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 هه ا ' ع

 | يحوم لد دتمالا هدهف ( ديرو رز كير الادخال تررخالو اديزالا

 بنام ةبسسن سيل)هلا لاحلا ( و هظفل ىلعالح لكلا نم ضعبلا لدب
 ريخ ( ةدوطقم) .بيتاملوق ىام ناسا ناقلاددع نمو دحاىلاىا 010
 يالا ديز ىلاو ايفن ةدوصقم دحا ىلا مايقلا ةنسن نال ( ديز ىلا ةسنلاب) سل
 الدب نوكي نا حضي الف بلسلاو بالالا ىف ناتبسنلا دحت نا لدبلا ىف طرتشاو
 ةنست ): هنم .كدم وه. ىلا ( دحع| ىلإ سن ام ةيبنن دونما ةسنلا بالا

 | لوالا ىف ةسنلا نا اناق ال كلذك سل اًنْههو لددلاوه ىذلا ( ديز ىلا ةايقلا
 وهو لدبلا طرش تا : مايقلا وهو تاننا قاثلاىفو مايقلا مح 0 بلس

 ةبيبتلا داحما لديلا قف ظرتتلا نيل( اذا امماج تفي ارعتلا نك رف ةبسنلا داحتا

 (انهه عوبتملا ىلا بسنام ) نال ةيسنجلا ةمسنلا داحنا طرسشلا لب ةيصخشلا
 ( هيلا بسن ) ناشلا ىا ( هناف مانقلا ) لدبلا هيف راتح ىذلا ىتتلشسملا ف ىفإ

 مايقلا نوك لاح ىا'( هنيعب مايقلا ةبسن و ايفن ) نكل مايقلا سنج عوتملاىلا ىا
 لوالاىف ةسسن امهيف نوكيف (انايثا نكيللو ةدوصقم عباتلا ىلا ) هسنج انيعم

 عبات هنأ ديز ىلع قدصيف ) لدنلا ”رضيال اردقلا كلذو ًاياحنا ىنانلاىفو الاس

ِ 

 ١ دح ىفىا ( دخلا ىف ةذوخ ملا ةنّدنلا نأ ) اننا دود حلا قدض دحلا قدص

 تايثالاواامهيف ( ىتنلاوا ) امهبف ( تايثالا قي رطب نوكي نا نم معا) لدبلا
 ميمعتلال مش قاطملاو اقلطم هنف ةروك ْدِهْلاهنوكل رخ الاف ىلاو اهدحافف
 باجنالاب نوكي نا نع رظنلا مطق عم ةيسنلا سنجف داحتالا دجوب اذه عمو
 | خا ءوشىلا هبت اهو ىلا بس ةلسدش, دصق نا ف )بلسلاو
 | دخا ىلا ببن ىذلا مانقلا ةسسس روكا دملا لاثملا ف دصش نا نكمي الثم ( اناننا
 | ىلا ةتطوت لوالا نوكيو ) ةرسم ريغ لم امل انايثا ديز ىلا مايقلا كلذ ةبسن ايفن
 هبسنلا سنج رابتعاب ىناثلا ىلا ةيسنلل ةّيطوت لوالا ىلا ةبسنلا نوكتىنعي ( قاثلا

 لديلا نأ رصلا هجوف القو آلا ةقرالدلاىا) ( سوو ايمحمال

 | واخالف الاو لوالا وهف لوالا ناكن افأالوا هنم لدمملا نيع نوكينا اما واخيال
 | اينجا نوكي نااما واخ الف الاو ىناثلا وهف لوالا ناكناف الوا هضعب نوكي نا اما
 رصح او عبارلا: وهف لوالا ناكناو ثلأثلا وهف نااثلا ناك ناف الوأ هم لدا لم

 ىلا سنحلا مسقت اذهو تالوطملاىف يلطتف رخا هوجو ههحوىف لبقو ىلقع

 تايث زنللا ىلا ىلكبلا ىنعيت ليالاو سرّقلاو ناسنالا ىلا ناويملا مسقَتك هعاونا
 نكلو هنيعىا (هنم لدبملا لكوه لدب نا )6 لكلا لدن ) ءازجالا ىلا لكلا ال
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 أ وأ تناك ةيدانسا مالكلا ىف.ةذوخأملا اةسنلا ىا( عوبتملا ىلاةبسنلا نوكتال ىا)
 ة.سنلا ىف ةدوصقملا ىا ةبف رظلا لع روطذم ( ءادن اةدوصة٠) ةيفاضاوا ةبعاقنا

 ىلإ جاتح الف, كاذك ىعالا ناك اذا هلال عوبتملا ىلا ىا (هيلا بسن ام ةسشب )

 عوبتملاىلاىا (هيلا ةسنلا نوكت لب ) دوصقملا لوصخل عوبتملا كلذ نم لادءالا

 لادبالاىف أك ةقيقح ( عباتلاىلا هتيسنا) ةمدقمو ( اديهمتو ) ةليسوىا ( ةئطوت)
 قس ناكلب ةقيقح هئطوت لمح ل ناو هناف طاغلا لدب ىف مامكح وا ةئالثلا

 نكملاو ريرقتلا هبجومو اضيا طقاساا مكحىف هناف ةئطوتلا مكحىف هنكل ناسللا

 ريسفت .ايناث و.لاحاو ماهبا ال واةيسنلا ىف نوكمل ةئطوت تناكامتاو لدملا قخىف

 ا .ىا (هيلا بسنام ناك ءاوس ) تنثاو عقوا عماسلا نهذ ىف ةيسنلا نوكتل لصفتو |

 و 'كوخا ديز ىنءاح لثم ( هن دانسا قعل (هريعوا هنلا ادنسم) هطوتال عوبتملاىلا

 كيخا ديزب ترص ) وحن ةيفاضا:( واكاخا ادنز تبرمض ) وحن ةعاشا (:وا

 (  نع عوبتملا ىلا بسنام دوصقم ) فيرعتلا ىف ( هلوش ) فنصملا(زرتحاو |
 عباوتلا هذه نال ىا ( اهنال نايبلا فطعو ديك اتلاو تعنا ) ةثالثلا عباوتلا

 'عوبتملا لب ) عوبتملاىلا ىا ( هيلا بسن )مكسب ىا( ام ةدوصقم تسل) ةثالثلا
 (ننفلاو حاضيالل اهف عباتلاب ءىجحامباَو لالاقتسالاو ةلاصالاب ) هب د وصمت

 هيلع فوطعملا ىا ( عوشلاناف فورخلاب فطعلانع زرتحا هنود هلوشو)

 ىلا ىا (هيلا بسن )ام ةبسنب ىا ( امدوصق٠ ) ىفرخاب فطعلا فىا(هيف)
 .لوالاال ىناثلاوهو هنم لدملا لدبلانم ةبسنلاب دوصقملاو ( عباتلاعم ) عوبتملا 1

 'ماللك ىف ناك ءاوس ( لبن فوطعملا ىلع ) لدبلا دح ىا(دحلا قدصي الو)اةرتفاف

 لآل ) ورم لب ديزىن ءاحام لثم بلاس مالك وا ورم لب: ديز ىتءاح لثم بجوم

 ىا(ادبمت ءادتبا ) ةبسنلاب ( دوص#٠ ) لب فوطعملا عوبتم نال ىا ( هعوبتم

 كلذ نع ىا ( هنع ضرععاف ) ىأرريغ ىأروا لوالا مك اريغ مكح ( ه1) رهظ
 فوطعملا ىا ( اهالكف ) لس هفطعو (فوطعملا دصقو ) ىأرلاوا مكجلا ظ

|| 

 ريغ نم ةسنلاب دوصقم لوألا ىنعي (ىنملا اذهب نادوصقم ) لس هنلع فوطعملاو
 لوألا نع توكسلاب نكلو اضيااهب:دوصق# ناثلاو قاثل ادنهمتو ةتطوت نوكنا

 اده لفت ناذ ( ديهعلاو هنطوتللالا نسل اهب دوصقعع نمل هش لوالا:ناف |

 (الادعب) عقو( ىذلالدللا )الماش ن وكي ال ىا (لواتشاال ) لدلا دخ ىا(دحلا |
 روك ذه هنم ىثتسملانا لالاو بجومريغ مالك ىفالادعب عقو ىذلا لدنلا ىنعي |
 ادحا تيارامو ( ديزالا دحا ماقام لثم )الاب ىثتسملا ثحن ىف اناس تف رعامل ١

.- 
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 هإمع طرش ٠ مدع دوجو دنع هنال دوصقملاب قلعتم فرظلا نا ىلا ةراشا هيف عباتلا |

 فاضملا فذحب ( عوبتملا ىلا بدن ام ةبسنب ) لوهما عراضملا ىنعع نوكي |
 | عوبتملانع ازواج هنوك لاح ىا لاحوأ فرظ ( عوبتملا نود ىا) «هنود))

 همت 5

ه قلعتم ( عمج آل )) هيف فاتخ لاغف | ىلع لعاف عمج
 000-5 0 ىنعل 0 غا عاسا هلو

 هدهىق ل اصالا وه ىذلا عجحا ىا (هتيعبتب) ع ءدااو عربا و عت مك !ىنعا (ثالثلاتاملكلا

 لمعتست اهنا لب . ةلاصالاب دك انلا قعم ىتإ امدتستال ىا ( ةلاصالاالال تاملكلا
 ثالثلاتاملكلا هذه نم ىا (اهنم لدا ) عما نوكل ىا ( هنوكل ) عجالاعبت هيف

 ' هذه ةلالد نم ةدْئاَز اهنم دوصقملا وهامىلع عما ةلالد نوكل ىا ( دوصق ا ىلع )

 ' ةغصلاو ةداملاب اهيلع لدي عمحا نال ( ةيعمْلا ) دوصقملا ىا (وهو ) ثالثلا

 ىلعاهنم لدا نوكف هريعن ود ةيعماوهو ادك ان هنوك مدع دنع قعم هلزالو أعم

 عتبا ىنعي ( ءاوخاو عتك ١ ىنعي ) ( مدقتنإلاف ) كلذك سمالا ناكاذاو دوصقملا 1 7 -- . 1 2 ١

 ا ثالثلا تامل دس (تعمتجاول ع عم ىلعى )هيلع )بيترتلاو ركذلا ىف عم عصااو

 1 . اذهو ىوقالاىل اع قدالاو لصالا لع عرلا ميدقت هنم مزلب هنال عمجا عم ىا ( هعم )

 ١ م« اهركذو )اهياع بيترتلاو رك ذلا ىف امالقم عمحا نوكينا ىتينيف لوقعملا سك ع

 عار 9 د نود ىا)6 هنود )عصب او عتبأ ىنعي (هبوخا عم عتن - 1 اركذ ىا)دتبم ا

 كك ا اب لاق الف رح ( تال و روك ءاذوكيذأ ١ ريع نم ندي ا

 ْ ' كلا مدعو طويل 1 0 تانطتلا ع 0

 0 هلا 10 ىنعي ( لصالا نود املا ياخ نها ل د موزللو ) قيسامل

 . درا هيلع قفا فلاخدهو 9 عوبتم لا نود عباتل او نضال نودي 1

 ظ ب نفنلا تمدق: ئؤنعملا دك الآ ظافلا نيب عما تدرأول كناوعاو
 ظ 0 علا 0 0 لا كتكا نم ناوخا مناتسجا م ا

 2 هققح اهتهامل ع د ٍسقْلْلا نالف نيعلا ىلع سفنلا ا

 | عجحا ىل اع لكلا طظفل مدهاماو ها ةح زاخلا نم اراحم اهل اراعسسم نيعلا ْ

 | بيقع هددوا 6( لدبلا ال همالك انه ىلا وا دماحلا قتشملا عامتاو اننا وكلف

 | لوالا همثو ىناثلا انهه دوصقملا نال ةوصقلا ىف هل ادض هن وك ةيساخل تك .انلا

 ١ حالطصالا ىفو ءىثلا نع فلخا ىنعتب ما ةغللافوهو لومشلاو ريرقتلل ىناثلاو
 اهلك عباوتلا لمشي سنج  عبات اق ةضاط امهن.٠ ةيسانملاو .تفضملا ها كام

 ىلاىا ١ (هنلا ةسنللا سك ىا) عوشللاىلا» لوعفملل ىننم ©« بسسناع دوصقم )

 اخ ةسخةسملف



 هيأ م

 سابتلالل نكسملا ف دك انلا بحب ىتح ناتكتسيال ثيح امهيفزاربالا بجي هنالو |
 كليعو (ك.لفن كتب رض و < ) عوف رااىف لل بابل ادرط هيلع زراملا لمحو ٠
 مدعاىا ( سبللا مدعا ) رو را ىف كليعو ( كلفن كب تررمو ) بوصنملايف .
 تفرعامل هيلا فاضملاو لوعفملاب نيدلاو سفنلاب نوكي ىذلا ديك تلا سانتلا |

 اضيا هدبق (و:) مالكلا ىف بولط. راصتخالاو عوف رملاك نانكتسيال امهنا

 ادلا ( دك ناو ) لصفنلا عوقرملا ريمضلا نع' ازارتجا (لصتملا) |

 (هديك انالب نيعلاو سفنلاب) ايئاغوا اطاختوا املكشمناكءاوس (لصفنملا عوف رملا)
 لصفنم عوف م ريمضإ ىا ( لصفن ) لصفنلا عوفرملا ريمضلا ديك(: ىا

 رضاح ئيعوا ىسفن اناوا ( متاق ) كنبعوا ( كسفن تناوحن ) هعونو هسنج نم ١

 اا دك الا ساشا ىا ( سلا دعل ) رضاح هنغوأ هسفن وه ديزو
 جايتحا الف سايتلالا مدعو لامعتسالا ىف رهظملاك ناك ازراب الصفنم ناكامل هنال

 ( لاو ىفلاب) دك الا اذه (دقامتأو ) ثولطم راصتخالاو دك انلا ىلا: |

 عرفتسامو (نيعمج معجاو لكب لصتملا عوف رمال امضلا (ديك" زاوخل) اةلطم هنيس ملو

 الآ دمام مالكلا ة ةعسىف دجوب مل هنال لقتسم ريغ امهنم دحاو لك نال امهنم

 ( لصفنملاب دك أت الب ) نوعمحاو مهلكءاج ةعسلا ىف لاه الف لالقتسالاب لعفلا ظ

 اؤاح موقلا وحن ) لصفمملا عوفرملا ريمضلاب لصتملا ريمضلا دبك ات ريغ نم ىا ظ

 سانتلا مدعل ) نوعمحا مهلك مهؤاح موقلا لاقل ثيح ديك انالب (نوعجا مهاك

 عجارلا عوفرملا ريمضلاوه ىذلا ( لعافلاب) نوعا مهاكوه ىذلا ( ديك الا

 زييقلا ىلع بصن (اليلق لمماوعلا نانيلب نيعمجاو الك) ظفا (نال ) موقلا ىلا
 نوعمجا ءاحوا مهاك ءاح موقلا لاه الف لعفل العاف ناعشال ىنعي ةيردصملا ىلعؤا

 ناعشبامهناف (نيعلاو سفنلا فالخم ) لاحرلا عيمح ءاحوا مولا لكءاح لاامتاو .

 امهنوكنيب زييقلانم ديالف دز سفن ءاحوا هسفن ءاح ديز لاَقب امهسفناب العاف ٠
 دجوي ىنعي ( اريثك ) ةيلعافلا ىلع اهدعب ناعّ ىا (اهنايانامهناف) العافوا ادكأَت
 لعافلاب ديك اتلا سبتلال لصفنملابال وا دك وي ولف نكسملاريمضلا ديك أت مهمالكف |
 هياع فطع عفرلاب عتك | اوخا ىا «هاوخاوإ) ًادتبم ( عتك آو اباس تف عاك |
 عجبا ىنعي ) قسامل ريمضلا ىلا هفاضالاب تطقس نولاو فلالاب هينثتلا عقر 0

 0 عمج ( ةزمهلاحتفي ) 6 عابتا ) ثالثلاتاملكلا ءالؤه ىا ( عصباو

 م لاعف ا ىلع عمجم نيعلا كرحتمالعف نأر وهشملاىنعي (رو «شملاوهام ىلع) سارفاو

 قطناابددعتم ًادتبملانالو لاوقاو لوقلثم كلذك ا ضيا نيعلا نك اسو كل هانر وص |
 ناف عبات عمح اضيا حتفلابالو عيتاردصم ةزمهلارسكبأل اع هريخ نوكي نا ىتبنيف

 جر

| 



 تا <

 ْ يي د اانا فارس ونملادك تلا ظافلا نم اهنيذالا (نيملاو سفنلاب) |

 رك ذ ليبق نم هنا ىلا ةراشا هيف نيعلاو سفنلاب لصتملا عوف رملا ريمضلا ديك ا ىا ظ
 | هي ىدون اذا #جهل وق لثم وي ةولصلا ىلا مند ةاذا#:ىلاعت هلوق لثهبيسلاةداراو بسملا

 | لصتملا عوف رملا ريمضلا ىإ ( ريمضلا كا طر مشا ءازج 6 دك أ الماللاب فرخملا
 ِْ قاعتم ( لصفنع را الا 1 لبق ىاهيف رظل !اىلع بوصنم (ال7وا)

 لصتملا عوف رملاريمضإا كلذ دك ( من :) ىابسامل ل اصفنم عوف سريخت ىادكاب

 | مع دكا ندرص كامل و لك فاَضإ نا طرش, نكل (نيعلاو.سفئا)

 للم ا راباما  يطاخلا ىلا فاضي اطاخت ا ١ هنا دك وب امهنا
 ناكنإو هكتعتوا ثنا رضا ليم: اكف هاما كتعوأ 0 لطفا أ نب رع
 وحن (كتسم اماو. ادن دنيز ىف انا ت ْتنرضؤ ازراب اما هيلا امضإا فاضف املكتم

 | هفنوه بّرض ديز لثم هللا اضيا فاض اساغ ناك ناو ا

 ١ ىذلا تطاخلا لضتملا ( ريمضلا ءانل دقات ) ىطاخلا ىلإ قاليصملا كنف ١
 | تناو هلق ( وه لجفشم رمضع ) رمقلا ءات ىا (اهديك أت دعب ) تبرض ىف .
 رسل )7: ل اصفالا لضتلا عوف رملا ريهضلا دك وي لول هنال ىا ( كلذ الواذا ا

 .ىا (عقؤ اذا) لوا دك تلا ىلع ىنم مالكلا نا لعن مح ىا (لعافلاب ديك تلا ||
 ك1 موه لا الك كار نما انك أو نيعلاوا سفنلا '

 نكتسملا) عوف رملا (ريضلا دكؤي + ولفإلا كنعوا كفن تنا مك وو ||

 | وه ينمرك | ديز له مو (وح هلوش ) اا لسبم جوخ 0 0-0
 7 فاول دل هش نستلال ) هنعؤأ ( سفن قم ١ دير لاه لب ) هسفن

 | هيلع دمتعيو هموهفمم لمعي نأ تح دك و ممالكلا ادهنا اعنال ٍسَح (ل اعافلاب |

 ظ نع ىلاخا د حا 10 ٌؤدصلا لمتحف دك الا نع لاخ هباو ظ

 - نيعلاو سفتلابمث لصفنملا عوفر .!اًاريمضلاب ال 211 39 ْ
 دك انلا سانتلا ىإ ( سابتلالا عقو ايو ) هيلع دمتعي دكؤم مالكدنا انيَه ميا

 زيمصلا نا ىا ( ةزوصاا هئهىف ) ءريغب دك ّْوملا مالكلا وا لعافلاب

 ظ لسا رخل يبن( ضل ارينا ىسع(ع ا انكتسم ْ
 امفالو يدرب ا بج وىنعي ةروصلا هذه ل ام ىلع ىا ( هيلع )'زرانلا ظ

 نانا ( عوفر ريمضلا دبق اهلاو ) بابلا در رطنل اضنا سستلع قل

 روزجلاو نوضنلا مطل ملا ديك تلا زاوحلا انرمش ة!أم رورملاو .دوصملا ريبصلا

 61 لامللا فرح رفا ادكذ مدا ىلا ( امادك يلب نيعلاو نفت ١
 ه|لصف:مالر ورا الاو+ سيلغتلا باينم اذهو ( لصفنملا) ١ بوصنملا ريمضلا
 | امهتودب مالكلا مت ةلضف امهنو كل 2 وف رملاك هب الصتا ام ءرزلاك اسنل امهنال



 هه <05 خو

 ٍ هناوخاو عجا ىفو ةيلكلا لاف دوب اتم دجاو لك ف ىا(هقالا)

 لا لف اًمنيغصو اهداوع ددعتا انامزلتند عمجاو الك نال عامجالا

 | لعب (دارفالا رك د ىلا ةجاحالو) ءازجا ىذ وا عاتجالاو قارتفالا لبشام الا |
 | زاوج ديف هنال اهرك ذ حصيال لب دارفإو ءازجا وذالا لاَع ناب ءازجا وذ هلوق
 , هدارفا ظحالب ملام كلا نال ) كلت الا هب دارب نأ ريغ نم هلكناسنالا ىنءاح

 لكب هدك ان حصيال ) دكوملا عومت نم (ءازجا ) دارفالا ىا ( رصت ملو ةعمتجم
 | نكلا (و) عاجإلاو ةكلا وهو ادك ” اههرك طخ : دوحو مدعأ ( عمجاو

 ظ اهزابتماو 6 اهقارتفا حصي ) ناكم ىف ىا( ثحن ءازجالا كلت نوكت نا بحب ٠

 , انهه سحلب دارملا امسح اقارتفا ىا ةير ,دصملا ىلعوا ْريِبَعْلا ىلع بصن ماسح ) ظ

 لعفلا توم نم سحلاب دهاشام مالكلا ةسن ىب ىسحلا قارتفالاو رصملا سح

 | نون رحلا نحب دهاست هناف ءوقلا ل وقلا ءازجاك ضعب نود ضعبل
 ٍدَرَف لكل: تباث ىلا ناسي عي الكب 7 5 سلا نود هونلا صمت رجلا

 فمع ( امكحوا ) دخاو نا ىف ةعفد مهل تباث 1 نا ملعيل عج ا(ادك او درف

 نوكيال ثمحم ل اًمعلا مكحم هيف قارتفالا نوكي ام رم ا اع

 ' هنا آلا اسد هقارتفا حصير ال طيس هتاف ( دنعلا ءازجاك) لخد ىرصللا سحلال

 ةتعبوا دبعلا تيرتشإ لثم عيبلاو ءارسشلاكلاعفالا ضعن ىل 1 ا ع

 اهتاوخاو ( عمحاو لكي ديك انا ف نوكل) عجاو كب ذئيح هدك |7 حصن

 هلال امهب وا اهدحاي ديك انلا ىلا جاتحمال كلذك نكي ملاذا دكؤملا نإل (ةدئاف)
 ظ  لعفلا تو مهو نا لمح الف الكءاح ءاجا اذا هنآل عجاو وا هلكدبز ىنءاح لاهل

 ءارحاوذالا امهب دك وب الف اف امهن دكأأأتلا ف ن نوك رسما نود ندع

 تيرتشاو الاسح اهقارتفاحصي ءازجاىذ ريظن وهو ( مهلكموقلا تمرك لم

 ءاررشا زوجي هنال 0 اهقارتفا حيصي ءازجا ىذ ريظن وهو عمحاو (هلكدععلا |

 ناهذلاو ءىحلاكضعب ىلا ةيسنلابامكح وااس>هقارتفاحصيرال هناالا هضعب نود هضعب |

 ىا ( ءارتشالا ف ىزح دقدسعلا ناف) هلكدبعلا بهذ الو هلكدععلا ىنءاح لاَش الق ١
 ديفيل عمجاو لكب ) دبعلا ا ىا ( هديك ات حصيف ) عيبلاو ءارتشالا ىلا ةبسنلاب |

 |اتاو نكي .دك .اتلا قدنلا ء ءازجا عيمج ءارتشالا لوحش ىا ( لومشلا

 هم مدعل ) عججاو ( هلك دي ز ىنءاخ فال الح 9 قرفتع سل دحاو نأ ىف لومشللا

 انكحالو احال )هيلا توسنملا ى 4| ىلا ةسئئلاب طيز ءازجا ىا ( هلاز جا قاز ا
 هبسنلاب عمج| و لك داك | الاى 1 داك ٍءاحاذا هنا تف ىعامل (ىحلا مكح ىف

 ,/ لصتمللا) رورجلاو نوصنلا ال © عوف رك نيضلا دك 1 اذاو ) ةدئاف ءىجلا ىلا

 از زئاحو ا ابجاو (انكتس وار لستم عوف رملا ريمضلا كلذ ( ناكازراب ) لصفنملا ال



 تأ 0

 ةروكحناا و امهنع لاغن هللا ىضر رم ارط آلان رمك ظفالا ف 6

 ةدايز هل قانسو مالاو الل نيونالك ركل رمقلاو سمشلل ( نيرمقل 5١

 امهالك نادي زلا ىن ءاح لوقت 6 اهالك وهو ىنثملل ) (ايناث ثلاثلا ىنس ) قيقحت
 ل ل ناكاذا ىنعي ( رك ذملل)
 افلا نم 6 ىقابلاو ال اهاتاكنا دنهلا ىنتءاح لوقت ثن ملا ىنثم دك ْوملا ناك
 0 سفنلا ع ىتلا ( ةَوْول ذملا ةثالثلا دغب ) قونملا دك انلا

 ناك اركاذم ( اعمح وا )دك ْوملا كلذ ( نآك ادرفم )ة سمح وهو 4 ىلا ريغل ) |

 / وحن ) (هلكف ) نئاكلا ( دكؤملا عوبتملا ىلإ ئاعلا )6( ريمضلا فالتخاب الاثنؤموا
 ناكاذا( انهو ) ارك ذم ادزفم نول نا طرش نكل' ( هلكت اتكلا تاق

 ١ ( مهلك) ىف نئاكلا ( و الاهلكة فيحصل ثأر ق رحت )اثنؤم ادرفم دكؤملا عوبتملا
 ' ىنءاحوا ( مهلكديبعلا تيرتشا ون )القاع ارك ذم اعمج عوبتملا كلذ نك لع
 ْ 0 'اكاذا < ا ملا ْ
 | نهلكلامحا تيرتشا وحن لقاع ريغ نكل ارك ذم اعمحوا ( نهلكءاسنلا تقلط وحن )

 فالتخاب هلوق ىلع فطع (غبصلا)( فؤلتخا,)(و ) نهلك عوذملا ترسكو
 | شي ل 1 ةغبنص عج ءايلا حتفو ةلمهملا ذاصلا ر مكب غيصلاو راخلا ةداعاب ريمضلا ٠

 ا د تاملكلا <« ؟ ىف )) ةعس ىف عس و ةضس ىف |

 اتلمْهل) ! اجا (اب عصباو ساو عتكاو مهلار ندا ظ
 ا دول ناكاذا ىنعي ( دحاولا رك ذملا ىف ) (عمحا إ) دبعلا تيرتشا
 ناك اذا ىنعي ( ةدحاولا ثنؤملا ىف ) دملاب ( ءاعمح و ةيرالاتيرتشا (و ) ادحاو

 | ءاعجلاحرلا ىنءاحوحت القاع ارك ذم ناكاذا ىتعي ياا ارا
 | الاه عما اذه لثم دك وبال هنا الأ ءاعمح عوذجلا تيرتشا وحن لقاع ريغوا

 :( مخو) ( نومحا نوعا ) موقلا قاس وزل انكم نوكي نإ طرتض ( ةعاملا لاذ

 | ىفامو اننوماعج دكّو ملا عوبتملا ناك اذا ىنعي (ثن ومما عج ىف) ( عمال ( و ) رك دملا"
 ظ ىاماذكو )ماسلا لقاعلا ف ىسادنالا زوج و لقاعلا ريغلا رك ذملا عمح نم همكح
 1 ا نول باق ل ك1 ءاغتكمتك1) هنم عرفتامو عما لثم .

 فراعملا ريغ اهنر دكويال اهنا ى اهلك اللا هذه كرتشتو ( مص نومك | ءاعص

 اذو هلع نع واةسنلا لسا رج لالا رااهي كلتا س3 ظ

 ريمضلانامهنم عرفسامو © عمجاو لكب دك ْوب الو ) فراخملا ىف الا ققحال ْ

 لصالا ركذب ءافتك | اهعرف امهنال هيوخاو عتك 1 نم عجاب.قحل امو ةغيصلاو

 موقلاك ( اع وا)دعلاكءازجالاوذ أ ازجا وذالا) عرفلا نع

 نا دجوب الىا ( ناققحال ) هتاوخاو عمحا ىف ( عامجالاو ) ل كو (ةيكلا ذا)

 ل جي 0 عم )



 سيتا 71

 وهو مومعلا دك انا هانعمو ماعلا هانعم ٌنالف عتكا اما ةسنلا ماع مزلتسملا

 وهو ىرلا كاع نالف عضن | اماو امهنب ةيسانملا تدجوف ءازحالاو دارقالا ماع

 ءازجالاو دارفالا ماع وهو مومعلاى انا هانعمو ماغلا هحو ىلع ءاملأ بن رش

 هانعمو تفمعامل عامجالاو نالايسلا هانعم نالاق عصا اماو ةلصاح امهند م

 ةدشلا عمل وطلا انعم نالف عسا اماو طسنمو ماع اضياناليسلاو مومعلا ىدك انا

 ١ دادعت نم عرفاملو * امهنيب ةساملا تدج وف لوطهلوماعىوقاضياىدبك انا هانعمو |
 00 لع ١ نآلوالاف ) ءانلاار دصم لف اهلصه نأ دارا ىوتعم ادك اتلاظافلا

 سفنلا و تاذلا نيعلا ىنعم نال ىنعملا فن. دحيتمامهن وكل دحا و لصف ىفامهعمج بياغتلا
 ناو تدناناو و دلو عملاو ةيدتلاو دارفالاق قعم لامعتسالاو كلذك اضيا |

 عماو ىتملاو دحاولا ىلع ناعّش ىا) «نامعي إ) ( نيعلاو سفنلا ىا ) اظفل افلتخا
 0ث د مهنا رومالا هذه نمدحاو لكزادك وي ىعي (ثنؤملاو رك ذملاو

 ةينألو ) لاحو ازيبمت (ادارفا) نيعلاو سفنلا ةغيص ىا 6 امهتغيص فالتخاب ف اه
 لوقت ال ةزمهلاحتشب (دكٌوملا عوبتملا ىلا دئاعلا)(امهريمض) (فالتخا)( و )(اعنحو
 ادحاو ارك هعوشس ناك اذاىنعي(دحاولا !؟ نلا) هنيعوا# هسفن قد ز ىنءاح

 ىعي ( ةدحاولا ثنوملا ىف ) هدحو زيمضلا قالتخاب (اهسفن إل دنهىنتءاح لوقو
  فالتخاب«امهسفنا8نادنهلاوا ناديزلا ىنءاح لوقت ادحاو اثن وم هعوشمناكاذا

 0 ادعو ( كنؤملاو ركادملا ةم ىف عملا يس دا ران ) اعمر نحضلاو هعصلا ١
 هيلا قاضملاو ىفاضملا نيب ماتلا لاسصتالل هنئثتلا ريمض ىلا فاضيام نك قا

 راغتمل اعمج فاضملا ركنا بجوف ىنعما نيتدحتملا نتنتلا عامجا ةهاركل |

 « امكبولق تغص دف ا, ىلاعت هلوق لثم اضيا ادحتم اهانعم ناكناو امهظفا
 برعلا ضعب نع ) ناسك نبا يح (و) امه اسفن زوجالف اكابلق عضوميف | .٠ : 0 60 هماكاو و < 6

 فاضملاو فاضملا رياغتل اراشعا امهنعاو امهسفنا عضوم ) اهانعو اه اسفن

 هدحو ريمضلا فاللتخاب 5 مهسفنا (ّ موقلاىبءاحو قنعم ادحنا ناو الخفأ هنلا

 ءاسنلا ىتءاحو القاع ارك ذم اعمح عوبتملا ناكاذا ىنعي ( لقاعلا رك ذملا عمجىف ) |

 رغوا ناك القاعاثنؤم اعمح عوبمملا ناك [] ىنعن (ثوملا عج ىف) ( نهسفنا

 رلغ اركاذم اعمح دكؤملا عوبتملا ناكاذا ىنعي ( رك ذملا نم لقاعلا ريغو ) لقاع
 نهسفنا سارفالا تيرتشا لوقت ثنؤملا عما ىف ىراحلا ديك اتلاب دك وب لقاع
 2 ىسالل) ؟قاثلاو) هلثم هروصقل ثنؤملا# رح راح رك ذملا نم لقاعلا ريغنال
 ريغ نآل تاذلاىفال لوالاىف رك ذلاىف ( انلغت نيلوا نيعلاو سفنلا) فنصملا

 وطام بلغق .ثلاثلا نينثالابو ىناثلا دجاوت قوسملاو لوالا هللاسَش قوسملا |

 | كلو نإلوالا ليقف همدقتل هفرسل ا” ناوك دملا وهام ىلعالا وا روك ذملا .

 ل
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 عاحرا ىلع ف طع (ءامسالاب ظافلالا صيصخت و) ديفا لوالا ىنعملناكناو ريركتلا

 3 و ةيئرحلاةقالعب ةصاخ ءامسالا ظافلالانمدارملا نوك,نأ دعس ال و ىا ريمضلا

 ىف الطصالاىظفللادك اتاىرجنو ىلا ودارملا وهام ادك اناهلكباضي ادك الا
 | دارملا ريغلا ةماعلا ظافلالا ركذب ىا (ميعتلا اذه نم دوصقملا نوكيق) اهلك» امسالا

 (ةروصح ظافااب) ص وصخ ىجالطصالا ىظفللاددك الان وكيالن اىا(هضاصتخا مدع)
 | ءامسالا ضعس هصاصتخا مهوتتلءامسالا ىف لاق ولهنال ناكمس ١"ىاىقىرج لب مسالا نم

 ظ دك 1( رز (ىوتلادك انكر رض ريعف ىونعملاك

 ءىنثلا نوك نال (ةدودحمو ةدودعم ىأ) (ةروصح ظافلابإل (صتخم) (ىونملا)
 ىلا مسقنشو ةينامث ,وصحلا ظافلالاىا د (ىهوإ دحلاو دعلامزلاتسي اروصحم

 ٌْ حي ملا بدك ٌويامو ارغضم ىلا افاضم) وهو ةصاخ ننملا دك بام ءاشعا ةنال
 ثنؤملاو وركذملاو عملاوىتثلاو درفملا هب دلو يامو هعابتاو عماو لكوهو دارفالا

 ْ ةلمعل و ةسقئس كب زىنءاحلاقيف امهيفءابلا دازتدقو «هننعوهسفن إ) نيغلاو سفنلاوهو

 لخ ناحتكسلا لئمربخ عومجما اذه « «(عصباو عساو عتكاو و عجاوهلكو امالكو)

 ظ عصب نوكيا ةحيصفلا ةغللاو (ةمجمملا هَل لّقو ةلمهملا داصلاب)ءامو لسعو
 ١ عصباو عّتباو عتك ١ ىهو ( ثالثلا تالالكلا هدهل ئعمال لق ) ةلمهملا ذاصلا

 6س نيج ليمتد ريما رك لب ادك " () اهن وك مدع دنعىا (دارفالا لاحفف )

 اهل نكيملاذا هنال حي ريغ اذهو ةفص اهنوك مدعو اهدار ,هنا دنع اهل ىنعمال اهنال

 57 ركذ لهنا لك رك لل ىنعمالف ةلمهملا ظافلالا نم نوكت ىعم

 | (ماتىا ميك ل لوح نم قتشم عتك !ليقو) اهل ةعبات نوكتف عمحا ىنعمب اهن وكل هيف
 | نال 3 < عتك | ذئئيح نوكيف حتف ٍبأبنم مات ىا عيتك لوح هيلع ىنالاش.هنال
 ال عمتجاو ( لاس ىا 'قرعلا عصب نبل ةلمهملا داصلاب عصباؤ ) ماقلاوه عتكلا

 ْ ا اهيف عمتجاىا ليلا ةرشن ىف ءاملا عصب لاقي عامجالا عصبلا

 | وهو ىرلا نم لع ٍبانأنم نم ( ىورىا عضب نم ) قتشم ( ةمحعملا داضلاب ) عضنا

 ( عتبلا نم عساو ) اضياحتف بابنم وهو ب رض بابن ه ةياؤرلا نمال شطعلا دْص

 | زرغيز غنم ناكم مسا (ةز رغم ةدشعم) لب الاك(قنعلا لوط وهو) عتتلا نزوب
 ظ لب الا قالاةقسقحلا سم زوما وهو قنعلا هيف زغ ناكموهو برض باب نم

 1 ءدقلاهيلع عضاوب غضوم ةقيقحلا ف زرغم نال ذاح ا ليسس عال 0

 (ةيفخ ةيسانم) جا رختسا ىا ( طابنتسأ نكعو) لب الاب صخاذلو بوك. نلامقو

 ''ةنعضولا ( ىتاعملا هذه: نيب ) ءايكذالا إلا اهكرد الو ماتلا لماتلاب الا. كردتال

 ظ نهذلاو دقانلا لقعلاو ( قداصلا لماإلاب ىدبك تلا اهانعم ) نيب ( و ) ةيوغللا
 ظ مومعلا بسانس ماهك ىلعو ناضقنلا نم جورخ ىلع اهنم لك لاقعال لق ففاثلا



 هه +

 00 قاكلا نوكي نا اما ولختال هنا ل لأ هو ظفالا نم ال ( ىمملا ةظحالم
 وهف ىنأثلا ناكناو ىظفللا ديك تلا وهف لوالا ناكناف الوا ظفللا ىف لوالا

 000000316 شنلا) ىنلاا الا را 21/ءنال انوش نسوا ىونملا دكألا

 ( لوآلا طفللار كم علوا لوألا طفللارب كك دك للا قاطم نم ىا (هنم)

 لاو قواخلا مع قلن اكل وعقملا كك رب ركتلا وهو ردصملا نا ىلا ةراشا هبف
 | ( ةقيقح ) ريسفت فطع لوالا ظفللا دافم ىا ( هدافمو ) لعافلا ماقم موّعبام ىلا

 اذ ا" (امكح وا)دب زبن زن تررصو ادب زاديز تيارو (ديز ديزقءاحوحمإ زيت ١

 |0000 ماك اوف رح ناك او 2 لصتملل ادك 6 لصتتلا يملا غقو
 كانا ككلتبرض وحن ابوصنم وا (انا تبرضو تنا تبرض وحن ) ازراب وا وه
 ظفل ىا ( ظفللا رب ركك مكحىف ) ةلثمالا هذه لثم ىا ( كلذ ناق ) هايا هتنرمضو
 لصتملا ريمصلا ظفل نال (اظفل لواللافلاخم ) قالا (ناكناو) عوبتملا

 ةرورضو لوالاىف لاصتالا ةرورض ىا (ةرورضلا ذا) لصفنلاريمضلا ظفلربغ |

 لاح لوالا ظفنالا ىا (هرب ركت زوجال هنال ةفلاخلا ىلاةبعادإ) ىناثلاف لاصفنالا |
 الصتم هنوك عم لوالا نال الصفنم الو ىناثلا لاصتا زوال هنال (الصتم) هنوك

 الصفنم ىاثلاو الصتم لوالا لعج ردعت اذاو هلاصفنا زوجال هنم عنامالب |

 هلوق حصيف ىوغللاو ىحالطصالا (اقاطمريركنلا ىا) (ىرجنوإل ناكمالاردش
 7١ اناوهىذلا) رركتلاى رحال ىا ]١( ركتلاال)ةموع لعانهلك ظافلالا ىف ١

 ىلا اعجار ىرجم ىف نكتسملا ريمطلا لعل فنضملاةف ”رغام وهو (ىخالطصالا
 ئالطضالا ديك اناا نال همومع ىلع« اهلك ظافلالا ىفإ : هلوق قبل اًملطمرب ركنا

 ظافلالا كلت تناكءاوس طقف ءامسالاب صتخ لب اهاك ظافلالا ىف ىرجنال
 لثم (الاعفا وا) هسشن ىتءاح وأ دنز دنز ىقءاح لثم ةيونعم وا ةيظفل ( ءامسا١)

 ةيمسا اما (المحو) متاق اديز نا نا لثم (افورح وا) ارمع دبز ٍبرض برض
 ( ةيدصقت "12 راؤ هز : برض ديز بارض ليم ةيلعفوا مئاقدز متاق ديز وحن
 | كبلعي وأ ديز مالغ ديز مالغ لثم اهريع وا ةيفاضا تن 1 1 ريغ ىا

 ظ دك ًاتلازال رمضملاال يم ريظللا نا الا روك دملا(كلذ دور

 تساسال و فىعا هنال رهظملانمىوقارمضملاو لوالاوهدوصقملاولوالل 00

 وحن هبكع زاح ناو ونه دبز بهذ زج رف دوصقملا نم" ىوقا لمكملا نوكي نا
 تن  نكسا وب ىلاعت هلوق لثم رهظملاو رم مالك وي مظلل و طز وظالا سهذام
 دك (نل14لا)ى رحب ىف نكسسملا (ريمضا تلا عا رادعببالو) اناتب رضوا تناتب رضو
 نال افلا رع ىحالطصالا ىطفللا دك 5 لا ى رجحن و ىا ( ىحالطصالا ىظفللا

 ظ قاطمىفال ىلغفللا ديك الاف ثحبلا نال ريسفتلا اذه الا سل ماقملا سسنالا

 2 ريركلا ٍُ



 م 3 ١

 ( مهتنالثو ) اهذلك نام زلا قءاح لثم هداكو) ان وم وا اك ذم نيمحو
 نيالا موقلا ناب املاع ماسلا نول نع (مهتعراو) مهتنالث موقلا ىنءاح لثم

 بطاخلا فرعي نأ دعب الا اهب دكٌؤي الو اهقوفامو ةثالثلا نم كلذو عوبتملا

 (ةيف اح ور سرا 3 انك كات نكيملالاو ديك انلار 5 د لف نيالا هك

 فكنضملا جرخا) اهلك عباوتلا لمش سلج عبات هل وقف دونقلا داوق ناسا

 يرخا قلتم (واوت بل نادل نع لدنلاو) فرخاب ( فطعلاو ةفصلا

 لدامربغ ىنعم ىلع الاد ناكامل هنالف فطعلا جارخااما (هب امهجورخ صمهاظف )

 ةبسنلا ىفاللومشالو ريرقت هيف نكي ورمعو دبز ىنءاح لثمىف هيلع ف وطعملا هيلع |
 هل ةئطوت لوالاو ىناثلا مالكلا هنم دوصقملا ناكأمل هنالف لددلا اماو اهريغىفالو

 لوالا لولدم ىناثلا لولدم ناكناو اًضيإ ر. رقت هفف دجوب لف مدعلاكل والا ناك |
 نيدوصقماهالكعوبتملاو عباتلا نوكينا ىلع ىنبم رازقتلانالو لكلا لدن فاك

 ادهو لوالا هيلع لدءامىبع ىف الا لد و رب رقتلل دوصقم عباتلا نال ما

 ( اهعوش ىف قععم ىلع ةلالدلإ اهعضو نالف ةفصلا اماو ) كدب ف دوقفم ىلا ١ ا

 (اهتدافاو ) هلع لددام ىلع ال فراعملاو تاركتلا ف تناكءاوس :ريرقتلا نود .
 نق وصولا ناك اذا م ( عضاوملا ضع ىف اهعوبتم حيضوت ) ةفصلا ةدافا ىا |

 نوكت الف لامعتسالا ضراعلالا نسلاللف هيف حسيضوتلاف ( عضولا كسلا اوف عم
 وهف ناسلا فطع اماو ) لومشلاىفالو ةيسنلاىف ال اهفوصومريرقتل ةفصلا |

 هتاذو هسفنر”رشامنا لب ( لومشلاو ةسنلا ف)عومملا ا ر”رّشالو ققحال ىا
 ىلا صاققحو ر”رّش رمع ناف رع صفخو ا هللاب مسقا لثم هنلا نوسنم ناكءاوس

 هللا دبع وبا وا هللا دبع وبا ديز لثم نكي وا ةبسنلا نع رظنلا عطق عم صفح
 0 هكا لصاح ) دولا اوف ناس ىا(اذه) هز

 ىءاح لاَغال ذا فرامل صتخم (ىطفلإل نامسق (دك انا ار ( رهو ةيفاكلا"
 ردح كربخ ل اثمو مق متاق دب ز لثم هب موكحاىفالا هب هيف ةكافلامدعللجر لجر |

 نم هلوصخل ) ظفللا سفن ر "رش هنال ابظفل ىمس ( ظفللا ىلا بوسنم ىا) دبز |

 دنع الطم ىراعملاب صتخماضءا وهو «ىونعموإل عوبتملا ظفاىا ( ظفللا ربركت

 نم هلوصحل ىنعملا ىلا بوسنم ىا) نييفوكلا دنع هنم هنيعو هسفنو نييرصلا

 | ريمض ىلا ددعلا قاضي هسنلا راشعاب ددعلا نيبعت درا اذا هنال ةعبراو ةثالث

 | ديك انلا ظافلا عيج نم ضرغلا وه ) لومشلاىف وا ةسنلاف عوبتملا ريرقت ىا
 ١ (لوق)هدارفال اعماح هنوك ىا (اذه تفرع اذاو) هدارفال 0 في رعتلاف

 ١ فرحلاب ( فطعلاو) لدبلا ج ورخ اما ىا ( لدبلا اما عوبتملا مار رش )

 ا (ال نكل هققحنو هعوشم صار“ ره وهق ) هحضوملا ةفصلاك ( هعوبتم حيضوتل ا

 ا د ل



 مهيأ .0٠<

 اىنبو هن . ماَغ سيل عذلانا عم كن مهءانبا ميذي ف ه6 ىلاعت هلوق لثم مهعبت نم

 0 مهوتن هناف ( صللا ريمالا عطق ىفاك) ةلمعلا لعف ءانلا نا عم ةئيدملا ظ

 أ ١ ىف الا ةقالعب ازاج هللا دنسإ نكلوا ريمالا هيما نع نب ةالاقب نمل

 ريركت ) ىنعملا اذه عماسلا مهون نيح ىلا ( ذئابح بجيف ) هرماب ( همالغ عطق
 ىف اظوفلم هيلا بوسنملا نوك لاح ىا (اظفل ) عماسلا مهوت عفدل ( هيلا بوسنملا .
 عطق لوقتف لقبلا عسب رلا ترن ا|كلوقىفاكطقف ةبسنلا ىفالا سيل تتيح زاجلاف هرب ركك ٠

 برض لبق اذا هناف ( ديزدبز برضوحن ) هماقم موش نمال هسفن وا ريمالا ريمالا

 ديز وه لعافلاو ةيقيقح ةمسنلا نا مهوتب هيلا بوسنملا ظفل ريركت نودب ديز
 لعافلاو ةقيقح ةبسنلانا ٍلع ديزديز برض لبق اذاو ديز ريغ لعافلاو ةيزاحموا |

 داتسالان وكي ىتح برضلاب هانم ( هماقم موه نمال وه برض ىا) ديز وه
 هيلا بوسنملا ريركت هلوق ىلع مطع ( هرب ركتوا ) ةب سمح الا ةقالعب ايزاحم .هنلا
 ااآا) ادلاب نوك كلذو ( ىعم )( )|! توسنملا رركت دج سجحنو ىا

 0000 0| 1( ع و|[هبش ديز اج وحن ) ءريمض ىلا قاضي نا طرش ظ

 لوالا نامسق ىحالطصضالا ( ديك اتلاىا )4 ل اومشلا إ) ىف « وا )ب ايقيقح اضيا
 ( وا هان رك 3 ىذلاليصفتلاب ):اهريغوا ةيدانسا ( ةسنلاىفعوبتملا ما ردرشام) |

 ىنعي ( هدارفا عوبتملا لومش ىف ) نكل اضيا عوبتملا ما ررقام ىناشلا
 لثم اهنم درف دشيال ثيحب عوبتملا دارفا عوبتملا ىلا بوسنملا سصمالا لومشوف |

 ا موقلا دارفا < حلا لوم ذافا مهلا دك ان اناف مهلكموقلا ىنءاح كلوق

 ْ ل ةعقد مهنم ردص ءرجلا نأ دافا نيعمحاب دك انلاو مهنم ءىحملا عوقوو |

 املكت ىا (از وحن ) ملكتملاب ( عماسلا نظل اعفد ) دا رفالا لومش ةدافا دعب بقاعتلا |

 اذهنا ىنعي عوبتملا لومشىف هلوق ىلع فطع ( هيلا بوسنملا سفن ىتال ) زاحماب .
 نع ةلفغلا ررض عقد نم هيلا بوسنملا سفن ىف ايش ررقبال دك انلانم عونلا ١
 صالاىنعي عوبتملاىا ( هلومشىف )ها لا ( لب ) ملكتملاب هنظعفدو عماسلا |

 ىآ (هناف) هيلا بوسنملاىفالا نوكيال لومشلاف ( هدارفال ) عوملاىلا بوسنملا

 هل هفح (ام ) هظفلو هيردصملا ىلعوا ةيقرظلا نع رف ( اك ) ناشلا

 | بوسنملا دارفا عبج ا ) ىدانسا ريغوا ايدانسا ( لعفلا بسن, ) ةرص ريغ قبسدق
 عم ) مهنمدحاو نمالا ردصي ' لتقلانا عم نالفونس هلق دز كلوقك ( هلا |

 ٠ لاثملاك دارفالا ضعب ىلا ىا ( اهضعب ىلإ) لعفلا همسن ىا ( ةسنلا دارب هنا |

 ةفيحصلات أر قو هلكدمعلا تيرتشالثم ( لكرك ذب معولا اذهمفدنف ) روك ذملا ظ
 تاوخاىا(هتاوخاو)اق ”رفتمال هعفد ىا عمجا دنعلا تيرتشا لثم ( عجاو ) اهلك

 نهتؤمو عصباو عساو عتك او نهلكو يلكف اهلك ل اثم نهتم ا

 ©( نهعمجو )

 ظ



 عت 519١ لح

 ( هللا بوسنملاوا ) لوالا لاثملاك( بوصمملا نا ققحتو ) فاصملا ىا ( هدنع
 عوبتلاوه ) في رعتلا ف ةروك ذملا ةبسنلا ىا ( ةبسنلا هذه ىف ) ىناثلا لاثملاك
 وه امتا ىوغللا هانعم نمو هف رعت نم مهفام ىلع دك انلا نم دارملانال (ريغال

 ققحمو ركرقم هنال عباتلاال عماسلا دنع هلامحا ةلازاو هقيق#و عوبتملا ريرقت

 ةدئافلاو ديك انلا نم ضرغلا ىا هنم ضرغلاو ديك انلا ةدئاف يلا ريشي ( كلذو )
 نع ةلفغلا ررض عفدل اما ) اهدحا ء ءاسشأ ةثالث نجا نك الا اهل عضو كك

 هتلفغ عفدإف مهش مل دكؤي مل اذاذئنخ ةيسنلا نع الفاغ هنوكن يح ( ماسلا

 اهيناث ( وا) ليتق ليتق ديزوا هبسفن ديز ىنءاح لاشو دك ْوِب هنتلاو هظاشاو

 نظ مفدل نس م م نظ ىا (هنظ عفدل )
 نؤكي ) نيعقدلا:نم باو لك, ىا ( عفدلا كلذو ) ًاطخلاو طلغلا هّقح ىف عماسلا
 قف او هن ذك نابوسلا ذا ركل نوكيال تكا(

 ناك نأ :هْنلا نوسيصملا طفل رب كس ( و ١ اهلك كئاقلالا3 اقلطم نك انا ىلا

 ( وا ) ديز دير برض برض لثم اعيمامهفف ةلفغلاوا نظلا نا اعيمح امهلظفل
 ملكتملانا عماسلا نظىا ( از وحن ) ملكتملاب ىا (هب عماسلا نظ عفدل ) اهثلاث

 ملكت ىا همالكىف زةوحن لاش هنال قيقملاال ىزاجلا ىنعملا ظفللا اذهب دارا

 وحن بوسنملا ف ) هلظب نوكي نا األ 00 كلدر 000

 نضر مكناس نأ ماسلا مهلا اد ) لبق هلو كاف رشا
 رش اروظح ناك لتقلان ال ( ديدشلا برضلا) وهو ققبقحلاال ىزاحلا هانعم

 0 ردات وهو ىزراخلا ىلا ٠ ذارملا نا عماسلا مهف ىلا ردابت

 لبق نم ىوغل انهه زاجلا لبقو حالصلا ىلع هلم مالبالا ةقالعب ديدشلا

 ةداراىف) راذتعاو ( كش عماسلل قسسالىتح ) بوسنملا ظفل ىا ( ظفللا ربركت )
 امطق قيقملا ىنعملا الا ظفللا اذهب ديربال ملكتملا نا ىف ىا ( قيقحلا ىنملا

 ناشلاى ا (هناق هللا بوستملاف ) نوكيل نا امأ ( وا ) ريغلا بيس توملاوهذو

 (هتبسن) هنم ( دارملا ) نالاملا ( و *ىش ىلا لعفلا بسن, )ام اريثك ىا (امبد)
 نيطالسلا ىلا ةيوسنملا لاعفالا ىف م( هتاقلغتم ضعب ىلا ) لعفلا ةسن ىا
 ىلا ومالا نولتسحام اريثكح .مهنالا مهب "قحلل نم ىلاو ا ساالاو

لذي منالاف ثحعل ا داق لامفالا ىرج دك أنا
 !آ و هلوف هيلع 

 | يار لا 6( انو دير بزض ) لثم طقف هش ةلفغلاوا نظلا نم نجلا و "وأ

 ١ ىنعملا اذهعماسلا مهوت نيح ىا ( اضيا ذبح بحبف ) لسرملا زاجملاوا ةراعتسالا



 هه <16 خخ

 00 اب دش ةنالص

 ىا.( ةروصلا هذه ىف ) ازئاح ُضاظلا 0 2 ناار هلل باكر هاا

 ال ا روشلا زاوحألاك ا ( اني ) روهجلا اهز وج ىتلا انت ةروك ذملا
 وشل دحاولا ف رملا نال هلوق ىعو كانه ةروك ذملا ةلعلل روهمحلل افلاخم ءارفلا

 اهزةوجىتلا روصلا هنوببس لمح ىا ( اهلمحنلب ) نيلماعلا ماقم موش نا
 لكام مهلوق لصا ناكو راما ىا ( ىاضملا فذح ىلع ) اضيا ءارفلاو رويل"

 الا ا 02 ءئرما لكاأ + هلوق ليقإو ةمحبش ءاضم لكالو .ةرع' ءادوس

 رادلاىف نا ورمعةرححلاو ديز رادلاىف هلوق لصاو * اران لدللاب دقوت ارانو *

 آلاف رث داع ءافتكا ١و اراصتخا نك !قنرال ا فدخل انمع ةرح لاق واديز
 رورحلا ىا ( هللا فاضملا ءاَشاو ) راخلا فذح ىلا هيوسس بهذ دقف هياع

 ىلعر جلاب ه#ماحرالاو هبنولءاست 8ىلاعن هلوقىفاكريثك وهو لوالا ( هبا عا ىلع )
 'مايالابو ريده ىلع * مايالاو كناث بهذاف د4 ىعاشلال وق ىو ماحرالاو ريد

 ريغو هللاو ريده ىلغ:ر ا كا فسلملا لوك لثم مسقلا افرح فلج قاحو

 ةرخ آلا ديرب هللاو انندلا ضيع نودي وحن ) مهمالك ىف ىصحمال ام كلذ“

 نآل(ةرخ الا ضرع ىاةءارقلا ضعب ىف ) فاضملا ركذ (ءاناك ةرخ .الا ري
 ىل ومعم ىلع فطعلا ىنعي فطعلا اذه ىف نا لحاف د اضعا اهضعب حجر ةءارقلا

 اساقوا.اعامس ناك ءاوس اقلطم زاح اهدحا بهاذم ةثالث نيفلتخم نيلماع

 عومسملا لب اعامسوا اسابق ناك رس اق " ,اح ريغ اهيناثو ءارقلا بهذم وهو

 ا ل بهدم وهو هلاح ىلع رورخلا ءاهاو راخلا فذح اقلطم

 ”دطاو رولا هذم وهو نانا فذ ل "واب اهرعغ قو عامسلا ةروص ىلع

 فيعضلا لماعلا ريغلا ىفرحلا نال هيوسس ىهذم ةثالثلا هاذملا هذه نم

 اا ٠ |: سزومهم اما دك انلا ) ل. وقلا نيلماعلا ءاقم ءوَم نأ ردشأل

 نال فطعلا سقع هدروا قيق>تلا وهو دحاو ةغل اهانعمو دكو نم ىواو

 ىلاعتهلوقكوللاو متّطلاووحت وصال اديك ا فطعلا فرح دازي ىظفللا دك اتلاف

 صار رش زاهإك عباوتلا لمشي سنج# عبات ,ان 3 * نوملعيس الك نوملعيس الك د

 كلذ (لعجب ىنعي ) عماسلا نهذيف ىنعي ( عماسلادنع هناشو هلاح ىا) 6( عوبتملا
 هلعجم ىاعماسلا ن نهذىفىا ( هدنع ارةرقماتان ) عوبملا لاح ىا( هلاح) عباتلا

 لاتحالالازدكا املف مدنعالمتحال وا ناكناو هريغهب نظبال ثيحناققحتما ”رقتسم

 (ابوسنم)عوبتملانوك ىا( هنوك ىف ىا) دره هلوقب قلعتم 6 ةبسنلا ف الر رقتو
 م اهبلو نذا ريغب اة ةأسمااميا ب مالسلاو ةالصلا هلع هلوق لثم

 تثق )ديز ديز ءاحواهسفن ريمالا ممطق لثم ( هيلا ابوسنم وأ) د# لطاب للا قطا 1

 دلع )



 هيأ ه1 خس

 تانم كون: نأ زاح 5 نيقلتخح نالماع كلا بوني نأ زاخ ازاصتخا لماعلا نع

 1 دلستلا موزلل اضيا هدنع نيلماع نمرثك 1 بانم بون نأ زوحنالو دحاو لماع
 روك ذملا فطعلا ىا (زاح م ) لماوعلا ماقم موه نا هفعض نم غلسال هنالو
 | هناقىف نا ريخ ىلع فطع (لةوؤي الو ) اًضيا هدنع ( ةروصلا سس حن )و مهدنع

 واولاب الا نوكي نأ زوجي ىننملا عراضملا نال هلعاف نم لاحوا زوج هلوق وهو
 لاثلاكب رعلا ءارعش نعوا لوالا لاثلاك برعلا نع ( ةدراولا ةلثمالا) ريمضلاو

 بسجل نيفلتحم نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا ةروص ىلع ىا (اهيلع ) ىاثلا
 دعب لاح وا زوحموا لتوؤؤب الو هلوق ىلع ففطع ءارفلا ىا ( رصتش الو ) مهاظلا

 ىفةينأ الا ةروصلاىهو ( عامسلا ةروص ىلع ) هدنع زةوجلا فطعلا ىا لاح

 لوك ملا تفلمعلا نيروجم ءا|ززبلا مب ىا (اهمعب لب )اهيلغ روهما رصتقا اك نام
 ةراشا هيف ًادتبم ( زاوج مدعو ) عاملا ةزوص ريغ ىا ( اهريغو ) عامسلا ةروص
 زجن مل هلوش هقلعتملا لاوحالا مومع نم ءانثتسا هنا ىلاو لصتم ءانثتسالا نا ىلا

 هربخ عقاو ىا ( راح ءارفلا فالخ عم فطعلا كلذ )ءارفلا فال هدبقنا عم ْ

 ىلعر احلا ميدقت ( ىفالا) هيوسس ريغ ( روهمللا دنع )ةلثمالاو ( داوملا عيجج ىف) ظ

 (9) 6 ورمع )) مهلا نوكسو ءاحلا مضب « ةرجحلاو دز رادلاىف وحن ) عفارلا
 اذهزاحامتاو (ارمتةرجحلاو اديز رادلاىفنا )وحن راخلا ىلع بصانلا دقت ىفالا

 لماع ظفل وهو فرظلانامف رظلاوه دءز ىف لماعلا نال نييف وكلا دنع اعامس

 لاثماو مهدنع دحاو لماع ىلومعم لع فطعلا لسقنم اذه نوكف رادلاىف .

 ىونعملا لماعلا رهظب مل امل هنالف نيبر ل انعام ةعرف نال د لوا

 كا لمتح هنا عم دحاو لماع ىلومعم ىلع افطع ناكهن أكف مدعلاكناك ١

 لد فرظلا ىلع دز مدق اذا اذلو لال ادع ق'نيفوكألا عدم نك
 الا ىنعي ) قيس امل هيلع لوم ناثلا لاثلاو اضا مم دنع رجب م رادلا ىف دبز

 نكات ( ا ) كفألا هر وضلا د مك( عوفرملا ريخأتو رورحلا ميدقت ةروص ىف
 اذه لثم نوكل ىا ( مهمالكىف هئيلل) ةيناثلا ة تلا مرا

 زاوج ىا ( زاوجارصتقاو ) ىعامس هيف هعوقوف برعلا مالك ى فاعقاو فطعلا
 ل يع زوال ثيح ( عامسلا ةروص ىلع ) نيتروصلا نيتاه ىف فطعلا

 مدهاموهو ( عامسلا دروم ىلع رصتق س ايقلا فلاخ ام نال ) اهريع اهيلع ساق

 اقلطم نيلماع ىلومعم ىلع فطعلاو بوصملاوا عوف رملا,رخأت عم ر رورحنلا هنف ظ

 اهربع اهيلع نعل ملو اهيلع رصتش ةنيعم ةروص ىف درطا نأف لصاللا قالخ

 اقلطم ءارفلاو عامسلا ةزوص ىف روهمنا هيويس فلاخ ىنعي « هيوسسلا افالخ )ل ١
 ىفىا ( فطعلا اذه زةوجال ) هيوبس ىاآ (هناف) فطعلا اذه لثم زيوجن ىف ظ

 هي
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 را (ان) برعلا لوقف ىا ( مهلوق ىف ) ةقيقحلا ىف الا ها هربخ
 0000 ل فاض ءارمخ دملا ( وس ز اهمسا ( لك) سل ةيبابعلا
 2 ا اهل لاّشو ءادوسلا ةبحلا حتفلاو مضلاب زينوشلا ىهو فرصنم

 هللا ىضر ”ىلعن اكو توملا ىاويماسلاالا ءادلكنم ءاودزين وشلالهثي دما فوتو ا
 اهب لختك ١ هنع تدمر اذا ىتعي دمرلا ف ىتح هدصب ءاد لكىف اهلمعتس هنع ىلاعت
 ( الو )امزبخ (ةرمت ) مالسالا ةعرش حرش ىف اذك' هتعاس نم ءىربف

 ( 000 | تال ورمعالو امنا ديزام كروق لثم قثلا ديك انل ةدئاز انههأل ةظفل
 00١" ليال ءادوس لع تفطع فرصن, ع ةطلاملا ةضفلا هو ءارمكع دملاب

 كلاب ادع لاا تلاد اكل اهع ىو (ةيحش ) لك
 ىهو ضرالا ةمحش ىرب ضياع ىنالا ىا ضسالا ءىثلا ءاضي هلوه اضيا

 ىلع فطع دقو لكو ام ظفل 522 ”يهو ام ربخ وه ىذلا ةرمت ىلع ةفوطعم

 لوقىف ) عقو ك(و ) دحاو فرح ىناثلالوالالومعم ىلعو لوالا ىناثلالومعم
 وهو خيسوتلاو راكئالل هيف ةزمهلا (ءىرما لكأ) ٍبيؤذ ونا وهو ( ىعاشلا

 ءىرماو لوا لوعفم بوصنم لكو اهيل ام اهب هنع لؤسملا نال لكىلا عجار ظ

 عقو دقو باطخلا ءان هلعافو مواعم عراضم لعف ( نيبسحن ) و لكل هيلا فاضم ظ

 نينظتأ ىا.أ سما ءىك ضأ لك نيسحنأ ىا هل ناث لوعفم او هبل وعقم ناب |

 سبيل لجرلا ىز ىفوهام لكنال كلذك سنلو الجر لجرلا لكشف وهام لكنا .
 | (دقوت) لكل هللا فاضموه ىذلا لوالا ءىرما ىلع فطع رحلاب( رانو )ل جر ٠
 . ارانإإب ىلاعتهلوقىف 5 نيئاتلا ىدحا فذح دقوتت هلصا لعافلل ىننم عراضم لعف ٠

 كلوق ىف ءابلاك ةبف رظلل هيف ءابلا ( ليللاب )رانللةفص ةلمجاو ىطظاتتهلصا هي ىطلت
 ا 0 يتسلل قالا لوعتملا ىف كفطع نضيلاب ( اران و انحسملاب تسلح
 فطاعن نيسحنو ل اكاهو نيفلتخم نالماع ىلومعم ىلع نارا ساده

 فاطعلا ( اذهف ) حيصفلا ىعاسشلا هراتخأ امم فطعلا اذه لم زي ملولو دحاو |

 ( ىهاظلا بسحب ارتاح ناكناو ) نيفاتخت نيلماع ىلومعم ىلع نيلومعم فطع ىا
 "نا ١ ىا(هنكل ) عاملا لوقو بالا لوق نم ردانملا ضاظلا ئضنقم ىا ١

 ىا (ةقبقحلا بسحم )ةاحتلا رثك | دنع ىا ( روهما دنع ) ( زج ١ فطعلا
 000 ل هعضو نال فطعلا فرح 0 ىلع |

 ١ افرح هنوكلو هفعضل ردق ملىا ( وق مل) فطعلا فورح نم (دحاولا فرحلا
 0 0 متم موش نا)

 ظ
 أ

 ةبانلل الا سيل هعضو لد الماع نكي مل امل فطعلا فرح ل نال عقود نيل

 ( نع



 0 116 ع

 ناب اهالك ناضملا ناته درو دحاولا طفلا فرح (امهيلومعم ) ناهسالا
 دراب فلكت ىوذحملا ءانبلا ةلص ىلع لعج وا انهه ىوغللا ىنعملل فنطعلا لعج

 ىلع نيحراشلارثك او) حراشلا لوق وهو رثك الا هيلا بهذام ىلوالاو رهظالاو |
 فنصملا لوق ىنعم ىا نيحراسشلا رثك او هلوقل ربخ رورحاو راجلا ( ىنعملا نا

 هولحل نيلماعىلومعم ىلع فطع اذا ىا ( نالماع ىلومعم ىلع) لا فطع اذا وهو
 ١ قسو فلكت الب طرششلاب راخلا اضيا قلعتيو ردصملا وا هل لوعفملا فلكت نع ١
 ( نيلمأع ىلومعم ىلع ) كمّنصملا (لاق ا 1و ) ىحالطصالا هانم. لع تنطغلا ١

 حراشلا دنع ىلوالا هنا ىلا ةراشا هيفو نيحراشلا رثك ١ هيلا بهذام ىلع ءانس

 ظ (هناف) دحاو لماع ىل ومعم ىبع فطعاذاو لشإ ملىا(دحاو لماع ىلومعم ىلعال) )8

 ماقم موقت نال تعضوامنا فطعلا فو رح نال ( اًقافتا زئاح ) فطعلا اذه ىا

 ورمعو ديز ىتءاح كلوق نال ظفللا ف راصتخالل هنع بونثو دحاولا لماعلا

 فاطعلا فرح هماقم مقاو قالا لّعفلا فد ورمع ىنءاح ديز ىتءاح هلصا

 وحن ) كلذ ريغو ةلهملاو بيقعتلاو عنا نم فزحلا ىنعم ةدافالو هنف راصتخالل |

 اركب ارمحديز وعاو ادعاقا رمو امئاق اديز تننظو (ادلاخ ركب و ارم ديز برض ظ

 / ادعاق ركبوامئاق دي زامو بهاذ ارمعو مئاقاديز ناو امي رك ادم ادلاخ رشي والضاف |
 (هناف نينا نم) ثك ١ لماوع ىلومعم ىلع لق مل ىا (رثك | ىلعالو ) كلذ ريغو |
 موش نا ىوشال دحاولا ىفرخلا نال ( هعانتما ىف فالخال) فطعلا اذه ىا |

 زوج مسق ماسقا ةثالث ىلع ثحبلا اذه نر هظف اهنع بونو لماوعلا ماقع
 . مسقو دحاؤ لماعل تالومعم ةثالثوا نيلومعم ىلع فطعلا وهو قاضتالاب
 فاتخم مسقو رثك اوا ةثالث لماوع تالومعم ىلع مطعلاوهو قافتالاب زوجال

 المو اتاذ ( نيدحتم ريغ ىا) ( نيفلتخمإل نيلماع ىلومعم ىلع فطعلاوهو هيف |
 ,( كلذو لوالا ) لماعلا ( ريغ قاثلا ) لماعلا ( نوكي ناب ) الا'نوكمال كلذو* ||

 ارمع ديز بْرض برض لثم نا مهوتب نم مهو عفدل ) نناك نيفلتحم هلوق ىا |
 فطعلا باب نم ىا(بإبلا اذهنم) دعاق ازمعو متاق اديززا ناو (ادلاخ ركب و

 (هيف لماعلا ددعت مدعلهنم سيلهنا عم ) !ىهاظ هبف لماعلا ددعتل نيلماع ىلومعم ىلع

 (و)طقف ( لوالا) لماعلا (وه) هلاثماو لاثملا اذه ىف ( لماعلا ذا ) ةقيقحلاىفىا

 امهالكن وكب لوالا ظفل ىلع ناكاذا ىناثلا لماعلان ال ( هل دمك ان ىناثلا ) لماعلا
 هقبسل لوالا حجرتيف دحاو لومعمىف نالماع لمعي نأ زوحنالو لمعلل نيملاص

 اذه نوكيالو لمعلا ىف لخدم هل نوكي نأ ريغ نم هل اديك ان ىناثلا نوكيو |
 فطعلاب نوكيناو لوالا ريغ ىناثلا نوكي نا طرتشي عزانتلا نال عزانتلا باب نم

 ( عقو ك) أدتبم هيف فلتخْلا فطعلا ىا ( فطعلا كلذو ) كلذك سيل انههو
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 ان 3 ناك ىذلا (طب اب قتكف ١ لوألا نفازج ةاثلا تلمح سيقعت ريقعت |
 ففطعلاو ةيسل ءافلا نوكتنأ بدت ىلع لوقلا اذه ىنعم ىا ( ىنعملاو ىلؤالا)

 اببس هناريط نوكي ىذلا ىنعي ( بابذلا ١ بيس (ديز يضغيف ريطي ىذلا )
 بقعن و ناربطلا ميدش طرش هنا الا ناريطلاب بضغلا عامجا عم ديز بضغل

 ال0 كتل در هف نوكت نا ةبوج ز11 كلت نم ثلاثلاو بابدلا بضغلا

 ةلمجلل ( ىلوالا ) ةلمخا ( ةيبس اهنم مهش وا ) ةيبسالال هفورح نم ادحاو
 حصيل ةلملا ىف ريمضلا ردقبف انضيا ةيبسلا ىف ةلمعتنسم ءافلا نوكل ( ةيناثلا)
 ربدقت ىلع لوقلا اذه ىنعم ىا (ىنعملاف) فطعلا د رن ءافلا نا تف عاملا فطعلا
 ىا (هنسب ) هسقع ( ديز يضغف ريطي ىذلا ) فطعلا درج ءافلا نوك

 اا ل5 نال لاش ناوحلا ةثالثلا هدأ نم ىلو الاف ( بابذلا) هناريظ بنسب
 ناو كلابلا ىراح رص ةيبيسلا ىعمو لوالا ىف فطعلا ىنعم ءافلا ىنعم دحا

 ىلوا ناكف هقح قح ىذ لكءاطعاو نينا الك ةياعر هيفف ىناشلا ٍباوجلا

 ةيبسلا مهف الب فطعلا درجل ءافلا نوكي نا ىنعي مهفن ىلع فطع ( نكيو )
 ناريطلا نومضم ةفاضاي فطعلا حصيل لوصوملا ىلا عجارلا ريمضلا ردقبف

 عجار ( ريمض ) فوطعملا ف ىا ( هيف رده نا ) لاقاذل و ىفوطعملاب اقلعتم هيلا
 «(فطع اذاوإ ( بارذلا هناريطب ديز ضغبف ربطي ىذلا ىا) لوصوملا ىلا

 نكتساام هينان و لوعفملل ىنبم لعفلا نا ىلا ةراشا هيف ( فطعلا عقوا اذاىا )
 لبح دقو كلوق لاونم ىلع عاّقبالا ىنعم نيمضت ىلع هردصم ىلا عجار هيف
 قلعت ةمص مدعل طرشلل هل لوعفم ( ءانب ) ةلوايخلا عق قرا ا ناورلا و دملا ناب

 فاعلا الا سل دارملا لب نالماعلا نشأ اع تفطملا دا رملا سدل هنال هن راخلا
 عقوا وا ايننم افطع فطع اذا ىا ة ردصملا ىلع بوصنم لبقو امهيلومعم ىلع

 هنال افاضم ردق' ( نيلماع ) ( دوجو ) « ىلع ال ىلوا لوالاؤ اينبم اعاَنبا فطعلا

 عقوا هِلوَم قلعتم (ناب ) دوجوملا ىلع ىببي امتا لب مودعملا ىلع مكحلا ىنبمال
 نوضاملاك نا عالاىف اناكنيفلتخم ( دحاو كلطاعب امهيلومعم ىلع ناهنا فطع )
 لوالا ىف هوخا اركبو همالغ برض ادز نا كلوقك هف نيقفتموا عوفرملاو

 او | 4 ضس لاقو ) لمات ناثلا ىف ادلاشأ ركب و اسمع نرض اذن نا كلوقو

 ءىلا بل بانعلا نزوب بانللا نال ٍبابللا نم هناال ب اتكلا اذه ىحراش ىا (بانللا

 فطعاذا لاق ثيح باتك مس اناكنا بابالإإ لمسملا ىراشوا نم ةج مسا ناكنا ١
 ا 21111) ويس دنع اقلطم مصب 3 لقلت نإلمأع لومصم ىلع ناثيش

 اى( ىوغللا هانعم ىلع لوم ) اقلطمال ثحبلا اذه ىف ىا ( انهه فطعلا نا

 ىا ( العجم ناب نيلماعلا وحن نيمسسالا ةلاما ىا ) ةلامالا ةغللا ىف فطعلا نا قبس

 ١ نامسالا © .
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 ففصملا لوق نا ىلا ةراشا هبف (لوَش نا لئاةل ناكاملو ) و رمعل عفار هنا عم ١

 | ىتلا ةدعاقلا ىا (ةدعاقلا هذه١) ردقم لاّؤس نع باوج هرخا ىلا زاح امناو ظ

 | ةضقتنم ) عتتمبو زوجت ايف هيلع فوطعملا مك اهيف فوطعملا مكح نوكي
 | باب نم ريطي راط نم ( ريطي ) لوصوم مسا ( ىذلا ) برعلا لوش ىا ( مهلوش
 . ىف هتلص لعافلا عم لعفلاو لوصوملا ىلا عجار هيف نكتسملا هلعاف برض

 ( دز ) لجع باب نم بضغي 'تنطع نإ( بضغش ) ادتبم هنا ىلع عفرلا لح
 هن اىلع اظفل عوف ص عفدبو بدي امل مسا لاؤس نزو ىلع وهو ( بابذلا ) هلعاف

 ١ بضغيو )انأق 5ك( لوصوملا ىلا دوعي ) نكتسم ( ريمض هيف ريطي ناف ) أدتبملا ربخ
 / (ميلع) بضغي ظفل ىا ( ظفللا رابتعاب فوطعم ) بضغي نال هتفص ( فوطعملا
 بضغي ىف ىا ( هيف سيل ) ريطي ىلا عجار رورجلا ريمضلاو ىوطعملاب قاعتم
 , وه ىذلا هيلع ىفوطعملا ىف 5 لوصوملا ىلا عجارلا ريمضلا ىا ( ريمضلا كلذ )

 / فوطعملا نوك مدعل بكرتلا اذه زوم النا بجوف ديزل عفار يضغي نال ريطي ْ
 ةب وجالاب ىا ( هلو هنع باحاف ) قافتالاب زاح دقو هيلع فوطعملا مكح ىف

 / تفرعامزوجنال نا سايقلا نا عمرا انمتاو) هلوقب تمهفنا تلا ةنالث
 | ةلك اهنوك رابتعاب ثينأتلاو (ءافلا ىا )6 اهنال بايذلا ديز بضغف ريطي ىذلا) |
 ةيسن اهل ءاف ) اهنال ( ىا ) ةفاضالاب « ةيببسلا ءاف )( ببكرتلا اذه ىف ) تعقو |
 ا مالك ةنسشالم ىتدال ثدسلا ىلا ءافلا | ادضا نا ىلا ةزاشا:هض (ةسيسلا ىلا |

 اذه ىف ءافلا ىنعم ىا ( اهانعم نوكي ناب ) هلو ةسسالملا نيب و ةثاغتسالا
 «نكرتلا اذه ى اهلتقام نال سننلا كآ لمعتسم نوكت ىتعي ( ةسيدلا) تكرتلا

 | كلوق ىف نايتالا نا اك ديز بضغل يبس بابذلا ناريط نال اهدعب امل ببس ١
 ' امطق هقحتسي مل تأي مل ول ىتح مهردلا هقاقحتسال ببس مهرد هلف ىنيتأي ىذلا |

 | وه اذهو اهلبقام ىلع اهدعب ام فطعل هيف اهانعم نوكي ال ىا ( فطعلا ال١
 ( دربالف ) فطغلل اهنوك عنم ىلع ىنبم بيكرتلا اذه نا ىنعي لوالا باوحلا

 ىناثلا باوحلاو ( ةدعاقلا كلت ىلع اضقان هنوك لاح ىا (اًضَقن) لوقلا اذه |
 ( فلطعلا عم ةيبيسلا ) بيكرتلا اذه ىفءاسفلا ىنعم ىا (اهانعم نوكي ) نا(وا) ١

 اهيلعاضقن اضيا دري الف اهدحو ةيدسلا ال اهلبق ام ىلع اهدعب ام فطع عم ىا
 ةيبدس هيلع فوطعملاو ىفوطعملا نيب نكي مل اذا ام ةدعاقلا كلت صيصخت نال
 فوطعملا ةطبارب تكف دحاو نما ةلزنمب ذئيح ناريصي نيفوطعملا نال

 تدافا ىتلا ةفطاعلا ءافلا نكل ىا (اهنكل) حراشلا لاق اذلو فوطعملل هيلع

 اهالك ببسملاو ببسلا نال ( ةدحاو ةلمك نيتاما لعجت ) ةيببسلا ىنعم
 اهيف نأكن او عمجلل ةعوضوم تناكاىل ءافلا نالو ءازحلاو طرسشلا لثم دحاو 0

 ظ
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 هاج ةاذازاب لثم اهف رعت دصقنمل ةركتوا كر نم ارح ل د دان لك» :كفاقغم

 فوطعملا (.ناف ) فوطجملا نييمل ة ةركتوا ههشوا افاضم ىدانملا ناكاذا اذكو

 هقرعمد رفم ادن زناف دبز لثم سل) افاضم وكل (هللادع) عا لاثملا ده.

 بجاو هصنق افاضم ناك اذا ىداللا نال بحاو هيصنق ( فاضم هللادنعو |

 بصل اذلو ىلوا هيف بصنلا بوجوف افاضم ىدانملاىبع ىوطعملا ناكاذاو

 سلال مسا بصن نال ىدنع دز مالغالو لجرال كلوق ىف فوطعملا مالغ

 010 5 ل نا كك ايل ا لال هلل لا رظلا ١
 نم نال لحال وىا (لجانمو ىا) ( هك نموزب فوطعملافدوقفم وهو ق شام |
 ( هيلع ىفوطعملا مكح ىف دا دل ناحتسلم ماقملا طبع ليف ١

 ىذلا لالا ىف ىا ( امف ) نيروك ذملا نيطرسشلاب ةضراعلا لاوحالا ىف لب اقلطمال |

 رجلاب ةيزاجحلا امرب> ىلع فطعلا < زج مل )) (هلعنتمو) هيف ىرجنا (زوجم)

 6 عفرلاالا ورم )بصنلاو اراب «بهاذالو اًئاَقإل ديزام لثم ابوضنم ع ظ

 دعن تعقو ةقتشم ةفض هنال ادم هلا اهدحا ناهجو هعفر ف ( هاذ ىف)

 داو ناسمعالار راح اد رفه ته 0 تهاطاذا هنا ىق 0. ةسقأمل رحؤم 0 ,ك و مدقم ربخ هنأ |

 ىا ( ناكل ) ماع 0ع كراس معبرا

 كان ا ل 9 5 فرعا ن نا كام مسارح ىذأا |
 فوطعملاف ) نكتسلا ( عقاولا ديضلا نع موللع عت )ديز ١» نع اريخ ورمع

 مسا.ىلاال ا تلال حار فاك حو هحاو مدس اىهاظ اما

 2 م نا مر ناكولذ ذا دبر ىلا عجرب ريمض هش نكي مف هجوف ْ

 "00001 نوكينا لع) نهاذ مقر ىا( عفرلا نيعتف ) الا سيل دحاو هنال |

 ” 0015 تاايحو لظتحا نآو هجوتا | اه زاتحا ( و رمعوهؤ رخاؤم ًادتمل |

 ةيناثلاىفو مايقلاوه ديز نم ىلوالا ةلمجاىف ىننلانال ىننلا بن :# ىنملا نوكمل كل |
 دردي لع درفم ىظع هنا مهو الثل ةلمجا ةانهىف ريدا ادعو ا اعنا وه

 فلمع (نوكيد) درفم ىلع درفم فطع هنا مخوتل بهاذ ورمعالو لبق اذا هنال

 فطع لبق نم) ورمع يهاذالو ىنعا م مالكلا اذه نا نا ىلع

 فعلا اذه نم ىا ( هنم عنامال ) هنا لاخلا ( و ) نيتيمسا ( ةلمح ىلع ةلمح |

 ا ا ازا ىلا فرح ارو رح هل امرخ ناكمش (تكر قل نصتلاوا
 0 4 : 2 4 2 6 . أ

 |0000 هيما ةعاقدن ىلع عوق م ورم و صهاظل هعفا رالوهو ىنلا 0

 ا د اهاذ نالام مسا ىلا عجب ريمض نا بهاذ واش ىاام مسالا دياعلا هلع |

 0 وامل نا يح تفطع ناب تملا لع .درفملا كقطع ىف ناك 5|

ٌ 
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 6 التل دض امنا ةنعملا ةفاضالا نال هنيعم ةلخس دصشمل هنأ .

 قيس مد الاف نسحلل تناكاذا اماو دهعلل تناك اذا ةف رعم هنلا فاضملا 00

 ا لومجوا اهل ةلخسو ةاش بر ىا ) هلوش حراشلا هرسف اذلو

 | دصقل)وحنوهىذلا أدتملاريخ رورحلاوراخلاو اماباوجعءافلا (ةركنلاريدقتف)
 أ الا ةفرعم اضيا نوكي هللا فرضا اه ةفرعم ناكناو ريمضلان ال ( نينعتلا مدع

 ١ ناكناو ريمضلانالربخ هناىلع عفر تفرعأك هلحمنال ةركنلا ىدقتف هلوق لح

 عج سعناك اذ دا هبال 0 ا نوكل ة هف رعم وكل هنا الا ةاشلا ىلا اعحار

 ةروك ذملا# اشلاىلاعجارب سيلهنالوا ة ل لامعتسا لمحت 5 ركل نئاغلا يعش

 ام ةانبح ةنه دا رملا وكل هني نق نوكتا وك دملاو ةقلطملا املا هه ذارلا لإ

 بر ردقتىف ( الجر هب رك ) ةلخسلا هللا فيضا ىذلا (نيمضلا ةراكن ىلع )

 نوكيامو اساغ ناكناو ةف رعم عضو اقلطم ريمضلان ال (ذوذشلا ىلع) الجر ءىم

 فاْصملا ريمضلا اناقأكىنعي ( ةاش ةلخسو ةاش بر ىا) اذاش نوكي هعضول افلاخم

 لحس 2 ن4 نوكي ويف اه ايه عاروك دنا اضلاىلا الام داش ى] اجا 0 ١ هلا
 ريمضلا نم ىهاشلا نا الا اًهاس ةروكءذملا ىا ةاشلا هذه ةلخس ةلزنمال ةاش
 هنبعب ال ءىش: نع ةرابعلعج اذا اماو كلذل عوضوم هنال هنعب قباسلا ه.دارينا

 مكطلاكىا (اذكو) ذوذشلا ىلع لاقل و اذاش نوكي قناسلا سِنَح نم نكل

 مكحلا اذهنا الا ( هيلع ىفوطعملا مكحىف ) نوكي ( ىوطعملا )اًهاس روك ذملا
 نوكي ناملاف فندملا هرك ذامو حراشلا هيلا راشاام ىلع فطعلا ضع صتخم

 ظ هفضووهاذىأ (ةسقن ىلا رظنلاب)ه.لع ف وطعملل ىا(هلهضراعلا لاوحالا ف ) اماع

 | (هياعقوطعملا لثم ىوطعملا ناك نا ) هلبقام ىا هسفن ريغ ىا ( هريغ ) ىلا (9)

 قفوطعملا نة ادرفم ىفوطغعملا ناك اذا ع تقلا هدلاو داارقالا .ق

 لجال ىا ( اذإف ) هيلع فوطعملا كح ىف فؤطعملا نوكي ةفرعماذرفمناكهبلع
 ١ دارفالا ىف اهداحتا طرمشإ لاوحالا كلتىف هيلع فوطعملا مكح ىف فوطخملانا

 كلوق ( ىف ) هيلع فوطعملا ءانب بجنو اك ( ىوطعملا ءاب بجو ) فيرعتلاو :
 رظنلاب) لاثملا اذهىف هيلع فوطعملا ءانن نآل ىا ( ديز مخ نال ورمجو ديزان)
 | هفدوو هتاذ ( ىلاو ) ىدانملا ءانب ىضَتَم هنال ( ءادنلا فرخ ) ىنعا هلبقام (ىلا
 0 ام) ىوطعملا (ورمعو) هتاذو ( هسفنىف ةفرعم ادرفم هنوك ) ىنعا

 ,عتلا اهل كصقن ةركن فول لا ناك اذا اما و: هسفن ىف ( ةقزعم ادارفم
 0 لجران لثم هك كلذكو لاخلا كلذدكف :لجرو ديزاي
 ىا ( ءؤانب عنتماو ) اقلطم لقتسملا ىدانملا مكح همكح رك ذام ريغ فوطعملا

 ١ هلشوا ( هللادنعو ديزاي ) كلوق )| 1



| 
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 اا وكلا هلال عتم لاصافالب :تفنيرذزلا تلا عاتجلاو ففيرعتلا ةادا انا |
 فرحو ماللا عاتجا ىا ( وهو ) وغللا نع نالكلا ناصي نا بجو ةلاحمال اوغل ٠
 هدرحنل ىضتش ىتح ءادنلا فرح هف سل هناف ( فوطعملا ىف دوقفم ) ءادنلا |
 وحن اماو ) انلق امل هيلع ءادنلا فرح لوخد عتتمي ماللاب افرعم ناكاذا مسالا ناف |
 | نع اشن لاوس نع باوج ىنعي ةفاستسا انهه اما ةظفل ( اهتلخسو 00 ظ

 اااددو لحس همجو ىتاوا ناكارك ذ راما ةعبارا ىلا زغملاو ناضلا نم منغلا

2 ١ 
 ىف ىذلا ءىنثلا ىا ( اهضتشام نوكيال نا طرشب ) هوبا ماق ىلع افطع نزع

 ١ ا هدا ف ىضتش هيلع ىوطعملا

 هل ةضراعلا لاوحالانم اناق امتاو ) هيلع فوطعملا مكح ىف فوطعملا نكيل ايفتنم
 ثيح نم ) هباع فوطعملل ىا ( هل ةضراعلا لاوحالا نع ازارتحا هلبقام ىلا ارظن

 هيلع فوطعملا نوكن م مزلي ال ىنعي ( ءانيلاك) هيلع ىوطعملا سفن ىا ( هسفن
 فوطعملا نوكينا بجبال ىا ( بارعالاو ) اضيا اينم فوطعملا نوكينا اينبم
 ا 0 لول نأ اننهه تارعالاب دارملا| [رعم هنيلع قوطمملا نك اذا ايرعم

 نوكي نا بحب ثبح اهيف هيلع فوطعملا مكحىف فوطعملا ناف هعاونا ال
 اذهو اهدحاب اب رعم قوطغملا ناك اذا ارورجموا ابوصنموا اعوفرم قوطعملا

 اوال نول دلع ةفارعم فوطعملا نإ بحنال ىعي ( تيزعتلاو ) نهانظ

 00 نا قآل رك هيلع نوطعلا | قاكاذا نعي ( ريكتلاو ) ةقرعم هيلع
 كلذك ل والاناكاذا ادرفم ىناثلان وكي نا مزاب. ال ىا ( دارفالاو ) ةركك قوطفملا .

 روك دع اممجوا هش نئوطعملا 2 وألا نأ بحال ىنعي 0 هيستلاو ) |

 سبيل ) لاوحالا هذهىف ىا (اهف فوطعملا ناف ) اعومو ا ىنثم هيلع قوطعملا

 طرشب انلق امتاو ) اهنم دحاو لكل يذىف اناق مك ( هيلع فوطعملا مكحىف
 ” دادلا ناك اذا اه ( نع ازارتحا, فوارق اضتنم اهيضتشام نوكيال: نا

 هسفنم ةفرعم ناكءاوس ممضلا ىلع ىنم ىدانم هيلع ىوطعملاو ماللاب افرعم ظ
 'فوطعملا ناكوا ( ثراخلاو لجراي انلوق لثم ) ءادنلاب ةف رعم و !ث راخلاو ددزابلثم ١

 ىلع فوطعم ) الثم ( ثراحلا ناف )'مالغلاو لجرال لثم سنحلا ىننلال مسا هيلع |
 ( ماللا نع هدرجن ثيح نم ) لجرلا مكح ىفىا ( همكح ىف سيلو )الثم ( لجرلا |

 نم همكح ىف نوكيالف هب ىلحف ثراحلا اماو ماللا نع درحت لجرايىف لجرلا نال
 "ثلا ىأ (اوه ماللانع :هذرحن ىضتق ) (ئذلا ىا ( ام ناف )د رختلا ثح
 ماللاو فنيرعتلا ةادا ءادنلا'“ى رش ( ءادنلا فرحو ماللا عاتجا ) ىضتقملا

 هل نم ىلع قال 6 فوطعملايف افتنم اهييضتشام نوكيال نا طرش
 دلوةمحعملاءاخخانوكسو نيسلاحتش ةلخسلاو «دهشوه وعمسلاقلأو 1 0
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 ىا (هيف دهالف ) رخ آلانم ايدنجا امهدحا ناكف ( فطاعلا ) نيف وطعملا ناب ىا

 نك ( امهنيإ) ةناكلا ةيحناملا لع :ذ ( 1 ان لص نسر كش
 عوف رملا ريمضلا عدول انلاو انته رغو ةكولمملاو ةكلاملاو ةوادعلاو ةقادصلا

 ( عوفرم لاف ) لصفلاب ءافتك الاوا ( لصفنمل)١ عوف رملا رمضمل ( اب لصتملا )
 تفطع ( زامل ةداعابو ) الصتم اعوفر# اريمض هيلع ىوطعملا نوك دنع ىا

 هيف ديالف هلوقل ليلعت ( جرخببل رورج لا ) ريمضلا ( ىف ) لصتملا دبك نب هلوق ىلع
 | نع) هيلع فوطعملا وه نوكي ىذلا ( عوفرملا لصتملا ) ريمضلا هرخآ ىلا
 فرص نم ةلمهملا داصلا رسكب ةفارص هلوق جرخبل هلو قلعتم ( ةفارص

 هنوك نع عوف رملا لصتملا ريمضلا جرخيلىا ( لاصتالا) ةيارد نزو ىلع فرص

 ريمضلا كلذ بسانيلو ىا جرب ىلع فطع ( بسام هبو ) اضخم الصتم
 كصتلل عوف رملا ريمضلا ىلع ىا ( هيلع ) فطعي ىذلا مسالا ىا ( ىوطعملا )

 رابلا لصتملا جوقرملا نيضلا دك انا اعأ ( هدك ان ) لصفنم هناك نوكو
 راخا ةداعابو هلوقا ليلعت اذه ( ىوّغرو لصفنل ) اريمضلا (اب) نيلعفلاب قاعتم
 ا هفطع مهشلا دشنت هيليلعتلا ماللا ةداعاب ىوشإ راكم ىوقملو ىل والاف نرد را

 رورحماىف راحلا ةداعابو هلوقل لقتسم لياعتو جرخبل هلوق ىلع فوطعم وهف
 رورجلاف لصفنملاب لصتملا ديك انب هلوقل ةلقتسم ةلع جرخبل هلوق نا اك
 ةودصلا (روزحلا) هلع فوطتملا نإ ]21 كولطعلا ةهسافا اا( 059

 ' هلوش وا ةبسانملاب قلعتم ( راحلا ماهضناب ) هلوعفل بصانو هلعافل راح انهه
 ١ رورحلا فوطعملاىلاىا ( هيلا ) هنيعب هيلع قوطعملاف ىذلا راخلا ىا ىوَش
 ظ رك ذب مل هنايعاو# هيلع ف وطعملا ىلا ا منا مك ىا ( هيلع فوطعملا ف 5

 ْ هب فدو الو فصوبال ريمضلا نانم قس املاضيا عباوتلا نم اهنا عم ةقفصلا

 ' ةفصلا مكح ىف هنا امل اضيا نايبلا فطع الو الصفنموا الصتم ناكام ايا

 ' نايبلا فطعب انيم نوكيال ريمضلا نا ىنعي اهمكح همكش حدملاو حاضيالا ف
 قراتملا مكح ىف فوطعلاو ) امهنعا 50 اذهلو عباوتلانم اضيا ناك ناو

 , ظنلابال هلام ىلا رظنلاب هيلع فوطعملل هنو بحب مكح لكنا ىنعي ( هيلع
 | ىا ( هل زوج اهف ) ةدئاف فطعلا ف نوكل اضيا فوطعملل هتوبث بج هسفن ىلا
 ١ ىا ( هل ةضراعلا ) اهف هلوقىف امل نايب ( لاوحالان م هل عنتميو ) هيلع فوطعملل
 , ( هلقام ىلا ارظن ) هتاذىف نكته ثيح هيلع فوطعملل تضرع ىتلا لاوحالا
 هناوك نم هلبق ءىش ىلآوا نكاوا بضنل وا عقرلا هل ض رسب نإ لثف هلماع ىلا ىا
 دعقو لاَشال ثنح ديز هوخا دعقو هوبا ماق ىذلا لثم هبلا داع ريمض تاذ ةلمح
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 م غم
 نمءىش طرشالب رورحلا ريمضلا دك ان ىا (رورجما ريمضلا دك ان ) طرشالب
 00 | (وةهنش هو (كنف كب ترا ءاوحن ف ) لضفلاو لضفتلا دك انلا

 نيلاو لفنان نوكيو كاياوا"ثنا:كب تورم .لاق' هنال ىوشملا دك اتاىفالا |

 فاضي ابطاخم اريمض ناكنا ىنعي حتقفلاب دكوملا ىلا امهنم,لك فاضينا طرشب
 هلال هن ترام لثم هللا فاضي انساغ 1ك ناو كلفن كن ترض ثم هللا

 لاتشالا ىف ( كلام كب تبجتا وحن ) رورجلا ريمضلا نم ىا (هنم لادبالاو )
 ديزو ضعبلاىف مهرثك ١ مهب تررم موقلاو لكلاف هخا هبتررم ديزو
 لدبلاى هنم لدنملا راح ىا ( راج لا ةداعا ريغ نم ) طلغلا ىف هرامح هب تررم
 (ايدك اتلا دعب الا ) لصتملا عوف رااريمضلاف ىا ( لوالاف فطعلا رجيم و)
 زحن ل ( و)اعم لصفتلاو لصفملابوا هنم الدب لصفلاب وا هدحو (لصفنل ) اريمضل

 فوطعملا راح ىا ( راخلا ةداعا عم الا ) رورحلا ريمضلا ىا (ىناثلاف ) فطعلا |

 007 ب رلاف لادالاو دك انااما) اق رحأوا ناك امنا قوطنخأا ف هلع ١

 '0 5 ]| هاوح ى(انق) ةدامالاو لصفلاو دك الآن م ءىش ظرشالب

 لصفتنماب ديك تلا ىلا جاتح ىتح ايبنجا نكي لف ايونعم وا ناكايظفل حتفلاب ( دكؤملا |
 011) نوك نا (اما) ولخمال ( تلغالا ىف لّدبلاو ) هب طامترا ةدابزا لصفلاوا

 ضعبلا لدب ىف عوبتملا ضعب ىا (هضعب ) نوكي ( وا ) لكلا لدبىف ( عوبتملا
 لدب ىف هملع ديز ىنجاوا هيون دبز بلس وحن ماللارسكب ( هقلعتم ) نوكي (وا) |

 هتلقلف هقلعتم وا هضعب وا هلك نكي مل ناو وهو ( ردان.ليلق طلغلاو ) لامشالا

 0 وجل نيجااسل) لادالاو دك انآ ىا (امهف ) بابلل ادرط هل مكحال |
 نيع نكي ل ناو هناف ىونعما اماو عمو اظفلدك و ما نيع هنالف ىطغقالا ديك تلا اما ْ

 ا 00 ىرتملادك اتلاكوهف لكلا لدن راو ىنعم دحتم هنا الا أفل دك ملا |
 ا0] 1 1 ١ وهف لاتشإلا لدن اماو هنم للملا ءرج وهف ضعنلا لدن اماوهنم ١
 ( هنع نيلصفنمالاو ) نيسنجاب اسيل اناك ةيلاخلاو ةيلحلا قلعت رخ الاب نيلدبلا دحا |

 (امهنيب ) فظعلا فرك ( لصافلا ) لوخد ىا ( للاخت مدعل ) امهعوبتم نع ىا
 ةجاحالف ) الاصتا الا سيل اذهو (امهعومتم نيب و ) دك انلاو لاددالا نيب ىا“

 هل داتم ليص# ىلا ( وش لاو دك اي نادال طر ىا (امهطر ق ظ

 ىف ماعم امهعاّتجا وا لصفلاب ءافتك الاوا لصفنملا ريمضلاب ديك اتلاك« ةدئاز |
 ريمضلا ىلع فطعلا ىف اك راخلا ةداعا وا لصتملا عوف رملا ريمضلا ىلع فعلا |

 فرح اظفل هعوبتم نع لصفنم ( قوطعملا ناف فطعلا فالح ) رورجملا
 اا 11 فوطمملاب أ ثنح نم ىنعمو رخآا الل ارباغم اهدا نوكيو تفطغلا ظ

 ( امهْنب دارا تادود رم وير 0 0 ( هلع فوت ر 5-00
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 يك ا
 أ رج ىا ( هرج لبقو ) قارتفالاو زايتمالا لي ىلع ةلالدلل هيلا نيب ظفل اينان |

 ىف) م اعامس ناك ءاوس (دئازلا ىفرحلاىف مكىناثل ) !لماعلا (اب) هلثم ىف ىوطعملا

 ديز امو مئاَقب ديز لهكلوقىفاكاسايقوا مهرد كبسحب ىف اكوا ( اديهش هللاب ىنك
 رمضملا ىلع ( فطعلاديرا اذا ) راخلا ةداعا موزلىنعا (هانرك ذ ىذلا اذهو) ماَش |

 ةيعاد ةيرعش ةرورض ريغ نم ( رايتخالاو ةعسلا لاح ) فوطعملا (ىف ) رورجما |
 | ضفاحلا ديعا رورجملا رمضملا ىلع فطغ اذا اولاق مهنال (نيرصبلا بهذم) اهيلا .

 زاح مك ةداعالا كرت ىا ( اهكرت مهدنع زوحبف ) اهريغ دنعاماو ةعسلا لاح

 نكل.لصتملا عوف نملا رمضملا ىلع فطعلا دنعاعم لضفلاو ديك انلا كرت مهدنع
 نكل اهكرت زوجي كلذك رارطضالا لاح فال رايتخالاو ةعسلا لاح ىف حبق عم
 ةداعالا كرتاضيا نويفوكلا زاحاو ) روظحلا حت ةرورضلا نال (ارارطضا)

 عقو ( ام نيلدت م مهنوك لاح رارطشالا لاح انا تزاح اي( ةعسلا لاح ىف
 كاف ندمان ماتا | وحهت تب دق مونلاف * هلوق لثم ( راعشالا)ضعب (ىف )

 | ةداعا الب كلا هلوقىف رورحلا ريمضلا ىلع وطعم مايالا نال * بحت نم مايالاو |
 « ابملا هان 0 اح راخلا ةداعا الب هيلع فطعلا نا الولو هه راخلا |

 ١ هريغىفف رعشلاىف ارا اح ناك اذا هنال'هيلع رعشلاىق نكي ملام ىا ةعسلا لاح اوساقو

 ظ دلل ابها سحب فقد اب مهلالدّتلس ا ناب هنع ببجاو ىلوالا وه نوكي |

 ٍ 0 زلتدسي الق ةرورضلل رعشلا ف فطعلا اذه لثم عوقو نال حيحصب

 ١ نوكتلب فطعلل واولا نوكيال نا لاتحالو هراتخا ام ةرورضلا الولؤو هريغ |

 ْ مهل الدبس فعضن راعشا هيف ماصع ىشحملا لاق و هعم ال وعفم اهدعبامو ةحاصملل

 |. ىلع مهلالدتسا رصتقال نكل ايا لاقو راعشالاب نيلدتسم حراشلا لوقف ىغب

 :6 ماحرالاو هبن ولءاست هيىلاعت هلوق وح ميظعل ١! نارقلاب اولذتسا لب راعشالا

 مسقلل هيف واولا نوكي ناب امسق ماجرالاو نكي نا لمت ناب اًضيا هنع ببجاو

 ' هللا ىلعوا ارمعو دب زب ترص هلوقك رورجلاو راخلا لح ىلع فطع بصتاابوا

 ىواضيسلا ىضاقلا لاق اذك اهوعطقت الو اهولصف ماحرالا اوّهتاو هللا اوَهتا ىا

 عوف رملا ) ريمضلا (ديك أت زاح فنك لق ناذ ) ماحرالا اولصو ريدقت ىلعوا
 مهسشناًؤاح موقلاوا ( مهلك ىنواح) موقلا (وحتىف ) ازراب ناك ءاوس ( لصتملا
 نم ىا (هنم لادبالاو ) وه برض دب زاوحن انكتسموا تنا تيرضو نوعمحاوا
 مهرثك | اًواح موقلاو لاتشالا ىف ( كلامح ىتاجتا وحت ) لصتملا عوفرملا ريمضلا

 (نصقتلالا ريمضل ( ايدك الامد ط رشا اعنم) طلغلا راسا ىشب صو ضعلا

 ديك ان الب نازوجي اهو اضيا عباوتلا نم امهنا عم هنع فلخوه ىذلا لصفلا الو

 ديك انلاو لادبالا راح مك ىا ( اضيا زاحو ) اضيا فطعلا زوجال يف لصف الو

 ا
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 لمع اك هيلع فاطعي مث لصفنم د © راىهو هف رحاهجو راوحل زاتحلا

 لصتم هنال ( لصفنم ريمض رورحملل سيلو ) هلوش هعقد ع وفرملا ريمضلا ىف
 (هب دكّوي ىتح تارمضملا )ثحب (ىف)ههجو (ءىجنك) | رمضم وا ناك | رهظم طقف
 ليع ام هيلع فطعي مث ) فططعلا لبقىا ( الآوا ) لصفنملا رورحا ريمضلاب ىا
 لصفنمماب هديك ان زجبمل اذا هنا اضيا مهوت املو * اهب اسهتف رع (لصتملاعوفرملا ىف
 ةراغتسا ىفو )اضيا ِهلوَش هعفد لصفنملا عوف رملاب.دك ويف ادوجوم هنوك مدعل

 (ةلذم) رورجملا ريمضال ادكك أت لصفنملا عوفرملا ريمضلا لعج ىا ( هل عوفرملا
 فلاختو لوقعملا سكع وهو ىندالا ماقم ىوقالا ةماقا هنم مزاب هنال لاذّسا ىا

 عوفرملا ةماقا ىفو لصفنلاب دبك اتا جيا اذا هنا اضيا مهوت املو *« سايقلا اضيا
 لصتملا عوفرملا ىف ىنتك ١ 6 لصفنملاب فتكلف لادا رورجلا ماقم لصفنملا
 ( هلريث تال لصفلا نال ) لصالا ماقم همايقل ( لصفلاب ىنتكيالو ) هلوش هعفد
 .( لصفتملاب دك تلا كرت ) زاوج دنعالا ىا( زاوج ىف الا ) لصفلل دوج.وال ىنعي

 فاخلا زاوج مدعف هدوجو مدعل حمل امل لصالاو لصالا نع فلخ لصفلازال
 27 اهل ركذ اذا هنال راضتخا مالكلاف نوكنال ىا ( راصتخالل ) ىلوالاوغ

 ' ثيغ ) لقثلل اببس نوكي لوطلاو اليوط مالكلا نوكي اضيإ لصفلاو
 )0( ل روشسال ) هنف لضفتملا نيمضلامدعإ 1( همدعا لصفتملاب دك انلا نكعال
 مدعل نكمي ملال لصالاو لضالا نع فلخ لصفلا نال لمع ىا ( رئا ) لصفلل

 ماهفتسالا لصالاب ىا (هب ىنتك, فيكف ) زاوجلا مدعب ىلوا فاخلاف هدوجو

 فِكف زم مل اذا لصالان ال لصالا دقف دنع لصفلاب ىنتكيالف ىا ىراكتا انهه
 ءىش انل ( قبس مف ) اهلك ة روك ذملا روُمالا ترذعت ذاف هنع بئانهنال هفاخ زوج

 ديزي و كب ترص وحن الاف رح لماعلا كلذ ناكءاوس ( لوالالماعلا ةداعاالا) |

 فاطعلا حصنق لقتسملا مسالاكنوكيل ( ديز نيب و ىنبب لاملا ) وحت افاضم ا

 طقف (رورجملا وه) امهلاثماو ٍنيلاثملا نرذه ىف ( فوطعملاو ) هلع حصي ام هيلع
 (هرجو) فطءلا حصي ل لماعلا رركيمل اذا هنال فطعلا حصيل ( رركم لماعلاو )

 لثم هلثم ىلع ىهاظلا مسالا فطع 5 ( لوال ) !لماعل ( اب ) فوطعملا رج ىا |

 لمعلاو ىنعملا ىف هل جايتحا ال هنال (مدعلاك ىناثلا ) لماعلا (و) ورمعو ديزي ترسم
 كلوق لثم لؤالل لمعلاف لمعي ال كاذك ناكامو فطعلا حصيل اديك أت ديز هنال

 لن وكيال دئازلاو دّئاز هنال ىتعملا ثبح نم ىأ (ىنعمإ ارضاح لجرالؤ امئاقديزام |
 (ىلا الا فاضيال نيبذا كنب و ىنبب لاما مهلوق ليلدب ) كلذ ىلع ديك انلا الا ىنعم.
 ددعتملاىلاالا فاضيالهناالاةءفاضالارومالا نمهنال ةمسقلا لش ىذلا(ددعتملا)ءىنثلا
 فاضاو هكي رش لصف هنا الا انس لاملا لاَ نا ىتشي ناك اتلكو الكو ةبتاو ىاك

 ( اناث ) ا
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 | دك انلا كرت زوج لاق اذلف ( نايوانستما] ءهدحو لصفلا دازرفناو ديك انلاعم

 / ثحبلا مامتدنع ه.ىتؤي امتاو اذه مالاوا اذه ذخىا ( اذه ) لصفلاب ءافتكا
 ١ هقالخ اهنا نسر ملدا كفا ناب نك عرف املو «ةبساتام ىف عورشلاو"

 ١ لاقف كزتلا زاوج عم دكا ةلباقم هديف اكاسمطق بجاوال ىناسحتسا دكأتلاو
 ظ مدع دنع ( ىلوالا وه لصفنلاب دكححألاا نا ناي رصنلا بهدم نا معاوولا

 مالك ىف اريثكح امهبلك عوقول نايا ناصعالاف لصفلا دنعاماو لصفلا |

 نونرصنلاىا!(نوزتوجنو)اعوقورثكا هنوكل ىلوالاوه ل اوالاناالا ن ويغلامالع |

 | ( 00 اصفلا عموا هدحو لصفتملاب ( ديك اتالب ) روك ذل( فسا) ١
 ظ ىتلا ةملكلا نم ءزجلاك ناكناو لصتملا ريمضلا نال دك اتلاعموا هدحو |

 00 زوحملال يل هياكل محو هدأ 10 هناألا هنو حب ناكو اهب |
 دك انالب فطعلانا الا ىا ( نكل ) ةقبقح اهو زج وهام ىلع زوجالاكالصا هيلع |
 ' حبق هناالولو نسحالاو ىلوالا وهام هتفلا ل ( حق ىلع ) نوكي اضيا لضفالو '
 هو رظح مهناال حبب الع عشملاذاو رجلا اف اعوس 001 او |

 ظ دلك اال فلتسلاىا ( هن وز ويم نوي وك وو يب كرب نأ زوج ال ترحم التصا ١

 ةلك هنا الا هب. لصتا امم ءزملاكن اك ناو يهلَملا كلذ نال ( قالب ) لضفالو ١
 ا دوسف هلع انزكج ان "ناك را ةلاسلل رو كس فال مسال اك اهسفنس
 اع ر ”ورمطا نييضلا ىلع فطع اذاو ) ىهاظلا مسالا ىلع زوج اك هيلع فطعلا |

 ْ دنعا ) ا لصفنم ال هنآل لصتملا هديش ملو بوصنملاو عوفرملا ال ْ

 | الث فوطعملا ف فطعلا نيح هيلع فوطعملا راح ىا ( راخلا ىا ) ( ضفاخلا |
 ضفاخلا كلذ ( ناكافرح ) قكمتلا وفر ىف كرجل ٠ تطتاا زاب |

 ةفاضالاب وا رلا فرحن ارورخم ناكءاوس ( رورحملا ريمضلا لاصتا نال امسا وا) |

 عوف رملا ريمضلا ىا ( لصتملا لعافلا لاصتا نم ) كا (دشا هراح)
 لعافلا فرع اذلو ريمضلا ىف الا لعفلاب لعافلا لاصتا دج وب ال هنال (هلعش ) لصتملا

 |ىهاظ امسا ناكءاوس ( الصتم اريمض نكيملنا لعافلا نال ) لصتملاب هديقو ماللاب
 لاصفن الا نال ىهاظف !ىهاظ ناك اذا امأ ( هلاصفنا زاح ) الصفنم اريمض وأ

 0 رورجملاو ) هفس لقتسم هناب اناذنا هلاصفنأ زوج اريمض ناكاذ اماو هناش نم

 | ىلعىا ( هيلع فطعلا هاركق ) |ىهاظوا اريج ناكءاوسالصا  هراحنم لصفنال

 ' الو ديك ًانالب لصتملا عوف رملاريمضلا ىلعه رك كضفاخلا ةداعاالب رورحلا ريمضلا |
 لسلاك) يراقلا ىف را ةداع لإ فعلا اذه ( نوكي ذا )اهدحا الب وا لصف

 | مسالاو ءز رخلا ىلع لكلا بفطع ةنوكلا | ٠ متم( ةمدكتلا كر ا نع

 | ةداعا مزليال هنا مهوتاملو م اضيا كلذ عنتمي لقتسم سيلا ىذلا فرحلا ىلع ظ
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 00 0 انرش ددو) ازراب علا يمضلا هيف نوكيا كان ع هدو ) --
 هلرد هةموو انكتسم هش عوف رملا ريمضلا ” وكان لابشم او رمعو وهف رض ديزإوا

 نايبلا ىلا جاتحي لصفنماب ديك تلا ناكاملو هي ةنملا كج وزو تنا نكسا 9 ىلاعت

 دارباب هحواو هني هنع ارخاتمو فطعلاىلع أامدقم هك ا

 برض ديزوحنو ديزو تنا برضاوحن ىلع هحجرو ديزو انا تب رض لاقف لاثملا
 :نا لمتحم وهفالاو باملل ادرط ىفاثلا ىفدب مكحلاىلا ىادلان ال همالغووه

 الا ) لصفنملاب لصتملا دك أت ليبق نمال فطعلل ريمضلا لاصفنا ليبق نم
 ريمضاال -واريمضلا كلذدكأ | ىنعي لصفنم ال ”وادك ١ هلوق نم ءانثتسا ي لصف : عش نا

 ( نيب ) ءىش لصفلا عوقو تقو الا تاقوالا عيمج ىف هل قباطم لصفنم عوف ل

 ا روس ىلع ىا ( هيلع فلا نند لصتملا عوفرملا ) 1

 (دك انلا كرتىا) (هكرت ) ذئنيح (زوجبف) رخآ رمضموا رهظم نم لصتل
 مالكلا لاط دق هنال ١ اضيا راصتخالاو ضرغلا لوصحلو 0

 مالكلا لوطو لقا نوكي ليوطلاو لوطا ناكل لصف,ءىحولو (لصفلأ دوجوب
 (زاصحالا نسخ ) ىرحاو ىلوا ىلوالا وهام ءؤانغاف س>اولاوه امعىنغيدق

 هلانغال هماقم مْثاقلا لصفلاب ءافتكالاو هب (دبك أتلا كرتب ) مالكلا فيفختل ايلط
 هلثمو (ددزو موملا تب رضوحت ) ( فطعلا فرح لبق لصفلا ناكءاوس ) هنع
 (هدعب وا )فرحا لبق هيفةزمهلان النول والا انؤاباوا نونو عبملانا ء هب ىلاعت هلوق

 هنبب ماهب هيف ناكاملو :6 انوا الو انكر شاام #8 ىلاعتهلوةك فطعلا ف رح دعب ىا
 كارشالا مدع ةيسن معدارم نال (انؤاباوه ) ةيا الاف ( فوطعملاناف ) هلو
 (ال ) ةظفل ( و ) انمئابأ نم انل ثروم كرمشلا مدع ىنعي مهئابا ىلاو مهتاوذ ىلا

 ف ؤارمعال و ديز ىنءاحام كلوق لثمو “© ري ذنال و ريشب نم انءاجام # ىلاعت

 00 ل ع لشالو ( كرت زوبع لالا و) فلل فرح دمي ةلصفال نا

 ناشلاو لاخلا ىا (هناف) بحيو لاش نا ىتْس ناكف دك انلا ماقم ماق نذا

 ( لصفلا عم ) اسالمم هنوك لاح ( لصفتملاب ) لصتملا عوف رملاريمضلا (دك ْوِب دق)
 طقف فطعلا فرح لبق لصفلاب اما لصفلاب دعنلا موزلل هيلع ىوطعملاب ماها الب

 اندعام# ىلاعت هلوقك اعمدلقو هدعن وأ «نوواغلاو مهاهبف اوبككف ظىلاعتهلوقك

 ماسقالاف ديزالو اناتب رضام لثم طقف هدعبوا ان وابا و نحن ءى نم هنود نم

 عم )

 0 (قنلادنك اتل) واولاوه ىذلا (فطعلا ف رح دعب ةدئاز) انؤانا الو ىف

 بات نمو ترم اي مقتساف إب ىلاعت هلوقك طقف لصفلاب ىنتكيلب (دك ٌؤيال دقو) ةثالث
 ؛لصفلا عامجا ىا(ناصالاو) يهنأ ماو تهل تاذ اران ىلصيس هلوقو ني كعم ظ

 00001 !| تي رح لثم)# ىابسأمل نس, هيف .راخلا ةداعا ناءالا دك 'اتلا ىلا هف

| 

 | ل



 م 0م
 فحضلل اعن ىوقلا نوك نا. نسج القا قوقلا ضاظلا نم الاخ ىندا ءزخلاو
 ةلقئسم, ةلكو ( ةقيقللا كح نمل نا رشا (لصقتا) هس لقتس ال قذللا
 لادلا, اما دارفالا ريمضلاك لذ دارفا ىا (ةدارفا زاوج ليلدب) اذه لعب اهسفقس

 ريمضلا (هب لصتا) ىذلالعفلا نم ىا (امث و ءرخآ ىف ةمجعملا ىازلاب اماو ةلمهملا
 نيع دك أنلإ نال ذارفالاب قلعتم رم دك ان ان دلك اب ):عوفرملا

 هسفنب لقتسم لوعفم مما دكملا كاذكح هسفس لقتسم لعاف مسا دكؤملا
 كلذل ىل( ل لنسخ راسصخالا ناك ٠٠ اردد لعج و ةلماعت لسا

 تقلا نيسحف ( نالقتسا )3 ةوق ( 0 0) لصفتلاب ذك انا كس ريمضلا
 نيك انا لع اضيا تلطعلا نوح نإ مهوناملو *سهاظلا مسالا ىلع ندع مل
 اب نعل كلوا يه لب ديك ال1 ىلع اضْنا ناس 9 + فلمملا زاخ امكف دك ْوملا نيع هنآل
 لصفلا مدعل فطعلاب ىلوا برقالاف دعباو .برقا نافوطعم يتلا ناكااذأ هناآل

 (دبك انلا اذه ىلع فطعلا نوكي نأ زوجالو ) هلو مهوتلا اذه عفد امهنب
 مكح ىف فوطعملا نال ) لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع فطعي نأ ع

 فوطعملا اذه نوكي نا ) دبك تلا اذه ىلع هفطعنم ( مزلي ناكف هيلع فوطعملا
 | ةدئاز انهه ناكفىف ناكهلوق (ادك [7) ادك ا: هلع ىفوطعملا ناك 6 ىأ (اضيا

 نيع ديك الانا قبسامل(لطاب) اديك ات فوطعملان وك ىا(وهو)إامزلبف ىنعملاو
 نا حصي الف ىنعمو اظفل هيلع ىفوطعملا رياغي فوطعملا ناب ريخ تناو دكؤملا

 ناك ناف ] قيسامل لئصتملا ريمضلا لع ان ولكل | نك. نا نحف دك الا لع تلعب
 | وا (تناالا ب رضام وحن ) لاصفنالا ضراعل ( الصفنم ) اريمض عوف رملا ( ريمضلا
 ضرغل لعفلا نعالاب لصفنم هناالا اعوف مناكن او تنازناف (ديزو)وهالاوااناالا

 نم (ءزجلاك) ريمضلا كلذ ( نكي مل) لعافلا ىلع لعفلا رصق وهو هبالا نوكيال
 ىرطش دحا ءافتنال دك انلاىلاهف.ةسايف لف ىذم هنم ارح ناك نأ (اظفل) لعفلا .

 ىعمو اظفل لعفلا نم رج نوكت نا ةلااو اظفل لعفلا' نم ارح هوك وهوقلعلا

 (الصتم) !ريمضريمضلا (ناكنااذك و ) مكحلا ءافتنا مزاتسي ةلعلازجدحا ءافتناو

 اديزو) ىنتبرضو هتبرضو ( كتبرض وحن ابوصنم ) نوكي لب اقلطمال نكل
 ىلع اظفل زج ناكناو ( ىنعم ) لعفلا نم (ءزملاك) بوصنلا ريمضلا ( نكي +
 لصفنملا عوفرملا ريمشلا ف ىا (امهبف ةجاحالف ) لصفنملا عوف رملاريمضلا سكع

 انيمهف بطعلا ندم لب (لسفتت دع كلا لاو للصتلا ناسا ةيفلاو

 ٍبوّصنملا ريمضلا اماو ىماملف لصفنملا عوفرملا ريمضلا اما لصفالو ديك انالب |[
 قرح دخأا .ءانثنا نال ىعم لاضتإلا وقال ةلعلا ىرطش دحا ءاقتنالف لصتملا

 ةجاحالو دي زب كب ترسم وحن لصتملا رورجملا اذكو مكحلا ءافتنا مزاتسي ةلعلا:



>0 

 رار( انقأا تافصلا ني طسوتملا ىلا نا -قشسس اك ةفو.دعلا سمالا |
 واولا جرخي نأ زوجو طقف اقلطم ةيعملا اهانعمو ءارقتسالا مكح هريغ نود ٠
 ةبحاضللاو ةيلاطلاو ةيئادتبالل هنوك نم ةريثك عضاوم ىف فطعلل نوكي نا نم ١

 ةفص دعب ةفص ىف دجوت ىهو. ةيعما ىنعم ديك انل انهه نكتلف كلذ ريغو
 داربا بسنالا لب لقاعلا ملاعلا ديز ىنءاح كلوق ىف اكامهنسأ واولا ركذ الب .
 ىلع ضع, فطع ىف ءامسالانا ملعاو # فوصوملا نع ةفصلا دعبل امهيف واولا .
 رمضم ىلع رمضم فبفطعو صاط ىلع هاظ فطع القع عاونا هعب را ىلع صعب |

 اهضعب فطع ىف ناكاملو + ىهاظ ىلع رمضم فطعو رمضم ىلع هاظ فطعو
 « ىلع فطع اذاو إل لاقت هطورشو اهبف فطعلا نيس نأ دارا طورش ١

 (و ) الصفنموا ناكالصتم ( بوصنملا ) رمضملا (9ل)6 عوفرملا )(رمضملا)
 رمضملا ( ناكأزراب ) 6 لصتملا )) اهيف فطعلل طرشال هناف ( رورحما ) رمضملاال

 , عوف رملا رمضملا هلوق نا عم ءاوس ىت الا مكحلاىف امهنال (ارتتسموا ) لصتمملا .

 رجيم ىت آلا مك حلا نال ( لصفنملا) عوفرملا رمضملا ( ال ) امهلمشي لصتلا .

 6 لصفنمب الر مضب لصتملا عوف رملا دكا ىادبك انلا نم لوعفملل ىنبم< دك 1 ل هيلع .
 هب دك انلادعب ىا ( مث ) هيلع فطععلا لبق ىا ةففرظلا ىلع بوصنم (الآو1) |
 فطعلا مثال توا ديك ايلا ىا ( كلذو ) عوفرملا رمضملا ىلع ىا (هيلع فطع) |

 (امت ءزحلاك) انكتسم وا ناكازراب ( لصتملا عوف رملا ) رمضملا ( نال ) عقاو هيلع
 ظ ناكسا بجو اذلو زيت ( اظفل هب ) رمضملا كلذ ( لصتا ) ىذلا لعفلا نم ىا

 (هناثيح نم) ةدحاولا ةملكلاك و هايف تايلاوتم تاكرح عب راعمتجم الثللعفلا مال

 امنالا رمضلا ف لصالا ال ( هلاصغا زوال )ل هب ( لضتم )نيمضلا كلذ ىا |

 فططع ( ىنعمو ) هل ىضتقم نكي ملام هب لمعي الف ىهاظلا فالخ لاصفنالاو
 نوكي ىلا( لعافلاو ) لغفلا كلذل ( لعاف هنا ثيح نم ) اظفل هلوق ىلع
 هب موه هن الهيلا جاتحم لعفلا نال هب لصتا ىذلا ( لعفلا نم ءزخلاك) الصتم اريمض

 ىذلا رمضملا ىلع ىا ( هيلع فطع ولف ) هنم ازج لعج كلذ لجالو هيلا دنسيو
 عانتمالا ىف فطعلا كلذ ( ناك) لصفنملا رمضملاب ( ديك ات الب ) هنم زج ناك

 ةلكف ورح ضعب ىلع ةلك فطعو (ةملكلا فورح ضعب ىلع فطعول ك)
 سي !امىلع ةلك فطعو فرحلا ىلع مسالا فطع هنم مزلي هنال عنتمت ىرخا
 ' ١ رهظلل كفطعلا لق .ىا( لصفنم .الاوا الا نيمضلا كلذ ( دك اف ) ةملكب
 فورح ضعل ىلع تفنطعلاك ن وكمال هيلع فطعلاف هيايسك ةللا عاولشاك ناك ناو

 ريمضلا ( كلذ نأ رهظي )دك الاب ىا (كلذب ) ناشلا ىا (هنال ) ةملكلا

 سهاظلا ثيح نم هب لصتا امث ( ءزجلاك ) لصولل ( ناك ناو ) لعفلاب ( لصتملا )

 ( ءزحلاو )



 فرح فذح زاح امل قيقحتلا ىلع افطع ناكولو هفذح زاوجل هيلع فطعلا |
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 | سيلو ) لوقلا اذه هيلع قدصف ( ةرشعلا فورحلا دحا هعوبتم نيبو هنيب
 ١ فرح لوخدب ىهاظلا ثيح نمالا سيلافوطعم هنوك لب ( قيقحتلا ىلع فطعب

 | ( ةيفصولا ) لاح ( ىف هيلع ناكام ىلع قاي) كقاعلا ىا ( وهامتاو ) هنم فطعلا

 | فطاعلا لوخد نسح امناو ) اقلطم هعوبتم ىف ىنعم ىلع لدياعبات هنوك وهو |
 7 ل ب ا تو ( اهيلع

 | امهنم لك دهام نول ىف ولج ةف امل ىلا دلال

 | اما ىطمواظفل ( ريبتلا نمو وتمر سلا تعا ( امينا اها انا

 | قطانلا ناوملا ديز ىنعم نالف ىنعم اماو ديز ظفل ريغ لقاعلا ظفل نالف اظفل

 ا" تلمتحا ال تاذلا كلت نا آلا“ لقملاب هلم تاذ لقاعلا ىعَمو صخشتلا عم
 ةَبلع ىوطتملا رباع فوطتملاب ١ 5ك هلل اسائم :لفاعلا راض دير تاذ وكم نإ
 فلفل فرس هلع كندا قالا هللاإو خا هجو نم ةبسانسو ىغمو اظفل
 نيبو هنيب طسوتب عبات فطعلا لوم نا لثم ىنعي ( كلذك فطعلا دح واف )

 ( تافصلا ضب )اانا ىا ( هيف لخدل ) ةرشعلا فورحلا دحا هعوبتم
 | هرايغال اعنام دخلا نك 5<. ف ( فوطعم سيل ) ضعبلا ىا (هنا عم ) لاثملا نم ماك

 لوالا راقد لدا از سل قرفلا ماصع ىثحلا لاقو ا

 | هجاولا اذه ىفو هجو نم افوطحم هخلا | نم .ةفص ةفصلا ىلع فوطتملا لعح
 | .لاقو ) همالك انه ىلا هم هجو نم افوطغم نوكب نآ.ربغ نم ةلاح ال ةْفص هلعج

 | عبات فطعلا هلق فطعلا في رعتىف ىتتك ١ وا هنا نم لبق اهف ىا ( هيف مهضعب |
 | عبات هلو ال وا هفرعي مل ثيحب ىفورحلا كلت دحاهعوبتم نيبو هنيب طسوت
 فاعلا فرح اهيلع لخدب ىتلا تافصلا هيف لخدل هعوبتم عم ةبسنلاب دوصقم
 نا م(تافصلاىف ةفطاع ) تافصلا نيب ىا ( اهني ةطسوتملا فورحلا نال رظن )
 | ةلالدل ىا ( اهتلالدل) اهؤاغلا مزايالاو كلذك اهريغ نيب ةطسوتملا فورحلا

 ١ (لدتامىلع) اهيلعىه تلخد ىتلا تافصلاىف ىا ( اهبف )اهني ةطسوتملا فورحلا
 هلوق ىف امل نايس ( عمجا نم ) تافصلا ريغ ىف ىا (اهريغيف هيلع ) فور خلا كلتىا
 | ىخارتلاو بقعتلا نم ( كلذ ريغو ) ءافلاىف م (بسترتلاو) واولا ىف 5 لدتام ىلع
 | ةفطاع) اهلعجو ( تافصلاىف ةفطاع ريغ ) فورحلا كلت لعج ىا ( اهلعج ىنف )
 | اهنوك نال ىزاجلا ىنعملاوهو ( دبعب سمعا باكترا ) تافصلا ريغ ىا( اهريغ ىف

 نوكيال ام نال دعبل ةفصوامماو  لقحالااهل ىزاجت ىعم قوصللا دك .انل
 راوج عم ديعل هن أك ناك عاد هل نكي ملال هنال و مهفلا نع اديعب نركل ةيفحا

 باكتر ا ىلا ما ( هيلا ةيعاد ةرورض ريغنم ) فطعلا وهو برقا هيف رخآ هجو



 | طسوتب عبات لقاعلاو ملاعلا ديز ىنءاج ) كلوق ىف فطعلا فرح اهيلع لخدي |

 هنت <. و

 000107 ياهلا ىإ (ةهجلا هلا نم) ةفضلا هذه نا لاباوب ىا
 فرح اهيلع لخدي مل ىتلا ىلوالا تناكأ5 ةفص لب دصقلاو ةدارالا ىف (ةفوطعم
 دارفا نم سنلام لوخدل هزاسغال (اهنام) دحلا (قبي مف ) كلذك تفطعلا

 زوجم له فطعلا فرح نا درواملو ىلوالا اهتهج نم ةفصلا هذهكهبف دودحلا

 هنع باحا تاقثلا نع ليلد هيف له هلوخد زاوج دنعو تافصلا نيب هلوخد

 همالكب لدتسيو هيلع دمتعي نمت وهو ( ىرعشختزلا زوج دق لبقو ) هلم اديؤم
 دال فوصوللاو ةفصلا نيب ) عملا لطم ىتلا ةفطاعلا (واولا عوقو)
 'اااكرلا ةنحلا لاضنأ دك" ال ىا يدصالا ىا قىضل زدصم/(قوضصللا"

 زوج قلعتم ( عضاوم ىف ) بجاو هنأك تباث سما اهب هفاصتا نا ىلع ةلالدللو

 ىا عضاوم ةفص ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي لوعفم ىنعمب ليعف (ةديدع) |
 فاشكلا ىف عضاوملا كلت تناك ىنعي ( فاشكلا نم)ىه ىتلا ةدودعم عضاوم |
 ةيمسالا ةلملا تناك ثيح هي مهلك مهنماثو ةعبس نولوقبو © ىلاعت هلوق اهنمو ١

 نبا ىنعي (فنصملا مكحو) لاصتالا ديكأتل اهيلع واولا تلخدف ةعبسل ةفص
 ءاتثتسالا ثحابم ىف)حاضيالاب هامسو هل هح رش ىف ىا (لصفملا حرمش ىف) بجاحلا |

 كتل ىا (اهلوالاة يرق نم انكلاها امو ىللاعت هلوق ىف نورذنم اهلو ىلاعت هلوق نا
 ربدقتلاف(ةيرقل ةفد)نورذنال مهومهن ورذن اوناكءاسناىا (نورذنم)ةيرقلا
 عمجلا ىتلا واولا تلخداف ةيرقل ةفص ةيمسالا لاف نوردنم تهل ةارقالا
 هذه نا ملعاو نوردنم اهلو هن رق الا ١ دقتلا راصق قوضللا دك ال قلطملا

 | ىمشي .الافءارعشلاةروص ف هب الاهذهو واولان ودب اهنالواولا اهيف نسل هب الا

 ْ ىتلادي الاودي نيملاظانك امو ل نورذنماهلالاهب رق نم انكلهاامويهلوق

 0 باتك اهلوالا ةيرق نم انكلهاامو : اذكهرجحلا ةروصوف ىصواولا اهيفتدرو

 ١ نوكيحراشلانعدرواملعلو رجحلاةروصفاكاهيفةي الاةخسن تدجو والك م واعم

 ال0 او تال ناتكلا نم وهس ف ىلوالا ةحسنلا اماو .ةخسسفلا هذه
 ١ عبات فطعلا هلو ) فطعلا فيرعت ىف فنضملا ( تك أ ولف ) بئاص رظن
 | الاوا هلو هفرعي ملو (ةرمثعلا فورحلا دحا هعوبتم نيبو هنيب طسوتس عبات
 ١ لثم ) فطعلا دح ىف ىا (هيف لخدل) هعوبتم عم ةبسنلاب دوصقم عبات فطعلا
 واللا دك ال فطعلا ف ورح نم فرح اهبلع لخدب ىلا عي (ةفصلا هذه
 ريغ اذو هيف دودحملا دارفا نم سبل ام لوخدل هرايغال اعنام فيرعتلا نكيرلف

 (ةيفاكل ا ىلاما ىف لاق) لقانلا ىا (هنا) بجانب | ىنعي (فنصملا نع لّقنو) زئاح
 ىتلا ةفصلا ئنعي ( لثم ىف لقاعلا نا) ةيفاكلا ىلع بتك ٍباتك مسا وهو

 هب )



 هه هوو

 بتكي ىذلا بتاكلا ظفللا ىسراف ةنك اس ءا هدعبو تحننم ةدحاوب ةطوقنم |
 | فرح ) ةفصلا ىلع ىا ( انهيلع ةلخادلا ةفصلاف ) هفلؤي وا روشنلا مالكلا |

 | لوقتالو اهحاشو لماح دنه كلوق لثم لخادلا هلوق لعاف هنال عفرلاب (فطعلا|
 ١ ىعاشلاو ملاعلا ديز ىنءاح كلوقىف ( ريبدلاو ىعاشلاك) اهحاشو ةلماح دنه |

 | ىا (امهيدح ا)نانربتعم ناتلا- ىا ( ناتهج ) هفصلا كلتل ىا (اهل ) ريبدلاو
 أ ةفص) فطعلا فرخ اهيلع لخد ىلإ نوكت نا ىا (اهن وك )نيتهجلا دحأإ
 | هل ةعباتو ديزل ةفص فرحا اهيلع لخدت مل ىت ١!: ىلوالا ةفصلا نا ( ديزل |

 .( هيلع فوطعملل فوطعملا ةيعتب ) اهتيعبت تناكلب ةلاصالاب ال هنا الا ( هل ةعبات ) ظ
 | هل ةفض اهنوك ملعيو طقف ركذلا ىف وهامتا رخآتلاو مدقتلاو هتعس هطساون ىا |

 / امهيزخاو ) هفذح زاح امل افطع ناكولو اضيا زاخل ل

 | ةفصلا ىلع ةفوطعم ةفصلا كلت نوكت ىا ( ةفوطعم اهنوك ) ةيناثلا ةلاخلا يا |
 أ ةعبات) اهيلع ( ةمدقتملا ةفصلاىلع) فطعلا واولا نوكيو اهيلع ةّهاسلا
 ةمالقتما“ ةفصلل عا (اهلو هلآ فاضل نبأ نم لاخوا نوكلل ركع رح
 | ددعتمللا ريخلاك ةهج نم افطعو ةهج نم ةفص ةفصلا كل: نوكحتت اهيلع

 ١ هذهىلع قدصب ذئنيحو) رخآ هجو نم فطعو هجو نم ربخ هناف فطعلاب |

 | اهنوك نم ىا ( ىلوالا اهتهج نم ) فطعلا فرح اهيلع لخد ىتلا ( ةفصلا |
 ( ةعبان) ةفصأأ هده ىا غرانفت1) هلل [فوطمملا ةمَش هل ةعنات ديا ةفص ظ
 ١ فورحلا دحا هعوبتم نيب و هنيب طسومب ) اقلطماهتاعوبتم ىف ىنعم ىلع لدت |

 دحىف ىلوالا اهتهج نم) فطعلا فرح اهيلع لخد ىتلا ةفصلا ىا ( ةفضلا
 نودي دحلا قدص مزلش ةهجلا هده نم هفوطعع تسل اهنا عم ( فوطعملا

 لاح هلا و- لاحت واولا ( ىهو) هرابغال اعنام دحلا نوكي الق دودحجلا قدص

 ديزاةفص فطعلا ىرح اهيلع لخدي ىتلا ةفصلانا م ( ديزل ةفصاهنال ةرشعلا

 فورح نم ( فرخ ) اهب توعنملا ( ديز نيبو اهني طسوس ) هلا آلا
 / (طسوتب هنال) اهيلع ةمدقتملا ةفصلا ىلع ةفوطعم ال هل ةفص نوكتق(فلطعلا )
 اقلطم ( نيئدشلا نيب فطعلا ) فورح نم ( فرح ) مزلي ال ِهلوَس قلعتم
 لب ( لوالا ىلع ىناثلا فطعل نوكي نا ) بجنأل ىا هنآل ربخ ( مزاد ال)

 نوكت نأ زاومل فطعلا فطعلا فورح ىف لصالا نال لصالاب المع زوجي
 طرمشلا ءازجو امال باوجو ةيريسفت ءافلاو:ةللاحوا ةفاتاتسا وا ةشادسا واولا

 مزايالو هلوقنوكي ذئيحو رجلا ف رحالب طسوتنال خسنلا ضعب فو كلذريغملا
 بجوتس ال ىا مزاتسال اهضعبن قو بجو, ال ؛ئا موزللا نم ال مازلالا نم

 هلوق, فيرعتلا ىف ىنتك آو (هعوبتم عم ةبسنلاب دوصقم) عبات هلوق ( نكيملولف )
 'هذه لخدل) ةرمشعلا فورحخلا دحا هعوبتم نيبو هني طسوتب عبات فطعلا



 ه5 هذ

 آس نا دوصقم هالك ةقاتسلا ةثالتلا لاو "كلش الب قاثلاو لوالا اما اش
 فوطعملاو فوطعملا نا تبئف تامهبم نكل ايضن رخ الاو اوت اهدحا ناالا
 هلوَش دارملاو روك ذملا ( ىنعملا اذهب ) مالكلا ىف ةبسنلاب نا دوصقم اهالك هيلع
 اروكذم نوكيال نا ادوصقم عوبتملا نوك نم حراشلا هرك ذام ىنعملااذهو
 نوكي لب عوبتملل اعرف نوكيال نا ادوصقتم عباتلانوك نمو عباتلاركذ ةئتطوتل
 مالكلا ف ةيسنلاب ادوصقم نوكيناىف القتسم عوبتملاو عباتلا نم دحاو لك

 امم ) في رعتلا نم فنصملا ( هرك ذ امي ) فوطعملا دح ىا (دحلا متانو)
 :ةدايزاهفدرا )هيف اهريغ لوخد نع اعنامؤ هدارفال اعماح هنوك لاحىا (اعنمو
 طسوت الضفم في رعتلا نم ملعيال هنال فطعلا حاضيا ةدايزل ىا ( حيضوتلا
 ىفو # افالتخا اهبف نال ةعست ما ةرمششع فورخلاك لت ناب امهْنبب فورحلادحا

 هدح مامت دعب هرك ذ قسنلا فطع طرش لب دحلا مامت نم اذه سيل ىضرلا
 طسوت بوجوب ادتباو ماكحالا نايبىف عرش في رعتلانم غرف امل هناو# ىَهَتنا

 00 ل17 ديم ل وام ناس كلل السكت ةرشفلا فورملا دخلا ١

 6هنبب طسوتب ) ( هلوش,) ةرشع اهنوك وهو اضرا فورحلاىف راتحلاوهام نايسو
 راشا هيلاو عبات هلوقل ةفص دعب ةفصاما ةيلعفلا ةلمخلاو ( عباتلا كلذ نيب ىا)

 نيب وإل دوصقم هلوق ىف نكتسملا نم لاحاماو عباتلا كلذ نيب ىا لوب حراشلا

 ىابسو) (ةرمثعلاإ) طسوتب لعاف ( فورحلادحا )ل عباتلا عوبتم ىا6 هعوبتم |
 ديز ماق لثم )) اهني قرفلا ناسو اهثحب .ىف ىا ( فورحلا مسق ىف اهليصفت
 ناينب هنيبو هنبب لصف امتاو هعوبتم عم ةبسنلاب دوصقم عبات هلوقل لاثم ( وزمعو
 لصالان ا عم ةرمشعلا فورحلا دحا هعوبتم نيبو هنبب طسوتب هلوق وهو مكحلا
 في رعتلل ةمتتلاك احضوم هنوكل مكحلا ناب نال لثمملا بنجم لاثملا نوكي نا

 فصل اهرخا اذا و امهيلكل الاثم لمينا ىلوالاو طسوتلل الاثم لج نأ: زوجنو

 نيبو هنيب طسوت عبات ) فطعلا ( هلوقب ) فطعلا في رعت ىف ( فتك ملو)
 دوصقم عبات فطعلا هِلِوَش ال“وا هفرع لب ( ةرشثشعلا فورحلا دحا هعوبتم

 ىلا هعوبتم نيبو هننب طسوتس هلوقب هماكحا ضعب نبب مث هعوبتم عم ةيسسنلا
 فوركلادارملا ( تافصلانيب طسوتنتدق) فطعلا ىلا ( فورحلا نال) هرخآ

 هحوضول حراشلا هني لو اهدحو واولا ىهو عملا قاطمل نوكت ىتلا انهه
 ىلع هلجرو هدب ديز عطق وحن لادبالا نيب اضيا طسوتن دقو لاثملا 0-8

 الديالاقوطعم نوك ذئنح هنال هدب ىلع افطعال ديز نم الدب هلجر ْنوكي نا
 || كاب هنال همظنيوا رغشلا تكي ىذلاىا ( ىعاشلاو ملاعلا ديز ىنءاح لثم )

 ءاب هدعب و ةلمهملا لادلارسكب ( ريب دلاو ) عاش همظنيوا رعشلا بتكي نم

 ( ةطوقنم )



 هه هوب زل

 لصفو. ينج اهنا تح نم اضيا [ 6 اوف“ ناب ىف عرش ءاضالاو

 نال ( لدبلا ريغ نع زارتحا هيسنلاب دوصقم ) في رعتلا ف ( هلوقف ) لاقف
 ديك اتلاو ةفصلاىه ىتلا ةيقابلا ( عباوتلا نم ) مالكلا ىف ةبسنلاب دوصقم لدبلا

 200 وك دنع اضيا ةفصلا ىفاك حيضوتلاوا ةر 57 فوض وملا ناكاذإ ةيسشلا

 ْ مالكلا ىف 0 "درست راو علل 5 دال تا را

 | ىف «صيصختلا امأ ىه تئيج ماا ىادحاو لك ا

 1 دصقن ال اهيغف دك الاف لوضألا ريرغلاوا نانا ف7 0

 ظ 1 ىنعي لدبلا ركذ ةنيرقب هنم لدبملا نود ىا ( هنود ) مالكلا ف ةبسنألاب
 | ىلا ةلسوو ةئطوت نوكيل هب ءىحامتا لب مالكلا ىف ةمسنلاب ادوصقم هنم لدسلا .

 | .هنال ءدارفال عماج ريغ هناب في رعتلا اذه ىلع ضرتعا ىا ( ليق ) لدبلا ركذ

 ا ( الب ) جرحن لعاف ( ىوطعملا) في رعتلا نع ( هعوبتم 0 هوما جرح )و

 لب دير قءاحاموا ورم لب دير ىنءاح لثم.(لب و ) رحال دير قىءاح لثم

 , ؟ىجي ل ورم نكل ديز ىنءاجلثم ( نكلو )هنع اتوكسم امهبف ديز نوكيف ورم
 لثم واو ) قرمع ما رادلا ف ديزأ/ لف ( ماو ) ءاح ىزمع نكل ديز ىنءاحاموا

 | هذه دحاعم ىا (اهعم) مالكلا ىف (ةسنلاب دوصقملانالاماو) ورمعوا ديز ىنءاح

 ثلاثلاىفو هنع توكسملا مكح ىف هيف عوبتملاو طقف عباتلاوه دوصقملا ناثلا فو ١

 فورا هسسنلاب دوصقملاو ىناثلا وه دوصقملا نكلوال كارد[ قكذ

 ىو رخل اة دهدجا ف وطسملا نك هأمهسم نيصالادحاواو اماوالو ما صو ةيقانلا

 ( ككاو )خودحْلا كرفان هنا عم هيلع هقدص مدعل"في رعتلا ف الخاد

 مالكلاىف ( ةبسنلاب ادوصقم عوبتملا نوكب دارملا ناب ) ضارتعالا اذه نع

 هيلع قوطعملاو فوطعملا نا كشالو ه.لالقتسا ربع نم عوبتملا ىلع ع رفلاك

 امهن وك لاح ىا (اعم) مالكلاىف ( ةسسنلاب نادوصقم ةتسسلا فورخلا كلت .
 دوصقمالاب فطعلاىف هلع ىفوطعملا نال امهف نيدوصقم امهن وكىف نٌّحاصم

 رخآالاو اوين اهدحا نا الا نا دوصقم اهالك نكل ىفو هنعتوكسم هيلع

 | امالك سيل ىا ( اهالكال عوبتملاو عباتلا نم نيرمالا دحا ) فورحلا
 | ربغال عوبتملاوه لوالاىف همسنلاب دوصقملا نال مالكلا ىف هسسنلاب نيدوصقم

 | بارضالا ىف لطسس قباسلا مكحلا نأألا بارضالاك كاردتسالا نال كيذك

 نك نارا ا ا نوكيو مباتلا رك ذ ةئطوت نك ديال نأ

 | ىوطعملاو اتويثو ايفن دوصقم لس, فوطعملاو ايفن'نكل اضيا فوطعملاو انوي



 ظ

 دصق رده نا نيف ليعي نا: روخنال ىلا عع هناوكل ادودصقم نا ْلشو |

 ىلع عفرلا لح ىف نوكي رورحلاو راجل نال هيلا ءىش ةسن وا ءىث ىلا دوصقم لا ظ

 مالكلا ميقتسي دن هعوبتم عم هتيسن دوصقم عبات فطعلا ىنعملا نوكف هللا

 رقتسم فرظ عمهلوق ( هعوبتم عم ال ب ناو عجرملا هيلاو باوصلا مهلم هلل دما ظ

 عباتلا عوبتم ىا ( هعوبتم نوكي ) مالكلاىف ةعقاولا ةسنلا ىا ( ةبسنلا كلتس |
 ' نامزلاىف ال طقف اهف ناكرتشنف ةسنلا كلب ىا(اهب ادوصقم )عباتلاكىا (اضيا) ظ

 (ورمعو ديرز ىنءاح وحب ا عباتلا هبسأو ال”وا ةدوصقم عوبتملا ةيسن نأ الا ظ

 ناب (هنال عبات )ةلثمالا هذه ى(و رمعف )و رمعو ديزي, ترص وارمعو اديز تبارو د

 دضق ) واولا ف رحب ( ديز ىلع فوطعم ) هنالاو ةدجاو ههج نمي هقباس با ىعاب

 هلوقىف ىا (مالكلاىف ةعقاولا) دصَس قلعتم ءابلا ( ءىحلا ةسنب ) ورمع ىلا ىاا
 ءىجملا ةسن نا كو ) ةقاضالا وا ةيلوعفملاوا ةيلعافلا ةسنلا ىهو ديز ىنءاح |

 هيشنلل دك ان( كلذك ةدوصقم) هلا ةيرورمملا وا ةيؤرلاوا ورم ىلا ىا(هلا ١

 هي هو5 ل

 هنوكل ردصملاب ةقيقحلا ىف قلعتب رورجلاو راجلا نال دصقلاب ةقيقحلا ىف ةقلعتم
 لاَ اك ةقيقحلا ىلع ىثم انهه حراشلاو ىجالطصالا لعفلاب ىهاظلافو السا
 ه. قلعتام ةقيقلاىف ربأخاو سهاظلاىف ربخ رادلاىف ديز كلوق ىف رورحلاو راحلا

 هل نوكي نا سجو ةصاخلا لاعفالا نم دصقلا ناكاملو هللا ةسنلا, هلوق قلعسو
 ناكر | افلكت الا سل اذهو هل ةنب رق روكاذملا دوصقملا لعشل ةنيعم ةندرق
 ْضانملا لعفلا هغبصا ةيسنلاب دصق عيان كفدلا لال فدك" كفرصلا دارج

 ادوصقم هسفن فوطعملا ناكل الاو دوصقملاب اقلعتم سبل هنا لبقو هنم عنامالو
 دصقلاب قلعتم وه لب فوطعملا ةيسن ةسنلاب دوصقملا ذا كلذك سلو ةسنلاب
 ءىش ةمسن وا ءىث ىلا قوطخملا هنسن دصق نع ةرامع هنال دوصقملا نم موهفملا

 مسن اضرا دوصقملا نوكي دوصقملاب قلعت اذا هلال كلذك اضيا اذهو هللا

 ءىش ةبسن وا *ىث ىلا هتيسن دصق ىا هلوَش حراشلا هيلا راشا اك لعافلا بئان هنا

 دصق عبات ىا ىىنعع عم نوكيوا هعوبتم عم ةنماكلا ةبسنلاب قا اذهل ةنضوا

 ةبسنلا كلت ىف ناكرتشي ىنعي هعوبتم ىف ةنث اكلاوا هعوبتم عم اهن وك لاح هتبسن
 ادوصقم) فوطعملاوا عباتلا ىا ( وه نوكب مك ىا) هلو حراشلا راشا اذه ىلاو

 ( هيلا) ثلالا ىف ةيرورمملا ةبسن و ىناثلاىفةيؤرلا ةبسن و لوالا ىف (ىجما ةبسن

 (اضيا) ورم عوبتم ىا ( هعوبتم وه ىذلا ديز ىلا ) ىجما ةبسن ىا (هتبسن )
 نأ | نز ىلا ( ةدوصقم ) ئه كلذك ةدوص» و رمع ىلا ةثسنلا كلت نأ كىا
 ىناثا ىلاو ةلادالاب ناك لوالا ىلا ةبسنلاىف دصقلا نال اقرف نادصقلا نيب

 ريسفتلا ثيح نم ةروكذملا دويقلا دئاوف نيب املو # هلاعبات هنوكل علا
 لل ل للم

 ؟ الاوز



 أ هوم, رجح

 هب هفيصوت زاح سنحلا ىلع ةلالدهلناثبح نق ماع فصو ضيسالا نال ىا ( هنال)
 افنآ اناق م هب هفيصوت فعض هب نيش مل هيلا راشملا سنجلا نا ثيح نمو

 صتخال ماع) فصو ( ضيسالا نال )هيلا راشملا ( مهلا سنج هب نيشال) |[

 لب سرفلا وا ناسنالاكس نجم اصوصخم نوكيأل ىنعي رخآ ( سنج نود سنجي
 وه لب ماهبالاىف ةرابشالا مساب كرتشاف سانجالا عي افصو نوكي نا حلصي
 ةراشالا مسا باب فصو «نسحو) هماهبا عفرب تكف يملا لاما جاتح

 لثم صوصخلا سنجلا ىنعم ىلع هتل الدل ماللاب فرعملا سحب صاخلا فصول
 فرعملا سنجلا مسال افصوولاعلا نوكينا هيف لصالاو « ملاعلا اذهب ترسم )9

 ملاعلا لجرلا اذهب ترسم لاقإو سحلا ناسل ةراشالا مسال ةفص عقو ىذلا

 ةراشالا مسال افصو ملاعلا لعجو اراصتخانيبلانم فذح سنجلا مسانا الا
 ةراشالا مسال افصو ملاعلا لعجب ىا (هبنيش) ناشلا ىا ( هنال ) هماقم همايقلا

 دجوب الو هب صتخم معلا نال (ناسنا) اذهب.هيلا ريشا ام ىا ( هيلا راشملانا)
 اذه ظفل نال ( لجر ) اذهب هيلا راشملا ( لب ) بتاكلاو براّصلاك هريغ ىف

 فوصوملاو هيلا راثملا نا امهيف ريك ذتلا ةغيصب خي ركذم اضيا هفصوو 0

 تواسنت اذا قسن رفث لاق كمس نّرو ىلع قسنلا فطع هل لاقبف نيفوكلا

 ىا ةفص عقو هنال لماع دوصقملانا لا ةراشا هبف ( دصق ىا:)( دوصقم )

 هرسف حراشلاناالا لاخلا نامز هنم ديراو ثدحلا ىنعم هيفف فوصوملا ىلع دمتعا
 ةسنا يا ( هتنن وت وسااو: قست صقل لب: ىضانملا نعت هيروكلال ئضاملا

 فوطعملاى لا ىا ( هيلا ءىش ةبسنوا) بهاذو متاق ديزلثم ( *ىش ىلا ) فوطعملا
 تناك ةيدانسا ( مالكلاىف ةعقاولا) © ةسنلاب ) ورمعو .دبز ىنءاح كلوقلثم
 ةسنلاب هلوقف) ٌقاشنا وا ىراخلا مالكلاو اهريغوا ةماشناوا ةيرابخا ةبعاشا وا
 ءابلانا ىنعي اركتم ركذ ىذلا ( دوصقملا ) ظفل ( نم موهفملا دصقلاب قلعتم |

 | ريك ذتلا فصوو ثن ملا ىلا راشي ال ريك ذتلا ةغصب نال لجرلا دارفانم درف
 نفلسلا ف نأل كعبلا سيقع هدر وا افاسلا 9 كويل ةنص نوكي راض

 ١ ىني ىوحنلا فطعلاب نال اهانث ةداسولا فطع ردصم ةغللا ىف نال عما ىنعم

 | دجويو لمعلا وا لماعلاىف هيلع قوطعملاو فوطعملا عمجل ىا ةبسنلا فرط
 ١ فوصوملا عم عمجت ةفصلا'نال ةفصلا 'بسافف عما هفو رح صه قاضيا

 أ ىتعي ) ةفصلا لثم هلامعتسا ةرثكلو كآفصلا نين اهضعب طسوتدقو نادحو
 | فطعلاب دارملانأ ىلاو لوعفملا ىنعم ردصملانا ىلا ةراشا هبف ( ف راب فوطعملا

 ' دنعاماو نييرصبلا حالطصا ىلع اذه فطغلا قلطمال ىفرحلاب فطعلا

 | عباوتل لما” سنج 6 عبات ) دحاو ماظن ىلع ناكاذا قسن مالكو هنانسا



 ادق ١ فصو هلو قلعتم هيف ءاملا] فني نعتلا مالب نفر جملا سنحان (ىا.

 2 هدي ل

 لاحرااءالؤهبو نيلجرلا نيذهبو ةأرملا هذهبو ( لجرلا اذهب ترم لثم )
 صضخا ةزاشالا مما نوك نم هركذ قبسس ىذلا ( سايقلا نا عم ) ءاسنلاو
 ةراشالا مسا اي أ 0 امدحا ىلا فاضملاو لوصوملاو ءاللاب فرعملا نم

 ىذب ) افوصوم نوكي نا ىا ( هفدو زاوج ىضتَس ) ةراشالا مسال فاضمللو
 مسابو ةراشالا مساىلا فاضملاو ىنعي ( اهدحا ىلا فاضملاو لوصوملاو ,ماللا
 نا ىتننيف اهضعبل ايواسمو اهضعب نم صخا ةراشالا مسا ن وكل ةراتمالا

 ْ فرعملا وهو اهدحاب الا هقيصوت زوحم ال هنأ الا هتسلا ءايشالا هده دحاب فصوي

 ةراشالا مسا باب ىا (باسبلا اذه ىف عقاولا ) مازتلالل ةلع  ماهبالل ) ماللاب .
 مما ( ىضتقملا) الل مشو ةراشلا مسا ناف ( عضولا لضا بسسح )

 '0 0000 ا ل يس (ننحلا )اهوا ةفصدعب نس لع
 , ةراشالا مسال ةفص اضيا سنا مالب فرعملا سنا مس العجن نيس نا انعضو

 ْ عقد نا نكميالىا ( روصتس ال ) ماهب الا كلذ عفر ىا ( هعفر )هب ( درا اذاف )

 كلذ ماهبا عفرب نأ رده ال «ىنلا لثفو هللا هم هنال ةراخالا مس ا ىا ( هلثع )
 انضِبأ ( قيل الو هماهبال ) حراشلا لاق اذلو ةراشالا مسا هفصوت عقتراف 2

 00 لك( هللا فاضملا نم بف رعتلا كستكملا فاضملاب ) هماهبا عفرب نا .

 اضنأ هقيص وت عش راف ةراشالا مس | ىلا فاضملاو لوصوملا 01 لا

 هده دحاب ةراشالا مسا ماهب | كرار ىلإ كل ) ةثالثلا ءاشالا هذه دحاب

 فيرعتلان ال( ريقفلا ج احلا نم ناؤلاو ريش ملا نم ةراغتسالاك) نوكي ءانشالا
 عفر بلطف هيلا فاضملا نم فيرعتلا بس كا لب ءاسشتالا هذه تاذىف سل

 لاّوسلا و ريعتنمملا نم ةراعتسالا نال الاح نوكي اهدحا نم ةراشالا مسا ماهبا ظ
 ناب ىف قالا امبالا عقرل ( نيف ) الاح نوكي لاح اب ى ةاعامو لاح ريقفلا نم
 قعل ( هسفن ىف هنبعتل ) اللا ف رغما سنجلا مسا ىا ( ماللا وذ ) ةراشالا مسا

 لا 1! رك هيفا ةقرعم نوكف تي رعتلل ةعوضوم ماللا ن 1 ١ كس | وب ظ

 ثا را عفري نا قيليف سنحلا

 ( ماللا ىذ لثم هتاص عم) لوصوملا ىا (هنال ) و امهنيب ةاواسملا نم تف عام
 اضيالأدو ةطساو الب ةفرعم هنالو ماهبالا كلذ عفدب ناله يكس دخاف.

 اذهب ترم ىنعملا نوكيف ( ميركلا ىا مر كىلاذهإ تراس لم سما ى لع

 ماهباالا عفرل ماللا ىدب اذه اب مصو مازتلا نالجانمو ىا) 6 هم نمور) ميركل

 ماعلا نسولابةراشالا مسا ففنصو « فض ) عقرل هلو قلعتم ءابلا ( ى 00 ظ

 ا (ضيبالا اذهب ترسم لوح ماللاباف رعم هنوكل عنتمي ملو انيس سنجلا نوك مدعل ١
 ١

 01 ا
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 هه هوس ايس

 | كتححاص ىمالغ ىنءاح لثم اضيا ةفص عبو فيرظلا كمالغ ىنءاح كلوق لثم

 ' هلايواسم نوكي نا فيررعتلا ى هل ايواسم ريمضلا ىلا فاضملا نوك نم مزايال تلق
 | ءىثل .هباشملا نال هلثم افوصوم الو ةفد عش ال نا مزاي ىتح هماكحا عيمجىف
 ١ ريمضلاىلا فاضملا ىضرلا ىفو * هفاصوا عيمج ىف هلاهباشم نوكيل هل فصو ىف

 | ىلاو ملعلا ىلاو رمضملا ىلا فاضملابو ماللا ىدب و نيمهبملا نم داو لكب تعش
 دح او .لكب تعش معلا ىلإ فاضملا اماو ماللا ىذ ىلإو نيمهمملا نم دحاو لك

 ىذ ىلاو نيمهنملا نم لك ىلاو للعلا ىلا فاضملاب و ماللا ىذبو نيمهنملا نم
 | ماللا ىذنو نامهبملا نم لكب تعنف ةراشالا مسا ىلا فاضملا اماو ماللا

 | ماللا ىذب تعنف ماللا ىذ ىلا فاضلا اماو ةثالتلا هذه دحا ىلا فاضملابو
 | لعق ةمالك اه ىلا« امهت تعنف فوصولا ىلا فاضملا اذكو هللا فاضملاو
 ١ اماو اضيا رمضملا ىلا فاضملا ىلا الا ةفصعَش ال رمضملا ىلا فاضملا نا اذه نم

 ' ىلا فاضملاب افوصوم عم الف ةيقابلا فراسعملا نم هريغ ىلا وا ملعلا ىلا فاضل
 ١ مسا ىلا فاضملا اماو هيلا فاضملاب افوصوم عّش ال هريغو للعلا نا ام 'رمضملا

 ْ ىذى لا فاضملا اماو ملعلا ىلاو رمضملا ىلا فاضملاب افوصوم نوكي الف ةراشالا
 . ةراشالا مسا ىلاو لعلاىلاو رمضملا ىلا فاضملاب افوصوم نوكالف لوصوملاو ماللا
 | فيرغتلا بستكي هنال هللا قاضملا ةسقت نم صقنا ىفاضملا ةسرق هريغ دنعاماو

 دارقملا ىدانملا نا[ ىرزالا هم كلنتكا نود نوكي نيسكملا نأ عواد هاذه

 | نوكي لب امزال نوكيال هتانب نا عم باطخلا فاك نم ءانبلا بستك ١ ةفرعملا
 "ىا«نئاس قالخم) ةعدن لع طعس مع قراعملا بفصتت نأ زوجت اضراغ
 |" لوصوملا اذكو (ماللا ىذ نم ضخاا) ةقانلا فراغملا ىا ( اهناف فراعملا ) قاب
 دوصقملا نوكي الل افصو نوكت الف روهملا هيلعامو هب وسس نع لعن ام تف ىعامل
 ١ ريمضلا ىلا فيضا ام عش نا لثم( صخا ريغا اّتعن صخا عقو ولف )هريغ نم ىندا
 | فرعملا ىلا ةفص ىلعلا ىلا فيضا اموا كبحاصص ديز ىنءاح لسثم معلا ىلا ةفص

 صخالاريغل هةفص عقاولا صخالاى ا (وهف) ديز بحاص لجرلا ىنءاح لثم ماللاب

 (بهذملا اذه بحاص دنع ) ةفصلا نود ( لدبلا ىلع لوم ) نيروك ذملا نيلاثملاك

 نا نم مزاي هنأ وهو ردقم لاؤ نع باوج « مزتلا امتاو ) هيوببس دنعىنعب
 ةراعمالا مسأب ةرايشإلا مسأ باب فصو'زوح نا ايواسم وا صخا علا نوكيا ظ

 صخا 1 هن الاثلا هده دحا ىلا فقاضاابو لوصولملاو ماللاب فرعملابو هزثم هنا

 رصحلا قيرطب هنع باحا هدحو ماللا ىذب الا هفصو زوجال هنا لاملاو اهنم

 ىأ )افوضوم هلعج ىا ةقضو دنرا نإ اذه ناب :تفصؤاإت مزنلا اعاو هلوش
 <ماللا ىذب))اثن وم وا ناكا ركذم اعمجوا ىنئم وااد رفم ناكءاوس (ةراشالا مساباب
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 | مزتلاو هلوق ىف ءجيسام ىلع طقف ماللا ىذب هفيصوت بجو اذلو الامعتسا |
 أ مالعالا نم ةينرمو الاح ىندا ناك راشعالا اذهب و ماللا ىذب اذه باب صو |

 | تالوصوملانماذك و ماللا ىذنم صخا ناكاض عال اساذاعضو هف رعتنوكلو |

 . ىفنم ناللجالو ىا (لجانمو ىا) (همث نموإل ةاواسملا نم اهنيبام تف عاملا

 انوصومنوكيال ىنعي فصوبال فيرعتلا مالب فرعملا ىا «ماللاوذ فصول ْ

 ١ ىذلاماللابفرعملاب ىا ( رخب آلا ماللا ىذبىا ) 6 هلثمعالا )) ءاشالا نم ءىشب ١

 ١ لجرلا ىنءاح لثم ماللاو فلالا ناكءاوس (لوصوملا ) الا ماللاوذ فصول
 | لئامم) ماللا ىذك ىا (اضيا) لوصوملا ا ( هناف ) هريغوا ارمع هوبا براضلا |
 ' كلذك هلدفص نوكي ىتح رخ الاماللا ىذل لثام ماللا اذ نامكىنعي ( مهللا ىذا .

 ' نيب ىا ( امهنيب نا تفرع امل ) هلدفص ٌنوكف ماللا ىذل لئامم لوصوملا |

 / افوصوم نوكي ىنعي فوصوملا وه ىذلا (ماللاب فرعملا لثم ىاإ 6 هلثم ىلا
 01211 نيب نوكي ال ىعب ( ةطعاو الب ) اَمآ كلذو ماللاب فرعملا ىلا فاضملاب |

 نال (سرفلاماخل بحاص :لجرلا ىنءاح وحن ) لصاف اهني نوكي ىنعي |

 نيب عقاولا فالخلا ىلع ) هيلا فاضملا فيرعت نم صقنا نوكي فاضملا |

 ١ ةدحاولا ةملكلا مكحىف هلآ فاضل او فالا نالوب هم: نودا نو نا نم |

 | فيرعتلا ىف ماو صقنا ةدحاولا ةملكلا تناكل هفيرعتل ايواسم هفيرعت نكيملولف

 | هيلا فاضملا فيرعت ردق ىلع فاضملا فيرعت نوكي نا بجوف زئاح ريغاذو
 | فيررعت ةيترم ىلع فاضملا فيرعت ناك اذا تلق ناف ديزا الو هنم صقناال

 | ريمضلانا 5 افوصومالو ةفص ريمضلا ىلا فاضملا نوكيال نا مزل هللا فاضملا
 افوصوم عش ريمضلا ىلا فاضملانالحبحصب سيل اذهو ةفصالو افوصوم نوكيال

 ه1 05+ رطل

 ( واسموإ صخا فوصوملا نا ) ةيليلعتلا ماللا ىنعم نوكت عضوملا اذه لثم

 | (وأ) هنيعب فوضوم هنا مهو الثاو رخآ لاب هفصو اذلو اظفل لوالا ريغ نوكي

 0( لضافلا لج رلا ىنءاح وحن هي رعتلا ىفةاواسملا نم ) ماللا ىذ نيبو .تالوصوملا

 )/ ناكىذلالجرلا) ىنءاح ( وا ) رخ الا ماللا ىذب افوصوم ماللا ىذن وكل لاثم
 ' ىلاعت.هلوق وجنو لوصوملاب افوصوم ماللاب قرعملا نوكل لاثم ( سما كدنع

 ١ فاضملاب) الا ماللاوذ فصوب مل (ىا) هب آلا ههنم نو نفت ىذلا توملانالق##

 ىن ءاح وحن ) ةطساو ماللاب ىفرعملا وه ىذلا هنلا قاضملا نيو ةفص وه ىذلا

 ْ ( ةطساوب وا ) فاضملاب قلعتم ةطسا والاب هلوق ىق ءاملاو ( سرفلا بحاص لجرلا

 01| اذ (ةنه:صقا وا هللا ناَضلا تنارعل قاسم قاضملا َتََْرعَت

 لل ا كاما نع ىف فاضملا فيلا هب ودس دنف ( هريغو هيون
 | لقاالف هنمذخانمت ىوقا نكيملناو ذخ الا نال هستكاو هنم فيرعتلا ذخا

 ( لثم )



 هيأ هوا وس

 م واسموأ ص خاف وصوملاواإل (هلوقب) ةفص هنوك مدع ىا (كلذ نيمت) ناشلا ىا
 بجو الل هنالو هلدفص نوكتىتح هلايواسم ءىشال و رمصملا نم صخا ءىشالهناف

 او »هل ةفص عشب ىتح ىايسام ىلع هل واس لأ هنما صخا فراعملاق دجوبال .هنال

 نا ماسقا: هعبرا ىلا هيلقعلا ةمسقلاب مسقس و اسموا صخا فوصوملاو هلوقنا

 ةفصلاو اهل ايواسموا ملاعلا ديز ىنءاح لثم ةفصلا نم صخا فوصوملا نوكي
 اذهو هنم صخا ةفصلا نوكيوا لضافلا لجرل 2

 هريغنم صقن ا دوصقملا نوكيف عرفلا نم ىتدا لصالا نوكيالثل زوجمال مسقل
 محا نوكال ه مام # هنتوا

 ( فرعتلاب اصاصتخا ): ئؤقا ىا ( 2015 اهل ايواسم نوكي لب ةفصلا نم

 لع ثمعنلأو. تاذلا ىلع هتلالدلا ىوقا| كنا سحب فوصومل أ فن رعل ىنعي

 ( ىنعي هفصلا نم همولعملاو ) ىوقا من ١١ بجن تاذلا ىلع لادلاو هفصلا

 فوصوملا ىا (هنال) ةفصلا نم ىا (اهنم فرعا ) فوصوملا نوكينا بحب
 لك 1) فوصوملا (نوكينا بْجِف) صولا بيكرتلا ىف ( ىلصالا دوصقملا )
 اناقامتم ا نكي نأ دءالف اهنم لك ١ نكيملنا ىنعي ( وا في 020 هفصلا. نم

 فوصوملا (نوكيالنا نم لقاالف اهنا لك نك فوضولا ىا (هنآل اهل

 ىا (لوقنملاو) اهل ايواسم نوكي. لب | صقا نوكيال ىنعي ( اهنم نو هدا )

 ىا (ةاحتلاروهمح ) ىئثم هنع لقنام ىلع ىا ( هيلعو هيودس نع ) لق ىذلا

 مسا مث ) ةيصخشلا ( مالعالا مث ) اهيلع ةلالد نوكيل عما ةغبصب اهدروا

 (ماللاب فرحملا 2 ) اننؤموا ناك ارك ١ اعجوا ىتموا ناك اد رفم ( ةراشالا

 فيرعتلا مال اًضيا ةلوصوملا ماللا نالف قاثلاماو لوصوملا اذكو سنجلاوا
 لمعتست فيرعتلا مالنالف ثلاثلااماو ىتلاو ىذلا لثم تالوصوملا رئاساذكو
 نم صخارمضملا نوك اما دلاخ اديز هوبا براضلاو حن ىف تالوضوملا لامعتساك
 اهريغ نود هريغي ستلبال تناو انا تلق اذا كنال هفف سابتاالا مدعلف هريغ

 نوك اماو امهعونو امهسنج نم هنوكل امهيلع ٍبئاغلا لمحو فراعملا نم
 ا

0 

 | هنا ةراشالا مسااماو رمضان ود هفيصوت زاح اذلو رمضملانم ةمتر قدا راض

 | ا ,ءاك نوكيف سلتخالا كامعتسا لامك نا راح هنا.:الا اعضاوا هك رشم ناك ناو

 ا

 | ؟ىثل هلدفص نوكيا رمضملانا مع اهل ايواسموا اهنم ضخا فوصوملا نو

 ادلو اهعاونأاب ( ت تارمضملا ) اهاوفاو فقراعملا فرعا ( اهف نعا نا ) مثهريهاشم

 ا!تالاوصوملا نيبو ماللا' قرعلل نإ ١(امهتف تالوعوملاو )'كلدك
 | فد رعتلل م اللا نالف لوالااما لامعتسالاو طفللاو ىنعلا ثمح نم ( ةاواسم)

  املاتحاديف ناكامل هناالا الامعتساو اعضو ةفرعم هنوكلف قاوبلا نم صخا معلا
١ 
| 



 أ ه6 ركل
 | ا0) 3 لكامل بئاقلارامض نا الا حض (ىلا امهل جايتحا ال نيعضواو. نيف عا
 بطاخلاو ملكتملا ريمض ىلع ىا ( امهيلع لمحو ) هلوقب هعفد هفيصوت زوجام

 امهسنج نم هنال هجو نم ماهبا هيف ناك ناو ( بئاغلا ريمض ) فيصوتلا مدعي |
 0000000 سونا نئايلا رمش .كلذك لامصونال نيريمضلا كئسذ نان قع
 د« مكحلا زيزعلاوهالا هلاال ولف ىلاعت لوب اكسمتم هفيصوت ىئاسكلازاحاو امهيلع
 اما نوكي دئنيْح هللا ءامسا نم مسا وه نا ىلعوا لدبلا ىلع هلم روهما لمحو

 لمح (و) هفيدوت زوج ذئنيحو املع ريمضلا لعجول 5 هفيصوت زوحب !ىهاظ
 فيصوتلا زاوج مدع ىف حضوا نم لعاف مسا ( حضوملا فصولا ىلع )
 اهنوك ىا (ماذلا) فصولا ( و ) حدملل ةفصلا نوك ىا ( حداملا فصولا)

 فصوب ال هعاوناب ريمضلا نا اك ىنعي دك اتل اهنوكنم ( اهريغو ) مذلا
 001 11 نآلا دك انلاو مذلاو حدملل اضنا تفصوتال حيضوتلا و صيصختتا
 رمضملاو حيضوتلا ىفزاعملا فدو ىف لصالا نال ةدافالا ىف حضوملا فصولا
 ا ودا 5 نو ءالؤب :تفضولا ملف لضا هنا عم حيضوتلا فصوي ملال

 ( باعال ادرط ) اقلطم ا لكساالا هي رع نم: قدا عرفلا هرب سمع

 ةفص اًناغوا اطاخ وا ناكاملكتم اًقلطم ريمضلا نوكيال ىا ( ه,مصوب الو )
 ناشلا ىا (هنال) اقوصوم نوكيال م كلذ ريغوا احيضوتوا اضيصخت ءوشل
 (وهو) طقف تاذلاىلع ةلالدلا الا ههف سيل لب ( ةيفدولا ىنعم رمضملاف سدل)

 ردحا لثم ( تاذلاب ىنعم مانق ىلع ) ظفالا ةلالد ىا (ةلالدلا ) ةمفصولا ىنعم ىا |

 ' لاف دحروبال ضملا اذهو ةرا ىعمااده موقام تاذ ىلع لدن ةناق الثم“ |
 سرفو لجرو ديز لثم دماحلا مساك ( تاذلا ىلع لدبال ) رمضملاىا (هنال)

 ىتح ىنعملا كلذ هيف سيل هنال تاذلاب ىا (اهب ىنعم مايقىلع) لدبال ىنعي ( ال) '
 0 . . . كلاود |ينا ا لفرد 07 3

 00 فرعا نوكي نا ل ىل اضن و“ 1 ا
 (هن اكو ) ايواسمو ا ةفصلا نه صخا نوكي نا بحن ىفوصوملا نال زباح ريغاذو

 (هب فصوبالو هلوق) ةيفاكلا خسن ىا ( خسنلا ضعب ىف عش مل) هنا نظا ىا

 000 دجال هلا قسأمل قاعسموا صخا ٌقوصوملاو هلوش هنع اهنف قتك ١ لب
 ءىثل ةفص عقال اذل و فراعملا فرعا ريمضلا نال هل ةفص ريمضلا عقب ىتحريمضلا
 ( ئضرلا حراشلا ردتعا ) هنق هب فصوبالو هلوق عوفو مدعلو ىا (ادهلو) ظ

 رمضملا ىا (هنا) فصوبال رمضملاو هلوق دعب نملا ىف (فنصملا ركذيمل)

 ظ (هنال ) اضيا ةفص عقبال هنا عم هنع تكس ىلإ اني تن هه لال دن ظ

 6( ىاز



 ه0 همك ريذ-

 (لثم ) ريسكتلا عمجت (هناملغ دوعق) لجر ماق (نكب يلف) رييغتلا لبق هنال مسالا

 فمع الب .لعافلا ددعت ناذيالو هفوصوم هتقاطم مدعل اضيا انسخ نك ملو
 هناملع نودعش لثم هلوق وهو هب هشملل ةفص (ىذلا) اظفل ندؤي مل نا 18 انمص

 فطعالب (نالعاف هيف عمتجا)هناملغ دوعق هلوقوهو هشملل ةفصنوكينآ زوحنو

 هيف عمتجم مل ةقيقحلاىف هنال عمتجاب قلعتم ( ىهاظلا ىف ) هناملغو عوف رملا ريمضلا

 رمشملا ىلا عجار هيف نكتسا ام هان لوعفملل نم (فصوبالإ ابئاغوا ابطاخموا

 دحاو لك كلذك اضيا ( تطاخلا) ريمُش ( و ) الصفنمؤا ناك ًالصتم ( ملكتملا

 هنال زوحنال حيضوتلل امهنم لك فيصوتق (اهحشواو فراعملا فرعا) امهنم || ٠
 لصاحلا ليصحم حيضوتلاو ةركنلاب صوصخ هنا امل صيصختلا فيصوتلا نكمل
 امهنا تفرعامل ( حيضوتلا ىلا )' بطاخلاو ملكتملا ريمضل ىا (امهل ةجاحالف )
 ىلا امهل جاتحتال نالف حيضوتلاىلامهيف جتحي مل اذاف فرعاو حضوا
 امهنوكل نيريمضلا كتسذ نأ درواملفك كلا فالا نوكيال هنالملوا ضيصختا

 | هوجو ىوقا اهنا عم فورا ددغو تائكتلاو تاكركلا ىف ( هل هتبسانمو لعفلا
 ١ ضاوخ نم ريدكتلا نوكيف رييغتلا لشال هلال ( رسكيال لعفلا نال ) ةهباشملا

 ١ هوجولا دحاب ل<واي نا الا ىنعي ىهاظلا ىف نالعاف هلوق نم ءانثتسا ( الا) نالعاف
 / تناك ءاوس ( واولا جرخم نا ) لوالا نيلعافلا عاتجا مزلبال ذئنيخ ةثالثلا
 / نا ىلعالاد اف رحواولا لعج نا ىنعي (ةيف رخل ىلاةيمسالا نم ) لعفلاوا مسالا ىف
 ظ هنم مزلي هنال هثالثلا هوجولا فعضاادهو سعالا لاوانم عومج نك الا :لعافلا

 | (رمضملانمالدب) هدغب عقاولا (رهظملا لعحم ) نا ىناثلاىنعي ( وا ) فرحا ءاغلا .

 | لد. مهالتلان ال لكلا لدب هنم الدب هدعت رهظملاو ازراب اريمضو اولا :نؤكي ىنعي |
  'مزلي ل:ناو هنال هوجولا طسوا اذهو قيسامىلع لكلا لدب بئاغلا رمضملانم |
 | هلعاف عم ( لعفلا لعجم ) نا ثلاثلا ىنعي ( وا ) هب رعشب هنا الا فرحا ءاغلا هنم |

 | نا ىا ًادتبم لمح ذئنيح هنال رهظملا مسالاوه ىذلا (أدتبملا ىلغ امدقم ازبخ)
 ظ صهاظلا مسالا لعجنو مدقم ربخ هنا ىلع عفرلا لح ىف ةلمح هلعاف عم لعفلا لعج

 | هوجولا ىوقا اذهو اهلبق مل ةفص ةيمسالا ةلمغا نوكتو ادم هدعب عقو ىذلا
 1 مدقتلا هيف لصالا ناكناو ةفرعم ناكاذا ًادتملا ىلع ريخلا مدقت زوج هنال |

 ١ عرش هلاوحا ضعب ناس و تعنلا في رعت نم غرفاملو * قبسام ىلع اظفا
 ١ املكتم ناك ءاوس اقلطم « رمضملاو )لاقف هفصوتالو هفصو زوحالام ناس ىف

 | هقرعم دجوب مل هنال هريغب وا هلثمء تأ رصاوم 0 اةلطم رمضملا نا ىنعنوا

 ' دحيم قو فص تتما# نوست



 5 هدم رح

 م ازا لاخاو ماه ب لعفلا قييشت نم ناش تصولا ىف امن امو

 فصولا نوكلجانمو ىا) 6 هم نمو )) لاقف هب ةفرعم ةدايز ديفيل هرسفو
 اذا ةمصلا نال « هناملغ دعاق لجر ماق نسح ا ( لعفلاك اولا سما ىف ىناثلا
 نكتملولو لعفلاك تراص ذئنيح اهنال اهدارفا نسحن ىهاظلا مسالا ىلا :تدنسا
 هتشاطمل هناملغ دعاق لجر. ماق لاش نا بحول فوصوملا ةعبات تناكو لعفلاك
 لجر ماق ( نسحاك) ةقاطملا مدعل هناملغ ةدعاق لجر ماق عنتماو فوصوملا
 نسح الوالا نكل ( هناملغ ةدعاق ) لجرماق لاَغ نا (اضيا نسح و هناملغ دعم )

 ةعامجا ىنمم هنوكل عملا نال ( ثنؤم ) هناملغ وهو ( لعافلا نال ) الصا هنوكل
 هثرنات نأ صم امل ( قبقح ريغ ) هنا الا ىتايسو ملاسلا ركذملا عمحالا اثنؤم نوكي

 صطاخلاف كرك دتلل نوكتدق اهنال ثيثاتلل قوف نم .نيتطقس ةطوقنملا: ءانلاب
 ركذملا عمج ةمالع قاحلاب « نودعاق ال ( لجر ماق )( فعضو ) ركذملا

 هنم مزاب هنال عنتمال لعفلاك نكي ولو 6 هناملغ )) عفرلاىف نونلاو واولا وهو |
 الحر ماق ( ةأزنع ) بكرتلا اذه لثم: لآل ىا ( هنال.لل فطعغالب لعافلا ددعت أ[

 نال هناملغ نودعش فعض نم لقا هناملغ نودعاق فعض ناالا (هناماغنؤدعش)

 ةينثتلا ىتمالع امهن وكن ع اههدب رجتو بلغالا ىف لعاف لعفلا ىف واولاو فلالا |

 رجلاو بصتلا ىتلاحىف اَتيلَقنا امل كلذك اناكولذا العاف الصا انوكتمو امهل |
 نرَو لع قل نم ردصم ( قالو ) ءريغوأ قتشملاف اناكءاوش با ىعا اف رح اههلب .

 ( عومجملاو ) فلالا ىا ( ىلا ىتمالع ) لعافلا ىلا فاضمو قوحللاك باهذ

 صالال وانم اراعشا عومجملا وىنثملاىا ( اه ستاظىلا دنسملالعفلا ىف ) واولا ىا
 لضفالاب قيقحلا ثنؤملا ىهاظ ىلا دندملا لعفلا ثنا عومجوا ىنثم امهلعاف نا |

 أ

 نوكل ( نسح ريغنم ) ( زوحبو ١ فطع ريغنم لعافلا دعت ىهاظلا بسحب
 © ةناملغ دوعق ) لجر ماق لاقت نا لعقلا ههبش مدعل ( فعضالو ) اغمح ةفيصلا |
 ( ناو ) عمجيمل هناكف درفملا مكحىف ريسكتلا عم نال لعفلا ىلع هنايرج مدعل |

 (اضيا ) دوحسو سواجو دوهثك دعاق عمج ىا ( اعمح دوعق ناك) لصولل '
 هباشملامسالا)ريسكتلا نم(ترسك اذاكلنال) دعاق عمح (نودعاق) نام (5) ىا .

 © ليفلا )

 اا 1 ثلا نوكي كلذك ناك اذا هنالاب مح ثيناتلا نوك مدعو تنخا هنوكل

 ا ( هناملع دعشت ) لجر ماق لاش نا ( نسحامك ) ايقيقح نوكيالف ةعانلا ىنعع هنوكل

 ْ نكمالع اًتعضو ناف رح امهناف هعومجو مسالا ىم ىف امهفالخن 0 عمحاو '

 .نوكل مسالا كلذ ( جرخ ) ارسكم اعمح هتلعج اذا ىنعي مسالا قلطمال ( لعفلل
 رسكملا عومجلا مسالا ىا ( ةنزاوم نعاظفل ) مسالاب اصوصخم ريبكتلا

0 

 ١ هراعشال فعض عم راح ىا ( فيعض ) ثنؤم هلعاف نا ىلا مالا لوانم اناذبا |



 م هملاب وس

 ْ ادهب ىلاثلا تصصخ لف ) :ئضرلا ةراع لاَؤألا اذه اذكه ( ن رض ) ةوسش

 | .ىناثلا وه انهه هيلع روصقملا نال روصتملا ىلع انهه تلخد ءانلا ( مكحلا

 هنوكو لوالا ةماىف فوصوملال ةيعبتلا ىنعا مكحلا اذه تاعج لف ىعملاو

 عونلاىف مكحلا اذه ىرجي نأ زوم هنا عم ىناثلا عونلاب اصتخم قاوبلا ف لعفلاك
 ( ماقملا اذهىف ىلصالا دوصقملا) هباوج ىف (اناق ) ةقرفن ريغ نم كلذك اضيا لوالا

 ١ ففصولا ىا ( نيفصولا هيسن ناب ) هتيعسش مدعو فوصوملا فدولا ةيعشىف
 | ةيعبشلاب ) ةيسنلاب قلعتم ( فوصوملا ىلا ) قلعتملا لاح فدولاو فوصوملا لاحن
 ١ قلعت ناس ىنعي ىناثلاىف ةبعشلا مدع ىا ( اهمدعو ) لوالاىف اضيا اهب قلعتم
 !قاثلا قلغت مدعو ةروكذملا نومالاى 4 عبتلاب فوضوملاب ةظاثراو كقضؤللا

 | فصولا ىا ( لوالا فصولا ناكاملو ) اهضعب ىف لب اهيف ةيعبتلاب هل هطامتراو

 ( ةريثعلا رومالاف ) فوصوملا فصولا عش ىا ( هعّش ) فوصوملا لاح
 / فصولا ( ناكو ) قسامل ةعبرا اهنم بيك را لكف دجوب ناكو اساس ةروك ذملا |
 اةهسل اف لعفلل ) لوالا فضولا ةهباشل ىا ( هتهبانشنم هجرخال ]ل كوالا:

 | فوصوملا فدولا هيعس ىنعي ( هيعبتلا ) هجرحبالب قلعتم ( هذهنع قاوبلا
 قدصلاىف امتهنو لاصتالاو داختالا .ناكذل ا( تف عامل ) ةرشعلا روهآلا ف ظ

 اما (هف) تفنصملا ىاا لاوج ( ىنّتل [)ادخاو ائيش اراص امهن اكىملاو |
 ظ اراصتخا ( ةيعبتلاب ) لوالا فصولا ىلع أ ( هيلع مكحلاب ) كوالا ففضضولا ىف

 هريمض ىلاال هيلا دنم هناكف هسسبال هفوصومم مئاق فصولا اذه ناب امالعاو

 مكح ال) فنصملا ىا ( هناف) هفوصومال هبسإ متاق هناف ( ىناثلا فصولا فالخم )

 ١ ةسخلا ىف ) فوصوملا فصولا عبتي ناب ىا (ةيعبتلاب ) ىناثلا فصولا ىلع ىا (هيلع .
 "انس افتضو هنوك ةيسانج ىكشلاو تن رث ]و ةتالثلا هعاونات أ رعالا ( لوألا ظ

 فال ةسسانم ىنداب لصحن ةفيعض روما اهنال اهنف ةعباتلا بجوب ردقلا اذهو

 ا

 فنصملا ( فتك, ) ةيوق ةمسان» ىضتقت ةيوق روما اهناف رخالا ةسمخلا
 مكحلا ىا ( هناف ) اهيف ( ةيعبتلا مدعب مكحلاب ) ىناثلا فصولاىف ىا ( هف ١
 لعافلا ناك اذا م دارفالا لسان اهضعبىف نال ( طوضم ريغ ) اهبف اهمدعب

 ادرفم لعافلا ناكاذا اك ثدناتلاوا ريكذتلا بحب اهضعه ىفو اعوموا ىنتم
 ١ ناكاذا رك ذتلاو ثدناتلا زاح اهضعب فو لصفالب ايقيقح اثنؤموا اركذم

 ]| ةطباض ) فنصملا ( نيب لب ) هنودب قيقح ريغ اثنؤموا لصفلا عم ايقيقح اثنؤم
 . ىناثلا فصولا نوكب ىا ( هنوكب ) فوصوملل فصولا ةيعبت ىا ( هل هتيعبت مدع
 | ( ةعشلا مدعدنع ) فصولا كلذ لاح ىا ( هلاح نيش هدعب ىهاظ ىلا ةسسنلاب لعفلاك )

 | :قتساك لففلاكهعّوشملاات هي وك مدع دنع لاثلا تفضولا لاح نوكي هنا ملعيل ىا



 هت هك

 عبتي ناب نيعونلا نيب قيرفتلا لاؤسلا اذهأشنم ( تلق ناف هتيراح رادلا ىف
 ةسمل ا ىفالا ىاثلاىف عبي لو لوالاىف اهلكةرششعلا رومالاف فوصوملا فصولا
 ريصن نأ زوجم اضيا لوالاىف هنا عم لعفلاكراص رخالا ةسمخا ىفو لوالا

 ءاوس طقف هسا ىف هعشو لوق نا فنضصملا ىلع ناكف لعفلاكاهبف فصولا |
 ( 217 151) تلق ناق كلذك ناك ناف ققلعتموا :نفوصوملا لاحم اًفصَو ناك أ

 رظنلا قحب ىا ضفامللا عزنب .بوصنم ( رظنلا قح ) ديفتسملا بلاطلا اهيا ١
 203 فاسو مالكلا بيلاسا ى .دانعالا/ .تنتا ريغ نم فاضتالا نيب ىا

 هب ةٌئاق لاحم ىا ( قوصوملا لامن فصولاوهو لوالا ) عونلا ( تدجو )
 ةسمخاىف ) فوصوملا قلعتم لاح فصولا وهو ىناثلا عونلاك ىا (اضيإ )

 رودي نا ىف ( لعفلاك) ريكتلاو فيرعتلاو رجلاو بصنلاو عفرلا ( قاوبلا
 ا 15 نال ر لعالا ىلإ دانسالا لع هلو هتنثتو هدارفاو هثيناتو هيك ذن
 0001( 15 كسلا رمضلا) فوصولا لاح وع ىذلا تدولا' لعاق ىا
 زراباما رمضف !ىهاظ نكي ملاذا وهو لعافلا ىلا جاتحم همكح ىنوااقتشم |
 صوصخم ازراب ريمضلا نوك نال انكتسمالا نوكيال تافصلاىفو نكتسموا |

 | (ريمضلاىلا دنسا اذا لعفلاو ) ط؛رلل ( هفوصوم ىلا عجارلا ) "جبس 5 لعفلاب

 ظ لعفلا ىا( هقحل ) و ادرفم هعج رم ناكاذا ادرفم نوكي هلبق ءىث ىلا عجارلا |

 ةشاطم بوجول ىنثم هعجرم ناك اذا ( ةينثتلاف ) ريمضلا فلا ىا( فلالا)
 ارك ذماعم عج رملا ناكاذا ريمضلا واو ىا( واولا) هقحلب( و ) هعجرم ريمضلا |
 اكنؤم اع هعج م ناكاذا ( نونلا) هقحلب ( و لقاعلا رك ذملا عم ىف ) القاع |
 عملا ةمالع وا ولان ا مك ثنؤملا عملا ةمالع نونلا نال (ماسلا ثنؤملاعمح ىف ) ظ
 اثنؤم هيف نكسملا ريمضلا عجرم ناكاذا لعفلا ( ثنؤيو ) لقاعلا رك ذملا |
 ١) د ان ص ناكاذا رك ذملا دحا ولا اّضبا نك ذبو.( ةتنوملا ةدحاولاىف) |

 اهتلثما دروالعفلاكقاوملا ةسخلاىففوصوملالاحن م صولا نالاؤسلا ىف نيباملو # |

 لجربت رسم )باطخ !ءاتب(تاق )روك ذملا (كلذلف) لاقفاحاضيا فللا بيترت ىلع |
 نيلجر )ترص( و ) برضي لجرب تريملثمربكك ذنلاو دارفالاىف( براض أ

 (ةايزاض لاحد ترص (و ) نانرضب نيلجرب ترص ل ثم ةسّنلا ىف ( نيب راض |

 (ةبراضةأ ماب ) ترم ( و )نوب رضي, لاحرب ترسم لثم لقاعلا رك ذملا عما ىف |

 ترم ( و ) ةيتثتلاف ( نيتبراض نيتأصاب)ت رسم( و ) ثينآتلاو دارفالاف |
 ريمضلا ىلا دنسا اذا ( لعفلاىف لوقت م ) ثنؤملا عما ف ( تابراض ةوسنب )

 نوب رضي )لاحرب ترس (وناب رضي )نيلجر,تررص ( و برضي)لجربتر رم ١
 .تررم ( و ناب رضت ) نينأ ماب ترص: ( و برضن ) سعي ترص (9 |

 (ةوش )



 --1 همه 1

 اذكو اهوبا براض دهب: ترس لثم © ا( اضيأ تحال ان دم ناك اذا هنأَنحا
 ( لعفلاك ) ةقابلا ةسخ ]ىف مس هلا اذه ىف مصولا نوكف قاونلاف لاحلا
 ْ ةفوس ولا نوكرالو لعافلاىلا دانسالا لل 0 رئان ف هريك دنو هات رودي هنا

 | هنوكل لغقلاب فصولا هبل ىا ( هب ههبشل ) ىهاظلا ىلا ادنسم هنوكل اهبف
 | فصولا لعاف ىا ( هلعاف ىلا رظنس ىتعإ ) لعفلا ةلزنع راصف هال ىلا ادنسنم
 | كلذك( اعومجوا ) كلذك ( ىتثموا )اثنؤموا اركتم (ادرفم ) هلعاف ( ناكناف )

 هوباميرك لجرب تررم وحن اضيا ادرفمهفوصوم ناكءاوس فصولا ( درفا)
 مهؤابامرك لاحرب تررم وحناعومج وا اهوب امرك نيلجرب تررم وحن ئنثموا
 مزل ان ومحو ا ىثم هلبغاف نوك نيح عمج وا ىتول هنال لعافلا ددعت مزاي الث
 | اعومجج وا ىنثم هاظلا هلعاف نوك دنع لففلا د رش 5) صاط وهو هددعت

 الباقيقحاثن وموا ارك ذم ) لعافلا ( ناكْناو ) نود.زلا ماقو نا ديزلا ماق لثم

 | ناكناوةساتلاو رك فلا دفظ امل. ةءاط ىا( ماطر عقاو (لصف

 زي (انوجو) ثنوموا رك ذم هلعاف نآ مالا ل لوالا نم ملعيل هفالخم نوه اولا

 رك بن15, ةاروقا ذل | ةلعلل ابوجو ىهاظلا ( هلعاف لعفلا قباطي اك ) ةبسنلا نم

 قاتلا فصولا لعاف ىا ( هلعاف ناكناو) دنه تماقو دز ماق لثم ( ثدناتلاو

 امهنبب لصف عقوثيح ( هنع الوصفم ) ناكهنا الا ( ايقيقحوا قيقح ريغ اثنؤم )

 الوصفموأ قيقح ريغ هنوكل رك ذيامهنيب ريم ىنعي فصولا ك كلذ( ثتؤيوارك نب)
 ثن وب و صامل لصف الب انقشح اثنؤم لعافلا ناك اذا نوكي اما تدناتلا ب وجو

 | نايب نم غرفاملو *( ازاوج ) الوصفموا قبقح ريغ ناك ناو اثنؤم هلعاف نوكل
 | لاقق فللا سرت ىلع آاهتلثما دروا ةيقابلا ةسخاىف لعفلاب ىناثلا عوبلا هيبشت

 (لثم) ناك ( همالغ دعاق لجرب ترص ) ميهفتلا ىف ةدايزو اهل احاضيا ( لوقت )
 تررم (لثم) ناك(اهامالغدعاق نياجرب ) ترم (وهمالغدعش) لجربت رم
 ترم ( لثم ) ناك( مهناملغ دعاق ) لاحرب تررم ا

 هدهنا ىلعاهسش ترص ظفل داعا( اهون امتاقةا ماب تر سمو مهناملع دعش )لاح

 2[ ان ترس (لثم)ن اك ه لع وظعملل ىاغمن وك لعافلاثفن نلت دّر وا 4

 ناكايقيقحاثن وم لعافلان وك لاثم ( هتيراح ةمئاق لجرب ) ترم (واهوبا موش )

 لاثم(هرادةرومعموارومعم لجر )تو ص (وهنب راح موش )ل جربت رس (لئم)
 ةياحلاءالاب هاك ومس لكبر كارل | الهو ىقسا رع اذن للان نيكل

 لحجر ترص (وا) قاسلاوقاسلاب ءانإ 3 ١ لشفلا نم نيظن هل كب موةيناقوفلاوا
 | يح ان وم هلعاف ناك ا ل لاثم (هّس راح رادلا ف ةماق ) لجرب ( وا مثاق)

 ثيناتلاو ريك ذتلاب ( موقتوا موه ) لجرب ترس( ناك لصفلا 1



 هي هرم6

 دجوت 1 لب اهنم ةعبرا اهيف دجوت مل كلذك تناك اذا ةفصلا نال ( ثنؤملاو ١
 لوعفك ) امهنيب ةاواسملل ةفصلا كلتىف ثيناتلاو ريكذتلا ءافتنال اهنم ةثالث اهف ١

 ىنعم ( روبص لجر وحن ) اروك ذم فوصوملا نوكي نا طرمشب ( لعاف ىنعمب .
 للا لا نيب قرفلا ىف ءاقتك ١ 2 اص ىف ( روص ةأرصاو) رباص |

 رك ذب مل اذا اما و لوعفملاو لعفلا نيب قرفلا ىف نئارقلاب ءافتك آو فوصوملاب
 ذئيح هناف ثنؤملاو رك ذملانيب سابتلالا عشب الثل هيف ناي وتسي الف ىوصوملا

 رك ذب نا طرسشب ( لوعفم ىنعم ) اضيا ( ليعفوا) ءامسالا دادع نم نوكي
 اماو ( عرج ةأماو حرج لجرك) ةئيرق فوصوملارك ذ نوكيل فوصوملا
 ليتق تررم وحن سبللا فوخ ءاتلاب ناقرتش لب نايوتسيال امهناف رك ذب ملاذا
 لوءفىفو لوعفملاف فوصوملارك ذ اذا ليعفىف ءاوتسالا لعجو هتايتقو نالف |
 همدعو اههدحال ءاوتسالا نوكي الثل ىنعي لدعلل الط لعافلا ىفاضيا ركذاذا |

 لامعتسالا ريثك لعافلا وةمضلا ىلع هلاتشال القل وعف ىف نال سكعي مو رخ الل
 ىطعاف ةفخ ءاوتسالانا :كشالو ةبوولطم هبف ةفللاو اهلكلاعفالاىف هنا رحل ١
 00001101 ىرخت هئلؤم ةنص ) مشلا (ناكوا)لامعتسالا نيتك وهال |

 ةمالع لجر لاَغ ثيح ةباسنو ( ةمالعك ) هيلع قلطتو ركذملل ةفص لعج ىا
 «اثلاوإ رش لكعمج ىذلاوهو ةجابلهو ةبسنلا ريثك ىنعم ةباسن و ملعلا ريثك ىنعع ظ

 ىف ) فوصوملا فصولا عبدي ىا  هعبتي )( فوصوملا قلعتم لاحي تعنلا ىا) |
 ةسمخلا ( هو ) لوا ثنؤم ىلوا عم واولا حتفو ةزمهلا مشب 6 لوالا ةسمخخا ظ

 ”دوصولا ناكاذا ىعن (نكتلاو .في ركزو راو بصنلاو عفرلا ) لوالا

 هي رقلا هذه نم انج رخاانبر  ىلاعت هلوقك كلذك اضيا ةفصلا نؤكت اف رعم

 | اكو لما أ نسعا ىتءاج وحن كلذك اضيا هفصلا نوكت اركتمو هي اهلها ملاظلا

 0400 | كارت لك ىف و هس ٠١ كلت ىلإ يا( اهنمدجوب و )قاوبلا كلذكو

 اهنوكل ةرككو ةفرعمو ارورجمو ابوصنمو اعوفرم دحاولا ءىثثلا نوكيال
 اماو نانثا لصغل دحاو عون لكنم ذخؤيِف ناعون ةسّما هذه نالو ادادضا

 عونلا اذه ىف فصولا ناكامل هنال ةسما هذه ىف هفوصوم ىناثلا فصولا عش
 لصالا ةيئار نع عرفلا ةمترل اطح ردقلا اذهب ةّقاطملا ف ىنتك !ايبس افصو
 ىتلا ( ةريثعلا رومالا كلت نم )6 ىتاولاىف ١ فوصوملا فصولا عّشال6 و )
 قاوبلا ىا ( هو ) لوالا مسقلا ىف اهيف فوصوملا قباط دق فصولا ناك

 ةسمح ) تناك ىنعي اهيف فوصوملا فصولا قباط ىتلا رومالاكى ا (اضيا)
 مسقلا اذهىف فون سوما نا ىسن ( ثمن اني نك دنلااو عملاو ةيتثتلاو دارفالا

 ةيراص لجر ترص وحن ارك ذه اضيا فصولان وكي نا بحال ارك ذم ناكاذا



 5 هم نه نينا
 ١ «فوصوملالاحب )لوعفملل نم(« فدوبوإل ( ملاع ديز لجر ىنءاحلثم) ادوقفم
 | ةفص عش ادرفم ناكاذا هنا الا ةلمحوا ادرفم ناك ءاوس هتان رورحلاو راحلا

 .هبلدع اذلو قسسامل ةركلل الا ةفد عّشالف ةلمح ناكاذا اماو ةركتلاو ةف رعملل

 فصول هلعج زوحم ( نسح لجر تررخض و) هسل الم ىتدال ةفاضالانا ىلا

 مضب ( نسحلاذا ) العفو اما نسح نوكي نا راتعاب ةلمجا فدصولو درفملا
 و ) هسفنب موشال ضرع نسحلا نال هب مئاقو ( هتفصو لجرلا لاح ) ءاحلا

 لكشا امو ( فوصوملا قلعتم) لاحب ( ىا) ماللارسكب 6 هقلعتم لاحن ال فصوي
 ىنعم ىلع لدي عبات ق.سام ىلع تعنلا نال حب ريغ قلعتملا لاحب فصولا نا هيلع

 قدصام ىلع اهدحا قدصي ثحح قدصلا ىف اهداحتال ( هعش ) هنةمئاق لاح
 ءىثلان وك مزلي الل رومالاهذهىف ةّماطملا مزاف دحاو ءىش امهن أكف رخ ًآلاهيلع
 ( روماةرسشعف فوصوملا) فصولا عيت ( ىا)ةدحاوةلاحىفةركتو ةفرعم الثم

 دجوي ) هلوغ حراشلارسف اذلو دوجولاث يح نم لب عاّجالا ثيح نمال نكل
 نوكيال دحاولا ءىثلا نال ( ةعبرا ) ةب رعلا بيك ارتلا نم( بيك رت لكى اهنم
 ادادضا اهنوكل اهريغو ةركتو ةف رم انومو ارك دمو اعحو ةّشو ادخاو

 عما ةيثثتلاو دارفالاو باىعالا عاونا ةعبرا ةرشعلا رومالا هذه نالو

 لكف عمتجاف درف عون لكنم ذخاف ثيناتلاو ربك ذتلاو ريكتتلاو في رعتلاو
 امدحا ىفوا ايريدقتوا اظفل امهلكىف ناكءاوس «بارعالاىفإل ةعبرا بكرت

 ىلع بصتلا ( ارجو ابصن واعفر ) فرحلابواةكرحلاب وا ايريدقت رخ الاىفوايظفل
 ريكنلاو في رعتلاو ) رحلاو .بصنلاو عفرلا ةلاحىف ىا فاخملا رابتعاب ةبف رظلا
 ا رك ذم اهدحأ ناك نأ ىتن © ثني لاو ريك ذتلاو عملاو ةشالاو دارفالاو
 اضيارخ الا نوكي نا بج اثن ؤماهدحاناكاذاو اضيا ارك ذم رخ الانوكي نا
 اهنم دجوي: حراشلا لوق نم ءاتثتسا ( ناكاذا الا ) قاوبلا ىف لاحلا اذكو اثنؤم
 رك دملا ) ةقصلات ىا (اهف وع سيل ان » تضولا ىا ةعيزأ تكا لك

 تيا 7 شلل 22 2 رئي را ل 6 ا ا ا م ا ١ ا ا ل ا ل ني ا تلا بيسة اج ب7

 / ةراشا هيف فوصوملاب ىا ( هب ةمئاق لاح ىا) ةلج هنوك ناب نع ثحبلا رخآ

 | لوقل وا هيلع لد فيكف عوبتملا ف ىنعم قلعتملا لاح سيلو اقلطم هعوبتم ىف
 / فوصوملل ىا ( هل لصحت ةيرابتعا ةفصب ىنعي ) هلوقب قلعتملا لاحب فنصملا
 | هايا هميلعتو فوصوملا بيدأتب لصح امل قلعتملا فصو نال ( هقلعتم ببسي )
 ١ ندح لجربت رم وحن لهقاعتمب اة فصوب فوصوملا فصوينأ زاح هحالصاو
 | مالغلا نسح لجرلان وكذا ) لما ود رفملا فصولا ناهجولاانههزوج 4 همالغ
 ١ ىا (ايرابتعا) افصو فصولا (ناكناو ) لجرلا ىف لصاح ىنعم ىا ( هيف ىنعم

 / ىا (فوصوملالاحب تعنلاىا ) (لوالاف)لمالغلا فصو ةقيقملا بسحسدنال ايزاح



 هه نهرا قس

 ”ةفضلا ىا ( اهعوبتم ىف ىم ) لوصح ( لع ةلالدلا نال ) مهني قناطتلا

 نوكي ىذلا ( درفملا ىف ) عوبتملا ىف ىنعم لوصح ىلع ةلالدلا ىا( دسجوت 5)
 حصيف ةيربخلا ةلما ىف ) اضيا ةلالدلا ( دجوت ) اكهلوقل دك ام ( كلذك) ةفص
 ( ةيريخلاب ) ةفص ةعقاولا ( ةلما دقامئاو ) درفملا عوقو حصياك ةفص عقتنا
 تاركتلاىف م اهفوصوم صيصخم قبساك ةفصلا ةدئافنال ةيئاشنالا نع زارتحا

 قلاسلاو لاخلا ىف ادوجوم فصولا نوكي نا بجوف فراعملا ىف مكهحيضوت وا

 نال ديبلاب هدبق ( ديعب ليوأتبالا ) انلقامل ( ةفص عقتال ةيئاشنالا نال ) ةدئافلا |

 انااا( كرك لحجر ىءاح) نماظلا بسحم ةشاقنالا .ةلما تيضوت ىف

 ىءاخ ىنعي ( لوقم ىا ) مالكلا نيسحتا ةدّئاز لب فرظللالو طرشلل تسيل ١
 سيلو ملكملا برضلاب رومأملانا هنم مهوت املف ( هبرضا هقحىف ) لوقم لجر
 ةيئاشنالا ةامخا نوكت الف ( هيرضب سعؤي نال, قحتسم ىا ) هلوَه هعفد كلذك |
 قحتسم وا لوقم هلوق وهو ةفص وه لوق لوقم نوكت لب ةفص ليوأتلا دعب .

 | قبانلا قالو لاللاى ةتباث ريغ ةيئاشنالا ةلمثلاو حضوب وا. صصخم ىتح اضيا
 | ءافتن ال ةفص عقت نا حصي الف حضوت وا صصخم فيكف بلطلا اهنم دارملا لب |

 الآ الا نب لح اهل ىلا لأ ذا ةل واما دضبا ةفضص ةعقاولا ةيئبللا ةلفعا
 '( 1| |ا5 ) م رفاهف ليواتلا كلذ نا إ)! اهنم كوسسم دزفم ليوات ىف

 للا ىف ىا (اهبف ) ( مزايو ) ةلملا فصوال دارفالا فصو ليبقنم نوكف |

 ل0 2 وأ رول دم هنودب دج والو ربخبلا اضتنم ناك امل أدتنملان ال دتأع نم دبآلاق |
 اهيضتشالو ةفصلانودب دج وبن اكأملف فوصوم لااماو هريغوريمشلاطب رلاىف ىنك

 موّشام زوجمالو ريمضلا وهو طبرلاف لصالا وهام طبارلا نوكينابجو اضيا

 هعوجرب ريمضلا كلذ طبريل ىا ( طب رال ) هيفىا ب آلاد# سفن ىزخنال اموب

 هنع ةيلاخ نوكت لب ةركتلا كلت ىلا عجارلا( طبارلا ريمضلا ) ةفص تمقو

 اهنا ثيح نم ةلمثا نال ( فوصوملا ىلا ةسسنلاب ةيبنجا )ةلبأجا كلت ( نوك<)
 ىضتقملا ماتلا دانسالا ىلع اهلامشال اهريغب طامرالا ىضتفنال ةدافالاىف ةلقتسم ةلجح

 اهلق ءىث ىلا اهجوحن و لالقتسالا نع اهج رح طنار نم ديالفدنسملاو هيلادنسملا

 عقتنا حصتالف ) فنضملا ه,حرصاذلو اناقال هدحوريمضلاوهو ةيبنجا نوكت الك
 طنارلا نوك بيس اهلق ءئث ىف ىنعم ىلعاهتلالذ مدعل ةركلا كلتل ىنا ( اهل ةفص

 ( ادوقفم

 | ةلباق ريغ ةينجا اهنا يطاحملا نظي اليك هن ةفص ةعقاولا ةلأطا ىفوصوملا ىلا

 ' ىتلا ةلمجاىف ىا ( اهبف نكي ل اذاو مثاق هوبا لجر نءاح وحن ) ةفص اهنوكل

 . اربخ ةعقاولا ةلمما ىف لاق دئاع مزلي و لَه لو 6 ريمضلا )) ةفص ةعقاولا ةيربخلا

 . اوقتاوؤ#*لئءاريدقتوااظفل اهريغ ىلا ال ( ةركنلا كلت ىلا عجارلا ) هفعضا هماقم

| 



 م2 هى رز
 | ةلالد ( ىنعملا اذه ىلع ) واح لسعلاو ضماحلخلاوا هلق اذه ركذ نود
 | حصيال ) ريغال تاذلاىلع لدتامتا لب عوشملاف لصاحخلا ىنعملاىلع ىا ةدوصقم
 | لوصح ىلع ةلالدلا هنم داربال ثيح دوصقملا ىلع ةلالدلإ مدعل ( ةفص عّش نا
 هيف قاةتشالا طارتشاب نيلاقلا نم ىا ( مهضعب بهذو ) عوبتملا ىف ئنعم
 | هلقفصال لكلا لدب ( ةراشالا منانع لدب ) روكذملا لاثملاىف ( لجرلا نا ىلا )
 | الدب نوكيف ةفص عم فيكف تاذلا ىلع لدي لب هعوبتمىف ىتعمىلعلددال هنال
 | مهنم ضعب ىا ( مهّضعب ) بهذ (و) لوالا لولدم هلولدم نال لكلا لدب هنم

 | هعوبتم حضوب هفص ريغ عبات هنال ( ناب فطع ) هيف لجرلا ىا ( هنا ىلآ)
 | فنصملا مهنمو نوزثك الاو حاضي الل ناب فطع نوكشف هيلع قدصي اذهو

 ىنعم ىلع لاد مسا هنال هريغو ءادنلا ىف ةراشالا مسالا ففصو ماللا اذ نا ىلع

 ١ لثم ) و تعتلا دح اذهو قبسامل ةنبعملا تاذلا وهو ةمهمملا تاذلا كلت ىف

 / هتلالدل ديزل هفص هنا ىلع را لحىف انهه ةراشالا مساناف 6 اذهد.زب )(تررص ١
 ١ تررم ( ىا) ِهلوَم حراشلا هرسف اذهلو هبلا راشملا وهو هعوشمىف ىنعم ىلع
 | ديزب ترم وهو هانعم دافاام اضيا حصي اذه حصي امكف ( هيلا راشملا ديزب )

 وا ريمضلا ىلاوا ملعلا ىلا فاضملا وا لعلل الا ةفص عقبال ةراشالا مسانا الا اذه ٌْ
 | نوكي لوالا ةثالثلاىفو واسموا ةفدلانم 'صخا فوصوملانا ءىجيسامل هلثمولا
 | مسا نؤكيالف ىنعملا اذه دجوب الف اهريغىفاماو هل ايواسم ريخالا ىفو صخا
 | هبق ىلب عضومىف ىا ( عضوملا اذه ىف ) اذه ظفل ىا ( اذهف ) ةفص ةراشالا

 | ىلع لدب ) هبافوصوم نوكي نا نكميامت ريغو معلاكةنيعملا تاذلا ةراشالا مسا
 | ةراشالا مسا ( عقوف ) هيلا راشملا ىنعملاوه ىنعملا كلذو ( ديز تاذىف لصاح ىتعم
 ١ حابضي الل ةفصلا نوكتف هيف لصاحلا ىنعملا حاضي ال ديزل ىا( هلةفص )

 ظ ىنعم ىلعىا ( ىنعملا اذهىلغ ) ةراشالامسا ( لدبال ىتلارخالا عضاوملافو ) 1

 | ثررم لثم طقف اهيلا راثملا تالا ىلع ةلالدلا هنم دارملا لب تاذلا ىف لصاح |
 | دوصقملا نوكمدعل ( ةفص عّشنا ) اهيف ( حصيال ) لجرلا اذهايوا لجرلا اذهب |

 لب مل املف هب فصوبام ىلينا بجول ادوصقم ناكولذا هءريغىق ىنعم ىلع ةلالدلا

 وهو تلاق لخالا وهامناس نم غرفاملو# ةيقص ولا ىتعم هنم دار.ال هنأ

 لاقف دارفالا مكحىف وهام ناب ىف عرش متا هيف ةّباطملا نوكل دارفالا

 دقلو *هلوقىفاكمهسمدرفهبدصقب مال ىذنم اهمكح ىفاموا ( ةركنلا فصوتو ال 1

 عمت ال ةركك ةلج ىه ثيح نم ةلمجا نال ( ةفرعملا ال ) «ىيسي ميثلا ىلع سما
 ةلمحخاب,ةف رعملا فصوت الف ريكتلاو فيرعتلا ىف ةقاطملا بوجول ةفرعملل ةفص

 دجوبف ( ةركللا مكح ىف ىه ىتلا )6 ةيربحلا ) ةلمجاب لب اقلطم ال ( ةزمخاب ) الصا ٠



 ه1 ه١
 روك ل4 ب ةفضاو ام نوكم ناب نامز الا ضعن ىف لا نامز :الا عيجج ىف هعوبتم ىف |

 ا ودولا رك دع ( عضاوملا ضعف لدي ناب ) اظفل ١
 اه لآ ) 20 لوصحا ىلع الاد هوك ارخ ىإ ( دتحو ام تاذل عم

 ' ةلالدلا ضرغل عضولا وهو هطرش دوجول تاذلا كلتل (انن عشب ناروحم)

 ىا (اهضعب ىفو )اظفل اروك ذم هفوصوم نوكو عوبتملا ف عقاولا ىنعملا ىلع
 هلو 11 لكأ ذ مدعل عوبتملا ف عقاولا ىنعملا ىا ( كلذ ىلع لدباال ) عضاوملا ضعب .

 | دارملا ناكولو طقف تاذلا ىلع ةلالدلا ذئنح هب دارملا نال اريدقت الواظفلال |

 ةلالدلا دارملانا لع ركذي مل اذاو ءركذ بجو عوف عقاولا ىنعمل ىلع ةلالدلا ظ

 4 00 "الحر ,تررص لثم ل اتعن هلعج حصي ال ( ذئنيحل ) طقف تاذلا ىلع |

 | فاضملا ا ١ لا لإ فاضاناو هفوصا ةظفل ىلا فاضي نأ طوش_ نكلو
 ْ , لماكلا غيلبلا هب دارب لح لل[ لك لحرلا ك ذك و ماها هيف سيل ةفرعملا ىلا ظ

 يبو ردم هانا تن :اكنا ءارلا حّتفب ( ةلوجرلا ىف لماك ىا ) هناش ىف |

 | | ناكب بك رف ىا ( بكرا |" ذه ل ثم هتلالا راشعاب لجر ئاق ) ةبسن تناكنا |
 ظ | رابتعاب ىنعي (ةيلوجرلا لاك ىلع ) هنيع ىلا م تفيضأو ةر 0 وح

 | ”ىاف افاق امل ( عن عقب نأ حصي :) اهقوصوم# لايكلا ىنعم لوصح ىلع اهتلالد ْ

 ىنعملاو حصي هلو قلعتم راشعا ىف ءابلاو هرتخ انعن عش نا حصيو ًأدّبم لجر |

 ١ لاسكلا ىنعم ىلع هتلالد رابتعاب اتعن عقب نا حصي لاثملا اذه لثمىف لجر <ىاف
 )ذب لب لابكلا عم لع ىا (ىتعمل اذه ىلع لدال كدنع لج ”ىا لم ىف ) ١

 هنوكل اريدقت الو اظفل ال اهب ةفوضوملل اص اهلبق ءىث ركذ مدعل طقف تاذلا
 ىلع اهتلالد دارملا نوك مدعل اضن عب نا حصي الف ) هربخ فرظلاو أدتبم |

 (0002 ل )( 29 قف تاذلا لع ةلال دلل آلا نسل ذأ 1 لب ريغلاب مأق ىنعم

 وهو هن لصاح ىنعم ىلع هتلالدل اذهل ةفص قو لكلا و م1 ادببأل

 هتلالدلالا سيلةراشالا مسا عضو ن وكل (ةمهبمتاذىلعل دب اذهناف) ةنعملا تاذلا '

 فئيرعتل هيف ماللا نوكل ( ةنعم تاذ ىلع ) لدد ( لجرلاو ) ةمهنملا تاذلا ىلع |

 ' مالب لجرلاىف ( ةنيعملا تاذلا ةيصوصخو ) ةفرعم هيلع ىه تلخدام نوكيف .
 0001 ل رلا لدف اذه ىف ( ةمهملا تالق لضاح ىعم ةلزني ) فييرعتلا"|

 نوكف ىنعملا اذهب هل ةفص عقيف هف ةنيعملا تاذلا وهنو اذه تاذ ىف لصاح
 تاذلا ىلع الاد هنوكل ىا ( اذهلف ) ةنععملا تاذلا هذهب تريم مالكلا ىنعم
 م0 الا هفصلا نوكتق ( اذنيل ةفص ل اجرلا عشنا حص ) اذه ىف ةلصاخلا ةنيعملا

 , رخآ ثنؤم ىرخا عمج ةمجعملا دا
 لجرزلا ىنءاح لثم ىا لجرلا (لدبالىتلا) ريغلاىنمم انههو ليضفتلا مسا رخاو

 6( نودب )



 2 هاو 1

 م باوج ( ريثك مهوت) ءريغو لعافلا مماكاقتشم ةفصلا ةلثما رثك ١ ناكامل ىا

 قتشملا ةلالد نوكل ( تعنلاف طرش قاقتشالا نا ) ريثكل نايب ( نييوحتلانم )
 كلذلف ةرمخلاب افضتم انش هنانب ىضتش الثم رجا نال ةىهاظ هعوشم ىف ىنعم ىلع

 | ةفص عقاولا ( قتشملاريغ اول وأت ىتح )دسا لجر, تررم وحن هيوبيس فعضتسا
 ماقملاب قيل هولآوا ىنعي افصو ءواعج مث ( قتشملاب ) لاثملا اذه ىن دسالاك

 ىلع فطعلا اول هدر نكي ملاو ىاام ىتأج لع نيتخلا فلم ( نكي و
 قتشملا ريغ ل,واتو ةفصلا ف قاقتشالا طرش ىا( اذه ) دحاو لماع ىلومعم

 دوصقملا نال ( لضفالو )6 هوه هدر فنصملل )الوبقمو (ايضرم ) قتشملاب
 لصح املق حيضؤتلل وا عوبتملا صيصقا !هعوبتم ىف ىعم ىلع ةلالادلا تعنلا نم
 | نال ( قرفال ىا) هريغؤا اقتشم لادلا ناكءاوس بيصوتلا زاح دوصقملا اذه

 ١ سنجلا ىننل انهه الو مزاللاب اريسفت نوكف قرفلا همزالف عطقلا ةغللاىف لصفلا

 | قرفال ىا اهربخ هقلعتم عم نيب وهو فرظلاو اهمسا بصنلا لحن ىت لصفو

 |. ةفصلاو لوعفملا مس او لعافلا مساك( اقتشم إل ( تعنلا ) ( نوكي نا نيب ) نئاك

 (؟تاووك انما رك قسم رع تحلا نو كي وا ىا ( هريغوا ا) ليضفتلا مس او ةهشملا

 عوفولا لوعفم (اتعن ) قتشمل ءاارغ حوف نا( ةجوقو ) قرف الب قلعتم (1سإلا
 اك اهي لك عوقد قكاوش هعو قتشم ىا لعاملا ىلا فاضم وه ىذلا

 عضو نوكي نا طرشإ نك رلا ف نما (قتشملاريغ عضو ىا) 9( هعضو ناكاذا )

 | بترتيام ضرغلاو ةضف متاخ ليبق نم ىنعملا ضرغو «ىنعم لا ضرغلإل قتشملا ريغ
 | (عوبتملاف عقاولا ىنملا ىلع ةلالدلا نضلتل ىا ) هب دصقبو ءىش, ىلع هدوجو
 | ىلإ ةراشا هيف ( تالامعتسالا عبمجىف ىا)اماع اعذووا ةماع ةلالد ىا ( امومع )

 | ىلع هبصن زوجيو لامعتسالا ىف مومعلا ناو ةبفرظلا ىلع امومع بصن نا.
 الاحوا اربخ لمعتسا ءاوس ماعلا عضولا مومعلاب دارملاو' هيلا انرشا ام ةيردصملا

 ىف ايوسنم مادام بوسنملا ىلع لزت مل مهمت ىتب ىلا ةبسنلا ناف 6 ىميمت لثم ل انوا

 اهعورفواذاضيا دير ( لام ىذو  ادوسنملا مسالا لثملاب ديرب نامزالا عي

 اةكد ءاوب نامزألا عجب اف ىا ام 0 رستم اسا ل  (ىشا انو

 | (ةلسق ىلاة سن ) تاوذلا نم تاذل ىا ( ام تاذل نا ىلع ) رك ذب مل وا هعوبتم
 ' ءاوس قتشملاب هليوأت ريغ نم ىنعملا اذه اهيف دجو تاذل ةفص عقبف ( ميت ) ىن

 |[ (لاموذو ) ىمعلا دنو يخت ةقارغم وأ ويعت لح زر وجم ركب 'تاذلا كلن "تناك
 كتل ةفص عقتف ( لام بحاصام اناذ نا ىلع لدي ) اعضو بحاصلا ىنعمب هنوكل
 ناك اذا: ( ىا )امومع ىلع تفطع. ١ دوصخ وا جاضيا ليوان رغنمتاذلا

 ىنعم ىلع لدب.ال ىنعي ( تالامعتسالا ضعإ ىف ) ىنعملا ضرغل قتتشملا ريغ عضو



 ه1 ه/م زي

 "لق ل راملق لاحرلا دارقانم درف لكل المتحم ناكالجر ناف ( ماع لجرك )

 لصاخلا لاّتحالا عفر نع ةرابع مهف ,عىف وهو (ةف رعملاف)«حبضوتو اإل هلاّمحا
 رامتعاب هريغ لمتحم هنا الا انبعم ناكناو اديز ناف ( فيرظلا دب زك ) فراعملا ىف

 ىا (نوكت دقو ) هبف لصاحلا لاتحالا عفتوا في رظلاب فصو املف عضولا ددعت

 ناس دملاب ءانثلاو ءركذ لبق امولعم مصولا ناكاذا 4 ءانثلا درحل )ل تعنلا ةّكاف

 (وا) لوالا ىف ك ( صيصخت ) درحن هلوقل نايب ( دصق ريغ نم) لامكلا ةفص
 ىلا جاتحم ةفرعم الو ةركك فوصوملا نوكي.ال ناب ىناثلا ىف ك ( حيضوت ) دصق |

 هللا مسي وحن ) قبس ام ءانثلا در فيصوتلا نكي مل هيلا جاتحا اذا ىتح حاضيالا
 هللا ظفل نال ىلاعت اا ا اوك رع امنهنت ركاب ( محرلا نعرلا

 ىلا جاتحي ىتح لامحا هيف نوكي الف ازاجم الو ةقيقحال ىلاعت هريغ ىلع قلطيال |
 ادلى دقت نيعوف موا حدما وا ىنعا ريدقتب نيب وصنم اناكاذا اماو حاضيالا

 نوكي دق « وا إل ىلاعت ميدقلا ىلع ةيراخلا فاصوالاكو هيف نحنامت نانوكي الف.
 ءاثثلاو حدملا اضيا قيلبالو حيضوتوا صيصخت دصقريغنم «مذلا) (درحمل)
 هاو ناي لاق هبانو هبذاع نم ( ذ هوعا وحن ) حدقلاو مذلا الا ق ةعتلا الل |

 لاعش نزو ىلع ناطس .( ناطشثلا نم ) مضّتعأو ىلاعن هنلا دمتعاو ءىحتلا 2

 لثق كالهلا وهو طبشلا نم نالعف نرو ىلع لبقو دعبلا وهو نطشلا نم
 ىلعو لوالا ىف فارصن الا ىلع لديو فرصنم ريع ىناثلا ىلعو فرصنم لوالا
 فرصنس | كلملل لمقف كلم ىلا نابح همسا لجر ءاح هنا ىورام ىناثلا ىف همدع

 هلال هوهجوو فرصنف الاو قرصنس الف هتمرك ١ نا كلملا لاقف الما ناح '|

 0| ١ للا ةدايزلا فرص الف ىلا نف نوكف .ءانحا هناكف همركأ نا“

 ليعف ( مجرلا ) فرصنبف نيلا نم نوكف كلها هن أكف هم رك ناو ةيماعلاو ظ

 0000 1 سو دارلاو سئاابع جد محرلا ىف ةغلابملل لوعقم ىنعت ظ

 ىنعم ذك ان ىإ | عدك نا) (د رخ) تعا اوكيردف © قاب ادؤ رطمو ان وعلم.
 00| 1 لثم ) امازتلاو انمضت ةفصأ| ]ع فوضوملا لمتشا اهف فوضوملا
 ةدحولل ءاتلا نال ( ةحفن ىف ) ءانلاو (ءاتلا نم مهفت ) دكا (ةلجولا دار
 ةدحاولا ( تدك اف ) حتفلاب ةبرضك ةدحلا اة اضن ءاشلاوأ ةرك ءاتك

 حاضيإاا ةدايزا قاوبلا نود دك ًاتلالاثم درواامناو (ةدحاولاب) ءاتلا نم ةموهفملا
 00 الو لققلا ىلا جاتحنال ثيحم هر اكللثو رذان دك انل ففصولا نال

 كيكلاو تاقوالا نم تقوو مايالا 0# اا

 امهلوخ دا امهل ضرعتب مل فنصملا نا الا قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجل
 _ ناك ريخ (تاقتشثملا ةفصلا داوم بلاغ. ناكالو ) دك أاتلا درج وا ا

 (ىا) 2



 سها هاا 1س

 (ىلع مهاك ةلالدل ) هلوقب هب ماهبأ هعوبتم ىف ىنعم ىلع دك نلا ةلالد ىف

 ا
 ا
 ظ
ٌ 

ْ 
1 

 ءىحلا نا مهوت موقلا ىنءاح لبق امل ىنعي ( موقلا ىف لومشلا ىنعم ) لوصح
 كلذ عقدا ةهيزاس# وا هققح ةسسنلاف مهضعب نع وأ مهلك موقلا نع ردص

 نا اضيامهوت ديز ىنءاح لبق اذاو ةيقيقح ةبسنلانا لعو مهلك هلو مموتلا
 اهنء دارملاوهام نا ٍلعو عفدنا ىناثلا ديزي دك ااملف ةيزاحموا ةيقنقح هللا ةسنلا

 دك الاو فطعلاو لدنلا نم (ةاثل  ءذه ىف عباوتلا ةلالد ناف ) ةيقيقحلا

 ( عوبتلا ف) ريخالا ىف لومشلاو نيلوالا ىف علا نم ( ىنعم لوصح ىلع )
 (اهداوم صوص ) الا عباوتلا كلت ةلالد سيل ىا ( ىهامنا) لوصحخاب قلعتم
 هذه نع ) ةلثمالا كلت (تدرجواف) اهلكال ةلثمالا ضعس الا سل اهتلالد ىا
 دز ىنجحا لاَ 6 ) اهيف روك ذملا كلذ ريغ اهف عباتلا نوكي ناب ( داوملا

 هملعو ديز ىنحتا ناكم (همالغو ديز ىنحتا وا) هملع ديزىننحتا ناكم (همالغ

 ىا (اهل ) باطخلاب ( دحنال ) مهلكموقلا ىنءاح لدب (هسفن ديز ىنءاحوا) ١
 / عوبتم ىف ىا ثنؤملا عملا ةغصب ( اهتاعوبتم ىف ىنعم ىلع ةلالد ) ةلثمالا هذهل ١
 لدنالو ةشعملا تاذلا ىلع لدن مالغلا نآل ىهاظف نيلوالا ىف اما اهنم دحاو لك
 ظفل نالف ثلاثلا ىفاماو هعومىف ىنعم ىلع لد. نا نع الضف ريغلاب متاق ىنعم ىلع ظ

 ىنعم نال لاثملا اذهىف ديز هيلعل دبام ىلع لدبات الب ريغلاب متاق ىنعم ىلع لددال هسفن
 ديز تاذ هيلع لولدملا ناك ديز ريمضولا ةفاضالاب هنا الا تاذلا اقلطم سفنلا |

 ' ىلع لدب هناف مهلك موقلا ىنءاحوحت الحم ديز ديز ىنءاح لاق هن اكر اصف اضيا .

 , ةئيهلا ناف ةفصلا فالخم ) تفرعام لومشلا وهو موقلا ىف لصاح ىنعم
 | عوبتمف ىا (اهعوبتمىف ىنعم لوصح ىلع لدت فوسوملاو ةفصلا نيب ةيبكرتلا
 ل لعا * ايونعموا اظفل اهلماع ناكءاوس ةفصلا ( تناك ة دام ”ىا ىف ) ةفصلا

 لماعلا:شفخالا لاقو ةيوسس دنع قوصوملا ىف لماعلا وه ةقصلا ى لماعلا

 ربخاو ًادتملا ىف اكايوعم وا انظفلا ل دوما ف لماعلا نأك ءاوس ىوتعم اهف

 | ىنعي لوالا لماعلا سنج نم زدقب ىناثلا لماعلا نا لقو ةعبات اهنوك وهو
 عوبتملا ىلا بوسنملانال ىلوا لوالاو ملاعلا ىنءاح ملاعلا دز ىنءاح كلوقفف رد

 ادقم هنوك لاح هيلا لب اقلطم .دبز ىلا ابوسنم كدصق ىف نسل فيرظلا دز
 ةداف ال نا مهوت املو قبس ماعلا ديز ىنءاح ىف لاحملا اذك و ةفارظلا دش

 ةفصلا توش ملع وه نم عم هب ٍباطخلا نوكي اما فدولا نال فصولا دارنا ىف
 (صيصخت ٠ لاوحالا لاق ىف ىا (ابلاغ تعنلا ةدئاف ىا) هتاف هلوَش هعفد |
 تاركلا ىف لصاحلا كارتشالا ليلقتن ع ةرابع ةاحنلا فرعىف وهو (ةركلاىف) |

 ك1 يك ب 9



 م 071
 دودحلا راصحنا سس هدارفال (عماح دح) انل (لصحف) دحلا دارفاىف دودحلا

 دحلا دارفا لك ىلع دودحلا قدص ببس, هيف هريغ لوخد نم ( عنامو )اهيف

 ديلا نوأ ىآ( هلع صوصنملاك هعتمو هع نوك. ) ءريدغ ىلع قدصب ال ثحب
 اصوصُنُم دحلا ىلع لك لوخ دن راص اهريغ لوخد نم اعنامو هدارفال اعماج
 انمضم لب احرمصمو اصوصنم عنملاو عملا نكي مل لكهيلع لخدي م اذاو ارم و

 لاقف هبأد وه اكاهعاونا فيرعتىف عرش عباوتلا سنج فيررعت نم غرفاملو *#
 هنوكل توعنملل ةعباتم شا هنوكل همدق دحاو ىنعم امالك ةفصلاو ( تعتلا )
 ملا فواو الامختسا رثك اونيغال ديز وه ملاعلاديز ىنءاح كلوقىفملاعلا نال هنيع

 00000 نود ةنس فاضي الو هلول ف احن ريس اهانس اروك ذم هنوكلو

 دوصقملا وه ال لماش ىنعي (اهلك عباوتلل لماش سنج ) عباوتلا نم هنال

 الا 213 آلا هلوق ءرخ ادا[ هلوكو ) اسنج هنوكل هريغؤ هنم

 ةئمهب ) اسسوا ناك ايقيقح عباتلا كلذ ( لدي ىا) عباتلل ةفص (هعوبتم ىف ىنعم

 رورحملا ريمضلاو هب قلعتم عمو بك رتلا ىلا ةفاضم ةّئيهلاو ( هعوبتم عم هببك رت
 هنوك فصوب الا نوك ال هعوبتم ىف ىنس ىلع عباستلا ةلالد ىا عباتلا ىلا عجرب

 «اقلطم) ( هعوبتم ىف ىنعم ) لدب هلو قلعتم ( لوص> ىلع ) هعوبتم عم انكم
 ااد6 ةلص هلوك لع ىا ةبردصملا لعاقلطم باصتنا نأ ديزن ( ةقلطم ةلالد ىأ )

 ا رز: هفوصوم نوكل اقللطتم ثينات كلذ نم مزليالو ةلالدلا وهو قوذحم

 لعج لاق نم لوق درب الف ةبولطم ةفألا اذه عمو روك ذملاك سيل فوذحما .
 ”دتعي لاه ناالا اقلطم ثدن ات بح دئيح هنال ةرابعلا هدعاستال ةلالدلا ةفص اقلطم 1

 اذه هلوقىف نال ءاتلا نم هأنعم ىلع ةلالدلا ىتهل دب الام ثسب انوا ردلعلا تي اك ْ

 ءايلا ناكنا ءاخلا حتش ( ةيصوص“) قالطالل ريسفت ( ةديقم ريغ) اهجو
 نم ةدام ) ىلا ةفاضمو ةيبسن 0 اهلكو ناردصملا عمتجم الثل ةيردصم |

 | مل ثيحن ةقلطم هعوبتم ىف لصاح ىنعم ىلع تعنلا ةلالد ىنعي ةينايس ( داوملا |
 (راس آو رز لدلا اكد نت ةصوصخ ريغ ةلثمالا عيمج
 فيررعت ىلع ىنا ( هيلع دري الف ) ىقابلا ىنعمب رئاسلا نأ ىمامل ( عباوتلا )قاب ىا |
 ديز نم لاهشا لدب هملع نال ( هملع ديز ىنحتا كلوق لثم ىف لدبلا ) تعتلا |
 ( لثم ىف فوطعملاو) *ىجبس امل هملع ىلا هتيسن مزلتسن ديز ىلا باجتالا ةسن نال.

 )00 هنوني ىف ىعم لع لد ناو:نيلاثملا ىف هملع ناف ( هملعو ديز ىنبحتا كلوق |

 | تدرج ول ىتح ةدام صوصخم الا تسل هيلع هتلالد لب ةقلطم تسل هيلع هتلالد ظ
 ”00007 انلانأل و9 راذوؤا هراد دبز كلش هلع اهتم لكلديماهنع |
 | ناكاملو # ديز ديز ىنءاح ىا (مهلكموقلا ىنءاح كلوق ثم ىف )ايونعموا ناك |
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 هي هلو
 ىنءاحوحن) لوالا ىف ىلحلا لاثم (درب الفإ ايمكحوا ايقيقح ٍبارعالا كلذ ناك

 اًريدقتالو اظفلالامكحالو ةقيقح باىعابتسل هبف ةرممكلاناف (لاحرلا ءالؤه 0
 بجواذلو عقرلا هلح و هلحم ىلع لب هظفل ىلع لجلا : زا اذل و ىلحم هف باىعالالب

 ديز مض ناف (لقاعلا ديزاي)اضي ا لوالا ىف ىمكحلا بارععالا لاثم (و) لاخرلا عفر |
 ىلع ةدرفملا هتفص ىف ناهجولا زاح اذلو همكح ىف هتكل ةقيقح ابارععا نكي مل نو ظ

 وحن ( و ) ظفللا ىلع المح هتفص عفر زج مل عفرلا مكح ىف نكي مل ناو قبس ام

 ظ

 أ

 لمح زيجا اذلو يصنلا هب ىنعا بارعالا مكح ىف لجر حتق : ناف ( لجر ال١
 الخ مقرلاو توعنلا لع الخاضب هلا يف وبعو بمن, هلا لع ( ار )
 دويقلا نم امهريغو لصفلاو سنحلا تلمعام دعب ىا ( مث *) قبس (ك ديعتلا لحما ىلع

 تسيل )عباونلا فيرعت ف ا (اينههل لل نا عار فيرعتلا ف ةروكذلا
 قطان ناسنا لك لثم دارفالا ةطاحا هنمادارملا نوكي. ام اهعقومو ( اهعقوم ىف

 | فيرعت ىا ( فيرعتلا نال ) ةدارالاب كرختم ساسح مان مسج ناوبخ لكو

 | (سنجلابو) عباوتلاو ناويحاك(سنجلل) اي رعت(نوكيات )عون ىاو سنج "فا
 ظ ا لثمو لا بارعاب ناثو لا مان مسج لثم فير معتلاب ناَعلعَم نافرظلا

 دب ز لثم (.دارفالل ١ في نعتلا نوكي ( ال ) درفم ىنعمل عضو ظفل ةملكلا

 ْ نوكلال<و) فرجن ىلا جاتحت ال ىه ىه ثيح نم دارفالا نال لجرو

 | لصفلاو سنجلا ركذب الا نوكيال في رعتلا نال ( دارفالاب') اضيا في رعتلا
 11| ( دودحلاف )اهب فيرعتلا نوكي الف لصف الو سنج اهل نوكي ال دارفالاو

 | درفملاىفالا نوكيال سنجلا نال عباوتلا دحا وه ىذلا (عباتلا ةقيةللا ىف ) انهه ظ
 ا 00 ا اوخدمدحلاو ) عباوتلا ضاظلا ىو ش0

 | اهل وخدم ىف دبغ لكك, نال دارفالاب سنحلل في رعتلا ناك لك هيلع لخد املف

 لع قبل هلو ازد ا رك ناك ادا اهلوس و دارفألا وم
 | دحلا دارفا لك ىلع دودحلا قدص ىهو لك لوخد ةدئاف ىلع هيشو هل باوجو |

 | نكسملا ريمضلا ( دافا لك) روكذدملا ضيرعتلا م

 / احرص (دودحلا قدص) لكل وخد دافا ىا لخد نه دافتسملا لوخعبلا ىلا عج
 | دارفا لكىلع) عوضوملا قدص هنم ماب الوسحلا لع تلح انا ك6 4 ّْ

 112 قبس لشاب ,الاب كرحتم ساسح مان مسج لكن اويحلا وحن ( دحلا
 هنال هش هربع لوخد نم (امنام) فيرعتلا ( نوكف ) دحلا هيلع قدص امت درف

 ْ ايل لعق نال حرس لع سس الدارفالا 0
 مدعل ) دحلا دارفا ىف ىا (اهيف دودحلا راصحتا ىهاظلاو ) هريغ ىلع لدد نا هل

 بمال ال هدارفال ( اعماح ) دحلا ( نوكيف ) دحلا دارفاريغ ا ( اهريغركذ

 7-90 ااا



 هه هالو ع

 | ىعااو روصنملا بهدملا ىلع ( ءادّسالا وه ناكناو ربخلاو ًادتملا ىف لماعلا

 دب رحتلاىا (ىنعملا اذه) ناالاىا (نكل دانسالل ةيظفللا لماوعلا نع د. رحتلا

 تاذلا ىلع لدبام دجويل ( هيلا ادنسم ىظش منا ثحح نم ) دانسالل اهنع
 اقيقحتاما اهيلع لاد أدتبملانأ صامل ( ادتبملاف الماع ) اهنع ديرجتلا ( راص )
 لولا 07 ول (ادنم ىغتم هنا ثيح لف ) اضيا ىنعملا اذه (و) النواتوا

 ىسنلا مالا ىلع لديربخلانال ( ربخاىف الماع ) ديرجتلا (راص) ىبسن ما ىلع
 نم لب ( ةدحاو ةهج نم ) ربملاو ًادتبملا عافترا ىا ( امهعافترا ٍسيلف )
 ةهج نم ربخلا عافتراو هيلا ادنسم هنوك ةهج نم أدتملا عافترا ىنعي نيتهج
 000 الآ ر] ا ىأ (اذكو) دجاو ننجح ف امهبارعأ ناك ناو ادئسم' هنوك
 ااذ| ن5 نيج نم رخلاو ادتملاىف لماع دانسالل اهنع ٌديرختلا ىنعا

 ىلع لدبام ىضتش ىنعي (هيف انوظم ىضتش هنا ثيح نم تننظ) اهنم بولقلا
 ىضتش هنا ثيح نم (و) هبامئاق نوكيو هيف نظلا دجوينا نكمي ثيحب تاذلا
 ( هيلوعفم, ىف ) تننظ ىا ( ل< ) نظينا نكمي افصو نوكي نا ( انوظم )
 ثىح نم ىاثلا لوعفملافو هنف نواظم هنا ثبح نم لوالا لوعفملاف لمع ىنعي

 ةهج نم) ىناثلا لوعفملاو لوالا لوعفملا ىا (امهباصتنا سيلف) نونظم هنا

 تننط لثم نيقفتم بارعالا سنجف اناكناو نيتهج نم امهنف لمع لب (ةدحاو

 | يح نم ىااثلا باصتناو هيف انودشم هنوك ةهج نم لوالا باصتنانال املاع اديز

 ريغ امهيناث نيوعفم ىلا ىدعتت ىه ىتلا لاعفالا (اذكو) تفىعامل انونظم هنوك.
 (اذخا ىضتق هنا ثحح نم ) هناف ارد اديز تيظعا لثم ( تطعا ) لوالا
 ا” آل وعو اهب ةلعافلا ىتعم موق نا نك ثحن'تاذلا' ىلع لدبام ىعي
 ةيلوعفملا ىنعم موقينا نك تاذ ىلع لدبام ىنعي ( اذوخأ» ) اضيا ىضتقي (و)
 باصتنا ىا (امهباصتنا سيلف هيلوعفمىف ) تيطعا ( لمع) هيدوخاملا وهو اهب
 ْ ربتعملا بار عالانا لعاو) نيتهج نم لب (ةدحاو ههج نم) امهنم دحاو لك

 | (ةللللاو هطاس بارعاب هلؤق وهو عباوتلا فيرعتف ىا (فيرعتلا اذهىف
 اهريغوا ىناثلاوا لوالا ناك ءاوشنم عباتلا وهو ( قحاللا ىلا) سابقلاب ىا

 ( مءا) الواعوبتملان اك ءاوس لصفالب قسامىا (قءاسلاو) ادعاصف ثلاثلا وهو

 ملعلا ديز ىنءاح كلوق لثم ( ايظفل ) امهيق بارعالا ( نوكينا نم ) ناربخ
 قاثلاو ىريدت' لوالاوا ىضاقلا ىتفلا ىنءاح وحن (ايريدقتإ امهيف نوكي (وأ) ١

 تنا تب رض وحن (اياحم ) امهيف بارععالا نوكينا نم ( وا) سكعلاب وا ىلظفل
 ىظفل اما لوالاو ىلحم ىناثلاوا ىربدقتوا ىظفل اما ىناثلاو ىلحت لوالاوا

 ءاوس ىاباعالل ليصفت (امكحواةقبقح ) نطفلا ىلع ةحاو امهتلئماف ىريدقتوا |
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 5 فشلا
 هريدشت فوذحي فوصوم ةقصوأ هب زاحم ةسنلاف ةدحاو ةفدص ةصخش هلوق

 عم ظحول اذا ملاعلا ) ةفص ( ناف ملاعلا ديز ىنءاح لثم ) ةيصخش ةدحو'

 ملاعلا ( ناك ) هنماق هل فصو ملاعلاو هب قوصوم هنا ىف ه,فوصوملا (ديز
 فوصوملل ةحضوم اهنوكل ةفصلانال ديز نم ىا ( هنم ةيناثلا ةيترملا ىف )

 نيتنر هو لوالا فصولا ىف ةيترمب فوصوملا نع ةرخآتمالا نوكتال هلصصخموا
 نال ديز بارععا ىا (هباعا سنج نم ملاعلا بارعا ىا (هبارعاو) رثكاوا

 عفرلا وهو ) هب ةمئاق اهنوكل اهفوصوم ب اععا ىلع نوكت نا بج ةفصلا
 ةفصلاو فوصوملا نموا ملاعلاو ديز نم ىا (امهنم) دحاو ( لك ىف عفرلاو |

 هلافصو تناك اذا ةفصلا نال ( ةيصخش ةدحاو ةهج نم ) لصاح ىا ( شان )

 اذا اماو هب مئاقو ديزل فصو ماعلا انههو ةدحاو امهتهج نوكت هن.ةمئاقؤ
 سنج نم امهباعا ناكناو كلذك نوككال هيةمئاقو هبسل افصو ةفصلا تناك
 هسسب تماق' ذئنح ةفصلا نال ةدحاو ةْيج نم اًشان نوكب ال نكل دحاو

 نع ةلك راح ةيثلا ةفصلا انك كل نك اذا تلق ناف هي طاش
 "رضي الف. قيقح ال ىزاحم فصواهنال تاق اعماح نوكي الف فيررعتلا
 ءىجنانال ملاعلا ديز ةيلعاف ) ةيصخشلا ةدجاولا ةهملا ىا (ىه)و اهجورخ

 ملكتملا دصقىف ) ملاعلا ديز ىنءاح كلوق ىف فوصوملا ( ديز ىلا بوسنملا
 ديز ىلا بوسنم ءىجنازا الا ملاعلا ( هعبات عم ) ديز ىلا .ىا ( هيلا بوسنم
 الوا 2 افوصوم ديز ناك ءاوس ( اًقلطم هيلاال ) عبتلاب ملاعلا ىلاو ةلاصالاب ظ

 هلوقف) فصولا رك ذ ىلا جاتحيالف طقف فوصوملا رك ذب ىنتكال كلذك ناكولذا |

 تناك تارخؤم فيرعتلا نم ةدوصقملا ( اهاكع ناوتلا لمشي ) سنج (ناثلك.
 نع رك دلاال ةيرلا نق” ةيوناثلا ةيوأ داما نال تاعك وا رومألا هنها

 ازاوجوا ايوجو هيلع امدقموا ادتملا لع ارخؤم ( ادتملا ربخو ) تقرعام |
 ول ناكمسا ىلع ريخلا مدق ءاوس امههاشا ىا (امهتاوخاو ناو ناك ىربخو)

 (تيطعاو)هتاوخاو (تننظ ىلوعفم ىناثو) الوانا مساىلعمدق ءاوسو الوا اهيلع

 لاخلاو هلاثماو تملعا ليعافم ثلاثو ىلاث لمشي كلذكو مدقوا رخا ههابشاو
 ةيناثلاةيترلا ىف ناك هقباس عم ظح ول ىتم ناث امهنم دحاو لكّال اهريغو زيشلاو

 ( لكلا جري هقباس بارعاب هلوقو ) ناث لك هلو, فيرعتلاف تلخدف هنم
 ( تبطعاو تننظ ىلؤعفم ىناثو ادتملاربخالا ) هنم ةدوصقملااهنال عباوتلا ريغ |

 نع ادرحم ادبز تب رض وحن نوصنملا نم لاخلاو تملعا ليعافم ثااثو ىتاثو

 اهنم دحاو لك نال انويعضرالا انرخوظوحن بوصنملا نع زييقلاو بابثلا
 نال ) ةانثتسملا ( ءاشالا هده جر ةدحاو ههج نم هلوقو ) هشاس بارعاب



 سعت »ب

 نوكيال ىمسالا لعافلا و لعا وف ىلع هنم رثكا تالعاف ىلع هعمح نا الا عملا اذه |
 نيبام وهو ( لهاكلاك) 'لقنلا ىلا جاتحا اذلو طقف لغاوف ىلعالا هعمج

 ناكهنال لقنلا بسحم مساهناف عباتلا الحم لصالا بسحب مسا وهو نيفتكلا |
 عباوت ) انهه عباوتلاب ىا ( اهب دارملاو لهاوكلاىلع ) عمح فدو لصالاىف

 ثحنىف هنال ماقملا ةس رش ىنهذلا دهعلل هيف ماللا نوكي نا ىلع ( تاعوفرملا |
 الف امكحوا ةقيقح ( مسالا ماسقانم ىهىتلا تارورخلاو تابوصتملاو ) مسالا

 "000 ا 2| هلام لع تافوطتتا ىلا لماو ةفصولا لملا نكش

 دح نع ( برضو برضو نا نا جورخب ) عباوتلادح ىا ( اهدح ضقتني |
 بأ رعاب ىدصي الو ناث لك ىناثلا برضو ةماثلا نا ىلع قدصي لاق ناب عباوتلا |

 (امهنوك مدعل ) بارعا امهل سل لعفلاو فرآ ازال ةدحاو ةهج نم هّماس

 0 (ة رد اذا رف نم)ب رض رضوا نانا وحن نم ىاامهنم لك نوك ىا

 ضقتنيالف عباوتلا قلطمال مسالا: عباوت اهب دارملا نا تفرعو عباوتلا انهه

 اضقانم نوكبال دودحلا دارفانم نوكيالام جورخ نال اذه لثم جور دحلا |

 وهو زاججما مومعب رخأتملا ىنممب نا هلوق نا ىعي ( رخأتم ىا ) ( ناث لك .

 ةقيقحلا ىف ناثىنعمنال كلذك انههو ىزاجلا ىنءملاف الخاد قيقا ىنعملا نوكينا .

 000 0 نانا هال رخاتبو لخلا جملا اذهو دحاوت اقولسم نوكي نا
 هقاس عم ) رخأتملا كلذ ( ظحوا ىتم ) ادعاصف نينئابوا دحاوب ناك ءاوس |
 'اااب هلا قم ذا رملا ههانسسب نم ىلإ (هنم ةناثلا ةمرلا ف ) رخأتملا( ناك
 فني رعتلا ىلع دروبام عفد دارا ئمحلا وو دب رخآآ قباست لصف الب اناس
 ايان هراتعاؤا رخاملا ىنعع ىناثلا لعج ناش رط هعفدلو ادعاصف ناثلا نم

 نم ةيناثلا ةيترلاىف ةيناثلا ةفضلاو رك ذلا ىفال هعوبتم ىلا ةفاضالاب ةيترلاىف

 انآ 0١ دام ىا ةوفوهو همالك لوار كا ذلا ىف ةثلاث تناك ن آو فوضوملا
 ىهتناىناثلا عفدلاولا هرخآ ىلا هقباس عم ظحول ىتم وهو ه رخاو لوالا عفدلا
 عباتلا ( و) ةسممخا عياوتلا نم ( ىناثلا عباتلا) عباوتلا دحىف ىا ( هف لخدف )

 ةبحاصملاهيف ءابلا نأ ديرب 6 باىعاب ) سبالم ىا ( سبتلم ادعاصف ثلاثلا)
 ناك اضظفل هيلع قباسلا ظفللا بارعال اسالام ىاثلا ناك ىا 4 هّشاس )

 فاضملا فذح ىلع ( بارعا سنج ىا ) ءئجبسام ىلع ايلحموا ايريدقتو ا هبارععا

 اضيا اعفر هبارعا نوكي اعفر قباسلا بارععالا سنج ناكنا ىنعي ( هقباس )
 قادللا بارعا ىا ( هبارعان وكي ثيحب ) ارخ ارج ناو ابصنق ابصن ناك ناو
 . قباسلا بارععا ىا ( اهالكش ان ) امنا انلق 6( قباسلا بارعا سنج نم )
  ةيعونالو ةيسنجال ( ةيصخش ) نيتهج نمال 6 ةدحاو ةهج نم ) قوبسملاو

 (هرق)



 هس حس معا
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 روصقملا ىلع تلخد ءابلا (رك ذلاب رمضملا صخإ) فنصملا ىا(هن اكو) ةراشالا مسا
 لوه نا ماقملل ثسانملاف ةئاوحا ىفذإ) ذم ىلا ةناضالا :ةروض ىف ةلوكلا
 .ةفاضالاب ناك اما هتاوخاىف ماكحالا ضعب تويث نال ملكتملا ءاي ىلا فاضيال وذو

 م اقلطم رمضملاىلا هتفناضا وهو لمشالا وهام ىنن هنا الا هيلا

 هتتاضا مدع ىهو ىرخا ةدئاف لصحيلو ىلوالا قي رطلاب ناكهبلا هتفاضا

 وذ ريغ ةتسلا ءامسالا ىنعي ( ءاممالا كلت ضعبل ناك هنال.) اتلطم رمضملا ىلا

 مدع نأ كنه

 در لثم رخ ًآالاضعلا ىف مكحلاكلذ دجوبال ثيحن ضعبلا كلذل ( صاخ مكح ) |

 ظ

 ظ

 دنع) ىفىف رثك الاىف ماغدالاو بلقلاو درلاو ىناو ىخاىف دربملا دنع فوذخملا
 ( هتتاضا ) فنصملا ( ىننف ملكتملا ءاي' ىلا ١ ضعبلا كلذ ةفاضا ىا ( هتفاضا

 0 ىنعي اًماغوا اطاخموا املكتم ناك ءاوس ىنعي ( اقلطم رمضملا ىلا) وذ ةفاضاىا |
 | فنصملا نكل ملكتملا ءاي ىلا صاخلا رمضملاىلا هتفاضا ىلا رظنناا ماقملل بسانملانا

 | وذىا (هصاصتخال ) ىنف هلوقل هل لوعفم (ايفن ) رمضملاوهو هعون ىلا لدع
 | ءابلاو صاصتخالاب قلعتم ( صاخ مكحن ) ىننف هلوقل ةلعال ايفن هلوَش قلعتم
 صاصتخال اش ىعملاو ود ظفلوه' هيلع روصقملا نال روصقملا ىلغ ةلخاد

ةفاضاىا ( هتفاضا راشعاب ) وذب صاخ مكح
 1 لكل نا اك ءابلاىلا ىا (هيلا) وذ 

 فاضيال وذو لاق هن أكو ءابلا ىلا هتفاضا رابتعاب اصاخ امكح هتاوخا نم دحاو
 © عطشالو )»ءايلاىلا هتفاضا دنع صاخ مكح هل نوكي نا نع الضف رمضم ىلا

 ىا 6 ةفاضالا نع )) ( وذ ىا ) هلثم لوعفملل ىتم فاضيال“هلوق ىلع فطع
 ةفاضالا نع تعطق هتاوخا نا اك سنجلا مسا ىلا افاضم نوكي نا نع وذ عطشإل

 سانجالا ءامساب فصولا ىلا ةلصو عضو هنا قبسامل تاكرخلاب تب ىعاواتلطم

 حراشلاهللغ اذلو سنحلا مسا ريغ ىلا فيضا اذا عطق اذا توفي ضرغلا اذهو

 نال ىنعي (سانجالا ءامساب فدولاىلا ةلصو ) وذ لعج ىا ( هلعج نال ) ِهلوَس |
 ىا ( اهلا ) وذ ىا ( هتفاضابالا سل ) هفص و نم دوصقملاو ضرغلاوهام ءارجا

 ص غرفاملو *اهملاةفاضالابالا هقدو نم ضرغلا صح ال ىا سانجالا ءامسا ىلا

 اهعبتيام نايبىف عرش اهي وخاو تاءوفرملا اهتاقحلم عم ةثالثلا لوصالا نايب
 اهريغل عبتلا ليس ىلعالا بارعالا اهسميال ىتلا ءامسالا ىعو 6 .عباوتلا ل لاقف
 رك ده وهو عباتلا مسالا هريدقت ذامسالا هفوصوم نال ةعبانال ( عبان عم هو )

 صماك لقعيال ىذلا رك ذملا ةغيص ىلع ادرطم اسابق عملا اذه عمجو لقعيال

 لعاف نزو ىلع مسا هن أك راصف ( ةيمسالاىلا ةيفصولا نع لوقنم ) تاعوف ملا ف
 ءاتلاو فلالاب عمجمل ىمسالا لعافلان ال.( لعاوف ىلع عمج ىمسالا لعافلاو )

 عمجم اضيا ىنصولا لعافلا نال لقا ىلا ةجاحال لوقا تالعاف نزو ىلع ىنعي



 مي ١
 | ىا ( هيف هوجولا هذه ءىجتملب ةفاضالاو دارفالا لاحم ديقم ريغ قلطم ةعبرالا |

 امهنيب ةقرفت ري غنم ( ةفاضالاو دارفالا ىتلاح نم ) دحاو (لكىف) محىف
 ملكت لا ءاي ريغ ىلا اهتفاضا دنع فورحلاب بارعالا تاغل ثالث اهضف نهاماو |

 ىلا ةفاضالا دنع اريدقتوا اقلطم ةفاضالا نع عطقلا دنع اظفل ةكرحلاب بارعالاو |
 ءاوس ( ةفاضالاو دارفالاىف ىا)  اقلطم د لثم نه ءاحوإ هلوق اهثلاثو ءايلا

 اهنف بارعالا نوكي ءايلا ىلا ةفاضالا دنع اهنا الا اهريغ ىلاوا ءانلا ىلا فضا
 كنه اذهو نهب تررغو انه تءأرو نه اذه لاق ) اظفل اهريغ دنعو ايري دقت

 "|| ا قال اقلاخ نلاثلا لوا ( كتهن تنمو كنه تيأرو
 نع عطقلا دنع اظفل ةكرحلاب بارعالا ثالث لاوحا اهلف ةتسلا ءامسالا نم
 | دنع فورحلاب بارعالاو ءابلا ىلا ةفاضالا دنع اريدقت هكرجلابو ةفاضالا"|

 | دنع هلضا ( وذو تافالتخا امهيف ناكناو فنصملا دنع اذه اهربغ ىلا ةفاضالا

 6 رمضم ىلا فاضي. الو سرفك هزيغ دنعو سافك هاي همالوانيواولاب ووذ ءارفلا
 ثنؤملاو ع ومجملاو ىتملا نم هعورفو وذ ةفاضا بلس دارملا نا هنم دافميسو

 )000001 ٠ ناك ءاوع قلطملا وه رمشلا) دارمانا اضيا داقتبيو نمضكلا ىلا |
 عضو هنال ) اهيف قالطالا ىلع رمضم ىلافاضياال وذو لاق اذلو ايئاغوا ابطاخموا |

 | ل1 فطولاب قلعتم ( ساتج الا ءامماب فضولا ىلا ) زييقلا ىلع بصن (ةلصو

 اودارا مهنال كلذو ءىنثل ةفص سنحلا مسا لعج ىلا ةليسو نوكي نال عضو 0
 ْ) بهذ لجر قءاح اواوقي نا مهل تأتي الشم بهذلب اصخش اوفي نا '

 | كلذ هدعب مهل رسستف هيلا هوفاضاو وذ اوعضوف ىنعي اًواَغ بهدلا دب زوا

 | كآوذب لصوتب مل ةفص اهسفنس عقت ملم مالعالاو تارمضملا نالو هيلا فاضي

 | سنحلا مس ١ ناكال نلاعلا نلص نال كل عاذات نوك سالا بنلاخ ام نال

 ا ناكاظاس ناك امل هعج رم نااالا هيلا وذ ةفاضا اوزاحا ماهبالا ىف

 | انها ( عاشلا لوقك ) اذاخ هلا هقا | زا اذه لجالو ةف رعملا مكح ىف
 عمح (هووذ. سانلانم لضفلا اذ فرعي اما ) هوجولا هيف لذّستلام فورعملا

 ! لضفلا اذ هلوق وهو لوعفملا ىلا عجار ريمضلاو فرعي لعاف هنال هعفر ةلاح وذ !

 | لقواو) «اهووذ اهتمورا ىوذ دايا * تافصنم ةبجرزخلا انحص هلوقكو |[
 ١ 'قاضيال وذو ناكم فنصملا لاقولو ىنعي ( سنلا مس ا ريع ىلا ١ وذ ( فاضيال ْ

 | هلوق(ناكل ) ريغال هيلا فاضي امنا لب سنجلا ' 1. را اواسبال ودم رسجسالا
 ٌْ ىلاالو يلعلا ىلا فاضيال وذ نال ريغو م 5 دارك نم وادع ١

 6 محاور

 ؛ [|| ىتح ( سج مساب سبل ريمضلاو) بهذلا وذ ديزوا بهذ وذ لجر قىنءاحاولاقف'

 ا 00 1 لغز ريضلا ىلا ىا ( هلآ ز وذ ئا ( تيضا دقو ) اهب فضول

 د. ىف سا 0



 مهي هوو خق

 | ىحلابو حتفتف بصتلاب ناكناو مضت ءافلاف عفرلاب هباعا ناك نا ىنعي بارعالا
 ةساىعالا تاكرحلا ةعباتمل ءافلاىف ( ثالثلا تاكرحلاب) حراشلا لاق اذا و رسكتق

| 

 | للاب ولوقاو * رسكلاو مشلاو حتفلا نيب ارد هلولدكهنوكمفلا ىفعئادملا نمو لق
 | نال هتاوخا نود ثلثلا تاكرحلا مفلاىف زاح امتاو قئقر هدععل وهو قيفوتلا

 ماضنالاو حاتفنالا ثالثلا لاوحالا نيب اذ هنآل ةدحئاو ةلاح ىلعقسبال هلولدم

 | ظفالان وك نال لاوحالا ىلع لدتل ثالثلا تاكرحلا“ هيف زاخ ضافخنالاو
 | ىديحو نالوخلاو ناولاك اضا اكرحتم ىنعملا ناو لع لبلد اكرحتم

 52 ءافلاستق نك (و) حاتفنالاو ماضن الادنع جراخو لخاد مفلا نالو

 | مضلانم ىا) 6 امهنمحصفا إ) ةروسكموا ةحوتفموا ةمومضم ميملاتناكءاوس

 ةفاولاىفو * ةلاحال ةحوتفماهيف ءافلا نالهتاوخا ةقفاوملو ةحتفلاة فلل (رسكلاو
 | ءافلا مخاماو لصالا ىف احوتفم ءافلا نوكلف حصفا ىف ءافلا حتف نوكاما
 | امم واولا ض وعامل هنالف هيف رسكلا اماو ةلدملا ىنعن ةفوذحملا واولا ىلع لديلف
 ا تكضدع اذا كلدكف اياقامارسل دموع اذا نا انكم هاي 6
 اهل وا بيبرتلا ىلع حصف الاف حصف الاب اهنم 3-5 تاغل تس مح ىفو * ىهتنا

 | اقلطم ةفاضالا نع عطقلا لاح اهيناثو ملكتملا ءاي ىلا ةفاضالا ف ىورحلاب هبا عا

 ٌْ ربغ ىلا ةفاضالاو دارفالا لاح ىتعي اقلطم « دب لثم مح ءاح دقو ف هلوق اهثلانو

 ١ فذحم ( كحوا محن تررمو كمجوااح تيأرو كمحوا مح اذه لاقيف ) ءايلا |

 | نيعلا نوكسب 6 ءبخإل ( لثم ) ءاج ( و ) هلوق اهعبارو ايسنم ايمن مالا
 . .ىوفش واولا نال ج راف لباقتلا ةسانمب ةزمه واولا بلَع ىنعي (ةزمهلاب )و
 | ترسو كاحوا اح ترو كّوح وا 7 اذه لاقف ) قلذلا ىصقا نم ةزمهلاو

 | اهلاح ىلع (واول )ا ءاقن (!ب) ( وادإ) ( لثم ) ءاحاهسماخ( ول ( كئمحو ا ىمحم .
 | تررممو كومحوا او تيآرو كومو ا وم اذه لاقف) اًتلطم اهلقام ناكساو
 | ةمضلاب ىنعي اقلطم تاكرحلاب ةثالثلا لاوحالا هذه ىف بارعالاف ( كوم وا ومحب

 | ملكتملا ءاي ريغ ىلا ةفاضالاو دارفالا لاح ارج ةرسكلابو ابصن ةحتفلابو اعفر |

 | «اصعإ (لثم) ءاحاهسداس (و)) هباقحلمريخالاو رخ الاىحصت نيلوالان وكل .
 ١ تررمو كاوا امح تيأرو كامو ا احاذه لاقيف) ةظوفلملاوا ةردقملا (فلالاب)

 ٍبارععالا لحم نال ىريدقت تاكرحلاب عونلا اذهىف ٍباىعالاو ( كامحوا امح |

 ةكرحلا لّصتال ىهو ةفاضالا لاحىف ةظوفلملاو دارفالا لاحىف ةردقملا فلالا

 هباعانايبلال قالطالا موهفملاريسفت( حزاوج ىا)اقلطم لبا عالالبقت يكف .
 ءامسالا هذه لثم ) ةعبرالا ماسقالا وهو ءاح لعافنم ةيلاخلا ىلع بوصنم هنال



 هت هدم ع

 فذحوف امهك ارتشال امهب الصتم اهركذب نا ىلوالا نا عم ه (ىناو خا نع) |
 دربملا نع) لوعفملل ىنبم ( لقسم مل هنال ) لوألا فرحا انتا ناو لعفلا مال

 هنع لقت م ( روهمجا بهذم فلاخن ام روهشملا ىف ) ىنهو ىح ىف ىا (امهيف
 ليلدرتنالو مظن ىف امهيف دريل هنال لقس مل لعاف مام ماقلوصوملاو ىخاو ىاو

 امني ةبسانملا مدعل هيلع خالا لمح اك بالا ىلع لما زوجالو ىناىف دروامك عطاق |
 فالاخ ءانلا ىلا ةفاضالا دنع فواد ادار اذه عمو يهاط وهو ىنعمالو اظفلال

 لصالاب لمعلاو فيقختلا ةفاضالا نم دوصقملاَو اًضيا لقثلا هنم مزايو لصالا 0

 شيعي نءاوهو ( مهضعب ) دربملانع ىا (هنع لدن ناو ) ىرحالاو ىلوالاوه
 | ةسانل ( ةعرالا ءامسالا ف ) روهشمع سل هنا الا. ( الخلا كلذ ) كلام نءاو
 | ناوكاو دارش الا دنع ماللا اضبا نهنم كودحلاو اواونهمال نك ف داحنالا

 اا نآلا ىلع نيلومحخ نان وكف ءاملا ريغ ىلا ةفاضالا دنع ىفورحلاب نهناعا |
 قباسلافو لوقتو انههرك ذب نأ ىهاظلان الا اننفت لوقتو انهه لق مل لقول 0

 | نزوو ءىبثك هوف هلصا نال ( ملكتملا ءاب ىلا هتقاضا لاح خىف) لمأت لاق
 0 زل ؛ىتك نيوكملاب هناف كوفالا دارقألا ةلاح نسر فك لعف ةتسلا ءامسألا
 ١ وك نا ىلع ليلد ةلع فرح ماللانوكق اولا فو ةكرملا ىلع ليلدالو نوكسلا

 ةبواقملانيعلا در ىا ( درلاب ) « ”ىفإل نكسي وا ىفذحدق ماللا نال ةكرحتم'نيعلا
 (ماغدالا و) ة سم ريغ صامل ءاي واولا سلق ىا (باقلاو) ءاملاريغىل ا ةفاضالادنع نرتاك

 ىا (هتالامعتسا دراومرثك |ىف ىا ) لاَغ هلوَش قلعتم (رثك الاىفإل ارا سم سمامل

 بلقالو درالب © ىو ملكتملا ءاب ىلا افاضم مفلا لامعتسا رثك ىتلا عضاوملا ف

 هل لوعفم ( ءاشا ) هنالامعتسا دراوم ضع يف ط لاش ىا (اهضعنف) ماغدا الو

 ءاّقبا هلوش قاعتم ( ميملل ) ماك هصن طرش دوجول اهضعب ىف ىف لاهي هلوقل
 اقلطم ( ةفاضالا نع ) مفلا ظفل عطق دنع ىا (هعطق دنع واولا نع ضةوعملا )
 دجوب الثل عطقلا دنع ضةوع امناو هربع وأ ملكبملا ءاي هيلا فاضملا ناك ءاوس

 واولا اهتتسانل ضي وعتلا ىف ميملا ريتخاو مهمالك ىف واو ا نيف نج ىلع مسا

 ىلا ةفاضالا نال اهلاح ىلع ميملل ءاَقبا ىف اهضعب ىف لقا ازا ةيووقش اهنززك ف

 ظ اهتفاضا دنع ةتسلا ءامسالا ثحب نم غرف املو *واولا ىللااههتدر بجوتستال ءايلا

 ١ م تعط اذاوز لاقف اقلطم هفاضالا نع الق دنع اهنعادحسلا ذانرا ءاملا ىلا |

 ظ نآل اتاطم ( ةفاضالا نع ةسنملا ءامسالا هذه ) باطخلا ال لوهحلا ةغيص ىلع

 | «ليق) ةت اهنوك عم ةسمخلاب ءامسالا دبق اذلو ةفاضالا نع عطقال وذ ظفل
 فذحلاب لب ”درالاب هو نهو محو باو حار اهنع عر داذدعتلا دنع

 | تاكوح ىف ميملا ءافلا عابتا هيف ءاحو ريخالا ىف واولا نع ميلا ضيوعسسو ةعبرالا ىف

 © بارىعالا )
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 | واولاب ملاسلا رك ذملا عمح عمج بالا نا ىنعي (با عم ةىبا ىا هب مسقملا نوكي نا
 ظ هبديراو لقعي رك ذم مسا هنال نوخا لاق اكن وب الاّغبو نونلاو ءايلابوا نول

 | هلصاف ) هبولطم هب تبشيالو بح ضهنيال المتحم نوكي ذئنيْخ اضيا معلا ىنعم
 ١ (ةفاضالا ىف نونلا تطقس ) مسقلا واولا نا قبسامل رجلا ٍةلاح ةمالس عمج ( نيبا

 بارعالا ءاي ىنعي عملا فرح امهيدحا (نآأي تعمتجاف) ملكتما ءاي ىلا هتفاضا ىنعي

 ( ىف ) بارعالا فرح ىهىتلا ( ىلوالا) ءايلا ( تمحداف ) ةفاضالا ءاب ةيناثلاو
 ةدحاولا ةملكلاك وه ايف نيلثملا عاتجال ةفاضالا ءاي ىه ىتلا ( ةيناثلا ) ءايلا

 زوج هناىلعحراشلا لدتساو (”ىباراضفإ متداف كرحتم ىناثلاو نك اس لوالاو '|

 / بالا عج ىا (هعج ءاج دقو ) هلوقب نونلاو واولاب ةمالسلا عمج بالا عمجم نا ١
 ١ (نيبتاملف عاشلا لوقىف) نونلاو ءايلأبوا نونلاوواولاب همالسلا عم ىا (اذكه)

 عم ضام لعف لب ةليقثلا نونلاب دكؤمال فاشكتالاو روهظلا وهو لعفتلا نم ١

  اضيا وهو ( نيكب ) حبش عمج انحابشا ىورو توص عم (انتاوصا) ثنؤم |
 | ثنؤم عمح'ضام لعف ةيدفتلا نم (انني لف و ) ام باوج ثنؤم عم ضام لعف ١

 | ءاب آلا مهب ندرا اننا فيكف هلوق ىف عابشالل فلالا (انب الا ) لوعفمو لعافو
 | اتاوصا هلوقىف نالعفلاىا اعزات (انتاوصانملعو نعمساملل ىا )اضيا تاهمالاو

 لوقلا نال ان نيطاخ ىا (انل نلقو نيك ) ادبز تمرك ١و تبرض كلوق لثم |

 ١ نعمس امل نهنأ درب متا ( ؟وادف انؤابا) باطخلا ىنعمي نوكي ماللاب ىدعت اذا
 كوادف انؤابا تالئاق, نيئامللا ىلا ىا مهيلا نعرضتو نيكب ًمهتاوصا نملعو

 ظفلب حرص 6 لوقتو ال نهاذآ وا نهذخا نمىدبا نم نهوذقنتسي ىتح
 لاقولو هسفن ىلا نهلاو ملا ةبسن نع ازرحت ىباو ىنا ىلع فطعب ملو لت
 ةفاضا نا عم اضيا بطاخلا ىلا امهتبسن نع ز رحتلا ىلوا ناكل الوهجم لاقي
 ىتجوز مح ىا فاضم فذحنالا ىثنالا ىلا الا فاضياال هنال ةحبحص ريغ هيلا ملا
 ضف ا! وك لاوتم لع هزت ( هلا ٠ ادنم ( ءارما از ىدنهلا نادك

 ةغبص هلاشا ىف ردابتملا نا عم بئاغلا ةغيص هلعج لوقلا اذه ةلئاق ىا ةعاسلا
 هلاقنامع ازارتحاو تيناتلا ةغنصي نال و باوصلا نا هامل [!تفد ناطخلا
 ةأرملا بيرق ملا نألا 6 ركذملا ىلا ملا ةفاضا عانتمال ) ان ! هانلقن ك ىدنهلا
 الا فاضي الف ثانالاو لاو لام اهريغو هماو هنخاو هساك اهجوز باح نم

 لب ىصولا هانعم انهه داربال هنال فلكتلا اذهىلا ليشقلا ف جاتحال لوقا اهلا

 فرصيالف اثنؤم نوكي نأ زاحاك ارك ذملئاقلان وكي نأز وحف ليثقلا رجم دارملا
 فوذحملا درالب.) ( ىنهو ىمح ف ناطخلا ةغص ىهو هنم ردادملا وهامع لوقت
 | ىنهو ىحىا (امهلصفاماو ) امهيف لعفلا مالوهو ( ملكتملا ءاب ىلا ةفاضالادنع
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 بالا نا عم خالا مدق « ىباو ىخاف ) *«ىهتنا ةيقابلاةعبرالا وهو ةملكلا مال
 مكحلا اذه ىف خسارو دربملا فالخ نع دعبا هنال خالا لصا هنال ميدقتلاب قحا

 دحاو لك( افضا اذا ) ةتسلا ءامسالا نم ىا( اهنم باو خا ىف لاحلاف ىاإ

 الوعفم ( ىباو ىخا) لعجو اربخو ادت ادق ( لاط نان ملكتملا هاي ىلا ل امهنم

 ( فوذحلا در الب ىدو ىدب لم ) ةتسلا ءامسالا هلوق ىلع لما حصيل ربخلل
 فوذحلا لعجم ىا (هلعجتإ) لاش نا هلَوَش ةقلعتم ءابلاو واولا ىنعي ةملكلامال وهو
 00 0070 /!نوكمو اهيحتفو نونلا رك (اسن )دراالب لود ةقلعتم ءانسلاو
 دارفالا لاح فذحلا زيجا اذا هنال هكبايسنم ايسن تنكو ىلاعت هلوق لثم هلدكك ان
 ىرخحم فذحلا دعب اهئارجالو دارفالانم لّقنا اهنال ىلوا فذحلا ةفاضالا لاخ

 ىلع اسايق © ”ىباو ّىخا )ىباو ىخاىف ىا (امهبف ) « دربملا زاحاو إ١)ح حصلا

 ىا( ىمو امهيف ) ةملكلا مال ىنعي ( لعفلا مال درب ) ملكتملا ءاي ريغ ىلا ةفاضالا

 واولان ع هبلقنملا ( ءابلا ماقداو ءاب ) واول | لعج ىا( اهلعجو وا ولا ) لعفلا مال

 (كسمتو)ليدتتلا وماغدالاوبلقلاو درلا دربملا زاحا ىنعي ملكتملا ءايىفىا (ءاملاف)

 لوب ) ملكتملا ءاي ىلا ,امهتفاضا نيح لعفلا مال در ىف ىا ( كلذ ىف) دربملا ىا

 سل هاشم ىتنلا فرح امو مسقلل واولا « رادب زاحلاوذ كلام ىباود# ىعاشلا

 ىا رادب ةفص كلو اهربخ رادو ىننلا ديك تل ةدئاز ءابلا رادبو ام مس ازاجناوذو

 *«ىاردقو زاحلااذكلحاىاردق#هل وان الوكل ةصوصخم رادد ز ا وذام ىباو

 انلركتسااو كلزنا كلحا ادم هؤاضقو هللارب دقت ىعب ءاضق.ىار دق هلوق

 نودشاستيو نوعيابتيو هيف نوعمتج اوناك ةيلهاملا ىف ني قوس مسا زاجما اذ
 كلذ ىف دربملا ( لح و ) لوهجلا ةغصصب ىذا نظا قارا عمو نورخافتسو
 لوقلا اذه لعجو برعلا مالك نم ادهاش هيلع دج مل هنال ( بالا ىلع خالا)

 اظفل ) خالاو بالا براقتل ىا (امهبراقتل ) ةراشاو ةحارص امهل ادهاش

 واولا ىنعي ةلع فرح اهرخاو ةزمه امهل وا ىف نال ىهاظف اظفل اما ( ىنعمو
 لاثلاق ىرصلا ىف همدغدنع بالا ماقم حالا مايقلف ىنعماماو فوذحلا

 لامعتساو سايقلا فالخ كلذنابإ) هب لدتسا امعىا (هنع_فنصملاباحاو) سفنلاو
 مهمالكن وكي نذلا ءاحصفلا لامعتساو سايقلا ىفالخ ىلع دراو ىنعي ( ءاحصفلا
 هفاضالا نم دوصقملا تاوملف سابقلا فالخ ىلع ادراو هنوك اما هوا اللد

 | ةكراشلا الا نونلا فدحت فنفحتلا لضح ناو اتههو فيفدتلا وهو
 لامعتسا فالخ ىلع ادراو هنوك اماو ماغدالاو ىلقلاو درلا وهو هنم دشا

 ملكتملاءاب ىلا هفاضالا دنع ىوذحلا ةداعا رثن الو مطن ىف مهنم در' مل هنالف ءاحصفلا

 لمتح م هنا عم ١ نسشفلا وورد اضن ازاوج نك نانو هنا ىلع.

 ( نار
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 ( ةنكاس ءاي تباقنا امل ) واولا نال ىا (اهنال ) لستل ةبلقنملا لبق ىذلا فرملا
 / ةنك اسلا ءايلا نال واولا ىلا ةلاحنال ( اهريغت اهللق ةمضلا ءاقب بجوت ) تف عامل
 | (اهلقام كرخ )اهلبقام راسكت |مزليف ةرفن اهف عقتفاواو بلت اهللبق ام مضنا اذا
 ذل ةرسكلا ىعو ءاملل ا (اهل ةسْئالا ةكرخلا ) اهلقام ةكرخ كدب عن
 لبقناكناو) رسكلاب ( ”ىملسم ليقف ) الا ةمالس بجوي هراسكتا نال ءايلا
 | (ةحتف ) كلذك ( واولاوا ) ملكتملا ءاي ىلا فاضملا مسالا رخآآىف ىتلا (ايلا
 ١ ىتب ) ءابلا ىلا ةفاضالا لبق احوتفم واولاوا ءابلا لبق ىذلا فرحلا ناكنا ىنعي

 | هلاح ىلع ةفاضالا دعب (احوتفم ) ءابلا لبق ىذلا فرحا كلذ ىا (اهلقام

 / ةلاد ةحتفلا نوكتلو ةينثتلا ف ءايلا لجال رسكول عملا ةينثتلا سبلت الثل ريغي مو
 | ( ىملسم ) ىنثم ( نيملسم ىف كلوقك ) اهريغ ىف واولا نم ةبواقملا فلالا ىلع
 ' "ىلعاو ( قطصم ) ىلعاو ئطصم عمج ىف نولعاو ( نوفطصم ىفو ) حتقلاب
 | ( ةحتفلا ةفخل ) واولا ىلع اهتل الدل ةمضلا بسانملا ناك ناو ةحتفلا ريتخاو حتفلاب

 ا"امهب ىلوا ةحتفلاو فلالا واءاا انآ ف وذحلا نالو ةغيصلاو تيكرتلا.لّقثاو

 ١ عمج ( روصلاىف )اهبلا افاضم اهن وك تقو ( ماكتملا ءاي ىإ ) «ءايلا تحتفو
 ١ ىا ىتأيسام ىلع ثينأتلا ىف هفوصوم عيتي ددعلا نال ثينأتلاب ( ثالثلا ) ةروص
 ١ موزللىا) 6 نينك اسلل) اواو وا ءايوا افلا فاضملا مسالا رخآ نوك ةروصفف
 | ىناثلاو واولاوا ءايلاوا فلالا نم فاضملا مسالا رخآ اهدحا ( نينك اسلا ءاقتلا

 | ءايىلا عجارو هيان هيف نكتسملا ريمضلاو لوعفملل ىنبم ( ك رحت مل اذا ) ملكتملا ءا
 | مدعب طورشم نينك اسلا ءاقتلا موزلو ةكرحتم ملكتملاءاي نكت اذا ىنعي ملكتملا

 | نيب نم ( حتقفلا ) ءاتلارسكب ( ريتخاو) مزلي مل تكرحت اذا ىتح ةكرحتم اهن وك.
 كضالانأ سعال (هتفلع ) ءانلا 113 ةرسكلا :سسانملا نكن او تاكرخلا

 ةلزنع اذه ( ءامسالا اماو ال ةحتفلا دحاو فرح ىلع ةعوضوملا تاملكلاف
 أ اهناف ءامنالا هذهالا انكف اواووأ ءأيوأ افلا هرخا ناكناف هلوق نم ءانتتسالا
 ثالثلا لاوحالاىف ةئالثلا فورحلا اهرخاوا ىف ناكناو مكحلاف اهلثم تنل
 اهرخآ ناف ءامسالا هذهالا اذك همك حبحصلا مسالا فيضا اذاو هلوق نموا

 ثحلا م ىتلا)(ةتسلا ) ةيفانئتسالا اماب هدروا اذلو رخ آلا فذح دعب حصص
 ريغ ىلا ةفاضم )اهن وك لاح باتكلا ردص ىف فورحلاب بارعالا ثحبفف (اهنع
 ملكتملا ءاي ىلا ةفاضالا رابتعاب ىهو ىضرلا فو * ةدحومو ةربكمو ( ملكتملا ءاي
 هدحو وذ وهو رمضم ىلا فاضإالو هةفاضالا نع عطش ال برض نبي رض ىلع

 ١ نيب رض ىلع وهؤ رمضم ىلا فاضيو عطقغ برضو بالا اذه ىف هيف مالك الف
 هباررعا برضو هدحو هوف كلوقوهو فوذح اهمالو ةملكلا نيع هبارعا برض
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 سنج نم نيف رح عامجال ملكتملا ءاي ىف ىا ( ءايلا ىف ) بلقلا دعب هب ولقملا ءايلا

 اعمتحا اذا ءاملاو واولا مْ اهلصا ىلا ت درف واو اهلصا نال اواو فلالا بلش

 هل زر ةفاولا ىف ( رو ) ءااواولا كله نكاس قباسلاو ةلكفف
 ىلا واولا بلقن مث واولا ىلا فلالا "درت واولا تناكناف ءانلاوا واولا اما فلالا

 ءايلا متدنت مث ءايلا ىلا فلالا بلت ءايلا تناكناو ءايلا ىف ءايلا معدن مث ءايلا

 عوفرملا سابتلال) ةفاضالا نيح بلقلا مدع ىف هيلع اقفتم ةيثتلا فلان رك

 فرح اهنالو ءاي اهبلق ببسي ىا ( بلقلا ببسن ) عوفرملا ريغب ىا (هريغب |

 "0 0( ات از ارخو اضن هادح ىلع عودجلاو ىتثملا فو ضار وح ءابلأب وا

 00 قدح اذلو ةدحاو ةلك ةلزنع هيلا قاضملاو فاضملا نال ( ةدحاولا '
 003001 ءاسالا تقو نوثلاو نوتتلا نم لاضصفتالا ىلع لدبام فاضملا

 000 داانازا رو ابحت اعومجو) ىتمأ ملسم لثم و ةمعدملا ءاسلا لع. |
 لجال ىا(ةفاضالل) عمجاو ةينثتلا نون ىنعي ( نونلا طقسا ملكتملا ءاب ىلا ) نيماسم
 لاصفنالاو عاطقنالا ليلد نونلاو جازتمالاو لاصتالا ليلد اهنال ةفاضالا
 دعب ( راصف ) ةدحاولا ةملكلاكوه اهف نيلثملا عاتجال( ءابلا ىتءايلا متداو) .

 | ”ىعادو ىزاغو ارو ىضاقو اعمحاه رسك و ىتثم ميملاحتش فلس ليغ! انع

ال ءانإل ءايلا ىلا ةفاضالا تقو ( واولا)(تملقإل
 ةنك اس ىلوالاو ءايلاو ٍواولا عاّتج

 ف اهلذام مط عب ا قباسلاو ءابلاو واولا ا مارا اعداد ظ

 اناو ىذرلاىفووع.كف نم ماغدالاو ةمضلانم ةرسكلاو واولا نم فخاءايلا نال |

 ١ (ءابيلا ) ( تمتداو )ل ماغدالاب اففخنإللا ىف نييراقتملا عامجا ةهاركا يقيس مل |
 | رك ىا ( اهلبقام ربك )ب ملكتما ءاي ىف ىنعي (ءابلا ىف ) واولا نم ةيولقملا |

 0007 ]ايلا ع ىلا ءابلا مزتلا رذعت لق سكلا اهتلكاشم نال ملكتما ءان

 ( ”-صع وحن ) فيضختلل ماغدالا بحبف كرحتم ىاثلاو نك اس لوالاو دحاو

 ' ( ىامالغك ) ملكا ءاب ىلإ ةينثتلا ةفاضا نيح (ءاي ةنثتلا فلا بلت الو ) ءايلا ىف

 ' ةملكلاكوه اهفا) نيسناجتملا نيف رحلا ىلا ( نيلثملا عاتجال ملكتملا ءاب ىف )ءايلا

 | ةرسكلاو ةحتفلا لدتل صوقنملاو عما ف اروسكمو ةينثتلا ىف احوتفم ماغدالادعب

 | اعفر نونلاو واولاب عومجملا وهو دحاو عضوم ىف كلذو « اواو )) ملكتملا |

 'تبلق ملكتملا ءان ىلا فيضا اذا) اعفر ملاسلا ركذملا عملا ىنعي (نوملسم لثم )

 , ناغ وحن واولاب صوقنملاف كلذو 6 ءابإ) ( ملكا ءاب ىلا فاضملا مسالا رخآ



 هيأ ىدس نيس

 نوكي نا ىلع هب قحلملاواحيحصلإهقحاللا ءايلاىنعي + قلطنم وهو اهيلع رم نكل#
 ةحوتفم ) نينك اسلل ةحوتفف اهريغل ةقحاللا ءالا اماو دهعلل اهنف ماللا

 نم ( امهيا نا ىف ) لوعفملل نم ( فلتخا دقو ) ريختتل انههوا 6 ةنك اسوا
 ١ تادرفملا عضاو نال (حتفلاهنا)لاوقالا نم (حبحصلاو لصالا)نوكسلاو ةحتفلا
 نان راما وتخهلز يخت لأن اهل ٠٠د اهدار | رفا لاح ةملكلا ىلا رظنس

 ف رخ ىلع) تفحو (قلا ةملكلاف لصالا ذا) حتفلا فنصملا دنع راتخلا لصالا

 ماهفتسالا ةزمهو همالو رجلا ءابو هلافو تفطعلا ؤاوك ريغال (ةكرحلا وه دحاو
 ولطلو ةكارحسم نكت ( نب الامال زاب. الثل ):اهلاثماو صالا مالو
 | (امكح ٌوا)ءالكلا ردصيف تناكاذا اهفزييمت (ةقبقح) في رمصتلا لع ىف اعاكرذعتم
 اهب ءادسالا مكح ىف اهلالقتسال اهناف ردصلا ىف. نكت ملاذا اهف ىا ةقيقح ىلع فطع
 هك هلا ديل مالا ةكرلا ىلع نب ) ىلا ةملكلا ىف ىا (ابف لصالاو )

 "لالا لمخلاف انجاو ف رح لعاهنوك | ا هقعضا ةرسكللا و ةفضللا نما هللا

 ١ نوكياهاوهو ( كفيقحتلا ضراع وه امنإ وكسلاو ) لصالاوه حتفلاف لضالاوه
 أ تش ىتااةملكلاو اهف ورح ضعب نكسّس ففختق اهفنن ةلقث ةملكلا تناكاذا
 |, نك ال لب ناكسالاب فيفختلا ىلا جاتحمت الف اهسفنس ةفيفخ دحاو فرح ىلع

 1 ل مسالا ناسا 1غرف انو # نأ .ك اسلاب ءادتنالا رذعتل

 | افاضم اهنوك نيح ءايلا لاح ناس نم اًضيا غرفو ملكتملا ءاي ىلا امهنم لكةفاضا
 | هلضصقفتلاءافلاب ار دصم لاقف يبتاكاتل ب لتلا مسالا ناس ى عرش اهيلا

 | مسالا ىا ( ملكتملا ءاي ىلا فاضملا مسالا رخآ ىا) مانا قلك نق )

 هن اقحلم الو احب ه رخآ ناي 5 را ىدلا

 | ضاملعف (تشتل افلا ناك ناف ءاي وا اواو واافلا نوكي نا"نم هرخا ولخب الف
 | (بالقنالابجوم مدعل ةحصفلاةغللا بع فلالا ىا)ءوزجريغواموزج عراضمو ا
 0 وهو ءاي وا اهلق ام مامضنا وهو اواو اما اهبالقنا بجو ام مدعل ىا

 ىش ىنل انههو ءاوا اواو لقت اهبق ام رسكتاوا مضنا اذ دا فلالا نال اهلقام

 0و هاا وحنإ)ءاي وا اواو نع ةلقنم تناك ءاوس اهلاح ىلع تنقبف كلذ نم |

 ظ (ليذهو )ىامالغو ىاملسك ةيثتلا فلاوا ىارششب و ىالبح لثم ثيناتفلاوا ظ

 000 لق نم 6 اهباقت ) ( ب 0 ًادتم ٠
 ريمضلا لوالا اهلوعقمو هف نكت ام اهلعاق و نيلوعقم ىلا دعتم برض نان |

 لاخ ىا نين وك لا فلالا )ايي! ىف ليذه ةلسق ىلقت ( ىا )هب لصتملا
 00 ةلكاشمل )اهملقت هلوقل ناث لوعفم ( ءاب ةيثثتلا ربغل )لالا نوك
 رو أ ةيواقلا »انا ١ تل اعل ىا كورتم لعافلاو هلوعفم ىلا فاضم انهه ردصملا



 هه ه0 ززطع

 هوحضشواف الامعتسا لقا نوكيف هوبا هعضوام مسالاو مهنب اهف رهشا نوكي
 ناِسىف عرش زج امو هتفاضا زاحام ناب نم غرف املو # هيلا ةفاضالاب

 «حييحصلا مسالا فيضااذاوإإ لاقف اهفذحت و اهتاما زاؤح نم زخاو الا فورا

 قحلملا ناب ديه مل اذإو نييفرضلا فرع نع زارتحا (ةاحنلا فرعى وهو)
 فلاوا ءانواواو ( ةلع فرح هرخاىف سلام ) فرع هيف مهريغل سيلذا مهف رعب
 هنعوا دز لثم هوافوا ىنعيالوا ورمع لثم نيحبح هٌؤاقوا ةنع ناك ءاوس

 بارعالا نوكي ثيحب ملكلا رخاوا نع ثحبلا مهضرغ نال رسسي و دعو لثم
 ىتح حيحصلا مسالاب قحلا ىذلا مسالا ىا ( هب قحلللا وا اير دقتوااظفل اه

 ىا ( امهلقام ءابواواو هرخاىفام )هب قحلملا مسالاىا (وهو ) ءارجم ىرخن
 ه0 فرح نك الأ كلذ ناكءاوس ( نك إب ) فزح امهنم دخاو لك لق

 نا اهنا انلقام ىلع حبحصلاب ةقاحلاىنعمو ولدو ىظك هريغوا ردع حرم اضن
 لمح ىف ( حمحصلاب اقحلمناك امتاو١) حيحصلاك ثالثلا تاكرخلاب هنا عا وح

 ( نوكسلا دعب ةلعلا فورح نال ) اظفل هيف بارعالا نوكش ثالثلا تاكرخلا
 كات ىلعىا (اهيلع لقثب ال ) نك الا ىرحلادعب ةعقاولا ةلعلا فو رح نال ىا |

 حبحصلا فزحلا ىلع لقت. الك ةحتفوا رش ]تناك ةمضأ ا فورخلا

 هلوعفل بصانو هلعاف ىلا فاذم ردصملا ( ةكرحلا لقث نوكسلا ةفخ ةضراعمل )

 00 كالا فرحا دب تعفو ىتلا لكلا ف ورح ىلع ةكرخلا لقثنال ىنعي |

 تعقو ىتلا ( ةلعلا فورح نالو ) لقثتال هدعب ةكرحلاو فيفخ نك اسلا
 عوقولا ف توكسلادعب ) تعقو ىتلأ ةلعلا فورح لثم ىا (اهلْم نوكسلادعب )

 قورك نكاسلا ف رخلا دعب ةعقاولا ةلعلا فوارح نا ىتعي ( ناسللا ةحارتسا دعب |
 ةكرحلا ) ةلعلا فورح ىلع ىا ( اهياع لقثبالو ) ءادسسالاىف ةعقاولا ةلعلا |

 . ةاقوأ قدف وحن ةرسك وا لقق وحن ةمض ناكءاوس ( ءادتالا ىف ىنعي توكسلادعب
 لقثت الك ىا ( كلذك ) رسي وحن ءايوا دعويوحت اواو ءافلا ناكءاوسو لتق وحن |

 ىا ( نوكلادعب ) لقثنال اقلطم ءادتالا ىف عقاولا فرحا ىلع اتلطم ةكرحلا

 6 هرخآآ رسك ملكملا) فضا اذاو هلوقب قلعتم 6 ءاي ىلا ونكاسلا فرحلا دعب |
 ملكتملاءاي هرخآةرسك تسانتل ىنعي ( بسانتلل ) فيضا اذاو هلوقوهو طرشلا ءازج |

 ناذهىنعي ( حيحصلا ىف ىرادؤ ىبوث لثم )اهنم اهدلوتل ةرسكلا اهلصا ءايلا نال
 فرح لب ةلعف رحامهنم دحا و لكر خا ىف سل هنال احبت ىفاضملا نوكل نالاثم |
 ( هب قحلملا ف ىولدو ىبظ ) لثم ( و ) ىناثلآ ءارلاو لوالاى ءابلاوهو حس ا

 قاتلا راو نك اس اهلئقامءاي لوالار خان ال حيحيصلاب ىا هب قملا امل نال اثم ناذه |
 ىعاشلالوقك ةياعفلا ىلع ةممسالا ةلبْلا فطعل و الاحلل و اولا ( ءايلاو ) كلذك واو
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 ظ
 ظ

 ناك |

 (*ىنثلا نع نيعلاةيمعا )اما ( و ) هقيقحت قبس دق دحاو لك ىنعمب نوكي ةركتلا .
 ( دهعلل ) ءىنثلاىف ىا ( هيف ماللا ناكاذا ) اصاخ ءىبثلاو اماع نيعلا نوك ىا '

 ديز نيع لوقتف اديز الثم ديرت اك نئارقلا بسحب ىنهذلاوا نجح را دهعلل ىا
 ( اهيفف نسنحلا ) هيف ماللا ( ناكاذا اماو ) ناببلا ىلا جاتحنال ( ةرهاظ ) ورمعوا |

 دوج وملا نيعنربدقتلا نوكف اضاخ راب كلا[ يضااملف امضاخ نوكف دوجولا

 هي هو١ خس 1

 عيبا نعم نوكبق ناسلا ىلا جاخأا ثسحن ةرهاظ مهاردلا نم لك ظفل

 ىلاو كلذك انههو عبملا ىنعي نوكي ةفرعملاىلا فيضا اذا لكلا نال مهاردلا

 هتاذب موقبام ةفاضالا لبق نيعلا اناق (ءافخ ) ءىنثلا نع نيعلا ةيمعا ىف ىا
 | ضتخم مهفرع ىف ءوئشلاو اماع نتعلا ([ف امودعموا ادوجاوم ناك ءانول

 | لعج نم ءاح امنا ءافخلاو ءىثاللا سشنو ءوشالللا نيعةحصءافحل الب زتىبثحلالاقو

 ١ ناحورششلاضعب فو*ىهتناةغللا وهاك جراحلااىف دوجوملا ريغل الماش ءىثثلا
 ْ اهدعبو قلطملا مدعلاو نضل مدعلا ىلع قلطي نأ زاح ةفاضالا لق نيعلا ظفل ْ

 | اناقام ديوي اذهو همالك مت دوجوملا ىلعالا قلطزال ىذلا *ىثلاب صتخي

 , .لئامث مسا فاضل ) برعلاوا ةاحنلا لوق ىا ( مهلوق ىلع در. ) (وزب اضيا
 ' «زرك ديعس مهلوق ) هيلا فاضملا كلذ ىلا ( صوصخللاو مومعلا ىف هيلا فاضملل
 مسا لجل عمتجا اذاهنا عا « ةطب ديزو ةفق سيقلثم ( هوحنو ) فاكلا مخب

 0 رهشا كقللا نول ١ اقل ىلا همسا فضا تقل: فاضم ربع

 , اذه ليقف الضا مسالا نوكل مسالا ىلع بقللا ىرجا افاضم ناكاذا اماو 1
 ا ناف ) هل ناس فطءوا اريخ هلعج هيلع , ١ دكألا دارملاو ةفقوا ةطن هللادنع

 هلادك ا( دحلاو او تمل قاثلاو مسا لوالا نا الا ( ىمسمل نامسا ار

 بقللاىلا مسالا تنيضا ىعب 0 آلا ىلا |هدحا فيضا هنا عم ددساو ككاو

 لوقلا | اذهل وأي ىنعي ( ل وأتم ال لوقلا اذه لثم ىا (هناب) هنع ( بحاف )

 رح .الاو)ىمسملاو ( لولدملا ىلع ) مسالا ىنعي نيظفللادحا ىإ(امدحا لاخر

 ديعس ىتءاح تلق اذا كن أكف ) لادلاو ( ظفللا ىلع ) بقللاىنعيرخ آلا ظفللا ىا

 ْ (اولوش و: هامسموهل ولدم ىا(ظفللا اذهل ول دم ىنءاح تلق كن اكف)ةفاضالا(زرك

 بقللاو الصا مسالا نوك عم مسالا ىلا بقللا ةفاضاب ( ديعس زرك ) ىنءاح
 مالغو ةضف متاخك لصالا ىلا 2 نا اذه لثم ىف :لضالا و اضراع

 / نسحو ديز براض وحن نم ةظفللا ةفاضالا نم اهريغو مولا برضو دز

 | ةفاضالاب رغد نال و هنكع ما سس لازك ةفاحا اذه ىلعف هجولا
 اذا هصصخت وا ةفرعم هيلا فاضملا ناك اذا فاضملا حيضوت ىا ( حيضوتلا

 | هوعضوامو سانلاهعضوام فقللانال (انلاغ ل ارك ناك
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 م ه0.

 مضل (ثثملا) و لجر (و) ديرك هتاذن موقام وهو نيع عج (نايعالاف )

 نابعالا نم صخا ىهف ناسنالا صخش وهو م فال لل

 ىنج وإ قلم صوصخت و مومع امهنيب وكف 'هريغو ناسنالا مت نايعالا نال
 عج ( ثادحالاو ) دصقلا هب قلعتيام وهو ىنعم عج ( ىناعملا ىف ) ( عنمو

 نوكتف رداصملاب صتخم هنا.الا لوطلاو برضلاكر يغلاب مئاَق ىنعم وهو ثدح

 هتلقا مومعلل الاثم دروب ملو اضيا قلطم صوصخو مومع امهنيف محا ىناعملا
 أيا ءومعلا لاثل:ةلاص ةلثمالا هذه نوْكلو صصختلا ةلثما "نم هماهفنالو

 ريغوا ) ةكورتم هتلثماف هبديرا ناف سنحلا مومال عونلا مومع مومعلاب داربناب
 ام ىلع اهدحا قدصي ىتعي ( قدصلا ىف نييواستم ) نانوكي ( لب نيفدارتم
 قطانلان اولا عونلا رابتعاب ناسنالا ىنعمزال (ناسن الاك) رخ الا هيلع قدصي
 قدصيام ىلع قدصي اهدحا ناالا قطللاا فصتم تاذ هانعم ( قطاناَو )

 فاضي الف ناسن ا قطانلاو قطان ناسنالا لام ثبح لما ةحصل.رخ الا هلع

 عنمالو عنم سسحالو ثيل دساالو دسا ثيل لاَشالف رخاىلا ةلثمالا هذه دحا
 ركذىف )6 ةدئافلا مدعل ل اهيف ةفاضالاب ناسنا قطانالو قطان ناسناالو سبح

 فيفي اهيف نال اهيف ةفاضالاب هصيصخت وا فاضملا فني رعت نم ( هيلا فاضملا .
 لاق اذلو فيفختلا ةدّئاف ةفاضالا سفن ىف نوكف هنم نيونتلا ىفذحم ىاضملا
 ثيل تير تلق اذا كناف ) هركذ ىف ةدّئافال هنال هيلا فاضملا ركذ حراشلا

 كلوق نم هدشام ىا ( هدشهامالا ) لوقلا اذه نم ( دشضال ) ةفاضالاب ( دسا

 هيلا ثيللا ةفاضاو ١ هللا افاضم نوكي ىذلا (دسالا 7 نود اثنل تاري) ْ

 هنال دسالا رك ذىف ىا (هنف ةدئافال اوغل هيلا ثللا ةفاضاو دسالا ركذنوكف
 ١ زر نا لقاتلا لع بجو ةساف هيلا قاضملا 5 3 "ىف نسل 1 00000

 | «فالخم ) نونملاوا هفسلا ىلع هلم ادس نوكي هنال هيف ةدئافال وغل همالكف
 | ) قلعتبنا لمتحمو ةدئافلا مدعل ِهِلوَش اقلعتم لعج ( صاخلا ىلا ماعلا ةفاضا

 الثامت سل لكلا ظفلناف فالح سالم دساو ثيلك لثامملا مس الا ىا ةلثمالاب

 | (لثم ىف) اصاخ ريصي لب ةفاضالاب ءىشلل الثامت داس ديلا ظفلو مهاردلل

 ىلا ماعلا هنف فيضاىف اضا لسكرت لك لثملاب دارا « ءىشلا نيعو مهاردلا لك

 ريصي ىا ) ( صتخم ) ( امهيف ) نيعو لك وهو ( فاضملا ىا) (هنافإل صاخلا
 ىلع قبيالو ) صاخلا ( هلا ىناضملا ىلا هتفقاضا ببسب )ماع هنوكل (اصاخ
 )0 اقل ردت أ ( بف رعتلا ةفاضالاتراقا ءاوش) اصاخب :نوكي لج ( همومع
 ةفاضالاو هللع ىه تاخدام في رعت ةديفملا ماللاب ف”رعم هللا فاضملا نال

  ةيمعاو سنجل ماللا تناكاذا ىاضملا صيصخت ىا ( صيصختلاوا) ةباونعم

 ( ظنا )



 هج هه.
 نمال اصصصختالو اناس صاخل ىلا ماعلا ةفاضا باب نم هلعخم اذه لثم لوا ىنعي
 ىا (مهنا) لوأتم اذهو لاؤسلا اذه دريىتح اهفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضا باب
 مهلوق نم ) فوصوملا اوفذح ىنعي ( ةفيطق اوفذح ) برعلا نابوا ةاحنلا ناب
 درج هلوق ( راص ىتح ) الصا هيلا تفتل ل ثيحم امزال افذح ( درج هفيطق
 نال سرفو لج رك فوصوملا نودب لمعتسي هنا ىف ( ةفص ريغ مسا هن اك)
 وهموش ردقموا روك ذم فوصوم نماهل دال ريغلاب امنا اضع اهن وكل تافصلا
 دصق هنا مسا هتروريص هجو ةفص نكمل اهنا لع اردقمالو ارو ذم نكيملاملف هب

 املف) فوصوم هلبلطي لف ريغلاب امتاقافصو هنوك نع رظنلاعطقعم درحلا تاذ هب

 نوكي نال ) هعويشو هماهبال (اخلاص هنوكل ) ازييمت نوكيل (هصيصخت اودصق
 ناك ءاوس هل شي رالام لك ىلع قلطي نا حلصي ادرج نا ىنعي ( اهريغو ةفيطق

 ( هن وكىف ) بابو ( متاخ لثم ) كمسلاك الوا ةفيطقلاك د”رج مث شير هلصا ىف
 / نوكينال ىنعي (اهريغو ةضف نوكي نال اخلاص ) بابو متاخ نم لكن وك ىف ىا
 ١ ( هوفاضا ) هريغو احاس ٍبابلا لصانوكي نالو اصاصرو ابهذو ةضف هلصا

 ' ةفيطقلاك هنع درج مث شير هلصا ىف ناكام وهو ( هسن> ىلا ) درج ىا
 ' ةفطق درج اولاقف سنحلا كلذ ىلا هتفاضاب درا ىا ( هب صصخ ىذلا )

 | ىلا )انو ( امتاخ اوفاضا م) هنع درج مث شير هبف ىذلا نم درجلا نا عب ٠

 نم ) ةفيطق ىلا ىا ( اهيلا ) درج ةفاضا ىا ( هتفاضا سلف ) جاسو ( ةضف
 در. ىتح اهبلا فضاو مدق مث ةفيطقلل ىا ( اهل ةفص ) درج ىا ( هنا ثمح |

 ( مهم سنج ) درحلا ىا ( هنا ثيح نم ) اهيلا هتفاضا ( لب ) لاؤسلا كلذ |

 همومع ىلع قب فضيملول ىتح ( صصختيل اهيلا فيضا ) صيصختلا لش
 ناك ىنعي: ( باث قالخا ) هلوق ( سانأ | اذه ىلعو ) ستج ىأ نم لعب مو
 ىتح الصا هيلا تفتل مل ثيحب ايسنم ايسن باي فذ قالخا بايت لصالا ىف
 فيضا هصيصخت ديرا املف اهريغو ابايث نوكينال حلصي امهبمامسا قالخا راص
 هل ةفص هلا ثيح نم سل هيلا هتفاضاف هللا هتفاضاب صصختب ىذلا هسنج ىلا

 ملئام مما فاضيالو إل صصختتل هيلا فيضا مهبم سنج هنا ثيح نم ىلب ظ
 | ةفاضالا ريدقت ىلع هيلا افاضم نيصي.ال ىا « هللا فاضملل اف ( هءاشمىا )
 0 ةالصلا هيلع هلوقو “6 ارمح رصعا ىنارا ىنا 8غىلاعت هلوقك ةيلوالاةقالعب ازاحم

 | عيجالو عيا لكل الف عيجو لكل ثم ( مومسلا ف ) البق لق مؤ السلا
 ( هبلا قاّصملا كلذ ىلا ١ « ضوصخلاو او مومعلايف نالثام امهناف لكلا
 / ىا ( اناك ءاوس ) ىلوالا زاحلا لسق نم اضيا اذهو فاضيالو هلوَقب قلعتم |
 ١ « داو ثيلك إل ادحاو اهانعم نوكي ثبحم ( نيفدارتم ) هيلا فاضملاو فاضملا ظ



 هي همم

 ةعاس لوا وا ةالصلا اهبف تضرف ةعاس لوا وا رهظلا تقو لوا ىتعي سمشلا
 ةالص سايقلا اذه يلعو هلوق نم كاردتسا (ن نكل ) ةعاماباهف ةالصلا تيدا
 نيلاّتحالا ىلع ليوأتلا هبدارملا (ليوأتلا اذه) نا الا ىا نيلاّتحالا ىلع ىلوالا
 ىرخنال ىا ( ىثّت ال ) اذه ةلكنم رداسشملا وهاك طقف ريخالا لاّمحالا ىلعال
 | (دوصقللا نا كشال)ناشلاىا (هناف ىبرغلا تناح) هلوف وهو رخالا لاحملا ( قا

 ا 0 زو نناحلا لج ىا 6 ةسركلا نناخلا تصوت )تيكرتلا اذه نم
 | لمتحمماللاب افرعم ناكناو سنج مسا بناحلا نال نايضأإلا ردا لا اوين

 00000000003 كلا تصواملف 12و ارشو .تضواشع نوكي نا

 انهه دوصقملا سل ىا ب تالا فيك لع فاقع ( فصوتال ) حضتاو

 ريمضلاف ناكملا فاح ىا (اهب هيناح) ناكملا ىا ( وه ناكم ) فيصوت
 0 ككاو بوسنم لب هللا بوسع سبل انهه ناكملا نال ناكملاىلا ناعحار

 ظ

 ا كم لاب م ىناكم ليقل هللا بوسنملا وه ناكملا ناكولذا برغلا الا سل

 00000 | 2و نركلا لا بوسنملا نإ 1| باخ ىتملاف ةكم ىلا بوستملا ىف .
 لا )000000 كشناالا ملاك ارغلاملا توسملا احا دارملا:لبأ>

 0 نو و) الومشإ روك (ءرج ناناكم) انناح ثرعا ظ
 فوصوملا وهو ( ءزخلا) ناكملا كلذ ىا( وه فاملاه للا فضا ىذلا |

 فاضملا نيب نال ( ةيناس ) ءزخلا كلذ ىلا ٌبنامجلا ةفاضا ىا (ةفاضالاو )
 (هنلا ةسسنلاب بناحلا ربتعا ىذلا ناكملاو) هجو نم اصوصخ و امومع هللا ىفاضملاو |

 ذئايح نوكيف ( لكلا ) لوصوملا ىلا عجار ( وه ) هيلا فاضملا ءزيملا ىلا ىا |
 بوسنملا ءزجلا بناح ريدقتلا نوكف ةضف متاخ لثم صاخلا ىلا ماعلا ةفاضا نم |
 ةدعاقلا كلت ىا(ىهو هيناثلا ةدعاقلا ىلع در )6 و رف (ىنعملا يقتسف ) برغلاولا 0

 رمح رجا لثم درجا عمج مدرج لثم (اهفوصوم ىلا ةفص) فاضي (الو هلوق)
 ةفيظو نزو ىلع ؛ ةفطق ١ كدوس رفو ىكهك زا هشير ىب ةقرخ *ةشاخلاىفو |

 لاب ىا قلخ بوث لاش ماللا رسكب قلخ عم (قالخاو ) شرود رابد هو

 نيسكتلا نيذه لصا ىا (امهلصا ناف ) رايدو راد لثم بون' عم 6 باين )ل
 هش اطمل دارفالا سانملا نال لوعفملا ىنعمب ردصم كيهه درجو ( درج هفطق )

 ا( نوك نا لع .ةفطظقلل ةفض لم اناق مك عمجال فوصوملا ةفصلا |
 ناسل ( قالخا باسو ) شيررالب اهن مد 0 تس نايل رح لص

 فوصوملا ىلع ) امهيف ( ةفصلا تمدق مث) ةقلخ اهنوك وهو بابثلاب متاق ىنعم ١

 تكرلانم دافملا ىنعملا ءاّقب عم فوصوملا ىلا ىا (هللا) ةفصلا ىا ا

 4 وأتم ) اذه لئم ٌلابىا )دا دار ا رع نع ىا 58 سحجاو) ىنص

 © ىنعي



 م[ هدب
 | ليق نم اذهو (ائاق ) هتفص ناكام ىا ( عمالاو ) كلذك سبل انههو امكح
 كلذ ماقم ىا ( هماقم ) دخاو فطاعن دحاو لماع ىلومعم ىلع نيّئيش فطع

 ىتدْؤي ءىثلا بانمىئانلا نال (هيلع) المتشم ىأ (ايوظنم) هن رك فوذحملا |
 ةلزاع ) فوذحلا ىوصوملا ماقم مئاقلا عماملا ( نوكيف ) هنع ىنغي و هادؤَم
 ةفص تلعج اذا ةفصلا نال اسهفوصوم ىلا فضا امل ( ةسلاغلا تافضلا

 ةيزاتخم ةفض نوكت ىتعي ةلسلاغلا تاق ةلزنع" نوكت .ةقالعت اهفوصاوم رغل
 ع مكحلا نارقلاو سب ىلاعت هلوقف نآرقلل ةفص اعقو ثيح ميظعلاو ميكمطلاك

 1008 ةقيقللا ىف مظعلاو مكحلأب فوصوملا نال 4 ميلظعلا نارقلاو
 افصو لعج ايسنماسن فذح املف تقولا وه ةققحلا ىف عماجلاب فوصوملا انهه

 فذحم عماجلا ىلا ىا (هيلا ) فوصوملا ( دحسملا فاضيف ) ازاحم دحيسملل
 روك َدملا ( داربالا عفدنف ) ةفصلا ىلا فوصوملا فيضا دق ليقف هنع ماللا
 ىذلا ( فاضملل ةفح سيل عماخلا نا) هجولا كلذ ىا ( وهو دحاو هجوب )

 ةقيقلاقق فوصوملاو هللا ىاضملاو هل هلا فاضم الو ةقبقْللاىف دحسملا وه

 يرجا ىلا سايقلا ىا ( سايقلا اذه ىلعو ) هماقم مئاق اذهو فوذحملا وه 0
 ناوالا تك كرتلا (ل وأب ) ثيح (ءاقمحا لب وىلوالا ةالص ) عماجلا دحسملاف .

 1و ا ةلَم )هلوم ,ىناثلا ( و ىلوالا ةعاسلا ةالص هلوش )

 | توم سلام ءارحصلا روذب رسكلاب اهناالا رمثو ةرمتك اهوحنو ةطنْللا بح ١
 | فرشا اهنال ةحتفلا قحتسا هفرشل رشبلل اًنوق ناكام نال ىقح اذهو رشلل
 | اهوفضو اعاوناطتا ةلامعتسا ةرتكلاوإ قس نحو ةيواغ !اهتوكل ةرسكلا نم

 | نوكي انهه تبني امو مادقالا ءىطاومو لويسلا ىراجم ىف تبنت اهنال قمل
 | اهتباغ ىلا تهتناف ةيلاخلا ىضارالا ف تينلام كاردا اهل ناكولو لاوزلا عيرس ١

 | مظن ىف اردقم ىفوصوملا نوكينا لامحاىلع ىا ( نيروك ذملا نيلاتحالاىلع)
 ١ نيهجو نم داربالا عفدنيف هل ةفد ةفصلاو هيلا افاضم فاضملا نوكيو مالكا
 هوب داربالا عفدنف ةيزاحم هل ةفص ةفصلا نوكتف ايسنم اسن اًهوذحم نوكي ناو .

 | ىلا فوصوملا ةقانضا :ةلثمانوكت نإ ئدتع زوجمو ىضزلا لاتو «.دحاو |

 ىبرغلاو اصوصخب ادحسم عماجلا لعجت نا كلذو ءانيسروط باب نم هتفص .

 نم ىهف ةصوصخ ةلَف ء اقل ةدوصخم ةالص ىلوالاو اصوصخم ابناح

 | هذه ىلا ةلمتحملا ةلقبلاو ةالصلاو ناحخلاو دحسملا فاضي مث ةللاغلا تافصلا |

 | ءاقجلا ةلّيو رتولا ةالصك ىلوالا ةالص نوكتف صيصختلا ةدئافل ةصتخلا ةفضلا |
 | هلا مهف اذه نمو همالكانه ىلا  نعلا بن اع ىرغل لا بناحو ةرب زكلا ةلقك

 لاوز دعب ةعاس لوا ىه ىلو الا ةعاسلا ةالص هلوقو قاّثثلا لاهحالا راتخا |

 ظ



 هه همج+ قع

 | فذحم فاضملا فيقختتل ةفاضالا اولاق مهنال ( قرف ريغنم ) فيصوتلاب ( درج
 زوجت تلصح اذا ةدئافلا هذهو لوالا ىف ماللا ىفذحس'وا ىناثلا ىف مك نيوتتلا

 فاستسالل انهه واولانا ىلا ةراشا هيف ( درب, )© واو ناك ام تفك ةفاضالا

 لوا ثينات ةدعاقلا هفص ( ىلوالا ةدعاقلاىلع ) ردقملا لاوسلا نعا تاج ىع

 لإ 0 رم فاضا الو .) فنصملا لوقى ١ ( هلوق ) ىلوآلا ةدعاقلا ىا ( ى )

 ةالصو الاضيا اهب © ىبرغلابناحو )ف ةفاضالاب « عماخل ادجسم لثم ل( هتفص .

 ا 0 فضا نك ارلا هذه نم دجاو لكىف ناف )4 ءاَقلا ةلَشو ىلوالا
 ةيعملا ىنعم دجسملا ىف نا نابل لصالا ىف ( دحسملا ةفص عماخلا ناف هتفص ىلا

 لاعفالاو ةعامجلا عماح دجسملانال ةيعمججا ىلع كديوعو عما ىنعم عماخلا ىف نال
 ىلوآلاو ) هن رغلاوه ىنعم هيف نا نابل ( بناجاةفص ىبرغلاو ) ةالصلا ىف ىتلا

 نايل ( ةلقبلا ةفص ءاقملاو ) ةلوالا وهو اهن مئاق ىنعم نايبل ( ةالصلا ةفص .
 هب مئاق ىنعم نايبل ملاعلا دبز ىنءاح كلوق ىف ملاعلا نا اك قملا وهو اهب مئاَق ىنعم ٠

 دعب فيضادق ىنعي ( اهتافوصوم اهبلا ) ديرحتلا دع ( فيضا دقو ) لعلاوهو

 اللا اور! اوه اذعو ءاقماىلا ةلقبلا) ىلوالاىلا ةالضلاو ىرفلاىلا فضا ١

 ١ ا دجلاو رول دمك ردقملانال اي م ابن نين ال زوكذم هن 6 نوكم 0'
 | و ) ردقملا تقولا ىلإ ئا ( هكلا اظاضم دختسملا نوكو ) ثباتلاك (0)

 نا «سهاظ نم مهش بكر تلك ىنعي ( ببكارتلا هذه لثمناب ) هنع ( ببجاو )

 فرصلابل املا باطىنعي بلطتلا لآوأتلا 6 لآوأتم ) هتفصىلا فيضا فوصوملا
 ريدقتب ( عمالا تقولا دحسع ل ةواتم ) ةفاضالاب ( عماخلا دجنسم ) هىهاظ نع
 تدخاف هماقم هفصلا تمقا اراصتخا كلذ فذح املف هللا فاذملا فوصوملا

 فوصوملا وه هيلا فاضملا ةقيقحلا ىفو ىهاظااىف هيلا فاضم هن كر اضف همكح ١
 نيضملادحا ىا ( امدحا نيينعم لمت ) ليواتلا اذه ىا ( كلذو ) فوذحلا
 ثيحب ( مالكلا مظن فاردقم ) هيلا فاضملا فوصوملا ( تقولا نك ن)

 تقولا ناكاذا كلذك لاخلا ناك ردقملا تقولل ىنع ( تقولل ةفد عئاجلا )
 عمالا نا امدح (اذ نييجوب ) روكخذملا ( داريالا عفدنيف ) اظفل اروكذم
 نا( و ١ ردقملا تقولا وه هل هيلا فاضملا لب دحسملل ( هبلا افاضم سيل

 تقولل ةفص نؤكي امنا لب دحسملاوهو ( فاضملل ةفص ) نوكي ( ال ) عماجلا
 فوصوملا هيلا فاضملا( تقولا نوكينا ) نيهجولاىناث ىا ( امهيناثو ) ردقملا
 لوالا مسقا الباقم نوكيل ايسنم ايسن افوذحت نوكيا انهه ه.دارملا (افوذحم )
 أ از وك ذم ناكف فوذحمع سلهن اكراص اردقمن اكمل هنا الا اضيافوذحم هنف هنال

 6 امكح )



 هه ههه لق

 ( ةرهاظ ةلئمىلا نيتريخالا نينروصلا نم لك ) ىلوالا عاحرا جاتحم اك نايبلا
 ملناو اضيا هب ىلحما مسالا ىلا ماللاب ىلحلا فصولا فانض نأ زوج ىف

 زوجمو الصا ال راتخلا ىف هجولا نسحلا ىلع المح ةفاضالاب فيفختلا لصحب ظ
 ةفصلا ىلع المح فيضختلان ود ريمضلاىلا ماللاب ىف“رعملا فصولا فاضينا اضيا
 كلو ىا لعجن ناىلع فطع ( نمضتو ) ريمضلا ىلا ىفاضملا ماللا نع ةدترحلا
 | نيتلئسملا نم لكف نمضتو ةدح ىلع ةلئسكّل] ةَراّشا ةنالثلا نم دحاو لكل عجتنا

 امهمف هفاضالا نكمي ملا هنال ( امهن لالدتسالا ُّى ءارفلا ىلع درلا ( نيترخالا

 جاتحلا نم لاؤسلاو ريعتسملا نم ةراعتسالاكنال امهب لالدتسالا نكميال لما الا
 نيس نا دارا ةيظفلوا تناكةيونعم هتفاضا زوحنام ناس نم غرف املو ريقفلا

 ملاعلا ىلا فوصوملا ديز ةفاضا زول ال هنال هريغب وا هب ةمئاقلاهتفص ىلا ىا

 ىنعملا اغا ىا ( ىنصولا بيكرتلاب دافملا ىنعملا ءاّ عم ) ابحاصم هنوك لاح هوبا

 | ىتصولا بيكرتلا ىتّئيه نم لكل نال هلاحم ) ىبكرتلا فصولاب ديفتسا ىذلا
 | ىفاضالا بيك رتلا فصوو ىنعم صولا بكرتلا فصول نال ىنعي ( ىناضالاو

 | ىنصولا بِك رتلا ىنعمنا ىنعي (رخ آلا ماقم اهدحا موقبال ) ثيحب ( رخآآ ىنعم)
 | .ىصولا بكرتلا ىعم نال نكعلابو قال الا تكرتلا نم دافتسي الو موسال

 | ناك اذا ةرشعلا رومالا نم هريغو بارعالا ىف قافنالاو ىنعملا ىف داحتنالا |
 ىعموهلانسو لوالل اعباتىناثلان وكي ناو هبسل افصو ناكاذا ةسمخا وا هلافصو

 | كلتنم هريغو:بارعالاو قعملافلواللا] اغْم ىاثلا نوكي نا قاضالا تكلا

 |: نانكرتلا زءاغتف امكح وأ ةققح فرخلا لاو نوكءام ا امه لاضتالاو ومالا

 | ىنعملا ءاَش عم هتفص ىلا فوصوم فاضي الف رخ آلاب (مدحأ ىنعم موه الف
 ١ فوصوملا ةفاضا مدع ىف ةروك ذملا ةلعلل ىا ( هنبعب ىنعملا اذهل «١ و ا) ىئضولا

 | مدقت موزلل ( اهفوصوم ىلا ةفص إ) ( فاضي ) 6 ال إ) ةقرفت ريغنمهتفصولا
 | ىلع اهمدقت زوجال ةحتوموا ةصصخمةعبات اهن وكل ةفصلاو اهفوصوم ىلع ةفضلا

 .هلصاذا ةفصلا ىلا ف وصوم ا ةفاضاب( ع ماجا دجسسملا ىنعمي عمال دجسم لاش الف)اهف وصوم ١
 | ال(و) ةيونعملا ةفاضالا ف طرش دب رجتتلانال دي رجتلا دعب فيضامث عماخلا دجسملا |

 | مث درج ةفيطقهلصا نالاهف وصوم ىلا ةفصلاةفاضاب (د رج ةفيطق ىنعم, ةفيطق درج )
 ظ ةفطقو عماخلا دجسملا ىنعع حراشلالاق اذلو اهفودوم ىلا تفضاوةفدلاتمدق

 فوصوملا ةفاضا اوزّوج ثيح ( ةينوكلل افالخ ) امهيف فيصوتلا ىلع درج
 ىنعمب مهدنع ) ةفاضالاب ( عمال ادجسم ناف ) اهفوصوم ىلا ةفصلاو ةفدرملا
 ةفيطق ىنعمي ) اضيا ةفاضالاب ( ةفيطق درجو ) فيصوتلاب ( عماجلا دحسملا



 ست هو. قم

 ناجهلا ةثاملا بهاولا فعضو هلوق انا انا ) نيقيلا ديفب لع كل لصحيإف
 ىلع .ىا ( اهريظن ىلع المح كيراضلا ) هلوق (و لجرلا ٍبراضلا هلوقو اهدبعو
 ىلع ) كيراض هلوقنم ىناثلا ريظن و هجولا نسحلاىف راتخلانم لوالا ريظن

 ظ هبوجالاب قلعتم ( تالالدتسازع ) باوج عمج المح هلوش قلعتم ( هبوجالا

00 

 أ

 ظ
 ظ

 فنضصملا ناك ةب وجالاب قلعتم ( فنصملا ناح نم ) كيراضلا هلوش هيلع لدتسا
 ىلع ) اننوك لاح ءارفلا لالدتسانعياهنم لكب باوجلا ةلثمالا هذه دارباب دارا

 | ةدحاو لكل عجن نا كل ) زاح نكل ( و نيحراشلا ضعب ) نيقفاوم ىأ ( ةقفاوم
 ةراشا هلوَس قلعتم ( ةلئسم ىلا ) نا لوعفم ( ةراشا ) ةلثمالا كلت نم ىا ( اهنم

 00009 ]از رآ لا ىآ لكل هلا ىاثلا ةدخاولانم لاح ( اهتدح لغ)

 ريمض ىلا فاضملا ( ماللا نع درجملا ) مسالا ( فطع فعض ) ناشلا ىا (هنا)

 ماقم متاق هنال عفرلاب ( ةفص هيلا ىاضملا هب ىلا ) مسالا ( ىلع ) هيلع فوطعملا |

 امتاو ( ماللاب ةردصم ) هل ىهنم ريغ ىلع ترج ةفص هنال ىاضملا هلوق لعأف
 دنز براضلا لثم ) مالكلا كلذ ( ريصي فطعلا طسوتب هنال ) فعض

 اذه لثم نوكيو هتفاضا عئتمام فطعلا اذهنم مزلي هنال هعانتما نم ( تفرع
 قبس اهف هب ديز براضلا ىلعمكح م( عاتتمالاب هيلع مكحب ل امناو ) افيعض مالكلا
 فوطعملاف لمحتدق هنال ) فعضو لاق ثيح ( فعضلاب ) هيلع مكح ( لب )
 فوطعملا ف زوجالام فوطعملاف زوجيدق ىنعي ( هيلع قوطعملاف لمحالام |

 هيلع ىفوطعملا لثم فوطعملا نوكي نا :ىبثلا ىلع فطعلانم مزليال هنال هيلع
 فصو فوطعملا ف ناك اذا فوطعملا عانتما هنم مزلب ىتح هلاوحا عيمح ىف

 أكو ثراخلاو ديزاي لثم هياع فوطعملا افعو فصولا كلذ نوكينأ زوجال |
 ( هففام عفدنب ) ةدح ىلع ةلئسم ىلا ةراشاناكذانيح ىا (ذئنيحو ) هيف نحن اهف

 ىلع ةرداصملا ةشاش ) ال نايب ( مهوتنم ) لا ةئالا بهاولا فعضو هلوقىف ىا

 لع ءارفلا لالدتسانع اباوج هنوك ىلع ىا (لوالا ريدقتلا ىلع نولطملا
 ةرداصملا مزلي ىتح ءارفلا لالدتسانع اباوج لعجن ل ثيح ديز براضلا زاوج
 فطع ( عاحراو ) هب ءارفلا لالدتسانع باوجلا ىلع هلم نم تاشن امتا اهنال

 ىلا جاتحال ةسهاظ ةلّمسم ىلا امهغاح راىا لا بهاولا فعضو هلوق ىنعف هلوق ىلع

 ( نايبلا )
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 ةفاضالا لجال امهنونت قدح راتعاا ١ هرب دعت هفاضالا لبق هلوق ىلع فطغع.| ا ؛

 ناك هن اكفهللع لمح امل هنالف كيراضلاف اماو قسس امث ىهاظف كءراضيف اما |

 و

 زاح اذهلو دحا هب لّشمو فيرعتلل ةدّيفم ةيونعم ةفاضالا هده نوكأ مولي |
 ا ا و كب راض ل جرب ته

 ظ

 أ هلاصتاب هلا فاضملانمو هنو :ىذحم فاضملا نم ةفاضالاب ( تنيفختللا ١

 يأ هع 1

 ريمضلا لاصنال لاقولو ا ءاغلاو ملكشملا ريمض لاضتا نال الثم (قاكلا |

 | ةقاسل ةلثمالا نال فاكلا لاصتال لاق لب اذكه لهو معا هن وكل ىلوا ناكل
 ظ ريخ ( لئاقلو ةفاضاللال ) صاصتخاللال اهملع مالكلا ىنف فاكلا عم تدرو
 أ اذا فدح مث فلالاب ام هلصامل هلوق ( روجال+) رخؤم 3 (لوه نا) مدقم

 | ىلاعت هلوق لثم ةظرشلا نييواهنم اقرف ةساهفتسالاام ىلع ةراحلا ماللا لخد

 | ( كايا راض راج لسان ,وكينا)6ن واواستي معو نواس رملاعجرب مب ةرظانفوإ#

 ظ لاصتالا عنمب نيونتلان ا ةىض ريغ قبس امل( نيونتلاب ) ةقيقح ( لصفلل ) كد راضال
 / ىلا براس ( فيضا ام ) اذه هيف لصالا نوكينأ دعب ىا ( م) هعناوم رئاتك

 لصفنملا ريمضلا راصو ) ةفاضالل براض نبونت ىا (:نبونتلا فذح ) فاكلا ا

 لصحو ) لاصتالاو ةفاضاب ( كءراض' راصف ) اهلقال ةفاضالا دعب ( الصتم

 ١ ( كيراضلا لح ) اذهدعب ( مث ) امزج و اعطق ىا ( ادج ) لاصفنالا نم فخادنال
 | كيراض ىلع ىا ( هيلع ) نينناحلا الكنم اعطق هيف فيقختلا لصحبمل ناو

 ار ا
 لشفق ) امهم ل اك نون ىدح ىاا(١ نونت دج رابتعا ريعنم لصتم

 ( ةفاضالل ال ) ةبسانملا دوجول لما حصيف ةلاخلا هذهىف اكرتشاف ( ةفاضالا |

 ىا ( هيلع ديز براضلا اولمحبم و ) ةقيقح هيفا امكح ةفاضالل فذح انونم
 دحا و ناب نمك ب راضو كدر انضيلا زك ٠0 باي نماسمل اواو لي واس

 بيجاو انها اننا ديز نراضلا وق هيلا فاضملا ناك ِثْيَح لما حصي

 ردقتىف اهن وكل ةفاضاالب لامعتسالا دوجو نم ةظفللا ةفاضالاىف دال 3 هنع
 كلي راع دجو.ملامكف هنع ائانوا العافوا الوعفم هيلا فاضملا نوكل لاصفنالا ١

 هقيقح و 0 كانا براض اضيا دجوي مل لاصفنالا ةروصو نيونتلاب
 لمعلا نكم | .ىتمو راصتخالل اهعضو ىتلا رئامضلا ىف لصا لاصتالا نال لاصفنالا

 | بف لاصفاالا بجوي ام ءىش. دج وبل انههو لاصفنالا ىلا راضي الف لصالاب
 ظ نم عرف امو روصتسمل دج وبملامو كايا براضالو كيراض دجوي لف هلصا لغا

 براضلا زاوج ىلع ءارفلا تالالدتسانع ةبوجالا ىلع ةروك ذملا ةلثمالا لمح
 ( يعاو ) لاقف ال<وا لمحامىلع اهم دعاوقلا ىلا ةراشا نوكت أهناىف عرش ديز



 هه ه0 -

 «ىثىلع لمحتال ءىثلانال لما هجونيب و كيراض ىلع ىا( هياع فيفختلا
 دحاو بابنم ) كب راضلاو ك.راضئا ( امهنال ) هلوَم ةبسانم امهنُيب نكيملام
 دارا لإ ضاللا ( العان اهنا ) هلا فاضملا  فاضملا ئا (انهتم لكناكث ح
 ىلا افاضم ) نكي ملوا ماللاب ىلحم ناك ءاوس لعاف نزو ىلع العاف اما هلو
 ناك افاغ الصتم اريمض نوكينا لضصتملا رهضملاب اضيا ,داراو (' لصتم رمضم

 نآ ال نم ريغ لظ ترج العاف اما هلوزب ةفض (اذوذح) املكشموا اظاختوا
 هنبونتا ) هيلع ىرجانكلو هبموش ثبح نئوتتلا ةفص ةقيقحلاىف انهه فذحلا

 دحاو لكنم نبونتلافذح نا ىنعي ( ةفاضاللال ) ريمضلا لاصتال ( ةفاضالا لق
 نونتلافذح ىف اكرتشاف ةفاضالل سل ماللا لوخدو ريمضلا لاصتال امهنم. |

 |منأ امهنم لك ىف فاضملا' نوك ىف .اكرتشا ىنعي نيئزجلا داحتاعم ةفاضالا ريغل

 كبراض ىلع هلاثماو كبزاضلا لمح اذهلوث الصتم اريمض هيلا فاضملاو العاف
 | ىلع لها ا كيراض ىلع ىنا ( هيلع ديز براضلا اولمحبملو 2 !

 نماسل ) كيراضو دنز براضلاى ا ( امهنال ) الصا هنوك مدخل كيراضلا |

 مسا هيلا فادضلاو ماللاب ةفرعملا ةفصلا والاف فاضملا نال ( دحاون اب |

 ظ اهب لصتمريمض هللا فاضملاو هنع ةدرحم ةفص ىاثلا ىفو الثم ددزوه مهاظ

 ١ طوقسنا ىلع ليلدلاو ) ةبسانلا نودب لمعا حصي هنال لمحت ملاذاو اقرتفاف
 '00 1 ناكلارهو ريمضلا لاصتال ىمي © فاكلا لاصتال كيراض نوتلا |
 (اهنا) ةفصلا ةفاضال كنراض ىف نيوتتلا طوقس سيل ىنعي (ةفاضاللال ) ظ

 'اردتملا ىف ( تطقساو ل ) ةلكوا: فرخ اهل زاشعاب نيمضلا ثنا نيونتلا ئا
 ظ , واباوج ( ناكل ) ريمضلا ىلا ةفاضالل اهطوقس ناكولىنعي ( ةفاضالل )

 ”ليلدلاو هلوقربخ اهربخو اهمسا عمىهو ناريخ عفرلا لح اهباوج عمىهو

 ا 00 دو نونا لوصح ىا ( كب و لومفتل م (ر روصتب نا ىتس )
 وكي ) روصتي قاعتم ( هحوىلع ) ةفاضالا لبق ,ىتعي هيف رظلا ىلع بوصنم

 ١ مث ) اهب انوصنم الصتمال ( ةيلوعفملاب انوصنم ) الصفنم ارمضم هيف ( ريمضلا
 ظ (كبراض لاشو ) ةفاضالل اا طقسو ريمطلا نا ةفصلا 0 فاضت

 ' هيلا فاضملاو انونمال وا نوكي نا ةظفللا ةفاضالا ىف ( روصتناك ) ةفاضالاب

 ' مث ) ةياوعفملا ىلع بصللااب ( ادبز ) نيوتتلاب ( براض ) لثم ةيلوءفملاب ابوصنم
 ' 1 قللا لوصل ةفاضالاب( ديز براض لاق ول الثم دن زىلا براضى ا ( فاضي
 | ةروصىلع نيمضلا دارباو نيوتتلاب كب راض درومل ىنعي (كبراض روصتبملو )اهب

 ظ ال<وا ةلوعفملا راتعا اذه عمو روصت مل ١+ مهلامعتسا ىف كيرا ملام هنال لاصفتالا

 كلذك نكي ملاذا هنال بجوا نوكي ةفاشالب فيفختلا لوصحو ةفاضالا من

 6( مذاب )
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 هنا هلصاخل افاضم هنوك عنم وهو رخآ هجو نم كيراضلا ىلع ديز براضلا

 ةراشا هيف ( هتيلومحل ىا ) ( الح ل اناقاك هيلع ل محم فيكف فاض سيل
 ردقملا لعفلل هلل وعفم هناىلع بوصنم لوعفملل ىنم ردصم الح هلوق ناهىىلا

 ةمس ىف ( كءراضولع ) الوم هنوكل ىا هبصن طرش دوجولزاح امتاوهو
 هب للعملا لعفلاو هللوعفملا لعاف دحناف ) اهب فيفذدتلا لصح ملناو ةفاضالا

 كيراضلا وه اضيا لومحملاو ههسششو كيراضلا هلوق هلعاف ناف ( زاح ىنعا

 لعافل العفو اردصم نوكي نا طورش ةئالث هللوعفلا بصن ىفزاف ههبشو
 لاقو ةدوجوم:اهرس اب انهههو دوج |١ ى هلانزاقم نوكتن او هب للعملا'لعفلا

 | ٌلبقام قح .انهه ىلا ليواتلا رخاف راما لعالم هلوقنغ لفغ هنآك ىثحلا
 ليؤقأتلاىف ءايشاوا نائيش مالكلاىف ناكاذا لوقا نايسنلا نم قتشم ناسنالا

 / قباسلل اليلد نوكي رخؤملانال ليوأتلا رخؤينا ىلوالاف ءاوس هيلا جايتحالاو
 , اضيا لاقو بيع ٍباعنمنا لاقنم لوق قش ةنيرقلابالا نوكيال .مدقملاو
 هلو ىهتنا المح اذكلاق نم دنعزاح اما ىا لاقل هلالوعفم نوكنا لمتحمو

 | ( نيلعافلا ءامسا اولصوااذا مهنا ) ههجوو لما نايبىا ( هناسو ) هجو
 | امهنم لكن وكلاح ادرفم بورضكك' ( نيلوعفملا ) ءامسا ( و ) ادرفم براضك
 ( و ) لصف امهنبب نكمل ثيحاواصو اب قلعتم (اهتالوعفمب ماللانع ةدرحت )
 هده نم: دحأو لك ىنعي ( تالصتم كا روضم ) تالوعفملا كلت( تناك) دق

 اورظنم لو ) رمضملا هلوعفمىلا نيلوعفملاو نيلعافلا ءامما نم دحاو لك ةفاضا

 'اهمدعو ةفاضالاب فيفختلا دوجو ىلا اوتفتلل م ىنعب ( فضحن ققح ىلا

 نال عوج و ندم اهريعو ىبراضو هيراضو كءورضمو ( ك.راض اولاقف )

 أ اهنب عملا مهضفرل كيراضفف نيونتلاو كابراضو كوبراض ىف نونلا طوقس
 لضم ريمصلاو ةملكلا | ماع لارعشم نوبنلاو نيوتاوال لصتملانم و

 | ( ةفاضالاب فيفختلا لصحي م ناو )هنو امه عما روج الف لوالا ةمعت

 / لاصتا سفنب ) لصحامتاو فاضملا ناحىف فيفختلا ( لب ) نيننالا دحاىف

 ١ لثم لعفلا ىفاك الوعفم ريمضلا نوكل ةفاضالا ىلع قباس لاصتالا نال ( ريمضلا
 هيلا فاضملاو فاضملان ال جازتمالا لاك لصحبل ةفاضالا تربتعامث كبرضي
 عتلا اوربتعي ملا مت ) هظفل ةفاقا تناكناو ةدحاولا ةملكلا مكحىف

 ال وا طقاسلا نال هناكمامدعل ةفاضالاب فيفختلا لوصح ىا ههشو ( كيراضفف

 نم ىا ( هنودب )ههبشو كبراض اوزتوجو ىا ( هوزةوجو ) هطاقسا نكمال

 نودب ازئاح هوك ىف ههشو ( كيراتضلا اول ) فيفختتلا لصحب نأ ريغ
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 هي ه0.
 ةف”رعم ةفص امهف فاضملا نوك ىف ىا ( ماللاب نيف ”رعم اسنج هلا فاضملاو ةفص

 بكرتلا ذخأي نا ىضتقي كارتشالا اذهو ماللاباف ”رعم اسنج هيلا فاضملاو ماللاب
 اذهو ) فيفختلا هيف نكمل ناو ةفاضالا وهو يناثلا بيكرتلا مكح لوالا
 ناكناو اذكه لاق اناو ( هجولا نسحلاو دبز براضلا نيب .دوقفم كارتشالا

 | هف ةفاضالا نال لجرلا براضلا هلوق ىلع ديز ُبراضلا هلوق ءارفلا سابق
 نوكي نا حصي مل هجولا نسحلا ىلع المحو اعبت لب ةلاصاو ادصق نكت ل ام
 ١ لاق اذهلو ىلوا لصالا ىلا سايقلاف سابقلا عم هزاوج ناك اذاو هلع اسقم

 ىا (هسانقف ) هجولا نسحلاو ديز براضلانيب دوقفم كارتشالا اذهو حراشلا

 ىا ( قرافلا عم سايق ) هجولا نسحلا ىلع ىا (هيلع) ديز براضلا سايق
 ماللا نع هيلا فاضملا دي رجحت ببس امهنيب ةيسانملا مدعل ةبسانم الب سايق
 / ىنعي ) ( كبراضلاو إ) نونلاب بضلا سايقك هب سايقلا راصف اضيا ةيسنجلاوا
 | فيفختللا مدعل ىنعي ( تفرغامل هذاوج مدع سايقلا نا عم كبراضلا زاج امنا

  ءايىلا فاضملا ههبش ىا (وهو ) كيراضلا هبش ىا «ههبشإل (اذك) ( و
 , (اهريغو هبراضلا ) وحن بئاغلا ريمض ىلا فاضملا (و ىبراضلا ) وحن ملكتملا

 اناراضلاو امها راضلا وحن طقف اهدحا ىنوآاعم ريمضلاو ةفصلا ىف ةينثتلا نم |
 | امكبراضلاو امهب راضلاو كابراضلاو ىابراضلاو هايراضلاو كاب راضلاو
 ' ةيثثتلا ةلثما نم مهفت اهتلثماو طقف اهدحا ىفوا اعم ريمضلاو ةفصلا ىف عمجاو ٠

 | ىا) زاحامتاو هلو حراشلا هردق ام وهو ردقملالعفلاب قلعتم 6 لاق نمض ل |

 رهظألا لقو لئاقلا ىفال لوقلا ىف زاوجلا نال فاضملا ردق ( لاق نم لوقىف |
 (ىنعي ) هجوا اذهو لاق نم دنع ىا هيف رظلا هبسانمل دنع ىنعب ىف لعجب نا |
 هلاثماو كيراضلا ىف نراضلانا لاق هيوسس نا ىنعي ( هعاماو هيوسس ) لاق نم ْ

 (كيراضلا) كلوق ( ىف براضلاىا) ( هنا إل هيلا قاضم رو رجريمضلاو فاضم |
 هلاثماو كيراضلا ىف براضلا ىا ( هنا لاق نم نود ) اناق ك (ىفاضمإ هلاثماو

 هلاثماو كيراضلا ىلع دبز براضلا دئتيح ءارفلا سايقف ( فاضم ريع )
 لحملا رورحال ( ةيلوعفملا ىلع لحما بوصنم فاكلاو ) هلصا نع عوزنم
 لاصتا ناف ( ريمضلا لاصتال ىوذحم ) هف ( نيوتتلاو ) ةفاضالا ىلع
 لاصفالل نيونتلا نال هطقسي كلذك هللا فاضملا نا م نونتلا طقسي ريمضلا
 هلوق للع مث اهلجال نيونتلا طقس ىتح ةفاضا هيف سيل هنال ( ةفاضاللال)
 فاكلالب فاضع سل هنا لاقنم دنع ك.راضلا ىا (هناف ) هلوش لاقنم نود |

 نال ( لمحولا) هلاثماو كبراضلا زاوج ىا (هزاوج جاتحنال ) لوعفم ريمض
 | ءارفلا سابق در ىلا ةراشا هبف لما ىلا جاتحب ىتحرو رجال بوصنم ريمضريمضلا

 م براضلا )



 نا ىنعي ( ةديصقلا نم ) اهل هلوق اهه وهو. تيب لكىف رركتام ىورلاف رحو
 | لعغفلا نوكف عوفرم اهلافطاف امومضم تايالا راس ىف ىورلا فرخ ناك

 | اينبم لعفلا نوكي ذئنيخ ةبوصنم ىهف احوتفم اهيف ناكناو لوعفملل ان
 نيبتيو لاملا فشكت اني تفرع اذاف مزال سما عجسلا ةياعر نال لعافلل
 ١ ءارفال افالخ هلوق رش دنغ همهوت هنالاما ىلع فطع (اماو) ل املا حضوبو
 | ثيحح (لجرلا براضلا ىلع) دز تواصلا زاوج ىا( هساق ) ءارفلا ئا ( هنال)
 ١ ةفاضا زوجت كلذكف ةفاضالا ىف فيفحتالب لجرلا ىلا براضشلا ةفاضا زاح
 هلوق ىلع ةفاضالا كلت زاوج .اضيأ ساق (و) اهنودد ديز ىلا براضلا
 | نحن ايف زوجت كلذكف فيفختلا نودب ةفاضالا هذه تزاح ثيح ( كيراضلا)

 براضلا زاحامتاو ) ( هلو ) لوالا ىلع هساق ىا ( هنع فنصملا باجاف )هيف
 سنجلا مسا ىلا فاضملاماللاب ىفرعملا ىدعتملا لعافلا مسا انهه دارملا ( لجرلا
 زاوج مدع ىا ( هزاوج مدع سانبقلا ناك ىنعي )اضيا هبلافاضملا هب فرعملا

 | ةظفللا ةفاضالا نم دوصقملا ( فيضختلا ءافتنال) لجرلا براضلا ةفاسضا

 | فذح اما انهه فيفختلا لوصحو (ماللاب نووتتلا لاوزل ) نيينامللا دحا ىف
 | نيوتتلا نال ناعمتجتال ماللا عم نيونتلا نال ماللاب فذحب دق نوشلاو نووتتلا
 | هاظ وهو نون هبف سبل انههو نونلا فذحم اماو في رعتلل ماللاو ابلاغ ريكتتلا
 | (هجولا) ( ىلع المح ١ فيقختلا مدع عم هيفةفاضالا ( زاح )هنا الا ىا ( هنكل )
 | ىلع سابقلاو هتاذل سل هيف ةفاضالا زاوج ىنعي ( هجولا نسما ىف راتخلا )

 | هلوق ىف روك ذملا لعفلل هل لوعفم المح هلوقو هريغ ىلع الوم هنوكل لب هسفن
 | ةفللا لوصلل ( ةفاضالاب هجولا رج ) هنف راتخلا هجولا ىا( وهو)زاحامتاو
 | ةقطلاىفانكتسم فوضؤملا يمك دلو هللا فاضملا اج قه ديارنا

 (نارخا ناهجو ) هجولا نسحلا هلوق ىف ىا ( هفو ) ىهاظلا ىضتقم وهام ىلع
 ىا فوذحم ًادتبم ربخواناهجو هلوق نم ضعلا لدب ( هعفر ) ةفاضالا ريغ ىا
 نع ةفصلا "واذ حش وهو هجولا ليلا هريدق ( ةيلعافلا ىلع ) هعفر اهدحا

 | هيفتلا ىلع ) نيهجوتلا ىلع هعقر ىلع فطع (هصنو ) فوصوملا: ريِمْص
 | هيفف صصنق لوعفملاب هيش لعافلا نا الا هب لوعفملا بصنتال ةمزال اهنال ( لوعفملاب

 | نوكيف ريمضلا نع ةفصلا واخ الو اذهلثم فلكت هف سلف رحلا اماو فلكت
 ١ نسحالاوهام نال هيلع عئاش ريثك وهام لمح زاح كلذك ناكاذاواراتخمو نسحا

 راتحلاىبع لجرلا براضلا لمحهجو ىا( لما هجوو ) هريغ هيلع لمح نال ق يلب
 فاضملا نوك ىف ) نييكرتلا نيه كارتشا ىا (امهك ارتشا) هولا نطاق
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 نا ماللاب فرعملا ددعلا ةفانضا لدسق نم ىعل (ناونالا هن الثلا لسق نم وا )

 افاس تفىعامل هوجولا فعضا هبجوتلا اذهو ماللا نع دن رجالب هدودعم

 هدودعمىلاماللاب فرعملا ددعا!ةفاضا اوز وج ثبحح ( نيفوكلا بهذموه5)
 هلاغتسشا لاك ىلا ةراشا ةئاملا ىلاهتفاضا ةئاملا دبع ىا (اهدنعو ) هنع دب رحتالب

 دعلاب ) ىعارلا هييشتل ىا (هلاهيشت اهيعار ىا) اهلكولمت هنأك اهقح ةياعرب
 مايقلا ىف دبعلاب ىعارلا هش ىنعي ىف ىنعع ماللا (اهتمدخ قحب ) ىعارلا ىا ( همايقل
 ه.هشملا وهو دنعلا ريعتسا مث دبعلاك ىثاوملا ةمدخم متاق ىعارلا نال اهتمدخ قح

 هانعمىف المعتسم ذئنح دصلا نوكف ةراعتسا نوكف هيبشتلا ةقالعب هسشملا ىعارلل

 ةفاضاىا(هتفاضا)نوكتذتنيح ف ) زيبمت ( ةقيقح اهدنعوا ) ىعارلا وهو ىزاجا
 اذهو اهبحاص وه ةّئاملا دبع نوك ةقالعل ىا ( ةسالم ىندال ) ةثاملا ىلا دمعلا |
 حدم ةدايز اذهىفو كف رطقدحو ءاقرخلا بكوك لثم برعلا مالكىف عئاش ١
 طقف ةثاملاب ةصوصخت هنف هنهلا نال لوالا ىالخن اهعم اهدنع بهي .حودمملا ذا

 لاق هبابو ذوعي ذاعنم لاه عج دوهك ( داع ع ةمجعملا لاذلا؛اذوعو )

 لوعفملا ةئيهل ايابم نوكي ذئنيخل ( ةئاملا نم لاح جاتنلا تاثيدح ىا) لوب ١
 دولوملا نال اًضيا حدم ةدايز ءاشالا هده ههىو بهاولا لوعفم ةئاملا نال

 رسعا هته نوكحت ٍبولقلاف بوح وهاموابوبحم بولقلاف نوكي ابي رق
 (ةغبص ىلع) هنوك لاح ( ميلاو ةمجعملا ىازلاب ىح زب ) لضفا نوكت هتهف

 قبس ىا ىجزا لاق و ( قوسي ىا ) ىج زي جز نم ( رك ذملا مولعملا ) عراضملا |
 ىلا عجاز ىنعي ( دبعلا ريمض ) هيف نكتسسلا (هلعافو ) قوسلا اضيا ةيجزتلاو |

 تبثملا عراضملا نال هدحو ريمضلاب هنم لاح ةلمثجاو هب مئاق لعف قوسلا نال دبعلا
 نأ لوعفملا ةئهل اننم نوكف قسسامل هدحو ريمضلا هيف ىتكي الاح عقو اذا ا

 هعم لوعفموا لحما ىلعوا ظفللا ىلع فطع ءاوس فطعلا ةطساوب هب لوغفم دعلا |
 لكادل وو دولوملا وهو :لاعفاو لعفك لفط عم ةئاملا لافطا ىا (اهلافطاو )

 هلوقل هب لوعفماهن اىلعىا ( ةيلوعقملا ىلع بوصنم ) اهلافطا هلوق اضيا ةيشحو
 لاح ( وا) قشا نوكت هما عم لفطلا ةبه نال حدم ةدايزاضيا اذهىفو جز |

 (اهلافطاو ) لوعفملل ىنيم هنا ىلع ىنعي ( تنؤملا لوهجما ةغبص ىلع) اهنوك |
 (هلعاف مس ملام لوعفم ) اهلافطا ىا (هنا ىلع) ءانب اظفل ( عوف رم )هب |
 ناوكي نير دقتلا الك ىلعو هئاملانم الاس ةلمملا نوكت دننش ىح زب هلوقل ظ

 ناحيهلا ةئأملا فلخ. دمعلا قوسي ىا ةئاملا فلخ ىا ناكم ىرظ اهفلخ هلوق |
 0 هاشم ىآ ( سالا ةقبقحو) اهلاقطأ ةثاملا'كلخ قاسيا: اهلافظا ١

 ( فشكتتال) عوف رم وهو لوعفملل اينبموا بوصنم لوعفملاو لعافالابنم لعفلا

 ( ىار

 ا
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 فصولا بصننال ةئاملا فصوول هنا ىربالا اهلحم ىف اهتاعوبتمل اهتيعبت عباوتلاىف
 لوعفم هنا ىلع) المح ( وا ) بصللاب ةديحلا ةئالا هاولا لثم ( لحما ىلع المح )

 ىنعملا ةحصلو لعفلا هبش لومعم هتنراقمل عم ىنعمي واولا نوكي نا ىلع ءانب ( هعم
 | ءانتتسالل ىرخا ةلع نوكتف هيف صنال ذا هلوق ىلع فطع ( هنالوا) هيلع

 (هيلع فوطعملاف لمح الام فوطعملا ف ) لعفتلا نم لوعقملل ىننم ( لمح دق) ١
 ١ مسي ملام لوعفم هناب عوف سم هتلص عه لوصوملاو لعفتلا نم اًضِيا لوعفملل ىنبم ١
 | ناكاذا ءىبثلا نال فطعلاب لصفلل هيف نكتسا ام ىناثلا ئان و لمحت دق هلوقل هلعاف .

 ١ نالو ثراحلاو د.زايو (اهتلخسو ةاش بر ىف اك ) هيف خاستب لماعلانع ادبعإ ظ
 ا

 ا
 ا

 '"اهتلخسو ةاش نر بكى .ىا (بيك 7 | اذه ازاح ثح ) ادكه هب ودرس نهذم

 / بر وحن ) فوطعملا بعابو بر لخدي نا ( زب و ) ثراحلاو ديزابو
 ١ نودب) تراطاو (اهلخس ىلع )ان) | بر لاخداب) ثراطا ايو (اهتخسس '

 موكا يلع لخدت نا ىضتق#ت لياقتلا ةعوضوم تناك امل بر نال ( فطعلا ظ

 زعملاو ناضلا دلو ىلع قلطت ةلحسشلا نا معاد هدضو لياقتلا لبقت اهنال |

 ا ثلاو) مرد اهتلخسو هاش فل ذا نال .ريغص هناالا كاوا ناك ركذ

 ةئاملا بهاولا ) قئاثلاو لوالا عارصملا نم رك ذبامو هلبق رك ذ اب ىا ( هما /
 ىلا ةراشا هف (هحودمم ىا اهلافطا اهفلخ ىح زب اذوع اهدععو ناحهلا |

 (ئأ ( ةئالآ :بهاولا ) ءاتسسلا داي 0 اهلا هحدم نوم ا قود الا نا
 ددجتلاو رارمتسالا قي رط ىلع تقو لكىف ىنعي ةعاسف ةعاس ةئاملا سهي ىذلا

 هبهوام نوكي نا عنمبالف ةرثكلل لب رصحلل سيل انهه ددعلاو ١ ةئام نم رثك

 تائيدحلا لبالانم ةئام دهعّس ادنع بهي هنا 3 ودمملاج دمةيشاخلا ىف و «لقاوا

 اذه لثم فالخم دج وت ام اريثك ةئاملا ذا ةثاملا نم نعا اذهو اهلافطا عم جاتنلا

 رك ذملا عج هيف ىوتتسي ضيبا عمج ( ضيبلا ىا ) اهدبعو ( ناجهلا ) ديلا
 ةقان عمج ( قونلا نم ) ءايلا لجال ءافلا رسسك هنا الا رمحو محا لثه تنؤملاو

 كلفلاك(دحاولاو عما ) ناحهلا ىف ىا (هيف ىوتسي ) واولا نوكسو نوتلا مضب
 ادرفم نوكي فارصلتم ناكاذاو ا 7 نوكي لاح نزو لع هئزو ناك اذا هناك

 نوكي لفق نزو ىلع ناكاذاو اعمح نوكي دسا نزو ىلع ناكاذا كلفلا نا ا |

 ٠ اهيف ةيعمجا ىنعم رابتعا ىلع ىنعي ىنعملا رابتعاب ( ةئاملل ةفص ناجهلاو ) ادرف ,
 ١ لع ءانس اماو تسلا تهذم اذهو ةدلأى قاقتشالا طارتشا مدع لعب

 ١ ضيا ةّثاملا ىنعملاف اهيف قاقتشالا اوطرش مهنال قتشملاب لوف روهملا بهذم
 | هنف رثكتلاو ريهنا ىلع ثحلل ةئاملا ركذ نال'لكلا لدب (اهنم لدن وا ) قونلانم

 لوالاف سيل حدم ةدايز هيف نال قيلأ ىنعملا اذهو ريثك هبهو ام ناب حدمللوا ظ ١
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 .فطع جلاب( اهدبعبهاولا فطعلارابتعاب ىنعملا راصق ) ريثك رباح اقلطم راحلا
 ىا ( وهف ) اهدبع ٍبهاولا هيلع ىوطعملا مكح ىف فوطعملا نال ةئاملا ىلع

 ةفص فاضملا نوكىف ىني ( ديز براضلا باب نم ) نوكي اهدبع بهاولا
 بهاولا ىا ( كلذ عنتميال امكف ) درفم مسا هيلا فاضملاو ماللاب ةفرعم ةدرفم

 ناكناو غيلبلا هزاحا امل اعنتمت ناكول ىتح ( ءاغلللا ضعب هب ىتا ثيح) اهدبع
 ( هنع ) هسشن ( فنصملا ٍباحاف ) ديز براضلا ىا ( اذه عتتمال ) ةطساوب

 ( ِهِلِوَس ) ديز براضلازاوج ىلع ىشعالا رعش ىف عقو اع ”ارمنا لال ا نع ىا

 بهي بهو نم لعاف مسا بهاولا ( اهدبعو ناجهلا ةئاملا بهاولا فعضو
 لآ( 0 ) ةلالا بهن ىذلا ىعلاو لجرلا براضلا ليم هلوعقم ىلا قاضضم

 فيعضتلا نم ال فعضلا نم فعض نا ىلا ةراشا هيف (فيعض لوقلا اذه )
 تاثا لع (هب لدتسي كح ةحاصفلا ىق.ىوش ال ) ضعبلا هللا بهذ اك

 هب لدتسي ىتح اهيف ىو فيكف احبصف نوكيال فيعضلا نال دعاوقلا
 ةفص لكل ثماب دارا ( ديز براضلا لثم )امل ناس ( عانتما نم تفيعاملا)
 ( ةدئافلا مدعل) ورم بورضملا لثم ملعلا ىلا تفيضا ماللاب ةفرعم ةدرفم

 ( ةفاضالا )هذه ( ىف )اعيمح امهيفوا هللا فاضملا وا فاضملاىف اما ةبولطملا

 بوش )باوحلا اذهىف ىا ( هيفنا ) كيلع (ىنخنالو) ىهاظ اهيف ةدئافلا مدعو
 ىعدملا ىلع ةعجارم ةحار باوحلا اذه ىف نا ىنعي ( بولطملا ىلع ةرداصم

 0 ناقلا ارح ةحقتلا لفج ىا:ليلدلا نيل ارح ىوعدلا لعج ةرداصملاو

 وهو مصخلا ليلد لاطبا ىلع فقوتي ديز براضلا عانتما وهو بولطملا تايشا |
 | راذتعا اذه ( مهللا ) اعجارتف بولطملا تايثا ىلع فقوتب هلاطباو ىثعالا رعش

 لاقبو ةردللااو ةلقلا عضوم ىف لمعتسي امنا هنا ٍلعا  فعضلاب مطاع هم ظ

 | عقاولاو هتايثاو كلا نس :لصاخلا ًاطخلاو مثالا ىننل ا

 ظ ىمالك ناف براي ىنذخاؤت ال هاننعف ادنز ١ الا مهللا موقلا ىن ءاح وحن هفالخ

 | ك1 بر غ هف نوكينا نم ءانكسا انهف ٠ ءانشتسالا ىلا جاتحب لب مات ريغ لوالا

 ١ فيعض ) تنبلا اذه ىا ( هنا ) فعضو هلوش ىا ( هب دارملا لاش نا الا)

 '0000 ارجل لعاذالد هنوك ىف تعض كيلا اذه نا ىعب (هب لدتسالاىف .
 نولطملا لع ةرداصم بوش هنف نوكبال ذئنْش اهيف ىوق هنال ةحاصفلا ىف ال دز |

 اهدبعو نا هيف حرصي مل (هناف رحلا ىلع) تنبلا اذه ىف ىا ( هيف صن الذا )

 نوكف اههدنع فهاولا تففطعلا ةطساوب ريصي قتح هئاملا ىلع ىفوطعم 0 |

 لحم ىا ( لحم ا ىلع المح ) اهدنعو ىا ( بصتلا لمتح ) هناف دبز براضلا لثم
 ا ل نآل ىلوا هجوتلا اذهو بهاولا لومفم اهتاوكل الخ ةبوصنم اهنال هامل

642 
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  مدقمىنلا ناب بيجاو هريغىلعايف ن فلل مدع ا طقف فيشختلاوه هنف نكلام

 ِْ ناالا (هنكل) فنصللاهلعف مذ ىعرم لالدتسالا ىف ئرت 5 ذلاسرتلاف تايثالا ىلع ْ

 | قحاللا نيب لصفلا مزلي 20 تجار إل هررغتلا اذه نا حا يملا
 (عار ,ةللافاللخ )) هيف ثحسلل هريخ ا: بجي هيف ثحبلا رن *ذ ءوشلا نالو قوحلملاو

 | الالدتسا ( دز كراضلا تالا ز وجسمناف ) اذالخ هنف روهما ءارفلا فلاخ ىا

 لوخد نا مهوت )ءارفلا نال ىا ( هنالاما ) هلو حراشلا اهلصف ةلدا ةعبرا دحاب
 | ىا ( ةفاضالا دعب وه اما ) ديز براضلاف ٍبراضلا ىلع ( فيرعتلا مال

 لص ) هيلا فضا ماديز براض ناكف دير ىلا ترام هفاضا دعب

 نكت مف ( ةفاضالا سس ) فاضل انم ( نوتتلا فذحن ١) ادج ( فنفختلا
 ىلع هش اس هفاضألا نا ىلا بهذ ىنعي ( ماللاب فارع مث ) هعئاض ةهفاضالا

| 
 ظ
 ظ
 ا

| 
 ظ 01 ةفاشضالا/ ناوكبت اده ىلعو كرا اذه لثم حسمحصتل م اللا لوخد

 | لوخد نال اهئاق مدع ماللا لاخدإ دعب ١ مزلي هنال ءادنبا ةديفم تناك ناو ءاش

 | ضرتعاو + ءاَقب اهل اضراعم نكي )1 اهتدن افل' اًضاراعم نوكي كب ماللا

 ماللا لوخد لوش نأ صهاطلا ناب فن رعتلا مال لوخد حراشلا لوق ىلع

 ارك فا 0 مقوال بفرعت ةادااآل ل

 ا

 ْ ا اذه نان ىا تارد 6 مقر لد ا

 ( ماللا رخأتب لوقلا نال ) ميقس لب ( ميقتسم ريغ ) ماللا ىلع ةفاضالا ميدقت
 رصبلا سح سملاب دارملا زيبمت ( اسح ) ماللا ةفص ( ةمدقتملا ) ةفاضالا نع

 | ( هفاضالا ىلع ) ةفاضالا فال ظوفلمو سوسحب ماللا نا ىنعي طفللاو

 !ِ هب لدت_ب هقشح الو !ىهاظ هل ليلدال ثنح ( ءاعدا درح ) ةمذقتملاب قلعتم

 اسمح ةفاضالا ىلع ةقباس ماللانا ىرت انال ( ىهاظال فلاخم) وه اذه عمو

ْ 

 | 5 3 ماللا ايل نيونلا باهذب ميكحلا دعإ تنل اعنا صهاظااىف ةفاضالا نال

 ناو ماللا فو حج سم صهاظ الو عطاق ليلد الب اهيلا نيونتلا فدح بسب

 ا مم روج هول 7 مال خف نك هاجت ليط نكي

 رعش ىف عقو ملام وب هتفص ىلع كل ]1 مدقتل تافضلا ققحم ىلع قياس تالا

 ةيسرافلاب هل لاهو راهتلاب رصين و ليالاب رص مل ىعاش مسا وهو ( ىنعالا
 ناف اهدبعو ناجهلا ةئاملا يهاولا) ال هلوقىف ام ناس ( هلوق نم) * روك بش#
 هلوقل اهيلا افاضم اهنوكب ةرو رجلا ( ةئاملا ىلع فوطعم رجلاب اهدنعو هلؤق
 ةداعا الب: رورحلا رهظملا لع فطعلا نال هجولا نسحلا لثم هنوكل بهاولا
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 م ه4 رز

 فرظ مزلتسالا كلذىف اهمسا حتفلا ىلع ىنبم لخدو سنحلا ىننلال (صيصختلا

 قلعتم ءافتنال ىف ماللاو مازلتسالا كلذ ىف دوجوم لخدال ىا اهريذ رقتسم

 دوجوم صيصختلا ءافتنا لخدال هربدقت هلعاف هنا ىلع الاه عوف سعال مسأب

 اهمسا عم ىهو رادلا ىف ناكل جر ب رخال كلوق لثم مازاتسالا كلذ ىف نئاكو

 دربالف لعاف اهنا ىلع الح ةعوفسم اهربخو اهمسا عم ىهو نا ربخ اهربخو

 ( ةهج نم ) 6 و ادهج لآ ملو .لمات ليلعتلل هيف ماللا نوكت نا كل مهشالو
 ةراشا هف طقف ظفللا ىف ( اضخم دشضت ) ةيظفللا ةفاضالا ىا (اهنا) لجاو

 00 نالا لع قاثلاو والا لع لوألا فوطبم عنتماو زاح هلوق نا ىلا
 © زاح ١ طقف ظفللاف فيفختلا ديفت هيظفللا ةفاضالا نا ىلع لدب امم اضرا

 ايراضلا ) لثم ىنثم تناكءاوس ماللاب ةفرعم ةفص هيف فاضملا نوكي ( بكرت )
 0000 1( 7 |وراجلا )الثم . د زعانجوا هجو انسخلا( و ديز

 فذحب ) ظفالاىف ( فيفختلا ) وهو ةظفللا ةفاضالا نم دوصقملا ( لوصحل )
 ةفص هيف فاضملا نوكي (بيك رت ) 6 عنتماو إل ءجسامل ةفاضالاب امهيف ( نونلا
 لثم الوإ املع ناكءاوس ماللانع درجت مسا هيلا فاضملاو ماللاب ةفرعم ةدرفم

 نم دوصقملا ( فيفختلا ) لوصح ( مدعل ) هجو نسحلاو 6 ديز براضلا) |
 فلالل طقس اتا ) بكرتلا اذهىف ( براضلا ني ونت نال ) ةظفللا ةفاضالا

 ريكتلل نيونتلاو كتي رعتلل ماللا نال هيلع في رعتلا مال لوخدل ئا (ماللاو
 طقاسلا نال ( ةفاضاللال ) نيوتتلا لوزي ماللا تلخد اذاف امهعاّمجا ليحتسف
 عيضتف ةدنأف ةفاضالا ىف نوكيأل فيضا اذاو ايناث هطوقس نئكميال التوا
 زاوجىف ىا ( عب رفتلا اذهىف لخدال هنا كشالو ) هتفاضا عني نا بجوف
 ( صيصختتلا ءافتتنال الو فيي رعتلا ءافتنال ) ىناثلا عانتماو لوالا بكرتلا
 امهئافتنال لخدالانههو لوالا في رعتلاف هدحو صيصختلا ءافتنال لخدال اك

 عيرفتلا اذه ىف ىا ( هيف ىنكي لب ) هي رعت روصتسال ماللاب فرعملا نال اعم
 عنتمم ىناثلاو رئاح لوالا بيكرتلا نال ( طقف ) ظفللا ف ( فيفختلا دوجو )

 هنا ىلع ىا ( أذه ىلعو ) الوا فيررعتلا ىنتنا ءإوس اهمدعو ةفلا لوصحل
 ىلوالاو ( سسنالاناك) صيصختلا ءافثنال الو في رعتلا ءافتنال هيف لخدال

 ديز ابراضلا زاح همث نمو لوهو لوالا عيرفتلا ىلع ( عيرفتلا اذه ميدقت )
 عنتماو هجولا نسح لجرب تررم زاحو ديز براضلا عنتماو ديز اوبراضلاو

 احب رصروكذمظقف فيفختلاوهو عب رفتلااذه لصانال هجولا نسح ديزب تر رم
 ال را ةماعم اهب نيتلا ءافتناو فيقحتلا ةذافاوهو لوالا عي رفتلا لصاو

 نالو رمضملا لع عرفتملا يدقت نم ىلوا نوكي حرضملا ىلع عرفتملا يدقتف

 ظ

 كك
000 



 ا هو

 هيلا فاضملا ناكاذا فاضملا في رعت ىا (اهب رعت ) ةفاضالا كلت ( دغت م) ةيظفللا |
 ةيظفللا ةدافا بوجو نيرما ىلع ىنبم هزاوجو ( بيكرتلا اذه زاح) ةفرعم ,

 6 عتتماو ) اضيا هيف دجو دقو فيرعتلا اهتدافا مدعو هيف دجو دقو فيضختلا

 | اهناعمةقباطملادوجو مدعلةف رعملاةفص هيف ةيظفللا ةفاضالاب فاضملا ن نكي(

 | ولف) ةفرعملا ديزل ةفصدنا ىلع ن محلا رجم حهج ولا نسح دب زب تررص ) لثم طرش
 | ةفرعم هيلا فاضملا ناكاذا ىفاضملا في رعت ىا ( ان رعت ) ةظفللا ةفاضالا ( تدافا

 | ةقباطملامدعل احر يغوهو (ةركتالةفصةف رع ان وكموزلل لوالا ) بيكرتلا (زجبمل)
 ' هب فصو ام نوك عم ةفاضالاب ةف رعم َدئنيِح فاضملا نوكي هنال اريكستو ان رعت هيف
 | قاضملافي رعت تدافانيح ىا (نذا ةفرعملان وكل ىناثلا ) بكرتلا (زاخلو) ةركك

 ْ انس رمت اهاطتق هقايضتالاب هق رسم ةفصلا و اف ردم فوصوملا قال( هك ريال هك

 | لاق ثيح ىدنهلا هدروا ردقم لاؤسل باوج اذه ( دارملاو) زوجن نا ىتنف
 | في رعتلامدع ىلع ىنتس مالكلا اذه زاوجو روك ذملا رصحلل ةراشا مث لبق ناف

 'ةللا زاقملا ن1) صصختتلا اهتدافا مدي هل قلعتال ثنح روك ملا رصحلا ىلعال

 | (بوجو ) اهنم دحاو لكال ( ةثالث روما عومم ) همث هيلا راثملاىا ('وهو هم
 هنال بصللاب ( فيقختلا هظفللا ةفاضالا ةدافا ١) ضعبلا لدب روما نم لد

 (:مزاتسي صصختلا ءانتتاو:) نوح 2 تلمع( تفيارغتلا ءاقتناو ) لوعتم

 هلوق وهو ًادتملاربخ اهريخو اهمسا عم ناو نا ربخ ةلمخلاو همن هيلا راشملا ىا |
 / ارظن هجولا نسح لجر. ترص هلوق ؤهو ( لوالا سك رتلا زاوج ) دارملاو

 | هلوق وهو (ىناثلا) بيكرتلا ( عانتما) اضيا مزلتسي ( و) لوالا سمالا ىلا
 | نم ىا ( كلذ نم مزايالو ) ىناثلا ألا ىلا ارظن هجاولا نسح د نب تررح

 | دحاو لكل ) مزلياللعاف ( نوكي نا ) ةثالث روما عومجم همنب هيلا راشملا وك
 ءافتناو فيقختلا ةظفللا ةفاضالا ةدافا توجو ىخ ىتلا ةثالثلا ( رومالا كلت نم

 نوكي نا مسا هنال عفرلاب ( لخد ) صيصختلا ةدافا ءافتناو في رعتلا ةدافا
 ' ىناثلا بكرتلا ءافشناو لوالا بكرتلا زاوج مزلتسا ىف ىنعي ( مازاتسألا كلذ ىف )
 ١ مزاتسملاو هف دوجوم وهو فيفختلاةدافا بوجو لوالا زاوج مزلتسملانال

 | عانتمالاو زاوحلا ىف صيصختلا ءافتنال لخدالو في رعتلا ءافتنا ىناثلا عانتما

 . مزاتسالا ( نوكي نأ زوجي لب ) صيصختلا دجوب مل ناو عنتمرو زوجم ثيح

 ا

 , ءافتنال مازاتسالا كلذ ىف لخدالهنا ) ادورو درب درو نم مولعملل ىنبم ( درب الف )



 سعت ه1 ل

 لعافلاب لصتملا ريمضلا ىا (ريمضلا فذحن) نوكيو فاضملا ىلا زواجي مل ثيحح |
 ارتتسم هلعج لب ايسنم ايسن هف142ال ىنعي ( هراتتساو ) فوصوملا ىلا عجارلا

 ةفصلا تقيل اممسن قذح ول ىتح قوطوملاب ةفصلل اظيار هنوكل ( ةفصلا ف )

 عفر ( همالغ مئاقلا هلصا ناكمالغلا مئاقلاك) هقيقحت ىتأيس ىلعام حبقتف ةطبار الب
 (همالغنم ريمضلا فذح) لوصوملا ىلا عجار هيف ريمضلاو هلعاف هناىلع همالغ |

 فيضااذا لعافلا نعولخم الثل (متاقلا ف) فذحال ريسفن فطع(رتتساو) فيفختلا .

 مالغلا ىلا ىا ( هيلا مكاقلا فيضاو ) لصالا هنالو زرابلا نم فخا رتتسملا نال |
 . مئاقلا راصف ( طقف هيلا فاضملا ىف ) فيفختلا الا لعفب ال كلذ لكى ا ( فيفختلا )
 فاضملا ىف اماو) هملا فاضملا ىناح ىف فيقختتلا لوصحل لعافلا ىلا ةفاضالاب مالغلا
 ثلاثلا مسقلا وه اذهو ىاضملا ىفوا هيلا فاضملا ظفل ىلع فطع ( هيلا فاضملاو

 ريغ فيفختلا لوصح ىف نيبحاصم امهنوك لاح ىا (اعم) فيفختلا ماسقا نم
 هنال عفرلاب ( همالغ ) نيونتلاب ( متق هلصا مالغلا متاق ديز وحن ) اهدحاب صتخم

 ىذلا لعافلا ىلا مكاق فضا مْ ديز وهو فوصوملا ىلا عجرب ريمضلاو هلعاف

 لصاح متاقوه ىذلا ( فاضملا ىف فيفختلاف ) قباسلا لمعلا ىلع ءانب همالغوه

 لصاح مالغلا وه ىذلا ( هلا فناضملا ف ) فيفختلا ( و ني ونتلا فدحتب )
 0001و ملعلا نم ربخلا لقت 21( هزاتتساو )هنم (رمضلا ف ذحم)
 نايبقلاو ام اههف فيتحتلا لضحل زرانلا نم تفخارتتسملا نال( ةفصلا قف )
 جات الف لوعفملاىلا فاضي ىدعتملانال مزاللافدولاىف الا نانوكيال ناريخالا

 ةدافابوجو) لجاو (ةهج نم ىا)6 همن نمور دبز براض لثم لقنلا اذه ىلا

 ىعرج ةماجح  ىعاشلا لوق لثم تافاضالا عباتت لبق نم بيكرتلا اذه ( ةفاضالا

 لحنالاده لثمو كبر ةحر كد ىلاعت هلوق هنمو د: ىتحسا لدنملا هموح

 0| ٠ ردصلاو ( فيقحتلا ةظفللا ) رحتملا ظنلا ىف دجيو دقو ةحافصلا
 فيررعتلا نم دحاو لك ءافتنا ) ب وجو ةهج نم (و) هلوعفمل بصانو هلعافل راح
 رثالانملالدتسااذهف عانتمالا و زاوحلا ىفةعب رالا ةلثمالا ف فلتخا(صيصختلاو
 ةقرعملا ىلا ةفاضملا ةفصلا نوكت (سيكر) (زاحإ هلثم ىف فراعتملا وه امرئؤملا ىلا

 "00017 ١ لثم كني رعت ةدافا ءافتناو بنا نعتلا دوحعو ىلا ارظن.ةركتلل ةفض هبف

 (اهلومعم ىلا ةفصل ةفاضاب ) لجرل ةفد هنا ىلع نسحلا "رحب يهجولا نسح لجرب
 ةفاضالاءاهنال ةرك اضيا ةفصلا نوكب ( ةركنلل ةفض اهلعجو ) تف ع ا اهلعاف
 هللا فاضملا ةرج نوكي اذك و لاصفن الا ىلع ىنعملا نوكل ظفللا ىف ايفحت الا دهن ل

 ةفاضالا ئا ( اهنا ) لجاو ( ةهج نف ) لصالا ىف اعوفرم هنوكل ىلصا ريغ

 ( ةظفللا )
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 عفرلاب ههجو نسح ناك لصالا ىف هنال (اهلعاف ىلا ةهبدشملا ةفصلا ةفاضإ
 فلالا ضكوعف ههجو نسح راصف ةفدكلاىف.رورحلا عضلا نكت ةساف فيضا مث

 ىلع نييناحلا نم فيفحتلا لص هجولا نسحب راصف ريمضلا كلذ نع ماللاو,
 حراشلا الو فتصملا هل لشي مو لوعفملا مس |ىف رادلا رومعم وحن و ءىجيسام
 ةفاضالا )6 ديفت الو إل لمات 3 ءافتك اقافتا ةيظفل هتفاضانا عم

 فن رعت ديف ال ىنعي ( اش رعت ال )  افيضفخت الا ) دئاوفلا نم ( ةدئاف هظفللا

 اضيا دش ال 0 (اصصخن الواإ هفرعم هللا فاضملا ناك اذا فاضملا

 فيفختلا الا سيل اهتدئاف لب ةرك هيلا فاضملا ناك اذا فاضملا صيصخت

 كاسل 7 اظفل لاصتا اهبف ناكناو ( لاصفنالا ريدقت ىف اهنوكل )

 نوصنم وهو لوعفم اماو ارهاظ ارورخجم ناكناو عوق سم وهو لعاف اما هبلا

 فيرعتلا نم ايش دفتم ىونعملالاصتالا اهيف تاف اذاو دئازلا فرحلاب رو راك

 ةراشا هبف ( ىنعملا فال ) ( ظفللا ىف )ل افيفخت الا ديفت ال لب صصختلا وا
 اهتدافأ ول ةيونملا ةدئانفلا رسق و ىنملا ل امش ديفت ال ىا رصللا ةئاف حلا

 ىفاك ( ظفالا نم طقتي "ام ءازاب لقعلا ةظحالم نع ىناعملا ضع, طقس ناب )
 راح ىتتَم ناككف :نب وتلا: ةلباقم“ ف ءىثلا اراض ىعم نم ظقسن ا د ز' نراض
 لحدا ىتب و ةدنثلا طقس هفاضالاب نيونتلا طقس املو د.دشلا برضلا نيوتتلاب

 (هيلع ناكام ىلع ) ةظفللا ةفاضالا ىف (ىنملا لب) دحا هب لَه مل اذهو برضضلا
 | لعفلاب تافصلا هذه ةهباشم نال كلذو ( ةفاضالا لبق ) لوعفملا وا لعافلا نم
 ْ . ةهباّنشملا رثا رهظيل ىلوا اهيف بصنلاو عفرلا عم لعفلا لمع نوكيا ىتبنف ةوق

 ْ اهتنعرف راهظالو اضيا اهتفاضا زاح اذهلف ىظفللا فيختتلا ىلطي هنا الا اهتهافو

 | امىلعو حراشلا هندبام ىلع ماسقا ةثلث' ىلع ةفاضالا هذه ىف ( ىطفللا فضختلاو )

 ١ زواح مث يحب (طقف فاضملا ظفلف) فيقختلا كلذ نوكينا(اما) لعفلا هيضتش
 ١ ( ةقبقح ) فاضملا نيون ىا ( نيونتلا فذحب ) نوكيو هيلا فاضملا ظفل ىلا

 ةفاضالاب قلم اهنأ لم نشا * ىشب ةفاضالا لبق اطقاس نيونتلا نكي مل ىنعي
 فرصنم ريغ هلعجم ةفاضالا لبق اطقاس نوكي ناب ( امكحوا دي ز براض لثم )
 ا ( هلأ ثيب اوس ليم )امكحب تيا ١ كل الكفل اطئقاس ناك ناو. سوت لف
 طقفشس وواساو دخلا ينم نراو ىلع ججاوح هلصا جح نم جاح عمحجاوح ناف

 نوتلا كلذ طفلي داامكج كيا ١ كفرطنم ريغ اوكلا هن نر وكلا

 ىنون ) نوتتلا فذحم هلوق ىلع فطع ( فذحنؤا ) رمحا اذكو ةفاضالاب
 ىلع فطع (اماو ديز اوبراضو ديز ابراضلم ) ملاسلا رك ذملا ( عملاو ةيئثتلا

 ( طقف هللا فاضملا ظفل ىف ) فضختتلا نوكي نااما ىا فاضملا ظفل ىئاما هلوق
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 ءاملا نع تايلاخا رايدلا و # ىلاخلا ى ءابلا حتفب عقلب عم رايدلا ةفص ( عقالبلا )

 قدزرفلالوقو تاناويملاو ناسنالا نع ولن اامهنع والا مزاتسي وتابنلا عاوناو
 اي راشالا هبسمح كرداو امسق # هرازا ءادب تدقع ذم نلازام د

 هيلع هلوق نم ) مالسلا هيلع ىنلا نع لوقنملا ربخلا ىا ( ثيدحلا ىف ءاحاماماو )
 هدودعم ىلا ماللاب قرعملا فلالا ةفاضاب ( رانبدلا فلالاب )ام ناس ( مالسلا

 ( لدلاىلعف ) اوق دصت ىا ازاوج ىوذحلا لعفلاب قلعتم هف ءابلاو دب رجتالب
 ردا لع ثحلا فلالا رك دامتاو لكلا نه ضعلا لدي رانيدلانا ىلع لومحق ىا
 ١" لا بلع هنا لع وا مجاردلا نو هنم الدب هدعب راسدلا نك ذ هب رعشن
 هنيف وهام فلالانا لعب مل فلالاب اوقالصت لبقامل هلال ريسفتلا ىرحب ىرج

 فاضم فلالا نا ىلع لمح ال ىا ( هفاضالا نود ) هل زا فاطع راسدلا لع

 اذهو حيدفلا ريغرايتخا ناكلالاو نويفوكلا هيلا بهذاك دب رج الب رانسدلالا .
 هحاوزا ىلعو هيلع هللاتاولص هجاوما نم ةحشر هغالبلا رح نم ناش نم سل

 الا درك نا نائع اهتنيرت ىا (هتسراع) ( ةظفللا ) (ةفاخالا) و )
 اهلق هلوعفم وا هلعاف ىنعي قتشملا كلذل الومعم هيلا فاضملا نوكي ناو اقتشم

 ةيظفل ةفاضالا نكت مل اهالكوا امهنم دحاو دجوي مل ناف اهدحا ىلا فاضن مث

 زاحم قالطالاف ( فاضملا نوكي نا ) هلوش لوالا ىلا راثاو طرسشلا مادعنال

 اما فاضملا لعافلا مسا ةثالث اهيلع قفتملاو ةقتشم 6 ةفد )ل ةلوالا ةقالعب |
 ىلا ةفاضملا ةهشملا ةفصلاو هشان ىلا فاضملا لوعفملا مساو هلوعفموا هلعاف ىلا |

 لب (ةفص نكيملاذا) ىذلا فاضملا نع ىا (ا<©) 0 اذهب ( زارتحا ) اهلعاف |
 ىاثلا ىلا راشاو ةضف متاخو ( ديز مالغ ) كلوق ىف مالغ ( وحن ) اضحم امسا ناك
 ةفاضالا لق اهلوعفم وأ اهلعاف 4 اهلومعم ىلا ١ ةفصل ةفص © ةفاضم ) ٌهلَوَش
 فاضملا نع ىا (امع) لوقلا اذهب ( زارتحا) ةينوكلا ةقالعب زاحم قالطالاف
 ىنعب ( اهلومعم ريغ ىلا ةفاضم ) ىنعملا راتعا ثيناتلاف ( كتاكاذا ) ىذلا

 ةيونعم ةفاضالا نوكت زا اهل الوسلا الإ كي ى :ءالا لإ ةفاضم ةفص
 ةفص فاّضملا ناكناو لومعملا ىلا ةفاضالا وهو ةيظفللا ةفاضالا طربش ءافتنال

 ميرك) كلوق ىف ميرك ( ورصم عراصم ) كلوق ىف عراصم ( عر هقتشم
 ناكناو لعافلاوا ه.لوعفملا ىنعع ةفصلل نياومعع اسل دللاو رضملاناف ( دلبلا
 برض لثم هف رظولا افاضم نوكف ةيفرظ ةفاضالاف هيف الوعفم امهنم دحاو لك

 مسا ةفاضا لبق نم ) اذه 6 ديز براض ) كلوقف براض 6 لثم ل مويلا
 فيضا مث نونتلاو بصنلاب اديز براض لصالا ىف ناكهنال ( هلوعفم ىلا لعافلا

 ليبق نم) اذه عهجولا نسحرل كلوقىف نسح وحن ع و ) فيفختلل هلوعفم ىلا
 ١) ةفاضا 6 .



 451:15: كاد ىوحتتشيم مدعم و

 فيرعت لاوز) ةلثمالا هذهىث ىا (اهيف لب ) ةف رعملالعج ىا ( فرعملا فيرعن )

 ' (لوصحو ) ريخالاىف ( ةفاضالاوا ) ةثالثلا ف ( ماللاب لصاخلا فيرعتلا وهو
 ١ (ةيلمعلا)لصاحلا(في رعتلاوهو ر خف ني رعت) لوصحاهيف ىا لاوز ىلع فطع
 نيح) ةلثمالاهذهن اف ىا (اهناف) اهلبق لصاحلا فيرعتلا لي زتناثعضو ةيملعلانال

 ةيملعلانا انلقامل ( ةفاضالاو ا ماللاب اهتيمولعم ىلا ةراشالا اهبف قت ملام العا تراص
 ةيمواعملا ىلا ةراشالا وهو لوالا عضولا ىضتقم تلازا ايناث اعضو تن اكامل

 لوالا عضولا ىضتقم ليزتنأ ردقت مو ايناث اعضو نكمل اهناف ةفاضالا فالخم

 ةيملعلا فالحب زئاح ريغاذو نيفي رعتلا عاهجامزل ةف رعملا ىلا ةف رعملا تفيضاول ىتح
 | ىنعي (رخآ فني رعب في رعت ليدبت) مزاياه (لب فرعملا فيرعت اهيف مزليالف)
 عامجا م زلبي م ىملعلا يرعتلا هلدل لصحو قاضالاوا ىئاللا هر عتلا لاز

 ىا «هزاحااموإ خساونلاك رخا فيرعن ةدافاو فيرعت ةلازا مزل لب نير عتلا

 ( بكرت ) ( نم نويفوكلا ) هزاجا ماللاب ف رعملا ةفاضا هيف ىذلا بيكا
 ١ فرعمهنا عم ٍباوثالاىلاةثالثلا فيضا ثيح (باوثالاةثالثلاالامو هلوقىف امن اس

 | ( ددعلانم )) باوثالا ةثالثلا لع فطعرجلاب« ههبشو إل دير جت ريغ نم ماللاب
 فاضملاو فاضملا نا ههجو هدد رن الب ( هدودعم ىلا فاضملا ماللاب فآةرعملا )

 ضرغل .هبلا فاضملاب ءىح و هسنلاب دوصقملا وه فاضملاو ىنعملاف نادحتم هللا

 ١ هباذثيح نم اش رعت هسنلاب دوصقملاف رعف وه سنج ”ىا نم فاضملانا ناس
 ”ّىا نم ف رعملانا نيس ضرغل في رعتلا دعب فيضامت هريغ نم اراعتسم اش رعتال
 دير حت الب ةضف متاح ازاوج همازاتسال حيحصب سيل وهو ىضرلاىف اذكوه عون
 ( اسابق ) (فيعض )) ( رانيدلا ةئاماو مهاردلا ةسمخاوحن ) دحا هب لهل و اضيا

 ام ناب (موزل نم رك ذ املف اسايق) هفعض (اما الامعتساو ) زيبقلا ىلع بصن
 لبق لصاح اذو فيرعتلا سنج ةفاضالاب دارملا نال ( لصاملا لصحن )

 (اماو.) لصحم ال .اذو .لصاخلا ليص# لوك تن رعتلل بيضا ,اذاو .ةفاضألا

 ةفاضالا دنع ماللا ىذنم (ماللا كرت نم ءاحصفلا نع تيئاملف الامعتسا) هفعض

 ( ةمرلاوذ لاق ) ءاحصف ريغ موق نع هولدن مهو
 * عجاور نيضم ىتاللانم ز الا له * امكيلع مالس ىملس ىى زنم ايا *
 د عقالبلا رايدلاو ىفانالا ثالث ىمعلا فشكيوا ميلستلا عجري لهو 0

 عضو. ىتلا هثالثلا راحالا نم دحاو ةزمهلا مضب ةيفئا عمح ( ىناثالا ثالث )

 ( رايدلاو ) ديرحتلا دعب ىف اثالا ىلا ثالثلا فاضاو ىفاثالاب اهفضو اهيلع ردقلا
 دساو دساك رودو لاججو لبجاو لبج لئثم ةزمهلاب رؤدا ةلقلاو ةرثك عمج



 هت همر يس
 رت ا جا هتان هج هود موو دج هدوم عصر

 ( ريغنم) مالغك ( هسفن ىف ةركت ) هتفاضا ديزاام ( ناكءاوس ةفاضالا دنع)
 ( فيرعتلا نع تدرج ةفرعم ) هتفاضا ديراام (ناكوا دير جن ) ىلا جابتحا

 ١ ةفاضالا ىف( ديرحتلا بجو امتاو) نشاسلا نيهيجوتلا دحا ىلع ةفاضالا دنع

 | ديرجتلا دعب اهتفاضا زوج ىتلا ( ةفرعملا نال ) ديرجتريغنم فضيملو ةيونعملا
 (0010 لإ بمضا ول ) اهنآل' ةركتلا ىلا فإ افرعملا ىلا فاضي نااما نيمسق ىلع.
 ةفاضا ىا لمعلا اذه ( ناكل ) ةفاضالاب لجر مالغلا لثم دد رج ريغ نم
 هاا !اةفانألاب لصاملا (صيصختلا و و نئدالل الط ) ةركتلا ىلا ةف رعملا

 صصخم صيصختلاو نيعم فيرعتلانال ( فيرعتلا وهو ىلعالا لوصح عم )
 حبق ىلعالا لوصح دنع ىندالا بلطو هريغ نم ىوقا نيعملانا كشالو نيعي ال
 للعالا دوجو عم قدالا نلط ى هسفن عش نأ لقاعلا ناش نم مرسل هبال ادح

 ديز مالغلا لثم ضرفلا ليبس ىلع ( ةفرعملا ىلا تفيضا ول) اهنال (و) هدنع |
 ىضرلا ىفو * لصحلال وهو ( لداخلا ليصحن )اضيا اذه( ناكل ) ةفاضالاب
 '00]| 5 | دا وهو قاضملا تف رعت « رعملا ىلا ةفاضالا نم: ضزغلا نال
 ا ل لا صيخل ةركلا ىلا ةفاي الا نمو لضاحلل الدصخم نوكف
 نيريدقتلا الكىلع ( ةفاضالا عبضتف ) * ىهتنا نييعتلاىهو ةدايز عم صيصختلا

 ةفرعملا عم فاسضملا فيرعت ىا (اهضيرعت ديفتال) اهنال ىا (ثبح) ٠
 نالف ةفرعملا ىلا تفيضا اذا اما ةركحنلا عم هصيصخم ىا (اصيصخنالو)

 ' هلا الو فارعلا دق الف :ركللا ىلا "تفضا اذاو لصحم ال 'لضاحلا

 ”او ١ هلآ فاضملاو ةرك ناضملا لوكت نا تفي رعتلا'ةذافا طرتش نال
 اا هك ردد هلوك دنع اههالك تاف دقق ةركن اهالك نوكي نا صيصختلا

 عاتتمالا ىف (املع, اهلعج نيب و ةفرعملا ةفاضا نيب قرفال لبق ناف ) دبر حتا نم

 وحن ىف) ءاوس امهيف ةروك ذملا ةلعلا نال اضيا ىناثلا عنتمب لوالا عنتمب اك ىنعي

 ةوراوذ ناورتوىشطعو ناشطعلئم ناورب 501 ىورت ريغصت (ارثلاو مجتلا
 ىرخالاىف نيالا دحاتمحعداو ءان واولا تلق اوبر أر ل عامجالا هو

 نبالاو ( سابع نباو قعصلاو ) ةعمتجم موجنل املع لعج مت ماللاب فرع مث
 لِقااذا هنال سابع نب هللا دبعل املع لعج مث ةفرعم راص سابع ىلا ةفاضالا
 سابع نب هللا دبعالا مهفلا ىلا ردابتال اذكه اههنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 مهلاشو مهلاح ام ىا (مهلاب ا ) قرفال هلوش قلعتم (ف رعملافيرعت موزاىف)
 فةرعملا ةفاضا اوز وجنملو (كاذزود) املع ةفرعملا لعجىا ( اذه اوز وج)
 لبق) ءاوس ةف رعمةف رعملا لعج ىف امهناعم امهنيب قرف ىاو ةركتلاوا ةف رعملا ىلا

 اهلاثثلاو سانع نباو قعصلاو ايرثلاو مجنلا ىف ىتعي ( ةلثمالا هذه ىف نا مسن ال

 ( فيرعت )



 ا :

 ةفاضالاب ( ةف رعم ) لثم ( ناك كلثم ءاح ) ءىبثلا كلذ ىف رهتشملا صخشلا

 كهبشوا كلثم ءاح هنع ىلاعت هللاىضر ةىلعلوا هللاهمحر ةفشنح ىبال لبق اذا مهلا

 ةعاحشلا وا معلا ىف ىنعي ( ىنالفلا ءىثلاىف هلئاع ىذلا) لم لاب ( دصق اذا)

 ىا (فاضملا صيصخم ىا) 6 اصيصخم )) ( ةيونعملا ةفاضالا دشت) 4و )

 لبق .اماع ناكنأ كعب هللا اضم مع فاضملا لغم نا انهت

 | اهتدافاف قبسامل ركلا ) (هييلا فاضملا) ( عم ) ابحاصم صوصخلا

 لياقت) ةاحنلا فرعىف (صيصختلا ناف لجر مالغ وحن ) ةف رعملاعم فيرعتلا
 ناك لجر ىلا هتقاضا لبق ) هتفاضا ديرا ىذلا ( مالغلا نا كلاشالو ءاكرششلا
 نم درفل اكولمم نوكي نال حلصي ىنعي ( ةأرما مالغو لجر مالغ نيب اكرتشم
 1 فضا املف ) اهنم دحاوب صنتخم ريغ ةآرعاؤا ناكالجر نات الا ماد

 ام نال ( ةأرما مالغ هنع جرخ ) هل اكولمم راصو لجر مالغ كلوقك ( لجر

 00 عفو رك أر مالغ نوكي ال لجر مالغ نوكي

 ةناءالا اهط رش 5 دا اهداف نام نم عرفا طاش بنل

 ١ ةفاضالا طرش ىا) 6 اهطرشو ال لاقف ةدئافلا مهالا دوصقملا نوكل هرخا

 والا درا ا( فاسل فقوتت امو اهنانمو (ةيونملا

 (همال فذح ) لجراي لثم ءادللا اذ وا مالغلاك ( ماللا اذ ) هتفاضا ددراام

 0 ١ :فراتعملا نم (ةفرعم ) هتفاضا ( نكي مل ناو ) كانه

 ىلعمنطع (دارملاوا) دوجولا دعب ديرحتلا نال دب رحتلا لال فنيرعتلانع

 هب دارملا وا هتيلحتو فيررعتلا نع مسالا ةيرعت انهه ديرجتلاب دارملا هريدقتر دقم ٠
 لعافلا ىلا ىناثلا ىلعو لوعفملا ىلا فاضم لوالا ىنعملا ىلع دير حتتلا نا لصاحلاو

 فريرعتلانمايراعو اد رجحهدوج و ىا(فيرعتلان م ولخو هد ”رجت ديرجتلاب )

 1 كاملا تارمّصلاك دي رجتلا ل مالا نأ فالس نأ هناَس نمو ديرحتلا |

 | هدب رجنحصي ىلا (فيرعتلا نم إ) اضيا فاضيالو ةفاضالا هناش نم سبل
 | ( ناكن اف ) ةيصخشلا مالعألا لواتيل فيرعتلا فرح نم 'له ملو 6

 0 ناب)ول فارعلا كلذ( 25 ورمعو ديز لدم (املع ناكناو) هادن فرحوا

 رخآ ىف هريسفت قبس ( مسالا كلذب ىمسي نم ةل نم ادحاو لعجب
 ١ ثحبم

 | اضيا اذه قس دق هب هحاص رهتشا فصو نع ةراع لعجن وا فرصنملا ريغ

 | ىلاخلا نال ديرحتلا (نكميال لب دب رحتتلا ىلا ) هيف ( ةجاح الف ) ةركك ناكلب |

| 
| 
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 هه هم. وس

 اذه لام و دحاوالا مهنم هل نكمل نا ديزل مولعملا مالغلا كلذوا ةريثك ناملغ
 ةدافا مكح ىا ( مكحلا اذهىرجحبسبلو ) هلوق الوا ةريثك ناملغ ديزل ناك ءاوس
 باوج ةفرعملا هيلا فاضملا عم اعضو ىاضملا في. رعت ىفاضالا بيك تلا ةئيه
 ةدافال ةعوضوم ىفاضالا بك رتلا ةئيهنا مكلوقنا هريدقت ردقم لاوس نع
 اهنال هلشو لثمو ريغ وح ضوقنم ةفرعملا هيلا فاضملا عم فيرعتلا فاضملا

 سلو ِهلوُه هنعباحاف ةفرعم هبلا فاضملا ناك ناو اصيصخن الو اًشبرعت ديفتال

 وهام لمشيل وحنىف حراشلا لاق امئاو ( لثمو ريغ وحن ىف مكحلا اذه ىرخن

 هذه فنصملا نئتسي لو كلذ ريغ ىلا كاوسو كريظن و كهيدشو كهبشك هانعع

 بلاغلا ىلع مكحلا ىو ةلياق هن وكحو انهب دادتعالا مدعل تاملكلا
 ام داو لك لعمال ىا ( ئردتلا دضال امهتفاضا ناف) ثكآلاو

 لأ 2 ينم بحلاو لك ناك ناو كا( ةف رعملا هيلا فاضملا عم اناكناو )

 ديز ريغدب زن ىنءاح كلوق ىفديز تاذ ةرياغمنال ( ماهبالا ىف امهلغوتل ) ةفرعملا

 ةرياغم فوصوم دوجؤلا ىف نم لك نال تاذ نود اتاذ صصخت ةفص تسل

 نا ٍمعاو ىضرلا فو *اتاذ صصخت ال ديز لثم ىفءاح. كلوق ىف هتءلثم اذكو ددز

 ةفاضا ةفرعملا ىلا ةفاضالاب فرعتبال ثرحب ريكتتلا اهيف لغوت دق ءامسالا ضعب

 كاوسو كهيبشو كريظن نم اهانعع وه ناكام لكو كلثمو كريغ وحن ةقيقح
 نود اناذ صصخم ةفص تسيل بطاخلا ةرياغم نال فرعّتب ملاهتاو اههلشو

 صصخخال هتلثاه اذكو ةفصلا هذ, ف وصوم هتاذ الا دوجولا ىف ام لكو ىرخا
 فىقلاو بابشلاو رضقلاو لوطلا نم هوجو نم نوكت ةيلثملا نا الا اتاذ
 ىا ( هيلا فاضملل نوكينا الا ) همالكانههىملا كلذ ريغ ىلا رعلاو داوسلاو

 ( دحاو دض) ةيلوالا ةقالعب زا قالطالاف هملا لثم وا ريغ ةفاضا ديرا ىذلل
 كلذ ريغو رعلاو مولاو موصلاو ةكرحلا وهو ادحاو ادض هل هناف نوكسلاك

 ريغ هيلا فيضا امل اريغ هنوكب ىا (هتبريغب) دّصلا كلذ ىا لوعفملل ىنبم (فرعي)

 موادو (ةكرحلاب)ءزلائا لاعفالا ءاما نممسا (كيلع كل وقك ) هيف ريغلا راصحتال

 رجلاب انهريغو نيلاطبلا بحال هللاناف ( نوكسلا ريغ ) ةكرحلا عم ةكربلاناف اهيلع
 ةكرطا لبقو نوكسلا ىلا ةفاضالاب هفب رعب مك ماللاب ةفرعملا ةك رحلل ةفص |

 نانوك ةكرحلا لبقو هدض نوكسلاو حيردتلا ىلع لعفلا ىلا ةوقلانم جورحلا
 اذا كىأ ( كلدكو ل دحاو ناكم ىف نيناىف نانوك نوكسلاو نيناكمق نينا
 ناك اذا ) كلذك هلا ةفاضالاب ريغ فرعي دحاو دض هيلا فاضملل ناك

 ىناو ةفينح ىباك ( ملعلاك ءايسشالا نم *ىش ىف لامع رهتشا لتمافلل فاضملل

. 
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 هه هممو زو

 ىا(مزلتست) ديز مالغ كلوقىف ديزولا مالغ ةبسنك (نيعم) سما (ىلا) نيعم ريغ

 ادوهعمو امولعمبوسنملانوك ىا(هتيدوهعم و ب وسنملاة يم واعم)ةسنلا كلت ب جوت
 سماة سن ىا (كلذ ناف) فاضملاة يد وهعم ديفت ثيح دهعلل كانهه ةفاضالانا لبق اك

 | ( سما ةسن ) نالال ىا ةئيهلانأل هلوق لع ففطع (ناال) ةف رعملا هلا فاضملانم

 | ناكول هلال ههجو ( ىنخال اك مزال ريغ ) بوسنملا ةيمولعم مزلتست نيعم سما ىلا
 . ةيسننا ىربالا كلذك سيلو نيعملاىلا ةبوسنملا رومالا عب فيرعت مزال كلذك

 ةبسن اذكو ةيظفللا ةفاضالا كلذكو عضولا مدعل هف رعت مزاتستال ًادتملا ىلا ربخلا
 | هيلا فاضملا ناكاذا فاضملا فييرعت' مولتسملاَنا رف ةف رعملا لعافلا ىلا لعفلا

 ريغ نم) ةريثك ناملغ هلو (ديز مالغىغءاخلاّقي دق تاقناف) عضولاالا سيل ةف رعم
 . هناملغ مظعا هنوكب اما دي زب صاصتخا ديم هل ناملغ نم ( نيعم دحاو ىلا ةراشا
 | هيلا ظفللا قالطا عجرب ثّحب بطاخلا نيبو كني اد وهعم امالغ وا رهشا وا

 | ( فاضملا ةيمولعمل ةعوضوم ىفاضالا كلا ةئئه نوكت الف ) هناملغ نئاس نود

 دحا وهلا ةراشا ريغنم د.ز ماللغ ىنءاح وحن نم لاشام ىا (كلذاناق) هتيدوهعمو

 ' هلا فاضملاناكولو فيرعتلا ةيونعملاةفاضالا ديفنال ىت> ان رك ذ اك هناملغ نم ندعم

 عم فاضملا فيرعتل ةعوضوم ىفاضالا بيكرتلا ةئيه نوكل عنام ريغ هف رعم
 انستا ل3 عض ولا بسحنال لامعتسالا يسحن كلذ نال ةفرعملا هيلا فاضملا

 | ىادل ربخ امك هلوقو ًادتبم كلذ هلوق اعضو فيرعتلا اهيف لصالاف عضولا محازيال

 ةلزنم لزأملا ىسنملا في رعتلاب فرعملا ممالاَّلا ىنعي ( ماللاب ف رعملا نا ك)
 ديز وحن ةف رعملل ةفص عش ىتح سنجلا نم ( نيعم دحاول عضولا لصا ىف ) ةراكتلا
 ىلع ( نيعم ) دحاو ( ىلا ةراثا الب ) ماللاب ف رعملا ىا ( لمعتسي دق مث ) ملاعلا

 هب ممقملاو مسقلل واولا ( دقلو ) ىعاشلا لوق ىا ( هلوق ىف اك ) عضولا فالخ
 ' (سما»#ندكال هللات 9 ىلاعتدل وقىفاكمسقلا باوجدقا وى ماللاوهللاو ى!فوذحم

 لعاف ىنعمب ليعف ميئللا و هب قلعتم (ميثللا ىلع )"رعب سم نم هدحو ملكتم عراضم لعف
 ١ سفنلا حيحشو لصالا ىند ناك نم وهو لاس لاسم الب مال نم ةغلابملل
 هنال مئللاهلوقل هفص عقو حدقلاو مشلا وهو دم دم لثم بسي بسنم ( ىنبس )

 ىلاعت هلوق لثمو ناعم ريغ لوهجم وهو هف ةدافلا طانم نال ةركنلاك ىنعملا ىف

 ريغ نم ديز مالغ ىنءاح وحن نم لاّقبام ىا (كلذو) :# ارافسا لمح راما لثك 9
 . عضولا فالخ ىلع ناكامو ( هعضو فالخ ىلع ) راح ندعم دححاو ىلا 5 را

 هناملغنم دحاو لوالانأ دز مالغو ديزل مالغ نيب قرفلاو عضولا ضراعيال

 هل ناكاذا نيعملا مالغلا ىناثلاو ةريثكن املغ هل ناكاذا الا لاّبال اذهو نيعم ريغ



 ظ

 هه هم .

 ةفاضالا ماسقا ىا ( ماسقالل )اهو در هلوقل ةيلعلا لعبصن (اليلقن ماللا ىنعم.)

 اماو ) هلامعتسا لق اوف فلكتلا بكتراو هطبض لهسي لياقلا نال ةيوونعملا

 ةاحنلا مالكىا ( مهمالكىف ةريثك ىهف ) ةينايبلا ( نم ىنعمب ) نوكت ىتلا ( ةفاضالا
 ىنعمب ةفاضالاب ىا( اهب ىلوالاق) هيف ةريثك ماللاىنعع ةفاضالا تناكاكبرعلاوا
 امنال ماللا ىنعم ةفاضالا ىلا مضنت نآر يغ نم سأرب ىا ( ةدح ىلعامسق لعجتن ا ) نم
 نوكي درلان الر يثك زاح اكرام زايهنالو هسأرب اممق لعج ناقل هلامعتسا رثك

 زاحملا باكرا مزاب اضيا ةفاضالا هذه تدرا اذاو زاجم كلذو ةسبالم ىندال

 ةعنصلا ىلا امهاذ اهتلثما داري اىف عرش ةيونعملا ماسقا ناب نم غرف املود ىتش روماىف

 هبأد وهاك اهب ةفرعم ةدايز دبفيل فللا بيترت ىلع رشنلا نوك ىه ىتلا ةيعيدلا
 نال(ماللا نعي ) نوكتىتلا ( ةفاضالل ) ربخ (لاثم) ( ديزمالغ) ًادتبم وحن
 ةيمال نوكتف اضيا هف رظالو مالغوهّو فاضملل اسنج نسل ديز وهو هيلا ىفاضملا

 4و ( ديزل ) صوصخم (مالغىا) طورشملا دوجو مزاتسي طرشلا دوجو اح ْ

 فاضملا نال ةينايبلا ( نم ىنعم ) نوكت ىتلا ( ةفاضالل لائم ) 6 ةضف متاخ إ) وحن
 , (ةضف نم)ذختم (متاخ ىا) هنمذخت و هيلع لما حصي هنا نعم فاضملا سنج هيلا

 ( ىف ىنمم ) نوكت ىتلا ( ةفاضالل لاثم) ( ويلا برضإلوحت و)) اهنم عونصمو
 .برض ىا) حراشلالاق اذلو هيف عقو ثيحن فاضملا فرظ هيلا فاضملا نال
 كلذك هيلا فاضملا ناكاذاو هيف لح ىذلا هنامز ىلا فيضاف ( مويلاىف عقاو
 اهميسقتو ةيرونعملا ةفاضالا في رعت نم غرف املود« ىف ىنعم ةيفرظ ةفاضالا نوكت
 فئيقختلا وهو ىطظفل اما وهو اهنه دوصقملاوه ايف عرش ةلثمالاب اهحاضل او

 وهو ىونعم اماو اضيا فيفختلا ديفت ةيوذعملا نال هحوضول هيلع هبني مل هنكلو
 اش رعتإ) ( هي ونعملاةفاضالاىا ) (ديفتو )) لاقف هصيصخ وا فاضملا في رعتنامسق
 00 | ١ بضل [نع ضوع نيوتلا نا ىلإ ةراشإ هيف ( فاضملا ميرعت ىا)

 نوكيوا هيلا فاضملانم اب رعت بستكي نإب ةفرعم فاضملا نوكي نااهتدئاف |
 راتخما هنا نم ىتاسام ىلع هيلا فاضملا في رعت بسح ىلع في رعتلا ىف فاضملا |

 مالغ ةّئيه ىه ىتلا ( ةيبكرتلا ةئيهلانال ) (ةف رعملا)) ( هيلا فاضملا) ( عمل ابحاصم
 ةفاضالا درتالف اهعم ةفرعم ىفاضملا نوكي ىتلا ( ةيونعملا ةفاضالاىف ) ديز |

 هيمولعم ىلع ةلالدلل ) ايعون اعضو ( ةعوضوم ) صيصختلا ديفن ىتلا ةيونعملا
 جازتمالاو لاصتالا ناكمل فاضملا ىلا هيلا فاضحلا فني رعت ةيبارسل ( ىاضملا

 ,بجو نيوتتلا ةلزنم هنم لزنت ىتح ىاضملاب جزتما امل هيلا فاضملا ظفل نال

 فاضملا فرعتيف ظفللا ةيئرم ردق ىلع ىنعملا ةيترم ردق نوكمل هانعمب جزتمي نا

 6 نم )
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 فيضاف هنم أزج هقفلان وك رابتعاب هقفلل صوضخ ىلع هقفلا لع ىفو هب صخو |
 كلوق ( لثم ) كارالا رحش اذكو هب صخو ةيئزحلا ةقالعب ءزحلا ىلا لكلا
 درشام ىلا ةفاضالاب اصاخ ريصي و ماع لكلا ظفل نا ىنعي ( دحاو لكو لجر لك)

 ماعلا ةفانضا نال: دخا ولو لج رلا | وصخ ' لكلا ىنعملا نوكيف هصاصضتخا

 هءاصوصخم مالغلا نوكف لجر مالغ كلوقك هل هصاصتخا بجو صاخلا ىلا
 ةلقلاب اهني قرب نأ دارا ةيونعملا ةفاضالا عاونا نيب املو * ةفاضالا ببسب
 لاونم ىلع لامعتسالاىف ليلقلا وهام ناس تك ١ نكلو لامعتسالا ىف ةزثكلاو

 © لياق ) ( ىف ىنعمب ةفاضالان وك ىا ) (وهوإ) لاقف قبس اهف ف رصنملا ريغ ناب
 الثم برضلا نال ةس رعلا ظافلالا ةاحنلا تالامعتساف ىا ( مهتالامعتسا ف )
 | ةقالعب ازا نوكت هيلا هتفاضاف فرظلاال لعافلا لعف موُيلا بر ض كلوق ىف
 ةيماللاىف فاضملا اماو ىلوا نوكت قيقحلا هلعاف ىلا ءىبثلا ةفاضاف ةينامزلا

 أ ةفاضالا نْوُكَتف هنم عرفتف ةينابلا ىفو هل كولممو هيلا فاضملاب صوصخف
 | ةيفرظلا درو ىا (اهدرو )ىلوالاوه نفلااذهىف ةقيقح ابل معلاو ةقيقح امهبف
 | فاضلانا امل ةيمال ةفاضالا هذه لعجو ( ماللا ىنع ةفاضالاىلا ةاحتلارثك 1)

 ناف ) لجر مالغك اصوصخم ةفامالاب فاضللا ريصيو فاّضملل نيابم هللا
 | ( هيف عوقولا ةسالمب مويلاب صاصتخا هل برض مويلا برض ) كلوق ( ىنعم
 ئاليهل ءاقزللا كوك برتلا#لإ ١ مويلاىامقاو برضلان وك بيد ىا
 بابسسال ءىهتلل عرست انهنا ةسيلالاع ءاقرخلا ةأرملاب :ضاصتخا هل كوكا

 بكوكلان اكر اصف روماللةربدملا ءاسبنلا ناش وهامهلبقال هعولط دنع ءاتشلا

 ١ لع ىا (اذه ىلعف ثلق ناف) اهل نك كوك لاق ىتح ءاقرتلا ةأرملل صتخم
 ' ىتلا( ةفاضالا در نكمي ) ةيماللا ةفاضالاىلا ةيف رظلا ةفاضالا ةاحنلا ريكا دز

 (ةفاضال ىلا )ةيماللا ىلاىف ىنعمب ةفاضالا در نكما كى ( اضيا نم ىنعمب ) نوكت
 اهنوك وهو طقف ادحاو اماق ةيونعملا هفاضالا نوكتف ( ماللاىنعم ) نوكت ىتلا
 صاصتخالل ) لهسا طبضلا نوكي هنال ىلوا ماسقالا ليلقتف ماللاىنعع

 نيب نم لعاف مسا هنال تحن نم نيتطقنب ةطوقملا ءايلا رسكب (نيبملانيب عقاولا
 ةضف نوكي نال اص ماع متاخا نال اضيا هنم لوعفم مسا هنال اهحتفب ( نيبملاو )

 لج ر ىلا فاضل مالغلاك اهلا ةفاضالاب صصخن ةضفلا ىلا فضا املو اهريغو

 نكمي ( من انلق ) اهنم هعرفت رابتعاب ةضفلاب صاصتخا هل متاخ ريدقتلا نوكيف
 ( نكل ) صاصتخالاكلذل ماللا ىنعمب ةفاضالا ىلا نم ىنعم ىتلا ةفاضالا در :

 ةمسنلاب ( ةلملق ) ةيفرظلا ةفاضالا ىنعي ( ىف ىنعع ةفاضالا تناك امل ) هنا الا ىا
 نوكت ىتلا ( ةفاضالا ىلا )ةفاضالا هذه ةاحنلا در ىا ( اهو در ) اهريغ ىلا



 هلا

 تناكف هل فرظب .سيلو هلامبابم ناك فاضملل الصا نكي مل اذا هيلا فاضملا
 هل اف رظ اضيا نكي لو فاضملل انابم ناكاذا هيلا فاضملا نا قيسامل ماللا ىنعمب ٠
 عرفتم وه ىذلا ( متاخ ةفاضاف ) انهه كلذكف ماللا ىنعمم ةفاضالا نوكت |

 نال ةينايلا ( نم ىنعمب ) هضف ماخ كلوق ىف (ةضف ) ؤه ىذلا هلصا ( ىلا )
 ةفاضالا نوكت هلصا ىلا فيضا اذا عرفتملاو اهنم عرفتم اضءاوهو هل لصا ةضفلا .

 نوكت ( متاخ) لثم عزفلا (ىلا ةذف ) لثم للصالا ( ةفاضاو ) ةينايبلا نم ىنعمي .
 ١ ماللا ىعع نوكت كلذك ناكاذاو اقرظالو اهلالصا سبل هنال ( ماللا ْئىنمع) |

 لصالا ىلا عرفلا ةفاضا هنال اعئاش اريثك ةضفلا ىلا متاحا ةفاضا ناكاملو ١
 ةفاضا هنالا دان ناكامل سكعلا اماو لاما ىلا جتحم مل ريثكنا امل الاثم هل تاي ملا
 الامم هل ىتا هلصا عبتب عرفلا لب عرفلا عبتبال لصالا نال عرفلا ىلا لصالا .

 كمناخ ةضف ) سانلا نب ةداعلا وه م رخافتلاو حداقتلا دنع ( لاَه 5 ) لاقف

 ةضف نم ةديج ىمتاخ ةضف وحن سكعلابوا ( ىماخ هضف نم ) ةدبج ىنعي ( ريخ ظ

 كفيس ديدح نم ديج ىنيس ديدح لوقت 5و عرفلا ىلا لصالا ةفاضاب كمتاخ
 | قرا ردقت :نكلو ءارقتسالاب ةثالث ىلا ةمسقنم ةيونعملا ةفاضالا تناكاملو # |

 :هرردقت ىو نايبلا ىلا امهيف جتحم ل ثح ةيفرظلاو ةينايبلا اهنم نيمسق ىف ىهاظ
 بلاطلا اهيا ( ٍلعاو ) اهبنم لاقق هنيينأ دارا ءافخ عون ةيماللاوهو اهنم مسقىف

 ( ماللا ىنعع, وه اهف ) بجحنال ىا (؛مزلبال) ناشلاو لاخلا ىا (هنا) فصنملا |

 ماللاب ىا ( اهب حيرصتلا خصي نا ) ماللا تعم نوكت ىتلا ةفاضالافف ىا|

 فاضملا صيصخم ةفاضالا هذه نم دوصقملا نال مزليال لعاف حصي نا هلوق

 صصختلا ةديفملا ماللا راهظا مزابال دوصقملا اذه لصح .ىتمو فاضلابهيلا |
 ماعلا ةفاضا ىف ( كلوقف ماللا لوادم وه ىذلا صاصتخالا ةدافا نك لب )

 اناس تقرع امل (ماللا ىنعمب كارالا رحشو هقفلا ٍلعو دحالا موي ) صاخلا ىلا ظ
 موب لمعتسي مل هنال“لوقلا اذهىف ىا ( هيف ماللا راهظا حصيالا هنا لاخلا (و)

 ( لصالا اذهبو ) ديزل مالغ ديز مالغ كلوقىف لمعتسا مماللا راهظاب دحالل
 صاصتخالا ىنعم ةدافا اهيف ىنكيلب ماللاب عيرصتلا ةحص موزل مدع وه ىذلا
 ماللا راهظا بجي مل اذا هنال ( ةيماللا ةفاضالا داوم نم ريثك نع لاكشالا عفتر. )
 هقفلا معو دحالا موب لثم ةفاضا نوكي نا حصي فك هناب لكشالا دربال

 ( جاتححال و ) هقفلل لع وداخل موب درب مل هنال ماللا راهظا حصي مل هنا عم ةبمال ْ

 ْلثم (ةدععلا تافلكتلا ىلا) دحالا موب كلوق لثم ىف ىا ( هيف ) لوعفملل ىنم
 ىمسلا ةفاضأ لسق نم هنأ راشتعاب دحالل صوضخم موب دحتالا موب ىف لوقت نا
 همسا ىلا مولا كلذ فضاف عوبسإلا مايا نم موي مسا دحالا نال همشا ىلا
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 هيلع قدصيام لكى لع اهدحا قدصي نأب فاضملل ايواسم هيلا فاضملا نوكينا:|

 | ىلعفطع (معاوا) عنمو سبحو (دساو ثيلك) نيفدارتم نيظفل اناكناب رخ الا
 | مومع امهنيب نوكي ىنعي ( اقلطم ) هريغو فاضملل ما هيلا فاضملا نوكي ىنعي واسم
 ' معا مويلا ناف ( مويلا دحاك) هيلا فاضملا وه ماعلا نوكيف قلطم صوصخو
 ١ هيسرافلابوهو ه ريغ ىلع قدصي ال صاخ مون دحالاو هريغو دخألا ىلع قلطي ثنح
 | نوكينأر دقت ىلعوامهنب ةاواسملار دقت عى ا(ن ربدقتلا ىلع ةفاضالاف)ه«هنشك#

 ١ تلق اذا كنال هيلا فاضملا رك ذ ىف ةدئافلا مدعل ( ةعنتمت )اقلطم معا هيلا فاضملا

 0 جتح مل مايالا دادعت دنع دحا تلق اذا اذك و ثيللا رك ذ ىلا جنح مل دسالاب ترسم

 | لوقت م صاخلا ىلا ماعلا ةفاضالاب ذحالا موب لوقت امئا لب هدعب موبلاركذ ىلا
 | نوكت ناب اقلطم صخا هيلا فاضملا نوكي ىنعي ( اقاطم صخا اماو) نّسثالا موب

 | موك ) هيلا فاضملا وه صاخلاو قلطملا صوصخلاو مومعلاب امهنيب ةبسنلا
 نضوصخ لعاعملا لع نآل (ةقملا» 0 ةسدلا نم امها تفرع يلا
 اهلام سفنلا ةفرعم هقفلا لئقام ىلع ركملاو ىفورعملا نم فلكملا مّزايام نيس
 ةقانض الاي اضاخ ريضر اماعا نوك لكم ةقرعملا وه فاما ور انواع امو
 اهنم ذخ ةءرم ةرحش لضالاق ىكو ةكارا عج ىهو ( كارالا رحشو )

 نكسي ىتلا نادللا ىلا اهنم يلحي يرععلا راد ىف تشب هب كاتسي ىذلا كاوسملا
 هل تنن كءرحتلاب رحشلاو اصاخ نوكيف ةنس كاوسلا نوكل اهيف مالسالا لها

 اتضاخ بصي اماع:نوكف الوا رآآ او ماود هل ناك ءاوس ناضغأو قناني

 ةفاضالاف) كارالا رحش هنمو نامرلار حشو نوتزلا رحش لثم هعونىلا ةفاضالاب

 1 فاضملا نال ( ماللا ىنعم اًضِنا) اقلطم اصاخ هللا فاضملا ن وك نيح ىا ( دن

 تناكف هلافرظاضيا نكي لو فاضملل نيابم هن اكراص اقلطم صخا ناكامل هيلا
 ىذلا مسقلاو مسقلا اذه ناكلب رخآ امسق اذه نكي ملو ماللا ىنعمب هيف ةفاضالا

 نم صخا اماو ) ادحاو امسق هفرظ نكي ملو انيابم هيف هيلا فاضملا نوكي
 مام اكهنم َذَْخ نأ زومجم ثيحم ( فاضملل الصا هيلا فاضملا ناكناف هجو

 ( نم ىنعم ) مسقلا اذه ىف ىا ( هيف ةفاضالاف ) جاسلاو بابلاو ةضفلاو
 | بساق هلصاو هسنج هنوكل قفاضملا نباس ذئنيح هيلا فاضملا نال ةيناسلا
 | ةيونعما ةفاضالا ماسقا تراصف ثلاث مسقلا اذهف نايبلل اضيا اهنال ةينابيلا نم
 ذم نأ زوم ثيحب ىاضملا اللدا هيلا فاضملا نكي ل ناو ىا(الاوإ ماسقا ةثالث
 | هيلا فاضملا ناك ىا ( اضيا ) ربدقتلا اذه ىلع ةفاضالا ىا ( ىهف ) هنم
 | نال ( ماللا ىنعم ) نوكي انهه كلذك ماللا ىنمب نوكي اقلطم صخا ناكاذا |



 م هلل

 مل 0 ا دشلاو فاضملا ريغ ىلع ىإ ريغ ىلعو) بلع هل حضي ينعي
 هيلا ىفاضملا ىلع ( اقداص) هيلا فاضملاكى ا (اضيا فاضملا نوكي نا ) قداصلا

 ىلع ةقداص ةضف متاخ كلوق ىف ةضفلا نا 5 ىنعي (هيلا فاضملا ريغ ىلع)و

 ةضفلا نم امتاخ نوكيالام ىلع ىنعي متاحملا ريغ ىلعو متاخناوه ىذلا فاضملا
 ةضف نكي مل ىذلا متاحا ىلعو امتاخ تاعج ىتلا ةضقفلا ىلع قدصي متاخلا كلذك.

 . معرادلا هذهو متاخ بهذلا اذهو متاخ ةضفلا هذهو ةضف متامللا اذه لاَغو ظ

 صوصخو مومع ) ةفاضال اهذهىفهنلا فاضملاو فاضملا نيب ىا(امهنب نوكف) ةضف
 قدصيام ىلع نئشلادحا قدصياال نا اما هنال عبرا بسسنلا نا عار جو نع |

 ناش ال6 ىفاشستلالوالاو الوا رح هلع قدصيام لك ىلع امهدحا

 سكعريغ نم رخ الا هيلع قدصي املك ىلع اهدحا قدصي ناامإ ىناثلاو قطانلاو |

 قدص ناونحلا ناق ناسنالاو ناويلاك قلطملا صوصلتاو مومعلا لوالاو الؤا

 |, طا رخ الانود اهدحا قدصإام ةثلاشلاو ةماثلاو ضسالا ناومحلاىف .
 صوصخلاو مومعلاو ىواستلاو نيابتلاعبرالا بسنلاف ضرالا رام !ىفدوسالاو ْ

 ىف ىنح؟اماوإ) هيلا عجريافهليصفت دارا نف نازيملا لعىف اذك نيتدام ىف ناف رتغو ظ
 فاضملل افرظ هللا فاضملا نوكي اهف ىإ ( فاضملا فرظ ىف ىا )4 هفرظ ىف

 )و1 [|١ نآل ةفرط ةفاضالا هذه تمس هل اناكم وا انامز نوكي ناب هلالحو

 لصاح ىنعي ماقملا اذهىف ناسلا لضاح ىا ( لصاحلاو ) هل لحو فاضملل فرظ

 نوكي ناب فاضملل ىا ( هلا رظ ) هيلا ىاضملا ( ناكنا) انلقام ىلع فاضملل انسانم |
 ناو ىا(الاو ) اناقامل ( ىف ىنعمب ةفاضالاف )هنف هعوقو رائتعاب اناكموا انامز
 ىنع ) ةفاضالاف ىا ( ىهف ) نبانتلا نيح هلا فاضملل اف رظ فاضملا نكي مل

 ( نار

 | فاضملا ىلع قداصلا هنلا فاضملا ف ىا ىفاضملا ىلع ىا ( هباع) رداتملا وهاك

 قدصي نا اماىناثلاو سرفلاو ناسن الان ءامتلا لوالاو قدصيوا رخ الاهلع |

 0000 و دللاو عومسلا قاثلاو نكم راب نانالا هيلع قدام لك غ
 | ١ضيالا وناوي, اكءوشىفناعمتجامىلوالا روص ثالئانههو ضيسالاو ناونحلاك

 ' ةدامىف ناعمتجام عبارلا مسقلا اذهو هجو نم صوصخلاو مومعلاو قلطملا ظ

 اا ١ ايف (هلافاشملانأ) ةفرظو ةساثو ةمالا ةيوضعملا ةفاضالا نوكت نا |
 ١ ناسنالاك رخ الا هيلع قدصيام ىلع امدحا قدصيال ناب ( فاضملل ناسماما)
 / هللا فاضملا نوكيذا نيحىا (ذئنيحو ) عبرالا بسنلا نم تفىعامل سرفلاو

 | ىنعب ( هلواسم اماو ) ةيفرظلاو ةيماللا ثلاثلاو لوالا نامسقلا لص (ماللا |
 ا
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 لي اهلوصتمالو انهلماف نكي تدلل. لا نسم اهلومسم غلا 321١

 لعاف مسا (ةفح) فاضملا (ناكوا) حراشلا لوق وهو اهدعبالو ةفاضالا

 لوعنمو لا ( لوبي ىلا ةفاشم يف نكلو) ةهبشا سلا لوف ماو اوا

 نيوتتلاب ( رصم عراصك) لومعملا ريغ ىا ( هريغ ىلا ) الا ةفاضم نكي مل ( لب )
 ريغ ىلا فاضم عراص نم لعاف مسا هيف فاضملاو 5 سالو سنج مسا هنال
 ىنعمب هيف ةفاضالاف هعرص نم هلومعم لب هل لومعع سل هناف رصملا وهو لومعم

 ةفاضالاو ( دلبلا يركو ) مويلا برض لثم فاضملل فزرظ هيلا فاضملا نال ىف
 ةفاضم ةفص هيف ىفاضملاو هيف دجوب لب دلللاب موشال م ركلا نال ب ىدع ايضا

 نوكي نا (نع) اهلومعمريغ ىلا ةفاضم هلوق, ىا (هب زرتحاو ) اهلومعم ريغ ىلا
 براض لدالا ىف هناف ( دبز براض وحن ) اهل ومعم ىلا ةفاضم ةفص فاضملا

 وحن اهلعاف ىلا ةفاضم ةفص نوكي نا نع ( و ) لوعفم هنا ىلع بصنلاب اديز

 امهل ءىحيسام ىلع هلعاف هنا ىلع عفرلاب ههجو نسح هيف لصالاف (هجولا نسح)

 رمصصحلاف ماسقا ةئالث (ءارقتسالا مكحح ةيونعملا ةفاضالاىا) (وإل قيقحت ةدايز
 هللا فاضملل اصتخ ريصإ فاضملان ال هال تنمس «ماللا ىنغع اها ا اهنال تار قسما ١

 مالا اهب دارملا لبقااذلو :ماللا قمع كر 7 نا ةفاضالا بساق هللا ةفادضالاب ١
 ناخد كلوق لثم هللا فاضملل الولعم فاضملا ناكناو ةيليلعتلا ال ةيصاصتخالا

 هنال بصنلاب (فاضملا سنج ادع ل وه ىذلا ( هيلا فاضملا ىف ىا)  ابف إل رانلا .

 ' فطع 6هف رظوإل لوصوملاىلا عجار هقفرتتسم هلعاف دعتم لعفوهو ادع لوعف» .
 "نك لا هلا 0 ىآ) فاضملا فرط ىا فاضملا سنج لع

 / ىاضملا ىلع هيلا فاضملا لمح حصيال ىا ( فىاضملا ىلع اقداص ) ىفاضالا

 رهزع انشأ ايدام هلا قاحلإ نإ ينس فاضلا كام(
 نوكيال م فاضملل افرظ. هللا فاضملا نوكبالو ىا ( هلافرظالو ال فاضملا
 أدب ز )وه ىذلا هنلا فاضملا (ّناق ل مالغ وحن ) ريغ لعو هلع اقداض

 هريغو ( هيلع اقداص ) هنوك لاح (مالغلل ) وه ىذلا فاضملا (انج سي ٠

 أ

 نال بنما ملل دز مالنلا لاك ١ كبح العلا رع اير لح دقن
 مالغلا ةفاضاف ) هاظ وهو هيف لوالا مدعل ( هف رظالو )رح ديزو قر مالغلا
 ئا) هل اكولممو ديزا اضوصخ مالغلا ناوكي ىنعي (ماللا ىنمم )ديزىلاىا هيلا

 0 فاضملا نال هيناس تيمس ( ةيناسلا ) © نم ىنعع اماوإل ( ديزل مالغ |

 نم اهلق ام نا نين اضيا ةيناسلا نمو وه سنج ”ىا نم قاضملا نا نيس

 هبلا فاضملا نوكي ىتلا ةفاضالا ىف ىنعي © فاضملا سنج ىف الابسانتف سنج ”ىا

 فاضملا ةفد رحلاب ( قداصلا )هنم ذَح نا حلصي و فاضملا سّنج اهيف

 6ك يو ,/ 008



 هي هم, ل

 ارك ىاس اك هلا فاك كلا تاج ىف ( ظفللا فا فحتلا
 هطرش ريدقتلاف هلوق نم ةموهفملا ةفاضالاىلا عجار ريمضلاف ( راف رح ربدقت
 قبسام ىلع 6 برقا وه اولدعا إف ىلامتهلوق لاونهىلع امما فاضملا نوكينا

 | اهرثا ذوعل فاضملا ظفل ىنعم ىا ( ىنعملا ىلا ةيوسنم ىا )6 ةيونعم )) ةرص ريغ
 ' ىف ىنعم ديفت ) ةفاضالا هذه نال ىا (اهنالا)] صيصختلا وا فيرعتلا نم هيلا

 ' ىلع فطع ( اصيصخت وا ) لكلا نم ضعبلا لدن ىنعمنم لدب ( افي رعت فاضملا
 ١ ىناضملا ىلا هيلا فاضملا ىف ىذلا.ىنعملا ةيا رس وهو هتدافا ام مساب تيمس اهب رعت
 الإ ١ ركلوأ ةقرعم هلا فاضملا نوتككك نال ضيصختلاو فيرعتلا نم

 فاضملا ظفا ىا ( اظفألا ىلا ةبوسنم ىا ) 6 ةيظفلو )) هيلا بسن اذلو ىاضملا
 001 | ا كل] لآل لباقلا نسحل اهباودمس اعيمج امهكوا هيلا فاضملا وا
 ( طقف ) فيفختلا اهتدافال ةيفيفخت لاو فيفختلا وهو هتدافا ام: مساب اضيا
 ىنعملا ىلع ادئاّز ايش ديفنال ىنعي ( ىنعملا نود ) ظفللا ىف ةرصحتم اهت دنا ىنعي

 لاصتالا نال ىنعملا ىلا ظفللا نم اهن دناف ىرستال ىا( هيلا اهتسارس مدعل )لوالا |
 ىلع نوكت ةدئافلا نال اضيا هبف اهتدئاف ترصحلا طقف ظفللا ىف ناكالاهنف ١

 دارا ةظفللاو ةيونعملا ىلا اهمسق املو # لمعلا ردق ىلع ءازحخلا نال لاصتالا ردق

 ديفل اهدئاوفو امهظئارشو امهعاونا نيسو امهنم ةدحاو لك لصف نا
 ماللا في رعت و ليضفتلل ةرعشملا ءافلاب ارتدضِملاقف هبادوه م امهبةف رعم ةدايز

 مسق ىه ىتلا 6 ةيونعملاف ل رشنلا و فنللا بيترت ليبس ىلع ىح راما دهعلل .
 اهئالو اهدئاوف ةزكل اهفرش روهظل اهمدق ةبونعملا ةفاضالاف ىا ةفاضالا نم

 فاضملا ريدقت نم ىلوا ةمالعلا ريدقتو 6 نوكي نا ) هلو لما حصيل هردق . (اهتمالع ) لصالا ىلع اهيف رجلا نوكل لصالا اهنالو الامعتسا رزكحا ٠

 (ةفصريغإل (اهيف ) ( فاضملا ) ميلسٍبلق هلنم ىلع ىنال كنوكينا تاذ ىا
 لوعفملا ) مسا ( و لعافلا مساك) حراشلا لاق اذإو ثالث ةيفالا ةفلصلاو

 # ةفاضم ) ةثالثلا هذه دحا اهبف فاضملا نوكبال ىنعي ( ةهمسثملا ةفصلاو

 وا) اهلومعم نم ضعبلا لدب (اهلعاف ىا) « اهلومعم ىلا ) ةفصلا ةفص رحلاب
 اذاو اهل الوعفموا اهل العاف ناك ةفصلا ةفاضا لبق ىا ( ةفاضالا لبق اهلوعفم

 ازاحن لوعفملاو لعافلا نم لومعملاب ريعتلان وكي ذئنيخ هيلا افاضم ريصي فيضا
 نا اما نيب رضىلع ىهو  مهلوما ىئاتيلا اوناو ف ىلاعت هلوق لثم ةينوكلا رابتعاب
 فاضملا ( نكمل ءاوس ) حراشلا لوق وهو الصا ةفص ريغ فاضملا نوكي
 ةفص فاضملا نوكي نا اماو ( ديز ) مالنغ كلوق ىف ( مالغك ةفص )اهيف

 ١ ةفاضم (

 ةفاضالا ىا ) (
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 | ( ديزل براض ىا ) ةطساولا ىلا جاتحتالفةيدعتم انهه ةفصلا نال كل فدر# |

 ةفاضالا نوكت كلذك ناكامو هف رظ الو فاضملا سنج سل هيلا فاضملا نال

 ْ ىف ىا ( اهتفاضا ىف ) اهسفنب مهضعب فلكت ( و ) ديز مالغ لثم ماللا ىنعم

 قلعت» ( ةينايبلا نم ريدقتب هجولا نسحلا ) كلوق ( لئماهلعافىلا ) ةفصلا ةفاضا
 ةلزامم هجولا نسحلا ديز ىنءاح انلوق ىف ) وه ىذلا ( هجولا ركذ ناف ) فلكس
 | دكأتل لخدتف ةيناييلانم بسانتف نسحلا عضوملا انيس هجولا نوكيف (زيبقلا
 | ءديكحأتل لئاق نم نعلاو نعرافإ ١ ةرد هلل كلوقىف: ديلا دان نانلا
 رك د لق نم( دير ىلا ) نشحلا هز اللوق ( نسملا ةاتساف ناف )اًضأ
 (ننح ) كنارورموع) ( هم ىلادلإ) هنم ( ملعيال هناف اماهبا ) نسا عضوم

 نم م صو ”ىاو هناضعا نم. وضع ”ىاأ هنأ نسح ديز كلوق نم لعنال ىنعل

 ركذ اذاف ) دارملاو دوصقملا وهام ملعيل نسحلا عضوم نايس مزلف نسح هفاصوا |

 نسحلا ديز ( لاق هن أكف ) دارملا نيت هجولا نسحلا ديز كلوب ( هجولا |
 | نوكت نا لمتحمو سفنلا ثنح نم ِديَز ناط كلوق ىتاك( هجولا ثيح نم.إ)
 ناك اذا هيلا فاضملاو فاضملل لحم هنلا فاضملا نال ىف ىنعع انه» ةفاضالا

 ا نسحلل لحم هجولا وهؤ هللا اضملا نال ىف ننعم ةفاضالا نوكك فاضملل الحم '

 | دجو ثبح برضلل لح مويلا برمض كلوق ىف مولا نا اك هيف دجو ثيح |
 | نأ زال مويلا ف دوجوم برضلا نا اكهجولا ىف دوجوم نسسحلا ىنعللاف هيف ١
 نسحلا نوكىا ( اذه تلقناف ) مويلا برضىف تناك كى ىنعع ةفاضالا نوكت |

 / نسحلانال ( صيصخت ) عقاولاو ( ةقيقلا ىف ) هيجوتلا اذهب هجولا ىلا افاضم
 ١ هباصاخ راص هجولا ىلا فيضا املف تفرع م ةفاضالا لق اعئناش اماع ناك
 | ( ديفتال ةيظفللا ةفاضالا نا لاه نا حصي الف ) صبصختلا ةفاضالا تدافاو |
 ١ ةفاضالا تدافأ دق لاثملا اذه ىفو طقف ( ظفالاىف انضخت الا ) ءاشالا نماثش ا[

 ىلا مالغلا ةفاضاكا دج ضيصختلا لصح هجولا ىلا فيضا املف ةأرصاوا لجر
 صصختلا اذه ناك) هنال صيصخت ةيقيقحا ىف اذه نا ينال (اننق) لجرلا |

 اذا كنال صصخ امث لعافلا نال هجولاوه ىذلا لعافلاب ( ةفاضالا لص اعقاو '
 ورمعو ديز نم ردصي نال اخلاص اماع نوكف ردص نم هنا ملعب الثم ماق تلق ظ
 صصخم ههجو :نسملا كلوقىف هجولا كلذك هبهتصصخ ديز تلق املف اهريغو |
 لصاح هنال ( ةفاضالا هديفت امم ) صيصختلا ( نوكيالف ) هب ةمئاق اهن وكب ةفصلا '

 | الا ) ةظفللا ( ةفاضالا ةدّئاف تسيلف ) لصحال لصاملاو لعافلاب اهلبق
 ا :

 ص سخم



 ١ ل تعام ماقم اهتماقاب سان ةملكلاب لوألا ةملكلا اوممتو.ىأ 10 1] 0000

 000 لع لاو اظن 3 لاستالا لكل ا( هيلا داسلاف 2 فرعا

 ةفاضالاب هللا فاضملل لماش ربغ ) فيرعتلا اده نا ىا ( هنا ) عوفمموا ْ

 ةفاضالا ىف سل هناآل هريخ لماش ريغ هنا هلوقو ادّنم رداشملا هلوق ( ةظفللا |

 هللا فاضملاباصوصخم فيرعتلا كلذزاكف اريدقتالو اظفلال راف رح ةظفللا |

 (نكملاف فضل |مالكنم ىهاظلا نكل ) ادا اريدقتوا اظفل رحلا فرح |
 نآملا اذهل فنصملاحرشىف ىا (هل هحرشىف ميرصتلاو ) ةيفاكلا نكمىف ىا |

 عاجراب ةيظفلو ةيونعم ىت آلا هلودب ةقلطملا ةفاضالا ميسقت ىا ( ميسقتلانا)
 ( و ةيونعملا ةفاضالا ىلا ) رلا فرح ريدقت ةنانمألا ىلا عوفرملا ريمضلا |

 ( رمل اًةفرح ربدقتب ةفاضالل )الا ميسقتلا كلذ سيل ىا ( وهامتا ةيظفللا ) ةفاضالا ْ
 | 1 ) تسلا ىا منكل ١ رحلا فر حار , دقحاضي | هظفللاهفاضالا 0 ْ

 ىنعع اما هو هِلوَش ةيونعملا ةفاضالاىف هريدقت 01 لآ ف رج يدع

 ةضف ماخو ددز مالغ هلوش لثمو اهنم لك ط ورش ىف ىنعع 50 ماللا |
 ( نالاىفال ) لوصالاو دعاوقلا عض و ىف هاد وه اك ءاضرإالل موللا برضو 0

 ١ه 5

 | ىلوالل ةممتم تراص هماقم همناثلا تماق الو ةصقان تراص هب ىه-تمام

 / طرشو وهام فنصملا دنع هيلا فاضملا كملع دعب ىا ( مث) اهل ةلمكمو
 | (فيرعتلا اذهنم ) الوا موهفملا ىا عراست ردات نم ( ردانتملا) فورحلا ربدقت

 ال زل افرح ةلساوب ءىث هلآ لسن مسا لكهنأ وهو هللا تفاضحلا تنل رغك ىا
 ( مورا داك ىلا) ري ناب ىا ضفاحلا عر بوصنم ( ارظن ) ادار ازيدقتو ا

 ريدقتب نيلئاق ) موقلا سيل ىا (اوسيل ثيح ) هلو مهدارمو مهمالك رسفو

 ااا كل اننا ارورح ناكراو ١ فانضلا هلا ىلا

 0000 لد شاق الد) نسااوغ قاش فر ا :ال ةلظفل

 ا اعلا تكلا قارس ىا ( ةللسم ران ناك ل ةيكارم
 لاق نيدلا ماصع ىشحلا نكلو امهنم فرحلا ريد قحىف ةظفللا ةفاضالا |

 امكحوا ةقيقح ريدقتلا نم معا اريدقتوا اظفل رحلا فرح ةطساوب هلو دارملا
 ةيظفللاو ةنونعملا ىلا ةفاضالا فنصملا ميسقت هدي يو لاق 5 ىمالاو ىهتننا |
 أ
 لعافلا مسا ةفاضاىف ىنعي ( اهلوعفم ىلا ةفصلا ةفاضاىف مهضعل فلكتدقو) | ا

 ردصملاو فلكس قلعتم ( ماللا ريدقتس ديز براض) كلوق ( لثم ) هلوعفم ىلا |
 007 لئاعلا لمع ةدوقتل اللا تدز ىنعي ( لمعلا ةبوقتل ) لوعفملا ىلا فاضم

 ( فدر )



 ١ ناكولذا ) ( امسا ) رئاح ريغ اذوهطرش ىلععىنثلا مدقت مزال, الاو كارم رصعا

 | ةفاضالا نال ةطساو راص ىذلا ( فرحلاب ظفاتي نانم دبال العف فاضملا
 | نال فرحلا رك ذ لعفلا ىف مزلف هيف فرحا ريدقت زاح مسالا صاوخ نم تناكام

 وحن ) مسالا ىف مكهيف رك ذلاو ريدقتلا زوم ىت> هصاوخ نم تسدل ةفاضالا

 ١ ىا) ( ادرحب إل ديزب امانا وحلعفلاىعمهيف ىذلا مسالا اذك و ( ديزب ترسم

 ظ بجاولا نا دربالف هانعم مزال وه ىدلا حالسنالا ديرحتلاب ديرا ىنعي (اخلسنم

 ه0 همو كوس

 | وه ادرجم ىا بلق ةرابعلاىفوا هنيونم ماقمىف هسونت نع لوش نا فنصملا ىلع
 | ىبراضو هيراضو كبراضو هلجر كلم اردقم نونتلا ناكولو هونت نع

 ةرلاب 6 هنيونت ) ( هنع ) هاظ وهو اهيف ردم نونتلا ناف هللاَتبب جاوحو
 وهو فودحي فوصوملا 0 دناعلاو ادور هلوقل هلعاف مسيولام لوعفم هنا ىلع

 / ناي اهدح ىلع ( عمجاو ةينثتلا نون نم ) نيونتلا ماقم ىا ( هماقم ماقاموا ) هنع
 | ءاقتاكاهريغلال ( ةفاضالا لجال ىا) خالسنالل ةلع 6 اهلجال ) ماقام ىف امهلوقل
 راس ام كلذ نيعو 'ف.زعتلا مالا .ةاربلاو نارضالا مدعو نيتك الا
 ليلد ) امدح ىلع عمملاو ةينثتلا نون ىا ( نونلاوا نيونتلا نال ) نيونتلا فذح

 ١ نا) ةاحتلا ىا ( اودارا املف ) هماقم ماقام اذكو عاطقنالاو لاصفنالل عضو امئا

 ١ ةاحنلا دارا ىا طالتخالاوهو مجلاو ةمجعملا ىازلاو مملاب جزملانم ( اوجزع

 | ىا (هب بستكت احم ) ىرخالاب اههيدحا لاصتاو"( نيتملكلا ) ًطالتخا
 ( فيرعتلا ةيناثلا ) ةملكلا ( نم ىلوالا ) ةملكلا طالتخالاو جزملا ببس
 ةيونعملا ةفاضالاىف ةرك تناكاذا (صيصختلاوا ) ةفرعم ةمناثلا تئاكاذا

 عملوا نآل اهب ناصوصخم نال والاو هب ونعملا ف ىرحي اضاادهو ( ففختل كاوا)

 | هنال اضيا ةيظفللاف دجوي فيفختلانا الا لكلاىف مزال فيفختلا ذا <ولخا
 ١ فيشقختلاىف الا رؤي لاصقن الا ىلع ىنعملا نال ناصّقن اهف جازتمالاىف ناك امل

 | هيناثلا نم ىلوالا تيبستك 1 امان احازتما احزتما املف ةيونعملاف اماو طق ظفللا و

 امهيف مزال فيفختلاو ةرك تناكاذا صيصختتلاوا ةقرعم تناك اذا فيرعِتلا

 ةدخخاو هلك انزاص كح ةزكتاورةق رع دج اولا ةملكلا نوكتّنا مزاد الااو اا

 فيفختلاو ا امان احاَزتما اهب تْجزتماو ىلوالا نوونت ماقم تماق ةنناثلا نال
 (  ةملكلا مامت ةمالع ىلوالا ) ةملكلا ( نم اوفذح ) ةيظفللا ةفاضآلا فاك طق
 | تافلو طسولاىف نوئلاوا نوونتلا نوكينامزل فذحنإ نادنال نونلاوانيونتلا ىا
 نوكيالف ةفاضالا نم فيفختلاوا صيصختلاوا فيرعتلا وهو بولطملا ضرغلا
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 ال00 1 ل ( ستاو كلما دعبل 2 تاو و رع مونق موبو ناقداضلا
 ١ (ناكامسا) حراشلا لاق اذل و لعفلاو مسالا عيل ؟ىث *. لاق اماو 6 ءىش ) مسا ١" ىا

 0000000 واين مالعاف ( الغ )مسالا كلذ ىلإ بوستلا كا

 ظ ا (ر افرح هطساوب ف ديزي "رام انا وحن اًضيا امسا وا (دزن) ترسم ىف (تررح

 | اظفلا ر لودتلاو لعافلا ىلإ لعفلا ة تكا ةطساوب ال ءىتن هيلا بسنت امع زارتحا

 | هيفو ةطساو راض ىذلا فرخلا ىا ( ىرحلا كلذ ناك اظوفلم ىا)6 اردقوا ا

 | هفدخ نال ر دقملا ناكل ناريخ امهنا ىلع اريده وا اظفل تاصسا نإ لأ راسا

 0 هس زق“: ناك ظفل فطعلا اذه لثم 3 مهريدعتو 0 دلل عم ا

 يسلم[ ناك اذا اع( قف كو لومقلا ىلا ناردسم 0 وا اظفل اكن وا | ا

 نوك ىلا بهذي مو (اردقموا) دز رامانا وحن امساوا ( دن زب ترسم لثم) العف ١
 0 ا! راك د نالو لماعلا يدق ريجتل ةلاملا لع امهنم لك[
 000١ |( د هلوق نم لاح ادازم هلوق نأ دير 6 اذازم 9( ردقملا كلذ |

 لماعلاو امكح هن لوعفملا نم الاح نوكيف هب لوعفملا مكح ىف ريخلاو ردقملا
 هم

 ةظحالام ىلع اهنف ىعملا سل ذا ىتعملا تسحب نم ال( لمعلا ثدح 00 ْ

 'لكاتملا اماةنهه لماعلاو ( نا 'وهو هر 1 ءاقباب ) ىنعم دل نوكي ىتح فر كك
 او راو قمعف' ن رمل رك اوف ىلا دك عم يك ىلا ا

 كاذورحلا وهو هرثا ءاّقاب لمعلا ثيح نم هلو ىناثلا ىلا حراشلا راشاو ردقملا

 أل برض) وحتى اما ( و ةضف متاخ ) وحن نم ام( و ديز مالغ لثم ل ماللااماىرحلا ظ
 قارج نال هل لونفلاو هيف لومفملا نع ادارم هلوقب ذرتحاو :ي جسام ىلع ( مونلا |

 لب بصنس ل ةفاضالاا ىف و م« اداره ن اكاد نال ذا ريع كغ ةناوكل امهشار ,دقم را

 لاخلا ىا (هناق) اسدات 0( همام مط فدا ) اييستماد امينا قد نا

 ةلاللح هنوكو هف هعوقول ( ماصلا ) ةعمملا موب ىلا'ىا ( هلا بسن ناو ) ناشلاو
 00000 موب ىاتبعس لصالا ق.ناكدنأل ( ق) ةظفل ( وهو ردقملا فارحلاب)
 ىدعتو ماهيبالا ادهل اعفد ىف ىدح هدم ءرجح ق ه عقاو موصلا ن نأ اده موا

 ادا كل ىا ( هنكل ) موصلل اراعم دئفح مونلا لاف يضع للا اعفلا

 ْ ىا ( هب ) مونلا ( "رحال درا ولذا )اريدهالو الهلال ( دار ربغ ) فرحا

 | بصتلا لب رجب ملاملف ادارم هنوكل ةنيرقو ةمالع رارحجتالا نوكيل اظفا فرحا ظ
 ناس نأ دار ١, هيف فاتحْلا هيلا فاضملا فرغت نم غ رفاملو دا رع سل هنا لع 0

 نوك ىا ( ىفرحلار دقت ىا )© ريدقتلاف إ) لاقف هيلع قفتملا هيلا فاضملا

 ردقتلا اذه طرش ىا ( هطرش )© دارملا ردقملا فرحلاب هللا ابوسنم هيلا فاضملا ظ

 نئاراىنا 9 ىلاعت هلوقك ةيلوالا ةقالعب زاجم فاضملا قالطا (ف ذاك دا

 اسعا) 1



 هم و

 | هيف ليد, كئازلا فر طاب اروح نآك | له رعتلا قف لخدب اك ىا (اذك و ) ظ

 ا

 | اما لصالا ىف اهيف هللا فاضملا نال ( ةيظفللا ةفاضالاب هلا فاضملا) اضيا
 | ةفاضالا ىلع ىنعملا نال دوصقم سبل هرُخ ارورحم ناكاذاو عوف ىم وا بوصنم
 | هد *رخ قبقحلا هللا فاضملا ةتهناشملانهه اركلا لمعو ىخرلا ىو «ةزج الكم رك
 | هيلا فاضملا ةعبرا همالعلا لمع ال ةايسالا لحال نواف نب وخلا رع

 ىلصالا فرحخلاب رورحماو ةظفللا ةفاضالاب هلا فاضملاو ةقيقْطا ةفاضالاب

 ظ (نكي م ناو ) ثلاثلاو لوالا نانا اهنمديلا فاضملاو دئازلا فرحلاب رورحملاو
 | هيلا فاضملا(هفب رعتىف الخاد ) عبارلاو ىناثلا نم رو رحنا فيرعت ىف لخدام ىا ١

 نا ىلا ةراشا اما مسا لكوهو لش ملو رامضالا ماقمىف رهظا 6 هيلا فاضملاو

 | اماو صوصخلا ىناثلا نمو مومعلا لوالا نم دوصقملا ناك اذا لوألا ريغ ىناثلا

 لوالا نيع ىناثأا ناك اذا فرعملا نال ةداز ىضتف. فيارعتلا ماقم نآل
 يسال لوالا نيع ىاثلا نوك اف رعم دنع ١ ف ”رعملانا نم ةروهشملا :دعاقلا لع |

 لضالا ف نلسا نو رجلا نآلا هنلا فال ١ ده زيت ىف نويطا فلاع كما
 لا فاضلاف هيلا افاضم اضيا هامس فنصملاو مهدنع هيلا افاضم ىمسي ال
 ١ (وهو ) ىلصالا فرحلاب رورحجللاو ةضحللا ةفاضالاب هيلا فاضملا ناعون هدنع
 | هلا فاضملا ريغ ىا,( امربغ ) فرقا اذه ىف ىا ( انهه) هيلإ فاضملا ىا

 ةطساوب م | لك وهو ( مهن, روهشملاحاطصم اوه ) ىذلا
 ردقملا راخلاب هيلا بسنام مهدنع هيلا ىفاضملا لقو ادارم اريدقتت رخلا فرح

 ( كلذ ىف فنصملا ( سهذو) مهدنع | ٠ |افاضم نوكت ةن الثلا ماسقالاف رثؤملا

 ىلا ) هريغو؛ءوقلطا ام ىلع هلا فاضْلِإ قالطا وا روهملا ةفلاخم ىف ىا
 (قلطا تح ):ةينويس:بهذم هدنعا | كلا نا تقر غامل ( ويس ثهذم ١

 |”دازملاو لطفل رطل فرج هللا دنا لع هلا فاسو هنا
 ةيلع هقلطا امتاؤ انضيا هدنع هللا اًفاشم نوكي ال هنال دئازلا ريغترحلا قرح
 ديازلا رورجنا اماو الاحو الصا رورجت هب رورجماو ةفاضالا لع رجلا نال

 قي 5 ىإ(اتلاو ءدوصلا د بل ل ا

 1 بولا كفرت علمك | ياو ير تريم دا

 ( مهقدص نيقداصلا عفن موي وحن) تناك ةيلعف نامزلا ءامسا (اهيلا فاضي ىتلا)
 ىا ( اهناق ) كلملا دع ةيفلخا ذا وحن ةيمسسا وا ورمع مدق موبو ددز موقت موو
 اهيلا افاضم نوككال ةلجح ىه ثيح نم ةلمجا نال ( رداصملا مكح ىف ) لما كلت

 عفن مويىا هب ةلدوأم اهتوكل , مسالا مكح ىف ىهف اهردصم هيلا فاضملا نوكيف



 م 0+ لس

 رورجموا بوصنموا عوف م ديزىف لادلا لاقي (هناف) و رمعف ءارلاو ديز ىف لادلا
 تابوصنملاو تاعوفرملا) فورحلا كلت ىلع ىا (اهيلع قلطيال ) نكلو ةغل |

 ىلع احالطصا ةثالثلا عاونالا هذه دحا قلطي اما لب ( احالطصا تارورجملاو
 0 ( مسالا ماسقا) هن الثلا عاونالا هذه نال ىا (اهنال) مسالا قاب

 كانا 0 ل9 فورخا خاوالا فامو اه افصتم نوكي مسالا نال فاض وأ

 ةمالع ىلع ىا) ( هيلا فاضملاِلع ىلع ) مسالا فاصواب فصتب نا قيلب الف
 ةمالعلا وهو ىوغللا هانعم انه ملعلاب دارملا نا ىلا ةراشا هيف (هيلا فاضملا
 هفصول لب هلا فاضملاتاذلةمالعز وك.أل رانا (ىنعي هللا فاضم وه ث.ح نم

 (رجلا) هيلا فاضملا لع ىا (وهو) لعفلاب هللا افاضم هنوكب افصتم هنوكل ىنعي
 لاق اذلَو ةثالث وهو ىردضملا ىتملاال اهماقم موه امو ةرسكلا رخلاب دارا

 مالغ وحن (ةحتتفلاوا) دنز مالغ وحن ( ةرسكلاب ) رجلا (ناكءاوس) حراشلا
 ااوأاف ةروك ذملا هيسلاءاهمالاو ماسلا رك ذملا عملاو ةشاتلا ىف م (ءاملاوا) دمحا
 ىعن ةتس ماسقالا ريصت ةثالثلاف نينثالا برضبف (اريدقتوا اظفل) باتكلا |
 اماو ىظفللا رخلا ةلثما تةس دقو ةئالثلا ماسقالا ىف ىربدقتلاو ىطفللا رحلانا |

 هنال ىلحلا رخلا رك ذي+و سابعلاىباو ىلحو ىتق مالغلثف ىريدقتلا رجلا ةلثما |
 نذهب وا اذهب ترص وحن طقفةيلحلا ةرسكلاب نوكيا او ءاماابال و ةحتفلاب ن وكمال

 (هيلا فاضم وه ثيح نم ) هيلا فاضملا ىلع هلوق ريغ ىف (انلق اماو ) ىننم
 اظفل ءالا وا ةحتفلا وا ةرسكلاب ناكءاوس اقاطم ( رجلان ال) ةيثحلا دش هاندقف
 اقلطم بارعالا نال الثم دبز تاذك (هللافاضملا تاذل ةمالع سدلإ اريدقتوا
 ثدح نمالا نوكيال كلذو هلدضتقملا ناعملانم ىنعمهفدجو املالا ةمالع نوك»أل

 ةناذل ال هقصو نابل بارعالان وكف ةفاضالاو ا ةيلوعفملا وا ةيلعاقلاب فصتم هنا
 نا(ناكناو) مسالا اذهىا ( هيلا فاضملاو) اذلق امل ( هيلا افاضم هن را ا لبو

 هف "رع ىذلا هيلا فاضملاب ىا (هبهف عام اصتخمإ) ارارص اهب |عا قبس دقو لصولل
 لمتشملا نكل ) لا مسا لكديلا فاضملاو هلو ىت الا فيرعتلاوهو هب فنصملا
 (هبهشموه امثو) فنصملا هف ع ىذلا هللا فاضملا نم ىا ( هنم معا هتمالع ىلع

 هيلا فاضملا هيلع قلطي مل ناو ارورجم هنوك ىف هيلا فاضملا هبشي ءىش نم معا ىا

 (رورجلا فيرعتىفلخديف) *ىثلا كلذ نود.ءىشثلا ةءالع دجوتنأ زاوحل لبق
 ءاوس دئازلا فرحا, ارورجم ناكام هلا فاضملا ملع ىلع لمتشا ام هلوق وهو

 هيف لصالا ( هلل كو مهرد كلسحن ) كلوق ( لثم ) اعامس هتدايز تناك
 ” فدك ان ءالا ديز مث ةيلعافلاو ءادسسالاب عوف م هللا كو مهرد كبسح
 ماب ديز سيلوا مئاَه ديزامو دحا نم ىنءاحام لثم اسابق وا امهيف ةيافكلا

 عاذكو ١



 هه هما

 ' اطح امهلمعف طرش وه ىذلا (بيكرتلاريغتلف) امهيف مسالا ىلع (ربخلا مدقت اذا)
 ١ تف عامل (لمعلا ىف اهفعض عم) امهتيعرفل اراعشاو لصالا ةينر نع عرفلا ةينرل

  اهلعاف اهدعب مسالاو ًادتنم ةفضلا نانالإ عفرلابجو لمعلا لطب اذاو ة”سمريغ
 , ليبق نمزوكي ذئنيحهنال مدقمربخ ةفصلاو ًأدتبم مسالا ناب اماو ربل دسم "داس
 | تاعوفرملا ثحبىف ةلئسملا هذه قيقحم قبس دق و. نارمالا زاح اد رفم تّشاطنأف

 ' عقو اذا ىا (ام ربخ ىلع ىا) 6 هيلع فطع اذاو ل اهيلا عجريلف اهدارا ْنمو
 | الربخ ىلعو ةدئازلا ءابلاب ارورجم وا ابوصنم .ناكءاوساام ربخت ىلع ءىش فطع

 ' (ميجلا رسكب) بجو إل هيفدازتال ءانلانال ابوصنم الا اهربخ نوكيأل نكل اضيا
 هيلع فوطغملا ىف ضقت فوطعملا ىف مكحلا بجوب فاطاعلا نال بجوا نم
 | لتف نم هنا نجوم هلوش تفلضالاا# 1١ دقو حنفلاب اخوم فوطعملا نوكف
 (لثمما ود انس ح قوطتملا 0 دع لاقو درطملا لك ديفا طل
 | لما فطع لبق نم نوكي اذه ىلعف دعاق وه نكل ىا دعاق نكل اًماق ديزام
 | مكحلا بانا ديف تنطاعب ىا ( ىتنلا فعن باجمالا ديف فنطاعب ىا ) ةلمحا ىلع

 | "فطاعلا ىا (وهو) هدضإ لب هنيعب الا نكل فوطعملل هياع فوطعملا نع يملا '
 ١ ديف ىنعي ىلا دعب تايثالل اتعضو امهنال ( نكلو لب ) نانثا باحمالا دشن ىذلا

 ' ديزام وحن ) ايفنم هباع ىفوطعملا نوكي نأ دعب ٍفوطعملا ىف مكملا بالا نا .
 كلو ديزل ةرفاسملا ناميا دافا لب نآلعبعاق نكل امئاق و رمعامو رفاسملب اقم ١

 ءافلا ةنيرّشب ًادتبملا ردق ( عفرلا فوطعملا مك ىا) « عفرلاف ) ورمعل دوعقلا
 ١ صوصخم عفرلا ناب ناذبا (ريغال) هلوقو ءافلاب ردصت ةيئازحلا:ةيمسالا ةلما نال
 | نوكيأل تعي ضوصخلا: ده ماللال ف اذ) ريثلا نال لخلا لع هلم ىرلسلا

 ١ ةيئانتسالا(الا ةلزنع ) نكلو لب نوكل ىا ( امهنوكل) ظفالا ىلعافطعابوصنم
 وه ىذلا ىننلا ضاقتنال الا دعب ايف نالمعتال الوام نا اك ىنعي:(ىلاضشىف)

 قنلا كلذ ضاقتنال نيفطاعلا نيذه دعب اهف نالمعت ال كلذك الاب امهلمغل ةلع
 تايوصنملا نايب نم غرف املو دب مكمل ءافتنامزاتسن مكحلا ةلع ءافتنا نال امهب اضيا

 نيبت وه تارورجملا ) لاقف اهب ييش وهام ناس ىف عرش اعورفو الوصا
 ىا) ( لمتشا ام )هيلا. عجريلف دارا نمو تاعوف رملا ثحب ىف نيب امب هحرش
 الحوا اريدقت وا اظفل لاتشالا كلذ ناكءاوس ( لمتشا ) هنف ثحبلا نال مسا

 رخاعمج (رخاوالا فورحلا ) جورحلا نم (جرختل) مسالاب ام ةظفل رسف امباو

 جرخييل اهب اهفصو اهل ةفص دعب ةفص ( بارعالا لح ىه ىتلا) فورا ةفص
 لغع ابن اهو ءاناو داصلا اس 2101 فقرا نال رو اضع لثا

 لح قورزتلا كلتو ايريدقت امهبف بارعالا راصامل هل الحم اناكول ذا باىعالل



 هت هج.

 (اسهنال )ال نع اهب ازاتمم ( رك ذلابام ) ةظفل ( تصخامب البق مئاق ديز نام وحن )
 امدعب نا ةلكى ا(ىهو مهتالامعتساىف ) الدعن ىا (ال عم دازتال ) نا ةلك نال ىا

 ؟دنعن |: ىلاعت هإوةك ىننلل تعضو نا نال ىننلا دك انل ( نييرصبلا دنع ةدئاز )
 عضوامو متاام ىا < رشب الا ما نا ىلاعت هلوقو مدنعام ىا )) 6 ناطاس نم
 (ةيفانو) راح ريغاذواوغل نوكيالاو دبك الل ن وكي ىلا فرح دعب ءىج اذا قنلل
 تديز ةيفانىع نواود مهلعلو ( نيفوكلادنع) ةدئاز نوكت نأ ريغ نم ةدكؤم
 هنا اضيا مهيلع دربو باجيالا دافا ىنلا ىلع لخد اذا !ونلاف الاو: ىلا دبك ان

 مناقل ادبز نا كلوق ىناكامهنبب الوصفم الا ىنعملا قتفتم نيفرح نيب عملا زوجمال
 طسوتب الاب ) امهلمعل اببسو ةلع نوكي ىذلا ( ىنلاضتناوا ) ىضرلاىف اذك
 © ريللا مدقتوا زر ضاح الا لجرال و ( مئاقالا ديزاموحن ) ربخلاو مسالا نينالاةلك
 زوج هناف روفصع نا دنعالا هريغوا ناك افرظ ربا سفن ىا ( مسالا ىلع ظ

 :ك/ نإ زجاح هنع دحا نم مكتماش 34 ىلاعت هلوق وحن فرظلا ريخلا مدقتس لمعلا
 قايسسف اهعوقوب ةركللا مومعل عما هنعازجاح مكم دحا ا ىنعملاناب ببجاو '
 ىا) تديزاذا باوج « لمعلالطب ١لجر رضاحالو (ديز متاقام وحن ) ىنتلا .

  (ةثالثلا رومالا هذه نمدحاو) لك(عم ناكذا) ربا و مسالا ىف( ام ) ةظفل ( لمع
 اذاو مسالا ىلع ربا مادقتو ريذعاَو مسالا نييالا طسوتو اهدعب نا ةدابز ىه ىتلا ظ

 . مادام لماع نع ولحال مسالا نال ءادتسالاب ربا و مسالا عفر بج و لمعلا لطب

 امل نيريخالا نيالا نم دحاو لك عمال لمع ٌلطس اذك و ايدانسا ايبكرت امك سمع '
 عرفلا نع لصالا رك دب ءافتك ١ حراشلا اهرك ذي و اهدعب دا زتأل نا نا تقرع
 .ا! ( فيعض لماعام ) ظفل'( نالف )اهدعب ( ناتد.ز اذا )ام لمع نالطب (اما)

 ولو فرضتم ريغ لغشب ( ههبسشل لمع ) هناآألا لمعلا ف لصا رنغ افرح هنوكل
 هباغمأ هنا عم فرصتملاريغك لمعلا بجوت مل تفعض اذا ةهباشملاو (سبل)

 اههيف ناك ناو نا وهو ىنجاب هيف ىن تلنمام نابو اهني لصافلا عقو الو ئا

 ضرعم عم ةفانلانازاربا ةهاركلو اهيف اط رش ىلولا نوكل ( لمعت ل) ىننلا ىنعم ١
 امهلمعل سبسو ةلع وه ىذلا ( ىنلا ضقتنا اذا) امهلمع نالطب ( اماو ) لفاعلا ظ

 امهمساىف ( امهلمع نالف ) ربخلاو مسالا نين( الا) ةلك طسوت( ) تف نعال
 (لمعلالطب ) امهنيالا طسوس: ىلا كلذ (ضقتنا املف ىننلا ىنعمل) اهربخو ٠

 لمعلا ل طن اذا و مكحلا ءافتنا بج وب ةلعلا ءافشنا نال ريكلاو مسالا ىف الوام لمع ىا

 بك تلا ف ىظفللا لماعلا لمع ىنتنا اذا هنا نم انلقامل ءادسسالاب امهبف عفرلا بجو |
 ١ ليدلا نالط (اماو) هءاخوسنم هنوكل ىوشملا لماحلا رهظي ىئدانشالا ظ
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 هه هاو خمس

 مالا اماو هن نيلماع ايمهنوكو | ٠ يلف انا“ اريدغوا طفل امه
 هنا لعيال هنال هيف امهلمع رثا رهظيالف امهلوخد لبق اعوفرم ناك عوفر
 عوفر اضيا مسالا نا لعب امهب ابوصنم ريخلا لعج اذاو الوا امهب عوفرم

 ربخلالعش و اهييزج ىف لمعي لب ظلت للا ءرج ىف لمعي ال فركلا نال امهب

 بصنلاو عفرلا امهيف المعي ناب ( امهل امسا) مهدنع مسالا وهام نولعجم الو

 زاححلا لها دنع ربخو مسا امهل لاقبام ىا ( اه لب ) زاحملا لها دنع ناك

 نومضم ىنن امهنم دوصقملالب امهيف المعي نأ ريغنم ميم ىب دنع (ربخو ادتبم )

 اضيا لوخدلادعبو ةيئادتبالاب نيعوفرم امهيلع امهلوخد لق اناكامهنال
 سيل امهلوخدب ريغتامو امهلوخ دي لمعلا ريتش الف امهب نيغوف ص نان وكي

 نيب رصبلاو زاحلا لها دنعالا سل امهلمعو سلب امهتماشمل ابصنو اعفر

 ام ناس حراشلا دارا سل اهباشناو نالمعب الف نيفوكلاو ميت ىن دنعاماو

 اهيلع ءاح ىتلا ىه زاجحلا لها ةغلو ) لاقف نيهذملا نم راتخْلاو حجارلاوه
 امو (ارسشب اذهام ىلابعت هللا لاق )نقلا انهبلع لنا ىلا نه عا ( ليزتتلا

 بصنلاو عفرلا لمع ىف ءاوس اهنال اذه ىف اضيا تلمع ارش, ىف تلمعاملو اهربخ

 تاهما ىلع عمج اذلو ما قتبف ىسابق ريغ افذح ءاتلاو ءاهلا تفذح ةهما مالا

 نيتك رش ايهتوكل الع ةيسقق الا ” اضن و انعقر ةلماع ام نوكىف حرص
 وهامو اهلمعل بيس وهامو نيتلماع الوام نوك نيب امو * سلب ةهباشملاف

 ىلاعت هلوقك دعب ىنعم ءىجحب عم نال لصف الب ام دعب ىا ( ام عم إل مالكلاردص

 ' (امهيلع امهلوخد لبق هيلع) ربخلاو مالا ىلا ( اناك ام ىلع ) ءانب ريغال ةلخلا

 | ياو مسالا ىف نالمعت الوام نا نيب املو د بلسلا ىلا باحنالا نم امهمكحالا

 ١ اظفل بوصنم ارشرو اهمسا عفرلا لحب ىف اذهو سيل ةهباشملا ىه هيف

 ١ لصاو تاما عماو ةدلاولا هو ما عم ( مهتاهما نهامو ) اهلمع ز وجم نم دنع

 ' اذهو حاحصلا يف اذك مئاهبلل تامالاو سانلل تاهمالا لبقو هلدهاش صنلاو

 ظ © تديزاذآو )ل لاقف ءاشأ ةنالثاوت و امهلمع لطسام نيس نأ دارا هف راتخلا

 "اهل نال هطرشلاآل ةفاثلا اهب دارملا نر ]| نوكيسو.ةزمهلا ريك « نا و ةلغفل

 هدعب نوكي امئاو رسي رسملا عمنوكيآل هنال رسعلا دعب ىا هك رسسعلاعم نا

 | وهو ( ميمتونب اماو ) نييرصبلا بهذمو (زاجحلا لها ةغل ىف وهامئا امهل اربخ
 ؛(| ليش امهصاصتخا مدعل ( امهلامعا ىلا نوهذال ثشخ ) نيفوكلا تهدم

 / نالو فرصتم ريغ لعفل نيهباثم امهنوكل ةفيعض امهتهباشم نالو دحاو
 0 وهام ىا ( ربخلا نواعجنال ) ذئش لمعلاال ىننلا درحي امهعضو نم دوصقملا

 بط ١ ىا( يالا الو امهل. ازبخا ) نإ صبلا بهذمو زاجملا لها دنع ربخلا

| 



 هه هاد ل
 | جيف قاحج الا نيع وهو لومعملان ود. ةلماعلا ال ىتبتف اريثك اضيا ربخلا فذحمو
 فوذحلا ةنيرقروك دملانوكل اربخوا ناكامسارخ الا فذحدنع اهدخا رك د
 لبق نم نوكينا لمت هناب اناذبا هدروا ( ديركآل ) برغلا لوق ىا (مهلوقو)
 انعجنا ) اضيا هفذح زاوجل ريا ىذحوا ماقملل بسانم وهو مسالا ود

 زاح)افرحو امسالمعتست ىتلا فور اا نا داكلانال للا ومع (11 فاكلا

 ال مساهنا ىلع الحم ابوصنم هدحو ىاكلا نوكي نأ زاح ىنعي (امسا ديرك نوكي نا
 : ا ديز لثمال ىا (هلثمال ىاافوذحم) ال ربخ ىا (ربخلا) نوكينا (و)
 ةلاح ةنرقوا انفنم ىضتقن ىنلا نال سنجلا ىننل ىتلاال ةنب رش ريخلا فذ

 مسالا رك دخل اهل (اربخ ) ديزك ال مهلوق (نوكينا ) اضيا ( زاحو )
 سننالاف ماقملل سانملاوه اذهو ( ديز لثم دحاال ىا) ةبلاح ةرش افوذح

 فاكلا نوكيا ابيرق نوكيل هرخا هنا الا لوالا هبجوتلا ىلع امدقم نوكينا
 نوكي ىتحهيلا ادندم نوكي ال فرحلازال ريغال مسالا فذح هيفزال افرح هيف

 صضاظلاب. المع ( اف رح ) لاثملا كلذ ىف فاكلا ىا ( ءانلعجناو ) افوذحم ريخلا

 نوكينأ زوج هقلعتم عم فرحلا نال ( فوذحم ) ال مسا ىا ( مسالاف ) ردابتمل
 "0 ديركا دحاال قا ) ةقلعتم عم ناكاتاو هيلا ادندم نوكينأ زوحنألو ادنسم
 العف امهتهلاشمل تاقحلملا ارح اهدروا ( الوامريخإب دز ,, نئاكدحاال ىاا

 '0لل] راس قالل# نيتلفاع امهتوك ىف فالاتخاللو سل وهو قرصتم اربع
 الا سيل هب لوس نمدنع امهلمع ب سزال امهلمعدجو نايبلاهب امهفصو 6 نيتهسملا)
 اداة قت (ةسسالا هللا لع لو دلاو) ةهباشملاب قلعتم ( قتلا ف) ةهباشملا
 )000001 07 الاو ةمباعنلا اولعتم( قيل ) تاءوقرملا رخآ

 (امهلالو ا .ربيخ ىا)(ىو)إ اهمدسلا كل ياالو ان او

 فاضملاردقالو املا ريخ ريان وك ىا امهيلا عجار رورحللا ريمضلاو ةيرريختان قلعتم

 م0017 تالماءامهنوك ىا لون ا كلو رخل ىلا ثن ٌؤملاريمضلا عاحرا حصبل

 ثيناتلاو (امهل)الوام مسا ىا(امهيمسا ةيمسااذك و)4ل وقىلاجاتحالف رخو مسالا

 1 ذلابر يللا صخامتاو عسا تاراعىف نيهسعا ثدن 0 واما رابعا

 فنصملا (صخو) © ةيزاخح ةغلإ) هاظ وهو اىهاظ هيف امهلمع نوكل
 مسالاىف اضيا نالماع الوام نا عم روصآللا ىلع ةلخاد ءابلا ( ركذلاب ةيربخلا )

 امهمسا) امهلامعتا هلوقل ريسفت فطع (لعجو) ربخلاو مسالا ىف ( امهلامعانال )
 امهل امسا مسالا لعج ىا رسثنلاو فللا بيترت هيف (امهل اربخو امسا اهربخو

 بوصنم ريخلا نال (ريللا راشعاب) روهظلا نم (رهظي امنا) امهل اريخ ييلعاو |

 ( امه )



 ( الخلا نان لوق نم ( رمل نالوا) عبتلا رث 1 ع لصالا

 نم 0 2 0 نيقلاخلا ةلاج 5 د نال (نيفلاغ الا ١ نيمعنال)

 لثمىف ) هذه (المسازا ةاحنلا روهمجو لياخلاو هىوبس بهذش) هلوش دمتعي
 راتعان) زيمقلا ّظ صن (ةقنقح) رورحلا ريمضلا ىلا (فاضم تكرتلا اذه
 ا مولعملا هسا نع دوجولا قل ىن 01 ير وكف فاضل قلع 21

 راكتتلا) ةهنشلا نب .ركتلاالو عقرلا بجنالو ةفرغمال .مسا نوحي تي نيمولعملا

 ماشالاو ىنعملا راتعا لع فطعأل ذللا ماخاو ) ماللاب لضفلا ة هراوصل

 فاضملانا *جيسامل ماللا ىنعمب هه ةقاضالا نال ( ةردقملا ماللأب ) ماخالل ةلع ١
 ال قل ءاضفو ماللا قع 3 هفرظالو: 00 راح نم نكي مل اذا هيلا

 نال ريمضلا ق*ةمالع ىه ىتل ماللا تيس نحملا ىلعالا لحشد ول 1 وهو

 ةقضقلا ىف ناكناو م5 فاّضع سل هن اك لصفلا اذهب ريصي فاضملا

 نا ,وهتجو هب وماسأو لباخلا هذن# ن ١ لعا مث ىضرلا ىو( تشعل 1

 0 7 رهظنال ماللا.ل أقف قىنعملا راشعان 4 هقفح قاضم د اذه نا

 امهنب لصفلا ناكو ىدغ.مت ماب هلوقىف يناثلا ميتك ةردقملا م اللا كات دك أ
 ماللان امهنيب لصقلا ىلع ةفاضالا هده ىف مهلج ىذا ام مهل ليقف لصف الك"
 اودصق مهتان اوباحاو ماللاب ةردقملا تافاضالا راس نوذ نك ةمحملا |
 ةشثملا ف راعلا قكحو اقفحالار 5 غنم الب فردا فاصلا اذه سجن ٠

 لصفلا اذهب قاضملا ريصي ىتح اظفل نيفاضملا نيب اول الرب ركك عم عقرلا الب |
 (لمس1) (قذحتو ) ىهتنا الرب كمدعو هبصن ركل ناس نا

 (ار م ىلع اسابق هيونعم وا هظفل هيرق تدح و اذ ١> هده

 ِةَق رظلا ؛ىلع يضنب نأ روحو ةباؤوطملا ىلع ار ل

 نك رت ى (كتلغأل لم ) لإ الا قفنم نم كلان آل اىيثك انام يا!
 .ةيلاخا هن رقتلاب مسالا قنحف ىو ىلا( تدع نجلا از رطلنف 5|

 لاق دعالا اطفال (ن ,لا دوجو عمالا ) مسالاى(( فذحتال) نكل (و)١

 | ملا ةزمهلا رسكب (افاحجا) فلا ( نوكي الثل ) اظفل مسالا وجو عمالا ||
 هسه ذأ ىا هتقحح | هنمو صيقتلاو ناقهذالا وهو 6 كا ةمدقملا ا

 أ نبنك منالا فدح اذا هنال ءاغلالل ا فذحلا نوكي الثل ىا حاحصلا ف اذك'

 | مهتياق ةدمع ناك تف ذي اسال هتلج نم دحاو ركذ لصحي ةناسف

 | (ادبك أت هيلا فاضملاو فاضملانِي) هلخدا ىا رهنلا هسرف محلا لاه لاخدالا

 | هداسه 6 ىيخألا ميكحو ) صاظلا بس ركنا ىلع 00 لخدتق قا ْ

 ظ

 ا

| 
| 

 أ ةمهاظلا م ءاللا هدهؤ ةر ,دّقم اضا انهه ماللان ,ان اوناحا ردع ب هللا فاضملاو أ



 عج ه١ ردح

 | لوالا ىف ( بالا سنج توب ىفن ) ةفاضا الب امهنم دافتسملا ىندملا ىا( وهو)

 | ( رورحلا ريمضلا ) توبثلاب قلعتم ( عجرمل نيمالغلا ) سنج تون ىنن (وا)
 ١ رسفو توبثلاب قلعتم(لالقتسالاب ) ىف رظلا ىف نكتسملا نيمضلا نع ازارتحاهيهفصو ٠

 فرظلا هب قلعتبام ىوس ( ربخ ربدقت ىلا جايتحا ريغ نم ) هوه لالقتسالا
 بالا سنج سيل ىنعملا نوكيف ريخ ريدقت ىلإ جاتحم هناف افاضم ناكاذا ام فالح

 بالا سنج توبث ىتت ىا ( ىنملا اذهو ) هلاتباث نيمالغلا سنجالو دب زل اَساث |
 ريدقت ىلع ىا ( ةفاضالا ريدقت ىلع دش ) ريمضلا كلذ عجرمل نيمالغلا وا |
 اما نيهج و نم ) ةدْئاز ماللا نوكتناب ريمضلا ىلا نامالغلا وا بالا فاضينا |

 هلوق صنف لوالا هجولاىف ةفاضالا رقت ىلع ىنعملا داسف هجواما ىا (الةوا
 نيكرتلا نيذه خسنلا ضعب ىف و ( بِكَرلا اذه ىنعم نالف ) ةفف رظلا ىلع التوا ١

 دئازلاو ةدئاز امهف ماللا نا تف ع ١1 ( همالغال و هابا ال ةفاضالا ريدقت ىلع)
 الا ميال ) بيكرتلا ( اذهو ) ريمضلا ىلا مسالا فاضي فذح اذاو هفذح زوحم |

 امال ةني رق الب افوذحم نوكيف ربخلا ريدقت ىلا جاتحيف ال ةملكل ( ربخريدقتس
 مالكلا متيف اربخ نوكي هل هلوق نال هريدقت ىلا جاتحمال هنال فاضم ريغ ناكاذا

 ةاماعال نوكت اذهىلعف (نادوجوم همالغالو دوجوم هابا ال ىا) ريدقتلا نودب

 ىف ةفاضالا ردن ىلع ىنعملا داسف اما ىا (ايناث اماو ) زئاح ريغ اذو ةف رعملا ىف
 "تاوث ىنن.) ةفاضالا مدع دنع نيكرتلا نيّده نم ( دارملا نالف ) ىناثلا هجولا
 تقىعامل ريمضلا عج رمل ىا ( هل نيمالغلا ) سنج توب ىنن (ؤا بالا سنج

 اهل اربخ رورجللاو راخلاو فاضم ريغ مسالا ناكاذا الا لصح ال ىنعملا اذه نا

 هيمالغ ) نع هيفن ( وا مولعملا هسا تو نع دوجولا ىن ) دارملا نا( ال)
 فاضي فذح اذاو هفذح زوج ادئاز ماللا ناكاذا هنا اضيا تف عامل ( نيمولعملا

 5 ةفاضالاب مسالا ف ”رعتيفدوجوموه ىذلا ريخلا ريدقت ىلا جاتحبف ريمضلا ىلا مسالا

 0١ || بساع ال ىنعملا اذهو نيمواعملا نيمالغلاو مولعملا بالا نع دوجولا ىنن مزايف
 0 مسا ناك اذا هو ةاروك دملا ةدعاقلا فلا و-سنحلا قل ابنالال عضو

 7 1| افالخ هلوق بصن قبسدق ( هب وبي افالخ إل ريركلاو عفرلا بجو ةفرعمال
 5 فاططع لبق نم اده ( ةاحنلا روهمحو ) هيوسْمم داتسا دما نب ( لماخلاو)

 ْ اذه ىف هلامكل هنا ىلا ةراشاو هيلع ىفوطعملا ناشب اماتها صاخلا ىلع ماعلا

 : ( فالملا اذهب هب ويس ) فننصملا ( صخ امتاو ) مهنم سيل هناك راسص نفلا
 1 هلل ةصتخم اهنال ةداح.ءلا, كص“ كلوق لثم روصقملا ىلع ةلخاد ءانلا

 ( مهني اهف ) ىدنقملاو ( ةدمعلا هنال ) اضيا فلاخم .هريع نأ عم ناتج

 رك ذب ىنتكيام اريثكو عبت مهنال مهرك ذنع ىنغي هركذف مهفالخ هفالخف

 ©( لصالا )

 حب بهجت



 8 0516 زم
 نينبك ثلا نيذه لدم ىلا ةراث هتك راشم ريمض عاحرابو داوملا صوص هيلع
 (نيضاصتخالا نيب ناالا ) همالكانه ىلا  ةفاضالا ىلع لمّشي ببكر تىلا هل ريمضو
 موهفملا صاصتخالاو هبف ةفاضا الث دح هلابا ال سكرت نم موهفملا صاصتخالا ىا

 موهفملا صاصتخالا ناف ) اقرف ىنعي (انوامت ) افاضم هيف ال مسا نوكي بيك رتنم
 بكر تنم موهفملا صاصتخالا نم ىا ( هريغ نم مهام منا ىفاضالا بيكرتلا نم
 | مايقا دحاو ءىثكح هللا فاضملاو ىفاضملا نال افاضم هبف ال مسا نوكتاإل

 | فاضملانم فاضملا بستكي اذل و فاضملانم نونلاوا نب ونتلا ماقم هيلا فاضملا

 أ هل ىعالغالو هلابا الف الخ رخ آلا ءزجاهدحا راصف صيصختلاوا في رعتلا هيلا
 / نكيملول ىتح ماللا نم دافتسي اتا صاصتخالاو لوالا نم ىنجا ىنالا نال
 | هريسفت قبسدق 6 همثنمو )ل متا لوالاف صاصتخالا نوكيف دفتسي ل ماللا

 | فلالا تايلاب ىنعي ( نييبك رتلا نرذه لثم زاوج نا لجالو ىا ) ةرص ريغ
 ْ ىذلا ال مساب ( ىاضملا ربع ) وه ىذلا ال مسا ( هيبشتل وهاما ) نوتلا فدحو

 | ال مسا دعب هيف نوكي ( بيكرت ) ( زجي+ ) ( صاصتخالا ىنعم ىف فاضمل ال وه
 | ىقرالو (رادلاف ىا) (اهبف ابا ال ) ماللاريغنم رجلا فورحنم فرح هذه
 | فاضملا نال بككرتلا اذه لثم ىف ( صاصتخالا مدعل ) اهب ىئالغالو اهيلع |

 ١ اهؤافتناف ىنعملا لصاىف هل ةكراشملا تفتناف ىلعو ىف ىنعمب نكيمل ةفاضالا لق ١
 ( ءىش ىلا بالا ةفاضانم موهفملا صاصتخالا ناف ) زاوحلا ءافتنا مزلتسي |
 ىا (صاصتخالا اذهو ) هلابابالان وكب ىا ( هل هت وباب وهامتا ) هيلأ فضا اذا '
 بالا نال ( رادلا ىلا ةننلاب بالل تباث ريغ ) ءىش ىلا بالا ةفاضانم موهفملا ١

 حصيالف) اهيلا ةيسنلاب صاصتخالا دجوي ف كف رادلا بان وكيال با هنا ثنح نم
 | اهيف اباال بيكرت هشي فيكف ) اهيلا ةتقاضا حصر مل اذاو ( رادلا ىلا هتفاضا

 | ىتح رادلا ىلا بالا ةفاضأ حضيال ىنعي ( رادلا ىلا بالا هيف فاضي بكرت

 | اهيلا هيف بالا فاضي بكرت ىف تبنت اكفلالا تنثاف هب اهيف ابا ال لثم هبشي
 | اهيلا بالا هيف فاضي بكَ اهيف اباال بكرت ةكراشمل ىا ( هلهتكراشمل)
 ظ نوكتنا ىلع (فاضمب ل ( نيبكرتلانيذهلثم ىا )6 سيلوإل ( ءانعم لصايف) |

1 
 | اما هنال ماللا ىنمع ةفاضالا هذه نا ىلع ءانس ةردقملا ماللا ديك اتل ةهاظلا ماللا |
 |. سيل هنا مك( ةقيقح ) رتاج ريغ امهالكو ةفرعملايف ىه لمعتوا ربخالب ال تس نا
 أ ةفص ةفاضا الب ( دافملا ) ىنعملا ةفص ( دارملا ) ( ىنعملا داسفل )ف !سهاظ فاضي
 | ىا عراتتا لسس ىلع دأاهملاو دارملا هلوه قلعتم (امهب ) ىنعملل فص دعا

 | ىنمملا دس هال ىا داسفلاب قلعتم ( ةفاضالا ردغ لع) نييك تلا نذهب
 ظ ال ممل افاضم امهيف ال مسا ناكاذا نيكرتلا نرذذه نم ةفاضا الب دافتسملا |



0 
 | . دسالاكديز كلوقك هدشتلل ةلع ن 0 5< هشلا هجو نال هيشل ااهحوو هيسشملل ةلع ْ

 ه6 ه١ خخ

 ( هتك راشمل ) هلوق ىف ماللا نا ىلا ةراشا هبف ( وهامتا) نينبكرثلا نذَه ىف هذه |

 ْ 0 فاضي نيحال مسا ةكراشمل ىا) هب دز هيشنل ةلع ىهو ةعاحشلا ىف

 فاذا نا ىآ ( هيب ) ةردقملا ةفاضالا إل ىا فاضي هلوش قلعتم ( ماللا

 ال مسا ةكراشمل ىنعي اهراهظا نودب ( فاضملل ىا ) (هل ب( هيلا فاضيام نيب و )
 هيمالغالو هاباال كلوق ىالدعب عقو ىدلا ف اضملا هل ىىعالع الو هل ابا ال ا 000

 فاضم وه ثيح نم فاضملا ىنعم ىا ) ىلصالا ىعملاف ىا 6 هانعم لضاق و ُ |

 ربا رابتعاب ريك دتلاف ( صاصتخالا) ةفاضالا ىا( وهو ةفاضالا ىنع
 ره ىذلا فاما م لصا نا .كلذو ةلاضالا ىعم ىا قاشملا رانتعاوا :

 فيضاو ماللا فذح اىل مث طقف ب بطاخملاب بالا ضيصخت ن 0

 ثداح فيررعثو افاضم هنوكل ىلضصا صصخت ىلع كوبا قف ةف عم فاضملا را
 تدب امكف هانعم لصا ىت وه ىذلا صصختلا ف كونا كراشي كل باو ةفاضالا 1

 )برش 0 كلذك بر 0 ٠ لوالا ن راامكف كلا ف ها

 00 عروس يالغالو 0 لثم نا ) ىنعملاوا 0 ىلا ءريدقت ا

 صهاظلا نا تف ع امل ىهاظلا فالخ ىلع ناثلاآق نوللا فدخو لوالاىىنلالا '

 ناده لثل ىا هلاهسشت ) نونلا تاما هل نيمالغ الو فلالا نودب هل با ال |

 00 اا اا تح هل ىالتج و هلاناال كلوق اهو ( ن راما ل

 ١' ذه لثم نوكل ىا ةيشنلا ةلصو:هشملا لع ةلخاد ماللاف نينك تلا نذه |

 ( ةفاضالا ىلع لمس بكتب ىا فاضملاب) اهباشم هيف ةفاضا ال ثيح نيبكرتلا |
 ةقالعب ةفاضالا هيف ىذلا سيكرتلا وهو ىزاحلا انعم ىفاضملاب دارملا نا هب دير

 لوألا ريفتاا ىف كر خآ مسا ىلا فيضا مسا لكوهو :قيقملا هانعمال ةيشرجملا |
 25 0 ل100 نكت همست ىعا ةيك رلا أ للا وع هب هينشملاو هيشملا نوكف

 للل قلألا ترئاف لحر ىالغال بكا هل يالغال نك ابا آل |

 المسا نوكي بيكرتل ىا (ةفاضالا ىلع لمتشي امل ىا هل )ال مسا امهيف فاضملا ريغلا (نييكرتلا نبذه لثم ةكراشمل ىا ةكواتللا ههسشملاف فذحو تنث م نونلا |
 |0١ كال ىا ( وهو ةقاضالا ىلع لمسشياه ىتعم ىا ةاعم لصاىف )افاضمهف |

 هك راشملاو صاصتخالا نيهيجوتلا الكىف هنشلا هجو نوكف ( صاصتخ الا)

 بِك رت لح ىف ةقرفتلا امناو ل ًاملاف نيهيجوتلا نيب قرفال ىشحلا لاقو# هيف
 عاجرابو ماللا راهظاب فاضملا ال مسالا ىلا ةراث هيك راغم لمس ماكنا يدع
 عرفتم فيررعتلاو صاصتخالا وهو ةفاضالا ىنعم لصا ىف ىاضملا ىلا هل ريمض |

 ادلع



 | ال مساهيبشت ىا (هيشتلا كلذو ) ابوصنم (ابرعم ) ذئنيخال مسا (نوكيف ) |

 و هم
 | نم (و) ىتاتسام .ىلع ةفاضالا نع عططاالا هناف ىذ ريغ ةتسلا ءاممالا هب دارملا
 ١ ىلع عماو ىلا هبدارا ( نيمالغ وحن نم ) عماو ىنملا نون ىا (نونلا فذح )
 ظ انا وايل ادمان كل خالاو بالاب صوصخم مكحلا اذهف ىضرلا دنع اماواةدح

 بالاىفو عملاو ىنملا ىف لاق ثيح ةدح ىلع عمجو ىتم لكل ماعف نونلا فذح

 فذحم ةفاضالا مكح ىطعي نأ رجلا مال اهيلو اذا ةتسلا ءامالا نيب نم خالاو
 كل ىباسمالو كلىمالغال لاقيف خالاو بالاىف فلالاتابثاو عمجاو ىتثملا نوت
 ئا'ربح# راج )'انتماهل اياال ل ثم هل فاغنا هب رعم نوكتفول اخأ الو هل انا الد
 ابوصنم انرعم لعجمو نونلا قدحو فلالا تايثاب لمعتس:نا ظفللا اذهىف زوجي

 هنوكل هب بصتنام ىلع المسا ىنبي ( نا نيبكرتلا نيذه لثمىف لصالانا ىنعي )
 حتتفلا ىلع ءانيلاب هلخاالو ( هل با ال لاق ) و لصف الب اهدعب تعقو ةدرفم ةركن

 هل نيماسمالو ( هل نيمالغال ) لاَغ ( و) ىذريغ ةتسلا ءامسالانم اهريغ اذكو

 لثم ىف ىا ( امهيف ) سنجلا ىننل ىتلا (ال مسا نوكيف ) ءايلا ىلع ءانبلاب اعمو ىنئم
 ءايلاو لوالاىف حتفلا وهو مسالا (هب بصنام ىلع اينبم ) نييك ثلا نيذه
 راجلا ) نوكي (و ) ىو لا وريكتتلاو دارفآلا ىه ىتلا ءانلا طورش دوجول قاثلا ىف
 | باال ىتعملاو سنجلا ىننا ىتلاالل ( اهل اربخ) عفرلا لحم ىفدالثم ىف ( رورجما عم
 | الو ن الا هلنالا سنج توم ىنملا نوكف تام دق هنال ن الا نالقل دوجوم
 | هل نيمالغلا سنج تو قملا اضيا نوكف ن آلا نالفل نادوجوم نيمالغ
 | هلال ذوذشلا دح ىلإال نكل (ةلق لك ) اسيالم (ءاجدقإ هنا لاا .(و) نال
 لثم نوللا فذح ( وهلابا ال لثم ) فلالا تامئان اضبا ءاحصفلا هلمعتسا دق

 هلوش قلعتم ( فلالا ةدايزب ) ابوصنم ابرعم لع وهل ىماسم الو ( هل ىالغال )
 ىفاك ) نيملسمالو ( نيمالغال لم ىف نونلا طاقسابو ) هوحنو ( با لثمف ) ءاح
 نوكي ةركتلاىلا ناملسملاوا نيمالغلا )آلا وحن تضا اذا سب ( ةئاضالا لاح
 | الغلو :رادلاف لج رابا ال وحن نوالا فدح و تلالا تاثاب اوصت» ابرعم
 | ىلولاو ةركتلا ىلا  ةفادضالا ى ىلا هطئلاطورش دوجول نانهرط لجر

 أ هبش ىا قلطم لوعفمؤا اهيشت كلذ رجا ىا ٌراح هلوقل هل لؤعفم (اهبشن )
 ' هش (ىا) هيبشتلاب قلعتم رورجملاو راخلا (هلإل هجوا لوالاو لاح ةلمحاو اهببشت
 ١ (قاضللاب) *ىث ىلا ( فاضع سيلدنا عم نيييكرتلا نيذهىف) ىتلامذه (ال مسال)
 ١ اهيشتهلوق ىلع فطع بصنلاب ( فاضم ا ماكحالءارجاو) اضيا هيبشقلاب قلعتم
 ةفاضالا ماكحا ءارجا هيبشتلا اذه نم ىلصالا دوصقملا ىنعي هيبشتلا ةدئافل ناسو
 .ضعبلا ىف (نونلا فدح و) ضعبلا ف ( فلالا تاماب ) هذهال مساىلعىا ( هيلع )
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 م ها رمل

 ا ريمضلا نم لاح صلب هساو ناورم لثم دوج وم اناو دوجوم باال

 ظ ا 0000 ف لحي تءالا نالا تفللا كاز نع ست هيف نيل ىف نكسملا
 ظ ههشملاب مث تاهبشملاب أب نأ وهو فوفام هييشنت هيبشنتلا اذه لثل لاش و هنا

 سعاشلا لوقك ب
 ب لالا فغطاو اعلا اهركو ىدل اسايو ابطر ريطلا بولق نأك *
 ع اا رالا+ رصحلا مدقددعب لعقلابقاغتم راس( !لراعو ىذا دحلاب وهذا

 ظ كلا 1س ند وءاضي ا عجر ىنعم ماللاز ومهمأدر نم عج راذاىدترالاَش

 ظ نى ىاوف دا سالا دز ان لاَغ ىوقاذاةلمهم ءار هدعب و ةمحعم ىاز هدعبو

 ظ ىفاتنا فلاك عابشالل ارزأتىف فلالاو ىرل هالف نزااتو دحل ا ىلا عجر ناورم

 | ىونعملاوا ىظفللا دك اتلا نم اهنقان ىا ( عباوتلا رئاساماو) ةسنلل ال عاشلال وق

 اوح ترص اك اهمكحم اوح ”رصي ملىعي (اهيف مهنع صن الف ) ناسلا فطعو لدللاو

 ظ  عباوت مكح اهمكح نوكي نا تي ) هنا الا ىا ( نكل ) فرحلاب فطعلاو تعنلا

 ' لج رال وحن ة د رفمةركت امهنم لكن اك اذا ىظفللا دك اتلاو لدسلا ىنب» ىنعي ( ىدانلا
 ظ لجرال وحن بصتلاو عفرلاناهج ولا زوجة ف رعمناكاذاو ادراب ءام امال و ىلبخاد

 ظ 001 و ضا لجوال وحن ىونملا دق اتلااذكو كءامءام الو كح اض ١
 ظ ىدانملا عباوت مكح اهمكح نوكي اكىا ( اذك ) هللادبع ونا لجرال وحن ناببلا |
 .٠ صنالف ىظفللا 1 الاد نابل فظعو لالا اما لاق تح( ئنلدنألاو ,5)

 مومضملا ىدانملا عم اهمكح ىببملاا ل مسا عم اهمكح نوكينا ىنبني نكل اهيف مهل

 همالكانه ىلاد# ىل بحخاص ل جر الوحت ةركت ادرفمناكنا ءانلا زو لدا ىنف
 ىلفللا ديك انلاو ىل بحاصال لاق هنأكف لماعلا ريركت مكح ىف لدبلا نال ظ

 أدرابءام ءامالىف ءامال لاق هن أكف ىنعمو اظفل دك وما ننع دكحؤللا نال كلذك

 ©« ه] ىالغالو هل انااللثمو ال ةرك اد رفمناكاذا ىظفللا دك اتلاو لدملا ىنف .
 0000002 نيمالغ الوا كل رادلاىف ناال وحن لصف اذا هنال امهنس لصف الب |

 دئنح فاضملاب ةهباشملا ىتش هنال ىتاثلا ف نونلا ف د> الو لوالاىف فئلالاتايثا |

 0 الا( لك ىا )هب ةهباشملاب الا نانوكيال فذحلاو 0
 بكحرللا كلذ ىف ىا ( هبف نوكي ) حراشلا لاق اذلو اهربخو اهمسا عمال

 ابطاخموا اًئاغ ريمضلا هلخد ءاونس ( ةفاضالا مال سنحلا ىننل ىتلاال 0
 ال لكل ادرفم مسالا ناكءاونسو ديزل ابا ال وحن ايهاظ امساوا املكّم وا

 ظ الو هل ىرصانال وحن ةدح ىلع اعمحوا ىتئموا ىذريغ هتدلا ءامسالا نم نيون

 | سنحلا ىننل.ىلا المنا ىا( (مسالا كلذ ىلع) لوعفملل ىنبم ( ىرجاو ) هل ئريجم
 نا ىلا ةراشا هف ( 1 وحنىف ) ماكح الا ناب ( فلالا تاثا نم ةفاضالا ماكحا )

 ة 6 هبدارملا )



 رز 01١ 0
 ْ الم اثاماع همكح نوكف رصخلاال ليش 7, ك5 هنآل ظفلتلا ثح نم هوا

 | امهنمةدحاو لكىلوو تفطعلا قي رطنةرركمال نؤكتنآوهو هطرش هيف دجو امل

 , هيف نكتساام هيئان ولوعفملا ىنم وهو فطعلاب قلعتم ( لمحت نأب ) ةدرفم ة 5
 . ظفل ىلع ىا) (ظفالا ىلع ) روك ذملا فوطعملا لمحت ناب ىا فوطعملا ىلا

 لجلا ازوحش ب بصنلاب هييش حتف ةيمريغ تف عامل هظفل و مسالا ةفص ( ىنيملاال مسا

 / ( لمحت ناب) 6 و )) لمح ىلع فطع (ابوصنم ) فوطعملا ( لعجيو ) ظفللا ىلع
 ' « لحما ىلع ١ ةلصافلا عوقول ”راسجلا ةداعاب لمحي نا ىلع فطع ىوطعملا
 / (لعجنو ) ءادسبالاب هعقر وهو ديعيلا لح ا انهه هب دارملاو ىنملاال مسا لحم ىا

 | المح عقر راو ظفللا ىلع المح بصنلا ناهجولاف يب زياح و ( اعوف يم ) ىوطعملا

 ' نوكو |هاط هنوكل ىلوالاوه لوالا نإ الا ةبوسلا ىلع ناز رياح دعتلا للا لك
 ءافشنال فصولا ىف زاح م(ءانبلا) ىوطعملا اذهىف ىا ( هيفزوجمالو ) امفنم ىناثلا

 ىلولاو ريكتتلاو دارفالا ةثالثلا رومالا عاّتجا نم هان ركذام وهو ءانلا محصم
 زاح ناو م ماا ا لصفلل انههدجوب ملاذهو

 تعنلا فكه مكح ىفناكوا هل ايفالا ريثأتلان ءال فعضا ورمعو ديزاي وحن ءادنلا ف

 ' (فطاعلابلصفلاناكمل) بارمعالا وه لصالان ا عم ةمكشت ف نكيملو هليل انههو
 ءانلا نا كشالو اهالك هىلع ىوطغملاو فطاعلا لصافلاف فاطاعلا ةطساوب ىا

 د ا فوطعملا نا لالاو عنتمم لصفلا عم

 ؛ قوصللا دك آنل ةدئازواولان وكت ناب ( لصتملا مكح - ىف ) فوطعملا ( لع لو
 رييدلاو يعاشلاو ج اجلا دير ىنداتلا دوو لثم ضعن ىلع اهضعب فطع ىف اك

 | ةدياز هف واولا نكت م ناو ورمعاب مكحىف هنال ورمعو ديزاي لثم اكل فكر

 | (ةدكؤملا) ةدئازلا ( الب ) لصفلا ههف نظَينا لحم اذه نال ىا ( لصقلا ةنظمل)
 اذه امهف سل هنال ءادنلاو تافصلا ىالخيد# ةعافشالو ةلخال و هبف عس اللي لثم

 | ىوطعملاف ىا ( هيف دازب ) اقلطم ( ىنملا ىلع ىوطعملا ذا ) اقرتفاف نظلا

 (ةوقالو لوحال وحن ) قنلادك انل ةرثك ةدابز ىا ( اريثك آل ) ةظفل قمملا ىلع

 ا

 | 7 نياوانناو تاآثل لثم ل اًهاس تق 7 15 تاهبج وتلا صح قةكاز هناثلاال نآل
 ظ ١ طظفللا ىلع فطع عوف صم ىاثلاو نوصنم لوألا نال فللا بيبر ىلع رمت هيف ْ

 1 ياي ار ناو انباو بال لثم انضيا سكعلا زوجحنو لحلا ىلعو ١

 ةدرفم ة زكي هناوكل تالاو سنخلا ىنل هففال (هنباو ناورملئمانباو باالو |

 ةا لا ,كخا و هظفل ىلع ففطع بصنلاب انباو حتفلا ىلع ىنبم لصف الب

 |, تفطع ناك نإ داوخوم وارد شم 0 ة رقه تلمع ناكنا نادوجوماناو

 8 نيتلخ ىاثلانعو ةدحاو ةلمح مالكلا نوكي لوالا ىلعف ةل> ىلع ةلمح |



 يأ 5٠١ ز-

 ( ظفللا ىلع ) الوم هنوكل ىا ( الح ) اعفر ىلع فطع  ابصنو )ل ( ديعبلا
 لثم إل اهب بصنلا وهو ( بيرقلاهلحم ىلعوا ) حتفلا وهو ىنمملاال مسا ظفل ىا
 ىلع يم ىنعي ( حتفلاب) وهو © في. رظ إل حتفلا ىلع ىتبملا. اهمسا هناف ( لجرال
 000 او برعم ( فيزطو ) هيلو ةءانب ةضتقملا طورشلا دوجول حتفلا
 هلحم ىلعوا ظفللا ىلع المح ( بصنلاب ) برعم م« اه رظو ]ب ديعبلا هلح ىلع
 # الاو ) ةيعيدب ةعنص وهو فللا بيترت ىلع ةلثمالا هذه دروا بي رقلا
 مسا تعن ناكرا ىعب دفن رعتلا ف ةروك !٠١ ذوبقلا نم موهفم ردقم ىلع فطغ
 'اعفر برعمو حتفلا ىلع ىنم وهف طوريشلاو دونقلا هده هش ادوحوم هده الا

 نآو ىا (كلذك تعنلا نكمل ناو ىا) هلوَش اذه ىلا حراشلا راشاالاو امصنو

 لثم لوالا طرششلا دجوبمل ناب ةروكذملا تافصلاب افصتمال مسا تعن نكي مل

 نسسح لجرال لثم ادرفم نكمل ناب ىناثلا دجوب ملوا فيرظ لجر مالغال
 فيرطظ رادلا ىف لجرال لثم امهنب لصف عشناب ثلاثلا دجوب ملوا هجولا |

 الوا اهضعب دجو ءاوس اه رساب ةعبر الا طورششلا دجوتمل نا هنا لصاخلاو

 برعم نوكينأ تعنلا كلذ مكش ىا (بارعالا همك ىا) ( باىعالاف ) |
 "000 ا( |١١ .كاناىلا ةراشا (ريغال) زا فرح هنيه ًاذتملا ردق رعغال

 قبس ( المح اعفر ) عاجشلا ورمعو داوحلا ديز كلوق لثم رصحلا ديفب ماللاب
  ىلعوا ظفالا ىلع المح اصنوا ) عفرلاوه ىذلا ( ديعبلا لحما ىلع ) امهبا عا
 ادهللا ن وك هلثمآ ىا ( هتلثثا تتم دقاو ).ناهاط اهو :( تي رقلا لخلا

 هلوق دعب اهتدروا اناو (دوبقلا اوف ناسىف) ءانلا طرش دوجو مدعل ابرعم

 المسا) ظفل (ىلع) ءىث فطعىا ( فطعلاو ) ةريصب ىلع نكو لمأتالاو |
 مهفام ىلع ديعبلا هلح ىلعو ظفللا ىلع فطعءلا زاوج طرش نا الا ( ىنمملا

 نوكي ناو اينبمال مسا' نوكي نا ةثالث فنصملا ليثككو حراشلا هبجوت نم |
 هلو طورشلا كلت حراشلا نيبو ارركم هيف الزوكيال ناو ةركت فوطعملا
 ” اا كلذ نآكو سرفو .كل مالغألا ,لثم' ( ةركن فوطعملا ناك اذا )

 فوطعملا ناكاذا) ناشلاو لاخلا ىا (هناف ىوطعملاف الرب ركت الب) افوطعم

 هللا دنعو كل مالغال لثم افاضمو ادءزو كل مالغال ل ثم اماعناك ءاوس (ةف رعم

  (سرفلاو كل مالغال وحن ) ماللاب اف رعموا فوطعملا عفر ىا ( هعفر بجو )
 لاح اذو ةفرءملاىف ةلماعال ةظفل تناك لحما ىبعوا ظفللا ىلع المح هتبصن ول كنال

 0 كمل ناكاذاو ) ةهباشملا وا ةفاضملا ةركشلا ق.الا لمعتال اهنا تفرع ال

 مكح ىا (همكشل) ةأرصاالو لجرال لثم اهريكتتو اهدارفاعم ( ىفوطعملاف |
 هس هيف نوكي هنا نم (قبس اهف ةوقالو لوحال هلوقىف ملعام) فوطعملا اذه |

 ( هحوا ز
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 ْ ا! توتا هلع قدصيام ىلع قدصي تعنلا نال قدضلا ىف ( امهنب داحنالا

 أ (ناصتالاو )اير عمو اينبم دحاولا ءىثثلا نوكينا مزل نينمل اذا ٍذئنيْخ ادحتاف

 ١ هحوتو) لصف امهْيي عشبنأ و ثق نولا طرش نم هنا تفىعامل اًضيا

 ىنن اق في رظ لجر ال كلوقىف ىئنلانال زينمت (ةقبقح تعنلا ىلا ىا هيلا ىننلا

 عبرا تعنلا ءانلناالا لجرلا درجت نعال ف ارظلاب فوصوملا لجرلا نع مايقلا
 ىنبملا تعلا قلي 'ناو كوالا تسنلا نوكي ١ ذاب قملا تعن نوكب نا طارش

 تعنلادحتب طورشلا هذه تدجو اذاو ادرفم اًنعن نوكيناو امهن» لصفالو

 | ىنملاو) هيلا هتيارسل اضيا تعنلا ىتبيف هيلا هنم ءانلا ىرسيف. توعنملا عم :

 | ةلاصالاب حتفلا ىلع ىننيام ىلا ةراشا ىببملا تعنو ) فنصملا لوقف ىا ( هلوقف
 | ادرفم ٍناكناف هلوقىف (اًهاس روك ذملا ) وه ةلاصالاب ىنملا ىا ( هناف ةعلانال
 | ءانبلا هبدارب قلطا اذا ءانلاناو ىحراخلا دهعلل هيف ماللا نا ىلع ءاس ىنم وهف

 وه ىذلا ( ىنملا ررك اذا ) ناشلا, ىا ( هنأ درب الف ) ةيعتتلابال ةلاصالاب |

 | ءىجمن) ادكأت هنوكل لوالاك( حتفلا ىلع ) رركملا ( ىنبو,) هذهال مسا ظ
 ءانس ىا ( هؤانب زوج ال ١) ىهاظلا وهام ىلع ءاس ىناثلل ان ا ظ

 | ( ادراب ءام ءامال لثم ) ءانبلا ىف ةلاضالا مدعل برعي نا بحن لب تعناا
 ظ عم ) ديعبلا لخلا ىلع الح عفرلاوا ٍبيرقلا لحلاوا ظفللا ىلع المح بصنلاب

 , لوالا ىنبملا تعن ) درابلا ىا ( هنا ) ادراب هلوق ىلع ىا ( هيلع قدصي هنا
 | هق ىه ةدوجوملا تعنلا ءانب هيضتقملا طورشأا هذه قدصت ىنعي ( هلل ادرفم

 | ءاملا ىنعي ( عباتل تن لاثلا اذهىف ),وه ىذلا ( ادرابزاف )هؤانب حصيألو
 | لصفلا عم الث توعنلا نم ( ىهاظلا وه ) لوالا ىنعي ( عوبتملاال ) ىناثلا .

 أ لوالل ان .لعجاذا الصف نوك. لوالل ادك ا ناكناو ىنثلا ءاملا نآل امهني
 | تعنلا (سيلف) ىهاظلا فالخ ىلع ( عوشملل اتعن ) تعنلا كلذ ( لعجولو )
 / لصفلا دوجول ىنعي ( امهنيب عباتلا طسوتل ) توعنملا تعنلا ىلإ ىا ( هيلبامم)
 | افاضموا ادرفم ثعتلا ناك ءاوسا« برو ١ توعنملاو تعنلا“ نيب قلاثلا ءاملا
 | ىف اهتاعوبتمل اهتيعتا ) اهلك( عباوتلا ىف لصالا نال ) الوا ىلو هل اعراضموا
 ءال وه ىبءاح وحن امزال ءان ١ اينبم عوبتملا ناك ءاوس ( ءانبلا نود بارعالا

 | زوجي هنا الا بصنلاوا عفرلاب فيرظ نال وح اضراع ءانباوا عتارلاب ماركلا

 | فيرظوا فيرط لجر مالغال وحن ابرعموا تفرعامل حتفلا ىلع انهه ءانبلا
 ىلع بوصنم ( اًعفر ) ىلوا لصالاب لمعلاو بارععالا ىف الصا مسالا نوكل

 هلحت ىلع ) الوم هنوكل ىا ( الح ) عفرت ىا ضفاخلا عزن ىلعوا ةيردصملا



 م ه0
 *« ايلايل نرص مايالا ىلع تبص # اهنأ ول بئاصم ىلع تبص *

 ايوصنم هنوكنم ةثالثلا هلاوحاو سنحلا ىنل ىتلاالب بوصنلا نم غرف املو

 هلاوحا ىفوتسيل اهريغو ةفصلا نم هعباوت لاوحا نايبىف عرش اعوفرمو اينو
 ةفصدنال رحاب  ىببملا و فاضملا فذحب (ال مسا ًادتبم (تعنوإل لاقف
 تف عام ىلع هنال المسا ماسقا نم مسقوه ىذلا ىا دهعال هيف ماللاو مسالا

 هاف (اف رظ لجر مالغال وحن نع ) هب (زارتحا برعملا اهمسا تعنال ) هثالث
 عوف سم اماو هاظلاوهو توعنملا ظفل ىلع المح بوصنم امأ برعم ةلاحأل

 0000 انا ةفصلا نوكت نأ نال اب. ناك اذا فوصوملا نال هل نع الج

 عفرلاب وه ىا ( عفرلاب ) « لوالا ) اينبم اضيا وه نوكي نام زاب الف اينبم ناكاذا
 نالا ال تعنلا لاوحا نايس دوصقملا نال مسالل ةفص رخلابال ( تعنلل ةفص )
 عبارلاو ثلاثلا ىنعي ( هدعبامو ىناثلا ) تعنلا ( ال ىا) هل ادوبق .دويقلا نوكتف

 ىنبماما ( فيرظ لجرال لثم ) ىاثلا تعنلا ( نع) هب (زارتحا ) كلذ ريغو
 ( ميرك) لوالاةتعن هنال «ىجيساملابصن و اعفر برعماماو هتوعنمل ةقفاوم حتفلا ىلع

 نم لاح) هنال بصناب 6 ادرفم )ل اهلربخ (رادلاىف) بصتلاب اميرك وا عفرلاب
 لاخلا نال ريكتلاب هدروا اذلو تعن و هلوقل ربخ وه ىذلا هيف نكتسملا ( ىنمزيمض

 ”0002 ةلاوم دوتقلا نوكلل هيلع متدقو ١ لوعفملاوالعافلا ةئيه”نيبن نأ دنال
 ا لا كلذ نوك راثعأب ادنملا الاخ لتجولو اهتن عقاو لصف الب
 هيف لماعلاو ) ةفص ىنعملا ىف لاخلا نال لوالا هلوق قفاوب هنال هجوا ناكل هللا

 || (ادنلا ( نع زارتحا ) لاخلا ىذ ىف لماع اوه لاخلا ىت لماعلا نأ ررقتامل ( قيم
  هنأف دز نم اريخ لجر الوا .( هجولا نسح لجرال ) كلوق ( لثم ) عراضملا |

 | 0) را عراضم لثف هلي ) اسال صن و ءاعقو بارعألا بح لب ىتبسال
 0000 ا الح اضنالغج واو قس امل تيلقو ار اريمضلا كلذ نم ( لاح دعب
 / ىلب ىا ( ادرفم ةفصوا ) ىنيملا ال مسا لوالا تعنلا ىلو ىا اناق امل بوصا ناكل
 نع هب زارتحا ) ةفص ىنعملا ىف لاخلا نا اناق امل ىنيملا ال مسا درفملا لوالا تعنلا

 مالغال وحن ) ءىشب لصف توعنلا نيب و هثيب عقو ىذلا تعنلا نع ىا ( لوصفملا
 ' (ديقلا اذهو) الصا ءانبلا زوحتالو اعف رو ابصن بارعالا بحب هناف ( فيرظ اهيف |
 لوالا ىنعم نال ةقاط هل نمل فرعت ةفاطل هلف ( لوالا نع ىنغي ) ىلولا دق ىنعي |

 نع اينغم اهدحا نوكيف افدارتف كلذك ىلولا ىنعمو ءىشثب اقوبسم نوكيال نا
 اضي اهنع ىنغي لوالانا عم هيلا ءانغالا بسن اذلو انههحالطصا ىلولانا الارخ آلا
 نب (ىبمإ) هل ادك أت نوكيلو اماّمها لوالا ركذب فتك مو انهه هركذ هناالا

 ناكمل) كلذك توعنملا نا اك حتتفلا ىلع ىناب ىنعي ( توعنملا ىلع المح حتفلا ىلع )

 ١ داحتالا ( .
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 ١ ناصتنالا وجو ىف لاق نم لوقل 5 مس

 | فلكشي نا الا لزني ديز الأ وحن مزال لِعف الا ةلكدعن نوكي نأ زاوحل ثحب
 | (اما) ( و » ريسفتلا ةطيرش ىلغ رامضالاىف مسالا باصتنا بوجو دارا لاهو

 | دؤجولا ءاحز دنع هنال هبديق (ءام ىحربال ثنخ ةيرشا ءامالاو < ) ( ىتقلا )

 | لال ذا مهفتسيال ىجربالام نال ىنمتلل نوكي الف هتقبقح ىلع ماهفتسالا نوكي

 ىنعم ىنتلا ىف نال بلطلا عماجم ازاجم ىننقلا ىلع لمحيف هتقيقح ىلع ريطتأ دحال
 | ىلا لبس الأ + اهب رشاف رمخ ىلا ليبسالاا ها ةلوقىف اكو .ماهفتسالا ىتأك بلطلا |
 . اريخ هللا هازج الجر الا تيدت ةلصحم ىلع لدي (هلوق اماو ) * جام نب رمعن ظ
 2و ,و (اريخ للا ءازجالجر الأ ) وحن ىنمتلل ىتلا الاىف ءاغلالاىور ىضرلا فو ٠

 نب (ليلخلادنع) تنللا اذهىف الأ ةلكىا (هذهف) لجر نمالاىا رحلاب لجرالأ |
 ال ةملكل ةيسس ةفص بصنأاب ( ةلخادلا ال. تسل ) وحتلا ماما وه ىذلا دمحا '

 لماح دنه كلوق لثم ةلخادلا هلوقل لعاف.هلال عفرلاب ( ماهفتسالا فرح اهيلع) '

 « سارت الغم ( نهضت عوضوم فرح ) هناالا ىا (هنكلو) اهحاشو '

 ءاتلامضب (ىتورتالا لاق) لاق ىعاشلا نأكف ىا (هنأكف) اهريغو الهوالأ لثم
 ءاتلا ىمص نور راض ءانلاو ةدمهلا 02 لعاف نوسرتدهلصا ةئارالا ع
 ىنعي ) هب لوعفم ( الجر ) ىتورت راصف ةياقولا نونو ماكنملا ءاب هقل مل ا

 هازج هلوق ةنب رق بصانلا لعفلا فذح مت اريخ هللا هازج (الجر ىتورئاله

 َتقرعال ضضحتلا ةك ةتيرظو ةنسملا رق نوكف .نصانلا لغقلل كيش هلاذل
 فورح نم هسآرب افرح الأ نوكل ىا (كلذلو ) لامفالا لخاود نم اهنا
 | هيف لجر ( بصن ) فوذحلا لعفلاب بوصنم اهدعب ممالاو ضيضحتلا

 ىلع موللاو خيموتلا ىضاملا ىقتلخد اذا اهانعم نا 5 ىضرلا ىفو ( نونو )

 ا هل ىلطلاو لعفلا ىلع ضحلا عراضملا ىف تلخد اذاو لعفلا كرت

 اهنا الا تاف دق ىذلا ىضاملا ف ضصضخا نوكبالو صمالا ىنعمب عراضملا ىف |

 ةلك( ىهو) همالك انهىلا ب ىضاملا ىف لعفلا كرتهنا ىلع بطاخلا مولىف اريثك لمعتست
 2ك ىنعي ( ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ىتلا السنوي دنع ) الأ

 ناكف ) هب رشا ءامالا كلوق لثم ( ىنّعلا ىنعع ) تناكف سنحلا ىننلالو ماهفتسالا
 اهلنق اهلاك ةزمهلا دعب اهلاح نوكل اهذعب ةعقاولا ةركللا نت نا ( سابقا

 ىا (نون) هنا الا ىا (هنكل ) اسنجهنوكل نيونتالب حتفلاب (لجرالا) لاقنف
 نزرو ( 5 رورضل ) ان ونم هللا هازج لكلا ١1 وهو معاشلا لوقف لجر لك

 | نوكي انونم نكي ملاذاو نلوعف نتاعافم نكلعافم عارصم لك هنزو نال (رعشلا)

 هلوق نم قبسام ىلع ءارعشلا دنع افرح دعي نيونتلا نال فرحن صقنالوالا



 0 0.0 رت

 لماوعلا نم دعت مل اهنال هيلع ( ماهفتسالا ةلك لوخدب ) اهريغو ءانلاو |
 اذاام فالح مزلاو ىلوا هنف ال ربا ريفا مدعو هيلع ىف تلخدام ربغت ىتح |

 ذئنيح هلمع ريغتب هناف لامالب تدجوو مرج الب ىتتيذآ وحن اهيلع راخلا لخد
 ريغ هلا مهوت راخلا لوخدب اهلمت ريغت امل هنال نايبلاب ةزمهلا صخ امناو
 ىنعم ىا )6 اهانعمو و ناسلاب هصخ مهوتلا اده عفدلو اضرا ةزمهلا لوخدب

 «ماهفتسالا ) ( اما ) ءايشا ةثالث دحا ( سنحلا ىننل ىتلاالىلع ةلخادلا ةزمهلا
 الآ | ددار اراج ءامث لع لخدت دق ةردهلا نال زيقلا لع بصن (ةقمتح) ١

 كنوكلاح اهلوخ دمىف بارععالاو ءانبلا نم اهريثأت رييغت ريغ نم ( رادلا فلجر
 فنصملا دوصقم نا ىلع هين حراشلا نا هاظلا ىشلا لاقو ( امهفتسم )

 اهنف فالتخالا ناكمل رك ذلاب ةثالثلا صيضخت لسبقو ةثالثلا ىف ىنعملا رصح |
 ءارلا نوكسب ( ضزعلا ) (اما) ( و ىهتنا اهنف فالخال هنال اهادعام نود |

 نالهمدعو هلوزن جبال ثيحهلع لوزتلاضراع( ىدنع لوزئالا وحن) ازاجم
 نييبسلا دحا اقفل لمعتساف ضرعلل ببس ماهفتسالل ببس وهاك“ىبلاب ةيلوهجلا |
 00011( الا لاح نآ ونش رك ذي 019 ) رخاالآ ىف ببسلاىف نيدحتملا ١

 ا لوك اضع تناكاذا اهنال.( ةرمإلا) لوخذ ( لق هلا ضرعلاف

 لاعفالاىفالا نوكيال ضرعلانال ءاهسالاىلع اهلوخد زوخنالف لاعفالا فو رح
 00 رسل ىف اهلا نا قاريسلا نك ذ ىنعي (قارتسلا هك ذ لب ) .لززتت الأ لاشك

 ةمجعملا ىازلاو ةحوتقملا ميلاب ( ىنوزحلا هعبتو ) ةزمهلا لوخد لبق اهلاك
 لخاود نم اضيا تناكو اضرع تناك ناو اهنال ( فاصملاو ) ةمومضملا |

  ىزاجم ىنعم هنا عم مسالا ىلع لخدت نأ زوجي اهلصا زابتعاب اهنا الا لاعفالا
 ة لال وخد لفاهلا+ ضرعلاف اهلا -نوك ىناريسلارك ذ ىا( كلذ درو ) ظ

  سلدنالاىلإ بوسنم ةلمهملا لادلاحتفو نونلانوكسو ةزمهلاحتشب (ىملدنالا)
 ءاا حتي ( أطخ ) لوالا اهلاك هيف اهلاخ نوك ىا ( اذه لاقو ) ةدلب مسا |

 (اضرع تناك اذا اهنال ) باوص, سل ىنعي باوصلادض رصقلاعم ءاطلاو

 ىضتَم ىتلافورلانمىبعي ( لاعفالا فو رح نم تناك )اهيلع ةزمهلا لوخد»
 000 تلا فورحو واونا لثم ) طرتشلا فور اريدق و ااظفل لاغفالا
 ىلع لخدتالو اريدقتوا اظفل لاعفالا ىضنقت اهاكمذهو امولو الولو الأو اله

 بجنا5ضرعلا فو رحدعب ىا (اهدعب ) عقاولا ( مسالا باصتنا بجيف ) مسالا
 لف مسالا دع, نوكينا طرشب نكل ضيضحتلاو طرشلا فو رحدعبهباصتنا
 | كلل رده ىف ( همرك اديزالا و ) هلل بصاتا لصفلا 'رشغإ
 نوكي نا حصي مل نكلو عقووا لعف اهدعب عّشب مل اذااماو قبسام ىلع همركت

 ( ارسفم )ل ظ
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 اهفعضل كلذ زاوجل ةاغلم ةئربتلل ىلوالا ال نا ٍلعا ىضرلا فو الواهيفنامسالا |

 نانمالا قفاوتبالنا الرب ركت مم مزلبال .٠ ركتلاوعو ءاغلالا طرش لصج دقو
 ةجاحالف اذه ررقت اذاو لصح دقو طقف طرشلاوه ريركتلا ذا بارعالاىف

 سبل ىنمب اهنوكل فعض ىلع لوالا عفرو هلوق نم فنصملا هرك ذام ىلا انل
 ىا ( اذهف ) همالكانهىلا *« عبارلا هجولا لثم وه لب هجولا اذه فعضيال هناف
 لوك لع ا( لوألا هججوتلا ىلع ) مسقلا اذه هبق ىرجااموا سماخلا مسقلا

 داحملا بجن درفملا ىلع درفملا فطعيف نال ( ةلمح ىلع ةا> فطعل نيعتم )

 الو ايوصنم نوكينا ىضتقت ىلوالا النآل ةدحاو ةلاحىف (اعوفرضو ابوصنم )
 اذو ةدحاو ةلاح ىف نيفلتخم نيلماعل. الومعم نوكف اعوفنم نوك. نا ةاثلا

 وهو ( ىاثلا هيجوتلا ىلعو ) ةلج ىلع ةلمح فطع نوكي نا نيعتف رباح ريغ
 لمتحم ) لمعلا نع ةاغلمال نوك رابتعاب أدم نوكي نا ىلع لوالا عفر نوكي نا |

 عوف سعلوالان ال( درفم ىلع درفم فطع لبق نم ) لوقلا اذه ( نوك نا

 نوكيف لوالاربخ هللاب الاو ديعبلا هلي رابتعاب هيلع يناثلا فطع زوجيف ءادتبالا

 ههجو معي هاظلاوهم ( ةل ىلع ةلج فطع ) نوكي نا (وا) ةدحاو ةلج
 لماتملا ىلع ىناثلا فطعلاو لوالا فطعلا هجو ( ىنخيال ك) قدس امن
 ( ىتلإ ) 6 ال ١ ةظفل ( ىلع ) ةماهفتسالا 4 .ةزمهلا تلخد اذاو إ) قداصلا

 نم ريغ نم لعافلل ىنم 6 ريغت مل )) اهيف ثحبلا نوكل ( سنجلا ىننل ) نوك<
 (اهريث ات ىا) دهعلل ماللاناىلا ريشي ( ال لمح ىا ) هلوعفم ( لمعلا ) ليعفتلا
 نآلمزاللاب رسغا ذه ناو رثاتلاوهو قوقللا هانعم لمعلاب ذا رملانا ىلا ءراثادق
 (اهلوخدمىف ) مزاللا ةداراو موزلملارك 3 ليبق نم نوكيفريثأتلا همزلي, لمعلا
 ناك اذا ىنعن ( ءانبو ) زيبم ( ابارعا ) ريختاو مسالا نم هيلعال تلخد اهف ىا

 انرمم مدع اًيضيا نوكي انشوا:اي رك اييلع ةرمهلا:لؤخد لشق ال لوخدم
 ايسابقوا اعامس ايونعموا ناك ايظفل ( لماعلا نال ) ىناثلا ف اشمو لوالاىف

 بارعالا نم هلوخدم ىف هرئا ىا ( هلم 'ريغشال ) اراحوا ايصانوا اعفار

 | سيلىنم هيف ال نوكي ناىلع ءانب لوالا عفر نا ىلعوا سيل ىنمي لوالاىف هفال

 ١ ىفلصاحلانال روك ذملانفطعلا ىف رئاح ريغاذه و لماعلا ىف امهك ارتشا و نيف وطعملا
 دا تال ناساف ووره وص مسألا عفر ىضتق سيل ىنعمال لوالا
 | فططعلا نكميال لمعلا ف افاتخا اذاو ريخلا عفرو هءانبوا مسالا بصن ىضتقي

 |:ةدوجوم(ةوقالوهللابالا) دوجوم ( لوك ال وحت).لوالا فطعلا نيعتف ووك ذملا
 | درفم فطعن وكي نا لمت> الب ةلمح ىلع ةلمح فطع نكي ملناو ىا (الاو للابالا )

 , هللاب الا هلوق هب قلعتملا ربخلا ىنعي ( هللابالا هلوق نوكي نا مزاب ) درفم ىلع
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 | نيتلج مالكلا نوكق للاب الا ةدوجوم ةوقالو للاب الا دوجوم لوح ال وحن
 فطعدهنال ىلوالا وه اذهو ةدحاو ةلامجح مالكلاو دحاو ريخاعمامهلردّش وا
 نالو ةّمباطملا ىف متا نوكي هنالو لاؤسلا وه م لصالا وهو درف» ىلع درفم

 ىنعي ( لوالا عفر )ةسملا هوجولا نم ( سماخلا) 6 و )) ىلوا مالكلا ليلقت
 الو ام لثم ( نيل ىنعمي ) نوكت هذه ( ال نا ىلع ) ءانب اعوف م لوالا نوكي نا
 ىنلال سل ىنعع هذه ال نا ىلع ءانن لوالا عفر (فعض لع) ندطا قل نوكي

 ؛ ةهباشم ةلقل ( ليلق سل ىنعع )اهن وك لاح ( آل لمع ناف ) فءض ىلع نئاكس نجلا
 اا 00 ةرقلا ترون ةهئاشملا ةرثك نأ 5 فعطلا ثروت ئهو نسل ال

 نوكي ىا« ىناثلا حتقو ) اهل اهتهباشم ةرثكل ىوق سيل ىنعم اهنوك
 حنفلا ىلع ءانبلاب ( ةؤق الو ) عفرلاب ( لوح ال وحن ) حتفلا ىلع اينبم ىناثلا
 "ااا الا ١ ةرقو ( سنا قت ) ىناثلا ق ( ال نكي نا ىلع ءانم هللاالا )

 ( فعضو ) رادلا ف لجرال كلوق ىف كحتفلا ىلع ةينبم نوكتف اهتيلو دق ةدرفم

 | (هجو ) ئالبثلا نم لعافلل اينبم نوكي نأ زوجبو فيعضتلا نم لوعفملل ينبم
 .(1) سبل ىنعع هيف ال نوكك نأ وهو مسقلا اذه ىف (لؤالا عفرإ) فعض عوف سم
 اكرفأت ىلا ( ال لع ءاغل ال) لوالا عفر ( هعفر نوكي نأ زوج ) فعضب قاعتم

 رركم هيلع ىه تلخدام نوكي نا بيس ىا ( ريركتلاب ) ءانسو ابارعا اهلوخ دم ىف
 ىلع عفربف هبف اللا 0 [لرعت اهبسا را اذا ليخلا قى ”ةفيعض اهتوكل اهنال

 ةعافش الو ةلخالو هيف عسبال 9 ىملاعت هلوق لثم مومعلاب صصخت ةرك ًادتبم هلا |

 ( سبل ىنعمي اهتوكل ال ) زجعملا مظنلا ىف هعوقول فنيعضا سيل ىنعملا اذهل هعفرو
 . لمعلا نعةلو زعم اهن وكل لب سبل ىنعمع هذهال نوكل انهه لوالا عفر سيل ىنعب
 000 اة اهععسا ر ركن ىا ( ريركتلا اهلاقلا ةتخ طرش نال ) نيركتلا بند
 قفاوت ءاوس ىا(طقف ) عبارلا مسقلا ىف هيلع فوطعملاو فوطعملا ىف عفرلا

 مو ورمخالو رادلاف ديزال كلوق ىف مو ةروصلا كلتىف ا" باىععالا ىف ناوسالا
 ' ]| (لصحدقو)إ ةسماخلا ةروصلا هذه لثم الوا ةلخالوهف عيب ال ىلاعت هلوقىف

 ا ىا(هبف لخدالو )افيعش نوكيال لوالا عفرف مسقلا اذهىف ىا(انهه) ربركتلا
 | هلوق ( بارعالا ىفاهدعب ) نيعقاؤلا ( نيمسالا قفاوتل ) ريركتلاب ءاغلالا ةحص ىف
 | قفاوتلو هب قلعتم وغل فرظ اهيفو ىببملا اهمسا لخد سنحلا ىننا هيفال لخدالو
 ”00 | قفاوتل'نوكيال ىا رداتملاوهاك ليلغتلل سئل هنال اهلربخ رور خلا واحلا
 قفاوت ءاوس ريركتلا درحمب ءاغلالا حصي ىنعي ءاغلالا ةحص ىف لخدم هيف اهدعب

 ' ( ناسالا ) ا
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 لوالا ىلع افوطعم ناكناو تالا نال ( ةدج ىلع ربخ امهنم )دحاو ( لكل ١
 ظ اهمساىف زوج مكديعنلا هلحت نانتعاب ادم لعجن نأ زوج هنا الا: هاظلا بح

 | فطع نوكي ناب نيتل ذئنيح لوقلا اذه نوكف ديعبلا هلح ربتعي و ىنبملا
 | زوج هنال درفم ىلع درفم فطع نوكي ناب ةدحاو ةلمخ اماو ةلمح ىلع ةلمح
 ةيصريغرك ذدقو دحاو فطاعب دحاو لماع ىلومعم ىلع نامسا فطعي نأ
 ١ قيسال حتفلا ىلعاينسم لوالا نوكي نا ىنعي ( لوالا حتف 3( ثلاثا 36 9)

  هللابالا) عفرلاب (ةوقالو) حتفلاب ( لوحال ىا )6 ىناثلا عفروإ ىناثلاو لوالا ىف
 لوح و( سنحلا ىننل ىلو الا ال نالف ) حتتفلا ىلعاينبم هنوك اما ىا(لوالا حتق اما |
 | وهو هب بص أم ىلع ىنب نأ ىتيتق لصف الب اهدعب تعقد هد د5

 ةينانلا ( النالف ) اعوف م هنوك اما ىإ( ىناثلا عفر اماو ) هط رش دوجول حتتفلا
 لج ىلع فوطعم )ةوق وهو ( ىناشلاول قس اهف اناق ام ىلا دبك ال (ةدئاز )

 صاظلا ىف امهل راتعا ال نيضراع امهناوكل رقلا هلحمو هظفا نال ( لوالا

 ىونعملا لماعلاب ىا ( ءادس الاب ) لصالا ىف ( عوفر ) لوالانالىا ( هال )

 فؤطغم هلوق نم لدن (فطع) بج ؤالاو ىلو الا وه لصالا ىلعف لما زاح اذاق
 نوكيال كلذو (درفم ىلع د رفم) فطع وه ىا نوذحم ادم ريخوا هلريسفتو ا
 لوحخال ىا لوالل اربخ ربخلا نوكب ىتتكيو ( دحاو ربخ امهل ردَش نان )الا

 هل نوكف ورمعو مكاق دز تاسالا ىف كلوق لثم ةوقالو هللا الا ادوجوم ظ

 ىا ( امهنم لكل رده ناب ) نوكي كلذو ( ةلمح ىلع ةل فطعوا ) ةدحاو .
 ربخ ىلا جاتحم ىظفل لماع ىلوالا ال نآل دحاو ( ربخ ) ىناثلاو لوالا نم

 اهدعب مسالاو ةدئاز ةينانلا تناكاملو ةلمح اهربخو اهمسا عم نوكتف لقتسم ٠
 ١ مالكلاناك اذلو ىرخاةلمحن وكتفالقتسم رخاريخ ىلا تجاتحا ءادتبالاب اعوف سمع

 ( امهعفرل»وجولا كلت نم (عب ارلا) (و )) ىل والا ىلع امهنم ةيناثلا فطع نيتلجج
 | تصصختق ىنللا زيح ىف تعقو ةركللا نال (ءادسالا) اعم نيمسالا عفر ىا

 | ىلع عفرلاب ( ةوق الو لوحال ون ) قبس ام ىلع كنم ريخ دحاام كلوق ىف اك
 1 مهلوق باوج ) مالكلا اذه نال ىا (هنال هللا الا١ دك ان لكن وكي نا

 لوالا ىلع فوطعم قاثلاو رخؤم ادتبم ( ةوق و لوح ) مدقم ربخ ( هللا ريغب|
 | ىا (امهيف عفرلاب) باوحلا ( ءاخ) اريدقتوا اقيقحت ٌلاوسلا اذه ناكءاوس

 | زوج و ردصم ةقاطملا نال هل لوعفم هنال بصنلاب ( ةقباطم ) ةوقو لوح ىف
 ةقاطم هنوكلاح امهيف عفرلاب باوحلا ءاح ا ءاح لعاف نم الاح نوكي نأ

 بارعالا ىف باوجلا ةّماطمو لاو سلا ىف ناعوف م امهنا تف عامل ( لاؤسلل )
 ْ (اضيا) عبارلا مسقلا ىف ىا (انهه نا صالا زوجنو ) همهملا رومالا نم هريغو

 ا

 ا
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 ا
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 ا
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 ا

ْ 
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 ٠
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 ا
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 فلا
 اا | رم هف لوألا ناك طقساملو ةنسس نوك نا سانقلاف
 ( لوالا) ةسمح ظفللا بسحم هوجولا تيقب قبس امك هبصن طرش دوجو مدعل
 ىا) حتفلا ىلع امهؤانب ىنعي ىناثلاو لوالا حتتف ىا ( امهحتق ) هوجولا كلت نم

 (امهيف ال نوكي نا ىلع ) ءانب امهبف حتفلا ىلع ءانبلاب ( هللاب الا ةوق الو لوح ال
 | لكت درفناولاك حتفلا ىلع اهمسا ىنييف ( سنجلا ىنلل ) امهنم دحاو لكىف ىا
 ىنم اهمساو سنجلاىنل هِفال ناعم (ةوقالو ) اهتبحاص نع امهنم ةدحاو

 ىلع ) ضعبلا لدب فطع هلوق نم لدن ( درفم فطع لوح ال ىلع فطع )
 لوحال ربخ ىا (اهربخو) ةوقال كلذكو ةلمحريغ درفم لوحال نال ( درفم
 دوجوم ةوقالو لوح ال ىا فوذحم ) لصا هيلع ىفوطعملا نال الصا هنوكل
 . باسعاب برعملا غةرفملاىنثتسملا وهو هللاب الا هلوقوهو ىرهاظلا ربختاو (هللابالا
 . ةقبةلا ىف وهقلعتم نم هل ”دبال ف رظ هنال هقلعتم ماقمماقلا فوذحما هنمىنتسملا
 0 طع 1 ) لانآلا هع شأل ةوق ىف نوكلف ةدحاو ةلمخ دتح نوكف رخ

 (ةوقالو هللاب الا ) دوجوم ( لوحال ىا) درفم هلوق ىلع فطع ( ةلمح ىلع
 اا | رح نط ىا ( هع ءانغتسا ىلوالا لما ريخ فذ هللا الا) ةدوجوم |

 فذحلا صتخا و اروك ذم ( ةيناثلا لما ) ربخ نوك ةنيرقب ىا (ربخي ) ىلو الا
 قحالل ةنيرق قباسلا نوكيل ةيناثلا ف فذحلا نوكي نا ىلوالا نا عم ىلوالا
 ذلاو سفنلا ىف عقوا اذو ريسفناو ليصفت ايناثو ماهباو لامحا هبف ال”وا نوكللو |

 ”00ولا كلل ني (قاثلا) 2و بعت الب قاستملا نم نعا بلطلا دعت قاسملاذا ٠

  ةوقالو لوحال ىا) (ىناثلا بصن وزإ حتفلا ىلع لوالا ءانب ىنعي «لوالا حتق )
 (سنجلا ىننل ىلوالاال نالف) هيلع اينم لوالا نوك اما ىا (لوالاح تق اما للاب الا
 ةيناثلا ال نالف ىناثلا بصن اماو) حتفلا ىلع ىنيبف اهيلو دق ةركت درفم مسا لوحو

 اففنم .نوكي ىننملا ىلع فوطعملا نال ( ىننلا ديك انل) ةدّئاز ىنعي ( ةديزم
 000000 ةلادك الا كاقو ادبار نوطتملا فب قتلا قرح نؤكف اضيأ
 مدع دافتسيالن ودب ورمعو لئقاذا هنال ورمجتالو دبز ىنءاحام كلوقىف م ال“وا

 (لوالا ىلع فوطعم ) ةوق وهو ( ىناثلاو ) اصن هيف الديزو اضيا ورمع ءىح |
 ابوصنم ) ىناثلا كلذ ىا (نوكف ) هظفل ىلع فوطعم ىنعي لوح وه ىذلا
 | ارك لح نيلحب هل نا قدسامل بيازقلا هل حم ىلعوا ( هظفل ىلع الح
 (بارععالا ةكرح ,هتك رح ةهباشمل) عوف رم وهو ديعب لحمو الب بوصنم
 زوجمو ) ةيبارعالا ةكرحلا ىلع زوجي ام اهيلع لما زوجيف هقيقحت قبس دق
 لماعلان ال ( دحاوربخ) رخ ًالاىبعاهدحافوطعملانيمسالل ىا (امهل ردهنا

 ظ ردقينا ) اضيا زوجي (و) ةدحاو ةلمح عومجملا نوكف اهدحو ىلوالا ال هيف

 2( لك )
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 / مالسلا هيلع ىتلا ىلا اعوفرم هريسفت ىفليقفةوقلاب أك دصاقملاىلالصوتب ةليخلابو
 | الو ةعاط الوةوقالو هنوعو هتمصعبالاىلاعت هللا ةيصعم نع ص الخ الو لوحال |

 ىلع ةوقالؤ ةصعملانعلوحال ل شو هقيفوتو هنوعبالا هتداعو هتعاط ىلعةردق

 | (ال) ظفل (هبف تررك اهفىا) اهب هتمصعو هنوعب الا ىلاعت هللا انيصا امم نيدلا ]|
 | لكف ىرجم لب انهن ةصتخم ريغ هيت ماسقالا هذه نا ىتعن لثملل ريسعت اذه |

 لثم لدع مكح ىلأ جاتحت ثيح ةميظع ةيضق هذه ىنعملاف هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع

 ١ هنال (زيكتلل هونت نا ىهاظلا نال ) هْنَع ىلاعت هللا ىضر رمعل باطخلا وبا لثم |

 ' ةركك امهنملكبيقع ناكو) هلو ثلاثلاو (فطعلا ليس ىلع) هلوقب ىنثلاو ال هيف |
 | هيف(زؤجم ) لاثلانم اضيا دافتسف ةركلا كلت دارف|اماو اهنيبو امهنيب (لصفالب .

 | ىف م ( ديزت هيجوتلا بسحب ) ةروصلا هذه ىنهوجولا ناف ىا (اهناف) لاخلا | '
 نوكت نيب ان ىلع اهناف دقت اهئانثا يف نراشلا ناب نم تسي دقت هوجولا هانا | ١

 م ١.0

 | نزو ىلع ( لصيف هلبواب وا) اهل لثمال هنا لاخلاو هنع ىلاعت هللاىضر ىلع

 هللا ىضر ىلع ىلع لصيفلا قالطاف ( لطابلاو قحلا نيب ) ءاضقلا وهو رديح
 ىا ( ةفصلا هذهب هنع ىلاعت هللا ىضر هراهتشال ) لدع لجر لبق نم هنع ىلاعت

 | هيلع ىنلا لاق ام ىلع تاموكحلا ىف الصيف ناكهنال لطابلاو قا نيب لصفلاب

 | لصيف ال) ةيضق هذه ( لبق هن أكف ) هنعىلاعت هللا ىضر ه6 ىلع ؟اضقا »ب مالسلا
 | اولاق مك عطقلاو لصفلا ىنعمل ديفملا سنجلا مساك نسح ابا هلوق راصف (اهل

 | رهتشملا ةفصلا ةداراو مسالا رك ذ لق نم نوكي ىنعي ىموم نوعرف لكل

 ْ فدحن نسح داربا) ناثلا ليواتلا ىا ( ليواتلا اذه ىوشو) اهب هيخاص

 | نسحلاؤب |ىنعي ىىاللا فيرعتلاو عفرلاب ةينكلاراهتشا نال اضيا ابا يصنو (ماللا

 دصقل الا سيل ماللا عزن مهمازتلاف روهشملا وه امعءاوضرعا امل ريكتتلل نكي ملول
 | هللاىضرهل ةينكهنوك عم اضيا ريكتلاب هذاربا زاوحل ىهاظلا نال لاق امتاو ريكتتلا
 ةوقلا لوحخلا «هللاب الا ةوقالو لوحال لثمىفو) ماللاب هداربا ىهاظلا نا الا هنع

 | قاشم ىلع انل هفاطالو ىصاعملانع انل عوجر ال وا ىلاعت هللا قفوس الادعاطلا

 , زاركتلا نوكي ناو ةرركم ال ةظفل نوكت نا ةئالث_ طورش هيف دجوت عضوم
 | تررك اهف هلوقب لوالا ح راشلا نيبو ةدرفم ةرك امهنم الكلب ناو فطعلاب

 ' نامبو ( هيجوتلا بسح ال ) ظفاتلا بسحب ىا ( ظفللا بسحب ) ( هجوا ةسمحإل

 تديز ىناثلا فو ةسمح ترامص لوألا ىف اهنال هبجوتلاو ظفللا ريتعاو ةغسن
 برغم قاثلاو ىنبم لوالا اماو نابرعم اماو ناين اما :لقعلا دنعاماو ( اهيلع)
 لوالا اماو ىنثلا ءانبو هبصن عم لوالا بأرعا وهو هسكع دجوب لو بوصنم
 ىناثلا ءانبو هعفر عم لوالا بار عاوهو اذه سكعو عوف سم برعم قاثلاو ىبم



 يي هلل ع
 ا 1 ليل ( لك نم هل اباوج) مدلك اذه ىا ( وه ) ىريدقتلا قيقح ظ

 بيجاو ( ةأرما ما لجر رادلاىفأ )اضرفوا اريدقتوا اقيقحت ( لئاسلا لوق ) وه

 ةق إل لا ال اهاطم نوكلل باوحلاو رركف أسما الو لجر:رادلاى أل

 ىلع ( راح ) باوجلاو لاؤسلا نيب ةقباطملا ىا ( ليلعتلا اذهو ) راركتلا بج
 راح وهاك ىا'( اضيا ) ةعبرالا اهماسقاب ( ةفرعملاف ) ىرجن ىا زاغ نزو
 اذكو ورمحالو رادلاىف ديزال بيجاف و رمجما رادلاىف ديزأ لبق هنأكف ةر كاف

 ( ةيضق هذه ىا ) فوذح ًادتبم ربخ اهنال عفرلاب 6 ةيضق وحتو )ل ةلثمالا نم هريغ

 ةيمر هذه ىا مار ريغنم ةيمر هلوق لثم هيلع لامعتسالا دورول ًادتبملا فذح

 رورخيو راحاهلو اهمسا نسحئاباو سنحلا ىنتلالو لاحللو اولا« اهل نسحاباالو )
 ىنعم اهبف لماعلاو امئاَق ديز اذه كلوق لثم ريمضلاو واؤلاب ربخلا نم لاح ةلمحاو

 لوق وه لبق ( ةضقلا هذهل ىا ) هذه ةظفلنم ناموهفملا هسنتلاوا ةراشالا
 | سيلو نحن مكحنأ هانعمو ءاضقلا دنع هنولوش!وناك مهنعىلاعت هّللاىضر ةباحصلا '
 هيلع هلوق لثم اهل ىخاقال ةضق هذه ىا انهه ارضاح هنع ىلاعت هللاىضر 'ىلع |

 | وحنو فتصل لوقىا ( اذه ) هتعمس اذك :6 ديز ٌمكض رفاو ىلع كاضقا إب مالسلا |

 ظ اا الل هقواولا نوكي ناب( ردقم لخد كرم ) وان اهل نسحلالا الو ةيضق ظ

 , لاَمب نب ( ريركتلاو عفرلا بجو ةف رعم ناكناوي) لخد هلوقب قلعتم ( هلوقىلع) ظ
 نسمح اباهلوقوهو (المساناف ) هنملوقلا 5 ب ا

 ١ ( هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع سك” نسحابا نال ةفرعم )لوقلا اذهىف ىا(هف)

 لآ لوا ةبتك ةنالا هماسقا نال ١ ماسقان م هو مالاؤا ب بالابر دصام ىهو |

 . عفرال ) هنا لالا ( و ) ةفرعم نسحابا هلوق نوكيف فراعم اهلك صخش ملعو

 | هلع اماو صاظف هفف ريركتلا مدع اما هب فيرعتلا ضقتناف ( ربركت الو هِلف ١
 ١ ريغ ىلا تفيضا اذا ةتسلا ءامسالا نال واولاب نسحوب | الو لبقل عفرول هنالف عفرلا

 ٠ ( بوصنم ) نسحابا هلوق ىا ( وه لب ) قبساكواولاب اهعفر نوكي ملكتملا ءاي
 ١ فنصمللا ( باحاف ) رهاظ وهو ( رركم ريغ ) فلالاب نوكي اضيا اهبصن نال

 ' «ةركلاب) 6 لدوأتم ) لوقلا اذه ناب ىا ( هناي) ردقملا لخدلا نع ىا ( هنع )
 ظ كلذو هنع لوقلا اذه لثم جورخل عماح ريغ هناب فيرعتلا ىلع اضقن دربإلف |
 هللا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح بابنم نوكيف ( لثملا ريدقتس اما) ليوأتلا |

 000 زا نال مشل ىلع انس نوكف ( اهل نسح ىبا لثمالو ىا) هماقم
 | | مسقلا نم دئتيح هدهالا مس [نوكف ( ةفرعملا ىلا ةفاضالابف رعّسال ماهب الاف

 ىف هن اك راكصف مر هماقم هيلا فاضملا مبقاو فاضملا ىذخ ىناثلا
 هب دارملاو هش رعت ىلع نسحابا هلوق دئنحو هحتفلا تا ىه ىتلا .ىفلالا ىلع

 ( ىلع )

| 



ْ 

 | اهنع دس وه ايف لمعلا لع رد لصفلاب دجوب اف ىلولا ءاسوا ابارمعا | ْ

 دانا "+ يجبو ةنيمنربج < ى ندي ' اهي 07 3

 هه وو ل

 | ديز رادلاىفال ) وحن لوصفم فاضموأ لوصفم درفم اما اضنا لوالا((و)
 ' اعبرا ةفرعملا روص تراصف رجلاب ( ورمعالو ديزز مالغ رادلاف الو ورمجالو |

 || اتسيل اهو طقف ناتنلا ةركتلا روصو لصفلا عم اهنم ناتنثاو لصفالب اهنم ناتنثا
 | هن اكو فراعملاةلثما نيب لصفنال نا سسنالاف اس عومجملا راصف نيتلوصفم الا

 ءاهنم عبرا لبق اذلو نيتنلا اهريغو اعبرا لوصفملا روص نو دا

 'ناوج عيحو الايلوم رع هيج ٠١ ةرملاو اه ناتنتاو لوصقملا ف
 | ممالا عفر ىا بجو لعاف © عفرلا ) ( تسلا روصلا هذه عيمجيف ) طرشلا

 ظ ىونعملا لماعلاب عوش سم ا هنا ىلع ىا ( ءادّسالا ىلع ) اهيف عقو ىدلا

 | عفرلا بوجو ( اما ) ىونعملا لماعلا لمعي نا بجو هيف لمعت اذا الذال

 ١ ةاوصفم ريغوا تناك ةلوصفم ةفاضموا تناك ةدرفم ( ةفرعملا ف ) ءادّسالا ىلع

 | ىا ( اهيف سنجل هيفانلاال را ) ذوقن ( عانتمالف ) ةعبرالا اهماسقاب ىنعي
 ١ سنحلا وه ءانبلإوا بصنلانم اسهلوخدمىف ال ريثأت طرش ناف ةفرعملا هذهىف ظ
 | ةفاضموا ةدرفم ةلصفنموا ةلصتم ةفرعملاف دوجوم ريغ اذو ىلولاو ةفاضالاو |

 | ةغوحر / ءادس.الاب عفرلا بجوف سنلا ىف ترثا ام اهيف رثؤتالف دجو.مل اذاو

 ْ 000 بوجو (اماو) ًادتملا لخاود نم هذه النوكل هلصا ىلا |

 | ةلوصفللا ةفرعملا ف اضيا ىرجي ليلعتلا اذهو ةلوصفللا ةركللاف وهو ( لوصفملا ١
 هر اوو قش ىلع طرمشلا نال ( لصفلا عم ريثأتلا نع ) هذه (ال فعضاف )

 ظ 0 ل
 رمل ن < هناالا ىلا ( نكل ) هيلا فاضملا نع ضوع هيف ماللانا ىلاو عفرلا ىل اع

 ل ل ابجي (ال) تحن ( اقلطم) ١

 ظ ىصخشلا ريركتلاال ممالا راركت طرمشلا لب ديزالو رادلاىف ديزال لوقتنا لم
 | ىعولا ر :كتلاذارملالفادلو) الازم قسام لع ورغو دزلل

 ْ / ةفاضموا تناك ةدرفم اقلطم (ةفث[5) رركلا بوح و( امأا) ىصحشلاال ١

 ( نايب ( ىنعم نم كلا فامع ضوعلاك) ريركتلا ( نوكيلف ) ةلوصفم ريغوأ ةلوصفم
 | سانجالاىفالان وكيالاذ وداح آلا ىننلةعوضومهذهال نال (داح آلا ىنن)امعدل و قىفام

 داح الا ىننال درفملا ىنن ةفرعملا ف نآل ىتعملا اذه تاف ةفرعملا ىلِع تلخد اذاو
 داح الا تن ةلمخاىف دجوب ري ركتلاب ذا تاف امعاضو ع نوكيل رب ركتلا ذئنيح ىتنيف |

 دجو ناو ةلوصفملا ( ةركنلا ف ) ريركتلا بوجو (اماو ) ددعتلا ريركتلا ف نال
 ١ لاؤسل ىا(املاقاطم ) مالكلا اذه ( نوكيلف ) ىلولا ةروصىفاكداح آلا ىنن اهبف

 ا



 هت وم ]ع

 | ملاسلا ثنؤملا عملا ىف ةرسكلاو دحاولا درفملا ىف هحتفلاك( ةك رح ىلع ) هؤانب
 لصالا ىف ةركتلا اهقحتتسا ) ماسلا ركذملا عملاو ةينثتلا ىف ءايلاك( فرح وا)
 فرحوا ةرسكلاو ةحتفلاك ةكرح ىلع اينيم هذهال مسانوكيل ىنعي ( ءانبلالبق
 قحتسي فرصنملا درفملا نال هذهال مسا ن وكي نا. لق مسالا اهقحتسا ءابيلاك

 | ءايلا اهدحا ىلغ عملاو ةيتثثلاو ةرسكلا ملاسلا ثنؤملا عمججاو بصنلا ىف ةحتتفلا

 مال للا ركل لطالا ىف قحتساب لع نش نا ىنش ءانبنلا مل اذاو

 لوعفمللىنبم ( ني لو) فرحوا ةك رح نم ةيبارعالل ةقفاوم ةيئانبلا فورحلاو
 تناكامل ( ةفاضالان ال ) قبسام ىلع ( هل عراضملا ) مسالا ( الو فاضملا ) مسالا

 ىا ( حجرت ) افيفخت وا اصيصخت وا اف رعتىنعم هيف رثؤتو مسالا صاوخ نم
 ةفاضالاب ىا ( اهب ) هذهال مسا ىا ( مسالا ريصيف هيمسالا بناح ) هفاضالا

 مسالا نال ( بارعالا ىنعا لصالا ىف هقحتسام ىلا )اهجوتم ىا ( الئام )

 ةيلوعفملاو هلعافلا تا نعالل ةضتقملا ناعملا دوج ول ننانعألا| ىف لصا اقلطم

 مسالا صاوخ نم ىه ىتلا ةفاضالا دك وم انهه ٍبارعالا ناعم هيفةفاضالاو
 00 ءانل] ل مرا هنالاوا ردتع ةسمج وح اردانالا انس قاضملا نوكيال.هنالو ١

 انقاوا فاشلا نوكي نا ابجوف ادج ةركتسم كلذو ادحاو ءايبشا ةثالث

 ناكناف هلوقىلع فلطع ( هيلا دنسملا ىا )6 ناكناو ) لصالاب المع ابرعم .
 ا شلال ر ( ةفرعم و ادرفم هلعمذحال لود دعى ( اهلوخد دعب ) اد رقم ١

 ناك « وا إل اهبلا افاضم وا ةفرعم ادرفم ىنعي دارفالا ءافتناب ال ( ةراكتلا طرش

 مسي ملام لوعفم هنا ىلع الحم عوفسم ىفرظلا 4 هنبب الوصفم )هيلا دنسملا
 ةداعا هس ىف رو رجلا ىلع فطع 4 ال نيبو ) ( هبلا دنسملا نيب ىا ) هلعاف
 ءافتناب ال امهنب لصف عش ىنعي ( لاصتالا طرش ءافتناب ) فوطعملا ىف راخلا

 نوكي نا نم ولخنال ىا ( ولخلا عنم ليس ىلع ) حراشلا لاق اذلو فيررعتلا
 000000 06 لوطصقملا نوكي نأ زوج و الو تقم وا ةقزعم ادرفم هنلا كنسسملا''

 ( هوك طرش ءافتنا عم ) نيسبالم لوصفملاو ةفرعملا ىا ( اناكءاوس )اضيا
 افاضم لوضصفملا الو ةفرعملا نوكتال عب ( هبانهشموا افاضم ) هيلا دتسملا ىا:

 اكدوا افاضم امهنم لك ن وكي لب طرشلا اذه ىَس ( الوا ) هءاهبشم الو
 هلادتسالا نال ةيقلعلا ةمسقلاب ةروص عمج (روص تس) روصلا هذه ىا(ىهو) |

 ورمع الو رادلا ف ديزال وحن ) فاضموا درفماما لوالاو ةركتوا ةفرعم اما ظ

 هذهف ورمع مالغالوىا دز ىلع فطع رحاب ( ورمعالو رادلاىف ديزمالغالو |

 000 |دإ| فال ) وحن لوصفم قاضموا كوضقم درغماما ىناثلا 6و ) ناتنلا |
 "0 اااضأ ءذهيفاضا رملا ( :ةأساالو لجر مالغ زادلاىفالو ةأصا الو

 0 اا ااا م
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 ىلا هيف نكت.ملا ناك مسا عجر اذاو ىنببال بوصنملا نال هيلا دنسملا ىلا عجار
 ىا ( وهف ١ ( هلوق )اماث ابترت طرمشلاب ءازجلا هيلع بترتي اضيا هيلا دنسملا

 رسكرلاوا ءايلاوا فلالاوا ةحتفلا نم (( هب بصنبام ىلع ىنبم )) هيلا دنسملا مسالا
 ءانبلا هيام ىف هابا وحن افاضم الا نوكيالا فلالابام نال فلالا لع ىنببال نكل
 ةرك دارفالا دهب نكيملو ( ةفرعم ادرفم ناكول ) هيلا دنسملا ىا ( هناف ) ةثالث

 هاؤَقو ) “حبس امل( كلذ ريغ همكشل الوصفم ) ناكنكلو ةركن ادرفم ناك( وا)

 ( هبيلع ) هذه ( ال لوخد لبق درفملا هب بصنس ناكام ىلع ىأ هب بصنبام ىلع
 ١ نال ةينوكلا ةقالعب زاجم هيلع بصنلا قالطا نا ىنعي مالكلا اذه نا ىلا ريشب

 بصنم نا ىلاو اينس الا نوكيال لب ابوقتم نوكي ال طئازسشلا هذه دوجو دلع
 ْ ( دحاولاىف حتفلا ) درفملا هب بصنس ناكأم ىا ( وهو ) درفملا ريمض ىلا دنسم

 « لج رالوحن ) افرصنم دحاولا ناكءاوساتاكرحلاب فرصنملا درفملا باسعانال

 ١ حتفلا ىلع فطع ( رسكلاو ) رادلا ىف رمجا ال وحن فرصنم ريغ وا ( رادلا يف

 ' لصفناا عوف رملا ريمضاانال هيلا دنسملاىا انوش هان رسف ماو ىا مالكلا موهفمب

 ا

 رسدكلاب هصن نوكحيف هرج نبع لوم هبصن نال ( ماسلا ثنؤملا عم ىف ) ْ
 اضرام ءانلا ناكءاوس تاينملا لخديأل را ونتلا نال ( نيونمالب )وهلا دنع |

 هحتش_ ىنزاملاو ( رادلا ىف تانماسمال وحن ) تابرعملا صاوخ نم هنالالوا
 روسكملا )ءايلا ( و ) ةيناتلا ىف ىا ( ىتثللا ىف اهابقام حوتفملا ءايااو ) نيون الب
 ءايلاب ناكهبصن نال ءايلا ىلع ىنبم امهنم الكناف ( ملا_لا ركذملا عمح ىف اهليقام
 لياد نيونتلاك ناس ةدح ىلع عما الو ىنالا ىنسسال هدنعناف دريملل افالخ

 د رفملاب ) فاصملا ديرب ىا( ىنعيو كلنيماسمال و كلنيماسمال و2 ) بارعالا

 ١ ىنملا )درفملا هلوقىف ىا( هيف لخديف ) قيس امل ( هل عراضم ال و فاضي سلام

 ىا( ىن امناو) انركذ اكن اينبيف نيفاضم انوكي مل اذا ةدح ىلع(عومجملاو
 وم هنمضتلا) ةروكدملا طورتتلا دول و دنع هذهال لوخاد دعب هللا دنا

 ى

 برعملا صاوخ نم وهو نكمتالنال اضإا نيودتلا طقسو ةيقارغتسالا ( نم
 | باوحلاو لاؤلانبب ةهزاللاةَساطُملل (اهيف لج رنمال رادلاىف لجرال ىنعمذا)

 | لجر نم له) الئاس (لوش نمل باوج) رادلاف لج رنمال هلوقزال ىا (هنال)
 نمضتف باوجلا نم ةطفل ( تفذخل ) اضرفو ( اريدقت وا ةقبقح رادلا ىف

 ةتسبإ ةبساللا هجو اونيبو لصالا ىنبم بسان مسا لكوه ىنيملا نال ىنف اهانعم
 باوحلا نم نم فذح نا ىنعي فذجلل ليلعت ( افيف# ) ءىحيسام ىلع هجوا
 نوكسلا ءانلاىنبلصالان ا عم ةكأ رملا ىلع هذهال مسا ( ىناماو ) فيفختلا درج
 ىا ( ءانبلا نوكل هب بصسام ىلع ) و ىضرأعلا ءانلاو ىلصالا ءائبلا نيب اقرف

00١ > 2١ 
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 يللا نانلا لعو هللا اديسملا اهلك ل الآ ىف 'لماعلا لوالا لعف دبخاو
 ىا (ىقبامو) اناا ىذاو لماعلاوه لالا ىف لماعلا نال اهل وخد .لاحلا ىف

 عجارلا ( اهيلبىف ) نكسملا ( عوفرملا ريمضلا نم ) نالاح نييقابلا نا لاملاو
 نال نيلخادتم ناريخالا نالاخلا نوكي ذئليحو لوالا ربدقتلا ىلع لاخلا ىذ ىلا
 افدارتمال الل ادتم نوكي لوالا لاخلا ىف نكتسملا ريمضلا نم الاح ناكاذا لاجلا

 افن 7 اناقامل اهيل وه امهيف ذئليح لماعلاو هبحاص بن لالا نوكيل قس اك
 اذهو اريثك ف ذحن هال هربخ فذح ( 4 لك ر مالغال )فاضم ًادتس:( لثم )
 ( خسنلا ضعب ىف ) عقو ( و افاضم : ركلا د ا1) هريخب ( لاث..) رك امل لاثملا

 آليصفلا (تف ع دقو) هذه ال ريخ رك ذب ىنعي ( (اهيف مي رطظ لجر مالغال) هلوق

 )0 الا جراف هلدزا نأ ( ايف 133 قبقحمت تاموفرملا ) تحب (ىفد١

 ةلق ىلع ربخلا ركذب ( كل اهرد نيرشعال ) لثم ( و ) باتكلا لوطي الث
 هريسفت قبس ( فاضملاب اهبشم ةركت اهيلبامل لاثم ) لياقءذه ال ربخ رك ذ نال
 هذه ال ربخ ف ذح هيف نوكيام ىهو ( ةروهشملا خسنلا ىلع ) ءانب ( كل هلوقد )
 لوالا لاثملا ىف ربخلا نا مالكلا اذهب رعشب (امهياك نيلاثملا ةمتت نم ) اريثك |

 نوكي نا حلصي ىناثلاف روك ذملاربأ انال ىناثلا يف اروك ذم هنوك ةنبرق فوذحم

 هلاق 6 دعبتسي الف كل لجر مالغال مالكلا ريدقت نوكف اضيا لوالل اريخ
 '0ل1 قاثلاو ريكألا لامحتسالا ىلع .لوالا نأ ناس حراشلا دايم لب ضعبلا |

 ابوصنمال مسا نوكيامطت ارش نايبن .:غرفاملو «افصتم نكوربدن لقالا لامعتسالا

 اليصا بارىعالا نورك بصنلا ناب مدق هنا الا اينم يوك لعل" 3 دارا

 نا ىلا ةراشا ( هيلا دسسملا ىا) « ناكناف ) لاقف اضيا برعملا ثحب ىف هنالو

 ”00 نآر ةركأ نوكل ناو ال ةظفا هيلا دلما ىلب نا. ةئلل' اطورمش اضيا ءائلا
 نا هلوش اضيا حراشلاو فلصملا نايب نم مهفام ىلع ههشالو فاضم ريغ اد رفم

 '0 1| ريدضلا نا ىلإ ةراشا هنلا دلسملا ىا هلوقىفو لامعتسالاو هرجلا ىلا اهلي
 00 دربال هلال نوصلملا هلوق ىلا ال في رعتلا ف هيلا دنسملا هلوق ىلا عجار

 الا لوخد دعب ىا ( انهلوخد دعب ) هيلادنسملاناكناىا ميقتسي الهيلا عجر ولف

 الإ ) انوصلم هناوكل طورش 'اهلال( ةروك 51 لاوحمالا يلع مقاو ريغ هيل

 فتي مو (طقفريخالا طرمشلا ءافتناب) (ادزفم) اهلوخد دعب هيلا دندملا ( ناك

 (ةلوك ) ريخالا طرشلا ىا (وهو) ركتتلاو ىلولا اهو نالو الا ناط رشا
 فاضع سلام اذهه درفملاب دارملا نال ( هياهبشم وا افاضم ) هيلا دنسملا ىا

 (هب هيشمالو فاضمريغ ةركت اهيل ىا) هسف' حراشلا حرصيس امل ههبشالو

 قلعتم يورمنلا ىلع ئا 0 برتلر هلزو اهنارعا نايبو امد قسردو 0
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 نالاهدعب اعوف مناك اهف ىا (هبف) ءانلاوا يصنلا نم ( اهلمع مدعل ) هذهالل ىا

 | هلال. تابوصنملا نم هنكن وكي انه:ىلعف قوتعللا لماعلا الا: نسل ذئنحت هيف لمعلا
 سنخجلا ىننلال مس | لاش ناب ذئتيح هنعريعتلا زوحنف الحموا ارب دقتو ا اظفل بوصنم

 ( هوبا مر 0

 ىلع ىتب لب اهلوخدب اخوسنم نأ لو هذهال لوخد لق هلا ادن ناكها عا

 امل) هوبا مثق لجر مالغال ىنو ( متاق هوبا لجر مالغال ىف ) اضيا هيلع ناكام

 وهو لاَ نأر ادقم ىا (ردقلاادهو) ةيدعللاو لوخ دلا ىنعم نم قساهف (تفىع

 ثيىحن دودحلا رئاسىف فاك هناك ( اهمسا دح ىف فاك) اهلوخد دعب هبلا دنسملا
 الحم وا ار .دقتوا اظفل ابوصنم ناكءاوس ىا (اقلطم ) رخا دبق ىلا جتحيمل

 ' نم ىا ( هنم ) اهب ( بوصنملا ةدح )نايس ( داراامل ) فنصملانا الا ىا (هنكل)

 بوصنملا وهام نيعبل 4 اهيل ) ( هلوق ) ”دحلا اذه ىلع ىا (هيلعداز )اةلطماهمسا

 اهيل هلوشب هنيب لصف الب اهدعب عش نأ لوالا ةثالث طورش هل ن نكلو هنم |[

 عجار اهيل ىف نكتسملا ريمضلا نا ىلا ريشي (ال ةظفل هيلا دنسملا ىلإ ىا)
 | دعب ىا (اهدعب ) هيلا دنسملا ( عش ىا ) ال ىلا عجار زرابلاو هيلا دنسملا هلوقولا |

 لصفاالب :نوكير. .ىذلا فرقلا ىلولا قا نآل ءىش امهنب ( ةلصاف ًالبا) هدهالا
 | (هباهبشموا افاضمإ نوكي نا ثلاثلاو « ةرك )هلو هنب هيلا دنسملاريكشتىناثلاو

 | ةصان هذهال نوكي اهزيمان.ةثالثلا طو ىلأ ءذه تعمتحا اًذآو ( قاضلاب ىا)
 قلعتم ( هفلعتى 3 طورشملا ءافتنا: كانو طرشلا ءافتنا نإل الف آلاو اهمسال

 ( داعم ماع نميإلاىتلا كلذ ىا ( وت 09 فاضملا قت ىلا اهشموا هلوه

 نوكيو هانعم ملال نكي مل اذا ىتح قلعتملا كلذ ىنعمل اممم ءىشثلا كلذ نوك. ىا
 ةلكاع ماعلا 0 الما وألا نوك ىف قاكشملا هي ىعب اصقان

 فاضملا ممم هبلا قاضملا ناك لوالل اع + و اممتم ناثلا نع هنلا فاضملا ف

 تاروك ذملا ( هذهو ) كل اهرد نب ريثعالو دبز نم اريخال لثم هصصخ و
 ىا (ةفدارتم لاوحا) اههشوا ةفاضالاو ريكتتلاو ىلولا م ىتلا ةثالثلا دوبقلا نم
 رورحلا ريمضلا نم ) ةفدارثمللا لاوحالا ىنعم قسدق ضعب رثا اهضعب ةعباتتم

 دنسملا هلوقل هلعاف مسي ملام لوعفم رورحلاو راحلا ناف هيلا دنسملا هلوقىف (هيلا ىف

 ( هنم ) اهيلب هلوق ىه ( ىلوالا ) لاخلا ( وا ) لعافلا ةئيه ةنيبم لاوحالا نوكتف
 لعافلا لاخلا ىذ ىلا عجارلا نوكيف هب هنلا دنسملا ةفص ىلولان ال ريمضلا كلذ نم ىا

 ا لالا (وا) لصف امهنب عقو ناو اهل ىف نكتسلا
 نوكف ىلا انهو ةحاص بتجي لال كلل ةظفل ىلا معارلا[اهل .- رءال

 نشا ديا لولا -|رلا
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 كلوق ىب دوصقملا ناف مكحلاو ةفصلا اهب ىنملا نال فاضملا فذحم ( همكحو
 لج رلامالغل ةفارظال تلق كناكف لج رلامالغ ةفا رظ ىنن في رط لجر مالغال
 ( لب ملامتاو ) اراصتخا فذح يكل مكحلاو ةفصلا اهب ىفنملا ناكف

 هسفن وه لاق 5( رصخا هنا عم سنحلا ىننلال مسا ) عضوملا اذهىف فنضصملا
 ال مسا ىف بصنلا ةلقل سنجلا ىننلال مسا انهه الا تاس لاق اكو نا مسا
 انني هكا مسا نا 5( تابوصنملا نم هك ١ الو هلك سل هنال ) هذه

 الوا هلصن طرش دجو ءاوس ىا ( اقلطم ) اهمسا لعج ىا ( هلعج حصص الف)

 هلوق ىف ىنللا 5 ةديازالو زيبَعلا ىلع يصن ( ةقبقحال تاب وصلا نم )

 ىلع فطع (ازاجمالو ) رهاظ وهو تاب وصلا نم هلك نوكي ناب حصيالف
 مكح رثكالل نوكف ناكو نا باب ىفاكتابوصنملا نم هرثك ١ نوكي ناب ةقيقح
 ( هادع امت لقا هنم بوصنملالب ) نييابلا ىفاك تابوصنملانم هلك نوكف لكلا
 اا ل كنق ةلالث هيلع ىف تلخالاب نالا تو'ضاللا ريغ نه ئا

 اهب بوصنملاب هنع ريتلانم دبالف ) لقا نوكيف دحاو مق اهنم تابوصنملاو
 ضعب ىا ( اهضعن ناف ) هادعام ىفام ناس ( تابوصنملا نم هادعام فالح

 ضعبلا لك ىا ( هلك نكي مل ) لصولل ( ناو ) ىنعملا رابتعاب ريمضلا ثيناتف هادعام

 اذآ ىا ( اهنم هرثك )١ نا الا ىا ( نكل ) اريدقتوا اظفل ( تابوصنملانم) |
 اربدقتالو اظفل بوصنع سلف اينيمناك ام اماو اريدقتوا اظفل ايوصنم ناك

 وهو ( لكلا مكح رثك الل ىطعاف ) اهنم اهرثكأ ناكف تابوصنملانم ”دعب مف
 اهلكلعج ىا( اهنم لكلا ) لوعفملل ىنبم ( دعف ) اريدقتوا اظل ابوصنم هنوك
 همالك نال ىضرلا ىفو# ةيئزحلا ةقالعب ازاخم ىنعي ( از وجنت ) تاب وصنملا نم
 ىنبم هضعل لب ابوصنم سيل ةروك ذملا ال مسا وهام عيمجو تاب وصلا ىف

 بوصنملا ريغنا نم قبسامل فيس زب (دعس ال و) تابوصنملا نم ىنبملا "دعب الف# ىهتنا
 اهب بوصمملاوه ال مسا لاش نا ) لقا سنخلا ىننلالف بوصنملاو لقا اهنم
 نادوجوملجر ىبوثالورادلاف لجر مالغال وحن (فاضملاك) اربدقتوا (اظفل
 000 | 31 وحن قاضملا هيشكو ىا قاضملا لع فطع رجلاب ( ههيسشو)

 لجرال وحن هب بصنسام ىا ( حتقلا ىلع هنم ىنم وهاك الحوا) اندنع سلاح ديز
 اذلو الحم بوصنم هناالا اريدقتوا اظفل ابوصنم نك مناد الحر ناف رادلاىف

 ربتعي ملوأو بي رقلا هلحت ىلع المح بصنلاب اب رظ لجرال وحن هلح ىلع لما زوج
 ناكاذا اريدقتوا اظفل ( عوف رسم وهام اماوؤ هع 0 زاحامل ىلحلا بارعالا
 لصف عقووا دبز مالغال وحن اهبلا افاضمو اديزال وحن ةفرعم هذهال دعب عقاولا

 ( اهلامما سيلف ) قأيسام ىلع لجر رادلاىفال وحت مسالا كلذ نيبو امهنب
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 ناك ىنعم ريغي مل ىناثلاىف طرشلا فرح نال ىنعملا ىلع امهيف ىنعملاف فذحبف
 ىا ( لوالا ىلع ) هلصا ناس ىف فضملا ( رصتقاو ) امهيف ىضاملا ىلع لادلا

 ةروسكم هيف ةزمهلا نوكتام لصا نايبل ضرعتس حو ةحوتفم ةزمهلان وكت نا ىلع
 بسقعنابابدز وا(نا مسارإ فخا ةحتفلان الو ( رهشا )لوالانالىا (هنال)
 اذاهنف لعفلا تم نالو هطيناو الب 00 قدعتلا لعفلا اهناسشم هنوكل ناك

 | ةطساولاب لعفلاىل و الاةهناشمث سلب ناتهشملا الوامو سنحلا ىننلىتلاال اماو دك :١

 ىا ( اهتاوخاو ) سيل وهو فرصتم ريغ هنوكل فعضلاب هل نييرخالاو

 نا بيرق نع فرعت ىا ( فرخلا مسق ىف اهفرعتسو ) اههابشاو اهلاثما
 امدعن هعوقوق لوعفملا ههمشل اهتاوخاو نا مسا بص | اناو اهتاوخاو

 هقيقحت نم دقو هنود. مالكلا متي ةلضف هنوك ىنال عوفرملا ءاروام ىضتقب
 نا مسا هلوقل ربخ ةلممجاو هربخ هدغبامو ًادّتموا لصف ( وه ) تاعوفرملايف
 | ىدحاو انا لوخد دعب ىا) ( اهلوخ ددعب ) هيلا دنسا ىذلاىا 6« هيلا دنسملا )

 | مهلوقكناكف ذك اهربخ فذح زوجيمنادعاو  مئاق اديز نا لثم )) (اهتاوخا
 اورفك نيذلانا#ىلاعتهلوقكهريغوادلو مهل ن اوالاممهلنا ىا ادلو ناو الام نا

 ١ ريمض ناكاذا هفذح زوحبف اهمسا اماو اوكله ى ادي الا#مهللا لينس نع نودضاو
 تيلو كلوقكو مئاق ديز هنا ىف مئاقديز نا كلوقك اهريغوا ةرورضلاىف ناشلا

 ١ نا الا ناش ريمض نكي مل اذا اضيا هفدح زوجبو هتيلو ىا ةعاس مهيلا تعفد
 ءاملا ( تف ىعامبو ) هريغو ةجابيدلا حراش هركذ رثك ١ ناشلاريمضىف هفذح

 | اهف لوخدلاو ) امب هلوقىف ام نايب ( ةيدعبلا ىنعم نم ) عفدنا هلوش هقلعتم هيف
 | اهتاوخاو ناكربخ ثحنىفو تاعوفرملاف اهتاوخاؤ نا ٌريْخ ثحنىف (قس
 ١ لعافلا ف هجردا لب احرص تاعوفرملاىف اهمسا رك ذي مل هنال تابوصملاف

 أ ةلضف نوك نآوهو همسر ىلغ سيلهنال لوعفملايف ربا جرد ملو الاعفا اهنوكل

 | في رعت ىا ( في رعتلا اذهضاقتنا عفدنا ) رظن هيفو اهمسا فالخ مالكلا ىف
 ربخ في رعت ضاقتنا عفدنا 5 ( اضيا) تابوصنملاف ىا (انهه) نا مسا
 ( مّتاق هوبا اديز نا ) كلوق ( ىف هوبا لثمب ) هثحو هلحم ىف لكنا ربخو ناك
 ظ نا لوخد دعب هيلا دنسملا هنا هوبا ىلع قدصيءناب هوبا متاق اديز نا كلوقو

 تفرع ام اذه عفدنا ىنعي اهتاوخاو نا مسا هنا هيلع قدصي ملو اهتاوخاو

 أ
 ا

 ' ىتنل النال. هعرف هنوكل نا باب بقع هدروا ( سنخلاىننل ىتلا الب بوصتلا )ل

 دنع نوكيلالو امربخ ناب ىلع همدقو هقيقحت قبس دقو هايا ةهباشم سنلا
 سيل ىنعب ىتلا ال نع هبزارتحا سنحلا ىننل هلوق نيلصف نم ىلوا لصفو هعوبشم
 .سنحلا ةفص ىنل ىا ) اربدقتوا اظفل ابوصنم نوكي نا"”بوصنملاب دارملاو
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 انهه ىذحلا بجو امتاو ماللاب فذحلا درو اذلو هيلع فوطعملا مكح ىف فوطعملا ْ

 نيب قرفلاو ضوعلابالا انهه فدحتال هنال هنع ض وعم لاو ضوعلا عمتج الثل
 ناكف ذح لوالاىفو ابوجو ىباثلا فو ازاوج لوالاىف هنال هوجو نم نيفذحلا |
 ضوع الب فذحلا لوالافو اهدحو تفذح ىناثلا ىفو اهربخوا اهمسا عم |

 ىنعي )ناكربخ لماع ىا ( هلماع فذح بجن ىا) بجو اذا و:ضوع عم ىناثلا فو

 دعب ناكن ع ضوع ايف ىا « لثم ىف )إ اهنع اض وعم نادعب اضيا اهدحو ( ناك
 كولا |[ نا انإ ) اعامالانأق فلا نوكف «دئازلا ام ةلك فذ
 لوالا مسقلا نود هلصاب انهه حرص امتاو ( تقلطنا اقلطنم )6 تنك نال ىا
 نوبرصنلا هيلا بهذام هدنع رات#لا نا ىبع اهبشأو لوالا نود هيف ىالتخالل
 نال قباسلالاثملا نود تنكنال ىا هلوَم لاثملا اذه ريدقتنبب امئاو ىثحلالاقو
 طرش ةلكلاثملا اذهىف ةحوتفملانا اواعج ثبح نينفوكلا ىلع درلا نييعاد انهه
 ةروسكم اما نا عم هراتخا امئاو ةحوتفم هذهاما نا ىلع هنتلاو ةروسكملاك
 ىهتنا كلام نباهب حرص الامعتسا ثك ١ اهنال اهدعب ىذحلا بوجوىف ةحوتفملاك
 ةقاعتم ىهو ةراخلاماللاب ازتدصم ( تنك نال') نييرصبلا دنع ( تنااما لصاف )
 | ولا فرح فذح نال (امايق) ازاوج ةراخلا ( ماللا تفذح ) تقلظنا هلوَق

 ةظفل تفذح مث ) تنك نإ هدعب ىتبف سابق ةددشملا ناو ةيردصملا نا نم
 6 ( لضتملاريمضلا بلشناف اًراصتخا) تكا نم ريمضلا نود اهدحتو (ناك
 لاصفنا بجوب هدحو لماعلا قدح نا ءىخبس ال ( الصفنم ) اهفدح دعب ظ

 هفذح دعب (ناك عضومىف نآدعبام ةظفل تديزو ) رششلاو كايا لثم ريمضلا |
 00 21( نولا تح داو ) تناام نا راصفّزاك نعىا ( اهتعاضوع) نوكلت ظ

 قباو ) جرحا ىف ميملانم نوثلا برقل ام ميمىف ىا ( مبملاف ) اهم اهبلق دعب نا ظ
 فوذحلا هلم اعب اعوف م مسالا اذكو ابوصنم ( هلاح ىلع ) ناكربخ ىا ( ربخلا |

 كلذ ( راضف ) روك ذملاك ةينلا نود ظفللاف فوذحمانال فذحإ ل6 لا
 ريا بصنو مسالا عفرب (تقلطنا اقلطنم تنا اما ) لمعلا اذه دعب بيكرتلا

 ىلعاماو) تنااماىف (ةزمهلا حتف ريدقت ىلع ) لمعلا (اذهو) ناك ف ذحبمل نأك
 اما لصاف ىا ( ريدقتلاذ) نييفوكلا دنع وهام ةزمهلا رسسك ىا (اهرسك ريدقت |

 000 |امللفا) ةرونكم اهف جرمهلانال لظرشلا فرخم ( تتكنأ) تنا

 ىنعيهبان ( لوالاب ) هلاضيا ىبم (لمجام) هلوق هشان ( هب ) لوعفملل ىنبم ( لمعف
 ماغداو هناكم ام ةظفل ضيوعتو ناك فدح نم لوالا ىف لعفام ىااثلاب لعفف

 نيب ( قرف ريغ نم ) ناك فذح دعب لصتملا ريمضلا لاصفناو ميملاىف نونلا

 ىاثلاف ىا (هبف مال الذا) ىناثلا نم ( ماللا فذحالا ) نيعضوملا ىف نيلمعلا

 ( فدحف )
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 نوكيؤ لعفلا ىلع لخدتنا ىضتقت اهنال طرشلا فرح ةسرد ازاوج اهمشا |

 ةنيرقبازاوج فوذحم ًادتبم ربخ نوكينا ىلع (ناثلا عفرو) هبارعشم بصنلا

 بصن ىا ( وهو )اضيا ةيمسا ةلمحالا نوكبال ءزجلاو طرشلا ءازج هنوك
 | ةوقو هيف فذحلا ةلقل ةعبرالا ءوجولا ىوقا ىا (اهيوقا ) ىناثلا عفرو لوالا ٍ

 ' المع هنوكلو ةيلعفلا نماعوقو رثك | ءافلا دعب ءازج ةيمسالا ةلمثجا نوكلو ىنعملا

 ءؤازَخ اريخ هلمع ناكنا ىا ريخف اريخ ناوحت ) ًادتملا فذح وهو سايقلاب
 ريخلا ةلب اقم ىف رششلاب ىريجحتال هنال ةيريخلاىف لمعلا ىلع بترص ءازجلانال (ريخ
 هيلبال هلال طرشلا فرح ةلالدل اهمساو ناك فذ ديعلل مالظب كب رامو
 ةيمسالا ةلما ىف رثكا اهنا اناقامل هيلع ءافلا فرح ةلالدل اضيا ًادتملاو لعفلاالا
 ءاس (اريخف اريخ ناوحن ) اضيا ىناثلاو لوالا مسالا صن ىا ( امهمضو )

 | ءاقلل ديال هنال ناك دقف ىا ( اريخمؤازج ناكف اريخ هلمت ناكنا ىنعم ىلع) |

 / فذ ءازجلا نم هلدبال ءازحلا لعف ىذح اذا اضيا لبقو ىضاملاىف دق نم

 تي اني هلا نمو را كل تاق طرا ا

 نوكل اضيا هل ةسس رق نوكت طرشلا ىف فذحلا ةسرق نال طرشلا ةعب انملو
 ناوحمن ) اعم نيمسالا عفر ىا ( امهعفرو ) ةدحاولا ةلمجاكءازحلاو طرششلا

 2 ىلع لوالا عفرنا ىل اء ءانس (ريخ هٌؤازُخ ريخ هلمعىف ناكنا ىاأ ريخف زيخ :

 ين ةناالا فوذحأدتبم ربخ هنا ىلع ىناثلا عفرو اهريخ عم ةفوذحلا ناككمنا ظ

 ( دوه قرا أل لمعلا اذ ىا لسا ىلا ا .وازخف شلا وكذا

 ن اوحم ) ىناثلا بصن و لوالا عفر ىنعي ( لوالا ) مسقلا ( سك 5291 لمعلا

 لوالاعفر نوكيا ىلع ( اريخ هؤازج ناكف ريخ هلمعف ناكزا ىا اريخف ريخ
 قوقملا نكرم قع قالا بصنو اهربخ عم ةفذحملا ناك مسا هنا ىلع

 نسحا وه ىذلا لوالا هجولا سكع هنال هوجولا حبقا ممسقلا اذهو اهمسا عم
 ريدق# نم هيف دب ال هنالو حبقا نوكي نسحا وهاخ الباقم نوكيامو هوجولا

 هجولا وهائذلالصالا هتلاخلا ةودحلا ءردك مدي نيسوملا ىف لك

 امهيف ىذدحلا نوكل نطسوتم ىنآثلاو ثلاثلا هجولاو نيعضوملا" ىف لوالا
 ءازحلاىف هفلاخ لوالا نال طقف دحاو عضوم ىف امهيف لصالا ةفلاخنو اليلق

 ةعبرالا ( هوجولا هذه ةوقو ) هريغ نود طرشلا ىف هفلاخ ىناثلاو طقف

 | نوكيام نع ( هيدتكو ف دلل 42-20 اهغعضو ) لامتسالاو ىلا قف

 | اريثك هف فوذحلانوكيامو لوالاهجولا وهو ىوقا نوكي اليلق هف قوذحملا

 | نيهجولاك اطسوتم اضيا نوكي اطسوتم نوكيامو عبارلا هجولاك فعضا نوكي.
 | نال قيس ام هماهفنال بجي دقو لَه ملو 6 فذحلا بحبو )> نيطسوتملا
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 ةنب رق نم دباللب هففامهقافتال ) ربخ رخ آلاو ًادتبم اهدحا ناىلعةلالدلل ىنعي
 ًادّبم مدقملا نوكي نا بجو دجوت ملاذاو ( سبلل ) لادلابوا ءارلاب اما ( ةعفار
 ديز قلطنملا وا قلطنملا ديز وحن ةفصلاوا مسالا مدق ءاوس امهل اربخرخؤملاو
 م”ىا ( كلذكو ) ميلس بلف هلنمل يهاط وهو ىلوالا وهلوالانوكينا الا ديز

 بارعالا قلطمال ىلظفللا ( بارعالا ىنتنا اذا ) بجاو ربخلا ىلع ادتملا ميدقت نا

 ربخ رخ الاو مسا اهدحا نا ىلع لدن ( ةنيرقالو اعيمج اهربخو ناك مساىف )
 ىلع( ربا ميدقن زوجال ) اعيمج امهيف ىظطفللا بارعالا! ءافتنا دنع ىا ( كانه)
 ىزعقلا ناكوا ( اذه ىتفلاناكوحن ) ان | كل انييامل مسالا ميدقن بج لب مسالا

 هلوقىفهفذح بوجول الباقم هنوكل ازاوج (فذحدقو)) كاذ اذه ناكوا ىسوم
 ظفل ناك ربخ لماع ىا ( وهو ناك ربخ لماع ىا ) 6 هلماع ١ فذحلا بحنو
 ناك ىلا ميو ىرجن سل فذحلا اذهنا ىنعي ( اهتاوخاو ناكربخال ناك )

 ( لاعفالا هذهنم فذحال هنال ) طقف ناكب اصوصخم نوكي لب اهتاوخاو
 امتاو ) اهيف فذحلا رصحاف ( ناكالا ) ريخلل ةصانلا ةصقانلا لاعفالا ىا
 001 ناك اًصوصخ قدحلا اننه لثك اما نعي ( فذحلا اذهل تصتخا

 اهراس نود ةددعتم ناعم ىلع اهئحلو افرصت ( اهلامعتسا ةرزكل ) اهتاوخا

 عسوا لصالا ةرئادنالو هريغو فذحلاب اهلامعتسا ىف عسوتف بابلا ما تاك

 قارغتسالاوا سنجل هيف ماللا ًادتبم (سانلا) فذحمدقو هلو, قاعتم ( لثمىف ١
 ام ضن لك ىرجت ويلا ؛ىلاعتهلوقل ربخلاب قاعتم 6 مهلامعاب ) ربخ 6 نويزجم ل
 لاصفالا ىني نوبقاعي اهيلعو نوباشي اهب لاعفا دابعللو ليق املو # تبسك

 تنك ناو ىا اسراف ولو الجار ناو نلحترال وحن ولو نا دعب اهمسا عم ناك
 مالسلاهملع هلوقدنمو *ىهتنا الجار ناو الجار ولو لحب أ وك و كرنك ولو

 اوق”دصتوينيصلاب تنك ولو وانيصلاب ناكولو ىا 6 نيصلاب ولو معلا اوبلطا

 ( ةروصلا هذه لثم ىا) ( اهلثمىف زوجحو )ل ه«ةاشبو اوم واو قرح فاظب واو
 هذه لاش نا نيب و ةروصلا هذه لاَش نا نب قرفال هنال ةلما هذه اهب دارملا
 ةروك ذملا ةروصلاىا ( ىهو ) كلذك انههو ةلمح هللا راشملا ناك اذا ةلملا

 06 ةرداصغو ةكرض نوكنا ىنعي ( مهسا هدعب ءاف مث مسا نا دعب ءىحن نا )

 نوكي مسالا اذه دعبو مسا نوكي طرشلا فرح دعبو نا وه ىذلا طرشلا
 ناو فسف افسس نا لتق امب لوتقم ءرملا وحن ةشازحلا ءافلاب ارتدصم رخا مسا

 ةيلقعلا ةمسقلا سمح ( هجواةعبرا ال اذك و رحل ارحح ناو رحنخف ارحنخ
 عم ةفوذحلا ناك ربخ نوكي نا ىلع ( لوالا بصن ) حراشلا هيلا راشا ام ىلع
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 ريخ اك ) هناشو هلاح ىا ( اهتاوخاو ناكربخ سما ىا) ( هسماو )) ىظفللا

 2 هك لع ةلجحوا درقم هوك نما( ناسف ) هناعو هلا ىا.( ادتملا

 (هطئارشو)اروكذموافوذحوانفنمو اّنثمواددعتمو ادحاو هنوك نم(هماكحاو)

 نوح وو (نياو أدتملا تحف قس ٠ )اة ناكاذا رمش نم ديال هنا نا
 زاوجو لجر رادلاىف ناك وحن افرظ ريخلاو ةرك ناكاذا مسالا ىلع ريللا ميدقت

 ةروك ذملا لاوحالا نم كلذ ريغىلا دز رادلا يف ناكو حن ةف رعم ناكاذ |هيلعدمب دقن
 قرفلا ناسو امهش ةيوستلل ديفملا هييشتلانم كاردتسا ( هنكل ) و ) اًهاس

 ريخلا نوك ىا (هنوك لاح اهمسا ىلع ناكربخ « مدقتب ال اضيا امهني | ٠

 (ةصصخما ةركلاكامكحوا ) ديز قلطنملا ناك لثم زيمت ( ةقيقح 2 ( ةفرعم )

 ركن لا فرغم نشل ريح ل | دامو ملاع لج ر لهاح نم اريخ ناك كلاوق ليم

 اهربخو اهمها قالتخالا) اهيف ساتلالا أ ذا ريالا ىلع ًأدتبملا يدقت حف '

 مدق ءاوس امهنيب قرفلا لصحيف يصن قاثلافو عفر لوالاىف هنال ( بارعالا ف

 عم ذثنيح ريخلا ف رخآتلاو ميدقتلا زوجيف (رخأ الاب امدحا ستلبالف ) رخاوا
 ىلع ربخلا مب دشن ”زاوج ىا( َكلّذو )ادي ءادنوكلل نااثلا وه ىلوالاو' لصالا نا

 امهف 0 ناكاذا ) تباثو عقاو امكحوا ةققح ةف رعم ربخلا ناكاذا مسالا
 دبالو ىتش ام ىلع سل فنصملا قالطا نا ىلا ةراشا اذه (اظفل اهدخا وا

 اذه ناكوا ) اظفل امهباررعا ناكامل لاثم ( ددز قلطنملا ناك وحن ) هدييقل نم

 ىلحم هيف ةراشالا مسا بارععا نال ايظفل اهدحا باىعا ناكل لادم ادب

 زوحف سللا عفار بصنلاو عفرلاب امهباررعا فلاخت ند ىريدقتالو ىلتفلال

 انههو لعافلا ثحبو صام ىلع لصالاوه مسالا ميدقتنا الا ريخأتلاو ميدقتلا

 ناكف لحم وا ىريدقت وا ىظفل اما بارععالا نال هن هلقعلا همسقلا راشعاب ماسقا ةّتس ْ

 لكا | ؟اراع ةئالثلا ىف نانمالا برضا اذا ريخو مسا ناك لومعمو ماسقا هثالث ١

 ىرردقن ىاثلاو ىطفل لوالا واديز قلطنملا ناك وحن ناظفل امهبا_عااما ةتس

 لحم ىاثلاو ىلظفل لوألا وا ماعلا سو | ناكومت نكملاب وا نقلا ديز ناك وحن ظ

 زوحم ةثالثلا ماسقالا هذه ىفو اديز اذه ناكواءاذه ديز ناكوحن سكعلاب وا

 ىرردشت لوالا اماو نايلحاماو ناير دقت اماو سانتلالا مدعل ريخاتلاو ميدقتلا

 ىلع مسالا ميدقنا بجلب ميدقتلا زوحال ةثالثلا هذهىفو سكعلابوا ىلحت ىناثلاو
 مسالا ميدقت بجو ةنسرقلاو اظفل بارعالا ىتتنا اذا هنال سابتلالا عف ةدل ريخلا

 نيب واستم وا نيف رعم اناكاذإ هال( وشر ًادتبملا فالخب ) لعافلا ىف 5

 هربعوأا اظفل امهنارعا ناك ءاوس ربا ىلع ًادتبملا دقت كلا كه رعتلاق

 (ةنبر قلل حلصيال ) ريخلاو ًادتبملا ف ىا ( امهبف بارععالا ناف ) سابتلالا عفدل
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 فدحن (اهتاوخا ىدحا) لوخد دعب (وا) اهنم قتشي امو ( ناك لوخد )
 اهتاوخا ىدحا وا ناكل وخدل ىا (اهلوخدل دنسملا ةيدعس دارملاو ) ىفاضملا

 ىدجإوا ناك دانسا ال اهتاوخا ىدحاوا ناكربخ داتساىا (هداتسان وكنا )
 ىلا عجار ريمضلاو هدانساب قلعتم (اهمسا ىلا ) مهفلا ىلا ردا ام اهتاوخا

 كشالو اهربخو اهمسا ىلع اهلوخد دعب ) اّنباثو (اعقاو ) ناك مسا ىلا ىا ناك

 | ررقنت دعب ) الا ةيدعبلا دجوتنا نكعال ىا(روصتب امنا) ةيدعملا ىنا ( كلذ نا
 دانسالاف ) اهل اريخ ريكلاو اهل امسا مسالا نوكي نأ دعب الا ىا ( ربخلاو مسالا
 (مدقملا ) ةيلعف وا ةيمسا ةلمح رّبْخلا ناكاذا (ربخلا ءازجا نيب ) تباثلا (عقاولا
 ىا ( هررقت ىلع) دانسالل ةفص دعب ةفص عفرلاب ديدشتلابه دق نم لوعفم مسا

 كح (لركال ) اهتاوجا ىدخا ا ناكل ارش نوكي نا لبق ئارشإ رش

 لبق ىا (هلبق) الأ ( نوكي ) ال ( لب ) ناك ل وخد ىا (اهلؤخد دعب ) داسالا

 كلوق ىف ملاق وحن فيررعتلا ف لخدي.و لاق ثيح ىضرلا ىلعدر هيف لوخدلا
 لوخد دعب دنللا هنا هيلع قدصيو ناكر بمم سبل هنا عم متاق هوبا ديز ناك

 اهب ىا ( لثم ) اهتاوخاو ناك ربخ فيرغت ىا ( فيرعتلا ضقتني الف ) ناك
 ( هوبا برضي ديز ناك )وحن العف ناك ءاوس ناك مساب سبل ام ىلا دنسي

 (لاقي ناب متاق هونا ديز ناك) لثم امسا وا ىنعي ( لثم الو ) هوبا ماق ديز ناكوا
 لعفلا (ىلع قدصي ) هل ريسفتو ضاقتنالا هجول ناو ضقتتي الف ِهلَوَش قلعتم
 ءارلاحتفي ( فترعملا نيلاثملانيذهىف مئاَق ) وه ىذلا مسالا (و برضيإ) وه ىذلا

 ىا هنم لوعفملا مسا نزو ىلع ءىب داوزلا نم ىميملاردصملاو ىمسم ردصم هنال

 اهتاوخاو ناكل وخد دعب دندملا هنا امهنم لكى لع قدصب ىنعي فيرعتلا
 متااضيا ءارلا حتف ( فةرعملا دارفا نم) متقو برضي سيل ىا (اسبلو)
 ربخ هنا هيلع قدصي ال ىنعي ناك ربخ وهو فرع ىبنلا ىا ليعفتلا نم لوعفم
 ريا ءازجانيب عقاولا دانسالاف حراشلا لو ضارتعالااذه لثم عفتراف ناك
 مئاقو برضي دانسا نال هلق نوكي لب اهلوخد دعب نوكي ال هررقت ىلع مدقملا

 هناكو (لاَغ نا نكمو) اهلوخدب خسفن. مو اهلوخد لق ادوجوم ناك هوبا ىلا
 اهلوخدب دارملا نا) ئضرلا هدروا ىذلا ( ضقنلا اذه باوج ىف ) ناث باوج

 هيلع تادرو اهف)ر بلا بصنو مسالاعفرل ىنعي (لمعلل ) اهؤاليتساو (اهدورو
 ققحدقو تاعوفرملاف (اهتاوخاونا ريخىف) نيب اكىنعي (هللا ةراشالا تقس امك
 00 وا ترض عومج ىلع تدروامئا انههو هيلا مج ريلف هدارا نف كانه

 دنسم امئاق ناف 6 امئاق ديز ناك لثمإل درو ام درب ىتح هدَّحو برضي ىلعال دز

 لماعلا ل وخ دب ىونعملا لماعلاب لصاحلاىا دانسالا لاوزل ناكلوخد دعب ديز ىلا

 ) ىلشلا ( 
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 قرتضتاك ىا(رضك) لماوملا ءانض |( رك و نطل و انقر انهق فرضا ١
 | وهو ( انثلا لوقت نكسمتم ) لماوعلا بسح ىلع ارجو ابصنو اعفر ريغ ىف

 ردلا زهظانلف ىا ه نايرعوهو ىلا قا ّحيَصاملف هل وا ابشن ليهس

 هب اىلعارب دهن عوف سم ىوس ( ن ناو... 37 موو دتشاو رضتساو فنار

 نارفغع لم اناودع ودعي ادع نِم ردصم ناودعلاو ريغ ىنعمب قبب ل لغاف

 هناد نم ريغلا عم ملكتم مواعم ضاموهو امل باوج ( مهاند) ةاودعلا ريغ قسملو ىأ

 هلثم لعاف انعش لنقم مهانند ةلصا هال تلو هلذا برض تايم رسسكلاب هناي

 لوم هناب هنع بجاو صقتاالو ديزاال اولعف اك ىا ( اوناد م ) مه انسزاحىا

 ةقص لب اولاق ام ىلع قمل لعاش سيل ىوس ناو ذودشلا وا ةرورضلا ىلع

 روج هنال طقف ةاودعلا تش لب ةاودعلا ىوس ءىش قس مل ىا ردم فوصومل

 (هوج رخااذا)دملا(ءاوسن ا شفخ الا معزو) هريغىفزاحاك ىوس فوصومربدقت
 نيح هوبصن اك ىا (اضيا هوبصن ةيفرظلا نع) ءاوس نويفوكلا جرخا اذا ىا
 نوكل دملاب ءاوس ىف معزلا صخامتاو هلصارامتعاب ( هعفرل اراكتتسا ) افرظ هنوك

 ١ ىريدقت هبصنق رصقلاب ىوس اماو ايظفل اضيا نوكي عفر اذاو ابظفل هبصن
 | بصتلاب ( كءاوس ىنءاح نولوقبف ) هيف بارعالا رهظي ملف كلذك هعفرو
 ناكناو بصنلاب ( كءاوس رادلا ىف )اضيا نولوَش ( و ) ءاجل العاف ناكناو

 | ىلع دامعا ريغنم ىهاظلا لعافلا ف فرظلا لمعي مهدنع نال فرظلل العاف
 راكتساىف) ًادتبم هوبصتو ةيفرظلانع هوجرخا ام لثمىا ( اذه لثمو) *ىث
 بلغ ) راكتتساب قلعتم ىذلا فرظلا ف ىا ( ايف ) هعفر راكتتساىفىا ( عفرلا
 مققم ريخ اذهب لثمو دلوقف رح وهل بق ( ىلاعت هلوق هللا خلا تاتا

 لعاف هنا عم مكتب بصنب ىا (بصنلاب مكتب عطقت دقل ) ىنعملاب قيلأ اذهو

 كاد نود مهو هلوق هلئسو كيال ١" كنسو ماتت ديل ١ عطقت دقل هلوقل

 ةيقيقحلا تابوصنملا نم غرف املو * ىعابسلا نود ىسادسلا قوف ىفاضيا لوقتو
 ناكباب مدقو ةعبرا وهو اهلماع قحلملا تابوصنملا ناس ىف عرش تاقحلملاو
 روصق هبوضنم ىف ناك اكل نكل لعفلا تحن ىف هرك ذ اذا و !سهاظ لعف هنال

 نا م ابلاغ عوفرملا دعب هعوقو ىف هبهبشبي لب الوعفم مس لوعفملا مسا نع
 لمجام هبش ىدعتملا لعفلاب لماعلا هبشامل هنالو ابلاغ لعافلا دعب عشب لوعفملا
 هلوق ىفوا ناكت حن ةلخاد اما هنم قتشي امو « ناكر بخ )) لاف لوعفملاب هنف

 تاوخا لح كسلا ( لعفلا مسق ىف اهفرعتسو ) اههابشاىا ( اهتاوخاو ١)

 عجار ًادتبم وا لصف وا لصف 6 وه إل (ىلاعت هللا ءاش نا)لعفلا ثحب ىف اهليصفتو ناك
 دعب (ىا) ( اهلوخد دعب )) دتسا ىذلا ىا (دنسملا) ربخ ةلمجاو ناكربخ ىلا
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 الا ليقل خالل ةفص ناكول هنال (هللا فاضملا نود لك صو ) نيذوذشلا

 نادقرفلاالا لبق املف طرش بارعالا ىف امهنبب ةقاطملا نال رجلاب نيدقرفلا
 لامعتسالا ىف( روهشملاو )هيلا فاضملا نود فاضملا ةفص هنا ملع عفرلاب

 ىلا نال #« حى لكء املا نم اناعجو وف ىلاعت هلوقك ( هلا فاضملا فصو )
 ةدافال )الا تسيل ( لك) ةظقل (و) مالكلا نم (دوصقملاوهذا )'ىش ةفص رجلا
 الآ 1 ليقك ةركت هلا فاضملا ناك اذا6 ةازقا هملا ف اضملا لومش ىا (لومشلا

 (ربخلاب لصفلا)نيذوذشلا ىناث ىا (امهيناثو طقف) «توملا ةَعلاذ سفن لك
 | نادقرفلا ىهو ( ةفصلا نيب ) اضيا مسقلاب لصفلاو هوخا هقرافم هلوق وهو

 ١ ةفصلا نال ( ليلق ) امهنب لصفلا ىا (وهو ) لك وهو ( فوصوملاو )
 انا ةقشلا نوكل ءرغو ىدصلا ىف دجتاولا ءىشلا:ةلزتم الزن:امل ف وضوملاو
 امهنيب لصفلا زاح ظفللا ىف ارياغت ا نكلو ىبنجا امهنبب عَ نا ايبآ فوصوملا

 ىلع بصتلا ءاوسو ىوس بارعاو ) اليلق ناك ناو هجولا اذه نم ”ىنجاب
 ىا ) مدقتملا لعفلل هيف الوعفم امهنم دحاو لكن وكي نا ىلع ىا 6 ةيفرظلا

 لك نوكل ( امهتيفرظ ىلع )اينبم ىا هنم لاحوا بصنلا هلوقل هل لوعفم ( ءانب |
 صب م اريدقت رخ آلا ىفو اظفل اهدحأ ىف ريدقتب ابوصنم ناكملا ىتمب امهنم |
 ناكم فرظ ةفص لصالاىف هنال ىوس بصتناامتاو ىضرلا ىنو *ناكم ةظفل |

 ميثاو فوصوملا فذح مث ايوتسم ىا # ىوس اناكم ب ىلاعت هللا لاق ناكم وهو

 ناك ىّذلا ءاوتبسالا ىنعم ىا فوصوملا ىنعم نع رظنلا عطق عم هماقم ةفصلا |

 *ىهتن اهمامتم ماقام ناكم ظفل لامعتسا لمعتساقطقف ناكمىنعع ىوسراصف ىوسفف |
 ادب ز ىوس موقلا ىنءاح تلق اذا كنال ) ىنعملا ىف اهداحتال ءاوس هيلع سقف |
 زوجت الف فراحملا ىلا هتتاضا بوجو مهضعب طرش نكلو ( ديز ءاوسوا |

 ةف رعم نوكلل مهمالكن م صهاظلا وهو لجر ءاوسوا لجر ىوس موقلا ىف ةءاح |

 الا ءىجب ملوه ثيح ( دي ز ناكم ) موقلا ىنءاج ( تلق كن أكف ) اهيلا ةفاضالاب |

 ءاوسوا ىوس موقلا ىنءاح كلوق ىنعم نال ريغ ىنعع انهه امهنم دحاو لكنا

 ىلع نابوصنم امهنا لبق امو ةيفرظلا ىنعم ن الا امهبف سبل هنال ديز ريغ دز
 ااا ورم تفدح اذاو فورطظلا تافصارم امهنالا لصالا رانتعاب ةيفرظلا |

 نال( حصالا بهذملا ىلع ) ءانب ( ىا ) ( حصالا ىلع إ) اهلاح ىلع ىه تبقي ١
 نامزال هلصا (امزال هدنع امهف هبوسس بهذم وه) حصالا (و) نيهدمامهض

 ىلع امهيف بصنلا نا انلق امل ( ةيفرظلا ) لا ةفاضالاب نونلا تطقس

 ,ةبف رظلا نع جورخلا هدنع مزاب ملو لاخلا رابتعاب ال لصالا رابتعاب ةيفرظلا |

 امهسأرب نيمسا العجب ناو ( ةيفرظلا نع امهجورخ زوج نيفوكلا دنعو )

 6 فرصتلاو )
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 | لقعلا نالو ةيش احلا ف اذك هريغ عملا ثيح نم عججلا نال هريغاهنم لجر لكنا ِ

 بجوف نينثالا نيب الوةهل آلا نيب نامزالا لكىفو رومالا لك ىف ةأطاوملاز حم

 ىنعا ( ربع ىلعالا لمح ) مقلاب ( فعضو الالا سبيلا دحاو هلالا نوكحي نا

 ىنعملا ىف اهلامعتساو ءاتتسالا وه ىذلا قيقا اهانعم نع الا جارخا فعض

 عمر يغىف ىا ) فعضوهإوهب قلعتم ( هريغ ىف ال ريغ ىلع لما وه ىذلا ىزاجا
 ءاتتسالا ةحصل ) روكملا عملا ريغ دعب ةيفاو تناكاذا ىنعي ( روض ريغ ار وكم

 عما ريغ دعب ةعقاو تناكذا نيحىا ( ذئنيح) ىلوالا وه قب ا ىنعملاب لمعلا نالو

 عمج ريغل ةعنات تناك اذا( ةفص الا عوقو زاوج هءوبسو تعدو الر وكلا

 اهانغموه ىذلا ( ءاتتسالا هحص عم ) فعض ربع نم اضبا روض ع يك

 أ هيوسس ىا ( لاق ) ةققحلا لسا كم نا لمعلا زوجت هنال قيقحلا
 ريغىنعم دحال ( ةفص دز الا نوكي نأ ديز الا دحا ىناتاام كلوق ىف زوج )

 نااضيا زوجي و ديز ريغ دحا ىناتا ام ىاروصح ريغ اروكتم اعمح نكي مل ناو
 | مسقلا نم هنال لدبلا راتخيو ءانئتسالا ىلع بصنلا زوجي ذئنيخل ءاتنتسا نوكي
 | اذه اماماةنوكل ( نيرخاتملا رثكأ ) لَو نهذم ىلع ىا ( هيلعو ) ىئاثلا |

 ورمع لوب ىا ( هلو ) نيكسمتم ىا لاح وا هل لوعفم (اكسمت )ةودقو نفلا |
 ناقرتشاال دب رب نا لمتحمو ملاعلا ءانهب لوش ال ُلهاح وهو برك ىَدْعَم نبا

 ركس و ثعبلاب ”رقبال لهاج تنبلا اذه لئاق مس وبا لاق ةيقاب ايندلا تمأدام
 نوكيو اقرتفاتينف اذاو ةيقااين دلا تمادامناق رتغالامهنأ دير نأ زوجبو ملاعلا ءانق

 فاضم ًادتنم (لكو) بائللا ف اذكك ساخلا ةداراو ماعلا قالطا ليبق نم
 هلعاف ( هوخا) و هللا فاضما ىلا عجار ريمضلاو ا اما ( هقرافم خا ) ىلا

 هناللوالا ريخ ةلجلاورخؤم أ ان 0 مدقم ربخ اماو اذتملا لع ةداتعال

 (كحا) ىلا فاضم ًادتنم ( رمعل) نا عالا زاح ادرفم تشاط ناف للف نم

 كلذك عقاولا ىف ىمالا نا هب مسقا ام هتاذو كنا ءاَش ىاابوجو فوذحم هريخو
 هلاهش ىف نوكي ثيح بطقلا نم نابيرق نأمجتن ر مسكلاو حتقلاب ( نادقرفلا الا) |

 نه وأدتملل(ةفص)عفرلابتيبلا ىف ( نادق رفلا الاف ) رخ الا امدحا قراشال ثيحب
 نيدقرفلاالا لاق نابج و )هنم ءاشتساناكن او ىا (الاو) هنم ءانشتسا ال(خالكل ) ظ

 هبصن بحت بجوم مالكى ف ناكاذا ىتثتسملاو ءايلاب ةينثتلا صن نال ( تصتلاب |
 تناكناو ةفصلا ىف ريغ ىلع لوم الا نا لع عفر املف كيذك انيس 13 قع ظ
 ذوذشلا ىلع) تدملا اذه ىا ( كلذ فضملا لمحو ) روكتملا عما ريغل ةعبات |

 (نارخآن ا ذوذشتيبا ) اذه ( ىف )ذوذشلا ىلع هل امدعب فنصملا ىا(لاقو ١
 دحا ىا (اهدحا) طرشلا مدع دنع ريغ ىلعالا لح وهو لوالا ذوذشلا ريغ ىنا



 هت 2:84 خخ

 جورألا مزاتسإ داسفلان ال مزاللاب رسقل : اذه ضرالاو ءاملا ىا(اّنِح رخخىا)

 مزال وهف جورُخا مزلتسي ههل الا ددعت نال هسمزاللا ةقالعب ىلقع زاحم دانسالاف

 ىا( ماظتنالا نعإلت جر خ واتكلهل ىاةيعبتلا ةراعتسالا ىلع ىنبم مالكلاو ا ددعتلا
 تْمظن نم ةلاخلا كلت ىلع ىتبو عمتجاو قنا اذا سمالا مظننا لاش قاسشالا '

 هذه (ىف) الا ةملكف ىا ( الاف ) حاحصلا ىف اذك برض هباب و هتعمح اذا ؤولاؤللا

 ىا (اهنال ) ةفص اهنوك طرش دوجول ريغ ىنعمب اهنوكل اهلبق امل ( ةفص ةي آلا )
 كلت ىا (ىه) نيهجولا دحا ىلع ( روصح ريغ روكتم عمل ةعبات ) الا ةلك نال

 ىلع رصح ةهلاىف سيل هنا تف عدقتناو ( ةهلا )وهو ربخلا رابتعاب ثين اتلاف عما
 هللا لوخد مدعل )الا ىف لصالا وه ىذلا ( ءانتتسالا رذعتبو ) نيهجولا دحا
 سلو ,رصحلاوا دهعلاوا قارغتسالا وهو هلوخد طرش ءافتنال ( نيقس ةهلاىف

 ا وو رهو (ماتتسالا دس طرش قت لف) اهنم ؟ىث ةهلاىف ١
 الو لصتملا حصي الف ةئالثلا ءايشالا دحاب الا ققحتال اذو نيقيب هنم ىتتتسملا ف .
 اا( رح عام هب .ًالافو) نيقس اضيا مولعم ريع هلوخد مدع نآلاضيا عطقنملا ظ

 أ
 :ةهل آلا نوكت هللا اهنم ىتتسمريغ ةهلا امه ناكاذاو ( هللا اهنم ىنثلسم ريع 0

 هلا ىلع لدي ىنعي ( هللا ريغ ةهلا امهيف سيل هنإ ىلع لدي ) ةفصلا ىنعمب ريغ لمح ٠

 بحي هللا ريغ ةهلا امهبف نكح مل اذاو) دحالا دحاولا هللا الا امهيف سيل '

 عومجملا نم داسفلا مزاب اكمنال قتمال وا روكي الا بخت ( ةهلاألا فتن! النا |

 عما فصو نا ين الو ةلداجملاو ةعزاشتملا ىا ( ةرباغملا مزلتسي ) ةهل آلا.

 ىا ( وهو ) الاىف ةقيقْح اوه ىذلا ( ءاتتتسالا ىلعالا لم نع) لوالا عناملا ريغ |
 اهناوكل ءاتتسالا ىلع ىا ( هيلع )الا ىا (تلمحول ) ناشلا ىا ( هنا ) عناملا كلذ .

 نم ىا (اهنم ىنتثتسم ةهلا امهف ناكوا) ه هل لا كم عا ( ىمملا راح هبف الصا

 ريغ ةهلا امهيف نوكينا مزلف ادت امهنكل (اهتدسفل هللا) ةبل الا كلت

 ديحوتلا ىلع ةلاد هب آلا نوكتالف هللا اهنق لخاد ةهلا امهبف لب هللا اهنم ىتتتسم |

 فسم ةهلا امهيف نسل هنا ىلع الا لدبأل ) ىنعملا ( اذهو ) هل ةقوسم اهنا عم
 كرش اذهو هللا اهيف لخاد ةهلا امهبف نوكينا مزل ادسفت+ اذاهنال ( هللا اهم

 هل اهتايثال ةقوسم هب آلا نا عم(هللا ةينادحو ال لا
 ةهلا امهش ) اذكح ب 00 نوك نيك ىا ( دنح نوك نأ زاوحل ىلاعت )

 (ام الخ ) ةفصلا ىلع لملا جوف رئاَخ ريغ وهو ةهل آلا مزانف ةددتم امهف
 ىا ( هناف ريغ ىنعمب ) اهنوك لاح ( ةفصلل ) هيف الا ( تناكاذا ) ىذلا ىنعملا ىا

 ددعت ىا ( ددعتلا نال) ادحاو الا هلالا نوكيالنا مزلف اضيا ىنملا نم مزل

 .ىنعع ديز ريغ لاحر ىنءاح انلوقف ءىشلا كلذ ريغ هنم ءزج لكنا ءوشل ةراغملاب
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 بجي عطقنملاو امطق هنم ىنثتسملا ف هلوخد بج لصتملا ءانثتسالا نال ةروكذملا

 مزال ثيحح ةنيعم ريغةعاج ل وانتي روصح ا ريغلاروكمما عملاو اعطق هلوخد مدع
 ( ”رطضيف ) ءانثتسالا نم نيعونلا الك هيف رذعتيف هلوانت مدعال و ىنثتسملا لوانت اهيف

 انلق ااو ) ايزاجم ىنعم ناكن او ةفصلا ىف اهلامعتساو ( ريغ ىلع اهلمح ىلا ) عماسلا

 ىنبم ( لمحتال الا نا ) عمجل ةعبات تناكاذا هلوقىف ىا ( مالكلا اذه ردصف
 انوش ) قلطمهناعملوقلا اذهان ديقف ىا ( هانديقف الاغةفصلا ىفريغ ىلع ) لوعفملا

 رسفملا هس سم دعب رمسفملا هم نال ىترلابيقعتلل هانديقف هلوق ىف ءافلا (ابلاغ
 هنم ىتثتسملاف ىا ( روصحملا ىف ءانثتسالا رذعتندق ) ناشلا نال ىا ( هنال)
 ريغ ىا ( دبز الا لجر ةئام ىنءاح وحن ) اعطق هيف ىتئتسملا لوخد مدعل روصحلا
 لوخد مدعل ءانثتسالا رذعتب كلذ عمو روصحم روكنم عمج ةعبات اهناف دز

 وحن روصخملا ريغىف ) حصي لب ءانتتسالا ( رذعتبال دقو ) نيقرب هيف ىنثتسملا
 ىنتتسملا ىف ( ارامح الاو ) لصتملا ىنئتسملا ف ( الجر الاو ادحاو الا لاحر ىنءاح
 مدعو روصحلاىف ءانثتسالا رذعت ىا ( كلذ ناكامل) هنا الا ( نكلو ) عطقنملا

 ناس ىف ) روك ذملا ديقلا ىلا ىا ( هيلا فنصملا تفتل مل اردان ) هريغىف هرذعت

 روصح لا ريغ ىف هرذعتو امطق هيف هلو ١ زوصحلا ف ءاسسالا رددت مدع

 ددعت ىننىف ( ىلامتهلوق وحن ١ بلغي و ثكي امم بلاغلا ىلع مالكلا ءانبو
 ىا سنحلا رابتعاب اهدرفا( ضرالاو ءامملاف ىا) ( امهنف ناكول إ) ةهل آلا
 ةهلا ءاممسلاىف ناكولىا ةهلا سما ىا 4 ةهلا )ف امهيف فرصتلاو امهقلخ ىف

 ةنامالاو ءايحالاو داجالاو قلخنانم اوداراام اهيف نوفرصتس ةددعتم ىرخا

 ىنعف دبع اذا هلا نم لوعفملا نعم رسكلاب لاعف نزو ىلع ( هلا عم ) كلذ ريغو
 ىا (اهيف ةلالدالو ) ةدابعلا قحتسملاو قحلاب دوبعملا ىلع قلطا مث دوبعم هلا
 الا نوكيال تفرع امل رصحلا ناف ( روحت ريغ نوكتف. نيعم ددع لع) ةهلاىف

 دج وبالف كلذ نم ءىش نوكيال ةهلا ىفو ددعلا مولعم هنم ضعب ىفوا لك ةملكب
 زوج ال هب وسس لاقو ( هللا ريغ ىا ) 6 هللا الا إل ةددعتم تناكناو رصحلا اهيف |

 مدعل زحب ل اتدسفلَللا الا ةهلآ امهيف ناكولإل تلق اذا كنال فصولا الا انهه
 بجوم ريغ مالكلا نوكينا لدبلا طرشنزال اضيا لدنلا زوحنال و نيقس لوخدلا
 اذاو ءانثتسالا هف زوج امف زوج امنا اضياو ىظفللاكىونعملا ىننلا ىرجالو
 م اندسفل إ) لدبلا وه ىذلا فاخلا زوج الف ءانئتسالا وه ىذلا لصالا زجبمل |

 | لاغلان ال لاغلا ىلعاهناس ىتمالكلاىن لب ريغىلعالا لمح ناس ىفىا (ةدعاقل هذه

 | ةهلا اضيا ضرالاىفو ءاقاو امادعاوا اداحاو اقلخ اهف نوفرصتس ةددعتم

 | ةرتوسمواىننلا قايسوفتعقو ةركت الثم نوكيناب هدارفا عيمح قرغتسملا سنجلا ىف



 هت 12+ -

 ريغىلعالا لمح زوج الف ( عطقنملا ) ىننتسملا ( رذعتسال ذئنيل ) مهنع احراخ
 نوكي نا لضافلا حراشلارك ذب لو اهب لمعلا زوج دنع ىلوا ةقيقحلاب لمعلا نال
 درفملاهبداريف عما ىنعم لحمضا عما ىلع لخد اذا سنجلا مال نال سنجل ماللا
 , الح ةفصال الا نوكب نا طرش دجوي. ملف عملا ال درفملا ف الا نوكتال ةيسنحلاو

 ' 5سنجال اهيف ماللا نوكي نا ىلع ديز الا لاحرلا ىنءاج لوقت الف ريغ ىلع
 | نم معهلوقنم سنجلل ماللانوكمدعاضي| مهفيهنالو ديز الالجر ىنءاحلوقتال
 ١ اظفل ال اددعتم نوكيال سنحلا مالهيلعلخدامو اربدقتوا اظفل اددعتم نوكي نا

 ناعون روصحلاو ) عمج هلوقل ةفص دعب ةفص رجلاب ( روصحم ريغإل اريدقت الو
 دقو هيلع ةبقارغتسالا ماللا لوخ دب اما كلذو هدارفاعيمج ( قرغتسملا سنحلا اما

 لجر ىنءاحام وحن ) ةدرفم تناك ءاوس ىننلا قايس ىف ةركنأا عوقوب اماو هلاح
 لك ىءاحام وحن لكل اهيلا افاضم تناكوا ( لاحر ) ىت ءاحام وحن امم ( وا
 كلذو ( ددعلا مولعم ) سنا نم ىا ( هنم ضعب اماو ) لاحر لكوا لجر

 ( نورشع وا مهارد ةرشع ىلع هلوحن ) ددعلا ءامساب هنع ريعتلاب الا نكد

 هنم ىنثتسملا ( نوكي نا طرتشا امتاو ) ءانثتسالا رذعتسال ناكاماياو فلا وا ةئاموا

 ىا ( نيهجولا دحا ىلع اروصحم ) هنم ىنثتسملا ( ناكاذا هنال روصحم ريغ )

 ' ار ل ال| تالا افرعم هبوكل اف رغتسم اك لح هنم ىتتسملا نوكي نا ىلع

 الود اجو را ددعلا مواعم هنم اضغب هنم ىئتسملا نوكي نا ' نلعو اهريغؤا
 دوصقملا نال نيهجولا دحا ىلع روصحملا ىنتتسملاف ىا ( هنف الا دعبام
 هدارفا نكت ملام اروصحم نوكيال هنال هدارفا روصحلا ىف لخدي نأ رصحلانم

 | ( ءانثتسالا ردع الف ) اعطق هنم ىنثت ملا ىف ىنثثسملا لوخد ملعيف هيف ةرصحنم |
 كاكع اذيز الا لحجر ,لك قءاجوا ( ىنءاح ادير الا لجر لكوحم ) هتعلدعي الف :

 درف قسال ثحن دارفالا طبح ةركتلا ىلا فيضا اذا لكن ال قرغتسملا سنجل
 ىتثتسملافةلخاد دارفالاتناكاذاو لوك ام نامر لككلوق حص اذلو احراخ اهنم |

 مدقم ريخ نالفل ىا ( هلو ) لصتملا ءانتسالا حصيف اهنم درف ءاشتسا زاح هنم

 (ةرمثع) ىلع ةمزال اهن وك لاح ىا فرظلاريمض نم لاحرو راو راجلا (ىلع)
 راصي امتاو ) ددعلا مولعم اضعب سنخل.ا نوكي لاك اذهب ( اهردالا ) 0 0

 عملا نوكي ناو عمل ةعباتالا نوكت نا ةثالثلا ( طئارسشلا هذه دوجو دنع |
 ةراشا هيف نيهجولا دحاب روصحم ريغ اضيا نوكي ناو ماللاب فةرعم ريغ اركتم |
 الا نوكت نا ىلا ىا ( ريغ ىلع الا لمح ىلا ) مالكا موهفمي قلعتم ماللانا ىلا |

 ( ءانتتسالا رذعتل ) اهعضو فالخ ىلع اهلثم هفصلا ىف ةلمعتسمو نبع ىلع ةلومح
 طئارشلا دوجو دنع ىا (اهدوجو دنع) الا ةملكل هل عوضوملا ىنعملاوه ىذلا

 6 ةروكذملا )



 م ا 1

 ىذ ىا ( ددعتم هنم ىتتسملا نم ءاشتسالا ىف ) ةلمعتسم اهنوك لاح (اهلدب الذا)

 ا زكاو كتب نآلا 1 ال ىلع هلا كا

 ماللاب فرعملا نع هب زارتحا روكتم هلوق نا ىلا ةراشا هيف ( ماللاب فرعبال )

 ضع امزح ا 0 يف قا رغتسالا)هيدارب ٠

 يسرح اهلج ا اس ل قتل ٠ الا جارخكل - رضي الف لصتملا ١ ظ

 اهانعم ىف ةلمعتسم نوكت نأ رذعتو ”رطضا اذا الا ايلع لم ازوجنال هنال ريغ

 أذنفتم افوصوم_ ناوكب نا: طرتشاف  الصأ اهن وكل اردقتو ا انظفل دن
 عرفلا ةيترل اطاطحتا فوصوملا ردّ مل هناالا لصالا لاح عرفلا لاج قفاويل

 لجر ىن ءاح ) بجوم مالكىف ناك ءاوس ( ةفصلا ىف لوقت الف ) لصالا ةبنر نع
 ءانتسالا ىف اذكه لوقتال م ديز الا ديز ىنءاحام وجت بجوم ريغوا ( ديزالا
 قنا رفاو( لاجرك) ةدايز عم ارسكماما (اظفل اع نوكي نا نم معا ددعتملاو )
 اعمج نوكي ( وا ) تاملسمو نوملسم وحن اححصموا ربزو بتكك ناصقن عموا
 موقك ) عما ىنعم ىف لمعتسيو درفم هل ناي للم انهه ةب دارت و( ادق )
 وتر نركب ىتانا (ىر نركب كادت مان جرحا

 هيلع موكحلا نال لصتملا ءانثتسالا انهه زوجال.ىضرلالاق# اضيا ريغ ىنعم الاب

 , ناصف ءاتتسالا ىلع الا لمىف”رطضيف نينثاب ىتتسملا سيلو نينا نينا لك
 ' ةعبات هيف الا تئاكاذا ام عمل هلوق ىف ىا ( هيف لخديف ) ريغ ىلع اهلمح ىلا
 اديز الا نيلخر تيارو ديز ريغ 4 دير الا نالجز نئاحالم) تنل
 لوعفم مساوهو عمة فص رجلاب (روكتمإل دز ريغ ىا اديز الا نيلجرب تررصو
 امهف نونلا مب اروكتو ارك رسكلاب ركتدقو حاحضلاىفو رسمكلاب ركن نم

 ( وا ) ىنهذلا وا حر الا ( دهعلا ) ماللاب ىا (هدارب) نا اما هنال ىا (ثبح)

 لوانتلا لعب (و)ةب .آلا# اونما نيذلاالا رسخ ىنلناسن الانا رصعلا وو ىلاعت ل وقك
 (مهنم) ىتتسملا ( ديز نوكي ةعامج ىلا ) ماللاب ىا (هءراشينأ ردقت ىلع) اعطق

 دير نوكي ىلا, ةعاجلا ىلا ءراشل ىلإ ديما ماللا نوكي نأ ىبدخ لع ىأ
 اهلا ىلع الا لمح عماسلا ذنيْخ اديز الا موقلا ىنءاح مهتلمح نم ىنتتسملا
 ىلع الا لمح الف ( لصتملا ءاشتسالا ردعتب الف ) نيريدقتلا الك ىلعف ءاثتسالا نم

 مدع ملعي وا ىأ لوانتلا هلوق ىلع فطع ( لوانتلا مدعوا )ءانثتسالا وهو قيما

 ريده 1 ءانب انهو امزج ىا ((ئطق ) ئششسملا ىلا هنم ىتتسملا لواثع

 نوكينأ ريدقتىلعىا (مهنم) ىتتسملا (ديز نكيمل ةعامحلا) ماللاب ىا (هبراشينا
 لب مهيف الخاد ىتثتسملا نكي مل ةعامج ىلا ةراشا هنم ىتتبملاف ىذلا ماللا
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 (مهمالكىف ريثك) ةيفصولا ىنعم ىلع ىا ( هجولا اذه ىلع ) ريغ هلك لامعتسا ىا
 لا 107 ع ف كاس ناكاذا يملا نيب ةلاصالا لع لدن لامعتسالا ةثكو

 ةلكىا(تلمعتساو)(الا لع تلح ) نيغ ةلك نا الا ىا (اهنكل )ىلا كلذ ف

 لعالعقاو لامعتسالا اذه نوك لاح 4 ءانتتسالا ىف الا ةلك ل ثم ىا ( اهلثم ) ريغ
 ذا ا ةتلا ف ليش نا اهلنا ريغ لصا نسي ( لصالا قالخ
 كارتشال) تبابو عفاو ءاشتسالاىقاهاثم اهلامعتساو الا ىلع ريع لمح ىا( كلذو )

 درسا او رك شمالا و نيغ نم دحا ورك نوكل ىا (امهنم ) دحاو ( لك

 اكراشاف هلبق امل رياغم اضيا ريغ دعبامو هابق امل رام الادسيا.» نال ىنعي ( هلبق ام
 هسش ىنعي هيشتلا ةقالعب رخ آلا ناكم امهنم دحاو لكريعتساف مكحلا اذه ىف
 ©1لآ تلح 5 ) رخآ آلا ناكم اهدحا لمعتساف ةرئاغملا كلت ىف ريغبالاو الاب ريغ
 انآ 0 را ياك نلخ ىا قواادجم اردصم ةنصرورخلاو راجل

 اهدعبام برعي ذئنيْخ 6 ةفصلا ف ) تامعتساو ( ريغ ةلك ىلع ىا) ( اهيلع )ل
 ارورحم ناو بوصنف ابوصنم ناو عوف رش اعوفرص ناك نا اهابقام بسح ىلع
 دجو 4 اذا ١ (الا املاغ ةفصلا ىف اهرلع الا لمحت الإ نالا ىا ( نكل ) رورجف
 .ءانتتس الاف لصا الا نال ءىث طرتشي ملالا ىلع ريغ لمح ىفاماو ةثالث طورش
 ا ىف رق وناس ناك اذا وعلا نال اهل ةعباث رع ةلك تاعك ههبشالب هيف ققحمو
 اسهل ةعبات ريغ لعج ىف الا جتحن مل اذلو *ىش ىلا جايتحا الب هيف هريغ عبنتسي

 ةزكحب ةنباث اهتيفصوو ةفصلا ف ةليصا ريغ اهنوكلف ريغ اماو طرش ىلا
 اهسفن ىلا الا عاشتسا ىف تجاتحاف افصض اهيف اهلامعتسا ناكاهيف لامعتسلالا
 ءىش ىف اليصصا نكي مل اذا ءىثثلا نال طورش ىلا ةفصلا ىف اهلثد لمعتست ىتح
 ةعبات )الا ) ةلك ( ىا ) ( تناك هفعضا هريغ عشتسي نأ رده م هف ايوقو
 دارملانا ىلا ةراشا هيف ( ددعتم ءىش دعب ةعقاو ىا ) ةيعملشا ىلع لدبام ىا( عمل

 تففصوامىا (اهفوصوم نوكي نا بجو ) حراشلا نيييس امل ىوغللا ءانضم عنملاب
 اهعم فوصوملا راهظا بجوف ةفصلاىف ريغ عرفإلا نال اظفل (اروك ذم )الاب

 , (اردقمال ) لصالا ةينسع نم ىندا عرفلا ةيتيص نإلو اعرن اهنوك ىلع ةلالدلل
 ريغ فوصوم نا ( اك ) مالكلا مظن ىف اردقم اهفوصوم نوكي نأ زوال ىا
 ىنءاح لثم ريغ ىف ) مالكلا مظن ىف ( اردقم نوكي دق )و ابلاغ اروك ذم نوكي
 (اروك ذم ) فوصوملا ( ناكامدعبو) ديز ريغ لجر ىنءاح ريدقتىف (ديز ريغ
 نوكي نا طرش امتاور اعؤموا ىتثم ( اددعتم ) فوصوملا ىا ( نوكي )ابوجو
 ”لاحآلا . لاح ىا ( اهلاح ٌةفص ) اهن وك لاح لإ لاح ىا (اهَلاح ٌقِفاويل ) اددعتم
 ءانثتسالا ف ايهلامعتسا ةفصلاىف اهلامعتسا قفاويل ىنعي (ءانتتسالاةادا) اهنوك

 ىكللا



 مه 1/6

 ةئرب# ) ارحوا العف تناكءاوس ( اهانعمو ) بولقلاىف هنقيتل امكح قباس

 تناكاذا لوعفملا وا رج فرح تناك اذا لعافلا ىلا فاضم ردصملا (ىنتسملا
 لمفلا نع ىا ( نعل لغافلا ماقما ٠١ ٠ ىلإ ردصلا فاضي نأ روش كف
 برض وحن ) ةيدانسا هللا ةسيئلا تناك ءاوس ( هند ىتثتسملا ىلا بسن ١ ىذلا
 ورعب رض نم ديز انين يأ راب لإ هاج و ننعلاب ( ادي زاشاج | رم وكلا

 وحن هعااو ( ورمت برضض نم ) لعاف هنال عفرلاب ( هللا ) ديدشتتلاب ( هأ رب ىا)
 نم ارب: ىا دبز اشاحوا ديز برض نم تاربت ىا اديز اشاح موقلا تب رض

 تنمضت ناو نيتملو (هيف) ةلمعتسملا (ريغإ) ةلك< بارعاو )ل ابورضم نوكي نا

 | ناو( ءاتتسالاف ىا )اهف ةمزال ةفاضالاو افيفختوا اصيصخت وا اش رعت ىنعم هبف
 ( وهذا ) اقيقح ىنعم اهنف ريغ لامعتسا ناكن او ( ةفصلان ود ايزاحم ىنعم ناك

 , هبارعاو ( الب ىتتسملا باعاك) ديز ريغ لجر ىنءاحوحن هيف ةقباطملا طارتشال
 ( قبس اهف روك ذملا) ( ليصفتلا ىلع إل اسيقم هنوك لاح ءانثتسالا ىلع بصنلا
 | ىلع ىثتسملا امدقم وا مالا بجوملا لوالا مسقلا ف تعقو اذا ريثغ ةلك نال
 ا هيلع الاب بصنلا . بحب ام ءانثتسالا ىلع اهصن بح اعطقنم واهنم ىنئتسملا

 لاح ناك لدبلا راتخيو هيلع بصنلا زوي ىناشلا مسقلاف تعقو اذاو
 نم لماعلا هاضتفاام ىلع برعت ثلاثلا مسقلا ىف تعقو اذاو هنف الاب ىتتسملا

 ىنحتال مق لكةلشاو كلذك هيف ىثتتسملا لاح ناك ا راو بصنلاو مفرلا
 راتخلاب المع لح لا ىلع لمحت ظفالا ىلع لدللا رذعت اذاو قداصلا لمأتملا ىلع
 ( هن اكف)ةلثمالا نم هريغ اذك و ديز ريغ دحا نم ىنءاجام وحن ناكمالا ردق ىلع
 هنوكلهيلا ريغةفاضال ىا (ةفاضالل ىنثتسملا ) ريغب ىا ( هب ”رخنا امل )هنا نظاو ىا
 مل ىنعي ريغىلا ىا (هللا ) ىنثتسملا بارععا ىا ( هباررعا لقتنا ) ةفاضالا مزال  امسا
 نتارعالل اقحّسسم امنا ةنوكل هنارعأ َدَحا ارو رح لعجو 'ىئتسملا ىلا فضا

 هّصصخ ام ةفاضالاب هصصختل ةركف ناك ناو أدتبم ( ريغ ةلكى اا ( ربغو )

 ريغلاب ملاق نعم ىلع ةلاد ىنعي ( ةفص إل هعضو لصاىف ىا(لصالا ىف)هلوقب حراشلا
 ةفوصوم تاذ ىا ( ةمهس تاذ ىلع ) ةلاد اهن وكل ىا (اهتلالدل ) ةراغملا وهو

 اهرو رجة رباغم ىنعع ةرباغملا ىنعع ريغلان وكل ى | (اهب ةرياغملا ىنعم مايقرابتعاب) اهب
 هجوب تلخد وحن هريغب اماو ديز ريغ لجرب تررم وحن تاذلاب اما اهفوصومل

 تفيضا ناو اهلبق امل ( ةفص عت نا اهيف لصالاف ) هب تجرخ ىذلا هجبولا ريغ

 (اهلامستساو) تاذلاىف هلرباغم قب | طز نع لجر قءاخ لو 6 ) ةقرعملا لا



 ىامر لاقبال هنال نونلا قاحلاب الا كلذ رزحي مل العف ناكولو ةياقولا نونالب |

 ىا (اهلمعنال ) ىلوالا قيرطب ارضاحالا لجرال عانتما لع امئاق الا ديزام

 لمع نالطبلا ءادتسالاب عفرلاب مق الا :ديزام لاش نا بحبف ىنعي ملاق ىف مفرلا |

 بصللا بجاو هنوك نم ىنثتسملا عاونانايب نم غرفاملو * امهنبالا طسوتبام

 (ضوفخم ال ( ىتتسملا ) ( و إل لاقفىتتسملا نم عبارلا مسقلاوه مسقلا اذهو ١

 ١ دا اا هلوكلل ريشالا وهو ةلمهلا ('نسلا رسكب ) ناك( ىوس) 00

 اشاح وحن اهدعب ماللا ءىحم اهتيلعف ديؤي و رج فرح نوك< ةراتو ايدعتم العف |

 ىا ( اهنا ىلع ) ءانن الخو ادعبهبصن اوز وجاي ةيلوعفملا ىلع اشاح ةملكب ىا |
 ( رمضم هلعاف ) ادع لثم هسفس ( دعتم ) لعافلل ىتم ضام ( لعف-) اشاح ةلك |

 هنكلو ىنعموا اظفل هركذ قبسي+ ناو ىلاعت هللا ىلا عجار نكتسم ريمض ىا

 سين عاب 1

 ( وهاما ) هيف لمعلا روهظ نوكل هدرفا اماو ربخلاو مسالا ىف ىا ( هيف )ام لمع
 بحف هدعب لمعتالف (الاب ضقتنادق) ىنثلا نا لاخلا (و ىنذل) هيف لمعلا ىا

 : وه لدلاو هيلع بصنلا زئاح هنوك نمو ةيريخلاوا ةبلوعفملا ىلعوا ءاتسالا ىلع

 اما ار ورحم هنوك ناسىف عرش لماوعلا سسح ىلع الؤمعم هنوك نمو راتخلا

 هرارجناىف فالخال هنال ةفاضالاب ارورحم ناكام مدقو رلا فرحوا ةفاضالا

 باب لوا ىف بوصنم هلوق ىلع فوطعم ضوفخمو هلوق نا ىلا ةراشا هيف
 دعب « وريغ دعب ) اعقاو ناك اذا ابوجو ( رورحم ) ىنثتسملا ( ىا ) ءانثتسالا

 دعب (وز) امهيف ( رصقلاعم ) لقثا هنوكل روهشملا وهو اضيا نيسلامضوا ىا

 امهيف ( دملاعم ) ظفللا لوط هيلا مضن اانههو هفورح ةلقل البق نكي ىوس
 ىلسملاىا (هنوكل) تاودالا هذه ىدحا دعب اعقاو ناكاذا ىتنتسملا رحنا امئاو |
 اعقاو ناكاذا اضيا ضوفخم ىنثتسملا « و )ل ةفاضالا مزال هنال ( هللا افاضم ) |

 فطع ول هنال اشاحن اصوصخم ( رثك الاف ) هلوق نوكيل دعب داعا (اشاح دعب )
 اذهل اعفد هداغاف لكلا ىف رثكا رحلا نا مهوتل دعب ةداعا الب قسام ىلع |

 قثاسملا نا ىلا ةراشا اشاحو ادع دعب ناكوا هلوق ىف ناك داعا مك معوتلا

 رج فرح اهنوكل ) اهدعب نجحنا امئاو ءاتتسالا ىلعال ةيلوعفملا ىلع بوصنم
 ىاشاح وحن هتفرح ىوشو هب وسس بهذم وهو ( مهتالامعتسا رثك ا ىف

 اهيلع ةيدصملاام لوخد ةح مدعو ىباشاح لاش نا مزلي ناكف ىنامر لاق لب

 ةراث نوكت دربملا دنعو الخامو ادعام لثم اهيلع اهلوخد حصل العف ناكولو

 (اهب) ىتثتسملا بصن ىا (بصنلا) ةاحنلا ضعب زوج ىا ( مهضعب زاحاو ) هلل

 0( قاس )
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 ىئالاائيش ديزام هلوق وهو ليتقلاب قلعتم (ائيشالا ائيش سبل ديز فالخت) هسأر
 تامل ناكاذا ام فالخي 0 دل هلال 2 ديزام لثخو هريدقت

 لعب ريغ تساسملا هنوثا فلاخلاف لوالا ىف اماو ريغال سيل نوكي.

 ريدقتلا نوكمف هنم الدب..بصنلاب ىتتسملا لصحيو هنم ىتتسملا ظفل ىلع لمحت نا

 سل راصو لمفلا لصا ىتبالاب ضقتناا ىننلانال ايش ناك الا انش ديز سل

 ام ىف ضقتنا م ىا ( اضيا ) سيلىف ىا ( هيف ىننلا ضقتنا هنا عم ) ناك ىنعع

 ةملكلاراشعاب ثيناتلاف ( سيلىا ) «اهنال ) هلومب فالخلا للعو (الابإلالو
 2 لف اهنال'( قنللال ) (ةيلسفلل) اها حو اهمساىف ( تلبع آل ابل ةلك ىا

 بصنلاو عقرلا لمعت اهتيلعش و عنتم ءسمار لاز لشم اعضو ىنللا .اهانعم و نيللي و مل ّ

 ضقن ١) داو را الف ) هلق لمعت تط 6 اجنااةص امج دك لحم

 ىنعمالا. نضقنل ا, كورتم لغافلاو لإ لا ىلا ردصملا ةفاضا ءنم ( قتلا عم

 ( هلجال ١ (سل ىا) اهريمض ز ربا اذلو هلىه نم رغ لع ترج ةفضا(

 ( ةلعفلا ) صالا كلذ ىا وهو صاألا كلذ لحال ىا) ةلماحلا هلوقب قلعتم

 ىا١) 6 همث نمو ) اهلمعل ةلع تناك ىلا اهتيلعف ىتالاب قتلا ضقتناناو هنال

 وهو العف اين وكل ىآ ( ةيامفلل ) اهريخو اهمسا ىف ( سيل لمعنا لج-ا نمو
 | ( الو ام لمعو )ىننلا ىنعمب اهنوكل ىا ( ىننلل ) اهلمع سيل ىا (ال ) لصالا
 طسوت 6 زاح ل ةيلعفلا ال ىتنلل امهلمع ىا ( سكملاب ) سبالم سيل نيهبشملا
 ةيلعفللال ىننلل اهلمع ناكولو امهيذ لمعلا عم اهربخ نيبو سبل ميا نيبالا ةلك

 | لامعاب ) 4 ائاق الا ديز نسل ) وحن الاب ىتنلا ضاقتنال امهنيب اهطسوت زاحامل
 ضقتنا ناو ) كلذك طسوتلال ناك« اصن و امعفر (ائاق) ودبز ( ىف سل

 | ديزام ) لثم اهربخوام مسا'نيب اهطسوت ( عنتماو ال اهتيلعف ءاقبل ( لاب اهيفن
 طسوتلا لبق ناكاكابصن و اعفر (ئاق) وديز ( ىفام ) ظفل ( لامعاب ) ( اماقالا
 لجرالو امئاقالا ديزام عنتماو لَو اذه عنتما ا ىنتللال ةيلعفلل اهلمع ناكولو
 اهنوكل هابتشاام ىف نوكلل سيل نييوالوام نيب قرفلاىف فاك هنا عم املاع الا
 عانتماب مكح املف اههبشي اهف اضيا زاح هيف طسوتلا زاح مو سيل ةهباشم

 | ذئتيحامهلفلاخلا نال ريخلاو مس الا داربازودب 0 08 0
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 | لثم ٠ .فيفختلا هلصق ناع نكسا نكل نر ىلع هش رامصت ,ضعس .فرصتم

 ” للا نس اهيلمصل اببس سبل ىذلا ىتنلا ضاقتن ابف ةيدعتملا لاعفالا رئاسك |

 ١ ثيج اهلمعىف الاب ىنلا ضاقتنا رؤي ال ىنب ب نيل لمع ىلا اهلا ولاا
 | ةلماعلا )>' لعافلا ىلا ”ردصملا ةفاضا ١ 4 حالا ءاقل آف هدس :اهلمع لل ال ظ
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 ةظفل اهنوكل ىونعملا وه ىذلا اهلماع ىلع تبلغ ربخلاو أدّتبملا ىلع ىنعا
 ناك اذا, ىونعملا لماعلا لمع رده نأ زو هنا الا ىونعملا نم ىوقا'ىظتللاو

 مسا لحت ىلع فطعلاو ورمتو متاق اديز نا لثم لمغلا ىف هفعضل اف رح ىظفللا
 ىلع عوفرم ) لدب لوالا لاثملاف ( ورمعف ) هلحم ىلع اهمسا تعنو ةئربتلا ال
 دحاىف دعللا لحملا ىا ( وهو ) دعنلا هلت ىنعي (دحا لحم ىلع لوم هنا

 كنم ريخ ذحا ام لثم ىننلا زيح ىف هعوقول مومعلاب هصصختل ( ءادتبالاب عفرلا)

 اش لحم ىلع لوم هنا ىلع عوفرم ) لدب ىناثلا لا م لاىف ( *ىشو ) قبس ام
 اوس امل ىونملا لماكعلا كومعم هنا ىلع (ةيريخلاب عفرلا) اًنيش لحم ىا ( وهو

 افرح ناكناب افيعض ىظفللا لماعلا ناك اذا ىونعملا لماغلا ريتعل لأ زوجين هنا

 ( نالح ) ورمعالا اهبف دحاال هلوق ىف ىا ( لالا اذهى دحال تلق ناف )

 اد( 1 رف لح تارعالانم) ىونملا لماعلاو ىطفللا لماقلل اًراستعا
 هصن )هيف لحلاكلَذ ىا (وهو) فوذحم ادم ربخوا 0 ؤ
 اذ لع وو ال اهب اوصنم نوكي ىنملا اها نال سنن 0
 هيف دسبلا لحلا ىا (وهو ) نيهيجوتلا ىلع بيرق لح هلوق ىلع فطع |
 ل ا واتا لفرز اتشاس تف ع ا قاؤتعملا لماعلاب ىنعي (ءادّسالاب هعفر) |

 كني( رقلا ال )اع وف م ٠ واعجسو ( ديعبلا هلح ىلع ) ىتنتسملا لدبلا ىا(هلح)
 ابهر نارابتعا ءىشل ناك اذا هنالدنم الدب هولعجب مو تررقلا لحما اوريتعل 1

 نوكي دععملا لحلا ىلع لما راشعالافهب رقلزاشعالا ىلوالا وهو سرقلاف دنعبو ظ
 بي رقلا هلحم رابتعا ىا اذه (اناق) اح ريغ اذو قيلالاو ىلوالا وهامع اضارعا |

 ىنعم هيف اللمعل ) الا سيل ىنعي (وهاءا بيرقلاهلحم نال ) زئاح ريغ هظفل رابتعاك
 هنم الدب لعجو ببرقلا هلحم ربتعا اذاف ( الاب ضقتنا دق ) هنا لاحلا ( و ىننلا |

 ةلماع ردقتال هو هظفل ىلع لمح اذا مزل مامكح وا ةقبقح هبف ال ردقت نا مرذي

 الا سيل ذئنيح لمعلالب (هيفال لمعل لخدال) ناشلا ىاا (هناف ديعبلا هلم فالح )
 الدب ىتثتسملالعجاذا هنا معاو# ناكمالار دش زاتحل ابالمع هءاعل مش ىونعملا لماعلل

 ءزج ىنثكسملا نال اهلكر وصلا هذه ىف لكلا نم ضعبلا لدن نوكي راتخناب الع
 )000 1| ىتلسملا لخ دو تمعف قنلا يح تعقو ةركنلان ال هنم ىذتسملا نم
 0000 2 لثم هم لدملا م ارح نوكل او ضحلا لديو هنم أزج نوكف

 ( هسأر)

 نوكمل هنم ىتتسملا لحم ىلع ىا (لح ا ىلع ) ىنتتسملا ( لج ) هنم ىتتتسملا ظفل
 .ةيمسالا ةلملا ىلع تلْخد اذا خساونلا نال كلذو ناكمالا ردّش راتخاب المع

 .ميرقلا هلحت رابتعا ىا اذهو ديعبلا هلحم ربتعي نا بجوف هظفل اوربتعي م5
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 الاذاعي لمست نأ ردقت ملاهناو هنمىتتتسملا ظفل ىلع لومحلا ىننتسملاف ىا ( هيف ) ام .
 ذاع نوكتل لانحلا لع كبح نا نيل 5 هلكفل لع لما ننعت لمعلا اذه
 ىلع نيلومعم فطع لق نم اذه «ناردقتالالو امو ) ناكمالا رده راتخاب

 لدبلاو ىوطعملا ىف لماعلا نا ىلا مهضعب بهذ هنا ٍلعاو :لومح لا ىتثتسملا ىف
 فطعلا ف رح نوكلف فوطعملا فاما عباتريغ هن اكالقتّسم امهنملك نوكيل ردقم

 امهن أكف ةسنلاب ادوصقم الدب هنوكلف لدبلا ىف اماو لماعلا ماقم امتاق الصاف
 عوبتملاف لماعلاوه عباوتلاف لماعلا عباوتلا رئاسىفو ةيعبتلامكخ نم احرخ

 ماضون نابلا:فطعو اهعونتم مضوت وأ صصخت ةفصلاؤ دك لانيع دك انا
 | ءافتكالا ىف عباوتلا رئاسك فوطعملاو لدبلا ناىلا مهضعب بهذو اضيا
 ' ةقيقحال ) هلوَش لوالا بهذملا ىلا راشا عباتلاىلاهمكح ةيارسو عوبتملا لماعب
 نوكسو ةزمهلا رسكبذا حسنلا ضعب ىفو هيف ( لماعلا ري ركتبالا لدلا نكيمل اذا

 !ايكحوا ال هلوضاثلا نيذملاىلاو 0 ١ فرع لوالازعا تاوصلا» ناذلا

 ١ ىنبم (ربتعاو هنملدبلا ىلع )لماعلا لوخ دب ىنا (هلوخ دب)لوعفملا ىنيم(ىنتكااذا
 ١ اذهىفناكاملو «لدبلا ىلا ىا(هيلا)لئاعلامكح ىا ( همكح ةيارس لاضي !لوعفملل
 ١ (هناف )هلوّشهنيب اردقم نكيمل هنم لدحلاىلع هلوخدب ىنتكا اذاهنال ماهباعون
 | (ريدقتلا وقال ةبارشسلا راتعاب هل لديك لع لماعلا لوك ةاقتك ١ ىأ
 ١ الؤام ىا ( امهنوك لاح ) اردقمناكهن أكف هف انراس ناك اذا همكحنال
 | نيتلماع باصتناناىلا ةراشا هيف ( لدبلاىلع لومحلا ىنثتسملا ف ) « نيتلماع.)
 اهلوقل ناث لوعفم هناىلعوا. ةسنلا نا ريقلا لع انهباصتنا زوو لاخلا لع

  مالكلا راصامدعب ىنعي (تايثاالادعب ىا)6هدعب ل لعملا ىنعم نيمضت ىلع ناردقت
 | اير ةملكلا نال ( الاب ) امهلمعل ةلع وه ىذلا ( ىنلا ضاقتنال ) ايثم
 | انههو اهلمعل اجوم ىنعملا كلذ نكي مل اذا اهانعم لاوز عم ةلماع نوكت

 , « ىننلل ) امهريخو امهمسا ىف ( انامع )(الوامىا)6 امهنال و كلذك سبل
 هنال المعت مل ين امهيف نكي ملول ىتح لمعلا اببس ىننلا ناكف ىننلا لجال ىا
 ابيس ناك ىذلا «ىننلا ضةتنادق )) هنا لاخلا «( و ا ناو سل ىلع امهلج رادم

 تاثاةنج وت قتلا دع تعقو اذا اهنا( قدس امل © الان ١ لمحل ارادم و امهلمعل
 قساو لمعلا رخو مكحلا ءافتنا بجو اهؤافتناو ةلعلاو بسلا ىتتنافاهدعبام

 الى ىنعي ( نيتروصلا نيتاهىف ردعت )املؤ ىا ( ثمحو )اضيا لما رادم
 لع الخ ىلا (ظفللا ىلع لدلا )<نشاآلا انش ديزام ىفو ورم الا اهنفف دخا

 ١ نالعوبتملانيع اهنال هيلا عوبتملايف ٌلماعلا مكح ةيارسىف باحصتسالا مكح
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 ىتثتسملا ىا لوقلا اذه ( ناكل ) دحا ظفل ىلع المح ديز رحب ىا ( رجلاب دز الا

 هنملددملا لماع ىا لماعلا ريركتب نوكي لدبلا نال ( ديز نم ىنءاح انلوق ةوقفف )
 ١ ريدقتلا نوكف هب تقلعتام عم اهراركت مزابف نم ةظفل هنم لدبملاىف لماعلاو

 ىا ( كلذو تابئالايف نم ةدايز مزابف ) ديزنم ىنءاح الا ديز نم ىنءاحام
 قرغتسي ىنعي ىننلا ديك انل دازت امنا اهنا قبسامل ( راح ريغ ) تايثالا ىف نم ةدايز
 دحاو نم ىنءاحام هانعف لج ر نم ىنءاحام تاقاذاالثم ىنملا دارفا عيمج ىفنلا
 نوكت تديزول ىتح اهتدايزيف ةدئافلا مدعل دزتمل ىتن نكيمل اذاو هاصقا ىلا

 امنا (و) ناكمالا ردّ راتخلاب المع نوكل لحما ىلع لما بجوف ةدئافالب اوشح
 هلوق ىلوالا ( نيتريخالا نيتروصلاىف ) هنم لدملا ظفل ىلع المح لدبلا رذعت

 ها ا( هلال راب اسأل مالا اًئيش دب زاب هلوق ةيناثلاو ورمجالا اهيف دحا الو
 ةفك ىف ( لقو ) هنم ىتثتسملا ظفل ىلع المح ىا ( ظفللا ىلع ىتثتسملا لديأوا)
 دحا ظفل ىلع المح ارمع يصنس ىا ( بصللاب ارمعالا اهنف .دحا ال ) هلادبا

 ةحتف ىا ( هتحتف نال ) اًنيش ظفل ىلعالج اًيشبصن اًيشالا اثيش د,زام لقو
 '"اهلوصح ىف ( ةارعالا ةكرحلاب ةهيبش ) اهنا الا ةيئانسب تناكناو دحا
 ىنءاح وحن ةينارعالا تاكرخلا ىف ظفللا ىلع لمحت امكف ةضراع اهن وكو لماعلاب

 ( ال ةملكب تلصح ) هتحتتف ىنا ( اهنال ) ظفللا لع لمحت انهه كلذك كوخا ديز

 انتو رعلا ف ةحتفلا كلت ىا ( ىهف ) كلذك صالا ناك اذا ةضراع نوكت
 ارو لع احلا لع ليج ايكف (  لقاتل .للصاللا بصتلاك) لوصحلاو
 الوم الدب هنوك نيح ىا ( ذئنح د.الف ) ةحتفلا هذه ىلع لمحب كلذك ريدقتلا
 الا طفل لع لومحلا ىتتسملاو ( ال ردع نم ) دخت# ىلع ىا ظفالا ىلع

 لماعلا ريركتب لدبلا نوكل الريدقتىف ىتلا ةففاضالا ةبسنلا نم زييمت ( ةقيقح )
 ىلع هرثا بابحسن او هنم لدنملا لماعب ءافتكا ةقيقح غلع فطع ( امكخوا )

 لمح نا ءانبلا ىا ( لمعلا اذه ) لدسلا ىف ىا ( هنف ) ال ةظفل ( لمعتل ) لدنلا
 اهدعب عقتال ةف رعملا نالو الدعب ىببنال ةف رعملا نال زئاخ ريغ اذو دحا ظفل ىلع

 ريغ اضيا اذؤ بررقلا هلحم ىلع لمح نا بصنلاواءاننلا ىلع اظفل ةعوف رض الا

 رذعت امكحوا ةقيقح ريدقتلا زم اذاو يسال ةف رعملاىف لمعتال النال رباح
 لمحت نا بجوف لئاعالب لومعملا قبل لمح ول هنال بررقلا هلحوا هظفل ىلع لما
 لاخلا ال ىف لاخلاك ىا ( اذكو ) ناكمالا ردّش راتخلاب المع نوكل ديعبلا هلحم ىلع

 ( هنم ىتثتسملا ظفل ىلع ىتثتسملا لمح ) و بصن (ول هنال ءىش الا اًيش ديزام هلوقىف )
 بصنلاب ايش الا انش ديزام لبقو ام ربخ هنال بصنلا هظفلو لوالا ءىثلا وهو

 ةظفل ( لمعتل ) امكحوا ةقيقح ( كلذك ) ىتثتسملا ىف (ام ربدقتن م ذئنيح دبال )

 مر
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 . نالفل سيل لاق امماعلا نم صاخلاءانثتسا نوكيف هفصوب اصوصخم“ىنثلا نوكب فصو
 نا نم معا ايش هنم ىنثتسملا لعج-ول ) ناشلا ىا ( هنا نحال و ) ةديج ةئامالا ةئام ىلع

 , نم اهريغوا افيرشوا ام ركوا اهظع نوكينا لئم ( ةفص ) هنم ىنثتسملا ( هيلعديزي
 ١ نوكيطقف ةيئي هل ن وكي ىتح ةيئيشلا ريغ ةفصهيلعدي زب ( الواةيثيشلا ريغ ) تافصلا
 هيلع ديزي ال) *ىشب ىا ( امي ىنثتسملاصخو )اماع رابتعالا اذهب لوالا ؛ىثثلا
 | لوالا ءىثلاىف الخاد اصاخ رابتعالا اذهب ىناثلا ءىنثلا نوكف ( ةيئبشلا ريغ
 ١ < لع نآلفل كلوقىف امهنم هؤانتتسا زوجتف ماعلا ف الخاد نوكي صاخلا نال
 اهثع ةيراع نوكتو ةطسؤتمو ةكدرو )0+ قاوكت نال هما ايفناف مه رد ةئام

 ءاتسا راتغالا اذهن نؤحف اهنعاانإ )| ناكام الثم ىتتسملاب تحراو ةئاهاألا

 همهشالو هيلع علطيال هنال ( قدا ) رابتعالا اذه ( ناكل ) ىلو الا نم ةيناثلا ةثاملا

 ١ ناكاذاو افطل نوكي اقبقد ناك اذا ىنعملا نال ( فطلاو) باناالا اولوا الا

 ةدئازلا ءابلاب ارورجم هيف هنم لدبملا ناكام اناقام ىلع عبارلاو كفطلا"ناوكي قدا

 مهفام ىلع اًئيش الا ءىبشب ديز لهوا ديز سيلوا ديزام لثم بجوملا ريغ ديك أتل
 | هنم لدملا ظفل نم اهف لدللا ردع ىلا روصلا دادعت نم عرف املو دي ىخضرلا نم

 ١ اضيا حرابشلا نيبو فللا بيترت ىلع ريثنلا نوكينا ىلع اهتلع نس نأدارا
 | ىا ( ظفللا ىلع ) الح ('لدللا رذعت اهاو ) لاقف لياعتلا فرخ هب قلعسام

 | :ناكام لهو ةرْؤكادملا روصلا وم ( لو !١ نوضلاو ) هنم ىتتتسملا لقفل لع

 ( ةيقارغتسالا )6 نمزال )ةبقارغتسالا نمي ىنعي را ف رحب ارو رح اهيفهنملدملا
 تامنالاىف دازتنمنإل اقافنا هيف نم دازتال امم لاثلا نوكلل ةبقارغتسالابنم دق

 ١ ىا ( اقافتا )( داّلال ١ قارغتسالاىف اهنا الا اضيا نيفوكلاو شفخالا دنع ١
 ةزمهناىلا ةراشا هنف (اتيثم مالكلا راصام دعب ىا) ( تايثالا دعب )) ةاحنلا قافتاب
 ضاقتنال ) ةشمام اًدؤالص ىا لجرلاىثما كلؤق لثم ةروريصلل انهه لاعفالا
 مل افلاخ اهدعبام لعجت نال تعضو الا نال ( الاب ) ىنءاحامف وه ىذلا ( ىقنلا

 اتبثم ناكناو اتبثم اهدعبام نوكي ايفنم اهلبقام ناكنا ىنعي انابثاو ايفن اهلبق
 ايف ىذلا ىلا ضقنب اهدعبام تايثال نوكتف قنماهلبقام انههو ايفنم نوكي
 نال ىا ( اهنال ) هلوش ههجو نيب ىنعي تايثالا دعب دازتال هلوق للعو اهل
 قتلا نال (ىبنلا طك" انتل ) قنملا ىمعي وما ريغلا مالكلا دارت هقارعتسالا نع
 نم نوكينا حلصبف نامز الا بعوتسي اضيا قارغتسالاو نامز الا بعوتسي
 ىا ( ضاقتنالا دعب ) لصاح ( ىنثالو ) قرغتسملا ىننلل اديك ان ةقارغتسالا

 ىلع ) ينئتسملا ( لدبأواف ) ةبقارغتسالا نمي دكؤي ىتح الاب ىلا ضاقتنادعب
 دحا نم ىنءاحام لبقو ) ىهاظلاب المع هنم ىتئتسملا ظفل ىلع المح .ىا ( ظفللا
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 هوت ع+ 3

 ىلع صن الو رذعتم ىريدقتلاوا ىظفللا نال ىلحملا بارعالا وهو نكما ام
 نع ىلا راصال انكمت نوكي مادام راتخلا نال راتخلا ريغب المع نوكمل ءاثثتسالا
 لح لا 1 كشالا بفصاااهزك د عضاوم ةعبرا ىف رذعتلا كلذو راتخلا

 راخلان وكل ادحاو يوكل ءالايرو ل ةقارغتسالا نع رورحلا نيمسقلا

 لوالا الاث اهنم دحاو لكل درواو ةثالث ماسقالا لعجو ادئاز اف رح امهف

 4« ديز الا دحا نم ىنءاحام لثم ) هنقارغتسالا نمي ارورحي هنم لدملا ناكاذا ام 1

 ىلع عوف رم ىناثلاو نمي رورجم لوالاو هلم لاحو هظفل لاح نيلاح دحال ناف

 دحا لحم ىا ( دحا عضوم ىلع لوم )اظفل ( عوف سم لدب ديزف ) ءاح لعاف هنا
 ( هظفل ىلع لوم ) ايظفل ( رو رجم ال )ءاح لععاف هنا ىلع عفر هلحن نأ اناق ام

 ناك اذاام ىناثلا « ون ءىسامل ردعتم هظفل نم لدللا نال دحا طفل ىلع ىا

 0011 3 راد رقم ة رك ةئربتلا ال ىل نإ دام ايوصتمو اظفل انبم هيقددنم لدملا

 ةنالث لالا اذهىف دحال ناف ( رادلا ىف ىا)4 اهنف دحا ال 9( لثم ) هءاهسشم

 نوكينا ىلع هصن وهو بيرقلا هلحو حتفلا ىلع ءانبلا وهو هظفل لاح لاوحا

 كلاثلال حا اذهوه انهه لحم اب دار ماو ءادتبالاب عفرلاوهو ديعبلا هلحمو ال مسا

 أذه ىف (ورمعف )( ورع الا ) بس امل نايس رذعتلا ف بيرقلا ِهلحبو هظفل نال |
 بوصنم (ال ) ديعبلا للا وهو ( دحا لحم ىلع لوم ) عوقرم لدب لاثملا
 الو امربخ هيف هنم لدبملاناكاذا ثلاثلا ( و اذ بب  رقلا هل وا ( هليل لع لوم:

 بصنلا وهو هظفل لاح نيلاح * ينل ناف «اثيش ديزام ) (لثم) سلب, نيتهبشملا

 لثم أبعي ابعنم لوعفملل ىنم 6 امعبال ءىش : الا ) ةينادسالاب عفرلا 0

 لدب (ءىثف ) لوعفملا ىنم ( هب دتعيال ىا) هيشان ( هب رت و عطق هبابو اره أرق

 لما نال اًئيش ظنفل ىا (هظفل ىلع لوم بوصنمال ايش لحم ىلع لوم عوفسم)
 000 0 نيك ق)ادوجوم ( سل هب ابنعي ال هلوقو ) رذعتم ظفللا ىلع |
 ىتح ىنعملا ال للا درج هنم دوصقملا نال هيلا ةجاحال هنال خسنلا هلوق ريسف ْ

 قفاوإ هنالو فاح ريغ وهو هسفن نم ءىثلا ءانتتسا مزاي هب فصوب ملاذا هنأ درب

 أدتبم ( وهف) خسنلا ضعب ىا ( اهضعلب و )اه دك كا ةياوخا

 ال00 اح ال هلوقك ىا ريلاب قلعت لعو ةرخ ( ىتتسللا يش ةفص)

 >1 تصورا ههبجوت ىف ( لبق ) اهضعب ىف عقو ام ىلع ءانب ىتثتسملا ْ

 اما نم 00000 ل ءانتقي | ماكي 0 ذامل هللا ةجاح ال

 0 ااا راو وب ظ
 اذااماو ةئام الا ةئام قع نالفل لاَ نا حصيال ذا هف اينثلا دعب ءىش قس 7 ا

 ( فصو )



 ميت 1| ع

 نذللا نط وأشلا نيذهب ىا (تالب ؤاتلا هذه لثم نكم ) ناشلاىا( هنا)
 ىلا ةراشا عملا ةغصب تاليوأتلا هذه لاق امئاو امهلاْماو ىضرلا اهدروا
 عفرلاب (عاحرا) رخا تاليوأتب ل"وأي نأ زوجي لب ىضرلا هلّقن ام ىف رصخت ال هنا
 لعاف اهنا ىلع عفرلا لحم ىف اهربخو اهمسا عم وهو نا ريخ وهو نكك لعاف

 ةمكوم نوكي ,ىلا ةليتمالا عيج ىا ( ةيباحتألا داوملا عيمج) ىنخي الو هلوق

 ةماقتساى |( ةماقتسالا ةروص ىلا ءاشتسالا ) ةدارا ( دنع ) اهانعم ىفالو ةيلاس ربع

 لكىف غترفملا ىتتسملا دجويف عاحرا هلوقب قلعتم ةروصولا هلوق بجوملا ىف ىنعملا
 لب فضصملا لوق حصي لف ابجوموا بجوم ريغ مالكلا كلذ ناك ءاوس مالك

 لوالا هجاوت وتلا ىلع ب لام جوا كوخ مشوا انه قال لوو
 ( كفراغم نم برضلا هنم روصتب نملكةتمدارملا ديز الا ترض كلوق ىف الثم)
 الا هفرعن نمت برضلا هنم روصّس نمنال 1 لك يرض رددقتلا نوكيف نمازأ

 00 بفسجا( دوصقملاواو يعول لا ام حصر

 وهو هلعاف ىلا كقاسنضم لود نزو 7 2 ةدجسملا تالا عش ١ ( ”ولغ ىف

 مهؤاصحا نكي ال ثيحب مهترثكو نيعمتجلا ةبلغ ىا هد

 ةفاضالاب ىبرض ىلع خسنلا ضعب ىفو نيعمتجما هلو قلعتم ( كبرض ىلع )

 ةماقتسا نوكت نا مزلي.ال هنا فنصملا هلاق ام قحلاف حتفلاب رسفملل ايسانم ريسفتلا

 ل باع تا نآةبسيف بح فاو بجوملا ع الط تتلا

 اهي رذعتب ىتلا عضاوملا لصف نأ دارا قيس امل راتخلا وه لدبلا نا ىتتتسملا
 لضف هن! الا راتلاب المع لحما ىلع المح لدنلا نوكي لب اهظفل ىلع المح لدنلا
 ىلع برعملا ةفرعم ىلع فقوت هقبقحن نال ىنتثتسملا نم ثلاشلا مسقلاب امهنيب

 | لاقف امهنيب لصف الب ةيلاوتم ىتنتسملل ةثالثلا ماسقالا نوكتلو "لماوعلا سسح

 لمح ىا (هل ثيحنم) الدب ىنتتسملا لعجم نا عنتما ىا (لدبلا رذعت اذاوإل
 هبارعا ىلع ىا ( هنم ىتثتسملا ظفل ىلع ىا ) ( ظفللا ىلع )ل ىنئتسملا وه لدبلا
 عضوم ىلع ) ىلدبلا ىتثتسملا ( لمحيف ىا ) © عضوملاىلعف زردقملاواظوفلملا
 ىتثتسملا ظفل ىلع ىتنتسملا لمح ال ىا ( هظفل ىلعال ) هل ىلع ىا ( هنم ىتتتسملا
 ىلا هبا عا ىلع لمح لب رذعتم هنال ىريدقتلاوا ىظفللا هباررعا ىلع ىا هنم

 | نوكف ءالاب ترض وهو مالكلا لوا نال ءانلا انهه باوصلاف قاكلا نود ءابلا ىلا

 | نم ناثلا مسقلا ىف الاجا نيباملو مارملا لصحنو هرصهاظل مالكلا حصبل اطرش

 ْ | هثاكذ ةوقو هلقع ةدوج ركفتملا ىا ( نطفنلا ىلع اينخ نوكي ال ىا ( قالو |

 ىلع ىا ( ناكمالا ردق ىلع ) ءانب لدبلا وهو ( راتب المع ) هنم الدب لعجنو



 دي مح رص نام

 ههبجوتل ماقملا اذهىف (ىضرلاحراشلالاةو) كلذريغو داوسلاو ةرمحاو دوعقلاو | ,ب اهملاع
 ةفص ىلع ىا (ام ىلع ) علا اهنم ىنثتسملا ( تافصلا لمحت نا نكمي ) هحيحصتو |

 ريمضلاو اهربخ رورجملاو رالا (اهياع ) نوكي مسا ( ديز نوكي نا نكمي)

 ىهو نكم لعاف نوكي نا ةلو ةفصلا ليوأتب لوصوملا ىلا عجار رورجملا
 000 ا سرت ( ضقاسال ام ) 0 0

 اهتلمح نم ىنتثتسي و ) دحاو صخش ىف اهعامججا نكمي ثيحب اهيف ضقانن ال ىتلا |
 تافصلا نم ىنعي اهبف ةتبثملا تافصلا عيمج ىلع امئاَق ديز تبث الثم لاه اك ( للعلا

 داضملاو ةلباقتملا تافصلا عبمح عمتجم نأ ديز ىف نكما لاق نا قوف علام ا

 ىنعملا ةماقتسا ىا(ةماقتسالا ةروصىف) قاثلا ريدقتلاو لوالا ريدقتلا ىا
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 لازام لثم )) اصنو اعفر امهيف لمعلا ءانب عم اهريغ نيبؤ ىتألا فرحب ردصم
 امئاقالا ديز كفنا امو ارفاسمالا ورمع ءىتفامو امقمالا دز حربامؤ لملاعالا ديز
 نال تنث ) ىنلا فرح هلوا ىف ىذلا لعفلا ىا (لازأم) ىنعم نال ىا( ىنعمذا)

 اهريغو تامو مدعو عنتما لثم ىنلا هانعم هتاوخاو لاز نال ( تايشإ نلا ىنن

 مالكلاىف ناكاذا هنال دجوو تبث دز تامام ىنعم ينال تبثيف تايشا ىننلا ىننو

 وحن لعفلا لصا ىلا هجوت دبق هيف دجوي ملاذاو هيلا اهجوتم ىنلا نوكي دبق
 ثوبلا وهو لعفلا لصا ىتب هافنو ىننلا ىلا انهه ىنلا هجوت املو دبز برضام

 الآ ديز لازام ىنعم ىا ( ىتعملا نوكف ) مادو تنث ةتاوخاو مادام ىنعم نوكف
 ا لل رع ل وا

 اذه ( مقتسي الف اةقد ىلع الا )هدم ةلباقتم ريغ وا ةلباقتم تناك ءاوس
 مايقلاك ةلباقتتم اهن وكل دز ىف اهلك تافصلا عمتجت نا نكم آل 'هنال لاحت هنال ىنعملا

 اهيبنت لعلا ةفص ىلع الا دحاو تقو ىف دحاو لحم ىف اهعاجا قف ةلاتسا ال ىلا

 لمحت نا نكمي وا ىا لمح ىلع فطع ( لمحنوا ) هتدالبو هقمح لاك ىلع

 ديز نع ( معلا ةفص ىف ىف ةغلاىملا ىلع) امللاعالا ديز لازام لثم ىا ( كلذ )

 كورتم ناطحلا ( تلق كنأك) هفف دجوت ملاهناف م اعلا ةفصالا ضعبل اهضعب

 اوفقوذا ولو ع ىلاعت ل

 ليبس ىلع ديزىف ىنا ( ههف لصحن نا نكما ) بطأخما اهيا ىا لوق ىف 6# رانلا ىلع

 ليحتس ىتلا ةلباقلاو ةلباقتملا ريغلا (تافصلا عيمج ) ريدقتلاو ضرفلا

 لع اق نا ىوق وغلام هما ( ( للا تا ؤادحاو لح يف اييعاجا

 نكميالو عاتجالا ةلبحتسملا ةلباقتملا تافصلا عمتجم نا نكي هنال هقحىف مالكلا

 0000( راتلا لغو ) انهه ىضرلا مالك يتلا علا نم ةفف ؛ىش دجوت نا
 نيربدقتلا ىلع املاعالا ديز لازام هلوق لخ دو ىنعي جردنو ىا(جردن) هلوه

 ( اد 2



 رى” تيااحتم سياف ا دنا يدا(

 هك 15 1

 | ايندلا مايا عي ديرباالهنا قبس ام اهربخ + اروهظب الا سيل هلوقونا مسا قرفلاهلوق
 روهظ هلوق ىلع فطع ( اهروهظ مدعو ) كلذ ريغوا رهشلاوا عوبسالا مايا لب

 نيعم ضعب ىتتاسملا قا ىلع ةلاد ةنبرق روهظ دعب الا سيل ىا ةنبرق
 الا ىررض هلوق وهو ( ىناثلا ) لاثملا ( ىف ) هيف هلوخد عوطقم هنم ىنئثسملا نم
 / ديز الا ىنرض وه ىذلاي(ىاثلا) لالا (ىف ) دجو ىا (ماق ولف ) ديز
 ةنيرق ) ىناثلا لاثملاف تدجو لوالا:لاشلاف ةنيرق تدجو اك ىا ( اضيا )
 ةفاضالا نال ةنيرق ةفص ىهو ةرهاظ هلوقل هللا فاضم (ةلالدلا ةرهاظ

 | ( نيعم ضعب ) ىتثتسسملا نا ( ىلع ) هجولا نسح لجرب ترسم لثم هظفل
 ١ ىلا لوش ثيح مظنملاو ىك اشلل ( لبق اذا )هيف هلوخد عوطقم هنم ىنئتسملا نم
 ىجراخلا دهملل ماللا نوكي نا ىلع ( موقلا نم كبرض نم ) مواظمو بورضم
 حراشلا لاق اذاو مهيف الخاد ىنئتسملا نوكي ثيحب هملظتو هاوكش ةنيرش
 | (تلقف ) لخادلا هلوق لعاف هنا ىلع عوفرم ( ديز مهبف لخادلا موقلا ىا )

 ' ديز مهيف لخادلا موقلا نم دحا لكى رض 'ىا ( ديز الا ىبرض ) باوجلا يف
 ءانب ( هاظلاف ) ىبرضي مل هناف ديز الا رضي مل درف مهنم قبب ملا ثيحب
 ١ (اضيا) ديز الا رض هباوج ىف هلوق ىا ( كلذ نا ) ققحلا لاؤسلا ىلع
 لاثملا اذه كلذك ةيلاخلا ةنيرقلاب مقتسي ناكاذك موي الا تأرق هلوق نا كيا
 ردان ةئيرقلا هذه لثم دوجو نال ىهاظلاف لاق اماو ( ىنمملا هيف ميقتسي امت )
 ١ اذه لثمىف (بلاغلا )نا الا ىا (نكل ) بلاغلا هيف لصالاف اهدوجو عم عوقولا

 ىتتسملا نا ىلع لدت ةيلايقم ةنيرق ىلإ ( كلذك ةرق نادجؤ: مدع لاما
 ( بجوملا ) مالكلا ( ىف ) انبَش هنم تثتتسملا ىف هلوخد مولعم نيعم ضعب
 ( هيف بلاغلاف ) ىلوالا وه ةندرقلا دوجو مدع وهو لصالا وهام ىلع ءانبلاو
 هنم ىتتسملا مؤمغار دع لع ( ىتتللا ةمانقتسا مدع) بجوملا مالكلاف ىا
 طرتشا اذلو هنم ىنتسملا مومحر يدقت ىلع ىنعملا ةماقتسا بجوملا ريغلاىف للاغلاو

 وهو لصالا وهام المع بجوملا ريغن ود هريدقت ىلع ىنعملا ةماقتسا بجوملا ف
 0 طش بجوملا ىف ىنعملا ةماقتستا نا نيب املو *«املاغ اي ةدعو ةماقتسالا

 اذه حضوب نأ دارا بج وللا ريغ نود لماوعلا بسح .ىلعابرعم ىتئتسملا نوكي

 ىتثتسملا ( نا لجانمو ىا) زج مل هلو قلعتم 6 همئنمو ) لاقف طرشلا
 (نوكيال ) لاصيالاو ىذحلا ليبق.نم ناكدنا قبس امل هلغةرفملا ىا( غترفملا)

 بجوم ريغ مهاكلا نوكي نا طرتشي لب ( بجوملا ) مالكلا ( ىف ) دجوب ال ىا
 ىنتثتسملا عش ذئب هناف مالكلا ىنعم ةماقتسا طرشب آلا ىا ( ىنعملا ميقتسي نا آلا )

 ىت ىتلا ةصقانلا لاصفالا مسا نيب الا طيسوت 6 زج مل ١ بجوملاىفغترفملا



 هه غ8 -

 بجوم ريغوا امج وم مالكلا ناكءاوس اح اعطق ىنثتّسملا هف لخ دب نيعم ضعب
 لئالدلا بضن و ماكحالا ءانسىف ( ريتعملا نا») لوألا ضارتعالا نع( ببجاو )

 اجوم مالكلا ناكاذا ىنعي ( باجنالا ىف بلاغلاو بلاغلا وه ) نفلا اذه ىف
 ناحيألا نال اماع هنم ىتثتسملا نوك ىلع ىأ ( موصصلا ىلع ىنمملا ةماقتسسا مدع )

 ( و ) نامزالا بعوتسي الو راركتلا ىضتقبالو ةنيرق نكت مام مومعلا لقال
 هنم ىتثتسملا مومع رب دقت ىلع ىنعملا ةماقتسا هيف بلاغلا ىنحي ( هسكع ىنلاف ) بلاغلا
 لفسالا سنملاانهه سنجلاب دارملا( سنحلا دارفا ميج كارتشا نال )

 ااا سلا قطلا بك ىف ناءام لك ةعزا نياسنحالا نال ناتسنالاك
 ىلعالا سنحلاو مسخ اكط سوالا سنجلاو ناويحاكطسولا سنيلاو ناسنال6

 ىا دارفالا كلت ىا ( اهب لعفلا قلعت ) كارتشالاب قلتم ( ءانتنايف ) رهوجلاك

 ( ةفلاجخمو ) امفن اهب لدقلا قلعت ىف هع ناسنالا دارفا عي نوك نال

 ذارفا ىا (اهايا) دحاو درف ىا (دحاو ١ هفلاخت نالو يانا مسا ىلع فطع

 ( ىلغي و ثكيامت ) اهب لعفلا قلعت ءافتنا ىف ا 0 كور

 برضلا قلعت هناف ديزالا ىتب رضام لثم رثكي ام هلوق نا ربخ ريسفت فطع
 ااا | نع ايون الثما دز وهو هنم نان دجاول قلتو ءابقتنا دحا لكي
 ديزوه ناعم دحاو ىلع امم نوكي ناو تبر ثيحب دحا لكنغ افنم لعفلا

 اماو ) ديبزب الا ترممامو اديزالا ت .ًارام اضيا هلثمو ىهالنوجو بلاغوريثك

 دارفالا كلّس ىا (اهب لمفلا قلعت ىف ) سنجلا دارفا عب + كارتشا ىا« اهكارتشا

 ىا (اهايا ) دارفالا كلت نم (دحاو ) هلارتشالا لع فلمع ( ةفلاسيخعو )انو
 رورحلاو راخلاو اما باوج ءافلا (لّشامف ) لعفلا قلعت ىف ىا(كلذىإ دارفالا

 ةءارقلا قلعت نآل اذك مودالا تأ رق هلوق نم نآملا ىف ( روك ذملا .لاثملا ىف ك) ربخ
 تمقو ثيح نم دحاو لكءدارفاو مويلا انهه وهو سنملا دارفا عيمجم هيف

 هلوق ىلع فطع ( قرفلا نابو ) هيف عقت ثيح انهنم'درفب قلعتت نكلو هيف
 لا حصيال اضياو هلوش ىاثلا ضارتعالل ناوخ هنا ىلا ةراشا راخا ةداعاب ريتعملاناب

 نبب ) قرفلا ناب لا حصيال اضياو هلوق وهو ىنانلا ضارتعالا , :رع بيجو ىنعي

 كلوق نيب ( و ) ىنحملاةماقتسال كاتم نامل ىلا (اذك مون الا تأ رق كلوق

 ءايشالا نم ايش امهنيب قرفلا ىا (سبل) هتص مدعب مكح ىذلا ( ديز الا ىبرض)
 ( عوطقم هنم ىتثتسملانم نيعم ضعب ) ىتثتسملان| ( ىلع ةلاد هنيرق روهظبالا)
 | ١٠الإو وطقم هلوقل لعاق بنان عفرلاب ( هلو ) ضعب هلوقل ةئيبس ةفص رملاب
 ىىا(هف) ) ينثتسملالوخ د ىا هوبا ملاءديز ىنءاح كلوق لثم فوصوملل رورحلا

 ذكموبالا تارقوهو لوالا لاثملا ىف ىا روهلطلا قلعتم (لوالاىف ) هنم ىنتتسملا ظ

 « هلوق )



 م ا

 امزب ”نيهراوانهشا ةثالثلاا نب رهش لش كارو ىك ؟وا مايادسحو هانا
 مدقم ربخ ( لئاقلو ) هرابتعا نكميامت كلذ ريغوا نيتتسوا ةنسوا نيسمح وا

 طرمشلا ىنعم نمضتم رورجماو راخلا ( ىنعملا ميقتسيال ) أدتبم (لوش نا)
 تنمضت فاكلا عم تنكر اذاو عنصا مد اعوم طرشا نوكنا ام ةيسلسل نإ

 ( ىف هنم ىنثتسملا مومع ريدقن ىلع ) ىنعملا مقتسي مل نا مالكلا ريدقتف طرمشلا ىنعم
 راو بصنلا ةلاح اذك و ديز داو

 | اذه ديؤيو ىنعملا ةماقتسا طرشرالا بجوملا ىف غترفملا ىتتسملا عشرمل اذاو
 تلخد اذلو ةفاكامو ديدشتلاو فيفختلاب (ام رف ) هلوق ىف ءافلا لوخد ىنعملا

 ظ هنم تسلا موبك يبدا ىلع مالكا نحس ا حاونبلا مق الو لستلا لكما
 ىلع ىنعملا ميقتسي الاك ىا ( اضيا) روصلا ضعب ىف (بجوملا ) مالكتا ( ريغ ىف
 لشد سيل ( زال كانو ١ 06و هايتس ومعر دقت
 كلذك ناشلاو لالا ناكاذا ىهاظ وهو ديزالا دحا لك تاماموا دحا تامام

 ١ بجوملا ف طرتشا 6 ىا ( اضيا بجوملا ) مالكلا (ريغفف طرتشي ناىنبفيف )
 لوَش نا ىتشف هنم ىنثتسملا مومع ريدش ىلع مالكلا ىنعم ىا ( ىنعملا ةماقتسا) |

 مقتسي نا الا بجوملا ريغ وهو روك دمرت ناك اذا لماوعلا بسح ىلع برغي و

 ١ حصال راضيأدرب لاؤسلا اذه درواكىا (اضياو ) ةثالث دويقلا نوكتىتح > ىنعملا
 ءابلا ( عوبسالا مايا 0واتسملام وبلا ( صضخم دعبالا اًذك موبالا تازق لثم
 موبسالا ماا نم موب لك ثأرق لات ١ كن هيلع رؤصقملا لع تلت:

 ( ىف صيصختللا اذه لثم زوجيف )الثم باصتنا هجو قبس دق (الثم) اذكموباالا
 لكي هنم ىنئتسملا صصخم ناب ) نوكي صيصختلا كلذو ( ديزالا ىبرض )وحن
 ةعامن م دحاو لكل اماع هنم ىتثتسملا نوكي ىنعي ( نيصوصخم ةعامنم دحاو
 دنع ىا ( كانه ناكاذا ) ةعامجا كلت ىف لخادلا د.ز هنم ىنثتسيو طقف ةدخاو
 م ةصوصخ ا ةعاملا ىلع ةلاد ةيلاح ( ةنب رق ) بجوملا مالكلا نم ءانتتسالا
 لك دير ال.هنأ لع لد هلا قاف. دب زل ب رضا ةباكشلا لاح ثتورضملا لوش
 رددقتلا نوكف اهوحن وا ةيررقلا نم وا ةينالفلا ةلحلا نم ديرب لب اماع دحا

 نم هل لاق نمل نو رضملا لاوقك ةلاقفا | ديزالا اذك ةلحخ نم دحا لك رض
 ديزالا ةلحلا كلت نمدحاو لك ىن رض ىا ديزالا ىن رض اذك ةلحنم كيرض

 ديزالا ىبرض هلوق نيب ىا ( نيتروصلا نيتاه نيب قرف الف) اذه تفرع اذا
 امهنمةدحاو لكن وك ىف ) زوجبف اذكموب الا تأرق هلوق نيبو زوج ال ثبح

 ةنيرقلا نودب ىا (اهن ودب ةزئاح ريغو ) اهزاوج ىلع ةلادلا (ةنيرقلا عم ةزئاح
 هنم ىتثتسملا نا ىلع لدن ةنسرق تدجو اذا هنا تفرعامل اضيا زاوحلا ىلع ةلادلا
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 ىنعملا ةماقتساو ىنعملا ةماقتسا دوجو ةلقل ليلق هناف بجوملا مالكلا ىف هبارعا
 نموا لعافلل ىننم توشلا نم اما (تب نا حصي امن مكحلا نوكي ناب )الا دجوبال

 اعونالا عونو درف لكىف كلذ دجو»ناب (مومعلا ليدس ىلع) لوعفملل ىنبم تايثالا
 ةدارالاب كر حتم ساسح مان مسج هناب هوف “ىو ( ناويح ل كلوق وحن ) ادحاو

 لفسالاو ىلعالا ىلع قلطي ىجللا وهو ( لفسالا هكف ) كيرحتلا نم (كةرحب)
 داضلاب هث ى هك ال اذا ماعطلا غْضم لاَ ( غضملا دنع) لفسالاب هفصو اذلو

 لفسالا كفلا كير مكحلاو ( حاسقتلاالا) عطقو رصن هبابو نيتمجعملا نيغلاو
 قطان ناسنا لك لثم ةرةوسم ةئلك ةجوم اهنال ماعمكح ناونحلا ىلع غضملا دنع

 لاثم هنم مهشو هيف نحت امال مومعلا ليبس ىلع هيف تب, نا حصي امل لاثم اذهو
 عيمجىف دجوت ةبادحاسقلاو مومعلا ليبس ىلع مكحلا توين ةحصل غ”رفملاىنتتسملا

 كلذ لثم اهتحنو اخس رف رششع ىتاب رصم قوفىهو طويسا ةنيدم نم الا لينلا
 مهنم ةفيخ نومدقتملا ةفسالفلا هتمسلط دق هنال حاسمت اهلخدب ال عضاوملا هذهف

 اذه حاسقلا زواح اًميحو ررضلا ةياغ مهترضت تناكاهنال رصم لها ىلع
 تاقواخلا بئاجمت ىف اذك نايبصلا هب بعلب هرهظ ىلع لوحنو تام عضوملا

 دارملا نا ىلع ةلاد ) ةرهاظ ةمالع ىا ( ةنيرق ) مالكىف ىا ( كانه نوكب وا )
 ام ىلع ىنثتسملا بارعا نأ سمامل مالكلا ىف روك ذم ريغ وه ىذلا ( هنم ىتثتسملاب
 لخد. نيعم ضعب ) روك ذم ريغ هنم ىنثتسملا نوكي ناب طو رمشم لماعلا هيض

 «اذك موب الا تأرق لثمإل زيبقلا ىلع بصن كشالب امزج ىا (اعطقىنتتسملا هيف |
 | مويلا الا مايالا عيمج ارّهنأ دعسال هنال تأرَقب ةبف رظلا ىلع بوصنم اذكمو.ناف |

 موب كرتيمل ثيحب (موب لك) ةءارقلا ىنم تردص ىا (ةءارقلا تعقوا ىا ) نيعملا
 ناشلا ىا ( هنأ وهظا ) كرتلا هيف عقو ثيح الثم ةعمما موي.الا ىا (اذكموب الا)
 كلذ هعسوىف سيينا امزج ملعب هنال (ايندلاماياعيمج) مالكلا اذهب (ملكتماءربال)

 ظ اهنخناو ىلع وهو ىضم دق اهضعب و قولخم ريغ وهو ىضم دق:اهمابا ضعن نال
 ةس الاال ةبضاملا مايالا ىف ةءارقلا عاشإ ملكتملا دارص نال دارع سلوهو ىناس |

 ثيحب ضعبس اهمايا ضعب لصتم ة"رمتسم ىنءارق نا اضيا ديريو ةرضاحلاو
 اذه همالكب دب ريال ( لب ) ةينآلا مايألا ىف ىتأتبال ىنعملا اذهو لصف اهني عشب م
 | نيسلا مضب عبس عج ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا مغب ( عوبسالا مايا)الا
 هل لاقي ءابلا نوكسو نيسلا حتف عبس نم دحاو تحن نم ةدحوملا ءابلا نوكسو
 تءارق هتفهنازا زور كب. نكل كب ةتفهرد بنك ع عاش !تءارقىنعي هتفه * ةيسرافلاب

 مايا (وا) لمآتلاب فرعي ءابلا نوكسو نيسلا حتفي عبس عمال « مينكى مب عاقبا
 | امو نررشعوا اموب رمثع ةسمح لثم امهنم ىتدا ( كلذ لثم وا رهشلا)

 ( ةلسوا )
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 بصنلا هيف زوجي هنا لع دقو بجوم ريغ مالك ىف اماو ابجاو هبصن نوكف بجوم |

 هملع روصقملا ىلع ءابل 0| لادا لمحت ١ ااسالاو سولو

 كارتشالا هيف عقو ىذلا ىا (هيف كرتشملا) كرتشا نم لوعفم مسا ( كرتشملاب

 هانعم نا صامل ( ديز الا ىترض وحن ) اجوم مالكلا ناكاذاام ( فالخم )

 سل عتتمم ىنعملااذهو طقف وه ىيرضي مل هناف ديز الا دحا لك رض
 ْ هنس رقالو ةلاحتسالا ناكمل ( دءزاالا ملكتملا دحا للكفر نا حصل ذا) آلا

 ىأ قباسلا مزلكلا ىوش نم. قلل هيتس ن نا الا ) صوصخلاا ىلع لدت
 بجوملا مالكلا ىف رجلاو صللاو 00 0 اهصع امل برعنال

 كلذ ىنعم ةماقتسا تقو الا تاقوالا عيمح ىف روك ذمريغ هنم ىتثتسملا نوك لاح

 ابضيا جوملا مالكلا ىف .لئماوحللا 1.2 لع ىتتسملا ترش دين هذاكلا

 فالخب ريثك بج وم ريغ مالكىف لماوعلا بسح ىلع ىنئتسملا بارعا نا لصاحلاو .

 ل ض١ 220

 ١ ظفلىف لصالا (غرفملا مساب ىتتسملا كلذ صتخيو ) لدبلا راتختو « هنتسالا لع

 | عئاشلا نا الا هريغ نود هل لاملا ىا ديزي لاملا صتخا لاقبف ةصاخلا هلام ونعا |
 | هتحرب صتخم 9 ىلاعت هلوقك ةصاخلا ىف ىنعا روصقملا ىلع اهلاخدا لامعتسالاىف
 |” ىتتنملا اذه للع نوصقمخ رغم مل الازال روصقملا ىلع ةلخاد انهو هءاشي نم
 | ىتثتسملل ىا (هل) ليفتلا باب نم لإ ال ىبم ( عرف ) نانمشلا اى (هنالز

 | لمعيل هفذدحب هنم ىثنسملا ف لمعلا نع لماعلا لزرع ىنعي (هنم ىتتسملا نع لماعلا) |
 | لاصيالاو ىذحلا ىلع ءانس (هل غ”رفملا) انهه (غةرفملابدارملاف) طقف ىنئتسملاف

 | داري ك) ىنتثتسملا وهف هل غةرفملا اماو لماعلا سفن غةرفملا نال قسساك

 ١ (عقاو ىتثتسملا نا لاحلاو ىا) «وهو )اك رش ناك نمل كرتسملا ال
 | ةيمسالا ةلمخاناو لاحلل واولا نا ىلا ةراشا هيف بجوملا) (مالكلا) «ريغ ىف)
 | عجار لأ نرش لوف كسلا نمش ٠ 21: ناو يشار واولاب لاح

 | ىتتسملا نوك ىا (كلذ طزتلشاو ) ناثلا طرشلا وه ادهو ىئسملا ىلا

 | ةراحلا ماللانا ىلا طرتشاو هلوش "رابشا (عدشللا) بجوم ريغ مالكىف اعقاو

 ١ مالكلا نكي مل اذا هنال ( ةحبحص ةدئاف ) مالكلا ديفيل ىا مالكلا موهفمم ةقلعتم

 | ىنعملاناكديز الا ماق تلقاذا كنال امقسوا احصص نوك فيكف دشال تجوُمريغ
 سانلا نم ةعام صوصخلا ةنيرقو اعطق ديعب وهو دنز الا سانلا عيمج ماق

 ١ مالكلا ىف الضا غآرفملا ءاثتسالا عتتماف بلغالا ىف ةيفتنم ديز مهتلمح نم

 | 2ديزالا ىرفام لك ) بجوملا مالكلا ريغ طرتشي نا ىتينيف بجوملا

 | "(نيز الا دحأ ملكمملا برضي ال نا حصي ذا ) هنفف ادجو دق ناطرملاو

 ا هحبصض 0 دضمو حل ىنعملا ادهو ديزالا دحا قىرضام داعم كك
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 نوكببنا ىلع ىا ( ءاتتسالا ىلع ) اديز بص ىا (بصنلاب اديزالاو ) لدبلا ف
 نال ترصا ىا ( تيارام ) وحنف مصنلا ةلاح لاثم اما( و ) دحا نم ىنثتسم

 اديز صصن ىتعي ( بصتأاب اديز الا ادحا ) بواقلا لاعفا نم تسل انهه ةيؤرلا

 الدب نوكينا قيرطب ىا (وهو ةيادبلا قي رطب ) نوكي نا (اما1) ولخم ال
 ا 07 نوكانا قز رط قا (ءايتتسالا قي رظ ) نوك نا ( قانراتخلا)

 |0000 ادار سالافبتلا ارتد (راتخ رشات وحد

 للا اوراتخ ا اماو ) لاقف هتلعو ههجو نيم نأ دارا اراّتُحم لدللا نو
 هذه دوجو دنع ءاثتسالا ىلع لدللا ةاحئنلا حجر اما ىا ( روصلا هدهىف

 الا دعب عقاولا مسالا بصن ىا ( ءاتتسالا ىلع بصنلا نال ) ة ووك دا ولا |
 ك1 ا ( ةيفقتلا ل )آلا نسل ىا ( ]2 اغا ) ىنتبسسم نوكي نا ىلع ءانس '

 هن وك ىف هعم لوعفملاب اصاخو ةلضف امهنم دحاو لكن وك ىف ( لوعفملاب ) ىتثتسملا
 لح ل الانألا) لعامل, تاقحلملا نه ىتتتسملا نال الا ةظطساون الوُمْعَم
 هف بارعالا نال (و).ةلاصالاب سيل هسف بصتلا نال ىا لوعفملاب هلوق ىلع
 ا 000 لاو عرس (لدبا بار رازاما (وواتقاك الا ةطساو) ١

 ااا (نرك (وو لماثلا رركم نو للا نا قتس امل ( ةلاضالا »الا:

 ىوقا نكي ةلظلساو النو ةلاصالاب.بارعألا نا كالو ( ةطساوالب)
 ىوقالاب لمعلاف ةطساولانو ريغلا ىلا هيشتلاب الا نوكيال ىذلا بارعالا نف ١

 لدبلا لماع. فالخلا مدعلو لدللا ريتخا اذلو ىلوالا وه نوكي نكما امهم |
 لوخد لبق هبارعا ىلع ايراح ناكام ثلاثلا و تباث فالخناف ىنثتسملا لماعىفاماو
 مسقلا ىف ىنثتسملا نا نيمسقلا نيذه نيب قرفلاو نيطرشب نكل هلع ءانتسالا ةلك |

 أ مالكنم « مسقلا اذهىفو ءاتثتسالاو لدبلا هيف ناهجولا زوجي مان مالكنم قباسلا .

 .'بسح ىلع ال ( ىتتسملا ىا) ( برعيو ل دحاو هجو الا هف زوج الو صقان |
 و عفار ةثالث اهردق ناف اهردق ىلع ىا ردقلا نيحتفب بسحلا 6 لماوعلا
 . ىأ ( اهب ىا) هنم ةثالثلا عاونالا نع ةيانك " نوكي اهردق ىلع ٍبارعالاف راحو ظ

 . ىلا ةراشا هيف (لماعلا ) هبلطي ىا ( هيضتق ) راوا بصنلاو ا عفرلا نم ءىشب ٠
 . عملا ىنعم لحمضي عملا ىلع لخد اذا سنخلا مالو سنجلل لماوعلاىف ماللا نا .
 ظ دوصقملا ( راو صصلاو) ام هلوقىفام هلوقل نايب ( عفرلانم ) سنخلا هيدارب و ظ

 ْ ىضتش ناك نا تصنسو ديزالا ىنءاجام وحن هعفر ىضتقب لماعلا ناكنا عقدت هنأ

 | ديزب الا تررم امو اديز الا تيأرام وحن رجلا ىضتقب ناكنا رخو بصتلا
 | (هنم ةثم ىتتسملا ناك اذا » اهدحا نيطرسشب لماعلا هضتقنام ىلع برعب اما نىكل

 | مالكىفاما اروك ذم هف هنم ىنت اة ١ ناكاذا هنال ( روك ذم ريغ ) مالكلاف |

 6« بجوم )
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 نسا خس

 روك ذم ريغ هنم ىنتتسملا نوك يح ىا ( ذئنيح ) ناشلا ىا (هناف) اروكذم هيف |

 هنم ىتثتسملاىف ريض رابتعا نم دبل ةنال ىنعملاىف ناتخسنلا قفاوتتل الاح ةخسنلا

 م 1 ل

 لماعلا هاضتقا ام ىلع ىا ( لماوعلا بسح ىلع ) ىنثتسملا ( برعي ) مالكلا ىف
 | نتملا خسن ىا (خسنلا ضعب ىف ) عقو (و ) قيسام صرخت صل
 ظ رك ذ) هنم خضر اممسا ة 0 ىلع ةخسن عمج ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا مب
 د قلعت ام قلغتم ( قاؤ نش ) قالولا هلآ تسلا دك دو نامم ( هم تملا

 رك ذ هلوق ىا ( هنا ىلع ) ءانس عمو انلوه هانردق ىذلا لعفلا وهو ىرظلا

 الدهس هنوكل ( تحوم رغ مالك ) 3 ا اقم دعت ( ةقمإل هنم نسل
 | ريمضلا مزلي ةركلال ةفص تعقو اذا ةلمججا نال فوصوملا ىلا عججري هيف ريمض

 | ركذ بجوم ريغ مالكىف .ىا) ةيدنجاا نوكت الاو طب رلل ةركتلا كلت ىلا عجارلا
 | هذه ىلع اضيا لعجن نا هجوالا ندلا ماصع ىثحلا لاقو (هنم ىنثتسسملا هيف

 0 ريغ ىلع ترج ةفص هيلا ادننسم 'نوكي كلذو ىتتتسملا ىلا عجار
 نال هو هلو ةمالكاته ىلا كال ١ ىتتنملا لاش و .لاصقفنالا بحتف

 5 رعمأاق امسال ةمهملا ر ,ومالا نم رئامضلا نيب هقفاوملا

 | ر ءاتلا وه لدلا نوكو ىتثاسملا صن زاوجىف هن الاثلا 3 رتشا امك هنأ درعا

 ( هه كسلا ىلع امدقم اضيا نوكيألو اعطقنم ىئتسملا نوكي النا اضيا طرتشي

 ١ :ىشسملا بصت هن بجي هنم ىشسملا ىل اع امدقم ناكوا اعطقنم ىنثتسملا ناك اذا هنال |

 ا وت اف قل نا عف اراتخم لد حا راح نوكمالو ءاسألا لع
 ا هعفد امدقم الو اعطقنم نوكالاو لوه نا هيلع بجوق ظ

 رعدق امهمكح نال هنم ىنثتسملا ىلعامدقمال واعطقنم)ىنثتسملا (ن ركب ال ناز ادع
 | هنم ىتتسملا ىلع امدقموا هلوق ىف اسال لعامهنصن ىح هنا نم (قسس اهق|
 اهني ايو واس افا : ام ىأ ( كلذب ىنتك از ك1 اهطختفا

 ( ةلدبلا ىلع) لياق عفرب ىا ( عفرلاب) 6 ليلق الا هولعفام وحن 9 دويقلاىف |
 ةمالخ ىح لأ اولا وهو مؤلم ٠٠٠٠ ٠ خلا لدن نوكيا ىلع ءانب ىا ١

 (ءاننتسالا ىلع ) البق بصنب ىا ( بصتلاب ) ( اليلق الا )) هولعفام ( و )عملا
 بجوم ريغ مالكىف اضيا عقوو الا دعب عقاو ليلق وهو ىتثتسملا نال اضيا هنم |
 زوجي ةزوك هك ايحرسساب لورا 2 فاو. وغو هن ل حلل
 لاثم اذه ءيحيبس امل راتحْلا وه لدلا وهو ىناثلا نا الا لدنلاو ءانثتسالا نارصالا |
 | رحم ىنعي ( رجلاب ديز ١ الا دحاب تون ام وحن ) رحا ةلاح اما ( و عفرلا ةلاح |

 ْ 1 زب تري إلادءز دع جارح ١ ]لك نوكذ ١١ ىنعي ( ةيلدنلا قع ١

 ل ةتلدملا لمار ركح نوكي ليلا 11 ليلق ل الا اللة الا ءوانفام دع ناك

 ظ
 ١

| 
 ا
 ١
 ١



 هيأ 10+
 تماس لا رت لا ا

 لوالا ةسمحاف عراصم اهل نوكيالو ميدقتلانم عنام الو لمعلا يف ةيوق لاغفا
 ّ .ملو ناك امو رك لا نوكيال رشالاو حو ةينمه لوالا ةعبرالل نوكب الو.

 فرخلانال (اهف فرصتال ) اف رح اهن وكل الا هلك ىا ىهو تف رع امل اهنع ةيشان .

 عضاوملا نم ىناثلا و ) هانم ايئانو هنم الدب ناكام اذكف فرصتلا لبشال |
 0000 0 تلم وراح ل .ايلا) اراح هف ىصنلا ناكامدؤوك ذملا

 نعا رخؤم نوكي ناوا الضتم نوكي ناوآلا دعب قوكيذا طورش هيف نكلو

 ىا) هيف زوحم ٠) لّواموا رص ىنن وا ىهز واماهفتسا هيلع ل امتشملا هنم ىتدشملا 0

 ىثتسملا صن ىا«بصتلا ) مدقملاو عطقنملا جوخبل رخؤملال اصتملا ىا(ىثتسملاو

 ىتثتسملا نم ) ضعبلا لدب: ىنئتسملا لعج ىا « لدبلا راتحو )(ءانثتسالا ىلع ) ١

 طا قرط وعو زاوحبس اضيا قلعتمو هيف هلوق نم لدب « الادعب ايف ) (هنم ظ
 لصو اذك ةلحب ىف ةدللا هذهىف نكسا اكرود لح طع نا رط يش
 لوالا طرشلاوه اذهو الا دعب عقو ىذلا ىن :ةسملا ىا اذك ناكم ىف دحسملافف

 0000000 وتل (دورحلا يل نمو وا طدزتلا كلت نم

 . نيسفت نم مهفام ىلع الا دعب عقاو ل اح نع ة هالو وسو اك رقاق

 ناكملا كلذ ( نوكي ) ناكم ىا ( لحي اعقاو ينئتسملا ن نوك لاح ىا) حر ,اثلا |
 0 لل نإ نم لقامم نوكيال كلا اذه لعو (الانعارخاتم) |

 ارالسملا رع ةراغام ةظفل ناكاذا الا نوكلأل ىعملا اذه نال طنحم فرظ دعب
 1 )ل رثو اناح اللاوو اماع لوالا ىلا نوكف زوحس اقلعتم فرظلاو

 («ءاتثتسالات اودا رئاس دعب ) اعقاو ناكىذلا ىتثتسملا نع ىا ( ناكاذا امع زارتحا |

 © نجوم ريغ مالكى ) هيف لمعتست ىتلا ءامسالاتو لاعفالا نم (امهريغو الخو ادع
 نم اضااادهو بجوم ريغ مالك ىفاعقاو ىتئتسملا نوك لاح ىا هنئم اضنالاح |

 اذك ةلحم ىف ةدلللا هذه نكسا كلووقك طبح فرط دعب طاح ىرظ هنا لبق |
 (عقو اذا اميزرتحا ) و طورمشلا كلت نم ىناثلا طرسشلاوه اذهو اذك تب ىف |

 بوصنم ) هيف عقاولا ىتثتسملا ىا (هناف بجوم مالكىف) عقو ىتتسم نع ىا |
 ةراشا هيف ( هنم ىثتسملا رك ذ )( دقدنا لاخلا) < و هد ل و
 واولاب لاح تدثملا ئضاملا نا ىلاو ةردقم دق ةظفل نا ىلاو لاحلل هنن واولانا ىلا |

 (00 111 لاوحأ هنهف طورشلا كلتنإ كلاثلا طرئلاوه اذهؤ هدحو |
 هنم ىتثتسملا نكي م ىذلا مالكلا نع ىنعي ( هنم ىنثتسملا ر كذب مل اذا امع هيزرتح 0 ظ

 . يلا

 ْ 00 دا ال لاسالاو لأ رع دا اهنأل لرهخ لارالولا
 | ( ىهو ) ناللا اذهىف لصالا اهن ال ( الا ماقم ةمئاق ) لاعفالا هذه ىا(اهنال) و أ] '

 |00١' انوا اراج ايساوأ اعف تناك ءاوس هلسالا ف لمغتست تالكق اب ىا

 أ

 ا هك بنها 2

 قوام 7و

 دس

 اه تيسميهن ةهيوجؤرتاب



 ا ١

 نانملا اذهىف لصا ىع ىتلاالاب هشا ان وكل ءاثثتسا ىتادا اناكاذا ىنعي ( ءانثتسالا
 لصفلا عقبف اهدعب !ىهاظ مسالا ن وكي دقاجااو امهنف رامذالا نكي مل اذا هنال
 فرد نيب لصفلا عشرا هنال ةهباشملاو ناصقللا عقش ىسسملا نيو امه

 مساىلا عجار) امهيف نكتسم ( ريمض ) مسالا ىا ( وهو ) ىنتتسملاو ءانثتسالا

 قلطم ( ضع ىلا ) عجار ( وا ) مدقتملا( روك ذملا لعفلا نم ) ذوخألملا ( لعافلا
 ١ لعفلا ىف ىذلا ردصملا ىلا ريمضلا كلذ عاحرا رك ذي ملو ( اقلطم هنم ىنئتسملانم )
 نوكيال موقلا ىنءاح لاَ نا حصياال هنال نال والا حص مهتم مدل مدقتملا
 لاق ناالا ديز ءىحلا لاق الذا اديز مهنم ءىجلا سلو ادبز مهنم ءىحلا

 ىا (اهو ) حضي دئنيخ براضلا ىنعي برضلاك لعافلا ىنعم انهه ردصملا
 ( ةيلاخلا ىلع بصنلا لحم ىف) اهربخو امهمسا عم ( بيك رتلا ف ) نوكيالو سيل
 هلوعفموا هلعاف نماما مدقتملا لعفلا لومعم نم الاح امهنم لك نوكب نا ىلع ىا
 ىخاملا نا قيس دقو ىتنم ضام لوالاو نم عراضم ىناثلا نال هدحو ريمضلاب

 زاحاو فعض ريغ نم هالحو ريمضلاب الاح امهعوقو زوج نيفنملا عراضملاو

 لاحرلا ىنءاحو حن ةيسنجلا ماللاباف رعموا اركنم نوكي الو سيلب ف صوب ناليلخلا
 | امهقحليو ةنالف تسلوا ةنالث نوكتال ةأسعا ئنتءاجو اديز نوكي الوا سل
 / ادبز نونوكيال الاخر تيأرام لوقت ثينا” ةمالعو ريمض نم لاعفالا قحلبام
 ١ ادعاموالخام ىفاذكو ىضرلاىفاذك ادعوالخ ىفكلذ لثم ءىجبملو اديزاوسلو

 امهتيلعف ىف نال ةعبرالا لامفالا فالح دحال فالخ امهتيلعف ىف سل هنال

 ' ناس نم غرفاملو * بصنلا ىوس :ىث امهبف زج ملو اهب رجلا زاخ ىتح افالخ
 | تناكءاوسو الوا هء ةصوصخم ثناك ءاوس ءانتسالا ف لمعتست ىتلا لاغفالا

 | لافقق'الوافزرصتت لهاتفتا نيس ٠ ارآ يروا يمل رشتملا عرش ك5
 ىتئتسملل هبصانلا لاعفالا ىا ( لاعفالا هذه لمعتستال ) ناشلا ىا ( هنا لعاو )
 نيطرش, طورشم ءانئتسالاىف اهل امعتساف ( غةرفملا ريغلا لصتملا ىنثتملاىفالا )

 ىناشلاو عطقنملا ىتتتسملاىف لمعتستال اهنال الصتم ىنتسملا نوكي نا اهدحا

 لاعفالاهذه نال كلذو اغ"رفم مالكلا ن وك, ال ىنعي اروك ذم هنمىنثتسملا نوكي نا
 اريخوا هب الوعفم ىضتقت ةصقانوا هبدعتمو العأف ىضتش هح رص لاعفا

 ولو هنم ىنثتسملا ىلا عجرب وهف تفرع امل ابوجو اهيف نكتسا ام لعافلا كلذو

 نوكينا بح ريخناوا لوعفملا نال الصتم ىتثتسملا نوكي نا ىتبنيف النوأت ناك
 لعافلان ال اغ”رفم مالكلان وكيال نا بح اضيا ةلعلا: هذهلو هنم ىنثتسملا سنج نم

 (فرصتنبإل و) احب رص عج ىم هل دج وب مل اغ”رفم ناك اذا و اعج ىم ىضتق نكتسملا
 ىهواربخو ا الوعفم ناك ناو اهيلع ىثتسملامدقتباضيا هنا ( اهيف ) لوعفملل ىنبم



 م 4. رت
 لعفلا ءزج امهنوك ىف فرظلاو ردصملا نيب. ةيسانمل ةيفرظلا ىلع مصنلا ىا

 أ لعوأ ) طقق لاخلا ىلع نييوصنم امهن وك نم الخو ادعىف قيام ةيسانلو ١

 | نوكي نا ىلع بصنلاب ىا راجلا ةداعاب ةيفرظلا ىلع هلوق ىلع فطع ( ةيلاخلا |
 وه 0000 | ( ردسملا لسحب ) الا نإ نا لعابوضنم امهتمددجاو لك
 ربغ دنع اطرش لاخلا ىف قاقتبشالا نوكل ( لعافلا مسا ىنعب ) ودعو ولخ

 | انههو الاح عش نا حصي هئيه ىلع لدام ناف هدنعاماو قسسال فضاملا

 ' ( اًؤواح وا ) اضيا هدنع قتشملاب ليواتلا ىلا جيتحا اهيلع لدب مل الا ردصملا

 ايلاخوا ( دز نم مهتبحي ) الاخ (وا) د,ز نم ( مهضعبايلاخ ) موقلا ىت ءاح. يا
 مهتم ) ازواحم (واازمتمهضعب ازواحم ) موقلا ىنءاح (وا ) دز نم مهنم ىناحلا
 ١ لعفلا نم لعافلا مسالا ريمضلا عاحرا رك ذيل و ارمع مهنم ىناحلا ازواجتو ا (ارمع
 | ادعو الخ ىف قيسامت اسابق هروهظ ىلع ءاس. نيعضوملا ىف هانرك نامل مدقتملا

 امدعبام رز وج ىا( رجلا زاحاهنا شفخالا نع ) ىور ( و) راج ريغ هنوكلال
 نيسحتتل ( ةدئاز امهيفام ) ةظفل ( نا ىلع ) ءانب امهنم دحاو ليكي ىا(امهب)
 أ نبو ادعو الخف اهركذ ام ةباورلا هذه فضملا رك ذي محو طقف ظفللا

 شئفخالا'نع لقنلا اذه ىا ( اذه لعاو ) ِهلوَّد هركذ مدع هجو حراشلا .

 ةناالاهدنعتت(وا)الصا ( فنصملا دنع) توين ققح مل ىا توشلا نم (تشل)

 ىتالولوالا فالصا عمست لاعفال اىنام ةدايزنالهب اعبي انش هةدتعيملىا ) هب دتعي ل) ْ

 وحناضيافورحلادعنواهريغوامفك و اح واماذا لثم ءامسالادعب دازتامغاورخ آلا

 نيذه نمدحاو لك ىا(اذهل و):ليلق امحو# مهتائيطخامت ودية حر امف ةيىلاعتهلوق
 ادع دعب ناكوا قبس امف لاق 5 ( رثك الاف ) الخ امو ادعامو ( لَ ل ) نييصالا

 ىتثتسملا ناك 5ىا (اذك ) «وإلاضيا ههدادتعاو هدنع هتوشل رثك الاىف الخو

 اا ) اأو ناك اذا (بوضنم ىتتسملا) كلَذك ةعيرالا ناعفالا دعب ابوصنم

 |0001 لع بو صم انههو ةيلومقلا لع بوصنم ههناالا (سيل)
 قالا سيل ىا ( اديز سل موقلا ىنءاح وحن ) ربخلل ةبصانلا ةصقانلا لام فالا نم
 ( دعب ) اعتاو ناكاذا توصنم ىنتسملا اذك « و » ادءز مهنم ضعل وا مهنم

 )00 ال[ لع ىتتسملا ىصتق نيا فص تلا لاعفالا نم اضيا هنال © نوكنال )

 ارمشب مهنم ضعبوا مهنم ىنالا نوكيال ىا (ارمشب نوكيال كلها ءجيس وحن )
 نأ ( اهدعن ) اعقاو ناكاذا (انجاو ) ىنئتسملا بصن .ىا ( مصتلا نوكي امتاو)

 عقاولا قئتسملاو ( ربخلل ةصانلا ةصقانلا لاعفالا نم امهنال) نوكيالو سل دعب
 بحبو ىأ ( مزايو ) ةيربْا ىلع بصنق اسهل اربخالا نوكي ال امه دعب
 بابىف) امهيف انكتسما ريمض.هلعج ىا نوكيالو سبل مساىا (امهمسا رامضا)

 6 ءاتتسالا ) 9
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 ١ اضيالاقو امهنم لكب ىا ( امهب رخلا زاوج ىف افالخ لعا ل ىناريسلا لاق )
 | الخ هركذام ضعبىف اهن رق هناف شفخالا الا ادع دعب اضيا رجلا ركذ ادحأرا م
 ) شفخالا لوالا ىو وسي اذه ىف عمت ىف اريسلاو امهب رجلا زاوج ىف

 | رجلا نم ( رثكأ ) اهدحاب ىا ( امه ) ىثتسملا بصن ىا ( بصتلا نا الا)
 5 ناك ةظفل دعي ملو ادعو الخ هلوق ىلع فطع 4« الخامو ادعامو )

 ام ةظفل: ةدايزءالا امه. قزقالا ذا ةللا 111 لك ىتتسملا بضن ىف امهك !رتشألا
 | رثكألا ف فنضملا لاق اذلو لمتحم همثو بجاو انهه بصنلا نا الا اهمدعو ٍ

 | الخاو ادع دقن ناكاذا ايوضتم: نأكل عا (اضرا بوصنم ىتتلسملا تاو

 ( ةيردصم امهيفام ) ةظفل ( نالالخامو ادعامدعب ) اعقاو ( ناكاذا ابوجو ) |
 | لاعفالاب ناصتخم نايلوالا ىا ( لاعفالاب هصتخم ) ناو ناوام هثالث اهفورحو |

 ' اهباتصتخا اذاو.ردصملا ليوأتىف اهنالعجتق ةيلعفلا ةلملا ىلع نالخدت ىنعي
 ' ام ضرالا مهيلع تقاضو# ىلاعت هلوقوحن لاعف الاىفالا دجوب ال ردصملا نال |

 بهذم اذهو هي مكلريخاوموصتناوو#ىلاعتهلوقو اهتعس ىااهبح رب ىا تبحر
 . ةيقاب ايندلاام ايندلا ىف اوه وحن ةيمسالا ةلمجاىفام لوخد هريغز وجو هيوببس
 | ةيف رحاما امهيفامو ( ارمع ادعامو اديز الخام موقلا ىنءاح وحن ) ىضرلا ىف اذك
 ا اماو بلسلا نود با الا ىلع ىنعملا نال انهه حصتال ىهو هفان اما ةثالث ىو

 ' ةصتخمىهو ةيردصم اماو املاطو املق لثم لوالا نود رخ الاب قحات ىهو هفاك |
 ١ حراشلا هب حرص ماذك انههو اهفالا دجوت ال ةيدصملا نال ابلاغ: لاعفالاب

 ا تسل انههو ةفوصوم وا ةاوصوم اما ماسقا ةتس ىهو ةبمسااماو هسفن
 | ىهو ةيطرشوا ةيماهفتسا اماو نيلعفلا ىف امهيلا عجارلا ريمضلا مدعل امهيدحاب

 | اهنوك مدعو ةفصوا ةماتاماو امهيف ةرادصلا بوجول امهيدحاب تسلا اضيا

 | نوكتأل اهنا نيعتف امكحوا ةقيقح رخ آلاف امهنوك بوجول هاظ امهيدحا |
 | دوجو ال هنال هنع مسقملا ءافتنا ىلع لدي اهرساب ماسقالا ءافتنا نال ةيمسا
 ا فصناو لمان ةيردصم نوكت نا' نيعتف دارفالاو صاخلا نمض ىنالا ماعلل

 | ةفاضالاب ( ديز ولخ) موقلا ىنءاح لوالا لاثما ريدقت ىا ( هريدقت) ادهج لآ مو |
 | (بصنلاب) اضيا هيلا هفاضالاب (و رمتو دع) موقلا ىنءاح ىناثلا ( و ) لوعفملا ىلا |

 ١ نكل مدقتملا لعفلل هيف لوغفم امهنم دحاو لكنا ىلع ( ةيفرظلا ىلع ) امهبف
 ' احل ا ولخ ىا ( مه ولخ تقو ) موقلا نءاح ( ىا فاضم ريدقتب ) لب اقلطمال

 راصتخالاو ( ديزنم مهئيجم واخ ) تقو( وا ) مهنم قلطم وا مهنم ضعن وأ مهنم
 / (مهتزواجم تقو ) موقلا ىنءاح (وا) قبسام ىلع اسابق هروهظ ىلع ءاضب

 | ىنملا اذهو قبسام سابق ىلع ( ارمع مهئبجت ةزواحموا ) مهنم اجلا ةزواجم ىا

0 
| 
ْ 
 ا

! 
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 ةثالثلا تاليوأتلا لع امهنم دحاو لك ىف ىا ( ريدقتلاو ) عملا اذه انهه

 ىلا ريمضلا عوجرل لاثم اديز ( مهئيحم الخوا) اديز مهئيجم (ادعموقلاىنءاح )
 الخوا ادي ز ( مهنم ىتاحلا ) ادع موقلا ىنءاح ( وا ) مدقتملا لعفلا ردصم

 قءاح ( وا ) هنم لعافلا مسا ىلا اعجار ريمضلا نووكل لاثم ادنز مهنم ىلاحلا

 ىا اديز مهنم ضعب الخوا ادبز مهلك ىا ( ادبز مهنم ضعب ) ادع موقلا

 نوكل مهنم نيريخالا نيلاثلا ف ردقو لككلا ىنعمب انهه ضعبلانا قبسامل مهلك
 ال0 اك اذ] لاا نأ قسامل هن هللاخلا هلك طب رل لاخلا ىذ ىلا: انجاز اريمض
 لحم ىف ) امهنم ةدحاو لك ىا ناتلما ناتاه ىا ( اهو ) اهيف ريمضلا مزاي
 ةلئسملاىفاك ةفرعم دعب تعقو نا مدقتملا لعفلا لومعم نم ( ةيلاخا ىلع بصتلا
 أديز الخ وا ادع دحا ىنءاح لثم ةفصق ةركت دعب تعقو نا اماو ةروك ذملا

 اهللحتال فرح ىهوالا ماقم امهنم لك مايقل بارعالا نم امهل عضومال لبقو
 لعافلل ىتم روهظلا نم ( رهظيملو ) اهنم الدب ناكو اهماقم ماقام اذكو هنم

 الاح عقواذا الخو ادع نم لكعم ىا (امهعم) لوعفملل ىنم راهظالا نموا

 كرتفالابهبشا نوكيل اضيا واولا هيف زوج الاح عقواذا ىضاملانا عم هدحو ريمضلاب
 .نا عم الصا واؤلاالو ( دق) ةظفل هبف زحبإ ةفص ناكاذا اماو ابوجو هبف واولا

 .ةردقموا ةرهاظ اما ةيرصبلا دنع دق هيف مزلب الاح عقو اذا تنثملا ئضاملا

 دربملاو هيوبيسل فالخ هيف ةردقم نوكت نا بج لب اهراهظا زب م انههو
 مدع ىف ( الاب ) ةهباشنم ةدايز امهنم لكل نوكلل ىا ( هشاانوكل ) تف رعامل

 '|نركلل ( ءاتنسالا نان ىف لصالا ىح ىتلا ) هتم ىتتشملا نيب و امهنم :لصفلا

 هيف هلامعتساف ريغل عوضوم وهف اهرعغاماو هيف ةقبقح تناكف هل ةعوضوم

 دل لا (ضنلا ىا) ( نك الاف )ام ةقالعل اهنم الدب والا نع اًداح نوكي
 0000 |اسألا زك ١ىف وهاعا ) امهنه دحاو: لكب .ىا (امهن ) ىئتسملا
 رثك الا ىف هلوقىف ماللانا ىلاو فوذح ًادّبم ربخ رورجلاو ناملا نا ىلا ةراشا
 الا فالح ءايتسأالا ةاداب صتخم نكسملا بن نا ىلاو هللا اا نع ضوع

 ]| اهف ( تفرع م نايضام نالعف امهنال ) افالخ كانه ىتتسملا بصن ىف ناف
 هعدشت زوجي ال هنا الا ان دعتم ناك اذا هدعبام يصنن ىخاملا لعفلاو قبس

 الا ىعمىف امهن وكل لاعفالا رئاس ىف همدقت زوجم ناكو هبالوعفم ناكناو

 ناكام اذكق الااديز موقلا ىنءاح لاعب الذا اهيلع ىنتتسملا دقت زوج الو
 دقو ) لاق اذلو اضيا ةيفرخلا ىنعم امهيف نالو اهب ةهباشملا ما متبل اهانعمىف
 اف رحامهن اىلع) ءانبامهنم دحاو لكب ىا (امهب) ىتئتسملا رج ىا (ةرخلا زيجا

 هسفنس د عتم لعف هنال اهدعب رحلا ركتا هيوبيسزال شفخالا بهذم اذهو (ةرج

 6 لق )
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 هبنلو اعراضمؤلا ناكايضام الخ ظل ىا ( وهو ) حراشلا لاقاذلو نمي دعتم
 ةنضام ناكاتو كلدكا هعراشم نوكت | زل هدام ناكام نآل هيلغ حراشلا
 "ةريعو ءاستسالا ىف.هلامعتساف ىا ((1 0 الاك ) كلدك .هعاضم. نوكي ايدنتم
 ١ ةمزاللا لاعفالا ىدعتتام ( نع ) هب (لوعفملا ىلا ىدعتس ) دق هنا الا ( مزال )

 تلخإ رايدلا كن رخسدا بردلا لوف ٠ ٠٠١ ةرالا فورا اهتالوخا ىلإ
 لعاف ىنعع ليعف نونللا تنك و 5 همنهلا حنس 2 نسنالا نم) اك عمج (رايدلا

 (ا.رادلاىفامو لاهو هن سن نام لكوا' ] .لإو كك اننلا يا زيصا يدع رصتقا
 | ديرا اذا الخ ىا لوعف.لل ىننم ( نمضي دقو ) حاحصلا يف اذك دحا ىا سينا

 | ىنءاح كلوق ىنعم نوكيف ( زواح ىنعم ) مذ كالخو اذه لعفا مهلوقك هتيدعت
 ١ لصويو نم ) وه ىذلاراخلا (ىذخ) دق (وا) اديز زواحىا ادبز الخموقلا
 | ( هسفنب ) هبلوعفملا ىلا ( ىدعتيف ) هبلوعفملا ىلا هلخ ظفل وه ىذلا ( لعفلا
 ؟ لاضيالاَو قدا لمعلا اذه لشلا لاذه و هالو عنم ءدعن' ىتتسا| نوكف

 فذحلاوا) زواح ىنعم هلعج ىا ( نيمضتلا اذه ) ةاحنلا مزتلا ىا ( اومزتلاو
 لصوبو اراصتخا هدحو لعفلل ىدعملا راخلا ىذخم نا وهو ( لاصاالاو

 ا ولا للا حجو دورجلا ىلإ سلس سل

 | الخ 0 شل م ولا مت لس
 انوصنم ( اه دعب ) عفو ىدلا لوعفملا 7 ان نزكلر ءانشتسالا ىف اعقاو ظ

 | اذا اماو ىلغفلال 1 هصدناالا بوصنم اًضيا روزرخلاو راخلا نال احن رص

 ىنتثتسملا ةروص ىف ) عقاولا ناك ام احرص هبصن نوكي نب. مالا دحا مزتلا

 ظ نالعف امهن الالخو ادع لعاف ىاب# اميلعاذو ) الان هشلشا نوكيلو بوصتم
 رئابن لغات نكتب اك انهن نكت 02.9 لعاف نم ابيل ليأل ناحل
 / هلدبال هنال (عجار) «جيسامل ءانتتسالا بابىف مزال نا اذهناالا لاعفالا

 لغفلا ردصم'ىلآاما) تئاغ نيم هلاإ امكحوا ىنمموا اشقل حاس يااا
 , ( هنملعافلامس | ىلاوا ) ه«ىوقتل برقاوه اولدعا وي لثم لثمناكام اس اك (مدقتملا

 1 زل سدا (هنم ىبثتسملا نم قلطم ضع ىلاوا) مدقتملا لعفلا نم ىا

 | نم مزلبرال هنال نيعم ضعب ىلا عاحرالا زوج الذا ىنعم اروك ذم جرا نوكيا

 | اذك لكلا ةولخو لكلا ةزواجم هنع مهضعب ”واخو هايا موقلا ضعب ةزواح

 هلوق قا يلخالا ف 'قازغت اللا 1١ رك ىلا ىمضصلا نا كفرا را
 | هيديراو لكلا ىنعمىف لمعتسي ضعبلا ليقو سفن لك ىا يي سفن تملعإوىلاعت



 هه عهد

 هفذح نوكيو هبحنتلا مكح ىف نوكي نا هطرش نا قبس ا. لدبلا طرش دجوي مل
 سنحلا ىتنل ال ( هللاما نم مويلا مصاءال ىلاعت هلوقك ) ءاوس هركذو

 واتس هقاراتلا لع نوصيم مويلا الح قوضنم اسهمسا حتقلا ىلع ىبم مضاعو
 هللا ءاضق نم ظفاح الو مصاعال ىا مسالاب قلعتم هللاما نم فوذحلا ريخلاب

 هيلاو هتاص محرو لوصومنم ( محر نم الا ) العاف مصاع نوكف مويلا دوجوم
 نكتساام لعفلل لعافلان ا ىلا ةراشا هيفو ( هللاهمحر نم ىا) هلوّش حراشلا راشا

 زوحن الوعفم ناك اذا هنال فوذحم لوصوملا ىلا دباعلا نا' ىلا و هللاىلا عجار هبف

 هللا هحر نش ) هفذح زوجحلوعفملا دناعلاو هلوش هب حرصيس فنصملاو هفذح
 اموصعم نوكي ةلاحمال هللادمص اع ناك نم نال ( موصعملا موحرملاوه

 اا ا5 ) موصعملا (نوك الف ) اموح م نوكي ةلاحتال اضيا . هللادقحز نمو

 سنج نم سيل موصعملاو لوعفم هللاهحر نمو لعاف مصاعلا نال ( مصاعلا ىف

 همحر نم نوكيف (اعطقنم ) ىتثتسم ( نوكيف ) لعافلا ريغ لوعفملا نال مصاعلا
 براضال ريدقتى ف ادبز الا مويلا براضاال وحمو ءانثتسالا ىلع بصللا لحم ىف

 مويلا دوجوم مصاعال ىلاعت هلوق ردقتنا 5 بورما الا مويلا دوجوم

 لاقو رضام الا عفنامو صقتنامالا دازام مهاوق هنمو موصعملا موحرملا الا
 .دارملا ىفاريسسلا لاقو لصتم ذئنيح ءانتتسالاف موصعمال ىا مصاعال مهضعي

 ىنثتسملا نا ملعاو * الصتم اضيا نوكف موخرملا ال ىا هللا ىا محارلا محر نمي |

 "لاو الا ناك اذا ءاتنسالا نأ داضحخألا 4ه>و هحواأ هن الأث ىلع ءاشسالا ىلع بوصنملا

 'ىااثلامسقلا وهف امدقم ناكنافال وا هنم ىنثتسملا ىلع امدقم ىنثتسملا ن وك | ماو
 ناكناذ نكي ملوا هنم ىتثتسملا سنج نم نوكينا اما ولخنالف امدقه نك ناو |

 ( ادعو الخ دعب ناكوا ) ثلاثلا مسقلا وهفالاو لوالا مسقلا وهف ةيساج نم

 نال بصلاىف هيلع قوطعملا ياغي فوطعملا نا ىلع ناك ةظفل ةداعاب هس

 'ىلعو ءانثتتسالا ىلع ىناثلا ىفو ةيرباوا ةيلوعفملا ىلع لوالا ىف ىتثتسملا بصن
 :ىا)الاوهو فرحا دعب عفاو قىناثلا فو لوالا ىف لاعفالا دعب عقاو عدسملا نا

 دعب اعقاو ناكاذا م ىا (اضيا) امجاو اصن ىا ( ابوحو بوصنم ىتتسملا
 رصن هبابو اوزغ وزغي !نغ لم ( اودع ودعي ادع نم ادع دعب ناكاذا) الا

 زواح ىا (ادعموقلا ىتءاح لثم هزواح اذا ) هريغو ءانثتسالا ىف هسفنب دعتم وهو

 ( الخ دعب ) اعقاو ناك اذا اضيا ابوجو بوصنم ىنئتسملا (وادبز)
 حاتفناو اهكرختتل افلا واولا تملق ودع هلصا اضن ادعو ونغ لم واخ هلصا

 مزال هناالارصن اضياهبابو ومس ومسي امس لثم ( !واخ ولحم الخ نم ) اهلبق ام
 هنا ديز نم الخ لصالاو ( اديز الخ موقلا ىنءاح وحن ) هريغو ءانثتسالا ىف

 ١) دعتم (6
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 صم يود

 هماسقم ىنثتسملا ةماقا نكمي الو ارباح هنم ىنثتسملا فذح نكي ملامل هنال ابجاو ظ
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 | مهرثك ا نونوكي نوبصانلاو ضعب نم رثك ١ مهضعب نوكف ( نوريثك ) لئابقو
 (مهرثك ١ناف ةاحنلا بهاذم رثك ١ىفوا )الدب هولعج لب هوبصنب ملنوريثكلاو
 نال اقلطم هبصن نوبجوب مهنال ( ةيزاجحلا ةغللا ىلا اوهذ ) ةاحنلا رثك ١ ىا
 ناك ءاوس ىا (اقاطم عطقنملاف ) برعلا مالكنم حيصفلا ىف دجوبي مل طلغلا لدب

 (روصتس الذا ) نييزاححلا دنع ىا ( مهدنع بوصنم ) الوا هفذح حصي مسا هلبق

 ءانثتسالا ىلع ابوصنم نكي مل اذا عطقنملا ىنثتسملا ف ىا ( هيف ) نكميال ىا
 | قيرطب الا) هب ظفلتلا ىا ( ردصيال ) طلغلا لد ىا ( وهو طلغلا لد. الا)

 الفاغو هب ظفلت ايف ايهاس هبحاص نوكي نا قيرطبالا ىا ( ةلفغلاو وهسلا
 قي رطب ) هنع ردصي نمت ( ردصي ا: | عطقنلا ىثسملاو ) هدوصقمو هدا رص نع

 ىنثتسملا نكي ملف ايفانتف ( ةناطفلاو ) فيفختلاو واولا رسكو ءارلا حتفي ( ةيورلا
 هط رش نال هطرش ءافتنالف قكلا لدب هنوك مدعاما اضيا طلغلا لدب عطقنملا

 | نسبا لدن امأو كوخلا ديو قءاج لل وألا لوادم ىاثلا لولدم نول نا
 اماو هريمض ىلا افاضم نوكيو لوالا 22 قاثلا نوكب نا انضر اهطرش نالف

 د رظتنم هنم' لادتملا رك ذ دنع عماسلا سفن نوكتنا هطرش نالف لاّشالا لدب

 نيعتت حراشلا هركذ املف طلغلا لدب اماو .لدبلا ركذ ىلا ةقوشتمو
 , هنم مسقملا ءافتنا مزلتسي ماسقالا ءافتنا نال الدب نوكيال عطقنملا ىنتتسملا نا
 ١ ةلدللا تفتنا اذاو دارفالاو صاخلا نمض ىف الا ماعلل دوجو الذا لدللا وهو

 عطقنملا ) ىنتثتسملا ( اومسق دقف ميمون اماو ) ءانئتسالا ىلع ابوصنم نوكينا مز

 ١ ةماقاو هفذح حصي امسا هنم ىنئتسملا نوكي نا اما ولخمال هنال ( نيمسق ىلا
 ىنثتسم ىا (ام) نيمسقلا نيذه دحا ىا ( امدحا ) الوا هماقم ىننتسملا

 ( هفذح حصي مسا) ىتئتاسملا كلف لبق ىا(هلبق نوكي ) عطقنم
 اذه ىنف ( ارامح الا موقلا ىنءاحام وحن ) ناك اددعتم هماقم ىنثتسملا ةماقاو

ْ 

 ١ ارامح ىنعي هماقم ىنشسملا ةماقاو موقلا ىنعي هنم ىتثثسملا كفدج زوخح لاما

 ' نيغو ارامحالا ىتءاحام لا نأ زوج ذا لعافلا ماقم اماَق نوكي نا ةماقالاب دازملا

 ا '(لدنلا'نوزةوجن) مسقلا اذهىفىا (انههف ) ازمعالا ديز ىنءاحام لثم ددعتم

 | طلغلا لدب نوكيف هنايثاو هفذح زوجتيف ىنعملاف ةيحنتلا مكح ىف هنم لدبملا نال
 | ىناث ىا ( امهيناثو ) سمش ردب محن ىدنع وحن مالكلا حيصف ىف زوج هنال
 , ( هفذح حصي مسا ) ىنثتسملا لبق ىا (هلبق نوكبال ) ىنتتسم ىا (ام ) نيمسقلا
 مسقلا اذه ىف ىا ( انهه ) ميمتونب ىا ( مهف ) اروك ذم نوكي نا بج لب
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 لوعفملان ا 5( مالكلا مامتدعب ءاح دق ) ىثتسملانالاخلا ( و ) اهريغوا ةكلاملا ظ
 اماعةاضف هتوكىف (لوعفملا ) ةيثيحلا هذهب ( هباشف ) مالكلا مامت دعب ءرجب
 لوعفملا بصنن م بصنيق ةطساوب لعفلاب قلعتلا ف اصاخ هعم لوعفملاب و

 ناك ربخ هنا ىلع بوصنم هقلعت عم هنال (الا دعب هلوق ىلع فطع) 6« امدقم وا )

 ناكوا ىا (هريغوا بجوم مالك ىف) اعقاو ىتثتسملا (ناك ءاوس) الا دعب اعقاوو

 داو نك ال لاثم( موقلا ادي ز الا تاج وحن ) تجاوم نيغ مالك 'اعقاو ١“
 لوعفملا ميدقّتك ميدقتلا اذهو هنم.ىنتتسملا ىلع ىتتسملا مدقو بجوم مالكفف
 لوعفملا قح نا مهن ىنثتسملا ىلع مكحلا دعب ءىجحن نا هّقح ناكو لعافلا ىلع

 نكل هنم جرخلا ةينىح دعب نوكت نا جرحا ةيتيص نال لعافلا دعب ءىجحن نا
 بج وم ريغ نوكيأمل لاثم ( دحا اديز الا ىنءاح امو ) هلامعتسا ةرثكل هميدقت زاوج '

 ىلع ابوصنم نكي مل اذا هنال ءانثتسالا ىلع نيمسقلا نبذه ىف ىتتسملا بصن بجو |
 (هنم لدملا ىلع لدبلا ميدقت عانتمال ) زئاح ريغ اذو هدعب ام الدب نوكي ءانثتسالا

 ايوصنم نوكي نا بجوف عوبتملا دعب نوكي نا بجي عباتلاو عبات لدبلا نال
 ةكرتشم ةثالثلا نال عطقنملا مسق ىفو ميقلا اذه ىف ناك ةلك ”دعيملو ءانثتسالا ىلع
 فطع 4 اعطقنموا ل ءانثتسالا ىلع ةيوصنمو الا دعب ةعقاو اهنوك بوجو ىف
 هِلوَش حراشلا راشا هيلاو الصا هنوكل الا دعب هلوق ىلعوا ه.رقل امدقم هلوق ىلع

 (ابوجو ) نيلوالا نيمسقلا ىف ابوصنم ناك 5 ىا (اضيا بوصنم ىتتسملا ىا)
 مالك ىف ناكءاوس ( الا دعب )اعقاو ( اعطقنم ) ىنثتسملا ( ناكاذا) ابجاو امصن ىا
 م1 كال وا قلس 6 | زالا موقلا قل لثم هنم ئثتسملا ىنج نم امجوف
 ىءاحام لثم هسنج نماضنا ناك ءاوس بجوم ريغوا ارامحالا موقلا ىنءاح لثم

 هلوَم قلعتم (رثك الا ىفإل ( ارامح الا دحا رادلا ىنام وحن )الوا اديز الا موقلا
 قئتسملا بصنو ىا فودحم ادم ربيخوا حراشلا هر تدق ىذلا ردقملا بوصنم

 5 الا هللا هلوق ىف كهملا فاضملا, نع ضوع ماللا نا ىلا ةراشا هنف ( تاغللا
 ام مكح ذخاي ليضفتلا مسا ناف تاغللا رثك | ىا ( ىهو ) لوق ىف يت لكربكا ىا
 اا | كب ( زاجللا لها ةغأ )انهه هللا قاسضملا نال انن وم نوكش هللا تنضا

 زاجملا لها ىا ( مهناف ) عملا زجحلاو كلاهملاو ءادعالا نع ةزجح اهن وكل

 ؟لئافدز

 را تتسلل لك ١ (امدقم ىتنسملا نآك اذا ابوحو 'توصنم ىتتسملا ىأ)

 ' رثكأىف ىا) نيلوالا نيمسقلا ىف ا لكلا ىف ال ركألا ىف عقاو مسقلا اذه ىف

 , اهب تيمس ةكم دالب فارص نزو ىلع ةمجعم ىاز هرخآو ميجلا حتفو ةلمهملا

 موق نم ادعاصف ةئالثلا نم نوكت ةعاما ىهو ةليعف نزو ىلع ةليبق عم (لئاق)

 |«6البق ءىش لكم هيلعان رسشحو وه ىلاعتهلوق هنمو لبق عمإجاو حنزلاو مورلا لثم عتش
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 | مات ريغ مالكلا اذه نوكل تأرق هلوقل هيف لوعفم هنا ىلع ىا ( ةبف رظلا ىلع
 ءالكىا ( مالكلا نال ١ ىنثتسم نوكي نا ىلع هصن سل ىا ( ءانثتسالا ىلعال)
 دوصقملا نال ىا ضارتغا نع ناو 00 ةفاج الو .ةلوقل للت فشلا

 ايوصنم ىنثتسملا ناك ءاوس ىا (اقلطم ابوصنم ) ىنتسملا ىا (هنوك ىف ) انهه ١

 اب وصنم هنوك ىف ال ) ةي ريا وا ةيلوعفملا ىلعوا ةيف رظلا ىلعوا ءانتتسالا ىلع
 ىلع اي وصنم ىنئتسملا نوكي نا مالكلا اذه نم دوصقملا سل ىا ( ءانتسالا ىنع

 !فلطم ىكسلا نصت ىف مالكلا نوك: مع رخآ دبق ىلا جاتحم ىتح طنقف ءانثتسالا

 هدعب ىنثتسملا نوكي امث اهريغو (الخو ادع دعب ناكوا هلوق ) فطع ( ليلدب )
 ناك اذا ابوجو بوصنم وهو ريدقتلا نوكحف ناك هلوق ىلع ابوجو ابوصنم
 ةياوعفملا ىلع لب ءانثتسالا ىلع ابوصنم نوكيال اهدع عّش امو اهدعب امقاو
 رخادق ىلا انهه ةجاحالو هلوق نم ءانثتسا (لاَم نا الا) ةفرظلا ىلعوا
 مالكلان وكت ناوااروك ٍدماهنه ئثتسلا و نأ وهو (دشلا اذه ىلا ةجاحلا)

 موي ىا ( هناف اذك موي الا ) لوعفملل ءانبلا ىلع (ءىرق لثم جارخال وه امنا ) مان
 ناكف بجوم مالكفف الادعب عقاو هلا عم ( بوصنمال ابوجو عوف م )لاذك
 ناكم اذك موب الا ءىرق لثم جرخبل ما بجوم دارملا لوب نا لئاقلا كلذ يلع
 صاضلا ىلع ءاض ديقلا اذهل ضةرعّتب مل فنصملا نا الا اذك موب الا تأرق

 ركتتلاب دروا اذلو اما نوكي نا تجوم مالكفف هلوق نم ردانتملاناف ردانملا ظ
 | لاقاذلو الا دعب (ابوصنم ) ىنثتسملا ( ناك اذا ىتتسملا بصن يف لماعلاو) |

 | الا سيل لعفلا ذئنيح هلماع نأف ةيربخلاو ةلوعفملاكهريغ ىلعال ( ءاتثتسالا ىلع) |
 | اهنوكلو اهب ءاشتسالاىنعم مايقلالا هبف لماعلا جاحزلاو دربملا لاقو (ةيرصبلادنع)
 ١ ةفوذح الا دعب ةردقم ناب بصتنا اذا بوصنم وه ىناسكلا لاقو ىنثتسملا نع ةسان
 ١ حراشلا نيب اذهلو ءىجي مل اديز نا الا موقلا ىنءاح اديز الا موقلا ىنءاح ريدقتف
 صان نا مالا ط سوس ( مدقتملا لعفلا اما ) لاقف راتْحلا بهذملا ىلع هنف لماعلا
 | .لعفلا ىنعم وا ) واولا طسوتب مدقتملا لعفلا راتخلا بهذملا ىلع هعم لوعفملا
 قلعتس ءىش ) ىتثتسملا نال ىا ( هنال ) الا ةلكن م دافتسملا (الا طسوتب مدقتملا
 | لعفلا ىنعم ىا ( هانعموا ) ىت الا لعفلا كلذ هنف لماعلا ناكاذا مدققتملا ( لعفلاب

 ىااديز الا موقلا ىنءاح لثم الا ةلكن م دافتسملا لعفلا ىنعم هيف لماعلا .ناكاذا

 اقاعت ) ىلا مكح نع هتفرصو هتجرخا ىنعي مهنم اديز تينئتسا موقلا ىنءاح
 , هيلا بسن ) هنم ىتثتسملا ىا ( ام ىلا ) قلعتو ( هبسن )ىنثتسملل ىا ( هلذا ايونعم
 ١ هرج ةنال.ةصابطف لصتملا ىتسللا 3 هيف اما ءاعموا نعفلا نم.( اهدحا
 ْ هقالعف الاو ةسزملا ماهيا هف نال كلذكف هسنح نم ناك ناف عطقنملا ىف اماو
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 ىلا ةراشا هيفو مالكلا اذكو مسق لكف :رعو اهمسق مثال واةملكلا ف عش يح

 فرعنا هنال ( راصتخالل ) ابلط ىا ( امور ) اَقباس هانبب م نكمب هفررعت نا
 « بوصنم ل ءدئاف هيف ناكناو ابانطا نوكي مسق لكف ىعوهمسق مثال "وا ىنثتسملا
 انصن ىا ةيردصملا ىلع بوصنموا زيت ( ايوجو )اعطقنموا الصتم ناك ءاوس

 الا ابوجو ابوصنمن وكيل نكل ازاوج بوصنملل الباقم ىا ايسقهنوك ليل دبابجاو
 دعب )ف ( اعتاو ) ىنثتسملا « ناك اذا ١ اهدحا الامحا اناس اهان رك ذنيطرشب

 لوقىف اشاحو ءاوس لثم ( اهريغو ىوسو ريغ دعب ) اعقاو نوكي (ال) 4 الا
 0| رمال لب اناوحالو انوج وال انوض نؤكال اهدعت انقاو ناك اذآ.هنال

 نكمل ناو ) ةفصلا ريغ هلو ىا ( هب دبق ) الا ةفص 6 ةفصلا ريغ إل ارورح
 ( لهذب الئل ىتثتسملا ف الخاد ) ريغ ىنعمب ( ةفصلل ) نوكت ( ىتلا الا دعب عقاولا

 نوكيو ىتثتسملا ف ةفصلل الا دعبام لوخد مدعنع ىا ( هنع ) لوعفملل نم
 ' جاتحم ريغ ةفصلاريغ هلوق لاق .ثيح ىدنهلا ىلع در هيف خاح رصمهلوخد مدع
 ىلعو ىزارتحاال ىعوقو دق وهف ىتثاسع, نسل هفصلل ىتلا الا دعنام ذا هللا

 امو ىننتسملا تصنف هنال ةفصلا ريغ هلوق ىلا جتحي+و لاق ثيح اضيا ىضرلا |
 الا دعب هلوق هب قلعت امب قلعتم 6 مالكىف ل ىتنتسم سيلةفصلاىتلا الا دعب ناك |
 ( ىا) بجوا نم مبملا حتفب « بجوم ل مالكف اعقاو ىنئتسملا ناكاذا امهيناثو |

 ماهفتسالا نال ةزمهلاو الو ا( ماهفتسا الو ىهن الو ) هبف ( نب سبل ) مالكف ٠
 ىلا ةلزنع ناكالاغ راكتالل اضيا نوكيو لصالاىف هب لهج اهف ناكامل |

 بصنس ( اديز الا موقلا ىتئاح وحن ) بجوم ريغ هلخدام نوكي ناىف ىهنلاوا
 ءاشتسالا ىلع ابوجو بصق هاظ وهو بجوم مالكفف الا دعب عقاو هنال دز

 مالكف هلوَش ىا (هب زرتحاو ) امهل الاثم نوكينا حلصي هنال اعطقنموا الصتم
 ناب ( بجؤم ريغ مالكف عقو اذا ) ىنتسم نع ىا (امع) بجوم هلوقب لب بجوم
 ريغ مالكف عقو نيح ىا ( ذئنيح سبل هنال ) ماهفتساوا ىهنوا ىتن هيف نوكي
 ىلع برعبوا لدبلا راتخيو بصللا رئاح نوكي لب ( بصنلا بجاو ) بجوم
 ناك اهف ىا ( انهه ةجاحالو ) هعضومىف لك ( ءجيسام ىلع ) لماوعلا بسح
 0005 كل لب نلدالا ىدقلا ريغ ىا ( ١ 1 ذقىلا و ابوجو ابوصتم ىتتسملا

 دارملاو لاق ثيح ىدنهلا ىلع در هنف# اًهاس ناروك ذملانادنقلا ابوجو ابوصنم |
 نآس (امات بجوملا مالكلا نوكينا وهو ) اذ موب الا تأرق درب الثل مات بجوم |

 بجوملا مالكلا ىف ىا ( هيف ) اظفل ( اروك ذمهنم ىتتتسملانوكيناب ) رخ اللا ديقلل
 بجوم مالكف لاعب ناب رخآ دبق ىلا جاتحب ىنعي ىننلا ال ىننملل لياعت ( جرخييل )
 ابوجو (بوصنم) هيف اذك موب ىا (هناف اذكمويالاتأرق كلوقوحن) هنعجرخبل

 © ىلع )
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 ْ نم ) ىا( جرخم ريغ ) (اهتاوخا ) ىدحا ( والا دعب ىا) ( اهدعب ال ركذ
 | عطقنملاو لصتملا نيب لباقتلا حصيل هؤازجاوا هناي زج ددعتم ءىش نم ىا ( ددعتم

 تلق ناف هجارخا مزاي ىتح روكذملا ددعتملاف ملكتملا دصقىف هلوخد مدعل
 ىلا ةجاحال الخاد نكيمل اذا هنال جرخم ريغ هلوق ىلا جاتحنالف كلذك ناكاذا
 الوا جرخم هنا مهوت اهدعب روك ذملا وه لبق اذا هنال مهوتلا عفدل تلق جارخالا

 | مسقلا اذه لباقيلو الخاد عقاولاف نكيمل ناو هب حرص مهوتلا اذه عفدلف

 (لصنملا ىنثتسملا تايثزج نع ) جرخم ريغ هلوشب ىا (هبزرتحاو ) لوالا مسقلا
 ١ دصقىف ( ددعتلاف الخاد نكمل ىذلا ىتتسملاف ) اضيا ايزارتحا ادبق نوكف
 | كلذ ( ناكءاوس ) هيلع فيرعتلا قدصل ( عطقتم ءاتثتسالا لبق ) ملكتملا
 ١ ناكءاوس هنم ىتثتسملا سنجنم ىا ( هسنج نم ) الخاد نكيمل ىذلا ىنتتسملا
 / ىتثسم هيف اديز ناف ( اديز الا موقلا ىنءاح كلوقك ) هبف اظوفلم هنم ىتتتسملا
 ١ كلوقىف ( موقلاب اريشم ) كنوك لاح هنم ىنئتسملا سنج نم ناكناو عطقنم
 | ماقملا ةسرّه ىنهذلا دهعلاوا ىحراملا دهعلل ماللا نوكينا ىلع موقلا ىتءاح

 ١ ةلامللا ةعاما هذه ىءاح ىعملا نوكف ( ديز نع ةيلاخ ةعامج ىلا ) هريغوا
 | ادءز الا موقلا ىنءاحام رردقتىف ادبز الا ىنءاحام وحن اردقموا ادءز الا ديز نع

 | ىنءاح وحن ) هنم ىتثتسملا سنج نم ىتثتسملا ( نكملوا ) امهبف اديز بصن
 / مسقاملو «اضيا اردقموا اظوفامهنمىنتتسملا نوكينا هف ىرحبف ( ارامحالا موقلا
 ' نيس نأ دارا ةزك ىلع مسق لكف ”رعو عطقنمو لصتم نيمسق ىلا أل "وا ىنثتسملا

 / بصنلا نوكيام لوالا عضاومىف وهو تابوصنلانم هنال بصنلا وهو هبارععا
 | ءاتتسالا نوكو الا دعب هعوقو ناطرش هيف عمتجا اذا هنا الا ابجاو هيف

 | ةداراب اعطقنموا الصتم اتلطم ( ىنتسملا ىا )4 وهو ) لاقف يجوم مالكف

 | لوعفملل ىنم ( لع ثيح ) زاحْلا موم هجو ىلع عطقنملاو لصتملانم معا وهام
 | ىجراخلا دهعلل هيف ماللا نوك وهو ( هجوب ) هيفرظلا ىبع بوصنم (الوا )
 | كانه ( تف ىع اك ) نيمسق ىلا ( هميسقت ححصب ) ىنثتسملا ظفل ىا ظفللا هب ديراو
 | امب هلوق ىفام نايس ( نم ) هتان ( هل ) لوعفملل ىنبم ( نطفتس ام ايناث ) لع (و)
 | مادختسالا ةعنص مالكلا اذهىفو ىتثتسملا ظفل ىمسق ىا ( هيمسق فيرعت )

 | مادختسا الف زاحللا مومع هب درا نا اماو هانعم ريمضلا,بو هظفل ىنثتسملاب ديرا نا
 | ( ناكءاوس) الات اوخاىا ( اهتاوخا) ىدحا ( و الا دعب روك ذملا )هب ( ىنعا )

 | جرخم ريغ ) ىنثتسملا ناك( وا ) هؤازجاوا هتايثزج ددعتم نع ( اح رخم ) ىنئثتسملا
 في.رعت نم نطفتلاب ايناثو روكذملا هجولاب ال توا امولعم هنوكل ىا ( اذهلو
 هباد وهاك ( ةدح ىلع ) اقاطمىنثتسملا فنصملا ف”رعيمل ىا ( هف ”رعيمل ) هيمسق
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 ذآ لكلا لا اوس ىعحفلا دج اولا ل للا ليحتسملا تاو هريغ اذكو

 | © لصتملاف ) لادلا ىلع لولدملا لمح باب نم اذه ليقو لهاح ملاع دز لثم هريغب
 نأ اك نانا اذه ىف الصا ةنوكل رشنلاو للا ف همدق لضفتلاو ريسفتلل ءانقلا

 ىذلامسالا ىا) 6 جرخلا وه ) لضنملا ىتثتسملا ىا هيف لصا درفملا نع يبقا
 ةلوصوم هِف ماللاو فلالا نا ىلاو ردقم فوصوملا نا ىلا ةراشا هيف ( جرخا
 رثكأ وا ةعسن الا مهارد ةرشع ىلع نالفل وحن لقا ءانتتسالا دعب قابلا ناكءاوس
 ةرشع "ىلع نالفل لثم ايواستم وا ادحاو الا مهارد ةرشع "ىلع نالفل وحن

 ىثتسملا تايئزك جرح اريغنع) جرحا هلوقب ىا( هب زرتحاو) ةسمحالا مهارد
 نم ل ةجرخم ريغ اهناالا اهتاوخا ىدحاو الا دعب تعقو ناو اهناف ( عطقنملا
 لعاف هنا ىلع عفرلاب (هتايثزج) ددع ىذ ءىش ىا ددعتم ءىش نم ىا « ددعتم
 تاييرطا هده ناءاوس كل.انر ادق 6 ردقملا فوصوملا لغ هدامعال ددعتم
 عفرلاب (ديزالا دحاىنءاحاموحت) صاظريغوا ادبز الا موقلا ىنءاح وحن !ىهاظ
 اددعتم نكيمل ناو دحالا ظفل نال ءانتسالا ىلع بصللاب اديزالاو دحا نم لدب
 ىنعم ددعتف قرغتساو دارفالا عف ىننلازيحىف عقو ةركت هنا الا درفم هنال !ىهاظ
 اع فس (ءزاوجا وا) قد مل قارغتسالا دنيش قتلا ريح ىف ةركتلا نال
 تيرتشا لثم ) هتايئكزج اددعتم نكي مل ناو هؤازجا ددعتم ءىش ىا هتايئزج
 ءارتشالا قلعتم ناكامل هناالا هتايثزج ددعتن مل ناو دسعلا ناف ( هفصن الا دنعلا

 ناكءاوس ) هضعب وا هتازجا عيمجح ءارتشالا قلعتي نا نكمهنال هؤازجا ددعت ||

 قءاح وحن اظوفلم ىا) ( اظفل )هناي زجوا هؤازجا (ددعتملا ) ءىثلا ( كلذ
 ناكاذا هنال عفرلاب (ديزالا ىنءاحاموحت اردقمىا) «اريدقتواإ) (اديز الا موقلا

 ىلع ىنثتسملا برعي روك ذمريغ هنم ىننتسملاو بجومريغ مالكىف اعقاو ىننتسملا |
 دخا نم .لدبلا ىلع ( ديز الا دحا ىنءاحام ىا) *يجيسام ىلع لماوعلا بسح ٠

 اذا اهنال ( ةفدلا ريغ ) جرخملا ِهِلوَد قلعتم ( الاب ) هنم ءاتتسالا ىلعاديزالاو ١
 "| رس | ىلإ « اهتاوخاو) ءامتسالل ناوثت الو ريغ ىعع نوكت هفص تناك |
 ' ءاوس مالكلا ىف ىئدكس هبام ىنعم ىلع هباوداو ءاثثتسالا فرح ىهو اههانششا ىا |

 الخاموريغو ءاوسو ىوسو اشاحو الخو ادعوالاىهو العفوا امساوااف رحناك

 اهياعامل ب ىلاعت هلوقىف املو ريغ ىنعمي دسبو هلبو اهسالو نوكيالو سيلو ادعامو
 (نع) اهتاوخاو الاب هلوش ىا (هب زرتحاو ) ىلع نب ديسلا هلاق اذك # ظفاح

 وحن ىف نكل لثم (و ديز ال موقلا ىنءاج وحن ) ىف ال لثم فطعلا فرح جرخام .

 نكل موقلا ىنءاح وحن ةيكاردتسالا نكلب وا (ءاح ديز نكل موقلا ىنءاحام ) .
 ىذلا ممالا ىا (روك ملا ) (وه) (عطقنملا]ل ( ىتتتسملا) ( و ) "جيل اديذ |
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 | نال ىملس ىلا هعاجحرا هيف حضاولا قيرطلاو رك دملا ىلا بيطت ريمض.عاحراف
 نع جورخلا ةغللا ف فسعتلا ذا رك ذملا ىلا رك ذملاو ثنؤملا ىلا عجرب ثنؤملا

 ور كسلا ىف حداق ريغ هنوكاماو حضاولا قيرطلا

 , اذهو سفلا رابتعاب بيمحلا ىلا عجارلا هيف نوكيا رمصلا ىلا نيطت ةسنا نق

 ثساتلاو ربك ذنلاىف اقفتم كاوأو ١ ج1 قفاوي زيبقلان ال ىلوالاوه

 داك نم لمعلا ىف ىوقا ببطت نالو كلذك زييقلاو ثنؤؤم سبطت ىف ريمضلاو
 نافصتملا نم نه و لات ىخا اذهو داك ةسن نع ازيك نركب نا كمت نكن

 لعافلا ىمسا لع بسلا عبق ازاوختا ١ [هكلمتم اماو نيصعتملا نم نكتالاو
 نايك اهنهلم كفرت : دجو اذا اسهنال لوقلا اذه ىلع ساقلاف لوعفملاو

 ماو ( ىتتسملا ) لمات لعفلا قلطم ىلع اسق ةيسانلا هذهبف عراضملا مكح ىف

 امهنم لك ماسقناو تاذلا ىلع ةلالذلا ىف كارتشالا ةسانلل زيمقلا سبقع هركذ

 ١ تاذلاىف زاحمو ةروك ذملا تاذلاىف ةقيق " دقلانا 6 ىعي ىزاجملاو قبقحلاىلا

 ا: انشا امهك 1 طااو عطقنملاو لصتملا ىف زاحو ةقيقح ىتتسملا كلذك ةردقملا

 قتثتسملا ظفل هيلع) لوعفملا ىنبم ( قلطي ام ىا ) امهلماع ىلع امهعدقت مدع ىف
 | كلذ زوج م ىحراخلا دهعلل هف ماللا نا ىلا ةراشا هنف ( ةاحنلا حالطصا ىف

 ناكاملو نيمسف ىلع) زاحلا موهع ىلع نيمسقلا ناد | نم وهام ةداراب ةملكلا ىف

 اذهب )' ىتتسملا ظفل هلع قلطي ام هلا ادق وأ ىتتسملا ةيمولعما ىا' ( هتمواعم
 | ريغلا ) ةاحتلا حالطصا ىف ىتثتسملا ظفل هيلع قاطي ىذلا هجولاب ىا ( هجولا

 ميسقت ىا (هميسقتى ف ةيفاك) مهحالطصا ىف افورعم هن وكل (في رعتلاىلا جاتحملا

 ' ةفاكاضيا نوكت ًادتبم ءىثلا نوكي نال ةيفاك تناكاك ةف رعملا ىا ىنثتسملا
 / ىدحا وا الا دعب روكذملا وه لاعب ناب هغب رعت نكمي هناب راعشا هيف هميسقت ىف
 [' نيمسق ىلا ) ال<وا ئثتسملا ىا (همسف) انانا:وا انفث ااهلتق امل افلا اهتاوخا
 0 هفلتخم امهنم دحاو لك ةيهام نال نيمسقل هلا نم ىا (امهنم دحاو لك فو

 ْ اهئازجا عيمحر ك ذب ةيهاملل نيبم دخلا نال دحاو ”دح ىفةيهاملا ىنلتخم عم نكميالو

 ”دح ىاعمتجم ىتحاهئاز ر>ا عيمج ىف نايواستي ال اهنف نافلتخلاو انمضتوا ةّشاطم

 ذا ( ةصاخ اماكحا) نيمسقلا نم ىأ ( امهنم دحاو لكل نال ) ىضرلا ىن اذك

 (هيلع) ماكحالا كلت ىا (اهؤا رجا نكمي ال) جرخمريغ رخ آلاو جرخ اهدحا
 (لاقف ) افورعمو امولعم نوكي نأ دعب الا ىا (هتف رعم دعب الا) مسق لكىلع ىا

 دحاو ىلع نيداضتملا قدصو فطغلا ريا ددعت باب نم « عطقنمو لصتم ال

 ملاءوىنغو ريقف ناسنالالثمو آذهكرئاح ةدحاو ةلاحف ىسنج دحاو وا ىعون

 يع هضعنو راق ناتسن الا ضع ل ىف هنال سرفو ناسنا ناويحلاو لهاحو
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 | 1: خ-

 ظ ىملس سفن ىا اسفن ىملس ىضرت ىا ببطت برقامو ىا ناشلا داكامو ىنعملاو
 ظ فكفاهنك هلا زعن او هقارتفان ىضرت نا ىملس سفن برت ال ىتعناهنع اهخ قارتفاب
 ظ نيح ىا ( ذئنبح هناف بطتىف ريمضلا ثينان ريدقت ىلع ) ءانب نا رجهلاب ىضرت

ٍْ 
 نوكل ىا (هرك دتل ) اناقاك (ناشلا ريمَص داكىف نوكي )اذن ْؤَم هيفريمضلا نوك"
 زوخالو مدقف قارفلاثاسفن ىملس سطت ناشلاداكامو ىا ارك ذم هيف ريمضلا

 | ىنعملا ذا ىنعملا داسف عم اهبف ماهبالا مدعل ناشلا ىلا داك ةبسن نع ازيبمت نوك. نأ
 | نكتب (كيطت ريمض دوعيو ) داسفلا ىهاط وهو ناشلا سفن داكامو ذئنح

 ' امدقم ) هنوك لاح (اهبلا ببطت ةبسن نعازييمت اسفن نوكيو ىملس ىلا ) هف
 ريدقت ىلع ئا ( ريمضلا ريك ذت ريدقت ىلع ) ءانن (اماو ) لعفلا ىلع ىا ( هيلع
 000000 ةط وتلا دال تكي ناب بيل ىف نكتسملا ريمضلا ريك دن واشعا
 ١ ناشلا ريمض نوكيالو ( بييحلا ) اعجار نوكي هيف نكتسملا (داكر يمضف) تحن

 ١ ريمضلا ىلا ىا ( هيلا داك ةبسن نع زيمتاسفنو ) هرسفت ةلج ىلع همدقت مدعل
 | لطي بلا سمن داكامو ىا ( بطي است بينا داك امو ْىا ) هيف نكتسملا

 ىنعم نوكيف بسن او ىلوا ىنعملا اذهلب ىملسنع قارتفالاب ىا قارفلاب ىضري ىا ١
 لب اهنع هلازعناو هقارتفاب ةيضار اهبييح ىملس عنمتالىا رجهتال ذئنيح تببلا |
 اضيا سلا سفن برقت امو راهناا فارطاو كدللا ءان اهعم نوكل نأ ديرت |

 اراهن والمل هعم ن وكن نإ تارا 3 لب اهلازعن ايو هنع اهقارتفاب حمستو ىضرتنا |

 | مده زاوج ىلع (كسمت الف ) نيع هف رط اهنع لزعني نا هسشن حمست الو
 ”ةسن نع ازيمت اسفن نوك نيح ىا ( ذئنيح ) حرصلا لعفلا هلماع ىلع زيبقلا |

 مدقم هوهو داكوه زيمعلاىف دّئنح لماعلانال هف موش ريمضلا ىلا داك |

 اذاو عنملاف هلثع ضراعم هنال تبيلا اذهب لالدتسالا حصيال اذه ىلعو هيلع |
 (لبق امو ) لصالاب المع عنملا لصالا ناك علم لاو ةزاحالاىف ناليلد ضراعت |

 ىا ( هثينات ردع ىلع تببلا لمح نا لمت ) وه لئاقلا ذا ىدنهلا ىلع را

 اذه ىلع)' هر ذب ريدقت ىلع ناك م ىا (اضيا) بت ىف نصل هلا

 ال0 اتا (نوك ناب ) ىف ذاجلاو روكذملا هجولا لع ىا .( هجؤلا ظ

 راغاب بيلا ىلا عجارلا ) بيطت ىف نكتسملا ( ريمضلا ثينات ) لمخم نا ١
 |0000 تالا از انو ءاسسو اركاب هلق تاي نوكيت ( نشا

 ا

ْ 

 ظ

 است نوكيف قارفلاب ( بيطت بيلا سفن تداكامو) هبجوتلا اذه ىلع ىناتلا .
 ٠ فلكتق ) قاثلا هبجوتلا ىف ناك «هف نكسملا نضل لا داك ةسن نعاارتك

 حيرصلا لعفلا ىلع زييقلا دقت زاوج نع (هب كسقلا ف ح حداق ريع فسعتو |

 | افسعت هنوك اماو يا اس كلا لا ثنؤلا ٠ عسر افلكت هنوكاما |

 © عاحراش ) /
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 حيرلل ببس ةراجتلا نال ةيببسلا ةقالعب ايراجم ادانسا ىا ( ازاجم ) ةراجتلا ىلا ىا
 امكف ايزاحم ادانسا ةراجتلا ىلا هدانساو ايقيقح ادانسا هيلا يرلا دانسا ناكِف
 أ اضيا هلع ىزاحلا لعافلا مدقتبال كلذك لغفلا ىلع قتبقحلا لعافلا مدقتسال

 | (اذهبو) هسفتل هلالعاف زينقلا نوكلل ايدعتم مزاللا لعفلا لعج ىلا ةجاحالف
 / ةراجتلاو ازاحم ةراجتلا ىلاو ةقيقح ديز ىلا جرلادانسا وهو باوجلا اذهب ىا

 | ةروهشملا مهتدعاق ىلع دروب ) ىذلا ىا (ام عفدنب ) هيببسلا هقالعب ىزاحجم لعاف
 | ةيدانسالا هبسنلا انهه اهب دارملا ( هسنلا نع زيقلا نا ) ةدعاقلا كلت ىا( ىهو

 ركذ ةنب رش لوعفمالو لعاف دجوبال اهضعبىف نال ةيفاضالا ال ةبعاشالاو ا
 ىنعملاف ) ةيدانسالا ةسسنلا نع ازين ناك اذا ( لعاف اما ) لوعفملاو لعافلا

 دروبام هلوقىف ال ناس ( نم ) ةبعاشالا ةمسنلا نع ازيمم.ناك اذا ( لوعفموا

 ل كل عمج ( هلاثماو ) ةراخن ديز حر 00 ىا (لاثملا اذهيف زييقلانا)

 ! (ةدعاقلا كلّتدرطتالف ) ىنعمال و اظفلال ( لوعفمالو لعافال ) ءام ءانالا ةاتما

 ةدعاقلا كلتىف ن.روك ذملا لوعفملاو لعافلانال ةلثمالا عيمتس ةلماش ع نكت مل ثيح

 | .قلطملاو اقلط ارك د امهنآل اي زألل وأ اقيشقح 0 نا“ رم معا امين لك

 قزاملل ) هلوقو هل بصانلا هلعف فذح قلطم لوعفم © افالخ )) ميمعتلا لقب
 اضيا قاسكلاو روهمحللافالخ دربملاو ىتزاملا فلاخ ربدقتلاف هب قلعتم ( دربملاو
 نبي ( حيرصلا لعفلا ىلع زريبهلا مدت ناز وحن ) دربملاو ىنزاملاىا( امهناف١)

 اذا لماعلان ال ( لماعلا ةوق ىلا ارظن لوعفملاو لعافلا ىمسا ىلعو ) هريغو باط

 ظ حيرصلا لمفلاىف ةوقلا اما هنم علام عنمب ملاذا هيلع هلومعم ميدقت زوجي ايوق ناك
 عراضملا مكح ىف امهف اهنيلمَع طا ١ و اذا امهنالف نرخ ألا قاما را هاف

 ١ كارتشالا عماجم لاخلا ىلع سايقلابو لعفلاك ارخؤمو امدقم نالمعيف لمعلا ىف
 ' ةفصلا فالح ) تاذلا نيس زييقلاو ةفصلا نيبم لاحلا ناالا ماهبالا عفر ىف

 | ميدقت زوال ثبح ( لعفلا ىنعم هيفامو ردصملاو ليضفتلا مساو ةهبشملا

 ' اهفعضل ) لعفلا ىنعم هيفامؤ ردصملا ريغ اهيلع لالا مدقت زا زم زينقلا
 أ ىا( زيوجتلا اذه ىف) درملاو ىتزاملا ىا( اكسمتو ) قافتالاباذهو ( لمعلا ىف

 ىو ( ىملس رجهت ًاىعاشلالوقب روك ذملا لماوعلا ىلع زيِقلا ميدقت' زي وجتىف
 وم نابل لك رحيل قلعتم ( قارفلاب) عنمتأ ىا عنملا رجهلاو ىلبل ةياور

 1 ثيح اهنع هقارتفاب ةيضار اهبيبح ىملس عنمتَأ ىا رجهتأ لوعفم ( اهبيبح ) ىضرلا

 | ةبراقملا لاعفانم لعق ( داك) ةضان ( امو ) اهنع هقارتفاباضيا ىضرتالو هعنمتال *

 ىماس ىلا هتبسن نع زيبمت (اسفن ) ناشلا ريمضوهو اهلماع اهيف نكتسملا ريمضلاو
 / بيطي باط نم ثنؤم عراضم لعف ( بيطت ) و بيطتس قلعتم ( قارفلاب)



 اوت اهلل كاثبأل ا" ءربخ اربي ءامن لعجج قا ( ءام هلوش ) هنيبو ماهبألا كلذ |
 ف ءاملا راصف (ءانالا ءام التما ىنعمىف )ءام ءانالا التما هلوق ىا ( وهف ) ءام .

 لعاف )ءام ءانالا التما كلوق ىف (ءاملاف ) لقبلا عيب رلا تينا ىف مايزاجم العاق ١

 كّرقف ءاملا نوك ىا ( كلذو )ايدعتم ءالتمالا لعج ىلا ةجاحالف ىطفللا لعافلا |
 | ( هئعل ) اي ونعم ًالعاف ءام ءانالا "التما كلوق ىتو ايزاح العاف ءانالا ءام التما |

 ىلا بوسنم ءىش حبر لقال ىنعي (ةراجتلا ) هيلا بوسنملا ردقملا ءىشلاىا (وهو) |
 عقو ىثلا كلذ ردق امل اذك و ةراخن هلٍوَد هرسفف ةلاحمال ماهبالا عقو هيف دز |

 ديز ةراجن حبر هف لصالا ناكف ةراجتن هلو اضيا هرسففماهبالا اضيا |
 لصولل ناو ( ناك ناو ديزال ةراحتلا وه كدصق ىف ) حبر لعاف ىنعي (لعافلاف ) |

 (اهيلا ) ه دانسا ( و )ايقيقح ادانسا ىا ( ةقيقح ) ديز ىلا ىا ( هيلا عب رلا دانسا) |

 0 ام وهو ( ءانالا تاقلعتم ضعب ىلا ءالتمالا دانسا دصق امل ) مالكلا اذهب ( ملكتملا

 الا سيل ماهبالا نال هردقو دصق امل هلوقا باوج (ماهبالا عقو ) ءانالا التما |

 هه 1145

 | ميدقتلا مدعىف همكح ذخاف زيبقلا وهو (لغافلا ىنمب وهام اذك و) ًادتبملاب

 | مزاللا لعفلا لعج ىف ىنعي ليلعتلا قاطم ىفال ءامانالا التما هلوق ىف ى( انههو )
 ! ىذلا ( ءاملا نا ) ثحبلا كلذ ىا ( وهو ثح ) هل العاف زيبْعلا ريصي نال ايدعتم
 | ةقالعب ىزاحم ( لعاف ىنعملا ثيح نم ءام ءانالا ”التما مهلوق ىف ) ازيمت ناك
 | انههو ءاملا لئاسلاو ىراحجلا| ةقبقحلا ىفو ٍبازمملا لاسو رهنلا ىرج لثم ةلحلا

 | ةجاح ريغ نم ) ًالتما وهو هسفن ( روكذملا لعفلل ) ءانالا ءام ًالتما لثم كلذك
 ' ميدقت زوجي الف ىزاحم لعاف ذئنيح ءاملا نال دئاوزلا ىفذحم ( ايدعتم هلعج ىلا

 ءالتمالا لعج مزاب انهه كلذك انقيقح وا لعفلا ناكأيزاح لعفلا ىلع لعافلا

 6 لمجي مول هلال انوع ضرالا انرخو وهو قاثلالاثملا ف الخ هدئاوز فذح ايدعتم

 | نال ) هود هللعو الوعفم نوكي لب ايزاحتالو ايقيقحال العاف زيمقلا نوكيال امزال

 | كلذأىلا ءالتمالا دانسا ناك ( ولو ) اهب افورظم نوكي و اهبف لعجن نا نكمي
 كلذ ردق ىا ( هردقو ) ةيلحلا ةقالعب زاحملا ىا (ز”وجتلا لسس ىلع) ضعللا

 لاقو ءانالا وهو ىقتبقحلا لعافلا ىلا ءالتمالا دنا ثبح دصق ىلع فطع ضعللا

 ءانالانأ رعي ثيح ءانالا القما هلوقىف ىا (هف) ىزاجملا لعافلا ريدقتن م

 ملكتملا زيم ىا (هزيم) همسا مرجو سنحلا ىننلال ظفل ( مرجال ) التماءىش ىانم

1١ 

 مدقت زوجال 5 ىونعملا لعافلا ميدقت زوجالف ةروص ازيبمت ناكناو ( ىنعم

١ 

 , ةراجت ) لع باب نم ( ديز عبر كلوق لثم ) هتاذو هنيعب اسبالم هنوك لاح ىنعي
 | مقري ) ىنعم ىزاجم لعافو اظفل دز ىلا حرلا ةبسن نع ( زيبمت ) هيف ( ةراحتلا ناف
 ديز ىلا بوسنم ءىش عبر هريدقت ذا 'ديز ىلا بوسنم ردقم ( ءىش نع ماهبالا

 ا

 ( ىا )
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 | ( لوس الف.) لومفملا لعاقلاب ماشلا 111 بعس 6 نيقلا كلذ مءانشلا د رقلا
 ١ نيبمتلل سلف هفدش ىدلا زيغلا ىف ىا ( هلق اهف لمعي نا ) اهدحاب مانلا درفملا

 البق هننف لماسلا نكءاافاو: هسفلا 1: لا هزماع لع مدقس نأ اسك
 © حصالاو ) لاقاذل و فالخ هياع همدقت ىف زيبقلا نم ىناثلا مسقلا ىف مههشوا

 ام ىلع ناننا هيف بهذملا ناكناو عما ةغيصب هدروا ( بهاذملا حصا ىا )
 فناالا هلخد اذا عملا نا ىلا وا دحأولا قوفام ىلا عملاب اباهذ فنصملا هركذ

 ( هيف لماع وهام )6 ىلع ) ( زيبقلا ) ( مدقتبال نا ) عما ىنعم لحمضي ماللاو
 , ريغلا وا اسئراف ديز باط ىف باط لثم ( حيرصلا )6 لعفلا )) (نم) زيبقلا ف ىا
 ىوغللا لعفلا هبجوتلا اذهب دارا قبس اهف هركذ ام هريغو لعافلا مساك( خب رصلا
 ١ ناك فالتخالا نال ىحالطصالا ريغلاو ىحالطصالا لعفلا هلوق لمشيل
 ىذلاو ميمعتلا نم دبالف طقف هيفال هريغىف ناك كلذك ىجالاطصالا لعفلا ىف
 ىضتب اذو مهبملا نع نايبلا زيبقلا نم ضرغلا نا اقاطم ربا دقت عانتماىف ركذ

 | نكمتيل ايناث ليصفتلاو ال "وا ماهب الا نم زيبقلا ركذ ضرغ ىناني ميدقتلاو هريخات |
 هوَ ههبش و لعفلا ىلع هميدق مدع هجو نيب و نكت لضف عماسلا نهذ ىف
 | ديز باط وحن هسفن لاعفلا العاف ىنعملا ثيح نم ) ةبسنلا نع زيبقلا ىا ( هنوكل ) |

 ١ نالف لوالا اما دك انلاو ةغلاسلل هع ليزا هنا الاد ز ونا ىا ( هونأ باط ىااايا
 , هنالف ىناثلا اماو سفنلا ىف عقواو غلبا ايناث الصفمو الآوا المي ملا نو

 هنالابا ديز باط ليقف ايناث ليصفتلاو ال “وا لامحالا نيتىم ءىنثلا ري رك ةلزنم
 | العاف سيلهنال ( وا ) اران ىتيب لعتشا كلوق نيبو ىتيب ران لعتشا كلوق نيب قرف
 أ لماعلا لغفلا تلمج ىا (فتلم | ١١ ) الاعاف ) نوكي هنا الا هننقت لدشل

 | (ن رخو وحن )ه فت لمفلل العاف نوكي ذئنيخ رسككا باب ىلا هلقتس ( امزال )هيف
 | نرخ ىا هسفن لعفلل الوعفم نوكي انهه زيقلا نال (انوبع ضرالا) ريحفتلا نم.
 ىا) ان ونع ضرالا ترحفنا ىا هلالعاف نوكي امزال لعجاذا لعفلا ناالا اهنوبغ
 انققش ىا ضرالانم عشام ىا ءاملا نيع ىعو ناع عم ىهو ( اهن ورع ترجفتا

 لماعلا لئعفلا تلعج اذاىا(هتلعج اذا )هنا (وا) اهن وبع ىثا انوبع تلاسف ضرالا
 ةراتؤ امزال ةرم لعفلا نوكي ازا فدحن نال ءدئاوز فذحن (ايدعتم ) هيف
 || ءالتمالل لعاغب سبل ءاملانال (ءام ءانالا ) لعتفا نزو ىلُع ( التما وحن ايدعتم

 | ءانالا ءام ”التما ىنعملا نوكب هل العافناكدنأ ىهاظلاف ءانالا ءىلم ءاملا نال هسفن
 ١ ءانالاءاملا الام ىا (ءاملا الم ىا أ) الام ءاملان وكي ايدعتم لعج اذااماو اتلتمءاملان وكف
 هب دعتملواهمزاللوا هسفن لعفلل لعاف اما ماسقا ةثالث ىلا ةسنلا نعزييقلا مسقناف

 ١ سبتلب التل ( لعفلا ىلع مدقتسال لعافلاو ) اهاكىف لعفلل العاف زيبقلا نوكف
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 م قاما لب اهناتا ىلا ةجاحال ام اهنال ةيناس انههاهنا عم ةدايزلاب اهفصو ظ

 هذ | |ذهاو هنا :اهنوك اذه قا الف نانا نقلا نآل نانلا دك ان ظ

 هاذ نا يبان 2000 نايبلل انهه نم نا قبس امل( لاخلا ىنال) |

 و 000 ل الا ريع |
 ىعاشلا هلوق ىنو * كلم نم كو * ةيرق نمانكلها .
 : * ثداح لماحت نم ىنع تدذ كو * ْ

 ظ *« مظعلا ىلا نز زح مايا ةروسو * |

 ظ نيت نم ةظفلو تاذلاال ةفصلا نيس هناالا اضيا نايس هبف ناكناو لاحلاو

 لجر ترصلاشالو اسراف ميغ ىب نم لجرب ترص لاه ناحصي ادلو تاذلا

 ةيناسلا نم ةدايز نأ كىا (اضياو ) لالا ىف دازتالاذلو اهسانتالف ىك ار نم
 حدم ىا ( هحدم )اسراف ذيز باط هلوق نم (دوصقملا) لاخلاال زيبقلا حجرت
 ةئسنلا نع زيبَعلا نال ازيمت اسراف لع الا لصحال اذهو ( ةسورفلاب ) دز

 (ةيسو رفلالاحال)ح دملان ود هب لماعلاديقتل الاه. ىتْوي ل لاخلاو حدمللالا ن كالا

 لاح اديقم هحدم ملل رك هبال اسر ءافا هل وك تقاو و ىا(|

 ىا ( ةيسورفلا لاح ) لوعفملل ىنم ( حدمب دقذا ) حدملا ىاني دنقلا و ةسورفلا ْ

 ملاع دز لثم حدملا ىلع ةلادلا ( تافصلا نم اهريغب ) اهب افوصوم هنوك نيح
 لاح ملاع ديز لاشإال هنال اذه زاح امل الاح سراف ناكولو سراف هنا ثيحن نم
 ىلاال وا زيبقلا مسق امو # كلذك سلو بوك رلا لاحب اكل دبس ةنالاككار يوك
 . رابتعاب ماسقا ةعبرإ ىلا لوالا ايناثمسقو ةرتدقموا نارك دم تاذلل امس

 قاتلا اذا مقو اهلاوحا نيبو ةفاذالاو نينونلاو نيوتتلا ةعبرالا هتاممتم |

 زيغلا 'نوكو اهلاوحا اضيا نيبو ةفاضاو اههباشامو ةلج نع ماسقا ةثالث |

 مدقتب له ةيسنوا درفم نع ناكءاوس زيشلانا نيس نا دارا ةقتشم ةفصاضيا

 اقلطم ( هلماع ىلع )اقاطم ( زيقلا) « مدقتب الو ) لاقف مدقتب الوا ةلماع ىلع ١
 ىنعي( قافتالاب ) هيلع مدقتسالف لوالا مسقلا ىف اك (امانامسا ) هلماع (ناكاذا )اما ٠

 7 (او)ن و رشع ىدنعاهردال و(نورشعأهرد ىدنع لاش الف) دح ال الخ ريغ نم ْ
 لمح ىذلا (هلماعزال) هريغاذك و لظر ىدنعاتيزالو (لطراّس ز)ىدنعاضي الان
 ريغ(دماحإلاذه عمو (مسا)ةعب رالاتاممتملادحابامات|مساهن وك نيح ىا (ذئنيح)هبف ٠

 هلاهباشم هنوكل مسالا نم قتشملاو لعفلل لصالا ىفلمعلان ال(لمعلا فيعض) قتشم
 (ةاناك د اا ما وا اعهنف لصالا (لعفلل هءاشم) هنال و ةماثةهباشم 1

 هاشم ةعبرالا تاممتملا دحاب ماتلا درفملا نأ زيبِقلاَنم لوالا مسقلاف ركذدقو
 اا تالا ادب ىاالا لوغفملا هباشم .هدعب "ا تاو هلعاقن ماتلا لعفلل .

 6( درقملا ).
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 وه ىذلا ردصملا ( نوكي نأ زوجيو) سكعلاال عوبتملا قباطي عباتلا نال
 برضلاو لداعلا ىنعم لدعلاو قلاخلا ىنعع قلخلاك( لعافلا مسا ىنعب ) قبط

 ىلع ) قبطلا فطعل ىا ( فطعلل ) نوكت ذئنيخ (واولاو ) براضلا ىنعم
 لوالا نوكل زاوحلاب هنع ربع هنا الا هجو هلو لمص لوف وه

 | دئاحو (هايا ةقاطمو هل) ةصتخم ( ةفص) ةفصلا ( تناك ىا ) ىلوالاوه

 ةّفاطملاب دارملاو ) ريغال  فوذحم لعاقلاو لوعفملا ىلا افاضم ردصملا نوكي

 | صصتنا ام ةفصلا ةقفاوم ىا( قافتالا) رخ آلاب اهدحا ةقاطم ىف ىا ( امهيف
 ( ثناتلاو رك ذتلاو عمجلاو ةيثثتلاو دارفالاف ) ةسمخلا رومالا دحا ىف هنع

 / اهنوكل نانثا اهنم بيكر تلك ىف دجويهناالا عملا مدعل دحاو بكرت ىف اهلكىفال
 | ةفصلاب دارملا نال ةفص تناكناو ىوحتلا فصولا ىف ةقاطملاال نيعون ىلع

 | سيلو اضيا بارعالاف تقفنال كلذك تناكول ذا ةيوحنلاال ةيوغللا انهه
  ةَفَض اهنا عم ركشلاو :كف رضتلا ىف ال 43 ل ةقفاوع تنل انهنآل كلك
 ظ (ءريمضل )ةذنسم ىا(ةلهاس) نقلا ( ١ كاققسلا نوكل ىا (اهنوكل) هب دما

 !الخ ةيدلاولا نال ةمئاكتص اهلل 100 عت هنع سيشلا امرمشلا نأ
 أ هلةقفاومنوكت نا تخنق هريمضلا هل ٠ [قوضوملاب ةئاقؤل ركن ةفطوو + ذك
 ((تلمتحاو )ةقفاوملا بجتدنا عمهعج رملاقفاومريمضلا نكيملالاوةروكذملارومالا ىف

 كلذك  زيمت لك ىف ( ةروك ذملا ةفصلا ىا) تناك ىنعا ءازحلا ىلع فطع
 ازيم انهنوك نال تلمتحاو لاق امتاوءازينمت تناك (اضيا ) © لاخلا ١)
 ىلع ) ةفصلا كلت ىنعموا مالكلا ىنعم ىا ( ىنعملا ةماقتسال ) ءىبسامل ىل والا وه

 اسراف دبز باط وحن ) لوعفملا وا لعافلل ةنسم الاح نوكت نا ىلع ىا ( لاخلا

 | ةينايلأ نم نال زيي اهنا ىلع ريسفت اذه ( سراف )اد. ز ىا ( هنا ثيح نم ىا
 | نوزثك الاوناناسلا بسانتف:ناسلل اضيا زيمقلاو ةمااس نم نال”زيمعلا ىف الا دازتال

 | نوكت ةفصلا كلت نا ىلا ةراشا اذه (اسراف هنوك لاحوا) زيت هم اهنا ىلع

 | لوالا فنضصملا حجرو هتيسورف لاح ىف همحتا ام ىا لاح ىه مهضعب لاقو الاح

 ١ حدملا صتخا الاح لعج اذاف ةيسورفلاب اقلطم هحدم ىنعملا نال لاق ثيح
 نم هترد هللوحن) ةفدلا كلت ف ىا(اهبف نم ةدايز نكل ) هتسورف لاح

 | هيف نكتسم هل عاف ضام لعف ( نع مهلوقو ) بصتلاب اسراف لصالاو ( سراف
 | عاش نم هللا هلئاق كلوق لثمو نالف نع لثم ةزعلاب هفصو ديرا نم ىلا.عجار

 نم نع ليقف قب امل هينايبلا نم هيف ديز مث الئاق نع هيف لصالاو ( لئاق نم )
 ١ بناح حجري ىا هربخ ةلمجا هذه ديؤي أدتبم نم ةداز هلوق ( زييقلا ديؤي )لئاق
 ظ (زيبقلا ف دازتنم نال ) زيبقلا بناح حجر اضيا حراشلانا ىلا ةراشا هفو زيبغلا

: | 
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 اند سو دوستلا ( ىتملا :كلذ دقت ١ ) عاونالا .دصق دنع ادرفم زيقلا
 فطع (ناكناوإل عاونالا دصق دنع ةيعماوا ةينثتلا نم دبالف دحولا عونلا
 ءىجتل ةفصلانا ىنعي امسا ناكزاو هلوق ميسق ىضرلا فو *ناكنا مث هلوق ىلع
 بجيف طقف هنع بصتنا امل الا ءجت+ لب مسالا ءاح ام هقاعتملو هنع بصتنا ال
 ىلا## اسنج نوكيىتح ريثكلاو ليلقلا ىلع عشام تافصلا ىف سيل ذا هقباطت نا

 لوعفملا مساو لعافلا مساك ( ةقتشم ) 6 ةفص )ل ( نيقلا ىا ) هم الك انه

 لعافلا مسا .سرافلاف ( اسراف هةرد هلل لثم ) ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلاو
 "00007 لاو وكبالا ب ةقتشملاب ىا ( 14 ةل "واه )'ةفص ( وا ) ازهنت راص

 مسا الجر ناف (الجر ديز ىنك وحن ) ليواتلا بسحب لب ةقتشم ةفص ظفلاا
 تالا ( اسم نانار اهب ل وا انزيم نك امل هنا الا هظفل راتعاب سنج

 ( هقلعتملل ) ةصتخالو ةلمتحم نوكت ( ال هنع سصتنا امل ىا ) © هل ١) ةضتخم ىا

  (افوصوم ىعدتست ) اهسفس موقنال اضرع اهنوكل ( ةفصلا نال ) ماللا حتف .
 هلةفد نوكتف ( ةيفوصوملاب ىلوا ) هنع بصتتملا وهو ( روك ذملاو ) ه.ىه موقت

 باط لبق اذاف)ر خا فوصوم بلطب الف ةيفوصوملاب قيلآ ناكاذا روك ذملانال .
 اللا للا نوكأ ىح ديز ىلا بطلا ةسف نع اريك ادلاو لعجم ( اذلاو تاز

 اهوصوم ىعدتست ةفصلانا قسامل هقلعتمال ( اد. ز دلاولا ناك) ةيقيقح هللا |
 ؟لاولا نوكلا هريغ بلط ىلا جتحمم افوصومنوكين الانا روك ذملا ناكاذاو

 ةصوصخم نوكت لب ( هدلاو ) ةفص ةفصلا ( نوكت نا لمت+ الو ) هل ةفص

 افوصوم ىضتقيال ثيحب تاذلا ىلعالاد امسا هنوكل هناف ( مسالا فالخ ) ديزل
 اانا ) قس 5 ةقلعتملو هل نوكي نا لمتحم لب هنع .بصتنملاب اضاخ :نوكت ال

 | (قبطلاو عم ىنعمب ) هقبطو ىف ( واولا ) ( هقبطو )لابابيط ديزو ابا ديز باطيف
 ١ نيحتش قبط وجت اماو ( َةّقب اطملا ىنعع ردصم ) ءاللا نوكسو ءاطلا رسكب

 ةمايقلا مويلاح نع الاح ىا قبط نع اقبط نيكرتل 9 ىلاعتهلوقوحن لاخلا وهف
 اا اونأملا قاوتسا لثم تناكوه ىذلا, لعقلا لعاف هتحاصمل هعم لوعفم وهو

 بصتنا امل ىا ( هل ) ةصتخم ( ةفص ) ازيمت نوكت ىتلا ( ةفصلا تناكىا )
 ( اهايا هتقباطموا ) هنع بصتنا ام ةفصلا ةّقباطم ىا ( هايا اهتّشباطم عم ) هنع
 فاضم ردصملا نا ىلا لوالا ريسفتلاب راشا ةفصلا هنع يصتناام ةّقاطم ىا
 لوعفملاو لعافلا ىلا فاضم هنا ىلا ناثلا,و فوذحم لعافلاو لوعفملا ىلا

 ةفصلا ةّشاطم نا ىلا ةراشا ميدقتلاب ىلوا ىباثلا نا عم لوالا مدقو فوذحب

 اهانا فوصوملا ةّشاطم ىنعي هسكعنم ىلوا هنع صصتناام وهو اهفوصومل

 ( نال )
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 ةسجلا دضقا اذا ( عومحلاو ) ةيئثتلا دلل اذا ( ثلا لع ) دزفملا ةسفيص ىا
 زيقلا قباطنلا ةنحتلا دصق اذا اعحوا ةيثللا دصق اذا ىثم زيقلان وكي نأ دبالف
 نم ءاتتسا ( ابسنج ا ةيسنلانع (زييقلا ) < ناك اذاالا ) هتغنصب دوضقملا
 نوك تقو الا تاقوالا:عيمىف دصقام امهفف ْريبَملا قباطيف ىا لاوحالا مومع
 ءاتلانع ادرج ( عش ) هؤازجاهباشتام سنجلا نم دارملانا قبساملا بج زييغلا
 ىا ( هتيعمحو ا ) زيبقلا ىا (هتيتاتدصق اذا هناف ) يعلاك ( ريثكلاو ليلقلا ىلع )

 ( عمجموا ) دصقام قباطيل ( سنحلا كلذ ىنثينا) بحال ىا (مزلبال ) زيقلا
 ادرفم ) هنوك,لاح زيبلاب ىنؤي ىا ( هبىتؤي نا كي لب ) اضيا سنحلا كلذ
 (لئاقلاىلع) ادرفم هنوك لاح سنجلا كلذ قالطا نوكل ىا ( هقالطا ةحصل

 الف )ريثكلا لمتحاسنج هنوكل سنجلا ال اسنج هنوكل (ريثكلاو )اد رفمهنوكل
 عم ناك ءاوس هتينث“ ديرا اذا ينل زييقلا نوكي نا ىلا 'ىا ( هتبنثل ىلا ةجاح

 | اذا اعجزيبَملان وكي ناىلا ىا ( هتبعمحو ) هسفنىف ىنعملوا هنع بصتنا امةقفاوم
 ةغصل ( اماع ديز باط وحن ) ادرفم هنع سصتناام ناك ءاوس هترعمج ديرا

 (وا)امهمواعةرثكعم (املعناذبزلا)باطوحنىنثم (وا) همولع ةرثك غم دارفالا
 لوعفملل ىنم ( دصقتنا الا ١ مهمولع ةرثك عم (املع نوديزلا) باط وحن اعجج
 اذااعوموا ىنثم هنع بصتناام ناكناو زيقلا درفض :هريدقت ردقم نم ءانثتسا

 | عونلا قوف امدصق تقوالا تاقوالا عيمجف رتكلاو لياقلا ىلع عم اسنجخ ناك

 ىذلازيبقلاب) هتمعمح دصق اذا عمجم و هتيث دصق اذا زيبقلا ني ذئنيُح دحاولا
 عاونالابدارملادصقي لعاق بئان 6 عاوتالا لهنم ءاتنتسإلانا تف رعامل ( سنملا وه
 ( اهتازابتماثيح نم )هلوَق حراشلاراشاهيلاو هيلاان رشاام ىلعدح اولا عونلاقوفام
 ءاوس ضعب نع اهضعب زاتمب عاونالا نا ثيح نم ىا (ةيعونلا ) عاونالا ىا
 ىا ( ذئيح ديال هناف ) ةصخشلاوا ةيلكلا تاصوصخللاب زايتمالا كلذ ناك

 نم ىا (هتبعوا) ىنثم يبَعلا لعج نم ىا (هتبنأل نم) عاونالا دصق نيح
 رمشن هيف ( امواع نوديزلا ) باط ( و نيملع ناديزلا باط وحن ) اعمج هلعج
 ىنعي هبقلعتام ىا ( بيطلا ) ماللا حنفي ( قلعتم نأديرا اذا ) فللا بيترتىلع
 قلعت نا خسنلا ضم ىفو ناد زلا ٠ ديزلا ىلا بيطلا قاننسال اهل نوكياف

 ( لك نم ) لوعفملا. ىنعم ىلعوا ردصملاب فو هناك ردصملا ةغيصب بيطلا
 ىلا دنسا بيطلاا ىنعي ( معلا نم رخآ عون نيديزلاوا نيديزلا نم) دحاو

 اعون املاع هنوك ببسي رخآ ديز ىلا دنساو للعلا نم اعون املاع هنوك ببس. دز
 نوك ياهرخىلاديال هنافهلوقل ليلعت ( درفملا:ةعص'ناف ) كلذ ريغ ىلا هنم رخآأ
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 لأ ل وبا ديز لاشالو لعوذد ديز'لاقب لب لع دز لاقت الذ[ ( اهن هنع ريعتلاب)
 هذه ىا (ىهف ) رادوذ دبز لوس لب راد دز لاش الو ةوبالاب فصتم دز

 ارال17 ىف (ةردتل|تاذلا) قلحتملا كلذ فا ( وهو دز قلعتمل) ةصوصخ ءاعالا
 ءىش باط هربدقتجراخلاو ةقيقللاىفهلرااغملا (دبز ىلا بوسنملا ءىثلا ىنعا) دز
 املعو ةوبا هلو هرسفف هريسفت مزل وهام لعب ملام :ىنثلا كذا كين لأ نود

 (ايف ىا) نيتروصلاىف ىا ( امهبف )) اقلطم (زييقلا ىا) © قباطيق ل ارادو
 0000|( 0ك ءاوس هنع بصتنا ا ) ازيمع ات ريبغلا ( نوك, نأ زاح )ةروصق ىا

 ناب ( هل المتحم ) زيبملا ناك( وا ) اسفن ديز باط لثم هلاصاخو ( هيف اضن )

 اهيف اصاخ زييقلا نوكي نا ( نيعت ) ةروصىف ئا ( اهفو) ابا ديز. باط وحنىف ١
 كلوقىف رادلاو ٍلعلاو ةوبالاكهنع بصتناام قلعتمل ىا ماللا رسكب ( هقلعتل )

 اًنشوا قباطي لوعفم هنا ىلع مصلا لحم ىف هتلص عم لوصوملاو دصق ىذلا ىا

 دوصقملا ناك نا ىا ( هتيعمحوا هتننألوا )امل ناس ( زيمقلا ةدحو نم ) دصق

 ءاوس ) هب ىتؤي عملا ناكناو هب قوي ىنلا ناكناو ادرفم َنيبقلاب ىّْوَي دارفالا

 ةقفاومل )هتمعمحو هتسانو زيبعلا ةدحو ىنعا رومالا كلت نم ةدحاو لكىا ( تناك
 ناظ لثم ) عمجاو ةينثتلاو دارفالا ةثالثلا رومالا ىف اديز ىنعا (هنع بصتنا ام

 نيس ( ناديزلا) باط (و) رادو املعو ةوباو (ابإا) واسفن (ديز |
 (ءابآ ) و اسوفن ( نوديزلا ) باط (و) نيرادو نيتوباو نيملعو (ن وبا)و
 ىا فاضملا فدحي ةقفاومل هلوق ىلع فطع ( ىنعملوا) ارايدو امولعو تاوباو

 (هسشن ىف ) نتاكى نعم ةقفاوملوا هنع بصتنا ام ةقفاومل رومالا كلت تناكءاوس |

 قاب ىرخف ( طقف هلابا تدرا اذا ابا دبز باط كلوق لثم ) زيبقلا نفت ىف ىا ١
 ابأ تدرا اذا نيونا ديز باطو ) دعب اهف ءاتتسالا ةحصل اضيا هيف ةلثمالا ١

 امهيلك ل مشي ةقالطاب دخلا نال مالا باوا بالا بادحلا ناكءاوس (هلادجو |

 قوفام دادجالاب دارملا ( هل ادادجاو ابا تدرا اذا ) با عم (ءانا ديز باطو )
 نم ةلثمالا رئاس كلذكو اعيمح امهلبق نموا مالا لبق نموا بالا لبقنم دحاولا |
 ىلع ىا ( نيريدقتلا نم لك ىلعف ) هنع بصتتملل اصاخ ناكام ىوساهريغو ةوبالا |

 زيبعلا ةدحو دصق اذا ) هنسفنىف ىنعموا هْنع صتنا امل اقفاوم هنوكح ريدقت

 ( دروا هت دصق اذاو ) دوصقملا ىا دصقام قباطبل ( ادزرفم ) زيبقلا ( دروا

 ناف ) امهنف دوصقملا قباطبل ( اغمح دروا هتيعمج دصق اذاو ةبثن ) زيبقلا

 00000 30 رافتارالا درقملا ىلع قلل ١ حلت تناك ناو ( دارت ةغيص ظ

 6( ىا )

 . بالاك ماللا حت ( هقلعتمل) المتحم اضيا ناك( و) هنع ماهنالا عفري ازيبمت نوكي

 ,لوعفملا ىنم «دصق )ف ةفوضوم واةلوصوه (ام) ارادو املعو ةونا ديز'باط
0 
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 هي عمو وس

 | اقاعتم ديز نوكيف بالا وه قلعتملا كلذو ديز قلعتمل ىا ماللا حف (هقلعتملا)

 ذئنيخ ( هقاعتم نع ماهبالا عفرب ازيمت ) بالا ( نوكيناب ) كلذ معي و هلرسكلاب
 بالاب مئاق ةقيقلا ىف بيطلا نال ةيئزحلا ةقالعب ازاجن ديز ىلا دانسالا نوكي
 ةرائو ديز وهو هنع بصتناامع ماهب الا عفرب ازيبمت ةران زيبقلا نوكىا ( كلذو )
 لاوحالاونئارقلا تلدنا ىنعي ( لاوحالاو نئارقلا بسجن ) ملعب امنا هقلعتم نع

 ةمسن نا ىلع تلد ناو هنع ازي بالا نوكي ةقبقح دز ىلا ببطلا ةسن نا ىلع
 ابا دز باط ىف ابا لثم ) هقلعتم نع ازيبتت نوكي, ةيسزجلا ةقالعب زاحم هيلا بيطلا

 زاخ ) با ديز لاب ناب ( ديز نع ةرابع لعجب نا حصي ) مسا بالا ىا ( هناف
 ( دبز نع ) ماهبالا عفرب ( ازيمت ) ةدحاو ةىم ىف ىا ( ةرا ) بالا (نوكينا
 بيطلا دانسا ديرا اذا ) هنع بصتنا امل هلعج حصي امسا هنوك وهو هطرش دوجول

 ةقيقح ديز ىلا بيطلا دانسا نوكي ذئب ( ورمعوبا) اديز ىا (هنا رابتعاب ديزوملا |
 وا ىور ناز ديز تسارتس ود « ا اوه محرتي هب مئاق ةقيقحلا ىف بطلا نال

 | ماهبالا عفر ( ازيبمت) ىرخا ةرمىف (ةران ) بالا ( نوكي نأ زاحو)»#ت سردي
 ظ (ةوا) قلتملا ى)( وهو هقلقتم ىلا .١ ديلطلا نوك نا راسا هةقكف 9
 نال ة ع نش قيس ةيرلا ةقالس | . علز ىلا بطلا دانا نوكي دنت
 ارم هكىور نازا دبز تسا شوخ محرتيو «الصفنم ٌناكناو هسا ءزج نالا
 ام دعب زييقلا نكي مل ناو ىا) ناكن ا هلوق ىلع فمع 6 الاوإل#تسردبديز
 ١ ىرجتال هلاصاخ ناكنا هنال هل اصاخ ىا ( هنع بصتتملا ىفاصن ) زيبَعلا ( نكي م
 هل صخنالو هقلعتملل نوكي نا لمتحالو هل صاخ هناف سفنلاك هيلع ىت الا مكحلا
 مسا هلوقل ةفص (هاعج حصي ) نكي ملناو هلوقا ربخ هلال بصنلاب ( امسا)
 ةفصااماو ملعلاو رادلاكهل هلعج حصياال مسا اما ذئتيح زييقلا نال ( هنع بصتنا امل )

 بصتنا ام قلعتمل ىا « هقلعتل ) نيريدقتلا الك ىلع زيبقلاىا « وهف الة والاك
 بصتنا ام قلعتم اهنم دحاو لكرادلاو لعلاو ةةوبالا نال ةروسكم انهه ماللا هنع

 هنال هكلم ثلا لاو افوصوم ىضتقت« فصولاو ٍديزا نافضوا نيل والان ال هنع

 نوكيف ديزل ةقاعتم نوكتف انهه ديز وهو امهب ىلوا روك ذملاو اكلام ىضتشا
 ( ةصاخ ) ثلاثلا ىف ةيكلاملاو نيل والا ىف ةياحلا ةقالعب ازاحم هيلا بطلا دانسا
 ةةونا ديز باط وحن ) ادوصخ هنع يصتناام قلعتمل ةلثمالا هذه تصخ ىا

 (هنع بصتنملا قف اصن تسل ) ةوبالاو | او رادلا (ءاببالا هده ناف ارادواملعو

 سفنلاكاصن نوكت ئتح هتاذ ىلع لدن ال ىنعي هنع بصتنلا تاذب تسيل اهنال
 هل كلم تلاكلاو هل فصو نانثإلا لب انسن تناكف .هتاذ لع :لدن اهنأ ضامن
 هنع بصتنا امل ىا ( هل) اهنم دحاو لكل عج ىا ( اهلعج ) اضيا ( حصيالو)



 م م ل

 وهو هنع لوقتلا نيب ةبساخلا ىلا ةراشا اذه ( ريخلا هب ديراف ) مهدنع اب وغ سم

 راردالا ىنمع لصالا ىف ردلا نا معاو# عفنلاو ريخلا وهو هيلا لوقنملاو ناللا
 لاقيفاضي |لزئيهنال نيللاىلاهنم لّقن مث دج تسنن اراب نكح ر  ةيسرافلاب لاق لازنالا ىا
 انههو ( اسراف هريخ هلل ىا ) عفنلا ةقالعب ريخل اى لاهنم لقن مث د تسا ريش نتخحيرد#
 ادصق ىلاعت هيلا هلعف بسن امثاو هنع رداصلا حودمملا لعفلا نع ةبانك

 هنوسش هنم حعتلا نو دبر, ميظع *ىث لكو بئاجعلا“ىشنم ىلاعت هللا نال تحعتلل

 000 اذ هلق حتا اماسراف مرد ٠ (ىسق هلا هنوفضيو لاعت هلا
 ىلعءافلا تفي ىا (حتفلاب ةسا رفلا نم ) لعاف نزو ىلع ( لعاف مسا سرافلاف )

 ىا برضهنابو ( قذح ىا ) فرط باب نم ( مغلاب َسرف ردصم ) ةفارظ نزو
 راكرد سانش كين * ةيسرافلاب ( ليخا ىماي) ضيا هيف ةغل رسكلاو َلكو َرَهَم
 هضم هقفت نم لبا ىماىف نوكي هلعف ىنعإ * نوك ىع كين سانش بسا ىنعي بسا
 ةسارفلا اماو ) ىومد ضرغلال ىلاعت هللا ىضرل املط ىا هلل هتمششو هتدوجو

 لاش ناعذالاو كاردالاو (سرفتلا نق ) لهس باب نم ءافلا رسكب ىا ( رسكلاب
 ' ةرواتعملا راش قولطعملان ا ىلا ةراشا انهه مث دروا 6 ناكنا مث ا ركفت اذ نيرا

 امهلمتحت وا هنع بصتنملاب صتخ هنا ثيح نم ريمعلا نع ناك انهه ثحبلا نال هيلع |

 ايلات اهوا ةلمحف ةردقملا .تاذلا نع ثحسلا ناك هو قلغتملا صتخم وا
 نكيمل زييمتدعب ىا ( هنع بصتملاف اصن نكي ملام دعب زيبقلا ىا ) ةفاضاوا
 هيلع دروا ام عفدل دبقلا اذهب طرشلا دق سفنلاك هنع بصتنا ال اصتخم

 بصتنا اى هلعج حصي مسا هيف زيبقلا ناف اسفن ديز باط هلوق ىف سفن
 ( هلعج حصي ]) ملعلاو ةةوبالاك ( ةفصال ) ( امس زل هقلعتمل هلعج حصياال هنا عم هنع
 هقالطا هل هلعج دارملاو ) رادلا نع هب زرتحا 6 هنع بصتنا امل ) مسالا كلذ ىا

 مسالا كلذب ىا (هببريبعتلاو ) با ديز لثم هقالطا حصي مسا هناف بالاك ( هيلع
 نوكي نااهدجا ناط رش هلف با ديز اناوق نم ان ربع كت صتن ا امع ىا ( هنع)
 اصن نوكحي نااالا هب هنع ريبعتلاو هيلع,هقالطا ةح ىناثلاو ةفصال اهسا

 ءاتلا هنم فذحبو لضك رينو تارات عمملاو ةرم ىف ا هف رظلا لع وصمم

 هنعبصتلا اهثابا ديزباط ىف ديزك (هنع بصتنملل ىا ) هل ) ارا لعف لاعب
 باب نم هنع بصتنا ام دب ز لعجو ردقملا ؛ىثلا وهو هلماع هيلا بسنام وه
 - رابقعاب هنع بصتنا امع هبصنل ايس ناكأمل هنا الا هنع بصتن مل زييقلا نال زاجل

 ازيممت) بالا ( نوكي ناب ) ىدنهلا ىف اذك اذاحم هنعابصتنم ىمس هيلا لعفلا ةبسن
 نوكيىرخالا ةرملا ف ىا( ىرخا ةرات )ول ديز نع ىا ( هنع ماهبالا عفرب

 ةةماعلا)



 هد الا

 | قوارال هنغابصتالاب التخا الو ةيق | ٠.١١ ]و[ روك دملاو اقوضوما تت
 | ( وا ) هيلع قوطعملا ىف الا اهن وكحل ( ةلمح ىف هلوق ىلع فطع ) 6 ةفاضا
 فوطعملا دعبل هداعا امتاو راخلا ةداعاب هب نقل ( اهاهاضام ) هلوق ىلع فطع

 | ةبسنلا نع زيبمت اسفنف ( اسفن) 6 هبط ىنبحتا لثم ) امهنيب ريثك لصفو هيلع
 / عم هدروب ملو ( هكرتو ) هيلا افاضم نوكي نا بج ذئنيح ريمضلا نال ةئفاضالا

 صاخ ىناضا ريغ نيعهنال ( تازيبقلا رهظا)اسفن ىا (هنال)ةلثمالا رئاسد روادنا ٠

 | هنوك ىف ىا هيف ىا ( هب ءافخالو ) ةلكمالا نم هريغ نود طقف هنع بصتنملاب :
 | دروا) (املعوا رادو ةوباوابا و ) ءافخ ازيمت هنوك ىنامالأ دروب مل وهو ازيبمت ظ

 | نع ماهب الا عفرب ىذلا زيبقلا نوكيل اهلكالو اهنم ادخاو كرت ملو ( ةلثمالا هذه

 | ازيبمت نوكت نأ زوج ال اهنا مهوتت الثل ( قبسام قفو ىلع ) ةيفاضالا ةمسنلا
 | «اسراف ه”رد هللو ) (هلوقهيلع دازو ) نيلوالا نيتبسنلاب صتختو ةسنلا هذه نع
 | دق اهنال ةقتشملاب ةفصلا ديق ( ةقتشم ةفص نوكي دق زيشلا نا ىلإ ةراشا)

 مسا نوكي نأ زيقلا ىف لصالا,ناىنعي معلاو ةةوبالاك ةقتشم نوكتال
 مل سنج

 تاذ نع رقتسملا ماهبالا عفري هنال اقتشم نوكيألو اهب موش وا تاذلا ىلع
 تيزلاكاهنع ماهبالا عف رب ىتح تاذلا ىلع لدن نا نم دبالف ةردقموا ةروكاذم

 | اهتلالد رابتعاب ةقتسشم ةفص نوكي دقو ملعلاو ةوبالاك امهمكحف امو مهردلاو

 | اهتلالد'راتغاب ةقتعم ةفص نيقلا نوك ىلإ : راش هنا 6 ىا ( اضياؤ ) تاذلا لع
 | نحاس هدراوا الل ) ةقتسشم ةفص زيكلا ولا ىلا ةراشا وه اًنبحا تاذلا' لع
 ىا ( درفملا زيمتل الاثم ) اسراف هترد هلل هلوق وهو لوقلا اذه ىا ( لصفملا

 | ( امهبم ) ٠”ردىف ىا ( هيف ) بئاغلا ( ريمضلا نوكين ا ىلع) ءانبب درفملا نع زييمتلا
 | هبرريمضك ) ءىش "رد ربدقت ىف ردقملا نيونتلاب امامتو عجرم هل نوكي نا مدغل ظ
 فططع ( نوكيو ) هنع زيبقلا ٌّبصتناف ردقملا نوتتلاب مانا مهبم هناف ( الجر ١
 دارا ىا ل باوج ( دارا ) ريمضلا نع ىا ( هنع ازيبمت اسراف ) نوكي نا ىلع ْ

 ( ةبسن نع ازيمت نوكي نا حلصي )اسراف ىا ( هنا ىلع هبنإ نا) فنصملا | 20
 هيلا فاضللا ( ريمضلا نوكي نا يلع ) ءانب ذرفم نع ازيمت نوكي ناحلصي يك ]

 كلوقك نيعم قباس ىلا هعوجرل ريمضلا نم دوصقملا فرع ناب (انيعم امولعم)
 | امواعمن وكينأ ريمضلا ىف لصالانأل ىلوالاوه اذه لب اسراف ه ترد هلل دز ىنءاج

 | لثم ريمضلا ىلا ىا(هييلا ”ردلا ةبسسن ىف )الا ( نوكي )ال ( ماهبالاو ) انيعم
 ظ نبللا ) وهو عرضلا نم لزني ام ةغللا ف ىا ( لصالا ىف ”ردلاو )ابا هبيط عوبجتا '
 شطعلاو عوجلا عقدي هنال همفن مومعل ( برعلل ريثك ريخ ) نإللا ىف ىا ( هيفو
  امظعم ناكف هب مهشاعم نالو ريغأل شطعلاوا طقف عوجلا عفدم نااما هريغو:



 لهي ع

 ديز شوخ»# محرتيو بالا فصو ةقيقلا ىف بيطلا نال ةيئزحلا ةقالعب ازاجم دز

 ا

 ةلملا نيب زيبقلا ف قرفال) 1 !ناذهفهلوقل ةلع (ثيح و)»«تسرديزاهكىورنازا
 ناذهف ) اهنع ماهبالا عفر زييقلاو ةسنلا ىف ماهبالا نوكىف ( اهاهاضامو

 وه ام نا رابتعاب (ةلثما ةعبرا ةوقىف) ابا بيط ديبزو است ديز باط ىنعا (نالاثملا
 | كل لولا ازد نوك ناثللزعس وهامو اسيا قاثلل ايت نوكي لوألل نين

 اسفقن بيط ديزو اباو اسفن ديز باط) فندملا (لاق هن أكف )امهنبب قرفال
 بسجن )امهيلع ىا (اباو اسنن ىلع مطع)# املعو ارادو ةوءاوإب ( هلوقف اأو

 , الضا هنوكل اسفت'ىنعا لوالا ىلعاما وطعم وهف ظفللا يسح اما ( ىنعملا

 آذهو ب رقل قاثلا لاثملا لع اماو لوالا لابملا نع فوطعم قاثلا لاثملا نال

 لصالاىف كلذولع هب لدتسيل كلذ. عرفلالاثم صخو لاق ثيح ىددهلا ىلع در

 | ىدنهلا هلاق مك( ريخالاب صتخم ريغ نيروك ذملا نيلالملا نم لكلا رظان وهف )
 ظ صمالا نسفنو ( ةقبقْللا بسحن) فنضصملا ىا( وهف ) كاذك مالا ناكاذا |
 ظ دروا ىنعي ( ةلثما ةسمخ اهاهاضام وا لما ىف عقاولا زييقلا نم لكل دروا )

 | ةسح اهاهاضام ىف عقاولا زيبمتللو ةلثما ةسجخ ةلما ىف عقاولا زيبمتلل فنصملا |

 ا كب نالاثم ةدعاق لكل دروب نا فضصملا أد نم سل هنا دواملو *«اضرا ةلثما |

 ظ ىتح ةلدشمالا ناب زييغلاو هدر حراشلا دارا ةلثما ةسسم اهنم لكل انهه دروا ٌ

 هنال ( ىفاضا ريغ ) هسفنس مئاق هنال ( نيع سفنلاف ) لاقف راركت اهيف نوكيال ظ
 بصتنملاب صاخ) ءدشملا جابتحا الاب 1 لقعس ثيح ةفاضالا رومالا نم سل

 ىلا جاتح ال هانعم لقعت نال ( ىناضا ريغ) هتاذب مق هنال ( نبع رادلاو هنع

 ( قاعتم ) هظفل وابتعاب وا ازييمت هنوك زابتعاب اما ريك ذتلاف رادلا ىا ( وهف )ءىث
 نال ين نوكف (هننع بصتنللاب ) اهيكاضل قلعتم رادلا نال ماللا رسكب:
 نال (ىفاضا) هن مئاق هنال ( نيع بالاو ) ةيكلاملا ةقالعب ازاح ديز ىلا
 هلام نم قلخ ناويح بالا ىنعم نال رخا ىنعم لقعت ىلا جاتح هانعم لقعت

 م كاب نوكي نا لحم ىا (انهل لمتحي) هعوت نف :نخا ناويح
 موقناال اهنال ( ناّضا ضرع ةوبالاو ) هقيقحت نم ام اضيا هقلعتمل نوكي ناو

 اكديا (لعلاو:) هعوت نم رخآ صخش هنام نم قلخ صخش عم موقت ةفص |

 دول (كاضإ ريع ماعلا وهو هريغب دجوباللا لين هسفنن دج وي ال ( ضرع) ١
 دحاو (لكو ) فاشكنالاو حوضولا معلا ىنعم نال هريغ ىلا جاتحمال هانعم لقعت .

 هنع ماهبالا عقريو (هنع صصتنملاب قاع ) او ةوالا نم ىا (امهنم )

 ةفد امهنم دحاو ٌلكنال ةيلحلاو ةيئزحلا ةقالعب ازا ديز ىلا دانسالا نوكيو

 '(سخ) 3



 عي مو

 ماهاهاضام وا ا ةبسنلا ةَفصرقتسم فرظلا نا ىلا راشا ( ةلمح ىف ةنئاك ةمسن ) ىف
 تطع) هيلا دنس ام ىلا احاتخخ هيوكف ملكا اهباش ىذلا.ىا (اههباشات ىا)
 هبشي اهف ةنئاك ةبسن ىف ةردقم تاذ نع ماهبالا عفري ىناثلا مسقلا ىا ( ةلمح ىلع
 ماهب الاف ( ءام ءىلتمت ضوحلا وحن لعافلا مسا )اما ةلمملا هبشي ام ىا ( وهو ) ةلما
 تيا اذك و ضوملا ىلا هتبسن ىف ال ءىلتمت ىف نكتسملا ريمضلا ىلا ءالتمالا ةسن ىف

 ةبسن نع زيبمت انويعف ( انويعةرحفم ضرالاوحم لوعفملا مسا) اما(و ) اران لعتشم
 زيبمت اهجوف (اهجو نسح ديز وحن ةهبشملا ةفصلا وا ) هبف نكتسا ام ىلا رجفتتلا «
 زييمت ابا ناف (ابا لضفا ديز وحن ليضفتلا مسا وا ) هيف نكتسا ام ىلا نسح ةبسن نع
 هبيط ىنبجتا وحن ردصملاوا) ديز ىلا عجارلاهيف نكتسملا ريمضلا ىلا لضفا ةبسن نع
 ناكءاوسردصملا لعافوه ىذلا زراملا ريمضلا ىلا بطلا ةيسن نع زيسمت ابا ناف (ابا
 امع زيسمت ءايشالا هذهنع زيسمتلانا م ىا( كلذكو ) رجلا لحىفوا عفرلا لحمىف

 ىنعم هنم ديفتسا فرح وا مسا لك ىا ( لعفلا ىنعم هيفام لك) كلذك ةلمخا هشي

 ' الجر ديز كيفكب ىا (الجر ديز كبسح وحن ) هزيبمت بصني امهبم ناكاذا لعفلا
 ١ كلذلو لعافلا كح ىف لوالا نوكيل انراف اديز ثغتسا ىااسؤاف ديرلابو

 ' ديز الجر كبسح ىلوالاو لاق نم لوقل هجوالف د, زكيفكي كلوقف العاف راص
 | نييقلاوه هب لثمملاف كبسحاههبشو ةلمح ديز كبسحزال هلوش هللعو زييقلا دقت
 ١ ىناثلا ممقلاىف زيبقلا لاحم ضعب نايب نم غرفاملو »6 ديز كبسح نم 0كم
 ' اذهماسفن ديز باطوحت ا لاقف فللا بترت ىلع لاثملاب ضعبلا كلذ حض و. نادارا

 'ىذلا (زييقلاو) ةلاحمال ةلمج نوكي ديزوه ىذلا هلعاف عم باط نال (ةلمجلل لاثم)
 داارملاث ديز وهاو ( هْنع بصتنملاب صاشل را روك انملا لاثملا ىف ىا (هنف ) نَسَعن وه
 بونسملا ءىثلا نه ىلا ةزدقملا تادثلا 09 زيك اسفنف ريغآلا دير اضيا نسفْنلاب

 ا فد كش ليز ءىش باط ليقف اسقن 00 رسم ءريسفلا ل اما

 اذه 6 ابا بيط ديزوإلاسفن ديز باط ليقف هماقم ديز مبقاو اراصتخا *ىشثلا كلذ

 ايف نكسه انهثعافو ةهنشم ةقلط ردط لخفل نال ( ةلخخا نلقي اذ نام )
 (هيف) ابا ىنعي ( زييقلاو) اههبشت اهنا الا قبسامل ةلمح نوكت ال اهلعاف عم ىهو
 ديز هنع بصتنا ام انههو ( هنع بصتنا امل نوكي نا حلصي ) لاثملا اذه ىف ىا

 | شوخ #* ذئنيح مجرتيو ةقيقح ديز ىلا ببطلا ةبسن نوكف ادبز بالا نوكف
 ماللا حتفب ( هقلعتمل ) نوكي نا اضيا حلصي (و ) *تسردب هكىور نازا دز

 ١ ىلا بطلا ةيست دئنح نوكف هب اتالعتم ديزانوكف هونا يعي ديد قلعتم ىا

 ةردقم تاذ نع ماهبالا عفر ( ىا ) 6 ةلمح ىف ) ةسنلا ىلع رصتقا هلباقملا هذه
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 هه عمو

 اهنوك عم اهنم عرفتس امو فلالاو ةئاملاو ةرشعلاىلا ةثلثلا نم ددعلا ف ضفلا
 رك ال الق رثلا ملا دق هاو ىلوا نوكي اهنف زيا باعصتناف ريداقملانم

 000[ ا هفاضالا مزتلاف كب تلا ثضنقا دادعالا هذه لامعتسا, |
 هريغو رادقملا درفملا هبمسق ناو لوالا مسقلا ناس نه غرف املو # ماودلا ىلع

 ١ زيبقلا نم ىناثلا مسقلا ىا )6 ىناثلاو )اقف هلصفيو ىناثلا مسقلا نيس نأ دارا (
 احن رص ديعا اذا ركنملا نال ىح راخلا دهعلل هيف ماللاناىلا زيبقلا نم ةهلوش راشاو
 ماهبالا عفربام ) ىناثلا مسقلا ىا ( وهو ) لوالا نيع ىناثلا نوكي اف رعم انمضوا

 عفري ىا ( هعفري ) ةروك ذم تاذ نع لوألا مسقلانا م( ةردقم تاذ نع
 ةيعاشإاوا ةيدانسا ةصقانوا ةمات © ةبسن نع )ل ماهبالا زيبقلا نم ىناثلا مسقلا |

 فنصملا ( لوس نا ) هاظلا ىضتقم ناك ىا ( ىهاظلا ناك) ةفاضاووا
 ىذلا ماهبالا نال ( ةلمح ىف هسن ىف ةردقم تاذنء ) ىناثلاو اذه ريمعت ىف

 تاذلا ريما مسق نالو ةسنلاىف ال ةردقملا تاذلا ىف الا سبل زيبقلا ىضتقب
 ىلا ( ماهبالا ناكامل ) هنال هنع لدع فندملانا الاى 1(نكل ) ةسنلاال ةردقملا |

 م00 ف 1 ىف ىلا ةردقملا تاذلا انهه قرطلاب دارملا.( ةسدلا فرط ىف )
 ةقبقلا ىلا رظنلاب ىه ىفرطلاو ةردقملا تاذلا الا نسل ىضتَش ىذلا ماهبالا نال

 عومج نم لصحم ةبسنلا نال ةبسنلاف ىا ( اهيف ماهبالا ) ناكر بخ ( مزاتسي )
 ماهباف ةسنلا وهو امهنم لصح اماهبا ىضَتَس اهدحا وا نيفرطلا ماهباو نيفرظلا

 ىا ( اهنع هعفر ) ناكامل ( و ) ةسنلا ماهبا مزاتسي اهدحا وا نيفرطلا

 ماهل الان الف رطلا نع ماهب الا عفر ىا ( هنععفرلامزاتسي ) هبسنلا نع ماهبالا عفر
 ماهب الاوه ىذلامزاللا عاشاراب و موزلم هيف ماهبالاو فرطلا ماهبال مزال ةسنلا

 مزلتسي مزاللا ءافشنان ال فرطلا ماهب الاوه ىدلا موزلملا عافترا مرلب ةسنلاىف

 ىنتنت رانلا نم ةرارحلا ءافتنابو رانلل ةمزال ةرارخلاناف رانلل ةرار ل اكم وزلملا ءافتنا

 ارصتقم ةسن نع )ال باؤؤج ( لاق ) كلذ ريغو جلثلل ةدوربلاكو اضيا ةيرانلا
 ( اهسشن ) ىهاظلا ىضتقم فالخ ىلع هم الك جرخا ىنعي ةبسنلا ىلع ىا ( اهيلع

 ىناثلا مسقلااذهىف ىا(مسقلا اذهىنام ةلب اقم نا ىلع ) جرخا ىنعم هنوكل لاقل ةلع
 (ةسنلا در جخ) الا ةلباقملا كلت سبل ىا (ىهامنا لوالا مسقلا ف روك ذملا درفملل )
 مسقلاىف زييقلا ىضتقي ىذلا ماهبالاناف ( ريغال ) ةبسنلا ىف ماهبالا نوك درحل ىا
 لطر ىدنع لثم هسنلا ىلا ىرمسال ثيحن طقق ةسنلا فرط ى الا سل لوالا

 اروكذم هنوكل ةسنلا ماهبا مزلتسيال وهو طقف لطرلاىف اهبالا نال ان |
 لب اروك ذم نكي م امل هنا الا ىرطلاىف اضيا ماهبالا ناكزاو ىنانلا مسقلاىفو ١
 راعشالو الب اقتف ةسنلاىف ماهبالا ناكراصف ةسنلا ماهبا مزلتسا اردقم ناك

 ( هده )
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 نعانعو ) :ناضمر لؤرتع لثما ريغوا ازيمت نوكينا حلصيام ىهو

 فاظع رادقم ريغ نم هلوق هريدقت فوذحم ادت ريخ ( فطع) 4 زادقم

 ١ تاذ نع ماهبالا عفرب ام وهو ( لوالا) مسقلا (ىا رادةم درفم نع ىلع )
 ١ هيشنلل دك ات ( كلذك ) ابلاغ ( رادقم درفم نع ماهبالا عفر ك) ةروك ذم

 ١ فرعبيالام ىا اليلق ( رادقمريغد رفم نع) ماهبالاىا (هعفري )1| عفرباكهلوقوهو
 | لطر لثم ( نزوالو ) ني رسشع لثم ( ددعل سلام ىا) نيسالو هب ءىشلا ردق

 / ( سايقمالو)زيفقونازيفقلثم ( ليك الو ) ابوثعارذ لثم ( عارذ الو ) ناونمو
 /'صاخ مسا عيرفتلاب هل لص> عرف لكرادقملاريغو ىضرلاىفو السع هلثم ىل لثم
 , اديدح متاخ وحن هيلع لصالا قالطا حصي ام عرفلا كلذ نوكي و ناسلل هلصا هيل

 | بهذ ةعطق وح ضيعبتلاب ضعبلا هيمسن ريغش مل ناو ازخ بوو احاس بابو
 « اديدح متاخ وحن ) همالك انهىلا «زيبقلا ىلع ىناثلا باصتنا زحل ةضف ليلقو

 مهبم ) نيسالو «ىثلا ردق هب فرعيال ثيحن رادقم ريغ درفم ( متاحا ناف )

 ' نم ذخلا سنج ”ىا' نم لعنال هنال لصالاو تاذلا راشعاب ىا « سنجلا رابتعاب
 !نوسوااهب متءاوس انهه ( نيونتلاب مات ) كلذ ريغوا بهذ وا ةضفوا ديدح

 ميااوخ لثم اعمحوا ناكادرفم ديز متاخ وحن ةفاضالابوا نامتاخ لثم ةنثتلا

 قبس ل هبصنق هماهبال هنع ماهبالا فرب ( ازيبمت ىضتقاف )اضيا نيوتتلاب مان هناف
 ٠ ٍباصتناف لوعفملا هبشي هدعب ىت آلا يعلو هلعافب ماتلا لعفلا هبشي ماتلا مسالا ا '

 . ماللانا ىلا ةراشا هيف ( زيبقلا ضفخ ىا ) ( ضفللاو إل لوعفملاب هييشنلل زيبقلا
 ١ ضفحلاب قلعتم ( ةفاضاب ) هءانغ نفموا هيلا فاضملا نع ضوع ضفملا ىف
 زيبا رارجحنا ىا (الامعتسا ) هبصن نم 6 رثكأا )ل زيبقلا ىلا ىا (هيلا رادقملا ريغ)
 هباصتنا نم لامعتسالا ىف رثك | هيلا هتفاضاب رادقمريغ درفم نع ماهبالاعف رب ىذلا

 ةفاضالاب ماهبالا عفر وهو زيبْملا نم دوصقملا لوص ىا ( ضرغلا لوصحل)
 ةداز (عم )اسالم ارونرجموا ابوصنم نييقلا ناكءاويس عفترب ماهنالا نال اضيا

 ناعمت< ال امهنا قسامل ةفاضالاب نونلاو نيونتلا طوقس كلذ ىلع ( ةفخلا )
 باصتنا لعج امناو رادقم ريغ هن وكل ( زيبقلا ىلط نع رادقملا ريغ روصقلو)

 تلعج انهنال ( ربداقملا تاجهنملاف لصالا نال ) رثك ١ تاردقملا ىف نقلا

 نيم هنا ىلع ابصن نوكي اهدعب زيمملا بصق اعضو اهب مهملا فرعي نال ارايعم
 ريداقملا ريغ ىا ( اهريغو ) ةفاضالا لع هناف رخلا فال زيبقلا ىف لصا تصنلاو

 اهب مهبملا فرعي: نالا رايكم لعجتمل اهنال ةيئرملا هذهب ىا ( ةباثملا هذهب سيل)
 ضفخلا نوكف ازيمت ةقيقلاىف سل ٌنييقلاف لامعتسالا نم اشن امنا ماهبالاو
 | مزتلا دق تلق ناف لصالا ةيتر نع عرفلا ةيترل اطاطحتا ىلؤا رادقملا ريغ ىف
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 ىلا هتقاضا زوجت هناف عما نون متاهف ىا ( عما نون ىف ةلَشالا): ءاشالا نم

 زاوخلا مدع (اما) اهرد نورشع ىف ( مهرد ورشع وحن ) لق ناو هزيم
 واخال هنال ( فاضملا ةفاضا مزاي الئلف ) ةفاخالاب متاهف ىا ( ةفاضالا ف )
 عم ةفاضالا نالف لوالا اما هفذح عموا هيلا فاضملا ءاّب عم فاضي نااما
 اماو فطع فرح الب نيمسا ىلا مسا فاضي الذا لاحت هيلا فاضملا دوجو
 متام نا اذهلف ىنعملا دسف هيلا فاضملا فذح عم فيضا نا هنالف ىناثلا
 (عمملا نون ) متام (ىف ) زاوملا مدع (اماو ) هتفاضا زوجحتال ةفاضالا
 ءاَم عم ةفاضالا زوجنال هنالف.لوالا اما اهفذحموا نونلا ءاقس اما ولخمال هنالف
 زاح هنالف ) ىناثلا اماو ةفاضالاعم اهْاَم زوج الف عملا نوسب ةهيبش اهنال ْنونلا

 كي رمشع وحن ) ازيمم سيلام ىلا ىنعي ( زيمملا ريغىلا ) عما نون متام ( فاضي نا
 ىرشعو) ةركن نوكي نابي زيبقلاو ةف رعم هنال هل زيمع سيل هيف فاكلازال
 ناضمر نوكي نأ زوجال دحاو ناضمر نم اموب نورمثع ديرا نا ( ناضمر
 كيرا نااماو هيف نحن اى الاثم نوكي نا حلصيف ةفرعم نوكي ذئنيح هنال هلازيمت
 0000 0 راف اري نوكي ةنس نرشع ىذم راشعاب اما ناضمر نو رتشع

 زاجن قلعتم ( قافنالا) الاثم هدروا اذهلو لوالا ىلا حراشلا رظن و هيف نحال

 بحاصاماريغلان ال زيمملاريغ رك ذ ىلا جابتحالا ةرتكل ىا ( هيلا ةجالا ةرثكل )

 ىأ ( اذ فضا واف ) ىناثلا لاثم لاك امكح وأ لوالا لام لاك ةقيقج نب رشعلا

 سابتلا ىا ( روصلا ضعب ىف سابتلالا مزل زيمملا ىلا ) زيمملا ريغ ىلا فيضا اك
 لشو ( ناضمر ىلا ني رشع هفاضا دعالخلا جادا زيمملاب ازيمم سلام

 (اناضمر نيرسثع دارا ) مالكلا اذهب ملكتملا ىا ( هنا ) ةفاضالاب ناضمر ورشع
 لاسزا ناضمر تسب * ةسرافلاب ىنعملا نوكيف ازين ناضمر نوكف ةفاضا الب
 بحي هنا الا خخ دوش ناضمر تس لابس تسيرد ناضمر كب لاس لعَزا تيس

 0000 | كم نوكب نا بجن نيشلا نال ركشلل نيوتلاب انانضمر لاق نا

 فيضا لب ازيمت ناضمر ذئنيح نوكي الف ( ناضمر نم نيرثعلا مويلا دارا )
 تسيب * ةيسرافلاب ىنعملا نوكيف كوتسو.كو رششع لثم زيمملا ريغ ىلا نررسشعلا
 ةروص ربع ىف ) عملا نون منام (فاضي الف ) * دوش ناضمر كد.زا ىزور

 االم فضا اذا( الا)ساستالا ةروص ىف فاضبال مىا (اضيا سانتلالا

 مدع ىف ( دارطالا ىلا برقا ) عملا نوني متام باب ىا ( بابلا نوكي ةلق ىلع )
 ىلا فاضي نا ىقو فالخ الب ةزءاح اهيدحا روص ثالث انهه لوقا ةفاضالا

 ىلا فاضي نا ىهو ةلق ىلع ةرئاح اهتيناثو سماك كيتسو كبرمشع وحن زيمملا ريغ
 سابتلالل زاوجلا مدعاهتتلاثو مهرد ورشع وحن سابتلالا مزايال نكلو زيمملا

 (ىضو)

١ 



 مه مما

 اذا بوش, باث لاَ عوجرلا ةغللاىف بوثلا ( اباوثا ١ لدع ىدنع وحن عمجم

 ىنعمي بونلا نوكيف نامزو نيح لك اهيلا عجري هنال هب ضورعلا تيمس عجر
 فوطعملا نيب توافتم مكحلا نا ىلا« مثل ةملكبراشا مثحاحصلا ىف اذك هيلا عوج رملا

 | امدعب ىنعي زيمتملاب ىناشلاو زيبقلاب قلعتم لوالا ىف مكحلا نال هيلع فوطعملاو

 | دحو نا) ىنعملاوا اذه ىنعملف ىا ردقم ىلع فطع ( ىنعملاوا) ةهصقان ناك

 | ران وكف درفملا] والا لعو زيستلا ريضلاو :ةمان ناكنوكت اذه لقف ( نقلا

 (ةينثتللىتانونلابوا درفملا نونتب اسبتلم )هلوقب حراشلاراشا هيلاو الاح رورحماو
 ' هلو هللعو هنيب ماهبا عون ىناثلاىف ناكاملو د همدق اذاف ماقملل بسنا لوالاف
 | هنال ةيبثثتلا نونبوا نروتتلاب اما اهدحاب ئا (امهب ) درفملا( مسالامتام هناف )

 | هيف نكي مل اذا اما ماهبا هبف ناكاذأ اذه (يْمْلا ىضتقا) امهنب عسجلا زوحتال |

 ١ ( ىا) ناكنا باوج 6 ةفاضالا تزاح ل ناديزو ديز لثم ىضتقب الف ماهبا
 ' ةفاضا ) هزيمت ىلا ( زيبقلا ىلا ) اهدحاب ماتلا ( رادقملا درفملا ةفاضا ) تزاح

 ١ سنج ناك اذا هلا فاضملا نا ءىخبس امل قاضملا سنج هيلا فاضملا نال ( ةينام

 ةفاضالا هلوقب قلعتم ( طاقساب ) ةضف متاخ لئم ةيناس ةفاضالا نوكت فاضملا
 ١ "ليلد ىفو لاضفنالا للد اهنآل ةفاضالا بسب ( ةيئثتلا نونو نيوتتلا)
 زاوج ىنعي ( اعئاش ازاوج ) ةفاضالا دنع ناطةسف ناعمتج الف لاصتالا

 ةفاضالا زاوج ىتعي ( اريثك ) ردانال عئاش اهدحاب ماتلا رادقملا درفملا ةفاّضا

 ' لوصلل) لاشم نود لاثع صتخمال ثيحب نيعوللا ةلثما نم لاثم لك ريثك
 | درفملا ف ناكىذلا ( ماهبالا عفر )ضرغلا ىا (وهو )ريما دارا نم ( ضرغلا

 زيمملا ىلا درفملا ةفاضاب ىا لوصحلاب قلعتم ( كلذب ) اهذحاب مانا رادقملا

 (فيفختلا ) ةدايز (عم) بسب الم بصنلا رابتعاب لصح ا« ضفحلاارابتعاب ربك ذتلاو
 ' اسبز لطر ناكم ةفاضالاب ( تيز لطر وحن ) ةينثتلا نونو نيونتلا .فذحي
 ١ امات ناكامل لوالاو انمه ناونم ناكم اضيا ةفاضالاب ( نمماونمو ) بصنلاب

 | هلوقىلع فوطعم 4 الاو ال هلوغ هتيبواخلا عنم ليس ىلع عملا نونبوا ةفاضالاب
 ظ كلذو ( ةينثتلا نوس وا نيوش ) امان رادقملا درفملا ( نكي ل ناو ىا) ناكذا

 ١ فاضملا فرعتبال ىتلا ( ةفاضالاو ا عملا نونب ) امان رادقملا درفملا ( نوكي ناب ) ١
 ديز مالغ لثم هلا هجاشحا مدعل زيبقلا ىضتشال اهب فرعت نا هنالاهب

 ءىثل اهدحاب مانا رادقملا درفملا ةفاضا ىا ( ةفاشالا زوجت ) 4 الف )



 سي 1.
 هباشتم اسنج ناكنا عملو ةينثتلاو دارفالاىف ماتلا ممالا قباطيالو زيبا درفب
 اقباطم زيبقلا نوكي دبش عاونالا دصقب نا تقوالا تاقالا عيمىف ءازجالا
 عوناا قوفام ىا ) اعمح ناكنا عمجبو ىنئم ماتلا مسالا ناكنا ىنئيف ماتلا منال

 دارملاواىلوا ةينثتلاف عملا زاحاملهنال عملا ركذب ىتتك ا امناو ىدنهلاىفو ( دحاولا
 حراشلاو * ىهتنا اضيا ةينثتلا لوانتف دحاولا قوفام وهو ىوغللا عملا عما

 عما لمشي اك ىا ( اضيا ىتثملا ) عاونالا هلوق ( لمشبف ) ىناثلا راتخا لضافلا
 لدبال) دحاولا عونلا قوفام سنحلاب دصق اذا (هنال ) هتلال دب ىلا لمشي هتغصب

 لاح عملاو ةينثتلا نم دصقام ىلع ىنعي عاونالا ىلع ىا ( اهيلع سنجلا ظفل

 نيعونلا دصق دنع ( ىنثينانم دبالف ) لديمل اذاف ( ادرفم ) سنجلا ظفل نوك
 لاقي ناب ءانثتسالا اذه ىلع ضرتعا ىا ( لبق ) عاونالا دصق اذا ( عمجتوا )

 ةلخاد ءاملا عاونالا دصقشن نا آلا هل وه ) ءاشتسالاب عاونالا دصق صيصخ فو ١

 دصق ىلا زواحنال ثبح عاونالا دصق ىلع روصقم ءانثتسالا نال روصقملا ىلع

 ديز باط لام نا اضيا زاح ) رسكلاب تاسلج ديز باطو ( عونلل ) ميجلا

 تايرض نيرمثع لوقت نآزاح 5, ( ددعلل ) ميلا حتف تاسلجو ( نيتسلج
 نا نكميو ) ددعلل حتفلاب تابرض نوثالث لوقت نآزاح كلذك عونال رسكلاب
 عاونالاب ) فنصملا دا ناب ىا ( دارملا ناب ) ضارتعالا اذه نع ىا ( هنع باج
 لمتح م تا ةرملا لمتحم سنحلا نال سنجلا هيلا لمتحام ىا ( سنملا صصح |
 لوقنم باوجلا اذه مهف سنملا صصح دصقب نا الا لاق هنأكف عاونالا |

 تاةرملا ءانتسالافلخ ديف داذعالاو تاترملاىفاك ( ةيصخشلاوا) عاوتالاىف اك

 رييغلا ىلا عجار هيف نكتساام هبئان لوعفملل ىنبم « عمجنو إ) عاونالا لخدب اك
 ىلا لمشنف ( دحاولا قوفام ىلع زيبعلا درويو ىا) هلو حراشلا راشا هلاو

 نأ هيفزوجسدنال ابوجوال زيمت (ازاوجت) ىوغللا هانعم عملاب دارملا نال انضيا |

 4 هريغىف ) لوعفملل ىنيمدصقي نال لعاف بئان(دح اولادب دصق مل ثيح) عماد ازال

 قباط هؤازجا هباشتت ثيحم اسنج زيبقلا نكي نا ىنعي ( سنجلا ريغف ىا)
 الاثر ةلثمو نلجرو الجر هلثم كلوقك اءونمُتوا ىنثموا ناك ادرفم دصقام

 فن نيتلمهملا لادلانوكسو نيعلا رسسكب ( لدع ىدنع وحن ) ىضرلاىف اذك |
 "ا دف ءقازجلا هبات تصح اسي سل بوثلا نال انوث لما
 : 07 0 ره 00 ا د موا كب إو لدغ ىدنع 1 ةكقللا دمق دعو دش ١

 تي

 آلا لوش نأ فلصملا ىلع ناكف رظن صيصختلا اذهىف .ئا ( رظن) تارملا

 ' رسكب ( نيتسلج ديز باط لام ,نآزاح مكهنال ) تاترملاوا عاونالا دصقب نا

 '( ةيلكلا تايصوصخلاب ) صصخلا كلت (.تناكءاوس ) اسنج ناك نا فنصملا

- 



 سميا 4و :

 الا فيرعتلا مالب ماتلا مسالا نا ىنعي نا ىرب الا هلوقىف ناربخ ( هنع زيبقلا
 لوز, درفملا هب متيام ناك اذا اذه اًهاس ةروك ذملا ةهباشملا مدعل هدعب زيبقلا بصنس

 اذا اماو قبس امل ماللا عم ناعمتجال امهنال ةفاضالاو نيونتلاك ماللا لوخدب

 زيبقلا بصتتيف عمجاو ةينثتلا ىنونك ماللا لوخدب لوزيال درفملا هب متيام ناك
 لاقيف تناك م ةهباشملا ىتبتف ماللاب امهلاوز مدعل هيلع ماللا لخد ناو امهنع
 ١ نايبلا نع نابلا لحيف حراشلا تكسو اهرد نورشعلاو اني ناونملا ىدنع
 ١ السع نملا ىدنعالو اَبز لطرلا ىدنع الو ( الخ دوقارلا ىدنع لاشالف )
 ةو «راقلابهلخاد غبصي لفسالا ليوطلاوا ريكلا ندلا دوقارلا سوماقلاىفو

 لوألا ربفتلاو اضل ىرثعو ةمنرإ ٠١ د. لحال فو رعم لاكش ناسالا
 لخللا هيف اوامجيو راقلاب ندلا اوغصي نا سالا ةداع نال الخ هلوقل بسانم

 / عومجاو ىنملا لباّسام انهه درفملا ( يملا ىا ) لوعفملل ىننم « درفف )ل
 ١ نوك لاح ىا لاح ةلمجاو لصولان او لاحللو اولا ( ناك ناؤ )اذياةفاضالاو

 / نوكي لب هنع بصتناام زيبَقلا قباطيال ىنعي ( اعوموا ىنثم مانلا مسالا )
 | ىا) 6 ناكنا ) اعوموا ىنثموا اضيا ادرفم ماتلا مسالا ناك ءاوس ادرفم
 درفف هلوقاما هؤاَرِج طرشناكن ا هلوق ( اسنج )) هدارفا بحت ىذلا ( زيقلا

 / درفبف هلوق ةنيرشب افوذحم ءازجلا نوكيوا طرشلا ىلع ءازحلا ميدقت زوم ناك نا

 | ةرثكملا ( هؤازجا هباشتام) سنملا ىأ ( وهو ) درش اسنج زيبقلا ناك ْنا ىنعملاف
 هباشتت مسقنا اذاو ادحاو نوكي عمتجا اذاام انهه هب دارملا ىنعي ةقرفتملاو
 اذا ددعتمو فرظو ناكمىف عمتجا اذا دحاو الثم ءاملا ناف اددمتت وك 111 دق

 ىلا( ءاتلانغ ادن ) هنوك لاح ملا كلذ ( عّشو ) ىتش ةنكماف مسقنا
 ىلع ) ريثكلا ىلع عّشبال ءاتلا غم ناكام ناف ةلحنو ةرمت ءاتك ةدحولا ىلع لدت

 ناكمىف ريثكلا دارملاو ةقيقحلا رابتعاب ( ريثكلاو ) عم هلوقب قلعتم ( لياقلا
 "ناك اذا ىتثم َنينعلا لمحت ىلإ ىا ( 101 لا ةحاح الف ):ىتش ةتكما وا دحاو
 زيبا لعج ىلااضن ا ةجاحال ىا ( هعحو )الخ نالطر ىدنع وحن ىنثم ماتلا مسالا
 دارفالاب لصحم دوصقملاز ال الخ لاطرا ىدنع وحن اعمح ريمضلا نوك دنع اعمج

 راصتخالا ناعم ةرورضريغنم هيلا بهذيالف دوصقملا ىلع دئاز دبق عملاو ةينثتلاو

 نوسمحو ابرض نورشعلئم ( برضلاو تيزلاورقلاو ءاملاك )مالكلا فبولطم
 ةهباشتم نوكتىتلآ سانج الا نم كلذريغ ىلا سي دلاولخناو تيزلاو رّقلاو ابرض

 عشالو هؤازجا هباشتنال امهنم دحاو لكناف ( سرفو لجر فالخن ) ءازجالا
 اذلو نيعملاريغلادحاولا ىلع عَ لب ةنكماىفوا ناكمىفاعمتجم ناكءاوس ريثكلا ىلع

 ىا غرفم ءاتتسالاو هيئات ( عاونآلا ) لوعفملل نيم ( دصقب نآ الآ ) ةركت ناك



 هت 27م ل

 00 ل[ لاو دس رن الاثم دحلاو لكلا نا رباب ( ىيداقملاماسقا 9 مرخلاب هوا
 0 ور روك دكا هيبلاو هدوصقم نوع ةنيج هعمو ةعبزا'ةدعلاربغ

 نوتتلاب من الاثم ضعبلا داربإب نزولا وهو رداقملا ماسقا صعب ىا ( اهضعإ

 الان حاناكل هريغنماهدحا ناكولو ةيثتلاز وسب مترامل الاثم رخ الا ضعبلاو
 ةعبرالا تاممتملا دحاب ( مسالا مامت ىعمو )ةلكاشمللدحاو سنج نم اهدروا هنأ

 ةعبرالا كلت دحا عم مسالا نوكيناىهو ( ةلا>ىلع ) مسالا كلذ ( نوكينا 2

 ماتلا ( مسالاو ) ةلاخلاكلتعم ىا (اهعم ) مسالا ةفاضا ( هتفاضا ا
 ىنونو نيونتلاعم ) ةلاحم هتفاضا نوكت ىنعي ( ةفاضالا ليحتسم ) ةعبرالا دحا
 ( و ) هدعبامت هعاطقتاو مسالا مامت لياد اهنمدحاو لكنال ( عماو هيلا

 ( ايناث فاضيال )ةىم ( فاضملا نال ةفاضالاعم ) ةفاضالا ليحتسم اضيا مسالا
 د رقلا لصحااذاف فيقحتلاوا ضصختلاو | فيرعتلا ةفاضالا نه ضرغلانال
 لوصحل ايناث فاضملا كلذ ةفاضا ىلا جايتحالا قيس ةفاضالاب ةفاضالا نم

 اا ارا لصاللا لص اما نب سا ادد .منليهنال روك دملا ضرغلا
 هذه دحاب ) رادقملا درفملا مسالا ىا ( ميالا متاذاف ) نالطاب اهالكو ىلوالا

 لعافلاب ىأ ( هب ) لعفلا (راصو لعافلاب متاذا لعفلا ) مسالا كلذ (هناش ءايشالا
 امهنم لك نوك ىف هلعاشب ماتلا لعفلا هباش اهدحاب ماتلا مسالاف ( اماتامالك) |

 ىا ( هعوقوللوعفملا ) ماتلا مسالا دعب ىا ( هدعب ىت آلا زييقلا هباشيف ) امان
 ىلع اظفل امدبقم ناك ناو ( هّح لوعفملانا م مسالا ماهتدعب ) زيبغلا عوقول

 لوعفملا هباش زييقلاو مالكلا ىف ةلضف هنوكل ( مالكلا مامتدع عشنا ) لعفلا
 اظفلامدقم ناكناو مالكلا ماعت دعب عش لوعفملا نا م ىنعي ماعلادعب عوقولاىف

 صن ا هيبشتلا اذه ةدئافف نيدملا لبق ىا ( هلق ) ةعقاولا ةعبرالا ءاشالا
 ىا ( هتهباشمل ) لوعفملا لعافلاب ماتلا لعفلا بصنس اك هدعب نييقلا ماتلا مسالا |

 هذهو ) اماث امهنم دحاو لكنوك ىف ( هلعافب ماتلا لعفلا ) ماتلا مسالا ةهباشمل
 ةدحاو لك( تماقاعا ) ةفاضالاو عملا ةينثتلاىنونو نيونتلا ىنعي ( ءايشالا

 وهام ىلع لصف الب هدعب عّشو لعفلا بقعي لعافلا نا ا””ىنعي ( لعفلا ليقع

 مال نا ىربالا ) لضفالب مسالا دعب عش ءايشالا هذه دحا كاذك هيف لصالا

 ناكو ( مسالااهب مت. ) لصولانا( ناكناو مسالا لآوا ىلع ةلخادلافيرعتلا
 مسالا نوكلاحىا لاحقلماو هباب ىفمام ىلع مسالا هلوقىف ناعذانتي مترو

 ( نييغلا )

 انبخاب ( ماتلا مسالا كلذ ) زيبعلا ىا (هصنق ) مسالا مامت دعب عشب زيبقلا كلذك

 | لعافلاناك) ماسلا ( مسالا رخآ ىف اهنوكل ) هتهباشو ( لعافلا ماقم ) اهنم

 بتسأل ) مسالا امام ىنعمل ةيريسفتت ءافلا ( اهعم )مسالا ( فاضيالف ) اهبامان ظ



 ست اال و

 وحن ةينثتلا نونباماو ( ابوث عارذ وحن ) نيوتتلاب ماتاما اضياوهو .هبعرذيام
 ' مسقلا اذهو راجلا ةداعاو فطعلاىف نيلوالاكوهو( سايقملاك) ( و )ل ابوث ناءارذ
 ' اماو 6 اديزاهلثم ةرّقلا ىلع ) ( وحن )لفاضم ادرفمن وكينااماوهو هفاضالابمتام
 ءاباهذدعب ةفومبضم.ةمحتما ىازلاوها |١ انهلثم رغلا لعؤ افاتسم ع
 ظ هدهىف نبل هرادش ردقم لاوس نع باوج(تدارملاو ) فورعم تحن نم ةدحوم

 هنف ماهباال نيعم ددع ىلع لد.الثم :نبرشع نال ماهنا وك ءانشالا

 | نا ىلع ءاس ريداقملاب ريبعتلا ( ريداقلاب ) دارملاو هلوَش هنع باحاف هربغ اذكو
 هفاضالاب مام وهو نايقم اهضعب لب ريداقم تسيل اهاك نال لكلا مكحثك الل
 ىف سقملاو اهرثك ١ ىف ( تاردقملاوه ) ةلثمالاىف ةروك ذملا ( روصلا هذهىف )

 لطرو ) عملا نونب متامو ددعلا يف ( امهردنورشعىدنع كلوقزال )اهضعب
 | اضيا نيوتتلاب متامو عارذلا ىف (ابون عارذو ) نيونتلاب متامو نزولا ىف ( اب
 ' ( اهب ) ادم ( دارملا ) ةفاضالاب متامو سايقملاف (ادبز اهلثم ةرقلا ىلعو )
 ناربخ هربخ عم ًادتنملاو هربخ ( دودعملا ) ل والاب ىنعي اهنم دحناو لكب ىا

 عبارلاب ( وعورذملا ) ثلاللاب ( ونوزوملا ) ىناشلاب ( و ) كلوقزال هلوقف
 نال ةلاحال ماهبالا لصحن ءال ؤهدارملا ناكاذاو اهريغال ىا (ريغال سقملا )
 ْ لوز, مهرد ليقاذاو تادودعملا عيمج لمت هنال سنج ”ىانم وعيال الثم دودعملا

 / ( ةثالثلا ةلثمالا لع هنصملارصتقا امناو ) هريغ ىفاذكو مارملا لصحو ماهبالا
 ددعلاريغ نمضوف ققح رادقم درفم نع ماهب الا غف رب | دروا فنصملانا ىنعي

 ادبز اهلثم ةرّقلا ىلعوحنو انمس ناونم وحنو انبز لطر وحنىهو ةئالث ةلثما
 دحاو لكلدروبملو قسامل ةسمخ ناسو هردق هب فرعي و ءىثلا هب رده امنا عم

 ( حمطمناك) ناشلاو لاخلا ىا ( هنال ) ةثالثال ةسمح ةلثما ن رك تح الاتات

 ١ لاَغ حتق بابنم ( هرظن ) وهو هلعافىلا فاضم لخدم نزو ىلع ىمبم ردصم
 | (هسنتلا) هصا هباغو هدوصقمو هرظن عاشر 01 ىدملاو عفن را ىا هرصل حمط

 لصحتن ال ماهبالا نوكل رادقملا ( درفملا هبمتام ناس ىلع ) ناكربخ بصنلاب
 حراشلا هنيبام ىلع ةئالث ددعلاريغ رادقملا درفملا هءمتامو هيفالا مسقلا اذهىف
 اهدعبا ع اهعاطقناو ةملكلا مات ليلدنيودتلا نال( نيوتلاوه) لوالا (9)

 ماقم ةمئاق تناكامل هو ةشتلانون ىنعي ( نونلا ) ىناثلا ( و اتيزلطر ىفاك )

 (هانمس ناونم فاك ) اضيا اهدعب امعاهعاطقناو اهمامتىلع البلد تناك نروتتلا
 اضيا ناك فاضملا نيون ماةمامتاق ناكامل هيلا فاضملاو ( ةفاضالا ) ثلاثلا
 ةياغ نوكل ىا ( اذهلو اديزاهلثمة رغلا لع ) عاطقنالاو ماعلا ىلع البلد

 طقس مامتالا وهو ءافيتسالا نم ( فوتسيمل ) روك ذملا نايبلا ىلع هيبنتلا هرظن
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 رادقملاىا (وهو درفمل ةفص ) رحلاب حاتفم نزو ىلع (رادقم ا)فصناو لمأت

 ( هردق) رادقملا كلذب ىا ( هب ف رعي ىا ) ءىش لكرابعم ىنعي (ءىنلا هب ردش ام )
 عارذلاو نزولاو ليكلاو ددعلا ةسحوهو لوعفملل ىنم (نيسو)“ىنثلا ردق ىا
 (داوملابلاغ ىف ) رادقم درفم نع ماهبالا عفري لوالاف ( ىا )6 ابلاغإل سايقملاو
 (اقلطم) لوعفملا ىلا فاضم ادتبم ( ماهب الا عفر ىااهرثك ١و ةلثمالا بلاغىف ىا
 |مهريغىفوا ةلمحا ىف وا رادقملا د رفملاىف هنوكب ديقم ريغ اقلطم ماهب الان وك لاح ىا

 ( صاحمللا عفرلا اذه نمض ىف ) لصحنو دجوب ىا ًادتبملا ربخ ةلملا ( ققحتس )
 ماهب الا عفر ققحت ىا ( كلذو داوملا رثك ١ ىف ) ٍرادقم درفم نع عفرلا وهو
 (هف ماهبالا نال ) تباثو عقاو داوملا رثك ىف روك ذملا عفرلا نمض ىف قلطملا
 'اقلا نآل ةلمحاوا رادقملا رغىف ماهبالا نوك نم ( رثك ١ ) رادقملا درفملا ىف
 هلامعت سا رثك امو ةفاضالاو ا عماو ةينثتلا فون وا نيونتلاب لمعتسي ام اريثك
 عمجاو ةينثتلا نونو ريكتلل نيونتلا نال رثكا هماهبا نوكي ةعبرالا هذه دحاب
 اضيا انهه ةفاضالاو ابلاغ هنم لدبملا مكح ذخأي لدبلاو نب ونتلا نم لدب

 ةعيسلااهتاوخا اذك و عملا نونب مت امل لاثم ( اهرد نورمثع وحن ) دحاو اهالكو
 ' هدعلازيبم رك ذ) 6 قايسوإل عما نون مات اهنم دحاؤ لك ةينامث دوقع اهنال
 فلاو ةئامو ةرمشع ىلا ةثالث نم وهو رخلا بجاو اما ددعلا زيمكو ( هناسو

 ناعسبلو ةعسن ىلا ريشع دخا نم وهو بصنلا بجاو اماو هعمجو امهتنشاو

 (نمض)(قاماو و ( ددعلا ءامسا:باب ىف ) امه. امو ارخؤم وا امدقم ناك ءاوس
 نمضى ققحتماما رادقملا درفملاو (ىا) ددعلا نمض ىف هلوق ىلع فططع « ه ربع

 ( لطرلا ناف) 6 انيز لطر وحن إ) نيونتلاب مات اما وهو ( نزولاكددعلا ريغ )
 00 اانا( و رز لطرلاو يملا ىعماضيا قيم دقو ( نملا فضن )هنأ قس دق

 . ناالا ديدشتلاو حتفلاب نم فداسم رصقلاب ىنم ةينثل © ناونم ) (وحن) ةيثثتلا
 جرام وهو ميلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب © انمس )فيفختللحصفال والا
 هداعا امو راحلا ةداعاب نزولاك هلوقىبع فوطعم ( ليكلاك) ( و ) مسمسلا نم

 نيوتتلاب امات نوكي نا اما اضياوهو نيفوطعملا لباقتىلا ةراشاو رخآ انج هنوكل
 ةدحوملاءابلا مب ربلا « ارب نازيفق ) ( وحن ) ةينثتلا نونب اماو ارب زيفق وحن
 ىلعاما فوطعم ( عارذلاكو ) * مددكح# ةسرافلاب ةلمهملا ءارلا ديدشتو
 وهو نيفوطعملا راغت ىلا ةراشا اضيا راجلا ةداعاو نزولاك يع اماو لكلا
 او لغ فلا اهدعب و ةخوتنم ةلمهم ءاز اهدعب' و ةمجحملا لاذلا رسسكب

 ©( عرذبام )
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 | هتاذا تح نم ناهخنو:نم ماهنا هف لا هلم ىلا وا داده ىلا ثوسنلا لطرلا
 ْ ماهبالا عفر ديرا اذاف ) هنم دارملا وهام ناس مزلف هفصو ثيح نمو هسدجو

 | ىنبم ( عينا عضولا بسح هيف تباثلا ) هفصو ىلا بوسنللا ماهبالا ىا ( ىنصولا
 ١ لاخلا اذ نوكي نا حلص اذا لاخلاوا ةفصلا تلعج ىنعي ( لاحوا ةفصب ) لوعفملا

 | ( لاقيف ) هيف تباثلا ىنصولا ماهبالا عفر وهو هنم دارملا وهام نيدتل هلاعبأت
 | اكموا ايدادغب لطرلا اذه تب رتشا لاش وا ىكموا ( ىدادغب لطر ) نالفل

 سنخلا ىلا ىنعي تاذلا ىلا بوسنملا ماهبالا ىا ( ىتاذلا ماهبالا عفر ديرا اذاو )

 ناىلا ىمالا لوا نم ةراشا لبق انههو عبتا لوالا ىف حراشلا لاق (اتيز لبق )
 عقرب )اني لطر كلوق ىف ( اني زف ) تاوذلا نم ىناثلا ناو عباوتلا نه لوالا

 | اًنيزف هلوق ىلع فطع ( لاخلاو تعنلا ال) سنحلاو ( تاذلا نع-رقتسملا ماهبالا
 | هلوش ليلعتلا نال ردابتملا وهاك تاذلا ىلعال كح هلصنو أدتبم عوف سم هنال

 وحن ) ني وتتلاب اما ةعبرا تاممتملا دحاب مئام ( ةروكذملا)١ تاذل ( اف ) عملاو
 ؛ :نقورسع :لثم عما نون اماو ائدس ناونم وحن ةيثتلا نون اماو ( ار لطر

 | ردق ام ( ةردقملا ) تاذلا ( و ) ادبز اهلثم ةرّعلا ىلع وحن ةفاضالاب اماو اهرد

 | انسفق (اسفن ديز ٍباَط و4 ) ىتاتس اه ىلع ةفاضالاوا اهاهاضاموا ةللا ىف
 | ءىش باط انلوق ةوق ىف هناف ) دز باط ةلمح ىف ةردقم تاذ نع ماهبالا عفرب ريم

 , "ىثلا كلذ نعاهبالا عفرب اسفنو ) مولعم ريغ ءىثلا كلذو ( ديز ىلا بوسنم

 | نال زيبعلاب رسف ام هنق ردقملا ءىثلا كلذو دب ز باط كلوق ىف ىا(هف ردقملا
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 ظ هنع ازيك نكيملو هبهريسفت حصي مل الاو ازيبمت لعج ام ردقملا ءىتثلا نا اذه نم

 ظ ىح زاخلا دهعلل ماللاو ليصفتلل ءافلا « لوالاف )) ردقملا ءىنثلا زيعب ام زيبقلا نال
 ظ مسقلا ىا (وهو ) ىا ( زيبقلا نم لوالا مسقلا ىا ) هلو حراشلا هيلا راشا

 ١ لباَش درفملا «درفم نعل ( هعفرب ةروك ذم تاذ نع ماهبالا عفرب ام)هنم لوالا

 | لباشام انهه هب دارملاو عوجملاو ىنثملا لبا و فاضم ا لباقبو اههبشو ةلمخا

 وهو خسنلا ضعب ىفو ( اههبشو ةلمما لباشام هب ىنعي) ريغال اههيشو ةلمخلا
 ا ( فاضملاو ) لضفتلا مساو ةهبسشملا ةفصإاو لوعفملا مساو لعافلا مسا

 | طرشإ هيلا فاضملاب متام هب دارملاو فاضلا هب ىنعي لوضصوملا ىلع وطعم

 | ىتلاتلا مسقلا نم ةااكاهناف ةيفاضالا ةسسنلا ال فاضملا ىف ماهبالا نوكي نا



 هت غ5

 نييقلاو لاخلاو تعنلا نيب قرف ىنحلا فو (فصو نع) ماهبالا عفر (ال) ظ

 دحاو لكعفرب ىا (ناعفري ) لاملاو تعللا ىا (امهناف لاخلاو تعنلانع) |
 نا الثم ( ففصولا ف ) تباثلا ماهبالا ىتعي ( عقاولا رسما ماهبالا ) امهنم

 عقوف لهاجلاو ملاعلاب افوصوم نوكي نا لمتحم لجر ىنءا> كلوق ىف الجر .
 فاصولا ىف عقاولا ماهبالا لاز ملاع لجر ىنءاح تلق املف هفصو ىف ماهبإلا

 ادام اجتينم دحاو 5 نال (تاذلاىف) عقاولا ماهبالا امهنم دحاو 0 ا

 ىلع الاد ناك امل زيمملاو اضيا مصولا وهو اهب ماقو تاذلا ىتامالا نسال وهو

 زيبقلا نا ىلا ةراشا ( كلذ قيقحنو ) حتفلاب زيمملا وهو تاذلا سفن نيس تاذلا |

 فاضصولا نع ”قتسملاماهب الا عفربام نا ىلإ و9 تاذ نع ”رقسملا ماهبالا عقرب ام وه

 تعنلاو تاذلا نعترقتسملا ماهبالا عفري ام زيبقلا ْنا قيقحت ىا ازيمت نوكيال
 ىا ( عضاولا نا) فحولا نع نكل اضبا رقتسملا ماهبالا ناعفرب لاخلاو

 نال ىلا ءانطظلا نوكسو اهرسكو ءارلا حتْشب (لطرلا عضو ) ظافلالا عضاو

 لظرلاو امرد نوتسو ناناموهو نونلا ديدشنو ميملاحتشب ( نم فصيل الثم )

 لطرلا عضو ىذلا ىنعملانا ىا ( هل عوضوملا نا كشالف ) اهرد نوثالثو ةئام

 نبعتف (نينمو نك ) نملا فصن نم ىا ( هنم رثك | وهامع) زيمتم ىنعملا كلذ (و)
 ماهبا الو) نيعم ىنعم وهو نملا فصن الا نوكيال هل لطرلا عضو ىذلا ىنعملانا
 سنج ىا ( هسنج ىا هتاذ ثمح نم الا) نملا تفصن هنال لطرلا ىنعم ىف ىا (هنف

 قييم ( ملعب ال هناف ) نوزوملل وه ىذلا ماهبالا هيف سيل ىنعي هل' عوضوملا
 ىضتقمب ىا ( عضولا بسح ) هنوك لاح لطرلا نسفن نم ىا (هنم ) لوعفملل

 لسعلا سنج نم)إ نئاكلطرلانم دارملاىا (هنا) لطر ىدنع لق اذا عوضوملا

 فطع (الاو) هسجو هناذ ىف ماهبالا لصغل تانوزوملا نم ( امهريغوا لخلا وا

 (هفصو ثيح نم ) الا لطرلا ىف ىا هيف ماهباالو ىنعي ثيح نم الا هلوق ىلع
 (لعيال ) ناشلاو لاخلا ىا ( هناف ) هعبر وا نملا فضن لطرلا نو لا وهو
 (هنا) لطر ىدنع وا لطر اذه لبق اذا ( عضولا بسح هنم ) لوعفملل ىنبم
 دارب هنا معي م لطر نالفل لبق اذا ىنعي ( ىموا ىدادغب ) لطرلا كلذ ىا

 © لطرلا ١)

 | ماهبالا عفر امهنم دحاو نكف ءىش ىف فصو ثور نايبلنال والا عضو ناب
 | سنج ”ىانمدهنا ناو مسالا سفن نع ماهبالا عفرل عضو زيسعلاو فض ولا نع

 ' نثاك لطرلا نا نابل انيز لطرو لجر ىف لقعلا ةفص نايبل لقاع لج رف وه |
 | تاذ نع هلوش فنصملا زرتحا ىنعي ( هب زرتحاو ) همالكانه ىلا تيزلاىف ١

 | لقالا وه ىذلاىنعملا نعىا (لقاوهامع زيمتم ) نم هصن وهو (نيعم ىنعم) هل

 ا! :ةسدسو ةسمخو نملا عبرك ىا ( عبرلاك) نملا فصن نم ىا (فىصتلا نم )
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 | (هنم قزج لكل) عوضوم (وا) كلذريغو رححلا اذه سرفلا اذهو مالغلا
 / مالغلل عوضومو لجرلل ةلثمالا هذه ىف عوضوم هناف ىكلا موهفملا نم ىا
 | (ىلكلاموهفملا اذهىف ماهبا الو ) كلذريغ ىلا رخآ عضوب سرفالو رخآ عضوي

 | وهو دحاو هنال هيف ماهبا ال وه وه ثيح نم هنال ىلك موهفم هنا ثيحنم
 ا دحاو ىف ) اضيا ماهبا (الو) ريغال دحاو عون ناسنالا نا امكهيلا راشملا

 | اهريغو مالغلاو لجرلاكه ل عوضوملا ىنكلا موهفملا تايئزج ىا ( هتاينزج نم
 ١ ىا ىاثلا ىلع (هل عوضوملا ددعت نم ) اذه طفلل ىا ( هلاشن امتا ماهبالا لب )

 ' (هيف لمعتسملا ) دعت نم هلاشن امنا ماهبالا (وا) ٌقزج لكل عوضوم هنا ىلع
 ' اددعتم هيف لمعتسا ام نوكي ذئب ىلك موهفمل عوضوم هنا ىلع ىا لوالا ىلع

 . (لجرلاب) ةراشالامسا فيصوت ىا (هفيصوتف) هل عوضوملا ددعت نم ماهبالا لصخل
 / لصاحلا ماهبالا ىنعي ( ماهبالا اذه عفري ) ماللاب فرعملاب افوصوم هلعج ىا
 | عفري ( ال ) ىناثلا ىلع ءاس هل عوضوملاوا لوالا ىلع ءانب هيف لمعتسملا ددعت نم

 ( نم هيف ماهبا ال هنال ( هل عوضوم هنا ثنح نم هل عوضوملاوف عقاولا ماهبالا) ظ
 | دوجومعي سدلوهو دوجولا دعب عفرلا نال: عفر ىتح اًهاس تفرع مكعضؤلا ثيح

 ١ كلذكح مهملا ةفصنعو ةيراجانّع تيأر وحن نع هب زرتحا مك ىا (اذكو) |

 / هللامسقا ( كلوق لثم ىف ) وه ىذلا ( نايلا فطع نع زارتحالاهن عش )
 | لكن اف ) فسوي وبا: بوقعي  ينءاح كلوق ىف هبكع ىفو ( رمع صقحاوب() |

 دحاو لكعضو دق ىنعي ( نيعم صخشل عوضوم رمعو صفح ىبا نم دحاو
 عوضوم امهنم دحاو لكن امعن و ةفينح ابا نا م( هنف ماهب اال ةنعم تاذل امهنم

 قاثلاىفو ةننك لوالاىفلوالا نا الاف سوب وباو بوقغي كلذك و ناعم صخشل
 صفحوبا كلذك ةينك ىناثلا فو ىحالطصا مع ل والاىف ىناثلان او ئحالطصا

 هل ىخالطا لع نمعو هنع ىلاعت هللا كر باطلا نب رمع نيم ٌوملارمأ ةننك"
 ىا (نكل) هل عوضوملاىف ددعتال هنال الامعتساالو اعضو ال امهيف ماهبا الف
 املار هنع ىلاعث هللا صر هاهتسشالا سل ن٠ نم( ريشا ربع ناكل )هنا 10

 | مقاولا ءاقْلا) صفحىبا ركذ دعب رمع رك ذب ىا (هركذب لاز) ةينكلا نود
 روهشم ريغ هنوك نم ىثانلا ءاقخلا لآز ىنعي ( راهتشالا مدعل صفح ىباىف

 ماهبا هيف سيل ذا رمع رك ذب ( ىتضولا ماهبالا) لوزي (ال) رمع راهتشا لثم
 ا راهتشالامدعنمالاًاشن ام ناكوا ماهبالا لب عفرب ىتح الامعتساالو اعضو
 هل عوضوملا رابتعاب لامعتسالا ىف اهنامتا لوالا مسقلا ىف ماهبالا نا ةثالثلا هذه نيب
 هبف لمعتسملا وا هل عوضوملا ددعت رابتعاب اضيا هِف اشن اتا ىناشلاىفو طقف |
 | عفري هلوقب قلعتم 6 تاذ نع ) مهفاف راهتشالا مدع نم ًاشنامتا ثلا أى فو |

 سس
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 | ىنملاف خسارلا تباثلا ىا ) لبقاذل و ”رقتسا نمل عاف مسا « رقتسملا ) ادوصقم

 ماهلالا لب ماهبا هيف سيل الثم نيرشع ناف عوضوملا ظفللا ف ال (هل عوضوملا
 هدنع لبق اذا هنال تادودعملا وهو نورمشع هل عضو ىذلا ىنعملا ىف الا نوكيال

 سدج نم هنأ لع امردلشاذاو تادودعملا نم سنج ”ىا نم هنأ 3 م نورشع

 ةلع ( رقتسملا ناف ) هلوق ( هل عوضوم هنا ثبح نم ) هريغ هيلع سفو مهاردلا
 ناكمسا نم لاح رو راو ناكلا ( ةغللا بسحب ناكّناو ) 1ا تباثلا ىا هلوقل

 ا ]او نكربخ (تاثلا) ماللا فرعم ريكا نال .لصفلا يمض: (وه)
 |0١) ىشنتع هوك لاح نكن او :نقتسملا راق ىا قوصألا دك انل تدنز واؤلاو
 كلذ ناك ءاوس ىا اقلطم ىنعملا كلذ نوك لاح ىا (ةلطم) تباثلا وه ىوغللا
 000 ا روك دما ى] ( قلطملا )نا آلا 21 (نكل):انلامعتسا وا انعضو ىبعملا
 ( وهو ) ىلامعتسالا لمش هنال قالطالاب لمعلا رذعتل (لماكلاىلا فرصتم )

 هلوش ىا ( هب زرتحاو ) ىلاممعَتسالا ماهبالا ال ( ىجضولا ) ماهنالا لماكلا ىا

 ددعت نم دلوت لب اعضو هيف ماهباال ثيح وقتسملا ريغلا ماهبالا ( نع ) رقتسملا
 هلوقنع ماهبالا عفرب ) ةفص (ةيراح هلوقناف ةيراح انبع تيأر وحن )هل عوضوملا |

 رقتسم ريغ ) انيعىف ماهبالا ىا ( هنكل ) الامعتسا لب اعضو اهيف نكي ل ىذلا ( انيع
 (لامعتسالا ىف) لصحو هنمدلوتىا (اشن لب)اعضو هبف ماهبا الذا ( عضولا بسحم ١

 سل هيف ماهب الانا ىنعي ( هل عوضوملا ددعت رابتعاب ) ظفللا كلذ لامعتسا ىنعي

 رخآ عضاو نموا هنم قفتا مث نيعم ىنعمل هعضو امنا عضاولا نال عضولا لصاب
 انيع تيار لاقف لمعتسملا هلمعتسا اذاف مثو مث نيعم رخا ىنعمل ظفللا كلذ عضي نا

 ىضراعلا كارتشالا لجال لمعتسا انعم ىا ىف, لمعتسملا نا عماسلل ماهب الا لصحم
 ماهبا هيف سيل هنا تفرع م ىبضولا ال ىضراعلا ماهب الا عفترا ةيراح لبق اذاف ١

 هل عوضوملا ددعت نع نفل ماهب الا نع هب زارتحالا عفو ةئىا( انك نحو

 ىنعي ( تامهبملا فاصوا نع زارتحالا) رقتسلا هلوَس ىا (هب عش ) كلذك
 ةراتلالا ءامبا نآل اًنضوال الامعتسا ةيي ةاهناف "تاراشالا ءانسا فاضوا نع
 الثم اذه ) ظفل (ناف ) ةأرملا هذهو ( لجرلا اذه وحن ) ىفراعملا ماسقا نم

 نوكيل نكل اذهب ةراشالل حلصيام ىنعي هيلا راشملا وهو ( ىلك موهفمل عوضوم اما
 ( هتايئزج ىف )اذه لامعتسا ىا ( هلامعتسا طرش ) الا موهفملا كلذل اعوضوم

 وهو ىلك موهفمل عوضوم وهو قطانلا ناويحلاك ىتكلا موهفملا تايثزج ىا
 ' ا رعاو لحرو وربعو ديز ىف ىف ةلاررج ف ةلامعتسا طرش“ناشنالا
 طربش, ةراشالل حلصي اموا هيلا اشم وهو ىلك موهفملل عوضوم اذه ظفل
 ا ١ (لحرلا اذه لم, ادهن هلا ترشاام ا نهَه وهو هتان زج ىف هلامعتسا

 ( مالغلا ) 17
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 ١ دبالو )«طسقلاب امتاقهلوَش تدك اف هللادهش ىهىتلا ةلملا نم مهشبلدعلاب ىا
 ١ ندقلا رع (نحلا دقنم و ةدك وملا لاخلا .٠ قدح نوح وق ىا (( 2
 | نوكت ىتلا ( ةيمسالا كلت دقع ٌنوك.نا) بجاؤلا دنقلا كلذىا (وهو) نيلوالا

 ١ دكؤملاةيمسالا ةلمخجا كرت نوكينا نم ىا (نيمسا نم ) اهن ومضمل ةدكّؤم لاخلا

 . (اهيف لمعلل ) امهنمدحاو لكحاصي ال ىا (ناحلصي ال ) نيمسا نملاحلاب اهن ومضم
 | لماعلا نا قيس امل هانعمالو ههشالو العف اهبف دننملا نوك,ال ناب لاخلا ىف ىا

 | نآملاىف لاثلاكةروكّذملا لماوعلا دحا الوا ادك وم ناك ءاوس ىا اقاطم لاخلا ىف

 ١ ةدكؤملا لاحلا لماع ىا ( اهلماع ناكل ) ديقلا كلذ بجن مناو ىا (الاو)
 | ارئاحوا ( اجاو)لماعلا كلذ فذح ىا( هفذح نوكي ف_كف) اظفل ( اروك دم )
 "ىو (طبقلاب امئاق دعاتش هللاوحت ) ف ١ ؟لقص وال رك ذلا, فوصوملا نال
 ١ فنصمللا ذخأي مل لوقا لاشلاب ديقلا اذه نع ىنتك ١ فنصملا نأكو خسنلا ضعب
 اذاتلا نال ءاتعموا ههشوا لغفلا ابيل غو هلاوق نم . هماهشال دنقلا اذه
 امو د« هانعموا لعف هش مسالا كلذن وكباهيف لمعي نا اهدحا حلصي نيمسا نم 390

 ' دعب هركذو زيبقلا ناب ىف عرش عرفلاو هيف لصالاوهامو لاحلا ناب نم غرف
 ةردقموا ةروك دم تاذلا نابل نيبغلا نإ ١١ نادلا ىف ناكرتشن انمهنآل لاخلا

 اسواق دز تاسط لثم, لاح 1زينع نق اما ضعب نالو ةفضلا نامل لاخلا

 ليفت ظفللاف اراصتخا اهدحا فذخ زوجنو نيئاس « زيبقلا» لاقف

 | رسكلاب زيمملا انهههب دارملاو هب صتخمب سماب هريغنع هتلصف اذا *ىثلا تزيم نم
 0 زيمي ملكتملا نا ىنعم ىلع حتفلا زوجمو ملكتملا دام نيم مسالا ىهاظ نا ىنعم ىلع

 ١ بحاص نوك ةقالعب ازاحم نوكي لوالا ىلعف سانجالا رئاس نم سنجلا اذه
 ىناثلاىلعو هبحاص ميكحلا نال جلا نارقلا وو ىلاعت هل 3 ازيم مالكلا اذه

 ١

 اذهوا ثتاقحلملا لم ئا'اذتملا فوذح ١ 9| ءريخ . قدح ادع اها ةقش

 «امإ) وه ىا فوذح ًادتبم ربخ عفربام هلوق نوكي نيهيجوتلا نيذه ىلعو نايس
 فراعملا ةلم نم لوصوملا نال ىذلا ىنعمب ةلوصوم امنا ديري (ىذلا مسالا ىا)
 حراشلا نا الا اضيا ةفوصوم نوكت نأ زوجيو ةركنلاب هرسفل افوصوم ناكولو

 مفر هلو ىا (هب زرتحاو) هتفصوا ام ةلص « ماهب الا عفر. )) لوالا ىلع رصتقا
 ىا ( ةيخنتلا مكح ىف هنم لدملاناف ) ةعبرالا هماسقاب ( لدبلانع) ماهالا

 ماسهبالا عفر سيل ) لدبلا ىا (وهف ) ىنعملا ف نيبلانم ةلازالا مكح ىف
 ( مهبم كرت ) لدبلا ىا ( وه لب )عفر ىتح ماهبا ءىشثىف سل هنال ( ؟ىشنع
 مهبم كرت لق اذلو ةيسسنلاو ةدارالاو دصقلاف كرب هنال هنم لدملاوهو

 ىنعي انعم ناك اذهلو ةسنلا ف دصو دارب هنال لدنلا وهو ( نيعم ةدازاو)

 مي | يي  جآآآ

 100 و

* 



1١ 

 ىحن ىنح نم مولعم عراضم لعف ( ىنحي ) هلوق ( ردش نا ىدنع ) لام اا اذه ىف

 | كوبا ديز وحن محرتيو محرو قفشي و ليم, ىا برض باب نم ىءرب ىىر لشم
 نال هنم لاح اهنال لعافلا ةئيه نايبل لاخلا نوكت اذه ىلعو (افوطع) ىح |
 لماعلا نيع امتاو لاخلا وذ وهو هيف نكتسا ام هلعاف مزال ىنحي وهو ردقملا لعفلا .

 ريدقتلا اذهف هريدقتىف موقلا فالتخال قباسلا لاثمللا نود لاثملا ذه ىف فوذحلا
 لماعلالب فذحالو هيفريدقتال جاحزلالاقو  هقحاريدّقتىنعي هبوميس نعىو سم

 اذه لوقا كباب ىمسم.ديز ىنعم ىف كوبا دي زف ىمسملاب هليواتل ةلما ريخ لالا ىف
 |0011| دم بالا ىف نال كن لم دير حملا ليواتلا لب مي ريغ ليوأتلا

 قكاوهو ف ىلاعت هلوقفف هناي رح قحلاوهو هيوبيس بهذم فنصملا هيلا بهذامو ٠
 نئالا هلثم لاشال هنالاعاحش ورمعاناو اداوج متاحانا لثف ىو نك مهيعم أمل اف دضف ظ

 ةعاجشلاب ورمعو دوجلاب متاح راهتشاكاهيلع لاحلا تلد ىتلا ةلصخلاب رهتشا |
 "000 ثد-ف لفالاق دل ةسرق كف ةلصللا كلت انمضتم,نبخلا زاصق.
 لماعلا فذح ناب نم غرفاملو :ىضرلاىف اذك ربخلا هنمضتال اداعاوا اراصتخا |

 جتحم مازاوج ف ذحلاناالا ف ذحلا ط رش ناب ىنعرش ابوجو وا ازاوج لالا ىف |
 لي سا اراوج قدا نالوا ةسرقلا افتك الوا هركذ ناو طرشلا ىلا |

 بوجو طرش ىا ) « اهطرشو ل لاقف فذحلا بوجو طرش ناب ىتتكا |
 نا ) هلوقب طرمشلا ىلع لا حصيل تافاضالاو فذحلا ردق ( اهلماع فذح |
 ىا)لاخلل طرششال اهيف لماعلا فذح بوجول طرشلوقلا اذهنال (ةررقهنوكت |

 هرارقىف ءىبشلا لعج وا ةيمدعب ةىم ركذلا رب رقتلا نال مزاللابريسفت اذه (ةدك وم

 ديز ة”وبالثم لعافلا ىلا فاضم ردصم 53( ةل نومضم )دك انلا ةمزانف ْ

 ىا (لماعلاك) ةلمما ءازجا ىا ( اهئازجا ضعب دكاؤي امع هب زرتحا ) لوعفملا ىلاو

 ه1 الع هوك نال(سابنل كانتسراو لاكن .هلوق ىف ). ئذلا لماعلا دكؤي 5
 لسرملان ودب نوكياللاسرالان ال اناسر اهلوق نم مهفالسرم ىاالوسر مالسلاو

 باطخلا فاكوهو لوعفملاب قاعتدقو ايسالرسكلاب لسرملان ودب نوكيال امحتفلاب |
 لاسرالل ادك أت نوكي اذه عمو لؤعفملا نم لاخوهف (الوسر ) هلوشب هدك أف
 ةيلعف تناكاذا امعهب زرتحا) 4 ةبمسا ) الصا ىالحال لب ( هفذح بحال هناف)
 ةلغف ةلمح نومضمل ةدك وم تناكاذا لاخلا ناف ( اهلماع فذح بجنال هناف |

 سمشلاو * نيد سفم ضرالاىناوثعتال و :ىلاعتهلوق لثم زوال لب اهلماعفذحملال
 ادعاق دعقاو اًئاقوو ايثاح ءىجح لاعب هلثمو## هماب تارخسم موجتلاو رمقلاو |

 لاح ) طسقلاب امئاَق ىا ( هنا طسقلاب امئاق ىلاعت هلوق ىف فاشكلا بحاص لاق 5 )
 طسقلاب مايقلا نال ةي آلا :« ةللادهش ف ىلاعت هلوقىف ( دهش لعافنم ةدكّؤم

 © ىا )
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 1 0 لالا ىذ ىف. .كلاب5ملا نع ذك لاملا نال نال |
 لاخلا ىذ نم مهفتاذلو الثم ةيفوطعلاكادوجوم اهحاص 0 لاقتنالا

 ظ ا ا الا اقةركذ
 | لاح اهتحاص نع :لقتتت اهنال ( ةلقتملا ) لالا ( الخ ) ردان هناالا كاوزلا |

 / (9) ةلقتنم تيمس اذلو هبحاص نع لقتتي ثيح الثم بوكر لاكادوجوم ةنوك
 اهنشاضولا بوسنملا تدلبا دقت اهم شرألا نآل ( لماعلل دق ةلقتملا ) لالا
 ( فالخب ) هلادنق نوكش لالا ىف لماعلا اوه ثدحلا كلذو اعاَشا وا ادانسا
 نود لاخلا بحاص ف ةيقلخلا ةئيهلا ناي اهنم ضرغلا نال ( ةدكؤملا ) لاخلا

 | امناو 6 افوطع كوبا ديز لثم ) ادبك ات نوكي امتا لب اديبقت نوكي الف ديبقتلا
 ةفوطعلا ةوبالا ند فظعلاب زعشيام ةونألا ف نال لماعلا قدح لجو
 ١ نطامل نالا 5" "لا اماعلاب حيرصتلا نع كوبا هلو ىنغتساف

 ناف ) راصتخالل امور ابوجو فذ لماعلل ةنيرق ناكح ةيفوطعلاب ارعشم
 0 1 و بالامادام هنملقتني ال هنبال بالا محرت ىنعي (بالانع لقتنتال ةيفوطعلا
 ناو ( سمالا ىلاغ ىف ) هنم لقتنتال كلذكف امم نءالا ناكاذاو نيح

 ظ الا تتم (اةقحا يا ) لئاتسالا لمد نامزالا ضعب ىف ةلقتنم |
 العال لاعسدلا قع دلخ ىلا نال عراشملا ةغيصب نوكي نأ ريسفتلا ىف .إ
 ْ برص باب نم ىتالث هدح و ملكتم عراضم هنا ىلع ءانس ( 5 ةزمهلا حته ) ) ىضمملا ظ

 ملكتم عراضم هنا ىلع ءانب ةزمهلا مضوا ىا ( اهمضوا ) قحب قح رش ”رفلثم

 لوالا ”رصي ”رصا لثم قحن قحا نم لاعفالا باب نم ىعابر هنا الا اضنا هدحو

 | (ناق لع ) لمالانم ىا(هنم ترض 1912 ىلع سالا تققحب نم ) دوتام
 لاا نوكي اذه لم نيقيلا”نيعك ن ؛يقبلا لع ىل لصح ثيح ةهبش ىل قس مل ىنعي

 اذان سالا تقمدنا نك ) دولا ىناشلا ( وا ) هنم الاح هنوكل لوعفملاةئيهل انيبم

 ىنعم امهن وك ىف امهنيب قرفال ثيح ىنعي (هنيعب ) اسبالم هنوك لاح قباسلا ( ىنعملا
 قمم لوالا ىتعي ( هتبثا ىنعم واإ) ةهبش هيف قس مو نيه ىلع هنم ترصو هتقحن
 ظ ةقالعب ىز راحلا هأآنعم اذهو 23600-- راضم لعف تش ٠١ تدب نم هتنئا

 | تققحم ىا ) ةبعم ةراعتسا ناوكي نا ىلعوا توشل باس ققحتلا نال ةيببسلا
 | لعف تبثا نم ( اهتنثاوا نيش ىلع ) كلابا هنوك نم ىا ( اهنم ترصو كل هتوبا:

 0 | تّرمصو كا هتولا تقفحت ىا ( كلذك لإ ١ ور ثنا ىا ءدحو لكم حراسشم

 | اقفش كل بالا نوك ل اح ىا ( افوطع ) ةهبش ىل قس مل ثيحب نيه ىلع اهنم
 | بحاص لاقو ) قبس دقو لومفملل نم لاخلا نوكب اهلك ءوجولا هع ىلعو
 | ردت نا زوج ىتلا ( تاريدقتلا قحا) ىكاكسلا' تنسو: بوقعي وبا ( حاتفملا



 هانعمىناثلابو قيقحلا هانعم لوالا ريسفتلاب ديرب رفسال ىا (هلءىهتملاوا رفسلاىف |
 ' هلا هينلا كد ليف نم نوكف هل نيس زفسلان ال ةينيسلا ةقالعن ىزاخلا

 , لثم ريسي راس نم سما (رسىا) «ايدهم ادشار )) ةيلوالا ةقالعبوا ببسملا
 لاح ةنيره ايدهم ادشار) ازاوج ىذح.. مث نيتكاسلا ءاقتلال هنيع طقس عسب عاب

 نكمأ امهم هسفنس دشارلا ادشار .دارملاو ءىهنتلاوا عورمشلاوذوهو( بطاخملا

 ىده هناك( ادشازل ةفصاما ايدهم هلوقو ) ةيادهلا نوددشرلا نكي اذ قيما

 ريخلانا الا هلافصو نوكي نا لصالاف لالا سحاص ىق.ةبادهلا هل تررقت هل |

 لماعلاو لوالاىف نكتساام هحاص نوكيف لوالا ىف نكتسملا ريمضلا نم الاح ىناثلا |

 ناكف (لاحدعبلاحوا) دشرلا وهو هيماقالل افصو ةيادهلا تاعج فصوب لا

 نوكيف ةعباتتم ىنمي ةفدارتم لاح اما اًئيشف اًئيش ريسلا دنعالا لصحتجل ةيادهلا
 لاخلا نوكينا نع ةرابع يهو ةلخادتم اماو ادحاو امهيلكف لماعلاو. لالاوذ

 هح وتلا لعو اروك دمىاثلاىفوافوذحم لوألا لماعلا نوكف لوالا لاخلا اضن |

 ( نمل اكار كلوقك ةيلاقم ) ةنيرق مايقل (وا) فوذحم امهيلك لماعف لوالا
 ىا) تنج فصوو لاح ”ىا ىلع ىا ( تئج فيك لوم ) لوقلاب قلعتم ماللا
 تحج فك هلوق وهو ققحلا ( لاؤلا ةنيرقب ) لعفلا فذح مث (ايكآر تئج
 بل! راد لوق) قفل لاؤسلا ةنبرش لاخلا لماع فدح نم ا (هنمو)

 معلا ةلمح نم نظلاال معبأوا نظيأ ىا مظع عمح ( هماظع عمجت نل نا ناسنالا |
 هماظع عمجم نل ناشلا ىا هنا ناسنالا ةيئزحلا ةقالعب معلا نع ازاجم نوكف

 ( نيرداق ) ىنتلا باجحاب هشتحم باجلا فرح ( ىلب ) ابار“ تراصف ةقزمتملا
 بسجن ا هلوق وهو ققحلا لاؤسلا ةنب رش ازاوج فوذحم اهلماعو لاح

 ماظعلا كلت عمجت لهاجلا اهيا من ىا ( نيرداق انهن لب آو نابنآلا

 اينادلل و اهئاحاو اهعج لع نيرداق اننوكا لاح انارت تراصو توئانتف ةقزمتملا
 دحاولا ةماقاب امظعت عملا ظفل دحاولا نع ريعتلاو زيزعب هللا ىلع كلذامو |

 الو باطخلا ىنال هيف نحن ايف م هعئتبامو ملكتلا ءاغلبلادنعفراعتم عما ماقم

 « ىف )ل ةنيرق مايقل ( لماعلا فذح ) 6 بخ و إل ىداوهلا ىف اذكةينغلا
 هلال هنا هللادهش 9يىلاعتهلوق ىفاك اهلك ىفال © ةدك ْوملا ١ ( لاوحالا ضعب )
 وهو قدح اهلماعنا عم ةدك وملاحامتاق نا « طسقلاب امنا لمدل وقىلا6# وهالا

 لاخلا ىا ىهو ) اهلك ىف ال اهضعب ىف لماعلا فذح بوجو نا ملعف دهش ظ

 انجاو لماعلا فذح ناكءاوسو الوا اهاماع فذخ ءاوس ىا ( اًقلطم ةدك ْوملا ظ

 (ادوجوم مادام اهحاص نع لقتنتال ىتلا ) اقلطمةدك و لالاخا ىا(ىه) اًراحوا |

 ؛« نال ) 00

-. 
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 نامز نراقيف اضام ناكناو ددحتلاو ثودحلا ىلع لاد هفس لعفاانال

 | ىا حراشلا لوشال دبالو فنصملا لو قلعتم ( تناك ءاوس ) هسفس لماعلا

 ظ وحن ) الاح عقوام ىلع ةلخاد ةظوفلم ن 57ناب ( ظفللا ف ) ( ةرهاظ ) دق ةظفل

 | نكر ردقووا همالغ لكردقو وا هدحو نيمضلاب ( همالغ_ كر دق ديز ىنءاح

 | ظفللا ىف ةفوذحم نوكت ناب ( ةيونم ) 6 ةردقم )ل دق ةظفل تناك وا )) ورم
 | ىلاعت هلوق وحن )قرف ريغ نم ظوفلملاك ىونملا ردقملازال ةينلا ف ةظوحلم
 | ترضح ةلمخ مهر ودص ( ترصخد# ىا مهرودص ترضخ ؟ءاجوا
 | عمجا واوب هنع ربعملا زرابلا ريمضلا وهو ؟ٌواح لعاف نم لح مهرودص
 أ مهرودص نوك لاح رافكلا واح ىا ةردقملا دق ةظفلب هدحو ريمضلاب

 | ببسملا ركذ لبق نم نوكف رصحلل بيس فوحلا نال ةفئاخ ىنتعي ةرصح ْ
 | هانءءو ةيلحللا ةقالعب ازا لوقعلا رودصلا نم دارملاو سبسلا ةداراو ظ

 أ هلثمو *ىتعامحنأ ىاهلددوب كنتدكنا لاحرد ارامث اهناشيادندما «ةيسرافلاب |

 تملا ىضاملا نوك ىا (اذهو ) ت دردقىاد#ت درانتعاضب هذه ىلاعت هلوق |

 [ ةيوتيس يأ ( امهناق دربملاو هيوسس تلك فالحب ) ستلما ردت دقي الاخ
 أ نالاسسنتماسن ةفوذحموا ةيونم ةردقم تناكءاوس (دق فذح ناز و الإ دريملاو
 / نوكينا الا رذآ هجو زاوج عم افوذحم ناكاذا هلريثأتال فرحلاو فرخدق

 | (مهرودص تر صح ىلاعتهلوق ل وأي هيوبيسف) روكّذع سبل انهو اظفل اروك ذم
 مهرودص ترصح اموش ( ماك مد 4 5 هده لعحجحو فوصوملا قدح

 | هسقنب موقال  ضرعو فصو رودصلا رصح عزال فوصوملا فذ ةنيرق
 ١ فوذحلا فوسوملا ىا (وهو)ف وذح ه.ماقام ناملع هيمو لحم هلرك ذي ملام و

 | نيعمتجم مهنوك لاح مراح وا ذئنيح ىنعملا نوكيف قتشملاب هليواتب ( لاخلا
 | ىنعي ( ةيناعد ةلمح ) هلوقلعج ىا ( هلع ) ل واي ( دربملاو ) مهب واق ةرصحنم
 عقو اذا (ىبنلا) ىضاملا( ىن)دق لوخذ ىا ( كلذ طرتشيل امك او) مهياع ءاعد

 | ٍباجالا وهو صقانم الب ىنعي ( عطاقالب ) ءافتنالا تقو نم (ىننلا را رمتسال) الاح

 ظ لاخلا ىف لماعلا نامزىا (لعفلا نامز) ىننلا (لمشيف) نامزالا بعوتس ىنلانال

 | هيف ةدئاف الب اليوطت نوكي ركذول ىتح هيلع دق ةظفل لوخد ىلا جاتح الف
 | فذح ناسىف عرش هف عرفلاوه امو لالا ف لصالا وهامناس نم غرفاملو *

 | وحن ثلاثلال امو ةانعموا ههيشوالعفلا لماعلا ناكءاوس ابوجوو ازاوج هلماع

 | ةثالثلالماوعلا لمشبل سنحلا مالب « لماعلا ف ذح زوجن ول لاقف انني لالهلا اذه

  هنيعتو هفذح ىلع ةلاد 6 ةنيرق مايقل ) ةلمجوا ادرفم ناكءاوس ( لاخلا ىف ) |

 2300 كف 6
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 لاقف نيب رصبلا دنع اريدقت و ا اظفل هيلع دق ظفل لوخد طارتشا نم الاح عقو اذا

 دق لوخد هيف طرتشيال هناف ( ىنلا ال ) الاح عقاولا © تبثملا ىذاملا ىف دبالو )
 نع لعفلا رودص ندح ىلىلا ءافتنالا نيح نه رمتس ىننلا نال الاح عقو اذا هبياع

 نامز لاخلا نامز نراقف لاخلا ىف لماع وه ىذلا لوعفملا ىلع هعوقو وا لعافلا

 ال0 رل1 نال اركششف بوك رلا مده وكن . بك رامالثم تاق اذاق:لعفلا
 الاح عقو اذا جاتحتالف لماعلا نامز لاخلا نامز نراقيف هدض نكي ملام نامزالا

 نامزإدق ةفد(ةب رقملا) ( دق 9(ةظفل لوخد)6 نم هلا ةب ”رقملا دق لوخدولا
 نا وهو (لاحلا )نامز (ىلا ) ةب ”رقملالوعف» هنال بصللاب الاح عقاولا ( ىخاملا
 (ةغل ) ةب رقملا هِلوَش قاعتم راخلا لوعفملا لع هعوقووا لعافلا نع لعفلا رودص

 ىضاملا نامز تب رقتل ةعوضوم دق ةلفل نال لعفلا هششىف ىتلا هيسنلا نع زيت

 بي رقتل لالا ىلع تلخد دق ةظفل ناف كر دق دب, ز ىنءاح لم لالا نامز ىلا

 نامز ىف نانوكف ءىحلا بوكرلا نراقيف دبز نع ءىحلا رودص نامز ىلا هنامز
 لوهجم ( لدبل الا عقاولا تبثملا ) لوخدلاب قلعتم ( ىخاملا ىلع ) دحاو
 عفرلا لحن ىف رورحملاو راجلاو دق ةظفل ىلا عجرب ريمضلا ( اهب ) لدي لدنم

 تبثملا ىضاملا نامز ىا (هنامز ) لديل هلو قلعتم ( برق ىلع ) هبان هنال
 ( لاخلا ىذنم ) هنامز برق هلوَشب قلعتم ( لعفلا رودص نامز ىلا ) الاح عقاولا
 ىذ ىلع لعفلا عوقو ىا ( هيلع هعوقو ) نامز ( وا ) العاف لاخلا وذ ناكاذا
 ىنعي ةيز وحن ةلالدو از و ةلالد ىا ( از وحن )هءالوعفم لاخلا وذ ناكاذا لاخلا
 ءزج ةلالدلا هذه نال ةثزحلا ةقالعب زاحم برقلا اذه ىلع دق ةظفل ةلالد
 الاح عقو اذا تنثملا ىضاملانم ؤداستملا نال ) اقلطم هنوكل ىوغللا اهانعم نم

 سايقلاب ىا ( ةيسنلاب وهامتا ) الاح عقاولا تيثملا ىخاملا ىنعم ىا (هيضم نا
 قءاح كلوق ىف بوك رلانامز ”ىغم نا الثم لاخلا كلذىف ( لهاعلا نامز ىلا ١)

 قباس بوكرلا نامز نا ىنعي هيف لماعلا ءىجلا نامز ىلا سايقلاب بكر دق ديز .
 سيل «ىجملا لب كلذك سيلو بوكحر الب ءىجلا نا هنم مهفبف ءىجلا نامز ىلع
 دق ةظفا ىا(هب رقت ىتح ) هيلع ( دق) لوخد ( نم دبالف ) بوكرلا عمالا
 نامز لاخلا نامز نراه ىا (هنراقبف ) ءىجلا نامزىملا ىا ( هيلا ١ بوكرلا نامز
 لماعلا نم اب رق نوكي نا الا الاح ىضاملا عقبالف امكح امهنامز دحتبف هيف لماعلا |
 ٌتنثْلا ىغاملاف ةمزال دق نوك ىا (اذهو هيلعدق لوخد. هءانورقم انامز .أ

 ىلع (دق لوخد نوبجوبال مهناف نيفوكلا بهذم فالخم ) سبتلم الاح عقاولا
 لب ( ةردقمالو ةرهاط ) اهنوجوب ال ىا الاح عفاو اذا تدمملا ىضاملا

 نيب رصبلا دنع ماهريغب الاح ىنملا ىضاملا نوعقوب اك دق ريغب الاح اهنوعقوب

 6( نال )

 ا
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 دقو ىنوذؤت ل 8 ىلاعتهلوقلثم واولا هلخديف دب ارتدصم عراضملا ناك اذاو |

 تانكسلاو تاكرملا ىف ( اظفل) تدثملا عراضملا ىا ( هتهباشمل ) ةبإ الا # نوملعت ١
 ىنغتسملا لعافلا مسال ) ددحتلاو ثودحلا ىف ىنعي ( ىنعمو ) هفورح ددعو ( |

 واولا نع) الاح عقواذا (١ ىريدقتلاواىظفالابا ىعالانالهدحو ريمضلاب ءافتك
 ةنب عونلا اذهو ( عرسي ديز ىنءاحوحت ) واولا نع ىنغي ةدرفملا لاخلا ىف 1

 تنجو عرسدت تنجو عرسي ديزىنءاج وحن ريمضلا عاونا رابتعاب ماسقا ةثالث
 ةلاخلا ( ةيمسالا ةلملا ) ريغ وه ىذلا (ئوسام ىا) « اهاوسامو إل عرسا |

 الاح ةعقاولا ( تدثملا ع راضملا ىلع ةلمتشملا ةيلعفلا) ةلمملا ( و ) اهعاوناو اهماسقاب
 ةفص ( ةلمتشملا ) ىوسامو هلوق ىف امل نايس ةلمح عمج ( لما نم ) هدحو ريمضلاب ١
 ىتنلاىضاملاوا تدملا ىضاملاوا ىننملإ عراضلا) ثالثلا لبا (ىلعر لحل (

 ١ امدحا دارفناريغ نم طب رلا ىف نيحاضم ىأ (اعم ) © ريمضلاو واولاب ) تلم

 ريغ نم هدحو ريمضلابوأ هدحو واولاب ىنعي « اهدحاب ) ستلم « وا هيف

 عاونالا نم دحاو لالقتسا ىا ( اهلالقتسا ةوق دعل ريمضلاب ءافتك الادنع ) فعض
 | افنموااتثم أضام ناكناو ددحتلاو ثودحلا ىلع لدن "لعق ذياوككل 4 هنالاثلا ْ

 ) ةلمحاىف ريمضلاب ءاقإ الاد اترعض ناك ) ةيمسالاك ١ ظ ةوقل هم لاح |ةيمسالا

 اعم ريمضلاو واولا عم اهنو كو اهعاونآ راشعاب ىنملا عراضملاف صا اهلالقتسا

 ةعبس ىنملا ىضاملاو 3 ىضاملانم دحاو لكانكو ماسقا ةعيس طتقف اهثدحابوا |
 | نورشعو هعر ,!ةيلاخلا ةيلعقلا ةلجللا ع ومجمف نورشعو دحا عومجم اف ماشا ٠١

 ءاوس ةلاحلا ةلمخا ىنعل عومجملا نوك انهلا ةيلاخلا ةنمسالا ةلجللا تمد ف

 | نم نكحو نيلفاغلا نم نكتالو ربددت امدق نإئالث و ةعبس ةيلعفوا ةيمسا تناك ١
 همالغ ملكش امو دبز ىنءاح وحن ) ةثالثلاهماسقاب (ىنمملا عراضملالاثف ) نيفصنملا ظ ( |

 ىنءاحوا) هدحو ريمضلاب ( همالغ ملكشام ديز ىنءاح وا) اعم ريمضلاو واولاب .|

 ةثالثلا هماسقاب (تبثملا ىضاملا) لاثم (و) هدحو واولاب ( ورمع ملكشبامو ديز '
 دق ديز قءاحوا ) اعم ريمضلاو واولاب ( همالع ج .خ دقو دبز ىءاح وحن ) اضيا |

 ىضاملا) لاثم ( و)( ورمعجرخدقو ديزىءاحوا )هدحو ريمضلاب ( همالغجرخ ١
 واولاب (همالغ جرخامو ديز ىتءاحوجن ) اضيا ةثالثلا هماسقاب الاح عقاولا ( ىنمما

 جرخامودبزىنءاحوا) هدحو ريمضلاب( همالغ جرخام ديز ىنءاحوا ) ريمضلاو
 دارغنالانمرثك اريمضلاو دقو واولا عامتجا نا معاد« هدحو واولاب ( ورم

 ٍنيمْصلاو واولا عامتجاىئاوبلا فو د قالا نينرالا وا ١ دارغنانمرثك
 هللعف و ةيمسأ ةلمح نوكي ىلا[ لاوحألا لام نم عرف املو *ىضرلا ىف دك ههنا

 | هيلا تبثملا ىضاملا جاتحام نايب ىف عرش طبررلا نم هيلا مه. تجاتحا ام ناب و
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 ريغلا ( ةلقتنملا لاطلاىف نوكي امنا ) لوالا عونلا فاكر خ الا نع اهدحا دارفنا الب ظ
 نملعيل عمجلل ةعوضوملاواولاب ردصت ناتضنققا اهلاقتناو اهدهحتل هنزل ةنارقتملا

 نأ ىنعي ( ةدكؤملا لا اىفاماو ) ةلقتسم رع اهلمق ام ةظبن سم ةلما نأ سمالال ”وا ١
 ىلي راخلا (واولا) انهبف ( زوج الف:) ةدك وم الا تناكاذا ةبمسالا ةلمخلا

 ةيمسالا ِةلماىف واولا زاوج مدعىنعي رصحلل هياع مدق زوحنالف هلو قلعتم ىف
 كش قطاوه) ناطتاءاتن ( لوقت ) اهتم دك وما ةنلاخلا ةلمخاب رمضحتم ةنلاخلا

 : و
 ىا (كلذو) هوجولادحا ىلع هكهيف بيرالباتكلا كلذ ملا :ىلاعت هلوقوحنو (هنف ا

 ش : . 7 5 _7ى 0 1 : 77 : ٠ سم لا وو ل

 فطعلل لصالاىفاهنوكل ( واولا نال ) عقاو ةدك و ملا لاخلا ىف واولا زاوج مدع || 0 ,س رى
 ىنعي اقلطم رسكلاو حتفلاب ( دك ؤملاو دك ٌوملاْ نب لخدتال ) ريغتلا ليلد وهو .|] 0 6

  قاثلا نال (امهنيب ) جازتمالاو ( لاصتالا ةدشل ) اهريغىفوا لالا ىف اناكءاوس 05 / كاك د انس

 ةاجا «وا) اهئاخلو اصعلا نيب هللختك امهنب لّصافلا للختف هسفنو لوالانيع

 6 فعض ىلع الطب رلا ىف ادرفنمهنوك لاح ىا (هدح و)(ريمضلاب لةستلم ةيمسالا
 مالكلاءادتب ا ىف ىا(ءادّشسالا ىف عش نا بحال ريمضلا نال) ريمضلابوا هلوَش قلعتم |

 طسوالاىفعّمدقو واولاكرمالا لوا نم طب رلا لعل دي ٍنئنيح و لوالا ىف عد قلب
 لبق نيهجولا نيذهلو ( سصعالا ل واى طبرلا ىلع لديالف ) رخ الاىف عشب دق لب

 ةوف هتلك وحن) بابللا دارطا فعضلا مزلتسيال لوالا هجولا ناكناو فعض ىلع
 ناو ىفىلا هلوقىف ملكتم ا ,ريمض طب ارلأف لعافلا ريمض نم الاح هتلعج نا( ىثىىلا |

 عجر هلوق هوحنو هوف هلوق ىف بئاغلا ريمض, طب ارلاف لوعفملا ريمض نم هتلعج

 هلاب رس رفعج ىلا سماع باام ليللا نانج الو لو د ىعاشلا لوقو ءدب ىلعهدوع |
 ماسقا ةئالث وهو لوالاىف اما ريمضلاف ( حصالا ىلع واولا نم دبالف )* قزم مل

 وه ديز ءاحو ا لا تلت وك ارو قع وجت ريمضلا عاونا ليتعا

 بك ارتئجو انا بك ار تئجوجت ماسقا ةثالئاضياوهو رخ .الاىفاماو بكار |
 تعجر لثم ماسقا ةثالثاضيا وهو طسوالاىف اماو وه نك ار ديز ءاحو تنا

 ةعيسف ةلمحاف ءدب ىلع هدوع دبر عجرو ءدب ىلع ةدوع ثعجرو ءدب ىلع ىدوع

 لع الا لتوا ىف هتاالد ىف واولاب ةك!رتشال ةوجولا ىوقا اهنم لوالاف ماسقا
 از 0 طسوم كلابثلاو رخ الاف هنوكل ظطارلا دعبل اهفعضا قاثلاو :طنرلا |

 «تبثملا عراضملا )'لعفلا 6 و ) امسق رمثع ةثالث ةيلاخلا ةيمسالا ةلمخلا عومجفف |
 طرتشي نكلو ( اثم اعراضم اهف لعفلا نوكي ىتلا ةيلاملا ةيلعفلا ةلمخا ىا)

 ' لاقتسالاو لاخلا ضقانتل اهوحنو نلو نيسلاك لاتسالا فرح نعاهةولخ اهنف |

 لوقو كبحاو تق.هلوقاماو ادرفنم ىا ( هدو ريمضلاب ) ( ةسنتلم)
 , مهنهرا اناو كبحااناو ريدقتبف * اكلام مهنهراو تون مهريفاظا تبشخاملو# ٠

 ( اذاد ) 00[
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 | تدي نأ (ةّئمسااما) ةيلاعا:(2. ريظا ١ و و هقح اواو هساوت ةلمت رم ترحل
 | ةيلعفلا) كلت (و) ربخللع وضوملعشب تئدب نا ( ةيلعفوا ) اريدشتو ا اظفل مساب
 | نوكي ( وا ) هتايثا ديرا عراضم لعشب تئدب ناب ( ام اعراضم اهلعف نوكي نا اما

 ' اهلعف نوكي نا (وا)هيفن ديرا اعراضم نوكي ناب (ايفنم اعراضم )اهلعف
 | ةلج عم ( لمس سمح ) ةروك ذملا ماسقالا ( هذهف ايفنم ايضام وا اتيثم ايضام)
 طيارلا ناسو اليصفت اهنا ىفعرش الاح عشت ةلمح هنثا نا ناس نم غرف امو دع

 / احابتحا دشا اهن وكل اهمدق ©« ةيمسالاف )) ةياصفتلاو ةيريسفتلا ءافلاب لاقف ايا
 | اهتسالو مسالا ىف ثحبلا نوكلو تانثلاو ماودلاىلع اهتلالدل طباارلا ةدايز ىلا
 | ةيمسالا ةلملا ىا) ةلعفلا ىالخم امماالا تسل ةدرفملا نال ةدرفملا لاسحلاب
 ' افوصوم ىعدتست ةفص ةيمسالان ا ىلاو ىجراخلا دهعلل ماللانا ىلا ريشي ( ةيلاخلا
 رورو راجلاةدكْؤ ملاح 6 اعم ))الاح تعقو اذا ( ريمضلاوواولابإل ( ةسيتلم )
 ' امهنوك لاح ىا فوذحلا ريخلل نيلوعف» امهن وكل ةفطاعلا واولا نم مهفت ةيعملاذا
 | ةيمسالا ةوقل ) ةحاصملا ىنعمىف ةيعملانآل لالقتسالاال طامترالا ىف نيحاصتم
 | مدعو لاقتنالاوهو لاخلا ل صا نع ةجراخو نيمسالا نم اهنك رتل ( لالقتسالا ىف
 ناك اذا ءىنثلا نال اضن ( ةوقلاة باغ يق اهف 'ةطبارلا نوكت نا تسانف ) ررقتلا

 امب هطبرتو لالقتسالا نع هجرخت ىتح ىوقا هيف ةطبارلا نوكت نا مزاي.ايوق
 نوكي نا اما هنال ريمضلا راتعاب ماسقا ةثالث عونلا اذهو اهرك وا اعوط هلبق
 انا (و بكار تناو تئج ) وحن اطاخم (و بك اراناو تّنج وحن ) املكتم
 امذقم رطاو ارخيؤم ادتملان وك نأ ٠29 6اك ار وهو دز قءاح) لك

 اهنال) ريغالدحاو مسق عونلا اذهو طبرلا ىف ةدرفن» اهنوك لاح ىا (اهدحو

 ةطبت سم ةلماناب سعالال وا ىف نذؤت واولا نال ( مالا واى طبرلا ىلع لدن

 قلطملا عمجللاهنالو مالكلا ل”واىن عت نا بجي اهنال اهسفن ةلقتسم ريغ اهلبق اهب
 ةالصلهيلعهل وق لثم) ةدرفنمواولاب ىا (اهب )لوعفملل ىنم(ىنتكاف ) عضولا لصاىف
 ١ ريغمدانوك لاح ىا(نيطلاو ءاملا نيب مدا و) ة”ومنلا ىل ىطعاىا (اسن تنك مال.سلاو

 ىضتَم مالكلا قوس ناعم بارتلاو ءاملانيب لش لو نيطلاو ءاملا نيب لاقامتاو قولخم
 | ريمضلاو واولاعاّمجانا ملعا و 14 رح رصعاىناراىناو# لثم ”ىل و ازاح ىلا ااهذ اذه

 ١ طب رلاىف اطابتحاىلوا امهعاّتجا نكل ةرثكلا ىف نابراقتم واولادارفناو ةيمسالا ىف

 نوكيفتاشلاو ماودلل نييضتقم نيمسانم اهبكرتل ةوقلا ةباغىف ةيمسالا نا قيسامل
 ستلم ةيلاحلا ةيمسالا ةلما ىف ( طب رلاىا اذهو) اًساطتيل ةوقلاةياغىف اضيا طباارلا

 (ريمضلاعم) ةيحاصمواولاب ىا(اهب) سيتلم(وا)ىناثلا عونلا فك( اهدحو واولاب)



 ةدرفملا لاخلا ناب نم غرف املو * لعفا نآملاف روكح ذملا لاثملاىف لاح لا ىف |
 عرش دارفالا ريحا ىف لصالانا أك دارفالا اهبف لصالانال لصالاوهام ىلع

 هءوخاو دارفالا ىف امهنيب ةقاطملا موزلل ( لالا ىذ نع ربخلا ةلزنع ) ىنعملاف |

 نالو هسقنب مئاق ريغ اضرع اهن وكل ( اهريغب ةطبتىم لاملاو ) هسفنب ىتتكيو

 (اهيحاص ىلا اهطب رتةطب ار نم ) ةدافالا ىف ةاقتسم اهن وكل ةلملا كلتل ىا(اهلدال

 ثيحب اهلقاع تقلعت لب لالقتسالا ىلع قتل ةلمخا ناب سمالال وا نم نذؤيل |

 مهي ع١ 1ع

 6 ةلمح )) ( لاخلا ىا) 6 نوكتو ١ لاقف عرفلا وهام ىلع ةلما لاخلا ناي ىف

 نا اك ىنعي ( تادرفملاك) ةفصلا ىا ( ةّئيهلا ىلع) ةلمخلا ىا ( اهتاالدا)
 كلت ىلع لدت ةامنعا كلذك اهمحاصل ةاداحلا ةئيهلا ىلع لد ةدرفملا لاوحالا
 لاحلا نومضم ناف ةلمح لاخلا نوك زوج ىضرلاىفو *اهلثم الاح عقتف ةئيهلا
 حضيف) درفملا نومصم نوكي اك ةلما نوي دم ديقلا نوكي نا حصيو هلماعل دبق

 لاخلا نالو الاح درفملا عّش نا حصي اك ىنعي ( اهلثم الاح ) ةلمما ىا ( تعقو نا
 0 06 ا : 3 3 ع 42 5 )0 0 - 57 2 0 3 ُ 85 20
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 سل نمعو لقعي نم اهرودصل ةقداص نوكت نا ةيربخلا ةلما ىف لصالا ىنعي
 (لالانال) امهلمتحم ربخلاو ربخ اهنال ةب داكن وكن نا لمتحمو بذكلا هناش نم

 ادلا 1| ادد هنوك و ظن رلل لالا ىذإ ]| ريمضلا موزلو هدضو رك ذئلاو

 ةوق ىف )هنم الاح لاخلا لعج ىا ( هيلع اهؤارجاو ) ري اكاهب وا ةطساواالب اما

 اهب مكحن ناحلصي ال ) ن آلا اهل ت ورثال ىتلا ( ةيئاشنالا ةلمجاو هيلعاهب مكحلا
 عرف “ىلا ءىثلا تابثاؤ اهسفن ىناهل تويثال اهنال العاف ناكناو (ءى ىلع
 عشت نا حصل الف اهرعغل تش فكف اهسفن ىف اهل توسل وو هسفن ىف هنوس

 ( ةدافالاف ةلقتسم ةلممجا تناكاملو ) هنع اربخ عقن نا حصيال اكءىبث نم الاح
 تطل زر كلذك تااكاذاو دسملاو هلاك كلل ىشتقملا دانبالا لعاهلامتشال
 هريغن قلعتلا ىضتشال ةدافالا ىف لقتسملا نال ( اهريغب ) قلعت عم ( اهطامترا

 دوصقملا اذهو لاحلا نومضم عوقو تقوب هلماع عوقو صيصخت لاخلاب دوصقملا

 اذاف ) اهبحاصب ةطبترم اهلعجو لالقتسالا نع ةاما حارخاب الا لصحلال
 اا تن دل] ةليبحو ةفداض نوكت نإ اش نم ىلا ةب ريكا( ةلخا تعقو

 ةطبارلا ىا ( هو ) لالقتسالا نع ةجرخم اضيا نوكتو ةيبنجا نوكتال ثيح
 ءرجن لاملا نال واولاب ةيلاخلا ةامخلا اوطيرامتاو ( واولاو ريمضلا ) نانا انهه
 ىتلاةامنا تر دصف طبر لضف ىلا رثك الاىف جيتحاف مالكلا مامت دعب ةلضف

 قاطملا عملا اهلصا ىتلا واولا ىنعا طبرلل عوضوم وهام لالقتسالا اهلصا

 6 تراص )ل
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 ءىشإ سيل مودعملاو ( مدعلاكناك ) امكح اظوفلم ل 0
 (اذه عمو )هيلا عجرب ريمصلا كلذ نإ راتتعاب نكل ةراشال مسا لضفملا راصف
 / (عمسي ناو لاش ناب ا ا ىراذلف مللي لما 0 "تملا ريمضلا نوك عم ىا
 5 اك نوكيل ( ادعاق هنم ائأَق نسحا ديز ) لوعفملل ىنم لعفلاو لضولل نا

 مسا ناب ىلوالا لام اوهو ى ٍنحالاب لصف عقو دق الا هحاص بنج نيالا |

 نا ادق ثمح 2 حر ,أ الف لاق اذلو هنهوهو هلومعمو لضفتلا |

 ةاداب لعفا ىف رخ آلا نع نثدحلانم دحاو لكي ملام انق ةهازكتل ديفملا ظ
 مزتلا هبنخي دحاو لك بوصنم لعجم ىتح نيثدح ىلع لدب امتاهريغو'هيبشتلا ١
 لضفااك ار دير ليقف هب حرصملا هحابص نحل ثدح لك 0 ظ

 ىلعوب اوهو (مهضعإ بهذو )ليضفتلا مسا ىلع امدقم ناك ناو الجار ورمع نم. |

 منا )ابهبف الخلان ال ىلوالا لالا ىف ىتعي ( اًرسسب ىف لماعلاّن ا ىلا )هعامتاو
 هنال ة راشالا مسا نه طبنتسملا لعفلا ىنعم لاخلا كلت ىف .لماعلا ىنعي ( ةراشالا
 هلومعم مدقت الف لمعلا ف هفعضل هِفق الماع لضفتلا لغفا نوكي نأ زوجال
 كا نافع ناك ناحل از ىا(أ وارن هنو 5 لاح هيلا ريشا كا) هيلع

 نيلالا ىف لماعلا قي رش مزاب نال ( حبك 0 سيل ) لعفلا ينعم ىتعي ةراثثالا مسا آ

 راتعاب هسفن ىلع ءىشلا ليضفتو ةهاركلا مزلتسي هنا الا ارتاح ناكناو اذهو |

 لخد. ال ارسسب ىف الماع ليضفتلا مسا نكي ملاذا هنال ةيطرلاوهو ةدحاو ةلاخ

 لطاب اذهو ةدحاو ةلاح ىف هيلع الضفمو اللضفم هسطر لا نوكتف ليضقتلا تحت

 ديت ذيل اف (ىباببلا رجلا ) | ٠ ( هيلا رانا توك دا نكمي هنال) |
 دوصقملانال كانك سل اذهو ةيرسلا لاح 507 ةراشالا ْ ١

 ( ةيرسبلا لاحم ) اهندسقت حصي الف ىنعِي ( ةراشالا ديقتتالف ) اقلطم ةراشالا |
 لاح ةراشالا تدئقتل ارسب ىف الماع ةراشالا مسا ن 'اك ولف هب دنقَس لماعلا نال

 هن رسسلا لاحق الا مالكلا اده لاهشال نا بجوف هةقاطم 0 لو هيرسبلا

 اطر هنم يطا ارسب اذه لاق نإ حصي هنأ ةرورشلاب معن نال كلذك سيلو

 لماعلا 5 نا بجوف هقلطم ة را آلا نوكت ىح 3 هب رمسلا ةلاح ريغ ىف

 ىنعملاو ( مسا ةراشالا مسا عقوم عقو ثيح حصب هنالق ) ليضفتلا مساهِف

 مسالا ةفص ةلمخا (هف هلامعا حصيال) ةراشالا ا مسا عش نا حصي
 هانم دش الو لعف هبش نكح مل ناب لالا ف كلذ كاما ضبال ىا
 عمجاو راما ل ىلع ءانعمو# 1 2 و] لغفلا اما: قستسال لماعلا قآل
 ةزامالا و | ماقم ىتلخت رمت ةماقاب (ابطر هنم بيطا ارسب ىتلخت رمتوحم)
 نع ادتلا ل ماما راح هنأ ١ 11 ذم, نبحا الخال كي: لكف
 نال »ا لعف هيل كوكل لْغُفلا هف: لماغلاو لعفلا يعم



 ا

 نوكيف هبحاص ىنعن هب قلعتام ىا ( ةقلعتم ) نيلاخلا نم ىا (امهنم لكى نا)

 بيطا ريمض نوكي نأ دعب الا ىنعي ( بيطاف ) هيلا راشملا ىا ( هرامضا دعب ) '
 ربتعا اذام ف الخ الضفمهنهيلا راشملان وكي الاذهربتعي ملاذاهنالهيلا اعجار هيف نكتسملا |

 الا ىا (هنكل) عج رملااذكفانهه لضفملاوهعجارلاو عجارلا مكح ذخأ, عج النا

 ةسنلاب ) هريغ ىف وا سطاىف رمضملاهبدارملاناكءاوساقلطم( رمضملان اك مل)ناشلانا :

 | هنال زرابلاٌرمضملاال نكتسملا اضيا رمضملابدارملاو (مدعلاك) اضيااتاطم ( رهظملاىلا
 نكي ملاملف نكسملااماو ةقبقحاظوفلم هنوك ىف رهظملاكنوكب ةقيقح اظوفلمهنوكل '
  ةراشالامساوهىذلا (رهظملا بقا ) مدعلاكن وكيلب رهظملاكنوكي ال ةقيقحاظوفلم ١
 | ةلصاف الب هدعب لاخلا عوقوو لاحاذ هن وك ىف بيطاىفىذلا رمضملاماقهىا (هماقم) |

 ]| هلوق نم موهفملا ( ةيبطرلاو ) ليضفتلا مسا ىف رمضملا ةقيقح هححاص نال. |

 همت ٠٠١ خس '

 ةيرمسلا امهيدحا ( نالاح ) رّلاىنعي اذهب هيلا راشملا انهه وهو (دحاو

 ىلوالا لاحلا ذا ( نيفاتخ) قاعتس قلعتم ( نيرابتعاب ) ةيبطرلا ىرخالاو
 | رابتعاب هب تقاعت اضيا ةيناثلالاخلاو ةيلضفالا راشعاب اذهب هنلا راشملاب تقاعت
 ااذأ تاوج ( مزايا ) رخ الا رابتعال الاخ اهدحا راستعا نوكف ةيلوضفملا

 , هيلا راشملاب تقلعت ) هبف ىلوالا لالا ىنعي ( ةب رسبلاو ) ةحوتفم هقلعتم ىف ماللا
 ىا (هنا ثيح نم ) هب ةئاقلا ةئيهلل ةيلبمو هنم الاح تلعج ىنعي .( اذهب
 (نككل ناو ) الضفم هلا راشملا نوك ىا (ةيئيْلا هذهو لضفم ) هب هيلاراشملا
 ا لاح ةلمحاو ولا راشملا قىا ( 4 ةرمم ) لضولل ناو كاجال واولا
 00000 تاك اهنا ( الإ ) هن هنلاراقملا ىلا تعم نع اهنوك لاح .ةثحلا ءانهو

/ 

 ظ اف | 0 رم للا نوكل رهظملا 1١ ناطا ىا( هبل نانا وش واف )

 ادي هلا راقملا ىا ( هن تقاعتا) روك دملا كاملا ىف ؛ةساثلا لاخلا ىه ىتلااسظر

 راشملا ىا ( هنا ثنح نم) نكل اضنا هب ةمئاقلا ةّئمهلل ةنمو هنم الاح تلغج ىنعي
 (وهو ) حراشلا لاق اذلو ةيلا عجار هنم ريمض نأ رابتعاب ( هيلع لضفم) هبلا
 هنم ريمض لالا ىا( هيل نا بجبف ) هيلا مجري هنال( هنمريمض) هيلع لضفملاىا
 لب نكتسملاك مدعلاك نكي مل ةقيقح ؛ظوفلم ناك امل ززاسلا ريمضلا نا انههو

 نوكيل رهظملا ىلإ نا بج اك لالا هيل نا بجو اذلو ىهاظلا مسالاك ناك

 ىلع لوالا لالا مدق اذه لجالو اضيا لصفلا زاح ناو هحاص بنج لاخلا
 عجارلا (نكتسملاريمضلا امأو ىضرلا لاق) 10 | هقح ناك ناو تفعل هلماع
 ريمضلا'ىا ( هناف ) ببطا وه ىذلا ليضفتلا مسا ىف ينعي ( لعفا ىن ) اذهظفل ىلا

 نيغ قيسس دق لاح ةلمعاو لصولل ناو لاحلل واولا ( ناكناو )هيف نكتسمملا
 ىا ( رهظي ملال ) ريمضلا كلذ نا الا ىا ( هنكل) ةقيقحلا ىف (الضفم ) ةم
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 حابطر هنمإل ليضفن مسا 6 بيطا ال شرت ةيسرافلابةلوعفنز و ىلع (ةضومح هيف أ
 ' ركا ىا عفنا ارسن هنوك لاح اذه ىنعملاو ( ةفرص ةوالح هيف اموهو )
 ظ ةيناثلاو علط اهيلوا بتارم تس هل رقلاو اطر هناك لاح هينسفت نوه ىا هم اعقل

 ظ ةامهمءاح هرخآو ماللاو ةدحوملا ءابلا حتشب حلب ةثلاثلا و ةمحعملا ءاخلا حتفب لالخ
 | ىلاعت هلوق وحنو رمت ةسداسلاو ةلمهملا ءارلا مضب ب 1

 ' ( نيدماح امهنوك عم )ابطرو ارسب ىا ( امهف) هب آلا هيةيا مكلهللا ةقان هذهوت
 طر ةسماختاو رنس ةعبارلاو

 | سرف نزو ىلع لبقو لفق نزو ىلعلوالا نادماح نامسا امهنال نيقتشم ريغ ىنعي

 ْ فا ةوك عم لح ذيع م0007( الا ) درص نزلو لع قاتل

 ىلع نيلاد ناكاذاو ردا ةوالطلا هو ( ةيبطرلا ) هفص ىلع ىناثلا ( و )
 رسبلا لي وات ىلا ةجاح الف ) نيدماح امهن وك عم لاخلا ىذ عم ةمئاقلا ةئيهلا
 ' ةقالعب .ايلقع ازاح داسسالا نوكي لولا لعو اهحتف و .نيسلا رسكب ( رسملا
 | ىلع قلطا اذاو رمكلاب ريسم لختلا نال. لختلا ةفص رسثكلاب هنال ةيلقعلا
 ْ م هنال ةققح نوكي ىناثلا لَعَو هقفدحال ازاحم اقالطالا نركب اهل

 ريك ب رملاب بطرلا ) لي وأت ىلا اضيا ةجاحال ( و) اهيلع ام ةفص

 00 قى رس هيلعام راض اذا لختلا رمسا نم دوام لوألا اضف

 / ةقيقح رطبا ةشام اذ راص ىآ لجرلا ىثما لم ةروريصلل انهه لعفا

 1 لم يناثلا ( و.) متفلاب رسل ”ةيلعامو رسكلاب ارسنم لحيلا نول
 7 حتفلاو رسكلاو دانسالا ىف لوالاكاذهف ( ابطر هيلع ام راص اذا بطرا)

 اقتشم ناكءاوس قملا وهن الاح عشب نأ مب ةئيغ ىلع لدام ئا قا وهو ىضرلا

 هذهماقم ماقاملكو ةئهلا نيسملاوه: لاخلا نال فلكتلا اذه ىلا ةجاجالف هريغوا

 قتشملاب هلو تفلكت ىلا "ةجاخ الفل 1 مات واطلاق قبو لا
 ( بيطا ) ىناثلا لاما ىف ىنعي (ابطر ىف لماعلاو )الاخ قتشملا ريغ عقو اذا

 اذاو لعفلا لاا ىف لماعلا نال لعفلا هبشي ام ةلمج نم وهو ليضفتلا مس | هنال

 لماملا ا ( ةيلا قاغتاب) قيس( 1١ لقلت هيف لماما نوكي جو ١
 مهنم دحال فالخ هف ل ثيحم مهفافناب لضفتلا مسا قاتلا لاخلا

 ىناثلا ىف لماعلا هنا م ليضفتلا مسا لاخلا ىنعي (اضيا ارمس ىف ) لماعلا( و)
 هفعض عم ليضفتلا مسا ىلع ) لوالا لاخلا ىنعي ( آريس مدهتو نققحلا دنع )

 ايدك دفا ١ ناو سلا مسا ىلع لاحلا ميدقت زوي هنال ( لمعلا ىف
 اندنوكل ليضقْلا عما ةوقل وا اذه ذك بر اج يلع ف رظلا ”دقتو فرظلاب لاحلل

 | يب قلعت قلت نان مدقنا ذاوج وو اب هبل كح خب هسعللو للا
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 | (مهضعب) باحا (و) غالبلا الاكبلعامو باوثلا رلط ىلع ا تو هيفا ”دحم ىصاعملاو

 فوذحم ( ردصل ةفص ) ةفاكل عجم ىغا بال ١ قلتم (اهلسع و فاقكلا وهيب

 ىنملاو ديك ًاتلاردصملا نوكيف ةيلاخلا ىلع ال ةيردصملا ىلعايوصنم ةفاكن وكي ذئنيْخ
 ةئاحو ىصاعملاوكرمشلا نع سانللةعنام(ةفاك ةلاسرا ىا)ةفاك الا دما, كانلسرا امو

 ءوضلا ىثحت وهو (مهضعب) باحا (و) مهل ةلماش ةماعوا باوثلا بلط ىبع مهل
 اما ( ةيفاعلاو ةبذاكلاك ) لعافلا مسا نزو ىلع (اردصم) ةفاك لعجب ىا ( العب )

 ا الو لاو دل لوتس هلا رسم ةفاكن وكشف فاقلاب وا ءافلاب

 نوكتف ةثالثلاة ب وجال ا ىلع اهب ةقاعتم سانال هلوقىف ماللاو مهثحتو سانلا فكتل الا
 اما ( فسعت و فلكت ) ةثالثلا ةبوجالا نم دحاو لك ىا (لكلاو)اوغل افرظ |
 اهركلا ىتح عوقولا ةمولعم ريغ لعافلا ىف ةغلابما ءان نالف الكت لوالا نوك

 ديدس ريغ ةفاشلاو ةفاكلاب داهشتسا ل | ف لاعفمو ليد 1 ريغ ىف ضعبلا

 اماو فوصوملارب دقت ىلا ةجاحال هنالف انلكت قاثلان وك اماو فوض وم ركب ةنإلل ١
 نالف افسعت عبارلا نوك اماو مواعم ريغ ردصم تالا هنالفافلكت ثلاثلا نوك

 لدام لكو ) نيدلا اضع هلاق اذك اعبمج ىتعمي ةيلاحلا ةمزال ةفاضمريغ ةفاك
 مساو لعافلا مساك (اقتشم ) ةئيهلا ىلع (لادلا ناكءاوس ةفص ىا) 6( ةئره ىلع
 « عشنا حص ) رغغلاب مكاق ورام دافتس (ادماحوا) ههبشملا هفصلاو لوعفملا

 ةانهلا ع لاذلا ( دماملالةوأب نا زيغ نمز ( الات إل ةنهلا ىلع كلادلا كلذ
 داربانم دارملاىا (لاخلانم دوصقملانال) !سهاظ ةيسنلاىنعم لصحسل (قتشملاب)

 وا لعفاا هنع ردص نيح لاخلا بح اص اهياع ىتلا ةفصلا ىا ( ةئيهلا ناس ) لالا

 وه ا دماحلاب ىا (هب لصاح ) ةئيهلا نايب وه ىذلا دوصقملا ىا (وهو) هيلع عقو ٠
 00 0 ]| اييعودو فاضا ايوتسا دوركتملا ىاايوتسا اذاف قتشملاب صاح

 الا> ةفصلاو ُةّندهلا ىلع لدام عوقو زيوجنوهو' فنصملا بهذم ىا (اذهو) ةقرغت

 اوط رش ثيح ةاحنلاروهمح ىلع ةدرإ قدغملا ا يعل واتبع نم راع و)اقتشم 0

 اددو| رح لاو لاطا أل اقتشنم لاخلا نول نا: اوطرش ىا ( لاا قاقتنما
 ' 11 ل رات ىف اوفلكت و9 اههنكح ىف اما و قتشملا ىنعمف وا ناقتشم اهو
 زيوجت عم ىا (اذهعمو) ةقفتم ةدرطم لا وست ركل (قفملا) الاح ف 000
 (قاقتشالا لاجلاو بلغالا نا كش الف ) ليواةريغ نم الاح دماحلا عوقو
 معقوامو ناقتشم اهو ةفصوا ربخ ىنعملا ىف لاخلا نا قبس مل اقتشم نوكي نا ىا

 ( مهلوق ىف ابطرو ارس) 6 لثم ) ةقفتم لاخلا ماسقا نوكتل هبل 4 قةشمربغ
 لثم ةربس هدحاو نيسلا نوكسو ءابلا مضب 6 ارسب اذه ) برعلا لوق ىا

 قل ا«ؤرستلا ىا ( وهو ) ءاتلاب هدحاو نيب و هني قرش امث وه ىنعي ةلعفو لعف

 أ

 (هفز



 هب لوعفملا ىلا ايدعتم مزاللا لعفلا لعجل ىنعي (لعفلل) هواي تقدح لعفتلا بأن ند

 نع ةيدنجا تناكف مسالا صاوخ نم اهنال ىنعم الو ىهاظ وهو اظفل ال همام

 ( دنهب ةكار تبهذ تلق اذاف ) هفو رح ةلمح نم تناكهن تقاعت و لعفلا لومعم
 (ادنه ةكار تبهذا تلق كن اككف ) ىرحلاب رو رجلا لاخلا ىذ ىلع لالا ميدقتس

 بوصنملا لاحلا ىذ ىلع ميدقتلاز وج امكف بوصنملا اهبحاص ىلع اهميدقتس

 مدقتب لاحلاو بوصنملب (ارورحم سبل ةقيقملا بنحب )هنا الا ىهاظلا بسحب
 وهو ةاحنلا ضعب, ىا ( مهضعإ باحاو) انهه كلذكف نروصتملا لاحلا ىذ ىلع

 مدقتى لع نييفوكلالالدتسا نع ىا ( لالدتسالا اذه نع ) جاحزلاو ىدنهلا
 ةفاك) باحاو ِهلَوَش قلعتم ( لعجي) ةب الإ هذهب رورحللا لاخلا ىذ ىلع لالا

 | اًقباس ةروكذملا ةلعلل مدقتب الو هلوش قلعتم < حصالا ىلع ٠ لاق فنصملا دنع
 | (زاوحلا) نييرصبلا ضع و نويفوكلا مهو ةاحنلاضعب ىا ( مهضعب نع لقنو )
 | ىلاعت هلوَش الالدتسا) فرحلاب رورحلا اهبحاص ىلع لاخلا ميدقت زاوج ىا

 | كانلسرا.الا ءاشالا نماعوشل كانانلا | انو ىا,6 نانا ةفاك الا كانتسرا امو

 | نيصوصخمريغ مهيلا السمو الوسر كموق ىف نيعمتجم مهنوك لاح سانل
 | اءانمو كلذك تشل ثنو موس أل مح مهضعب ناكث يح ةشاطلا ءابنالاك

 | ىلاعزد ركم ناتسدا' يارد 027 ميداتس رفن «ةسرافلاب اويهذام لع
 | نيب قرفلا لعلو ) * ميداتسرف نابمدا همه ىار زا ىنعي همه نايمدا ندوبو

 | ىلع اهعدقت ةيرصبلا ضغبو نويفوكلا زوج ثبح ( ةفاضالاو رحلا فرح
 ١ رورجلا ىلع اهميدقت نير فلا نم دحا زوج و رحل ف رحب رورحملا اهيحاص

 ظ ى دعب ى دع نم لعاف مسا ( "دعم رحلا فرح نا) همدع ىلع اوقشا لب ةفاضالاب

 ١ فيعضتلاو لعفلا] توا ىف تددز اذا ةزمهلا نا م ىنعي ( فيعضتلاو ةزمهلاك١)

 | ىعابرلاىلا لّقتاذا مزاللا لعفلا نا اكوا ايدعتم لعفلا كلذ نوكي لعفلا نيع ىف

 كلك ه. لوصفملا ىلا ادعم ن وكي هل ٠ قييععضتلاو هلاك ف ءارمملا ةدا
 | فرح ىا (هن اكف )هيلا ايدعتم لعفلا لعحن لوعفملا ىلع تلخد اذا رخلا فورح
 | لعفلا مات نم فيعضتلاد ةزمهلا نا 5 ( هفو رح ضعب و لعفلا مات نم ) رجلا

 | وم تيس اينهناال ايش“ لعفلا ف رول ثيح ةفاضالا فال هفو رح ضع و

 | ىلع تلخد املاهناالا اضيا هصاوخ نم تناكناو را فورحو ةيلكلاب لعفلا

 ١ ارورحم ناكناو رحلا فرح ( رورح لاف ) ههبشي اهفز وج كلذك لاثملا اذه ىف ,

 ( ةغلاسملل ) ةفاكىف (ءاتلاو ) هب لوعفملا ةّئره اننسم لعفلاب لصتملا ( فاكلا نم الاح

 ' كاناسرا امو ىنعملاو ةباسن و ةمالع ءاتكث دن اتللال ثحلاو غيلبتلاو عنملاو رجزلا ف
 ١ كرشلانع مهل ارجازو سانلل اعنام كنوك لاح الا ءايشالا نم ءىشب اسبالم دم اي



 (اهمددقت نوعنم ) هنف اماما هنوكل نفلا اذهىف ادوصقم صوصخما نوكل صاخلا
 ( ةروك ذملا ةلعلا ) ف رحلاب رو رجلا لاخلا ىذ ىلع ىا ( هيلع ) لالا ميدقت ىا |

 ١ قافتاب ىا ( اقافتا هيلع لاخلا مدقتب مل ) حرسشلا ف ىت الالاثملاكالوا هافينح

 ىا ( كلذو ديز ةب راض بايثلا نع ادرج ىتتءاح وحن ). نيفوكلاو نييرصبلا |
 هنال ( عبات لالا نال ) عقاو ةفاضالاب رو رجلا لاحلا ىذ ىلع لاحلا مدقت مدع ظ

 اذ نال دوج ولا ىف ( لاخلا ىذل عرفو ) هحاصب الا موَشال ررقتم نيغ ضرع

 ىلع مدقتالا هيلا فادضملاو) هب موشو هنم ردصل لاا مال وا دج وب لايك ظ

 ىدنهلا ف و.«نونلاوا نيوتتلا وهو فاضملا ىلع مدقشالا امماقم هماقل ( فاضملا |

 عباتلا عوقو مزل هلق عقو ناو لصفلا مزل راحلا دعب عقو ناف همدقت نا هنال
 لاخلا وذ ( ناكناو ) ىهتنا (اضيا هعبات مدقت الف ) عوبتملا عوقو زوجال ثيح |

 (فالخ )هب رورجما هبحاص ىلع لالا ميدقت ىا (هيفف رحلا فرحب ارورجت)

 ه0 1.

 ( هتاعج اذا اما وآل قبس ام ههشوا لعفلاف لخادلب ( ىونعملا لماعلا ىف الخاد
 ظوفلملا لعفلا لالا ىف لماعلا نوكي ىت> ( ىتونعملا لماعلا ف الخاد) فرظلا فا

 ظدوفلملا لعفلا اهنف لماعلا نوكف لعفلا ىنعموا اضيا ظوفلملا ههشوا

 نم ىا ( مهمالكنم ) طقف ( ىهاظلاوه ) ءىش ىنا (5) هانعموا كاذك ههبشوا
 '" لمادلا ل نم ىلا نوكف اضيا ءاوش نك دافتسم لماعلا نال ةاحتلا مالك
 ' ىونعملا لماعلا ىلع مدقتب فرظلانأ وهو ( ىناثلا لاّتحالا وه دارملاف ) ىونعملا
 لوس ناو ىونعملا لماعلا نم هؤانثتسا ذئايح قئاللا نال ( ربغال ) لاخلا فالخ

 لاخلا نا اذه نم ملف مدقت هناف فرظلا الا ىونعملا لماعلا ىلع مدقتسال لاحخلانا

 مدقشت ناس نم غرفاملو «اًردقموا ناك اظوفلم ههش وا لعفلا هلماع ىلع مدقسإ

 لاحلا مدقت ناب ىف عرش اليصفتو الاما هيلع همدقت مدعو هلماعىلع لاخلا

 (ىونعملا لماعلا ىلع لاا مدقتبال م ) 4« و ) لاقف هيلع همدقت مدعو هنحاص ىلع

 © ال )مدقتسال كهلوقل دك ات(كلذك ) ههبشو لعفلانم هريغ ىلع مدقتبو
 ' بوضنملاواعوفرملا لاا ىذىلعمدقتب ومرور جاإ) (لاخلا ىذ) 6 ىلعإل ( مدقت)
 ' ىملاىف امها قس ان ادخل لع رااللا يدقتك هنال ا[ وا 1راوخ

 ا( را فرحوا ةفاضالاب ازورحن ناكءاوس امهمكح ادَحاف ربخو ًادتسم
 . 7 لاخلا وذ (ناكناف ) ميمعتلاب الا نوكيال وهو لامكلا ىلا فرضنم قلطملا نال
 ' مههاربا ةلم عبناو *ىلاعت هل وق لثم ةضحم ةفاضالا تناكءاوس (ةفاضالاب ارورحم)

 ىلع ماعلا فطع ( ةيرصبلا رثك او هيوبيسف ) نيئفوكلاو نييرهعبلا ني

 اهدهن الف اهتف دق ةفاضالاب رورج لا اهنحاص ىلع اهمدقت زاوج مدع ىف
 راتخاوه ةنوكل ىا ( اذهلف فضملا دنع راتخنا) هيلع اهعيدقت عنم ىا (وهو)

 : دنع



 ه1 ا
 فورظملاوا رادلا ىف امئاق ديز وحن ىفرظلا ىلع مدق ءاوس ىا اقلطم ىا (اضنا |

 ظ ( لمعلا ف فرظلا فعض ىلا ارظن) هدنع ْز ,اح ريغ امالكف رادلاىف ديز امئاق وحن

 | قتشم ىعاةنال و هلثم نوط ال < نخ * ماقم مكاقلا نال لعفلا نع هتباينا لمعي اما هنال

 ١ افلاخم ( شفخالا هز وجور اضيا هف فيعض وهو ضعبلا دنع مسالاب ردقم هنالو

 نانلتا رخال مال( كلل ىلع ًادتملا مدقت طرشب,) الا هز وحال نكل هيوسسل
 أ وه يذلا هلماع نع لاما رخأت هنأكف هلا عجار هبحاص ىذلا ادتنملا نع
 ١ هتبابنل هنال ىوق لماع فرظلا نا اضيأ ههذم ىلع ءاسو اضيا همحاص ىف لماع

 | ءانشالا ذحأ ىلع داتعا الب هدتع | 21 نأ راح ىح هيكج دخا لعفلا نع
 | فرظلا لعاف هيف ديزف دز رادلاىف وحن اضيا نييفوكلا بهذم وه اك ةتسلا

 صاخلاىف لمعنال ف رن ال ةوشسو نايرصملا دنعو مهدنع

 لاحلا نع يملا خا عم اماق رادلاىف امتاق ديز وحن ) و دامعا الب مهدنع

 ١ لاحلا مدقت عنم ىف ىا ( عنملا ىف هيودس قفاو) ذئنح شفخالا ىا ( هناف

 ا امدقمو|امتاق'رادلا ىف دنز لئم ادا نعارخ وم ناك ءاوس ىف رظلا ةلماع لع

 لماعلا كلذ ىلع لالا ميدقت ( زوجي الف ) اكاق ديز رادلاىف وحن هياع

 / الو ) لثم امدقموا ( رادلاف ديز امثاق)  لثم ارخؤم فرظلا ناك ءاوس
 ١ دنعام فعض هيف ىذلا هلماع ىلع لاحلا مدقتل ( اقافتا ديز رادلا ىنامئاق
 ' لثمىف اقافتا زوجو هنع ايثان ناكناو لعفلا بكرت نم سل هنال اضيا شفخالا
 | هلوق ىلع فوطعم ( لمتحنو ) روك ذملا مدقتلا هبف سيل هنال دءز امئاق رادلا ىف

 | لوك دملا مؤلكتلا عم ىا (ءاعم نو 1و لمتحم اذه لطف قا[ لقتال ناسا نإ
 ١ ةلمْحاو لضولل ناو لاحلل واولا ( فرظلا اهباشم ناكزاو لاخلا نا ) اًماس

 | ىنعم نم )لاخلا ىف ىا (هقامل) 1 خال اهباشم هن وك لاخ لاثخا نا ىعي لاح

 نكل ىنعمب (الا ) فرظظلا لالا ةهباسشمل ليلعت وهو امل هلوق ىفام نايس ( ةبف رظلا
 | ىلعمدقتب فرظلانأ) وهو رخاهجو نم قرف فرظلاو لاخلا نيب ىا امهنب
 ١ مذلكلا ىوفنم اعبنتسم ايونعم فرظلاىف لماعلا ناكاذا ىنعي ( ىونعملا هلماع
 ةعمجا مون ديز وحن أدتبملا دعب ناك اوس ههبشوا لعفلا هلماع ىلع هميدقت روح

 | نات ىنوهموب لك قي ىلاعت هلوقك هلمقوا ةعملا موب ك0 ديز ريدقت ىف كدنغ

 ظ ءرشاةلزأو لكلا 1 بابنم اذه موب لكن أشىف ىلاعت هللا ىا وه رب دشتىف

 | كلأ ناكم ىف بوث كل موب لكأ كلوق لثمو ةليلق تناكناو ةعاس لكىف ىنعي
 | هيلا تاقولخلا ةجاح مومعل ( فرظلاىف ) ةاحنلا ىا (مهعسوتل ) موب. لكبوث
 ىونعملا اهلماع ىلع ىا ( هيلع مدقتسال لاخلاو ) لاخلا فالخ هنع اهك اكفنا مدعو
 فرظلا نكي مل اذا) نئاك نيلاّتحالا ىلع مالكلا اذه نوك ىا (اذه) تف رع ا |



 2 1.4 رت

 اطلت وراق اعاق ير )اهل هب لوجفت هنال لو دما (لثم )ز واخ تكاتف ا

 هيف لماعلا ناف بكرتلا اذه ريغىف « ىونعملا لماعلا ىلع ال لاخلا مدقتبال ىنعي
 ىلع لاخلا ميدقت زوج ىنعي هيلع لاخلا مدق هيشتلا فرح نم دافتسم ىونعم

 ديز لاش ناب ىا ةرامعلاب ني زيمتم رغ نيثدح ىلع لد كيلا روق ىونعملا لماعلا

 نيمواعم رغامهلا آلآ هب هبسشملاب امئاق اثدح هيف نا ىلع لذ هيبشتلا نافا ورمعك

 هناف رخ آلاب قاعتبال لاح امهنم لكب قاعتب ناب ةفص دعب نيثدح هلوقل ةفص نيفلتخم
 لماعلا ىلع مدقتلا مزل ناو هيل ىا هحانص ثدح لك قلعتم ىلب نا بجن

 نينعم نيثدح ىلع اهتغصب لخدتال هييشتلا فاك ناالاىضرلاىفو # فيعضلا

 00 0 هلا كاتع نأ و رمثك ديز ىعم نال نيقلطم نيدح ىلع اهانعم لدن لب
 هع ظفللاف اهب حرصمريغف هامةلاهلا كلت اماو ناتلثاّتم ناتلاح امهلف اهبف |

 تعضوو ىرخا لاحنو هشملا بنتن تعضوو لاح ءىح اهناسلف همالك انه ىلا |
 ' لتحم نوكتل ىونملا اهلماع ىلع ىلوالا لاتحلا مدق اذهلو هب هشملا بخ |
 ىهو تسلا تاهحلانم هنال مضلا ىلع ىنبم ( لبق اهف تفر عدق ) اهبحاص ٠

 | لماعلا ) ءىجيسامىلع مكلا ىلع هلق ن وكت ىونو هللاىه تفضاام فذح اذا

 000 | 0 الاو رسل يع نم مالكلا او نم طبتسملاوهو (ىونعلا ْ

 ' دنخ ( لعاشفلا مسابوا ) نييرصبلا دنع ( لعفلاب ردقم وهام نا ) لف اهف

 ار اود اغير قوقل فلخيو مامإ 06 ( فرظلا لثم ) نيفاوكلا
 ةلضف هنوكو قلعتملا ىلا هجاتحاىف فرظلا ىا ( ههسشيامو ) ناكموا نامز
 رادلا ىف ديز لثم ( رورحللاو راخلا ) ههبشيامو هلوق ( ىنعا ) لعفلل الحمو
 ردقموا حرصم اما امهبف لماعلا نال ىونعملا لماعلا نع ىأ ( هنع جراخ)

 لعفلا هش ىا ( ههش ) ىف لخاد ( وا) العف هقلعتم ناك اذا ( لعفلاف لخاد)

 قبس اهف تفرعام ىلع ىا ( اذه ىلعف ) لعافلا مساك اما هقلعتم ناكاذا 0
 لخادو ىوشنملا لماعلا نع جراخ مسالاوا لعفلاب ردقم وهامناو ىونعملا لماعلا

 هبلا ريشيام ىلا اسرق نوكيل هيلع مدق مدقتسال هلو قلعتم ىلعف هلوق اهدحاىف
 مدقتسال لاخلا نا ) ىونعملا لماعلا ىلع لاخلا مدقتبالو ىنعم ىا ('مالكلا ىنعم )

 ضفاخلا عنب بوصنموا اقافتا هيلع ةاحنلا قفنا ىا (اقافتا ىونعملا لماعلا ىلع

 ١ قا فوذحت ادتمابخ ( فرطلا الع ) ةاحنلا قافتاب اهتم 0017|
 نك اذا فال ىا ) فرظلا فالخم سبتلم مهقافتاب لماعلا اذه ىلع لاخلا

 اقافتا هيلع لاخلا مدقت مدع نوكيال ثنح ( ههبشوا افرظ ) لاخلا ىف ( لماعلا |

 (هوبيسف ) شفخالاو هيوبيسيب ( افالخ ) هيلع اهمدقت مدعف ىا( هنف ناف) |
 الصأ ) فرظلا هلماع ىلع لاخلا ميدقتز وجحيال ىا ( هز وجال ) ةيريسفتلا ءافلا /

 كا



 ا ل

 006 2 و نا وعدم 0 ٍلاوحالا هناي رحل ةنيجولاهجسولا و كلش تهدم انهو مقرلاو لسا
 ْ نايرحخلو زاخلاو يلوا تاير د[ رداع تن :اكاعأ ومنا الل د

 | (اهبحاص ناك ناف 2.كقالا فالخن د الا وعو اهف لصالا زهام لعق كاكا
 (١ ةركك » ابكحبو | ةقيقح :ًالؤمفماوأ, عاف ناك ءاوس ( لالا نحاتتس او
 | هنحاص ىلع لاحلا مرا تحل ماض اذا ناحل

 ةركلا كلتىف ىا ( اهبف نكمل ) قبسسدق اسراف مم م ىب نم لجز ىنءاح لثم
 | ( ميدقتلا ىوساع ) صيضختلا دش ركل كيل كا ( (نصصخ ةئاقأ
 ناي ىأ (اهح هكاربتم اللا كب 5 و ) اهبحاص ىلع لاحلا مي دقت 0

 ْ هف رعم رخ لو اركي اعدحا ادعت 152 ناكاذأ 6 ةقرتلا دو و ركللا

 | لاخلا نال ةدرفملا لاخلا انهه لالاب دارا.( نيكار ددزو لجر ىنءاخ :لثم )

 دقت ىا ) ( اهعدقت بجو ) ابلاغ اهف واولا نوكل مدقتلااهيف بحال ةيلمخلا

 ه1 ا الونتفماوا العاف لاك ءاوشس ةركللا ( اهتخاص لع لاثللا
 فرظلا ةلزنمب لاخلا نال صيصخعتلا اهيل لالا مدقتب ةركنا ديفتل نمي ( اه« دقت

 صصخخ ف هرظلا ريخلا مدقتبف ف ه ةرظلا ريخلا مدقتك اهبحاص ىلع اهمدقتف ٍ

 ا ( امهنال ) هلع لاطا دقن س7 كلا لالاوذ ةضلدك ركنا انتم ١
 اكار دينز' قءاح كلوق ىعم نال 0 ) ادم ىمملاف:و كاطاو لاا 13 قا.

 ريل للي بل

 ِ ةلاح ( ىف ةفصلاب ) ة نكنلا نم. لاخلا لأ ( نسل الثلو ) ءىحلا تقو ككار درر

 ال ع وا لاح 1 مخ مدق اذاف ةيحاص ىلع لاخلا مده اذا ( |مصتلا ١)

 ىلع هميدقت زوج لاملاو فوصوملاىلع مدقتتال عباوتلا نم اهن وكل ةفصلا

 ىلع هميدقت زوج مكحلاو امكح ىنعملاف هنوكل ة رك وا نا فام دا

 قرا 1 معيال هنال ( كار الجر تب رض انلوق لثمىف ) هيلع موكحملا
 ةيوزأ دهب وار ل قمام لاخلا نال الا نوكف نوك رلا ةقفل الام ناك 'لوجتملا لع

 ْ 00 كا نك نإو. قم. ةوطام هفصلا نال ةفص نوكف هرزّقتو

 غو ( سيت ناو عضاولل لانا: سلا لالا ( تمدق من )
 / ةرك لاخلاوذ ناكناو لاخلا ميدقت زوجال رجلا ةلاحىف نال طقف مفرلا ةلاح
 نستلم ريغ هنوك لاح ةرركتلا لالللا ٠ لع مضاؤملا زئاسف لاطا تمد ىف
 قد عضاوملانم ريثك ىف ربتعم دا رطالاو ( بابلل ادرط ) مدقتيمل اذا ةفصلاب
 اع 0 زمهلا فذحو ةيناتحتلا ءابلاب دعبل اع ةيناقوفلا ءاتلاب دعت واولا

 1 لعف ( ادعابف لاخلا ىا)6 مدقتسالو ال مرك ا وحن هدحو ملكتملا سفنل
 | بك رتلا نعةرابعاهنأل ام ىلا عجار هيف رتتسم هلعاف زواح ىنعم اودع ودعي ادع

 ل ري بلل يل يس ل لل



 هع 16+ خخ

 لاقو د داهتجالااهمضو ميجا حنش (كدهجباو ناسخ ءاجب ( هتلعف لثم ) اهلسرا

 افصنم  نكو ل ا نإ ءاح اهالكو ةقاطلا مضلابو ةقشملا حتفلاب ءارقلا

 اه | القاك اهلسرا وحن و ىا هنم فاضملا ىذح لع اهلسزاو هلوقل ريخ «ل "واتم
 هلوّمب قلعتم (ةركللاب) سهاظلا نع هفرصب ءىبثلا ل ام بلطىنعي بلطتلا لاواتلا |

 ىالغاتلا نىلاطا لع يوضتم (اضمن) دري دوو نم لعافلل ىننم (درالف)ل وأم
 00 ىلع ) اضقان هوحنو اهلسرا دربال
 (اهدحا) حراشلا هرك ذام ىلع ( نيهجو ىلع ) ةفرعملا لاخلا ىا (اهلنواتو

 ردصم اهنم.دحاو .ل اك ىا (رداصم) هفرعملالاوحالاى ا (اهنا)نيهج ولادحاىا

 هذه نا ىلع ونا لاقؤ * اعامس ان وحو :فوذدحم لعفلىا ( هف ودحم لاغفال ) 0

 000 امل وذ ردقلا لاحلل ةقلطم تا ردقم اهنا لع ةبوصنم زداضملا |
 "نم ردصم كارعلان الا ةراشا (هدحو درفسسو كارعلا كرتعت ىا)اوجو اهيف |
 دخاو لكلعف لمعتسي مهنا الا ردصم هدحو كلذكو ٍبرض نم كرعب كرعالا

 ( كدهج ادهتحمو هدارشنا ىا ) هبق ديزملا لمعتسال لمعتساول لب هعم امهنم

 درفسو كرتعت ىهو ( ةيلعفلا ) ةل عمج ( لمجا هذهف ) اداهتجا دينإ نما

 ءىجيساملهدح و ريمضلاب اك !اينم ادحلاو لك تققو ىا (الاوحا تعقو) دهتجتو ْ

 هذهو) واولازوالو هدحو ريمضلا هف ىنكي الاح عقو اذا تنثملا عراضملا نا

 ىلع ىنعي ( ةيردصملا ىلع هبوصنم ) كدهجو هدحوو كارعلا ىنعي ( رداصملا |

 تمس امتاو ىرسشخم زااهلاق اذكه ةف وذحلا اهل امفال ةقاطم تالوعفم انهنا |

 لاقو بوذملا مماب بئانللوالمإعلا مساب لومعملل ةيمست زاجلا لبس ىلع الاوحا
 ىباث ىا ( امهيناثو ) ةفوذحملا اهلماوع ةق ناقل نال لسع زاح

 ةفاضالاو لوالا ىف ماللاب ( ىف راعم ) رداضصملا. هذه ىا ( اهنا ) نيهجولا

 عضاوم هعوضوم ) هيلع لخدام فن رعت دش اهنم دحاو لك نال نيريخالاىف |

 .ةلوام اهناالاةىش ىفذح باكرا ربغ نم اهسفناب الاوحا نوكتف ( تار 3 ظ

 26و ) ةحازتم ( ةكرتعم ) اهلسرا ( ىا ) قافتالا ةروص ىف نوكتل قتشملاب |
 ناو) اهنهدحاو لك ةروص ىا ( ةروصلاف ادهتحم ) هتلعف (و اد 0 |

 (ةركك )اهنمدحاو لك ةروصىا (ريدقتلا ىفىهف ) ةفاضالاو ا ماللاب( ةف رعمتناك |

 نم الكنال ةيدهعللال ةيسنحلل نرريخالا ىف ةفاضالاو لوالا ىف ماللا نوكل |

 ىلا فاضملا ( نا ) ةلاحمال سنحلل نوكي دهعلل نكيمل اذا ةفاضالاوا ماللا
 000 01 وأ ندح ) 5 قرمع تراض ديو لم ةبظفللا ةفاضالاب ةقرعملا,:|

 ىنملا ىف ) ةفاضملا ةفصلا ىأ ( ىهو ) امهاظ اهبلا افاضم هنوكل ( ةفرعملا

 ههجو نسحو ار براض ديز ريدقتىف هنال لاصفنالا مكحىف اهنوكل (ةرك ظ
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 ١) بصلاب (0



 مت 1.١ خم

 هيا لارا دنقلا نال هّقلس نع الصف ديقلا روصس نا نكمل انههو دنقلا

 ( ةيلختلاوا ثعبلا لاسر الاب دارملا ) نأكو هلوشب هنعباحاف مدا ىتب ىفالا ادجوبل
 ْ *«ندروخزاب ا هار نبا امم شحو رامح ندشان محا م ىنعل ءاوندرت لا

 اهلاح ىلع ةيلاخ اهلعج ىنعملاف لاسرالا ىتعع ثعبلا نال انهه ىناثلا وه دارملاو

 | "لتس رملاوا نحول راخ يا(ديرتامل  رنالا وهو نيسلا حتت( لع الا
 | بأ ىاح *ىنعي ءاملا نئالاهنم برش عضوم نع ةرابع انهه لوصوملاو حتفلاب

 |,هكريعم ااهتوك كات نتالا نتحو ا لنرا ىي (هلسر ا قاع نت
 نع نئالا شحولإ راح عنب ىا (كارعلا نع اهعنمم مل ىا اهدذي ملو ةحازتم
 | ربعبلا صغن لاه ( لاخدلا صخأ ىلع فحل ىا قفشي لو ) محاربلاو كارتعالا

 | هناىلع) راما كلذ فخم ل ( ىا) هلو حراشلا هرسف اذلو هيرش متملاذا
 . كارتعالاو ةحازملاب ىا ( لاخدلاب ءاما) نالا ضعب ىا (اهضعب برش مت م
 (وه) فارص نزو ىلع همحعم ءاخ هدعل و ةلمهملا لادلا رسب (لاخدلاو)

 دري در نملوهجم عراضم ( درب مث )هءام ( ريعبلا باررمشل نا ) ةغللا ف لاخدلا ىا

 برمششلاو ضوخلالؤحام نيتامهملا ءاطلاو نيعلا ىتحّتش (نطعلا نم) دع دم لثم

 تدريب قاعتم ( ضوحلا ىلا )* رتشا ىاح * ىنعي خانلاىا لبالا كرابم نم

 نيب ) ريعبلا كلذ (لخ دي و) هيلا ضوحخلا فرط نم ريعبلا كلذ داعي مث ىنعي
 لوخدملا دود رملا ريعبلا كلذ ( برشيل ) ءام ايرسشي نا نكي مل ( نيناشطع نيريعب

 | (دارملا لعاو ) ضوحلا نم ءاملا برش مت مل ريعبلا كلذ لعل ىنعي ( هنم برسشي
 ! نوكي ىذلاناويلاىفالا دجويل اان لانا وهو ردقم لكبح باوج اع
 ظ باحاق لاخدلا ىنعم حصي ملف هاظ وهو كرذك سيل انّيههو نانلا ىدبأ ف

 | ربك ذتلاب (لخادتم سفن)الا سيل (انهه)لاخدلاب ىا (هب ) دارملا لعلو هلوَقب هنع
 | ( رخآ ضعب ىف ) لخادتم لعاف عوفرم ( اهضعب ) هلىه نم ريغ ىلع ترج ةفص
 ظ ىزاجملا هانعم هبدارملا لب قيقحلا هانعم انهه لاخدلاب دا رملا سيل ىنعي هب قلعتم

 | ىنملا ) ناب اضيا هنع ٍباحا ( وا ) ضعب ىف سوفنلا ضعب لخادت وه ىذلا

ٌْ 
 ظ
 ا

 : 00 ساو 10 ا ا ا لا تيفو فل

 هبهمشملا نم فاضملا فدح ىلع ىنعملانا ىتعي ( لاخدلا صغن لم صخن ىلع

 قا اقل اهضعن برش م هنأ ىلع فحين م ىنعي هماقم هيشملا هماقاو

 هبرش ميل نيناثطعنريعب نيب هلخادو ءاملا برش مت مل ريعبلا نا ىلع لامجا
 دعو لثم ادحوو ةدح دحمدحو ردصم هدحو هن تاو رو لثم 4و2

 | هقرعم ا ريمضلا 2 هفاضالابو برصضي برص باب نم ادعوو ةدع دعلا

 | وحنو ىنعي ردقم ىلع فطع مفرلاب 6 هوحنو ) ةيونعم ردصملا ةفاضا نال
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 هيج 0.
 أ عي ىف اهحاص نوكي نا ىضص هةر( تناض نوك .ط ربك نال طرشلا
 ف ءايطلاط نوكاو طوربشملا بعوتساا نا بحب طرمشلا نال ةفرعمب داؤملا

 نوكيال نأ رعشت ىنعي فلختلا نع ةئينم ةيبلاغلا نال ةيطرمشلا ىناني ايلاف
 لوالا مسقلا ىف ةّقباسلا ةلئمالاك ةصصخم ة ' 0 نوكي ذف لب فاشن اه اص
 بلاغلا وه طرشلا نوكي هنال روذحلا اًدِه ماي الف طرشلل ادق ناكناو

 وهو مالكلا جرخم نا ىا ( مالكلا فرصيناىلا) لاق ىلع طع ( جاتحيو )
 مسالا ىلع اهبحاص فططعي نا هيهاطظ و( هرهاظ نع ) اءدلاغ هف رعماهمحاصو هلوق

 نيلومعم فطع لبق نم فطعلا اذه نوكيو ربخلا ىلع بصللاب ةفرعمو
 . لعجن و) د رفم ىلع د رفم كفلطع نوكيو دحا «١ تطاع دخ او لماع ىلومعم لع

 نم( افوطعم ) فللا بيترت ىلع رشت هيف ( اربخو ًادتبم ةفرعم اهبحاصو هلوق
 ةامح فطع ذئتح نوكف الاحوا هنم الدب نوك.وا ىناثلا لوعفملا ددعت لبق

 ربكتلا نا نيب املو ( ةرك نوكحت نا اهطرشو هلوق ) م ةلمج ( ىلع )
 طرشلا ىفاس داوملا ضع ىف لاما فيرعت ناب هيلع ضرتعا لاخلا ىف طرش

 اما ةفررعملالاخلا لوقا « كارعلا اهلسراو ) هلوش ةفاّستسالا واولاب هنع باحاف
 ةفاضالا,بف رعم وا ىعاشلا لوق لئم ماللاب فرعم اما لوالاو ردصمريغوا ردصم

 ]| مالسلا هيلع هلوقكو ريفغلا ممجا مهب تررم وحن ىناثلاو هدحو هب ترسم وح

 'لقو ىضرلا ىف اذك نييترتمىا :# لوالاف لوالا امالسا نوحلاصلا بهذي

 نم لوالل هب افوقوم الاثم دروا هفاضالاب و ماللاب فرعم نانا ةف رعملا لاخلا

 (اهددنلو) كارعلااهدروا ىور. و تارواحملا ىف عاش ام ىاثلاو دببل رعش
 ناب نم لب الا داذو هدرط هدودب هداذ نم ةلمهم لاد هدعب و همحعملا لاذلاب |

 هيلع قفشا لاَ قفشا نم ( قفشي ملو) حاحصلا ىف اذك اهدرطو اهقاس لاق

 . || ىعع قفشاو قفش ديرد نا لاقو قفش لاش الو دحاو امهلصا هنم قفشاو

 . || ىلع ) فخ مل ىا فوخلا قافشالا اضيا هيف اذك ةغللا لها هركتاو دحاو '

 '"صخن نم هحوتفملا ةمحعلا نيغلاو ةلمهملا داصلاب صغنلا ( لاخدلا صغن |

 #«ندشأن ماع برشو نديسران مات دارمب#صغن لبقو هدام متل ىااصغن لجرلا |
 رامح فصي )'مالسالا ءازعش نم وهو ( ديبلل تيبلا ) ماصعلا ةيشاح ىف اذك |

 فطعالاما واولا هنم ىتالا وهو نانا عمج (نتالاؤ) هنم رك ذلا وهو (شحولا

 ديبل ىا ( لو. ) هعم الوعفم نوكف عم ىنعب اماو لوعفملا ىلع افوطعم' نوكف
 "00 | نشح ولا راخ لسرا) ةغللا نال ناطخل ا ءاتن نوكي نا لمتحمو

 ( نآكو ) نهايا هبيدأت نم افوخ محازتلا نع نهعنم ثيحب نهلطبض ىلع رداق
 قبس ىضتقب لاسرالا نإ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج ناك ةلكآل هيبشتلا ةلك |

 ( ديقلا )



 . )| بوصنم ( اضن ) عزانتلا ليس ىلع امدقم هلوق لعاف ماقم امئاقو الا دعب ةعقاو |

 هه موو قوس

 هيف نمو ( مبمت ىنب نم لجر ىنءاح وحن ًادتبم نوكت نا حلصت تناك (كلاح اذ
 وذ نوكيا ىأ (امشراف) ةفض هلن وكل . ركن اهلئقام ناك اذا ةساسلا نمو ةساس
 ففي رعتلا الباف ةدنفم ةركحت ىأ | 5 ردملا ءانغ ةضم وا ) ةرككاذيف لاخلا

 ذئنيحل اهنم درف ذشيال ثيحب اهدارفاب ةركنلا كلت ةطاحال ىا ( اهقارغتسال )
 فصن ىفن وكت ىلا ةءاربلا ةليل ىف ىا ( اهيف ىلاعت هلوق وحن ) ةف رعملا مكحىف نوكت
 ىضتقم ىلع ءىش لك نيس و زيع ىا (اندنع نم اسما مكح سما لك ق رش )نابعش
 نالاهذار فال ةقرغتام كلا نوكتف | ٠ نم ارومام هنوك لاح هنهلالا ةمكا|
 ةطاحالل ةعوضوم انهنال دارفالا ةطاشألا نوكت ةركللاىلا تفيضا اذا لك هظفل
 نكسملا ريمَصلا نم الاح هتلعج اذا اهأو ( نما لك نم الاح !سما تلعح نا )
 لالا وذ ذئاح نوكف ةفرعم ريمضلا نال هيف نحن امم سلف ةهبشملا ةفصلا ىف

 ىئغولاموب اف وختم # ماخمالا ىلا دحا نيكربال  ىعاشلا لوق هلثمو ةفرعم
 زيح ىفةعقاو ) ةركلا كلت نوكت (وا) هيف لاتحالا مدعل ليثقبلاب ىلوا اذهف # مام

 متف ةبجوم ريغ امن وك ىف ىننلا زيح ىف ةعقاولا ةركتلا هبسش اهنال ( ماهفتسسالا
 هيجوب نال ( الا دعب ) ةعقاو ( وابكا لجر كاناله وحنإ دارفالا عيمحاضيا |

 وا هلوقل العاف امدقم وا هلوق دعب ىت آلا لاملا لعجن نا هتحو فطعلا اذه

 ضقنلاب قلعتم (ىنلل) الا ةفص ةلماو اضن ضقن هريدقت قلطم لوعفم هلا ىلع
 | لج قءاجام وحن ) قسامل تنيعتو تق رغتشا ىنلا زيحى .اهعوقول :ركذلا نآل
 نوكي ام ىنعملاو ةركت هلوق لعوا ةفقاو هلوق ىلع فطع (امدقموا امك ارالا
 صصخ لاحلا ىذ ىلع لاخلا ميدقتب نال ( لاخلا هيلع ) امدقم هنف لاخلا وذ

 نوكمام) نيمسقلا ىنان ىأ (امهبتا) لجر انك ار ىنءاج وحر ياسا كانا وذ
 اهريغ ىف لامحلا وذ نوكي و ةسجلا رومالا ىنعي ( رومالا هذه ريغ هيف لاخلا وذ
 عوقوو) ريغال ( مسقلا اذه وه اهرثك او لالا عوقو داوم بلاغو ) ةفرعم
 بحاصىا (اهبحاص نوكب طورشم) ىناثلا مسقلا ىف ىا ( مسقلا اذه ىف لاخلا
 | (ةف رعم) لاملا حاص ا (اهمحاص نوك طارتشال دق املاغ هلوف ةفرعم) لاخلا

 نوكل) دق (9) ابعوتسمال انلاغا لان زكا تبحع طرشلا ىف ةيلقلا كرك
 | ىتح) ففي رعتلا#ىف لصالا وهو هلاح ىلع انقاب اهحاص نوكف ( ةقرعم اهبحاض
 , ىا ( هفلخت نع ) ةيلاغلل ةفص ( ةئبنملا ةفرعم اهبحاص نوك ةيبلاغ نا لاقي

 | لوالامسقلا ف روك دملاروصلا# ( داوملا نصب ىف: ) ةق رعم اهتحباص نوت فلا |

 , افانم نوكي ةفرعم اهحاص نوكل ادبق ابلاغ هلوق ناكاذا ىنعي ( ةيطرسشلاىفانن)

 2س ا رب ب تأآ

 نوكت- نآلا تحيلصو صصختلل تأ ٠ ق تادولا نال سصخللا تدالإ



 سهو مور

 لش ةقرعم ناك ءاوس ةف رعم ىدانلا نوكحي نا طرش امعنم اس رايو اهقم

 ةعرخلا : كلاوا فيرعتاا نال:هب اهسشووا ةفاضالا'وا هن فرعتوا ءادنلا

 كلعلو ( هلعلو امهقم اندنع ) ادبز تيلو هتيلو ( كتيلو ) لا ملا ىذ ىف طرش
 اهناف ( الئاص,دسا) اديز ن كو كناكو ( هن اكو مئاق رادلاف ) ادءز لعلو
 لمعلا ىف اهفعضا اهيلع مدقتتال اهنا الا لاخلا ىف لمعت لاعفالا ىاعم اهنمضتل
 ناب بيجا دماح ريغ ناكاذا اهربخ لاما ىف لماعلا نوكي ال ل لبق ناف قبس مل
 ىلها ىلا عجار احبحص ىنتيل ىف ىنعملا فلتخيو ىنمتملا ال الثم ىتتلا دييقت دارملا

 اوطرتشي مل نييفوكلا نال ةيرصبلا دنع ( لاخلا طرش ىا) 6 اهطرشو )ل

 ريا ىف زوج اكو ربخ لصالاىف اهنال الاح ةفرعملا عاما اوز وجو ريكتتلا اهيف

 (نوكتنا لاضيا مهدنع لصاربكتتلا نا الا ايا اهبف زوج ريكتتلاو فيرعتلا

 اا || ون سر اودلا نم ةدرح اهنوكل اء ةركنلا نال) © ةركنا و لاخلا

 ضرغلا ىا (وهو ) لالا نم ( ضرغلاو) ةركناا ىلع دئاز ديقب الا نوكيال
 دق ف © هي داسا ثدحلا ةسل:تناك وس ( نوسنملا ثدحلا دس ) اهم

 00 0 ف روجم ةفاحاوا انعام ادبز تكرار لثم ةعاشاوا اك ار ادز ىنءاج

 ( فيرعتلاو ) ةركنلاب ىا (اهب) ضرغلا ىا ( لصح اهبحاص ىلا ) اسلاح
 000 او( حرقلا لغ كاز ) مودقلا ضراعلاو  ضراوغلا نم هنوكل
 دبق نيس مث هيلا بوسنملا ثدحلا نيس مثال وا ءىشلا نيس نا ىلوالاو ىضرلا فو

 هب لاخلا ماق نمىا ( اهحاص )ل ( نوكي ناو اضيا اهطرش ( و إل ثدحلا كلذ
 بحاص نال ىا ( هنال ) ( ةفرعم إو امكحوا ةقيقح الوعفموا العاف ناكءاوس

 ريخو ًادتبم ىنعملاف هبحاصو لالا نال ( عملا ف هيلع موكححم ) لاحلا
 ا اذلز تيارو ءىحلا تقو كك اري راك از ديز ىنءاخ كلوق ناكف
 لاحلا سحاص ىت ىا ( هيف لصالا ناكف ) ةيؤرلا تقو سراف ديز

 6 الاغ ل ىنعملاف لاحلااب هيلع مكحلا حصيل ةفرعم نوكي نا ىا ( فيرعتلا )
 بلاغال اهيف بجاو ريكنتلا نال اهريكنت ىلا ال اهبحاص في رعت ىلا عجرب
 لاحلا ةلثما ىا ( اهداوم عيمح ىف ةفرعم اهبحاص نوكب اهطارتشا سيل ىا)
 ىا اهداوم كاغ ىف ) ةفرعم لالا بحاص نوكينا طرتشا (لب )

 ا نأ طا”شا ىا( كلذ ناس و ) اهلكأل لاخلا ةلثما :رثك ١ ىنعي ( اهرثك١
 ىلع ) ةمسقنم ( لاخلا عوقو داون نا) اهداوم بلاغ ىف ةفرعم لاخلا بحاص
 )000 0 ركل نوكيوا ةضحم ةفرعم نوكي نإ اما لاخلا ىحاص نال ( نيمسق

 لال اوذن وكي ) بكرت وا مالك ىا (اماهدحا )نيمسق ىلع داوملا تمسقتا اذلو
 .ةفوصوم تناكامل ةركنلان ال ( ةفوصوم ةركت) بكر تلاو ا مالكلا كلذ ىفىا (هيف

 )َ تدافا 0



 مه موال 1

 | لمفلا نوكي ىنعي ( ظوفلملا ) اريدقتوا اظفل امهنمدحاو دجوب ملاذا الااضيا
 | (نلاوكلا ناب انتدقتا الط وغلم نوكي ىنعي (ردقملاوا ) ةقيقح اظوفلم اهيف لماعلا |

 لعفلا لاثم اذه ( امئاق اذنز تيرض# نان م”اروجووا ازاوج افوذحم

 ظ | ةيرقب اريدقت ظوفلملا لعفلا لاش اذه (ائاق رادلا ديزو ) ةقيقح ظوفللا
 ريدقتلا مزل اذاو لعفلا لمعلا ىف لصالاو هيف لماع قلعتم نم هله ال فرظلانا |

 لع ءانب ( لعفلاب اردقم ف رظلا ناكُنا) حراشلا لاق اذلو ىلوالاوه لصالاف ١

 (لعفلا لمع لمعي ام وهو )لعفلا هشي امىا « ههيشوا )لمعلا ىفالصا هنوك

 / اكرتشم نوكي ىا لعفلا بك رت نم ىأ ( هيك رن نم وهو ) بصتلاو عفرلا ىنعب

 | مزال نك هاوس (لعاتفلا مساك) بورضمو براضو ب رضك هف و رح ةدام ىف ْ

 ْ ا اش اك ي ا

 ١١ نيلاشاكاقيقحت .ظوفام ناك ءاوس ( و زائاق همالغ ديز برض ناكم ائأق همالُغ

 مساب اردقم 0 ناكنا ادعاق رادلاىف ديز) لثم اريدتقتوا نيوكذملا |

 ام ىلع لعافلا مساب ردقم مهدنع فرظلا نال نيفوكلا بهذم ىلع( لعافلا |
 لعافلا مر مهوب الثل راملا داعا ( لوعفملا مساكو ) قبس

 / نادلاف دير وحت انيدتت اظوفلتوا 01 ورش دز ْ

 | تناكةظوفلم ( ةهبشملا ةفضلاو ) لوعفملا مساب اردقم فرظلا ناكنا ا كاح

 ار ربسلاو تاس راقا فكن خت ىف(كتاس ا
 لثم امدقتم لالا ىف نالمعي ههيشو لعفلا ىنعا ناذهو امتاق بز برض ىنجا

 لاخلا امدقتم لمعيال هناف ردصملا ريغ امهلمج ةوقل اشار نرسل
 هع رحلات لاثبلا ناكاذا الا لمعلا لعفلا ىعم ىنعا ثلاثلاو جيس امل هيلع

 ىعم نم ىا (مالكلا ىو نمل لإ ن1 ئا ( طستسملا ل( اشم وأ ): هنعصل

 نوكيردقواحرصاذاهنال (ءربدقت وا ) لماعلاب ىا (هب عرصتلا ريغ نم ) مالكا ظ

 فرح نم نيماوهفملا( هينتلاو ةزاي لك هانم نوكءالو ههبشوا لعفلا انآ |
 امكاق ديز اذهو هلوق ىف ( صاكافاق ديز اذه وحن ىف ) ةراشالا مساو هينتلا

 صخامتاو ن اكو حن ( هبشتلاو )لعلك( ىحرتلاو ) تل لثم ( ىّعلاو ءادنلاكو ) ْ

 لاعف الا ىتاعم ده اهناال لعفلاب همشملا فورحلانيب نم ةثالثلا فورخلا هذه

 0 لكل :٠ نا صيفا رك ذ امب دك اتلا ريغ ةققحلا

 كاودتسالاوا ةسنلا دك أت درجمل اهناف زخالا ةثالثلا فالخم ىناعملا كلت

 لعفلا ىنعم هنم طبنتسي ام لكل لمعالو ىشحلا لاقو * لاخلاب اهديقت حصي الف |
 ىضرلا ف و#ىعامس لمعلا لباهنم طبنتسي املمعب ال ىننلاو ماهفتسالاو ناو نا ناذ ظ
 | لجرايو (افناق ديزني وح ف ) كاكا 9ا لاو يلاستسا ىلع اكللذ اا لدا" |



 هي مود جس

 ردقم اربخ عقاولا فرظلا نال اما راذلإ 10 2 كاز ندع نال راصخالا
 ع دك كسا لص 0 2 ين ان نك الا دعا ةلنج

 رابتعاب ) الا ةياعافلا كلث تسيل ىنعي (ىه امنا ) هلماع فذخ دعب هيلا لقتنا |
 . مالكلا ظفل نع ىا ( هنع جراخ ىنعم رابتعا ريغنم هقوطنمو مالكلا اذه ظفل
 ظوفلم) اجاو وا ا راح هنانكتسا ناكءاوس ( نكتسملا ريمضلاو ) هقوطنمو

 ةحصا ىمكح وا تيقح اما ظفللاو هلوقىف قيس امل ظفللا مكح ىف نوكيىا ( امكح
 00000 ل محارو لاح اذو هيلا ادلأ ةاوك نم هيلع ظفللا ماك ءارجا

 صاظلا:( امئاق ديز اذهو ]ل امكح اظفل ناكف امكح اظوفامهن وك ىلع لديامت كلذ
 ىنعي هب هلاصتال ةراشالا مسا ناش اود نوكي هينتلا فرح ماعلا ريتغا اذا هنا
 ىنعم ىف هنال اذه هلوقنم الاح هتلعج اذا ىونعملا لعافلل الاثم لعجن نا حصي
 ان ردلا لعافلا نم الاخ امناق نوكف .ةرا تالاو هستلا نم موهفملا لعاشفلا

 راشعاب سيل ) الو عفم هنوك ىا ( ديز ةياوعفم نال ىونعملا ) لوعفملل ( لاثم )
 هتامحو ريخو ًادّتسم هقوطنمو هظفل رالاب هنال ( هقوطنمإو مالكلا اذه ظفل

 ىنعم راتعاب) الا سيل ةيلوعفملا ( لب ) لوعقم الو لعاف هبف سلف هيمسا ةلمح
 ءاهلا ةلكن م موهفم هسنتلا نال ( اًده ظفل نم نيموهفملا هنتلا وا ةراشالا
 ىنعم ىا (امهنا كشالو ) ةراشالا مسا نم ةموهفم ةراشالاو هينتلل ةعوضوملا
 ملكت ( رده ىتح هسفن نع امهب رابخالا ملكتملا دصقب امن اسيل ) هيبنتلاو ةراشالا

 الؤوعفم ) مالكلا مظن ىف ردقاع ىا(هبدي ز ريصرو هيناوا ريشا مالكلا مظن ف)

 لوَش و اظفل ابوصنم ادن ز لع اذكه ملكتملا دصق ناك اذا هلال ايونعمال ( ايظفل

 ديز نوكح لب ( هتبل وعفم لب ) هدصق امل البلد هبصن لمعجن و امئاق اديز اذه

 هيناوا ريشا ىنعم رابتعاب )الا ةيلوعفملا كلت نوكتال ىنعي ( ىم امتا) الوعفم
 ةحصل ) ىنعملل ةفص دعب ةفص ( ربتعملا مالكلا قوطنم نع ) ىنعملا ةفض ( جراخلا
 نال الاح امئاَق نوكينا حصي نال ىنعملا كلذ ربتعي امنا ىنعي ( الاح مئاقلا عوقو
 انهه نادومتنم نالةوالاو انام ىلع هانعموا ههيشوا لعفلا لاخلا ىف لماعلا

 عوقو حصي مل لعفلا ىنعم وهو ثلاثلا ربتعي مل اذاو ههسشوا لعق هيف سل هنال

 ةيلوعفم ىا ( ىهف ) لطاب.اذو لماع نود. لومعم دجوب نا هنم مزلي هنالالاح اما

 هربخ ًادتبم ( اهلماعو ) تف عامل ( ةظفلال اوسم )ووك دملا لاثلاق دبز

 هنأ رامتعاب ثن وِ لاحلا نال ( لاحلا لماع ىا) هيلع فطعامو لعفلا هلوق

 ةلدفنموا نا لعفلا اما هلِوَص دارا ( لعفلا) (اما ) هظفل راتعاب رك ذب و ةفص
 لعفلا دجون مل اذا اهيف لمعي امنا ههبش ناو ولخلاو عملا عنن نوكت ىنعي ةقيقح

 اه لمعيال لعفلا ىنعم ناو اضيا”ىوقو لمعلا ف لبصا هنال اريدقت وا اظفل
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 ىساما باوبا نم وه ىذلا ( لعفتلا باب نم مولعملا ىضاملا ةغيص ىلع نيبت
 باوبا نم وه ىذلا ( ليعفتلا بابنم لوهجلا عراضملا ةغيص ىلع نيسوا)
 ( هباقلعتمدب ) هلوق ( ىف ) ىذلا (راخلا لعجو ) ىثالثلا ىلع هيف دي زملا ىابرلا
 ىذلا لوصوملا ىلااعجار رورمللا ريمضلاو نتثارقلا الكىلع نيلعفلا دحاب ىا

 لعجب لب لوعفملاب اقاعتم راجلا لعب ل ىنعي ( لوعفملاب ال ) ام هلوقب هنع ربع
 نم لاخلا ) لاخلا في رعتىفىا ( هنف لخد ) نيشاسلا نيلعفلا دحاب اقلعتم

 ( لعافلا ميمعت ىلا ةجاح ريغ نم قلطملا لوعفملا ) نم لاخلا ( و هعم لوعفملا
 ميمعت ىلا ( وا) ىمكحلاوا قيقملا لعاسقلا ىلا في رعتلاف ركح ذ ىذاا
 ىلع هقالطا حصي اديقم نكي مل اذا لوعفملا ظفل نال كاذك اضيا ( لوعفملا )

 دجوب قاطملا نال ميمعت ريغنم اعيمج هعملوعفملاو قلطملا لوعفملاو هبلوعفملا
 هنا نم اناس تفرعامل هيفو هل لوعفملا ىلع هقالطا انهه حصيالو دارفالاىف
 جيتحا اذاف ( هيلا ىفاضملا نمالا- عقوام لوخدل الا ) امهنم لاحلا عّشال

 قلالاو ىلوالا وه لوالا ريسفتلا نوكي لاخلا هذه لم لوخدل ميمعتلا ىلا

 لثم ) ى دن ىلوأ لوعتملاب راكبا قلعتا 0١ سلا نود لكلا ىف ميمعتلا نوكيل

 زاح لالا بحاص نيعت ةيلاقموا ةيلاح ةئب رق تناكناف 4 امئاَق اديز تب رض .
 لاخلا ناكح ناذ نك مل ناو هب لوعفملا وا ىلعافلا نم هل تماق امل هاعجينا
 اديز اك ار تيقل وحن نسللا ةلازآل اهتكلاص بنح ىلا اهمدقتا نحو لعافلا نم

 لوه نا هلى قيرطلا لوش نم مهنمو لوعفملانم وهف همدقتل ناو
 رخم تنا لبقو امهنم متاقلا نم عماتسلا ىلع اذا الاسلل امتاقال موّشوا موقا

 ةبسن نع زيت ( ةقيقح ظوفلملا ىظفللا لاثم اذه ) تّنش امهيانم الاح هلع
 ةيلوعفمو ) لعفلل ةلعاف اهنوك ىنعي ( ملكتملا ءان ةيلعاف ناف ) همشان ىلا لوعفملا
 ةيلوعقملاو ةيلعافلا نم ةدحلاو نك ام ا( 'ىهاكأ ) لعفلا الوغفم هنوك ىا (دنز

 ةيلعاف نوكت ( جراخ ىنعم رابتعا ريغ نم هقوطنمو مالكلا اذه ظفل رابتعاب ) الا
 ىا (هنع) مالكلاىف جراملا ىنعملا كلذ رابتعاب لوعفملا ةيلوعفمو لعافلا

 ( ةقيقح ) مالكلا اذهىف ( ناظوفلم ) لوعفملاو لعافلا ىا ( اهو )مالكلا نع
 نم ىا تّئش امهيا نمالاح امنا لعجن نا حصي هنآ ديري نابقيقحناظوفلم ىا

 الاح نوكيال ادرفم امئاق نال عْْلاو وللا عنم لييس ىلع لوعفملا وا لعافلا
 لاحلا نوكيل ةنب رق نكت مل اذا اديز نم الاح لحم نا ىلوالا نكل امهنم

 ديز ) لثم 6 و إ) اضيا قبس دقو ىضرلا ىف اذك لصالا وهو هبحاص بنج
 ةيلعاف ناف ) زييقلا ىلع بصن ( امكح ظوفلملا ىظفللا لاثم) (اًماَق رادلاف
 هفدح دعب هلماع نع لقتملا وهو هلالعاف هنوك ىا ( فرظلا ىف نكتسملا ريمضلا
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 اا 17 تا ل| نزح اس لالا نع ىذلادلا قاضلاى ا.( هتأكق)
 ا! 11 لوبتلا الو هل لوعفملا حراشلا رك ذي ملو ( لوعفملاوا لعافلا)

 | لاجلا ىبحاص انوكي مل امهنال هظفلب نيرورجوا فرحلا ريدقتب نييوصنم

 . ميهارباةلم عت لب وحن )رب دت امكح واةقيقح نيلوعفمال و نيلعاف انوكيأل امهنال
 | لوعفم وهو ةلم هلوقل هيلا فاضملا ميهاربا نم لاح افينح ناف اصلخم ىا ( افينح
 | هيخا ل لك أ, ناكمحا بحنأ )وحن( واافينح ميهارب | ةلم عبتن لب هريدقتر دقم لعفل
 000 0 رام وع ىذلا + ةلوقل هلا فاح هاوهو ةخانم لاح اّننم ناق ( امم
 الا نوك لاثم اماو الوعفم فاضملا وكل نالاثم نا ذهف لك أ: نا لوعفم
 | ةلم عفرو لوعفمللاينبم لعفلانوكينا طرشب افينح ميهارب |ةلم عت كلوقف العاف
 نا حصي هناف) لكي نا هلوقل لعافلا يئان هنا ىلع ,عفرب اتبم هبخا مح لكؤي ناو
 ( ميهارباةلم عبتن لب ماقم ميهاربا عبتن لب ) اهماقم مبهاربا ةماقاو ةلم فذحب (لوقب
 نا ) ةماقالاو فذحلا دعب لوس نا اضيا حصي ( و ) هب لوعفملا نم لاحهن اكف

 01127 ل] فضا ىذا ( فاّضملا ناك هنخا ملح لك اب نا ماقم ءاخا لك أي
 فاضملا ءزج ) لوغفموا لعاق وه ىذلا فاضملا ىا"(وهو ًالوغفموا العاف)
 (فاضملا نم لاخلا وه هيلا ىفاضملا ن» لاخلا نآكف ) لاخلاوذ وه ىذلا (هللا |

 ىا ( همابق حصن مل ناو ) هنم ًازج هنوكل لوعفملاوا لعافلا نم لاح هنأكف '
 الكوا اضعب هماقم موّشال ءىشلا ءزج نال. فاضملا ىا ( هماةم ) هيلا ىفاضملا |

 (نيحبصم) عطقلاب مهيلع موكح ىا ( عوطقم ءالؤه رباد نا ىلاعت هلوق ىفاك)
 نوكت دبش حابصلاىف لخد اذا لجرلا حصا نم حصلاىف نيلخاد ىا

 هيلا فاضملا ( ءالؤهنم لاح نيحبصم هلوقف ) بوصنم ربخ ىلا جاتحال ةمان
 هللا فاضملا ءزج وه ىذلا فاضملا نم لاح هيلا فاضملا نم لاحوهو هن أكف رءادل
 ريمضلاو فاضملاب قلعتم هيلا هلوقف ءالؤه ىلا ىا ( هلا فاضملا ربادلانأ رامشعاب )

 ىاأ ( هؤزج ) هيف نكتساام هيلا عجارلا لب لوصوملاى لا ال ءالؤه ىلا عجري رورجما
 مهيلع مكحن ىا ءالؤه رباد عطق لاق هن أكف (هلصا ءىثلاربادناف ) ءالؤه ءزج
 هلعاف مسي ملام لوعفم ربادلاو ) حبصلا ىف نيلخاد مهن وك لاح باذعلاب اعطق

 ام لوعفم هيف نكتسملاو هيلا عجار ( عوطقملا ىف نكتسملا ريمضلا) نا( رابتعاب
 كلذك عجرملا نوكي العاف ناكاذاف عجارلا مك عجرملا مك هل هلعافمس مل
 |0004 نك لاح ه15) راصف كلذك اًضنإ عجرملا ن وك .هنع امان اقلك اذاَو

 درقم هبحاص نا عم هعمحو عوطقمى ريمضلا نم لاح ليقو ( هلعاف مسي مل
 ربك ذتلاو عملاو ةيثثتلاو دارفالا ةسخلا رومالا ىف طرش هبحاص لاخلا ةقاطمو

 ا ) ءالؤع ىرادم نمو ءالؤه زاد نآل ىنمملا لع لمحلل ثفناثلاو

232 ( 

210 
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 | كلذك هب ل هستلاو اقوطتمو اظوفلم 00 لا نوكف ريغال اقوطتنؤا الطول
 ىوكملا لعافلاف ريتعا ام مالكلا نع ىا ( هنع جراخ ىنعم رابتعا ريغ نم ) ١

 | ( مهش ) هقيق قانسو انضا هف يل املا لوعفملاوا اك اذ ديزانه ةلوقق
 | لاس هأنعم لوقلا ىو ( مالكلا ىوخ نم ) مالكلا نع جراخلا ىنعم 00

 | نم#ثيدحلا ف وادودحنوااروصقم ههالك ىنعم ىا يداك رخل نساك نر ١

 ا

 ا
ِ 
0 

 | ىا (اناكءاوس ) حاحصلا ىف اذك لصبلا نعي ةاهؤامد رضي ل ضرا ىو نم لكأ
 ناكبار احر كزيطةلوق حما ٠0 طظوفام) 1 ل اعافلا
 لعافلا ناك(ىاو اظفل اعف وطعم « ىنعموا ) ةلثمالا نم ءجيس اك( امكحوا )
 | ةلوعفموا لعاشلا ةيلعاف نوكي ناب )الا نانوكيال امو (ايونعم ) هب لوعفملاوا

 | نوكي ( ال ) ثيح ( مالكلا ىوخ نم ىنعملا اذه ( مهفن ىنعم رابتعاب .لوعفملا
 طفل رابتعاب ىا ( هقوطنمو هظفل رابتعاب ) لوعفملا هيلوعفموا لعافلا ةيلعاف |

 . ( لعافلاب دارملاو ) مالكلا ىوخح نم موهفملا ىنعملا راتعاب لب هقوطنمو مالكلا
 | نوكي نا ىنعي ( معا ) كلذك وه ىذلا ( هب لوعفملاو ) لاخلا في رعت ىف ىذلا
 | العاف لغافلان وك نا ىنعي ( امكحوا ةقيقح نوكي نا نم ) معا امهنم دحأو لك |

 ةيلوكفمو لوألا ةلعاف وا ةروك ذملا لاك انقنقح الوعفما لوعقملا وا اتنقح |
 في رعتىف ىا ( هنف لخدف ) ةلثمالا نم,ىتاس( نيمكح الوعفمو العاف ىاثلا |

 ( لعافلا ىنعم ىف ) هعم لوعفملا ن وكل ىا ( هنوكل هعم لوعفملا نم لاخلا ) لاخلا
 | امبأق كناشام لثمو اك ار ادنزو تنِج لثم هنع لعفلا زودصوف هانا هتحاصمل

 ءاملا ىوتتسا لثمو امو عنصتام قبسأم ىنعملا ذا ىنعم لعافلا نم لاح امئاَق ناف |

 | هتبحاصل(هب لوعفملا ) ىنعمىف هعم لوعفملا نوكل (وا) ةنورقم ىا ةشثحلاو |
 ١ ( قلطملالوعفللا اذكو) مه رد اهتم اديزو كاكك 'لثم هيلع لعفلا عوقوف هايأ

 في رعت :َّنأآلا ةقرعم نوك نأ طش الخلا ارسلان لامحلا زوج ىنعي
 دا| تب رض لثم ) هبلوعفملا ىعمىف هنوكل هنم زوج امناو طرش لاخلا ىذ

 1 1 لوعفم وهو برشلا نم لاح اديدش ناف ( اديدش

 ظ 0 هاك لاح ل 11 فز ىس اتثك ىرالل دل

 .الوعفم نوكيف ( اديدش برضلا تئدحا ىنعمب ) ادبدش برضلا تب رض
 رواسب سلا ع

 فاضملا فذح حص اذا ( هيلا فاضملا نم لاخلا ) اضيا ( هيف لخ دب ) هيف قلطملا
 | بحاص ىلا فيضا ىذلا ( فاضملا ناكاذا (5 ) هماقم هيلا فاضملا ةماقاو

 وا لعاف وه ىذلا فاضملا ىفذح ىأ ( هفذح حصي الوعفموا العاق ) لاجلا

 | فاضملا ماقم ىا ( هماقم) لاملاوذ وه ىذلا ( هيلا فاضملا مايقو ) لوعفم
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 ةفصك هنلوعفملا وا لعافلا ريغ ةّئره ناسام جرخي هب لوعفملاوا لعافلا ىلا)

 ةطساو الب ناكءاوس ( هب لوعفملا ) ةقص ( وا )ماعلا ديز ىنءاح لثم ( لعافلا ظ

 فوصوم هب لوعقملاوا لعافلا نم دحاو لكلب الوا لعفلا هيلع عقو ءاوسو الوا |
 ثيح نم ) هب لوعفملا وا لعافلا ةئره ىلع لدت ةفصلا كالتنا (ال ) اًقلظم مللاب

 موهفملا ديدرتلاى ا ( ديدرتلااذهو لوعفم) هب لوعفملا(وا 0 ْ

 عمج نا عنتم ثنح ( عملا ) ليس لعد اذه نوكي ( ل لومقلا ةئيعوأ 0
 ١ ( هنع جرخ الف )امهنيب لاخلا عمجم نا حصي لب لؤعفملاةئيهو لعافلا همسه نيب لاخلا ٠

 كر اراك ناس اكار تيقل وحن قيرفتلانم عنامالو رصخا |

 هم مم

 ةئيهلا ةفاضا ىا (اهتفاضابو ) ىتآيسو اسفن ديز باطو اّنبز لطروحن ةردقموا

 هيلا كلل نإ الإ ةنيلل ؛ةنم "تناكناو !هناف .اهريغوأ نجلا وا ( ادتملا

 ملاعلا ديز كوخا وا ( كوخا ملاعلا ديز وحن ) هب لوعفملا وا لعافلا ةّئيه تسبل
 كلذ ريغوا كايا ملاعلا ديز ناكوا ملاعلا ديز كاخا ناوا كوخا ملاعلا اديز ناوا
 ةفص جرخ ) هب لوعفموا لعاف وه ثيح نم هلوَس ىا ( ةيثيحلا دَّشو )

 لك ةفد ىا ( اهناف ) ملاعلا ديزب تررم وحن ةطساولابوا ملاعلا اديز تيأر وح
 ءىحلا هنع ردص ءاؤس ىا ( اقاطم هب لوعفملا وا لعافلا ةئره ىلع لدن ) امهنم

 لعافلا هه نيس نا نم ولخال لاحلانا ىنعي ( وللا عنم ليس لعل و( مط ننجأ ا

 هنال امهنيب عما ىلوالاف'( نييك ار ارمع َديَز برض لم ) فيرعتلانع ىا

 دحاو لك كحجانتص اسهل فرعي هنن رق كانه ناك ناف نيىلتخ اناكن اف اك ار

 ادنه ت تبقلوا ةردحنم ادعصم ادنه تيقل لثم ناكام فيك هعوقو زاج امهنم ١

 نكي مل ناو نلصفلانم ىلوا.دحاولا لصفلا نال ىلوا اذهف ادعضم ةردحنم |

 | زوو ادعصم ادبز اردحنم تبقل وحن هحاص بنج لاح لك لعج ىلو الاف
 0000 اذا كل وح لغافلا لاح ريخانو 4 2 لوعفملا لا لعج فعص لع
 (قاثلل لوالا نوكف ىلوالا وه اذه لب ىضرلا ىف اذك ديز وه دعصملاو اردحنم
 اردحم ادعطم تنقالثم ئدنهلا ىو نالصف نم ىلوا لصفو لوالل قاثلاو

 نيم ( اظفل ) 'تلقام ىلع لبلد اذهو ىناتلا ف قيرفتلاو لوالاىف عملا ىلع
 حراشلا بهذ ريخالا ىلاو ردقملا ناكل ريخ وا امهنم لاح وا لوعفملا وا لعافلا نع

 ىذلا هب لوعفملاوا ) هنع لاخلا عقو ىذلا ( لعافلا ناكءا وس ىا ) لاق ثبح

 ار رك الدلم دس نال ا فذح (ايظفل ىا اظفل هنم لاخلا عقو

 لعافلا ةيلعاف نوكي ناب )الا نوكيال ىظفللا لوعفملاوا ىظفللا لعافلاو
 الو العاف لعافلا نوكبال ىنعي ( هقوطنمو مالكلا ظفل راشعأب لوعفملا ةلوعفموا
 هب لوعفملا وا لعافلا نع هيف لاما عقو ىذلا مالكلا نوكينا الا الوعفم لوعفملا

 6 اظوفلم )
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 لثم: هماقم هيلا :فاضملا ةماقاو فانيلا ىذح باب نم اضنا مالكلا نوكف |
 ذئثيح نوكي ىنعملانال امهناشنع اضيا لاؤسلان وكف« كبر ءاحويىلاعت هلوق

 | ناريدقتلا ناذه حجرت ىنذحلا نم ةمالسلاب حجرت نا بصتلاو ورمع ناشو |
 ناريدقتلا ناذهو اطولخم همالك ىهتنا ىونعملا لماعلا لامعا نم ءانغتسالاب |

 | هذهىف لعفلا ةيونعمب انمكح امتاو ) فلككن ع ولخال امهنا الا نيرئاح اناكناو |
 | ةقلعتم ةيليلعتلا ماللا نا ىلا ريشب بصنلا نيعت وا فطعلا نيعتل ةدراولا ( ةلثمالا |

 / ىرخالاب صتخمال ثيحب نيتقالا نيتدعاقل اضيا لياعتو مالكلا موهفمب |
 | ( هلئاع امو )(عنصتامإ كلوق ةّاسلا ةلثمالا نم دحاو لكىنعم ىا ( ىنعملانال إل

 وا فوطعملا فذح باب نم نوكيف ةيلاقوفلا وا ةيناتحتلا ءايلاب سبالي لثم |
 ا (ادنزو كناشام ىنعف ) ملعتمل مهف ىلع ةلاحالا وا ةسياقملاب لمعلاو هب ءاقدك هلا

 ١ ىلع رشن لصفتلا اذه ىف قوف نم ةانثملا ءانااب ( اديزو عنصتام ) كلوق
 مصتام ) كلوق لوالا لاثملاك ىا امضنأ ( اديزو كلام ىنعمو ) فللا:فالخ
 لادلا فاكلا امهنف رورحجغلاو هيلا فاضملانال اًهاس ةروكللا ءاتلا, ( اددزو

 ىنعمو ) رسفملا :نيع رسفملا نال باطخلا ىلع الاد ريسفتلا نوكتف باطما ىلع

 | رورجنانال تحن نم ةانثملا ءايلاب ( ورمجو ديز عنصيام ) كلوق ( ورمعو ديزلام |
 | لاح نم: ( لاخلا ) كلذك ءريسغت نوكيق اناَع الا نوكءالوهو ىهاظ مسا انهه |

 ١ غرف امل )ابلاغ هلوحتو هبالقنال اهب مسقلا اذه ىمس باقنا ىا لوح <ىثلا
 | اعاو ( اهب ) قحلبام ناس ىف ىا ( تاقحلملا ف عرش ) هس ا ( لبعافملانم

 | اضيا اهلو مالكلا مامت دعب تءاح ةلضف اهنا ثمح نم اهب لاخلا تقلا

 | هيه نيس اهنال اهب تاقحلملا رئاس ىلع تمدق قبس امل ههف لوعفملا/ صاخ هش |

 لالا ىا ( وهو إلاضيا ةفرظلا ىنعم اهفو اهريغ نود هب لوعفملاو لعافلا ظ

 ام ةظفل تلعج ناو ةلمحو ا ناكادرفم ءىش ىا (ام ثنؤيو ركذ لاخلا نال

 ةقيقح مسا ىا لوقت ناب ممالاب اهترسفو ىمكحلاو قيقا مسالا نم معا
 هفصو ىا 6 لعافلا ةئيه نيس ال هجو هلف ةلم نوكت كامكحوا ةدرفملا لالاك
 هفصوو دب ز لاح نيس انهه لاخلا ناف انك ار ديز قءاح لثم هنع لعفلا رودص لاح

 بوكرلا فصول انيبم انك ار هلوق نوكيف بوكرلا وهو هنع ءىجلا رودص هنع
 هيلع لعفلا عوقو لاح 6 ه.لوعفملا ال ةئيه (وا) هنع ارداص ءىجلا نوك دنع
 لعفلا هنع ردصي ( لعاف وه ثيح نم ىا ) اسراف اديز تيار وجم

 | سنج نيسام هلوق ( هاظلا وه م ) لمفلا هيلع عّم ىنعي ( هب لوعفم وا )
 | نيبقلا ناف (زيبقلاكت اذلا نيسام جر ةئيهلا ركذبف) هريغو فرعملل لماش
 ةروكح ذم تاذلا تناكءاوس ةفصلا ال تاذلا نيس هنا الا انس ناكناو ْ



 ا1 0000| 1 اوصنم اهدسام لي حاصلا اولا لطجاذا .ىعي ١
 ااا لد كلا واولا لمحاذاو 0031 لماعلا لمت لغ 'لمخلا مرا
 ىظفللا لماعلا نوكل اذه نيعتف ىظفللا لماعلا لمعىلع لما مزاي. اهلئقام ىلع
 لعفلا ىنعم نالو فيعضلل 0 ىوقلا نادجو دنعو ىونملا نم ىوقا

 اذاو ىلوالاوه انهه فطعلا نوكيف لعفلاب بصتتيالف لعفلا ةجرد غلاب ريغ
 ىلع فطع 6 الاو ورمعو ديزلاموحت ) فئاكتالب,هيف فطعلا روج ىضرلا لاق
 زج ) نكلو طفللانم اطبنتسم ايونعم اسما لعفلاناك ( ناوىا ) زا
 نيعت ) فطعلا ( عتتمالب ) اهلبقام ىلع اهدعبام فطع ىا ( فاعلا

 لماعلل هعم لوعفم هناىلع اهدعبام بصن و عم ىنعيواولا لعج ىا « بصتلا
 رذعتاذا هنال بصنلا ىوس ىا ( هاوس هجوال) هنالىا ( ثبح ) ىونملا
 بصتااوهو ىندالاوهام لمعلاب ىنتكي عنتماو فطعلاوهو ىوقالاب لمعلا
 هنأ عم نيلاثم دروااتا © ارمعو كناشامو انزو كلاموحم ) هعمل وءفم هناىلع

 مالجويو دافتسي لعفلا ىعم نا. لعيل دحلاولا لاثملا دارملاوهام حاضيال .ىكي |
 الاو اضيا هفرحعم لوآلا لالا ىناك رورحلاو راحلاو ماهفتسالا فرح
 رورجلا ريمضلا ىلع واولا دعبام فطع ىا ( فطعلا عنتما هناف ) ىناثلا لاثملا ىفاك

 (رورخلا ريمضلا لع فطعلان ال ) امهلاثماو نر وك ملا نيلاثلاف ىا( امهنف )
 ىناثلا لاثملا ىف < ةفاضالابوا لوالا لاملاكرلا ىفرحن ارورجم ناكءاوس

 انههو جسام ( رئاحريغ ) امساوا ناكافرح فوطعملا ف ( راجلا ةداعاالب ) |
 ريمضلا ىلع فطعلا زجيملاذا هريدش ردقم لاؤس نع باوج ( زمور دعبمل ٌْ

 وهو ىوقالا وهام المع نوكيل ناشلاوهو مسالا ىلع فطعلا زيف رورجملا |
 ناكهجو ”ىاب ىوقالاب لمعلا عانتما دنعالا زوجنال ىندالاب لمعلاو فطعلا |

 زج و هلو ةفاشتسالاواولاب هنع باحاف ىوقالاب لمعينا نكمي انهه
 ذاىنعملا فالخ هنالرورجلا ريمضلا ىلعزحملاط ( ناشلا ىلع ارمع فطع )
 200 تاو طاخما ناش نع لاؤسلا نوكش ورع سنو كناشامس تح ىعملا
 لمعتساع ا مالكلا اذهلثم نالامهن اشنع لاؤسلا مالكلا اذهنم دوصقملاو

 امهناش نع لاؤسلاذا ) هلوَش حراشلا هللع اذلوهيلع ةنيرق لاخلاو ىنعملا اذهىف |

 امهقصو نع لاؤسلا ملكتملا داممىنغي ( رخ الا سفنو اهدحا ناشنعال |

 نوكي ناشلا ىلعو رمت مظعول هنالوو رمع سفنو بطاخلا فصو نع لاؤسلاال
 لامعتسالا لح ةئيرَه داىضريغوهو ورمع سفن و بطاخملا ناش نع لاّؤسلا

 فذح بابنم مالكلا لعجريمضلا ىلع _فطعلا زوجيو ىئحلا لاقو :افن قبسامل
 ناشلا ىلعوا امهناش نع اضيا لاؤسلا نوكيف ورمع ناشو ريدقتلاف فاضملا

 6 نوكف )
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 | نم مئانإلذا ( نارا ) لعفلا لومصللا ا ةيفنم الوعنم نوكي نا قع اهدسإف |
 ظ دنع ل فالا وه لصألا لمعلاو الط 150 ففطعلا نار عمامهنم دحاو
 |"ديغ الخ ةفو ارز ديزو مولا 0و 4 كر وانا تيجوحم زي نش راعللا
 دك انلا | ماقم امئاق ناكناو لصفلا نال ابيعتم انهه فطعلا لعج ثيح رهاقلا

 / ءانب ىا ( فطعلا ىلع ) ديزو عفر ىا ( عفرلاب ) هجو لكن م هلثم نكيمل هناالا

 " لضفملا دك انكإ ناكمال نما عوفرملا ريمضلا ىلع افوطعم نوكيناىلع

 ةحاصمل هعمإلو صنم توك ن) لع ىلإ لع بصتلا ) ( ادن ١
 لدبام ناكناو ىاٌراح هلوق ىلع فطغ 6 الإو ال دحاو نامز ىف لعف لومعم
 ( عنتم لب ) اهليقامىلع واولادعبامفطع ىا (فطعلا زجل ) اظفل ثدحلا ىلع

 ثيح هعم لوعقم هنا نيع اهدعبام بصن ىا بصنلا نيعلا زو عنأمل ففضطعلا

 | دارملا .نؤكي شق يطاواآلاهخنا ٠٠0 1 نا روهجلا دعو هاوس حر ١
 لصتملا عوف رملا ريمنضلا ىلع فطعلان ا ىلع ىنبم كلذو ىناسحتتسالا نيعتلا نيعتلاب
 ىلع عتتممال حيبق هلك. فوطعملاو فر دملا ناي“ لصف الب لصفملا دع الب

 لومي نال ابوصنم ديز نوكي نا انهه نيعتف ( اديزو تُنج لثم )جسام
 ىا ( هيف ) لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع ديز فطع ىا ( فطعلا ناف') هعم
 ةاصافلا دجوت' ( ال ) ىنعي امهنيب ( ةلصافلا مدعل عتتمم ) روك ذملا لاثملا ىف
 نيد | رامبصل 11 ) لصتملا عوفرملا ريمضلا ( ديك اتب ) نوكت ىت ||

 ١ 6 لمفلا ) دجو ىا ( نآك ناو ل ريغوا فرظلاب امهنيب. لصفلاك( هريغبالو
 4 ساو قس. ريغوا ايس ١ ناك وس ثدحلا ىلع لدبام ىا
 نم اطبتسم ايونعم |سما ىا ) ةصقان ايهنوك ردع ىلع ناك ريخ وا لا وا
 | نييرضولع ىونعملالعفلاو ىضرلا ىفو «هردقنالو هب حي رمصل ريغ نم ( ظفللا

 ١ راحلا نال اديزو كلاموحت لوالافالوا ىوق هب رعشم ظفللا ف نؤكي نااما هنال
 أ وهف كتعنصو كلعف ىنعع هنال كناشاموحن هانعم ىف ا والعفلاب قاعتم رورحماو

 ظ نعشم 'ظفللا ىف نوكيال ئذلا عا قاثلاو لعفلا ىنعم هنف ىذلا ردصملا ىنعع
 مدعل دصقناو فالخال؛ ىلوا ثمطععلا انههف ادبزو تناام وحن ىوق لماعلاب
 ( زاحو 2 همالك انهه ىلا * ةماهفتسالا اموهو هيلع لادلا فعضو سصانلا

 ىا ( فطعلا إل ( عتتم مل ىا ١) ) ماعلا بلس انهه هناآلا هحوتلاىف لوالاكو ه

 باوج 4 نيعت )ل ةحاصملا ال فطعلل نوكتناب اهلقام ىلعواولا دعبام تفطع

 ( ثيح >) اهليقام لع اهدعبام تل غا ىا ( تاطعلا“) زيتخا ”ليقو طرمشلا
 هجو زاوج عم ةجاحالب ”ىونعملا لياتلا لمع ىلع ) مالكلا ( لمتالاو كال ىا
 ( فطعلا) رخ .الاهجولاىا (وهو ) ىونعملا لماعلا لم ىلع لما ريغ( رخآ |



 هيأ مرر ل

 ىنعم اماو مالكلا ىف بواطمراصتخالاو اهنم ( رصخ )و اولا (اهن وكل )اظفلاما |
 ىنعم أهيف ىتلا فطعلا واو ) واولا لصا ىا (اهلصاو ) ةحاصملا ةمادتسإالف

 00 هان اع لع هما لوحنلا مدع رجب اذلو بيقعت الو اهيف بيترت ال (عجمجا ٌْ
 ١ مدعل اضيا هلماع ىلعو هيلع فطعام ىلع فوطعملا مدقت زخم مل 5 هلماع ىلع

 مدقتس ال اولاق ىضرلاىفو * ( اهل هيعملا ىنعمبسانف ) عوبتملا ىلع عباتلا مده |
 ةشخلاو لاّشالف هححاصم ىلع مدقتنال ام اقافتا هحاص ىف لمح ام ىلع هعم لوعفملا
 لعانجلا راس الخ ءاملا ةشكلاو ىوتسا اًضنا لاش الو # ىهتنا ءاملا ىوتسا |

 ا ةيلوخنلا" لماع نا الاما نبا اهتداوعو !ءاهع دقت زوج ثح
 رمثنلا العاج امهنم دحاو لك لصف ن 'أ دارا ىنعمو اظفل هلوش ايونعمو اظفل |

 مالكلا اذهوث ناكناف 9 ةلصفتلا ءافلاب همالك ار تضم لاقف فللا بيتر ىلع

 اهدعب هرك ذل دصقت ماقم ىاىف واولا دعب زوك ذملانا نايبل لصفتو قوس اضيا

 0000 ايمانا انا ىلا ريش ( د غاز وجو وا اناوج ةيحانلا

 اظوفلم ىنعمب ةيلاخلا ىلع وا زيبقلا ىلع ابوصنم اظفل هلوق نوكي دمنْح ربخلا ىلا
 ا 0 0ك و ام[ اظووفلم ىعع هلا ١> لع ايوصنم  نوكي نأ دوو

 لوعفملا ةبحاصم دصق ىذلا ( لعفلا) ربل هب ح راشلا ىنتك ١ ماقملل اًئسانم
 وهو ىوغللالعفلا هب دب ري (ثدحلا ىلع لددام ىا) حراشلا لاق اذل و هلومعمل هعم

 ىجالطصالا ( لعفلا ) كلذ ( يف ) ىحالطصالا ال ريغلاب اق ىنعم ىلع لادلا
 اديزو بورضم انا لثم (لوغفملاو ) ادبزو رئاس انا لثم,( لعافلا ىمساو) '

 أ ١ لاذع رت ىإ (اهرغو) اركب و ,٠ رطانا لثم م( ةهشملا ةفطلاو) |
 | هنوك لاحوا ظفللا ثبح نم ىا 6 اظفل ) ارمعو ديز ريس ىنبحتا لثم ندصملاك |
 زاح دقو ىا لاحلل 'واولا (زاحو) اظوفلم ثدحلا ىلع لدءام ناكن اوااظوفام ظ

  ىا6 فطبلا ) (« بحي ل ىا ) ظرمشلا ىلع ةفوطعم للا نوكتف فاطعلل وا

 فطعلا كلذ عت و لعفلا ىلومعم ىلع اهدعبام فطعو فطعلل واولا لعج '

 ةرورض بلس ىءعن صاخلا ناكم الا بلس ىنعع انهه زاوحلا ىنعي اضيا
 نافرطلا دحا نع ة "ربك بلس مايا ور قل! نع عام الاو توجو /|

 ( ضقتن الف ) اعم امهنع صاخلاو عانتمالاو بوجولا ىنعي رخ ١ ةلا نود 1

 فوطعملا ةْنرش ( فطعا!ابوجول ارمعو اديز تبرمض لثع ) مالكلا اذه
 دحاو ناكم ىف يرضلا ىف ةيحاصملاو ةيعملا نال لامللا اذه ىت ىا ( هنف ) هيلع

 ظراشلا باوج ( ناهج ولاف ) فطعلا واولا نوكتف ةرسعتم دحاو نامُز فا |

 ىلع افوطعم اهدعن ام نوكحي ذئش فطعلل واولا لعج ىا ( فطغلا ىا)

 بصن ىا ( ةياوعفملا ىلع بصنلاو ) فطعلا وه اهيف لالا نال اهلبقام

 ( اهدعبام )



 ما م

 | (اديزو ترس وحن ) هيف نيبحاصم (دحاو نامز ىف ) نانوكي ىنعي لصفتسالو
 ا عقو دحاو تقو ىف ريسلاىف لعافلا وه ىذلا ملكتملل كبش هيف هعم لوعفملا ناف

 ل ا ا فا

 | ةياورلا (تكرتولوحن دحاو ناكم ىف) لعفلا كلذ ىف هل هتك ر اشم (وا) سكعل
 عم ىا (اهليصفو ) هيمان ( ةقاناا ) لوعفملل ىنيم ملكتلا الو باطخلا ال 4

 لوعفملاو ةقانلا ليصفلا عضر ىا ول باوج (اهعضرا ) دحاو ناكم ىف اهليصف
 ىنعي كرتلا ىف ىنعي لعفلا كلذ ىف ةقانلا وهو لعفلا لومعمل اكيرش ناك هش ةعم
 ءاهالاو كرتلا نكي. ول هنال اهعضرل اقتحاو ناكم ىف اهلبصف عم ةقاثلا تيا ول

 "٠ نامزلا ىف :نكيرش_ نانوكي لاما! رف اهعضر نأ ردقمل دحاو ناكم ىف

 ثا لال ملا ناد نازل د ةكرشلا .ناتسن .ناكملا ى ةكرتتلا نال اها

 8 راقلاب ىصلا عضر لاش هل الاثم نوكيل طقف ناكملا ىف ةكرمتلا هنف دوصقلما
 ٌْ (نفش, الف )«هدش درو دوتح رداع 04 ىنعل كذاوك هدرز ال

 ْ نللا اف ملا ( ةقلجاتلا | ني وك ذملاب) هني لؤستلا
 تيارو (ورمعو ديزىنءاحوحن ) دحاولا ناكملاوا دحاولا نامزلاىف كارتشالا ال |

 ىلعالا لدتال) ةلئثمالا هذهىفواولا ىا (اهناف) ورمعو ديز,ترصمو ارمعو اديز |

 ء.ىحلا ىف ىنعي (لعفلا لصاىف) هيلع فوطعملل فوطعملا ةكراشم ىا (ةكراشملا '

 نامز ىف نامجْملا نوكب نا مزابرال ذا ( ةمحاصملا نود ) طقف رورملاو ةيؤرلاو '

 ١ كلذكو الوا دحاو نامز ىف نائحم ءاوس ءىحلا ىف امهعاتجا دارملا نال دحاو

 هلوصح نوكينا لمتحمو نامزلا ىف *ىلا ىف نيدحاصم انوكينا لمتحم ىنعي هريغ
 هب زرتحا (ةاحنلا روهم بهذم نا ٍلعا ) رخ آلا نم هلوصح لبق اهدحا نم

 ىنعع انهه تناكامل اهناال هف ةلماع اهسفن واولا لعج هناف ىهاقلا دبع نع ظ

 لاقو اهلثم .بصنلا. لمع نعي لمعلا ىو اهمكح تذخيا: ةكراشمللاو ةحاضملا |

 هبانم بئان واولاو قباسلا لعفلا هيلع لدي رمضم لعفب بوصنم وه جاحزلا
 بصن هصن شفخالاو ةيشخلا ىحاصو ءاملا ىوتسا وحن هتاف تدافاؤ

 نه ىلع ىنتخيال فاككو فسعت لكلاو فرظ وهو عم ماقم واولا مايقل فرظلا
 مدقملا ( لعفلا) هل بصاللا ىنُعي (هعم لوعفملا ىف لماعلا نا ) مبلس قوذ هل
 ىنعم هل بصانلا لماعلا ىا ( هانعم وا ) اظوفلم ناك اهف ايدعتم وا امزال ناكءاوس

 ىنعم ىتلا واولا طسوتب ) مالكلا ىو نم اطبتسم ايونعم اما ناكاهف لعفلا
 ةطشاو :ءانتسالا ةادا نا م لومعملاو كماغلا ناب ةطساو واولا نوكت ىنعي ( عم
 موقلاك ىنعملا عومجم ظفللا درفم هنال برعلاواداحنلا ىا (اوعضو امتاو) امهنبب

 | (عم عضوم واولا) مهمالك نولقني ةاحنااو برعلا ةقيقحلا ىف نيعضاولا نال
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 جرخيلو ىهاظ وهو لعف لومعم بحاصي ال اهدعبام نكل ةيملاو ةبحاصملل ْ
 / لثم ةجاصمللا دصقب مل نكل عمجال تناكناو هيف واولا.نال واولاب ىوطعملا
 ظ ل اب[ ا هاوس ء رجلا .ةعملا 00 ادوصقملاناف ورمعو دباز ىف ءاح

 | كلوقك ليلعتلل انهه ماللا ىنعي ( روك ذب قلعتم ) ةبحاصمل هلوقىف (ماللا )
 | لوعفمركذ ىا ( هركذ نوكي ىا ) بيداتلا لجال ىا بيداتلل اديز تب رض

 ثلا )7 [هيه رد 115( لعف لوم تحاصم لخال ؤاولا دعت ) هغم
 00000 ]ومس لودفملا ةحاصم 1 ال ىتملاو كورتم لعاقلاو لوعفملا
 | ةبحاصملا ىلا بوصنملاو اولا ىلا رورج ا ريمضلاو ةبحاصملا ىلع فوطعم (اهايا
 ا عضولا لصاىف عما ىنعم واولان وكل ةروك ذملا ةحاصملاواولا ةدافا لجالو ىا

 ا هعم لوعفملا ناك ىذلا لومعملا ىا ( لومعملا كلذ ناك ) مدقم ربخ ( ءاوس )

 ”الا ليوا ىف نك طلو هعم لوعتملا ف [ ماعلا لعفلل ( الغاف )و هلاننح اضم
 '00 00221 لإ ءاملا لصو ىاولعلاف ىإ ( ةشلعاو ءاملا ىوتسا و ) ادتض

 ظ انهه ةبشحلاو اهنم عفرا ءاملالو ءاملا نم عفرا ةبشحلا نكت ثيحب اهل اي واسم

 ا 11 فواموف امون اقوف انقو املا عاهرا ردق ه.ف رعي نئاقم
 هعم لوعقملاو هف ءاملا دايدزا مت ىذلا دخلا ىلا ىهتش ىتح دح موب لكل اهيف

 ءاملا وهو لعفلا لومعم ةهحاصم لجالل واولا دعب ر ذ ةشخلا وهو انهه |

 لكلا كلذإ ( ال وستم ) لومعملا كلذ ناك ءاورل ( وا: ان رك ذام ىلع ءاوّتسالاق
 لجالواولادعب ركذ اديز وهو انهههس. لوعفملاناف (مهرد اديزو كافك وحن )

 ليبس ىلع امهلدحاو مهردذ ةيافك ىف بطاخلا وهو لعفلا لومعم ةيحاصم

 4 اظفل ) هعم لوعفملاف لماعلا لعفلا ىا ( لعفلا كلذ ناكءاوسو ) كارتشالا

 نيذللا ( نيروك ذملا نيلاثلاك) اظوفلم ىنعي ظفالا ىلا ابوسنم ىنعي (ايظفل ىا) ظ
 امهيف ظوفلم لعفلا ناف لوعفملاو لعافلا ىلا لومعملا ميمعتىف حراشلا اهركذ

 هريدقتوا هبحيرصتااريغ نممالكلا ىوخ نم اطبنتسم (ايونعم ىا) ( ىنعموا إل |
 ةلالد لعفلا ىلع لد. ماهفتسالا عم رورحناو راخلا نال (ادزو كلام وحن )

 لاثملااذهىفهعملوعفملاو لعفلا ىف كا ىناثلا نوكلو لعفلا ىلا لوالا جابتحال

 لعفلا نم حرصاهف فاكلا وهو ىونعملا لعفلا لومعم ةبحاصم لجال روك ذم
  ىا( هتحاصم دارملاو ) اهريغو اديزو سبالتامو ( اديزو عضتام ىا )

 لعفلا ناكابظفل الوعفموا لومعملا ناك العاف ( لعفلا لومعمل) هعم لوعغفملا
 لومعملا ىا (4ل) واولادعب روك ذملاوا هعم لوعفملا ىا (هتكراشم) ايونعموا
 واولادعب روك ذملاوا هعم لوغفملا نوكي ىنعي ( لعفلا كلذىف ) لوعفملاوا لعافلا
 00007 0 اهدحلا كقسال ثيحح امهيف كتاسفلا لعف ىف لؤعفملل اكيرش |
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 هه مرو 1

 هلوق هسانو لوعفملل ءانلاب ( بهذ ) هتنلاو ةاحنلا ضعب هز وج ام ىلا ىا
 «ندش هدنك ارب * ةيسرافلابو قرفتلا عطقتلا ( عطقت دقل ىلاعت هلوقىف ) هيلا
 عفرلا ةءارق ىلعاماو ( بصنلا ةءارق ىلع ) ايراح لوققلا اذه نوك لاح ( مكسب )

 ( ىأرلا اذهنا ىئاوللا ضعب ىف) ركذ( و )هبف نحن امم سيلف مكن عفر ىنعي
 ( فير ) ايوصنم هؤاشاو مصنا مزال ىلا لعفلا دانسا ىنعي هبجوتلا اذه ىا

 لعفل قلطم لوعفم هنا ىلع بوصنم ادج هلوق (ادج ) نسح لوبقم ىا
 مزلام وهو ةدئافلا طحم وهام لعمل اقح متاق ديز كلوق لثم فذحلا ىجاو
 عجار ريمض رابتعا فلكت نع هولحخلو لعافلا ماقتهاماق ةيف رظلا ىلع ةبصن
 امان ردصملا لعج نعو لعفلا ردضم ردصملا لعج نعو لعفلا ردصم ىلا

 ردصملا ىلا عجار ريمض فلكت نع هول ماصعلا ةيشاح ىفو *لعافلا ٍبانم
 الصا زوجالهنا ىلع ةاحنلا ركنا عم لعافلا ماقم روك دملا"ردصمللا ةماقاز

 هلوق ( لبق نم ) هعم هلوق ( لعجي نا ) هيف ( هجولا ليقو )* ىهتنا

 لوحي هيو ىتيب ءىثلا لاح لاش لبق لثم لوعقملل ىنم ضام ( ليحدقو ) ظ
 ىئثحولا راما حتفلاب ( ريعلا نيب ) حاحصلا يف اذك لاق هءابو زخم ىا الوح
 ىتالا بع رك ذلا ازن لاق, ولا نيتحتف (ناوزنلاو)ةريعىئتالاو اًضنا ىلهالاو

 هسفن راما نيب ةلولملا عقو ىا ادعهبابو اهيلع بثو اذا دملاو رجلا ءاز فو

 (ريمضلا ) لوقلا اذهىف ىا (هيف هلعاف مسي ملام لوعفم ناف) ىتالا ىلع هوزن نيبو

 ةظفل ( نال ةلوامحلا ليح ىا ) لعفلا ردصم ىا ( هردصمى ا عجارلا ) نكتسملا

 ( لعافلا ماقم ماَشال ) ةيف رظلا ىلع ابوصنم ام اد هنوكل ىا ( هتبفرظ موزلل نيب )
 مقا اذاو هماقم ماقام اذك و عوف م لعافلا نال لعافلا ماقم هتماقا زوجمال ىا

 ةلاحىف اعوف مو ابوصنم نوكينا مزابب ةبف رظلا ىلع ابوصنم هن وك عم لعافلا ماقم
 هلوق ىنعم ىا (هانعم) لق ىذلا هجولا ىلع ىا (اذه ىلعف) عتتمت وهو ةدحاو

 مسي ملام لوعقم نوكي نا ىلع ) ءانب ( هتبحاصمب لعف لعف ىذلا ) هعم لوعفملا
 لعفلا وه ىذلا ( هردصم ىلااعجار) هيفانكتسم ( اريمض) هعم لوعفملاهلوقل( هلعاف

 ماللاو فلالا وهو ( لوصوملل ) اعجار هعميف ( رورج ا ريمضلا ) نوكي (و)
 هريدق ف وذحأدتبم ربخوا هعملوعفملاهلوقل ربخ « روك ذم ال لوعفملا هلوقف
 واولادعب هلوق ىا (زارتحا ) روك ذملل فرظ 6واولا دعب ) فاّتسا ةلمجاو وه
 ريغ ىا (مريغدعب ) رك ذ ىذلا نعىا (روك ذملانع) فوذحر بخ نوكيف زارتحا
 اهنا الا ةيعملاو ةمحاصملا ىنعمديفت تناكناو اهناف ءايلاو ىتحو مثو ( ءافلاك )واولا

 ( لضض لومعم ةبحاصملاال هعم الوعفم اهدعب روك" ذملا نكي اهيف الصا نكت ملام
 واولادعب روكذم هناق هتعيضو لجار لك لثم جرخبل ايدعتم وا لعفلا ناكامزال
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 سهشإلا سر

 هصنف هيف طئارشلا هذه تدجو ىذلا هل لوعفملا ىلع لمشي كلاذكح
 أ هذهل ةعماح ءيحتام اريثك لاعفالا ةلع نال ىضرلاىفو ه«اضيا ةطساو ريغ نم
 كانه نوكي نا ضرغلاو ةنلعنلا ف ةروهشم ةرهاط اهعم تراصف طورشلا

 ىهتنا اهيلع لبلد طئارشلا لوصحو ةنلعلل ةديفملا ةردقملا ماللا ىلع لدبام

 فلا 11 لوعفلا فالك ائا ( اهنم ءىث ) لزاستخ الا نم (لتخاا اذاام قال )

 هجور هيف ةمزال ذئنيح ماللاف طورشلانم ةثالث وا نانثاوا دحاو هيف دجوب مل
 هايا لعفلا ءاضتقا مدعل ماللا ريدقتب هباصتنا زوج الف لعفلا نمض ىف هنوك نع

 .( ةيحاصمب ) لوعفملل ىبم ( لعق ىذلا ىأ) هبارعا قبس دق © هعم لوعفملا رب
 ىلا عجار رورخلا ريمضلاو لعافلا فىئان هنا ىلع عفرلا لحم ىف رورجملاو راحلا

 اهتلص ةلوصوم لوعفملا هلوق ىف ماللاو فلالا نا ىلا ةراشا هبفو لوصوملا

 (لعافلا ) ةبحاصملاب ةقلعتم ( نوكي ناب ) هلوق ىف ءابلاو ءجيسام ىلع هعم لوعفم
 .هعم لوعقملل ىا ( هلانح اضم ) ةعم لوعفملا ف لماغلا لعفلا هب ماق ىذلا

 ءاوتسالا ناف ةيشخلاو ءاملا ىوتسا لثم لعافلا نع ىا ( هنع لعفلا رودص ىف)

 ىا لعافلا هلوق ىلع فطع ( لوعفملاوا) ءاملا ىلا دنسا نيح ةسشخلل بحاصم

 ىلع ىا (هيلع لعفلا عوقو ىف ) هعم لوعفملل ابحاصم لوعفملا نوكحي نابوا
 ظ هلوق وهو هعم لوعقملل هيحاصم ةيافكلا ناف مثهرد ادزو كافك لثللوعفملا

 | بنتن وت ( همم ةلوفت) بطاسحملا ريمض وهو لوعفملاب تقلعت نيح اديزو
 لوعفملاهلوقل ( هلعاف مس ملام لوعفم) هنا ىلع اريدقت عوف سمهنا الا ةيف رظلا موزلل

 اردت اعوف سم هنوكل هعم هلوق ىلا ىا ( هللا ) لوعفملل ءانلاب ( دنسا )افن !ًانلق اك

 لوعفملا(و هب لوعفملا) هلوق (ىفر و رجلا و راح ا ىلا) لوعفملا (دنسا اكلوعفملا) هلوق .
 نوكل(ماللا)و فلالا(ىلا عجار) لكلا ىف (رور جا ريمضلاوهل) لوعفملا (وهيف )
 (رذتعاو ) ىتلاوا ىذلا ىنع الوصوم امسا لوعفملاو لعافلا مساىف ماللاوتفلاالا

 لوعفم هنوك عم هعم بصن نع ىنعا ( هبصن نع ) رذعلا نيب ىا لوعفملل ءانبلاب |
 همايقل اعوف م نوكي نا بج هلعاف مسي ملام لوعفمو لوعفملا هلوقل هلعاف مسلم

 ةاحنلا ضعب) اهتيناىتلا ةدعاقلاب ىا ( هز وجامع ) عوف رع سيل وهو لعافلا ماقم
 00| ]11 ةاحنلا ضم ز وج سي هز وج اب ةلاوق ىف امل نانن ( لعفلا دانشا نم: |

 فرظلا ىلا ىا ( بصنلا مزال ىلا ) لوعفملاوا لعافلل ايننم ناكءاوس ههسشوا

 لعقلا دانسا ىلع فطع راب ( هكحرتو ) ةيفرظلا ىلع هبصف بم ىذلا
 (ايرج انوصتم) هناشاو بصتامزال كرت نمو ىا بصتا مزال ىلا عجار ريمضلاو

 00000 11 لع ىإ (زك الاف هلع وهات لعالم ةاوؤ ايراح نوكل ىا
 ظ (هلآو ) ةفرظلا ىلع بصنلا ىهو لامعتسالا رثكأ ىف اهيلع امقاو فرظلا كلذ

 (ىار
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 ومنو نما ادبزر" كتيصاخ مويلأ كفو 2 لثف ماللا مزلبف مويلا عقاولا لعفلا

 رداصلا ( بيدأتلاو ) ملكتملا نع رداصلا ( برضلا نامز ذا امد هن رض

 ثدحلل ريسفت انهه للعملا ثدحلا نال ىضاملا نامزلاوهو ( دحاو )اًضيا هنع

 ثدح ةقشلبا ف اه لب هفف اك رتشي ىتح ةقبقلا ىف ناثدح انهه سلف للعملا

 ةرياغمالذا ) ىضرلا ىف اذك نكد اتلاورعب © علاق :نرضلاب هيدا ىعللا نآل دخاو
 1 نأ ريصت ناب (ناتغالابالا ) هكر كا نافزإو لعفلا ناهز نان ىا ( امهم
 ( نوكيوا ) ةقيقحلاو عقاولا ىف دحنا ناو هل لوعفملا نامز ىلع مدقم لعفلا
 ظ ل ا نا ىلع فطع

 اهدحا نامز نوكي ناب (رخ آلا دوجو نامز نماضعب ) هل لوعفملا وا لعفلا نم
 | ل نؤعفملا نامز لماشلا :نامّزلا ناك ٠ رح آلا: دوحو نامزل اطخو الماك
 | (دوعتلاىنعا) هل لوعفملا ف لماعلا ( لعفلا نامز ناف انج برا نعتدعق وحن )
 | نالاضيا ماكتملاب مئاقلا ( نيحلا ىنعا هل لوعفملا نامز : ضعي ) مكتمل نع رداصلا
 1 0 1 نال دوعقلا دوجو نامزب طاحا هن نيحلا دوجؤ نامز

 ةغل نيتمضب نيحلاو نابحلا ةفص ردصم نوكسلاو مضلاب نيجلاو لوالا نامزلا
 0 لحرلا نحب دقو اليد حلاو هنجو نإ الوعي ل

 | حاحصلا ىفاذك ن "حو نامجحةاصاو ىفرظ بأ نماضيا نيجو نابج وهف اميج

 / نامز ناف نيهيرفلا نيب حلصلل عاما برحلا تدهش وحن ) لعفلا نامذ ()
 (برحلا دوهش ىنعا لعفلا نامز ضعب ) امهنيب ( حاصلا عاَشا ىنعا هل لوعفملا

 | هلانثا ىف الصاح هنوكل برحلا دوهش نامز نم ضعب حلصلا عاما نامز نال

 وهو تلاثلا د قلاب ا( دقلا كل بمصللا ( ررتخ اول هكا رجل نس
 ١ ىا ( نك مل اذا ) ىذلاهللوعفملا نع ىا(امع ) دوجولا ىف هلان راسقمو هلوق

 نامز نوكيناب (دوجولاىف) لعفلا دوجو نامزل ىا ( هلانراقم ) هدوجو نامز
 ىدعول مولا كتمر؟ اوحن) ابضام ٠ رو دقلا دوج و نامزو الاخ لمتلا دوج و
 ١ ناكناو دعولا وهو .انهه هل لوعفملا ناف ( سما ) كايا مارك الاب ىا ( كلذب

 «نوك تلا ليصل لسع دوجولاىف هنا مل هنا الا هب للعملا لعفلا لعافل العف
 هم 0 ل

 ال ىا ( هنال ) ماللاب هباصتنال ثالثلا ( طئارشا هذه) لوعفملل ءاننلاب

 ا مشلا هذه دوجوب ىا ( طئارششلا هذهب ١ ) هل لوعفملا

 ( قاعتيف ) ةطساولا ىلا هبصن ىف جتحم ل ىذلا قلطملا لوعفملا ىا ( ردصملا
 ىنعي ( هيردصملا قلعت ) امهنب فرح ( ةطساو الب لعفلاب ) هل لوعفملا
 ظ ةطسآو الب هتف هموهقم نم. هتوكلا ةردبصم قع لكتلا: كمش ايكلف
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 هب لاق مك ةسنلا ىف ءاشاو ظفللاىف كرت ريدقتلا ناب امهنيب مهضعب قرف ناو
 ريدقت نا ىلا ةراشا زوجي هلوق ىفواعم ةينلاو ظفالا ف كرت فذحلاو حراشلا
 لاقل رو نال بح اوال اج اهرسالا روك ذملا طو ها لل
 ردو ملا فك اد ةالصلل ءوضولاك طوزرشملا دوجو.:نجوال :

 زوحب اعاولش مو (ماللا ريدقتىلا ) ذوبكيوف نكتسملا ( لعاقلا ريمض عاجرالاب)
 ريمضلاب ءافتك ١ زوج اتاو لش و ليقو * فذخلاو رب دقتلا نيب داحتالا نمانلق امل ١

 نردرحا وا ذأ فدحا طارش 0 هدوّصقم ىلع اصيصنت ريدقتلا ىلا عجارلا

 زوجيف ) * ىهتناماللاريدقتب هبصن ىلا هدوع وهو دوصقملا فالخ لمتحال
 ( اهرك د زوجناك) ةروك ذملا طورسلا دوج دنع ماللا فذح ىا (اهفذح |

 (هإ لوعفملا) « ناك اذا ) هلوّش هرك ذام اهدحا ةثالث اهطورشو اهدوجو دنع

 العف هلوق نال فاسلا ةداع وه اردصم لق لو ثدحلا ىلع الاد ىا  العف ١
 الل 11 لذ روس نوكل ندصلا نو ثدحلا هم دارملا نال ةنع ىغن

 لخد ىذلا ءىثلا نع ىا ( امع ه. زارت>1) العف هلوقف لعفلا ىلع صخشلل

 ماللاناف هريغب امئاق ىنعمال هتاذب امئاق ( انبع ) ءىبثلا كلذ ( ناكاذا) ماللا هيلع |
 لعفلا لدي مف لعفلا تحن هلوخد مدعل اظفل مزال انبع هيلع لخدام ناكاذا |

 نمسلا ناف ( نمسلل كنج وحن ) ماللا ىهو ةطساولا مزانف ايينجا نوكيف هيلع |
 تر لخدي مل هتاذب امناق ناكامل هنا الا هل ةلعو مهاظلاوف ءىملل اثعاب ناكناو ظ

 ىلوالا ماللاحتشب 6 هب للعملا لعفلا لعافل) هلوَشب هرك ذام اهيناثو ماللامزاف ءىجلا
 ئا ( هلماع لعافو ) هل لوعفملا ىا (هلعاذدحتا ىا ) العف هلَوَس قلعتم راخلاو |
 نوكل ثح داو ءىشثب هيف لماعلا لعفلاو هل لوعفملا مو ىنعي هل لوعفملا لماع |
 هب رض كلوق ىف ملكتملا داتا برضلا مايقك ادحاو اصخش امهلعاف |

 اذهو ملكتملاب نامئاق انج بركان ع تدعق كلوقىف دوعقلاو ن يملا انك واسس دا: |

 وك نان:هلماع لعافو هلعاف دحت مل اذ |امع ىأ ( هريغل العف ناكاذاامعدب زارتحا)

 مزال ماللا نال هل لوعفملا هب مئاقلا لعافلا ريغ هل لوعفملاف لماعلا لعفلا لعاف ٠
 هاذ لعف تحن لخ دال ا لعف نإل لعفلا تحن هلوخد مدعل كلذك ناكاذا |

 ملكتلابمئاق لوالا ءىجملا ناف ( ىليا كبل كتثج وحن ماللا مزليف اينجا نوكيت
 ىا)( هل انراقمو ١ هلو هركذام اهثلاثو امهلعاف دحتب ف بطاحملاب ىنئاثلاو

 « دوجولاىف ل هل لوعفملا لعافو هلعاف دحنا ىذلا لعفلل ىا ( روك ذملا لعفلل |

 كلل و هل قلع تلعجامل ىا لواعملل ةلعلا نراقت نا :تالئدعتلا ف لمصالا نال ١
 نامز نوكي ىنعي هل لوعفملاو لعفلا دوجو ىا ( اهدوجو نامز دحتس ناب)
 تحن .لخ دال سما عقاولا لعفلان ال ادحاو هيف لماعلا لعفلانامزو هل لوعفملا |

 © لعفلا )



 10 007 ا

0 

0 

 | فورحلاىف لصا ناو نا نا م اهنع زاجمو ماللا نع ةباين هنكل ليلعتلا ف

 نم ) هتبارلاضيا ناث لوعفم# ندش هدنك ارب  ةيسرافلابو اوقرفت ىا موقلا

 سه ما 1

 ءجيسام ىلع اهريغ نود اهرردقتو اهراهظا زاح ىتح مزاوجلاو بصاونلا
 قاصلالل ةرالا (ءابلاوا ) ميملارسكب ( نم نم ) ماللاريغ ىا ( اهريغ ردشالف )
 ىلاعت هلو كهل لوعفملا لخ اود نم ) ف ورحلاهذهنم الكناعم ىا ( اهناعم ىفوا)
 يا لبجلا ىلا عجارلا زرابلا ريمضلا لوالا لوعفملاو هتبأرل نان لوعفم (اعشاخ
 ١ ضرالاىرتو و ىلاعت هلوق لئم انًئمطمانك اسوا عضاوتلا عوشخلا نال اعضاوتم
 | عدصت لاَ قرفتلا عدصتلا (اعءدضتم ) هللامال ةنممطم هك ىا 6 ةعشاخ

 اداقنم ىا اعشاخ لبجلا كلذ تيآرل يا ةراحلا نم عدصتلل ةلع ( هللاةيشخ
 | هللوعفملا نوكل لاثم اذه هباذعو ىلاعت هللا نم هف وحن اق رفتم ىا اعدصتم هللا سمال
 ةيبسلا ءانلاو ىضرلا فو (انم رحاوداه نيذلا نم لظبف ىلاعت هلوقو ) ةراخلا نع

 | دلتا ى | تلجسا تابيط ليئازسا ىب ىلا 2 ىا رحيل ةلعن ىسير مالا ؟ ايد
 | مهتعردص م لجال مغلاو رقبلا موحشو رفط ىذ لك هو مهل الالح تناك

 / هلوقو ) ةراجلا ءابلاب هل لوعفملا نوكل لاثم اذهو ريسفتلا بتكىف نيبام ىلع
 | ريمضىف تلمح ةليقثلا نم ةففخم نا هلوق ( رانلا تلخد ةأصا نا مالسلا هيلع
 نال ربخ هربخ عم أدتبملاو هربخ تلخد ًادتبم ةأرماو اهنا ىا ردقملا ةصقلا
 ةره لجال ىا ( اهلجال ىا ةرهىف ) رانلا لوخدل اببس نوكي المع تلمع ىا
 ضرالا تارسشح نم لك أت ىتح اهلسرتالو اهمعطت نكت لف اهتسبحو اهتكسما
 (ماللار دقت ناكامل و ) ىتب ىذلا هل لوعفملل لاثم اذهو شطعلاو عوجلا نم تناق

 ( و ظفللانم ) ماللا ىا ( اهفذح نع ةرابع) ماللا ريدقت هبصن طرشو هلوقف
 اعم هينلاو ظفللا ف ىذحت ناب ايسنم ايسسن اهفذح نعال ( ةينلا ىف اهئاَشا ) نع
 ( لصالان اك ) هنا لاخلا (و) ماللار دقت هبصن طرشو لبقامل كلذك ناكول هنال
 ليلعتلل تعضو ماللان ال ( ظفللاىف ) ماللا ىا (اهءاشا) لامعفالا تاليلعت ىف

 ال ةظفل نم هل وه عضوام دافتسل اظفل اروك ذم نوكي نا هل عضو ايف لصالاو
 اهئاَقاىف ةجاحالف) كلذكن اكاذا ( ةينلاىف ) اه ءاّشا لصالا ( ناك اك ) هريغ نم

 طرسشلا ىلا جاتحمال لصالا ىلع ايراح نوكيامو الصا هنوكل ( طرشلاىللا ةينلاق
 (اهفذح ىفن وكتامنا ) طرشلا ىلا ىا (هنلاةجاخلا لب ) لصالا ىلع المعتسم هنوكل
 ىلا جاتحم لصالل اقلاخم نوكيامو لصالل افلاخم هنوكل ( ظفللا نم ) ماللا ىا
 ىا ( اذهلو ) هيلع ةمالعو البلد اطرش لعجام ىا طرشلا نوكل طرشلا

 عضوي ماللاىا ( اهفذح زوج امتاو ) (لاق ) فذلا نع ةرابع ريدقتلان وكت



 بوصلملا ىلعالا هل لوعفملا نوةلطيال مهناف ( موقلا حالطصا فالخ ) ماللا

 ماللا وهو رلا فرح ةطساوب هبلوعفم وهف اهب رورجملا اماو ماللا ريدقس |
 ماللا دقت هلالوعفم مسالا نوك طرش ىا هطرشو اولاق اذهلو هل لوعفمال الظفل |

 ماللا نم ةيلعلا مهفو هيلع تلخد امرج ىا( رجلا مزل)انظفل (ترهظاذا)

 لصا اهن اكف ليلعتلا اهلماللا تعضو ىتلا اهيناعم دحا نال ( لاعفالا تاليلعتفف) |
 لمعتسا ناو هناف اهريغ فالخ عسوا هلامعتسا نوكي الصا نوكيامو بابلا اذهىف

 هي مى. لج
 د اذ را لب والا لق فرط اهل لاض آل ىف اهعونو اهتقيقح نع لالا
 يلعتلا تقو ديز ىنءاح لثم هعونو هتقيقح نع هجرختال لاملاب فرظلا ليوأت
 5002100727 ل فاضم ادتم (طر 3 املعم قوك لاح دز قءاخ ىئا
 ىلاو هل لوعفملا ىلا عجار رورحلا ريمضلا نأ ىلا ةراشأ ( هل لوعفملا باصتنا

 ابوضنم ه1 لوعفملا نوك طرشو ىا لغافلا ىلا فيضاو مزاللاةلزنم لزن بصتلانا
 دنع هل لوعفملاف ( هل الوعفم )اقاطم ( مسالا نوك طرشال ) اردقتوا اظفل
 . اذهو ماللا هيف رهظامو ماللا هيف ردق ام ناعون هيف لوعفملاكى عي اضيا فنصملا
 طقف هلالوعفم ماللا هبف ردقام اواعج ثيح موقلا حالطصا فالخ اضيا

 نانمس هعمجو نبللا نم جرختتسي ام ميملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب ( نمسلاف )
 وهف نمسلاب هتلرصن باب نم ماعطلا لجرلا نمسو نادبعو دعك نيسلا مشب
 جرختس امو حاحصلا ىف اذك ناهس هعئابل لاَمو اضيا نيمسو نومسم ماعط

 كنج كاوق ىف ) مرك ١نم (مارك الاو ) نهد هل لان تانابنلاو ٍتابومحلا نم
 سما اديزكتمصاخمل مويلا تج رخ كاوقىف ةمصاخملاو (رئازلاك مارك ال ىنمسلل
 ' لدبام ىلع ءانب هل لوغفم ) فنضملا دنع ىا( هدنع) لكلا ف ماللاب ازورحجم

 ءرخلا لعف انههو روكاذم لعف هلجال لعفام قيسأم ىلع هدحو ( هدح هيلع

 ممل ا لاو لك نوكف ةمصاخلا دوك و بتسلو | نمسلا :لصحم دصقل
 هبف لوعفملاف لاق م ) هصصن طرش هلوق وهو انهه فضلا هلاقام ىا (اذهو )

 ريدش هبصن طرشو هلوق نم انهه هلام ىا ( اذهو ىف ريدقت هصصن طرشو

 قيسسامل قا وهو اضيا هلال وعفم اهب رورجلا لعج ثدح فذصملا مهفلاخو

 دارص ريغ ريدقت هندارملاو ةردقم نوكتنا ىا «ماللا ربدقت إ) هيف لوعفملا ف
 ماللاناف ماللا ىنع ىتلا ةفاضالا ىف م هبصن حصامل ادام ناكولذا لمعلا ثيح نم
 ماللا نال ىا (اهنال ) ماللا نمالهإلوعفملا سفن نم ةيلعلا مهفتل ردق اماو اهيف دارت

 ىأ روصقملا ىلع ةلخ اد انهه ءانلا ( ركذلاب ءاللا صخو ) ةغبصلا سفن نمال
 ريدقت لش مل ثيح ةيلعلا ديش امم اهريغ رك ذي ملو ماللا ىلع فصملا رصتقاو
 لامعتسالا ةيلاغ ىا ( ةيلاغلا )ماللا نال ىا (اهنال ) ةلعلا دش ام اهريغو ماللا
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 فلاخي ردّش نأ رهظالاو ةيثاحلا ىف لاق اذلو الصا ةاحنلا لعجو جاحزلا ىلا

 و و 1

 ىهتنا هنم عقو امتا فالخلاو لصا ةاحبنلا لوق نال االخ لوقلا اذه جاحزلا

 لوعفم هناق فالخ دحال نسل ىف الا ليوأتلادعب هنال ارهاظلاق امتاو (١سهاظ)

 هلعف ظفل ريغ نم قاطم لوعفم"جاحزلا دْنعَف ليواتلا لبق الخلا امتاو قاطم
 تراك صف قلطم ٌلوعنمال هل لوعفم 27 ةلعو.ةعب را ليعاستملا تواض ىح
 اىهاشظ هلوقل ةدئافال لاق نم لوقل ةدّئاف الف ىهاظلا ىف وه اما فالخلاو ةسج

 لاش اك هعئاب هنوكل اماو جاحزلل اعناص هنوكل اما جزي جز نم لاعف « جاحزلل ١)
 ( هدنع إ) ( هللوعفملا ىا ) (هنافإ ز ازبو فافخ اذكو هعئابلو ردقلا عناصل رادق

 هدنع هناف لاق ولو هل لوعفمال قاطم لوعفم ىا « ردصم ) ( جاحزلا دنع ىا)ا

 ( هلعف ظفل ريغ نم اراصتخا ردصملاب ربع نكلو حذوا ناكل قلطم لوعفم

 نيلاثلا ف ) جاحز ١, دنع ىا ( هدنع ىنعملاف ) اسواج تدعق لثم هيف لماعلا

 ناهجو ىلع (فغنارلا عادت هلل رثط اهو ناملاق.( نيروك كملا

 كلذل اقاعتم ن آلا هيف لماعلا لعفلا لعجو هنابو هسج نم لعفلا ربدقس اما

 امأ'(ىءانج قرللا:نع داوقتلاق تك و امد[: نرضلاب هتناد|أ )' لف ليفلا
 ا دنع هل الوعفم لعحام ىلا فاضم هل صان لعفلا ساج نم ندصم رادقت

 ةفايضالا هده تدان نتضهيرششإ ٠ قاحزلا دعاقاطم الوتس رووا

 | تدعقو ) ةلعلا ىلا لولعملا ةفاضا لبق نمؤا تدسملا ىلا بسلا ةفاضا لبق نم
 بيس نحل لد بسلا ل بنمملا ةفاضا لسق نم ةفاضالا هذه ( نيج دوعق

 ىا ( جاحزلا لوق )لاق هبابو درب در نملوعفملل ىنم درو برحلا نع دوعقلل

 هخح) در .قاعتم(ناب) لقت #م لوعفم لب | سيله|لوعفانأوهو هلوقم

 هل لوعفملا ليوان نزوكت ناب تحل ( تفل م ة> ىف هلخ دن ال ) رخآ ( عون عون ا

 8و احيح فاضملا ريدقتبوا لصفلا ر , دقت اما 00

 0 لكس لب واتلا قاطبلا لوتتلا
 عراضم ل اعف ىرإرو ىعدملا ىلع أهنش 0 نسال ماقم ّق اهل ىو ةينلا 17

 ءاتلا نكي ديلح (طاخع ناكنا لعافلل ىننمو اًشاغ هن ن هناك

 لاخلا ناكءاوس (فراغلا لانا )7 ةحح نا ) قوف نم نطق ةطوقنلا

 ثمح نم ) ةساثو ةعقاو تقولا اذه ىا مداق شدلاو كنا وحن ةامحوا ادرفم

 ريغ نم ) هلوق ( بوكرلا تقو ديز ىنءاح ابك ار دز ىنءاح ) كلوق ( ىنعم نا
 ليوان ةيح تش لسا | نكتسملاو 0 مالا (انهتتشح عاب 11
 ةج رخ ريغ ةحصلا كلت نوك لاح ةّساثو ةعقاو فورظلاب ةلمحو ا ةدرفم لاخلا



 سمت ماب لق

 0ر5 (٠ لو ( ءارملا الق ) لوالا لارا دزيف امك هيف روكا ذم لعنلا

 نوكي نا ىنعي ( هيف ) هل لوعفملا ( وه ىذلا بيكرتلا ف ) هل لوعفملا عم ىا ( هعم
 روك َذملأ لاثلاىفو دحاو بيك رتىف هل لوعفملاعم انوك دم لحال لف ىدلا لغفلا
 لاؤسلا اضيا عفدناف اريدقت الو اظفلال هيف هعم هلجال لعف ىذلا لعفلا رك ذي
 000001 وا دعهلوكنم دارملا ٠ نيح ىا (ذئنح درو ) روك دما

 000 ١] ) ت1( يرض ىذلا سا ![قحناا وحن )ةقاوه ىذلا كلا
 هنا عم هعم بيكرتلا اذهىف روكذم هلجال لعف ىذلا لعفلا ناف هليصحت دصقل
 اذه لامعتساب ةداعلا ترج ( مهللا ) ىنحتا لعاف عفرلاب بيداتلاو هل الوعفم نكي
 'هللانم هتاضاىف ناعتسي هناكو فعض هتوف ىذلا باوحلا ىف ىا اهف ظفللا

 000 لدا ل لإ ىإ ( مه زك ذب دار نآالا ) لوظملا ةيشاحىف اذك ىلاعت
 دارملا ىنعي ادم هنال داري نا هلوقل ربخ عفرلاب ( هداربا) هل لوعفملا عم هلجال هلعف

 ىا ( هيف لمعلل ) هل لوعفملاعم ىا (هعم) لعقلا توب نا هل لوعفملاعم لعفلا رك ذب
 لعافلا ماقم مَ هنا ىلع اعوفرم .داربا نوكينأ زوج هيف الماع لعفلا نوكيل
 هنف لمعلل هعم رك ذلا ركذلاب دارملا نوك,نأ ردت ىلع ىا اذهىلعف دازين ا هلوقل
 "ةتنرض لثم ) لعفلل ارثا ىنعي اضرغو ةلع نوكينا اما هل لوعفملاو مارملا لضحب

 0000000 |وقو ادنس لثم هل رثاو لكل ةيئاغ ةلغ تيداتلا نال 6 هلاثدات
 لعفلا كلذ ىأ ( وهو لعف هلمص<# دصقل) لعف ىذلا هل لوعفملل ىا ( لعف ١

 برضلاب ) لاثملا اذهىف ( لصح امنا بيدأتلا ناف ) ملكتملا نع رداصلا ( برمغلا )
 جاحزلا ترك كلوقىف راسكتالا نا اك اضررغو هل ارثا نوكف ( هيلع بترتيو
 طقف هل ةلع نوكينا اما 6 و ) هل ارثا نوكيف هيلع بترتيو رسكلاب لصح امنا
 ال 0119 ضخ سلو دوعقلا ةلع نيا آل ( انبخ بركان ع تدعق ) لثم

 هل لوك دقو ةفرص ةلع نوكيدق هل لوعفملالا ىلا ةراشا" ةيشاخلاىفاو ه# هل نئؤم
 ىلا ( لعف امل لاثم ) د4 ىهتنا هعفدل مها هنالىناثلامدقو هجو نم الواعمو هجو نم

 دوعقلانافدوعقلا)لعفلاكلذ ىا (وهو لعفدهدوج و سس ) لعف ىذلا هل لوعفملل
 دوج ولا ىف لعفلا ىبعم دقتم وهو هبف ( نيا ببسي هنع ردصو لعافلا نم عقو امتا
 ( الاسم ) لعفلا تال ومعم نم(ال ومعمل لوعتملا نوكب ) لاق ىذلا ىا(لئاقلاو)

 ”ايدلا روي لاق ىف.( قلطملا لوعفملا# لخاد ربغ ) هل الومعم ةنوكاف

 هعمو هبفو هب لوعفملاو قلطملا لوعفملانا م لعفلل لقتسم لومعم هل لوعفملانا
 هف 4 افالخ ١ ( فلا ) ةسمخ لعافملا لعج اذهنو هل تالقتسم تالومعم
 ةدنسم ةفلاانا ىلاو قلطم لوعفم هنا ىلع ءان افالخ صن نا ىلا ةراشا

 اهدانسا ىلوالا نا الا نفلا اذهىف اماما هن وكل الصا جاحزلا لعج ثيح ةاحبلا ىلا

 ع ىلإ ل



 هن دسومن فج :ةيجرتخب - :سيعل برب يي عم

 هج تا ا ملا د واتا" هسا

 ا ا جس

 | دصقل ىا ) لوصوملا ىلا عجار ريمضلا 6 هلجال ل لوعفملل ىبم 6 لعف ال
 | ( هدوجو ببسلوا ) ابيدأت هتيرضوف اك هل لوغقملا ليصخت يا ( هليصحت
 | برضلا رثا بيداتلا ناف لوالا لاثملاك ناك ارثا ىنعي انج برخلا نع تدعقف (ك

 | هلوقف برحلا نع دوعقلل رثؤمو ببس نَا ناذ ىناثلا لاثملاك ارثوموأ هتدئافو
 ١ ( ليعافملارئاس ) هلجال هلوَش ىا ( هبج رخو ) هريغو هللوعفملل لماش سنج لعفام
 قلطملا لوعفملانم ىنعي ( هعموا هفوا ةيوا اقلطم لعف امث ) ليعافملا قاب ىا
 | هلجال لعفام اهنم دحاو لك ىفناف هعم لوعفملاوا هنف'لوعفملاوا هب لوعفملاوا

 ١4 تلدح ىا ) هبثان عفرلاب ( لعف ) هعم لعفوا هيف لعفوا هب لعفوا اتاطم لب

 ظ ( روك ذم ) رك ذ كر دصملا وهو ىوخغللا هانعم لعفلاب دارملا نا ىلا ةراشا هو

 (امكحوا ) نتروك ذملا نالانملاك ( 32 ظوفلم ىا) لعفلا ةفص مفرلاب
 زوك ذملا لاثملاك ةيلابةم ةنيرّش ازوجل هل لوعفملا بصاتلا لعفلا ىذحم اك
 هيرضتأ ىا همالغ ترضي نأ دارا . انداتاتلق اذاك ةلاحؤأ يلا

 | اهنع تدعقأ ىنعي انج برحلا نع دقق نو اسدأت هبرضن نأ ديرتا ىا:اسدات

 | نع جرخنالف كلذك ناك اذا ىنعي ( اردقم هلعف ناكام هنع جرح الف ) انج
 | زوك ذملا مكحىف ردقملا نال ازاوج هل بصانلا هلعف ردق ىذلا هل لوعفملا فيررعت

 | ( لاقنم ٍباوَجَْىف اسدات ) لئاسلل ا ثنا ( "تلق اذا ك9: ةنلاقملا ةنب رقلاب اها
 | نوكيف لاشلانم انركذ اك ةيلاحلا ةنيرقلابوا ( اديز تبرض+ل ) كل الئاس
 ظ رك ذيول امن هب زرتحا ( روك ذم ) فنصملا لوق ىا ( هلوقف ) اعماح فيرعتلا
 ئحاؤا بداتلانع تحبو( نيدالا دكا لش ) امكحالو ةققح الله
 لعف ةلاحمال هلاسصخن دصقل لعف هناف كلذ ربغو كندا تمحوا كندا

 انكحالو .ةقيقحتال روك دع نسل هك ١ ثيداتلا هه: رده امن ةريغو ترشلا نت
 اريدقتالو اظفلال هرك ذث> كنا الا برضلا هل لعف بيداتلانافىضرلا ىفود#

 نع ىا (هنع) روك ذم هلو ىا (هب زارتحالا حصي فك تلقنافإ *ىهتنا
 روك ذم ) هليصحت دصقل ىا ( هلجال لعف ىذلالعفلا ىاوهو ) سدأتلا ىنحتالثم
 | لعفلا رك ذ نال ( اديز تبرض ) كلوق (ىفاك) ةلثمالا ضعبىف ىا ( ةلثْألا ىف

 | ادهن نوكش سداثلا ىحالثمف م ل ندي لاثلا اذه هلحالا لعق ىذلا
 | هلوقنم ( دارملا انلق ) روك ذملا لاؤسسلا دريف امكح هلعف رك ذام لبق نم كلاثملا
 | هنع زرتحا ىذلا لاّنملا اماو لئاسلا هذروا ىذلا لاثملاك( هعم روكّذم) روك ذم

 | هلجال لعف ىذلا لعفلا ىا ( وه تلق ناف ) لاؤسلا عفدناف هعم لعفلا ركذي رف

 | نوكو (ابيدأت اديز تبرض) كلوق ( ىف ) كهل لوعفملا عم ىا (هعم روكذم )
 نوكيف لاثملا كلذَف اروك دم نك 11 نذوب لاثلا اذه ةعم روك كم لمفلا
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 ىلع ) حدالا ىلع فنصملا لوق ىنعم ىا ( هانعم لبقو ) كلذ ريغ ىلا ه.لوعفم ال

 | لامعتسا نا ىلا ةراشا ) ىنعملا اذه ىلع ءانب هلوق ( نوكف حصالا لامعتسالا
 ظ ةييعتملا لاعفالا رئاس لامعتسا نا 5 ( حيحص رادلا ىف تلخد وحن ىف عم تلخد

 ١ تسلجو ةعمجا مون ىف ترس وحن حرص ىف غم اهبصن زئاملا فورظلا ىلا
 لامعتسا ىا (هلامعتسا حصالا نكل ) كلذ ريغو ام, تقو ىف ترسو 'كماما ىف ١

 ىف ةظفل نودب لاعفالا رئاس لامعتسا حصالا نا 5( ىف ) ةظفل ( نودب ) تلخد
 3[! لوف ىو اهقس ةيدعتملا لاعفألا ةلَرنَم تلز .اهئاب اناذناو راصتخالل

 عم نيفرطلا ىف ادوجوم لعفلا لصا نك نأ ليضفتلا مسا ىف لصالا نا ىلا |

 ىلع ورمعو د.زىف دوجوم لضفا| ناو ورمح نم لضفا ددزلثم هفوصومىةدانز |

 هب وببس نع لقنو ) ورمع نود دب زب صوصخم لضفلا ةدايز نكلو ةي وسلا
 دنع اذا نوكي حصالا فلاخام نال ( ذاش ىنب ) تلخ د لامعتسا ىنعي ( هلاعتسا نا

 هنال هيف الوعفم تلخد دعبامز وك د وب اضيا ههججوتلا اذهو لوحفلا نود لوحفلا
 لوعفملا ءاّنبلاب ( بصتسو رف قبس امل فنصملا دنع هيف ال وعفم نوكي ىب لمعتسا اذا

 ( ريسفتلا هطيرشش الب ) ازاوج فوذحم ىا 6 رمضم لماعب ) ( هيف لوعفملا ىا)
 ل ل وعل تصانلا لماعلا ريا د هيف لوعتملا دخت لعف 'ركذ الن ىا ١

 تنا( ترس ىتم ) الئاس( لاق نم) لثلاب قلعتم ( باوج ىف ةعما موب وحن ) ةيلاقم
 ه] بصاللا هلعف ىذح هيف لوعفم ( ةعمجا موي ) ناف ةعمجا موب انا (ترس ىا) |

 ةيلاحوا تنا ترس ىتم لاق نم لوق ىهو ةلاقم هس رش ترس وهو ازاوج

 جركل ادارا نمو ناكملا اذه سلجا ىا ناكملا اذه سل نأ دارا كلوقك

 (رمضم لماعب ) اضيا هيفلوعفملا بصني 2و2 ةعمجا موي جرخا ىا ةعمما 0

 لعفلا نال هراهظا زوال ثيح ابوجو ( ريسفتلا ةطي رش ىلع ) فوذحم ىا
 0 يس قا ( هيف تمص ةعل| موب وت ) هنع ىغا دق هل رسفملا
 نود لوالا رمضاو رسفملاورسفملا نيب عما مزليالثل لوالا لعفلا رمضاف هيف

 لوعفملا نوكىف ىا ( هيف ليصفتلاو ) اليصفت ايناثو الامحا ال<وا نوكيل ىناثلا |
 قبس امل اقفاوم ىا ( هنيعب ) ريسفتلا ةطيرش ىلع رمضم لماع ابوصنم هيف
 هلماع رمضا ام مكح همكح نوكي و ( هب لوعفملاف "سماك ) قرف ريغ نم

 بصنتلا رايتخاو هيف ترس ةعمجا موب وحن ىف عفرلا رايتخا نم هب لوعفملا ىف |
 رفا ةعما موب كلوق وحن ىف نب مالا ءاوتساو هيف ترس ةعم لا موب اما وجت ىف |

 ةعمجا موب ناوحن ىف بصنلا بوجوو ورمع هيف رفاس تبسلا مويو هللا دبع هف
 هنارعا قيس دق هل لوعفملا) هللا دنع ديسلا هلاق اذك ترس هبق ترس
 ام مسا ىا (ام) ةاحنلاحالطصاىف هل لوعفملا ىا (وهإ هلجال لعف ىذلا ىا

 6 لمف )
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 اجو لوعفملل نس ( بسن )ايدستما ٠١ امرأل( لس لكنا ها

 . 4 ثنو ]ل

 لعفلا اذه لاش هنال الثم رادلاك ( هيف هعوقوب صاخ ناكم ىلا ) لعفلا ةفد
 ةااو لعفلا كلذ ةمسن حصي ىا اضيا هل ىنم ( بسن, نا حصي ) انهه لعف

 كلو لف ار درفملا ليوا ىفاهربخو اهمسا عم ناو نا ريخ حصي ةلمح ىنعا

 ىا (هل) ناكم ةفد رحاب ( لماش ) بسنيب قاعتم ( ناكم ىلا ) قاطنم كنا ىدنع
 تلق اذا كناف ) ناكملا كلذ ريغلو ىا (هريغلو ) هيف عقو ىذلا صاخلا ناكملل
 ٌكلِعفل انهع: صاخللا ناكملاف ( دلبلا 8 ءرج ى ىلا رادلا: ىف اذبز تب رش
 اناكم رادلا ناكف اهيفالا كنم ردصي مل برضلا وه ىذلا كلعف نال رادلا وه
 اهل هلومشل اماع اناكم دلما ناكف هنم ءزج رادلا ىذلا دلبلا ماعلا ناكملاو هل اصاخ
 هيف عقو ىذلا ص انا ناكملا ىلا بسنت ( نا حصيامكف )هنم ارك نادل نو
 1 ل ةالصلا تبلصو (رادلاىف اددز: تبرض لوت) و

 تيلصو ( دلبلا ىف ادبز تب رض لوقت )و ماعلا ناكملا ىلا هسنت ( نا حصي ) اذه

 كنم عقو بربضلا لعف نال ةقيقح لوالا ىف ةمسنلا نا الا ةنيدملا ىف ةالصلا
 لثم ديلا نم ءزج رادلا نال ةيثزحلا ةقالعب زاحم ىناثلا فو رادلاىف ةقيقحلاىف
 ةسنلاب ) رادلا تلخد كلوقىف( لوك مهل اذأ مهعباصا نواعجبول
 ىلاهتسن.حصي ناىف رادلاىلا برضلا ةبشنك سبل ىا ( كلذك سيل رادلا ىلا

 0 ذولا نشل ااا هريغلو هل ماع ناكم ىلا م نا نإ

 ْ 0 ا ناس

 ١ اقول ةبفا لوطن ال هن لوسف ,ادلا كلذك هب لوعفم اديز نا امكف دلبلا ت تلو
 | لوش نا حصي ال) و حصب ١ ( رادلا تلخد) ن لا ( دإملا ىف لخادلا لاق اذاف

 ١ لوخدلاودلللا ىف ن الا هنال دانلا فل وخدلا ن هن داو مهنال (دلبلا تلخد

 | ةسنف )رادلا ىف لخديو دلبلا ىف نوكي نا ضورفملاو جورخلا دعب نوكياما

 ١ اهتنكما ىلا لاعفالا ةمنك تسيلإ رادلا تلخد كلوق ىف (رادلاىلا ل 0

 | لب هل صاخ ناكم ىلا لمف.لك ةس حب (اهنف ١ لانفالا كلت ( تاعف ى
 ِكلدك هب لوعقم ادي ز نا امكف دنيز ١ ترصلا ةسسنك رادلا ىلإ كوخ دلا 5

 | مزايال هنالرظن هيفو (هءالوعفم لب هيف الوعفم رادلا نوكي الفإ هبلوعفم رادلا

 | لبق نم رادلا نم جرا اكهب الو عفم رادلا نوكي نا ةمسنلا هذه ةح مدع نم

 تجرخ لوش نا حصي الو رادلا نم تج رخ لو نا حصيف دلبلا نم جرحينا

 | هِف لوعفم ةعملا موءنا اذه عمو ةنسلاوا رهشلات مص لوّش نا حصي الو
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 لالا اذه لايعسا ةركل ىا ( لامعتسالا ب ركل ) اعاستاو ةلفل هنم قدح
 لامعتسالاىف ةرثكلاو اريثك دودحلا ناكملا عم لوخدلا لامعتسا نوكلوا

 ىلع إ) نيعم تلخد دعبام نا انلق امل ( هماهنالال ) ظفللا كلذ فيف# مزلتست

 لوقلا ىا (حدالا بهذملا ىلع )اعقاو المح ( ىا) لمح هلوقب قلعتم 6 حصالا
 هناف ) هلوق ىا اذكه نالف بهذم لاَ لوقلاىف لمعتسي بهذملا نال حصالا

 5 قاعتملا نودب لوخدلا لقعتسال هنال ( هب لوعفم هنا ىلا ةاحنلا ضعب بهذ
 امو دعتم تلخدناىورخلالاق ضرلا ىفو :بورضملان ود, ب رضلا لقعسال

 لوخدلانال ( هيف لوعفم هنا حصالا نكل )!ىهتنا هيف لوعفمال هبلوعفم هدعب
 صءالاىف تلخد لاق هنال ىف اهمزلب تاخد دعب ةنكمالا ريغ نا ىربالا مزال

 ه.لوعفااو ىف ةطساوب لب قلعتملا نودب لقعتال هنالو مالا تلخد لاه الو

 نزو ىلع ءىجن هردصم نالو را فرح ةطساو الب هنودب لعفلا لقعتسال امن
 جوركلاو سولحلاو دوعقلا لثم ايلاغامزال نوكي كلذك هردصم ءىجامو لوعف ظ

 تاخد لاش وى ةظفلن ىنعي ( راف رحب )تلخ دلامعتسا ىا ( هلامعتسا لصالاو)
 فرح ةطساونم ددالف مزال لوخدلاو دودحم ناكم رادلا نا تفىعامل رادلا ىف

 6100 لاستلا ةزكل ) انيفحت ظفللا نم را قرح (ندح هنكل ) ىف ىعارحلا
 لي از انزال تلخ د نوكاو حضالا ىلع ايف الوعقم تلخند دعبإم نوك ىا
 ناكنا هانعم ماهو ( هانعم مام دعب الا هف لوعفملا بلطي ال ) اتاطم ( لعفلا ناف

 موب تمصو اذك ناكمىف تسلج وحن هيف لوعفملا لطي ةلعاف مت اذاو هلعاش امزال
 تب رض وحن اضيا هبلطي امهب متاذاو هب لوعفملاو لعافلاب ايدعتمناكن او ندا
 نودب مت. اللوخدلا ىنعمنا كشالو )كماماةلئسملاهذه تارقو اذكناكمىف ادءز

 تب رض كلوق ىف برضلا نا ملوخدم نم هل دبال لب هلعاش, ميال ىنعي ( رادلا
 رادلاب لوخدلا ىنعم مامت دعب ىا ( اهبهانعم مام دعب و ) ديز نودب متل ادبز

 هيف لوعفملا بلطي دي زب متام دعب برضلا ىنعم نا( هفف لوعفملا بلطي )
 اذلز تب رض كلوق ىف 5 هيالوعفم هدعأ رادلاو اندختم دئنح لوخذلا نوكف

 هلعاش مث لوخدلا ىنعم نال رظن هفو هب لوعفم اديزو دعته برضلا نال
 | سواطاكه ف لومفملا بلطي مث هب تا تسلج كلوق ىف سولملا ىنعم نا اك

 هنا الاىف ةظفل نم هنف دبال نيعم دودحم ناكم رادلا ناف 6 رادلا تلخد وحن ١)

 "(قالفلا دلبلا ىف رادلا تلخد تلقاذا م) هف الوعفم رادلاو امزال نوكف
 لب رك ( هب لوعفم ) لاشملا اذهىف رادلا ىإ ( هنأ ىهاظلاف ) ةينالفلا ةلحلا ف
 ال) هب لوعفم هناف ةينالفلا ةاحلاىف ىنالفلا دللا ىف ادب ز تب رض كلوقفف

 « الوعفمال )



 سمع مع جس ١

 | ىتتع ىوس نال هناكم ىا دي ىوش لإ لاه ( وسو ) هدنعءوتلا تحن نال

 نيمهبم امهنوكل ىا ( ىدلو دنع ماهبال ىا ) 6 امهماهبال )) ءىجبس اك ناكملا
 | هنال امهيف ريدقتلا بجي هناالا اهنف زاح كامهيف ىف ريدقت زال تسلا تاهجلاك

 ظ زوجي هنال ذوجيف تسلا تاهحلاىفاماو ديز ىدلىف الو ديز : دنع ىف لاملا لاشال

 كتعرو كلعابأ تيلخ ةلادع نأ زوجم م كننمعىفو كماما ىف تيلص لاس نا

 ىلع ىا ( هيلع) ىدلو دنع هش ىا ( امههبش لج هجو ) فنصملا (رك ذيو)

 هبشملا نال هبهبشملا مكح هبشملا مكح نال ىا ( امهمكح همكج نال ) مهبملا كلذ
 ناك هملخلا هض رك ففاسبلا هل 000 ودعنا مكح ىف نوكي ابلاغ
 (نيحار رمعلا لجحتزا كلو لقو# لاخاهف امهك اربغأل هللا ةعو 52

 | اعحار هلعجتنا كلو هيهشملاو هبشللا ةلزنع امهلعجن امههيشو ىدلو دنع ىلا

 لغو هيلع لوبحلاو :لوقحلا لي وأتب امههسشو ىدلو دنعو مهبملاوملا

 ىا (خسنلاضعب ىف ) عقو (و )* ىهتنا روكذم 00

 ظ

 وجاك ) هيلا ماقم تماتا ةعض امهماهبال ماقم ( اهماهبال ) ةيفاكلا خسن
 اهلك تالودخلا الرا تح للا هل ١ نوكلل ( ماظلا ) لوصوملا ىلا

 هجر نال متو امههيشو يارد سا نو

 انك 9(وو لمخاو ريسفتلل ةلع ذئنيح نوكيف مهملاو امههبشو ىدلو دنعوىلا

 | ميلا ىلع ) اضيا ( لمح ) امههبشو ىدلو دنع ن ناكملا نم مهبملا ىلع لج م ىا

 ' عضوملاو ماقملاكءانعمىفامو ( ن ناكم ظفل © تسلا تاهجلاب نسنصملا ( ناحل نك

 تب ا رارقتسالا ىنعم ةدافا ىف هلاقفاوم لعفلا ناك اذا سلجملاو

 وحن ) افاضمالا لمعتسال هنال ةفاضالاب (انعم ) ناكملا ( ناكناو ١ كناكم

 رارقتسالا ىنعم سواحلا ىف نال كنسلحو كعضومو كماقمو ( كناكم تسلج

 | ظفل ةرثكل ىا ( هتزثكل ) اذك ناكمىفلب اذك ناكم فحصملا تبتك لاه الف
 الالعاب نا الالف نا را رثك ( لثم لامعتسالا ىف) نام
 زوج و لامعتسالا ةرثك هف لما هجو نوكشف ةفاضالاب نيعم هنا انلق امل ناكم ظفل

 تلمح ا« ىا (انكر ( )ماه رج كلا نالاضيا ماهبالا نوكينا

 ناكملا ىا « ام ) ناكملانم مهملا ىلع ىا ( هيلع لمح ) كلذك لؤالا ءاشالا ظ

 دور د وتل هو وحن نم هنراغامو < تلخد دعب ) عقوىذلا دودحملا

 | ىه تلخد اال تلح نأ لو
 ءركل هب رشلا يكسو ناحل تلزنو رادلا تلخد وحن الوا ناك اهم هيلع
 | مهملا ريغف اهعم ىف ىنعا رخلا يف 2 قبح ةثالثلا لافالا هذه لابَْتِْمأ

 0 انعم ناكناو )*ىهتنا هب وسس دنع هفرظلا ىف اع اهدعنام 0
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 هو م

 مهملا) لبق ىا ضعبلا ىلع ضعبلا لمح فلكت نع ىنغتسيو لكلا لواتتن اهب
 تاهجلاك هامسم ىف لخاد ريغ سما رابتعاب مسا هلام وهو مهنملا ناس ( ناكملا نم
 لخدت ال ىهو ولعلا ةهج رابتعاب ناكملا ىلع قلطي الثم اقوف ناف تسلا
 الاع اذا اتحن ريصيو لدّس دق قوفلا هيلع قدصن ىذلا ناكملا ناف ىمسملا ىف

 ءىثلا ةيمستن اف هامسم نع جراخ صا بيس هلولدم ىمس ام لبقو هيلع صخشلا
 طسوو ىدلو دنعو تسلا تاهللا لمشف ناسنا هجو ءازا هعوقوب الثم اماغا

 ل لا ناذلاك كلذك سلام دودحلا لل تقولاو .كلذاوحمو نوكنلاب

 ثنؤملل ثينأتلا ءانالب 6 تسلا ) بناجلا هو ةهج عمح 6 تاهملاب ) تييلاو
 ا الا تاهللا ىلا ( ىعو ) ءاشالا لاش تننات' سكع ددعلا ثان نال
 نييحنكسلا كلوقلثم طن رلادعب اهنف مكحلا (تحنو قوفو لامثو نيمو فاخو

 لا ىلكلا ميسقتال ءازجالا ىلا لكلا ميس اذهنا لصاحلاف ءام و لسعو لخ |

 ىبعم فو ءارؤو دعب فاخ ىنعمىفو مادق ماما ىنعمىفو (اهانعمىف امو) تايسزجلا

 عيمج لوانتي ) الثم بارعا قبس دق (الثم ديز ماما ناف ) اهريغ اذك و راسي لامش

 ىلع قلطي نا زوج ىنعي ( ضرالا عاطقن ا ىلا ) ديز هجو ىا ( ههجو لبا ام
 هلامثو هتنميو هفلخ اذكو امهبم ديز ماما نوكف ههجو لباَشام عضوم لك

 عيمج لوانتي هتحتو ىولعلا ماعلا ةياهن ىلا هسأر لباقي ام عيمح لوانتي ديز قوفو ١
 تسلا تاهجلا نم دحاو لك ( نوكيف.) ىلفسلا ملاعلا ةياهن ىلا هلجر لباش ام
 تسلا تاهجلاب ناكملا نم مهبملا ريسفت ىا (ريسفتلا اذه لوانتملامو امهبم)

 رجلاب ( ةيناكملا ) لوانتي مل هلوقل هب لوعفم هنا ىلع بصنلاب ( فورظلا ضعب)
 هلوق نوكل ثنؤي و اهل ةفص دعب ةفص اضيا رجلاب ( ٌرئاْلا ) فورظلا ةفص
 *جيبسام' ىلع اهحاشو لئاح دنهب تريم كلوق لثم اهل العاف عفرلاب (اهبصن)

 | (مهبملاىلع ىا) 6 هيلع ) لوعفملل ىنبم ( لمحو ا) فنصملا ىا امل باوج (لا) |
 قاعتم ( تسلا تاهجاب ) ريسفتلا نم لوعفم مسا نيسلا حتتفي (رسفملا) ناكملا نم
  هاخمو لم هلعاف مسملام لوعفم هنا ىلع عفرلا ريدقت ىف 6 دنع ل رسفملا
 مزال وهو كلا حصالاو ءافلا ثلُن هف روحو هعنرالا فاوحلاو ىلاوحلا ظ

 4 هللادنع نم لكلق هىلاعتهلوقك اهدح و ةراخلا نم لوح اطعفل رحو سللا

 . رضحن اهف كدنعلاملا لا نا امهنيب قرفلاو دنع ىنعع ىلع نزو ىلع (ىدلو) |
 آلآ ديز ىدل لاما لاشالو كنعاساغ نكناو كنازخ ىف رضحن ايفو كدنعأ

 00| دق سلاح وه ىذلا هناكمىوا هيج ىف نوكينا لثم هدنع رضحابف |
 || مهملا كلذ لع لخو ىا ىدلو دنع هلوق ىلع فطع مفرلاب (امههبشو) ظ

 دنع ىنعم نوكيف هتحن ىنمع ديز نود لاملا لاَ (نودوحت ) ىدلو دنع هش اضيا

 (نالد

 كشتحت سيت روت حا ها دنالك
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| 
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 | قاثلا مسقلا ليوأَتب ريك ذتلاف فورظلا وهو ىاضملا ىلا هعاجرا زوو ثينأتلا
 أ مالا 1

 ثينأت ناب وا ريك ذتلا هيلا فاضملا نم فاضملا بستكي ناب وا ىناثلا عوتلا وا

 تحمو قؤفو دعب لثم (امهسم ) ةعاجشلا ليوأتن هنوكل قيقح ريغ قورظلا |

 ظ
 ظ

 ١ بصللا وا ( ىف ريدقت) مهبملا ناكملا لبق( ىا) © كلذ لبق )١ كلذريغو

 هتيلومحل ىا كلذ لبق هلوقل هل لوعفم هنا ىلع بصللاب ( المح ) ىف ريدقتن
 ١ نوكل ىا (اماهك ارتشال) لعفلا موهفم ءزج وه ىذلا ( مهملا نامزلا ىلع)

 ١ (ماهبالاف) نيكرتشم مهبملا ناكملاو لعفلا موهفم ءزج وه ىذلامهلملا نامزلا
 | لعفلا بصنن نأ حصيق ماهبالا ةفصن افوصوم امهنم دحاو لكن وكىف ىا
 ١ بصنب نكل فرح ةطساوالب مهنملا نامزلا بصنب نا حصي ام مهبملا ناكملا
 | وحن ) ماهبالا ىف هعم هك ارتشال اعمت لوالاو هموهفم ءزج هنوكل ةلاصا ىناثلا

 | لباَه ام ىلع قلطي نا حصي ناكم فرظ كانيمب ناف كماماو ( كني« تسلج

 الا و) تسلا تاهجلا نم اهريغو كماما اذك و ضرالا عاطقنا ىلا بطاخلا نيمي
 | ناكملا فرظ (نكيلناو ىا) هلوب هيلاراشا حراشلاو ناكنا هلوق ىلع فطع
 , باصتنالا ىا (ىف ربدقت لبقب ) 6الف ) ( ادودحم ) ناكملا نوكي لب ( امهبم )
 ١ ةطساو الب لعفلاب هباصتنا. ( نكمي ملذا) ىف نك ذ نم هيف دب ال لب ىف ريدقتس
 | وه ىدلا ( مهما نامزلا ىلع هلمح ) اضيا نكي م و هموهتمل اخ نسبل هناا ظ

 ١ نال اتاذ ادحتا ناو: مهبملا ناكملا ىلع هلم اضيا نكي مل و لعفلا موهفم ءزج
 | لمحاف مهبملا نامزلا ىلع المحو اعبت لب ةلاصا نكي م مهبملا ناكملا باصتنا

 (امهفالتخال ) ريقفلا جاتحلا نم لاؤسلاو ريعتسملا نم ةراعتسالاك نوكي هيلع
 لوالا تاذ نال ( ةفصو اناذ ) دودحلا ناكملاو مهملا نامزلا فالتخال ىا

 لمخا هجو دجوب رف دودحلا ىاثلاو مهبملا لوالا ةفصو ناكملا ىناثلاو نامزلا

 ةروك ذم ةطساولا نوك وهو ىلضالا هلاح ىلع قب هل حصيمل اذاو هل حصي يلف
 فورظلا نا ليصفتلا اذه نم ٍلعف ىف ظفل راهظاب ( دجسملا ف تساج وحن )
 صن لوالاف دودحم وا مهم ناكمو دودحم وا مهبم نامز عاوتا ةعبرا

 نكل اهربدقتشب ناصتنب ثلاثلا و ىناثلاو لعفلا موهفم ءزجهن وكل ةلاصا ىفريدقَس

 تاذلاىف لعفلام وهفم ءزج وه ىذلا مهبملا نامزلل اكرتشم لوالا نوكل المحو اعِت
 ْ اكرتشمال ول عفلا موهفم ءزج وه سل دود !ناكملاوهو عبارلاو هفصلاىف ىناثلاو

 زج يف ةطساولا نم دب الف هجو لكنم اسنجا ناكف ةفصلا ىف الو تاذلا ىف هل

 | < مهبملا ) ريسفتلا نم لوعفملل ءانبلاب ( رسسفو زن اهراهظا بجوف هف اهريدقت
 بهذم  رثكأ هنا عم هلعاف رك ذ نع ضارعالاو ريغلا ىلا ريسفتلا دانسا ىف هيئان
 رش نا ماقملاب قئاللا نال هفعض ىلا ةراشا ابهدم هذاخنا مدعو نيمدقتملا



 م ٠١
 كالا لب 2( رورحلا لع هبف لوولملا قالطا مصنف ىلا كلذ ىلع
 اضيا هدنع هيف لوعفم ىتب رورحملا نا لجالو ىا ( كلذاو ) بوصنملا ىلع
 طرش ىا ) موقلا لاق اك هطرشو لَه ملو 6 هصن طرشو ) فنصملا (لاق)
 ريدقت) أدتم هصن طرشو هلوقو ابوصنم هنوك طرش ىا ( هيف لوعفملا بصن
 ظفللا ىف ةفوذحم نوكت نا ىنعي ةينلاىف ةردقم ىف ةظفل نوكي نا ىا هربخ (ىف
 جرو اضحم اهسا نوكي اضيا ةينلاىف ةردقم نكت مل نا اهنال ةينلاىف ةردقمو

 تجوب اهب ظفلتلا ذا ) لماعلا ىضتقم ىلع الومعم نوكف ةيف رظلا ىنعم هنع
 اظفل اما هيلعتءلخد ام "رج مزاتسي هظوفلم ف فرح نوك نال ىععلا حلا

 لثم فرظ عم « فورظو )فرده نا بح هصن ديرا اذاو الحموااريدقتوا
 ةبمال ةفاضالاف لولدملا ىلا لادلا ةفاضا < نامزلا )) ىلا افاضم نرقو نورق

 ةياهنو دح هل ربتعي ملام نامزلا نم مهبملاف ( نامزلا ناك ) ناكل مدقم ربخ

 ةياهنو دج هيفربتعا ام هنم دودجلاف ( ادودحموا ) نامزلاو تقولاو نيحلاك

 لقد نامزلافورظاىا ( لش 3 كلذ غو لوخلاو نهشلاو لدللاو مونلاك

 فورطظ نم ىا ( اهنم مهبملا ) نامزلا ( نالىف ربدقت ىا )6 كلذإل ملعب مك لش

 حصين ) نامزلاو ثدحلا نانثا لعفلا موهفم نال ( لعفلا موهقم ءزج ) نامزلا

 ( ردصملاك ) امهنيب فرح (ةطساو الب ) لعفلا هيصني نا حصيق ىا (هباصتنا
 لعفلا ىدعتن امكق ةطساو الب هصنيف لعفلا موهفم ءزج ردصملا نا اك ىا

 ىدعتب كإذكو هموهفم نم ًأزج اهنوكل ةطساو الب رداصملا بؤرض عيمج ىلا

 انضيا هموهفم نم أزج انهن وكل ةلعساو الب مهبملا نامزلا ٍبورض عيمج ىلا
 ( اههنم دودحما ) نامزلا ( و ) هتزج ىف لمعلل ةطساولا ىلا جاتحن ال ءىئثلاو

 ( مهبملا ) نامزلا ( ىلع ) لمح دق ( ىا هيلع لوم ) نامزلا فورطظ نم ىا
 حصل م ةطساو الب لعفلا هصس نا حصيق لضفلا موهفم ءزج وه ىذلا

 نوكل ىا(امهك ارتشالا عبتلاو لماب هبصنس اهنا هنكل مهنملا نامزلا بصت نا

 موهفم ءزج امهنوكو ( ةينامزلا ف ) نكرتشم دودحلا نامزلاوا مهبملا نامزلا

 | ةفض نال ةفصلاب الا سيل زخ الانع  اهدحا زانتماو نامزلا سفن ىف لمفلا
 (ا١نهد تمصوحن ) ادودحم هنوكىا ديدحتلا رْخ آلاةفصو ماهبالا اهادحا
 ||| اركس ىهدلا لبقو دنالا لبقو روهد هعمجو نامزلا ىهدلاو مهبملا نامزلل لاثم
 (ناكللا) © ناكنا ناكملا فورظو إ دودحلا نامزلل لاثم ( موبلا ترطفاؤ )

 تجوا الاو ناكملا ؤهو هيلا فاضملا ىلا غجاَر ناكىف ريمضلا نا:ىلا ريشي

 ©« ثيناثا )



 تيما يي يل ا ١
 نوكف لوصوملا ريمص نم لاح لوالا ىلعانههف ةفد نوكت ةركن ناكاذاو الاح
 ةفص دعب ةفد قاثلا ىلعو هنم لاح وه *ىث ريمض نم لالا نال اًضنا هنم الاح

 نامز نم هلوق لعج امباو ىنعي ناب هلوقل هل لوعفم هنا ىلع بصن (ةراشا)
 فرظو نامزلا فرظ اهو ( هيف لوعفملا ىمسق ىلا ) ةراشا نوكيل انايب ناكموا
 نامزلا ف رظنم ىا (امهنم دحاو لكمكح نايبل اديهمت ) امهلاليصفتو ناكملا
 انين لك ميسو هلوبق مدعوىف ريدقت بصللا لوبق وهو ناكملا فرطو

 وهو ) هلوَس ىف راهظاب همدعو ىف ردقت بصللا نيبو دودحملا مهملا ىلا

 وهو الا سل دح اوف روهملا دنع اماو فنصملا دنع (ناير هيف لوعفملا ىا

 ترس كلوقك (اهب رورح وهو ىف هِف رهظيام) اهدحا ىف ريدقتب بوصنملا
 اينهسانا(ي ريتا مون تاقوانم تقو ىف امقاو رينا نك ةعمجلا مون ىف

 ىلع عفرلا لح ىف ىفو لوصوملا ىلا عجار ريمضلا (ىفهيف) لوعفملل ىنبم (ردهام)
 ىا (اهريدقش بوصنم )ىف هيف ردّشام ىا ( وهو ) ردّسب هلوقل لعافلا بئان هنا
 تقوى امقاو اضا'نيسلا نوكيلا املا مون ترس كلؤقك ىف ندَقَسس
 نوك يا (اذهو ) ظفللا ىف ازاصتخا ىف هنمذح هناالا ةعملا موي تاقوا نم

 حالطصا فالخ ) ىف هيف رهظي امو ىف هِفف ردهم نيب رض ىلع هيف لومفملا
 | بهذام حراشلا دنع راتحْلا نا ىلع اهيبش' موقلاب مهنع ربعامتاو ةاحنلا ىا( موقلا
 هل لحمو ريدسلل فرط ةنجلا هوب تأ كلوق ىف موبلا نا اكهنال تضم هلا
 قالطال هجوالف اضيا لحمو هل فرظ ةعملا موب ىف ترس كلوق ىف كلذك
 لوعفملا نوقلطيال ) موقلا ىا ( مهناف) ىناثلا نود لوالا ىلع هيف لوعفملا

 هطرش اولاث اذلو ( ىف ريدقتب بوصنملا ىلع الا ) ءايشالا نم ءىش ىلع ( هيف
 نوكف ىف ريدقتب ابوصنم نوكي نا ىف ريدقتس هيف الوعفم مسالا نوك طرش ىا
 ( اهب رورجنلا اماو ) ىف ريدقتب بوصنملا وهو ادحاو امسق مهدنع هيف لوعفملا
 دحسملا ف تيلصو ةعئا موب ىف ترس لثمىف ةظفلب "رحتي ىذلا فرظلا اماو ىا

 نا م( رجلا فرح ةطساوب ) مهدنع (هب لوعفم ) اهب رورحما ىا (وهف )
 ىلا ةرصبلا نمن ترمس كلوقىف ىلاو نميو ديرب ترسم كلوق ىف ءابلاب رورجلا
 ثيح- فنصملا ) موقلا فلاخ ىا ( مهفلاخو هيف لوعفمال ) هب لوعفم ةفوكلا
 الوعفم ىف ريدق“ب بوصنملا لعج م ىا (اضيا) ىف ةظفلب ىا( اهب رورحلا لعج
 لومفملا في رعت.نآل قحلا وه فنضصملا هيلا بهذام نا نظو(هف الوعفم)هف
 هنالو انمي رؤرحلا لع اضيا قدصيإ ىتربدقتب/ بوصنملا ىلع قدصي امك هنف

 قدص اذاو هلاك رط نوك انهب وو 21 كلذك 'لعفاا انوظ:توصملان وك
 دودحلا ىتدص مزلتسي ءىنثلا ىلع دخلا قدص نال اضيا دودحملا قدص دحلا |

 ظ

 هم دب دق هاف ب
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 هه همر

 مكمدهش نفإلي ىلاعتهلوق لثم هيف لوعفمال هن لوعقم هنال فق رعملا هيلع ْ

 0 نءاا ار هعمج زور مدش رضاح *ةيسرافلاب دنح هانعم و ةهمصيلف لهشلا

 هتفك نانجمهار هع زور مدش ملا هكىتعم نبا ابار هعمج زور هدو داعم

 0 ال و دويش قار عار هع زاب مدع ردطاحل كوع

 كيذك سيلو هيفالا نكي مل دوهشلان ال هيف الوعفم ةعمجا موب نوكف ( ةعمللا موبالا
 نكي مف فنا انلقام ىلع هيف لوعفم ال هب لوعفم روك ذملا لاثملا ىف ةعمنجا موي نال
 لوعقملل ءانلاب (ربتعا ولف )هفدودحلا دارفا نم سلام لوخدل اعنام في رعتلا
 روك ذم لعف هف لعفام هش لوعفملاىا )هان دا نع كم ل1 )
 لث)وباوج (جرخل) ةيئيملادبق رابتعا اذه ( دوك دم لعق هق لعف هنا ثمح نم

 (هنم ) ةعمجا موب هللا لضف اضيا 'كلوقو ةعملا موب تدهش ىنعي ( لاثملا اذه

 مون رك ذناف)رابغال اعنامو هدارفال اهمال ١ اراكف' هن لو عقملا تفي نعت نمأ ىأأ

 ١ ؟لاثملا كلذ ف ىا (هفف لف هنا تتح نم سيل ) روك ذملا لاثملا ف ىا ( هيف ةعمجا ١

  3دوهشلا وهو 011 قال الوننم ل وا نوكيا ل روك دما

 ) ا ىلع ىاا ( هيلع عقو هنا ثيح نم ) ركذ (لب 0
 دل نوكف هف الومنمالا» اومقم لاتشملا كلذ: ةفطا مو 01 0

 هل 2 كو حلا نللاطلا اهيا ( كيلع ّقحنالو) هيف هريغ لوخد

 هلوق لثم تافاضالا عباس هيف في رعتلا ىف ( ةشحلادنق راشعا ريدقت ىلع) ظ

 ( روك ذم ) فنمملالوق ىا ( هلوقىلاةجاحال ) «لدنلاةموح ىعرج ةماح#
 هريدقتف .ةجاحال هلوق تاقلعتم نم 1ا رابتعا ربدقت ىلع هلوقو فيرعتلاف '
 ىلع ءانب فب رعتلا ووك دم فنحاملا لوق ىلا هجاحال هنا كيلع ىنمالو |

 در هلق كاد اذآ ةالو| اراركت نوكي كاف هرحا ىلا راعا دنس ١

 سيل هناب هنع ببجأاو اضيا في رعتلاف روكاذم هنا ىلع ةنيرق نوكي ةيثيملا ف
 ةدايزلالا) لمانهحاضي ادب ضو هيف لغفلا لولدمناي مامتال لب “ىشل احرخم ادبق
 الآ 111 ةحالا نوكتال أ «رخ ىلا ةجاح الا وق نم ءانتتسا. ( قرحملا ري وصت
 ردصم ءارلا حتْم فرعملا هلوقو ةروصلا ىنمي ردصم رب وصت هلوقو1لا ةدايزل ٠

 ناكملا مساو نامزلا مساو لوعفملا مساو ىميملا ردصملانال في رعتلا نم ىميم

 ا الا كلذ لوهجم عراضم نزو ىلع ىتاي ىنالثلا ىلع تاديزملانم

 ( هلوقو ) في رعتلا ةروص ةدايزلالا ملا نوكيف فرصلا لع ىف هب حرص

 آ 00 11) لينه لضاسدلوقرف (16) ءربخ( نأبب) ( ناكموا نامز نم ) اهتم
 ”00000009 ةلوصوم 'نوكت نأ روخم ام ةظفل نأ ىلأ ةراشا هف ( ةفوضؤللاؤا
 نوكتةف رعماهلبقامناكاذاةينايبلا نمو ةينايب نم ناىلاو همدقاذلو ىلوا لوالاو |
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 هي مجاب يح

 أ كل لاذ نمل ةعجلا مول قلتم (ردقلا ال كو (91) هع اء تش لل

 | ازاوج هل صانلا هلعف ىفذحام هف لخدف ةعما موب تجرخ ىا تجرخل ىتم

 لعفلا ىلع تفظع رجلا (ههشواز تل الدع زر 2 نام ىلع وجدوا |
 اليوفلم لغفلا اقام نولي كي ىا ( كيذك" الكفل اهبشأ نمضو انمظت لوكا دفا ىا ظ

ِ 
 ا

 | ىا متاص تنا ىتم كل لاق نمل ةعتأجا مول لثمو ةعملاموب مئاصانا لثم اردقموا

 ناكاذا ) ةقباطم روك ذم ىا انمضت ىلع فطع ( ةقاطموأ ) ةعبلا موي ماصانا

 لتوحيد برش ىنيحلا ا ادت هي لوقا( اماعلا

 ا لماث ) سلج (هش لعقام ) فنصمل هللا لوقف ىا( هلوقف ) ةعم امون موصلا هر 3

 ا لثم ( ناكملا) ءاهنا(و ,)اهريشو لوألا ارهشلا و: ليللاو مويلاك(ن ايلا

 ٠ تاكناو نامزلا ءامسا نم لك ىا ( اهلك اهوحنو تحنو قوفو فلخو ماها
 | ناك دال امز ولخ ال ١ ناشلاىا ( هناف ) الوا ةقتشم تناك ءاوس

 ا لكفف ىا (امهنف ) لوعقملل ءانلاب ( لعش نا نع ) ةتكمالا نم

 | ناكموا ةنمزالا نم نامز ول“ ال ىنعي هشان ( لعف ) بوصا ناكل هبف لاقولو
 ( لعف ىذلالعفلا رك ذ ءاوس) دجوبو امهنم لكىف ثدحن لعف نع ةنكمالانم

 00 وا)ارب دم وا اظنل امهنم دخأو لكف ىا (امهف ) دِجوَو: ثدح ىعل

 أ هللاآتفتللال لب اردقتالو اظفلال امهم دحاز لكف دج وو ثدح ىذلا لمفلا

 روك دمهلوض اع رحى ا (هيف لاش نم «.٠ الاه رح روث تم ةلوقو 3

 اظفلال هف لعف ىذلا لمفلا رك دي لل قذلأ ف رظلا هيف لوعفملا فني رعت نع ١
 لضفا مامالا فلخ كلوقوحنو ٠ (ييَط موب ةعماموب ) كلوق (وحن) اريدقتالو |

 عاقبلا لضفا ماللاهيلع ىلا ههف نفد ىذلا ناكملا كلوق وحنو لضفاهنيم من[ 03

 ظ
1 
ٌ 

 مام ةعملا مون كلْوقىف هعما عون (0150) لصولل ( ناو ةناق) كلذ ريغ لا
 فودخحاهريخو اهمسا ةلاحو ساحلا ىننلال ةظفل ( ةلاحمال لعف هيف لعف ) سبط |

 ءااذ نا الا ىا 6هنكل ) ام لعف ةعملا موب لعغ ناىف كشالىا هنف ةلاحالىا |
 صاظف اظفلن اروك ذم هنوك مدعاما [و دهالو اظفلال ( روك ذع سشدل ) لعقلا

 لماعلان اكو ةيربخلاب ىناثلاىفو ةشادتسالاب لوالاىف مول لا عشت راامل هنالف اردت اماو

 ١ ( نكل)اضيا ردقب_ ملف لماعلا ريدقت ىلا جايتحالا 0 لماعلا امهنف
 كلوق ( لثم قب ) هيف لعف لمف ركذيالام هنم جرخ هلوق نم كاردتسسا

 | لوعفملا في رعتىف ىا ( هف ) ىب لعاف نم لاح ( الخاد ةعتم لاء تدهش )

 | ( هيلع ) رصن هبابو قدصلا نم لعافلل ءانيلاب ( قدصي علا موف ناف ) هنق |
 [ ظوفلللا 'لففلا مح ىف انمضن ( لإ ٠ ليف 2 لعفام هناو ةحاسوب لع سا

 | ىنعي هنف لوعفع سل هنا اذه عمو في رعتلا هيلع قدصي ىنعي تدهش وهو

0538 



 سو م
 ١ 1 كل 111111 ا د 0ا111طالا + 11110مما

 ظ فيفختلا هيف اوزاحا ةققحلا ىف دحاو مسا وهام اظفل لاط املف ملا لن

 كاياإ لوالا عونلانم (لوالا لاثلاوف و (لوقتالو )ل رحلا فرح فدحت اسانف

 مسالا ىفةراخا(نمريدقت امال فذخن نا كايا ىناثلا لاثملاىف لوقت مم دسألا

 ذودشلى1(هدوذشو ل اشار و اساق هنم رثكا فرح فدح از 2 تحل عر صا

 رسشل ا ىلا * هناف ءارملاكابا كاياو د ىعاشلا لوقاماو (ناو ناربغ عم ) نم ريدعت

 ةرورضللو اذاثفكشلاوهوءانرملا نمكاياكاياىا نم ريد قش « لاح ب رمشلل وءاعد
 اي دمج نكي مل اذا دسالا ه كايا كلوق ( تلق ناف ) ةرورضلا ىلع لوح عا
 دنألاو كايا ردق ىف دسالا كايا نوكتف ( تنطاعلا ركقت نكملف ) ةعانتمال

 (فطاعلا فذدح انلق ) هثالث هوجو ناثلاىف زاح 5ك هثالث هوجو هش زوج ىتح

 ا وس ١ ءالا قدح نم ( اذوذش دشا) ىابلا اذه ىف

 ريك علاش ىعي ( نئانق) هريغؤا ب بابلا اذه ىف ناكءاوساقاطم ( را فرح
 ١ تك نال ا مكن احفم < ذلا مكلع برضنفأ :ىلاعتهلوق لم (ناو نا عم )

 اةلطنم تنااما كلوق لثمو دجاسملا ُ وىاذب "لايك نيدجاسملا ناوي ىلاعتدلو هكو

 ءىرق اذاده رك ذناانل نامعن رك ذ دعا# ىعاشلال ول نال ىا تقاطنا

 ىلاعت هلوق لثم ناو ناريغ ىف ىا ( اهريغىف ) ربخ دعب ربخ ( ريثك رولا
 نلعفال هللا, ىا ر ىلا نلعفال هللا كلوقو هموق نم ىا:«هموق ىسوم رات>او##

 ةىلعونا لاق اك دشا هذوذ ناكف ( اردان الا تبث ملف فطاعلا فذح اماو)

 نايس نم غرفاملو #تلقو ىاوني تلق مهلمحتل كونااماذا نيدلا ىل اعالو 6 ة«ىلاعت هل وق ىف |

 لاقف هلاوحا مم لوعفملا ناب ىف عرش هلاوحا صضعب و هب لوعفملا

 هنم ىا فوذدحي 0 دم ىعو لم هذ لعف ىذلا ىا # هيف لوعفملا )

 فودحي ادتنم ريخوا قيس ال تساملا وهو قلطملا لوعفملا هنمت هلوق هنمر - ا

 ةلمجاو ادتموا هلباىعاالفوقوموا هلةنسرقال نكلو هيف لوعفملا باب اذه ىا
 لحنا اف رظ هيف لوعفملا ىمسامتاو فذحلا ناكت 1 هريخ هدعإ

 هيف لوعفملا ىا ادم 4 وه )اهف ءايشالا لحت ىتلا ىناوالاب هلاهسشت لاعفالا

 اًضياحراشلاو قلطملا لوعفملا ىف قبس ايف هرك "5 رك ذي موام مسا( ام ل هبف
 «هيف» لوعفملل ءانبلاب ( لعفإعقو ام 0 ا
 نا ىلا هب راشا ( ثدح ىا هيمان عفر لاب < كاز لوضوملا ىلا عجار رورجملا

 حتفلاب لعفلا حاحصلا ىفود«ثدحلا ىنعي ردصملا وهو ىوغللا هانعم لعفلاب دارملا
 ردكلاب لمفلاو «تاربخلا اعف مهلا انيحوا ول هبمهضعب ار ,ةو لعش لعف ردصم

 بصن (انمضت ) لعف ةفص « ر وك ذم )*ىهتناحادقو حدقل اثم لاعف عما و مسا
 ( ظوقلملا لعفلا نمض ىف ) انناك انمضت ارك 55 15| ةياردصملا لعوا نيبَعلا ىلع

 ”" (لحو ْ



 , م مو

 ١ ظفل ناف ىا ( هناف كلذك يلو )امهنم نوكنال نععونلا نعاح راخ نو ا : 1

 ظ

 ظ

 ند لوالا مس ةلاىف ريذحتلا نال ( ريذحت) كايا طف 0
 | لوالا عونذل أذ الحا نكت هنم رذحلاوه دسالا ظفلو رذحلاو هنم رالحلا الأ

 فوطعملا رك ذليبق نمهنإل ( رذحتلا عبات ) دسالا ظفل ناب ىا (هناب)هنع(بيجاو)

 نم كاناؤ دنسألا نم كايا لصالا ف نأ )ل اراضتخا هشلع فوظعللا فدخلو |
 أ رصخااهنوكل دسالاوةماقمارك دو دسألاْنم وه هنم رذحلا فذخف فّدخم نا |
 ْ عباوت ىا ( عباوتل لاو ) افوطعم نأكاإ | ةه ارد دسألاو هلوق نوكف |

 | را ناك ءاوس ( دودحلا نع ةجراخ ) عوبتم لك عباوتو ريذحتلا |

 ٠ دودح نع عباوتلا جورخ اعذاار ,ردل ادجتلا عبات ىمنيبالو هيعوا و نم

 و اهنا عباوتلا فندملا رك ذ ىا (اهرك ذ ليلدب ) تاعوبتملا
 | 00 5 ذاملف دعب اهف اه رك ذ نع ىنغتسال دودتلا ده ف ه1

 | كايا اهو ( لوالا عونلا ىمسق ف ) تنا( لوو )اهف ةلخادب تسل اهنا

 | نهاظلا ف ثنطا ثناكناو رتدقتلاف ردا ةرانس فىذحت ناو كاياتف نسألاو
 ظ نحال ا رول كمن هوان 5 دنا هنال رذحتلا راركت هفف نال غلبا لوالا نكل

 فدحو قفوطعملا رك ذ'لسق نم نوال 1315 هنا ند زثكلا ل دحا بكت زا انه

 ماقملا نال فوطعملا فذحو هيلع ىوطعملا ركحذ انههو هيلع قولعملا
 رصقلاب ( دسالا نم كابا ال اهدحا ىلع رصتقيف اعم فوذحلاو ولسا عيش
 ىلع ئصقلاب( بنسالاو كايا لوقت ) تن ( تنك 5 ) هبيلع فوطعملا رك ةىلع
 نأ نم )ف كابا لوالا عونلا نم ىناثلا لاثملا ىف اضيا لو ( وال فوطعملا ركذ ظ
 ناو كايا لق تنك (6) فاوطعلا كو ةيلع فوطعملا لذ اني © فد ظ

 رصخا هنوكل فوطعملا رك ذو هيلع فوطعملا فذحم ىنعي ىَك <ءلاب ( فذخت

 عونلانم ( ريخالا لاثملاف لوقت ) (و ) ريدقتلاف بنطا ناكناو اظل ىف ١
 نمر دقتب ف ذخنلا كايا) ىناثلا نم رصخاةرابعب ٍريذحتلا ىفةغلابملا ةدايزل لوالا
 واولا عم هنوك ناهجولا هيف زاح نأريغب ىذلاف ( فذخت نانم كارا ىا) ةراحلا |

 قا فال ردقملا لعفلابقاعتم نف نم عم هن هنو
 عم هنوك ناهجولانا اذه هيف زوج نا عم ىذلاو ةعبرالا هوجولا هيفهزو< نا |

 زوحن نا سائقلاو راخلا فذح وهو ثل ثلاث هجو هيف زوج و نم عم هنوكو واولا

 قدح لوالا قو ةمطاعلا فذحلا# د رتكإل نكلو هفرالا وج ولا اها ةيقا |
 فدح نال ) هجوا هثالث ىناثاىفو نلهحو لوالاق قف فئطاعلاو راخلا

 نال( سابق )امهيف ةزمهلا حت ةددتثملا ( ناو ) ةففحْلا ( نا نم رجلا فرح
 اهدعب ولا 1! تين وكل اهنا فرع ديا



 سه مدع خس

 هنع هتحنو دنسالا نم ادءز تدعب لاق هنم هش وحب دنعو هنم تاربتو در

 ظ لوا ىف ىا( ف دع ا يتيف) هسفنبب لوعفل ىلا ىدعتبال مزال ءاقتالانال

 00 ود عوادسإ هن رد يلق هن نيكو دلالا ا

 | داتلا عونلا لاثمّىق دع ريدشو) | دبز 1-5 لاشال هنا تفرع امل هتحك مدعل

 قي رطلادعب لاق ال هنال ةيحلاةيحلاو قيرطلا قيرطلا كلوق ىن ( بسانم ريغ
 000000 ا نوكل هيلا حر قيررطلا قتا لاق ل ةملإ دحاوا
 قيرطلا كلوق ىنعم ىنا ( نئعملا نال ) هيذؤم اهسش ه ةيلا نوكاو هنف نت ”راملا

 | ىا (هدئعبت ىلعال قي رطلا نم) بطاخما ءاقتا ىلع ىا ( ءاقتالا ىلع ) قيرطلا

 لومعم هب رعت ىف فضصملا لوه نأ ىا'( لاش نا ) قئاللاو ىلوالا وهام ىا ظ

 فذحب اب نم اذه نابدنع بجاو لمشانوكل (اهوحنوا دعب وا قتا ريدقتس) ظ
 0آ 1) ر]| و رالقش لومعم مركا ةماقع هللا كفاضملا: ةماقأأو فاضملا |
 لمشيو فيرعتلاعي ذئب هوحنو قتا ردقتن لومعم هردقتقوطعملا فذح |

 00 01! (ردتف و اعريغو قتاو عبو دفوف لخديف هريدقت زوج لعف 1

 / ناو كاياو دسالاو كابالثم (لوالا عونلادارفا عيمح ىف دعا لم ) لوعفملل ظ

 اال ىاز دي لشاشا رد (و) هلالاتمن < نا عسي اماه ا
 اقلطم لب هنم رذحلا وه انهه نفنلاف ( كفن كسفن لم ىناثلا عونلا دارفا ٌْ
 ىدعاو# مالسلاهياعهلوقو ه#ءوسلا,ةرامال سفنلاناىبسفن ءئربااموو# ىلاغتهلوقل .
 دج اذه لغو كس كف قعم ىا (ىنعملاناف) 3 كسنج نيب ىتل ل كتودع |

 نوكل ناساعو كيذؤيام هلم نم ىه ىتل !|كلسفن نعادمعل ن 0 (كيذؤيامكسفن

 ”ال (  هاوش قامتمال هلؤتو بطال ا :ىدؤت ىلا ءاشالا نم. نفتلا ١
 سفنلا نوكي نأ دوصقملا نا عم هنم رذحلاالرذحلاوه سفنلا نوكي ذئنيح هنال ١
 اا 7 ىف ىلا لثم رده و ) كدذؤي ام هلوثل ليث ( ءوحنو دسالاك )هنم ارذحم |

 دسالا ظفل ) فذخت ناو كاياو دسالاو كايا فنصملا لوق ىلع ضرتعا ىا |

 قب رطلا هلوق وهو نثملا ىف ( روك ذملأ لا لاك) ىناثلا عونلا دارفا ضعب ىف ىا
 ا از ةدؤملا ءانشالا نع قنا ىآل ٠ رظلا“قتا ىعم ىق.هنأل قب ارطلا

 ( لقفز لاظاةداراو للا رك ذ لبق نمل وكف ةددعتموا ةدحاو قيزطلاف

 (نيعونلا نع جراخ) فذدخت ناو كابا ىف فذدخت نا ظفلو (دسالاو كايا ىف ظ

 "لوألا ردجتلاو رذحالاو هنم ردكم سل هنال ريدحتلا ىعوت نعىا

 ( اريذحت ) دسالا ظفل ( نوكيال ناىتسنيف ) هنم ارذحم نوكبام ىناثلا ىفو ارذحم

 ( نال

 ا



 مع ملمس ديد ودين اتنسس لابن

 ]تم هم رذحملا ىلع امدقم رذخلا نوكي نأ امأ نيمسقلا ىلعل والا لاثملا قعم ىا

 ءىشل لوعفملاو لعافلا ىريمض عاج. اوك هللا فاضملا نفل طضو وز

 ١ لاَ نأ زوج ةنال هيلا جتحم مل ناو اضا انهه ىسفنلا ءىح ( كش نع

 ل ل و ا لاا ! 08 ا ةلك اا ظ

 ىا ىصحلا 0 لا ىصخلاب ىع رلا نيتمحسملا لاذلا ناكل ءاقبا حتش

 ةزمهلاحتش وهو« ب رالاكدخا فدختناو ىايا#هنعىلاعتللا ىضر رمت لاق لمت ١
 اذه ناقامناو د شوك رخ *ةسرافلاب هللاَغ هدعب نونلاو ةلمهملا ءازلا نوكسو

 دقو هلكا لحن ال تامو احراح نوكيإل ا ىبر اذا هنأوا نيم رج مهنوك لاخ ٠
 ةغللا ف ىذخلا ىا (وهو) كلذك تاناوبحلا نم هريغ نال اًافتا عقو بنرالا
 ىلعو ككلسشن نع بنرالا.ىفذدخ دعبو اصعلاب ) بنرالا برض ىا ( هيرضض)

 خاوا 1 نااثلا لاثمل ٠ "9 3 اوالا لاثملا ف( دسالا وه

 نع دسالا دعن هلوقو (دسالا دعس نمدارملا ناف) امهيف سفنلا اوه ردجلاو
 (اهرذحن كسفن نع) فنرالا ىذخ دعب هلوق ىف (فذخلا) دبعس (و) كسشن ١

 ربذحتلا نال. نفالا نم ىا ( اهنم ) قدخلاو دسالا رد (امريذح)

 لقعالام دسالاوهل حورالامت ىذخلاو لقعو حور هلاهفالا نوكيال فيوختلاو

 ىعون ىا (هيعون ىلا لاثم ) ةبحلا ةيْللاو « قيرطلا قيرطلا ل لثم < و لهل
 هلماع فذح مل رزركو ىتن اذا هنا الا |رركم هنف هنم رذحلا نوكيام وهو رذحتلا

 ٠ ريمضلا لصف هنا الا كدعب لاه نا سانقلاو 'سفنلا طيسوس ( كش دعب (

 10 لعافلاو لعفلا ىذح امل مث بولقلا لاعفا ريغ ىف زئاح ريغ وهو دحاو |

 0 لصتلا ريدمصلا لسا اضيا دخت قنا 115 نع ىنتتملا كالا
 00 دعا وحم ارخاؤم ناكل 8 اما (و دسالا نع)كايا لبقف اللصمنم اًضيا '

 ا اصعلاب هفذخ لاش ةنال اضنا لاهالا لو هالا ىف ز زوو ىبباضأ نيب نم اهتد)

 | ماقملب سناو عباصالاب ىمر هنال صخأ لوالا نكل حاحصلا ىف اذك اهب هامر

 | هم رذحملا) ناعض اراعبخ وملاق كس ال | مده وأ سفنلا مي دفن ربده ىا (نيردقتلا هلاك |

 | ىتي ال لماعلا رهظ اذا اذل و لماعلا ركاذ نع ىنغي راركتلا نال الف درفا ناو
 ١ !رمهاظ اما قرط طلا عيمج ىف عش لب فاضملاب مسقلا اذه صتخم الو لومغملا |

 | ىاياو كايا ليا لثم اناغو املكسمو ابطاخم ارمضم اماو روك ذملا لاثلاك ارفع .

 [هتسار ةشارو ئمار ىسازو كي | كلنإر ومن انام امازو هلي انو كلا
 1 ب دعا  هططلا

 أ دارملا ( ال ) ىذدخلاو دسالا نم ىأ ( امهنم ) اهشوخمو نسفنلا ريذحن ىا



 أ مج
 0000 || ام 0 رذجلا نك دلوا لبق ١ | دج لع فطع بوضتم اردصم

 ' اذه «ىهت (لماعلا رك ذ نع ىني و تقولا ىدضب رىدحتلا ىف ةغااملل هم رذحلا ١
 اا 1 ردا رك دل وا هلوق نم د 11م ىلع ىناثلا هيدوتلا ىلع حضن امنا ١

 000013 لوزا ولا لعاماو ار هنماردحلا نكذل لومعملا كلذ ركذ
 سإل انهه لومعملا نال حضي ال اذهو ارركم هنم رذحلا ركذل لومعملا كلذ رذح
 "0 زحلا رد نوك نأ لع ىا ( اذه لدف»تلق ناف ) ةنم رذح لب ردحع
 (فوطعملا ىف) لومعملا ىلا عجار (ريم نم دبال ) ردقملا ركذوا رذح ىءافوطعم
 "ارا ري لوبسا ١ ؟ذوالوش وا .ردخلا هدعزك دوا كوه نإ لم
 حلا نكيملا ريشلا وهو ( هلع قوطعلا ف ) لومعملا ىلإ اجار اريمض ناك

 ريمض نم دب الق ةامح ناك اذا امهبلع افوطعم هريخ وا ءىثلا هفد نال نيلعفلا

 ىهو ئرخا ةلجح ىلع ةفوطعم ةلمح هنم رذحلا ركذوا فنصملا لوقف قوطعملا ىف
 لآل قوطسلا ف ريض نو دبالف لومعم هلوثل ةفص وه ىذلا ردقملا فذحؤا ركذ
 ىف اناق ) هقيقحت ىتايسام ىلع هياع فوطعملا مكح ىف فوطعملا

 عضو ) و فاوخ هنا الا ىا ( هنكل ) هيلع فوطعملا ىف م ريمض نم فوطخملا |
 فالخ ىلع ( رمضاا عضوم ) هنم رذحلا وهو ( رهظملا ) مسالا ( فوطعملا ىف

 (لومعموا) فنصملامالكى ا ( مالكلا رب دش ذا ) ريمضلا هاضتقمن ال ىهاظلا ىذتق» |
 فوطعملا نال ( ار ركم) لومعملا كلذ (ركذ قلا ريدقتب) بصنلاهيف لمع مسا ىا
 هنم رذحلا ) وهو فوطعملا ىف رهظملا ( عدو هنال ) هيلع فوطعملا ماقم مق
 ةقاح اوه ىلاعت هلوق ىف مك هيلع ىوطعملا ىف ( لومعملا ىلا دلاعلا ريمضلا عضوم

 فوطعملا ىف ريمضلا ناب ىا (هناب ) عضو هلوقل هل لوعفه ( اراعشا ) :«ةقاحلا ام
 عج رثا اة اال يشأ نحب هلك راسل ف اك( ردخالا هم ردخ)
 هنم رذحم ىناثلا مسقلا ف هلا عم ارذحم اضيا ىناثلا مسقلاىف نوكشا لو كلاما

 هن ةيشاحلاىفو 6« كاياو دسالاو كايا لثم ١ ريذحتلا ماسقا مت منوف

 ابطاخم هنوك اريمض ناكاذا ررذحتلا نم مسقلااذهىف بلغالا ناىبع لاثملا راركس
 . هلا بهذامىلع ةياكجلا ةغبصب قتا ريدقت ”رششلاو ىايا وحن املكتم ءىحن دقو
 00000 لاو كسار وجم نطاخلا ىلإ ا 9 !نهاط اهنا:نوكي دقو هيوييس
 ىهتنا باوشلا كاباو هاياف نيتسلا لجرلا غلب اذا مهلوق لثم ردالا ذاشلا وه

 هطاا ىف نوك اما ردحتلاو ريذحن اذه نال ىطاخلا بلغالا ناكاماو
 بئاغلا ريذحمت نال بئاغلاىف ذشو هسفن ردح ناسنالا نال ملكتملا ف نوكي دقو

 0 ردجملا نوكي نأ روج هناىلا ضيا ةراشا هقرو بطاخملا ةلزنم هلي زتس الا نكعال

 ( اهانمو ردحتلا ىعوت لوال نالاثم ناذه ) العق فا امسأ مييقلا اذه ىف

 6 ىا زب 00



 1 نع يع اش وي ا ني ا سي م بيانو

 .٠ ء

 5 د د

 هدو ني ءزب ةعور 1 >>:يورزل) كح سما لشن عج ف حلا نول ضع < سنس سنس تتوسل حيض

 هي ما

 هنأ ىتغل ةيختا مار رال ةمبرالا عباد ىا ( ( عبارلا ) هيف اضيا تفرعاملاهيف |

 فاك اوللا كلك نم ) اسال ريضتلا راتغانال لاخلا راشعاب

 | لفللا هم ىمل ري دحتلا ةفام ا( زر( 2 ( ايف دب لوعفملل كاصانلا لولا
 0 راض هغلاسلل لل ردح سبل هناعم دسالاف كايا وحنفف هبرذحا

 هب لوقملل بصانلا ( لعفلا فذح بج وامتاو ) هلولدم مساب ةيمست ريذحتلا سفن
 ١ ريذحتلا تقو تافل ركذول هنال (هركذ نع تقولا قضل ) ٍبابلا اذهىف ىا (هف)
 عارقلا دضقل و دا فوخلا ةدشو كالهلا ةفراشم دنع لاَغ اعاادهاأ لمنال

 فيوخت ةفالاىف ) ريذحتلا ىا (وهوإ) مالكلا نم دوصقملا وهام ىلا ةعرمس

 'ىثللو رذحملا لوالا ءىشال لاش ("ىش نع) لوعفملا ىلا فاضم ردصملا ( *ىش
 ءايثلا ترذخ لاه وتلا نع ءىثلادبل ىا(ةعمدعمو ) ةنم ردخلا ناسللا
 ا مهف عو ( ةاحتلا حالطصا ىف )وه (و) هنع هندعبو هنو دوح اذا ءرشلا ع

 لعافلا ماقم متاق عفرلاب ( بصنلا هيف ) لوعفملل ءانبلاب ( لمص مسا ىا)6 لومعم )

 ومش افق ومسلا ليات يف لو.لاذاوعكاذببن وفا لقد هد (ةبل وعفملا»

 ْ ىلع لاحلا مس | قالطا لسق نم لبقو لاصيالاو ىذحلا لسق نم ماقملا اذه ىف

 | ريدقت إ لماعلا ر الحنا 0 ظفللا ىلع لومعملاقالطاىنعي# ىهتنا لحما

 ناب ناك لومعم ىا لوعفملا ىلا افاضمو لومعمل ةفص عقو رقتسم فرظ 6 ققتا
 ظ لوعقملل ىنبم (رذح ىا) ( اريدحت إل حوا دعنوا تا لثم هل بسان لمف هفردشب

 ( اقلطمالوعفم ) اريذحت هلوق ( نؤكف ) اديعبتو ( اريذحت ) دعب و (لومعملا كلذإل
 نال بصنلا ةنبرش ازاوجت هل نصا [١ لقا قدح ابرك كارض كلوق لك

 ءانلا ( كذوا)انوذحم نوكي اروكذم نكي ملاذاو بصان نم هل دبال بوصنملا
 اريذحت هلوق ( نوكف اريذحت ) لومعملا كلذ ركذ ىا هيف نكتساام هيئان لوعفملل
 انشا نسانا هلم: ىدح ةرذخب | نذل كد. ىا( الش راه
 ءوشلا نم ارذحم لومعملا كلذ نوكي امث ( ىا) !ريذحت هلو قلعتم ( هدعب ام )ف
 كايا وه لومعملا ناف دسالاو كابا لثم, ف طعلاب اما (لو.هعملا كلذ دعا ١ ) عقو ىدلا

 لثم رورحلاو راجلابوا دسالا نعارذحنلومعملا نوكفدسإإلا و دم عقاولاو

 ماقم متاق هنال عفرلاب « هنم رذحلا ال لوعفملل ءانبلاب 6 ركذ وا ) دسالا نم كايأ
 ريمضلاو رذحلا هلوقل لعافلا بئان هناىلع عقرلا كحيىف هنم هلوقوركذل لوعفملا

 نم لا( ار ركم و هنماردح ىذذلا يتلاعب هنوكل ماللاو فلاىلا مجار

 ىلغ ) هناوك لاح نك ذ.هلوق لوالل الفن د3 ات قلثلا نوكي نا لع هنم ردا هلوق
 ةفص رجلا( ردقملاركذو ارذح ىلع فطع ) اناق م5( لوهجلا ) ىضاملا ( ةغيد
 ليقو «ردقملارك ذوا ردقملا رذح ىلع ىا نثيمل اذلو لدبلا ليس ىلع اهدحال



 هل
 000 1 طا ةداشلا ةلجلا قوصل 110 ( ةئاز )انيط ءافلا ( لبقو
 ريسفتل ىا ( ريسفتلل ) انهه ءافلا ( وا ) ىلوألا ىف دوعوملا مكحلل اناس ةيناثلا
 دحاو لك اودلجاف ف ىملاعت هلوق ىعو ( ةلملا ًءزجاو ) رهظا اذهو مكحلا كلذ
 هللا دنملاو دنسملاال مالكلا نم ةفئاطانهه زجلابدارملانال ةبإ الا 6 امهنم
 . اودلجا ةل نال ( ئرخا ةلمح ءزجىف لمعبال) اودلجا هلوق وهو ةلما ءزجو
 الاد ىف كلا ةمدقلا الحا ءرج ىف لمعلا ةلقشسم اهنوكل اهب الا دحاو لك

 روك ذملا مسالادع عقاولا لعفلا طيلت ىا ( طيستلا عتتميف ) ىنازلاو ةينازلا
 نيهبجوتلاالك ىلع لوقلا اذه (لخدب الف) روك ذملا مسالا ىلع هبسانموا هنبعب
 0رآ هدعل ريبقلا طب رغ ىلع ةلماغ را تا ام ناب. ىف ىا (.ةطياضلا:قف.)
 ناىلع روك ذملا مسالا عفر بجوف ىا ( عفرلا نييعتف ) هيلع اقداص فنيرعتلا

 نوكي نا ىلعوا هب وبيسس بهذم ىلع ريخلاو فاضملا فوذحم ادتبم نوكي .
 ىفهلءازجاودلجافو ط رشلا ىنعملانمضتم ًادتمم ةتلصعم الوصوم ماللاو فلالا ||

 هجر ]2 و| هربا هج وت لع بنطغ:( آلآو ]ث دربملا بهذم ىلع ريحكتا نعم
 ةطم سم اودلحاف هلوقىف ( ءافلا نكي ناو ىا ) حراشلا لاق اذلو هيوسس

 ام ىلع نيتلقتسم ( نيتلمح ةيإ الا نكتملوا ) دربملا بهذم وه ا ( طرشلا ىنعمب )
 ةءاالا هذه ىا (ىهف) طرشلا ىنعم ءافلا نكتجلاك ىا (اضيا) هيوسس بهدم وه

 | هلوق ىلع قدصي هنأل اهيلع فيرعتلا قدصل ( ةطباضلا تحن ةلخاد نوك)

 وه هياع: طاسول ثنح هقلعتموا هريمضإ هنع لغتسشم لعف هدعب مسا لك ةينازلا

 ةي الا هذهىف ىا (اهنف') ( راتخلاف ) اهتحت ةلخاد تناكاذاو هصنل هبسانموا |
 ناكاذا هنا اباس تف عامل ىمالا لبق اعقاو روك ذملا مسالا نوكل ع بصنلا )ل ظ

 | (لطاب ) اهبف ( بصلا رايتخاو ) بصنلا هبف راتخم ىهنلاو ىمالا لبق اصقاو
 نوكي هيلع اوفَقنا امل الاخ نوكب امو ءارقلا روهمج هيلع قفتا ىل افلاخم هنوكل
 ناكاذاف ةيا آلاف روك ذملا مسالا عف رىا ( عفرلا ىلع ءارقلا قافتال ) قبسامل الاطاب
 ىلا راس اونلجلاف هلوق ىف ىلا ( ءافلا لكخ نم ديالف ) كاذك نمالا

 بهذب وه من تاقتسم ( نيتلمح بالا لعجوا) دربملا بهذم وه اك ( طرمشلا
 هيلع قفتا املاقفاوم نوكف اهيف روك ذملا مسالا عفر ىا ( عفرلا نيعتيل ) هيوبيس
 ش سل ىنعي ةثالثلا ماسقالا ىف ردقم ىلع وطعم هناالاو هلوق ىنعم ىف لبقو ءارقلا

 نم اهنم دحاو لك نكي ملناو ىا الاو بالا اذه نم ةمدقتملا ةثالثلا بيك آرتلا
 ]والا ىف ببصتا راثخا امأ بصنا اهنم لكى عقاولا مسالا ىف راتخلاف باللا اذه
 سابتل اللف ىاثلاىفاماو سصمالا لبقوا ماهفتسالا فرح دعب هعوق ولف ثلاثلاو

 عفرلا نيعتف اهنم دحاو لك لي ذ ىف تف ع امل لطاب اهبف بصنلا رايتخاو ةفصلاب

 ( هن ) 0



 مه هو

 | ىلع 0 ثدصح مهرد هلف ىن 5 ىذلاكلوتك هلا م هيلع لخ دل ول

 ا مهردلا ىقحتسا ات . مول ىتخ هل بيس نامالا نا ىلع ةلالدال مق رد هل هلوق

 لسيالا اكسو لكس هدايا الا أ ىا (ءاقلاا لف

 ا كف اهلقام لوذ نم اهدعبام نا ىلع لبلد اهنال ( هلق اهف هزيح قام

 ارا 1 الا امف اهدعب ىذلا لعفلا لومعم ىا اهدعإام لد

 طيلست عتتماف ) كلذك صمالا ناكاذإ [هدعبام لوبذ نم اهلبق ام ا
 لبق ىا ( هلق ) عقو مسا ىلع ىا ( ام ىلع ) ءافلا دعب ىا ( هدعإ ر وك دملا لعفلا ْ

 | ناكملاعتام الا نعل عنتما اذأق بابلا اذه طرش طياستلا نا عم ءاقلا

 | هيلع طلسول هلَوُش هنم هجورل بالا اذه نم احراخ ىنازلاو ةينازلا ىلاعت هلوق

ْ 

 عقرلا , مااا! كلذ دىف بجوف ىا ( عفرلا هيف نيعنف ) يف وسام ىلع هس داتموا وه |

 هعوقو حصن ءامشلالا3 0 آلآ اودلحاف طرشلا ىنعمل انمضتيم ءادّسسالاب

 ا هن ريخلاب 0 هعقاول ةلملحا كي دش ملادلو لد اد واتلا ناك ناو اريخ

 ماق دير لثم ةياعفوا ماق هوبا در 001 ل نركشت ريْخاو لاق ثيح

 نول "سلا دق[ :امضخالا ىلا ةجايتحا مدعل ى وقالادجوتلا اذهو هونأ |

 0 1 ناعتاقتسم ) ( ناتلح 7(: لا)4 و ريد هل هن الا

 | الاو 0 نجلا وم اعفلا 7-0 ىلع اع رمتم امهيدحا رك 8 نوكيا نا لالقتسالا أ

 ظ

 ظ
ْ 
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 ظ
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 (هوسس دع ) اهل ةريسسفمو ل واللل ٠ ةناثلا نوكت ثيح اهب لالقتسا الف

 لثم هماقم هيلا قاضملا معاو ( فاضملا قودحي ) هدنع ا هسازلاذا»

 فطع واولاب ( هياع فطع ىتازااو ) ًادشملا ىلع ريخلا لج حصيل كير ءاح
 ةنرقلاب ازاوج ( قوذحم ريخلاو ) اضيا فاضملا فوذحم درفم ىلع درفم

 ( ىلَ ) ةلوصوم ( اهف ىنازلاو ةينازلا ) ىلا فاضم ادم ( مكح ىا) ةيلاا
 لّىذلا نآرقلا ف تبانو عقاو ىا اهتلص ةلمجاو هبئان هيف نا
 مضلا ىلع ىنم ةيناكملا ف ةرظلا نم فرظ (دعب ) نونؤملا اهيا ( مك كلع) ًارشو

 أ دعبوا ىلتي قلعتم ن الا ىا:ةبف رظلا ةقالعب لاحلا نامزل ا

 دحا و لكماك+لااهيا اوب رضافىا اودلجافهلوقمكحل ! كلذ وىنازلاو ةينازلاهلوق

 لعفلا نم(ةلجامهنمدحاو لك اوداجافىلاعتهلوقو) ةداج ةئام ىنازلاو ةينازلا نم
 اوداجاف هلوقىف (ءافلاو) ىلوالا ةلمخا ىف ( دوعوملا مكحلا نابل ةيناث ) لعافلاو

 ىنعي ( ةيببسلل ) دربملا دنع ةيسسلل اهنا 6 ىا ( اضيا ) هيوبيس دنع ىا ( هدنع )
 ءادهش ةهرأ كلذوءاعرش # 12 تل نا ىا ) ردقماط ك5 ناو

 نينصحم انوكي الزا طرمشب كلذك رارقالابوا سلاجم ةعبراىف ىنزلاب نودهشي
 اوداجاف ) حب ماكس ءىطولاو مالسالاو فيلكتلاو ةيرخلا ناصحالا ةفصو



 أ

 مهي مور, قوس

 لك ىا / قازلاو ةنازلا وحنو ) ( لاقف )ل هيودس هلا بهذام امهيناثو دريملا

 ا نوكيا لف ردت نكل ءافلاب رادصملا صلال مق و دخل ا عصوم

 هيلا وبهذام هبف ىرختال كلذك نكي اذا هنال ماللاب ةرالصم ةفص 0 كلذ
 روح ليش 0000 ل هسنما تا( اردجفو احلا نم |
 ربع اناو ىنازلاو اهب ىتزملا ىنعي ةمازلاو ىنازلا نم ري ا و ةيرم ذا

 | ىف نر 1 لاس 40 وز نمل اهتعاطالالا اهدعب ام :ةلكانشمل ةنازلاب :اهنغ ١

 ارا أ ١ 11 , | ا0 وكو هلؤق هيلا ١ اهنع ربع لمفلا كلذ تلف ١
 | عم وهو ىنآثلا ًادتبملا ريخ ءابلا رسكب (ةطبترم) ةينازلا وحتىف ىا( هن )
 اطر زل | ل رايه ءاقلا ىدإ ( طرشلا ىعع ) لوالا ًادتسلل رخ ربخ ١

 ةنن رش طزرلاب (ةلعتم ءالا لعج قازلاو ةيئازلاف ماللاو فلالانم داقتسملا

 جرخف ( دريملا دنع ) امهنيب ةطبار ءافلا نوكتق هب طمتىم ءازجلا نال طرشلا
 عتتماف هقاعتم وا هريمصل ةنع 0 م هل وش في رعتلا نع هلاثماو لوقلا اذه

 ةلماع رمضاام تاننم لوقلا اذه لثم نكي لف هنع ةعنام ءاقلا نال اضيا'طيلستلا :
 قازلاو ةئازلا ىف. ةتثاكلا ( ءاللاو لالا نوكل ) ريسفتلا' ةطي رش :ىلع |
 اللا ةهناشمل هنا آلا ىاسام لع .تالوصوملانِم ماللاو فلالا نال ( ًادتيم )
 عم هيف ىلا مسالا لع ه هولخ داف لعفلا ىلع هلوخد اوهركتسا اظفل ةفرحلا

 (الودوم ) هقيقحم ى 3امسام ىلع ربغال انهه لوغقملا مساو لعافلا مس .| وهو لعفلا

 الا ل ادلا لأ قيال ( ظرشلا ىنعم ا تملا ىا(هف)ادتمةقد

 وه ىذلا لعافلا مساو ١ طرشلا ىنعم هبف نوكي فرظوا لعف هتلص الوصوم ْ

 ىنعم انهم لعافلا مدا نال هيلع ص ةلخادلا ماللاو لال ةلص ا ( هتلص

 فداإر كرلاب اليس نم تدكم ىا تنز ىلا هر اده نوكف ( طرشلاك):لعفلا

 داجلا وهو ءازجلل ايبس ىنزلا ن نوك دئاش لعتلا كلذ لعف ىذلاو ىا اهب ىذ |
 كتاب ىذلا كلوق لثم ( ءازخلاك) اوديجاف هلوق وهو ( ًادتملا يخف ) انه.

 ا 11| رت لع ىأ« هلع ةلخادلا ءاقلاو ) كفا ؟ ال قدتسف ىاةمزكاف
 الل ىلإ ( هلالدل ) طرشلاب ءازحلا ظيزل تبل ىعي ( طرنشلاب ةطشض]ا

 ةسيسل تعضو ءافلا نال ( ءازدلل ) طرش *|| هسس ىلع ىا ( هتسس ىلع ) ءافلا

 ىتخ ءازجلل بببس طرشلا نا ملعي ءازجلا ىلع تلخد اذاف اهدعب امل اهلبقام |
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 | ( اواحمتام ىلا فنصملا راشاف ) راتخم نيغ زئاح عفرلا) بصنلا هيف راتخاف ىهنلاوا
 ' ةينازلا © ىلاعت هلوق جارخال ىا ( اهنع هجارخال ) ةلح ةاح-الا هلعجام ىلا ىا
 تالا قلادات نوكيال ىتح ةر | دما ةدعاقلا نع هب الاهم ىنازلاو |
 ' هيلا تهذام اهدحا نانثا وهو هيلع اوقفتا امل ةفلاخم اضيا ةدعاقلا نوكتالو ظ

 ا



 - ماب قس

 ( عفرلاف ) كلذك سمالا
 لخمفف بك ماسلا

 دحاو لماع ىلومعم ىلع نيئيش فطع نليسف نم اذه ( ءىشل ةقلضا) نجلا

 '(رودرجلاو رالا) نوكن الع( . باي رع اتاضا راح وهو دحاو فطاح
 اةنورخلاو راثخلا نا ىا ( هنا ىلع ) ءانب ( عفرلا لحبفف ) رزلاىف هلوقف
 روك ذملا هيجوتلا ىلع ىلاعت هلوق ريدقت ىا ( ءريدَ أ ادتبملا ربخ ) ريزلا ىف هلوقف

 , ةلمجاو ىناشلا ًادتبملا ربخ ( مهل لو ) نااادتم ( وهز اذنه (؟ لك كو
 ا قلعتم ( رزلاق )3 لوالا ادتملا زبختا تبان )نة ىثل ةهفص نمل لح ىف ةيمشالا
 د سا ا ثحبإ تراث هلوَس

 ١ هريخ هليلقو هريثك ىنعي ( ةريبك الو ةريغص ) مهل لوعفم وه ىذلا ءىثلانم
 يس( يوزر هوق 6 رستم يك يل 1 اع هرتلافاوب باكا تشو

 ا آلا «ىنازلاو ةينازلاي وحنو فنصملا لوق نا ىلع

 هنع لغتشملا ) هدعب عقا ولا ( لعفلا ناك اذا روك دملا مسالانا ) قيسدقهناوهو

 (اسما) ةقلعتم وا هريمضى لمعلاب هيف لمعلا نع غرافلا ىا ( هقلعتم وا هريمضن

 ١ كلذفف ىا (هف راتخناف ) هبرضتال اديز وحن ( ايهنوا ) هبرضا اديزوحن
 ليرات الب اربخ بلطلا عوقو مزلي الثل اضيا عفرلا هيف زاح ناو ( بصنلا ) مسالا
 :* امهنم دحاو لكاودلجاذ ىنازلاو ةينازلا لي ىلاعتهلوق نا ىهاظلا و ) ق.سام ىلع
 هده تحن ) ىهاظلاو هلوقل ربخ اهربخو اهمسا عم ىهو نا ربخ ( لخاد هب الا

 ؤ 0 هن رعت ىدصل ريسفتلا هطي رش ىلع هلمأع رمضاام ةدعاق ىا ( ةدعاقلا

 انمواوه هيلع طلسول هقلعتموا ه هريمضل هنع لغتشم ههبشوا لعف هدعب مسا

 ل سمالا لبق هف اضيا روك ذملا مسالا عوقوو هبصنل

 رزصن نم رصان عمح راصنك أرق نم ءىراق عمح ( ءارقلانا عم ) ءافلا از كم

 مسالا عفر ىلع ىا ( عفرلا ىلع ) لوقلا اذهىف ىا ( هيف اوقفتا ) حتف هبابو
 ١ ةعيرشلا بحاص نم ةءارقلا اوذخا مهنال ةعطاق ةحح مهقافتاو روتلا
 ظ ةداش او اوي نا زلف ةطساو ريغيوا ةطساوب اما هللالوسر

 كلدل 5 نيل ناك اذا: هب ًاعبال ذاشلاو ا ردح نع ىسع وه ( مهضعب نع |

 ذوخلأملا ءار لاء قات ترعلا نم ٠ ةحألا مهتدعاق فلا ( ةاحنلا ...رطضاف )

 (هجارخالا) ةليخلا ناب ىلا اوبهذ ىا ( اواحمت نا ىلا ) ةعيرمشلا بحاص نم
 ىهو ( ةروك ذملا ةدعاقلا نع ) ةي آلا 6 ىنازلاو ةينازلا و ىلاعتهلوق جار خال ىا ١

 ( راتخنا ريغ ىلع ءارقلا قافتا مزأن الل ) ريسفتلا ةطي رش ىلع هلماع رمضاام
 سمالا لبق عقو اذا روك ذملا ممالا نا تفرع امل عفرلا وهو روك. ذملا مسالا ىف
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 وجت و جتساو بدم دعس دبجسو ودها هأ

 001 لوقلا | 5 ىسم ىأ (ىعملا دل ) "ىث لك تصانلا ندقملا (اولعش“

 ( ريزلا ف ) تباثو ( نئاك) دانعلا ىا ( مهل لوعفم وه ءىش لكنا ) اذه ىلع |

 و مود قوس

 ةطب رش ىلع رامضالا باب نم سدل ) # ربزلا ىف هولعف ءىث لك لَ ىلاعت هلوق ىا

 قئالذسا وا سانلا ىا ( اواعف ) # ربزلا ىف هولعف ءىثشلك 9: ىلاعت هلوقردقت ىا

 ءىبش لك سانلا عقوا ىنعي ( ريزلا ىف ) مهلامعا نم رشوا ريخ نم ( ءىش لك )
 اًقلعتم)'اوغل اف رط ( ناكنا ريزلاىف هل وقف ) مهلامعا فئاخصىف ريثلاوا ريأخا نم

 اا

 ”رمشلا وا ريا نم *ىش لك مهنم دحاو لك ىنعي قئالخلا عقوا قيس ام ىلع ىنعملا
 الح تسل مُهلامعا فئاخ نال ) حيمص ريغ ىنعملا اذهو مهلامتا فئات ىف

 مهو ةكلالملا لاصفال لح فئاحصلا لب مهلامعا اهيف اوعقوب ىتح ( مهلعفل
 فئاحصلا كلتىف ىا (اهبف اوعقوبمل) قئالخانال ىا (مهنال) نوبتاكلا ماركلا

 ريغص لثم ميرك عج وهو (ماركلا لب) اريثك الواليلقالو | ”رشالو اريخال(العف)
 (نويناكلا) *تشرس شوخو ىوب شوخ *ةيسرافلابوهو ماظعو ميظعو راغصو
 مكياع ناو لل ىلاعت هلول رش وا ريخ نم دابعلا لاعفا نوبتكي نيذلا ةظفلللا مهو
 امعا ةباتك ) فئاحصلا ىف ىا (اهف اوعقوا) كي نيبتاك امارك نيظفاسل
 ؛ عم ارقتسم افرظ 3 رزلاف م ىلاعتهلوق ( ناكناو ) داعلا لاعفا ىا ( مهلاعفاو

 ممقلا نإ لبسفلا روح لع ءان ( ءىثل ةفض ) ردقملا فوذدحلا هقاعتم
 ةميركلا ( هي الا ىهاظ فالخ) ءىثةفد ريزلاف نوك ىا (هنا عم) فوصوملاو
 .ربخ هنا ىلع مفرلا لحم ىف ردقملا هقاعتم عم ارقتسم اذرظ نك نأ ساظلا نال
 ٠ اراح ناكناو ىنحاب فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا عّه اذه عمو ادتمملا

 ىلا لك رك نا انلفاع لع اهم( دوصقملا ذا ) 41الا نم ( دوصقملا :ىعملا تاف)
 . ىتملافهل اربخ عفرلا لحتف ارقتسم افرظريزلا فو ءىث ةفص ءولعف ةلمحو ًادتبم

 ]| فئاحصلا كلتىف ىا (اهيف ) ريخ دعب ريخ ( بوتكم ) مهلامعا فئاخىف ىا

 اما( اقفاوم ) هلوقو اضيا اهم دوصقملا توشبالو دف.الو ىنعملا حصي دن
 )0 وأ لا |ذكه هين الا هذه رم ذوصقملا ىعي دوصقملا هلوقوهو ًادتملا نم لاج

 || مهل لوعفم وه *ىش لكنا ىنعي نئاكهلوق ىف نكتسملا ريمضلا نم اماو اقفاوم
 719 ريثص لكو ىلاعت هلؤقل) اقفاوم اهبف دوحوملا كلذ نوكلاح ربزلا ف نئاك

 مولعم ىنعي روطسم ريثك وا ليلق رش وا ريخ نم مدا نبا لمع لك ىنعي (رطتسم
 رجلاب ( نئاكءىش لكنا ) اهنم دوصقملا (ال ) انملع نع ءىش هنم ذشيال انل
 مهلال ربخلاب قلعتم (مهل) نا ربخ عفرلاب ( لوعفم مهلامحا فئات ىف ) ءىش ةفص
 ناك اذاف عامهرالا نع الضف اهف اوعقوب نا نؤردش الو اًنْش اهف اوعقوب مل

 ل 1-0 1 ا ا



 هه موو عع

 | حصي ملف بصنلا هيف رات ام بابلا اذه نم لاثملا اذه نوكي ذنب هب بهذ اديز
 ْ هنمعل لعفلا طياست حصي مل ناو هناال هنم هن بهذ ديزا لثم سلو فنصملا لوق

 ١ سل هبسانم وا هلوق ىف ( بسانملاب دارملا انلق ) موزللاب هساس ام طياست حد دقف

 مزالي .ىا ( همزالب وا ) رسفملا ( راوك ملا لعفلا فدار. ام ) لب اًتاطم بساخلا
 لعاف نوكي نا طرش, ىا'( هيلا دنسا ام داحتا عم ) رسفملا روك ذملا.لعفلا

 ' د ملول ىتح بالا اذه ىف ادحاو ىنعي ادحتم وول انملا "لحفل فد دصلا لل

 ( هترك ذ اهف) ادختتم نيلعفلا لعاق لل ىأ ( داحنالاو )هل انسان نوكرال
 بهاذلا همزال و هفدارب اهف هللا دنسملا نال ( دوقفم ) لاثملا نه لئاسلا اهيا
 دج وبمل اذاو هيلا دنسملا ف داحنالا دجوي لف ديز وه روك ذملا لعفلاىفو دحا وا

 هلا ددساةيف دات الا وسو طرض دقن! اسام نوكيال ف داخل
 / اذه نم ه. بهذ ديزأ لشم نكي ملاذا ىنعي ( كاذكح مالا ناكاذاو )
 ' ىنعي طرسشلا ىنعم ةطبتم ءافلا نا ىلا ريشي © عفرلاف ) ةروك ذملا ةلعلل بابلا

 هب بهذ ديزأ وهو ( روك ذملا لاثملا ىف ديز عفر ىا) قوذحم طرشل ٍباوج
 نصت ىا(هصتو) ىوتحمللا لماعلاب الا و ادتم هن وكب ىلا (ءادج الاب تحوز
 اذا هنال ىوذحم لعفل الوعفم هنوكب ىا( ةيلؤءقملاب راح ريغ ) لاثملا كلذ ىف دز

 / ةيلوعفملاب هبصتو لوي نأ ريبعتلا ف ىلوالاف بصاللا ريدقت نحب ل رسفم هل نكي ل
 , روك ذملا لاما ( سيلف ) لفات لصفلا عّهب الل ةيلوعفملاب هلوق ميدقت, زئاحريغ
 ( روك دملالعفلا طلست زوال :هنال © 1 دقنلا ةطي رش ىلع راما تان نمد
 | ءافتناو طرش اهدحا طيلست نا لاخلاو موزللا وا فدارتلاب هسان الو هنبعب
 ظ نم. ىا (اهيز) لاثملا كلذ (نوكيإ# فل ظورشملا ءافتنا كرات ظرشلا

 ١ روكذملا مسالا بصن ىا ( بصنلا ) مسقلا كلذىف ىا ( هيف راتخم) ىذلا مسقلا
 | ةطيرش ىلع هلماع رمضا ام باب نم كلذ نوكي نا ىلع ىنبم بصنلا رايتخا نال
 ١ ءادّتسالاباجاو هعفر نوكي نا تش هنم نسل لاثملا اذه نا تف ع دقو ريبفتلا

 . هعفر بوجوو بابلا اذه نم هنوك مدعف (هب بهذ ديزأ لم ىا) ( اذكو )
 ' هلوقو مدقم ربخ اذكو هلوق 6 هولعف ءىش لك) (ىلاعت هلوق ) عنامل ءامتبالا
 / هريمضب هنع لغتشم لعف هدعب مسا هنا هيلع قدصي ءىث لك هلوقو انت لا
 هنال طيلستلا ردع ىلع ىنعملا داس لاغتشالا عفرب هيلع هطيلست حصي ال هناالا

 | اولعفب اتلعتمربزلا ف نوكيف < ريزلاىف )) *ىش لك اولعف سانلا ذئنيح ىنعملا نوكي.

 ١ لوعفملاىنعم لوعفوهو بوتكملاوهو لوسرو لسركرو.ز عج نيتمضإ ريزلاو
 و ةفيح عج فئاحصلاو ( مهلاسعا فئاكىف ىا) بواحلا ىنعمي ٍبولك

 (وهو) حاحصلا ىف اذك فعصو فئاخص اهعمجو هيلع بتك ءئشو تاتكلا |



 هه موو

 تئان هنال عق لاي( ابا ا روكذملا مسالا ف ىا(هنف) راخقا داب و ضال

 ف امو لنا كلذ ىف ىا ( هيف .روكذملا مسالا عوقول ) راتخلا هلوقلعاف |
 0 رح دعب عقو اذا روك ذملا مسالا ن ١ اهنا تفرعامل ةزمهلاوهو (ءاهفتسالا |

 ناك ناو هلوق نم كارذتسا.(نكل) كلذك انههو صنا هنن راتخ ؛ ماهفتسالا
 000000000 ادم رهظي) هلا الا ىنعب لا ى ظنلا ذا ىف و نظي

 رظنلا قمع لاه هحاضياو دوصقملاوه ام ناس وأ هنم د را وها ىلا لوضولا

 الا 07 ب تازلا 1 لا لوصوولاو هي تلا ماع دنب ىلا همت اذا همالكىف

 نإو ةلاق ) ريسفتلا ةطيرشش للغ زاهضالا باب نق ىئا (هتءرسل) هب بهذ ديزأ لثم
 . كلذ قف ادبز نا ىا(هنا) لاثملا كلذ لع ىا ( هيلع ) لصولل (قدص |

 لمعلا نع غ راف ىا ( هريمضب هنع لغتشم )هب بهذ وهو (لعق هدعاإ مسا) لاثملا |

 رظنلا ىدابىف ناكناو اديز ناف هلوق ناس اذه هب هلوق وهو هريمضف 00

 دب ز ىلع ىا ( هياع طاسول ) ناكمب ديز سيل ىا ( ثيحب سيل هنكل ) حلا هنا .
 ا لوعفقملل ءانبلاب بهذا وهو ( هنسانموا )هب بهذ وهو هنعب لعفلا ىا( وه ) |
 ا

 بهذا وه ىدلا هسسانم وأ هنعل هن ١ بهذ وه ىدلا لعفلا دعب ىا ( هصنل ) ٠

 لمعيال هب بهذ نال)هنم سيل هنا رظنلا قمعتدعب رهظي نكل هلوقل ناس اذه
 ا ال1 او هم حلا لمح ال ءانآإ دعم مزال ةفؤلعم نال( بضتلا
 ال0 1 هلل حلا لجعي ل اذا قاتل ئيملاو لوعفملل ءانلا 0 1

 اال 00 | تلدك بسلا لمعاله. نش ناك عا( اذك و) لوعفملل

 كاعد نت اانا ىدعتملا ناهذلا نال لوعفملل ءانلاب ( بهذ | ىتعا 0

 ريسفملا لعفلا طيلست هيف زجب مل اذا لاثما اده نا ( تلق ناف ) الوهجم وا امولعم |

 رفا ران نق نوكيأل نأ مزاد ال لوعفملا ءاثلأ/ تهذاوه 0
 | هب بهذ بسانام ىاآب(تسانملا رصحشأل) هنال ريسفتلا ةطب رش ىلع هلماع

 1 ا 1 موه رشح صحت مل اذاو لومفملل ءاثلاب (سعذا ىف)
 د6 ال لثم ) تالا كلذ نم لاثملا اذه نوكي ىتح (ةصنن) بهذا ريغ

 (بهذاوا) ةسالملا همزلي ءاملاب ىدعتملا باهذلانال سال نم مولعم عر اضم

 | ىدعت اذا باهذلا نا الق ( ءولعلا) ىضاملا ل (ةغض لعل انساك هنوك ل
 00 2|( 2 دش نوكفا) ال وهوا امواعمأ رك ءاوسس ناهذالا همولن امل ظ

 'نصانلا لعفلا نوكق (هيباهذلا هسباالي اديزأ) هب بهذا ريدقت ال بسانملا
 هشالاب ) اديزأ(دا) هب بهذ اديز باهذلا سالبأ مريده ردقملا سالي ديزل

 هيهذأ لادن زأ (وا) هب تهذ ادبز دحا سس هريده ( ه.راهذلاب دحا |

 دحا بهذا هريدقت لعافلل ءانلاب ههذا ذئح هل ىصاتا لعفلا نوكف (دحا.|

 ( ادزز



0 

 ا

 ا نكن

 مسالا بصن ىا ( بضتلا / - 4 .

 ىهف عراضملا ىلع تلخد اذاو تافام ىلع ضيضحتلا ىنعملا ثيح نم اهن اكف
 وح الينواتوا اظفل اما عراضملاو هل بلطلاو لعفلا ىلع ثحلل ىنعي ضيضحتلا
 نالف طرشلا فورحاماو بير قلجاىلاىترخا الولو *هللان ورفغتستال واب
 ١ ىتئجّنا كلوق لثم هل ةمالع هلعج اذا اذكهيلع طرشلاَش ببسلاو ةمالعلا طرمثلا
 ا الا دجوب ال اذهف هابا كمارك ال ةمالع بطال ءىح تلعج ثيحن كفركا

 | اديز نا إل كلوق ادتنم ( وحن ) لعفلاب قورحلا هذه تضتخا اذهلو لعقلاف

 / هربخ ( لاشم ) كب رض هتب رض اديز تب رض نا ريدقنا ىف © كءرض هتببرض
 ادبز تبرض الا ربدقت ىف (هتبرض اديز الا) ( كلوق )6و ( طرمشلا فرح )
 نوكنايب نم غرفاملو هب فللا بيتر ىلعرششت اذهو(ضيضحتلا فرح لاثمإلهتب رض
 نوكو هيف نر مال اءاوتساو اضياا راتخم هيف عفرلاو اراتخم روك ذملا مسالا ىف 0

 بجنب و لهب ملهنا الا اضيا هيف ابجاو عفرلا نوك نيس نا دارا هيف ابجاو بصتلا
 لاقف ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضالا ناظم نم نكي مل عفرلا بجو اذا هنال هيف عفرلا

 لعافلا ماقم مئاق رورجلاو راما ( هب إل لوعفملل ءانبلاب «بهذ ديزا لثم سيلوإل
 ىداب ىف نظ بكرت لكى ا سبل ربخ هنال بصنلا لحم ىف رورجلاو راملا هنمإل
 قمعتلا دعو هيف بصنلا راتخحم و ريسفتلا ةطب رش ىلع هلماع رمضا ام هنا رظنلا

 اذهىب ىا (هيف اديزّناف ريسفتلا ةطن رش ىلع رامضالا باب نم ىا) هنم سيل هنالعإ

 ادب نم ىداب ( رظنلا ىداب ىف ) لوعقملل ىنبم (نظي) لصولل (ناكناو) لاثلا
 لا ءانعمو أدب نه هلعج ءرمع نمو 11١ عاطف ىاامس تان نم رهط ىا سلا
 ةطي رش ىلع هلماع رمضا امت ) لاثملا اذه ىا (هنا) نازح انهه اهالكو رظنلا

 لحم ىلع فطع ( راتخلاو ) نظي لعاف ماقم متاَق اهربخو اهمسا عم ناو ( ريسفتلا

 2ك 2 « ع و 4

 / فرح دعب ىا,( اهذعب ) اعقاو ناك اذا روكذملا
 ١ فورا نمنيعونان يده لوخدىا(امهلوخد بوجوا) ضيضحتلاو طرشلا

 | اردقم هنوك لاح ئا (اريدقت وا ) اظوفلم هيوك لاح ىا ( اظفل. لعفلا ىلغ) |
 | ىلع خال لعفلا قلطمال ىدعتملا لعفلا|ريدقتوااظفل انهه لعفااب دارملاو ايونم

 | فورح اما اريدشتوااظفل لعفلا لع ا لوخد بجوامتاو لمات ىندا هل نم

 ١ نوكيال هصرحىا هخرح نم ثحلاو ضي رحتلاوهو ضيضحتلا نالف ضيضحتلا
 ' الادهنوكلف مسالا اماو اهليصحت نكي اه رع اهنوكل لاعفالا نم هليضحت نكمي ههف الا
 | ام نال ةلصحم لع نكي رحبتلا نكعالف ليصحت نكي ال رارقتسسالاو تاشثلأ لع
 | ىنضاملا ىلع تلخد اذا اهنا الا هليصحت ىلع ض رحب فيكف فلكمأل هايصخن نكعإال
 ' اهنا الا تافام ىلع ضيضخبتلا نكمي ال هنال لعفلا كرت ىلع مدتتلاو حسوتلل نوكت
 |" لقتسملاف هكرادن نكم انش ىضاملا ىف | ) هلا لع بطاخلا مولى اريثك لمغتست



 مهيأ موجب

 مسالا بصن ريدقت ىلع هيلع ىفوطعملا برقي ةضراعم فذجلا نم ةمالسلا نا
 ريدقت ىلع هيلع فوطعملاب رق ىف ىا (دعملاو برقلا ىف توافنال )هنال روكذملا

 (ىربكلا ) ةلمجا ( ذا ) نيتروصلا نيب ىا (امهنبب ) عفرلا ريدقت ىلع هدعبو بصنلا
 .هرسف اذل و برقلانم ( ةبيرق ) ىرغصلا ناك« ىا (اضيا ) ماقديز ةلمح ىهو
 هتمرك ا ارمعو ةلجذا اهبلع ةفوطعملا ةلمجانع ىا (اهنع ةلوصفم ريغ ) هلو
 نأ وهو هلاح ىلع لوالا لاؤسلا ىتبف برقلاىف ايوتساف ماق ديز ةلمج ةلصتم
 برقلاىف توافتلا مدع ىا ( اذه اناق ) عفرأل ةحج رم ىفذحخلانم ةمالسلا

 ةلمجا بارععا ءاسهتنا رابتعاب ىنعي ( ىهتنملا رابتعاب )وه اما امهنبب ذعبلاو
 ( ًادتبمل ارابتعأباماو ) دعبلاو برقلا عفتري دئنيح هنال ماق ديز ةلمح ىنعا ىلوالا
 ىهو (ىرغصلاف) ماق هلوق نم ادّسبال تواباسعالان ال باىعالا ءادشسا دنع ىا

 ةضراعملا قت مل ذئنيخ اب رق ذئايح هيلع فوطعملا نوكيف (برقا) ماق ةلم
 ملكتمللف روك ملا مسالا ىف بصنلاو عفرلا نارمالا ىوتسيف ةلاس رك نمل

  ىا ( روكذملا مسالا بصن بجب ىا ) (بصنلا بجو ل ءاش امهيا راتخينا
 فرح دعب ل اعقاو ناكاذا ريسفتلا ةطب رش ىلع رامضالا ناظمىف عقاولا مسالا
 همرآ افددحت اذبز نباواهم كاف هدحت اديز ىتم لثم هانعم نمضتاموا ( طرمشلا

 ىا ( هبدارملاو ) هلامعتسا ةلقلو هنم هماهفناو غرفلا نع لصالا ركذ ءافتكا
 ايوجو روك ذملا مسالا بصن ىنعا ثحبلا اذهىف ىا (انهه ) طرشلا فرح

 لاق ثيح ةثالث طرشلا فورح هدنع نال فنصملا دنع ( طرشلا فورح نم
 فر رح نيءدنع اهناف اماذاالا هه وسس دنع ذك و اماو ولو نا طّرشلا قوزرح
 مكح ىا (اهمكشل ) ولو نا نانثا طرششلا ف رحف اهريغ دنع اماو اضيا طرشلا
 روك ذملا مسالا عفر نوك نم ىا امل نايب ( عفرلا رايتخا نم قبسام ) اما ةلك

 بلط ريغ رسفملا لعفلا ناك اذا ىنعي ( بلطلا ريغ عم ) اراتخم اهدعب عقاولا
 ىهف ابلط كلذ ناكاذا ( بلطلاعم ) اراتخم هصن نوكو ( بصتلا رايتخاو )
 ال رانا امإ رغ طرشلا فرخ دعب, كصللا 2 و:لاق ه«اكف انهع ةاتتسم |

 دعب عقاولا روك ذملا مسالا بصن بجنن ىا(اذك)6 و) رعدق اهدعب مسالا
 عقاولا روك ذملا مسالا بصن ىا (بصنلا بحي كلذك اما ريغ طرمشلا فرح

 ديدشتلاب (الاوالهوهو) هعبرا ضيضحتلا ف رح (ضيضحتلا فرح (دعب ) .
 بجو امئاو امولو الولو ) ىتايسام ىلع هدنع ةففخم ىهوالاىف ليلخلا دنعالا امهيف

 / اضيا حراشلاالو فنصملا ركذذي مو كلذ ريغو همركأف هاقلت اديز ابحوا

 ْ تناكناواما ) ةلك(نافولونا) اهو نارا طرتشلا فرحت دن ,اعقازو ناك اذا ظ

 ( بصتلا )



 0١ 2 ىو دس تاس ربل
 ضهك

 نب الا ءاوتسان ا عي ناسالا ىوتني وال وقل ريسفن انه ( نإ سلا ىوتس ىأ)

| 
 ظ

 ظ
 ١ ( فطعاذااهف )و هيف ىرج لب روك ذملا لاثماب اصوصخم سبل روك ذملا مسالا ىف
 | ( ةلمخ ىلع روكذملا مسالااهيف عقو ىتلا ةلما ) هيف فطع اذا بيكرت ىف ىا

 ' ةيمسا لج ىا ( نيهجو) ةلخ ةفص رلاب (تاذ ) فطع اذا هلوَم قلعتم
 . حصيف ) كاذك مالا ناكاذا ( ةيلعف ةلج ) ةيمسالا ةاْلا كلت ربخ ىا ( اهربخ )
 ١ هذهفطعديرا اذا ًادتبم هنوكب ىا (ءادتبالاب) روكذملا مسالا عفر ىا ( هعفر

  ةيلعف ةلخ اهربخو ةيمسا ةلج امهنم لكن وك ة بانل ةيمسالا ةلمخا ىلع ةلملا
 ' هل بصانلا ( لغفلا ريدقتب ) روك ذملا مسالا بصن ىا (هبصن ) حصي (و)

 (نايوتسم ) بصنلاو عفرلا ( ناهجولاو ) لعاف نم هلدبال لعفلا نال ةيلعفلا
 روك ذملامسالا عفر ىف ىا (امهبف بسانتلالوصمل) رخ الاىلع اهدحال حسجرتال

 ةيلعف اهلعجو هصن ىفو ةيمسالا ةلمخلا ىلع اهفطعو ةيمسا ةلما لمجو '
 ( نوكت) ءادشسالاب روك ذملامسالا عفرىف ىا( عفرلا ىنف ) ةيلعفلا ىلع اهفطعو .

 لوعفملل ءانبلاب ( فعطتق ) هربخ وه لعفو مسا نم اهكرتل ( ةيمسا) ةلمجا |
 تيمس امتاو ماقديز ةلمح ىه ىتلا ( ىربكلا ) ةيمسالا ( ةلما ىلع ) ةلممعا هذه ىا

 ( ىهو ) ةيمسالا ريخ ىه ىتلا ةيلعقلاو ةيمسالا نيتلمجا ىلع اهلاهتشال ىربك
 فوطعملا بسانتل هبصن زاوج عم روكذملا مسالا عفر راتخبف (اضيا ةيمسا) ةلجح ٠
 روك ذملا مسالا بصن ىف ىا ( بصتلا فو ) نيمسا امهنوكىف هيلع فوطعملاو |
 لوعفملل ءانلاب ( فطعتف ) لعافلاو لعفلانم اهيكرتل ( ةيلعف ) ةلمجا (نوكت) .

 ظ فوطعملا ىهو ىرغصلا ةلمحاىا ( ىهو ىرغصلا ) ةلمجا ( ىلع ) ةلما هذه ىا

ْ 

| 

 اهبكرتل ( ةيلعف ) طقف ةدحاو ةلخ ىلع اهلاهشال ىرغص تيمس امئاو اهيلع
 نسال اضرأ ةعقرإ زاوج عم روك ذملا مسالا بصن راتحيبف لعافلاو لعفلانم
 نارمالا وتسي مل( تاقزاف ) نيتيلعف امهنوك ىف هيلع فوطعملاو فوطعملا
 ةحج رم فذحلا نم ةمالسلا ) نال ىوقا عفرلا ةبرق نال روك ذملا لاثملاف

 ىوتسي فيكف اراتخم ءادسالاب عفرلا نوكيف روك ذملا مسالا عفرل ىا ( عفرلل
 تدل نم ةمالسلا من (اناق) ءاش امهيا رايتخاىف اريخم ملكتملان رك ع نارخالا

 نم ةمالسلا ىا ( ىه) نكل اراتخم ءادتسالاب عفرلا نوكي ىتح عفرللة حجم
 ( هيلع وطعملاب رب ) روك ذملا مسالا بصن اذا لوعفم مسا ( ةضراعم ) فذحلا
 اذاو ابن رق ماق ةلمح ىهو هيلع فوطعملا نوكي روك ذملا مسالا بصن اذا ىني

 ىلوا هيلع فوطعملا برقف اديعب ماق ديز ةلمح وهو هيلع ىفوطعملا نوكي عفر
 | هيف ىوتساف ناتهحلا ٍضراعتف :فذحلا نم ةمالس هيف ناكناو هدعب نم |

 ةلمخا ىلع ةلمخحا هده فقطع ديرا اذا هل ارسسفم ةهديعل عقاولا لعفلا ةنب رش هلق



 هه مو. 1ع

 0 ادا ١ راتتمموامدارأو دمت قواحلا كلذ نوك لاح غا
 ةب آلا هذه نم دوصقملا سبل ىنعي ( ردّشب هنا انل قولخم ءىش لكى لع مكحلا )
 ريغ نم نك انلود قولخ وه لب ريغلا ةطساوبال تاذلاب انل قواخم وهام لكنا
 (نوك مهوب) مكحلا اذهىا ( هناف) انتداراو انريدقَسب ىا ردم هنأ دابعلا طسوت

 قواخم ريغ ) دابعلل ةيرايتخالا لاعفالاك( ةدوجوملا ءايشالا ضعب ) نوكي نا ىا
 اهب هملع مدعل اماو اهقلخ ىلع هتدق مدعل اما كلذو كلذ نع هللاىملاعت ( ىلاعت هلل
 هللاناوب هلوقا اريك اولع امهنع هللا ىلا لهجلا قاثلاو رحعلا ءاتسي لوالاو

 هقبقحت قبسام ىلع وهالا قلاخالو 6 ميلعىش لك هللاناو *« ربدق ءىث لكى لع
 ةطايملاو ىثملاو برضلاك ( ةيرابتخالا لاعفالاىف ةلزتعملا هذم وه 5)

 قلاخ دبعلانا نولوش مهنال ( داعلا ) ةيشزحلا مهتدارا هيف نوكي امت اهريغو

 ةهل آلا ددعت مهمزليو مهل افالخ نوكق ردقلا ىلزا ردقملاك ىرايتخالا هلعفل
 ةكدحاو هلا هللا امنا ع ىلاعت هلؤقل اضقانم نوكف اهل ادحا لك نوكي ذئنيح ذا

 هتبنادحو ىلع ةلادلاتاي آلا نم كلذ ريغو :6هللاالاهلاال هنا لعاف ب ىلاعت هلوقلو
 ةيسلا لها مه نيذلا نيعباتلاو ةياحصلا عامجا هيلع دقعن | امل اقرصو ىىلاعت

 ريخ واضعبلا لدب نارص الا نم لدب ( عفرلاى ا )©( نا صالاىوتسيو ب نيدلاو
 رامضالا ناك ىف عفو ىذلا مسالا ىف ىا (بصنتلاو )ىلوا لوالاو فودحم ادتمم

 عفرلا نم ىا ( امهنم دحاو لكراتخم نا ) مالكلا اذهب ملكتي نأ دارا نمل . ىا ( ملكتمللف ) رخ آلا ىلع نييناحلا دحال حيج رت ريغ نم ريسفتلا ةطيرش ىلع
 رخ آلا ىلع اهدحا حبجرت الب ىنعي نيرايتخالانيب (توافتالب ) بصتااو '

 ١) ارمعو ماق ديز.لثمفف ١ ت1( از ودس هدروا لاثم ىف لا (هتمرك 0
 ( الاو كلذ وحنو ) هدنع ىلع فطع ( هراد ىفوا ) فوذحلا لعفلاب قلعتم دز

 ديزولا اءجار اريمض ىضتَس امثكلذ وحنوا هراد ىفوا هدنع هلوق نكي ملناو 5

 ىلع)ا رمت تمرك آو ةلمح فطع ىا( فطعلا حصي الف) بيك رتلا اذه ىناردقم |
 عتتمو بجن اهف هيلع فوطعملا مكح ىف ٍفوطعملا نال ماق ةامح ىهو ( ىرغصلا |

 ريمضلا اذه ىوطعملاف نكي مل اذاو ًادتبملا ىلا عجري ريمض هيلع فوطعملافو

 فوطعملاف بجاولا ( ريمضلا مدعل ) هيلع فوطعملا مكح ىف ىوطعملا نوكيال
 ناف ةل< ناكاذا ريخلا ىف مزال ريمضلانا قبس اهف تف عدقو فوطعملا ىف هيلع

 نع هلانغتساب عفرلا حمجرتل نارمالا هيف ىوتسي امن هنوك حصيال ذئنيخ تلق
 هريدقت نمدبالف هدنع ورمع مارك ١ مالكلا اذه نهدوصقملا ناك اذا تلق ريدقت

 ديال هنا عماسلا لع ىلع اداّتعا فنصملا هنع تكس اماواضيا عفرلا ريدقت ىلع
 نييواستم بصنلاو عفرلا نامالان وكي نا ىتبنيف هريمض نم ةلمحن اك اذا ربخلل

 ( ىا )ب
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 رد هانقاخ ءىش لكانا) ( ىلاعت هلوق ) ( لثم )) عف 1 ظ

 هج موه ذو

 لا كاضو ةلار دقت اهنوك نيإ !1لافادتح تجرم اك اقر
 هلوقلو 6 ر ريده ءىثل اك ىلعهللا اناو دع ” ىش لكق لاخ هللا ناوي ىلامتهلوقل كلذ نع |

 داو نا نممكجرخاو ؟ردق لاو ىنعي نولمحت ةامو 2
 | هلعف 3 نالق هند / راو ةقلخو هللا ر ,دقَس ناك اذا هسفن دعلا نالو مك

 ( ساالا:) ىلوا هتداراو هقلخو هللا رب دب ىرارطشالاد ىرايخألا هو

 (امتا ) عفرل لا لاح ىف ربخاوا ةقصلاب يصتلآ لاح ىف رسفملا لعفلا سانتلا ىتعت

 وه ) ىذلا لعقلا تاذ نو نيب ىا (امتاذ هيريخ نيب وه )الا سل ىا ْ

 (هتيفصوو ) ربخ رسفم هلوق, قلعتم ( بصتلا ريدقت ىلع ) نيسلارسكب (رسفم |
 لاح ىف الا سيل سايدلالا ىنعي عقرلا لاح ىف افصو لعفلا كلذ نوك نيبو ىا |
 د ا دوك ل ا 7 سانتلاال ىا ( هنيبال) عفرلا |
 ةلاحلا كلت ىف ةفص هنوك نيبو ىا ( ةقضلا نيو) بصنلا ةلاح تل

 ناب ( امهلمتحيال ) دحاولا ( بيك رتلا ناَف ) بصتلا ةلاح ىف ساستلاال ىنعي
 د ع وي ا ا كلدل افصو روك ذملا مسالادعب عق عفاولا ٍلعفلا نوكي |

 ليةرسملا تكل تلا لمتجمال عفر نا روك ذملا مسالا نال ةدحاو ةلاح ىن ىا ١
 ساشلالاو اريسف 0 ناتج 7 هن ري اعمتحمال بصن ناو اريخنوكي نا نحب

 لثمو 6
 ذه ىف لك عفر مول هبال ودعل هتنها لحلا ١ دن هم كى لحر ل اك كل

 ا دوصقمللا شمل اقوي اك هل اريخهدعن لعفلا ل

 ةوادعلاو ةتادصلاو نا اىنةناهالاو لوالا ىف مارك الا نيك تلا نيذه نم

 هل اريخةوادعلاو هفادصلاو مسالا كلذل هفص لعفلا كلذ لعج ولو امهل ةلع

 نعاردح 6-2 ىتعملا اده مزليال بصن ولو دوصقملا ىنعملا تافل |

 رامخالا ىلع ) ىلاعن ع لكح )لوعفملا ءانلا (بصني) سابتلالا |

 (عقروأو ) ر مده هانقلخ ىث لكانتلخت انا هريدقت وكم( ياك ارا

 ءاسملح ) رهو قتلا لمفلا ( لَصْل ) اذتسم هوكي يا ( ءادس الا رهف لك

 | ىا( بصتل اقفاوم ) هانعمو ٍباىعالاو لمعلا اذه ( ناك ًادتملل ىا (هل اربخ أ
 | سابتلاىا ( هبل فخ هناالا ىا (نكل دوصقملا) ىنعملا ( ءادا ف ) لكس صنت
 | (اربخ رده ىلاعت هلوق نوك لاتحال ) ءىشل ةفص هنوكب ىا ( ةقصلاب) هاتقلَخ

 | (دوصقلا) ىنملا ( فالخإ هلاربخ ردو ةفصدانقاخنوكى ا( وهو) ًادتملل |
 | دوصقللا ل ىنعملا فاضت ل نوكلو سشادالا | اًردح اراتع صنا نوك نادم ١
 ىلع مكحلا ) هب ' الاهذه نم ( دوصقملاناف) ةلعف ةلمح ن زا رج نوكيا د

 | (ردغ) هريغ قلاخال هللا قلخم قولغم ىا (انل قولخم )ءىث لكناب ى ( هناب ءىث



 هت مع

 (اهيف عقو ) ابوصنم لعج اذا ىا ( روك ذملا مسالا ) لوجان |
 ناو 1 لور زك لادا نزكت ع دا لعفلا ) ةروك ذملا عضاوملاىف ىا |

 اظفل الو اريدقت اهيف لعفلا عشب الف ىا ( الف ) ءادّسالاب عقر لب اهيف بصنس مل

 المع نوكم الف ىونعملا لماعلاب الومعم مسالا كلذ نوكل هيلا جابتحالا مدعل |
 اهيفا روك ذملا مسالا بصنسنا نيف راتخلا ريغلا لياقلاب المع نوكي لب رثكألاب |
 روك دل مسالا ىف بصنلا ريتخا مىا(كلذك )  وإ راتخلا رثك الاب المع نوكل |

 سبل فوخ دنعإل ( روك ذملا ممالا ف بصللا راتخم ) كاذك ةروكذملا روصلا ىف
 لوألا ردصملا نا الا تافاضالا عباتت هيف بيكرتلا اذه قيحسلا رسكلا# رسفملا |
 فاضم سللا وهو ىاثلاو ىفوذحم لعافلاو لوعفملا ىلا فاضم فوج ا وهو |

 لعف ىا (ام سانتلا) كفوخ تقو ( ىا) ةفصلاب هلوق لوعفملاو لعافلا ىلا

 (ال نكل ) رسفم هلو بوصنم ( بصنلا لاحف ) نيسلا رسكب (رسفموه)
 ظ ةلاح ىا ( ةلاخلا هدهىف رسفم ) لعفاا دللذ ىا ( وه ثح نمو هساشلا: نوكأ ١

 |0000 لا ليتحال دحاولا نككرلا نإ كح هف نناتيبتلا ال كح ا
 ]| ثيحنم )آلا سل ( لب ) هل ملا هذه قاسام ند يح ةقيملاو

 000 ا يفملا قالطاف ( عفر ا لاح ىف ريخ وه

 ارسفم نوكي اماو رسفمب سبل عفرلا لاف هنال ىنوكوا ىلوا زاحم ةلاخلا هذهىف

 . لوعفملا ءانبلاب ( معي الف ) رسفملا سبل هلوقب قلعتم 6 ةفصلاب ) بصنلا لاحف ظ
 , اماذئتيح روك ذملا ممالان ال ( روك ذملا مسالا نعربخ) لعفلا كلذ نا ىا نا
 ٠ عم ) روك ذملا مسالا عفر ىا ( عفرلا لاحىف ) ربا ىضت# لماعل.مساوا ًادتبم ظ

 ١ ( دوصقملا ىنعملل ) ةلاخا هذه ىف اربخ لعفلا كلذ نوك ةقئاوم ىا ( هتقفاوم
 ْ 0000 داك ىلع فطع ( ةفدوا) هلاّقاطمو سك رتلا نم

 ِْ ىلاعت هل وق ىف يرده وله ىلاعت هلوقىنعي رخآ صا ريلاو رول 5 ذملا مسالا ةقض هفص مسالا

 ١ ةفصرسفملا لعفلا نوكعم ىا ( هتفلاخ عم ) هي لا يق ءاقلخ لكانا و

 بسلا رخحا ىلبتالا قدلف بكلا نم(دوصقملا يسال علا مسالا
 ١ دوصقملا نال: هل ىصانلا'لعفلل ارستفم لعفلا نوكي نا ىلع روكحللا مسالاىف |

 , وهو زرابلا ريمضلانم الا ردقو ازيك الخل ىوك نا الثم ةن" الزل لام
 ظ ردّش اسبالم هنوك لاح ان قواخم وه ءىش لكانا اذه ىلع ىنعملاف هانةلخ ىف لوعفملا
 | اهنال اًضيا داعلا لاعفا ءىش مومع ىف ذئنيح لخدف انردّهو انناضَم ىا

 ةفص هانقلخ نوكينأ ريدقت ىلع دف ىعملا اذهو اندنع ىلاعت هللا لحن ةقؤلخم
 اا او الباو تاذلاب ان ق ةولخخ ءوش : لكأنا ذعح ولان "ارخن رده ودعا

 انريدقتت ىا رِدَش نئاكىلاعت ل بفضأ دننح ءىثل ىنل ولم لكنال داعلا

 ١) اتاضقو « .



 60 ذة 1 ذ يا

 ئهنلاو سعالا لق ) ناك اذا هناكمو ريسفتلا |

 9 له عموم لاثم ( هن ر كل. ]ذب ءرؤ) هن ر ,مخااددز:برضارب , دش ىف سحالا ْ

 ,تخا اماو ) ههرضنال ادءز برضتال ردق ىف ١

 ا نها الا وو ناك ط رشلا فق ىعتسنل اهنال لعفلا بحب ملو
 رمشلا ىنعمل لعفلا ريتخاف ىهتنا هدنع ىتمو

 ار ا ما لع دبابو( اا هال قل نم (ءاقلل هللا ٠ ل

 00 1 ) همركاف هاقلت هللا دبع ىتلت اذا رده ىف

 ىنال ( ناكملاىف ةازاجلا ىلع ةلادلا) ( ثبح إ) ( دعب )اعقاو ناكاذا روك ذملا
 اذ لامعا خم لقا طرش ةمكاهلامعتسا ْنكَلو ن لكك رط تعش دان ل كارلا

 ركلاح ديز ثيح نيلجا وحن اتافتا ناّمسآ اهأأ زج ىلا ةسسالا ىلع لخدت اهئاف

 طرمشلا 022 ل ا ءامسالا رباب كى هف انه ؤمناع كا ادام
 فحمل ناكم ىاىق ىا ثمح ربدقت ىف (هقإ اذ دج ادمز ثدح وحن ) ىتم وحن

 دعل هلوق ىلع ف طع ( ىهناو و سمالا ) ( لبقإم) (ىفو 3 همرك اذ هدحم اًديز

 دنا رات و ىا فطعلاب هلوق ىلعوا قتلا فرح

 وك يالا عوتد سوم نيو ىفللأو
 سمالا لبق عقو ىذلا مسالا ىف ب

 هطب رش ىلع هلماع 0000

 لبق عقوامل لاثم ( هب رضا اد, زلثم

 اعج اعاو ىا لوعفلل ءانلاب ( ربت

 دمل 0 ءاشعا هجول نا اذه هتسلا ( عضاوملا هذهىف ) اراتخم
1 

 هل
 رو

 نوكجل | هللعق هامح ىلع فاططعلاب وهو 0 ىوس عضاوملا هذهىف |

 ءطاوملا راشلا “رسفاذلو نيقوطعملا نإ بساتنلا ةباعر وهو اروكاذم ةهجو
 د

 ت12 تسال ) لهو ةزمهلا ىهو '( ماهفتسالا 0 ىا)هلوش

 لبقامو ثنح ) دعن ( و ةبطر مثلا اذا) دعب ( و ) ناو الوام ىو ( ىتلا)

وعفم هنال عفرلاب ( بصتلا ىهنلا ) ليقام (و ا
 ريتخا هلوقل هلعاف مسي ملام ل أ|

 ( عضاوملا هذه ىا) ( ىعذا )ل ملاولا ا كف ب وكذملا مسالا ف )

 ءضاؤملا هذه ىف ىا ( اهنف ٍلعفلا عوقو ٌمضاوم ىا) « لصفلا عقاوم ) |
 للاغلا ىف ماَهقكالاو قنا 1 ل دك 1 رسل

 ىلا نال تاوذلا :
 ا |

 لاو مالا عوقو مزاي الثل |

 "انتعادملا لوف اتاىلا راضي القدسي ل نب الأ رخ ن 20 انحلال ل
 ايوجو لعفلا فذحت .روك ذملا مسالا ىف بضتلا وهو رشا هوو

 خخ

 زود لامفالا ناقحلب

 ىدلا طرشلااذكو تراقرم 1 كب لاغلاق هع لوس
 قئهنلاو حالا لبق امو اضنا ربتخاو هنع اريخ امهن

 ىهلاو مالا ن نا تقىعامل نيه 0 -

 | اذاو فنصمللالوقف ه#«تقشنا ءامسلا اذا وحن اردقموا دن 2 ءاساذإ وت أ كال
 | ىلوا لعفلاب طرشلا نال (للا دب ريتخا امو ) امهرهذم ىلع ةيطرشل

 ُ 0 1 هع مسالاز وجو ط

 | هيق اهف



 هه مع< 1

 ادبز تب رضام ربدقت ىف (هتبرض اد.زام وحن ) ابوجو وا ازوج اهيف لعفلا

 رردقتىف ( هتنرض اديززاو ):6ىلدالوقدصالف#:ىلاعت هلوق لثم ساما وهو 5

 ا راسو راركلا ل1 الثل نيلوالا نك او دح ةئالثشلا ةامالا ىلا "كف ورصم |

 ىلا ىننا اهنوكىف جاتخيال اهنال ىلوالا وه لوالاو ةئيرق نم ىننللنا نوك
 قرح 9 دعب اعقاو ناك اذا روك ذملا مسالا ىف اًضِيا بصنلا راتخي 4 وإ ةنبرقلا |

 ا كرما رد ىف ةيرضا ادي زا 20 لهو ةزهلا نحو ( ماهفتنلالا"
 رارقسال ضرع لعفلا اال مسالا نع هنم 1 وا لعفلا نع ماهفتسالا نال هتنرض '

 (ماهفتسالا ف نح ) فنضملا ( لاق امئاو ) ىلوا نوكي ررقتبإل امع ماهفتسالاف
 مسالا ىا (ايف عفرلا راتحم هنال ) ماهفتسالا ىنعم نمصس ىدلا مسالا نعازارحا |

 ٌْ 0010 0( 21 ار هت اديز 2 ضاق نحل هنن رض اديز تب رض نا

 ' ىف دبال لاق نم لوق ىلع ىننلل انهه نا نا ىلا ةنيرق نوكيل طقف ريخالاب صتخم |

 ااا هل ا تارضالو رده ىلإ ارمجالاو هتنرض اديزألو )ا هتنارض
 | هلع لخ دتنا.ىضتقشف نتحلا ىنل.لصالاق اهنالالف.ارنعالو هلوش ىتاامتاو |
 ١ هتضتقا امم تافامل اربج راركتلا مزال ىضاملا لعفلاوا ةفرعملا ىلع تلخد اذاف |

 ' ةمركت مهياو هتعنصامو ( هتمرك ١ نم لثم ماهفتسالا ) ىنعم ( نمضتس ) ىذلا
 ظ ماهقتسالا هزم ) فنصملا (لهملو) هنن رح[ ا كلذ ربغو

 ادبز تب رض لهرب دقت ىف (هّن رضض ادبز له لثم) لهدعب عقا ولا مسالا( لمشيل

 م١
 عنا ىنعل ) ةاحالا هحبقتسا ناو روحو للاكمملا ده ناف ىا ( هناف ) هنن رض

 000 را | لكدمب ليقلا فل عت [كبق لاثملا اذه لم, ةاخلا
 ىلغ لوخدلا .ىنعي ( لعفلا ظفل له ءاضتفال ) هبصن اوحاقتسا مهناال لعف

 ماق ديز له حسف اذلو مسالا ىلع هلوخدب عضل و لعف هزنح ىف ناك اذا هظفل |

 هلوخدب عنَش لعف هزيحىف نكي مل اذاو هيلع هلوخد نم دبال لب لعفلا ريدقتب
 ان ل ةط تلا (34 عوز له نال قا[ الإ عاق دبر له لثم ةننالا لع

 حب 5-5 6ق . أ 2 اس |- ا

 ىنكيالف ) ىنادق ىاني نيح ناسن الا ىلع نا لهإإل ىلاعت هلوقك هعضو لصا
 ف
 5 عل
 د

 5 مت: امزح ١ : 55 : ١
 هلدب الدق فرح نال دققا/هريدع قيال 32 لعفلا ريدش ) لهىف ىا( هف

 0001 را نم هلال تنل الكرك الكتل نوك اذم قلتم نم
 ردقملا نال ةلقىلع زاح  نكلو دقعرف اهنال ردَّشال نا ىلوالا لب انعم ىفام

 ا داو ناكااكأ رود دما مسالا انك 01 رات عو) لمت نوك دملك

 ةيط رششلاب اهفصو هِف اهلامعتساب طرشلا ىلا ةبوسنملا ىا 4 ةيطرششلا اذا ١)
 ةازاجلا ىلع ةلادلا ) اهدعب هيف عفرلا راتخ هنأ مام ىلع ةًحافملل اذا نع ازارتحا
 00 اف ديل اك لوك نسفحاإلاو هتاوسس د هك الاو ىضرلا: ىو"( نامزلاىف

 © امهاط
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 ' هيأ موه

 دارملاف ) ًادتبملا اهدعب بحبف ( ةيمسالا) ةلَمخا (اهدعب مزمل ةأح افملل ) ةنئاكلا

 | ىني (اهدعب اهعوقو ) ةرثكو ( ةيلغ )اهدعب ةيمسالا ةلمخلا موزل ىا (اهموززاب
 أ دارملا نال امهنيب ( ضقانتالف ) بوجولاال ةرثكلاو ةيلغلا موزللاب دارملا نا
 | ليقو اراتخم نوكيال رثكي و بلغي ملام نال ةرثكلاو ةبلغلا اضيا انهه راتخلاب

 ظ
 | نيسقتلا ةظيربش ىلع رامخالا بإب ريغ ةيعسالا اهدعن مزايو ىنملافانهه هركذ
 | نوك نايب ىف عرش اراستخم عفرلا نوكنّئارق نايب نم غرف املو * مالكلا ميقتسيل

0 

 | هنيرش هنم ىتتسم اهدعب رابتخالا نم انهه عقامو بوجولا ىنعمب موزللاب دارملا

 | عقاؤلا مسالا ىف ىا ( روك ذملا مسالا ف )6 بصتلا راتخو ١ لاققف اراتخم يصنلا

 | ةلملا فطع بيس ىا) ( فطعلاب ال ريسفتلا ةطي رش ىلع رامضالا ناظم ىف

 | ةفص ( ةمدقتم ) 6 ةيلعف ةلمح ىلع إ (اهلئق )اعقاو روك ذملا مسالا ىا ( وه ىتلا
 ظ هءاعرا ىا) « بسانتلل ) مدقتلا مزاتسي فطعلان ال حاضيالل ةفص دعب ةلمحلل

 | ةلمجاو ) اهيف روكذملا مسالا ىتلا ( ةفوطعملا ةلمخا نيب ) ةبسانملا ىا (بساتتلا
 | عجار رورجملا ريمضلاو فوطعملا هلوقت بئان رورجلاو زاملا (اهيلع فوطعملا
 | اذا هنال ( نيتيلعف ) بش اتتلاب قلعتم ( امهنوك ىف ) ةلمجا وهو ٍفوصوملا ىلا
 | ةفوطعملا ةلما بسانتف ةيلعف ةفوطعملا ةلمجا نوكت ابودنم روكاذملا مسالا ناك

 | هريدقت اديز بصتب (هتيقل اديزف تجرخ وحن ) اضيا ةيلعف اهن ال اهيلع |
 | براض لجرب ترم وحن ىف صصنلا را اذكو هتبقل ادءز تيقلف تجرخ

 | مسالا ىف اضيا بصللا راتخي © و ) لعفلا هناشيام ىلع هفطعل اهتاَغب اذهو ارمع |

 مهفلا ىلا رداتيام هنمدارملا سيل ( غي ) ( ىننلا فرح دعب )) عقو اذا روك ذملا
 ةزههلا رسكب (ناو الوام لثم ) رثكيو َلعفلا ىلع هلوخد نلفبام دارملا لب

 لخدنورشإالا ملا ناو لجرالوديزاموحن مسالا ىنع لخ دتفورحلا هذه نال
 .| نكلو برضتام عع تاضت ناو كر كنآلو ترضتام وحن ادضنا:لعفلا لع
 ١ ىنتلاب ىلوا اضرع هنوكل لعفلاو ايفنم ئضتَم قنلانال رثك ١ لعفلا ىلع اهلوخد
 | م) ظفل ( سيلو ) اصاخوا اماع نوكي امث كلذ ريغوا دوجولا اما مسالا نم ىننملاو

 | اهدعب روك ذملا مسالا بصن راتخم ىتاا ىلا فو رح نم ىا (ةلمجا هذه نم نلواملو
 رصحنمو ( عراضملا ) لعفلا ( ىت ةلماع هذا ) ىلا فورح ةلمح نم اهنا ص

 | ءانلاب ( رده الوب ) اًضيا ىضاماىف لمغتال اهنال لوالا ةثالثلا نود هف,اهلمع

 ا ارمعالل الو برضن ادءز مل لاش الف مسالا ىف الو ىضاملا ىف لمعتال ثيح عراضملا

 | مزاول نم اهنال ازاوجو انوج و هل صصانلا لعفلا فدحن هلق اركب نلالو 206

 ريدقت زاخ اريثك لعفلا لخاود نم اهنال لوالا ةثالثلا نود اعامس اظفل لعفلا
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 مهمالكف اعوقو رثكاف ةِلعفلا ةلمخلا ىلع اماب ةرتدصملا ةيمسالا ةلمجا فطع
 ريثك اما عمو هيف اعوقو رثك ! اما نودب ةيلعفلا ةلملا ىلع ةيلعفلا ةلما فطعو
 ةديؤم ) ىه عفرلل ةحج ىم اهن وك عم ىا (اهنا عم ) عف رال ةحج رملا ىهاما ةملكف
 فنصملا ( لاق ماو ) عفرلل ةحجرم تناكأم ىا ( اضيا فذحلانم ةمالسلاب
 اديزاما )و موقلا تبقل ( وح بلطلا عم تناكاذاامع ازارتحا بلطلا ريغ عم) |

 مسالا ىف ( راتنملا ناف ) اريخ هللاءازحل اركب اماو هنهت الف ارمع اماو ( هب رضاف

 وه ) ابلط روكذملا مسالا دعب عقاولا لعفلا نوك نيح ىا (ذئنيح) روكذملا
 ىضنق ) مسالا كلذ عفر ىا ( عفرلاناف) ريغال روك ذملا مسالا بصن ىا( بصنلا

 اربخ ةيبلطلا ةلما عوقو ىا ( وهو اربخ )ةيلطلا ةلمجا ىا ( بلطلا عوقو
 لق ادوجوم نوكينا بج اريخ نوكيام نال لاوحالا نم لاح (زوجنال)
 ادوجوم نكي ملامو هلقادوجوم نكي مل دجويس امتايثا هنوكل ءاشنالاو رابخالا
 ريا لوا اذااذهعمو ( ليواتبالا ) اربخ نوكي نأ زوجنال هب رابخالا لبق
 مرا اق داق كبر اهآ تلق اذا الثم 4 ااوقمنوك, ءابشنالاو لَووملاوه

 جابتحا الف برضلاب ىعؤي نال قحتسم ىا لوقموه ربخلاف هب رضا هقح ىف لوقش
 لثم 65) ٍبصتلا وهو هنمرسا رخا هجو زاوج عم ديعبلا لوألا انهاولا ١
 عقاولا ) اذا ) اهدعب عقاولا مسالا عفر رايتخا ىف ( بلطلا ريغ عم اما ) |

 عوقولاب انهه دبق اه دعب روك ذملامسالاىنععقاولا اذا ىا ( روك ذملا مسالا ىلع

 ةاحافملا ليصفت «ىبسو 6 ةأحافملل ) ةنشاكلا ةرابعلاىف ننفتلل لوخدلاب امافو ظ

 ةيوق ةنيرق اما نا ك ىنعي ( نئارقلا ىوقا نم هنوك ىف ) فورظلا ثحيىف |
 اذاف ُتجرخ لثم ) هل ةحج سم ةنيرق ةأحافملا اذا كلذك عفرلل ةحج سم |

 هعفرل ةححصم ةسرق ةئظفللا لماوعلا نع دز درحن ناف ( ورمع هبرضي دز
 ايلتللاو هضل ةححضم ةتثرق هدب ريشا ةخالص هلام دوجوو ءادتنالاب

 ىهو عفرلل ةحج م ةنيرق ةاحافملا اذاو بصنا ةحج سه ةنيرق ةيلعفلا ىلع |
 فذحلا نم ةمالسلاب ةديؤم اهنا عم ةيمسالا ةلمعاىلعالا لخدتال اهنال ىوقا
 هماكلا ( اذا ناف ) ءادتبالاب ( عفرلا ) روك ذملا مسالا ىف ىا ( هيف راتحلا ناف )
 'تاشلاو ماؤدلاةيمسال اةلما نال( املاغةيمسالا لما ىلع الا لخدتال :ةًاحافملا )

 ” ةئازخلا ءافلاو ةشازحلا ءافلانانم بونت اهنالو”راملان ود رافلل نوكتاما ةاحافملاو .

 نوكي نا نم لقا الف اهبف ابجاو نكي ملناو اهباثء بونبامو ةيمسالاىف ةبجاو
 راتحبو انهه لاق فضصملانا وهو ردقم لاؤس نع ٍباوج ( عقوامو ) اراتخم

 ضقانتلا مزايف ًادتملا اهدعب مزايو فورظلا ثحبىفو عفرلا ةاحافملا اذا دعب
 (اذاذا نم فورظلا ثحنىف عقوامو) هلوش هنع باحاف دحاو امهن عم هيلوق ناب |
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 | هلوق ىف ةمل آلا رومالا ىه بصنل ةححصملا ةنبرقلاو ( بصنلل ةححصم ةسرق )
 | هنال عفرلاب ( ةنيرق بصنلا ) طرش لعافلل ىبم (حجرت ىتف )لا بصللا راتخمو
 ظ ا 00 ملاذا ىنعي ةنسرق ةفص ( ىرخا) لعاف

 فذحلا نم هتمالسل هيشان ( عفرلا ) لوعفملل ىنم (حجر.) هل ةحجرملا رومالا نم
 هللا عاتي اع اذاو فدل | فاما نوكي ءادتبالاب عفر ناز دل مسالا نال

 ا رشا ءازجاآ احجروهلوقوار ,اتحدشمح عفرلان ون ف ىو ها فذحلانم ةمالشلاو

 | ححصي ةيظفللا لماوعلا نع لالا اذه ىف دبز درخم ناف ( هتبرض دبز وحن )

 ا 1 وعفملاب هصلن 00 ه لعل نينا ةحالاد هلام دوجوو ءادّتسالاب هعقر

 | هل ةحج 000 5 ءوبش لضنلا جس ات سنا نم اوان ناك

 نا الا ةحصلاىف اتواستناو ناتتيرقلاف ىذحلا نم هتمالسل اراتخم عفرلا نوكب

 ةنيرقلا) (دوجو دنعوا ) ءادتبالاب عفرلا هيف راتحْذا رك ذاملىوقا عفرلا ةسرق

 | ةنبرق دوجو دنعو هعفر حجر" ةنم.رق دوجو دنع ىنعي ( نييناخلا نم ةحج رملا

 | ىوقا ١ رث(عفر ,الدحج رملاةسرقلا ن 520 نا الا ىا(نكلو ه) هبصن حجر 20

 ان واسن ناو نيناحلا نم ناتئءر ملا ىنعي ( بصنلل هحج رملا ةسارقلا نم ا اهم

 / ىوقا عفرلا نوك كيف كصنلا ةتيرق نه قوق لوك مفرلاةنير قنا الا حجرتلا ف

 | ناكمىف عق ءقو ىذلا مسالا ىا ( مسالا كلذ ىلع ةلخادلا) ة زمهلا حّتفب «اماك)

 | لقي ل 6 بلطلا ريغ عم ) ةبحاصم اهنوك لاح ريسفتلا هطي رش ىلع رامضالا

 نوكيال نا طرتشب ىنا) ادتملا رج أ رخال نال رمصخا هن وك عم ريكا عم

 دف نواف ى]إ( ل مسالا نع ىا ( هنع لغتشملا لعفلا
 | اراتخم هعفر 0 0 هناق ءاعذلاو ىهنلاو صالاك بلطلا

 | ( ىلع مطعلافهتمرك اف ديز اماو موقلاتيةلوحت ) بصنلاالا سيل هبف راتخلا لب

 ْ ححصل رجلا ةضالس هلام وحن | ا رمح (ةنس رق ةيلعفلا ) ةلمأجا

 ظ بصل حجر 0 ةر ,ق ةياعف ةإاح موقلا تبقل وهو هيلع ىفوطعملا نوك و بصنلا

 | 'ةظفللا لماوعلا نع هدو نتلعفا . ينوك ىف نيتلملا نيب تساتتلا ةيلطرل در

 نابت رفا دكارف ( قرلاو جرت قو ةيليستللا (اما ةلكو رز قل ديصإ

 ١ (ئى وقا) عفر لا هنن رق ىا ( ىهو )اًضنا ناتححصلاو نييناخلا نم ناتحح رملا

 ١ اهنمضتل ( ًادتملاالا انلاغ اهدعب عشبالا اما ةلكن ال ىا ( اهنال ١ بصنلاةن رقنم
 ١ هلوق هراعو ءوضلا ىف نيام لغاش ١ اذكلا انيلن نا كتف ءادتنإلا سم

  ةلمللا (فطع) بصنا ةنيرق ةسيلعفلا ىلع فلطعلاف هلوقب قلعتم ( فالخم)
 فطع ناف ىا ( هناف ةلعفلا ) ةلعا 4 ىلع ) امان ةردنصملا ريغلا ( ةيمسالا )
 ' اما رثكأب سيلو ( مهمالكىف عوقولا ريثك ) اما ةرةدصملا ريغلا ةيمسالا ةلمجا
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 حيرصتلا اضيا حراشلا داراو ماسقا ةسج ىلا هماسقنا نايب دارا هل بصاللا
 ةلثمالاب حاضيالاو في رعتلا دعب ىا (مث) لاقف انمض ةمواعملا ماسقالا كلب
 ءاظلاو ميملا حتفب ناظملا (رامخالا ناظم ىف عقاولا مسالا نا ) اهل بصانلا نايبو

 نط نم ناكم مسا هدوجو هيف نظب عضوم *ىثلا ةلظم لاَ ةنظملا عج ةمجحملا
 ىلع ) رامخالا لسق نم هنا رظنلا ىداب ف نظي عضاوم ىف ىا درب در لثم نظإ
 ' ميسقتلاو ديدرتلل (اما) سعالا سفنو عقاولا ىف هنم نكيملناو (ريسفتلا ةطنرش
 عقاولا مسالا ىف ىا (هيف) راتخلا ىلع فطع ( بجاولا وا )نا ربخ نا

 هنال عقرلاب ( عفرلا ) ةعزانلا ليس ىلع لعفلا ىهبشب قلعتم ناظملا كلت ىف
 عفرلا ىلع فطع ( بصناا وا) هكا اخنجلا ليس ىلع اضيا لعفلا ىهشل .لعاف

 ماسقالاف بصنلا وا عفرلا هيف بجحاولا وا بصنلاوا عفرلا هيف راتخلا اما هريدقتف
 لعفلا مكحف امهن وكلراتحْلاىبعوا بجاولا ىلعاما فطع ( ىوتسي وا) ةعبرا
 عج ىوتسا ماللاو فلالا امهيلع لخد اذا لوعفملا مساو لعافلا مسا ا
 بصنلاو عفرلا (نارمالا) مسالا كلذ ىف ىا (هيف ) فطعلا حصن ةنمزالا

 # راتخو إو ( لاقف ) اهلصفو ( فنصللا راسثا سما روصلا هذه ىلاو )
 بحام مث بصنلا هيف رات ام مدّهب نا ماقملاب ىلوالا نا عم عفرلا هيف راتخام مدق

 هنم مها ىناثلا"نم دعبأ وهام لعج نال ماسقالا ىهتنت نا ىلا مثو مث بصنلا هيف ١
 ١ عقاولا مسالا ىف ىا (روكذملا مسالا ىف) معا ميدقتلاب نوكي ماتهالا هناش امو
 | نالإلا ههبشوا لعف هدعب ىذلا مسالاىف ال ريسفتلا ةطي رش ىلعرامخالا ناظم 1

 ٠ (ةيئادتبالاب) اغوف منوكي نا ىا« عفرلا) بصتلا الا زوجال مسالا كلذوحتىف ||

 | ا ىواحلا ع قلك لوعتلا ىعع ردضملا نا ىلإ ةراشاهف (ادتم هنوكب ىا)

 | ةشادت الاء ذئنح لاقاماو ةيادت الا ذئتيح لاش هنال ىونعملا لماعلا هبدارملا سلو
 راح اهجو ىلاةراشا نوكيل و لعف صن اذا هيضان نا 6 لفة أونا مهو الث ظ

 ةيظفللا لماوعلا نع) ادرحم مسالا كلذ نوك ىأ ( ءدرحن نال ) اضيا عفرلا
 .(حج ريو ) هلماعريدقت فلك نم هتمالسل ًادتبم هن وكب ىا (ءادتسالاب هعف رححصإ ظ

 00د د تركو أ ناتنع قاعتم قرظلا |١ ىلا هن. راثثآو لوعقمألل نيم
 (ىنغي عفرلا فالخ حجر هني رق ىا)6 هفالخ هن رق مدع دنعرإ اراتخمو احج صو |

 عفرلا حجري بصنلا حجر ةنب رق دجونمل اذا ىنعي (بصنلا) عفرلا فالحب دارملا

 ةحصلا ىتتيرق نال ) هلوَش راتخو هلوق للعو اراتخم نوكف فذحخلانم ةمالسلاب

 لماوعلا نع هدرجن ىهو عفرلا ةسبرق ةحص ىنعي بصنلاو عفرلا ىف ىا ( امهف
 الادعب ريسفتلا ةيحاللص هلام دوجو ىهو بصلا ةْنيرق هو هظفللا

 روك ذملا مسالا دعب ( ريسبفتلا ةيحالص هلام دوجو نال ناتبواستم ) رو
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 نوكل رمضملالعفلا ناب ىف عرش عب رالا روصلا لع ةلئمالاب داهشتسالاو ريسقتلا

 (ةلثمالاهذهنف) عقا ولاهيشان( دير دبز )لوعقملل ءانيلاب(# بصتم ١ 0 لاقف حاضيالا ّق غلبا

 (هدعبامدرسشب )) ردقم (رمضم ) بصنيب قلعّتم (لعغ ]) اهنم 0
 ريسفت (تب رض ىارإ روك, ذملامسالا دعب عقو ىذلا رمضملا لعفلا نيسو رسشي ىا
 (بصانلا) حتفلاب ( رسفملا لعفلا ىنعي ) هلوَقب حراشلاراشا هيلا رمضملا لعفلا
 اديز) كلوق (ىف ) ناك ىذلا بصانلاب قلعتم ( دب زل ) لعفلل ةفح دعب ةفص
 ةغص عفرلاب ( ردقملا) ًادتبم هنال لعفلا هلوقل هظفل راشعاب ربخ تب رض ( هب رض

 (هتبرض ادبز تبرض) تبرض ادبز كلوقىف ىا (هيف لصالا ناف ) تب رض
 رده مل هدعل عقو ىذلا لعفلاو ابصان الماع ىضتَم لومعم بوصنم هيف ادنز نال

 هل بصان لماعالب تسب التل بصان لماع هلردش.نا مزاف هلومعمب هلاغتشال هبصنسنا
 ( لوالا تب.ريض).ردق ىا لوعقمإل ءانلاب«( نمضا) اذكه هف 0 ناكف
 لّقلا نوكلا يا نيبسلا رسكب ( هرسفم دوجول ) روكاذملا 'مس الل :نصانلا
 ىناثلا نوكي نا مزاي اضيا وه رك ذولف ادوجوم هل بصانلا نا ىذلا

 رابتعاب هال تب رض هفص بصنلاب ( ىناثلا تب رض ) هرسفم هود ( ىنعا) اوشح
 ١ رورجلاوراخلاهتب رضادب زىف ىرج ىذلا(ساقلا اذه ىلع)/ ول ىنعا لوعفم ظفللا

 (اهلوقأ ىا ادتنم كؤقلا ناتعاب ا( تزواح )و اذه.ةفص نئاكيقلاو مدقم رش
 هب تررم ادبز تزواح لصالا ناف هب تررم اد ز كلوق ىف ردقملا تزواح

 ( هفدارب ) لعش ىا ( امي ) نيسلا ختش (رسفم ) تزواحناف ىا ( هناف ) انلقال

 تزواح ىلع فطع (تنهاوإل (هب ترص هفداربامب (ىنعا) هل اندر نوكي ىنعي
 هناها لاَ لالذالاو ريقحتلا هو ةناهالا نم تنوها هلصا نال ةزمهلا رص
 ىلاعت هل وق هنمو هفعضا هنهوا لاش فاعضالا وهو نايهالا ل هلذاو هرقحا

 همالغ تب رض اديز تنهااضيا هيف لصالاف ة#توبكنعلات دبل توببلا نهواناو #4

 مزاتسي لعتا ىا ( همزاتسل ) لعش قا ( اع )اهحتش (مرسفم ) تنها ىا(هناق)
 مزاتسي مالغلا برض ناف (همالعت تب رض) هتناها مزلتسي امب ( ىنعا) ةناهالا

 مهلاقدصا ناملع نوردّؤب ةحلا ىف نيقداصلا ةبح الا ,ضعل نال الاف هديس ةناهأ

 دجوبال هنال انلاغ تلق اذل و مهضرعل انوص يمال مرات امم رض را

 6 تسبرالو ) راشلا هديش ملاذ الصا دجوي ال لب اردان الا كلذك قيدص
 تسح اديز تسال هف اضيا لصالاف سالب سال نم تنها ىلع تفطع

 مزاتسي لعفب ىا ( همزاتسي ام )اهحتش ( رسفم ) تسال ىا (هناف ) سم أمل هيلع

 ففي رعت نم غرف امل (هيلع تسيح ) همزاتسي ام (ىنعا) قاعتلاو ةسبالمل
 رسفملا لعفلا ناس و ةلثمالاب هحاضياو ريسفتتلا ةطب رش ىلع هلماع رمضاام (! '



 ا

| 

ْ 

 ةطي رش ىلع هلماعرمضاام في رعت نم غرفاملو يان رك ذاك هلهتبسانمو هب هقلعت

 لعفلا لاثم ) اضيا اراصتخاو لوالل اريسقتت ىناثلا نوكق .ةدحاو امهبف ة راثعلا

 ؛ىثلا سيح ناف موزللاب هبسانبام طيلست ريدقت عم ) ابحاصم ( ريمضلاب لغتشملا |

 دحا سيح الهن ال(ةيلع سوبحملا)لوالا"ىشلاىلاعجاو ريمضلا ( هتسبالم همزاي )
 هلاقيفرنوكينأ ا#ىرخارزوةرزاورزت الو 8ةىلاعت هل وقل ه.هقلعتن ودب دحام رجب |

 مه م٠1. و

 ايس ةلالث نوك نحل ىا ( ذتح ) ةعبرالا ةلثمألا بيترت ىف ىا (اهينترتف
 لفتشملا ) لعفلا ( لاثم سخان: قلعتملاب لغتشم اهنم دحاوو: ريمضلاب ةلغتشم
 نال ىننجاب امهني لصف عّش اليك ريمضلاب لغتشملا لعفلا ةلثما نع ( قلعتملاب
 نسحالا ههجو ىا ( ههجو ىنلالاك) اهنع ىنجا هن كراع لدم لافجلألا
 لعفلا ماسقا صولخ م لاك قوس ىضتقم نال ءاضعئمح فو « كيتزلاَق

 ةاثما صولخ وهو ل هجو هلوءاهنم سلاع اه لصفلا نع ريمضلاب لعستيملا

 ناهجو اضيا فنصملا لعفاملو اهنم سل ام اهنيب لصفلا نع ريمضلاب لغتشملا
 تسح ىنعا لوهحلا لعفلاب ةفورعملا'لامفالا نيب لصفلامدع لوالا نانسح
 مدق هناالا مزاللاب طلسملامث هفدا رع 'طلسملا مث هسفنس طلسملا ميدقت ىناثلاو هيلع

 تاقلعتملا نم لوعفملا نال لاقام عن و * ىهتنا هيف فرعا وهام مسقلا اذه ىف
 ىلع ةفورعملا لاعفالا عمح بيب رتلا ىف نسحالاف اىهاظ امساوا اريمضن اك ءاوس

 ةيسانمل همزالب رسفملا لوهجما مث همزالب مث هفدارعب مث هنيعب طيلستلا ف بيترتلا
 بينرتلا ىلع عيرالا روصلاهذه حضوا مث اضيا همزالب رسفملا فو رعملا لعفلا

 لغتشملا ) هربخ (:لعفلا لاثم )ًادتبم 6 هتبرض اديز وحن ) لاقف نسحتسملا
 كنال ( هنيعب هطيلست ريدقت عم ) ابحاصم ديز ىلا عجارلا هب لصتملا ( ريمضلاب
 ادنز وحنو رخالا ثالثلا روصلا فاك روذحمهنم مزلي ال اددز تب رمك تلق اذا

 تناو ( هب تررح اديز )ف وحن ( و ) ادبز براضتنا زوجت هنال هيراض تنا
 ريدقت عم) ابحاصم ديز ىلا دئاعلا رورجلا ( ريضلاب لغتشملا لعفلا لاثم ) هب رام
 دساو ثيلك ىنعملا داحتا عم ظفللا رياغت فدارتلا ( فدارتلاب هبسانبام طيلست

 5 (تزواخل فدا ىم ءانلاب هتيدعت .دعب ترم ناف ) دوعقو سواجو عنمو سحو
 وحن( و نيفدا رتماناكف ةزواجلا ىعمىف رورملا نوكيف هل زواحم ءىنثاب راملانال
 "0 لغت هلا لمثلا لاثم 9 همالغ براض تنا ايزو ( ةمالغ تبرض اديز )

 ]| عبابهلق ملو ىتآيسو موزالاب هب هسانبام طيلست ريدقتا عم همالغ وهو ( قلعتملاب

 نال هيلع تسح ادءز إ) وحن (و) هلوقىف لوقيساع ءافتك 1-١1 طيلست ريدقت

 ةيليلعتلا ماللا ىنعع انهه ىلع نال للا ها ( ءىنثلا ىلع .

 نذدؤي ديز لجال اسوحم ملكتملا نوك ناف ىنعب كلذ ريغوا اسوساحوا انكشفت

 عدلا ر



 سس و[ سيب سل يدك تيييتوتتا

 و مو لس

 اضيا هلوخد مهو امكح لوعفم هنا الا ةقيقح الوعتم نكي ملناو وهو امكخوا |

 ماقملا نكل بصنلا قالطاو لاغتشالاو لعفلاو مسالا مومعل في رعتلا موه نم
 6و تملا كل دما رز رس تكل ةاناب تجحلاو

 ىااريوصت هر "وص لاش لالا ىو ةروص عمج واولا حتفو ةلمهملا داصلا مضي

 (عبرا) ليثاتلا ريواصتلاو ىلروصتق هتروص تمون ءىثلا تراوصتو هلثم
 طالستلاو هن طليتتلاو قلعتملا لآ 0/19 رامضلاب لاغتشالا ةع دا لكما عي

 هنع لغتشم هلوق نم ةموهفملا عب رالا روصلا ىدحا ىا (اهيدحا) هفدارعب

 ( ريمضلاب ) مسالادعب عقاولا ( لعفلا لاغتسشا ) هنيعب وه هيلع طلس ول هريمضإ
 هنع لغتشم هلوق نم ةموهفملا ( ةيناثلاو هنيعب هطياست ريدقت عم ) ابحاصم
 اضيا ( ريمضلاب ) لعفلا كلذ ىا ( ةلاثتما ) فدازتلاب هانم طلس ول هريمصِإ

 فدارتلاب ) رسفملا ( لعفلا بسانب ) لعف ىا ( ام طيلست ريدقت عم ) ابحاصم
 لاغتشا ىا ( هلاغتشا) هريمض» هنع لغتشم اضيا هلوق نم حولا

 رسفملا (لعفلا ساني ) لعفىا (ام طيلستر دقت عم ) ابحاصم ( ريمضلاب ) لعفلا
 نم ةموهفملا (اهنم هعبارلاو ) روص ثالث ريمضلاب لغتشملا راصف ( موزئللاب)
 | رسفملا ( لغفلا لاغتشا ) موزللاب هسسانم طلس ول هقلعتم هنع لغتشم هلوق

 ١ باوج لوعفملل ءانلاب (روصتسال و) موزللاب بسانبام طيلست ريدقت عم ( قلعتملاب)
 / هنيعب طيلست ماسقا ةثالثىلا مسقنا ريمضلاب لغتشملا لعفلانا هريدقت لاؤس نع
 ١ ام مسقنم نا هنم مزلف تف ع مك ةثالث ةلثما تراص ىتح همزالبو هفدارعو
 | هنيعب ةثالث ةلثما ريصت ىتح اضيا ماسقا هثلث قلعتملب لغتشملا لعفلا ىعا هلباش

 تالثو نيعضلاب لغتتملا اهنم. كل انس اروصلا نوكتف همزألاو فذار ر

 طياست نكمميال هنال ( موزللاب بسانملا لعفلا طيلست ) هيئان ( ريدقت الا ) قلعتلاب
 ردقتلا نوكت ىتح ديز: ترض للا ماع بريش نم مزليألا هنال ةنيعب لتخفلا

 ' فدارتلا لعفلا سانئام طلستا 7 ١ اع ألو ةمالغ تب ردع اظز تن

 | فيدر ديز مالغ برضل سبل هنالو ءابلاب ىدعتملا رورملاب نوكي كلذ نال
 ' قلعتملاب لغتشملا نم هفدارع طيلستلاو هنبعب طيلستلا نامسقلا قتناف ردقبف

 | ةناها مزأتسي ديز مالغ برض نال همزالب طيلستلا وهو هنم دحاو مسق تف
 دروا) روك ذملاروصتلا مدعلو ىا (اذل و ) اعيرا روصلا تراض اذلو املاغ ديز

 لعفلل ىا ( لغتشملا ) ةلثمالا كلت نم ىا ( اهنم هثالث ةلثما ةعبرا فضملا

 | طلستلاو هفدارع طيلستلاو هنعب طيلستلا ( ةثالثلا هماسقاب ريمضلاب ) لغتشملا

 ْ نسحالاو قلعتملا ) لغتشملا لعفلل ىا ( لغتشملل ) اهنم (دحاوو )و همزالب



 نا ىلا ةراشا هيف هب الوعفم مسالا نوكي نا ىلع ىا( ةيلوعفملاب مسالا ) ههبش وا
 قدصي ىذلا هب لوعفملاو مسالا ىلا زرابلاو ههبشوا لعفلا ىلا عجار نكتسملا
 | ةطيرش ىلع هلماع رمضا ام مهحالطصاىف هل لاق فررعتلا اذه هيلع
 ال١1 سلا نم رداتملا نال .ناملا دوق ى ( رداتملا ىهاظلا وه اك نيتسفتلا
 هبالصتم ناكءاوس هدعب اعقاؤ اهدحا نوكي نا طرشلا لب طرمش سل

 001 طلشلا نمو نيبو ردنق ام هقلعتم 9| اهريمضن هنع لاغتشالا نمو الوا
 نمو موزللاؤا فدارتلا سسانتلا ةيسانملا نمو هريغب ال لاهتشاال ١ كلذ عفر داحع

 يشأ لف دقي مسا لكهلوقف ةيلوعفملاب مسالا نيمالا دحا بصن بصنلا

 هلوه قلعتم ديقف هلوق ىف ءابلاف ( هقلعتم وا هريمضإ لاغتشالا ديقبف ) سنج
 سبل هناف ( تبرض اديز وحن ) فيرعتلا نعديقلا اذهب جرخ ىا(جرخ)
 (دقب و) روكذملا لاغتشالا مدعل رخؤملا لعفلاوهو مهاظهلماعز ال باسلا اذهنم

 لعفلا نم دحاو لك لم نعىا ( هبف لمعلا نع) ضاىعالاو ( غارفلا ) نيمضت
 نع ىا لمعلاب قلعتم ( لاغتشالا كلذ درحمب )ىف ءابلاو مسالا كلذ ىف ههشوا '

 ديقلا اذهب اضيا جرخ ىا (جرخ) هريغبال هبهلاغتشا درجمب هيفدامع نوكينا |
 دري نا الا ديز ريمض ىف لمعلاب الغتشم ناكن او هتيرض ناف ( هن رمذ ديزوخن)

 نوكف ةيئادتبالاب هعفر هيلا مضنالب ديزىف لمعلا نع اعنام نوكيال لاغتشالا

 هطياستو ( ديزىف هتب رض لمن م عناملاناف ) ةيئادتسالاب هعفر عم لاغتشالل اعنام

 ةينادتبالا ىنعم هيلا مضنا لب ديز ريمضب ىا ( هريمضإ هلاغتشا درجت سبل ) هيلع
 ىلع فوطغم هنال بصنلاب ( هعفرو ) ديز ىف ىا.( هيفءادتبالا ىنعم لمح ناف ) |

 ءادتب الا ىنعم عفر نأف ىا ( هايا ) ريشت فطع ءادّسالا ىنعم لمع وه نا مسا

 عئام هريمضب هّس رض لاغتشا درج نا اك ىا ( اضيا ) اديز ىونعملا لماعلا ىنعب

 اذه ىنف ديز ىف لمعلا نم ىا ( كلذ نم عنام ) هب رض اديز ىف ام هيف لمعلا نم
 درج عناملا هنن رض ادبز ىفاو ىوذعملا لماعلاو لاغتشالا ناعنام عمتجا لاثملا

 ربخ ) فيرعتلا اذه نع ( جرخ ةيلوعفملاب بصللا ديقبو ) ريغال لاغتشالا
 امدا] دق اذيز وح ىو ريبفتلا ةطيرش لع داك رمصا ادم ناك ناو( ناك
 هنا الا هيا تنكح ادبز تنك هريدقتذا بالا اذهنم ناكناو هنف اهزناف

 ةقيقح بصنلا نال هصنا هلو فيرعتلا نع جرخ ةيلوعفملاب هبصن نكمل امل
 ميخرتف ماك ةسياقملاب لعب بابلا اذهنم هنوك و اضيا ماقملا ةنيرشو لوعفملا ف
 ةقيقح الوعفم مسالا نوك ةمالع بصنلا نال ىلوا هلوخد لوقا ىداملاا ريغ

 ( امكحوا )



 هي مب 1

 مكح ىف لماعلا لعافلا مسا نال هبراض تنا اديز باطخلا ءانب برضتوا
 لمف ةفص هنال عفرلاب ( لغتشم ) لعفلا هش اذهو هنم لمعلا هذخال عراضملا

 كلذك ( ههش وا لعفلا كلذ ىا ) حراشلا لاق اذل و كدبلا ليس ىلع ههبش وا

 4 راشلا !راشا هيلاو ضارعالاو غا رفلا ىنعم نيمضت ىلع لاغتشالاب قلعتم « هنع )

 ضا,ىعالا ىنعم لاغتشالا لعج عنم ولاق نم لوقا تفتلب الو لمعلا نع اغرافهلوقب
 رايتعاب لعف نتثرابخلا دخا قلعتي نإ زوج هنال ىهتنا هب ىناثلارورجلا قلعت

 أ كلذىف لمعلا نع ىا) لفتتالو سدت ٠ ديهتعب لعفلا كلذن نشب الاو نامضتلا
 | (لمعلاب ىا)6 هريمضب ل اسايق ىذحلا بجاو لعغب بوصنملا مسالا ىا ( مسالا
 اذلو مسالا كلذىلا عج ري ريمضى ف ىا ( هريمضىف ) ههش وا لعفلا كلذ لمعت ىأ

 نوكي الف ايبنجا نوكي هقاعتم وا هريمض ىف الماع نكي لو ىتح هل ارسفم لعج
 رسكب 6 هقلعتم وا ) عفر لب هيف ديز بصنس الف ارمع برض ديز لثم هل اريسفت

 ١ مسالا كلذ قلعتم ىف ) ههبشوا لعفلا كلذ لمعي (ىا) هريمض ىلع فطع ماللا ( |

 قلعتم) ىف اهدحا لمعي ىاماللاحتفب ( وا ) هبلا عجب ريمض ىلا افاضم هنوكل ١
 ١ نوكي نابماصعىثحلالاقو *هيلاريمضلا لاصتال مسالا كلذ ريمض ىا ( هريمض ١

 | ىلع فوطعملا وا همالغ تبرض اديز وحن رسفملا لعفلا لوعفمل هيلا افاضم

 ١ امن سلو[ هاوس ةف رض الوصل وار تير ادي
 ىوطعملا هفصل ال ومعم وا هناها ىذلا تب رض اددز وا هناها الجر تبررض اديز |

 | ا ىلعو هتلص وا هلوعفم ىلع

 دحاو لك( الغتشم هه شوا لعفلا نول نأ ) قلعتملا وا ريمضلاب هنع لاغتشالا حم |
 هقلعتموا) هللا عجارريمضىفىا ( مسالا كلذ ريمضىئ) هلمعب ىا (لمعلان ) امهنم ( |

  0(اغراف) ههبشوا لعفلا نم ذحاو لك رك لاح مسالا كلذ قلعتمىا ماللا |

 لغتي ال ءاوشلا لعتتملا نآلا ( نافل الا كلذ كلي هفي لمعلا نع و اضرار

 طيلستلا نم لوعفملل ىننم 6 طلسول ال ( ثيحب رخا ببسبال ) لاق اذلو رخ |
 ) امنا طيلستلاف هطيلست زوجحمال الغتشم مادام هنال ( لاغتشالا كلذ عفر درجمب |

 لاغشالا عفرب لمعا ول ىنعي . ( مسالا كلذ ىلع ىا) 6 هيلع )) عفرلا دعب زوج |

 لعفلان مالا دحا ىا)6 وه رز مسالا كلذىق قلعتملا وا ريمضلا لمعلا نع

 ىلع طع ( هبسانموا إل راض ورمعاديزو هّد رض اديز لثم ( هنيعب ههش وا

 فطعبال نكتسملا ريمضلا نالوه هلوَش هديك ات دعب طاس ىف نكسملا ريمضلا |
 ل لعف وا ىا (هبسانيام ىا )ه6( تنا نكساوإيى لاعتهلوق ثم لصفنماب هديك ام دعبالا

 عراضملا ىتعم ىف لعافلا مسا نا ىلا ةراشا هشو بصاللا رسفملا لعفلا بساس |

 ظ تر لم نقحارتلاب )اما هلاك. ردقملا فرسوملا لع دال
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 م مس 1

 ةفصال مسا اهالك ىغي (دحاو) اهالك ( طرشلاو ) ةحيطتلاو ةجذلاك
 ةحبطتلاو تحد امل مسا ابهناف ةحيذلاك ةيفدولا نم لقنلاب مسا لوالا نكل
 ىلا اهتفاضاو ) لتقلاو برضلاكل شن ريغنم مسا ىناثلاو لقنلاب تحطن ١مل مسا
 اهدحا لمح حصي نا ةينايبلا ةفاضالا ةمالعو ةضف متاخك ( ةينايب ريسفتلا

 ردق ىا(رمضاىبا) اذه اذكمتاخةضفلا هذهو ةضف متاحا اذه لثم رَخ الا ىلع

 ىتب ىا هيف لماعلا هلعف فذدح قلطم لوعفم اما (ءانب ) هل بصاقلا (هلماع)
 ( وه ط رش ىلع) بينرتلا ىلع لوقلاو هلل وعقم و ااينبم ا رامضا رمضاو ا ءانس راهذآلا
 ارسفم هلي ضانلا لماعلا نوكينا ىا ( لماعلا ريسفت ىا هريسفت ) طرشلا كلذ ىا
 فدح ىا( هفدح بجو امتاو ) هب لوعفملا دعب عقاو لعشب ىا ( هدعب اع ) حتفلاب

 000 دل( ارارتجا) - ٠ اع ىا ارسفم هنأ ناح ىا ( دئسح ) هل نصانلا لعفلا

 حتفلاب رسفملا لعفلا فذح امتاو ( رسفملاو رسفملا نب عملا نع ١ بجول
 فلك ىلا ذئابح جاتحنال ثيح ىلوالا وه ىناثلا فذح نا عم رسكلاب رسفملا ال
 هنال كلذو ريسفتو ليصقتت ايناثو ماهباو لاما مالكلا ىف ال وا نوكيل داهتعالا

 بلط الب قاسنملا نم نعا بلطلا دعب قاسنملا ذا سفنلا ىف نكماو نهذلا ىف عقوا
 هلوق ىف عفارلا مك انهه بصانلا مك هلوطم ىف ىنازاتفتلا ةمالعلا هدافا اذك |
 هل بصانلا (هلمأعرمضا ام ىا )وهو الب كراجتسا نك رسثملا نمدح انوه ىلاعت ظ

 عفرلاب ( لعف هدعب ) ةركتوا ناكةفرعم « مسا لك ) ( ريسفتلا ةطيرش ىلع)
 ةيففرظ هلج هلعاف عم فرظلا نال فوصوملا ىلعهداّتعال فرظلا لعاف هنال
 هسفنب ايدعتم ناكءاوس ىدعتملا لعفلا لعفلاب دارملاو مسا هل وقل ةفد رمل الحم

 لعافلا مسا هيدارملا 6 ههبشوا إل لوعفملاوا لعافلل اينبم ناكءاوسو هريغوا
 ههش وا لعف هلود ىا (هب زرتحاو ١ هريغوا هسفس ىدغتملا لوعفملا مساو
 نكل مسا هيف ادبز ناف ( كوبا ديز وحن ) ههبسش وا لعف هدعب عقب مل مسا ( نع)
 ىا (هب) فنصملا (ديربالو) هيف نحن امن نوكي الف اهدحا هدعب عش مل

 لعفلا نوك لاح ( ههبشوا ) لعفلا عم نا ىنعي ( لعفلا هيلي نا) هدعب هلوقب
 ءايشالا نم ؟ىش لصف امهنبب عقال ثيحب مسالاب ىا (هبالصتم ) ههبش وا
 هيرض ورم اديز هلوق حصي مل هيل نا لاقول ىتح هيلبنا لَه مو هدعب لاق اذلو
 لعفلا نوكينا ) هب دير (لب) حست امهنم دحاو لكنا عم هب راض تنااديزالو

 اديز وحن ) هيف لخديل مسالا دعب ىا (هدعب عقو ىذلا مالكلا نم ازج ههبشوا
 رسفملا لعفلا لعاف داحما نال هبرض ورهعادبز برضورمع هرب دقت (هب رضو رمع

 ا[ كلكأف دحتل رسقملا لعتلا اهنف ىتلا ةلمخلا ردنا ىنف بجاو رسفملاو
 هبراض تنا ادبز براض تنا هريدش ( هيراض تنا اهزو ) لعفلاىف اذهو
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 زوج الامو هنم هفذح زوجام نايبو ءادنلا فرح فذح زاوج ناس نم غرفامل و *
 لياقتلل دق (ىذحمدقو)لاقف هتاَدب اهنم اضيا ىداملا فذح زاوج نيسنأ دارا

 ةلضف .هنوكل هفذح زوج هنكل رثكي لصالاو الصا ىدانتملا ركذ .نوكل ١

 (ازاوج ةنسرق مايقل )اب رعموا اينمم ناكءاوس ( ىداملا | ا ةلق ىلع مالكلا نم

 ىلع) ءانب ماللاو ةزمهلا حتفب ( الآف يفت )(اودجسا[الاوحنإ) ارا افذح ىا
 لفغت الك اهلك لما اهب ردصي اهؤال واما ةثالث هفو رحو .( ةسنن قرح هلا

 ىابسام ىلع هسنتلا فو رخ تيمس اذهل هللا لكتملا ىتلي امن ءىثث نع بطاخلا
 .١ ةلصفنم تدتك اذا ( اؤدخسا موقاي قا اذنلا فورح نم فرحاي و ظل ( 3

 ١ لصولا ةزمههل واىف بتك اذهلو لتق هبابو دج دجس نم بطاخ صا ودحساو
 ( لوخد عانتما ) ازاوج ىداللا فذدخ ىلع ةلادلا ( ةنيرقلاو )احردو ءادتنا

 ىدانبال هنال مسالا صئاصخ نم ناكامل ءادنلا نال اقلطم ( لعفلا ىلعاي )ةلك
 ١ صتخا مسالاب اضوصخم هنوكل رجلا نا اك مسالاب هفورح صتخا مسالا الا
 هل ءاَشال ضرع لعفلاو تاذلا ىنع لدي املالا نوكيأل ءادنلا نالو هبهفو رح

 ظ الا هلوق نال ىا( هنال الا دبدشتت اودحس الا ةءارق فالح ) ىذا نيك

 ١ ناف ):ازاوخ ىدانلا فدخ تان نمل بالا ا ده نم سل ) ةئلحااودسا
 ' ةبضان ) ال نا هلصا نال الىف ةمغدم ىه ىتلا نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب (نا
 ١ ةعبرا ىهو هيف ةلماعلا بصاونلا فورحلانم اهنوكل ( عراضملا لعفلل

 ١ دن (ال'ءال ىف )ةصانلا نأ نون يا( . لإ تحدا) ىاسام لع نذا ك0

 ١ نعلفف ماللا نم نونلا لدبت اذلو امهج رخم برقل باق البوا امال نونلا بلق
 ١ اذلو لعافلل ىنم ( عراضم لعف اودحسيو ) اله لثمالا راصف لعل هلصا

 ١ ( بصتلاب) عملا نون ىا ( هنون طقس ) ةزمهالباودحس نيسب ةلصتملا ءايلا بتكت
 | نال مهدصق ىا ىضاقلا ريسفت ىنو  ماللا ىف ةمحدملا نا وهو بصنلا فرحب ىا
 | ىلا نودتهي الوا مهلامعا نم لدب هنا ىلع اودحسي ال نا مهل نيزوا اودحسال

 ءادنلابو هسنتلل اهل اىلع فيفختلابالا بوقعي و ٌقاسكلا ار قوالةدايز_ اودحسي نا
 + ةطخم كظعا عمسا اي الا * هلوقك اودجسا موقابالا ىا فوذحم هادانمو

 / ( كلتنم ىا ) ( ثلاثلا ا) عضوملا ( و )) * ىهتنا ىبصاو ىقطن افاعيمس تاقف
 (انهيف )ابسايق ( هب لوعفملا بصان فدح بجو ىتلا هعبرالا عضاوملا ) ةيناس
 ١ ةدعاقلا هذهنال اماع اسنج نوكل هب هلوَش هدي موهقلطا(لوعفم ىا) ( ام )

 | ( ردقىا) لوعفملل ءانلاب( رسمضا )هلحن ىف ناين م اضياد لوعفملاف ىرحن

 ١ ةفاضالاف (هلبصانلا)(هلماعإ ربدقتلا همزلي رامضالان المزاللابريسفت اذه كلذك

 ةياعف (ةطيرشلا) ( ريسفتلا ةطيرش ىلعإل ةفوصوملامم ةفص ةلمجاو ةيدهع |
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 عم) ماللا ةنيرش (قونخلا نم ءادنلا فرح فذح) ىردص ىلع ادعاق ىنقدحت نا
 فلاخام نال زيت (اذودش) ءادنلا فرح فذح ال نا سايقلاو ( سنج مسا هنأ

 ا يرحل يرضإ .٠ راح م اذاش نوكي نانا
 صا /قرطا) ىف اهفذح اضيا ذش ( ول هدرومىلع اسايق ةديدشلا ةطرولا
 شيبرد ممج و ندوب شوماخ :ةسرافلاب لاه سارلا ةاطاط وهو قارطالا نم

 ليوطراط ناوزننزوىلع(ناوركاي ىا )7 ارك #5« ندركورفرسو ندنكفا

 لاَغ لقوروتسدلا ىف اذك# نيحقتلاب# ىكرتلاب هل لاَغ لبق راقنملاو لجرلاو قنعلا

 لبقو نيواركو ءارلا نوكسو فاكلا رسكب ناورك هعمحو كناك#ةيسرافلاب
 ىفواارك ق رطاىفىا (هيفو) ىناشثلا نوكي نا لمتحمو انهه دارملا وهو ىرابحلا
 نم لدب ( سنجلا مسا نمءادنا فرح فذح ناذوذش ) ارك قرطا نمارك
 لوالاكدبارعاو ( لعلا ريغ مخرتو ) فوذح ًادتبم يحرر نفنلا لو نادودخ
 علا ممخرت ىف هنال ثينأتلل ةكرحتملا ءاتلا ىذب صوصخ املع نكي ملام ميخرت نال
 هرك ذبمو ىدنهلا هركذ هسأرب اما ةلعج وهو رخآ ذوذش هيقو طرش, سبل

 نالوااذاشن وكيالماقن وكيام نال هسأر. امسا لعجم دقو هلوق نم هماهفنال حراشلا |
 بجوي ال اليلق ءىثلا نوك نال حراشلا دنع اذاش نوكيال هسأرب امما هلعج
 ءارلا مضب ىجو (ةقر) ارك قرطا ىا ةراععلا هذه ىا (ىه لئق) هتيذودش

 لاَ ىقر هعمج ءرحن نوسفاو ءاعد تحت نم ةانثم ءاي اهدعب و ىاقلا نوكسو ةلمهملا

 (اه) برعلا ديصي ىا (نوديصي ) برض هبابو عاد ىا قار وهف اهب اعد اذا ىثر
 قرطا ارك قرطا ل اهودارا اذا ( نولوَم ناوركلا ) ءاعدلاو ةقرلا هذهب ىا
 ةماجو مام لثم سنج مسا ماعنلاو ثنؤيو رك ذي ريط ىهو ( ةماعنلا نا ارك
 لماتلاب فرعي حتفلاو نا ىف رسكلا زوجنو حاحصلا ىف اذك ةدارجو دارجو

 ءارق اهعجىف سابقلاو ةيرق عمج ءارلا حتفو فاقلا مضب نا ربخ ( ىرقلا ىف )
 ةورذ لثم كلذ ىلع تعمج اهلعلو ةينامب ةغلرسكلاب ةيرقلاو ءاظو ةيظك

- 
٠. 

-. 

 نع ( نكسف ) ىرك انه ىرا اف اهرخآ حاحصلا ىف اذك ىملو ةملو ىرذو
 هتقامح لامكلوا اهيلا هتاغصال اما ةبقرلا هذه عمس اذا ناريطلاو ةكرملا

 بو هيلع تلي ناب داصيف ىا (داصي ىتح) مهرمال الاثتما هسأر (قرطيو)
 هدروملاسابق هنم فرشا وه نم عضاوتدقو ربكت نمل الثم راص مث اهريغوا كبشوا
 دطسا دق ) اديصو اطض رسعاو امسج ( كنم نك ١ وه ىذلا ماعنلا ىنعملاو )

 نم ( ىلخن الف ) لكاو اهبف مسقو ( ىرقلا ىلا ) امهبف لوعفملل ءانبلاب ( لمحو
 واد« ون ىوش ىمب هتشذك ىلاخ سب * ةيسرافلاب هانعم لوعفملل ءانبلاب اما ةيلختلا
 ظ .ماعنلا لملاك ( اضيا )*امتسدزاوت ىوشىمع ضالخ سرد هانعم لعافلل ءانلاب

 اة
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 ىلا) ةيونعملا ةفاضالاب فاضملا مسالا فراعملا كلن نم قبف ىا معلا ىلعوا

 | مهملاو صاخلا معلاو رمضملا ىه ىتلا فراعملا نم (تناك ةفرعم ”ىا ةفرعملا
 لخدفاضيا ةفرعم نوكي ذئنيح هنال ةيونعم ةفاضا فاضملاو ماللاب فرعملاو
 وحنو (اذك لعفا ىالغ وحن ) اهنم ءادنلا فرح فذح زوج ىتلا فراعملا ىف

 ' اندنع ناك ىذلا مالغو لجرلا مالغو لجرلااذه مالغو اذك لعفا ديز مالغ
 ١ (نموحن) فراعملا نم اهنال اضيا ( تالوصوملا ) ىتب (و) ءادنلا ماقم ىف سما

 اداوم ) اني فاضح ) هنم ءادنلا فرح قادحالا 20 لوصوم

 ْ هن وكل هس رق اضيا هلعجو ناسحالا نم سما (هللا نسحا) هلوش اعدف ال وا

 أ دشف تارمضملا اماو ) ءادنلا ةشاس ىضتش ناسحالاب ءاعدلا نال ىدانم

 ظ ىدانم ال ىجاصلا لقاعلا نال اهف عا تناك لب ىراعملا نم تناك ناو (اهؤادن

 ظ بطاخلا ريمضو ءايلا باطخلا اتمالع عمجت بطاخملا ىنو ملكتملاريمض جرخف هسفن

 ' لّمرو ذشولاق اذلو دجوب املق طرشلا اذهو عجرملا ةيقاس ىضتق بئاغلاو
 ' (كاياايو تناي وحن ) ثادن فرح فذحز وي فيكف اذاش ءّؤادن نوكيامو زج ملو

 ظ (سنجلا مسا نم ءادنلا فرح فذح) ذشوإل نحاي وا انااي وا وهايوا ىاياايو |

 | ةزمهلا حتفب حبصأ 6 ليل حبصا )) لئاقلا لوق ( ىف ) سايقلا وه املافلاخم هنوكل
 لاعفالا نم ما حصا نا ىلا هراشا هيف ( احبص رص ىا ) حابصالا نم صا 1[

 حبصا كلوق ىفاك حاصلا ىف لخدا ىا ىثلا ىف لوخدلاو ةروريصلل ةزمهلاو

 فرح ىدح ليلاي) ىنعي لخن زو ىلع ريصي راصنم ىما اضيا رص هلوقو لجرلا
 تف ىعاكءادنلا فرح هنم فذحب ال( سنج مسا هنا عم ليلا نمإاي وهو (ءادنلا
 نيح ( سقلا ءىرما ةأرما ) لوقلا اذه ىا ( هتلاق ) سابقا افلاخم (اذوذش)
 ظ ةحار هنم ح ونت قرع املكف هتبل وفط ىف ةبلكع ضنرا دق ناكهنال كلذو هيلا تفز

 كلذ نعاهلأسو بدنج ما ىه لبق قالطلا هنم تذخا تحبصا املف لكلا
 هلقو همون ةرثك نع ةيانك ةقارالا عيرس زجعلا فيفخ ردصلا ليقث تنا تلاقف

 لبقو *ىثثلا بلط ةدش ىف برضي لثم اذهو هتلاقي قلعتم ( هتهرك نيح ) هئطو
 ءادتفالا نمرما 6 دتقا إل هلوق (ىف)اضيا ذش 6و ) هدرومل اسابق مومغملا هلمعتسي
 *ام ندركهبه ىنعي امب امث زيج همه نديدخم دوخ نديرخ زابد ةيسرافلاب وهو
 صخش )قونخم دفا وهو مالكلا اذه لاق ىا (هلاق قونخم اي ىا )6 قونخم ل
 ةكلسلا نب كيس وهو رهظ ىلع ىنعي ( قلتسم مئان ) لجر ( ىلع ليللا ىف عقو
 دتفالاقف) هقنحينأ دصقو عرمشف ىا مع باب نم هنال نونلا رسكب (هقنخف)
 طرضف ِكيلس هطغض مث رمقم تناو ليوط ليللا كدلس هل لاقف ( قونخي
 ديرت تناو طرضتا ىا ىلعالا تناو تطرضا كلس هل لاقف هتطغض نم

 سي سي يس سي سس سس سس سسسسسسابببب اهيل يسلب
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 مج مسموم

 | فذح ( ناكءاوسو ) ديزايو هللادنعاي لثم ادرفموا افاضم ناكءاوس لعاف هنال

 ضوعلاكن وكيل فوذحلا ( ءادنلا فرح نم )ءىث ( لدن عم ) انراقم ءادنلا فرح ظ
 ظ ناشلا ىا 00 ا دج 5 6 لس اذا 0 :

 هللااي هلصا 3200 00 ءادنلا فرخ نم ىا (هنم ةددغملا مبلل لادا

 |' ةراشألا مسابو ”ىان هنا دن ىلا لصوّس نا ماللا هيفام قح نال ءادنا فرح ىقبدح

 ' اهناز/ ةركلو اضيا قبساكةظفللا هذه عم ةلصوا || تفدحت امل هناءالا قئشام ىلع

 أب كريت رخ اق ص وعاعا و افاحجا نوك الثلدنا عمالا فرحا فذحنإ

 | اذه اهيف ة رادصلا نوجول هيلع ءادنلا فرح مدق امتاو هناشل اهظعتو ىلاعت

 | ففخف ريخلاب انما هللااي هلصإ ءارفلا لاقو اضيا نيفوكلاو نييرصللا بهذم

 ا تتكف ةددشملا ميلا ىتف انما نم لصتملا ريمضلاو ءادنلا فرحو ةزمهلا فذحب
 ؟ ىف امداَو ,دقو امهللااي مهللااي كوخ تنال سلو مهللا لقف هللاةظفلت

 ا

 | انلع ددرا * ام هللااي تبلصوا تحبس ه الك 5و نا كبنلع امو * لاق 20 ظ

 . ىناربعه نا حصالاو «(فسوب وحن )ءادنلا فرح نم (لدب ريغ وا) ه«املسم انخيش ظ
 كلا نم ريغ هناالا لاعفالا نم فسؤي فش| نم فسؤي لصالاو برع لبقو

 ١  ادهنع ) ضاىعالا نم ىما « ضرعا )ل ةلوقالا مالعالا تريغ اكةمضلا ىلا .
 ءادنلا قزح قذط ( فسوب اي ىا ) قداص قس كاناف همك ١و هرك ذنالو لوقلا

 0 تل ا اف ظفار ( و ) ءادنا ماقم ماقملا نال اراصتخا ماقللا ةبرَش
 ( فصو اذا ) لب اقلطمال نكل ةباو ىا ةظفل ىفراعملا كلت نم ىتبف ىا ملعلا ىلع

 ( لجرلا اهياايىا ) ريعلا اهتباو © لخرااهيا /( وحنماللا ىدب )امهنمدحاولك
 لثمنم هزاوخ معلا نم هفذح زاج اذا هنال ءادنلا فرح ىذح ريعلا اهتبايو ظ

 ظ
 ماللا ىذب فوضوملاب ) فصو اذا (وا ) هاظ وهو هلقثل ىلوأ بيكرتلا اذه |

 | قدكاف ءأرااهدهتجاايو ('لجرلا اذهنايىا 9 ةأزملا هذهشاو ( لجرلا اذهياوحت |
 داز ظفللا داز انكهنال هذهو اذهتة داير, مالكلا لوطل نيلوالانم ىلواانهه
 (اذهيانم) الو ةباو ”ىانم ءادنلا فرح قدح ىا (فذحلا زوخ الف ) هلع |

 تاملكلا هذهىدحاىامذهو ( اذه )و ةباو 511( فضح نأ ريغنم هذهتناوا |
 اذهنال ةأرملا هذهتباولجرلا اذهياو ةأرملا اهتناولجرلا اهيالثم ( ماللاىذب ) ١
 ءادنلا فرخ هنم فذحال ةراشالا مسا نا تفرعدقو ةراشالا ءامسانم مسا.
 سج منا هءاو ”ىا اذكو ةفرعم راص ماللا ىدب فصو اذاو 0 1

 اذا ماللا ىدبهذهو اذهو هياو”ىا فاصن امزلف ةف رعم اضن اراص 3 فمصواذاو |

 آىا ةظفل ىلع اما فلمع عفرلاب ( فاضملاو ) اهتم ءادنلا فرح فذح دنا

 فدو



 4 ا زل
 | ادرفم ىدانم هنوكل مضلا ىلع ىنف هيلع ءادنلا فرح لوخدب ةفرعم راص |
 ْ بجوال ءادللا 3 ا | تم ارصإ ل ىا (فرعتملوا) 4 هف رعم ظ

 نوكيالف ناكأم ىلع قس دصش ل اذاو هش رعت دصش للام هيلع ل اخ دام فن رعل

 لثم :ركتلا ىلا اناضموا:ةزكت اد رقما ١ لاوس ( الاجراب لم ) تطتق ةقردك
 | مما ءادن نال ىا ( هءادن نال ) البج اعلاطاب لثم هل اعراضموا لجر مالغاي
 1 0 ناف معلا ءادن لثم اريثك نكي ىنعي ( معلا ءادن ةرثك رثكيل ) سنجلا
 , ابلاغ هقليوا هتنكبو | معلا همساب فرعي نم الا ىدانمال ناسنالا نال 0
 ظ | الحر راي فا لجراب كلون ا( هنا كر ا الا هسنج مساب ىداْنسالو

 ظ برض هبابو قيسإ قيس نم ( قسيمل ) الجروا لجر ليقو ( ءادنلا فرح )
 ١ ىذلا سنجلا مسا نا ىلا ىا (هنا ىلا ) ىدانملا نهذوا عماسلا نهذ ىا ( نهذلا )

 ىتح ( ىدانم ) الجر ايف الجر وا لجر ايف لجر لثم هنم ءادنلا فرح فدح
 مساعم )ان راقمناكاذا ( الاوىا )6 ةراشالاو ) داراام هبجبف ىدانملاىلا هجوت

 فذحلال هناف ةراشالا مسا ىلع الخاد ءادنلا فرح ناك اذا الا ىنعي ( ةراشالا

 ءادنلا فرح فذحولف ( ماهبالاىف سنحلا مساك) ةراشالا مسا نال ىا (هنال)
 اذه لق اذاف ءالؤهابو ناذهاو اذهاي لثم ىدانم هنا ىلا ن 0 قيسيول هلم

 اذاالا ©« و هبلا ريشاوا هيلا ىدوت هنأ اهدحاب هبلا راشملا معي ءالؤهو نادهو

 فلالاب اناغتسموا ماللاب ااغتسم ناك ءاوس « ثاغتسملا ) ىدانملا عم انراقم نأك

 يل يش < < ه- -بيىبيكككيططشططللل

 فرخ و ءاذنلا قرح دال هان 1 1و انودنم ناك ءاوس 4 توذملال :
 ليوطتو توصلا ذم امهنف:تولظملا نأل ) امهف اهرك د بحب لب مهتم هيلا
 نال اميرس ثاغتسملا هّقحلل ةئاغتسالاب بولطم توضصلا دم نال ( مالكلا

 ةعرس هقحانف ةثاغتسالا ىلا جوحا هنا ثاغتسملا لعب امهيفهتوص دم اذا ثيغتسمملا

 وعدي نم كف ديعبو هنم بيرق وهنم هعمسل ةبدنلا ف اضيا بولطمو هنيعيف
 ١ ىا ( فذخلاو ) بودنملل ريخلاب ءاعدلا ةبدنلا نم ىلصالا دوصقملا نال بودنملل

 ' نوكيال دملا نال توصلا دم عنمب ىا (؛هيفانن ) ةبدنلاوا ءادنلا فرح فذح
 ١ ةيدنلاوا ءادنلا فرح رك ذ بحيف ةدايزلا قس فذخلاو فورحلا ةدايزب الا

 مساو سنجلا مسا ةعبرا ىدانملانم ءادنلا فرح هنم فذحالام نا ملعف امهيف

 ( فراعملا نم ) ىثتساامىلعىا ( اذه لع قف:) بودنملاو ثاغتسملاو ةراشالا |
 ةفرعم اهلقام ناك اذا ةيناسلانم نال هيلع فطع امو معلا هلوق نم لاح

 5 ماب مدقملول هنال اراضتخا هبحاص ىلع انهه لاحلا مدق الاح نوكك |
 ١ ةفرعم لالا وذ ناكاذا اضياو هب مالكلا لوطيف لاح ىذ لك بنجم لاخلا ظ
 / عفرلاب ( معلا ءادنلا ف رح فذح اهيف زوجم ىتلا ) هيلع لاما ميدقت زوج |



 مي مس. زج
 ىا ( اهداحتال ) هنلا فاضملا. رخآا ىف هز وجاك ةفصلا رخاىف اهقاحلا زوحف
 قدصي ام ىلع اهدحا ق دصي ىنعي ( تاذلاب ) ةفصلا عم فوصوملا داحتال

 ( ريغال ديز وه ) ليوطلا ديزاو كلوق ىف ( ليوطلا ناف ) رخ الا هيلع
 هيل رع اذتاف تاذلا نم ديز هلع قلشاام ىلع. قدصي .ليوطلا نا: نع

 فالاخن ) تعنلا ثحب ىف قانسام ىلع اهريغو اًضيا بارعالا ةهج نمو نمل
 امهلاف) اهريغوا ةيققح ةفاضالا تناك ءاوس ( هلا فاضملاو فاضملا

 اا 0 رد الا ٠ قدام لع امد قدصتال ثح ( تاذلان نار اغتم

 ناك ناو براضو مالغ تاذ ريغ ديز براضو ديز مالغ كلوق ىف ديز

 لمان ىراتتعا هنا الا هجولا نسحو ةضف ماخ لثم روصلا ضعب ىف قدصي ْ

 ار كولاو ةعشلا نب ترج ىتلا لاوخا | نم .هريغو اضنا تارعالا فو

 ةينأل ( ناحدق هل عاض الجر نا ) لعاف عفرلاب ( سنوب ) لعافال ىنم ( ىكحو )
 دحاو ءاملا نم هفام ىتكي ريغص فرظ وهو ةلمهملا لادلاو فاقلا حتفب حدق

 ىتمحمح او )امهتب دندنع( لاقف ) ليصفت هيفو حاحصلا ىف اذك حادقا هعمجو طقف
 دعب و ةيناثلا حتفو ىلوالا ميلا نوكسو نيميحلا مضب ( ةمجماو هانيتماشلا |
 ىلع لمتشملا سارلا مظعل اضيا لاغبو بشخلا نم (حدقلا) ةدحولا ءات ةيناثلا |

 هلصاو لوالا انهه دارملا نكل حاحصلا ىف اذك برعلا نم لسقل كامو غامدلا
 ءاي متداف ةفاضالاب نونلا طقس و بصتنا ملكتملا ءاي ىلا اتفيضا املف هاتمجمحاو
 ايلا ا لا محم  راضف ةفاسخالا ءايق تاررعالا
 ماش اهل لاشامتاو ةروهشم ةدلب مسا ماشلاو اهنم نيتلومح وا اهض نيتلومعم

 ىا ( ةنيرق مايقل ) (ز وجو )) لامثلا نم ففخم هن اكو ةلبقلا لامش ىف اهنوكل
 طققاي هو 4« ءادنلا فرح فذح ) ةفوذحاي نا ىلع لدت ةمالع دوجو تقو

 اهرغ لود اهلامعتسا ةرثكلو باملا لصا اهلوكل ابهريغ قدح زوخنال هنال
 اما ليتل هالاهرغ نؤذ طسوتلاو نعبلاو فيرقلا ىدانملا ىف لمعتشت اهنال

 سس طسوتملا فوا ابهو ايا لثم ريغال دبعبلا ف اماو ةزمهلاكطقف سررقلاىف
 ةصاخاي ىتعي ءادنلا فرح( ناكاذا ) الا » فذحلاو ركذلا اهيف زوجنو”ىاك

 ميسا ىا (هب ) فنصملا ( ىني ) هيلع الخ اد ىنعي © سنخلا مسا عم ) (انراقم)
 افك رفوا لجر مالغك افاضم مسالا كلذ ناكءاوس (ةركت ناكام ) سنجلا

 نال هيلع ماللا لوخد حصيإم سنخ ا مسأب داارملا لاق نم ىلع در هفو لحرو |

 (ءادنلا) ف ر>لوخد (لق) هيلع اهلوخد حصير,ال هنأ عم سنج مسا لجر مالع |

 "00 ) ةق رعم ءاذنلا فرح هلع لخئدا زاص ىا (ق رعت ءاوسش ل ةئلغ |
 ”000 | | دة هك ركل لجوو ( لج ر اك ) هقت رت دصقل ءادنلا فرح لوخدم ١

 , 4 داس )ب



 1 اضل

 | نم نيونتلا ماقم هيلا فاضملا مايقل ةيظفل ةفاضالا تناكناو ( فاضملا ماهل )
 | ةيونعملا ف صيصختلاو في رعتلاو اقلطم فيفختلا ديفت اهنا ىرب الآ فاضملا
 ( وهف ) صيصختلاوا فيرعتلاوا فيفختلا تدافا امل متا لاصتالا نكيمل ولف
 | فالخم ) ةدحاو ةملكك اناكف فاضملا نم ىا (هنم ءزجلاك ) هيلا فاضملا ىإ

 | ريغ نم ( فوصوملا مامن دعب ) ةفصلاب ىا ( اهب ءج هناف ) فوصوملا عم ( ةفصلا
 | فرعملا ىفاك ( حيضوتلاوا ) تاركتلا يفك ( صيصختلا )ال ممتمىلا هجايتحا
 رخآ انالا فلالا قالا زن لف بودنملا فوصوملا نم ةسنجا ةفصلا نوكتف انلاغ
 ١ فوصوملاالا سيب ودنملاو بودنملا رخ بالا قحلتال ة ب دنلا فلان ال فوصوملا

 ١ بودنملا ناكام نيب قرفللى ا ( اذهلف ) الوا ةفصب ءىح ءاوس هرخ اب قحلتف

 هلا فاضملا رخ اب ةيدنلا فلا قالا ( زاح ) افوصوم ناكام نينو افاضم
 ١ ثدرال كلأ الا رمالاوهع نودنلاو  .انمول انما ايون ) تودتلا فاسملل
 ' فاضملاب فلالا تقتل ولف ريمالا ةيدن قلطمال نينمؤملا ىلا فاضملا ةبدن
 سبل هنا عم هيلا فاذملاب اهقحلتق ةدحاو ةلكامهنا عم هيلا فاضملا نم لصفنال

 | هم هه

 | تكلم نكتمل ناو نامر بح تكلم لونك طقف فاضملا وه دارملانال دار
 افالخ هاليوطلا ديزاو لثم) بودنملا ةفصرخ ًاباهقاملا ( زج و ) طقف بحلاالا

 ظ روهلاال سنويوه فلاخْلا نال روهمجلل افالخ ننون فلاخ ىا « سنويل'
 ' اهدانسا نم ىلوا دحاو ىلا ةفلاخلا دانسا ناالا هنود مهيلا ةفلاخلا دنستنأ زوجبو
 (, ةيدنلاتفلا ىا:(تفلألا قاملا) روكي | نم (زوج) سنوي ىا (ةناف) ةلخلا ىلا
 هللا فاضملا رخ اب اهقاحلا زون نودنلا ةفص رخ ايوا (ةفضلا رخ اي)

 فوصوملا لاصتاناف )هانم وملارنماو اقافتا زوحنم هاليوطلا ديزاو هدنع زوحبف

 لاصتالا ناكناو ىنعي ( ظفللا ىف ) لاصتالا ( ناك ناو )ا اطم ( ةفصلاب

 ءىش ماقم ةفصلا مابق مدعلو ىوصوملا ماهل ناكر بخ ( صقنا ) امهنيب ىلا
 ةاتلا نونو نبونتلاك فاضملا نم ءىش ماقم هيلا فاضملا ماقك فوصوملا نم

 | (هيلا فاضملاو فاضملا نيب ) عقاولا ىظفللا ( لاصتالا نم ) اهدح ىلع عملاو
 / لاصتالا ناكف هنونوا فاضملا نيونت ماقم متاق هيلا فاضملا نا اننا كنق

 (ىا ( هنا الا ) فوصؤملاو ةفضلا نيب ىطظفللا لاصتالا نم متا امهنيب ىطفللا
 فاضملا نيب عقاولا لاصتالا نم ىا ( هنم متا ) فوصوملاو ةفصلا نيب لاصتالا
 | ىفاضالاو ىنيصوتلا بيكرتلا ف متا لاصتالاف ( ىنعملا ةهج نم ) هيلا فاضملاو

 رظنف ىنعملا ف ىيصوتلا نك لاى و طفالاك قاضالا ثكرلا فةعالا نكن
 | اذهو هللا فاضملا رخ ا فنلالا قاحلا اوز وُ ىظفللا لاصتالا ىلا روهمما
 ىودئملاوا ىطفللا لاصتالا ىلا ساوب و نفلا ةفيظو نم ا راما وه



 هه مج

 (امدع هيلع عجفتملا بودنملا مسق نم ) لوعفملل ءانبلاب © بدن الو ) روهظلا
 هنال مسقلا اذهىف نوكي امنا هيلا جايتحالا نال فورعملا الا هلوق ةنب رقل ههدبق
 هاتسصماي و هان رمسح ايل ثم مزا..ال لب ادوحو هيلع عجفتملا ىف فر رعتلا طرتشي

 في رعتلاهيف طرتشي اذلو امدعهيلع عحفتملا ةبدنلاىف لصالا نال في رعت نودب
 هاتسصماو لوش كناق هنم عجفتملا اماو ىلا قو #ادوجو: هيلع عجيفملا نود

 (بودنلارهتشاىذلا) 6 فورعملا ( مسالا) ( ألا ) * ىهتنا ةفورعمب تسيلو
 لاق اذلو فقللاوا ةينكلاوا ساخلا علا ا 6« هن ) هتابح لاحق سانبلا نان
 ءانلاب (ردعل) هف رعملا الو معلا الا له لو روهتشملا ىا فورعملا فنئنحملا

 مهن هراهتبشاب ىا ( هتف رعم ) سانلا نيب هرذع لبقيل ىا ( بدانلا )لوعفملل
 ردعيل ىا هتبدن ىلع فطع ( هيلع عجفتلاو ) ردعبل هلوقب قلعتم ( هتبدن ىف )
 لاش الف ١ كلذك سمالا ناكاذا هنف هوكراشيو بؤدنملا ىلعهعحفتىف بدانلا

 اذهب رهتشيملاذا) هانا صا اواضيالاشالو عجفتلاو ةبدنلا هجو ىلع (هالجراو

 لاق نأ سانلا نيب ىتعي (صاخ بودنم ) سانلا نيب. لجر طف ىا ( ظفللا
 هالجراو لبقو بدنو لحجر قلطا اذاف هل امللع اص ثدحن لجر ناعم صخشب

 هه 1 .٠ 2 2 17 | مو ل 2 : . | 1 . هرفي

 00 ا صا ادا ىا ( هيلا ) نيعماسلا نهد ى ( نهذلا لقشنا) ظ

 ىضرلاىفو د ناكام فنك هنايح لاح ىف سانلا نيب راهتشالا فورعملا مسالا الا
 لاّهالف بدن. مل روهشم ريغ املع ناكولف الوا ناك املع روهشملا فورعملاب ىنعنو |

 ءاوس هدد زاح مسالا كلدب اروهشم ناكو املع نكي مولو فراعملا نم هادهاو

 | رفح نماووءاربخ باب علق نماو لوقتو ةبدنلا فرح وا ةبدنلا لبق هفب رعت ناك

 هيف نكتسا ام هشانو لوعفلل ءانلاب ( فرعيو) * ىهتنا اهراهتشال هام مز رب
 قي | لج لع طع ةلماو ظفللا اذهب لأ (ة.) ضاخ تود ىلإ عجار
 ىأ ( دال زدعل ) هالجراو هلو ىا ظفللا اذهب بودنملا كلذ فرعي و ىا
 نايبل ةيئادتبا ةلئسم هذهب « عنتماو )( هيلع ) عجفتلاو ( ةبدنلاب) هرذع لبقيل

 ندم الَو ةلخ لع تطت نأ. زوجنو عنتمم بودنلا ةقصب هب دنلا فلا قاف نا

1 
٠ 

0 

 نوككنا هنم مزلي هنال هالجراو لاَشال هلوق ىلع فطعتنأ زوجالو فورغملاالا
 (بودنلا ةفصب ) ةبدنلا فلا ىا ( فلالا قاحلا) يدش الو هلوقل ةعر

 رخ اب اههقاللا بحي لب ىنعي ( فوصوملاب قحلتنا بجن لب ) هتفص رخ اب ىا
 ا00101- [( كنلإ ءاهو ةبدبلا فلا قاحلات# ) وطلا ءادزاو لثم) فؤصوملا
 ( ةفصلاب فوصوملا لاصتا نال ) هلو قاملالا عانتما هجو نيب و فوصوملاو
 ( هيلا فاضملاب فاضملا لاصتاك) لاصتالا كلذ ( سيل ) فوصوملاب ةفصلاو
 هيلا فاضملاب ىا ( هبءىح ) هيلا فاضملا نال ىا (هنال ) فاضملاب هيلا فاضملاو
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ْ 

ٌ 

ْ 

 ا

 ىق نولطملا دملا ىلع لدن فلالا رع ء ( دم فرح ) ةدايز ىا ( ىلا) تدصقو |

 سما مسالم

 غزنب هصنو حاحصلاىف اذك هابتشالا حتفلابو اسابلا هسلاو اسيل هسبلب بوثلا
 ( ظفللا كلذ سابتلا ىا) سبللا نم تفخ ناف ىا مزال وخلا نال ضفاخلا |
 كلذ ريغب ىا ( هريغب ) ةبدنلا فلا ىا( فلالا كتدايز دنع ) بودنملا ظفل ىا |

 سانتاالا نم اردح فناالا ةدايز نع تض عا 21١ تن ( تلدغ) طفللا

 ناس ( ةرسسك نم بودنملا رخآ ةك رحل ىناجم) هلوَغ حراشلا هفصو اذلو ةبدنلا
 ناكو اننكسااذا اهو واولا ةمضللو ءانلا ةرسكلل نال ( ةمضوا) ةكرحلا
 دارملاو ةن راج دا 9 ف[ دمك لال ٠ امومضمزا|[رون ١ اياك
 ناطخلا فاك ىلا فاسملا نودتاف 2 ا اكس رخ الاابيف رك د
 رك ذملا عم بئاغلا ريمضوا امهب فنصملا ليثتت ىلع ءانب اعمجوا ادرفم ثنؤملا
 اضيا باطخلاب ( تلق إ ( ةطاخم) ةأسعأ ( مالغ ةبددن ) باطخلاب ( تدرا اذا 5)
 هساشلال هاكم الغاو ) لوقت ( ال ) ءاي فلالا لادناب ( هكم الغاو ف ةبدنلا دنع
 ثن ّوملل اباطخ ناك اذا كمالغاو ىف فاكلا نال ( ضطاخم ) لجر ( مالغ هبدنس

 | اا طخ نكاذا ننوذملا رخآ ةكر وكف قبس حش نك دخلا و ركل

 | فلالان ال فلالا لجال فاكلا كلذ ةبدنلل فلالا تديزاذاف ةرسكثنؤملا
 | ساتلالانم ارارف ءايلا ىلا فلالان ع لدعبف احوتفم الشام نوك.ناو دال
 | عمج هنال ةدحوملا ءابلا رسكب ( نيطاخم ةعامح مالغ ةب دن ) تنا ( تدرا اذاو
 / مم ىا (ميلا ذا) اواو فلالا لادبإب ( هومكم الغاو 5 تنا( تلق )ل طاخم
 | فورح نماهت الو تنكساف ةمضلاب ةكرحتتم لصالا ف اهنال ( مضلا اهلصا ) عما
 ْ فلالا نع لدعف واولا ملا بسانف الاغ نيتفشلا مغب لصحن امنا ىهو ةفشلا

 ١ ءابلا حتفب ( نيطاخم مالغ ةب دنس هسائتلال هامكم الغاو ) لوقت (ل) واولا ىلا
 | هلوشب هفصو ملاسلا ركذملا عسجلانع زارتحاللو بطاخم ةينث هلال ةدخوملا
 | ليقف فلالا لجال ةحتفلاب ميملا كرخ ةيدنلا فلا ديرا اذا ىنعي ( نينثا)
 | نال واولا ىلا فلالا نع لدعيف ةعامحوا نينثا مالغ ةبدن هنا ملعيال هامكم الغاو

 | تكلا ءاهاهل لاّش'اضيا 4 ءاهلا ةدايز كل ) (زاخ) ( و ) ةمضٍبودنملا رخآ
 | فلالاو ءانلاو واولا ثالثلا( تادملا هذهب ) فاضملا فذحب ( اهقاحلا ىا)

 | ىلا فاضملاب بودنملا ستلب الل او نود اي ىف فلالا عم اهبجوب مهضعبو

 | لاحىفال < فققولا ) (لاح ) ىف ) امالغاي وحن افلا ةب ولقملا ملكتتملا ءاي
 | تادملا هذه ناسل ىا ( اهناسل ) فوذحلا ىقاضملا وا ردقملا زال ىفرظ لصولا

 | لاكن هظلاو تش منك اس ءاهن الم يحل اذا اهئافلع تفلآلا سأل اهناتك

 | سبللا #نتف ركرب نهاريب «مضلابو سايتلالا ةدحوملا ءابلا نوكسو ماللا حتفب
| 
| 

 ظ
 ظ



 هه مج

 هنافاي ) ظفل ( فالخن ) ةعطاقدح مهفافتاو اهنم او ةلكاو دعي و ةسم ءادنلا
 م نودللا ىلع هلوخد نيبو ىدامللا ىلع هلوخد نيب ىا ( امهش_ كرتشم

 © نارعالاىف الهناثو هلا ىا ( بودملاوكح ىا)6 همكحو )اقباس تفرع
 فلاالاوا مشلا ىلعاما اينبم هنوك ىف ىا ( ءانبلاو ل ابوصنمابرعم هنوك ىف ىا
 6 هيك لقما ىا ) ( ىدانملا مكح ) نوديزاوو ناديزاوو ديزاو لثمواولاوا
 دال لا قدح ل رم اما هنآىلا ةراثإ 3 هاو هلاحو ىدانملا كح ىا

 ىنعي ) ضف املا عزنب هبصن نوكينا ليبق نماماو هماقم هيلا فاضملا ةماقاو
 ( ىداملا ماسقا نم دحاو مسق ةروص ىلع ) عضوم ىف( بودملا عقواذا

 ىأ ( همكش ) ةرككو ههشو افاضمو ةفرعم اذرفم نوكينا. ةعيزا"هماسقاو
 ىدانملا نم مسقلا كلذ مكح لثم ءانبلاو بارعالا ىف ) هناشو بودنلا لاش
 ةمضلا نم هبعفربام ىلع ىن ىنعي ( مضي ةفرعم ادرفم ) ىدانلا ( ناكاذا اك

 ادرفم ناكاذا بودنمملا كلذك نودسزابو ناديزايو ديزاي لثمواولاو فلالاو
 :واولاوا نادبزاو فلالاوا ديزاو لثم ةمضلا ىلع هب عقربام ىلع ىناب هف رعم

 | كلك (ابج هاهقموا اناضمار ىداملا ( نكاذاو) نودبزاو |

 رفح نماوو المج اعلاطاو و هللادبعاو لثم يصنس هباهشموا افاضم ناكاذا |
 ليصفتلا ىلع ىداملا عباوتك هعباوناذكو هاربيخ باب علق نماوو هاممْرْرب .

 نطل 1 ارمألو ةيدلا نعم هل لد! !ى ىدامدنالا كلذو روك ذملا |
 الو 'ر ىدامملا عياوت مكحىف هعباوت اذكو ىداملا مكح ىف ناكق صوصخلا

 | مكح ءانبلاو بارعالاىف همكح و وهو روك ذملا هيبشتلا نم ىا ( كلذنم مزلب |
 عيمح ةروص ىلع ) بودنملا عوفو ىا ( هعوقو ) مزل. ال لعاف ( راوج ) ىدانملا

 ماسقا ةعبرا بودنلا مسقل نأ ىنعإ ةعب را تفرع مهماسقاو ( ىدانملا'ماسقا |

 قبراطت هماسقا عبمح ىف هلثم نوكينا *ىبثلاب *ىبثلا ةهباشم نم مزلي.ال هنال ىدانملاك
 ( ةرك )نوكيال ىا( عشا )بودنملانائا( هنا )درب ىتح ىا( دريل ) لعنلاب لعنلا

 (فورعملا )مسالا( الا )لوعفملل ىنبم(ب دن الهنال) ب ودنملا ف طرش فيررعتلاذا |
 عجفتلا ف ه رك راكي و ةيدللا ف هورذعلدب وم ف تودنملا رهجشا ىذلا مسالاىا |

 سيل اللاب عم بحيو لاق ثبح ىسل دن الا ىلع درهيف6 كلر (زاح ) « وز هيلع |
 نودنملا رخآى ىا)(ءرخ[ىف ) ةبدنلا فلا كتفايز ىا6 تلالا ةدايز 7 ىدانملاب

 نآَف ) ىنعملا ةدايز مزاتست فرحلا ةدايز نال ( ةبهدنلا ف بولطملا توصلا دم

 0| )1 دلادملا ةدايزلا ف لصالا ناب ناك ف وحاب رعتلا كنا( تقح

 امهناف ءاسلاو واولا فالح اهلاعطدملان وكل اهنعكفنتالو اهيفةيدملاماودل |
 00 راآلا )امه نم امهلبقام ةك رح وب نيتنك انانناك اذا تم رح نانوكلاعا .

0 



 ها اس 1

 ءانبلاب ( هورذعيل ) هلوق لعيلناثلوعفم اهريخو اهمسا عمن اومهل ةماع ةيلب هتوش
 هردع نيب ىاردعاو هردعلبق هردع لاش برض هبابو رذعي ردع نم لعافلل

 ( هوكراشيو ) هوريعي ملو هناكب ىف هرذع اولبقيل ىا (ءاكلا ف) ملعيل هلوقل ةلع
 عطقك عج, عش نم عجفتلا ( هيلع عجفتلا ف و ءاكبلا ىف هعم ءاكرشاونوكيو
 حاحصلا ىناذك هيلععجوت هل عجفت و اعبحفت تعش و هتعجوا ةبيصملا هتعش لاش عطش

 هيلع عجفت ىذلا ىا 6 هيلع عجفتملاوه ) ( حالطسالا ىف ) بودنلا ( و
 ثبح ىضرلا ىلع در هيف ( امدعوا ) زييقلا ىلع بصن (ادوجو )هلجال ىا
 هاليواووهان زحاووحنهنم عحفلاوهوبودنملا ىمسق دحاب فنضصملا لخ دادقو لاق

 « اووااس ) هيلع عجفتملا مدعولع ةبدن ةلثمالاهذه ىف ةبدنلا نال هاروبناوو
 ةلاصالاب اهل امعتساا ىلا ةراشااي ميدقت ىفو هيلع عحفتملل ةلص قاصل الل ءابلا
 فو رح ىف لصالا ىه اهنا رك ذامل كلذك هيف او لامعتسان 5 اول عبتلابال
 ١ عجفتبامامدع هيلع عحفتملاف ) ةلاصالاب هريغو بودنملا ىدانملاف تلمعتساف ءادنلا

 اتيمو امودعم هنوك ىلع ىا بودنملا مدعىلع هب عحفتس ىذلا ظفللا ىا ( همدع ىلع
 هارمءايو هاديزاي هلوش هيلع يكسو هتزانج رضح واهتوم دهاش ثيح :بدانلا دنع

 ( هتسامح دعي و بدانلا هيع 5 ىذلا تلك ) امودعم ترصو تملوشو

 هب عحفتت ىذلا ظفللا ىا(هدوجو ىلع عحفتنامادوجو هيلع عجفتملاو )هيلع عجفت و

 ١ دهاشي مل ثيح ( امدع هيلع عحفتملا ) بدانلا ( دقفدنع ) بودنلا دوجو ىلع
 | بودنملا تام ناب هتومربخ هيلا لضوامتا لب هتزانج اضيا رضحبملو هتوم بدانلا

 ءالبلا ىهو ( ةبيصملاك) هتوم ربخ هيلا لصوو بدنا اهبف نكيمل ىتلا ةدلبلا ىف
 ' توفل ةصغلاو ةمادنلا ( ةرسلاول يئاصم اهعججو ءوركملا سالاو, ةدشلاو
 | حاحصلا ىف اذك هتوف ىلع متغا ريسح وهف ةرسح *ىشلا ىلع رمح لاب ءىش

 | تقحل ىا( تملا دقفل ىدانلل) ةثالثلل ةفص ( ةقجاللا ) باذعلاوهو ( ليولاو )
 | دح ىا(دخلاف) هذهاشيم ثنحامدع تيملاهدقف دنعبدانلل تاروكذملا هذه
 ١ ىذلامسقلا ىا (بودنلا ىمسقل لماش )اوؤاايب هيلع عجفتملاهلوقوهو بودنملا
 ( ءارمعايو هاديزاي لثم )هد وج و ىلع عحفشب ىذلا مستلاوب ودنا مدع ىلع عحفس

 ا (صتخاو)9 ادوجو هدقفل لاثم (هاتسصمابو هان ريسحاي لثمو ) امدع هدقفل لاثم

 , ىا (هب )ادرفنمو( ازاتمت )بودنملا نوك لاح « اوب )( بودنملا ) لوعفملل ءانبا
 0 ةيشاخلا ىو ( ىدانملا نع ) ىدانملا ىلع اهلوخد مدعل بودنملاب او هل ماس

 ١ صاصتخالل ةلص سبلو زايتمالا ىنعم نيمضتب صاصتخالاب اوب هلوق قلعتن ا ىنعب
 | مدعل ) ىهتنا هيلع روضقملا ىلعالا لخدتال صاصتخالا ةلص ىه ىتلا ءابلا نال
 | ءادنللا فورح ناىلع روهملا قافتال ىدانملا ىلع اولوخد مدعل ىا ( هيلع هلوخد



 اا ضل

 انههو ىوشيو ىوطيو ىوشو ىوطل ثم ةلعلا فرح لعبال ةلعل فرح دعب

 . ةكرحتم واولا تناكعضولا ىنالثهن اك لمح اننماسن نونلاو ثقلالا فذح ا
 مع ىف نيبام ىلع (اهلبقام حاتفناو اهكرحتلافلا واولا تبلقف ) احوتفم اهلبق امو

 ىلعتاخدناو لياقتلل انهه دق ةلك«اولمعتسا دقو )باقلاب اركأي ليقو فرصلا
 هنم لقا بودنملا ف ةصاخاي ىنعي ءادنلا ةغيص لامعتسا نا ىلع ةلالدلل ىنعي ىضاملا

 7 || ةاكنا 61 كلل ةعوضص وم اهن وكل 5 ١ ءاكللا ىف ايلامعتسا نال ءادنافف
 ا( 0١ لصتلاو ىدانلا ثحابم ءاننا ف هبودنلا دارت ال هج والة شالا و
 0 1| فصلا دروإ لوتادمالك انجىلا هت ىدانملا تحن نعرَخ وب ناك والاف
 لخاد بودللا نا ىلع اهبش هثحاسم نيب هب لصفلا عفو ىتح ىدانملا ءانتا ىف

 ما )] ل 1 7 لدن ةعوضوملا ل" ناو ةاحلا ضعي دنع ىدانملاف
 جازتمالا اذهلو ةنيرقلاب الا هللادعابو ديزاب وحن ف ىدالملا نع بودنلا

 ( ةصاخ اب ىني ) ( ءادسنلا ةغيص )) ( برعلا ىنعي ) ىداملا ثحب ىف هجردا
 ةغيص اوامعتسا دقو هلوق نم رصخا هنا عم بود اا ىف لمعتسا دقو لَه مو
 ااا | نأ لع اهم |نهااظا روك ذم اي ةلك نال رهظاو ءادنللا
 لامعتسا صتخا عي ةصاخاي هلوقلة لع (هنال) « بود للا ىف ) بودنلل

 هيلع لخدبأل ) هنال ءادنلا فورح نم اهريغ ىلا زواحتب لو ايب بودنلا
 (اهغيص رهشا اهنوكل ) هفو رح نمي ةلك ريغ بودنملا ىف لمعتسإال ىنعي (اهاوس
 اما اهيلع ةعرفتم ةبقابلاو فو رحلا هذه ىف الصا ايةلكن وكل ىنعي ةغيص عم

 (ىلوا )إب ةلك( تناكف”)عسوا نوكمتلصالالامعتسا ةرئادو ناصقنلاوا ةدايزلاب
 ةلمعتسم اهنا ىرثالا ( ىدانملا ريغ ىف اهل امعتساب اهيف عس وس ناب ) قبلاو

 ىنعم هلخدب ىدانم لك نال اهريغ نود ةبدنلاو بحعتلاو ةتاغتسالاىف
 ىدانم لك نالىضرلاىفو * اهريغو ةبدنلاو بجعتلاو ةثاغتسالاك ناعما نم

 فرحالا هف لمعتسال هبدنلاو بحعتلاو ةثاغتسالاك ىناعملا نم ىنعم هلخ دب

 عيمج ىف تلخدو تفرصتق اهماايهز ال اهتاوخا نوداي ىنعا روهشملا ءادنلا

 هيلع كسي تيم ةغللاف ) رصن هبابو لوعفم مسا ( بودنملاو )  ىهتنا هعاونا
 عج ( هنساحم )ىصحب ىا دعلا نم ( دعي و) هيلع ىيب تيملا بدن لاش (دحا
 لجرو انسح ءىثلا نسح دقو حبقلا دض نيسلا نوكسو ءاخلا مضب نسحلا
 بدانلاهلعافو لعا نم ( عيل ) حاحصلاىف اذك ناسح مهو ءانسح هنأ ماو نسح
 دارملا تيملا اذه توم ىا (هتوم نا) ملعيل لوعقم بصنلاب ( سانلا) 85 الا

 6( هنوش )

 مهايندو مهند روما ىف هنم نوعفتن, ساثلاناك ةميظع ةمعن هتابح نال قلخلل |
 ا ل بر ع ل ا ا ست ل لا ل تل و ص سقما



 ١ هلا عم ( ةمض دعب ) فرطلاف واولا عوقوب ىا ( ةفرطتمواوب )(ومنأي |

 ظ

 ١ ىنللال (مرج الف ) كلذك ناكاذا ( ةمضلادغب ) فرطلاىف ةنك اسلا واولا تعقو

 سيما منسم

 0 9 4 ةمض اهلشام ةنكحاسوا و هرخآ نكمتم مسا برعلا مالك ىف دجوبمل

 | مزلي اك مخرتلادع, فرطلاىف ةروكذملا واولا عوقو مز رف تباثلاك فوذحلا

 | (ةكرحتم ةفرطتم واوب ) 6 ورك اي ) ( ناوركايف)لاب 6 و )) هلبق اهعوقو
 | افلا تبلقالا ناكرحتم ءايو واو اضيا مهمالك ىف دجوب ملهنا عم (ةحئف دعب ) تعقو

 ظ مخرتلادعبهرخآ قي ىذلا ىدانملا حراشلاالو فنصملا رك ذي مو ةروك ذملا ةلعلل
 | زكحالا وهام نيب قرف مل هال اماو ةثالثلا ماسقالاب ءاقثك خا مضلا ىلع
 | لبقاي ىف مضلاب بنقاي وحن ءاوس اهالكلب هف لقالا وهامو هنم لامعتسالا ىف

 | 6 لمح دقو ) لقالاوا الامعتسا رثكآلا هنا لعب مل هناف لطباي ىف مضلاب بمايو
 | لامعتسالا ىلع محرملا ىداملا لعجب ىا ) لوعفملل ىنم لعجيو ( ليلقتللدق )

 ظ راجلا  هسأرب ) ناث لوعفم 4 امسا ال الامعتسا رثك الا وهام ةلباقمل ( لقالا
 ظ نافرحال (:ىىثهنم فذحي مل هن اك ) القتسم اهسا ىا امسا هلوقل ةفد رورحملاو

 ١ (هلالعاو)ينسهنوكىف ىا ( هلأنب ىف هل نوكيف ) دخاو فرحالو اهسأرب ةلكالو
 ١ ةنكاسواو هرخا نكمتمّتسا مالكلا ىف دجوب الثل ( هحيخصتو )التعم هنوك ىا
 ' مكحال ) مخرتلا دعب ةيقابلا فورحلا مكح ىا( هسفن مكح ) ةمض اهلبق
 ١ فذحي لهن اك كلذ راص نكي مل ن اك لعج امل ممخرتلاب فوذحلا نال ( لصالا

 ناو هلع ىتب مضلا ىلع ءانللا ىضتقا ناف اذكه عضو هن أك ناكف ءىش هنم

 ْ لاقف ةلثما هثالث لثم اذهلو بلق بلقلا ىضتقا ناو حح ح.حصتلا ىضتقا

 ءانبلاب ىا ( مضلاب ) ثراحاي ىف 6 راحاي) لاقيفىف ءافلاكانهه ءافلا 6 لاقيف ل
 / نسل ( درف» مسا هن اك) هسفن مكح هلا ىف هل نوكي امل لاثم اذه مضلا ىلع

 | هفورح نك لقتسم ىا ( هسأرب ) .ةركسب سبل ( ةفرعم )هب هيش الو فاضع
 ظ مضلا ىلع ىنبف ىا ( مضيف ) د.زاب لثم عضولا ىنالث ىنعي ةثالث عضولادنع

 ظ لعج الل هنال ) هسفن مكح هحيحصت ىف هل نوكي امل لاثم اذهدومئاب ىف ( ىمأيو )

 / ىا(افرط واولا تراص) القتسم امسا ىا (هسأرب امسا) مخرتلادعب (ومن

 ' رسكو )اهريخ ( ءاب تبلق ) اهمسا ةلمهملا ءارلاو ميلا ىتحتفب مرجو سنجلا
 د وقحا ىف قح اوولد عمج ( ولدا ىف لداك ) ىم راضف ءانلا سلا

 , هلصا مكحال هسفن مكح هلالعا ىف هل نوكيا لاثم اذه ناورك ىف « اركانو )
 | (هنسأرب امسا ) مخرتلادعب يورك لعج املهنال ) فللا فالخ ىلع رسنت هيفو
 / لالعالا عنام عفترا) عضولا ىنالث هن أك ىنعي ءىش هنم فذحم ملهن اكالقتسم اهسا ىا
 ١ ىذلا ف رحلا نكس اذاهنال ( واولادعب نك اسلا عوقو) لالعالا عنام ىا( وهو



 1 ضف

 أ اهلبق ام( ءزجلا ةلزتم) مالا كلذو ةملكلا كلت ( تراص) هب هدحو فذحن

 | ماسقالا نم روك ذملا) © كلذ ريغ ) هميخرت ديرا ىذلا ىدانملا © ناك ناو )
 هراثشعاب هناف ءّرلا راشغابال ةدعاقلاو طرمقلا راشتعاب ةثالث اهنوك ( ةثالثلا

 لاقو (دحاو فرح فذحفىا) « دحاو فرخ إ اًهاس هانيباك ماسقاال نامسق
 زوجتال اهناف ءافلا ةلك ىعادل ةضاملا هتاوخا ىضم عم عراضملا ردق ىئحلا
 0 فرح فذدح دقف ريدقتلا لعجم نا ا دق ريغب ءازحلا ىف

 نع قيس امف فضم ان ال عراضملا ائهه ربيع ثىح ةرامعلاف حرافشلا ننفت

 هلياقت ديفت ىتلا ةغصلا راتخاف ليلق انههيفوذحلانا ىلا راشإ هنالو ىضاملاب
 حراسفلا هرك دام ماقملاب بسنالاق ريدقت ىلا اضيا هجايتحا مدعلو عراضملا هو |
 فقختلا هو داو فرح فذحم ميخرتلانم ( ةدوصقملا ةدئافلا لوصحل )

 فذدح بجو دحاو فرح نم رثك ا ىتعي (رثك آلا فذح بجوم مدعو )
 كراكاف لا[ راج رخو هنالثلا ءانقإلا ةروكذملا طورسلا رثك الا"

 ءاثلا وهو دخاو قرد امهنم فذ فلا رت قلع رمثت  هف ( كلام انو
 كلذ نم رك افذح بجوم مدعو ميخرتلاب دوصقملا فيفختلا لوصحل فاكلاو
 ءزلا راتتعاب اماو ماسقا ةعبرا طرشلا رائتعاب ميخرتلا ماسقاف ماسقالا ىفاك |

 فو 21 نا عرش ارادقمو الحب ميخرتلامانسفا ناين نم غر و املا  ةثالثف |

 ( محرملا ىدانلاى!) « وهو ) لاقف اسنم اننسن مسن فذح اماو تباثلا مكح ىفاما ظ

 فذحلانا عم هفورحو ( هنازجا عيمجم )6 تباثلا )( ىدانللا) ( مكح ىف ١)
 اك 0 للا نك الام تءاثلا مكح ىف نوكيامو ةبجوم ةلعلال |

 تباثلا مكحف ةنب رش لوالا ىلع رصتقا حراشلا نأ 1 تسسام مكح ىف مخرتلاب | |

 0000 || -ىئاق رطل قفز فود هنم ىلوا قالاق توشلانال ١
 (هيلع) فرحا كلذ ( ناكام ) تب قلعتم ( ىلع مخرتلادع ) محملا ىدانملاىا
 ثالثلا تاكرملا انهه لوصوملاب دارملاو لوصوملاىلا عجار رورجملا ريمضلا | |
 3 'كلذ ناكنا مخرتلالبق ىا ( هلبق ) نو 00 رسكلاو خلا"

 قب اروسكم ناكناو لبلب ىف بلب اي وحن هدعب مضلا ىلع تس ميخرتلا لبق امومضم ظ
 د تسال احوتفمناك ناو ثراح ىراحاب وج رستكلا لع

 «لاقيفرتك آلا ) (لامعتسالا) ( ىلع ) دومثىف وما وحن نوكسلا ىلع انك اس ناو
 ةل وٌوَمَدَماسلا ةيمسالا ةلما ىلع :فطعوا لايف كلذك مالا ناك اذا ىا ظ

 ميخرتب 6 راحاب ل ( ثراحاب ىف ) لاقيف ابا فوذحلا لعج لبق هنأاك ةيلعفلاب |
 ام ىنع ) اقاب هنوكل اح ( ءارلارسكب ) عبا رلامسقلا نم هنال هنم دحاو فرح ظ
 | 0ماف)دق «و) تباثلاكف وذحلا نوكل ( مخزرتلا لبق ) هيلع ثراحاب (ناك |
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 | مسالا كلذك ميخرتلاب اهدحو ءاتلا فد ابكف ىنعم ىلع لدن اهسأزر ةلك ريخالا 0
 سس مس كس هع و و و لست جريس هوس 2 ص وس مع م عج سيستم وسع مهم سم سا همسسسجلأ
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 ةيااسلا اذ

 فذحلا دنع ( اعم اتفذح ) ةدايزلا نيح ( اعم انديز امكف ةدحاولا ) ةدايزلا
 ةدايزلا مكح ىناناك ا هنالو نيقيفرلا ل نبع مزاي الثلو ةدايزلل افلاخ فذحلا نوكي الث

 ةققحدخإو فرخ نم ءزج فذح نككال امكف دحاولا قر اكاناك ةدحاولا
 نريخالا نيفرملا فذح (اماو) امكح دحاو فرح نم ءزج قدح نكمال
 ةعبرانم رثك اوهو ةدم هلبق حب فرح هرخاىفاف وهو (ىناثلا) مسقلا ( ف

 ايلصا احب هنوك عم ىا ( هتلاصاو هتحص عم ريخالا ) فرحا ( فذح امل هنالف )
 فذح بجو.ىا (ةد ازلا ةدملا تف ) ةبجوم ةلعالب فذحال نا هناش نم
 ,.(لثاا) دعيدعو لثمدريدرو نم (درب الثل ) هتدابز و هفعض عم هلبق ةدازلا ةدملا

 لثملاو برعلا نيب روهشملا ىا لثملا ةفص ( رئاسلا ) ةثلثملا ءاثلاو ملا حتي

 ةلمهملا داصلا مغ تلص ( دقنلا نع تاب و دسالا ىلع تلص ) مهلوق روهنملا ْ

 فرعصلا مع ىف نيب اك لعاف واولاو داصلا ىتحتش تلوص هلصا باطحللاو
 ةدحوملا ءابلامضب تلبو فورعم دسالاو ةأرحلاو ةلما ىعو ةلوص هردصمو' ١

 بسلا ةداراو بيسملا ركذ رابتعاب فوحلا وهو الوب هردصمو ٍباطخلاو
 دنفسوكزا عون#فاقلاو نونلاىتحتفب خارصلا ىف دهقلا «لوبلل بيس فوخلانأل
 فرحلا فذح ىلع تمدقا ىنعي منغلا راغص ىنعي هىور تشز ىايو تسدهانوك

 هبشملا دئازلا فيعضلا فرحلا فذح نع تضرعاو دسالاب هبشملا حيحصلا
 فركلاف مهخرتلاب فذح اذا ىلصالا حيحصلا فرحلا نالو فيعضلا معلا

 ديرا ىذلا ىدانملا  ناكنآو ) ميخرتلاب ىذحلاب ىلوا نوكي دئازلا فيعضلا
 هبدبشملاو فاضملا لمشي هنا اكرم هلوق قالطانم اشناملو 6 اكس م ال هميخرت
 لوعفملل ءانبلاب ( لعيو ) هلوقب حراسشللا هعفد بيكرتلا عاونا نم اهنال ةلمْجاو
 ( افاضم نوكيال ) نا انهه بيكرتلاب دارملا ناىا( هنا ميخرتلاطئارش ناس نم )
 انداتساالو هباهشمالو ايفاضا اكرت نوكيال نا ىنعي.( ةلمحالو ) هباهششمالو
 ةحسمنبإلا لثم: ايدادعت (ئكتلع ل ز اخازتما انكر .ناوكي نا هب دازوللا لب

 / فذحم م ميخرتلاب ( ريخالا مسالا فذح إل (نيملع )مهن وك لاح ( رششع
 وهو ريخالا مسالا ف ذحب (لعباي )املع (كبلعب ) مخرت (ىفلاقيف) ريخالا فرحا
 ريخالا مسالا ىذحي ( ةتمانو اذذع ( رتثع ةسح ) مخرت (ىفو) كب

 نوكىف ثينأتلا ءان ةلزنم ) ريخالا مسالا ةهباشمل ا ( هلزنتل ) رمثع وهو اضيا
 | ةفص ( ةدح ىلع ةلك) ثينأتلا ءاتو ريخالا مسالا نم ىا (امهنم ) دخاو ( لك |

 | (كح ىف) امهن وكةلعلف ىا ( اتناكاملف ) ةدحاولا ةدايزلا مكحىف ناندايز هرخآىف



 م .٠
 ا( 21 هدر نوتلاو ةزيهلا لإ ادتاو ةزمهلا ةداي زن 'لاضالاو
 نم هنوكل ءارلا وهو ( ريخالا فرحلا الا ) محر اذا راتخم نم ىا (هنم )مخرتلا

 ىا) «وهو ال دحاو فرخ كلذريغ ناكناو هلو فتصملاهنيب ىذلا مسقلا

 ريشي «فرحا ةعب را نم رثك أ) ( ةدم هلبق حيحت فرح هرخاىفام نا لاملاو
 ىلا 1ن ءردلاف دو رجا ريمضلا نم سلا ووا ولان لاح ةيمسال اهلا ناىلا
 حصي هماقم هنبلا فاضملا ميقاو فاضملا فذح اذا زاح هبلا فاضملا نم لاخلاو

 . ناكناو حصي ىدانملا رخآ ىف ماقم ىدامملا ىف لبق اذا هنال كلذك انههو ىنملا
 لاش ناحصيهناف :# افينح ميهارب | ةلهعبتاو 83ه ىلاءتهلوقلثم اذهو ليوواتلاب ىدانملا
 ( نيكو )اواو ةدّئازلا ةدملا نوكل لاشم ( روصنك )افينح ميهاربا عبتا
 اهفريخالا فرحلا ناك ناو افلا ةدئازلا ةدملا نوكل لاثم (رامعو) ءايز وكامل لاثم
 فلالاو ءايلاو واولاىهو ةدئاز ةدم هلبقامو نونلاو ءارلاوهو ىنداحيح ف رح

 (نيف رح ف ذح نم)ف رحاةعبرانمرثك آف رإاهيفامن وكل لياعت(مزا:الثث)هلوق
 ىدانملا ءاّه ىا ( كامب ) مزاي لعاف ( مدع ) مسقلا اذه نم ىا (هنم ) مخرتلاب

 عبرالا ىلع ةرثكلا طرتشي مل اذا هلال ءاقبلاب قلعتم ( برعملا ةيأبا لقا ىلع)
 ىهو بزرعملا ةينبا لقا ىلع ابقاب ىدانملا نوكي نا مزاي, نافرح هنم فذح دقو
 (ديقلا اذه ) فنصملا ( ذخا, لا او ) راح نيغاذو ةمجوم ةلعالب فرحا ةثالث
 ( ةدحاولا مكحح ف نادايز هلوق ىف ) ةعبرا نم رثك ١ هفورح نوك دبق ىا

 مزاي الل ةعب را نم رثكا وهو ةذحاولا مكحىف ناتدايز هرخاىف ناكناف لاَغناب
 ةثلثملا ءاثلا مضب ةبث عمج ( نويش وحن نال) ةينب الا لقا ىلع هبا مدع نيف رح ف ذح نم

 امهيفنونلاوءانلاوانونلا وواولاب ةلق عمح (نولقو) «دنفس وكز ادو رك د ةيسرافلاب
 ناببصلا اهب رضي ىتلا ةريغصلا ةشخلا ةلقلاو اهحتفو ىفاقلا رسكب ءاتلا فذخ دعب
 فوذحلا نم ءاتلاوذو لصفملافو د: كلج * ىرلاباهل لاق ىرخاةريك ةبشخت

 نولقو نوشك ريغمريغو نولقو نونسك هل وا اريغم نونلاو واولاب عمجم زجعلا

 اثديز امهتال نونلاو واولا ىهو (هيندابز فذحب ) لوعفملل ىنبم ( حرب ) ىهتنا
 ذا كل والا مسقلا ىف ديقلا اذه ذخا ولو ةدحاولا هدايزلا مكح ىف اتناكف اعم
 ميخرتلا دعب ىتب ءاوس مري هنال كلذك سلو اذه لاثما حر ال نا مزا ىناثلا ىف

 (نيف رح ىلع) نوبشو نولق وحن ىف ( هيف ةملكلا ءاَهب نال ) الؤا ةينبالا لقا ىلع
 ةجوم ةلعالاب ةينبالا لقا ىلع برعملا ءاغ مزاي ىتح (مخرتلل سيل) ميخرتلا دعب
 ءانلاب 4 اتفذح اب ةاشو ةمث وحن ىف اناق م كلذك ناكاضيا ميخرتلا لبق لب

 ىاثلاو لوالا (نيمسقلا الكىف ناريخالا ناف را ىاإ) نيطرسشلا ءازج لوعفملل
 | ناكام وهو (لوالا ) مسقلا (ىف) ام نب ريخالا نق رحلا فذح (اما) مخنرتلاب |
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 هجو نم صوصخلاو مومعلاب امهثم ةسسسنلا نالو هف امهك ارتشاو ءازحلا ىف 1

 ىرصب وحن ىف ىناثلا نود لوالا قدصيو ناوصمو ءامسا وحن ىف ناعمتج امهنال

 ٠ ةعراسمل ىا (هرداشل ىلصا حب ىا) روضنم وحنىف لوالا نود ىناثلا قدصيو

 للاغلا نال ) ةخضصلا عامس كب عماسلا ن نهذ ىلا ىا ( نهدلا ىلا ) ةلادالا

 لقالا لّشال احر اف رح هنوكل سا وكنا ود (ةلاطالا حمحصلا فرايف

 عنمال ةحصلا نال ادئاز ْنوكي دق حححصلا ىفرحلا نال بلاغلا لاق امتاو لددتلاو

 | اذه نم ىا ( هنم جرخبف ) ةلاصالا بلاغلا كل سدح ال ةريثك هتلثماو ةدايادلا
 ؟ ليصل ذل نك اننم نج ناكناو هنم ءانلا نال (ةالعس و ) مسقلا

 ْ ءانلاالإ الس وحن نم محربال ىنعي (ءاتلا الا هنم ىذحال هنال) ثينأتلل هيف ديز لب
 رشكب ءالعتسلاو ةالعتللاوءالوأ امل اك ءاوس عين انلا ءاثن استلم ايما دنوكل
 ١ هعجو اضيا رد نحل نم نوكي هنا 2 2 راسو ا لوغلا امنه ةلمملا نانا

 اكس انوكل ا دعب حيحصلا فرحلاىا(وهو) نيعلاو نيسلا تش ىلاعس ىلع ءىجب

 هلوق (لمشبف امكح وا) .راثعو نك و روصتك (ةقبقح نكي نأ نم 21١
 ناك اذا رخ الاىفنتقاولا ءايلاو واولاناف ( لعدم و ىمص لثم ) حب فرح

 اذلو هليصفت قايسام لع ىظو وادا هيحصل هر كح نارك اا
 ءاملا وعدمو + رج هلوق نم ا( ا ٠ 2الا ف: ىلا ناف) هلوه ح راشلا هللع ظ

 ظ
 0- .ااناقامل (ةلاصال ىف حيحصلا) فرحا (مكح ىف) ىناثلا فواولاو لوالا ىف

 وصوملا ىلع هداتعال فرظلا لعاف هنال ل كلذ لبق ىا

 ظ 0 ىا (ةنك اس ءايوا واو وا فلا ىا) باتكك5 ىف لج تر كلوقك ١
 ظ 0 رح اهسنح نخل اكو اذنه ( 500-00
 رتك اهيا و ةنكاش ءالاوثر|ذ5 ةحتف اهلفام ةك رو 9
 نع 2 1 نو ؟ةيضال كس ودك اضاساراولاو نكس ١
 نينك اس امهنوك مدعل دم ىنرح امهفف ءايلاو واولا سيل هناف ىظو ولد وحن

 ا لمحر وحن نع اهشنج' نم اهلقام ةك رح هلو زرتحاو

 ا امهلقام ةكرح مدعل نيتدم نايمستال واولاو ءابلا ناف روئسو ةلمهملا ءاحلاب

 1 ءاناووأ ولاو تففلالا ئش ( ةئازلا ل1 ةدملا ىا (اهب دارملاو و امهستح نم
 نبح جس نت لا اا حا ةداي زلا ةعراسمل ىا (اهرداشل ) ةكازلا

 ظ ريسفت فطع (اهترثك و) دملا فرح ىف ةدانزلا هيلغل ىا (اهتلغل) ةدملا عمس

 | امهف ىذلا دملا ف رحناف (داقنمو راتخموحن ) ىناثلا مس لا نم قىا 00

 هملقنمامهف فلالاو ن ونلاو ميلا ىناثلا ىو ءانلاو لالوالاف دئازلال ب دباب 9

 | لاسالا فحل اه م دوقو ريخ امهف لصالا نال نتلصالا ةاادءاع |



 هت م1 م

 ىا ( هب زرتحاو ) دحاو قءمل ةدحاو نوكت امهتدايز لب اهتحاص نع ةدرفنم

 امهيدخا نوكت ناب ةقرفتم امهتدايز نوكت ام ةدحاولا ةدايزلا مكح ىف هلوش

 نك وذل هل دب رام رلغ رخبا ىعل فاش ناس و
 :ىنعمل( اندنز ) ةيناثلاو ىلو الاف ىا ( امهيف نوآلاو ءابلا ناف ةناح صو ةينامث

 ثيناتلا وهو رخآ ىنعمل ( ثينأتلا ءان تديز مث ) ةيناثلا ةدايز لبق ىا (ال:و1)
 عبرا مزلي الثل ءايلا تديز مث نامث ةينامث لصا ناف دحاو ىنعملامهتدايز نكت مف

 تديز اذاو ادءااحوتفم نوكي ثينأتلا ءان لقام نال ءاننلا ةدايز دنع تاحتف

 اا نوكف ةيناك واصف تمنانلل ءاتلا تديز مث اهلبق ام رسسكي كلذل ءابلا
 مث بعش لثم جرم ةناح سم لصا ناو احوتفم ءاتلا ليقامو ار ويكم ؛ءانلا ليقام

 تديز مّ نابعش لثم ناحس راصف ءانلا ىف ةعسوتلل نولاو فلالا تديز

 ايي اوال رانا الا لس( ىخ آلاالا امهنم) مخرتلل ( فذحي إف ) ثمن اتلل ءاتلا

 'نوكل ( تافايلتس اذإ) 4 ءامساك) ةاشورال لثم 0 نسنام نسا

 فرط لثم ةماسو مسوي مسو نم رذصم (ةماسولا نم ) ةذوخأم هبف نحن امل الاثم

 | ىهو همس هردصم نآل ةدع دعي دعو لثم همس مس مسو نمال ةفارظ فرظي

 ١ مساو بوخ# ةيسرافلاب نيتامهملا نيسلا نوكسو ءاحلا مب نيا فاركلا"

 ١ عشب الثل ةزمه واولا تلق مسو هلصا ( ههوبيس بهذم 000 ظ
 ظ هعسوتلل ه 0 ةزمهلاو فلالا تدهز م ةزمهلا حتفب مس اراصفاواوءافلا

 ' ( الاعفا) اهتلعح اذا هنف نحن امن نوكب (آل) ءارخو ء غار بم" ءايسأ ناضق

 | دكئيح هلصاف هيوسش ريغ ىا ( هريغ بهذم وهام ىلع مسا عمج ) ءامساو لعف عمج
 ١ لاعفاو لعف لثم ءامسا راصف عم مث وزغإ ا لدم ومسند اهم نم ون لثمومس

 5 | مث ىامسا راصف از كااذه قالانلا ىف !تهعوقول هاي واولا تيلق م

 1 "رك ”اراضضءاقلك 7 فلات اهعوكو# ال

 ظ نيح ىا ( ذئنيح نوكي هنال) حراثنلا لاق اذلو ةدّئاز ةدم هلئق ىلا حب فرح

 . هرخآآ ىف نوكيام باب نم ىا ( رام باب نمل لعف عمج لاعفاكمسا عجج هنوك
 , ١ (ناورمو )ل ارا ناكه ومس نهذدمهنوكل و سار ةدم هلْ ىلص ءأ حيحت فرح |

 ْ | م الاحدين موبافل اصالاف لجر مسا وهف روهشملا وهام ىلع نوللا حف 0

 ١ رحل ىنعع وسم ةينثت 0[ نولابك ٠ ١ ناتيشو مح لم قوتاو
 ْ ١ (هرخآىف ناك)(وا) لجر هب ىمس مث نالمتحم ناهجولاو رانلا هه ىروب ىذلا

 ا هلوق نا ىلا ةراشا هنف « حي فرح ) هميخرت ديرا ىذلا ىدانلا 000

 000 اعمداما ل اقوا ةملكب ناندايز هلوق ىلع فطع حبت فرح
 ١ اهداحتال كلا دارإلا لق ىلزالا لع ةدعا ١ ذه تنقطع اهتاوةطرشلا نإ
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 عتأ مسا م

 | وحن ىف قالطالا فلا ماقم نوكي نا الا.ةحلطاي حلطاي ىف لاق يف ءاهلا عم فقوب
 (لاوزلا ىلع ) ثيناتلل ىه ىتلا ( ءانلا عضو نال ) اعابضاي قارفتلا لبق ىفق

 طوقسلل ضتقم ىندا هيفكيف ) اهياع ىه ةلخادلا ةملكلا سغن نم تسلاهنال
 ظ ءاتلا ( عقو اذا ) طوقسلل ضتقم ىندا هيفكيأالا لف ىنعي ىراكن| ماهفتسا ( فيكف
 ١ فرحلا طوقس ) عقوملا كلذ ىف ىا ( هيف رثكب ) ةملكلامال وه ( اعقوم ) ضراعلا
 | ىدانملا رخآ وهام ىلصالا فرحلا طوقس هيف رثكي ىذلا عقوملاب دارملا ( ىلدالا

 ظ مخرتلاب هرخآ نم طقسي ىلصالا فرحا ناكاذاو ىدانملا رخآ ىف عقاو ءانلاو
 ' ةيسرافلاببرعلاىا(اولاس لو) ىلوا نوكي ءاتلا وهو هب ىضراعلا فرحا طوقسف

 , دعب )* دنفسوك#( ةاشو ) *ةعاجج هورك#( ةبن وحن ءاقبب ) * نابع درادن كاب#
 ١ نال )ءاقلاب قاعتم(نيف رح ىلع)هعضو ناكىذلا ءاتلا ىذ ممخرت دعب ىا( ميخرتلا
 | قاعتمفاكلاو نيف رح ىلعىا ( كلذك )هخرتلادعب ةاشو ةينا وحن ءاَقب ىا(هءاق

 (ءالا عم ) و بارضا فرح (لب) نآل ربخ ( ميخرتلا لجال سيل) هلوقو ءاقبلاب
 لب ىنعملاف اصقان ميخيرتلا عم ءان الب ناك اك ىا (اضيا) اصقان هلوشب قاعتم

 مزلاما صقنلا لب اهتينبا لقا نع ةملكلا صقن مزاي مل مخ رتلابف ءانلانودب ظ

 اهنكَل ثسانلل تضواهتان قا( اه ار رجلا ةلكءاشلا ذا) عضاولا نع

 لوعفملل ءانلاب ( محريالو ) بارعالا بقعتم تراص ثسحن اهلادق ام تجزتما |

 ظ ( فوت ل) لعافلا بئان ( ىدانم ) مخرتلا ىلا ةيعاد ةبرعش ( ةرورض ريغل )

 | (ةروكذملا طورشلا) لمكتسي مل ىا ىداملا ةفد لعاسفلل ىنم عراضم

ْ 

ْ 
ْ 
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١ 
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 ذشامألا ) نيادقو ىدوجو اهنم دحاوو تلصفو ةسمدع اهنم ةثالث ةعبرالا ْ

 انما مف ءادنلاب فرعت ة ركن, بحاص ناق ( بحاصاي ف حاسصاب و نم

 ا ةرمدعلا طورتشلا ناو ئدع ىدوجولا طرشلاف ثسدن انلا ءاّس ا ستام ايباالو

 ( هجولاف هذوذش عمو) اذاش محر هنا الا طرملا مدعل مح بال نا سايقلاف ةيمدع
 ئطتست ءرتكلا و( ىدانم هلامعتسا ةرثقا ١ طرش نود (هلشنرت قو بسلا و"

 فئضصملا ( عرفامل3) قدا هلاك 50 ميخوتلا ففخف فيشختلا

 | ىا ( فوذحلا يك نايبىف عرش) ادوجوو امدع ( مخرتلا طئارش نايبنم ) '

 ماسقا ةثالث همس فوذحلاو ( هيسس ) ىدانملا نع فذخنام رادقم ناسىف
 ةيريسفتلا ءافلاب همالك ار دصم ( لاقف ) دحاو فرحوا اهسأر ةلكوا نافرخ

 ىا «ناندايز )ل همَّحرت ديرا ىذلا ( ىدانما رخآىف ىا) ( ءرخآى ناكناف )ل
 ةدايز مكح ىف ىا« ةدحاولا )) ( ةدايزلا ) ( مكح فل ( ناتنئاك) نان دئاز ناف رح
 !.امهيدحا ىتاتال ث.ح ةادحاو ةعفد ىنعل ( اعمال ز امهناق ) دحاو فرح
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 هه ما 1

 ةدلدلا لق ( ايلا ) ةظوفلم :ئا ( ةيكح و ةسلعلا ىلا ةلوقتنملا (ةلمخلا نال)
 ثحىف هقيقحت قبسام ىلع ناصقن و ةداي ز نم ريغتلا لقت الف ىأ ( ريغتت الف )
 طرشلا وهو ( عبارلا طرشلاو ) اهرساب ةيمدعلا طورشلا تمتف فرصنملا ريغ
 داعب ميخرتلا زاوج ىف فاك امدحا ىنعي ( نيب دوجولا نيىمالا دحا ) ىدوجولا

 (نا) اهدحا ىا (وُه )6 و ل ةمدعنمو ةدوقفم ةقباسلا ةثالثلا طورشلا نوك

 ةلم وا اناعتسم وا افاضم نوكدال نأ دعب همك دن را ىذلا ( يدانملا 4 نيكو

 مح ريال لج زاي لثم ءادنلاب ةف رعم ناكلب املع نكيملاذا هنال ءادنلا لبق (املعاما

 ناكاذا هنال © فرحا ةثالث ىلع ادئاز ال ىنأيساملامدع ميخرتلا طاساتخو ناو

 كلت تدج وناواضن ا متحريالدز ايو وم ايلثمال وا طسالا ك رحم ناكءاوساس الل

 كرجتملا ىثالثلا ميِخرَي زوحف نيفوكلا دنع اماو نييرصنلا دنع اذه طورشلا

 اا لاو ةالئا خرا زول يضباو رماي ىف معاي ٍلثم طسوالا
 كل مخرتلاب فيفختلا اهبسان ةيملعلا نال) املع هنوكل ديز انف ىزاي لوقف

 2 لا اطاازع (كروشل) فوق ( نا عمزل فيفختلا ضقت ةريكلاو ( معلا ءادن

 لودوملا ىلا عجار هيف نكّساام هئانو لوعفملل ىنم ( ىتب) لوصوم ( اهفنوكي)
 آمان ,> كس عم لوصولا و ةلس ةلخاو يناثلا نم ىأ (هن)

 فذح ىا ( ىتلا)لوصوم (ام ىلع) هنا عم هلوقا ربخ ةلملا هذهو ًادّتم وهو
 هلا ءادن ةرثك دعب ىنعملاو لوصوملا ىلا عجار هيف نكتساام هيئانو لوعفملل ىتم

 ىدانملانم ةبقالا فورا ىف 0 عم مخرتلاب فيفختلا اهبسان ةيملعلاو ْ

 ل ايفل ىأ ناويعل هينم هفاوذحلا 08 ةمالع ىا لياد محملا

 سانلا نيب هراهتشال ثزاح وحن نال سانلا نيب ةعوضوملا فورملا .رادقع

 اا 7 (ةنارل1ز فرحا لع الكب هنم قالا نوكي الا ك1

 ةثالث ىلع ىا ( ةئلثلا ىلع ) ىداملا فر>ةدايزاو ىا ةيملعلان الهلوق ىلع ةراخلا

 عم (هيأبالقانع) هممخ رت ديرا ىذلا ( م1 نسر مجمل (مز 2( فردا

 جاتحم ظفللا نا قبسامل قرخآ هنالث وهو هنأ ” كانك يا(برعلا) مسالا ءانس

 ْ امهنيلصفي رخآ فرح ىلاو هيلع فقوب ' كح لاوداشي 0

 ةلعلاب فوذحلانال لالا 0 ةلعا 0

 ةثاللشلا لع ةدايزلاب افوصوم املع نكي اذا ىنعي « اماو اذ تباثلاك ةبجوملا

 هناف ةمثو ةاش وحن ةكرحتملا ( ثينأللا ءاتب آل ( ابتلم امسا ) نوكينا طرشلاف
 ا ناك ءاوس سج ةج مساناك لب ( ةثالثلا ىلعادئازالو املع نكي ناو) م

 هلم مخرملا ىلع فقو اذا نا الا ةعابشك اهوا ةملثو ةملاك اينالثوا ةبثكأ

 .( فقوي )

 ٠ ا

 ظ



 هيأ ساو ْ
 اناس نوكلال نأ لمج اذاو ظفالا ىلا ارظن ةلا) فاضملاو ملا للا ارك
 ظ هميخ رت دب راىذلا ىدانلا(نوك 1 نأ ) قام ||« و إو ايمدعاطرش

 ١ تانك ات ةدئاز ع الا ( انتم لإ | ايكموا ةقيقح افاضم" ناك ءاودس
 ( ماللا/) ارورح اثاغتسم ىدالا كلذ نوكيال نا ىنعي اناغتسم ةفص (ارورحم )
 ءادنلا فرح ثا زوهط مدعل آل دزلاب ىلإ الوا ها دّسلاي لثم افاضم ناكها وس
 اذا (ءانلاؤا) ةركتوأ هل اعراضمو ا افاق نا اذأ  رثالل ناس ( بضتلا نما هيف

 نم ىدانللا نيغىفاهقاو مخرتلا نوكينا مزلي محرر اذاو ةفرعم ادرفم ناك

 ىلع ىا(هياع )درب درو نم ( درب 5) زوحن الاذو هللا هنعاد ةرورض ربع

 اناقامل ( ىدالا صئاصخ نم وه ىذلا ميخرتلا ) اقلطم ثاغتسملا ىداملا
 بصنلا نم هيف ءادتلا فرح رئا روهظ مدعل ىدانع  سنل ثاغتسملا ىدانملا نا

 كلذ نوكبال ئأ ارو رن ىلع فوطعم# احوتنم وب اضن ا ةدئاز (الو) ءانالاوا
 | هتاغتسالا فلا ىا ( فلالا ةداي زب ) حتفلا ىلع اسم اناغتسم اضاا ىدانملا

 هن اغتسالا فلا ةدايز ىا ( ةدايزلا نآل) دل كيذك ناكاذا هنآل هرخآ ىف 9

 عنتماف اضر :اعتف ةدانزلا فان ميخرتلاو ميخرتلا ىا(ف ةدللا ف اهو هوك

 ابا ةعنسلا طاورلا نمانا تس( (يب) ٠ و تتسلل ( رك ذي اد هلك < لا
 نال ىا (هنال) محال مخرتلا فاني ىهو ةدايزلاب ابلاغ و 0

 ١ ىتح ق قسأم ىلع مريدصأ | تشق 2 (هدنع ىدالللا ىف لخاد ربع) بودخلا

 ظ هلوقنب(خلذلا ضعب ىف ) هتلص ( عقو ) ًأدتبم ( امو ) انهه هجارخا ىلا جاتحال
 هو رح يدل علا ملا رمل م١ ًادسشملا ناتج ءافلا ( هياكفايو دنمالو )

 | ( نيئسابلا فرصت نم ) همسا هب لصتملا ريمضلاو لعفلاب ةهشملا فورا نم

 | ةلظلا نيكشانلا نم دارملاو ادنسلا كول رخ (هربخو اهمسا عم ىهو هربخ
 ظ نمسا اهلك قا كسلا نأ 2 ما ىف نكي مل ابو دنمالو هلّوق نا ىتني نوملعتمل

 ظ 3 ىداس لا ىف هلوخد دنع هطارتشا هجو نا عم ) ةبلطلا ضعب 0

 ىالاو (لعالانازاو سالو ل اذ طارتشالا:هخحو ىا ( وهو

 ظ 0 فئالا نم الد. واولاواءايلاوا ( فلالا ةدابز ) بودنملا ف ىا ( هف)
 ' ىف كف سأتل امالعا وا ( عجفتا اراهظا ) ةبدنلا ىف بولطملا ( توصلا دل
 | ىا ( هسانس الف ) اهل اراهظاو ةثاغتسالا ةدايزل فلالا تدنز فلالاب ثاغتسملا

 | مدع ىف ماك ةدايزلل ىنانا ىفذحلا مزلتسملا ( مخرتلا ) بودنملا بساني الف

 | «وإ رخآ ضرقلال فيقحتلا درجل ىا ( فّيفختلل ) فلالاب ثاغتسملا ميت
 ظ هميخرت ديرا ىذلاىدانملا (نوكي ) 6 ال ) (نا) ةيمدعلا طورتملا نم ثلاثا

 ١ صام عاهان رقتاش واح ىرزوا رش * طب اف لثم ةلا نمال وقنماملعىعن( ةلمح )

0 

 ظنا 1 | | زذ ]| 1 1 120101 1 1 102121 10 101 1 1 ]1 ذزذ ذآ دليلا ا

ْ 

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ



 همنا م1

 لعافلا يئان عفرلاب ( ىدانملاريغ مشير اعداثلا ميخ رت فن رعت نم ىا ( هنم

 ١ ىداتملا 00 ” ناك اذا ىنعإ ئدانملا 2 ” ىلع سابقلاب ىا(ةاكار ح هلوقل

 نكمو ) افيف#ي 00 ىف افدح دابا قاوكيب اين هر | فاافدح

 ظ محملا ناك اوس ( اقاطم , مخ رتلا فن رعت ىلع ) في رعتلا كلذ لمح ىا ( هلم

 ' ىلا عوفرملا ريمضلا زهناكمالابوا لا ام ءانلا ( عاحران )الو قدام
 ىا وهو ىنعملاف اتاطم ( مسالا ىلا رورحلا ريمضلا ) عاحرا (واقاطم مخرتلا

 مسالا رخاىا هرخآ ىف فذح الوا ىلا 21 اعقاو ناك ءاونس اقلظم يلا ٌْ

 نال مالكلا قوسل مالم ريغ هنكلو الوا ىدام مسالا كلذ ناك ء 0 اتاطم

 مومعلا نم ىلوا صوصخلانال .اعبت هريغو ةلاصا ىدانملا مخرتل مالكلا قوس

 0 واف "0 لانا لدالا ستار ل

 ! اصوصخم فنرعتلا 0 رند ىلع ىا(لوالا ردقتلا ىلع ىداتللا محرر

 ( ىناثلا ريدقتلا ىلع ىدانملا ىف اعقاو ناكاذا ميخرتلا طرشوا ) ىداذلا مخرتب |

 ىدانملا ريغ ميخرت نال هربغو ىدانملا ميخرتل اماع كمي زعتلا نوكا ردها لع يلا

 جاتحبف مالكلا ةعس ىف ناك نا ىدانملا ميخرتاماو ةرورض هنوكل هيف طرشال ا
 هيلا ةيعادلا ةرورضلاىف ناك ناو كوقعلا فالسخ قذحلا نوكل طرشلا ىلا |

 عقو ام ىلع ( ةيم دع اهنم هثالث ةععرا روما)ايرو صدق يوكل اضيا جاتحم الف | ْ

 اهضعب ىف نال ةيمدع اهنم ةعبرا ةسّح روماف اهضعب ىلع اماو خسنلا دك

 ىذلا ىدانملا < نوكيال ناإل اهدحا ةبمدعلا رومالا ىا (ىو) ابودنمالو نك
 ةيمكح ةفاضاىا ( امكحوا ) ةيةرقحةفاضا ىا ( ةقيقح) « افاضم )) هميخرت د دا
 0000 ملا ناكاذأ فامم هنيشوا هللا ةفاضالاب افاضم: نوك ناك

 (فاضمل ١) ىداننلا ( ان هشملا ) ىدانملا افاضم هلوق ف ىا(هفف يلا

 ميخرتلا ىا( فذحلا نكمي الذا اضيا) ةيظفللا ةفاضالاب فاضملا ىدانملاو
 وه ىذلا لوالا نال ىا (هنال) امكحواةقبقخ فاضملانم ىا(لوالانم)

 نر د محر اذاو ( ىنملا ىلا ارل ظن ىدالملا ءازحا رخآ ىف سبل ) فاضملا |

 رجا ف قدح > هنال مخرتلا ن ا سيل وهو ةملكلا طسؤ ىف ميخرتلا

 دافتسيال وهو قولا ٌفاضملا ا دير مالعاي ىف ىدانملاز ال |

 ىنعي ( ىناثلا نم ) اضيا مخرتلاو ىفذحلا نكمي ( الو ) هيلا فاضملا ركذ نود .
 رخا ىف سل ) هبلا فاخملاوه ىذلا ىناثلا نال ئا ( هنال )هيلا فاضملانم |

 تناك ناو هانعم ىلع ةلالدلاف لقتسم فاضملا نال ( ظفنلا ىلا ارظن هتازجا |

 ةرورضاالب ىدانملا ريغ ىف ميخرتلا عش نا مزلي هنم محر اذاو ةي ونعم ةفاضألا

 فاضملايف ىا ( ةيلكلاب امهيف مخرتلا عنتماف ) تفرع امل عنتمم اذو هيلا ةيعاد

 ارك
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 هي مام 1

 سماحملا هجولا اذه ةدايز, مالغاي فيفخت نم رثك ١ هفيفخت ىف غلوبف ةحتتفلاب
 ا ميلا حتف عم امهيف ءايلا فذح ناكاذهلو ةعبرالا هوجولا ىلع
 ةلاصا هب قلعتبامو ( ءادتلا صئاصخ نم ناكاملو ) مالغاي وحن ىناهفذح نم
 لب دوصقم سيل ءادناا نأ سم امريبغت باب ءادنلاو ٌليغت ميخرتلا نال ( ميخرتلا )
 نوكي اما ءادنلا نالو ريبغتلا "لسان ريبغتلاف دوصقملا وهامل ةلمسو ءادنلاو هريغ
 ثكملاو فقوتلا لهالامن مهلا سمالا ذا ميخرتلاب نذوب ىدانملاف مهم ىمال
 لمكتسيل مخرتلا ىف ىا ( هنايب ىف عرش ) ةعرس ىتؤي نا بحب لب ةملكلا متتامعير
 ١ فطع هياع لدب ةيفرظ ةفاضالا 6 ىدانملا ٍمخرتو )) (لاقف ) ىدانملا لاوحا

 ظ (زاحإل ىدانملامخرتو ىا كورتم لعافلاو لوعفملا ىلا فاضموا هريغ ىفو هلوق

 | مخرتلاا ىنعي ( مالكلا ةعسىف) ىعوقو انهه زاوحلان ا ىني تباثو ( عقاو ىا)

 | ( ةرورض ريغ نم ) ةرورمضلا هتلباق», نسحبل ةعس مالكلاىف نوكي ناب ديقم
 ظ ميخرتلا ىلا ىا ( هيلا تعد ) ةرورض ةفص ( ةيرعش ) عوقولاب ناقلعتم ناةراخلاو
 مخرت (3) مخرتلا هترورض تضتقاو ( ةرورض هللا تعد نافذ ) هةتضتقفاو .

 تعد. ءاوس عفاو ىئدانشلاوق ميخرتلاف (ىلوالا قيرطلاب ) عقاو دنح ىدانملا

 (عقاو ىدانملا ريغ ىا) 6 هريغ ىفإل مخرتلا ىا (وه) 6و )الوا ةرورض هيلا

 هل لوعفمهن | ىلع ةرو رض بصن ناوىلا ريشي ( ةرورضل ىا )6 ةرورض رث تبانو
 ىعاشلا لوقك ميخرتلا ىلا ىا ( هيلا ةيعاد ةيرعش ) عوقؤلل

 * محتالو برع اهلثم ىربإالو * انفعاست ىذا ةيمرايد

 | هلهستو ظفللا فيف# ةغللاف ميخرتلا ( ىا) ( وهو إل ( مالكلا ةعس ىفال)
 تراص اذاةيراخلاو حر وهف لهسو نال رصنو مركك مالكلا محر سوماقلاىف
 قطنملا لهست هنال ءاسالاق ميخرللا هنمو'مخرو هممخر ىهف قطنملا ةلهس

 | (هرخاى) هلوعفمو هلعاف كرت ردصم ( فذج ) ( ىداثملا مرت ) و هفيفختو |

 اذاو فذحلل ةلع 4 افي ) ىدانملانم ءىشث فذح ىا ( ىدانلا رخ ىف ىا)
 ةفاضالاو نينك اس رواجت لثم ( ىرخا ةلعلال فيفختلا درجل ىا ) حراشلا لاق

 | نونعي ىضزلا فو ( فيفختتلا مزاتسملا فذحلا ىلا ) ةبجوم ( ةيضفم )اهريغو
 ١ لكفالاو اصعو ضاق باب ىف ناك5 ٌبجوم هل نكي ملام فيفختلا فذملا
 | طابتعالا فذحو ةلعالب فذح اضيا نولودرو فيفحت نم هف دال ىذح
 | (اذه ىلعف ) همالكاذه ةلعلا وهو فيفحتلا دصق نم قدح لك ىف دبال هنا عم

 رورخلا ريمضلاو ىدانملا مخرت ىلإ اعجار عوفرملا ريمضلا نوكي نأ ربدقت ىا
 :فذح وهو مخرتلا فيرعت ىا( فيرعتلا كلذ نوكي ) ىدانلا ىلا اعجار
 ٌْ رعب و) هريغ لمشبالو ( ىدانملا مخرتب )اصاخ ىا ( اصوصخم ) افيفخت هرخآ ىف



 ' سيتا سسإ# و

 000( اى ءانلا شيوع اولاق ١ 3 ناضوع وشل نوكي نأ روحنا
 نود إاتماايو اناا اعم امهضي وعتب اولاقامايو ابااي اهدحو فلالا ضي وعُتو

 ءايلابوا فلالاو ءابيلاب اولاقاك ( ىتما ايو ىتبااي اولاقاف ) ملكتملا ءاب ىا 6 ءايلا
 ناف ئا ( هناف هنعضةوعملاو ضوعلا نيب عيملا نع ازارتحا ) فلالاو ءانلاو
 نيب عمجمال اك لصالا وجو دنع ضوعلل رابتعاال هنال ( زئاح ريغ ) عملا اذه

 ءألاناءادن دنع برعلاى ا( اولة )( ول رمقلاو سمشلا نيبو ةعملاو سما
 ناي )ف اذاشالا هريغىف دج ود ال اصاخ ا.كح هل ول نا ىلا ةراشا اولاق داعا علا نباو
 صاصتخالا اذه) اصوصخ امهب لوقلا اذه صخ ىا « ةصاخ مع نءاانو ما
 فاقملاو ىدانملل هللا فاضملا نوكي نأ ىلا رظنلاب ىنعي ( لاو مالاىلا رظنلاب |

 (و) فلالا نع ةحتتنلاب ءافتك ١ حيتفلاب ( خا نبااب لاّقيال ىا) علاو مالا ءايلاىلا

 هوجولا ىلع ( ىلاخ ن.اايو حنا نبااب لاق لب ) اضيا حتفلاب ( لاخ نبااي)لاَشإل
 ىلا رظنلاب ) صاصتخالا اذه سبل ىا ( ال ) ءاهالب و ءاهلاب ةروك ذملا ةعبرالا

 صاصتخالا اذه نا (اضيا) ءالا ىلا فاضملا مالاو ملاىلا فاضملا (نإالا

 تب اي )ءايلاى اةفاضملا مالا تنب ءادن دنع (نولوَش مهناف ) علاو مالا ىلا رظنلاب
 تنباي) ءايلا ىلا فاضملا عملا تنب ءادن دنع (و) روك ذملا ءافتكالل حتفلاب ( ما'

 وهو اهياع سماخ هجو ةدانز عم ( هعيرالا هوجولا ىلع) اضيا حتفلاب ( مع

 اانا 1 لت زل اي الوقذ و ذه رغ نب هفلالا قدح دنع ةحيتفلاب ءافتكالا
 ( و )ى الغ لثم امهيف ( ءارأا حتفب ىمع نيا ابو ىءا نا ان) برعلا ىا (اولاتف )
 تال لع ايهش الا نإ (اهن وكس ) "ىسع نانو قعا ىااب ايضيا اولاق

 ( ةرسكلاب ءافتكآلاو ءايلا ىذحمب مع نءاايوما نبااي )اضيا اولاق (و )اهن وكسب
 (افلا ءايلا لادبإب امع نياابو اما نباايو ) ءافتك الاو فذحلاب مالغاي لثم امهيف
 (رخاهجنو ةدايز. لضيا برعلاىا « اولةو الامالغاب لثم ةحتف ةرسكلا ليدبتو
 فاضملا)ىدانملا(ىف) اذا: ناكدق ئا( ذش ) دق هنا لاخلاو ةعبرالا هوجولاهذه ىلع

 ءافتكالاو) ءايلا نعةب ولما (فللالا فذحم ) 6 مع نب اايومانب اب ) ( ملكتملا ءايىلا |
 هلع و | ريتك طفلا اذه لامعتسا نوكل ىا( لامعتسالا ةززكل ) اهلثق ( ةحتنلاب
 ىهو تالك عبرا لعج هنال ( ظفللا لوطو ) اضيا ةّيباسلا ظافلالا ىف دجوت ةلعلا
 ( لقو ) ددحو ةلك ملكتماءابؤ ىداتملا هلآ فايضلاو ؛ىدانملاو ءاذنلا,_ف رح
 وهو لعافلا ىلا فاضم رغد نزو ىلع ردصم ففاقلا حتفو ةثلثملا ءاثلا خب

 00000 افمضتلا لش نال ظفللا ادهن: ةعوضخم ةلنملا هذهو (تفجشتلا)

 ( ةحتتفاب )

 الو اك ( يضوملا نيب ان ) انه اقام ىلا رظتتالو ءانلا دس تنلآلا

 ءافتك ١فلالا فذح زاوحل طرتشي ثالثثلا للعلا هذه عاّتجا نا لصالاو هيفالا



 0 بلابل اماما مالا
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 ها ل

 هوج ولا كرا دك ا رخا هجوب رسب هجرت ءادنا زمدعلا اذا هنآلا هوح ولا 0

  5١امطع ( هلوش ) اهيلع ٌةدئازلا رخالا هوجولا ىا ( اهيلا) فنصملا ( راسثا |

 قي رطب مالاو بالا ءادنىف (اولاقىا) 6 تماايو تباايو ١لوالا هوجولا ىلع /
 هوجولا لغ اولاقا# ىا(اضنا) ساي نا سا )نان نكس ( تما )

 ءانلاوق ءاملاو تخن نم ةاشملا ( ءاملان ) قوف م اللا ( ءاتلالادا) لوالا

 سكعلا نود ةيناقوفلا اهقوفامو ةيناتحتلا ىهف كورتملاىلع لخدت ناو لادالا
 | ضعب ىىلدت اهنال ءاتلا تادبا اماو نبي رمعنلا دنع اذه ىضرلا فو ىهتنا * معزا

 ظ 200 0 بالاو | ع لم ميخفتلا ىلع عضاوملا

 |” اوم ءاملاو ثد أ[ كل ءانلا نوضوكلا لاقو ثاناتلل اهن و 1 ءاه باق فقولا

 | اهنوكل تل وطاعاو  ىهتنا ىىاايو ىبااي عمسأ اولاق سمالا ناكر انضم

 ٠لاخ او ( اربسك و اف اولا نع ٠ ةوعتبجا و تنر تكا ءانلا, نع اطرغ
 ايف هز وكنا ةداجش | هيف (ءابلا ةكرح قفو ىلع ة>وتقم ) ةلدبملا (ءانلانوكا

 ١ ىا هلوَش حراشلا هردق ام هلماع عم ر ,دق٠ لال اوذو قتشملا لكلا ل 0

 ظ ءاتلا نال ءالا ةكرح > قفاو ىلع لَ امناو ءايلاب ءاتلا لا اب اضن تهاانو تبالي اولاق

 ميملاو هاا عاش ىاابو ىناا 5 8 تب اا لحاف هحوتفملا ءانلا نم تاددبا

 | ىضتقت ءادنلا ةزثكو هماو هسال هؤادن رثكي ناسنالا نال ( مهمالكف امهئادن

 وهو ( ةروسكم ) ةلدملا ءانلا نوك: له وا) ةقحلل لادب الادعب تماو تبان
 نا ىلع ءاس اذهو ىكلدالاىه ىتلا (ءايللا) ةربكلا (ةيسانمل الامعتسا ريكا

 نك رش كاش فرخ نمااهل دبإلا# افي ءالو ةنك اسلا كيلا نو يعل
 ١ ىلع ءانبلا ىا (مضلاءاحدقو) اضيا ةفخل ةححتاف ةرسسكلا لادباف ءايلا ةيسانمل ةرمكلاب
 ىلع ءانلان ( تماايو تباايوحن) ركل و حفلا لع ءانبلا ءاحاك ( اضيا) مضل

 | ءانللا نا الا ملاوا ركلاوا حتفلا ىلع ءانبلا تاغل ثالث امهشضو اههيف مضلا

 | لقتمملا ىلع مضلا ىلع ءانإلا مث حتتفلا ىلع ءانبلا مث قبس امل رثكأ ريمكلا ىلع
 ١ فضي ملهن اكر .اكراص ءان ءانلا لدن ااذاهنال ( ةف رعملادرفملا) ىدانلا ( ىرجي هنا رجال )
 0 لا "ديالا ضلال 5 ةفرعلا دا رغملا ىدال اق 2

 قب رطا م الاو بالا ءادن 00 يرملا ىا (اوأق) ( و3 ةلدب ثنا نأ

 نا ىلا ةراشا هيف ( ءاتلادعب ) فلالا قاحلاب ىا « فلالاب ل ( اما ايواّسااي ) رخآ
 ءادن ىف اولاق ىذا ءايلاب ءاتلا لاهاي حراشلالوق وهو ردقم ىلع فطع فلالاب هلوق

 قاملآ/ انما اناو اسااي اولاق ا تئلالابو ءالا لادا تماايو تبالي مالاو بألا
 لا 107200901317011 106-2:0055 اس ماتت



 ىلع ضن ( فقولا ةلا- ىف ىا ) « افقو ) (اهلك) ةعبرالا ( هوجولا هذهىف)

 برعلا ىا )4 اولاقو ل لصولا ىلع اللد اهمدعو عطقلا ىلع اليلد ءاهلادوجو |

 قاب ىف اك امهبف اد رطم اسابق ىنعي ( ملكتملا ءاي ىلا فيضا ام) قاك يا(ئاشأالا

٠١ 

 لب ) هان رسفام ىلا ةراشاو ىدانمل ةفد كلذك هلوقو ملكتملا ءاي ىلا فاض ىا (
 (ريجتاو ملكتملا ءاي ىلا ةفاضالا هباع ىلغإ) ىذلا ىدانملاف ىا ( اهف ) ناعم

 ةريغملا ءابلا ىلع ) ةبلغلاو ( ةرهشلا لدتل ) ةفاضالا كلّس ىا ( اهب ) ىدانلا (

 هجولا ىف افلا (باقلا وا) لوالا هجولاىف ( فذحلاب ) ريغ نم لوعفم مسا
 ءافتك الاو ىذحلاب ( ”ودعاي ) اهن وكسوا ءايلاتفب ى”ودعاي ىف ( لاَغ الف ) ىناثلا

 لاق نا سن ىلب افلا ءانلا بلقو ةحتتق ةرسكلا ليدش (١”ودعايو ) ةرسكلاب
 ملكتملا ءاي ىلا هتفاضا نهتشت لو بلغت ل ةودعلا نال ناكسالا واحتفلاب ىةودعاي

 دقو ابلاغ هن لا ه "ودع تيضيال صختلا نال ١ ( ا روت لا
 راشعاب ءاج لعاف ( مالغاي ) ءانلا ىلا هتفاضا هيلع ىلغ ىذلا ( ىدامملاف

 ميملا حتفب ىا ( حتفلاب ) لكلا ) 1١نوكت ةحتفلا نال ( فلالا نع ةحتفلاب فتك
 ةزكل اذاش ناك امآو امهن» :دلاؤتلا ةسالمل فذحلاب ةريغملا فلالا ىلع اللد

 ليلد الب أريغم ءايلا نوكمف ءابلا نود فلالا ىلع البلد نوكت ةحتفلا نالو رينغتلا

 عاتجال مالغايذشا5 اذاش سيلف اشاي ىف ىناي حتف اماو فيفختتلا لوصحل زاح امئاو

 زوج هنا اك « ءاهلاب ز) ( ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا نوكي )6 و زن نيئابلا
 آلآ دك نوكتف رالقلا لوكس الغنم ءانيلاب ل وق لمح دقو ءاهرزتشي_ نوكم نأ

 تاع املا, نوكي نا:ى وألا و لبقو ةيسالا ةلملا لع ةفوطعم' ةئمسالا |11

 مالكنم سبل زاوملاو رهشا زاوحلا زيح ىف نوكيف ءاهلابو ءاهالب ىا فوذحم
 حراشلاهركذام ىلوالاوىلوا زاوحلا زيحىف ءاهلاب هلوق عوق و نوكي ىتح فنصملا

 ( هيمالغايو ) حتفلاب ( هيمالغاي ) فقولا لاح ( لوقت ) فاضملا رابتعاب هيف رظلا
 فذحلاو حيتفلاب همالغايو بلقلاب ( هامالغايو ) ىفذحلاب ( همالغايو ) ناكسالاب
 لضوت هوجولا هذه تناك اذا ىنعي ( لصولاو فقؤلا ناب اقرف ) اذاش ناكناو

 نايف كيلا ىو اهدعب امع عطقت تناك اذاو ءاهلاب ىتوي ال ةلداف الب اهدعبام ىلا

 ىالغاي ىف ةروك ذملا ( ةعبرالا هوجولا ىلع ) ءانب « ىما ايو ىباي ر) ملكتملا ءاي ا

 اهبلقو اهطاقساو اهناكساو ءابلا حتف نم ملكتملا هايل ا, فاصملا ىلا

 هجوأ ةينامكأ امهنم لكفف نوكيف فقولا يف ءاهلا عمو لصولا ىف ءاه الب افلا
 ةفص دعب هوجو ةفص (ةدئاز ) رخآ ثنؤم ىرخا عمج (رخا هوجو عم )
 لامعتسا ةزثكل ) ةيناعلا هوجولا ىلعلب ةعبرالا وجولا ىلع ا (اهيلع)

 (امهئادن )



 هه ل.
 لاح اهنف لصالا دحاو فرح ىلع تْعْضَو ةلل لك نال لصالا وهو ءانلا
 رظنلاو لصالا هنال دارفالا لاحم ارابتعااضيا اهمكرت لاحو ةكرحلا اهدارفا

 ىلعهيوخا لقثو هتف حيتفلا ةكركا ىف لصالاو نك اسلاب ءادتسالا مزلي الثل هل
 ءايلل ريمضلاو ءايلا حتف ىلع ثفطع (اهنوكس )6 و دحاو فرح ىبع عضوأام
 ةفاضالاب سكرتلالقثل و نوكسلا ءانبلا ىف لصالاو ةبنم ءاملا نال لصالا هنال لبق

 «ءايلا طاقسا) (ور) اهن وكسب « ىمالغاي )) (لثم) نك اسلاب ءادتسالا مزاي الئلو
 | ةلع ( ةرسكلاب فتك 1) الدا هنوكل ءايلا حتف ىلعوا هب رقل اهن وكس ىلع فطع

 ةرسكلا نوكت ىكتلا لع وا ةرتكلا )7 ةذلوتم تناكامل ءانلا نآل ظايسالل

 ةكرح ناكاذاىنعي (ةرسسك اهلبقام ناكاذا )دلوتلا ةسانا تفذح اذا ءانلا ىلع الئلد
 (ىاتفاي وحن ع زارتخا) ءايلا ىلع ةرسكلا لدتل ةرسسك ءابلا لبق ىذلا فرحلا
 هنسرقلا مدعل ءابلا ىذخن اتفاي لاه آل ذا اهفدح الب ءابلا حته ىاصعايو

 وهاك ةرسك اهلبق ام ناك اذا هلوق نيك اسلا عاّتجا مزلي الل اضيا اهناكساب الو
 ىلع ىاتفاب لث» ىف ءايلا ناكسا زوجال هنال اضيا ىناثلل طرش ثلاثل طرش

 لاقنامىلا ملكملا ءاي ىلا هب ق-لملاوا حيحصلا مسالا فيضا اذاو هلوق ىف قااسام ظ

 ( لثم ) ثالثلا روضلا ىف ةحوتفم ءابلاو لاق نا ىلاو تن فلا هرخا ىف ناكناف 1

 ( افلا ) ءايلا بلق ىا ( اهباق )( و الءايلا فذحو ميملا رسكب '6 مالغاي ]ل
 ( لثم ) لماتلاب فرعي اهن وكس ىلعال ءابلا حتتف ىلعوا ءابلا طاقسا ىلع فطع |

 | ميملا رسكيب ىالغاي هلصا نال لوالا مسقلا ىلَع عرفتم اذه فلالاب  امالغاي )

 || ىنعا ( ناهجولا ناذهو ) افلا ءايلا بلقو ميملا حتفب فخف ءايا حتفو

 ١ ناعقف نالوالا ناهجولا اماو ( ءادنلا ىفاملاغ ناعس )افلا اهلقو'ءاملا طاقسا

 | لحو ( عضوم ءادنلان ال ) لصا امهنم دحاو لكن ال ةيوسلا ىلع هريغو ءادنلاىف

 [1(م رغب طقق ءادنا نال ءادتلاب ىدإ وصفت نال ىا (درصتملانآل فرخلا)
 ٠ ظ ةعرسب ءادنلا نم ) صالملاو ( غارفلا ) ملكتملا ( دصقف ) ءادسللا ريغ ىا

 | ( دوصقملا ) وهام ( ىلاهجوتيو ) ءادنلانم ىا ( هنم ) ملكتملا ( صلختيل
 ظ فخف) ءادنلا ىلع ىتتييامت كلذ ريغو ىهنلاومالاو ربخلاو ( مالكلا نم ) دارملاو

 | ةرمكلا ءاقباو ) نيهجوب هلوق نم لدب ( ءايلا فذح نيهجوب ىئالغاي
 | ىلع فنطع ( ءاَنلا بلقو ). تلاثلا هجولا ىف ءانلا ىلع ىا ( هيلع البلد

 | ءايلازنم فخا ةحتفلاو فلالا نال ) عبارلا هجولا ف ( افلا) ءايلا فد د

 ( فاعلا وجءاد رثكا فلالا نالو فللا بيئٍرت ىلع رشت هيف ( ةرسكلاو
 ملكمملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا ف نيعقاو ) لصولل ( اناكناو ناهجولا ناذه

 (كلذك ىدانم كف ) نيعقاؤ ناهجولا ناذه نوكيال ىا ( نامل نكل



 , مدلاو حدقلا وجهلاو اوزنغ وزغإ ازغ لثم وجهي ام نم ( هوجسهي نا ) رمع

 | اوكرتت ال لوعفم (رمع اوكرتنال ) مهل ةحيصنو ( مت ىببل اباطخ ريرج لاقف) ١

ْ 

 انرم ىدانم هركل ملا ىلعانبم لصالا ىف ديزاي ناكهنال ( و رمع نب'ديزاي )

 قالا مب نال ىا (هنال ىناثلا) مب ( ىف بصنلا نيعتو ) اعابتا حتفلا ىلع ءانبلاو

 ايننم لوالا مت نكي نأ ريد ىلع عبات ةفص (فاضم ) نب وتتلاب ( عباتاما)

 بصنيف فاضملا ىنبملا ىدانملا عباوت نم ىناثلا نوكيف حتفلا ىلع وا مخلا ىلع |

 يناثلا مت نوكيف فوذحلا وا روكذملا ىلا لااظاشم ىدانم لوالا عت نوكين نا:

 تاذل سوماقلاىف ( رم ةءوُس ف اومكنقللال ص اكل انأال ىدع 2 ماي دع تدعلا ْ

 هج م.م ل

 فقاضم عبات هنال بوضنم نءالا نال نببالا بصنل اعابنا حتفلا ىلع ىنف ةق.رعم |

 افاضم هنوكل بصنلاو مضلا ىلع ءانبلا لاوحا ثالث لوالا متىف نوكف

 ريدقت ىلع اذهو هيلا فاضملا فاضم ىلا (فاضم ) لب نيون الب (عبات وا)

 مانو ) كش الاب ن. ريدقتلا الك ىلع بصنشق نوصخملا ةفاحمل ١ معد انتمذلل أعب ان

 000 طحت ل با الو كيال مك

 ننال يلا مدمر نا دال كلا يسلاو 6-0 قالا ضزالا لاقو

 اهدحرورلاو راجل مكل وداهمسا بوصنم هلاباال لثم فلالا تايثابابا و د سنحلا

 عراض» لعفاومكنيقلي ال «هليصفت ةاسو ءآ هع فودخو نحاطلا ندع

 1| نيطاخملان ءةرابعريمضلاو د«ءاقلالا نم تل ىتلا نمةليقتلا نا 0 .رفم

 حبش وهام لكو مورا ةروس او ىلعةءوسو *مكتعقوبال ىا: ىدع مب ىو

 | من ىنل اناطخ هلةرعاشلا( ري ريل تيبلاو ) اومكتيقلب ال لعاف عفرلاب رمعو
 0 ياسو ىلا اروسملا ىا (ىمتلا ربع دارا نحو مهل ة هحعصصل و

 قوحها نا ىمششلا عاشلار مع دارا نيح 227 وكتأل ىنعي (ىنوحهي ناىلع)
 0000 ا رتل نر شل مم نع 0

 ىا ةءوس ىف) مكعقويو مكقل ٠ ناف ىاد# مكلع لف هيف اوغطتالو 9 ىلاعتهلوق |
 :ةيللاو هو ركملا نم املا( قعروباجذ( قوس كلا دس يدرك

 هبف لصالاو ةلعافملا نم ردصم ةاحاهملاو ( معايا هءاحاهم) ر 1 رجم لبق نم

 هلوعفمل بصانو هلعافل راح اهلبقام حاتفناو اهكرحتل افلا ءايلا تبلق ا ْ

 ٍلجال ىلبق نم ةديدش ةيلب و هوركم ىف رمع مكتقوبال ىنعملاو منت ىن ىلا عجارلا |

 روج وج ملكتملا ءا 21 اي ىلا رز هتفد «فاضملا) انتم كارو ىلا“ رعت

 لدي , هوجو نم لدي ( ءايلا حف ربخ (هعل راهوجو) ىدالا كلذ ىف ىا عهبف ا

 00 0 كدا داع ا ووقع 0 وا ضعبلا

 ل



 اسي رج
 ظ بك رث) لك (ىف ىا) ( ىدع من مناي لثم ىف ) هعضوم'ىف نيب

 | بيقع عقو ىا (ىلوو) ةقيقح ال (ةروص ةفرعملا درفملا ىدانملا هبف رركت
 ١ ىت آلا مكحلانا نايبو لثملاريسفت اذه (ةفاضالاب روح مسا) لصف الب (قاثلا)

 تالمعيلاديز ديزاي هلوق هنمو هلثمىفو هيف ىرجم لب بيكرتلا اذهب اصوصخم سيل
 بك رتلا اذه لثم ىف لوالا مسالا ف كل زاح ىا كل زاجن قلعتم (لوالا3)

 هنوكل ( بصنلاو ) ةفرعم ادرف. ىدانم هنوكل مضلا ىلع ءانبلا ىا 6 مخلا )ب
 (ىناثلاف) كل زاح (و) روك ذملاوأ قوذحلا ”ىدع ىلا اما افاضم ىدانم

 مسا نيتلمهملا نيسلا نوكسو ءاخلا حتفن ( بس بصنلا ) ىناثلا مسالا ىا

 زاوج نع هتناف بصنلا ىناثلا مسالا ىف كلزاح و ىنعي هنا ىنعمب لاعفالا ءامسا نم

 زاوج نع هتناف كلذك ىمالا ناكنا ىا طرش باوج ءافلا وا زجل هناف هيف مضلا

1 

 اما ) راخ الا ىلع ءاشنالا فطع نم ناك ناو فطعلل ءافلا لوالا ىو هِبف ملا

 ( ىدانم هنالف لوالا) مسالا ( ىف ) ملا ىلع ءانلا زاوج اما ىا ( مضلا

 ( هفرعم ) ههمشالو فاض« سل هنآل ( درفم ) هياع ءادنلا قرح لوخدل

 (اماو) هب عفر ام ىلع ىس نا قش (صهاظلا وه 5١ هدعب وا ءادنلا لق اما

 | (روك ذملا)نيونتلاب ( ىدع ىلا فاضم ىدانم هنا ىلع ىنش) هيف ( بصتلا ) زاوج
 ىدانملا نا ص امل بصنس نا هَقُخ قاّصم ىدانم هنا ىلع ىنم ىنعي ىدع ةقص

 ( ىلفل دك [2) هتفع (ىناشلا) نيوتتلاب (و) بصني افاضم ناكاذا
 تناك ةيبا عا ةكرح هتكرح ىف لوالا مكح همكح بلغالا ىف ىظفللا دك انلاو
 | سيل هنا عم ىاثلا اذكف ةفاضالل نيونتلا فودحت لوال انا اًمكف ةيئانس وا
 مزلي الثث لصفلا اذه زاخ امتاو ( هيلا قاضملاو فاضملا نيب لصاف ) فاضي

 زاحو مضلا ىلع ءان الو هنع ضوعم نون الو هيلا فاضم الب ىناشلا ءاَش
 ١ ىناثلا راص هظفل ريرغت الب هظفلب لوالا ررك امل هنال ةعسلا ىف امهنيب هب لصفلا

 | هيوببس بهذم) لمعلا (كلذو )ربركت الب :ىدع ميتاي لاق هن اكف لوالاوه هنأك
 (روك ذملا ةسرش) ةفص ( فوذحلا) نيوتلاب ( ىدع ىلا فاضم ) هنا ىلع (وا
 قحاللا نال قحاللا نود قئاسلا فذدحم نا“ عئاشلا نال ىناثلا تكرتلا ىف

 لوالا هيودس راتخا امثاو ( دريل بهدم ) الفحلا ( كلذو ) قباسلل رسفم

 نيب ىهاظلا لصفلا نع ازازتحا ىتاثلا دريلاو ىفذحخلا باكترا نع ازارتحا

 ( حتفلا زاحا ّىناريسلاو ) اهيلوم وه ةهجو لكلو هيلا فاضملاو قاضملا

 | لامحالا صحم هدر ىلإ :راثمإ ملا ناكو- ( بصتا ناكم) :لدالا]ق
 | ( ”ىدع م مضلاب مناي لصالاىف )لوالا ( نوكي نا ىلع ) ءانب بصنلاو مضلاف

 | كلوق (ىف م ىتاثلا بصنل اءاينا ) حتفلا ىلع ىنبف ىنعي ( حتفف ) هيف بصنلاب
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 ١ (ةزمهلا نعاضوع) سانلا ىف ىا ( هيف ماللا تناكن او ) ناسنا عمج ( سائلااماو «

 لعفف سانالا راصف ماللاب فرع مث ( نانا هلصا نال ) اليلقالا هيف ناعمتجال هنال ١
 ١ (سان لاق هنال )اهنع كفنت اهنال ( ةملكلا ةمزال تسيل نكل ) هللا ىف لعفام هيف '

 سانلايو مجتلاي ) مهبلا طيسوتالب ( لاقينأ زوجالف مالكلا ةعسىف ) مالالب ( '
 نايرج ) اومكح هلوقل ليلعت ( مدعلو ) هلوق مهبملا طيسوب الا لاقل لب (

 فرع مث ىتهلصا نال ( ىتلا ) ةلك ( ىف ةدعاقلا هذه ) ىرجلا ىنعمع ردصم وهو
 ل 0 لاغال آل  ةمزال ماللاو تال دوما نم ةلكيهو ىلا وانضف اللاب

 تناو * ىو تن ىتلااي كلجا نم * هلوق ىف) كلوصؤم مسا ىتلاو ةراشا مسا ى ْ

 نم تكله ىا ىوذحم لعفب قلعتم كلجا نم ىف راحلاو ( ىنع لسولاب ةلبخ .
 ءادنلا نال هراهتشاو هب ملعلا ىداملا| انهه فذح لبق ىتلااي فاكلا ريثكي كلخا '

 عم لوصوملاو د>ا عامس نع هتافخالوا كلجا نم هلو اهبطاخ هنا عم ةبيبح ١

 اا ل ل تلا لئلا و يلماي لاق هناكف ابهلةقد هتلص
 كيلا هتايمو هتب ذجو ىلق تققر ىا تحن نم ةءانثملا ءايلا دن دشتب من نم ثنؤملل

 ىا لصولاب تميت لعاف نم لاح ةلمجاو هربخ ةليخو ًادتبم لاحلل تناو ىف واولاو
 هانعم ةىلا ءاقللاو لاصولاب ةلمح كنا لاخلاو ىا "ىلا ىا ىتع ءاقللاو لصولاب

 بدجو مسالم | تلق كنا ئإو قشع تهجزا م دش كالاه نم هسرافلاب

 نعاضوع تسل ) ىتلامال ىا (اهمالنال) نمل صو رد ىليخوت الاحو ىدرك (
 ىا ( ةملكلا ةمزال )ماللا ( تناكناو ) هيلع ىه تلخ د امع ىا( فوذحت )ف رح

 لوق ىلع ىا ( هيلع اومكحب )انلق امل ىت مالكلا ةعسىف لاّقبال ثيح ىتلا ةملكل
 راك اقل ه2 ناوطاو اذاش نوكي ىضاقلا تلاحام نال (ذوذشلاب ) ىعاشلا

 انف ) ىعاشلا لوقىف ىا ( هلوق ىف ) اومكح هلوشب قلعتم ( نامالغلا ىنو ) هلوق ىف
 | بيجاو نامالغلا ةفص هتلص عم وهو لوصوملا ةلصآرف ةينأث'(١<رف ناذللا نامالغلا
 | ْنآل رارفلا ةسرش نامالغلا اهيا اهيف هريده راصتخالل طيس وتلا فذحم

 . رش ىنانسكتناأمايا ) هرخآ اناغ ناكناو هيبنتلا ىلا جاتحي د<رمتملا رافلا "١ ( ىفو

 | امهيلك) موزللاو ضيوعتلا ( نبرمالا ءافتنال ) "رشق اةعتنا مايا ةياور

 صضاظلاو ليضفت مسا ةلمهملا لادلاب ( دشا ) لوقلا اذه ناب ىا ( هناب نكح
 ذوذشلا نماوشيملو ةدشلا نم دشا ةغيص ليضفتلا ف اولسوت مهن اك ةمحعملا لاذلاب

 لولا اده فعل زي ( اذودش ( ليضفت ميا اهنم ىدالو بودعلا نم هن الأ 2

 كل زاحو ىا) « كلو هيف موزللا دوجول طقف هيف ضيوعتلا ءافننال اذودش (
 نال باطخلا اذه هل حاصي نمل ٍباطخ بوجولل ىلع زاوحلل رعشم ماللا نال
 | انههو اهمعت هلحاصي نمت نيعم ريغل نوكي دقو نيل نوكي نا باطخلا لصا

 ( كلذك ) :



 سها م. و

 قلطم لوعفم ( ءانب ) هللاظفل الا ثالثلا طئاسولا ىدحاب لبق ماللاب فرعملا

 فرح غاّمجا زيوجن ةدعاقىلع ) ءانب لوقلا اذه ىنب ئا ازاوج فوذحم لعفل
 اعمتجا اذاف دحازو ظفاىف (ني سما عامجا ) ةدعاقلا كلت: ىا ( ىهو ماللاعم ءادنلا

 نوك ) نيرمالا دحا ىا (امهدحا ) طيسوت ريغ نم ماللاب فرعملا ءادن زوسجم
 ماللا نيب عمجم الف هيلع ىه تلخد امه ( فوذحم ) فرح ( نع اضوع ماللا
 ىا ( ةملكلل اهموزل )نب. مالا ىناث ىا (امه-اثو ) اليلق الا هنع ض وعام ناب و

 ١ © للاب ١ اهنع كفنتال ثيحح ماللاب ةيملعلاب اهيلعىه تلخد ىتلاةملكلا ماللا موزل
 , حتف لثم هلأي هلأ نم لاعف نزو ىلع هلآ هلصاو ماللاب افرعم ( هلالا هلصا نال )
 نيب ام ىلع هلاىف ىمىتلا ةيلصالا ( ةزمهلا تفذح) هلالا راصف ماللاب فرع مث حتف
 ىه تبانو ةفوذحلا ةزمهلا نع ىا:(اهنع ماللا تض“وعو ) فرصلا مع ىف

 ثيحب ىبصالا ىفرملا نع اهتباينلو ةيملعلل ( ةملكلا ) ماللا ( تمزاو ) اهبانم |
 ( هال ) ةيرعش ةرورضالب ىنعي ( مالكلا ةعس ىف لاش الف ) ةملكلا نع كفسال

 ةرو رضى ىنعي اهريغؤ لا دقو ,ض وعما عم ضوعلا ىفدح زوجالهنال مالالب

 لاوط لثم .ريك ىنمم تفيفختلاو فاكلا مضب راكلا هحال؛اهعمسي وحن رعشللا ١
 امهنأ سمالال وانمناذسالل ةزمهلاعطق هللاايف رتكآلاو ىخرلا فود ليوطو

 عما عامجا ركّتسيال ىتح ةملكلا ءزك اراضو لصالاىف هيلع اناكامع احرخأ
 (رخا عضومىف)ءوزللاو ضيوعتلا(نامالان اذه عمتج ل املو) مالكلا مت ع ماللا ٠

 ٠١ كلذب مسالا اذه ) لعافلل ءانبلاب (صتخا) اهعامجاب هلالا ظفل صتخا لب

 فرح عامجا زاوج ىا زاوحلا كلذلعجىا روصتملا ىلعةلخاد ءابلا ( زاوحلا
 فرح لخدب مل ىنعي ىلاعت هللا مساب ىا مسالا كلذب اصتخم ماللا عم ءادنلا
 ( لاق ) روكذملا صءالل ىا ( اذهلو ) هللا ةظفل الا ماللا هام ةلمح نم ءادنلا

 ىا ةيفاعلاو ةبقاعلا لثم لعافلا مسا نزو ىلع ردصم هو 6 ةصاخ ) فنضملا

 ,هسنتلا اهاظفلو ددعتلا مزلّتس ايا نال انه طيسوتلا عاتتمال اصوصخ صخ

 نوكي نا نع لاعتموهو ةيسملا ةراشالل عوضوم اذو امهنع مزنم ىلاعت لاو

 ءادنلا باب ىف هللا ةظفلل ماكحا ةثالث ىلا ةراشا ةصاخ هلوقو ايندلا ىف اسوسحم

 | ءادنلا باسرب صتخم عطقلاو لصو ةزمه عضاوملا راس قى اهنال هنزمه عطق

 اعامس اهريغب ىدانسال ىلاعت هنال ءادتلا فو رخ نيب نم اي ةملكب هتاذ صاصتخاو

 | انيَش ةيملعلاب فيرعتلا نعم لالحمضال اذهوا ”ىا نم مهبملا طسوتالب هؤادنو

 ١ تناكناو ) ضيوعتل الماللا هيفامت اهريغو تيبلاو ( قعصلاو مجنلا لثم اماو)
 | قعصو م2 مالكلا ةعسف لام الفةملكلا نع كفنتال ثيحب ( هيف ةمزال ماللا)

 | هيلع ىف تاخد امع ( فوذحم) فرح (نعاضوع ) هيف ماللا ( تسيل نكل )

 44 ا

 ا
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 لوالا ىا فوذح ًادتبم ربخ هنا ىلع عفرلاوا نيهجولا نم لدب رجلاب ( عفرلا::
 عقاولا سنجلا مساىنعي ( الثم لجرلا ىا) 6هنالاب لقاعلا ديزايف (صاكبصنلاو)
 قاكطئاسو امهنبامو « ءادنلاب اذ ىلصالا ( دوصقملا وه إ اذهلوا ”ىال ةفص
 هقحو لاسم ىداع» لب ءادنلاب دوصقم هنا ىلع اهيش '(هعفر اومزتلاو ) لدنلا

 ةقفاوم ) عفرلا ىهو ( ةيبازرعالا هتك رح نوكتل ) عفرف هب عفريإم ىلع ءانبلا
 درفملا ( ىداننملا ةمالع ىه ىتلا ) ةمضلا ىهو ( ةئانلا ) هتك رحل ىنا ( ةكرحلا

 ايرعم هنوك دنعو ةفرعم ادرفم هنوكل مضلا ىلع ىنبب اينبم ناكاذا هنال ةفرعملا
 نكت هلوق ىلع فطع (لدتف ) ملل اقفاوم عفرلا نوكي اعوف سم ناكاذا
 دوصقملا وه هنا ىلع) ةانلا هتكرخل ةقفاوملا ةسارععالا هتكرح لدتف ىا
 نسلف في رظلا دءزاي كلوق ىف فيرظلا اماو طقف لئاسو هل قامو (ءادلاب

 ادلو حاضيالل تلج ةفصلاو طقفق ديز وه هيدوصقملا لب ءادنااب دوصقم

 هلوق ىا (اذهو ) بصلاو عفرلا نيهجولا هيف اوز وج لب همقر اومزتلب م
 ىتتسملاةل زنك ) ىدانملا ةراغثالا مساوا ىذاتلا 2 ةفم زا لخلا عفر اومزتلاو
 ظ ( ادهلو ) درفملا مهلا ىلع ىئنملا ( ىدانللا هفد ىف نيهجولا زاوج ةدعاق نم

 زإوج ناب ىف ىا ( كانه ) فضملا ( رك ذي م) ىنتسملا ةلزنمب اذه نوكل ىا
 !فداسملا ( مهبملا مسالا ةفص جرح ) اظفل ىا (ام ) درفملا هفصيىف ناهجولا |

 لحاط قلبنا مه راشالا مساو ىا نانا مهبملا مسالاو ( ةدعاقلا كلت نع)

 «فنصملا لوش نا ىتبنيف مهبملا ريغ مومضملا ىدامللا عباوت لاق ثيح لصفملا

 ثحبلا ةدايزل هرخاو هرك ذيمل هنا الا مهملا مسالا ريغ ىنّملا ىداملا عباوتو اضيا

 ناك اذا ىا لوالا ٍناؤحلا ىلع دراو لاؤس نع باوج اذه ( هعباوتو إ هنف

 هعناوت ىف زوج نا هيف هجولاف مضلا ىلع ىنملا ىدان كن اكءادتاب دوصقملا وه
 فطع رجلاب ) بصنلاو عقرلا نم مضلا ىلع ىنيملا ىدانملا عباوت ىف زاحام ةدرفملا

 عباوت عفر )اضيا ( اومرلاو ىا ) هيلا فاضم وه ىذلا ( لجرلا ) هلوق (ىلع
 نكيملاذاهعإاون عفر مزتلا 5ك (ةدرفموا) عباوتلا كلت تناك(ةفاضم) الثم (لجرلا
 لجرلا ) اذه ”ىاوا ( اهيا ايوحن ) لاملا وذو ملاعلا لج رلا ىنءاح وحن اتاطم ىدانم

 ريغأل عفرلا بجاولاف ( لام اوذ لجرلا )اذه :ىاايوا اذهاي وا ( اهياايو في رظلا

 برعملاو دحاو( برعم إل ( ىدانم ) ( عباوت ) عباوتلا اذه نال ىا « اهنال
 لباقاطم سيل ةدرفملا عباوتلا ف (:نيهجولا زاوجو ) عفرلا الا هلسيلو هالحال

 نيلحم هلال ةدرفم تناكاذا مضلا ىلع ( ىنملا ىدانملا عباوت ىف نوكي امتا)
 فذحلا بجاو لعفل ةيلوعفملا ىلع بصنلا ىناثلاو مضلا ىلع ءانلا:اهدحا

 ىدوت اذاو هلوق نم ءاتتسالا ةلزنع اذه برعلا# اولاقو )) هلصغت قيسدقو
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 . فيفخم ىضتم هلامعتسا رثك اذا ءىثلا نال.( فيفختلل ةسانم ) هنم لامعتسالا
 همضلا نم هفيفخ اهنال ةحتفلا ىلا هتمض ليد ىنعي ( ةحتفلاب هوفف>ف ) ظافلالا

 هتك رح ةجتفلا نوكل كلذ لهسو ةَحتقلاب اظفل هوففخف ىضرلا ىو هبابوجو

 مسالا لوعفملل ءاننلاب ب ىدوت اذاو ) * ىهتنا طقفنبا!فلافدحلاطخو ةيلصالا |

 اذه هؤادندصقاذاىا ( هؤادن ديرا اذا ىا) في رعتلامالب ىا « ماللاب فرعملا إل

 نال بدسلا ماقُم سسملا ةماقالسق نموا سلا :ةدآراو بسملا وك ذ ليف نك

 ( ازرح ) هريغ اذك و ىلجرلا اهيا ىاوا انهواايا لاه ال هنال اهريغ نود ةفوذحم

 رخ الاو ءادللا فرح اهدحا ( فير عتلا ىتلا عامجا نع ) طيسوتب هالوعفم
 ىف نوكيف اهدحا عيضيف امهنيب (ةلصاف الب ) دحاو لحم ىف فيرعتلا فرح

 ماللاو ءادنلا ف رح نيب لصفلا اودصقال مهن ال ىضرلا فو #ةسافالب فرخمالكلا |

 ةلالدلا ف عضولاب احاتحم هنبعم ةيهام ىلع لاد ريغ امهبم اهنا اوبلط ءىشب |

 هجايتحا ةدشل مهبملا مسالا اذه ىلع ىهاظلايف ءادنلا مّن رخا *ىث ىلا اهيلع
 ايا ةروك ذملا ةفصلاب فصتملا مسالا اودجوف ماللاوذ وه ىذلا هصصخم ىلا

 ىلا * ةراشآلا مساو لجر ىاوخت ةصخم ذأ ةفاض الا نع هعطق لرش

 ىاايو ) ةروك ذملا ةلعلل امهنبب ( اذه ظيسوَس ) ( لجرلا اذهايو ) همالك انه

 ةدايز عملا اذهىقو (اعم) امهنيب اذهو ىا ( نيىمالا طيسوتب ) ( لجرلا اذه

 ءادنلاب ادوصقم نا اهبانا اذهو اهيا ناب قرفلاو عامجالاب هئلاثلاو

 ماومزتلاو لاهيا مدق اذهلف ن: ص الا لمتح اذه وهلاصلاخ و طس وتالاضحمتم الصا
 رف مضلأ ىلع ىنيملا ىداضلل ةفص 0 اذا هنآ ىهو» ردقم لاوتتم تاوج هناك

 نم قبسامل وهو في رظلا ديزاي ىف زاح م" بصنلاو عفرلا ناهجولا هبف زحيإ
 ليقو سانلاو موقلاكىنعملاعومجم ظفللا درفمهنال(برعلاىنعي ) ةرمتسملا ةدعاقلا
 اذهلوا ىالهفص عقاولا سنجلا مسا ىل'( الثم ) راو ةاحلا روهمح ىنعي
 نيهجولا زاوج اهق>) ناك( و ) مومضملا ىدانملل (ةفد) مسالا كلذ (ناكناو)

 ءدارفنالاب ناتثثا انالث طئاسولا نوكتف في رعت دب زع ءادنلاب دوصقملا ىلا قيوشتلا

١ 

 | قوذحم لعفا ( هبالوعفم هنوكل ةياصالا) ىدانملا ةكرح ىا ( هتك رح ىه ىتلا)

 | متدرا اذا ىا#ةولصلاىلا مت اذا ىلاعت هلوق لثم برسم ءادنلاو ببس ةدارالا

 | مالكلا اذه نا الثم هلوق نم دارملا هبادن دنع ( الثم ) © لبق ) ةالصلا ىلا مايقلا
 |. ايو ىتلا اهيا لثم ( لجرلا اهيااي ال صيصختلاال ليثقلا ليبس ىلع روك ذم

 ظ اي هم ىتلا ( ءادا فزح نيب هيبنتلا ءاهعم ىاطسوتس ) كلذ ريغعو ساتااهيا

 ' لصااهن الايةملكب صتخ مكحلا اذهو لحرلا وه ىذلا ( ماللاب فرعملا ىدانملاو )

 | نوكتؤ ةثاغتسالاو ةصاخ ةبدنلا ىف لمعتست اهنا ىرالأ اهنف عسوتيف بابلا اذهىف

 7 اريرغ 5

 ل ل / 3 .٠
 اىإ 3

4 
 9. ل

 أم



 ل

 مضلا ىلع ىنبملا ىداخملا معلا ىا )6( معلاو ) ةاوه لوالا ظرشلا ىلا زاشاو

 اما ) حتفلا رايتخا نكمل اهدحا ىلع ىنبول ىتح واولا ىلعالو فلالا ىلعال
 انك ) قدام معلا نوكىف ىا ( هيف مالكلا نالف ىدانم ) علا نوك ىا ( هنوك

 ' (مهش املف ) واولاو فلالا ىلع ءانلا لمشي ءانلانا عم ( مضلا ىلع اينبم هنوك

 هلوق نم موهفملا ( هحنف ) ا ناس ( رابتخانم ) مهش ةلعلف ىا لوعفملل ءانبلاب
 زاوج نع ) ربخلا ململا ىا معائا امنا نم رايتخالا ةفص ( ءىنملا ) هحتف راتخ

 رخ ًالاىلع نييناخل ادحا مسج رت رايتخالان ال طورمشلا هذه تدجو اذا ( همض
 قدا ( الار دج ورالو ( نوكيال ةمضلا زاوج ناف ) قسام ىلع اهي وجت دع
 110 لو ه] طراتضم نوكتالو قادضاال ملعلا ناف ( مضلا ىلع ىبملا )

 ١ ملا زاوج نيعتف بحب لب هحتف راتحال فلالابو  حتفاال ماللاب ثاغتسملاو
 ١ مغلا زاوج نيب حتفلا رايتخاف مض هدح ىلع عملا ىف الو ىنثملاف نوكيالو ريغال

 نبالا نوك لاح 4 نبإب إل معلا ةفص « فوصوملا إل هلوغب ىناثلا ىلاو ريغال
 ةئيهريغت ريغنم ءانلاب ىا ( اهباقوحلم ) هنوك لاح ( وا ءانتلانع ادرحم )
 ١ اهانمو هاو نبا رغصم اضنا نسلاو و نع تل دنهاب ف حتفلا روج ال ذيل قالا

 الا لل (هنبآ عا ) ةزكلا مدعل كالا ادهف امهنكح قف امُهعومُحو
 | نيب ) ةلصافو ( ةطساو للخ الب ) هلوَس ثلاثلا ىلاو ورمعن ديزايو ورمع ةنا

 ' ةفصلا نال ( مهفلا ىلا ردانلا وه 5 )اذلثم م( هفوصومو ) ةنسالاوا ( نبالا
 | ىا ( هنع جرخبف ) امهنيب لصف عّش نا عتتما ىنعملاف ادحنا امل فوصوملاو |

 ىلع المح بصنلاوا عقررلاب ( فيرظلا ديزاي ) كلوق ( لشم ) مكحلا اذهنع
 , هلثمىف ىدانملا حتشبال هناف فاضم عبات هنال بصتلاب ( ورع نبا) ىنعملاوا ظفللا |
 ِهِلِوُش عبارلا ىلاو فيفختلل ةيضئقم ىهو لامعتسالا ةرثك مدعل مضلا ىلع ىنبب لب ْ

 افاضم نا ىلا ريشي ( افاض٠) ةسالاوا ( نبالا كلذ نوك لاح ىا) « افاضم )

 نك ذملل نيملع نيملعلاالكن اك ءاوس « رخآ معىلا ) نبابهلوقف رو را نم لاح
 0000015 دم لوالا قادير. ةبادتما كب تن ٌومللاوا ور معني ديزاي لم ١

 نوكي ملع لكف ) ةعبرا ماقالاف ديز ةنبا دنهاي وحن سكملابوا دنه نيديزاي |
 مضلا ىلع ءانبلا ىا ( مضلا هيف زوج ) تافصلا هذهب افوصوم ىا ( كلذك |

 ةلثمالاك الوا دمحم نب دمحاي وح فوصوملا ظفللا ىلع هيلا فاضملا ناكءاوس

 هب عفريامو ( هب عفرإم ىلع ةفرعملا درفملا ءاشب ةدعاقنم تفىع امل) ةقباسلا |

 (هحتف ) حجروهنوكل لوعفملل ءانبلاب « راتخي ) ( نكل ) هيلع ىنييف مضلا انهه
 لامعتسا ىنعي ( عوقو ةرثكل ) حتفلا ىلع ىنبيف ةمضلا ىلع ىدانملا كلذ حتف ىا |

 7 3|( ةركلاو ) ةعرالا ظورشلا تعي ( ثافصلا هذهل عماجلا ىدانملا )
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 مالك( هيلع ءادنلا فرح لوخدنم عنامال ) هنا لاخلا ( و ) ورمعاي ديزاي ةلزنع

 ىدانم نوكيف هيلع فوطعملا ةنيرقب ( هيف اردقم ءادنلا فرح نوكيف ) فيرعتلا
 فوطعملاو لدبلا نم ىا ( امهنم ) دحاو ( لكن وك لاح ىا )6 الطم ال القتسم
 ( لاحم ديقم ريغ ) لقتسملا ىدانملاكهنوك ىف ىا ( مكحلا اذهىف اقاطم ) هنع درخما
 ريكتلاو اهب ةهباشملاو هفاضالاو دارفالا ةعبرالا ( لاوحالاّنم ) لاح نود

 صوخصخملا ىنوطعملاو لدنلا ىا (اناكءاوس ىا) هلوَش قالطالا حراشلا رسفو
 ٍلدلاو هم لدملاوأ ( نترك وا قاضيلل نيعرايخموا نيفاضموا ندرفم)

 نيفاضموا حزرشلا ف روك ذم امهلاشمو نيدرفم فوطعملاو هياع فوطعملاو
 ىلاثلاو درفه لوالاوا نمحرلادبعو هللادسع ابو نهر لادبع هللادنعاي ل

 درفم ىناثلاو فاضم لوالاوا اضيا حرشلا ف روك دم انهلام و[ بقا فا

 نيعراضموا ابرعم عوبتملا ناكناو اينبم ىناثلا نوكف ديزو اديز هللادبعاي لثم
 هل عراضم ناثلاو درفم لوالاوا اعلاطووا اللج اعلاط دز نم اريخاب وحن هل

 نه اريخاي وحن درفف ىناشلاو هل عراضم لوالاوا حرشلا ف روك ذم امهلاثمو

 برعم عوبتملا ناكنازو ايم عباتلا نوكف وارمع ديزنم اريخابو ورمعو ديزي

 مالغوا ةأسما مالغو لجر مالغاي لثم نيفاضموا هيف روك ذم امهلاثمو نيتركتوا
 !لمشي اقلظم'هلوق نكعلاوا ههشوا | ذاطم امأ قاثلاو در فم ٌلوالاوا ةآرسأ

 | قوكينا ماقم غانا نوكل ماقملل ال ءانم اهضعن نكي ناو ماسقالا هذه

 | لكلا لدب وهو ( رشب ديزاي لثم ) لدبلا ةلثماق ىا ( لدبلاف ) اينبم عوبتملا
 | طلغلا لد نوكيالاو دحاو نصخسشل نيمسا رمشاو ديز 00 ريدقت ل

 ؛ اضيا نوكيف ( و رمعاخا ديزايو ) هنم لدبملا ىناك ىنبف ادرفم لدبلا نوكل لاثم
 هل عراضملل لاثم ( النج اعلاط ديزايو ) بضنف فاتصل كاش لكلا لدب

 لَدب اَضيا وهو :ةركلل لاثم ( انا راحل ر ييزايو )ايضا لكلا لي وهو
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 لاثم لك ليدى اخبر صام لكلا لال | 1ك ةلثمالا ءدهو قاسام لع نسخ وا
 | قوطغملا ةلشا ىنعي ( فوطعملاو ).اهنم ةدافتسم ةثالثلا ماسقالا ةلثماو
 اعلاطو ديزايو ورمع اخاو دزايو ) امهيف ءانبلا و, مضلاب ( ورمعو ديزاي لثم )
 ةلكاشملا د رمل هللا جتحما ناو اضيا انهه هفدو ( اخلاص الجرو ديزايو المج

 عباتلا لاوحا ناس نم غرف املو 4 لدلا ىف طرتشيام طرتشيال فطعلاىف نال

 ةعبرا طورش هل نكلو هحتف رايتخانم عوبتملا لاوحا ضعب ناسف عرش
 نوكيناو هبالصتمنب الا نوكيناو نبابافوصوم نوك«ناو املع ىدانملا نوكينا
 ىدانملا تف راتخم اهرساب طورشلا هذه تدجو اذاو را لع ىلا افاضم نءالا
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 000000 11 دبش وا ةظفللا وا ة ب ١ ةفاضالاب افاضم ناكاذا ىدانتملا ||

 اهسفنب ( ىدانم) تناكاذا ىنغي ( تعقو اذا ) ةيقيقحاةفاضالابةفاضملا عباوتلا نال
 بصتلا نال ( ىلوا عباوت ) تناكاذا ىا (تعقو اذا اهبصنق ) قبسامل( بصنمن)
 فرحو (اهرشاسال ءادنلا فرح نال )و هنم عنامالو هعباونو ىدانألا ىف لصا

 بصتلا ىدانلاىف لصالاو اهبف لصالا وهام ىلع ةيقاب نوكت اهلخ ده ملاذا ءادتلا ١

 سس ةاوايو بصللاب ( مهلك م يمان, لثم ) !وجاو فوذح لعفل هب الوعفم هنوكل

 دانلا مي رك ديزايو رصملا عراصم ديزايو ( للملا اذ دب زيرو دكا الار

 0_1 ناسلا بطعق ) هللادبع ديز زايو ( هللادعألا لجرايو ةقصلا ىف ) .

 (ةيقبقملا ةفاضالاب افاضم ) هنوك لاح ( هيلعاي لوخد عنتملا فرحت ىفوطعملا
 | نالإو اقلطم تف نعتلا نع هذ ري طرشي ةقفملا ةفاشالا 00 |

 هنع دب رحتلا نا اناقامل ( ةقيقحلا ةفاضالاب فاضملا ىلع اهل وخد عنتعي مالل

 ةثالثلا ماسقالا ىف لثم اك حراشلا لثع مل اذلو لاثم هل دجوب الف هيف طرش

 ال000( 5 در لديواةفس عقرلاب ( ام قوطمملاو ل هعاوناب6 لخلاو)
 ةفص ةلوصوم ام نا ىلا ةراشا هبف ( لِ نم ركذ ىذلا فوطعملا ريغ ىا)

 اذه لبق نم ىف 5١ يذلا فوطعملا ىا 09 ماقملا هئبرق ردقم فوصومل

 اذه ىا ( هريغف ) في رعتلا مالاب ف رعملا ف وطعملا ىنعي (هيلعاي ل وخ د عنتملا)_فوطعملا
 ىذلا ىوطعملا ىنعي (هيلع اي لوخد عنتمتاأل ىذلا قفوطعملا ) ود ىوطعملا
 ليي ىلا اثرت ال1 لثم هف زعم ناك و مين رعتلا قرح نع ادور ناك

 ناث ًادتم ( همكح ال و هيلع فوطعموطعملاو ًادتملدلاو هلوقةأ ماو لجر
 ىا) حراشلا لاق اذلو نيفوطعملا نم دحاو لكوىلا عجرب همكح ىف ريمضلاو

 ىدانملا مكح ىا ( ىدانملا) ( مكح ) ىاشملا فاحت (امهنه دحاو لكم كح
 هموق نم راتخاو ىاةهموق ىموف راتخاو قىلاعتهلوق لثم ضف احنا عزب تاوُصنم

 لالقتسالارسف 4 لقتسملا )ل لوالا ًادتملا ربخ هربخ عم وهو ىناثلا ًادتبملا ربخ

 (كلذو) ءادنلا فرح هيلع لخد ىذدلا ىنعي ( ءادنلا فرح هرشاب ىذلا ) هلوه

 في رعتلا ف رح نع د”رج ىذلا فوطعملاو لدبلا نم دحاو لكمكح لال نا

 وه لدبلانال )تباثو عقاو ءادنلا فرح هيلع لخد ىذلا ىداملا كح 31

 ' طاسلاو ( ةئطوتلاك) هنم لدملا ىنعي ( لوالاو رك ذلاب ) مالكلا نم ( دوصقملا
 ا لدلا لع لخاذلا ءادلا فرح ناكف لدنلا نك ذل ىا ( ةرك'ذا )
 (« صوصخلا فوطعملاو ) لقتسملا ىدانملاك اذهل لدللا راصف لدلا ىلع الخاد

 10 2 ( ةتقطاق) ةسار ( لقتسم ىداتمال افي رعتلا فرح نع درجملا ىنعي
 ا ديزاب انلوقنال ءادنلا ف رج ماقمدفطل ورح م نكي مل هناك
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 بجي مل ناو انهه هلحل اعيان نوكي نا بج ىببملا عباتو هيعبتلا همكح ناكاذاف

 ةءارقلىلوا و رمعىبا بهذم لبق قيلاو ىلوا نوكين نم لقا الف ءانبلا ضو رعل
 (دربملا ) ( سابعلا وباو) ريطلاو بصنس 6 ريطلا وهعمىب ”والابجايوإ ءارقلارثك ١
 نونلاو نيتامهملا نيسلاو ءاحلا حت ( نسحلاك © روك ذملا فوطعملا ( ناكنا )ل

 | دك انل ماللاب فرع مئاملع لصالا ف ناكمساكى ا ( نسحلا مساكىا ) هرخآىف
 !ِ كلذ نع ىا ( هنع ماللا عز زاوجىف) هنع هعزن زاح اذلو هيف فن. رعتلا ىنعم

 ١ هتايثاوماللا عزنزوجم كلذك هتايثاو نسحلا مسانع ماللا ع زنزاح مك ىنعي مسالا
 ةرلا( سنتا نط يانج نلف ساو ترس

 ا: ءارجةرخلاو ةشازجلا ءاقأ] ةنارش ىو ادقملا نا ىلا ةراخا ف( للخعا لمر
 | نأ زوجو * مظنملا دربلاكن ع نكحضي * هلوق لثم لثملا ىنمب فاكلاو طرشلا
 كلا ىلع رصتقا حراشلا نكل ليل اكن ئاكد ربما ساعلا وباف ىا ةراح نوكتا

 هيف مدنغ ذر ( هعفر رابتخاىف ) هراهتشاو ىناثلا حوضول

 | (هنع ماللا عزنب القتسم ىدانم ) روك ذملا فوطعملا لعج ىا ( هلعج ناكمال )
 ١ لوح د ريد لع هلك زاح ةلاخ لحن ٠ | نا شنق لالقتسلالا مكح هل ناكف
 هيلعءادنلا فرح لوخد نكي ملام نكمل راولاو لالا ةمضلا نم ادنى

 ىلع ناك نا هلوق ىلع فطع 4 الاو ال اعفر اباررعا تناك !ىهاظ ماللا ةطساوب
 ناو ىا)'نكعلابو انقنم فولطمملا لل 1 اتيثم هيلع فوطعملا ناكنأ ىدي هنكع
 زحن لناو ىنعي (هنع ماللا عزن زاوجىف نسحلا مساك ر وك ذملا فوطعملا نكي
 ءاللا عم الا املع رصي مل هنال ليك ١ ل دل ناكر ا

 دحالا لثم عوسالا ماياو باتكلاو تببلاو ( مجنلا لسا ىقاما كلذو
[ 
 ( قعصلاك) ةفصلا ىف اما (و) ايرْلاو سيمحلاو ءاعبرالاو ءاشثثلاو نينمثالاو أ

 ساعلا وباف ىا) ( ورمع ىباكف )ماللا مزليف ةقعاصلاهتباصاةدلمل مسا لعج ثيدح
 (هلعج عانتمال ) هدنع اراتخحم بصنلا نوك ىف ىا (بصنلا رابتخاىف ورمع ىبا لدم ظ
 هلف هنع ماللا ع زن ناكما مدعل ( القتسم ىدانم ) فوطعملا اذه لثم لعج ىا ْ

 ةيلوعفملاب مصنلا انهه هلحو هلل ةعبات نوكتنا ىنملا عياوتىف لصالاو ةيعبتلا م 0 ظ

 هلوق ( ىلع فطع ) مفرلاب ( ةفاضملاو ال راتخلاو ىلوالا وه هيلع فاععلاف ظ
 لماعلا نال دحاو لماع ىلومعم ىلع نب صا فطع لسق نم اذه ( ةدرفملا)

 ىونعملا لماعلا انهه لماعلا نوكشف هب وسس دنع فوصوملا ىف لمأعلا وه ةفصلا و ْ

 عفرلاب ( ةفاضملا هب عفرإام ىلع ىنبما ىدانلا عباوتو ىا) حراشلا لاق اذلو
 ةيظفللا ةفاضالاب فاضملا نال ةيونعملا ىا ( ةيقيقحلا ةفاضالاب ) عباوتلا ةفص

 بصني اك لوعفملل ءانبلاب ابوجو 6 بصنت ل تفرع امل ناهجولا هيف زوجي
 حس * تس دستاقن +“



 ه5 <17 قط

 بصنلا رايتخا ىلع اقفتا لب ناهجولا اهيف رئالا عباوتلا نم هريغ ىف امه
 حيجرت ةهجو فتنم ةقيقملاف ىدانم هلا | واو عفرلا حجت ةهج نال اهيف

 هبصنق ىلوا نوكي هتهج موشامو مئاق هلحلاعبات ىنملا عبات نوك وهو بصتلا .
 000 لياسلا مان اهناق فطعلا فرح وكلف فوطعملااماو قافتالاب ىلوا

 لقتسم ريغ اعبات نوكي عباوتلا نم ىفوطعملانوكلو عبات ريغ القت فوطعملا
 ( هيلعاي لوخد عنتمملا فرحب ) نييناحخلا دحا حيجرت مدعل عازتلل الح راصف

 حيجرتلا نعي رايتخالا نوكلو بضنلا ىلع عفرلا حجر. ىا « عفرلا رات ل |
 ليلا زيوجن عم ىا لوعفملاىلا فاضم ردصملا ( بصناا زيوت عم ) اذهه ىدعت

 حييجرتو نيناحلا زي وحنىف لمعتسي رايتخالا نال فوطعملا كلذ بصتلا
 00000 00 داملالع(ف رح فوطنملا نال رِخآ الازع اهدحا
 0000 ل ]ا ءادنلا ف رخآ الم فطعلا فرح ةبايل (لقتسما ١

 ىلع ىفوطعملا ( نوكي نا ىتديف) لقتسم لعاف ةقيقطاىفورمعو دبز ىنءاح كلوق
 ىلع )هؤانس ةلاخلا كلت و ىوطعملا ىلع ىا ( هيلع ةيراح ةلاح ىلع ) ىنملا ىداملا
 فوطعملاىلع ءادللاف رج لوخد ردقت ىلعىا ( هل ءادنلا قرح ةرشامم رب دقن

 ءانلا ىنعي ( اهماق» موشاموا ةمضلا ) ردقتلا كلذ ىلع ةلاخلا كلت ىا(ىهو)
 ىف كواولاوا نارمعو ديزاي وحن ىنك فلالاوا ورمعو ديزاي وحن ىفيةمضلاىلع |

 ملم هناالاىا ( ءادنلاف رحءرشابب ملا. ) هناالاىا ( نكلو ) نورمعو ديزاي وحن
 هل | نال اج ) لوح د نما اه ماللا نوكل ءادنلا فخ .هلخدي

 هيف عنامالو هيف الصا“مسالا نوكل ( ابارغا ) واولاوا فلالاوا ةمضلا ىلع ١

 الا 12 انا عوق ع روك ذملا ىوطعملا راضف (اعفر ) ةلاا كل ( تراضف) |
 ىخرلا ىفو نوثراطاو ناثراطاو ثراملاو ديزاي لثم واولاوا فلالا ىلعوا

 نب) (وروباوإ) ىهتنا لجرلااهيااب لثم ىنعم هلالقتسا ىلع اهينت ىلوا عفرلاف
 وباهفد ( مدقملا) وحنلاو ءارقلا ماما وهو ( ءىراقلا ىوحا) رصقلاب ( العلا

 روك ذملا فوطعملا ىا ( هيف رات“ ) ةيترال انامزو ارصع ( ليلخلا ىلع) ورم
 دحاو لماع ىلومعم ىلع نيلومعم فطعنم اذهو بصتلا جرب ىا « بصنا )

 عقبس امل عفرلا روكاذملافوطعملا ىف ورمعىبا زيوجت عم ىا(عفرلا زي وجت عم) لمأت
 ىذلا (ءادنلا ف رح ريدقت )روك ذملا ف وطعملا ىف ىا(هيف عنتماامل) ناشلا ىا (هناف )
 هريدقت نماعنام هنف ماللا نوكي ىا ( ماللا هطساوب ) هيلع فوطعملا ىلع الخاذ ناك
 000007 لآ ( القسم ىدانم) فوطحملاكل' ( نوكي ال )هلوخ د نم عئام هناك

 ةيعبتلا مكحهلف )ءادنلا فرح هرشابام ةكرك هتك رح لعجم نأ دعبتساف ىدانملل

 ةيلوعفملاب ( بصتلا ) انهه (هلحو ) تفرع امل ( هلحن عبات ) اقاطم ( ىبملا عباتو
 ات نسف د همم. هس 5
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 مسالا بارعال ضورعلا ثيح نم ( هبشيف ) ليصا ريغ ( ىضرع ) ةف رعملا د رفملا
 ضرع ءانبلا كلذك لماعلا ببسإ مسالل ضرع باىعالانا اك ىنعي ( برعملا)
 ىدانملا عبات ىا ( هعبات نوكي نأ زوجيف ) ةهباشملا ببسإ ةفرعملا درفملا ىدانملل .

 ىنءاح كلوقىف برعملا عبات نوكينأ زوج اك عفريف ( هظفلل اعبات ) ةفرعملا درفملا
 عفرت ىلع فططع ةلمجاو لوعفملل ءانبلاب © بصنتو ال عفريف هطفلل اعبات ملاعلا ديز

 ( ىنبملا عبو قح نال ) ةفرعملا درفملا ىدانملالحم ىا ( هلحب ىلع ) (المح)
 نكن. نا) هنيعزوا»ىداتم ناك ءاوسإف ٠ راعوا اهزال هوا: ناك ءاوسبس اًقلظم

 درفملا ىدانملا ىا (وهو ):هبف الا نسل لماعلا رثاو لالا هنال ( هلل اعبات

 هنوكب ىا ( ةيلوعفملاب لحلا بوصنم ) ىدانم هنوك نيح ىا (انهه ) ةفرعملا
 وهام ىلع لماذ لما عباتلا'ناش نم ناك اذأف ابوجو فوذحم لعفل هب الوعف»
 | هنال مضلا ىلع ءانلاب ( ميتاي وحن ) قيلالاو ىلوالا وه نوكي هعوبتم ىف لصالا

 , (نيعمحا ) مبتاي ( و ) هظفل ىلع المح عفرلاب ( نوعمحا ) لجراي لثم ءادنلاب فرعت
 اذلو ةليق مسا هنوكل ىنعملا عومجم ظفللا درفم متو هلحم ىلع الح بلا

 ىف اديز ديز ديزاي وحن(و) ىونعملا ( دك انلا ىف ) عما ةغيصب هديك أت حص
 | ناطساو * ناي ور لوق هيلعو فلل | ذنع رات وهام لع طفلا دك اللا

 المح عفرلاب © لقاعلا ديزاي لثم )) « ارصن رصن رصناي لئاقل * ارطس نراطس

 | (رصتقاو ةفضلاىف ) لحما ىلع الح بصنلاب 6 لقاعلا ) ديزاي 6 و ) ظفللا ىلع
 ' زوجام اهادعامل الاثم دروب مث يح اهل لاثم داريا ىلع ىا ( اهلاثم ىلع ) فنصملا

 ١ (رهشاو)ًالامعتساو ةدئاف (مك !اهنالإ ) ىمصالا لعد رللادك انه ناهجولا ١

 نابارعالا ىرجاف نابل فطعل الاثم نوكيا حلصي هنالو ىتأسام ىلع اهنا دعام
 | ناروك ذملا فوطعملاو لقاعلاو لقاعلا ديز ايوحن طقف هنلع فوطعملا ىلع

 لم لي وأتب ديك انلاو لقاعلاو لقاعلاو ديزاي وحن طقف فوطعملا ىلع ايرجا
  مضلا ىلع ءانبلاب ( مالغايو ) ةروكذم اهرساب ةلئمالا نوكت َدئنيش هيلغ فصولا
 ' ( ارمشب ) مالغاب (و ) هظفل ىلع المح عفرلاب ( رسشب ) ءادنلاب ةفرعم ادرفم هنوكل
 ١ ديز ايو ( ثراحلاو'ثراحلاو ديزايو ناببلا تفطعيف ) هلحت ىلع المخ بصتلاب
 ١ عتتمملا ف رحب فوطعملا ىف)#ربطلا و هعم ىب توا لابجايدإ:ىلاعت هلوق .لثم ثراحلاو
 ١ هعفر دارباىف كلذك و فللا بيتر تىلع رثن ةلثمالاهذه دار. اىف ( هيلعاي لوخد
 ١ ذاتساوهودمحانبا)(ليلخاوإ) بصنتو مف رت فللاىفلاق ثيح ايناث هصصن و الو
 | هناش ىف ةحتافلا بارعا بحاص لاق ىذلا وه ليلخلاو وحنلا ماما ( هب وبسس

 . ىلعا وهو فاشكلا ةيثاحىف في رمشلا ققحلا لاقو هلثم قلخب لو هلثم مدقتس م
 فالتخاال ثيح رصحلا هياع مدق راتخي قاعتم6 فوطعملاف )) هيوبيسنم اسك

 0 ل ال درسا
 " هته تحت دع معمل



 لك مو 1

 | حرصوا لصف ىلع فطع ( لاقن ) فوزرخلاب فطعلا وهو ديقلا ىلا ىا

 همكح ىلظنللا ديك اتلا نال) لبق (ىونمملا) ديك تلا ( ىا ) 6 ديك تلا نم )
 بصن «ءانبو ابانرعا) حتفلاب دكؤملا مكح ىا (لوالا مكح بلغالا) معالا ( ىف
 ديز ىنءاحوحت ابرعم اضيا دكؤملا نوكي ابرعم دكؤملا ناك نا ىنمي زييقلا ىلع
 "000 ا[ ا بج يحن انماطيا ١ لا ناك انس دك وما نكن او هز
 ناكام هنال امهيف مشلا ىلع ءانبلاب ( ديز بيزاي وحن ) ىتممو اظفل لوالا نيع
 )1 لق هااكف لود ركاب ام قاثلا رشا :ادنلا نفرح ناك لوالا نيعت قاثلا

 ابرعم ىظفللا دك تلا نوكي نا ةلق ىلع زوجبو ىا ( هبارعا زوجي دقو ) ديزاي
 كا رع بف قرر كاملا نم ىزسألا ضراغ ءانلاوفلضا تارعالا نال

 عفرلاو لوالا ىف مضلاب ديز ديزاي وحن هظفل ىلع المح ةيلاخاوا ةيردصملا ىلعؤا
 لوالاىف مضلاب اديز ديزاي وحن هلح ىبع المح اعفر ىلع فطع (اصن و) ىناثلا ىف

 يل ا للا بنما فورخلا نم فرخ (ناكو) قاثلا ىف بصتلاو
 ملا لالا نوكل إ (كلذلو) اعفرو اضن .بنارعالا :ىا(كلذ تفنضصملا

 ىلع در هيف الوا هب ىه ٍتماق نمل افصو تناك ءاوسو ذو ةنعشم تناك ء اون

 ل ]وأو ريضلاب ههبشل ةفرعملا درفملا ىذلاللا تفصو زج ل ثبح ىبمصألا
 ناي رج مدعو ىعادلا معضل صاصتخالا ىلع ملاعلا ددز اي ىف هعفرو ملاعلا

 ازد( كدشلاو (ناملا فطعو) تااسلا ىداملا صو ف ليقاتلا

 رجلاب « عتتمملا ) ( فرحت )6 فوطعملاو ل هريغو اقتستم اقلطم نوكي ةفصلا
 ترم لثم عنتملا لعاف عفرلاب (ايلوخ د ىببس فصو هناالا ىوطعملا ةفص

 هلو دارملا ( ىنعي ) فرحب قوطعملا ىلع ىا « هيلع ) ههجو نسح لجرب
 ىت الامكحلانال ىفوطعملا قاطمال ( ماللابفرعملا )ف وطعملا لاف رحب فوطعملا |
 هنا عم ماللاب فرعملا فوطءملاو ثفنصملا لَه محو اقاطم ىوطعملا ىف ىرح ال

 جرخبلو هيلعاي لوخد عانتما وهو القسم عناملا نوك ىلا ةراشا رصخا
 ( فّؤطعملاو ) اتلطم ( لدللا الخب ) هيف عفرلا نيعتل هللا اي و دم اي وحن هنع

 ("ىجيس ام اهمكح ريغ) ذئنيح (امهمكح ناف هيلغاي لوخد عنتمملا ريغلا) فرحب
 اهن وك لاح ىا (المح) ىدانملا عاوتو هلوقل ريخ ةلجاو لوعفملا ءانبلاب < عفرت ١

 .ةق رعملا درفملا ىنملا ىدانملا ظفل ىلع ىا « هظفل ىلع ) ةلوم اهنوكل وا ةلومت
 | (وا) لقاعلا دب زاي لثم اظفل مضلا ىلع اينبم ناك اذا ظفللا ةفص ( ىهاظلا )
 ىدانملا ءاسنال ) لقاعلاىتتاي و اريدقت مضلاىلع اينبم ناكاذا ( ردقملا ) هظفل

 عدرا



 ادم

 نم معا ةدزفملا) نحن (اناءج امتاو) ةفاضالا ىف توف و دارقال

 عباتلا (نوكيأل ناب ) ةيقيقح ىا ( ةقيقح ةدرفم ) ةدّرفملا ىنعي ( نوكت نا
 نال ماعلا ديزاي لثم ( فاضم هدشالو اظفل ) افاضم ( الو ايونعم افاضم )
 0 وكينان) ةمكح ةدرفم ىا (امكحوا) ههسشالو فاضع ى سل قيقح در 0

 تفتنا امل ) ةصقلاو ةلاللا ىا ( اهناف فاضملا اهبشموا اظفل افاضم ) عب
 ( هيونعم هفاضالا ) ههسشملا ىفو ةظفللا ةفاضالاب ل

 ةب ونعملا ةفاضالاب فاضي ال هب هلشملا ؤا ةظفللا ةفاضالاب فاضملا نال

 فاضملا هب ههشملاو ىظفالا فاذملا ىا ( اناك) امهنف ةفابضالا هذه تفتناف

 عباوتلا كلت ىف ىا ( اهيف ) اناعج امتاو هلوقل ليلعت ( لخديل درفملا مكح فا

 فاضملا نال ىا ( امهنال فاضملاب ةهنثملاو ةظفللا ةفاضالاب ةفاضملا) |

 الصا اهيف ةفاضاال ةقيقح ( ةدرفملا عباوتلاك ) هبهسشملاو ةيظفللا ةفاضالاب |

 ىلع المح هيف (بصتلا ) هو 01 زاوج .ىق )
 قيقحلا درفملا ىف زاح أك ناهجولا اهيف زاح ةفاضاالك اهتفاضا ناكامل هنال لحلا

 مولاة درفملا مكح ىف ناك مومضملل اعبات ناك اذا فاضملل عراضملا |

 مكحىف نوكي ىدانم 0 دارفالا وهو لصالاب المع ةيظفللا ةفاضالاب |
 اناوعال ناش ماظلاف هنال هاظلاب المع بصنلا بوجو ىف قيقا فاضملا |

 بصنااب (هجولا نسحلا) ديزا (و) ظفللا ىلع المح عفرلاب ( هجولا نسحلا ديزاب

 , ظفلا ىلع الح عفرلاب ( نسما ديزايو ) ةيظفللا ةناضالا ىف لحما ىلع الخ
 | ىلع الحْبصلاب ( هه>و نسما )1 زاب (و ) لعاف هن ال عف ر ا( ههجو )

 | تل ةئشتم نامز فرط انعام ( مكحلا رجع امو ) قاشلاب بسلا ىف لهل

 | ىرك ىرجب ىرج نم رج مل ىضاملا ىلع اهلوخدل تقوو نيخ ىنع طرشلا
 / ىضاقلا نزو ىلع ( ىت آلا ) رجب ملعاف مك« م ا

  (اهلك عباوتلا ىف) لحلاىلع الح ب بصتلاو ظفالا ىلع المح عفرلا وهو مك

 ' ىرجي( لب ) ناييلا فطعو لدلاو دك انو مطعلاو 500

 | هلكف لبق ديك اثاو نايلا فطعو تفلسلا شعبو تمنلا وهو ( اهضعب ىف )

 | رجب ملو ) ديك تلا ضعبو فطعلا ضعبو هلكل دبلا ىف رحب ملو هضعن ىف لبقو
 ا"تطملا علا كلدو ( دق نما فاديا لب افلطم هقر رن وه ايف

 | ( مكحلا اذه ) عباوتلىبس فصوهنال( ىراجلاعباوتلا ١) فنصملا ( لصف )
 د مكحلا اذهو عباوتلا ىف ىا (اهيف ) ىراحلا هلوقل لعاف هنال عف رلاب

 | (حرصو)ةءاور ىف دك انلاو نايبلا فطعو ةفصلا وهو اقلطم ةثالثلا عباوتلا ىف ا

 | ( هيلا جاتحوه اهف ) هيلعاي لوخد عتتمملا وهو ( ديقلاب ) لصف ىلع فطع

 ا

| 
 ا

| 



 هع مه.6 قا

 كا 11و فلذلا ( ثانسملا ىوس 1 لاثك اذيلك ةلثمالا هدهاو ) ناتكلاق
 هللادنع ناف ةفرعملا درفالا ىدالملا ىوس امل ةلثما تناك م ئا (اضياا) ماللاب

 | ةجاحالف ) نيعم ريغل الجرو البج اعلاط اذك و فلالاب الو ماللاب ثاغتسع سل
 لالالا ( 21 + لع) ثاغسملا ىوسالا ىا:( هل لاثم ) نابتاؤ ( دارنا ىلا

 | عباوتو) لاقف هعباوت لاوح اناس ىف عرش هلاوجاو ىدانملا عاؤنا نم غرف املو#
 ةفص © ىنملا ز اهثحنىف هقيقحتو هابصفت ىف عباوتلا ىنم ءجيس « ىداملا|
 دهعلل هيف ماللا نا ىلا ةراشا هيفو ىنبملاب قلعتم ىدانملا ( هب عفربام ىلع ) ىدانملا
 ااا الع نك ناو فلالاب ثاغسملاق قالا مكحلا ى رجال هنال ىج راما

 عباوتلا ةفص عفرلاب 6 ةدرفملا ) ورمعوال ارمعو ادءزاي لاق هنال طقف هظفل ىلع
 ناب ايقيقح ادرفم عباتلا كلذ نوكي ىنعي دازفالل ليصفت ( امكحوا ةقيق>)
 ةظفللا ةفاضألاب افاضم نوكي ناب انمكح ادرفموا الصضا ههشالو افاضم نوكال

 او وام ىلع امكح ةرقم ةنكل افاضم ناكناو هناف
 برعملا ىدامملا عباوت نع ازارتحا هقالطا ىلعه قس ملو (اينبم هنوكب ىدانملا )
 برعملانال ( طقف هظفلا ةعبات برعملاىدانملا عياوت نال ) الوا ةدرفم تناكءاوس

 ىنملا اماو هف هعّش هعباتف اريدقتوا اظفل بصناا وهو هظفل لاحالا هل سل
 ناهح ولا هعبات ىزوحف صئلاوهو هلحت لاحو مضلاوهو هظفل لاح نالاح هلف ْ

 ( هناوكب ىنبملا) نحن ( اندبقو ) هاحم ىلع المح بصنلاو هظفل ىلع المح عفرلا
 ىبملا نع ازارتحا هقالطا ىلع هقبن لو (هب عفربام ىلع ) هؤان نوكي ناب ىا ظ
 كلتىف ىا (اهيف زوجي ال فلالاب ثاغتسملا ) ىدالللا ( عباوت نال ) حمتفلا ىلع .

 ارمتىف بصللاب (ارمجو ادزاي وحن ) بصتلا اهبف بج لب ( عقرلا ) عباوتلا |
 ( عوبتملا نال ) هعفرب (ورمعو ) اديزاي لاق (ال ) هلحتوا هظفل ىلع لمح ءاوس .
 امهناالا نالح فلالاب ثاغتسملا ف ناكناو .ىنعي (حتفلا ىلع ىنم) ديز وهو |

 رخآ لاح هل سلو ءاوس اهو بصنا هاجم لاحو حتفلا هلغفل لاح نال نايس

 ( دبقو ) برعم ا ىدانملا عبات ىف بجو ام هبات ىف بصنلا بجوف هيلع لمح |

 ( نكت مولاهنال ةدرفم ) نوكت ناب نعي (اهنوكب )انهه ( عباوتلا ) فنصملا .
 ةفاضالاب ةفاض» ) عباوستلا كلت ( تناك امكحالو ةقيقحال ةد رغم ) عباوتلا |
 نيح ىا ( دئيحو )هللاحعو ديزايؤ هسفن ديزايو لاملا اذ ديز ان وحجم ( ةيونعملا |

 كلت ىف ىا (اهيف زوال ) ةيونعملا ةفاضالاب ةفاضم عباوتلا كلت تناك

 هيصن بح افاضم ناكاذا ىدانلا نال اريدقتو ا اظفل (بصللا الا ) عباوتلا

 ىدانللا عباوت ىف لصالا نالو بصنلاب ىلوا ل 7 ةفاضم تناك اذا هعباوت

 اذا هظفل ىف هعبتب امها ىدانملا عبات نالو اهعوبتم ىف لصالاوه امل ةعباتن كا

 © ناك )
 ! هود قت دسم



 م و

 كيلع * قرع تاذ نم ةلخناي الا # وحن ف رظوا لجعبال ايلح ايوحت ةلمج وه:
 هلمعق طرش وهو داّتعالا مدع عم اعلاط لمع فيك تلق ناف * مالسلا هللاةمحرو
 ىلعوا هيلع داّتعالا ز توج نم لوق ىلع ءادنلا فرح ىلعاما لصاح داّعالا اناق
 ( وهو ثلاثلامسقلا ) ( و البج اعلاطاكو ك ايوا اناسنا ايردقتلانال فوصوملا
 | نوكيأل ) هنالا ىا ( نكلو ادرفم ) هيف ىدانملا ( نوكيآم ) ثلاثلا مسقلا ىا

 ظ (الوقم) ( ال جراي ) ( لثم ) نييعتلا دصق مدعل ةركن نوكي لب ( ةفرعم
 أ نيمّتلا مزلتسي ال ءادنا ف رح نا ىلاَو َهفْص فرظلانا ىلا ةراشا « نيعم ريغل )
 ردقم فوضومل ةفص'ريغ نا ىلا ةراشا هيف ( نيعم زيغ لجرل ىا ) دصقم ملام

 | تيقوتلل هيف ماللا نا ىلع (الجر بصنل تيقوب ) نيعم ريغل هلوق ىا (اذهو )
 ظ (هلديقتال ) نيعم ريغ هنوك تقو بصنس ىدانملانا ناب و هبصن تقول ناب ىنعي
 | نوكيام نال هبصنل ادِنق نوكيف هلماعل دبق لاملاو الاح ىفرظلا نوكي نا ىلع
 | ناكاذا) ةركنلا درفملا ىدانملا نال ىا (هنال) اًضا لمعللا دق نوكي لماعلل ادق

 نم (عبارلامسقلاو ) ةركن هنا عم دييقتلاىلا جاتحب ىتح (نيعملا لمتحال ابوصنم
 | الو )ف اضم هش هنوكل ( ادرفم ) ىدانملا ( نوكيالام وهو ) ةعبرالا ماسقالا

 | لثم ) ةركنلابافوصوم هنوكلو ةفرعملا عاونا نم ءىىث هيف سيل هنال ( ةفرعم
 | ىلع تدمتعا ةهبشم ةفص انسح نال انسح لعاف هنال عفرلاب (ههجو انسحاي'

 | ( اش رظ ) ههجوانسح اصخش اي هريدقت ههجو ريمض هيلع لدي ردقم فوصوم
 | هنوك ىناصن لاشملا نوكل هيهفصو امناو انس ةقد ىهاظلا فو ةقيقحلا ىف هل ةقد

 | «الاثم) عبارلا مسقلاىا ( مسقلا اذهل فنصملا دروب لو ) نيعم هب دصقشي مل ةركن
 ١ ضعب ىف هباد وه اك هلاثع مسق لك ىفوتسي ىتح ةنالثلا ماسقالا ةلثما دروا اك

 | ( لاشي ) فيرعتلاو دارفالا ( نيديقلا نم لك ءافتنا حضتا ثيح ذا ) دعاوقلا
 | لاثم فيرعتلا دبق ءافتناو هللا دبعايل ثم لاثم دارفالا دبق ءافتنا .ٍلع اذا هنال ىنعي

 | (امهئافتنا روصت ) اريسي زاص ىا يفرط باب نم ( لهس )"ناعم يلالجكراي لثم
 | مسقال ىا(هللاثم)نايتاو ( دارباىلا ةجاحالف اعم) دحاو لاثع قددبقلا ءافتنا ىا

 | هنوكل ادرفمنوكيالاموهو ( ىاثلا لاثملانا عم )القتسم ( هدارفنا ىلع) عبارلا

 | هنال عفرلاب ( نيعم ريغالبج اعلاطاي هلوقب دار نا نكميف هلمتحم ) فاضم هبش
 أ ردابملا ىهاظلاوهو درفم ريغ هب دارين! نكما م دارب نا هلول لعافلا بئان
 | ىنعا ( ةراعلا هذهو ) قسم المج اعلاط ابك وك ايوا اناسنا ايريدقت ىف هنال

 ظ مسقلل الاثم نوكيف ( نيعم) دحاو ( اهبداري نا نم معا)البج اعلاظاي ةرابع
 | الامن وكيف فاضم هبش هنوكل درفم سيل وهو ( نيعم ريغ)دخاو ( وا) ىناثلا
 ظ ( ةروك ذم ) اهعيمجم ىا ( اهرساب ) ةعبرالا ( ماسقالا ةائماف) عبارلا مسقلل



 ها 1

 « بصتس و )( فقولل) ىدانملاب ىا ( هيءاهلا قاحلاب) © هادنز ان لثمإب هرثا روهظ

 00 | لق هل نك ص نع يداسملا قس ىا 6 اهاوسام )) لوعفملل الا
 بِصنس ئا':) لصح ال اذو لصابخلا لصحن ىدالملا صن نأ دري الف ىدانم

 ىدانملاو ةقرعملا درفملا ىدانملا ) ريغ ىا (ىوس ) ىدان» ىا ( ام ةيأوعفملا

 ىاأ بصنلل ليصفت ( اظفل فلالا) عم (وا ماللا عم ) ناك ءاوس ( ثاغتسملا

 ساسعلا ابااي لثم ايريدش اضن ىا ( اريدشوا ) هللا دبعاب لثم انظفل ابصن

 أبر عم وكنا اج ىداكما نانا هل (انرعم ) ىدانملا ( ناكن ١

 أم لع ىداوهف هلوخ دا لق انس ناك ناو هيلع ( ءادنا قرح لوخد لقاإ

 ( هو ) اقلطم ىدانملا بصنا ةمزات_لا ةلعلا نال ىا ( مصتلاةلع نال )ناك

 (050 رك( حم )هالوعفم ىداملا ووك ى)( هلل وعفملا ) ةلعلا كلن ىا

 0 اسال لاول امو

 ىلا عجار بوصنملا ريمضلاو لعافلل ىنم ا لق رعو ةقانام (لع

 نسي انهه لاخلا دارملاو ريغ لعاف ريغمو' اهاوس اهف هلوق ىف ىذلا 5
 ثاغتسملا ىفو هءانس ىضته اهنا ةهباشملا وه ةفرعملا در ملا ىداااىت ريغملاو ٌْ

 ايف سلو حتفلا ىضتقت انهن ال فلالا هب ثاغتسملا فو رجلا ىضتقت اهنال مالا

 | اريدقتو ا اظفل بصنلا نم ىدانم هنوك لق ناكام اف لع قف ادنهتم قش اهاوبس |

 طقف دارفالا ءافحناب اما هنال ماسقا هعب را ىلا مسقن يرن اهلا ىوسامو )

 هيا اال نك نا اما لوالاو اعم امهث اننانوا طقف ف رعتلا ءافثنانوا

 هشوا افاضم ) هف ىدانملا ( نوكي ناب ادرفم نوكمال اماما )'ةعب را ىلا ةمسقلاف |
 الو طك نوكاماماو ) نيمسق ىلا مسقنملا لوالا مسقلا 00

 الو ادرفم نوكيأل اماماو ) ثلاثلا مسقلا وهو ( ةفرعم ) هف ىدانلا ( نوكيال
 ( نوكيالام) لوالا مسقلا ىا ( وهو لوالا ميقلاف )عبارلا مسقلا وهو (ةفرعم

 هف رعم قاضم هنال طقف دارفالا هيف قتابام ىنعي سب توكل ان رفمإل ف :ئداملا

 ىنانلا مسقلا 6 و ) هللا دبع اي لثم لع ريغوا 6 هللادبعاي لثم )ِ املع ناك اوس ظ

 ِْ لح ىف ناعمتجال حتفلاو وا نال اي ريدقت هبف عقرلا راصف ءانلا لد ءالان

 نسحالفلاق امئاو فئالاوماللا نرثؤملا نيب ىا ( امهنب عملا نسحالف):دحاو
 مدعل اهدحا وغلب نكلو ءادبز زلاي وحن ةناغتسسالا ةدايزل امهنيب عمجا زوج هنال

 0 داخل © نوكي الا ) ىاثلا مسقلا ىا (وهو) |

 لومعف اما وهو « المج اهلاطاب ا) ( لثمقاضم هش هتوكل) طتق دارفالا هيف |

 هيلع قوطعماماو البج اعلاطايو ديز نم اريخايو ارجو اع حلايب له لوأللا

 | تع اماتو ناعم ددعل مس ١ عومجملا نال نيثالثو | 00 را قسسلا فطع 0



 هع موا 1

 هركذ ذ) 0 ب ( رخآ هجوب 0 مال نع بيجاو ) ايلك امه اوسام

 ْ مال هيلع ل 1 0 6 ءامللاي مهلوق ىف

 (دارملا ماو ) ةنبرش فوذحملامسالا ىدانملا لب ( ىهاودلا الو ءاملا ) بجعتلا

 بجعي بحت نمرما ( اوبجتا ءال وهاي واموق اي ) وحن ىهاودللايو ءامللايمهلوق نم
 اوبجعت (و)هيفهدوجو جرب ال ناكمىف ىذلا (ءاملل) اوبجعت ىا ملعي ملع نزو ىلع
 راد ىف اهنم ةدحاو دوجو نظي ال ىلا ضعب رثا اهضعب عباتتملا ( هاودلل )

 كلاطلا اهيا ( كيلع ىنخنالو ) مالسلا زادىه ىتلا مال آلا نم ةظوفحملا مالسالا
 0 ايف ( ماللا رسنك ريدقت ىلع ىدانملا فذحن ) مك كىلاو ( لوقلا نا ) *ضملا

 ىدانلللا نا ىلع” ىوق ليلد ءادللا فرح ىلب اهف ما اللا ريك نال ( هاظ)

 لب ىدانم سل هنا لع رسك املو اَناستف عامل حوتفم ىدانملايف ماللانال فوذخم

 لكشم اهحّتف رده ىلع ) ىفودحم ىدانملا ناب لوقلا (اماو) قودحم ىدانلا |

 ماللا حتفي ىتلا ىاكلا ماقم امم لا نوك وهو ( اهجنتف نم اه كا ١ ظ

 ميةتسإ الف (قسامت مهاظلاوه 5 افودح ىدانملا نوك نيح ىا(دنيح) اهعم ْ

 مقوم هعوقو تلق ةرود باطما فاك عقوم هعوقو نكلف قاف ىضتقلا ١

 اللف أ روسكم ناك اذاو احوتفم اللا "وا نأ حض اما ةروص فاكلا كلذ |

 ما + ىلاعت هلوقك تبقوتلل انهه ماللا ( اهفلاق احلال ١ ابوجو ( حتفلا ىلع |
 انااا تقو ( ىا) قاحلال ىا اهعواط تقو ىا # سمشلا كولدل ة واصلا

 ءاضتقال ) ىدانمل وح ان ىا ( هرخآ [زاهنلا قوقل تقوالعا (ةتاغتسإلا تملا ١
 نر ا ا اع ةقايو افلا اهن وك ىف ( فاالا

 نونشتما لوك نااما ذا ال اح وتم نكي ملاذا, ةنال ا وتنم انهلق ناك عدلا |

 عابوف عيب لثم ءاي لاو لق قالي 1: ادا داعب مزاتسي لوالاف اروسكموا
 نتا نا ىلا ةراشا (هف ) ( مال الو إ) احوتفم اهلقام نوكينا بجوف
 قافتا لب لبقكهبديرقتال نكل لاح ةلمخلاو هيفوهو ىوذحم ريخلاو اهمسا مالو |

 نال) فلالا قاحلا نيح ىا (ذئنيح) نحال نكل فلالاو ماللا عاّتجا زوجال
 ىا ( حتفلا ) ىضتقت ( فلالاو ) هيلع ىه تلخ.د ام رج ىا ( رجلا ىضتقت ماللا

 فاالارثاو رخلا وهو ماللا رثا نيب ىنعي ( امهيرثا نيبف ) هيلع هتلخ دام حتف 0

 ١ ءاقلا مل ىانم لصالاو لعاشت روطو هنال ءافلا 0 ( بتات فا وهو وهو |

 ظ هو اخو جيش اور موتا ىا ردكلاب ةظيحاا ميلوتكإ ءادتلا فرح

 رصحتي ال تلق ناف لوالا بيلا هب باحاام ميَقَتملا باوجلاو ٍباوجلا اذه |

 | ( ىدانملا تن 0 لوعفملل ءانبلاب ( حتفيو ل ادهج لات و فصناو لمأت حضي ظ



 مهيأ مو.

 بارعالا وهو مسالا ىف ىا (هيف لصالا وهام ىلع) ثاغتسملا ىدانملا ( بمععاف )
 فئنصملا لوق ىلع. ضرتعا ىنعي ( لبق ) اريدعت وا اظفل راخلا لوخدب ”رجضاف |

 قيقحتلا انهه دقو ( ىدانلا ضفخ دق ) هنال عماح ريغ هناب هثاغتسالا مالب ضفخمو 0

 1 3 0 ْ ىدانملا لخ دب مالاب ىا (دب دهتلا و بحعتل | الاب كمت ام لعب دقي ىلاغتهلوقىفاك .
 (اضيا) هايا هفوحنو هديدهتو دانملا نم قداتملا 'نحعت ىا بحتعتلا تقو |

 8 7 : ١ 0 ا
 ءام ترصن | كن كف ) كاملا أي وحن بحعتلا مالف ) هناغتسالا مالأب صفح م ىا

 بحت كناف لاعت لوغو هيدادق كحتاف هف هدوحو نظيالو 6 ناك قى

 ةمظعلا ةدصملا ىهو ةيهاد عمج ( ىهاودلل ايو ) دكا مك كفار ”نانكلا

 حراشلا لاق اذل و ىداثملا ىدانملا هيون ماقمىف ( ديزل ايوحن ديدهتلا مالو )

 دنع رك ذن لوالاف ىدنهلا فو د ديدهتلا ديزلاب نا ىلع ةنيرق نوكتل ( كذلتقال) |

 لوز دنع لمعتسي ىناثلاو هيف هدوجو نظياال عضوم ىف ميظع ءام ىلع روبعلا
 فيك و) امرك ذي لو ( اهركذ فنصملا لما ملف ) ىهتنا هدئادشو ىهدلا بئاون

 (اياكاهاوسام بصتسو دعب اهف هلوق ) حصيال ىنعي راكنالل ماهفتسالا ( قدصي
 ثاغتسملا ىّدالملاو ةفرعملا درفملا ىداملا ىلا عجرب اهاوس اهف ريمضلا نال |

 ىمالب ”رجشسي ةنال ايوصنم هلكاهاوسام نكي ل دن فلالاب ثاغتسملاو ماللاب ١
 ضارتعالا اذه نع ( بيجاو ) اهاوسامىف نالخاد امهنا عم ديدهتلاو بحعتلا |
 حصي ىنعي ( ةناغتسالا مال نيماللا نيتاه نم ) دحاو لك ىا (الكناب) |
 ف ١ 18! راخ ناك نإو' هتاعتسالا مال امهنم ةدحاو لكىلع قلظ نا .
 (ثيغتسي ) د ده نم (لعافمسا) هنوك لح ( دتدهملا) لعفلابةهشملا فورخلانم |

 ( لوعف» مسا ) هنوك لاح ددهملا نم ىا ( ددهملاب) نوعلاو ثوغلا بلطي ىا

 ( هنم ) لعاف مسا دادهملا ( مقتنيف ) لوعفم مسا د دهملا ( رضحل ) هيدانف
 ملا نم )ددهملا ( عرتسيو ) لوغفم مسا ددهملانم هماقتنا ذخأيف ىا |

 عفد ىف ميتفلاب ددهملانم ةئاغتسالا مالب رسكلاب دتدهملا ةثاغتساف ( هتموصخ
 عفدل ثاغتس لا نم ثيغتسي ثيغتسملا قا ام ةحارلا بلطو هسفن نع ةموصخلا |

 ( ثيغتسي ) لعاف مسا ( بجعتملا ن اكو ) عرتسيف هل ثاغتسملا نم رظقلاو ةموصخلا
 هيدانبق لوعفم مسا هنم بحعتملا نم ىا ( هنم بحعتملاب ) ثوغلا بلطي ىا |

 4 : . 0 ا تا 1 0

 بحعتلا مال نا هنم لعف لاا لابلا غراف نوكيو بجعلا نم ىا ( هنم ) غار فشسو |
 لوَق ضقتنب مو اعماح فنضصملا مالك ن وكف ةئاغتسالا مال, ديدهتلا مالو.
 بصنسو لوك مي لف ديدهتلا مالو بحعتلا مالب ىدانملا ضفخل دق لاق نم |
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 «(ضلختبو بحعلا ) هسفن نه ىا (هنم) بجعتملا ليزيو ( ىغقيف رضحبا) |



 هيأ ممو قس

 مواظملل ( موقاي ىا مولظملل ايوحن ) ثاغتسملا فذح دنع اضيا درطم سابق
 مال حتفي لاول هناف) هايا اونعتو هيف اورظنتل فيعضلا اذهل وعدا ىنعي
 مولظملا ) ظفل (ناوعي م سائقلا وهام ىلع ءانب رمسك لب ثاغتسملا ىف (ةثاغتسالا

 مولظملا نا عم ( هل ثاغتسم وا ثاغتسم ) مولظملل ايوحن ىف ىا ( لالا اذه ىف

 اذا هنال هنم ثاغتسي فيكف,هل ثاغتسي مولظملا نال نيقس هل ثاغتسم لاثملا اذهىف
 الاثم هدروااعناو هريغنغ هعفر نع ردأل فكف هسفن نع لظلا عفر ىلع ردق م

 ءانبلاب ( سكعي ملو ) ىلوا هيف اهفف ةحتق هبف سبل اهف ماللا حتف مزل اذا هنال
 لمعلا نال ثاغتسملا ف رسكيو هل ثاغتسملا ىف ماللا حمتفي ملو ىا (سمالا) لوعفملل
 ثاغتسملا وه ةثاغتسالا نم دوصقملا نال ىلوالا وه دوص#ملا وه اهف ساسقلاب

 حتفي ىلا ) اهباس تف عامل ( ريمضلا فاكع قوم عقاو ثاغتسملا ىدانملا نال)
 ءافلكدخاو فرخ لع تناك هلك 3 لصالا نال ( كاوحن اهنم رخل مل

 ' ةمضلا للثل حتفلا ىلع انس نوكي نا ماهفتسالا ةزمهو ءادسالا مالوواولاو '
 ا اضرا تاكا ف دياكس ال | مال حتفف هدا ىلع وصوم وهام ىلع ةرسكلاو ْ

 , ىقِف ( ريمضلا قوم هعوقو مدعل هلثاغتسملا فالح ) ةمانقم وه ماق امل سابق ْ

 | باطلا ءاّنب ( تفطع ناف ١ .هظملا ىلع لخد اذا اهريسك وهوب سانا ىلع |
 | هش ( ايريغي ) و ىوطعملا وف ةتاغتسالا مال ةداعاب ( ثاغتسملا ) ىدانملا ( ىلع )

 ' لصالا وه امب المع (فوطعملاىف) ةثاغتسالا مال ( ترسك ورمعلو ديزل ايوحن )
 هني قرفغلا نال )و قدس ىلع را ريظملا لع لخد اذا هنا وهو ماللا ىف ْ

 فوطعملا مكح ف فوطعملا نال ('ثاغتسملا ىلع هفطع للصاح هل ثاغتسملا نيبو .
 ناو اايييهاضا فوطعملاٌ ٠ ناك 4 هلع فوطنملا ناك داو

 ةناغتسالا ( مال حتف نم الف ) اضيا ( ا ) ةداعا ( عم ) تنا ( تفطع

 مال ديعا امل هنال هياع فوطعملا ف ماللا حتق نم دبال مىا( اضبا فوطعملا) ىف
 ىدانتمالب افوظتم نكي مل هن اكرابص ىوطعملا ىف ءادنلا قفرخو ةاششال

 نوكي نا حصي مل فطعلاف سابتلالا مزاي الل هيف ماللا حتف مزلف هسأرب ثاغتسم

 برعا امئاو ) حفلا مزاف ورمعل ابال وا لاق هناكف (ورمعلابو ديزلاي وحن ) ةئيرق
 فيرعتلاو دارفالا ىهو ءانلا ةلع نا عم نيب ملو ةفرعم ادرفم ناكاذا ( ىدانلا

 افاضم ناكاذا اماو ) هناغتسالا.مال لوخد دعلا اهمإل لوخد ل ١ باطقناو

 باطخلاو فيرعتلاو دارفالا هو (هلانب ةلع نال ) كاذكف ةتلادعلاي لثم ٠
 ماللاو ) كلذ ىف باطخلا فرح وهو ( فرحلا هتهباشم ) ةلءلا كلت ( تناك)

 | اقاطم را فرح لوخد نا قس اوف تفرع امل ( مسالا صاوخ نم ةراجلا

 ةلعلا تناكناو ( فرحلل هتهباشم تفعض )هيلع (اهلوخدبف ) مسالاب صتخم
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 ه4 ع رع

 | (ىنسب الو ) ىتبف ةطساولاب تناكناو هيف لصا وهامل اهباشم ىدانملا نوكف ءانلا ىف
 | سب مسالا نال كوعدا ىف فاكلا وه ىذلا (قبملا مسالا هتهباشمل) ىدانلا

 ظ ريقفلا جاتحملا نم لاؤسلاو رعتسملا نم ةراعتسالاكن اكل الاو ءانبلا ف لصاب

 ١ ىدانملل ىا (ال نالاثم) ناده « ل ا ا ديزاي لثم رف ادج دعشسم كلذو

 | ىعاشلا لوق لثم ةرورضلل هنيونت زوو نيونتت الب ( مضلا ىلع ىنبم وه) ىذلا
 مالسلا رطماي كيلع سلو #* اهيلع رطماي هللا مالس

 | لج روهو (امهماثو ءادنلال بق ) اًملع هتوكي ( ةفرعم ) دبز وهو (امهل ”وا)
 | ةركل هلع ءادنلا فرح لوخد لق ناكةنأل ءادنلاب لب. (ءادنلا دعب .ةف رعم)

 (فاالا ىلع ىنملا لاثم) اذه «ناديزاي ول هش رعت دصقل فرحلا لوخدب قرعتف

 دارو تالا ايفر نوكيل ( ىاؤلا ىع ىملل لاثم) اذه 4 نوديذايو )

 رخو ىا) هيئان هيف نيتمجعملا داضااو ءاخلاب لوعفملل ءانبلاب ( ضفخمو )
 ”رجنف اب رعم نوكف ماللاوهو هيلع مسالا صاوخ نم وهام لوخدل (ىداملا
 | ءادنا فورح نيب نم الصا اهنوكلاي ةملكب الا ثاغتسإالو اريدقت وا اظفل اما

 | قفا 1! ةفرذلل درا آلا اناغتسم نوكتاإلو اهزيغ نود اهب تدنن 'اذهلو
 ظ ريكلاب اضيا لاقالو ةركن وكي ذئنيح هنال لجر اي ىف ل نا كاع ككاخاللا ظ
 ىدانملا ىا (هلخ دس مالب ىا) ”ةلاتسالا مالب )ل دبر نم اريختاب قف دبز. نم .|

 مال) ماللا هذه ىا (ىهو) ةسالم ىدآل ةفاضالا (هب هثاغتسالا تقؤ)

 ( ثاغتسملا لع ) لوعفملل ءانبلاب (تاخدا)هريغالو ليلعتلا مال ال (صيصختلا |

 ىلع) ماللا لدتل ىا لاغدالل هل لوعفم ( ةلالدإ) هنم ثوغلا طرا نم ىلع ىا

 ثرلل اح اخاى هعاشإو ( هلاثما: نيب نه صوصخ) ثاغتتسملا ىا (هنا |

 ثوغلا بلطو ءاعدلا نا ىلع ماللا لدتل ىا روصقملا ىلع ةيخاد ءابلا (ءاعدلاب )

 لاخدالل ماللا تريتخا اذهل و ثاغتسملاب هل ةيحالصلا ىف هلاثما نيب نم صوصخم
 ' لخدا ثاغتسم ”ىدانم ديزف 4 ديزلاب وحن )١ فورأا نيب نم ثاغتسملا ىلع
 قلعتم ةئاغتسالا مالو مولظملل ديزلاي ىا فوذحت هل ثاغتمملاو ماللا هيلع
 مدا دج هسفنس ىدعتملا ف كلذ زاحو ديراوا نأ وهو فوذحلا لعفلاب

 اعامس ديدهتلاو بحعتلاو ةثاغتسالا ةثالثلا عضاوملا دحا ىف الا دازت ال اهنا الا
 ببسزا ندش رضاحم و ندناوخ دب ز ىا ارث مدرك صوصخت#ةيسرافلاب هانعمو

 سابقلا ناعمماللاهذه ( تحتق امتاو )ار فيعضنا ونت سر داير 5
 '”آ لجا ربكلانآل د زا وحن رسكت رهظملا لع تلخد اذا ماللا نا

 ناك اذا ىنعي ( ثاغتنملا .فذدحا ذا هل ثاغتسملاب ستلب الثل )اهلمع اهتكر
 هنف ماللا رسك نال هل ثاغتسملاب ثاغتسملا نساشلا مزليا درطماسانق هيا

 © سابق

0 



 --1 ال 1

 هللا دنا لثم (افاضم ) ىدانملا ( نوكي آل ىا) « ادرفم ) 0

 | فاضملا هبش ىا (وهو ) ديز نم اريخاي لثم (فاضم هش)اضبا نوكي (الو).
 ناف اريخ ىلا ديز نم ماهضناك( هيلا رآ سما مامضناب الا هانعم مت. ال مسا لك)

 ناط رمش هل ىدانملا ءانبف ربخ دعب ربخ (ةف رعم) هيلا همامضناب الا متل اربخ ىنعم
 ا نال ريغال ءادنلا واديملعلاب في رعتلا اذهه فن رعتلاب دارملاو ه رغتلاو دارفالا

 ى ال ىتملاو امههسفتاب نان امنهف«ةااهملا اهدحأو تارمضملا قراعملا تنحلا

 قاسامل نامت ال بها رمتلا فرح. اذلا فرحتو ماللاب ترعلا اهدحاو
 ءادنلاب في رعتلاو ملعلاب فيرعتلا ىتبف افاضم هلو, ىناضالا فيرعتلاب حّرضو

 درفملا) ىدانملا لوخمتملل ءاثنلا (ىتامناوإل ءادبلا فرخ لوخ د دعب ىا (هدغن وا)

 |. عقوم ) ىدانلا عوقول ىا ( هعوقول) هيلع ءادنلا فرح لوخد دعب ( هفرعملا
 | ىداملاو اوعذا ٍبانم تئاث ءادتلا فرخ نال كوعدا ىف ىتلا ( ةنمسالا قاكلا ظ
 ١ فاكل ىنعم و اظفل ةهباشملا) كوعدا ةلزنع ديزابف هب لصتملا فاكلا ماتم مئاق | 2

 نالف ىنعم اماو ىهاظف اظفل اهل ةهباشملا اما كاياو كلذ ىف ( ةيفر لا ناطخلا

 | ىا هعوقو ىلع فطع ( ةنوكو ١) ادا ىعل عوضوم امهنم دحاو لك

 | اذارفا) ةيمسالا ىفاكلا لثم ىا:(اهلثم ) ةفرعملا درفملا ىدانملا نوكلو

 | نم روكذملا ىا ( كلذو ) ةفرعم ادرفم امهنم لك نوك ىف ىا (اب رعتو
 تااثو عقاو فيرعتلاو دارفالاىف اسهلثم هنوك و فاكلا كلت عقوم هعوقو

 كوعدا ىقاك ىنعا (قاكلا: هذه كوغدا ةلؤنع )'اننلق 6 (ى ن0 نأل)
 هنأبشم ةفرغملا درفملا ئدالملا لآ | لصاحلاو (ىعمو الفل كلذ فاك )|

 فاكل هباشم كوعذا فاكو ناطخلاو في رعتلاو :دارفالا ف كوعدا فاكل

 هنال ءانلا ىف لصالا وه فاكلا اذهو باطخلاو في رعتلاو دارفالا ف كلذ

 ناكف ههباشم هتهباشمل اضيا ىدانملا ىنو هل هتهباشمل كوعدا كفاك ىنف فرح "

 كلذل هبناشم ؟ىشلل هباشملا هباشم نال ةطساولاب كلذ فاكل اهباشم ىدانملا
 امكح وا ةقيقح ةكرحلا ىلع ىن اهنا كلذك انهفو ةهباشملا تدحتا اذا ءىتثلا

 انموقايو موقاب وحن برعملا ىدانالا ةكرخ نيب اقرف مضلا ىلعو هنانب ضورعل

 فاضملا اماو لبقو كلبق نمو كلبق وحن ىف اولمع م مضلاب موقان وحن ىنبملا ةكرحو
 اه رعت ةهباشملا دقفل ةدرفملا ةركذاو ادارفا ةهباشملا دقفل انبي لف هل.هباشملاو

 اناق امماو ىنعي ( كلذ انلق امناو ) ىدانملا ءانبل طرش دارفالاو فيررعتلا عامجاَو
 هتهباشم نايبب فتك ملو ةطساولاب ةيفرحلا ٍباطخلا فاكل هباشم ىدانملا نا
 لصا اه نيذللا ( لعفلاوا ىرحلا هتهباشلالا ىننبال مسالا نال) كوعدا فاكل



 هه م5 ع

 00 الو فدل ادع هي ويس تهدم وه هراثلا بهادملا هذه نم نات او اضيإأ
 اضيا ىرشخمزلا ةمالعلا بهذ هبلاو ىذحلا.بجاو لماعب بصتنا امم ىداملا

 0011 ام هاو لوحتملل ءانلاب ( ىو ) لعا هللاو لمأت اناس كلانلعت 5
 زاوحلا ال لئاسملاىف لاخلا ىهاظ هنال زوج هنا ال ( ىداتملا ) ىنبينا بحب ( ىا)
 00 || ]رجا وشر درصلا ىلا وعدتال ةردرطلا نآل ةرورضلاو ةعبسلاف

 فنصملا ( مدق ) ىفوذحم ءازجلاف الاو طرمشلا ىلع ءازجلا ميدقت زاوج ريدقت ىلع
 ىلوا اهيلع بصللا ميدقت نا عم ( بصنلا ىلع حتفلاو ضفخلاو ءاسنبلا ناب )
 هيلع لدا بارعالاو ةلوعفملا ىلع بصنلا لانى ثحبلا نال ماقملاب بسناو

 عومم ىوادتل ةئالثلا ةإقلال فاضملا فذحب اهنم دحاو لك ةلقل ىا (اهتلقل )
 حوتفملاو ضوف#لاؤ مومضملا ماسقاك ةثالث هماسقاو بضنلا عم ةثالثلا هذه

 هه 5و فاضل ةثالث تف عام همانسقاو ( بصنلا ىلا ) ساقلاو ( ةمسنلا:)

 سم اك( اهاوسام بصني و هلو بصنلا ناي ىف راصتقالا بلطلو ) ةركتلاو
 نكتسا ام هبئان و لوعفملل ىنبم « عفربام ىلع ) ىطظفالاو ىريدقتلا بارعالا ىف

 ىندب ( ىا) لوصوملا ىلا عجار رورحا ريمضلاو 6 هب )) ىدانملا ىلا عجار هيف
 لم اريدقتوا لجزايو دب زان لثم اظفل ةك رحاب ناك اذا ( ةمضلا ىلع) ىدابملا

 (وا) نالجرايو ناديزاي لثم ىنثملا ف ( فلالا ) ىلد ىنب ( وا) ىتفايو ىلبحاي .

 ناذهو نوملسمايو نودي زاي لثم ملا#لا ارك ذملا عملا ىف (واولا ) ىلع ىبب
 لوصوملاو (ىداذلا اهب عفرب ىتلا ) تف ىعاكلوالا فالخم اظفل نييابمالانانوكيال
 عف رام و ىنعي ( ءادنلاةروص رسغىف ) لدبلا لسس ىلع ةثالثلا دحال هفص ةلصلا عم |

 واولاو فلالا عفرنامو ىدانم ناكاذا ةمضلا ىلع ىنبم ىدانم 000 اذا ةمضلاب |

 ريغ هلوق ىدانم ناك اذا واولاو فلالا ىلع ىنب ىدان» نكي لل اذا ةفاضا الب ١

 هيلا لوؤيام رابتعاب ىدانملاىلا عفري دانسا ذئئيح نوكتف ءادنلا لبقاما ءادنلا ةروص |
 رامتعاب ىدانملاب هيلادنسملا نعريبعتلاذئنيج نوكيف هدعباما وهكيالبتق لتق نمؤإلل ليبق نم
 "هناك ىدملا سيقف نيبفتلا لع ثفطع (لعفلا وا)#مهلاوماىماتيلا اونا وي لثمناكام
 دنسم) لعفلا زا ىدانملا ىلا عجار,هيف نكتسم ريمضىا دنسم عفر ىنعا لعفلا لبق
 نيمضالو) رو رجلا وراجلاهلعاف مسي ملام لوعفم نوكيف (هب ىنعا رور جا وراجلا ىلا
 ىفنكتسملا ( ريمّصلا عاحراو) ف طعالب لعافلاددعت مزلي هنالذنح عفري ىف ىا (هيف
 ىلع ىا ىدانملاال ( مسالا ىلا ) ريمض هيف سيلهنال ىناثلاال لوالاريدقتلا ىلع عف رب ظ

 ةنب رقنال هلحبىف ( مالكلا قوسل ميال« ريغ) مسالا ثحف هنوكل مسالا هب عفربام |
 "71 ىضىتاامومعلاةس رق نمىلواهفاصاخ ثحبلا نوكل ىدانملا ماقم ىهىتلا صوصحلا
 7 1| :ناكاذا) قوسلا بسانيلىل والا وه ىدانملاىلا ريمضلا كلذ عاج اف اقاطم مسنالاثحب |
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 هت ممله

 | نال ىوذحلا لمفلا ىلع ىا ( هيلع ءادنلا فرح ةلالدلو ) ادرطم فيفختلا
 1 هيدافاو ) ىنعأوا دب راواوعدأ وهو هل بصانلا لعفلاك ىلطلل عوضوم قرشا

 | هينئافو هل نسال لففلا كاف ءادتلا 2 ةداقا ىل ريف طع( ف
 أ تسل ءادنلاف رحب دريملا دنع) هباصتنا (و ) اهيلع لاد ءادنا فرخو ةوعدلا |

 | لعفلا فذح املهنال هل بصانلا لعفلا ماقم ءادنلا قرح مايقا ىا ( لعفلا دسم

 ماقام لمع لمعف ىرحلا هثرو لمعلا نع لعفلا لزعو هماقم فرحلا ماقو اب وجو '
 ةينلاىف ردقملاو ةين ردقف هنا الا اظفل فذح ناو هل يصانلا لعفلا ناب درو هماقم

 هل لمعلاف اردقم ناكاذاو الا سنل هل لمعلا اظوفلم ناكاذاو اظفل ظوفاملاك |

 ىسرافلا ( ىلع وبا لاقو ) اردقموا اظوفام ناك ءاوس لمعف لمعلا ىف هتوقلاضيأ |

 ١ نهذام هدنع راتخلا نا ىلا ةراثا ةمالك 2ك ندى لاق اعاو (همالك ضم ١
 | بصنت ام ةللوعفملا ىلع ىدانملا بصنت (لاعفالا ءامسا هتاوخاو اي نا ) فنضملا هيلا |

 أ عنمو اديز كيلعو اديز اهو اديز دي ور لثم هب لوعفملا ةيدعتملا لاعفالا ءامما ظ
 ظ لع نو فلا تاودا نم ةزمهلاو نفرح نم لقا نوكتال لاعفالا ءامسا ناب |

 | دربلا نهذم ىا (نيهتملا نه لعق آلاقامدق ىذرلا لاقّناو دحاو ف رج |
 | ( هب لوعفملا بصتسا امت ىا بالا اذه نم) ىداملا ( نوكيال ) "”للعىبا هدمو

 0 لماعب امههذم ىلع بوصنم ىدالا لب ( فذخلا-سجاو لماعب ) هيف

 مساو دريملا دنع هلمع الماع لعفلا ماق» ءاعاكةنوكل ءادلا قرح وعوالتملا

 ْ ا وسس بهذم هنالثلا ( بهادملا ىلعو ) ىلع ىبا دنع

 ىلع هيلا دنسملاو دن سملانم ( ةلمخلا ٌّقزج دحا ىدانملا س لو ةلح دن زاي لثم

 هبشاتلا نون طقس نازج هلصا ( ةلخكأ اء زج الكدي ودس دّنعف ) اهلك نهاذملا

 لدي كنا اوت ناذه كلوق لثم ًادتتنم هنال اريدقت عوف م ةلمعا ىلا ةفاضالاب
 هلومتأ ريخ (ناردقم ):نازحلل ريسفت ( لعافلاو لعفلا ىا) حراشلا لوق هيلع

 اهيئزجحم ةلمخلا:نوكتف ًادتملل قبانطم خلا نال الع لد اضا انهو

 فرح درا نعو) انيسرج دحإا كلل الو ءادللا فرخ ناوكي الق ةردقم

 ابوجو لعفلا#فّدح امل هدنع نال ( لعفلا أ ةلما قزج دحا: مام تاق ءادنلا
 ىا ( لعافلاو ) هدنع اروك ذه دنملا نوكف همكح ذخاو هماقم ىرحلا ماق

 ةلمحم سبل ىدانلاو اهيشزِج دحا هدنع ىفرحلا نوكف ردم ) هيلا ذنسملا

 ءادنلاف رح وهو ( لعفلا مسا اهيزج دحا ّىلعىبا دنعو )اضيااهشزج دحا الو

 لَه . لف نإ هركل دكا فرع 0020 جر" ار
 | امدحا نا الا نب روكح ذم اهالك ةلبخلا اءزج نوكيف لاعفالا ءامساكر اتتسالا
 |اهئزيتدسا ليدالظ دف رج ىنعب رخ ”الاو ظوفلم دنسملا عن



 هي م4 خق-

 اهيفمكحلا (ةزمهلاو ىاو ايهو اباو اي) فورمخلا كلت ىا (ىهو) فرحلا نام
 (زرتحاو ) ةصريع صدقو ءامو لسعو الك نيحتكلا كلوقك طبرلا دعل

 بئاغ ما (ل.ةلوحن نع ) وعدا بانم ٍبئان فرح هلو ىا (هب) فنصملا
 ههجون ىا هلانقا بولطملا وه لاثملا اذه ىف ادءز ناف هلعاف ( ديز ) لابقالا نم
 لبوعدا بانم بئان فرح ابولطم هلابقا سل هناالا ةيله وا ةيلقو ةههجوي

 (سللطلل ليصفت) 1 ريدش و ااظفل ) هل وق لدقأ ديزأ كلوق اذكو صعالا ةغيصن

 اذك فرح هلابقا بولطملا وه (ىا) بولطملا نم موهفملا ردصملل ةفد ىنعي
 ىعو ( باطلا ةلآ نوكت ناب ) الا نوكيال ىظفللا بلطلاو ( ايظفل ابلط )
 (ايزيدقت ) اءلط ( وادنزاي وحن ) ةظوفام ىا ( ةظفل ) ءادنلا فورح دحا
 ىا (ةيريدقت) بلطلا ةل ١ ىا (هتلآ نوكت ناب ) الا نوكيال ىربدقتلا باطلاو

 (ضرعأ) فسوب اي ىا ( فسوي وحن ) ةينلا نم ال ظفللا نم ةفوذحم ةردقم
 (ةباينلا)ليصفت(وا) قيق<ةدايز اذهل ءيجيسو ( اذه نع ) ضارعالا نه سمعا
 بان فرحت هلابقا بولطملا وه ( ىا ) وعدا بانم بئان هلوق نم ةموهفملا

 فرحلا ( نوكيناب )الا نوكيال كلذو ةظوفلم ىا ( ةيظفل ةباين ) وعدا بانم
 ' ناب ) الا نوكي ال كلذو (ةيريدقت ) ةباش ( وا اظوفلم ) وعدا بام (بئانلا)
 ' (ىدانملل) ليصفت (وا نيروك ذملا نيلاثملاىف ماردقم بئانلا ) فرحلا (نوكي

 ١ ىدانملا ) لاثم (و) اردقم ىدانموا اظوفلم ىدانم ىا ىدانملا ىناثلاو هلوق َّق

 موقاي الأ ىا اودحسااي الأ لثم ردقملا ) ىدانملا لاثم ( و ديزاي لثم ظوفلملا

 لابو هرحرلا دعا حولا اذهو لصفت ةدايزادهل قاسو ( اودختسا
 ءادنلا فرح وهو دحاو بئانلاو ةل آلآ نال لاثلا ىف'لوالاك ىناثلاو اهب رقا
 اليوا اريدقت وا اظفل ( ىدانملا باصتناو ) لعفلا بام بئانو ءادنلا ةلا هنال

 (هصانو) ابوجو فوذحلا لعفال (هب لوعفم هنا ىلع) هعبت نمو (هيوبيس دنع)
 لبسي لمتلا ىف ىوقا هنوكل لعفلان ال ( رذقملا عقلا ) ىدانملا فصانو ىا

 ”ىوقاادوجو دنع هنال ف رحلاالهل لمعلا نوكف اردقم وا اظفا اروك ذمناكءاوس

 ىا ( هلصاو ) ردقملا لعفلاب:هباصتنا ّناكف هفعضل فيعضلا لمعي نا دما

 نوكيالئلو ىمالال توانم ابطاخم نوكللاب لاق امتاو (اديز وعداان) ديزاي لصاو
 تلق اذا كنالا لصفلا فو امنرص اروكخذم لعفلا نوكل وعدأو اري
 اايسالا ةركل قدح هتكلو هللا دنع ىعأ وأ ديرالي تلق كن أكف. هللا دبعاي
 ”00 ا (انزإل هد ) هل نسانلا ( لعتلا فدك او ىهتنا هنم الدب اي راضو
 | فذحب ' ادق فمتتلا ىضتم ةزيكلاو مالك ١ اذه لثم لامعتسا ى( هلابستسا
 | نوكيالف تالامعتسالا ضعب ىف رك ذب ازاوج فذح اذا هنال ابوجو هل بصانلا هلعِف

 ( فيقحتلا ) 8



 ا دوا

 | لزت ىذلا ىدانلا فالخن نودنملا ىنعي (بودنملا فالخم ) لابقالا نع ههزئتل '

 ١ دصقو ىدانملا مكحىف لعجو ءادنلا فرخ هيلع لخداف ةيحاللص هل نم ةلزنم '

 | هيلع عجفتملاو 01 ىنم ىتأيس ( هيلععحفتملا ) بودملاىا (هنال) ءؤادن |
 أ دعب ريخ ةلمخاو (ءادنلا فرح هنلع) لوعفملل ءانبلاب (لخدا) احالطصاو ةغل |

 ْ 0 ملل ىل احا نفاو للا ىلعهيلع عجفتملا هلوقل هفدصوا ريخ ظ

 رجلاب (دصقو ىدالا ةأزنم) بودنملا ليزنتل ىا ( هلي زلال عجفتلا ) راهطظا ا

 مدعل امكحالو ىهاظ وهو ةقيقحال ىدانم نكي لف ( هتادن ) هلبزنت ىلع فطع''
 ةةقح هلاقا .بولطملا دش ئا ( دنقلا الور ودم عرف لا ْ

 ( اذهلو )امكح الو ةقيقح ال هلابقأ د باطيال نال ( ىدانما فيرعت نع)امكحوا
 زك ذاب ودنا ماكحلا أ (ةماكتنإ ١ ٠ كلا هارقإ ) هه رمت 'نع ةسوارخ

 هلاتقا بولطملا هلوش ىدالا مي رعن نع بوداملا جار ,>ا ىف ىا(هيفو دعب اهف'

 ىمكحلاو قيقا ع نم لوقلا اده ميمعس لاجايو ضراليو ءامسان لاثما لاخداو

 ضراليو ءامسايلاثما لاخداو و لوقلا اذه ميت بودنملا لاخدا مدع ىفوا(مكل)

 ىدانم ءاهساي لثم نا اكوا ىمكحلا ىدانملاك ىا ( اضيا يودنملا ناف ) لابج ايو

 / لب اقللم ال نكل ( هلابقا بولطمم ىدانم ) ىلوزحلا وهو ( مهضعب لاق 5) ظ
 ' (هادمتاي تلقااذاف) عجوتلاو عجفتلا قي رطىلع ىا ( عجفتلا هجو ىلع امكح) . ظ

 (1ىلاغت مزه خا اللا ميني 0 اسخن د) ىلإ را ديدات تلت اكف ٠) ودل هر الل ظ
 طوقسب هفقوو صقانلا مزج نال فقولل ءابلا طقس ىلاعت هش لصالاو ىللاعَسس

 قدابملا ىلا' قاتشم ىداثللا نال: ئدلنا ن كف (كنلا ق ةاتشم ىناو) لعفلا مال ظ

 / نع جرخم ملو ( ئدانملا تحت هلاخدا أل بسنالاو (ىلو الاف ) اذه اذكف هيدانف |
 ةمالعلا وهو ( لصفملا بحاص هلعف 5 ) ايناث ثحبلا ىلا جاتحب ال ىتح هب رعت |

 ظ لصفملا ىف لاق م عجفتلا هجو العا يدان دنع بزادنلا نال تكلا

 أ ىلا للا دنعأي تلق اذا كننال ىداملا هرايخا مزاللا/ وصلا تارعالا تحت ف ظ

 ١ ىا ( اضيا هيوسس مالك نم صاظلا ليقو ) هادبز اي كلوقك ابودنموا لاق'نا ظ

 ' هجو ناب ٍبيجاو امكح ( ىدانملاف لخاد هنا» ىلوزحلاو لصفملا بحاصك ١

 27 رحنم ةبدنال ةصتخنا ةملكلا اوةدعب مل مهنا ىداملا في رعت نع هجار |

 وح هج وب بيجاو هس اولوه مو ةسح ءادنلا فورح اولاق ثيح ءادلا |

 | هلعج فضملا دعشسأف مهتسلا لق نارودلا ريثكح عساو باب نودنلا ناب

 0 لعج .نا بسانق عوقولا ليلق هناف هادعام الخ ةقيقملاب اقحلم ازاجم

 | 6 وعدا بانم ل فرحةفص ( بان ال بولطملاب قاعتم ( فرحت ال ةدح ىلع
 ( ةما فورخلا نه ) ماقمو ناكم ىنعب هنوكل ةيفرظلا ىلع بصن



 هي ع+ قس

 نعاوهتناىا) 6 مكل اريخ وهتناو )٠هصاحالصا كرت وا هنم ماقتنالا كرت وا

 هللا ىلا اوبوتو ةثالث ثلاث هللا نا مكلوق نع ىا ثيلثتلاب لوقلا نع ىا ( ثيلثتلا
 و رن لاو ايندلا ىف مكعفسام ىا )ل اريخ اودصقاو) هذه مكتلاقم نع
 ميمد نع دحاو هلا هللاامتا اولوقو ( ديحوتلا ) مكلريخ وهام ىا ( وهو ) مكعبلا
 اما لهالاو ( الها تينا ىا ) 6 الهسو الهاو )'؟داقتعا صولخو مكلق
 راشاو هب لوعفملا وه فوذحت فوصومل ةفص لوعفملا ىنعع لهأ لها نم ردصم

 عي ( ابارخال ارومعم ىا الوحام اناكم ) تينا ( ىا ) ِهلوَش حراشلا هيلا
 (وا)هلَوَس هللا راشاو محرلاىذ بي رقلا ىنعمي مساوا ابارخ هتبا ىذلاناكلا نكي م

 هانعم كل ايننجا هتيتا ئذلا نكي مل ىنعي ('بناحا ال ) ةبارق اذ ( الها ) تيتا
 بسنا لوالاىنءملاو +ارئاكتاكس ىدما هنو ارتاشي وخ وت ىدم اد« ةيس زافلاب دئاح

 ىواو لاثم ءىطولا (تّطوو ) * اسز ىاحوب ىدما «ذئح هانعش الهس هلوقل |

 ضيف ليسلاو طاسلا نم ال (.دالنلا نم الهم ) مدقلا عضو :ماللا زومهمو
 | ةلمهملا ءاللاحتش ( انزحال ) * ىورب ىاب ىهن و مرن ىاحوت ىهر  هانعم لبخلا

 أ. ىأن مرت ىاح ىهن ذن:ىاب تشرد ىا> د ضرالا نم ظلغام ةمحعملا ىازلا نوكسو |

 ( عضوملا) 6 و ل لامعتسالا ةرثك ةروصلا هذه ىف ىذملا بوجو ةلعو * ىهن
 لماعلا لغفلا فذخ بحب ىتلا ىنعإ ( ةعبرالا عضاوملا كلتنم )6( ىناثلا ) |

 ٠ هلاقا ) بلط ىذلا صخشلا ىا « بولطملاوهو ىدانملا ) اهفدب لوعفملا ف 4
 اذا مهبل ) ةهح وت (وا) كل اريدم تيدان اذا م( ههجوب كلا ههجوت ىا )

 اذاو ٍهبلَغ ال ءادنلا لبق ( ههجوب كيلع ) لعاف مسا ءالا رمدكب ( البقم تيدان
 لثم ) اققخ الاقا ىا ( ةققح ) اضيآ هْلَش كيلع النقم نوكي هسدان

 (ابكح وا ) طقف هلق وا هبلقو ههجوب هلابقا بلطي ىدانم ديزف ( ديزاي |
 '( لابج ايو ) 6 ىباقا ءامسايؤ#ب ىملاعت هلوق ىف اك ( ءامساب لثم ) ةقيقح ىلع فطع
 كك كءام لبا ضراايجىلاعت هل وق ىفاك (ضراايو ) هيىب وا لابجاي«ىلاعت هلوقىف اك

 ىلا ءامسالا نأاف ىا ( !اهناف ) داو و ىدريع نم لاشالا هنم لحتس ام

 اهيلع ءادنلا ف رح لا دالبق ىا ( ال وا ) لوعفملل ىننم (تلز:) اهؤادن لاحتسا |

 ل هل ىذلا حولا وذ وهو ) 2| ةحالاد هل نم هإ زد ( ىذانه اهلعحو 0

 ا

! 
| 

 ظ
 ظ

 داهالاو نانا ىف ءادنلا ةيحالاص هل نع هش هواذب ليحتسام نأ ىنعي ةرصرو

 ئدذلا هيشمملل ءادنال حعاص نه ىلع لخش نا هود ناك ىذلا 5 فر ريعتسأف

 ءادنلا فرح هبشملا كلذ ىلعىا (هياع) لوعفملل ءانبلاب (لخدامث ) هؤادن لاحتسا
 مكح ىف ) ءامسالا هذه ىا ( ىهف ) امكح ىدانم لعجو ( اهؤادن دصقو

 0 ا ااا ا ااا ااااااااااماممسسسواسسللا

 | ىلاعت هؤادن هنمو طقف هيلقوا هيلقو ههج وب كيلاههجوت ىا ( هلاقا بلطي نم

 ( هعذنل )



 م م

 | ( لعفلا فذ اديز برضا ) بيجلا لاق ( ىا ) هدحو ملكتم عراضم ( برضا )

 ' (لاؤسلا ىه ىتلا )هيلع ةلادلا ( ةيلاقملا ةنيرقال) ازاوج هلعاف عم برضا وهو
 تببلا اهيف ىتلا ةنيدملل مسا ىهو ( ةكم ) كلوق ( وحنو ) برضا نم هلوش

 دقىذلا واباهذلا ديرب ىذللىا اًضِرا لوقلاب قلعتم ماللا ( هجوتملل ) ماركا

 ١ ماهفتسالاماقمماقملان وكل ةيماهفتسالاةزمهلا ف ذحم ديرتأ ىا (د.رتىا اهيلا)_ هذ

 ةويهت ىه ىتلا ( ةيلاخلا ةنيرقلل ) ديرت وهو ( لعفلا فذ ةكم )ىلا هجوتلاب
 افذح ىا مابوجو ) هبلوعقملاف لماعلا لعفلا قدح دق عوإ انهنلا هءاهذؤا

 | مهاظلاوهو « عضاوم )ل ةعبرا ىف خسنلا ضعب ىفو باودا « ةعبرا ىف ل ابجاو
 | ةعبرالا عضاوملا هذه فنصملا ركذ ىا ( ركذلاب اهصيصخت ) حراشلا ريرقتنم
 هديف ال ددعلاو رصحلا ديف ام همالك ىف سبل هنال ( رصخلل سيل ) اهادعام نود
 | نيبام ىلع رصحلا ظافلا نم سل هنال رصحلا ديشال ددعلا نا ىلع روهمملا قافتال

 لثم ( ءارغالا باب ىف ) لعفلا فذح ىنعي ( فذحلا بوجول ) هعضوم ىف
 ىنعا ىا دما لها هلل دما لثم ( حدملا ىلع بوصنملاو 0 مزلا ىا كاخا كاخا

 ( محرتلا وا ) مذاىا قسافلا دز. ترسم نت( مدلا وازدخلا لها حدما وا

 احم ركل ةسبرالا مضاولل ذيب 2( < راما ريقلا بر تر ملت ظ

 ١ ةعيرالا ( باو.الا هذه ىلا) سايقلاو ( ةسنلا,) اهنم ٌدحاو لك ث حاس ىا

 ب وملا كلت نم ) ( لوالا ) عضوملا هنع ثحبلا ىضتمال هتلقل ليلقلا نال
 2 سابا ف لوا صان لعفلا فدح بجي ىتلا ىنعي ( هعبرالا

 ةلع هب فرعي ىلك طباض هل نوكي ال ثيحم ىعامس هيفدإل بصاسللا لعفلا فذح ىنعي
 ( عامسلا ىلع روصقتم ىا ) اعامس هعم هلعف راهظا لمعتسي مل هنال فذحلا بوجو

 ( ةدودحم ) لاثم عم ( ةلثما نع ) هفدج ىا لوعفملل ىنبم ( ز واح ال ) برعلا نم
 زواج ال هلوَش قاعتم ( سا ناب )ةلثم ال هقص دعب ةفد ( ةعومسم ) ةنيعم ىف:
 ىلع ساه أل ىإ(يرخ |ةلئما)# بلل ةنيبلا ةلثمالا لع ىا( ايلعر
 فذح مهِف لعفلا فذحبف رخآ لاثم هيف لعفلا فذح عمس ىذلا لاشللا
 حتف (أ سما وحت ) عمسام ىلع اصوصخم ىفذملا ا نوكي لب هيلع سيقملا ىف
 (هقنو ) ثالثلا تاكرملا ىف امهمالل ناعبات اهالكمن.ا نيعو هنيع نال ءارلا
 نوكي فنطعلل واولا:ناكنا ( هاو أرضا ) :كرتي كرت نم سا (كرتا ىا)
 اضيا اهب هانعم مزالن وكي عم ىنعم ناكنا و هيد صم نيززا دن : رك ةسرافلابهانعم مزال

 نداد ماَنْشادو سنن[ ند ركتسحت | هراو دنا ندررات سدو ؟هاناوك د

 ىلعف هنع ناسللاو دبلا رصقوا ءرملانم رارغلا ىلع ثحلا هانعم ةيشاحخلا ىفو

 هنع رحهلا اما ىنعملا لبقو * ىهتنا ةيحاصملل ىناثلا ىلعو فطعلل واولا لوالا



 شما
 ا هنا لعفلا ن 1 ا نوكا نال نشا لصالاو هب لوعفم وهف

 ل (يررسنلاو ع شيدت نكل « ول لماعلا نع رخ اتينا لومعملا قحو
 لماوعلا نم هريغو (هيف لماعلا ) « لعفلا ىلع ) ةلعو ةتكنل لصالا فالخ
 لصالا وهام ىلع هميدقت زاح اذاو هتلا_تال رك ذلاب لعفاا صخو هنف ةلماعلا

 قيس امل ( لمغلاق لعفلا ةوقل ) ىلوا هيف عرملا وهام ىلع هزاوحف ليعلا 3

 ع (بدنسو «لودتللا نوك لاج هب لوعقل ف ىا( هيف ٠) وحن و لعفلا ( لمع )

 ليلا نك كانوا ل خألا وهام لع (هنعإ اهو لصألا فالخ ىلع لعفلا

 ااآ ا رايتع 20 دعنا (اما الو ل لوالاو ةنعارخاتموا هيلع اًمِدقَس

 كاياو ( دعا هللا لثم ) هبق ارصحنمو ادوصخم نوكيل ىتعي اصيصخت ازئاح ىا

 ا ال1 از ٠ انانحا (و) هدد 11 صيصختل اًنهح هعدقت ناف دسن
 ماهفتسالا ىنعم نمضت ) ىذلا هب لوعفملاف ىا ( امقالجاو امدش ىا ( ابوجواماو

 ءاش. ( تب رض نم ) كلوق ( وحن ) ةرادصلا بوجول ( طرشلا) ىنعم ( وا
 تب رض ادب زآ هانعم ناف ماهفتسالا ةزمه ىنعم نمضت مسا هيف نم ناف باطحلا
 ةرادصلا لطيتالثل هميدقت بجو نكل ه:لوعفم هنا ىلع بصنلا لحم ىف ارمع ما

 بصنلا لح ىف انيراؤلا هاجم نال طرتقلا ف2 ىنعم نمضت مسا وهو ( نمو ) |

 مالا رو طرقلا لعف ( مرك ) ةرادصلا هكدقت بجو هنا الا هب لوعفم هنا لع
 هم رك افتيقل نم مالغوتب رض مهيا مالغ وحن اهدحا ىلا فيضاام اذك و هؤازج |

 مقاو ايوجو وا ازاوج هيف لماعلا لعفلا ىلع هب لوعفملا مده ىا ( اذهو )

 (هعوقوك ) هعدقت زوج الف هنم عنام ناكاقااما ( يدقتلا نم عنام نكي ملاذا )
 ا ةمحعملا ىازلاو تي نم ةانثملا ءابلا يدش ( زي> ىف ) هب لوعفملا ىا

 00000( لك ردسم (نازمدقسو (تلا نم وحن ةيردصلا (نا)
 زوحيالو فكتل لوعفم هنال بصنلاب ( كناسل) ًادتبم ردصملا لي وان ىف تطاخت

 لومعمو ردصملا لي وأتىف لعفلا عم نا نال انهه لعفلا ىلع هب لوعفملا مب دق

 ىنك عنموت تسا كينزا  ةيسرافلاب هانعم لمعلا ىف هفعضل هيلع مدقتسال ا ظ
 ركل ا ل ووك ناس لومعملا ىءلماعلا لكفلا ف لضالاو + ار تنانز

 ةلقىلع لدالا فالخ ىلع ( لعفلافذحن ١ (دق)(و ) مالكلا نم ًازجو الماع
 نوكل ( هب لوعفملاف ) حر احا دهعلل ماللا نا ىلا ريشي ( لماعلا ) اراصتخا

 ةلاد( ةلاحوا ةلاقم ) ةمالع 0 رق ١) دوجوت قو ىا 6 مايقل إو هيف ثحبلا

 لعفال لوعفم هنال بصنلاب ( اديز ١ كلوق « وحت ازاوج) فودذحلا نييعن ىلع

 ةلص ( لاق ) ةلوصوم نمو ردقملا لوقلاب قاعتم ماللا ( نمل او ازاوج فوذخلا

 انينآ قيام لعابوجو مدقم ماهفتسالا هزم نعم نمصنتم مسا نمو

 ( برضا )



 ه7 او

 برضلان ا مولعمو برضلاوه هيلع عقاولا لعفلاو دبز اددز تب رض ه.لوعفملا
 ىنعمو اظفل هيف لماعلا ( هلعف نيع قلطملا لوعفملا ناف ) هريغ لب ديرز نيع سبل
 | اماو.[تبواج دعوا ادونق نسلح لقط ةلعمو | اوم تامو انا رض كبح لثم

 | اهوحنو ملاعلا هللا قلخو ادنز تب رض لثم ىنعمو اظفل هلرباغق هب لوعفملا |
 | هدانسا) لوعفملل ءاسلاب ( ريتعا ) لعفئىا ( ام ) انه ( لعافلا لعشب ٍدارملاو) |

 | ( انكح ) لعاف وهام ىلا (وا) !دز ٌّكِإ رض َكلوُقك ( ةققح: لعاف وهام ىلا
 ١ امكح لعاق لعافلل اننم ىطعان وك نيح هف ادب ز ناف اهرد دي ز ىطغا كلوقك |
 | هيلع ناكام ىلعىتب اهرد ديز ىطعا لبقو لعفلا هل ىب اذاو ذخآ ىنا طاعونال |
 | لعفهلوش ىا( هب جرخف )لمت الضاف ديز لع اذكو اهرد ديز ذخا ليقهناكف '

1 
 ا
 ا

 ظ
1 

 | لوعفم هن جرخىنعي ( دبز برض )كلو (ىف ديز لم ) هنم دار ملاوهامو لعافلا ظ
 1 هغص ىلع ( املحو هقبقح الفل ال وعفم لصالاو ناك ىذلا هلعاف مسي ملام 1

 ١ جرخ لعفلا هيلا دنسا اذاف امكحو ةقيقح لصالاىف هب لوعفم ادب ز نافامكح

 ا الإ ىلا لعف هنم قلغتب لو لعافلا مكح ىف راصو هنا وشم كوك ظ

 | رمهرد دذئتح راصف اهزدا ىلا دب زر نم دخالا قلعت هناف اهرد دب ز ىطعا ف.

 ١ باب ىناشلا لوعفملاب ىا ( لثم ) هبلوعفملا في رعت ( لكشياالو) هبالوعفم |
 عقو هنا اهرد ىلع قدصي ) ناشلا ىا ( هناف اهرد دز ىضضعا) لثم تبظعا |

 ٠١ ةفد ( ىمكتحلا لعافلا نعف ) لالا اذه ىف اًهرد هلوش قلعت ىف ( هيلع
 ريتعملا هلوقل لعافلا بئان عفرلاب ( دانسسا ) هل ةقص دعب ةفص ( ربتعملا ) لعافلا

 ْ با قو تبطعا بايت ( هلعاف مسإ ملام لوعفم ناف ) لعافلا ىا ( هيلا لعفلا )

 | هلى اذاف ذخا هنال ىنعم لعاف لصالا ىف هنا تف عامل (لعافلا مكحىف ) تملعا
 ظ ميمعت نم ( ان رك ذاع ؤ ) اريتعم هللا ٌلعَفلا داتسا ناكو لغئافلا كح ناك لعل

 | ةقيقح ِهلوُش ىمكحا وا قيقحلا لعافلا ىلا لعافلا لعف هلوق ىف لعافلا ظفل
 | هنال في رعتلا ف ( نعاعفلا ركذ ةاياف رهظ ) هلوش قلعتم ءانلاو ايكَح وا
 ميمحتلا هو هتدئاق لصح ل لعفلا هيلع عقوام لو هيف لعادفلا رك نب ول

 في رعت ىف فنصملا ( لاقول هنأ دريالف ) ميمعتلا لش مل رك ذي ملام نال امهيلا
 | ىلع در هيف ( رصخا ناكل ) لعافلا ذ نودب ( لعفلا هياع عقوام ) هب لوعفملا

 ناكل لعفلا هيلع عقوام لاق ولو لعافلا هلوقفف ةدئاف ال لاق ثبح ىدنهلا

 تب رضوحن ) ميمعتلا ةدئاف لعافلا رك ذىفورفوا ةئافلا نكت مهنا الا ىهتنارصخا
 ا 3 20-7 0 1 1

 | امهنيب ( رجلا فرح ةطساو الب هيلع عقودق ) لاثملا اذهىف ( اديز ناف )6 اديز
 | بطاخما وا ( ملكتملا ريمض وه ىذلا ) قتبقحلا ( لعافلا ىلا هدانسا ربتعا لعف )



 هيأ 70/1

 لصتملا ريمْصلا بلقتاف هلعاف عُم لعفلا فذ ةيلاتتم ةريثك ةناعا ( كنيعا ىنعم
 دئاوزلا:ىذشل كايا نيداعسا راضف ردصملا مدقف نب داعسأ كانا راصف الصفنم
 كيدعس لاوحالا هذه دعب راضف لوعفملا ىلا ردضملا فيضاو كايا ني دعس راصف
 لل تلا نإ ٠ دنس نئاضلا اذه لدو هلوق نم ءانتسا (ذعشا نا.ألا )
 ماوزلا فوذحنوكيناب صوصخب دعسان اىف نيلاحىف الا لاوحالا عيجىف كيل ١

 فوذحم نوكيال هنا فو بلا ىنم بل ءاح اي دعسا ىنعمب ايئال# دعس ءىجيل هنال
 مزال ( هناف بلا فال )هب ىدعتس ءىش ىلا جاتحمالو ( هسفن ىدعتب )هنال ماللا
 ىوقا هنال قلطملا لوعفملا دعب هركذ ( هبلوعفملا اذ لع هللاو ( ماللاب ىدعت )
 عقو هنال هبىمسو اهرئاس نود فذحاذا لعافلا ماقم ماَه اذلو ةقالا ليعافملا

 عجر هبىف ريمضلاو ملاعلا هللا قلخ ىف هبقلعتوا اديز تب رض ىتاك هبلعفلا |

 هب لوعفملا ىا ( وه إ) لعفلاب لماعي ىا لعف هبلعشب ىذلا ىا ماللاو فلالا ىلا
 اما لعافلا لعف هب قلعتام ىا ( لعافلا لعف هيلع ) ( عقو مسا ىا) 6 عقوام ) |

 امو اهرد ادبز تيطعاو ملاعلا هللا قاخ وحن هريغاماو اديز تب رض وحن ايسح

 ( ءافتك ١)اممسالّس لو انهه مسالا فنصملا رك ذي ىا هرك ذي و اديز تب رض ظ

 نأ روهظلوا اراصتخا ( قلطملا لوعفملا ف ) هرك ذب ىإ ( قبساع ) هللوعفم
 هياع عقوام هلوقىف ( هيلع لعافلا لعف عوقوب دارملاو ) مسالا ماسقا نم هب لوعفملا
 لعفلا ناب ( فرح ةطساو الب ) ه.لوعفملاب لعفلا قلعت ىا (هنهقاعت) لعافلا لعف

 / اديز تبرض) كلوق ( ىف نولوه ) هغللا بابرا ناف ىا ( مهناف ) لوعفملاو
 نواوّدالو ) هبالوعفم ديز نوكف فرح ةطساوالاب ( ديز ىلع عقاو برضلا ا
 ةطساوب هنوكل ديز ىلع ىا (هيلع عقاو رورملا نأديزب تررم ) كلوق (ىف
 ( ههحرخف ) هب قصلموهب قلعتمو (هب سة:ام)رورملانا نولوب (لب) رج فرح
 010000 لرسللا هل لوعتملا هنف لومفملا (ةفاللا ةثالثلا لعافملا ) هلوش ئا
 نع رداصلا ( لعفلانا اهنم دحاو ىف ) ةغللا بابرا دنع ( لاّال ) ناشلا ىا
 ىا (هيف ) عقاو لعفلا كلذ نا ( لب )هب لوعفملا ىف اولاق م( هيلع عقاو ) لعافلا ظ

 عملا مويىف عقاو ةعئلا موب تب ريض كلوق ىف الثم برضلا ناف هيف لوعفملا ىف |
 .( وا) اهلحىف ءايشالا لحت اك هبف لاعفالا لحن الحمو هلاف رظ :ةعلا مون نوكف |

 عقاو ابيدأت اديز. تب رض كلوق ىف الثم برضلا ناف هل لوعفملا ىف ( هل ) عقاو
 ىوتسا كلوقف ءاوتسالا ناف هعم لوعفملا ىف (هعم ) عقاو ( وا) بيدأتلا لجال |
 هيلع عقاو لعفلانا اهنم دحا و ىف لاّشالف ةبشخلل بحاصمو عقاو ةشلاو ءاملا |

 مهفباع قلطملا لوعفملا ) فيرعتلا نع جرخ (و) هبالوعفم نوكي الف تفرعامل |
 نال لعافلا لعفل رياغم هب لوعفملانال ( لعافلا لعقل )هب لوعفملا ىا ( هن رباغم نم |

 6 لومفلا ) 0

___ 



 م 07 لس

 رصبلا عجرا مث ىلاعت هلوق لثم ) ةدعاقلا هذه ىلع ( دري الثل ) مهنيب اهف هيوق ||
 | ةيناثلا ةغص ىلع عقو ةيآلا هذه ىف قلطملا لوعفملا نا لاب ناب ( نيترك'

 روكذم وه لب ابوجو الو ازاوجال هلبصانلا هلعف ىذحي وريثكتلاو ريركتل
 وهو (لاثما لعجىفو ) اعباتتم ( اريثك ارركم اعجر ) رصبلا عجرا (ىا) اظفل
 دق ىا (ديقلا اذه ةدافال في رعتلا) ميم نم ىا ( ةمه نم ) كيب دعسو كيبل
 ( فلكت ) افاضه هدروا ثمح لاثملاب ديقلا اذه ىف فنصملا ءافتك ١ىف ىنعي ةفاضالا

 الا لعافلا ىلا ةفاضالا دبق دافتيالو لوعفملا ىلا ةفاضالا دبق نوكي اذه عمو

 عئاشلا ذا رخآ فلكت اذو ةفاضالا سنج لاثملا نم ةدافتسملا ةفاضالاب داربنا
 هدخاف ف رعتلا حاضيال لاثملا دروب مث لاثملا نودن هدو عيمجل في رعتلا مامت

 لعف وهو (بلا هلصا) (كيبللثمإ) نيفرعملا بأدنم سيل لاثملاف دويقلا ضعب
 ( ميقا ىا نييابلا كل ) لاعفالا باب نم بلي بلا نم هدح و ملكتم مواعم عراضم
 اراهن والملهب ىنتسماام ىا ( كسا لاثتماو ) اريسيو اريسع ( كتمدخل ) ىلا ىنعم

 سمالاب لاثتمالا ناكمو ةمدخلاناكم نع ىا (ىناكمنع) لوزاال ىا(حرباالو)

 اهل ةياهنال ثيح ( ةريثك ةماقا ) كل بلا ىنعم اذه هنع لوزيإال عضوم ىف ميقملاك

 نيبابلا ىنعم اذه اهنب لصفال ثيح ضعب را اهضعب ةعباتتم ىا ( ةيلاتتم )

 وهو بطاخملا غرفتيل لبق بيجملا مالكىف ابوجو هلعاف عم ( لعفلا فذ )
 هب نوم املا عامنل روماملا عرفتيلوا ةظرسب سماق ةيلتلا عام دنع سعاآلا
 ماقم ىا (هماقم) نيباملا وهو ( ردصملا ميئاد ) بدالا هياعر ماقع قبلا لوالاو

 ١ برضف © ىلاعت هلوقىف ككل نيبابلا راصف كل هلوق ىلع مدقناب فوذحلا لعفلا
 قوفام انه عملاب ديراو (هدّئاوز ىفذحم ىثالثلا ىلا ) ردصملا ( درو )6 باقرلا
 ادئاز هيوكل اولا نآلا تلالاو ء ا لا نانثا نوايا ىن اوزلا نال دعلإلا

 ريمضلا راصفاءاستا ( لوعفملانم) ماللاوهو ( راف رح ذح مث ) ىذحلا لقي
 لوعفملا نأ ئا(.هنلا:ردصملا 3 219 كانا نيل ناضقف الصنم لصملا
 امن ١ ةّشاسلا ةلعلل كلذ لك ( كسل ) لاوحالا هذه دعب قلطملا لوعفملا ( راضف )

 ( بلا ىنعمب ) ايثالث ( ناكملاب بل نم ) اذوخأم كيبل ( نوكي نأ زوجبو )
 ذئنيح كيبل (نوكيالف ) كيبل هنمو بلك ماقا بلا سوماقلا ىف هبماق 'ىنعمب ىنعي
 لعفلا فذ نيل كلللا هلصا فذحتق كءاوز هف سل هنال (ئاوزلا فوذحم )
 فيضاو اعاستا لوعفملا نم رلا ىفرحو هماقم ردصملا مقاو تيا مالك نه

 ( سابقلا اذه ىلع ) ( و ) دحاو نيهبجوتلا الك ىنعمو كيبل راصف هيلا ردصملا
 دعسا ىنعمب ايثالث دعس ءى ,لهنال ديوزلا فوذحم ريغ نوكيآل هناالا ( كيدعس )

 داعسا دعب اداعسا) كدعسا ىنعل ن.داعسا ( كدعسا ىا) للا ىنعع بل ءاح اك
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 المتحم هنوكل ىنعي لوعفم مسا دك ْوملاىف ىا (هِفف لاتحالا فصو رابتعا

 (دكْوملا) دكؤملاف هلوقل ربخ ( رياغي ) لاّحالا فصوب افوصومو مئاق ديز ةلمجي
 هيلع صوصنم ) لعافمسا دكؤملانا ىا (هنا ثيح نم لغاف مسا ) هنوك لاح
 نا تفرعامل ةلملا لمتحم لوعفم مسا دك ملا قا نا لصاخلاف ( ردصملا ظفل
 0 اذ لا لستم ىلا كلذ: نوكف لطالاو قحلا لمتحم اريج اهنوكل ةلمعا
 لمتحلا رياغي حرصملا صوصنملاو هب حرمصمو صوصنم لعاف مسا دكؤملا

 ريغلا قالطاف هريغل اديك ات قاطملا لوعفملا نم عونلا اذه ناكف ادارم ادحتاناو
 صيصتتلا ر> الا فصوو لامحالا امدحا فصونال فصولا رانتعاب

 ةآآ ال1 0 د وةقفلا وهو د اوءامهنم دارملا ناتعاب دك اناو
 00| 1| نوكي نإ ل وز كدهح لات الو لمات صولا رانتغان هيغل لبقو
 اال 00 000 الخال دك ٠١ هإز ءرغل ادك ١ ىعبسإو هلوق نم

 (عفدنيل) لوالا هيجوتلا ف م هل ةلص ال فاضملا دج نقررانلل ةلع هريغل هلوقىف |

 ا ا ايلاو دوصتملا وهام نرقتبو وغلا
 دارملا نوكي نا ىتبش ) لاتحالا ( اذه ىلعو ) ِهلوَش هعفد ىلا راشاف لباقتلا

 ل 1 الا نك نا لع هتاذو (هسفن لجال دك ان هنا ةسفنل دك الاب
 اذه ةلباقم ىا (لباقتلا ندحم ىتح ررقتيو ) قلطملا لوعفملا (رركتيل)
 هيجوتلا فو هبجوتلا اذه ىف لياعتلل امهيف ماللا نوكل لوالا عونلل عونلا |

 عضاوملانم ىا ( اهنمو ) نيهبجوتلا الكىف امهلباقت نسخ امهيف ةلص لوالا
 لوعفم عضوم ىا جام زلاسابق اهيف قاطملا لوعفملا بصان فدح بجو ىتلا
 ءاللاب ىنعي اهتروصو (ةينثتلا ةغيص ىلع) عقو (ىا) « ىتثم عقو ) قلطم
 كلت نم دارملا نكيملناو ىنعي ( ةيناتلل نكي مل ناو) اهلبقام حوتفملا ةنك اسلا
 ةيالا انش دروا اعاو'( ريثتكلاو ريزكتل ) اهتمدارملا (لب ) ةيتثتلا ةعصلا

 نوكتنا بسانف عما نود الامعتسا ركحاو ةدرطم ةيثتلا نوكل عملا نود
 وحن لعافلا ىلا افاضم عونلا اذه نوكي الو ري ركتلاو ريثكتلا ف ةلمعتم اهتفيص ١

 ىا كيذ ادهو ةلوادم دعب ةلوادم هلعفا ئا نلاود ىمالا لوادنت ىا كنلاود

 ناحنىا كيناو فك دعب افك فك ى ا كيجاجمو عارسا دعب اعارسا عرسا
 ىلا ةفاضمو ريثكتلاو ريركتلل الا لمعتست مل رداصم ظافلالا هذه نحن دعب اننحت
 ح راشلا لاق اذل و ناملاىف نيروك ذملا نيلاثملاكلوعفملا ىلا وا ىّضرلا ىف اذك اهلعاف
 اهنمو (ىا) اذكهدرو لامعتسالان ال (ةفاضالا ددق نم ةدعاقتلا هذه ميعنىف دبالو)

 لمعتس مل عونلا اذه ناك امل لوقا ( لوعفملا وا لعافلا ىلا افاضم ىنمم ) عقوام

 ةنسرق فرعلا ذا قرعلاب اداّمعا ةفاضالا دبق فنصملا كرت اهدحاولا ةفاضالاب الا |

 يمسح بيسمسيم

 ( ةيوق )
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 | دك فارتعالا موهفم نا ىنعي هنومذم موهفم لب ظوفلع سل دكّو ملا نال ظفللا

 | ثيح نم) مّئاق ديز ةلمجي لمتحلا ىنعي (لوعفم مسا) هنوكلاخ (دكؤللاف) ||

 سمي ماه

 | (فارتعالا ) مهرد فلا ىلع هل هلوق نومضم ىا(هنومضم نال مهرد فلا
 | (هريغ اهل لمتحمالو ) فلاب ”رقا دقو هرارقاب ذخاؤم ارملا نال ريغال مهرد فلاب

 ١ هلعاف عم لعفلا فذ افارتعا فلالا كلتب تفرعا معرد فنا ىلع هل هلصاف
 . اقح هللا لوسر دمحو اقح طسقلاب مثاق هللا هنمو هيلع ةمدقتملا ةاممحا ةلالدل ابوجو

 | عاونا ( نم عونلا اذه ) لوعفملل ءانبلاب (”ىمسيو )ل اقحنونمؤملا مه كئلواو
 | هتاذو «ةهسفنل ادك ات إ اسانق هلماع فذح بجو ىذلا ( قلطملا لوعفملا)
 ١ نود دكؤملاو دكؤملا لعج ىلع ىننم اذه هتاذو ( قلطملا لوعفملا سفن ىا)

 | دك وب افارتعاف ىضرلا ىفو * اضيا فارتعالا وهو مهرد فلا ىلع هل مؤهف»

 | دكؤي اما ) فارتعالا نال ىا (هنالإل ةروك ذملا ةلملا هنمضت ىذلا فارتعالا

 دك وي ( الإ فارتعالا نيع نع ىلإ لخا نويصم دك ءيادإل (كاة واس
 / ىا ( رابتعالاب ) هسفن دكؤي ( ناكولو) هتاذو هسفن راغي ىا (هرباغي اسما)
 | دكؤملا فارتعالا لمج راتعاب وا امكك اطوفلم دك و ملا فارتعالا لعجا راتعأ

 | م اهنمو ل لما نومضملان مضمار طوشملادك قفاقفا وغلا ك ا و ل
 | ىا) (ام)) اهيف قلطملا لوعفملا بصان فذج بجو ىتلا عضاوملا نه ىا

 | (ةلمجاهذهل ىا) 6 اهل ) نئاك «ةل نومضم عقو ) ( قلطم لوعفم عضوم
 وحن ) (قلطملا لوعفملاريغ ىا) لمتجم هلوقل لعاف بئان عفرلاب «هريغ لمتحم ل
 | ذوخأم هل ريفت نايب ةلمجاو (اقح) ديز مايق ( قح ىا) (اقح مثلق ديز
 قا نال ( بجوو تبث ذا ) برضٍباب نم ”رشإ رف لثم ( قحن قح نم )
 نومضم عقو ) قحب قح نم ( ردصم ات ) بوجولا عرششلا فو توبثلا ةغللا ف
 (اهلو ) ديز مابق اهنومضمو ( متاق ديز هلوق ) ةلمجا كلت ىا (ىهو ةلج
 عقاولا قباطي اموهو ( قدصلا لمتحت) ربخ (اهنالءريغلمتحم) ةلما هذهل ىا
 ءامسلا لثم ههاطي الام وهو (بذكلاو) انحن ضرالاو انقوف ءاهنلا لم
 انقوف ءامسلا نوك لثم عقاولا هقباطي ام وهو ( قملاو ) انقوف ضرالاو انتحت
 هشاطب عفاولا وهالو عقاولا هفاطي الام وهو (لطاقلاو) هل قباطم

 لوعفملانال يا(هنال) (هريغلادبك اإل (قلطملالوعفملا نم عونلااذه)(ىمسيو)ل
 (هفن دكؤي )اق>هلوقوهو( ردصملا ظفل هلع صوصنموه ثيح نم ) قلطملا
 اصوصنم دك ْوملا زاصف مئاق دز ىهو (ةلما لمتحسوه ثيح نم ) نا ًربخ ةلمجاو
 عونلا اذه ناكبف صوصنملا سفن لمتحلاو المتحمو انومضم دكؤملاو احرصمو
 ةيريسفتلا ءاقلاب لاقف امهم قيرفتلا مزلف رابتعالاب ولو هتاذو هسفن اديك ات
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 | هلاقا ع 00 ب وسلاما ارديسلا
 | هلدش لاثملا اذه ىف ديز توص نال ( هيشتلل عقو ) لعءافلا ىلا فاضم حاحصلا
 هاو يدا نيودم راط وهب و ١" عا حالع ) ناي شك رع ناكف

 نال ( توص هل هلوق ) ةلملا كلت ىا ( ىقال دع ) هيف ناسلالاو مفلا ىمو ظ

 0 ةلج هربخ عم أدتبملاو لجر رادلا ف كاوق | اذلتلم تيوض و ةداقمم ريخ هل هلوق

 ظ ىنعم ) نئاك( مسا ىلع ) تلمتشا ىنعي ( ةلمتشم ) ةلما هذه ىا ( هو ) ةيمسا ١
 | توص نال ( توص ) هيلع لمتنملا مسالا كلذ ىا ( وهو قلطملا لوصقللا |
 ظ ىلع ) اضيا ةلمخا كلت ( ةلمتشمو ) قلطم لوعفم وه ىذلا مسالا نهم ىف
 ظ ىلا هعوجرل ( هلىف رورحنا ريمضلا ) بحاضلا ىا (وهو مسالا كلذ بحاص |
 هيلع ةلما هذه ةلآلدل لعفلا فذح بجوف اهرساب طورشلا تدجوف دز ظ

 ظ ) ىلكتلا خارص خاص ل ( هلاذاف هب ترم,وحت ) «و) هنع ةينغمو ةماثةلالد ظ
 ظ نزوىلع دلل هسا رجا ىو نتامإلا ءار ١/ حتفو داصلا مغب خارصف ْ

 ردصملاىنعم مسالبقو ليعفتلا بابىلا هاَقنىلا ةجاحال ذئنيحو لع بابنم لاوس ١

 ا ةأسما ىهو ىلكتلا خارض حرص را لاا دقي

 ١ ةأرماوو# كما كتلكت لف ثيدحلا ىفوهتدتق ىارسكلابهماهتلكت لاه دقفلا لكشلا نال
 ىذىلااذفاضم لمعتسم مسقلا اذهناىلا ةراشانالاثم دروا امناو معدبابو ىلكت و ةلك

 قد هل اًذاف دنز, ترص وخنهنموا لوالالاثم اكلوقغلا ىو قارس ال مد ظ
 قاثلاو لوالالاثملاك ةف رعملاوا ةركلا ىلا افاضم و ىناثلاكو لفلغلا سح راحنملاب كقد ظ

 لوعفملا بصان فدح بحب ىلا عضاوملا نم ىا (عضاوملا كللترم قا ) ( اهنمو ) ظ

 (72 نوستم ) ( عقر قلطم لوعفم عضومىا ) 6 عقوام ]ب اسايق اهيف قلطملا
 لديكلاو سنخلاىف 5 :االاف ( اهلل امتحال »ل وعفملاوا لعافل ىلا فاضملا اهردصم ىا

 ولمتح ةفص ( ةلما هذهل ىا )اهلوال مساحتفلا ىلع ىنبم لمتحا نم لوعفم مسا

 اشاث لمتحال ىنأ ةلمح ةفص ةلملاو الريخ ( قلطملا لوعفملا زبغ ىا ) « هريغ )
 (003 0 | ادت هلال نواس يع ليو قلطللا لاوعفملا ريغ ةللا هاته
 *ىذحلا بجو امئاو ةلمحا ادهلا تما .قلطلما لوعفملا ريغ لاتجا ال ىا ىرظلا ال

 ملكتملا ءاي وهو اد انفو هانعم اهتبداتو هلعف نع ةمدقتملا ةلما ُهباننل

 عجارلا هيف نكتسملا فرظلا لعاف نم لاح 6 ةلغ) مدقم 00
 5 قلطملا لوعفملل ةنمضتملا ةلملا هذهو ادت ( مهردا#نلا )7 فلالا ىلا

 وهو ( اذارتعا ) فلالا نم إ عام ( تفرتعا نار ( نارعا ) ريغ ليحل
 (ردصمافارتعاف) * مردرازهب مدركرارقا#انههو * زين درك رارقا# هيسرافلا

 انا ا بهسملا لوو ىل ( هلوف ىحو ةلج نوما مر لادعفالا تارا

 2« ىلا (ّ : 0



 هيأ 0

 ةرصان عم رصاونك ةجراح عمج ىهو حراوجلا لامفا نم لعف ىلع الاد
 لجرلاو ناسللاو نذالاو نيعلاو ديلاك ندا جراخلا وضعلا ىف ةخراحلاو

 كنضلا ( ززتحياو ) ةزئؤلا ةح راش 0 1 ماش هلا اهنوكلا ةحازا+ تيم ١
 ناف ء ءاهقفلا راع ٍلعو ( ءاحلصلا دهز دز ديزل وحن نع ) احالع هلوش ىا(ه.)

 ءاحاصلا د هز هبش ديز دهزن ال هيشتلا قو لعب ا,نمدحزدهز نم رداصم دهزل د

 ةظحالام لصحل هنال ( حراوجلا لاعفا نم سدل دهزلا نال ) احالع سل هناالا |

 | اعوفرم نوكيف حراوجلا لامفا نم سيلف كلذك لصحم معلا نا اك بلقلا |
 | امو ايندلا نع ضارععالا وهو دهزلا نالو لكلا نم ضعللا لدب ةيلدبلا ىلع

 ريدَغ حصيالف رمتسم سما ىلع لاد ضرعا ىا هنع دهزو هيف دهز لوقت اهيف
 ةلج دعب هلو ىا (هب ) فنصملا ( زرتحاو ) عقو فرظ 6 ةلمحدعب ال هيف لعفلا ٠
 انوص توصل تاص نم ردصم توصلا ناف ( راح توص ديز:توص وح نع

 | 4 ناس تنل كاز كلوتك لل هيك اا هش مقر انوس لويس ا

 | (ةلمجا كلت ) ( ةلمتشم )) اربخو ادتبم وكيف ةلج دعب عش هنا الا اجالع ظ
 | قلطملا لوعفملا ىنعع ىا ) ( هانعع 2( ناك ةلمتشع قلعتم ©( مسا ىلع  هفد

 توص هل اذاف ديزب ترم وحن نع ) هانعع مسا ىلع ةلمتشم هلوش ىا(هيزرت>او |

 توص هل ىهو ةلمح دعب احالع هينشنلل عقو ردصم راخ توصف ( راح توص ظ

 عوف سم راح توصف قلطملا لوعفملا ىنععب مسا ىلع ةلمتشم ت تنل هلا هيثح نارا

 كت ةلمتشم (و) رامح توص هل اذاَف لق هن كف ادتبلا نم قاعدا لدب هنا ىلع |
 ىنذلا مثسالا وهو ( مسالا كلذ بحاص ىلع ىا )  هبحاص ىلع )ل اخير ةلمجا ظ

 زرتحاو ) هبحاص هلوقل ريسفت ( انعم هبماق ىذلا ىا ) هلوق ةلمجا كلت هتلمتغا
 ظ ( رامح توص توص هب اذأف دابلاب تررم وحن نع ) هحاصو هلوش ىا ( هب ظ

 مسأ ىلع ةلمتشم توص ه.ىهو ةلمح دعب احالع هسشنلل عقو ردصم رامح توصف

 زوجيف مسالا كلذ بحاصولع ةلمتشم تسيل ةلجللا كلت ناآلا وص وهو ءامك
 ةفص وا ناس فطع وا.لدب هنا ىلع هعفرو هئنهلا ىلع هتل الدل ةيلاخلا ىلع هصن

 طورمشلا هذه دوجو دنع هل بصأللا لعفلا قدح بجو امتاو لثم ريدقس'

 وحن ال هبحاصو هانعم مس اىلع اهلاعشال فوذحملا دم ةقاسلا شل دل ١

 ةحلاوا(وا 2 ىا ) ( راخ توص توص هلاذاف ديزب ترسم
 | نوصب ناضءلثما## د نان نم ( انؤص ءىثلأ تاص نم ) قتشم لاح ةفودخا

 | تاوص ىنعم لاق اماو لعفتلا باب نم ( اًسوصت) تاوصن (تآوص ىنعع ) انوص
 | مسا توصلا لاق ىضرلا نال افالتخا اردصم توصلا نوك ىف نال ابوصت
 ظ هنوك نيس ملو امسا هلعج اضيا سوماقلاو مالكلاو ء ءاطعلاك ردصملا ماق» مقا |
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 لطم ضارعالا نأ دئيح ىذملا نجح واقاو ( ةلمتحا ةفاتحلا هعاونا ناس
 ظ ةمدقتملا ةلما ىنعا ردصملا كلذ نمضتسام موق نأ حصيف نومضملا ردصملا كلذ نم
 ترركتو كلذ حص املف ئا اهل ةبصاناا اهلاعفا ىا ضاىغالا كلت نمضتبام ماقم
 ١ ” وحن ) لقثلل اعفر اهفذح بجوف اهلبق اهلاعفا رك ذ لقثتسا ةدئافلا كلت

 هبشيام رثكلاو حتفلاب ( قاثولا اوةدشف ال مهؤمتنلا اذا ىتح ( ىلاعت هلوق)
 ءاقلا رك 7 ءادف امآو ز(قاثولا دشدعب ى]) ( دعبانم اماق 5 هريغو. لمح نم
 ( اهنومضم) ةساطةيلعف ( ةلمح قان ولا او دشفهلوقف ) قاثولا دشدع, ىا اهحقو

 هدشو قاثولا ماكحا ةاملا هذهنم دوصقلا نال لوعفملا ىلا فاضملا اهردصم

 (قان ولادش نم بواطملا ضرغلاوقاثولا دش )نومضملاكلذو ناكَنم نئاك داشلاو

 "نعي نم ردصم نونلا ديدشتو ميملا حتش ( نملا اما ) هنم ةدوصقملا ةدئافلا ىنعي
 ١ هتلباقع ءىثذخ اوءادف ريغ نمقالطال ا وءاطعالا ل والا املا نما دم دم ”دم لئانم
 ' ار لم دع ىدت ردسم (ءاذفلااماؤ) «يج رح ند رك اهراز سك ةيسرافلاب
 ١ ةيسرافلاب هتلاقم ىف ءىث دخاب قالطالا افارص نزو ىلع ىناثلا بالا نم صرب

 دشىف لصا+لافمادخيتسالاو قاقرتسالا «.لتقلااماو ىزي< ندرك اهرار سك

 نيب و ( ىلاعت هللالصفف ) مادختسالاو لتقلاو ءادفلاو نملا اوف عبرا قاثولا ْ

 هليش رز ةيقعتلا ءافلاو ةيليضفتلا اماب.ةلما .هاله نم ( نولطملا ضزغلا اذه )
 هيلع قاثولا متددشام نوقاطت اما ىا (انم نونمت اما ئا ءادف اماو دعب انم اماف
 نودشاماو )قاث ولا دش ىا ( دشلا دعب ) قاتعالان اوثهب نولانتف ءىشالب اقالطا

 اذه مك اوح ىفهب نوعفتنتف مهنم ءىث ذخاب اتالطا مهن ؤةلطت اماو ( ءادف
 لاا ايااو دعب ةءارق اماذ  تتكي ديز كلوقف ةيربخلا ىف اماو ةماشنالاف

 (عضاوملا كلت نم.ىا ) 6 اهنموإ» كلذوحن و اعس اماو دعب الكا اماف اماعط ىرتشي |

 ىا) 6 عقوام )اهيف قلطملا لوعفملا بصان فذح بج ىتلا عضاوملا نموا .

 (ه, ) لوعفملل ىبم (هبشب نال ىا) ( هييشتلل ) (هيف عقوقلطملوعفم عضوم
 سعال هباهبسشم نوكي قلطملا لوعفملاناىنعي ( رخأ سما) قلطملا لوعفملاب ىا '

 مدقم ربخ ( ديزاوحت نع ) هيرشتلل هلو ىا (هلا) فنصملا ( زرتحاو ) رخآ
 توف ( نسح توص )لجر رادلاف كلوق لش رخؤم ًادتبم(توص)

 دهقملاو ديقم ىناثلاو قلطم لوالا توصلا نال لكلا نم ضعبلا لدب اما عفرلاب .

  زاحاو دحاو ءىش. ةلزنع هتفد عم هنروريصل هل ةفصاما#و قلطملا نم ضع

 هلماع فذخبف بصني ىتح اقاطم الوعفم نكي مف ايظفل ادك ات هاعج ىضرلا
 (هيشتلل)ةهه(عش مل ) نسح توص هلوقزال ىا(هنال ) ابوجو اماو ازاوج اما .
 ةئيهلاىلعهتلال دلاحالع هنوك ىا ( هنوك لاح ىا) اع ردصم جالعلاو ( اجالع ال .

 » الاد 0



 | نا فضصملا باد نم سيل اذه عمو ميهفتلاو دوصقملا حاضال 1 |

 ىذلا ( مسالا نا ىلع) دئاوف ةثالث ىلع ( اهينت ) ةدحاو ةدعاقل نيلاثم دروب |

 رالاليصفس )دارملا ( و ).رثؤملا دعب نوكي ىذلارثالاك ءىشلا كلذ لوصح دعب

 هي مالا 1

 ا وحن ىا ( ناذه) «كيب«ىعع ا دما بالا لقت داعنالا#مايبرتسا# |

 مكر || ذل ( نيلاثم) لي 1١ (ةراواااكاو ) هنعاربخ نوكلأل

 لاثملا ف مك( ةفرعملاو ةركنلا ىلا مسقنم ريا عقوم عقاولا ) قلطملا لوعفملا وه
 لوعفملا نلتفت لا الد لل ا ىلا ) مسن (وا)ىناثلاو لوالا

 وهو ًادتملا لعف هبشي' ىلاثلاى و هب  ماقو ادّتملا لعف لوالا لاثملا ىف قلطملا

 (وا)هب اماقرألو ادتللا, لسف. نيل كاهشكم قلطملا لوما نر
 'نك انن نوكي ناو ىاثلا لاثملاك (كإ و لوالا لاثملاك( د رفم ىلا ) مسقس
 | ريسلا ءاشتسا حصيال هنال لوالا لاثملاك الا دعب هلماع ريدقت بحن ناو عوتلاو

 هلماعر يدقت زوج هناف ىناثلا لاثملاك بحال ناو قلطملا ريسلا وهو هلثم نم قلطملا

 عقو ام لاثم اريس ريست ىا) اذه اريس تنااعاو لاهدعبهريدقت زوج اك الا لق

 | «اريس اريسدي زو دن ريلا ريسريست تنااعاواريسريست تاع ىا(ىنن ىعم دعب اتنشم

 انه لم لاتغ هنإلالمملا تكم ع ان( ايس مس
 نسل ىنابشلا نيسلا قآل رس دس اري ١ و13 عا .رسلا ةئما تكي نمل مواكللا

 ظ 1 زازلا ةرزكل ناي هنال كاكد اكد ضرالا تكد اذا ىلاعت هلوق ىف اكادك ا:
 عقو اللاشم) اذه هققحتالا د يزف 01 ره دارملاو اع هايس

 نمو قار« اهو )تاينهعولا سلا داع يلا دكر 00

 فذحلاب قلعتم ( اهنف قلطملا لوعفملل بصانلا لعفلا فذح بج ىتلا عضاوملا

 (عقو قلطم لوعفم عضوم ىا عقوام) عضاوملا ىلا عج -ار رورحلا ريمضلاو

 دوصقملا وهامو # ةلمح نومضم ) ةافل ىا ( رثالإ اريسفت و اناس و« اليصف

 مدقتلاب ةلتمجا فَضْوُف ةيرتخوا ةتلط ها كلت تناك ءاوش © ةمدقتم باهنم

 ةلمجا نومضمب ) انهه (دارملاو ) مدقت مل الا نوكي ال ليصفتلا نال حيضوتلل
 لثم ةيدانسالا ةمستلا ةدئافلا طانم ناكاذا اهف ( لعافلا ىلا فاضملا اهردصم
 ( لوعفملا ) ىلا فاضملا اهردصم (وا) اوكر:اماو دعب ايشم اماف ٌضذاف
 | ةدئافلا طانم ناك اذا اهف ىا قاثولا دش دارملا نال نتملاف روك ذملا لاثلاك

 | ( هنم ٍبولطملا #ضرغلا ) نومضملا رثا' ىا ( هرئاب) دارملا (و ) ةيعاشالا ةسنلا

 ا نومضملا كلذ رباب ىعي و ىضر ,اىفو د نومضملا كلذ نم ةدوصقملا ةدافلا ىا

 "ند ءىشلا نم ضرغلا نال ارثا هامسو هنم نولطملا هضرغو هدوصقمو هتاف
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 | اريخ ) ( قلطملا لوعفملا )6 نوكيأل مسا ىلع لخاد ىنن ىنعم ل ( دعب ) ائيش
 وا د( لح هول ناشلا ئا ( هال نأ لع او مسالا كلذ ع كاز ( 2
 اا را( ألا لكتلاوا بالا ( ترام وح لمم لعا) اونا
 نساتإ( تالا تللدا ( نوكي ال ارش , اهدحا ( ترس اما )وح (9)
 صني روك ذملا لغفلا نال ابوجوالو ازاوجال ءىّدىف هل بصانلا لعفلا فذح
 فئنصملا ( فصو امتاو ) لماعلا ريدقت ىلا جايتحا ريغنم هبف الماع نوكيو
 اربخ قاطملا لوعفملا نوكيال ناب ) هانعموا ىننلا هيلع لخد ىذلا ( مسالا )
 0” للا ةحيصل ( هه اربخ ) قلطملا لا 15 نع ىا ( هنال هنع

 ىريس نوكي نزوح انههو ا ىربس اناو.( دبدش ربسالا ىريسام وحن )

 فصوق اذه عمو لدع ديز لثم هيلع لك ةحصل هريخ ديدش ربسو 0

 | ( ةيربخلا ىلع اعوفرم ) قلطملا لوعقملا ( ناكل ) هتيربخ ديؤي وهو قتشملا
 | ايبوجو فوذخحم هف لماعلا لعف نا ىلع ءاس قلطم لوعفم هنا ىلع ابوصنهال

 (قلطملالوعفملا) عقو .ولات» لوعفم اهني ىاد لع فمع ( عقووا زلاز 1

 ربخلا بلاط ( مسا نع ريخلا عضومىف ) قاطملا لوعفملا عقو (ىا) « ارركم
 فذدملا ىتتك ١ ( هنع اربخ ) قلطملا لوعفملا عوقو ىا ( هعوقو حلصيال) |

 . ىا ( هياع 0و معا نم د د راملا وهام دربالف قساع دوبقلا هده نع

 ©00711) لوسملل ىتملب ( تكد ) لاعت هلو ( وحن ) ارركم عقوو 0
 ندحتملو ارركم قلطملا لوعفملا ع ءقو لاش لإ 0060 ) ضرألا تللارلر

 ىضتش مسانع ريا عضومىف عشر هنال ابوجوالو ازاوجال هل بصاللا هلعف

 نكلو هلحىف عقو انهه قلطملا لوعفملا لب هنع اربخ هعوقو حلصيال اربخ
 ٠ 1لا قدح هناالا لعفلا فرط لب ماظل وهام ىلع لوالل ادك 1 سلقاثلا
 ارا لذ دس كذ ضرالا تكد ىنعملاف هءاصتنا هيلا نفاضخملا بصتناو.قاضملل

 امناو ١) لالتلاو لاخلا ةصقختيم تراص ىتح ةعااتتم ةلزاز دعب ةلزلز تلزلز

 ارركم عقوام اهنمو هلو يس لصغر و ( نيتطباضلا نين ) فنصملا ( عمج

 نيلوالا ربخ ىضتش ( مسا دعب عوقولاف امهك ارتشال ) ةين الا روصلا ىف لصف مك

 نيس اذلو ىهاظ نيتطباعضلا عمحو ( هنع اربخ ) قلطملا لوعفملا ( نوكيال )
 عقو قلطم لوعفم اريسف ( اريسالا تنام | نب انهف عما هجو حراشلا
 هنع اربخ اريس ظفل نوكيال تناوهو مسا ليا ن1 اةهوعو قن دس انتم

 بصنق لدع ديز لثم ةغلاسوا ازاجمالا ريس تنا لاَهال هنال هيلع هلمح ةح مدعل

 ريسآلا تناامو ) ( اريس ريستالا ) تنام ( ىا ) هنع اربخ عقاولا فوذلا لعفلاب

 ىنمم مساوهو هدير. مد # برعموهو(ديربلا ريسريست)الاتناام (ىا) 6 ديربلا

60 : 

 نسناس يو ل ع د



 ىذلا قلطملا لومفملاف ىا ( ايف وه امثأ ىذحلا:بوجو نا مهضعب ) باحا
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 هوففخف فيفختلا قحتساف مالكلا لاط ماللاب لمعتسا امل هنال ( ماللاب لمعتسا )

 هفذحم ففخف ةيئرملا هذه'هل نكتوف اهب لمعتسي ملام اماو ابوجو هلماع فذح

 | هل اركشؤ هل اد وحن ) ادج' تدمحوأ اد وم انضيا هرك ذ زاخو ازاوخ

 | ةراشا هيف ( فذحيدق ) و هل اعدجو هل ةبيخو هل ايعرو هل ايقسو ( هلابحو
 لعفلا ) هياع فوطعملا مكح ىف فوطعغملا نا ىلاو اعامس ىلع فطع اسابق نا ىلا

 ةراشا هيف (امسابق افذح ىا) © اساقأل ( اجاو افذح قلطملا لوعفملل ثضانلا
 ظ لوعفملل ىنبم ( ملعب ) امساقلاو اسانق اجاو افذح هلوقل ةفصدعب ةفد اسانق ناو

 | فيرعتىف كلوقك هنايثزج عبج ىلع قطنم ( ىلك طباض هل ) عضوي ىا
 فذخم ) ناسنالا دارفا عيمج ىلع قدصب هناف قطاناا ناوبحلا الا

 ابوجو ىا ( اموزل ) ىلكلا طباضلا دوجو عم ىا (.هعم ) هل بصانلا ( لعفلا

 ةرثكلا عمج ةغيصب هبنأ © ( عضاومىف )) انهه ةروك ذملا روصلاف فنصملا دروا اك
 هفصو ( ةددعتم) ةنسلا عشاوللان مم هرث ذ ابق بجاو ولا هفذددح رصح ل هنا ىلع

 ا ىا ضعلأا ةيوا ًادتموا مدقم ربخ 6 اهنم ) ةلج عضاوملا نا ىلا ةراشا اهب

 لوعفملا بضان 0 بحو علا عضاوملا ىا ( عضاوملا هده نم ىا ) اهضعب

 اهنم هلوشب لما حصيل فاضملا ردق 4 عقوام ) ( عضوم ) اسايق اهيف قاطملا
 ا بسانما وهو فرط كلل راشا ( قلطم لوعفم ىا ) عقوام هلوه وا

 ( هتابثا ديرا ) تبثانم لوعفم مسا 6 اتيثه زن ( عقو ) تاسايقلاو دعاوقلا ىف
 السا هلوق لسف نم اثم هلوق 5 ىلا ةراشأ هق

 هشنال ١ ب البتق لقول

 هلعف ىفذح ىا ( هفذح سجن ال اريس ديزام وحن هيشن ديراول ) ناشلا ىا ( هناف
 | نالو ايفنم نوكينا حلصي ريسلا وه زوك ذملاو ايفنم ىضتَش ىننلا نال هل بصانلا
 أ امتاو هل بصانلا لماعلا ريدقت ىلا. جاتحالف هبصننو هيف اليل نإ لا قرح

 ١ ىاازاخ لتفلا كفاح نادره نا زو نزلا هفدخ بحال .حزاشلا لاق

 ١ ىلا دنقلا اذهب راشا ( لخاد ) عقو هلوش قلعتم « ىنن دعب ل اريس ريسي ديزام

 / ىف ىنعموا هلوقف هزك ذ ةتيدرض انهم رقم روكا ذملا مالا ىلع لوخدلا نق نأ
 | اذااًهاس ردقملا دقلل اناس نوكي ايناث روك ذملا ديقلا نال ىلوالا وه ىنعملا اذهو
 ليقلا ىلا رظننالو لابلاو :لقعلاب لمأت كلذ انيهو اذحاو اههِش دقلا نك
 | انلوق باصتنا ةحضافاط رش مسالا سفن ىلع لوخدلا سيلو ( مس[ ىلع ) لاقلاو

 | ىضرل[قلذك قلطم لؤمتم هنا لع ىف ىلا ريعألا كتدعامو اريسآلا دز ناكام
 كلذ ناكءاوس مسالا كلذ نع ىلا( 2! از قاططملا لومفملا ( نوكيا )
 6 «٠ وا 5 ىضرلاّن ع هلاثم انلغن 5 ىظفللا لماعلل الومعموا ًادتبم مسالا



 فاضملا ىلع هللا فاضملا مسا قالطا لبق نم اماو هفصلا ىلع فقوصوملا |

 هإبصانلا لعفلا ف دخل ىا. ( هل ةدعاقال ) هنال برعلانم (عامسلا ىلع افوقوم) '

 كاقس ىا) « ايقسوحت ) لوالا لاثف ءاعدريغوهيلع ءاغدو هل ءاعد برضاةثالث |
 كام ىا (انعر هللا كاعر ىا) « ايعرو إ اناسحا هللا كتسحا ىنا (ايقس هللا |

 ذوخام (ةببخ ) نالف ( باخ ىا )6 ةببخإ ىناثلا لام 4و ةيامح هللا

 نايز * ةيسرافلا(هبلط ام ) لوصولاوهو اعب عس عاب لثم الين ليذ لان نم |
 ١ لادلاو محلا (عدجلاو اعدج) لوعقملا ىتبم (عدج ىا) الجو! دوش دارا ْ

 اهاك تعطق اذاو حبتلا داز عطقلا دا رزاق لاا حقو لذلاب هيلع ءاعد |
 قفاوملا وهوواولالدب وا ةلك ىضرلاىفو ل3 نم لوقل راتعاالف حقا نوكت |

 (ديلاو ةفشلاو نذالاو فتالا) ةعب رالا ءاضعالا دحا (عطقإ) نيتلمهملا نيعلاو |
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 اذكو :ةدحاولا ةملكلا ةلزنم هللا فاضملاو فاضملا نال اًمهنف ةئزج ةقالعلاف

 بصانلا فذحب دقو ىنعي ازاوج ىلع فطع 6 اب وجوو)فوصوملا عم هفضلا

 هيف (ايعامس ىا ) « اعامم ) (ابجاو افذح ىا) ابوجو ةئيرق مايقل اضيا هل
 اا[ 1و افذح ىا ردقملا فدحلا ةييطولا ىلع اعامن بصن نا ىلا ةراشا

 ىعامسلا فذحلاو ةدعاقلا كلت تدجو اذا (اهب ) فذحخلا (فرعي )ابوجو

 لصي مل ىا (لن ل اذا) عين عاب لثم تي باخ نم ىا (هببخ للجرلا باخ نم)

 دوصقملاو وا نود واولاب فططع اذلو !هلكوا ةثالثلا وا اهنم ننالا عطقوا

 ةيسراقلاب (ادج) لع بابزم (تدجح ىا) «ادمحال ثلاثلا لاثم © و ةغلا
 هيسرافلاب (اركش ) لخد باب نم (تركت ىار 6 اركش و )مد ركشياتس#

 (ابجت ) برض باب نم (تمجت ىا) بج وزب ةمعن ةلب اقمب مد رك شياتس#
 برعلا مالكىف ىا ( مهمالك ىف دجوي ل9 ناشلا ىا (هناف) ابلغ نزو ىلع
 اضيا ةدعاق الو اهرداصم عم ( ردادىملا هذه ىف ةلماعلا لاعفالا لامعتسا)
 قس لاقت نا مظن و رثن هيلع دمتعي نم مالكىف دوبل هنال اهب فذحلا فرعي
 هده لامعتسا نادجو مدع ىا (اًذهو) اهريعالو انعر ىعرالو انقس

 فذح ىا (فذخلا بوجو ىنعم ) لامعتسالا نيح اهرداصم عم لاففالا

 ا” الحا ىدمت اذا لوقلا نال _ضرتعا ىلا( لتع اعاس) هل بصانلا لعفلا

 ا مكح اذاهب لاق لاه, هنال مكحلا ىنمي نوكيءابلاب ىدغت اذاو ضارتعالا ىنعم

 ' هتركشو ادمن هللا تدمح اولاق دق ) مهناب ليلعتلا اذه ىلع ىا (هيلع) هب
 ليلعتلا كلذ حضي لف اهرداصم عم لامفالااولمعتساو (انح تمحو اركش

 مالك نم سيلا) لامعتسالاىا ( كلذ ناب مهضعب باحاف) لامعتسالا دجو ثيح
 ور ن.دلوملاو هيلع دمتعي ال نم مالك نم لب مهمالكب دمتعل ندلا (ءاحصفلا

 ©( باحا )

 1 0 ل دو ا يي تي اي للا طا كوي
 1 + 2 ا 3

 2007 متل ا توتا 3

 ل
5 3 

 ا 1



 هت م

 ' عفدلا اذهو اضيا هظفل ىف هل: انقفاونل رك نا هد لصالازال ةلق 1

 | وهو ىلتفل دك انلا اذه نال هظفلب نوكينا بجوي ديك اتلل هنوكنا مهوت
 | قورحلا ىا (ةداملا يسحب ) هلعف ظفلل ارراغم نوكي نا (اما) هظفل ريغب نوكمأل
 | ةرياغم ةداملا نان ادوعق تسلجو ماس. تانيق لثم) اهنم كر ىلا ةلطمالا
 ١ لخد ٍباينم دوعقلان ال راغم اضيا امهبابو ىهاظ وهو قلطملا لوعفملاو لعفلا ف

 ةدايزل هسآرب الاثم اهدرواو امهيلا رظني+ حراشلا كلو برضٍب اب نم سولجلاو |
 | عاحطضالا دعب ام اصوصخم دوعقلا نكيملول حصي اما لالا اذه لبقو حاضنالا
 | لامعتسالا ىلا رظن لب امهنيب قرش م فنصملاو ىهتنا مايقلا دعب ام س ولحلاو

 ' لاثملا ىف ةثقانملف اذه عمو الاثم اهدرواو رخ آلا ماقمف لمعتسي اهدحا نال

 | هل هترياغم نوكي نا (اماو ) نيلضافلا ند فيكف نيلصحلا بأد نم تسبب
 نم ىاثلاو لاعفالا باب نم كوالا نآل [(اسج انك هلا هنا ىحن نابلا يح و
 ١ ةقفاوملا طرتشي (هيوسسو ) ةيلصالا فورا ىت ناةفاوم امهنا عم لخد باب

 ةداملاو باملا فلاخ اهف (هءاننم الماع هل ردش ) واهف ةرياغملا زوال ةداملاوف

 فطع (انان ) هللا هتيناام ( تدنق هللا هتنناو اسولج تساجو تدعق ىا)

 تفطعي لا تسانف ىمملاف نادحتتم دولا الا سواخلا نال والا هنو ءاقلاب انهها

 ١ بسانق همزلتسيام ٍبيقع بترتي مزاللاو تابنالام زالت ابنلاو ةبعملل ةديفملاواولاب
 كلذ ريكتاف جاكزلا ترمبك كلوقك بيترتلاو بيقعتلا .ةدفملا ءافلاب فطعي نا
 وكل اروك كما نوكأ قاطملا كو ١ ف لمالا ف .لضالا ناك الو# جاحزلا ٠

 | ةدفملا ةملكلاب هفذح ناس دروا لدالل افلاخم هفذحو مالكلانم انكرو الماع

 ١ ماللانا ىلا ريشي ( قلظملالوعفملا بصانلا) © لعفلا فذحدقو ف لاقف ليلقتلل
 | لدن ةمالعو ةنبرق مانق تقو ىا ( ةنيرق مايقل )ل ىحراخلا دهعلل لعفلا ةلوقفف ١

 اذ( ازاوج ويف كلر وخال دكه دنا نكت اذاهنال ف وذحملا لمفلاو ىذملاىلع
 كلوقك ) اضيا هراهظا زوج ةنبرق مايق دنع هفذح زوجك ىنعي ارباح افذح ىا

 / باطقخاب ( تمدق ىا ) (مدقءريخ ]ل هل ءاعد ( هرفس نم ) لع باب نم عمدقنملا
 | ناضخاللا ضر اودقو هللا ةلل قلاب تدق تفذخ ( مدتم رج امودقر

 ْ منا ريخف) ه«ىدماشوخ  ةسرافلا موداقلاك 2 ردصم مدقمو مدقم ريخ قش ْ

 | اردصم هنوك ىا (هتيردصمو ) هباب ىف ىتايسسام ىلع ريخا فقخم ( ليضفت |
 / اذا فوصوملا نيع ةفصلا نوكل ( فوصوملا رابتعاب ) اقاطم الوعفم
 ١ (فيضاام مكحح هل ليضفتلا مسا نال هيلا فاضملا وا ) هب ةمئاق تناك.

 | فيررعتلاو ريكتتلا نم ىنعي هل اممتم هيلا فاضملا نوكل (هيلا) ليضفتلا مسا
 ظ مسا قالطا ليبق نم اما انهه هيلع ردصملا قالطاف ةيسنجلاو ةيردصملاو '
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 ام ىلع قاطملا لوعفملا (لد نا) ( عونلا )ل نوكي (و) ءانررق اكدك وما نيع
 هيف لماعلا لعفلا عاون ١١ ىا ( هعاونا ضعب ىلع ) اضيا لدو لعفلا نم مهش |

 ىلع ) اضيا لذو لعفلا نم مهشام ىلع قاطملا لوعفملا ( لد نا )6 ددعلاو )

 « اسولج تسلجي لثم ) لعفاا نم مههب ام. ىلع ةداير لعفلا ددع ىا ( هددع

 وهو حرصملا نوكيف سواملا وهو تساج نم مهغبام ىلع لد اسواج ناف

 00007 تلا ١ هريثلا سواملاوسهر نمضملل ادك ا: روك ذملا سولججلا

 لاثم ( ميلا رسكب ) ةنئاك 6 ةسلج ل ت ادد ونت 6 نكحألا)
 نال هعونو تلج نم موهفملا,سولحلا ىلع لدت اه رسكب ةسلج ناف ( عونا ) ظ

 ةنئاك# ةسلج 3 تسلج © و ال اهريغو كروتلاو عبرتلا ىلا عونتب سواحلا

 موهفملا سواحلا ىلع لدن اهحّف ةسئلهلا نال (ددعال) لاثم 7

 (ىذلا ىا) لوألا هرنغللا بئرتىلع رشل هيف ةدحاو ةرمص هناوكو تسلجن نم

 لوعفملل نايم (عمجمالو ىننب) الز :(دك أ الل ١ نوح. ىذلا قاطملا ن1

 ( ةيهاملا ىلع لاذ هنال ) لاو> الا لكيف دارفالا هو ةدحاو ةلاح 0
 ىلع ةلالدلا نع) ةيلاخلا ىا ليعفتاا باب نم لوعفم مسا (ةا”رعملا ) ةقيقحلاو
 روح ىد ءاشا الو ناثشال دحاو ءوث ىقىه:ثن> نم ةهاملا نال ( ددعتلا

 1 هب ع

 30 ىتاذا اذه 00 عمجب الو ىشال وه وه ثيح نم هنا ناسن الاكع ماو 9 ةسانلا هيف

 1 هدالاوادك ان نورك: ١ لعفلا نم مهشام ىلع ةدايز هموهفم ىف نوكي ل

 ع ٍ ةدايزلا مزلتب عماو ةيلش الا مزال ا ةضانلا ال( ددعلا نام زاتكملا عمجاو

 ١ تدلج ) ةروك ذملا ةيهاملا ىلع لاد هنا ىلع ءانس لوالا ىف (لاَش ًالف) ا

 31 ثنؤملا دخلا يسب ( تايد ا تسل قتلا ب( يسرع
 0 ' مشسلاوا عوتلا) دصق تقو الا ىا ( هبدصق اذا الا) تقوو لاح ل اك ىف ماس !| ظ

 0 درفا هيدحاولاددعلاوا دحاولا عونا دصق اذا هنال دك ات قلطملا لولا ظ
 3 ” ىتتملا ىلع لدن: ال درفملا نال يح ةسجلا هللا ١ اذاو ةماش الا هب دصق اذاو |

 « هوخا فال إل ةهاملا ىلع الاد هنوك نم جرخ ذئنيح هالو عومجملاو |
 لك ةينال زوجي هناف 0 را ( عونا) اأمدحا نوك ( اهنيذللا)
 '00ل تلج وحن ةممحا دصق اذا هع و ةنشالا دضق اذا امهنم دَحاَو

 عومجماو ىتثملاف عونال ( ميلا رسكب ) اع( تاسلج ) تسلج ( وا ) تم
 'لعفلل اقفاوم نوك.نا قلل لوعفملاف لدالاناكام وامه ددعلل (اهحتفوا)

 لدالا ةفلال الياق طقف ىنعملا ىف قفاودامو اعيمح ىنعملاو ظفالا ىف هيف لماعلا |

 (قلطلالوعفملا) ( نوكي دقو )) لاقف لياقتل ةديفملادق ةملكب مسقلا اذه ركذ
 || هيف لماعلا ( هلعف ظفال ارباغم ) قاطملا لوعفملا نوكي (ىا) © هظفل ريغب )ل

 نك 1
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 كشال و) تهرك ته رك ىنعملا راصف لعفلا هيلا دنبملا لعافلا هيلا قاضملا لعافلاو

 هذهز ةعاركلا نوك تح ىا( تحت ال17 لتتم رك دا لسقلا عفا
 اهن وك ) نيرابتعالا ىناثىا (امهيناث و) لغُتلل ادكٌوماقلطمال وعفم نوكتف ةيثيحلا | ١

 لعافلا ىلا دسملا ( ةهاركلا لعف اهيلع عقو ) ناكمب ةهاركلان وكت نا ىا( ثيح |
 ( ترك ذاذاف ) لعافلا لعف يلع عقوام ذئنيح اهنال هبالوعفم ةهاركلا نوكتف ظ

 تهرك كلوقىف 5لوالا راشعالاب ) اهلعاق ىلا دنسملا ( لعفلا دعب ) ةهاركلا

 ىلا دنسا لعف اهنم اقتشم روك ذملا لعفلا لعاش ةمئاق نوكت نأ راشعاب ىا( ةهازرك"
 اهيف لماعلا لعاف ىلا ددسملا لعفلا لعاف نع اهرودص رادتعاب ىنعي لعافلا كلذ
 اهنلع هش رعت قدا ( قلظم لوعفم) رادعألا ادهب ةهاركلا كلت ىا( نيف ) |
 رابتعالاب) لعفلا دعب ىا ( هدعب ) ةهاركلا( ثرك ناذاو ةهارك تهرك لثم) |
| 

 نوككنأ رابتعاب ىنعي ةهاركلا لعف اهيلع عقوام نوكي نأ وابتعاب ىا (ىناثلا ظ ١
 كلت ةهارك ملكملا نع رداصلاو هنع لعفلا رودص لبق لعافلا نع ةرداض |

 هوزكملا صالا تحبقتساو تهرك ىنعي (ىتهارك تهرك كلوقفف م ةهاركلا ظ
 هيلع عقوامذئنيح اهنال ( هب لوعفم ) دايَح ةهاركلا ىا ( ىهف ) ىنع رداصلا ظ
 هياعلعافلا لعف عقوو هنع رداصلا هوركملا ىمالا حبقتسا ملكتملا نال لعافلا لغف ظ
 لاةاذلو ءزجلا ىلع لكلا لاشا هيلع المتشم لعفلا نكي مل هنال (قلطم لوعفمال )'

 اذهب ) ءزملا ىلع لكلا لات ( هيلع المتشم لعفلا كلذ نسنل ذا ) حراشلا |
 | فيرعتلا قدصي مل اذا هنال اةلطم ال وعفم نوكي ىتح قاثلا ٍرابتعالاب ا ( رابتعالا
 ةهاركلاىلع ىا (هيلع عقاو ) روك ذملا لعفلا ىا (وه لب ) فرعملا قدصيال ظ
 ا اديز تبرض كلوق ىف ( هبلوعفملا ىلعأ) ىدعتملا ( لعفلا عوقو )هب سب الم ظ

 | اذهب ) ىتهارك تهاركهلوق (جرخف) هتوصباو ادبزتملع كلوق ىف هبةسبالمو

 | رابتعالاب اماو قلطملا لوعفم دح نع ىا (دخلا نع ) ىناثلا رابتعالاب ىا ( رامتعالا ظ
 [؛زاتعالابو قلطملوعفن والا راسعالاب# قللملا لوعتملا دجى لَخاَد وهف لوألا ظ

 ْ (اعماحدو دحلا ىلعدحلا قطن او)ةن.رقلالا لدار ملاوهام نيساموهبلوعقمقاثلا

 ظ

 1ظ00أ011]1]|]|]|]|]|]|]|]|]|]| | | |ا#|/|/|/ا/ا/ | 0 0/0 0 | ]| | 1 م +

 | قاطملا لوعفملا فيرعت نم غرف الو هيف ريغ لوخد نع ( اعنامو ) هدارفإل
 | ( قلطملا لوعفملا ىا) (.نوكي و ) لاقف نيفنصملا بأد وهاك هميسقت ىف عرش

 ثدحخلا وهو لكمال قويطموه) |( ردصلا 25 ال اك 11
 لعفلادبك (7لبق اماو نومضملا كلذل دك ان ةققحلاو هنال هيلع ءوش ةدايز الب

 | لبق هنأكف اب رض هدعب نكذ املو ابرض تئدحاا تب رض ىنعم نال اعسؤت
 ظ قلطملا لوعفملا ىنعم ىف ىا ( هموهفم ىف نكي مل نا ) اب رض ايرض تئدحا

 نوكينا بجسدك ْوملا نال ناموهفملا د لب ( لعفلا نم مهغبام ىلع ةدايز )
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 ' لمفلا نم دارملانال ظوفلملا مسالاو ردقملاو ظوفلملا لعفلا لمشي روك ذملا
 قاطمال نكل ردانتملا عئاشلا وهاك ههيدو لعفلا نم معا ن ركل روك دما

 , لخديإ هانعم هيف نكي ام نال ( لعفلا ىنعم هيف ) نوكي مسا لب مسالا
 ( ابرض براض وحن ) ايدعتم ناك ءاوس هيلا هميمعت حصي ىتح لعف هلوق ىف
 براض وحب هيلغ درب لاق ثيح ىدنهلا ىلع در هبف اباهذ بهاذ وحم امزال وا

 ىا ( ال اهلعف رك ذي ل ىتلا رداصملا ) اروك ذم هلوش ىا (هبجرخو ) ابرض
 . قلطم صوصخو موم امهنبي, نوكيف ( امكحالو ةتيقح ) اروك ذم نوكبال
 عقاو برضلا ون ) سكع ريغ نم ردصم وهف قلطم لوعفم وهام لك نال '

 ةقيقحال اروكذم نكي مل هنا الا ةلاحمال لعف لعاف هلعف برضضلا ناف ( ديز ىلع
 ماسلا محن ١) اتم روك اذلا لاثل برضخلانآل امكحالو هاط وهو
 مسالا ىلا عجار ريمضلاو ( لعفلل ةيناث ةفص ) 6 هانعع ) برضلا تنسحتساو
 ناز هانت ةلوش ىا ( ةدارملا سنلاو مسالا قع ) نئاكز وك ذم لعف لعاف ىا
 ىنعملاف هلقباطم ( مسالا كلذ ىنمع ناك ) قلطملا لوعفملاىف لماعلا ( لعفلا |

 ىذلا لعفلا ىنعم ىا ( هانعم ءزج ) ثدحلا وه ىذلا ( مسالا ىتعم ناف )
 وهو ددعتم لعفلاىنعمو ثدحلا وهو دحاو مسالا ىنعمنال نامزلاو ثدخاوه

 لعفلا ىنعم نم و مسالا ندب نوف ددعتما نم ءزج دحاولافنامزلاو تعا(

 هبطيحو مسالا ىنعم ىلعىا (هيلعلمتشم لعفلا ىنعمزا) هانعمب هلوشب ( دارملا لب ) ٠
 لمتشي نيبجنكسلان ا اك ىنعي ( ءزخلا ىلع ) لكلا لاتشاك ىا ( لكلا لاتشا )
 ىنعلا ا لثم ) هانعع هلوش ىا ( هب رف )و هرنغو لسغلا نم هنازجا لع

 اا للا رد تدنفو ( اندان هترض كلوق تاز لعفلا لعاش ماق ىذلا هلل وعملا |
 ( ول ادم لعف لعاف هلعفامم ناكناو ) اسدأت لثموا هللوعفملا ىا ( هناف ) انج ظ

 هدانسا حصر ثيح نيا اذكو لعفلا لعاف وه ىذلا ملكتملاب ماق بيدأتلا ناف

 00 ل رام و ايدات لكما لوعتملا ( نمل 150 ) تنجلو هيدا لاش هنال هيلا ١
 ا رع ىذلا لبثلا ىلا زج شلل نيكلا ول تداتلا نال ( لعفلا ىعم
 0| ننال وو دويتلاو برشا هلع نيلاو .داتلا لب اهلمتمي ىح تدنقو
 لثم ) هانم هلوش ىا ( هبجرخ ) كلذك هانعع هلو جرخ هل لوعفملا نا اك |
 | كرا كلرق ىف روك انملا لعفلا لعاف ىلإ قاخملا ردصملا ىل ( ىتهازك |
 لح ىأ ( اهدجا نيراتعا ) لاثملا اًذهىف ( ٌةعاركلل ناف ىتها رك) رع باب نم |
 لئافا تماق ) ناكم ةهاركلا نوكت نا ىاآ( ثحب اهنوك) نارام ٌْ

 ا 14 لودقملل م ( قتما ) دقدنا لالا ( وو هيلا تبنستاو ( روك ذملا لعفلا.:|

 لعفلل ادكؤم ردصملا نوكف ه.ىه مئاقلا لعافلا ىا ( هيلا دنسا لمف اهنم )

 يالا وو



 هي مخ وس

 ئا:( هدانسا شتا لا ناكع ىا ( كيد رك لعافلاتا لوصحاو :لدفلا ةانق ىأ
 ادجومو لعفلاىفارث , وم لعافلان اك ءاوس لعافلا ىلا ىا (هنلا) هتمس و لعقلا دانسا

 هقول هنوكينأ ريغ نم طقف هيلا داسسالا ةح دوصقملا لب الوا ةاجلا ىف

 رب وملاناق ِر :ؤلملوا 0 داتسالا و مالا هيدارملا لب لعفلا ىا ) هايأ ادحوم 2

 ( هيلع ذربالف )'كلذك الا ناكاذا ىلاعت هللاوه اهاك لامفالاىف ةقنقملا ىف

 لاعفألا هدهناف املط نزرو اع ( افرش ) اضنا ىفرظ باب (فرشو) هارد

 لثم هيلع درب لاق ثيح ئذدتهلا ىلع در هف هربع ادذ كو هيف ارثؤم نكي ناو

 لعف لعاف هلعف هنال لوعفملل ءانلاب ابرك ديز ترض هيف ل احدي اكو او ترام

 ففنصملا داز ىنعي ( منبالا ظفل ديز امئاو ) روك كما لعفلا ىنعم لعافب ماق هنا ىنعم

 تا ظفا نودب هلعفام لَد لو هلعفام مسأ لاقو مسالا ظفل فيرعتلاف

 لوق ( و ) فيرعتلا ىف مسالا ةدايز مزلف لعافلا ملاقلا ىنعملا كلذل هسا قلطملا

 رداصلا) لوقلا اذه ىف ىا ( هيف لخدي ) سنج لعف لعاف هلعفام فنصملا |

 هنالر لاب 6 روك تم إ ءريغو ف ركل لحس تح , لوقلا 0

 هناىلعوا ىمكملاوقتبقملا ربع م 100 هلوق نم نيعل |ىلع صن ظ

 هققح ىلع فطع ( امكحوا ) ةءاسج مسجو انوم تامو ( اير هن را

 ( باقرلا نرضف وحن ) ازاوج ناكءاوس افوذحسىا (ار قمر لمتلا ( ناك ن9 ظ

 مهفويس اودلقتو مهباود موقلا بكر لبق كحل دع انح ناقرلا اون رهعاف ةلسالا

 ىلا امذ لوعفملا ىلا افاضم هبانم بنناو ردصملا مدقو ازاوج هلعاف عم لعفلا فذ |

 ةنيقالا نركقلا لوك ناين هنا 1 لقلا ١ نخلاو ءاستالا يكن
 ىلعاسايقوااعامسانوج و وا ىواضيبلا هلاق اذك ة روص عنشاب هلريوصتو ن 0

 لعفلانا لصاحلاف اروك ذم هلوق ىلع فطع سصللاب ( امسا وا) اهتلثما ا

 | هِف اريثأت هلزا ىنع هدجواو لعفلا ىف نا لعافلا ناف ابرض دياز ارك" هأيا

 | ( تام لثم ) لعف لعاف هلعفام مسا فنصملا ” ماع در

 ١ نرو لغال هقا ناك ا

 0 ملأ توملاناف رئاالب هباهمانقو هب ىه تماقام ىلا اهدانسا حصن اهلاثماو

 كام تاو !اانرض برثتف بريصلا 001 ل1 11( نما ءملا وه لعافلا هلعفام
 | لوعفملا ن وكيف ( ظفللا ماسسقا نم قلظملا لوعفملاو ) ظفلب, نسل وهو ان وم

 | (هققح ارو د معا كرد لعفلا ىا ( وهو لعفلل ةقص )

 ”هظفلع ىا'(هلس اروكأ دم :٠) لقا 1415 رقع روك دم مل را لن 0

 0 ( ال )اعطقدبف هلرمثاتال هلا ا دير ناس كليف 0

 ١ لعفلافف ىا (هف اراؤم ) لعافلا 6 روكا نا ) هابا ل اعفلا لعاش دارملا وأ

| 
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 | (امكح وا ) ةسنل |ليعافملاك زيبقلا ىلع بصت ( ةقيقح الوعفم مسالا نوك ةمالع'
 0 طار 21 ل ١ اما اهنال ( نيرا ةالاللا اكلت ىا (ىحو) ةعنشلا تاقحلملاك

 ١ ردع را راق ءالاوا تلالاب اما ىاثلاو ةرسكلابو | ةحتفلاب اما لوالاو |00
 تيآر (و) ةحتفلاب وك لاكم ( اذن يار وحن ةانلاو فلالاو ا ْ

 (و) ةرسكلاب ماسلا ثنؤملا عملا بصن نال ةرسكلاب نوكي امل لاثم (تاملسم)
 ظ ءاي ريغ ىلا تفيضا اذا ةتسلا ءامسالا نال فلالا نزح امل لان كلاب تناذ

 ىلا بصن نال ( نيملسمو نيماسم ) تيار (و) فلالاب اهبصن نوكي ملكتملا
 فيررعت نم غرف املو * اهلمقام حوتفملا وا ةروسكملا ءايلاب ملاسلا رك ذملا عماو
 مدق هنا الا اهلاوحا لصفتاو اهعاونا في رعتىف عرش اهقاطم بوصمللا ةيهام

 اضيا مدقو تاعوفرملا لصا لعافاا نا م تابوصنملا لصا اهنال ليعافملا

 هإعفام نال هادعام نود .احالطططاو ةقيقح لوعفم هنال قلطملا لوعفملا

 « هنق ال لاقف هريغ اذكو هلعشو براضلاب مودي برضلان ال ه.ماق لعافلا
 000 01 ردسللا ليرات ادم امآ :عضخا] نمو لصفتاو .زيسفتلل ءافلا
 ا افطار ىا ) ميدقتلا ًادتبلا ف لا أل ىلوا لوألا نكل مدقم ارجوا

 لمتشا امتوا ) عج رملاف رورحماو عوفرملا نيريمضلا قفاوت ريسفتلا اذه حجري
 ىلع ءانب ًادّتبموا ربخ اما © لوعفملا ) عجرملا برق هحرب ( ةبلوعفملا لع ىلع

 قلطملاب لوعفملا فصو ىنعي ( هب ىمس )6 قلطملا ل هنف هلوق ىف نيهجولا
 ىا ( هيلع لوعفملا ) ةدع نزو ىلع ال ةعذ نزو ىلع ( ةغص قالطا ةحصل) |

 ىلع هقالطا هح ىف اهنب قرف الق احالطصا اماو“ةغل لعقلا لعاف هامعفام |

 | ( عموا ماللاوا ىفوا ءايلاب ) قالطالاب قاعتم ( هديقت ريغ نم ) اهنم دحاو لك.
 لوعفع سلف ادبز تبرض كلوق ىف دبز اماو براضلا لوعفم برضلا:نال

 ىه ىتلا ( هفابلا ةعبرالا ليعافملا فالحب ) برضلا هب قاعّتنام لب براضلا
 ىا ( هناف ) هعم لوعفملاو هل لوعفملاو اناكموا انامز هف لوعفملاو هب لوعفملا |

 ةغل اهتم دحااو لك لع ىأ ( اهيلع لولا ةغيص قالطا حضيال ) نانشلا ظ
 عوقو لحو لعافلا لعف هب قلعتام لب لعافلا لوعفم سبل اهنم دحاو لك نال ظ

 دعب الا ىا (اهدسقت دعب الا ) هلوعفهوا لعفلا لعافقل نراقهو هل ةلعو لعفلا |

 قالطا حصي ذئب فورا كلت نم. ىا (اهنم دحاوب )اهنم دحاو لكدتقت |

 ( هعم وا هلوا هيفوا هب لوعفملا ) اهيف ( لاقيف ) اهنم دحاو لك ىلع لوعفملا ظ
 00١١| تالطسأ قلل لومقلاىا) ( وا 11 عججباو واللا عنم ليس ىلعنا
 ردصملا (هأنا لعافلا لعش دارملاو )ةل دوا ةقص «لعف لغاف هلعف ) ىنعم ىا ظ

 ( هب همايق ) ىنعلا ىلا عجار وهو هلوعفمل .بصانو هلعاف ىل  فاضم انهه ٌْ

 6 ىا ) 1
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 ربلاو سنجلا ىننا نوكت نأ زوجال مل هذه النا هريدقت ردقم لاؤس نع باوج
 ءانبلا زوحتالو ىننلا زيح ىف هعوقول أدتبم عوفرم برعم حاربو فوذحم
 الن وكت نأ نوحمالاو هلوَه نع باحا هظرا) دوع ول ثلا الو رعشلا ةرورتشل
 قباطيل اهدعب راركتلا مزاي (سنحلاىننل) هذهال ( ناك اذا هنال سنخلا ىننل) هذه

 لاؤسلاو ردقموا ققح لاؤس نعاباوج ردصيال اذه لثم نال لاؤسلا ناوحلا

 رادلا ف لجر ال ناتكف ةارعأ ما راد لج نأ ناستما راركتاب الا كوكي ١
 وهو (تيبلاىفراركتالو) ان ركذام (رركتيملام عفرلاهدعب ايفزوحنال) ةأرما الو

 اهربخو اهمسا عقرلاب حارب نوكيف سيل ىلع هذه ال لمحت نا بجوف ىهاظ
 ( تاغ رعتلا هذه ىف هيلا دسملاوا دنسملاب دارملانا لعا) حراشلا هرسف مفوذحم

 هنلإ ادنسم فااكنسم نكي ام) ايفل فإ 2 ال لماع .ناك كوش ةروا الا

 نك اه اننا مع ذا تاب رعتلا هذهنع امهعباوت جرخيل (ةيعبتلاب ال ةلاصالاب

 ايف ) اقلطم عباوتلا رك ذيس فنصملانا ىنعي ( عباوتلا ركذ ةمبرش ) ةلاخالاب
 تاعوفرملا ةثالثلا لوصالا دعب نوكي ئذلا عضوملا ىف ىا مضلا ىلع ىنبم ( دعب

 ' عباوتلاب)امهنم دحاو لك ف يرعت ( ضقتن, الف ) تارورجملاو تابوصنملاو
 لعافلا تاعوفرملا لصاو اقحلمو الصا (تاعوفرملا ) ناين ( نم غرفاملو

 مساو سنحلا ىنتالربخونا باب ربخو ريخاو ادتبملا ةسمح هب قحلملاو قبس امل
 اعورفو الوصا ( تايوصنملا) نان ( ىف عرش ( نسل نيتهيشملا الوام

 كقول اهماسفإ ةف رذل رام لحما ١ لك نام اهتم نيكو كح

 لماعلا لعفلل اديك ات اهضعب نوكلو اهيلع تاعوف رملاف عمس ام ريثك حاضيا
 لعافلل ابحاصم اهضعبو هلةلعو اناكمو انامز اهضعب نوكلو لعافلا ف
 تاروزرجلا ىلا هجابتحانم دشا هللا هجانتحا هنع لعفلا رودصوف لعافلا لب
 فيفا ىلا ليمتو ليقثلا نع رفنت ةعننطلا نال رسكلا لقثو ( سصناا ةفلشو )

 ىلع لمتشاام وه تابوصنملا ) (لاقف) لقتلاهفام ىلع ةفخلا هيفام ىيدقت ىضتقيف

 (تاعوف رملاف ركذامب ) مالكلا اذه حرش ىا (هجرش نييتدق) 6 ةيلوعفملا مع
 لقعي ال ركذم فوصومل ةفص هنال ةيوصنملا ال توصنملا عم تابوصنملانا نم
 تايوصنملا ءاهسالا عمجاو نابوصنملا ناممالا ىتتلاو بوضنلا مسالا هريدقت
 عجار لصفنملا روك ملا ريمضلاو م كلا فلج سا انهه تايوصخلا والا

 لاشالاب دارملاو دار فاللال ةهاملل في رعتلان ال تابوصنملاه بلع لادلا بوصنلا ىلا

 ةيلوعفملا لعب دارملاو ) الحموا اريدقتوا اظفل اههبافوصوم مسالا 0

 | دعب عش ةلضف امهنم دحاو لكنا عم ( تاروزجملا ىلع ) نايبلاف (اهمدقو) |
 تاعوفرملاب اهلاصتا ةدشلو ماّهالاديزمل ةيضتقملا ( اهتزنكل ) مالكا مامت



 "الو مق ديزام نولوقيف اهدحا لوخد 'ىا ( امها وخد لبق ) نيعوف سم
 مهدنع اريخ ىااثلاو ادتنم لوالا ناوكي ثيحن رياو مسالا ىف عفرلاب كنم لضفا

 (ارشب اذهاموحن )زحعملاحصفلا (نارقلا) لزن ىا (درو زاح1الهاةغل ىلعو)
 هي وسلا ىلع امهئاضتقال لوالاىف لمع قاتلا قام لمعاذاو مهتاهمأ نهامو

 ام ىلع سقف ال اماو ةلماعام نوك ىف حيرص اذهو ةيوساا ىلع امهيف لمعتف

 امهلمع ناس نم غرق الو » سيلب ةهباشملا لصا ىف نيكيرش امهنوكل مهدنع
 ( سبل لمع ىا) 6 وهو ل لاقف امهلسمع نيب قرفلا نيس نآ دارا اضيا هسسو

 نوكيف لفعلاب رعشي هييشتلا نال. سيلب نيتهبشملا هلوق نموا لاثملانم موهفملا
 طسوتملاوس رقلوالاو دنعلا اذهو ال وامىلا مسالا هفاضا نم موهفملاليقو هنس رق

 صوصخم ذوذشلا نال رصحلل هيلع مدق ذاش هلوم قاعتم ( ال ىف طسوتم

 ىا) ذات 9 ذاشب سيل هنالاملمع نود ىا(ام نود. ) حراشلا لاق اذلو اهلمعب

 لل 1 ردنلا نإل اضرا هريكش نمو طوديتلا ىعم نميةلقلا دا ( لبلق |

 ٍلِياق ءىش ىا *ىبث ىل ىطعا كل ىططغا ام هإ لبق نيح لاملا ىلع صيرخلا لوقك
 سلال ) ةظفل ( و لاحلا ىننل نسل نال سلال ههباشم ناضقنل )هءاعبال

 ناصقتو لابقتسالا ىنذل لب ( اقاطم ىنذلل هناف) لاخلا قنل تسل اهنال( كلذك

 سلك ىا ( اضيا ) ام ظفل ىا ( هنافام فال ) لمعلا ناصقن سجوت هب ةهباشملا

 ناكاذاو لاخلا ىتنلام كلذك امئاق ديزام لثم ىفلاخلا ىنتت سيل ناك( لاحلا ىنن )

 ىنبم ( رصتقيف ) ةروكذملا ةلعلل سبلب اهتهباشم ناصقت اليلق اذاشال لمع |
 اسايقو ةركنلاوهو عامسهيفدرو عضوم ىلعى !(عامسلادروم ىلعال لمع )لوعفملل .

 نم)ةركنلا ىفال لمعلانم ىفرعاشلالوق ىا (هلوقك ) سنجلا ىنال ىتلاال لمع ىلع ٠
 | عجار هيف ا لعافلل ىنم ضام لعق دص طارح مسا نم(اهن أربن نعادص 0

 ضارعالا ىنمي نوكي نعب ىدعت اذا دودصلا نال لكت و ضرععا ينعم نه ىلا .

 نارين و راونا هعمحو ىواو فوجارون نمران عمج اهنارين نع كلذك اضيا هانعمو .
 هنال برحلل ريمضلاو حاحصلاىف اذكءاهلقام راكتاو اهنوكسل ءايوأولا تللقنا ١

 (.حاربال سبق نبا اناف) هبشتلا ةقالعب اهمالاو اهدئادش انهه دارملاو تنم ١
 حرب نم حجاربلاو سلب ةهشمالو هرب سبق نبا أدتبم انا ظرسشلا ءازج ءافلا .
 اهدئادشو برخلا نارين نع لكن و ضرعانمينعملاو هناكم نعباهذلاو لاوزلا ظ

 اهنع ىللاوزال ةعاحشلاب فو رعملا سفن. ا اناف اهيلع مادقالا نع زحمو اهمالاو

 كلذك هاف اذكه ءْؤ ااناكن مو بالا عش دلولا نال ضاىعاالو ىدتعزجالو |

 0 03 حارألاىأ) دو ترام رام ة حيو # ودع كرك هداز كرك تاقاع#

 ( نوكي نأ زوجالو ) زو ضارعا ىل سيل ىا فوذحم تيبلاىف الربخ نا |

 © باوج )ب
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 ( نالمعي ) ةهباشملا هذه لجال ىا ( اذهلو ) ام لمت نود اهلمع فعض اذلو
 نم: لصحل ريا بصنو مسالا عفر وهو ( اهلمع) امهنم دحاو لف كلمت

 هلادتسمهنال( ادّنملل لماش) سنج (اذه )4 هيلا دتسملاوه الامهل ةدناف ةهباشملا

 اضيا لماش ( و ) هيلا دنسمال دنسم ىناثلا نال لوالا مسقلا ًادتملانم دارملا
 دعب ) ناك مساو سنحلا ىننلال مساو اهتاوخاو نا مسا نم (هيلا دنسم لكل )

 / (الواممساريغ)لوقلا اذهب ىا (هب جرخ ) اهدحا لوخد دعب ىا 6 امهلوخد
 نع كعنعام تف رع دق ( لوخدلا ىنعم نه تفرعامي و ) سلب ناتهشملا
 ظ مسالاىلا رثالا ثا ربا لوخددلاب دارملانانم نا باب ص لوخدلا ىنعمو لوبقلا

 ١ قدصيهنانم( متقهوباديز امل ثمىفهوبا) لثم كيلع ( در ال) ىنعموا اظفلربخلاو

 ' ام لثم الام مسا هل لاَش نا قدصي الو ام لوخد دعب هيلا دنسملا هنا هوبا ىلع

 قاثلاو ةفرعم لوالاوا نيتركذ وا ناتقرعم اهربخ وام مسا نوكي دق ( اناَق دز
 ا

 ١ امئاقديزاملثم ةركت مسالاو ةفرعم ريلشإ وك نأ روج الهنال .سكعلا ناود ةركل

 اهمسان وكي الو ( كنم لضفا لجرالو ا) فيرظلا وه دزامو ادعاق لجرامو '

 ' ةفرعملات ايو (الدعب ةركتلاب )ال ليثمت ىف( ىقاامئاو ) ريغال نيتركتالا اهربخو
 ١ (تاركنلا ىفالالمعتالال ) ةظفل ( نال )ةف رعملاباهدعن ىتا هنال لاثملا ىف ام ةلكاشمل
 ١ سيلب ةهبشم انهه تناكناو النالو دارفالاب خسنلا ضعب 20 عيب

 ١ كلذكو ةركللا ىف الا نوكيال كلذو سنملا ىت وهو اهلصا ىعارب هنا الا
 ١ الخ )اًضِيا سلب ةهباشملا ف اهفعضلو اهلصال ارابتعا ةركنلا ىفالا لمعتال انهه
 | اهنالو تفرغ امل نلت اهتهب اشم ة وقل ( ةركشلاو ةف زعملا ىف: لهدت انهنافام

 هلك ركللاب اينهلمع صتخش اهلضا كا ىح ىدللا ىلن لصالا و نوكتال

 صاصتخال ذاشالىف وهو هلوَش عفدنا لاثملاب ةف رعملاف لمعلاب صوصخلا ٌمهوتو
 وذدابتملا لب نصوصخلا مهفلا ىلا ردابتي مل الك اذاش نكي م املاملمع نال الب ذوذشلا

 سلب امهتهباشملالوام لمع ىا(اذه) ةركتلا و ةف رعملل الماش اماع امل معن وكي نا

 | ءاحلاب زاجحلاو ةغللا هذهب اوذخا مهنال نييرصبلا بهذمو ( زاجحلا ةغل )
 “وس امو ) ىلاعت هللا اهف ”كسكم دالت .٠ دم فاو ن2 قو دعي مجلاو ةاممللا
 ١ هيهشملا لمعك هشملا لمع بج ونال ةهباشملا هذهنال ( لمعلا امهل نوتش الف ميك

 | نوكيف اهريغالو عراضم الو لوهجم هل سيل ثيح فرصتم ريغ لعف سبل نال
 (انهلوحبد اح رايح عدا نييزاححلا دنع هإلاقبام ( ربخلاو مسالا ) ميمون ىا ( نولوقو ) لمعلا ف هعبتتسب نا نع الضف هريغ عبتتسي ال فيعضلاو افيعض
 ريخلاو مسالا ىا (/ن اك م ءادتالاب ناعوف ص ) اهدحا لوخد ىا
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 ىلا فرص صوصح هس رق نكت مل املو ايفنم ىضتس ىلا نال هيلع ةظفل ا

 | فيسالو (هللاالاهلاالوحن) ىفوذحم هنا رعي اظفل روك 1 نكي ملاذ[ ودع ماعلا ىلإ
 ال انف هلوق دلاقملا ىو (هسلاالا دوحوم هلاإل ىا) "لعمل ىف لاق راقفلاوذ الا ا

 ظ فيس الو ةلمتحا مامت دعل ءىح اعا لِدبلاو ءادتباالاب عفر هاح نال نفسا نم لد

 ظ دوج ولا 2 هربدشناو لدبلا حدب ىتح ريكا ميدقت نم دالف ةلمحم 0 ظ

 ا دوحولاق هلاالث ىا ةداهشلا ةلكاذه ىلعو راقفلاوذ الا فيس دحخو : هأنعم و |

 ٍ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننال ناك يس مسا ءافلا حتف راقفلا وذو ىهتنا هللا الا |

 ١ ةيطبقلا ةيرام ىمست ةي راحو لدلد ىمسي ةلغب عم ةب ردتكمألا كلم هلا هادغا

 , هيلا هادها لبقو هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع هاطعاف هنع ىلاعت هللا ىضر ميهاربا م ما.

 ١ تالا نم #« هنوتشإ ال معوخالا) ع ءامسلا نق مالاسل اهماعهملع ل زن !لبق و ىش احنلا |

 0 منك نال ىا (ظنفللا ىف ربا نورهظيال ىا) مزال هنال توششلا نمال

 ىدتعب ىا( ( مهدنع بجاو فذحلا نال ) هريغ ىف عسوتمب الام هب مهعسوتل افرل ص

 ىا اذكه هنوتش ال هلوَش دارملا هريدقت ردقم ىلع فطع ( دارملاوا ) ميم
 . ايعطق اناسا ىا « الصاإإ (هنوتبش.ال) مك ىلإ ىا ( مهنا )ةيدارملاوا هنو رهظبأل

 . ىا (مهلوق ىنعم نولوقيف) مهدنع اناث الربخ نوكم الف ( اريدَعت الو اظفلال) ىنعي
 ذئيح نوكتف اضيا (لاملا) قنا (ولهالا ىشناىا لامالو لهاال) برعلالوق

 ظ هذعالثم لع نكي مل لعفلا مسا نب فنصملا فيزو لاعفالا ءامسأ نم ال ةظفل |

 | ميك ى لوق ىا لوقلا اده داسف ىلع لدب اهدعب مسالا بصأ نا ىنح الو هغصلا ا

 بانماي ةباينك ىنتنا بانم ةيئانال نوكت نأ زوج هنال هفنس زن ىلا حراشلا تفتل ملو |
 (نيريدقتلا ىلعو ريخلا ربدةتىلا جاتحالف) راتخع | داس ادخو هلوق 5 فزوغدأ“

 ظ اللصا اه نركألات رده ىلعو قذيلا تجاور ,ىلخا 0 اع ىا

 دال لم ىف) لوستماوأ لعافلل ءاتلاب ىرب « اريخخ ىربإم نولمحت)
 هيزاجحلا دنع اربخ نوكي ام نولمحن ىا نولمحم هلوَدب قاعتم ( ةفصلا ىلع

 ظ ةمادتالاب عفرلا وهو دعبلا هلحم ىلع المح اهساال مسالا ةفص نوك نأ لع |

 0000 | تل نم هالولا ىلع هنولمح ال ىنعي 2 خا نود

 «سيلب)) هيبشتلا نم حتفلاب ( نيتهبشملا الو ام مسا )) لحما ىلع المح مئاق عفرب مئاق

 000000 0 0 راسا لع لوج ٠ ىلا ىس فوه ةملا وو
 ةدحاو لكالوام كلذك ربخلاو أدتملا ىلع لخدتو ىننل ةعوضوم سبل نا اك
 0| لآ امهي قرثلا نا الا ربلاو ًادتملا لع لخدت و قنلل ةعوضوم امهئم

 ءالالوخدو ةركنلاو ةفرعملا ٍلعو ربخلاو ًادتملالع لوخدلاو لالاقنو |
 لوخدلاو ربخلاو ًادتبلا ىلع لوخدلاو“ ىننلل الا نوكت ال ال ناو ربخلا ىلع |

 ةلخ)
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 ظ ةفصلاةهأظمو انوه لحتر الغ عم ( هتفص عا اه را زوج ال )و لصف الب

|| 

| 

 0 ءانس *ىجبسام ىلع الوا ه.ةعاقو هل ةفص تناكءاوس طرش بارعالا قف فوصوملا

 0 هنكلو لحما ىلع الح هتفص عاشزا زاوخل كلذ لاق امتاو (.ىهاظلا وهام ىلع )

 ١ لاخملاق رهاشلا لامتحالاف سهاظل ىالخ باوصأملا نرعملا ةقص عقر ىنعل صاط ربغ

 دنيطاو لاثلا حوضول كي ردقلا ! اذاو ةفضولا نود ةيريتتلار روك ذل

 لثم امكح ةقئاساهناالا ةقمتح ةّماس رادلا نكت ناو (رادلا ىف ىا) اهنفإل

 ظ ادت زيخ (ربخ دعت ريخ) ةكئاقدنه ىو ملَق ديزوه كلوق ىف ةصقلاوا ناشلا ريمض

 هاف قل ناب (فيرظ فرظال) ربخ دعب ربخ اهيف هلوق هريدش ىفوذحم

 | ذئنيح نوكيو ريخلا ىف نكتسملاريمضلا نم ( لاحالو )ادحاو ري او اوغل افرظو

 | نوكتف رادلا ىف هنوك لاح فيرظ لجو مالغال ذئئيح قتلا ارقتشم افارظ
 ةموهفملا ( ةفارظلا نال ) هلماعا دق لاخلا نال رادلا ىف اهن وكب ةدنقم ةفارظلا

 | ريدقتلا' ىلع (هوحنو) لوالا رب ا

 ا و رظلا نال. فرظلا ىتعمفف .لاخلان ال فقظلا ْئاّْف

 دوحلاو مركلاك ةماجاهنال هربغ وناكملا نم ءيش اهدص مك

 باوج .اهنف هلوش وا ريخلا دعن ريخلاب ىا (هه ) فدصملا ( تا اتاو) اهدضو
 ريخلا انهه درو وأ لف لاثملا ىف ف فاك دحاو ريخ دازيا هرئدَعت ردقم لاوس نع

 2 ال ) هن ينا اغا هلو حراشلا هنع ٍباِحَاف هبأد نم سبل هنا عم اددعتم

 اضارط لكحر مالغنوك امارس لج ) مال لك ةفارط ىف 011
 53و نوكيف مآ ىئتلازيخ ىف تعقو اذا ةركنلا نال مومعلا :ليسولع اهنقت تناو

 :, ريخلا قن مالكلا اذه نم دارملا نآلو عقاولا فالخ ىلع راخا ىذكلا 3
. ٠ 

 0 اح ولح 00 كلوقر 37 دحاو لك ىف 1 آل مسالا نع أعم

 ىعونل هلوق نم ضعنلا لدي ) فرظلا اهريخ ىعولذ الماش نوكلو)
 ( هربعو )

 مدقتبال و حاضيالاىلا جوحا هناف اضيا ددعتملا ربخلل الاثم نوكيلو فرظلاريغ ىا ١
 اف رظ ناكاذا اهتاوخاو نا ربخ َمدقّش اك افرظناكّن او اهمسا ىلع هذهال ربخ |

 ا نع 00 1 7-0 را ىلع ةلومح اهنال انوخوو ازاوج ا

 نوكي نآتط رش قنل ىتلاال ىا (هدهال ريخ) ( ف ذحن وإب اهلصا

 ناجل مديد ةتلاار ا لا ىذحي الف الاوار روك ذم مس الا
 نوكف اريثك انامزوا هب ردصلا ٠ ارشن نوكت ( 1 ل

 ٠ هماقم ءىش ماق مدعل بجاو ال زتاخ ىذا اذهو ةفرل رظلا ىلع ايوصنم |

 . دوجوملاك) ةماعلا لاعفالا نم ريخلا نوك نا طرتش ىا ( اماع ربا ناكاذا)
 : هني رق ال ةظفل نوكحتق ( هلع قنا ةلالدل ) فدح امتاو ( لصاخلاو |

 2ك #« 400 ١ ١7



 هذهال ربخنا ىلع اصن لاثلاذه نوكيالف مسالل ( ةفص رادلاف لعجو ) |

 لاثملانا لصاحلاف ميمبىن .بهذموه اكربخاهل 0 0 لاه>ال عوف ١

 ه5 ه5 -

 اهب وذحتال سنجلا ىنلف رحال نال فورحلاب اضيا ربخلا اذه عافتراو نايعالا
 ىننلل النال اهضنقن اهيا ثيح نم لعقلاب ةهششملا فورخلانم ىقىتلا نا وذح
 ةغلاسللال نال ةئربتلا ال ههب اشثمدج و ىضرل!ىنوواهموزل ءامسالل ةمزال وتامثاللناو
 1 هفدك اتللاهنال تاسالا ىف ةغلاسمللنا نا سنا ىف هل | اهن وكل ىنللا ف

 د كلذك نا نادك ًاتلالنا لق« ىهتنا ضنقنلا لع ضقنلال مح لما

 ريخلا عفرتو مسالا بصنشنا ناامكف ريظنلا ىلع: ريظنلا لمح اهيلع لما نوكي |
 1 عفرتو هطرش دوجو دنع مسالا بصنت هذه كلذك ١

 ءىنلاب هباشملل هناشملانا قبسامل ةطساولاب لعفلاب ةهباشم هذه ال نوكتف لعفلا

 ناكءاوس ( رخآ ءىثىلإ )6 دنسملا ) هذهال.ربخ ىا « وه ٠) ءىثلا كلذل هباشم
 ( ناربخو ًادتبملا رخل لماش ) سنج دنسملاىا ( اذه ) الوااهمسا هيلادنسملا
 امربحك تاروك ذملا هذهريغ ىا (اهريغ ) ربخ ( وناك) بابربخ (و) اهتاوخاو
 6 اهلوخد دعب, ) رخآ ءىثىلا ادنسم اهن.دحاو لكذوكل نينل نيتهبشملاالو
 اهلك( رابخالا رئاس )ةيدعبلاديقب ىا ( هبجرخف ) هذه ( اللوخد دعب ىا)
 ليادلا |: نيدح اوكا لوجد دع ةدشواهلاالا ةدتسم تناكنآو اهنال

 هذهال لوخد ىا (اهلوخدب دارملاو) هةج رحم تناكف هذهال لوخد دعبال

 ىذا اي] اغرتا ثارا لوخدلاب دارملا/| نم( ناريخف تفرغام) اًئهف
 لجرال ىف برضي وحن درب الف») كلذك مالا ناكاذا عمال وللا عنم لبس ىلع

 . لاوخاد دعب ر 0 * ىلا دسم هررضإا ىلع قدصإ هنا لاه ناب( هوناي رضي |

 ىنملا اذهب هدحو برص ىلع تلخ.دامال هظفل نال الربخ ىلع قدصي الو هدهال

 «لجر مالغال وحن الاهل اهرثا تثرواف هوبا برمضي ىه ةلمح ىلع تلخ دامت! لب
 ال 00 ايس نوك ناوهو هضن طرقا دوج وا ال مسا هنال بوصنم

 (( لدعام او ) اهربخ < فيرظ ا كلذك انههو لصفالب اهدعباعقاوو هباهشموا |
 كلذ ىا( وهو ) ةاحنلا نيباهف ( روهشملا لاش لانع ) ليثقلاف فصملا
 حتتفلا ىلع ىنموهو ( لجرال ) ةاحنلا لوق'ىا (مهلوق) مهنبب اهف روهشملا لاثملا

 عفرلا لحفف رو راخجاو راملا ( رادلا ىف ) اهمسا هناىلعالحم بوصنمو ءىجيسأمل ١

 اردحكح فدحن اهريخ وك هقف (ريخلا ىفذح لامحال ) اهريخ هن | ىلع

 هن ال هل لثمامل ا لمتحريغ احضاو نوكبام ندحالاو يوقالا

 نم ( فصلا 1 0 0 ىغتسينا هقشل عا

509-00 
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 ْ هريخ 0 ,وج ةفرعم ناكاذا ًادتملا ناك ىنعي ( ةف رعم مسالا ناكاذا ميدقتلا |

 ١ هذهمسا ناكاذا كلذك ميدقتلا لصالانا عمدبز رادلا ىفوحن هيلع ىفرظلا

 (مهبايا انيلانا ىباعت ار فراللأ اهرخ ميدعت زوجي ةفرعم فورحلا |
 ( ةركت مسالا ناكاذا ) ميدقتلا بوجو ىا ( هبوجو ىنو) اًهءز رادلاىف ناو

 ظ مسالا ناكاذا اهمسا ىلع فرظلا اهربخ ميدقت بج ىنعي قبسام ىلع صصختتيل ١
 ىلاعت هللاىلص هلوق ( وحن ) ة رك ادتلا ناكاذا فرظلا ريا مسدقت حنت رك |
 ظافلا تانسحتو هغالس ابطخف نإ رشا نم نالحر ءدقناج 0 هيلع |

 ضعبنا ىنعي ( ارحسل نابيلانمنا ) امهتغالب و امهناب نم سانلا بجعتق
 عونلا اذهو هلثم نايثالا نع زجعلا ىفوا بولقلا ناليم ىف رحسلا ةباثع نايبلا

 رعشلانم ناو ) لطابلا ىلا فرصاذا مومذمو قحلا ىلا فرصاذا حودم

 نيل كدلا همظنام وهو هفسلاو لهجلا نع عشب اعفان امالك ىا ( ةمكحل
 نيملسملل ةحيصنلاو هلوسرو هللا ىلع ءانثلا واهب سانلا عفتني ىتلا لاثمالاو ظعاوملا '
 حبش مالك هنقام هنم مومدملاو دومُحم رعشلا نم ع عونا ادهو كلذ هلشاامو |

 0 زاوجنئا ( ةفللذو ) ل لا كراك كمن اهلق ادك هات هس

 ىا ( مهعسوتل ) عقاو ة كوكا يل 0 وود رعم مسالا نوك دنع ظ

 ىافورظلاريغىا ( اهريغ ىف ) لوعفملل ىنبم ( عسوسس الام, فورظلاىف )ةاحنلا |

 دبال تاثدحلاّن م ءىشلك نال اه ريغ ىف زوجنالام ىورظلا ىف ةاحألا نوحتلا

 لخدف هئمايبنجا نكيملو هس زقك اهنم ءىثلكراصف ناكموا نامز ىفنوكيناو
 راجا ىرجاو مهريغ لخدبال ايف نولخ دي ثيح مراحاك هريغ لخدبال ثيح
 لعفلا ىلا جاتحيرورحمو راحريدقتلا ف فرظ لكذاامهنبب ةسانملهارحن رورحملاو

 ناف تاسمسملاب اطالتخا_ فورظلل نالو امهنملك ىلا فرظلا جايتح اك هانعموا

 | ناكف هيلع لمتشي نامز فرظو هففرقتسن ناكمم ىفرظ نم واخنال صخش لك

 قلعتم ردق (ةاكلا ) < ال رو امدقتم 2ك ١ زاغ ةسفقت هل زتع علا فرد

 ةركت ردقواو قيصوتلا نك رتلاب تملا ناحا ةياعر ىلا البم ماللاباق رغم فرآغلا
 نايلاما لالانال ردانوهو الربخ هلوقوهو ًادتملانم اما الاخ نوكينا مزل
 ناكناو اذهو ًادتملالا عجارلا ىفرظلا لعاف نماماو هبلوعفملاوا لعافلا ةئيه
 ءىحيس ار ئاح ريغوهو فرظلا هلماع ىلع لاخلا ميدقت مزاي هناالا اعئاشو ارئاح

 ىنلىا) 6 سنا ىننل ) ةركذلا ريدقت هلاثما ىف روهشملاو لاق نم لوقل هجوالف
 ( الثم مق لجر الذا ) فاضملا فذحن همكحو سنحلا ةفص ىا ( ةتفد
 دراو(اللجرلانم) مكحلاو ةفصلاوهو تايثالاو (مايقلاىننا) ظوفامو دراؤ

 نود ماكحالاو فاصوالا ىلع نادربامتا تامثالاو ىتنلانال (هسفن لجرل اىنن) |

 طيس ينبع نر ببال ة لج لاا
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 اذاوج اهيف ناقرتف, ثيح ةفصلا هذه ىف الا فاصوالا عيمح ىف ادتبملاربخ سماك

 نال اهمسا ىلع نا ربخ مدن زجبمل و هيلع ًادتمملا ريخ مدقت راح ثمح اعانّماو

 عرفلا ةبنر طاطحتال اراهظا بوصنللا عت توجو نم دوصقملا ىلق هف
 ىا) لصالا عرفلا ةاواسم مزليف ربنا دقن زاوم توف وهو لصالا ةيتر نع
 0 ل تالا نا كو اككارح سماك سمعا سدل
 ميدشت ىا (همدقت زوجنال هناف) ىجإ ادبز نا ىنعي اديز الا موقلا ىاءاح

 , ابلاغ ( ادتبملا ىلع ريخلا مب دش زاج دقو ) اهمسا ىلع ىا ( مسالا ىلع) نا ربخ

 نييواستموا نيتف رعم 7 مالكلاردص هل بجوامل انمضتم ناك اذا ًادتملا نال

 بوجو ىا (كلذو) اقرتفاف قبس امل هياع ربا ميدقن ” زجل هل العف ريخلا ناكوا

 ميدقتلا زوحم ثسح ريخلاو ًادلقلا فالح نا باب ىف ريخلا ىلع مسالا مده

 5 اعانتماو ازاوج ميدقتلا ىف امهيربخ نيب قرفلاوا عنام عنم ملاذا 00

 عبتلا وهو نرق ع نورقك عرف مم ( عورف فو رخآ هاذه نآل )تب
 قبس هلثم عفرلاو بصنلا لمع ىف ىا ( لمعلاىف لعفلا ىلع ) ةلخاد عباوت ىنعي

 ]11 لتلا لمحل ( اع رف“اهلمع نوك نأ دب راف ) هليصفت كاين الاحا هنم |

 اهتاوذل اقفاوم اهلمع نوكلو ةغرفلا 1( عورف اهتاوذ نا م ىنعي.|

 ديز ارمع برض لثم ( عوف رملا ىلع بوصنملا مدقتي نا لعفلل ىعرفلا لمعلاو) ١
 لعافلابال امال لعفلا نال همام لبق لوعفملا ىلع اعقاو مالا ل وا نم لعفلان وك موزلل .

 لصالان أل (بوصنملا ىلع عوف رملام دقت نادل ىلصالا) لمعلا (و) رخ وم انههوهو
 بوصخلاىلع عوف رم |مدق اذاو هللا دنملا لعفلا ىلي نا هنم عنام عنمملاذا لعافلاىك ظ

 فرصتن ل ىعرفلا لمعلا ) فورحلا هذه ( تلمعا املف ) لصالاب المع نوكي |

 ربخلا وهو نيلومعملا ىناثىا (امهيناثمدقتب )اهربخو اهمساىف ىنعي (اهيلومعمىف ظ

 عم ربخلا ىلع انهه مسالا ميدقت بجو ىعي مسالا وهو (لوالا ) لومعملا (ىلع)
 5 «جيس املامهيف ريخأتلاو ميدقتلا زاح دقو اربخو ًاديما لضالا ىف انك اهنا

 امهنم عنام عنمجلاذا رحنا مدقتلاب ىدعتملا ( لعفلا ىلومعم ىف فرصتس ظ
 هب هتهباشم ىهو لمعلا ىف لصالا هنال (لعفلا هةجرد نع ) لمعلا ىف (اهناصقنل ) ْ

 نامز فرظىا مافرظ إ) (ربخلا) «ن اكاذا الا إل هبف هل اعرف نوكتف هلمع لمعتل

 عيمج ىف (همدقتىف ًادتملا نح 0 سل ىا) ارورجمو اراح وا ناكموا

 ريخلا ميدقت زوحبف اف رظ هنوك تقوالا ىا (افرظإ ربخلا (ناكاذاالا) تاقوالا
 لاا اديزالاءوقلا ىفءاحام كلوق لثم اتيثمن وكي ىنملا نم ءانتتسالان ال مسالا ىلع

 ىا نامز فرظ هنال نيوتتلاب (اذا) نا ربخ مكح ىا (همكح ناف) ديز ىنءاح
 ذاوج ىف) ًادتبما بخ مكح ىا (همكح) همكح هلوش قلعتم اف رل يلا نوك نيح

 3 ميدقتلا 0
 سس سسسسو
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 اديز نالثم ةياعفوا ةيمسا ةلمح فورحلا هذه ربخ نوكي ىنعي (ةلخو) مئاق

 اا 1 2 كت

0-00 

 ا

 ا

 / (ةفرعمو) هلاثم قبس (ةركو) كاذك ًادتملاربخ نوكي م مئاق هوباوا هوبا ماق

 ظ ًادتمملا ربخ ماكحا ىا (هماكحاىفو) مئاقلاوه دز لوقت م متاقلاوه اديز نا لثم

 1 ادحاو نوكي. انتم ربخا ١ ىف (اذدعتم و ادحإو ةناوك نم)

 اديز نا لثم هنودب و فطعلاب ىنعموا اظقل اددعتمو ادحاو اهريخ نوك كلذك

 (انودحمو انشمو) ضماح واح اده نا لثم .طقذ ىنعموا لضافوا لضاف ملاع

 ١ فذحال ناجوملا ناصالا قق#ث اذا بوجولا ليس ىلءوا زاوحلا لييسىلع

 0 ل عضاوملا نم |أهريعو هتعيضو اديز نا لثمو اماق ادبز .ىبرمخ:نا لثم

 لاَشال هنال هياع فورخلا هذه دحا ٌلوخد حصينا ل طرش اهيف ريا فذح

 أ :اقتعبم هوك فو سا ظ رهو اذك نامفال دل نا لاشالو اذك ناكل سن رار
 هب اهطب رب ( دئاعنم ديالف ةلمح ) رباخا ( ناكاذا هنا نم هطئارش ىفو ) ادماحو

 زوحب ىذلا مالكلا ىنعي هيلع فورحلا هذه دحا لوخد حصي ام شاعلاب دارملا

 حدملا لاعفال ةرادصاا بوجول ديز داع نا لاَش ال هنال هياع اهلوخد
 ظ دك ةقاحلا امةقاحا ناومتقديزهن او مده 7 ملا هوناو هوبا م اق ادءزنالثم مذدلاو

 | اقاطي عدي نوال نمصلا ىع نا © 14: اتح نك اذا كانلا ( فد الوز
 ناو نيتسب ةركلا تريلا نا وحن هللع ةلاد ةسرق مايق دنع الأ ىنعإ (يعاذاالا) ١
 هنشنلا اده نم دارملان|ىنعل 6 سحاك هيما نا دارملاو) مث ردن ناو ن رمل ا

 اذه ربخ نا ىنعي نا بانل ( اربخ) ايا ىا ( هنوك حصإ نأ دعإ )

 نا نامل | ريد 4 1 دعلا ماكحالا هذهىإ انبملا ريل كانإشم بانلا

 نع فطع (ةسناوم ةلفتاوو دل دك هكا رش ىإ(ةلتارن دوس
ل عنام دجويال ىنعي هل اربخ هنوك عناوم ءافتناب ىنعي.دوجوا '

 هل اريخ نوكي نا

 ريخ صاب نا ريخ سما هيبشت نم ىا (كلذ نم مزاي الف ) اذكه مالا ناكاذا ٠
 (نا بابل اريخ عشب نا: حصي ادي رع نا حصي ام لكن )أ ادتملا |

 اهربخ و اهمسا عم ىهوام لك نا هلوقىف نال ربخ عف رلا لحي ىف هللعاف عم حصإ هلوق

 ىا (هنا) برض باين مدر درونم(در ىتح) مزاب ال لعافاضيا عفرلا لحبفف

 فرظلا عقب نأ زوجي ىنعي ( كوبا نمو ديز نيا لاَ نآ زوجي) ناشلاو لاخلا '

 سكعلابوهري> كونا وأدتبم ماهفتسالا وقساملابوج وهيلعامدقمأ دتبمالا رب رق ل

 ويحلل ل ناو ديز نانا لاق نأ زوج الو ) اضيا قيسام ىلع |

 دوجول اهل اربخ مسالا وا ماهفتسالا الو نال اربخ رسلان ا

 نا هيلع لخدول ذا ةرادصلا وهو نال اوح اين دحاو لك نول نذل عتاملا

 ه سغا ىنعي ًادتملا ىلع ريخلا مدقت ىا (هيلع) ( همست ىف الا )ةرادصلا ت تالا |
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 | لوقا هنم مذ ل ل اا

 ظ اق ل نرفدا ياللا تحلل الحال لوألا ندقتلا لع لاق
 / (فورحلا هذه لوخد دعب هلوق ) ةدابز ىا ( كاردتسا ) باوحلا اذهنم ىا

 ةشاسلا ماسقالا رابخلا جرم فور كا هلل احا ىلإ ادنمم ناك اذاادسملا نآل

 رابخالا كلت ج رختق اهريغ ىلا لب فو رخل كالت ءاتما ىلا هجم تسلل اهنآل

 ١ فورخلا هذه لوخد دعب هلوق ىلا جاتحمالف اهئامسا ىلا دنسملا هلوَش اهلك
 دعب دنسملا دارملا لع ناب كاردتسالا عفد 12و ىلا 0

 هلوَش اقلعتم ناك اذا اهئامسا ىلا داوق ل .ايئاسا لا فور ا هذه لوخد

 اقل 20 لئاب ردع اذهل كاردتسالا عقدت 1 ىح هريخااف الا ا تنبلا

 ةداعاب باجننا هلوق ىلع فاطع هلثع فن رغتلا ضاقت | نع ىلا (هنع بانا

 | ضاقبنا نع باحبنا اضيا جاتحالف ىا مزليو هلوق ىلع هفطع مهوتب الثل راحلا

 (دنسملا ممالا ) هي رغتلا فر ا دارملا ) لاش (ناب ل هلث في رعتلا
 كنسي لعف وه ل 5 كبف مس ان سل رون ذم لاثملا ىف دنسملاو فوصوملا ريدقت

 ١) ىا (اهربخ نوكي ثيح مس 00000 ليوا ىلا ) جانح ىس ىا(جاتحف ١

 هجر ريمض ىلا دئسا“ 0 ةياعف ةلمح ىنعي (ةلمح ) لعفلاب ةهبشملا فورحلا ربخ
 (2ا3 ) ءونأ غوش اذيز نا لثم هيس ىلا وأ ( موَض ادنز نا لثم ) اهمسا ىلا
 ىمكحلا ممالاو ىقيقتملا مسالا نم معا دنسملا مس الانوكيق (مئاقب لوؤم) موه ىا

 ُهماو هلو نيبم ةلما ربان ال ليوواتلا ىلا ةجاحال لانا نكم# : وىثحلا لاقو '

 رحاب صتخم في رعت رك ذ دعب نيب ًادتبملل ةلخجا ريخلا نا اك ىا ادتبملا ربخ سماق
 اهتاوخاو نا ربخم دارملانا ىلع لاثملاب هبن « مئاقاديز نا ) ىف م3 6 لثم ل درفملا |

 , ا راثلا تاك فورألا هذهدح | لوخد فو! !دده لوح ا دازملاناودَحلاو

 لوخ ددعن ددس ةسملا)وهمتاق ظفا ىا (هن اف) خا آلا هذهدح !لوخدىا هلوش قسايفهيلع

 ئعماق فورخلا هذه دحا لوخل ليقدم را لئقناف ( فورملا هذه دحا

 لوخدلا لبق ادنسمناكناو امئاقنال اناق فورا هذهلوخد دعب دنسملا وه هلوق '
 دنسملاوهلاش نا حصف فورا هذه دحا لوخدب خستناولازدانسالا كلذزاالا

 صاك هناشو هلاح ىا « ه هماوإب لوخدلا دعب مئاقىف لط اع ا دشملا نآل هع

 '00 ادت ك رز اهناوخاد نايخ مك( 0 ( أدتبما ريخ

 ا من رتس) ءاقألل نان 00 و ًادتلا رخ ا
 !" 0001[ نقم فاو زرحلا هذه ريخ نوكيا اكلك ٠ مئاَق دي ز لثم ادرفم أدتتملا |

 ©( مق )

0 
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 مدنملا) ( اهتاوخاونا ربخ ىا )نان ًادتملبقو بارعالا نم ظح هل نوكيالو
 مسا ىلا له ملو ( رخا ىث ىلا ) لوالل ربخ هربخ عم وهو ىناثللوا لوالل ربخ

 هلعاف ىلا دنسم امهيف دنملا ناف هوبا ماقوا هوبا مئاق اديز نا وحن هيف لخديل نأ
 («فورحلاهذهإل (دحا ) 6 لوخد دعب ) نا مسا نا ىلا دنسم لعافلا عم وه مث

 كلذك سبل وهو هياع فورملا هذه لوخد دش هرهاظر.هنال دحالا ظفل داز
 هياع لخدام الا اعوف م سدل لب فورملا هذه عيمج هياع لخد عوف مال هنال
 لماش ) سنج ( دن للا هلوقف ) رخا ؟ىثو دندملا ىلع ىا ( امهيلع ) اهدحا

 دنسم هريخنال ىناثلا ال دنسم هربخ نال لوالا مسقلا ًادتبملا دارملا ( ًادتبملا ربخل

 سنحلا ىننل ) ن وك ( ىتلا ال ريخو) اهتاوخاو ( ناكربخو) هلل ماش, سيلف هيلا
 لخدتق ةدنسم اهاكماسقالا هذه رابخا نال سلب نيتهشملا الوام ريخك (اهربغو

 هذه لوخد دع, ) ج رخ هلوَش قلعتم ( ِهلوَش ) ىف راخلا (و) دنسملا هلوقف
 ظ م رعتلا نع ىا (هنع) ماسقالا هده راخا 0 ىا (اهعمج 0 فوركلا

 (اهدورو امهيلع قورحلا هذه لوخدب دارملاو) قورملا هذه ريخ ىوس
 ظ لعل وهو (اهرئا ) ءاطعال ىا ( ثارءالامهياع) فورحلا هذه لوخد ىنعي

 ظ اما عما الولخلا عنم ليبس ىلع ( ىنعموا اظفل ) رخآ «ىثو دنسملا ف ىا ( امهيف )

 (هنشتلاو دك انلانم امهساقم ىلا اهلا: كاحب_ هناف ىعماماو لمعلابف اظل

 | ضقتنبال ريدقت لكىلعو هيلع موكحلا ىلا بحسن الثم حلا ديك ان ناف اهريغو
 ٍ نسح ناف اضيا دودحلا ريغ هف لد لاق ثبحح ىضرلا ىلع در هفو في رعتلا

 ! لب اهل ريم سلو نا لوخد دعب همالغىلا دنسم همالغ نسح الجر نا كلوقىف

 / (موّه لثت ) نا ربخ في رعت ىا (في رعتلا ضقتنيالف ) ةيلعفلا ةلما عومجش ريخلا
 نا انوق ىف ) نا مسا ىلا عجار ريمض ىلا فاضم ىهاظ مسا ىلا دسم لعفب ىا
 هدانسأ ثدح نم) لعافلا نودي لاجل اذهىف ىا ( اذههموشإ ناف هوبأ موهادز

 / لخدي ىذلا ربخلا مسق نم ىا (هيلع لخديامت ) موه ظفل ىا ( سيل هوبا ىلا
 نا ( لخد امنا لب ) ىنعموا اظفل امهنف اهرثا ثاربال ىا ( ىنعملا اذهب نا ) هيلع

 دب ز ظفل ىلا الااهرثا بحسن.ال ىا ( هوبا موه ) ةلمح ىه ةيلعف ( ةلمج ىلع )
 موش ىلع ىدضر هنا به رعتلا ضنا ا دقلاو موش ىلإ ال هوبا ووش هلو
 لاخلاو نا ريخ هل لاش ال هنال فرعملا قدصي الو نا لوخد دعب دنسملا وه هنا

 ىنيم (جاتحالف) كلذكس مالا ناكاذا سكعلابو دودحملا قدص دملا قدص الك هنا
 (دنسملاب دارملا ناب ) موق ف. رعتلا ضاقتنا نع ىا ( هنع باجنا ىلا ) لوعفملل
 روك ذملا لاثملاف موق و ( فو رملا هذه ءامسا ىلا دنسملا ) في رعتلا ف روك ذملا
 هب في رعتلا ضقتني فيكف هوبا وهو هقلعتم ىلا ادنسم لب نا مسا ىلا دنس سيل



 رخأتملا نال ( ربخلا ماقم متو ) اذك ناعفال هلوق وهو ( مسقلا باوجو )
 هماقم موّشام مازتلاو ةنسرقلا ناطرسثلا دجوف فذح اذا مدقتملا ماقم موش |
 وهو ( دحاو ىنمع ) اهالك مضلاب ( رمعلاو ) حتفلاب ( رمعلاو هفذح بحِف ) |
 ءاوس لامعتسالاىف اهالك ريغ ىفو مسقلاىف ( ماللاعم لمعتسيالو ) ءاقنلا |

 ( هلامعتسا ةرثكل ) فيفختلا قثال ىا ( فيفختتلا عضوم مسقلانال حوتقملاالا)

 ل0 راسك وكم اءافلاب قحلم وهام

 رد م ا ار ردا لا

 ةلج دنا وه 0 هريخ فدح ًادتم ند رولو تاموف ملا نم هناالا ْ

 ًادتبمملا اهنمو لاقاكن ا ربخ اهنمو لَن ملو هيلا ةجاحال ديعب فلكت هنال ةفناتسم
 ريخ ) حصالا ريغو حصالا بهذملا لمتحم هجو ىلع نابلا ىلا دصق ربخاو |

 لاق ةغللا لامعتسا وه لب ايوحم اعضو اذه سلو ( اههاشا ىا اهتاوخاو نا |

 | هذهب عوفرم ) ناربخ سرر ادت |ااسد محلا د دعب طبرلاو ربخ |
 ١ بهذم وه أك (ءادشإلاب ال ) ةّتسلا فورحلا هذه نم دحاو لك ىا(فورملا '
 . فورحلابال ًادتبلا ربخ ناكنيح هب عفتر ,| اع . عوفر مهدنع ريخلا نال نيفوكلا 0

 ايصإلا بهدملا ىلع ) نيمسا ىف كيلا 0 مده ال قمعلاف اهمعصل فورا نال |

 ىلو الاف ءاوسلا ىلع .نيئزحلل اهءاضتقا نال ىلوا وهو نييرصلا بهذم وهو |

 ءاشألا ةفوز ىف لمفلا بش هنال فورحلاب انباخحا دنع هعافترا لضم

 ا كرو َقْلاَك عنم ىيعتملاو حتفلا ىلع لانب ىف عنم ىضأملاو |
 اهنال ) ىهتنا كوخا اديز برض ةلزنم كوخا اهنز نا كلوق لن و لعافلاو |

 اهجابتحا ىف ( ىدعتملا ) ءامسالا اهموزلىف ( لعفلا ) فورحلا هذه ( تهباشامل |

 ماقلا وه ديز لثم لصفلا ريمضب ىتؤي ماللاب اف رعم ناكاذا ريخلا نال لصفلا |

4 
 فوذحلا نيت ىلعو فذحلا ىلع ةلاد ةظفل ةننرق نوكف فوذحلا ريا ىلع

 11 كشالو فيفختلا قحتس هلامعتسا ةرثك امو

 0 رو 14 كندا لدا

 00 0 ا لدتا ةيوق ةهباشم اهنهنأأ 5 نا ايسالو انمهنف لمحت نا

 بصن ىنعي ( اصن و اعفر تامع ) فورخلا ثحيىف ( ءجيس امل ) نيمسالا ىلا
 ' لعافلا عفرو لوعفملا بصن لمعي ىدعتملا لعفلاكىا (هلثم) ربخلا عفر ,و مسالا

 | ةيعرفب اهينت قبس اكعفرا | مدقت لعفلا ىف لصالا نا 5 بصتلا ىلع عفرلا مدش ملو

 ريمض ( وه إلاعرف اضيا هلمع ناكاعرف لماعلا نوكل ىنعي لماعلا ةيعرف ىلع لمعلا

 (1ا5)



 دك ل

 | تفجع ىلا ضعبلا ف رابشاو هيوشووت ٠ وعلو ( مومن بعذر از ةلسلا
 عمسيل اذه لثمنا عم هلعافب نغتسم نال ( هلريخال أدتملا اذه نارا ) هلاقام
 / ىلا لعفلا جاتحمال اكو ( لعفلا ىنعم ) انهه ردصملاىا ( هنوكل ) ءارقتسالاعم
 برضا ام ) امئاَق اديز ىبرض ىنعم ىا ( ىنعملا ذا ) هيلا هانعم ىفام جاتحم ال ربخلا
 ريغاضيا لوقلا اذه ناب بيجاو ( ابمئاق ) ىنوك لاح وا هنوك اخ ( الا ادز
 ا هيرضا ةلزنع ناكاولو .لاسحلا نود لأ فلا ترضلا لالاقتعسا مدع مقتسم

 اديز برضا رحب مل ولو اهنودب مالكلا لقتسيو هنم لاحلا فذخحم نأ زاخل ائاق
 ١ (اهتلاثو) لعفاا ىنعمب نوكينأ زجل لاملاب لعفلادسقت دوصقملانال لالا نودب
 نوكي ىعي ( ةنواقملا ىف ]هريس لل ١ اديك هنن رالا تالا ثلا قا
 ىلع ىا ( هيلع فطعو ) اهانعم دش ام وأ ةنحاصملا وا ةنراقملا ظفل ربخلا

 / «و) ( عم ىنع ىتلا واولاب ) ربخلا ابوحصم نوكينا حصي ( *ىش ) ريخما كلذ
 فطعع عفرلاب « هتعيضو لجر لك ):(.لثم ) ثلاثلا مسقلا اثم ىا( كلذ ) .

 ظ ةفرحلاو ةعنصلا نع ةيانك انههو راقعلا ةغللا ىف ةعبضلاو ىوذحلا ريخلا ىلع

 ا. اوهسش مهن اكو تعانض اهتلفغا نآو تعض اهب تينتعا .اذا كنأل اهب "تمس

 ىا ( هتعيضعم نورقم لجر لك ىا ) ىنفتال ىتاا ةلغملا ضرالاب لجرلا ةعنص
 | ىبخلا اذهو ) ورمعو مّلاق ديزب لوقت اك هب ةنورقم هتعيذو هتعبضإ نورقم وه
 | واولا ىف امل ربخلا ةيصوصخ ىلع ةلالدلا نإ صالا لوصحل ( هفذح بجاو
 ' ربخلا عضوم ىف فوطعملا عم واولا غوقوو ةسارق واولا نوكتق ةيعملا ىنعم نم

 'اهتوكل ( نإوزقموس ىذلانلا قلي ل كاواولا نأل ) هلوه حراشلا هللع اذلو
 هتعيضو هلوق وه ىذلا ( فوطعملا مبقاو ) هفذحل ةنبرق واولا نوكتف عم ىنعمب

 ناو انهه ىفوطعملا نال ريخلا عضوم ىف ىا ( هعضوم ىف) ىلدالا اهانعم رابتعاب

 تونس نا حصيف ريخلا دعب ركذ اذا هناالا هعباوت نم ناكو أدت لا ىلع افوطعمناك
 ( أدتبم لك) ةعبرالا باوبالا عبار ىأ ( اهعبارو ) هناكم لغشيو ربا نع
 هب مسقرام ىا ( هنامسقم ) ًأدتبملا كلذ (نوكي) ىنعي مسقللنيعتم ةيمسقلا ةلملا ىف
 ىا ( هريخو ) كرمعلو هللا نماك مسقلل لمعتست ىتلا ظافلالا نم نوكي ىنعي
 6 كرمعل ) ( لثم ) هلاشم ىا (كلذ) (و) ( مسقلا ) ظفل ًادتملا كلذ ربخ
 باوج ماللا ( اذكح ناعفال ) هللاةظفل 0 اهب مس ىتلا ظافلالا نم وهو.

 ( َكْؤاَشو كرمعل ىا 0 6 مكماندا ندك ال هللات## لثم ماللاب باجي هنال مسقلا

 لمح حلصيال هنال لما حصيل (هب ممقاام ىا ) هربخ ( ىمسق ) ًادتم كتاذو

 لع لدن كردعل نا كتشالو ) ىنف كردخا كلاش الو ادتبملا ىلع مسقلا

 لاد مسقلل هنيعت نالو مسقلا نودب ا هب مسقملا نال ( قوذحلا مسقلا



 فذحن (ايدهما دشار لوقت مك ) باقرلا برضف لثم هفذح دعب هلماع ماقم موق |

 ابوجو (زبْلا ىذح ) نيفوكلا ىا ( مهمزايو) هلو ني رصبلا فرط نم

 ع 5-5 --

 رار راس نم ا( رساىا) ةلاخعا: هل قلاب فودحلا لالا ىذ ىف لماعلا
 ادشارل ةفضوا لاح دع الاح اندهم نول د ادار ) عب عيدب عاب لثم
 ( اذه ىلعف ) اسابق اضيا لماعلا فذح نوكيف لاخلا ثحب ىف هقيقحت ءىج
 داك ) ةيسانق ١ ة0ااةحو تافوذا باتوا اذكه ريدقتلا 0 ىا

 ىتلا ( ةديعبلا تافلكتلا كلت نم ) نيصاخشم ىا ( نيحيرتسم ) نوي رمصبلا ىا
 )00 ايمان. رئاق ريع اهم دحاو 7 نال ني رصبلا ريذقت ىف تركذ
 نانا يا( ردت نوقوكلا لوو ) نتا فلان الا ءيث * هيف فذحي مل هنال ىلوا

 تدعم شالح ناجل نا ىلا اوصهذ ىنعي ( لصاح اماق اديز ىبرض ) روك ذملا

 ردقم ًادتملا ريخو د وه ىذلا ردصملا هيف لماعلاو ىنعمو اظفل' ردحملا

 000000 ا( ةلجز) راسل لق اةواوجر كلتا دم
 حراشلا مهباحاو لاَ قاعتم لعجم هلوقىف ءاسلاو ريخلا تاقلعتم اقلعتم مال ( ادم

 "ال مدتسلا انالمماعم ءىش هماقا ريغ نم قعل ( ه دسم“ ىش ا ربع نم ) 0

 هنع كالا ماقم موه ن أ ردهال مدقثملانآل همام“ مو وه نال 0 فودحلا ْ

 زاب, ىنعي هيثان ( همومع دوصقملا ) ربلا فذح ىلع فطع (ًادتملا دييقتو) .
 أدتملاهلماعو هلماعل ديقلالإن ال لال اًادتملادسقت ريدقتلا اذهنم اضيا' نيفوكلا
 | نآل دوصقملاب قاعتم ( لامعتسالا ليلدب ) هان ديقلاو مومعلا هنم دوصقملاو

 ٠ حيجرل اهفد هيلع عشام عيمج مي صوصخ ةنيرقآلاب لمعتسا اذا فرعملا سنجلا
 مو سنخلا لمعتسا ول هبال هم وم ىلع قاب سنج مسا زدصلا نالو حج ص الأب

 اااو ةيوكلو وصولا ضقت مونلا و2 قر ا صوص هن رق ع

 1 لك انتحل ىعلاف دراي ءاملاو ننال نارالاو نم مونلا "ضن ءاتثتسا راح
 ىلا شفخجالا بهذو ) ٍدام وهو لصاخ مايقلا لاح ىف ديز ىلع ىنم عقاو

 تماقو هبانم لاسألا تبان  ىيذلا ريخلا ىا ( هلحم لاخلا تادس ىذلا ريخلا نا

 ١( 7 ريللا نوكف لوعقملاوا لعافلا نم ( لالا حءاص ىلا قاضم ردصم هماقم
 ١ هيرض ادنز ىبرض ىا) لومعملا نودب لماعلا ردصملا وه ابوجو فوذحملا

 ١ لعافلا نم الاح لاخلا ناكاذا اماو لوعفملا نم الاح لاخلا ناك اذا اذه (امئاق
 نيا فذشخ نيمتاق ادبز ىرض اديز ىرضؤا اماق ىبرض ادنز ىبرض هريدقتف

 .ليبق نم اذه ناب هنع بيجاو هماقم لاخلا هلومعم ميقاو لماعلا ر ردصملا وهو

 نابل و ؤم ردصملان ال مهدنع عنتم وهو هلومغم ءاّشاو لماعلا ردصملا فدح

 | لوصوملاكفذحنال لكلا نودب ءزجلاو هنم ًازج ردصملا نوكف لعفلا عم
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 ا بسوو انفطت الم يلكت وهام ىلإ جال 1 هلا لامستشالا 3 |

 | قدح وهو ارك نوكي نارص .رركتامو ١ 4 نان اهن كلاما ةركلا تاننلكللا
 انامآو قالا ماقم لال يسقو روك دل 1 فاشل كلل

 | مدع مهو الئلاماو ايناث اهلا فيضاامو ادحاو اذا ٍفِذَح دعوا ةعبرا اهنوكل
 00 لبق اهريخامتاقو ةصقان ةردقملا نك ال .قناف ةريثك تافلكتلا نوك

 عمستملا ثدحم 3 روك دلل 21 سنان وسل ]ده لكم

 ِْ 4 رقتسالا لوط عم عمسلو ءوث ىف هفن رعت زال ناكر بخ ناكواف هترثك عم هرعت

 تانك ىلع لاخلا ىف طرش ريكشلا ن ال لاح امتاقو ةماث ناكنا اذه نم ٍلعف

 | ( هريده نا ) اهثلاو هلوق ىلا ىضرلا مالك نم اضيا اذه ( ىلرهظي ىذلاو )

 ْ ثىح نم ( هسالا اديز ىبرض وح ) لاثملا اذه نيب رصبلا ر ,ده ىا نا |

 لوعفملا نم لاخلا ) باطخلا ءاتب ( تدرا اذا امئاق ) هنوك لاح هيلع برضلا عوقو

 ْ ( ناكاذا امئاق ) ىنوك لاح ىنم ارداص هال تح نه( ىسال الي دبر ىنرضو

 | الا لالا ناكاذا نيمئاق انسبالب اديز ىف رضو ( لعافلا نم ) الاح لالا

 | عقرلا لحب اهريخو اهمسا عم ىهو نا ربخ (ىلوا) امهيلكلو وعفملاو لعافلا نم
 هنأ ءاقثا لخد ملو ىلر هظإ ةلمح هتلص ىذدلا لوصوملا وهو اذا ربخ اهنال

 ' هيجوت نم ىلوا رك ذامب ىلرهظي ىذلا هيجوتلا ىنعي قبس ال بجاوال رئاح
 | وه ىذلا لوعفملا ىفذح لوقن مث ) تافلكتلا كلت هيف سيل هن ال نيب رصبلا
 ةلوكمملا نك اتا ىف مكتلاو لدالاف + بئاغلا ريمضلا نيلالملا ىف ( لا اوذ

 | هن فنصملا هب حرص 5 هفذح زو مالكلا ق هنع ىنغتسمو ةلضف هنوكل

 | ءاشي نلقزرلا طب هللا# ىلاعت هلو ا زوج لوعفملا دئاعلاو لاق ثيح
 ا اديز ىرض) فذحلا دعب (قق) اسانق نوكفهل هطسب هللا ءاشي نمل ىا

 ةلضف هنوك 5 عمو هيلع ةلادلا ( ةنيرقلا مابق عم لالا وذ فذح زوج و اماق

 | احاتحمو مالكلاىف 20 نوكي دئنح هنال هقدح زوجال ةاضؤ 33 اذا هنآل

 | الا امتاق تلعج اذا ( دبز امئاق تب رض ىذلا ) هفذح دنع ( لوقت ) هللا
 ىذلا © ىا ) دياع نع اهبفذن الذا الس لقا نوكأ هن رق لوصوملا يضلل نك

 ةسره هلعاف عم ( سباله )وه ىذلا لعفلا ( فذح مث ) ديز امآق ( هتبرض )
 | ( ًادتملا يحوم ىذلا) ةنسالملا هفزلا برضلا لال قرض وه ئذلا ةوزلملا
 ًادتمملا ريخ هنال عفرلا لحت ىف هيف نكسملا هلعاف عم سنالي وه ىذلا لعفلا ىنعي
 ظ لاخلا ىذ ىف لماعلا وه لاخلا ف لماعلا نا قسامل ( لاخلا ىف لماعلا وهو )

 | اضيا هفذح نوكف ةنيرقلاب ابوجووا ازاوج ىفذح ربخلا نا كيلع ىنحالو
 | ام اريثك لومعملا نال (هماقم) هلماعو لالا ىذ فذح دعب ( لاخلا ماقو) اسانق
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 بهذ ناو نيمئاقوا افاق ادنر ىرض لشات نيمئاقوا امئاق اذ فرع رص

 نراك ا اثنا هذه ناكاق وأ ( اكأق ادن رز. تب رص ناو )اماق ادبز يرض ناو.الخاار
 اال ال 2 يا( اوتلم قيوسلا نرش رك او. ) ردصملا لياوأت ىف
 أ ( :ر دق نا ىلا نوبرصبلا ) ةاحنلا (ةجدفامئاقريمالا.نوكيبام تطخاو )
 اا راحو اكلت كا اذا لصاخ :ىباهذ المالا هده نم دحاو لك ندع
 اذا ريدقتلا اذه ( امتاق ناك اذا لضاح اديز ىبرض )و امتاق ناك اذا لصاحت
 اديز ىبرض ريدقتلاف ملكتملا ريمض نم الاح ناكاذا اماو ديز نم الاح امئاق ناك
 اا كاك اذا لص ايزو رض نياق ادد رى رض ريدقتف امئاق تنك اذا لصاخ
 ا ( لصاح ) وهو قلعتملا ( فذ ) ةلثمالا نم اهريغ ريدقتلا اذه ىلع سقف
 ازاوج فذحن فورظلا تاقاعتم نا الا( فورظلا,تاقلعتم ىفذحن م5 )ابوجو

 لصاحوا لصح ديز هريدقت ( كدنعديزوحم )هةدسم لاخلا دسل ابوجو انههو

 فذح دعب ( ىتبف ) هماقموه ميقاف هياع فرظلا ةلالدل قلعتلا فذخ كدنع
 فذدح مث ) هقاعتم فذح دعب كدنع ىتب م امتاق ( ناك اذا ) هلوق قلعتملا

 ااا 1111 قل ل نع ةيلاخ هيفرل هذقا اذا ( لالا ىف لماعلا ةطرش غم اذا
 ال09 را ريسالا هذه اذا :نوكتو:اهف ظرتشلا: ىنعم ةحنارلاظرش اهلوخدم
 هلم ود نورفغي مهوضغام اذا و 8: ىلاعت هل وقىف ودا ودسفتال مهل لبق اذا و#«ىلاعت

 لماعلا نال لاخلا ىفلماعلاهياعوهلخادلا طرمشلا لعف عم هقلعتم ىذح ىنعي ا ظ

 مققاو)لعفلا كلذ نكتسملا ريمضلا وهو لاخلا ىذ ىف لماعلا وه لاخلا ىف
 لاحلا ىف نال ) قلعتم وهو ريخلا ماقم متاقلا ( فرظلا ماقم ) اب وصنم ( لاخلا |

 كلوق ىعمو بوك رلا تقو ديز ىءاحن اك ار دير ىتءاح ىنعم ذا ( ةبفرظلا ىنعم |
 هماقم لاخلا تميقا ةمسانملا هذهلو شدحلا مودق تقو كتبنا مداق شياو كتبنا |

 نا نوكب ىلا ماقم مئاقلا ماقم مئاقلا نال (ربخلا ماقتم مئاقلا فرظلا ماقم مئاق لاحلاف) ٠
 ةطساولاب لب لصالاب ال( ربا ماقم امتاق لالا نوكف ) ةطساولاب ءىشلا كلذ ماقم
 وهو نييرصبلا ريدقت ىا (اذه) باتبكلا اذهل حراشلا ( ىضرلا لاق ) اناقامل |
 تافلكت ) ريدقتلا اذه ىف ىا( هضو هف لبق ام )ائاَو ناك اذا لصاح اديز ىبرض |
 (تبثب محواهيلا فاضملا ةلممجا عم اذا) ةريثكلا تافلكتلل ناس ( فذ> نم ةريثك |
 طرتشلا ةادا فذحنال (ناكملا اذه ريغ ىف) اهيلا فاضملا اهتلم عم اذا فذح |
 كلذك سبل انههو ةتسلا ءايشالاك هماقم ءىش ةماقا ريغ نم زئاح ريغ اهتلج عم |
 ا

 ةصقانلا لاعفالا ىف لصا ىنعملا اذهو ( ةدقانلا ناكى نعم ىهاظ نع لودعلا نمو ) |

 ادلو ردان للدقوهو ( ةماتلا ىنعم ىلا )افلك نوكي لضالا نع الودعم نوكيامو ظ
| 1 : 

 ةئاركلل اقلك نكي مل ناو اذهو فرظلا ماقم لاخلا مايقو ةس رقلا ىلا جيتحا
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 | ىلع. ىلاغتشاو هفيلأت ىف ابلاغ ىنامز ىف تنكل ىا ( دييلنم رعشا مويلا تنكل)
  ًادتبمالوا دعبامن وك نم رك دام ىا (اذه) هنم ىنعنع ءارزالا نكلو ىعاشلا كلذ
 | (مسالا ىناسكلا لاقو) الصفم هتف ع م (نييرصبلا بهذم ىلع) هربخ افوذحم

 فودحم ىا (ردقملعفل لعاف) هنا ىلع عوفرم لب ادتبع سيل (اهدعب) ىذلا
 / مزاول نم ىهو ول لصالا ىف اهنا كلذو ىنتمطل راوس تاذال ول هلوق ىفاكابوجو
 كلوقىف م اهمزاول نم .نوكت اضيا ىهو الول' راصف ال ىلع تلخد لاعفالا

 ١ رسفم ريغ نم ابجاو نوكيال لعفلا فذح ناب فيزو كتمرك ال متت ملول
 ققبفهياعالول ةلالدلابوجو لعفلا فذ (دنز دجوال ولىا) ل املاىفالو لاخلا ىفال

 ١ ىه الول) ةلك(ءارفلا لاقو) ابوجو ىفوذحملعف لعاف هنا ىلع عفرلاب ديزال ول
 | اهب صوصخم مسالا كلذ غفر نا ىنعي (اهدهب ) عقو ( ىذلا مسالل ةعفارلا
 | اهصاصتخال ردقملا لعفلاوا ءادشبالا هنق لماعلا نوك نم اهريغ ىلا زواحتال
 ظ اهريغو لعفلاب ةهيسشملا فو راكم سالاب لمعلا ىف ةصتخلا لماوعلا رئاسك ءامسالاب
 0 .فرح االول نال مالكلا دنسم فذحن لوقلا نم ذئنمح دبال هنا كيلع قح الو

 | ”نوكي نا مزلف هلا دنقملا رهاهدم ىذلا مسالاو هيلا ادنمال و ادنسم نوكال
 لماعل لومعم ذدئنيح هنال ريْخلا نود الول وه ىظفل لماعل الومعم هيلا دنسملا

 ىا(اهيناثو )ربغال ىوشنعملا لماعلا هيلا دنسملا ىف لماعلا نا قيس دقو ىوذعم

 | ىرش له (ةروض |[ ردصماو لصالا . ( ناك ذكي لك ) ةعيرألا تاررذلا فال
 ناب رتلصملا لعفلا ناف تب رضنا لثم ردصملاب ال”وؤم ناكوا ىا ( هليواتبوا )
 ىلا) اضيا هليوأتب هلوقلوا اردصم هلوقل ةفص ( ابوسنم ) هب لاوؤم ةيردصملا
 (امهيلكوا ) هيلا فاضي ناب هدحو (لوعفملاوا) هيلا فاضي ناب هدحو ( لعافلا
 ' سكعلابوا ىناثلا بصتنو لوالا ىلا قاضي ناب لوعفملاو لعافلا الك ىا
 ةفاضا نال ةفرعملا ىلا ةفاضالا فاضملا فةرعتبل ةجاو اهيف ةفاضالاف |

 / (لا-) هيلا بوسنملا دعب ىا ( هدعيو) ًأدتبم ردصملا نوكل ةيونعم ردصملا
 | ادتملا ( ناكوا أل ةمسا ةلخ تناك اذ وازلا لاخلا هده ىف بحبو ةلخوا ةدارقم
 . ىلابوسنم ال وؤموا ةروص ( ردصلا كلذ ىلا افاضم ليضفت مسا ) لصالا ىف
 | ايوسنم ةروص اردضم ناكامل لاثم (الجار ىباهذ لثم كلذو )امهللاوا اهدحا

 | نوكي نا لمتح هنال ( هبال وعفم ديز ناكاذا امئاق ديز ترض و ) طقف لعافلا ىلا
 | اردصم ناكامل لاثم ماهيالا اذه عفدل هديق ارركم لاثملا نوكي دَتنيْخ العاف
 6 امئاق اديز ىبرض لثمو إو طقف لوعفملا ىلا بوسنم هنا الا اضيا ةروص '
 ةروص ا[نادِضم ناك ا1 امهنم لاس"( نيكاق وا لكاللا نموا :لوغكلا نم لاح ١

 لم اعوفرص لعاقلاو هللا افايضم هنق' وعملا ناك ال لاثمو امهنلا: ابوستُم
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 عم هيف نوكي عضوم ىف ريْلا قذح بجيف ىنعي ربخلا ىلا ناعجار نارورخغاف

 كلذ دسم داس ظفل رامخالا رئاس نين نم ردقملا ريا نيمعت ىلع ةلادلا ةنسرقلا

 ةعبرا ىف ) نتاكهريغ هعضوم ىف مزتلا اهفابوجو ربا فذح ىا( كلذو) ربا
 1 ١ 5 لابتماب لك ىف .قتك ١ىعب .ةلئمالا ( تفصملا :ركح دام لغتاونا
 ًادتملا) ةعبرالاباوبالا كلت لتواىا( اهل وا ) ًادبتم ةصضخملا ةركشلا عوقو ىف
 الواىا) ح اذك ناكل ديزال ول لثم ِ) ةيعانتمالا ( الول) ةك( دعب ) عقو ( ىذلا
 هلعاف اذك و مقو ىنعم ةمات ناكل هلوق ىف ناكو عقو ام عقولانهه ( دوجوم ديز

 لا املا نع هلا هل يوكل اي ال وا قاوم نوكي نأ زوج الو ادم ديزو
 .امهنع ىلاعت هللا ىضر .رمع كلهل ىلعالو أ هلوق ىف كبلغالا ىف هنمدبالو ًادتملا

 وهو ( هريغ دوجول) اهباوجوهو (*ىثلا عاتتمال) ةعوضوم ( الولنال)
 روك ذملا لاما ىف هنع ىللاعت هللا ىضر "ىلع دوجو نا م اهدعب عقاولا ًادتبملا
 طامترا هلداجو هعانتمال ىنعي هنع ىلاغت هللا ىضر رمع كاله مدعل ادس راص

 ةلك( لدتق ) ىلوالا نومضم لوصحل اهن ومضم عنتما ةيناثلانا ىنعم ىلع نيتللا

 هريغ ( ربا عضوم ىف مزتلادقو ) ةنرق نوكت ثحب ( دوجولا ىلع )اعضو الول
 انوجو فذحلا ىطرش لوصحل ري اف ذح ىا (هفذح ٍبحف الول باوج) وهو
 ةعوضؤم اهنا قدسامل الول ةظفل ىهو ةنعملا ريخلا ىلع ةلادلا ةسرقلا اهدحا

 اهدعب, ئذلا ًادّتبملا ربخ نا ىلع ةلالد اهلف هريغ دوجولءىبنثلا عانتما ىلع لدتل
 دسم ”دانسلا ظفالا ىناثلاو ربخلا عاونانم كلذ ريغالو دعاقالو متاقال دوجوم .

 ' فوذحلا ربخلا ىلع ةلاد ( ةّسرق مايقل ) حراشلا لاق اذلو الو باوج وهو ربخلا |

 ' | (اذه) ابوجو ىذحلا ىطرش نايبل ربا ىا ( هماقم متاق مازتلاو ) الول ىو '
 دلل 100 دوجول الول دع ىدلا ادا رش قدح وجت ىا 1

 000 ا لوشللاو دوج ولا الول ل1 ( اماغراخلا ناك اذا) ١
 قدح ءاوس ( هفدح بح الق اصاخ )نالوا دعب عقاولا ًادتبملا ريخ ىا ( ربا ناك
 (ىررزب ءاملعلابرعشلا الواو )عاشلالوق ىا(هلوقىفاك) الصا قذحب موا ازاوج ١

 ا

 ا

 ريغوا حدقوا مذهيفامانههرعشلابدا رملاو هل ةسوامملا ةرثكو هبلاغتشالاو هفيلأتىا .
 هلوقو6#نوواغلامهعبت ءارعشلاوبهلوق ىف لوخدلاو هبحاص مذ مزلتسي امم كلذ
 هللا ىش امنا ولي مهقحىف ىلاعت هللالاق نيذلا مهنم دارملاو ىرزيب قلعتم ءاملعلاب
 ى ءاساكىتما ءاملع ريشلاريخ 0 لاكو ءاس الااوثر و مهنيذلا هءاملعلاهدابع نم

 بيجاوهربخ ىر زر ىرزا نم مهب قحل اما ءارزالا نال رمدحلل مدقق « ليارسا

إ نا يملاالولو ىاربح سلو فوذحلا ريا ىف ريمضلا نم لاح ىرزي نأ ظ
 ل

 ةدعاقلام رخالئل ربان ردقانا الاةيربخلل حاضناو ىرزينال ءاملعلاب ىرزيهن وك ظ

 6( تنكل )



 سيتا مم

 (كلوقىف)عقاووا نئاك(ازاوج ف ةوذحلاربحلا ) (لثم )١جيسام ار احالابجاو

 فدخن اماع ريخلا ناكاذا ةايكافلا اذا دعب عقد اذا ىنعي 6 عبس ١! اذاف 2-0

 ءىثلا دوجو ىلع لدن اذا نال اردانالا زوم الف اصاخ ناكاذا اماو اريثك
 | ةعقاو اضياهذه اذا نكت لو رارقتسالا درجت وهىذلا ربا ركذ نعىنغتف ةتغب

 ماقامدعبام اذكف هفذح زوجال ءافلادعب عقاولا ربخلا نال ةيئازجلا ءافلا عقوم
 | ثبح ( ٍبابللا بحاص هيلع صن م حصالا بهذملا ىلع هريدقت ناف ) هماقم
 (فقاوعبسلا اذاف تجرخ ) كلوق ةنيرقلا مايقل ازاوج ربخلا فذح نمو لاق

 اكم ىفرظدنا اهنمنال هيف نحنامم سالف حيحصلاريغلا بهذملا ىلعلوقلا اذهاماوإ
 ١ ىاعبسلا نعم ةمربخ ناكم ف رظ اذا هدنعزاف دربملا ب هذماذهو عبسلا نع ربخ

 كلوقل ىنعمال ذا اهعضاوم عيمج ىب درطيال هيلا بهذ امو عسلا ىجورخ ناكم

 فرط هنا اهن.و بابلابعيسلا اذاف تجرخ ليوأت ىف بابلاب عبس || ىحورخ ناكم

 ةاجافملا اذا ريخلاو ًادتملا ىلا فاضملاوه فوذحملاو حاحزلا بهذم وهو نامز

 ا لح صبا ا ركأل قاما تاضالا

 ' هفذح ناكل هماق» هفذح دعب ءىث ميقاول هنال ( هماةم ءىش ةماقا ريغ نم )انكر

 | اذا برعلانا هتحص ىلع دب فوذحلا ريخلا نامز فرظ اذا نوكي دئنش فقاو
 ١ ٍباوج اهنا ليقف اهيلع ةلخادلا ءافلااماو فقاو عسلا اذاف لوقت ربخلاب تح رص
 0 نال اهلبق امل اهدعب ام موزل اهب .دارملا ىتلا ةيببسلا ءاف اهنا هدارص ردقم طرش

 ١ سيلاذهو ةدئاز ىه ىنزاملالاقو ىلوالاوه اذهو جورخلا ةمزال عبسلا ةاجافم

 | تاجافف تج رخ ىا ىنعملا ىلع المح فطعلل ىف لبقو اهفذح زوحي الذا ءىشب

 , (قوذحاربذلل) قلعتم( نامز فرظ اذا نوكي نا)ريدقت (ىلع)بيرقوهو اذك
 | ىنغيو و ةدئاق دش ١ تحب ةماقو ثق رع |(: دس دا عزي زاوس © ف اعل

 | ىنعم ديه ال فرظلا نالو هب اتاعتم رخؤملا ماقم موهأل اظفل مدقملا نال هنع

 | ربدقلاة(فقاو عسلاىح و رخ تقو ىنفىا) لمان هنع ىنغإالو هريغو فوقولا

 ١ فقاولا عسلا ةاجافملابدس جورلا نوكل مدق ىجو رخ تقو ىف فقاو عسلاف

 (ةنيرقمايقل)اضي ا( ربا ف ذحبدق ) و) ببسملا ىلعامدقم نوكي نا بج ببسلاف
 وهو 2 هتمزلا لاش لوعفملل ىنم مزتلااهف رف (ابجاو افدح ىا) «اروجو 0

 ا وهو بكرتلا اذه نم نا (هنم مّرَتلا ىذلا لك رتلا ىف ىا ) ةهَمّرالَم لَقهَمَرَلا
 لعجو فودحم لوصوملا ريمضف هيف رب دقن نم نسقا هنمرب دشن زهقت يل

 0 هيردصمو ا ةفوصوم اهلعج نم سقا انهه ةلوصومام

 , (يخاريغىا) مزتلاهلوقل بئان6 هريغ) ابوجو فوذحما ( ربا عضوم ىف ىا)
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 ( هنوص عفارلا لالهلا ) هيؤر هنيرش راصبالل ريعتسا لالهتسالا نال رصبانم
 لوعفملاو لعافلا ىلا فاضم ( هراصنا دنع ) هل ةصتخملا ةيؤرلاب هرورسس طرفل
 راد 1 ىلا كوري لعاقلاو لوعنفملا ىلاثؤا لالهلا رضنملا راضبا ىا كورتم

 لالهلا اذه ىا ) 6 هللاو لالهلا ١ ىلوالا وه لوالاو عفرلاب رصملا لالهلا
 هذاا اذه لتم نآل ( ةيلاخلا ةنيزقلاب) اًزاوج فدح ًادتملا نا الا( هللاو
 عفر هتيؤر ىلا سانلا نم قبس نم لالهلا علطم ىلا راصبالا هجوت دنع لاش امنا

 مهنا لعدق هنال وهوا اذه لوم نا نع لالهلا كش ءايهالا ةعنمق هعوص
 ىلا ريشي هناب معلا مامهالأ 0 حصفالا وه ودل |: ناكف ىنعيام نومهش

 نكل لق اذك رمقلا هدعبو لاله لال ثالث ىلا لاَم ةشاخلاىفو *لالهلا |
 رخآنم نيتليلو عبسوا عبراوا ثالث ىلا نيتليلىف رمقلا ةرغ لالهلا سوماقلا ىف
 نيم دارملا ىلا زاشاو رم كلذ ريغىفو نيرشعو عبسو نيرشعو تسرهشلا

 لاح ( ربا ىفذح ٍبابنم سل ) هللاو لالهلا لهتسملا لوق ىا لوقلا اذه( و )

 هدعب ةراشالا مساو ًادتبم لالهلا نوكيف ( اذه لالهلا ريدقتب ) انئاكهنوك
 0000 لاا يداعاداراورلالهلا ىار نم دوصتم ىا ( لهتسملا دوصقمنال) هريخ

 سوسحم ءىث لا اذه لوش ناب ( ةراشالاب ءىث نيبعت ) ني رصبملا ريغلا
 ( ةيلالهلاب ) ةراشالاب هنيعام ىلع ىا ( هيلع ) مكحم ىا ( مكحلاو ) هرصبا
 اذه لثم نال اذه لالهلا لوقف ةراشالاب هيلع مكحلاو ةيلالهلاب ءىش نييعتال
 اهنم ءىش ىا اوزيعملو ءاشا اوري ناب نيلهتسملا دنع هابتشالا دنعالا نوكيال |
 ةراشالاب هنبعأم ىلا ىا ( هيلا هجوتيل ) اذه لالهلا لوقتيف مهلزيميف لالهلا |

 هوريو ) نيرصبملا ريغلا ( نورظانلا ) هيناح ىلا ىا ةيلالهلاب هيلع مكحو |
 لالهلاو ادم ةراشالا مسا لعجب الا سيل اذهو ةيؤرلاىف ةوسا نوكيو (هاربأك
 ةداع ىلع ايرج ) ربْلا فذحىف لخد هل سيل هنا عم ( مسقلاب ىتا امتاو ) اربخ

 ىئارلا اذه نوكي نا ههجو ةداعلا جرخم احراخ مسقلا نوكيف ( ابلاغ نيلهتسملا |
 مهصرحو مهترثك عم مهنبن نم اهب هزاتما نآل ركسام ةيؤرب اصوصخم :
 بصت مهوب الثلو ) هيلع ركس الثل منقلاب هدكاف راكت الا ناظم نم ةيؤرلا ىلع |

 ار |ءاو دلع تقوا|؛مالكلا رخو ه اوكي بلاغلا ذا ( تنقؤلا دع لالهلا |

 ادم ربخ هلا ىلع عوف موا هيف نحن مع نوكيالف بوصنم لالهلانا يلعب هيلع
 هريغ ىلع مسقلا ظفل رانخاو هيف نحن امل الاثم نوكيف ةئيرقلا كلب فوذحم

 اضيا « ازاوج ربخلا ) ( ىفذحيدق ) ( و )) هياع ركسي الثلو مهتاع ىلع ايرج
 طرش الا ايفا ادتملا فد الو اروك اكتمل نادك نإ طنش كبل ْ

 هنوكل ايسن فذحتال هنال ( ةنيرقمابقل ارباح افذح ىا) اروك ذم ربخلا نوكينا |
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 فوذحت أدتيم ربخ هنا ىلع اعوف م لعجو هنع لزع مث ءىثل انعن لصالاىف
 ريقفلا اديز تيأرو عفرلاب نيكسسملا ديزب تررصو ( دما لها هنيدملا وحن )
 رك ديمو ( دما لها وه ىا ) كلذ ريغ ىلا اضيا عفرلاب مجرلا ناطيشلا نمو

 2 ديد نسل وهو 1 ًادتملا 5 هللعو ضعنلا م زاك همدعلال هتلقل

 لعفلاو هفذج سحندقو نكراربخلا نا ىر الا ىذحلا بوجو ىنانثال ةينكرلا
 ليسا ىو نك راال الطاء فذح | 12 لق ةقدح نجدقو نكي كلذ
 ربدقت ىلع ىلاعت هللا ىا وه دما لها ريدقتىف دما لها شدا وحنو مالكلايف

 ظ دوجو دنع ( هفذح سجو امثاو ) هريغ اذكو دخلا لها وه ىاريخلا فذح |
 ىف ناك) رمخلا ينا:( هنأ ) لومتملل ىتلا دعو ملعتلا وهو روك دلال عل
 دصقل ) اعوف رم لعُخ تعنلا نع ( عطقف ) هبدصق عوق سم ءوشل ( هفد لصالا

 | ( كلذ ريغوا ) همذ دصقل ىا ( مدلاوا ) فوصوملا حدم دصقأ ىا ( حدملا

 ظ فذح ءاوس ابوجو:فدحتلو ( ادتبلا رهلظواف زي ختلاك م ذلاو حدملا ريغ ىا

 نال هربعو هدضو حدملا دصق رهظي ل ىا ( كلذ نيشمل) فدخل وا ازاوح

 اد نا الا مذلاو حدملل تءاح ناو حيضوتلاوا صصختلل اما انلاغ ةفضلا

 1 لع ءانب هريعوا حدملا هب دصقو هنا نيعس مل عقرلاب تعنلا عطشملو فدحبمل اذا

 | بجنم ىا (اضيا ) ًادتملا فذح ىأآ ( هفذخ تحبو ) هاظلا ىضتقم هنوك
 ىا ( هريدقت نأ ديز لجرلا من ىف َلاقنم دنع ) عقرلاب تعناا عطق اذا هفذح |

 لاعفا :ضوتسخ نا :لاق نم دتع ىمي م راوعاو لجرلا علام مالكلا اذه ر

 | هنال ردقملا لاّوسلا هْسرش فودحم ادتنم ربخ هنا ىلع عوف سم مدلاو 07

 ىا ًادتملا فدح ىلع ديز بيجاو وهنم لبقو لئس دقف لجرلا من لبق اذا
 | هريخ هلق ةيلعفلا ةلاوأ ادتبم هنا ىلع عوفرم وه لاقنم دنع اماو د

 |يجلا عمادشلا قاومت نعفلا ' ليق امل هنال ًادتبملل عماسلا قيوشتل هيلع تمدق

 | لقو ءوثى ادّنملا فدح نم سلق صوصخملا حودمملا وهو هدعا 000

 ظ سوماقلا فا ليما لوقك )زو 1143 123 نعوصخانوك ايش نحر
 | ريعتسا ضفخو ا هتوص عفر ملكتم لكاذكو ءاكلاب هتوص عفر اذا ىبصلا لهتسا |

 | نديدوت هام هع لالهتسالا لبق ىشاوملا ضع ىفو هبوص عف عفا رلا لالهلا رنصسلل .

 ظ رورخلاو راب ره( اًراوح فري 21١ ادجلا ىأ) قت امالكدمن دز كلا 0
 | ءاوس اربخ قاعتملا كلذ نوكيو قلعتمنم هلال رج فرح ناكنا فاكلانال

 ؤ سحالال توا نم نوكل اربخ هلعج ىلوالاف لثملا ىنعم امسا ناكناو اهساوا العف ردق
 هيلا فاشملا فل ( لج لا لوقو فوت ادعملا لثم) ماقيل الاتش
 ءارلا ريسكب ( رضنملا ) لوعفملا ىنععي لعافلا ىلا فاضملا ندا لعجو |
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 هل
 اذ نلا قابلاو امهب نا هي وبس قاحلا اهو ( نيلوقلا الك نا عم ) مدعلاك

 زحعملا (نارقلا ) امهل الياد نوكءالو امهقفاونالىا (اهدعاسال )امهب نكلو

 لدبو ةفوصوموا ةلوصوم امو ليصفتلاو ريسفتلل ءافلا ( لدباف ءاحصفلا مالكو )

 0 م م مدع لع )اهتموا اهنفع
 وحل اناذبا ط ١] ادم نمضتم دما ناو ءقلا لحي مق لدي هلوقل يج

 0 كلن كل ادتملا ريخ ىلع ءادفلا لوخد :نالءريخ نم ءافلا فذج

 ىلع لدبام ىا ( ءافلا«لوخد نعنكلو ةحوتفملا نا عنم مدع ىلع لدبامو) قبساك
 ماع باطخ ( اوملعاو ىلاعتهلوق)ر بخل ىلع ءافلا لوخد نع ةحوتفملا نا عنم مدع

 لعفلاب ةهبسشملا فوئرحلا نم فرح (امت١) ف ناو هللا ليبسف دهاح نم لكل
 نالءوثش نم هلوق هيلع لد, ىذلا ىنمع ةلوصومام ظفلو ةلوعفم اهنوكل. تحتفو
 دئاعلاو لوعفم نال دئاعلا فذحم اهتاص ( متمنغ) و نيبملا نم هلدبال ناببلل هيف نم

 ىاهالوشر هللاثعب ىذلا اذهل لاعتلرخلا شق وكل هفذح زوج لوعفملا
 ىذلا نا قعملاو قكسامل هل ناس ( ء وش ند ه) هلوقو الوسر هللا هثعب ىذلا اذهأ

 ىديانم هومتذخا ىذلا لاملا,نأ ىنعي لام نه. ىنعن ءىشنم هنوك لاح هومتمنغ

 اًضنا فورخلا كلئنه فرح ناو طرشلا باوج ءاقلا ( هسح هللناف ) رافكلا

 ةسّخلا دحاو وهو نا مسا هلال بوصنم هس ىتأيس 1 مدقمربخرو رجبو راح هل |

 لحتفف اهريخو اهمسا عم ىهو نال ربخ در ةملا ليواتىف اهريخو اهمسا عم ناو

 هف راصمل 000000 ا د اوطعافإلا تملع ىلوعفم ماقم ةكاق ب ضل

 لوق ) ربا ىلع ءافلا لوخد نم نكل عنم مدع ىلع. لدب ناو روك ذل

 هسقعت و ةوادعلاو ةقرافلا نم هل اولاقامل م ءالكلا اذه سسزرتل ءافلا ( هللاوف ىعاشلا ْ

 ىلع بوصنم (ايلاق ) لوعفمو لعافو ل لف( ريا (ام ) مسقلل واولاو
 اوك نيلاقلا نم مكلمعل ىنا فىلاعتهلوق فك ضغبلا وهو ىلقلا نم لعافلا نم ةيلاحلا

 نكلو (نوكي فوسف ىضش ام نكلو ) هب قلعتم ( مكل ) و نيضغبملا نم ىا .
 لوعفملا ىنبم لعف ىضَش و 0 2 اضيا 00 كلت نم فرح
 عوقؤلا ىنعم ققحتل انهه فوس طرشلا باوجخ ءافلا نكل مسا هتفدوا هتلص

 انشوا ىذلا نكلو ىنعملاو ريسخ | ىلع 200 هيمان 00 |

 الكلاف نكرهنال / ايسدكال ( ًادتملا فذح دقو ) ةلاحمال غتيف هللا دنع رده ظ

 ( ةظفل )6( ةنس رق مايقل ) فنصملا لاق اذلو هنيعم ةنس رق مايق تقو الا ىذحتالف |

 ا 11 رق قبح ناحلط ربلاو ىا نأ لطونيعلا كار انا كلوقك |
 امجوال ارئاحافذح ىا ازاوجإل نآملاف ر وك ذملا لاثملاك(ةباقعوا )هيلا فاضملا |
 ربا ناك ىا ( عفرلاب سل اذا ) ًادتبملا فدح ىا (هقدح بحن دقو ) | 0

 (ف

 ا

٠ 
 ظ 0
 ا



 م مو 0

 | دنع نيعتب مل هنال نيعي ملو امهبم هدروأ مهضعب قألاو لاقامتاو لبقو شفخالل

 | ةجوتفملا ع ارازتخاةروييكملاءاهدبف (  رسكملا زا نا 2 قللا سدت ملا
 ١ لملو تيلب ةروسكللا دال نص م ل رتل يام امه حا
 نوكلو قيقحتا ةروسكملا نا نال ( ربخلا ىلع ءافلا لوخد نع عملا ف )

 جاتحمو كوكشملا ىف الا ىتأتنال هنال هفالخح طرسشلاو ةاقتسم ةلمح هيلع ىه تلخدام |
 نيب ىفانتلل نا هيلع لخدبال طرشلا نالو ءازحلا وهو هلع بترتام ىلا اضيا

 ةروسكملا نا ىا (اهنا حطالاو ) طرمشلا ىنعم ىفام كاذكف قيلعتلاو قيقدتلا |
 ( ةب يللا نع مالكلا جرخال اهنال ) هيلع ءافلا لوخد نع ىا ( هنع عنمتال )
 هوركذامو هدك ون و لبقهيلع ناكام ىلع مالكلا قس لب ( ةمشاشنالا ىلا ) هلقتتو

 (هديؤي )اضيا ءاحصفلا مالكو رحعملا مالكلا ف هذورول.مسم ريغ لئلعتلا نم
 (اوتامو اورفك نبذلا نا ىلاعت هلوق ) هنع عنمتال اهنا نم حصالا وهام ديؤي ىا

 مكحىف فوطعملا نال اًضيا هل ةلص نوكيف اورفك ةامح ىهو ةلصلا ىلع فطع
 لاح ىا او رفكر يمض نم لاح ةلّمحاو لاحال واولا ( رافك مهو ) هيلع ىوطعملا
 ةدايزلا ىلع ءافلا لمح ىفو ( لبسه ناف ) رفكلا ىلع نيتباثو نيرفاكم هنوك
 نا 4 ىلاعت هلوقوحن تاي الاضعب ىف اهكرتو ىنخال دعب ربْلا فذحو ليلعتلاوا
 ةعنام ةروسكملا نا نوك بجوبال © مهرجا مهل تاحلاصلا اولمعو اونما نذلا
 اناذنا تل داهضس ىو كلج او ال را روك ذل | دتمملا بح ىف نيرو نا

 بجاوب سيل اهلوخد ناب اناذيا:تكرت اهضعب ىفو طرشلا ىنعم ًادتملا نمضتل
 (لعلو تيب نكلو ةحوتفملانا ) كلام اوهو ( مهضعب قحلا دق لبق ناف ) لمات
 ًادتبم ءىش ”ىاىنعمب ةيماهفتسا (اف ) لعلو تيلب ةروسكملانامهنم ضعبلا قحلا اك
 ' هلوقىف سم ام هريغ دنع هل نمضتم ربخو هب وبيس دنع ماهفتسالا ىنعمل نمضتم
 نيلوقلا فالتخا ىلع أدتبموا ربخ اما هنال عوفر (هجو) كاذ ما ديز اذهأ
 روصتملا ىلع ةلخاد ءاسلا ( قاحلالاب ةروسكملا نا صيصخت ) ىلا فاضمو

 نا نا عم ةوودسكملا ناب قاكلالا شمل يدق و بح ون ءىش أ نسما |

 مهضعب قحلاو لوس نا فنصملا ىلع ناكف امهب اقحلأ دق نكلو ةحوتفملا
 ' نكلو ناو نا مهضعب قحلاو لوّش وا امهب نكلو نا مهضعي و امهب نا
 وه امهب نا قحلأ ىذلا مهضعب لبق ) اضيا قاحلالا تحن نالخدف امهب
 (ِهلوُش ) ريتعاف ىا هعضوم ىف تفرعام معداف ددتعا هلصا ( ةدتعاف هبوبس
 ( دعي لو ) هيلع اداّتعا ( هرك ذو ) نفلا اذهىف ىدتقمو ىوحتنلا ماما هنوكل

 نيعباتلا نم هنوكل هب وبيس ريغ ناكنم لوب ىا ( هاوسنم لوب ) ربتعي ملو ىا
 ”دتعملا ريغ نال هايا هدادتعا مدعل ( ءركحدب ف نفلا اذه ىف الجارو



 هه ممر -

 نمضتملا مالكتلانا ىنعي ( ةيشاشن الاىلا) هنالاقسو ( ةيربخلا نم مالكلا ناحرخ) |

 الخ داملق نادك لاو ىدصلا لمت ربخ هيلعا لوخد لق 5 هريغو طرشلا ىتعم

 د ل الا تاق ءاشن الا اصوصخ كاعجتو لاتخالا كلذ الازإ هلع

 لاوزبف هيلع اهلوخدل اببس تناك ةهباشملازال ربخلا ىلع ءفلا لوخد عتتماف
 لسق نم ءازحلاو طرسشلاو ) دحاو سبس هل ناكاذا ةلاحال بسملا لوز بسلا

 آرفا لوك دف ءار انآب دريالف ةيزيخالا نوكثال ةيطرسشلا ةلما نا.( راخالا
 رومام تناف كءاحنا كلوب لّوؤم هنا عم هبرضاف ديز كءاج نا كلوق لثم

 :؛ نيدنلا نواتشيو هللا تاي ان نورفكي نيذلا نا 8 ىلاعت هلوق لثمو هبرضب
 تناف ىا ميلا باذعب مه رشف سانلا نم طسقلاب د نرددلا نولتشو قح

 عنم ىا ( عملا كلذو ) كلذ ريغ ىلا ميلا باذعب مه ريشبت ال اموا الاح زومأم
 امهب صوصخم عملا اذه ىا © قافتالاب ٠ نئاك( وه امنا ) هيلع ءافلا لوخد '

 ىذلا ( تبل لاه. الف ) قافتالاب قاعتم ( ةاحنلا نم ) اهريغ لوانتبال ثيحب

 ىذلا لعل ( وا قنات ىذا لعلوا.) مهرداهلف رادلا ىف ىذلا تبلوا ا

 مهرد هل قيتاب ىذلا تبل لثم اهفذحم لام اما لب ءافلان ( مهرد هلف رادلاف )

 ايلا ةقوش وم ءاركل ادنملا نوك نم هريغ هيلع سقو تقرعامل ءافلا نود

 ( لبق ناف ) لعلو تياىف ققحن امنا لامعتسالاو عبتلا ثيح نم عملا ليهستلا فو ْ

 قلل 01011 ل لعل تلت اصوصخم قافثآلاب عنملا نوك ل ااًونسلا اذه ًاشنم ظ

 (تملعب اب و) اهرساب ةصقانلا لاعفالا ىنعي (ناكبان) لبقناف امهب اصوصخم عنملا
 ءافلا لوختد نع ناعنام لعل و تملنا 6 ىنعب ( اضنا ) اهعمجم ىولقلا لاعفا ىنع

 رك ذنهلو عنملاب ( لعلو تيا صيصخم هج واف ) ةاحنلا نم ( قافتالاب ناعنام ) هيلع
 روصقملا ىلع ةلخ اد ءابلا ( قافتالا ناس امهصيصخم لبق ) اضيا نيب املا نيذه

 الملا لخاوذد نيب نمال ىنعي ( اتلطمال لعفلاب ةهسشملا فزو رحلا نيب نم وهاعا)
 قافتالاب ناعنام لعلو تمل و ناكمىف لاقول اذه عمو لاؤسلا اذه در ىتح ريخلاو

 ةهشلا نم دعناو ديفا ناكل ةهبشملا فورحلا نم تاينونلا الا خساونلا هعنعو

 | يلو يا (اعهق عقاولا قافتالا ناس ماعهالا صيصختلا كلذ هجوو)
 رئاس نود امهب اصوصخم عملا نوكب امهتاوخا نع نازاتم امهنا ماّتهالا هجو

 )0( قللو ) عملا كلذ ىف ناكرمم امهنافويلاو ًادتملا خساون نم عناؤملا

 ءافلا لوخد نم عنملا ىف ةاحنلا. ضعب قحلا ىا هلعاف 6( مهضعب )) لعافلل ىنبم

 فنصملا لاق ( هيوسس ) قحلملا ضعبلا ىا ( وه لق ) لعلو تيلب ربا ىلع

 ىدسعلا لش و شفخالل افالخ هيودس وه قحلملا اذه َّلآ صاقلا دعل اعاما

 افالخهءوبيس وهنا عم هيلع ء اح زاوجلا ريغنا شيعب نءاو ءاقيلاوباو

 ش شفخالا 0

ِْ 



 هي[ مب 1

 ”قاتاادتم لكنآلا( لك فوضولا 11 اتم ياي لجر لك لش فا
 لكظفلو لجر ةفص اهنال رجلا لحم ىف ةلخجاو لعافو لعف ىننأيو لجر ىلا
 ناك قالطالاو دسقتلاو تس الاون ذثلا نم هللا فيضاام مكح هل ناك امل ظ

 كماما ( لجر لك) «واإ) مهردهلف طرمشلا نحمل انمضتم لعفلاب افوصوم ادتبم,
 | « مهردهلف )ءارجم ىرجياموا (ف رظب فوصوملا مالا لاثم اذه)6 رادلا ىف )وا
 ظ ان مهردو مدقم رس عفرلا لحال فارخاو اكتاو طوع لا تاوج ءافلا

 ٠ ًادتملا ري ةفرطوأ هسا ةلماو ًادتملا ىلع هد اّمعال فرظلا لعافوا رخلؤم

 | "فوصوملا ىلا'قاضملإ لام اذه تلق لو ىتحلا للقو *« طرشلا ىَدل نمضتلا
 | فوصوملا فوصوملاب دارملا تلق ل كلل لكادللا بفيض نوك.اع1"تفصولاّن أل

 | دخلا, الكن ال همالكاتع ىلا ىعم فوصوملا ذارفال طا: لكلا وأ اظفلال ىعم

 | ةفوصوملا ةركللا ىلا فاضملا مسالا لاثم اماو ) قبساك هيلا فيضاام مكح امتاد
 لجر مالغ لك كلوقم واق ظلال 1١ سس نارك دما دس ما ا

 | لجر مالغ لكوا لعفلاب ةفوصوملا ةركنلاىلا فاما مسالل لاثم اذه ( ىنيتاي |

 ١ فرظلاب ةفوضوملا ةركللا ىلا فاضملا ممالل لاثم اذه ( رادلا ىفوا ) كماما .
 وحب ىنعملا لبقتسم اضام اضيا اهتفض < ىجن دقو هريسفت قسدق ( مهرد هلف) |

 ظ مع دا هتعرامل مرد هلف ادغ كانا لجر لك
 | مهرد هلف ملاع لجر لك اوم روكا ةنالثلا رن فوصوم لانانانسم ناكل !

 از هلا الا ا ا را
 50 ىضنقام ناب نم غرف امو ىضرلاىف اذك ادتبملا ربخ عيججف اهتدايز ١
 هعنم ىف نوكيامو هيلع اهلوخد عنمام ضعب نايب ىف عرش ادترملا ريخ ىلع ءافلا |

 | فورحلا نم) هربا شع م و1 تندر لاقف فالتخا |
 فورا ليوا كلا قافتالاب عنملانال عنملاب قافتالا دق نييعتل (*لعفلاب ةهبشملا ْ

 لعلو تنل ق) (الخ هاادأز عساولا دعو وكلال امهب صتخم لعفلاب ةهبشملا 1

 نم نيظملا ًادتبملا ىا ( هريخ ىلع ءافلا لوخد حصي ىذلا ًادتملا لع)
 د اهرد#ت فوذخم ادم ريخ ( ناعنام ) طرشلا |

 هلؤخد ةحص نال ) ربخلا ىلع ءافلا لوخد نع ىا ( هيلع هلوخد نع ) لوالا
 ا وه لغاقلا ىلا فاضم ردصم ( ةهباسشملا) ةحصلا كلت ( تناك افا هيلع

 | بيرت ىلع رست هيف ( ءازجلاو طرشلل) وهو لوعفملل بصان و (ريخلاو ًادتبملا)
 / هيلع هيثرت ىف ءازحخلا ريْخاو هام هنمضتل طرمشلا ادنتملا ةهباشمل ىنعي فللا
 ىا ( ةهباشملا كلت نالي زب ) ريخلاو أدتملا كلذ ىلع الخد اذا (لغلو تلو)
 لعلَو تنل ىا (امهنال ) اهانعم نعي ءازكلا زيا طرشلا أدتمملا ةهبانتم



 0 ل | اي ا نك طرشلا ىعم انيك وكل ادنمملا نآل ( طرششلا)
 00| زل 0 اذه دك © لجفلاب لاق ١ فرط:وا لعق هتلض الوصوم ظ

 ءافلا هريخ قلخدت ىذلا لوضوملاف لكغالاو ىضرلاىفو (العف الا نوكيال

 برضا برضت نم وحن هلعفو طرشلا ءامسا ىف اك ةلبقتسمهتلصو اماع نوكي نا

 نال الاد#«نينمؤملا اونتف نيذلان اف ىلاعتهلوقك ةيضامهتلصو اصاخ نوكيدقو
 نوكي دقو قارحالا مهنم لصح ةصوصخم ةعاج نع ةياكحلل ةقوسم ةيآلا
 ديرب الذاةي ًالادنم#«نو ”رغت ىذلا توملانا لقى لاعت هلوقك ةل.قتسم هتلص اصاخ
 ا لتقلاب تاو , وألا كلذ ءاقالاف نسعلا مترف توم بردا توم لك

  لوخ د زاح و مكمقالت اهنمز و ”رذتى تل ةيهاملا هذه ىنعملاف هم رخآ عون هاق الو الثم
 عم دقو لوصوملاب فوصوم هلال الوصوم نكي ناو انهه ًادتملا ربخ ىف ءافلا
 ارق ارا  دوطتل ليقتسملا:ىعع | ةوا روك ملا لوصاوملا دش ئضاملا
 ىذلا لوصوملا ىا (روك ذملا لوضوملا مسالا مكح ىفو ) مهرد هلف ىناثا ىذلا

 مسالا ىا (هب فوصؤملا مسالا) فرظ وا لعش لودوملا وهو لبقنم ركذ
 كارلا ةماعلا ركل و نافلا < وأ روك ذملا لوصوملاب ةمصو ىذا
 70 لادا قدح اهدحات تفصو ىلا ةركتلا ىا ( اغدحاب ىا) ( امه
 ىو ز فرطلا وا لعفلاب ىا ربمضلا دارفاب هن ىلوالاف لاق نم لوقل هج والف ريثك

 كلت ىا ( اهلا فاضملا مسالا ) اهدحاب ةفوصوملا ةركلا مكح ىا (اهمكح
 اذه ) © ىببتاي ىذلالثم )ف هبلا فاضلا مكح ذخأ, الا فاضملا نال ةركتلا
 ةيلابقتسا ةيلعف هتاص تاعج ىذلا لوصوملا ىا ( لعفن لوصوملا مسالل لاشم
 ناوإ# ىلاعت هلوق ةيضام ةيلعف ةلج هتلص تلعج ىذلا لوصوملا مسالا لاشو

 مثالل لاش اذه ) « رادلاف ) ( ىذلا ) « وا )هب الا #نينمؤملااونتق ىذلا

 ةرابع ىلع ةراع فططع لبق نم مالكلا ادهنا ىلا ادهب ريشي (فرظب لوصوملا

 ”اادرملاو راظاو طرشلا ىمم نمضت ىذلا اذا تاوج ءافلا ( سرد هلف)

 ليبس ىلع ىناثلاؤا لوالا أدّتملل ىا اهدحال ريخةلمخلاو أدت مهردو مدقمربخ
 اماو ) فوذخحم لوالا ربخو ىناثلل ربخ“وا فوذحم ىناثلا ربخو لوالا وا لدبلا
 ثوملا نا لق ىلاعت هلوةف روك ذملا لوصوملا متسالاب فوصوملا مسالا لاشم
 هلوقىف اذكو رارفال ةءزال ةاقالملا ناف ةياآلا (مكقالم هنأف ةشانو رف للا
 اهلوض+ل مزال ىلاعت هنم ةمعنلا نوك 6 هللا نف ةمعن نممكب امو ف ىلاعت
 مسالا لاشم اماو لعشب لوصوملا مسالاب فوضوملا مسالا لاثم اذه ىنعم

 . ئذلا لجرلا كلوقف هارجم ىرجام وا فرظب لوصوملا مسالابفوصوملا

 . (اذه )6 ىنيتاي لجر لك .((لثم ) 6 و )١ كفيض وهف رادلا ىف وا كماما

 (ىاز



 م مو 3

 هنآ ظرتشلا مزال سهلا نال ادصق ع ل انس نوكت هانم نييطتلا |
 هدئافلا ءاقل اهدصق مدعو اهدصق حصي هناف ًادتملا ىفالخم اهاوس هل ةدئافال
 اذلو ءازحلاىف هموزلو ربل اىلع ءافلا لوخد ةحص» اقرتفا ازإف اهدصق نود ْ

 ءافلا ىا ( هلوخد مدع حصيو ) ( ريا ءافلا لوخد حصبق ) كتفضملا إف

 هلوقل ليلعت ( طرمشلا ىنعم ًادتملا نمضت درجم ىلا ارظن) هلوق ربخلا ىا (هيف)
 هرك ذي ملف هيف هلوخد مدع حصي و هلوق ليلعت اماو ربا ىف ءافلا لوخد حصيف

 لوخد مدع حصل و قنعل بلاطصلا مهف ىلع ادامعاو لوالا ليلعتلا ىلع اسابق

 دصق ملاذا اذه طرشلاك ةيدسلا ىف ادتبملا لصات مدع ىلا !رظن ربخلا ىف ءافلا
 اذا ىنعي '( طفللا ىف ىنعملا كلذ ىلع ةلالدلا دصق اذااماو ) ةسسلا ىلع ةلالدلا

 رخلاىف ىا(هبف ءافلا لوخد بحنق) هظفل ىف ةييسلا قعم ىلع ًادتملا ةاالد دصق

 ةيبيسلا ىتعم ىلع ًادتملا ةلالد ( دصَ ملاذا اماو ) ةلالدلا نم دصقامل اناذبا
 ! لب هتف ءافلا لوخد بحي 5 ) ءادّسالا ىنعم ىلع ةلالدلا درحم دصق لب هظفلوف

 | نم ةدوصقم نكتملو ةيببسلا مدعل هيف ءافلا لوخد مدع ىا ( همدع بجن

 | ربخلل اببس نوكي ىذلا ىا (طرشلا ىنعم نمضتملا ًادتبلا ىا) ( كلذو ) ظفللا ١
 . مسالا اهدحا ىا « مسالا اما ) نائيش هيف ءافلا لوخد حصيف هب مكحللوا

 | ايقاب لعفلاناك ايضام ةياعف ةلمح هتاص تلعج لوصوم مسا ىا ( لعفب لوصوملا
 لخ دي واعراضم وا ىنعملافاليقتسم الان وكيل هناف ظ رسشلا فالخ ىلعهريغو اهانعم ىلع
 نوككال اهتأصنال هي آلا ةىنازلاو ةينازلا ب وحن ةاوصوملا ماللالوصوملاهلوقف
 فطع «فرظوا )) ءىجيسام ىلع لوعقملا مساو لعافلا مسا ةروصفف العف الا

 | ةلؤؤم ةيفرظ ) ةلمح ( وا ةيلعف ةلمح هتلص تلعج ىذلا ىا) لعفب هلوق ىلع
 | نتاكلا فوصوم نا عم فرظلا رك ذ فللا بيترت ىلع رشثت هيف ( ةيلعف ةلمحب
 | لم هرك ذيمولف افرظ عقال طرشلا نال ةلاحالب لعفلا عم نئاكفرظلا عم
 ' ىرحب امو فرظلا نم معا فرظلاب دارملاو هلوانتيإف حيرصلا لعفلا ىلع لعفلا

 | عقو ىذلا لوصوملل ةلصلا عضوم ىف ىا (اه2 3 اهاس كف عام لع ءارخ
 ١ هف كوخاللا ةحدا ءوح ى ءانقإ لوحد حدف طرشلا ىمل انمست انتين

 نييفوكلا نم( قافتالاب) طرسشلاهتهباشم دك انيل هب ال ّوؤموا العف ةلصلا نوك ٠
 |" ةلس ناكاذااماو لوصوملل ةلس نكمل اذا ممالإبال وم ناك رظلا مهدنع نال
 | لعفلابال وْؤم نوكيفاةلطم نييرصبلا دنع هب ال وم ناك اك لعفلاب مهدنع لَوْؤُف هل
 هتلص نوكي نا ) لوعفملل ىننم ( طرتشا امناو ) هل ةلص ناكاذا نيس رفلا قافتاب

 ةيفرظ ةلموا ةللعف ةلجهتلص نوكينا طرش ىنعي ( لعفلاب الّوْؤم افرظوا العف
 ًادتبملا ةهباشم ىا (هتهباشم دكأتيل) لعفلاب اقلعتم فرظلا نوكي ناب



 سدا جمع

 | نال اهريغوا ًادتبملاوا ربخلا عباوت نم ىا (هعباوت نم وه) امتا( لب ) ًادتبمو
 ظ دارم نوكل ىا ( اذهلو ) *بسام ىلع عباوتلا ةلمس نم فورحلاب فوطعملا
 ظ ( در وا ) فطعلاب ددعتلا ىف ءافتلا مدعل فطع ريغب نوكي ام ريا ددعتب فنصملا

 0 فاطاع ريغب ) در وا لوعفم ( ددعتملا ريخلا ) ربا ددعتل ( لاثملا ىف ) فنصملا |

 فطعريغب نوكي"نانم ( معا ) ربخلا ددعتيدقونم موهفملا ( ددعتلا لعج ولو |
 ليثقلا ىف فنصملا راصتقا ىا ( راصتقالاف ) فطعب واةرابعلا نم ىهاظلا وه ام

 | كلذل ادتسم راصتقالاف هلوق ( كلذل ) فطع ريغب لاثملا داريا ىلع ىا ( هيلع ) |
 ريا ىفال هف ءافخال فطعلاب ددعتلا نال هلوقىلا ةراشاو هربخ رورحلاو راحملا |

 لمأتلاب فرعي ايعمج امهيلا الو اضياو هلوق ىلا ال اهريغ ىف الو ًادتبملا ىف الو |
 000 ]| 07| اتقول م رخا ىلإ 0 ءافح ال فامعلاب ددستملا نوكل ىنا ١

 امل اناذيا ريخلا ىف ةشازحلا ءافلا ىا ءافلا لوخد حصن هانعم هيف جردنس ىا
 | ءافلا نا ملعا  طرسشلا باوج ىفاهلوخ دحصي اك طرشلا ىنع» نم أدتبملا هنمضت ظ
 0 الا فذحت الو قلطنم ديزاما وحن ابوجو اما دعب عقاولا ادّدمملا ربخ ىف لخدت ظ
 ظ لوقلا الا الوا لاق الف ناكم * مكيدل لاتقال لاتقلا اماو *وحت هرورضلا |
 ! مترفكا مهل لاقيف ىا # مترفكا مههوجو تدوسا نيذلا ماوي ىلاعت هلوقك |

 ىنعم ىا ( وهو ) ىضرلا ىف اذك انهه روكذملا ًادتملا ربخىف ازاوج لخدتو |
 "0001 ىدلا وح قاثلل انبسل والان وكب قأ ( قابلا لوالا ةسنس ) طرتشلا ١

 ظ ىف اكاعطق هقحتسيال هنأ ملول ىتح مهردلا هقاقحتسال بيس هنايتا نال مهرد
 | ىناثلاب مكحلل ادس لوالا نوكين ا ىنعي ( هبمكحلل وا ) مهرد كلف ىتتئج نا كلوق '

 ظ ةمعن نم مكبامو 6 ىلاعت هل وق ءافلا تاخد لاش ناب دري الف اسس نكي ملناو هيلع

 رارقتسان ال سسم ىااثلاو سس لوالالب ىناثلل ببس سيلل والا نا عما هللا نث

 01 كلا سعألا لب ىلاست هللا نم وكلا ادس نسل نيطانخملاب ةمغتلا |
 أ اهن وكي مكحلل ببس اهرارقتساف مهيف اهرارقتسال ببس ىلاعت هللا نم اهنوك ظ

 1 لاخلا كيس اهطعن مهلهج عم مهبف ةمعنلا دوجو ليقو ىلاعت هللا نم

 0000 لال هللإ دع نمااهنوكل تيس اهدوك 8نأ هحوالاو ىلاتت هللا دنغ نم |

 ىنمم ًادتبملا نمضتب دقو هلوقىلعى ا( هيلعد ريالف ) هب مكحالوا هلوقىلا جايتحاال
 لوك لاح ( مكب ) ت<رقتلسا ةمعن ىا ( امو ) ىلاعت هلوق ( وحن ) طرنتلا
 ببس ىتعي ( هللانف ) ةفوصوملا امل نايب ( ةمعن نم )ل اهيطعم نيلهاج وا نيركتم
 اعطق مكب ت”رقتسا امل ىلاعت هريغ نم تناكول ذا ىلاعت هللا نم اهنوكب مكحلل ظ

 ( طرتشلا ًادتبملاهبشيف ) ةلاحتال ةرقتسم ىصحتال ةريثك اهن وكل ىلاعت للان نال |
 000 ارسل طرشلا ةيدس بخل ) ادتبملا يبي ا ( هتيسف ) ءانم ةنمسضتل |

 ١) أدتبلا (©



 ميكا مس

 | بسحاما) ىناثلا ( و ) هيف لاكش الو اقتشم ناكنا ًادتبملاىلا عجرب ريمض دحاو
 ١ اظفل ددعتام سيلو اعيمج ىنعملاو ظفللا يسح اما هلوق ىلع فطع ( طقف ظفللا
 ١ دك ان ىناثلاو دحاو ىنمب اهنال عئان عئاح ديز وحن ةقيقحلاف اذه نم ىنعم نؤد
 لصحت اممتجا اذا امهناآلا ىنم امهنم لكل. نوكي نأ ددعتلاب دارملاو لوالل

 اذه وحن ) عئاج ديز كلوق لملوالل اذ ع قاتلا نركب نياشلا 0
 | ذا ًادتملا عومم ىلا نيرا نم دحاو لكنم عن عجرب ريمضلان ال ( ضماح واح
 | عيجف نامعطلا جزتما هلال ةضومح ا ٠ اهو ةوالح هتنازجحا عيمج ىف ىنعم ا

  اذلو امهنيبةطسوتم ةيفك راسكتالاب لصحو رخآآلاب امدحا رسكتاو هتازجا
 ؤ ىازلاديدشتو ميملا مضب ( نم ىادحاو ربخ قيقا ىف امهناف ) ِهلوُش حراشلا للع

 ْ امهنيب ةطسو وتلا ةيفكلات اب دوصقملا ا ضو او# والخلا ند عماح ىا ةمحعملا

 | ناسن وكف ضماحن اذهو ولحاذه لاش نا نكل كلذك ناكولو امهسفنا تايشاال |[
 ارب نم شماس واج اذه لق نرسم آه نوا1 را ةلاذ ةضماس و هلل 1

 نود ٍظقف فلا ددْنَتا ةروص ىا (ةورخلا هذه ىو ) امهشن ةطسوتملا انكلا 5

 | ةلِزنم امهعومم نال امهنبب لاصتالات دسشل (ىلوا) امهنبب ( فطعلا كرت ) ىنعلا 1
 ١ نظن و ) ةملكلا كالت نصت ىلع هلك كفل ١ ناكل اهب فطعلا:لفعتسا ؤافاذ فو
 ١ عمجللاهنالواولاب( فطعلاز وجو ددعتلا ةروصولا ) ىلعوب ا وهو ( ةاحنلا ضعب
 عم وا ولا رخآالا لغ نينجا دحا لل نأ زوج هنارعاو ىضرلا فو هد قلطملا

 ا م ركديزو عاجش ميرك د بز لوت نيئزحلا نم دحاو لك أ ادتبملا عومجم فاصتا |

 ْ عوج لانك نمدحلاو لكنم يهل ورد اع وهام لكاذكو عاشو

 ظ صماحو ولح ادهو دوساو ضرا اذه وحن هنارجلا عيمج ىف عما ًاذينملا

 / دبالف لهاج وملاءاهوحنأدتبملا عومج ىلا دحاو لك ريمض عجرب ملاذاماو قبسدقو
 | همالكانهىلا#لهاج رخ الاو ماء امدحا ىاار دقت ك وكفم ادتملانال واولا نم

 | (ربخلا ددعتب) هلوقىف ءانلاهت رابع هيجوت ىنعي ل كدا لاش نا دعس الو )

 ١ ريغ نوكي)ىذلاددعتلا ىا (ام) ري اددعتب دقو هلوقىف فصملادام هلَوَش قاعتم
 |! (ىالو ) قيسامىلع ( ربا ) ددعت ( ىفال هيف ءافخال فطاعلاب ددعتلان] ال فطع

 ورع ومتاق ديزوا مهنم دحاو ل اكىنعي مئاق ركب و ورمعو ديز لثم (أدتبملا )د دعت
 ظ

 | ديزماق لثم لعافلاددعت لأ دب اور اريغ ىاا ( اهريغ ) ددعت ( ىفالو) ركبو

 | فنصملا نال هيف ددعتلا زوجامت اهريغو ارمعو ادبز تب رض لثم لوعفملاوورمتو
 ظ نايبلاىلا جاتحيال هسفنب نيم وهامو هحضويو ءافخ هيفام باتكلا اذه :نم
 امرغفالر ًادتملا ىفالو رب !ىنال هنف ءافخالا ل ا ردا ناك (اضياو)

 ( ريم سيل ) اهريغوا أدتبملا ىفوا ريخلا ىف ناكءاوس ( فططعلاب ددعتملا ) كلذك



 هس جم# وس

 00 رسل الآ تر ادق اهيط سما نكوا ر رخل دش ةروسكملا نال ريخ هنا

 دعبام نا لع ربخ مدقملانا لع اذاو ادتبملل ربخ هنا فرع مدقت اذاو ةر وسكملالا

 فالخ 0 عقتال هو ةلخ اهربخ عم اهنال ”رايكملا ال هضم نانا
 ريخ ان ىف ىا (هريخ ىف ذا ) قدس امك درفملا ريدقتىف اهزيح ىفام عم اهناف ةحوتفملا
 ىا سابتلا ءابلا نوكسو ماللا حتف ( سيل فوخ) هبق لدالاوه امي المت رخلا
 عماسلا ملعي مل ىنعي ( ظفاتلاف ةروسكمل ) ٠؛ن (اب هحوتقملانا ) سادتلالا فوخ

 الفاغ نوكينا ناكمال ىا (لوهذلا ناكمالف) ةرسسكلاب وا ةحتفلاب ظفلت ملكتملانا
 ىا ( اهئافخل ) ةرسككلابوا ةحيتفلاب ظفاتلا نا هدنع: نسثلا لب ( ةحيتفلا نع )
 00 ل 0 دمت باطما ل ردع ( ةباتكلا وا ) ةحفلا
 ا رحل رو ا تملا لع ففوطمملا نر هيغ ناحل :ةداعاب ظفاتلا ىف هلوق

 بتكو لصالاوه امي المع ىدنع هلوق ىنعا ربا رخأ ول ىنعي رخؤي.الو هيف راجلا
 مالكلاو ربخدعب ربخ وامن اقف رظ ىدنعإا كلملااهن المت !ىياذع متاق كلنا

 ىدنعو ًادتم اهدعب ام عم ىهو ةحوتفملا اهلا وا اهدحو ةدكؤم ةيمسا ةلج ١
 اذه عفدإف دك أت الب ةئمسا ةلج مالكلاو ىدنع نئاككمابق ريدقتلاف اههربخ
 00 هريغوا 6 متاق كنا ىادنع لثف) اقرط ناكءاوس ربخلا محدش بجو لاهحالا

 . (روصلا هذه عيجكىف أدتملا ىلع ربخلا ميدقت ىا) (همدقت بجو)) مئاق كنا ق>

 ددعتس دقو للاهنلا عجريلف.اهزيح ىف اهنم ةدحاو لكةلع (انركذ ل) عبرالا ١

 هبدبق ( هنع ربخلا ددعت ريغنم) هددعت زوي <ىبث ىلع مكملاو مكح هنال «ربخلا
 متاَق دز هنمو ريثك هنع ربما ددعت ىت» ريخلا ددعت ناف دق ىف لياقتلل اححصت

 ىلا نينثالا ىلع ادئازف ىنعي ( ادعاصف نينا ) ربخلا ( نوكيف ) دعاق ورمجو
 00 انا ودب ( ىعملاو طفللا نايحت ) نوكي نأ ( اما ددعتلا :كلذو ) ىفتم نا
 يع نجا ناوح عم كلذك اضيا هانعمو لوالا ريكا طفل ريغ ىناثلا ريكا ظفل

 "07 اح ىمملاو ظفللا تسحب نيلعا ددعت لوكل ئا (اغنجن) دحاو لحت ىف

 ىا ( كلذ لمعتسيو ) طقف ىنعملا بسحن الو طقف ظفللا بسحمال نيعمتح
  لمعتسي نا اهدحا ( نيهجو ىلع) اعبمج ىنعملاو ظفللا بسحن ىذلا ذدعتلا

 كلوق سيلو ( لقاعو ملاع دبز لثم) لوالا ىلع,ف وطعم ىناثلاناب ( فطعلاب )
 دحاو ءىبث نع ربخلا هعبف ددعت اهف انمالكنال ليبقلا اذه نم لهاحو ملاع اه

 ءىش يف ربا ددعت نم نوكي الف لهاجلاب هنع ربخلا ريغ ملاعلاب هنع ربخلا انههو
 (فطعلااريغب)لمعتسي ناىناثل(و)لهاح لج روهو ملاع لج روههريدةتن وكيل
 اوال رك نا اما هف ةددعتلا راخالا نال ىطرلا ىو 4 لقاع ملاع دب زا

 لكؤف يدبر لاعفٍدجلا شرعلاوذ دودولاروفغلاوهو 8ىلاعت هل وةك لوالافالوا

 ( دحاو ) 0



 سيتا مسا خلا

 رك ال7 نوكتل وشل مده مناك رانا 2 اشا وغو ةسرفاإلب كارد

 ( اللا ل روك ذملا لاتحالا عفدلو ةصصخم
 | ريخا نا ىلا ارظن ةرقلا ىلع وهو اظفل اربخ عقوام عومج ه.دارب ماللا حتف ناف

 "ضرع ةنال يبكلاب فلكم ةهشوا لل زال طتتموا رفتسإ فشلا ق
 ظ دارملاو ربخلا ءزج هنا ىلا ارظن ةصاخ ة رّدلاوهو هيلا عوج رملا هب دار ري

 | ىا) ربخاءزج ىلا عجار ريمض ًاذسملاب لعلا اذا ىدي رخعا ءزج ىا قاثلا اذهه
 ل( قلنا وجل د تلا ةفض) ك1 ل ىا( يلا نان دا

 ' عباتلا كلذ ميدقت ىا ( همدقت ) ةيعتلا كلت عم ىا ( اهعم عنتم ةيعبت ) ربخلل
 سل وهو رو رجلا ىلا دئاعريمضلا نال( رم هدنع هللا ىلع وجم درءالف رب ىلع )

 ١ لصالاوه امب لمعلا لب ريخلا ميدقتهيف بجالف لكوتم هلوق ربا لب هتزجالو رب#
 ١ ريخلاب قلعت وه ىذلا هللاىلا|اداع ناكناو هدنعىف ريمضلا نالو ىرحاو ىلوا

 | لكلاب ءزجلا قلعت وه ئذلا روك ذملا ىنعملاب سيل هقلعت نا الا لكوتم وه ىذلا

 . عجار) هلهيلاافاضم ريمضلاناكناب (ًادتبملا) 6 «ىنإ ( نئاك) « ريمضإل
 | وه امم المع ريخلا (رخا ولذا) ربخلا ميدقت بجو امئاو طقف ( قلعتملا كلذ ىلا

 | اهلثم لقول ىتح ( عمو ) ةمترو (اًظفل ركذلالبق رامضالا مزل) هبف لالا

 لم ) ةعاتما مدشقت دقو رادلاىف اهمححاص كلوق لثم ناكل ةرّقلا ىلع ادبز

 لثم ىا اهلثم هلوقف ) ةرقلاب طلخ ديز ةرثك نع دك زاهد

 هلوق ىف ةرقلا ىلا عجار ريمض ىلا:كفإ 09 ( ذب ىو نال اظفلا عوق سم.( هرقل
 هيلا فاضملا ا هلوقفف ىا (هيفو) حراشلا لاق اذلو ةرّلا ىلع
 قلعتملا كلذ ىا ( وهو ) ربخلا ءزحل ىا ماللا رسكب (ربخلا قاعتا عجار )

 رورجماو راحلا ىنعي (ةرقلاىلع هلوق ) عوم (وهربخل ان ال)راخلان ودب (ةرقلا)
 لثم) لكلا وهو ربخلاب ىا (هب قلعتم ةرعلاو) ةيربخلا ىلع عفرلا لحفف اهالك
 ربخلاب قلعتم ةرقلا كلذك لكلاب قلعَس ءزجلا نا م ىنعي ( لكلاب ءزخلا قلعت

 ظ ةحوتفملاباهدبق ( ةحوتفملا) < نان نع اريخ إ ( رخخاناك)6 وا )ل لكلا وهو

 د رفم ًادتملاو ةلمح اهنوكل ًادتماهربخ و اهمسا عم نوكينا حلصيال ال ةَرْوْسكملاْن ال

 ريغوا نآملاف روكذملا لاشلاك افرظ ناكءاوس ربخلا مدق اذاف ةافانم امهنيف

 ادتك ةخوتفملان ادعت ء ىجحب ىذلانا صالال وا نم فرعملاعكنا قح وحن فرظ

 اهربخو اهمسا عم ةعقاولا) ةحوتفملاالا هل حاصي الو ادم نيمدادلدل كندا

 | عوقولا نال ةعقاولاهلوقل لوعفم ( ًادتبم درفملاب )نال ةفص دعب هفص ( ةل وؤملا

 | ادتملا ىلع ريخلا ميدقت بجو امئاو ةاشلا قنع ىلع نيكسلا تعقو وحن ىدعتب

 نظي ار هنال ة روسكملاب ةحوتقملا د تسدتل ال لالا وه ام ىلع ربخلا رخأ ولذا
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 ىلعىنبم ةيناكملا فورظلا نم فرظ (نباو) بارععالا نم اهل لحال ةيفرظلا |
 ماهفتسالل نمضتم مسا ) حراشلا لاق اذلو ماهفتسالا ةزمه ىنعم هنمضتل حتفلا |

 | ردقنافإهبف لماعقلعتم نمهلدء الهنال انلق 5( فرظ) نبا ظفل ىا( وهو هريخ |
 ردقملا ىفرظلا ( ناك) لعاف نم هلدبال لعفلاو لمعلا ىف الصا هنوكل ( لعشب
  ةلمجا كلت نوكتف ( ةروص ادرفمو ةقيقح ةلمحر يخل ) لعافلا ىلا جاتحلا لعفلاب
 ١ لعافلا مسابر دق ناو ) مالكلا ردص ىضتقملا ماهفتسالا ىنعم اهنمضتل امدقم اربخ

 | لعافلا مما نا قسسامل ( ةزوصو ةقيقح ادرفم ) روك ذملا فرظلا ىا ( ناك

 لعافلا مسا ريدقتو لعفلا ريدقت ىا (نب ريدقتلا) الك(ىلعو) ةلمح نوكي ال
 قالطاف ةقيقح ةلج لوالا ريد ىلع ناكناو ( ةروص ةلمج ) ربخلا (سيل)
 لوَش وإ دارف | ده ىا (هب زرتجاو ) ةروصلا ثسحم نوكي ال هلع دارفالا
 نا ديز وحن نع ) مالكلا ردص ىضَتَس امل ةنمضتم ةلمح ربا نوكي امع درفملا

 رخؤم ًادتبم هوباو مدقم ربخ ماهفتسالل نمضتم مسا نياو أدم ديزف (هوبا
 دئنيح بج الف هربخ ماهفتسالا ىنعمل ةنمضتم ةيمسا ةلمح هيلع مدقملا هربخ عم وهو
 الف ةلمحر دص ىف ماهفتسالا عقو دقف اناق م ادتبم ناكنا هوبا نال ربخلا ميدقت

 وه لخاد ةهلمح ردص ىفّس اعا مالكلا نادط ىضتشام نال هع دقت 01 جاتح

 ناف ةلمح لك ردص ىغتش الو خلا نه ل دنل هلع مدقتبال نا حب اهنلع 1

 ىلا جايتحالامدعىف اهمكح ذخاف ةلمحاك وهام ردح عقو دقف هلعاف هوبا ن زاك

 اآ00 كال ادس) را كلذ ريشا ىا (ةرخاتب لطسال ذا) ميدقتلا ظ
 هلوق ىف ءابلا ( ربخلا ) 6 ناكوا ) انر 5 ذ امل هريغي ام .ةلمحو (  هتلمح ىف هردصتل |

 ليوان رشا نيك نا نع هب زرتحا ( هلححصمإ قلعتم ريخلا ىا (همدقت) ظ

 هريخ ان ًادتم هنوك حصراما ادنز ناك ماقإ ١ اريك ذكي هيركل احجضم هريخ ٌْ

 اا 00| كح نم ادتملل ىا) هلالعاف هنول ابجو دز ماق لهو مدقول ىتح ْ

 فرظلار يلا ميدقتن وكل ىا (ًادتبم هعوقو حصي هميدقتف ) مس اهنا ثنح نمال |

 0000 ا( يراد قوحن) ٠ كاما قلقلا كلذو هلاحستسم ْ

 ححصللادبش زرتحاو لجر ىدنع ىا لجر كدنع نُم لاق نم باوج ىف لجر
 لب ححصمي سلهميدقتن اله بف بجاوب سيل ميدقتلاناف رادلا ىف ملاع لجر لثم نع

 (ربخ رادلا ف)هلوق(ناف) #هدنعىمسم ل اجاو ىلاعتهلوقهنم و فصولاهيف ححصملا .

 "1 ضصخ هوجو ىف قيس اف ( تفرق دقت أ ادتملا صص#.) مدقم
 لصالا وهام ,لمح ( ولف ) فرظلا ربخلا ميدقتب صيصختلا هل لاب ثيح ةرأ كا

 تفىع امل زئاح ريغ اذو امهجوب (ةصصخم ريغ ةركت ًادتملا قبلرخا )و ربخلا ىف

 اناا ادل] سامح لف نم نوكاو لحجر ةقص قراظلا نؤكي نا لمتحنو

 (فودح
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 (لعافلاب ًادتبملا سيتلالئلف ةريخالا ةروضلا ىف) ميدقتلا ٌبوجو (اماو) ًادتبملا
 ١ رخا (اذا هناف ماق دير لثم ادرفم) هنع اربخ عقاولا ( لعفلا ناكاذا ) رخا وب
 د ادنزب نا لع م ىعي ( لعاب ًادتبلا سلا يذ ما لبق ) و خلا نع ادتبلا

 0 هن ويخ ةلعلق يوه نال زخم ًادتموا ةدحاو ةلمح مالكلاو لعفلل لعاف

 همدقت بجوف ةيلعف ةل اهربخ ةدكؤم ةيمسا ةلج قيمي ناتلج مالكلاو
 ستلب الئاف هلوق ىف لعافلاب هلوق ىلع 0 (لدللاب وا) سانتلالا اذه ةلازال

 ( ناك اذا لعافلا نع) لدبلاب اضيا ًادتملا سبتل الئلف ىنعي لعافلاب ًادتملا
 لبق اذا'هناف ) اوماق نوديزلا لثم ( اعوموا ) اماق ناديزلا لثم (ىثم) لعفلا
 لبقو نيلاثملا نذهىف ًادتملا رخا ول ىنعي ("وماق نود.زلاو اماق ناددزلا لثم ىف
 (لعافلانمالهنوديزلاو ناد.زلان وكي نالمتحن نود.زلااوماقو نادزلا اماق)

 لعافلا نم لدبلاب ىا (هبادتملا ستتلاف) دارمم ريغ هنا عم لكلا نم لك لدب

 ' 5 ىا (اضيا) نوديزلا اوماقو ناديزلا اماق ىا (ريدقتلا اذه ىلع.لعافلاب وا)

 "© فلالا نوك نون قم لوك لع )4 دي ززءلف رك لعاقلاب ديما نسا
 ( هغمحو لعافلا ةثل ىلعالاد افرح ) عمجاواو ىا ( ؤاولاو ) ةثتلا فلا ىعن

 ع تو ءاتلاك) صاظلا مسالا لعافلا ذئنيح ن وكيف لعفلل .لعاف ريمشال

 الا لعافلا نوكف لعفلل لعافوه ريمضال لعافلا ثناتىلع لاد قرح اهناف
 نذلا ىوحتلا او”رساو ب ىلاعت هلوقىفو ثعغاربلا قولكا ىف واولاكو صهاظلا

 عرفاملو ه + لوق ىلع جي راهنلاو ىلدلا ةكئالم مكيلع ن وبقاعتم هل ثدي دحلا ىف وةياوملظ

 عوش مدقتلا لصالا هيف نك دعي ًادتملا ميد جو .ىبلا لاوحتالا ناس نم

 لاقف ريخاتلا هيف لصالا ثاكنأ دعإ ريخا مدت اكلم ىلا لاوحالا ناس ىف

 ننفتلل ًادتملا ىف تناك ةرامعلا ريمغتف المتشم ناك اذا ىا ( نمضت اذ اذأو)

 | ماي الاو مالكا ردصتلاب قوك هم ردابل نمضتلا نم رخ كامتشالا كل اهف

 ىنملا لباشام ىلع قلطي درفملا نال ( ةلمجم سيل ىذلا ىا ) ( درؤملا ربخلا

 دارملاو اههبشو ةلمخلا لباّعام ىلعو ههناشو فاضملا لباشام ىلعو همر

 ( .ةلمح ريغوا ةلمح ةقيقحلا بسحم ) درفملا ربا ( ناك ءاوس ةروص ) ريخالا
 لعاف 4 مالكلا ردص هل ال دعتم هنال نمضت لوعفم ةفوصوموا ةاوصوم 4/امإل

 ( ماهفتنيسالاك مالكلا ةردص هل كيف ىىم:ىا و فارظلا هريح“ اذتمو] ف رال

 قوسلاق ما اديز رادلا#ىأ ءانعف (ديز نيا لثمإ مالكلاردص ىقضفامت .هزيغو
 | ىلع دامعالا اوطرش مهن ال نيءرصنلا َكيَع (أدتم) هنال اظفل عوق سمح ( سزف )

 ديزف نييفوكلا دنع اماو ىهاظلا مسالاف فرظلا لمعف ةتسلا ءايشالا دحا
 ةلمعأ آلا هلق نحنا :نوكي ذلف دايشالا اول نهب مل مهنال فرظلا لعاف
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 ' ىعافالا باعلكهناعل ريدقتلا نوكف لوالاب ىناثلا هيبشت هلوقاضيا انهه دارملاو
 ١ انتاسو * انونك انبانسا اون ىا ةءاساسا اوس انونس  هلوق اضن ا هلثمو تالتاقلا
 ظ مهناب ءانبرالا ءانبا نع رابخالا دارملانا ستلب هناف د دعانالا لاحرلا ءانسا نهون

 ' ( قلطنملا دز وحن ) ءانبالا ءانسا ةلزتمي مهناب ءانبالا نع رابخالاال ءاضالا ةلزنع
 ااا 1 للم ا ف مير :ىسملا قالطنالا | ىذلا “نخفلا ىا دز قبطتلاول ١

 بف رعتلا ىف نيب واستملل لدم ل و*ىجيسامل فرعاولعل انال في رعتلا ف نيب واستم ربغ

 اتاك ءاوس ضل! ( نيواستم ) ريكاو ادتمملا ىا (اناك)( وا ل ةرودتل

 ْ نوكت ىنعي هردقفف نيتوافتم ىنعي ( هردقىف ال صيصختلا لصا ىف ) نييواستم

 ىتح ) دام ريغ كلذ ناف رخ الاف هتهج ردق ىلع اهدجا ف صصختلا ةهج
 صقنا انهه ربخلا نا عم ( همبدقت بج ول اب رح ماس لجر مالع ,ليقوأ

 ١ (اضيا) همدقت بجو انص لجر بر راح ازهار اه دلرم ءانشملا

 لومعملا صصختلاوهو صصختلا ردقفف نييؤاستماناك اذ | همدعت بجو اك ىا

 ااا الل اهو < ىم لضفار كلم لضفا ) كلوق © لثم ) هلاثم |
 ْ امئاو صخا ىناشلا نوكيفالاو ملكتلاو باطخلا نع رظنلا عطق عم لومعملا ظ
 ١ لجالاب المعو ( ءاتشالل اعفد.) نيعونلا قيذهىف ريخلا ىلع أدتتملا ميدقت بجو ١

 عجرملا وه هنال لصالاب لمعي هاتشالامزل اذاف مدقتلا انستا لمالا نأل

 ا كاردللاو : 6 عفدلا نال عفرلا نم لهسا عفدلانال ءاّرلابال لادلاب اعفد ةلوق .

 ١ ىا (ةننسملل ىا) ( هلالعف .ربثنا ناكوا ) "ليش نوكف ررقتلا دعب ن 1 مفرلاو ٌْ

 اال رد ول هاعافل ادك انوا لعفلا كلَّذل العاف نوكينا ًادتملا حض
 قاللا ريا نع ا ( امع زارتحا ) العف هلوق كتحاح ىف تيعساناو تّشانا .لثم
 هلق بحال هناف هوبا ماق ديز كلوق ىف ) ببسل نوكي لب ( هلالعف نوكيال ) ظ

 هزريخأت زوجو لصالاب المع هيلع هميدقت زوج 0 ,لا ىلع ًادنبملا مدقت

 لق رامضالا زاوحل ( ديز هوبا ماق لاش نأ زاوخل) اللعم خراشلا لاقاذلو اضيا

 ددعت مدعل لعافلاب ًادتنملا سابتلا ىغعب ( سانتلالا نيل نال اظفل رن ؟ذلا |

 باوج 6 همدقت لتعاو ءاق دير لش را اا تالف ظ
 ًادتبملا يدقت ىا) قبسام ىلع هلالعف ريخلا ناكوا هلوقلو اإل | ادتملا ناكاذاو هلوقل .

 الا دعباعقاو ريخلا ناكاذا همبدقت بعراذكو الا( روصلا هذهى ريخلا ىلع |

 ىلع ًادتبملا دقت ب وجو (اما ) م اقتناع #لوسرالادماموولجوحن اهانعموا .

 ا (انرح "دكر لوا ىداولا تو ةزسملا م (لوالا)ثالثلا (رو مضل |

 نيتريخالا نيتروصلاىف سانتلالا مفدو ىلو الا ةروصلا ىف ةرادصلا 20

 00 واتا ل التو الصا ًادتمملا ىلع ىبخلا مب دشن امهيق زوجنالف |

 ع انتملا)
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 | أدتملا اذكو ريخأتلاو ميدقتلاب اهيف فرصتلا زوجال هناف اديز نسحا اموحن
 | مالكلا هادشي انهيضاستحال قاطنم ل اوك كادت ءالبدلعا لك ىلا
 ( ءدك اقر دف ديز لجرلا من هلوق وحن ىف مذلاو حدملا اصوصخ ربخلا ناكوا

 [بجاو ظودحم نادإ 49 21فودحت ادم ناكوا دروع ىلا سأل
 | ىدنع دءز ىادبز كدنع نملاث نم ب اوج ىفكلوقك ىلصالا رك س ىنردقيفهربدقت
 | هنال عفرلا لحسىف (نمناف) كتوخا 5و ( كوبانم لثمإل هللادبع دسلا هلاق اذك
 | معبل هدقت بجو امناو ( ماهفتسالا وهو مالكلا ردص هلام ىلع لمتشم ًادتس )
 ىلا رابخالانم مالكتا ريغم هنالو هعاونا نم عون ىا مالكلا نا مالا ل”واىف
 ١ ( كلذ ما كوبا اذهأ ) كوبا نم ىنعم ىا ( هانعمناف ) ريغملا لبق رغملاو ءاشنالا
 | ينعم نمضتف اذهأ ماقمنم ةظفل ميقاف هنم رصتخاف اهريغوا ورمع ما كوبا ديزأوا
 | ًادتم نم نوك ىا( اذهو هربخ كوباو ) ميدقتلا هل بجوف ءادسبالاو ماهفتسالا
 | اماهقتساةنمضتم ةركتلا نع ف رعملا هدر اد هنآلا(هيبوننس بهدم ) هريخ كوباو

 الحر ترص وحن هل قال ةفح ةلمخ اف 2 ين لضفتلا لف 82 د
 | ماقمهياو كب ءاحامو ماق نم وحن ماقملا اذهىف هيلع ققفتملا لاثللاو هوبا هنم لضفا
 | ةفاضالاب ( ةفرعم هنوكل ادم كونا نا ىلا ةاحنلا ضعب بهذو ) تق ماق نمو
 ظ عاتمالا هيوبيس عنمو ةركنلا نع ةفرعملاب راسخالا زوجالو هك نع تركو

 ١ بجلاولاهربخ نمو )'بجاحلا نبا اذكو هريغو ماهفتسالا ىنعممل نمضتملا ًادتملاف
 / اذه نوكيف ( ماهفتسالا ىنعم هنمضتل ًادتملا ىلع) لعاف هنال عفرلاب ( هميدقت
 | طرشلا ناكامت او ىضرلا ىفو# ًادتملا ىلع ربخلا ميدقت بوجو نم اذه( لع لاثملا
 ١ هدعإ ءىحن نا ز”وج ولف هلصا ىلع ريغملا ردصي مل ىذلا مالكلا ىنعم ريغيامع هربغو

 اى ل ريغم وا ريغتلاب هلبقام ىلا عجار وهأ ريغملا كلذب عمس اذا عماسلا ردي مل هريغيام
 ةلازالهم دقت بحبف همالك انه ىلا * هنهذك لذا شوشتف مالكلا نم هدعب ءىجبس

 ا

 زوحجنأل هنال لجر قلطنملاو قلطنم ديز وحن هميدقن ىجي هنال ةفرعم اهدحا نوك

 ىرعشو مجئلاوبا اناوحت ( في رعتلايف نيب واستم ) ةركتلا نع ةف رعملاب رابخالا
 هن رقالو نييواستم ريغوا) حدملا ماقمىانا اناو وهوهو تنا تناوحن و ىرعش

 بابنماذهو (اربخ) امهنم (رخ آلاو ًادتبم) رخؤملاوا مدقملا (امهدحا نوك ىلع
 ةلاد هنرق تدجو ول هناف دحاو فطاعب دحاو لماعملومعم بع نّيْش فطع '

 ىناثلا هيبشت درملاذا فسوبوبا ةقيتحوبا لثم ميدقتلا بجنم دارملا ىلع |
 ( تب ) مام ىلا لوق لثمو هفيتح ىناك فسون ونا ىنعملا نوكيف لوالاب ١
 * لساوعد اهتراتشاىنخلاىراو * هباعل تالتاقلا ىعافالا باعل ْ
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 1 نوال براض اناو براض تناو براض وهو لجر اناو لجر تناو لج ر وه

 0030 سلا .( رك الاهجو )اد ١ ةلاح ال نوكف ةلح هلعأف عم

 ' ماللاحتشب ( قلعتم نم هلدبال فرظلان ا ) هيف لعفلا ريدقتب ةلمجن ردقم فرظلا
 ا 9 لسالاو راد لمحل ىأ (هف لم ز ارورو ارا لصالاو هنوكل
 ١ قلعتم ريدقت ىا ( ريدقتلا جو اذاف ) ريغلاب امئاق اثدح هنوكل طف ( لعفلاوه

 ١ اضياو قبلاو ( ىلوا)لمعلا ف لصالاوهام ريدقتف ىا ( لدالاف ) هيف لمعيل
 | ىلعو ديز رادلاف ىذلا لثم لوصوملل ةلص عفو ىذذلا .فرظلا ىلع سانقلل

 لعف نيعضوملا ف قلعتملاو مهرد هلفرادلا ىف لج ر لكل ثمةفص عقو ىدلا فرظلا |

 فرظلاىف ردقملا ناىف ( لقالا هجوو ) ةلمح نوكت نا بحس ةاصلا نال ريغال
 ١ قفتيل ( دارفالا ربْلاىف لصالاو ربخ ) ىفرظلاىا (هنا) هوحنوا لعافلامسا ١

 | بيجاو طبرلاف ةلمانم الومق عرسا درفملان الو نيدرفم امهنوكىف نانك رلا .
 امهنكل اقيقحت اقفتب مل ناو ةلما ىفو الي واتوا اقيقحتاما نينكرلا قافنا ناب ١

 001 ال اوتو سدو هدك انى رفا هلا ىلا نالو الب وات ناقفت
 نا ) ربخلاو ًادتملا لاوحا ةفرعم دعإ ىا ( مث ) درفملاب اصتخم قبس اهف ىفرعملا
 | ىبخلا نع ( هريخأت زاحو ) قبساملاظفل ىا ريخلا ىلع ( ميدقتلا ًادتبملاف لصالا
 ١ (ضراع سال بح دقإ اظفل ربخلا ىلع ميدقتلاناالاىا (هنكل ) لصالا ىفالخ ىلع
 ١ ( ِهِلوُش ) ضراعلا صالا كلذ ىلا ىنا ( فنصملا هيلا رشا ) هيلع هميدقت بجوب |

 | المتثم الرخا ىلع ًادتملا دقت تابجوم نايف عورش اذه ( أدتملا ناك اذاو )ل .
 لعاف «مالكلا ردص هل ال ىناثلاىلا بهذ حراشلاو.ةفوصوموا ةلوصوم 6 ام ىلع |
 وا هتسلا ءايششالادحا ىلع داتعالاوهو رهاظلا مسالا ىف هلمغ طرش دوجول ىرظلا |

 0000 ار هتلمو ااه ةفص ةيمسالاو ا ةياعفلاةلكلاو هل مدقم ريخ فرظلاو التم

 ( ماهفتسالاك) مالكلا ريغي ىعم وهو ( مالكلاردص ) ىنعملا كلذل ىا( هل بجو
 لةوانم 0 مالكلا ردص ىنعملا اذهل بجو امتاو كلذ ريغال ىجرتلاو ىتقلاو 0

 ماهفتسالا م ىا ( همادقت يحب دئنح هناف ) عون ”ىا نه مالكلان ا :سالا

 0001 ||(« راددصل اظفح ) ماي لالا ىعم نمضتملا ادتملا فا
 هلهيفرثؤم لكو هيلعوه ام هل جرخمو مالكلا ىف رئؤم هنال مركم وهف ءاح نم وحن

 مئاق نم مالغ وحن مالكلا ردص هلاموملا فاضملا ًادتملا اذكو مالكلا كلذ ردص
 0000 ةدحلاو ةلك ةا رع المج هللا قاضلل ةلاصتا ة دشل فايضملاناق ١

 ااا الإ هرج نراقملا ًادتملاك هل: نمضتملا ةلزال لرملا ادتملا .اذك و ردضلا
 | هناف متاَق ديز وه لثم ناشلا ريمض أدتبملا ناك اذا اذكو مهرد هلف ىنتأي ىذلا |
 | بجعتلا ام اذكو دوصقملا ماهبالا تاغل ريا نع رخا ولف ريسفتلا لبق ماهبالل |

 ع وحم )
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 قاتلا ًادتبملا نق لاخ وا ههيخوا لفل ١ اما أل قرطلاو لاا 0

 نيتس ناك رلا رم هنوف لج كلا * ريلاهنلا ادنسم هنوكل لعافلا مكحىف ًادتمملانال

 ليبق نم نوكف ناونم هلوقل ةفص هيف رورحلاو راحلا ( هنم ناونمو ) اهدر
 نمسلاو ةربلاعياب نإ هني رق ) فذح هناالا ادم عقو اذلو ةفصلاب صيصختلا .

 خرت *ريعستلاةيلاح ةنب رش نيلاثملا نرذه ىف ماعلا فذح ىنعي ( اهريغ رعسال
 هتميق نيب اضيانمسلا عيابو هريغ ةميقالهتمبق نيس تربلاعباب نا ىنعي# ندرك نايب .
 نم ارورجبريمضلان وكي نأ وهو عضومىف .لكلا دنع سابق هفذح ىضرلالاقو ٠
 ًادتبملا نم ًازج اهيف ىناثلا ًادتبملا نوكيو ةيمسسا ةلمح ربا نوكيو ةيضيعنتلا .

 ةراشاةلوصوماملعج ( ىذلا ربا ىا )6 اف رظعقوامو :) همالكانه ىلا لوالا

 ( ناكم ) فرظ ( وا) ةعجملا موب لاتقلاوحت ( نامز فرط عقو) ريخلا قبس ىلأ
 لعفلا ىلا هجايّتح ال ف رظلاى رح راح هناف ( ارورجمو اراحوا) كدنع ديز وحب ٠

 رورجمو راج ةقيقملاف فرظلا نال هل هتبسانملو هيلا ىرظلا جايتحا هانعموا '
 ١ مما مهدنعفرظلا ىشحلا لاق « احالطصا اف رظ مهضعب هامس اذاو هانعم هنوكل |

 نوحاستيمثر ورجلاو راخلا ىلع هنوةاطيفنوحاستب مهو ناكملاو نامزلافورظل ٠
 | ميمعتلا ةدئافل ريخالا عاستتلا ىلع ىرج حراشلاف عما ميام ىلع هنوقلطيف

 . عقو امو هلوقوهو طرشلا باوج..هيف ءافلا ًادتبم 6 ثك الاف ) همالكانه ىلا .
 | ىغم نمضتس ةيفرظوا ةيلعف ةلمح هتلص الوصوم ناكاذا ادتملا نال افرظ

 ١ نوب رصبلا مهو ةاحنلا نم ) قاسسام ىلع ءافلا هباوج ىف لخدبف طرنشلا

 نا نم راجلا فذحو لما حصيل راخلا ردق « هنا ل ىلع نوفقاو وا نونثاك

 |راحواناكم ف رظوا نامذ فرظىا ( افرظعقاولا ربا ىا ) ريثك سابق ناو
 ردقملاذاليواتلاهم زاب رب دقتلان الم زاللابريسش اذه(لوؤمىا)؛ردقمإلارورحمو

 | هم نمو ( ةلمح ريصر,هف لعفلاردق اذا هنال ) ةلمح هلعاف عم وهو .لعافلاىلا جاتحم

 ةلمح نوكتنا بجن ةاصلانال ةلصلا ىف لعفلا رك ذ ريغ نم هدرحمب دش فرظلاْنا

 فرظلا عم فوذحما قاعتملاوهو ربا نا لعاو#اهريغ ىف اضيا ديف اهيف دافا اذاو

 | ريا ضعب اوفذح مهناالا فرظلاىف ءىثلا دوجوب رابخالا وه دوصقملانال
  اذلو ازاجموا اراصتخار بلا مساب هومسو هماقم رخ آلا ضعبلا اوماقاو امزال افذح
 هيف ) ردقىذلا ف رظلا فالخم ( رتدق اذاام ىفالخت ) فرظلا ىلا ريمضلا لقتنا
 بهذم وهام ةيلعفلا ريغ تاقتشملا نم اهريغوا لوعفملا مساوا ( لعافلا مسا
 لعافلامسا هيف ردق نيخ ىا ( ذئنيح ) فرظلاىا ( هناف نؤيفوكلا مهو لقالا
 لثم ريمضلا نع ىللاخلاب اهسش ناك امل ,لعافلا مسا نال ( ادرفم ريصي ) هريغوا
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 لصاح دبالهريٍدقتهربخ عفرلا لحىفرورح او راخلا( دئاعنم) ( ًأدتملا نعاريخ
 ًادتملاب ةلمخلا كلت دئاعلا كلذ طب رب ىا ( هباهطبرب ) قارفالو ةلاحمال ىا داع نم
 هءباهطب رب ىذلا ( كاعلا كلذو ) هب ةطمت ص اهلعجنو لالقتسالا نعاهج رخو

 , ديز لثم ةلضفوا ممئاَق هوبا ديز لثم ةدمع 00 اوس ادتملا ىلإ كاع ( ريس انا )
 ' (هريغوا) نآملاىف ( نيروك ذملا نيلاثملا ىف ك) هبلا افاضموا هب ترسموا هب رض
 مذلاو حدملا ىلعف لعاف ىلع لخ دن ىتلا سنلا مالكى ا ( ماللاك) ريمض ريغ ىا
 ١ ىف ) نئاكلا هيلا فاضملاوا فاضملاوا سنجلا مالب ىلحلا اما امهلعاف ناف
 مذلاو حدملا لعفىنعا هلبقامو ًادّتم صوصخلا نوكينأ ريدقت ىلع ( ديز لجرلا
 زاح هدارفا نم دار 5 لمشت وهو سنجل مالب ىلحم ناكامل لعافلا ناف هريخ

 للعاماو درفلا كلذ سنجلا لومشل صوصخلا وهو درفلا كلذل ةلملا طبرب نا

 نوكيالف ديز وه لجرلامن هريدقت ىفوذحأدتبم ربخ صصخلا نوكي نأ ريدقت
 نهذ ىف نكملا ةدايزا ( رمضملا عضوم رهظملا عضوو ) هيف نحن امن لاثملا كلذ

 هماقم امئاَق نوكيو هريمض نع ىنغت ءىبثلا فل ةداعا نال هِف هررقتو عماسلا
 0000 0ع [ذع ةمايفتسا (ام) [دتما( ةقاملا وحن ) .ءادؤم 'ىدؤي اهف
 'دل1و ناهذلا فالتخا ىلع ادتموا ريك ( ةقالا ) هزيغ دنع مدقم ريخو ظ

 عضوم رهظملا عضوو ىه ءىث ”ىا ىا ىهام ةقاحلا هريدقت لوالا ًادتبملا ربخ |

 نوكينا ىعي (ًادتبملل اريسفت ريخلا نوكو ) اقلطم ميظعتلا ماقم ىف رباح رمضملا ظ
 أدتبملا نيع ربا ناكامل هنال دعاق ورمع ىلوقمو متاق ديز ناشلا لثم هنبع ١

 | وهو فرظلا هلماع ىلع همبدقت مزايف فرظلا ريمض نم لاح انهه رورجلاو راحلا |

 جاتحمال ثيح امهنيب جازتمالاو لاصتالا لامكل ةطبارلا نع ىنغتسا هل اريسفتو |
 دئاعلا ) لوعفملل ىنم < فذحم دقو إل( دح اهللاوهلق وحن ) ةدئازلاةطب ارلا ىلا
 مالكلاىف ةدمع هنوكل فذحنال العاف ناكاذا هنال هلعاف ريغ ( اريمض ناكاذا
 صضاظلا عضوو فذحلا لبشال ًادتملانيعربخلا نوكلف ريمضلا ريغاماو ادوصقمو
 قاسنيال فذحول ذا ماللا اذك و فذح ول ىذحلا عم توفت ةتكنل ريمضلا عضوم

 ةنبرق مايق تقو ىا ( ةتيرق مايقل ) هريغ فدح زوجي الف ريمضلا ىلا الا نهذلا
 ةيسرافلاب وهو ناث ادم (ركلا ) ًادتبم (ربلا وحن ) هيلع ةلاد ةيلاقموا ةيلاح
 عاصلاو اعاصنوتسقسولاو اقسو رشعاننا ركلاناهاصفتو راب رتش هدزاود#

 هربخ عم وهو قاثلا ًادتملا ربخ رورحلاو راخلا ( نيتسب ) نملا دملاو دادما ةعبرا

 ةلمهملا نيسلا حتفي( نمسلاو ) عملا نونب متامع زيبمت ( امهرد ) لوالا ًادتبملا ربخ
 .( مهردن )نان ادتبم ةبنثت ( ناونم ) ًادتبم نإللا نم جرخام وهو ميلا نوكسو
 (هنم ”ركلا ىا )لوالا أدتملاربخ هربخ عموهو ىناثلا ًادتسملل ربخ رورجملاو راحلا
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 معا مس ع ِ

 يه ) هشارط ا( وس اين) ةذرتا ١ دش سا دال كا
 ' فرعملاربخلا نوكل ىا( هنوكل ) ةلمجا ربخلل الماش نوكيال ثيح ( درفملا ربخلاب
 . دانسالاو ةلج نوكيال مسا هنا ثيح نم مسالاو ( مسالا نم امدق ) قبس ايف
 ىا 00 :اك ةنمسلا (( ةلملا ١ رخل ( نكي مف ) مان ريغ هيف
 اديملانيخ نا ىلآ) نام لا ىا( ريشي ١ ارو 13 رفم هنوكل فاعلا رشا
 (ةرصحا هنوكل دانقالا ب طاف لصالان ا ٍلعا ( ةلمح ) نوكي دق ىنعي ( عقدق
 ١ لصإلا فالخ ىلع ةلدج نوكي دق هلا الا دان فالاف .نيقفتم نيف رظلا نوكلو
 لوعفملاو كاحلاو ربخلا عبس ىف هورس 0 تارحالا نم لح اهل كلا ةلقحا نم
 ظ اهل عيملاو درفمل عباتلاو اذاوا ءافلادعب عقو طرش ءازجو لوق ىف هيلا فاضملاو

 . العا (لاقف ) ةلج نوكي أدرفم ربخلا نوكي اك ىنعي ( اضيا ) با ىعالا نم لحن

 ْ ةمللكب اريتشمو هنلكف( هلك وكيدق رخلاو) ةلح ريخلا ل الاثم همالك

 ٍ 0 ٍط داك دارفالا ريخاىفلصالاناالا ددحتلا ةحصبو لسلقتلل دق

 الصا مسالا نوكلو مسالا ثحبلا نوكل اهمال (هنسا) سا, قسالو
 , ربخ( مئاق )نأث ًادتم 6 هوبا )ل -وأ ًادتم 6 ديز لثم ) بارعالاو ةدافالا ف
 اهلعف ناك ءاوس(ةملعف )ةلج < و ) لالا ًادتملا نخ ةريخ عما واو ناثلا ادا

 هلعاف عم لعفلاو هلعاف « هوبا ) ضام لعف 6 ماقإلل ”واادتسم ير 1( لقي )اضاف
 اذلو ايهنوا اماوا هوبا موه ديز لثم اعراضموا ًادتمملا ريخ هنال عفرلا لح ىف
 هبرضا هقح ىف لوقم ىا هيرض اديز لثم ال وم ناكناو ةيربخلاب ةلما ديشن مل

 ظ 5 ا هيرضتال ديز لثمو برضلاب صوب نال قحتسمو

 ىجسام ىلع ةيلعفلا ةلما مكح ىف نوكتف لعفلابةل ”وؤم اهنال ( ةيلعفلا ىلا ةعجار
 0 1 رملاو ةلمجم لةوؤمهنارثك الاف افرظ عقوامو هلوق ىف
 ارك اما هيف تما دلو ف راعلا ىلا لسا اًنلاف لاق نم

 | لصتم لب ةرص ريع تقساهنال اه رك ذب مل لوقت نا كلو هلوقلالو لعفلا لعاف

 امهنع جرخن ال اهنال حراشلا الو فنصملاال ةيطرسشلا رك ذي لو ةلئسملا هذهب

 ىنعي ةيلعفلاو ةيمسالا نع جرخال ءازحلاو دبق طرمشلاو ءازحلا ىه ةلمعا نال
 ةيمسا ةيطرسشلا ةلّقعاف ةمسا ناك ناو ةيلعف ةيطرمتلا :ةلخا ةيلعف ءارطا ناكاذا
 مالكلا صخب هنا نع قس ال ةيلشو سا نان. فئانتع طلال ا يدلل
 اهتدافال ( اهسفس ةلقتسم ةلماو ) تفرع ال ( ةلج ربخلا ناكاذاو) امهيف .

 اهتدافال ( اهريغب طامترالا ىضتقتال ) هنلا دنسملاو دنسملا ىلع لمتشملا داتسالا ظ
 ىهالةظفلو قوذحم طرشل ءازج 4« دبالفإل هلؤق ىفءافلا نا ىلا ريشي ةمات ةدئاف ١
 ةعقاولا لما ىف ) ”ابستا د ا سس ا



 ةساشففلا ْ

 0 ” ضخ 1 عشت ا ردكم نا تحن ةركلا نا

 كيلع مالس هلوق ريسفتىفه نك داما ىلا راس امإرو هلالئدغ آلا مهنم نيقفحلا

 ام هجوب صصختت نا بحب ةركتلا ناب مكحلا نا ىنعملاو لوالا وه دوصقملاو
 ىا ( مهيب او 2( روهسلا وهل الع عش وح هف رعملا نم برق

 راخالا هح و ىلا فاضمو 0 ( رادم مهنم نيققحلا صعب لاق ؤ) ةاحنلا نيب

 .( ةدئافلا ىلع نم ) هلصاو ة ةركلأ نع راخآلا حصتنا بنس ىنعي( ةركتلا نع

 ًادتبم اهلعج حصي ةدئاف ةركتلا نع رابخالاىف ناكنا ىنعي هربخ رورجلاو راخلا

 0 ىو ني اسلام اني قانال لق تر بلكت الا

 ظ مكحلا نم ديفملا نيب نزييغلاب هنوق ا ءىدتملا نا او 1 مهلا ضعنلا كلذ

 00 ا ناو ف ركنا لع
 ىتال ىذلا :ىدتملا ىلع ىنم ةاحنلا هركذام نا لصاخلاو ةر كلا ىلع مكحلاىفام
 00000 0 كارحلا كلذ هرك ذامو اهريغو ةدئافلا نيب زينعلاب هتوق

 فاطع ( هورد " ذام ىلعال ) لما يحلو لكلو ادد زيبعلاب هتوق ىنت ىذلا
 ىتلا) هو دام ىلع هلوق ىف اىل ناس ( تاصصختلا نم ) راخلا ةداعاب ربا ىلع

 ةفيعضلا ىا ( ةككرلا تافلكتلا هذه ىلا اهت اهيجوتىف ) لوعفملل ىبم ( جاتحم '
 00111 دلوقت اذه لطف ككر وهف فعلا 1 هكر سيكل كلوب كار نوم.

 ىلعف ) فيعضلا ةغللاىف هاولا نال ريئضتلا ىرجت ىرحم هناف اهل ةفشاك ةفد

 ريغ نم ًادتم ( كوك لا نأ زوج ) نيققحلا ضعب لاقام ىلع ىا (اذه . ا
 هلعاف عم لعفلاو لءعشا نزو ىلع طقس ىا (021) يهاب وهأو صيصخ

 طقس لك وك ىاةِفرظلا ىلع بوصنم ( ةعاسلا) ًادتمملا ربخ عفرلا لحبىف
 ا ( ةدئافلا لوصلل) كلذ ريغو ةليلا فسخما رفو تفسكت ا سمشو ةعاسلا هذهىف ٌْ
 ادم لعج اذا ضع نود ضعب ىلع ايفخ وا ارذان ناكامل نك ركنا ضاخفا نال ْ

 لاق نأ زوجيالو ) ةدئافلا لص ضاضقتالاب هيلع مكح و صِبِصحت ريغ نم
 صيصخت الب ًادتبم لجر لعج ىف ةدئافقلا لوصح مدعل ىا (همدعل مئاَق لجر .

 ضعب هلاقام ىا (لوقلا اذهو ) عوقولا ريثك لجرلا مايق ناكل هل ارح مئاقو 0

 ار اوو ةدئاتفلا لوصح وهو ههحنو زوهظل 6تاوضلا ىلا نزقا) نيققحملا
 قلعتم ف رظلانأ ربدقت ىلع## ةرضان ذئموب هوجو ىلاعتهلوقك هيلعلامعتسالا

 صيصختلا ليبق نم نوكف هوجولل ةفص نوكي نأ ريد ىلعامأو ةرضان هلوش |
 ىصحال و ”دعيالامت كلذريغ ىلا الع موو ال موو. دب نم نم لهو ةفصلاب

 غرف امو «نطفلا ىلع ههجو ىنخعال فلكت ةروألا ٠ تاه دتتلا ىلا اهعاسواو 0

 ىف رغما ريخلا ناك او ) لاق ةلجريخلا نوكيا ناب 0 دريل ربا نابت ن 7
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 هه ا

 هيف افو رظم نوكي امل اطبحم ناكامل فرظلا نال فرظلا ربخلا ميدةتب صيصختلا

 ( رادلاىف ) ( كلوق لثم ) ( و ١ صيصختلا هميدقت دافا هلالخم اضيا نوكيو
 فرظلالعافال:ةركت ًادتم ( لجر الو نيرصنلادنعمدةمربخ رورجملاو راخلا

 ةتسلا ءايشال ادحا ىلع داتعالا ىهاظلا مسالاىف ىفرظلا لمح ىف مهطارتشال

 نوكي نا لع فرظلا خلا «ىنن, (٠ بكل رق همسختلال ىلا
 لوس نا ىلوالانا قالو لاق نم لوقل هجو الو ىح راخلا دهعلل هيف ماللا

 | هقلطم ميدقت نال ربخلا قلطمال همالك انه ىلا فرظلا ربخلا ميدقتب هصصختل

 لومشلاو ةطاحالا نم ىفرظلاىفال لجر متاق لاه نا حصا الذا صيصختلا ديفال
 رعلا عماسللا لصح ىا ( لع رادلا ف لبق اذا هنال ) هريغ فالخم كلذ ريغو
 | فوصوم ) رادلا ىف هلوق دعب ىان( هدعب ركذي ) ىذلا ( امنا ) ىبطقلا
 | فصوت نا حصي تاذ هدعب رك ذيس ئذلا نا ملعب ىنعي ( رادلاىف هرارقتسا ةحصب
 أ اهيف نئاك رادلا ىف هرارقتسا ةحصإ فوصوم لجر لق هنأكف اهيف ةنونيكب |

 | صيصختتا ل يبقنم ناكناو ( ةفصلابصيصختلاةوقىف ) لوقلا اذه ىا ( وهف )
 | صيصختلا سداسلا ( و ١ رخآ امسق ناكر ابتعالا اذهب و فرظلا ربخلا مدقتب

 | < مالسإ) (كلوق لثم) هنم مالكلا اذه ردص نم ىلا ةبسنلاب ىنعي ملكتملا ىلا ةيسنلاب |
 | ًادتملا ربخ هنا ىلع عفرلا لحبفف رورجملاو ناملا ( كيلع إل ةصصخم ةركن أدتبم |

 | ىلا سايقلاب ىنعي ( ملكتتملا ىلا ةبسنلاب ) مالس كلوق صصختل ىا ( هصصختل) |
 أ ( امالس تملس هلصا ذا ) هلوق ىنعملا اذه ىلع لدي هنم مالكلا اذه ردص نم

 | فذ ) لعافلا وهو هب موق. نم ىلا جاتحيف هسفنب موال ضرع مالسلازال
 أ ةيلاح ةنيرقل ازاوج ةيلعفلا ةلا تفقذح ىتنعي هلعاف عم هل بصاللا ( لعفلا

 هبا نعا ربع ىنعي ( عفرلا ىلا ) بصنلا نم ( لدعو ) راصتخالا دصقل اهريعوا

 ةركن ناكناو ًادتم اعوفرم اهلعجو هلةبصانلا ةيلعفلا ةلمجا فذح دعب
 | ىتعي ( زارمتسالاو ماودلا دصقل ) مالكلا اذه لئاق ىلا ساقلاب هصصختل

 اهن وكل ةيمسالا ةلمخا نال رارمتسالاو ماودلا ليدس ىلع مالسلا نوكي نا دصقل

 | ىلع لدي الاغةرمتسو مود ام تاذلاو تادلا ىلع لدبي مسالاو نيمسا نم هفل وم

 لعفلاو مساو لعف نم ةكرم اهنال ةيلعقلا هللا فالح رارمتسالاو ماودلا
 ددحتلاو ثودحلا ىلع لدن ىهف مود, فكف الباق انامز هلءاشال ضرع

 ىلا ريشي ( ىلبقنم مالس ىا ) هيلا ةفاضالاب ( ىالس ) ملكتملا ىا( لاق هن اكف ) |
 هللاريغ ىلا فاضي الف هللا دو ةقحلا ىف مالمسلا نال ةيزاجم ةفاضالانا |

 صاضظلاىف ناكناو ةفاضالاب صصختلاةوقىفاضيا اذهف زاحلا قي رطب الا ىلاعت
 مكحلا نا ىلا ةراشا اما ( اذه كيلع ) ملكتملا ىلا ةبسنلاب صيصختلا لبق نم |



 نع ولختأل بلكلا نال لوالا مسقلا نم نوكي هب ماشتتي ملاذا هنال هب فصو |

 |ةرشو اريح نامسق ىلا امسقن» حابلاا نارك ىلع ىا ( لوالا ىلعف ) 1 ظ

 ارصق نوكيف (ريخلا ىلا ةسسنلاب ) ”رشلاىلع رارهالا رصقىا ( رصقلا حصي) |

 0000 0| ] هر رشم رارغألا ةفص ن3( نائاذ رهان رخال رش )|
 رصقلا حي ىتح اريخ نوكي نا لمتحال ذئنيح هنال ( رصقلا حصيال ىناشلا |

 فنصولا كلذ ىلا ةسنلاب (رصقلا حصي ىتح فصو ) هيف ( ردقيف ) هيلأ ةبسنلاب |
 مظعتلا ني ودتلا لعجم دقو ( باناذ رها ريقح ال مظع رش ىنعملا نوكحف )

 بسنا لوالا نكلوءاظعلسر ىا#«لسر يذكدقف كوب ذك,ن او بىلاعت هلوق لم ظ
 صيصختلا نوكي امتا لاثملاف لفغتالف ىناعملالعب ىناثلاو وحنلا لع ىا علا اذه لاح 0

 داتعمريغ حان ىف لمعتسا اذا اماو داتعم حان ىف لمعتسا اذا لعافلا هب صصخت امب |

 رها ترش مهلوق ىا (اذه و ) تفرعام ىلع ةفصلاب صيصختلا لاثملاف هب ماشت |

 هكردا ) ناكهجو ”ىاب ( ىوق لجرل ) لوعفملل ىنم ( برضي لم ) باناذ .
 هزجعي الو هارضي ال ىوقلجر هنا عم اهعفد نع زحت ىنعي ( هثداح ىف زحعلا ا

 اماو بئكرتلا لصا رابتعاب هيلا جاتحس امنا أدتبم نوكينال لوقلا اذه حيحصتف <ىش
 سماخلاو صيصختتلا ىلا جابتحا ريغ نم ديفم بيك رتلاف ىليثقلا هانعمرابتعاب |

- 

 لحفلا كاذ دعب ىا (هدح رك ذب امنا ) ماق .كلوق نمىا (هنم) هللا دنسيام رك ذ

 تاذلا ىلع لاد سما ىنعي ( مايقلاب هيلع مكحي نا حصي ىما) ماق كلوق دعب وا
 | ىا ( وهف لجر )هدعب ترث ذ اذاىنعي (تلق اذاف)هللا ماسلا دنس نا حصن ثدحب

 نا ملعاو مايقلاب هيلع مكحلا ةحصب فوصوم لجر ةوق ىف) هدعب لجر كلوق
 نود يلكلا توص رب رهلاو هضرخو هارغا اذا ةرهب سها نم ( بلكلل نهملا

 ١ ”رها ىذلا نا ىنعملاو رسكلاب ! "سه ”رهي "سه لاَغب دربلا ىلع هربص ةلق نم هحابن
 | ةنراقم 'ريغ نم ىنعي بلك هنا ثيح نم هتلبجو هتقلخ ىف (داتعملا حابتلاب ) بلكلا
 | حابنلاب بلكلل رارغالا ( ناكاذا اريخ ) حابنلا كلذ ( نوكي دق ) هيلا ؟ىث
 ١ طاشنلل ره دئدح هنال هحاص قيدص ىا (الثم بدح ءىجي ) تقو داتعملا

 | تقو(ناكاذا كاش ) اضيا حابنلا كلذ ( نوكي دقو )ىنجا ريغ هارب هنال
 ا01000 رق لآ و ها رطضال اسنجا ءار اثيح ةحاضل .(ودغ ءرج)
 أ !ةرش نوكي امو هقادض ءىجم دنع اريخ نوكي ام نيمسق ىلا امسقنم داتعملا حابنلا

 | مامضناب الا نوكيآل حابن ةفد (داتعمريغ حابنب ) هلرهملا ام(و) هودع *ىجي دنع
 | امتاو حابنلل ةفد دعب ةفص لوعفملل ىبم (هب ماشي ) هل هتنراقمو هبلا ىث

 زا اال ارش نوكي ) دانك ريغ وا اداتعم ناك ءاؤس اين

 دل نات ) فوطولا لغ ةفضلازصق ليق نم اضا نوكي و انفاضا

 ل ب ا سل ل ل لل 22 سل رس يب ب7 ب ل ري ل اسس

 6 صيصختلا )
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 | كلت (تدافاف) ليبقلا اذه نم نكت مل هل ةلومعم ةركتلا كلت نكتملول ثيم ىننلا
 | قيم ثيح اهدارفا نم درف لكل تلمش ىنعي (اهاومشو دارفالا مو<) ةركلا
 | ال والاق اتاو ريسفت .تفطع ( تصص#و تنيعتق ) مومعلا تحن لخاد, مل درف ظ

 ١ اهلك نامزالا قرغتسي 5 ىنلا نال نيعتلا ةلزن نعلصختلان ا ىلا ةراشا تنصنف

 | كلذ نوكيف ايفنم نكي مل درف قبس مل ثيح اهلك ةيقنملا ةركللا دارفا: قرغتسي
 ١ ددعتال هناف) حراشلا لاق اذلو ادحاو اسما هنوكل ادتبم عقيف ادحاو اسما ىننملا |
 | ثيح نم ماعلا نال (دحاو ىما) دارفالا عي ىا (وه لب دارفالا عيمجىف ْ

 ١ عيمج ام وا كنم ريخ دارفالا نم درفام ىنعملاف الثم ناسن الك هيف ددعتال ماعدنا |

 ْ نطاخملا حدد هنم دوصقملاو مهعمض- نم و درف لكن مريخ تن الب كنمريخ دارفالا ا

 | يح ىفثمقو اذا :كلا ن6 ىا مدقي 0 (اذك وز لابكلا تافضب افوص وم هاو
 | (تايثالاف تعقو) أدتبم ( ةركك لك) كلذك أ دتبم عقتف دارفالا عيمجج مت ىننلا

 | هلوق وحن ةرك لكل ةفعةلملا هذه( مومعلا اهبدصق) تدثممالكىتعقو ىنعي |
 اولا ريدقن ىلع# ةرضان ذئمون هوجو وحن و  توملا هن اذ سفن لك قي ىلاعت

 رمح نينم ٌوملاريما لوق اده (ةدارج نمري> ةرعاوجم ) ةرضان هلوشب ذئموب هلوق |
 هنم دوصقملاو هما رحا لح مرحب اهلتق اذا ةدارحلا ةيدف نيعب هنع ىلاعت هللاىضر

 ١ رادقم دارللإو ءاهريغ وأ ة رم ناكل | 7 ءانق اه قدصتس ةدارجلا لتش ىنالا نا

 هلوقو 5 قرح فاظبولو اوقدصتوإ# مالسلا هيلع هلوقوحن ىلع اهريغنمو ةرمت
 ١ لعافلا ىف ليلقأ د تملا ىف ريثك تانمالاىف ة ركتلا عوقو هيتاشبول ومل واو مالسلاهيلع

 اذك اهوحن ولعافلاو ًادتبملا ىوتسيف ىننلازيح اماو## تمدقام سفن تملعإب وحن
 لدبي عم لعا هنا لع ا رخؤم ١ دالا ف ناكانذلا ًادتبملا عنارلاو ىثحما هلاق

 | مهلوق لثم) 6 و ال صيصختلل أدبم لعجو مدق مث لكلا لدب اظفل نكتسملانم
 هنا ىلع ارخؤم لصالا ىف ناك هنال برخلانم هدعقاه "هاو «تاناذ سها رشإل
 اج ) مسالا كلذ ىا (هصصختل ) أدتبم لعجو مدق مث اظفل لدبو ىنعم لعاف
 اذه ( لمعتسي ذا ) لعافلاب مسالا كلذ هبشل ىا (هب ههبشل لعافلا هب صصخت

 العاقهيف رش ن وكي عضومىف لمعتسي ىنعي (رشالا باناذ ها ام عضومىف) لوقلا
 نانا ىف اولاق 6 ريحاتلاو مدقتلا ىلع لوم مالكاذه نال لعفلا هيلع اروصقم
 ىذلا ىنعملا ىا (امو) صصختلل مدق العاف لصالا ىف ناكهنال وا تفرع

 ىنملا كلذ ىا (وه) لعافلا رك ذي نا لبق ىا ( هرك ذ لبق لعافلا هب صصخت )
 ىلا دتسملا لعفلاب ىا ( هلا دتسا اع ةيلعاموكح ) لعافلا ئا ( هنوك ةح)
 ءاوس لعافىلا هدانسا درت العف ترك ذاذا ىنعي الثم (ماق تلق اذا كناف) لعافلا
 لبق عماسلل ىبطقلا معلا لصح ىا لوعفملل ىنبم ( لع) ايدعتم وا امزال ناك
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 ا ا كلوش ىا ( مالكلا اذهب ) ملكتؤ ظفلتت ىذلا

 ةلصتملا ما عم ةيماهفتسالا ةزمهلا نال ( 1001 قا) ةأرلاو لحرلا نم (اعدجا
 مدعل نيبعتلا ىلع ردشإال هبا الا امنهنع نالوسملا ذحا ملكتملا ملعب | انف لمحتسي اغا

 نذؤف هنع لؤسملا كلذ بطاخلا نييعت ىا ( هنييعت نفت نضاخلا ناسف لاب ةمرخ 0

 ل رة ص صحا ادم ( ىا ) مؤاكلا اذهن ملكملا ( لاق هن اكف ) هدارا ام ملكتملا

 ( مولعملا )اهل ةفص نوكت ةركن اهلنقام ناكاذا ةينابلا نم نال ( نيمالا نم ) ١
 لعافلا ىئان هلاب عوف رم ( نوك ) اهحاشو لئاج دنه كلوق لثم ىبس فصو

 ( رادلاف ) ننس الاىلا عجار ريمضلاو هيلا فاضم ( اهدحا ) مولعملا هلوقل |

 ظ 00001 0 لق نم لالا انه نبق -رخ ( اهف ياك) ن وكلاب قلعتم ١
 ىنا ( امهنم دحاو لكف ) ارهاظ معلب صيصختلا نسق نع ناك ناو لاك أت

 ةفصلا ىا ( ةفصلا هذهب ل ا ل اههبا ضب ةأرملاو لجرلا نم ىا

 وهو ىوغللا اهانم انهه ةفصلانم دارملاو اهدحا م هنا نم ملكتملاب ةماقلا

 ملكتملاب ةمئاقلا ةفصلا تلق اذلو ىوحتللا تعنلا ال ريغل ريغلاب ماق ىنعم ىلع ةلالدلا

 ( هريخ رادلاىفو ادم ) مدقملا كلذ ( لفك ) رادلا ف امدحانوكب هماعههو ظ

 .روكذملا لاسملا ىفف دحاو لماع يلومعم ىلع نيئيش فطع ليقنم اضيا اذهو |

 اال ف ا رهان لقو ةارملا مدقاؤل ىتح هريخأ رادلا و ادتم لعل مدقم لجرأ ظ

 لعج رهاظلا لاق نم لوقل ىنعمالف قرف ريغنم كلذك ىمالا ناكل لجر لد |
 هريخرادلا فو هلوق هنع حصخ م لجر هدارم هنكل امهنم دحاو ل 6ىلإتع راع

 ةقيقح هنوك أدتبم هنوكب ديرتو رهاظلا ىعارت نا كلو اضيا لاق ن .لوقلالو
 الجر ظفلتلا نم مدقام دا رملا لب امكح ادت ًادتيملا ىلع فوطعملا ناف امكحوا |

 00000 انارعاتبا سس لمفساو لمأ 50

 انيعترادلا ىف هتوش (طاجلا زب: هطبصختل ( | ر>- ىف ةأرساو لجر لاذ نأ |

 ريخ دحأ له لثم ماهفتسالاو ىننلازيحىف ةركللا عقتنا ثلاثلاو لاهتحا ريغنم |
 (هبف )دحا هلوق ىنعي ( ةركنلا نافذ )( كنم ريخ دحا ام )( كلؤق لثم )2( و كنم

 ( ىننلا زيح ىف تعقو ) ةروصلا هذه ىف ىااهيف خدنلا ضعب ىفو كلوق ىف ىا
 قايس ىا زيح ةيحان لكو اهتفا ىم نم رادلا ىلا مضناام ريا نزوب زيملا

 ؟ ىلا
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 ريثكيلا هملابولطللا ) نأ لاما( و) اعطو [ انعم ىمم ةفرسملل نال ) وتلا ىف
 ىا ( مالكلا ىف ) هجولا نسح ديز. 'تررم كلوق لثم هيلا فاضم ( عوقولا
 نال ( ةينع لا رومالا) نم نيعم ىما لك( ىلع) طقتف ( مكحلا وهام ا ) برعلا مالك
 مزل اذهلو هيلع مكحلا حصي ال امواعم نكي ملاذا وهو هيلع اموكحم ىضتقي مكحلا

 مكحلا نوكيف انيعم امولعم هيلع موكحلا نوكيل ايرثكا اموزل ةفرعم أدتبملا نوكينا
 نا نفعا( رك )نورك ىا ( عشبال ) ادتبملاا الاىا ( هنكلو ) نيعم ىلع
 ةضصخم تناكءاونس ا ( قالطالا لع ١ ةصصخم ةركأ وا'ةف رعم نوك ادتملا

 ةركتوا ةقرعم ادتملا نوك نا بح شنأ ل اوقفتا ةابنلا روهح نال ةصدخ وغوا
 الو هتف رعم دعب الا نوكيال ءىثثلا ىلع مكحلاو هيلع موكح هنالام هجوب ةصصخم
 فرط انه اذا (ةركنلا كلت ) « تصصخت اذا )) ةركت ًادتبملا عب (لب ) اهلمق حصي
 اذا ليللا و9 ىلاعت هلوقك ًاهدعب ةياعفلا ةلَمحا ىلا فاضم تقولا ىنعم ىف ضح

 ا نوكيدقو ىنعملافهرارمحا قو كتارا سلا رعا اذا كتبت | كلوقو#«رسي

 لع لمعت ةيمسالاام نا معا ام هجوب )) ةركتلا كلت صبصخت تقو ةازكل ادتملا

 ' * لاقعلالكك ةجرف هل مالا نم سوفنلا ءركتامر # هلوقك ةلمح وا كلب حم
 | هبرضا وحن ةفصو تاعفامو كدنع امون ةيماهفتساو عندا عنصتام وحن ةيطرشو

 | امعنق تاقدصلا اودبتنا يىلاعتهلوةوحن افرعمو اركنم ءىش ىنعم ةماتوام ابرض
 | ناس ( صيصختلا هوجو نم ) حراشلا لاق اذلو اهلق امل ةفد انهه امو © ىه

 صيصختتاب نكت مل ناو ةركتلا ناف ( اهكارتشا له صيصختلاب ذا ) ةفصام نوكل

  هيفكي أدتمملا نال ادتبم عت نا حصيف( ةفرعملانم برقت الهنا الا ةضحم ةفرعم
 | اهدحا ةتس فنصملا هركذام ىلع صيصصختلا هوجو ىا هو فيرعتلا ةحار
 ١ ءاكرشلا ليلقت نع ةرابع ةاحئلا دنع كلا ىف ةفصلا نال ةفضلا نصصخع نا

 وا املع ناكءاوس لاحرلا دارفا نم درف لك مي وهف لجر الثم تلق اذا كنال
 | لهاجلاج ور ملاعلا دارفا نم درفب هتصخو هتللق دّقف ملاع لجر تلق اذاو الهاح

 | ىلع لخدت ءادتسالل ماللا 6 دسعلو )) ( ىلاعت هلوق )6 لثم إل مومعلا ركذ نم
 ١ داقنا ءاوس داقتالاو ةدابعلا هناش نمام ةغللا ف دمعلاو اهديك اتل ةيمسالا ةلمخعا

 ١ ءاكرشلاتلقو هل دايقنالا نم جرخ « نمؤم )ب هلوش فصو املف الوا لعفلاب

 ناف ) هربخ 6 كرسشم نم ريخ )ل هلوقو ًادتبم هعوقو حصف ةفرعملا نم برقف
 ثيحو ) نمؤي ملنمو نم | نم ىا ( رفاكلاو نمؤملل لوانتم ) انلق امل ( دمعلا

 | باب نم اذه ( هربخ ريخو ) اظفل اعوف م هنوكلاح ( أدتبم لع ) ةفرعملا نم
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 | (اهلا وحلا نم لاح يحاو) ديز قالطنالاب فوسوملا صخشلا ليو أت ىف هناف دنز
 دا هدف اعط (انهلاوحا لغ ةمدقم تاذلاو )ان ] سمامل الي وات وا اقيقح
 نمو ) هلوق اظفل ميدقتلا ًادتمملا ىف لصالا ناكاذلو عضولاعطلا اطل انضر

 صيصختلل امهيلع مدق هنا الا عانتمالاو زاوحلا ىنعا نينثالا نيلعفلاب قلعتم ( هم
 ميدقتلا انشا لضالا نوكي ناب صتخم ىناثلا عانتماو لوالا لولا زاوج نال

 ميملاو ةثلثملا ءاثلا حتشهمث هلوقو ميدقتلا هيف لصالا نوك ةدئافل هنايبو ريغال
 ةراشألل لمعتشي دقو ناكملل ةراشالا ءاممإا نم مسا تكسلا ءاه اهدعبو ةددشملا

 (اظفل ) ربخلا ىلع (ميدقتلا انتل" ىف لضا | نإ 0 نسف (عا) ا راع علا ىلا"

 ترعلا نال برعلا لوق ىا ( مهلوق ) (زاحإ) مدقم ريدقتلا ىت هنال اريدعت ال |

 ىفإ) ةاحنلاوا هيلا عملا ريمض عاحرا زاغ موقلاك ىخملا عاوتج لنالا دزرقم مسا ١
 (ادئاع) هرادىف رورحلا (ريمضلا نوك عم) ًادتملا ىلع ربحا ميدقتب (ديز هراد' |

 نيبقلا ىلع بصن ( ةينار همدقتل اظفا ) ديزل ةفص ( رخآتملا ديز ىلا )اعجارو .
 « مهلوق ) زاح ىلع فطع 6 عتتماو ) أدتبملا ميدقت ىا ( مدقتلا ةلاصال)

 (رادلاىلا) اهبجاص هلوق ىف رورحلا ( ريمضلا دوعب )اديقم ( رادلا ىفاهحاص ) |

 ةب راخلا هذه لوقت مك ةيلاخلا ةنس و لا ظ

 أ ريما دا عراشلا لوق ىنو با اذه 0 هَ 00 اهحاص |

 0 در راما ركل 1 سر 8 ًادتملا لصاو |

 دنع لعافلا 0007 يلا دج لسلاةقتلا 1 ربا نال يحلا نيح ىف لقاماو

 ادرار تفعل ( ري لا ولسا ىذا: ءحسإك ةيفوكلا
 ال ع رام ربا ةين منال ( ةبترو ) ىهاظ وهو (اظفل ر ملاكا دال يلا

 (زئاح ريغ) ةبترو اظفا رخأتملا رادلا ىلا ريم | وع خا ( وهو. قبس ك اذتملا

 ناكاذا هنا ىتأيسامل ًادتملا ىلع ربخلا م دق اهخاص رادلا ىف لاش نا بح لب

 نكمي ملا هنال ربخلا عومج دقت نحب 2 ريمض ًادتبملا بناح ىف ١

 ىلع هلوق ىف م عونمملا رامضالا مزاي الثل هعومجم ميدقت بجو ءزألا كلذ مده

 لياقتلل ةدئفملا دق ةملكب هدروا « هكا روكي دقو ل اديز هلت ةرقل ظ
 اذا ءىثلا نال فيرعتلا ادتملاىف لصالا نا ىلا انادبا ع راضملا ىلع تلخد اذا |

 ماق لثم لعافلا ريكتت ةيلعفلا ةلمخلا ىف ءاحامتاو هيلع مكح نا حصيال امولعم نكي م
 فيررعتلاًادنملا ىف لصالا نوكلو هيلع مكحلا مب -دقتن لعافلا صيضختل لجر |
 ( ةفرعم نوكي نا) ًأدتملا ىف ىا (هبف لالا و ) لاحلاب اديقم حزاثتتلا لاق .
 اذك ىتأت مل ناو كينآ كلوقك لاحلل نوكت مالكلا ٠١ اذه لثم ىف واولا نال | ظ
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 0 ا

 1 ءادسالا مهضعل انو ةم يا نعول ف ل هلوق

 بلغالا ىف هيلع مده هنال دنسملا نم ىوقا هنالو هيلا دنسم هلال ( اديملا ف

 مظعا انكرو هلاادت ل ركل( اهل را مساهل ةنالو هش لمع كلدلو

 نكلو اولاق اذكه ىطق] ةذنلا هنوكل ني ١ لماجو ايوشم هلماع ن وكت لن رجتلا
 هناثنم سيل دماح مسا بلغالا معالاىف ًأدتملانال حيحصب سيل لوقلا اذه

 صخخشلاانلوش لَو ومن[ ما متاقأ كلوقنا الثمل َوؤمهنالالا سيلءادتس الاهلماعلب
 لوالا مسقلا نم ليوأتلا بسحب مسقلا اذه نوكف نادنزلا وه ماقلاب فوصوملا |

 نا زجشن شيتلا نستلا( نفرح لارا عفرلا لمعي الف ادماح امسا ًادّتملا نوكف

 نيا وءادتملاو م دحناو لكأو تفعضلا ٠1 نضعنلا ديت ريمعتلا نا م فيعض اولاقام

 هنوكل لاو دنس مل ا ف لكلا للا نا راق ب (ارخ اق لل

 الماعلومعملاو هيف لمعامل الومعم لماعلا نوكي نا اذه نم مزاب هنال ءالقعلا

 ىلعىا ( ادهىلعو ) نيلفاغلا نم نكي ف لمان زااحريغ اذو هيف لمع ىذلل

 ىا نا رك دعا كيال ) هاو قلما «نورخا 0

 انهه ىحالطصالا هانعم اماو ء ىف هيلع ىتبام ةغللا ىف لصالا ىنعم نا قسس دق

 | ةيلعفلا ةلمجا ىف مكحلا ميدقت اماو هيلع موكحم هنال (اظفل ربخلا ىلع) (مدقتلا)
 | كلذ مدقف لومعملا ةبنرم لبق لماعلا ةيترصو هيلع موكحلا ف الماع هن وكلف
 ىنعن :( تاذ ًادتملا نال )اظفل ارخوم ناكناو اريده مدق هنال الطفل لاق اماو

 قلطتلا لتتم ١ راما قلطملا كير مئاق ديز لثم اقيقحت تاذلا ىلع لاد

 ١ ىعا ءانتالاوه ادتملا لمان ( ريخأ ىف 16 ) الإغ ايدقمو ةيمشالا لق

 نال ئاثلامسقلا ف ذاماو انلقاملف لوالا مسقلاىفاما هنم عقرلا لمع حصي الف لمعلا ١

 ظ هنف هل نعال قضاة نكل مالا. دجب وبلا ى البام نكن ًادتلا |

 ؛ قافتاب لطاب وهو احرصم ارودالا سبل اذهو ادتبملا ىف لماع ابسن انما:

 ' هلاقام 0 نورخ اهل ع درعام ا

 ١ دنعاماو هدنع ىوزعم ًادتمملا لماع نال طقف اظفل نوكي ريخلا لْئماعف ضعبلا“

 ا ربخلاو ًادتملا فيرعت نم غرف املو * الاسيل ىونعم امهلماعف:نيبرصبلا

 | ( ادتملا لصاو ) لاف امهلاوحا 0 ناب و امهيف لصالا وج اه نام ىف

 ' نم ( عنام عنمي مل اذاهيلع)امدق»( ًادتملا وكيناىتشامىا ) هلوَش حراشلاولاق اه
 | ادتملا نك اذا الشم عناملا كلذ ىضتقممي لمعيف هنم عنم اذا اماو لصالا كلذ

  قيقحت ةدايز ل“ جيس ام ىلع ةركت ًادتبملا نوك عنامل ربخلا ميدقت بج كا

/ 

! 



 مه 71١1

 ا ءاذ ديزب كلوق دك تل هود ل1 ١ از ىصللاو قاشلالا كالا تح |
 كلوق ىف م متو ةياغلاب ىهتن, اينما كاذكح ىهتناو دبزب قصتلا ءادلا ناف

 ةيساكا هديل نبارلا دنع. ىمس لك الا نق اهسأر مح يا
 لق م اذه (ًأدتملاىلا اعجاررورحما ريمضلاو ) ءاهتنالا ىنعملانهه ءانلا ريعتسا

 0 ١ لعافلا ماقم مئاقلا نآريخالا هبجوتلا اذه ىلعف ازاسم دع نقوو ركدملا كفلحلا

 اد || هيجوتلا ىلع اماو كوضوملا ىلا عجار ريمض دنسملا ىف

 لعجبو درجللاىلادنسملادارب نا برقالاىثحلا لاق حر الا - عدلا لوألا
 سإراالملا دسملا درحلا ىا ةسيالملل ءابلا لعجىل والا او درحلا ىلا اعجار ريمضلا

 04 ا ااولا# لعفلا ذاد رحاب
 ١ جرخ) هلو قلعتمىلا ىنعم ءابلا لعج ريدقتو رورحماو راخلا فذح ريدقت ىا

 ْ دانسالا دئنح دانسالاب تارا نال (ًادتيملانمىناثلا مسقلا) هب 0 ىا(هب

 رباغملا هلوقىلا جأتحن ىتح هريغىلا دانسالا كلذ نوكينا لمتحمال ثيحح ًادتملا ىلا
 | ةفصلل رياغملا هلوق نوكي ) اذه ىلع ( و):هزيغل لامحالا نع اذارتحا 1 ةفصلا

 هلاحرصت اذه نوكف نيعت هنا نيهبجوتلانم انمض لعام اذنك ان ءاروك دما

 واولاو ةمضلا ىنعي مق رلا ف لعافلإب تاقللا نط اناكامنأو ربخلاو ًادتبملا ني املو

 نم نأ دارا لماعلا ىف لعافلاب اقحلم امنهنم دحاو لك نكي م ذئنحو فاالاو

 'ريغال ( ءادتالا وه ريخلاو ًادتملاف لماعلا نا لعاو ) ِهلَوَش 3 امهنف لماعلا

 ( مسالا ) وهو لوعبملا ىلا فاضم ردصم ( دير جن ىا) روصملا بهدملا دنع

 لماوعلان ع ) دن رجتلا ىنعم قبسدقو مسالا كدب رح هريدقت فوذحم لعافلاو

 ىنبم لعف ( دنسيل ) هلوق ىف ماللاو هانعمىف رثاؤإ ىلفل لماع نع ىا ( ةيظفللا
 ناف ًادتبملا نم ىناثلا مسقلا ىف اك ( *ى ىلا ) مسالا ىا دي رجتلاب قاعتم 00
 ىلا ادنسم ضحلا مايقلا نؤكمل ةظفللا لماوعلا نعد رج ناد زلا مثاقا كلوق
 هيلا د الل ايظيفل هلماع ناك اذا اضيإ هيلا دنسم متاقلا نا درب الف ديز

 مكهشان ( ءش) مسالا ىلا ىا ( هيلا ) لوعفملل ىبم ( دني وا ١) ضحلا مايقلا
 لا لارا نع اسبح مآل رج مق دز رح تلا ٠ لوالا مسقلا

 طقف مايقلا نوكي ال ايظفل هلماع ناك اذاو ضحلا مايقلا مسالا كلذ ىلا دنسيل
 مايقلاال دكؤملا مايقلا وه هيف ديلان مئاقادب اذ نامئللوقنا الثم دب ز قا [دسبع:

 دع امهل عفار رياو ًادتملاف لماع ) ديرحتلا وه ( ءادسالا ىنعش) طقن |

 وهو دانسالا ىذتش دب رحتلا نال ءاوسلاىلع ربخلاو ادتملا هئاضتقال (نييرصنلا

 اذاف ةطساولاب هللا دنسملاو دنسملا ىضتم دي رحتلاف هللا دنسملاو دنسملا ىضتَس
 ظ | حجم الب حيجرتلا مزليالاو ءاوسلا ىلع امهيف الماع نوكي ءاوسلا ىلع اماضتقا |

 ( اذو )

 يبيدطجطجسع
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 | ءاوس مسالا عقوم عقاولا عراضملا ىلع ىنعي ( برضي ) ظفل ( ىلع قدصي الف )
 وابراض ديز ريدقت (ىف) هنال براض عقوم عقاو هناف برضي ديز لثم اربخ ناك

 عراضملا ىنعي برضي ىا (هنا) ديز براض ريدقتىف هناف (ديزبرضي) وحن نكي
 | ىلع قدصيال ىنعي ( ةروك ذملا ةفصلل رياغملا هب دنسملا درجلا ) مسالا عقوم عقأولا
 ١ امسا نكي مل اذاف ( مساب سيل ) لعفلا كلذ ىا ( هنال ) ربا فيرعت عراضملا كلذ

 | ىقدصي الف فيرعتلا هيلع قدصي مل اذاف مسالاب صتخلا فيرعتلا هيلع قدص ال

 ةفد دعب ةفص 4 هب دنسملا إف اهل اراغم هب ادنسم اهنع ادرحم ناكناو فرعملا
 | هب عقوبام ىا ) ةيبسلاوا ةلاب تنكىف امك ةناعتسالل اما ءابلاو ردقملا مسالل
 | لثم هردصم وه دنسملاىؤفلعافلا ماقم مكاقلا نا ىلا ريسفتلا اذهب راشا ( دانسالا

 | لوصوملا ىلا عجار ه,ىفر ورجل ا ريمضلاناو#ناوزنلاو ريعلا نيب ليحدقو * كلوق
 | ىثحلا لاقو + ىتايام ىلع لوصوم لوعفملاو لعافلا مساىف ماللاو فلالا نال

 | ىلا هلعاف مسي ىذلا لعفلا دانسا ليبق نم بيكرتلا ناب همالكر عشي نيدلا ماصع
 ١ دتسم دنسملا لب كلذكس دلو# ناوزتلاو ربعلا نيب ليح دقودةّم رط ىلع هردصم

 | سس ظفللازال هبس دنسا ىذلا مسالا ىا ةيبسلل ءابلاو رورشلاف راك لآ

 دانسألا:نوك نا مزايأل ةيبسلل ءابلا نوك نم لوقا همالكانه ىلا # ىنعملا دانسا |

 هلوَس ىا (هبزرتحاو ) لمات جراشلا هلاقام قيقحلا ىنعملا لب رورجلاو راخلا ىلا

 ظ ناو ادتملانم لوالا مسقلا ىا ( هنال ادتبملانم لوألا مسقلا نع.) هب دنسملا ظ

 دعب ةفص 6 رياغملا ) ربخلا فيرعتىف دنسمب سيلام لخدب الثل هنع هب زارتحالا |
 | ف ) ىا'ةفصلا ةفَص 6 دروك انملا ل10! قلعما ١ ةفصلا 9 انض] ةلالغص ١

 / نوكي ال ىذلا ىا لا ةعقاولا ةفصلاوا هلوقب ةروكذملاب قلعتم ( أدتملا فيرعت
 | ( هب زرتحاو ) رهاظل ةعفار ماهفتسالا فلاو ىللا فرح دعب ةعقاو ةفص

 | ناكناو هنال ( ًادتبملانم ىناثلا مسقلا نع) ةروكذملا ةفصلل رباغملا هلوش ىا
 ظ فرج ا ”ردصم ناكأمل نكل اضيا دانسالا# عقوو هظفللا لماوعلا نع اد رح اهسا

 | لعج دمتعي ول ىتح اريخ لعجي ملو داتعالل ادم لعج ماهفتسالا فلاو ىقنلا

 | زارتحا ةروك ذملا ةفصلل رياغملا لاف ربْخلا فيرعت نع هجارخا مزلف اربخ

 | روكذملا (هب دنسملا) هلوش (دارملا لوقتنا ) كل رّئاحوا ( كل ) زاج ( و ) هنع
  أدتبملا نا ةنيرق رورخلاو راجلا فذحب ( أدتبملاىلا هب دنسملا ) فيرعتلا ىف
 | فت رم لوقت كر خ آلا ركذ بجو اهدحا ركذ اذاف مالكلا ىف نانكر ريخلاو '
 | فوطعم ( لعجتوا) ةيلاقموا ةيلاح ةنيرقب ديزب كلوق فذحم ديزب تررم ىنعم ١

 نال ( ىلا ىنعع ) هب دنسملا ىف (ءاملا) لو نا كلو هلوقىف لو هلوق ىلع



 هيأ مزج خم

 | اهدعب ادرقم امسا هيف ةفصلا تّقاط ىذلا عضوملاف ىا ( انههف ) روك ذملا
 بسحم روصلا هذهو ةيرصبلا دنع ًادتبم ( روص ثالث ) مدقم ربخ انههف هلوق
 ةفاطم ( اهادحا ) روص عبرا انههف هيلقعلا ةمسقلا بسحن اماو دوج ولا

 نوديزلا نومئاقاو ( ناديزلا نامئاقا ) وحن اهريغل اعومم وا ىتنم اما ةفصلا

 نيلاثلاك اعومجوا ىثثم ةفصلا تّباط نيح ىا ( ذئنيح ) ابوجو ىعي (نيعّسو )
 اربخ )نومئاقوا ( نامئاقو ًادتم) نوديزلاوا (نادءزلا نوكي نا) نيروكذملا |

 اهلالعاف اهدعب عقاولا مسالاو ًادتم ةقصلا نوكت نأ نوحال هنال ( هلغامذقم

 ( اهتيناثو ) رهاظلا لسحب لعافلا ددعت دئتيح مزل, هنا قبس امل ريا دسم | داس
 ةفصلا نا ىنعي اءوموا ىتنم اهدعب عقاولا ممالاو:ادرفم ةفصلا نوكت نا

 ظ ىا(ذئنيح ) اضيا ابوجو ( نيعتيو ) نودءزلاوا ( ناديزلا ماقا ) وحن قباطت م
 | مسالا ( نوكي نا) اعومجوا ىتم روكذملا مسالاو اد رقم مةعشصلا نول نيج

 ' (ربخل !ماقمامئاق) هنوك لاح ( ةفصلل الجاف ) نودينلاوا ( ناديزلا ) ىنعي روكذملا |
 ةقاطملا مدغل هيلع امدقم اربخ ةفصلاو ادم مسالا نوك نأ دوجلال هلال"

 ًادتبملل هتقاطم بجي ثينأتلاو ريكذتلا هيفوتسي ملو اقتشم ناكاذا ربخلا نال
 ةمئاقاو ( ديز مئاَقا )وحن دارفالا ىف اهدعب .ىذلا مسالا ةفصلا قباطت ( اهتنلاثو )

 | ةيناثلا ةزوضلا ننكع ىهو ىرخا ةروص*اهنف نال روص عبرا انههف انلق امناو
 ١ ب اهنفي روك ذملا ممألاو اعومجوا .ىتنم ةفضلا نكت نأ قت: 011] 0000

 أ

 | انا ( تفرعا) اساس ناروك ذملا ( نارصالا هيف زوجي ) ذئنبح ( و) دنه |

 | مسالا كلذو آدتبم ةلضلا نوكت نا ني ال هنآل ةراخ ريغ ىو دير نوعاقاو .| | 5 4 ع ع
 | ادم ادرفم اهدعب روك ذملا مسالا نوكي ناالو قسامل ربخلا ”دسما داساهلالعاف
 | ادتملا نوك دنع عمجوا ربخلا ىإ نأ زوجال هنال هيلع امدقم اربخ ةفصلاو
 !/ غرفاملو *ةعبارلارك ذي و روصثالثانههفلاقو حراشلا اهرك ذي ملاذهلو ادرفم

 | وهام نيبو ةلثمآلاب امهمحواو هبمسف فنا رعت و نيمسق ىلا ادتبملا مسق نم
 ربا نال لضفلاريمضوه ( وه ريلاو ) كاقف ريا رك ذينأ داراناسلاب راتخلا

 قبس دق ( ةيضفالا لماوعلا نع درجملا مسالاوه ىا ) ( درحلا )ل ماللاب فرعم

  انرسفامتاو هريدقتر يسفتلابقلعتم( نال) هلوقىف ماللاو نك ذتفمالكلا اذهقيقحمم |
 ( مسالا تاعوف سمىف) ادثحمو انمالكىا ( مالكلا) نال لا مسالاوه ىاانلوش |

 ىمسالاربخللاش رعتنوكيامتا لب العفوا ناك امساربخ لا قلطمل في رعتلا نوكيالف |
 انهه ردقم مسالانا يلع ةلاد ةني رق نوكي أدتبملا في رعتىف مسالاركذ نالو |

 كلذك سمالا ناكاذا مسالا ىتالا نوكيال وهو دارفالا ربخلاىف لصالانالو

 الف )



 هم ١١
 سس هسا صوت تش هه

 كلذكن ومئاقاو ( ناديزلاولا عجار ريمضلعفار نامئاقا نال ) نوديزلا نومئاقوا
 | اهدحا لعافلا ددعت مزلب ذئنيح هنال ( هتينأل زحل ىهاظلا اذهل اعفار ناكولو ) 1

 ًادتم (لثمإ) زئاح ريغ وهو رهاظلا مسالا رخ آلاو ةفضلاف نكتسملا ريمضلا ا

 هنال(ادتبملا نم) نئاكلالاثملاب قلعتم ( لوالا مسقلل ) هربخ ( لاث») < متاق دز
 | هيلا ادنسم هنوك لاح ةظفللا لماوعلا نع درجملا مسالا هنا ديز ىلع قدصي

 ظ < نادزلا ) نيونتلاب « متقامو ))اضيا دودحما قدص ءوىش ىلع دخلا قدص اذاو |

 1 اضيانيونتلاب« ماقاو ) ( ىننلا فرح دعب ةعقاولا ةفصلل لاثم ) نودزلا ماقاموا

 ١ كلذك ناكولذا هرهاظ ىلع سيل تّقباط ريمض نا ىلع هنن ( ماهفتسالا فلاو ىفنلا
 | لاقو * اقلطم زوحمال هناو نارا رهاظل هعفار ةعقاولا ةفصلا زوجم نا مزلل

 | ىعادألو عوف رملاىا ادرفم ناك ناف رصخالا حضوالانا قحال و ن.دلاماصع

 روف دملان ال كنضللارك دف رهظالاحضوالا لب همالك اذه فنصملا هب ىتاام ىلا .
 ( امنا ) هيلا مجارلا ريمضلا ثينات بحف ثنؤم وهوا ةعقاولا ةفصلا اًهامس

 ماقملا هنن رشانهه مسالا وهو افوصوم ىئضتقت هفص ادرفم هلوق نال « ادرفم

 | ادرفمهلوش دارملازال ( اهدعب اروك ذم ) ارهاظ امسا عزانتلا باب ؤلاقام اذهو

 أ سب ارت لب اركان نكي ملاهلبق ناكول هنال اهدعب ارهاظ امسا نوكي نا

 وع متاقاو ديز مئاقام وحن ) اهدعب اعقاو ادرفم اما ةروكذملا ةفصلا تّفاط

 ْ عجري ريمضلا ( تّهاط اذا) هفص نع ىا (امع) ادرفم 0و ىا ( هيزريحاو

 ١ نامئاقامو ( نانزلا ناماقا وحن ىتثم ) ىتملا راستعاب ثدناتلاو لوصوملا ىلا

 / ىا ( اهناف ) نوديزلا نومئاقامو ( نوديزلا نوُمئاقا وحن اعوموا) نادزلا
 ١ سيلىا ( سل نبخ ) اعوموا ىتم تقاطنحئا ( دئح ) ةروك ذملا ةفضلا
 | امتاو افيفخن فذحم ىتتتسملاو ريخلا رابتعاب ربك ذتلاو اربخ (ال١) ةفصلا كلت
 | هانعم نال الانسل اديز تبنض كلوق لثم هنم ىثتسملا ىلع لاد مالك فذحن
 ظ ادحاو الا سل لعافلا ىنعي الا سل دحاو لعافلا كلوقو ادبز الا تب رضام

  (أدتم ةفصلا نوك ) طرشلا ءازج 6 نآ سعالا زاح ال ىوحتلا لصفملايف اذك
 | اهدحاهريدق فوذحم ادتسربخ وا لكلا نم ضعملا ل دب ناصالا هلوق نم لذ

 ١ لماع ىلومعم ىلع نيئيش فطع باب نم ( اهلعاف اهدعبامو ) ]لا ةفصلانوك
 ' نوكو)ةيفرظلا ىلع بوصنم (ربخلا دسم) لاح مولعملل ىنبم ( دس ) هلوق دحاو
 | نيب اس عالارابتعا عم لوالا نوك هلوق ىنعا هلبقام ىلع ىفوطعم ( أدتبم اهدعبام
 فاعلا باب نم اضيا اذه مسالا ىلع ىا ( هيلع امدقم اربخ ةفصلاو ) اضيا هيف

 ا



 رم ٠١

 اايقإلاو الفا وكل ليثقلا لست لع فاالا زك ذوا فوطعملا فدخ |
 نوك زاوج ىنعي ( اهب ءادبالا زاوج هي وبيسنع ) ىور (ونموامو لهك) |

 «ىث ىلع دامتعا ريغنم ىنعي( ىنن ) ال ( و ماهفتسا ريغ نم ) ًادتبم ةقتشملا ةفصلا
 ىزر شفخالاو حبق عم ) نئاكماهفتسا الو ىنن الب ًادتبم اهعوقو زاوج نك وا

 8 ىلعىا (معاشلال وقهيلعو اندح) داّتعاربغنم اهب ءادتن الانا وج ىنعي'(كلذ

 راتخالحيصفلا عاشلاو حبق ىلع زاوحلانوكيهب وسس ىا هدنعنال طقف شفخالا
 دزتام رتهن < ةيسرافلاب ءانعم ( مكتم سانلا دنع نحن ريخف وحن ) حلا وهام |

 ”ىا ىف شي اف هخ كف ذاب ففخف ريخا هلصاليضفت مسا ( ريخف )* اتا نايمدا

 ليضفتلا مسا لعاف ىا ( هلعاف ) الح ع مو دن نق 5

 ادم لعج ثيح( لم 2و امدقم ( 107 يح نسج ولو و داعا ربيع نم

 ( ليضفتلا مسا ) لصفل هلوقل فرظ ( نيب ) ول باوج لوعفملل ىنم ( لصفل )
 لصفل ِهِلِوَغ قلعتم ( ىنجأب مكموه ىذلا هلومعم ) نيب (و) ريخ وه ىذلا
 نكي امل نكل نيمزالتم اناكناو ربخلاو ًادتملا نال نت هلوق ىنجالا ىاوهو
 ا قالا ناننج اانإ) لغاقلا موا القفل ةممز لا امه
 هلماع نم ءزج لعافلا نا قسس امل ( ءزطاك) لعافلا نوكل تا

 ١ ةلئسم ىف !ىهاظ امسا ليضفتلا مسالعان نوكاواصحت ال رظن :هفو ماصع ىثحىفو

 اطرد فودححلا ارسغم مكنم نوكين اذ ل م نرحب نوكي نأ نيعتف 'لحكلا

 | انه ىلا ايناث مكنم هلوش سف اللا كن, ىفذخ املف ّسانلا دنع نم مكنم يخف

 ظ دحا ناو ب ىلاعت هل نيل ىلا ماهبالا عفرلر د اا
 لحكلا ةلئسمىف رهاظلا مسالاب دارملا نا هيلع دريو هي كراحتسا د ظ
 راتلا ربخلا نم لاح ( ةفار ل امهنم محا انيهو ىمكحلا ال تقلا رهاظلا |

 اراب ناكام هبديرب فار هلو قامتم ( رمال لاةيف لماعو ةسضاول لوقف | ٠

 | متاقا نيديزلا 017 فلاوتك اصف ارم | 1: .عالت ناك ءاوس 0 ظ
 ش ظ ( هارحت ىرختاموا ) حراشلا لاق اذإو رمضم هنا عم اهل لعاف امه هلوق ناف

 | اذكه انلقامتاو ( لصفنملا ريمضلا ) هارت ىراخلا ىا(و 0 ْ

 | (معار .ايىتهلا نع تنابغار أ ىلاعتهلوق وحن ) مسقلا اذهنعىا(هنعجرخمالثل ) ١
 بغار وهو فيعضلال ماعلا نيب لصفلامزلالاو بغارت الحم عوف سم تنا هلوفناق

 فالخم لماعلا فعضل رباح ريغ وهو تنا وهو ىننجاب ىتهلا نع وهو هلومعمو
 00 در هارج ىرجتامزا ةلوقفو ايسنجا نوكيذلاف ء راك هنال العاق ناك اذا اع |
 (هب زرتحاو ) اهنا مئاقا كلوق دزيالف رتتسم ريغ رهاظل ةعفار لاق ثيح ىدنهلا ظ
 | ناديزلا نامئاقا ) ارهاظ امسا عفربال امع ىا ( وحن نع ) رهاظل ةعفار هلوش ىا |

 أ

 ا

 ا
 ُإ

 أ
| 

| 

 (د1)
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 هب ىتا لبقو دوجولا قبس وهو هاضتقم نع درج درجتلا نا هيدر ةيردصملا |

 دوجولا قس سلس ىضتش ديرحتلا ىدنهلا فود دوجولا ةلزنم هناكما ليزغتل |

 ناحبلسو ةيكرلا ؤ قيض مهلوق ىف م دؤجولا ةلزنم دوجولا ناكما لزب دقو |

 درحلا هلوش ىا ( هب زرتحاو) ليفلا مسج ريكو ضوعبلا مسج رغص ىذلا

 هل مسالا نال ( ىطفل لماع هف ىذلا مسالا نع ) هضفللا لماوعلا نع

 وجو دا كاوا 15 هرخلآ (١ هب اكو هلوق (ن أكو نا ساكو
 رجم مل مف ًادتبم مسالا نوكىف اطرش ةظفللا لماوعلا نع دم رحتلا ناكاذا هنا

 ' هقول يصدح كرو ادت كلو نال مهرد كبسحم كلوف

 لماعلاب دارا ) هنأكو هلوق هنع باحاف ىظفللا را فرح رو رحم هنا عم

 1 امنا كنس كلوق ىو ( ىلا 1| ؤم نوي ) لماع ىلإ (!اه: لتفللا

 | درء الف ىنعملاف ةرثؤملا ةيظفللا لماوعلا نع درجلا لاق هن اكف ىنعملا ىف ال ظفللا ىف
 ( مهر ,د كبسح لثم ) ًادتبلا في رعتنع ىا ( هنع جرخس الثل ) اذه لثم هيلع

 لاح وهذا ادنسم هلوقل هلعاف مسولام لوعفم هيلا هلوق 6 هيلا ادنسم )ب

 هناف ( ربخا نع ) هيلا ادنسم هلوش 00 هيحاض ىلع دمتعم

 اءادتملا هنلغ :ةلطنام لد أن ىا ( ًادتيملا ىمسق ىناثو )هيلا دنسمال هبدنسم ظ
 ١ (امهناف مسقلا اذه نع ج راخلا ) نيموهفملا نيذه نيب ىظفل كرتشم ًادتملا نال ظ

 ظ ىلع فلطع ( ةفصلا وا ) ( نيدنسسمالا نانوكيأل) ىناثلا مسقلاو ربخلا ا
 | الكس الا وهو دحلا ردص لواش ثيح دودحملا ميسقتلوا ةلكو مسالا هلوق

 ظ نأ معا ىضرلا فو ف علال والا عنمىلع اضيا مسا مسقلا اذه نال نيمسقلا
 يكل طعس سو اسس ل 0 نياك مسا أادتبملا ١

 ١ دحف امهعامتجا نكي مل ةيهاملاىف نائيش فاتخا اذاف اهئازجا عيمجم ةيهاملل

 | ريخ ( ءاوس ) هلوق اضيا عما ةعناموا نوكت اذه ىلعو همالكانه ىلا د دحاو

 | ( ةقتشم )اهنوك ءاوس ىاًأدتم ردصملا ليواتىف همسا عم ( تناك) هلوق مدقم |
 / لثم لوعفملا مسا ( وا براض لثم) لعافلا مساك ل وطملا ةيشاح ىف اذك |
 ١ ةفصلا ىرحم ىا ( اهارجةيراح وا نسح) لئمةهسملا ةفصلا ( وا بورضم) |

 ١ فذحن ةبنلا ءاب هق اذا سرف نزو ىلع شرق ريغصتىف ( ىشي رقك ) هقتسشملا |

 ١ لكاتو رانلابالا قاطتالو نفسلاب ثنعت دنهلا رحن ىفةباد وهو ةلق ىلع ريغصتلا ءاي
 | هتعاحشو هتوق وتعل ةنانكح نيرضتلا دلو اهب ىمسف ة ىلعتالو.ولعتو لكؤنالو

 | ةفص 6 ةمقاولا ) ىداوهلاىف اذك :ةليقلا قل هك لع مجم هأصو 0

 ْ فرح ب همقاولا هلوقل ف رط 4 دعب رب ىناثلا ادتبملا . اذكملا دج وح انتم ةنفلا

 ظ + باب نتازع م حو )داعالا لص ( ماهفتسالا لاو )( الو م ( ىنتلا | ظ
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 ىنعي ءازحاو طرسشلا فرح نيب ىلا وب الثل اهيلعمدق ةماقالا,قلعتم فرظ( همدع

 ( لوالا لوعفملا ةماقا )اما باوج ءافلا ( سحبف ) سائتلالا نم نمالا مدع دنع |
 ىطعاوحن ) سللا دنع لعافلا ماقم ىناثلا لوعفملا ةماقا زوجمال ىنعي ىناثلا نود

 ماقم ماقو لوالا لوعفملاوه ارمع ناولعي مل اديز ورمع ىطعالقولذا (ارمعدبز

 0 ا وسر ايا دماقم مئات نيل لوعفملاوا ذخ آلاوهو لعافلا
 لوعفملا ةماقا يجو ساتلالا اذه ةلازالو اذوخاموا اذخا امهنم لكن وكي نا
 ناببىف عرش ىمكحلاو قيقحلا لعافلا لاوحا ناين نم غرف املو « هماقم لوالا
 '001] |واوهو ركللاوا نيل امدقم ًادتم ((ًادتملا .اهنمو ]) لاقف .هب تاقحلملا
 هك ا رتشال لعافلاب تاقحلملا نم ًادتملا لعجامتاو لعافلا هنف هلوق لع مطع ةلمخاو
 اضياربلا لعججامتاو ًادتبملا ىلع فوطعم «ربخلاو )ل هيلا ادنسم هنوك ىف لعافلاب

 )000000 دما قروب ال ارح هوك ى لعافلا ةسانمل اهنم
 ظ ال 1 ان وف رمل لصا هنا: قي ايملاظفل هلماع ناكام م دش ىلوالا نا

 أمهل» . عقاولا مزالتلل اهيلع اضيا ربخلا مدقو ل انا ل

 ىنعي) رك ملا ريمضلاب (هنمو خسنلا ضعبىف) عقو ( و) ةباثما هذهب سل هربعو

 2000 ىلع, رشن هف ( ريخخلاو ًاذتملا عوفرملا ةلمخ نموا تاعوفرملا ةل نمو

 ًادتملا اهنمو لاقثبح ( دحاو ل اصف ىف ال ريلاو ًادتملا ىا ( امهعمح ) فلا

 ' هلدبال ربخ لكاذكو ربخ نم ًادتبم لكل دبالذا (امهنيب عقاولا مزالتلل ) ربخلاو ٠
 اة[ ىلا ييضلا نم لاح ( امهيف لصالا وهام ىلع ) هلوقو أدتنم نم

 مالو الل ا يرللاو هلاادنسم .ًادتملا نوُك نا امهبف لصالا وهامو.عقاولا ١
 | هلال ربخلا ىلا هل ةجاح الف ًادتملا نم ىناثلا "011 ادببم ًادتملا ناكاذا

 | ىلع حصالاف ( ىونلا لماعلاى انيك ارو ). دج مزالتالف هلعافب مت ظ

 ( ا مولي اذبملا مدقت بوجو ناس نا ىتح امهلاوحا كا رتشالو قيسام 1

 . ناكاذا ًادتبلا ىلا ريخلا ىف دئاعلا بوجول.ل اب سكعلابو ل دجال نا

 ا ءافلا 6 ًادتملاف ) ريخلا به ردنا دبع ادن ١ ٠ سقت, ن وج وو ةلخ وا اقنشم

 ؤ (اريدقتوااظفل )6 مسالا )) ماللاب فر عم رب انال لصفلا ريمض (وه ) ليصفتلل
 ىا ( اوموصت ناو وحن ) قيس امميمعتلاب قلعتم ( لواتيل ) هلوق ىف ماللاو ظ
 , اريدقت مسا هنكل اظفل امسا نكي ناو اوموصت ناو نالإ ( كلريخ ) مكمابس ْ
 ظ لاغت 000 سىس يست» ١ الف مكل ريخ م ا ْ

 ْ كعامس ىا مسالابامهلي واتل ادتبم مهترذنءا لاق نم دنع # مهنارذن ءا مهيلع ءاوسوإ# ْ

 0 دجوب مل ىذلا ىا ) © ةظفالا لماوعلا نع رذ مسآلا هفص « د كك داذناو ظ

 ىلع ابوصنم الصا هلوق نوكحي ذئنيش اعمق ىا (السصا ىلفل ل اماع هض ا
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 ربخ دعب ربخ ( لعافلا ماقم مبقا) اهلثم مالكلا ىف ةلضف هناوكل ( ليعافل اهبل |
 | ىلع ( ديز نيعتف ل لعافلا ماقم اهمايق ىف ليعافملا لثم ىا (اهلثم ) هن م
 | راسلالوق هيلع لدي دجوب ىنعمب ةمات ( نكي مل ناف االعاف ديز نوكي نا

 | ءىحال هنال دعتم ريغامزال لعفلا ناكناب (هب لوعفملام الكلا ىف دجوب 5 ناو ىا)١

 ١ موي سلج كلوقك راخلا ةداعاب الا اضيا لوهجملاو هب لوعفم مزاللا لعفلل

 طرتلا ناؤح ءقلاو لكم ع نطلا ادق[ كا انولج ومالا ءامإ ةقلا
 ١ ىوسام عيمج ىا) هلوق حا راغلا هللا زاشا اهنلا فاضملانع.ضوع ماللاو

 لعافلا ملقم ايم كلل نك ةملقأ شم سال بخ « ءاوط ل
 ظ تواستىضرلاىفو ازاحم هللادانسالان وك و هل لعفلا ءانس مدع ىف لكلا ءاوتشال

 | رورجملاو راملا مهضعب حجرو ضعب نع اهضعب لضفب مل ةباينلا ىف قاوبلا
 ا ةظتسأرو نب نالوستل اهل نيرا مهضعإو ةطساوب هب لوعفم هنال اهئم

 قاطملا لوعفملا مهضعب و لعفلا مده رس را اايثا نانا نكلوي لوفلاك ١

 ١ ملكتملا ةيانع ىف لخدا ناكأم لك لاف نا :ىلؤالاو زنك ١ هيلع لعفلا ةلالد آلا

 ! انه لاهو سعب كل سلا لوا وهف هن لعفلا صيصخت و ىنعا ه هك هماجللا

 ١ نئاكلا ( لوآلا ) (لوعفللا) « و )) ( لعافلاعقوم اهعوقو زوج دل
 ١ ىالوالاريغ امهيناث نيل وعفم ىلا دعتم للف لا دارا دارا( تظعا كاب نفل

 ١ ىدعتملالعفلا ىا)حراشلالاق اذلو هريغو توسل لنم نبل وعفم ىلا ىدستملا ليفلا |

 ىلع ىااثلا لوعفملا لو هحح مدعت ةيريغلا ف رعت ( لتوالا ريغ امهيناث نا وعفه ىلا

 زاجناو (ى ذاثلا ١ ( لوعفملا ) © نم )) (لعافلا ماقم ماَش ناب )؟ ىلوا ١ لوالا
 رخ الا ىلع نيئيشلا دحا لضفتىضتَ» ليضفتلا مما نال اضيا هماقم ىناثلا ةماقا

 ىا(هف ) ةيولوالل ليلعت ( نال )هلوق ىف ماللاو لعفلا لصا ىنامهئاوتسا دعب

 (هنال ىناثلا ) لوعفملا ( ىلا) سايقلاب ىا ( ةسنلاب ةيلعافلا ىنعم ) لوالا لوعفملا
 ' اينملعفلا نوك نيح لوالا لوعفملا ناكف ( ذذا ىا طاع ) لوالا لوعفملا ىا

 قابكلا نوفا انا ذخآ هنال ىنعم العافو ابوصنم اظفل هنوكل الوعفم لعافلل
 بسن الاف لوعفملل لعفلا ىن اذاف 3 نوضنم هنال ىنعمو اظفل لوعفُ

 لوعفملل ءانبلاب ( ىطعا وحن ) ريغال لوالا لوعفملاوه لعافلا ماقم موس نال .
 | لوعفملا ةماقاب ( اديز مهرد ىطعا زاوج عم اهرد) لعاقلا ماقم هتماقاب ( ديز)

 | لوعفملا عوقو زاوسج ىا ( كلذو ) هيف سابتلاال هنال لعافلا ماقم ىناثلا ظ
 ! مقاو تيفال ىلوالاوههعقوم لوالا لوعفملا عوقو ناعم لعافلا عقوم ىناثلا ظ

 ْ ىناثلا لوعفملا ميقا اذا ىنعي سانتلالا ىا ماللا حتمي ( سللا نم نمالادنع) 3

 ١ دنعاماو ) هلوق ىف مدع دنع هلوقو لوالا لوعفملا سنّ“ ال لعافلا ماقم ظ



 دعك ا. ل
 هلقعت نكمل اذهلو هب موه نم ىلا جاتحاف هسفنب موهال ضرع برضضلا نال
 نكمالا) كلذك اذكه برضلاىف لالا نا كىنعي ( كلذك)) نموه نم نودد
 نكميال بو رضم هل نكيملاذا لعافلا نه رداصلا برمذلا نال ( بو رضم الب هلقعت
 لعافلا ىذح اذاف امهيلا لعفلا جايتحاىف ايوتساف لعافاا نم اضيا هرودص
 ىتلا ( لعافملا رئاس ىنالخن ) هلاليدعو اًوفك ناكام هماق» موَّشِنال ابوجو نيعت
 لقعتب لعفلا ناف ( ةفصلا هذهب تسيل اهناف) لعافلا عقوم اهعوقو زوحب
 نامز لقعت نودب نكي ملاسلا هللا قاخ لقعتن اف ملاعلا هللا قلخ لثم اهنودب
 دحاولا للا وه ىذلا لعافلا نودب لقءتينا نكميالو اهريغو ديك أنو ناكمو
 لعافلا عقوم عوقولل نيعتملانا نيباملو * هيفامو ملاعلا وه ىذلا ه.لوعفملاو قلاخلا
 مالكلا ف تعمتجا اذااهنم هبلوعفملا وه هعقوم اهعوقو زوج ىتلا ليعافملا نه
 لوعفملل ءانبلاب «برمضل وتل لاقف حاضيالا ةدايزل هلنيعتملاوهامل الاثم دروا
 000 1( لام |ءاقه) ديذوه ىلا ( هب لومفملا :ةفاقن) ( ديد )

 هنامزلنايب لعفلل هيف لوعفم هناىبع بوصنم ىنعي ( نامز فرظ ) 6 ةعمجا مو.
 بوصنم ىنعي (ناكم) ةيناكملا فو رظلا نم (فرظ) ةزمهلاحتف « ريمالا ماما )
 هن منوي نمل مسا وهف اه رسكب ناكاماما و هناكمل نايس اضر لعفلل هيف لوعفم هنا ىلع
 | ( ةفصلا رابتعاب )هتبعونو ( عونلل قلطم لوعفم ) « اديدش يرض ) ىدنغو
 اذكر ةاقلا رسل هب رض لبقل كلذك :ناكولذ] تاذلا راستعابال ةدشلا ىو

 نا ىلع هيننتلا ةدشلاب برضلا فصو ةدبافو ) هعقوم هعوقو اضيا زوجي

 ط ريشي ىعب ( صصخم ديق الب لعافلا ماقم موش آل ) قلطملا ( ردصملا
 فئانلا ذادبك [لا درحل نوكيال نا لعافلا ماسقم موش نال قلطملا لوعفملا ىف |
 زجنمل الثم برض برض تلق ولف لعفلا هدغب ملام ديشو هلثم نوكيا نيس هع |

 ا تلاوا ةيرش بردك لاش لب ترض ىلع ةلالدلا هنع قغتسسم ترض نال

 لوعفملا ةماقاىف ىا (هف ةداف الذا) ادددش ايرض تفنصملا لاق اذل و ىنالفلا
 000 لإ نانرلا ةدياق اذكو ( هلع لمعتلا الآل دإ) هماقم دك انلل قلطملا
 ٠000000007) ناعما ناكملاو:ةعملا موب و نم قلطملا ناكملاو نامزلا
 مايقلل ناحلصنال قاطملا ناكملاو قلطملا نامزلا نا ىلع هينتلا ناكملا قاطمال

 اه دروا ةتكتلا هذهلو امهيلع لعفلا ةلالدل ةماقالاىف ةافلا مدعل لعافلا ماقم

 حراسشلا نيس و رصخا هنوك عم ربكتلاب اه دروبملو ةفاضالا فيرعتب فنصملا
 نم اهماهفنال قلطملا لوعفملاف فصولا ةدّْئاف نيب مامهيف ةفاضالا ةدئاف |

 ةدبقملا رومالا نم ريخالاىف دبق ةدئاف ناس نالو قلطملا لوعفملا ف ةدافلا ناس

 رورحمو راج )4 هرادىف ) لمات اهنا نع ىتغيو رخالا دويقلا ةدئاف رعشب |

 2( هبش )



٠. 
 اضيا هعقوم ( هعم لوعفملا ) عوفو مدع (اماو ) راعشالاو بصنلا تاف هماقم

 ) هل وق (لعافلا ماقم) هعم لوعفملا ةماقا ىا (هتماقاز وجحال) ناشلاو لاخلا ىا (هنالف

 . ) ةعوضوم الّوا واولا نال (فطعلا اهلصا)ىه (ىتلا واولا) ةماقالاب قلعتم ( عم
 ْ لاصفنالا ليلد ) واولا ىا ( ىهو ) لصالا قالخ هريغىف اهلامعتساف فنطغلل (

 نيفوطعملا ناب لصفلل ضو اهلا تف عام اهلفا عامه سان لابصفا ىلا |
 الصتم اريمض ناكاذا ئنعمو اظفا هليقام ( ءزطل اك لعافلاو ) اهرباغت دفتو ظ

 ْ قضتفمو لاصفن الا وا[ولا ىضتقمن ا امامه نضال امنإ ناك[ 3[ سا
 لعافلا ماقمهعم لوعفملا مومبنَأ زوجالف ةمشزلاو لاصتالا لعافلا ماقم ةماقالا
 ْ هتماقا نيح ىا( دئنيح ىف رعب لهنا واولا نودب )اضيا هماقم هتماقازوجن(الو) اهعم

 ةعملل رعشمو لبلد واولا نال ( هعم الوعفم هنوك ) واولا نود, لعافلا ماقم ا |
 ! فيرعت نم غرفاملو* هللوعفملا ف كراعشالاو ليلدلا توش اهتاوشبو ةبحاصملاو
 امو الاحا هعقوم هعوقو زوجنامو هطرش' ناس و لعافلا ماقم متاقلا لوعفملا

 تعمتجا اذا عوقولا بجوالاو ىلوالا وهام ناي ىلا عرش اليصفت زوج ال

 مهب لوعفملا دج واذاو ) لاقف هعقوم اهنم دحإو لكعوقو زوج ىتلا ليعافملا

 دوجوملا هبلوعفملا نوك لاح دج هلو قلعتم ( مالكلا ىف ) ةطساو الب ىنعي |
 عقوم اهعوقو زوج ىتلا) هريغ هلوقل ناب ( ليعافملا نم هريغ عم ) ابحاصم |
 نامزلا فرظو ه.لوعفملا فنصملا ليثمت نم مهفام ىلع ةسمح ىهو ( لعافلا '

 راحلاو هليصفت قايسو اهرزيغوا ةفصلاب ديقملا قاطملا لوعفملاو ناكملا فرظو

 نيعتلابدارملاو (لعافلاعقومهعوقوا ىا) (هل لهب لوعفملا ىا)6 نيعت ) رورجماو ,
 هريغل زوج ال و هعقوم هب لوعفملا عش نا بجي ىنعي نييرصبلا دنع ىنوجولا نيعتلا
 نبرخأتملا ضعب نم مهقفاو نمو نويفوكلااماو هبلوعفاادجو اذا هعقوم عشنا
 دجو اذا ىنعي ىنوجولا ال ىناسحتسالا نيعتلا ندعتلاب دارملا نا ىلا اوهذ دف

 الالدتسا هعقر  -ذ ناهريغل زوج ثيحاناسحتتسا عوقولل نيعتب هريغعم هب لوعفملا ١

 نارقلاهعقو ماو ذو رجمو راح هيلع لوعفملاءانبلاب# لزن الولو#ب ةذاشلاةءارقلا
 رورجملاو راخلا عقو لب لعافلا عقوم عش مل هدوجو عمو هبلوعفم هنال بصتلاب

 بالعكلا هرذا كلدب تسل بلك ورج ةريقف تدلو ولو# هلوش و هعقوم *

 ) ىلا فاض. ردصم ( فقوت ىف لعافلاب ) هبلوعفملا هش ىا ( ههبش ةدشل
 نا ىنعي هبل :ءفملاو لعافلا ىلع ىا (امهيلع لعفلا لقعن ) هلوق وهو لعافلا .

 هدانساحصيو هبموش ىذلا لعافلا ىلا هثودحو هدوجو جاتحماك ىدعتملا لغفلا

 برضلا ناف ) جابتحالا ىفامهن»ب ةقرفت ريغ نم هب لوعفملا ىلا جاتح كلذك هيلا
 براضالب هلقعت نكميال هنا)ة از (5 )ف فاكلاو * الثم بارععا قسدق ( الثم (



 سي 006
 ا الل راردلا ىلإ ناثلا لويفملا فاس ١١ ناكاك ني امانا ١داتسا: لوألا ١
 ا) كاز ىرآ لس ( هل لوشتملاو ) تملعا بانل انلاث الوسفم ةن وك داتسالا ٠

 اضيا لغافلا عقوم عشالو ريدقتلا نوكيف ىناثلا لوعفملا هلوف ىب ةوطعم

 هل لوعفملا بصن ىا ( بصنلا نال ) كلذك هلوق هربخ ًادتم اماو مالالم ها لوطنملا .
 م ان لا ( نعيش ) لوغفملاف ىا(ههف ) اري دقت ا اظفا

 ىا ( هيلا ) لعفلا ( دنساولف ) هيف لماعلا :لعفلل ةلع هنوكب ىا ( ةياعناب ) ةمالعو ٠
 0000000 ال | تاوفامااضتا ( راعشار ا وابصتلا تاف ) هلكوقفملا ىلا
 نالف راعشالا تاوفاماو لعافلا ماقم امئاق هنوكل اعوفرم هيلا لعفلا دْنْسا نيح
 انههو دحاو بيس هلزاكاذا بسملا ىتي بيسلا تاوفف هلام ناك بصنلا

 زوم ثبح ( ماللا عم ) ابحاصم( ناكاذا ) ه|لوعفملا ىا (امفا'“ )اذ: و كاذك |
 مكاقدل هلوق لوعفملا ءانبلاب هيهلحسب # ىبلاعت هلوق وحن لعافلا ماقت. اما" وك ١
 ماللا توفنالف ةيلعلاب رعشم هيف ماللا نال ماللاب هنوكوعم حسسي هلز ) سانا ماقم

 © بيدأتلا برضوحت ) هلالوعفم ناكاذا توشال اك لعافلا ماقمامئاق هل
 لكلاق ثبح ىضرلا لوق در ىلا ةراشا هيف ماللا عم ناكاذا ام فال هلوق '
 ١ كتئجوحم ليلعتلا,مالب رو رحماك لعفلا ماقم مَنِ حلعفلا ةرورضنءسيلرو رج

 ' | ىهتنا اثبع هنوكل لعفبال ضرغالب لعف برذا نمسلل ءىح لاشالف نمسلل .

 ٠ ( لكىا ) 6 كلذك ل :نيهجولا الك ىلع هللوعفملا هلوق ىلع ىوطعم © هعم
 , ىبخ(كلذك )هلوقناىلا ريسفتلا اذهب ريشي (هعم لوعنملاو هفلوعفاانم ) دحاو
 ىناثلا لوعفملانا ىلا ةراشاو لدللا ليس ىلع هعم لوعفملاو هللوعفملاو هلوقل

 | لوعفملا ( و ىناثلا لوعفملاك) نئاك (ىا) اضيا لدنلا لسس ىلع ثلاثلا لوعفملاو

 ىأ(امهناىف )' هلوق فللا برت ىلع ريت هيف ( تملعاو تملع ناننم ثلاثلا)
 ,هجو وهو هيبشتلاب قلعتم ( لعافلا عقوم ناعشال ) هعم لوعفملاو *|لوعفملا

 000 الا اهرك د نالوعتملاوهو هشملا ناكرا ةعيرا هنشتلل نال هبشلا
 ار دا دي كلدك هلوش هلاراتملا وهو ةدشملاو همم“ لوعفملاو هللوعفملاو
 كلذك هلوق ىف فاكلا وهو ةيبشتلا فرحو نيبابلا نم ثلاثلا لوعفملاو ىناثلا
 مكحلاف ءاوتسالا هنم ضرغلاو 1لا امهناىف لوقت حراشلا هركذ هبشلا هجوو
 كلذك هلوق لوالا ريسفتلا ىلعو لعاسفلا عقوم اهنم دحاو لكعوقو مدع وهو

 لعافلا عقوم هغم لوعفملاو هل لوعفملا عّم ال ىا لعاف هنال نيل وعفملا دحا نم لاح
 عوقو مدع ( اما ) نيباللا نم نيل وعفملاك ىاكلذك انئاكامهنم دحاو لكن وك لاح

 ميقا اذاف ةياعلاب رعشم بصنأا نا نم ( تفرع املف ) هعقوم مال الب ( هل لوعفملا )

 ؛« هماقم 0 07
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 هيو م« اس

 قانرعتا ةجسْلَع ركذفالوا ٠ نواقلا لاغقا نم لعفلا ناكءاوس هلا دسمو كش
 اذاتسا لوألا لوعفملا ىلا دنسم ) قاثثلال وطفل ىا ( ةنال ) اعوقواتك | ةاوكلاوا

 1 وكبالو) هلو ىاثلا لودتللا ىلا ىا ( هلا لعفلا دتساولو) ناكك
 ىا ( هنوك مزل )الا سل مات هدانساف داتسالا ف لصا لعفلا نال لعفلا نم لاح (ااماث
 هلآ [دنسمو ) لوالا لوعفملا ىلا انا رابعا ( اتسم 9 قاتلا لوسفلا نر

 لعفلا لعاف بئان هنوكوهو ةد>او ةلاحىف ىا (اعم)ه.لاادنسم لعفلا ن وك رابتعاب

 ىلا لعفلا دانساو لوالا ىلا ىناثلا لوغفملادانساىا(ن.دانسالا نم لكن وك.) عم |

 نال ا اعلا ىوقاو ىلو ا!انونم ردصملا "لمح نال لضالا

 ف 5 ادلو عوف سم ىنعملاق وهف ارورخحي ناكنا هنال العا مزن عمال ةفاضالا |

 دحا نال ) عفرلاب قذاحلا ةفاضالاب راصقلا قد نم تسحت لوقت ةعوف سم هتفص |
 ةسقْؤب 0 اقتشم نكي ملا ردصملانال ( ماتريغ ردصملا دانساوهو نيدانسالا
 نكي مف لعافلا ىلا يتم [دماحلا مسالاك كلذ ريغ ىلا هيلا افاضمو الوعفمو العاف

 ىتحاف ارغب دبر :فارص ىئدح لكم ظن ال ةدحاو ةلاحىف رخآ رش هلا ادسمو

 هنلا انضموا افاضم < ىقلا نوكي اك [دهو' ديز ' ىلإ دسم وهوا :ىارتخ ىلإ دسم

 ىن وشب لع ا نيالا دنع هامات 00 8 تطال

 لوقا دعا كتم“ رك حو نال ىو تقلع ل وعفم كوأ ءاك لما
 لؤعفملا نآل ( تدلع تابدم نانا لولا مكحك ىا ( مكح ) اهنم ثلاثل
 ناب نم: قاتلا لوجفملا نوكف لالا لويفللاوطا 1 91ىف ةزمهلا دا[ كارلا |

 نول( لآ اشم رك ديل 7 تماعا بابل د ثلاثلا لوعقملا تملع
 - رتيفرلل شال 7

 | امان الا نوكتال ادتلا ىلإ را داتجار) اريح ادنم لضالا اهينوكلل ( انا
 ١ وه لب ناصقنلا ىلا مالا نم اهدانسا ريغتب مل امهيلع ىظفللا لماعلا لوخدبو

 | نيبحاصتم امهن وك لاح هيلا ادنسمو ادنسم هنوكمزلىامزاهلوش قلعتم (عم)هلوق

 ا وهون وتلا, (برضىنحما وحن) كلوق (قالخم) ناكموزالاا اذه (امات) ىناثلا

 | دز: برض ىحا قالخم هلوققو  لعافلا ميا اقاتدتسا نيحتي هلعاف ىلا هالك
 ع وهلا اهلشس ءىقلا نو نال نطل هيفو لاق ثيح ىضرلا لوقدر ىلا ةراثا ارم

 + ىلا ادتس طفلا قاكاذااما ودنرل داع نا 00 ىلا ةسنلاب
 ظ 2-00 1 رجلا اذهف هنيعب ظفللا كلذ ىل 4 تلا

 ا ادنه ادز ت0 فالح لوالاو ا قاثلا هل وعفم ىمومنا م هنالهاخا ىب

 | اهثلات ماق نم ساقلا ثيح نم 3 ملعا ليعاقم ىتان ماقو ىضرلا ا

 ١ ال نيلوسفم ىلا دهتما لمف لك لب ةعيشلم زك نيل ردادلا وه كا باواقلا لاس |



 هبدرب+ل ( تملع باب ا(ىلوعفم)6 نم إل نئاكللا ( ىناثلا لوعفملا )) ةيفرا اظلا ىلع |

 أ 70+

 نزو ىلع احوتفم ميملا نوكي اينالث ناكاذا هلعف نال ميقاو هلوق ةنيرّش ةماقالا
 1 وا لعفلا دانساىف ) لعافلا مام لوعفملا ميقا ىنعي هعضومىف نيباك لعفم

 طيش أ 00 إو لعافلا لا ىلا ههبشوا لعفلا ل 00 هللا

 و 00 ةناضالاف لعفلا لعافوا ةسب الملل هال ويلا كلذ 0

 لعافلا مام ىا ( هماقم ) ىفذحخلا ىلع ىفوطعم لوعفملا ةماقا ىا ( هتماقاو )

 | (العف ) هلعاف مسيملام لوعفم لماع ىا (هلماع ) طرمشلل فرظ (ناكاذا) هلوق

 | اذه ىلا جابتحاالف لوعفملا مساك امسا ناكلب العف لماعلا نكي+ل اذا اماو
 'داتشالاو 0 ةلاصالعفلا 32 فضلا هدَش ل ماو نكعال لب طرنشلا

 ةغبص ] ريغتلا نم لوعفملل ىنم ( ريغت ) ةبضان ةيردصم نا إ الامعتسا رثكاو

 ( لوهخلا ىضاملا ىلا ىتا)( لعفىلا ١ لعفلا ىلا فاضمو هيئان هنال عوف م ( لعفلا
 | لغفا| نزوا فرصنم ريغ نوكي ىتح لوهجلا ىضاملا سنخل لع لعف نا هب دارا
 ْ ةداراو ماعلا ر 01 نابنم اذه ىدنهلاىفو و1 ماو 6 ل ”ةيملغلاو

 | قحم لطم لكل .ىا ةمالك انه ىلا#*ىس ومن وعرق لكل وحن ةهروهشملا ةمحا

 ْ هل وف لثم لعف وحن ىاهوحنو ل0 لا ل ع ده لكاو فرعنا ايلو

 000 وب لب ركاب صال قولان ال دربلا فذح ثيح وي رخلا يكل ةعىلاعت ٠

 ا صال لدتلا قيرطب روك دما ىلوالاف ماسعلا نشف
 حراشلاهلعج لاوقالا هدهدرلو فوطعملا فدك نان نمد دسح ن وكلف وجو لعف

 017 الللاو نرولل ف رصنم ريغاضي ا اذهو ( لعشاوا ف لوهجلا ىضامال اهلع .|
 00 الانك اذأ ( لوهجلا عراشلا لا ىار 0 هراقلا هللا راشاو ركشتو ١

 ( لعفتس و لعتشه و لعفتساو لعتقا لثم ) لعش و لعق نم دحاو لك(لواتف )

 عراضملاو 500 مالا هده ىا(اهريخل بكلاج 00001 ىلع رمش ادهو

 رم عيناك( دب ملا ) عياتتلا بام د نإ دل ةالور يل إو

 دنعو فودخحم وا هيف 0كم لوألا تان 7 تا اضرب

 00 اف كيرلا اهب لوهجلا ةريدقت .هققحلا قادت 6 نكعلا ىلع ةفوكلا
 العف هلماع 0 هطرش ناسو هش رعت نم عرف الو د« نيلفاغلا نم نكنالو ْ

 1 ىا الامحا هنم 00 لعافلا عقوم عهالام 0 زا نيس نار كانا

 00 ردا يرمون كتلي نيالا 0 لشو

 ١) لاغفا (

 ل 222 222222 سس سل آذآ



 ديري ( هلعاف ركذب+ل لعف هبشوا لعف لوعفم ىا) هبا « هلعاف ) لوعفملل ىبم ظ
 حرضصل لو عج او ولخلا عنم ىلع ههبشوا لعف نع ةرابعو فوصومام ظفل نا :

 . هلوق معتمل مهفل ةلاحاو اراصتخاو لعافلا في رعتىف قبس اب ءافتكاا انهه اع

 هلصخمل امتاو ) همدع اهمدعو ركذلا مزلتست ةيمستلا نال مزاللاب ريسفت رك ذم
 / هنم ريمض عاحراب ( هنمو لَه لو ) رب دت ليصفتلانمالا لصف! نم ( لعافلا نع

 ١ لوا ( لاذ تح همااذتملا ل )  افاكس هن هل وق نيمص عج رام ىلا

 | هلصفلاامتاو هلوقل ليلعت ( ةدشل )ىف ماللا ( أدتبملا اهنمو ) تاقحلملا ثحب
 | لاصتالاب قلعتم ( لعافلاب ) هاوقىف ءاملا ( هلاصتا ) هلوق وهو هلعاف ىلا فاضمو
 / هلماع دقت ب وجوو هيلا ادنسم هنوك نم ماكحالاىف هعم هكارتشاو هماقم همايقل

 | ملام لوعفم ىا ( هامس ىتح ) كلذ ريغو هلماع ىلي نا هبق لصالا نوكو هيلع |
 ١ ةيرضنلا رثكاو رهاقلادبع خيشلاو لصفملا بحاصك ( ةاحنلا ضعب ) هلعاف مس

 | لك ركذ هربخ 6 لوعفم لك ) لا لعافلاب هلاصتا ةدشل هلوق نم قبس امل ( العاف ) ١
 | لك كلوق لثم دارفالاب طيح ةركللا ىلا ففيضا اذا لكظ فل نال دارطالا نال

 | طحن ةفارعل ىلا تيطا اذأو ةلوك اه رفا لكي اراثما نم نالالوك انامل ١
 ةاوك ام ريغ هتازجا لكن ال بدك لوك ام نامرلا لك كلوقنا لقاذلو ءازجالاب |
 ىوحتلا لعافلا لعافلاب دارملاو ةفص ةلمحا « هلعاف فذح ا ةطاحالا دج وتزف |

 ١ انلوش لكشيالف هب هماق ةهج ىلع هيلع م”دقو ههيششوا لعفلا هللا دنساام ىنعإ

 هيي جيش يبتلع سصتت 2 موججبل

 ' 3 نكيمل ناو هيلع هفررعت قدصل تنال ىوحت لعاف عبرلا نال عيبرلا تينا
 ( لوغفملا ىلا ) لعافلا ( فضا امتاو لوعفملا كلذ لعاف ىا) العاف ةةقحلاىف '

 ١ لعافلا نال لعفلا ىلا فاضي نا سايقلا نا عم لوعفملا ىلا دناع ريمض ىلا ىنعي

 . (| نا ىلو الاف لوعفملاال لعفلل العاف لعافلا نوكف هن ماقو لعفلا هنع ردع نم

 ١ لعفل العاق ) لعافلا ىا ( هنوك ةسنالمل ) لوعفملا نود لعفلا ىلا لعافلا فاضي

 افق وك لثم  ةشئاوؤلام دال هلا -هتقللا دا ىسل كين ] هقاع ماللا ركل ( قاسم
 . حلطصملا وه اذهو حتفلاب قاعتم لومعملاو را كم ليفلا نواس

 ١ نم ىلوا ثدحلا بناح نم قلعتملا راتعاف تاذ هلال لومعملاب قلعتب ثدحلا ذا
 ْ لوطملا ةيشاح ىو ىداوهلاو اذك تاذلا ىلع هتلالدل لومعملا بناح نم هراشعإا

 | لومعم هب دارملا نال اضيا حتفلا حص ناو قلعتملاف ماللا ربك لع نوققحا

 ١ ىا ( هب ) حتفلاب قاعتم لماعلاو سكلا قلك قرا نا: ىواعللو لدتلا

 ريمضلل دك ان ( وه ) فذح هلوق ىلع وطعم © مبقاو ) هلوقو لوعفماب
 | ( لوعفملا ىا ) ىنعملالتحيف هماقمهل وقىلا لعفلادانسا مهوتسالثل هدك ١ امناو رتتسملا

 | نم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم مسا مبمللا مشب ( لعافلا ماقم ىا ) 6 هماقم )ل
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 1 دو 0

 ل
 ْ ناو كلم ك0 يرزدق ب نيتبثم اراص هدعب و نييفنم اهاوخد لبق اناك

 الط رش ىلا ناك ءاوس تيثملا ىنو قنملات وسل بجو انفنم زخالاو اتيئم اهدحا
 وحن سكعلابوا كم رك !هف ىتمتش نكل أوت 11 ىمتشت ووجحءا رج تشلاو

 0 ع فور كح رتاد شام كلو اكم رك |! ىتمتش ول
 لوعفم نوكي نا ين ) ىنعملا داسفل عزانتلا باب نم سل سيقلا ءىرما لّؤق

 نوكينا ىتنف ريدقتب نوكيا هلوقب قلعتم ىلعف هلوقىف راملا (افوذحت بلطا+ .
 لدي م دجلاو زعلا بلطاملو ىا) باوجلا اذه ىلع افوذحم بلطا مل لوعفم '

 هلوق ىفكفوذحم بلطام لوعفمنأ رهظالاو ىضرلا لاقو (. ,تانملا تريلا هلع
 ٍلياَقل ىعس ناكولو ىا انهه اذكو طسلاو ضقلاهل ىا هكطس , و ضش ##ىلاعت ١

 ل دع ليحتل ل *ىم

 هلوق ىنعا ) همالك انه ىلا زخافتلا دنع هيلا عجر, ىققعل وا ىسفنل ردم ىا

 اللا ارا 01 كاردتسالا جو لوآلا عيبلا نم كاردتيسا ( ىسا انكلو ٠
 هلوقىماللاو عدا قرم هلع كردتسا دحمللو هللب ةشدعم ىندا كرخ 00

 اال 1 رز كو د نم تحللاو هركلا 00 ىلإ .ىلعم (دخ)
 / || لالثا عمجا وةلثا ةدحاولاو ءافرطلا نم جوعم رحش لصالا ىف لئالاو تبث

 0100 2 دق ل مولا لثؤملا تم نوكل حاحصلاىف اك لضا ذا لئاتلاو
 ( كردي دقو ) ميظع دحم ىا مبظعتلا ةدارال رك تباث تخيو لصؤم مرك

1 

 ءاعدلا تيبلا اذه نم دوصقملاو هلماعل دبق لاخلا نال لاح ال ىناس فانئتسا

 دهعلل ( َلْثْوملا ذحلا )ف ماللا و  ىلواوحصف!قلطملا ءاعدلا نال هناس.دقلاو
 هنال ارب دقت عوق سم («اثما) كرد دقو لوم لوعقم هنال ..نوعنم حراك 1

 لطا لومفم نك ناح ئا (دتحو) ؤفكلاو هيشنلا نادحعت 3 0 عم هلعاف

 لعجو ىنعملا داسفل عز دا باب نم تببلا اذه نوكح مدع ند ا و م ا

 نوكل ريسفت ( ىنعي ) تيبلا ىنعم ىا (ىنعملا ميقتسي ) افوذحت بلطا مل لؤعفم
 الو ةشعم ىندال سال انا ) هناب ن هت 1و فود بلطا مل لوعفم |

 حراش لاقو (هل ساو تباثلا لصالا دحلا تالا ىكلو لاملا نم للف كل

 راللللا لالأ 1 ىدنعام ىقكب بريشلاو 3 وال ىعس نا ول لو نابشللا
 الا دك انهن[ لاما و لصاىذ 5-2 لجبال ىعس نكلو كلملا نلطا
 ١ الك اته ىلا موقلا فارشا.و .كولملا ءانا نم لاثما هكر دادق تباثلا لضؤملا |

 ىلاولا هم لضالا نوكي نا نم هلاوحا ضعب و 'قيقلا ل اعافلان ايس نم غرف املو *

 00غ ج رداو ضعإ ىف ريخأتلاو ضعب ىف ميدق )| بوجو نمو ١

 6 مسملام ) ًادتبم 6 لوعفم ال لاقف ىمكحلا لعافلا لاوحا نيب نا كارل

 ( ىبم )



 تت 15و

 ظ الا راتخي ال حييصفلا نال ( هراتخا م ىلوا لوالآ "لامعا نكي م ولف ) رخ آلا ىلع
 ' (لئاقالذا) هلوقو رات اوه لوالا لعفلا لامعا نا هب لعف ىوقالاو حصفالاوهام
 ١ لانغاو لوألا لغفلا لامعا ىنعل (نيلامعالا ىواستب ) لا نكي ولف هلوقل ليلعت

 3 رض لثم لوالا لعفلا هيضتّشام فالخ ىضتَس قاثلا لعفلا نال ىناثلا لعفلا

 اس آالئاقالذا حراشلالاق اذلو هبلوش نأ دحال زوجي فيكف اديز تمركأو
 1 لولا اعفلا ل لام هوا ىلع مهلالدتسا نع ىا ( هنع فنضصملا باحاف ) ايلك

 رسما ىلا فاضمادتنم ( لوقو (لاق و نيب رصلا ف رط نم الن اك نضلان وك
 .هربخ عفرلا لح ىف ةلمح هذهمدهنم سل ب لاملا نم ل ايلق بلطا لو ىنافك ب سسقلا ١

 لاق ىنعي 0 عزانم ىا (عزانتلا باب نم) سيقلا ىرصا لوق ( سبل ىا)
 سقلا ءىرضا لوق نم لوالا لعفلا لامعا هيولوا ىلع هب مللدتسا ام نا فنحملا

 اذه نا ىنعي لوالا لعفلا لامعا ةيولواىلع لدن نا نع الضف عزانتلا باب نم سبل

 نمو متيعتدا ا فلاخم هب متللدتسااف ةيولوالا ىلع لدي فيكف هنم نكمل لوقللا
 نقلا ءقسا لوق عم 'ىا 0 2039 ىوعدلا ليلدلاقفاوننا بجاولا |

 ىنعي (لاملانم ليلق لاب لطاخو ىنافك نم لكهجوت ) داسفلاب قلعتم (ربدقت ىلع)

 لعجول نال ) تباثو عقاو مازلتسالا ىنعي ( كلذو ) تبثملل فانم ىنملاو ىنم |
 (امدحا ىلع افوطعم وا ءازج وا ) لوخدملا ( ناك اطرش تبثملا هلوخدم

 اهلوخد دعب ايفتنافول لوخد لبق اتيثم امهنم دحاو لك ناكج حلاو لاملانال .

 ظ
 ظ
 ماركآلاو ةرايزلاف كمركا مىنرزتمولوحن تاما ؤنلا فن نالءدعب امهتوسشبجو | ظ

 لوعفم فدحو لوالا لعفلا لمجاو عز ,انتلا نان نم لوقلا اذه لع "نأ ردقت ىلع

 ردصملاو داّسفلل ليلعت ( همازلتسال ) 9 راتخت ا ريغلا لوقلا ىلع ىناثلا لعفلا

 عزان ىلا وا خلا ل هلوقىلا عجارلا رو رحنا ريمضلاوهو هلعاف ىلا فاضم

 قلعتم ماللا ( يدعم ننال ىللادع رك رهو كك تما و لسان :ءلعفلا

 و هلعاق ىلا فاضمو ىجسلا مدع هلؤق ىلع فوطعم ( ءافنناو ) هلوق ىجسلاب
 ١ مدعىلعوا هب رقلل ءافتن الا لع اما: فوطغم ( ثوس و9 هلوق (لاملاّنم لئلق ةبافك )
 ١ ( لكل ) نلطلل ةقد ( ىتانلا) تدبلا اذه لئاق بلط ىا (هللط) هتلادال ىجسلا

 ١ للطلاو ول لوخد لبق ,نيتم اناك امهنال ءافتنالاو مدعلا نم ئا (امهنم) دحاو

 لوعفم ( ايقيم ) ءارخلا وأ طربشلا لع ف لسموك سي ءارللاو طرقلا د
 تححشملا لام ىل ناكول وحن ايوغل افصو الا نوكيآل لعحلا اذهو لمجي هلوقل ناث

 ظ نم ىا ( كلذنم ىننملاو) جح ىل نكي رف جحلا ىلا هب لسوتأ لام ىعأأ
 شع طا تر ع يل

 اهلوخد لش نييفنم اناك نا ىنعي دحاو فطاعب دحاو لماع ىلومعم ىلع نيمسا
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 ظ (تلطح الاذا آلا) تاقوالا نم ثق و ىف لم تلا, ق رعب ةروضلاهذهىفدوجو ع سل
 | تاذ ىفاضتا لعالاد امسا ىناثلا لوعفملا ) كتظخالم تقوالا ىنعي باطخلا ءاّنب
 لوعفملا ظحالتمل اذاو ىا ( الاو هدارفاو هتبتت ةظحالم ريغ نم قالطن الاب ام

 لوعفملاىفنيلعفلا نيب عزانتال هنا ىهاظلاف ) هدارفاوهتبتت تظحال لب اذكه ىناثلا |
!| 

 رهاظلاريغ ىلع نكلو عزانت هنف نوكي نا نكمي هنال رهاظلاف لاق ماو ( ىناثلا
 ضراوعلا نم عماو ةيناتلاو دارفالاو ٍطَقف تاذلا ىلع ةلالدلا مسالاب دارملانال

 نوكل ( ادرفم الوعفم ىضتق لوالا ) لعفلا ( نال ) عزانتلا ف اهل رابتعا الف
 ريغ تف رعامل مزال امهنبب قباطتلاو هب لصتملا ملكتملا ءايوهو كلذك لوالا هلوعفم

 لك لوم ٠21 تطع نان نم اد( ىتمال وعفم ىاثلا ) لغفلا ( و ) ةص
 ريمصلا وهو ىتثم لوالا هلوعفمنال ءىحسامل اقاقنا زاحوهودحاو فطاجعب دحاو

 0 حصرال عضوم ا كلذف هعوقو عموهو (دحاو صحا ىلا ناهج وس الق )هب لصتملا |

 ( عزانتالف ) عزانتلا طرش دجوي ملف لدبلا ليبس ىلع امهنم لكل الومعم نوكينا .
 | هتفرعم ماكحا نيس نا دارا نيس رفلا لاؤحا ناس و عزانتلا ماكحا نم غرفاملو ظ

 | نم فرعي نكلو هنم هناب رصاقلا رظانلا مكح هل لاثم داربإب هب سنتل ام هزيسمتو |

 نوكيال ناو عزانتلا نم لاثملا اذه نوكي نا نيب ىا امهنيب قرفلا اريصب ناك

 (ةي ولوا ىلع ) للا هنع باحاف هلوقامل باوج ( نويفوكلا لدتسا املو ) لاقف هنم .

 ىلوالاوه لوالا لعفلا لامعا نوك ىلع ىا ( لوالالعفلا لامعا ) لدتساب قلعتم .

 | ( نقلا ءىرسا لوَش ) رك ذلا لق رامذالا مدعو نيبلاطلاقسسا هنوكل زاتخْماو |
 ظ لالدةسالازو# نممو ترعلا ءارعش حصفا نموهو اضيا لدتسا هلوش ةقاعتم ءاملا

 ١ ( لامانم ليلق بلطا مو ىنافك * ةشيعم ىندال ىتساام ناولو ) هلوقوه هلوقب

 / هجوتادق ) نويفوكلا ىا ( اولاق ثبح ) لاقف لالدتسالا هجو ناس ىف عرشو
 هلوقىف دحاولا مسالا ىا ( وهو دحاو مسا ىلا بلطا ملو قافك ىنعا نالعفلا |

 (ةيلعافلاب) رهاظلا مسالا عفر ىا ( هعفر لوالا ) لعفلا ( ىضتقاف لاملانم ليلق ) ظ
 | باب نم اضيا اذهو ( هبصن ىناثلا ) لعفلا (و) هلالعاف مسالا كلذ نوكيناب ىا

 | نوكي ناب ىا ( ةيلوعفملا ) دحاو فطاعب دحاو لماعملومعم ىلع نيمسا طع .
 ىضتقا لوالا لعفلا نال ءاضتقالا ىف نيفلتخم نان وكف هل الو عفم هنيعب مسالا كلذ |
 ١ (لوالال مجان رعلا ءارعش حصفاوه ىدذلا سقلاءىصاو ) الوعفم ىناثلاو العاف |

 0 ريكس مل هب اليلق بصنو ىناثلا لمعاول ذا ةرورض الب عفرلاب ليلق دروا ثبح

 ْ هيفو ىناثلا نم لوعفملا ف دح وهو راتخربغ *ىثهنم مزلهنا عم هريعالو نزولاهبلع
 ىفدل هوركممو زلعم نب مال ادحا راتخمال لقاعلاذاراتخم لوالا لامعا نا ىلع ليلد

 نكلاو هراتخا ىذلا كلذ ةدايزلالا نَح آلا ضآلا نود هل راتخلا صالا كلذ |

 ( لع ) 20
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 نوكي نا حصي و هاظلا مسالا كلذولا اهجوتب نا ىنعملابسحنامهناقبسام ىلع عزانتلا [

 هت اة 2-

 م زانف ىناثلا لغفلا رمضيام ىلع مدقتم وهف لوالا لعفلاب ىهاظلا مسالا قلعتل |

 هتم رك او ىنرض لونا ) نئاكهلاثم زاح كلذو ةمترالاظفل رك دلال بق رامضالا |

 ىتتسم 6 عنام عنمب نا الا ) هلوق لوالا لعفلا 1 هنا ىلع ديز عفرب ( ديز |
 ْ هربغ ىلع هتقدحو ر ,ءاتحلا بهدملا ىلع ترمضا ىا اعيمج رامخالاو ىذحلا نم ٍْ

 لعفلالوعفم رامضاىا ( رامضالا نم ) غنام عن نا ثقوالا تاقوالا نم تقوىف ظ
 ( راتخلاريغلا لولا وهم ) هفذح ىا ( فذخلانمو راتخلا لوقلاوها) قاثلا |

 (لوعفملا ) ( رهظتف) فذحلاوا راهذالا نم عنامزاك اذاىا كلذك ضالاناك اذا ظ

 راهظالاو فذحلاو رامضالا ةثالث عزانتلا قي رط نال ىناثلا لعفلا لوعفم ىا'
 نم دوصقملا نال ( راهظالاىلا الا لدسال ىفذحخلاوا رامذالا عتتما اذا هناف ) |

 | مث فذحلا ةثالثلا قرطلا نم رسيالاو مالكلاف ريستلاو فيقختلا عزاتتلا |
 كك ريالا نع زجاعلا نال راهظالا ىلا الا ليسالف اعنتما اذاو رامضالا“

 (امهتاسحو)لوعفمو لعف( ىنسح وحن ) ىناثلا لعفلا لوعفم راهظاوع واللا ظ
 ( ناديزلا نيقلطن» ) هلوق ىناثلا لعفلل ىناثلا لوعفملاو لوعفمو لعافو لحف

 ( لك كو ةقاعزم لوالا لعفلل ناث لوعفم ( اقلطنم ) لوالا لعفلل لعاف |
 لوعفملل ىتم ( يضاو هلالوعفم اقلطنمو ةلالعاف نادنزلا لعخ ىنسح )هنف
 | هعج ىممدقتل ( امهتبسح ىف ) ىلا بئاغلا ريمضلا وهو ( لوالا لوعفملا )

 (ريا دو ءاح ةمرالاظفا رك ذلا لق انقرامخالاو اظفل رخأت ناو ناكراره وا

 قاثلا لعفملا ىا ( وهو ) ارهظم دروا ىنعي ( ىناثلا لوعفملا ) لوعقملل ىبم
 , فذحلا نم عنامل ىنعي راهظالل لياعت ( عنامل) هلوق ىف ماللاو ( نيقلطنم ) هلوق

 ناثلالوعفملا ( يمّضاَول ) ناشلاو لالا ىا ( هنا ) عناملاىا (وهو) زامضالاو .
 هايا امهتتسح ىف لاه م هيف عزاتتملا قلطنلا وهو عجرملا يباع ( امركم ظ

 لعفلاب لصتملا بئاغلا ريمضلاوهو ( لوالا لوعفملا ) ىناثلا لوعفملا ( فلاخ) .

 ىتموهو لوالالوعفملاقباطيل لصفنم ( ىثم ) ىناثلا لوعفملا ( رمضاولو ) ىناثلا |
 مايا امهتنبج وي حلاو امهشاطت و و اذهل ! الاف امداد لكم |
 هضلا ةقناطمو هيف عزانتملا مهاظلا , مسالا | (اقلطلا د وحو عجل لاو ٠
 520 وذوي رصبلاءراتخاامنايب وق يمال ف ذك عا ملفاضإا بحاو عج رملا ظ

 وصتسال)ناشلاو لاخلا ىا ( هنا حالو ) هريغىلاقي رطالذا راهظالابجو 1

 000 ىلا نلعفلادحا اهنفهحوت ةروصو ىا(ةر !اهدهىف عز احلا |

 ىنعمال ادرقملوالاهلوعفمناك تح ور فهرخ آالاو ىّبم لوالاهل وعم نك 0

 ١ ىنملا اذهولدبلا ليبسولع امهنم دحاو لكل الومعم عضوملا كلذ فهعوقو عموه /
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 | رامضا ىف قاسكلا قالخ هيف جرداو ىناشلا لعفلا لامعا نم نييرمعبلا راتخم
 لوالا لعفلا ءاضتقادنع اضيا ءارفلا فالخو سهاظال اًقفاوم لوالا لعفلا لعاف
 ' لاقف لوالا لعفلا لامعا نم نييفوكلا راتخم وه ام نيب نأ دارا لعافلا
 نوكلح اهدعب عقاولا ىهاظلا مسالا ىف « لوالا ) ( لغفلا ) (تلمعا ناو إل

 (لعفلا)/ ىف لعافلاترمضا (٠ نيف وكلا راتخم ) بهذم ( وهام انمئاكلامعالا

 | قبساع ءافتك ا اضيا مزال هنا عم انهه هيديش لو ىهاظلا مسالا قفو ىلع (ىناثلا)
 | ةيناللاو دارفالا ةسخل ار ومالا ىف ىهاظلا مسالا ةقفاوم ىلع ا ملعتملا مهفل ةلاحاو .

 ارم قفا | بحي نيمصلاو اهنلإإإ ار وكل ثنعالاو رك ديلا عملاو

 ىنم رك ١و ىبرض وحن ) لعافلا ىنالا لعفلا ىضتقا ول ىنعي (هاضنقا ول ) اهبف
 هيف نكتسمريمض ىناثلا لعفلا لعافو لوالا لعفلا لعاف هنا ىلع ديز عفرب (د.ز
 ءانب (تلعج اذا) هلوق اظفل رخآت ناو ةبتر همدقتل ىهاظلا مسالا ىلا عجار
 لغفلا ناكءاوس لوالا لعفلا لعاف ىنعي ( ىت رض لعاف اديز ) طرش ناطخلا

 اعجار اريمض) ىناثلا لعفلا ىف ىنعي ( ىنمرك ١ ىف ترمضاو ) هريغوا ىنبرض ظفل
 لمعلا اذه ىف ىا ( هيف روذح الف ةينر همدقتل ) ىهاظلا مسالا ىلا ىا( ديز ىلا

 "0| لثلا ىف سضاو هف لوألا لعفلا لمتا نتح ىا ( دئتحخ ) طرشلا باو
 هل ناس و روذحم الف هلوقل رسفت فطع ( لعافلا فذح ال ) هلوق هيلا اعجار
 صاظلامسالا نال ( زئاح وهو طقف اظفل لب ةينرو اظفا رك ذلا لق رامضالا الو)
 ارخؤمناكناو ارب دقتىناثلا لعفلا ىلع مدقم لوالا لعفلل الومعم هن اوك كلج نم

 فوطعم لوعنملاو هلوق نأ ديرب ( لوعفملا ل (ترمضا) (و) منال اذو اظفل |
 ١ هلوش قلعتم ( ىناثلا لعفلا ىف ) لعافلا ترمضا ٍهلوق ىف لعافلا.هلوق ىلع |

 (بهذملا)( ىلع لوعفملا ناشلا يلعفلا ىضتقاوا ىا ( هاضتقاول ١ ردت' .ترمضا ١

 ثيح رايتخالاب فصوي بهذملا نال اضيا ترمضا هلوقب قلعتم ( راتخلا ) |[
 هن أكف راتحلا لامعتسالا ىلع ىلوالا لاق نم لوقل هجو الف راتخم ىهذم اذه لاَش
 امنا لب فرعلا ىف راتخالاب فاصوب ل لامعتسالا نال لامعتسالا بهدملاب دارا

 لوعفملاىا (هفذحتا و) رثك ااذهو ريثك لامعتسالا اذه لاق هنال ةرثكلاب فصوب
 اريثك ف ذحن تالاضفلاو هنع ىنغتسمو ةلضف هنوكل (هفذح زاح نا و)ىناثلا لعفلا نم
 فذح ول ىنعي ىهاظلا مسالل ىا (روكذملل رياغمىناثلا لعفلالوعفم نا مهو الثل) .
 مسالل قفاوم هلوعفم نا ملعب مل هنع ىنغتسمو ةلضف هنوكل ىناثلا لعفلا لوعفم ظ
 هل فلاختوا طرش هيف داحتالا نال عزانتلا باب نم لاشملا اذه نوكبف ىهاظلا .
 لعفلا لوعفمىا ( ريمضلان وكف ) مءوتلا اذه ةلازال هركذ بجوف هنم نوكيالف ظ

 اظفل رخاتناو ( ةيثر مدقتم ظفاىلااعجار ) اريمض هنوكنيح ىا (ذئنبخ) ىناثلا

 © قلعت )

 سا ل هس تس يس ل مع ما سس ا 2 سل 22 يل ل ل



 مي اوه خس

 ا دارت اننس لوالا عملا لحاف راضا ىلا | ١ كلا نقف يشع (ءراخال
 ظ ناثلا لعفلاب عوفرملا ىهاظلا مسالا دعب ىا ( .هاظلا دعب ) الاصفنم اريمض

 ٠ نر اظغفل رك ذلا لبق رامضالا مزايالثل هدعب هدارب اىنعي هتلمحانا
 | لعاف رامضا هريدش هشملاوه ىوذخحم ا كي اللا رخاع ةوؤط ق)

 لوالا لعفلا ل عاف رمضا 5 ىنعي 11 ىف اك نئاك ىهاظلا مسالا دعب لوالا لعفلا

 لوم )'لغافلا رؤي انهه كلذك الوفا ىحتم قاذثلا لعفلا نوك نح
 ١ ىبرضو ) كيرشتللال ىهاظلا دعب راضالل لاثم اذه (وه ديز ىم رك او ترض ١

 | هلوق ىهو (ة تاو فانا. ني وهز

 | لوعفملا تفذحو )ءا رفلا نع ىا ( هنع ةروهشم ربع ) ءارفلل افالخ زاحو

 لوالا لعفلا يلطو ىناشثلا لعفلا تلمح اذا ىنعي ( لوالا » (لصفلا) ( ىف ١
 | قالخم قالا نونرصنلا قفاو هيفو لوعفملا فذح بجاولاف لوعفملا

 / هاظلا مسالا راركت ىا ( راركلا نع ) فذحلل هل لوعفم (ازرحت) لعافلا
 رك ذلا لبق راضالا ْنعو) هراركتمزل !يهاظ لوالا لعفلا لوعفم (رك ذول) ىتح
 ( رمضآ وأ ) ضساظلا مسالاب ارسفم مسالا ناكولو ( ةلضقلاف ) هيثرو (اظفل

 هلوق ةنب رش ىوذحم هؤازج طرش لوعفملل ىنم ( هنع ىنتغتسا نا ) زئاح ريغ اذو

 طرمشلا ىلع ءازخلا ميدقت زوج نم دنع هيلع مدقم ءازج وهوا ا تفذحو

 ظ فطسالاوإ) ديذ ضرك اديز تب رض لوقت ال دز ىنمرك ١و تب رض لثم
 [ ىد ىنم ( هنعنغتسملناو ىا ) هلوه حراشلا راشا هنع ىنغتسا نا هلوق ىلع

 | بجو ثيح تملع باب ىلوعفم دحا هنوكل هرك ذ مزل لب هبئان هنعو لوعفملل
 لوعفملا.وه نيلوءفملا نومضم نوكل هفذخ زوجالو رخ الا ركذ دنعهركذ
 ىلا افاضم ىناثلا لوعفملا ردصم امئاَق ادنز تملع باب لثم ىف مو | نال ققحلا

 | هنالالاو هلوقل ءارج ٍناطخلا ءانب /ترهظا إل دز مانق' تملع ىا لوالا
 | هنا ىلع باطخلا ءاّتب ( ىتبسح وحن ) لوالا لعفلا ىف ( لوعفملا ىا ) طرش

 | ( تيسحو ) ىناشلا هلوعفم ( اًتلطنم ) لوالا هلوعفم ملكتملا ءايو لعفلل لعاف ا

 ١

 | هيف ىقاشلا لعفلا لمعاو رخ آلا قلطنملا ىف اعزاننت ( اتلطنم اديز ) ملكتملا ءاتن
 أ زوحن ال هنال) قدح و لوالا قلطنملا وهو لوالا لعفلل ىناثلا لوعفملا رهظاو

 [ نال اهنضو نآلاهيضو فالح مزاي لث ( تنل نان ىلوعتما دعا قدح
 ١ هفصلا نو 7 ا نا مزلب أمدحا قدح ولق هتفصا علاه

 امالكو لوالا قدح ىف قوصوملا نودي ةفصلا فرعي ناو ىناثلا قدح ىف

 لش رامضالا مزاي الث ه راضا دو الاول ال اس ع 1 )يلا فراك |

 وهام نياملو هية يص ريغ صامل زياح ريغ وهو ( ةلضفلا و ةيترو اظل ( رك لالا
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 لامعالا ىلا عجري هيف نكتسملا ريمضلا نا ىلا ريشي (ىناثلا لعفلا لامعا ىا) ءارفلا ١
 لعفلا ءاضتقا عم ) ابحاصم لاممالا اذه نوك لح تامعا هلوق هياع لادلا

 ١ ىا# ءارفلل افالخ و هلوعفمل بصانو هلعافل راح انهه ردصملا ( لعافلا لوالا
 لعفلا ءاضتقا دنع ىناثلا لعفلا لامعا زيؤجتىف افالخ روهمحلل ءارفلا فلاخ
 ' مزال لاف راودلا نسال زيوجتلا نم ( ز لا ) ءازغلا ىا ( هناف ) لغافلا لوألا
 ناشلاو لاخلا ىا( هنال لعافلا لوالا) ىلعفلا ( ءاضتقا دنع ىناثلا لعفلا لامعا )

 ١ لحب ىف فوذحلا هقاعتم عم ( ىناثلا لاما رب , ده ىلع ) هلوقىف راحملا ( مزل)

 لعافلا ىفذح هلوق نموا ( ركذلا لبق رامضالااما) هلوق نم ةيلاخلا ىلع بصنلا

 موزل نال صصختلل لصالا وه رخالال عم همححاص ىلع انهه لاا مدق

 هقحام دقت نال ىناثلا لعفلا لامعا ربدقت ىلع نك ىدطادا ألا

 ل 00 | ورح وارويملا هد 0 )سيما وكت اجللا
 قانكلا نعدم وهك) تف نعال عنتمم لب ا زئاح ريغ امهنم دحاو لك و رامخألا ىلع '

 بجي هناف هريدقت زومال ةيلاملا ىلع ةفوطعم ةياعفلا ةلملا هذه ( بج لب
 بح اذا هنال لعفلا ىصتقا اذا ( لوالا لعفلا لامعا ) ءارفلا دنع ىا (هدنع ) '

 الوعفم وا العاف ىضتقا ءاوس هباكتزا نع ىنغ وهو نيروذحلا دحا مزلي لامجالا |
 لعاف هبال اريده عوف صم ( ناثلا ىضتقا ناف ) هلوش ىتعملا اذه لصفف

 لبق راهذالا مزل ناو هنال ( هنرمضا ) لوعفم هنال اظفل بوصنم ( لعافلا)

 ارخؤم ناكناو وهو ىهاظلا مسالا هعج ص نال همر مزلي ل هنكل اظفل ركذلا

 لعفلا ( ىضتقا ناو) ٌرئاح ةيئرال اظفل ركذلا لبق رامخالاو ةينر مدقن هنكل اظفل
 1 11 راخألا أب الثو مالكلا ىف هلي موكل ( هتقذخ لومفملا) ىابتلا |

 ىرذ ومن مزلكلا ىف ةهز ركلا ثروب هنكل !واح ناكناو هنال اظفل ةلضفلا ىف |
 0030000 رراطفل رك دلال قرامحالا ار («ربشاوا) ادزتيرضو ١
 وحن صهاظلا مسالل فلاخم ىناثلا لعفلا ل اوعقم نا مهو الثأو هن ر هعج سمع مدقتل |

 تمركاو ىبرضوناديزلا ىنامركآو ىبرضلوةت) ديز عفرب ديز هتب رضوى رض ١
 |(دئنح مزلبالو)نوديزلا نوم ركاو ىرض و (ناديزلاامهتم ركاوى برضو زادنزلا
 | لوعفملا ءاضتقاىف رامضالا واى ذحلا وا لعافلا ىناثلا لعفلاءاضتقاىفرامضالا نيح ىأ |

 فذحالو نييرصبلا بهذم وه اك ةيئرو اظفل رك ذلا لق رامضالاال ( ر 00

 ظ لب نق رامضالا دئنيح مزإللا لب قاسكلا هذم وهاك هماقم ءىش . هماقا ربع نم لعأفلا

ْ 
 أ

 يل تش ا تس 2522121010122 22217 132727222227173 ا 1 ا ا ا ما اا تت ا ااا ما م م اممم ااا ا مممسسللا

 (هنع ىور لبقو )روذح الف نا زاح اهالكو لوعفملافذحوا ةمارال اظفل رك 5 ذلا |
 قف لكل رخ نافارا نيلعفلا لمج ىا'( نئفارلا كبرت ) ءار فلا نع ى 1
 | اهدعب هعوقو عم كارتشالا لب انس ._ ىلع العاف نوكي كبح 0 مسالا ع ظ
 أ
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 | ركذلا لبق زامضالا زاوج نوك لاح ضال اقلطم ال عزاتتلا باب ىف (ةدمعلاف |
 اتلطم سهاظلا مسالا نوكي ن ا طرشب ىئا ( ريسفتلا ظريش )اسالم ةدمعلا ىف

 رامضالا مزاي مل هن كر يسفت هل ناكامل هنال لوالا لعفلا قف ىذلا رمضملل ارسفم ق

 رهظااذ داىلعي (رك ذلاب راركتلا موزلل و ) رسفملا نيعرسفملا نال !ىهاظ ركذلا لبق
 | هِف ناكزاو حبق ةراسلاىف وهلا 2 مازن لفألا لعفلا ىف رهظملا مسالا

 ظ 0 هماقا ريغ نم ةدمعلا فذح ىا (:ىذحلا عانتماو ) ام ةدْئاف

 ١ ( ماظلا إف ( مسالا ) ( قفوىلع )ل اعقاو لوالا لعفلا ف غرفملا لعافلا

 ١ ىجراجلا دهعلل نهاظلا.هلوق ىف ماللا نا اذهب دب رب ( نيلعفلا دعب عقاولا )

 قلحاك لعافلا مسا ىنعم ردصملا نا ىلا ريشي ( هتقفاوم ىلع ىا)1صهاظ هلوق ىف

 | هريدقت كورتم لعافلاو لوعفملا ىلا فاضم براضلا ىنعمع برضلاو قلاخا ىنعع 1
 ادا هن لا م لعفلا ىف رمضملا مسالا هقفاوم ىلع |

 ْ ماللاو هفاضإلا هنزل نم ريقلاا ا يونس ٠ رار ك ذو اعجو ةينثتو |

 ريمضلاو رب ريمضلا عجرم ) رومالا هدهىف ةقفاوملل ةلع مهاظلا (هنال) هلوقف .

 ناكاذاو عج رملانيعوه عجارلان ال (رومالاهذهىف هعج رملاقفاوم نوكينا بخ

 كناولا ققاوتلا مان عجرب ن نأ زوال الاو اهيف هل قفاون نا بجي كيذك 1
 دا ا رش هقاعتم عم ترمضا فرظ 6« فذ انود إل ١
 لعفلا نم لعافلا فذح نع ازواجئتم كنوك لاح ىالوالا لعفلا ىف لعافلات رمضا |
 اقاطم ( لعافلا ىذح زوال ) ناشلاو لاخلا ىا ( هنال ) هنم اغراف لوالا |
 (دس اذاالا ) تاقوالا نم :تقوىف الوا عزاتتلا ٍباب ىف ىفذحلا ناكءاوس ١

 هفذح روم نشل ةنلتقم ءرش مال اذاآلا ى] ليم ءىع )دش تق الا قل

 ظ روهمجلا افالخ ىفاكلا فلاخ ىا « ىئاسكلا فال الخ ) بونملاو بئانلا عمتجم الث ظ
 ْ ( لعافلا "ريش الل نامكلا ىا ( هناف ) ربعأل ىف :| كلاوه مهل فلانا اق . ْ

 ِ 7 2 ) لعافلا ىا ( هفذحم لب ) هنق رامذالا زوحنال ىنعي لوالا لغفلاىف ١

 | رك ذلابراركتلا موزللو هيف رمضاول ( رك ذلا لبق رامضالا نع ) ىذحلل هللوعفم ظ
 0 لضالا فالخ اهالكراهظالاب را كفو ذلالق 2 ظ

 نيفوكلاو نييرصنلا ن نيبال قانيكلاو ناي رضللا نيب هتداق ىا ( ف

 رامضاب ( ناد | ىمرك او: قار داوم قو 1 1( مانللا متمالا نك 8
 |. دنع ) هفدحت ( نادتزلا ىم ركأو ىب رضو نيررصبلا دنع )والاف اعافلا
 ىمرك و فارضو مدع نوي زألا ماك !وا ل لح لثم اعجاو را(ىانكلا ١

 يرصَو ا 5 مفموأ هدنع نوديزلا
 هل ل

 فالخ ناسلانهه ةلّمحا مدج دروا ءادح الل واولا « زاحو و هدنعدنه ىتمركاو |

 6ك 4 6
 كك
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 ا (ادبز تمر 3 ىبإ. !ديزاثن رص ىمازل ١١ لثم |

 ا 5 ١ لشالوعتت ار الاو العاذ ىاثلا لعفلا ىَقَس نإ

 اذه ماسقالو ماسقاةيناع عومج اف م اسقا ةعيرااضيا مسقلا اذهو د

 مسالا نك ا روكدلا ( كد يخول ماسقالا هذه ىلا ميقا

 ةياصقتوا ةسازج ءافلا « راتخف » (اعوفرسمص ) هف عزانملا الا

 اك اهلا واولا تلك هنن نز ,و ىلع ةوحن هلصا ىحان عمج (ةاحنلا) نيم رفلا نيب

 ةمالو هاف قرط ىنعب هاقرط لدتعيل نوثلا ىنعي اهل وا مخ مت اهلبقام حاتفناو

 صت# نزو ءافلا مضب ةلعف نا لوقن وا ةاتق وحن درفملا نيبو اهني اقرفو بلقلا ىف

 مسا هلال 6 نويرصبلا ) هلوقل ةفوصوم نوكلل اهدروا امتاو ماللا لتحمل

 حبجرتلا ىنعم نيمضت ىلع راتخس بوصنم 6 لامعا ) افوصوم ىضتقي بوسنم
 4( ىناثلا ) (لعفلا) لامعا نوبرصبلا ةاحنلا حجريف ىنعملاو مزال رابتخالا نال
 دورولو لوالا لامعا ريد ىلعلصفلا موز زللو ردقا هدخا ىلع وهف ( هبرقل )

 ىلع اضنا لد 3 ةةسالاو ءاحصفلا | ءالكو زحعملا نارقلاىف كلذ ىلع لامعتسالا

 لما ول اضياو دعب الا نود هيدناس نا ىلوالاف مهمالك ف كا قاثلا لامعانا

 000000 دا لورعمو لماعلا نيب لضفل فطعلا ةروص ىف لوالا لخفلا

 الخلا فاللخ اهالكو ة 10 0 هنم قب دقو َئىش 00 ةرورض

 لع افلا و لوعفملاىلا فاضم ردصم ( زوج عم ) نايحاصم مهو * لاعب[ دهرلا ف
 الو لمعلا ىف ليصالعفنال ( لوالا) لعفلا(لامعا ) مهزب وجن عمهرب ديف فاو

 لامعا ىا ) ( لوالا نويفوكلا) ( ةإحنلا راتخت )6 و ) دعبا ْناكناو هنم عنام

 دحاو فطاعب دحاو لماع ىلومعم ىلع نيّدش فطع باب نم اده ( لوالالعفلا

 .هريسفت قبس ( قاثلا ) لعفلا ( لامعا زوجت عم ) نيحاصم مهنوك لاح
 6 قابلا لعفلا لامعا ريدقت ىلع ( ركذلا لبق رامخالا نع زازت>اللو هقسسل )

 ىاثلا جانينتحلا نم مدقا بولطملا كلذ ىلا هجاستحاف نييرصبلا هدم وه

 ةيئارج ءافلا باطلا ءاتب © تلمعا ناف ) هيلا بواطملا ٠ ءاطعاب ىلوا وهف هبلا

 ال0 ا 1 111( لغفلا) نيم رقلا ت3 ناس ىلا عورش ةبريسفتوا
 قاشلا لعفلا لامعا :ىا ( وه ) ةدئاز ىهوام لثم,ىا ( م) انثاك لامعالا

 « نك الا انخْلا بهذملا هنال) مهبه ذم ناس 8 ( هءادناو نيرصلا بهدم )

 0 لا اذه نالد دلل لنا 000 رابخا

 ا ا (لسسلاو ( قالب لوعتم هنال 00 واسال

 اركاذلا كذلا لبق .راضالا ذاوجل ) رامضالل 8 ( لعافلا ي ٍضتقا اذا ) |

 ة
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 | نيمسقلا (لباقملا )ريغال ( ثلاثلا مسقلا وه ) نيلعفلا ءاضتقا فالتخا ىا |
 الا مسقلاىفو طقف ةيلعافلا ف ء ءاضتقالا لوالا مسقلا ىف نال ( نيلوالا)

 فلتخا مسقلا اذه ىفو ءاضتقالاف ىا هيف نيقفتم نانوكف ريغال ةيلوعفملا ف |

 « نيفلتخم ١ (هل وقف) كلذك ىمالا ناكاذاو امهل الب اقم نوكف تف ع كءاضتقالا |

 نال روصقملا ىلع انهه ةلخاد ءانلا ( ةدارالاب ةروصلا هذه صصختل )

 ةداسعلاب كو كا وق اول اع نكعلا ال ةروصلا ىلع ةروصقم ةدارالا

 ا ( ىنعي هلوق روصلا نيب نم زاتمم ةروصلا هذهب ةدار رالا صيصخن ىنعملاو

 ظ نك لاح ةيلوعفملاو ةيلعافلا 0 نيلعفلا عزان نوكيدق ) ىنعملا ل امل ريسفت
 فذح اذا زرئاح وهو هللا فاضملانم لاح ( نيفلتخم ) ةلوقنا ىلإ ريشي (نيلعفلا

 هراده 1 ىنملا لتح لو هماقم هلا ىاضملا مقاو قفادصملا

 | ةلم عبتاو #9 ىلاعت هلوقلثم نوكف ةيلوعفملاو ةيلعافلاف نيعزانتم نالعفلانوكيدقو

 ولعتم ( ءاضتقالا ىف ) افضح مهارا عشاو لاش نا زوحم ثح د4افض مهارا

 5 00 1 نيفاتخ ةلا اا ا 0 1 ا ٍَط

 نوح نإ زو لالا نضل ىلإ عجارلا ريمضلانم تافتسملا” فشلا | و

 م "يات اما ىل اع مالكل |" قوك نم اطتسم وف هلماع
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 كردت ردن نيلوالا نكمسقلل لباثقلا ثلاثلا مسقلا وا ةدارالاب ةروصلا هده

 لؤصح روصتلا نال لقعلا د 2ع لضح الوا قاعسال ىإ( دوِصْس ال
 ملا مسالا) نون 5تقوالاىا (ناكاذاالا) تاقوالا نم تقوىف لقعلاىف ءيوجلا

 0 مسالا كلذ ناكاذا هنال (ادحاو ) اهدعب عقاولا ىنعي ( هبف عزاتتملا

 عاوز نيلوالا نيمسقلل عماجلا مسقلانم لعجم نا نكمذا ثلاثلا مسقلا اذه نم
 نانجلاو لاطاىا مبال) نلاوألا نيمسقلل د ا 7 انلا مسقلل الاثم دروب مل

 اناكف ةيلعافلا ىف نياعفلا عزانت هيف ناك ىذلا ( لوالا لاثملانم لعف ذخا اذا

 نيلعفلا عزانت هيف ناك ىذلا ( رخ آلا لالا نم لعفو ) ءاضتقالا ف نيقفتم
 مسقلا اذهلاثم نال ىنعي (ثلاثلا مسقلا لاثم لصح ) ءاضتقالاىف اقفتاف ةيلوعفملا ف

 مهف ىلا هتلاحالو ماسقالا ضعب 3 ىتحدروبملاذلو نلوالا نيمسقلا نم نيس
 ( روصتس ) روكذملا ذخالا دنع ثلاثلا مسقلا لاثم لوصح يا ( كلذو) نيملعتملا
 لوألا نيع ىاثلا لعفلا نوك. نااما ولحمال هنال ( ةريثك هوجو ىلع ) لمعت ىا
 لثم )العاف لوآلاو الوعفم ىاثلا لعفلاىضته نا اما لوالاو الوا ىنعماو ظفللا ف

 ىضتطم نأ ني ركملالا (اي زي كلو ل او اذيذ تيربو سرت
 ذي ز[ئمزك اف هيه رك ]و دير ريكو توصل رودفم لوالاو ذلعاو ىلا

 العاف لوالا لعفلاو الوعفم ىناثلا لعفلا ىضتَس نااما ىناثلا(و) ماسقا ةعبرا هذهو



 مه ١ ل
 © ةيلوعفملاف )) نالعفلا ىا ( امهعزانت نوكي دق )6و )هوبافيرظو فيرشو
 لاق امتاو ةيلعافلا ىف هلوق ىلع فوطعم ةيلوعفملا قو هلوق نا ىلا ةراشا هيف

 ىتلا ليعافملاكةقيقح لوعفم وه ام معا نوكيل لوعفملا ىف لَه مو ةيلوعفملا ىف
 000000 يدكو ةطسارلاب لول وحلت ايكحبوا ةطساو 9 البن روكا
 ىأ ( هل الوعفم ) هبف عزاتتملا ( ىهاظلا مسالا نوكي نا امهنم لك ى ضن ا نار

 ردصم ( ءاضتقاوت نيقفتم ) ناللعفلا ل اركف ) نلغفلا نر 4

 ا[ ةناى ىإ كورتم لعافلاو ( ةلوكتلاا) ةلوق وطو لوعفملا ىلا فاضم
 نوكيدف ( )نك 17 ماكمو طعمدبز و ( اديز تمرك آو تبرض لثم 3 اهايا |

 اع امهبف عزانتلا نوك ىا ( كلذو ) * ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىف ل امهعزانت
 000000 0 رعاتلاى انيعزات نإ. نااما نال( ناهحوب لع نوك )
 ىضتق ناب اهدعب عقاو دحاو هال مسا ىف نوكي نا اماو امهنم دحاو مسق

 اهدحا ) رخ ] مسق اذهو هلالوعفم نسال راما

 |مدعا عقاو ( هاط مسا ةياعاف ) نيلعفلا نم ىا ( امهنم ل 3 ىدنق نا

 ناهاظ نامسا امدعب عقب ناب اهدعب اضيا عقاو ( سخخ 1 سها, تدل
 861( نات راقارانيم كل الوءفم 0 ”اللااو "الاعاف نك را امدحا حلصي

 رهاظ مسا ةيلعاف امهنم ل اكءاضتقا نا( ءاضتقالا كلذ ىف نيقفتم ) نالاعفلا |

 اذهىا ( اذه سلو ارمعدبز ناهاو برض لثئم ) ر ا رهاظ مسا ةيلوعفمو

 0 0 سسقلا ايا منا 00 ْ

 00 او اق ردل اذهو ةلومتلا فاني ١ را دحاو مسق لا كيخ مو

 نوكال نامسقلاهف عمتجاامو نالو الا نامسقلاهنق عمتجا ل اى املا ا 530

 ملعا لاق ثيح ىضرلا ىلع در هرخ | ىلا انلاث امسق اذه سيل هلوق ىفو رخآ امدق

 000 برضا ةثالث ناقفتملاو ناففلتخم وا ناقفتم اما ناب رض ىلع عزاتتلا نا.

 ١ اعم ةيل وعفملاو ةلعافلا ىف اعف ناو هيل وعفملا ىف افقفس ناو ةيلعافلا ىف

 كا نا ) نيهجولا ىناث ىا ( امهيناثو ) حر راشلا نا ل ليات

 هيلوعقم رخ الاو ) امدعب مقاو ) ا نيعراتملا( ن :ءلعفلا

 نإ ىنعي هريغبال لوالا نيعب ىا ( هنعن ) اسالام هنوذ 5 لا © مهاظلا مسالا كلذ

 ه4 العاق وك نأ امدحا ىضتشو ادحاو هش عراتتملا ر هاظلا ملألا 0 ِْ

 كشاالو ) ىناثلاوا لوالا لعفلا لعافللا 2 6 ءاوس هلالو ممم 2 لاو

 ىضتقملان ال ( ناطفلا ) هلوق وهو لعافلا ىلا فاضم ردصم ( ءاضتقا فالتخاىف
 اذهو )اهدعن نا انيلع سل افن | ةروكذملا ( ةروصلا هذهىف ) نيلعفلا الا سيل

 6 ف )
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  ملكتملا دوصقم ىا ( دوصقلاو ) ةيفوكحلا دنع ىناسثلا لعفلا وا ةيرصصبلا |

1 185 

 لصفنملا ريمخلل ىا ( هل ) ىناثلا وا لوالا لعفلا تاسا.ىا ( هتابسا ) هضىغو

 | فنصللا داصو ) هلفانم الا نودب رامخالاو دما قي رطب لعافاا وه ىذلا

 ىا (.هعطق قيرط نوكي ) عزانت ىا (ام) بالا اذه ىف ىا ( انهه عزانتلاب
 نوكل ىا ( اذهلف ) ىناثلاوا لوالا.لعقلا ىف ( لعافلا رامضا ) هلارحا قيزط

 ىلا ( هصخ )ل لعاشفلا ناهحانةمطظقل ف ا نوكي اه انوه ها تفتسلا ذأ رص
 ١ بهاذملل ليصفت ( اماو ) هلوق !ىهاظ امسا لاق ثيح ( ىهاظلا مسالاب ) عزانتلا
 ريمضلا ىف عقاولا عزانتلا ) اهريغو ءازفلاو قاسكلا ثهذم ىه ىتلا ةنالثلا

 هلوَس قلعتم راسألاو اما باوج ( ىلعف ) ىف ءافلا  اعوف رم ناكنا ( لصفنملا
 الآ ةنوح ال لعاملا فالح نإ رصحلا وغل فرظ هنا عم هيلع مدق عطش

 ىلع ) اًماس روك ذملا عزانتلا (اماو ىذحلاب عطب قاسكلا بهذم ) هدنع

 امهن وك لاح ىا ( اعم ) نالعفلا ىا ( نالمعبف ) هناي قبساك( ءارفلا بهذم
 ىلع نيعفارلا كبرشت هنع ىور ذا هنف اهالك لمعي ىنعي لمعلا ىف نيحاصم

 هعطق نك الف ) ءارفلاو قاسكلا ريغ ىا ( اهريغ بهذم ىلع اماو ) ءجيسام
 (تف عام عنتم ) رامضالاى ا ( وهو ) طقف ( رامخألا مهدنع عطقلا اا رط نال

 نا ريمضلا نال اعوفرم انلوش هانديقف اعوفرم ناكنا نيعضوملا ىف اذقاماوافن ا

 عزانتلا هيف ىرجي نأ زاج كابا الا مركأ امو برضام وحن الصفنم ابوصنمناك
 لوعفملا تفذح نيب رصبلا بهذم ىلع ىلالا :لعفلا تلسمعا نا كنال نذحلاب

 اعوفسُم ريمضلا ناكاذاام الخ لوالا تلمعا نادك و هنعىغتسا نا والا نم ١١

 نا ةيليصفت ءافلا ( نوكيدقف ) قاسكلا دنءالا هفذح زوج ال ثيح الصفُنم

 ةضارتعا واةساززجت ةلماثن اك نا ةسار وا قانامال قش 6 افوذح ءازطا ناك
 ىلع واولاب راتخيف هلوق ناكن ا تلمعا ناف هلوق ءازحلاو ةضارتعا تناكنا

 ريشي ( نيلعفلا عزان ىا ) خسنلا ضعب ىلع راتخف هلوقالاو ةروهشملا خسنلا
 هلوق لثم عزانت اذاو هلوق هيلع لادلا عزانتلاىلا عجار ريمض ن وكي مسا ناىلا

 هقلعتم عم © ةياعافلا ف ال هلوقىف رالا د قدساكة ب آلاة# ب رقاوه اولدعاو#ب ىملاعت
 هناعم لعافلا ف لهو ةيبسنلاوا ةيردصملا ءايلاب ةيلعافلاىف لاق امتاو نوكي ربخ
 هلوقىف راخلا#هلعاف مس ملام لثم ىمكحلاو قيقا لعافلا نم معا نوكيل رصبخا

 مسالا نوكينا ) نيلعفلا ىا ( امهنم لك) نوكيدقف هلوشب قاعتم ( ىضتقي ناب )
 نيلعفلا نم دحاو لكل ىا ( هلالعاف ) ىضتش نا لوعفم اهدعب عقاولا ( ىهاظلا

 هلوقوهو لوعفملاىلا فاضم ردصم ( ءاضتقا ىف نيقفتمإل نالعفلا ىا ( نانوكف )

 6 ديز ىنمركاو ىبرض لثم ال اهايا نيلعفا ءاضتقا ىا كورتم لعافلاو ( ةيلعافلا)

 ا



 عم ) ابحاصم هنوك لاح ىناثلا' لعفلاب لصتملا ريمضلا ىا ( وهو ) ريغال ( ىناثلا .

 قسسامل 0 لماع لصّسالو 3 0 وه 0 هلاصتا بج لصتملا نا

 لامعا اوراتخا مهلال ( ناي رصنلا 900 لوألا ) لعفلا ) َّى ( داتا ]5

 لامعتسالا دورولو ىبنجاب لومعملاو نماعلا لاب لصْملا ءدعل و هننرقلا قاثلا لعفلا

 دنع ) حرانلا لاق اذلو 0-0 رغ راتخم اذه نا ىلا ةراشا راخلا ةداعاب |

 صوصخ رايضالا نال ( هرامخا حصي ال تفر هنالالا عم ) ابحاصم 50 ٌْ

 ( هنال ىنعملا داسفل ) الا نود ىا (هن ودب (اضياهرامضا نكمي ( الو ) طقف ميالاب ١
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 نال عزانتلل لاح هيف نوكيالف يناثلا دوجو لق هيف الماع نوكي نال قحتسي

 5 1مم قع

 نا نكميال اضيا هدوجو دعبو عزان نا نكي ال هدوجتو لبق ىناثلا لعفلا

 مدقتملا ف ىا ( هف نوكي الف ) هد وجو لق لؤالا لغفلا هذخا انف عزاتب

 نيلعفلاىا ( امهعزانت ىعمو ) تفرع م( عزانتلل لاح ) ىناثلا لعفلل طسوتملاوا
 هلوق هيف عزاتتملا ىهاظلا مسالا ىلا ىا (هيلا ناهج ودب ىنعملا بح امهناهبف )

 صاضلا :مسالا ئا ) رك ا ) ناهجوتي هلوق ىلع فطع ( حصو)
 نك را ريخ ( الومعم ) نيلعفلا دعب ناك ىذلا ( عضوملا كلذىت هعوقو عم )

 اك (لدلا) قيس ( لاير ١ قلم (دجاو لكل ) ىت ماللاو

 امههدحا نا سا عزانتلا ىنعمو نياماعل الومعم نوكي ال دجاولا لومغملا نال اعيح
 11 هوت لفاعلا باح نماما كومعملا تتاح نم نخ آلاو لماعلا تناخ ْن
 ىلع امهنم لكل الومعم هنوكح ةح لومعملا ناح نماماو هبف لمعلل

 روصتبال ) نيرمالا نرذه عزاتتلا ىعم نوك نيح ىا ( ذئِنيْخ ) لدبلا ليبس
 لآل ) لاشلإ لدفلاوا لوالا لعفلاب لصتا ءاوس .( لصتملا نيمضلا يف امهعزانت
 لعفلاب الصتم نوكي ) ابوصنموا ناك اعوفرم ( اهدع عقاولا لصتملا ريمضلا

 را <لوالا لمفلا الومعم نوكك نأ وجمال دانك لغفلاب الصنم نادك

 عقاولا لصفمملا ريمضلا اماو ) و21 لماسا | نإ نكحال لماع لصتلا نآلو

 58 انااا م51 ام(و ترضاماوحن 2 1 'ءلعفلا دعب ىا ( اهدعن

 نكمل ن نكل عزانت ) روك ذملا ريمضلا ىلا عجري رورجا ريمضلاو اما باوج ءافلا

 وهام ) لماتلف لعاش باب نم عزانتلاو هؤارجا ىنعي زانتلا عطق ىأ ( هعطق

 (لعافلا رامخا ) عطقلا قي رط ىا وهو) ةاحالادنع ىا( مهدنع عطقلا كر

 5 ءالاىف هلوق ١ ةولس ( ىللا) لمشلا فوز لوقو ءيسسام لع هيلع

 .اضيا ءىخيسام ىلع قبسا هنوكل لوالا لعفلا لامعا اوراتخا مهنال ( نيفوكلا
 لصفتلا ريمغلا ىا ( هرامخا نكم ال ) ها هعطق نكمال هلوقل 00

 : دنع لوالا لعفلا ىا ( لعافلا ن نع لعفلا قن دش ) الا نودب زايجإلا ىذا

 6 هيرضبلا )



 هي مى يك

 | ىف ىرخم ناكناو تاعوفرملا ثحب ىف عزانتلا دروا لمأت لعافلاو لعفلا
 ٠١ تانوضلملا نان نك ١ كا لك رملاف عزانتلا نال اضيا تارو رجلاو تابوصنملا
 / بوصلملاو مزالو دعتم لعف لكفدجوب ثيح معا عوف رملان الت ارو رجلا ىف اذكو

 تاعوف رملا ىف عزانتلا دروب نا بسن الا ناكف مزاللا 5 ورخاو ىدعتملاب صوصخم

 ١ دحاو مسا ىلا نيللعفلا هج وت دصق اذا ىا طرش 6 نالعفلا عزانت اذاو إل لاسف

 | ةدارالاو دصقلا وهو ببسلا ةداراو عزانتلا وهو ببسملا ركذ لب. نم اذهو
 ١ ىلاتمت هلوق كا عزذانتلا لصحن مل ؟ىش ادصق مل اذا هنال هل ببس دصتلا نال

 | ببس ةدارالا نال اهيلا مايقلا مترا اذاىاةي الا هكاولسغاف ةولصلا ىلا مق اذا»
 | لمتحال دقف هلوقو امهنم لك لامعا زاح ىا ىوذحم هذه اذا باوجو مايقلل

 ماعلا فطعب بأن نم ( نالماعلا لب )ضيا زاتحتف هلوق الو. هل ءازج نؤكي نا
 / نا ىنبني نكلو ههبشوا لعف نم لماع لكىف عزانتلا مومعل اناذبا صاخلا ىلع

 ظ امهف عزانتلا عش ا هبال امهشف ىرجاال هناق نب ردصملا ريغ نال هاعلا سصتخ

 ' ذا) مهاظ وهو اضيا نيفرخلا ريغبو ردصملا ىف رمضيال ذا نيهذملا الك ىلع

 ارمع مركمو طعم ديزوت ) لعافلا مساك ( اضيا نيلعفلا ريغ ىف ىرحب عزانتلا

 دل وح لوعفملا مساو ( هونأ فيرشو رك ركب )وحن ههبشملا هفصلا(و |

 1 رصتقاو ) هوخا ىمثاهو ىثرق ديز وحم بو.دملا مسالاو هوبا روفغمو روصنم

 امهيف ىرخن هنا عم نالاماعلا لش مو نالعفلا عزام اذاو لاق ثمح ( لعفلا ىلع

 ١ هيلع هلاسانقو عرقلا نع لضالا نكالل ءافتك او ( لمعلا ىف هتلاصالا) ضيا ظ

 | لامفالا لَه لو ( نالعفلا لاق امتاو ) مهف عىف ريثك ساقلاو ءافتك الاو
 ا 2

 ظ اديز تمركاو تنعاؤتييرح لكلا انف نم لاذ عّمدق عزانتلا نا عم )

 بتارم لقا ىلع اراصتقا ) كلذ ريغ ىلأ هوبا فيرظو فيرشو مرك دنزو
 | كضالاةب وكمل لقال ليضإ 257 الانا عم اعوقو رثكا هنالو (نانثالاوهو عزاتتلا

 , مسالاوهو افوضوم ىضتش ةفص رهاظلا نال ( ىهاظ امسا ىا) 6 !ىهاظإل

 نالعفلا عزان اذا ىا هل ناتنو عزاتتلل ةياوعفملا ىلع بوصنم وهو انهه

 انهه دعب نال ( اهدعب ) ( امقاو ) هيف امهع زانت ناكاذا ىنعي يهاظ مسا ىف

 عقو اميفالا ىرجنال هلال عزاتلل طرشو اضيا مسالل هفد رقتسم قرط

 َتيرض اديز وحن | يهاظ ناك ءاوس ( امهللع مدقتملا ذا نيلعفلا دعب ىا )

 , لومعم كلذك (امهنيب طسوتملاو ) تمركاو تب رض كاباوحت اريمضو اتم رك او
 ١ هللا ةجاح ال اهدعب فصملا لوقو لاق ثيح ىضرلا ىلع در هيف ( لوالا لعفلل )

 تب رض اديز وحن ارورحم وا ايوصنم ناكاذا امهلق وه امش ناعزاتتب دق هنال
 ١ لوالاذاىا ( ىناثلا ) دوجو ( لبق هقحتسي وه ذا ) تدعقو تث كو تمركأو |



 (لاؤسلا ةنبرش ) هلوق ىف راحلاو ( راح ) امهماقم عن مايق دنع اعم لعافلاو

 تشملابوجوو ازاوج هدحو لعافلافذح نال ىذا ىف درفنم ريغ هنوك لاح |
 ا

 , مث نال ديز ماقا هلوق وهو ققحلا لاؤسلا ةنيرقب ديز ماق ىو (ةيلعفلا هللا |
 | ةيعفلا ةلمجاب لاؤسلا ناكاذاف مالكلا نم اهيلع قبس ال ةلاد قيدصت فرح

 | نك ةمسالا ةلمجخلا/ لاؤسلاناكاذاو روك ذملا لا كملاك ةياعف :ةل مدعي دش |
| 
0 
0 
 ا
 ا

ْ 

 هه م5

 || فدل 1 هااهدك افاةثثلا ةعس رو تدفتسا ةسملا نال ةدك وم لاح
 ريغ فرظ عمو هداز خيشلا لاقو :ىذملاىف نيحاضتم امهن وك لاح لعافلاو
 نا اسلا دحا ل ذ نا اهتفاضا ءزاب و فصلا مزال ناكملاو ناَمْرلا قف رصتم
 ةفرظلا ىلع ابوصنم انونم نوكي اهلبق ركذ ناو ديز عم تنك وحن اهدعب
 اذه ىلا حزاشلا راشاو ارصصتخ ىهتنا ةيلاخلا ىلع هباصتنا لبقو اعم امج وحن
 فاضمو ةللاحلا ىلع بوصنم نود هلوق ( هدحو لعافلا نود ) هلوش ىنعملا

 قكأ لا كي لاح هدحو هلوقو فوذحت ريعا لغاقلا نوك لا ىا لعافلا ىلا

 لثم ىف ناهذحن هلوش قلعتم 4 لثم ىف و هلوق ىف راخلاو هدسم ءىش دس اذا الا

 تفذشخ ديز ماق مف ىا) 6 ديز ماقا لاق نمل ) ( اباوج ) هنوك لاح « متن )ل

 (اهماقمىفمن ركذو 0 مق ديز من لاقبف تاكل 1 لاق ةدسأ ةلهاهدح اردقلا
 موقتف اهقبس ل قيدصت فرح من نا قدس ال ةفوذجلا ةيلعفلا ةلملا ماقم ىا
 لدفلا فذح ىا ( ىلا اذهو )ةيمسالاو ةلعفلا نيتاما نم اهقسام مام

 000 | | ]| فان ردصم (ءاق تلا جاو ال) ىدحلاب قلثتم |
 ناد د١ ىا(ءادوه ىدؤي ) ىذلا ءيثلاوا ءرث ىا'( ام) ةلوق ظ

 ”ا ا ارش رمل نآل كلا ( رسفملك] فودحملا مانقم ىا ( هماقم فال
 000 ناسا نوب اهالك رك دول. ىحلا هلا ىقيو ءادؤم ىَدويو رسفملا

 ىتح ىنعي لا ىدؤيام مابق مدعل هلوقل عيرفت ( مزايف )هلوق ىف ءافلاو قبس اك
 ودا بيس (كاردتسا )هن عم رك دولت اوحلاىف ىنعي (مالكلاىف) مزلي |
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 ةيمسالا ال ةيلعفلا ةاخلا ردق اهتاو )ة. الاف مزلاكاليوطت وا اوشحهن وك نم ءىش
 ماللاو ددرتملا لئاسلا اباوج حلصيف دانسالا ديك اتا ( ماق دبز من ىا لاَغب نا
 ةلملاب لاؤسلا نال (لاؤسلل اهناطم باوجلا ) ريدقتلل ةلع ( نوكيل ) هلوق ىف
 مهدنع مهم سما لاؤسلا باوحلا ةّتباطمو ديز ماقا هلوق ىهو ةيلعفلا

 نوكيلو فذحلا لياقتهيف نالو لاؤسلاك (ةيلعف ةلمح ) باوجلا ىا ( هنوك ىف
 عم ًادتملا فذخ ىف ال اعملعافلاو لعفلا فذحت ددض ىف انال هيف نحن امل الاثم

 مزال ما عمديز ماه رث دب ديز ماق ما لثمهءاوج فلا م5 فوذحما 1 0

 0000 را اواادسملا قدح ناب نم نوي دتنيح هلال ةلعفلا ةلما مريخ |

 6( لمفلا )

[ 
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 ظ



 هي 11م6 سلا |

 'ايذك ايلف قلاو ع سار ميدالا تدقو نعاشلا لوقك .اليوطت نوكي

 فالح ) نئاك ىذدخلا سس هيف ماهبالا ان 'ىذلا ىارسفملا اذهو * ايمو

 نم هنفاشن ل 5 فذحلانم دلو مهيف ماهبالا (هفدح نود ماهبا هبق كلا هفملا

 ىا ( هنبب عملا زوجي ) ناشلاو لاخلا ىا (هناف) ىحالطصالاوا ىوغللا هانعم
 فدل نود سلا هفاهبا نك املاةبا) ل0 (هرشنف نيب و ) حتفلاب رسفملا
 للخوف د ءاح كل ىقك زاخر ملا ىف ماهبالا ناكءاوس | مهلا عما زاك راش مزل

 ةرهشلاغلبم غلب مذا ىن روك ذنم درف لكى عهقالط بر ا

 دن ز ىا ليقف هنم دارملا وهام ناس ىلا جدتحاف هنم ديرا د رف ”ىا قلطا مع ل

 هيوع نوكي نا لمت قزرلا عطف نال تام ىا هفزر عطق لم لما ىفوا
 ىالاش ناب ةريسفف اضيا دار اوهام نايب مزاف رخا ادلب . ىلا هلاقتناو هنتر فاسم وا

 ايف دح اهل راجت !نكا رسملا مدح" امساناو .الاربدقتف)لقتناوا تام

 فذحلا ىلع ةلاد ة هندرش ( فودحي لعف لعاف ) هنا ىلع اظفل عوف ص هب آلاف ىا

 اسجاو افدح ىا ( ابوح و ) ىناثلا كراحتسا ىهو نييعتلا ىلعو طرم هلا ةلكهو

 هفص ( لوالا كراحتسا )لددحال عفارلا او>و فودحلا ؛لغفلا ىا(وهو)

 رسسكلاب رسفملا ةفص ( ىناثلا كراجتتشاب ) ةفص دعب ,ةفص حتفلاب ( رسقلا )
 ءادا ىف ( هماقم متاق هرسفم نال ) لعفلا كلذ فذح ىا (هفذح بجوامباو)
1 
/ 

 هلوق ىااثلا كار :دتسا مزلي لوالا رك ةؤا ىتح هدافاام هتدافال ( هذع نغم ) هادوم

 لي.ق نم هن لا ع تاعج مل هرب دقن 006 لاؤس نع باوج 5 رخا ىلا( زوحنالو) ْ

 هصاضتخال ادشم اهيف نا لع ولاو دلل الهش رك راى لسلق ١

 ةركن اهلبقام ناكول ةينايبلا نمو ةيناس نيك رشملانم هلوق ىف نم نال ةفصلاب
 نمؤم دسعلو ب ىلاعت هلوق لسق نم ةب الا نوكتف كلذك اهنهو هل ةفص نوكت

 زوجالو هلوش هنع باحاف فذحلا باكترا اهيف مزايال ىتح # كرمشم نم ريخ
 ىلع طرشلا فرح لوخد عانتمال ) تلق ( ءادتسالاب اوف سم ذحا نوكي نا )
 ىلع طرشلا فرح لوخد مزال ءادشالاب اعوف ص دحا لعج ول ىنعي ( مسالا

 أمد احهلخ دامن وكب ناىضتشا طرشلا قرح نال زاحريغكلذو ىنعمو اظفل مسالا

 مسال ا|ىدوج وم ريغىنعملا انهوددجل ودود س١ نوك ناري :ءلاددحتتمو

 الخاد طرشلا فرح نوكي ةلعافلاب دحا عفر اذاو طقف تاذلا ىلع لدي هنال

 املو # هيلع لخ دبا( لعفلا نمل ده ال لب )اظفل مسالا بعل خد ناو ىنعم لعفلا ىلع

 امهنا نيم نأ ف عريش هيلع ةلاد ةسبرش ابوجوا ازاوج هدحو لعفلا قدح نيب

 لعفلاال ( لعافلاو لعفلا ىا ) « نافذحم دقو ) لاقف اضيا ةنب رشاعم ناف ذب
 ماعم 0 نه نظي م هد وا لعاقلا وا قس كمدحو



 لاق را 0
 را 2
. 
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 تنيك ا 75000 :

 هلوق ىلع ىوطعم ابوجو هلوق نا ىلع لدي (ابجاو افدح ىا) « ايوجو إ) (هنيبعت |

 ىف ]) هلوق ىف راملاو ىتايسام ىلع هيلع فوطعملا مكح ىف ىوطعملا نال ازاوج

 هت 184 خضع

 ىلعو اعقاو ةحيطم عمح ماوطلا نوكلاح ىواو وهو حبطي حاط لبقو لوش

 (ةقحلم عج عقاولك ) تاحرطم ىلع ةحبطم عمجت نا سابقلا نال ( سايقلا ريغ
 هاناتامم ردقملا هكس هقلعتو 6 طبتخم هلوش قلعت امو ) لبالا نم لخفلا وهو
 ةمواقم نع .زحعلا اهمسو ءاكلاوهو ةعارضلا ثيس نب امل هنال. ءارعشلا قبل
 لسوتب امو هلام تاكهملا كالها وهو اضن | طابتخالا بيس نيس نا بسان ءامصخلا

 هبكسب كى (اضياهبكسيو ىنعي) لماتلاب رعت ( ةيردصم )امت هلوق ىف ( امو ) هيلا هب
 هلعاف ىلا فاضم ردصم ( كالها لجا نم ةلسسو ريع نم لاس نم ) عراض

 وهو (لاملا ليصحت ىلا هب لسوتب امو) ةلوقو ( هلام تاكهملا.) هلوعفمل بصانو

 ىلع فوطعم لاملا لصبحتل اببس هنوك نم اهريغو عياتصلاو .فرحلا تالا
 ( ناك) ءرخآ ىلا اضي.ا هكسو هلوقل ةلع ( هنال ) هلوقو هلام هلوق وهو لوعفملا

 فذحو ( نيلكاسلا ) ىلا فاضمو ناكربخ هنا ىلع بوصنم ( ىطعم ) ديزي ىا
 ل ل ل نر وق عا ىطحي ناك انزل هيف ةغلابم ءاطعالا قاثلا لوعقملا

 ©« و ) نيلكاسلا هلوقب قاعتم ( ةليسو ريغب ) هلوق ىف راخاو ءىش نود ءىث
 ىلع ةلاد ةنيرقل' لعافلل عفارلا لعفلا ) فطعلل واولا ( فذحب دق ) هلوق

 اا اللا نا كما نم دح ا ناو) (كات هلوق) لثم فذ قلعتم « له ١
 ىدونش هكاناربووتهدمانن سيوتزادراد بلطدانب نار فاكزا يب ركآ# ةيسرافلاب

 هجو ىلع هركذ نال هلوق لثمفف هلوقا ريسفت ( عضوم لكى ىا) *ءار هللا مالك
 عفرلرسف مث ) لعافلل عفارلا (لعفلا) عضوملا كلذ ىف ىا ( هيف فذح ) ليعا

 ىا هنُمضرغلاو ماهبا هيف نكي مل فذحمب ملول ىتح ( ىذحلا نم ىئئانلا ماهبالا |
 سوؤنلان ال مهبملا كلذل سوفنلا ىف عقو ثادحا ايناث رسفتلا مث ال وا ماهبالا نم

 دعب قاسنملاذا ذلأو نعا هماع نوكيف هنه دوصقملا رعلاىلا مهبملا تعمس اذا قوشتت |

 رسف نم لوعفم مسا نيسلا حش.( رسفملا ركذ ول هناف ) ةّرمم هركذ ىف سبل .
 هلديكوت ارسفمو أمهم ناد سم معلا 00 اضاو تعن الاب قاسنملا نم نعاس لطلا

 نكيملال هنال اضيا هنم لعاف مسا اهرسسكي ( اريسفم رسفملا قب مل ) ميدشنلا

 لب ) رسفملا ىلا جتحم م فذحلا.نم اشنامتا ماهبالاو اروك ذم هنوكل ماهبا هيف
 00 لو ( اونخ ) رشملا قدح اذا ارشفما نك نا ةنإش نمام ىا( قاض
 لخفالو د هلو5لثم لوالاف دسفم ربيغوا دسفم اما نامسق وهو ءا اعل ال ةنيعم

 او  هلوق ىناثلاو ده بوعش ءاقلال ول ىتفلا ربصو * ىدنلاو هعاحشلل اهف

  هنافانيعم دئازلا نكي ملناو * ىمحدغ ىف املعنع ىتتكلو # هلبق سمالاو مويلا

 ذو



 ١ ةيسرافلاب أطخ ءايلا ديدشتو ىرب ىىر لثم ثري ىثر نم ردصم ةدم نزو ىلع
 ناكهنال لشهن ن رارض هوخاهشر (لشهن نب دن هند رت نقيا تدل سمح رب دج

 , ىلع © كيبل ) رارض هوخا هيلع ىثرو ديزي تاف ديزيو رارض نانبا لشهنل
 ىا ةفصوا ل> رقّتسم فرط ( لوعفملل ءانبلا ىلع ) هلوق ىف ىلع هلوقو مريل نزو
 ديزي ىا ( هناىلع عوفرم ) وه © ديزي )) نئاكلاوا ءانبلا ىلع 201

 | اذانالف عرض لاه (ليلذو زجاع ىا) © عراض (  هلعافمس ملام لوعفم )
 لعفلا لعاف ) 2 راخ هلوق ىا (وهو) لكبلذو زجاع عرضتمللا ناد ملف

 كك .هلعفار لا لعفلل نيت ( ع راض هبكس ىا) هلوقو ازاوج ( فوذحملا
 ةللازوا ةوهرزت ذوذحلا ِهلَوَس قلعتم ( ردقملالاوسلا ةنس رش ) هلوق ىف ءاملاو

 ظ 3 عراض هلوقب بيجاف ديزي ىلع ىا هيلع يكس ىا ( هيكس ن. ) هلوق ردقملا

 ' (ديزي كيبلةياور ىلع) انتاكهنوك لج ىعاشلا لوق ( اماو ) هيلع عراض كسب

 هلوق ىلع فطع ( ديزي بصنو ) هلوقو ( لعافلل ءانلا ىلع ) انناكوا نئاكلا
 نوكي ىتخ (هف نحن ) ىذلا ىا ( ام ) اذه هلوق ىا ( سالف ) لعافلل ءانلا

 (عراضب ' قاعتم) ؛ةموص+ )هلو وقى ماللاو ر ردقملا الر ملا لعاف ع راض

 تار تلال وهملاو لوصوملا ىه ىتلاهتسلا ءامشالا نم هلبق ءىش * ىلع دمتعل ملناو

 نالهلمعل ني رصلا دنعاط رمش هن وكع م ماهفتسالا فرحو ىننلا ر>ولاخلاوذو

 نم ا اا اع م افلا نف كار هفكن رو راو راجل
 لعافلام .1نا ىلا ةراشا هنف ( ءامدخلا ةمواقم نع) برمضض با, نم ( زحعإو
 ناس ىلاو ردقملا لوصوملا ىلع هداهتعا ىلاو ع راضملا مكح ىف لماعلا ظ
 ل نال ما نم ف ننج ل

0 

 ءاكملا هن وكل ل لياعت (هنال) هلوقفف ماللاو لدنلا ليس ىلع ناكناو دارفالا لشي

 نيك ): صوصخلاب رعتشب لاؤسلا ني ناوحا نال ليلدلا وة رداغلا 1 ةوشحخ

 راف عج هل رولاكز رحاع عمج ( 5 زجحعلا ) ةغلابملل لعافلا ىنعع ليعف ( اريهظ

 نال هجم ماكو هدروا (تيبلا رخناآو) ليلذ عمج ءايلوالا نزو ىلع «ءالذالاو ) ظ
 ءاخسلاو ةعاحشلا سانلا دنع ندومحملا نيقدولاب حودمت تيبلا اذهب حودمملا

 هلوق 000 ا لوالا عارضملا نال

 ( ةإدسو ريغ نم لئاسلا ) ةمحعملا ءانلاب ( طمتخلاو ) < حباوطلا حببطت امم ال ع راض
 اثاث كنم دخا اذا نالف ىطاتخا لاه ببس ريعنم فورعملل1 اب ىذلا ىا

 ةحاطالاو) اهقرو طق سل اصعلاب اهسرض اذا رحشلا تطبخ نم ةليسو الب

 ' ( ةحبطم عج ) تاحباملا ىنعمي ( عاوالاو را احا هحاطا لاش ( كالهالا
 ْ لاق لتم حاولا ال قم عفاي دوت عدا بشاع وهف تشعا لثم داوزلا ىذحب



 ه6 1م خوع

 | هلوق اذه ىلع لدي فوذحم ردصمل ةفص ناكام اهياع بوصنملاو ةيردصملا ىلع |
 | ( كلوق) (لثم) هب اقلعتمىنعي ازاوج ىفرظ (ىفإ هلوقو (اَر ةاج افذح ىا) |
 | اهف ىا) ى عفرلاو ضعبلا لدب لوق لانها لدب «ديز) لشقلاهخ ولع هك ذ ١

 | قاعتم © نمل ) هلوق ىف ماللاو كلوق ؛ لثمل ريمشت اده ( ق 3 لاؤسل اناوح ناك

 ةلد ةِيلعف ةلمح هلعاف عم ؛ لذ )و هلو رمو كلوق أى وح ىذذلا لو هلا

 | هريخ عم ايبحلاوب5 راح همأعق ةلمح هلعاف عم «ماقإل و 0 هيماهفتسا ©« نمإل ظ

 ل تا د )اهب دير ( الئاس ) لَو لوقم. تصنلا لحم ىف ةيمسا ةلمح |

 فيا ناك اذا كرذك سس ألا ناكاذا ( مانقلا هب موه نمع) ةيماهفتسا

 طرشلا ءازج مف هو اذا تدثملا عر ءاضملا نآل (ز وجبن ) اهوجو ال ااوج انهه

 ىلاعت هلوق 50 :هللا مقنبف هدا نم و:*:ىلاعت هل وقّلثم 5 رو ءافلا هنف زوحم |

 مرر لل لو نا) «نيتاماولغإ نورباص نو رشع مكتم نك كنا ظ
 ١ لوش نا هلوش قلعتم رحال ةلوق ىف ءانلاو ىك < عف ةرلاو لوش نا لوقه 0

 ٌْ لعفلا ل ا اة دير ماق لوش نأ زوو كاما ماقإلا ١

 ْ 1 رن نصهاضظلا لاق ثيح ئطرلا) 8ك لوقا اذه ىا( ريا ن نود ظ

 ١ نعال متاقلا نع لاؤسلاف اًضياو ىلوا لاؤسلا باوحلا ةقاطم نال لعاف ال
 كلذك ردق ول هنال ماق ديز رده نا: ىلوالاق هنع لّدملا ميدقت مهالاو لعفلا
 نع لاوس ماق نم هلوق نال ىنعم هشاطي الو ةروص لاوحلا نتاوحلا قباطل

 داش الار كح ىوقتلا دش ما ديزو مكحلا ىف ددرب ريع نم لعافلا

 000 نال (ةلملا فدح تجوب ريا ريدق نال ) .لاوسلا قباطي الف

 ١ ناك اذلو ةلمح هلعاف عم لعفلا 0 لعاف نم هل دب ال لعفلاو لعق

 حو ) هلت قدحتو هلغاق رك ذن لت لعاقلا نيود ( لعفلا رده و ) لمح ١

 دحاو لماع ىلومعم ىلع نيئيش فطع باب نم اذهو ( اهي زج دحا قدح |
 ىلع وطعم اهلومعم لومعم ىلع فوطعملاو نا انهه لماعلاو دحاو فطاعن '

 0 001 ا ددح جو لعفلا ريد نال هريدقت ل امان اهل ومعم |

 واولاو ركام قىداب هق قكف لضألا نالخ فذدخلا نال ( ىلوا فذدخلا ىف '

 0 ورانا لاك لع لام فطعلا تنجح اكمل ( ذك .) ( و هلوقأت

 ردمم لاوس اياك 8-0 ره انههو قفحم لاول ان او هش نشا

 امف) ازئاح اقدح ىا (ازاوج لعفلا فدخن) هلوق هيلع لدن تدل نم نسال

 لاّؤدل اياوج ناك ايف ارئاح افذح لعفلا ىذحن م ( ردقم لاول اباوجن ناك |

 لوقف راو 0 0-0 + راجاو ققحم |

 ( لع ) ا



 ه١ ريح

 نلستلا دع نيكل ودعا نس هل وعقم الا وا "لوقا 0 نس اءاصشا

 | هلوق ىف نع هلؤقو ارايمتخا ايضا ةقودح ىلوالا روصلا ءازجو امهنيب
 قاعتم هعرالا ( روحصلا هذه عيمج ىف ) هوقو 0 قاءتم ( لوعفملا نع )

 (هل | وعفملا ريمض لاصتا هروصف) لوعفملاو لغافلا بخت بوحو (اما) ءازحلاب

 زاب ) امال ناوجو فودحي انتل ( الثاف) هلوقو ىلوالا ةروصلا ىف ىعي

 لعافلا ىا( هعوقو ةرود ىف )هنع ا بوجحو (اماو) مده مىنحنءاو

 باق الثاق ) هلوثو ةثلاثلاو ةمناثلا ةروصلاىف ىنعل ( اهانعم )دعب ( وا الا دعب)

 اهدعب ايف ةروصحم الا,لبقام ةيب ورضم ناف ان 1 زيسج قس ((ب ؤلطملا ندا
 ءاجل اهعم مدقولو ىنعملا سكعنال الا الب لءافلا مدق واف ةلمتحم ةب راضلاو

 نارك ةروصاق اماوز ظلم قالا 1و لوألا مسقلا ىف رؤك ذملا رولا
 (ةافانملث) ةريخالا ةروصلاىف ىنعي هي( لصتم ريغ لعافلاو الصتم اريمض لوءفملا

 (طسوت ) هلوقو لعفلاب لوعفملا لاضتا ىتا (لاصتالا) لعافلا ىلا فاضم ردصم |

 (هنم ) هلوقو ( لصتملا ريغلالعافلا) ىلا فاضمو ةافانملا لوعفم هنال بوصنم

 ناب و ) لصتملا لوعفملا نيب ىا لوعفملا ىلا عجار ريمضلاو طسوتلل فرظ |

 اظفا زج هنوكل لعافلا طسوت لوعفملا لاصتا عنم ىنعي هب لصتملا ( لعفلا

 اذهو هريدش ىودحم ًادتنل ريخ (فالخ ) هلوقو طسوتلا عني ردقلااذهو هنم

 قال“ نئاك هب 'لبصتم ريغ لعاسفلاو لعفلاب الصم اريمض لوعفملا ٌنوك ىا

 هب نيلصتم نريمض اهالك نوكي ىتعي ( الصتم اريمض اضءا لعافلا ناكاذا ام )
 ١ (لعافلا ميد ) هب الصتم اريمض اضيا لعافلا نك نيج ىا ( دس سحهنافز
 3 هيلا جات < ريعو ةلضف لوعفماو مالكلا ىف هيلا احاتحو ةدمع هنوكل

 | وا هس رضاوا ( كتب رض وبن ) ىدالا ىلع همدقت تديبق ئ روقان ركلا هدم
 هلماع لاوحا نيسب نأ دارا اعزفو الصا لعافلا لاوحان م غرف املو * ىّتب ري
 | ةلق ىلع عراضملا ةغيص داربا عم ةيليلقتلا دَه اهنم انجاوو اَر ,اج افذحو اركذ

 لؤدنمإلا كم ( فاد )و ليقا « دقوا لقا 5 ذ ريك و لعملا فدع

 ءلإ لعفلا هلوق ىف ماللا نا ىلا ريشي (لعافلل عفارلا) هبنإن 6 لعفلا )
 نال ةنس نق مابق تقو ىا لئلعتلا ال تبقوتلل « مامقلا) هلوق ىف ماللاو ىح راخلا

 9 ىا* سمشلا كولدل ةولصلا ما ز ىلاعت هلوقك ةلعال طرش هني رقلا مابق
 ىثلا ىلع ةمالغلا نع ةْس رقلا نال ةفشاكة فص (ةلاد) 4 ةسرق ) اهعواط
 5 ءىش فذحن ال هنال ( فوذحلا نيت ىلع ) فذخلا ىلع ةلاد ىهو

 2 ل انيع 0 وكنا ىتشإ نكلو ههحو سماك (ةبتارو الخفل رك ذلا لق زامكألا

 0 هج د 1 22 6 22

 ظ بوصنم ( ازاوج ) ابجاو وا ار اح ىذخلاناكءاوس ةنيرق مابق تقوالا
 نيب



 | راما ) عابلتلا علا يتلا اذه (ديفف ٠) "2 مالو كلاش يلعال
 ا 00[ 2 ٠ ( رش الاف ).لومقلل» لالا نم ىا 6 مهتم لك عد

 ١ اذه ىا(وهو) لعافلا ىف لوعفملا هس ورضمو لؤع ملا ف كعاتمل يك هس راض |

 لعش هب ردصملا ىلع بوصنم عجر ىنعع اضيا ضن ضا ردصم ( اضإا ) ىنملا

 اعوجر لوالا ىلا ىتعملا اذه عجر ىعملاو ايقس لثم اعامس فدخحلا بحاو

 02 الاف ااهادحا ةفض راضحلا دوصقملا نأ (دوضقملا قالخ) لاح ةلماو

 الآ نورضمالو ديز آلا براضال ن إلا روك ذملا رينقتلان و لام>الا لع وهو
 وهو كاذ ىلع ةروصقم اذه. ةسورمذمو اذه ىلع ةروصقم اذه ةسراضف ورمع

 امو اهيان اف الاف رصحلا نا ام ( ريخالا ءزجلا ىف انهه رصألا نال الا ىنعم

 اللا تل ل١ اذه اذكف اهكح وا ةكفح اريخا ازحالا نوكيال اهل
 الاف ىلقنا 5 ( ىنعملا لّقنا لعافلا ر>اولق) ارمعالا ديز برضام ارمج دز ١

 ةياطإل لع وا رعلاا لع بوصنم.اما ( اعطقأ) امهنو ةطسسوتم انهن وك لاج
 نايب نم غرف املو لا ةلمجلاو اعطق عطق لثم ةيردصملا ىلعوا اعوطقم ىنعم ظ

 ميدقتلا هيف لصالا ناكنا دعب لوعفملا ىلع "0 بجو ىتلا لاوحالا

 لصآألا دع هنع 0 بجو ىلا لاوحالا ناس ىف ىف عرش ريخأتلا زاوجو

 عجرب ريمض ىنعي ( لوعفملا ريمض إ) ( لعافلاب ىا) ( ه , لصتا اذاو )روك ذملا

 ىلع فطع « عقووا ال عفرلاب ( ةمالغ ) بصنلاب ( اديز برض وحن ) لوعفملا ىلإ
 لل ال فور دعب زل ( لعاقلا ىا١) لحتا اذاو هلوق وهو طرشلا

 (ريخأتلاو مدقتلا قر وص ىف ) لعافلاو لوعفملا نيب ىا (امنهنيبةطس وتملا)( الا 0
 ارمع برضام وحن )امهنب الا طسوت عم لعاف || ريخأتو لوعفملا ميدقتة ةروص ىا
 ديقلا اذه ةدئافو ) امهنيب الا طسوتو لعافاا ريخاتو لوعفملا دقت ( ديز الآ ٠
 عجراذافتا نم ( انآ ) هتف ,ع ىذلا ىا(تف عام لثم )امهنب ةطسوتملا دق ىا | ظ

 مده ' ةروصق ىا قالا مسقلا ىف هتفررع ىذلا لثم ىا ةيفرظلا ىلع بوصنم

 (دعب لعافلا عقو ) ( وا ) اهانعموا الا دعب هلوعفم عقو اذا لوعفلا ىلع لعافلا

 افنا تف عام لثمديقلااذهةدئافو ( دب ز ارمعب رضاع اوحنالا ىنعم ىا ) اهانعمإل |

 ىءابلاو ةسالم ىندال ةفاضالاو لعفلاو ا لعافلا لوعقم ىا ( هلوعفم لصتاوا )ل ١

 ىايوهو) ( لمفلابالصتم ريم لوعفملا ) لضتا هلوقب قلعتم (نوكي ناب ) هلوق ظ
 هب رضام لثمالصف'ءاريمضناكءاوس لعفلاب ىا(هب لَصْبِم ]) (ريمض) ( ريغ )) غافلا |

 اا لوعفملا عوقو ةرود ىف هياع همدقت بوجو اماو ) دوصقملا فالل> نيع

 ا و اهاوقو يزئو رع واهءرضوا(لي كلب رض لت اثم) اره هاطوااناالا ْ

 000 تالا روس ارجو لص ادا زج (لعافلا ريخأت ىا)



 ديز ةسراض رادحلا) امهنن الا طس وتو لوعفملا 0 لعافلا مدقت ةروصوف

 قلعتم ( عم ) هلوقو اه دعب اهف اهلبقام راصحتا راصحت الا ىف لصالا نال ( ورمعىف
 ( رخآ صخشل ابورضم ورم نوكينا زاوج ) عم اسبالمو ابحاصم ىا ريخلاب. |
 هرمعل الا دحال ايراض ديز سبل ىنعي لوعفملا نود لعافلا ىف راصحمالا نا ىنعي |

 ( ديزالا ارمع ب رضام هلوقارم ءوهقللا رايحالا ىلعف ديزل ورمج هس ورضم اما

 هورس ناسا الاكل ١ التو متو لعافلا ريخأتو لوعفملا ميدقت ةروص ىف ىنعب
 / ايراض ديز نوكينا زاوج عم ) لاخلا ىلع ةبقاب ديز ةيبراضو ( ديزف ورم

 ما راض ديز نوكي نا حصب نش(
 ىلو الا ةروصلا ىف لعافلا ىل ع لوعفملا ميدقتب ( رخ آلاب اهدحا بلقنا ولف ) هيف |

 نال ( بولطملا رصحلا بلقنا ) ةيناثلا ةروصلا ىف لوعفملا ىلع لعافلا ميدقتاو
 مدت بجوف بكرا نم دافتسم ىنعملا نال ىنعملا ريتغت مزلتس ا

 هناا ةروضلاىف قعافلا لع لوفتلاو ىلو هلا لاى نوشلا اع لعافلا
 (اهطنشوت طرش :القااعاو ) امين دج او لك ق(ب واطملا رضا كش الق

 0 ميدقتلا قروص ىف) لوعفملاو لعافلانيب ىا ( امهنبب ) الا ىا
 "نوح لا ىلوالا ءروضلا ف ( ل 11 نع لوما ءددوا ) ناغلاو لاا ىف

 | ( دز ارمع الا برضام ) هلاثم ىف ( لاقيف الا عم ) انحاصم لوعفملا مده
 | لاقف نيشملا نيذه حراشلا.لصفف ىهاظلا ريغو ىهاظلا ناننعم هف 0

 | ىنعي ( ورمعىف ديز ةس راض راصخما ) لوقلا اذه ىنعم ىا (.هانعم نا ىهاظلاف )
 ( الا ىل اوف وه امنا ) ةيروصحلا ىا ( رصحلاذا ) لوعفملا ىف لعافلا ةفد راصحتا

 نال لوالا ىنعملا ريغسال ىنعي ( بولطملا رصحلا تلق الف )ل رخاوأ مدق ءاوس
 بخنالف ) الا عم لوعفملا مدق انههو الا نودي لوعفملا مدق اذا نوكي اما ءريغت

 ن1 ناكام,تنيكسح اظل زوي ىنملا ريغتب م اذ هنال ( لعافلا يدق
 ١ كلذو بولطملا رصحلا بلقس الف هلوق نم كاردتسا ( مهضعب هنسحتسإل

 | رودلا ليلق لعافلا ىلع لوعفملا مده لاق ثيح حاتقملا بحاص وه. ضعنلا

 | ةروصقملا ةقصلا نال ( اهمامت لنق قوصوملا ىلع ةفصلا رصق لسق نم هنال)

 ' مل لعافلا مده نم د.الف افقلطمال ديز ىلا دنسملا برضلا ىه ورب ىلع

 ١ ( اذك هانعم نأ ىهاظلا اناق ماو ) لعانملاب الا نوكيال اهمامت نال ةفصلا كلت

 برضام ىنعم ىا ( هانعم نوكينا لاتحال ) ورمحىف ديز ةيب راض راصحنا ىا
 | نعل ادكحاو ( دز ارالا احا ادعا تراك ) ىو اذكفه كيو رح ألا
 دنع راج ريغ اقلظم فطع الب ةدحاز.ةاداب نع ءامتسسا نال اطر
 ناين 0000 ورح ل اا لصالا ذا ا نيزثكالا



 ها ل

 اال ١ بالا الع قطلملا شتا نيلسسا لثم اهنف ظفللا لدم .ايغ نم ١

 ىلع فوطعم « ناكوا ) لعافلل حاصي+ امدحا نال ( ىحي ىزيمكلا 0
 000 0 ل اهح واسف عمار ,مضم ١ ( لعافلا ) طربش

 0000| 0| | (١ ةمالغ نرش ديرك ايكتدموا انو ثب يفك 00
 ما اللا تك رخام لثم الصفنم ريم وا هم تر انا

 | منخل بجد هن لال ردقملا ءارطان قلعتم ( طرشأ) هلوقق ءالاو كتبارشك

 ال اللا 28 ا

 00000 ةدالاو تي ]در انلوق لثع ل مشل 0 داو لاق نا لا 1 ا

 000 || 011((15 ل فصملا هرك ذام قإ |( ضقس ) طاربشلاب قلعتم (ا9

 الصفنم ارمضموا ناك ارهاظ لعفلا ىلع لوعفملا هيف مدقت لاث ىنعي ( تبرض

 0 آل[ نمت قالخ هلاك اذه لشو تبرع كانانلكم
 | ىلع وطعم ( لعافلا لوعفم ىا ) ( هلوعفم عقووا رو تفنصملا هيلا تفتلنمل

 0000 لا ااسو برقا ناثإو هتامال لوالا نيطرشلا دحا:

 نيب ىا( امهنيب )الا ةلك ىا ( اهطسوت ).ةقاسلا ءابلاك( طرشت ) هلوقف
 | لعافلا مدقت ةروصو ىنن ( :ريخاتلاو مدقتلا قروصىف )“ لوعفملاو لعافلا

 )ا 00000000 ا رح اي رقع ىلا اذه ةدئافو لوعفملا يخلو

 امنا وحك ) اهدعب ايف اهلتقام راصحنا وهو الا ىعم ىا < اهانعم و( دعب )( وا ١

 انا لبول فورا ناكوا ىننا هلوقل ءازجا# هد بجوال ( ار ,معدزترخذ !

 همدقتو هتلاصالف لوالا ءازج هنوك اما ىفوذحم ةقالا ءازغ ناكام اياو

 ( روصلا هده عيمج ىف لوعفملا ىلع لعافلا مده ىا) هرقلف ىناثلا اما أ

 هريدقت لصفتلل اماو فوذحع قلعتم ( ةروصوف اما ) هلوقىف راخاو عيرلالا |

 ىا ( امهنف بارعالا ءافتنا ) ةروصوف لوعفملا ىلع لعافلا مده بوجو اها 1

 تناك ةظفل امهيلع ةلادلا ( ةسرقلاو ) لوعفملاو لعافلا ىف ىظفللا 1 |

 0 ا هلع ةكلعا بابوا ىنب < ساتلالا نع زرحتلاف ) هيونعمو

 او ا قانلاوا الصا متدقتلا نوكل لوالا وه لعافلا نا 3
 ةروصق ) هيلع همدقت بوجو (اماو ) هعدض بجو سابتلالا اذه عفدلف

 ىلا فاضم ردصملا ( لاصفنالا لاصتالا ةافانملف الصتماريمض لعافلا نو

 ةلك عوقو 0 قسس ال لعفلا نم ءزحلاك ةنوكلل هل وعقل بصانو هلاعاقا

 اهطسوت طرشإ نكلالادعي لوعفملا عوقو ةروتضئاماو) ةلكءاز زحا نعب حلالا

 راصحنا ىنعي ( بولطملا رصحلا لقس الثلف ريخ ريخاتلاو ميدقتلا ةروصف امهنيب
 ىنعي ( ارمعالا دب ز برضام هلوف نم مو ناف ) لوعفملاو لعافلا
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 رعشلا نزو ةرورضل ىا ( ةرورنغلل ) سعاشلا لوق ىا ( اذه ناب ) اهدنس

 نيب ريثكلا لصفلا عقولو نزولا لتخال هيز ىنع متاح نب ىدع ىزج ليقولذا
 راضالاو ) مالكلا ةيطس و هزاوج مدع دارملاو ) ردان وهو لعافلاو لعفلا

 ىنعم,برلا نوكيو روذحم هيف نوكيال دئنيْخ ( ءازلا بر ىزج ىا ) قدص

 ىلع ) ىجراخلا دهعلل بارعالا ىف ماللا ( لادلآ ) هنع ريخأتلا رباح ناك
 | لادلاب قلعتم ( عضولاب ) هلوقف ءابلا ( لوعفملا ةللوعفمو لعافلا ةيلعاف
 ةسن نع زيبقلا ىلع بوصنم 6 اظفل )ل ريغال ةيعضولا ةلالدلا اهب.دارملا نال

 | ىنعا لعفلا هيلع لد ىذلا قدصلا ىلا عجر, ناك ريمضف اريخ ناك ق دص نم

 | ردصملا ىلا لب ىدعولا عجري ريمضلانا ملسنال هنابو )هيف دوجومب سبل روك ذملا

 | كلوق لثمو هقشحم صدق وي ب رقا وه اولدعا#م لثم ( لعفلا هلعلد ىذلا

 ١ ضرع اهف عورش ( بارعالا ىنتنا اذاو ) هلوق ءازحلا بحاص ىا بحاضلا |
 | نآدعب لوعفملا ىلع همدقت بجوف .لصألا ىلع نوكي نا نم ةجرخو لعافلل |

 | هريدقال بارعالا ظفل قتنا ىا ريدقتلانع زارتحاو لعافلا ىلا لغفلا

 ةلوق نم زيمت ( احرص ) عوف رم ( هركذ مدقتملا لعافلاىف ىا) ( امهف )
 زيغلاىف نال امن رص هلوق ىلع فوطعم ( ةلثمالا نمضىفو ) لعافلا هنف

 مل هنال اح رصال ( ةلثمالا نمضفف هرك ذ مدقتملا لوعفملاو ) ةبييفرظلا ىنعم
 ' لادلا مالا ىا ) بارعالا ىلع فوطعم ( ةسزقلاو ل احرص لوعفملا ركذي

 مذا ) عضو ريغنم ءىنثلا ىلع ةمالع نوكيام ةنرقلا نال ( عضولابال امْهيلع

 راخاو دهعي ل هلوقل بئان اضيا هل ىتم ( قلطينا ) هلوقو لوعفملل ىنم ( دهعي
 ( هنا ) هلوق ( ىث ءازاب ) قلطينا هلوه. قلعتم ( عضوام ىلع ) هلوقىف دئنتح
 / عجار ريمضلا ( هيلع ) ناربخ ( ةلاد ةنيرق ) ٍلوصوملا ىلا عجار نا مسا ريمضلا

 ىتغتسم بارعالا رك ذ نا دري الف ) كلذك سمالا ناكاذا هل عوضوم هنا دوهعملا

 لاق ثيح ىدنهلا ىلع در هيف هيلا جاتجم ريغ دّئاز بارعالا رك ذ نا ىنعي (هنع
 مهللا نتا رقلا نم ٍبارعالا ذا ةنيرقلا تفتبنا اذا لو نا فنصملا ىا هيفكي ناكو
 ملسولو ةنيرق ىمسيالف هوحن و لعافلا ىلع ةلالدلإ عوضوم'باىعالا لاش نااالا

 ءاتك لعفلاب لعافلا ةمالع لاصتا وهو ظفلتلاب ةفو رعم نوكت ىا ( ةظفلاما )

 لقعلا ةظحالمب فرعت ىنعي ( ةيونعموا ىلبح ىسوم تبرض وحن ) ثينأتلا

 | لوش نا حضوالاو لوول سللا ماقم قيقحنو ةنسرقلا ءافتنا ليصفت دارملاف

 | نوكل ليلعت ( هل ةلماش ةنيرقلا ذا ) هلوق تفرع امل ىتكي سللا فيخ اذا

 أ

[ 

 ' لب لعافللةنئ رق الثمعفرلا ناو دوهعم ريغ هنال قلطي نا هلوقل بئان ءىبثلا ىلا

 | ةسزقلا ىا ( ىهو ) ردابتملا هاك دورولا مدعلال هنع ىنغنتسم بارعالا

 َآ
| 

 ل * 22
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 صناا« همالغ برض زاح ١ عشلا تاقحلملاكاعو رف واةسّم | ليعافملاكالوصا

 ريدقتبهرخا ىلا برض هلوقو هلالعاف هنيوكل عوفر 4 ٍديز )) هب لوعفم ها ىلع
 (مدقتل) هلوق دز همالغ برض بكر ت ىازاح لعافهنا ىلع الحم عوف سم فاضم
 ( وهو ريمضلا عجم ) لعافلا نا فاضم ردصم وهو هل قلعتمو راوحلل ليلعت

 ىلع بوصنم ( ةتر ) اظفل لعفلا ىلإ نا هلصاو لعاف هنال ( ديز ) عجرملا ىا
 ا نان اد[ افيطوا ةمروا اظنل نوك. نا: لمتحت ميدقتلا نال زيبقلا

 (طقف اظقل) مزلي ( لب اقلطم ) هناوك لاح ( ركذلا لبق رامخالا مزلي الف ) كلذك
 طرش :ناوج ءافلاو نوكسلا ىلع ىنم هنا ىنعم لاعفالا ءامسا نم مسا وهو
 موزل ىا ( كلذو )»همر موزللا نع هتناف اظفل موزاللا ناك اذا ىنعي ىودحم

 هلوق هليصفت ءبشسو بئاغلا ريمض عضول افلاخم هنوكل ( رباح ريغ) روكذملا
 ( شفخألل )ىف ماللاو فوذحلا لعفلل قلطم لوعفم هنا ىلع بوصنم (افالخ )
 نباو ) زوهملاال ناذه فلام اال انالخ روهملا فلاخ هريدقت ه.قلعتم
 ىح ن نامع حتفلا ىنا:مامالا ةينك نونلا ديدشتو ءانلا نوكس (ىنج

 ىا ( اهدنسو ) ةبسنلل ءايلا سيلو ىك برعم ىنج نا هب وبيس نع لقنو
 ااا اذهو (هبر ىزج ىعاشلا لوق ) زاوجلاف ىا ( كاذ ىف ) امهليلد
 فرعلا قفاوملا هنال ىلوالا وهو ىدع ىلا ريمضلا  عاحرا رابتعاب اليلد نوكي
 مولظملا مقتنا اذاف لجرلل احلملا وه برلانال هبرىلا ءىسملا لجرلا ةلاوح نم

 ابناو ىنع الدب هريدقت لددلل انهه ( ىنع) هلوقف نعو هيلع دشا نوكي هنم
 فام ردصم وهو ءازك ىا ضفاحلا عزن بوصنم ( ءازج متاح نب ىدع)
 اهتقضحو ا سانلا رارشا اهنم دارملا بلك عمج (بالكلا ) وهو لوعفملا ىلا

 ىوع لام حاصلا وهو ىواع عمج ( تايواعلا) ارده لتقلا اهؤازجو
 .هلالو ثرحالو ديص باكب سلام وهو خاص ىئرب ىئر ٍباب نم ىوعي بلكلا

 لوالاو ودعلا وهو ةلمهملا لادلاب ىداعلا عم تايذاعلا ىوريو ءاوعلا الا عشت

 هنم دوصقملا لق ىتلئسم باحاو كلذ هللا لعفي ىأ ( لعف دقو ) ماقملاب قبلا
 زول ركب عا لوصخ ىف هتغر تمظع اذا تلاشطلا نا ةغرلا راهظا
 نع ىا ( هنع بيجاو ) ىضاملا فلي هنع ربغيف الصاح هيلا لي امبرو هانا

 ١) امدس (



 هب لوعفم هنا ىلع بوصنموا لثموه هربدقت فوذحم ًادتبم ريخ هنا ىلع عوف صم اما

 (ىف) نيبو لاثملا نم دوصقملا هبام حرصيل هلىنا ( د,ز ) لثم لثما هربدش لعفل
 لوقلإ اذه- ىا ( اذهف ) هيف نئاكلا ىا ديزل ةفص رورحلاو راخلا « هزماق إل

 م هوبامئاقديز رو (ى هوبا لثم ) و رن 9 حرصوا( لغفلا هيلا دنت أ امل لاثم )|

 داتعالا قودي لَدِعَتال هنآل هلع ادمتحم لعاقلا مسا نوكلل انهه.اذدتملا قااماو |
 ا

 ” رصن نسل هنكلو 4 لعفلا هش هنلا دئسا امل لاك اباهف 4 قاسو ظ

 ما ديز لاق ولو هيلع امدقم اربخ مئاقو ًاددنس دو 1 ناوك. نإ لش هال ا هيف |
 نال اراييصخل تا ٠ نانستما نا نهي هيف اشرس 960 |

 | عرفامل ( لعافلا ف ) 6 لصالاو ) نيلصحلا اد نو حسسل لالا ةيتفال

 هغللا قف وهو لضالاو لاقف عرفلاو هيف لصالا وه اف عرش لعافلا فن رعل نم

 تاس زا نم اهتم نمضنت هنا دعاق: فارعلا ىو ءاقلا هيلع ىتلاف

 ىلوالاو لاقولو لبق 1ا ىتشام ىا هِلوَش ح راشلا هركذام انهه دارملاو ظ
 ةقاطم ىنعي قابقتشالا ةاعارل نس>او حضواو رصخا ناكل لصالاو ناكم |

 نلصالا بسحم ال ةيضراع نكت نا ل ةيولوالا ناب سجا هش ناو ىلوالا

 نوكينا ىتشام ىا ) هراتخا كلذلو .لصالا ىف لاّحالا اذه دجوب نسلو

 الوا ىلولا بحنو و هنع جرح عناملا دنع ن خا تك

 | ىح راّخا دهعلل لعقلا ىف ماللا نا ىلا ريشا ( هيلا دنسملا ) « لعفلا لي نا )ب

 هيلع مدقتينا ريغ نم هدعب نوكي ىا ) لجرلا تمرك او لجر ىنءاح لثم
 نالب لولا اب كل لوم ل هالو 0

 لعافلاكامكح وا ىهاظلا لعافلاك ةقّشح هل ىنعي هب رقىاهلو لاه برقلا هانعم

 ئأ ( هنال ) لصالا الخ وعدا هدوخوك ةبكح انهه ةيدعللان اق رتتسلا
 صهاظلا لعافلاك امكحوا رتتملا لعافلاك ةقبقح ( لعفلا نم ءزجلاك) لعافلا:

 هن وك ىلع ىا ( كلذىلع لدن و ) ةيشزحلل ليلعت (هيلا لعفلا | جايتحا ةدشل ) هلوق
 لعفلا ىف ىا ( تيرضؤف ماللا ناكسا ) ةدشلل ىا كلتل. برعلا دنع هنم ءزملاك

 هلوقو لشعلا ليس ىلعهدروا هنالك رحتملا عوفرملا زرابلا ريمضلا هب لصتا ىذلا

 كول زتعإ) ىلاوتلل فر رظ (وهامف) ناكسالل ليلعت ( تاكرح عب عبرا ىلاوت عفدلنال )
 لقثتسااملهنال ىعابرلا لعفلا ىف ةعب رالا ف و رح ادحا ناكسا ا هنال ( ةدحاو

 ناكسا بجو لاقثتسالا ةدايز مزاب اهلك تكرتتول ىتح ةلصا هثؤزرح نوكي
  كلذلف ) روك ذل ذملالاثملاكهتلزنعةوهام قورح دجا 0

 قلعتمو قلعت ماللاو ىلولا لعاتلا ف لصالا نوآلا كاف نال ىا عيرفتلل ءافل
 دعنلل ةراشالا ءامسا نم مبا كلذو عزانتلا ليبس ىلع عنتماو زاح 5-5-0
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 انك 11 ل فو تلق ناف اذكع دارملا نآل اذا ءربدقت يود ظرش ناوج
 ريتا ميدقتب نال ةركنلاه صصختتل (افرظ ربا ةركت ًادتملا ناكاذا) هيلع
 ( دارملا تلق لجر زادلا ىف وحن ) هقضحت ىتاسسو ةركلا صصخم فرظلا
 سلو ) هدرفالههشوا لعافلا ىلا دنساام عون ىا ) هعوب مده بوجحو ( مدقتاب

 لاملاك ضراع سعال هدا رفا ضعب مدقتا بح لب ( هعدقت بجامت ريا عون
 ميدقت بج 5 هعون ميدقت بحب هناف ( لعافلا ىلا دنساام ) عون ( فال ) روك ذملا

 لعفلا مايق ةّغرط ىلع اعقاو اذانسا ىا )© هءهمانق ةهج ىلع إل قس امل هدرف
 ردصمل ةفص هقلعتم عم رقتسم فرط راخلا نا ىلا ريشي مسالا ىا ( هب ههبش وا

 هزرطو هته رط نالف ةهج لاه هش رطلا ىنعع ةهجلا نا ىلاو دنسال ىوذحم

 زوج و لدبلا ليبس ىلع ههيش وا لعفلا ىلا عجرب همايق ىف رورحجنلا ريمضلاو
 ىلع لمتشم ىا مدق ٌريمض نم الاح هش رط ىلع ىنعا رو راو راخلا لعجم نا

 ( ملال نيش لع نوكي نا هيهماق ةقارطو ) رظن هيف هرخآ ىلا ةهرط

 ماققلا نال اهمزاولا نم كلذ ىا ( اهمكحىف ام ىلعوا ) اهتمالع كلذ ىا
 ةئضا الا نسل هنع ريعتلاو هب مالا كلذ قاضتاو صالا دوجو توم
 00000 ]وأ ردصمو دجوب مواعملا ردصم نال اهمكح ى اموأ ,مولغملا
 لاثم ( ةهيدشملا ةفصلاو. لعاففلا مساك ) مزاللا لعفلا نم لوهحجم ءىجال هنال

 قنا لعفلات ةلع اهدقم لعافلا ىلا دنس امل لعافلا مسا نال اهمكح ىف ا

 نود ةلع امدقم' لعافلا ىلا دنسب مولعملا لعفلا نال“مولعملا لعفلا كح

 هبهمايق ةهج ىلع هلو ىا ( ديقلا اذهب زرتحاو ) هبثان ىلا دنسي هلال لوهخلا
 ىلا لب هلعاقىلا دنسي مل لعف هبشوا لعف نع ىا ( هلعاف مسإ ملام لوعفم نع )
 ةغبص ىلع دب ز برض ىف دب زكح ) لوعفملا مساو لوهجملا لعفلاك هيئان
 روك ذملا ديقلا ىا ( دبقلا اذه ىلا جايتحالاف ) مولعملا ةغيص ىلع ال ( لوهجما
 لعافلايف الخاد) لعافلا بئان ىا ( هلع ل نم بهذم ىلع وه امنا )
 دنقلا اذه ىلا ةجاح الف هوس قلعتم راخلا ( بهذم ىلع اماو الثم فضملاك

 ءازحلاو طرشلا فرط نيب ىلاوتس الثل مدق هرخآ ىلا ةجاح الف اماو هزيدقت
 الخاد) هلعاف مسي ملاملوعفم ىا (هلعج نم) متاَق ديزف ةعملا موب اما كلوق لثم

 هيلا دنملا ناكاماوه لعافلا لاق ثيح ( لصفملا يحاصك ) لعافلا ىف ىا( هنف

 ثيح ةيرصبلا رثك او هاقلا دبع خيشلاهعباتو ادباهللع امدقم ههسشوا لعف نم
 ْنا بحب لب دنقلا اذه ىلا هجاح الف ) مهدنع هنع زرتحم الف العاف هولعج

 لعاف ةاحنلا حالطصاىف هل لاَ له هنا ىلا عجار ىطظفل مهفالخو ( هدف ال

 ع لثم رز لاقش مهدنعو 00 ال فضصملا دنعف ايونعم اقالخ سلو الوا

 ماما ١



 ا ا

 . .هلاضالاب انلوق:ءاندبق امئاو ءريدقت ردقلا نسقلا قلمتم 6 عردسل ) ف ماللاو
 ربخ(اذك و)هلوق اهريغو فوطعملاو ةفصلا لثم (لعافلا عبا ون دحلا نع) جرخبل
 تايوصنملاو تاعوف رملادودح) دارملاب قلعتم (عيمح ىف) رخّؤم ادتم(دارملا)مدقم

 (ةنيرش) هلوقفف ءابلاو لكلا لدب اذكو هلوق نم لدب (عباوتلا ريغ تارورحملاو
 عباوتلا ركذ ) ةنيرش عباوتلا ريغ هنوك ىا كلذ لع هريدقت ردقملا لعفلاب قلعتم
 ىا ) لعفلا ىلع فوطعم (ههبشوا) ةثالثلا عاونالا هذه دعب ىا ( اهدعب
 نه ل هبشثلا هجو وا ( لمعلا ف ) لعفلا مكحىف لماطلا اندصملا نال( هيله ان
 الث ثدحاىلع ةلالدلا ىف الو هل هباشم ريغ هنال ردصملا جرخم الل قاقتشالا ف

 (لواتتيل) ههبشوا ىا ( كلذ لاق امتاو ) ثدحلا ىلع لدبإل هنال فرظلا جرخم
 ( ةهبثملا ةفصلاو ) هوبا متاق دز لثم ( لعافلا مسا لعاف ) لووتلاب قلعتم ماللا
 (لعفلا مساوإا رمع ديز برض ىنححا لثم ( ردصملاو ) هْهجو نسج ديز لئم

 ( فرظلاو ) هليصفت قايسو (ليضفتلا مماو) سمالا تاهيهو اديز ديور لم
 ريداقتنالعفلا نم لاجوا هسا اهلوق ىلع انلظع ( مدقو ١] باتك هك ف ديز لم
 ةردقموا ةرهاطدق هيف مزا. الاح لغج اذا تدثملا يضاملا نال ريمضلاو واولاب دق

 ليس ىلع اهدحا ىلا عجب ريمضلا نا ىلا ريشي. ( ههدشوا لعفلا ىا ) ىنابسو

 مدقو هلوشأ ىا (هيزرتحاو) امب .هنع ربعملا (مسالا كلذ ىلع ىا) «هيلعإل لدبلا

 ىعي :لعفلا:هيلادتسا ىذلا ادَتبْلا نع 21( برض نير ىف دز وحن نع هلع
 ظ داما لمص 2 ذانسالا نال لعفلا هنلا دتسا امث هنال 0 00

 | لصالاو لاخلا ىف هنع ربا وه هيلا كنسملاو هنع ريخ هنال (ةقيقللا ىف هيلا
 | ( هنع رخؤم هنكل ) هياع مدقو هلو اذه لازاف ًادتمملا ريمض عفرب ريخ لكو '

 نكتسملا سسعضلا وه لعاقلا لب العاق نوكب الق هلع ثني ىعتلا اذه قدص ذاق

 اذه (ابوجو هياع هميدقت) هيلع مدق هلوَش ( دارملاو ) ًادتملا ىلا عجارلا
 سيل ًادتملا اذه نا عم ًادتبملا ىلع ربخلا مدقي دق هريدقت ردقم لاؤس نع باوج
 قلعتم ( جرخبإ ) هلوق ىف ماللاو هرخآ ىلا دارملاو هلوَش هنع باسساف لعافب
 هنال مدقملا هل وقل لعاف هنا ىلع عروق ص ( هربخ هيلع مدقملا ادتملا هنع ) مدقتلا

 ترج هفص اذه لدم لاش و همالغ نسح لجرب ترسم لثم ىبس فنصو

 انتم نوكتال اهنال.ةركت هنال ًادتبمال مدقم ربخ ( برك و حن ) هل ىه ريغ ىلع
 ىف هتاص عم لوصوملاو ( كم ركب نم ) هليدفت ىتاينسو صيصختلا هجوب الا
 قيوشتل لصالا وه هرخات نا عم انهه ربا مدق ةفرعم هنال ادم عفرلا لحم

 هجولاو ءارضخلاو ءاملا د نزلا بلقلا نع ول ةثالث  لثم ًادتمملا ىلا عماسلا

 ءافلافاب وجو هيلع هدمت ذارملاو هلوق لاؤسلا اذه ًاعنم (تلقهناف) * نسحلا
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 | قفاوت هحجرب ( عوف رملا نم ىا ) ضيعمتلل نهو ليصفتلل ءافلا هن ا لاقف

 عوف رم اوه مسقملانال اضياميسقتلاو عج رملاف رو رجم اوز رابلا عوف رملانيريمضلا
 نكسملا عوف رملانب ريمضلا قفاوت ريسفتلا اذهحجرب ( ةيلعافلا ٍلعىلعلمتشا امموا)
 عجرملا برقو ربا ادتبملا اهنمو هلوقلاضيا هقفاوتو عجرملا ىف رورجملاو

 صعنشال ند نال انكم هنق هوقو ربح وأ مدقم ريخ 4 هلوفو 0 م« لعافل ا

 امباو) ىتايسام ىلع ميدقتلا ًادتبملاف لصالا نوكلىلوا اذهو لعافلا هضعبف هريدقت
 ال11 لضا ىف ىلا ةلعفلا ةلخخا ءزج منال روهجلا دع تاعوف رملا لصاهثآل همادق
 جاتح هلودحو هضو رعل هنال رابخالاو داتسالا وب لمعلا ق لضالا وه لعفلا نا

 بلقلاو ظفالان فرعي ىظفلةنال ( ىوقا هلماع نالو ) هريغف الخ لعافلا ىلا اًمتاد

 ىظفللا لماعلا ةوق راث | نمو هلمع ةوق سجؤوت لومعملا لماعلا ةسانمو لعافلاك

 ا ااا ل ال (ادشملا لماع نكاو هحسن و أدتملا لماع ىلع تلغي: نا
 زوال .ثبح ببكرتلا باب دبشا هنالو خساونلاب خسنبال لعافلا عفار نالو
 ا ١| ى| ( إب لآل ادتملا تاعوف ملا لا ليقو ) هدم هيث دس الا هفدح

 لصألا وهام ىلع ) هليصفت ءىجيس و ضراع يال عضاوملا ضعب ىف هريخا# بج |
 ا ناكناو لعافلا انلق ( لعافلا فالح ) ههجو قاسو ( مدقتلا وهو هللا دنسملايف

 وهو ىظفل لماعل الومعم ناكامل هنكأ اضيا ميدقتلا هقحاو ارت هيلا اطنرم
 الل 1 واع هرخأت مزا قس امل لمعلا ىف ىوقالا وه ىذنلا لغفلا
 لي واتىف كوبا ديز لثمال وام ناكولو ( دماح مكح نب هيلع مكحن هنالو) مدقاذا
 بيك رث ىف ةددعتم ماكحاب هيلع مكحم هنالو ملأق ديز لثم ( قتشمو ) كيب سم

 لكل ةشقو دحاو م الا مكحال هنافا كلذك سل لعافلاو دحاو |

 | فالخ ) هتوق ديفت ءىثلا ىلع مكحلا ةرثك نال ( ىوقا ) ادتملا ( ناكف)
 هب موو لعفلا هنع ردص نم لعافلا نال ( قئشملاب الا هيلع مكحنال هناف لعافلا
 ًادتملا ىلع هب مح اعاو هب 0 ف ءورش نع رداص ريع هسفنس مكاق دماخلاو

 ( مساىا ) ام )) ( لعافلا ىا )6 وهو ١ ليواتلا لالا مكحلا ايها لب فاك

 اا 2005 01 اريقلا لع بسن ( قتلو ريسفتلا اذه ددباق قس |
 مسالا انممج امناو ىا ميمعتلاب قلعتم ( لخدبل )ىف ماللاو ةقيقح هلوق

 مسالا ىف'ىا ( هبف ) ىبكحلاو قيقا ىلا ماقملا ىضتقمب ام هلوق نم موهفملا |
 ردصملا مح ىف ناب ردصملا لعفلا نال (.ادبز تب رض نا ىبحعا مهلوق لثم )

 دنسا ل اديز كبرض.ىنحعاىا هيلا افاضموا ًادتسم وا الوعفم وا العاف هنوك ىف
 وحن ىلاشنالا لعفلا لعاف هيف لخديل هنع لعفلاب ربخا لش ملو « لعفلا هللا

 ( ةيعبتلاب ال ) دانسالاب قاعتم ( ةلاصالاب ) اهوحو ادنز تبرض لهو تعب

 ( ماللاو



 هي ااا خل

 هيلع لادلا عوف رملا ىا) 6 وه )) كلذ ريغ ىلا تامدهنملا تويبلاو تاخسارلا
 اولدعا 8 لثم ىنعم اناس هعج م ناكف عما ىف لخناد درفملا نال ( تاعوفرملا
 رابتعاب ريكذتلاو اولدعا هيلعلادلا لدعلاىلا عجريريمضلانافد# ىوقتلل برقاوه

 هريدقت ريسفتلاب قلعتم ماللا ( في رعتلا نال ) تناكنم سكع ىلعام ىنعا ربخلا
 ىنعممي سنجلاو ةقيقطلاو ىهو ( ةيهاملل نوكي اما )1 نال اذكع هان رسف امتاو
 ال9 ناسن الاكاعون وا ناوي اكاشنج ناكءاوس درفملا ىلعالا قاطت ال ىهو دحاو

 ةفوصومامز|ىلاةراشا هيف (للمتشا مسا ىا)6 لمتشا ام ) لجرو ديرك( دارفالل

 لوصوملانال ةفرعملاب هرسفل الوصوم ناكولو ريكتتلا بسان ةلّمجاب فيصوتلا نال
 هنوكل فوصوملا نال ةلوصوم اهنوك نم انهه قبلا ةفوصومام نوكو ةفرعم

 نوك ةمالع ىا ) « ةياعافلا ملع ىلع ]) لوصوملا ىالخم مومعلا مزاتسي ةركن
 ىف لعلا نال ةمالعلا ىنعع يعلاو هي ردصم ءانلا نا ىلا اذهب ريشي ( العاف مسالا

 ىهو ( واولاو ) ىوقالا وهام ذخأي نا لعافلل بسانملاف تاكرملا ىوقا اضيا
 اهنال ريغال ةينثتلا ف ةمالع تاعجامتاو ( فاالاو ) ىورجلا ىوقا اضيا

 ةمضلا نعاساناو اهنف هل ةمالع تراص#لا انهن وكل فلالا ولايته رك

 الحم هبا عا نوكي ايابم ناكاذا مسالا نالاعوف سمءال وه ىنءاح وحن نوكيالف ظفللا

 ىتف ىنءاح لشم ( اريدقتوا ) ديز ىنءاح لثم ( اظفل ) اعوف سم ناكل برعم مسا

 ىنعمب ةيلاحلا ىلع وا ثحب لعاف نم لاحتاماو الثم لثع هريدقت ةيردصملا
 ( ناك اذا ) اهريغو ريخأتلاو مدقتلا نم ( لعافلا لاوحا نع ) الث
 تارزعا وانتم الا نوك..ال انقلطم ردتملاو ( اذ[ ا رمضم زل كس تفرط

 املو د ريجاتا مدقتلا بوجو ثحب ىف ( "جيس 69 هلخ ىف نوكي انما ىبلا

 هنم لصالا وهام مدقو هعاونا نايس ىف عرش عوف رملا فيرعت نم غرف

 ؟ىمو ىوقا لعافلا نال لعافلل ةمالب | د امتاو ( ةيضلا حو ) ةمالافلا ةذللإ

 ' نوكي ىا (ابهب افوصوم ) مسالا ( نوكي نا اهيلع مسالا لاكشاب دارملاو )
 ١ كلذك ( الحم وا ) كيذك ( اريدقت وا ) ثالثلا تامالعلا هذهب ( اظفل ) اهب هنا ىعا
 | هفو واولا لح ىف ءالؤهو بفلالا لحم ىف ناذهو ةمضلا لحم ىف اذه ىنءاح وحن

 | هلع لمتشيال للا بارعالاو لاق ثيح ىدنهلا ىلع در الحم وا هلوقىف ىا

 ظ ( لحم ىف هنا ىلحن ا عفرلا ىنمذا ىلا عقرلاب فوصوم مسالا نا كسار و را
 | ( برعم آل ناكملا كلذ ىا( ةم ناكل ) راو ا بصنلاوا عفرلا نم ناكمىف ىا

 | هيف عقوول هناف اذه ىنءاح لثم ( اعوفرم ) مسالا كلذ ( ناكل ) برعم مسا ىا

 ' اظفل بوصنم ( ىلا عفرلا ادع امب عفرلا ضخم فيكف ) كاذك سمالا ناك اذاف
 1 ىلحنا عفرلا زواحام ىاام ىلا عجار هيف رتتسي هلعاف و ضام لف هنال ادعب
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 وهو ( فرصنملا ريغ فنضصملا هب فرعا )نيلوالا نيلوقلا نم ( بسنا لوقلا
 هدهىف فرصنملا ريعنا لعاو# امهماقم موه اهنم ةدحاو واع سل م هال هنقأم

 ىنتكا لب فنصملا هرك ذب ملاذلو هيف ةدئافال امم فرصن» ريغوا فرصنم ةلاخلا
 عرش اليطفتو الاجا فرصنملا ريغ ناب نم غرف املو * رسكلاب رح هلوش هيف

 اهيوخا نع اهمدق ©« تاعوفرملا ) لاقف هلل ىمو بارعالا لحم ناس ىف

 نالو تكلدححا انسل اهو هبلا جاتحمو مالكلا ىف ةدمعلاوه عوفرملا نال

 : اضرا نتتالع اتناك ناو فلالاو واولاو تامالعلا ىوقا ةمضلا ىهو هتمالع

 نال لصا درفملا نا عم عمماب ىلا امتاو لصالا ىهو ةمضلانم ناعرف امهنكل
 مهولا كلذ لازاف لعافلا وهو ادحاو الا سيل عوف رملا نا.مهوب عوف رملا في رعت
 هعونال عوفرملا سنج ىرعملا نا ىلع هنو ددعتلا ىلع ةلادلا عما ةغصب

 نع راعتسم تابوصنلا فو هتقيقح ىلع تارورحماىفو انهه ةلقلا عمجو ردت
 فوذح اهربخوا ]ا لمتشا ام وه هلوق هربخ ًادتبم ةعوف ماما هو ةرثكلا
 اهل لحال ةفوقوم اهلاوا بارععالا لاح عاون (نم ىا هرك ذام تاعوفرملا هريدقت
 ىه هرادق قودحم ادم ريخ ( عوف رملا عج ) لماتلاب فرعي ناوصلا وهو هنم

 ( مسالا هفوصوم نال ) اذكه ىهابلنلا ٌسسحم ردابتملا ناكناو ( ةعوفرملاال )
 هريدقت نوكيف تاعوفرملا قلطمال ماقملا ةسرش مسالا تاعوف م دارملانال

 ركام ) مسالا 0”( وهوز افوضوم نعال ةفصلا نال تاعوفرملا ءانسالا

 نملاو ةكئالملاو ناسنالا عون مهو لوقعلا ىوذ ىفالانوكبال لقعلا نال(لقعإ ال
 هريدقت اراصتخا هنم ضفاخلا عرب بوصنم ( عملا اذه) لوعفملل ىنم ( عمجلو )
 هلماعل ابرق نوكيل مدق ةفدلا ىلا عملا ةبسن نع زيبمت ( ادرطم ) عما اذه ىلع

 ا) ادن قا ناو نيستنملا ني طضوتت ةيسنلا نع نينعلا نا ىلع اهيشو
 ةدع نزو ىلع ىهو لعافلا بئان هنا ىلع عوف سم ( ةقص) فالتخ هلماع

 قر راخ هروصقل لقاعلا ريغ نال.( لقعيأل ىذلا رك ذملا) ةعد نزو ىلعال

 رفاسحلا فرط ىلع موه ىذلا ليا نم وهو نفاص عمج ( تانفاصلاك) ثن ملا
 تافصلانم وهو هندوح ةباغل ضرالا ىلع رخالا ثالثلا عضيو لجروا دب نم

 لوف نَرو لع ( روك دلل ) ضلخلا برغلادنعالا دجوب داكن أل لب اق ةدومخملا

 ىلعقلطي (ليلانم) نورقو نرقك اقاطم ناويللا نم لحفلا وهو ركذ عج
 (تالجس ) لبالانم ركذلاوهو لمح عج (لاحو) ىتاوا ناك ارك ذ سرفلا

 لديلبالاىف دو وهو ظيلغلا ليوطلا نيمسلاىنعمم رطق نزو ىلع لجس عج
 ظيلغلا وهو نيتمجعملا ءاملاو داضلاب محض عم ( تامخض ىا) هلوق هيلع

 لاخاكو هلقال فلا فوطغملا نا ىلا ةراشا فاكلا داعا ( تانلاخلا مايالاكو )

 ( تاخسارلا )

 بسسس 1 ا شل2لشلا1ا17( (ة(ةةّّّثةثّث1ثثُُُّّّّ:ّّّ:ُّّّْْآ©؟7©؟)؟7©؟©؟|؟|09©07070©سسلسل_سلسس_32سسساسس-[[س_ 222225
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 ةيوقلا ةينانتلا“ لحال عونمملا 1-2 ريغ ىلا زرواجت ملو دوصقملا
 (هطوقسو ) ىلوالاةتلاحىلعقبف هطوةس ىف رثؤملا مدعل ( هلاحىلا ) تفعض نيح
 ( فرصلانم هعءانتمال ) ةلاملا هذهىف مسالا كلذ نم نوونتلا طوقسو ىا

 0 ةلاملا هذه ىف فرصنم ريغ مسالا نوكو راكم يشل للا
 امهيدحا تلازوا اعماتلاز اذااماو مسه هنقا ةرركملا ةدحاولاوا نئتقاب ناتلعلا

 عمو 1 فرصلانم عنم نا مزلب مسالا نال لكشم فرصنم ريغ هنوكف
 نيتلعلانا .ىلا بهذ نم مهنمو ) روهملا هيلع قفتا ام قالخ اذهو دحاو بس
 عم نيتلعلا عامجا زاح نا ىنعي (ةفاضالا وا ماللا ) لوخد ( عم نيتبقاب انناك نا

 حِباصمو' دجاسمو ءازمحو رمحالثمةز ركملا ةدحا ولاةلعلا اذكو هفاضالاواماللا |

 ناك) ةفاضالاوا ماللاعم امهعمج زوجي ىتلا للعلا نم اهريغو ثلثمو كلو

 طقس مو فرصلانم هعانتمال هنم نبوتلا طوةسو ( فرصنم ريع مسالا

 (ايم اتلاز ناو ) اقلطم فرصتم رب | اقلطم انزيم هوك نم قالا ل
 زوحمال ثدح هريغ ىلا هتفناضاوا هيلع ماللا لوخد» ناتاعلا تلاز 1

 روجنال ثيح نيتلعلا ىدحا ىا ( امهيدحا تلازؤا ) امهيدحاب تانك

 اقرصنم هنوكل رحلا هلخدف (اذ رشنم ) مسالا ( ناك) |هدحا عم امهعمج ظ

 ا هفاضالاو ا م اللا عم عمتجال هناا نوتلا هلخ دب ءملو هلوخئد نم عنامالو

 | (ماللالوخدب لوزن ةيمللا نأ ) لالا سهذللا نا 13 6ا( كلذ نان و ) يح
 ىلع لخ بالف ةركي نؤكي نا مزاف هلك دام فت رعتل عضو ماللانا قيس الل
 ١ ةفاضالا انهه ةفاضالاب :دارملا نال ( ةفاضالاو ) ناكق ب رط ”ىاب ةف رعم وهام

 ةيملعلا تناكنلاق) قاساف ىلع تي رم رك فاضل لل رن اهطرش نمو وخلا
 ناتلغلا ىنا (اتلاَر) قسانف ةروك دما رالاتاسالا اك (رخ الايس اطرش
 اهلاوزب اضيا لازو ةفاضالا ىا ماللان تلاز ةبملعلا نال ةفاضالاو ا ماللاب (اعم )

 فرصنأف بيس وه تح نم بيسهنف قبب ال تلعج ىذلا ُثنسلا

 ْ ةحلطو ( مهارباىف ك١ ة هع مع ١ يوت ا هلخ شل و كلذل رحلا هلخدف

 ظ ار ا را رمعو كبلعيو ب زو |
 ظ داو بي عيلسالا كلذ قتالي ةلاتؤ رج و رو ل ظ

 ريغلا مسالا ف ىا (كانه نكي ل ناو ) نيوتتلا نود اضيارسكلا هلخدف فرضناف .

 معا ق6 نال عمات ةمللا نودد فرصنم ربغ ناك لب ( ةيملع ) فرصلملا | ْ

 ا فا سك ارحاو بستان .هيلاج اع ناتلعلا تيقن ) عمو ثالثو .
 ظ ةدحاو ةلعوا نيتلعلادوج ول ىفرصنم ريغ نيمسقلا نيذه ىفمسالا ناكف مبعاناو . 1

 | ادهو ) قيسامل ر كلا ىو لال را

 دب جسلسللسل مم ممل ا ااا الابيات ببيبيياستلااابباا0ا019141ا0 ]#6
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 سلو اينبم نؤكي هتئناضاوا هيلع ماللا لوخد لاح فرصنلا ريغ نا معوتل ظ

 ىلا هتفناضا ةلاح ىا ( ةلاخلا هذهىف مسالا اذه ناىف فالخ ةاحتالو ) ةلاخلا |

 عت 18 1

 ىلع قلطي رسكلا نال ) اراصتخا ( رسكتي لو ناب ) انضيا فتكي مو
 رسكت' هود ىقتك ١ واو ةيباعالا تاكرحلا ىلع قلطي اك (اضياا ةيئانبلا تاكرحلا

 هذهى ىند ىتح ءاننلا بابسا نم سبل ةفاضالاو هيلع ماللا لوخد نال كلذك

 ضعش ىا ( مهنق فرصنم ريغوا فّرضنم ) هلع ماللا لوخد ةلاخوا هريغ

 ( اةاطم فر صنم ) ةلاخ اهذهىف منمالا اذهنا ىلا ىا ( هنا ىلا بهذ نم ) ةاحنلا
 تلازو اهادحا تش وا هنعاتلازوا ةلاخلا هذه دعب هبف ناتلعلا تش ءاوس ىا
 ناكامتا) رركم فسوا .ناببس هيف ناكاذا ( هفارصنا مدع نال) ىرخالا

 ىا ( ةهباشملا هذه تقفعض املف ) ةبعرفلاو جاشحالاىف ( لعفلا هتهباشمل

 ىنا ( مسألا صاوخ نم وهام لوخ دب ) لعفلا فرصنملا ريغلا مسالا ههلاشم

 قسام ىلع ( ةفاضالاوا ماللا ىنعا ) اهةةحنو ةيمسالاب صتخام لوخد سس |

 ( عجرف ) هققحم ىلع لدد هيف ءىنثلا ةمالع دوجو نال تققحنو ( ةيمسالا) |
 عئاملا لاوزا را ىا ( ركلا هلخدف فرصلاوه ىذلا هلصا ىلا ) مسالا اذه |
 (نروتلازنود ( ةفاضالاو ماللا عف اهعامجا راوجو ههباشملاوهو اهلوخد نس 1

 لاضتالا ليلد ةفاضالا نال ةفاضالاعمالو هريكتل نيونتلاو هلخ دام في رعتل
 نو ماللاو ةفاضإلا نبش قارفالاو لاصقفنالا ليلد# نيوتلاو جارتمالاو |

 )هنا ىلا بهذ نعم مهنمو ( نوتتلا هلاح دب . ادلو ناعمتجالف ةافانم نروتثلا ا

 اا للا ةنزلثلا لاوحالا ىف ىعن ( اقلظم قرضنم ريغ ةلاخلا هذه
 هيف ةرركملا ةلعلاوا نيتلعلا دوجو لجال ( فرصتملاريغ نم عونمملاو )اهنا |

 هيا ور فك نيذلا نكي :ىلاعتهلوق لئمامكح ناكناو هلخد. هناف رسكلا قالخم |
 ل ,عنملاب ادوصقم نيوتتلا ناكف ناب رضن و قحلا لق كلوق ل |

 وهاهف هربثات رصحت »د فعضذا سلا نال(ركلاوه ىذلا هعبا نود ) طممسف

 ا 22 دكا لدفلا .لخ دال .ن. وتلا نال ( ننوتلاوه ةلاضالاب)

 امهكا رتشال ( نووتتلاةيعبت وهامتا ) فرضنملاريغنم (رسكلا طوقسو ) مسالاب
 ( تفعض ) ناكم ئاو ىنعي ناكملل ( ثيحو ) ةقيقح مسالاب صاضتخالا ىف

 ضاوَخ نم وهام لؤخدن :( لعقلا ) فرصتلازيع ةهباشم ىا ( هتهباشم ) هنف
 عنملب ادوصقم هنوكل ( نيوتتلا طوقس ىفالا ) ةهباشملا ىا ( رثؤت مل) مسالا

 6 دوصقملا )
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 يا يا

 ا( لو ) نو دما لع لدا نوكل هب حرص اذلو ىناثلا وه دوصقملانا عم

 هه ا خخ

 اهراتعا نم عنامال هناف ةيحال نيمسا ( ةراودوساىف) ت ريتعا ( 5) لعفلانزو

 تناك نا[ وست ةيضيدولا عم عمتج ةيماعلاربع تاسسالانم هريغ و لعفلا داق نإ

 ( ةققحلا ةفدولا نيب وه امنا داضتلا تلق ناف ) رمحاو دوسا لثم الوا ةلئاز
 ( ةيملعلاو ةلئازلا ةيلصالا ةيفصولا نيبال ةيملعلاو ) ةلئاز نكت مل ثيح ةدوجوملا
 لوعفملل ىنم ( تربتعا ولف ) تباثلل اداضم نوكبال لئازلا نال املع متاح لثم

 / تريتعاب قاعتم ( متاح لثم فرص عنمىف ةيماعلاو ) ةلئازلا ( ةياصالا ةيفصولإ )
 لاا معلاو لصالا ف فصولا نال متاح بابىف ( نيداضتملا عاّمجا مزلب.ال )

 دحا ريدقت اناق ) اهراشعاال ن.دضلا عامجا لحس اف راض ناهس ذا

 ( رخادض عم هلاوزدعب ) دوجوملا مكحىف هلعجو هدوجو رابتعا ىا ( نيدضلا
 كلذ (نكي ملناو) دحاو ظفا فرص عنمف ىا (دحاو مكح ىف ) هدض عم ىا
 رخ الاو اردقم ناك اذا نبدضاادحا نال ( نداضتملا عاتجا لي قنم ) ريدقتلا

 امهعامجا همشي هنا الا ىا ( هبهيبش هنكل ) ندضلا عامَجا مزليال ادوجوم
 | لقاعلل ىنذيف ( نسحتسم ريغ ) هنكل اليحتتسم نك ل ناو ( اغم اهترابتعاف )
 مسالان ا نيباملو * ليحتسم مالكنعز رحتباك نسحتسم ريغمالكن ع ز رحت نا
 نيونتلاو ربللا هنم عن رركم داو وا رايتنالا نم نايس ةق ىدلا ب رخملا
 عيمحىف عنب نبونتلاناك ناو لوحالا ضع ىف هنم عنمإل رانا نيس نا دارا

 مدع ناك ءاوس ( فرصنملا ريغ باب عيمج ىا ) ( بابلا عيمجو )) لاف لوحالا
 4 اللابإلالواةرثؤم ةيملعهف ناك ءاوسو رركمدحلاو وا نيدس دوح وب فارضناالا

 « (هياعضي رعتلامال لوخ دب ىا) ناراخلا ىلاو الثل هياع مدق رح هلوش قاعتم

 ( هريغ ىلا ١) فرصنملا ريغلا ( مسالا ةفاضا ىا ) ( ةفاضالاو ا إذ ىحراخلا

 ١ ( رسكلاب ) ( ارورحم ) فرصا ريغلا مسالا كلذ ( ريصإ ىا ) ( ”رحْش
 لحتساؤةصاخ ءانلا باقلا نم رسكلا لذ ) ردكلا# رضا ( راسا قاعتم

 ةةنوض مكن دانا لبق هنال زوحموا فاضم فذح نم دبالف هب رارخنالا

 نييرصبلا دنع ءانبلا باقلا نم ءانالب رسكلا نال ةراعتسالا قيرطب رسكلا
 ءانتلاب ةرسسكتلاب:لمتصملا لوش نأ هالطلاف ازا ةبارعالا ةلالا,لغ قلطيو

 ىلبخلاب لثم ( اريدقتوا ) ؟رمعو رمحالاب لثم (اظفل ) ءانبلاب اهصاصتخا مدعل
 ( رجس هلوَش ) هدعاقلا هذه ناب فنصملا ( فتكيجل امئاو )ءاسنلا ىلبحو
 نا قيس ( ميتفلاب نوكيدق رارجنالا'نال) ارزورخ ريضي سام ىلع هانعم نال

 رسكلاواحتفلاب انهه هرارجحنانا ملعي مل هب ىنتك | ولو حتفلاب فرصنملاريغ رارجنا



 0 هدنع ةيملعلا عم هتلاصال ىل اسال ولا رش نأ روحت قمرا ا
 | 4 همزاب الو إل ( هلوق ) هيوبيس بناح نم موزللا اذه نع ىا ( هنع فضملا |

 هبوسس مزابالو ىا) ىناثلا همزل حراشلا لوقل بسانملا موزللا وا مازلالا نم
 / يبكتلا دعب ) ةيملعلاب ةلئازلا ( ةبلصالا ةا دوبل نايتعا ىا (ةراتعا نما

 باب نيب قرف ىتعي همزاب. الو لعاف هنال عفرلاب ( من متاح باب ا (اماعر جحا لثماف

 لاخلا ف دوجوم ةيماءلاوهو راتتعالل منا "لاس ا بابو متاح ٠

 دوج وم ربعو عونمملا رابتعا ىلا ليس الا د تاكاذا عناملاو متاح تاق

 معاو * عونملا ريتعينأ زوج لازاذا عناملاو ركتلاب لئاز ىل نمسا :باب ىف |

 0 لك ىا) رصن باب نم محم متح نم ملاع نزو ىلع لعاف مسا متح نا |
 (افحو لضالا ىف ناك) متاح صتخمب سيل مكحلا اذه نال بابلل ريسفت |
 ةهبشملا ةفصلا وا دمع لشثم لوعفم مساوا ماك لعاف مسا لصالا ىف ناك ناب:|
 000 00 1 كج ) ةفس لس ركل عرعر اك ونسخ |
 ا ناب ىف ىا ( هيف ) همزلب الو هلوش قاعتم هبوسس ( ريتعأ نان ترا ةعن أملا ا

 / هيوبيس ( مكحو ةيلصالا ةيفصولا ) رمحا باب ىف اهربتعا م ىا (اضيا) متاح |
 لعب ىعي (هلصآلا ةيفصولاو ةيملعلل ) متاح باب فرص باب ىا (هفرص عم )
 ليلعت © مزلب. امل و ىلاحلا اعلاو ىلصالا فنصولل فرصنم ريغ اضيا متاح با ا

 عنامو ةلعل ىا ورام لع رند مالا انهه موزللا نم وهو همزاب ال وهلوقل ا

 باب نوكيا ريدقت ىلع ىا ( فرصلا نم هعنم رب دقت ىلع متاح باب ىف ) دجوب |

 000000 داني (نراستا راح نم) فرصس ع متح |
 صوصخم نيعتم صخشل ىا ( صوضخلا علا ناف ةيملعلاو ةيفدصولا ) نيداضتملا |

 فصولا نا ىنعي ( مومعلا فصولاو ) دحاو عضوب هريغ ىلع قلطبال ثيحم |
 هنف ام, لكل ماع رمحا نا الثم دحاوب صوصخم ريغ فدولا كلذ هبف ام لكل ماع
 صخشو عوبو ل ا نانناوا داج ؤا حور ىذ ةرمح

 صهاظلاو راشعالاب قلعتم دحاو مكح ىف )دحاو لحبفف ناعمت الف درفو
 (وهو) حراشلا لوق نعل هب فوصوم ال دحاو ىلا فاضم مكحلا نا
 رابتعاو ظفالا ةفص دحاولا لعج ثيح ( دحاو ظفا فرص عنم ) طاف
 ريع متاح باب نوك عم راح ريغ هنوكل دحاو ظفل. فرص ا

 ةضصولا رابتعا نم هيوبيس مزاي الف ىلاحلا معلاو ىلصالا فصولل فرصنم

 ةيردصم (ام فال ) دروام هيلع درب ىتح متاح باب ىف اهرابتعا رمحا باب ىف
 عقرلاب ( هيلصالا هيفدولا ) لوعفملل ىتم (تربتعا ) ةيناامز ةفرظ (اذا)

 | وهو ( رخأ بيس عم ) هيلصالا قطو راستغا تقو فالخ 6 هسان 0

 «© ندو )



 دييجو جبع وججو ججججمس تهدم تهجم تجحم بجمال للا ا"

 0 ا و ع ا سس سس
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 ةسسالا نسب ةرإو دوت ىف كل 406 تنال ةشلولأ راجغأ م ١

 ( ربكتلا دعب رحا ىف ) مزاي الف لعاف معفرلاب هنفصولا زابتعا ىأ (اهرابتعا)
 ةيحلل نيمسا ٌةراو دوسا ناك ىلصالا فصولاو نزولل فرصنم ريغ هلعجو

 رخخا ىف ىتلا ةيفصولا نال ىا:(اهنالإل لِلصالا فصولاو نزؤلل نيفرصُنم ريغ
 بيجا اهل نيمسا راو دوسا ىلع ساه الف ( ةيلكلاب هنع ) ةيملعلاب ( تلاز دق)
 | اما ةرمخاب ةفوصوملا تاذلا ىعو ةصوضخلا تاذلاريغل املع لعج اذا اذه نأب
 ١ ناالاسيل ردانتملالب ةيلكلاب لوزت ةيفصولانا لسن الف تاذلا كلتل املعلعج اذا
 وسام لع مهداو ةراو دوساىف مك ةيبزحلا ةقالعب ةرمثاب ةفصتم تاذل املع لعجت

 ام

 حصص سايقلاف ةراو دوسا ىف نكما اك ريكتتلا دعب رمحا وحن ىف اهرابتعا نكماف
 (ةيفصولا ناف)ريكتلا دعب (فرصنم)رحاوحننا ا (هناىلابهذف شفخالا اماو)

 ةدحاو هلك ىف ناعمتجمال ةيملغلاو ةيفشولا.نال (ةملعلاب تلاز دقإ) محا وجحنوف
 نم ربتعيال لئازلاو ) هاظ وهو (ركتتلاب) تلاز دق (ةيملعلا) نا (و) "حسام

 بيجاو فرصلابرعملا مسالا ىف لصالا نال انهه ةرورضاالو ( ةرورض ريغ

 (هيف قس ملف) ةرورض هيف نكيملناو عاملا لاوز دعب ربتعي عنامل طقاسلا ناب هنع

 | ريكتتلاب ىناثلاو ىناثلاب لوالا ةيملعلاو ةيفصولا لاوز دعب رمحا وحن ىف ىا

 ناركس ىف ( نوتلاو فلالاوا ) رمحا ىف (لعفلا نزو وهو دحاو بيسالا)
 هيف ناكاذا مسالا نالو رركتي ام فرصلا مسالا نع عنبال دحاولا بسلاو
 عرفلا تتاح ىلا و,قريصلا وهو لتا]! ساحب ىلا قناع رركمريع انحاو ننس
 ىأ ( لوةلاادهو) فرصناف هتلانصال لصالا هب دخؤؤف فرضلا مدع 37

 | ىنحلا لاقو * ةيرهظالا هج و قبس دق ةيوسيس لوق نم (رهظا) شفخالا لوق
 ىنالخ'نا طسوالا هناتكىف لاق ثنح شفخالا هب فرتعاو هوريس عم قحلاو
 ريثعإ الو ) قرصلا مل ىلعت عامسلا اماو سانقلا قجسعم وه اعا 2 وي

 ل انهن والا لاما (يكيلا لإ حا وحش (قسالا تسر
 ىلع هبوسسل نشفخالا لش نم درو لاّوسل باوج ةمزاي الو فنصملا لوق نا

 / ةيملعلاب (الئاز ) فصولا كلذ (ناكناو ) ٍفانيتسالل هيف واولا نوكينا
 هنومس مزل ىا ( همزل ) عناملا كلذ لاوز دنع ربتعي نا زوج عنامل لئازلا نال
 ماسق 0 2- عل ( هنماعلا لاح فل ىلصالا فصولا ربشعلا 5 ىا ( هربدعل نا)

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 | نم متاح وحن عتتميف ) عناملا لاوز دنع هربتعا م ىا (اضيا) ةيملعلا وهو عناملا

 ريغ متاح وحن هب ويس دنع لعجيف ىنعي ( ةيملعلاو ىلصالا فصولل فرصلا
 ا زوجم الصا ناكاذا فصولا نال ةيلاخلا ةيملعلاو ةيلصالا ةقصلل فرصنم
 ١ تاذل لب رابتعالل امنام نوكي ال عناملا نال غتاملا مايق عم ناكناو ربتعي نا
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 | ةلئازلا ( ةيفصولا رابتعا نم عئام قب م ريكتلاب ) مومعلل ةيفدولاو صوصخلا
 وحن ىأ (هلعجو ) عناملا لاوزل هفدولا هب ويس ريتعاف ىا (.اهنربتعاق ) .هيماعلاب
 رجا وم ىف ( لعفلا 0 ركل كنس ةياكالا ةمقدولل فرصنم ريغ ) رجا

 لاوحا ةثالث رخاوحت ف أ, عا ناركسوحن قى ( نيتدد زاا نونلاو فلالاو 0

 | ةملعلا لاحو اقافتا ىلاا فصولاو نزولل فرصصن» ريغ هنافال "وا ريكتلا لاح |
 | ةملعلا دعب اتلاث ركتتلا لاح و :ةملعلاو نزولل قالا, قرضنم نيغ اضرا هتاف اناث

 ة>الا دنع اماو ىلدالا فصولاو نزولل هيودس دنع فرصنم ريغ هناف ا 32

 "000 ةةلقلا + دنلا نا نم ةفعنع ( نأ 5 تلق ناف ): قاشام لع فرضنف
 || دعب ( ةيلصالا ةيفصولا رابتعا نم عنام ال )هنا 6 ىا ابوجو فوذحما ناشلا ريمض

 ١ تلقناف هريدقت هشملاوه اذه( اهرابتعاىبع ثعاب ال ) هبهشملاوه اذه ريكتتل
 هنآ 6 قرضلا مسالا ىف ىلصالا نال ةيفدولا رابتعا ىلع ريكتلا دشن انههن ثعاب ال“.

 , اهربتعا ف اهرابتعا نم عنامال م ىا (اضا) ةيماعلا لا وزلاهرابتعا نم هدعب عنامال

 ف رضنم ريغ هلعجو عناملا لاوز دعب ةلئازلا ةيلصالا ةفدولا هب ودس ربتعا م م

 "وعملا مسالا ىف :( للدالا فالخ وه ام ىلا بهذو ) ىلدالا فدولاو نزولل |

 مسالا ىف لدالا نا ةرم ريع قبسامل (فرصلا عنم) هيف لدالا فالخ وهام (ىنعا)

 بيجا ىني (لبق ) لصالا قالخ. فرثدلا عنم نوكيف فرصلا برعملا
 نما وح ىف هلطالا ةفدولا هيوببس راتعا ىلع ىا ( اهرابتعا ىلع ثعابلا )
 ( ةراو دؤسا عانتما ) ىفوذحم لعافلاو لوعفملا ىلا فاضم ردضملاف اريكتنلا ادع
 نع ىا ( امهنعيفدولا لاوز عم ) ديقلل امءا مهداو ةيحلل نيمسا فرصلا نم

 رابتعا هيوبيس ساق ىنعي امهل نيمسا امهنوك نيح ىا (ذئابح) ةراو دوسا
 لاوزل ةبحلا نيمسا راو دوسا ىف اهرابتعإ ىلع ريكتلا دعب رمساوحن ىف ةيفصولا

 (ةيفصولا نال ) رظن ٍباوحلا اذه ىف ئا ( ثحم هيفو ) نيمسقلا الكىف ةيفدولا
 ةيفصولا نال (ةيلكلاب ) ةراو دوسا نع ىا (امهنعلزتمل) بيس ىم ىتلا ةياصالا .

 ةحلل امسا لعجاذا ةراو ءازا ةبحلل اما دوسا ل عج اذا ةيلكلاب امهنع لوزئامعا
 (ةيفص ولا نم) ةحئار ىا ( ةئاش) ةيمسالا دعب (امهبق قب لب ) كلذك نسل و ءادوسلا ٠
 ىعو (ءادوسلا ةيحلل مسا دوسا نال ) اهل قراو دوسا عضو ىتلا ةيلصالا |
 هيف لخدف .داوسلا هيفام لكل غوضوم دوسان ا قبس امل دوسا هل عضوامم عون |
 اهل ذوسا عضو ىتلا شانجالا نم ننحل امنا نوكف اسنج ىنعي ءادوسلا ةيحلا |
 مرا نال مرا هل عضوامت عون ىعو ( ضاسو داوس اهيف ىتلا ةيحلل مسا قراو ) |
 اهل ةرا عضو ىتلا ساتجالا نم سنج ةبلا هذهو ضايس و داوس هيفام لكل عضو |

 ةيفصولا نه) ةحار ىا ( ةمش) ةبحلل نامسا اهنيذللا ةراودوساىفىا (امهبفو)

 (الف )
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 |( تناكامل اكهنذ الا نك قا مف كل ١ روكي نأ ققاو ةبملعلا للك هن راف
 فرصنم ) عمجا وحن ناف ىا ( هناف ) ةيفصولا ىنعم اهيف فعض اضيا لك ىنمب
 فرضت ريع نو ةيصؤلا سم ونا اانا محار ناس(
 | قافتاباهو لعلاونزولل ف رصنمريغ اضيا نوكي املع لعج اذاو فصولاو نزولل

 ئىا ( قابمالا ) انه نوك معلا دعب ةركن لعج اذاو شفخالاو هن ودش ||“

| 

 ا

 ا يبا ا ل 5 لما ةفل1ل1
 | ريع تن اذاو هن .اوهو ىصو ىنعمل هعوضوم لصالاق ظ الا هده نأف

ْ 
 ا
 ١

 لبق ) عمحا وحنف ىا ( هيف ) ةيعمجا وهو ( ةيفصولا ىنعم فعضل ) امهقافتاب
 |رهاز همكحت نخاف( لكس هنوكل ) 30 الا ةفصولا رم لقتل لف ىلا ( هللا
 لعفا ) اضيا هنع جرم ذك آنلا لعفا هنع جر مك ىا ( كلذكو) فارصنالا ظ
 نوكام اهنع :درجلا ليضفتلا لعفاتا ارآ ( هلضفتلا نم نع درا ليقتلا ظ

 هللا :ئا ربك“.١ هللا لثمت ةطوفلم نع كو :!نوكم اهناأألا ةلبصقتلا نك الاخ دلا

 ١11 الوا' ناك املع فرضت ةناذ هفان د ءاللاب لجتشلا امال ءمتارلا ما ظ
 ! نال فرضنا ىنغي رسكلاب رحنا ماللاهلْخ دوا فضا اذا فرضتملا نيغ نا ءىجبس |
 أ ناو ( قاتلا, قرصنم ريكتتلا دعب هناف) هدوحو مزلتس ءئشلا مزال 2

 ىعم فعطل) قاتلا أسانأ لفل و ال وا رةنلا لا ىف رستم داع نك
 هف.ةيفصوال ىذلا ىمسالا لعفاب سّتلا نم نع درجت اذا هنال ( هِف ةنفصولا
 | مسالا ىف لصالا اذه عمو |ىهاظ ةيفصولا ىنعم هنف ناكامل نوكي الو عدباو لعفاك

 هنع الحمضم ( امشا ) اهنع هدرجم نيخ ( ليضفتلا لعفا را ىتخ ) فرضلا
 لعفا ناكناو ىنعي ( نم هعم ناكناو) افرصنم نوكي نا ىتبنيف ةيفصولا ىنعم
 فرصنم ريغ نوكي ىنعي ( فرصتي الف ) ةيايضفتلانم عم المعتسم ليصفتلا
 ا سس ( هنق ةيفصولا ىعم روهظل ) هيف دخال ؛( فالخ البا) اًضيا:ريكتلا دكت
 ىمسالا لعفا نع زيمت دقف نم لعفا لصتا اذا هنال ( ةيلضفتلا نع )المعتسم هنوك

 ريغ نوكيف فصولا وه ىذلا ليضفتلا ىنعم هيف رهظو الصا هيف ةيفصو ال ىذلا

 ( ةيلصالا ةيفصولا ) هيوبيس رابتعا ىا ( هرابتعا لجال) ركت اذا املع رمحا وحن
 هلوق باضتنا نا ىلا ةراشا ريسفتلا اذه ىفو هلوعفل سصانو هلعافل راح ردصملا
 نوك نأ ةثالث هو هيضن طرش دوك ول املاح هلو هل لوعتم هناا 12 اراغا

 دعب ) كلذك انههو دوجولاىف هلان راقم و هب للعملا لعفلا لعافل العفو اردصم

 | ةيملعلا نال ةيفصولا رابتعال ةعناملا (ةيملعلا تلاز ال هناق) رابتعالا فرظ ( ريكتلا



 عي ٠١١ رع

 ناكاذا شفخا لجر لاَ رصللاف فعضو نيعلا رغص نيتحتف شفخلا

 ليللاب ؛ىثلا رصبب ىذلا وهو ةلع شفألا نوكحيدقو فعض هرصب ىف
 فورعم.هب هبقلت بيسو حاحصلاىف اذك حابص مويىف رصبسالو ميغ هرصبإل و

 ىباب ىنكم نوكي نم ىنعي ( نسحلاوبا وه ) انهه دارملا ( روهشملا ) شفخالا
 010 دكا ناطعاونا ريكلا شفحألا ه« ةلالث شفاخالا نال. نسكلا

 نبئلع نسحلاوبا ريغصلاو * هيويبس ذيملت دعسم نب ديعس نس وبا طسونتملاود#
 ردصم.ذيملتلا * نسحلاوب اهل وقل ناس فطع ( هبوسس دلت ) دريملا ذيملت ناولس |
 نا لع ةلالد ءانلا ثرسكف لغأا ليزا املع لعح 5 ميلعتلا لسفتلا بان نم دم |

 : 'ز ل تح نئدنيلا هدروا امل در ( ناك املو ) ملعملانم لاو ااج قداءلعبملا
 هني رل مالم ريغ هيلا ةفلاخلا ةسن و هذاتسا هيوسس نال شجتالا مفر ىوالا

 لوق سه ( رهظاو ركتلا دعب رخا وحن فارضنا وهو هلاقام ىا (ٍذيملتلا لوق)
 هلاقام نا عم ىا ( هنقفاوم عم ) فرصلا كرما مسالا ىف لصالا نال هيودس |

 الد[ 9 ا ( ةدغاقلا نم ) فشلا ( نك ذا ) ققاوم شفخالا |
 ىا ( هلعج ) دحاو بيس عموا ببسالاب هئاقبل فرص ركن اذا ةرئؤم ةيملع هيفامو |
 هل ودس وهو ( ذاتسالا ىلا ةفلاخلا دذساو الصا ١) شفخالا لوق.فنصملا لعج ١

 ىلوالا وهو لعاقلا ف لصالا وه امت المع فلا العاف هنوسس لعج ثيح

 هنال ( نسحتسم ريغ ) ذاتسالاىلا ةفلاخلادانساوالطا ذيملتلا وق لعج ( ناكناو )
 (اهسنت ) لوقعملا سكعاذهو اعب ان واعرف عوبتملاو لصالا والصا عبتلا و عرفلا لعج ظ
 قفوا ةدعاقلا نم رك ذاملو رهظا ذسلتلا لوق نوك ىلع ىا ( كلذ ىلع ) هل لوعفم |
 قا راسهظا دصقلا ناكاذا هنالو ةتكنل رهاظلا ىضتقمنع لدعيدق غيللاو |
 ايسال اعيمج ذيملتلاو ذاتسالا ىلاتلاخلا داسا فرو انا ىررالا نينناخعا نم سانال |
 هن وك ىف ىا 4 املعر محا وحنا) فلاخي قلعتم ( فارصن ١ ) (ىنإ ءاهقفلا تاراعف |

 مدعىلا هيوبيس هذ ثيح هف رعم هنول دعب ةركن لعجاذاىا « ركئاذا) اه رصنم
 ( ام ) لك( رمحا وحي دارملاو ) ءىحيس امل هفارصنا ىلا شفخالاو هفارصنا
 هبفصولا ىلع ىتب ءاوس فنصولا كلذ ىا ( هنق ةفصولا ىتعم ناك) تفشل 6
 ىنعي ( ةيملعلا لبق ) مهداو ةراودوسا لثم سنج مسا لعجو هنع تلاز وار حا لم
 عضوي ىنعي ( ىتخ ريغ ارهاظ ) صخشل املع لعجبو هيفصولا نم لقس نا لش

 رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع هنع لاز ناو اضيا اهيف لمعتسو هيفصولا ىنعمل

 امم نابرو ناشطع وحن ( هلاثماو ناركس ) فالخلا اذهىف ىا( هف لخدف )
 ناكامعوا رمح! نع ىا ( هنع جرخيو ) ىنخ ريغ ارهاظ هيف ةيفدولا ىنعم نوكي.

 لمعتسا ىذلا لعفا ىا ( دك أتلا لعفا ) حي سبل ارهاظ هيف ةيفصولا ىنعم
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 هيأ ١١١ 1 ش .

 صا ) لخد بابنم نيعلابضإ تمصي تمص نم نيتمضب تمصا ءىج مدعوا
 نيتمضب تمصانم هلقن رابتعا ريغنم ( نيترهمكب تمصا دورو زاوحل ققحم ريغ
 ناو ) ناعلا نوسكمب هعزابكم نوكن نا كلذو نيتمض» تمصا درو ىا«اضيا)

 | نيعلا مومضم نوكي نا روهشملا لب نيعلا روسكم هعراضم نوك ( رهتشب+
 ( عماجتال رده وا و كحل ناك اني تايقر تا( قتال ص

 نوكي امو الودعم نوكيال لعفلا"نزو نوكي امو ( لعفلا نزو ) نازوالا كلت
 هي نافل لع تمصا لوم نحنو ىفلا لاقو 4 لعفلان زو نوكال الدعم

 تيضلاب ةبحئاض لك عاب كح اهفرف | ةلشف 'ةقلاإم نيسضبا ليسا للا ٠
 طلح نين ردمكي ترمصصإف نار طضاللا يا نم .طلغلا نق اهناننل طيف هلل كمال
 سبلو اهقاطملال ةفوخلا ةزافملل املع ناك اذا حصي امئا اذهو ىهتنا لودعمال

 | نيتمضإ تمصا نع الودعم نيت رسكب تمصا نوكنا تفرع اك(اًضياو) كلذك (] ٠
 هلوقىف لدعلا ثحبىف ىنعي ( مدقت اهف تف ىعدق ) ةروك ذملا ةلعلل ققحتم ريغ صا

 ها رخملا ناستعاو ةنع لوذيملا لد |! دوج و نعام لدن سال 0 ١
 لدعلا رابتعاف ىنكيال ققحب لصالا دوجو درحي ّنا ) كلا لصالا كلذ, نع
 نا عم قيقحتلا ف لصالا دوجو فكي اذا هنال اضيا ىربدقتلاىفو ( قبقحتلا

 | ققحال ردقم هدوجو نال ىلوا هتافك مدع ىرردقتلا ىف ققحم دوخوم هلصا

 | فرصبم ريغ مسالا كلذ نؤكل لدعلا ىا ( ءايا فرمصلا حننم ءاضتقا نودب )

 | ةلؤدعملا ( ةغيصلا جورخ رابتعا ) نودب (و) ةدحاولا ةلعلاب لامعتسالا ىف
 / ربتعي و دجو اذا لصالا نال اًريدقتوا اقيقحت دوجوملا ( لصالا كلذنع )

 ةزافملل املع نيترسكب تمضا هلوقىف ىا ( انههو ) لدعلا ققحتل جارخالا |]

 | لصألا ناكناو لدعلا نيترسكب تمصا فرص عنم ىضتفال ىأ ( هيضتفال )
 | (لدعلا ءارو) هفرص عنم نايضتش ( تمصاىف نيببس دوجول) اقتحم ادوجوم
 لدعلا ءارو هفرص عم دا ناذللا نامسلا ىا ( اهو ) كبعلا 0 ىا

 1 ةنالثا ىلع ةدابزلا وهو هربث ات محن دوجو عم ىونعملا ( ثيناتلاو ةيملعلا ) ْ ١

 | ( مث) هب ضتخم سما لعفا نال برضو رمشك هب صتخلا لعفاا نزو اضيا هيو ظ
 ببس عموا بيسالب هامل فرص ركن اذا ةرثؤم ةيملغ هيفام نا هنايب دعب ىا

 هذه. نع نكف اذا املع رخا لثم ءانثاس| ىلا راثا زر امتصلا ىلإ(« دحلاو ٠
 اذا ةرئثؤم ةيملع هيفامو هلوق ىعو فنصملا اهنم ىتأا ةدعاقلا ىا ( ةدعاقلا

 * بيس» نم بكس م (ه.ودسفلاخ وال ( هلوقب هيوببسهلوق ىلع ) ءانب فرص ركت
 ىزاريشلا ناهعنب ورمع ةاحلتلا ماماس قل توصوهو هدو د# و حافتلا وهو ىمراف

 | نم قتشم « شفخالا ا)حافتلاة حار رشتنتا هتحار راشتنال هب بقل امناو

 2ل) 0« 1١ ا
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 ع 1١ خخ

 اهريئات لاز تلاز اذاو اهبف طرش ةماعلا نا صامل نونلاو فلالاو سك رتلاو

 ( ىنتنا دق هنال) طّورشملا ءافتنا مزلتسي طرمشلا ءافتنا نال اهتاوذ لزت ناو

 اهفصوو (اهتاذب ةيملعااوه ) دحا ةفد ( ىذلا نيسسلا دحا) ريكتتلا
 طورشاا)ريثانلاوهو هفدو لب هتاذالنكل ( رخ آلا بسلا ) اضيا نا (و)

 (قبرف ) هريثا" ىعياهب طورشملا بيسلا وهو طوربشملا ءاقتنا مزاتس ةيملعلا

 مسالا ىا ) هبق ( هلا طرش ى تاعدحام ءافتنا ةماتسملا ةيملعلا ءافتنا دعل

| 

 فرصناف ( بيس اوه ثيح نمسس ) ةماعلا هءاسا دحا"ىذلا فرصتملا ربغلا

 (ىه ) ىذلا ببسلاىف ىا ( اهف ) 6 دحاو ببس ىلع )) مسالا كلذ ىتب « وا )
 نايب (لدعلانم ) طرش الب هيف رئؤت لب ( هيف طرششإ تسيل ) ةيملعلا ىا
 | عملكى ب امهنم دحاو لك ركن اذا دمح او رمع لثم ( لعفلا نزوو) اهف هلوقىف ام
 نكت مل اذا ةيملعلا نال ىتاثلا ف لعفلا نزوو لوالا ىف لدعلا وهو دحاو ببس

 ظ بيسلاب فرصنم ريغ نوكيا مسالا نال افرصناف اهؤافتنا مزلي م امور ط1
 | ىا ( اذه ) فرصلا مسالا كضالا نا عم نينسلا ماقم ماقلا ريغلا دحاولا |

 ١ بيسالب ىتب ةيماعلا هباسا دحا ىذلا مسالا ركن اذا وه ىذلا ىمالا اذه ذخ
 ١ نوكي ىلعب ىدعت اذا لوقلا نال ضرتعا ىا( لبق دقو ) دحاو ببس عموا |
 1 لاَ ناب ( ناداضتم اهو ١) فندملا لوق ىا ( هلوق ىلع) ضارتعالاىنعمم |

 ' نيعلاو ةزمهلا رمدكب ىا ( نيترسكب ) اهلصوو ةزمهلا عطب ( تمصانا ) |
 | د« ناياس د4 ةيسرافلاب ءارحصلا ىا ( ةزافملل املع ) اهنوكح لاح ميملا ىف لأ

 اهبالصاىف تمصا شحوب #* اهب تابو تناب ةيقولس ىلشا * ىعاشلا لوق ىف ك
 ( هيف لدعلا دوجو عم ) برضا نزوىف هناف نا َريخ ( لعفلا نازوا نم )* دوا

 | باب نم ( تمصي تمص نم صا ) تمص|لوق نافىا (هناف ) تما لوق ىف ىا
 | امومضم عراضملانيع ناك اذا هناهنال ( نيتمضب ءىحي نا هسابقو ) رصنمس رن

 | هنالو عراضملا نيعلاءايتا ةمومضم بابلا كلذ ىما ىف لصولا ةزمهب ةنجي

 ' مزاي ترسك اذاو بابلا كلذ نم هدحو ملكتملا عراضملاب سيتلب تحت اذا
 ازارتحا ةزمهلا مض مزاف زئاح ريغ اهالكو ةمضلا ىلا ةرسكلانم جورخلا
 ١ تمصا ىا ( هلا لع ) ةزافملل املع ( نيترسكب ) تمصا ( ءاحاملف ) امهنع
 ْ سانتا ريغ لع نان ركب تمصا ءىحامل هنال نتمض تمصا نع ىا(هنع لودعم )

 (اذهنا ) ضارتعالا اذه نع ( باوحلاو ) سابقلا ىلع ءاح امع لودعم هنا لع

 . نيتمضإ تمصا نع لودعم هلا لع سابقلا ريغ 16 نيرشكو تمص! نوك قا

 ( سعوا )



 عي 6١و خس

 | هلفتنا ميزات اطرسلا ءاتلا نال ةنملظلا 0 0 نيفرسم رغ انك انا
 ا نسخ رت لكلا نزوو لدعلا نال وألا 5 1 اضع ادس نكي لولو ظل

 وهو ردقم لاوس نعراوج © ن ناداضتم إ ( لعفلا نزوو لدعلا ىا) # اهو )

 نزوو لدعلا اهيف ةاكدجوي نأ زاغ امهبف اطرش ةيملعلا نكت ملاذا لاعب نا
 | الوز ”موتلاز تركن اذاو ىف :اسأ ىلع املع ركل صك لثم هسملعلاو لعفلا

 | ركن اذا ةرثؤم ةيملع هفام لك هلوق حصي الف ذئايح اهيف طرشب, تسيل اهنال
 لعفلا نزوو لمعلا نينينتلا ءاقل ترك اذا فرصت م ةملكلا هذه نال فرص

 ْ عبتتلاو ( ءارقتسالا ةلودململا ءامسالا نال ) نا داضتم اهو هلوش هنع ناحاف

 لثم لاعف لدعلا نازوا نال نازوا هتس ىهو ( هصوصخم نازوا ىلع ) ةرصحنم

 لعفو رحس وحن لعفو عم و رفزو رمعورخا وحن لعفو ثاثموحن لعفمو ثالث
 ااةتسلا"نازوالا هذه نم ىا( اهنس 0 دلو ومد لثم لاعقو سما وحن
 نازوالا ةفص (ةريتعملا) سيل ريخ (لعفلا نازوانم) هلوقو ءىنثل ةفص اهنم هلوق

 ناو هناف رحس وحن نعاز ١اريحا ة ريتعملاب اهدبق اناو مسالا نع ( فرصلا عنم ف )

 «نوكي الف )كلذك مالا ناكاذا نازوالا كلن نم سيلعنا الا برض نزول اعناك ١

 ( اهم ) بوصنم نيخ ىلا جاتحالا "٠ نوكي نإ ىلإ ريشي و (دج وال كاز
 ظ نيئشلانيذه عومجم ماع ءىث *:انهه ىفوذحلا هنم ىتثتسملا نا ىنعي هيلا عم لا

 ب دلما 90 زال ال ءاشتسالا حصيق طقفق امهنم دل >حاو ىتتسم

 1 ىدنهلاهدرواام درب الف ااذك اههو هفصوو ىتثتسملا سنع نمر

 زوو لدعلا عاتجا وهو ىمالاةفص ( رئادلا ) ءىشل ناس ( سمالا نم ) حبحت
 م لدعلا ( نيئيشلا نيذده عومج نيب ) ىرخا اه دارفناو ةرص لعتتلا

 ىنعي / اهدحا الا »هدحو لعفلا نزوو ( طقف ) لدعلا ( هدحا نيبو) |
 رمعك هدجو لدعلاو دمحاك( طقف ) لعفلا نزو انهعمااهدحا دج وب نا الا |

 هلوق حصيال هنا درب ىتح لبق ام اههالكاهعم دجوبال ىنعي (امهعومجال)

 مسالاةركن لعج اذاىا ( ركن اذاف إل ايلك ف رص ركن اذاةرثؤم ةيملع هفامو ظ
 هفةسلملان زك لاه ناننا هيف لاك ١ ب (ةسلعلاه[ دج ا ىذلا فرست ا كلا
 نيتدلب ىمساق روجو هاك ةثالثوا نارمعو ميهارباو دمحاو رمعك الوا اطرمش

 « بدسالاب 3 فرصللا ريغ مسالا كلذ ( ىتب ) ناحسر ذا وحن اهريغوا ةعبراوا

 ةيملعلا هبايسا دحأ ىذلا فرصنملا ريغلا مسالا ف ىا (هف قس مل ىا) بف |

 , علم ىف ذاق ىعي ( بيس وجب تق نم )' هعمل باسالا نم 02 ظ
 ىب هلوع قلتم ابن و ساتا وشو ند و لوز نإ 2 لوزن ال ١ مرح

 هريئاتو هتييبس ىف ىا ( هيف طرش ) ةيملعلا ىا ( ىف ) ىذلا 00



 ه1 6١م ]كح

 رغناكت لطانلا لاطب او قحلا قاقحاب ةفصتم ةشغارش تاذل مع لصالا ف سوم

 فرصناف ةركت راص هيحاص رهتشملا فصولاهب در ااملو *ةمحعلاو هيملعلل ف رصنم

 ةداراو مسالا ركذ لبق نم ال مل

 عفرلا لحيىف هتازج عم طرشلاو رك ؟كاذاهل | ارج 4 فرجاو هحاص فصو

 ا00| 000 | فصلا ليلد « ال و ةرثز : ملغ هفامو هلوقوهو ًادتملا نخ
 ( رهظ) ليلدل (ىا)1ىنامىلاعجار هيف نكشسلا و ىعافلل ىنم نضام لعف «نبت)

 000000 ةافرصلا خ بابسا ) لوعقملل ىنم ( نيب نيح ) اروهظ |
 نأ نم ىا ( ةيملعلا ىا )امل هلوقىفام ناس 4 اهنا نم اهنم دَحا و لكل صفت ىف ىا

 الا ةرثؤم )) اهن وكل اح عماجتال ىا © عماجتال ) ببسوا طرش ىه ىتلا ةيماعلا
 بيس عم عمتجمال ةيملعلا نأ نها عاى ان كل

 « ىهإ) ىذلا بسلا عماجت ىا «امإب الا هيف ةرئاؤم اهن وك لاح ةعستلا بابسالان
 مورئؤيمل هبف اطرش "للا نكت وأ ىح هرب ا هيف طرش راسب

 تال وادألا ( ىو عقاو اطرش ا ىا(كلذو) هتسس ريتعت

 نوك ناب ايظفل ثينأتلا ءات نوك لاح ىا ( ىنمو اظن ءاتلاب) لصاحلا ( تينت )

 للا ييسأامف فنمملا لاق (؟هانعم ىف كالا ا نان ياو و هن وفا ات

 ا اهط رق ةيحفلا اضيا لاق 5( ةمحملاو ) كلذك ةيونعملاو ةيملعلا هط رش ءاتلا

 املع نوكي نا هطرش ببكحزتلا لاق اك( بكر لاو ) ةيمجعلا ىف ةيماع نوكك
 ةيملعلا هط رشف مساىف اناكنا نونلاو فلاالا لاق ا”( نيتدب زملا نونلاو فلالاو)

 000000 اق (طورش عد الا باسالا هذه نم دحاو لكناف 2

 ان ١ ) (لعفلا نزوولدعلا الا ١ رؤي املع نكي ملول ىتح املع نوكيناب ىا

 مزلبإ مف ل لوالا هنم ىتثتسملا دست دعب ءا_كتسا ىا ( لوالا ءاتتسالا نم ىتبامت

 قاثلاو قلطملا نم ءانتسا لوالا نال فطاعالب دحاو ىمانم ءانشتسالا دادعت

 ديز ريغ ادحا تب رضام ىا ارمع الا ادد زنألا نب رضام كلوق لثم دقملا نم

 ىهام ربع ) ايس ةيملعلا ( عماجلال ىا) ارمعو ادبز. بورضملا ناكف ار عاالا

 مرو هللا فاستسالا 0 ةسلعلاف .(1] :![نزوو لدملا الا هق طرش

 (امهعماجت ةيملعلا ناف ) طرش الب نينئالاو اهيف اط رش اهن وك لاح ةعبرالا عماجت
 تناكث يح امهعم ( ةرثؤم ) اهنوكح لاح لعفلا نزوو لدعلا عماجم ىا
  (دمحا ) ىف لعفلا نزو (و رفزو رمح ىف ) لدعلا عمام ( 5) اضخم اببس
 ةطورشم ريغ ةسلعلا نوك لاح ىا ( امهيف اطرش * تسبلو ) برضو رمشو

 رخاو ثلثم و ( ثالث ىف ) لدعلا عماجت مل (15 ) امهتيسسو م

 تناكول اهنال ٌعراو داؤساو ( خاف .لسك لقو عف ( ور هن عيا

 7 عاطرخ)



 ل 1607 رم
 هنال ( ةلمعن ءىمل) هلوعفمل بصانو هلعافل راح ردصملا (ءاتلا هلومقل ) ةك رحتملا
 غرفاملو ( ريسلاو لمعلا ىلع ةيوقلا ةقانلل ) ةلمعي ةقان هذهو لمعي لمح اذه لاش
 تيلزا اذا ةيملعلا نا ناب ىف عرش اليصفن اهطلارشو ةعسستلا بابسالا ناب نم

 فرععلا عنمنوكينا ةرئؤملا ةيماعلاب دارملا (ةرئاؤم ةيملع هيفام ول لاقف فرصنس

 ريغال طرشو دمحاو زك رممك يعل تيس برضا ةنالث كلذو اهماع افوقوم

 اهلعج حراشلا نا الا بكرملاو ءاتلاب ثن ْوملاىفاعم بيسو طرشو نامعو ناك

 ةرثؤم ةيماع هيف نوكي ) هيف ثحبلا نوكل ( فرصنم ريغ مسا لكى ا ) نيمسق
 لدعلاىف مكطقف اببس نوكيناب ىا (ةضحلا ةيببسلاب ) مسالا نع ( فرمدلا عنمف
 ا رش نوح نا يعل تطرق عموا ) ةرئؤملاب قاعتم راخلاو لعفلا نزوو

 | بكرتلاو مماىف نونااو فلالا ىه ىتلا ةعبرالا ماسقالا ىف اك (رخا ببسل)
 | ِهلوَش ىا ( كلذب ) فضصملا ( زرتحاو )ايونعموا ناك اظفا ثدن انلاو ةمحعلاو

 | (وا) ةروصقمواةدودمت (ثدنأتلا ىنلا عماجت) ىنلا ةيملعلا نع ىا (امع) ةرئؤم

 ١ ثيناتلا ىفلا نمىا ( امهنمدحاو لكن اف عوما ىهتنمةغبص ) عماجتىتلاةيملعلا نع
 نابوق اببس امهنا ىمامل مسالا نع ( فرصلا عنم ىف فاك) عونا ىهتنم ةغيدو
 | نوك امهيف ةيملعلا دوج وفاه ريغو ةيملعلا ىلا جايتحا ريغنم نييبسلا ماقم ناموقإ
 ( ةيملعلل ) دحاو لكىف ىا ( هيف ريث اتال ) حراشلالاق اذلو ةرئؤم نوكتالف مدعلاك

 مسالا كلذ لعج اذا ىا فرمد هلوق هؤازجو هط رش لوعفملل ىنم ( ركاذا)

 ىمس ىلا ةعاماب ىأ ( هنذامسملا ةعاجلا ةدحاوب رعلا لاوأي ناب ) ةركللا مكح ىف
 ةحاجلاب فا رملاو هب نخآ صخشو ديا ١ حش ىمسادا ميلا كلذ اهنمدحاو لك

 | نوكياكوهو عامجالا ةغللا ىف ةعاملا نال دحاولا قوفام وهو ىوغالا اهانعم انهه
 (ديزاذه) كلوقيف ديز ( وحن ) اضيا نينثالا عم نوكي ادعاصف ةثالثلا عم
 ريا ىف لصاريكتتلا نال اريخ هنوك 2 رش هب ىعيدملا « دب وا ةركت دياز طفل نق
 (نناف) نم افوضومةبوك ةهسارك ١ ف انهه دي نيا ( رخاء اديان تعاد

 انهع بكتاب دارملا نا رعي نا بجيامتو ( ديزب ىمسملا هيديرا ) لاخلا ناف ىا
 ءىثل عضوام ةقيقلاىف ىهذا ٍةقيقح ةركت ريصيال لب وأتب هنال امكح ريكتلا
 ١ ( لعججوا) قاشا كارتشا اذه لث لاه و اراحم نيعم ريغ هب دب رأ امال هنعبال

 | (هبحاص رهتشملا فصولا نع ةرابع) ملعلا لعجي ناب رككاذاىا ل "وأي لع فطع
 ١ ىا (ه) معلا بحاص ىا فوصوملا ىلع هداّمعال رهتشملا لعاف هنال عفرلاب

 | نوعرف ناف ( ىموم نوعرف لكل ) قا لها لوق ىا ( مهلوق وحن ١ فصولا
 الو * ةمجعلاو ةيماعلل ىفرمدنم ريغ ناكف ةلاطبلاب ةفصتم تاذل لع لصالا ىف
 نروتتلاو زل هلخدإو ةفرم دم ةركفأ ناصا هحاض هل نتا تفدولا هن كيرا



 ع ه5 قع

 فلالاب ليما 1 ث نوكيال ب عطار 7 علما ع عش لب بهي 0

 هيف (انلا هذه ةدايزب ) لعفلا نزو ىا ( نزولا جرخم ) نا ثلا ىا (هنال)

 ةكرحتملا ثيتأتلا ءان نال ( مسالاب ) هصتخم ءاتلا هذه نوكل ىا (اهصاصتخاال) |
 الا اع ع كالو فئقخ هنآل مسالا ةصتخم هاش اهنوكل

 مسالا 1106 جرخي وسل او هاا ثح ىف هقيقحت

 فننصملا (لاق واو )اطرش ءاتلا لوبق مدعن وكي نا ىتبذيف اببس نوكي نا نكمي الف
 مدع نوك لاح ىنعي لباق ريغ هلوق نم لاما ىلع بصن (اسابق ءاتلل لباق ريغ
 نم ) لعفلا نزو ( عنتما ىذلا )اسابق هلوهب قلعتم ( رابتعالاب) اسايق لوبقلا

 فصولاوه ىذلا رابتعالاب سائق ءاتلا لوبق مدع ناف دوسا لثم ( هلجال ىرصلا |

 رابتعاب لبق ناو ءاتلا لبق مل رابتعالا كلذب هنال فرصلا نم دوسا هلجال عنتما ىذلا
 راشعالاب سل هنا الا ةدوسا ثنؤملا ىو دوسا رك ذللا ىف لا 0

 هب ىمس اذا عبرا ) فنصملا لع ىإ (هيعدلا :) ةيسالار انستا مودم
 11 ادع ءاتلا هلوبق عم فرصنم نيغ هب ةيمسلا دنع علإ د ان

 ( نوكي الف ربك ذتلل ) ةيمستلا لبق عب راب ىا (هب ءاتلا قون نار نيل هناالا ظ
 0000000 (الو) تياتل اهترتمل 0 ناوهو(اناةرد ءالا قوقل |

 لاَ هنال ( ىتالا ةبحلل )امسا راص ثىح ( ةدوساىف ) هقول ىا (ءاتلا ءيحمناف |

 ا000 0 0) ىلإ ناكاذا ةدوتساو اركذ عام هن ىفسام ناكاذإ دوس
 لثم ةدودمملا فلالا همن وم نال ءانلا هلخدت ال كح هنالا ( ىلصالا فصولا |

 0000000 افرصلا نمهلحال)دؤسا وحن ( عتتمي ىذلا ) ةدوساال ءادوس
 00000 أ ٠ |ايتوكلو ءاثلا رج ( لبا نزولاو ىلا ا فصولل قرصنم
 كارل نب لوالا نع بيجاو ةيلصالا ةيفدولا ىلع ( ةيض راعلا ةيمسالا ةبلغ

 سل عبرا ىف ءاتلا قوحل ناف عضولا ب بسحب ءاتلا هلوص مدع ءاتلل لياق ربع هل وق نم

 ةرضنال قوحللا اذه ناب ناسا نعو هعاشل ا فاخر اتعاب لب عضولا بسحم

 00000 د ودع نا لصالاو ةبلغلا ببسي ضاع ك1"

 لجان مو ىاإ/ هم نمو ل ةروك ذملا دوقلا نع ًالضف نخا دق رك د ىلا ةجاحالف |

 0 لجا نموا ( ءاتلا] وص مدع طارتشا |
 ا
 دوجول) لعفلا ن0 فصولل فرصتم ربع لعج ىنعل (فرصلانع) 1 نمحا |

 11 نه قتشمار محا نالنيتا فورح نم هلواىف ةزمهلا هو (ةر روكذملا ةدايز ل |
 اقدم | فلا نع ى هثن ؤم نال هثن ؤم ىف (ءاتلا لوبق مدع عم) هل وأ ى قهر م ةدايزب ْ

 أث ةدايزلا هلوا ىف ناك ناو اف رصنم لعج ىنعل ل فرصناو ) ُ ءارح لثم

 ءانلا ةكاؤوم له هنا الا هل وا: ىف,ءانلا ةداي زب لمعلا نم قتشم لمعت ناف ةروك ذملا

 6( ةكرحتلا )



 ريح 1٠66 2

 ”نوكت تسساداو نحذلا كا اهنم ساس ردا 2 للتاا اهضاط | 010 عمال
 فرصلا عنم ىف ةرئؤم ريغ ة كلا ةنيطلا ٠ اعتلال رز ةسلخل

 درا اها عريش هوك ءفطع ب رضهل وقنا ىلا ةراشل[ برض (١) لثم)0 و)

 امولعم نميتك تاديزلا نماما:نمسف ىلا طفلا ضف نا ىلا رام نال

 نيملا ففنضت الوضع كنا ىلع ) برضك ىثالثلا نماماو همدق اذلو الوهجمو

 | (ضخشلاهلعل عج اذا) ادك امال اسأل وكل ىل والو الاو اضياديدعتلا زوو
 (اًضا) لوعفملل ىنملاد رض ىا ( هناف) لعفلا نزوو ةهيملعلا ناس هيف دج وبل نيعم

 ةيلمعلل ىف رطق رغب رهاعاندك لففلا و هيملعلل قف صنم ربغ رمشن ا م ىا

 ءانلا, ) اضيا ل اعافلل ءانلل لمتحلا يرضو فنصملا لوق ( اندق امتاو لعفلا نزوو

 رس لا ١ 0 ا امعن 000

 ير ل "امس

 لدن ةلغلاو لبجتلا ىف كلغ نزولا 1 نال ( ايلا سس الآ فا
 0 ىلع ءانن هقالطا ىلع هدروا لب فنصملا هده ' لو صاصتخالا ىلع

 ناوا ىنعي ضال اع فاطع « ن نو انآ آن ضعلا اذه هلا ههذام هدنع

 نا حلصي ىنعي مسالاو لعفلا مب لب لك ىا( نخاع )نيرا اس

 ١ (لفلا تركوا ىلا ( هلوإق زن( كير هناالااع ( نكت )امهلا: زو ناك
 ناكناو الصا هنوكل لعفلا نزو هلوق ىلا عج -ار رورجلا ريمضلانا ىلا ةراشا هف

 نا ىلا ةراشا هيف ( لعفلا نزو ىلع ناكأم لوا ىف ) نوكب ( وا ) صاشلا ىف ادي

 مسا هنال عفرلاب ( ةدايز ) عج رملاب رقهحر و لاثملا ىلا عجربن زوج ريمضلاكلذ |

 ازال ىلع همعدقه زوجحاف ريظ ل اذا ربح اهنا لوا ىف هلوق :ريخسو نك

 د رج تانازع نوكش هلأ فاضل ف ءضوع نءونتل لا نا ىلا ةراشا( قرح هةدانز

 ردقم فوصوملاو لعافلا ىنعم ردصملا نا ىلا ةراشا هق( دناز فرح وا ) ةفرطق

 فورخ نم قرح ةايدز ىاانهل 1 5 نريصتاب ادم( نيكل ىو ك0

 ىا) (هتدايزك ) نونلاو ءاناو.ءاتلاو فاالا عبرا ىهو اهنم دئاز فرحوا نيتا

 لواىت )اهنم (از فرحوا ) لعفلا لواىف نتا فو رح نم ( ىرخ ةدايزلثم

 هف (لعفلا نزو ىلع ناكاموا لعفلا نزو نوك لاح ىا ) ( لب اقريغ إ) ( لعفلا
 هيلا فاضملا نم لال! ىلع بوصنم ريغ نا ىلا ةراشا 07 فللا بيبرب ىلع رشن
 هنلا ىاضملا ةماقاو فاضملا فذح نكما اذا زول هللا فاضملا نم لاخلاو

 | فاضملافذحننا نكمانههو :كافينح راب 8 اب ةظىلاعت هلق لثم هماقم

 | 5(دب اباقريغ) دال هدا هل ل نا زوجي هنال هماقم هلاىاضملا ةماقاو



 ا ا

 (لعفلانازوانم ) دعيدع نم لوعفمللىنم ( دعي نزو ىلع مسالانوكوهو ) |
 ديزي و رمش وح ال وقنماما مسالا عون ىف لعفلان زو دجوب نا ىنعب ةريثك هاون
 ىوقلا لمحلل لمعيو هب وقلا هقانلل ةلمعيو رمحا وحن امسا اعوضوم اماو

 لثم ناكل ىنكا ول هنال ( فرسعلا عن ةيبس ) نيثأت ( ىف كيال ردقلا اذهو )
 "0 ل اذإ  رذو لمح لئم'ادك و كفسضولاو نزولا فرضتم نبع لمع

 قكيال نزولا درحم نا رف كلذك نسل 2119 نوؤلل كرصتم وع ناكل

 فرصلا ع نم ةيسسىف ىا (اهيف ) لعفلا نزو طرش ىا « هطرش ال ( لب )
 ادا ولنا لا فت سا لكم عمال وللا عنم ليس ىلع ( نب مالا دحا )

 هغللاف) نزولا كلذ « صتخم نال (اما) لاعفالاب صتخم ىتلا نازوالا نم اهريغو

 عون ( نمالوقنمالا ىب رعلا مسالا ىف دجوبال هنا ىنعع ) © لعفلاب ) (ةسرعلا
 ةغيصىلع ) نيعلاديدشتب « رمشك )) املع نوكي ناب مسالا عون ىلا ( لعفلا )
 00000770( ايبشتلا نم ) ذوخاه لوهجلاوا ( مواعملا ىضاملا لفلا
 "152|1 درا ردك وندزنامرد نماد#هسرافلابوالاتخحوااداحرورملاوهو

 0000311 تاق نال ادا رورملا ىف نم الوقنم نوك نا نسرفلا لع

 لا نم امولعم (فضام هاو ىا ( ةغصلا هذهنم لشن ) رمش ىا ملا 2

 هنعن مل حراشلانا الا جاحللا سرف سرفلا كلذ لبق ( سرفل املع لعجو )
 000001 0 كاملع لعج رمش نا م ىا (كلذكو) همشا رك 5 نغ انشاخت
 ءاملا ريثك رثبل لق و (ءامل) املع لعج مث ندرك فارسا ه«ةلمهملاءارلا و ةمحعلا لاذلاب
 لعج مث د نديزغلد# ةلمهملا ءارلا و ةثلثملا ءاثلاب ( رثعو ) ةرثكلا ةبسانع ةكمناكو

 داضلاو ءاخلاب ( مضخو ) هيف راثعلا ةرثكل ةوبك تاذىا ةدسأم (عضومل ااملع
 لوك امل مهفلا ءلموا سارضاب لك الا ليقو اقلطم لكالا لق نيتمجعملا

 ىلعبلغ مث ميم ىب نم ورمع نب رمجمسا لبقو لوك 1( لجرل ) اماعلعجمث |
 اهنم دحاو لكل ىا ( تلقن لاعفا ) لصالا ىف هذه مهلكا ةرثكل ةليقلا كلت

 ادّنبم ( مش وحناماو ) هب ىهتيمسامل املغ تاعج ىنعي ( هيمسالا ىلا ) هيلعفلا نم
 امل مسا ةمحعم نيغ هرخآ ىفو ةلمهملا داصلا ربك ( غصل اهما ) هنوك لاح

 ( مشو ) ماب ىكرتلاب ( مدنعلا وهو ) سانلا نيب روهشم ( فورعم ) هب غبصي
 سدقلا ةنيدم لبقو ماشلا ضراب عضومل ىا ( ماشلا عضومل املع ) هنوك لاح

 نم ) ناث ادتبم اما باوج ءافلاب ( وهف ) سدقملا تب مسا ليقو ةيناربعلاب
 اهنم ( ةلوقنملا ةيمجعلا ) لوالا ادتبملا ربخ هربخو وهو هلرب> (ءامسالا
 ىنبم ( حدش الف ) كلذك مالا ناكاذا هل تلعج امل املع تلعجو ( ةس رعلاىلا )
 00010 اا امتحالا ) ةفرضتم ريغ ءاهترك ىف ىا ( كلذ ) لومقتلل |

2032 



 رج 16١ 0
 011117 ىلع ثيناتلا قلال امهتهباشم ىتبتف ) ةنالعف ءافشا مزال ل

 لاق اذلو ىرابتعالا ناكملا ىلا ةراشالل ضو 2 همن نمو ) نيب . رصنلا تهدم

 0 لاذ بتملالا نتا ىا ( طرشلاىف ةفلاخلا لا نمو. فاو ١

 هيئان هنال عفرلاب فرظلا ©« نر ىف )) لوعغملل قضوا متسا

 ( هناف فرصنم ٍريغوا ) لكلا لدب نع د هلوق نم لد ( فرصمالا فز
 ديس هن ركل دياز د.ك دمالد و (ثنؤم) نمحّرل ىا ( هل سيل ) ناشلاىا
 0 لدي ( ىجر ) سيل ىف ٠ الل ىتلا دكا انل ةديار (١ل) نم كل
 حرنال 0 ءاتلاب ( هنا>رالو) ةروصقملا فلالاب ىمجر هل نسل ع

 0 10 5 ذم. ىلع ) ةدئاز ( ال ه4 ىلع قلطيال ىلاعت هلل ةصاخ ةفص )

 نال ( ثنؤم ىلع ) اضيا قلطي ( الو ) ركذم ىلع قلطيال ىا هريغ هلوق
 ىنعملا ف 0 نحلاو سناالا 0١ اسال تعسو ىذلا هانعم

 ( ىلعف ) هريغ ىلع قلطي ال اذاو هريغىف دجوبال ىنعملا اذهو ةجحرلاىف 3

 ءافتنا طرش نم سهذم ) ىفرصنم ريغ هلوَم قلعتم راخلاو ليصفتلل ءافل
 | دوج ولةنالعف ءافثثا طرش نم بهدم ىلع ( فرصنم ريغوهف ) هريدقت ( ةنالعف أ

 أ( ىلعف دوجو طرش نم بهدم ىلعو ) ةنامحر ع ىجن مل هنآل هبهدم ىلع طرسشللا |

 | دجوب مل هنال ىل اعف دوجو طرش نم بهدم ىلع (فرصنم وهف )اضيا هريدقت ْ

 فاللخ ال هناف ) نإزكس نود اذ تن ا لمف ءر 2 م هنال هبهذم ىلع ط زرشلا ||

 بهدملا ىلع هن الاعف ءافسنال ىنعي ( نيهدذملا لع طرشلا دوج ول هفرص عنم ىف |

 | ناف نانتلا نعبدملا لع لف د اعدك ىحب ( هثنؤم ناف ) لوالا
6 01> 

 "0 ردت 210 أ 0 رآ ( ةناركيإ ر ىرك 00

 وك م (ةرسؤو حال قواه ز ( ند(
 ( طر مشلا ءافتنال ) هيلع قفتم ناركبس فرص عنم نا امك هيلع اقفتم هف

 ظ هثنؤم نال نييهذملا ىلع ) ةفصلا نم نونلاو فلالا هيفام فرص عنم 0
 | ا نامدن لجر لاش ةروصقملا .فلالاب ( ىئدن ال ) ءاتلاب ( ةنامدن

 ىلع طرتشلا#ءايتنال هلع انقفتم ل16 قارنا [نوك ىا ( ادع) ةنامدل
 وهو ( مدنلا ىنعم نامدن ناك اذا ا ىدنال هنامدن هئنؤم 9000 نيهذملا

 ظ نيد شالتك مادن هع مدن وهف بارمثلاىلع همدان لاَ رشاعملا
 ١ مدان: ل نامذن لجو لاق ترج دنا نم ءديلا نأ ( مدانلا يع ناك 131)

 طرشلا دوجوا ( قاشالاب فرصنم ريغ وهف ) لعش ملام وا لعف ام ىلع
 ا دارا نامدن لحجر لاش ( ةنامدنال ىددن هثنؤم نال ) نيهدملا ىلع

 فرصلا عنم بابسا نم دودعملا 9 طبل نزوى اكس لثم اد هعمج و
03330 
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 مزحلا لح ىفةيمساةلمح هريخ عم أدتبملاو هربخ ؛ةيملعلا) ىلوالوالاناكف نوتلاو |
 فلاالا هلوقل ريخ عقر | ا قطرخل 007 ةارج وهو ل سشلا ءازخ:

 يالا نس الا كل ه1لومعتم (اهقحن و نولاو ١
 دخل لوألا لوقلا ىلع (امهتدايز ةاكرال) ةررقمو هققح 9 نوالاو

 موزالا ىلع فطع (ءاتلا عنتميلوا) م وزللاقةحنو ةملكلا نونلاو فلالا مزل املع

 عانتمال ةدا ؤمو هققحم هيلع نوكتل ى ١«: امهيلع ءاتلا لوخ د عانتمال اققحن أ

 ىاثلا لوقلا ىلع( ثينأتلاىفلال امههبش ) دك ًاتيفىا( ققحتف ) امهيلع اهلوخد ١
 ادلع مسالا كلذ لعح اذاو لكلا ل اق عانتمالا ىف ثسدنانلا ىلإل ناتهسش امهنال ظ

 ظ ةحا وتم اماو «نا رمعك ) ءافلا روسكمامامسالاكلذو تو و هه انشملا تدك |: 0

 | ءافلا حوتفم اماو لكلا ىف هدعب ام نوكس عم نايفسك ةمومضم اماو ناعبشك |

 ْ قو# هفصو ) ( انكنا) نوللاو فلالا ؛ وا) ٍُز نافل أاضلاهدعامو |

 | وهو دحاو فرحت ءازحو طرش ىلع ءازجو طرش فطع نم هلعج ماصعلا |

 ظ اماو هزاوح ىف مالكالو دحاو فرح دحاو لءهاع ىلومعم ىلع فطعلا لسق نم ظ

 ١ ىأ) ( ةتالعف ءافتناف ١ ىهشنا نيطرشلا نيب ىفانتلا ىلع هساتللف وا ةملكب فاعلا |

 | امهعنم ف نونلاو فلالا طرش ىا ( هطرسثف ةفص ىف نوللاو فلالا ناكنا |
 00 ]| اكل طرش وا قيسام راببتعاب ريمضلا دارفاق ٌفرَصلا مسالا نم

 ةكرحتللا 00 ءان لوخد عانتما) هط رش 00 هن الاعف ءافسنا ) هنم هعانتما ف ْ

 هفصلا ىلع وا دحاو سبس امهنا را ,اشعاب دارفالاف نونلاو فلالا ىلع ىا (هيلع)

 انآ |4057 ق1 امصولا راتعاب رك دتلا»:نونلاو فلالا اهيف ىتتلا
 ال0 5 اهنا نوكل ىا( اذهلو ) نيرصنلا بهدم وه اك (امهلاح ىلع ثيناتلا

 فلالا هيفو (ةقفص هنا عم نايرع ) افرصنم راض ىا (فرصنا) اط رش ثدناتلا ءانأ |

 فلالانارلعاو نإ ءءا ماو نابع لج لش ةنال(ةنايرعهثت ؤمنال) نوثاو |

 ا 0 416|0 * حت ىلا ةفصلا نا لب افلا رسسكب نوكت ال ةفصلا ىف نونلاو
 وحن ايلاقءافلاةمومضم ن وكت ةنالعفاهثن ؤم ءىحن ىتلاو ناشطعلثم ءافلاةحوتفمالا

 تلثمءىجحهناف مسالا فالحب نامدن لثم اضيا ءافلا هحوتقم ءىحن و نادعسو ناي مع

 اا 10 لألا طربخ ىا (هطرتشر ([لقو ) قسام ىلع ءاننفلا
 ا نوالاو ا ف لتف دوجو ) هنم امهعانتمايف ةفصلا كلت ل 1 ةرصلانم

 ا ا ىلعف دوجو اماو هنادل دوصقم هنال ىل وأ هن الاعف ءافتنا

 ازا هلاذل | رتل نوكيامو ةئالاعق ءان ءافتتا ىو ءاتلا:ءافتنا هنم يولطملان وكت
 نر هنالل( هنالعف هثنؤم ن ا ىلعف هدؤم ناك ىتم هنال ) همدق اذلو ىلوا |

 0000 لاو ةروصقملا فئالاب اهافحا نوكي :ىتح نائم اتدحاو ءوشل

0 00 



 هت ١٠١١ زج

 | دعب ىا ( مث) ىهاظ ريغ لوالا لوقلا ىلع ةنالعف ءافتنا طارتشا نآلو كلا
 ( هن ىنعا) ( مت »نونلاو فاالا ناكنا ىا ( اناكنا إف ( امهنا) ماقملا اذه

 ظ مسالا كلذ نك: ل ىنع ( ةفصلا لباش) مسا ىا (ام) عضاوملا هذهىف مسالاب ىا 11 2 11 ا

 لعفو مسا ىهو هلوق ىف كفرْلاو لعفلا لباضامال نايفسو نارمعك ةفد

 ا وهو ( ف رأاو لعفلل .لباقملا مسالا ناف ) هيلع ىفوطعملا راغب فوطعملا نالو

 ١ ظح ولام تاذىلع لدالنا اما ) ول ال نامزب نرتقمربغ هسفن ىف ىنعم ىلع لدام

 ةنعمربغ تاذ لغوا ومحو دب رك ةنضللا اذ لع لادن لب (تافضلا ند ةقشاهسم

 لهجلاو ملاك اهريغب ةمئاق اماو رحشو رخو (سرفو لج رك ) اهتاذب ةمئاق اما

 | ( رحاك) اهنم ةفص اهعم ظ>ول امتاذ ىلع ( لد وا ) رصقلاو لؤطلاو

 جوس ناركسو ناشطعؤ روصنمو (دورضمو) ملاعو (براضو) دوساو

 ' ةسراضلاو ةر١!ىه ةفداهعم ظحولام تاذىلع لد. اهنم دحاولكنافدددشو ا

 ىمس ) اهنم هد اهعم طظحالب مل تاذ ىلع لدام ىا (لوالاف ) هب ورضملاو

 0 تاذ ىلع لديام ىا ( ىلاثلاو ) طقف ىمسملا ىلع لديام مسالا نال.( امنا

 الغ طظفالا لدن نا ةقطلا عم نال ( ١ 00 سنن | 6 سايرس كح دل ظ
 ١ مسا ىف اناكنا هلوق ىف ىا (انهه روكذملا مسالاب دارملاف ) تاذلاب مئاَق ىنعم |

 1 (ةفصلاو مسالل لماشلا مسالا ال ) ةفصلل لباقملا مسالا ىا ( ىنعملا اذه وه 0' )١

 | نرتقم ريغ ه فن ىف ىنعم ىلع لدام هنأ, فّعو فرحلاو لعفلل لباقملا وهو

 ' هلوق تحن هلوخدإ ةفص وا هلوق ىلا جاتحمال كلذك ناكاذا هنال ةنمزالا دحاب
 | امهنوك طرشا فااخم مسالاف امهنوك طرش نال حصرمل هنا عم مسا ىف اناكنا
 لاق فدولا ىف امهنوكطرشو مسالا ىف امين وك 1 18 نيس نا:ةرلق ةنسلا

 10 رعي اذكح هطرشف ةفصف اناكناو اذك هطرشف مسا ىف اناكنا

 ْ مسالا نم ( امهعنموو نونلاو فلالا طرش ىا) ادّنم ( هظ رشف الامهنمدحاو

 هعج م نا عم هط رش ىف ( ريمضلا دارفاو ) هنم هعنمل امهتيببسو ( فرصلا) |
 !:هدضو نك ذتلاو هاوخاو دازفالا ىف ف اماطم نوكي نا لحب ٌريمَصلاو ب

 ( امهنكل اظفل ادهن ناو: امهلا ىبب دساو شل |1201 راتعال ءا نوكل
 ا ددرفاو لوالا ف رمصلا تت ل  لطهللا ف ضاره ايعإ 00
 | فلالا هف ىذلا مسالا ىا (مسالا كلذ طرشوا) ىناثلاو لوالل ةياعر ىناثلاف

 1 عوف رملا نب ريمضلا هه ال ىلوا.لوالاف ( فرسهلا نم هعانمما ف ١) نونلاو

 | طرشلا نالو انهه دارفالا ىف هعج رم ريمضلا قباط ناو عجرملا ف رورحملاو

 ظ فالا هيف ىذلا مسالل اطرش نوكي ىناثلا فو نونلاو فلالل اطرش نوكي
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 ةسأ امه ) لوعفملل ىنم ( دصتنا ريغنم ) اهبف اناك ىلا ةدابلل ( ادحاو |
 امهدحا سل هنال ( ةيدلتساوا ) ىناثلا ىلا فاضع سل هيف لوالا نال ( ةفاضا |

 ىناثلا سيل هنال فرصلا عنمل ةعناملا بابس الا نم ( اهريغوا )اربخ رخ الاوادتبم |

 نادل وهو ىارتمألا تكرتلا الادف نسلف فطعلا ف رحل امنضتمالو اناوص هنم
 ) فرصلا عنم ٍبابسا نم نادودعملا ) ( نوتلا فلالا اذ فرصلاعنمل عنامب

 تاينالا راسو نوناو فلالا نيب ها ةفصلا هذه تلق ناف ةشاخلا ىفو

 دهعلا 0 داعتسملا 00 1 سا ىلا انه جاتحاف' اهرئاظن فالخن

 ا الاادع 00 3 هرك دال انلاخ انهه ركاذلا ناكاملوا عضاوملا رئاس نود

 #0 نإ لع فحولا ادهل 000 هدفاف رمش |

 ظ دضنلو همالك انه نمل ماقملا كلذ ف ناسلا قضل ناسل || ادهل قاسلا نانبلا

0 
| 
 ا

 0000| ىلإ د ةقحاللاو ةهالا ناسالا رئاس ىقربحم انهه دنقلا نا. |
 امههنال نيتدب ص ) نيف وكلادنعنزونلاو ىفلالا ىا (نامست ) ةقاسلا تابسالا |

 لوق ىف ناملا تيوه هلوق اهعمجل ىتلا فورخلا هو ( داوزلا ل
 - امهنالوا د« ناملا توه امدق نك ديود (سيشف  نامملا تنوعا دع ضاشلا ظ

 بسناوحجراىاثلاو اهبف نيتيلصانان وكتال ثيح ةملكلا ىف دئاوزلا فورحلا نم ظ

 نين ديم نايمستاك ىا ( اضيا ) نييرصبلا دنع ( نيتعراضم نايمستو ) ماقملاب |
 0 ةددمملا ( ثيأتلاىفلال) نونلاو فلاالا ةهباشمل ىا( امهتع راضمل) نيفوكلادنع ١

 ةكرشلا ثييأتلا ءان ناك ىنعب «امهرلع كنباللا ءات لوخد عنمىف ) ةروصقملاو

 ١ كلذك ثينانلا ىبلا عامتجا عانتمال ثينأتلا فلا هيف ىذلا مسالا ىلع لخدتال
 ْ رجكأ قف نيالا عاجلا م زاب 7 نونلاو فاالا هش ىذلا مسالا ىلع لخ دال ْ

 | فرصنيف ةهباشملا عنتمت امهيلع ءاتلا تاجا 2 هناا ف ةملكلا

 (فرصلا عنل امهتسسنا ىف فالخ ةاحنالو ٠ ) نايرعو نادعس لثم مسالا كلذ

 0 كا كاما )3 فرع تلاعتمل ايس نونلاو فاالا نوكأ ىف ىا

 ال ل ناتفصتم امهن وك ا ناس ( هلع دن كلل
 | امهتهباشم اماو ) نييفوكلا بهذم وه اذهو هيلع اتديزام ىلع نيعرف اضيا
 0 الإ[ 07١ اهدماوع ادهو هلاتهلا» ال امهتعرفو ( تنناتلا قلال
 وك ناكول هنآل لبق نيرصللا بهذم وه ىذلا(قاثلا لوقلا وه) نيلوقلا نم

 0 1 ناكل ادتلاو اب هيلع انديزام ىلع ناعرفو ند دم

 اا |1107 ملي هالو كلذك نسلو قرصَم ريغ رخآ سس دوحو

 سلو نيديزملا نونااو فلالاو ةفصلل فرصنم ريغ عفرلا ةلاح ىف ناب راض

0 
7 

 ظ
 6 كذك )
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 ار .الا.ىلا ىدعّسال اهدحاب صتخا .فصوو.هنم 06

 رضتقإلا نأ بق 0 دوبق نام ىف ( فضملا ىلع امجاو ( ناك تلقناف )

 تى ذاثلا ءرطل ن "الزاد كوتا از اهيلع نحب .لباهش نك تاكا لع
 | ناو تينا هل تكلا ل لود نا ىتعيا( ففظعلا قر انمضتمالو اًوص

 ةسجخلا دونقلا | نوكت تح ىدادستالو) (ةوصالو دانتشاءالو ةقاضا نوكأ

 اي رولات ذات نول ا ا اضن نو ا
 أم رب

 هملا ىرمساالو

 1 وف ه ليصت 6-5 2 ولسب 00 وصادنمىلاثلا ع را ناكعذلا:ىك كرتلا (جرخل)

 ةامهم ا ءافلا ان اوكاسأو اهحّفو نوآلا 1 وطرد ا

 ناممالا ناذه بكر تاوصالاب اب ىف هليصفت ايست وص هوو * فورعموهو أ
 ةسقح ) لثم فطعلا قرح نمضت هنم قاثلا ءزحخلا( و ) صخشل املع العجو |

 فرح قاثلا ءزحلا اهنم نمضت ىتلا كادعالانم اهريغو ( رشع ةتسورشع

 تايكرملا باب ىف فطعلا فرح قاثلا نمضتو امهبكرت هجو قايسو فطعلا |
 اعلا ىلا امهل جايتحا ال نيلوالا نال طقف نب ريخالا نماما لاح ( نيملع) |

 ا اياوحاف (انلق) نامسق امهنا راشعاب نيلاثملا نم اماو املع اهراهتشال ظ

 ندنقلا ةَدَحلأ مدع ىف ا كذاك ١١١ 0 ناك ىا ( هنأ5ك) |

 تاينملا ثحن ىف تابرعملا دعب ىتا( دعب ايف ء رك ذام .)اهرك ذي ثيح نيريخالا |

 رك د: تفنضملا نأ ىتعي 6 تانننملا لا رم ) نين كلل ىدعن ا ىا( امهنا )

 اهنم قاثلا :ءزجلا نمضت ىلا تابك رلباو تاوصالانا تابنملا ثحن ىتاحنرص
 اماو ) اراصتخا اهركذي مل اذلو:هيف نحتامم نوكتالق ةينم فطعلا قرح

 ةياساهن وك لاح ىا ( اهءانب ) فنصملا ( رك ذي لف داننسالا ىلع ةلمتعملا مالعالا '
 اهئاشتسا ىلا انهه جاتحاف ةلالدالو ةراشاال راسا وص الاعطق ىا ( الصا)

 فنصملا ( جاتحا ) الصا اهئانب ركذ مدعل ىا ( كلذلف ) ةينبم نوك اهنا عيل

 7 كلغ لثم) ,دانساب بك رتلانوكياالو لاو هلوش اهج رحاف (اهج اخ ىلا و ايَغ

 دان-االو ةفاضا امهنيب سيل ابجا تفل 1 ( كشر ءاحلا ( 2 مع هناف )
 نوعدتا + ىلاعت هلوقل مالسلا هياع سايلا موقل ناك( مص مسا وهو لعب نم )

 2 رملا ناكل ضنا لع جوزلا لاو هي نيقلاخلا نسحا نورتو دا

 ْ ءاملا حتش ( كيو ) جوز ىا ص + اخيشىلعب اذه هب ىلاعت هلوق هيلع لدن هضال

 تت هقنع كلو در , هبايوحدز ١: ىا كس كننم فاكلا ديدشتو

 | با تاك اهلع طلستلا ىلع اوردقي مثيح ةربابجلا قانعا اهقدل ةكب للاهفرش ١
 ١ ثيح اهل املعءلبلعب لعج ىتلا ( ةدلبلا هذه بحاص مساوهو ) مهريغو ليفلا ١

 هضم اسطب ا دكه 1كيلو قحاب ىف هلم لق ا

 اني
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 0 دار الع نوكي نا دع تكاد نوكي 4( ال نا « و إو هداضيام ىف

 لالا قارا لجأ | ف ىداتسالا سك رتلاب اذ ص نوكيب ال ىحي ( داتساب ل ةفاضان
 نك رالف رلا آل ىغب (تاننملا لق نه دانسالا ىلع ةلمتشملا مالعالا نال)
 اند «تفئصلاا مهند هعامج دنع اققح امم 0 املع لعج' اذا ئدانسالا

 وه نإ ليقف هدارا رشل ج رخو ارش ديرب نم ةداع نم م اذه نآل دحا هار

 00 هاا قل اهانرق باشو ةلكش بهاف ارش د

 | ملت رد نه ردو كلدت ©  اكاينال هن تيمس ه رعش ضس ا ىا بشن باشو

 ىا بحلارذب ناك لجر مسا ابح رذو د ر هنأبو هق رف بحلاو حاملا لذ نمل ارك

 لاح ىأ ( ام ىلع ةيملعلا لاح ىف ةقاب ) ةروك ذملا مالعالا ىا ( اهناف) هرم ظ

 صل نم ( ةملعلا لبق ) لاخلا ىلع ىا ( اهيلع ) ةروك ذملا مالعالا ( تناك) '
 ىرحم اهب رخل ةملعلا لبق اهيلع تناك ىتلا لاخلا نع ريغتت لو اهريغو عفرلاو |

 ادم ( ىه اما ) دانشالا ىلع ةلمتشملا ةلاب ىا ( اهب ةممستلا ناف ) لاثمالا
 ةصق ىلع ) ةلمحا كلت ةلالدل الا: اهب ةمشستلا تسل ىا ريخ ( اهتلالدا )
 00 1 اذكلا ىف ىلا ةصقلا ىلع لدن هةيمستلا ناف اربش طبات ىف اك( ةسرغ
 00 000 0 رغ ىف لالا اذكو دارا كل هجو رخو هظبا تحت هلمجو
 آذآ هلا قرطت لاش و. قرت لعاف ( ريغتلا ) ةلملا كلت ىلا ىا ( اهلا ) ضرع
 دعباهلاح نكي مل ناب اهِلاَغ رطاهلاوحا ضعب ريغت راصاذا ىنعي هل اه رط راص

 ناك (قلا اهنالكو اهلاوحا عيمجم نوكت امنا اهيلع ةلالدلا نأف ةبيرغلا ةصقلا |
 ”لل] انس (كانلا ليف نم )ةلخلا كلن ( كنك اذاو:) اهب ةمستلا لف ظ

 وه ىذلا ف رصلا عنم) ةلمخا كلت ىف ىرحب نانكمي الف ىا ( اهيف روصتس فيكف)
 رخآ عون ىف ىر ال عونب ضوصخلا ءىثلا نال ( تابرعملا ماكحا نم وه

2 

 ا ىا ) هداضلام ( فرضتملا لا فضا ىذلا مسالا ىف ىا ) هيلا فاضملا 0

 | نوكيام نال فرصلا مدع فيضا اذا فرصنملا مسالا ىف رئؤت نا اهل س
 أ ام هلوقل ريسفت ( فرصلا عنم ىنعا ) هلوصحل اببس نوكيال ء قا

 اا لالا لاهنتو فرصلا نالذك د ني ام نوكي الف ةعاج دنع امكح
 | ةيلكلا ضراوع نك هنال ةملعلا لق بآرغالاب فندونال ةلمعا.نال ىناعاو

 | اهانرق باشو ( ارش طبت وحن ) اهلبق تناك اك ةينبم نوكت ةيملعلا دعبف مالكلا ال

 أ تحن افس ذخا دق ناك هنال هب ىمس ىمهنلا رباح نب تباث بقل لعفت 11 ا وذم

 ْ الثل رمشلل ايسو هلا ركل ام ىا هلا تحن ةليَحو هذخا ١ 0 أل هطنا |

 | ىلع ةلالدلا ىا ( ةلألدلا كلت توفت نا نك ) ةيلستلا لف اهلا ةممقلا

 ظ
 ظ

ْ 

 ظ
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 | ةيسنجلا مدعل ءاناا ىلع 1 مفلا نال ( لونل ةسسلا تفذح و

 (ض مالا وا جورخلا مزلي هنالو
 ظ ندونتلاو ءائا ناك ستي قي | نىوتا سلا" 000
 ١ (راوج راصف) نينك اسلا عاّمجا عفدل ىا (نينك اسلا ءاقتلال ءابلا تطقسف)

 | ىلاعت هلوق ىف ماهلق ةزبتكلاب ءافتك اللا تلعقسف لوغو ا نيوشلاو رثكلا

 نالنيونتلا اهتكر ح نعوا ءايلانع ضوعمثديلاعتملاريبكلاو دن عادلا عدي موي
 ١ درفملا نم لقثا عملا نال ىلوا دتمملا عما ىف اهطوقسف درفملا ىف تطقس اذا ءايلا
 ١ ال ) لالعالا ىلع امدقم اهيف فرصلا عنم ناك ىتلا ىا ( ةغللا هذه ىلعو )

 | هاتف املطقف عفرلا ةلا-ىهو ( ةدحاو ةلاحىف الا ) راوج لثم ىف (لالعا |

 ا 'ىهو ( ةروهشلا ةغللا فالخم ) ةدحاو ةلاحىف الا اه لالعالل ىضتقمال
 ١ ( نيتلاخلا ىف لالعالا اهيف ناف ) فرصلا عنم ىلع امهم اهيف لالعالا ناك ىتلا

 ١ ٍباسسا نم دودعملا « بيكرتلا )) الصفم ( تف رعاك ) رجلا ةلاحو عقرلا ةلاح

 61و نكس( زكا ادا نيك ةرودبس ) بكل ىا ( وهو ) فرصلا عنم
 أ ةملكل ةفص ( ةدحاو ) نيتلك هلوقءاهه اطئاو ةرورتصا هلوقل ريخ اهنال بصتلاب |

 | هلوَس قلعتم (ءزج هفرح ريغ نم ) هلوقو ةدحولل اهف ءاتلا نآل دك نإ!

 ١ طرشلااذه مهشب اف رح هتاردتاوا هني < دحا: نول نا ' ريغ نم ىأ ةرورت

 ظ نال هفن مزل امزال هؤانب ناكو ام هجوب برعم نكيرل اذا:ىرلا ناليلاملا ند

 لج ( يسود جلاوصو هذان اا و

 ل ل ءزخلا نال (نيمملع) امهنوك

 نكرلا طرش ىا « هطرش )افرح اهدحا ن ول وحر طرا نا
 | هنوك | ببكرتلا (نمأيل) املع نوكي نا ىا (ةيملعلا) ف ةرصلا عنم ةيببس ىف
 ْ عضوم ىف نالخدت ذئتيح نيتملكلا نال ( لاوزلا نم ) كاوزلا لش اضراع

 اهالولو ناصقنلاو ةدايزلا نم نمُؤَن 7 دلعلا نآل ا 00 ىدح ني ندا اعلا

 ىتلاةملكلاو ناثعضو ةيملعلانا ىماملو لاوزلاو كاكفنالل ةضرعع ب 5200

 بك دقرخا ( لع سو لاوزلا لبشال هنوصم نوك نا ىتش اهيلع تعضو
 كيت ئا(اهن نت وشال ضو رعلاو لإ 1١ نم نومأ ال( وق)املعأ ناك ح

 بكرتلا ( نوكيأل ناو ١ فرضلا عنمل ادس نوكيف (فرصلا عنمىف) ةوقلا
 ةفاضالا نال ) ةقشُح ريغؤا ةقيقح ناكءاوس ايفاضا ابيك رت ىا 6 ةفاضاب ل ْ
 وا فارس ا! لا ): ةئاضالا لق ةفرصتم ريغ ناي عدلا ( فايضصلا جرحت ١

 رع لم فضا اذا فرصنملا ريغ نا ىغي نيهذملا فالتخا ىلع (همكح ىلا |
 تاخألا (1 كفكف ) ا

 0 م
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 ىنعبن ضورعلا ةتسانملف ةكزحلا نعاماو ىرخا فذحلاو ةرم توشلا ةسانلو

 رسفف ىضرلا فو نخ الل ضرعي نرونتلا كلذك فو رحلل ضرعت ةكرملا ناك
 | هلصاف لالعالا ىلع مدقم فرصلا عنم ناب لبلخلاو هب ويس لوق مهضعب

 ْ مث لاقثتسالل ال00 قدح قراوخ مث اهفذحب ىراوج مث نيونتلاب ىراوج

 000 لإ ف رشا رع ىف اهلفام روسكلا ءالا لاقتتسال ءالا قدح ناؤج
 ءايلا عمط لصاحلا نيونتلا عطقيل ءايلا نم نيونتلا لدبا امتاو ةبعرفلا بس

 وو قارسلا رشفاو تعجرول نيتك اسلا عاّمجا مزايذا عوجرلاىف ةطقاسلا

 فرصلا عنم ىلع مدقم لالعالاو نيوتتلاب ىراوج هلصا ناب هيوبيس لوق قحا
 | ةلصاح ع وجا ىهتنم ةغيصف لالعالا دجو مث نينك اسلل ءانلا فذ انركاذ ال
 فرصلا مدعل فرصلا نيو فد اريدقت تباث لالعالا ىوذحلا نال اريدقت

 هاوكل طفل لقشال| ف رصنملا ريغ ىف نينك انسسلا لاوزل ءايلا عوجر اوفاخ من

 اذه ىلعو ) همالك انه ىلا ءايلا نع نب ونشلا ضةوعف ةيعرفلاب ىعمو ادوقنم
 ًادّتم (رجلا ةلاح) عفرلا ةلا- ىف ىرج ىذلا سائقلا ىا مدقم ربخ ( ىايقلا
 (2) لاقثتتسالا هو ةلعلاىف امهك ارتشال نيتلعلا نيب قرف الب ىا (توافتالب)

 ىسيعو ديزوباو ىناسكلا اهراتخاو ةليلق ىهو ( برعلا ضعب ةغل ىف ) عقو '

 ١ نيون الب (رملا ةلاحىف ) فوذح لعف لعاف هنال عفرلاب ( ءايلا تابنا ) ورمع نبا ١
 ١ ( بصتلا ةلاحىفاك ) هنم ناطقسن .نيوتتلاو رحخلا ناو فرصنم ريغ هنا ىلع ءانب

 حتش ( ىراوجي ترص ) رجلا ةلاح ىف ( لوت ) اهيف ناطقسب امهنا اك ىنعي |

 نرونتالب ءايلا حّتش (ىزاوج تيار) بصنلا ةلاح ىف ( لوقت م ) نيونت الب ءايلا
 (ةغللا هذه ءاسو ) قافتالاب فرصنم ريغ رلا ةلا- ىف ىراوج وحن نوكف
 . اقاعتم ناك ناو لالعالا نال ( لالعالا ىلع فرصلا عنم ميدقت ىلع ) دراو أدتبم

 عوقولا ف فرصلا عنم ىوتسا رخ الا ىف انهه هعوقول.هنا الا ةملكلا هوجن
 مدقف رخ آلاف نوكب اما نيوتتلاو رحلا مدع وهو فرصلا عنم نال رخ آلا ىف
 اهلفان لالعالاو نيونتلاو رحلا ليزي ناكن او ءابلل تدم هنال فرصلا عنم

 ىلع فرصلا عم مدهش نيح ىا (دثيح هناف) ىنانلا ىلع مدقم هفرشل تبثملاو |

 نوكيي اما فرصلا عنم ريغ رج نال ( رجلا ةلاح ىف ةحوتفم ءالا نوكت ) لالعالا .

 دجوب الف ةنك اس فلالاو فاالا ءزج اهنوكل ( ةفيفخ ةحتفلاو ) ةحتقفلاب

 ار لمى عشر ىا ( هيف عقو اف ١ بصنلا ةلاح ىف مك لالعالا بجوبام د

 ( اماو ) بصنلا ةلاح ىف عش مل هنا مك هيضتَس ام مدعل ( لالعالا ) رجلا ةلاح ىف
 براوض لثم ( ىراوج )اهيف ( راوج لصاف عفرلا ةلاح ىف ) ةغللا هذه ءانب

 مدقل نوتتلا طقضف لالعالا ىلع فرصلا عنم مدقتل ( نيونت الب مضلاب )

 © فرصلا )
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 | ىراوج راوج ىش ع كلوقىف راوج لحاف ) اضراع فدولاو الصا اهنوكل

 | لوعفموا هل لوعقم هنا ,ىلع بصت ( ءانب نوونتلاو ) ءايلا مشب ىنعي ( مضلاب |
 | ( فرصلا ) اقاطم برعم. ( مسالا ىف لصالا نا ىلع ) ءانب ىب ىا قلطم
 | لوعفملل ىتم ( ىتف ) طرشوب ندس ىلإ ةكلانتحا مدقل افرصنم نوكي نأ ىأ
 | فرصلا مع ىف ةررقملا ةدعاقلا ىلع نا ( لدالا وه ام ىلع ) هان (لالعالا)

 أ نب وتلاو ةكرحلا اهيلع لقثت ةنونم ةمومطم مو اهلبقام رسككا اذا ءايلانا هو
 | ىتلاح كلوقف راوج لصا نا تماع ام دعب ىا ( مث ) دتمملا عما قال
 ْ لالعالا ءانس ناس ّق عورش ( تطقضاا ) ن.ودتلاو مضلاب ىراوح راوج

 ! ءالا ىلع لقثتةمضلا ا اناقامل ىا ( لقتال ) ةبئان ( ةمضلا ) لوعفملل ىنم هتيفكو
 | اضيا (ءايلا) تطةسا (و) نيونتلاو ءايلا ناتك آس عمتجاف اهلبقام روسككملا

 | ( مالكو مالس نزو ىلع ) لالعالا دعب ( راوج راصق نينك الا ءاقتلا عفدل)
 / موقت نأ وتل رف فعضو روتف ةيعملا ةوق ىف لص اظفل درفملاب عملا هبشاف

 | ( عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع ) لالعالا دعب راوج ؤحم ( قب ملف ) نيببسلا ماقم
 ٍْ رويال هدحو بيسلاو طرمشلا وه ىدلا عومجا ىحفا نازوا نع هطوقسل

 | افرصنم لالعالا لبق ناك ام ىا ( اضيا لالعالا دعب وهف ) ادوجوم ناكناو
 .نا م ىا ( كلذك لالعالا لبق ناك 5 فرصلل هيف نوتلاو :فرضنم )

 | ليلخلاو هبوب وهو ( مهضع, بهذو ) فرصلل ناك لالعالا لبق نيونتلا
 لالعالا لق ناك م (فرصنم ريغ لالعالا دعب ) راوجوحم ىا (هنا ىلا )

 | ىهتنم ةفلط وه ىذلا طرشلاو هني | وح ىذلا تسلا نوكل فرصتم
 / ىنذ طرسشلاو بسلا دجو اذاو لالعالا ىلق هيف نيدوجوم ءاه ريغ عوجلا 1

 ظ
 أ

 | نال ) فرصنم ريغاضيا لالعالا دعبو اهرادها مزاب المل فرصنم ريغ نوكي نا
 ' ةيجلا وه ىذلا ببسلا دوجول ىنعي (عوملا ىهتنم ةغيص عم ةيعمجا هبف

 ١ نكي ىذلا (فوذحلا نال) اضيا فرصنم ريغ نوكي نا ىننيف اضيا طرمشلاو |
 ١ ىف ( ردقملا ةلزنع ) نوكف اريدقت انباث نوكي طقف اظفل ىذح لب ايدنم ايسن |
 أ اردقت تباث فوذحملا نا لجال ىا ( اذهلو ) بارعالاو لقعلا ةظحالم |

 انهه عّمالو ( بارعالا ) روصتسال ىا ىرت ىرج نم ( ىرجتال ) بارعالل |
 | نوكف ةردقملا ءايلاىلعالا ىرجناللب فذملادعبارخآ تناك ىتلا (ءارلا ىلعإل
 ىلع عقولو هيلع بارعالا ىرجا ا. ردقملا ةلزنم فوذحلا نكي ملولو اريدقت |

 نوونن) ارجو اعفر راوج وحن ىف ىا (هيف نيوتتلاو) مدو دك رخ آلاوه ام |
 ضةوغ ) فرصلامدمل:( فرضلا نب ونت طقسا ال هناق ) فرشلا ال( ضوللا ١
 | لصاح وه ىذلا ني ( نونا اذه اهتكحرخ نعوا ةفوذحلا ءايلا نع
 "(اضا اكيرح قيوعلا نوكتح ةييسايطظ مالا 2 ض وفا امال 0

 4م ٠٠0 « 4302
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 كح هعج كح ىا( ضاق كح زايواو وان اكامشاي راوج لع كح ىلا( همكح

 لالعالا ةروصلاب دارملا نال لالاعالا ىنعن هجوتلاو ( ةروصلا بسحن ) هدرفم

 (هءاع نونا لاخداو) راوج لثم نعىا (هنع ءالا فدح ىف ) هلوش اهرسف اذلو ظ

 ا
 ا
 أ
 أ

 ضؤعلو نينكاسلا ءاقتل ال ضاقوحم نم ىذحي ءاملا نا مر همشتلا هحو اده

 راو عفّرلا ةلاحىف لب اتلطمال نكل راوج لثمىف لاخلا كلذك اهنع ىونتلا

 ( راوجم تررمو ) نيونتلاب عفرلا ةلاحىف ( راوج ىتناح لوقت )امهنيب قرفريغ
 تررمو ) نيونتلاب اعف ر ( ضاق ىنءإح ) هءهشملا ف ( لونا )نيونتلاب رخلاةلا-ىف |
 قلعتم ( نصتلاةلا-ىف)امايواناكاأيواو راوج وحن( اماو )نوثلاب ارح ( ضاق ْ

 بصنلا ةقتلل ( ةحوتفم ) بصلاا ةلاحىف ( ةكرختم ) هيف (ءانلاف ) ةكرحتم هلوق
 اك[ رقع هك دتمءالاف ضاقوختىفاماو ن وسسالب تلال ءزخن ةيوكلءانلا لع

 ارجو اعفر فنملا لاق اذل و بصنلا ةلاح ىف ةهباشملا دج ون لف نونتل || عم نكل ظ

 اذا رواسا تيار لوقتاكن.ونالب ءايلا حتفب (ىراوج تير وحن هنع ازارتحا |

 | ىلع ىبم اهمسا ل و رسل او ىننل انههاال ظل ( لاكش الف ) كلذك مالا ناكا

 اا الا نالؤ ةلوقو ( بسلا لاف لوقاه ا 0

 )0 ]| ]| ىف ةح وتم هك رحتم راوج ىف ءابلا تناكاذا ىا هلاةلغأل نينا قلعتم |
 (ةيعمحلا ) فزصنم ريغ مسالا نوكل بصتلا ةلاحىف عقاو لاك الف نيونتالب |

 ىنعي ءاه ريخب ( عومللا ىهتنم ةغيص عم )اسس الم ن :ءيبسلا ماقم مئاق ببس ىه ىلا |
 غراس رص واط ثا طرش عم هيف ةيعخلا وهو نيبسلا ماقم مئاقلا ببسلا دوجوأ

 ١ فالخن ) فالخالب ادا طم رع نصلا ةلااو لوكلف ءا راكي وبلا نهتتم ظ

 فالتخالا عقو ىا هان (هنف) لوخفملل ىم ( فلتخا دق هناف راو عف ةرلا ىتلاح

 00001 تاون قرطتمو [فرضتم ريغ راو مق ا نب

 .( مسالا نا ىلا ) هعبات نمو ماى( ىلا هدو 0 |

 هفرص عنم مزاتسملا طرشل *اا لاوزل لالعالا دعب ( ىرصنم ) لعاوف ىلع ىذلا |

 هدحو سسلا زثؤيالف طورشملا لاوز مزاتسي طرسلا ارا 00

 قلعتملا لالعالا نال ) ضوعلاال ( فرصلا نيون هيف نوونتلاو ) طرش

 ا

| 
 ظ ظ 1

 قلعت © اهتاذب قلعتف ةملكلا فورحن قلعس لالعالا اناا ( ةنلكلا هز 0

 2 "”ىوق هل بجوملا هيس لالاعالا نال ( فرضلا عنم ىلع مدقم) اهتادب ظ

 ناو اهفاسواو ( ةيلكلا لاوحا نم'وه ىذلا) سوسحلا ىهاظلا لاقتتسالا ظ

 اهنال فيعض لعقلا ةهباشملا ىهو فرصلا عنم بسال (اهماع دعب ) اهب

 فص قف اده عمو اضيا هسوسحم الو مسالاو لعفلا نيب ةرهاظ ريغ ههباشم

 هفصلا ىلع ةمدقم تاذلانا م ةفصلاب قلعتسام ىلع 00000001 1010115 ةفصلاب قلعسام ىلع متل فاذا, قلما تاذلاب قلعتافت هملكلا

 0 10104192 حو
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 ردق هلوقل هلعاف مسي ملام لوعفم هنا ىلع عفرلا لحم ىف اهريخو اهمسا عم ناو

 تعمج مث ةلاورس ) عطقلاىبع لمتشملا ( ليوارسلا نم ةعطق لك ىمس هناكف )

 هقالطال اقيقحن ال اضرفو اريدقت عج هنا الا هيف اهعامجاو اهانا هلامثا ىلع ءانب

 ىلع قلطي ال عملا نال دحاولا ىلع قلطا املاقيقحت اع ناكول هنال دجاولا ىلع
 فرصي مل اذا هلوق نلع فطع ( فرص اذاو إو دحاولا ىلع قلطي فيكف ىتملا
 قلقالا وهو اقرصنم ليوارس لمعتسإ اذاىنعبن ( ليوأرس ىا ) لوعفمللىنمو

 نوكى فب بسلا ىهىتلا ( هتيعم ) نوك مدعل ىا ( ققحت مدعل ) لامعتسالا دراوم
 زيمتلا ىلع بصن ( اقيقحت ) ليوارس ىف هققحم فرصنم ريغ نزولا اذه لثم
 نوتتلاورلالوخدىا ( فرصلا ) ةيبرعلا ( ءامسالاىف لصالا) نا لالا( و )
 فرصنم ريغ هنوك ف الخ بابسالا نم *ىثثى ا جاتحم ريغ افرصنم مسالا نوك نال
 الصا نوكي ءىثىلا جتحم ملامو امهماقم مئاق دحاو ببسىلا وا نييبسىملا جاتحمهناف

 لي واوتس ىا (هب ضقنلاب ) حراشلا لوق ربخلاو اهمسا حتفلا ىلع ىنبم لاكشالاو
 كلت ىلع لاؤسلا دري ال افرصنم ليوارس للهعتسا اذا ىنعي ( عمجا ةدعاق ىلع )

 ققحتم ريغ ةيعملا وه ىذلا سلا نال فرصنم ريغ ناكاذا درو اك ةدعانقلا
 نم ( جاتحيل ) عما ةدعاق ىلع لاؤسلا هب درب ال لقالا وهو فرص اذاف هيف
 بهدم ىلا بهذي ناب اهيلع دراولا لاؤسلا نع ىا ( هنع ىدفتلا ىلا) لوعفملل

 هببك رت ناكل فرص ناو فصملا لاق ولو ماصع ىثحلا لّدو دربملاوا هيوبيس

 ىلعا ىلع اعقاو © مهبصت ناو هذهانل اولا ةنسحلا مهتءاح اذاف إو هلوق ليبق نم

 ( ناك ايناي) ليلاعف هنم ءىج ال هنال(لعاوف)ن زو(ىلع) عج (صوق:ه) هلثل و هله
 نال فلا بيترت ىلع رش هيف ( ىعاودلاو ىراوجلاكايواو وا )ص وقتما عمجا كلذ
 حبحصلا عما و مار لثمراح وهف ىرلثمئ رج نم ريكم عج لعاف مسا ىرا 8
 ءابلا داعت ماللاب تفرع اذاو ماورك راوج هنم رسكلاو نومارك نوراح هنم

 زاوغك عاودهنم رتكلاو نوال نوعادمَنم حيحصلا عجاو زاغو مارك عادوهف

 عفرلا ىتلاحيف ىا) ارجو اعفرإ ىواوىناثلاو ىايصقان لوالاف ىعاودلا لاقبف

 ىا ) ربخ 6 ضاقك ) فاضملا فذحم وحنلاب قاعتم ةيفرظلا ىلع بصن ( رجلاو

 5 3 9 : 4 ب

 | ةلاورس عم ليوارس نوكيف ( ليوارس ىلع ) عطقلا عامجاىلع ءانب ( ةلاورس

 | سنحلا ىننلال ظفل ( لاكش الف ١ فرصلا برعملا مسالا ىف لصالان وكب ناشف

 ا ىنلا لغ وضتقاو وحتلا لعتم وه لالا :بطاخلال < ضار هتكل ةعالالا تار
 | لب اصوصخم سيل ىت آلا مكحلا نا ىلا ريشي ( عج لكىا) ادّبم « راوجوحتو ) ظ ئ 0 00

 | اوزغلثم اوعد !نغلثم اعد نم رسكم عم لعاف مسااضي ا ىعاودلاو ىراوجلاوحن

 | اهلقام راسككاو اهفرطتل اي تبلق مث وعاودلا لاقيف واولا داعت ماللاب تفر عاذاو



 هو +١1

 ( عوملا نم ) نزولا كداشب و ليلا اراولاع لع ىإردقملا لوصول

 ( اهمكح ىف ) ليوارسىا (هناف ) ليدانقو ( حيباصمو مبع اناك ةسب رعلا )امل نايس
 قلطي ثيح ىنعملا ثيح نمو ( نزولا ثيح نم) ةيبرعلا عوبما مكح ىف ىا
 ناامكف هن زاونام مكح ىف ناكف لدللا ليش نع قالطالا ناك ناو ريثكلا لع

 00١ ف دك رد اضيا وه ناك كلذك فرصام ريع نوكم: نا هتناونام كح
 لبق نم نكي مناو*) ليوارس ىا ( وهف ) ههباشام مكح ذخأي ءىثلاب هباشملا

 (امكح هليبق نم ) هنا الا ىا (هنكل ةقبقح )يع, جاه يف دجوت مل ناو ىنعي ( عملا |
 ىلع ىغملاو نزولا ف قيقا عملا هناشامل هنال امكح ةيعملا هيف دجودق هناالا ىتعي

 ماق» تماق ىتلا ( ةيعملاف ) همكح ىف نوكي ءىنثلاب هشملان الا عج هن اكراص انلقام
 رواساك(ةيقيق- نوكت نا نه معا) باوحلااذهىلع ىا( ريدقتلا اذهىلع) نيدسلا

 ضعبىف دروامل عفد ( باولا اذه ءانف ) هلوقو ل وارسك ( ةيمكحوا ) ميعاناو ١
 / ىلع للا اهنم نوكيو ةعستلا ىلع فرصلا عم بابسا دن زي هنا نم حورشلا |
 "نوكأ نأ مز, فرصلا نم ةعناسملا باسسالا نا لعا ةيفاولاىف لاقأكنزاوملا |

 بسلا ىه ىتلا ( ةيعما ميمعت ىلع ) عقاوو نئاك ٍباوجلا اذه ىلع ءانب ةرشع
 للا 1 اهيل زغ ىم نجاض# ناوحلاول 5 ىمكملاو قيقا ىلا دحاؤلا ١

 ىلا ىا( وهو ) نظاك (ةعستلا ناس الا ىلع رخآ سسةدايز ىلعال ) لصألاو
 الل لا لل ناس لا دازت ىتح (قزاوملا ىلع لمجا) اهيلع دئازلا

 _ ناسا ادودعم سنل نزاوملا ىلع لل انال لاس الل الاخ لصفتلا نوكف

 (مساوه ) دربملا هلئاق ( لبقو )) اًضيا انهه ادس دعي ىتحدحا دنع ىرصلا عنم

 هلوق ىف ةدحوملا ءابلا لس ارسسوهىمجعلانال برعلاهعضوام هنا ىنعي «ىنمعإل
 نيبقلا ىلع بصت ( اقيقحن عمجم سبل ) هناالااب صنوكي واولابف# مهليسا رسول ىلاعت
 ىلع قلطي ) لو رمتك ( سنج مسا هنال ) اتم اعج ىأ ةيردصملا ىلعوا
 احح عما تامالع نم ءىبث هبف سبل هنالو اعضو درفم هنال ( ريثكلاو دحاولا
 عج ل هنا الا ىا ( هنكل ) اضحم ادرفم ناكف ناصقلاو ا ةدايزلاب ارسكموا

 هلريسف فطع (اضرفو) زيقلا ىلع صن ( اريدقت) ةقرخ ةعطق ىا 4 ةلاورس

 نمو) بابسالا نم ببس الب برعلا لامعتسا وف (فرصنم ريغدجو امل هناف)
 الاى ىلا ( ةعطان ودب نزولا اذه نا ) ةاختلا ةدعاق نمو ىا ( مهتدعاق

 فرصلا نم ىا (فرصلا) لوعفملل ىنبم (عذي ل) اهريثأت ىف طرش نزولا اذهو
 نملوعفملاىنم( ردق ) هيلع ةينم اهنا عمب رعلالامعتسال ةفلاخم ةدعاقلا تناكف
 ةنوصم ةدعاقلا نوكحتل ىنعي (ةدعاقلا هذهل ) هل لوعفم ((اظفح) ردقتلا

 (ةلاوارس عمج) لي وارس ىا ( هنا ) مهلامعتسال ةفلاخم نوكتال ثيح ةظوفحمو

 6( ناو )



 ةحأا لدا

 ةيهبسالا ىلا الوقنم وا ميعاناو رواساكءىثش ىلا لقس مل ثيح هلاح ىلعابقاب عما كلعجي
 ليوارس ىف كلاوجاش ىتعي ( ليوارس ىف لوقا ٠) ريضبأل لقنلا ناىلا ةراشا

 لاحلا ( و ريثيكلاو دحاولا ىلع قلطي ) ثيح رمتو دساك( سنج مسا هناف)

 ةدئاز ( ال ) دن اولا ىلع قلطا امل ةيعمملا هف ناكول هنال ( هف. ةيعمسال ) هنأ
 ا ا لا اع قلظب هنال الاح عمجم سلسال (كطلاقر

 رولا اذهو ضحتن درف٠ لب هعضو لصاىف 2 شل هنال ( لضالا3)

 0 كيدِسلان ودب نيؤتألا ل هلا نال نا نود فرصلا عنمبال

 نوسفملا شن( ممالك ميار + ٠ كعامل (باحاف ) افرضنم لب وار

 ٍفرصلا نم ىا (هنم ) هفرص ىلع فطع راب ( هعنمو ) همئان ( هفرص ىف )
 قات الل فر صنم ريغ هنا ىلا مهضصل ديخدف لب وارسو داحبتلا فلتخا ىف
 ( وهك) بكر عملا نسال ف لصالا هالو بسلا مل فرضا ىلا كل

 لييعج اذا ىا لومفملل ىبم 6( فرضي + رو طرش مسا « اذا ) ليوارس ىا

 ( لامعتسالا 5 نا ا 05 | هفرص مدع نا نايسو ضارتعا

 1 ربع لي وا رم كابا نا ىعل اهؤ لب وارس نحس كلا عضاوملا ىف ىا

 5 لاكتالاهبدريف ) كلذك م الان نر 00

 * ]لا اعف تنأ ( تلق مك عملا ةدعاق ىلع ) لئاسلا لاؤسىف روك ذملا
 ليوارس هلوقل بخ ري 1 3 عم 4 اذال باوك لقدشو

 20 ا 0

 مهمالك نم هبشا هنكل رجالا برع اك برع درفم ىمجا مسا هلا ىلع

 عنك 0 ههباشام ىف اع ل ليما ف قل ايعلبإ ترش

 لا تاع ملا (١ هنا ) ىهتنا رجتاو تلكأ

 هب ءئرق دقو ليوارس مجعلا ىفناك هنال اواو ءابلا لادباب برع هناالا ىب رعب

 ىلع قلطي هنال ( لاخلا ىفال عمج سيل ):نارطق نم مهليب ا رس ىلاعت هلوقىف
 انا لفكال معالق ماج تسر لسا نك 010( نسالا فال

 الاحال هعمج هش ره يحال حملا ٠ نيران ا

 | (قرصلا عنمف)هيوسسدنع لؤعفقملل ىنم « لح ل هناالا ىا ( هن هلو ةلطاآلو

 ىلعىا) نزاوب نزاو نم لعأق مسا« هن زاوم ىلع ) فرصلا نم اوم اوك عا

 نا هسا لعاتا  اا ةراسحا مل ,اونام
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 اا و هوم ىأ (لوقلا اذهب ةيلصألا ةينملا راتغا ىلع هنتلاق) تفنصملا
 لوقا عملا نأ هنم ملعف عملا نع لوقنم هنال فرصنم ريغ عبضلل املع
 فصملا( لق مو ) ةفصلاك ل قثلا ه”رضي» الو فرصلا عنم ىف اربنتعم نوكي
 ءاوبس ( لصالاىف نوكينا ) ءاهريغب عاوملا ىهتنم ةغبص ( هطرش عما )

 هتيدسيف هطرش فدولا ( فدولاىف لاق ) الوا لقني ملو هتيعج ىلع ىتب
 ةيعملانا مهوتب الث ) ةبمسالا ةبلغ ه”رضتالف لصالا ف نوكيا فرصلا عمل

 تيقن ( ة ريتعم ةيلصا ) ةبعملا ( نوكت دق ) نيمسق ىلا مسقست ( فصول اك)
 مكحىف اضواع هنوكل ضراعلازال ( ةربتعم ريغ ةضراع نوكت دقو ) تاقنوا
 افدو لضالاىف ناك مسق نيمق ىلع ناك هناف فدولاك*ىئثبىف رثؤيالف مدعلا

 هنا الا فصو هيف نكي مل مسقو ةيمسالا ىلا لقنوا هتيفصو يبع ىتبإ ربتعم وهف
 نا هطرش لاق هنع زارتحاللف رئويالف لامعتسالا سس تفصولا هلض رع

 اقلطم عما ىف ضرعال و ىنعي ( كلذك سمالا سيلو ) لصالا ىف انفصو نوك
 0000( ٠ كاروصت الذا) الوأ نايسلا ماقم اهات انيك ناكاوس
 عما عضو هلاال ادحاو دحاولاو ىبثم ىتملاو اعج عما عضو دق ظافلالا عضاو

 دعي اضر اعنوكي دق ثبح فصولاك ل اسمعتسالاب ةيعما هل تضع مث اد رفم
 نوكي دق ةفمحا نا مهوتب نأك لصالا ىف نوكي نا هطرش لاق اذاو عضولا

 ال000 07 لكل دف ةيلصألا ةبعملا نا ىلع هيدثلا ف ءافتك الا ملف .ةضراع
 ٌمراو دوسالثم ىلصالا فصولاك ةيمسالا ىلا لقلا اهترضيال ثبح لوقلا

 هب ىمس اذا ىصقالا عملا نا ىضرلا ىفو دي قبسام ىلع ةبحلا نيمسا اراص' ثيح
 اا 05 ل نوكين ا هدع ههف ربل[ نإل فضصملا دنع فرصنمال

 ىلع /ليواريسو ف همالكأنه ؛ىللا لاوزلا ضو رعل ةيملعلاب ةيعملا لاوز هترضي الف
 ( ردقملاّوسنع باوج)» راواش # ةيسرافلاب هللا عمجم سيدنا الاميعانا نزو ١

 ىنعإ ةيعمجا نع لوقت:ه هن ال فرصنم ريغ عبضلل اماع رج اضحو هلوق نم اشن
 لاودلا ر ده ىآ( هرب دقت ) لصالا وا لالا نوكتن ال عا ةعمملا لعج نم |

 ىصفن لاق تصاخت ىا لعفت لثم ىصفت نم باطخلاب ( تيصفت دق لاش نا)
 لنوارس ىلع رجاضح مدقت هجو ىلا حراشلا راشا دقو هنع صلت اذا اذك نع

 000 001 ) اس وارش لاؤثتلا دورول اندم ناك املع رحاضح نآل

 ( رجاضحي ) د راولاب قلعتم.( عما ةدعاق ىلع ) هل ةفص ( دراولا ) ةزمهلا
 فرصنم ريغ هنا الا افرصنم نوكي نا ىتبنيف هيف عمال ثيح اضيا هب قلعتم
 تيصقت ِهِلوَش قلعتم هِف ءابلا نيبسلا ماسقم مئاق وه ىذلا ( عما لعب ) |

 اال ل كلت نإ ثمل ىنب ( لصالا ىتوإ لاثخطاى نوكينا.نمامعا)
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 ( رجضح عم ) هلامعتسا لصا ىف ىا ( لصالا ىف ناكءناف ) ال ةاماملع نوكي

 اناسنا ( نطبلا مظع ىنمي ) هدعبام حوتفمو ءافلا روسكم رطق نزو ىلع
 نطبلا مظع ىنعمي رجاضح ىلع عم كرز. مكش * ةيسرافلاب لاَ هريغوا ناك
 الا نهذلا ىلا ردات ل قلطا اذا ثيم عبضلا هب صخ مث ( عبضلا هب ىهس )

 ( اهنطب ) بنع نزوب ردصم ( مظع ىف ) ةيمستال هللوعفم ( ةغلابم ) عبضلا
 ساج نم ىا (اهنم درف لكن آك) ةبادلا رابتعاب ثيناتلاو عبضلا نطن ىا
 عضلا دارفا نم ادحاو رجاطح ىمس ىنعي ( سنحلا اذه نم ةعاسح ) عضلا

 مهنم دحاو لك نطب ناك نيذلا ةغاملا ماقم مئاق اًكينم ادجا واللا ىلا ةراقإ
 عنم ىا ( فرصلا عنم ىف ربتعملاف ) كلذ ريغو برشلاو لكاالاو مظعلا ىف اهظع
 ( ةياصالا ةيعملا وه ) عبضلا دارفا نم درفل املع هن وك لاح رجاضح فرص
 ببسلا دوج ول فرصلا نم عنتما ىنعي روك ذملا لاؤسلا درب ىتح ةيلاما ةيعملاال
 / اذه ىلعف ءاهريغب عومجا ىهتنم ةغيص عم لصالا ىف تناكزاو ةبعمجا وه ىذلا

 ١ نوكحي ناو حاصمو دجاسك لاخلا ىف نوكينا نم معا عما نوكي باوحلا
 'اشن لاؤسلا اذه ( تلق ناف ) عيضلل املع نحااصت لاا أل لصالا ف ٠
 ١ ناكاذا ىنعي ةئاصالا ةيعتلا وه هفرص عنم ىف ريتعملاف هلوَغب روك ذملا عي رفتلا نم ا

 | رابتعا ىلا هفرص عنم ىف هجاح ال ) طقف ىنعملا هه وه هفرص عنم ىف ريبكعملا

 كلت رانتعا ريغ نم ناَكرْخا ناتلعا يق دحو نأ روج ىع ( ةلصالا نما

 ( ثينأتلاو ) لع هن ال ( ةيملعلا هيف ناف ) اهبببس, ىف رصلا نم عتتميف ةيعجلا
 ظ ( ناعبلضلا ىتا ىهعمضلانال ) ةنالثلا ىلع ةدايزلا وهو اهريث امتحن طرش عم ىونعملا

 ( نرو لع داضلا زينكل قاسضلا و. © ىوبشملا توما املع د را
 ةامف نيحارسو ناحرسك نيعابض عماو عبلطلا سنج نم ركذملا ناملغلا
 ١ هنال ةياصالا ةيعما راتغا ىلا ةجاح الف ةيملعلاو ىونعملا ثننأتلا فرصلا عنم

 ١ نوكيام فرصلا عنمىف ريتعملاف سنج مع اهنال ( ةرؤم ريغ هتيماعانلق ) فلكت
 | رجاضح ( ناكل ) مالغالا رئاسك ةرئؤم ةيملعلا تناكول ىنا( الاو) صخش

 كلذك سبلو قاتسال ةرثؤم ةيملعاهيف ىتلا باسسالاك ( افرصنم ريكتتلا دعن )

 ( ثدناتلاو) صخش لع تسيل اهتيملع ناعم الوا تناكاملع ف رضلا نم عنتمت اهنال
 | (اننؤموا ناك ارك ذم عضال سنج لغ ) رجاضح نال'ىا (هنال سم ريغ) هيف
 | زوج الف لمتحم هثنناتف اثنؤموا ناكارك ذم دسالل سنج مع ةماسا نا

 | ريغ نوكي الثل ةيلصالا ةيعمللا رابتعا ىلا جيتحاف هتيملعالو هثينأت ربتعي نأ
 | مالك ْنم مهف ىتنالاب اهصخ نم ناكو هف ةلعالب مهتالامعتسا ىف فرصنم

 ظ ىتك ااهئاو ) ةيعامس ةثنؤم اهنا مه دارو ةئنؤم ىه اولاق ثيح ةغللا لها



 م 1 عع

 ام «اماو ١ (نكحاس اهطسوا فرحا ةئالث هفلا دعب ) عقو ىذلا عمجلل ىا
 دوجو نال ءاه ريغ نوك نابوه يذلا 2 دوج و مادعل ىف رن ءاهن نوكأ |

 قدح با, نمهاعج (اهلاثماو )نزار ف)لثمط رشا دوج و نودب هل ريثأتال بيدسلا
 فارصنالاب مكحلا مزايالثل دربلاو ىا ب ”رحلا مكيقتل سرس 9 لثم فوطعملا
 لعىه)ىتا عوما نم ىا(اع)ى تعم ليثقللا لبس لعد زك" ذ نوكلو طقف ةنزارفىلع

 اك ال اهيدع ناكىتلا ( ءاهلا عم ) تناكاهن | الا( عونا ىهتنم ةغبص

 اىل ةيعمجا وههىذلا بسلا دجوناو ( ةيعما ريثات طرشتاوفل «١ فرصنف )

 نوك ىا (اهنوك ) طرشلا ىا( وهو ) طرشلا نودب رئؤم ريغ ببسلا نا اذق
 امان وكيد ئنخ عفرلاب اماعهلوق خسنلا ضع ىفو (املع رجاضح و )(ءاهالب )ةيعملا
 #«عبضلا) ضارتعاوا ةفدص ةلمجاو رعوه ىا فوذخم ًادتم رحوا لاسلا هن
 باوج ) لا فرضنمريغ عضللاماع رجاضحو هلوق ىا (اذه) املع هلوش قلعتم

 واولا نوكي نأ ردقت ىلع يبس عما نوك نإ دعما لع هؤو ( ردم لاوس نع
 ( عبضال سنج لع رجاضح نا ) ردقملا لاؤسلا ربدقت ىا ( هريدقت ) ىنانيتسالل
 ىلع قلطي ( و) هقيقحو ةلاصا ( دحاولا ىلع قاطي ) عبضلل صخش معال ٌْ

 هدارفا نم دحاو لك ىلع قداص هنا ثيح نم لب عامجالا ثيحنمال (ريثكلا)
 ةيعمجالف ) ريثكلا ىلعو هنم دحاولا ىلع قاطي ( دسالل سنج لع ةماسانا ك)
 ىتلا ةيعمجا ىنعم ذئنيح هف قمل هلال سنج لع وه ىذلا رجاضح ىف ىا ( هيف

 (فرصلا عنم باسسا نم تسيل عوما ىهتنم ةغيص ) نا لاخلا (و )اببس نوك<
 كل" ىا ( لب ) سنج لع اهنوكح ببسإ تنااف دقو هك او

 ىتبشف) بسلا دجوي ملاذا رثؤيال هدحو طرشااو ( ةيعمجلل طرش ) ةغيصلا

 ( هنكل ) بيسلا دوجو مدعل ( افرصنم )عضلل املع رجاضح ( نوكحي نا
 راتتطل نأ ناوحلا رررقو )الامعتسا (قرصنم رتغ) رجاضخ نا الأ ىا

 راشاو كلام نبا هب حرص ًادتملا نم لاح املع هلوق ( عبضلل اماع هنوك لاح
 ريدقتب هصن اماو عبضلا املع هنوك كاح رجاضح نا هلوَم اضيا ح راشلا هيلا |

 ىلع بصي ىتح محرتلا وا مذلا وا حدملا ىضتشاال مانقملا نال ادج حيبقف ىنعا
 مالكلا لتوطنالف لاقو :لبق ماقملا اذه ىف هصن ىفو محرتلا وا مذلا وا حدملا |

 01 (1) | هلال رجاضحلو ةلوقل ريل ' فر ضتمربغ ) لاقملا ركذت
 سنج لع هنا تفرعامل لا حلا ىف اعمح سل هنال ( ةيلاخلا ةبعمحلل ) ىفرصنم ريغ

 مدع (لب ) ةيعملا هيف دجوتال كلذك وهامو ريثكلاو دحاولا ىلع قلطي
 ناكناو ربتعي الصا هنوكل لصالا نال ( ةيلصالا ةيعمجلا ) الا سل هفرص

 ( عملا نع لوقنم ) رجاضح نال ىا (هنال ال ةبحلل امنا دوسا لثم الئاز



 رجم توج

 ني ينو 11 حا و

 هت مب كس

 ءاه عم تناكول ) ةعملا نال ىا (اهنال ءاهزيغب اهنوك طرتشا اناو ) ارصتخم

 ءاه ربخا قو كين ةفضلا# دقن قاطو . اج اولا قرف تاو رمملا هنا ا

 هعاوطو ةها ا ملا نرو نم ظفللا بره ءاتلا نال ةكتالملا نع ازارتحا

 ١ همالك انه ىلا نلايسس ماقم ماوه نا ىوهال يحد وكل نبك هيبالعو

 ( ةعاطلاو ةهاركلا ىنعع ةيعاوطو ةيهارك ةنز ىلع )اهناف ةلقاصو( ةنزارفك )
 لخدنف ) امهم هب 7 مهو . الل اهب امهريفق اعاو فللا بدن رب ىلع رمشت هيف

| 
 ْ ىوه الف رايت لاو ككصلا وهو لك نأ زم ردصع ( روف هبل هوك

 | امهماتم همأش نا لاو نم بهدم ىلع اسال اهاس اذق أم 0 نيسسلا ماقم موه نأ

 اع ناك ريدقت ردقم لاوس نع باوج (ةجاحال و) .داح آلا ىف هلريظناال هنوكل
 زارفوحتج رخااك ةبسنلا ءابإلو لهب ناب هطرش نم ىتادموحن جرح نا فضملا
 ىلابوسنم (ىتادموحن جار خا ىلا) ةجاحالو هِلَوَشِ هنع ٍباحاف ءاهريغب هلوش هنم

 دع لوالا ضئارفو راصنا ىلا بوسنم < يضل رفؤ ىراصنا نا م ةدلب لع ن نءادم

 مد 6

 ْ 0 صح د رفم ()نئادم واى ادم ىا (هناف)ثارعملا نيولاعل اع ىناثلا و ىندملا ىناحصلل

 ) لاخلا ىف ) ةداز ( الاعح نبل )اهلا رن لوالا وهدان مع ىناثلا نا اثقال

 نال لصفملاىفو ملل قحلتال هنسنلا ءايإإ توما 1 اع اما هن ال اعمج هلوش قلعتم

 ةللال ةلنبلا اة اكل 5 رملان ال(ل ل 1ىفالو) دحاوا |!ىلا حو لسن اذا عملا

 هندملا هنمو لخد هابو هب ماعأ ناكملابندم لاه ةنيدم عج ( نئادم علا اماو )

 مالأثسل ١| هيلع لوس رلا هسدمىلا ةسنلاو المو اندم ندمو ةزمهلاب نادم اهعمحو

 ارف فالح رخا ظفاوهو) حاحصلاىف اذك ىف ا سك نادم لا
 قرد و عقال و (امهف ءاقلا رك ب ناز رفوا نيزرف عج اهناف

 ا 2 00 2 مف ) معلا نع

 ل نوكت ى لا ةغبصلا ىا( 7 نوكأ امهناثو ) تيل هت اهبف نوكأ ى 1
 اتا واخت ص ولا نم دافتستام لوآلا باج الا مزلتس سس قلانآل ثناتلا ءان

 ظ اهو وم ناكر زا كل ولا دوج و ىلع لدي ىئتلانالةلالد نكل اضيا هنم دافتسيام
 ١ عمجا كلذ نويل رس مست د نوكي) ىذلا عطا ىا (املاق) نا

 ةيجلا وه ىذلا ببسلا دوجول ىني (اهريثأت طرش دوجول ) فرصنم ريغ
 فرصلا نم عتتماف ءاه ريغا عوما ىهتنم هغبص وه ىذلا اهرثثا# طرشو

 ١ فاكلا نوكيناىلع ًادتبمو ا داي موا دحاشم لب هلام 17
 | فودحم ادّسم ريخف نيلوالاىلعاماو هريخ (لاثم) دجاسم لم ىا طقف لثملا ىنعم

 | (0لاثم) ( حيباصموإل ( ناف رح هفلا دعب) عقو ىذلا عمجلل ىا (ا) لاثماذهىا

|| 



 مه سب سس
 ءاهتنإلا] و نس عملا نال نييبس ماقهموشنامسن وكي نالحاصو رقتساو عملا, د

 هل و[ كك قوموا نك الط اع ناكءاوس ( ةمالسلا عم اماو ) و 2 لس

 '”00 0 )ا رز ءاتق كفلاوا نونو اتا نو 1 كم را ا

 نع درفملاةغيد ريغتنال درفملا رخآ فورا كلت قحلب هنال هدزفم هغص ىا |

 اذلو ( ةمالسلا عج ) ةغبصلا كلت ( عمجمنأ زوجنف ) اهياعدرفملا ناك ىتلا ةّئرهلا

 ( نميا ع نمايا او ةمؤلابلا ريغ ا يتم ةنص لقال و طرق نك ْ
 0 وعد ) نوتاوءالابولا نونلاو واولاب ( نيئمانا لعا) نيع مج 0

 0 نت د (تاوصو نمايا.نوك ب نا عنمب مل عملا اديهو (تاخاوص لع

 ااا 0 | لق اذاوءف رض ع نوك بحاوصو نم ايآ لبق اذا

 نا 0 طرما اعاو) قاثلا ال لازال قف طرشلا دوج ولافرصتم'نؤك

 ا نول قياسا 0 عملا نوكيناىف عومملا | ىهتنم هغبص ىا

 | ةماللا ال ريغإ رسسكملا عمج نأ كف عامل ( رييغتلا لوبق نع ) هظوفحم ( ةنوصم

 ا 01 11| نآل نييبلا ماتم مود انبم نؤكت نال حلصتقق (رثؤق)
 ماقم مايقلا نعالضف فرصلا عنمىف رثؤتنا حاصتال ةغبصلا ريغإ اضاانيسكلاو

 كلش راهن ترقتساو ةسملا تمن دقف ريغملا رسكتلا ىهتنا اذااماو نيننسلا
 ءاهب اللب ءاهالب ىنلاو ىننلا نع ريغلاو ةسيالملل ءاملا (ءاه ريغب ) امهماقم مايقلل
 سالم ىا هطرمش هلوقل ريخ دعب ريخ وهو لامالب ىا لام ريغي تنك كلوق ىفاك ! ١

 لااا ءاكه ريغإ ةسالملا عوجلا # يا ةغبص ىاهتغبص هلوقل ا 00 ظ

 ا( 0001 (لأء نعاوءاه ةنس رطا (ةلقم ) ءاع ريغ ةسالم قا اهنم ظ
 نوكي فتن م اذاو ءاح يمت اهباع تفقو اذا ةدملاوا ةطوب رملا ءاتلا اهل لاَض |

 نوك ناءاهب دارملا هريدقت ردقم ىلع فطع ( دارملاوا ) اهلح ىلع قستو 0

 ءاهلا قالاططا نا امه قرفلاو دا لاول لإ هل ”كيتألا ءان نع ةلقم

 ىلع قاثلا فو تالعنالا فدوي ايهفاصتا راشعاي#هقش> ىلع لوالاىف اهيلع |

 را كيرالا ناو لماتاب فرعنا هفاطل هيف (اهب ) هبلوالا راشعاب ةيزاجم |

 ادورو.دربدرو نم ( درءالف ) كلذك صالا ناك اذا ( فقولا ةلاحهملال وؤيام

 ىلع لب لعاوف ىلع عمجمال ةفد العاف نال هرافال ( ةهراف عح,هراوف وحن )
 هراف راما و لغنلل لاّشو قذاحلا هرافلاو نونلاو ءابلابوا نونلاو واولاب نيلعاق
 نم هرفدقو ىثملاب قذاخاهرافلا حاحصلا فودك ورش وخ *ةيسرافاابةهو رفلانبب
 سانلا نمهرافلاو نيقذاح ىا :6نيهراف #: ىلاعت هلوق ىرهزالا لاقدهف رظباب

 لغلاو نودربال لاهو ىرهوجلا كرد را | ديل |باودلا نمو نسحلا ح حماملإ ْ

 ' | الز او بو ةبحب لم ءرفو ةهرق هعمجوا ةغورفلا نبي هراف رامحلاو

 ١ ارصتخم (



 ا هك ,ف ادوهرل 00 اللا 3 د م

 : يعش 0 ناي هاف سول ضال 5

 ا نوكناو ا 0 ليقام ٠ اذه نوكيا لمت 39093

 لي "ا ا 04 هللا

 عضولا ىف لصالا هنال ب رعلا ابا ليعمسا ناكف برعلا ناسل اعضو اهن.ذللا نمحرلا

 لبق اًؤاح نيذلا ءاينالا ىا هدالوا لقوا ليعمسا لبق ىا ( كلذ لبق ناك نمو )

 | ليعمساو مهاربا ناكف اب نع سل ىا ( ىبرعب سيلف ) هدالوا لبقوا ليعمسا

 | ( ناكف) صصقلاو يبان نيك" انا لستسا لبق هوهو )ايي اهريغو
 د هفسضخ اهنو 1 رخالا ةثالثلاو هس ع اهن وكل ةئالثلا فارضناف (حونك) دوه

 1 ( نيسس ماقه مق ) دحاو ( ببس وهو) ٍفرضقلا عنم بابسأ نم دوددملا ( عملا )

 ٌ رئي ناب ( نيببس ماقم همابق طرش:ىا ) ناث ًادتبم « هط رش ) ًادتبم وهو رك 5 ذا
 | ًادتمل اربخ هربخ عموهو ىفاثلا أدتبملاربخب ةد نزو ىلع ( ةغيصإل اهريثأت هدجو
 ظ زدصمىهتنماو ريس تكلا وح نفح ىلإ ومحل ين ز ىلا ف لمد :لوالا.
 ظ عوما ةياهن تن 20 ىلا ةغيصلا ىأ ( ىهال  [لخافلا ىلإ قام ءاهتنالا تع سلا

 | (اهتلاثو احوتفم) اهنم ىناثلاو لوالا فرخلا ىا ( اهل توا ناك ىلا ةغصلا ل ةرسكلا 1

 دك داخل ناك(و) ريسكتلا فلا اهل قام (افلا) اهْنم ثلاثا فرحلا ناكو ىا ١
 باوشو تازد لم نشك القتيل متدااما ر كم امهل وا ( ناف رح فلاالا |

 0 ناك( وا ) للاعف نزوىلع دجاسمو رواسا لثم مدمر يغاماو

 ليالف نر لع حيباصمو ميعاناك( نك اس (هلطسواو) روسكم اهل وا( فرحا

 ماو ةغيصلل نا اذه قراينام ازغاف رز د ن6 كرحس نإ اكان نكيمل اذا هنال
 ا لوعقملل ىبم ( مسا لارين وحلا ان نان ( لاى عر

 | ريغت عمح وهو ( ريدكتلا ) ىلا فاضمو ةيردصملا ىلع بصن ( عج ) هيف نكتساام
 : 1 ىهتناف الوا عج ءاوس هيف رظلا ىلع بصن ( ىرخا ةص ) هدحاو ءاننن

 ْ ىا (اذهلو ل حياصمو دجاسم لئماشيا ىهتناف كلذك الوا م ءع انا و رواساك

 ْ ع ىهتنا ثيم ىرخا ةر كلا عج عيجتالاغيص ةغيصلا هذه نوكل

 : ل ) هلوق ( عوملا ىهتنم ةغيص ) ةغصلا هذه"( تبمس ) ةغيصلل ريسغملا |

 : رركحت امف نوكي ءاهتنالا نال ءاهتنالل ليلغت ةغضلا هذه نال ىا
 ا لوا 0 سال ضعب ىف تيجمخ ) 5

 1 ىرخاة ني ددكللا ج مو تي ويصل را سا ا



 سوماق ىهتنا مالسلا هيلع حون ىبا مسا هنال كمل وحن حبحصلا لاثملاف تبث.

 هف ةمحعلاراتعا سلف ناكام اياو هجنكو هعدرب نيب نارباب ةعاق ةشاخلا ىفو

 فن ملو ارصح هتيمجعب مكب فنصملاو ىهتنا ثينأتلا رابتعا لاّتحالااعطق
 ع

 مسالا نوكي نأ وه ىذلا لوالا طرشلاو ةمجعلا وه ىذلا ببسلا دوجو عم
 وهو (طسوالا) فرحلا ( كرحت رتش ىف ناف ) امكحوا ةقيقح محعلا ىف املع
 دوج ول نيفرصنم ريع انادكك نا ىبشف ( هئالثلا ىلع ةدايزلا مهارإا ىفو ) مهاظ

 كرحتو محيفلا ىف هيملعلا امم ناذللا ناطرششلاو ةمحعلا وه ىذلا بسلا
 ئا (ناثلا طرشلاب عي رفتلا صخ امتاو) فرحا هن الاث ىلع ةدايز وا طسوالا

 لوَش ناب لوالا طرشلا ةدئاف نيس مل قانشلا طرشلا ةدباف فضملا نيب امناو

 انهه هدوصقمو ( هضرغ نال ) مجعلا ىف هيملع هيف سيل هنال فرصنم ماجلف
 آ ادشلا ىواثلا ( فارصتا نم هدنعإ) ناوضلاو ( قا وهام لع ةسنلا)

 اا اال والا كرحتملا ىئالثلا كقارعتا مدعو (حون وحت) ظسوالا ١
 أ ( ةفارصلا مدق )ناوصلا وهام ىلع هينتلا هضرغ نوكل ىا (اذهلو )

 ءافتنا ىلع عرفتم ) حون وحن فارصنا ىا ( هنا عم ) حون وحن فارصتا
 وهام ىلع ( هدوجو ىلع عرفتم وهام مده ) ماقملل الا نايلا طرشلا

 ( ىنخنالاك) فرصنم حونو عتتمم ميهارباو رتسشف لوقت ناب همدع ىلع عرفتم |
 عرفت ام كاذكو مْدَع فرشالاو مدعلا نم فرشا دوجولا نأ وهو ههجو |
 ىنابشلا طرشلا عيتزفتن.حرص ليقو امدقم نوكي فرشا وه ىذلا دوجولاىلع |

 دوجولا عدض لع ءافتنإالا عرف مدقو فلاحا ىلعادر ةق'نال كوالا نؤد

 اخكا رشف ذا لبق تلال انيع ادر هسف نال دوجولا ىلع مدعلا مدقتل

 ءانسالا ءامنانا ملعا و2 هجو هلو ىوقالا فلاحملا ىلع لب فااخلا ىلعتدر

 ةيملعلا ةفرصنم ريغ تناك ىنعي ( فرصلا نم ةعنتمت اهلك مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ىا (اهن وكل دوهو بيعشو لاصو دم ) ةفرصنم اهناف ( ةتسالا ) ةمحعلاو 0

 ىا دحاو بيسالا باسسالا نم اهبف نكي ملو (ةب ع ) ةعبرالا هذه نوكل |
 (امهتفل طولو حونو ) تفرصف فرصلا عنم ىف رؤتم اهدحو ىهو ةيملعلا
 ,.طرشلا امه دجوي ملال هنا الا همحعلاو هيملعلا ناسس امهش دجو ناو ىنعإ

 |[ دال لع ةدايز وا طسوالا كر وهو همحسلا ريئات بجو: ىلا
 فارصن !ىنعي ( حونك ادوهنا لبقو )فرصلا مسالا ىف لصالا نال نيفرصنم

 ©« دوه )



 اهفرص مزلف ( طسوالا ) ىرملا ( نوكس غم . اهراشعا زوج الف ) فعضلا

 رع وي الف بودصلا باق ند لن وألا نك اساينال ناك اذا مسالانأ ماما

 ءانلا هو ( ةردآم ه.الع هل ناف ىوتغلا اك فاتلا اماو:) تعض الا قهام هنف

2 

 ْ ( نوكس عمار ,تعلا نأ زا ) انلق امل ةمحعلا نم ىوفا ىوملا 900

 قس ايف فمضملا لاق اذلو ( هعم ريتعيال ناو ىالثلا ف ( طسوالا 0

 له مو ف رسصنم حوش انهه لاقو فرصنم دنهيف لش و هق رص روح دنهف

 ( تربتعا دق تلق ناف ) هدنع ةمحعلاو ىونعملا ثنناتلا نيب قرفلل هفرص رون

 هييح مازوت ووو نسر :>نسمع ود

 |,نوك,وهو ( ىووسم مالو بسلا رات ١ كلان ةفسن ل[: نال قا( ١

 | ةياغىف تناكف ةردقمالو ةظفل ةمالع هل سلو برعلا عاضوا نم تسل ةملكلا

 ١ لعفلا تاتكطاو ريمضلا عاحراو ر ,غصتلا ىهو ( تافرصتلا ضع ىف رهظت 2

 | (ةوقعون ) ىونملا ثدناتلل ىا ( هلف ) كلذ ريغو قّةدشملاب هنع رابخالاو هيلا

 , تربتعا ِهلوَه قاعتم (روجو هامىف ) يبان . عفرلاب ( ةمحعلا ) لوعفملل ىتم
 | ىونعملا ثيناتلا طرش نامىف ىا ( قبس ايف طسوالا ) فرحلا ( نوكس عم ) :

 | ثيح كانه لصف ام رخآ ىلا ةثالثلا زومالا دحا هريث ان مت طرشو هل وه

 نب فاه نكت ملول ىتح هب م جاو فرت ١ رع نإتولل حثبا روحوا ةاك ل

 نوكس عم مئ.انهبق ةريتم ةقتسلا تناكما) .ادنالا مل | هلع مكح امل ةريتعم

 0 ريغ حون وحن ل اع ىت> ( انهه ) ةمحعلا ( ربتعت مل ف ) طسوالا

 | (اهراتعا) هباوجىف (انلق) ىرمشختزلا ةمالعلا هيلا بهذ دج و ل
 هي وقتل وه انا) ىونملا ثدناتلا را توج و ى ىآ( قَد اف ) ةمحعلا ىأ

 بيلعتلا كان نم اذه ةماعلا [كهطرشاوا وشما: كسا 5 « ننرتن[ ناس 1
 نيسس دحا هيوقتل ىا فاضملا قدح ناب نموا رعقلاو سمشلل نيرمقلاك

 | نوكت نال.ال ةيوقتلا نع ةينغتسم ةبملعلا نال ىوتعملا ثينأتلا وه ىذلا نيرخا !
 ْ ( اهدحا طسوالا نوكس مواهب الثل ) طسوالا نوكس عم رئؤتف ةلقتسم ةمجعلا ظ

 [ذك اس هظتسوإ ناك اذاو اكفح نوكم ا ١ ناك اذا مسالا نال نيدسلا دحا ىا

 هلع هني ناولاو رجلا طاقساب تفيفختلا ىذتَقف لضشا نوكي هف ةمحعلا

 ىوشنملا تسال قي عرقا بيس هيو |[ هزابغإ نس الو قراسل رع

 ) ا 0 00

 1 تربدعا اذاو هيلع نيونتلاو رحلا لوخ دب فارصنالا لبسةف فخا نوكي

 | (لالقتسالاب اهتيسس ) ىلا'فاضمو مزلي الو لعاف عفرلاب ( رابتعا ) قيس اهف

 ات كلذ نكل رك ١ 0 عج رالف ا كدمالا ليما هَ 30 الا



 هع + ع

 را تلا زق برثلا لايعتسا ىفاملع نوكينا طرسشلا نا لف ىهتنا م
 فرصتب الث ) امكح وا ةقيقح ةمحعلا ١ اشو ةنلعلا( تلمح عار

 نم اهوعضو ىلا مهطافلا َّى ىا ( مهيمالك ىف مهلاف رصت ل نرعلا انهبف

 ' ةنرعلا ءامسالاكريصتف كلذ ريغو ىذحلاو نيونتلاو ماللا لاخداو ةفاضالا
 مسالا كلذ ىف ىا (عيف فعضتف ) كلذ دعب ةملعلا تدجو ناو هش رتتعت الف

 ل0 1 (1 ا منح ايس و نوكت نا ةمسدلا كلت ( حلصت الف ةمححلا ) ىدحعالا
 دعب مسالا سيو ىضرلا فو # امكح وا ةقيقح مجسلا ىف املع نك ناوشإو طرح ثلا

 نا رزه امل هيف هعوقو هضته ام ىلع مهمالك ىف مهلافرصت نامل الباق كلذ

 ارعضبلا اءابو ةنس هلا ءايو لاعالا 1 هيلع ”ورطملا م "0 0س 2 ىراطلا

 ناح رد وح اأسهضعن بلقو فقرا ضعا قدح هبف را فئفخج و

 ىعف ىا ( اذه ىلعف ) همالك انه ىلا كلذ وحنو ناكياب رذا و ناكرك ىف ناجي رذاو

 ' ماخ وحن لعجول ىنعي لجر ( ْماَ لثمي ىمسول ) ةمحعلا ىف طرش ةيملعلا نا
 ( ةيمحعلا ىفهتيملعمدعل رد يعل ا فرس ع مد ار لح نا ملغ
 لود انكر نرعلا نال امكحالو:ةقيقحتال ملال اكس ف
 لاق مت ةسساوافلا فاكلاب ماكل ىلا د فاذلما ناك كبح رعلا ىلا لقا

31 ١ 

 محلي امل مسا هنال دحاو نيناسلا لك رع ىتعملاف ميلا فاكلا ليدش مال برع

 ( نيصالادحا ىناثلا اهطرش ) « وز بوق رلا تقو هيف لخ دب. ىا 00 ظ

 اهفورح نم «طسوالا ) ( فرحلا ) ( كرحت )) هيف نيد دلع دكلا
 ةثالث لع ىا ) 4 ةثالثلا ىلع ) ةدئاز :اهفورح نوكتنا ىا 4 ةدانز ,وا ) هثالثلا

 ثينأتلا ىف كعبارلا فرحلا ماقم ةعاق ةكرحلا نال فصلا دنع اده ( فر ىلا

 ةمحعلا ىف 0000 ا تاع ,حتق دا مكاو وى 0

 ا اا 5 ا / جلا قواتلا :اكف

 اندم وب هلوق ىا (اذهإ (فاصنم حوف افرصنم نؤكي هريثأت ,حازف
 :( ىناشلا ظرشلا ىلا رظنلاب عيرفت) لوقلا اذه عومج وا تتم معاربا هلوق ىلا

 وهاما حون ) وحن (فارصناف ) حون و فارصتا ىهو هتدئافل ناس ىا
 مجعلا ىف اماع هنوكوهو لوألا ظرشلا لآل ايه ( قالا ؛طزرسلا ءافثتال
 ءافتنا ىلا ارظن حونوحن فارصنا ىا (اذهو) مجعلاىف لع احوننال هيف دوجوم
 دقق سلا اماو هب وسس دنع ازحو (فنضملا راشخا ) ناثلا طظارشلا

 دوجو ىلا ارظن هكرتو هفرص ارئاح طسوالا نكااسلا ىنالثلا مجالا لعج

 فيعض بيس ةمجعلا نال ) ىونعملا ثيناتلا ىف ك فرصلا حبجرت عم نيتلعلا |

 ع41)



 هل سيل ثيح برعلا عوضوم ريغ ظفللا نوك وهو ايفخ |سما تناكامل ةمحعلا '

 ىسيع هباور عفان هب ىمس مورلا ناسلب ديلا هناف نولاقكالوا ميهارباكاملع اضيا.

 تا )خا

 لصا هنال عونلانم امبس نوكي نال ىلوا ساجلاذ سلاف اضيا ريكتتلا بسانتف
 م ةمحعلا إل طرنشلاب صتخاماغ نوكي ناب تانسالا رثك 1 ةريتو ىلع بسلا نوكلو
 ريغ ناكءاوس اقاطم ( ظفللا نوك هو ) فرصلا عم بابسا ن٠ ةدودعملا
 كلذكف برعلا ريغ مجعلا نال ( برعلا ريغ هعضو ام ) افرصنم وا فرصنم
 (اهريثاتلو ) عضاولل عبات ظفللازال برعلا عوضو.ريغ نوكي مجعلا عوضوم

 نال ( ناط رش ) هعنل ىا ( فرصلا عنمىف ) اببس اهنوث و ةمحعلا ريثال ىا

 رثؤت ل ىونعملا ثين اتلاك ةردق» ةمالع وا ىظفللا ثين اتلاك ةيهاسظ .ةمالع
 الا ةيملعلا ريغ از سما ىلا هيف تجاستحا لب ةيماعلا در« فرصلا عنم ىف

 لثم هتافرصت ضعب ىف رهظي هلال ىوذملا ثنناتلا نه قا تناك امل اهنا
 ١ ةثالثلا رومالا دخلا هيف طرتشاف كلذ ريغ هيلا ريمضلا عاجناو لعفلا دانسا

 ةيملعلا رنغ نب نالا دحا اهف طرتنتا اهتافئضت نم ءىت ق رهظت م ثدح

 نوكينا ( ىا) ( ةيماع 9 ةمجعلا ىا ( نوكمآلقإ ) ( لوالا ) « اهطرش
 6« ىف ل اهتيمجت ققحتيل( معلا ىلا ) اب وسنم ىا (ةب وسنم ) ىمجعلا ظفللا
 ةيمجعلا ( نوكت ناب ) ىف ءابلاو ةفصةيمجعلا نال ةغللا ردق (ةيمجعلا ) (ةغللا )
 ( مجعلاف ), ىذلا ( لعلا نمض ىف ) ةدوجوم (( هققحتم ) ةبوسنم هلوش قاعتم
 | مجعلا هعضو ناب ( ةقيق- ) برعلاىفوا مجعلا ىف تناكءاوس ةركلا 0
 لعجو اماعال وا عضو هناف ( ميهارباك) سنج مسا نوكي نأ ريغ نماماع الو
 ةذوج وم هقفدتم همحتعلا نوكت نان ( اى برعلا هعضو ىإ نحل للخ الع

 ىمجعلا مسالا ىا (هلقتيناب) نوكي كلذو ةقيقحال (امكح) مجعلا ىف معلا نمضف
 | لبق هيف فرصتريغ نم هيملعلاى ا مجعلا ةغل نم (برعلا) مجعلاو ةركنوهىدذلا
 بلقلاو ليدبتلاو ىذحلاب هريغتريغنم اماع ىمجتالا مسالا كلذ لعجب يا (لقنلا
 مجعل ىف اهيلعناكىتلا ةّئيهلا ىلع هلهقن لب مهمالكىف مهتاف رصت نم كلذريغو ةدايزلاو

 قاطي ناكىنعي ديلا ىنمب ( سنج مسا :مجعلا ىف ناكهناف نولاقك) املع هلعجو
 حان عج ةاحنكو ار عمج ( ةاور دحا هب ىمس مث ) اديج ناكأم لكى ع محعلا ف

 همساو ءارقلا ماماوه ىذلا عفان ىاورل فرصتلا ىلبق اقل لعج ىنعي (ءارقلا )
 ”ىرصتن نأ لق ةدح ىوارلا كلذ 6 15 نوكل أ( نءا رق ةدلوت ) سدع
 هيف فرصتلا مدع نال ( مجعلا ىف املِع) نولاق ظفل ( ناك هن أكف برعلا هنف
 ىضرلاىفو *ناكمالا ردّقب فرصتلا نمزوصم معلا نال مجعلا ىف لع هنا ىلع لد

 هيف هلامعتسا لبق ناكءاوس ةيملعلا عمالا برعلا مالكىف لمعتسي ال نا مزاللاو
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 ةفرعملا نم عوناهنال ةيملعلا نود اهلثم سنج ةفرعملانال اسنج اهن وكىف باسالا

 أ ن٠. وس

 قدي زديكرللا ىا (نوكك ناب علا ىلا ةب وسسنم ) نوكت نا( سعر

 دجوت ةماكلاك هعاونا نمض فدو اا سنجلا نال متنا نمسا

 0000 الار نان التعا و[ هادجأو ناويلاكو اهعاوناىف

 نوك نا ىلع ) ءانب دارفالاو صاخجا نمضف دجوب امنا ماعلا لوقعملا لها لاق اك
 هز وك ىف ةف رآملا ( تلعج اعاو ) ىدقو ىميع ءكاك ( ةسدلا ال ةساعةلوق ىف (ءاللا
 دنع ةث رعملا نا لاخلا و فراعملا رئاس نود (ةيماعلاب ةطورشم ) فرضلا عن اببس

 ءامساو ىنعي ( تامهمملاو ) هقاطم ( تارمذملا فيرعننال ) عاون | ةنشلخ كف حملا

 ءامساو تارمضملاناىنعي (تاينملا نمض ىف الادجوت ال) تالوصوملاو تاراشالا
 نم ) فرصلاو ( قرضصل 6 الا

 اطرش عاونالا هذه فيرعت نوكي كنا نك 3910 0 امكهتنف 6 تاير ءاكججا

 00000000 1 بس اطرش نوكأ عون اماخ نوكتإم نآل ةفرعملا

 لك ( لعجي ) ةيونعم تناكاذا ( ةفاضالاو ا ماللاب في رعتلاو )ايفتناف رخ الا

 اذا ماللا نا ىنعي ( فرصنملا مكحىفوا افرصنم فرصملا ريغ ) امهنم دحاو

 كوز مسالا صاوخ نم ناكامل هنال' افرصنم هلعج فرصنملا ريغ ىلع لخد

 الا © | فارضصنالا هاو هلصا لإ دوعف لعقلا ةهباشم هيلع هلوخد
 اا اا رنا ع هلا فا دلا نود انّرصتم نوكي فضا اذا
 هفاضالا نإال رخلا فرح هلخد اذا اك هلاك ح ىلع قس لب افرصنم ريصي ال هللا افاضم

 هيلا قاضملا نود فاضملا ف لعفلا ةهباشم ليز مسالا صاوخ نم تناكأل

 هليصفت ( ءيجيس 5 ) لاح ىلا لاح نم هريغت ىتح فاضملا ف كهبف اًيش رثؤت ملاهنال
 هفاضالابوا ماللا فن رعتلا نرخ نا ىا 03 رسال حلا حاف

 ْ اا نراكأل فرشلا عم لاوذ 0
 0 راسل لج نمل ( قس راب ادا فارعتلاو ىهاط وهو

 (لعجام او ) هتاوخا ىف عام هيف سبل هنال ( ىحاعلا فيرعتلا الا )اطرش نوكي
 01[ اين رد ةيلدلا) لعخ (و) ف رصلا عنم بابسا نم (اببس ةف رعملا) فنصملا

 طرمشلا ىلا جتحمل ىت> (اييس ةيماعلا) فنصملا ( لعملو ) ةفرعملا ريثأتل اطرش

 ؛لعج 59 رضخا مالكلا نوكف اهدحو اطرشو ايس نوكت ذئيح ةيملعلان ال

 ريكتلا في رعتلا ةيعرف نال ) طارتشالا نع ىنغتساف ةمالعلا هللاراح وهو ( ضعبلا
 001 11 11 ب تلا ةيعرن نال ركشتل ىإ ( هل ةماعلا ةعرف' نم رهظا
 نا ىنخيالو ريكتلل عرف ىه ىتلا ةفرعملا نم اعون اهن وك ةطساوب هلديماعلا ةنعرفو

 رتاس لثم سبنلا اذه ن وكباو ةطساوب ةيعرفلا نم رهظا ةطساو الب ةيعرفلا

 يصدم هه سسسسمسمساسمسسمسس بسم بيس جس وموسم ناس سس ناسا

 ظ |
 ظ

 «( بساتف )



 عن ١١5 ع

 ةدوُهملا ةبادلا ىلا ةراشالا ههف قبس هنال ( ركذملل هتيملعب ىونعملا ثينأتلا لاز
 هيف نك ناو هنالامكحاثن ؤمناكف (هماقم مئاق عيارلا ف رحلاف) ركذملل املع هنوكب
 . يلي ءانلا ماقم مئاقلا عبارلا فرحلا وهو انك اهنان دق ناالا ىمالاو اظل ثنيان
 | برقع وحنف نوكي نأو مدق وُحنف ءانلا ماقم موه فرح نوكي. ال نا ىا كلذ
 ١ ماقم ملاق فرح هيف ناكولو ( ةردقملا ءاتلا ترهظ مدق وحن رغص اذا هنا لبلد )
 ١ زئاح ريغ اذو بونملاو بئانلا عاتجا مزلي هنال ريغصتلا دنع ترهظ املءانلا كلت

 دازيو هيناث حتشو نكمتملا مسالإ لوا مضيَّلا هو ( ريغصتلا ةدعاق هيض 6)

 | سلفك لصف ىنالثلا ىف هنزوو ةعبرالا ىف اهدعبام لو كا ءاب (هدعي

 راسدى ريشدك ليعسف كبازلاق و م دو مهي ردك لعيعف عابر فو سلف ىف
 هريغصت ىف ( لاش رغد اذا هناف برقع فالح ةمدق )/مدق ريغدت ىف (لاقيف )

 ' مزاي حتفول هنال اروسكمالا نوكيال ريغصتلا ءاب دعإام نال ءارلا رسكب ( ٍثريقع)
 ريغ" نمو ةمضلا ىلا ةرسك ل[ نم جورخلا مزاي مض ولو نيتحتفلا نين ءابلا عوقو

 ثينأتلا ءانو لصفملا فو ( هماقت» مئاق عبأرلا فرحلانال ) ةردقملا ( ءانلا راهظا
 ةردقملاو رعصتلا ىاذنا هان: ةاظلا ةردقمواة شال نوكت نا نف واشال

 تبثنالو برعو سرع ىف بب نعو سن ىعوحن نم ذشام الا ىئالث لك ىف تن
 لاق اماو ىهتنا ءارو ىف ةئيروو مادق ى:ةمديدق وحن نم ذشامالا ىعابرلا ىف
 هراششعاب نال ىماعلا هانعم نع ازارتجا ىسنحلا هانعم رابتعاب نيعضوملا ف حراشلا

 ضاخسش الاطلاع نوكي اثم از ن6 نا. | ناعان وكي نو رح الاملع نوكيا
 | ىتعي ( هفرص عنتما لجر هبىهس اذا برقعف ) ىماعلاال ىسنحلا هانعم رابتعاب ىتُد

 ةدودمملا(ةقارغملا) قس ( مك كاتااو هييلعأل) فرصتم نع لد
 فنصو وه فرصلا عنم بنس نال في رعتلا ىا) فرصلا عنم بابسا نم
 نيسلاو ايش لوك أل تاذ هنا ثلج ١) تاذلا نال ( ةفرعملا تاذال نق رعتلا
 كلذ ريغو ثينآتلاو لدعلاو فضولا نم هب مئاسقلا فصولا الا نوكي ال
 لقال تفشلا رع نوكم ةفارعلا ف ثكفصو فانا نال كل دك انيعر
 هك رحم ةف يملا نم صقا اهه"زمتلا ند دعا نزور و رضل تي رعكاو بسلا
 ظرش ىاؤ نال ادتنم ( اهطرش ل اد هو بنل فار رشنلا نوكل اديه

 ىناثلا ا دتبمللريخ ةلخجا و6 ةيماع )(ةفرعملا) ( نوككن | )ل ( فرصلا عنمىف اهريثأت
 بصتلاب ( عونلا اذه ) ةفدرعملا كلت ( نوكت نا ىا ) لوالل ربخ هربخ عم وهو
 نال( تفي رعتلا سنحت نرم ) ريغأل املع نوكت نا ب الا وهو: ناوكت يحالإلا
 ةيملع هلوق ىف (ءايلا نوكتنا ىلع) ءانبب عاونا ةّتسس فّصملا دنع فيرعتلا سنج

 ١ #0ل 2

 | ناو هنالاهفرص)4 عتتم ) مالبالاو ءاذبالا ىهو اهتفصب افوصوم هنوك ةقالعب



 | اما) عتتمم هلوقل لعاف هنا ىلع عوف سم افرق هوك نأ صاظلاو ةياحلا ةقالعب

 ا فاضملا ىدحب اديمن ما

 | 111 11و ىوتمملا كيالاوه ىدلا بيبلا هوختولف نعي ( ىونمملا

 هل 0 ا دوو عم يني( ١ مح طرش ممل اسلع هتك زح
 رقس ) فرص مدع (اماو ) فرحا ةشلن' ىلع ةدايزلا ىا ( ةثلثلا ىلع ةدايزلا
 طرمشلاو ثنناتلا وه ىذلا ب تببسلا دوج ولف ىتعي ( ىوتملا ثنانلاو هيملعللف

 طرمشلا دوجو عم ىا (هريثا 7 متت طرش عم ) املع هنوكح وه ىذا احلا
 مدع (اماو طسوالا) فرحلا (كرحت وهو) فرضلا عنم, ىضتقملا بجاولا

 ا 1 لت ىا(ىونملا ثنلالاو ةيسلعللف روجو هام) فرص
 ا( ]لع هنوك وه يذلا ايار رئالا طرششلاو ىونعملا ثينأتلا وه
 مسقلا اذهب تيمس ناف ( ةمحعلاوهو ) رئؤملا طرم ملا دوجو عم ا(

 ايقبقح اثنؤم ه, تيمس ناو طولو حونك ريغال ىرصلاف الوا ايقيقح اركذم
 طسوالا نكاسلا ىثالثلا ىفاببس 00 منا و ةمحعلا نال :ريغال فرصلا كرتفالوا
 ماو نارا ناماس هبوش نع رصش ال ةيدسلا نع اهطوقس عم نكل

 قسدق ىظفللا ثن وملا نال (ىونعملا ثن ٌوملاب ىا) 6 هب ىحس ناف) عنملا متحتم اهب ظ

 ( فرصلا عنم ةيببس ىف ) 6 هط رشف )) ىمس هلوقل لعاف بئان ( رك ذم ) هليصفت ظ
 طقف فرحا ةشلث ىلع ىا « هثالثلا ىل اع ةدان زلا فرصلا عنمل ايس نوت ف ىأ

 رده ببسل لصالا ىف ثم ا ا افيعل ةمحعلا الو طسوالا كر ,ك دشالف

 ىنداب لوزي فيعضلا نال رن اسلعه 0 كين أنا كلذ لو زيف تمالع

 رك ذا لع ل ءاوس طسوالا كرختلاو طسوالا ن لا نر
 0000 2 عار فرح ف ناكاذاالا ١ طولو حونك ةر ,دقم ءانلا 000

 (اهماقم مئاقلضي | ةعبارنوكتاهن التين اتلا» 3 : ف هنا فسم
 ىعامس ىونعم ثن ؤوموهو) « مدقف ) ةر ,دقمءاتلان وكت اهلثم رثؤيف اهمكح ذخأيف ا

 مده ىا(هب ىمساذا)*6 ابد« ىسرافلاباهل لاق ىنملاةلاهنوك وهو و( ىسنحلاد اه ,اشعاب

 (فرصنمإ) هتل ا مساب ةيمت ىنثملا عيرس هنوك ةقالعب وا ةيئزحلا ةقالع (لجر)
 00 1 أ( بلبلاب لاز )هل الل اعوضوم هلوك وهو ( ىلصالا ثءناتلا نال)

 اظفل ثيناتلا تافدقف ةثالثلا ىلع ةدايزلا مدعل (هماقمىث موق نأ ريغنم 1ك ظ
 (برقعو إل تف معامل (فرصلا نم)مسالا(عنت الاهدحو ةيلئااوزايكح ورتب

 هانعمىف نوكي هلاثماو هبف ثيناتلانا ىنعي (ىونعم ثنْؤم) برقع ظفل ىا 0
 وهو ( ىبنحلا هانعم رابتعاب ) سانقلابال عمسلاب هثينأت لع عل( عام ريل ال
 (لجر ه.ىمس اذا )ومد زك#ةيسرافلاب مس هسأرىف بنذ ىذ ةباد مسا نوكين 1

 © ةفالع )



 4 اا و

 ! عقلا (ةملكلا جرختل ) اهنم دحاو رئؤي مل دجوت ملاذا ةناعلا نال ا[ سرا

 جرختل هلو قاعتم ( ةفطانع ةثالثلا رومالا دحا ىلْثب ) ةفرصنمريغ نوكت
 نا امهلقثب نايضته نيدللا ( نيدسلا دحا لق ضراعت نر لا 8 نم ىتلا)

 طنس والا نك اس اسالث مسالا ناكاذاو نجلاو هنم نيوتتلا فذحب مسالا فقم

 نأ وه ىذلا ( هيأت ةخخلا ( مازق) ه- .ف نيبسلا عاتجاب اليقث نكي مل

 ةثاثلا ىلع ةدايزلا ( نيلوالا لقثو ) هِنم ناعءالف نيونش الو ترك
 ناك ةلوهسلا ىلع اينبم ناكال برعلا ناسل لل ( رهاظ) طسوالا ٌُك نحماوا

 فرج و اذ فرحا قم هال منال الا نك سارا نوكي نأ هش لصالا

 ناكناب اذه فالخ ىلع ناك ىذلاو امهنبب لص قرحو هياع فقوب

 كلذك منام لصالا تلاخام نال. لما و راقث نااار وا طسو ألا كرش
 مجعلا ناسلنال) رهاظ (ةمجعلا) لقت رهاظ نيلوالا لقثنا اكىا (اذكو)

 امو مهل فيفخ موق لك ناسل نالو سوسحم رهاظ وهو ( برعلا ىلع لقت
 | 6 هفرص زوجي دنهف )) مجعلا نال اهسال مهيلع اليقث نوكي مهريغ نم هوذخا
 ناو (هثالثلا رومالا دحا ىنعا ىوذملا ث ؟ اناا متحن طرش ءافتنا ىلا ارظن)

 ظ انههزاوحلا نال ( هفرص مدع زوجنوإ ىونعملا ثيناتلاو ةيملعلا هف دجو ٠

 امهعج دقو (هنق نيسسلا دوج و) درحم ( ىلا ا رظن ) نيف رطلا ءاوتسا ىف لمعتسا

 ّْ *# بلغلا ىف دعد قسلنلاو دعد ان ريم لضف عانت ل * هلوقفف يعاشلا

 ْ اقيقح !ذ5 دمد, كسا( نب ناو ٠ صنم ريغ قالا و فرش لوالا نال

 اهةدسم ١ةداس افرحو ةردقم ءان هيف نآل كاذ الو اده الواابقشح اثنؤموا

 اننؤم هب تيمسو © رقسو ال لاح لك ىلع فرصنم ريغ نوكي ةزمك وهف
 ةقبطل) املع اهنوكلاح ىا (املع) رقك قتيقحريغوا ةأرما مسا مدقك ًايقيقح

 انهتازس نانلا تاقلطو قابطألا ”اى'ةقطلاو ىلا( رانا تافط ١
 رانلا تتارم نم هسرمو ةقطل ىا ضءب قوف اهضعب ىا تاّقط تاومسلاو

 (نيتدلبل نيملع) امهنوك لاح ( روجو « امو ) تاجرد ضعن قوف اهضعب نآل

 لبو اتباهئين ا”ءزليدق نأ :ك امالا ءامساناف نيملعلا ثدن اةهجووملا نيتدلبلا رك ذب رلاخا
 ىلع ىنف عمسإ ملامو عامسلا عجرملاو ناكملا لبي 1 اهريك ذت مزايدقو ةدلللا

 ثالث للعاوهه دخول ةدللا كلي دان التونا بحب انههو ملكتما ةئيشم

 مالكلا اذهو هريخ عنتمو اهيلع فطع قابلاو ًادتبم بنيزو هلوق « عتتم ال

 | فذح ليبق نم وا مآق ركب و ورمعو دب ز كلوق ل ان فلسلاب ادتملا هق ملكا

 | لك رضا ( اهف رص) فوطعملاوف ءنك ذ ةنيرقت هيلع قولعمملا نم بنما
 ىلقع زاجم ءاسشالا هده دحا ىلا عانتمالا دان سانا ىلا ةراشا هنف اهنم دحاو
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 اهنال ةملعلا ىلا اهدحا مامضنا ىنعي ( ةنالثلا رومالا دحا ) ريثاتلاب قاعتم

 ةعنام ائههوا نا ىلا ةراثا رومالا دحا هلوق ىفو ةيملعلا نودب اهدحو رئثؤتال

 درفوا جوز اما ددعلا كلوق لثم ةيقيقح ةلصفنم اهل لاَ ىنعي ولخلاو عما ظ

 ااا ١ كلا له رومالا دحا نم لدلوا ىودحلا ًادتملا ريخ 4 ةدايز) |

 ا | اذ, 20 ريغ نوكت ىتلا ( ةملكلا ورح ةذايز ىا) 4 ةنالثا لع).
 قاعتم ( فرحا ةئالث ىلع ) هيلا فاذملانع ضوع نيوتلاف ةيملعلاو ىونعملا |

 وا اف ( بنز لثم ) ةعبار نوكت ىتلا ءاتلا ماقم عبارلا فرحلا موقيل ةدايزلاب |

 هام لثم ) اذه ىضتق ماقملا نال ةمجعلا كلذل انهه نيعّتب نكلو نابس ىتس |

 الل روك نا ايوجو (نهدحا دوج و طاتاشا ىلي ( ةنالثلا ىؤهألا |

 هه 1 عع

 هفرصعنم بوجوىفىا (هبوجو ىف دبالو ) رخآ ءىث ىلا هءوج و ىف جاتحم لب
 ةمالاعهلءاتلاب ىطفللا ثن اتلا نا قرفلاو اهعمةيملءلا ريغ ىنعي ( رخا طرش نم )

 ةيملعلاب هيف ىنتك اف ايوق نوكف ةظوفلم لا ءانلا هو هقق ىلع ةلاد ةرهاظ
 ةيملعلاهيف فكت مل افيعض ناكف :هاظ ةمالع هل نكي ملاملف ىونملا اماو اهدحو
 هب ىوقتي رخاآ *ىث هيلا مضاذا فيعضلانال هب ىوقتيل رخا ءىثاهيلا مضف

 فلالاب ىظفللا ثينالا وهو ىوقا ماسقا ةثالث ىلع ثيناتلا نا لصاخلاو
 ماقم مود دحاو نا ىف وهو اهنع كفسال ةماكلا امزال هنوكل اهيمسش

 هنوكل ءاتلاب ىظفالاوهو طسواو رخآ ببسو طرش ىلا جابتحا ريغ نم نيببسلا
 ةمالع ه] نا الا ةيملعلا ىلا ةيسسلا ف جاتحي اهنع كفن ثيح ةملكلا مزال ريغ
 ىونعملا وهو قداواهربع ىلا جتحلو اهب ىنتكاف هقَمحن ىلع ةلاد ةيهاظ

 لب همدعو هدوجو ملعي ثيحب ةيهاظ ةمالع هل سبل ايونعم اسما رع
 دحاو ةيملعلا نيدش ىلا ةيدسلا جاتحا هنع ةح راخ هس رهالا هدوجو لعبال

 لم“ فرصلا عنم ىف رثؤي و فعضاانع حرخو امهب ىوقتيل ةثالنلا رومالا
 طرشو ل ( هِلْوَد ) طرشلا ىلا ىا( هيلا ) فنصملا ( راثا م) كدهج لات الو

 (فرصلا عنم ىف ىونءملا ثيناتلا ريثأت بوجو طرش ىا ) 6 هريثأت متت

 ب ا ا ا ااا اصاب +ذدظدطعيعسصممس سيسي بسسس بيبسي نننبببينتا ياللا احلل ااا

 نم ) هريدقتنم دبالف افوصوم ىغتقت ةفص هلال طسوالل افوصوم نوكل
 لثم ) ءاتلا دسم داسلا عبارلا فرألا ماقم ةكرحلا كلت موقتل (ةثالثلا اهفورح

 طرمشف طسوالاك رحن واةنالثلا ىلع ةدايزلا دجوت لناىنعي 6 ةمجعلاوا ) ( رقس

 نوكسلا ماقم اهدحا ماق اذاو ةثالث بابسا اهيف دجوتل ةمحعلا هريثات محن

 0 لا لالا رن اتن وجو ىف) ةيملعلا طرش دعنا( ظرتشا امتاو روحو

 © اطرش )



 هه ١١٠ه 0-0

 | نوكل اضيا هب دبق ( لصاحلا )امهيف هكرتشم اهنوكل ءاتلاب لب اقتالو ىونعملا

 . (مناف)_فلالابالصاح ىظفللا ثينأتلا نوكرال ىنعي (فلالابال) 6 ءاتلاب )هلوقب اقلعتم
 | عنم ىف ( هل طرشال ) ةروصقموا ةدودمت فلالاب لصاخلا ىظفللا ثدنالا ناف ىا

 طرمشلا ىلا جايتحا ريغ نم نييبس ماقم متاق ببس هنا قيسال فرصلا نع مسالا
 ١ نان ا 4 يطرح وا انك ثنين اتلا هلوقف امزال اءعضو ا 0

 © ةيملعلا ) فرصلا نع مسالا عن اببس هنوك ىف ىا ( فرصلا عنم ةيببس ىف )
 ١ ىا ) لوالا ًادتملا ربخ هربخ عم ىناثلاو ىناثلا ادتملا ربخ املع نوكي نا ىا
 اذهالواةزعك ايقيقح اثنؤموا ةزمك ايقيقحاركذم ءاوس (ثنؤملا مسالا ةيملع

 ا تيناتلا صل )اها ول الف مرا رش .ةسلكلا تلارسك 05 0
 | ةظوفحم مالعالا نال ١ ءانلا همزل املع مادام ءانلاب ثن ْؤملاو ةملكلل ( امزال
 ةرورض ىفو ميخرتلاف اهيف فرصتلا زاح ناو ( ناكمالا رده فرصتلا نع
 | رك ذملا نيب قرفلل اهب ءىحاهن ال لو زتدق ءاتلا ناف املع نك مل اذام فال رعشلا

 / تعضو اهناف فلالا فالي املع تناكاذا الا ةملكلا مزات لف ثنؤملاو
 | مسالارخا ىف ةدئازلا ءانلا ءاتلاب دارملاو لعلا طرشالب ةملكلا مزاتف ريغال ثدناتلل

 ا ةحلط لثم طقف' ثعاتلل تناك ءاوس ءانيه فقولادتع نوكت اهلئقام احوتفم

 ١ لكو نان عضو الهل ( ةيملعلا نالو ) ةراجكك لد. ريغ نم ةملكلا نم ًازجوا
 ىلعال وا عضوب مسالا نال ( ةملكلا نع كفسال هياع ةملكلا تعضو فرح
 وهو ةشئاعو شئاع وهف شيعي نئاع نم ةشئاع لثم املع عضوب مث سنجلا

 تراصو اهعم ايناث هتعضو دقف هب تيمس اذاف ءاتلا عم عوضوم سيل سنحلا ف ٠

 4« و )اناث اعضو نكل اعضو ةملكتل تمزلف عضولا اذه ىف ةملكلا مالكءاتلا
 الا ىطظفللا ثيدناتلا ىلع فطع هنا ىلا ةراشا هيف © ىونعملا اذ ( ثيناتلا ) |

 كانبنه ةقصلاو ايوخم هوك وهو: دارا | وهام نابل اوحأ فوصوملا ردقدا |
 ("زدقم هليق ءاثلا نوكيام ىوتنملا كا 11و: ءابشااب ترلإللا ةلوق نم ةيويج
 | ىا) 6 كلذك ١ رصمو بلك قيقح ريغوا بنيزو دنهك ايقيقح ناكءاوس
 [: ةيملعلا نك ىف ىا (ةيملعلا طارت ىءاتلاب ) لداملا ( طفلا تانك
 | ىا (امهنيب نا الا ) فرصلا عنم ىف ىا (هيف ) فرصلا عنم هيببس ىف اطرش
 ىلغفللا ثيناتلا ةيبسل اطرش ةيملعلا نوكت نا نيب ىنعي ( اقرف ) نيطرشلا نيب
 ثيناتلاف ) ةيملعلا ىا (اهناف ) ىونعملا ثينأتلا ةيببسل اطرش نوكت نا نيبو
 | املع لعجاذا ثيناتلا اذه نا ىنعي (فرصلا عنمبوجول طرش ءاتلاب ىلا

 | ثيناتلا ( ىن) هيملعلا نا ( و ) رخا *ىث ىلا جايتحا ريغ نم هفرص عنم بحب
 | هف رص عنم بح ملاملع لعجاذا ىونعملا ثنن الا نا ىنعي (هزاوخل طرش ىونعملا )



 ( عنم ) فعض اعنا اوك نجح ىفرصلا نه ىلا عنم كفص اك كاي كلذكا)

 مهوتل هتيفصو معز ىلع ) ءانب 6 رقصالإ) امسا راص ثيح فرصلانم « لدجا )
 ةدشوهو لدحلانم قتشم هنااضيا مهوت ىنعي ( ةوقلاىنعم لدحلانم ةقاقتشا
 00 او ىف دج ىذ ىف لدجا نوكف هيصاخ هلداح لاش ةقوفحلا
 فرصلاو هتيفحو ققحت ل هنال ىوقف هفرضاماو فعضلا ىلع ىفرصلانم عن

 ا لجامع  د) فرصتاف مسالا ف لما
 وهو لاخ عجج نارمع نزو ىلع ( ناليخ ىذ رئاطل ىا) 6 رئاطلل )) امما راص
 هقاقتشا مهوتل هتيفصو معز ىلع ) ءانب دوع عم ناديعلاك دسجلا ىف ةطقلا
 هيف ناكاملو * ناليخ ىذ رئاطل امسا لعج مث لاخ ىذ ليخا ىنعم ( لاا نم

 | فيعضلا نال اضيا افعض لقا دعب هفرص عنم ناك افعض ةفصولا ىنعم

 هدهىف فرصلا عنم فعض هجوو)ايوق هفرص ناكف هلاوز دعب رئؤيال

 لك قاقتشا نال ( ةيلصا افاصوا اهنوكحب مزحلا مدع ) لةلادعب (ءامسالا '

 ىف عضوت ملامهن أكف ربتعيال مهولاب تشامو اهو تباث قّتشا امت اهنم دحاو ظ
 1 ةيفصولا نادل ادم دصق مل اهناق ) قتشا امت افاضوا لصالا |

 0 الوز مالا لاعود ليخا ىفو ةوقوذ لدجا ىو كح اوذ ىفا1
 ءامسالا هذهب دصق مل ىني دصقب مل هلوَش قلعتم قالطالل ريسفت ( لصالاىف

 ىناعملا اضيا دصقب مو ( لاحلا ىنالو) عضولا لصا ىف ةيفصولا ىناعملا |

 دصق : هنا وهو لوالا اما نانعالل ءامدا تلمعتساث مح لامعتسالاى ةيفصولا

 مل هنا وهو ىناثلا اماو تبث مل هنال رهاظف عضولا لصاىف ةيفدولا ىناعملا اهب
 لكنوكي ناالا اهبدصم لاهل لمعتسملا نالف لامعتسالا ىف ىناعملا كلت اهب دصقم

 ثبخلا ىنعم ىنعي فصولا ىنعم ةظحالم ريغ نم صوصخم عوسل امسا دحاو
 اك افاسوألا كلت هفوصوم اهسلاق تناك ناو لاحلاو ةوقلاو

 تاملكلاهذه تف رص لوقن ناال و ىضرلاىفو # اقلطم تف رصن افالامعتساو اعضو

 ىفاف الصا الو اضراعال اقلطم فصولاىنعم هبدصم ال اهلمعتسم نال اهوحنو

 ا( 00005 0 الط لحاو ةوق اذ اراط الدجاو ةنخ اهسفنىف تنك ناو
 00| ادع نه يطلا نم ستمحلا 9 دان الدخا تيقل الم تلق اذا
 ل رلا ناك ىلإ 2| وهو فضول ىنعم هب اكلقتلا نأ ريغ نم اناتع تيار لوقاك
 هديش ملو برعملا ( مسالا لصالا نا عم ) همالكح اند ىلا رقصلانم

 ريغ فالحب ببس ىلا جاتحيال هلا قبس امل ( فرضلا ) هيف ثحبلا نوكل
 نوكي ببس ىلا جتحم ملامو اههماةم مئاق ببسوا نيببس ىلا جاتح هناف فرصنملا
 لباقتل هبديق ( ىظفللا ) فرصلا عنم بابسا نم دودعملا « ثيناتلا ) الصا

 ©( ىونلا)



 هس ق1.

 مارا ةمهدلا ىذ ىنعع هعضو لصاىف وهو ( مهداو ر# مارالامومسنم

 ( ةمهدلانم ) ديدحلاىفىا ( هيفامل ديدحلا نم 4 درقال ال (امما راص ثيح)
 ءاهد ةقانو مهداسرفلاَق داوسلا ىهو ةمهدلل ريسفت ( داوسلا ىنعا) امل ناين

 ناف) دوسالا دي دخلا وناوادوسىا :6 ناتماه دم ىلاعت هل وق ىفو ءادوسودوساىا

 ظ اهنوكنعىا ( ةيفصولانعتجرخناو) مهداو ٌمراو دوسا ىا ( ءامسالاهذه
 هياصالا ةيفدولا ىلع ( ةيمسالا هبلغل ) همهد ىذو ةرىذو داوس ىذ ىنعم افصو

 ةرمريغتف عامل ( فاص وا عضولا لصا بسح ) ءامسالاهذه ناالا ىا( اهنكل )
 9“ رب ياو كيال ١ لا عقرلاب ( اهلامعتسا ) لوعفملل ىتم ( رحهل ق0

 لاح ءامسالا هذه ناف ىنعملاو نا مسا نم لاح تجرخ ناو هلوقو ناف هلوق ىف ظ

 عنم ل ل نكل ةيلغلاب ةيفصولا نعةج عا
 اهلامعتسا عار ما (اضيا ةيلصلا اهناعمىنإل ايس دسأو لك لام ١ ظ

 نم عونىف تامعتسا اهنال ( ةيلكلاب ) ةيمسالا نع ةدرحم ةيفدولا اهيناعمىف ١

 ةح ةيمسالاف بلاغلا دوسا ىتعم نا اعطق معن انال ةيفضولا اهيناعم عاوتا ظ
 هق دش مهدا ىنعمو ضاءمو داوس اهنق هح اهش للاغلا مترا ىتعمو ءادوس ظ

 ةفصولا :اهينامم نم ةيش ةنمسألا ا 03 ناب ريش ناو داو سإ 0 ظ
 ةيمسالا ايناعمىف ةلمعتسم اهنوك نإ“ ( ءامسالامدف فرصلانم عابلاف )
 هذه ( اماو لعفلا نزوو ) ربتعم الصا هنوكل لصالا نال ( ةيلصالا ةفصلا )

 ظ ىنتلاف ةلممتلم ايت رك دنع ىو( الا اهنانو ف اهلامعتسا دنس )0
 ةعم تناك اذا اهنا (ئاهفزض عنم ىف لاكشاالف ) اهنم دحاو لكل صولا

 ظ ةيفدولا اهيناعم نع ةجرخم اهنوك دنع ةفرصنم ريغ تاعجو فرصلانم
 دنع فرصلانم ةعتتمم اهنوكف اهيف ةيفصولا ىنعم رابتعا ريغ نم ءامسا تناكو
 اذا ببسلا نال ىلوالا قي رطلاب نوكي ىنصولا ىنعملا ىف ةلمعتسمو افاصوا اهنوك

 (لصالاف فضولاو نمل انزولز ا شا نوكي درو دجقةلاور د ١
 الصا فصو دئنح اهنال لامعتسالاوه ىذلا ( لاحلاو 0( عضولاوه ىدلا

 ايس نإ تل وكلا ىا فرص ىلع فطع «( فعضو إلالامعتساو
 ةديدشلا ةثيبألا 6 ةيحال ال ( امسا ) راص ثيح فرضلا نم « ىبفا عام ) فعض
 دارلاو لظانلا ف لمغتس و نلطلا للا كاس اغلا ل( معز ىلع ) ءانب مسلا

 نيب( تقع ورع ا ةوعفلا نم هقاقتشا مهونل هيف هيفصو ) لوالا ىنعملا ااهه

 ةومف لاقل ثلا ف ةدشلا ىنيم وعض وعف ردصم ةوعفلا نم قتشم هنا مهوت
 فرصلانم عنف اهيلا لقن مث يدش ثبخ ىذ ىنعع ىففا نوكم هيدش مسلا

 6و عضولا لصا فافدواهن وك ققحتي م هنال ىوققف هفرصاماو فعض ىلع اذهل |



 هه ++

 ىلاعت هللا ىضر سابع نباكاهيلا جاتحبف اماع هل ظفالا عضو دق ناك ىذلا ىنصولا

 تببلاو ايرثلاو مجسنلا اذكو هلانسبا رئاس ىفالخم ةنيرق ىلا هيلع ةلالدلا ف جاتحمال
 ظ 0000 07٠١ لكل ) اماع (اعوض وم ناك دوسان اك قايسام ىلع باتكلاو

 داحوا حور ىذ نم داوسلا فدوب فصنا ءىث 12 اماع اعضو عضو دق ناك

 . هلامعتسارثك ) هب فنصتملل ماعلا عضولا دعب ( مث) هب فصتملل دوسا ءىث لاق هنال

 مالسلا هيلع لاق اهل دوسا عضو لا دارؤالا نم درف ىهو ( ءادوسلا ةيلا ىف

 ءادوسلا ةيلاىا(جاتحيال)ثكب ىاعتم(ثيح) يرتب الاو ةيحلا نيدوسالا اولنقاإ»
 مهف ىف تنا جاتحتال وا 5 ةااذا دولا | ١ ني اهماهفا ىأ (ةنم مهفلا ف)

 هم دارملا نأ لع ةلاد (ةنس رق ىلا ) رك 3 اذا دوسا اظفل نم ءادوسلا ةمحلا
 داوسلا راس الخ ةملا كلت هب تنبع اذا هريغوا فوصوم نم ءادوسلا ةيلا
 لخروا دوشالبل لدم قوص وم نم هنن رقربغ نمدب دصق اذا اهتم لكل دبال ةناو

 امه نيذللا نيلعفلاب قلعتم ماللا ( روك ذملا) 6 كلذلف )ب لاجرلا نموا دوسا
 لرش حراكشلا هه - سم ناكالل هب هيا راشملاو امهل ةلعو عنتماو فرص

 هيلا راشملا نوكل حصتال ةراشالا نأ دربامل اعفد درفملاب ةراشالا حصتل روكذملا

 ( ةيفصولا ةلاصا طارتشا نم ) هلوَغ روكذملا نيب مث ادرفم ةراشالا مسأو ىتنم
 ىلع ةيمسالا ةبلغ ىا ( ةبلغلا ةرضم مدعو ) فرصلا عدل اببس فصولا نوكىف
 ةيمسألا هيلغلاب هلاوز هر "دا فصولا ناكاذا ىعل هناصالا ةضدولا

 ترص (مهلوق) 0 ددعلل هعضو ذأ (عبدازت لوالا سمال اىلا ارظن (ةفدولا |

 هيف ةيفجولا نوك مدعل لعفلا نزوو ةيفدولا نييبس هيف نا عم « عب را ةوسن»
 مسالا ىف لصا فارضنالا نا عه فرضناف رؤيال هدحو لعفلا نزوو 5 ريععم

 ةبمستلا لبق فرصنم ريغ هنا 6 فرصنمريغ راص ىنعي (فرصلانم) 6 عتتماوإ

 عضولا لصا ىف وهو 6 دوسا» ىناثلا مالا ىلا ارظن (ةلغلاة رضم مدعل) |

 ىذىنعع فصو عضولا لصا وهو «ةداوإ تقىعامل داوس ىذل كل فصدو

 اراك رز اذن 13 (ثح) ناولا اذ نوكي لب دحاو نول لع نوكءال شوكو دا

 دوساوهولوالاراصىنعي ضعبلا لدباراصر يمض نملدب (لوالا)(ةيحال)(نيمسا .
 وا «كر زب هايسرام «ةيسرافلابءادوسلا ةميظعلا ةيللا ىهو (ءادوسلا ةمحلل )امسا

 ةيللا ىهو (ضايبو داوس اهيف ىتلا ةيجحلل)امسا( ىناثلا )راح ( و )درت هايس رامد# ١
 واضايبو داوس طقت اهياع نوكي وا ضارب طقت اهيلع نوكيو ءادوس نوكت ىتا
 امومس ”دشا # اهنا زئاحعلا كابا كاياو * هلوقدهلعو قارا اهعمحو امهب ةطلتخم نو

 ل



 مك ١ خل

 مسا الا نكي ل هعضو نا تفىعامل ( عضولا بسحن ) هل ( ىلصا ) فصو ( ال١

 ناسك تفضولا نا ناناملو اضن راعاةف هك لآ كلذ نوح افصو لمشس] اذاف

 م واوع) لانس نوكيا[ ىرضلا 2 ةسف طرا
 ةلثمالاو دعاوقلاو ماكحالاىف رثؤي الصا هنوكل لصالا نال ( هتلادال) ريغال
 اسس ىضراعلا فدولا قول ىنعي (ىضرعلا) فصولا (ال) دهاوشلاو ظ

 دعاوقلا ىف رؤي الف مدعلا مكح ىف ضراعلاو انضراط ركل ىلا[ ظ

 هتلاصال ىلصالا فصولا ةيسسلاىف ربتعملا نا لجال ىا ( كلذإف ) ماكحالاو

 هل وقى ماللاف هسنسل يك ربتعملا وهام نيب ىأ ( فضملا لاق ) هتضرعل ىضرعلا ال

 نابسانم دودعملا ( مصوأ ١ طرش ىأز ادنم (هطرش) لاه قاعتم كلزذإف

 4 لسألا ف١ ( افصو ) فصولا ىا © وك نأ 3 !فرصل ١ عنل انيس هازل لل

| 
1 

/ 

 ف ) فرصلا عنم
رمشلاب قلعتم (ةيبس

 وهو لوعفملا ىلا قاضم ظ
 (فرصلا عم)

 حراشلا لاقف ىرصلا عن ةيدبسلاىف ريتعم امهيا نا ىلا جيتحا ىضّررعو ىلضا ظ

 ا وهىذلا)#هصولاوهىذلالوالا ًادتملاربخ هربخ عموهو قاثلا اا ةاملاو

 ناآل )عضو هلادل هه 2 قلعتم ءاملاو ه(ةضصولا ىلعهعضو نوكي نان)ةيفصولا ىا(عب عض ولا

 < 9 ءض ولا دعب هيفصولا ) اقصو نو 7 نا هلوق ىلع فطع ( هض رعت

 ا
 ا

 ىلع ) فصولا 0 أ ءاوس ) ىىل ا فصولا وه ةشخلااق ن ردعملا نا تف عامل

 أ (لامتسالا

 ا رمحا لثم هنمسالا ىلا ابهنع لقنس لو ( ةيلصالا ةيفصولا

 | الا مهقلا ىلا رداش مل قلطا اذا ثسحن ةيمسالا ىلااهنع لشن ناب ( هنع) ةنلصالا

 1 ضر 52000 داع همسالا هيلع نال هحلل مراو دوسا لثم:ةيمسالا

 ىلصالا فصولا ىا (هرضتالف) كلذك مالا ناكاذاف اردقم ناكناو لصالا

 ةيدس نع ) ىلصالا فصول ةبلغلا جرختىا ( هج رخن ناب) هلوَّش ةةرضملا رسفو
 ىا) هترضن الف لعاف 6 ةيلغلا »ف رصلا عنمل اببس نوكين ا نع ىا (فرصلا عنم
 ىلع ءاس لعافلا ىلا فاضم ماللاب فرعملا نا ىلا ةراشا هيف ( هيمسالا هبلغ

 ( ةبلغلا ىنعمو ) ةبلغلاب قاعتم ةلصالا ( ةيفصولا ىلع ) ةدئاز هيف ماللا نوكت نا

 حراشلا لاق اذلو هب رهشا عاونالا دحا ىف لامعتسالا ماك لغمللا كلذ ريصي مث
 طظفللا ناك ىنعي هيلع روصقملا ىلع ةلخاد ءاسلا (هدارفا هضعس هصاصتخا)

 ةلالدلاىف ) ظفللا كلذ ( جاتحنال ثسح ) هيف بلغو لصالاىف هيلع ىه ةلادلا |

 ىنملا ىلع ةلالدلا اماو اهريغوا ةبظفل ( ةنس رق ىلا ) ضعبلا كلذ ىلع ئا ( هيلع |

 / عضولا لصاىف اماع ظفللا نوكي نا ةيلصالا ةيفصولا ىلع ةيمسالا ةبلغ ىا

 .هارفالا ضب ىف اهلامعتسا نهتجتل م قمهتم َتاذ لع لد هبال اماغ لالا ف



 هع ٠٠١

 فتضصاولاب مو فصولا ناب امهنب قرف ناو دحاو ىنعم ةدعلاو دعولاك |
 لدعلا الا باللا أذدخأ ف بمضملا فرعل مل نيدلاماصعلاقو *فوصوملابهقصلاو 0

 000 1 نأ | ل نعت اماو هل قف ناكل اذه ىف فرعم اما هرب نال |
 فالح فلسلا فيرعت نع هيف هلودعل لدعلا فيعوا نيلاصحلا نيب اهف

 تا د ىلع الاد مسالا نوك وهو ) ىهتنااهف لدعي مل ثيح هفانلا ٍبابسالا

 بسجن ةلالدلا هذه تناك ءاوس وس اهتافص ضعب عم ) ةربتعم ىا ( ةذوخأم ةمهس

 اسهسأرب امسا تلعج وا ( رمحا لثم ) ةيفصولا ىلع تيب ءاوسو ( عضولا
 "0 ملا ١ ٠ ) قاسام ىلع ةئآو دوساك ةنفصولا رانتعا ريغ نم
 اذلو تاوذلا نم تادل عضو ىا تاذل ةفد ام هظفلو ( ام تادل عوضوم )

 تربتعا ىا تاذلل هفد لوعفملل ىنم ( تذخا ) ةننعم ةفصو ةمهنم تاذ لبق

 ةلصلا عم لوصوملاو رمحا ىف (ةرمحا ىه ىتلا اهتاف ضعب عم ) تاذلا كات

 001 الل| ضل ددلعق لثم هللا فاضل نم تسد انلا دخان هنال ضعبلا فص
 هعضو نكي ل عضاولا نال عضولا بسحب ال ( لامعتسالا بسحب ) ةل الدلا ثناك
 لثم ) لامعتسالاب هيفص 7اس لا هعضو امنا لب ةفدولل

 ةوسنلاو اال انيفضو نونلا رك ب ( ةوسنب ترم ) كلوق ( ىف عبدا ١
 000ج ( ( رار ةن 217 ٠ سنو ايلعغل نال ارم خا

 ةئاكح ةسجملاو ةئالثلا نيبام ىه ( ةنيعم ةبترمل) امسا ( عوضوم) عبراناف |
 ىلا اهنمو فلا ىلا اهنمو ةئام ىلا دحاو نم .ىه ىتلا ( ددعلا بتاسم نم )
 00 ا اسوا تسحر عبد ١ ىف 0 (ة3 ةضصو اله )انهن نلغا 0

 هضرعل دق لب )ورمعو دبزو سرفو : لجل آلا انقل تن اك ىلا
 د1 يذلا (زول دما لاشلا ف 5 ) لاستسالة بع عضولا دعب ( ةيفص ولا

 ( ةوسنلا ىلع هيف ) ل وعفملل ىنم ( ىرجاامل)و عب 3 ل و ادا

 0 00 1ص و:لخا ناب عبرا ة 500- رم
 ( تادودملا لبق نم ىه ىتلا) ىفوصوملا نم دارملا وهام نيش ةفصلا نا اك |
 ةدعلل اهنا مهوت لوقعلا تاوذ نم تناك امل ةوسنلا ن نا مهوتا اعفد اهب هقصو |

 لاق ار كلا ك1 تشل ىا (دادعالا ال ) ادودعم نوكيأل ددعلا نال.
 عبرا ةوسنب ترم هلوق ىنعم ىا (هانعم نا) امل باوج (لع) ىهاط وهودادعالا |

 كل ( ةعرألا ةفوضوم : ةولسلب تزم ةوسنلا ىل اع عب رالا ء ارجا ىنعموا | ْ

 ةوسل ترص ىنعم ىا (اذهو )ة معبر .الاوا ١ مق تن ى اع ةلاد عبرا

 . عضولا دعب عيزال ىا (هل) ضرع ىا ( ىضرع ىنصو ىنعم ) ةيعبرالاب ةفوصوم .
 ةل ودم نوكل ىلا ةوسنلا لعهتارجاو هلاَمعَتسا تيس ىا ( لامعتسالا ق) اهسبا

001 



 ه5 1١١ خخ

 ةيملعلا فرصلا عنمل ) ةعستلا بابسالا نم نييبس دوجول ىا ( نييبس ققحتل

| 

 ةثالثلا ىلع ةدايزلا وهو انهه هريثأت متحت طرش دوجو عم ىونعملا ( ثينأتلاو
 لمحلل )الا سل ىا ( وهاما ) ماطق باب ق ىا ( هيف لدعلا راشعاف ( ءىحبسو

 ببس ليصحتتل ) هيف لدعلا راتعا سيل ىا ( ال ) ههاشا ىلع ىا ( هرئاظن ىلع

 لصا> وهو هب وجو طرش دوجو عم ثننلاو ةيملعلا وهو ( فرصلا عنم

 رانتعا نا لجالو ىا ( اذهلو ) هلكت نك ال لصاحلاو الوا لدعلا ريتعا ءاوس
 ردصملا ( ماطق باب رك ذ لام ) ريغال هرئاظن ىلع لمحال الا سيل هيف لدعلا
 ىا ( انهه ) بانلا اذه فاضملا رك ذ ىأ كورتم لعافلاو لوعفملا ىلا اضم

 لاعفالا ءايسا: ناب ىف :ىناس هل نال( ع نسل ) ىرتدقتلا لدعلا ثحي ىف
 فرصنم ربع دجو ىدذلا برحملا مسالا ىا ( اهف ) ثحلاىا ( مالكلان ال ) أ

 | عنم بيس ليصحتل لدعلا ) مسالا كلذ ف ىا(هيف ردق )و اهدحو ةيملعلاب

 (لّةامناو ) هرتاظن ىلع المح لدعلا هيف ردق اهف ال لدعلا وهو ( فرصلا
 نولعحل ىا(هن وذي نيب زاجملانال) زاجملا ةغل نع ازارتحا( مي: ىبىف)_ فصملاىا
 ماطق باب ( ن < الف ( مهدنع اكلنا الودعم ناكناو ةبانم هده لاعف |

 ناك ىذلا ثححلا نم ىا ( هيف ني ام ) الوا ءارلا تاوذ ناك ءاوس انقاطم ظ

 ىلع مهناف ( مهرثكأ ميمت تنم دارملاو )ايريدقت لدعلا نوك وهو هيف انرك ذا
 ناف ) ردقملا لدعلاو نزولل رسكلا ىلع ةينبم مسقلا اذه نم ءارلا تاوذ نا .

 ىنعي ( اهولعج لب هينبم ءارلا تاوذ اولع ل ) ميت ىب نم ىا ( مهنم نيلقالا
 نال (قرصرم يع الا رم الواد وذ نم نإ وش ماظل 1

 عنم ىف رثؤت ل ةفيعض تناكاذا ىنملاب ةهباشملاو بارعالا ىف لسصا مسالا
 ١ ( اهيف لدعلا رابتعا ىلا جاح الف ) ىلوالا وه لصالاب لمعلاف بارعالا
 لدعلا ءانتلا بس نا تفىعامل( ءابذدلا نيس لصحتل ) ءارلا تاود ق ىأ

 | لم ىلا اضيا ةجاح ال ىا لدعلا رابتعا ىلع فطع رجلاب ( لو ) نزولاو
 ' ىتلا لاعف ىلع ءارلا تاوذ نم نكت مل ىتلا لامف لج ىا ( اهياعاهادعام )
 | ةلالث ماطق باب ىف ناكف مهدنع برعم ٍبابلا اذهنال ءارلا تاوذ تناك

 ظ نكي لف انزوو الدع لازنك لعفلا ىنعع ىتلا لاعف ةهب اش ىنم لوق ىف لاوقا .

 | هيف ةجاحالف ىونعملا ثينالاو ةيملعلل فرصنم ريغ برعم لوقىفو هيف نحنام ظ
 اولا تارك نكي ملناو صعامل ىننم وهف ءارلا تاوذ ناكنا لوق ىفو لدعلا ىلا .

 | جتحي مل ناو لدعلا هيف ربتعاف ىونعملا ثيناتلاو ةيملعلا فرصنم ريغ برعم وهق
 ١ فرصلا عنم ببس ليصحتتلال طقف ءارلا تابوذ نم هرتاظن ىلع لمحلل هيلا

 0 ناردضم ةهفصلاو فصولاففرصلا عنم بابسا نم دودعملا , فصولا 0 ا
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 برعلا نم ةأسعا مسا ماطقو رمع ىلع فطع 6 ماطق بابل لثم ( و ) طقف |
 ( داراو ) ةمزاح نع ةلودعم مادح نا 5 ( ةمطاق نع ةلودمعملا) ماذك |

 ( ىلع) ناكىا (وه) ظفل لكىا ( ام لك) بابلا رك ذب ىا ( اهباب ) فنصملا
 اعوضوم املع ىا ( نايعالل اماع ) هنوك ل> رملاب ماطقو لاقاالاو ( لاعف ) نزو
 | |5103 نما) اسلم هوك لاح ( هن وملا ) نانعالا نم نيعم: نعل
 6« ميك ىاإ) (ةغل) ( ىف ) ةنثاكلا رامطو راضك ءار هرخآ ىف سيل ىنعإ

 ( لدعلا اوربتعا ) ةأحألا ناف ىا ةاحنلا ىلا عجرينأ زوجيو ميهت ىنب ىا ( مهنا ) ظ
 لاصف ىف ىنعي ماطق باب ىا ( بالا اذه ىف ) ةمطاق نع ماطق وحن جارخا ىا ١
 مهن وكل ىا اوربتعا هلوقا هل لوعفم ( هلال ) ةئنؤلا نايعالل اماع نوك<ت تا

 لئم ةثن ملا مالعالا ف ءارلا تاوذ ) تناك ىت ا لاعف ( ىلع ) بالا اذه نيام اح

 ةرصبلاو ةماعلا نيب لبج سوماقلا وده بك وك مسا ىددهلا ساو ف ( راضح

 ضعب ىفو منترملا ناكملا رسكلاو حتفلاب ( رامطو ) لب الا نم رمحاوا ناحهلاو ا .

 رمبكلاب رامط ليقو نيربي لامرو نعلا نيب ضرا سومالا ىف # رابدو خسنلا
 ( امهناف ) هنم ىرب مْ ناسنالا هيلا عفرب ناكم وه لاهو حقنا سم نا حتافلاو ظ

 لصالا هلا عم نوكسلا ىلع انيالو ركل اغ ( نام رامطاو ناصح ىأ |

 الو هاظ وهو لقنال مغلا ىلع اينو نينك الا عامجا مزاي الل ءاسإبلا ف

 ظ تاحتفلا عامجا مزال ذئنيح هنال ن وكسلا وخا اضياو فخا هنا عم حتتفلا ىلع
 | *ىش ( امهبف سيلو ) روذحم هيف سبل هنال رسكلا ىلع ايف اضيا ليقث وهو
 ظ فرصلا عنم ةيضتقملا ةعستلا باسالا نم( نابسالا ) هريغوا ءاسلا بجو

 نابجويال نايبسلا و) ةيملعلا ىلع فدع (ثين الا و) ناببسهلوق نم لدب (ةيماعلا)
 ظ نم اسسل امهنال اهالكوا امدحا هيف دجوام ءانب ناجو ال ىا(ءانلا

 ظ
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 ىلا لاصفل ههباشملا بانلا اذه ىف ءانلل بجوملاف ءانلل ةضتقملا بايسالا '

 ملو (لدعلاامهبف ريتعاف ) نزولاو لدعلا ىف كارت و :لاازنا وحب نعالا ىتعع ناك

 . اهريغو مالسو مالكو ماحو باحس لثم درب الل نزولا ىف ةهباشملاب 01-5
 | وه ىذلا بارعالا عمىف رثؤتملاهدحو اهنال نزولا ىف ةهباسشملا عم ةب رعم اهناف
 . امهيف ريتعا املف نزولاو لدعلا وهو (ءاسزلا بيس ليصحتل ) مسالا ىف للدالا
 ( اهادع) ىذلا لاعفىف ىا ( اهف ) لدعلا ( ربتعا ) ءانلا سس ليصحتل لدعلا
 ( هواعج ) ىذلا لاعف باب نم ىا اهث هلوق ىتال نا (امت ) رامطو راض> لثم ىا

 راضح ٍبايف لدعلا اوريتعا 5 ىا ( اضيا فرصنم ريغ اب رعم ) ميمت اونب ىا
 'ههابشا ىلع ىا ( هرئاظن ىلع) الومم نوكل ىأ زبتعا هلوقل هلل وعفم ( المح)

 هنق لدعلا رابتعا ىلا ىا ( هيلا جابتحالا:مدع عم ) ءارلا تاوذ ىه قاوللا

 ( ققحتل )
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 ظ
 باوج اذه ( ذوذشلاب امهيف كح نبانف) اذاش ةلودعملا ءامسالا نم ءىثالو ةذاش
 سوقا نوكي ال ىتح ذوذشلاب عونا كلت ىف مكحم ناكم ”ىا نش ىا ءافلاب ول
 كح فارصنالا مدع وهو هبس مدعل امهنعامهجارخا ربتعي ملاملو اذاش بيناو

 نوكل نابقلا وهامع جارخالا رابتعا مدع نم ىا ( اذه نمو ) ذوذشلاب امهيلع
3 

 | اروهظ ( قرفلا ) رهظ ىا( نيب ) دوجوم ريغ فرصلا مدع وه ىذلا ببسلا
 / هيف لصالا وه امع جرخلا مسالا وه لودعملا نال ( لودعملاو ذاشلا نيب ) انيب
 فارصنالا مدع وه ىذلا رابتعالا سس دوج و هنع جارخالا راتعاب

 ال<واناك لب هدس دوجو مدعل هيف ساسقلا وه امع هجارخا ريتعي ملام دذاشلاو

 هجورخ لدعلا ( ىا ) اقبقحن ىلع فطغ « اريدشو ا ) سابقلا فالخ ىلع

 ىلا ةراشا هيف ( ضورفم ردقم لضا نعاس اكاحورخ ) ةيلصالا هتقيص نع
 ضورفم هلوش هفصو اذل و ضرفلا ىنعع هنا ىلاو ردقملا ىنعم ريدقتلا نا

 طع (هضرفو) لضالا ربدع ىا( 9 ذه ىلا) تاسلاو ( عادلا نوكي

 ىنبم ريغو سنحلا ىننل ال ( ريغال ) نوكي ربخ بصنلاب( فرصلا عنم ) ريسفت
 دوجوم ليلد نم فرصلا عنم ريعال ىا ءىجيسام ىلع تاياغلاب ههبشل مضلا ىلع
 رفز كلذك و )6 رمعك ) طقف فرصلا عنم الا لد هيف سيل ىنعي هيف
 ةلعلاب برعلا لامعتسا ىف ( نيفرصنم ريع ادجو امل ) رفزو رم ىا (امهناف
 اماوج و الا ىرصتف رع نوكي ال مسالا نا مهتدعاق نمو ةبماعلا ىهو ةدحاولا

 نم دحاو لكىف ىا ( امهيف دجوي مل)هنا لاخلا ( و) رركم ببسوا هِف نييبس
 اهدح وىهو اهدحو ( ةملعلاالا ) ةعستلا بابسالا نم (ىهاظ بساآ) رفزو رم

 | الو لدعلاو ةيملعلا ناببس امهيف دجويل ( لدعلا امهيف ربتعا ) فرصلا عنم ال
 | الو ثدنأت امهف سبل هنال امهيف ريغ رابعا نكمي الو ةدعاقلا نيفلاخت انوكي
 رابتعا فقوت املو ) لدعلاىف راتعالا رصحتاف اهريغالو عمحالو بكرت الو ةمجي

 داما نكي مل دجوي مل اذا قضالا 15/ لودعملا ( لصا دوحو لع لددلا

 / ىلع ) لدي هاظ ( ليلد امهيف ) دجوب مل ىا( نكي مل) هنا لاخلا ( و)امهبف
 | عقرلاب ( فرصلا عنم ريغ ) قيقحتلا لدعلا ف ةّقاسلا ةلثمالا ىف ك(هدوجو

 عضاولا ن اكىنعي ( رفازو صاع امهلصا نا امهيف ) ضرفو ( ردق ) ليلد هفد

 سنللا فاخ سانجالا نم اناكامل امهنال رفازو صاصنب ال واةيح تلا دصق

 دايس ةخاكف شالا قف دوش ولا 2 نال ( رفا ١ رع ىلا انمي د6

 دجو ناو رفزو ظفللا ىف اراصتخا هب هاممو رمع ىلا هنع لدع مث سماعب ال وا

 اردان ناكامل هنا الاي رفزلا لفاوتلا ىف ةمالظلا ىب ا: # هلوق ىف كسا االا ىف

 سانجالا ىت دجوب مل هنال بابلا ىف لخدا رمع ناكذئنيخ نكي من اك لعج



 | ناكاقلا تيناتلا افلاف هتاوخاو ءاعمحىف اماو (ةيلصالا ةفضلا رخآلا) بسلا |

 عت 1١1١١ قع

 افلا ءايلا تبلقو ءارلا تححتف مث رواسا لم ىر ا[ ناصف لوألا ءابلا قدح تفنحف
 ةرسكلا نم فخا فلالاو ةحتفلا نال ةفلا ةدايزل اهابقام حاتفناو اهكرحتل

 ااا |( اي 5 ران رك 26 (تاوارخكو از ىدا>> لثم ىراج راعف ءابلاو |

 امسا تناكنا (تاو اعمحوا ىعاجوا) افصو تناكن ارم ( عجاما) عم
 لوصالا هذهنم ىا (اهنم ةدحاو نع اهجا رخا ربتعا اذاف ) هنع لودعملا دجوف
 اهش ) عم فرص عئم نيضتقملا ( نيدسلا د>او لدعلا ققحي ) اها ةدوجوملا

 ناو ةباصالا ةفدلا رخ آلا) ببسلا ( و )اق لدالا نوكل ( قيقحتلا لدعلا
 نال ( امسا دك اتلا باب ىف ) اهل امعتسا ةنلغب ىا ( ةبلغلاب ) عم ىا ( تراص

 ةاثاز ربغوا مهداو راو دوسأ م ةيمسالا هيلغإ ةلاز ل كة قرصلا |

 عصباو عتباو عتك اه و ( هتاوخاو عجاىفو) رفصاو رمحا لثم ةيمسالا ةبلغب

 (و لعفلا نزو) هتاوخاو عمحا ىف ( نيبسلا دحا )هريدقت هلق ام قاعتم فراذلا

 ليثقتلا ىف فاكدحاولا لاثملا نا عم ةلثما ةنالث فنصملا دروا امناو نيببسلا ماقم ٠
 لوالا لوالا الوا ابقاب فدولا ن وكي نااما ولال هنال ىربدقتلا لدعلا ىفاك

 قاثلاو ناثلاوهف اققحهف لقا نوكيامو الوا اققحم هف لقا نوكينا اما ىناثلاو

 ااا نرأل لآ ني رئاد هنال ثلاثلا وه ققحم ريغ هبف لقا نوكي ام ىا

  هلوقب قاعتم ( هان ركذام ىلعو ) دبك تلا بابىف اكةيمسالا ىلا الوقتموا هتيقصو
 ةلثمالاب هيلع هيذتلاو هيلصالا هتغبد نع جو را ىنعم ريف ىلا ةراتشا اما دربال !

 ىلعامهنم الكنا عم ةذاشلا عونا نيبو رخاو عم نيب قرفلا ىلا ةراشا وا
 ةذاش اهضعبو ةيسابق اهضعب ع ولا نا هلصاحو ساقلا ىذتقم فالخ |

 شاك ) اخهب اناقام صقتدال ىا (ةدايشلا عونا د 2 ةآ ودعم ايضعاو ْ

 عملا نع ىا (امع) بيناو سوقا جارخإ ىا (امهجارخا ربتعي مل هناف سوقاو ١

 ببس نال (ساوقاو بايناك) ادوجوم ناكناو ( اههيف سايقلا وه ) ىذلا
 ةذاشلا عوملاف دوجوع سيل كلذو فارصنالا مدع دوجو الا سبل راتعالا

 ( و )امهيف سايقلا وه امي امهجارخا ربتعي فيك ىا ىراكنا ماهفتسا ( فيك )
 ذوذش الف ) اههنع الدع مث ( ساوقاو باننا ىلعال وا امهعمح ريتعاول ) هنا لاخلا

 ىلع هنوكل ساوقا ىلع سوقو بابنا ىلع با عمج ناىف ىا ( ةيعمجا هذهىف

 ا

 مسالل سيل ىا (جرخلا مسالل ) اضيا ( ةدعاق الو) قبس امل سايقلا وهام

 اهفلاخام نوكي ىت- ىا ( ذوذشلا اهتفاا2 نه مزليل) ةيسانق ةدعاق دودغملا
 000 دال ندا16 لغ ةلودعملا ءانمسآلانوكف انا + ةلوادعملا ءامسالا نم
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 لفا نع ةفيضا| هذه روضصقل | صبحا ادحلو ةعصلا لسفإا ف تنل | |

 < 116 ردع
 نيونلا هننع:نضوغو انك ناك قد 1315 | زاك دا نا فلصا ( كيج اوشا

 ءانب بجو.نا اماو افيفخت ذئنرح ليقف نيحلاب الصتم بتكو ناونوركذ ملا
 هلصا نال ( لبقو ) ف ورحلا ىتاعم نم ىنعم وهو ةفاضالا ىنعم هنمضتل فاضملا

 بج وبن ا اما (و) "يحبس امل مضلا ىلع ىب يون و هيلا فاضملا ىدح املف ديز لبق ]

 ىاثلاف هيلا فانيضلاو فقاضملا نوكيا طرش هلثي قاضا كلر هللا
 فوذحم هيلا ىفاضملا نا ىلع ةنيرق نوكيل.لوالا ىف هيلا فاضملاو فاضملا نيع

 هيلا فاضملا فذح املف ىدع ميتاي هلصا ناف ( ىدع ميت مناي ) وحن لوالاىف .

 ديزاي هلثمو ءجيسو ركذ امل ىدع ميت مناي ليقف فاضا بيكرت هيل نا بجو ٠
 ١ ءانلا وا نيونتلا نمىا ( كلذ نم ءىش لودعملا رخاىف سلو ) تالمعلا دز ١
 ( نيرخ الادحانع الودع٠) رخاىنعي (نوكينانيعتف ) ىرخالاىلا ةفاضالا وا |
 عج ول عملاو ولا عنم ليبس ىلع ةيليضفتلا نم هعم ركذ امعوا ماللا هيف امعاما |
 | (عج ) هتلاصال ثالث ىلعاماو هب رقل رخا ىلعاما فطع درص نزو ىلع ||:

 ظ ءاعمج ةفص رحلاب ( ثنؤم ) ءارحصك دملاب ( ءاعجج ) ىلا فاضم هلةفص رحلاب |
 مدع ىف عج لثم ىا ( كلذكو ) لعفا ركذم وه ىذلا ( عجحا ) ىلا فاضم ا

 ىذلا (ءالعف سابقو عصبو عتب و ) رخؤم ًادتبم ( عتك) مدقم ربخ فارصنالا |
 ىلع ) ةفصلا كلت ( عمجت نا ةفص ) لعفا ةغيص ىا ( تناكنا 0 ظ

 عج هنال ليضفتلا لعفا نع ةفصلا لعفا زينتل نيعلا نوكسو ءافلا مضبب (لعف |

 فرشا عملا اذه نال هفرشل ثنؤملاىف ءاتلاو فلالابو ركذملاىف نونلاو واولاب
 ال سكعي ملو سابتلالا عقول اضيا عملا اذه ىلع ةفصلا لعفا عججولو عوملا |

 | ركذملا عج ناكلب ركذملا عرف هنوكل اضيا ءاتلاو فلالاب هتنؤم عمجم ملوانلق

 ىلع عمجم نا امسا ) لعفا ةغيص ىا ( تناكناو رمح ىلع ءارمك ) ليضفتلا |

 ىلع عمجم ضرحاو عبصاو لدجا لثم اهرسكو ماللا حتفب ريسكتلا ف (ىلاعف |[
 فلا نال حيحصلا ىف ءاتلاو فلالاب ( تإو العف وا ) ضراحاو عياصاو لداحا

 ىرابح ىف تايرابح لثم ثن ملا حييحصلا عم عمجم مسالا ىف تعقو اذا ثين أتلا
 ءارذع لم لمفا تن وم نكك ملاذا كلاب ءالسف لك |ذقاو ةيزربلا ادملاب (ءارحست )
 نال عي راجت نزو ىلع ءىراخ هيف لصالاو ( ىراخ ىلع ) عمجم ءاقروو ءاربجو
 فئالا تيلقتاف ميعاناو رواساكار 0 ىصقالا عما ريسكتلا فلآ لقام
 دعب تمعقو اذا ةزمهلا نال اي اضيا ةزمهلا تبلق متاهلبقام راسكتاو اهنوكسل ءاي
 ”ىراح راصف سقاو ةيطخو ةتورقكك ةسناحملل هسنجم لقت دملا فرح
 ىصقالا عملا رخآ ىف ةددشملا ءايلا لاقثت سال لامعتسالا ليلق اذهو ديدشتلاب



 ظ
 ظ

 مج ١١١ زك

 | ىنم ىلا) ىوذللا هانعمنم ( لدن مث ) ىناعملا نم ىنم ىف ديز نم ارخآت دشا |
 01 001 عقم لاؤلا ةمز د ىلا وهو ىزاخلا ىنعملا ىلا ىنعي ( ريغ !

 ىنلا ىنم اضيا ليضفتلا مساىف نال اريدقتوا اهيف سيل ىا رخآآ لاقيف رادلاىف |
 نكيلول هنال نعم هيلع لضفملا نع ليضفتلا مساب ىننم لضفملا ف كازلات سارا نأل ١
 قءاح كلوق ىنعف ريغ ىنعم ىلا لّقن ةساذلا هذهلو هجو لضفتال ناك امل كلذك |

 سنج نم نوكي نا طرشش, نكل ديز ريغ لجر ىنءاح رخآ لجرو دز |
 سابقو) ىضرلا ىف اذك ىرخا ةأ ماو رخآ راحو لجرىن ءاح لاّالف روك ذملا ا

 هبامواعم هياع لضفملا نوكيل ةئالثلا ءايشالا دحاب ( لمعتسي نا ليضفتلا مسا
 نارك نأ لع لمت الا ديز لثم هيلع ماللا لوخ دب لمعتس نااما ىا( ماللاب )اما |

 («نم ةلكوا ) هيلع لضفملا ىلا لضفتلا مسا ةفاضا ىا (ةناضالاوا ) دهعلل هيف ماللا

 عمجلاو والا عنم ليبس ىلع هيلع لضفملا ىلع ةيايضفتلا نم لوخدب وا ىنعي
 ىا ( اهنم ا رخا ( لمعتسي مث يتحو ) ظفللا ىف اراتخا اهدحاب لمعتساملا

 | الا | هد ا[ لدتسملا نم ىا (اهدحا نم لودعم هنا لع ) ةنالثلا هذه نم
 | هيف ) ىذلا رخالا نع ىا (امع لودعم ) رخا ىا ( هنا مهضعل لاتؤ ) ظفللا ف

 طرشو ىتملاو ظفالاف هنع لودعملاو لودعملا قفاوتل ( رخالا نع ىا ماللا '

 | مزايالو هب ىلحلا ةّئيه ريغ ماللا نع درجام نال انهه دوجوم ةئرهلاىف اهرباغت

 ا ىنعي ماللاب ىف رعملا نعال ودعم هن وكل ةق رعم هبال سماىفاك ةف رعم لودعملا 0 ١

 | 10 لع انف ءاللاوهو فزملا ىنم هئمضتل ىبثح هانعم هنوكل مالا:
 امسا راصو ريغ ىنعم ىلا لقن هنأ تف ىعامل هيف ليضفتلا ىنعم ءاقب مدعل كاذك سيل
 ليضفتلا مسا نعىا ( نم هعمرك ذامع لودعم ) رخا ىا (هنا مهضعب لاقو ) هلثم 0

 لامعتسالا ف لصالا هنال ( نم رخانع ىا) ةياضفتلا نع م داو ىدلا

 نوكي ثيح هفوصوم قباطي مل اذاو ح ضواو رهظا هذ لبضفت / اضفتلا م ل

 امعالا لدعيال هنا الا اثن ؤموا ناكاك اش وسو لنك ناولاكوو ظ

 درفملاال عما نعالا لدعي الف عج رخا نال مهاىف انمالكن وكل ةعاممجاىنعمي نوكي |
 رورحملاو راخلا ( ةفاضالا دقت ىلا ) لومقملل ىبم ( بهذي ل ناو ىلا الو

 ملا رد حالا نوكك للا رخآو 1 ١ تن[ وم ةفاضالاب لمعتسا مع |
 ( ةفاضاوا ءانلاوا نيونتا بجحوب » اهن ال ) هفاضالا رده ل حراشلا لاق اذلو

 ةفاضالا لثم ىا اهل ةفص دعن ةفص ( اهلثم ) ةفاضالا ةفص 0 نيونتلاب

 بجو نااما واخنال ىناضالا ىكرتلا نم هيلا فاضملا فذح نا ىنعن ىلوالا
 ارك اذا قوبنحلا هللا فاضملا نع اضوعا نوكل فاضملاف نيوتتا

0 
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 نا اعطق لعن انال ايغملا تحت ةاخاد انه ةياغلاف ( عب سمو عابر ىلا ) ايهتنم ثلثمو
 | اولك ًاتالوإلم ىلاعت هلوق لثم عم ىنعمب ىلا لعجتوا ايغملا مكك انهه ةياغلا مكح
 ةائمالا هذه ناىف دحال ( ىنالخ الب ) مكلاوما عمىنا 6 مكلاوماىلا مهلاوما

 ثلثو ىتنم ةحنجا ىلواو# ىلاعت هلوق لثم احب رص اهبفصنلادورول ةفرصنم ريغ
 امهنيذللا دحاو دحاو نع نيودعم امهنوكلاهيلعاسابقدخومو داحاو  عابرو

 هذه دعب ىا ( اهءارو ) تناك ىتلا ءامسالاف ىا ( اهفو ) ددعلا ىف لصا

 لك لودعملا ( رشعمو راشع ىلا ) ابهتنم مدقم ربخ رورجلاو راحلا ءاهسالا
 ادتنم ( فالخ ) اغملا يف ةلخاد اضيا ةناغلاف ةرسشع ةرششع نع امهنم دحاو

 ظ ةفرصنم ريغ اهنا ىلا بهذ مهضعش ةفرصنم ريغوا ةفرصنم اهناىف رخّؤم

 نالو اهيف دجودق ةيفصولاو لدعلا وهو اهنود امف دجوب ىذلا بسلا نال

 ةفرصنم اهنا ىلا بهذ مهضعب و مكحلا ىف كارتشالا مزلتسي ببسلا ىف كارتسشاالا

 (اهئيحت ) نييهذملانم قحلا ىا ( باوصلاو ) فرصلا مسالا ىف لصالا نوكل
 ١ ىا (ثلثمو ثالث فرص عنم ىف ببسلاو ) انلق امل ( ةفرصنم ريغ ) نوكتنا ىا
 قايسلانم امههابشا ىا (امهتاوخاو ) امهفرص مدع ىضتش ىذلا ببسلا

 | (فصولاو ) قيقحتلا(لدعلا ) هيوبيس دنع رششعم ىلا داحانم ىنعي قايسلاو
 | ىتلا ةييفصولا ىا ( ةثالث ةنالثىف كلا ىلا ةضرفلا ةيفصولا'نآلالا منزلا
 ذولا تنارسع نم ةينعم ةسالل اهنلا |" ضو ةثالث ندا اهرك تلا املا

 هيلع لدي و عضولا لصافف هيف فصو الف هيف فصولا ىنعم ةظحالم ريغنم
 نك لا لمح اما هنو راو عبراو لاحر ةثالث وحن دودعملا ىلا هتفاضا

 وهف :ضرالا, امو ضرات نكح | نال ةضراع نوكف كاف هيف نود
 عضوي مل لودعملا نال ( ثاثمو ثاثىف ةيلصا) ةيفصولا ىا ( تراد ) ضراع

 ىءاح كلوق هيلع لذي هيف ةيقدولا ىتعم رابعا عم الا لففتبي الو انضوألا

 عضو ريغ لودعملا عضو نا لاخلاو لاحر ثالث ىنءاح لاّشالو ثالث لاخر

 ةربتعم ةيفصولا نوكل ىا ( هل اعضو اهف اهراعال ) اعضو ارئاغتف هنع لودعملا

 ثالث ىلع فطع « رخاو الو ثلثموثالث نم دحاو لك عضو ىذلا ىنملاف
 ىرخاو رخآا ةفص ( ىرخا عمج ) ةمجعملا ءاخلا حتفو ةزمهلا مضب ثاثموا

 ىلا فاضم ىرخالا ةفص رحلاب ( ثنؤم ) نوكسلاو مغلاب ىلعف نزو ىلع
 رخاو ) افلا ةزمهلا تبلق رمحا نزو ىلع ركاذم درفم وه ىذلا ( رخآ )
 1 عمو هسا و كرفم هل *ى ثيح فر رعتلا ةداهشب لضفاك ( ليضفتلا مسا

 عضولا لصا ىا (لصالاو ) رخا/ قم ى ا ةانعم نال ) ليضفتلا مساك ثن ومو

 خا لخ رو دبر ىف ءاخ كلوق ىنعم نا ىنعي زينت ( ازخات داشا ) ىوغللا ةانعم ىتعن
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 ] 6 اقيق# ١ فضملالوق ىا ( هلوق ) لوالا مالا راتعاب ىريدقتلاو قيقحتلا
 ٌْ ةناضالا هتغيص نع هجورخ لدعلا ةبارعاال لوقلا اذه ىقعم ىا ( هانعم )

 «فرصلاعنم ريغليلد هيلع لدب ) دوجوم ىا( ققحم لصا نع )انمناكاحورخ

 ١ وك ل ىأ ةغصلا نم ةللاحلا ىلع هبارعاف الاو ىنعملا لضاخل ناس اذهو
 اذك هيف ريمض مدعل مزالب سبل ثنؤملانم الاح عقاولا ردصملا ثدنأتو ةققحم
 نم موهفملاو لصالاوهو هقاعتم لاح ردقم جور ةفد اققح ىنععوا لق

 اققحم لصالا ناكاذا اققحم نوكي جورخلا نال ىنعملا اذه حراشلا ريدقت

 | نوكينازوجتو جورخ لثماح و رخوا جيك اتاكاسو رخام ( تالثك 27

 الدعلعفمو لاعف امهنزو « ثلثمو ١ ثالث لثم هلاثمىا فوذحم 00 ربخ

 0١ ندا ( اديلصا لع ) لد ىذلاكا (لئلدلاو ) ارركم ةءالث ةنالث نع
 ىأ (اميظنل نوداراركت) امهنم دحاو لك ىنعم ىف ىا ( اهاعمىف ناإ) ثلثمَو
 00 لفاذأ الآل اغاسم ىف الا سل راركللا لب رازكت امهنم لك ظفلف سل
 ةثلث نيئاملا نوكوهو ليصفتلا اذهب نيلصفم مهن وك لاح ىا ثالث لوقللا

 ' دولا نول ناىلا ىرخا ةرم رخآا ةئلن و ىرخا ةرس هثلثاف ةست

 اذا ) لاحلاو ناشلا ىا ( هنا ) ظافلالا ف ( لصالاو ) اًؤاح اذكه نيئاحلا |

 عتب ظفللا نال ( ارركم ) ىنملاك ىا ( اضيا ظفللا نوكي ارركم ىنعملا ناك
 ىنعملا دارفا دنعف هدلع ةلادو اهل بلاوق ظافلالاو ىلاعملا دوصقملازال ىنعملا

 ةثالث موقلاىنءاح ) كلوق ( ىفاك ) هرركت مزلي هرركت دنعو ظفللا دارفا مزاي
 لدام عش نا حص ناو اضيا قتشملاو دحاو ظفاب لكما مولا رم اخ ( قلت
 تناكاملف كل هانلصف م5 لصفتلا اذهب الصفم ىا فضملادنع الاح ةئنه ىلع

 اعيمج امهيلع دحاولا ظفللا بارعا ىرجا اعم نيظفللاالك لاما نع ةراعلا ظ

 ادنللاو ثالث نم دحاو لك لصا ىا ( امهلصا نا ) ريرقتلا اذه نم (رف)

 اذه نع ثاثمو ثالث لدع دقو ( ةئلث ةثلل) كلوق (وهو رركم ظفل)
 دحاو اهانعم نا عم هل فحلت نم فخا ثالث نال: ظفللا ف افضل لصالا ظ

 مسقت امهتدبافو دحاو ئنعع ةثلث ةثلثو ثالث اندجو انا كلذو ىضرلا ىفو '
 ددعلا ظفل ريغ هيلع موسقملا ظفلو نيعملا ددعلا اذه ىلع ءازجا ىذصا

 ١ ءاهرساوا | رج ناكلاتارفوحلا ١ 1|ءالكى .دارطالالغراركم ١
 دجو املف ءارقتسالاب المعرب ركتلا اضيا ددعلا بابىف سانقلا ناكف ادلب أديب
 قا 00 ا لارك ظفل هلصا ناب مكح فنفل رركم ريغ ثالث .
 00 00 داس ) رح وم ادم (ٍلاخلا) مد يح ثلثمو ثالثى لاطاكا
 ثالث و نينا نينا نع( ىتمو ءانمو ) دحاو دحاو نع امهنم دا اك لدع |
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 اهنا آلا :ةلثمالا نه: ىف لدعلا اوريتعا ياهو تعا ةلوقنم كاردتسا( كلوز
 ىنعي ( نب ص انم ) الوا ةلثمالا هذهىف ناك ءاوس اًقاطم (لدعلا راتعاىف دال

 لصالا دوج و) نينهالا دحا ىا (ايهدت |) ناطر ش'اقلطملدعلا زا
 لدعلا رابتعا نكمي مل دجوب مل اذا هنع لودعملا ىلصالا نال ( لودعملا مسالل

 (امهيناثو)هنع لودعملا عرف لودعملا نال عرفلا وه ىذلا لدعلا دجوب فيكف
 لصالا كلذ نع ) لودعملا جارخا ىا ( هجار خا رابتعا ) نب صالا نات وا (

 قسحت الذا) لدغللا ىكبال لصألا 3[ 2و در نأل دج و :قدلا لحالا نإ

 نا قيسال ( جارخالا كلذ رابتعا نودب ) لودعملا ةيعرذ ىا ( ةيعرفلا

 كلت ضعب ىنف ) جارخالا ربتعي ملام لدعلا رابتعا ف ىنكيال لصالا دوجو
 كلذ حراشلا نيسسو ( فرصلا عم ريغ ليلد دجوب ) رمع ادعام ىنعا ( ةلئمالا

 هفرص عنم ىوس لسياد ضعبلا كلذيف دجوب ىنعي لاثم لك بيقعف ليادلا
 ) هنع لودعملا لصالا نا ىلع ( هنع لودعملا لصالا دوجو ىلع لد. ٠.وجود

 . ةهشالو ( كشالب ) تباث ىا ( ققحم ) لصالا كلذ دوجوف ىا (هدوجوف)
 لدملا لاَ, مسقلا اذهلو اققحم ىلا اقيقت لدعلا نوكحي هنع لدع اذاو ظ .

 ةلثمالا كلت ضعب ىا (اهضعب ىو )اضاهنع لدعلاو هلدا ققحتا قيقحتلا

 : مسالاو (فرصلا عنم ريغ) هنع لودعملا لصالا ىلع لدي (لياد) دجوي (ال) '
 رق دو مع لثم ضسلا َكِلَذو: مهمالثا ةذنحاو.ةل فرص نيس نك
 قفقحتل لدا ) ضعبلا كلذل ىا (هل) ردةيت ىا لوعفملل ىنبم ( ضرفبف ) ظ

 . كلذ نع ) شضعبلا كلذ جارخاب ىا ( هجارخاب ) عش ىتح ىا (لدعلا الاصل( 
 دجو.نا مزلي هنع جرح ملو لحالا هلردَه ملاذا هلال ةلودفملا لضألا نع قا ظ |

 ةلعلا نال زئاح ريغ كلذو ميمالكح ىف ةدحاو ةلع, فرصنم ريغ مسا

 3 يي ضي يحيييبيبببيبب بإب يبي محيي سس با ميسسسسسال

 !انهلو اردتقم لكلا اذه لص اوكف فرضلا علم ىف رثؤت+ ةدحاولا

 | ماسقناف) حراشلا لاق اذهلو اردق» هلصا نوكل ىريدقلا كدعلا للا
 0 نيمسق لدعلا راص ىتح (ىرردقتلا) لاكعلا ( و قيقحتلا) لدعلا ( ىلا ككدعلا

 | اققحم لصالا كلذن نوك رابتعاب)لالا ماسلا كلذ سل ىا ( وه اكأ)
 كفشالب امة ناك اذا لصالا دوحو نال لوالا صالاىلا ارظن ( اردقموا.2'

 عرفلا نال اردقم لدعلا ناك اردقم ناكاذاو كشالب اضيا اةتح لدعلا ناكل

 ققغا ا( ل بصالا كلذ نع لوادتعلا جارخا رابتعا اماو) لصالا عش

 | هيلع ليلد الف لدعلا ) عقيل ىنعي ( قةحتيل ) ىناثلا سمالا ىلا ارظن ردقملاوا
 | ةلثمالا كلت دوجوالا سيل لدعلا رابتعا ف لصالا نال ( فرصلا عنمالا

 ىلا لدعلا ماسشا ىلع ىا ( اذه ىلعف ) مهمالكىف ةدحاو ةلعب هفرصنم ريغ ظ
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 مث, تج رخ اذاو هنع للعلا رئاس جورخ هش رعت نم دوصقملا نا تفرع ال ةلغ

 دوصقملا نوك نيح ىا ( ذئنيش ) هيف ةلعب سلام لوخدب 0 الذ دوصقملا

 الاضا ةوصقلا كلذ نوك نيحو للاعلا راس نع لدعلا زين فيرعتلا اذه نم
 لدعلامي رعت ىا ( في رعتلا اذهحرحصت ىف ةجحاحال) فب رعتلا اذه نماضيا

 ةغيصإ ردصملا ةغبيص رياغت فاكت ةئثلثلا ( تافلكتلا كلت باكترا ىلا)

 000 والا وكي اما ريغتلاو ةقاب ةوألا نوك طارتغا تقاكتو تاقتشملا
 ةراغم ىرخاةغيدىف اهلوخد مزاتسي ةغيصلا جورخ نا طارتشا فلكتو

 كلت لوخ دف ةدعاتو لصا تحن لوخدلاق اماو.نزولاى فاما ىلوالل

 دورقلا دئاوف نايب نم غرفاملو * عسنلا ىلاعلا نم تسيل اهنال مضي التازرتحلا

 ا ) 0 ل اطياهطرشو ةرؤك ذلل ائمالاق لدعلا نيس نين نأ دارا
 ثالان اودجوامل ) ةاحلا ىا ( مهنا ) ايعطق املعو امزج ىا ( اعطق لعن انا

 مهلامعتساو نبرعلا مالكى ( فرضنم ريغ )اهلاثماو ( رمعو عججو رخاو ثلثمو

 لوخدم ىلع فاعوا ةاثمالا هذه ىن ىا (اهيفاود2 ل ) مهنا لالا (و)

 بابسالانم اهفارصنا مدع ىذتش ( ارهاظابس و اهين اودي مل املو ىاال

 ةيفد ولا وريخ الا ىف (ةيماعلا) ريغ ( وأ) لوالا هعبرالا ف ( ةيفدولا ريغ )ةعستلا

 هاو رركتوا نيبسلا عامتجا ان فرعحلا عنم ىف رثؤت ملاهدحو ةيملعلاوا

 ( رخآ ببس رابتعا ىلا ) ةاحنلا يا (اوجاتحا )و كلذك اسيلاهو اطرش اهنم '
 نوكيال برعملا مسالا نا قبسامل ةعستلا بابسالانم ةيماعلاوا ةيفدولا ريغ
 00 ]| ركل ةةحاو رركتوا اهنم ناد هف نوكي نا الا فرضت لع

 ىلع لوالا ءازحلاو طرشلا عومجم ىلع فطعاذهو (حاصي ملو ) هفالصا |

 ا || رادع فقطع لبق نم نوكي ىج دحاو فرح قاثلا لع ىئاثلاو لوالا

 ١ (رابتعالل)حاصي مل و ىا امل عباوتنم نوكيف دحاو فرح دحاو لماع ىلومعم ١
 سيل هنال (لدعلا الا ) ةعستلا بابسالا نم اهدحا عم رخآ بيس رابتعا ىا |

 لعفلا نزوالو همحت الو اكدالو اردشالو اظفلال 53 الو ربتعم عج اهيف

 . نال لدعلا ريغ رابتعا ىتتناف فصولا ع٠ ةيملعلا عمتجت ملو نونلاو فلاالا الو
 لدعلا ةاحنلا ريتعا ىا ( اهيف هوريتعا ) مسقملا ءافتنا مزلتسي هب ماسقالا ءافتنا .
 فطع (مهناال) رخا بيسو لدعلل هف رصنم ريغ اهواعجحو ةاثمالا هذه ىف ْ

 ( رمع ادعاهف ,لدعلل ) هنتلانم ( اوهش ) ةأحتلا ناال ىا مهنا هلوق ىلع ْ
 رابتعاىفةكرتشم ةلثمالا هذه نا لعن لب ( ةلثمالا هذهنم ) رمع ريغ لاثم ىف ىا . أ
 ريغ ) رمع ادعام ئا ( هواجشت ) هيف مادقالا ةيوتسم اهنال هنتلاو لدعلا:
 0 دال رع لاامازو ةيفصولا وهو ( رخآآ تنسو لدعلل فرضت

 ©« نكلو )
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 ٌْ نع ةجرخم ) ةذاشلا تريغملا ىا ( اهنا مسن.الف ) ىعابرو ىثالثو ةيداب ىف

 ا حادا ا نوكتو هدام نما املاهتع ا: 02 تناك اهنان(ةلش ال ا(
 | ساّقلاو لضالا فلاخ ام ذاشلا نال ذودشلاب اهيلع مكح اذلو ةدعاقو لصا تحن

 ظ عورتا لل اك لا اثم نأ ىهاظلا ناف)
 | هل ةفص نوكك رك اهل قام ناك اذا يناس ٠ نال امهل ةقسو امال, ناي ا
 ا ىنونارخاف ربخ و اهمسا عم سيلو (ةجرخم تسيلإ ميت ىنب نم لجر ىف ءاحلثم

 ساقلا وه) ىذلا عمجا نع ىا (امع) ىهاظلا ناف هلوق ىت نال ا

 نوكي ةلكنلا لاعفا ىلع عمجم نأ درجملا ىثالا ىفوجالا ىف سايقلا نال (امهيف
 لعفا ىلعال (ااعاو اساوقا ىنعا) نزولا اذه ىلع اعمجم نا اضيا امهيف سايقلا
 امنا لب اذك اس اهلبق ام ناك ناو دتمملا ءالا ىف ءابلاو واولا ىلع ةمضلا لقتل
 | نوكلاح (بيناو سوقا ىلع) ةلهولا لواىف ىنعي (ءادّتبا بانلاو سوقلا عج
 ا واولا ىلع ةمضلا نا قسس امل( سايقلا الخ ىلع ) اقاو امهنم دحاو لك

 عجاما لب هلو قاعتم (ريغنم) ليقث هسفنس هنا عم عملا ىف ةليقث نوكك ءايلاو

 لبق ىا( الاوا ) بالاو سوّتلا عج ىا( امهعمح ) لوعفمللىنم ( ربتعي نا )
 | امهيف سايقلا وهام امهعمج هلوش قلعتم ( ىلع ) سابقلا فالخ ىلع اعمج نا ١

 | ربتعي نأ ريغنم ىا امهعمج هلوق ىلع فطع ( جارخاو ٍبايناو ساوقا) وهو
 كلذك ناكولذا امهيف سايقلا وهامع ىا( امهنع بيناو سوقا ) جارخا اضيا ١

 نوكامهفلاخامنا'ىتحت ةلودنملا ءامسإلا] ةدعاقال هنال هود مهلك 3 ل
 لاقو) نيلدعم اسيل امهنا ٍلع ذوذشلاب امهلاثما ىلعو ايصال ياذاث

 فر و رعملاو نيفنصملا "نا بس م ا

 ا ا ا اك 00

 صعل نع) لوعفملا ىلا فاضم ردصملا قمل لا ىا ( هزيم ) تيرعتلا :

 ضعب نع هزينت تدرا اذا الثم لعفلا فيرعتىف تلق اذا 5 هاك نعال ( هادعام

 ءاممالا ضعن نع زاتما هر رعتلا اذهب هنأف ثدح ىلع لدام لمعفلا هادعام ْ

 لوصحخ اضيا تاقتشملاو اهاك رداضملا هق لخد نأو فورا عي نعو

 اذه نم ( دوصقملا لاه نا نكميف ) كلذك سالا ناكاذا دوصقملاو ضرغلا
 هتك راش ىتلا ( للعلا راس نع لدغلا زيمت) ثحبلا اذه ىف ىا (انهه) فيرعتلا
 ( هشرعَس لصح ثيح ) الوا ةلع هادعام ناكءاوس ( هادعام لك نعال ) ةيلعلا ىف |

 للعلا رئاس نع في رعتلا اذهب لدعلا زيت ىا ( زيبلا اذه ) لدعلا في رع ىا '

 نوكيالام هيف لخدي ناب (هنم معا) لدعلا فيرعت نوكي ناب ىا (هنوكب سابال) .
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 مسالا ىلا عجري ريمضو ا ةغصلا ةفاضا ببسب لدعلا في رعت نع اهاكتاقتشملا

 نا ةيلصالا هتغيص نع هجورخ ) هلوق ( نم ردابتملا ن)) اضيا ىتخحبال(و)
 000 أذ ١[ 2 لاودتملا ةعبصلا تكرر كا ةلدالا فورخلا ىا(ةدالانوكت ١
 اهنع لودعم هنا لعي م لودعملا ىف ةبقاب ةداملا كلت نكتملنا هنال لودعملا ىف |

 خد 7 رب مسا هناو لودعم ريغ هنأ ردابتملا ىلب ااا رك دن نال

 لدع عاب رك( طقف ةروصلاىف عقو امنا )ةنع لودعملاو لودعملا نيب (ريمغتلاو ) |

 لزلل طرشاذا ةناال رفاار و نطاعنرع رفالاو رمعو عبس اذكو ةعبر ,ا هعب رانع | ظ

 ادا اسيا اهي ريعح ماذا هنال ةروصلا ىف ىيعتلا نوكي نا تجر فا دحام ١
 ةملكب ىا ( ام ) لدعلا دح( ضقتنء الف ) ةروصلا ىف ريغتلا عّم نا بجوف لدعلا

 اد 1| فردا ءانمالاكى و رلعا شري ةملكللا كلت نم ىا ( هم فذخ ) |

 000000000 | ةندسللا هدهب ترس كلوق لاثم هنللا قاضم ةنال طلاب ١
 لكل لاقال هناف او لوقكا طساوالا» نرخ اذك و ةقماو ةذع لتم لئاوالا"

 ناف (مدو دن لكل زر اهف ةنلقان ريغ ةداملا وكل هلصا نع لودعم اهنم دحاو |

 ىحر لثم مدو دب قش امهنم ماللا فدح وصعو ىحر لثم ومدو ىدب امهلصا | ْ

 ا لف ىأ ( ادهف ةنقاب تسيل ) ةباصآلا فورحلا ىا (ةداملاناف) اضعو
 ةقاب ةداملا نوك وهو طرشلا نال ومدو ىدد نع نالودعم امدو ادب نا لاّشالف

 نء) مسالا جورخ ىا (هجورخ نا اضيا ىنحنال (و) امهيف ةدوجومريع
 مالا لوخد ىا (هلوخد ) جورألا كلذ ىغتّش ىا ( مزاتسي ةياصالا هتغيص ظ

 اا )||: اذ ىآ) ىلاوالا ةغصلا زبغ ةغضوق ىا ( ىرخا ةغبطق ):لؤدعملا“

 (00 )ا ةلولاو نزولا ىف اهنع لودغملا ةغصلانع ىلا ىلوالا ةغضلل ىا

 طرشلا دجوب لف لوألا نيغ ةنانآل نوكلا!2) رياعم نكت ل اذا هنال ةلثمالا

 ىبتعت نا دعس الو ) طقف ةروصلا ف نوكي او ةقاب ةداقلا نوكت نأ وهو

 00 000 8 ) 2 لودعملا ةغيصلل ةلؤدعملا ةفصلا ةرراغم ئا (اهل اهترراعم ظ

 ( تناك م ةدعاقو لصصا تحن ةلخاد ريغ ) ةلودعملاة يناثلا ةغيصلا ن 0

 ااا د7 ىلإ ( نحن ةلخناد) اهنع لودتل] ةغصلا نحو (ىلوالا) ةقيضلا ١
 (انانلا ثاردلا ) لدعلا دح نع ىا (هنع) دقلا اذهب( تجرخف ) ةدعاقو |
 ضصملاو عملاو ةيدتلاو ةدعو لوقمو لاو ءكاسابق تريغ ىتلا ءامسالا ىا |

 اماو ) ةدعاقو لصاتحت ةلخاداهنال اسائق اهريبغت نوكي امتاهريغو بوسنملاو

 سوقا لثم ةذاشلا عومّاكاسايقال اذاش تريغت ىتلا ءامسالاىا ( ةذاشلا تاريغملا |
 عم رغصي نا سابقلاو ءاتلاريغب سيىعو ا ٠١ هداقلا تارغضمللاو شافو

 الا ) ةردش ىأل لوالاىف ةرينكلا ىرضت لم ةذاشلا تابوصنللاو ءانتلا

 6ف)
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 ليلد اضيا اذهو ءارهح ثنؤملا ةغيصو رمحا ركاذملا ةغيد نال ةغيصلا سفن '

 تثاتل( قو ءانتلا نإ (ا١هناف عضوألا ل بسحم ( اههبلع 20 كا

 نال امه قرغت مل ةغيدلا سفن نال ( ثنؤملاو نك دملا ني ةقرافؤ اهن مت لا ١

 عضولا دعب ةضراع ءاتلا ن وكف كيؤشللا 201 هناعلخادلاو كك ةينا درك ١

 طنشا الا هدحو راوي مو نيسسلا ماهم موش نأ ىوش الاق مودعملاك ضراعلاو 1

 الثم ىنعي (الثم ةيماعلاك) قوحللا دعب ( هل ضراعل موزللا ضرعولف ) ةيملعلا

 ناب نم غرف امو «نيبدسلا ماقمموق نأ رد ةاضراع الاف دن ذولا
 نييبسلا ماقم موقتىتاا للاعلا نايبو مكحلا كلذ عام زاوجو فرص اريغ مكح

 فلا سيرت ىلا اهاذ حج رانا دهتلا) راق عمو ةيايكفتلا ءافلاب |رابصت ا

 حالطصالا ىفو فورصم ىا لودعم مسا لام و فرصلا ةغالاىف وهو قاوبلا

 ٠ لوعفملل ىتم ) برض هبا و لدعي لدع نم ( ردصم ) فنحملا هق سعام (

 جورخ جرخف ( مالا جورخ ىا) لعافلا ىلا فاضم ردصملا ( هجورخن إل

 جورنال لاعفالاباب ىلا لمتاب نكل لوعفملا ىنعم اضيا ردصملا نا ىلا ٍةراا هيف

 ىهننا قضانملا ةغيح ترص لاكقما ل1: نم انها  ةرهام رابعا ةفلكل
 ردصلا ةغيص تسسلىا ( تاقتشملا ةغيدت سل ردصملا ةغمص نا ؤخالو )

 ةفاضابف ) هنم قتشملل ارياغم قتشملا نوكي نا قاقتشالا ىف لدالاو هنم قتشم

 نا لاه الف ةغبص لب مسأب تسلا تاقتشملا نال :لدعلا ذخ . نع ( اهلك تاقتشملا

 تحج رخ هلوش قاعتم هفاضاف هل وق ىف ءانلاو اهرداصم نع ةلودعم تاقتّشملا

 ١ نادم ملف هياع ل دف ثان ءانلا عضوف تناؤملاو ةةادكلل ل مة ةغيد

 ١ ثيناتلا ةوق لثم ةوق هيف دجو.ل ىا ( ىجضولا موزللا ةوقوشل) اًماع نر كل

 |! اوزه اك ةف رع. ةدايز اهل نوكلل الاخ لآ ىف ةرؤوك دملا للعلا لضف ناد

 | قالخ ءىشب طورشم ريغ هنال نيعضوملا الك ىف همدق ( لدعلاف إ لاقف رشنلاو

 ١ ( الودعم مسالا نوك ىا) بورضملا ىنعع برضلاو قواخْلا ىنعم قاخاك

 ١ (احرخ) مسالا نوكىا (هنوك ىا) مسالا ف ثحبلانالو الدعىم.بالهنال لعفلا

 | ىل)6 ةيلصالا) مسالا ةغيص ىا ( هتغي نعل لوهجالو لوعفمهل:ىجال مزال
 ١ حالطصالا ىا ( ةدعاقلاو) ىوغللا عضولاىا ( لصالا ىضْتَه ىتلا هتروص نع

 | ىلع قلطت دق ةغصلا نال ةروصلاب ةغصلا رسف ةيثاللاىف لو 4ةروّصلا كلت

 ١ تجرخ ) ماقملا ةنيرق, مسالا ىلا عجار ريمض ىلا ىا ( مسالا ريمض ىلا ةغيصلا

 ١ (ةملكلل ةمزال تشيل اهنافإ ثداتلىع ل (31قالخن) ةملكتل اههموزا لت
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 راص اقيقحت ةيعجلا اهيف رزكت ىتاا عوملا علا اذه هباشاملاف ةروكذملا ءايثالاىف |
 اال ناكل إ كملا نيتللا ةناثىا (ايهدال) (0) اقش# هعملا ةفرركت هناك
 نوكيال هنا الا ىا ( اتاطمال نكل ثين[ا) اهرركتل نيتاعماتامهنم ةدحاو لك

 'ااان| سس ىراالا موشال ( لب ) اقاطم كوك كاح ني لا مات. اهناَق ثيل :انلا
 نوك اذاو هيف لحالا ىهو ءاتلا اهدحا ةمالعلا راتعاب نانا ثينأتلا ماسقا نال
 مون ال هو رانو رادو مدقو بذز لثم ةردقدو ةعدو ةحاط لثم ةظوفلم

 اهن وكل ةيملعلا طرشي الا الكا تناكناو اضيا ادحاو دس نوكتالو نيدسلا ماقم
 00002 ل 0 ١ ىو فلالا امهيناثو ع ىف تاخلدامل ةمزال ريغ ةضراغ

 نونلا طقس نافلا هلا (ثدأتلا افلا » ضعلا كلذ ىا(وه)(و)ةظوفامنوكك
 ١ فلا نالو ادحاو اببس امهنوكل نثيمو فلالا ةفد ( ةروصقاا) ةفاضالاب
 ١ ةفص وهو ةروصقملا ىلع فطع (ةدودمملاو) ريغال ةدحاو ةروصقلا ثيناتلا

 "0000 واهم ةيواقنعزمهلاو ثناتلا' فلا ةدودمملا نال اضيا
 0 0 ساو اب ةدودمملا فلالاو ثيناألا ف اهل لْخدال ثنح ءاثلا عيسوتل
 ىتلاواولاب ةروصقملا ىلع ةدودمملا فادع نممهوتاملو دارفالاةغيصب اهفصو اذلو
 . امهنم ةدحاوال فرصنملا ريغل ةلع اهالكنا نيدض اناكناو عملا قلطل عَ

 ' نوكك ةدودمملا نا ىني (امهنم ةدحاو لكىا) هلو مهوتلا كلذل اعفد هرسسف ٠
 دحاو سس اهمعوم ناال القتسم اببس نوك اضيا ةروصقأالاو ردا
 ةدودمملا فلالل لاثم (ءارحو ) ةروصقملا فلالل لاشم ( ىل<) مهوتاك

 ل 8 ليدل عما (ناّتمزال) ةروصقملاو ةدودمملا ثد ”الا ىفلا نال ىا (امهنالو

 | ٠ دال اعدو اهوزل ئا (اعضوؤ) اهب ىف تقل ىتا ( يدلل ]امس ةدحاو
 0001 1 داع امهم ةدحاو لكك فتألاى١ (اهناقراشال) ثيناتلا ءانك" |

 ىلع ابوصنم نوكحف ارمّتسم ادبا ىنعي (الصا) موزنلا ىنعمل ريغ ةرقثلا
 ( لبح ) هبةروصقملا ثناتلا فلا 0 ىا ( ىلح ىف لاق الذ ) ةيفرظلا
 فصو هنالركذم هلس لهنال لبح هذ 5 دف ىنوىل> هثن ؤمامت لاش ال ىنعي اهندح

 هيةدودمملا ثدناتلا كمل تقأ اهف اضا لاه (الو)د 0 لح هناعإ ىف و

 رعف رخال رمحا ءركذم نال ثينأتلا فلا فذحت (رح) هركذمىف (ءارمح) لثم
 امهموزل لعش ) تقوىاهنع امهم ةدحاو لك كفندال ثدحح ةماكلل ناتمزال امهنا

 ا ثدن ١ ةلزنم) اهياع لخد ىتلا ةملكلل امهنم ةدحاو ل اك موزل ىا (ةملكلل

 00د ١ اكاذ راص ضي اقدوواناذ (ارركم) امه (ثدناتلا راصف

 ةعوضوم نكمل ثينأتلا فلا نا للداملاو ثينأتلا رركت ىنعم اذهو رخآ اثينا
 اا ل ةلاو طقن ثداتلل تعضو اهنا لب تن وما رك دملا ناب قرفلل ظ
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 عستلا للعلا نم نيتلع ماقم موقت ىتلا) فيرعتلا مال مكحىف لوصوملا نال
 ىلا وا كفطعلاب ديكتم ار[ نا ىلا يش[ 22 و[ ةققحا ( نار رقم ناس

 ترا ىتح امهل كو ايمهتومل نيتلعلا اك رم قا (اطيوتم هدحاو لك تاخر

 ءاسشالا غاقم لب نيئبشلا ماقم: موش قرت اذا ءىقلا نأ قسسالل نيلعلا رن

 ( امهيدحا)امهنم ةدحاو لكرركتل ىا (اهرركتل )نةفيعض ( نتلع ماقم )

 6 عما ١ نيتلع ماقم امهنم ةدحاو لك مئاقللا نان رزكملا نيلعلا ىدحا قا

 ةغيص ريسف ىتآيسسو'( عوبللا ىهتنم ةغيص ىلا غلابلا) عملا لب اقاطمال
 1 0 0 : 1 1 ' 3ك
 ماعم ىصقألا عمج ا ماق نا ىلا اوصهذ نياك الا نا ملعا# تاع عومما ىهبتنم

 ىتح ىوقامتا مهضعب لاقو ةيب رعلا داح الا ىف هل ريظنال هنوكل هتوقو نيببس

 حراشلا راما قاقااللا» ىقضرلا قب اذلآ :ئصقالا: قس اذهل عدتربف نزولا

 ةرم عج عما اذه ىلعو نلكا ىلع جاو تاك هني ةردملا نال( نلاكااك)

 لاق. صرحلا ةغللا ىف وهو اقيقحن ةصملا هف ترركتف ىلاكا ىنعا ىرخا

 اذا ثصحح هحاضل انضي رخت هن وكل ان اسلكلا ىعس و صب رح ىا نبك نلاق
 لاَغو فورعم وهو رسكلاب راوس عمج ةروساعمج ( رواساو ) بهذي مل هدرط
 نم رح لاو تاناوسحلا سنج- نم امهدحا نالاثم لثمو اضرا ءاتلا عم در و

 وهو نيعلاو نوتلا حتش م عج وهو ماهنا م3 ( معاناو ) تادامخا

 نال انلاغ اهيلع قلطا امناو لب الا ىلع مسالا اذه عشب ام رثكاو ةيعارلا كاملا
 نرش اههع لك وير كح اهريغى دج وب ال ةضح ةمعن لبالاو هنا كاك لأ |

 ىنعملا ادهو اهماظع اهدعب لمعتس و اهداج سل و اهياع لمحو بكرتو اهنيل ْ

 نم هل لثم لو فيعر عم هفعرا عم فيعاراو لاومالا نم اهريغىف دجوبال ١

 رركسال ىنعي هقيقح ىلع فطع ( امكحوا ) قيساع تكا وا هتلق تادامتخا

 ذخا ةيعملا هيف ررككام نزاو امل هنا الا ةدحاو ةرم عج لب ةقيقح هبف ةيعملا
 عومجلل يا ( اهل ةقفاوملا عوملاك) ةقيقح ةيعملا هيف رركت هن اكراصف همكح 5 1 : 5 5 00

 جات 5 كانكسلاو تاكرطاو فورا ددعف) ةنش ةيمطا ايفر كل ىلا
 ةلا مسا هناق حاصم عج ( حيباصمو ) بلاكاو رواسال نزاوم هناف دحسم عمج

 معانال نزاوم وهو مزجمو بلحو حاشفمو نضل  ؛لففسو كاسل د رق

 ةدحاووا هلم فرصا ريغ فيرعتىف قيسام ىلا ةراشا نوكتف ةاوصوم ةظفل

 | الايصفلا من ًالاجحا التوا نول وا وهو هل سس ر < ذملاو فودحي ريخخلا نا

 ْ اده ىلا ىهس نا لأ عما عمج ىا ريسكتلا عج ةياهن 0 نيسس ماقم ماك

 ١ اذهىف ىا ( هيف رركتدق ) ناشلا ىا ( هنا ) عونا ىهتنم ةغيص ىلا غلابلا هلو

 | اقيقح ارركت ىا ةيردصملا ىلعوا زيممت هنا ىلع بصن ( ةقيقح ةيعملا ) عما

| 

| 



 راشا هللاو ةورضلافف لخاد ريع لقتسم تسانتلا نا ىلا ةراشا هداعا امناو

 لعج بحنالو عتتم ال ىا ( فرصنألا ريغ 0 كارو ىا) هلوَش حراشلا

 اال يلب ةللع نيوتلاو كلا لاتما فرست كيو تا سا
 عنتعال بسانتلل افرصنم فرصلملا ريغ لج نال بوجولاو عانتمالا ب

 ىا ( هنيب بسانتلا لصحيل ) فرصنم ريغ هلاح ىلع تس نأ زوج لب بجنالو
 ( مهم سمعا كا لاني نساتلا ةياعر نأ فرضنا نانو. ) ف رصتلا يع نو

 اا ىلا( نع) مزأل ىا مهم صا اة نم لعاف مسا

 ءايلا مضب هك ديعيو ءىدسي وه هنا © ىلاعت هلوق ىفاك زثنل لاق: ناك ءاوش ترغلا |

 هلوق ىفناك رعشلاففوا ارو للم ادب ف ةن اال حفلا 1 لوالاىف

 * اصيقو ةبج ىل اوخبطا تلق * هخبط كل دج ايش حرتقا اولاق *
 ةيشاخحلا ىفو * العفو امسا افاتخا ناو هخبط ةسامل اوطي> ناكم اوخطاب قاف

 ةغللانا عم ىنأ سو ءىثلا ىنانه لثمو مالكلا تانسحم نم عحسلا راص اذلو

 000 | )| اذه ةروهشملا ةغللاو ديو ءىدن وه ليزتتلاف هنم ىأرما :
 ااا الا لاقف اوراخدق  نكرلا نأف راحاي. ىتك ١ هيتاكل لاق ءاغلبلا-:

 ناو ) همالك انه ىلا بسانتلا ىماب همانهال هيلا تفتلي مف ءارلا رك مبفألا
 ه2 كارب لص م اديها[ تاعلكلا تأ بسسانتلا هياعر نو 5" ىا(لصي | ل ظ

 نر ةلقل تتاتلل لثمو :هرئاظن .ةرهشل ةرورضلا الاثم ليي( 0

 ليقو نابللا ةدايز ىلا جاتحف ليلقلا اماو لقعلا ىلا جاتحمال هن 0 رثكلا ْ

 قدا هفارصتاق ىلك لصا قرصنلا ريغ نال نظيام للا ب 11 سا نكامل

 4« آلالغاو السالس لثم  هلوش مالك قثواب هل لثم برغتسيو دعبتسي امت ءىش |
 فرضتملا سسانتل ) هيلع نبوتلا لخداو ( السالس ) هق ( فرص ثح )

 تس هيف سل ذا فرصنم هتاف ( الالغا ) فرصتملاب ( ىنعا' هاي ىذلا

 كل ناو ةيدحلا فرضت نع وهف السالاس اماو ةر ,تعملا ةعسنلا تابسالا نم ٠

 2( فرص ىذلا فرص اريغ ع ومجم لاثم الالغاو اللسالس لوقف نلاطاو ا

 فرصنلا ريغ فرص ىذدلا ) فرصنا اربع ىلع فطع( فرصنلاو) السالسوهو

 الاد لنآ اتا! ناكل الاو فرضنملا ىرتكلا ريغ نسانمل ىا ( هبمساتتل .
 الاللغا 0 نا لا الالغاو هلوَقِب دارا ةيشاخلا ىفو طق السالس فنصملا

 ري اقلانأ ريطالاو ايضا لاقو عومحملا ليثك دودصملا نال دئازب سبل |

 غرفاملو * الالغاو الاساللس هلوق اك ىف ىابق ىلا اذهىف السالساَف ةرسك
 ماقمموش ىذلا سسلا نيس نأ دارا هلاوز ل فلاب كح ابن

 نان ىلا | نا ىلا ةراشا هيف ( ةدحاولا ةلعلا ىا ) « امهماقمموشامو ) لاقف 3

 ا



 معك ٠٠١ و

 لك نم هن هر 2 ىا ىل نم, مالاس ىأ ىالاس ىا كمناع ماللس ل م ملكتملا ىلإ ب ةسنلاب

 انكم ١» مسا هنال ريخا هلدا ( ري ىلع ) نيدو بسبع لك نم ةئربتلاو ةصيقن و ةفآ

 ىنعملا عومُم ظفالا درفه وهو ( مانالا )ىلا ةفاخالاب فيفذتلل ةزمهلا تفدح

 ىلعالا خلا عا * ىه 6 ردتلل لكلالدب ردت 5 هلدب ) تاجا ريخزووكلاو راخلا

 )د نالاحلا هلل )11 5 تم ىلوا لوآلاو ل لعاف ىتعت وا لوعفم ىنعم لعق

 7 هجحرلاو ةرفغملاب نهم ملل مشام ىا هغلاسال لعاف ىعم لسعت (رشش:) هإ] ناس َتفطَع

 لعأف ىنمع لعق اضرا وهو ( رذن ) مدةم ريخ ريشدتلاىف اغلام ناس لا رادىف

 باذعلاب نيصاعلاو رانلاىف دولخلاب مهايا فوخو نيرثاكا رذنم ىا ةغلابملل

 ريثكتلاو ريثكتل ليعفلا نم لوعفم مسا ( مركم ) مشاه ةليق ىلا بوسنم يا

 سس 010كم هش سى
 ىلع 00 قفا اذا فطع نم لعام ىنعع لوعف ( نوطع) لعافلاىف ٠

 | عطق هبأب ف ر نم لعاف ىتعع لوعف اضنا وهو (قاؤز ) بارا ةناباو هيما

 3 00 ةحاو هغلاسم هةقشلاوذ ىنعي ةنأ رلاو فطعلاوذ ىا

 اا ةلوعب ( دعا اسوا عجار هيف نكتساام هيئان لوعفملل ىنم
 3 اعاستا قدح دق مراخلا ءانا 1 < قاثلا لوعفملا ىلا ىدعتن دق هنال

 ل لالا ىا ( هناف ) ديزب هتيمسو اديز انالق تيمس لاه حاحصلا ىف

 فرصنم ريغ هنا ىلع را عضوم ىف لادلا حّتف (دجحاب) ىعاشلا (لةول)

 رغ تيلا اذه دجا لتمم للخا رولا ف نركإلل 2( نرولا لخلل

 هنمدارملا انههو مالا ةغللاف واولارسكو ءارلا حتنب وهو ( ىورلا فرح ناو .

 فرصتملا مكحح ىف دجاب هلوق لمحل ةفاقلا تفاتخال رسكي ملول تببلا
 راملا ةداعاب ةرورضلل هلوق ىلع فطع « بسانتلل وا ف هيلع رسكلا: لاخداب

 !ٍ ةيفاقلا ةياعرل هعقاولا ةرورضلااماو) هيف ل ديف ةرورمغلل هلوق هلمشف هماع

 | صصختمهنال ًادتم ( مالس ) مالسلا ةياع ىبلا حدم نم لوقىفىا ( هلوقو كم

 | ةددعتم رابخا اهاكهذهوي# كعب >1 نا ان ضتاوزل ءركلا هملظلاف 0

 | عراضم لعف (ىمسي ) أدتبم هنا ىلع الحم عوف سمبل داوم ( نم )تلا

 | تاسالارئاس ىف ) هباّمات تدلا كلذ نوكل تاسالا نَاىف رركت ىذلا فرحا
 | اذه قف قباتسلا تالاف ةرسكلاب ةكرختملا لادلا ىا ( ةرودكملا لادلا

 مهاد: ىا متداف لعيف ن زو ىلع د ويس هلصا ريق: فطع ريخ ىلع فدع (ديسسو )

 | (ىم د اه) فطعالب ري اددعت ل يق نم اذهو ريخ دعب ريخ وههناغاامم طخحسلاو

 ١ لادنع مركم هنال قلغتلاو هه رثك ]و باو.الا كيز قاغ لم للعلا ل
 ريثكتلا نوكي .نأ زوج و. قئالألا لك 2 لب هضرا لهاو هناومس لغاو



1 
 ا فاذا )و هنع طقس دوعا هلصا مرك "زو ىلع لابفالا باننم دعيج |
 ' لع نامَع نزو ىلع نامعن ىلا فاضم دعا هلوعف. هنال بصنلاب (نامعن ركذ) ظ
 , ىا دعاهإوش قاعتم )١1( ةفيت> وبا هتينكو تباث نب نامعن هللاَس هنال مامالا .

 | لاول اباوج ىنعي ةفانيتسا ةلمجا تناكنا رسكلاب (نا) ال نامعن ركذ ررك |
 فذح ىلع ءانب يالا كلذل ةلع تناكنا حتفلاب وا ةداعالاب سمالا نم شن ردق» |
 :يهلل دجاسملان اولي ملاعت هلوق لما ريثكن او نانم فذحن رحلا فرح نال ماللا |

 نال ىا:يام وق تكن اا ةدركاذلا مكنعب رض أ ل« ىلاعت هلوقو دجاسملا نال ىا '
 "جسام ىلع لصفلل ريمضلا (وه) تباثنب نامعن رك ذ ىا (هركذ) موقىف ملاك
 ىا ( عوضتب هتررك ام هلوش هييشتلاهجو ىعاشلا نيبو كسملكىا(كسملا)

 | اضياعوضتو هتحنار ترشتناف كرحن ىا لق باب نم عاذ لاش هتحار رشتنت |

 مامالا كلذك هتحار رششتنت كرح اذا كسملا نال حاحصلا ىف 0 عيضتو |

 000 لا | |8 رقاب هديا هلاك و ةلمجا هنقانم تورك اذا مظعالا |

 نعا هلئا_سمو مامالا نوكل ةزعلاىف ال ذذإتلاو ةحتارلا ىف ه.شتلاف كلسملا نم سعا
 را هنم عمو فرصنم ريغ نامعن لعج ( ول) ناشلا ىا ( هناف ) كسملا نم

 ( نزولا ميقّتسي نيون ريغنه) را عضومىف ( نامعن نوت حق )و نيوتتلاو |
 (فا- ز)ز زولا ف ىا(هبف عش نكلو) زيت ص نايعافم ناوعف هرحب نال رسكتي الو
 جورب ىا ( هب مكحم اك ةسالسلا نع ) نزولا ىا (هج ري ) ةكرلاىف رييغت ىا

 مزلي هنال (] مالىف نيونتلا متدي نونو رمدكول هتاف ( عبطلا ةهالس ) نزولا نع
 0010 نول نودلا نال كرختم ىاثلاو كاس لوالاؤ نيلثملا عامجا ذئتيح
 نونلا حتفول اماو ةسالسلا لصحتقنياثملا عاّمجا نه لصح ىذلا لقألا لوزين
 فلاخمو لوالا نود هيف ةسالسلا نكل اضيا ةسالسلا تاصخل منغداو نتونو

 001 دنا“ مالللاو نونلا نين ناكناو معدي الق نوم الب حتفولاما اضيا سايقلل

 ةسالسلا لصحت ملو لقثلا لزي من نيتكىفاه اذه عمو نيونن الب ةحوتفم نونا
 0 فاحزلا نع زارتحالا تاق ناف) ماغدالاب لقألا لاو ز ىلع ىنم اهلوصح نآل

 فيكف )اير ورض نكي مل هب لن ملامو تفرع كنزولاب لخن ال هنال ( ىرورضب
 رسفبفةرورضللاهلوق مومعو ىل> دب ىت> ( ةرورمغلل هلوق ) فاحزلا ىا ( هلمشي
 ضعلا كلذ نع ىا ( هنع زارتحالا نكما اذا تافاحزلا ضعب نع زارت>الا دق )
 سال الا مزلي الثل هنع نكما اذا لاَ نا ماّممىف ىا رامضالا ما: ىفانههراهظالا

 نضلا لا رورَكآو زارتحالا ىلا دوعي نكتسملا نيحصلا نا ملي مل هنال ريمضلا ىف
 . زارتحالا نكم انههف (ءارعشلا دنع ىرو رض )هنعازارتحا رهظاف سكعلا ىلعوا
 نا ركل لامداب همكح وا افرصتم فرقا ريغ لدمج فاحتلا نع

 ؟



 ه5 ٠١١ خق

 ظ اه اريك ءشلا ىف فرصمللا ريغ عقو اذا) ناشلاو لاخلا ىا ( هناذف ) رعشلا ل

 | عّم ) هلوَه قلعتم نامزلا نم ريثك ىفف ىا هل ةفعام ظفلو ةبف رظلا ىلع بصن

 | ناصقن وهو رعشلا ( راسكتا ) فرصنم ريغ هنوكنم ىا ( هفرص عنم نم
 أ ( نزولانِع) رشقلا راكتالا جرحت يا( 7 )وز وجلاف فرحوا

 بجاو هنزو ةءاعر نال رعشلا نزو ةظف اح اف رص:م فرصلم لا ريغ لعج ىحبق
 ْ ادار را لب بج اوو سل فرصلملا ريغ ةيباعرو

 زولاب لخالنكلو روحبلا ءازجا رييغت وهو ( فاحزنا )هفرص عنم نم عش
 قت قرا ريغ فرض زوج ذئاش ةمالسلا نع هج رو كلو هنن هيلو
 عْم نم عب ىذلا فرصنملا ريغ لاثماما ىا( لوالا اما ) بسانتلا ىف اك( هتسالس

 اهنع هللا ىضر ةمطاف هلوق ىا ( هلوقكف )نزولا نع رعشلا جرخ راسكنا هفرص
 هتبرت نم ةغبق تضبقو هتكرتو ربق نيح مالسلاو ةالصلا هياع ىنلا ةبرت ىف
 | اهنع ىلاعت هللاىضر تلاقو تكف اهتمشف اهنفنا ىلع اهتعضوف مالسلاو ةالصلا هلع

 ظ * املاوغ نامزلا ىدم مشي النا دك دوا هيرث مث نم ىلع اذام

 اهئ وكم ةسراقلا#رصان رص اونك ةيلاغعجايلاوغو هدادتمانامزلا ىدم
 عاونا نامزلا دادتما مشيالنا دججا هيك نم ىل ءىش ”ىا وا ىذلاام ىنعملا |

 | يع ( تنص ) هسا لاك هيلع« مك 00 ىسلاواا امس

 عم تبص هلو لعافلا ماقم متاق ( بئاصم )هب قلعتم ( ىلع ) ثيناتلاب لوعفملل |
 ادكجو لوبا نع لو ا نالص لاس, تاهوركملانم ةازانلا هو ةمدم
 ىللعاضيا عمجم هنال واولا اهلصاو عمجا ىف ةزمهلا ىلع برعلا تعمتجاو باصم

 5 نأول ىا (اهن اولاللناون لع تلون احصل لضالا رفد

 | اهئايضو سمشلا روس ةراونملا ( مايالا ىلع ) تلزن ىا( تبص ) لزاونلا كلا
 مايالا كلت تراص ىنعي مايالاىلا عجار هلعاف و ثن ْوملا عمج مولعه ضام ( نرص )
 | ةعنام اهنوكو سمشلا رون ىلع اهتبلغل بئاصملا كلت ةملظب قالطالل هفلاو (ايلايل)

 ١ طك نسا ك رايس حاسم 7 ةيايزاو زود امو لع اف

 مكح ىف بئاصم لعجم ملول ىنعي ايلايل سمشلا بورغ لبق مايالا تراصف ةاحمضمو
 عارصملا ناكل فرصنم ريغ لعجو نيونتلا هنم عنم لب نيونتلا لاخداب فرصمللا
 6 ءارعشلا دنع افرح دعب نيونتلا نال ف رحب ىناثلا عارصملان ءاصفقان لوالا

 نوكي نأ دبالف. تارص ثالث لعفتسم ىناثلا عارصم اف سدسم زجر رحبلا اًده

 ريغ لاشم اما ىا ( ىناشلا اماو )نزولا ىف نيقفاوتم :انوكحرا كلذك لوالا

 ظ ةفا رظلا نزون ةسالاسلا نع هج رحب اح زنا هفرص عنم نم عقو ىذلا فرصنلا

 | داعا نم سما (دعا ) مظعالا انماما حدم نم لوقك ىا ( هلوقكف ) ىنعمو اظفل



 د 0

 ١ عون لك نوكيف لعفلا عون صتخلا نزولا هيف دجوبال نا اضيا هيف لصالاو
 | اذه ) مسالا عونف ىنعا عون لكى ىا (هيف دجو اذاف) هنزو نوكيال امعايراع
 ظ مسالا عونىف دوجوملا نزولا ىا( ناك) لعفلا عون ضتخا نوولا فا 31 ٠

 أ ىلع لخدامو هلاضراعو لصالا ىلع الخاد هنوكحل ( لصالا هنزولاعرف )

 | هلاعرن نوكقىلصالا مسالا نزو ىلعالخ ا دلعفلان زو نوكيفهلاءرفن وكيل صالا
 | بوجولا بلس ناعم ةثالث ىلع زاوجلا ( عنتمال ىا) ( زوو ١) كلذك سكعلاو
 ] 1 بجن مل ىا زاح اظفل لعفلا ناكن اف هعم لوعفملا ث< ىف ءىن ام ىلع عانتمالاو

 ْ انههوروجولان ود عاتتمالا بلسو عاتمالا نود بوجولا للسو عدت ملو

 ! نال بوجولا بلسبال عتمبالىا هلو حراشلا هرسف اذلو ريخالا ىنعملا دارملا

 | (ايرورض ) فرصلا ( ناكءاوس )نزولا راسكتاك ةررضلا ىف بحندق فرصلا
 |١ الب ةففاقلا ةياعرك ( ىرورض ريغوا) ىفرصلا مدع دنع نزولا راسنا لئم
 | لاخداب فرصنملا مكحىف هلعج ىا ) « هفرص الاضيا همدع دنع نزولا راسكآ

 000 | لا اهناثم لجال فرصتلا 2غ نم نيعونمملا( نوتلاو سكلا
 ] قاعتم فرصنملا ريغف ىا ( هِف ) امهماقم مو ةدحاو ةلعوا نيتلع ىلع ١
 | « ام فضصملا دنع ىرصأملا ريغ ناف ) زييمت ( ةقيقح افرصنم هلوجال ) لاخدالاب |

 امهماقم موقت ةدحاو ) ةلع ( وا ) عست للع نم ( ناتلع هيف ) برعم مسا ىا
0-1779 

 . مسالا واخ مزابال هيلع نيوتتلاو ) مزلبال هلو قلعتم ( رسكحلا لاخدابو
 ا | ]1 , امكف هياعلداماثش نال رأل نيوتتلاو ريثكلا نال( امهنع'

 000000 1 ال ادك ىف رصتملا ريغ يللا دنع لاقاعاو ةدحاولا ةلعلا وا
 00 ا نصا حلم نوك امهلوخ دفا نوتتلاو حلا هلخذب الام قارصتلا

 ( ىوغللا هانعم ) هفرص زوحمو هلوقفف ( فرصلاب دارملا ليقو ) هطرش ءافتنال
 (ىحالطصالا) هانعم (ال) هعنم ىا هفرص لام عنملا ةغللا ف فرصلان ال عنملاوهو
 ىلا عجار هفرص ىف ريمضلاو ) نيونتلاو رسسكلا هلخدام حالطضالا ىف وهو

 تكامل

 ا فقرصلملا ريغ مكح عنم زوج و هفرص زوج و ىنعم نوكيف ينيج و هذح

 / < ةرورضلا )9, عانتمالا بلس نوكي اضيا زاوجلاو هيلع نيونتلاو رسكلا لاخداب
 نال هيلا فاضملا نع ضوع ماللانا ىلا ةراشا هيف ( رعشلا نزو ةرورضل ىا)

 | مدعل فرصلا برعملا ممالاف لصالاو اهلوصا ىلا ءايثالا درت ةرورضلا
 | لبق * ةدحاولاىلا وا نيتلعلا ىلا جاتحب فرصا ريغو دئاز دبق ىلا هجاتحا
 , نع هجورخؤ ريخاتلاو ميدقتلاو فذحلاو ةدايزلا ةنامث رعشلا تارورض
 ا ثن ٌوملأ ربك ذو رك دملا ثنو هييشالا قا رط ىلع ل ىلا با نعالا

 ١ ةيقاق هياعر ةرورضلوا ىا رعشلاز زو ىلع فطع ( ةفاق ةياعروا )ريغصتلاو



 هه و5 قع

 نآل ىنملا اذه انهه دازملاو انقلطم نرونالا هم عاق فرصنلا يع بارما
 هلوق ةلع ناس ىف ( انلق امناو ) لوالا ريسفتلا ىلع ىذلا نيونتلا نكعلاب دازرملا
 تناكءاوس عستلا للعلا نم ( ةلع لكل نا ) نيونتالو رسك ال نا همكحو
 ل ودعملا ىا ( لدتلا#نآل ةئعرف ) اًهنح ١ روت ةعاتؤإ اهدجو نوال ةنعقان
 فصولاو ) ةياصالا هتلاح ىلع هنع لودعملا مسالا ءاقبل ( هنع ل ودعملا عرف )

 لصالاو ض ىع فصولا نال هل هفد عقو اخ عبات ىتعي ( فوصوملا عرف

 ناكاظفل ( ثدناتلاو )ا ىهاظ: وهو اهئاطو عمل اعورق نوك نا ضزاوعلاف

 اذلو بلغالا معالا ىف ءاتلا ةدايز نع ادرج هنوكىف ( ربك ذتلا عرف )ايونعموا

 ( مق ) رك ذملا ىف (لوقت كنال ) هلوقب ثنملا ةيعرفو ركذملا ةلاصا للع
 ' (ةمئاق) لوقتو ثنؤملاو رك ذملا نيب قرفال ءاتلا ديزت ( مث )ءاتلا ةدايز نع ادرج

 / ثنؤملا نالو اهنع ادرج مئاق ةغيص عرف ءانلا ةدايز عم ةماق ةغيص نوكتف

 عرف ) هعاوناب ( في رعتلاو )اضيا هاظ وهو اضيا قيلختلا ىف رك ذملا عرف
 ماللالوخدب فيرعتلا هضرعي مث ةركت التوا عضو مسالا نال ( ريكتلا
 نوكي.الام عرف اضراع نوكامو لاوزلا لبق. هضورعلو كلذ ريغوا ةفاضالابوا
 ' هجايتحا مدعل لصا هنال ريكتتلاب ( لجر لوقت كنال ) حراشلا لةاذلو كلذك.

 . ةادا ىلا هجايتحال عرف وهو ( لجرلا ) لوقتو هيلع ماللا ديزت (مث) *ىث ىلا
 ايبلع ( مالك ل كفف لصالاذا ةيبرعلا عزف برعلا مالكفف ةمجعلاو ) فيرعتلا
 ١ نا هف لصالاف اسرع مالكلا ناكنا ىا ( رخآ ناسل هطلاخمال نأ ) ايمحوا

 :]| هس رعلا نوكتف ىغ نانسل هطلاخاا ز| انمحع ناكراو محي نادل هئاخالا
 نالجر لجر لوقت كنال (دحاولا عرف عملا و) هلاعرف مجعلا مالكف ناكاذا
 لوقت كنال (دارفالا عرف بيكرتلاو) نيتبتر م دحاولا عرف عملا نوكش لاحر

 ( نونلا و فلالاو ) كبلعب لوقتف ةفخلل رخ آلاب اه دحا بكرت مث كب لعب
 انمهنال ( ناتذئازلا) ناركس لثما دولا ىا ناك لم مسالا ىف انك ءا وس

 امهنوكل دارفالاب (ديزام عرف) هاسنت مويلا اهفورحو دئاوزلا فورح نم
 رابتعاب ريكذتلاو ةّدتلاةغصب اديزخسنلا ضعي ىفو نونلاو فلالا ىاادحاو ايس

 ريمضلا(هيلع) يف رحامهن وكر ابتعابثيناتلاو ةغيصلا كلتب اتديز اهضعب ىفو ظفلا
 ظ ديز ىذلا ءىثلا عرف ىا لوصوملا وا فوصوملا ىلا عجار زرابلا رورجا
 5 منع امهيف لصالاناف ناركسو نامع لثم ءىثلا كلذ ىلع نوثلاو فئالا

 | نزو عرف لعفلا نزوو ) ناركسو ناْمع راصف امهيلع ءانبلا ةعسوتل انديز مث
 صتتخلا نزولا هيف نوكيال نا ) مسالاو لعفلا نم ( عون لك لصا نال مسالا

 مسالا عونبصتخلا نزولا هيف دجوب النا لعفلاعونىف لصالا الثم (رخآ عون



 هت و ع

 ةدحاو ةلع هن ناكاذا امكحوا اهنم ناتلع هبف ناكاذا ةقيقح ( ناتءعرف )
 لعفلا مسالا ةهبأاشم و معا )ث لعفلا ( مسالا كلذ )ّ هسشمإو 0 امهماقم موقت

 ىعم تا ءاودس لمحفلا ىعم مسالا ىعم ريصل نا اهاوقا عاونا 3 "لا

 ىذلا لعفلا لصاوملا ارظن مسالا ىنيب تنفخ لاعفالا ءامساىف اكلعفلا ىنعم مسالا
 ءاننلا ثرح نم همكح ذخاف لمفلا سفن ناكدنا امل هل ةلمع ىطعيو ءاسزلا وه |
 فورحلا سكرتىف لعفلا مسالا قفاوينا اهطسواو تكلدك ل يعو هلم ىف لجعلاو ١

 اراقألا ل ١ اذ ردصلاو تاقتشملاك ىلا نم ءىث ىف ههباشيو ةيلصالا |
 الو مزالف ةمزال تناكناو دعت ةيددعتم تناكنا اهانعم ىف وه ناك ىتلا

 نمضتس الو اظفل لعفلا مسالا هءاشب النا اهانداو طقف لمعلا ىف ترئاف اهفعضل |

 دوج وب لَصاا اعرف اك و كعلا هجو نمهاآلا ههاشملا نوخت الف تا اًضيا ْ

 لمعلا الو هيف ءانلا ةهباسشملا هذه رثؤت مف ءاممالا عرف لاعفالا نا مك هرف ءوش
 ص

 هصاوخ صعب 0 ّق تا نكلو لمعلا الو مسالا ىن الث اهفعض ةيباغل |

 | ( هل نا ثيح نم ) نيونت الو هيف رسكأل نا همكحو ليقف نيونتلاو رخاوهو |
 الا نوكي ثيح هيلا سايقلاب ىا ( مسالا ىلا ةبسنلاب نيتيعرف ) لعفلل ىا |

 جابتحا ىا ( هراقتنا ) نيتيعرفلا ىدحا ىا (امهادحا) هلاعرف لعفلاو الصا

 تاذ ىلا جاتحبف هسفس مودال ضرع لعفلا نا قبس 1 ( لعافلا ىلا ) لعفلا

 لعافلا ىلا جاتحا كلذإف مسالا تاذالا تسلو اهب ؛لعفلا مودي ىتح اهسفنس ةمئاق |

 ا 001 ذا نآل ( ردشمانم هقاقتنا ) نييعرفلا ىرخا:ىا(امهيرخاو)
 عمجب الو ىتال هنالو ءاشا هنم عرق سدج ةلاق بعذلاك هريغ ةنم رع ساحل

 ةلثمأو ةفاتخم عاونا وىتش ةلثماد]لعفااوالصا:نوكا نا ىتدف ثنويالو ركذبالو ١

 عمج و همن و دارفاو كلذ ريغ ىلا صاو عراضمو نضام هل ثبح اضيا ةدرفم

 ردصملا راصف لصا نم هلدبال عرفلاو اعرف انوكي نا هدف كلذ كفو:

 نيتيعرفلا ىلع لمتشملاالا مسالا ناكاذاو هنم قتشاف ةداملا ةيساخل هل الدا

 باىعالا ) هل هباشملا مسالا نم ىا ( هنم عنم دقف ) لعفلل اهباشم امكحوا ةققح
 رثا هنوكل ىمامل ( رحلا وهو مسالاب )ةهباشملا ةدئافل ًاراهظا نم
 عفرلا نال ةهباشملا ببسي هنم عنش مسالاب اصتخم ناكاريدقتو ا اظفل زخات

 صتخف رألا اماو ىتأسام ىلع ءاوسلا ىلع مسالاو لعفلا ف نادجوب بصتلاو
 نيوحلا ) هنم عنم 2و, الداعتو امهعارعا نيب اق رف لعفلاب مزحلاو مسالا ظ

 هررقتو ةيمسالا ىف مسالا ةينكما ىلع ةلاد ةمالع ىا ( نكعلا ةمالع وه.ىذلا |
 ةمالع ىا نكملا ةمالع هلوق نم دارملا لبقؤ ىتدب ىتح لصالا ىنم هشي مل ثيح



 > سلا سا ل م لإ يل

 انهي تن تهل نري حلا تسلا 9 سجن نش ل ف ني ببي

 ' ( ىلظفللا ) ثينأأتلا ىمسق ىف ةينثثلا ن نون 2 ةفاضالاب ( ثينأتلا ىمسق ىلا )

 عمهار دع ١ ذك ريخ وا (ىونعملا)ثسن تلا (و)نيمسقلا نملدب

 2 دعم لثم« و) ( عمجلل لاثم )6 دجاسم ) لثم و ) ( ةمحعلل لاثم )

 نارمع) لثم (و 9( بِك اللام الا للا نوكسو ةاررلا رسك ةيقرويعلل
 5 و ناركس وحن ةفصلا ىفو اا ديزل ردا كا

 هبانسا ناس و فرصاملا ريع في رعت نم عرف املو ( لعفل هاا نزول لاثم) « دمحا | ١)

 << ناب ىف عرش ةلثمالاب اهحضواو اهيف باوصلاوهام نمضتي هجو ىلع:|

 لاقف نب .,ونتلاو رخلا فدحب فئشختلا ىو فارضنالا مدع طاف لعبل 1

 باب نم لوعقم مسأ ( بنار ملا ر رئالاو فرصنلا ريغ يش كاز ادن( كح ظ

 ادهنال بهبرمل رثلا ةقالعب ةقاللا مكحلاب دارملا كلا د ا ظ

 ةُعاتلا ةدحاولاوا نيتلعلا دوجو 3 يع 7 "ال نا ىنعا مكحلا

 ( هيلع ) تانسالاو دنسملاو هللا دنملادوجومىل اع اضنب| سنام مكحلاو امهماقم ظ

 ( امهماقم موه ةدحاو وا ناتلع ىلع هلامتشا ثبح نم) ف رضا

 ةاع دوجو ثيح نم وا هش عستلا للعلا نم نيتلع دوجو ثني نما قا

 رخآ اماكحا فرضنملا ريغل نال ةيئلا هذهب هدق ناو هف امهم ةدحاو.|
 ناشلا ريمض اهمساوأ ةحونفلا نا | ١ ةفنع ( نأ ةتبحلا هده نعل لل
 جبس نيملاعلابر يدا نأ مهاوعد رخاوىلاعت هاتف 6ةاهوزا فود

 ادرفم ا ا
 فرصللا ريغ ىف ىا ( هيف ) هب بصنام ىلع ىتنم لصف الب اهدعب عّشإو ةركن

 هلاال لثم اريثك فذحي سنجلا ىننلال ربخ نال م ظ

 ىلاةراششا رسكلا مدقو ًادتبملاربخ اهربخو اهمساعم ىهو نأربخب ةلمجاو هللاالا |
 عبتلاب ال ةلاصالاب فرصنللا ريغ نم فذحم رسكلا نا راتخلا بهذملا نا
 ا رخلاو برعم هنال ىفرصنملا ريغ لخدب هنال رجال نأ لهو نيونتلل |

 مع( نوتالو ) ةلاح الر لع دجاب ىف لإ متلاف حتف هرج نكل ظ

 لك ىلو و فطعلاب تاو اذا ةثربتلاال نال هجوا ةسخ هو رسك ى اع

 ظ
 ظ
| 

 تا لل د 0 -

 ا | مدع ىا ( كلذو ) ءيسام ىلع امهبف ءانللا ىا حتفلا راتخلا

 8 اميقماقم ةك * اقلا ا ةدحاولا وا نتلعلا ىل اع هلايتسا ثيح نم. ناوشلاو

 (ةلع لكنال ) تباثو عقاو لامتشالا كلذ ثيحنم نيونتالو هيف رسكآل نا |
 | (ناتعز فزنا( مدالا ىف قف د8 ):ىرخالالا كر مبلل قلعلا نم

 | مسالا كلذ ىف ىا ( هيف لصح )امهماقم موش ةدحاو ( ةلعوا)اهنم

 2 ض3 00



 م وج

 نانثا ) مالا سفنو ( ةةرقلاىف ) فرصلا مدع ةمجوملا ( ةلعلا ذا) دحاو لك
 مسالا وكل ةجوملا ةلعلا ىنعي (ةدحاو ) ةلع ( ال )ةعستلا رومالا نم ىا ( اهنم

 اهدحو رثؤتال ثيح ةصقان تناك اذا اهف اذه نانا ةقيقلاىف فرصنم ريغ

 ةيفاك ةدحاولاف ةمات تناك اذا اماو امهنم ةدحاو لك ناصقتل ىرخا اهيلا مضف

 | مدعلاكاهلعجو حراشلا اهركذي م لكأ ل ا هنااا فرصلا عنم ىف

 مكحلاىا ( لوقلاوا ) ناننثاة قيقا ىف ةلعلاذالاقو بلغالا معالا ىلع مكحلا ىنبو

 ادتبملا ربخ ( بيرق ) نا ربخ ( عسن ) فرصلا عنمل هبجوملا للعلا ىا (اهناب)
 | ىهاذملا نم قحلا وهام ىلا ةسرق اهلعج ىا ( باوصلا ىل اهل ) لوقلا وهو

 لاققف ) ةاحالا نيب ( افالخ اهددع ىت نال ) بهاذم ةئالث اهف نال ةثالثلا

 مهنم ( عت ) مسالا فارصنا مدع هيضتقملا رومالا ىا ( اهنا مهضعب
 ةلعلا نال ابلاغ (ناتنثا اهنا مهضعب لاقو ) كلذك نيتببلا ىف اهةدع فصلا
 بابللا بحاص وهو ( مهضعب لاقو ) ناتتثا ابلاغ فرصلا مدع ةمزلملا

 | ىنلا هشو ةروك ذملا عستلا ىهو دادعالا ثيح نم ( ةرمثع ىدحا اهنا)
 + الاذل 50 ذأ نامطعو رمحا وحن ىف لصالا ةاعارمو املع ىطراك ثدناتلا
 باوصلا وهام ىلا اهل بيرَقت عست اهناب لوقلا نكل ) ةرثع ىدحا تراصف
 طب رفنالو هيف طارفاالثنح اهطاسوا رومالا ريخ نال ( ةثالثلا مهاذملا نم

 فيررعت دعب ىا ( مث) ىلواو ىرحا لوبقلابو ىوقا نوك, كلذك نوكيامو
 ا( 00 بادلا يأ ( هنا) راتجلا لوقلا ىلع ةاسازو هللع دادعتو ف رضصنملا ريغ
 00| 1| ٠5 تار ةفرحم ةدابز ىلا ةلسو نوكملا ( ةروك دملا للعلا ةلثما
 فللا تدرب ىلع رشنلا نيكل ( ليتنلا ىف اهركذ سير ئىع) هءأد وهاك

 رك نا نع نطنلا عطق عم نكلو ظفللا ىف ىللهساو طضلا ىف ىوقا اذهو

 ( آ00] لاث راذم «رمع لثم) (لاقن) ىرخا ةلعلاالاش نوكنالاطاح |
 نوكيالاو اضيا ةيملعلا هيف ناف ةفرعملل الاثم نوكي نا نع رظنلا عطق مم هربخ
 ىوس اهريغل الاثم نوكي نا حلصي اهنم دحاو لكنال قاوبلا كلذكو اراركك

 ©« رمخآ ) لثم (وإل طقف عمجللالا الاثم نوكي نا حاصيال هناف دجاسم لم |
 لثم«وإ) انلقامل انهه ربتعم ريغ هنا الا اضيا لعفلا نزو هبفو.(فصولل لاثم)

 ( ةفرعملل لاش ) (بنيزإ) لثم «و) ىظفللا ( ثينأتل لاشم) ( ةحلط )
 فاضم ردصمللاو مدقم ربخ (دارافو) ىونملا ثمن اتلا ىلا ااا هو ظ

 بشر ) .فضملا داربا فو ىا كورتم لعافلاو بز وهو لوالا لوعفملا ىلا

 ةفرعملل) لوالانيع امهيناث نيلوعفم ىلا ىدعتب دروا نال هل ناث لوعفم ( الاثم |
 م01 ذم اغا ) ىظفللا فسناتلل الاثم ةحئلط ارنا دعي ىلا ( ةحلط دعب

 ( لا )



56 1 
 ةدامىف اولاقا ةدئاز نكتملولو ةدئاز اضيا فلالا ناب رعشي اهب نوللاو فلالا

 ةدئاز اهنا لع دريملااذاو دارفالا ثنااتلا فلا لاق اك فازلا نوتلاو كلل
 ءىحسامل لاخلا ىذ ىلع هداّتعال ( ةدئاز هلوقل العاف فلالا لعجولو ) ةيلصا ال |

 بهدم ىلع ةهتسلا ءاشالا دحا ىلع دامعالا لعافلا مسا لمع طرتشي هنانم

 فاطع باب نم اذه (اقلعتم ) اوغل افرظ اهلبق نم ىنعا (فرظلاو ) نييرصبلا
 اقتلعتم ىغللا قرلغلا لمع ولو ىادحلاو ١ طاغي دحاو لفاغ ىيومدم لع نم
 عج نال (ةدايزلا فصوىف امهك ارتشا نونا لبق فلالا ةدازر راو ةدازلا
 تراص اهنال اهف امهك ارتشا دافا نونلا نم الاح ةدايزلاو ةدايزلا لعاق فلالا

 ( فاالا مدقتو )هجو ريبعتلا اذهل ناك املاهيف كارتشالا دصّ ملول ىتح امهل ةفص

 اذهىف ) نونا ىلع ىا مدقتلاب قاعتم ( اهيلع) امهك ارتشا هلوق ىلع فطع
 ريمضلا عاحراو ةدايزلاب فرظلا قلعت نال ةدايزلا فصو ىف ىا ( فصولا
 ناوج ( مهفل ) ةدايزلا فّصو ىف اهياع فلالا مده دافا نونلا ىلا زرابلا

 امهنوكح لاح ىا رورجا ريمضلا نم لاح ( اعيجج امهتدايز ) لوعفملل ىنمول
 نخ الاب تماقوءاهدجالافضو ترآ تتح ةداي لا نال ةدايزلا ف نيس
 ًادتم ةجوتلا اذه ىا(اذهوؤ هل ةدحالال ا اييلانمدو تراس
 هلبق نم اك ار ديز ىنءاح) كلوق ههبشي وا كلوقل هباشم ىا هربخ (تلق اذا ك9

 ىف )هخاو ديز كارثشا ىا(امهك ارتشا ىلع لدد) لوقلا اذه يا (هناف هوخا

 ىا (فصولا اذهىف ) امهكآرتشا ىلع فطع ( هيلع هيخا مدقتو بوكرلا فصو
 نيذهىف عستلا للعلا مظن نم لوق ىا ( هلوقو ) اننا انلق ك6بوكرلا فصوف
 لوقلا نا ىلا ةراشا هيف عستلا (للعلا رك ذ نا ىنعي بي رقت لوقتلا اذهو) نيتببلا

 ةرابثا هيفو ( مظنلا ةروصب ) هيلا فاضملانع ضوع هيف ماللا ناورك ذلا ىنعمب
 رظنلا عطق عم روك ذملاوا مظنلا رابتعاب نيتببلا ىلا ةراشا اذه ظفل نا ىلا اضيا

 ىلا ) عستلا للعلل ىا (اهل ) ديدشتلاب برق نم ( بي رقن ) قايسلاو قابسلا نع
 ىنعملا اذهو ليما هيلا ةعيبطلا نال ( لهسا مظنلا ظفح نال ) اهظفح ىا ( ظفحلا

 رك ذملا وا مظنلا رابتعاب نيتبملا عوممم ىلا اذهب ةراشالا ن وكت نا ريدقت ىلع
 دعت اذا لوقلا نال مكحلا ىا (لوقلاوا ) اضيا قبسامت موهفملا رهاظلا وهو .
 (ةعستلا رومالا نم دحاو لكن اب ) هب مكح ىنعمب هبلاق وحن مكحلا ىنعب نوكي ءايلاب ظ

١ 

 نال (ةلع ) اهرخآ ىلا تين اتلاو فصولاو لدعلا نم دحاو لب مكحلا ىا

 ىالوقلاواهلوقل ربخ( ىرق”لوق) ناب هلوقىفنا ربخ ف رصنم ريغمسالانوكي
 ريدقت ىلع ىنعملا اذه ىتيقح مكخال ىا ( قتيقحنال ) ةيئزحلا ةقالعب ىزاجم مكح
 ناب هله حراشلا ريسفت نم مهفام ىلع دحاو لكلا اذهب ةراشالا نوكتنا
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 اذهناللوالا عارصملا نمصقتنا ىناثلا عارصملا ناكل مث لدب واولاب ءىجول ىنعي
 كلذك ىناثلا نوكينأ دهالف نيتىم نلعاف نلعفتسمل والا عارصملاف طيس, رحبلا
 (رخآ ءىثال ) لوالانم صقنا ىناثلانوكيال ىتح واولا لدب مث *ىي نا مزلف
 ىنهنال درج هلوق وهو ربخلا ىلع فوطعم عوف ماما رخآ ءىث وةفطاعانههال ظفلف

 هلوقظفل ىلع فوطعمرورجئاماو لودعلاو هلوقوهو ًادتملا ربخهنا ىلععفرلا لحم
 ىنىخارتلل مةلكماصعلا ىنحلالاقو# رخا ءىئلالهريدقت ماللابرو رحم هنال درج
 !اا0 لغا لو الادعام نال كلذك انههو ةمرلا ف ىخارتلل راعتست دقو ناهزلا

 ةملكف هدعب اممو هلقامم ةمئر ىلعا عمجانا ىحال هنال ةيتر ىندا ةيناثلادعبامو هلق
 ىلا ىندالا نم ىلوالاىف جردتلا نوكتف ىهتناةليللا ةتكنلا هذهل نيتلعلا ىف مث

 الا ناك لودعلاف نوكف ىتدالا ىلا لعالا نم لزنتل .ةئناثلا فو ىلعالا
 نونلاو )نفلا اذه ةفيظو نم اهن وك مدعل ةيناثلا ةدئافلا نابل ضرعسملحراشلا
 نوصنم ةدئاز هلوقف ) (<بيرقلوقلااذهولعفلان زوو «فلااهلبق نمةفاز
 0000 لع ككدقلا ةيرش قودحم لعق لعافاهن ال نوثلا نم ( لاح هنا ىلع

 ىنعملا ذا ) اهريغ نود فيرعتلل ةديفملا ماللاب اهدروالاحاذ اهن وكل وحراشلا

 فرصنمريغهلعجت ىا عذمت لوعفم ( فرصلا ) برعملا مسالا نم ( نونلا عنمتو
 نم)هلوقهب(ىنعا فرظلا لعاف ) هنال عفرلاب ( فلا هلوقو ةدئاز اهنوك لاح )
 هنال نونلاوهو لاخلا ىذ ىلع هداّمعال اضيا فرظ رورجملاو راخلا نال ( اهلبق
 هصصختل ( ًادتبم) فلا هلوق ( وا ) الاح ةيفرظلا ةلقجا نوكتف لاح دعب لاح
 ( مدقتملا فرظلا هربخ ) لجر رادلا ف كلوق لثم هيلع فرظلا ربخلا ميدقتب

 ةلل الإ حسام فبعض هيجوتلااذهو هدح و ريمضلا نم لاحةيمسالا "لمحو هملع
 نم مهشالهنا ىنخالو ) افيعض نوكي هدحو ريمضلا عم الاح تعقو اذا ةيمسالا
 ةدانزلاب ةقلعتم تسل اهنال( فالالا ةدايز )ىاثلاوا لوالاىلع ( هبجوتلا!اده

 نونلا عنمتو دئنح مالكلاىنعم نوكي هنال ( ةدئاز ) نونلاك ىا (اضيا اهنا عم )

 تناو فلا نونلا لبق نوك لاح ةدئاز اهأوك لاح فرصلا برعملا مسالا نم
 فئالان وك لجال ىا ( اذهلو )ئنعملا اذه نم فلالا ةدايز مهفدال هناب ِريثَخ

 اعمنونلاو فاالانعىا (امهنع) ريبعتلا نم لوعفملل ىنم ( ربعي ) نونلاكةدئاز
 افصو لعجتناولع ةينثتلا ةغصب ( نيتدئازلا ) ربعس قلعتم ( نونلاو فلالاب )
 تلقناف *ةدايزلا,فيصوتلا حصامل ةيلصا تناكلب ةدئاز فلالا نكت مولو امهل
 ثينأتلا افلا ءارعصو ءارحىف ثينأتلا ىتلال لاقي م بيلغتلا باب نم اذه نكيلف
 سمشلل نب رمقلاكوةدءازىلوالا فل الاواهنع ةبولقملا ةزمهلا ثيدناتلا فلازا عم

 داوملا عي ىفمهفيصوت تلقامهنع ىلاعت هللا ىضر رمعوركب ىبال نيرمعلاو رمقلاو

 ١ فاالا (
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 هب اهدروأ مهذب, ايف ةدوهعم عستلا ذا دهعلا ماقعىف انهه ريكتلا «عست ال

 (عستلا) ىللعلا(كلتنم ىا) «اهنم ) ةساك « ةدحاو ) ( ةلع )< وا ١ ميخفتلل

 قيلي لكو :ىوق اذا ءوثلا نال اهلاكؤ اهتوقل ( ةدحاولا اةلعلا هذدها) © موقت ١)

 ى(ىا)هيف رظلا ىلع بوصنم « امهماقم ِ) ءايشالا ماقم لب نيئيشلاماقم موش نا
 موه هلوه قلعتم ( ناب ) عسنلا للاعلا نم اه نيتللا ( نيتلعلا نيتاحه ماقم )

 نيتلغلا ريثات ىا (اهريثات اهدحو ) اهناوك لاح ةدحاولا ةلعلا كلت ( رئؤت)

 عوبو عسل اعلا نم لاتلع هش 2 ناعوت فرصنملاريغنا ىلا ةراشا كه قو

 صفا اهنم عون ناعوت اضا عسنلا لعلانا ىلاو طقن اهنم ةدحاو ةلع هف رخا

 رثؤي ىتح هيلاىرخا ةلعمض ىلا جاتحيف ايش برعملا ممالاىف رثؤإ نأ ردق مل
 هفرثالا كلذ رثؤينا هسفس ردش ثيح مأت اهنم عونو رئالا كلذ هيلا اهمامضناب

 | هففامهلوق نيريخالاىلاو عستنم ناتلع هيفام هلو نيلوالا ىلا فضلا راشاو
 ( عستلا للعلا ىا) أدّبم( ىهو ) فضناو لمأت امهماقم موقتاهنم ةدحاو ةلع
 نم نيتببلا نيذه ىفام عومجم ) عستلا للعلا ىلا عجار ريمضلا نا ىلا ةراشا هيف

 لع الو طب رئا دك مكحلاو للعلا ِةلجأ 11 نا ىلا ةراكإ هق ( ةعسلا روغألا

 ىدنهلا ىلع در هبف( لاق ىتح ) للااعالةلع اهنم ةدخاو لك نال ( اهم ةدحاو

 لاعال ةلع اهنم ةدحاو لكن ال للعلاىلاال ةلعلا ىلا ةعجار ىهو لاق ثمح

 ١ ىه تناكاذا ( عستلا للعلا ىلع )1ا فصوو لدع هلوشب ( مكحلا حصيال )
 ١ هلوق ىااذه هلصاح ةعستلا( رومالاهذه نم دحاو لوب ) عستلاللعلاىلا ةعجار

 ءازجالا عومجع مكحلا 1-0 دش ءازج الا ىلا لكلا ميسقت نم لا لدع ىهو

 صلو عفر هعاوناو قبسامف كفنضْلا لوف لت اهنم دحاو ل طبرلا دعل

 ع ل نيحتكتلا هلوق لثمو فقسوناردج تدبلا كلوق لثمو رجو

 | كلذو) فرحو لعفو منا ةملكلا لثلا تامر لا ىلا ىلكلا ميسقت نمال ءامو
 ا تك يتم

 نال نسحلاةراهن نيتببلا نيذهىف بابسالا ريكتب غلب دقل « لدع ال ( عومجما
 ءانلابسن وكي ىا ءانبلاةلع نوكيالىذلا لدعلاوهو لدع لكال ام لدع سلا
 ١ اهكارحا نا اذكعو لصالا فضال ىورام تفضاون سلا كلذو لويس
 ضعب هلاام نسحااف مظنلاهدعاسي ملهناالا اضيا نونلا ريكس بساملاناكذئنيحو
 ةمححو #* ةفرعمو ثدناتو فصوو و ةدئاز هيف ماللاو فلالانا نيحراشلا

 ردقملاؤسلباوجاذخ ىني فانتسالل واولا ( لودعلاو 6« بكرت مث عج من
 فاطعي ملو مث ىلا نيتلعلا .نيتاه فاطعفف واولا نع مظانلا ضرغام هريدقت |

 فطعىف) مهم صا تاملكلا نيب ةبسالاو ةقحاللاو ةّقباسلا ىلاعلا ىتأك واولاب

 ىرعشلا (نزولا ىلع ةظفاحملا در ) الا سيل ( مث ىلاواولا نم نيتلعلا نيتاه |



 اا د

 ىمسق ىلا عج ار ” ادهات يمض ناد رب لبق نمد " : ىدلان رعملا مس الاريغوه ا

 ه1 ةغرضإ (هادع امف:ساقلاو رك ذام راشعاب للةثتسملاو رذعتملا ىربدقتلا

 ا 000 ارز( لتس وا تا عالاهنف ردعت امت )نيمسقلا ىلا ريمضلا هي

 | نيترم ( فرصنملا ) بارعالا ليصفت ىف لب ( برعملا ليصفت ىف ) فنصملا
 | ريغ ) هبف اضيا ركذ ( و )ف رصنلا رسكملا عمجاو فرصنملا درفم اف هود
 يدك لاي نا ور ةحبتفلاو ةمضلاب ف رصللا ريغ هلوش ةدحاو :ةسم ( قرصنملا

 مكاق دحاو بسبس ىلاوا نيببس ىلا جاتح هنالو فرصملا عرف هنال (لقا

 فرصلا برعملا ممالاف لصالا نال لصا هنال (فرصنملانم )امهماقم

 فرعي ) هنايبو فرصلملا ريغ في رعتب ىا( هتف رعمب و ) ؟ىث ىلا هجايتحا مدعل
 00 |3110 هيجو لع نإبو فرع اذ!فرضملا ريغ نالا( قرصتملا
 ال<ؤا نيب ثيح ( ىططفللاو ىريدقتلا بارعالا ساق ىلع ) افرصنم هادعام

 ىلظفللاو لاق اذل و ىظفل هادعام نا ٍلمف ةلياق اهنوكل ىريدقتلا بارعالا ماسقا

 ثحبلا رخآ ىف لَ لو (هضررعتب ىنتك ١و فرضملا ريغ فرع هادع اهف
 ريغ ناونع راعشال هادع اهف ىظفللاو هريظن ىف لاق مهادع امف فرصملاو

 هادعام فرصنملا ناب امهماةم موقن اهنم ةدحاووا ناّلع هيفام وهو فرصخلا

 « فرصتملاريغ و ( لاقف )التوا هف- رعإ مل ثيح ار ,دقتلا ناونع قالب

 ربخ ( ام ) املع هللادشبع لثم عوتلا اذهل املع ىفاضالا ل كل

 نالو ريكتلا هيف لسالاو ربخ اهنالةفوصوم ام لعج ( برعم مسا ىا ) أدت

 00011 اللا لع لدا هنالا بيتا هنف راكاشلاو فرضنملا ريغ تفي رعت اذه

 هلو مسالا فصوو ةترم ريغ رمدق هنال هما حوضول ةلوصوم اهنوك
 ريغال عال هل نافحو فارصن الاو فارصن الا مدع نالو هف ثحيبلا ن ا

 0001 عالان ىا 4# هيف ) اهدحاب فصول اينيم هنوكل ىنملانال |
 ةتساا ءامشالا دحا ىلع دمتعا اذا ف رظلا نال فرظلا لعاف هنا ىلع عوف سم

 لمعي ىنللا فرحو ماهفتسالا ةزمهو لاخلاىذو لودوملاو فوصوملاو ًادتملا

 اد 8 لحرب تررخو هؤابا نادل ف كير وحاتاذو هده هاظلاوف
 امو دز رادلاىفأو ء ءىشو ةجا هيلع دبز ىنءاح و فيس فتكا اء ىذلا ىنءاحو

 (امهعاّتجاب ) لب !ةلطمالا نكل و امهتصوا نابل ١ 22 قابسو ورم راد
 000 0 ندا ؟ دس ىلا ( امهطئارش * عامجتساو )امهسفنا عامجاب بسب ىا

 (ارئا)برعملا ممالاىفىا نارثؤتهلوش قلعت" ايزدعلا يون اطرشةلع لك
 ا مالا 5 ما( 00 ءججيس ) هنع نيونتلاو رخلا عنم وه

 «للع) نم ناتنثاك ناتلع ى!ةفصن وكتق نانلع هلو ةل ناب« نم » نب وننالو رم و ركل | ال

0 



 | ةدايزل ةمتدملا ( ءايلا لبق) ناك فرح ىا ( امرسكو ) كف نم فخا ماغدالا
 | فيفختلا لص ميملا رسكب ىماسم راصف ةمضلا نم فخا رسكلا نال فيقختلا
 | ءايلا نال اهانقام رسكو ءايلا ىف ءايلا ماغداو ءاي واولا بلق ثالث تاهج نم
 أ.ةمالع قرف. لكعأ ةيضلا نم ةيتكلا فم ءاطذإلا و: واؤلا نوال
 ىه ىتلا واولا نا تبثف امكح الو ةقيقح ال ( ظفالا ىف واولا ىه ىتلا عفرلا

 هيف ةمالعلا نوكل (ايريدقت عفرلا ةلاح بارعالا راصف ) ةردقم عفرلا ةمالع

 ىلس 'تروعو لس تيار لم( [و نصا تلاع فالك هراكل
 (اهتقيقح نع ) ةمغدملا ( ءايلا جرخال ماغدالا ناف ) نيظفل امهبارعا نوكل
 (اضيا ةمتدملا ءايلا ناف ) اظفل تباث مغدملا ذا اضيا ءاي نوكت نا نع يا
 | نال ( ءاي ) ءاي اهيف مغدملا ءابلا نااكوا ءاي ةمتدم ريغ تناكاذا اهنا اك ىا

 ا رابتعالا نال ةباتكلاىف ادحاو افرح اناك ناو ظفللا ف ناف رح هيف مئدملا
 دقو ) اظوفلم اضيا بارغالا :نوكتف اطقم بارعالا فرخ نوكيف طوال

 رجلاو بصنلاو عفرلا ( ثالثلا لاوحالا ىف ايريدَقت فورملاب بارعالا نوكي
 | ليق لصو ةزمه هلتواىف ىذلا مسالا ىلا تفيضا اذا ةتّسلا ءامسالا ىف اك
 ؛ ىف ) حراشلا لاق اذلو اكان قالو ةأك انارعالا قارح ناك اذا هطاضاو

 | 1 فضلاناالا (:موقلا ىبب تررضو موَقلا انا تناراو موقلا وبا ىءاح لثم
 | لات.نان لشمتلا هحو لع ىلشم ركاشا لو ىلسم وق 5 ذي ءاتكا درك
 1 فورح طقسال) ناشلا ىا ( هناف ) رصخا هنا عم ىحاسمو لَق ملو ىماسم وحنو

 ماللاو فورحلا ( نينكاسلا ءاقتلاب ظفللا نع )ءايلاو فلالاو واولا ( بارعالا

 | (راصلب ) ةباتكلا ال ظفللا وه ركل نزآل ( اطنل) تارغالا] فور 2
 ١ ريدقتت لق ناف لاقثتسالل ةردقم بارعالا فو رح نوكل (ايريدقت ) بارعالا
 ظ ةكرللا نالمجتت ءايلاو واولا:نوكل راو عفرلاىف سم لاقثتسالل بارعالا

 | الا سيل بارعالا ريدقت نال ملسم ريغف بصتلاىف اماو ناسللا ىلع لقثي نكلو

 ' اواو تناكهف فلالا نال تاق ةكرخلا لبَشال افلا مادام فلالا نال رذعتلل

 اهانقام حاتفناو اهكرحتل افلا تبلقف موقلاوبا تيأر هبارعا لاح هلصا نال
 ١ لعافلا بئان هب ىف رورجلاو راحلا ( هب ظفلتملا بارعالا ىا) < ىظفللاو )

 ١ اضيا لوالاف ىرحم ريسفتلا اذه نايامالعاو انت قولخلا ىنعع قلخلاك

 | فذحب ب ارعالا ظفلىفىا انهه ىرجم ريسفتلا كلذ نا هب ردقملا بارععالا ىا |
 0 (رك ذام ادع ) ىذلا برعملا مسالا ىا ( اهف ىنعي ) 6 ادع اهف ل ءايلا



.1 5 

 اهلبقام ةرسكو اهترسك نيترسكلا نم ءابيلا دلوتل تارسكلا عامجالف ةسناحم
 تاكرح عبرا ىل اوت الئ ضع نيعارك | اذا و لق رسك اذاءىثلا نآل
 ىلع ةليقن' نوكمأل فلالا ءزجو ةفيفخ اهنوكل ةحتفلا نا ىنعي ( ةحتفلا نود )
 ايفل مسالا كلذ ىف بصنلا لاح ىف بارمعالا نوكيف ناسللا ىلعالو ءاللا
 ءايلا ىلا افاضم ةفصوا ناكامسا ملاس ركذم عم لكىناثلا و إل ايريدقتال

 (ضاقك هلوق ىلع فطمع ) «ىماسم وحن ال هرجو هبصنال ردقم هدحو هعفرف
 ايريدقت هبا عا ناكام هيف لخدتل هداعا امئاو .هسنج لب هنيعبال_نكل راخلا ةداعاب
 ام ىلا فضا اذا ةنثتلا ىف م طف عفرلا لاح ىفوا ثالثلا لاوح الا ىف فورا

 000017 | دام لغ ةبلا ءامسالا [دلاو كسا ايون ناذه وحن نك اس هل وا
 نوكي دق هنا نايب ميسقتلا اذه ىف ةاثمالا ريثكتب فنصملا ضرغ نا ىنب
 2 10 لكتسلا ماقالا ءانتسا الا قو ركاب نوكي دقو ةكرخلاب با عالاو

 لاقئاسالل بارعالا ريدقت ىنعي ) ىهتنااهرك ذب ل لقتتسملانم ماسقا ىتب هنا
 00 5 7 ا ايضالارجو اققز ( ةكرطلاب نارعالا قت نوكي دق

 هل وا مسا ىلا تفيضا اذا ةتسلا ءامسالا ىف م اقاطم ( فورحلان بارعالا ىف
 كلذو طق اعفروا ثالثلا لاوحالاىف اربدقت فورحلاب اهنا عا نوكي نك اس
 ةينثتلاف وا ( ىملسم وحن ) ملكتملا ءاي ىلا فيضا اذا ملاسلا ركذملا عما ىف

 رذعتلا بارعالا ريدش ىا ( هناف ردعتلل بار عالار يدش فالي ) قسس دقو |

 فورح نال الصا فورخلاب بارعالاىف دجوي الو ( ةكرحلاب باسعالاب صتخم )
 لبش ملاذا نوكي امتا رذعتلل بارععالا ريدقتو ةنك اسالا نوكت ال بارعالا
 ا00 انوا ل وأ ةملكلا نسف نه تناك ءاوس اديقلا هن وكل هك ربللا بارعالا لحي

 ىنعي ) هلو حراشلا راشا هيلاو ةبف رظلا ىلع بصت 4 اعفر ) ايفانتف ملكتمما ءاي
 فيضا اذاملاسلا ركذملا عمجا ىف ( ىهلسم وحن ىف ) لاقثتسالل ( بارعالا ريدقت
 لاح ( نود طقف عفرلا ةلاح ىف) الا هيف نوكيال ىا ( وه امنا ) ملكتملا ءاي ىلا
 اال ا[ و ىطنل امهنف بارع نا قاسس امل( رحلاو بضنلا)
 لاح ىف هيف بارعالا ريدقت رصحناو اظفل ءاملا وهو بارعالا قرح دوجول الوا

 طوقس ىوملسم هلداناف ىملسم ىنءاح وحن ) هريغ نود هبف فرحا ريغتل عفرلا
 واولاب ملاسلا ركحذللا عملا نال نوملسم هلصأ ذا عملا نون ىا ( نونا
 ىتلا ( ءايلاو ) عفرلا ةمالع هه ىتلا ( واولا عمتجاف ةفاضالاب ) عفرلا ف نونلاو

 دعتسم ( نك اس )واولا وهو ( قباسلا ) فرحلا( و ) ةفاضالا فرح ىه

 نال مع داف نك اس لوالاو ذح او سنج نم نيفرحلا عامتجال ( ءايلاىف ءايلا

 6 ماغدالا 0
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 هم مو خخ

 لاحوا ربخ دعب ريخ ( صتخم ريغ) راو بصنلاو عفرلا لاحىف ىنعي (لاوحالا

 لاح ىف ىمالغ باب ناكناب لاوحالا ضعبب ىا ( اهضعب ) نكتسملا ريمضلا نم
 اصوصخب ناكناو ميمعتلا اذه امتاطم هلوق رجلا لاحىفال اير دفغت بصللاو عفرلا

 امهب !عا نوك لاح ىف كارتشالا ةيسانل امهتلا قالطالا ممع حراشلاناالا ىناثلاب

 | عيمح ىف اضع باب ىف ايريدَقت با ىعالا نوك ىف دحال فالخال هنال رذعتا ايريدقت

 | ةنماظك رجه ناف واط نان فال هل 1 لقتال تلاه رخ ا نال لا رح ذل

 وارذعت امف بارعالاريدقت ىا رذعتهلوق ىلع فطع) لعافلل ىبم ( لقثتساوا )ف
 | بارعالا ريدقت نال ةكرحلاب هديق ملو برغملا ( مسالا ف)اضِنا بارعالا ريدقت
 | هنافرذعتلل بارعالا ريدقت فالخم اضيا فورحلاب بارعالا ىف ىرج لاقثتسالل
 نوكىف ثحبلا نال هماهفنال برعملاب اضيا هديتي ملو ةكرحلاب بارعالاب صتخم

 (هطفل ىف بارعالا روهظ لقثتسا ىذلا) هميسق ىف هرك ذام ءافتك اواابرعم مسالا
 ناك اذا ) عقاو لاقثتسالل باىعالا ريدقنت ىا ( كلذو ) برعملا مسالا ظفل ىا

 ( ةسارععالا ةكرحلل الباق )امكحوا ةقبقح ريخالا ىفرحخلا وهو ( بارغالا لح

 سيل هم بارعالا لحن الر ذعتلل باىعالارب دقت فال فلالا نم ىوقا هنوكل
 | ( نكلو ) اريدقتو ا اظفل هنوكل ةسارعالل ةكرخلا لوق نع الضف ةكر حلل لباَغ

 م ل

 برعملا مسالا ظفل ىا ( ظفللا ف) بارعالا روهظ ىا(هروهظ ن كيا هناالا ىا

 ىن ءاح ىف عفرلا لاح ىف ةمضلا ىلا ةرممكلا نم جورخلا موزلا ( ناسللا ىلع الئقث)

 | ماللا لبقام نوكل ىضاقب ترسم وحن ىف رجلا لاح ىف نيترسسكلا عاتجاو ىضاق
 روسكملا ءالابوا واولاب صوقتملا مسالا اهدحا نائيش اضيا مسقلا اذهو اروسكم

 هرخاىفىذلا ) برعملا (مسالا ىف ك)وهورحلاو عفرلاهيف لقثتساامىنعي امهلبقام
 ىذلا فرحا ىا( ام روبكم ) زاغ لا واو نع ةلقتموا مار لم ةققح ( ءان

 كلذ ناكءاوسو ( نينك الا ءاقتلاب ةفوذحم ) ءابلا كلت ( تناكءاوس هلق )

 ريغ ) عاودو راوج لثم ارسكم اعمج (وا) ©« ضاقك  ادرفم مسالا
 ىعاودلاو ىزاوحلاو ( ىضاقلاك ) ماللاب افرعم مسالا ناك اذا مك.( ةفوذحم

 ( رخلاو ) ىضاسقلاو ضاق ىنءاح وحن ( عفرلا ىتلاح ىف ىا) ارجو امفرإل

 ةلاح ىف) اريدقت هيف برعالا نوكيال ىا (ال) ىضاقلابو ضاق تررم وحن
 | هي هللا ىعاداونيج | ىلاعت هلوق وحنو بصنلاب ىضاقلاو ايضاق تيار وحن ( بصتلا
 لَقو ءانلا فعضل سوسح كلذو ( ءاللا ىلع ةرممكلاو ةمضلا لاقثتسال )

 ةيسنحلا مدعلف اهيلع ةمضلا لقث اما ليث ةكرحب اهلبقام كرحن عم اهيلع نيتكرحلا
 امهّب ناكناو ةرسكلا لَم اماو تاكرخلا ىوقا اهنالو ءايلا نيب و اهني
 تيس سس يس سسييشس
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 ىمالغ باب ىناثلا ( وو عرفلاب لمعي: رذعت اذا لصالان ال ايريدقت هبارعا نؤكيف
 اذلاو ءابلا ىلا فيضا مث اظفل تاكرملاب هبا سعا ناكنأ دعب اع وا ناك اد رفم
 ه. قحلملاوا حيحصلا مسالاوهو اظفا عمك 1 يرحل مسالا ىف 6) حراشلا لاق

 هرخاىبطو ىولدو ىرادو « ىالغإ ( وحن ملكتملا ءان ىلا فاضملا ) *ىحرس 5

 فالخ هنفف ىالغت ان اماو دحا قالخ ايرعم هنوكى سيل هنال اضع باب نع
 فضملا مهفلاخو ىنملا ىلا هتفاضال ىنبم ىتالغ باب نا ملعا ىخرلا لاق اذلو
 همالغ وحن ىف هبارعا ليلدب قحلا وهو هبارعا ردقملا برعملا مسقنم هادع هنال
 همالك انه ىلا ءانبلا ببس اقاطم ىنمملا ىلا ةفاضالا نا مهل نبا نمو كمالغو
 الاثم ميملاك ( ملكتملا ءاي لق) ناكف رح ىا ( املغتشا امل) ناشلا ىا (هناف)

 ءايلا ةكرح بسانيل ىا (ةبسانملل ) ءايلا ىلا برعملا مسالا فيضا نيح (ةرسكلاب)
 اا | |و | اف قاضملا كلذ ىلع ( لماعلا لوخد لبق ), ةرمسك نوكي ناب
 ةرسكلا هو ةمزال ةكرخ الغتشم ٍبارعالا لحم اودجو لماعلا ىضتقم |

 اًطاص مسالا نوكيو ةكرحم لغتشم ريغ اغراف لحلا دجو اذا لمعي امنا لماعلاو |
 ةمزاللا ةرسكلاب لغتشملا ءايلا لبقامىلع ىا ( هيلع لخ دنا عنتما) بارعالل '
 الود 5 ذل ىإ ( هلوخ د دعب )اهنم دال هلا لال او ( ىرخا ةكرح )اهلخال |

 (اهل ) ةصصخم ةركت اهنم لاح بصنلاب وا ةكرحل ةفص مفرلاب (ةقفاوم ) لماعلا |
 لأ ىف ةاو لع بلع ( ةفلاخ وا ) اراجب لماعلا :نوك لاح يف ةريمكلا ىا ١

 ةرسسكو لماعلا ةرسك نيترسكلا عاتجا مزلب لوالاىفنال ابصان وا اعفار هنوك |
 عم ةمضلا عاّتجا مزاب ىناثلا ىفو ةيئانب لماعلا لوخد لبق ةرسكلا نال ءانبلا

 ةكركلا هذه لعجننا نكميالو ىهاظ وهو لاحم لكلاو اهعمةحتفلاوا ةرسكلا |
 لماعلل ارثا نوكتن ا نكمي الف لماعلا ىلع ةمدّتم ىو ءابلا ىضتقم اهنال ابا معا ١

 ةلعلا هذه لوقا ماصعلا هلاق اذك لصاحلا ليصحتل لماعلا نوك نا مزلالاو
 اذاوهلود ”دتعي الهن اكريقحتال هريكش (ضعب هيلا بهذ ا) طقف رحلاةلاحن ةصوصخم ١

 ا بودل مسالا ىا( مسالا اذهل ثم با عاام ناس (نا نم) همسابح ”رصي+ل

 ادا رخ (ىخرم ريغ ) نأ بخ ( ىلغفل. ريلا لاح ىف ) ءانلا ىلا ثفيضا اذا اظفل
 ا مدا لل ةسان لفاعلا لبق ءالا لك 13 ىنلا ةرسكلا نال تنضملادنع

 سكعلابو ةيبارعا نوكتال ةيئانبلا نال ةافانم امهنيبو ةيبارعا نوكتنا بج |
 نوكي هنال هلارثا نوكتنأ زوج الف لماعلا ل وخد لبق تلصح ةرسكلا كلت:نالو
 عفرلا طقف نيلاخلاىفال(ثالثلالاوحالا ىف ىا) اقلطم) لاق اذل و لصاخلا لبصحن

 بابو اصع بابىف ىا ( نيعونلا ني ذه ىف ايريدّقت بارععالا نوك ىنعي) بصنلاو .

 عيمج ىف ) الا ىريدقتلا بارعالا سيل ىا ( وهامنا برعملا مسالا نم ) الغ .

 « لاوحالا )



 ل م ل
 ( هميسقت ىلا ريشا ) امهل ةفص ىتثم (نيذللاىربدقتلاو ىلأللا بارعالا عضاوم

 مكح ناسىف ( قبس ايف ) ىريدقتلاو ىظفالا ىلا ىا ( امهيلا ) باعالا ميسقتئا
 ا.و) اريدقتوا اظفا لماوعلا فالتخاب هرخآ فاتح ن اهمكحو لاقثيح برعملا

 لضالا هنوكللا ىطنللا نأ عم ىربدقتلا مسقت هجو ىلا هب راثا ( ىريدقتلا ناك
 هنوكل ىربدقتلا بارعالان ا الا فال اقفاوم رشنلا اضيا نوكيو مسدقتلاب قحا
 تارعالا نيب .ىا ( هبلا زاثا) لكلا لع مالقتم وهو ءزطاكن وك لقالاو (لقا)
 ىرردقتلا هناسدعب ىا )02 ىططفللا با عالا نيس نا ليق ىا(ال وا) ىرردقتلا

 ريدقت ىا ) ىح راخلا دهعلامالب افرعم «ريدقتلا» ( لاقف هادعام ىظفللانا ناب )
 فاضملا نع ضوع وا دوهعملا ىلا ةراشالاىف ةفاضالا ءانع ىنغل ماللاف (بارعالا

 لوالا ىلع وه امثا دا_تعالاو ةيفوكلا هذم ىائلاو ةيرصبلا بهذم لوالاف هيلا
 اهنوكىلع ةلوصوماملعج حيجرتىلا ةراشا هيف ( برعملا مسالاف ىا) 6 اهفإل

 ١ «رذعت )) ( ىذلا ) هيف ثحبلا نوكل برعملا ىلا ةراشا نوكيل ردابتملاب ةفوصوم
 فذح رابتخاو دئاعنم اهل دبال ةلصلا نال هردق (هيف) ماقملا ةنس رش (بارعالا)
 هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذ هبارعا رذعت ىا فاضم ريدقت نم ىلوا دئاعلا
 ١ ىا) ةدمعلا فذح نم نوهاو رسيا ةلضفلا ىفذح نال لعفلا ىف رتتساف هماقم

 0 برعملا مسالا ىف ىا روهظلا عانتتما همزلب رذعتلا نال ( هظفاى.هروهظ عنتما

 ْ عانتما لجال بارعالا ريدشن ىا ( كلذو) هظفل ف بارعالا روهظ عتتما ىذلا

 | وهو (بارعالا لح وهىذلا ف رخلا نكي اذا) عقاو برعملا مسالا ظفاىفهروهظ

 نيمسق ىلعكلذو اقاطم ةكرخلا لب (ةساىعالاةكر حلل الب ا) رخ الاف رجلا
 هتلص عم لوصوملا (ىذلا ةكرحلاب برعملا مسالا ىف اك ) اصع باب هللاَغ لولا
 لوصوملا ىلع هداّمعال فرظلا لعاف (فللا هرخا ىف) مسالل ةفص دعب ةفص

 هملقموا ىرشرو ىلح لثم ثدن ال فلالا تناكءاوس هللؤلاةنس (ةوستل)

 ظ فلالا ( تناكءاوس )و ىزمح لثم ههبشيام وا جرو اصع لثم ءاب وا واو نع

 ١ ف ترعملاجرلاو (اضعلاك) ةب ولقملا ف لالاو ثدناتلا فااك ( ظفللاف ةدوجوم )

 . (نيوتتلا) ىتفو ىحرو 6 اصعك ) ( نينكاسلا ءاقتلابةف وذحموا فيرعتلامالب )
 اهبارعان وكي ةدودمم تناكاذا اهنال اهب اهدنق ( ةروصقملا فلالاناف ) لكلا ىف
 ١ ( نيتروصلا ىف ) ءاسكو ءادرو ءارمك ةادسموا ءارقك تناك ةياصا اظفل تاكرحلاب

 ١ ةلباقزمغ ) اضغلاك ءروك ذم وا اضكا اشرف ةكودم :كفلاز| نول ةراوض ىااعا

 (:تفلالا نال“ ةئانن وا كتاك ة سارع( ةرسلا وا ةمضو | تناك ةحتف (اقلطلم ةكارحلل
 أ :ة زيها بار نار تالقناو اذه هروح نع تج 1 اديك رح كاوا را
  اظفل ٍبارعالا لبقتالف ةكرحلا لبقتإ اذاو افلا اهئاقب عم اهكيرحن نكميالف



 4 مح رح
 (امهيلع) صوصخلاوا سابتلالا مزلب الثل ةثلثلا فورا ( تعزوف ) هتمسقفف
 اوطعا ىنعي (ىتملاىف عفرلا ةمالع) اهنم (فلالا اواعج نابإ) عما و ىتملا ىلع ىا
 نيتحتفلانم ةكسعو امئاد ةنكاس اهنال فخا فلالا نؤكل لحلا كلذ فلالا
 نابرضي وحن لعفلا ىف ةيّدتلل عوف رم اريمضلا) فلالاىا (هنال)و همومعلىتثملالقثو

 فلالا لعخل هيلع مسالا سيقف بارعالا ددصفف هنوكل عراضملا مدق (ابرضو
 واولا ) اواعج (و) دحاولا فرحلاب دحاولا لحلا بهذف هتينثتىف عفرلا ةمالع
 عمجاو نيتمضلا نم هدلوتل لي فرح واولا نال ( عومج ا ىف عفرلا ةمالع
 عوفرملا ريمضلا ) واولا ىا (هنال) و ءالقعلا روكحذب هصاصتخال فيفخ

 واولا لعجو هياع مسالا لم (اونرضو نوب رضإ و< لعفلا ىف عومحملل
 لاحلا عم دحاو فرح ىتبف دحاولا فرملا لح لا اذه ذخاف هعمحىف عفرلا ةمالع

 ىا (امهبارعا واعجو) ءايلا قابلا فرحلاو اهرجو امهبصن ىهو ةعبرالا
 رجلا ىه ىتلا ةرسكلا تخا ءايلا نال ( لصالا ىلع رخلا لح ءايلاب ) عمجاو ىبملا |

 اوقرفو ) سابتلالا عقوف ءابلل الا رملا ناكف ةرسكلانم ةدلوتم ءايلا نالو
 ( ةيثتلا ةرثكو ةحتفلا ةف ةينثتلا ىف ءايلا لبق ام اوحتق ناب ) هعفدل ( امهذد

 ةلقو ةرسكلا لقتل عومجلاف) ءايلا لبقام ىا (هورسكو) عما ىلا هسنلاب

 هيف لقا عمجاو لامعتسالا ىف رثك١ ةينثتلا نا قبساملو ةينثتلا ىلا سايقلاب(عومبجلا
 لك بصن اوامح ىا ( رحلا ىلع بصللا اولحو ) اههذيب لداعتلل ةيضقلا سكعت مو

 ( عفرلا ىلعال ) اهرج بارعاك اهبصن بارعا اواعجو اهرج ىلع امهنم دحاو
 مالا لاق بصنلا ةلاح اولعجو امهعفر ىلع امهصن اولمحمل ىنعإ

 ادوصقمو مالكلا ىف ةدمع هنوكل ىلوا هماع لجخلا نا عم واولا عمجا ىفو

 ( عقول ) هلوعفل بصانو هلعافل رح ردصم ةبساثلا ( را بصلا ةبسامل)
 ةلضف ) اهدحا هِفام ىا رحلاو بصتا نم ىا (امهنم لك) عوقو ىف ىا

 تل 2 4 اكلا امهنم دحاو لك ةاكاشللو لخلاف هشانهنالو'( مالكلا ف
 لالا ىهىتلا (ةك را ىلا باعالا ميسقت نم) فصملا (غرفاملو) كب تررصو

 تارعالا هلوش انمضاما اضيا ىماك هيف عرفلاوه ىذلا ( ف راو ) قسامل هيف
 اعفر ةمضلاب هلو ارصوا فرحلاوا ةكرطاامظفل داراوهب هرخآ فاتخاام
 ناب)نم اضيا غرف (و) ءايلاو فاالاو واولاو ارج ةرسكلاو اصن ةحتفلاو

 (ةفاتخلا) فورحلاب بارعالا عضاومو ةكرلاب بارععالا عضاوم (امهعضاوم
 هيف كرئامو ثالثلا تاكرملا هبف ىفوتساام عاونا ةثلث ةكرطلاب بارعالا نأ سام
 هيف دجوام ةثلث فوركلاب بارعالا عاونا نا اضياو رحلاه ف كرئامو بصلا

 نايبىف) امل باوج (عرش) واولاهبف كرتامو فلالا هيف كرتامو ةثلثلا فورجلا

 ( عضاوم )



 دحاولا اعرف هلوق **هيلا وه اتحام عرف نوكيجاتحلاوهيلا جاتحمونتنترع هعرف ||[
 اهرخآ ىف ) هنا لاحلا (و) دحاولا لا ةفاضالاب نؤنلا طقس ناعرف هلصا: ا[

 ١ كلذ ىلا( وه3) ةعلا ام الاك بارعالا ني 6 تاىعالل حاصي 2

 ءايلاو واولا ( عملا ) ةفالع ( و ) ءايلاو: فلاالا (ةينثتلا ةمالغ) فرحا

 ' اهل ابارنعا نؤكي نال اصلا ىرلا ىا (قرحلا كلذ لعب نا بساق)

 ىا (هبارعال اعرف ) عملاو ةيدثتلا بارعا ىا ( امهبارعا نوكيل امهبامعا)
 دحاولل عرف امهنم دحاو لكنا م ىا ( هل ناعرف امهنا ) دحاولا بارعا

 0 ةيساتلل كو هيعرفلا ل امكتل هنارغال اعرف اتهنارعا نك ىتشإ

 نم كا ا ةفطاىف ( تاكرخلاب : بارعالا عرف فوركلا بارعالا

 (و) ةروك ذملا ةسانملل ( ف ورحلاب امهنارعا لعجاملو ) هاظ وهو فورا

 ةمضلا ةشن' تاكرخلا تناكامل هنال ريغال ( ةثل' بارعالا فورح ناكإ دق
 ٍفازعالا قو رخ تراض بكتاب اهف  هلاوتم. فاؤرشساو ةرسكللاو ةكاشفلا
 ! قع اذه ءا نك فلانيحتفلا نمو واو نيتمضلا نم دلوتهنال ةئاث

 ىلع ءايلاو ةحتفلا ىلع فلالاو ةمضلا ىلع لدن واولا اضياو زاتخلا حدالا
 ن0 عمجاو ملا بانرعا ىتا (ااهبارعاو أ ةتبلا ءاسالا قف ةركلا

 فطعت نأ زوحنو اعمريمضلاو ؤاولاب ل> ةلجاو ارجو ابصنو اعفر دحاو لكل
 [ ع ةثلثا) دحلاو نفطاني دخاز كفاك ا سسم لعاطتسعلا ليش م نك
 ١ ةثلث ىا اهنم ريدقتب ًادتبماماو ضعللا لدب ةّتس نم لد بصتلاب وا عفرلاب اما:

 اهم (ةثلثو) رخلاو بصنااو عفرلا بوصالا وهو ( ىتتملل ) ناكاهنم |
 لعجولف ) لاحملا ىلع فورحلا مناف ارجو ابصنو اعفر ( عمجلل ) نئاك

 ع عمجاو ىنملا عفر لعجول ىنعي ( ةثلثاا فورا كلت امهنم لك تاززعا

 نانا 5 (سابتلالا عقول) ءايلاب اهرجو فلالاب اضيا امهبصن لعجو واولاب
 ةعاحوا نانا تالا نا معي ال الثم نوديزلا ىاءاح لبق اذا هنالرخ الا. [هدحا

 ىتملا فورخلا هذه تيطعا ول ىنعي (انهب ىتملا صخ ولو ) رباح ريغ اذو
 مالا هج و ىلع ىوقالا وهام الا ذكيا ال قسشسالاو "0 نم قيس
 هنال (بارعاالب عومجملا قبل ) ءاملاب هرجو فلالاب هبصن و واولاب هعفر لعج اذاق

 فورملا هذه تيطعاول ىنعي (اسهب عومجلا صخولو ) هذخأي افرح دجمإ
 دحام عاق رشألاو ءالقسلا زوكا 0 تايم الا ىرتعا ةيوكلا عمجلا
 1 ءانلاب و.امصن فلالابو اعفر واولاب هياررعا لعج اذاف مالاو ىوقالاو هام

 ىتملل قبب لو اهلكب اغالا فورح ذخا دق عملا نال(باىعا الب ىتملا تبل)

 عقو ام لك عقيل مسقتلاو عيزوتلا مزلف راح ريغ امهنم دخاو لكو فورخ ||
 حسم ل ب يب
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 5 كلانا نو ارافعو ولوا نسلو نيزنثالا قوفام ىلع ةلالد نونو ءايوا. نونو

 || هءالكانه ىلا درفملا ف لوا تي مذا درفم هل سيلو ةمالسلا عجل عوضوم ولوا
 ْ لف كلذك ولواو ةهمض دعي واو هرخآ مسا برعلا مالك ىف دجوب ل لق ناف ا

 أ ىلع ولوا مدقو هلرابتعا ال ريغتملاو ريغتب هنال ريغتلا ضرعم ىف ولوا ىف اولا
 ١3 سلو ) اهظفل نم نكرم نآو ادارفم اهل هلم عما ىف لحد اين ال نوزع

 1 نورشع ناكول ىا ( الاو ةنالن عج ) اضيا ( نوثالث الو ةرسشع عم نو رشع

 نيرشع ىلع هقالطا حصإ ملو ( نيثال“ ىلع نيرمششع قالطا حصل ) ةرشع عج

 ( ةريثعلا ريداقم ةثالث'.) نيثالث ىا ( هنال ) سكعلا ىلع لامعتسالانا عم
 قالطا )اضيا حصل ( و ) دحاولا ريداقم ةثالل عما بتارص لقا نال
 ( هنال ) ةرشعلا بتاس هع ثالث ىلع هق اللط | حصي ملو ( ةعستلا ىلع نيث الث

 ريداقم ةنالأث عما هيلع قاطب ام لقاو ( ةنالثلا ريداسقم هنالث ) ةعستلا ىا

 ىلع د وقعلا هذه نم دحاو لك قاطي امنا لب كل ذك سالا سيلو دحاولا
 '0000000 01 1 لوادملا كلذ نوكي نأ رغ نم دادعالا نم ةئيعم بتارم
 مدع ىف نيث الثو نب ريشثع ساق ىلع .ىا:( ساقلا اذه ىلعو ) دجاولا

 ىمو ةيقابلا دوقعلا ىا ( قاوبلا ) هبف ادوجوم عنا فيرعت نوكحينا
 عمح سيل نوعسن الو هعب را عج سيل نوعب را ناف نيعست ىلا نوع را

 هعب رالا ريداقم ةثالث هنال رشع ىتا ىلع نوعب را قالطا حصل الاو ةعست |

 انا) اكو ر ةللدك لامعتسالا سلو نيرثعو ةععس لع نوعست قالطاو

 كلذك ةروكذملا ةلعلل ةثالث عمح نوثالث الو ةرمشع عج نوكيال نورمشع نا
 0010 لك ىلا( لدن ) دادعالا نم ةيناعلا دوقملا ىا( ظافلالا هذه )

 نعل الو ) ناصقن الو ةداي ز الب نيعم ىنعم ىلع ىنعب ( ةنيعم ناعم لعد اهم

 !اممكموا انا 6 ءاوس نيعم ىنعم ىلع ةلالدلا عمجا ف ميلا عا( عوما ىف

 نا اذه نم معف نيعع سبل وهو ةنالل عما 00 لديام لفاؤ اماما |ركرتم ١

 ىنعم اهانعمو عما ةرولم (اهئاروض نإ اع وم ..تسبل دوقملا مده
 اهب اىعاب برصاو ةيئثتلاب نانا تلا مك هب ارمعاب تب سعاو هب تقلا عما |

 ةلاح ىف ىا ( اعفر ) ملاسلا كاملا عم هلوقل ربخ رورحملاو راحلا 6« ٌواولاب ١)

 باسعا لعج امناؤ ) رجا و بصنلا ةلاحف ىا ( ارجو ابصن ) 6 ءايلاو ) عفرلا ١
 اضرا لعجامتا(و )ناتنثو ناتثثاو نانثاو اًماكو الك ىنعا ( هتاقحام عم ىتملا |

 اهتاوخاو نورمشعو ولوا ىهو ( هتاقحام عم ) ماسلا رك ذملا ( عملا ) باسعا
 اعرف امهنال ) فورملاب امهنم دحاو لك بارعا لعجاستا ىا( فورحلاب).:

 ]| اًنضيا. عجلاو هيلا جاستحو ةبترمب :دحاولا :عرف ةينثثلا نال ىا ( دجاولا أ
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 ىنعمنال دحاولا راركت هنال ( ةينثتلا ىنعم اهانعمو )نيتنبو نيتنباو نينباو ناتنبو
 بانعالايف اهمكح تذخاف ةيتثتلاب ىا (اههب تقحلاف ) دحاولا راركت ةيثتتلا
 اهنارعا لم اينارعا نوكي نا. مزلتسل 0 ووصل هتان
 ( اهلقام حوتفملا ) ةنك الا 6 ءايلاو )عفرلا ةلاحىف ىا (اعفر )6 فلالاب )ل
 هب هدبق امئناو اهحاشو لئاح دنه كلوق لثم هلى نم ريغ ىلع ترج هفص

 امصن ) ةينثتلا دح ىلع عملا ىف ةمالع اهناف اهلبق ام روسككلا ءايلا نعازارتحا
 المحو اعم لوالاىفو ةلاصا ىناثلا ىف اهناالا راو بصتلا ةلاحىف ىا( ارجو

 هعقر ام فورحلاب اهبارععا ىتلا ةثالثلا ماسقالا نم ثلاثلاو ههجو (ءجيس اك
 موملاسلا) هلاح لع دق هنال ثنؤللاال « رك ذملا عج ال وهو ءاي هرجو هصن واو
 هب ىمسام ) انهه (هب دارملاو ) هلاح لع دق اضيا هن اف رسكملا ال عمجا ةفص
 دوجو ريغ نم عملا اذه عمج لب الوا عمل هطرش دجو ءاوس ( احالطصا
 ركذف ةفص ناكناو لقعي لع ركذف امسا ناكنا ىتايسام ىلع هطرشو هطرش

 ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسيالو ىلعف نالعفالو ءالعف لعفا نوكيال ناو لقعب
 عملا ) اح الطصا هبىمسام ىا ( وهو ) ةغلامملل ءاتلا هيف نوكحي. الو

 اريغموا املاس ارك ذموا اثنّوم هدرفم ناكءاوس ( نونلاو ءايلابوا نونلاو واولاب

 (نيضراو )هلوا اريغم ةنس عج ( نينس وحن ) عمجاىف ىا (هيف لخدف )
 ( نونلاو واولاب عمجم ) هنا الا ىا (نكل ارك ذم هدحاو نكيملام) ضرا عمح
 فذح ناب نم نوكحف هتغص ىلع وهامو ىدنهلا لاقو *نونلاو ءانلابوا

 نيلقو ةيثىف نيشو ةنسىف نينسوحت دري الف رك ذملا عمح ةغيص دارملاوا فوطعملا

 لثم نووذ اسانق هظفل نم هعمج نال ( اعامس ) هظفل ريغ نم لب ( هظفل نع )

 تخالاب دارملا تخا عمج « اهتاوخاو نورمثع ل ( امهيناث ) (و) نوضر
 لامعتساف نورمشع رئاظن ىا ( اهرئاظن ىا١) حراشلا لاقاذلو ريظنلاو لثملا انهه

 ةفص ( عيسلا ) ىوحمن حالطصا ال ىبرع لامعتسا ريظنلاو لثملا ىف تخالا

 ضعب ىنو ( نونالث ) وهو ربخلا رابتعاب ريك ذتلاف رئاظنلا ىا (وهو ) رئاظنلا
 نال قفارملاكايغملا ىف ةياغلا لخدتف ( نيعست ىلا)ايهتنم ثيناتلاب ىو خسنلا

 نوسصحو نوعبزاو نوثالثو نوريثع ةينامث دوةع هذهو اهلو انّ مالكلا ردض .
 نورشعو ولوا درفا امتاىضرلا ىفو هنوعستو نونامثو نوعبسو نوتسو

 واو هبقحلا مث هدرقم تيثمسا لكملاسلا رك ذملا عمجا نال رك ذلاب اهتاوخاو
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 تالا نال 2 ا ار دق نوكف اظفل هش تارعالا:رهظيال.اصع لثم ةردقم
 00|[ -1 دس ا (فورملاب تارعألا ىفتم هانتعمو ) ةكرملا لقت ال
 ةلاد ةمالع بارعالا نال ىنعملا ىلع لدنل اهبا عا لثم هبا عا نوكت هيدتلا ىنعم

 ىا ( ني رابتعالا الك) الكىف ىعارب نا مزلف ىا ( هيف ىعورف ) ىنعملا ىلع
 اذاف ) اهدحا وغلب الل هقح قح ىذ لك ءاطعاب ىنعملا رابتعاو ظفللا رابتعا

 مدعل ( لصالا وه ىذلا) رهظملامسالاىلا ىا ( رهظملا ىلا ) اتاكو الك ( فيضا

 مسالا نالو هنع ىنكملا ىلا جاتحم هنال ريمضلاك هنع ىنكملا ىلا هجايتحا
 ناس نكل هسفنس ال هنع ىنك ام هيلعلادريمضلاو هسفنس ىنعملاىبعلاد ىهاظلا

 وه ىذلا) الكظ فل ىا ( هظفل بناح ىعور ) ةفرعمو ىتنم رهظملا اذه نوكي.
 ا ا رظ | اكوا الك ىا( برعاو ) لضا وهو ادرفم ةنوكلا( لصالا
 (نكل)لصالاعم لصالا نوكيل فخ او رصخا امهن وكل باسعالا ىف (لصالا ىف

 ةيظفل لعجت نا نكميال ثيح (ةيريدقت) ةيبارعالا (هتاكرح نوكت) هنا الا ىا ١
 اما الوا فيضا ءاوس ( طقست )اذه عمو ةكرحلا لقتال ( فلا هرخآ نال)
 ءاقتلاب) طقستف ىتملا ماللاب ةف رعملا ىلا الا فاضي الهن الف لوالا اماو ىهاظف ىناثلا

 ىنايريدقت ةكرحلاب هبارعا نوكيف هظفل ىف بارععالا روهظ عنتماف ( نينك اسلا
 نيلج رلاالكب تر مو نيلج رلا الكت ارو نيلج رلاالكىنءاح لثم)ثالثلالاوح الا
 (عرفلاوه ىذلا هانعم بن اح ىعور )ق بسال (عرفلا وه ىذلا رمضملا ىلا فيضااذاو

 لنا اهنوكوتاكرخلا نماهدلوتل( عرفلا ىه ىتلا ف ورحلاب برعاو) اضياقبسامل
 امهالكناكنا دك ٌوملاىلا اما ريمضلا (امهالكىن ءاح ون ) عرفلا عم عرفلا ن كيل اهم

 "00005 د1 الأ ناك نا ًادتملا ىلا اماو اهالك ناديزلا قءاح وحن اديك 6
 نزلا( تررعو امهياك) نيدبزلا ( تيأرو ) اهالك ىنءاح ناديزلا لثم
 |0003 ىلا ا رعم رمضملا ىلا ةفاضالا دنع الك نوكل ىا ( كلذاف امهملك)

 0000| )| الك ةفاضا نوكلوا تاكر اب ان رعم رمضملا ىلا ةفاضضالا

 هلوّقب قلعتم ( هنوكب فورحلاب هبارعا نوكدبق) فورحلاب اهبارعا نوكي نال
 نوكي ذئاح هنال رهظم ىلا هتتاضا نع ازارتحا ( رمضم ىلا افاضم ) دق

 قحلم نانمثا نا اك ىا (اذكو) نانا )) امهيناث 6و) قبس امل ةكرحلاب هبارعا
 "لأنلا ىو امهنوكل اهنودب ( ناتنثو ) هلوا ىف ةزمهلاب ( ناتنثا ) ىتملا
 "لصولل ( تناكناو ) نيتنثاو نينثا ىا (ظافلالا هذه ناف) الك ثن م اتلكنا
 نونلاو ءالاو فلالا ةدايزب ىَت مثتنو ةساو نتا درفملل تشل ذا ( ةدرفم )

 لش ةملكلا لصانم نونلاو ءايلاوا نونلاو فلالا لب ةينثتلا لاح وه اك
 019 نأ | لم ( ةمشتلا ةروص اهتروص نكل ) نذللاو نادللاو نيدو ناذ
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 نال ماللاو نيعلا نم لب فضملا دنعو فورا نيع ىضرلا دنع ناالا انسن

 | بارعالا دوجو تقو ىا(بارعالا نيح ) ةملكلا لصا نم نوكيال بارعالا

 ل بارعالا ريغ لاح نود اسايقال ( اعامس ) ىرخلا كلذ دجروب لعفلاب اهيف
 هغتلاو نايرطلا ف بارعالا فرحا كلذ هباشق ءابلا ريغ ىلا ةفاضالا طرشب

 | ( زاجعالا ةفوذحلاءامسالا رئاس.فالخم ) نيتهج نم اهنوكل ةهباشملا ىوقتف

 ظ ةفوذحلا ىاء فلا لا وهو زح < عج ةفوذحلا هلوقل هنلا نفاكشما هند ركاب

 قفايسن ماللاتفذح ءانانئدو اولا . دامهلضا ناف (مدو دك ) رخأو الا 1

 رخاو الا هفو وذحلا ءامسالاىف ىا (اهيف) لوعفملل ىنم ( عمسي ملال ديو مد 1

 رخاوالا نم (ةفوذحلا فورحلا) عفرلاب (ةداعا برعلا نم) ةتسلا ءامسالا ريغ 0

 | ةعوطقم والاحزيغ ىلا و لكتما ءاي ىلإ اضم تناك. اوس ( تارعالا دعو

 | نم ىناثلاو لاوحالا لك ىف ةكزطاباسهبا عا نوكي ثيخ ةفاضالا نع
 هكر "و ءايدرجو هبصن و فنا هعفرام فو راب اهب ا عا ناك ىتلا ةثالثلا ماسقالا

 ْ مرق فرح ىف هرجو هصن هنف ىوتساف اصقان فورخلاب هبا عا ناكف واولا

 | وهو (اتاك اذأ كو ) (الك) اهدح ازاننا (وه) (وإ) (هب ) قل نم ( قحط امو
 اهكرحتل افلا تملقف وصتك واو لصالا ىف هنا الك لاف فلتخاو الك نوم

 ا وكل لوالا لع نوزثك 1 خا حاتفناو
 بتككءابلا نعتسملق اذاو اصعلاك افلا ىتكت واولا نع تسلق اذا فلالا نال 3 |

 نيام ولما ميئاتلك رك دم تيا .؟ذعا وا ناب قرفلل جرلاكءاي
 لصالا واو ءافثكألا لسق نم نوكف 0 هك ( الك عرف 200

 فلالاو الكىف فلالا نم لد اتلكىف ءاتلاو كلا ىف امهكازثال عرفلا نع

 « افاضم) رخاآلا ىف نوكت نا تس ألا ةمالك ل قلعت نفل تي احا

 ىلاال (رمضمىلاإ افاضم امهنمدحاو لك ىا (افاضم اتلكوا الكن وك لاح ىا)

 نا طرشبانالكو امكالكو اهالكلئماملكّم واابطاخموا اًضاغ رمضملا ناك ءاوس رهظم

 وحت ىتمللادك 1: نوكي نا هف كلغألا نآل رخال اكءانع وا ىتم ريمَصلا نوكأ
 و دك ب ل انا قلد .اهالك ناذز لا .ىن ءاحو «اك

 ْ الك نال) هقلطي و افاضم هلوش ىا(كلد دق امتاو) اح انالكو ام مالك

 همالعالو ءابلاو فلالا نم ةبّدتلا ةمالع هر را ىف سيلاهال( درقم هظفل راشتعاب

 هانعم نال ( ئتنتمةانعم راثتغان و) ادم هظفل نوّكَلَم هاظ وهو اضيا عملا
 درفم مسا هنال ( تاكرخلاب بارعالا ىضتَم هظفاف ) نانثا ىنعي دحاولا راركت
 | فلا رخل ىف نكل ةك را اهنا عا نوكي كلدكا ناك ام نا .قلسأال قرضتم

 2 # د و 6م)
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 '( فوزا ملالارك ذملا عمو ىثملا بارعا اولعج ا) برعلاؤا ةاخنلا ىا
 نوكل امهبارعا نال رجكملا زك ذل عمج نعو ملاسلا ثن ْوملا عمج نع هب زرتحأ

 0 |١ سس تارعا اولفح نا اودازاثإل اهانوا'اسضقات ,ةكارللاب لب ىاونرملاب
 نوكي الثإ) فورحلاب ىنا ( كلذك ) ةدح ىلع ىذلا عماو ىتملاكىا ( اضيا
 فوركلاب امهبارعا نوك ب بس, غش الثل ىارك ذملا عملاو ىتملا نيب ىا ( امهنب
 ىنعي (ةمات ةرفانمو ةثحو ) سارفاو سرفك دحا عمح ( داح آلا نيبو ) امهنبب

 فوركلاب اهنمدزف بارعا لع مل ثيحب ةكرحلاب داح آلا عي بارعا لعج اذا
 نيب نوكي فو رحاب ةدح ىلع ع ماو ىتملا برعا عبمح لعج هنا لاما واماتو اصقان

 دحاولا عرف ىتملانال عمجاو ىتملاوه ىذلا عرفلا نيبو داح ًآلاوه ىذلالصالا

 ايينجا اهدحا نوكي ىنعي ةءات ةرفنو ةينجا نيت رع اضيا هعرف عملاو ةيتارع
 ةءطوتنوكيل فورحلاب داح آلا ضعب بارعا لعجنا مزاف رباح ريغ اذ ورخ الل
 ءاهسا اوراتخا امناو ) امهش فوركلاب بانعالل هفلا بلاطلا نهذ ىف عقبلو امهل

 ىتملا نم دحاو لكب اعا نال )رثك 1 وا اهنم لقاب لصحم دوصقملانا عم( ةتس
 | رحلاو بصتلاو عفرلا ( ةثالث) ىتملا با عا ىنعي ( ةثالث ) ةدح ىلع ( عومجملاو

 عمجابا عا اذك و ةثالث رهو لححلل راسا ىو رطاى نإريخالا ئوتسا ناو
1 

/ 

 ظ اضيا هف دجوب ءاوتسالا كلذ ناكناو لحما راستعاب هثالث ةدح ىلع ىذلا

 اذهب ءاسالا تراصف (امسا بارعا لك ةلباق٠ ىف ) اوعضوف ىا(اولعل)
 هنم برقالاو فعضلا ةاغ ىف هجولا اذه نا نحال ىئثحلا لاقو * ةتس راشعالا |
 عمجاو نانثاو الكو ىتملا ةّتس هب قحاملاو عرفلاف فورملاب برعملا لام نا

 هرك ذام برقالا لب ىهتنا الصا عرف لك ةلباقم ىف اولعل نورمشثعو ولواو
 امتاو )هب قحلملاو عرفلا ىلا سايقلا نم ىلوا لاحملا ىلا سايقلا نال حراشلا |

 اهريغاوراتخح و مسا بارعا لك ةلباقم ىف ن 5 ال (هنبلا ءاسالا هده اوراتخا ١

 00 فر ا 2 نود ىتملاب ةتشلا ءامسالا هذه ةسانل ىا( ىتملا اهتهباشمل)

 مزاتسي ىنعي ( ددعتلل ) ةمزاتسم ىا( ةّئبنم ) اهنم دحاو لك ىنعم ىا ( اهيناعم
 نماهريغ اذكو جوزلل ماو نبالل بالاو خالل خالاك رخآ اناذ اهنم دحاو لك

 نيتفشلا مزلتسي مفلاو هركذ نحهتسملا ركسملا“ىثثلا نهلاو سنجلا مسامزلتسي وذنا
 ءامسالا هذه رايتخال ةيضتقم ىلوالا ةلعلا عم ةاعلا هذه ( فرح دوجولو )

 نال ميقتسيال اذهو لاق نم لوقا هجوالو داح آلا نيب نم فو رحلاب بارعالل
 ناو اهنال ددعتلانع ةئثنم كلذ ريغ ىلا بررقلاو مالاو دلاولاو دلولاو نالا
 | ]اكو 25 رطا ماقم موق نال طاس فرح اهرخباوا قبل نكل كلذك تناك
 تفذح ىتلا ةملكلا مال لوالاةعبرالاف ىفرحلا كلذو (اهرخاوا ىف بارعالل

 ( لاح ) ْ
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 | ذا ) ليعفتلا باب نم اضيا لوعفم مسا ةدحوم اهنوك لاح كلذك اهبارعا
 ىنعي ( ةينثتلا بارعاب برعماهنم ) ارتسكموا احب ( عومجم او ) اهنم ( ىلا
 وحن اكورتم اهيف واولا نوكيف ارجو ابصن اهلاقام حوتفملا ءايلاو اعفر فلالاب

 ناكنا ( عملا ) بارمعاب ( و ) كيوخاب ترمو كيوخا تيأرو كاوخا ىنءاح
 ابصت اهلبقام روسكحملا ءايلاو نوبا ىنءاح وحن اعفر واولاب هبارعا نوكي اححصم
 اردبكم ناك ناو نان ترص و نيا تيا و دحم كورم فلالا نوك 1
 قءاح وحن ارج ةرسكلاو ابصن ةحتفلاو اعفر ةمضلاب تاكرحلاب هبارعا نوكي
 نيذهب ) فضملا ( حرصي ملامناو) ةوخاب ترو ةوخا تيآرو ةوخا

 تدرو ةلثمالا نال ( ةائالاب ءافتك ١)نامزال نا دق امهنا عم( نيديقلا
 هلمكحال لقالاو لقااعمحو ا ةيدثوا ةرغصم امهلامعتسا نوكلو ةدحومو رد

 | ححصملا عملاو ىتملا بارعا نم ملعب ارسكموا اححصم اهعججوا اهتيدن نالو

 ةريكمواةدح ومهلوق لع هطع 4 ةفاضمإل (و)انهه هركذ ىلا ةجاحالف رسكملاو
 ةفاضم نكت م نكلو ةدح ومو :ربكم ناك اذا ءامشآلا هذه نال عا ( اهنآل)

 اهناف وذ ريغ اهنع ةعوطةم تناك لب !هريغ ىلا الو ءابلا ىلاال ىنعي ( الصا

 أ ابصن ةحتفلاو اعفر ةمضلاب ىنعي ( تاكرخلاب ) ذئنيح ( اهبارعاف ) اهنع عطقتال
 | خاب تريمو اخاتيأرو خا ىنءاح وحن ) ةفرصنم هداف اين ركل انك قيشكلا

 | ةفاضم نوكت ( نكلو ) فورحلاب اهبارعا نوكيل ( ةفاضم نوكت نا ىتنيف
 | ةفاضالادنع ( اهلاخ ملكتملا ءاب ىلا ةفاضم تناكاذا اهنال )6 ملكتملا ءايريغىلا ١)
 هذه تفضا اذا ىنعي ءايلا ىلا ىا (اهللا ةفاضملا ءامسالا رئاس لاكع )ءايلا ىلآ
 اهنال فضملا دنع اريدَقت ةكرحلاب ةب رعم نوكت ملكتملا ءاي ىلا وذ ريغ ءامسالا

 ذئايح نوكف ضعب دنعاضراع ءانب ةيلبم نوكنو الغ باب نم نوكت ذئنيح
 ملكتملا ءايريغ ىلا ةفاضالاىف ىا ( طرسشلا اذه ىف فنتك ملو ) الحم اهب عا

 ةدحومو ةركم اهنوك لاح ىف ىعاد4 نيلوالا نيديقلاف قتك («١5 لاثنا)
 وذ ريغ ةتسلا ءامسالا ةفاضا طارتشا ىا ( اهتتاضا طارتشا مهوتب الث )
 اذه ىف ىنتك ١ اذاىنعي ةفاضالاب قلعتم ( فاكلا ىلا ) ةفاضالا ىا ( اهنوكب )
 اطورنشم فوركلاب ءامسالاهذه بارعا نوكي نا مهو لاثملاباضيا طرمشلا
 الاو فورا, اهنازعا نوك تاكلا لإ تفيضا اذ] قي فاكلا ىلا ايفا

 اذا فورا اهناقأ نكي لب كلدك سلو ةدحومو ةربكم تناك اك ذاق
 وخاو هوخاو كوخا وحن !ىهاظوا اريمضريغلا كلذ ناك ءاوس ءاملاريغ ىلا تفضضا
 (فورحلا») ةتسلا ءامسالاى ا ( ءاممالا هذه ارعا لعجاكاو) لجر وخاو ديز

 (مهنال) فورحلابةدح ىلع عومجملاو ىلا با عا لمجلةئبط ون ن وكيل لعجب قلعتم
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 دارفالا لاحىف ابوجو اهم واولا تنلقو ىققاوبلا ىف واولا فذح ام ايسن ءاهلا
 ال00 01 2| ىلا ثؤاقملا دع ءانلا ع لآ فيضا (ذاو هليصفت قاسو

 ناكام وهو ( نورقم فشل وهو ) هئننانو هع ءاتتمءانكوا(لاموذو)

 همالىفو واو هنيعف ىنعي (نيواولاب ) نانوكي انه نكل ةلع ىفرح همالو هنيع
 ةهارك ىلو الا واولا ىنعي نيعلا تفذح ( ووذ هلصاذا١) قاوش نلثمت طارسعا واو
 نال حصالاوه اذهو هيناثلا واولا ىنعي ماللاتفدح لصو نيواولا عامجا

 دعي ل فيضا اذاو مدو دب لثم وذ قيف هتاوخا عابتالو ريبغتلا لح ماللا
 ىضتقاف سنجل مما ريغ ىلا هتفاضا زوجي ال هنالو فذحلا بوجول فوذحلا
 واولا لجال عفرلا ةلاحىف لاذلا مضف افيفختواولا نكساف لاموذ لاقبف فيفختلا
 ءابلا لجال رخلا ةلا>ىف رسكو فلالا لجال بصتلا ةلاح ىف هلا- ىلع قبو
 ىنعي (فاكلا نود هتاوخال افلاخ ( ىهاظلا مسالا ىلا وذ فيضا اماو)

 اهبارعا نوكي نا ىف تقفاو م تاوخالا ةقفاومل فاكلا ىلا فاضي نا هل ناك |
 لاملاك ( ىانجالا ءامسا ىلا الا) ءىش ىلا (فاضيال ) وذ ىا (هنال) فورحلاب
 نال هعضو نا أيس امل هيلا فاضي ىتح سنج مساب سيل الطم ريمضلاو لعلاو

 ةفد سنجلا مسا اولعجي نا اودارا ام مهنال سنجلا مسا فيصوتل ةلصو نوكي |
 ا رئاكاو وذ اوعضو لام لجر ىءاح لاشرال ثبح كلذ مهل رست مو ءىل ١
 | هيلا الا فاضيال وذ ناك ةلعلا هذه لجالو لام وذ لجر ىنءاح اولاقف هيلا ٠

 فذحت ًادتم ءامسالا هذه نا ىلا ةراشا هنق( ةتسلا ءاممالا هذه ٍبارعاف)
 اهقلطم ىلع لب ءاممالا هذه تايصوصخ ىلع سبل مكحلا نا ىلاو فاضملا

 صهاظلا مسالا وا ءاهلاوا ىفاكلا ىلا تفيضا ءاوس فورحلاب اهيباعا نو
 بصنأا ةلاح ىا (ابصن) (فئلالاو) عفرلا ةلاح ىا (اعفر ) ربخ « واولاب )

 نكلو ) هقح قح ىذ لكح ىنوتساف رجلا ةلاح.ىا (ارج) (ءايلاوإل
 «ةربكم اهنوكلاح ) اهيف نوكي ( ىلب اقلطم ) اهيف بارعالا اذه نوكي (ال
 ( تاكرخلاب هب رعم اهتارغصم ذا ) ريغصتلا دض لنعفتلا باب نم لوعفم مسا
 حبحصلا مسالاب ةقحام اين وكل اج ةرسل 1١5 اضن ةحتتلاو ار ةمضلاب نتع

 امفر ةمضلاب ( كيخا ىنءاح وحن ) ىبظو وادك اهفنىف ةحيمص نكمل ناو
 ادسأو هلق اتمجا اذا ءانملاو واولانآأل ءان واولا تتلق كوشن |:هلسضا
 ىلوالا ءايلا تمتدا مث فيفختلا ءاب واولا بلقت اك ابن افهم :لاوالا تناك

 سنج نم نيفرخلا عاتجال واولا نم تناق ىتلا ةينانلا ءايلا ىن ريغصتلل ىتلا
 1 لل داو انضن ةحيفلاب (كنخا تياروو نكاس قباسنلاو دحاو
 نوكي ىا ةربكم ىلع فطع (ةدحومو) ارج ةرسكلاب ( كيخاب ترو )

 يي ا ةكاك2ُللال7

 ( اهبارعا )



 ثيارو) الضا ارزجربكلاب تاننيزاو (تاجلنمع تررصصو) اعقر' ةمضلاب تان وو

 هن الل

 امضر ةمضلا هنفام اهتم' هلاك اعسض نحلل ا ٠ كلا تاس رو (تاياشل
 نوكي هنا الا دحنا وش عونلا رابعا, وهو:ةرسكلا كرتو ارجو ابصن ةحتفلاو

 (امفر)9هريخ ( ةّمضْلا ) ادم ( فرضتلا ريغ ل : وهو ارسكم اعجوا ادرفم

 ناهجولا اهيفزوجبو رجلا ةلاح ىا (اررخو ) ٍبصنلا ةلاح ىا.(ابصن) (ةحتفلاو)
 نوكيف ( بصنلل عبات ) هنال كورتم ف رصنملا ريغفف ىا ( هيف رحلاف )ايس ناذللا

 ك] رتامل'هنال ههجو ىأ (ءرك اقتساك )اكو تم 23 نوكل ةصفانلا تاكرتاب هلا عا

 امهنيب ةهباشملا ناكمل بصنلا ىلع رجلا لح نيتيعرفلا رابتعاب لعفلا هسشل هرج
 انج كاذك (دمجاب ترخو) اضن (دجا تبارو) امقر (دجا قءاح وحن
 ناك ءاوس هلا رخلا/ نوك ٠ |! ورو بارعالا ىف ىلصالا وهام ناب نم غرفاملو
 ماسقا ةثلل اضنا وهو هش عرفلا وهام ناس ىف عرش اصقان وا امان هقف بارعالا

 ٠ ةننسلا ءامسالا ىهو 0 فاالاو واولا ةثالثلا قيال ىو ال
 ىلع ملكتملا ءاب ريغ ىلا ةفاضمو ةرغصم ريغ ةربكم اهنوكو اهدارفا طرشب, نكل
 ا رسكت فاكلا نال ( فاكلارسكب ) (كومحو كوباو كوخ لاقف رك ذيسام
 ا ثاريملاو لقعلا ناصّقنو ءىطولاو ةقلخلاو مكحلا ىف لقسا نهنوكل' ثن ولا ىف

 ( ملا نال ) ركذملانم لفسا نهنوك ىلع لدتل نهيف ةرسكلا بسانف اهريغو
 | هيخاو هتنيو هنباو هساكاهيناح نمال (اهجوز ٍبناح نم ةأرملا بررق) ةغللاف

 ' (اهيلا الا ) مما ( فاضي الف ) اديعبو اسرق اثاناو اروك ذ اهريغو هتخاو

 ءثلا) ةغللا ف ( نهلاو ) ( كونهو » كمؤملا نع ةباتكا فاكلا ربك اذلو

 ىا لوعفملل ىنم ( نجهتسي صلال لؤسما ١ ينال
 تاذلا قاما ةثالث زها هباء( رك ١ ) اهورك كو احرق نوكي ىا حب

 ”ةمومذملا ئا (ةيمذلا تافصلا) ىامأ ([ ف ) ءارملاو لد رلاورم 6

 ١ ( ةحسقلا لامفالا) ىناما ( و ) اهريغو ةدالسلاو هللا ريغل ةوادعلاو دسحلاك

 ا! (تاصوقنم ةعيرالا ءايمألا هذهو) اها و رح | برش ارا و قح ريش لاقل“

 ونعو ومحو او وخأ' دحاو لك لما نال: ( ةواوزإ لبن اقلطمأل نكلو

 | وينهووساو ويخاىبعهريغصت و ناونهوناومح و ناوباو ناوخ اىلع هتينثن ليلدب
 | واولا تفذُخ قاب وا ىواو هنا هلصا ىلا ءىثلا نا درب. ريغصتلاو ةيّدتلا نال

 | نهو محو باو خا قدا دق قش فيشقختلا در ساسمقلا ريغ ىلع

 | ابارعا راضصف فوذحللا داع :ملكتملا ءاب ريغ ىلا انهم :دحازو لك فضا اذاو

 |. (هوف هلصأ ذا ءاه همال ىواو) لب اقلطمال نكل (فوجاوهو) «كوفو)
 | تفذح هلصا ىلا ءىنثلا درب عملا نال هاوفا.ليلدب لوح لئم.واولا نوكس



 ا

 لع لالا ىف لماعلاو هدحو.ريمضلاو ا دق نيِدَقَتب لاح ةلجلاو ارجرجو امصأ

 ها د

 وهو ( لوالا مسقلاف ) رقتسملا فرظلا نم طبشسملا لعفلا ىنعم نب ريدقتلا الك
 ةحتفلاب (اديز تنأرو ) عفرلا ةلاح ةمضلاب ( ديز ىنءاح لثم ) فرصنملا درفملا
 ا 0 ناي وحبو نجلا ةلاخ هلا ( ديرب تزرعو ) بضناا ةلاح
 لثم ) فرصنملا رسككا عملا وه ( ىناثلا ) مسقلا ( و ) لجرب تررمو الجر
 ىناثلا و ( ةيلطو لاحرب تررمو ةبلطو الاحر تار هيلطو لاحر ىنءاح
 الا وغو ١) ةريكلاو ةمضلا هبفام وهو تاكركلا, نوكت ىتلا ةث الثلا.نم

 ريغ ةفرعم نال حضوا هنال همدق عملا ةفص « ملاسلا تنؤملا عج ا

 هناف فرصنملا ريغ فالخ هل مزال هبارعا نالو لب وطتلاىلا جاتحت فرصنلا
 فرصللا ريغنموؤزج هنالو ريثك رجلا عباتلا بصنلانالو هبارععا هنع لوز

 عج ىا ( وهو ) اعنخو ادرفم نوكا ١ . ددستم فرصتلا رغو دحاو هنأل
 | ناكءاوس ( ءاتلاو فلالاب نوكي ) عمج ىا ( ام ) هبدارملا انهه ملاسلا ثنؤملا

 تاس وح ([5 موا ةب راضف تابراضو ةملسم ىف تاملسم وحن اثنّوم هدحاو
 تابراضو تاملسم لثم ةفص هدحاو ناك ءاوسو عوف سم ىف تاعوف صو لحس ىف

 (رسكحلا) عملا (نع) ملاسلاب ىا (هبزرتحا) تالحسو تابنيز لثم ةفص ريغوا
 قلطينا حصي ال نكلو ةعامجا رابتعاب ثنؤملا عج هياع قلطي نا حصي ذا
 ملعيس هناف ملاتلارك ذملا عج نعو معيس وا هلاح ( يلع دق هناف ) ملاسلا هيلع
 افر عفروا اعوفرم هنوك لاحوا عفرلا ةلاح ىا ( امفر ) ربخ 6 ةمضلاب )

 امهبف زوجمو رملا ةلاح ىا (ارجو ) بصنلا ةلاح ىا (ابصن ) ( ةرسكلاو )
 عبات ) ماسلا دوما عمح ىف ىا ( هف صصنلا ناف )اضيا ناريخالا ناهجولا

 هن اكورتم مصللا نوكل ةصقانلا تاكرحلاب هبارعا ناكاذهلو ( رجلا |
 ىلع ) ماسلا ثنؤملا عما وه ىذلا ( عرفلل) عباتهلوقل هللوعفم (ءارجا) |

 هه رط ىلع ىا ةقيرطلا ىه برضإ برض باب نم ةريتو ريرتو نم (ةريتو
 ا 10 كك لصا ركذملا نإل ( ماسلا نك ذملا عملا وه ىذلا لصالا) ١

 ملاسلا ركذملا عملا ىف ىا ( هيف بصتلا ناف ) اعمحوا ناكادرفم هلعرف ثنؤملاو

 دجوب مل ناو هيلع عرفلا لمحو هتيعس هجو ىا ( درك نة ياو نحلا عبات )

 ةدايز مزلي الثلو هبف ماسلا ركذملا عج ىف رجلا بصنلا ةيعبن ةيضتقملا ةلعلا
 ىم ىتلا ةكرحلاب برعا اعرف هنوكح عم لوالا نال لصالا ىلع عرفلا ةي زم

 عرفلا ىه ىتلا فورحلاب برعا الصا هنوك عم ىناثلاو بارعالا ىف لصالا
 اضن ةحتفلاب لعج لب ىناثلا عرف ىف لمح 5 رجلا ىلع هبصن لمح مل اذاو هيف
 ( تاملسم ىنءاح لثم ) ةيزملا ةدايز مزايف نيهجو نم هلصال افلاخم عرفلا ناك

 ©( تانيرو )
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 اماو عملا ضعبو ةيّدتلا ف فورحلاب اما هب عا نوكي اعومتوا ىثثم ناكاذا |

 فرصنم ريغ ادرفم ناكاذا ملاسلا ثنؤملا عملا ىف اكاصقان نوكي نكلو تاكرحلاب
 (لج رودي ك) ةف رعموا ةرك مسالا كلذ ناكءاوساصقان تاكرملاب هءارعا نوكي
 عمجا) فرصنملا درفللاك ىا ( اذك )4 و >< زربضمو تراش لثم ابفتشموا

 (املاس) عملا كلذىف ىا (هيفدحاولا ءانس نكي مل ىذلا عما ىا)6 فرصنملا رسكملا
 هبارعا ناف ملاسلا ركذملا عملا نوكينا اما ماس هيف دحاولا ءانم ناكاذا هنال
 ريغال و ) صقان هنا الا تاكرحلاب هبارعا ناف ملاسلا ثنؤملا عما وا فورحلا
 هباارعا نوكت فرتصتم ريع هنا الا ارسكم| ١ ح ناكاذإ < الاضنا ( فرع
 ةدايز عموا (لاحرك) ةدابز عم ناك ءاوس رجلا هيف كرتذا صقان هنا الا تاكرحلاب
 ١ ( نيمسقلا نيذهىف بارعالاف) ةرصن و رصانك بلاط عم (ةلطك و ) ناصقنو

 ثحبلا نوكل ( مسالا نم ) فرصنملا رسكملا عملاو فرصنملا درملا ىف ىنعا
 (امدحا نيهجو نم ةماتلا تاكركساب نوك نا هف لصالان ال (لصالا لع) هف

 بفخا اهينوكت ( تاكرملا نوكنافام ا|(ق لضالا ار نييح ولاا 01

 ' اذاإهنا (ىناثلاو )ىتايساك (ةكرملا) نيهجولا نيذهىف ىا ( امهيف بارعالاو )
 ' (نوكينا)امهيف (لصالاف) فخاو الصا اهنؤكل (ةكرحلاب)امهيف(باعالا ناك

 لاوحالاق) ةزسسكلاو ةحتفلاو ةمضلا ( ثالثلا تاكرطا) امه بارعالا
 ناصقنلا ىلع نوكيالو هقح قح ىذ لكىفوتسل رحلاو بصنلاو عفرلا ( ثالثلا

 سماك (ثالثلا تاكرحلاب) نيعولا نيذهىف ىا ( امهبف بارعالا )نا لاخلا( 9) |
 نوكلو اصقان متي ملو هقج قح ىذ لكىفوتسا دقق قبساك(ثالثلا لاوحالا ىف)
 ةراشا هيف (امهيف باىعالاف) عاونالا رئاس ىلع امهمدق نيهجو نمالصاامهب ا عا
 راخلا ( ةمضلاب) كانه ءانردق 6فاضملا ريدقتب ًادتم فرصنلارفملا هلوقاوىلا
 ةحتفلاو ) اعوف مهنوك ةلاح ىا (عفرلاةلاحىا) ( اعقر) ًادتملا ريخ رورحملاو

 ارور < مدقملا لومعملانوكل نيفاتخم نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا ليبق نم 6 ابصن
 ىا ( بصتلاا ةلاح ىا ) ورمعةرجحلاو ديز رادلا ىف كلوق لثم فضصملا هزاحاو

 اعفر ةمضلاب هلوق ىلع فوطعم اما « ارج ةرسكلاو )ل ابوصنم هنوكح لاح
 ئا ( را ةلاخ ىآ) اني رف هنوكل اضن ةحيتفلاو هلوق لع وا الصا هن وكل
 ىلع ارجو اصن ؤامقر هلوق ىصق ) كاذك سالا ناك اذا ارو رحب هنوك لاح

 ةلاح هلوق وهو (فاضم ريد, ) فرظلا قاعتمل هيف لوعفم هنا ىلع ىا ( ةيفرظلا

 ابوصتم وأ اع وقح هنوك لاس ا قتلا هل وانه .ملافراكا ل
 بصن و امعفر عفر ىا ( ةيردصملا ) ىلع بصللا اضيا لمتحم ( و ) ًارورحموإ
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 | جاتحا 6 لماعلا ال ىرو رض هيلارحلا ءاطعا نانظي الف هيلا فاضملل رجلا ىطعا
 الا برعملا مكحىف هرك ذلو هموهفمىف للهاعلا رابتعال برعملا جايتحال هنايب ىلا
 باىعالل ىضتقملا ىنعملا ةفرعم ىلع فقوتم هشرعت نال بارعالا نع هرخا هنا
 قلطملا للداعلاو مسالا ىف ثحبلان ال لماعلا قلطمال مسالا ل اماع انهه هب دارملاو

 لماعلا ناك (اظفأ) اا رعالا نصوص ٠ ٠ ةيلكلا: خا قوك حوال

 ةيبسلل ءابلا « هبام (٠) انونعموا ) ايسايقوا ىظفللا لماعلا كلذ (ناك) ايعامسوا
 همزاب موقتلان المزاللاب ريسفت هريغب ال ( هببسب لصحن ىا) (موقتمإ هود قلعتم
 ماللا نأ ديرب ( ىنعم ) لصحب ( ىا) لعاف مسا 6 ىضتقملا ىنعملا ) لوصملا
 ا لالا نفر 1 5 ةنبو ةركلاب هرسف اذإو هركللا ةوق ىف وهو ئهذلا دهعلل
 نال هم ( هيضقلا ثبرجملا لع ) ةدراولاوةيلوتشملا ىا (ةروتعملا) ةئالثلا
 متالع ىعدتس ةيفخ ناعم اهنا قسامل اهيلع ةلاد ةمالع نوكيأ © بارمعالل )ل
 حاضياالاو ريسفتلل ءافلا ( ديز ىنءاح ) كلوق ( ىف ) اهملع اهب لدتس ةرهاظ

 ىذلاءاح ظفاف ىا ءاخ هريدقت ( ل.هاع ءاح ) ءاخل ةفص هقاعتم عم فرظ راخلاو

 ىنم) هريغ ال (لصح) هبسإ ىا ( هبذا) ديزىف لماع ديز ىنءاح كلوق ىف وه
 (عفرلا لعل ) ايئاح هبديز لاف دز متاقلا ءىجلا وهو ( ديز ىف ةياعافلا
 اهب فرعتل ديزىف ةلصاحلا ةيلعافلا نعمل ىا ( اهل ةمالع ) ةياعافلا مع ناك ىذلا

 راك تارادر تيار )كلوت (ىفو) اهتامالعب فرعت ةيونعملا رومالا نال
 ىعم لصح هذا ) اديز ىف ( لماع) اديز يار كلروق قف قدلا ت 0 طظفل

 ةيلوعفملا ٍلع ناك ئذلا ( بصنلا لعش) ايم هنوك وهو ( اديز ىف ةيلوعفملا
 هتمالعإ فرعي ءىثلان ال اهب ىنعملا كلذ فرعبل ةللوعفملاى عل ىا ( اهل ةمالع )

 ديزي ( لماع ) دنيز. تررم كلوقىف ىذلا (ءابلادبزب تررم) كلوقفف (5)
 (لعخ ديزىف) هبارو رمثدبز نوكوهو ( ةفاضالا ىنعم لصح ) ءابلاب ىا (هءذا)

 ةمالعلاك لت نوكتل ةفاضالا ىنعملىا ( اهل ةمالع) ةفاضالا ع ناك ىذلا ( رحلا
 دارا ئضتقملا 0 لماعلاو بارعالا ناس .نم غرف الود ةيفخاهنال املع ةلاد

 00 اا 007 1 تارعألا نآف بار عالاووو لماعلا هايتتقا ام لص نا

 ةرانو ةحتفلاب تاكرملا نم زكا ةراتو ةثاللا ورك ان وك ةرانو كلتلا

 ناس ىف عرش ةتس ماسقا هذهف واولاب ةراتو فلالاب ةرات فورا نمو ةرسكلاب
 اهتلاصال ثالثلا تاكرخلاب بارعالا ميدقتب بيترتلا ىلع ةتسلا ماسقالا هذه
 ءافلاب ار تصملاقف هنع لودعلل ىذتقمالو ثالثلا تاكرخلا ءافمآسا هيف لدالاو

 نكيمل ىذلا) فرصنملا ( درفملا مسالا ) بارعا ( ىا) ( فرصنملا درفللاف )ل
 هنال(فرصنمريغال و) عأاو ىنلا للباب درفملانال (اعحالو ) ةينال ىا ( ىتم

 (اذا 0 ١
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 ءوثلان وكل اق امئاو مسالا ىا ( ءىثلانوك ةمالعىا) . ةللوعفملالع ) فاو

 (لمشبل امكحوا) ةسمخا ليعانملاك( ةقيقح الوعفم ) مئاق هنا تار لا
 ئتتسملاو نيبقلاو لاحلاك ةلضف اهنوكى.(هب ) ةعسلا ( تاقحلملا) تابوضتلا
 الو امربخو ةئربتلا المساو هتاوخاو ناباب مساو هتاوخاو ناكربخو بوصنملا

 ىا ( تناكةكرح) اضيا مسالا بارعا عاونا نم وه ئذلا رحل وإ) ةيزاجحلا |
 لثم هف لخدل (ءوتلأ نَوك ةمالع ىا )6 ةفاضالا ع2 (افرحوا)رجلا ةمالع ظ ظ

 | امكحوا ةقيقح (هيلا افاضم ) مسالا نوك ةمالع ىا ملا كنأ راهتشا ىنحتا |
 قيقحلا اما اهدوؤجو مدعل ال ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىف قيس ام ءافتكا امرك ذي و ْش

 اماو دئازلاريغلا راحلا ىرحلاب رورحلاو ةيونعملا ةفاضالاب هللا ىفاضمل اكمذ |
 اذا ) دئازلا رخلا نفرح رو راو ةيلللا ةفاضالاب هللا اضم اكف ىتكحلا
 ( جتحم )) لاعفالا باب نم (اردصم ) اهتغيصب ىا (اهسفس ةفاضالا تناك

 ظ ىلا ) هلوقو لوعفملل ىتموا فنصملا ىلا عجار هيف نكتساام هلعاف لعافلل ىنبم اما ظ ْ

 جيتحا ( 5 ) ةفاضالا ىلا ىا (اهيلا) هلعاف مسي ملام لوعفم (ةبردصملا ءاب قالا ْ

| 
 ا

| 

 ردصملا سفنو ءايلا نيردصملا عاّتجا مزلقحلأول ىتح اهيوخبا ىلا اهقاحلا ىلا
 جيتحا أك ةيردصم اهيوخا ىفاهنوكل ديعب ىما ةبسنلل ءايلا نوكي نا لاحاو
 ردصم نع امهنم دخاو لك ةعضض نول ( ةلوعفملاو ةللعاتلا تاو اهفالكا لا
 | (لوعفملا بصنلا) صتخا (و) هب قحلاامو ( لعافلاب عفرلا صتخا امتاو )
 هجايتحا ( ليقث عفرلا نال ) الداعتو امهنب اقرف سكعلا نود هب قحلا امو
 لعافلاو) فور ال قئاوهو واولاهنم دلوتامهنالو نيتفشلا كب رحن ىلا ظفلتلا ىف

 ظ هتاقحلمو لمعلا ف لصالاوهام لومعم (دحاو هنال) افيفخ نوكي ليلقلاو (ليلق |
 وه ىدذلا ( لياقلل ) عفرلا وه ىذلا ( لبقثلا ىطعاف ) ةسمح ىهو ةللقاضيا |

 ةحتق هنال ( فيفخ بصنلاو ) ةوقلاىف لعافلا عفرلا ةبساملو لداعتلل فيفخلا
 (ةسحاهنال) لش ريثكلاو (ةريثك ل عافملاو) نوكسلا وخاو فلالا ٌؤْزجِضو
 اعرفامهناالا ةعبرا امهف ليعافملا) لوهجلا لعفلاو مزاللا اماو ىدعتملالعفلا ف

 ىذلا (فيفخلا ىطعاف) ةعبس اهن ال ةريثك اضيا اهتاق>لم و لصالاوهو ىدعتملا

 فعضلاىف لوعفملا بصنلا ةبسانلو ليعافللا وه ىذلا ( ريثكلل ) بصتلا وه
 ةثلئاضيا ىناعملاو ثالث تامالعلانا تف عامل ( ةمالع هيلا فاضملل قيس ملاملو )

 فاضملل رجلا ةمالع ىو امهنم لكفف ةسانملل اذهب دحاوو اذهب دحاو تهذف
 هللا فاضملا ناكل هنا الا هيلا فاضملل ىا ( هل ةمالع لعج رجلا ريغ) هيلا
 ةسخ هنالريثك ىناثلاو دحاو هنال.ليلق لوالا نال لوعفملاو لعافلا نيب اطشوتم
 ةبسانملا هذهلو بصنلاو عفرلا نيب طسوتم اضيا راو نانا هنال طسوتم وهو
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 عافترالا ةغللا ىف عفرلا نال اعفر ئمس 6 عفر إل ةثالث عاونالا نوكت نا قنبنف
 .6 بصن و ا) هيوخا نيب هتنئرم ةعفرلو هبظفلتلا دنع ىلفسلا ةفشلا عافترال
 هءظفلتلا دنع امهلاح ىلع نيتفشلا باصتنال باصتنالا ةغللاف صنلا نال هب ىمس

 .ةلماع نال هب ىمس 4 رجو ) مالكلا ىف اهيلا'جايتحا ريغ نم. ةلضفلا بصتن, هنال
 ظ ىتلا ( ةينارعالا.تاكرخلاب ةصتخم ةئلثلا ءامسالا هذه ) مسالا ىلا لعفلا رح

 ظ كلا, برا لك ق لا ادرز تار ةحتفلاو ديز ىنءاح ىف ةمضلا ىه |

 كساىف ءالاو كاناىف فلالاو كوناىف واولا ىف ىتلا ( ةسارعالا فؤرحخلاو)

 تناكءاوس اعطق ىا ( الصا ةشانلا تاكرحلا ىلع) ازاحالو ةقيقحال ( قلطتالو)
 ( ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا فالخت ) طساوالاىوا لئاوالاىفوا رخاوالاىف
 0-2 نياو ثيح لك ( ةيئانلا تاكردلا ةاقَع شم اهناف 7 اهلك هلا 0

 ءامسالاهذهاماو ( ةلق ىلع ةسارعالا تاكرللاىف) اضيا لمعتست ( وابلاغ) لاؤاو
 00000000 7 الو ةنانلا تاكرطلل ةفتحم رخاوالاق ءاثالب نوكت ىتا

 تايننملا ىو هعاوناو انهه لاق امتاو ىدنهلا قو *الوارخاوالا فتن اك ءاوس

 املف ىناعملا نم و ىلع لدي رخلاو بصلناو عقرلا نم دحاو لكنال هءاقلاو

 ءانلا باقلا فالخ اعاونا اضيا اهيلع لاودلا تناك ءاونا تالولدملا تناك

 ءانلا وهو دحاو سمإ ىلع لدن ثيح عون ةيئانلا تامالعلا نم دحاو لكنال |
 عيون هنا ىلا ةراشا ماللاب هدروا لمصفتلاو ريسفتلل ءافلا 6 عفرلاف )ل همالك انه ل

 عفرلا ةمالع ىا( تناك ةك رح ) ىجح راخلا دهعلل نوكت مسالا بارععا عاونانم ١

 فورملاب بارععالا ىف اك( اف رح وا ) تاكرحلاببا عال ىفاكربخلا رابتعاب ثين اتلاف |
 ناكولذا طقف لعافلل ةمالع سيل عفرلا نا ىلا ةراشا ءايلابهدروا 4 ةيلعافلا عال
 ةمالعىا ) دوصقملا ىلع لداو رصخا هنوكل لعافلا مع لوب نإب قتكرال كيدك"

 تبرضنا ىنبجت!كلوق لم ميلمسالا نوك ةمالع لَه ملو مسالا ىا(ءىنثلا نوك.
 هلوقىف ءايلاناىملاوةمالعلا وهو ىوخالا هانعم ملعلاب دارملا نا ىلا ةراشا هبف (العاف )

 اقيقح العاف ىا ةفص هنا ىلع بوصنم وا زينمت ( ةقيقح ) هيردصم ةيلعافلا |

 ميمعتلاب قلعتم هيف ماللا ( لمشيل ) نيهيجوتلا ىلع ةقيقح ىلع فطع (امكحوا)
 ةقيقح انلوش ىمكلا لعافلاو قيقتحلا لعافلا ىلا ةيلعافلا هلوق انممع امتاو ىا
 عفرلا نال ( لعافلاب تاقحاملا ) تاعوفرملا ةياعافلا لع هلوق لمشدل امكحوا

 م ىا ( اضيا)ه. قحلماهنم هادعامو تاعوف رملا ىف الصاهن وكل لعافلاىف ةققح

 مسالا بارعا عاونا نم وه ىذلا «بصتلاوإ) سيلب نيتهبشملا الوام مساو
 بارعالاك ( افرحوا) تاكرخلاب باىعالاك بصتلا ةمالع ىا (تناكةكرح) |

 ١ فورملا (
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 زك الانال لكلا دعب عقاولا هن اكةملكلا فورح رثك | دعب عقاولا ناف فورخلاب |

 ىمسملا نع ابنا ام مسالا لبق 5( ىمسملا ىلع لدب مسالا سفن نال ) لكلا مكحىف
 كشالو ) ةفاضالاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىنعي ( هتفص ىلع) لد (باسعالاو) ١
 فوصوملل هصصخ اما ابلاغ هفدلا نورك ( فوصوملا نع ا هفدلا نأ ظ

 دعب الا نوكيال حضوملا وا صدخملاو فراعملاف كهل ةحضوموا تاركلاىف اك |
 ىلع ىا ( اهيلع لادلا نوكحي نا سنالاف ). هحضوا وا هصصخ ام
 ( هيلع لاذلا نع انرخ أتم ) ف وصوملا نع 32 ام ةفصلا نإ 5 ىا (اضي1) ةفدلا
 ةغل ٍبارعالا ىا (وهو ) لوادملل اقفآوم لادلا نوكل .فودولملا ىلع ىا
 | ةلادلا تامالعلا ىمس حاضيالا ةغل بارعالاف ( هحضوا اذا هب عا نم ذوخام )
 ةكرح هب ىمسملا ىا ( بارعالا ناف ) هيبشتلا ةقالعب ازاجم هب ىناعملا ىلع |
 | ةيضتقملا ) ةفاضالاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ةثالثلا ( ىناعملا حضوب ) افرحوا ظ

 اولعخ اهلع اهب لدتسي ةرهاظ متالع ىضتقت ةيفخ ناعم اهنال ( بارعالل

 (هدعم) لع باب نم ( تب ييعنم ) ذوخاف وع ( وا ) اهيلع ةلاد ةمالع تارعالا
 ىهواضيا هف ةغل نيعلا نوكس عم مبملا رسكوا نيعلا رسسكو لادلاو ميما حتف

 | "ترض: اذا ىني ةدعلا كلت( تدبف اذإ  ناونملا راثلا نشر كلاك نادل

 برعا راصف لاعفالا باب ىلا لمتاب ةزمهلا اهيلع دب زف ديف ىن#. برع نوكف
 | ( ةزمهلا نوككنا ) ريدقت (ىلع) حراشلا لةاذلو ةدعملا داسف لازا ىنعم

 ( ىمس داسفلا ةلازا ) ةغللا ف بارعالا ىنعم ىا ( هانم نوكيف بلسال ) برعا ىف
 بارعالاب ىا ( هب) ةثالثلا ىناعملا ىلع ةلادلا ثالثلا تامالعلا نم دحاولا

 ضعب سابتلا داسف ليزي ) بارعالاب ىمسام ىا ( هنال ) هييشنلا ةقالعب
 عاونا قلطمال ( مسالا بارععا عاونا ىا) 6 هعاوناو ال ( رخآ ضعبب ىناعملا
 عاوناو طقث هبارعا عاونا عاونالا نوكيف مسالا ثحب ثحبلا نال بارعالا
 كرتشاف ءارقتسالا رصح مزحلاو رلاو بصنلاو عفرلا ةعبرا اتاطم بارعالا

 لوالل لوالا ىطعاف مزحلاو رجلا اقرتفاو بصتلاو عفرلاف لمفلاو مسالا
 لعفلاو فيفخ مزحلاو فيفخ مسالاو ليقث رملا نال سكعي ملو ىئاثلل ىناثلاو

 اقرف ليقثلا لعفلل فيقللا مزملاو فيقخلا مسالل ليقتلا رملا ىطعاف ليقت
 ىلع لما لكشي الف ةئالثلا عوم ربخلا نا ىلع هبن ( ةثلث ) الداعتو امهنب
 مكحلا ىلع طبرلا ميدقت ههجوو عفر بارعالا عاوناو لاَقبال ثيح عاونالا
 قاعملا نال ةثالثلا ىن ترصحنا:امتاو ءامو لسعو لخ نيحتكسلا كلوق

 لادلا نوكل اضيا ةثلث بارعالا عاونا نوكيف ةثالث بارعالل ةيضتقملا
 رثكا ناكاذا فدازتلا وا لقا لادلا ناكاذا كارتشالا مزلالاو لولدملا دق ىلع
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 لعافتلا نم ( هورواعتو ) لاعتفالا نم ( ءىبثلا اوروتعا ) لاقي ( هلو ىوغللا
 درف ىااهنم( دحاو ةعامح )ءوشلا كلذ ذخا ىا( هذخا ىا هولوادت اذا )
 .ذخا دعب ىنعي (دحاو دعب) لكلا نم ضعبلا ل وهو ةعاملا نم دحاو

 ةرموهذهو ةرم هده هيدخاىدالا هتلوادنت حاحصلا ىفو هنم عرفو دحاو درق

 هذخا هلوق قلعتم (.ةب وانملا ليس ىلع) # ىزيج نتف ركتسدب تسد#ةيسرافلا
 ( ةيإدبلاو ) لوالا دحاولا نع امان ناثلا دجا ولا ن وك نا ىلع دحاو دعب دحاو

 تاوادت اداف عاّتجالا لباس ىلعال ) رخ آلا نم الدب اهدحا نوكي نا ىلع ىا
 دحاو لحم ىلع ىا ( برعملا ىلع ) تبقاعت ىا ( بارىعالل هيضتقملا ىناحملا

 هذه دحاو لحبفف ( ةعمتجم ريغ ةب وانتم ةبقاعتم) اهنوك لاح برعملا مسالاوهو
 الا نركل قا ( اهداضتل) جسام لغ ةلخادتم وا ةقدارتم لاوحا
 ةيلع افلا ضراعت ىلو الاو ةفاضالاو ةيلوعفملا ضراعت ةياعافلا نال ةداضتم

 00١ لعت هلا 7+ نم لعافلا نال اهيوخإ نضراعت ةيناثلاو .ةفاضالاو
 00100070 01 ١ لوحتم هلا ثيح نم اضن لوعفللاو هللا اذاضم الو ًالوعقم
 ىنش ) اهدحا نوكي ال هلا فاضم هنا ثحح نم هيلا فاضملاو العاف الو
 ( كلذك ) ىناعملك ىا (اضيا) رخلاو مصتلاو عفرلا هو (اهتامالع نوكت نإ
 ىلع نوكي نا بج مسالا نال ةعمتجم ريغ ةب وانتم ةبقاعتم نوكت نا ىنبذي يا
 | خلا ىف فالتخا ) الصا ةفلتخملا ىناعملا ببسإ ىا (اهببسب عقوف ) ىمسملا بسح
 ]| (بارعالالصاعضوف ) ببسملا فالت>ا ىضتش ببسلا فالتخا نال ( برعملا

 هاصا عضو اذأو تاكرخلاب نوكي ام بارعالا لصاو برعملا رخآ ىلع |

 ىغتسيو لالا ركذب ىنتكي ام اريثكو عين عرفلا نال عضولاب ىلوا هعرفف
 هنوكل ىا ( ىناعملا كلت ىلع ةل الدلل ) فورحلاب نوكيام هعرفو عرفلا ركذ نع

 ىلا نال اهيلع لدتس ةرهاظ مهالع ىع دتست ةيفخ ناعم اهنال اهيلع الاد
 اضبا عرفلاو لخالا كلذ (عضوو) أهل فرع ةرىهالظ ةمالاع ىفتش

 ( ىناعملا كلت فالتخال برعملا رخآ ) بارمعالا لاب ىا (هب فلم ثيحب )
 لصالا كلذب فاتخم ناكمي هعرفو بأ رعالا لدا عضوو ىا تيقوتلل ماللا
 ) بارعالا لعح اماو ) ةنالثلا ىنلاعملا قالتخا دنع برعملا رخا عرفلاو

 نوكي ناب ىلوا لوالانا عم ( برمملا مسالا رخآ ىف) اعرفوا ناك الصا
 لا وا لوا ا وهن قسا نوكيامو مدقاو قسا ةوكل باعالل الخ
 هيف نكي ملهنال قحا نوكخي هنالواهطاسقا رومالا ريخ نال هب ىلوا

 بارعالا ىف اك ةقيقح .نوكي نا اما رخ آلا نا ملعادفهيف رط ىف اك طي رفتو طارفا
 || اك اك نوكي نااماو ةقيقت .خاآلاؤالا نوكي ال وهو ةكراب

 © فورملاب )
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 انوا بجعتم اهلا ٍلَصِب م بر م لو نيز نسحا ام الثم لق اذأ دال ضْن
 بحغتم هنأ ملعب ديز بضن اذااماو ضعه نع اهضعب ىاعملا زيمت ملف مهفتسموا

 هنأ عال عفر عم رج اذاو هنع ن ناك 1 فا الالب مفر اعلا

 1 لد هلوق ) دخلا ىا ( هلا مضف ١ ضعب نع ىناعملا ضعب زيميف مهفتسم

 هن اكو ) زيبَعْلا ىو بارعالا عضو ةدئاف يعي ىتح ( هيلع ةروتعملا ىناعملا

 ١ حرش ىف ( لاق ثيح )ٍبارعالا عضو ةدئاف ىلع هيبنتلا ىا ( ىنعملا اذنه.دارا

 ماع نم ) هيلع ةاروسملاىانملا لغ لي ةاوق ىسب ( اده نسل )تاق
 . ( دخلا نع جراخ ) ىنملا اذه هلوق وهو دارا لوعفم ىلع فطع (هنا ال دحلا
 ا زاخ مت دو انعاش 10 زك د ىذلا ىنملا اذه هدا رع ا
 ماللا نوكي ننن : ( دلشا نع جرا صاب قلعتم لديل ىف ماللاو ) لاق ناب هنع
 كفانا وهو داو ناكلاذ نوال ل ١ لفلاب آل هنع جراخ لعشب اقلعتم
 أ عضو ) هلوق هباقلعتم ماللا نوكي ىذلا هنع جراخلا سمالاب دارملا (ىنعب )
 | ىا ( مالكلا ىو نم ):ظفللا اذهريدقتب عضو 7” ةفص ( موهفملا بارعالا

 مهفلا نع دنعت ) عضو هل وه هقلعت ىا (هناف) هلو ىننلا للع مث هانم نم

 دعبلا ةياغ هلوقؤ اعبت الو ادصقال بارععالا عضو ىلا نظن ال هنال ( دعبلا ةياغ

 ٌْ دعبلا ةياغ ىف مهفلا نع دع عضو هل وه هقلعت ناف هسفارظلا ىلع نوصنم

 | 'نونملا ( ىف هزخا فلتخلا هلوش: قلتم ) لهل ةلوق ىف ئا(ةف ماللاث)

 ردصملا ىلا عجرب لعافلا نا ىلا ةراشا ( فالتخالا)(لديلإ) (ءهرخآ فلتخا)
 ظ جرف «ىوذتل برقا وخ اوادغأ , لاعت هلوق لاو“: ىلع فلتحا هياع لاذلا
 نا هربت ١ فرحلاوا ةكدرملا و ( فالتخالا هءاموا١) عجر ملا ب رمل اذه

 الصا هنوكب اذه حج رف ىنعم ىلع لدام مسالا لثم لوصوملا ىلا عجار ريمضلانا
 , هلوَض حراشلادرسفام انهه اهب دارملا ىنعم عمج (ىناعملا ىلعإل هلادسو فالتخالا يف

 ْ ل مارتلا را لاو ا ةيلعافلا) اهب ( ىنعي )

 تدل نايكما د لاك دخا ىلع لدي ىنعملا نوكف ةقاخملا هقص ( لعافلا متنا

 لكق ىئالمللا كلت دحَأَب برعم لك نا ىلع لدبل تلا لوعفملا مما ةغيس لعد ١
 ذخالا راعا نا "الا هيف اهرازقتسا مدعو نرعملا ف قانملا لدن لغ لدي اههش

 قاعتم ( برعملا ىلع ىا ) 6 هيلعإلهيلا حراشلا بهذ اذاو بسنا ىناعملا ىف
 لمتحم نيمضتلا ( ءاليت سالا وا دورولا ىنعم لثم نيمضت ىلع ) ءانس ةروتعملا
 ىناحملا ىلع لديل هريدقت الاح نمضملاو اب اث لصالا نوكي نا اههدحا نب سا
 ادناز للا نوكينا ىاتلاو ىركملا لع ةيلوسمو ةدراواهتوك لا ةروخلا
 ءانعم نيب و هيلع ةيلوتسملا وا ةدراولا ىناسملا ىلع لديل ءريدقت الصا نمضملاو



 ةكرحلاةلوصوملا امب) ديري دارا نم لوعفملل ىنم داري نيحو) انج هنوكلو '
 ل هرآل حدتلا ضعب ىفو ديرب دازا نم أضن !لوعقملل ىتم(دارنال فرالاوا ١

 0 (يطلا ولان )لاو كادريالىاادورود ريدر ,ونملعافلل

 هظفلت دب را نيحو ةدحاو ةلاح ىف ناينعم ظفلب دار نانروخأال هالو هع ا

 هلوش ترسف ناب. «اهمومع: لع تأ واون) اهريغ دار مال فركاوا هك لام |

 000 9|0لمالا  ةرخاو هك رخلا لمشت تح اماع ءىثلا نوكي دن ىش ىا“

 هنف ءابلا نال ( هب هلوق نم ةموهفملا ةسسلاب ) ىذتقملاو لماعلا ىا(احرخ ) |
 00 اهل 1 رديف نحن ايف اكادس اهلوج ده نوكي ام ةسسلا ءانلا و ثيسلل
 نيث ا” عون هلام ىا نا ريخ .(بي رقلا بسلا نم درا لا ناف ) فالتخالل .بباس

 0000000 0 | ىنتتم ىا (ىضتقملاو لماعلاو) مان نيتاتال تنسملا ١

 نا ملعا ( ةديعبلا بابسالا نا الا فالتخالا سس اهنم دحاو لكقنالثلا

 وهو دسنلاو ا 2| وا 3 رس وهو بيرقلا هنالث اذهه فالتخالا باس

 .لداعلا وهو دعب الاو هفاضالاو هبلوعفملاو ةياعاالا ىتأل بارغعالا َْدَتَمَم ظ

 0 دارا نذل بيرقلا هدارت ثسلا قلطأ اذاو 0 ايظفل ناكءاوس
 ملكا ءاي ىلا فيضا ام (ةكرح تجرخ ةيايللا ديو ) ريغ نم اقاعتو ةسبالم

 ىلع برعم) اهبلا فضا ام ىا ( هنال ) اهريغو ىبوثو ىرادو ( ىالغ وحن ) |
 ىريدقت هنارعاو برعم بهاذم ةثالث هبف نال حصالا ودو ( فاصملا رايتخا |

 00000 اول الو ترعع سبل ىنعي امهنيي سومو ىلخ هباعاو ىنمو
 اال 11ج لع ةكرطا هذه قالتخا) نا الا ىان( نكل ).هاذملا |

 اضِنا بارعالا حراشلا دنع راد نا ىلا ةرا د اًمهو .ءالا كلت ىلا تضا

 (لب )ل ماعلا ىلبق الداح نكي مل كلذك ناكول ذا (برعم هنا ثيح نم سإل)
 لبق الثم مالغلا ناف ( ملكتما هاي لض:اماهنا ثنح نماأ) الان سل هيف فالتخالا

 مسالا 0 17 تك رتلا نال نوكسلا ىلع اشم ناك ملكت هاب 11 ةفاكدلا
 0000000001 كر ناكاس عمتجا اهيل  تاايلف ناس! تعا

 ءايلاريبغت وا لقثلا مزاي حتف وا مضاذا هنال ما

 ةمضلاو ماللا ىف اينما لق بلص[ 0 تاك ةرسكلا هذه لقد
 تلج |ام هلوه ىا ( ردقلا اذهب و) لماعلالوخ دب فالتخالا دجوب الف نيعلا ىف:

 هدارفال اعماحىا ( اعمج ) هنوك ل هشيرعت ىا ( بارعالا دح مت ) هبهرخآ
 دانا ضال نإ الأ يا ( نكل ) هيف: هريغ لوخال نع افنام.ىآ( اعْمو )

 5 ىناحملا صعب زي تو (تارعالا مح فالتخا اع نع 5 نا

 ( ضع )

 ' ريكتللا ريا ف لصالا نالو حرشلاب نآملا جازتما ىف بسنالا اهنال ةفوصوملا
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 لماوعلا ىف الو) ديك أتلل ةدئازالو ققحتبال هلو قاعتم رالا (برعملارخا
 فالتخالا دجوب مل اهفالتخا دجوب مل اذاو لماوعلا فالتخا دجوب ال ىنعي (اضيا

 نكل لماوملا قالخا لع تفوتت هركا ىزاخلا نال برعملا تا فاس
 ريغلا ةدودبملا ءامسالا ضب بكر اذا ) لختلا ىف قالتحالا نوكي نا طرشإ

 ىلع بوصنم ( ءادتبا ) بكر هلوَه قاعتم ( ةلماع عم لصالا ىنبمل ةهباشللا
 صمالالواىف ىونعملاوا ىظفللا هلماع عم ضعبلا كلذ رخآ بكر اذا ىنعي ةيفرظلا
 ديز ىف ءاح عفارلا لماعلاب لوقت ا لثم رخآآ لماعب هدعب وا هلبق بكرتي نأ ريغ نم
 لماعلاب وا تكس قراذي ز تدار لكل «ضانلا لمانلاب لوطا هلاغ تكلا
 ءادتبا برعملا كلذ ىلع ىا (هيلع بترتيو) كلذ ريغ ىلا مّتاق دبز لثم ىونعملا

 ءامسالا ضعب بكرتىف ىا (كانه) دجويو ققحتي (لب ) كلان روصاك (بارعالا)
 لبق هنال (لماعلا لوخ دب بارعالا ثودح) لصالا ىنمل ةهباشملا ريغلا ةدودعملا
 لماعلا هيلع لخد املفىنم فنصملا دنع هنال بارعا هيف نكي مل لماعلا لوخد

 ىا (اذه) هباوج ىف (تاق) هلودحو هلوخدب هيف بارعالا رهظو ابرعم راص
 (فالتخالاو برعملا ماكحا نم رخآآ مكح )هيلع لماعلا لوخ دب باىعالا ثودح

 لخدب مولف) كحلااذهريغىنعي (رخآ مكح) لماوعلا فالتخاب هرخآ فالتخا ىا
 نال لوخدلا مدعىف ىا (هيف داسف الف نرخ آلا ىف) نيرباغتملا ( نيمكحلا دحا
 | داسفالف ترياغت اذا اما اهضعب لخد مو ماكحالا تقفتا اذا مزلي امتا داسفلا
 روك ذملا ذا (انهه رك ذت مل ةريثك اماكحا برعملل نافإ اهضعب لوخد مدع ىف
 | بارعالا ثودح ىا (مكحلا اذه نكيلف) هماكحا نم ادحاو امكحالا سبل انهع
 | ةل نم ىا ( ليبقلا اذه نم ) ةريثكلا ماكحالاك ىا (اضيا) لماعلا لوخدب
 ( مكحلا اذه نا) باوحلا لصاح ىا (نمالا ةياغ) انهه رك ذت مل ىتلا ماكحالا

 ظ هصاوخ نم نوكي ال) لماوعلا فالتخاب هرخآ فلتخحي نا همكحو هلوق وهو
 لخد الااهنم ءىث دجوبال ثيح صاوخلا عيمجم ةطيحلا هصاوخ نم ىا (ةلماشلا

 ظ ةلج نم امكحالا سيل لب تجرخو ةصاخلا هذه اهيف لخدي محهنأ درب ىتح اهيف
 ةيضيعبتلا نم دارباب ( هماكحا ةلمح نم ىا ) هلو حراشلا هيلا راشا 6

 بيقعهدروا6باىعالا لاقف لاخلا فيرعت ىف عرش لحلا فيرعت نم غرف امو
 ةظفل نا ىلا هب راما ( فرحوا ةكرح ىا)4/امإل ةيلحللاو ةيلاخلا ةبسامل برعملا
 ثيح نم برعملار خا ىا) ةفص ةلملا (هرخآ فلتخاإل ةركت هدارياب ةفوصوم ام

 ةكرخلا كلن ىا) 6 هب ال امهليصفتو امهبارعا قبسدق (ةفصوا اتاذ برعموه
 كلتب ىا هلودب ةلوصوم اهن وك ىلع ايناثو ةفوصومام نوك ىلعال واهبن (فرحلاوا'
 مدقو ةيلوصوملا ىضتقم ىلع ىفرحلا وا ةكرحلا فرع هنال ىفرخلاوا ةكرخلا
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  نالو هيفىذحلاما'رتلامدعل ىلوا يِقلا ىلع بصتلا ىنعي لوالاو ىذحلا زاجا |
 ىناثلا فالخت سفنلا ىف عقوا وهو اريسفتو اماهباو اليصفتو الامححا هيف
 تررصعو اديز تيأرو ديزىنءاح كلوق ىف اك) ةكرحلاباما (اظفل فالتخالاو )
 وهو (اريدقتوا ) هيباب تريمو هابا تيأرو هوبا ىنءاج وحن ىفرحلاب اماو ( ديزي
 ( ىف هلصاناف ىتغي ترسمو ىتف تيأرو ىتف ىنءاح كلوق ىفاك) ةردنملا ةكرحلاب

 ءايلا تبلق ) نونتلاو رجلا ( ىتبو) نيونتلاو بصنلاب ( ايتفو ) نيونتلاو عفرلا
 فلالا نانك اس عمتجاف افلا تلبق اهلبقام حتفناو تكرحت اذا ءايلا نال ( افلا,
 ظ بارعالا راصف )بارعالا فرح ْنغ هلقنم ىف ىتلا فلالا و نيونلاو

 لثم ةردقملافورحلاباماو اردقم ءابلا وه ىذلا ب عالا لحم نوكأ ( ايريدةت

 ىطفللا فالتخالاو ) سانعلا ىلا تريم و ساعلا ابا تاو سابعلاونا ىتءاح

 ىآ (هيلا انرشامكامكح وا ةقت نوكينا نم معا ىريدقتلا) فالتخالا ( و
 هيلا عجراف انيلاحالاع هانرسفو ةفصوا اناذ هلوقدنعفالتخالا نايس ىف ميمعتلاولا
 ١ ةحتفلاب ( دجا ترسو دمحا تدار انلوق لثع ) فرصللا ريغب ( ضقت الثل )

 نيملسم تير انلوق )ىف ملاسلا رك ذملا عملاو ىتملاب ( و ) راو بصتلا ةلاحف

 ةلاح لوألا ىتمللامهبف ءايلا لبقامحتةب ىنعي (ىتنم) امهن وك لاح (نيماسع تررصو
 عمجلا اهلبقام رسكب ىنعي ( اءوم ) امهن وك لاح (وا) رجلا ةلاح ىناثلاو بصتلا
 دقإ ناشلا ىا ( هناف ) رجلا ةلاح ىناثلاو مصناا ةلاح لوالا الذشلا من

 روك ذملاىفىا (هيف) دحولا قوفامل انهه عملا ( لماوعلا) لعافلل ىتم ( فلتخا

 دما رخآ ىف فالتخا الو ) عومجلاو ىتملاوعفرصتلا ريغ ىنعي نيلوقلا نم
 امكح ) قالتخالا ( لب ) حوتفم امهيف رخ آلا نال زيبقلا ىلع بصن ( ةةيت>
 ةحتفلا كلت ( و بصتاا همالع )اهن ال ةققح ( مشانلا دعب دمحا ةحتف ناف

 ةحتفلا هماقم ميقا طقسامل رحلانال رحلا مكحف اهنال ( رحلا ةمالع راحلا دعب )
 اريدقتال اظفل ارورجم رجلا ةلاح ىف نوكي اذهلو رحلا مكح ىف ةحشنلا ناوكتف
 ةتيتح رحلا ةمالع راحلا دعب اههيف ءايلا ناف ( عملاو ةينثتلا ىف لاخلا كلذكو )
 دعبو ىعاظ وهو ةقبقح لماوعلا فالتخا دنع رجلا ىلا عفرلا نم ىالتخالا نال

 هب !عا ناكام بضت نال فلالا مكحىف هيف ءايلا نال بصتلا ةمالع بصتلا |
 اهنم الدب اهنوكل فلالامكح ىف بصنلا ةلاحىف ءايلا نوكق فلالاب فورملاب
 "00 كارلا تاج |تلتحو ةروك ذملا ( رودشلا ءنعى بزرعملا رخآناف)
 اذ ( تلق نا ) اماع هن وكل فالتخ الا ىف نرعملا اذه لثم لخدف ( ةقيتح ال
 ناف اذكه برعملا مكح ناك اذا ىنعي لا فاتخينا همكحو هلوق نم أشن لاؤسلا
 ىفال فالتخالا قتحتبال) كلان ررقاك ردقم طرش ٍباؤج هن اكءافلاب ءرتدصإلا

 ( رخآ )
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 ةقضا هلم ل دش ناب ) نيهجولا بانعاك هبا عاو اناذ ىلع 'فاظع ( ةفاوا

 اذا ) لوالا مسقلا ىف امهي وخا بارعاكامهبارعا ( امكحوا ةقيقح ىرخا
 ةيلعافلا ةفص لد. نا لوالا ىف قيقا لدتشلاو ( ةكرملاب هن: اننعا ناك
 بصللا ةلا- ىف هصتو ةنلوعفملا ةفص ىلا ديز قءاح انلوق ىف.ىتلا اضيا:هعفرو
 د زب. تير ع لقما رظا ةلاغي ىف .رجتو ةقآ د الا هفضل صوناديز كار لكس

 | هنمو ةقيقح رجلا ىلا عفرلا نم لدش. هنال+لاسلا كنؤللا عج لثم ىف ىمكحلاو
 | لدتي هنال فرصنملا ريغفو ةختفاا مكح ىف هيف ةرسكلانال امك نسعلا لإ

 مكح ىف هيف ةحتفلا نال امكح رجلا ىلا هنمو ةقيقح بصتلا ىلا عفرلا نم هيف
 أ لماوعلا فالتخا بسب ىا) سنحلل هيف ماللا ( لماوعلا فالتخاب ل ةزيمكلا
 فالتخاىنعي لماوغلا ىف التخاب قلعتم(لددلا ف) تركللا نع ىا( هلغ ةلخاذلا
 | هلوقاضرا هناةلعتم راخلاالعاح هيف فالتخالا رسفو لمعلا الا نوكيال لماوعلا

 ىنعي اهنم ( رخ آلا ضعبلا لمعيام ىالخ) لماوعلا نم ىا(اهنم ضعب لمعي ناب
 لوقتاكر جلا اهنم رخآ ضعب و بصنلا اهنم نخآ ضعب و عفرلا اهنم ضعب لمعي ناب
 فالتخا ىا (اهقالتخا انتطصخ امتاوإل دبر, ترسو اديز تءارو ديز قءاج
 مالكف روك ذمهنا عم ( لمعلاف ) اعقاو فالتخالا نوكب ىا ( هنوكب ) لماوغلا ظ
 ا بورضم اديزنا اذوق لثع) فالتخالا كلذ(ضةتنبالثل) دبقم ريغاقلطم مضملا |

 0 عم ( روصلا هذهىف اديز ىف لماعلاناف اديز براض ىلاو اديز تب رض ىفاو ظ

 ١ مساريخالا لاثملا ىف ديز ىف لماعلا ىنعي (ةيمسالاب فاتخم) ةلثمالا هذهىف ىا ةروص
 | ( ةيفرخلاو ) تب رض ىنعا لعف هيف لماعلا ىناثلا لالا ىفو ( ةياعفلا و ) براض ىنعي

 ١ لعفلاب ةهشملا فورا نم ىه ىتلانأ ىنعا فرح هيف لماعلا لوالا لاثلاىفو ظ

 ظ روصلا هذه ىف ىذلا ('برعملا زخآ نا عم ) فلا "فالخ ىلع رششن هسفو ظ

 / ريك ذتلا ةغيصب هفالتخاب خسنلا ضعب ىفو ( اهفالتخاب فلتخم ل) ديز وهو

 | هدبق اذهلو زئاح لمعلا ف فالّتخالا مدععم لماوعلا فالتخاو ناحيحامهالكو
 | اظوفلم افالتخا ىارخ الا فالتخال ليصفت 4 اريدقتو ا اظفاإ لمعلا هلوش
 | (زيعلا ىلع صن)ةردقموا ةظوفلم تناك ءاوس ىا لماوعلا فالتخاوا اردقموا

 ىاؤل اذهك'لغافلا عاما ةسنلا قفا زنقلاو نحت الا ىلا تالتحالا ةنلنا نو
 ظ عفرلاب اضياوهو هرخاطفل ىلع وطعم هنال عفرلاب (هزادش وادرخا طفا فلتح

 | ىنععاما و سارلا بيش لعتشا ىاد# ارك سارلا لعتما وي ىلاعت هلوق هلم و لعافهنال

 | ىلع ) بصن( وا)ض رالانويعىا :# انويعضرالا ان رخو« ىلاعت هلوقك لوعفملا
 ١ (ربده ) فالتخا ( وا ظفل فالتخا فاتن ىا ) فاضم :فذحن ( ةيردصملا

 مْ , ىناعملا باب را دنع اذه لثمل لاو هماقم هيلا فاضملا هقاو فاضملا فذح
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 (هرخآ فلتخم امك ) برعملا ىا (هنا) لوعفملل ىنم (فرعيل) لماوعلا قالتخا
 مزال ) فرعيل لعافلا ماقم ةمئاق اهنا ىلع عفرلا لح ىف اهربخو اهمسا عم ناو

 هب صتخ امو برعملا صو تايه ءوقلاب قا 01( هنسف لع ولا مده

 مده مزل مالكلا ريدقتف نرعملا تاذ سفنابو روكحدملا ىالتخالا وهو

 عتتمم اذهو هناذ ةفرعم لع هتفضا هف رو | يك مزار سن كرعملا ىل اع ةفدلا

 د يررإسلا لاق اذإو هتفد نيس مت ال وا برعملا تاذ فرعي نا مزلف

 ريغب ) هرخآ فلتخام هنا فرعي نا لبق ىا (ال”وا) هتاذ نيبو برعملا (فرعب
 ىلع فطع ( لعجي و روهمجا ) فرعي نا هلو قلعتم راجلا (هب فرعام
 ةلمح نم هب هوف عام ) لعجم نا اضيا ىتشو ىا اضخا لوعقملل ىنم فرع

 ( فنصملا هلعف ك) هماكحا ةلج نم مكحلا اذهو ةريثك هماكحا نال ( هماكحا
 هصاوخ ضع نيب | الدوافع كيس يسال 3 لقاك هف رعم ةدايز ديفنل

 نأ لأ ردقل ( يرعملا ماكحا ةلخح نم ىا) 6 همكحو ال ةيونعملاو ةظفللا نم

 هماكحا عومم سيلو هصاوخ نم ةصاخو هماكحا نم مك ك روك ذملا فالتخالا
 000 ل 11 يالا كملان دارملا نا ىلا ةزاشا (هيلع ةترتملا هراثاو)

 "هسا كَل ةفاضا نا ىل لوالا تفئاب اضيا ةزاسثاو تارعالا
 قل ( با. رج نم ) هيكحح صن هنا ىلا ىنعملا لوّؤش قارغتسالل ال.

 ىا) « هر ا فلتح ناو بارالاوهو هقدو ثىح نم لب هتاذ ثيحنم ال

 0 ل |١ ةسق نم زيعلا لعب ىصت (انأ3 برعملا رخآ وه ئذلا ىفرحلا |
 000 ازا ال ىا فاضملا فدحب ةيردصملا لوا تاذلا ثيحن نم ىا رخاآلا

 بصن ( ةقيقح رخآ فرحب فرح ) فالتخخالاب قلعتم ( لدي ناب) راجل
 ”االا زعوأ ةققللا تح نم ىا فرخلا ىلا لدتلا ةمسن نم زيقلا ىلع
 تارغالا فروخ ناق٠ءوا ىن دءاح لدم فرد لدس وهو اسقشق>ح الد ىا

 | انرلا لدم را ىفو ءابا تي ادم فلالا ىلا لد, بصنا ىف واولا وهو هيف

 هياذ لدشف واولا مف ذرلا ىف 00 ا رظناف هسا, ترم لم اللا |

 0 رخل اهلا ىف هتاذب لدتا فا هو فلالاىلا نضتاق
 وتلا ىكحلا لتلاو ةفلع ىطع ١1 ةقيقح نا لعالم ةنازغا

 ا رجلا ىلا عفرلا نم ىفرحلا لدبتي ةينثتلا ىف نال ماسلا ركذملا |
 0 اقلام نأ يكس ا ٠ بصنلا ىلا اهنمو ءايلاب رجلا ةلاحو فلالاب عفرلا |

 عفرلا ةلاح ملاسلا ركذملا 000 هىسربال الا ىحاق هناالا اسيأ* ءانلاب |

 لدبت, بصبلا ىلاو ءايلا ىلا واولا نم ةقيقح لدن هيفو ءايلاب را ةلاحو واولا
 فورحلاب ) برعملاىا ( هبارعا ناكاذا) فلالا مكحىف اضيا هيف ءايلان ال امكح
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 فارصنالاو ءانبلاو ٍبازعالا ثيح نم ( غلكلا:رخاوا لاوحا ) وحنلا ملعب
 صقان وأ مان امأ بارعالا كلذو ف ىملاب وا ا هارعا نوكو ةهمدعو'

 تعفو ىتلا نيعوللا ف لاوحالا نم كلذ ريغ ىلا ضراع وا مزال اما ءانلاو

 فرعي لعاف هناب عفرلا لحبىف ةلصلا عم لوصوملا ( نم ) ىبرعلا كالا ١

 مهتاجالطصا م01 ناك نإ (بنرتلا رخل) لحنا ازا نم عيار
 تي ىلع فطع ( فرعي لو ) هتلييق نم واهعورفو هدادحاو هنابأ نم

 طلتخاو عهف عقل ولا ءايمجع نكن برعلا نم ىا ( مهنم عمسلاب اهماكحا )

 مهتامح نم راصف ة مهلاغلب و مهلاحصف نع مهن طالتخبللاب يناجالطصا زو 4

 هغل ماكحا وا بيك رتلا ىف ملكلا نازل كا ا( هبات الا

 ( نع ) «ىري ىا ( نغتسم ) مهنم عمسلاب وا مهتغل عبتتب ىا ( كلذك ) برعلا
 عمسلاب وا عّتتلاب هدوصقم لوصخل هيلا جاتحم ال ثيح (وحنلا ) يلع ىلعت
 لصحمن نوكي هنال (اهبا تم ) فراعلا صخخشلا كلذل يا( هل ةدئاق الو ز
 برعلاو ا ةاحنلا تاحالطصا ىا (مهتاخالطدا ةف رعمىف ) لصحلال اذو لصاحلا

 ادع نال الثم لاق اعلا (الثم ) هه رت لم ىا ( كر أ ةف رعم نم دوصق ١
 | ىنم ( فرعينا) دعب اهف هيلا راشا مك فنصملا دنع هماكحا ةلج نم مكحلا
 / اهريخو اهمسا عم نا ( مهمالكف هرخآ فلتخم ام ) برعملا ىا ( هنا ) لوعفملل
 ظ فالتخاب ( افلتخم هرخا لعجيل ) فرعي هلوةأ لعافلا بئان اهنا ىلع عفرلا لحن ىف

 | مهمالكىف لمعتسي امتا هنال برعلا مالكىا ( مهمالكقباطيف ) لماوعلا

 برغملا تاذ ةقرغم ىأ ( هنت رع لماوعلا نالتخا دنع رخ الا فواح

 فالتخا وهو هفصو ةفرعم ىلع ىا ( هرخا فلتخ امم هنا ةفرعم ىلع ةمدقتم)

 مدقم تاذلاو ةفص فالتخالاو تاذ نرعملا نآل لماوعلا فالّتحاب هرخلا |

 ال<واف رعي ناب اعسضو برعملا تاذ مدقق نا بساقق اعط ةفصلا ىلع '
 | ةفرعم ىا ( هتفرعم ناكولف ) عبطلا عضو ولا بيسان هناذ هب فرعي ثيحن

 ا
 ا

 ناكولف ىا برعملا تاذهمدقتملاهف رعملاب دارملاو هفرعملا ةفض ( همدقتملا) برعحملا

 ا هث رعع ةلاصاح ىعل (فالتخالا اده هق رعك ةاصاح) برعملا تالق هف رعم

 | ىلع نّنش فطع نم وهو ريسفت ىلع فطع ( هب هه رءتو) فصولا اذه

 هلوق ىلع فوطغم هه رعتو هلوق نال دحاو فطاعن دحاو لماع ىلومعُم

 | ىنعملاو راجملا ةداعاب ةفرعم هلوق ىلع فطع ه.هلوقو برعملل ريمضلا هققرعم

 لبق ىنعن ا هف رظلا اوس لا

 ( ءرخلآ نلت اك ) ترمملا ىإ ( هانز كروي ف( امره هنا فرق ا
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 : | لعفلاب ديز ىلع بارمعالا ءارجاب ديز ماقوحت اهلماعب تبكرتام دعب ىا (بيكرتلا
 لبق الثم ديزا لاش له ىنعي (احالطصا برعملا ىف) وهامنا عازنلا (لب
 ٍدنعو احالطصا كلذ هل لاش فاشكلا ىحاص دنعف ال ما برعم هلماعب بكرتلا
 قيل ىف ىنتك | ىعي فانثكلا بحاضص ىا.( ةمالعلا ريتعاف ) لاهال تنصملا

 دجوب لوا ديز ماقلثم لعفلاب دجو ءاوس هيف بارعالا دوجول اا سهنوكب برعملا
 ةيحالاصلاب قلعتم ماللا (قاق>تسال ةيحالصلا درجب) هب فتك فضملاو ديرك

 ديز نوكيف هفيرعتىف بيكرتلا ذخ أ, م اذهلو (ببكرتلا دعب بارععالا) ليلعتللال
 ناف فضملا الخ هدعب بارعالا قامحتسا ةيحالصل ايرعم هدنع يك رتلا لبق

 ىا (وهو ) لعفلاب بارعالا هيلع رجيم ناو هلبقال هدعإ انرعم نوكي هدنع
 (ةيحالصلاعم فضملاريتعاو ىهاقاادنع مامالا مالكنم ىهاظلا) ةمالعلا هربتعاام
 (قاقحتسالا لوصح) لصال ا ىنمل اهباشم نكي مل ىنعي باىعالل اًاص هنوك عم ىا
 000 || 7 الإ لوكال كلذو ( لعفلاب ) نأ رعألا قاقحتسا لوضح ىعي
 فنصملا دنع ةربتعم قاقحتسالا لوصح عم ةيحالصلا ناكل ىا ( اذهلو)

 اا 000 | ]5 كبح ئرعملا مي رعت ىا ( هه رعت تكلا دخلا )
 ىنءاح لثم ( لعفلا) ةملكلا ف بيكرتلا دعب (بارعالا دوجو اماو) لا ىذلا

 دوجولاب قلعتم (نوكىف) رجلاب ديزب تررمو بصنلاب اديز تيآرو مفرلاب ديز
 ىنعي برعملا مسالا ىلع بيكرتلا دعب بارمعالا دجو نا ىنعي (ابرعم مسالا)
 ناكناو ابرعم نكي مل الاو برعم مسالا نوكي كلان روص اك لعفلاب هيلع ىرجا

 دوجو نوكل ىا (كلذلو) لوحفلانم هيف (دحا هربتعإ ملف ) هلماع عم ابك سم
 000 00 انرعما هنوك,ىف. ييكرتلا دعب لكقلاب برعملا مسالا ف بارغالا
 رج مو اهيف بارععالا دج وب ل ىا بيكرتلا دعب ( ةملكلا برعت+ لاَ ) دحا

 فقولاب ديزي ترو اديز كارو فقولاب دنز قءاح لثم لعغفلاب اهياع

 ةلمجلا هذه نوكك نا ىلوالا حالطسالاب ةبرعم اهنوك لاح ىا (ةبرعم ىهو)
 اا ا تيفتصملا نأ وهو لاو انهه درو املو د لوقملا ةمنم

 باحا ًالطخللا نيع نم روهمجلل ةفلاخخلاو هب هوف رعامب هف رعي مل ثيح روهيجا
 نعب ىدعت اذا لودعلا نال ضرععا ىا (فنصملا لدعاماو) ِهلوَغ حراشلا |
 دنع روهشملاوه) ىذدلا فيرعتلا نع ىا (امت) ضارعالا ىنعم 1

 | ءرخا فلتخا ام ) مهدنع ( برعملا نا ) امع هلوقىفالل نايس (نم روهمخا
 فالخ اهنم ضعللا لمعي ناب لمعلا ق هيلع ةلخادلا ( لماوعلا فالتخاب

 أ (ضرغلا نال ) هلوقب هتلعو لودعلا بدس نيب و اهنم رخ آلا ضعبلا لمعيام
 000 ل نإ) هقلاتو ( وحلا مع نيودت نم ) ىلسصالا دوصقملا ني |

 ع
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 مه ١ ع
 ةفاضالازو ان |:انلقاك,ةيئاس ةفض قانضلا نولكلا لجل اهنا نحذلا ىلا ذا

 حصي 5 هناف ةضف متاخك. فاضملا ىلع هيلا فاضملا لل حصي نا اهتمالع ةينايلا

 ىنملاىا (وهو) لصالاوه ىذلا ىنملا لاش نا حصي كرذك ةضنوه متالا لانا

 ةنالثلا:قامملا وو هنف' با رعالا لح وزم ءاقتنالا جاع او( ىضاملا و هيدا ل ١
 ةفص هعوقو ىف مسالاهتهباشمل نوكسلا ءانبلا ىف ىلصالا نا عم ةكرخلا ىلع ىو
 نيغ صالاو) فلالاءزجاهن وكل نوكسلا تخااهن وكلو ةفخلل ةحتفلا ىلعو ةركتل
 نوكسلا ىلع و روك ذملا ءافتنالل اضيا ىئبامتاو موز بزعم ماللاب سمالان ال (ماللا
 ءاوس ( فورحلاو )ا ىضاملاىف اك هنع لو دنا ىكتقم الو ءانلا ىف لسالا
 دج وت اذكو ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف اهلالقتسا مدعل تيب اماو الوا ةلماع تناك

 فيرعتلا نع ( جرخ ) ةهباشملا ىنن ديقب ىا ( ديقلا اذهبو ) ةثالثلا ىناعمل اهيف
 (هنوكل) هلماع هعم ققحتب بيكرتباك م ناكناو (ءالؤه ماق لثم ىف ءال وه لثم)
 ةراشالا ءامسا نا ىنعي جابتحالا ىف ( لصالا ىنمل اهباشم ) هيف ءالؤه نوكل ىا
 | ءامسالا هذه كلذك قلعتملا ىلا جاتحم فرألا نا اك جابتحالا ىف ىفرحلا ةهباشم
 ةراششآلا مسا باب ىفوا ىنبملا باب ىف ىا (هباب ىف ءىب 5 ) هيلا راشملا ىلا ةجاتح

 | نا مهف ةهباشملا مدعب اضيا هدبقو برعملا فيرعتىف بيكرتلا فاصملا ذخا الو
 ظ لاق فالخلا اذه نايلو هف بكرتلا اوطرتشي ل ثيح نوهجلا تفلاخ تندم
 / 'ءامسالا لعج) وحنلا ف لصفملا فنص .ىذلا (قافكلا حاط نإ معاو) اهبنم

 اركب و رمعو طز لم الص ا ةكايش )2 تناك ءاويةك للا رتل( د

 | ورم مالغو ركب مالغو ديز مالفك هلماع هعم ققحتس بيكر تبال نكل ةكسعوا
 / (ةب رعم) لصالا ىنمل ةهباشم اضيا نكمل ىنعي (ةروك ذملا ةهباشملا نع ةيراعلا)
 | هنال هينبم نكت نا بيكرتلا لبق ةبرعم ىف لاقو اهياع بارعالا قلطا ىنعي

 نيونتلاو بارعالا تاكرح ىنوتسي عون نيعون ىلع برعملا مسالاو هيف لاق
 تلا برعملا مسالاو لاقو ناورمو دم اكن يونتلاو رحلا نع زرتحن عونو

 | نال نيكذتلا لبق ةكيلع نرغللا قلطا تح ىهتنا لماوملا كالخا 21
 ثح ةنيف ءامسالا ءذح عج كفتسلاا) تم رثلاب الآ نركللال لماوعلا لاح |
 ( عازنلا سيلو ) هدنع ابرعم نكي اكرم نكي امو هفي رعت بيكرتلا ذخا
 نا عم ةبرعم لعجت كفك ةدودقللا ءانآلا لاه ناوهو ردقم لاوسوع تارح

 مسا وه ىذلا برعملاف) عازنلا سيلو هِلوَش باحاف دعب اهيلع رحب ل بارعالا
 ( كلذ ناف ) ىوغللا برعملا ف عازتلا سيل ىنعي ( تب عا كلوق نم لوعفم
 نم 'ىثثب ( لصحيال ) ىوغللا برعملا تعي لوعفم مما وه ىذلا برعملا ىا
 دعب ) اريدقتوا اظفل ( ةملكلا رخا ىلع) لعفلاب ( بارعالا ءارجاب الا ) ءاسشالا



 أ.
 نواف لولا اع ناثلا وكي اف رعم دنعا اذا نكذملا نال سنا ال نح راسا دهعلل
 0000 اترك اف لجر قداح كل بك قباسلا ركحلا ىلا ماللاب ةواشا
 هوَ حراشلا هيلا راشا هربخ ”نكرلا) ادمن رعملاةهلوق# احلا لجرلا الا

 000 اردتم فوصؤملا نا ىلا ةراسما هن ( كر ر ىذلا مسالا ىا)
 مساو لعافلا مسا ىف ماللا نال لوصوملا مال ماللا نا ىلاو افوصوم ىضتقت ةفص
 لوعفملل ىبم ضام لعفو اظفل لوعفم مسا بكرملا نا ىلاو لوصوم لوعفملا

 "0 ىا (هلما هم ققحش انكرت هريغ عم) لوصوملل ةلص نوكي ثيح ىنعم
 (هف لخدف )ايونعموا اظفل لماعلا ناك ءاوس هلماع هنف وه ىذلا بكرتلا ىف
 00 ل ١ ا اهباعم نآك ”ءاوسر 5 نم ناكام شر رمتلا لى فا

 "0 1 كوع ماقو تقدب ز كلوق ىف ) ةنئاكلا (ءالؤهو مثّدو ديز)

 7 ,ىونملا لماعلا وهلوالاىف ىذلا هلماع عم ققحح بيكرتب بكم امهنم
 9 رع سيل هناف اعطق :ىا (الصا يكرم دعو ا لماعلا ىناثلا

 000 ا ل (ءاسسالا نم )اب رعم مسالا نوكي نال طرش بيكرتلا نال
 000 03 الا تناكءاوس دادعتلا دنع روك ذملا ءامسالا ةفص هد ودعملا)
 انو فلا وحن فطعلاب وا ( اثاث اب فااوحن ) فطاع الب ةدودعم تناكءاوسو
 وطع ريش وا ركناو ورمعو ديز وحن فاطعلاب اهئامسا ربغؤا الوا اف وقوم اث وانو

 رد ا0 قرا و و فصملا دنع ةنص اهناف الوا افوقوم (ركب و رمع ديز )وحن
 هيلا فيضاام ناكءاوس ( هلماعهعم قمح ايديك ث) بكرت (ال نكل هريغ عم بك سم
 ا 20000 0 07 نات ) كمالغ لثم ايانوا (ديز مالغ ىف مالغك زلرابرعم
 نم )اهلماع اهعم ققحتس مل ىتلا ءامسالاو ام 00٠ ةدودملاءامسألا نم روك دملا

 مسالا نوكىف لماعلا ققحتو بيكرتلا طرتشا هنال ( فدصملا دنع تاينبملا ليبق

 00000 وول ا نع وت لوالا مقل قنالدج ورام ءامسالا كل: ىف واب رعم
 ءانبلا . دارفالا قي رط ىلع ةلمعتسملا تاملكلا ىف لصالا اذه عمو هعم لماعلا

 بكرملا ةفص (هسشنإ ملىذلا) هل ةيضتقملا ىناعملا وهو بارعالا بجوم ءافتنال

 ريسفت ( بساني مل ىا ) ماللا ىذ فيررعتل هيواسم هب رعم ةلصلا عم لوصوملا نال
 ( بارمعالا عنم ىف ةرثؤم ةبسانم ) ةبسانملا مدع مزلتسي ةهباشملا مدع نال مزاللاب

 يس الب نعل سسانم هناف فرصا رنغنع ازارتحا ةرئؤملاب ةمساملا فصو

 رتل . ونتلاو رجلا عنم ىف رثؤت امناو برعالا عنم ىف ر وت مل هل هتسانم ناالا ١
 لوعفم هنال بصناب « لصالا ىنم ) هعنم ىف رئؤت نأ ردت يف ةيفعض ةبساملا هذه

 ل فال د تاعج اذلو رصم عراض5 هلومعم ريغ ىلا فا و ةهناسلعملا
 لصالا ىلا ىلا ةفاضا ىتعي (ةيتاس ةفاضالاف ءانلا ىف لصالاوه ىذلا ىنملا ىا)

 ( ناو رب



 0 هو را
 ىلا عراضملا ىلع تلخد اذا ليلقتلل ةديفملا دق ةملكب راثا ( لاش دقو ) دز

 نوكل لماشتلا ئتملا لع تنصللا لود لح نم قوغاللا هذه نع تام
 لعفلا نم نيصالا دحا ىا ( اذه ) ادج دعب هناف هللا افاضمو افاضم ءىثلا

 لوعفملاةفاضا ليوأتب ىا (نيقداصلا عفن موب ىأ ردصملا ليوأتب) نئاكةلجلاو ا
 ةرسفم ةفاضالا تناكءاوس ( اتاطم رحلا فرج ربدقتب ) ذئاح ( ةفاضالاف )
 عفن موس نيقداصلا عفتن مويل وا نم دنع هيلا افاضموا افاضم ءىنثلا نوكب
 افاضم ءىثلا نوك الوق ىا ( هانديق امئاو مسالاب صتتخت ) ةفاضالاف نيقداصلا
 ديز, راماناو ( دي زب تررم انلوش كلذ ضقتتب الثل رخلا فرح ريدقتب )اوه

 (اظفا) فرحلا كلذ نوك لاح (رجلا فرح ةطساوب ديز ىلا فاضم ترم نافإل
 نوكتف هريدقتبال رحلا فرح ظفلب نكل اضيا افاضم لعفلا نوكيف اظوفلم ىا
 لمات رلا فرح ظفل ةفاضالا نود مسالاب ةصتخم رحلا فرح ريدقتب ةفاضالا

 عرش هيونعملاو ةيظفللا نم هصاوخ ضعب ناسو مسالا فيرعت نم غرف املو
 نا ىلاو ىوذحم ريخلا نا ىلا ريشي (نامسق مسالا ىا )6 وهو زل لاقف ةميسقت ىف

 ظ ىبرعع ناسنالا كلوقك هيعون ىلا سنجلا ميسقت نم هنا ىلاو فطعلاب ددعتم ربخلا

 | برعملانوكيف بارعالا ىفليصا مسالا نال برعملا مدق «ىبمو برعمإل ىمجتوا
 ناك روك نايا واخال ) مسالا ىا (هنال) نيمسقلا ىف مسالا رصحمنا امتاو الصا

 عم اكرم نوكي (الوا) دي ز اذهو ديز ماق لثم ةتسلا بيك ارتلا دحاب ( هريغ عم
 نك ملا ا( لؤالاو )"و رسعو دبر ل © 35 نم عاطف نوك لي ا

 | وهو ءانلا قلصالاوه ىذلا ىنملا ىا( لصالاىتمدشي نا اما ) واحال هريع عم

 | ناكف ههبشي ( الوا ) فرحلاو ماللا ريغب ىمالاو ىضاملا ةيرصلا دنع ةئالث

 ْ نوكي مسقو هباشم ريغوا هلاهباشم ٌنآك ءاوس اكس نوكيال مسق ماسقا 20

 | لوالا عم ثلاثلا مسقلاو هل هءاشم هنكلو اك سم نوكي مسقو هل هباشم ريغ ابك م

 | ىذلا بكرملا ىنعا اذهو ) حراشلا لاق اذلو هدحو برعم ىناثلا مسقلاو ىنم
 مسقلا ىا (هادعامو) ىناثلا مسقلا ىف ق5 هدحو (برعملاوه لدالا ىنبم هبشي مل

 | هلاهباشمناكءاوس لوالا متسقااوها(بكرملا ريغ ىنعا) مسقلا اذه ريعوه ىذلا
 ىنم هشي ىذلا ىكرملاو ) لجرو ديز وحن هباشم ريغوا ءالؤهو اذه وحي
 برعم دحاولا مسقلاو ناينبم نامسقلاف ( ىنم ) ثلاثلا مسقلاوه م ( لصالا
 عرفاملو هاياقعز وكي تاينالاو ىننلا نيب راد اذا هنأ صمامل ىلع رصحلاف انت !انلق اك

 لصادنال برعملا مدقو هب قلعت ام نايبو مسق لك في رعت ىف عرش ةميسقت نم |
 لاقف هفالا رهظبال وهو هيلع عرفُس امو بارعالا نفلا اذه نم دوصقملا تل

 هيف ماللا نا ىلا ريشي ( مسالا نم مسق وه ىذلا ) ةيريسفتلا ءافلا (برعملافإل

 إ



 م هم قع

 ا( راتب لركاو ادحاو نا ىف ررقتالو ةئاش عوضال ضرع( لعفلا نال
 00 | و نإ اف رظلا لع بوضنم( اها اذنسم نوكينال عضو ) اذهلو

 ءامسا نم مسا نوكسلا ىلع ىنم طقو ه فاوذحم طرش ءازج ءافلا ( طقف ) اهلك
 نع هتناف ادنسم ادبا نوكي نال لعفلا عضو ناكاذا ىا هتنا ىنعمب لاعفالا
 ا || ١) نااما ولخال ( هلا دنع لحج ولف هلا ادم نوك نا

 000 زا زاانا ا رغاذو ةدحاو ةلا هللا دسم وادم نوكي نا مزاد
 اد اوهو ( ةعضو فالخ مزاي) ذئننكل طقق هللا ادنسم نوكي لب ادنسم
 ا زارا | 22 تاذلا ىلع الاد نوكل ناو دنال هبلا دتسملا نالو راح

 ا لو ١ ا رانالوااقتقحال اهنلع لكل هسقس خوهال اًضرع هتوكل
 اا 1 فذ ا ذه ىف ىنم ىلع الاد يوكل اذبا ادنسم نوكي لب الضا هيلا
 « ةفاضالا )ل ةيونعملا هصاوخ نم ىا (اهنم) ( و و مالكلاىف ةدمع هنوكل هيلا

 قلعتم ( ريدقت, ) اضيا هريسفت قبس ( افاضم ءىثلا نوك ىا)اهبارعا قبس ١
 رلا فرح رك ذبىا ( هرك ذب ) افاضم ءىشلان وك (الرجلا فرح )افاضم هلو
 . نوك ةلع ىا ( مسالاب اهصاصتخا هجوو ) اظوفام ىرحلا نوك لاح ىا (اظفا )
 ىا اهمزاولل ناس ( فيرعتلانم اهمزاول صاصتخا ) مسالاب هصتخم هفاضالا

 لصحيو ديز مالغ وحن ةفرعم هللا فاضملا ناكاذا ةفرعم فاضملا نوك نم
 01 فاشل نوك ىا(صيصختااو) كونت فدحم اضيا قاضملا ففحت

 اا]1 0 لاو لجر ماللغ وحن ركل الا فاضل ا نوك نيخاماع ناكنا |
 فاضملا ناح ىف اما ظقف ةفاضالاب الصاح فيقختلا نوك ىا ( فيفختلاو )اًضيا
 اماو هجولا نسحلا وحن طقف هيلا فاضملا بناح ىفاماو ديز براض وحن طقف

 قلعتم مسالاب ىا ( هب ) هجولا نسح وحن اعيجح هيلا فاضملاو فاضملا بناح ىف
 00001 05 نم ىلع لدنآل ةركن ىفقلا نال اهمزاول ضاضتخا هلوَش
 0001 ل١11 فركلاو تاوذلا فاصوا نا ءالؤهو اضع اهنوكل اهنمائش

 نال ةلمتحم اهنا عم ( اذاضم ء تلا"ننوكي - ةدالا ان تف اعاؤ) هننقق
 ةيلعفلا ةامجا ىنعي ( ةلمجاوا لعفلا نال )اضيا هيلا افاضم ءىثلا نوكب رسف

 هيلااقاضم هيف نوكي نا نكمي هعقوم لعفلا عقو اذا هيلا فاضملانا ىف فاتخا ىا

 اهمات ةيمسالا ةلمجاوه هيلا فاضملا نا ىف مهقافتا عم ةيلعفلا ةلعاوا لعفلا ١
 ةلجاوا لعفلا ىا ( عش دق ) مسالا صاوخ نم ةفاضالا نال اهياا فيضا اذا |

 لعفلاو مسالا ىف دجوب لب ممالا صاوخ نم هيلا فاضملا نوكيالف ( هيلا افاضم) |

 موب ىلاعت هلوق ىف ) عقو ( 5) اذكه اهانرسف اذهلو هنع زارتحالا مزلف ةلماوا |
 مدق موبوديز موق مويو ؛«روصلا ىف خفتس موب ف ىلاعت هل وق و( مهقدص نيق داصلا عفن

 دودو



 مهي هال يوم

 ةكلاو هف رعملا نيب قرافلاوهو ردستلا ك1 ناثلاو ب راضو لجرودهز

 أ ام انوكبس تكسا:ءاسقل وسلا هضوحم نإ رح هيلع لخدام نر
 ا ثلاثلاو «#:ن آلا تروكتسلا تكشا كاكش و: نش مص ناك اد تان

 فذحن ىنيي هيلا فاضملا نع اضوع مسالا قحلام وهو ضوعلا نيونم
 لباشام وهو ةلباقملا نيون عبارلاو د« نيونتلا اذه هنغ ضةوعي و هيلا فاضملا

 وحن نونلا كلذ ةلباقمل ماسلا ثنؤملا عملا لخدبام ىنعي ملاسلا رك ذملا عمج نون

 ١ نيسحتل عيراصملاو تابالا رخاوا قحاب اموهو منرتلا نيونت سماخاو تاملسم
 | (هجو ىلع ) اضنا هيوخاو هلخ دب لب مسالا نضنخال مسقلا ادهو داقنالا

 | هنال عقرلاب (ةهج ) روهظلانم لعافلل ىنم ( رهظي ) ءيبس هلو قاعتم

 ْ ادعو *نيرونتلا نع ةراع,وهو لوصوملاوهو هلعاف ىلا فام صاصتخالاو

 | هقيق# ىتايسو هسفس دعتم ضاه لعف هنال هلوعفم ىصن هنا الا ريسغ ىنعع.

 ١ مدع ههجو ) مسالا, مترتلا نيون ريغ نيوس صاصتخا ةهج رهظإ ىنملاو
 | هصاوخ ضع دادعت نم عرف الو مسالا ىا (هب منرتلا نيون صاصتخا

 ىا ( اهنم) 6و ) لاققف ةيونعملا هصاوخ ضعب دادعت ىف عرش ةيظفللا
 عوفرمو دانسالاب قلعتم رورحلاو راخلا # هيلا دانسالا ) صاوخلا كلت نمو

 ىنعم ردصملا نال لوصوملا ىلا عجار ريمضلاو . لعافلا ماقم متاق هنا ىلع

 راجلاوا ربخ دعب ريخ ( فطع عفرلاب ) هيلا دانسالا ىا ( وهو ) لوعفملا
 نوكي ( ال ) اربخوا أدتبم اما هاشم نوكف ( لوخدلا ىلع) لاح رورحملاو
 نيونتلا ىلعوا الصا :هنوكل ماللا ىلع اما ( هلو خدم ىلع ) افوطعم رلاب
 (لوالاىفرك ذلا) وهو ققيقحلا انعم اما (لوخدلا نم ردانتملا نال) اسرق هنوكل

 قوحللا) وهو ىزاخللا هانم( و[) مالا ةيلكلا لوا ىف |روككذم نوك نإ

 ( امهالكو) نيونتلاو راك ة ملكلا رخآ ىف اروك ذم نوكي نأ وهو ( رخ الاف
 داسسالا ىف ) نادجوبال ىنعي (نانقتنم ) رخ الافق وحللاو لوالاىف رك ذلا ىتعي
 كوخ دلا لعن اف وطعم: نوك لب ةحسضلا 'مدعل:لوحتدلا لع افوطغم نوكيذلا»
 ربخ( اذكو )رخ آلاىف الو لوالاىف ال ةيظفلةمالع هل سل هنال اعوفرم نوكف'
 اذكلوخدلا ىلع فطع عفرلاب هيلا دانسالان ا اكىنعي لاخلا اذكو ىافوذح أدتبم
 ىلعوا عفرلاب هيلا دانسالا ىلع فطع مفرلاب اضيا:ىهو ( ةفاضالاىف ) لاخلا
 (ه.دارملاو)رخ آلاىفقوقحللاالو لوالاىق رك ذلا اضيا اهيف سبل هنال لوخدلا
 ئثما تهم رو رص نوكي لمادا 0 لادم قا 1 غلا دانسالاب ىا

 | مسالا ) هيلا ادنسم هناوك ىا.( ىتعملا اذه ضصتخا اهنإو) ةشاماذراص ىا لجيرلا



 مسالاىف عرفلا دجوب ناب ( لعفلاو مسالا ميا ناب )الا نوكيال كلذو لصالا |

 ةفاضالا ثحن ىف فنضصملا مالكنم ردانتملا ىهاظلا وه م اهي رخلا فرح ريدقت |
 ىو هلو هميسقت نم مهفام ىلع اهف اردقم رخلا فرح ناكح اذا اماؤ |
 ردقنت نوكي اهف رحلا نال باوج الو:لاؤس الف ةظفلو ةيونعم ١

 الصتم ءاتسالا نوكف ( منرتلا نيونت الا ) ةسمخلا ( هماسقاب )© نيوتتلا ١

 4 ه١ رس

 ( مسالا لخ دب نا ىتبنيف ) هيلبام ىلا هانعموا لعفلا ءاضفال عضوام احالطصا

 ىلا ىا ( هيلا لعفلا ىنعم ) لصويل ىا ( ىضفيل ) هصاوخ نم نوكي نا ىنعي
 نكي ملو *ىنثلل بساني ملام ءىثثلا نال هصاوخ نم رجلا فرح راص ىذلا مسالا
 باوج ( ةيظفللا ةفاضالا اماو ) هريغ هلا ىضغب نأ رده مل هصاوخ نم
 0000 كلا ورحم ةظفللا ةفاضالاى'هللا فاضملانأ وهو ندقم لاوس نع
 فرحنا قايساملاريدقتالو سعباط وهو اظفلال د روك دمربع رلعا فرحنا عم

 0000000 دف راف رح نود | دجوف اه ردقم يع رملا
 اف طا راف ركل قرح نود ادوع ومر نوكل اهب هلا اقاّضم
 ةيظفللا ةفاضالا اماو هوَ هنع باحاف اضيا لعفلا ىف دجوي دق لب مسالاب اصتخم

 ديه ةيونعملاو طقف فيفختلا ديفت ةيظفللا نا ىلع ءانب ( هيونعملل عرف ىهف )
 0000001 .ىةلظفللا نوكف ضصخ !!اوااعم فقختتلاو. فتارعلا
 ةيظفللا تناكنا ذئنيخ هيلا جاتحم هلال هعرف نوكي ءىثثلا ٌوزجو ةيونعملا
 لصالا ىلع عرفلا ةدايز مزل مسالاو لعفلل ةماع كل مسالاب ةصتخم ريغ

 هضفللا وهو عرفلا ( فلاح النا ىتشف ) حراشلا لاق اذلو عنتم وهو

 عرفلا (صتخم ناب ) الا نركسلال ةفلاخا ب وتسملا وهو ( لدصالا)

 لمفلا نع ةرابع لوالا لوصوملاو ( لصالا هب صتخام تلا اع

 مسالا نك ةراع قاتلا لوصوملاو ( لعفلا ىنعا) هلوه حراشلا هرسفو

 ( ديزيوا) مسالاب ةيونعملاو لعفلاب ةيطفللا ةفاضالا صتخت ناب نوكت ةفلاحماو
 ىلع ىا ( هيلع ) عرفلا ديزي النا ىتنيف ىا لوالا فلام ىلع فطع

 0| فلاك ال نأ ىبنف ىأ لوالا صتخم لع فنطعي نأ زوجيو لعقلاو
 مدع ىلع باوجلاو لاؤسلا اذه نا معا « لعفلاو مسالا مي ناب هيلع ديزي ناب

 ( لوخد) مسالا صاوخ نم ىا (اه») 6و ) اضيا را فرح

 ناكل قا ) ناكل رخافىف «جس و) ىتتسملا يصنف مان بجوم مالكىإ هنال

 رخ آلا ةكرح عبتت ةنك اس نون وهو نيونتلا فيرعت ىا ( هفيرعت ) ةيفاكلا
 ىعل نكملا نيون لوالا * ةسمح هماسقاو ( هماسقا ناس و ) لعفلا ل انلال

 || لثم افرضنم نوكقف لعفلا هبشي مل ثيح ةيمسالاىف مسالا ةينكما ىلع لدن. ام

 دي



 هه ه6 زج
 | اقتشموا ادماح ناكءاوس مسالا ىف الا دج وبال ىنعملا كلذو (ةّقاطم ظفللا هيلع لدي

 سفن ىف ةقاطم اهيلع لوا دملا تاذلا نيبعتل ةعوْضوُم اهنوكل ىضرلا قو
 | ( لعفلاو ) هريغىف ىنعم ىلع لدد لب ( لقتسم ىنعم ىلع لددال فرحخلاو ) لادلا

 | ( ةّساطمال انمضت هيلع لدب) هنا الا ةيموهفملاب لقتسم ىنعم ىلع لد ناكناو
 ءزاتسي طرشلا ءانقتناو طرشلا ءانفتنالا هه رستلا رح انيلع لح

 | ةلماش تنل ) ف رعتلا فرخ ىعا ( ةصاخلا ةَدَهو ) طاورشلا ءاقثا|
 ايعاوناب ( رثامضلا ىلع لخدبال فيرعتلا فرح ناف مسالا دارفا عيمج
 ٍجاتحن الف فيرعتلل عوضوم اهنم دحاو لكزال 00 ءاييساو

 ( تالوصوملاك) رامضلا ريغ ىا (اهريغ) اضيا لخدب ال (و) فيررعتلا ىلا
 مالعالاو ةيونعملا ةفاضالاب فاضملاك اهربيغو نمو امو ىتلاو ىذلاك
 نوكتف فيرعتلا ىلا جاتحت الف فراعم اهنال اهريغو ىدانملاو ةيصخشلا

 مدقم ريخ ( كلذكو) ناسنالل لعفلاب بتاكلاكاقرافم اضع ةصاخلا هذه
 قاب ىا ( رئابس”) هل ةلقباشلا ةضاوو نم تسل ةساخلا هذه را 6 ظ

 قاب ىنغي مسالا صاوخ ناي ىف ىا ( هه ةروكذملا سلا صاوخلا )
 داتسالاو نيونتلاو رجلا ىنعي مسالا ضار ناس ىف كرا د ىلا نيا سار

 . دارفا عي ةلماشلا هصاوخ نم اضيا اهنم دحاو لكس بل ةفاضالاو هيلا |
 ماللا مدقو ةثالث ىظفللاو ىونعمو ىظفل كيه لا صاوخلاو مسالا

 رجلا مدق مث بوتكم هنالو هف ةقدقِح لوخدلا نالو لوالا لخدب هنال اهنم

 | اهنم 6و ) لاقف لوالاىف لخدب ام هن اكف لماعلاب لصحم هنال نيونتلا ىلع |

 | الا ماللا ىلع ىني لوخدملا ىلع فوطعم رجلا هلوق نآدير « راو( لوخد )
 لعافلل ىنم ( صتخا امتاو) ضورعلا ةقالعب قوحللان ع زاحم هنف لوخدلا نا

 ىلع لخادو صاصتخالاب قلعتم ( مس الاب ) رخلا قوخل ىا ( رلا لوخد )

 | هلمعو لماع ريف الزل 0 تؤ رطل تظل روصقملا

 ١ ىا ( ههرورجن )١ مسالا (ىن) عراضملا لعفلا ىف مزجلا فرح رثا مزجلا ناكر جلا
 ءاوس ىا رجلاال رخلا فرك ليصفت (اريدقت) هبرور جلا ف(وااظفل) راف رحب
 ةفاضالا ىف 5 )هلوق هديؤي اردقم ىا اريدقتوا اظوفلم ىااظفل رخلا قرح ناك

 نجلا فرح لوخدو) انس كارز طاف رح اا ىلا تظل

 | صتخن) ديزل مالغ ربدش ىف دز مالع وحن (اريدشتوا) ديزب تررمم وحن (اظفل

 م ىدلا مر ل نا ف بح مسالاب اصتخم رثؤملا را فرح ناكاذاو ( مسالاب

 عضو رحلا فرح ىا ( نال ) رثؤملا رثالا ةفلاخم مزلي الث اضيا مسالاب رلا وه

 20 نا ىتأيس (ك( مسالا ىلا لعقلا ىنعم ) لاصيال ىا (ءاضفال )

 ا
 ا

 ا
 ا

| 
 ا
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 .(هنكلو ثيدللا اذع ريغف سو هياع ىلاعت هللا ىبص هنم ردصي مل لبقو لاؤسلا
 ىا(هنالو هن رهشمدعل) ميملااذهلثم لوخدل ىا (هل ضر عتب مل) فنضصملا نا الا ىا
 لحدا ماللا نال عزفلا نع لصالا ركذب ءافتك اللو (رضخا) ماللا لوخد نال
 .(ماللا)_فصملا ىا(هرايتخا ىفو)عئاش ريثك لصالا ىف عرفلا لوخدو فيرعتلا ىف
 ةراشا) ضعبلا لاق اكماللاو فلالا لوخد لوقي ثيح هيلا فلالا مضي ملو طقف
 فهاذم ةئالث تفيرعتلا فرحىف نال (هيوسس هبلا بهذام هدنع راتخلا نا ىلا

 ن1 ههذدمو ىلا اذه ىف يدتقم هنال هيومس نهذم فضصملا دنع اهتم َاَتحْلاَو

 هلآ 1( تفي لا ءادا) هللا تهذ ام هلوق اال ناس.( نا نم ) بهاذملا ىوقا
 او 0 الوك لاج نعي ( اهدحاو ماللا نق )هفرحو فيرعتلا

 صيصختتلا اهنال ماللا راتخاانتاو فورا نم ءىث اهكراشيال ثبح فيرعتلا ىف
 ءادتناو احرد فرعملا مسالا عم تبان ماللا نالو فيرعتلا نمؤ زج وهو اعضو

 هالللا نآل ( نك انلاب ءادتبالا رذعتل لصولاةزمهاهياعتدنز ) ةزمهلا فالخم
 ىلع ةعوضوملا تاملكلا ىف لصالا ناكناو كرحتن ملو ينك اضل وا كالا

 تسبتل ال حتفلاب كرحولو لقثلا مزا مضلاب كرحول هنال ةكرملا دحاو فرح
 اهنال لصولا ةزمه تدب زف ةراجلا ماللاب تسل ال رسكلابو ةيئادتسالا ماللاب
 00000 1 |لذر ةةءادتالا نكمل نك الان ءادخالا موزل دنع دازت ام اريثك
 00000000030 فرح هللدو نيكتلا نيش بن رعتلا ناب هنوييس بهذم
 0000 د[ ا دحا نى ( للا اماو زادك اس افوح هليلد نوكي نا
 00007 7 ليزا 5 قي (ليك لا) ةاك ب ييرعتلا فرح ىاااهتا ىلا بهذ |

 ففي رعتلا ف رحاضي اامهعملا كل ذك ماهفتسالا ف رح رخ آلا نكاس لوالا حوتفم
 احرد باتكلا ىف ماللا نع كقننال ةزمهلا نا تالامعتسالا عب ىف ىارامل هنال
 01 لاه وهاك تالامعتسالا ضع ىف اهفذح زاحل ةدئاز تناكو لو ءادّساو

 ىلا ) بهذ دقف ( دربملا )اما ( و ) ماللاك ةدئاز ريغ ةباصا اهنا ىلا مهذ دئاوزلا

 '”00011 7 لد ] نأ ضال( ةحوتنملا ةزمهلا ) امي رعتلا قرح ىا ( اهنا
 (اهدحو) تريتخا فخ ا تناكامل ةحتفلاو ةكرلا دحاو ىف ر> ىلع ةعوضوملا
 اين 1/15 قاتلا نم ىنليةعوضوم اهسفنس لمعتست ام اريثك اهنا ىارامل هنال

 اهدع ( ماللا تديز )اهدحو فيرعتلل نوكت ىع لاق اهريغو ءادستاو
 ماللا راتخاو لجرأ لثم ىف اضيا ءادنلاو ( ماهفتسالا ةزمه نيبو اهب قرفلل)
 تدب زانههو هؤزجوا اهدحو فررعتلل امهبف اهناف نيريخالا نيهذملل ةباعر
 ةثالثلا بهاذملا ىلع ( ف.يزعتلا فرح لوخد صتخا (2او) فيرعتلا توشل

 . ةيموهفملاب لقتسم ىنم نييعتل ) عوضوم فيرعتلا فرح ى ( هنالمسالا)

0 



 ع مم وس

 ظ ىنملاو ظفللا نم (هصاوخ ضب رك ذب نا)اضيا وه (دارا) مسالا دح ناس نمإ
 1 | مسالا ىا ( هءهفر ,م ةدانز ) صاوخلا ضعب رك دن كما اعمل ىا ( دش ١

 ١ (لاقف) هب ةفرعم ةدايزم زم هب صتخمام ضءعب ركذ مثالا فرع اذ تلا ن1

 هيف نهم دال هصاود صعن ىا ضعللاب هلوأت ىلع 0 امأ يي هضااوخ ند ْ

 . ( ةغصب ) سمالا لوا نم ىا لاق لعاف نم لاح (اهبنم) مدقم ربخوا ضيعبتلل
 ساوخلا ن وك ىلع ىا (اهترثك ىلع ةرثكلا عجج) ةعيب نزو ىلع اهبنم هلوشب قلعتم
 ىلا ةرشعلا قوف امىلع قلطيام ةرزئكلا عمح نال اهبنم هلوَعب اضيا قلعتم ةريثك
 ضيعتتلاىنعم ديشب ىتل مع تا 2١ نع )اضيا اهمنم (و) هل هياهن الام

 هرك ذام ىا(ةرك داما لع)اهنم ضعب حرر دملا سأل نات دانا واهل سان
 صاوخلاى ا (ىمو) مسالا صاوخ نم ىا (اهنم ضعن) صاوخلا نم فضلملا

 ءىنثلاب ىا (هب صتخي ام ءىثلا ةصاخو ) ةرصان عمح رصاونك (ةصاخ عجإ)
 (هل ةصاخ ىهام دارفا عم ةلماش اما) صاوخلا ىا (ىهو ءريغ ىف دجوب الو)
 | ( ناسنالل ةوذقلا' تن اكلك ههاملا ن اذ اكذنا | عناب هنال مزال ضرعاهل لاهو

 أ هتيبط ىف تبكرو هتاذو هتوق ىف 5 0 ةصاخب ةباتكلا نأ سبا

 هيكاك ام كازقا 206 07-5 ها مة

 دحوب ال لمفلاب 1 نأ قع ناسنالل 1 هل لعفلا,تتاكلاك) ةعاملا نع

 ةصاخ اهبعونب هذه ىمدتساو هدارقأ ّضعس صتخم لب ناسنالا دارفا عيمح ىف' ْ

 ال تحنام ىلع لاقت ىلك اهناب مسرتو مسالاو ناسن الاك ةدحاو ةيهامب اهصاصتخال |

 لش نم انهه رايكم صاوخلا هدهو اساذ ا انضىع الوقف ةدحاو هقشح أ

 | مالعالاو تارمضملا لخدبال هنال مسالا دارفا عي ىف دجوبال ماللا نال ىناثلا

 فرصنملا ريغو مسالا. نم تابنبملا لخدنال هنال را اذكو اموحنو ةيصخشلا..

 ءادنلاب وا ماللاب فرع امو فرصنملا ريغ لخ ديال .ثيح نيونتلا اذكو اموحنو

 ربخوا أدتماما «لوخدإل (مسالا صاوخ نإ اهريغ اذه ىلع سقو اهوحتو |
 اعئاش ماللا نوكل ( فيرعتلا مال ىا 94 ماللا ) وهو لعافلا ىلا اضم ردصم
 هدب ٌؤياضي | ماقملاو قالطالا دنع هيلا نهذلا ف رصنس ثح مهنبب اميف مسقلا اذه ىف ١

 هلوق (ناكل) ماللا لوخد ناكم ( فيرعتلا فرح لوخد ) فنصملا (لاتولو)

 ( لس و هيلع هللا ىلص هلوق لثم ىف ) في رعت فرح لمعتسي ىدلا ( مملل الماش ) .
 بت رعتلا قرد مهتغل ىف مملا نال ةلسقلا كلت نم لئاس باوج ىف ريم هغل ىلع ْ

 9 0 اقو ا نا ا ٠
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 نامزلاب نرتقم ىنعه ىلع ةلاد اضيا ا#هنأف مدلاو حدملا لاعفاو برقلا قاطم ىلع

 مذلاو حدملا نو ءآو مذلاو حدملاف ماودلا ددقا هنع ت>ءا دنا اهنا الا ىخاملا

 ل أ (اها 2 نارتقال ) ىحعتلا لامفا اذك و نامزلاب نَرتش ال تح اتاطم
 نكلو ( عضولا لدا بحب ) نامزلاب ىا (هب) نامزلا نع ةخا ملا لاعفالا
 ىلعوا جرخ ىلع فولدع: ( جر>و ) ضارغالا نم ضرغل نامزلا اهنع خاسنا

 اممربيغوا انعابروا امال ( عراضملا) لعفلا مسالا دح نع ىا ( هنعإ) لخد

 (ريدقتى بلع) عراضملا ىا (هناف ) نامزلا نع ةخاسنملا لاعفالا هنع جرخ 5 (اضيا )
 ”ا0 13 ( لات ب الاو لاخلا نين هك ارتثاؤ هلا ريخاوه ىذلا لدم هلوَض قلعتم
 نك ملام نينامزلا نيب كارتثالا لاوقا ةنالث عراضملا ف نال هيف فالتخالا ىلا

 ةيئرحلا ةقالعب لاخلاف ازاحو لابقتسالاىف ةقيقح نوكيناو صوصحلا ةنبرق
 عراضملا ىا (لدب ) ةيتزحلا ةقالعب لامقتسالا ف ازاجمو لاحلافف ةقبقح نوك.يناو

 ةنمزالا نم ) لابقتسالاو لاخلا اهو ( نيعم نينامز ) ةلم# نرتقم ىنعم ( ىلع)

 نيئامزلا دحاب نرتقم ه فن ىف ىنعم ىلع لدنف ىنتعي ( اهنمض ىف اضر ١ نيعم دحاو

 عملا حدقلا نال عنب ال ىا لوعفملل ىنم ( حدش الذا ) لا قتسالا ولالا اه نينعملا
 ىنعملا ىلع ىا (ام ىلع ) هان ( ةلالدلا نيعم ىلع ةلالدلا ىف ) هعم ىا هحدق لاش |

 هريغواعم لاب قتسالا و لاا وه نيعملا ىنعملاو نيعملا ىنعملا ريَذ ىا ( هاوس ) وه ىذلا |
 نرتقم هسفن يف ىنعم ىلع الاد عراذملا نوكدنع عذمبال ىا نيني رح ابيمدحاو.'

 00000 اا 1 1 لثان لاوس تاوجب اذه ( 23 نيم ريغ نينامزلا كنيذدحاب
 حدس لهو هاوسام ىلع ةلالدلا نيعم ىلع ةلالدلا ف حدّشال هنآ وهو هرخا ىلا |

 ةداراف حدش ) مياستلا قي رطب هنع باحاف هاوسام ةدارا نيعملا نامزلا ةداراف |

 نيعم ىنعم ةملكب دارب نيح ىنعي انامزوا ىتنم ناكءاوس ( هاوسام ةدارا نيعملا |

 هريغ داربال نيعملا نامزلاب نارتقالا عراضملاب دارب نيحو.ىندملا كلذ ريغ داربال |
 مدقمربخ هنا الا ناكم فرظ ( نياو) زئاح ريغوهو ةدارالا ىف سائتلالا مزاي الثل

 ةلالدلا نيب ىنعي فرظلاب قاعتم ( ةدارالا نم) رخؤم ادم ( ةلال دلا ) *ىجيبسامل
 ةمب 3 ةفد ةدارالاو ظذللا ةفد ىنعي ظفللاب ةّثاق ةفد ةلالدلا نال قرف ةدارالاو ظ

 دبر نا هلى بال نامزبانارتقا وا ىنعم ظفلب ملكتملا دارا اذا وملكتملا ةفدىنعي ملكتملا
 سانلا هيف نوكيهلال رخآ الا نامزلاب نارتقالا وأ ىنملا كلذ ريغ هنيعب ظفللا كلذ
 هلزوجم نامزب نارتقاوا ىنعم ىلع ظفل لداذاو زوال ودو ضعس ىناعملا ضعب

 فنملا ( غرف املو ) كدهج لأ: الو فصناو لمأت هب نرتقوا هريغىلع لدينا

 1س 7

 ىلع لدنف ) لامقتسالاو لاخلاب نرتقم هسفن ىف ىنعم ىلع عراذملا لداذاو ( ةنالثلا |

 لدتل اهنع تخءلسنا اسهنا الا نامزلاب نرتقملا ىنعملا ىلع ةلاد عضولا لدافىف اهناف

 ظ



 مه ها
 (اضيا ) افاضم اردصم لعج ثيح هسفن ديور ٍبرْعلا ضعب نع عمسو باقرلا

 ىلع نوكي ىنعي ( رص ريغ) اهيف لقنلا ناك( وا ) لقف مسا ىلهعتسيا كىا
 (تاهيهوجت )اضيا هيف لمعتسي الو اردصم لصالاىف نوكيال نكلو ردصملا نزو
 ردصم ةاقوق وحن هنزاوبام مساب ةيمست ازاجم اردصم ىمس هنا الا ردصعي سيل هنال
 مهريغ لامعتسا ىف الو برعلا لامعتسا ىف ( اردصم لمعتسي مل ناو هناف ) قوق

 حاص ىا ةاقبقو ةيقوق قو ( قوق ردصم ةاقوق نزو ىلع) نوكي (هنا الا )
 اهرورسو اهحرف نم حيصت ىا اهتضِس ىتلت نيح ىتوقت هجاحدلا لاش حيصي

 ةكرحتملا ءايلا تبلق ةيقيق لصالاىف هن اكو الالعفو ةللعف نزو ىلع ةاقبقو ةيقوق
 ردصملا نع لوقنم اهضعب اما تعي ( اناوصا لصالا ىف تناكىتلا رداصملا نعوا) اهلا

 لعجو هنم لقن مت هلامسا لعجو ردصملا ىلا لَن مث انوص لصالاىف ناك ىذلا
 '<وا هيلا لولا لوادم ممساب ردصملا ىمس ردصملا كلذ نم قتدشملا لعفلل امسا
 | ماعا لثم ( فرظلانعاو اهضح اما( فار منك 12 1-25 ضع هلو هل 0
 / ناف ( اديز كماما وحن رورجملاو راخلانع) لوقتنم (وا) كلذ ريغو فلخو

 | مسا لعجو هنم لقن مث تسلا تاهجلا نم هنال ناكم فرظ لصالاى ناك كماما

 نوكينا اها هنال ناينعم انهه هلو لقنلا اذهل ةمالع لعج هدعب ذيز يصنو لعف

 كيدي نيب نم كيذؤيامم رذحا ىنم نوكي لوالا ىلعف ضيرحتللوا ريذحتلل
 رذحا ىنعت مسا وهف الثم ديز ىلع مدقت نعم نوكي ىناسنلا ىلعو اهوحتو ةيطاكأ
 كلعو) لهمال مسا دورنا م”ضفاخلا عرمب ديز بصت نوكي اذه ىلعو مدهتو ا |

 هنم لقت مث رورجمو راح لصالا ىف كيلع ناف فللا بيهرت ىلع رشن هيف ( اديز
 بصن لعجو ملعي لع باب نم مزلي مزل نم سماةزمهلارسكب مزلا وهو لعف مسالعجو ١
 ىنعم ىلع لوالا عضولا بسحب ( ةلالدلا اهنم ءىثل سيلف )لقنلا اذهل ةنيرق دنز |

 هيلع لولدملا هانعم نالف ديور وهو لوالأ اما ( ةثالثلا ةنمزالا دحا,) نرتقم ١

 | ديور ظفانم مه نيحةثلثلاةنمزالادحا,ن رتقمريغوهو لاهم الاوهلو الأ عضولاب |
 نيحاهدحاب نرتقملا ريغلادعملا ىنعع لوالا عضولا ىف هنالف تاهه وهو ىناثلا اماو.

 اذو (لوالا عضولا بسحب ) توكسلا ىلع لدي هصنأ وهف ثلاثلا اماو مهفلا 1ْ
 أ ناكم فرظ لضالاى هنالف كماما وهو عبارلا اماو اهدحاب اضيا نرتقم ريغ

 نالف كيلع وهو سماّخا اماو اهدحاب نرتشال ىنعملا اذهف كمادق ىنعع مهبم

 اهنم دحاو لكل لب اهدحاب نرتقم ريغ ىنعملا كلذو ءالعتسالا هانعم كيلع ظفل

 (هنع) لخد ىلع فطع ( جرخو ) نامزلاب نرتقملا ىردصملا ىنعملا ىلع ةلالدلا

 | نع ىا ( نامزلا نع ) لامعتسالا بسح ( ةخاسنملا لاعفالا ) مسالا دح نع ىا

 | اهريغو ( داكو ىسع وحن ) ةبراقملا لاعفاك ةتمزالا دحاب ىنعي نامزلاب نارتقالا [!



 م 0.
 اركذم هدرفم ناك نا ىنعي دارفالاف اعمح ناكنا هفوصوم عش ذدعلا نال

 اننؤم دروب اثنؤم ناكناو نامز عمج ةنمزالا نال هيف نحت اهفاك اركذم دروب
 ةينامثو لايل عبس مهنلع اهرخس  هلوق ىفاكو ثالثلا ةوسنلا ىتءاح وحن

 هيلع لوادملا ىنعملا ماهفنا ىف ىا نزرتقم هل وش قلعتم ( مهفلا ىف )16 مايا

 نوتقم ريع هلوق ىا ( وهف ) ىنعملا ىلع ىا ( هيلع لادلا ظفللا نع) لالقتسالاب
 ةيناثلا ىت هذهو هس ىف هلوق ىلوالا ةفصلا نال ( ةفص دعب ةفص ) رحاب |

 ةفصلابف ىنعملل ) لضافلا ماعلا دب ز ىنءاح لثم ةفصلا ددعت ليبق نم نوكف

 لدبي فرحلا نال هسفنى هلو ىنعي ( فرحلا جرخ ) هلوّدب قلعتم ءابلا ( ىلوالا
 دح نع جرخ (ةيناثلا ) هفصلا (4و مسالا دح نع )هس ىال هريغىو ىنعم ىلع

 ىنعملا كلذ نا الا هسةنى ىنعم ىلع لد ناو لعفلا نال اضرا ( لعفلا ) مسالا

 ( نارتقالا مدعب دا رملاو ) اعنمو اعمج مسالا دح مث هثلثلا همزالا دحاب نرتقم

 ماو ااا ولا بسحب ) نارتقالا ( نوكينا ) نرتقم ريغ هلوق نم موهفملا
 اكيبم 00 اك نال لاعفإلا ءامساك نيعضو ءامسالا ضعب ىف و نال لوالاب هدق

 اينانو توكسلل ال<وا عضو هص نا الثم لعفلل عضو ايناثو ردصملل ال”وا عضو
 دشح هبال لوالا عضولاب نارتقالا مدع وه نارتقالا مدعب انهه دارملاف تكس

 ىلع لدن دينح هنال ىناثلا عضولا ال اهدحاب نرتمتم ريغ هسفن ىف ىنعم 00

 لوالاب هدبقو عضولا بسح هلو فتكيمل ليقو اهدحاب نرتقم هسفن ىف ىنعم
 نامزلا نع ةخلسنملا لامفالا جارخاو لاضفالا ءامسا لاخدا ىف عقتسال هنال
 ناآلا ءىث نع (ةلوةنماما اهعمج ن ال لاعفالا ءامسا ) مسالا دحىىا( هف لخدف ) ْ

 ا لق اردصم نوكب امع ىا ( ةيلصألا رداصملا نع ):لوقنم اهضعب |

 اك رص ضعبلا كلذ لّقن ناك ءاوس ىا ( احرص اهبف لقتلا ناك ءاوس )|
 دعب نكلو لعف مسا الضو كشيلم هلآ1 دعم هعحو لضاف نوكيا

1 
 ا

 الااداورا دورا م وحن ) اوزلا فذحو ريغصتلا |

 نأ |0000 001 قفا ىتي مخرللا ريغضت هل لاش و هداوز ىفذح رغص هنا ْ

 ءرجن ىضرلاىفو «داوز 1( لكن رك الذ دئحو قفرىا دور ريغصت ع ظ

 00| 1 )وحن نيفاللا لصا وهو رالضملا اهل توا ماسقا ةثل ىلع“
 ةفص اما لعاسفلا مسا ىنعمي لعجب نا ىناثلاو باقرلا برضكجص لوعفملا ىلا

 ادورص ىا ادبور رس وجم الاحوا ادور ىا اديور اريس رس وحن ردصملل |

 ماقم ردصملا ماَعب ناب لامعتسالا ةرثكل لعفلا مسا ىلا ردصملا لقني نا ثلاثلاو .
 نق ) ديور ىا (هناف) همالكانه ىلا اديز دبور وحن هلبق لعفلا ر ,دشالو لعفلا

 | برضك ديز ديور لثم افاضم اداورا ىنعمب ( اردصم ) الياق ىا ( لمعتسي |

 ( باترلا ) 0
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 | اهنمدحاو لك موهفمىف ىا ( اهتاموهفمىف) ءامسالا كلت نمدحا و لك لامعتساب ىا

 ٠١ قلتم ىأ تاقلطتل ةفص (ةصوبص قاقاعتم ىلا توا ورءامسألا كل ١
 | ىلاالا فاضي نان ىجاظفا فازه اه ريع ولالا را اهنمدسل) مك 0
 هلاةلعتم هلاوه فنضاام نوكف هريغو نينا ىلا فاضتق هزيغاماو شاتجالا ءاهسا
 نم ضرغلا ) ةصاوضخم تاةلحتم: ىلا ةفانض انهتاموهقم ىف.لامعتسالا فاشل
 ركذمزلىا مزال عاف (اهرك ذ) ا باوج (مزل)اهنم دحاو لكعضو اا اهنحو

 | لعافلاو لوعفملا ىلا فاض. ردصملا (تايصوصخلا هذه مهفل) اهنمدحاو لك قلعتم

 (ال) لامعتسالا نيحاهتم دحاو لكل ضوصحخلا قلعتملا عماسلا مهفيل ىا فوذحم

 | ىوغللا ىنعملا عماسلا مهنا لال (ىنعملا لصا مهف لجال) اه 5

 | عملا رابتعاب تيناتلاف ءاممالا هذه نم اطخازو لك ا (:ىهف )اهب دجانوا لكل
 ىلع ةلاد ىا ( اهيناغم ىلع ةلاد ) ملاسلا ركذملا عملا ىوس ثنؤم عنج لك نال
 | (اهسفنا دح ف ةَيَعَم و قاعملا كلت قولك لاح اهَمادَحاو لكل ىوتال| أه

 ا ةةربسم ناضق لع ةلا5 نبتسم نوكل | ١ ). نك اكل نجا لك تاذاذ
 | نوكحت ( ال) و (مسالادح ىف ةلخاد ) ءامسالا هذهىا ( ىهاذافاهريغ ىف )
 | فرحلا دحو امم مسالا دح ضقتني ىتح ( فرحلا ) دنح ( ىف ) ةلخاد

 ا ءزانعال انتام فرعا دحض[ نوف رضدارفالا مسالا دح نوفاك
 | ىلع الاد لعفلا ناكاملو ) اعنم فرحلا دحالو اع مسالا دح لتخينا مزاب ملف
 | لعفلا ىنعم ىا ( هانعم راتغاب )'ةتلالد نوك لاح ( هسفن ىف ) نئاك( ىنعم
 | نرتقم ريغ ىتباطملا هانعم نال ةداملاب هيلع لولدملا ( ثدحلا ىنعا ىنمضتلا )

 | ةسقن انرتقم ؟ىملا نوكيف نامؤلاب نامزلا نارتقأ عنلالاَو ةتلثلا ةنمزألا دج
 ٌْ لوقا *لعفلا مسالا دحىف لخدف هريغو ىنمضتلاىنعملا لمشام ىنعملاب دارا ولو

 | ىلع ناسنالا ةلالدك ةّقباطملا ماسقا ةثلث' ىلع مسقنت ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا
 أ ىلع نابينالا ةلالدك نمضتاو َنامّزلاو ثدحلا لع لعفلاو قطانلا ناودلا
 | نامزلاوا ثدحلا ىلع لعفلاو قطانللا ناوبحلا نمض ىف قطانلاو ا ناوحلا

 ةناتكيلا هلو معلا لباق ىلع ناسنالا ةلالدك مازتلالاو نامزلاو ثدحلا نمضفف

 انرتقم) انمضت هيلع لولدملا ( ىنعملاكلذ ناكو ) ام لعاف ىلا هتسن ىلع لعفلاو
 | امل باوج ( هجرخا ) لعفلا ظفل نم مهفلاىف“ةّنلَتلا ( ةنمزالا دحا عم ) اعضو
 أ ريغىا) 6 ةئالثلا ةنمزالا دحاب نرتقم ريغ ( هلوش ) لعفلا فضصملا جرخا ىا

 | كلوق ىفاك ةبحاصملا ىنعمب دحاب هلوقف ءابلا نا ىلا ريشي ( دحا عم نرتقم
 | ةلثمالا نزو ىلع هلق عمج (هنمزالا ) اهجرس عم ىا اهجريس سرفلا تيرتشا

 ائثنْؤم ىفوصوملا ناك ناو ريكذتا ةغصب هدروا ةنزالا ةفص ( ةالثثا)
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 نااكو عادلالا لوالاىنملا ىلا راصيالو ريخالا ىنعملا ةرابعلا سفن نم ىهاظلانا
 راداذا لمهستلا ىف كلام نب !لاقريخ الا ىنعملا عوبيشو ريمضلا عج سمع برق ههجو

 اذك دعبالل الئاح ريصي برقالا نال برقالل وهف دعبالاو برقالا نيب ريمضلا
 ةنوتكراعا لعل داع ةقوسمريغ لصفملاةرابع نوكلىا ( اذهلو) ىبتحلا هلق.

 كل: حرش ىف ىا ( ىنعملاىلاهعوج رب كانه فنصملا مزج ) ةملكلا سف ىف ىنعملا
 ةرابعوه ىذلا لوصوملا ىلاهعاحرا نيس ملو طقف ىنعملا ىلا ريمضلا عاحرابةرابعلا

 هسفنىف ىنعملا نوكب دارملا نأ وهو ( قيقحتلا نم قبس امو ) هلوق ةملكلا ن
 قلعتم اهيلا ىرخا ةلك مامضنا ىلا ةلالدلا ىف جاتحمال ىنعي ةيموهفملاب هلالقتسا

 نال رصحلال اوغل افرظ هنوت | نيج اتلا هت نا عم هياع مدق ( رهظ ) هلوه ظ

 ضقتنيال ىنعي ( امج مسالا دح لتخت ال هنا) قبس امب رصحنم روهظلا |
 هنع احراخ ءامسالا ضعب نوكتل هدارفال اعفاح نكي هنن مسالا فرغت

 كوخدل هراغال اعنام نكي ناب (اعنم فرحلا دح ) لتخي (الو) ءجبساك |

 ةفص (همزاللا ) لتحل وق قلعتم (ءامسالاب ) هلوق هيف ءامسالا ضعب |
 نسحلا ديزز ىنءاح لاونم ىلع ةمزاللا هلوقا هيلا فاضم ( ةفاضالا) 0 ؤ

 نم ةيهوهفملاب لقتسم اعضو بحاصلا وهو هانعم :ناف ( وذ لثم ) هجول
| 

 |0000| ||انشو هانعق ( قوفو) ىرخا 1 راسا 0

 50و را هلك ىلا هلع .ةلالدلا ىف جاتا ثيحي ةيموهفملاب لقتسم ىنعملا |

 تاذ نم 0000 كلذ ريش لا) اهتم( اخو مادقو ) ولعلا دض وهو ظ

 تاموهفم ) ءامسالا كلت نم دحاو لك ىنعم ىا ( اهيناعم نال ) هلوق كلذ ريغو

 ةجراخو هدارفال اعماح هفيرعت نوكف مسالا فيرعت ىف ةلخاد ءامسالا كلت |

 اهفزل ) هنا آلا هيف هرابغا لوخد نع اعنام نوكف اضيا فرملا فيرعت نع
 ديز قوفو ملعلاوا لاملاوذ لثم هيلاىه تفيضاام ىهو ( (هتاقاعتم لقعت |

 0 قا زي فوفو ورمع تحنو معلاوذدنز لثم اهتاقوصومو ورمع ت تيا

 ( اع و:) لقعتلا وهو هلعاف ىلا مولا هبسن نم زيبقلا ىلع بصن ( الاجا )
 .هوهفملاب لقتسم ىنعم ءادالا موهفم نا 5 ىنعب الاخا هلوق ىلع فطع
 ذدىملا هجاح ريغ نم اعسو الامحا هقاعتم لقعت همزلو هناذ دح ىف ظوحلم

 هتاذدح ىف ظوحلمو ةيموهفملاب لقتسم ءامسالا هذه نم دحاو لكىنعم كلذك |
 ةلال دل! ىاهن وكل اهنم دحاو لك قلعتم رك ذ ىلا ىا( اهرك ذ ىلا ةجاح ربغ نم )

 ةياك تاموهفم اهيناعم نال هلوق نم كاردتسا ( نكل ) ةلقتسم اهيناعم ىلع
 اهلامعتسا».)ترمتساو برعلا ةداع ترج امل ىا( ةداعلا ترج امل) هرخآ ىلىلا

 0001| كاد ىف ىا ( اهتاذدح. ىف ةظوحلم) اهنع ( ةيموهفملاب ةلقتسمةللكأ

 م
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 ظ كلت نوكت نا ئنعي ةلاذلا ةملكلا ىلا ىا (اهيلا ىرخا ةلك مخ ىلا ا
 | ( هلالقتسال ) ىرخا ةلكةنواعم ىلا جاتحمال ثيحب الدلو هع

 ١ هاظلا بسحم قرفلا اذه تف ىعاذا ىنعي ةملكلا كلت نم ( ةيموهفملاب ) ىنعملا ىا
 | ىنلا ةنونك) ًادتم (عجرف) دحاو امهل ام نال عقاولاو لالا ىفال هيجوتلاو

 | ىلع (هيلع ةلادلا ةملكلا سفنىف ىنملا ةنونكو ) ىنانلا ريسفتلا ىلع ( هسفنف
 | ًادتملا ريخ هناىلع عفرلا لحفر ورلاو راحلا (دحاو سما ىلا) لوالا ريسفتلا

 | هلوك ةحصو ( ةيموهفملاب ) ىنعملا ىا ( هلالقتسا) دحاولا ىمالا ىا (وهو)
 | ام ىلا اعجار ةرات رورجا ريمضلا نوكي نا نايب نم غرف املود# هبو هيلع اموكحم
 1 | لالقتسالا وهو لاملا ىف امهنب قرفال نا ناسو ىنعملا ىلا ىرخاو ةفوصوملا

 ىلو الاوهام ناس انهه دروا هيجوتلاىفالا سل امهني قرفلا لب قبسا» ةيموهفملاب
 أ ىف رورحلا ريمضلا تاتكلا اذه ىقق) ليضفتلل ةديفملا ءافلاب لاقق امهنم قلألاو
 ١ انهى هلةفه دس ةفصار وزجلاو ناكل هدم ىف هفضرو حلا ادتس لل 0
 ١ اذهىف ناكلا هسفنىف نئاكلارورج ا ريمضلاف هرب دقت هسفنىف هلوقل ةفص باتكلا
 / (ةلوصوملا ام ىلا ) هعوجر دارينا ىا ( عج ري نا ) هريخ ( لمتح ) باتكلا
 ريك ذت نوكي دي لوالا ريسفتلا فاك ( ةملكلا نع ةرابع ىهىتلا ) ةفوصوملاوا |
 ١ فوصوملاوا لوصوملا ظفل رابتءابةملكلا وهو اثنؤم هعج سمن وك عمريمضلا كلذ ظ

 لاّمحا ىا(اذهو )اهلاوحاو ظافلالا نع ثحب ىوحتنلان ال ظفللا ناحل ةياعر

 (نوكيل)هلوق ق.سامث ( ىهاظلاوه ) لوصوملا ىلا هسفن ىف رورج ا ريمضلا عوجر
 ريدقت ىلع ىنملا ةحم ببس نال لاتحاللوا عوج رالوا روهظلاب مكحلل ليلعت

 اهاطملوصوملاىلا ريمضلا عاحرا نوكلا لقي طلع

 اهنال هلوق وهو ةملكلا ىلا ريمضلا كلذ عاحرا ىف ( رصحلا هجو ىف ) قبس مل
 ىامل ناين( ةملكلا سفن ىف ىنملا ةنونيك نم ) هلوق اهسفن ىف ىنعم ىلع لدن نااما
 (اهلش )هلوق (ىتعملاىلا) هعوجر دارب نا ىا ( عجرب نا ىلهت#2و ) قسام هلوف

 نوكينا اهدحا ( نيندملا الك دار هكا لع ) ىوطعلا لمحو هلوقل للك

 ١ كا ردتسام كلو ودق و هساك ل1 رض ىف نكي نإ ىاتلاو لدا 3
 | مسالاهلوك ىو مسالا فير ,هل ف ىتلا( لصفملا ةرابع )نا الا ىا نيلاتحالا نم: |

 ( ريخالا ىنعملا ف ةىهالظظ ) نارتقالا نع ةدرجبم ةلالذ هسفن ىف ّىنعم ىلع لدام ظ

 ريخالاىتعملا (١ وهو )لوالا ىتعملاف ىهاظرغ ادب الاتحا ةلمتحم تناك ناو ظ
 ' روهظل ليلعت ( اهتيقوبسم مدعل ىنعملا ىلا ) هسفن ىف ىذلا ( ريمضلا عاحر دا:
 55 ادب امب ) هلوق ىف ءاملاو اهبلا عجار اهتيفوسسم ريمضو ريخ الا ىنعملا ف ةراسعلا |

 | ىلا ةراشا ( ةملكلا سن ىف نما نون رابعا لع التوب هاني قاتم |
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 000000117 ايا ىلا حابتحا ريغ نم ةيفوهتلاب القتسمو ءادتسالا طفل حرم |
 دح ىف ىنعي ( هتاذ دح ىف ) ىلكلا ىنعملا كلذ ىا لقعتس ىلع فطع (ظحال.و )

 ادصق لقعتملا ىلكلا ىنعم لا كلذ (لقتس ذئنح- (3) هريغىنال ءادتبالا ظفل سفن
 ىرخلا ةلك مض ىلا جايتحا الب ءادتبالا ظفل نم ( ةيموهفملاب ١ه سفن ىف ظوحلملا

 تباثو عقاو ءادتبالا وحن (هيلع اموكحم نوكينال) ىنعملا كلذ (حاصيو) هيلا
 كلتاماو ) ءادتبالاوه اذه كلوقك ( هب ) اموكحم نوكينال اضيا حلصي ( 9)

 ( ةيموهفملاب لقتست الف ) نم ةظفل اهنم دحاو لكل عوضوملا ( تايثزحلا
 ذئايح (و) اهتاذ دخ ىف ةظوحلم ريغو اهسفس ةلقتسم ريغ اهن وكل نم ةظفل نم

 | ( اهب ) اموكحم (وا اهيلع اموكحم نوك< نال) تايئزحلا كلت ىنعي ( حلصتال)
 هب موكحلا نمو هيلع موكحلانم ىا (امهنمدحاو لكف دبالذا ) ةرص ريغ تفرع
 ( نكمل ) هلوقو تاذلابو ( ادصق اظوحلم ) ةيموهفملاب القتسم (هانعم نوكينا )
 هتان ( ةبسنلا ) لوعفملا ىنم ( ربتعتنا ) هرخا ىلا دحاو لككل دبالذا هلوقل ةلع
 اآ الاخ لالا كلذريغ ىا ( هريغزوو) هرخا ىلا دجاو لكني ىا (هن )

 ادنسم لكلا كلذ ناكن اىنعي هرخا ىلا دحاولكىف دب الذا هلوقىف لكىلا ناعجرب
 0000000 غلا كلذ نوكف ادنسسم ناكناؤ ادنسم نوكي هريغف هلا
 لكل ةعوضوم نم ةظفل تناك ىتلا ( تايئزحلا كلت لب )امه ةبسنلا لصحت

 00 000 كالا ) هيف نكتساام هان: لودقملل ىن ( لقعتت ال ) اهنم دحناو
 ا ٠ ىبم ةيموهفملاب لالقتسالا نال ةموهفملا لقتست تفكف
 ةطبارو ( تالا ) تايئزحلا كلت ( نوكتل ) عقاولا ىف اظوحامو تاذلاب ادوصقم
 . لقعلا هظحالام ىا (اذهو ) تانقاعتملا لاوحا ىنا (اهلاوحا ةظحالملل)

 فيرعتل هلآ هلعجو ةرصبلاو ريسلا نيب ةلا وه ثيح نم ءادتبالا موهفم نم
 ( ىغم ىلع لدن ةلك فرحلا نا ) ةاحنلا لوب ىا ( مهلوس دارملا وه) امهيلاح

 لب اهسفن ف لصاح ىنعم ىلع لدن ال الثم نم ةظفل نا ىنعي ( اهريغ ىف) لصاح
 ريسلا ءادبا نا ىلع لدن ىنعي ةرصبلاو ريسلاك اهريغ ىف ىنعم ىلع لدي كا

 قيقحتلا ىا ( اذه تفرع اذاو) الحم ةرصنلاو الاح ريسلا ناك ثيح ةرصبلا نم

 دارملاو لدام ةظفل ىلاو ىنعملا ىلا هسفن ىف رورحلا ريمضلا عاحرا ىف ىشانلا

 تملع ) طقف هج وتلا ف امهنب قرفلا امتاو ل املا ىف امهنس قرف النا اذهنم

 ىنملا ىلا رورجملا ريمضلا عاحرا ريدقت ىلع ءانب ( هسفنىف ىنعملا ةنونيكب دارملا نا

 هتاذ ىف اظوحلم اضيا نوكيو اهب القتسم نوكي نا ىنعي ( ةيموهفملاب هلالقتسا )
 لوصوملا ىلا ةعاحرا رب دقت ىلع ءانس (ةملكلا سفن ىفىنعملا ةنونبكب ) دارملانا(و)
 نم اهسفنس ىنعملا ىلع ىا ( هيلع) ةملكلا ىا (اهتلالد) ةملكلا نع ةرابع وه ىذلا

 دعو



 مع غ0 وس

 نوكف ادبا هيلع اموكحم نوكي نال حلصي مل ةسنلاو ثدحلا ىلع هتلالد تناك
 ظفا موهفم ىا ( هظحال اذا) اما ( و) قيقحن ةدايز هل قاسام ىلعامتاد ادنسم

 نيب ةلاح) ءادتبالا ظفل موهفم يا (وه ثيح نم ) نكل ( لقعلا ) ءادتبالا
 | اهيف الاحو ةرصبلابالصتم ريسلا نوك ثيح نم ىنعي (الثم ةرصبلاو ريسلا
 أ لغفل موهفم لقعلا لمح ىا ( هلمجو) اهنم نسبا ءادشإ نوكو هل الخ ةرصنلاو
 لومفملا :ىلا فاضمو لفلا توم ديس( فرس سووا
 فيرعتل ةلسوو 3/1 هلو ىنعي ةرصنلاو ريسلا لاح ىا ( امهبلاح ) هلوق وهو

 | اذهب ءاذشنالا موهفم ا (ناك) هل ناكل لخ علا ادم ل
 لالقتساىف جاتحي لب ءادتبالا ظفا نم ( ةيموهفملاب لقتسم ريغ ىنعم ) راشتعالا

 ا: اهمامضناب 'ءاتعم نوكلادلا ةرصنلاو يشل لكضنا ىلإ كادتسألا لمتل فة ولا

 / مدعل (هبوهيلعاموكحن وكينا حاصيال 0ذئايح(و)ةيموهفملاب ةلالدلا ىفالقتسمديلا
 ( لقتينا) حاصي ال هلوق ىلع فطع (نكميال و) هانعم ىلع ةلالدلا ف القسم هنوك
 لعاف ةلماو ءادتبالا موهفم ىلا عجارو ِهئان هيف نكتسملا ريمضلاو لوعفملل ىنم

 ةقلعتمك دي الا ) ءاشالا نم ءاوش ءافتمالا ظماءوهفم اج نا نكح ىإ

 ديك انل ةدْئاز(الو) ةرصبلاو ريسلاكهل صوصخم قاعتم ركذب الا ىا ( هصوصخم ١
 / عجار هيف ريمضلاو هان رورحنلاو رالا ( هياع) لوعفملل ىنم ( لدينا ) ىننلا
 | ءايشالا نم ءىثب موهفملا كلذ ىلع لدينا اضيا نكمي الو ىا موهفملا كلذ ىلا |

 ١ ىنملا كلذ نوكمدعو ادصق اظوحلم هنوكمدعل ( هقاعتم ىلعةلاد ةملك) مض(:)الا
 | نيبو ءادتبالا ظفلنيب قرفلا لصاحى ا ( لصاحلاو ) ةيموهفملاب القتسماضيا |

 حلصي ةيموهفملا ف هسفنس لقتس» ( ىاكىنعل عوضوم ءادّسالا ظل نا ) نم ظفل ظ

 | لقتسم ىاكى نمل عوضوم ناوبللا ظقل نا كهباموكحمو هيلع اموكحم نوكي نال |

 | ىنعمل ( ةعوضوم ) ىهف ( نم ظفل )اما ( و ) اهدحال حلصي اهيف هفتس ١
 | عوضوم لجر ظفل نا أم ءادتبالا ظفل هل عوضوملا ىلكلا ىنعملا كلذ نم ىقزج |

 ( هتامثزج نم دحاو لكل ) حراشلا لاق اذلو ناسنالا عووضوم نم زج ىنعمل

 | ةفص ( ةصوصخلا) ءادّالا ظفل هل عوض وملا ىلكلا ىنعملا تازج ىاا

 | ةلقعتملا هوس قلعتم ( ثيحنم) هلوق اهل ةفد دعب ةفد ( ةلقعتملا) تايثزحلل
 | ١ ىأ ( اهتاقلعتل ) هلا اهتم دخلا و لك ىو( تالاح ) تايرللا كلج تا( ن1

 1 ثيح نم لقعَس تاسزحلا كلتنم دحاو لكنا ىنعن اهسسها تاقلعتمل |

 دحاو لكنان د, تالاح لع فظعا( 'تالاو ) هن تاقلنح هلا اين شاول
 ( ىلكلا ىنعملا كلذو ) تاقاعتملا لاوخا ىا ( اهلاوحا فرعتل ) طبار اهنم

 | ادوصقم هنوك لاح ىا ( ادصق لقعتس نا نكمي ) ءادّسسالا ظفل هل عوضوملا ىا |



 م 44

 اةوسقم ءادت الا ىعم نوك لاح ىا (ادضق ) ةنلوالاوهو ( لقعلا ) .قاضملا
 نال ةفرظلا ىتعم هبف لاخلا نال ادصق هلوقىلع فطع ( تاذلابو ) هظفل نم
 راجلاو هيلع فطع ةسانملاةذهلو بوكرلا تقو ابكار ديز ىنءاح كلوق ىنعم
 ىنعم) تاذلابو ادصق ظوحلملا ءادبالاىنعم ىا (ناك ) هظحال هِلوَش قلعتم هنف
 ىنعي ءادتسالا ظفل تاذ ىا (هناذؤ) ريخ دعب ريخ (اظوحلم هموهفملاب را

 هظحال. رخآآ ءىث ىلا ةجاحريغنم لالقتسالاب ءادتبالا ظفل نم ىنعملا مهف

 (همزلو) ةيموهفملاب القتسم ىنعملا نوكي ذئنيُخ هريغ دحوف ال هتاذ دحف 0
 هتاذ دح ىف ظوحلا ا لالقتسالاب موهفملا كلذ مزل ىا ناك هلوق ىلع فطع
 00| | را[ طل هلا.تيضاام انهه قلتتملاو ماللار سكب" (هقلعتم لقعت )

 00101 لع صن (الاحا) كلذ وا ةءارقلا ءادتبل ازا باتكلا
 او راجلاو جراحلا ةيموهفملاب لقتسملا ىنعملا كلذل (اعينو) ةيدانسالا

 ءادتالا ىنعم مهفىف قاعتملا كلذ: رذ 50 5 ذا ىلا هجاحريغنم ) هلوقىف

 001 ]1 رامساب موهقملا ىعملا كلذ رك ذأ مزال ىغي لقعت هلوش قلعتم هنع
 ىنملا ىلع ةلالدلا ىف هلالقتسال قاعتملا كلذ رك ذ ىلا جايتحاريغ نم هيلا وه
 09 اك رد | :ادنبالا ظل نم ةبموهفملاب لّقتسملاىعملاىا (وهو) هنم دوصقملا
 اال |١ 1 لثحلا ةظحالاهرابتعا ىا (رانتعالا اذهب )انسنالم هن وك لاح

 ظفل نم مهضدال ىنملا كلذ ىنعي (طقف ءادسالا ظفل لولدم ) تاذلاب و ادصق
 ءادتسالا ظفاةلالدىفىا(ةلال دلاىفةجاح ال ”)ذئتيح (ذ ) تاذلابوادصقاالاءادتسالا

 ( هيلا ىرخا ةلك مض ىلا) ةيوهفملاب لقتسملا ىنملا كلذ ىلع ىا (هياع)
 لعافلاو ةيم وهفملاب 0 ابولسم ىلا قلعتم ماللا (لدلل) ءادتالا ظفاىلا ىا ْ

 )0 ١ لمت لذنل ىف ماجعالا رابتعاب ةملكلا ىلا وا مضلأ ىلا عجار هيف ل

 تاذلابو ادصق لقعلا ءادتب الا موهفم ظحال اذا هنا نم انلقام ىا ( ادهو هقتاعتم

 لوش ىا (مهلوه دارملا وه ) ةهسموهفملاب القتسم ظوحلملا ىنعملا كلذ ناك

 ةملكلا سفن ىف انناك ىنعم ) امهنم دحاو لكل ىا ( لعفلاو مسالل نا ةاحتا

 ىنعي ىنعملا كلذ ىلع لادلا لعفلاو مسالا نم دحاو لك سفن ىف ىا ( هيلع ةلادلا
 القتسم ىنعملا كلذ ناحخ تاذلابو ادصق مسالا ىنعم ظحال اذا لقعلا نا

 لثم تاذلا ىلع لديامت مسالا كلذ ناكزا هيلع مكحب نال حاصي ذئنيخل ةيموهفملا

 مق لثم ثدحلاو ةبسنلا ىلع لدياممناكنا هبمكحنالحاصي و سرفو لجرو ديز
 تاذلابو ادصق لعفاا ىنعم اضيا لقعلا ظحال اذاو مثاق دز كلوةكدعاقو

 طقف هب كح نال حلصي ذئنيخل لمفلا ظفل نم ةيموهفملاب القتسم ىتعملا كلذ ناك
 00002 نركحح نال حاصي ىتح تاذلا ىلع ةلالد هل سيل لعفلا نال

 ( تناك )
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 ليشناف# هيو هيلع كح ناحصيالا هربخل مق ضرع هنا ثيح نم الثم داوسلاناف

 مكحبنااضيا حصيو حبق لهجلاو نسح للعلا كلوقك هياعمكحبنا حصي ضرعلا
 نمال هدوجو ثمح نم حصل ام:اكلذ الق ضاس ادهو داوس اده كلوقك هب

 ىجراخلا دوجوملل هاشم هسفنب هيلع لولدملا ىنعملازا لصاخلاو ةيضرعلا ثيح
 ىنعملاو ىنعملا كلذ ىلع لادلا اذكو هبو هيلعامو كح هنوك ةحىف هناذب ماقوه ىذلا
 لك نوك مدعفف هريغب مئاقوه ىذلا ىحراخلا دوجوملل هباشم هريغب هيلع لولدملا
 نا اكىا ( كلذكو اضيا ىنملا كلذ ىلع لادلا اذكو هبو هيلع اموكح امهنم دحاو
 هريغإ مئاق دوجومو هتاذب ىا هسفن متاق دوجوم نامسق ىجرالا دوجوملا
 وهام ىاوهىا ٌفوذحم ًادتم ريخ (لوقعم) نامسق (نهنلاىف) دوحوملا كلذك ١

 مولعم ىاكردانم لوعقم مسا (كردم) نهذلاىف لوقعملا كلذ ىا (وه) نهذلا ىف

 تاذىفال(هتاذىف) وِهَهلوقل رخ دعب ريخ (ظوحلم) ادوصقم هن وك لاح ا (ادصق)
 (و هيلع مكحنالإ) هتاذىف ظوحلملا ادصق روك ملا لوقعملا كلذ ىا (حلصي) هريغ

 تاذلابو ادصقلقعلا اهظحال اذا ىرصبلا سحلا نع ةيئاغلا نايعالاك(هب) مكحنال
 حاسمتلا الثم اهيلع مك نال حلصتو اهتاذ دحىف ةظوحلمو ادصقالك ردم ند
 / نم عون لئم اهب مكحب نال حلصيو غضملا دنع ىلعالا هكف كرحب ناويح
 / لوقعملا كلذ ىآ ( وه لوقعم ) نهذلا ف ( و ) ليلا ىف نكسي حاسمت ناويحلا

 | اعيتامولعم نوكي ريغلا ىلا هجايتحا ثيح نم ىنعي (اعبت ) مولعم ىا (كردم)
 | هلا عتتلاب كردملا كلذ نوكي ىني كردم هلوق ىلع فطع ( ةلآو) ريغلا كلذل
 | هيف الاح اعين كردملا كلذ نوكي ىذلا ريغلا ةظحالمل ىنعي ( هريغ ةظحالمل )اببسو
 ا ةسصرغ قس دق نيمسق انضنا ىتهذلا لوقعملا نوكش اذ] الج ربغلا كلذ نوكيو
 ١ ظوحلملا ادصق كردملا ىنهذلا لوقعملاكهسفن ىف ىنعم ىلع لادلا ظفللا نوكف

 | ىذلا اكن كردملا عدلا لوقسلاك 2 حم ىلع لانل] طفلا نوكيا

 | لمأتهبو هيلع موكحلا نم ىا (امهنم:ىثل حلصي الف ) هريغ ةظحالمل ةل !نوكي
 اهلعجو كالفالل اع لقعلا اهظحال اذا كالفالا ةكرك نيلفاغلا نم نككالو
 اذا اماو ادصق كردتال اهنال اهبو اهيلع مكحب نا حصي مل اهتظحالمل لا

 | ىخآ رابتعا ادهو اهبو اهيلع مكحن نا حصيف اهدوج و ثيح نم لقعلا اهظحال
 دارباب هحضو:نا دارا جر اخلا دوج وملاك نيمسق ىلا ىهذلا دوجوملا مسقاملو

 حاضي الاو ليصفتلل ءافلا ( ءادتب الاف ) ليصفتلا ديفت ىتلا ءافلاب لاقف هل لاثم

 هظفل ريغ نم الثم لثع ىا هيردصملا لع بوصنم (الثم ) نيريخالا نيينعملا ني
 ىلعوا نيفضملا دنع رئاحن ادتملا نم لاخلاو ءادتبالا وهو ادتبملا نم لد ةلمخعاو

 رابتعاب ءادتبالا ىنعم ظحال ىا ( هظحال اذا ) الثمت هنوك لاح ىا ةيلاخلا ||
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 راسإإلا هنط ) ىعملا ىلا ىا (ِهيلا) هرابتعاب هلوق ىلع فطع (رظناب و)
 ىتعملا نع جراخ سما :راجعلب ناك فا لالا ىا ( هنع ا سمها

 ىتنعملا ىلا عجري هسفنىف 0 01 ىلا ةعجار ةروركلا رابضلاق
 ىنعي اهسفنىف اهراشتعاب ىا (اهسفنىف ) رادلا هذه ىا ( رادلا كلوقك) نئاك

 ىا (اهمكح ) اهيف ادوجوم هيلا جاتحاه عيمحو ةرومعم نوكك ناب اهتاذ ىف
 0 اف اهسش ىف ًادتم زادلا هلوق الثم مهرد فلا ىا (اذك) اهتميق

 كوالا أدتملا ريغ هريخ عموهو ىناثلا ًادتملاربخو رورجلاو راجلا اذكناث أ ادتسم

 1 راتعاب اا ( اهنع جراخ سما رابتعاب ) اذك اهمكح سبيل ىا (ال ىا)
 ةسرق اهن وكوا ءاحلص اهناريج نوكوا عماجلا نم ةبر 5 اهنوكوا دلبلا طسو ىف

 اهب ماقامو اهتاذ ىف دجو ام رابتعاب اذك اهمكح نوكي لب كلذ ريغوا ماا نم

 هاك رو رخل ريمضلا نوكل وا حاضياالا ف فضملا هلاق امل ىا ( كلذلو )
 ماللا لدام سفنىف ئا ن نلعب مسالا نوكلوا ىنملا ىلا اعجار

 (هريغف لصاح ىا هريغىف ) نياك ( ىنغمىلع لدام فرحلا لبق ) هلوَقب قلعتم
 ( ةقلعتم رابتعاب ) لصاح ىنعمىلع لدام فرخلا ىا لدام ريغوا ىنعملا ريغ ىا

 نال ةرصبلا نم ترس كلوقفف ةرصبلاو ريسلاوهو اهرسكو ماللا حتش زوجي |
 ةرصبلاو لاخلا رابتعاب ريسلاىف لصاحخلا ءادّتبالا وهز ىنعم ىلع لاد انهه نم

 (هسفن ىف) ىنعملا رابتعاب ىا ( هرابتعاب ) لصاح ىنعم ىلع لد ( ال ) لحلا رابتعاب
 حاضيالا ف فنصملا مالكى ا (همالكىهتنا)هرابتعاب قاعتم راخلا فرحا سفن ىف ىا

 ضعب هركذام ) هتحيتنو حاضيالا ىف فنصملا مالكل صحم ىا ( هلوصحمو )
 لضافلا كلذ ( لاق ثمح ) لوطملا ةشاحىف فيرشلا ديسلا وهو ( نيققحلا

 هريدقت# اضيافوذح ًادتملريخ وهو ىفوذحمم قلعتم فاكلا (نا اك) ققحلا
 فاكلاو ةدئازام ةظفل نا نئاك هريغ فو هسفنىف ىنعملا نوك يا اذهو

 ىتملا نوكح نم هلع بترملا مالكلا هشملاو اهلوخدم هب هشملاو هيشتلل
 111 رعاك كانك هلوق هنبشملا نا نهذلا ىلآ قساالاو هرغقو هسفف

 دهاشملاو سوسحلاوهام هن دارملا ( جراخلاف ) لوالا همت نم اضيا وه لب
 وهو صوجلاك ( هتاذب اماق ادوجوم ) اًنش دهاشملاو سلا ىف نا اك ىنعي
 راحشالاو راجحالاو تاناوبْللاك اكن م ناك ءاوس هتاذب مئاَق دوجوم ءىش
 اذهو تباث رححلا اذه الثم لامك هلع مك نا حصي هناف سوفلاك ادرجموا

 و رجسش كلذو رجح ملا اذه لاقإك ب كح نا ابا حصيو تبر دشلا
 هرثغل مكاق دوجوم ع ىدا وه ضرعلاو ضاىعالاك ( هربغن معاق ادوجوم) انش

 ٠ اهلاحع موش اعاو اهشناب موهال اهناف ناولالا نم امريغو ضاسلاو داوسلاك

 ( ناف رز
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 الا.نسل مالكلالب مالكلا نم 2 ىدانملامسالاو فركلا سلف (ادزوعدا

 بيكر نم) ديزاب وحن (نكي ملف ) حراشلا لاق اذإف نيردقملا لعافلاو لعفلا

 بيكر تنم ) لصاح مالك ديز اب ( لب ) دربملا هيلا بهذ اك ( مسالاو فرحلا
 ةداز هل ىتايسو ردقملا ( وعدا ىف ىونملا وه ىذلا مسالاو ) ردقملا ( لعفلا

 اهيلع هبنو ةئالثلا ماسقالا ىلا اهميسقتو ةملكلا فيرعت نم غرف املو * قيقحت
 لصف نأ دارا ةملكلا بقع هدروا قبس امل ةملكلا الك مالكا ناكاملو اضيا

 ىجراخلا دهعلامالب اف”رعم (مسالا) لاقف رمشنلاو فللا بيترت ىلع ةثالثلا ماسقالا
 عم قبسام ىلع هفطعي ملو ابلاغ لوالا نيع ىناثلا نوكي ةفرعم ديعا اذا ركتملا نال
 لصف دعب الصفو ناب دعب ابا :نوكلاو طب.رلا دضق مدعل ةئاق ةيسانلا نآ
 لكدحم حترصي نأ دارا هنال ٍمعدقو هلوق نم مدقتام ىلع رصتقي مل ىضرلا ىفو

 دوضقملاال وا طم | نكي م مدقت ىذلاو هفنص لواىف ماسقالا نم دحاو .

 امنا «لدامإ همالك انه ىلا طقف هينتلاو ليلدلا هنم دارملا ناك لب دحلا هنم

 هرك ذاه ىلع اداّتعأ اهريغو ةنلكلل اهلاتححا عم ةلك مسالا لَم موام ةظفل دروا

 ىا) حراشلا لاق اذلو ةلك مسا لكنال ةملكلا ماشقاا مسالا نوكنم لبق

 نا ىنيي (لدام سفنىف ىا) (هسفنىف) ناكح « ىنمم ىلع) ( تلد ةلك
 ةفرعم ىلع فرعملا ةفرعم فقوتل الاو مسالا ىلاال ام ىلا عجار زرابلا ريمضلا
 ىلا فاضم أدتبم ( ريك ذتف ةملكلا ىنعي ) لطاب اذو .رودلا مزلب و فرعملا
 ام ةظفل لعج حراشلا نأ وهو ردق» لاؤس باوج اذه (ريمضلا) وهو هلوعفم

 اهلا عجارو ةملكلا نع ةيانك هسفنىفوا لد ىف ريمضلاو ةملكلا نع ةرابع

 قباطت نال هعجرم قباطيل نيعضوملا ىف ريمضلا ثينات بجبف هئنؤم ىمو
 ريك ذتف هوس هنع باحاف بجاو امهيلا ةدئاعلا لاوحالا ىف عجرملاو ريمضلا
 ةغلام لدغ لج كلوةك ردصملا كتسوو: ءرج .(ءانرزب ناك ولا ق نمضلا
 هاورضم نوعي رهألا برم اذه ا لا لوعفملا أ ردصلا كرا ل0
 نوكت نأ روح تاه ردنلاف ااا تنال( لوص ادم لع مل

 فنضصملا لاق) قابلا نا انهو لوالا لا ريسفتلا ىف راشاو ةلوصوموا هفوصوم

 مالك لّقن دعب لق ثيح ىضرلا ىلع در هبيف ( لصفملا حرش حاضيالا ىف
 هلوق هيلا عج ريلف هدارا نم كانه رظنلادجو نيبو زظن هيفو هرساب فضملا

 ( هسفن ىف ىنعم ىلع لدام ىف ريمضلا ) هريغ نع ازارتحا هب دبق حاضيالا ىف

 ريمضلا نوكي دبش لوصوملا ىلا ال ( ىنعم ىلا عجري) رورجا ريمضلا ىنعي
 نياك ( تعم لع لدام ىا) اضناب رك ذم ىلا ذا رك كلا فام 1 ذل

 ىنعملا سفن ىف ىا هرابتعاب قلعتم (هسفنىف) هلوق ىنملا ىا (هرابتعاب )
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 دنس ودنسم نيمسا|ىلع وقوم مالكلاف مساو لعف ىوانيمساىف الانا دجو ال

 فوقوم“ىبثلا ىلع فوقوملا ىلع فوقوملانال هيلا دنسمو دنسم مساو لعفو هيلا
 دندسمملا ىلا جاتحن وهو دانسالا ىلا جاتح مالكلانا نيبت املو هي ءىثلا كلذ ىلع

 ماسقالانا اًضيانيسو مسأو لعف ىقوا نيمسا قالاّنا دج وب الاهو هنلا دتسملاو

 لاؤس انههدلوت اهنم نيمسق نم الا لصح ال مالكلاو ةتس ةيلقعلا ةمسقلا سسحن
 هنع باجاف ةيقابلا ةعبرالا ماسقالا لاح اهث ٍلع دق نيمسقلا لاخ لاق نأ وهو
 سنج نم اهنم نانا ( ةيقاملا ةعبرالا ماسقالااماو) هلو ةيفانئتسالا اماب

 مسا فرحو لعف نيسنج نم اهنم نانثاو فرحو فرح لعفو لعف دحاو

 اماباوج ءافلاهلا دنسملاو دنسملا ىا ( اهالك فرحلاو فرخلا قف )ف رحو
 فر اىف نادوةفم اهالكف هريدقت( نا دوةفم ) هلو قلعتمرورخلاو راخلاو
 كلذو رصحلل هنع ريخأتلا هقح نا عم هقلعتم ىلع وغلا فرظلامدقف فرحلاو
 00000 0000025 رثاءضوصخو رصحتم اذه هلا دسملاو نسما دقق نال
 اا 3| روك نا نعالضف هفنىف.ىدم لعلدبال قرخلا نال ريغال
 لعفلاىفو لعفلاو لعفلاىفو )١هسفن ىفىنعم ىلع لادلا ظفللا ىفالا نان وكمال امهنال

 ىلع ل دبال ىف رخل ان اتف ىعاملف فرخلاو لعفلاىف اما (دوةفم هيلادنسملا فرحلاو
 00 ل0 |اددسم نوك فكف ةلقتتل ةلالد هل نسل ىعي هسنن ىف ىعم

 هب هريغ موق فيكف هسفنب موقال_ ضرع لعفلا نالف لعفلاو لعفلاف
 ا 0|[ نوكيالو اماد ادنسم ناك ةلقتسم ةلالد هل ناكامل هتكلو
 ىو ) تفرعامل امهنم ءالكلا لصح الف نييك رتلا نيذه ىف هللا دسملا دجوب

 ناك مسالا ناف دوقفم ) هيلا دنسملاوا دنسملا ىا ( اهدحا فركلاو مسالا

 00 نسل ب هن نوكيا لذ دسم نوكيا ٠ اًخعاصأ ناكنا دبا (ادنسم

 اذ ال اكسس كل ىلا تق زنط ال( دوقفم هلا كلسملاف ) مكاقلا

 ناكناو ) ا اذتسم 9 ديدتم هناا دج نم دنسمملا مسالاو هيلا

 ةا ل ناوكي نال احخلاض مسالا ناك نا ىنب .( هللا ادننسم. مسالا

 لج رلاوخحن ذا الو اققحنال ىسن ىنعم هف روكالو تاذلا لع الاد نا

 مالكلا دجوب لف قسس امت هليلد رع ( دوقفم دليلا: ) ديزأآو ادز ناو

 باوج ( ديزاب وحنو ) نيلوالا نيمسقلاىف مالكتأا رصحتاف ةعبرالا ماسقالا ف

 مالك ديزاب وحن نا ىنعي لا كلذ ىتأتبالو فنصملا لوق ىلعدراو لاؤس نع
 منالاو ءادنلا فرح وهو ىفرحلانم بك صم هنا عم ةاحنلا قافتاب ىحالطصا
  هلوّشهنع باحاف مسالاو فرحلا مالكلا ىف دجو دق هنال رصحلا مج الف ىدانلا
 ردقتب ) هناالا مسالاو فرحلا بيكرت نم ىهاظلا بسحب ناكناو ديزاب وحنو

 ©( وعدا )



 دمت مول جوس

 | ويغرق قاقحتسال نيمسا نم 2 نيملعتملا مهف ىلع اداّعا

 نيمساىف هلوق ىلع فطع ( نمض ) ( ىفوا ل لأن ىندا هل نم ىلع ىنخمال ىهاظ
 | درفوا جوز اما ددعلا كلوقك ولألاو عملا ةعنام ىني ةيقيقح ةلصفنم انهدوا

 قاتسال هلال (دنسم ) ( لعفو )) (هبلا دتنم) مدقللا هقاقحستسال مدق ( مس له

 خسنلا ضع ى) عقو (9)لعفو لعف مسا نمىتاتيالهنال لعفو مسا ل وا

 ُت كرما نادهج ومالا لع لمفلا ات لعفو مساىف هلوقناك٠ ( مساو لعف 1
 ناف) هلوق ركذلاف همدقف لماع هنال لمفلا ميد ا مساو لعق نم

 ا ةقرط ىلع مالكلا ميسقتس قا فتصل نأوحو مالكا موهفل 3
 | ىلا بوسنم ( انتل ) بيك رتلا ناف ةملكلا ميسقت ىفاكرصح الب هرك ذب و رصحلا
 ةيفاعلا رشاذك ةبرالا ىلا ىعايرلاو ةثالتلا ىلا قلتلك ابقلا ريغ ىلع دانا
 ف راو قال مسالا (هنالثلا ماسقألا نيب ) ةهياقعلاهمسقلا بس ىنعن ( ىلقعلا)

 | ( ةثالث ) بيترتلا عارب مل اذا ةثالثلا ىف نينثالا ب رض ( ماسقا ةتس ىلا يآ

 ْ اهلانقام ناك اَذأ ةيناسلا نم نال ( اههنم ) هلوق وهو فدولاب صصختم ًادتم

 ظ لدب ( مساومسا ) هربخ ور او راجلا (دحاو سنج نم ) هل ةفص 00 2

 | (فرحو فرح ) كلذك ( لعفو لعف ) لكلا نه لكلا لد ةثالث هلوق نم
 | لعفو مسانيسنج نم اهنم ةثالثو ) دحاو سنج نم هثالثلا ماسقالا 00

 | ىلاىهتنيف ىورناعنال بيتزتلا عارب ملناانق امناو (ىفرحو لعف فرحو مسا
 2 دحاتأَو مدقتلا رابتعاب ةريخالا ةثالثلا ماسقالا نم لكماسقنال ماسقا ةعست

 |قاساملاوجو مدع (٠ نك هو ) هلوق هللادبع ديسلا هلاق اذك نيمسق
 0 ةقاولا درفملاب اهريخو اهمسا عم هل واملا ةحوتفملانانع اربخ ناكاذا ريخلا

 | ( مالكلانا) ىنخلا ريغلا حضاولا نيلا نمو ىا كلذك انههو اهيلع هعدقت بي

 مالكلا فن رعت ىف ذوخام دانسالا نال ( دانسالا نود لصحلال ) حاطصملا

 (هيلادتسمو دسم نم ) دانسالل ىا( هلدنال ) هش رعت ىف ذوخاملا ( داسالاو )

 | ةمانةدئاف ىطاخلا دش ثحنىرخالا ىلانيتملكلا ىدحا ةسن دانسالا نا سمامل

 | كلذكن نكي ادا هلا اسم ىرخالاو دنس نيتملكلا كلت ىدحا نا مولعمو

 نالو ةماث ةدْئاَف نوكي تكف ام ةدّياغ د بطاخسملل ىلصحم مل ب يك رت در ناك
 نا مكهيلا هسملاو دنسملا اهو نيستنم نيب الا لضحمال ىسن سما دانسالا

 ا ركظ :انيلو هلافاصملاو كالا نالا لطم ١ ىف سا
 ' ( نيمسا ىف الا) ءايثالا نم ءىث ىف نالص+ الو (ناققال اهو) ةريثكح
 تتسم ( لكوا) بلا كن دع (مساىوا) هيلا دسم رخ الاو دسم اهدا

 اهو هيلا ددملاو دننملا ىلع فوقوم وهو دانسالا ىلع فقوقوم مالكلاف
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 ادنسمامهدحا نوكيناحصي ال نيمسا نمالوهلب و ديور لثم لعفلا ىمسا نمىتاتسال |
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 نوم ةماقم ىف تماقام نال. بضتلا لحب قف نوك< عضاوملا هاذه كو تاس

 بصللاو عفرلا نم اهفوصوم بارعا عشا عضاوملا هده ىف ىهف ( افاصوا وا)

 اهيف'داتسالا نوكي ىنعي هريغل ادوصقم عضاوملا هذهىف دانسالا نوكل رجلاو
 أ ايا هلق ف نيغ اهلق اع' ةقاعتمو :ةلطشرم اهنف نوكتف هبحاصل ادوصقم
 الااد] هل قو ىلا ةلمخا اذكو هزيغو ريمضلا نم طبرلا ىلا تحبتحا

 ادوصقماهيف دانسالا نوكيف بارعالا نم لحم اهل نكي مل ناو هل ةقتاعتم تناكث يح
 ادوصقم هيف .دانسالا نوكل عضاوملا هذه ىف عمال هنال (مالكلا فالخم ) هريغل

 ضعبىف ) عقو ( و ) هسفنب القتسم نوكي لب هريغب طابترالا ىضتقي الف هتاذا
 لحو حاضيالا ةدايزا حرش ىلع تبتك ام ىهو ةيئاح عج ىه (ىثاوحلا

 دود اللا داتسألا فضصملا دام ىا (دانسالاب دانرملا نا) تالكشملا  ضعب
 نوكينا ىلع طقن ( هتاذل دوصقم لا ) هنوك لاح ( دانسالا وه ) مالكلا فيررعت ىف
 حاطصملا (مالكلان وكي ) اذكه دارملا نوك نا ىا( ذئحو ) دهغلل هيفماللا
 0011 0 رحا هلعج نم دنع صخلا ناك اك ىا( اضنا تفصملا دنع)

 سكع ريغ نم ةلمح مالك لكف اقاطم صوصخلاو مومعلاب امهنبب قرفلا نوكي
 داةسالا نمضتام ةلمحا نا ةلاو مالكلا نيب قرفلا ىخرلاىفو (ةلملا نم صخا)
 ا 10 راو اةتملاريخ ىه ىلا ةلماك الوآ هتاذل ادوصقم ناكءاوست ىلدالا
 مالك لكف هتاذل ادوصقم ناكو ىلدالا دانسالا نمضت ام مالكلاو ةلمعا نم

 ليصحتلا نم ال لوصللا نم (لصحمال ىا)( تاتي الوإل ىهتنا سكعنسالو ةلج
 نك 4 لس وه نوكف همدعو لوضحلا همزلي نامالا نال مزاللاب ريتش اذه

 وه ريسفتلا اذه احالطصاو ةغل ( مالكلا ىا )6 كلذ ) مزاللاةداراو موزلملا
 هنال ماصعلا ةيشاحىف اذك ما رملا نع ديعب دانسالا وا نمضتلا ىلع هلحو ماقملل بسانملا
 نمض قمالكلا لدخلال ىا ىلدالا دانسالاوا نمضتلا وا نمضتام ىا هيف لش

 فورظملاو فرظلا دا امزاءالف نيصاخلا نيذه نمض ىف الا ءايثالا نم ءىش
 ىنعم, ىف لعج نا ماقملب بسنالا رهظالاو ماع فورظملاو صاخ فرظلا نال

 فذحمب (نيمسا إل (ندض) (يفالا)نيم.سقلا نيذه نمالا مالكا لصحبال ىا نم
 هنال نيمسا لكم مالكلا ىتاتب الذا (هيلا ذنسم رخا آلاو دسم اهدحا) فاضملا

 هنال كلذو مكاقو دعاقو ورمعو دبزو سرفو لجر لثم هبلا ادنسم رخاالاو
 نم دب الف ميلس قوذ هل نم ىلع ىف ال ىههاظ وهو رخ الا ىلع اهدحا لج حصل

 لءاذلو مالكلا لدحيو لجلا حصيل هيلا ادنسم رخاآلاو ادنسم اهدحا نوكي نا
 هديق ل هناالا اذكهالا سيل فنصملا دامو هيلا ادنسم رخ الاو دسم اهدحا حراشلا

 © ادامعا )



 ا

 مالكلا ) هفيرعت ىف ( لاق ثيح ) لصفملا بحاص دنع مالكلا هيلع قلطي نا
 ازاوج ناك ءاودسب هلعان هيف نكس ام لخ د1 اكوا ةققج (ىقارل

 نتملكلا ئدخلا ىا ( اهادخا تددتسا) امكح وا ةقيتح (نيتك نم) ابوخ ورا
 | نوكي ناب هديقو اضيا هش رعت ىف دانسالا ذخا هناف (ىرخالا) ةملكلا (ىلا)
 فيرعتلااذه ىا (هناف) قلطي ملو ىرخالا ةماكلا ىلا نيتملكلا ىدحا دانسا

 , طقف هلعاف عم لعفلا ىنعي ( تبرض وه ) حلطصملا ( مالكلا نا ىف رص )
 | مالكلا نع ىا ( هنع ةجراخ ) اهريغو لاحلاو لوعفملا نم ( تاقلعتملاو)

 امنا لب فنصملا مالك ىف قلطا ام مالك عومجلا ىلع قلطيال ثيحب ىجالطصالا
 مالكو فنضملا مالكنا لصاحلاو ريغ ال لعافلاو لعفلا عومم ىلع قلطي
 01 عومجما ىلع هقالطا حصي فضملا مالك نا الا دحاو لصفملا بحاص

 فخصملا مالكنبب' قرفلا اًهاس كملع دعب ىنحي ( لعام ) لصفللا بحاص مالك

 ةلمعاو مالكلا فدارثىلابهذدق ( لصفمللابحاص نا ) لصفملا بخاص مالكؤ

 ( بابللا بحاصو) حرصي مل ناو هيلا ةراشا هبفو ةلخ مالكلاىمسي و لاق ثبح
 قاطي ام ىلع قلطت دق ةلمجا نا ملعا مث لاق ثيح امهف دارت ىلا بهذ دق اضيا
 مالكلا فدارت ىلا اهذ) هنم حرص اذهو نييوحنلا نيب فدارتلاب مالكلا هيلع

 : تل سواحلاو دوعقلاك فَدار. نه طفالا نود ىنسما ىف داحتالا فدارتلا ق1

 رخ آلا هيلع قلطي ام ىلع نيظفالا دحا قاطي نا حصي ام وه فدارتلا ىنعي دساو
 ىلا لي ىا ( كلذ ىلا رظنس ) نيخيسشلا مالك لثم ىا ( اضيا فنصملا مالكو )
 لامىا هيلا رظن' لاش هنال ليملا ىتعم نوكي ىلا, ىدعت اذا رظنلا نال امهفدارت

 رورللاو راسا ( مالكلا تيارت ىف. تك ١ دقو فنضللا ىا( هناق ) هلا
 ىتك ١ دق فلضملا ناف نما قتل | هإوَص قلعتم ( كاتسالا ركض و هلو د

 | هريغلو هناذل ادوضقم يوك بقمار ع [اتلطم) دانسأإلا نك لاح كاس ١١١
 هدارم ناكول ذا هتاذل ادوصقم هنوكب دانسالاىا (هديش ملو) هلوَدب هرسف اذلو
 هقاطي مو ( هتاذل ادوصقم هنوكب ) دانسالا ديقل ةلّعاو مالكلا نيب قيرفتلا

 مالكلا لعج نم ىا (هلعج نمو) اضيا هدنع امه قرفال هنا هقالطا نم رف
 هتاذلا دوصقم هن وكب ىا ( هب ) دانسالا دق ىا (هدق ةلملا نم صخا ) نيف رعملا نم
 ( ةيريخلا ةلما ىلع ةلمحا قدصت ) ةلعا نم صخا مالكلا نوكن يح ىا (ذئغ)
 الاح الو افصو الو اريخ عّقت ال ءييس ام ىلع ةشاشنالا نال ةب ريخلاب اهديق
 ةلخا وأ نينا ىت ىلأال ريخاو نا تاب يكسو ادشملا رجك ( !راخلا ةيقارإا )

 نوكُي اهماقم ماقامو ةعوف رم اهبف رابخالا نال عفرلا لح ىف عضاوملا هذه ىف
 باب ىف ىناثلا لوعفملاو سلب نيتهشملاالو امربخ و ناك اب ريخكو عفرلا لحيف



 ايلرك لاع ةروكالا ةئمالاف ىا (اهيف) سارفاو نسرفك ريخ عج ١

 لع مل مك ديز لبق اذا هنال بف هلا ع رغلالهب موش ىذلا ىن» لعافلا نييعتل |

 مالكلا فيرعت وا مالكلا ىف (هيفف لخدو ) هيسلوا ديزل فصو مايقلانا |
 ا 0 ا ةقيقح ةلك ىناثلاو ةملكلا مكح ىف لوالا هؤزج ىذلا |

 00000003 ]6 قسج لثم) ةققح ةلكلوآلاو امكح ةلكهق قاثلاؤزحلا |

 هع مد يس

 | لخدامكت ا 0 ) ناتمكلا ا( ركنا نم معا) لا رابخالا ناف

 :نااما ةعبرا ةلقعلا ةمسقلا يس اذهه ماسقالانأ سحدق ( فيرعتلاف

 8 ةأك ةس كس هقشضح ةكىلوالاو 5 لا ىلعوا 4 هقشدح نيتك اهالك

 ظ لثوا ةمسا .ةيفح ةيلكلا 5 ىلا ةماعلا 2ك ءاونسو نكللا لعق
 لاش ةيبكح ( وا هوبا مق )ديز لثم ةقيقح ةياف ةلج ( أ مث هوب دز

 لعقلا مكح ىف تيس ام يل اع كج

 لت ها كاك بسلا 50 ىف ديلا ناسا 0 5 3

 هلعاف هوباو أدتبما ىلع هدامتعال ًادتبم مئاق نوكين ا اهدحا نارمالا هيف زوج
 نرريدقتلاالكىلعو ارخؤمأدتمموباو امدقم أر لوك ناقانلأو نيلج ا اس دم

 ٠ ادنملاربخ اهنوكل لحلا ةعوف م ةنمسالا ةلمعا نوك< || 0 00000015

 ( راسخ الا ناف) ناسمالا زاح ادرفم تّشاسط ناو هلوق ىف قش ةدايز ادهل

 كح 3 ) ىلا 227 لع ظفللا ءزج ةلالدل ( تاك نم اهنا عم ) ةبحاصم
 ىي ١ هيلا فاضم بالاو طقف 0 هد ا ( بالا مثاَف ىنعا ةدرفملا ةملكلا

 اا رل لثيم) نلاثاا نىده ىف ىا (امهف هنلا دنسملا نا عم دز
 ( ظنفللا اذه مكح ىف) امهِف هيلا دن ملا قا ناك ةلك لإ هب ا

 بولقم زيد ظفلو لمهم قسح ظفل ىا نامعتلل ظفللاو اده هنم دوصقملا ناف

 ةقضح ةييلكلا كح دخاو هنلل اذه لعجو مسالا باىعاب ب ىعا كلدلو دز

 اع رام نا ق ذا لوقلا نأ | كلا © فمنصملا مالكنإ عا
 مالكلا هياع قاطي نا قدصي ىذلا لوقلا نا ىنعي ( فذصملا مالكنا ملعا) |

 لدفلا ( نأ ىف ضاظ ) دانسالاب نيتئكنمضتام وهو فدصملا دنع ىحالطصالا
 هلوق ىف ءابلا (امنق اديز تبرض لثم ) هنا قلعتم عبو هلوعفهو هلعاف عم

 هغب رعت ىف لاق هنال هعومجمب مالكه ريدقت ( مالك ) هلو قاعتم ( هعومجم )
 قدصي هنال عومجلا اذه ىلع قدصي ظفللا اذهو دانسالاب نيتاك نمضت ظفل
 طقف تب رض لم ىلع نضل قدص.و :دانسألاب نا نمسا طفا هلا هماع

 هيف تاقاعتملا لخد ال ثيح طقف هلعاف عم لعفلا عومجملا اذه ىف مالكلا نا عم

 | حضي ام فالخب ني ( لصفملا بحاص مالك قال ) نئاك فصلا مالكد
 6 ناز



 )0 وس
 داسالا لمشيل لصالاىفو مئاق ديزو دز ماق كلوقىف اكلاخلاف دانسالا دانسالاب |

 كلعلوا كتبلو مئاق تنا له ىلطلاو تيرتشاو تعب وحن قاشنالا مالكلا ىف ىذلا

 برضنل و برضن و برضاك ملكتملا فو برضيل و برضا وحن اذكحو مناف
 وهو لخ د باب نم دنسلا نم ةفاضالا ةغللاف ( دانسالاو ) همالك انه ىلا

 'ةيكمجلاةقان[ وجو فاربم نزؤ "لي داس 1 نفوأ 4 را طلال 01
 ةيناثلا وا ىل والا تناك ءاوس ( نيتملكلا ىدحا ةنسن ) حالطصالا ىنو قلخلا

 ( ثيحم ىرخالا) ةملكلا (ىلا) امكحوا ةقيقح مثاق ديزو ديز مئاق لثم

 نيلوعفملا ىلا ىدعتب ىلعا ىنعم ناكنا ديف دافا نم ( ديف ) ةبسنلاب قاعتم
 ىدعتب دافتسا ىنعم ناكناو ( ةماث ةدئاف يطاحملا) ةسنلا كلت دش ىنعي

 كلت اهنم لصحم وا ةماث ةدئاف اهنم سطاخلا ديفتسي ىنتعملاف دح او لوعفم ىلا

 ظافلالا ( لوانت ١) سنج ةفوصوملا ظفل نم دافتسملا ( ظفل هلوقف ) ةدلافلا
 اهنم دخاو لك نال ( ةيمالكلا ربغو ةيمالكلا تاكرأاو تادرفملاو تالمهملا )
 ءاملا و نيتملكلا ىلا فاضمردصم ( نيتملكن مضت ديب و ) سنجلا تحن لخدب ظفل

 اما ( تادرفملاو ) هفرصلا ( تالمهملا) ظافلالا ( تجرخ ) هلوش قلعتم
 اهيفو طرش ىنعملاهيف عضولا نال ةملكلا اههيلع قلطي ال هنالف تالمهملا

 | :تجزرخ انهنا الإ ةلك تتاكن او ها اف تادرقللا 1و ىنل عضولا دجوي ال
 ريغلا تابكرزملا تجرح .فانسالا 59-2) نيطللا هلوق هي

 لجر ) لثم ةيفيصوت ( و ديز مالغ لثم ) ةيفاضا تناكءاوس ( ةيمالكلا
 | لثم هيوصوا كنلعي لثم ةيحازتما وا ريشع ةنضع لثم ةيدادعتوا ( لضاف

 / فيرعتلا نم ةدوصقملا ( ةيمالكلا تابكرملا تيقبو ) هبوتسردو هيوبيس
 | لثم ) ركذم هلعاف ةيلعف ( ةيربخ ) ةيمالكلا تابكرملا كلت ( تناكءاوس )
 ماقلاو ( متاق ديز )لثم ةيمسا (وادنه تب رض ) لثم ثنؤم ( وا ديز برض
 | لكن اف برضت ال ) لثم ايهن ( و برضا لثم )اسما ( ةيئاشناوا ) ديز
 ١ نمضت ) برضت الو برضا هلوق نموا ىهنلاو ىمالا نم ىا (امهنم دحاو
 (ةنناثلاو ( ىرخلالاو ) ةقيقخلا 115 ىلو الا ىتيا[ ةلظوفلم اياد ن1
 ( ةقيقح ةلك اهادخا نيتللا نيتلكللا ناي ئا ( امهّس و ) امكح ةلك( ةيوعم )

 ١ ثيم ىرجالا ىلا نيتملكلا تح ةلن ىتي ( دان | رانكش هكا
 نمضت ام وهو مالكلا فيرعت هيلع قدصف ( ةمان ةدئاف بطاخلا دش )

 ةدض ءىش ىلع دحلا قدص الكهنال اضيا مالكلا قدصنف دانسالاب نيتك
 | مدقم لياعت ( ناتملكلا تناك ثيحو ) هلوق ءىثلا كلذ ىلع اضيا دودحما
 | ىلالا هلوقو للا ثيحو هلوق ىنعا ناتلعلا ىلاوّس الثا مدق اتاو لخد هلوقل



 ربد هنآل ةفوض وهام ظفل نا ىلا هب راما ( نمضت ظفل ىا) كرت نود ةققح

 تا م

 0000 |( نوكل بنا تاغرعتلا ف نيكتلا نالو لصا نيا ىفريكتتلاو
 لثم ةقبقج ةيناثلاو امكج ىلوالاوا ( امكحوا ) ديز ماقوا مّئاَق دءز لثم (ةقيقح)

 مئاق هوبا ديزوا هوبا ماق ديز لشم سكعلاوا ديز بولقمز لدول ديف
 1 امالك نوكي ناو لوالا هنالثلا هعبرا نوكتنا سانيقلاو هثالث ماسقالاف

 دلل ب لولا ىدنهلا ىفو + نيلفاغلا نم نكتالو لمأت لائم هلادجوبملو

 000 | ا كر اضناو اهني رعت ف دارفالا بيكرتلا ةلباقمل نمضت
 د املا د فال داتسالاب كزتام مالكللا لو نااسأر نيتملكلا نع
 ةمزال ريغ دودحلاو تاه رعتلا ىف ةلباقملا نال ىلوالا وه فنضصملا هلاقامزا لوقا
 دارفال عماح ريغ نوكي ذئنيح هنأ الا لو 5 21 ناك ناؤ نكرتلا اضياو

 ١ برض ديز لثم ازيئاح ناك ءاوس هلعاف هيف نكتسا ىذلا مالكلا جور مالكلا
 000000000 6 ةدحاو لك نوكت ىا) كل ريغو نرضا لثماحاو وا

 مالكلا ناكاذاد# لوصوملا ىلا عجار رورجملا ريمضلاف (هنمضىف) امكحوا ةقيقح
 ظفل وه لعاف مسا نمضتملا 00 مهوت دانسالاب نيتلك نمضتام حالطصالا ىف

 ال لب مئات ديزاظف هع لوعفم مسا نمضتملاو الثم متاق ديز ا

 امهنيب قيرفتلاو زيبمتال رعشملا ةيليصفتلا ءافلاب لاقف امهنيب قيرفتلاوزييقلا .
 ني كلذ نوك نا الا نكمل هنا عم هبهديقامت او ( لعاف مسا نمضتملاف )
 ىنعي طق ( عومجملا وه ) ماجتالا هلزنم اذهف لعافلا مساب طخلا ةروص |

 0 تاسالاب نك نمضت ظفل عومجلا اذهل لاّشو الثم ملاق ديز عومجم |

 (نيتلكلا نم ةدحاو لف لداوه لوعفقم مسا نمضتملاو) ر كلاب عومجما اذه ْ

 نمضتملا وه هدحو دءز ىنعي امهعو#ت ال طقف هيلا دنسملاوا طقق دئسملا وه ىنعي

 ىنعي نمضتم قطالاو ا ناويحلا نااك مل ١ نيس فن ال مانا لا

 )0 0 اذه ا ركح ريكلاب نمضتم قطانلا ناوبحلا عوممو هدحو اهدحا

 ا( دكا زاب الو قرقلا اذه تحلع اذا نيلفاغلا ن 5و
 ابعت ىا) < دانسالاب )ل ءزج لكل ام لك نمضت لب نمضتملاو نمضتملا داحنا
 007 (ىرد الا )ابكح وا ةققح ( نيتملكلا ىدحا..دانسا بسب الضاح

 ناو ةسسلا اهنا ىلاو لوصحلا ىنغم نيمضب نمضتهلوَدب قلعتم ءاسلانا ىلا ْ

 ةيلكلا نتملكلا ىدحا ىنعم مانق بس ىنعملاو هيلا فاضملا نع ضوع ماللا

 كيذكو ديزب موه اعاوهو مايقلا ىلوالا ةملكلا ىتعم ناف ديز ماق 0 ْ

 هنال رابخالاب لهو دانسالاب لق امتاو قلطنملادبزو ديز قلطنملاو ملاق ديز“ |

 دارملا ىضرلاىفو * ىاشن الاوىلطلاو ىربخلا مالكلاىفىتلا ةبسنلالمشيذا معا

 6 دانسالاب 0

 ظ



 يت ب ل
 امو هيلا راشملا وهام مهش ةراشالاب ىذلا نال ىكذلا ب احل ةءاعر ( تهل ل لذ

 ةراشالاب لصح هنمض ىفواهنف ةملكلا رصح ناس هنم دوصقملان ال دوصقملا وه
 ١ نيقيلا ىلع لادلا ٍمعلاو قيقحتلا ىلع ةلادلا دق ةملكب (هبن مث) اهنم لك دح

 ليلد نمض ىناهيلا راثملا ةملكلا ماسقا دودح ىىلع ىا ( اهياع) دعللا ةملكبو
 ةراشالاب مهشب مل ناو هنال طسوتملا بناخل ةياعر ( كلذب مع دقو هلوَش ) رصحلا
 ماسقالا دودحتت ىا ( اهنا حرص مههنو هلا هيناف ةااقباو هسنتلاب ظقش هنا الا

 لاوحا نم غارفلا ( دعب ) ىتأي ىذلا لحلو ماقملا ىف ىا ( ابن ) ةروكحذلا

 ظ لاق ثيح ةملكلا ماس نه مق لأ تل اواووه لحما كلذو مالكلاو ةملكلا

 ةنالثثا ةمجرالا ديساب نادت يع هيت ف ست لخلل الا يسال
 مالكلا نم مهفب مل هتوابغل ىغلان ال ىغلا بناخل ةياعر فر لاو لعفلا قادكو
 لامفالل هل لوعفم هنا ىلع بصت (ءانب ) ليصفتلاو ميرصتلاب الا دوصقملا وهام

 | قد( علابطلا بتارص توافد ىلع ) ميرصتلاو هينتلاو ةراشالا ةثالثلا

 عبط عق عم ىناثلاو 4 هضل رف عج 2 ضنا رفلاك ةعيبط عمج لوالاو عاسطلا خسنلا ضعب

 ةزدقم لالا رطل تالا لح ىتاةينسا طلال 10
 راسي لاطسالا سا ايد ع كا ا

 اواظلسمةكرشل 0١ اكياس نالال ىفراس الس ا
 0 ذك راحشالاوكالفالا ةك رك ال وأ ناورطلا ةك رح نودشامل نك
 تواش 0 بتارص ىنعم لاخلا ذة نلخا 0 باب نم لوقعلا انهه

 0 راشا هلاو ضعب نم مهضعب سانلا توافس اهو هتوأافتم لوقعلا نال لوقتعلا

 ظ مهضعب ةتوافتم نيملعتملا لوقع نا ىنتن  بابلالا اولوا ركذتي امنا ولي ىللاعت هلوق
 مهش_ نبل نكلو هبط اق وص 2 مهشاال مهضعاإو هلقع ةدوحم ةراشالاب مهشن

 لس هنكل و راك الالب هينفإب يضل وخلا سو بس
 ناس و اهميسقتو ةملكلا في رعت نم غرفامل * مصالا ملانلاكهن ال ليصفتلاو حيرصتلاب

  ةملكلاب هلصيال هناالا هلاوحا ضعب ناو مالكلا فرعي نأدارا اهب قلعتنام ضعب

 لاققف باب دعباب ابو لصف دعب الصف نوكيل امهنيب ةيلكلاو ةيئزحلا ةبسانل
 ١ مال ماللا اذه لثل لابو سنحلا ةملكلا ىف ماللا ناك سنحلإه ف ماللا ( مالكلا )
 ظ ناكءاوس ( هب ملكتام ةغللا ىف ) ىداوهلا ىف اذك ةعيبطلا مالو ةقيقلا مالو سنحلا

 | لعفلاو مسالا نم ناوا برضوا ددز نوكي ذيل (الملق)لاقاذا وال وا بيكرتهف

 ىف هلوق ىلع فطع ( ةاحنلاحالطصا ىفو ) ةغل ( اريثك وا ناك) امالكف راو
 . قاختسالرصخا نمضتلا ال كرت ىلع نمضت رثنمضنامل راما ةداعإ فلا
 | اما برضا ىلعهقدصلو نيتلكنم سدو د 8
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 ظ ه1 * -
 ةدفملا دق ةملكب هدروا هنال اهنم دحاو لكدح كلذب لع دقو هل وق حصيل

 ءافلا, ار دصم لاف ضعب نع اهضعب زيبع داراو نيقبلاب رعشملا رح قيقحتلل

 لذ © (قرطاف )و فللا تنيرتل رسثنلا كلير فالخ ىلا انهاذإ زيستلا ةدنقملا
 | 0000 مدعب ) مسالاو لعفلا (هيوخا نع راتمت ) هنا الا ىنعم ىلع
 اآ 0 لع ل هلك ةنوك ىف وخال كرتشم قرطا نا ىني اهسقن ىف ىعم ىلع
 ا ابهى ني لع لدن ال فرخلا نا ىعي هريعف ىنملا نوكب امهنع زاما هنا
 ”00 5 هرسلا ن١ ترس كلوق ىف ةرصللاو ردسلاك هريغ ىف ىعم لع لذ
 هنوك ىف ه.وخال اضيا كرتشم ( لعفلاو ) اهيف لصاحلا ةياغلا ءادتبا ىلع لدن نم
 000 01 للا نإ سن (لالقتسالاب فران ع اتم ) هنا الا ىعم ىلع لدت ةلك
 ان ]1 1 2 فرملا نا تف عامل هانعم ىلع ةلالدلا ىف القتسم هنوكت فرحا
 هدحو مسالل كرتشم لعفلا نا ىنعي (نارتقالاب راضيا ( مس الانع) زانت (و)

 ١202| 11 ا11] ىمملا نوكي هنعزاتماهنا الآ ملا ىلع ةلالدلاو هلع ممول ف

  ىفكرت مماضيا ( مس الاو) ةثلثلا همزالا دحاب ا نفل ادا قاف
 00 ا تالتمالا لورا نع رات | انا الا قعلأ لع لدتا هلك هنوك

 | مدعب ) اضيا ( لعفلا نع) زاتمت ( و ) ةاقّتسم ريغ فرحلا ةلالد نا تف عامل ىنعملا |
 | هنع زاتممو لالقتسالاب ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف لعفلل كرتشم مسالا نا ىنعي 22
 ظ دعا ( 000م واللا و هولا نوط

 8 اكناتماو الثا ماسقالاءذه نيب كرم اسنج ةماكلا نوك

 0000 00 د اهلي دجاو لكل ) ] صوصخلا اضف هوخا نع
 اكرتشم اسنج هن وكل حتفلاب ىرعملا ذارفال ىا (هدارفال عماح) دحلل ةفص ةلمهملا |
 لصف دوج ول دخلا ىف ىا (هفف ) دارفالا ريغ ىا ( اهريغ لوخد نع عنام ) |

 فصلا دارس ىا ( دارملا سلو ) هادع امع هل زيمت اهم دحاو لكل صوصخم

 هدارفال (عمالا فرعملاالا) | اهنم دحاو لكدح كلذ ملعدقو هإوقىف (انههدحخلا) ظ

 لآل كلذ الإ نسا ىنم نسل ءايدالا دنع ىتيي هيف اهريغ لوخد نع ( عناملا) |

 فرعلاىفو ٍبابلا نم باودلاو سانلا نم باوبلل دادخلا هنمو عنملا ةغللا ف دحلا

 هنال اذهه ةملكلا دك ةيهام ىلع لاد لوق دلل نب ء ع *| ةهام نيسام وه

 00 لعافلالا فاضمردلا ( فضلا رد ُهللو ) هريغ اهلك دينهم لع لد
 "اال 1 ةارلاو قف ةدايز هل قاسو نيكل ةزكب اهب حدم ةلج ةلخغاو

 خالل باج فلاتلاو مياعتلا ف لمهيم ثيح نييلاطلاو نيملعتملا ىلع فنصملا
 ةثالثلا بناوحلا ىعار لب دحا بناح كرتب لو امهنيب طسوتملا الو ىغلا الو

 نمص ىف ) ةملكلا ماسقا نم مسق لك دح ىلا ىا (اهدو دح ىلا زاثا كنتو

 ( لياد ١) ا



 رعدقو نيمتدق ىنعي هيلع فوطعملا فذح زاوج ىلع ءانب فطعلل واولا « لع

 ١ ةملكلا نيب ةيضارتعاوا قيقحت ةدايز اذهل ءجيسو نيلعفلا عزانت نم نوكي ذئنبخ
 دريلوا نيبلاطلل ابيغرتوا روكذملا قيلدلا حدمل امهنبب ةيثزحلا ةقالعلل مالكلاو
 قيشحتللوا بيرهتلل امأ دق ظفل و#ماسقالا مي رعت نودي رصح اده نا نط نم

 مع دقو ىنعملاو تامسزحلاىف ةفرعملاو تاملكلا ىف للعلا لامعتساب ةداعلا ترج دقو

 ىتلا اه نع ضوع ماللاو ةراشالل مهبم مسا هلصا « كلذب ) ةيلكب دحلا اذه
 ىلع رمضملا عضوم رهظملا عضو امنا باطخلل فاكلاو امهنيب عمجم اذهلو هسنتلل

 ءامسالا نيب نم ةراشالا مسا راشحاو ا دقو ساضلاو صاظلا ىضتقم فالخ

 هلوقىف اك مظعتلل اذه ماقم دعلا هلك رادتخاو نهذلا ىف نكمتلا ةدايزا اولا
 ةملكلا راصحتا ليلدب ىا ( ةملكلا رصح هجوب ىا) «باتكلا كلذ ملا ىلاعت
 هلعاف مسي ملام لوعفم «دح) فرحلاو لعفلا و مسالا ىمىتلا(هنالثلا ماسقالا ف )

 ىا)اهلذفص نوكت ةركت اهلْبق ناك اذا ةيناببلا نم نال 4 اهنمإ) ناك( دحاو لك)
 أ للدب اموامماهنم دحاو لكن وك ىا( كلذو )ةروك ذملا( ماسقألا' كلت نم

 أ رصحلا هجوب ىا (هب ) ةيلكب اقيقحت ( لع دق هنال) تباثو عقاو اهبف ةملكلا راصحلا

 ااهريحو اهمسنا عم نا ( ةلكف رخلانا)ةثالثلااهماسقا ىفةملكلا راص< :٠ لبلد ىا

 راصحلا ليلدب لع ىا مع دقو هلوقل عيا ديرما لوعقم اهنا ىلع عفرلا لحم ىف
 لدنال ) ةملكلل امسق فرملا نوكح ةنب ره ةلكىرحلا نا اهماسقا ىف ةملكلا

 ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف ( جاتحتن لب ) الوا ةنب رش (اهسفن ىف ) ناك( ىنعم ىلع
 اعابا ىنملا ىلع ةلالدلا ىف ىزخا هلك ةناعا ىلا ىنعير ( ىرخا ةلك ءامضنا ىلإ )

 ( ىنعم ىلع لدن ) اهنم اعون ىنعي امسق اضيا هنوك ةنبرقب ( ةلك لعفلا ) نا (9)
 (هنكل ) اهظنىف نئاك ىعم ىلع لدت نا اما هلوق ةئيرَد (اهسفنىف) نئاك
 اعضو ( هثلثلا هنمزالا دحاب ) مهفلاىف ( نرئقم) هيلع لولدملا ىنعملا نا الا ىا

 ةنيرشب ( ةلكمسالا )نا (و) ةثاثلاةنمزالا دحاب نرتشنااما لوالاو هلوق ةنميرَش

 ىلع لدتنا اما هلوق ةئيرقب ( اهس فن ىف ) نئاك ( ىنعم ىلع لدن ) اهنم اعون هنوكر ظ
 هنا ىلع بوصنم وأ ىنعملل ةفص دعب ةفص هنا ىلع رورح اما ( نرتقم ريغ ) ا ىنعم ْ

 اعضو نرتقم ريغ وه ىا ىودحم ادتبم ربخ هنأ ىلع اضيا عفرلا زوجتو هنم لاح :

 ةئالثلا ءاييقالا دس يح اون لقا ١ ل نيد لعذا (ةئالثلا ةنمزالا دحاب ) ظ
 هذه نيب كرتشم) عاونا هتحت سنج ناويلا نا ع اونا هتحت سنج ( ةملكلاف)ةلك ظ
 تناك اذاو حاورالا ىوذ نم هريغو ناسنالا نيب كرتشم هنا م( ةثلثلا ماسقالا ]

 هنااا 0

 دقو )ل هتازجا ىف لكلا ناصحتاكو ةبرالا رصانسلا]ف ناسنالا قل راب

 ضعب نع اهضعب زيمت مزا ةثالثلا ماسقالا هذه نيب اكرتشم اسنج ةملكلا



 .٠ه

 00( ل1 نكعلا لعو ةنمزالا دخلا نراقم ىنعملا مهف نا طرشلا لب

 لولدملا ىنعملا كلذ نرتَد ) 6 ال (١ نا ) لوالا مسقلا ةفص نم ىا ( اهتفص
 لاخلا ( ةثالثلا ةنمزالا دحا عم ) لوالا مسقلا نع ىا (اهنع مهفلا ىف اهسفنس هيلع

 ىا (م) ىناشلا مسقلا ىا ( وهو )  ىناثلا ) ( مسقلا ) ىضاملاو لابقتسالاو
 ا | ةملكلا ب لدام سه ئا(اهسش قا ناك( ىنم لغ لدن ةلك

 ريغ) اهسفنس هيلع لولدملا ىنعملا كلذ نوك لاح اضيا ةملكلا ىنعي ىناثلا مسقلا
 ةلكلم وَهو) © مسالا ) ( ةثالثلا ةنمزالا دحاب) اهنع مهفلا ىف ىا (نرتقم

 وزغيانغ لثم ومسي امس نم نبيرصبلا دنع اهمضوا نيسلا ركب (ومسلا نم
 اهتكرح و نيسلا ىلا ميلا نوكس لقتو اطابتعا واولا تفذح !ةونقن زو ىلعا ومس
 ءادتبالا نكميل هزمهلاب ءىش لصولا ةزمه ةفوذحلا واولا نع ضوعبل ميملا ىلا
 ةغل (واعلا) ومسلا ىا (وهو) ةفاشلا حرش ىف اذك امسا راضف اهب
 ةملكلا ماسقا نم مسقلا اذه ىمس امناو كامسوهف كالعام لك لون برعلا نال

 فرخلاو لعفلا ( هب وخا ىلع هالعتسال ) ازاحم ولعلا هانعم ىذلا مسالا
 اذهل مسالا ظفل ريعتساف ولعلا وه ىذلا ىنملاب هبش مسقلا اذه نا لصاخلاف

 لاح (هدحو ) مسقلا اذه نم ىا (هنم بكرت ثيح ) فرحلا ىف اك مسقلا

 بكرتي لعاف ( مالكلا ) ةطساولاب هب لوعفم هنال هنم.ىف رورجلا ريمضلا نم
 تقرع امل مالكلا ةدذح و امهنم دحاو لك بك ريال ىعي (هوخا نود) |

 دعو لثم امسوو همس مسي مسو نم (مسولا نم) ذوخام وه (ليقو) فرعتسو
 اذا ةباذلا تمسو لاش ( ةمالعلا وهو ) نيفوكلا دنع اذكه ادعوو ةدع دعي
 هلصاو ( ةامسم ىلع ةمالاع هنال ) مسالا مسقلا اده ىمس اما ةمالاع اهل لعجح

 (مسقلا) ولاه ءادتسالا نكس د يد. شلل 17 فاؤلا تفدحت منو مهدنع

 قا لدام سفن ىف ىا (اهسفن ىف ىنعم ىلع كد) ةلك ىا (ام 0 (لوالا)

 ( ةثالثلا ةنمزالا دحاب) لوالا مسقلا نع مهفلا ىف (نرتقم) لوالا مسقلاس

 لعفلا نوضتل ىا ( هنمضتل ) لعفلاب ىا (ه) مسقلا اذه ( ىمس ) ©« لعفلا )

 هلعاف ىلا فاضم انهه ردصملاو ردصملا وهو ىوغللا ( لعفلا ) لوالا مسقلاوا
 دنع اذه لثمل لاَه و لولذملا مساب لادلا ةيمست ليبق نم وهو هلوعفم بصانو
 ةثالثلا ماسقالا ىف ةملكلا رصح ىنعي رصحلا اذهو لسرم زاجم ىناعملا ٍبابرا

 نيب رئادلا رصحخلا وهو ىلقعرصخ # ماسقا ةثالث ىلع رصحلا نا ملعا»# ىلقعرصح

 ىّذلا وهو قارقتسا رصح وه ةثالثلا ماسقالا ف هملكلا رصخح تاينالاو ىنلا
 عاونالا ىف ةيونعملا ةفاضالا رص رخآ مسق عبتتلاو ءارقتسالا عم دجوب مل

 لعاجلا لمجن نوكي ىذلاوهو ىلعج رصحو ةيفرظلاو ةينايبلاو ةيماللا ةثالثلا ْ

 © راصحناك )
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 مه مو

 لب ةملكلا راتعاب ثينانلاف مسقلا سفن ىف ىا اهسفن ىف ىنعم ىلع لدال ىذلا
 هلوقلناث لوعفم (اذرج) اهلا ىرخلا ةلك مامضنا ىلا ةاع ةلالدلا ىف جاتحت
 ديز لاش فاخلاو (ىقرطلا) ىوغللا هانعم ىا (ةغللا ف فرحا نال) ىمس امتاو

 ' مسقلا هبش ىني (بناح ىافرط ى وهز بنا فوط اك ا ب

 اذه وهو هبشملل هب هبشملا ظفل ريعتساف ةيبناجلاو ةيف رطلا ىف فرحلا ىنعمي ناثلا

 مالا يف 5 انشا 50 كلوق ىف عاحشلا لح زل قس ةراعتساك مسقلا

 ١ تنال ةفص ( لباقم ) ه.شتلا هقالعي زاحم مسقلا اذه ىلع فرحا قالاطاف

 |(ادوصقمو 20000 ادخال ل ىا ( نامت ثيح لمقلاو ميدو

 0 لب 11 موشال اس نورك » لثم هدحو

 عشال) فر ,لا ىا( وهو ) ديز ماق ثم طقف ن0 نروك هب ءلا ىنسا ام ىنعل

 1 مهشب الو لالقتسالاب ةلالد هل نمل ف رشا( 1 نا اذ الا

 ظ مسالا دح ىف ( رعتسساك) امها ةطعساو نوكياتاو هيلا ةكواضنإب الا

 فزمللاوطقن اديب الا نوال للفلا و هلآ[ 1: ادنسم نوكي مسالا نا ' نا

 ىمسق نم ( لوالا) مسقلا (و) هيلا ادنسم الو ادنسم نوكأل امهنبب ةادا .
 (اهسفشن ى) نك( سب ىلع لدنو لكى (ام) لوالا مسقلاىا (وهو) ةملكلا

 رابتعاب ثدناتلاف لوالا مدقلا ةفد يلااتم 0 لدام نيا ىف أ

 ا ريح ةإجلاو رخؤم دان( نرش ناو مدس بس كلا نع هل

 قيسامل ىف الا تناح نموا لوالا باح نم امأ فاضملا فدحن لو لوالا

 ىلا ريشي هانعم ىا ( ىنعملا كلذ ) نرتقم لوالا مسقلا ىنعملاو ةفصلاب هللواتيوا

 اهفس هيلع لولدملا) هي ىوقتلل ب رقاوه اولدعاو# لبق نم ااهه ريمضلا عاحرا نا
 ةنمزالا دحاب )) لوالا مسقلا نع ىا (اهنع) هيلع لولدملا ىنعملا مهق ىا (مهفلا ىف
 ددعلا ءامسا ركذم نال ريك ذتلاةغيصب ةثالثلا * ةلثماو لثنك نمز عمح ةئالثلا
 نارتقالاب دارملا ئدبنهلا ىفو تملا ءامسا تحن ىف هقيقحم ىناسوأ ءاتلاب نولي

 براض ديز وو هصو تاهيه وحن هدرط ىلعو لامعتسالاب نارتقالا نع جرخ

 لاحلاو ىضاملا ) ةثالثلا ةنمزالاب (ىنعا) ضراعلاب نرتقاامت سماوا ادغوا نآلا
 لابقتسالاو هيلع مدقت ام ىضاملاو ملكتلا نامز ىف هيف تنا ١ لاخلا (لامقتسالاو
 | ىا (اهنع) اهسقتب هياع لولدملا ( ىنعملا كلذ مهشب نيح ىا) ةنع رخات ام
 ىنعملا كلذ مه م ىا (اضيا ةنالثلا'ةنمزالا دحا مهش ) لوالا مسقلا نع

 هدعب الو هلبق ال ىنعملا كلذل ىا (هل) انراقم ةنمزالا دحا نوك لاحىنعي(انراقم)



 0 ( اا وهلا ) ىحملا ىا ( هلالقتسسال) ىتملا كلذ ىلغ ةلالدلا ىف ةلقتسسم |

 اهنع مهفلاف جاتحمال ثيحم هيلع ةلادلا ةملكلا نع مهفلاىف القتسم هنوكل |
 از( وآر) ىرخا ةلكىلا هلغ ةلالدلاف حا ماتعأل ةملكلا ن 15 ىرخا ةلكملا

 مكحح ىف ىوطعملا ناك املو دي لدنن نا ىلع فطع (لدت) الإ ) ل ل

 000 از 211 تاوخالا نال اتتم فولخملا نوكي ايقتم هيلع قوطعملا ظ
 مامْضن ا ىلا ) ىنعملا ىلع ىا ( هيلع ةلالدلا ىف ) ةملكلا كلت ( جاتحنىنعم ىلع)
 ةملكلا هذه ةناعتساو ةملكلا هذهل ىرخا ةلكةناعا ىلا ىنعي (اهيلا ىرخا ةلك |

 هت 7م ع

 جايتحا الب ىنعي ( ةجاحريغنم ) اهدارفناو اهتاذب ىنعي ( اهسفس ) هيف لمعتسملا
 ةلك ةناعا ريغنم ىنعي ( اهيلا ىرخا ةلك مامضت ا ىلا ) ىنعملا كلذ ىلع ةلالدلا ف
 ال000 | ]13 ةبلكلا كلتنم ةملكلا هده ةناعتشاو ةملكلا هذهل ىرخا

- 

 ( ىغم ىلع) هيلع ىوطحعملا ىف ناكام ىلع مالكلا اذه دروا هيلع ىوطعملا
 ناكحنا لب فطعلا نال (لدت) نا اهتفص نم ( لب اهسفن ىف) ناك

0 
 | ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف ةلقّتسم ةملكلا كلت نوكح ( مدعل) ةملكلا كلت نم ظ

 | ىعل 00 الاقتسم  ىنعملا نو 02و ىنعي ( هلالقتسا ) مدعو |

 | ةلقتسم ا نول ا ( كج ق ةدقح *ججبس و 5) ةملكلا نع ماهشالاىت أ

 | اهف هلالقتسا مدعو ةبموهفملاب ىنعملا لالقتسا وا اهبف ةلَقَت سمريغوا ةلالدلاف ْ

 | هلوقل افوصوم هلعج ثيح مسقلا دروا ( ىناثلا ) ( مسقلا مسالا دح ناسف ) ١
 | ( نم ىلعلدبالام ) ى ةنلامسقلا ىا (وهو) ةملكلل امسق هلوك هضر 2 0

 + ةانف فزطلا ةغللا ىف نوط نال ىوعل 12 ءارخا ناكناو لئلألا قا
 نه نايلاق عورشا نالو رخا فرط ىب لصفتلا فو فرط ىف لامحالإىف :

 هرخا اذلو مسقت هيفف لوالا مسقلا اماو هِف مهسقتلا مدعلو ىلوا نوكي. :برقلا |
 ٌْ رش دوج ولا ّ 0 اك هيلا امنا ا ع دعلا ديالو فال ١

1 
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 ا

 | 00 |ذك امآو اذك اما لاق امل هنال ةفن اتسم ةلجلا < فرطا) (اهنف ىف ),ن

 همدق اناو اذك( لوألا مس ةلاو اذك ىنا املا مسقلا لاذ مناتلا امو لولا اه هلل اف

 ( ةلالدلا ىف ناحاتحم ) نكل و ناتاك( امهناف ىلاو نك ) ناك هلاثم ىدنهلا ىف اذك
 نا (و ءادحالا) ن رم ىنعم نا ىنعا ( امهينعم ىلع ) امهنم دحاو ل 85 ةلالد ىا |

 ةنيم ةملكلا كت نوكتل امهلا ( ىرخا ةلك) مامشلا ( كا ىنعم
 ةملكلا كلتو امهانعم مهش مل مامضتالا نك كك وأ ثيب ىنملا ىلع ةلالدلا ىف |

 ىلإ لإ ةقوكلاو نم ىلا َةَر ناسا رسل ا
 | ملا اذ ا امو ةفركلا َق ١! ةرصبلا نم ترس كلوق ىف) نيتئياكلا |

 6 ىذا )
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 اذهل لصفم لصفملا فيرعت نال ةفاطل هيف ( لصفملاف 5 ) مزلتستال اهنا
 (ةملكلا ىا)(ىهو))لاقفاهميسةتىلا عرش ةملكلا في رعت نم غرفاملو + فيرعتلا
 اهلولدم رابتعاو اهموهفم ةظحالم ميسقتلاو ةملكلا ظفل ىلا عجار ريمضلا
 © فرحو لعفو مسا ) ىنملا رابتعاب ميسقتلاو ظفللا بسحب عاحالا ن ا
 سرفلاو ناسن الاىلا ناوحلا ماسقن اكهناس زج لا ىلكلا مانسشا (ةمسقنم ىا)

 كلوقك معالا ىلع صخالا مكح لبق نمن وكي وا طب رلا لبق مكانا ىنعي لبالاو
 نوكتنا بج ليق نافىضرلاىفو * ءازجالا ىلا لكلا ماسقنا ال ناسنا ناومحلا
 | هنال ةلك ديزب بهذا كلوق نوكف عمجلا واولانال اعم ةثالثلا هذه ةملكلا
 هنازجا ىلا ءىثلا ةمسق اذه ناكولنا تاقام مزاب ناك هنا تاق فرحو لعفو

 ىلا ةمسق لب فقسو ناردج تيبلاو ءامو لعو ٍلخ نيجنكسلا لوقت اك
 لوخدكىلكت نقل لي رو للاو سركو نأ (ناومحاوم 00
 0 اريخ ىلكلا نوكحصيو ةملكلا ىف لعفلاو ناومللا ىف ناسنالا

 لوصحل هيوخا ىلع مسالا مدقو * همالكانه ىلاناسن |ناويْلاو ناويح ناسنالا
 ادعت نم دوصقملا تازغالاق لف مسالا نالو هبوخأ نود هعون نم مالكلا

 وحن هيث زج دحا هنكل مالكن يلعفلا نم تايمناو هنال ىرحلا ىلع لعفلاو نفلا

 لمفلاو مسالا (ةثالثلا ماسالا هذه ىلا ) لمأت قرحلا فالخم ديز برش |
 موهفع قاعتم « اهن الإ ىماللا نا ىلا ةراثا ( اهيف ةرصحنم ) هلوق فرحلاو
 اهدعب مزليو ذاىنعع فرظامل ( تناك امل ةملكلا ىا) ةيرصح ماللاناو مالكلا

 داحاقلا اذاب ةنؤرقم ةمسإ ةلج وا كازا, انضيأ هنأ 0 م وا السل

 اهنوكل امل باوج ءافلا ( ىهف ةلالدلا مزلتسي عضولاو) اهغرعت نم مهفال

 ردصملا ليواتىف لدن نا نوكيف ( لدت نا )ل ( اهتفص نم ) 6 اما )) ةيمسا ةلج
 نا لعاىضرلا ىنو * ةملكلا ىلعةلالدلا لح عانتما دري الف ربا ىوذحم ادتم

 بيتل ا ريخلا فودحي اد ل نكن زوو ةلالد تاذ اهنالوا

 راتخنا لضاتلا حراشلاو ىهتنا مه وا رفاسإنا اما ديز كلوق هلثمو ةتبان

 ( اهسف ىف و ( ناك) ( ىنم ىلعإل هلا افاضمو الوعفمو العافو ًادتم
 نئاك هلق حراشلا راشا هيلاو ىنعم هلوقل ةفصرقتسم فرظ رورجلاو راجلا
 ازاجم وا ةغلهيف لمعتسملا ىنعملا اهسقن دارملاو اهتاذىف ىا ( ةملكلا سفن ىف ىا)

 ىنعملاىلعىا (هياعإ ةلادةملكل ان وككن ا ىا (لّدتنا اهسغ ىف ىنملان وكب دارملاو)

 | اهلاح نال ىا ربخلا نم وا مسالا نماما فوذحم فاضملاو ةملكلا ريمض نا مسا

 أ نوك.ناىف ريصلاك نوكلت ردم ابل وام ةيارادصملا نإ حملا لعملا نال ىلا

 ١ (ىنمل ةعوضوم ) اعراضم نوكي دقو ءافلا عم ايضام ناك امرو ءافلا عم وا
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 اذهل نا لقعلاب اذل دكسا ايئلسع ظفاللا نكي ملال هنال اسف ال عومسملا اذهل نا .
 فطع ( ةلالدلا نوكت ناو ) ةياقع ةلالدلا هذه تناكاذهلو اظفال ظفللا |

 ظفاللا عبط, دوصقملا ىلع ةلالدلا نوكت ىنعي ( عبطلاب ) نوكتنا هلوق ىلع
 ىف ىا ظفاللا ردص ىنعي ( ردصلا عجو ىلع ) هب ظفلت اذا ( حا ظفل ةلالدك)

 0 رع
 نواطم راصتخالا نا لاخلاو اوشح ناكل ترك ذول ىتح ةلالدلا عضولا
 قيقا مازلتسالا انهه مازلتسالاب دارملاو تاغ رعتلاو دودحلا ىف اميسال مالكلا ىف

 .اكعضولاو ( ؤخأا ءىث هنم مهغي ثيحم ءىثلا نوك ةلالدلا نال) مهفاف ىلقعلاال
 ىناشثلا ءىثلا هنم مهف لوالا ءىثلا سحاوا قاطا ىتم ءىشإ ءىش صيصخم قبس

 صخا هنوكل لوالاناف ناويملاو نان الاكهنودب دجوت مل اهنا اذه نم لعن
 لحلو لب صخ ألا مزاتسي ال معالا نا ىنعي نيكعإالب هنو دب دج ود ال ىنعب ىفاثلا مزاتسي
 ءىشىف عضولا دجو ىتم ىنعي (ةلالدلا تقق# عضولا قف ىتف ) ناويحلاكهنودب

 عضولا ناكاذاو معالا مزاتسي صخالان اان ١ قيس امل اضيا هف ةلالدلا تدجو
 0000 ناكل الا رك د نع ضصخلالا كاك تي معالا مزاتسي وهو صخا
 (ةلالدلا ركذ ىلا ةجاحال )ال وا ةلالدلل مزلتسملا ( عضولا ركذ دعف ) صخالا
 ةيفاكلاب ىمسملاىا ( باتكلا اذهىف عقوام) زجواو رصخا فير عتلان وكللايناث
 ةلالدلا نا الا ىا ةلالدلا مزلتسي عضولانا لعاهلوق نم كاردتسا (اهنكل ) هلوق
 معالان ا ىنعي صخ الا مزاتسي ال معالاو معا ةلالدلا نا قس امل (عضولا مزلتستال)

 0000 | نا 0) سرفلا وناس الان ودن كج و ناوي اكصخ الان وديدج وب
 الثل زيد ظفل لاق ماو ( زد ظفنل ةلالدك )عضو الب (لقعلاب ) ةلالدلا دج وتنا ىا

 المهم اظفاراتخا ىثحلا لاقو لقعلابال عضولاب ظفاللا دوجو ىلع لاد هنا مهوّس |

 ةلالد نوكل زيد عامس, ظفللا مهف ضحمتيل رادجلا ءارو نم عمسلاب هديقوليثمتلل .

 ظفلا ناكولام فال روهظلا ل ةياقعلا ةلالدلا رهظتف ةباقع لولدملا كلذل ظفللا

 روهظ لك ليشمتلاب اندصقام رهظي الف نال الد ظفلا ذئابح نوكيف ىنعم
 ةدهاشملاب نوكي دئنيح ىنملا مهف نال اضيا رهظي لاش ظفاللا ناكولو
 ىنعي ( رادخلا ءارو نم ) ظفللا ةفص ( عومسملا ) همالكى هتنا ظفللا ةلالدبوا
 "ا ١ ذاب قلعت (ظفاللا دوج ولع) لشمتلا در جل رادحلار كذف ناحملا فاخ نم
 جنتي ظفال نم ظفل لكل دءالو ظفا عومسملا اذه نا لاَ نا لقعلاب لالدّسالاف

 ردصلا عجو ىلع لدب اهمضوا ةلمهملا ءاللا هدشنو ةزمهلا حتفب حاهلوق#هردص

 اهمضب و هريغو ردصلا ىف عجولا قاطم ىلع لد, ةمجعملا ءالا نوكسو اهحتفب اماو

 مزلتسيال معالا رك ذو معاةلالدلا تناك اذاو ماصعلا حرش ىف اذكر ورسسلا ىلع لد
 ' تف عامل (عضولا ركذ نم دبال ةلالدلا ركذ دعبف ) هرك ذنم دبال لب صخالا

 6( اهنا )
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 كاردالاديعب ناكنم اهمضوا ةلمهملا ءاطلا رسكو ءافلا حتفب (نطفلا ىلع ىنمالو)
 دوصقملا نا ىنعي ( وحتلا لع ) نيودت ( نم ضرغلاب فراعلا ) مهفلا عيرس
 ءانلاو بارعالا ثدح 2 ملكلا لاوحا هف رعم و الغ ن.ودب نم ىلصالا

 نالظفللا لعجب نا بسنالاف اهريغو ةينبم ةلك ”ىاو ةب رعم ةلك ىافرغبل ىنعي
 | نابرعملا ناظفللاو اهانعم ءزج ىلع اهؤزج لد. مل ناو نيتك نيب اعاب نابرعملا

 لاما ىا(هنا) اهاتسم ءزج لع اهؤزح لد نار ةل دخاوا نأ

 لجرلا لثم ناكول ىتعي ( نكعلاب راسن الام لاخلا ا( شالا نكول) نام
 ىا(امو بسنا) صالا اذه (ناكل) هنف لخاد ريغ املع هللادبعو هنف الخاد

 بحاص ةمالعلا لضافلل وحنلا لع ىف نم وهو ( لصفملا بحاص هدروا) ىذلا

 ىلع ةلادلا ةظفللا ىه لاق ثيح ) هدرواب قاعتم ( ةملكلا في رعت ف ) فاشكلا

 فرحلاو لعفلاو مسالا ةئالث عاونا هتحن سنج ىهو ( عضولاب درفم, ىنعم

 فرظوا لعف هتلص الوصوم ناك اذا ادّملا نال طرشلا باوج ءافلا (لثف)

 هباوج ىف ءافلا لوخد حصيف طرششلا ىنعم نمضتي ةيف رظوا ةياعف ٍةلمح ىنعي
 ةظفللا هل وب لصفملا في رعت نع ىا (هنع جرخ املع هللا دبع) هقيق# ىقايسام ىلع
 ١ ام رابتعاب نيت م ةب ملكش نا حصي الام ةظفللا نال ( ةدحاو ةظفا هل لاَشال هناف )

 ١ ةمالعلا لق دقو ىفاضالا عضولا رابتعاب نيتىم هللادسعإ ملكشب نا حصيو
 لحم و لوهتنمو بكس م و درفم ىلا مسقنسيو ملعلا مسالا فانصا نمو ىرمشخمزلا
 اومن ادحاو امسا المج نامشتإ ةلخأ عزا ةلخ اما كلان ا]و نير لش را

 ثيح ىتكلاو سقلا ءىرضاو فانم هيدك هللا نايك فاما ل 1

ٌ 

 جازتمالا ةدشل دعب امم ىرصرو ةمئاق لثم ىتبو ) امسا ىفاضالا بكرملا لعج

 ةدحاو هظفل هل لاَش هنال لصفملا فيرعت ىف ىا (هنف الخاد ةدحاو هظفل

 ىرصل و ةمئ اق لثم ( هج رخاف ) ام رابتعاب نيترص هب ملكش نا حصيال هنال
 درفم ىنعم ىلع ةلادلا هظفللا ىه هنف لاَ نا حصل 5 هنال ( دارفالادش 9

 ةمئاق لثم (هج رخن ملولو) هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج ةلالادل درفع سيل هانعم نال
 ةلوقف ( تفرعات سئاو تفيرعتلا ( ناكل ) كارغ ألا 0 كري قا(
 امكحوا ةقيقح درفملانم معا درفملاب دارملا لوقت نا كلو ا نطفلا ىلع ىنحالو

 (لعاو)ةملكلا كح ىفوهفدرفملامكح ىفدناالا ةقيقح ادرفم نكي مناو ةمئاق لثم و
 ةملكلا ني رعتىف اوذخا هريعو لصفملا بحاص نا وه وردقم لاوس نع باوج

 هنع باتلاف هديل عل قف ىوهطل ت18 ل اهذخأي ل فنضصملاو ةلالدلا

 ةلالدلا ركذ نعىنغي عضولا رك ذنا ىنعي (ةلالدلا مزلتسي عضولانا) معاو هلو
 مازاتسال ةلالدلا ركذ نع ىنغتسسا ال توا فاصملا فيرعتىف عضولا ركذ املف
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 لاخلا اهب توافتسالو ةيتاذلا ةعملل لخد الذا ( ةيلاخلا ةحضل فاك) نامزلافف

 ىفاسال وهو نامزلابال تاذلاب دازفالا ىلع عضولا مدقت نا ناوحخلا لصاحو

 نوكيت الو لا نم الاح هنوك قفاوب ذئنيش الاحنوكي نا حصن نامزلاب ةنراقملا

 اد اروح 10 و (دارفالا دقو وة كك ىف لاخغا نا قسم هل هند

 هنملاح ءىبثلا ريمض نم لاخلانال هنم الاحابوصنموا ظفلل افصواعوف سم وا ىنعملل
 ةديقم ريغ ةقاطم تابكرملا كلت ن وك نكاح ' ىفإ (! افالم تابكرملا جا رخال )اضيا

 ١ 1 وا ف (ت1) ءدقمرخ (ءاوس )حراشلا لاق اذاو اهريغو ةيمالكلاب
 ريسفل ( ةيمالك ربغوا )دز ماقو متاق دز لثم (ةيضالك)اهن وك ىا رخ وم اذ

 دح نع ) دارفالا دش ىا ( هب جرخبف ) ةيقانلا ةسّمعلا تاكرملاىف اك قالطالل
 امدحا 21111 1 ةدحلو ةلك ده امد رفم ب عضو ظفل هلوق وهو ( ةملكلا

 "00 رالاو 2و1( لج رلالثم) اف رح هنم لوالا ورا ناكءاوس رخآ الاب

 (امم) ىرصرو ةمئاقو لجر ل لاثما ىا ( اهلاثماو ىرصو ةمئاق) لثم وه( و ) ْ

 امتهلوقىفامىلا عجرب رورجلا ريمضلا ( هنم ظفللا ؤزج لدب )اهلاثماو هلوقل ناس
 قئالاسرول اذا الا 00 "0 اا يل كر لد

 0 00 هق 0 كتان جب م 0 5 ا

 )ع مر 8 )جا 00 0 © ا اهدحا ءارتماددعل ا ( ءازمالاةدشل )روك دملا كلذ

 دعلاش نيلوعفم ل ىدعتس دق دعلان ال“ دعل هلوقل نانا لوعقم هنا ىلع بوصنم ٠

 ١ معلا رك دتف دعب لع فطع لاثمآلا كلن ( بزعي و ) ةئام مانغالا 21 |

 دحاولعجن نا ةدحاو ةظفل هلوقةني رن ماقماب بسنالا (دحاو بارعا) ر ا

 نانارعاب برعم هنا عم هلو نم ”ةلباشامو 9ع ناو هل هفدال تارعال هن هللا افاضم

 1 اذنك دحاو ظفل 0 اما ناظفللا عومج برىعا هنا ىتعلا نوكش

 ا |١ دكا ةعاسملا نم ترض:ىلع لمح رلا لثم :بازرعا:ناب كبجاو
 (املع)ةنوك لاح ( هللادعلثم) جرخبف ىلع فطع (قسو ) ةدحاولا ةملكلا

 000 الر| 1 لم ةيوعم ةفايضا ناك اوس قااضا تنكرت لك دازرملا
 ةملكلا فيرعت ىف ىا ( هيف ) لاح دعب لاحت ( الخاد ) املع لعج ديز براض

 )00 داو اد وجو ( ني ارزعاب برعم ) اهلع هللادبع لثم ىا ( هنا عم) |
 ةملعلا لاح ىفو هللا فاضملاو فاضملاوه ىذلا لصالاىف ان اكن يب اعالاناب |
 000000 نا الع لتج اذا سي هلع اناكام لعاتشو ةدحاؤةلك اراض“
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 هلوق * عضولا مدقت ىلع اضيا ةغيصاا لدتل ( ىذللا ةغيصب ) هبثان رورحملاو
 هنال ىلوالا ةهقصلا مدقامتاو ( دارفالا فال2 ) لوخد نزو ىلع ردصم ةىذملا
 هجو ىلع درفملارك ذ دارا هنالو عضولا ىلع دارفالا مدقت مهوال ةيناثلا مدقول

 وهام ىلع ظفلل ةفض نوكي ناو ىهاذظلا وهام لع ىملا ةفص .نوكي نا ليت
 دارفالا مدقول هنالو نكمم سهذم لك هش رعت ىف رظالا ىضن سهذتل هفالخ
 ىثحلالاقو * سكعلا نود عضولا دارفالامازاتسال عضولا ركذ نعاينغم ناكل
 رح ل عضولا فصول ناكاملف لعفلا لمعلا ف لدالانا لاق نا ىلوالاو

 نكتساام وسهل لومعمال امف هراسستخا دازفالا ف لدالاو لعفلا ةكص راتخا

 طنا مسر نال ةيفانيتسالا اماب هدروا * درفم هلوق بصن ىا ( هبصن اماو ) هيف

 هصن اماو هلو مهوتلا اذه لازأف زب مل هيف بصنلا نا مهوت هبصن دعاسي ملام
 نال ىضنلا ظذلا مسر دعاسم ريغ هنود ل ىلا( للا مسر هدعاسي مل ناو )

 ةروص ىلع هنيونت بتكي نيودلا هنع عونم ريغ بوصنلا ناكاذا طا مسر
 58 نكي ذكي شبك روس لم ا بتكي نال تكاذك ايه و كل

 ًادتمللريخ رورحلاو راخلاو * اما باوجءافلا (لاحهناىلعف)_ صنلل ادعاسم طخلا

 لعافلا ةئيهل اذبم نوكي ذئتيش ( عضو ىف نكتسملانم ) هياعاما تاخد ىذلا
 لاح هنا ىلع ( وا ) فصولا مكح ىف لالا نال ظفللا ةفص هنوك ىف هعفر قفاويف

 مدقت بحي ةركن ناكاذا لاخلا اذ ناو ةركن هنا عم هيلع مدقتب ملو ( ىنعملا نم )
 ميدقت بوجوو رو رجلا لاخلا ىذ ىلع لالا مدقتب ال هنال ىتابسام ىلع هياع لاخلا

 ١ تما ا(هناقؤ ارو رخص نوك هلع طاورسم ة رك .كاذاه اش لك
 | لعافلاةّئهل نيم لاخلا نا هريدقت رتدقم لاؤس نع باوج (ماللاةطساوب لوعفم)
 اذ ىنعملا نوكي نا حصي فيكذ لوعفمالو لعاب سبل انهه ىنملاو لوعفماوا
 نال امكح هب لوعفم وهف احب رص هب الوعفم نكي مل ناو ىنعملا ناب هنع باحاف لاما

 | درفملا بصن ىا (هتحص هجوو) رجلا ةطساوب هب لوعفم رجلا فرح رورجملا
 ١ هلماعلهتنراقم ىلع لدن لاخلانا لاَ نأ وهو رّدقم لاؤس نعباوخ ةيلاخلا ىلع
 الانا حص الف ةنراقملا دوت لف دارفالا ىلع مدقم عضولا انههو انامز

 لاحلل واولا (ناكناو) نا مسا ( عضولا نا ) هتحص هجوو هلوَش هنع باحاف
 ١ لاح عضولازا ىنعملاو امدقم هلَوَش قاعتم ( تاذلا بسح دارفالا ىبعامدقم )
 | دارفالات اذ ىلع مدقم هظفلو عضولا تاذنا ىنعي هتاذب دارفالا ىلع امدقم هنوك'

 ١ نآربخ دارفالا ىا (هل) بحاصمو (نراقم) عضولا نا الا ىا ( هنكل ) هظفلو
 ىنعي دارفالا نامزل نراقم ىلا ءازاب عضولا نامز نا ىنعي ( نامزلا سسحن )

 , هنراقملا ىني ( ردقلا اذهو) نينامزلا نيب تواغتال ثحب نادحتم امهءنامز نا
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 دارفالاب فصتملا ىغملل اعوضوم ظفللا سيل ىني ( كلذكح ىمالا سيلو) |
 ءزج ىلع ظفللا وزج لد نر ظنس مث ال وا ىنعملا ءازأب ظفللا عضوي لب بيكرتلاو :

 هام ءزج ىلع هظفل وزج لد. مل ناو بيكرتلاب فصتا دق ىنعملا كلذف ىنعملا

 1| بك رلاو دارفالاب ىعللا فاضتا نافل: ةارفالاب افصتم نوكي كلذف

 لوصح فيصوتلا اذهىف ناكاذاو لفغتالو لما“ ات ١ اق اك ( عضولا دعب
 0 الا ا رآلا نال لوعفملل تم (نكت نا ىتتف) روك ذملا ماهنالا

 زاب ملكت ىا (زتوجن ) ماهبالا عفد ىف ىا (هيف ) صالا دز بكترا لاق
 لبقىنعملل افدو دارفالا لع نا انههز وجحتلاو زاجملاب ملكت اذا دز ز وحن لاَغ

 نكت بكرت ) ةقيقح عضولا دعب هبعفاصتا رابتعاب ازاح تازاب ظفللا عضو
 ننمؤملل اضي رح لاتقلا تقو ردد مو. مالسلا هياع هلوقىف ىا ( المتق لق نم

 لاق نمو لاقد# لاتتقلا ىلع نينم ْوملا ض رح ىبلا اهيااب وف ىللاعت هلو لمعللو هياع

 رابتعاب لتقلاب هب رقل ازاجم هب ىمس البتق هلوق ىف داهشتسالا :© هبلس هلف اليتق

 ىنارا ىناؤإ#ب ىلاعت هلوق لثم السم ازاجمو ايلوا ازاجم اذه ىمسو هيلا لوؤيام
 ىضتقم فالخ ىلع ( ظفللا ةفص هنا ىلع ) اظفل ( عوفرم وا ) :# ارمح رصعا

 ىا (هاءئمو) لصف فوصوملاو ةفصلا نيب عش النا يهاظلا نال صهاظلا

 لل دلال هس هلا لع اعوف ع هنوك نيج ىا ( ذئنتح ) درفملا ظفللا ىعم
 ىنعم ىا (هأنعم ءزج ىلع) ظفللا كلذ ٌؤوْرِج ىا (هؤزج لدال) ظفل ىا

 قاشا فحولاو ةياعف ةل لوالا فدولا نافصو ظفلل ذئيح نوكف ظفللا

 نم) نافصو ظفال نوكي نا نيح ىا (ذئنيح دبالو ) درفم لب ةلم سيل
 واخت نا هب نظيال غيلب هب ملكملا نال ةلعلاو ببسلا ناب ىا (ةتكك ناي |

 00000001 2 (داراىق) تنسو ةتك نع ةيصؤصملا هذه هراثتخا
 (نفصولادحا) هلوق وهو اهدح ا ىلا فاضم نيلوعفم ىلا دعتم ردصم داريا ىف

 "0 افنملا دارا ىف هريدق كورتم لعافلاو ( ةياعق.ةلمح).هلوق رخاآلاو

 فطع باب نم اذه ( ادرفم رخ آلا ) فصولا (و) ةياعف ةلج نيفصولا |
 اال نال 01 لالاو دحاو فطام دج[ و لماع ىلومعم ىلع :نيمسا |
 . نال لصالا وهام ىلع درفم ىنمل عوضوم ظفل لاق ثيح دارفالاب نافصولا |
 000 0 شالا :لقلا ةلجلاب .درون- نا نكع و.ذارفألا ففذولا ىف لالا ظ

 ةتكلا نأكو) لصالا فالخ ىلع ناكناو درفا ىنمل عضو ظفل لاَ

 ىلع عضولا مدقت ىلع) ةغيصلاب (هيذتلا ) روكحذملا داربالاىف ىا (هيف
 راسلا (هب) لوعفملل ىنم (ىتا ثيح ) هياع مدقم عضولا نال ( دارفالا

 « رورحجملاو )
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 نيتلك نمضت ام وهو ىلك موهفمل عوضوم ربا ظفل ناف ( رباو ) هريغوا
 فضصتملا بطاخ لا اهيا ( كيلع ىنالو ) ظافلا موهفملا اذه دارفاو دانسالاب
 ١ اعوضوم اظفل انهه ناب باوجلا ىا ( مكحلا اذه نا) :ريبمتلا هلاح ناك ىذلا
 ظافلا ىلا ةعجارلا رئامضلا لاثماب ضوقنم ) ظافلا هدارفا ىلك موهفم ءازاب

 درفم ظفل هب ديرا ىذلا لوصوملا مسالا رامضلا لاثماب دارملا ( ةصوصخم

 ءامساو ىحهتلا فورح ءامساو مْتاق ديزوا ديز تلقابف تلق ىذلاوحن بكسها
 وه دب ز لثم ةضوصخلا ظافلالا كلت (ةدرفم) اهلاثماو بتكلاو روسلا

 | كلت ىا (اهيف عضولا ناف ) ةيمسا ةلمح ىهو مئاق ديز لشثم (ةكسموا)
 ١ بئاغ لكل عوضوم الثم وه ناف اماع هن وك لاح يح (اماغ 5 نآو و راما

 | هللا باطخلا هجوت دحأ لكل عوضوم تناوامكحت | عم ءاالظنل هر 58 مدقلا

 هدبق ىنعي اماع ناك ناو لاق امناو ةماغ اظافلا نوكتف ملكتمال عوضوم اناو
 ظ مكحلا اذهب ىلوا هناف اماع هيف عضولا سيلام ىلا ةراشا مومعلل ةديفملا لاخلا

 ' عوضوملاك صاخ اهيف عضولا ناف بتكلاو روسلاو ىحهتلا فورح ءامسا لثم

 ١ وهناف (صاخ) هيف لمعتسملاىنعي هل عوضوملا نا الا ىنعي (هل عوضوملا نكل ) هل
 نوكي دئنش .الثم ديز لثم ةئالثلا هوجولا دحاب ءركذ مد2ّنميفا لمعتسمالثم .|

 ىلا ريمضلا عوجر ماقمىف ىا ( كانه سيلف ) هريغ اذك و اصاخ ةف ليسا

 ( ةقيقحلا ىف 4| عوضوملا وه ىلك موهفم ) هك وا. ةدرفم ةصوصخم ظافلا

 ىنعي هل عوضوملاو ماع عضولاف صوصخم ىنعم ةقيقحلا ىف هل عوضوملا لب |
 مسا (درفم) مه نوديزلاو اه ناديزلاو وه ديز لثم صاخ هيف لمعتسملا |

 هنا ىلع ) عقاوو اظفل (رور# اما) درفم هلوق ىا (وهو ) درفا نم لوعفم

 ترسم كلوق لثم هب ةمئاق لاحن ىا هفوصوم لاح فصو هنا ىلع ( ىنعمل ةفد |

 (ءاسمؤو) هتقتحللافانسام لج توا لرلا لا هلي ا ا
 لدبال) دزفم ىأ (ام)' ىنعمل ةفص هنوكا نبح' ا (ةكش )ادرك ا

 دب زك درفم ىنعم هل لاق ىنعملا كلَذو: ىتملا ءزخ ىأ ( تدرج لع هظفل ٌوَرِح

 | صخشتلا عم قطاللا ناورحلا هانعمو لادلاو ءانلاو ىازلا ةئلث هظفل ءزج ناف

 لادلاو قطانلا ىلع ءايلاو ناوملاىلع لددال ىازلا نا مولعمو ةثلث اضنا وهو

 عم قطانللاا ناودلا كلوق عومم ىلع لدب ديز ظفل عومم لب صخشتلا ىلع
 بارعالا فوامصوتلا اذهىف ىا(هفو) درفم قنعم ىنعملا ادهل لاه و صخشتلا

 دارفالاب فصتملا ىنغمال عوضوم ظفللا نا مهوب .هلا) مهوب هلو قلعتم
 بكرتلاو دارفالاب فضتم ىنعملا نا فيصوتلا اذه مهوب ىتعي ( بكرتلاو
 , هعضو لبق اهدحاب فصتملا ىنعملا كلذل ظفللا عضوي. مث هل ظفللا عضو لبق
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 ىضتقم فالخ ىلع ظفلل ةغد ناك اذا امأو صالولا وه ام ىلع ىنمل ةفد

 ضعب عضو دق) لمأت ىنمل درفم ظفل عضو دق ذئنيح هنال دري رف صهاظلا
 ءازاب عضو درفم ظفل هناف ( ريا ظفاك ةكرملا ظافاالا ءازاب ةدرفملا تاملكلا |

 ءازاب تعضو اضيا اهناف (ةلمخاو) ديز ماقوا متاق ديز هلوق وهو بكم ظفن
 ظفللا ةدرفم اهناف ةفاضالا ىف مالكلا اذكو نيروك ذملا نيلاثملاك لك سم ظفنل
 ظ تابكرملا نم كلذ ريغو ةضف متاخو ديز مالغ وهو بكرم ظن ءازاب تع

 ) لوَه نا فدصملا ىلع ناكق ( در اعوضوم ) ضعلا كلذ ( نوكي فيكف
 ناك ءاوس ىنعمل عضو ام هيف ذئتيح للخ ديف دارفالا دبق الب, ىنعمل عضو ظفل ١

 اال كل| ةك را طاقلالا ىا ( ظافلالا ذه الق ) اك سموا اد رفم ىنملا كلذ
 لاحلل واولا ظافلالا هذه ( تناك ناو) ةدرفملا تاماكلا ضعب اهئازاب عضو

 ) ةلمجاو سايقلاب قاعتم ( اهيناعم ىلا ) تناكربخ رورلاو راخلا ( سايقلاب
 اال اا ل ىضملاق ريغ عمك هلوقو ًادتم ظانفلالا هذهو لاخ
 ىلع اهنم ظفللا ءزج ةلالدل ةككححرم ةعوضوملا اهيناعم ىلا ةسسقم اهنوك

 ةعوضوملا اهظافلا ىلا سايقلاب ) ظافاالا هذه نا الا ىنا (اهتكل) ىنعملا ءزج
 اهنا لطاللاو دوفم ىعا عضو ظفأ اهنا اهيلع قدصيف ( ةدرفم اهئازا

 كنف ((طانلاو ىلا ءرج ىلع ظفللا ورح لدنال ةنال ةدرفم ناعم 000

 (نيلاكشالا نع) اهيلا عجريلف دارا نم هيفاولا بحادوه بيلا (بيجادقو)

 لا فيكف رخآ ضعب ءازاب ظافلالا ضعب عضو دق هنأ وهو لوالا لاكشالا
 ةكرملا ظافلالا ءازاب ةدرفملا تاملكلا ضعب عضو ردق هنأ وهو ىناثلا لاكتالاو
 ظافلالاب ةملكلا في رعت ضقن ىف ىا ( انهه سيل ) لالا ىا (هناب) هرخا ىلا
 ظافلالا نيب اميف ىا ليقو ىناثلا لاو لا ىف تاملكلاو لوالا لاّوسلا ىف اك
 سيل مسا (ظفل ) لمأت ماقملل بسان سبل اذهو مكحلا ماقم ىف ةلمعتسملا
 ناك ) لوالا لاؤسلا ىلع ءانب ( ادرفم رخآ ظفا ءازاب ) ظفللا ةفص ( عضو )

 ىاك موهفم ءازاب ) عضو ظفل انه ( لب ) ىتاثلا لاو كلا ىلع ءانب ( اك ىم وا

 مسالا ظفل ناف ( مسالا ظفاك ظاسلا ) ىلكلا موهفملا دارفا ىا ( هدارفا

 ةامزالا دحاب نرئقم ريغ هنشت ف وعم ى لَ لدام وهو ىاك موهفل عوضوم

 ىلع لدام وهو ىأك موهفم عوضوم لعفلا ظةلناف ( لعفلاو ) هريغوا اقتشم

 برض لثم ظافلا موهفملا اذه دارفاو هنالثلا ةنمزالا دحاب نرتقم هسفن ىف ىنعم

 موهفملا اذه دارفاو نامزلاب نرتمق٠. ثدح ىلع لداموا برضاو برضو

 ىلع لداموهو ىاك موهفملعوضوم كارلا طالناف ( فرحلاو ) ظافلااضيا

 ناكالماع كلذريغو ناو نعو نم لم ظافقلا موهفملا اذه دارفاو هريغىف ىنعم

 [ فاو
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 | ةثالثو نكنانلا اهنم بكرتي نا لجال ىا (بيكرتلا ضرغل ةعوضوملا) صو
 اينالثو ايشانث نوكيف شرمحج لثم ةسخخو جرحدو لعفا لثم ةعبراو ىلاك

 ١ ماسقالاىف امسا هضعب و ىعابرلاو ىنالثلا ىف العف هضعب نوكف ايسامحو ايعابرو
 / ايعابرو ورمعو ديز لثم ايئالثو امو نم و ذك ايئانثن وكي مسالا نال ةعبرالا
 ! هذه نم لصحف لمأت افرح هضعبو شرمحج لئثم اساّمحو برقعو رفعج وحن
 أ ا>هلا فورح تعضو ضرغلا اذه لجالو هريغوا ىدانسا مالك ماسقالا

 | قدصي هنال عضولا ىف ةلخاد تيب و ىنحل ةعوضوم نوك< نا اذه نم مزليو
 ءازابال ) *ىشب ءىش صيصخت اهيف نكي مل ناو ءىش صيصخت لاَ نا اهيلع
 / ٍيكرتلا ضرغل اهعضو ذا ىنمل هوقو ةروك ذملا فورملا (تجرخو ىنحملا
 ١ ناب اناذبا ءافلاب لاؤسلا اذه دروا ( تلق ناف ) انا تفرع امل ( ىنعملا ءازابال
 تناك اذا هريدقت فوذحم طرش باوج هنا ىلا ةراشاو قس امم شان لاؤسلا

 ضعب عضو دق) هنال عماخ ريغ فيرعتلا اذه نا تلق ناف ىنعم عضو اظفل ةملكلا

 | وهو الثم ديز ظفل ءازاب عضو ظفل هناف مسالا ظفلك ( رخآ ظفل ءازاب ظافلالا
 عضو هناف فرآاو الثم برض ظفل ءازاب عضو ظفل هناف لعفلاو رخا ظفل

 ( هيلع قدصإ ) فنصو ”ىاو لاح ”ىا ىلعف ىا (4فيكف ) نم ةظفل ءازاب
 ىلع ناكف ( ىنمل عضو ) ضعبلا كلذ ىا ( هنا ) ضعبلا كلذ ىلع ىا

 ' امو رخآ ظفلل عضو ام ةلنق :لحتإلا ةيرفما ءاوقل عضو ظفل لوه نا فضملا

 انماَح ففرعتلا نوكف انمهتم لك لع ةقالطا حصي ماع ءىثلا نال ىنعمل عضو
 ىنعملا ىنعي (دصقلا هب قلعتي ام ىنملا) نال عماح اضيا فنصملا فيرعت (اذق)
 | اداممو ادوصقم نوكي ام ىا ( وهو ) ادارمو ظفللا نم ادوصقم نوكي ام

 ْ هدام ملكتملا نال ههاسلا ةلثمالاك (اظظفل ن وكنا نم معا) دصقلا هبقلعتسامو هنم

 | فرحلا نمو الثم برض نوكي لعفلا ظفل نمو الثم اديز نوكي مسالا ظفل نم
 | فرحلاو لعفلاو مسالا ظفل ىعم نمو برضو ديز نوكحف نم فل
 ١ لشم ظفل ريغ وا ىا هيلا عجار ريمضلاو اظفا هلوق ىلع فطع ( هريغوا )

 | ةملكلا في رعت نوكيف برضلا وهو لعافلاب مئاقلا ىنعملا دارملا ناف برض'
 قسالءافلاباضي | هدووا (تلقنانإةف اهرتغ لوخد نع اهنامو اهدارقال اعماج
 | ناك اذا ني لوالا لاوسلا تاك لاوسلا اذه اعقب ال لوالا لازدلا ى
 ا: سقوت تلقناف ءريعوارلظتا نوكي نام معان وهو فقل هب قلت انا
 | هيلع مدق ملف درفم هلوق هقيقحا ىف هلح نال هلح ىف سيل هناب لاؤسلا اده ىف

 | الثلوانلق م لوالا لاؤسلا باوج هئشنم نوكل متدق امنا هناب هنع بيجاو
 أ درفملا نوك ريدقت ىلع درب امنا لاؤسلا اذه نا كيلع ىنخيالو امهنيب لصفلا عه
 للا سس
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 ايم نا ىنعي ( ”ىر# لوعفم مسا ىنعمففخموا) لوعفملا ىنع لعجو
 ىومر# ىونعمهلصا لقت ريغ نملوعفم مسا ”ىنعم كلذك لقن ريغ نم لوعفم مسا
 ءايلا متدا مث ءايلا واولا تبلقنا مرج ال نكاس قباسلاو ءايلاو واولا تعمتجا
 ءايلا ىذحب ففخ مث ”ىعرك ديدشتلاب ىنعم راصف ملستل ءايلا لبقام رسك مث ءايلا ىف
 تبلقو ةحتف نونلا ةرسك ل عج مث برضكى عم راصف ةرسكلاب ءافتك ا ىلوالا
 ا 21 | !و.ةرسكلا نم فخا ةحيتقلا نآل تئيقحتلا ةدايزل افلا ءانلا
 نزو ىلعى نعم راصف هعفدل فلالاتفذش نيونتلاو فلالا نانكاس عمتجاف

 هلوق هوجولا ىلوا هجولا اذه لب اظفل اهدغاو ىنعم هوجولا برقااذهو "ىعرم
 00 زال ذر اوه ىلارك د نأ هردقر دقم لخد.باوج (ناكانو)
 ىناثلاو لادلا وه لوالا *ىنثلاف ءىثب ءىث صيصخ هنال ىنعملا مزاتسي عضولا

 ناكف اكردتبسم نوكي هدعب هرك ذف عضولاىف الخاد ىنعملا ناكف لولدملا ىنملا
 واولاب هنع باحاف درفم ىنعمل ناكم درفمل عضو ظفل لود نا فنضصملا ىلع
 امل هيف الخاد ىنعي ( عضولاىف اذوخام ىنعملا) ناكاملو هلو ةِفانيتسالا

 ظفالا نالو ريعال اوه ناتلاء لاو عرقا ءىشث صيصصخم عضولانا تفرع

 عضولاف كلذك ىمالا ناكاذاو عضولا هيلع قلطي ال ىنعم هل نوكبال ىذلا
 رك ذف)زءاحريغ اذو اكردتسمنوكي عضولا رك د دعب ىنعم اركذ اذاو ىنعملامزاتسي

 ىنملا عارتنا ىلع ىا ( هدب رحت ىلع ىتبم ) عيضولا ركذ دعب ىا ( هدعب ىنعملا |

 00003 دوج اف ناك ىذلا ىنملا نع عارتسا ىعي عضولا نع ىا (هنع)
 6 داخل اراد اهيف مهل 9 ىلاعت هلوقك هلاقلعتم ىنعملا كلذ لعجيف ةغلاسم رخآ ىنعم

 ىذ سما نم عرتس نا ديرجتلا لوطملا فو ميمح قيدص نالف نم ىل مهلوقو
 فاصتالا نم غلب هناك ىتح هيف لامكل ةغلابم ةفصلا كلت ىف هلثم رخآ سما ةفص
 دارا نث هفصلا كلتب را فوصوم هنم عارتسنا حصن ثيح ىلا هفصلا كلب

 0000000 (ةداعولا) عضولا ده ىا (هب جرخف) هنلا عجريلف هقيقحت
 خا لم ( عبطلاب ةلادلا ظافلالاو ) نيب و زبد لشم ىنعم هل فرعي ال ظفل ىهو
 ةلمهملا ءاحلاب حا حا اذك و عضولاب ال: عجولا ىلع عبطلاب لدب هناف ةمجعملا ءاخلاب
 ةظحالم لب كلذ ىضتقال ظفللا سفن ناف اضياا عبطلاب لاعسلا ىلع لد هناف
 اذه لثم ثودح لاح ظفالا اذه لثم ثادحال ةضتقم اهناف ةعبطلا لاح

 عضو )ةلادلا ظافلالاو تالمهملاب ىا ( اهب قلعتي ملذا) ةف الاو ىنملا
 ءارو نم عومسملا ظفالاك لقعلاب ةلادلا ظافلالا اذكحو (الصا صيصخنو

 حتش (احهلا فورحتّشو ) هءارو ظفاللا دوجو ىلعالقعلدب هناف رادحلا

 نوف لما دحاو قرح ىلع نوكت ىلافورلا هو رصقلابو ميحلاو ءاهلا

 © صو )
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 | ىعونعضوو ةدارالاب كرحتم ساسح مان مسج كلوقا عضو هناف ناويشلاك
 | عضو هناف ديرك ىصخش عضوو قطاسلا ناويحلل عوضوم هناف ناسنالاك

 | فني رعت ىلع ضرتعا ىنعي (ليق) نيعم صخشلو ا صخششتلا عم قطانلا ناوبحلل
 ' (فرحلا عضو) هفيرعت نع ىا (هنع جر ) هنال عماح ريغ هناب عضولا
 ىتم ىا ( قلطا ىتم) فرحلا ىنعم ىا (هانع» مهفيال ثيح ) اعماح نوكيالف

 | كلذ ريغو ىلا قاطا اذا ءاهتننالاو نم قلطا اذا ءادسالا الثم مهشرال هنال ظفلت

 | مضي نا لثم ( ةميمض مض عم ) ابحاصم ( قلطا اذا ١ فرخلا ىنع» مهني ( لب )
 ' نم ةظفل نم ءادتالا مهفبال هناف ةرصبلا نم ترس وحن قلعتملاو قلعتملا هببلا
 | ضارتعالا اذهنعىا ( هنع سجاو ) ةرصبلاو ريسلاىلا تمضاذا لب اهدحو

 , (احيحص اقالطا ) ءىثلا قلطا ىتم لاش نا ( قلطا ىتم ) هلوق نم ( دارملا ناب )
 | اقلطم رك ذ ءئش انهه قالطالاو لامكلا ىلإ فرص اقلطم زك ذ اذا ىلا نل
 ' ةميمض مخالب فرحلا قالطاو ) ىنانلا ءىثثلا هْنم مهفب احيمص نوكينا هلامكف
 ١ قالطاب دارملا ن)) ضارتعالا اذه باوج ىف ( لاش نا دعببالو حخ ريغ

 | نيذلا ىا (ناسللا لها ) ظافلالا كل: لمعتس ىا(اهامعتس نا ظافاالا

 ١ مهتابطاخم ىف ىا ( مهتارواح ىف ) دقعلاو لحلا لها مهو ةغالبلاب اوفدو

 ١ ةقباطملا تارابتعالا عم مهرامض ىفام نا ىنعي ( مهدصاق» ناو ) ةفرعلا

 | فيرعتلا لصا ىلع ( دئاز دق راشعا ىلا ةجاح الف ) لاوحالا تابضتقمل
 / هلوق انهه دْئازلا ديقلاو هنم ىفرحلا عضو جرخال ىتح اعماح نوكل تحح ق

 ١ نع ىا هنع باجنزا نكمو دعببالو هلوقل ابيجم ىئثحلا لاقو احح اقالطا
 ادئاز ادبق اضيا لوالا بيلا ربتعي+ل لاقينأب دعسبالو هللادحر حراشلالوق
 باوصلاو همالكانه ىلا هب تفتك ١ك قالطالا نم ردانملاب هيف تكا لب
 ١ مهفلانم معا هساسحاوا عوضوملا قالطا دنع ىنملا مهفب دارملا لانا
 / نكي مف فيرعتلا متيف الامحا هانعم مهي فرحلا عامس دنعو اليصفتو الامججا
 | ىلع ةلالدلا نع ةرابع هسفن ىف ىنعم ىلع ةلالدلاو هنع احراخ فرحلا عضو

 | هب دوصقم « ىنممل) ةميمضريغ نم اليصفت ظفللا عامم نم مهفي ىذلا ىنعملا
 دصقلا ةحصب هيف ىنتكي دقو احالطصا ( ىنمملا ) عضو هوس قلعتم ماللاو

 دصقرب قلعتم (*ىثب ) لوعفملل ىنم (دص ام ) دصقلا هب حصيام ىنعملا ىنعي
 | (ناكم مسا ) ىىري ىعر لثم ىنعي ىنع نم ( لعفم اما ) ةغل ىنعملا ىا' ( وهف )
 ءىش هيف دصق نامزوا ناكم ىنعي رسكلاب ( دصقملا ىنعمب ) نوكي نامز مسا وا
 ىلا لفن مث سكعلابو نامزلا مزلتسي ناكملانال هركذب ءافتكا نامزلا رك ذب ملو
 هنم لقثهنا الا ىميهردصم هظفل ىنعي ( لوعفملا ىنعم. ىميمردصموا ١ دوصقملا
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 هريغوا ءاملا ىف اما قيرطلا ةفرع عضوام نونلا مخو داصلا نوكسب ةبصن عج
 ه-دضو هاشالل اهريغ وا دنلاب وا نيعلاب امأ ىهو ةراشا عمج ( تاراشالاو١

 هريغو الصا .ناسنالا هب ظفاتنامم تسل اهنال ( فلا ىف ةلخاد رع اهريعو
 دق ىلا ةجاح الف ) ظفللا ىف الخاد نوكيال كح وا هقيقح هب ظفلت ملامو ا

 جارخالا ىلا جاتحال ءىثىف الخاد نكي ملام نال عبرالا لاودلا ناب ا
 88 دنع ةراقتلا برض لثم اهلاثما اذكحو لوخدلا دعب جارخالانال |

 |0000 1 ]1 ٠ رع تاوج (ظفل لاق اعكو) هلوق ه وكد ىلع لد ناطلسلا ١
 عم ركذم ربا انههو طرش ثينأتلاو ريكذتلاىف ريخلاو أدتبملا نيب ةقباطملا نا ظ
 كو الاب (ةلفل ل انو ) ظفل لاق امناو هلوقب هنع باحاف اًثنؤم ًادتبملا نوك ١

 لخداو اهدصقوا ىتح ( ةدحولا دصقب مل) فنصملا ىا (هنال) ةدحولا ىلع

 الع هللا دعك ةملكلا فريرعت نع تاملكلا ضعب دئنح جرح هنا حصي مل ءاتلا ٌْ

 ةروكذملا ( ةقباطماو ١) سنجلا دصق لب ءىجيسام ىلع ةدحاو ةظفلب سيل هنال |

 آ00 1! والا ىح ريمضلا لمحتال ردضملا نآل وراح ريغ لب ( ةمزال ريغ)“
 ردصم هنال ظفل هلوق ىف ( قاقتشالا مدعل) ةفصلا ىنعم هب درا ناو اربخ ناك |

 ةظفللا هعئتتسي امم رصخا هعبتسي امو ةظفللا نم ( رصخا ظفللا نوك عم)
 الاف ثارعالا ىف ةثالثلا تال اتحالل لل ” حال المت درقم نوكلو'|

 فض ارورحب هلع ذا نما بهدم ل تالا سفن تهدف اكل

 ريخاو ًادتملا نيب ةهاطملا نا ماج الا ايوا ظفلا ةفص اعوف ىو ىنعملل |

 ةا 00 د ركل 0اس لا فرو هلق عما |
 < عضو ) اهرساب هثالثلا طورشلا تفتنادقو ع ااا ريكدتاىف ْ

 اد مسولا) طفلا ةفم هلال مف را لح لكان هف رشا اماةنمان لوسشمللا
 روصقملا ىلع ةلخاد ءانلاو لوعفملا ىلا فاضم اذنهه ردصملا) ( ىش ء

 ناسن ىعي ىنعملا ناثلاب و ظافلالا ىف ظفللا لوالا ءىشلاب دارملا نال هيلع |

 ىتم ) ناكم ىف ىا ( ثيحب ) ظفللا ريغ عيل *ىثثلاب ربع ماو ىنعملا ءازاب ظفللا
 ءىنثلا لوالا ءىثلا قالطا نم ىا هنم مهف لوالا ءىثلا لوعفملل ىنم (قلطا |
 كلا سحاب ادارملا لوعفملل تم ( نحال غل ا ظ

 مث سحو رصب سح سمح ةرهاظلا ساوحلا نال قلطا عم عم ناعم نحل

 ساسحا نم ىا (هنم مهف لوالا ءىثلا ) سل سحو قوذ س>حو عمس سحو
 هلوق «عيرالا 1 لة تانوسحلاو م ةنسرق ريغب ( ىناثلا ءىشل :لا) لوالا ءى كا:

 لوالاو ةيرصبلا دنع ىناثلا لمعاو لوالا ءىثلا هلوق ىف اعزانت سحاوا قلطا |

 | اد اما نا ىفلا اولا نا لعام هقيحت ىتأيسو ةيفوكلا دنع |

 002 ناو )
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 ايدبكت ٍاظفل ) ىونملا كلذ ( ناكف“ كلذ ريغ ىلا هياع افوطعمو وا ريد

 نكاو ًادّتملاو لعفلا نم ( فوذجملاو  ةقيقحال ) هياع ظفللا ماكحا ءارجال ظ

 ىنعل قف قح طفل ) اساق وا اعامس انؤجو وا ازاوج هريغوا الاماع كلذ ريغو ْ

 ١ اية.> اظفل نوكشف ةظفللا عنفإل كرذك ظفللا نال قيقا ظفللا كح لعادا

 ب (ناسسالا ١ نامل دلت دق لا كرا فوذحلا نأ كاع ذا ١
 | لاشاك ابوجو وا ازاوج افوذحم ناك ءاوس ملعتلا دنعو فوذحلا راهظا دنع |

 | دحا ناو له ىفوابقس هللا كاقس ىا. ايقس وحن ىفولالهلا اذه ىا لالهلا وحنفف ظ

 أ (هللات تاكد) كفو ىلا الا دحاكراجتسان او ىا# كراجتسا نيكرسشملانم

 | هيلع لاد ىل ذل مالكو ىلامت'هتاذب مئاق ىسفن مالك نامسق هللا مالكنا معا
 ريال و بكرتالو فرحالو ا سل هللا تاذب مكاق ا

 0 ظفللا ىف الخاد نوكي الف هتاذب مئاَق قولخم ريغ وهو ظافلا الو تاكألو

 انو رطاروضواةيلاك ١) اكن الامن فوت يف قاتلا ناو فدعا

 ١ عومسم ةعومسملا ةظوفلملا هفورحب انتتسلاب ءورق» ةل.حلاهظافلاب اسولق ف ظوفحم |

 | وه لب ند الاو هنسل |الاو بواقلاو فتفنجاصاماىف قااهف لاا ان

 ١ مظنلاب ظفحو هيلع لادلا مظنلاب عمسي و ظفل ىلاعت هللا تاذب مكاق ميدق ىنعم

 بلا لاشك هيلع ةلادلا فور حال, ةغوضوم لاكشاو شوقس بتك و للا

 ا[ نرخ نانا هم نوك هنم مزاء الو م قلاب بتكب وطفل رك نب ىرج ره رم

 هلاق امو دْئاقعلا ىلع ىذلا حرشلا ملاطيلت قئاغلا قئقحن دارا نف افرخو
 | ( ىهذا) ظفللا ىف ىا (هنف ةلخاد) لماتلف ىناثلا مسقلا نم هللا همحر حراشلا

 اهنال ( ناسنالا هب ظفلتن ام ) فخاصملا ىف ةب وتكملا ةظفللا تاملكلا ىا
 لعو ) ةظوفلم نوكت انيواقىف ةظوفح انتساب ةءاو انحلال

 0( املا تاك ) قللعت للا تاك نيلي لع ىلا اذه دس رويرخ نس
 ظ نوكتف ناسنالاك قو فورجو' تاوضا:تاذ نهتالكو ةقولخم ةكتالملانال

 برح ىلع حاص نم لوك ةكالملك ىهو ( نلاو) هظافلاك ظفللا ىف ةلخاد

 د ربق برح ربق برق سلو د رفق ن ١أاكع ب رح ربوو د هتحجرص نم تاك هسا نإ

 5 الملاو ناسنالا نا لصاحلاو ظفللا ىف ةلخاد اضيا نملا تالك نوكتف

 مهتالكن 6 بيكذلاو فورحلا ىلا جايتحالاو ترودحلا ىف ةيواستم ناو
 ا عويجاو | ادتنم (ىهو عيرالا لاودلا و) ةيواستم ظفللاف لوخدلاىف

 رطلاوهو طخ عج «طوططا) كيل ارق طيران ٠١ اس عومجم ا

 1 0 ال (دقعلاو) الثم ورمع ضراو ديز ضرا نيب لصافلا

  داصلا حتفو نونلا مب (بصتلاو) ءابشالا ضعبل ةركذت نوكيل عبصالا ف دقعي
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 1 0 هنال ها علا نيب يقل هما 0 قا رماح ىلا ِ
 | ةظفل ىا ظفا ةملكلا ىنعملا لوالا ىلعف سن ردصملا 0 ماعلا ىلا ماعلا لقت
 000 1 الكل يملا قاشلا لعو. ةظلالم قدال ةسساتملاف ناسنالا |

 ١ نفصو .قتشلا نالاب نوكف نانسنالا ةظوفلم 3 000000000

 | ) اهلا عجار لمص دلا ( هب ظفان ) ةلوصوم (ام:) لش مت هلوش قلعتم ( ىلا

 [ ىا 0 هقيةح 1 ظوقلام ناسنالا هب ظفاتام امل لاس ىنعي لعاف ( ناس الا)

 | (ي22 اظفلت ىا ةيردصملا ىلع ابوصنم وا |ةريم نوكتف ةقيقللا ثيح نم هظفاتنا

 ا 7 لع فولطسم (انكتالا) ناك ةقنح ئاةيرلخلاوا 000
 | ااا ال ركل متقن يح هنا لع بوصنم ( ناك المهم )ل مأت ىلفا
 || ناك المهم ةاحتنلا مالك ىف روهشملا ( اغوضوموا) المهم نانالاهن
 ْ عوضوملا لباسم وهو عضو ملام لمي ملا نار هش الع اع و: لامع تنم وأ

 هلامعتسا نكم ملام لاو ةلاككتتا نكماام لك كل دازملا ن اكو لمعتسملا ال

 | لمعتسملا لمعتسملاب رداملا نال ىلوالاوه هللاهغحز حراشلا ه نك داق كه دعلاو

 | ل طنا ر لاك (واك_سع وا ) ناسن الاهب ظفاّتسام ناك( ادرفم ) لعفلاب 0
ك ) عقد ا زنم اعوضوم لوك ل اذ 1

 7 ار( رعرك لعقلا ( وديز ر

 رع ةسمحو محا دز ليم كل اذو نعو نم مالا د ءافتك ١" ىلا نوارحا ٠

 0000000 كاز ظفللا لاثم( و ) هزغو ىداتسالا:نكرملانم كلذ ريغو
 ( برضدبز (وح) ىف )5 ارتاح ناك ءاوس ةفصلاو لعفلا ىف انكتسم ناكام وهو |

 "برضتو هدحو املكتموا اما ( برضا ) وحن ابوجو ( وا) براض دبزو
 (فركلا ةلوقم نم) امقيقح اظفا ىونملان وك مدعاليلعت ( سلذا ) هلوق انطاخم
 افرحو الاعف و ااظفاامسا نركب هر , ظوفامىا ف ندا لوقم قيقا ظفاللا نا ىعل

 ا( ريغ ىف قرحلاب الوقف للا ىونملاو تكرلا بسحي
 ا” 1 لوا اذه هل نؤكي نأ نقغ نه( توصلاو ) انققح اظفل
 اىطق اهدحا ةلوةم نم هلوكح مدع عطق ىنعي اعطفق:ىا (الصا) ايقيقح

 م” 0 8 دورس كارا 9

 : 0 رسوب ره اختل نال ]سريع ظل همضورأاو كلوق هردقترتن يصر 5

 اماو)هلوش هنع باحاف برضا كلوقفف ”ىونمللتنا ظفلو برض دز كلوق ىف

 لصفنملا عوفرملا ريمضلا اوراعتسا ىنعي ( هل لضفنملا ظفل ةراعتساب هنع اوربع

 برضا ىف ىونملل.تناو برض دز ىف ىونملل ( وهوحن نم ) ازاح ”ىونملل
 هنلا ادننم هنوكك نم ىوتملا كلذ ىلع ىا ( هنلع ظفللا ماكحا اورجاو )

 « ادكؤمو )
 ص000 اا ااا اا م ا ا ا ا ا
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 | ةرتكلا ىلع سنحلا ةلالدل ناسقاتتيف .(ةدحولا ءآنلاو ) ءىثلا ةهاح ناسا
 ' ءانلاو سنجل ماللا ن نوك نيب ىا ( امهنيب ةافانم الو ) هلوق ةدحولل ةضقانملا
 هلةيفانم ةدحولاو ريثكلا ىلع عق سنجلا نأ وهور دق لاؤس باوج ةدحولل
 تاوما للا هنعباحاف ةدحاو ةلك ىف ناعمتجم فكف

 ناننالاك ةبعونلا ةدحولاو ناوبلاك ةسنخلا ةدحولا عاونا ةثالث ةدحولانا

 ظ هيو انج دارملاو هزو نحرك ةيقللا وا ةيحشلا نسل

 ١ دافاتم انهن نوط ىج ةيدرفلاالو ةضخشلا )9 ةعولال هل
 فاصتالاب دارملا ( سنحلاب ةدحولاو ةدحولاب سنخلا فاصتا زاوخل )

 أ (سنج دحاولا كلذو دحاو سنجلا اذهلاَش) 5 انوغلافدو ناكءاوس فصولا

 ةافانم امه ناكو ولذا ةيسنحلا ةدحولاو 1 ذا لاه اك انوح افدووا

 نوك نال هفعض:ىلا ناكمالا دازبان راشأ ( نكعو) رح الاب اهدحا فش ا
 | فيرعتلا نال باوصلا ةّداح نع جورخ سنحلاريغل تاف ”رعملا ىف ةلخادلا ماللا
 ةروك ذملا ةملكلا ةدارابىح راخلا دهعلا ىلع) ماللا ىا ( اهلمح ) سنحلا نوكي

 | دودحلا ةلاهج بجونف. ىهذلا دهغلا لع اهلمح اماو ( ةاحتلا ةنسلا لع
 | الف قارغتسالاىلع اهلمح اماو ريسع سما كلذو ماَقملا راشعاب نيمعتلا ربتعي ناآلا

 أ (ىئعزلا ةغللاىف) برت هلض ردم لضالاة (140)( ظل ا

 اذلو ةاونلا تيمر ناكم (ةاونلا تظفلو ةرمتلا تاكا) ةغللاف ( لاش ) هنال

 اهتيمر ىاهلوقب حارص امناو ةاونلا ىا ( اهتيمر ىا ) هلوقب حراشلا هرسف |
 1 هنق لمعتسل مظلل ىعرلان ا عم عوافي ملا نم ىلا وضم نا مهوب املاعفد ْ

 ان تاكا دوق ىف لحالا نآل ققدلا ىحرلا تظفل لاش ثيحااضيا ظفللا |

 أ ظفللا نكي" ملو هب صوتعتخ اضيأ هيلع تترتملا يرلالا مهو قلاب اًضوصخح ناك

 | الطم/ىعرلا ىنع هنا ىلع ادها5 :لوقلا اذه 5 (ةللطس ئءرلا ضع |
 1 جرحا ىلع دمتعي توص حالطص طصالا ىفو اًتاطم اهّديمر ىا هلوَش هرسق هعفدلو |

 لالدتسالاو ىرلا ىتعم ةغللا ىف ظفللا نوك دعب ىا ( مث ) ادعاصف فرح نم |

 | بوصنم ( ءادتبا ) مهحالطصا ىف ىا ( ةاحلا فرع ىف لَن ) لاه امب هيلع ١
 هنوكح نيح ىنعي بولطملاف أك لوعفملا ىنعمي هلعج ىلبق ىا ةيفرظلا ىلع
 | طفل ناسنالا هب ظفاتسال لاش نان الآ هنا طفاتام ىلا هيردصملا ىلع افأب .أ

 أ طوقللا ىتع ) طفالا لعج ىإ (ةلعج ) ءادتا هذ ىلع فوطعم ( دعبوا)
 | انهعدازلل وهو ؛اظوفلملا عا لمعتسا مث ىضرلاىفو ( قولخلا ىنممب قالك
 اماو ىهتنا هبورضم ىا ريمالا برض راخألا لاَ 5 لوقملا ىنعمب لوقلاك

 ماسلا ةساج نال صاح ىلإ ءابلا نص لق نم نتا دالا
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 نع درجملا ( ماللا رسكب ملكلاو) ةيفانيتسالا واولاب هناي لاقف هلاح نوكي اذا

 ىخرلا لاقو عما ال رغصي درفملا نال مياكى لع هريغصت ليلدب (عجحال سنج) ءاتلا
 عقب نا هقحو سنجوهلب ءاناىذا اع عونلا اذهنم ءانلا نع درحنا سيلو

 قوقام ىلع الا برعلا ف رعى لمعتسل ملكلا كلو ءاملكريثكلاو ليلقلا ىلع 00-5 . 7 م - 2 ١

 ءاتلاب ةرمكو عمحال سنج ارمتنا[5 ىنعي ريظنت (ةرمتو رمتك ) هلوق ىهتنا نينمثالا
 لعفلاب قاعتم ( ليلدب ) هلوق هدحاو ءاتلا عمو عمال سنج ملكلا كلذكهدحاو
 هلوق) ليدب اعمال بنج رسكلاب ملكلا نوكىا كلذرع هريدقتر دقملا
 ىا (ببطلا ملكلا ) ان اف ان | (دعصي) هخض علحمو هسدق بانج ىلا ىا (هيلا ىلاعت

 هما تبنطلا هأوقف ككذ ربعو نا رّقلا ةءارقو حيستلاو 3 دلا نم حاصلا ل

 ىوس عج لك نال هب هفيصوت زاحامل اع ناكولو رك ذم درفم ببطلا نا عم ملكلا

 سنج ملكلا نا ىلع الد ه, فيصوتلاو ىقتايسام ىلع ثنؤم ملاسلا رك ذملا عج

 بجاو ةغاسمجا ريمضوا ثيناتلاف عملا ريمض ىلا تدنسا اذا ةفصلا نال عمحال

 وه(ليقو ) هليصغت ىتأيسامل بوصنم درفم هزيبمت ناف رشع دحال ازييمت هعوقوبو
 لوانتب ةرثك عم ملكلا اولاق يح حاصملاو بابللاو حاحصلا بحاصهلئاق (عمح)

 ةرمشعلا كوانش ةلق عج تاملكلاو هنرقلاب اهن ودامو هنن رقالاب ةرشعلا قوفام |

 ءايشالانم ءىث ىلع ( عش ال ثبح ) ةهسرقلا عم اهقوفامو هنيرق الب اهنودامو

 (ادعاضف ) هقوفامو هيلعالا عّشال ثيح عمجاكاهقوفامو ( ةثالثلا ىلع الا)
 ىلع عقو ثبح هريدقت رتدقملا لعفلا لعاف نم لاح ادعاصو فطعلل ءافلا
 لاق ألو  ىهتني نا ىلا ةثالثلا ىلع ادعاسص هنوكلاح عوقولا اذه بحذف ةثالثلا
 مهفرط نع حراشلا باجا ةروك ذملا هب الاب مهياع هرتغاو ملكلا ةعمجم ءالؤه ظ

 ةماقاو فاضملا فذحب لآوام ىنعي ( ملكلا ضعس ل وام ببطلا ملكلاو) ِهلوَش

 صهاظلا ىف ناك ناو هلا فاضملاال فاضملا كلذل ةفد سطلاو همام هلا ىاضملا

 ماللاو ) ناقه ىلصحا ىلع لدال ناه صا هبال عون قيمتلاو ريغصتلاو هل ةطص

 مال ماسقا ةعب را ىلا مسقنن ماللا نا لعاو ( سحلا ) هّملكلا ىف ىا (اهق
 9 2 ١ | هو 2

 | لدباق لوالا اما ىنهذلا دهعلامالو حر ا ادهعلامالو قارغتسالا مالو سنحلا |

 ريخ سنجلا اذه ىنني ةأرملانم ريخ لجرلا لثم طقف ةيهاملاو سنا سفن ىلع |
 ةاراألا قارتسلا لع لدب ام ىناثلا اماو راما نم ري سرفلاو سنحلا كلذ نم

 دوهعملا لعل دءاق ثلاثلا اماو يرسخ ىنل ناسن الا نا وح اهنم درفذشي الث ح

 دوهعملا ىلع لدب اف عبارلا اماو لجرلا تمركاف لجر ىنءاح وحن جراملا ىف
 َج راخاىف دهعال ثحح محللارتشاو قوسلا لخدا هدبعل ىلوملا لوقوحم نهذلاىف

 رك ذب امنا دخلا نال ريغال ةيهاملا ىلع لدبام ىنعي لوالامسقلا نم ماللا انههو

 6 نايل )



 | ىنلاو ظفالاف امهبساتلىر ,>الاىلا ةملكلا دز قاقتشالا ( ناقتشممالكلاو ىف

 ترص قامق“ هك ةم قتلا قتلا ىعم لخ دنا هي ونعملا ةسااملاىف روهشملاو

 8 هند نأ اتايلغ مز راد الاق هعضوم قف ناب برضا هثلث افاست ترضلا نم :

 ةامحاو 5 ةدصقلا 6 زاح ةيلكللا قاطتدقو ةيسانملا دعبل دنعتل قاقتندالا اذه

 (ملكلا نم ) ىذرلا ىف اذك كيو ةلكتمبت وج ىلاعت هللا لاقو عاش ةاك لاش ثيح
 لاش بربض بانورم ( ءاللا) وخو كودتلا لاف ا اضم( 1 ناكل

 وهو) امهيف نيعلا كيرحتو ىناثلا ف فلالاو لوالا ىف ءاتلا ةدايزب اك ملكي لك
 لف ىدلا رئالل مهأ م خذلان و عطق باب ن ند هحرج ردم 6-5 حرا

 ا

 (انهينانم ) وو لعاشملا ىلا فيض رابصم ( ريتال ١ 1 وقف كلا ودك مهئامدو |
 و قتشملا نين ةيسانملل ناس و قاقتثالاب قاعّم مالكلاو ةملكلا ىا
 او امعو نيبيط اناكنا اطاسناو احرف نيعماسلا سوفن ىنعي ( سوفتلا ف )

 اًضاقاؤوامع نيحبو رخل ربوع ىو اك تل ف فلاب (حرملاك) كلذك انوكيلنا
 سعاشلال وش رمل ىنعم نوكسلاف ملكلانا ىلع لدتساو ا اطاسااواحرفو اا | 05

 00 7 ىلع هلاك لداح 1 ءالهخلاك ىعاش عم (ءارعشلا ضعإ ربع دقو ) لو

 ارعشلا هذ ىلاعت هللا ن ال ب ضر , ل هغلب ولوحراشلا غلس مو هع هللا ىضر بلاط

 عوبتم ىعاشلا ناك اذا وان ن وواغلا مهعشءارعشلا وجدل وم مدقلا زجعملا همالكؤف

 نات ساىضر وع رع قلطب نإ + للا لها نس نأ 0 ضر ل
 أشن هنا ع هقال اطاق ل دافلا حر "ا ان ع الاضق هحاص مد مزلتسملا ظفللا اذه نع

 مال اأو لا م .ثم) نيغدقو هلو قاعتم (صضعإ نمر جوبا مدا ظ

 عم ( تاحار تح لاذ تح مدننا مان ( ح حرخلاب)ن :«عماسلا سوفت ىل!(نئوفلاف ل

 هنن رش هن قاعس الو توملا ىلا ةدومو اس نكي الاف كيب دارملاو ةحارج

 نس عمج ( مايتلا اهل نانسلا) متنا توملا هب قاعنو هل ادس ناكلاك نآل ماشلالا

 رضا اقلاع زلاؤم و دددهف نون اهتدعناو ةلعهملا نادل

 0 راج 1 اج ناكر كالا را ةلا نوكيا هه اهب ارا ىسلاكا

 01 ج) هلوق اهتفصوا اهتاص ةفوصوموا ةلوصوم ام ( امماتلب الو ) سنجل م الب

 3 ثعي ئدلا اذهجأ» قم ىلاعت هلوق لثم هح رح ىا لوعفملا دباعأا فذ

 ىعم هب درا نا ةغلاوو حر + لعاقدنا ىلع عوف ص ( ناسللا ) هللا: هثعب كل

 دا را ةصخلا وضعلا ىنعإ ةح راما وهف الاو ةيردصلما ةقالعب ىزاسح
/ 

| 
 ا
 ١
ِ 

 أ

 ا مهمولكب مهولمز ل طاووس ا كا جرا بيسي تدر ّى

 ا ماقموا هظفل ام ماق»ن 1 الا حرجام مالا الو لاق ثيح ىناثلا عارم صل اناهه

 هك ناكاذا اما لاين ا هنم دلوت مالكلا نيكست. م اكلا نم هلوق ديقاملو : هلكأم



 ةق اللب : مل لاب ىدذ صا لك #«مالسلاهياع هلاوق تن لخدبو (ع حطفار احر تك
 الا بيع تسلا ىا (هنايتاذ ءاو)6 مزجاوهنو طرأ ور ىف ووك عطق اوف ياللا 1

 دلل كرتب ىا (هكرتب )اذه (هباتك نوكي ىتح) العف الو انتك الو اباق الو الوق ال

 1 2 يعو قادما لوقا مراتك ا لا

 ىلوا انكو ا طه هءاتك نم'أ أزج هلع ل نكلو و هلابو ِهِبلَس ىلاعت هللا مظعت

 ناكر رده رادقم لاؤس نع ناوج ىنعل قاكتسالل وأ 1

 ىتنامو ءانلاو تانع ادعالا ف رعت نعش نا ١١ ىال وأ لغتشا نم ةفيظو ا

 فق نعل نم هتفيظو فالاخ وه ع نئانكدلا اذه ف ١ كم ضالأ نا الا امهباع ا

 000( ةللكلا يرش ادبو هلوشب هنع باجاف مالكلاو ةملكلا
 مالكلاو هملكل ا وتاتلا عنم دوصقلاف ىف عورمشلا ل لق اورد نا نيفذح لاك نم ا

 ثيح ءانبلاو بارعالاب ةفوصوم تاذ ةملكلا نا ىنمي ملغلا ىىوضوم ير ا
 ةفضلأ ىلع مدقم ةكاذنل ا نا 0 اهو هيام كال و هب رىعم ةملكلا هك لاش |

 كنح ) فئضصملا ئا (هنال) ةفصلا فرعل 1 فقوصوملا فرعا ماس نيه كيذك

 مالكلاو ةملكلا ىا(امهلاوحا نع ةيفاكلاب ناكل كلا ذهىف |[
 كيذك سعال ا ناك اذاو كلذ ريغو ةمدعو فارصنالاو ءانلاو كارجالا ىح َ

 ةق رعملاب ديرا نا ف رعتلا نم مالكلاو ةملكللا ئا لوغفملل ىم 2 اف رعامل ىق) ا

 لاوخ الا ةفرعم ناكامااو تاذلاب ةفرعملا اهب ديرا نا ةفرعملا نموا داب ةفرعملا

 تك )تاودلا ةق رعد مدق ادلو "لق الاو تك ا ناف تاودلا هف رعه ىلع هفق وتم ْ

 نع ثحبنلا كنا 13 , فصو ”ىا ىلعو لاح ”ىا ى ا ىعإ ( امهلاوحا نع ثحح ١

 نا اا ( مالكلا ىل 55 ةملاكشلا 5 لق و 3( ف رعل لات !اذلا> كب ادام تادلا لأ وحا

070 
 امضملا نال مالكلا وهي كدلان !ء فاصملا دنع مقوس مهالا داوصقملا

 مالكلا مده ” بشن الاف ا نكزلل مرسلا لاوس 4 رغما تف رغن قدخا

 ًازج) ةملكلا دارفا ىا (اهدارفا اهن وكل ) مالكلا ىلع اهم دقدنا الا ةملكلا ىلع
 ةملكلا دارفا نمو متاق ديز انلوق الم ما الكا دارفا هل نق ( مالكلا داو قا نم

 000 راروكك ةقديز نيؤزج وااديز نا كشالو مئاقوا ديزانوق الثم

 | 1 ولا ىا (ةموهف» ن اا رخام اههوهقمو) لمأت مالكلا دار را

 معاق در كلوق موه نأق نزكلاوهو دحاو لماعىل ومعم ىلع نكش فهطصع | |

 مق موهمدهو ناعم صخحش وه كب زر موهفهو مامقلاب تفصتم تاكو ناعم صح

 نم قزج ماقلاب ف صتم تاذوانيعم صخسشكلوق نا كش الو مايقل, مصتم تاذ

 مدقف اعبط لكلا ىلع 0 ؤزحلاو ماقلاب ناعم تادو َن راعم صخش كلوق

 لق 4« ةملكلا ) لاق لمات لا ولا ا عضو يات نسال ْ

 ع( ىف )



 ه2 1 رز

 ظفالا لاقيف لوالا ىلغاما فنطعلا حصيل هيجوتلاو ليوأتلا مزلف عاطقنالا
 هفطع حصيف ىنعملا ثيح نم فوطعملا بسانيف ءاشنالا ىلع ىنعملاف ارابخا ناكنا

 تنضللا لأى رده رادقم لاويس نع تاوج ( لعا ) د دع حسم ضر

 ريدصتلا نم (ر ديك حلا نا) ملعا لاف اهندح لف اهو "مهنالامهف

 انلا ريمضل ا ل ا

 دا ل1 نيا رجا ملل فا نضل لعج ناب ىا ةلاسرلا ىلا عج
 نإ ىصل] ناش نم سي نالايلق الو الوق ال باتكلاب الا نوكت ال ة 5
 ىلوملاوا لعفلا دمخاب ريدصتلا مدعف ىلقلا داب الو ىلوقلا دجله الإ

 لاذتلا راهظاو رسكلا وهو برض باب نم ردصم ( امضه ) لضافنا |

 ه|قايسو ردصي+ هلوقاهللوعفمهنال بوصنم نيلمكملا نم هنا عم عضاوتلاو
 رادص امل هنا لو نارك هب قا فل ) هلوق ىف ماللا لصف ةدانز

 ةيلامكلا تافصلا راهظا دما نال ةلدملات اضيا اهردص دقف ةلمسدلاب ةلاسر |

 ا اكرتاضيا هنم سب و تامهملا مها نم باتكلا اذه لح فمنضصت تاكا
 ا

 الا ىلع
 ئا ىلا اذه فضلا ءاعلاا سي كولا لآ كاشفا دضم نا

 لاعفالا نم (سل هباتك هنأ ثيح نم اذه هءاتك نا) وهو هسلقت ىف هءاتك ناصقن ظ
ْ 
 ١
 ظ
 نم حاصلا قباسلا نيّحتف فلخلا نزوي وهو فاسلا تافلؤم لثم امم قلؤمو ىباتك |

 0 ه.سلاو لاثئمالاو دعاوقلاو و لئاسلملا ىلع هلامتشا مدعو همرج رغص ثيح

 قار طلأ نحس ' (اهننس ىع) مهمل هاَمَك نو ا ف ١ (هير ردصل ىح)

 نم هيلع ىفوطعملا بسانيف رابخ الا ىلع ىنعملاف ءاشنا ناكن او لاقيف ىناثلا ىفاماو

 فلسا اجو ىلع ةالصلاو هلل دما ظفل ا فارق

 1( هادو هلا زا تزسج لثم هلاسزلا ف

 ا د : صملا لعج ىا اضيا هب قاعتم ( هلعج ناو دصرال هاو وح

 ا عضال نعالضف لقاعلا 0 نم رسل ءاشالا نم ء ىثى عور لأ ناح ىلقلاو ا

 0 سما مغهو هسفن امضه هظفا ركذي ملهنا الا | |

 م لسحتس ) هلوق ىف ءاملاو مالسلا هيلع ئدلا لع

  ةلمجاو (فاسلا ٍبتكك ) هلوق هربخو باتكلا ىلا عجار هف رتتسم همسا ةصقانلا
 تاكل [ذه لن دل ىا لبختلا ل وعفم اه ربخو اهمسا عم هو نأ ربخ

 ا هنآ تحت لم

|| 

 ا
| 

 باو انخ(نئالوواغ رخو ةلئسلاو ةلداو هلم ايش
 ىلع هباحبس هدمحم ريدصتلا مدع دنع تدخلا لمعلا مدع وهو رادقم لخد

 مدع نم ىا (كلذ نم) مزلي الو هعفدل لاف ةبعطقالا مزاتسيوهو روك ذملا هجولا
 ( اتاطم ) داب ىا (هب) مزاي الو هلوقل لعاف (ءادتبالا مدعإ دجخلاب ريدصتلا
 ا



 و
 اهريغو هيكحارتو هتالكو باتكلا اذه ظافلا انهه هو ةيداملا ةلعلاو
 000 ١) دو "ىأ ىلع ناتكلا اذه مرج انهه ىو ةيروصلا ةلغلاو
 0000000 فإما )هب هلااتشاو كاتكلا اذه كنسو عت ىو ةيئاغلا

 درواو سمالا ىنعمب نوكي ءاعدلا عقوم عقو اذا ىضاملا نال ( هللا ) هعفنيل

 زارتحاللو عقاولا ةلئرنم عقاولا ريغ زارباو صرحلا راهظاو لافتلل "خالل
 . فضصولا انهه دوصقملا نا قيسامل ةسايضلا ىا (اهن ) صالا ةرود نع

 رأسي راسنم هب لصتملا زرابلا ريمضااوهو عفن لوعفم ىلع فوطعم ( رئاسو)
 تريشاوا لكاام هش رؤسلاف +راسهتفصو رؤس هردصمو حتش حتق باب نم

 هل وعدملا ن وكي ىناثلا ىنعملب انهه رئاسلاف عيمجا ىنعمب اضيا ءىجو قالا هانكو
 2 الو امل ا ريمضلاب الثوا 1537 3 هنال فسوب وهو عفنا

 000000 1 ا حالا دي زملا صاللا لع ماسقلا فطع باب نم نوكي ىعب
 هتادتبا ىف هل لاق ءىث لكىف ًادتبا نم وهو ءىدتسم عمج (نيئدتملا) ىلا فاضمو
 باتا نم هللا هحر حراشلا لاق اذلو مومعلا ظاسفلا نم نوكيف ءىدتبم
 | ىنعي ظفللا اذه نال عئانصلاو ىفرحلا باعا نم هنوك نع ازارتحا ( ليصحتلا
 هب لغتشاو معلا بلطي نم ىلعالا مهفرع ىف قلطيال ليصحتلا بامصا اظن

 نادلالا لح قفوتلاو :«لعافلاماقم موشام ىلافاضم ردصم ( قفونامو )
 ا كاوا ناسا نوكتاش ىني اقفوم قوك امو -ىنملاف تاسسملل ةقفاوم

 عرفم ءاثتسالاف هقفوتو ىابا ىلاعت ( هللا) ةنوعم ١( الا ) ءايشالا نم ءىثب
 0000 لطاداا انه ردضملا نوك ذئنيخ ءىثلا لع .مادقالا دادعتسا وه لبقو
 ]0 0| ةلونع الا ءاشالا نم ءىش مادقالا ىلع |ةدعتسم نوك ١ اموا ىنوكامو
 رانا نوكت امو ىحملاف ءاضري و هامل ةقفاوم هداسع لاعفا هللا لعج لبقو

 ىنعملاف قحلا ريدقتل دمعلا ريب دن ةقفاوم وه لبقو للاب الا هاضربو هنحنامل ةقفاوم
 000 لاو را دعلا#« لبقاك هرخا ىلاالا قار دقتا اقفاوم ىري دن نوكامو
 0000 ا 11 لا ةماركلاو ةدنالا ةداعتسلا ىلا تترقملا صالاوه: لبقو

 خبشلل ىت دل | بارعالا دعاوق علاطيلف ؛ ةدافتسالاو ةدافالا ف قفوتلا ىنعم ققحن

 قامهم عبج ىف ”ىفاكو ىس> ىا لاح ةللاو لاحال واولاو ( ىسحوهو ) هداز

 ىبدسح ىلع قوطعم اما هلعاف ( ليكولا) فطعلل واولا ( متو ) ىتدامو
 لجرلا عن دب ز لثم مدقملا عوفرملا ريمضلا صوصخ او ل اع ةإ7+ فطع

 فاد ضوص#لاذ ةل> ىلع ةلج فتاطع : ئيس >ح ىلع وا لوطملا ىف ازتصتح

 هيلع لا 6 يدسلا من أو 0 علا لوف لدم هللا ليكولا منو هريدقت ظ

 | لاك امهنبب و رابخالا ىلع ل نول دعنا لعو مالكا

 6 عاطقنالا 0



 م 7

 ١ قْطفْلاو ءاكذلاب قوضوملا يضلل“ لاق'هن اكش' لطقلاو ءاكدلا هقضصاف ةوكا ل
 همسا (بفسوب) ىلوالاوه قاثلاو هزم لدن وا ناب فنطع هنقتل اذه ( نيدلا ءايض)

 ميلا سكب ( تابجوم ) ءايثا ( نع هللا ) فسوب ىا ( هظفح ) ناي فطع
 امالك ( ٌفْسانْلاو ُتفِهَتلا ) لوصلل اببس نوكك ءابسدا نع ىنعإ ةبجوم عج

 | كفسالا نال نزلا ىف ةغلام ىنايلا ف نا. الا هب كلا و اضغلا وه داو

 ناك نال انس ني ءامشا نع موب هللا طاح ىنعإ حاحصلا ىف انككنزملا ع

 ( تفطع اهتملظن ىلا كئاوذلا تلمس ,ىا (اهتيمسو از ة رح الو امنا اش رح
 | ىدعتتو اديز ىبا تيمسوحم اهسفنس نياوعفملا ىلا ىدعتن هيون 1 اهتمظن ىلع |

 ١ (ةيئآيضلا دئاوفلاب) ىناثلا مسقلا نم انههو دب زب ىتبا تيمس وحن ءابلاب ىناثلا ىلا

 ةيابضلا دوصقملا نال فسوب وهو هل فاؤملا مساب فاما ةيمست ليبق نم اذهو

 ١ ركاىف للا نم رهشا بقللا نوكلو اسهل ةفوصوم نوكتل دئاوفلاب ىتا امئاو
 | اذه ناب رعشف ىنعملا نسح ءانضلا ىلاةمسن هيف ناآلاو هباا بسن لامعتسالا

 | لقو اهلا نيس لاتإلل نو. ةنللف اهنع لي نولقلا
 || الاو هلا؛ةسننلاو قالا ءزللا ىف: ناك نا ىناضالا! نيكاتلا ىف ىدالا دوصقما

 ١ هفصو هن اك فضصملا نال لوالا ورا انهه ىلدالا دوصقملاو لوالا ىلا ة.سنلاف

 | تاىفو ”ىانم ال ”ىدبع ةيق لاق فام دنع كلوق ىفاك ةزعلاب هقكو م ءاضلاب
 1 هلوق ىه.ىتلا ةلمحلل ةلع (هنال) هلوق ىدبق سقلا ءئىرصا.ىفو ”ىريبز زيزلا

 | (فلااتلاو عما اذها) اهسراص تسوي نيدلا ءايض زيزعلا دلولا نال ىنا اهتمظن

 ١ اهو هءمرسفوهرعو فلام“ ناوكل نا لمت عمجا نال عمجلا ريس فطع |
 2 0 0 0 1 7 0 ا

 مالاكلا نوكل ةاواسملا نع نيت رققلا جرخاو نر دقللا هلامتحا عم اذهه عجبا دروا

 | ىلع ةيناثلا ةرقألا ليوطت هف ناكن او ةنلا وهو ريسفتلاو ماهلالا لسق نم

 ظ نيترقفلاجارخاالا هرف ة طاف الهنال عملا كرتىلوالاف لاق نم لوق حصيالف ىلوالا

 توم ولا 7-1 انو روصتلا ىف مدشأم ىو ( ةاغلا ةلعلاك) ريد ةاواسملا 0

 ماو ومد ال ل ول ا مقالا ف 1 لا كاكا ةيخع طن ني ةن ةسال ا لئلا همس ف0
 رق امهف همدقتم ف فسولا نصت اماو دوج ولا ىف رجؤومو روصتلا ىف مدقم

 | ىلعال هيبشتلا قي رط ىلع ةئاغلا ةلعلاك لاق اذإف ةيئاغ ةلع نؤكت نا حصن

 | فذحب نكل قيقحتلا قي رط ىلع ةيئاغ ةلغ نوكي نأ زوج و قيقحتلا قب رط
 | ةشاغلا ةلغلا فئلاتلاو عما اذهل سو مل نال ىا مسالا بناحف فاضملا

 ظ لوق حصي ملف نك ءىث هلك سيل لاتس كل وك نم هدا ١ يقاكملا كا نا

 / تفرعامل ةبسنلا ىف ىنكو حضتاو حصل ةيئاغلا ةلعلا هملعت نال لاقولو لاقنم
 ظ باتكلا اذه فام اناهه ىهؤ ةياعافلا ةلغلا مهدنع عب را ىلاعلا نا معاف



 ةتمالاع ىا هنس4 ف رهظ نم هخوخيشو هخيشمو اًخيش حسيشمإ خاش نم نسما

 هتقنعح لع ابع نينا كاوا ماع ا 1 ناسخ ىدحا نموا راسم نع موا أ

 أ لح لا تخش لاش ةنمو ليحشلل نيلا اذه علم : نم ىلع قاطب دكو ا

 فاصحصواب اف وصوم هنوك رابتعاب مظعتلل هب افوصوم نكي ملناو خسيشلاب هتفصو ٍ

 ا املا قرشمو فرصلا قرمشم نابت يك نبي رغما ترو ناقر ما را »+ للاعت

 : ابتعاب عضاوملا ضعل َّق دارفالاو بررغملا ل 4 ةيدش لك نانا امهنال ْ

 0000| لأب افنع (حسشلا ) باوغملا :سنج و قرستملا سنج ىتعي نسنحلا |

 ندع م

 ناطل ل انجاج هدلاو ناك هنال بقللا اذهب هراهتاشال ( بجاحخلان )١. خويشلا

 هدم ىف 5 هلعج رصنو تام ناب نم تفيسلا دمحلاَه لعفتلا نم (هدمغل ( هنام رز

 ةيعس راح دس هيفث حاحصلا 1 هع هيج رر . هللاهدمغتو ف ومخم رم ا

 1 5 راد هفو تالكشملا عطق و عب عبطلا5 دو َّق تقفسلاب خسشلا هنا هيد

 ا 00 011 مزليام تانا حو ةلنحتو ا سفنلاف روك ذملا هيشتلل اضيا 0
 ل دوو هلا رفخك هللا ئىا هدفغل هلوش قاغتم.( هنارف مخل هللا ) همشملل | 1

 ةمايقلا مون ل هللا نكسا ىا ( هن :كساو ) ةرخافا || ناوثالاب نسفتلا ءىثلا |
 هدعاو اضنا ءا عا هدعاو ةلمهم ا هالعلا تحن نم ةدح ولا ا ) 0 ويح ( ا

 بودنم طبرفت الو طارفاال, طسولا ءىثلا ةلولعت نزو ىلع كرا حو دارا
 اكهه دارملاو باقلا حتفلابو 4 هبج عج ميلا 0 ١ هنقرظلا قع ْ

 [هلاهثأل اهب تيمس لحلاو رحشلا تاد ىهىتلا ةقدخلا لصالاىف ضو لوالا ؟

 لاق علا مظنلا ( اهتمظن ) هنانج طسو هللا هنكسا ىني لخلاو راحشالا ىلع

 قلعتم *( كس ىف) ةاوادئاوفلا تمج- ىا كلسلاو هتعح از أ وللا تمظن

 0١) 4+ ةدارل ١١و *: هداذار ا 03 قع ( رب رّقتلا) طبعا كلس !او مظنلاب

 :نعو ماقملاو ل || هيضتف امسح ظافل الاب ظفاتلا وهو قرعل ل ىتملاوا ىتعمل |

 |0 | 7 ىاةشلملا ىلا هب هلشملا ةفاضإ لق نم ةفاضالا نوكت نيريدقتلا'١
 هحو كلسلاف زرخاك وه ىدلا ظفلتلاو رار رقتلاق اهظافلا ىنعي ىناعملا ىح ىتلا

 رارقلا ليقو مانتل الاو عاتجالا ن رس ال ١ فاح ايهم لك نوك هيفلا"
 حدم ىف غلبا ىناثلا ىل اع لملاو رارقالا لع لما وا هرازق ىف ءىثلا 1

 اال كالبلا هللا نسلارسكب اضياوهو كليسلا لع طع ( طمسو ) باتكلا

 , اهتعجت ىا ءاملا ن ا لبق نم هفف ةفاخالاو ميوقتلا وهو ( ريرحتلا ) زرخا هيف

 هفىذلا طمسلاك وه ىذلا ربرحتلاو نر ل ىذلا كلسلاكوهىذلا ريرقتلا ىف

 دولوملادل ولااهتمظنس قلعتم (دلولل) ىل قع تآلا 9 نادل قم قراو جردهذو ؤلؤالا

 هب هقصوق لضفلاو ءاكذلا ةف رعملا لها دنع ةزعلا لوعفملا ىنعع ليعف ( زيزعلا )

 ا 7 2151 اتم



 هجو ىلع هءاّتك ىف اهرك ذيس ىتلا ناعملا رضحتسا لقعلا ىف ةرضاحلا رومالا
 هل وقعملا رومالاىف لمعت اعر ةاراقإلا مسأو اهناسل ةراشالامسا درواو لاح الا

 أ هذه ناقتا:لامكل اما :نطانخلا ىارم ى ةرضملا روفالا انهكضو ناكاناز
 هنااا لع ردهو ع ه رصد اهن اك اه هملع لايك نا ىدح قااعملا

 ٠١ هدنع ىتاعملا تراص ىّتح اغلس علب ثسحن للاطلا ةناطف ىلا ةراشا اماو اهلا

 | ةغلام كلذ ىفو ةيسملا ةراثالاب لوقعملا ىلا هبراشي نا قحتساو تارصمملاك

 ( دئاوف ) ًادتم هدهف'هلوق همالك انه ىلا قامملا لس لع كالا حاف
 لاه لاف اوم ا دل 2 0-- و ؟ ةدئاف عمج هربخ

 للخلاو نالطنلا نع ةديعب هّساث روما ىنعي ناو كلا هلل حق تينا اذا ده داق

 م 1 لعف نزو لع ايفو ئءرب ىعو لثم ىني ماذا ؟ *لا ىنو نم ( ةفاو )

 نامضا نع ةفاو هلو قاتم (لاط رد كالا 8 ناصقن ال ةمان ةريشك ةنفاو

 |هنف الا- نمضملاو اناث لصإلا نكي ن) اهدحا ناش رطانيمصتلو نال

 هداك و ل هقاعتم اهنول "لا هانا ةردك هضاب روما هدهف ا اذه ىلعو

 ةقلتخ راوما تينا نوك ذك همام امئاق نمضملاو ادئاز لصالا وك نا
 ةفاولا ىنعم توفي ىناثلا قيرطلا ىلع هنال ماقملاب قيلا لوالا قيرطلاو لخ |

 هريدقت كورتم لعافلاو دوصةملاوه هنال لوعفملا ىلا فاضم ردصم لحل هلوق

 انههدارملاو در هابو اهحتف اذا ةدقعلا لح لاه حبتفل |اب للا 4 هاوفلا هذه لخل

 | عمج تالكشم اهن انو ا كل ردم ىا ناسلاو 0

 | ةفض ( ةمالعلل ) تجاحلا نبال باتك مسا ةفاكلا * هتشا اذا لكشا نم
 ْ هيلا قفاضم 0 اهنم لاحوا فقلأتلا كح نم هل هاك دق ىف 0

 روج ىنعي هطساولا نلاودتملا الق وكلا ردصملل هب لوعفم ىو تاللاكشملل

 أ, زوجن هنال كإذك انههو هماقم وه مهقاو فاضملا فذح اذا هيلا فاضملا نم لالا
 ' ةلم عيتاو ىلاعت هلوق لثم ةم العلل ةفلؤم اهن وك لاح ةيفاكلا لحل لوقت نا
 مارملاقيقحن دارانمو افينح مههاربا عيتاو لاه نأ زوج ثيح هيافينح ميهاربا

 ١ ادعتمو امزال ءاح هنال اضيا حتتفلا زوجو ءاهلا رسكب ( رهتشملا ) ماصغلا علاطيلف

 ةغلاسملل اهيف ءاتلانا ىلع ةمالعلل ةفص سانا اهرهتشا ةليضف نالفل لاَش اك

 لئاضتلاب تنضصاولا نع هل ءاتغا ناهتمالا مئاضوأ نإ ٠ ناسا بانل انك

 | ( قداشملا ف ) حدملاف ءارطالا نع هضا عا نع اراذتعاو هراهتشال البضفت

 أ امهعمج امثاو هنلع بيش ( برات ناس و نيتمملاب قلحم

 موب لك برغمو موب لك قرشم رابتعالف ىنعم اماو عجسلا ةياعرلف اظفل اما
 ظ هلوق ىف ىتن اماو ءراهتشا ىف ةغلابم هيفو ابرغمو اقرسشم ةليلو موي لكل نال



 0 كك 2

 لقو نما ىف اك اهلبق ام حاتفناو اهن وكسل اهلا ةزءولا تبلق مث امهجرخم ٍبرقل

 | ىلعو اهلقام حاتفشناو اهل رحتل انألا واولا تدق سرق نزو ىلع لوا هلدا

 ١ لاق دقو * اهلصا ءاد ةزمه نه هلادباف * لق ثدح ىطاشلا مظن نيتاورلا

 ١ (هاحاو ) ىلا هللا عجارلا ريمضلا ىلا فاضهو * الدباوأو نم م سانلا ضعب

 عمج و كا اك رك ساس سل وهو هلا ىلع فطع رجلا

 ما 0 نم ىلاخصلا ليق مث *« نابشو عا دا ناكو ناك ل

 ةياع هباقو دنع مهو هريشش ىف فاتخاو هتمدخ مدخوا همدخ و سو هباع ىلاعت

 0 نان دانللا هءاكاو ن زب داتملا لآ ىلعو هربدش د4هنم ى اغلا ماهب الل ريسفتلاو

 ركشملا نع ىلاو فورعملاب ىمالا وهو نارقلا قاخم قاخعتلا هسفن بادا و
 تدااماو ممركلا آ رقلا قاخ م يمد واخ ىلءا كناوإ#ب ىلاعت ةنلأ لاق 35

 مالسلا هيلع 7 ماكحالاو باتكلا غاب ن ١ ماجا هلع ى 11 نالق سردلا
 باكالاو .(بئاقلادحاشلا غاي ) لع ل ىل 0 اول دي 04 تع لالا هظعو ءاننا ىف

 عمج (هباد اب) مهابا مالسلا هيلع ىبلا غلب 5 ماكحالاو تاكا نوع ون
 ماكحالاو كلا لا اوغلف مالسلا هباع هنم مركلاو ةعاربلا اوذْخا ىنعي بدا

 رطل نه فرط دعاو ةسادتا اواولا (دعبو ) بدالا ن ١ مد وحلا ١

 اورق ا مضلا ىلع ىن م دع هناا افاضم هن ون ل رام 0 ةيناكملا

 "000 لع ةالصلاو هنلول دبا ن ٠ غارفلا نمز دعبو هريدقنا # هعضوم ىف |
 هذهف هلوق ىف ءافلا هياع لد اما ةلظم دعب ىلقام نال ةرةدقملا اما اهيف لماعلاو

 ىلع اها فدح دعب اهنع واولا ضيوعت قيرطب مالكا م اظن ىف ةردق٠ اهنالوا ظ

 ا ا امإ ىف لعقلا ىنم دوج ول دنت اماو | ول نم مالا هلا:
 هبق ىلهعي ثيح اةنعض الومعم ةياوكل فرع |! نلع ىق ةفاك لمفلا ةحسارو هنع |

 01 هل باتكلا اذه ىلع اهبتك ىتا لئئاسملا ىلا ةراشا (هذهف ) لماع لك

 نددلا قام ىلا ةراشاو ا ةءسح كنح ةراش الازد هس رو هي ن نعةحاسدلا رخل ١

 هده ىا ماصع ىثحت قو ؛هياهذ دّنبح 2 ناوكت هباع اهمادشت ىلع ءانب |

 © رومالا )

 ١ ةياع هلع هياورلا ىلدا مهاك انقلا رسشع هعب راو فنا ةئام مالسلاو ةاللصلا

 ةيثاحىف اذك هيمتدتها متدتقا مهياب موحتلاكىباحصايمالاسلا هياعدل وقل مالسلا ١

 اا 1| الذلا ليس لع ناحالاو لا الاةفص ( نايداحلا) لوطملا ١

 ْ بدالا#ريسفتلاوماهبالاو ليصفتلاو لا الا ىلا ايناهذوا اراصتخا لوالا فحولا

 ْ سفنلا بدا اما سردلا بداو 0001 تدالا تاوهو اك ئى اذا كدا نم

 اا ]إو هراصلا هيلع هسفن تاذ اب نييداتم اوناك باح الاو ل الا نالف.:

 ..نال لالهتسالا هعارب تذل 1 ىو مهل الاد لا عل مث دعل نمل ْ



 ىلع سدل واولابةاكزلاو ةالصلا ظفل بتلك © »م ة29- نالرظن هيف (واولابت تك هلوق “)

 ظ
 ل الا كو لع هلنسا ١ الاوا 0000 هلآ مهل ءاعدلا 0

 اهوا ناكملاوهو هياع دمحلاه قلخ نم دج لكما ىلو نم دخلا لكوا حا نشغل نإ

 ظ هب قيل ام دم اءازخو دماخلاو هيايسأو دما دادعتسا قلخو ناسالاوهو هيدمحل

 ىنعم اما ودي هين عحسلا ةياعر لف اظفلاماد# رصخ ادن وك عم ىلاعت هلل له موهياوللاقامناو
 نمىلوا نيتذللوصح نال نا.ذغم عماسال لص فافنا نيشاسلا نيينعملاالكل متحف

 تدتك (س)ةلمجا ىلعةللا فطحل واولا(ةؤولصلا و)ة معن نمىل وا نيتمعن و ةذل ل وصح
 | ةرفعمو ةحار'ىلاعت" هللا نم فاو ىوقأ واولا نال اهظفل مظعتل ةوكزلاكو اولا

 | 6 هنن 2 للدتو عرضت و ءاغد نينؤملا نمو رات ةكتاللا نمو

 لاو د« دما ىلو ىنىل اع هريدقت ىلولا ىلا ٌعِجارزرابلا ريمضلاو هربخ

 29 قلخلار 001 ىلع هردقو ا عافرال ب مر نسدالا نم ل

 | اذه ىعف ربا وهو اد 0 2 ا كا

 نع و ئىب

 0000 داك ىعم ريدقو نا ىعم ل ىعم لسمعف 000

 غلب ىتلا اهياان# ىلاعت هللالاق م ماكحالا غياتل قلخا ىلا ىلاعت هللا هثعب

 ساثك 4 نول نكلو اضيا لاننا ل حال د ةي'الا هك لزنا ام

 انا لك سكعالو -ىن لوسر لك نال ناو 21 نوكشل هير

 مواقي انا لا لامك احا سكع ريغ نم ناويح

 نود + دقو واقل ف د11 الا ىلغ هدلاضلا و ىعملا رالف انس ىلإ دج

 ناكل ةنوعمف لادا هلع لك قلع ءالتملاو كدت يلق نقار عتساو ةيساج
 ىلع لَ ملو هيبن ىلع لاق ام او 4 هسفن قاماع ناك ناو اضرا انيشب صتخ ماقملاو

 | ماو عجسلا ةياعزاف اظفل اما ىنعا ىرحا ماقملابو ىوقا ةلاسرلانا عم هلوسر

 | اسهنا ىلعاماو لمشا هنال٠هاظ قارغتسالاو سنحلل ةفاضالا نوك ىلعف ىنعم

 رع ةالصلا قختسا اذا مالسلا هيلع هنا ىلع ةلالدللف هي دهع | هقاتحتساؤ ةوننلا 2

 [ لعد ) ىوقا ةلاسرلا نال ىلوالا قيرطلاب نوكي ةلاسرلا ةبنرم اهانا
 هع تل انمل ةالصلا نوقحتتني اوناكناو مهنا ىلا ةراشا | راحلا ةداعاب هين ىلع فطع

 الا 0 ىلاعت هلوق لثم ةلادا اهوقحتسا مهن "اك مالسلاو ةالصلاهيلع ىب لا

 لعد .رااو تاياو اع هاو 4شقت لجرا لأ 0 0
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