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 ١ م ركملاريرحتلا ماعلا اهفلا ىتلا * ةديفملا ةيشاحلا هذه عبط ماتخ رجن «*
 هللا سدق د4 ىماخلاىلوملل ةبفاكلا حرش ىلع م رحمب ىمسملا لضافلا لماكلاو

 * ةماهفلا لضافلاو * ةمالعلا ملاعلا اهر رح ىتلا اهتامكت عم دب ىماسلا اهه<رس

 لوالا مامالا * ءادالا لهاو دب وحتلا بامصا ةذتاساو * ءارقلا ئاشم سهر

 رصعىف * ىبوبالا هللادبع ظفاحلا جاحلاب ”وعدملا + ىراصنالا بوبا ىبا عماح ىف

 * نيدلاو ةلملا ةامح ىعاح د مظعملا ناقاخاو مظعالا انناطلس ةرضح ةطاس |

 ناطلسلا ناطاسلا نبا ناطلسلا نا ناطلسلا وهو الأ 5 نيشبلا لها ةاعر ىعار

 ايزل تقاتل ةتطلس باو هقاود مادا ب نا يري ىذاغلا اا تا ل او تلد ىامادا د تان 3: ءزاعلا |
 ةعبطملا ف كلذ ناكو * نمحرلا هللا تاولص هلع * نامزلا رخا ىت ةمرحم |

 تاف الانع دالبلا 01 ىلاعت هللا اهناص دي ةيلعلا ةفالخل ا راد َّى 0 ةين امعلا ا

 ةئامئالثو عست ةنس « ىلوألا ىداج نم ناتل كابل مع مسن و ةنوكلا"

 00 الاوا ةرجب اللا ف ”لملاو ردل] هل نما هرجع نم تلا دعب

 دمحم لسرلاو ءاسالا دعشا انديس ىلع ةالصلاو * مامتالاىلو ظ

 د ماركلا هءاحاو د ماخفلا هلا ىلعو 3 ماللسلا هلع ظ

ْ 
ْ 

 0 هللا ناوضر مهبلع

 ندنر اريح ماعسردىنيرش عماح ديزياب ديزياب ناناوانييعت نديهاننتحبشم باب
 ىدقادعسا د ظفاحدسلاىلومناتسا : ىلنيك ١ ندنراماعسرد ىتيرش عماج

 ةين اهعلا ةعبطملا ىف نيححصملا نمر , ىصواخ دهم ظفاح جاحلا مادا كف رشا

 ا ئدنفا

 1 نايعل نديهانتخبشم باد ندنرلزج ماعسرد ىقإ رش عماح حاف

 دمحم ظفاح جاخلا هداز ىضاق ىلسدبا نيما دمحم ظفاح ديلا ىلوناتسا

 ححصملا ىدنفا نما ححصملا ىدنا

 جاحل اى هزير ىلوا ماما هيناعرون

 , ححصملا ىدنا دهجا طفاح



 تدضقام رخآ اذه ( ةحلا لشفا هيلع ةيوبنلا ةرحهلانم ةثام نامتو

 | عرفدعو > مارحلا تننلا همر انكاش هللا 1 م رح هشاح ماه | نم

 ؤ هم ركحاو هندلاوأو هل هللا رفغ د حاصنب هللا دع ريقفلا لق هدب وسل نم

 ْ ىنادلوم 1 نوم نررجلا# سماخلا موبلاىف * اصلا لمعلا ىلا قيفوتلاب

 | هللا حلصا فلاالا دعب نيساملا دعب نيثالث و عبس ةنس روهش نم ل هيلع هللاىلص |

 | هيافو رح تاطقس حلصانم ىلع هسانع راونا ضافاو هنالك تاطلغ حماس نم

 | نابملا هملعو هفوج ىف اتيب هل ىو ناسنالا ةنسلأ برعا ىذلا هللا نم وجراو |

 ١ ضرالا ىت هفياخ هصنو هنايانعإ مهصخاع معلا اونوا نيدلا تاحرد عقرو ظ

 هلاعفا تاضوفخممي ةلهلا تاكرد ضفخو هتاياردو هملع صانع

 ضل نأ: هلاوقاو هطاقلا ل لا بن الا نع ردضام ىسشات
 هتمح رب رانلا ىلع مرجمناو ىماخل سفنلا هضش نم

 ادحاو ىضربال ىذلا هنح ةمرحم ىناخل

 فوسلو لاةثنح راثلا و هتمانم

 ىضرتف كير كبطعي

5 



 ست 1. زو

 ناسن الا نم ردصت ىتلا ةئيسلالامعالا ناىلا حلب هفو (انصئاقن تانونلعجاو ) |
 ةفيفخ ) ةدكوملا صئاقتلا نم اًنع ردصام لعجا ىتعي ساوسولا ةناعاب ةدكّؤم .

 لقال قار راكلا ىعإ ( ةليق وا١) رئاعصلا ىتي تادك ملا كلك ىا( "تناك

 ماللا نوكسو ةزمهلا حتفب نوكي نا لمحت فلاب هلوقو ( فلاب ةيلقنم ةمادناا

 نا لا ةراشأ ( كتبدونع نادا ) ىلإ هتفاضابو فورا نم فلاالا هيدازن ناو

 همانق هش ثنح ةحرصم ةراعتسا هيفو فلالا لثم دودمت هب ر دنع مانقلا

 حيشرت ىلا (ةماقتسالاجهن ىلع) هلو راشاو باد الاىلا هتفاضا ةنرقلاو فلالاب |

 هللا لدس كئلواف كلوش هتدعو ثيح تانسلا ىلا انتائيس لدن ىنعي ةراعتسالا

 انققو مهللاىنعملاو فيلآتلا نم هزمهلا ركب نوكي نا لمتحبو تانسح مهتائيس
 لع لصو ) تاداعلاو تاغاطلا نسحب تيلآتلاو تاركتملا كرتب .ةب وتلا ىلا
 كرشلا ناف كرششلا رثغ صاعملا هن ىتعي ( تالالضلا ماقزا وح ىف هتعافش ةلكن م
 ( ةفاك ) هلوق هريخو ًاأدتم ةلك هلوقف نيعفاشلا ةعافش هقح ىف عفندال

 ةلك ىنعي وحمىف هلوق ىلع فوطعم ( ةرضم نمو ) هلوقو نم ةلص ةلمحاو
 هلك هلوق ىفام حالو ( ةفاش تالاهحجلا ماقسا ةعانش ) ةرمضم نه هتعافش

 ىلعو ةملكلا ىلع لدت ظافلان ماتتخالا نسح ىلا ةراشالا نم ةيفاشو ةيفاكو :
 هيابحا ةلرصر نم مهيعس نم قعو هءاكاو هلا ىلعو ( كتمنصولل ااا ها

 ( ضاهتنالا ) غلاو نزلا ىتعمب ميلاو فاكلا حتفب وهو ( وك ل ارينا دف
 ىنعن دمكلاب قلعتم ( لقنل ) هلوقو عورشلا نزح مت دق ىنعي عورمشلا وه
 الآ .دلا رن ( حرشلا اذه ) لعب مدع لعان ورحم تياوستلا ماما دعب تنك

 هسا نالا نرخأ كلذ ىع لازف اضيا ضصستلا مايا ىل هللا ريسسق ضيينتلا

 لان قعل حارتسا لعاف ) دنعلا ( هلوقو ) ضاسلا 1 داودسلا ند ( هاه نم

 نمحرلا دنع خيشلا وهو ( ىاخلا دمحم ن نحرلا دنع ريقفلا ) دبغلا هحارلا

 00 ابصت نم ماك 0 ال“ وا لغتشا ناسا رخ تاصق رم ماحن هللا همحر دلو دقو ا
 نردلا دعس نم نقلطاو هفوصلا مانا بح 8 هرمصع لضافا ند ناكو معلا ا

 نا 20 اره قوو ىدتق رمسلا هللا د.ع ةجاوخ عم بح و ىرغشاكلا

 ذخا ناسارخ ىلا ةيلاسدرالا ةفناطلا تهجوت امل لبقو ةئام نامكو نيعستو

 اوقرحاو هودحبملو هربق اوشتف مث ىرخا هي.الوىف هنفدو هربق نم هدسج هنبأ

 هن احس هللاهقفو ) كك انما ناكهلخد نمو # هنافو ع رانو باشخالانم هيفام

 ةوح ضارغالاو ضاوعالاة لاطم نع ضارىعالل هتندوبع فئاظو ىف

 "الا ]



 1 0م رح

 نرسل نع نيهن ال كي لا ىف هلوقف ( اعرف لعفلاو الصا مسالا نوكل مسالا ظ
 رقتحم ال ىنعملا واه رتحلاق ن 1 لوخد ىف ىمع ىرحمت ىرجا كلعل ىف ةغل كلعو |

 1 رهسا وراه ىنغتسف هنعاو هعفر نامزلاو امون لزتو عكرت نا ىبسع ريقفلا |

 (لاح) © ىف ) ( ةففخلا اضيا فدحن ) « و ١ مودت ال نامزلا لاوحا نال |

 / ىا (ه) نونلا كلت تقلا فرح ىلع ىا ( تقلا ام ىلع) 6 فقولا ال
 / وا ) مض اذا اذه ىا ( مضاذا) فيفختلا بلطل ىا (افيفحت ) فرحخلا كلذب

 | فيقحتلل ىا ( كلذل نيونتلا فذحن م ) ةفضخلا نونل | لبقاف ىا (اهلقامرشك |

 / افوذحم ناكىا « فذح ىذلالعفلاءال ىا « ام ) ةريذتيط ىا عةرف إل |
 1 ل1( ورح: يقل تقحلا اذا ):ام لاك اذه لاح ىنا ( م ةففخلا لجال) |

 | تفذحو ةففنخنا امه ق>حل نا تدراو ىا ( تلقو ىزغا را

 | اهرسكب ( نزغاو ) ىازلا مشب (قرغا ) تلقو هلجال ءانلاو ىاولا |
 ىلع ىا ( امهيلع تققو اذاف ) ىئاثلاىف ( ءايلاو ) لوالا ىف ( واولا فذحن )

 قال ىزغاو اوزنغا تلقو فوذحملا درت نا بجو ) نزغاو نزغا ١

 ا

 نال هلجال فذح ) ىذلا ىرخلا ىا 1 وتلا ىا ( هناف نيوتتلا ْ

 | دعا نونلا فذخ اذا ىنعي ( ةمزالب تسيل ةففخاو لصولا ىق مزال ناوتتلا

 ءابلاو واولا نم ا لصولا ىف همدع ديرا ام هنلع فوقوملا لعفلا ىلا
 اهموزل مدعل اهاصا نم ةمودعم فقولل ةفوذحلا نوتلا اوردق مهن !ىلع ءانم

 06 6 ل عنام نكلا هناف نروتتا فالح لعفلل

 | ( لع ) نونلا موزل مدعبو نوونتلا موزلب امهنبإ قرفلا لصح اذاو ىذحلا
 ىهو ةاز ةلضف مزالل ىل ؛ نأ دنرا ىا ( هيب ممزالل ) لعج اذه لجال ىا

 « افلا بلقت اهلبقام حوتفملا ) ( ةففحلا ) و ( مزالب سيلام ىلع هرثا ءاَغإب )
 هلوقود#ن ىغاصلا نمان وكيل وب ىلاعت هلوق هنمو ( ابرضا نب رضا ىف كلوقك)
 ناف ( نيوتتلاب ) ةففخنا هيبشت دصقل ىا ( اهلاهيبشت ) 6 ةيصانلاب اعفسنل قه ىلاعت
 تبصا وحن ) فدحب رسكتا وا مضنا اذاو افلا بلعب هلبقام حتفتا اذا نروتتلا

 رخاآ حراشلا متخاملو ( ريخم ىلّتخاو ريخ ىتاصاو ) حتف امل لاثم اذه ( اريخ

 | اريخ انروما ةمتاخ لعجا مهللا ) لاقف ةغيلب ةيعداىلا ىتدصت الفت ريخخاب هتلثما

 (اريض) هلوقو اريثك عباتتر ورششلاناىلا هبراشا ( انرورمش ةعبتنم انب قحلنالو

 | فنصملا متخامل ةمالم ةاحانمىلا ىدصتمث ررضلاف ةغل ءايلا نك و داضلاحتشب

 لاق ةلئسملاكلتهمتخ هجوولا اهبراشاو دك الاون ةلئسم نم 0



 6< رز

 ' (ةفوذحلا واولا درب نوزعا لبق هم نمو ) بطاخلا: ركذملا عمجلل الاثم
 «نزغاوإل (اوزعاف ةينثتلا ريمضعم) واولا ىا( درب اك) فقول تفدح ىتلا ىا ١
 ىا ( لبق اك اهلقام مومضملا واولا ىفذحم اوزغا ىف نزغا لبق همث نمو ىا |
 لوالا فالخم زراب ريمض عم اهن وكل ةاصفتملاكاهناف (موقلا اوزغا) اهفذحم .
 هذهو موقلا ىزغا لقاك اهلمتامر وسكملا ءانلا فذحب ىزغا ف)6 نزغاو) |

 اهش رصت تدب رت ىلع ) ةس ام ىا (تعقو) تمضملا اهدروا ىتلا (ةلتثمالا ْ

 . ريمضلا عم امهريغ ىف نينونلا ةاثما دروب مل ىنعي ( في رصتلا ب بتك ىف عقاولا |
 اهضيرصت بيرت عايرجاعم زرالا يضل ريغ عم امهتلثما دروتج انك و اممزرابلا ظ

 دحاولابمث رك ذملا عمايل * رك نملا دحااولأب ء ءادتبالاوهو فير صتلا بتك ىف عقاولا ظ

 (لصفنملاك زرابلا ريمضلاعم وهامل) الاثم اهضعب نوك لاح ىا (اهضعب ) ثنؤملا
 ريغ عم وهام )اهضعب رك ذ ثيحو ىا (اهضعبو) نورت لهو نيرت له وهو
 (نونلا) وال (هيلا انرشا ك) نزغاو نيرت له وهو ( لصتملاكز رابلاريمضلا
 نوكف خسنلا ضعب ىف اذ رفم عقو نك اسلا ظفل اذكع « نك الل فذحت ةففخلا) |

 دارادنا ىلع ةلومح ةخسنلا هذه ىنعي (اهدعب روك ذملا نك اسلا ءاقتلال ىا) دارملا

 خسنلا ضعإ ىفو ) نونلا وه ىذلا نك اسلا ال ةفيقحلا نونلا دع ا ك1 0 ظ
 ا ذدلحاب ديرت ذئاب نينكاسلل قانحت ةففلاو هف عقو ىا ( نينك

 لوقك) اهيلت ىتلا ةملكلا لوا ىف عقوام رخ لابو ةفقحْلا نونلا نيدك

 (نةاهنال ىا * هعفر دق ىهدلاو امون كرم نإ كل را ينال « مان |

 امدعب نونلاحتفبو ءالا 0و ءاهلا رسك و ءاتلا مغب نايهتال هلضا ىنعب
 نونلا كلت ءاقتلال ىا ( اهئاقتلال ةففخلا نونلا تفدح ) ةفضلا نونلابو
 . (لدتل ) نونلا هحتف ىهو (اهل قام هحتف تها و اهدعب ىتلا هنك الا ماللا)

 اذه ىلع لمح اماو ةفوذحلا ةففحملا نونلا ىلع ىا (اهنلع) ةحتفلا كلن ىا |

 ىنعي ( َىقفلا نهتال لاش نا سجاولا ناكل ) اذه ىلع لمحت ناو ىا(الاد)

 01 هكا رخم نولانوك ناب ج اولا علة رولكملا ءاهلادعإ ةروسكملا نونلاب
 نوللا اوفذح امتاو ىنعي (اهوك رحب خو )«نيذلا نكي #هلوقنم اهلاثما ىف اك
 نك اسلا لبق نوتتلا عقو اذا ىنعي ( نيونتلا ك رحب م) ةرسكلاباهوك رحب ملو ١

 قيرطلا اذه ىلا انه بهذي محو هتوفذحي الو ةرسكلاب نونتلا كلذ نوك رح |
 انمتاو) نيوتتلاو ةففحلا نونلانيب ىا (امهندن ) قرفلال يصحتا ىا (اقرف) |

 اوسكعي و نونتلا ىف كيرحتلاو نونلا ىف فذحلا اوراتخا امتاو ىنعي (سكعبمل

 لخدي ام ةينرم نع لعفلا لخ دب ام ةبترمل) طخلا دصقل ىا (اطح ) ىمالا |

 1 6 مسآلا )



 هدا زج
 قاثلاىف | دي لا ١ ا فدو عم امهف ول "لاح

 ةرولكملاو ةحوتتملاده ءانلاَو واو !ناك اذا اذهو ( ضرتلا راو شنخلا

 5 : . وتلا ؤاولا ضو , لقاك كاد سل همك احوتفم اهلقام ناك اذا اما |

 لائم اذه)اضياامهب تك ل مالا ارت :1ل) كلوف

. . 0 5 - 5 2 5 1 1 : : 

 لوالاىلعمطعا داهناف ( نير اع ال )ىرت لح ىت نير له لاهو .ردع نإ
- 

 لول ىلاشا ىلع مضع ادااماو ت , ولطملا وهو اطاخم ادرقم ةملكلا نولطد



١ 
 0000 اود وسلا ريءاعلاو ةنحسلا نيغلا نوكس ا رقتفم هلق ءاحو.
 00١ ايلا ءاقتلا ناف (تنقولا ق.)اوفعم ناك (5) ةفضخا لوخدىف هنع ا

 ءايلا نا عم نونلا نكسا هيلع تفقو اذا نيعتسن كلوق ناف فقولاىف زيجا
 ىناشلا نا عم نونلا ىناثلاو ءابلا اهدحا ناك املا عمتحيف اضيإ 0 ظ

 لوالانا عم نينك اسلا عامجا هفاضنا رصن وحن ىلع تققو اذاو مع دع

 يك نال لوقل در ( سل وهو هلاؤقو م ده نبل قاثلاو دما ف رحب نسل
 ناتلماعم نن ونلا ف ناك امو (نرتك الادنع ىض رع ) فقولل اسسابق هزروحن نسل ١

 ةلبقثلا نوتلا ىا ) ( اهو ) لاق لصتملا ةلماعم ةسناثلاو لصفنملا ةلماعم اهادحا |

 واو ىا) (زرابلا ريمضلا عم ) (ثن وما عمجوةيثتلا ريغ ىا) «اهريغىفإل (ةفيضخلاو ٠
 امهمكح ىنعي ( ةلصفاملا ةملكلاك ىا) 6 ةاصفتملاك ) ( ةطاخملا ءايو .كذملا عج |
 000 | 10 تملا دير ىا ةلضفملك انهنوكل رسم ( سل اهمكح ١
 ةاصفنملا ةملكلا عم ) رخ آلا ةلماعم ىا (هتلماعم نين ونلا عم لعفلا رخآ لماعإ |
 ءىجبس كىرخا ةراث ( ارسكو اضامهكير حن وا )ةران (ءايلاو واولا فذح نم ١
 ( رخ الا ةلتعملا لاعفالا ناب مالكلا اذه نم ) فنصملا ضرغ ىا (هضرغد ) ْ

 ىا (نونلا قايملا دنع ) ةلع فرح اهرخا ناك ىتا لاعفالا مكح ناس ىا |

 اننا ولا نأ) اذه ةضرع نوك لع ءاس فما مالك عت ىعي ( همالك

 000 اا ا لاق لوتو هلوك وعاو (نث دام تنؤملا عمجو ىتملا عب دعل ثن و ةشنلا ف هنو 5 5 د 1 و عملا رهه
 فالالا ءاشإاو امهب ةفيفلا لوخد مدع ثنؤوملا عمحو ةينثتلا عم امهمكح نا
 00000110 ودنا يع حمام كح اماو ىنعي ( اهريغ عمو ) ةددشملا عم
 ريمص هيف ىذلا لعفلا ىا(وهو )الوا(زراب ريعص عم اما ) امهناف (ناب رضىبع)

 ( واوشخاو اومراو اونغا وحن) هواو ىا(ركذملا عم )اهدحا (نائنش) راب .
 | ىعي ( اماو ىثخباو ىىراو ىزغاوجن ) ةطاخلا ءايىا (ةثنؤملاةدحاولا)رخ الآ
 ملال عا وحن رك دملا دخاولا ) لغفلااذهو ىا (وهو رتتسم ريمض عمالاما امهنا

 "الك اذان ىآ (نولاف) اهتحن رسم وهو ( تنا اهريمص ناق) َنْيْحاَو
 تفذح امكف ىنعي ( ةلدفنملا ةملكلاكزرابلا ريمضلاعم ) دك ألا نونف ماسقالا |

 كلذك امهنم فذحت ةيناثلا ةملكلا ءادسا ىف ىذلا نك اسلابامقتلااذا ءالاو واولا

 امهنم ( واولا ىفدحم موقاي ) ميلا مشب ( نمراو ) ىازلامضب ( نزغا وح
 نيظفللا ف تفذح واولا ناف ( ضرغلا اومراو رافكلا اوزغا ىف تفذح 5)
 مب امهنوك لاح نمراو نزغاكى ا (اذكو ) ةلصفنلا ةملكلا عم انهنوكل ظ
 مملاو لوالاىف ىازلا رسكب ىنعي ( ةارصا اي نمراو نزنغا وحت ) مهملاو ىازلا |

6262 



 هي هده
 ' نولالقو ةمضلا دعب ) هلقثل تفذح ىتلا واولا ىلع مضلا كلذ لديل ىنعب |

 ١ ىا ( نينك الا ءاقتلايف طرتشي مل نا ) هفذخل اهجو نوكب اذهو ( ةددشملا |

 ١ (ريمض عم )( و ) هلوقو ةدحاو ةلكىف هنوك ىا ( ركذام ) هدح ىلع هنوكف |
 ' ريمضعم تناكاذا نونلانا ىنعي ني رك ذملا ريمض عم هلوق ىلع فطع «(ةطاخنا) ]

 , كلذ ( لديل )اضيا اذهو «روكمإل اهلبق عش ىذلا ف رلاف(ءايلاوهو ) ةبطاخملا |
 ' لقثلوا نينك اسلا ءاقتلال) اما تفذح ىتلا ءابلا ىلع ىا (ةف وذحلا ءايلاىلع) رسكلا |
 (,( كلذ ادع اهف ) (اهلقام ) 4 و )) ( ةددشتملا نونلا لشو ةرسكلا دعب ءانلا |
 | (وهو ةظاخلا ريمشو نرك تللاريعص نمو رك ذ ئذلا ادعامفئا ( روكذملاو ١
 ' (اطاخموا ) ركذملا دحاولا كلذ ىا ( ناكامشاف ركدملا دحاولا ) اهادعام ىا |

 ( حوتقمالاهنم لكل بقامو نيرضت وحن (ةئاغلا ةثنؤملاو) نيرضاو نيرضيلوحت |
 ادعام نا ) نيبلا نمو ىنعي ( ىهاط و ,ةفخعلل ) باطلا دصقل ىا (املط) تحف امناو ْ

 نونلا مكح نوك عم ىا( امهمكحو ثنؤمملا عمجو ةيئثتلا لمشي روكذملا كلذ |

 امهيف ةروسكم ةددشملا نونلانا نم ( ركذام ريغ ) نما عمحو ةيئثتلاف |
 ةسثتلا ف لوقتو ا (هلوقف ) رك ذام ريغ امهمكح ناكاذاو امهلخدتال ةفضخلا ناو |
 ىا(هنمءانثتسالاةلزنمب ) لوقلا اذه نوكي ىا ( ناس رضاو نابوضا ثن قوملاعمجو |

 | كنا ىنعي ءانتتسالا ةلزنع هنوكل لبصفت اذه ( ىناملاىف لوقتف) ركذام مكح نم ||
 ؛ نينك الا ءاقتلادوجو عم اهفذحالب ىا ( فلالا تايناب نابرضا) ىملاف لوقت |

 | هقلا فذحب اهيبش نوكي الثل ىا ( هنتشي الث ) انهه مكتملا ريغامتاو نيتملكلاىف |
 فئالا ةدايزب ) نانب رضا ( ثنّوملا عمحيف ) لوقتاو ىا ( نامبرضضاو دحاولاب)

 ١ نون اهادحا ( تايلاوتمتانون ثالث عمتجم الل دك الا نون لبقو عملا نون دعب |
 ظ قرفلا رك ذ مث ظفاتلا ىف نان وناهناف ةددشملا دنك اتلانون نايرخالاو ثن ملا عمج |

 ( ثنّوملا عمجو ةينثثلا ىا ) ( امهلخ دتالو ) لاقف ةفيفخلا نيبو ةددشملا نيب

 «ةفضحا ) (نونلا) ثنؤملا عججو ةينثتلا لخدتال ىنعي ةينثتلا ريمضل ريسفت اذه ||
 مكحلا ليلد ىلا ةراشا ( نينك الا ءاقتلا موزلل ) هلوقو روهحلا دنع اذه
 ءاننقتلا مزل امهللع تاخد و هلال ايلوح ١ وحال ىلع اهينيلح يؤ بلا
 قاثلانكل ده فرح لاكناو لوالا نكت انلاناف ( هدح ريغ لع ) ناكر الا

 ىلع ناكاذا زاح امنا امهلاح ىلع نيك اسلا ءاَشا نا تفرع دقو معدمب سبل
 ةددشملاف دج واما وهو امن دم قاشلاو م فاح لوالا نت رهو ءدح

 سنويل اناث افالخ روهمجا فلوخ ىنعي « سنوبل افالخ ل ةففخلا ىفال
 ناك ناو هدح ىلع ( نينك الا ءاقتلا زيحن) سنوب ىا ( هناف) نيب وحنلا نم
 اغوسمىا' ( ارفتغم )هدح ىلع نينك اسلا ءاقتلا لعجتى ا ( هلع حنو هدحريغ ىلع )



 هي هور قو

 تش.ىفإل (دبك تلا نون ىا) (تمزلوإل (ىهنلا) ىنذل ىا (هلاهيبشتاليلقزاحامتاو
 ىلا تنملا ةفاضاناىلا ةراشا ريسفتلا اذه ىفو ( تلثملا هاوحىف ىا) © مسقلا

 تبثم ىاهبفر دّقَم باوحلا نا ىلاو اهفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضا ليبقنم مسقلاولا |

 ادل) 0 |اوعركف دك الا لخ مقلانآل) نونا تمزلاغاو مسقلا باوج ١
 ( ريغنم ) هلوقو ( مسقلا ) لصفنملا مالا ىا ( وهو هنع لصفنم سمان لعفلا |
 لصفنم سما وه ىذلا مسقلاب لعفلا انودك 1( مهنا ىنعي اودكْوِب نا هلوقب قلعتم ١

 «ىشب ىا (امب) لعفلا ىا (هودكؤي نا ريغنم هب دبك انلا رصحننا اوهرك هنع
 نكن نونا ) لضتملا دكاؤملا ىا( وهو ) لعفلا كلذي ىا ( «لصتبإ هبادك وم نم"

 لا (١ اكلدو نونا لوقلىا (هل )اخ اضلمفلا نوكنإ طرش ا( هتحالض

 ناىلا ةراشا تمزل هلوق فو ) تدئملاب موزللا صبصخمت هجو ىلا راشا هبواتبثم |
 19 ١ اسبلا لاثو ( راح لب مزال ريغ مسقلا تنثم ادعامف دك انلا نون ةدانز ١

 هللاىلال متلتقوا متم لو ع ىلاعت هلو ضوقنم تبثملا باوحلاف نونلا تمزل

 ناب ديقم تبثملا نا لاق مث نونلا ريغب تبثم باوج نو رسشحت ناف ىنعي ه# نو رمش“ |
 مدقملا راخلا هب قاعت نكل تبثم ضقتلا ةداق هيلع مدقتم راحوا فرط هب قاعتال
 ”(دكّوملا طرشلاىا) هلوق ( نلعفتامالمىف ال( دك انلا نونىا)( تركو )
 كلذ فرح ىأ (هف رح )دك ١ :طرش لك نلعشاما لثع دا رملانا ىنعي لثملل ريس

 اذا كا راح واامذاو اًميح ىف كامزال دك اَنلا ناكءاوسام ظفل ىا ( ام ) طرمثلا |
 اال طا كلا فر ىا(فرزتلا اودك األ ةاقز اذه لم ترثك امناوام |

 نر دقلا شفت اثل و هف رح دك انك ئا( اضن[ لعفلا نك ان اودضق) هنام
 ىذلا ةوضقملا ريغ نم اصقان'لعفلاوه ىذلا ىلصالا دوضقملا نوكي.الثل عا( ريغ ١

 ظفلت ناب ىف عرش هقوحلو هظفلت ثبح نم هلئاسم ناب نم غرف امو # فرألا وه
 تناك ةفيقخ دك اتلا نون لبقام ىا )6 اهلمقامو ال لاقف نونلا لبق عش فرح

 عقواذاىنعي ( واولا) نيرك ذملاريمضىا ( وهو )6 نيررك ذملاريمضعم 7 (ةلقناوا |
 اهلبق ىذلا فرحلاف ماسلا ركذملا عمج ريمض وه ىذلا واولا عم نيو رع لك |
 نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحلا واولاىلع ) مضلا كلذىا (لديل ) مضامتاو « مومضم )ل ١
 | اهج و نوكي اما نينك اسلا ءاقتلا نا ىنعي ( هدح ىلع نينك الا ءاقتلا ف طرتشا نا ١

 هلحم ىلع ىا هدح ىلع نينك اسلا ءاقتلا نوك نا لاقنم بهذم ىلع واولا ذهل
 (ة13-1 ةلكف) اضتلا ناذللا ىا ( نانك اسلان وكب نا) وهو :ظرش طورغتم

 امهنال هدح ىلع نونلاو واولانم مزاللا نينكاسلا ءاقتلا نوكبال اذه ىلعف |

 بجيف هدح ىلع ءاقتلالا اذه نوكيالف ( ىرخا ةلكةددشملا نونلا ناف ) نيتلكف .
 ظ نينك سلا ءاقتلال هلوق ىلع فوطعم (واولا لقثلوا ) هلوقو هعفديل واولا فذح ١

 ( ب ) 0

 نيبو

 بيبي



 مي[ هدا ل

0 

 نوكلاوا ىا (ةحشفلا نفل وو مس يوكل لعن اه كل ا ةركلاو

 هلوقو اهلقنل ةلداعم اهتفخ نوكتل اهيلع تينب نيتبقابلا نيتك رم لا نم فخا ةحئتلا
 . تناكاذا ةحوتفم ةددشملا نا ىنعي ةحوتفم هلوقنم ءانثتسالاك«فلالاريغ عمال

 فلالانم دارملا نا ىلا ةراشا ( ةسنلا ملا ريغ ىا) هلوقو الا

 0 هلوقو ( عمت تملاو ناي رضا رو ثلا لاس

 دال / مها ىلا فاالا هفاضاف نينونلا نيب اضاف نوكي ىذلا فاالا ها

 ىا (اهناف نانبرضا وحن ) لعفلا ىف عملا ةمالع نوكتال فلالا نال ةسالم
 اماو نير وك دملا نيفلألا عم ىلا 00

 0 مع لاقف * عرج للا

 روصقملا ىلع ةلخاد انهه ءاملاو « ليقتسملا لعفلاب إل اقلطم هيمسق عم ( دك آلا

 ةين إلا تافضلا فوضملا ليفشسلا لودلا لع روصقم انك الأن ىحا

 ' (صالا ) ( نمض) (ىفإل هلوق نا ىلا ةراشا ( نئاكلا) هلوقو هريغب قحط الو
 هلوقو (د.دشتلاب نبرضاو فشختلاب نب رضاوحن) لسقتسملل ةفصرقّتسم فرظ

 قائل اهررسكم و كوالال الاثم نوكي ايلا حت ءىرق اذا هناف بئاغلا ركذملا

 لوح ذل لح هغصلا هده نأ ىلإ ةراثشا نالاثملا دارا ىو كلاثلل اهمضاو

| 

 مطل و هز هيطاخلا ىرفملاو رمال بمتاعلا فل الاتم نوك تاس نا

 ١ (نررضتالوحن ) ىهنلا نمضىف نئاكلا لبقتسملاب صتخمو ىا «ىهنلاوإل نينونلا
 ١ نمضىف نئاكلا لبقتنسملابو ىا «ماهفتسالا وال قيس اهمضو اهرسكو ءانلا حتفي

 « ضرعلاو )) ( نيرضت كنتيل وحن ) (ىنقلاو إل ( نب رضت له وحن ) ماهفتسالا
 | باوجىف نئاكلا لمقتسملابو ىا ( مشار 0 دضتف اننا نإ 1

 | نونا كلك ةراشا ( ديدشتلاو فئشختتلاب) هلوقو ( نلعفال هللاو وحن مسقلا

 نون ىا (نونلا هذه صتخا امناو ةلثمالا هذه عج ىف ) نيمسقلاب لشمتلال لباق

 مضى روك دملا ليفتعسملا لمفلاب ا ( تاروت تملا هده و امنلم للك ١
 لعفلا بلطل ىهنلاو يمالاناف (بلطلا ىلع) لدت ىتلا ىا (ةلادلا) تاروك ذم
 ' مسقلاو لوزنلا يلطل ضرعلاو هانمكام بلطل ىنعلاو مهفلا بلطل ماهفتسالاو

 , دكؤيال) دك تلا نوننالىا هناا ل لعفلا ىلع للا بل

 ظ لاف اهقومل ىنعي ( دك تلا نون ىا ) ( تلقو )ل (ابولطم نوكيامالا
 | ىلا عشاال مي عارفم ءاتتسا (اليلقألا) هلوقو ( نموشاك' ديز لاش الف)
 ١ بلطلا ىنعم نع ) ىننلا ول ىا ( ه ةولحخل )هيف تلق اماو اليلق الامعتساالا الامعتسا



 م ه١
 ..لاح) هلوقو 6 ملعلانم ) هركذ زوجبال ابجاو افذح ىفذحم هنا ىنعي (ابوجو
 هلوق اضياو ملعلا نم لاح 6 نباب افوصوم ل هلوق نا ىلا ةراشا ( هنوك
 ' ىنعي. نبالا نم لاح 6 رخآ ملع ىلا افاضم إل هلوق نا ةراشا ( نبالا نوك لاح )

 !!نمابوجو نيونتلا فذح رخا ملع ىلا فاضملا نبآلاب فوصوم ىلع عقو اذا |
 ١ ىلا فاضمنإاب فوصوم ادنز ناف ( ور< نب ديز ىنءاح وحن ) فوصوملا لوالا

 ا الع ني نالت ءركل ) تان اقدح هنوك ىا( كلذو:) و رمع |
 اا 1 لك اناو نادال ىا( هل هلا فاضم رخ الاول نئالاب ىا(هن قوصوؤم ١

 ا زا رام (اطنل ) فينحتلا ناكف ىا ( تقرفحتلا بلطف ) ةيفكلا هذه.
 ١ فذحي ) طخلا ةهج نم اضيااب ولطم هفضحت ٌناكىا ( اطخو هفوصوم نم نرونتلا |
 ص ىا( هنملعإو معلا نع ةياتك هنالنالف ن نالف اذه مهلوق كلدكاو نا فلا ظ

 اتعن ( ناكوا معلاريغل )اتعن ىا ( ةفص) نبا ظفل ىا ( ناكاذا هنا ) دوقلا هذه
 | نبا لجار ىنءاح وحن معلا ريغ ىلا افاضم ) نآك لب رعلا ىلا :افاضم نا 1ك

 ديزو ) لجر ظفل لاثملا اذه ىف هناف لع ريغ فوصوملا ننال لاثم اذه ( كر"

 | افاضم نبالا ظفل ناكامل لاثم اذهو ملاع نبا ديز ىنءاح وو ىنعي ( ملاع نبا

 000 اا 0 2) محل نياوهو ماع طفل ىلإ فاضم هش نباالا قاف لعلاربع ىلا |
 (نافلاو) ىناثلا ىف دبز طفل نمو لوالا ىف لجرلا طفل نهم ىا ( ظفللا نم

 هناافوصوم هلوق نم عي و لامعتسالا ةاقل طخنا نم ) نبا فلا فدحن لو ىا
 اذه نوكيا ا (ورمعنا ديز وحن ) اريخ ناكلب ( ةفص نبالا نكي ملاذا فذحنال |

 لاقبف (نبالا مكح ةنسالامكحو ديز نع اربخ ورمع نبا نوكي نا ىلع) ءانم الاثم
 ىفالا) ظفللا نه نيونتلا فذح نم ىا ( هان رك ذام عيمحىف ) ورمع ةنسادنه هذه
 (تناكاميح فذحن ال )اهنف ةزمهلا ناف ىا ( اهناف) هسا ةزمه ىا ( اهتزمه ىدح

 الثا نبا ىف تفذح كتناك اميح فذحن ملاعتاو ىرخا ركاذتو ةراث ىذحن لب ْ
 هنا ةزمه تفذح اذا هنا ساشلالاب ىنعي ( مصاع هنا دنه هذه لثم ىف تنس ستلا

 ىلع لال دتسالا ىف نا ماصعلا لاقو مصاع تن دنه هلوق وه مالكب مالكلا ستلال

 ١ تل وط اذا تنب ءان نال انهه ساىتلا ال هنال ارظن سائتلالا عفدب ةنسا ةزمه ءانتسا ١
 000 اكل فد م لانا ةجولاف هسا ءان فالخ هنا طخ مسرب سبتلب مل ظ

 هيفو ( نامسق ) ( دك اتلا نون ) ىهتنا اهب هلمعتسال فيفختلا بلاط ناكول هنال |

 الإاو .ر ( ةنك اس ةفيفخ ) هلوقو ًادتم دك اتلا نوت هلوق نا ىلا ةراشا ١
 ةينصم) ةفيفخلا نال ىا( اهنال )ةنك اس ةفيفخلا نونلا تناكامتاو هيلع فطع ةددشم |

 6ةحوتفم ةددشم وال هلوق و ةكر حلا ىلع ةينبم نكتم اذلو (نوكسلا ءانبلا ف لصالاو |
 ةمضلا نود حتفلا ىلع ةينم ةددشملا تناكامتاو ةفيفخ هلوق ىلع وطعم عفرلاب



 ه8 ه6 رز

  ىعاشلا لوقك ) دما فورح ىه ىنلا قالطالا فورح لوصح مدعل ( توصلا |[
 ا #2 نقفحا عامل مالعالا هّتشم * نقرتخلا ىواخ قامعالا متاقو 2#

 | رخاىف قرتخلا ىاق ىنعي ( ةنك اسلا فاقلا تدبلا اذه ىف ةفاقلا ىور ناف

 ةروك ذملا ف ىا (اهب توصلا دم نكميالو) تببلا رخاىف قفخلا فاقو عارصملا
 نيتملكلا ف قاقلا ىا (تكرقتو ثم ف رج رع هنك اس اناتراهنوكل رج الاف
 ظفل ىف رسكلاب وا, ىا ( زسكلا وا ) قرتخلا ظفل ىف ىا ( حتفلابىنغتلا دنع)

 اهب قحلاو ) قفحخلا ىناثلاو قرتخْلا لوالا راصف ةفاضالاب ارورحم هنوكل قفا

 هءاوجو برواوب رورحب قامعالا متاقو هلوتف ( نقفخلاو نقرتخلا ليقف نونلا
 رابغلاوهو ماتقلا نم ريغملا لظملا ناكملا متاقلاو هكلس و[ ةكلطق اذ دل

 نم ىواخلاو ةزافملا فارطا نم دعبام وهو نيعلا حتش قمح عج قامحالاو

 اضيا رممكب و ىقاقلاو:ءازلا حتفو ميملا مخب قّرتحْلاو املاغ ناك اذا تنملا ىوخ

 اهعنم ءىث ال ثيحب يرلا بهم ىنعي ةلوهسب هبف ”رمأو عرلا هقرتخت ىذلا لحما
 عماللا هغلاسم عامللاو قيرطلاىف هه ىدتهيام وهو ع عمج مالعالاو رولا نم“

 بروىنعملاو برطضا اذا قفخ نم برطضملا ىا قفاخلا بارسلا قفحخاب داراو
 رابختسالا نع قيرطلا ىلا فارطالا ديعب ىا ةّزافملا ىف فاوحلا ملظم همهم

 ١ مسقلا اذه ىمسيو ) هتعطق بارسلا عامل زيمتم ريغ سبتلم ىا مالعألا هتثم

 دقو دخلا نع زواحتلا وهةولغلا نال ) ىلاغلا نيونتلا ىا ( ىلاغلا نيونتلأ نم

 نيونتلا ادهقوحلب تنبلا) زواج دقدنال نيونتلااذهىىنعملا اذهدج وف ( زواجن
 ىا( اذهلو ) ببسلا مساب بيسملا ةيمست ليبق نم اذه نوكف ( نزولا دح نع
 هقط ىذلا تيملا نزو ىا ( طقسي ) نزولا ةدح نع ازواجتم نيونتلا نوكلو
 هقلطملا هفأقلاب قحاللا ىا ( لوالا مسقلل سيلو عبطقتلا نع ) نيونتلا كلذ
 اعوضوم سل منرتلا نيون نا معاو ( مسالا كلدب زاتمب ىا ( هه صتخ مسا)

| 

 ا
|| 

 ١
 أ
 ا
 ١

| 

 منرتلا ضرغل عوضوم وه لب ) تانيونتلا راس تناك ( ىناعملا نم ىنعم ءازاب
 ارش بك ىلا فلا وجو جهتلا فورح نا م منرتلا هانعم نا ال

 ١ ىلا فورحلا ماسقا نم منرتلا نونت دع ىقف ) كلذكا ناك اذاو. ( ىناعملا نم |
 تانيوتتلا اماو حانستو لهاست عضولإ اهيف ربتعملا ةملكلا ماسقا نم ىه

 ( لمأت ) منرتلا نيونت ىف اك ىا ( اضيا اهضعب ىف عضولا رانتعا ىنف رجالا |
 ةلباقملانيونتو ناصقتنلا ربج ضرغل ضوعلا نيونت ناف ةلباقملاو ضوعلا نونتك ١
 ثيحنةيمسالا ىف ةماكلا ةناكم ىلع لدب هناف نكملا نيونت فال ةلباقملا ضرغل ١
 ريع ةلوخ ده نا لع لدن هتاف: نكتلا نت ون فالخو لصألا مو نتتلاةشنال ظ

 نيوتشلا ىا)ءرك ذو هفذح ثيح نم نوونتلا ةلئسل نايب اذه (ىفدحيو زل نيعم .



 ه1 ه4

 " ناكناو عيراصملاو تايبالا نخاوا قحلام اوربتعا ااو ) منوتلا كرت هيف نال
 عيراصملاو تاسالا ءانثاىف ىا ( اهئانشاىف ةعقاولا تاملكلاو فورحلا اهقوقحل

 اوريتعا عقاولا زاوحلا اذه عمو ( ءانغلا باحتا نم دهاشن مكاعقاو لب ازئاح )

 | رصحا اماو ( رخ الاء وه اما ) نوتلاب ( هب ىنغتلا لحب نآل ) رخ الا
 للملا مزلب اهئانثاىف عقوام ريتعا ول هناف ( مظنلا كلس لتخم الث ) رخ الاف

 لأ عيراصملاو تايبالا تاثكنبب ) نونتلا للخت ببسب ىا ( هلل ) مظنلا كلسيف

 هنن 5 ءانثالاىف هعوقو ىنعيلتخي الثا هلوق ىلع فطع بصناب ( لخي الو
 دوصقملا وه ىذلا ( ىنعملا مهش ) للخلا اضيا. ىضتق مظنلا كلس لالخا
 ةقلطملا ةفاقلا ىا ( ىهو هقلطملا ةيفاقلا قحمطلاما ) مرتلا نب ونمت ىنعي (وهو )

 لاقف ةديضقلا هيلع ىننت ىذلا فرحلا ”ىورلا (اهيور: ناك ) ةبفاق ىا (ام )

 ١ كلذ ةكرح ىا (هتك رح عابشاب اعشم اكرحتم ) ةيئار ةديصقو ةيمال ةديصق
 ايناث الوعفم نوكي نا لمتحم خسنلا ىفاك بصنلاب (ادحاو ) هلوقو كرحتللا
 (فلالانم) ادحاو اعبشم هتك رح لعجب ىنعي لعملا ىنعم نيمضتب عابشالا
 اا وز ةردش تناك نا (ءابلاو) ةمض تناكلا (واولاو) ةحبتتف هكر ملا تناكنا
 قالطا دوج ول ىا ( قالطال قالطالا فور> ) ةدئازلا ىا ( فورخلا هذه '

 قوحلو )دم فورح ةئلثلا نوكل ( اهدادتماب ) نسحلا كرتي ىذلا ( توصلا)
 نا عم نيون هبف سنل ترك دام لصاح نا ىنعي ًادتم عفرلاب وهو ( نوللا |

 لادباب نوكي امنا ةبفاقلا هذهب ) ةنك اسلا نونلا قوحل نا باحاف هيف مالكلا

 سعاشلا لوق ىفاك ) نونلاب ىا ( هبقالطالا فؤرح
 د نصا دقل تدصانا ىلوقو * ناتعلاو لذاع موللا ىلا *

 باصا تببلا رخناآو باتعلا لوالا. عارصملا رخانال ( ءابلا تيبلا ده ىورف

0 

 اناصاو ااتعلا نوكف ( فلالا ) نيظفللا ىف ءابلا حتف ىلا (اهحتف عاشاب لصحو)
 نون ىغتلادنع) قالطالل وه ىذلا (فلالا اذه نع) ض وع م ىا (ضآاوعو)

 فرح هنم فذح ىدانم لذاعو لالقالا نم ثن وم رضاح سعا ىلقاهلوةف ( منرتلا

 ىنملاو ماللا تشب لذاع ققبقد رخانمءاتلافذخ محر مش ةمئال ىنعمب ةلذاعاي ىا ءادنلا

 نونت ىا(اماو) ىننف ايصم تنك ناف هيف ىلماتو هلعفاام ىلع كاتعو كمول ىلقا |

 اهيور ناك) ةيفاق ىا(ام) ةدبقملا ةيفاقلا ىا ( هو ةدبقملا ةيفاقلا قحلب الما منرتلا

 هذهتيمسو حسم ريغوا) نك اأسلا فرملا كلذ ىا (ناكاحبح انك اس افرح
 (عانتماو) ةيفاقلا كلت ىف ىا (اهب توصلا ديقتل ةددقم) هيفاقلا كلت ىا ( كفاك ربحا

 0 2ك انهه نسل هنال ) دادتمالا عنتما اناو ( دادتمالا) عانتمالو ىا

 دادتما)رسيتبال ىنعي لصح قلعتم (رسيتيل) هلوقو (قالطالا فرح اهعابشا نم
 ١ تولظلا © 0
' 



 سيتا هورس وس

 ركل ىلا كانا وحن ف نب ويلك هلاك ىا( تامل ) نودطسا نوي انهو

 0 لثم ىف ىا ( هيف ءاتلاو فلالا ناف ) ءاتلاو فلالاب عج ىذلا ماسنلا نازل

 / عملا ةمالع نوملسمواو تناك اك ىا ( ةمالع واولا ناك عملا ةمالع ) تاملسم

 ةمالع ىا ( ام ) تاماسم ةلك لثمىف ىا (اهبف دجو.ملو ملاسلا ركذملا عج ىف) |
 ْ رخاىف ائا («_ اى نوشا ب رف نوماس ىار( كلذ فاننا نس

 ("روهملا هراتخالم انه نوتل تلق ىروشلا كلذ نوكل ىا ( هللاقبل )تان
 (هنامهضعب مهوتو) هلوقوهو ضعبلا افالخ ةلباقملل تاماسم لثمىف نوتتلانا نم

 اذا هنال طخ ) معوتلا اذه ىا ( وهو ) ةلباقمللال ( نكمتلل ) نيونتلا كلذ ىا
 ا ريغ نوكت اهنا عم ( نووتتلا اهيف تبثي ةأرما الثم تاملسم تيمسا

 كلا نكمتلل ) نيونتلا كلت ىا ( تناكولو ) فرصللا ريغ دجوب الو |

 ئا ( نيتلعلل ) فرصنم ريغ تاملسم ظفل ناف دحاو ميهارا لثم ىف تلاز اك

 نيونتلا ىا ( هنا ) نيبلا نمو ىنعي ( ىهاظو ثيناتلاو ةيملعلا ) نيتلع دوجول
 ( اهف ) ادوجوم هنوكل ىا ( هدوجول ريكتتلا نب ونت, سيل ) تاملسم لثم ىف
 بوحوو روهشألا لحلا لع هناف ( تاف رك املع ناك) ىذلا ظفللا ىف ىا

 . هلوخدم نا ىلع ةلالدلل عوضوم هناف هل عضو امل ىفانم علا ىف ريكتتلا ني ونت

 ضوع نيون تاعلسم وحن ىف نونتلا سلو ىا ( ضوعلا نوونتالو ) ةرك
 فاضل فادح اهف ضوعلا نيوسنا نم تفرع امل ىا ( ىنعملا ةدعاسم مدعل ١

 ١ ىا ( مترتلا نوونتالو ) هللا ىفاضملا فدحل دعاس ال تاملسم وحن ىنعمو هنلا

 | طورشم منرتلا نوم نال ىا ( هدوجول ) مثرتلا نونت تاملسم قام سيلو ٠

 ' ريغف ) دجوب ابر تاملسم وحن نيونتو عيراصملاو تادلالا ر >ا ىف هنوكب |
 | نانييعتف) طساوالاو لئاوالاىف دجوب هنا ىنعي ( عيراصملاو تاالا رخاوا

 ال مام عمو ةللاقملا نآل ىا (اهنال) رخآ مسق قبس ملذا ( ةلباقملل نوكي
 | نيعتملا ىنعملا كلذ ىلع ىا ( هيلع ) تاملسمى دوجوملا نيونتلا ىا ( نيوتتلا

 ١ بابنم منر دقو توصلانيتحتش منرتلا حاحصلا فو «منرتلاو)) ةلباقملا وه ىذلا
 سوقلامترثو هريدهىف راطلا مرتو هلثم مترتلاو هتوص دّدر اذا مترتو برط

 قحاللا ىا (وهو ) منرتلا درج قحلب دق نيونلانا ىنعي ىهتنا ضاينالا دنع
 ( داشنالا نيسحتل عيراصملاو تايبالا رخاوا قل ) نيونت ىا ( ام ) منرتلل

 ىا( هلهس فرح ) نيونتلا نال ىا (هنال) دصقلا اذهل نيونتلا ريتخا امئاو

 (موشيحلا ىف ) بولطملا نيسحتال ببس وه ىذلا ىا (توصلا ديدرت) هتناعتساب
 نيوم ىمسق (ءانغلا نسح باسسا نم ديدرتلا كلذو) ءانغلا لح وه ىذلا هناف

 هب ىمس لاق هرك ذامل هشبل نمو ماصعلا لاقو ءانغلا نسح منرتلا نال كلذل منرتلا |

 ف ) « محا# 26

| 



 هه هو؟ خس

 «قرافلا) ريكتلا نون ىا ( وهو) ريكشللوهو ىا «:ريكشلاوإل نكمتلا ريغ ىلع
 ةفرعملا لع هلوخد روصتس الف ( ةركللاو ةفرعملا نب )قرش ىذلانيونتلا ىا

 ىا (وهف ) نكم نوونت هناف ديز نيؤنتك ريكتلا نون ريغ ةفرعملا ف دجواف
 حتفب ( هص وحن نيعم ريغ ) مسالا نم ىا ( هلوخدم نا ىلع لاد )نونا اذه |
 لمحتسا ناف نيهجوب لمعتسا لعف مسا هناف ةن ونملا ءاهلا 00 ؤ
 كوكس نا ىنعي ( ام تقوىف اماوكش تكنإ از نك ريغ هانعم نوكي نيوتن 0

 ال يك كلم تلظا رالف ناك تقو ىاىو نك تاوكتس 00 0

 ا 0 نس 6 وكا رهادص) ظفل لمعسا اذا (امآو ) نيعم تقو ىف
 ا | ارك كلم بلطا قت ( ن الا توكسلا تكسا ءانعق )ن وتم نَمع |
 نتهاذمهف ناب ىطرلا نع ماصعلا لقت ن الا اذه ريغىفكتوكس ىناني الفن الإ .
 حاحصلاىف لاقو هصو هءوسس وحن لعفلا مداو توصلاب هصتخ اهنا لش ْ

 نيب قرفللا لقو نتونن لصولا دنعف فقولاو لصولا نيب قرفلل هص نيون

 ناب قراملاوهو نرونتلل 0 د او ةقو ىلا |

 مكحلا لبق ىنعي ( مههارباو دما وحن ىف نيونتل ااماو ) ىهتنا فقولاو لصولا ١

 / لاق نكمتلاوهىلب ريكتلا ) كلذ (سيلف ) ملع ريغالمعتسا اذا وا امهفرص عنمب .
 ا” 7١ كيت دحاو نيون نوكي نا نم تنم ىزا الاناو.ىضرلا حزاغلا ٠
 2 ريكتتلا دش ) هفارصن | مدع دش 3 حر ى ننوشلا لوكان |

 6 ضوعلاو لن كملا ضحم نوكي ىنع.( نكمتلل ضحمت املع) لجز ظفل تلعج ىا |
 00000 ]3 ناو 3 ىا (ام) ضوءلل وهام ىا(َوَعَو ) ضوعلل وه تا
 ْ اهشاعتل هيلا قاضملا نع ) اضوع هنوكح دصقل ىا ( اذوع مسالا ) نيوتتلا ْ

 ظ اروك ذم نيونتلا نوكل هنع اضوع نوكي نا حص امناو ىا ( ةملكلا رخا ىلع |
 | نيوتلا لم 0 راع روك كلل ل املاك لصف الي ةيلكلا تيقع |
 ظ فاضم موبلاف اذك ن ماك ذا مون ىا ) دئتلبلو دئنح ىف اذكو دّئموب لضم أ

 ا( لاك ىلإ ةلجلا ىلإ ةفاضم تناك ذاو ) تقو ىعع فرظوه ىذلا ىا(ذا ىلا |
 | | اذك ناكممو ( فيفختلل ةلمجا تفذح املف ) ذا ةلك دعب ىا ( اهدعب ) تعقو ىا |
 ا 00 نإ دعقل ىا (اكوع نوتلاو دا ةطرخ ١ ا (انهب :قحلا ):
 ؤ ٠] ىلع فاضما اهنا زاج هنا عم اهنع ضوع امتاو تفذح ىتلا ىا (ةلمْجا نع ) ْ
 | لثم ( و ذئماعو ذئتعاسو نئنح كلذك و ةصقان ةملكلا ىتست الثل ) تاياغلا ىف اك

 ( تريم كلوف اذكو ىا ( تررمو مهضعب قوف ىا ضعب قوف مهضعب انلعج ) |
 (وهو)ةلباقملل نيونلا ىا ( ةلباقملاو )ب (كلذ لاثماو ذحاو ى مب ىاامئاق لكب )

 (ملالا رك ذملا عمجا نون لبا ) نيونت ىا (ام) ةلباقملل ىذلا نيونتلا ىا '

 م وهو



 عبتن لاق اماو ) نم ةلكر خآو ةنك اس نون ىه الثم نم نم ةنكاسلا نوتلا ناف |

 ظ

 ا

 هي هذا حا

 ىا ( هقول رخا آلا اهتعباتم نم ردابتملا نالرخ آلا عئتتلّه و رخ آلا ةكرح
 رخ الا'نيب ىا (هنيب ءىش للخت ريغ نم):رخ الاب ىا (هب) نيونتلا نون قوخ
 دجوي ملرخ الا عشت لاقولو ىا (انههو ) ةنك اسلا نونلا نيب و ىا (اهنيبو )

 ةكرحلا )وهو امهنيب للختلالوصح عمر خ آلاب ةقحال اهنالةفصلا كلب قوحللا
 لادلا نيب ةللختم الثم عوف رملا دي ز ةمض ناف ( ني ونتلاو ةملكلارخا نيب ةلاختم
 ١ ةكرحلا ىه ةملكلا رخ آف تلق ناف ) ةنك اسلا نونلا نيبو ةملكلا رخآ ىه ىتلا

 ' رخآ.آلا عت لاقول هناف كردتسم ديقلا اذه نا ىنعي ( ةك رحلا رك ذ ىلا ةجاحالف
 ديف هنا لسنال ىنعي ( ريخأألا فرحلا َرخ آالانم ردابتملا تلق ) دارملا لصحل
 ردانتلا ةنب نش هنم دارملا لب اقلظمرخ الاول رخ الا نمهدارملا نال دارملا

 ١ رخ آلا ةكرح لاق امتا ىنعي ( لَه لو ) ةكرحلا هب ماق ىذلا ريخآلا فرح اوه
 ' فيرعتلا ىا( لمشيل ) مسالا صاوخ نم نب ونتلانا عم ( مسالا رخآ ) لغو

 ةيقاولا هكر اسلا ن وتلا نإ ىنعي 6 لعفلا دبك تلال ) ( لعفلا ىف من تلا نيوس)

 "ل رشم ) لففلا دك 'انلآل هلع ةلخآ» تاك اذ1 تيوس تسنيم رح
 | فيررعتلا اهيلع قدصي ةنك اس اهناف ( ةقيفللا ديك انلا نون ):ديقلا اذهب ىا
 ١ جازرخالا ىلا جاتحت يتح في رعتلاف لخدن+ ةنك اس ريغ اهن وكلف ةلبقثلا اماو

 | نون هلوق نا مهوب هناف ( قلطنا لجراي وكف نونلاب فيرغتلا ضقشالو)
 ' ةنك الا نونلا ىلع قدصي هنيعب لعفلا دبك اتل رخ آلا ةكرح عشت ةنك اس
 ظ دربال هناب هنع باحاف لجروفف ماللا ةكرح عشت ةنك اس نون اهناف قلطنا هلوقىف

 ١ ( اهلفطت) لب اهدعب اهدوج ود رح سل( رخ الاةكر حاهتبعش دارملاناذ) هب ضقنلا

 ضو رعملل نص راثلا لفطت دوح ولا ىو رج الاذك ل ىا( اهل نوذلا ةعحشاع

 فني رعت دعب عرش مث ( ىنعملا اذهب :لجرلا مال ةك رخل ةعبات قلطنا نون سبلو
 نونتلا ظفل رامتعاب هرك ذ (نبونتلا ىا) ( وهو ) لاقف هعاونا ناسىف نووتتلا

 نوكي ىذلا نيونتلا ىإ( وهو)6 نكمتلل إل ةنك اس نونهنا راشعا.هثين اتزاحناو

 ١ ةملكلا تيد" ىلع ىنعي ( ةملكلا ةينكما ىلع لدب ) ني ونت ىا (ام) نكمتلل
 مسالا نوكىا) هلو ءرسف مسالاانهه ةملكلا نمدارملا ناكاملو  اهماكحاو
 ههباشم هيف دجوب مل ثيحم ايوق اناث اققح هتنمسا نوك ىا ( لعفلا ههشي مل
 عنمىف نيربتعملا ) نيتلعلاب ىا ( نيهجولاب ) هتيمسا فعضت ىتح الصإ لعفلل .

 رسفذا نيحو ( ذئتيحو ) فرصلا عنمف نيتلعلا ماقم موا وا ( فرمعلا
 نكمإلف قمل ( فرصنملا رع ف ) نكيتلا عم اها ( ماعم روضخ الا دهب نكمشلا ١

 *لم< نا نحب ٍفرضصلملا ريغ ىف نوم لخداذاف هيف نيؤتتلا اذهدوجو



 لهي[ هو. خس
 | فننصملا بهذ هيلاو ( ةاحنلا هلاقام ) وتاب رك دال 1( 18 ىعرلا عرش
 0 ورا هن لعج نم ) عنام هجوال ةقيقحلا ىف هنا ىنعي ( عنم الو )
 ىاااهنم الدب اهدعب ىذلا ىهاظلا لعج نم عنامالو ىا ( اهنم 1 لاداو

 117 وداعا اردص اهلها لع ءاساهنم اعنام. رك ذلا لبق نءامضلا موزل .ناكناو
 - رئامض فورخلا كلت لمجت نأ زوجي نكل اضيا العاف اهدعب ىذلا ىهاظلا مسالا
 نيمضلا كلذ نم الدب اهدعب ترك ذ ىتلاةىهاظلا ءامسالاو لعاف اهنا ىلع ةعوف سمع
 (لكلا نم لكلا لد. ىف )ت ”صدن دئاف ىا( صمام لاددالا اذه لثم ىف ةدافلاو )

 عنمال ىنعي اهلعج نم هلوق ىف نم لوخدم ىلع فطع ( نوكتوا) هلوقو
 روكا دملا يهابتطلا مسالاوهو ( رخؤملا ًادتبملا ري ةلخلا ) نوكت نا نم ايا
 5539: لعانفلا رامضا نم ندرعلا نوحي نأ دش ىا(ىض رغلاو) اه دعب

 وهو انما حيرصتلاو ال<واماهنالا ىا ( امهم نيتخلا نوك ) اىهاظ اهدعب

 هانعم انهه نيونتلاب دارملا ناكاملو « نيوتتلا 9 ءافلبلادنع حي .ضيغ
 هنم لقت ىدلا ىوغللا هانغم نيس نا دارا ىوغل ىنعم هل ناكو ىحالاطصالا

 ردصم ) لقنلا لبق ةغللا لكا ىف ىا لصالاىف نيونتلا ىنعي ( لصالاىف )لاقف

 001 ردا ناكف ( انونهتلخ دا .ىا) الثم ادي تن دون لادن" نعي (هتن توت
 ةلا نيونتلاو واولا حتفب نونم ديزو واولا رسكب ن ونم ملكتملاف ملكتملا لعف
 ىلا زدصملا نم ظفللا اده لقت 5 قع ( هام ىمسف ) نوْس هبام ىتعي لعفلا كلدل

 ىنعا ) ؛ىثلا نون هبام ىمسف ايفرع اعضو هل عضوف ( *ىبثلا نوني ) هبام
 (هنودحن) مالعالا دصقا ىا( اراعشا ) ردصملا ىنعم نم لّقن اعاو ( انبونت نونلا
 اذه دافا اتاو ثودحلا ريس فطع ( هضورعو) نونلا كلذ ثودحم ىا'

 ( اذهلو ثودحلا ىنعم نم ) ردصملا ىف عشب ىنعمل ىا ( ردصملاىف امل ) راغشالا

 ال اللا وسو رداعملا ل | "نفتسم ىفم ضو رعلاو تودحلا نوكلو ا.

 حالطصا ىف ىا ( حالطصالا ىف )رار ,ابتعاب ثنا نيونتلا ىا ( ىهو اد ظ

 اهتاذلمزالو اه لصا اهن وكس نا ىنعي اهتاذب تاكدك اما نون ) ةسرعلا لها |

 م1 راحلا هك رخخا) نكاح اهن وكل ريقنال ىا (اهةرشتالف ) كلذ ناكاذاو ظ
 تب اذا نونلا ىا ( ىهو ىلوالا اداع لم ) نينك اسلا عاتجا وهو ر ا عل

 نكيمل) نون ( و ندل)ن ون ( و نم نون ةلماش ) في رعتلا نم ردقلا اذهب هف رعم ظ
 || فيرعتلا راصف نيوتتلا اهيلع قلطيال ىتلا ةنكاسلا تانونلا نم ( اهلاثماو ١
 ]| عت ) (هلوَش ) ركذام جرح نا فرعملا دارا ىا (اهجرخاف ) رايغالل الماش
 ارل رار دنا اذهب اناروك دملاتج رح اعاو(ةملكلارخ[ىاؤ(رخ الا ةكرح

 ظ ا سم دل رافال شلل رجا ول) د روك دما تانولا يا

 7 (نف) 0

ْ 
1 
0 



 هه هزه قع

 ةكرحهش نادبراو ىا (ةك رحم و ) ىنم ءاتلا كلت هب تقحلام نا ىلعىا ( هتقلام
 هل تبلو ام نا ىلع ىا ( هتبلو ام باىعا ىلع ) مسالاب ةقحدللا قالت تول

| 
| 

| 

 ! ةقحاللاو لعفلاب هقحاللا ىا( امهنال )هب هيقلا اس اعأو ع ممسألا نم ءانثأ ْ

 || هباهقاملا ناب اهلئاسم ليصفت ىف عرش مث ( هناقحلت امم ربخالا فرحلاك) مسالا |

 ظ ا اا ” 1 فاح روك ا 3

 ١  0قي 3 2 اذا 2 ءاتلا قاحلا بجو ىقيقح رع ْ

 00 ا 22222222272 يي

 ءانم ىلع ) لعفلاب ةقحاللا ءاتلا نوكسب ىا ( هذه نوكسب ىمالا لوا نم )هش نا ١

 | ثينأتلا ءات قاما نإب نيخع تناف ىا]( ريف ) قيقح ريغ صاظىلا دنا اذااماو |

 | ريخهلوقلل اعافلا ىئا ةلاوالا ريشلاف نا يعي (لاسبالاو فذحلا ىلع هيف ريخم)
 0 حا تصاو راحلا ىذدُح هف هلوق هلعاف طاخلا نع ةرامع رتتسم هتحن |

 | فّصملاىلع طسوتم لا بحاصدر ,واامل(و) رقتسم فرطو كرتشم ل |ام مهلوقىفناك

 زيتا نما نقلا هب سل || قحل ٠ هلوق نم ردابتملا لاه ن ١١ هح ولاف هنع |

 جايتحا لم“ نام الفلا هده كلا وأ اذ وكلا جايتحا ا ع ن
 هلظفل ىف نكيلو ( ايونمم نوكي دق هئينات نال ثينأتلا ةمالع ىلا هيلا دتسملا

 ا

| 3 
 0 0 ( نيمألاو ةيقتلا ةمالاع 2 1
 أ

| 

 ىا(ةيثثلا ةمالعؤ )نك دموا ثوم هلا ف رف مو الصا ةمالع دجوي ملاضيا ْ

 روهظلا ةياغ ةهاظ ابلاغ ) امهيف ةمالعلا ناف ( عملاو ) ةيتثتلا ةمالع فالخ
 سرا م ( تقحلا اذاو

 ك ول اهنا ىّس ( رامخالا مزاب الل ) رئاهغ قحاوللا كلت نكت مل ىا ( رئامغب ظ

 ةسثبلا هال لل ىا 6 لب الاف كش ود ري ىلا لفل راعأإلا نا ان
 لوا نم ةلالدلل ) تقحلا امب تقحلا ىا ( اهب ىلا فورح ) ةعقاولا نيعماو

 اعمجو ةينثت هنوك نم ( لعافلا لاوحا ىلع ) لعافلا زك ذ لبق ىا ( مالا
 قو و هتئاقلا كلت كيب الا ءان تعللا 6 قا( كب اننا ءاتك و .تيوشفا 10 كن

 | ةمالع هلعف ىف دجو ملولو سمش لثم (ايعامسوا ) دنهك اثنؤم هنوك ةمالع

 | كن ؤملا تحب ىفىا(تمدقتدق) ثدناتلا ف ريبختلا ةلئسم ىا( ةلئسملا ه 022 ْ
 | نكل ىا(اهناالا)ثن ملا تحب ىف تمدقتن او هناب حراشلا باحافهنعىنغتسم هرك ذف
 أ انهترك ذو ىا(انههو ثن ٌوملاماكح !نماهن !ثدح ن.مدقتايف تركذدق)ةلئسملاءذه

 0 ماع 5 د:نوك عفدنسال اذهب ماصعل !!لاقو (ثد اتلاءات اماكحانم اهناثيح نم) |



 أ همم يس

 00و ناسن اا لاقط تنتو ىح ىا ( ىلطبلا نانسن الا نا. الك ىلاعت ؤ
 ىنعمب ناك اذاو ) # ةلجاعلا نوحم لب الكول ىلاعت هلوق وحن هب اضيا باح
 الك ظفا ىا ( هظفل نوكل ) فلالا ىلع ىنعي ( ىن مسا هنا لاَ نأ زاح اقح
 انف لف وه ىلا الك ظفل' لتمر قا ( ظفلك): امنا "توك لاح

 ( هانعمل ) اقح ىنعم امسا هنوك لاح الك ظفل ىنمم ىا (هانعم ةيسانلو ) ةيظفل
 كنال) 'ةتباث ةيونعملا ةيسانملا كلو عدرلل افرح هنوك لاح الك ظفل ىنعمل ىا |

 ىلاعت هللا ناك ىنعي ( ه”دضل اقيقحت هلوّبامع سطاخللا ) عنمتو رجزت ىا ( عدرت
 تايثالا نع رجز ناسنالا نايفط تبئا امل ا«ىنطيل ناسنالا نا الكت هلوق ىف
 صاظلا ناف فضصملا هراتخا ام ىفالخ اذه هنابغط مدع وه ىدلا هدضا

 ارادنلا نوكي نأ راح ناو هنا نلغ ءاس نيينملا الكل ع فقارخ هنا همالكنم
 ىنمب ناكاذا هتيفرحم اومكح ةاحنلا نكل ) هيف حراشلا ىرصتام ىلع امسا
 ىف الك ظفلب ىا ( هد وضتملا نا نم اومهف ) ىذلا ىنعملل ىا( املاضيا اقح

 تهباش ذئنيخ مئاق اديز نا هلوقف (ناب دوصقللاك ةلمججا نومضم قيةحت) اقح
 ناكاذا الكظفل ىا ( كلذ ) ةأحنلا جرخي مل ببسلا اذهب ىا (اوج رحم هف ) ناب

 (ةكرحتتملاال) ِهلوَس راثاو 4« ةنكاسلا ثينأتلا ءات ١ ( ةيفر كلا نع ) اقح ىنعم أ
 0000 0 15 رتملا تيلأتلا ءان نع راحل هناناقتك انسلاب دسقتلا كاف ىلا
 ةكرحتملا نوك نا ىئاوحخلا ضعب ىنو ( مسالاب ةصتخم ) ةكرحتملا نال ىا |
 الخد دق امهنا عم ثينات ام هيف تمثو تبر ظفل ناف عونمم مسالاب ةصتخم |
 )000 0 تالا دست هلوق نا لاقي نآاآلا مهللا ناقرخ اهو مثو بر ىلع.
 حصل مل فصلا ديم واو ماسيلا لاق ردان فار لع اهلوخد ةناقا د نكنلا ١

 راشا ماصعلا ن اكف « ىضاملا ) ( لعفلا ) « قحلت ) هلوَش همالك حصي مل ىا |

 نك الا ىعي هب قامو ىضاملا لعفلاب اهقوحلت ءاتلا كلت صصخ هنال هب هدسقت |
 |١1" تالت نوك نأ ادصقلا ىا ( نوكتل ) ىحاملاب ءاتلا كلت قجلناعاو ةكرحتملاال

 ثيناتل ) هلوقف ماللاو ( ةمالع ) هيلا دنسملا روهظ لبق ىا ( ىمالال وا نم ) |
 . ةمالع ِهلوّش و فنضملا ةرابع ىلا رظنلاب قحلت هلوّش قلعتم 6 هيلا دئسملا

 | ثينأت دصق ىذلا هيلا دْسملا نا ىنعي ( ناك العاف ) حراشلا ةرابع ىلا رظنلاب
 ا (91) هيدماك ةهج لخ .لدفلا هيلا دتسا ناب العاق ٌنوكي نا نم معا لعق |

 ماو ) هيلع هعودو ههج ىلع لعفلا هيلا دنسا ناب '( هلعاف مسي ملام لوعفم )

 لصحالا ىا مسالا لص نال مسالا ءان فالح "را ءاتلا هذه تلعح ا
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 ظ



 هه همام لوس

 ًادتموهو ( هريدقت اماو ) لاقفه تدري نا حراشلا دارا اما دعب اهف نيروك ذملا
 ردق لع) روك ذملا لاثلاف ضعللاريدقت نا ىنعي هاظريغ ههجوف هلوق هريخو

 ثيح قلطنف ديز اما وحن اعوفرم اما دسبابف روك ذملا نوكريدقتىبع ىا ( عفرلا
 ظفل وهو ( لوهجلا بئاغلا لعفلا ةغصب قلطنم وهف ديز ركذي امهم ) ههجو
 هبات ىنعي (فوذحلا لعفلا لعاف هناب اعوفرم ديز نوكينا ىلع فوذحلا) رك ذب
 | اما دعبام عقواهف ىا (بصتلاريدقت ىلع) ضعبلا اذه ريدقت اذك و ىا (هردقتو) |

 | ءانب ( مولعملا بطاخلا لعفلا ةغيصب ةعما موب ركذت امهم ) ههجو ًابوصلم
 (ههجوف فوذحلا لعفلل ه,لوعفم هناي ابوصنم ) الثم ( ةعملا موب ْنوكي نا ىلع) |
 اقلطم فوذحملا لومعم ناكول هناف ( هاظ ريغ ) نب ريدقتلا نم لك هجوف ىا |

 ١ عفار .لعف ريدقتس رايتخالا هجاو ىلع اعوف رم قلطنم ديزف ةعسا ون اما نا /
 | حوج م لب وات ىلع الا زوجمال هنا عم لوهجلا ةغيص ىلع ركخذب امهم ىا

 ريدقت قلطنف ديز اما ىف ديز بصت زاحلو هيف قلطنم ىا اعلا ريدقت وهو'| |

 | هعفنمدع عم هبجوتلا اذه ىلا ةراشا (هنا عم ) هلوقو زوجال هنا عم بصان ١

 اما زاوج مهوب ) هنأ وهو رضم رخآ «ىش ماهيال ررض هلف ىهاظ ريغ هنوكل |
 اضيا مهوب ( و بطاخلا مولعملا ةغتص لع رك ذي ردقت صللاب قلظتف ادبز |

 لوهحا ةغيص ىلع رك ذي ريدقتب ةعمجا موب عقرب قلطنم د.زف ةعمجا موباما زاوج) |
 | رئاح ريغ ةعما موب عفرو ديز بصن نا عم ىا ( اهزاوج مدع عم ٍبئاغلا ظ |

  0امهتمراتخاو رخ الا كرتو دحاو لات ىنتك ١مل فنصملا نا مث (فالخالب)

 | راتخا .ىا ( فنصملا لثم امتاو ) لاقتف ههيجوت حراشلا دارا بوصنم لاثم ركذ |
 | ةلثما روهظل ةب وصنم اهئافو اما نيب ةطساولا نوكت ) ام لسق نم ا ( اع )لاثملا

 ماللا ديدشتو فاكلا حتشب ( الك عدرلا فرح ال ( اهترثكل ةعوفرم اهنوك
 كلذ ىا ( لوقبف :كضغس نالف صخشل لوقت اك عنلاو رجزلا وه عدرلا ) ظ

 ْ مالكلااذه لثمنم اعنامو كل ارجاز ىا ( كل اعدر الك) كل اباوج صخشلا
 ينعي هربخل نو ربل ”درل لاثم اذه نا ماصعلافو ( لوقت م" صالا رسل ىا ) ظ

 ١ ىذا نيلعا:نوكل' اناا نوكيدقاو ةنم حفلا توحي هناف رح) نفل د1 هناا
 | مهل اونوكل ةهلا هللا نودنم اوذختاو ب ىلاعت هلوقك هسفن ىفاركتم ملكتملا هبىتا
 لعفا كل لاق نم كلوقك للاطلا ةباحاىننل بلطلا دعب ءىج دقو ) الك |نع

 كلذ ىلا ) باح نا ىتبشال ىنعي ( باجتال يا الك) كلوب هل بيجو (اذك (
 عدرلا ىنعم ريغ ىلع ( الك) ظفل درو دقو ( ىا ) (ءاحدقوإل هب ىنتىما ام ىا
 اذه نم ىا ( هنمدوصقملاو ) اوبن لاّقبام تبن ىنعي' 6 اقح ىنعمي ل درو لب
 هلوقك ) مسقلا باجي نأ زوج ذئنيخ ( ةلمجا نومضم قيقحت ) ظفللا

 ا



 هت هم لح

 ديزف ةعملا موي اما ) بكرتلا ىا (راص) هفرظ ىتبو نكي امهم وه ىذلا
 بهذ نعي (الصاميدقتلا زاوج ةيصاخ امال لع ) دربملا ىا (لئاقلا اذهف قلطنم
 ,ع رش مث أل وا اما عم المعتسم ناكءاوس اهيلع همدقت زوحجال ءافلا دعبام نا ىلا

 لاقف زج مام/نيي و هعدش زاحام نيب لبصفتلا وه ىذلاث لاثلا بهذملا لشن ىف

 اما ناب طسوتلام) ( ناك نا )ل هنا ىلابهذ ثمح ( ىنزاسملا لئاقلا )6 لبقو )
 دوجو مدع عم ئا ( ءافلا نع :رظنلا عطق عم ءافلا بع ) (ميدقتلا رئاحإل ( اهئافو
 نش إ) قلطنم دن زف ةعماموب اما هلوق وهو ( روك ذملا لاثملاك) ءافلا ريغ رخآ عنام
 ءزج طسوتملا نوكينا) لوالا مسقلاب دارملاىا (وهو) (لوالا]) ( مسقلالسق)
 راح نكي ىاو ىا) (الاوإلاقلطم لوالا بهذملا ناك اك (ءافلا ىبعمدقءازحلا

 ىلا ىا (اهنلا مضنا لب) هنع ةعئام ءأفلا تسل ىأ ( ءافلا نع رظنلا عطق عم مدقتلا

 ايف لمعيال نا زيح ىفامنأف قلطنما دز ناف ةعما موب اما لثم رخآ عنام )افلا
 ناكاذاو ميدقتلا نم ءافلا ريغ عنام لصح لاثملا اذه ىف نا ظفل عقو امل هناف(اهلبق

 ىئاثلا مسقلا ىا(وهو) 6 ىتاثلا) ( مسقلا لبق ) نم نوكيف ىا« نف ١ كلذك
 " ىذذلا اقلطم درملا بهذم:وه م"( فوذحلا طرشلا لومعم طسوتملا نوك,نا)

 (نوكينأن يب و رخا نام ءاقلاءارو نوكي النا نا ريم لئاقلا اذهل متصلا هلع.
 ظ ىطعا ىا (امال) يبقا اذهب لئاقلا اذه لعج ىا (لعش) عنام دجوبنا نيب و ىا
 ام خسن وهو ةيصاخت امال نا ىنعي (لوالا نع عانتمالا مكح عفر ةوق ةيصاخ ) اهل

 ىا (ىناثلا نودإ اما عم تعقو ام ٌريَعَف اهزيح ىفام دقت عانتما نم ءافلا ىضتقا |
 ناكاذا مالكلا ريدقت اذه ) ءافلا ريغ عنام ىضتس ام عانتما اهب عفرت ةوقاهل تسل ١
 آل التل دير افاوح اعوق م ناك اذإ ماو ايوضنم )ال ومعم ( امآ دعب ام |

 ميقا قلطنم ديزف ءىش نم نكي امهم لوالا بهذملا ىلع ) مالكلا ردقت نوكي ىإ
 لعجو ءافلا ىلع مدق ىا ( ديز طسوو طرشلا لعف ىذحو امهم ماقم اما |

 0( 109|0 دز امأ) روك دملا لع ادعب (راصف انرك ذا ءاقلاو اما: نيبإ) اطسوتم
 مك ءادّسالاب) اعوف م ربدقتلا اذه ىلع ديز نوكف ىا (ديز عافتراف) قلطنم وهف ١

 . عوفرملا نوك وهو ( ناثلانهذملا ىلعو ) كلذك ميدقتلا لبق ىا (ال وأ ناك |
 اذ قو (قلطتم وهف اا قلطنف دز نكي امهم ) هر دقتف:طربشلا نم ارج

 )0 | هماوجو قفودحلا ادسسلا ريب قلطتق هلوق نا ىلا ةرانشا ريسفتلا |
 .فدخو امهم ماقم اما ميقا ) نكي وه ىذلا طرشلا لعف لعاف ديزو ةيئازج

 .( ديزف قلطنف ديزاما راصف )اروكذم هلعاف قف نكي هلوق ىا ( طرمشلا لعف
 عوف صم هناال ىا (فوذحلا لعفلا لعاق) هنا ىلع عوفرم اما دعب 0 كلا أ |

 بوصنملاو عوفرملا ههجوت ىف رخا بهذم مالا اذه ىف ناك املو «ءادتبالاب .



 هيت همه خس

 يلوعو و (طرشلا وه ىدنلا) قتفلا كلذو اما 'لمق فدخسا ل ا( الف
 ىف ةعقاولا )اما ءاف نيبو ىا 4 اهئاف نيبو ) (اما) ةك ( نيب ىا) ( اهب
 ءازحلل ةقمقللا ىف ءافلا نال ةسبالم ىتدال اما ريمض ىلا ءافلا ةفاضاف ( اهئازح

 ىن أمت إل لعج ىنعي هلعاف بئان < ءزج ) هلوقو لوهجم لعف ضوع هلوقف
 درو الو *فوذحلالعفلا نعاضوع ( اما زيح وا اهئاف زيح ىا) 6 اهزيح

 زمح نال )لاق اما ىلا اهزيح ريمض عجري ن 1 زاح مل هنا قابقا ريسفتلا ىلع

 ناكءاوس ) هلوقب ءزحلا كلذ ميمعت ىلاراشا مث اما ةلك ريح ىا( اهزبح اضيا ءافلا

 عقاولا ًادنملا وه ىذلا ديز مدق ثيح ( ولطتق نب زا اما وح | را

 | دعب عق قو امل الومعم ) ”ااتلا ناك( وا ) ءافلاو اما نب ضوعو ءافلا ريح ىف

 عقاولا ةاطأل لومعم ةعمسا موب ناف ( قلطنم سزف ةعمج | مون امآ وحن ءافلا

 | ىا) هلوش راثا هيلاو ضوع هلوقل قلطم لوعفم ( اقلطم ال هلوقو ءافلا دعب
 ضي وعتلا كلذ نا ىنعي قلطملل ريسفت ( لاح ديقم ريغ ) هلوقو (اقلطم اضيوعت
 ( هزي وج مدعو ءافلا ىلع ءزجلا كلذ ميدقت روحت ) لاح دبقم ريغ قلطم ضيوعت
 هميدشت 5 ىذلا لومعملا نم ءافلا زيخ ىف عقاولا كلذ ناكاذا هناب ديش مل ىنعي
 ظ مدقتلا راح ر,اح ناكءاوس اهبلع مدق و ضوع لب هيلع هميدقت زج مل هناب وا ءافلا ىلع

 | هيوسس لعش (هبوسس بهدم) قالطالا نم فضملا هراتخا امىا (اذهو) الوا

 (١' درمملا لئاقلا ) 6 لبقو لا لطم همدقت عضم امل مدقتلا زاوج هصاخ امال

 لومعمهناال «فوذحلا طرششلالومعمإ ( اهئاف نيبو اهني عقو ام ىا) ( وهل
 هلم ىأ) لوقو قلطم ل وعفم هناىلا ةراشا مقل م (المع) هلوقو ءافلا دعب ام

 ينعم مؤاعمار هدضم ناك مولعملا ربضمال لوهج ا ردصم لمعلا نا ىلإ ةراخ) (هقلطن

 ىنعي قلطملا ريسفت ( ةديقمربغ ) هلوقو هيل ومعملا ىنءع لوهخلا ردصمو ةيلماعلا

 ل كر باقر اوال عقاولالومعملا كلذ ةيلومعمز ا اتلطم هلوَش دارملا

 | ةعجلا مو اما لم ال كلذك ب هذام ىلا هيوببس به ذم ( همدعو ميدقتلا زوجت

 الة نون 5 وه (لوالا هذملا ىلع ربدقتلا ناف ) < قلطنم دنزف

 لعق فادح هما موب ءقلطتشت دي رف نش نم نك امهم ) 0 ءافلا دعب امل

 مون) لمح ىا( طبسوو انهنماقم اا ارم نك ىدلا طرخلا |

 ((هئافو اما نين) اروك دم امدقم ءافلأ ريح ىف امت لوّمعم وه ىذلا (ةعما |
 | ةعما موب اما راصف ءازجلاو طرسششلا ىفرح ىلاوت مزاي الثل ١) كلذ لعجامتاو
 نكي امهم هربدقتف ىناثلا هذملا ىلع ) ريدقتلا ىا(اماو ىرت م قلطنم ديزف

 وه ىذلا ( طرسشلا لعفل لومعم ةعمجا مويف قلطنم ديزف ةعما موب *ىش نم
 ىا ( طربشلا لعف ىذح املف) لوالا ىف ناك ءافلا دعب مل لومعم هنا ال نكي.
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 | هل اصلا لمحملا نايس ىلا ةراشا ريسفتلا اذهو المت ىضت# ليصفتلاو هل عوضوم
 | نهذلاىف هلام ىنئاثلاو رك ذلا ىف هلمحاام اهدحا ناعون وهو ملكتملا لامحا وهو

 | عيمح ةوخالا ظفلىف ملكتملا لمحا لمح اذه ( كتوخا ىتتئاح كلوقوت ) لوالاو
 ' ورمعاماو هتمرك اف دءز اما ) لاقف مهقحىف هنم ردصام لصف مث * بطاخلا ةوخا
 | لمجلا اذه ملكتملا لمحاوا ىا ( هلمحاوا هنع تضرعاف رشب اماو هتنهاف

 ثعابلان اى لاةراشا ( نئارقلا ةطساوب بطاخملل امولعمن وكيو ) هلوق ( نهذلا ىف
 لامعتسالا ةرتكل ىذحندقو ىذرلا لاقو ةسرقلا دوج و وه نهذلاىف هلامحا ىلا
 لاشالق هن رسف اذا ابوصنم اهلتقامو ابهن وا !ىما ءافلا دعنام ناكاذا كلذ درطب امئاو

 مهلوقىف تكلا لئاوا هبجوتىف عقواف اما زبدقتب هتبرضف ادزالو تب رض اديز

 ١ هلهام ىهتنا ىئشال امم ريدقتلا مدع ذئش اما ريدقتب هنانم هرخئا ىلا ناف دعبو

 "00 اادقت نأ غنم فاتسالل لاما ةلكىأ (تءاخدقو) هنع ماضلا
 | لئاواىف ةعقاولا اما نا ىللا حرشىف لاقو ( بتكلا لئاواىف ةعقاولا اما وحن

 فاثتسالا ىلع حراشلا لمح ذئنيْخ نهذلايف ملكتملا هلمحا امف جردنم بتكلا

 (اهراركت بجو ) ردقملاوا روك ذملا ( لمجملا ليصفنل تناك ىتمو ) عضولل عيبضت

1 

1 
 ا
 ا
!| 

 أ
 ا
ٌ 

 أ
| 

| 

1 

 بجنال حراشلا هررقام ىلع فاّستسالل تناك لب ليصفتلل نكتملام نا هنم رهظو |

 / ( روك ذملا ريغلا دضروك ذملا نوكي ثيح دحاو مسقرك ذب ىنتكيدقو )اهراركت |
 ' ةلالدل )| دقت روك دم رخآ الا هدضنا لع هنيارق نوكي ءئثل دض رك ذ اذاىعي

 0 غيز مهبولق ىف نذذلا اماف ىلاعت هلوقك رخ آلا ىلع نيدضلا دحا
 ظ نيذلا اماو ىنعي ردقم هنكل روك ذم ريغ انهه ةروك ذملا اما لباشام ناف هءاشتام

 0 مكح املو ( تاهباشتملا اهلا نودربو تامكحلا نوعتف غير مهبولقف سل |

 هجو رك ذب نا دارا طرشلل امهناب اذاو نيحىف مكحن و طرشلل اهناب اماىف
 مكحلا هجو نا ىنعي ( طرشلل اما ةلكناب مكحلاو ) لاقف اهنيبو امهنبب قرفلا

 عوقوا وه امنا اهريغ نود طرشلا فورح نم اهادعو طرشلا اهناب اهيلع |
 | ( ىاثلل لوالا ةيببس ) رخ آلا ( و اهباوج ىف ءافلا موزل ) اهدحا نيىما

 همرك ا اناف هتيقل نيح ديز لاب هنا عم طرمشلل نيحو اذا نوكب مكحنملو |
 لب امهف ءاقلا موزل مدعل نارقلاىف ةريثك دهاوش هلو همرك ا اناف هتبقل اذاو

 لامعا زاح امئاو طرشلا ىرجم نيبراح نيفرظ ءافلاب ناينالا. نيح العج |
 ١ ضرفلا نال ىضاملا ىف لبقتسملا عوقو عنتما ناو ىضاملا فرظلاىف لبقتسملا |

 أ تعقو ةلبقتسملا لاعفالا هذه ناك ىتح ةلمقتسملا لاعفالا كلت عوقو موز

 اذك هغلاسملا دصقل كلذ لك امهل ةمزال تراصف ةضاملا ةنمزالاىف

 ظ فذح مزتلاو ) لاقف نيلوالان ود امال ىرخا ةصاخ انه ركذ مث ماصعلا ىف ظ

 ) مايك ١



 هع همس ذو

 | ءاغلاو طرمشلا مده وح ىذلا ىناثلا ملا لا رظنلا ىا ( ىناثلا ىنعل

 أ جوت لو مسقلا ءانلا دجيوي لوألا لاثلاق ناف ( هيراشعا نين 00

 دجؤيملو طربشلا مدشت دجوي ىئاثلا لاثملاىفو ط رشلا ريع ميدقت لب طربشلا يدش

 | هب داربام وه ىذلا ىا ( لوالا ىنعملا قالخن ) هراشعا دجو لب  مسقلا ءاغلا

 طرمشلإ ريغ مدقتل الاثم نكي لؤالا لاثملا ناف مسقلا رابتعاو طرشلا دقت

 | دجوبب اذاو مسقلا رابتعاو طرشلا ميدقتل الاثم نوكي ىف نانلا لاثماو مسقلا اغلاو

 ىنعملا ىلع هلم نم ىا ( ىلوا هيلع لمخاف ) لوالا ىلع لما رند لع ىالتخا |

 | لوالا ىلع ىا ( هلع لا ريدم ىلعو ) ىناثلايف فالتخألا دوجوا ىاثلا

 بيترتوعرشنانوك ) راسو ل ركل انهىفدج ولو ىأ ( ةياعر ناك ناو )

 هش ىذلا ىا ( قاثلا لاثملا مده ) ىضتش لجما اذه نكل ىا ( ىضتق فللا أ

 طرقا ريغ مدقت هيف ىذلا لوالا لاثملا ىل اع يا( لوألا لعل وفل هلا مدقت 1

 ريغ ناف ( ناكمالا رده هل لثمملاب لاثملا لاصتا دار ا تيسملا نكل ا( ةنكلر |
 رك 5 طرتتلاو قاثلا لاثم دقت لصحب لاصتالاو ارخؤم لثمملا ف رك ؟ذ طرمشلا

 امدحا ( نئفللا مده ردت لع ) ىئاثا ريحا ىضتسم لوالالاثم رح اند

 زعل يدقلا راش ةيرم *لأ ريع مده قىاثلاو مسقلا ءاغلاو طرشلا مدت

 ( امهلاثم ثمح نم ) لوالل ىناثلاو ىناثلل لوالا لاثملا اهدحا نيذللا ( اهرمتن |
 لاقف ردقملا مسقلا مكحىف عرش ظوفلملا مسقلا 27 نم عرف املو * رمشنلل دق

 | ىنعمي هنال ظفللاك هلوقل ريسفت تحد ( زا هاف ياو ( زاك يتلا تلا

 | ىا ( مالكلا ردصوت لجوال هر ردقموا ) ةلوقو ريقتلا هّيشت حض ى جح ظفلتلا |

 | (طرشلاىف مزلف ) هلوقو هفف هرك. ل ردصو مسقلا ردع نا ىعملاوا

 | ىضملا هدعب يذلا ) طرشلاىف مزل هظ هرادق ناك اذا يك الع يدلل

 نأل )ف (ىلاعت هلوق ) (وحت ( مسقلل د ٍباوجلا ) نوكينا اضيا مزلو ىا (ناكو ١
 اوجرخا هلوف وهو ( طرشلاف اوح رخا نئل هللاو ىا) « 2

 ُّط يدا ارح نطو هاف ركعلا تاس ىا ( نوخر الو ضام )

 ىا ( هب ىلوا نونلا فذحم مزحلا) مظنلاف نوجرخن ال هلوق دورو ىا (ناكل

 ١ نا ) (ىلاعت هلوق انكو (و) (اوج رخال ىا) اعوفرم نونلاب هدورونم
 | (طرشلاف نوك رششمل مك ١ مهومتعطا نا هللاو ىا) ( نوك رشم. مكنآ مهومتعطا

 ناكول هناف مسقلا 2 نوك رشم مكا ) هلوق (و ضام ) مجومتعطا هلوق ىا
 ةلمخا نال ) مكتافد ري ناكف ( ءاقلاب ) هناثا ىا ( نايتالا مزلي طرسشلا ءازج |

 | ىف عرشولو نا لئاسم ناس نم غرف املو ( ءافلا اهيف بج ءازج ةعقاولا ةيمسالا

 دنا نعي ( زك ذلا ىف ملكتملا هلجاام ليصفتل ىا )6 ليصفتلا اما ليصفتل اماو )ل لاقف اما ناين
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 انلا فللا ىف روك ذملا مسقلا 0 الانا لقاف |
 لا ا لع مدت نما رثا كوالا لالا ف نسل ذل ننس ا

 نم نيدافتسملا نيفللانا لاش نا الا مهللا ىاثلا فللا نسل وذلا كلا لضعلا

 ( طرشلا رابعا زاوجو) صامكانا وهو ( طرشلا ريغ م دقتل لاثم) لاثملا(اذه) .
 00 تا روكفز رارطا جو دم ا عور ثيح ىا دقت ىلع فطع رحاب |
 ( نا سار رغ لغز ط رتشلا نيغ مسدقت ىعي (مدقتلا راتعاب كلا
 فللا بيئازت ىلع هلعجو همث فلاخ ثبح مدقتامو انهام نيب قرفلا ام رظنا |

 ا 1 ا ساوهو ( نات ملا ضو فلا نامدقم مسقلا راشعاو ْ

ناايعو ( نإلاثلا نم ل كق) مقا رابع مدق 1
 ' , مغر هللاو ىتناناو ىتنتا نا هللاو: 

 ب ديالا

 لاك ايم دحاو لكل

 طرا ريغ ميدقتو ءافلالاو رائتعالا عم طرشلا ميدقت طسوتلا ةيطرش نم

 ىناذلا ةليرش لوالا نم فدح وهو كاتحالا هعنص نم نيلاثملا ناو امهعم

 ةوعالا لع نلانملا نم لك لاهشا ىف دئنَح كشالو لوألا ةئيرشإ ىناشلانمو
 ( ىناثلا ىنعملا ىلعو )هلوق نا مث * اذه هتقيِقح ىلع رشنلاو فللا نوكف ةثالثلا

 الاخلال ىاث وهو قاثلا عملا لغ ءانبو ىأ لوالا ىبملا ىلعف هلوق ىلع فطع

 للا ىآ ( هسار ىلع ظربشلا رانتعاب ) رشنلا نؤكي ( و ) هنفام تفرع دقو

 ميدقتب وهو لوالا لالا ىلع فطع 6 كنبت ل ظ
 صملا فلاخ مل لاقي نأ وهو الاؤسانهه نا حراشلا مهوت امو مسقلا ىلع طرمشل

 انه هدرواو عراضملا هغيصن لاثللا كاذ ىف طرشلا دروا ثُثسَح 0

 طرمشلا لاثملا اذهىف دروا امن او) هلوش هنعباحا ةّتكن نم كلذل لهف ىضاملاةغيصب
 طرمشلاهبف دروا ىذلا ( لوالا لاثملا فالخ ىلع ) ابراح هن وك لاح(ىضخاملاةغصا |
 طرتشا هنا ىلاىا ("”ىضلنا طارتشاىلا ) ةراشالادصقل ىا (ةراشا) عراضملا ةغيصب |
 يا ( هطسوت ربدفت ىلع مسقلا راشعا ةروص ىف طرشلاىف ) ابضام اظاققلا ناك"

 ” (بضام هك طارش لثم ىأ ( هطارتشاك) لالا اذه ىف م مسقلا طشاوت

 نيددنسم ءاغلالاو رابتعالا نوك .ىلع ىا (لوالا ىنعملاىلعف ميدقتلار دقت ىلع )
 مسقلا ىلع مدق ثيح ىتتنا ناوهو ( طرشلا ميدقتل لالا اذه) مسقلا ىلا

 لاقف ماللاب باوحلا د فل نار لاك ىا (زاوجو)

 ٍرابتعاب ىا ( اعيمح اهرابتعاب ) رشنلا اذه ىا ( وهف ) مزحل ١- مدعي و كدت ال

 طرشلا دقت ركذ ثيح (فنلا بيرت ىلع مشن ) مسقلار .انتعاو طرشلا م دقت

 مسقلا ءاغلا ىا (هلاغلا) زاوج رابتعالو ىا (زاوجو طرمشلا م دقتل لاثم ) مسقلا

 طرشلا مب < دشن رع يا عل سلو ولا ىا(( رشلاه»)

 ال ل1 نا( نا راغاوو لما ىلا فلا مترا ىلع ) مسقلا راشعاو

 ١فللا ىف هناف فللا سن رت ا طرمشلا مب دش هيداربام |
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 | مهتتاذاو هلو هيزرتحم (مسقلا ىا)( طسوت ناو لهلوقو تفعاكهب قلعتمو .

 ظ 1 هل الخ ىف ىا ( مالكلا ءازجا نيب ) تع مالكلا لوا مسقلا

 / ىا 6 هيلع ) طرمشلا دقت ببسي ىا هيسسس !( طرشل ها ا

 | ىا) «هريعز مده بيس ( واري كتب 55 او ىتنتا نا هلوقف قاساكا مق

 ميدهابع نو < دفنا اعال طرشلا فول سا

 كنا ىتاننآهللاو انا ةلؤق ىف هلام قابسو طسوتلا مناتسيال رخل ات ىعا طرشلا

 ظ ىاربف (مسقلا) (ربتعي نا إ) امهدحا نارما هيف حص ىا نا باوج «زاحإل هلوقو
 | اعرابضم ناك ذأ دكوتلا نوي: لوك دو مرخا مدع موزل نم ةاضتقم تاو

 هيف نونلا لوخدو باوخلا مزج نم هاضتقم» ىعارب الف ( طرشلا ىتللو) انبثم
 اهانعم تفرع دق ( اربتعم طرشلا نوكيو مسقلا ) 6 ىتل ) ( نا) ىناثلا ( و
 00 ناك املو *ةداعالاب لوطن الف امهلق ام

 اكو تفرع م مسقلا ىل اع امهيف حراشلاهلحدقو ىنلناو ربتعنأ زاح هلوق ىف

 0 ( لمتحمو ) هلوَغ كلذ ىلع هبن طرشلا ىلع اضيا هل نكي
 , دك اتا نون لوخد زوجالو مزجلا مزليف ( طرنشلا ربتعي نأ زاح ىنعملانوكينا)
 اضيازاح (و) هيناح ىعارب الف ( مسقلا ىتللو ) اّيثم اعراضم ناكاذا باوحلا ىف

 ١ هللاو انا كوتكا » كذو لف ممل وهو ( ميقا زيسلو 2 احنار

 ىا(ىلعف) اباوجو اطرش ءايلا فذحم موزجلا تبثملا عراضملا ةغيصب « كنا ىتأتنا
 > دقتل لاثم) مدقتملا لاثلاىا (اذه) نيلاتحالال وا وهو (لوالاىنعملا) ىلع ءاسف

 ظ ثيحل ىا ميادجت ىلع ففلطع لعاب ( مشل ثلا ناوج و )نا ةلكوه و( لإ ١
 مدقت ىا (مدقتلاراتعاب) نوكي ذئنيْخ ىا (نوكف) باوجلا مز طرمنلا ربتعا د

 | امهنم نم كيا (اهيك) ملا ءاغلازاوج ىا ( زاوحلا ) راسعا (و ) طرشلا ريغ ظ
 0 ميا اللا

 ١ نيبعت ريغ نم ليصفتلا ليبس ىلع هداحا نم لكلام رك ذ مث لامحالا ليبس ىلع
 لوالل لوالا نوكي ناب هبيترت ىلعاما وهو هلم ىلا هدر عماسلانا ىلع اداهتعا
 بترتلا طلتخمو سئرتلا سوكعم نابرضوهو هسارت ريغ ىلعوا ىناثلل ىناثلاو

 زاوج و نابعالا راو لاو و هريغ ميدقتو طرششلا ميدقت فلا نيفل انه نا مث ب
 / بيرت ىلع ارشن لاق ثيح ةفلاخانم حراشلا ةرابعىفام مٍلعت اذهبو ءافلالا |

 ١ افل امهعومج ربتعا اذا هنال فالا سيارت ريغ ىلع لوش ل صهاظلا ناكو فللا

 ربع: ىلع رمشن هنكل اومشنن هنوك ىف ههسش الف هلارسشت نيلام لا عومجو ادحاو

 ءش نوكي الف ةدح لح اقل ذحاوب لك ريتعا ناو ضصاط وهو كمللا كر |١
 | ريغ ىلع وا فللا بيترت ىلع نوكي نا نع الضف امهنم دحاولا رمت نيلاثملا نم

 !ز
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 مزا ىا ) هلوقب حراشلا هرسفإ اذاو باوج « ىضاملا همزل ل هلوقو مهوتلل |
 اظفل هدعب عم مسقلل ريمضلا لعجب ( ايضام هدعب عقاولا طرسشلا نوكي نا مسقلا |

 لكلا موزا فلكت رابتعا ىلا جاتحي ىضاملل طرسشلا موزل نال ىنعملا ةلازحل ةياعر

 ىلع )اينبم ىضاملا طرمشلا ىا ( نوكيل ) ىضاملا ىف ميمعت < ىنعم وا اظفنا )) ءزجلال
 ىا قباطفق ) هرسفت الو هش رثؤت ال قا( طرشلا تاو ليعلاالادجو ظ

 هيف طربشلا تاودا لمع لطس ثسح ) امهيف اظفل مومعلا ىف( باوحلا طرشلا

 طرشلا فرح لمع لطب امل هنا ىنعي مسقلل اباوج هتروريصل (ناوحخلا ىف ىا

 اًقباطتيل اضيا ظرشلا ىف لمعي ال نا بلط مسقلل ااوج را هنوكل باوحلا ىف
 هللا كاف رخو لمعتال ىح اضام طرششلا نوكي نا بجوف اًيلاَخالو

 | ىضمملا همر هلوق ىلع فطع © مسقلا باوحلا ناكو ال فنصملا لوقو باوجلل
 ريتعي نا زوجا رو طسوتلاب طرشلا فعضو رادصتلاب هب وقتا مسقلل ناكاماو
 | هيف دارمم طرشلاو ىنعملا ىف دئازك هنال هفن ىف مسقلا فعضو هرقل طرشلا
 ( طرتشلا ىلع همدقت ليلدب امها هنوكل طقف ) حراشلا لاق امتاو تبقوتلا ىنعم
 نم مسقلا ٍباوحلا ناك ىا زييمت « اظفل إل هلوقو ديرجتلا ةنيرق قتالطالا نال

 مور ريغو ةهجب ةهجوملا نيغلا ةبْضَقلا نم ردابتملا وه ام ىلع ماعلا قالطالاب ىا
 ' بج مل ايضام ناكاذا طرمتلا نا ليقام عفدناف ماعلا قالطالل لباقملا هنال امناد ىا

 دارا لاَ و فلكس نا الا موزجم ريغو اموزح هلوق مزل, فيكف ءازجلا مزج
 لباقم ( ىنعماماو ) هلوقو ىهتنا اموزجم هنوك مدع بوجوو اموزح هنوك ةح
 اعيمج امهل ( باوح وهف ) ىنمملا ةهج نم اماو ىااضن ا نتمت وهف اظفل ٌفصملا لوق

 ناك اك ىا (اضيا طرشللو ) هيلع فولحا وه هنال ىا ( هيلع نيعلا نوكل مسقلل )
 ىا ( طرشلاب اطورمثم ) باوجلا ىا 6 هنوكل ) طرسشلل ناك مسقلا باوجلا

 نا هللاو لثم ال كلذو بسصضن هبق امهنم لكل نراك ديح و نالت و اطنم

 ضام تا طفل ذا (اظفل ىضاملل لاثم ) وهو طرشلا ىلع مسقلا ميدقتب  ىتتبتا

 ا او أت نال ( ىنعتلا ىذاملل لاثم ) وهو ىتتبتا ىلع فطع 6« ىتنأت موا )
 هانم تبلق مل هيلع تلخد امل هنا الا هلصا رابتعاب ىنعمو اظفل اعراضم

 اظفل مسقلل باوج وهو باوجلا وه اذه ( كتم رك ال ال ىنعم ايضام راصف ىضملا
 ىوقنو دك وتلا نوناو ماللا لوخد نم مسقلا طئارش هيف ىعور هنال ىنعمو
 هل طورنشم هنال طقف ىنعم طرشلل باوجو هيلع فولحلا وهناكو رةادضتلا
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 ةب نيا ىلع اضيا عفر لحم ىف لدن ةلمح نا اك ءادتبالاب عفر لحم ىف نا هلوقف
 لادلا نا ظفل ىاوهف مدقتام تفرع اذا ىتا ةحصق ( وهن )و هلوق ىف ءافلاو

 ثيح نم ) تبث ىنعا ردقملا فوذحلا لعفلا نع, ىا (هنع ضوعإ توبثلا ىلع
 وهو هربخ ىف ىنعي نا ىف ىا (اربخ هيف عقاولا لعفلاو) ضوعب قلعتم ( ىنعملا
 ثنَح نم) تس وه ىذلا ردقملا فوذحلا ئا ( هنع ضوع ) ؤوك ذملا تقلظنا

 تقلطن ا نا: نم ىا ( امهتم ءىث سلف ) كلذك سالا ناك اذاو ( ظفللا

 لعفلا نع ) هتيضوع مث ىتح اعم ظفالاو ىنعملا ثبح نم ىا ( ايقيقح اضوع )
 (اذهو) ةيضوعلا هيف مت ثيح ( ضوعلاك ) وه ( لب ) هتفرع ىذلا ( ردقملا
 | امسا ( ريا ناكاذا) مزتل امنا مسالا نود نا ريخ''ى لعفلاب نابتالا ا

 (ةردصم نمو تقلطن اك« للا قاعتششا نكع) كم قلتم (انن
 « ناك ناف اف رداصملا نم قاقتشالا نا نم رهتشا ام لع اذهو الثم قالطنالاك

 نكمي ال ) ثيح ادام ناكل رح هنأ ول كلوق ىف رححلاك« ادماح إل امسا ريخلا
 كلذ عوقو ) ذئنيح عنتمب لىا' 6 زاح )ل هفرصت'مدعل ( هنم لعفلا قاقتشا

 ردعل ا ( وقتا و ىلعتلا ناك 0 تم يس سس

 حس تارورضلاو قاقتشالا مدع ةرورضل ( ريخلا عن عضوم ى نلسمقلا عقل

 . دماحلا ليثمت (مالقا ةرحش نم ضرالاىفامن أولو لات لوقكا )هلوقو تاروظحلا
 | ىفهلعف عضوي ) ىتح لعفلاب هيف نايتالا نكع ثمحب ( اقتسشم سبل مالقالا ناف)
 ظ قلمتام مالكا نم بقسملا هسا البو © ٠ لكك مو تقم مسوق ( و
 ظ «ءمسقلا مدقت اذاو ) لاقتف همالك قايس نم مه نب قلع ام ىلع ملكتي عرش ولب

 ١ ريسفت اماو راتخلا وه أك ةيف رظلا ىلع يصناب « مالكلا لوا إ) نيعلا ىا نيتحتش

 ْ هنأ نم هيلا بهذام ىلع ىنبش لا ( مألكلاب ملكتلا نامز لوا ىف ىا) هلو هل حراشلا ْ

 ١ لعجو عسوتلا ىلع ملكتلا نامز نامزلاب دارملا ناو نامز فذحم نامز فرظ
 ظ هللعو( ىف كم حصش) هلوق كلذ ىلع عرفهن ام * هشام تحال و ملكتلا ىنعمي مالكلا

 بوصنمهنا ىلا ىدنهلا لضافلا بهذ دقو (نامز فرظ) لوا ىا (هنوكل) هلوش ظ
 لوخدلادعب ناكملا نم مهمملا ف زئاحىف ريدقتو ىا لوخدلا ىنعم مدقتلا نيمضتس
 دهاش الف هنمضت اهف اماف تلخذ حرص دعب ُّق رد 'لامعتسالاب تدن ام هشو

 اسايق حرصللا ىف ربدقتلا ناك اذا هجحب امنا حرصملا ىلع نمضتملا ساقو

 نع زارتحالل هدروا ىا ( مسقلا طسوت نع ) لوا ىا ( هب زرتحاو ) لمأتف |
 وذ قاس ع دنع ط رمشلاريخأتو هيلع ىا (طررشلا ليغ ميدقتس) لصاحلاهطسوت ظ

 فنضملا مالك ةمن نم ( طرشلا ىلع ) هلوقو كنا ىتأت نا ةللاو انآ تفصملا ْ

 , اعفد ( مدقسس قلعتم ) حراشلا لاق حرشلانم هلئقاع هقلعت مهوّس دق ناكاملو * |



 | هلوقو اوغل هنوكل اضيا اراب طاق ١ باوصلا ( ازراب الصفنم ) لصتملا ريمضلا |

 اديك[: الاف ما سيلىإ مهول عفد (فوذحلا لعفلا لعافل اديك ات سلو )
 0 لا لل نموا دعنا نوكأ نأ لع لصتملا ريمضلل"
 فدح نم دعنا ) اعم ا سلا ولالا ّْ

 ةقاطملا مدعو الصفنم لصتملا لعج نم دعبا هنا لسنال انا هبق (هدحو لعفلا
 نود لعفلا دوجو عانتمال رسفملاو لعافلا ةداعا لوقلاو رسفملاو رسفملا نيب

 ند ل نسب ( اهدي لعفلا موزل لا نمو ىا) مدمن قماو ١) لماتق لغافلا
 00 تعا لل و ريشا اننا لعفلا ىلع امهلوخد مزلي ولو نانا

 حتف ىا 6 حتفلاب كنا ) هيلع ةلخادلا ( اهلعف فوذحملا ) ( ول ) ةلك( دعب )
 0 فرح وه ىذلا (نا ىا) 6 هنال ) اهرسك ىا ( ريدكلابال ) ةزمهلا .

 ردقملا لعفلل ) / لعاف  لاثملا اذهىف رخلاو مسالا ( هيلومعم عم ) هنوك لاح

 نوكي نال حلصي ىدلاو يا ( ةيلعافلل حاصلاو ) اظفل اهلعف فوذحلا ( وادعي ْ

 ( 101 نا ( ال ةحوتتملانا وه ) اما ةرونكلاناو' ةحوتفلانا نم العاف ١
 | فطع ( لبق ) 4 و ) هيف حصيالذا رسكلا نود حتفلاب مئاق كنا ىنحتا لوقت
 لعشب هورسف ول دعب لعفلا اوفذح اذا مهنا ثبح نمو ىا مدقتملا لبق ىلع
 لقا نف ضوعلاك قوكل العف ناربخ نك نا اومزتلا انهه هو رمسقلا مو

 ١ بطاخملا ءان لصتملا ( لعفلا ةغيصب ) © لعفلاب تقلطنا ) كنأ ولا !ولاقف سما ١

 ©« قلطنم عضوم ]ف تقلطن ا اوعضو لب مسالا ةغيصب قلطنم كنأوا اولودب ملو

 هنا ىلا ةراشالل ( قلطنم هيف عش نا قيلب عضوم ىف ىا) هلوش حراشلا ريسفتو
 ليلعت ( دارفالا وه ناربخ ىف لصالا نال ) هلوقو ضفاحملا عزنبا بوصنم
 لدع امتاو ةلمح هنال تقلطنا فال درفم وهذا اربخ قلطنم عوقو ةقابلل .

 عوضوملا ( روك ذملا لعفلا ) ( نوكمل » تقلطنا لبقو ماقملاب قئاللا لصالا نع

 ( فوذحلا لعفلا نع ) © ضوعلاك ) قاطنم وه ىذلا ( لعافلا مسا عضوم) ىف
 كنأ ول ) لاق كلذ ببسيف ىا ةيببسلل ( لاقيف) هلوقىف ءافلاو وأ لوخدم ىنعي

 مهوت 00000 1( قلطم اك اس الور لثتلاب ( تقلب ظ
 اضوع لَه ملو ضوعلاك فنضصملا لاق مل لاّهنا وهو الا وس .انهه نا حراشلا |

 لق ملو 11 رس 1ك اماور هلوط ١ بانا ةنكت نم كلذا ل اه
 هلاثم مام ( هرسفب لعف نم هلدبال) وه ثيح نم ( ردقملا لعفلا نال )اضوع

 ىف ول اهيلع تلخد ىتلانا ةلكو ىا ( ناو ) * نوكتامت مت اول لق ل ىلات هلوق ف ظ
 اعضو ( توشلاو قيقحتلا ىنعم ىلع ةلاد اهن وكل ) ت تقلطن | كنأ ول:مهلوق

 لاثملا اذهىف:ىا (انهه ردقملا) لعفلاوه ىذلا ( تدن ) ظفل ( ىنعم ق0

 لا
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 مدقم ربخ ( اهلو ) لاقف اهل رخآآ لامعتسا ىلع مالكلا فتاتسا ولل ىناثلا .

 (نايب) لوهجملا ىبم (دصخ نأ وهو ) هتفص (ثلاث) رخؤم ًادتبم ( لامعتسا )
 راهظا لئاقلا دصق وه ىنعي ( ءىث رارمتسا ) ىلا فاضم وهو لعافلا بئان |

 هلعاف بئان ( ءىثلا كلذ ) لوهحملا ىنبم ( طب ريف ) ءامشالا نم ءىثل ماودلا |
 | هرارمتسا ناب دارا ىذلا ؟ىثلا كلذ لئاقلا طب ري دصقلا اذه ببسبف ىا ١
 | نيضقنلا برقاب هطبر ىلع لديل ءىثشلا كلذ نع ىا (هنع نيضيقتلا دعب اي ) |

 ا ا اك ىلع لع هرارمتسا ىلع لدبف هيولوالا قي رطب ةنم

 ظ مارك الا تاير كش مهلا اعاد و كلوقك) كلذو نيضقلا

 دوجو رارمتسا نال ) هنع نيضيقتلا دعبا هو اهيلع هتقلعو ةناهالاب |

 ناشلاو لاخلا (هناف) روكذملا لاثملاىف ةناهالاب ماركاالا طبرل للعت (ماركألا '
 ْ دعبأ ىهو لوعفم صن ( ما نك لا لع عش رلاب ( هناهالا تمزلتسا اذا ) ْ

 ىلا ولا ماهطلإ مك د اناا ا هانا( نضيقنلا
 | قي رطب هل همازاتسا نوكي لب ( مارك الا مارك الا مزلتسيال ) هنا حصي الف

 ىلع مزاللا دوجو رارمتسا ىلع كلذ لديف هنم نيضيقنلا برقا وهذا ةيولوالا
 / اذه 6 لعفلا ) امهنم لك لوخد مزلب ىتعي (واوزنا ىا) «نامزلت و لاح لك

 مب اموزحم اعراضموا ةيمسا ةلج ن كك دف ءارجلا اماوطرمشلا ىلا ةينينلاب

 اظفل لعفلا ناك ءاوس ىا ميمعت لا ا اواو ةحوتمم مالت قادوا

 تبرضولو كتمرك !ىنتمرك ١ناو كمرك !ىنمركتنا هلوقنم (ةلثمالا ف صاك) |
 ىلاعت هلوق وحن ) كلذو اظفل ىلع فطع ا ريدقت واإ] برضا برضت ولو تيْرض |

 ىلوال(نوكلمت مت اول) هي لقوإ# ىلاعت هلوق (و كراحتسا نيكرشملانم دحا ناو) |
 كراحتساناو ىا)إ ِهلوَس ىلوالاىف ريدقتلا حراشلار مسه دقوولل ةساثلاو نال لاثم ١

 طاقسا تاوصل !او خسنلا ىف اذكه ( ملا نوكلمت ولو ) هلوَه ةيناثلا ىو (دحا |

 امهنال ناعوف م ) نيس الاف ىا ( متاو دحاف ) همالكر خا هيلع لدب م متلا |

 نيلعفل نالعافاهلب اهدعن امل نيلعاف اسيل ىا ( نيفودحم نيلعفل نالعاف |
 لك دعب يهاظلا لعفلا ىا ( ىهاظلا اهرمسف ) حتفلاب نيرسفم نيفوذحم
 سل هنا مهوت امي رو لاصفنالا بسب ءافخ عون متا ةيلعافىف ناكاملو  امهنم |

 ١ كلذ نايب حراشلا دارا لعافلل دك أت وه امناو لعفلا عم لعافلا ىذحل لعاش
 . هنالف تا اماو ) صاظ العاف هنوكق ىا ( هاظف دحامما ) لاقف مهوتلل اعفاد |
 اوخل هنوكل ارتتشم طاقتنا تاوضلا قوكيلسلا لاق ( ارتتننمالصتم اريدض' ناكأ

 لعافلاو فرح واولا الاق امهناف ىنزاملاو شفخالا لوق ىلعالا اوهس سلو
 كلذزاص ىالمل 0 ( راس علا رسفملا ىا (لعفلا ىدح املف) ىهتنا رتتسم



 ١ ا هاتحاو كلذ لع اهينت ةعضوم .ءودضوو هماقم قالا 0 000
 . رتكلا وه ) ءركذ مدقملا ىازتلالا ىا ( ىتعملا اذهبول لامعتساف ).حراشلا

 ريعنم ىا ( لوالل ىناثلا موز دصق ىلع لمعتست دقو ) ةاحنلا نيب ( فراعتملا
 مزال موزللا نال ىزاحم ىنعم هنا ىلا ةراشا اذه ىفو هيلع اقاعم هنوك دصق

 . ءافتنا عم ) هلوقو دهب اهيلا راشملا هيف لامعتسالا ةلق كلذ ىلع ليلدلاو قيلعتلل

 موزللاب ىا ( هبلدتسيل ) ءافتنالا عم هلولدم نوكيف موزالاب قلعتم ( مزاللا
 ىلاتلا ءاننتسا ىلا جاتحمال اذاو ( موزاملا ءافتنا ىلع ) مزاللا ءافتنال نراقملا
 تاومسلاىف ىا ( امهبف ناكوا ىلاعت هلوقكح ) كلذو مدقملا ءانتسا زوجنالو

 ضرالاو ١) ماقملل اراهظتسا ةمي ركلا هللا ذه لثم '( يدش للاألا هيلا
 داما ( ههل آلا ددعتل داسفلا موزل ىلع لدن ) هب آلا ق ىا (انههول ناف)

00 

 ئذلا داسفلا ءافتنا نم ىا ( كلذ نم ملعيف ) ىلاتلا ءانتسا ماقم ةماقول نايا .

 دروا دق هللا همحر حراشلان امت#موزاملا وه ىذلا ( ددعتلا ءافتنا ) مزاللا وه ظ

 ىناثلا موزا دصق وه ىذلا ( لامعتسالا اذه نمو ) لاقف اضارتعا انهه ١
 ( لوالا ءافتنال ) لمعتست ( ول نا فنضملا مهوت ) مزاللا ءافتلا عم لوالل .

 او ( روهشملا هنكع أطخو ) دابفلا( قاثلا ءاقتنالإ ةب الاى ةهل آلا ددعتك |
 .فنصملا ردي ىا مهوتىلع فنطع ( ردي ملو ) لوالا ءافتنال ىناثلا ءافتنال اهنا
 ىنعم ) موزللا نم ىا ( هرك ذام نا ) و موزللالامعتسا ريغ .قيلعتلا لامعتسانا |
 موال مرذللا ءاقحاب لالدتسالا ماقم ىقاإ'ءاغلنلا هدصش .ىا ( هلا دّصه"

 ىنعملا نا ) اضيا ردي مل(و) ددعتلاك ( لوهجملا موزلملا ءافتنا ىلع ) داسفلاك

 نيمولعملا نيئافتنالا دحا ةبسس ناس ) وهامتا قيلعتلا ىنعم وهو ( روهشملا
 نسحي ) هلوقو اهالك مولعملا,مارك الا ءافتنال ءىحلا ءافتنا ةيسك ( رخ الل
 ناسىف ىا ( كانه روصتسالف ) كلذك ناك اذاو نام. هلو قلعتم ( عقاولا
 لج دل تلق اذا كنان ) هلوقو نيافتالا ةمولعمل ( لالدتسا ) ةمسلا :

 نكي ىا اذا باوج ( دصقت + ) لالدتسالا روصت ىننا ليلعت ( كتمركال |
 ( ماركآلا ءافتنا نم ءىجلا ءافتنازا طاخملا ملعتنا ) قيلعتلا ةروصىف كدوصقم

 ( فيك ) داسفلا ءافتنا نم ددعتلا ءافثنا همالعا موزللا ةروص ىف دصقت اك

 نيئافتن الا الك) لاخلا (و) ببحعلا ىمالا اذه دصقنت فيكى ا ىحعت ماهفتسا |
 تدصق .لب ) لاقف كلذ نع برضا حراشلان امث#«بطاخلا ىا ( هل مولعم

 بدسم ىا ( ءىجلا ءافتناىلا دنتسم مارك الا ءافتنازاب ) بطاخلا ىا ( همالعا |
 | .لامعتسالا اذه ىلع ملكتلا نم غرفاملو «ربدتف لالدتساال ذئنيحو ريغال هنع ١

 ( ىنثلا )
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 ظ ثيح نم اهلامعتسا ىلع ملكتي عرش اهلوخدم ثيح نموا لامعتسا ىلع مالكلا
 91069 فراستلا (روي مالو بلاطلا اما ( ملعاو ) لاقف اهانعم |

 ثنح :كتطعا ىتلاسول: تلق'اذا 65 ( لوالا ءافتنال ىناثلا ءكفتنالا) ليعتست

 ءاطعالا وهو قناثلا ءافتنا ناكو نارمالا قاف لاّؤسلا عانتمال ءاطعالا عنتما

 | ىا ( اهانعم مزال ) وهو روهشملا ىا(اذهو ) لاّؤلا وهو لوالا ءافتنا لجال
 وصح قيلعلل ) ةقاطم ىا ( ةعوضوم اهناف ) ىتباطملا اهانعمل مزاللا اهلولدم '

 حرض هبو اهيف ىعارم طربشلا عمو طرش فرح ىه ذا ( ىضاملا ف ما
 (رخآ صا لوؤضح ) هل وقىف ءاملاو حاققملا حا مرشو لوطملا قف ىتازاتقللا

 صأ ةفص رخلاب ( هيف ردقم ) هلوقو هسس وأ ىلع ىنعع وهو قبيلعتل هلوش هقلعتم

 أ. ىلع ءان او ىضاملاف هدوجو ضورفهو ردقمىا ىخاملاىلا عجارريمضلاو
 (امو ):نييقطنملا حالطصاف مودعملاو دوجوملا لمشي ردقملا نأ 5 نفرد

 | اضورفم ( اردقم ) هتوبو هدوجو ( هلوصح ناك ) ىذلا ىمالا ىا
 | :كلذك ناك اذاو امزج ىا .( اعطق ) :ىضاملا ىا ( هفف انيفتنم ناكىضاملا ىف)
 | ( اضيا ) هيلع ىا ( هب قلع ) ىذلا سمبالا ىا ( ام ءافتنا هنافتنا لجال مزابف )

 | وهو, قلغملا لوتصح نأ امم نافذ قلطتلا 1 قيقحت ادهو لوألا 28 قا

 | اذاف ) هريغىلعال هيلع فقوتمو طرشلاوهو هيلع قلعملا لوصحم طونمباوحلا
 | (ماركألا لوصح تقلع دقف ) قيلعتلا نايبللاثم ( كتم رك أل ىتتئجول الثم تلق
 ىلع ىنعم ( لوصحت ) هلوقى ءابلاو لوصح هلوَش قاعتم ( ىضاملا ىف ) قلعم وهو
 هيلع قلعملاوهو ( ردقم ءىحب ) لوصح ببسي ىا ةيبسوا تقلعب ةقلعتم نوكتف
 | طايمراب ماتلا قيلعتلا اذه بيدسف ىا هيببس (مزايف) هلوقف ءافلاو ىضاملاىا (هف)
 امهنوكلاح هيلع قلعملاو قلعملا ىا ( اهؤافتنا ) مزلي هيلع قلعملاب قاعملا
 هنافتنابو فتنم ىذاملاف ردقملا ءىحلا لوصح وهو ةيلع قلعملا ذإ (.اعم )

 ءافتنا نوك ) اضيا مزلي ( و ) ىضاملاىف ماركألا لوصح وهو قلعملا ىنتنا
 قه مارك آلا ءاقتنال كيس ء رجلا ءافتنانأ سب ( ءيرخلا ءافسال انش ءارت'ألا

 ىلا ةراشا هبديق امناو اببسم هلوش قلعتم ( ملكملا متزىف ) هنع شانو ببسم
 | راطولو دي ىرعملاءالعلاىبا لوقىفاك سمالا سفن ىف اببسم ىئاثلا نوك مزابرال هنا
 وه ىتباطملا وأ ىنعم نا لضاحلاو 4 رطب هنئكحلو تراطل  اهلبق رفاحوذ

 | لوالا عاتتمال ىناثلا عانتما ةيبيسو نب سمالا ءافتنا ناو صوصخلا قبلعتلا

 نظرك عاملا ارا نيئافتنالا الكن اكامل هناو ىمازتلالا لولدملاوه

 | ةسسلا ةدافا لجال لب هف طاف الذا هسفنس ادوصقم ضو رفملالوصحلاب لوصحلا
 ىنعملا نم دوضقملا وهام اوماقاف لوالا عانتمال 'ىناثلا عاتتمال ول نا اولاق



 نومضم لوصح ةلج نومضم لوصح  قيلعت ىلا حالطصالا ىف لقت دقو 1

 اا د ل ىو دبا

 ا” 0 لمتلا ناك ءاوس :نامتسالا ىمع هلع تلختد قذلا لفتلا لع#'

 ىلا اهسكعولو ١ نارعضا تّضتنا وحن اعراضموا تبرض تبرضنا |

 ها لكلا ئذلا ,لثتلا لمحت اهنا ىا ( لقتنملا لع, تلخ د ناو ىضاملل )

 هضنام ناملا خسن ىا ( خسنلا ضعب ىفو ١ حراشلا لاق برضا برضتول |

 لابقتسالل نانا هانعمو ) نيتغلاملا ركذ نودب ىا ( ىضمناولو لابقتساللناف )
 ةخي سلاف ةدوجوملا هغلاملا نا قع ( لبقةسملاوا ىضاملا ىلع تلخد ءاوس |

 لبقتسملاب ةصتخمنانا هانعم سيلو ةيناثلاىف اهب حرصي ملناو ةدارم ىلوالا
 | م ليقتسملا ىلع لخ ذنالف ىضاملاب ةصتخولناو ىضاملا ىلع لخدتالف .

 برضتو لو ) ىضاملا لاثم ( تبرض تبرضولوحمن ) ىضاملاوا لبقتسملا ىلع

 هللاو ىنعملاناف ( مكتحعا ولو ةكرش نم ريخ ةنمؤم ةمالو ىلاعت هلوق وحن) |

 مرجملا دوب يهل وقكو # نونه ديف نهدت ولاو ةدوهلوقك و#«نو رفكتولاو دو ا

 حراشلا ىهنااملو ىهتنااهل باوجاالهنال عاتم اللا نههن وك نآزوحأل *« ىدتشيول
 100-2 اال ة ١ ١أ'ألك7 ل م ل ا

> 
 1 ىلع ةلادلا 0 ىا يولع لادلا 0 ىهن 0 ةلج

 ىا 6 لابقتساللناف ) مالكلا عاونا نم عون ىلع لدت اهنانم ( سمامل ) هيلع
 اهنا ىنعي « ىضاملا ىلع تلخد ناو إ لابقتسالاىف هلع تلخدام لوصحل

 ولنا سكعلاب فنصملا دصقب ىا ( ىنعي ) هلوقب حراشلا هنبب دقونا سكع

 وحن عراضملاوا تب رض تب رضؤول وحن ىضاملا ىلع تلخد ءاوس ىضاملا ىنعمب

 ( و ) لبقتسملاىلعاهلوخدل لاثم( كم ركا ىنمركت ناوحن ) هلوقو هنم رداتدق
 كيذك ناك اذاو ىداملا نع اهلوخ دل لابشم( كك نا )وحن

 ىذلا وهو ( لوالا لاثملا ىنعم ) ىضملا ىذلا وهو ( هنيعب ىناثلا لاثملا ىف )
 انا 0 هلع عقو نا ) هب دصش ىا ( ىنعي 2 لوالا لئاق نال لاقتسالال

 ا داع نك اذه لغو ( هفكما | انضلا ىم عقو لابقتسالاىف

 تلخد ءاوس ىا ( تلخد امهبتا ىلع ىضخللول كلذكو ) امهنيب قرف الب

 |قرفزلا ( دحاو قمع ) امهف هلدام ىنعم هانعمو لبقتسملا لاثم. ( برضا
 نوكي اذه ىلعو ( هيفاضياكب رضىنم عقودقف ىضاملا ىف برض كنم عقؤ ول ىا١)
 ( لقتسملاىف ناك لمعت تدقو ) هلوق ادحاو نيتخسنلا ىف ةرامعلا ىنعم

 كلذ و ىضاملا لع تلخد ناو لاقتسالل نوكتق نالغم ءىجنولنا ىلا ةراشا

 ىلاعت هلوقك ةيصانلانا:ىنعمم نوكتدقو ىغرلالاقو مكجست وا مكجعتال نا ١

 7 ( ماللا)



 ده هع

 دحا نع امهفتسم ( لوقت ) هلوقب هركذام ثلاشلا ول مدقتاك (هنم) |
 ( ةلصتملا مال ةلداعم ةزمهلا لمح اسبالم ( ورمع ما كدنع دءزا ) نيرصالا |

 دحا نع ماهفتسالا دصق ا ).ناششلاو لادا (ةانز اهب مست ذا
 600 ممفجسسملا سلوا لوصح امأ وهو (نيرمالا |

| 
 ظ

 تان ىف لضالا ىح: لآ 55 لامعتساف ) كلذك ناك اذاو اكل كااوجلا |

 لامعتسا نم ( قيلأو بسنا) هل ةعوضوم اهنوكل ( هيف ىوقالاو ماهفتسالا |
 | الف للا دنع بسنالاوه امي لامعتسالا اوصصخ مهنا مث لقعلا دنع له

 | هيدسن الا مدع ىلع لب ةلصتملامال ةلداعم له لعج زاوج مدع ىلع لدبال هنأ در ١

 | مهقتسملا نال ) ةزمهلاب ةصتخملا ةلصتملاال ( ةعطقنملاءا عم له عهو ) لمأتف ظ

 | هعطقنملاما ىا ( اهنال )دخاو صا وهلب ( ددعتب مل هعطقنملاما ةروصققإ هنع ظ

 | لاؤس فاشتساو ) له هيلع لخادلا ( لوالا نلاوسلا نع بارضالل ) ةعقاو |

 ١ كلوقناف ) ةفطاعلا فو رحلاىف ماك( ةزمهلاو لس, ةردقملا ) ةعطقتمملا ( مابرخآ |
 ( ورمع كدنعالب ريدقتىف ) وهذا هيف ددعتال ( و رمع ما كدنع ديز له |

 أ ميارلا (و) ورسعنع لاؤسلا ىلا هن تيريضأو دير نع لاؤسلا كن ادي

 , هلوق و همتنما6 عقوام اذامثا ا ىلاعتهلوقل ايلاتىا ( لوقت )لوب هركّذام |
 | هانيحافاتيم 6 ناكنموا )ل ىلاعتهلوق 6 و ا هير نم ةنيب ىلع 6 ناكنشا ل ىلاعت ١
 | ( ةفطاعلا فورا نم ) اهنملك نئاكلا ( واولاو ءافلاو مث ىلع ةزمهلا لاخداب ) .
 | هلوخدملاطب ار ' هن وكل فطاعلاف ماهفتسالاىف اهتقارعل ريدصتلا ماقتل ةياعر كلذو |

 | ىردصتلا لاك ىضذتش ال كلذو اهلبق اب قلعت اهل ناكل ةزمهلا ىلع لخدول هلقاع

 | هلع وطغم ردقمىلعةلخ اد هدنعة زمهلاناف ىرشخم زال هل ظ

 | الواؤيوحنىفو نولةعئالف مانجا نواقعت الف لئمنف ردم ول هلل هن

 اا للا ناك لذ روهمحاهلاقام قا ىض رلا لاقدق ونوملعنالو 00 1
 |. هيلع ا ا ريغ نم مالكلا لواىف اهعوقو ذا هيلع

 | فنصملا لوقنا مث *ىهتنا مدقتم مالك ىلع اينمالا ماهفتسالاىف * ىج ل هنا عم م

 ' لكلا ادق نوكف ء رجا ىلإ توض ادي ١ لوك هلوغ قلعتما# لف فداك
 16 زمدلا عرف اهنوكل ) حراشلا لوقف عضاوملا هذهىف له لوقتال كنا ىنعي
 الح دولا نال اهف لُه لوقتال طم دع ةلوق مادو ال لل

 ١ لصالا فرصت فرصّسال عرفلا ذا ( اهفرصت.فرصتتالف )اهعرق لهو '

 هللاوف  ىعاشلا لوقك ني رقلادنع ةدا رع ىهو قد ةزمهلازا كلذ نمو ْ

 "برقا ف ذخ عباس عاف مارح انيمر عسب * ايراد 0 قردان |

 همازتلاو *ىشلا مازلا ةغللاف طرسشلا ( طرمشلا فورح ال له فالخم اذهو |



 مي م ل
 | ار نانو ه«كرتالاو مزتلا لصالا اهلا ةاعارم نكما اذا هنا” دوصقملاو
 نيبو اهنيب ةاواسملا لوصحلو اهمومعل اهوم له كلذك و قبس ايف فنصملا

 . لصالا ىه:ةزمهلا نال كلذ . فالحب عقاولا ناكو تافرصتلا عيمج ىف ةزمهلا |

 فنصملا دارا لصالا فرصت فرصتال عرفلاو هف اهعرف لهو ماهفتسالاو |

 وهف فرصتلا ةهج نم ىا4 افرصت معا ةزمهلاو إو لاقفماهبالا كلذ عفري نا

 ةزمهلاىنعي ( اهبف فرصتلا ىا) هوب ةرابعلا حراشلا رسسف اذل و ةبسنلا نم زيبمت ١
 فرصتلا نع زارتحالل دق ( اهتالامءتسا عضاوم ىف اهلامعتسا راشعاب) هلوقو

 .اهيف فرص هناف له فالح ةزمهلاف فرصتال هناف تاذلا ثىح نم اهف

 0003 ١) هلرقو د م ايف فرصتلا هلوقفافت !| قس م هزه ءاهلا ناش ١
 اهيف لمعتست ىتلا عضاوملا ننس ىف عورش اذه « لوقت ل هربخ ( له ىف ىفرصتلا

 لعفلا ىا( ام تايثالةزمهلالامعتساب ) ( كوخا وهإ لاخلا ( وادءزبرضتا ) ظ

 ظ
ْ 00 

 ١ «نولمعتامو مكقلخ هللاو نوتحنتام نودعتأ ب وحن مولعم هلعافو عشنا ىجذب

 اديزا ال لوقت هِلَوَش هركذام اهدحا ةعبرا انه اهنم دعو له نود ةزمهلا |

 ( لعفلا دوجو عم ) اديز ىنعي ( مسالا ىلع ةزمهلا لاخداب ) اسبالم « تب رض
 0206 ءاو هيسا لك لغ لخدت انهنآ نم قس ام اهزيح ىف تي رضاوهو

 | دوجو عم مسالا ىلع هلاخداب ( تب رض اديز له فالحل ) العفوا امسا اهف
 , اهربخ ةيمسا ىلع لخدتال اهنا نم ( تفرعامل ) زوجال هناف اهزيح ىف لعفلا
 | اركذم ( لوقت ) هلوش هركذام ىناثلا ( و ١ ةمدقتملا ةلعلل اذوذش الا لعف |

 0( 015 اكو لعا) كلذ :نوك لاح( هبلع) ةزمهلا ( تلخد ):ىذلا
 انا اكل رايلا دئان نوكي نا وهو ىبم وتلا راكن الا لسق نم لاثملا اذه

| 

٠. 

 وحن يذاكه يعادمو عقاو ريغ اهدعبام نوكي نأ وهو ىلاطبالا راكتالل ءىجن دقو
 لبق ةزمهلاب اصتخم هيمسق راكد الا نوك ثيح نمو :# نينبلاب مكبر كاف دافأ 9:
 ةزمهلا لام عتسا: لوش ناب اتاطم راكنالل اهئمح ىلع لاثملا حراشلا لمح يلانه

 00 (0|(| زا بريخت له نود )ديفاو لمشا ناكل هيلع تلخدام راكنالا |

 ١ ذا ( ةققحلاب فوذحم عضوملا اذه لثم ىت هنع مهفتسملا نال ) زوال ثيح

 ىخبوتلا راكنالاىف دوجولا مولعم وه ىذلا برضلا نع ماهفتسالل ىنعمال |
 ١ هِلوَش ليلعتلا نم موهفملا ءاضرلا فال ىلاطبالا راكنالاىف ءافتنالا مولعمو

 0000 و7 لم امنات ( كنم نبتسم ريغ وهو اذيز كنب رض ىضرتا هلصا نال)
 اذه ( ماهفتسالا ىف ةفبعض لهو ) هئلاسحتسا مدع ىلع لد هبفانس ئذلا لاحلاب

 | فالحب ) هيف اعرف اهنوكل اهفعض ببسي ( اهلعف ىذحم الف ) ليلعتلا ةمت نم
 لصالا اهنوكل ماهفتسالاىف ( ةيوق اهناف ) اهلعف فذحم ثبح ( ةزمهلا



 هي هالا ول |

 لهىف ىف ةغلف ةديبع ىبا نع بزطق هاكح ام ىلع تاعف له ىنعمب تلعف لا مهلوق
 امهمدقتبال) ثيحبم مالكلا ردص لهو ةزمهلل ىا 6 امهلو ) ةزمه ءاهلا بلَه
 | (مالكلا عاونا دحا ىلع امهتلالدل )هيلع امهعدقن بوجول ( اهزيحخ ىف
 ةبافيعالا 1 ىلع مالكلاىف ( ماك ) ماهفتسالا ءاشنال اهذا.ءاشنالا وهو

 | ةلذجا(و ةيمسالا) ةلمجا (ىلع) لهو ةزمهلا نم لكل خدت ىا (نالخدتو )
 | لوخد دنع ىا ( لوقت ل هلوق ىف ةلثمالا ددعت مومعلا اذه ىلا ريشي ( ةيلعفلا )

 | ةلمجابناح (ىف) اهلوخد دنع 6 و مئاق ديزا )ل (ةيمسالا) ةلمجا بن اح(ىف) ةزمهلا
  الوخد اضيا نيتامجا ىلع ( له ) لخدتو ىا:6 كاذكو ديز مأقا )( ةيلعفلا ١)
 | نيتلملا ىا(امهيف )اهلوخد دنع ( لوقث )كنوك لاحامهيلع ةزمهلا لوخد لم
 | ناالا)هلوقو ةيلعفلا بناح ىف (ديز ماق لهو) ةيمسالا يناح ىف (متاق دبز له )
 أ ىلع سيل له كلذك و فنصملا لوق نا ىلا ,ةراشا ( ةيمسا.لك ىلع لخذد ةزمهلا
 | مكحلا اذهنم ءانئتسالا ىنعم ىفهن أكف افرصت معاةزمهلاو دعب هلوق ليلدب هموم
 | هيللاريشي كتب رض اديزأ لوقت هلوقىف هرك ذهجو الا ناكو انهحراشلا هركذ اذلو
 ١ ىلاةيسنلابةيمسالا ىف ميمعت ( العفوا امس اهيفريخلا ناكءاوس) لمأتف تف عامهلوق'

 | لهوحت)كلذو ( لعف اهربخ ةيمسا) ةاج (ىلعلخ دتال اهناف لهفالخ) ةزمهلا
 ل- (ىلعالا)لاوحالا نم لاح :ىا ىلع لامعتسالا اذه لمعتسن مل ثيح ( ماق ديز

 ( اهلصان ال كلذ و) حاتفملاىف هب حرص ام حيصفلا ريغلا لامعتسالا ىا ( ذوذشلا ) '
 | عرفلا ىلع تءاحدق ىهف ةيقيقحتلا (دقىتْم نوكنت نا) لامعتسالا ىف له لصا ىا |

 | هلوق ىف ) دق ىنعم وه ىذلا ( ّلصالا ىلع تءاح م ) ماهفتسالا ىنعم وه ىذلا

 ١ ماقديز لهلاّشال ماق ديز دق لاَّسال امكق ( ىتأ دق ىا ناسن الا ىلع ىتا له ىلاعت
 أ لاق نا عاتمال مئاق ديز له لاَغ ال نا مترك ذام ىضتقم لبق ناف ىذرلا لاق ظ

 ىلع لمحت مل امئاو ماق ديزأ ىهو اهتخا ىلع اهل المح زاح امئا انلق ماق ديز دق 1

 اهبفن اهرابتعاف له بابل برقا ةلإا هده نال ماق ديز له لثم ىف اهتجلا |
 ( ىهودق ) له لصا ىا ( اهلصا ناكاملف ) ىهتنا اهتخا ىلع اهلمح نم ىللوا ١
 الق: تأرب اذا تارج ( ترام ) اير صو (كافألا مزار نسالاتك عا ١
 دوهعلاو طرشلان اوج( ىملاب ادوهعتّرك دتالهناكم ىف هتدحو ىفا (اهزيح ىف |
 ظ ءالكلا اهيف ىتلا ضرالا دارملاو ءالكلانم ىمحنام ىلاك ىلاو دهع عمج |

 قوشلا نعم نينلا نم ديدشتلابواليملا ىنعمب ونا نم فيفختلاباماوهو (تنحو) |
 اهسفن ىلا متمضو هتمزتلا ( هتقناعو ) بوحملا سلا ىا ( فولاملافلالا ىلا)
 | هنعناولسلا تفلكت(هنغ تلست ) اهناكم ىف هدجن م ىا (اهزيج ىف هرتمل ناد ) |

 اقوشعملا عم قشاعلا لاحب لعفلا عم له لال ليثمت اذه (ةلهاذ ) اهنوك لاح |

| 
 ا
| 
 ا
1 

 هم أ ا آذآ ث#ثآ#آ#ثآ# أ أ 2 ب ب



 مي 0.
 || هذه دعت امتاو ليلقتلا وهو عراضملا ىف عبار ىنعم اهل ىتأبسو ىضاملا ف اذه |

 ليز دق لوف سسحنب ىتعع. ئهف انا تناك اذا اماف افرح دق تناك اذا ىتاعملا
 | را ررانا (نوك دقو) هلوق ىسج تا :انيد ىندقو هسح ىا مهرد

 قيقحتلا عم ) ةبحاصم دق هك < نوك دق ىل,للخلا ءركأ كلدإو نق لامعا

 ١ هلوش كلذدل لثمو هثاثلا ىنااعملا عمتج الف ( عقوت ريغ نم ) طمتف ( بيررقتلاو

 اأو لا رهام رقلا ىخاملا ف هناوكر ققحن ىلا( هز : كر دق لو 5) |

 | اهن ا لوقت قلعتم ( هبوكز عقوتب مل نمل) هلوقىف ١
 | ديار ىحتلا ةنب نق عراضملا فنصملا قالطا « عراضملاإ) ( لعفلا )  ىفإل ةعقاو
 0000 فرو مزاحو بصان نع درجلا) هلو حراشلا هدبق اذاو .

 ْ ا اذيطانلا نو ىم ةلك حراشلا طيسوتىف نا مث ليخبلا دوحب دق .كلوق ىف دوج |
 . نيخ ( ليلقتلل ) هلوق نايل !| ةراششا عراضملا فو فننصملا لوقف فوطعملاو
 ظ لئلقتلل عراضملا ف اهنوك ىنعمو حرصملا ًادتبلا ىلع ىوطعملا ردقملا ًادتبملل |

 | ىلعدق لوخدب دارملاذا:قيقحتلا عم اذهو اليلق هردصم عوقو نوكي نأ وه |
 | التل عرف ليقتلاو مدقناك اهيناعم ف لصالا هنال نمالا قيقحت وه اعنا عراضملا

 | ىلا ) مضي ىنعع لوهجملا ءانلاب ( فاضي قار + يلا راحشلا رشاذاو

 ١ ققحتلا در اهلامعتسا وهو .تلغالا سغ نع هن زرتحا ( فغالاىف قئقحتلا
 | نابنعملا عمتجم ذئنبحو فاضي لعاف بئان عف رلاب (ليلقتلا) هيو 1

 ١ هنأ ىتعع ( قدصي دق ) يذكلا ىف لاما (بردكلا نا) مهلوق (وحن ) اك

 ا قيقحتلل) دق طفل ىا ( لمعتسن دقو ) هلوقو اققحم اليلق هنم قدصلا عوقو ا

 ظ 1 تف ىعاك بلغالا لباقم ىلا ةراشا ( ليلقتلا ىعمنع ادرحب
 ىهذا أ مكنم د اهلل وم دلوع لوقو ه7 !!قكلهج و باقت ىر دقو ىلاعت

 حراشلا نامت * يريثكفلا عمقبقحتللا ىلوالا ةبا' الا ىف اهنا ليقو طقف قيقحتلل انه

 ا لصفلا ) عتتمال ىا ( زوو ) لاقف اهيلع مالكلا ت نأ دارا
 ةقلعتم نيعلا ىا ( ( مسقلاب ) هلوقف ءابلاو هيلع هلخادلا ( لعفلا نيبو ) دق ظ

 حتفب ( ىرمعلدق )'كلوق ( و تنسحا هللاو دق ) كلوق (وحن ) كلذو لصفلاب .
 تح ([ضاس تبا) قاهاو ا ىا ةلمهملا نيعلاو مسقلل ةئطوملا ماللا

 اهلعف قدح اضيازوجنو ةدئافلل اليمكت لوقا اهلوخ دمو دق نبي مسقلاب لصف

 نع اضوع اممهلعمل امل عم لعفلا نوفذحم دق مهنال عقوتلا ىف املي اهل اهيشت

 لوق وحن كلذو امل تراصف ام اهيلع دز مث ل لصالاىف تناك امل نال لعفلا

 ناكو ىا *« دق ناكو انلاحرب .لزتامل # انباكر نأ ريغ لحرتلا فزا * ىعاشلا

 اماو طقف ( لهو ةزمهلا ) اهو مهفلا بلط ىا 6 ماهفتسالا افرحإ) تلاز دق

 ( مهلوق)



 هدو رت
 ةيلع تلخد. اذا نعل ( عراضملا ف هانمو) هةكرت ىلع امدان نك لاق هنأكف

 ضحلا ىلع فطع عفرلاب ( بلطلاو لعفلاىلع) ضي رحتلاو ثحلا ىا ( ضحلا)
 ّْنَع اهلوخد نيح للطلل هانعم ناك اذا لعفلا ىا ( هل ) بلطلا هانعم ىا

 هن أكف ( مالا ىنع عراضملا ف ) فورحلا كلت نوكتف ىا ( ىهف ) عراضملا
 ىضاملا ف ضيضحتلا نوكيألو ) اديز برضا اديز برضت اله هلوقف لاق
 ١ كلت نكل ىا (اهنا الا) هل بلطلاو هيلع ثحلاىف ةدئافال هناف ( تاف دق ىذلا

 قضاملاف كرت ) بطاخلا ىا ( هنا ىلع بنطاخلا مولىف اريثك لدعتست) فوركلا
 | ىا 6 لمف لع.ضصصضختلا ىنملا ثيل نم هناكف لضتسملا ف هكرراد نك اك

 ١ فرحا (تاف ) لعفل هباشم ىا (ام لثم ) لبقتسملا ف هعوقو نكمي لعف ىلع
 | عقوتلا فرحن ىا (امهب ) دق ظفل ىا ( ىمس ) ( دق )) ( بيرقتلاو ) ( عقوتلا

 | ءرجل ىا (اهئبحل) حراشلا هداز م" بيررقتلا فرحب و فنصملا هب ىنتك ١5
 ىضاملا ىلع لخد اذا فرحلا اذه ناف) بيرقتلاو عقوتال ىا. (امهل ) دق ةلك

 | ةراشا اذه (هنا مث قيقحتلا ىنعمنم ) فرحلا اذهىف ىا (هيف ديالف عراضملاوا
 | اهفضي مل امهاو اهيلاعمل لصا وهذا قيقحتلا ىنمل عرف نيينعملانم الكنا ىلا
 ' عقوتال تسل اهنا لاق نم ىلع درللو اهب عقوتلا صاصتخال هيلا فنصملا
 | فرح ىا هنا حراشلا لاق اذلو اقلطم عقوتلل تسيل اهنا ىلا بهذ نمو ىضاملاف

 | هب نونعيف قيقحتلا ىنعم ىا ( ىنعملا اذه ىلا عضاوملا ضعب ف فاضي ) دق
 لاح دق ةلك ىا ( و ) اهيناعمىف لصالا هنا ىلا ارظن .قيقحت فرحتدق لاقَف

 ىا (بيرقتلل ) ةنئاك فرصتملا تبثملا ( ىضاملا) لعفلا (ىف) ةعقاو اهنوك'
 | ىا ( عقوتلا عم ) ابحاصم هنوك لاح ( لاخلا ) نمز ( نع ) هنمز بيرت
 نم ىضاملا اهب رقت ىنعم حراشلا رسف اذلو رابخالا لبق بطاخلا نم راظتنالا

 اعقاو ) هنوكلاح ( بطاخملل اعقوتم هردصم نوكي ىا) هلوعب عقوتلا عم لاخلا
 لصح ناب لعفلاب عقو ءاوس لاخلا نم بي رقلا نامزلا ىف اعتاو ىا ( بي رق نع

 هلوش لوالل لثم دقو عوقولا ىلع ىرشا ناب ةوقلاب ؤا جراما ىف هلولدم

 لوقلال وقم (بكر دقإ هلوصح رظننب ىا (ريمالا بوكر 'عقوتب نمل لوقت 5١
 هلوص> رظننت ىا (هعقوتت تنك ) ىذلا مالا ىا (ام بيرق نع لصح دق ىا)
 عم لاخلا نم بيررقتلل ىضاملاف دق نوك نموىا (هنمو ) هلوَه ىاثلا ىلا راشاو

 تماق دق ) هلوقو رخؤم ادتبم (نذؤملا لوق ) هلوقو مدقم ربخ وهو عقوتلا
 ءافلاو اقنقحم اهتمدقمىف عوشو مايقلا ىلع فرشا ىالوقلا لوقم ( ةالصلا

 نذا ) دق ةلك قف, ىناعملا نم مدقتام تف عاذا ىأ ةحصفلل ( اهيفف ) هلوقفف
 (بيرقتلا) ثلاثلا ( و عقوتلا ) ىناثلا ( و قيقحتلا) اهدحا ( ةعمتجناعم ةنالث

 0903223220: اتا ب يي بيس نا سجسما هدب تصيح



 أ هدم زد

 ريسفت اذهو ( درفملا لب وأت ىف اهلعجتو اهيبزج ىف لمعت اهنا ) وه ( ةيمسالل )
 ”01 ليش قتلا رع ةلجاد ةيعسا ةلج ةددنسمملا لوخ دم نآل :لضفتو
 ىنعم نا لاقف هنايب داراف اهيلع اهلوخد ىنعم اه قتشملا ىلع لخدت مل اذا اماو
 0000 ليوات ىفاةلحأ تلبج اهنا ءامم نمل ةيمشالا لع ةلخاد اهن وك
 ددك للا كلذ لمحت نأ ناس را ىعا ةلملا رجا ىف تلمع ال اهنا: ءانعم لب

 0000 )اشم طا كلا (اهريح ندصم ربك فدل ): هدقملا لي وأت ىف
 نيل ىذلا درفملا لي وأث ىف اهلعج ىا ( هانم ىفامؤا كماق ىا مثاق كلنا

 ادي ز نا ىنا وحن ) اقتشم نكي مل نا ردصملا ىنعم ىف وه لب يرص ردصع
 اهنكلر بل اوه ىذلا وخال اردصم نكت م/ناو ةوخالاف ( ديز ةوخا ىا كوخا
 (رذدعت ناف) كح اوموا كنخاوبادبز نا ىنحتا ىنعم ىف هنوكل هل ردصملا ىنعم ىف
 ( ردق.) اضحم .ادماح ريخلا نوكي ناب هانعم ىفوه اموا اهريخ ردصم رذعت ىا

 را نا ( ذر ةلوأ ىأ كيزاذه نا ىنحا وحن نؤكلا ) رذعتلا' نيخ ىا
 اذه تلق تْئش ناو ديز اذه لوقت نوكلا ظفلب هنع ربخلا ىلا ةبسن هل دماح

 (ًالواو امولو ) امهنف .ماللا ديدشتب ىا ( نيتددشم ) 6 الاو اله )ل ةعبرا ىح ١

 ىلع اهتلالدل ) © مالكلا ردص ١ ةعبرالل ىا « اهل ١) ضيضحتلل ةعبرالا هذهف |
 عاونانممهبم عون ودحا ىلع فو رجلا كلت ةلالد نا ىنعي ( مالكلا عاونا دحا

 لعجت نايبلا ىلا جايتحالل ىا ( ردصتف ) غونلا كلذ نييبت ىضتقت مالكلا |
 عورش لبق نيبتل ىا ( ىمالا لوا نم لدتل ) مالكلا ردص ىف فورحلا كلت |
 ( عونلا كلذ نم ) اهدعب عقاولا ىا ( مالكلا نا ىلع) لدتلو مالكلا ىف ملكتملا |

 هش ىه ىذدلا مالكلا نم ال هب ءاشعالاو مامهالا ىتش ىدذلا مالكلا نم ىا

 ىو ) لعفلا ىلع؛لخ د امنا ىنعي فورحلا كلتل مزال لعفلا ىا (لعفلا اهمزاب و

 ديرا اذا هنا تف ع دقو لعفلا فو رحخلا كلت مزلت ىا ( لعفلا مزلتو خسنلا ضعب |

 4 اظفل ) هلوقؤ اموزاموا امزال لعفلا نوك ىف لاكشا الف كاكفن الا مدع موزللاب |
 ( اديز برضت الهو اديز تب رض الهو )اظوفلم هنوك لاح ىا لعفلا نم لاح

 مو ان اديز نا ىعي ( هيرضت اديز الهو هتب رض ادت الهوحم ) ( اريدها )
 دو 6 ءدعل ام هريش :لعش .انوصتم راق بضنلا ةننارق تدجو اله دع
 اهلوخد نيب قرفلا نيب نا حراشلا دارا مث«ريسفتلاةطب رش ىلع رامضالا ٍباب ىف

 ضيضحتلا ىنعم ىا ( اهانعش ) لاقف لبقتملا ىلع اهلوخد نيب و ىضاملا ىلع |

 ماكتملا دارص نا ىنعي ( لعفلا كرت ىلع موللاو خوتلا ىضاملا ىلع تلخد اذا )
 هيلع ةمادنلاو برضلا كرت ىلع بطاخ ا ىلع موللا اديز تب رض اله هلوَش
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 ةلص نم سبل ةرسفملا نأ دعبام نا ملعي نا ىتديو ىضرلالاقو (انبحوال ) عب رصلا
 ردقملا مهبحا ريسفتلا ههج نمالا هللا جاتحالو هن ودب مالكلا 1 لب اهاقام

 قالة رمبصع يقل تسيل : نيملاعلا بر هللدمحا نا مهاوعد رخاو ب ىلاعت هلوقف

 فو رخ نم لع نا ذب و اذه مانقملا ادتملا يح نيملاغلا »بار هيدا هلوق

 هبوسس بهذم لع هب .آلا «اودلجاف ىنازلاو ةينازلا قه ىلاعت هلوق ىف ءافلاريسفتلا

 < ناوام زل ىهار ,دصملا فو رح ىا « ردصملا فو رح  ىذ رلا هدافا ام ىهتنا

 | ةحوتفملا) «ناوإ هلوق وهو ةددشملا نم ءجيس ام زارت>١ ( ةففخلا ةحوتفملا )

 أ ةلمحلا ىا ) 4 ةيلعفلا ٠) ( ةففخلا ةحوتفملا ناوام ىا) © نالوآلاف )(ةددغملا

 | ( ةيلعفلا ةلمحا ىلع نالخدت ىا ) هلوقو ةيلعفلا فوصومل ريسفت اذهو' ( ةياعفلا
 | ( اهنالعحتف ) هلوقو اهياع نالخدت امهنا ةيلعفلل امهن وكب دارملا ىنعي ماللريسفت
 اهلا كلت لج ةدافال اهيلع اتلختو امنا امهنا ىعب اهلع امهلوُحد ةدئافل ناس

 | ينعي (!ثحر ا ضرألا مهيلع تقاضو لامن هلوق ومن ردصملا ليوأت ىف
 | اهتلعجو تنحر ىه ىتلا ةيلعفلا ةلما ىلع تلخد ةيردصم تبحر ام ىفام نا

 ' يا (وهو ءارلا مشب اهبحنرت ىا) را فرحاهيلع ل خد ىجنردصملا لرولت ىف
 اوحنو) اهتعس عم ىا اهتعس ضرالا مهيلع تفاضو ىا (ةعسلا) بحرلا ىنعم

 ليو اى اهناعش تب رح لح لع تلم نان ( تحرك نا يرق
 ] ناكامل هنا مث( كجو رخإ) ىنبحتا ( ىا) بحال اعف اهنوك تذ وج ىتح ردصملا |

 ١ نا 0 ال١ اذه ىلا نا راعو هبوسس ناب فالخ هيلعقلاب ام صاصتخا ىف

 | ( هيلعفلاب هب ردصملام صاصتخاو ) لاَقف هب ودس بهدم نا بهدا

 ((ةزيغز وحو ومس دع) صاصخلالا كلذ ء1 ( وهاع )نشا راكد ام
 هيردصملا امدعإ ةيمسالا ةلخا عوفو ىا ( هيمسالا اهدعب ) هب وسس ريغ ىا

 | اهصاصتخامدعو اهدعب .ةمسالا عوقو زيوحن ىا (وهو ىذزلا حراشلا لاقو )

 ١ ىا (ناكناو ) زيوجتلا مدع نم هيو هيلا بهذام ال (قحلا) وه ةيلعفلاب
 | "حجر هنا ىنعي هيوبيس ليلد ىلإ ةراشا اذهو ( اليلق ) اهدعب اهعوقو ناكولو

 | ارابتءااهزاوج اوحجر ةمئالا نم هريغ نكل اهعوقو ل3 زيوحتلا مدع

 | ام ناف ( ةيقابايندلاام ايندلا ىف اوَه ) هلوق ( ةغالبلا جهن ىف عقو اك ) اهعوقول

 , ايندلا ىهىتلا ةيمسالا ةلمجا ىلع غيلبلا نم رداصلا مالكلاا اذه ىف ةيمسالا|ةلملجا ىلع تلخد
 ' ( ةيمسالا ةلمحلل ىا ) 6ةيمسالل ال ( ةددشملا ةحتفملا ) (ناؤ )ل ةبقاب

 ةددشملا ةحوتفملا تعنم ىا ( تفك اذا الا) ةيلعفلا ىلع لخدتالو « ةصاخ إل

 ذئنيح زوج ىا (زوجبف ) اهب: ةفاكلا ام قالا بيس, ىا (امب ) لمعلا نْم
 | اهنا ةحوتفملا ةددشملا نوك ىا ( اهنوك ىنعمو ةيلعفلاو ةيمسالا اهدعب
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 رثك ١ىف ىا( رثك الا فرسفتال ) ناةلكىا ( ىهف ) هلودب اهل ىرخا ةصاخ ىلا
 5 ١ ريتال اهنا ىنعي ( لوقلا مب رمد ريغ ظفلل اردقخال وعفم ) رسفت( الا )لامعتسالا |

 هيأ ه5

 | لوقلا ىنعم ىذلا لعفلا نال زاحم لوقلا ىنعمف هلوقىفىنعاىف ناوىلا ةراشا هنف
 أل لعفلا ظفلو فرظلاب لوقلا ىنعم هشف هيلع الادلب هيف الخاد سل

 ١ ىا ( هنع كفنمرعغ ) لعفلا ادهنا ةندرش ربرقتلا ف فورظملاب رسفملا

 | ىلع هبهبشملا عضوام قلطاف فو رظملانع فرظلا كفنيالاك لوقلا ىنعمنع
 | افرظ ىنعملاو افو رظم ظفللا نولعجم ةراث مهناف عئاش زاحلا اذهناف هسشملا

 | ريغ لوقلا ىدمىفءامب ةصتخم هلوق ناكاملو بتكلا لئاوا ىتاك نيكعلاب ةراتو

 فرظلا لمشبال فورظملا مكحو افارظ هنوكل لوقلا حرص ريسفتل لماش

 , || لاش لب ورم ءاح نا ديز لاق لاشبالف ( لوقلا عرصدعب عقنالف ) هلوش هيلع عرف
 سيل ) ىذلا لعفلا دعب ىا ( امدعب ) اضيا عش ( الو )ورمع ءاحديز لاق
 راشامت 1 فرظلاك اكفنا مزل كلذك ناكول هنال ( لوقلا ىنعم ىف

 ا

 001 قالا لا دق روككذم ليغ اردقم الوب رميغت ىل ىطفللا لوعفملا

 0 ل 'ىا ( انعم دؤم ) لعف لوعفمل اريسفت نوك< لب لوقلا يرمصب |
 هاندا لوعفمل ريسفتا مهاربااب نا هلوقف ( مهاربا اي ن نا هاشدانو ل ْ

 وهاذهو ( ظفلب .ءانيدات ىا ) هلوق ىف ظفاب ةلكوهو ردقملا هلوعفمل ىا ( ردقملا .
 ليسا ا رتزغل ةلوكو لوق ميرصب سل وه ىدلا انسدانل ندقملا”لوعفملا |

 كلدكو, :مهاربا) الوقوم انما ىذلا ظفللازا ىنعي ردقملا ظفللا كلذا |

 تئاناكلوق ىفنا ةلك ى ا ( نافتئاوهائيشمبلا تدتكى ا تئاناةيلاتىتك كلوق

 ١ ب 1[ ضنا !نلقما الوحنمالا رثكلا ىف رسفتال اهنا هلوق ناكاملو اًمدش

 اريسفت اهعوقوا لاثم اذغنا ىنعي ( هللا اودععانا هلوقف. هللا اودعاناهب |

 ( ىلا ةراشااذهو ( ه.ىف ريمضلا ريسغت ) هللا اودنعاّن ا هلوق ناف روك ذملا لوعفملل |

 ”درملاةراثا ( لوقلا ينعم ترما ىو ):هلوقو روك ذملل اًزيسفت اهعوقو زاوج .

 ” ظفاوه ىذلا ىنعي ( تنتكل ردقملا ه.لوعفملل ريدقت تئانا ىلع لاد فرخ )

 ىتسما امالا مهل تاقام ىلاعت هلوقو ) ِهِلوَش هلثق اروكذم الوعفم رسفت لقالاىف

 اهعوفو' و هن | ىنعل مهل تلقام وهو لوقلا ا رصل ريسفلا اهنا لاو نم

 لولا ىنعم هفو ترما هلوَقل ريسفت هب الإ نعد هناو لوقلا ميرصل اريفت

 لوعفم )ام نال ىئا ( هنالى ص اامىللاعت هلوقىف) امظفلل ىا ال ا رتل (

 ( اللا ةبوومقملا) ناةملكب ىا (اهب سضدقو ) زوجالادو ( لوقلا عرصل |
 ناف هيفذقا نإ ىحوبام كماىلا انيحوا ىلاعت هلوقك ) عيرصلا ىهاضلا ىا
 صاظلا لوعفملاوه ىذلا )ظفللا اذهل ىا ( ىجوبامل ريسفت هيفذقا نا هلوق

 6 ميرصلا )
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 ديت ا كئامؤه قضت قفلا كمساع ذارملا نورك يدش لع راع راللا |
 ناكةدئاز ريغال تناكولف لوقلا اذهب همذ اذهلو دوحسلانع عئتماامتا هنال
 مزلش دوحساوه دوحدلا مدع عاتتماو دوحسلا مدع نع كعنمام ىنعملا ْ

 ةدايزلا مدعب مكحلا نا ىلار ظن ىناثلا ىلع لمح نمو الن ودب عضوملا اذهريغىف |

 ةصاخ ةتكت مهضعب ركذو فيذملا مالكلا ناشوهاك ةدايزلاب مكحلانم ىلوا ١
 دوحسلامدعىلع مزعلاالا دوجسلا نم عنامالدناى لا ةراشا اهيف نابال ةدابز هحوىف |
 هباوج ىذلامسقلا لبق ترثك ناو.« مسقا لبق ا ( ال ةدايز ) (تلقوإ ليقاك |

 ىلاعت هلوق وحن ) ماصعلا ىب اذك لعفا ال هللاو الوحم ىنن هبا وج ناب نادنالل ىقن |

 ( اهتدايز ىف رسلاو) مقا اهانعم ناف )ديلا ادهن مسا الو هماقلا موس مسقاأل ْ

 هن أكف ( مسقلا فن ةروص ىف ) مالكلا زبي ىنعملا اذه ةدافال ىا ( كلذل زريبف |

 ( اهتدايز ىا ) ( تنشو .) هلع مسه 'ناىلا جاتجيالدنا لوش ىلاعتو هناخيس |
 (رعشالو ىرسروح الرتب ىف ) ىعاشلالوقك ىا ( هلوقك ) ( فاضملاعم ال |
 ىا رئاح عمج ةكلهلا روحلاو روحرتب ىف ىا ) رشج حبصلا اذا تح هكفان ٠

 تنبلا ىنعمو رعشالاب قاعتم هكفان ىف ءالاو ( كله ىا راح نم ) ذؤح ام ( كلاه

 فاضملا نيب تلخدال ةلكو هيشلا نع فشاكلا قحلا رهظو حبصلا ءاضاا ىلا

 مدقت ماللاو ءالاو نمو ١ روحوه ىذلا هيلا فاضملا نيبو ريوه ىذلا
 هذهىنعي ( اهراركت ىلا ةجاح الف اهتدايز عضاوم رك ذ ىلع المتشم )6 هذ
 كل فد رو#* هللا ىك وولي دح اا نم ىنءاحامهلوق وحن ىفاضي اة دئاز نوكت فورحلا
 ةزمهلاحتش «ىازإز اهدحا ناف رح ريسقتلل عضو ىدلاظفللا ىا « ريسفتلااو رح

 وحن درفملا نم ) ناكءاوس ( مهيم لكريسفت ) ىا ةلك ىا ( ىهف ) ءانلا نوكسو

 (نا) ةلك (ىا) (ىهو إل نونلا نوكسو ةزمهلا حتش نأوه نيفرحلا ىناثو ىا

 ظ

| 

ٌْ 
 < داعح را 8

 4 لوقلا ىنعم ىف ) ىذلا لعفلا ريسفس ئا « اع ةصتخم ١) ىهلن يك 37 : : . 0 34 ا
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 |” ءاتنالا ىلع كلام هلوق+ لكادإ اذجو: رباح نيغوهو  توحسلا لك ةدذ
 ١ كلم ءوش ”ىا هانعم نوكشف ةدياز ال نوكتالف كلمحام ىنعم ىلع لماذااماو

 ا عقو 5 نارقلا ىف هرئاظن ىلا رظن لوالا ىلع اهلمح نمو دوحسلا مد ىلع |

 | فرظلاف فورظملاررقت لوقلا ىنعم ىفررقتم لعفب ىا ) هوب حراشلا هرسف مك

 | ىنعي ( ةيضقلا ءالج ىلع هينتلا ) مقا لبق ناس آلا نيتاه ىف ال ةلك ةدايز ىا |
 | مسقلا نع ىنغتسي ثيحن ) ىلج ما هيلع مسقملاناىلع هينتلل مسقا لبقال دازت |

 أ ههذكو هكفا سس اهنقراس هنا لعامو كالهلارتي ىف ىرس قشاعلا لجرلا كلذ

 ةلملا نم ناكءاوس ىا (ةلماو ) ديزل نيسفت هناف ( هللادنع وبا ىا ذيز ىنءاح
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 ةيطرسشلا « اذا عم دات ام ةلك ىا « اموإ) نسحا نوكك اسهنال ةلاخلا هذه ىف

 دازت ىا «ىتمل ( عم ) ول ( جرخا ج رخ اذا ىنعمي جرخا جرام اذا وحن ) |
 | امايا وحن ) ( ىا إ) ( عم ) 6 و ) ( بهذا بهذتام ىتم وحن ) ىتم عم اضبإ
 6 و (سلجا سلجت امنبا وحن ) ( نبا )) ( عم )6 و ) ( ىنسحلا ءامسالا هلف وعدت
 لاح )هلوقو ( ادحا رشبلا نم نيرتاماف وحن ) ةزمهلا رسكب « ناز) ( عم )
 ١ عيمج نم لاح ( اطرش إل هلوق نا ىلا ةراشالل ( ام عم تاروك ذملا كلت نوك
 | تاودا )ناو نباو ىاو ىتمو اذا نوك ل- ( ىا) نا تالوخدم نم رك ذام
 عومجلانوكم زاب ىت>نوكلاب ال تار 5 دملاب قاعتم ام عم هلوق نا ملعا ( طرمشلا

 تاروك ذملانمعومجملاالاهدح وتاروك ذملاوهطرشلاناف هفالخ عقاولا واط رش

 / رجلاب « را فورح ضعب 3(عم)(و) هلوقو هريغو ىضرلا ف كلذب حرص اك
 | هلوق (وحت ) را فورح ضعب عم اريثك دازت ام ةلكن ا ىنعي هلقام ىلع فطع
 مهتائيطخ ام ) ىلاسعت هلوق ( و ) ةحربف ىا (مهل تنل هللا نم ةمحر اهف ) ىلاعت
 || لياق نع ىا ( ليلف امج ) ىلاعت هلوق (و) مهتابطخ لجا نم ىا (اوقرغا
 ظ ةنب رش اهنم لك لمع غل و هرورجمو راخلا نيب تديز تاب الا هذه ىفام ةملكف

 | ارمعناقيدص ديزو )هلوقو ظفللا نيسحتتل تديزامتاو او ءافدس اب نورك"

 الل ١ نا لج وه يتلا رورو قاكلا نيب تلخد امل لاثم( ىخا |

 | مرج ريغ نم ىا (مرج ام ريغ نم تبضغ وحن )6 فاضملا عم إ) (ام ةدانز )
 هلوق هنمو تيدا نيلجالا ”ىا ىا ( تيضفنيلجالا اما ) ىلاعت هلوق وحن ( :)
 ىا (اهيف )ام ةلك ىا ( ام لبقو ) مكقطن لثم ىا :* نوقطنن مكلا اه لثم 9و ىلاعت ٠
 ايدل ل رشا ىا ( رورجلاو) ءىش مع هما ىا ( ةركن اهلك) ةلثمالا هذه ىف |

 لوالاف ىنعملاو (اهنم لدب ) نيلجالاو مرج وهو (اهدعب ) ارورجي رده
 الآ ارا توتا اذه لبق نيلجالا  ىث,ىا قانلاىفو مرج ءئشريغ نم :|
 © واولا عم اذ ( دازتال ةلكىا) « الو إ) مهفاف ليلقلا لامعتسالا ىلع ةيآلا |
 6 لوخدم ىلع ءىث فطع اذا ام عم داز. اهنا ىنعي (« ىلا دعب ( هفطاعلا) ٠

 ريغ ىلاعت هلوق وحن ىنعموا ورمحالو ديز ىنءاحام وحن اظفل ) ىننلا كلذ ناكءاوس ٠
 لخخاد ديز ىلع فوطع٠ لوالا لاثلا ىف رمت ناف (نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا |
 ىذلا بوضغملا ىلع فوطعم مظنلاف نيلاضلاو اموهو ىظفللا ىننلا زيح ىف |

 00 |( دار وار ىعم لب .اعقلا قى نملو ريغ لوخدم وها
 ةئاصع تقو سلن ال ااطخ ( ىلاعت هلوق وحن ) ( ةيردصملا نا اف ( دعب )اضيا |
 دحسنال نا ) ساي كعن. ءىش ىا ىا (كعنءام ) مد.آل دوحسلا فاكتتساب 0

 001 د ١ رطب نيب و نا ناي ةلحاذلا ال ناف حست نا ىا: ( كتيماذا |

 (بالسلا ) ٠



 نيت دئافلا نعإل ةيلاخ ةدئازلا كلن" نوك ىا (اهولخ زوجالو )ل رعشلا تانسح نم ١

 هه هم عع

 ( تتدعل ) نيت افلا نم ةدباف اهثدانزىف تسل اهنا ضارف ناو ىا(الاو اعم
 ريغ نم ةدايزلا وا ثسعلا ىا( كلذ زوجم الو اننع) اهتدايز نوكت نا مزلل ىا
 ال اهنكلا ( ىلابعتو ةناجس .يرانلا مالكىف امسال ءاحصتلا مدلكف) ةاداق

 هربخ و اددستنم ةدايزلا فو نس هلرقف ام: دباذ نع ىلح نا زوج ةلف هيف تدر

 الؤامو )ل ( ناتففخم )امهن وك لاح. اهحتش ( ناو )'ةزمهلارسكب ( نا إ) هلوق
 نكس وعامل رسكب ) ( ناف ) ةعسلا فورحلا هذه ىا « ماللاو ءالاو نمو

 2 ةرراتشاللب ( ادا لوقو هج لا نع زارتحالل ديقلااذهو (نوتلا

 6 ةيفانا )ل ام عم دازت نا ةلك ىنعي ًاذتنسلل ربخ هنا ىلع هب قلعتم ( اه عم هلوق نا
 ةييردصملا عم اهتدايز نيب و ةيفانلا عم اهتدايز نيب جاتا

 نح تلصح اةياوزعم 2 انقل. نا . ( تلا ديك انا ) هلوقو تلقو هيف لاق ثيح
 | ادك وم نوكك ةدايزلا كلت عم ىننلا ناف (ادءز تيأر ناام وحن ) اهتدايز

 ميا تامل نك اننا كلل را ” ف فت ا اذه ىو (اديذ تمارا تار
 ظ ةتحم ريت ريمض ثلق لعاف نا ىلا ةراشاهفو (ناةدايز ىا)© تلقو إ)

 | ( ةيزدصللا) (ام )6 عم إل اهتدايز تلق ىا دا زن نم ةمهفخملا ةدايزلا ىلا عجار
 اهتدايز ( تاق ) « و رز ( هسواج ةدم ىا ىضاقلا سلج ناام ىنرظتنا وحن )

 | ناناف ( تق دءز ماق ناامل وحن ) امل عم )ف ةيردصملا ىف تلق اكىا:(اضيا)

 ' (نونلانوكسو ةزمهلا تش ) ( ناوإل ماقوهو هلوخدم نيبو منيب تديز انهه
 يل ا

 (دازت )6 و )(ريشنلا ءاح نااملف وحن ) اضيا ةلباقملا ىلا ةراشالل ( اريك )
 ١ م م ا ل

 , وطعم ةيظ ناك وحن ) ( فاكلاعم )) ( اهتدايز )6 تلقو إ) ( تق ديز ماقول
 | ةيظ وه ىذلا اهرورحم نيبو فاكلا نيب تديز نا ةلكن اف ( لسلا رضان ىلا
 ْ انيفاوت اموبو * هلوق لوالا عارصملاو ( رجلاب ةيظ ةياور ريدقت ىلع) اذهو

 ١ وهو ةافاوملا نمانفاوت هرعت سيال ل ا واكف ةيبط ناك مسقم هجوب

 | نيسلا ديدتو ىفاقلا حقو ميلا مشل مسقم هلوقو ةنلسحلاةازاحلاو نامنالا

 لواتتلا وهو وطعلا نم وطعت هلوقو نسما وهو ةماسقلا نم نسحلا ىا ةلمهملا

 ةلمجاو ليملا ىنعمل انمضتم هنوكل ىلإب ىددعو لوانتت ىانيديلاو سأرلا عفرب
 ْ هب داراو ندح اذا ههجو رضن نم ةمحعملا داضلاب رضانلاو ةهيطظ ةفص

 . ىنملاودوش اهل ةميظع ةرجت ىهو ةملاس عم نيتحتفي لسلاو ةوارطلاو ةرضحلا

 اف اههبشاماو ةرجشلا هذه نم رضان نصغ ىلا اهديج دمت ةيلل نإ امام



 هنت + وس

 (ءالا سكب )6 ربملا قيدصت و ةثالثلا اننا نونا ردقتاو ةرمعلا ١

 0 خسنلا ضعب فد ) ءاقن نعاربجا ىذلا ملكتملا ةيدصللا ىلإ"

 دحاب ناوجلاب كدا رق ( كأي موأ ديز كاتادق ربخملل ناوا ريجوا اما كرنك

 قيدصتلا اهنا ىلا ةراشألل نيلاثم دروا هل قيدصت لوالاىف ةثالثا ىفوزحلا

 ءاحو تأملوا ) ىا ايفان هل قيدصت ىناثلاىفو ( ىتاذق ىا) ايفان وا ابجوم ربخلا |

 ريخلا' قيدصتل ءاح 5 ىا (اضيا ءاعدلا قيدصتا ) ريجو لجا نود ىا (نا

 هل رب زلا نبا لانقف ( كيلا ىنتلمح ةقان هللا نعل هل لاق نم سزلا نبا. لوق وحن )
 00007 نا امو اهك [رو:ةقاثنلا كلت ارغل ئااهك ارو نا)"

 ىرعش تبل »+ ىعاشلا لوقىف ) ءاعدلاو رخا دعب ءاح مك ىا ( اضيا ماهفتسالا

 ناو اتلاف لاق ىوحلا ( ءاقللا نأ نهح .يووج نم + ءاننش .لضيملل له.

 ماقملاىف اهلكو ردصلاىف ءادو دجولا ةدشو ةقريلاو نطاللا نزحلا وه ىوجلا |
 0 0 اد نم ىشافلل ءافش دجو/ له رعتشا الو العا آل ىنا ىعملاو نسح
 ( اهئحش بحملل ءافش ءاقللا من:ىا) ءاقللا نا هلو باحاو نهبح نم لصح

 ١ ءارك دام فالخ ) ماهفتسالاو ءاعدلا ىف ىا ( نيعضوملا نيدهىف ) نا ءىجت ىا |

 00 طا د5 ( دارا ةفورح ) ( رخملا اهدصت انهنوك نه بنصملا |
 انلقام دب ْؤي و ةدْئاَرلا فورجلا ىا هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا لسق نم:
 عادت ان )4 تيبس اهنا ئعب ( داوَز فوركلا هذه تنمس اناو) هلوق |

 هذهب دارملا نا ال .ىا ( اهنا ال ) ةدئافو ىبحل اهضعب عوقو ىفاسالف (ةدئاز |

 | ربع !اهضعل عوقو قام: هناف ( ةئازالا عقتال) ما كلت ىا اهنا ةيمستلا |

 نودب ىا ( اهنودب ىنعملا لصا نا ةدئاز عقت نيح داكار اهن اوك ىفمو ): ةسار 0

 كلت نع الاخ اغفللا هدنش ىذلاىتعملا ىلع قس لب ( لتختال) فورخلا كلت
 لب ( لسا اهل ةدئافآل ) اهنا ةدئاز انهن وك ىعم نسلا ىا ( اهنا ال)فورحلا

 كلذك ىلا ناك امماو اهنع هواخ دنع هل تنل ةدئاز ةدئاف لصحن اهنايتاب |

 نا اما ىا (ةنونعم اما برعلا مالكىف دءاوف ) فورخلا كلتل ىا (اهل ناف) |

 0003 لا دك ان ةناوتفملاف ةظفل) ةدباف (اماو ) ةيوتنم هداف هل لصحم |
 سبل اناؤقو ءىج دحا نم امانلوقىف ىا ( سيلو ام ربخىف ءاللاو ةققارغتسالا
 مالكلا نوك ىا (هنوكو ظنفللا نبي زن ىهف ةيظفللا ةدئافلا اماو) مش دز |

 . سبل ىذلا مالكلا نم ىا ( حضفا ) فورحلا كلت ةدايز ببسب ىا (اهتدايز.) |
 اهيف تديز ىتلا ىا ( ةملكلا نوك ) ةيظفللا ةدئافلا (وا) ةدايزلا كلت هبف |

 أهتم ) ةدئازلا كلت بسب ىا (اهببسب ) مالكلا عوج نوكوا (مالكلا دا.
 ( كلذ ريع وا عجسلا نيسحمنوا رعشلا نزو ةماقتسال ) الهاقو ادعتسم ىا

١ - 

 و



 هي هو١ مل

 نوكف ( ماق مدق ىا) ءاضيرإ ل عكار تلقو ديز ماقام هلوه ديز ماق |

 ىلا ناكوا ىا (انورقموا) رابخ الا اذه ىف تاطخلا كنا لاق هن كو هلع در

 ىلا دعب اهعوقو ىفىا (نذا) نب. ةلكى ا ( ىهف ) ماهفتسالاب ىا ( هب ) انورقم
 راتخلا وه م ( ماهفتسالا كلذ دعب ىذلا ىتنلا ضقنل ) نوكت ماهفتسالاب نراقملا
 | ىلاعت هلوةك) راتخلا ريغ وه اك ىننلا ىنن نم موهفملا تابثالا ري رقتل اهنا ال
 ىلع ) ىلب ظفل ىا ( ءاحدقو انب ر تنا ىلب ىا) اولاق ىا ( ىلب اولاق مكب رب كلل
 | ( ديز ماق دق ىلب ديز ماقأ باوجف لوقت م باسحيالا قيدصتل ذوذشلا ليبس

 ١7 كراخالا نفأو رح نم ع ىلا يآ 01 ىاءابلا نوكسو زمهلا رسكب 6 ىاو إل
 | دهب مقوا ىذلا ثايثالل انهن وكب ةسدع اهنا ىس ( ماهل الا دس تالا و
 ا ناشتشا د نم ولالا ىلاغ كتل انين وك نا« ءداس ناكاملو * ماهفتسالا

 اهنا كشال ىا لاح ( ةقوبسم ) هلوقو ( اهلامعتسا ةبلغىف كشالو ) هلو
 | دعبعم اهنا ىنعي (ماهفتسالاب) ةقوبسم اهنوك لاح ىلاغلا اهلامعتسا ف

 ْ نو اذه ىلعو (اضيا ريخلا قيدصتل ءىجن اهنا مهضعب اك دوز ينس
 2  كلاع نا 3و ) فضلا مالكل افلاخع ريخالا لامعتسافل ١ نوكال

 ومع هال (فييملا 15 ذامل فلاخم اذهو ) قبس امل ةررقم اهنا ىنعي ( مأ ىنعع

 فشلا اهرك دامو انكهتس اك نار رقم ىاو مف لوقب ناب من اهارك ذيل

 | هركذام قفاوي لب وأتل الباق همالكن كي م ماهفتسالا دعب تايثا اهنا هلو انهه
 فنصملا ريغ« مسقلا ل اهمزايهنا ىا ةلك ص اوخ نمىنا( اهمزاييو ١) كلام نبا

 ىاو هلوقل ام ناف نئفتلل اهريعو نكلفف قبسام لثم لش مل ثيح ةراسعلا
 ةلك ىا ( لمعتستال ىا) هلوقن هرسفام وه مسقلا اهم زاب هلوقو مسقلا ةمزال
 (ىبرو تمسقا ىا لاهفالف مسقلا لعف ركحذ ريغنم مسقلا عمالا) ىا
 ةصاخ هذهو مسقلا ءابىف هحب رصت زوج اك هقلعتم رك ذ 3 زوخ ال ىنعل
 ىرخا ةصاخ ( ىرمعلو هللاو برلا الا هب مسقملا نوكيالو ) هلوقو ىرخا

 ىهو اهل ىرخا ةصاخ ماصعلا دازؤ ( ىرمعل ىاو ىبرو ىاو هللاو ىا لوقت )

 الا هللا ىا لوقتف هب مسقملا بصنو منقل فرح فدخل اهلامعتسا زوج اهنا |

 راثلا تام اج ةباثل ريغالا رو نرخ هناف هللا اه اخ هل اعدك هش ا
 ءاقت اقتلا عم ةنك اس اهتابثاو نينك اسلل اهحتفو اهفذح هجوا ةثالث ىا ءانىفو

 ديما و هلك ىررخ اهلى ردا ناتك ىف مدللاو هدملا نال مدح ع رع ناك انملا

 « ريجو لجاو ١ ىلاعت هللا ةظفل صئاصخ ن هاضيا اذهو لاق مث هللاىف لعف اك |

 نانكا اننلا ءانقتلا لصا نع رسكلاف اهحتفو ءارلارسكب ىا ( حتفلاو رسكلاب )

 رسكب ( ناو ) ىشاوحلا ضعب ىف اذك فيكو نياك فيفختلل حتفلاو سماك

 نفك ل يسم 2020

 سم سم سس
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 باجئالا نوكلا ىف اهكارتشا عم اهنم لك صاوخ لصفينأ دارا مث # طقتف ربخلا
 ةررقم اهنوكب دارملا ىنعي ( هنومضل ةققحم ىا ) ( اهقبس امل ةررقم مف )) لاقف
 قبسام ىا ( ناكاماهفتسا ) اهقبسام نومضمل هنا اهقبس امل هلوشبو ةققح اهنا
 مَن باوجىفو ديزواق ىنعم ديز ماقأ باوجىف) من ةملكف ىا ( ىهف اربخوا )

 را تحل ىوأألا نااوه لب و عل' نإب قرغلانا ىعت (ديز مهل ىعع ديز
 ىنعل ( ليو ) تامثالا قيقحتل ىهف انايثا ناكناو ىتنلا قيقحتل ىهف ايفن ناكتاف

 ىتتلا باوج و امهنيب قرفلا رهظ ىنعي (ديز مه مآ باوج ىف) ىلب ةلك فالخن

 نوكي ىلبب هنع ببجا اذاو تفرع اك ديز مق م نعم نوكي عنس هنع بيجا اذا هنا

 ( ىعث )هلو اذه ديؤي نادارا مث # تلق امل فالخ ىلع ىنعي (دبز ماق ىنعع )

 ار لا باخ ىلا ذك لب هلك نا بي ةيللعتا يم هلوق ىف ءافلاو
 ثاساهنا ىلإ ةراشا ( لئقولو ) هلوقو (امر كلا 1 تسلا تاو ف ىلب )
 : 1 حبحصلا ىنعملا نال تراث طقف ىف ىننلا باحتال ىلب ةلك ن وك ىنعي هيضقن لاطن اب

 ارفك ناكل مين. انهه ىلب عضوم ىف ) لبقوا ذئيغ اسبر تنأ وه ةي آلا كلتىف
 نابثاو ا ايفن قبسام نومضل ةققح من نوكل م85 كار ذم ١ ( تتح هانم ناف
 ررقت امل ءاغابلا دنع راتخْلا وه اذهو سل لوخدل ىننم انهه قبسام نومضمو

 مهضعب لاقو ىننم راكنالا مم هيلع لخادلا ىننلا نومضمنا نم ىناعملا لعيف
 هدبع فاكب هللا سدلأ ب ىلاعت هلوق ىنعمنا ىلع ءانم تاما نود اذه 00

 هلوك تاوج ىف ىا:(انههون لامعتسا زوج ليقو ) هلوَش راشا هيلاو فاكو ههنا |
 م ةلك لعج ىلع ءانإ ىا ( اهلعج ) دي مكب رب تسلآ ب ىلاعت |
 ىضنقا راكن الل تن :اكأمل هلع ةلخادلا ةزمهلا نا ىنعي ( ىننلا ناكل 16 داخل 0

 فاكدن أوه د« فاكب هللا سيلا 9 ىلاعت هلوق نومضم ناكاكانابنا هنومضم نوكينا ظ
 ىنعمل ةررقم نوثك من ةملكف مكبر انأ وه مكبرب كيلا ناوعصم نوم كلذك و

 )1 دحا لاقواف فعلا ىف اذه رهتشا دقاو ) مكبر تسلا ىنملال مكب رانا .
 كلنا ىم نوكي ىنعي ( ارارقا نوكي عن ديز لاقو مرد فلا كيلع ىللأ |

 (تاسالا ريرقتل) مراتك ادهن (بب ماقمإل نالت قا (موه و) مهرد فلا ىلع

 ةضغ لبو ) ( ىنلادعب ) ىتلاو راكن ألا نم لصخ .ىذلا تانثألا ريرقتلا ىا ١

 باجاب ىف ءابلاو مين ةلك ى فاك ىتنلا رب رقتىف ةلمعتسم ريغ اهنا ىنعي ( ىننلا باتا
 ارا اشكال اهناوكب عل نع ةزانم لبا نأ: ىعلأو روضقملا للغ ةلخاد قنلا

 ىننلا باجنال اهنوكب دارملانا ىنعي ىننلا باجاب هلوقل ريسفت ( ىنعي ) هلوقو |
 ادرج ىننلا كلذ ناك ءاوس اباحما هلعجنو ) همدهتو ( مدقتملا ىننلا ضقنت )اهنا

 | ىتسب دحا ربخا اذا ىنعي ( ديز ماقام لاق نم باوج ىف ىلب وحن ماهفتسالا نع |

 © مايق )



 هت همو

 | لصفنملا عوفرملا ريمضلا ريغب ةراشالا مسا نيبو اهني لصفلا لقو ءالؤه متا

 حاحصلا قرفو ىمسقاذ هللا رمغل اهوحنو اوملعتاذ هللا اهوحت م قلا ريغو 00

 هنأ ىنعل لقاع ادنز نا اما لوهت هولَس ىدذلا مالكلل ل ناقفالاو اما نيب

 ادز ناالأ لوش هسنتلا مالكلا اهب حتشالاو زاخلا نود قيقا ىلع لقاع

 درج لمعتسي ملعا ن نا ع هنو لاق مث همالك اذهمماق اديزنا لعا لوقتاك ما

 لفاتف هلوَس راشا مث لماتف ةروسكم اهدعب نا لعحم نا: نسا دئنيح و هستلا

 | ءادناا ىف لمعتستى لاف و رخلا ىا «ءادنلاف ورحل ارظن حاحصلا هلاق اهف نا ىلا

 ١ نم ىا ( الامعتسا ) ءادنلا فورح معا هواي ةلكاهدحا ىا ( اهمعاي) ةسحخ

 ا”تيرقلا ءادنل لمعتست) اب ةلك نال ىإ (اهن الو اهمعا تناك اق او لامعتسالا يح

 ظ لامعتساالاد راو معا اهنا كأي نا ملعا م ءاصعلا لاق طس وتملل اذلكاو (كضلاو
 | اهاوس ءادنلا فو رحب نم فاح الا 2ك ذمو ةفوذحم اهنوك زاوحم اضيا معا

 | بودنللاو اهنباو اهياو ثاغتسملا مسالا اذكو اهبالا ةلالخلا مسا ىدانسال اضياو

 ْ ديعبلا ءادنل ىا# دعنلل ]ف ةعوضوم ةملكلا هذه ا «ايهواياوإ اهبالا ىداسال

 ' ةزمهلا اذك و ىا ة زمهلاو) (ءانلا نوكسو ةزمملا تف ) (ىادز هات 0

 / طسوتملا رك ذ نع ايلاخ فنصملا مالكن اكاملو ( بيرقلل ل ةعوضومةحوتقملا .
 نطظا ىا ( هن أكو ) لاقف ضقنلا هيلع دربال ثبحح همالكل وأ, نا :حراشلا دازا
 سلام هنا ىتعم هيدارا َنيُخ ىا ( لخ دف دبعنلا ادعام بيرقلات دارا) صملانا

 | ناف ) بيرقلاىف هلخدا امتاو (اضيا طسوتملا) بي رقلا ىف ىا ( هيف ) لخ دب ديعس

 | هل تعضوو ىا ( هلو ةداز ريغ نم برقلا ل صاب مصتم بيرق ىلا مسقني بررقلا
 !”ثعضوو ا ( ةلؤنرقلا ةداّ:تمصتمنرقا ىلا و. ا ةلك )نب رقلا اذهل ىا
 فالخإ أوه ىذلا ةزمهلا ىمسم ىا (ةزمهلا) ةدايزلا فوصوملا بارقألا اذهل

 (برقالل لباقملا ىتعملاب بي رقلاف) كلذك ناكاذاو ( ناتبت سم هل رك ذيمل هناف ديعبلا
 فورح ) ( برقلا لاكو دعبلا لاك نيب طسوتملاوه ) ديعبلل لباقملا ىنعملاال
 هلودو ©( ىاو ليو ملا 3 ىفو ةتسااهب باج ىتلا فوزا ىا ©”باحيالا
 ١ اهناف ةزمهلا تش ىتلاىا نع زارتحالل ريخالل دنق (ءاباا نوكسو ةزمهلا م

 نوكسو ميلا حتش (ريج ول مبحلاو ةزمهلإ حتشب (لجاوإ ريسفتوا ءادن نق

 قاعم, ناس نمو ) هلوقو ( ةدشملا نونلا حتفو ةزمهلا سكب ) ( ناو ) ءابلا

 (باجنالا فورح اهتيمست هجو) رهظ ىا (نيمت) هلو قلعتم (فورخلا كلت !|
 ناش اهتيح قايعم نا كلذو قاينس اذ 00 نين لك ىاعم "نايت م
 ناك ابفن مالكلا نم قسسام باحنال اهضع نا ىف قرتفت اهنا الا تاساو

 تا يتلا ناجنال اهضعاو 0 ناك ام اهفتسا اناا وا



 #2 همم

 | ىنم مايقلاب مكحلاناف 61 الط ياو رح نكل بيز ءاقام وح لوالا نع مكحلا |
 ورمعالو ديز ماقام لاقل لوالانع كلل وف درب مول هتاف مزال كلذو ددز نع
 ىا ( ةلملا ىلع هانم نكل ةلك ىا ( تناكناو.) واولاب هفطعو
 الا الل فططع ىف خسنلا ضعب ىفو هل ةعوضوم
 ااا و نار ف سر( تاينالاو قتلادع اهي لي ةرظن) نكل هلك

 نوكت ىلا دعب تعقو ناف ىا ( ىلا دعبف ) ةيفان تايثالا دعبو ةتدثم ىنلا
 اهدعبام ىننل) نوكت تامنالادعب تعقو ناو ىا ( تاثالا دعبو اهدعبام تايثال )

 ىلع تنفطع ةلمح ءىجن ملا ورم هلوق ناف ( *ىجب ل ورمع نكل دز ىنءاج وحن
 اهعوقول لاثم اذه اهدعبام ىنل تناك امال ادع هيف تعقو املف ديز ىنءاح ةلمح ٠

 قئلادعب اهعوقول لاثم ( ءاحدق ورمع نكل ديز قءاحامو ) هلوقو تابثالا دعب
 دارملانا تف ىعدقو (ىننلان ودب ةلمعتسم عل م( زيد لك ىلعف )

 فئفختتب الأ ةلك نعي (اهواماو الا هسنتلا قو رح ل ىنعملا اذه وه موزللاب
 فورخلا هذه نأ سهاظلا ماصعلا لاقو اضيا ميملا فيقخت امأ ةلكو ماللا |
 لعجم نا قبل لاو هلينلا ضع تعضاو : تاوصا لب' ناعم فقورح تسل |

 لاش نا لامحال ل د صاضلا لاق ااو ىهتنا ةدايزلا فو رح لسق نم ْ

 املو د« لعا هللا واهل ةرادصلا موزاب ةدايزلا فورح نيبو اهني قرف فضملا نا

 حراشلا دارا ةرادصلا ىضتقت اهنا ىف هينتلا ىلا اهتفاضاب فنصملا ىنت 00

 تناك ءاوس ىا (اهلكل مخا) ةثالثلا فورحلا دحاب ىا (اهب ردضي) لاقف اهتسننا ١
 ىنعي ( هللا ملكتملا تل ام ءىش نع فطاخملا لفغيال ىتح) هلوقو هللعفوا ةيمسأ |

 00( سل ولو عد مشلا لبق ىطاخملا هنتل تعضو اهنا |
 نوكلو ىا (اذهلو ) ةلفغلا ريدقت 008 5 ضعب هن ووش دق ذا هنع لفغي الق |

 اهومئاقديزامأو مئاق 2 لاو هيلا ورح در تلاادع اهم ضرر غلا |

 اهةلك ىا (اهلخ دتو) لاقف نييلو الا نبب و ةريخالا نيب .قرفلا نيب مث (متاق دبز ظ

 ةاا ىلع لوخدلا, ناتصتخم نييلوالا نا ىنعي 0 رقلا م ةماعتو ةلالتلا نم
 تادرفملا عيمح ىف ةلخادب تسيل نكل درفملاو لما ىلع لخدت اهناف اه فالخم
 نيعتتال ىتلا ةراشالا نع بطاخلا لفغيال ىتح ةر راشالا ءامسا ىلع) اهنم لخ د لب

 زحل اهانعم نيعت ىتح ةراشالا مهشبالا ىا (اهبالا) ءامسالا كلت ىناعم ىا (اهيناعم
 ةمزال اهيف ةرادصلا نا ماصعلا لاقو ( ءالؤهو ناتاهو نادهو اناهو اده وحن )

 اذه ديز لاقيف ةراشالا مسا عّش ثيح عمت اهناف ةراشالا مساب ةلصتملا اه ىف الا

 ل دم ا سمو اده ماقو

 | تالا هدا واما امو ىلاعت هلو 0 اا ,دص 0 ليم ا

 2 مار
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 30 هيأ هول وس

 | تانالاو وا ساكس ايا را قولا نا 30 هيلع
 | ءىش هيلع مكحال رك ذي لاذا اًئيشنا اكىا ( هنع توكسملا مكح ىف ) نوكي ذئب

 مكح ىف هنوكل عيرفت ( هنأكف ) هلوقو ءىشب هيلع مكحب مل روك ذملا اذه اذكف
 ١ هفارصنال ( ءرمجحلاب ل نا لع محن د

 | ىذلا رابخالاو ) فطعلا لبق هل مكحلا تب. هنال (همدعب ال و) فوطعملا ىلا هنع
 ظ ملكملا راخا ىا رح ( كم هلوقو اك وحلو لا رسسكب ( هنم عقو

 ٠ ىا (اذهلو ورمع ءىحمب ) هرابخا دصقلالب (دصقلا قي رطب ) نكي ل ديز ءىحي نع

 ظ (هنع ) مكحلا ىا (فرص ) دوصقم ريغ ديز ءىحب نع رابخالا نوكلو
 | ىنءاح لاقلامهيلا ةيثمحلا 00 |ب ةملكب ) ديز نع ىا

 | كحل مالو ورحت ديز ءىجن ل لاقل لوالا نع هيفن ناكولو ورمعو دز
 | (ىن ان رو اهيل ىناثلا لامعتسالا ناب ىف عرش مث« نيهجولاب لوالل
 دعب تعقو اذا اهنا ىنعي اهمكحىف فالتخالا وقول ةيليصفتلا اماب اهرةدص

 | كح ىف لوألا نوك ىف ىا ( قالخ هيفف ورمع لب ديز ىنءاحام.وحن ) قتلا
 ب عل كفو تانثالا ف ع نعام ركشرلا

 فرصت اهنا ىنعي ( فوطعملا ىلإ هيلع قوطعملا نع ىننملا كح فرصل لب ةلكذا
 ف رمعنع هيفن دوصقملا نوكش ورمع ىلا ديز نم لاثمللا اذهىف ةييحا مدع مكح

 نوكي (هيلعقوطعملاو و رمت ىءاحام لب ىا و رمعلب ديز ىنءاحاموحنإ هلوق ىنعف
 مهضعب بهذو) تايشابال و سس هيلع مكححال ىنعي تابمالا ىف ؟(س رتل ذر !
 ْ محلا تنال ىا ينم كلا تبنت قادس ت قو اذ 30 لك نا ىلا ىا (اهنا ىلا ْ

 ١ فوطعمللاهلبق ىننامتايثاب مكحلل اهنا ىنعي (فوطعملا هيلع فوطعملا نع) قس ىذلا ٠
 / هنع نم مكحلاوا توكسملامك كح ىت هيلع) فوطعملا نوكي َدئنيْخ ىا (فوطعملاو) ْ

 زوجي ذئيخ ىا (اماديزو ورمع ىنءاحلب ) ةنأوه (و رمعللب ديز ىقءاحام ىنعشهنع

 0 توكسلا ىلع قبب لوا ("ىحلاوا هنع توكسملا مكح ىف ٌواَمب هيلع فوطعملا ديزف ٠

 'نونلا فيفختب (ةمزال نكلو ) ( هنع ىننم) *ىجلاناب هيلع مكحن نأ زوجحبلب هنع

 لدساملو هفام يمدقو ىتنلا ن ودب ىا (هن ودب ةلمعتسم ريغ ىا) لإ اهنوكسو 0

 | ِهِلَوَش هللا راشا ةلما فطعل وا درفملا فطعل اهعوقو ثيح نم نكل ة ظ
 (. دارخملا نمل ١ تتاكن ان هلك فلسنا . ملف اجل اع تكول
 / لوالاف تبثام ىنل تناكاملالناف (ال ةضيقن) نكلةملكف ىأ (ىهف درفملاىلع |

 | ةلكن 0 وكف لوالا نعىتتناام) تايمثال ىا (باحال) نكل (نوكتف) ْ

 كل موزلنا ىنعي ىننلل همزال نكلو هلوقل ريرشأو ناس اذه (ةمزال) نكل |

 | ىنل)ةمزال لامعتسالا اذهى اهناف نالامعتسالل لماشهن ودن ةإمعتسم ريغ اهنا عمت |

 تا ا ل

3 . 



 ه1 هه -

 | فلمعل ةيناثئاماو ىلوالامما ىلع ) ةيناثلااما فطعل ىا ( اهفلعل ةيناثلاما ىلع
 (يرخا ةساف )اماو واولا نم ىا ( امهنم لكلف ىلوالاامأ دعنام ىلع اهدعبام

 حراشلا تاغرتخم نم ٍباوجلا اذه ماصعلا لاقو ( اوغل نوكتالاف ) ةاقتنم ةدئاق ىا

 ىرخالا ىلعامادحال واولاو اهاتلك ةفطاعلا لاق ثمح ىسلدنالا لوق نم هذخأ

 ىلع هخو ىلو الا دعبام ىلع ةيناثلا ٠ ةطياحمنا كاسل" 3-5 ىف ل مهل

 عمجا فرح | اهنلغ ةناثلا فقطع تفكق ففطعلا ىلوالا اما نك مول هنا حواسشلا

 ا د واولا نآروهشملاو بيترتلا مكح ىف هيلع ىوطعملا ةكرمشل ديفملا
 اهموزلل نكل نود اهنف اهمازنلال بق ىتح ةفطاعلا ريغي ساتلالا عفدو فاعلا

 هنوك هبال ا لآ ارا نا ىو متنا نكل احب ”ةقطاملا ريغ ةحاضم

 واولانا لصفملا حرش ىف صملا لاق دقو كتفك" ل افلا حراشلا تاعرتخم نم

 نوكتالو ةمدقتملا اما نيبو هنيب عملا شرغل اما ىلع لخد فاططع فرحاما قف

 0 ادهنا هبف صملا لاق مث 3 همدَقَتملا اما نيبو هن عما ضرغل :اهسقن اما

 هحو هلوقو لقان حراشلا 1 ثلا تاعارتخما نم اا دع رين

 مالك نم هذخا هناب هفارتعا دعب هنا هنم بحعلاو هلحف سيل حراشلا ىلع

 جراشلا ىلع هيو هلوقنا نظاو هتاعرتخنم هنا لوقي ن 11 ل 1 لادلالا ْ

 ريمضلا نوكي ناب هيلع هحو لو نا ةحبصلا ةرابعلا لب خسانلا لق نم وهس '

 انفو نك ده د( كل 00 ( عاملا ولقانلاىلاالر وكذملالوقلا ىلا اعجار

 ةشاسلا هتالثلا ىو رطاك نا صالادحالا 4 هعوضوم ىا ماهدحال ( هثالثلا

 4 انعم الامدحال فورحلا ءذهو اًمهبم اهدحال ةّهاسلانا امهنب قرفلا ن نكل ظ

 ( هيلع قوطعملاو قوطعملا ) هلوقو ( ننصالا نم دحاملا ملا ةبسنل ىا) |
 اهناف اهوحنو وا فالخم نيبعتلا هجو ىلع ىا ( نييعتلا لع ) نيالا نم "لدن

 هلك نك ( ال ةملكق ) لاقف اهنم الك حراشلا لصف مث * ماهبالاهجو ىلع

 ال الا ؟1لا )  اهنأ وح روك دما ةبسال ةعوضوم ةنالثلا نمال
 نيعتم تباثلا مكحلا ىا (انهه مكحلاف ) ىننتب قلعتم وهو ( فوطعملا نع هيلع
 اذهىف ىا ( هبف ءىجلا مك ورمعال ديز ىنءاح وحن فوطعمللال هيلع فوطعملا )
 ال رع اهي يلا دجالا تركي ( رتل الؤدب نإ قابس هوس ىا( يزل )
 لكل لاو تانثآلا دعب امدحا نيهجو ىلع قفل هنأ "ني ( لك“ هوو هلع
 هيلع فوطءملا نع مكملا فرصا ) نوكت ( تايثالادعب ) تناكناف ىنلادعب
 ىا ( هنفءرج امكش ورمع ىنءاج لب ىا ورمع لب ديز قءاح وحن فوطعملاملا

 ديز نود ىا ( ها ف وطعملا نوفا لو رمعل ىا (قوطتمالا) نيك رتل: اذه |

 يطع ام ىأ( هيلع قوطعملاو ال ) لامستسات ( نيكعأ لع ) لد لامعتسا نوكيف ظ

 دلع



 هو هوه

 فطع زوج لوقن نحنو مالكلا اذه لقن دعب ماصعلالاقو هريغىفو هيف لمعتست

 ىلا ءاش ىها لب لوؤي نازوحن اضياو بارضالا ماته ىتامسس ةصق ىلع ةصق ا

 كتعلا نع راخألا ء قلاع راج الا نع اناريضأ نوكف دكر او ةلسا كوك
 وا 1| ناين ىف راسل عرش من دع نقلا ماسع هققح اذك هيف د.رلاو
 كذتع دير لآ لو م”) ماهفتسا ام اهدعب عقاولانا ىنعي ( ماهفتسا اماؤ ) لاقف

 | (لوالا» ماهفتسالا نع بارضالا ) ملكتملاىا ( دصق نيح ورمعلب ىا ورم ما

 | اما صاوخىف عرش مت«لوالا رو ( ىناثلا ماهفتسالان ) كدنع دز نا ةلزك وهو

 مكب اما ةلك ىا ادتس وهو امآو >لاقف اضنا ن سصالادحال يه ىتلا ةقطاعلا

 لو رق هلوقوهو ريخلل فرط. هيلع قوطعملا لق ف هلوقو ةزمهلا

 | هلوقو موزلل ريسفت ( اهعمالا ةلمعتسم,ريغىا ) هلوقو اضيا هلفرط م« اما عم زف

 | ديرا اذا ىا فطع اذا هنا موزللاب ديرب ىا عومجملا ريسفت ( ءىث فطعاذا ىنعي )
 | فاطعلا لبق ىا ( ال وا هيلع فوطعملار ةلضي نام زان امان رخآ ىلع إل ءىش فظع

 اةضيرا ىدلا قالا« ىلا( فرلسل | 1 فسم مش )اما ةملكب ىا ( اماب )
 فوطعملاىف اماميدقتت مزلي امناو (ورمعاماو ديزاماى ةءاح وحئافإب) لالا ىلع هفاطع

 ١ هلوقو ( كشلاىلع ىنبم ما الكلا نأ مالا لوا نم ) معن 0 "ا

 واعم)ةمزالب تسيل ىفوطعملا لاق اما 0 ىا رح دهارح عفرلاب ( ةرئاح ا
 ٍْ قادس نأ رووا 000 ءىش فطعاذا ) هنا مالكلا اذهب هرب ىا( ىنعي )

 .١ فطعلا ىف 5 كلذ ىا (بجنال نكل و و رمعو ا دي زاما ىنءاح وحن اماب هيلع فوطعملا
 ١ دنعاذهو اماري دصتالب ىا ( ورم وادبز ىنءاح وحن ) واب فنطعلا ىف زوج لب اماب

 كافرا نه تبدل امان[ كلا تاتا نس 0 مهعبتو روهما
 | ةفطاعلا ناف فلخلا مزال ةفطاعلا فورخلانم تناك ناو ىا ( الاو ةفطاعلا

 م1 "6 راحل ا نأ رجم حىا( عقت+ )

 كرش زم ل ةفطاع تناكول هنأ وهو ةفطاع اهنو 5 مدع ىلع رخ الا مهليلد

 تناكولف ةفطاعلا واولا اهيلع لخدب ) هناف كلذك سبلو اهيلع ىرخالا ةفطاعلا

 ١ نيفطاعلا داربا مزاي فطعلل ) اهيلع ةلخادلا واولاك ىإ ( اضيا ) اما ىتا ( ىف
 ْ ةافانم وهو لوالا مهليلدنع ىا ( لوالانع باوحلاو اوغل اهدحانوكيو اعم

 | مزليال هنا ىنعي ( فطعلل تسل هيلع فوطعملا ىلع ةشاسلا اما نا ) فطعلل مدقتلا

 كلذك ن يبل و فطعلل ىلوالا تناكولمزاي امتاو ةفطاع ةساثلا نوك مدعاما مدقت نم
 | باوحلاو ىا ( ىناثلا نعو تفرع اك مالكلا لواىف كشلا ىلع هستلل) ىت(لب)

 ظ اتاو اعم نيفطاعلا داربا م ١, موز وهو ىناثلا ليلدلانع |

 | ةلخادلا واولا نا ( لبد تدك م دحاو ءىشل نيفطاع اههالك ن اكول مزلب



 م هه رطل
 ( ىنختال م" نسحاو رصخا ناكل رشنلاو فللا قيرط ىلع طرشب ) اقلغتم
 «ةعطقنملا ) (م1) ول لاقف ةعطقنملاءاناس ىف عرش ةلصتملاءاناسب نم غرف امو |
 01 0 اهل اه ىلا ما ةلك نا نع( لك ) هلؤق هريجو'ادتم وهو.(

 نش اهانعم ىف كشلاز نارضألا دوجول : زمهلاو لب اهو نيف رحاب ةهباشم

 اا اينوكا فا عأ ( تارضالا ق ) "لب هلك لثمت أرخالل اهناوك .ةيح

 ههج نمو ىا ( ىناثلا ف كشلل ) ©« ةزمهلا ) ( لم )© و 7( لوالا نع) |
 اهدعب عقو ىذلا ظفللا ىف ناكاملو ماهفتسالا ة ةرمع لثم قاثلاف كشلل اهتوك |

 حلصي دحاو لاثم دارا قتك ان امهايصقتل فنصملا ضرع ملو ناهجو |
 عقاولاو ) لاقق فنضصملا مالك جرم قي رطب امهلصفي نا حراشلا دا را لوالا

 ءانشناب سيل ىف ( ربخ اما ) ةعطقنملا ما دعب عقو ىذلا مسالا ىا (اهدعإ 0

 ( 1 ١ اهارا ىلإ ةعطقلا نا ىا ) ( ءاش ءا لب آل اهنا 3( كلوق >«لثم ١١

 ةلمح) 001 01( ىو ) لبا ةحطق اهنإ تمزجاو انحش تيار اذا ع ْ

 كٌوايظخ :رئهظف ( لباب تسيل اهنا ) تيميرح ١١١ اذهب ىأ ( تملع املك هزيل ١

 ءىشاهنابم زج (كنكل(تككش متراخالا اًده نع تضرعا ) مزجلاو مكحلا ىف
 لاا ف وع نا لسجل ككل قل د د[ ناتلا تنم رح ول كنإف 0

 امو ةس رملاةعبطقلاى ا (اهناىف ) كشلا لصح ءىث ىبعزاحر عش م

 (ءانىهأ لب ىا ءاش ما كلوش اهنع) مهفلا بطاخلا نم تملط 0
 ىنعملا.اذهىف ةعطقنملاءالامعتسان العا ةزمهلاو لب ىنعم ن نم اكض اهانم نوكش
 اا ل اع اف ناك اذا كك رغ نم فارصإلا درء دقو رك الا وه
 ةباكح هنال مالكلا اذه ىف ماهفتسالل , ينم ١ 316 ربخ اناما وو لات هوقو 6

 ةمرش همز ىف اريخ هنوكب مزج هنا كشالو ر 0 كا لور نع

 لهما ىلاعت هلوقوحت ءاهتسالا فارح لب الايتشم اهدعبام ناكول اذكو ماقملا |
 نع ما دن ر حن ىضتقي ةيماهفتسالا له دوجو ناف «ر ولا و تادلظلا' ىوتست

 هتان ءاش ما لبال اهلا مهلوق ىلع ضرتعا © نايكتلا نع ءازارتخ الل ماهفتسالا

 ىدنهلا لضافلا ناحاو عامج الاب زب ,اح ريغ وهو رامخألا ىلع ءاشن الا فاططع نم

 فاطعلا فو رح نم ةعطقنملا ما نوكتال نامزاب هناب درو فناتسم ماهفتسا هناب |
 'تاحاو ةفطاعلا فور ا نم اهدع ربدقت ىلع م ةل6لاو قاسسا فرح 0 ْ

 نا هنم مزلي هنأ ”درو 0 د لب ريدقتلا ناب اناث ١

 ماهفتسالاو بارضال ا هعطق لا ىنعمن ال موزللا عنم ببجاو ةلصتملا ىلا هعطقنملا] وون ظ

 رصتش ن "كلمت تالف هن ودب وأ ةلصتملا ما ىنعم ىلع لمتشتف لاق ديدرتلا 0 ءاوس |

 دملاو لود دج ااسلا ءاناامه ى رمل لمار ريدشت ىاىلعو ءاش ىهأ ىلع

 اليحب



 لعق هوم و

 0 ملكتملا داقتعا ىف ًاطخلا لاتحال) ورمعالو ديز ءىجح مل لام ن ناب
 لح روا ثيح نيرمالا دحا توين هاوعد ىف اًنطخم مهفتسملا نوكي دق ىنعي
 لا كل ءاح اهدحا نأ دقتعا ملكتملا نا ىلع نيتلاذلا ماو

 0 ل را ىلع هل وا

 ْ ا 50 اذ ذات ا عقو ام هنمو ل كاداقتعاو

 اي نيتكرا أر لشمس سودلع لات سا لس ا
 | هيلع هباحاف هللا لوئْسراب تبنت ما ةالصلا ترصقا ةيعابرلا تاولصلا ىدحا

 ! اذه ناساب حا 2 نااصعلا لاقو ينكر كاذ لكيهلوش مالسلاو ةالصلا

 3 حصل 0 قاضالا رصحلا ر ىلا 0 نا لل 0

 نال مث رخآ باوج عوقو ةح رصحلا اذه فاض ال دئنيْخ الوا من ْ

 حراشلا هيلا بهذامت ىلوا نيعتلا اوما ى هايتك الاصلاح نا نرخ |
 نوكينا باوحلا مزاللاو ملكتملل ةّطخم لب ةباحاب شبل امهبلك تس باوجلا ناف |
 / كيرهنت الف لئاسلا اماو 9: ىلاعت هلوقل لاثتمالاب لؤسملا ماعنا ةباحالاو ةباحا ظ

 باوخا ةحاقيقح ارصح فنصملارصح اذلو اباوج نوكي الف ماعناب نسل درلاو |

 فاصملا ىلع ضرتعي نا حراشلا دار را مث # اصخلم ىهتنا نييعتلاب باوحلا ىف ١
 ا

 0 ل نظر لابس ار ىلع هناكت را عم هما اك ىف راركتلا عوقوب 1

 همم نمو هلوق ىفو رجب مل هم نيود ف 1 طولا ىو ا ١
 ٍ ١ هنكل ) هلاثما ن را وه مكر 3ك نا فنصملا ىلع ناكاذه لسا صا ناك |

 | كفن مط رشلا دحاب ئنعي قيل عرق يظطرش ىلع الامم شم ْن ناكاملا |

 ع ,اشملا لطف يسوع يعتلا لل رح الايزو ة ةزمهلا اهدحا |

 ظ مكحلا ناكناب ( رخآ امكح ) نيطرست لا نَم ىا (امهنم دحناو لكر اتعاب )هلا ١
 | لوقو همعز ىلا ةراشا اذهو قاثلا قن :ا ولا راصحماب لوالا ىلع اع رم زج مل هناب

 ظ هل لوعفم بصتلاب (ةراشا)و ًادتبم وهو ضارتعالا ىلا ةراشا (اهلعجو) ١
 ا

 ؤ
 ! نيعضوملا نم ٠ ىا(عضوم لك ى) ةراشالا دصقل ةرر هه 1 كيلا د ىنعل |

 | وهو(ةجاهم نع) دصقلا اذه:ىلع ءانب لعملا اذه ىا (ولختال رخآ طرش ىلا
 ظ ىلاةراشا اذه ( هلوق ىلع رصتقا ولو ) حبق نع ولخمال ىنعي حبقلا ىنعم ميلا ظ

 فطعواذه ىلع رصتقا ولو ىا (هلوق فطعو ) رصتقاب قلعتم (م الكلا لوا ف)

 20 ولو ىا ( قلتو رجب م هلوق ىلع نييعتلاب اهباوج ناك) هلوق
 رب77777س س77 ير 7777070707 0 يل



١ 

 م 00+ رز
 000 اسس اد رع مادو ترآ بكت روب )اذه وس | نع لوقنملا نوكنيحوىا (ذئنيحو ) لوالا بيكرتلانم ( حصقاو نسحا )
 لَم امل افلام ناك ثحح فضصملا مالكىف للخ تب 3 حصفاو .ندحا

 طيلخل ىلا ةرادشا ( هبش رشلا ةمحرتلا ىو ) هلوقو تبهدملا بحاص نع

 عقو هناب ةيفاكلا خسن نم ةخسن ىلع ء ءانب زاوحلا دعب كلا نان هع بمصملا |

 اهيلب اذكه هطخ هياعو فنصملا ىلع ةاو رقملا ةيفاكلا خسن ضعيف دجو هنا ) |
 ادبز ادا فعض همن نمو حصفالا ىلع ه ةزمهلا 3 ا «بوتسملا نجلا 1

 ٌةراشا ( الو ) هلوقو ةصوصنملاةحبحصلا خلان م دجو ام اذهو ١( رمح ما |

 ( هفعض مكحلا اده نا ) نكل هنالطس ال دن علا اذه فعضا مكحلاو ظ

 ١ الا رهان عنع ) راجالا دسقل ىا (هلرت) بكذلا 000
 ١ ا اسس ن 6ك 5 بسام ريغ ةيحبصفلا ) ةلزتم 000000

 ا
 ا
 ١

 ١ ةإعابو ) احصف نكي هناب ةخحسن تدحو ذأ بفصل صيلحت نادم نأ (
 مالكف ) فعض هلوقوا زن هلوق فضملانم عقاولا ناكح ءاوس ىا

 و ) هلوقو ( هيوسن نع لقنام قا و بارطضانع ولخال انهه فضملا «

 ) ركذام لجا'نم ىا) هلوقو رخآ عيرفتىف عوربش 4« هنم ) (اضا
 ن6 رباه هللا راثملا وه قسااف هلا راشملا نا ناسل ( هنمعب 0000|

 نيالا دحا نيبعتت ) اح اناوج ( ىا) 4« نيبعتلاب ) ( ةلصتملا ما باوج (

 لاول نألاو ورعوا دير 1 نا 00

 قيدصت افرحالو' وامل ن ال ىا ( امهنال ) ( الوأ ) منب باج نزح ىنعي

 وهو هضن وا لعفلا لُتصا رارقا ناده نا( ن :سعتلا نادم ال ) امهنكلل 0

 فقعم ده الوا عن 3 هنع تسحجاأف قار مأ كءاح دبر لق اذا هنأف نولطملا فالاخ |

 (ةزمهلا عماماو وا فالخب) و رمعوا ديز وه قاحلانا ديشال و ءىجنمل وا ءاح هنا
 ا ل ا ةزمهلا عم ةلصتملا ما نيب قرفلا ناس ىف عورمش اذهو

 كءاحأ تلق ذأ 5١ ةزمهلا م ناامعتسلا اضيا امهناف اماووا نو دددرب ريلا

 باوحلا ىا (امهناوج 0 ورمعاماو دبز كءاحأ) تلق"( وا و رسعوا دي
 نييعتلا ىلعال اهدحا نا) اماو واب ىا ( لاؤسلاب دوصقملا نال منو الب ) امهنع '

 1 ْ وكي من هباوج ْ 0011 الدال ءاج .امدحا نإ ءانعم نوكاعل ةياؤح ق تلق اذازو ( لوا كءاح
 دقو )هلوقاثحب ملامهنا ىنعم ل امدحا نإ ١ نو | تلق اذاو

 ماو ةزمهلاب لاؤسلا نع ٍباوجلانا ةلصتملا ما باوحم قلعتم لا ( هنع باجي

 حس 9 : 000 (امهنطا ون ) واءتنصلا هب رضاك ازعدحا نيعتن امانلب مس حصيال ةلصتملا |

 6( ناب )
١ 

 ا
ٌ 

 ا حصفالل ىلولا طارتشا لصاح نال "ضر | اللخت اذكه تدجتو ىتلا هحيسنلا ف نا ىلا :

- 

. 

01 



 هت هما

 يو نا نادرا راما ةزمهلا موزل ب 0

 )ا
 ا

 0 زاملا رسفو .6 ماهفتسالا ةزمهلا ةمزال ةلصتملا ماو ) لاقف اسهم لك
 ١م راع نأ نم ليان عنا لد (اهزد ةلمعتسم ريغ ىا) هلوه ةمزال
 أ ةدل'اذهو ةزمهلل ةمزال ةلصتلا مآ وكت نا ئضسس: هترابع ناف الخ كحل

 تراك هاف ال ود اهفتسالا ةّرمم دج وال نا مزاي كلذك ناكول هناف حيحصب

 ةلصتملا ما لوش نا هحصحصلا ةراسعلا لب ةموز ةرمهلا تتاكاهل ةمزال ما ةلك

 | ريغ اهنا ىتعع لب قطنملا مزاللا سل مز اللاب ذاررملا نا'تاوخلات ةزمهلل ةموزلم

 0 ل ركذي ىا)( اهل )اهل ودب ةلمعتسم

 | ( ىوتملا ) ( و ) ةلصتملا ما ىلي اهدحا نايوتسم هيف بيكرتف ركذت اهنا

 | ةزمهلاو دحا ىلع فطع عقرلاب رخ .آلاو هلوقف ( ةزمهلا و( لي )6 رخ آلا )
 راشأدقو اهل ىف .لضتملا بوصنلا ريمضلا قلع تفظع ( ماهفتسالا ةزمه ىا)
 ىلع دحاو فرح نيئيشلا فطعنم هنال احاذهو ىلي رك 2 كت هلا

 هلوقو اهيل هلوقل فرط اهدحا تو ه1 هر تاو كا ظ

 ماع نوكي نأ: تح ملكتتملا نا ىلإ زال ١ ملكتملا دنع نووكملا وا

 ظ ةزمهل ةلصتملا ما لمعتستف نيعتلاو الهاحو نيبعتلا ىلعال اهدحا تو ظ

 | ةلصتملا كلت اهدحا ىلي ثمحح نيد واستملا ننصالا نع لاؤسلاىف ماهفتسالا

 :واةلكق الخ كشالب ةيواقلا ا ماهفتسالا رع 2 كلا

 | كلذك اهيلبامتا ىا اهيلب هلوه قلعتم ( نيمعتلا بلطل ا) هلوةو ققحتلا فكشلل اهناف ْ

 | ( بطاخنانم ) هلوقوكشلا عفدلال كشالب عن عقوىذلادحالا كلذ نيبعت بلطدصقل

 | بطاخملا ىلاهتلاحا بجو ملكتملل دج ونال 00 !١ ىلا راشا ةيفو لطلاب قلعتم |

 ل ميشلا قرا 3 ذاع ( ل اجال ىا) 6 همننمو ال
 1 " 0037122 دعما 0 .الاو نييوتسملا

 دكا أ عاهدجاو وزو دز هيف نييوتسملا ناف ) « ارمع ما ادبز 0 2

 جرش ةقديو يح (ماو تكلا 2 نآ3) يل وخاف نواس"
 وهو لعف اهنيبو هني -- ةزمهلا ليل ) ديز وهو ( رخ الانكل )دحاولا
 ىدلا مكحلا ىا (ام) بكر رثلا ادهلثم ٌراَوَح مدعب كحلا ىا(اذه )تا 5

 | فنصملا هراتخاامناىنعي ( لوقنملاو )الصارم هناب مك كح ثرح ( فندملاهراتخا ) ظ

 عنتمم سبل بكرتلا اذهىا ( اذهنا )هنع لوقنملا نال ( ه,وبيس نع ) لقنام ف لاخي ظ
 ا دفالا نسل زءاخلاب 0

 ممم



 ا 0

 هعوبتم نم ءزج اهفوطعمو هلو رهظ ىا ( هعوبتم نم زج هنوكب اههفوطعم .
 نا نم معا ءزخلا لاش نا ىلا ) جايتحالا مدع اضيا رهظو ( ةجاحلا مدعو ) |

 لاشرلا و ةفطاغلا, ىف .لمعتسملا وه ىذلا قيقللا ( لمشيل نكح وا ةقيقح نوك

 هيفو ( ىشاوحلا ضعبىف عقو ماضي ) ىزاحلا ءزملاوه ىذلا (رواجملا)
 عمجلا نوكت ىتلا فو رحلاناس نم رفاملو * لوالا هجولا حيجرت ىلا ةراشا

 (ةثالثلا ف ورحلا هذهنملك) (ماواماو واوإللاقف عمجلا نوكيالامناس ىف عرمش ١
 هوس هرسفاعاو (رومالا وا نت يمالا دح.ا ىلع ةلالدلل ىا) ( نيسءالا دحالا |[

 ا المرا د ناحالا دجال ةعوذوم تسيل فو رطل هذه نال ةلالدلل ١

 .ىلع لدتل ةعوضوم لب ورمعل وا ديزل ةعوضومب تسل ورم واددبز ىنءاح
 نا ىلا ةراشالل رومالا وا هلوق ح راشلا دازو اههدحا نم ردص لعفلا اذه نا
 هلقاب ىنتك اهنكل اضيا رومالا دحال هنا نيصالا دحال هلوقب فنصملا دارم

 ' لاح ) هلوقو نالعفلا عزانت اذاوهلوقىفو نيتلكن مضتام مالكلا هلوقف ىنتكا
 | ح راشلار سف ودحا نم لاح (امهسم إ هلوق نا ىلا ةراشالل ( دحالا كلذ نوك '

 . احاتحم ايفخ مهبملا ىنعم نوكل ريسفتلا اذه سيلو ( نيعم ريغىا) هلوقب مهبملا
 ١ دارملالب جراخلاىف امهم ناكام وه سل ماهبالاب دارملا نا حاضيال لب ريسفت ىلا.

 / رخالا ىتاعملا اما و عضولا لصا بسح اذه ( ملكتملا دنع ) نيعم ريغ نوكي ام هنم

 ' اذه نا لقام هال ذئابخ مالكلا ىف ضرعت امئاف اهريغو ماهبالاو كشلا لثم
 تايسقتلا ف ا" لصفتلل ناكاذا اماو كشال ناكاذا.وا ىف حصب اما ريسفتلا

 ىلاعت هل وق لثم قوانا ) مهوت ام ىلع در ( موس ال و) هلوق ونيعملل وهف ماهباللوا
 لب نيالا دحال سبل ىتنلا زيحىف عقو اذا ىتعي (اروفك واامث | مهنم عطتالو |

 اهدحا أ ال هنم دارملا وه ا لكى هش ىف لصح ىتح (تنبح الا نم لكل) ْ

 ؛ الا ةذه لثم ىاوا ةلك ىا (اهنال) مهوتل ااذه ناب باجاقا داع نسل هنال ١

 ىنعملا ىلع ىا (ام ىلع ) ةبقابو تابثالا ىف اك اضيا ( نيىمالا دحال ةلمعتسم ) |
 رع ىاذلا ىلا مومع ىتا ( مونعلاو ) وا ةلكىف ىا (تهف لصالاوه) ىذلا
 نم الك نا ىعي ( ىننلا قابس ىف مهنملا دحالا عوقو نم دافتسم ) هنم دارملا ١

 ررقملا وه ام ىلع ءانم ن.سمالا ىن مزابف ىننلا قايس ىف عقاو روفكلاو مث آلا
 ذاقتسم مومعلا نا ( ال) مومعلا ديضشت ىلا قاس ىف تعقو اذا ةركنلا نا نم |

 00 كا ليتنا اذا هنا فرعلا هنا ةفرج هنا: لضاخلااو وا ةلك نم)

 هانعش بخ وملا ريغ ىف لمعتسا اذاو دحاولل هانعش تاثالا ىف هانعم ىدؤي |

 نيب ناكاملو «كعفنسن هظفحاف طقف دخاؤلا دار نآزوحمو ىلغالا ىف مومعلا

 6 ما



 ظ
| 

 هعوبتم نم ىا (أزج بهلوخدم نوكوهو اهيبنعم رهظاىف) عرفلا ع ىلا |[
ْ 

 ا

 ظ
ِْ 
 ا

 0 7777 ذ ز ز ز ز زة 0042016 ةيغ

 ورع يعم 25و رصلاب قلع لف ولسا يك قديف نم لكلا ا 1 |
 ناكلب هلقامىف لخط ف 1 نكاد ىذا ١ كلذ دش كلذك و لعفلا |

 ا ةليللا ىفامْئان تنك ىا (حابصلا قىجهح راتبلا تع كلوقك ) رخالا هنزل ارواح ْ

 | لخاد ري حابصلا ناف حابصلا ىلا ىىون ىهتنا ىتح.مويلا اذه ىلا ةيضاملا |
 | اهيلا ىهتني ةياغ حاصلا نكل لبالا ىلع قلطي ةحرابلا نال ليلا ءازجاىف |

 | بيكرتلا اذهىف مقاولا ءامتن آلا اذه ناف 00 ءزحلا |
 ل ع ْنا عم (لبللا ءازجا عيمل مونلا لومش ديف ) ١

 ىتح تلمعتس انو انه راسا يمال تدار تسل

 ايفو هلبق ام أ زج ىهثتملا نوكي ايف اهلامعتسا زا ئا ( اعيح نيينعملا ىف ةراملا |
 | ةراخلا نيب قرفلا نكل ىا ( هنا الا ) ريخالا ءزجلل ابقالم ناكل ]نع نورك ظ
 "1 قالغال ىنلا ىهتنلا تان ما لل هكاافلا قحاب مر هنا ةفطاعلا نيبو |

 نا ىتح لص انو 1 زج هنوكب فنضصملا دق اذلو ( ربخالا ءرزجلا

 أ. لع مهدنع ةلوم ةفطاملا نوكتفإ ةزاخلا ف ( اهلامعتسا ةززكل هزاع نوكت |
 ( اهولمعتسي مل) ةراخلا ىلع ىا (اهيلع ةلوم ) ةفطاعلا ىا ( تناكاذاو ةراجلا ١
 ١ ىه ىتلا ةراحلل ىا ( لصالل قبيل اعيمح اهينعم ىف ) ةقفطاعلا 1

 | فرش ىا (هيزم) ع ءرفلا ىهىتلا هفطاعلا ىلع ىإ )ع رفلا ىلع ) همف لصالا

 ظ راب لاسسلا نا امهنيب اهف مهقرفتل ناس اذهو ةليضفو

 نوكل ضعبلا.كلذ نيسعت ىلع لدبي ضعبلا ىف اهلامعتسا مدعو نيينعملا نم للك ىف ْى ف[

 نييعت ىف حيجرتلا هجول,ناس (اهولمعتسا امناو ) هلوقو نيمهبم نيفرطلا
 00 لشالا ىف ؛ىتلا ةراحلا ىتح اولمعتسا امنا ىنعي كرتلل ضعبلا

 ىنعملا اذه نال ةفطاعلا ىف كلذ لامِعتْسا وكرم قالملا نيتملا ق انعتنالا

 ةفطاعلا اولمعتساف أ زج ىهتنملا نوك وه ىذلا ىتعملا ىلا ةبسنلاب نهظاب سيل

 | قلعت ىف ءازجالا داحمنا نال ) ىتالملا.ىهتملا نم رهظا ىنعملا اذه.ناكامت او |

 | امهلوخدل نيلاملاىف نيروك ذملا ةاشملاو ءايسنالا نال ( لقعلاف فرعا مكحلا

 | حابصلا قالخم فرعاامهنلا مودقلا وا توملا داتسا نوكي امهلق أم مومعىف |
 ظ جراخلا وه ىذلا حاصلا مونلا دوجو نكي مونلل افرظ ناكامل ةحرابلا, ناف

 هلوقل ريسفت فطع (دوجولا ف رثكا و ) هلوقو هنم ًازج نوكيامت فرعا اهنع |
 (نررواحتل ا داحمنانم) 11 وجو نو و فرعا ةداوكي دا نلنا نا ىنعل فىعا |

 | انلق م هبجوتلا رك ذ ىا (اذكه ) ريخالا ءزملاو ىقالملا نرواحتملاب دارملاو |

 | صاصتخا هجو رهظ ) هيجوتلا اذه نمو ىا ( اذه نمو ح ورششلا ضعب
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 قرفلا نايب ف عورش ( قرقلاو )'هلوقو مهتم ىثاملا فضا ج ا

 ١ ىف ىا(بيترتلا ف ) نيتك رتشم امهن وك عم ىا (امهك ارتشا دعب ىتحو مثنيب )
 ا١١ 2 نم )انهت ىرفلا نأ قالب ام لعف ( ةلهملا عم) شرا امهتركح
 ىا( كلذ طرتشيالو هعوبتم نم ازج ىتحن فوطعملا نوك طارتشا اهدحا

 نأ دئنيح مزايف ًازج هنوك طرتشيال مث ىف فوطعملا ناف ( ىف ) ًازج هنوك |

 (امهيناثو ) ورمع ىتح ديز ىن ءاح لاَ الف 'ئزجتلل اخلاص هيلع فوطعملا نوكي ظ
 جراخلا بس ىه امنا مث ىف ةربتعملا ةلهملا نا) نيهجولا نم ىناثلا هجولا ىا ظ

 (ىتحىفو) هسكعروصتسالو ةلهمب دز دعب ءاح ارمع ناف (ورمعمث ديزىنءاح وحن
 ساسلا ناف) جراخلا بسحنال ( نهذلا بسحم) هبف ةريتعملا ةلهملانا |

 مهل سيل ءاسالا ريغ نال ( ءاسنالا ريغب ال وا توملا قلعتي نا نهذلا بسحب

 نايواستم هتومو مهريغ ةايح نال مهتوم دعبتسي ىتح مهفرش لثم فرش |
 توملا قلعتن نا بسانملانا ىنعي قاعشن نا ىلع فطع بصنلاب ( قلعتسو ) هلوق
 قلعت قلعتم ( ءاياالاب ) هلوقو سانلانم ءايدنالا ريغب ىا ( مهب قلعتلادعب ) ١

 (نسانارئاس ءانثا ىف جراخلا بسحب ءاينالا توم ) ناكولو ىا ( ناك ناو )

 ىا ( اذكهو ) عقاولا قالخ هناف ءايرنالا مث ىانلا تام هيف لا نأ زوج الف ْ

 ١ ( نهذلا ىف ) اضيا( سسانملا ) ناك لاثملا اذه ىف اذك نوك, نا بسام ا 1 ناك

 نا بسانملا ناكىا ( جاححلا ناكر مودق مدقت ) ىناثلا لاثملا ف لاق ناب
 عج ميلا ديدشت عم ءارلا مضب ( مهلاحر ىلع )امدقم مهم الو رل“ ناوكم

 اف والا ضعب ىف ناكناو) ةظحالملاو نهذلا بسحم اذه مهنم شام ىنعي لجار ظ
 ناك رلا ضعب ىلع ةاثملا نضعب مدقو ا ةانثملادب 001 رلا مادقأ ناب (كلذ نكع ىلع |

 مدق لاق نا حصي ) هسكع ذوجو عم هنا لاحلاو ىا ( اذه عمو)

 مث فالح بِك لا اذه ةحصا سكملا عوقو رضي الف ىنعي ( ةاثملا ىتح جا اهلا
 ةلهملا اهيف ربتعا امل هنال ةاشملا مث'جاحلا مدق ةروصلا هذه ىف لاش نأ زوجال هناف |

 اقرف امهنيب نا ٍلعاو كلذك ج راما ىف عقو اهف اضيا حصي نا مزاج راخلا بسحب ظ

 حراشلارك ذب حو حراشلا نم قبس اك مث ىفاهنم لقاىتح ىف ةلهملا نوك مو رخال

 نوكي ناب ادمقم فنصملا مالكىفءاهتنالا ناكاملو *«لبقايفءرك ذ لب انه:قرفلا اذه.

 وه ىذلا رواحملاءزجلانا هنم لع هعوبتم نه ١ دج فحم الاو] ىف الا رشا +

 ءاهتنالانا ملعاو) هلوقب هيلع هبني نا حراشلا داراف هنع جراخ ىتح تالمعتسم نم .

 ءاهتنالا كلذك ءونلا ءازجا عيمج لعفلا م ومع دش فعضالاوا ىوقالا ءزجلاب

 ديف فعضالاواىوقالاءزملابءاهتنالا نا ىنعي(مومعلا كلذ ديف ريخالاءزجللقالملاب |
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 ية لاقو (ةلهمب ةنورقم ) مث ةلك نكل ىا( اهناالا ) بيترتلا عم عمجلا |
 قلكو زاذتع !رزعا "ف وطملا لوقت نأ دج! و تكل ناحخلصي دق منو ءاقلا نا .
 ءافلا فطعت نا كلف ةلهم الب هسقع هؤادتاو 0 فوطعملا نعان>ارتم هواهتنا |

 هناهتنا دعب ىلا ارظن مّن فطعت ناو هيلع ىفوطعملاب هنادنا لاصتا ىلا ارظن |

 ةلهملا نأ ريغ ةلهع بسيرتلاق مث لثم ىا) ( اهلثم ىتحو ل ىهتناهنع هيخارتو |

 نيب هطسسوتم ) ىتح ةلكئا (ئف) كيذك ناك اذاو ( مث ىف اهنم لقا ىتح ىف 1

 0 نان ىق رف ادهو ( ةلهملل ةديفملا م نيبو ) الصا ىا ( اهنف ةلهمال ىتلا ءافلا

 | هفو( حب فوطعملا ىا ) رخآ قرف ىلا ةزاشا ؛ اهفوطعمو ل هلوقو ىتحو

 نسل فوطعملا 5 هسالام ا ىتح ريمضل قوطعملا هفاضا نا ىىلا ا

 ١ كل ركاذ.اهف اهلثم تناك ناو: ىتحن نإ مرا بلس هلا حب لبا تح قرا
 ْ عضو ىا ( اهعضو هاضتقا ام بسحن ) اهب فوطعملانأ اهب فطعلا قف ريتعملا

 ىوق هنا ثيح نم فيعضوا ىوق ) 6 ءزج )) ةياغلل ةعوضوم اهلوك وهو ىتح |
 ' ءزجلاب قلعتم هنال ( هعومتم نم لهلوققلعتلا>حصم نوكل امهب دبق ( فيعضوا
 ' عجار رك ذملا ريمضلا ناىلا ةراشا (اهفوطعم عوبتم ىا ) هلوقو ىنعملا اذه هنمضتل

 © ةوق ) ىتحب ىا (اهب فطعلا ىا) 4 ديفبل) اذهب تطرتشا امتاو قوطعملا ىلا

 ( امهنلع لدبل ىا) هلوقو ىوطعلل اى ىل(هغ١)5 افعضوا ) ( فوطعملا ف )

 ْنال امهلع هتلالد فعضلاو ةوقلل فطعلا ةداقاب دا رملانأ ىنعي دضنل هلوقل ريسفت

 هلوقو هدافا هناال هلع لذ فظعلا لي تفعل لق هق نالضاح بفعضلا وا ةوقلا |
 فاعلا وه امنا هفعضوا فوطعملا ةوقل دنفملا نا ىلا ةراشا ( ءزجلا زيمع ىتح )

 اصف لكلا نع فعضلا وةوقلاب ) ءزحلا ريب ىتحخ نال فطاوعلا نم هريغبال ىح

 وهاع اهباشم ءزحلا كلذ راص لكلاو ءزحلا نيب 22 نيس فيس يل 0 رع

 زيمملا ءزملا كلذ ناكاذاو ىا ( حلصف ) ةقيقحلا ف هزيغ نكي ل ناو لكلا ريغ |
 ةياغلل ريسفتا فطع (ءاهتناو ) هلوقو ( ةياغ لعج نال ) اًاص ناكر يغلاب اهباشم
 لعقلا ءاهتنالدو لكلاب قلعتملا لعفلل) ءاهتنا فوطعملا كلذ لعجن نالاخلاص ىنعب

 كلذلراغملا ( ل كلا ءا زجا عيمج لومش ىلع ) فوطعملا ءزحلا كلذ ىلا ىا (هيلا

 تاموحنإ ىوقلا ءزخلا لاثم 2 ةوقلا ىف فطعلاب هنع جرحا زيمملا ءزحلا
 | ءايسنالا ناف ( ةاشملا ىتح جاححلا مدق ) وحن تفيعضلا لام ( و ءايسنالا ىتح سانلا ْ

 ءاهتناديرا امل نكل لكلا ىف ءزحلا لؤخد هيف نولخادو سانلانم.ءزج لوالاىف
 جوَقِلاَيف هتيم هنم رج لكذاسانلاوح :ىذلا لكلا ىلادتساو قلخت ىذلا لعفلا“|
 مهن أكف ءاهتنالا ىل اع لداع فطعلا 0 الا دعا رطل لا

 نم تجرخا ىثاملا عج وهو جاجحملا نم ةائتملا كلذكو سانلا داحا ريغ اوناك |]
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 عملا ففضو قالطالا نالواولا نمال عملا نم لاح حاقلطمإ) هلوقو ( عمجلا) |
 اهذهىا (اهيف بيترتال هلوقف) ( اهبف بيترتال) واولل افصو نوكي ناىف ىنعمالو
 ماقم نم هناف امهنب فطعلا كرت اذلو ةمعما قالطا ىا ( اهقالطال ناس ) ةلما
 وطعم نيب ) انهن فطع اذا 'واولا ةلكىف ىا ( اهف تيترتال ىا) :لضفلا

 اهقالطال ناب ( اهنم بيرتلا اذه مهشإال هنا ىنعع ) هلوقو ( هيلع ىوطعملاو
 اهنم مهل ىا (امدعو ادوجو ) سرتلا, دسقتلا مدع اهقالطا ىّعم نا ىنعي 1

 نا هنم مهفال ورمعو ديز ىنءاح هلوق ىفف همدعالو عقاولا ىف بيتزتلا دوجو |
 :قالطالاب ةديقم اهنا ال هل قباطم ريغوا ىركذلا بيترتلل قباطم عقاولا بيترتلا |

 روصلا ىف كفتال هنا ةرورضايزاجم الامعتسا اهداوم عم ىف اهلامعتسا مزلي ىتح
 ةعوضوم 4 ءافااو ) ىشاوللا ضعبىف اذك قالطالا نود ديسقتلا نع ةمجراخلا |

 ةراشالل ( ةلهم ريغب بيتاتلا عم عمجلل ىا) هلوقب حراشلا هرسفو « بيترتلل )
 -بيترتلا ناف عما مزاتسيال بيدرتلا نال هنم دبال عمجلل هلوقب بيترتلا ديبقتنا ىلا |
 بنترثلا عم عمجللا هنوك ىعق رك ذلا ف .نوكي دقو ملكتملا ىلا ةسنلاب نوكيدق ١
 ةلهم ريغ نم لوالا بقعي ىناثلا نوك عم هيلع: فوطعملاو ىوطعملا عمجت هنا |
 .دوجولاىفال ىظفالارك ذلاىفوا ورمعف ديز ىنءاحوحت دوجولاىف ةقيقح خارتو |

 نااالا ظفللا بسحب وه امتا هيلع قوطعملا دعب فوطعملا عوقو نوكيف قامزلا

 فطعق اريثك عهدق اذهو ىمالا نست تسحب عوفولا َّق ناييبعنس ناحيعللا |

 ىلاعت هلوق وحن .لاجحالا رك ذ دعب ليصفتتلا ركذ عضوم ناف لمجملا ىلع لصفملا

 كاذريغفف نوكيدقو 6 ةرهج هللا انرا اولاقف كلذ نمربكا ىسوم اولأس دقف ب |
  نيربكتملا ىوثم سّنف اهبف نيدلاخ ماهج باوبا اولخدا وف ىلاعت هلوقك
 نال  نيلماعلا رجا مق ءاشن ثمح ةنملا نم اوش ضرالا انثرواو 22 ىلاعتهلوقو

 مث 9: ىلاعت هلوق وحن ةقبقح ارابتعا وا هركذ دعب حصي ةحدموا ءىثلا مذ رك ذ |
 بيقعتلا ناف :# اماظع ةغضأ |!اقلحف ةغضم. ةقلعلا انقلَخَف' ةقلع. ةفطنلا انقلخ

  ةبسنلاب ءافلاب تافوطعملا هذهىف ةلهم ريغ نم لوالا بيقعي ىناللا نوك وه
 كراك لع ةروك دملا راوطالا ةنمزا نيام حازم معا ايقيقح اهلبقام ىلا

 كلذ ربتعا ريوطتلا نع ىنجا رخا نب روطلا نيب لل ملام نكلو ثيدحلاف
 هنم رهظف اولاقام اذه خارت ريغ نم لوالا بيقع عقو هنأكى اشلا دعو ابيقعت ظ

 لوصح رك ذلا ىف عملا ىنعم نا. كلذو رك ذلا ىف بيترتلا ىف :لصاح . عملا نا |

 سفنىف اهتومضم لوصح لما فطعىف عما ىنعم نا اك ركذلاىف اهنومضم ١
 (بييرتلا قاطمىف ءافلا لثم ىا ) ( اهلثم م3» ساروا نكح ى اذنك نمالا |
 .اهن وك ىف ءافلا عم هك تقم عن اك ناو مثنال ةلهم ريب بيترتلاوه ىذلا هديقمالىا |

 ( عمجلل ))
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 | كلتب فصتتىتلالب ةلكتسيل ىا ( تسيل ورمع لب ديزىنءاحام )هلوقوحتوه (و) |
 ْ نيح لب دعبام نال ىا (اهدعبام نال ) ةفطاعلا فو ركلانم ىا (اهنم ) هفصلا |

 | (اهن ودب طلغلا لدبو اهلبق امم طلغ لدب ) درفملا ىلع درفملا فطعف اهعوقو

 | لب ةلكعم ىا (اهعم ) طلغلا لدب اماو ىا (اماو حيصفريغ) لب ةلكن ودب. ىا
 | لب ةلك نال ىا ( اهنالمهمالكىف ) ايدا رطاالامعتسا لمعتسم ىا ( درطم حضفف )

 ١ اهدارباب دارملا نا هلصاحو ( طلغلا اذه لثم كرادتل ةعوضوم) اذه لئمىف

 | حيحصت نا باج نا نكمرؤ فطعلا اهب دارملا نال طلغلا لاب بكرت حيحصت
 | اهنم لك ليضفتىفع رشمث + اضياةفطاع نوكتف ةدرجم لسسال فطعلاب روك ذملا
 | عج واولا حتفو ةزمهلا مضل « لوالا ةعبرالاف ) لاقف ةدوصح ا اهيناعمىف

 ٍ هعنرالا هذه ىنعي ىتحو و ءافااو واولا اهب دارلإو هعبرالا ةفد ىل والا

 ا ريغنمىا (اقلطم اعجن وكي نا نم معا) عمجا نم دارملاو ( عمجال ل ةعوضوم
 | ءاوسو ةنقانلا ةثالثلا ىفاك ( بيرت عموا) واولا ىف عقاو وه 5 بيئزتلا هلك الا

 | امتاو (فرعتساك ةيئزحلا ةظحالم عموا ةلهملا عموا) اقلطم اضيا بيترتلا ناك

 حيحصتل نارب ( عمجاب ةاحناا دارمو) هلوقو ةعبرالل الماش نوكيل اذكب عمجارسف
 / مهلوقنم ( انهه ) ةاحنلا دارم نال انلق امب عملا ريسفت حصامتا ىنعي ريسفتلا
 أ دحال ) فرحلا كلذ ( نوكيال نا) ىنعي ني. مالا دا لباَشام ةعبرالا هذه
 ْ سلو ) هلوقو ةلباقملا هس رشه ىنعي (اماو وا ) ةلك ( تناكام ءانشالا وا نّيشلا

 ظ ىلعةعب رالاىف عما قالطاحبحصتل ناسو ةاجنلا دامو هلوق لع وطعم ( دازملا

 | وه عملاب مهدارم سيل لوم ناب الا لصحال .كارتشالا كلذو كارتشالا
 | دحاو (نامز ىف ) نوكي ناب ( لعفلا ىف هيلع فوطعملاو فوطعملا عامجا )
 | ءافلا نا لاب نأ زجب مل عامجالا اذه دارملا ناكول هناف دحاو ( ناكم) ىف( وا)

 ارمعو ادنز نا لاه نأ زوجمال وزمعف دبز ىنءاح بك رتىف هناف عمجلا مثو

 | ىنءاح كلوقف ) لاهمالاو سقعتلا ىتاس هناف دحاو نامز ىف ةّسسحْلا ىف اعمتجا

 هلوق (ورمسىتحوا ورمعم) دز ىنءاح(واورمعف)دبز ىنءاح ( واورمعو ديز

 ىنءاح كلوق ىتف ىنعي هربخ ( امهياكنم لعفلا لصح ىا ) هلوقو ادتبم كلوت
 ورمحو ديز نم تلصح ةيّئجْلا نا مث وا ءاقلاب وا واولاب هياج فطع ءاوس لا ديز
 | عملاب دارملاىنعي نيناكمىفؤا دحاو ناكموا نينامز ىفوا دحاو نامزىف ناكءاوس
 | :نود) الثم ديز نم ىا ( اهدحانم) لصح هنا لوقلا اذهب دارملازا (ال) اذه

 | حصي مل ىنعملااذه ديراول هناف هوحتو واب فطعلا ف ناك ورمعنم ىا ( رخاآلا
 ١ ديقمللوهام نيبو قلطمللةعبر الان م وهام نبب فنصملازيم مثد# عمجلل هنا لاَغ نا

 هعوضوم :ن. مالا دحا لباقملا عمجلل ىتلا ةعبرالا نم ىا « واولاف ) لاقتف |



 3 5:5 رح

 0 إل ةودشلاب ةنكح رسب هناي ةيقاكلا حرش ف. فنصملا ليوأت ىلع. درو ام
 ا الا رو ءرك تان و سما دانس نكي اذا: نطا نا هنع ىاعاف لي وأتلا ادعوا
 ل ل وع لب (ةذاشلا ةغللا هده لق نم نوكيأل "نا لمتحي تنبلا !ذهنا

 ارورجم رخآ ىعاسش لوقف عقو امل نكل لهل بوصنم راوغملاىباو ةلوبقملا ةغللا
 ىا (ةجاحالف) اذه فنصملا دارم نكيمناو ىا (الاو) هنيعب ىعاشلا اذه هاكح
 'هسقن فنصملا مكح ام دعب ىا ( مزجام دعب ليوأتلا ىلا ) ةجاحال هناب هيلع دروف
 دعب ىا (مكحو)اهبف ةراج لعل ةلك قت ةغل دوجوب ىا ( ا. رجلا دوجوب )امزج
 ىلا جتح ملف ةذاشلا ةغللا كلت ىلع ىعاشلا لوق لمح ذئب ( هذوذشب ) مكحام

 فورا ثحابمىف عرش ةهبشملا فورا نم غرف املو * ةيوقلا ةغللا ىلع هقيبطت
 اولا هلوقو اهتفص ةقطاعلاو ًادتتم فورحلاف ( ةفطاعلا فو رملا آل لاقف ةفطاعلا
 ىلع لاحا هنا لع صاخ في. رعتب فنصملا اهف ”رعي ملا و 6 هريخ هيلع فطعام عم

 لعج ىأ ( ةلامالا ةغللا ىف فطعلا ) هلوَش هيلا حراشلا راشاف ىوغللا اهانعم
 كالا فرت 59 الطعم ةلامالا ةغللا ف دانعم نا قد نحا ءىث ىلا الئام ءىثثلا

 تناكاملو ) هلوش راسشا هلاؤو ناحتتم الا ف ذك هيلع :قروطعملاىلا ىفوطعملا ةلاما

 "ٍبارعالاو مكحلا ىف اما ىا ( هيلع فوطعملا ىلا فوطعملا ليمت فورحلا هذه
 ىف اذك ةلمإا ىلع ةلمحا فطع ىف ا لوصحلا ىف وا درفملا ىلع درفملا فطع ىف م
 اهنال اهب تممس فورخلا هذه نوكت نا لمتحب ماصعلا ىفو ىثاوحلا ضعب

 فورحلا كلت ىا ( ىهو ةفطاع :تيمس ) اذاو فوطحعملا' ىلا لماعلا ليمت

 .نيسلا رسكب ( ةرسفملا ) ىا ةلك ىا ( ىا) مهضعب داز ىا ( مهضعب دعو )

 ناسلاوباو قوتسملا بحاصو ى اكسلا وجو ةفطاعلا فورا نم ىا (اهنم )
 ةعطاع تناكول اهنال اهنم اهنو دمي الف زوهملا اماو نويقوكلا بهذ هبلاو درمملا

 دعب عش ىذلا ظفل ىا ( اهدعبام نا ) مهدنع لب ةفطاعلا فورحلا نم ةملكلا |
 دنعو ىا ةلك ىا ( اهلبق ) عش ىذلا ظفللا ىا ( امل ناس فطع ) ىا ةلك
 لاق كاهوفن مهضعبو اف رح رشع دحا ةفطاعلا فورملا نوكت ضعبلا اذه |

 هان ركاذ ىذلا بهذملا اهذحا ناهذم روهمجال فلاخلا نا ىا ( بهذ 5)
 ( درفم اهدعب ىتلا لب نا ىلا رخآ ضعب ) هلوش, ركذي ىذلا بهذملارخ الاو
 . ىتنلا دعب :تعقو وا ( ورم لب ديز ىنءاح وحب ) ٍباجبالا دعب تعقو ءاوس

 00 ا ا ل ل يال ام ري اي ا ا تل ل ب ل هفح .
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 مي 01+
 الوا <١ وج سم ناك ءاوس نكمملاصالاوهلمحتسملالب اقم ناكاملو *دوجوملاريغلا ظ

 ىنعم ىلا ( ءانعمو ) لاقف ىجرتلا ىنعم نايس ىلا جاتحإ قلطملا هب دارملا سلو |

 عقوت (وا) هعوقو ىحزرب ىذلا ىمالا راظتنا 1 وج سم سما عفوت ) ىجرتلا ظ

 ىذلا سمالا لاثم هعوقو نم فيخ ىذلا ىمالا راظّتنا وا ىا ( فوخم ) سما |

 ةعاسلا لعل ) ىلاعت هل وقك ف وخلا مالا لاثم ( و نوحلفت مككعل ىلاعت هلوقك ) ىحرب |

 وج سم رما ىلع هلوخدىا ( لوالاوه) هيفلامعتسالا ب لاغىا ( بلاغلاو بي رق |
 نمو بصأن فرحهناو بوصنم هدعبامنأ امادح اا ناتغل لعل لامعتسا ىف ناك امل ود*#

 هناو رورحم هدعبام ناامهترناثو ةلمعتسملا ةلوسقملا ةغللا ىهو ةهشملا فورحلا

 م لعل ةملكب ىا ) 4 اهب ”رحلا ذشو و هلوَش هيلا راشا ةذاشلا ةغللا ىهو يفرح

 مضب وهو ليقع ىلا ةب وسنملا ةغللاىا ( ةيلبقعلا ةغللا ىف ) اهب ”رخلا ىا ( ءاح |
 ىا ( كلذ ىف ىناريسلا دشناو ) ةليبق مسا ريغصتلاب ىاقلا حتفو ةلمهملا نيعلا |

 ىلا بجي نماياعد عادو ) هلوق وهو اراح لعل لامعتسا نمضصَس ارعش دشنا |

 ةوعد توصلا عفراو ىرخا عدا تلقف * بيج كاذ دنع هحتسي ملف * ىدنلا |

 اردقت اعوف م . نوكي نا :لمتحم عادو هلوقف ( تيرق كنم راوغملا نا لغل ع |
 , هفصو لوالا ىلع ربخ اعد هلوقف بر واوبارورحب نوكي ناو ًادتم هناىلع

 دامس زعل لع ءاملا عقوأمل راوغملا ىباو ةمعنلا 6 ىدنلاو قاثلاىلع

 نع ةبانك اذهو 2 بيحم هبحتسي مف ميملا رسك ؟. راوغملاو .ءراشلااس

 كتوص عفراو ىرخا ةوعد عدا ىدانملل ٍتلقف ةدللا كلت لها ءارقف 2

 عمسف كنم ابرق راوغملاوبا نوكي نأوجراىنال لوالا ءادنلا توض نم
 ال ( هنن ) ىاريسلا داشنا نع ببجا ىا ( هنع بجاو ) كسحنو كتوص

 | لامعتسا ىا ( نوكينا لمتح ) هنال ةراجن اهلامعتسا ىلع الاد هداشتا نوكي نا

 رعش ةءارق داشنالاو داشنا هنال ( ةياكحلا ليبس ىلع ) راوغملا ىبا ىف ىنا
 ا هغللا كلتل همازتلا الال هئشنم نع ةءاكح ءاملاب هنءارق نكن روحف

 ا
 أ
 ا

 ١

 | ارورحم عقو ) راوغملا ىبا ظفل ىا (هنا) ديرب ىا ( ىنعي هحرش ىف فنصملا
 ا | لمتحمو ىا ( ناكوا هيلع ناكأم ىلع هاكح ىعاشلاف رخآ عضوم ىف
 مسا هنا ىلعي ابوصنم ىبا ظفل نوكيو ( ءايلاب راوغملا ىباب لجرلا كلذ رهتشا) '

 71 سلا لو وا دم لعب ةكلسإا < مس يو نشل
 هللا[ عم نك زومال مف ( ءايلاب ثالثلا لاوحالا ىف ىحم نا حف )

 | لمعتسي لاحم ظفل رهتشا اذا هناف رهشالا ظفللا لامعّتسا حيجرتل هصن حجرت |
 | ىضتقملا نا عم واولاب بلاطوبا نبا ىلع بتك لاب اك ثالثلا لاوحالا ىف اهيلع ا
 باوج لا (فنصملاداسملعلو) هلوقو نياللهيلا افاضم هنوكل ءالاب لمعتسينا |



 5 ه4 رس

 ا نأ هب يلنألا هنو .لعلوا كئفللا كح نفا رهظا ةقطاعءانهنوك ١
 كاردتسألاو هريغو' دك لاك ضارغالا نم ضرغل هب تي امتاز هلبق امب قلعتب .

 ىذلا فرحا اذه ىا 6 تبلو ) ضازتعالاب قبلا نوكف ضاىغالا ةلح نم

 عب رفت ( لخدتف هتاشنال ىا ) ( ىنمتلل ) عوضوم ةتسلا فورحلا نم وه
 ىلع ) اهل وخد زوج هل ةعوضوم تناكاذا اهنا ىنعي ىنقلا ءاشنال ةعوضوم اهنوكل

 وحن ةقيقح لوصحلا ديعب نوكي نا طرسشب نكل نكمت سما ىلع ىا ( نكملا
 اود مف نكنملا ناك ثيح لعل نيبو اهنيب ةلباقملا لصحتا دوج لبخبلا تبل
 وجرم ىجرتلا لوخد زاوج ىفو وجم ريغ هنوكب اطورمشم ىنقلا لوخد |
 تلالاوع ) لمصلا سمالا ىلعو ىا ( ليحتسملا ىلعو مكق اديز تيل وح ) ظ

 نققحلا نيب ناك املو «ةداع لحتسش ناشلا دوع ناف ( امون دوعب بايشلا 0

 ى ناب وصنم تيل دعب ناذللا:نازحلا هش مقورلك ف فالخ ءارفلا نابو

 هلوش كعضللا هررك د فود وا تيل نوطمتماوهالك قاشتلا ءزخلا نا

 تبلل نالومعم امهنابو ( نيلومعملا بصنن )4 اما ادبز تبل ءارفلا زاحاو )ل

 ةلمخلا ىلع الخاد تبل ناكاملو ( امئاَق اددز ىنمتأ لبق هن أكف ىنمتلل تيل نا ىلع ءان )
 ادنز ىنعاىنعم للعامئاق ادبز تيل بيك رن هلالدحصتمو دانسالاىلا اعجار ىنتلاناكو |

 هبلعلد ىذلاىنمتا ىنعم ىنعي ( ماقلا هفص ىلع اساكهانعاىا) هلوَس حراشلا ه رمق

 لذ ىذلا مابقلا لع لخاد هنآل. دانسالا ىنعع دنقملا وه ىذلا نوكلاب قلعتم تبل
 ىلع ناب وصنم ) نيئزحلا نيذع نا ىلا ءارفلا بهذف ىا ( نآزجلاف ) امنق هيلع
 زاحاو ) لاقف بيك رتلااذه لثم ىف قاسكلا بهذم ىكح مث (تيلإ ع ةلوحفملا

 ايقاف لاك اًذيز تل هريدغ ىعي ( ناك ريدقَتي قاننلا ا بص قكانملا

 000 ا را ىف قانكلاو رتل كدسعات ىا( امهكسمو )
 ظفل ىلاثلاو مايا ظفل لوالا ءزخلاف ( اعجاور اصلا مايا تيلاب * ىعاشلا لوق )

 اعجاو رابصلا مايا ىنمتا هانعم لوس ءارفلاف) هلوقىف نيب وصنم اعقو اهالكو اعجاور
 ىلع ) ٍفصملا مهنمو (نوققح لاو اعجا ور تناكابصلا مايا تبل ىا لوب ىئاسكلاو
 ١ فا (قودحلا اهربح ىف نكسملاربمضلا نم لاح هنا لغ توضنم اعجاور نا

 ىا) هلوق وهو هربخم قلعتم (انا ) هلوقو تبل مسا ماياهلوقف(اصلا مايا تيل ىأ )تبل
 ظفلنارعاو * ةنئاكىف نكتسملا ريمضلا نملاح وه ىا (ةعجار اهن وك لاحانل ةنئاك

 قبلا عضاوملا نم فذحلا اذه اودعو نيققحلا دنعو ىلاسكلا دنع فوذحم ناك

 0 اهيأ بجو اا اوخا نع قالا دنع نكل انوجو ناكاهش تفذدح

 لعل و إل ماصعلا ىفاذك ابوجو لالا لماع اهيف فذح ىتلا عقاوملا نم نققحلا دنعو

 | نكسلا ىلع اذك ١ (نسلا له لفل ١ ىا)( ىحرتلل

 "سلو



 سه ه١ رطل
 الفل ارئاغت نب راغتم انوكي نا امهنب رئاغتلا ىف طرتشيال ىنعي ىوثعملا رياغتلا
 راشا هللاو الوا ظفللا ىف رياغتلا هعم دجو ءاوس ىونعملا'رااغتلا هبق ىنكي لب
 زا وع) ةرورضلاب اهني راغتلا دش ىذلا ىا ( ىرورمغلاو ).هلوقب
 دش ىذلا قاللطالاب فد > مو ( هياع ) فاصملا ىا ( رضصتقا ادهلو ىونعملا)

 (نوكي دق) ىظظفللا رئاغتلاو ىا ( ( ىلظنللاو ) ىطظفللا رياغتلا وهو لماكلا رباغتلا
 رياغم ىنءاح ناف:( 2 نكل ديز ىنءاح وحن ) دجون دق ىا

 ىطقفللا رياسغتلا دجوبال دقو ا 0 دقو ) ىنعمو اظفل ىم ل هلوقل ظ

 نكل تابلالا ىف ناقفتم نيمكحلا ناف ( بئاغ ارمع نكل :رمضاح ديز ول ) |
 نكل رضاح ديز لاق هناكف سئاغ هلوق هدش امل رياغم رضاح هلوق هدف ام

 ىا (اهج ورم لمعلا نع ) ( ىناتف ) ( نكل ىا )6 فف“و الرضاح ريغ ا رم
 ىه ىتلا لعفلاب ةهباشملا نع.ىا ( ةهباشملا نع) فيفختلا بس, نكل ةلك جوري
 (اهنال )اهلصال ارامتعا ردقملا ىف اهلامعا زحن حو لمعلا نع ىتلت امناو اهلمعل ببس ْ

 اهجورخ دعو ىا (ىنعمو اظفل ةفطاعلات دعو يبدل نع تجر >و تففخال |

 اهل ةهناشملا اهف لصح امل اهناف هةطظاعلا نكل وهو لماغ ريغ ر كا تهسشإ ظ

 صهاظف اظفل اهتهلاشم اما ةفطاعلا نكل ىري ىا (اهارخ ) نكل ىا( تيرجاف) |

 ةففحلا ةروكسملا ىنعي ( نيففحْلا ناو نا فال ) كاردتسالا ىنعمب اهناف ىنعم امأو

 ةففحلا ةروكملل ىا (امهل سل ) ناشلا نال ىا(هناف) ةففخلا ةخوتفملاو |
 دهب ايمهل ةقلاخي نونلاو بئلآلا ةذإم نأ ىنعي ( هيلع ان رجا ام ) ةففحْلا ة>وتفملاو
 | امهل لصحب م نكل ةهباشملا نع اجرح ناو فيفختلا دعب امهلاف فيفختلا

 | ىفو)دبق ريغ نم ة ءرتكلا خسنلا ىف اذه مهل لماع ريغ فرع ىرخا ةهباشم |

 ] نطا ىا (هن اكو) رثك الا ىلع ىتلتف ىنعي (رثك الا ىلع ) هلوق دبش ( خسنلا ضعب ١
 يكل لامعا ىلا (اهلامعا: لوم هنا نم نكفحالا و نسل وب نع ءاحتام للا راشا )8:1
 لاقو ) هلوقو نآكو ناو نا مو ( ةفقفخلا اهتاوخا ىلع اسابق ) فيفختلا دعب ٠

 ح راشلا نا ىنعي ىلوالا ةخيسألا حسبج رتىلا و هفعض ىلا ةراشا ( ىضزلا حراشلا ٌْ
 | دعب لامتالل ىا (هل فرعا الد) لاقف امهنم ءاح ام ىلع ءانسب اهلامعا فعض ىنذرلا

 | (ةددشم)نكل عم ىا4 «اهعمز وحن ول ءاغاملا نعال وقنءامالكى ا (!دهاش) فيفخحتلا

 | ىلاعت هلوق لثم 4 واولا 9( ةففخت وا ) ةددشم تناكءاوس اهل لماش زاوحلا اذه ىا

 كلت ىا (ىموإب# مهسفن | اوناكنكل وو ىلاعتهلوقو وكن و ركشيال مهرزكا نكل و

 مهرثك ١ نكل هلوق فطعي ناب (ةلمخا ىلع ةلما فعل اما) َنكَل ىلع تاخد ىتلاواولا

 ١ حراشلا لعجو ةيضارتعا اما و )اهابقام ىلع ةف وطعم ةلمح اهربخ و اهمسا عم نوكت ناب

 | ناكناو ىنعملاثيح نم ةفطاءاهن وك نم ( رهظا) ةيضارتعا اهن وك ىا (ربخالا ىضرلا .

| 
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 هت هو. كوس
 رياك

 | ةففخلا ) ةحوتفملا ( نا ىناك مهدنع ردقم ناش ريمض ) ةففخلا نأكف دجوب نا ا[
 جاتحم ال ىنعي ( زيمضلا اه دعب ردمتم ريغ ) ةففحلا ناك ا( نوك نأ نوح و

 هيلا جيتحا (ناكاك) نءاكىف هريدقت ىلا ىا ( هيلا ىعادلا مدعل)ربدقتلا اذهولا
 اهك اكفنا مدع ريدقتلا ىلا ةحوتفملا ىف ىعادلا ناف ( ةففخْلا) ةحوتفملا ( ناىف)

 ١ حصفالاىف لمعلا نع ةاغلم اهناف كلذك تدبل نآكو تاغللا عيم ىف لمعلا نع
 اهه فصالا لاق ثبح انهه نتملا ةراسل قفاؤملا وه اذَهو ؛ماضعلا لاق

 ىتلتف فف#و لاق لب كلذك انه لَه ملو ردقم ناش ريمض ىف لمعتف ففختو

 ابوصنم هفد>و لاق ثرح ناشلا ريمض ثحن َّى هن رانعل قفاوم اضاو ١» حصفالا ىل اع |

 ل كلا نآ ىلا( رسص ا فادح رضخ هنا قفل ىهننا تففخ اذا نا عمالا |

 يهو ) لاق ثح اضيإ اهيف همدعو اهبكرتف اوفلتخا ( نكل و ) اهريغ نود |

 000 ل|لاكو) نسالا نييح وال اهسآرب فرخ ىأ ( ةدرفم نيرصلا دع |
 نا( ر ادضملا) ةدانشملا (ةووسكللانا) نم ( و:) ةفاثلا نا كك رم

 ميا ] لاا ل درك تلقف ناك ال هلَضاو كارلا فاكلات) تر دص ىلا
 نوكت ىنعي ( ةماكف ) نوللا ديدشتو ناكل نكل راصف (ةزمهل || تفدحو

 ادت ) ةفانلا ( ل ) ناف ءانعم ءر ,> ىلع 11 ةلكفلا نم ءرج لك نآل ةك لص |

 (وه لب اهلبق) ام مك ىا ( اك س لو للا م اهدعبام مكحنا ىا ( اهدعنام
 نودضم قفحت نا ةلكو اتابثاو اين ) ايلف 1 نا مدل! فلا و اعدت ام ىا ظ
 ٍنومضم قيقحت وهو رخآ ىنعم دفين ١, ةلكوه ىذلا ىناثلا ءزللانا ىا (اهدعبام ١

 000 0000١١ وشو دك [: ماقم هلال, ماقملا قفاوب قيتحتلاو [ىدس ام
 لع ءارفلا ضرتعاو هش ددرتو ا هفالخ دقتعا عماسلاف ةلمخحا نومضم فالخ |

 هلوقف ماضعلاىف اذك كرحتملا ىلا ةكرملا لقت اهناب ةزمهلا ةرسك تلقنف مهلوق |
 عماسلا كرد بلط هناب ىدنهلا هرسفو (كا ردتساللا) هلوق هربخو أدتبم نك 0

 .حاحصلاى ام قفاوبالريسفت اذه نك بلطال نيسلا لعش همه ونا ىسعام عفدن
 ماكتملا تاقام كاردتسال نكل 0 ىنعع هداج تافام كار دتسالف لاق ثمح |

 فاو ع حراشلا 0 مهوتملا مالكلا عفر دار ,.اب عقاوب ديلا همالك ماهباب |

 قءاخ تاقاذاف مدقتملا مالكلا نم دوس مهوت عفر دلاردتسالا ىعمو ) لاقف اذه ١

 كلذ ) تنا ( تعفر ,ذ هفلالا نم امه امل كءاح اضيا ار ل مهوت هناكف ديز

 هلامعتسا عضاوم ناب ىف عرش هانعم ناين نمغرفاملو ("ىجحبملارمعنكل كلوب معولا ٠
 (انامث اوان )( نر باغتم نمالكنيب 7)لخ د.هناىنعي (نكل ىا) ( طسوّسو ال لاقف ٠

 ةرسفو « ىنعم ال سكعلابو اناا اهدعب ام نوكي انفن اهلبق ئذلامالكلا ناكنا ىنعي
 وهو رياغتلا عونل ناب قلطم لوعقم هنا ىلا ةراشالل (ايونعم ارياغت ىا) هلو

 0 ا ا بص هك سس سا ههصس يسب ونا م هدص اح سستم فس مسج بسسس جس سس جس سوو نجم

 4 رياغتلا )



 مج م
 | (لصالا نالو) هلوقو كل

 ْ اهنيكرت مدع ىلع بهذملا اده بحاص لدتسا ىنعي المح هلوق ىلع وطعم

 بهذمو بكرتلا مدع) فورحلا ىف لصالا نا ىناثلاو رك ذام اهدحا نيهجو
 4 ) وهو ليلخلا هيلا بهذام وه حبحصلا ريغلا بهذملا نا ىنعي ( ليلخلا

 اذكهلا ريكي ناك اهلصاو (ةرردكملا ناو فاككلا نمل ه0 هول ناك هلك حا

 ا ةيقأن اه دعل ىتلا ةلمثعا نال هحوتفملا نود دروس نيع امناو

 راخا اذهو ( دسالاكاديزنا) وه (دسالا اديز ناكل صاو )اهلوخدب ريغتت ملو
 ء ) نا ىلع ىا ( فاكلا تمدق ) دسالاب هبشم اديز نا هبربخا هنال ءاشناال
 7 هلا تحتفو )تايئاشنالا نآش وه م ( مالا لوا نم هسشتلا ءاشنا

 تدخل راو اعأ ( تح رش ناو راح لسالا ساكس ا ةرزمه

 افرح اهنوكىف ةلقتسم نوكت ةراملاو ةلكءزج اهن وكل ( ةراحلا مكح نع)
 ةدام ىلع ةراخلا لاخدا دب را اذا هنأ لمعلا ا ( د نفملا لع كح داع ةزاخا وز

 ىلعوا هقيقح درقنا لع لدي راك اهيف ةزمهلا حتشت نوتلاو تلآلا

 ةحوتفملا ىه امنا ةلمجلل ةريغملاو ةلمخلا ريبغت ىلا جاتحاف امكح درفم وهام ظ
 اودحتفو) ناكمالا ردق ىلع اهتروص ىف ىا (ةروصلا) اوربتعا ىا (اوع ارف)

 (فئقخت وإب ( رسكلا ىلع )اهب درا ىذلا ىنعملاناكواو ىا (ىنعملاناكناو ةزمهلا

 6 ىلع ١ ( لمعلا نع ) 6 ىتاتف )) تاينونلا نم اهتاوخا ففخت اك ( نآكىا)
 ةجراخ اهن وك لعقلاب اهئاغلا هجو ىنمي ( اهو ركل ) ( حصفالا (١٠ لامعتسبالا )
 فيفختلا سس نوكسلا ءاضتقا سس ( رخ الا ةحتف تاوفل ةهباشملا نع )
 برواو رحنوىفواولاو (ناقح ءايدثن اك# نوللا قرشم رحنو * ىاشلالوقك )

 ردص بر ىنعي ةفص رجلاب نوللا قرمشمو ردصلا ىنعع رحنلاو اهب رورحم رحنو '
 عجارلا ريمضلا ىلا فاضم وهو ىدط هيلا كا[ هنو هنن نءعو هتبقل نوللا قرش
 تلمع ول اهناف لمست. اهنا لع بفلالا ةاورلا  فا0ا3و ريصلا سلا
 تلق ) نك تلمعا نا ىا ( اهتلمعا ناو) اهلمعت 5 اذا اذه ءابلاب ارش نا ىضتشإ

 نكل ىا ( هنكل ) ةب وصنم ةيثثتلا نوكت نا ىضتقي هلال ءايلاب ( هيبدث نأك
 ريغلا ىلع اهلامعا نوكف ( حصفالا ريغلا لامعتسالا ىلع لمعي ) ءايلاب ةءارقلا
 ةح وتفملا ةروض انك تناكالو 4هباشملا تاوق وهو ( تفرع ال1 ) حفلا"
 اهفض# دعب ادبا هاظلا ىف لمعتال اهناب ةحوتفملا ةففحْلا لاح تفرع دقو
 رةدقملاناشلا ريمضف ةلماع اهولعجن نا او”رطضا لمعلا نع كفننال اهنا عم

 اذاو) هلوَهراشا هلاو كلذك نأكىف ةدعاقلا كلت اوعارف لمعلا نع توفت الثل

 ىضتقي ذئنيُط ىا ( اهيفف ) اهفيفخت نيح ةحوتفملا نا ىف ام ( اظفل اهلمعت م

 ذك ىهو قافتالاب اهسأرب فورح اهريغو تبلو

١ 



 انفك لذ و
2 

 5 ل
 / امو قرقلا ىلا جاتحا نوكلا وهو ردصم انهه لعفلل ناك امل هناف ةيردصم ٠
 | نوكيس ردصمال نوكي ردصم نوكلا نال ةب ردصم تسيل اهنا لع نيسلا تلخد
 | نا # هعفتس ءرملا رت لعاو ىابلا لوقك ) فوس اهمزاب. وا ىا 6 فوسوا )ل
 / ردصم هل لعف وهو قاس ةنورقم تناكة فنا نا ناف ( اردقام لك ىتاب فوس
 ْ ةلخاد ىه لب هب ردصع تسسلو هففخم اهنا لع فوس تلخد املو نايثالا وهو

 . لعا هلوقل لوعفم اهتاص عم ناو هل ةرسفم ىتاي فوس ةلجو ناشلا ريمض ىلع
 | ىلاعت هلوق ( وحن ) دق ظفل هعم اهمزاي وا ىا دقوا )) نيلوعفملا ماقم متاقو
 | نيسسلا ىنعي (ةثالثلا رومالا هذه مزاو مهبر تالاسر اوغلبا دق نا عيل )

 ١ هذه ىا ( نوكتلو ةبصانلا ةيردصملا نا نيبو ةففحلا نيب قرفلل )دقو فوسو |
 | هعم مزليوا ىا 6 ىنلا فرحوا ال( ةفوذحلا نونلانع ضوعلاك) رومالا |
 ١ هذهىف الان اف (الوق مهيلا عجربالأ نوري الفأ ) ىلاعت هلوق.( وحن ) ىننلا فرح .
 , اهنا لع عفرلاب ةرئاوتملا ةءارقلا ىف عجري *ىرق املوالو نا نم هل سانا الا
 موزل نيب ناكاملو د4 بصنلاب ءىرقل ةيردصم تناكول اهناف ةصان ةب ردصع تسل 0

 | فرح موزل سيلو ) لاق موزللا ةلعف قرف ىننلا فرح نيبو ةثالثلا رومالا '

 ةثالثلا رومالا هب مزاي امل سل ىنللا فرح موزا نا نمي ( نوكمل الا ىقنلا |
 فرح موزلو ضوعلل رخ آلاو قرفلل اه دحا نيهجول اهموزل نال ةقباسلا
 (ةقودخلا نوثلا نع ضوعلاك) نوكمل الا امزال نوكيال وهلب كلذك سل ىننلا |

 قرفلا ) ىتلا فرح دوجو درج ىا ( هدرجمب لص# ال هناف ) هل صخ امئاو
 ةففَحْلا نم لكعم ىا (امهنم لك ع م عمتجم )ىننلا ف رح ىا (هناف ةبردصملاو ةففخلا نيب

 (قرافلاف)هلاثماو ه«اودعتالن او#بهلوق و :«نوكيالئلإو ىلاعت هل وقىفاك ةيردصملاو
 ثسح نم) قراقلااماىا (اما )اظفاو ىنعم امهن» قرفلا لص# كارتشالا نيخ ىا
 ىللا ىا ( لاقتسالا) ىلا فر ىا (هي ) ديرا نا ىا ( ىنع نا هنالف ىنعملا
 ,هب نعي ملناو ىا (الاو ةففلا) نونلاو فلالا ةدام ىا ( ىهف ) لابقتسالافف
 لعفلا ناكنا هنالف ظفللا ثبح نم ) قرافلا (اماو هب ردصملا ىهف ) لاقتسالا

 هل وقىف اك اعوف م لب ابوصنم نكي ل ناو ىا (الاو ةيردصملا ىهف ابوصنم ىنملا

 تةدعىتلا فورحلا هذه نمىا « ناكو ل ( ةففخلاىهف ) عج ربالأ 9 ىلاعت
 ةفلاحم فورحلا هذه تناك املو ( هيشتلل ) ةعوضوم ةهسشملا فورحلا نم
 ( هينشتلا ءاشنال ىا) هلو هلا راشا ةيشاشنالاو ةب ريخلا ىف نيف را نم قسامل

 001 |( ىف لح اهنا ةاحنلا تفلتخت | الو عمي لضاح هينشتلا نا .ىغن

 ىلع هسأرب فرح ) نأك ةلكو ىا ( ىهو ) هلو هنبب نيف رحلا نم ةكسموا
 لعل نماهتاوخاناف (اهتاوخ ا ىلع)ةلوماهن ال ىا (المح) بهاذملا نم ىا( حبحصلا |

 6 تبلو ) 0



 سا هاب وس

 ريغ ىف ىا )24 هريغىف )(ةففخلاةحوتفملا لامعا ىا)(اهلامعا ذشو ) ريا و ًادتملا
 ةحوتفملا لامعا ىا ( اهلامعا ةغللا لها ضب يحدق هنكلو.ناشلا ريمض

 | مثاق') ةففخم نونلا نوكسب ( كنا نطظا مهلوق وحن مالكلا ةعسف ريمضلا ف )
 ةراتشا وهو (هذعو بهاذا اضاا ةففحم ناونلا نوكسس ( هنا كلسحاو
 ةجراخ ىا ( ةذاش ةباور ) هلوق وهو ربخلا راتعاب ثناو ريمضملا ىف اهلامعا ىلا

 . ( ةرورضلاىف اما و) امهبف نونلا ديدشتب ةف ورعملا لب ( ةفو رعم ريغ) سابقلا نع
 ١ ءاغاللا مالكىف ىلا ( ءال) ناشلا ريمض ريغ ىف ةففحلا ةحوتفملا لامعا اما ىنعي |

 | ا ىتلأس ءاخرلا مونى ) نونلا تيقتحا( كنأ واذ نعانتلا لاق, طقف مضل اف )
 ظ ىفو لاحلا عسو ىالابلا ىخر ردصم ءاخرلا ( قيدص تناو للا ل كقارف

 | هيف ىوتسي قيدضلاو دملاب ءاخرلا نيب لاخلا عساو ىا لانلا "حو لاق حاحصلا

 أ دولا ةييه ضاتقلا تش نوشلا لق ليعع هلانهنمت كنرؤما و انك ذل

 ا هقزفلا شنوتال ئذلا ةعبلاو ءاخرلا ف نورحاي كاوا لوف و سا ةقاومو
 عرش مث «كاضر ىلعاصر حو كلاؤس ”دراىتهاركل كتبجال كقرافا نا ىتلاس

 | ( ةففخلا ةحوتفملا ىا ) ( اهمزاي و )لاقق ةففخن ةحوتفملا مزان ىتلامزاوللاناسىف ١

 نا ىلا ةراشالل ( ةنورقم اهنوك لاح ) هلوقو بوصل ريمضلل ريسفت اذهو ظ

 ' ريسفت (فرصتملا لعفلا ىا) هلوقو مزاي لوعفم نم لاح © لعفلا عم ال هلوق ١
 نال ةلخاد اهنتوك كاح لق ملو ةنورقم اهن وك لاح لاق امتإو هنراقت ىذلا لعفلل

 تف ع ام ردقملا ناشلا ريمضىف ةلخاذ ىه لب لعفلا ىف ةلخادب تسلب ةففخلا كلت |
 ٠ قرت هنافاقلطم رك ةاثج ره قرتصملا انوه دا كارا |
 + ناتسام عوز ةنس ارش ى ردصم هل ىذلا 0 ارستملا وه ىذا لالا لا

 لوحدلاف انيك انيس ةلايدصملا نيو اهلل قرفلا لصحلااهلا فو رخام

 فرصتملا لعفلا وهو ردصم هل ىذلا لعفلا وه قرفلا ىلا جاتح ىذلاو لعفلاىف

 2( ىكتسام الا ناسنالل سيل ناو) ىلاعت هلوق ( لثم فرضتملا ريغ فالخم)
 اعطق ففخم نيلاثملا ىف نا ظفل ناف ( برتقا دق نوكي نا ىسع ناو ) ىلاعت هلوقو |

 . قزفلا ىلا ةجاحالو اهل لمتحن ىتح ىمعو سيلل ردصمال هناف ةيردصملا لمتحالو |
 | نيسلا مزاي نعي مزلي لعاف عفرلاب « نيسلا 9 هلوقو فرصتملا عم مزايام مزلي الف ١ ظ

 لع) لان هلوق (وحن) فرصتملا لعفلا عم ةن و رقم تناك اذا هدعإ ركذامو ظ 0

 ةلو ردقملا ريمضلا ىلع تلخد هب آلا هذهىف.ةففخلاف ( ىضرم مكنم نوكيس نا ١
 هناف لعفلا كلذفف نيسلا لوخد ىه ةففخم اهنوك ةمالعو هل ةرسفم نوكسنا |

 , اهنوك نيو ةفقخم اهنوك نيب قرغيل نيسلا ريغب نوكينا لع بيك تلا ناكول



 هت هم

 ارك ف عورم 6 ةروبدكملا لابع)و )لوقو ' لامعتسسالا كي نكل لد
 'ةعس ىف اهفضحت دعب ) ةروسكملا لمع ناوهو ةحوتفملا لمع ناجيا ىلع رخآ
 ال فيفحم ةءارق ىلعىا ( مهنفويل امل الك ناو ىلاعت هلوقك عقاؤ مالكلا
 اهفف# دعب ) اههللامعا ناف ةحوتفملا فالخم ىنعي ( ةحوتفملا لامجاو )

 ١ لامعا مدعو فعضالا لامعا نم ىا ( هنم مزليو مالكحلا ةعس ىف عش مل |
 اظوفلم اهلومعم نوك بسم ىا ( ىهاظلا تسحب ) مالكلا ةعس ىف ىوقالا

 (كلذو ) هجحوتفملا هو ( ىوفقالا ىلع ) ةروسكملا ىهو ( فءخالا حيجرت) ٠
 اوردقروذحلاكلذإف ىا( اورتدقف ,اح ريغ )ىوقالا ىلع فعضالا حجر ىلا

 ( اهفضحم دعب: ةح وتفملل امسا١) 'ردقملا كلذ ىإ ( نوكي .ىخ ناشلا ريمض)

 00000 موال اى اهلاضاب مج راذا فضال لع ايهحجرت نهظنل ١
 لما ءاوسو دجوي مل وا دجو ءاوس اهناب اهيلع ىوقالا حجريف اظوفام الومعم
 ١ عفرلاب ( ةلمجاو) هلوقو ردقملا ناشلا ريمض وهو ةتلادوجوم اهلومعف لمعيملوا ظ
 | ىنعي لضفلا دوجول رباح كلذو هتحم رتتسملا ىنعا نوكي مسا ىلع فوطعم |
 / نيسلا رسكب ( ةربستملا ) ةلماو امسا ز دقملاكلذ نؤؤكب ىت> ناشلاريمض اورتنق ١

 | ١ كلذ لصح ىتح ىا ( ةلماع نوك 3ر6 كلا يا (اهلاز 5-5 ناشلا ريمضل ) ا

 ظ ةحوتفملا كلت ىا ( تناك كر بخاو ًادتملاف ) اهلمع ل اعلا كلذو ردقتلا |

 ا 11 قالاجت ةلماعا لاربال ) ذئنحل ةحوتمملا ىأ ( ىهف لضالا ىف )ةلماع
 دقو) ةي الا كلت ىف اك ( ةلمع نوكحت دق) ةروسكملا ىا (اهناف
 "001 ا ةرردكلا لمع ىا ( لحلو و ءافلالا لاف اك ( نوكتال
 ردقملاف لمعلا نم ىوقا ) لمعلا كلذ ناكوالو قا (ناك ناو صهاظلا ) مسالا

 0 (مهاظلايف لمعلا مواَش ردقملا ىف لمعلا ماود نكل |
 | مجرب تقو لكىف لمعلا ماودذا ةوقلا كلتن. تسل دكان ككل رف امعلا |

 | فعشالا حيجرت ) مزلي ال داش ىا( مزلب الف تقو نود تقوى )لمعلا لغ ١

 « لخدتفإ) لاقفةحوتفملاو ةزوسكملا نيب رخآق رف ناس ىف عرش مث (ىوقالا ىلع

 ' هلشلا عا فينححلا دعب اهلوح د زوج اعأ ةروتكملانا ىدنت ( ةحاوتفملا فا)
 اا لا وال ككذك افينلا ةحوشتلاو ررلكاو ادلملا لدخاود نم انهلعف ىلا"

 ظ ' 01 ااهدعب ىلا هلا تناكو نادقملا ؛ناسكلا ريمص: ى.تلمع اي .ةففخلا"|

| 
 ا
 ا

 ا

 نوكت نال ةحلاصلا ) ( لمخلا لع اهلك اج اذه ىلع ءاننف رامضلا كلذل ظ

 وحن ( ةيمسا) ةلما كلت ىا ( تناكءاؤس ) ( اقلطم ) 0140 رمحل ردع ظ
 ءاوس. ةملعف اهن وك رقت لع ى (الخادو ةيفوا) كالا ال نا دعما

 ا ىلع ( لخاد ريغوأ ريخلاو أ ادتملا ىلع ) لخدب ىذلا لمفلا نم (اهلعق ) ناك

 ١ ادتبلا (©



 هج ه6

 وهو فالحل لحم ىلا ةراشا ( لوخدلا مبمعتىف ىا ) هلوقو هوتيثانييفوكلاو
 ريسفت فطع رحاب ( هصيص# مدعو ) هلوقو صيصختلاو لوخدلا ميمعت
 صيصخت مدع ميمعتلا زاوج نم نيفوكلا دام نا ىنعي لوخدلا ميمعت ىف هلوقل

 هوقو (رملااو ادتملا ) لخاود نم ىه ىلا لافالا ا (لحاو د ) ايلوحلا
 | امهنب قالتخالا ذا مهمعتلا ىف هلوق ةدئاف ىلا ةراشا ( لوخدلا لصا ىف ال )
 | (لعفلا ىلع) لخدت اهناب نويرصبلا لوب ناب لوخدلا لصا ىف ال ميمعتلا كلذ ىف
 فالخلا لم نمادارملا نسلو العا لغف ىلع لخدتال اهنا نولوش نويفوكلاو

 | نيّسرفلا نيب ىا ( هيلع قفتم ) لعفلا ىلع لوخدلا زاوج نال ىا ( هناف ) كلذ

 (اهلوخد زيوجم ىف نييرصبلا )اوفلاخ امنا ىا (اوفلاخ نويفوكحلاف )
 ىذلا لعفلا لع .ىإ( ايمهلخلا و ءاررع لعل ةروسكملا :ةفيحا كوشد لا

 كت ناثم ىلا ةراشا ىا (نويمتفا)ا لوقو راو ادتملا لا وذ نعوم

 نيكسمتم مهنوك لاح هيف مهوفلاخ مهنا ىا ميمعتلا زاوج ىف نيفوكلا
 ( دمعتملا ةبوقع كسلع تمحو هه املاسمل تلق نأ كير هللا د« ىعاشلا لوش )

 لتق نم ةبوقع كيلع تبجوف املسم تلتق كنا كبر وه ىذلا هللاب مسقا ىنعي
 لوقلا اذه ىف ةففخلا ةروسكملا تلخد ثسح اولاق صاصقلا» وهو ادم املسم
 | (ذاشوهو ) لوس باحاف ريخلاو ًادتبملا لخاود نم سبل هنا عم تلتق لعف ىلع

 ففخت ام هنا ىنعي ( ةحوتفملا ففختو إ ( نييرصنلادنع ) ذاش تيبلا اذه ىا
 ظ ( لمعتف ) هلوقو ( ةروكملاك)هلوش راشا هللاو اضيا ةحوتفملا ففخت ةروسكملا
 اهؤاغلا زوجم ةروسكملا ناف ةحوتفملاو ةروسكملا نيب قرفلا لحم ىلا ةراشا

 ( بوجولا ليبس ىلع ) لمعت ( فيفختلا دنع ) اهناف هحوتقملا فال اهلامحاو
 | لمعلاةحوتفملاف اوبجؤا املو ةر وسكملاكاه ٌواغلا زوج الف( ردقم ناشريمضفف)

 (ببسلاو)هلوَب قرفلا بس نيس نادارا ةروسكملاىفهوبجوي ملو فيفختلادعب
 ملو لمعلا نع واخنال ىتح ناشلا ريمضر دش ىف ىا ( هريدق ىف) ببسلا نا ىنعي

 ناامهنيب قرفلانالاقفام نب قرفلا اههنعاه ول اولا ملو ةروسكملا ف هورّدش
 اة وتفملا ةهبانكم نا ) ءاضتقألا كلذ ةزوسكللا نوي لمعااضتقم ريك ١ ةحوتملا

 انج ك قس ل( نيسلكول لفل ىو ك1 ةيلاس ل نا لا
 ظ اهفو رحل وان وكوهو ةروسكملا ىلع رخاهج وب ةدئاز لعفلابةحوتفملا ةهباشم نا

 | كلوق لثم ىف لعفلا نم قرب مل عضاوملا ضعب ىف هنا ىتح لعفلاك حتفلا ىلع اينبم

 ظ ظ ضام لف هلا لع عفرلاب 'ىرق ناو فرحدنا لع بصنلاب اديز*ىرق ناف ديز نا
 ا 'اذهو  ةهباشملا ىف ةباثملا هذهب تسل ةروسكملاو انا نب نا نم هلعاف ددزو



 أ
| 

 كانو ريظي لوا بارعالا رهظ ءاوس ىنب قالطالا ىلع ةففخلا ىف مالا.

 00 0و لو ىف لم اذك و ناك لثم ةضقانلا لاغفالا'نم اهدحلا نيعون |

 زلال لع ىإ (ام لع ) انهتروصل ةباعر ريخلاو اذنسملا نش لعافلوخد 1

 ىلع اهلوخد عتتم مل نكل امهيف ةرئؤمو ةلماع اهنوك لاح امهيلع اهلوخد |

 كنظن ناو ) ىلاعت هلوقك نط ىلع تلخدام لاشمو ( ةريبكل ردا

 م[ هم

 لوصمل ماللا اهمزايال لاهءالادنع اولاق مهناف ةاحنلا رئاسو هيوسس بهذم

 سابتلالا فيخ نا مالثا مزاب هنال نسح وه كلام نبا لاق ( لمعلاب قرفلا
 بهذو اروصقم ابرعم اينبم مسالا ناك اذا مزلب, هلوق ىلعف ىضرلا لاقو ةفانلاب

 هلوقو بابلا دارطاب هيجوتلا ىلا جدتحا اذلو قالطالا بهذم ىلا فنصملا

 ( اهلوخد ) زوج تففخ اذا اهنا ىنعي فيفختلل رخآ عيرفت (زوجت )6و ١)
 ىلا لاففالا نم: ىا )1 ًادتملا لاعفا نم لعف لع ) ( ةففخلا نا لوخاد ىا)

 مالا لا ةراشا ب كلا اذهو ( ريغالا) ( رطاو) (ادنملا لخاود نم ىف
 ادا نإب و لامفالا كلت“ نيب ةبسانملا نال ةسالم ىندال. ادتبملا ىلا لاغفالا
 مهوت عفدل ربخلاو هلوق حراشلا داز امتاو هيلع لوخدلاب ةصتخم اهن وكىه
 ال 001 اذه لآ هيلع درب ىتح نيلعا نود ادسملا لع اهلوخ د :ضاصتخا
 زاح مئاق ديز ناكنا اناوق زاح م هناف ربخلا ىلع لخد ىذلا لعفلا ىلع لماش

 نأ ىعت لاعفألا نم اهربغ ىلا رظنلاب ريغال هلوقو. زل امئاق ناكنا اضيا

 نك ع رع لع لح دن الو لامفالا كلت نع الا لخدتال, ةفنلا ةروسكملا
 ةلباقملا هنن رشا فئنصملا دار هب رمسقو ريغ ال هلوق حراشلا داز امناو لاعفالا

 اهلوخد اوصصخ نييرصنلا نا ىنعي ميمعتلا ف نيبفوكلل افالخ هلوق ىنعا
 | ًادتبملا لاعفا لاثمو اهريغلو لامفالا كلتل هوممع نيفوكلاو لاعفالا كلت ىلع
 ىلع لامف الا كلت نا ىلا ةراشا اذهىفو ( امهتاوخاو نظو ناكل ثم )و ريخلاو

 كلت ىلع اهلوخد زاح امناو اهريغو معاو و نط لثم بوأقلا لاعفا نم

 لاح نا لوخد ىا ( اهلوخد ) نا ىف ىا( لصالا نال) اهرئاس نود لاعفالا

 مئاق اديز نا انلوق ىف اهناف ربا ادا 1 ىإ (امهلعو ةددعماهنوك

 بسلا للمال نع لدغ اذا ىمي .( كلذ تاف اذاف) .ربخلاو ًادتملا ىلع ةلخاذ
 توشال نا طرتشا) ههباشملا مادعتا بسب اهلمع ءاغلابو ةففخم اهن وك

 تاف ناو هنال اطرش ةيلكلاب امهتاع اهلوخد توف مدع لعج ىا (اهلوخد

 عنتما ناو ىا (ناكمالا بس“ لصالل ةباعر ربخلاو ًادتبملا ىضتش ) ىذلا

 ىلاعت هلوقك ) ناكىلع تلخدام لاثم لاعفالا كلت وهو امهيف رؤم وهام

 ميمعتلا او رككا نيب رصبلا نا ىنعي < ميعلاو نييفوكلا افالخ ال (نيبذاكلا نا

 6 نيفوكلاو )



 هه همس

 ١ وهو) اهاتعم ءاَش عم اظل ( اهلمع لاطب أ ىا) ماللا موزلكاهّواغلا مزاباالو ىا

 أ امتاو اهلامعتسا ىلاغ ءاغلالا نكل .اهلامعا زوج اهؤاغلا زوج كىنعي ( فكاغلا
 اهتهباشم ىا :( اهتهباشم هوجو ضعي تاوفل) لامعالا لع ايلاغ ءاغلالا "ناك
 ' اهتهباشم هوجو عيمج تفل هنال هوجو ضعب لاق امتاو ( لعفلاب ) ةاصاخلا

 ١ ةهباشملا لاثم ىنعي (رخ آلا حتفك ) هوجولا كلت ةامح نم وه ىذلا اهانعم ءاقبل |

 اهناف (ىرجا ةثالث ىلع) اهنوكك و ىا ( اهنوك و) انك اس اهرخآا نوك' ةّناقلا

 فرحا ةثالث ىلع اهنوك ىه ىتلأ ةهباشملا تناف نيف رح ىلع تيقبو تففخام
 زوجا هنا ىنعي زوجي ىنعم قيقحتل نايس ( اهلامعا زوجتك ) هلوقو ىنالثلا لعفلاك

 ( لصالا وهام ىلع ) لاق ثيح لامعالا ةلع زاوخل ناسو اهلامعا زوج اهؤاغلا

 لامعالا نوكلو ىا ( اذهلو ) اهفف لصالا ىه ىتلا اهلاخ ىلع ىنم لامعالا ىنعي

 زوجم لو ناب (اك رص ) لامعالا فنضملا رك ذبل ىا (هرك ذي )اهيف اللص

 (ماللاو ) هلوقو زاوحلل رخ الا ىفرطلا هنال انمض ءرك ذ لب اهلامعاو اهؤاغلا

 الك ىلع ) اهريخ ىف ماللا لوخد نا ىنعي ماللا اهمزايف هلوق هجو ىف عورش
 ىا(ءاغلالاىفامأ) ةروسكملا ىا (اهلمزال) لامعالاو ءاغلالاربدّقتىنعي (نب ريدقتلا

 نوك نيب ىا (ةففحلا نيب )ق رفلاليصحتلف ىا (قرغللف) ءاغلالاردّقتىف اهموزلااما

 ىلا تلقتنا فيفختلا دعب اهناف نونلا ةنكاسوةزمهلا ةروسكم اهنوك لاح نا |
 ' ,تلعشل امهن قراف ىلا جيتحاف كلذك ىننلا ىنعمع ىتلا نا ةروصف ةروصلا كلت
 معاق ديزن ا لثمىف ةيفاثلا ) نيب (و)امهنيب قرفلا لصح ىتح ةففخملا ةمزال ماللا ١

 ىاشلا ىفو اهريخ ىق ماللا مدعل متاق ديز ام ىا ىنلل لوالا ىف ( لاقل ديز ناو |

 | ريدقتلا اذه ىلع ةقبقحللاف لصاح ساتلالا اذهو اهريخ ىف اهلوخ دل ةفقخت |

 | هيف سانتلاال هنا عم ( لامعالا ف) اهموزل (اماو ) نيتروصلا ىتب عوفرم ديز نال ظ
 | درطلف) ةفانلا ىف اعوف مو ةففحلا ىف ابوصنم ديز نوكل ريدقتلا اذه ىلعامهن |

 | قرف ريغ نم دحاو قدن ىلعايراحو ادرطم ةففحلا باب نوكيلو.ىا (بانلا |
ْ 
| 
| 

 | ىلع عفدلا موزل ىنعي درطلف هلوق ىلع فوطعم ( نالو) هلوقو اهلامعاو اهئاغلا

 ٍباعا هنفرهظيال ءاهسالا نم ازيثك ) نال ريدقتلا كلذ ىلع عّهدق سابتلالا ظ

 مدعو عفرلا دنع ةيفان بصنلا دنع ةقفخم اهنوك لع ةنيرق نوكي ىتح ( ىلظفل |
| 
ْ 
 مثقل ىسوم نا لوقت اك (ايردقت هبا زعا نوكل ) اما ىظقللا بارععالا روهظ |
 ماتا وهنا لوقت م (اينس) مسالا نوكل اما ىا ( هنوكل وا) مئاق ىسوم ناو .

 ىلاعتهلوقوماللا مدعل ةيفاناهناف هي, ىح وب ىحو الا وهنا 9 ىلاعتهلوق لثم مئاقوهناو .
 | موزل ىا ( اذهو )مالا لوخ دل ةففخم اهناف هي نيس لالض ىنل لبق نم اوناكناو 8# |
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 مساي:سيلو (اهريخو اهمسا نيب ىا) مهني. ) عقو. ىذلا مسالا ىلع ماللا
 لك !اهريخ واديز اهمساف ( لك ! كماعطل اديز نا وحن ) رباب قلعتم لب ربخو .
 (ماللال وخد صخامت او) لك ١ لوعفم وه ىذلا كماعطل ىفماللا لب مال هيف سيلو '

 ريخلا ىلع اهلوخد ىنعي ( روصلا هذهب ) ماللا لوخد زاوج رصتقا امئاو ىا
 هيلع ربخلا يدقت ةروص ىف مسالا ىلع اهلوخدو مسالا نع يوما
 دك انلا ىف رح ىلاوت مزلب اهادع اهف هنال )دك الا فرخ ىلاوت نع زارتحالل |

 هذه نا ىنعي ( ماللاو ةروسكملا نا ) دك انلاىفرحب ىا ( ىنعا ءادتبالاو
 مالكلا لوا لخدت نا اهقح ناكو مسقلا باوج ىف ةروكذملا ءادسالا مال |
 ءادشا فرخ اهالكو ققحتلاو دك اتلاف ءاوس نا ىنعمو اهانعم ناكامل نكلو ١
 اوراتخاو ) نييلاوتم ماللا عم نا عاتجا اوهرك ةاحنلا ىا( كلذ اوهرك معو)
 مزلي مدق امهياف دك اتلا ةدافا ىف مادقالا ىتواستم انناكامهنا ىنعب ( نا مدقت

 ظ .ىا ( لماعلل احبجرت ماللا نود ) نا مدت اوراتخا مهنكل حج سمالب حسجرتلا |
 | ميدقتلاب ىرحا لماعلا نال ماللا وهو ( لماعب سيلام ىلع ) نا وه ىذلا .

 لوخد) « و ) لمعلا فعض فرحلا ذا افرح ناكاذا ةصاخو هلومعم ىلع

 اهريخو اهمسا نيب يا (امهنيبام ىلعوا اهربخو اهمسا ىلع )( نكل ىف ) (ماللا
 0000 1 نانا نوكل لوجدلا ءريفو ةراعلا رغ اعاو نأ ىتاهلوخدك

 "003 ان او تلحد هلوق هيلع لذ ىذلا قؤدحلا ًادتملل ا رخ © فيعض) ١
 نوكتال ىا (ماللا قفاوتالهنا الا) اهنكل نا فركع ( ةلما ىنعم ريغت مل ناواهنال )
 دك ًالاوه ىذلا هانعم ىف) نا ةقفاوك ىا (نا لثم) ماللا عم ةيواستمو ةقفاوم

 ليي ىلا دّئاعريمضلا (ديمعل اهبح نم ىننكلو * ىعاشلا لوق ىف فعض عم ءاحدقو |
 ١ هنع ببججاو ةدوملاب هلق رسكتا نم وه لقو هلَقثا اذا قشعلا هذمع نم ديمعلاو
 0 لرالا نول تفذح و نونا ىلا ةزمهلا ةكارح تلقنف' ىتا نكلو هلصا نا
 || م  حورمشلا ضعب ىف اذك نونلاىف نونلا ثم دا مث تانونلا عاتجا ةحأ 5

 | لئاملا ناب ىف ةحونفملاو ةروسكملا نم لك صاوخ نايس دعب فنصملا عرش
 ا! ةراشالل دق ظنا كرثو « ةروسكملا )(نا)6 ففخت وإب لاقف امهفيفحتب ةقلعتملا 1
 !١ هلوقو ( ددعتلا لقتل ) فت اعاو اه.ديدشتك ريثك عئاش اهفضخت نا ىلا |

 لآ لا هلع ليق نذ لقتل هلوق ىلع كقطع نجلا, ( لاسحتسالا ةزتكو )
 4« اهمزلبف ١ مالكلاو اهل امعتسا ةرثكل ديدشتلا لقت لصح اما ىنعي لولعملا
 ىنعي افض# ىلع عرفتم موزللانا ىلا ةراشالل ءافلاب تف لع .فطع

 اهاوخدف فضختلا لبق اما اهربخ ىف « ماللا ) ( فيفختلا دعب ) مزلي تففحت اذا



 4 ىسإ و

 اههنازتشت امهناللف لملو' تيلااثا و اهلوخد نب تداحاهمم هسا ولا ن6
 ةروسكملا ريبغت مدع ىلع رخآ اعرف ركذمث معا هللاو ءاشنالا ىلا رابخالا نم

 اضيا هلوقف (اضيا )6( و ) لاقف اهل هحونفملا رييغتو اهيلع تلخد ىتلا ةلمجلل
 لجال ىا) زاح كلذكو هلوق ىلع فوطعم ( كلذا ) هلوق نا ىلا ةراشا
 ( ةرتغت ) ةحاوتقملان ا لخالاو ىا ( ةحعوتفملاو ةلقعا ىمم نغتالا ةروسكللا نأ

 ىه ىتلا ) ماللا لوخد زاح ىا 6 ماللا تلخد )) ن.صمالا عومش لجال ىنعي
 عل( ىتا) ةيوسكملا ناب ى)( ةروسكملا مم 0( 1 7

 ماللا نمدنفتسا ىذلا دك اتلل ىا (دبك تلا كلذل) ماللاكى ا (اضيا)ةروسكملا كلت

 ماللاباهدك أت رجب ملاهلا- ىلع ةبقاب ةلملا نكت ملولو ةلمللا ىنعم دك ان وهو

 اذه ىف ةروسكملان وك لاعئاوطو ةج وتفملا نود ىا ةروبكملا نال + ركسم

 ربخ ىلع اهلوخد زج ملامتاو ةحوتفملل ةزواحتم ماللا لوخد زاوج ىنعي مكحلا
 عمتجم الف درفملا نعم )اهربخو اهمسا عم ةحوتفملا نوك ىا (اهن وكل) ةحوتفملا
 ماللا ىا (ام ) ةحوتفملا عم عمتج نأ زومنال درفملاك ةحوتفملا نوكل ىا ( اهعم

 ىلاعت هلوق هنمو ( ادءزا رادلا ىف نا وحن ) نارب> وه ىفرظب الا نوكيأل لصفلا |

 ىفنلا فرح ىلع لخ ديالو دق عم نكي مل اذا فرصتملا ىضاملا ريخلا ىلع
 هشغملا هححاصملاواو ىلع الو طرشلا باوج ىلع الو طرشلا فرح ىلبعالو 1

 وحن قلعتملا ريخلاىف ماللا رركسبدقو هتعيضوا لجر لكنا لاهتالف ربخلا نع
 لاقبف ةغل ىف © ءاه هن زمه تللق اذا اهسفنا ىلع لخدبو بغعارل كنعلادن زنا

 (تلخد) هلوق حراشلا طسو ( وا ١ ىضرلا نع ماصعلا هلقن اذك مئاق كنهل

 وهىذلا هبي رقىلعامافوطعم (عقو ) ام ىلع ل هلوق نا ىلا ةراشا نوكيل
 لوخد زوج اضياو ىنعي ريخناىلع هلوقوه ىذلاهديع ىلعوا مسالاىلع هلوق

 | قلعتم) (ربخلا ىلعإل هلوقو ديك تالف دكؤم الذا ( لما ىنعم ديك أنا وه ) ىذلا
 / ريخ ىنعي (اهربخ ىلع ىا ريخلا ىلع ةروسكملا عم ماللا تلخد ىا تلخدب |

 | نوكيل ( تلخ د هلوق نراحلا طسو« (١١ ماقل أسر ناوية
 | ( اهمسا ىلع ىا ) ربخلا ىلع هلوق ىلع فوطعم « مسالا ىلعإل هلوقنا ىلا ةراشا
 مسالا ىلع اهلوخد نيبو ربا ىلع اهلوخدنيب ناكاملو ةروسكملا مسا ىلع ىنعي ١

 / ( لصف اذا ) مسالاىلع اهلوخدو لصف مل اذا ربخلا ىلع اهلوخد نأوهو قرف '

 مسالا ىلع املوخد تي ءردصم ىلا جارت هاف بئاتو لوهجلا ةغيص ىلع
 | كلذو (نا نيب ىا) « اهنيبو زب (مسالا نيب ىا )6 هنيب زب لصفلاعوقو تقو '

 ١ لخ دالوامئاقادءزارادلا فن اوحن ربخن ان قلعتم ف رظوا اهلاثما ودب ال كلذ ف ناو

 | فرظوهو ( ةحوتفملا نود ىا ) (اهنود )دكؤملا دوجو عرف دك اتلا نال

 ظ



 ع
 ديزو كنا ) روهمجادنع زوجنالىنعي ( مهدنع زوجالف ) هلوق هيلع عترف مث
 انيمنا مما نوك عم ريخلا ىضموهو زاوحلا طرش هيف دجوي مل هنال ( نابهاذ

 هلوقو همدعو زاوملا ىف ىفالتخالا لحم اذهو طارتشالا عفدل هلانبىف ةدئاف الف |
 زاوحلا مدع ىف قافتالا لحم اذهو ( نانهاذ ورمعو ادبز نا زوجال هنا اك) |

 ال اللا دشاعا ىعت روهملا للد ىلا ةراشا ( روكانملا رودخلاناف) هلوقو
 كرتشم ) دحاو ظفل ىف نيلماع عامجا وهو هوركذ ىذلا روذحلانال زاوحلل

 (ناز وجب امهناف) « قاسكلاو دربملل افالخ )) اينبمو ابرعم هنوك نيب ىا ( امهنبي
 ناز وحن امهناىنعي فالخلا لح ىلاةراشا « ناهاذ ديزو كنا لثمىف )ل هلوقو
 ناز وجيامتاو اينبم نا مسا ناكاذا (ربخلا ىشم البنا مسا لحب ىلع ) فلسعلا .
 امل ىا ( ةطساوب همساقف نا لمع رهظب ملام ) ناشلا ىا ( هناف ) هف 0

 ةطساو بس ارهاظ اهرثا وه ىذلا هبارعا نكي مل برعم اهمسا نكي مل |

 ةهباشم نا ةلك تراصفىا ( اهن أكف ) اينم هنوكل ىنعي مسالاءانس ىا ( هنأ ) |
 ىف ةراؤمو هيف ةلماع تناك ناو ةروصلا ىف همساىف ىا ( هيف لمعت مل ) ىتلل
 م روهخجا نأكو نيلماع عامجا وهو ( روك دلبإ ةودخا مزان الق ) هلحم

 © نكلو )لامهنب قرفو لحاف ريثاتلاو طفللا ىف ييثاتلا نإ روذحملاىف اوق رشي
 انآ الخ لع تلحا!زاوج و ) ةتسلا فورا نم ىلا نكل ةلك ىا
 للا 04 ىفو ةكسلا هذه نا ىنني ( نا لف ىا) ( كلذك ) نكل مسا
 (0) 10 تاناناو نكل نيبو ةرونكملانأ نيب ةكرتشم همسا لحب ىلع ١

 كلت ىا ( تناك ) ىتلا لاخلا نع ىا ( ام ةلمجا ىنعم ريغيال) نكل فرح نالىا
 ( كاردتسالا ) نكل ينعم ىا (هانغمناف ) ريغيمل ماو ( هلوخد لبق هيلع ) ةلممخا

 ( ىلصالا ىنعملا فان ال ) كاردتسالا ىا ( وهو ) قباسلا نم دلوت مهون عفد وهو
 ها 05 0016 هلوحد لق ةلما ىف ناك ىذلا ىنملل ايفانم نوكيال ئا

 نا ىف ىنعي ( دك اتلا ) لوخدلا لبق ناك ىذلا ىلصالا ىنعملاىا ( هيفانيال )
 ىتب 5 نكلىف ىلصالا اهانعم ىتبو ةلا ريغت ملاذا ىا ( زوجبف ) ةروسكملا
 امهلوخد لق هناف ا ءادّتبالاوه ىذلاىا ( همسا لح راشعا ) 0 ناوث ظ

 ( ركب و جراخ ارمع نكلو ديز جرخ ل لوقت اك ةروسكملانا لئم عفرلاب )اهمسا ىلع ىا ( هيلع ءىث فطعو ) امهلوخد دعب هتحنار تيقبف اعوفرم ادتبم ناك |
 ىذلا هلحم عفرل اعبات هعفر ناكو ارمعوه ىذلاهمسا ىلع عفرلاب ركب فطع ثيح

 مسا ىا ( اهمسا لحم ىلع فططعلا لعفلاب ةهبشملا فورحلا رئاسوف زومجالو ) ىتب ظ

 ( اهيف ىلصالا ىنملا ءاَقب مدعل ) طقف نيفرحلاب زاوحلا صخ لب فورحلا رئاس |
 5 اما د نهاظف نآف لما( اهدنا لحب نيس الق ) ىورطا نم اهاذع اهف يا |

 2( نآك)

 ظ
 أ

ْ 
 ا
1 
 ا

1 



 4 ه5 يس
 لماعلاوه عفرلاوه ىذلا هلحبىف لماعلاو نا ةكوه ديز ظفل بصن ىف لماعلا
 لمعي نا مزل اعوفرم ادحاو هيلع قوطعملاو قوطعملاريخ ناكاملو ىونعملا
 لثم ) ىونعملا لماعلا :رخ آلاو ىظفللا لماعلا اه دحا نالماع هعفر ىق
 نا كشال هناف ناهاذ ورمعو) اديُر نا ريخلا < ىضم مدعلاثم ىنعي ( ادنزنا

 | ورمعوه ىذلا ىا ( فوطعملا نم لك نعربخ ) نابهاذ ناىف كشال ىا (ناهاذ
 | ةينثتلا ةغيصب دروا ثيح بوصنملا ديزوهو ( هيلع ىفوظعملاو ) عوفرملا
 هلوقو نا ةلكىا ( نامسا نعربخ ) نابهاذ ظفلنا ثيح نم ىا ( هناثيح نف )
 لاح ( هعفرىف ) هلوقو همسا ( لماعلا) هلوقو ( نوكي ) هلوقب قلعتم ثبح نم
 نم هناىنعي نوكي ربخ ةزمهلا رسكب ( نا ) هلوقو نوكب قاعتموا لماعلا نم
 ناهاذ ىا ( هنا ثيح نمو ) نا ظفل هعفر ىف. لماعلا نوكي ةيثيحلا هذه

 بوصنملادبز ىلع ىا ( همسا ىلع ) عوق رملاو رمع وهو ( فوطعملانع ربخ )
 ( ىنعا نيلماع عاّمجا مّراف ءادّس الا ) ناهاذ عفر ىفىا ( هعفز ف لدطعلا نك )

 | دحاو ظفلو نالماع عاّتجا ىا ( وهو هعفر ىلع ء ءادس الا و نا ) نيلماعلاب ديا

 ىف نوط رتشيال مهناف)  نيفوكلا افالخ )) طارتشالا اذه فلوخو ( لطا)
 مسالا ىفالا لمعتال مهدنع ) هظفل ىا ( نا ناف ربخلا < يضم فطعلا اذه ةح

 ىا ( ناك 5) نابال ( ءادتبالاب عوفرم ) وهف معدنع ربخلا اماو ىا (ربخلاو
 ف ريما كلذ ىا ( هيلع نا لوخد لبق ) ءادسالاب اعوفرم'ربخلا ناكاك

 نيلماع عامجا ) ذئنيح ىا ( مزليالف )هرثا فلتخم ىتح هيف لماعلا فلتخم
 مكحلا اذهىف روهمجادنعق رفلا م دعى اةراشا«رئاال وال هلوقو (دحاوٍباعاىللع ١
 (نا مسا نوكل ىا) (هنوكلإ) ةدوجوم ةدئافال ىنعب اينسمو ابر عمنا مسانوك نيب

 ويطل دلع ايلا يس كقاا مسا لح ىلع فطعلا رار اس
 اولخأ فوضع طورشم نأ ما لع مقرب سلا راوح نا |ولاق امر وهما ناىعل

 رودحملل ناهاذورمعو اهنزنا انوق نوح مدع هيلع عرفو اريدشوا اظفل

 روهمج ندب رخآآ ف التخ اىلا ةراشالا فضال اذارا ٠ نويف وكلا فلاخف هركذ ىذلا
 لع ىغم اذا: ريعان ا ىلا وهذ نوهملا لاف قابكلاو دذملا ناي و نو رصبلا
 اينيم مسالا ناك ءاوس معفرلاب اهمسا ىلع فطعلازاح اريدقتاوا اظفل فطعلا
 مسالا ناك ءاوس اهمساىلع فطعلا زوال هيلع ريخلا ضي ملاذاو ابرعموا

 طرشلا دوُجو دنع زاوجلاب مكحلاف ناسكلاو دربملا مهقفاوف ابرعموا اينيم ||[

 قاثلاىف افلاخو ايرعم ناكاذا زاوجلا مدعفو اينيموا برعم مسالا ناكءاوس.

 نيتروصلا ىف لماشو ماع روهما مكحنا ىلا رثاالو هلَوُش راشاف اينيم ناكاذا

 2ف) يك 2م
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 000 0 نال كال ( هلا ليوان هيف ) انكح ةروسكملاو ةروص ةحوتتملا |
 ىلع قوطعملا عفري نا حصف ) ةلمح امهماقم ماق ناذللا نالوعفملاو نيلوعفملا

 | ةلملا ليوا تامعام عم نوكيل هناي هيلع ضرتعاو ( هلحت ىلع ال همسا |

 | اهب قاعتيام عم ةحوتفملا نوك بجوي فيكف درفملا لي وات ىف تملع لوعفم نال |
 | لحن ىلع فلعلا ىناريسلا زوجنملو ةلملا ليواتىف هنوك هيلوعفم نع انا
 | رقتسم فرط اما « ةحوتفملا نا نود ) هلوقو ماصعلا ىف اذك ةحوتفملا نا مسا
 م واتل ةروكملا نوك لاح ىا ةروبكملانم لا هنا ىلع للا بوصنم

 | ريض هديؤيو ةحوتفملافال ةروسكملاىف عفرلاب فطعلا زاح ىنعي زال فرظوا |
 ْ ةروك ذملا نا مسا ىا ( همسا لحم ىلع فطعلا زم هناف ) لوم حراشلا
 نال ىا (اهناف ) ةحوتفملاف فلسعلا اذه زج امناو رجب مب قلعتم ( عفراب )

 00 ا( رد حتا 0( تر ا ز ةحرشللا
 ا

| 
ْ 
| 

ْ 

 نوكي ىتح ةحوتفملا ممع ضر نا ذئيح حصيال ىا(اهمدع ضرف |
 ١ ناف ةروسكملاف م اظوحلم عفرلا كلذ قو اعوفرم ادم اهمدع ضرب |
 ظ اهمدع ضرف ةحو اهمدع ضرغب نا حص ةلملا ىنعم ريغتمل امل ةروسكملا |

 | فطعلا زاوج ضصيص#ىف نا ماصعلاىفو هيف عقرلا ضرف ءاَش ىضتق |
 | ةحوتفملاف فلععلا اوز وج ثيح ةاحنلا ضعبل افالخ ةروسكملاف عفرلاب |

 0 ا دع عفرلا هيف زوحبف لدبلا ىوس ام عباوتلا ا اماو اقلطم

 لاق مث اضيا 'لدبلا نع نيكلا تكسو اهنع مهربغ تكسو ءارفلاو جاحزلاو |
 . | 6 طغشيو ل هلوقو اضخلم ىهتنا عباوتلا لكىف زوج نا سايقلاو ماصعلا
 ء ةروسكملا نا مسا ىلع عفرلاب فطعلا او 01 روك الا لئاسع قلم

 هيلا ةرابثا ( عفرلاب ةروسكملا نا مسا ىلع فطعلا ىف ) هلوقو ؛ىشإ طورشم |
 ريخ رك ذي نأ طرشلا ىا (اهربخ ركذ ىا)6 ربخلا ىضم ل هيف طرتشي ىنعي |
 فاطعي نا لبق ىا ( فطعلا لبق ) عفرلاب اهمسا ىنع فطع ل1 ةروتكملا كلت ظ

 هيلا فاضملاو فاضملا نيب ةردقم تاذ نك زيمت 4« اظفل ١ هلوقو ءىش هلع |

 ناك ءاوسس ربخلا ىضم ىنعي ابا هنسح ىنحتا هلوق ىف اي ريا ”ىضم هلوقف
 ( اريدقتوا ) ( ورمعَو مئاَق اديز نا لثم ) ظفللا ةهجنم اروك ذم ايضام |

 اديز نا لثم ) ريدقتلا ةهجنم اروك ذم نوكي لب اظفل اروك ذم نكيملوا |
 ةينثث ناكل امهنع اربح ناكول هناف اد رفم هنوكل اديز نا ربخ مئاق ناف ( ما ورمجو |

 اديزناىا ) هيلعمدقم ريدقتلاىف هنكلاظفل ىوطعملادعب اروك ذم ناكناو ذدئنيح |
 نال ىا(هنال)ربخلا يضم طرتشااتاوروك ذملاريدقتلاريسفتاذهو ( مقوم ومئاق ظ

 ناف ( دحاو ٍبارعا ىلع نيلماع عامجا مزلا ريدقتالو اظفلال هلق ضممملول ) ربخلا
0 



 لصاح ناك ةيزدصلم ) لوقا ام لايق ف "يانا تلجحا ناو تدل دج ل

 ىذلا ىردصملا ىنعملا وه لاوقالا لوا نال حتتفلا نيعت ذئنيشخ ىلاوقا لوا ىن عملا

 وسام ) هيضاح نوكيا ىا ع١ ري دكا جب ( اهئ عمة واوا اح

 ىنعاىوعدلا كلت قدص ىلا راشا مث * لوالا لعلا ف ناك 5 ( لوقملا سنج نم
 ةروسكملا مسا ىلع فطعلا زاوج مهمكحم ةحوتقملا ريغتو ةروسكملا ريغت مدع

 ةروكملا) نا ةك(تالجالو ىا) ) 6 كلذلو ) لاقف ةحوتفملا نود عفرلاب

 ( عفرلا لحف بوصنملا اهمسا ناك) اهيلع ىه تلخد ىتلا ( ةلما ىنعم ريغنال
 عفرلاب فطعلا زاح هلوق نيبو كلذل هلوق“نبب طسوالا دحلا ىلا ةراشا اذهو

 عفرلاب هيلع فطعلا زاح عفرلا لحبىف وهام لكو مفرلا لحم ىف ناكاهمسا نال |

 نوكل ىا اهنال عفرلا لحيف اهمسا ناكامتا ىنعي ىرغصلل ةلع ( اهنال ) هلوقو
 / ىلع ةببقم ةللا ناف ( مدعلا مكحرف ) ةخلا كلت ىلع ةخخادلا ةروسكملا نا
 !'انهن ويضم دك ( ىا( طقاشك 0[ لينكاق ذا ) اهلوخ ذ لفشل تاك اع

 | املو ةحوتفملاف ناك درفملا مكحىف اهلعجو اهنومضم ريغت اهناال طقف
 6 ةروسكملا) نا« مسا لح ىلعسطعلا زاح )ل عفرلا لحم ىف اهمسا نوك تبث
 ىلع بترتي فطعلا زاوج نا ىلا ةراشالل ( عفرلا لحب هنا ههجنم ) هلوقو

 | نوك هيلع بتزرتيام لب ةلمججا اهريبغت مدع ىلعال عفرلا لحبفف اهمسا نوك ||
 ما لس تي لا

 | ةئطوت ( ةروسكم ةروسكملا تناكءاوس ) هلوقو.ةلهولا لواىف زانخم اقلعتم
 ' هلوقي قلعتم ( عفرلاب ) هلوقو ( امكحوا اظفا ) هلوق نم مهفملا ميمعتلل
 ظ هل 11 وكمل ( ةحوتفملا نوكت سا ) هلوقو فطعلا,

 ١ تعقو ىتلا نوكت نا قيرطب مكحلاف ةروسكمو ةروصلاىف ةحوتفم نوكت
 | ىا ( تعقو:اذا كي زاوجىف ( ةروسكملا مكحىف ) حتفلاب
 | لثم ) اظفل ةروسكملا لاثم هنم قتبشيامو ( معلا دعب ) نونلاو فلالا ةدام

 ناتملعإللثم ةروصةحوتقملاو اهكح ةروسكملا لاثم ( ؤ ورمعو متاق اديز نا
 | راتعاب نا مسا ىلع عفرلاب نيلاثملاف ورمع فطع زاح ثيح ( ورمحو متاق ادي .

 لعش فطعلا اذهىف اوفلتخا ةاحنلا نا ماصعلا لاقو ءادّسبالا وه ىذلا هلت
 حجرو نا ةلكو مسالا عومج مهضعبو نا مس | هيلع قوطعملا مهضعب مهضعل ظ

 ( لاشلا اذهىف ف ) هلوقو سنا هحسواو ىجرلا هعبتو كوالا ريت

 | نا ةكنال ةيكحلاو ةيظفلانم معا ةرومكملا مكحف ةحوتفما وكلا ناسيب
 | امكح ةروسكم ىهف اظفل ةحوتفم ) تناكواو ىا ( تناكناو ) ىناثل)انلثللا ف .

 | كلت ىا ( تلمع ) ىذلا لومعملا عم ىا (ام غم ) نوكت اهنال ىإ (نوكتالفلخ ٠



 يك ل ل
 افقلا دنع هنا اذا ال هلوق نيبو فطاعلا نيب هطسوو نارمالا هنف زوخ

 لال هلا ىلاو للشف لوخ دم ىلع قوطعم هنا ىلإ ةراشا نوكل ( مزاهللاو

 نايب (تعقو امت) هلوقو حيصف هلوقب داهشتسا هنا ىلاو رخآ عضومل نايبو رخآ
 اا ا ايزأ سافل [ده لثع دارلا ىف, ىوطعملا ىلإ ةسنلاب انضنا لتمتل

 عم اهنا ىلع ) ءانب رسكلا ةداملا كلت ىف ىا ( اهيف زوجيف ةأجافملا اذا دعب ) |
 ءانب حتفلا زوحنو ىا ( حتفلاو ةاحافملا اذا دعب هعقاو ةلمح اهريخو اهمسا

 ريخلا فوذحم أدتبم ) اهريخو اهمسا عم ىا ( امهعم ) نا ةلك ىا ( اهنا ىلع) |

 (ةّان مزاهللاو افقلل) هتيدوع اذا تلا اذه ىف هراده ىنعي ( هشدوبع اذا ىا |

 ىراشتك و.« تيغلا لواو ) حتفلا بحي دئنيخ ريخلا ىوذحب ًادتم لمت ناب
 (لوهحجلا ةغص ىلع ىرا هلوق * مزاهللاو افقلا دع هنااذا * ادسس لق اماددز

 هلوعفمو ( يناثلا هلوعفم ) بصنلاب ( اديزو نظا ىنعمب ) ةزمهلا مضب ىنعي
 تلعج هانعم ىرا ناف ( ثلاشلا هلوعفم اديسو ) اان لعج هتحن رتتسم لوالا
 اانا حو لفلان تلخد ( ةضرتعم) ةلما هذهو ىا ( لبق مو.) اناظ
 اح للا دلو ديس هنا ننانلا نيب .نهتسما الن اقفاوم.ناك ىنط نأ ىنعإ
 امداخ هنوكو مهمداخ نوكي موقلا ديس ناك نم ناف ديس, سيل هنا تققحت

 ىا ( هافق مدخت مبنل هنا مزاهللاو افقلا دبع هنوك ىنعمو ) ةدايسال ىانم هئاضعال ظ

 ناتمان نامظع ناتمزهللاو همزاهلو ءافق مظعيل لكأي نا هتمه ىا همزاهلو هسأر |
 ( ةداراب ) ناتمزهللا لَن ملو مزاهللا لاق ىأ ( امهعمح نينذالا تحن نييحللا ىف
 عم امهتداراب وا دحاولا قوف ام) عملاب ادبرم ىعاشلا نوكح ببس ىا
 ريدقتلا زاوجب مكحلا ناكامل مث ( ابيلغت )امهل ةعباتلا ءاضعالا نم ىا( امهيلاوح

 رحلاب ) وهو 6 ههبشو ) لاقف هلومش ىلا نيشي نأ دارا رك ذ اب صتخم ريغ
 ( ههبيث لثمو افقلا دبع لثم ىا لا افقلا دبع هنا اذا ) بيكرت ( ىلع فطع

 ريثك ىف ) ههبشو ةدايز ىا ( كلذ ّدِجو امو ) هيف نيريدقتلا زاوج ىف ىا
 نش ) لاقف اهضعب حراسشلا نيبي نأ دارا ةريثك ههاسشا ناكامل هنا مث ( خسنلا نم
 ناربدقتلا ىنا هلوق ىف زاح ثبح ( هللا دمحا ىنا لوقاام لوا مهلوق ههاسشا ةلمح

 ( ةلوصوم ) لوقا ام هلوق ىف (ام تلعج ناف ) رسكلابو حتفلاب ناتءارقلا هيف زاح
 ىاالوقم لواىنعملا لصاح ناك ) ىلوقلواىنعمم (ةفوصوموا)ىذلا لوقا !لوا ىنعمب
 بيكرتلاب بك رملا مالكلا اذه ىا ( هللا دمحا ىنا تالوقملا لوا نال رسكلا نيعت
 هلل يدل وك ( ىردخلملا ىعملا ) دئبج لصاخلا ناوكيال ىأ ( ال ) ىداتسالا
 . د اظفل ىا ( دما ) د رفع سيل ىذلا ردصملا ىنعملاب (ىنعا ىردصملا ىنعملا ناف)
 «سيلو ) درفم هناو هللاب قلعتو ملكتملا ىلا دنسا دمح هنا ىنعي ( صاخ لوق )وهو |

 نم



 ا ا ل لا

 ىرده لع لتعا اذهو (تقلطنا قلطنم كنا الاول وج) اذه تف ىعدق ىا

 | رخآ عضوم ناب ىف عورش (ىعاشلا لوق لثم) هنم و ل هلوقو هيف السا هنوكل

 درفملا ريدقت ىا « نا ريدقتلا ل ( عضوم ىف )6 زاح ناف ل لاقف نا سمالا هبف ١

 ار ىف دك نع ا ما ناكناو ) ناريدقتلا هيف زوجيف ةيمساوا ةيلعف ةيئازحلا 0

 م ه0 ل

 ادتملا ريح "نأ نم قديسا1 افانم رثلا كاد :نوك الا تح اا ءاردشا عب
 اذا اهنا مك ىا ( كلذكو ) سلا هلع مليك ىدملا نشا ل عقاولا

 تعقو اذا ةئف وتقف ناك تلاد ةحبوتفم قوكت ةيعاستماإلا نإ و تعقو

 اهمسا عم) نا ةلك نال ىاب( اهنال ) اهلثم,نوكت امئاو ( ةلضيضحتلا الودع )
 (نسا وا لض كوبسإ و ا ىا ( اهدعب ) اهنوك لاح ( اهربخو '

 كلذ ىلع ىا ( هلع ةيضيضحتلا الول لوخد ١ بحن ىذلا لعفلل لومعم ىا
 اذهو ( تمعز ) ةلداعملا نم لعاف مسا ( كلداعم ىنا الول وحن ) لعفلا
 نك ئا( كيدانتم ىلا تم لوا در ردا نقلا يه ىلإ ةرانألا
 رمل الص الولى ىتيرض ثا ا واوا كلاب نوكف لالش 0

 الول هلوق ىلع فوطعم ( كنأ ول 7( اولاق كلذك ) « و ا) هلوقو ( كم |!
 حتف الول دعا تعقو اذا نوناو فلالا ةدام اوأرق مةاحتنلا نا ىنعي كنا

 (لعاف) ولدعبامىا (هنال) (ةزمهلا حتف )ولدعب تعقو اذااهوأ رق كلذك ةزمهلا
 و د رفم نوكي نا بجب لعافلا نا تف ع دقو ىا ( لعافلاو ) فوذح لعفل
 | امو ( كمابق عقو ول ىا مئاق كنأ ول وحن ) حتتفلا هيف ب تح !دورفم لوكا لا بحب )

 زوج ام ناس ىف عرش ني سمالا دجا هيف بجب نيذللا نيعضوملا ناين نم عرف

 ادرفم ردّس نيح حتفلا ىا نب صمالا دحا ىنا « نا مالا زاح إ ةلبجلا ريدقتو

 ىا(حتفلا) زان قلعتم ( نا ىف )هلوقو ةل رده نيح ( رسكلا )رخ الا( و)
 ىف نوكتناب ( ادرفم اهريخو اهم_سا عم نا لعج ريدقت ىلع ) ىنبم حتفلا زاوج

 لعج ىا ( اهلعج دقت لعل رسكلا زاوح ىآ(نسكلاو ) ادم هرم لاا

 قاف ىنمركي نم لشم ال ( ةل+ ) اهرب و اهمسا عم ئا(امهعم) ةدانلا كلا

 اذا اهنا بكرتلا اذه لثم دارملا ىنعي لثملل نان ( تعقو امن )هلوقو © ههركا
 رسكلا بجو ةمرك ا اناف ىنمركي نم داارملا ناك ناف هنا زكا ءافلا دعب إل تعقأو

 ةلجلا ةيلعفلا ةلمجلا وه ىذلا هربخ عم ًادتبملا نوكيق ( ةلمجا عضوم ىف تعقو اهنال

 د[ رادع هل رده و اريصتم ملا لي وانا )ردن لس نا ا ",١1قا

 ىا (اهنال حفلا بج و) ربخلا ىفوذحم ادم لدم نا فس( تانك ١

 تحف ناب كرح ( ادن ايا اهنا ال درفملا عضوم ىف تعقو ) ةداملا كلت نال

 جح ريلب دارفالا هف زوحبف ةلماو دازفالا هيف زوج (ًادتبم ريخوا) دارفالا هيف



 م ا
 1| لا نوكتال لوصوملا ةلص نال.) هدعب ترك امئاو « لوصومل ا ( مسالا )
 ظ ىنعل ترك هلوقىلع فوطعم ( تحتفو ) ( منا هابازا ىذلا ىنءاح وح ةلح
 ةزمهلاحتشإ «نارإ ةداملا كلت نركنا ىضقا درفملاعضومىف حنفلا بج وأمل هنا

 نوكيل حزاشلا هدروا امتاو (اهتلمج عم )نا هلك نوك لاج ل( انينوك لح)

 ىنغلب وحن ) تحتف ىف رتتسملا نم لاح بصنلاب < ةلعاف ) هلوق نا ىلا ةراشا |

 ا انا نوكل سلا حو اغاو ديز مج قتل ينعي ( ىعاش اديذ نا

 ماسقانم هنوكل ( ادرفم لعافلان وكب وجول ) انهه لوألا بجو امتاو امجاو
 ا ا سس ل ىذلا مسالا

 هرعش ته رك ىا ( ىعاش اديزنا تهرك وحن ) (ةلوعفم ل ( اهتامح عم اهنوك لاح)
 (اهتاجعم اهنوكلاح) اضيا تحتف (وإ) ىمامل ( ادرفم لوعفملانوك بوجول )
 0 دولز ىلع تبان كيصق ىمي ( لضاف كلا ىدنعوحت ) (ًادتبم )

 اضيا تحف ىا 4 اهيلا افاضم ل اهتامح عم اهنوك لاح ( ول ( ادرفم أ ادتمملا
 اوت بوو ماع كنأ راهتشذا ىننجتا وحن ) اهتامح عم اهيلا ءىش فيضا اذا

 اهتامح عم اهنوك لاح هلوَش همن حراشلا نا ماصعلا لاق ( ادرفم هيلا فاضملا
 آلوعفمالو العإف تسسل ةدرحم:نا نال ةحاسم فنصملا مالكىف نا ىلع ةلعاف
 لمتحمو ءايشالاهذهدحا اهتاج عم ىهلب فرح اهنال اهبلا افاضمالو ًادتبمالو |
 اند] 0 اهنا ىلا ىف ءانضالا هذه دج ا اهنوك صملا دارس .نوكي نا |
 كمابق توب ىدنع متاق كنا ىدنع ىنعمو سماك لعفلا' ةهناشم تناكاذهنو
 ا قار لا | 3هو نا لوادم وه يتلا توسلا وه قيقحتتلا ق'ادتملاف .

 لوقم ريغ لوعفملاب دارملاو هحالطصا ىلع لوعفملا ف جردنم هلعاف مسي ملام
 اقل اديز نا تملع وحن ءادسالا مال ربخ ىف لخداذاتملعٍرا,لوعفمو لوقلا |

 الا فاضكا نم ينم نأ سابقلاو ةلوعفم اهنا عم اهرسك بج ةناف
 هنلا فاضملا ركذعم ةكاحالاو ةروسكم نوال اهلا تح فضا اذا اهن اق :ثمح
 هيلا فاضملاف 00 متاق كنانم تح وحن ر ما ار وار ركل
 الطتللا ١ دال تاهدتلا نم متنا. هللا فاضمبل هقب رمت نم اك نضضملا دنع
 هبجوت ىف اوفلتخا مهنا ىلا ةراشالل ةرابعلا ريغ امتاو « اولاقو ) هللا همحر

 ةعقاولا نا قاسكلاو دربملا معزف اهحتف ىلع مهقافنا عم الول دعب ةعقاولا ن نا

 اوأرق مهلا لاقف هدنع راتحلا وهامىلا' ريشن نا فنصملا داراف لعاف الول دعب

 ىتلا ىا ( ةيعانتمالا الوا دعب ةزمهلا حتفب )الول دعب ةعقاولا ىا ( كناالول دعب ١)

 دعنام ىا ) « هنال إ) اهوحتف امتاو هريغ دوجول ءىشلا عاتتما ةدافال تعضو

 | عم زلتملا نوك او ) ىدتع نايا وه عقل ( ًادتم) ( ةعاتمالا الول ْ

 يا د٠ 0



 1-0-5 ا

 ْ اهربخو اهمسا عم ىا ) هلوق ةلبا رسفو اهتلمح عم درفملا مكحىف ةنئاكنا ةلك
 دخلا فل لا سس وخلا ل

 فالح ماتلا دانئسالاو هللا: دنسملاو دنندملا ىنعا:ةثالثلا ءايشألا نمضتام

 هلوَس راشا هيلاو نوكلا ةقالعب ازاحم لب ةقيقح ةلم< تسل اهناف انه ركذام
 ةلمح .اهن وك رامتعاب نسل اسهنلع ةلما قالطا ىنعي ( هبلع ت ل

 كلذ ىلع تناك ىذلا فصولا رابتعاب لب هيلا درفملا م "2 معا ل

 ىلع ىا ( امهيلع") ةحوتفملا نا ا
 لاق لب اهعم لش مل ثيح لااا مسالا, فصلا اهدواوإ اذلو ربكناو مسالا

 اهنوك ىنعمو ىنعي هربخ ( درفملا مكحىف ) هلوقو أ ادتمناؤ هلوقف اهتلج عم
 ىضتس لب هيلع توكسلا حصي مان دانسا ىلع لمثشتال اهنأ درفملا مكس ىف

 مدع ىنعا مكللا اذه ىلع عرف مث «امهنيب دانسالا كلذ عقب ىتح رخآ أزج
 قرفلا لجانمو ىا ) (همثنموإل هلوق ةحوتفملاف ريبغتلاو ةروسككلا ىف ريبغتلا |

 فلالا ةدام 2 ل بجو ل هفدعو ريشتلا ىأ ( ناوق دملا ا

 لاو عضوملا كلذ ىل( ىعتتت عسر فاز ( لكلا شومان نر
 6 حتفلا ١ هلوق نا ىلا ةراشالل حراشلا هداز (بجو ) «و) ةلجللا ءاّشا ىا

 ( درفملا ىضتق عضوم ىف ىا ) ( درفملا عضومىف ) بجو لعافىلعف وطعم |
 ليبق نم ةفاضالا نا ىلا ةراشالل اذهب نيعضوملا ىف ةفاضالا حراشلا رسفو |

 دارا مث * درفملاوا ةلمحاداربال ىوقٍببس عضوملا نال ببسملا ىلا ببسلا ةفاضا

 ثن وم, يغض هلعاق بئانو نوهشلاةس رع( تركت نش هليصفت
 هلوش هزيسفتو (ءادتبا إ هلوَش هيلا راشاف نونلاو فلالا ةدامىلا غجار رتتسم
 هيف لوعفم هنا: لع بوضنم ءادتبا هلوق نا ىلا ةراشا ( مالكلا ءادحا قن ىا')
 حصيل ءادبشا تقو ىف ىا روهملا دنع فانضملا ردقتب مآ ترسك هلوقل
 اذك ف رظلا .ةلزنم لزني هدنع ردضللاناف لع ىبا دنع ريدقت البؤا ىف قدح
 ناكءاوس ىا ( ةلمجا عضوم ) مالكلا ءادتبا نوكل ىا ( وكل بارسلا ف
 ءادسإ ناكاذا همالك طسو ىفوا ( مّتاق اديز نا وحن ) ملكتملا مالك ل توا ىف

 فتاتسم مالك لضفف هنا كزوقنا لسماف هنا"اذير ماك 1 وش رجا مالك
 فتاتسملا ملكتملا مالكمالكلا ءاداب دارملاف ىضرلاف اذك ماركألل ةلع عقو

 كلالكا توك ماكل ءادبشا ىف د ات
 دعب (و) اردصم هنوك لاعب لوقلا طفل دج تا © لوقلا ادعب ١ تعفو اذا
 لوقلا لوقم نال )انهه ترسك امناو لقو لوش و لاق ند ( هنم قتشي ام )
 عدم ) » (اضيا ترسك )6 و ( ثق ار عنا ديز دكا نوكيا |



 م 0

 | امل الآ تلاق * لاق ثح ةغبانلا لو لالدتسالا ىلا ةراشا وهو ( مهراعشا |

 ماما اذه ظفل هنم عمس ثبح *.دقف هفصن وا انتماح ىلا  انل م اك"
 قف تمل ىف 0 دش اما لالدتسالا اذه نا ماصعلا لقو سصنلاب |

 8 هذه ) ( لخدتو ال عيملاف هتدعاسمب رعشب ضعبلا ىف هعاتسا ناب داري ناالا |
 ظ ( لامفالا ىلع .١ ( لب ايس ذا ناكاعا) ( ددع 9 (فقورخلا |

ٌ 

|| 
/ 

! 

 ١ دع نال دوستلا لالخالاو زاركتلا مزاب ةرايصلا ءاضتقا مدع | ١"
 ؛ اذهلف ةرادصلا مدع ءاضتقا دوصقملاو زاوحلاو بوجولا نم ,ا ةرادصلا

 ىثاوحلا ضعب ىف اذكحو اهسكعب ىهف لاقو ءانثتسالاب صملا فتكي مل '

 ةتلللا فورخلا ىا(فورملا ار يطل را ينايك ظ

 اني قو رجلا لمح عا :لرعلاوهو همزال .ىنلّب دارملا نا ىلا ةراشالل هن هرسق |

 ىا ( ةفاكلا ام ناكمل) اهقوحل ببس_ لرعلا مزاي امتاو ىىزاللا ىنعملا اذهب .

 ىلع اهب ةاغلم اهنوك ىنعي ىتلنب قلعتم ( حصفالا ىلع هلوقو اًهعوقول |
 ا هلوق هنمو ( ماق ديز اما لثم تاغللا حصفا ىلع ىا) حضفالا ْ

 | حصفالا ىلع هلوق نم فلانا موهفملا ىلا ةراشا ( لمعتدقو ) هلوقو ه6 دحاو هلا .

 نأ وهو ةحوتقملاو ةروسكملا نيب قرفلا نايب ىف عرش هنا ىنمب ليضفتلل

 ١ (ه«ثدحا مئاق اديز نا د تلق اذاف ) هلوقب هحوا مث ع ةلجح اهن وك نع ةلمجا كلت ظ

 | ىنعي ريخلاو ًادنملا نيب ىلا ةبسنلل فرظ وهو ( اهتلمح عم ) ( ةحوتفللا) ظ

 ءاتنسالا نه مهمامأ نا قعا ةرادصلا ءايمتفا مدع فقعم ةدافأ 1 ىا ) كلذ ف

 ىلع هالمح ولف ةرادصلا مدع ءاضتقا نم ما وهو ةزادصلا ءانضتقا مدع

 ىهف ديشام ديف ءاتتسالاف نآملا ىف رك ذيل ءاضتقالا ناب هيلع ضرتعاو

 اهريغال ةفاكلا ىه ىتلا ام ةلك ىا ( ةفاكلا ) (امإ) اهنم ءىش ءانتتسا ريغ نم
 (قوركلا هده لزعت ىاإ) .لوهجلا ةغضب ( ىنلتف )' هوحنو"لوصوملا نم

 ارايتعا هب قلعتم « لمعلا نع هلوقو ةلوزعم نوكت نا مزلبف اوغلاهل اهقوحل

 | ضعب يف عقواك حصفالا ريغ ىلع ) هنكل ام دوجو عم ةلماع نوكت دق اهنا ىنعب

 ظ ؟ىلسلا نعز ةليراع 00 دعانا 00 0

 اة نس للجو فدص مقاولا ىا

 فاطع ( ةلمح اهن وك نع اهج خالو )هلوقو ( ةللا ىنعم ريغتال)( ةروسكملا )
 جرخال اهنا ةريغم اهيلع ىه تلخد ىتلا ةلملا لع ال اهناب دا رملا ىنعي ريسفت

 06 ىنعملا كلذ ىا ( تدفا ) ىذلا ىنعملا ىا ( ام ) لوقلا ه«للط ىا

 «ناو) ( دك انا ةدايز عم ) هنكل هيلع اهلوخ د لبق ىنعي ىنعب ( منا ديز كلوه )



 تأ هج قم

 ظ عيمح ىلا عجرب اهسكعب ىف ريمضلا ذا فاضملا فذح ىلع لمح امتاو ( فاضملا
 | ءىثلا سكعينا مزن فاضملا ردقبملول هيلا عجرب اهل ريمض نا ا فورحلا هذه |

 ١ اهتم ةحوتفملاو مالكلا وش ةشنلا فو نحلل نأ تتح نبل نري هان دعب ١
 | ةدحاولا ةلمخا ىلا نيريمضلا عاحرا زيدقت ىلع هناف ةتسلا فورحلا سكعب
 ا ولو هعاتتماو مالكلا: ردص بوْجو ىنعا ناضفانتم نايكح هح وتفملل تش

 / لوالا نال نيريمضلا نيب ةنزاوملا تلتخال ىناثلا ريمضلانع ةحوتفملا جرخا
 ١ نكترا امهني» ةلئامملا دصقلو اهضعب ىلا ىناثلاو اهلك ىلا اعجار نوكي دئنيح

 ١ ضرتعاو نيعضوملا ىف اهلكىلا نيعجار نارتعصلا ن وكل 20 فد
 | حيصتل فاضملا ريدقت ىلا نعي ريدقتلا اذه ىلا ةجاحال هناب هلع مهضعب
 "اذ رملا نا ىعت اهسكح :ريسف هب قارا ( ىعبش نان)ا ةلوقو نيريمضلا عاحرا

 ( هل هريص اماو (ةراديصلا ده لا شنه اما قالملا يكس ةحوشلا نك
 |" ةذادتصلا نااوحتا ىمع ناك ةرادصلا روج وا الباقي ناكل انوه ندا لآل

 ' اهنال'كلذك سيلو اهمدعو ةرادصلا اهيف زوجم ةحوتفملا نوكت نا: ىضتقبف
 ءاضتقا اهب دارملا نأ وهو دارملا ديف ريسفت ىلا جاتحاف ةرادصلا اهبف عتتم
 نال فا (اينال)ةرادتصلا هع نكت ناو انهراوح الا ةرادصلا ع
 (اهل دبالف ) كلذك تناكاذاو ( درفملا ليوأت ىف اهربخو اهمسا عم ) ةحوتفملا

 | نوكي نا حاصي ال درفملا نال ( رخآ ءىئثب قلعتلا نم ) ةحوتفملل مزابف ىا
 موال نوكي ىتح ىف ( مالك تسل ير ماةسبلا رخآىن م الا دل
 اهمسا عم ةجوتفلا لا ناف رخآ < ىش مب امان امالك ةحوتفملاب ةلخلا ىلع لمعمل
 (ذئحو) اذكهو ادتم ىضتق اريخناكن او اريخ ىضَتَس ادتمناكنا اهريخو

 | ( ردصلا ىف ) ةحوتفملا ىا ( تعقو ول ) ءىث ىلا ةجاشحم تناكذا نيح ىا
 (ةباتكلا ةروص ىف ةروسكملا ناب) تستلا ىا ( تهبتشا ) اهتاوخا ىقاب عقو 5
 أ امهلمتحت ةداملا ةروص نكل رسكلاو حتفلان اهتزم# ةءارش ستلن مل ناو
 مدع للذ ىف ترك ذ ىتلا ٌتامدقملا ناب حراشلا ىلع بللا حرش ق ضرتغافا

 نوكت اا لاق ولو سانتنالا مىزلةلكلملا نإ اهنناكوصقملا نات هك ردسي ةياطسلا ١

 هيجوتلا ىف ركذي نا ىلوالاو دوصقملا متل سابتلالا عوقول اهسكعب ةحوتفملا
 ليلعتلا نا لوقاو .اصخلم ىهتنا الضا ردصلا ىف عمت ال اهنال قابلا سكعب اهنا
 | امتاو) هلوقو ىنمال م بولطملا ىلع ةرداصملا موب ردصلاىف عقتال اهنا

 لوق افك امنا ىنعي ىضتقي ناب هلو سكعلا ريسفت هجو ىف عورش (انلح#
 ( ةزادصلا ءاضتقا مدع ىلعال ةرادصلا مدع ءاضتقا ىلع اهسكعب,) فما
 ىنكي) نا ىوس هلوقب ىنعي ( ءاتتسالا درحن نال ) ةلباقملا نرش ىهاظلا وهاك



 م
 الاحا اهعم ظحالت ةريثك ةنهذ دارفا اهل وااهوحنو ىعرفلا هلمع لمعو لعفلا
 00 ءارسالا ىف ةركلا ةعض اسانف دادنتلب الصغت' ةيحراشللا قرعت مش
 فطعامو 6 نا ل هلوقنا ىلا ةراشا ( هول هلوقو ردك ام عدو افص امذخف

 (اهرخا) فورحلا هلوقل ربخ « لعلو تبلو نكلو نآكو ناو )) هلوقب اهيلع
 نيفرحلا نيذه نوكل ىا (امهن وكل ) دادعتلا ف نير خّؤم لعلو تبل لعج ىا
 ( ةفلاسلا ةعبرالا فالخم ءاشنالل ) ناعوضوم امهناف لوالا ةعبرالل نيفلاخم
 ةّتسلا ىا ( فورا هّدهل ىا) ( اهل ٠ راخالل تاعوضوم ةفلاسلا ةعب رالاناف

 ال ارق ةقا ات مسا ةلخاما ةلجلا هذهو 6 مالكلا ردص )ل :ةروكذملا
 001 السلا ال ةفر فتسملا ف رظلا لعاف مزلكللا ردضو يخدع رخ

 ١ ماللانم مهوتام عفد ىلا ةراشالل (ابوجو ) هلو حراشلا هديقو ةطساولا

 ١ ايوجو اعوقو مالكلا ردصفف ةعقاو فورحلا كلتنوكنا ىتعي زاوحملا ىنعم نم |
 نتحالا ك<وا نم ريع نا ةدافال ىا(لعل) اهل ةرادصلا تجو اماوايزاوجال ظ

 ة ىا ) فورا هذه نم ىرح هيلع لخد ىذلا مالكلا اذه نوك ىا (هنا '
 لكزال ىا ( اهنم لكذا ) ههسشتوا هقيقحت درا مالكهناىنعي (مالكلا ماسقانم

 ( دك وملا مالكنلاك )ءالكلا نم ىا ( هنم مسق ىلع لدن ) فورحلا هذهنم فرح ظ
 (لمتشملاو) مّتاق اديززا هيف لاقبف هنومضم ديك ات ديرا ىذلا مالكلا لثم ىا

 دسا اديز ناك هف لاقبف (:هنشتلا لع ) لمتشا ىذلا مالكلا “لثمو ىا
 «نآىوس ل هلوقو (ىحرتلاو ئغلاو) كاز دتسالا لع لمتشا ىا(كاردتسالاو) |
 اهترادص بجحن فورحلا كلت نم الكنا ىنعي مرورك دملا فورا نم ءابتسا |

 بوصنم ءانثتسالا تاودا نم مسا ىوس نا ٍبرعملاف لاقو (ةحوتفملا) ناالا |

 ىضرلانع ىكح مث اهل ىنعا رقتسملا فرظلل هيف لوعفم اريدقت ةيف رظلا ىلع |
 ناكم فرط ةفص لصالاى هنال ىوس بضتنااعاو ةلوقت فرظلل اهن وك هجو
 تميقاو فوصوملا فذح مئايوتسم ىا :«ىوس اناكم# ىلاعت هللا لاق ناكم وهو ظ
 ناك ىذلاءاوتسالا قنعم ىا فصولا ىنعم نع رظنلا عطق عم همام هفصلا |

 مل ناكم ظفل لامعتسا ىوس لمعتسا مث طقف ناكم ىنعع ىوس راصف ىوس ىف ظ

 | داس“ لدنلا نال هل دب ىا ورمع ناكم تنا لوقت لدنلا ىنعم ةدافا ىف هماقم ماق |

 تلق اذا كننال ءانثتيبالا ىف لدبلا نعم لمعتسا مث هناكم نآأكو هنم لدبملا نسم ١
 | قلطمل اضيا هيلدلا ىنعمنع درخ كنايمل ادبز نا دافا دبز لدب موقلا ىنءاح ٌْ

 مث لدب ىنعم م ناكم ىنعع راص مث وتتسم ناكم لصالا ىف ىوسف ءانثتكالا ىنعم |

 ( اهقاب سكعب ىا ) ( اهسكعب )ف ةنثاك ةح وتفملا نا ىا ( ىهف ) ءاشتسالا ىنعم
 قرح لعا) ةقوفوم انيهبكمي  هلوقا ةخ نا ىلإ ةررابشالل نيسقتا اذهو ظ

 ( فاضلا )
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 هاهي اخئمم اقلاو عي ( ىحمئافاوا) كل ذك لعفلا ناكلثم ىا ( هلثم حتقلا ىلع )
 ١ نفورلمار كلت قاصتناوكلاى ا( اهيناعم نالف ) ىنلا يحب رهف" قعلاق
 | نك ىف ىضبء( تهبلشو لناو نا ىف ىنعي ( تدك ١ لثم لاعفالا ىناعم )
 ظ لعل ىف ى غي ( تجرب ) تبل ىف ىنعي ( تنقو) نكل ف ىعب ( كك ودنا )
 نيوكيسناب اةيضاملالاعفإالا. ىنعع اهنا, سيل ةيضاملا لاعفالاك اهنوكب دارملاف
 ْ هينشتلا وربك ىلتلا تالا دار لب ىنللا نازل تدك ىنعم الثم نا
 أ مف: اهننال :ةبضاملا لإ م فالاب ابهيناغم ن ,معتلاف لاخلا ىنعلاو ىحرتلاو
 أ غيضك ءايشنالا ف ىضاملا زا ماا درا 2
 ْ هاةبباشم اهنا بللا حرش ىف لاقو ماصعلا ىف اذك تعبو تيرتشا وحن دوقعل

 تفااتاكو) ىهتنا هنشقتلاو دك انلا لثم ثدحلا ىلع 3
 | قورملا نأمل ل ىف (ةقلا مج ماد لف ةهيشلا ةفرح الاب اهل د ذا

 | ٍفرجبالاب فورخلا كلتنع ر ريعلا نأ كاملا“ ناك ةل عم فرحالاو ةرثك عمج

 ( كوكل تعي بساث املا ننام اك 3 ةهشملا فورحلا نود ةهشملا

 أ نيستا ةاحللا باكترا.ىلع كاردتسا ( مهنكل ةّتس ) اهن وكل ةليلق 2

 ل لا ءأ |

 ١ نيعوتلا ناوكل:.( ( ةزثكلا عمج ةغضب الثم

 ةلقلا ,ةغبصإ اهضعب ىف رمد بحمل | يياسنالا رخو ا
 | (:اونتيحتسي مل) ةرشعلا نم

 لكلا ةلقلا عم ىتغنص نم لك لامعتسا عويش عم ) ةرثكلاب اهضعب ىفو

 ١ ادهتف اعئاش الامعتسا (غزحالا#) امادحا 0 روج هنأ عم قىنعب |

 اهنباتحم 1 اعاو كلو لا علال جاتحمال هنا ىنعي لوالا هيجوتلا نم قرت

 (ةهنا ىلع ) هلوقو كلذك سيلو ىرخالا ىف اهادحا لاهعتسا زج مل ول هيلا
 كامعتسالا اذهنا ىناقثلاو لوالا هجولا نع رظنلا عطق عم ىنعي رخا قرت

 اهعو رف عم تظحول اذا ) ةتسلانم رثك 0 3 ىو لكن | هعقوم ىف

 كيرحتلاو ددلإا ناك رسكلاب نا نوكتق ( اهتانون فيقخس ةلصاحلا
 انك وز ةمزا نزكك نحن و نياك انك واةعب ر ١, نوكتف حتفلاب نا اذكو

 ناك اذك تظحول اذا ىا ( غلبت ) لع هيف ءاح ثيح (لعل تاغل ) فالتخاب

 ١ حرش ىف لاقو ةرششعلا قوفام وهو (ةرثكلا عج غلبم ) اغلاب فورحلا كلت ددع
 ةياطر بسام لاف ةرشعلا نم لقا ةروكذملا فورخلا نال ارظن هيف نا بللا
 / ةنسرقلا عم نوكيامتا لامعتسالا عويشو بولسالا رييغت مدع من ةلقلاب ة ةرثكلا ريبغت
 لاق مأ ةهبشملا ادع ايف ىتأتال ةروكذملا ةظحالملاو هنا نم دب الف ىعادلاو
 ظ هباش امو ءاضفالل عضوام ثم تام يدش فو ران مدهل نا لاتصت قا ف نعال



 م هام
 | ةيفرظلا لااا لا هيف اقلام قمح ىلا ةراخا مهن ال ) لوقو ف |

 أ دتعملو دعبابضقنم ل ) ناروك 5 ذملا نانامزلا ناكاذا ققحت امنا نيلاثلا ىف ةضحلا

 ةيف رظلل نيلاثم انوكي نا حصي+ل ذك !اناكول امنهناف ( اه ءاد وام لا لغفلا:نامز
 ( ةِفرظلل ) نالاثم اههنأ الانا نا اهدا نار نالاثملاف ) ةضحلا

 ةيفاولا بحاص مكش ىناثلل ىناثلاو لوالل الاثم لوالا لعجمنا نكمي له نكل
 باتكلا ىف لوالا لاش اب دارملا نوكي نا لمتحمالو لاق ثيح عانتمالا ىلع
 ظفللا ىلع الخد اذا امهب دب 'رثال برعلا نال ةيف رظلا ىناثلا لاثملاب و ةياغلا ءادّسا
 نكميو ) هلوش حراشلا راشا هيلاو ىهتنا ةيفرظلا الا. هيف تنا نامز ىلع لادلا
 فندملا لمح نا ىنعي ( ىهاظلا بسحب مهوب م ءادتبالل الاثم لوالا لعجننا
 دصقملال نيلاثملا دروا هنا ىلع هلمح صافخلا لب قشال لوالل لاثلا كارت ا ىغ

 ال ا اك را راج امنا ناكمالا اذننع ( كل ) هلا نم اتظلا وهاك
 000 | نورك ىلا لود دلا نم ءادجالا "لغكواب ( ان رهش لؤخد ذه هتنأ رام
 وكف نامزلل ءادتبا هلوخدنوكي نالصي رخآو لوا هل دمت نامز نع هابل

 ( ءانتسالل )) ةثالثلا هذه ىنعي ؛« الخ و ادعو اشاحو ال ىخاملا نامزلا هنم دارملا

 (امع ) فورحلا كلت دعب ىا (اهدعب ) ىذلا رورحلا ىا (امءانتسال ىا) |

 ( تررج اذاف ) ةثالثلا فورخلا كلت لق ىا (اهلبق ) ىذلا روك ذملانم ىا |
 ىا (اهب )تر رج اذا كناف كرانتعا ىلع ظونم ةراح افورح اهن وك نا ىنعي |

 ( نوكت ) فورملا كلت دعب ترك ذ ىتلا ءامسالا ىا (اهدعبام ) فورحلا كلتب ١
 موَقلا ىنءاح وحن انهه تركذ راشعالا اذه و ةراج اقو رح ) ةثالثلا كلت ىا ظ
 ءامسألا تنا تمصن اذاو ىا (اهب تصصن اذاو دز اذعو دز الخو ديزاشاح |

 هلوقف ( لعفلاب ةهبشملا فورحلا ) ( الاعفا ) ةثالثلا كلت ىإ ( نوكت ) اهدعب ىتتلا |
 لاقو ةهيشملاب قلعتم لعفلاب و اهتفص ءاللا حتفب ةهشملاو ًادتبم فورحلا |

 بصنلاو بصللا اهلمع نال ةراخلا فورحلا ىلع اهميدقت سسنالا ناك ماصعلا

 فورحلا هذه ةيعرفو لمعلا ىف رجلا فورح ةلاصا ىعور هنكل رجلا ىلع مدقم |
 ىتعي ( اظفلاما ) لعفلا فورحلا هذه ةهباشم هجو ىا ( هءاههش هجو )1لا ظ

 لوبقل ىا ( اهماسقت الف ) ظفللا ىف اهتهباشم اما ىنعمو اظفل هل ةهباشم اهنا ١
 ىلا ) ميسقتلا اذهل لعفلا لوبق لثم ىا (لعفلاك) مسقتلا فورحلا هذه |

 ىفاضيا دجوب مل ىئانث مسق لعفلا ىف دجوب ل كك ىنعي ( ىسامحاو ىعاب رلاو ىنالثلا |
 ةراحلا فورخلانم اهنم ةبقابلا فورحلا فالخم ىقانث ممق فورملا كلت
 (اهئانبلو ) نينثالا ىلعو دحاو فرح ىلع ىببام اهنف دجوب هناف هفطاعلاو ظ

 000 30 ا ةاوعو لإ وب و جرمانا هل اهتيباس وب ْ

 ( ىلع) 0

 مسا



 ه1 ه7 رع

 | نم لاّتشا لدب ( ءادتسالل ) (امهف ) هلوقو لبقتسملل هلومش مدعلف صيصحتلا
 | 00 هلوقف دي اما امهنا ىنعي نامزلل هلوق

 امزلا ) < ىف ) نم ىنعع امهنا ىنعي ىناثلل ناس هيقرظلاو هلوقو لوالل ناس

 ١ نامزلا امهبدنرا اذا ءادحالل امهنا ىنعي ) هلوش هريسفاو © ىضاملا 0

  1نامزلا امهب درا نا هنم لصاملا ىنعي ديرا اذا هلوقل ليصفت ( دارملاق) هلوقو
 ءاوس ىا ( ىقملاوا تيثملا) هباتقلعت ىذلا ىا ( لعفلا نامز ًادبم ) نا ىخاملا

 هنع 011 لعفلا رودص اذ ىا (وه) افنم وا اثم لعفلا كلذ ناك |

 دارملا سيل ىا (ال) ذنمو ذم: ىا (امهب ديرا ىئذلا ىضاملا نامزلا كلذ) |
 رضاحلا ىف امهلامعتسا نيخ دارملا وه 5 نامزلا كلذ عي ىأ ( هعيمج ) امهب

  315تءاراموا) تيثملا لعفلل لاثم. اذه ( ذك هنس دم: دلبلانم ترفاس تلق [

 لوقلا اذه نوك لاح ىنعي ( طرشب ) ىتنملل لاثم وهو (اذك ةنس ذم انالف
 ةئضام ةندسلا جده نوكتنا) نالاثكلآ ا ءرؤك انملا ةنسلا نم ةدارالاب اطوزتشم
 ةنسلاب دارملا ناكنا هناف ( اهف ) ٍتنا ىا ( نوكتال ) هلو هدبق 5 ( ةرضاحال

 رضاحلا نامزلاىف الخاد نوكب اهبف مالكلا اذه ردصب ىتلا ةنسلا ةروك ذملا |
 ءادتبالل دم نوكت .ةتازالا هدع طش انك تلك اذاو ةفرلظلا ناوكت دبش ١

 أ م( قرفاسم) نامز ( ادم نا) اذك هيديرا اذا نيح ىا ( دنَح هانعم ناف)
 | هذه ) ًادملا كلذ ىا ( ناك) ىناثلا لاثملا ف م( ىتؤر مدعوا) لوالا لاثملاق

 ملكتلا نامز ىلا .ىا (ن الا اذه ىلا ) هلم ول لفلا توين عا( او ةنجلا

 ذنمو ذم ىتي (امو ىاءادشبال) هوق ىلع بنطع) رجلاب « ةيفرظلاول هلوقو |
 هلوقو فطعلا ىنعم حمحضتل ريسفت اذهىف ىنعع ىنعي ( ةضحللا ةيفرظلل ) ناساك |

 ني َةلباَقملا لصحتل ( ءادتبالا ىعم) نابتعا ريغ نم دقمىا ( رابعا ريعنم)
 رضاحلا ) (نامزلا ) ( ىف إ) هلوقو ةضحللا ةٍيفرظلل انوكي ىتح نيتدارالا 6

 ربسفتو ورمع ةرححلاو رادلاف ديز لسقنم اذهو ىضاملا ىف هلوق ىلع ىفوطعم
 امضام نامزلا نوك نا ىلا ةراشا ( ارضاح هنربتعا ىذلا ىا ) ِهلوَش رضاحلا

 .هضعب ىضمول ىا ( هضعب ىضم ناو ) هلوقو رابتعالا ىلع فوقوم ارضاخوا |
 عورش ( ىنعي ) هلوثو ةدا راآلا كلَ < رضنال اضام نامز زلا نوف 5 نا ىلا ةراشالل

 دنمو دع ئا اهب دنرا اذا هنأ عومخلاب 1 ىا عومجلا نم لصاحلا ريسفتىف 1

 نامز عيمج نا) امهب دا املا نوكف ىلا ( دا رك رضا هتريثعا ىرنلا نايل |

 يي راق و وك دملا قا ( ريصاتلا نامرلا كلذ وه لسفلا 1

 ءافتنا ءادتبانامز عيمح ىا) مويلا اذهىفو رهشلااذهىف هتبأرام ىا (انموب ذمو |
 | بطاخلاو ملكتملا ناكام ىا ( اندنع رضاحلا مويلاوا رهشلا اذه وهاسْؤر

ْ 

 ٌْ ظ
1 



 م ه١ خل
 'اتانكلا حام ءزك د اه قاثلاو هلثم العاف ناكل لثم هل ناك ولذا ىلاعت هلثم ىف
 هياذ نع هفن ضرغلاو لثملا نع لخبلا ىنف لح ال كلثم اولاق دق مهن وهو

 صخا ىلع. هلئاعي امع هون اذا مهنال ةغلابملا ىلا ادصق ةياتكلا قيرط اوكلف

 ماصعلا لاقف ىشاوحلا ضءب ىف اذك هنع هوش دقف ه”ىل_بم دس و هفاضصوا

 مكحلا اهدحا نيهجوب اهب اومكح ةروك ذملا ةب الا ىف ةدايزلاب اومكح نيذلا نا

 6 نوكتدقو ) ( اكل هذان ان ال لم ةذاينن ىاتلاو تف نعام فاكلا ةدايز

 نع لوخدب اهتيمسإ نيعتتف ( لثملا ىنعم ) نك لاح (سآ) ( فاكلا ىا)
 وحن ) دسالاك ديزوحم ىف امهلمتحمو ةلص اهعوقول اهتبفرح نيعتتو اهياع ا

 ىلا ةراشاوهو ( نانسا نع ىا) هلو هرسفو ( مهنملا دربلاكنع نكحضي

 بح وع دربلاو ىفاكلا ىنعم ىلا ةراشا ( دربلا لثم ) هلوقو فوذحلا فوصوملا
 مامهن الا نم لعاف مسا هناف ”مهنملا ىنعم ىلا ةراشا ( بئاذلا) هلوقو مامغلا |
 هلوف لوالا عارصملاو هيشنلا هحو ىللاةراشا ( هتفاطلل ) هلوقو بودلاوهو |

 هلوقو شحولا رش ىهو ةحمن. عمج رسكلاب جاعن هلوق مح جاعنك ضي 5
 ظ ثالث هلوقو بئاذلا مهنملاو اهل نرفال لا شوا ءامع عمج ميحلا مع مح

 ©« صتو :) ةفاطللاو هقرلا ىف بئاذلا دربلا لف نانا نع نكحضت هريج ادم

 ىا 7 شاللا ر ةراخلا فورملا رئاسنو نه فاكلا زاتع ىنعن (فاكلا ىأ)

 | ريمضلا لباّعام ىهاظلاب دارملازا ىلاةراشا نوكيل هيءرسف ( يهاظلا مسالا
 دنع ) ادهو ريمضلا نود صهاظلا مسالا ىلع اهلوخد فاكلا صاوخ نم ىنعي

 | هلوقو ( 59 لاَم نأزوجال ذئب ىا ( لاغالف ) فنصللا هراتخاو ( روهمنا
 اااالا ل لو د ارجل مدع ىلإ روقملا هداك ىتي' ةللوعتم ( ءانغسنا) ١
 ااا ردا ف لوك لاح فاكلا لامعتسا نع ىا ( هنعا) اسغتسم هنوكل
 هنشن_ناس ديرا اذاقعي هشلا ةلك نم اهوحنو لثم ةملكب ىا ( هوحنو

 هنع ريبعتلا ىلا جاتحنالف ههسشو هلثم وح دروب ريمضلاب اربعم ءىشب ءىث
 01( عرقرلا لع ) فاكلا ل اخ ديدق ىا ( ةعسلا ىف لخدت دقو )

 ةعسلا ىف اهلوخد روهما زاحا هنا هلصاح ( تناكانا ام حن ) عوفرملا ريمضلا |
 ىا ( كلذ زاحا ) دربملا ىا( هناف دربملل افالخ )هريع نود عوفر ىلا ىلع

 ( ارظن ) رئامضلا نم هريغو عوفرملا ىلع ىا ( اقلطم ) ريمضلا ىلع ار ظ
 آو و ( معراسا حب ق ءايلم لاو ار رظني هنال ىا |

 نانئاكى عي امهنع ربخ رقتسم ف رظ (نامزلل هلوقو هيلع فطع ذنمو أدتبم
 نم ميمعتلا ىلا ةراشالل ( رضاخلاوا ىضاملا ) هلو حراشلا هديقو نامزلل

 اماو رضاحلاو ىضاملانم معا هنوكف ميمعتلااما هجو نم يروتبلاو هجو |

 ” ييستلاو



 مي ه١ زل
 ظ / (بجنال ) مسقلل اباوج ةروكذملا ةلملا نوك مدعلو ىا (اذهلو ) دوصقملا ]

 | ماللا لوخد نم (مسقلا باوج ةمالع ) هيلع لدب ايف ىا (هق) عال ىا

 (ءىث ةزواحل ىا) هلوقو « ةزواحملل ال عوضوم ( نعو ال ىننلا فرحو ناو

 زواحلاو زواجلاهو نيفرطلل ةيضتقملا ةيسنلا رومالانم ةزواجمانا ىلا ةراشا
 ١ نع )اديعب ءىثلا نوك وهو ةزواحلا ىنعم ىلا ةراشا ( هتبدعبو ) هلوقو هنع

 | نوكيناب ىا ( ةلاو راما ) كاك روس اذه لسفتس و قا( كلذ ؤ رح | 25

 . (ثلاثلاىلا هلوصوو ) نعب رورجلاوهو ( ىناثلا "ىثلانع ) الئاز لوالا ءىنثلا
 / لاز مهسلاناف ( دصلاىلا سوقلا نع مهسلا تيمروحت ) ىلإ, رورحناوهو
 ا١دصلاوه ىذلا ثلاثلا ءزشلا ىلأ لطوو سوقلاوه ىانلا قاثلا ثلا نع

 | .تلاثلا ىلا: الضاو .هيؤك .ىعو ةياثلا ةروضلا ىلا ةراثشا ( كوص رانؤا

  زواجت ملعلانا ىنعي ( معلا دنع تذخاوحت ) ىناثلانع هلاوزبال ىنعي (هدحو )
 ( هدحو لاوزلابوا ) ىناثلانع كزيم كل ىلا ليس وو قاثا رع ىاددع
 | ىنعي ( نيدلا هنع تب داوحم ) الوا لصو ءاوس هنع لاز ىنعي ةثلاثلا ةروصلا ىهو

  *ىث ءالعتسال ىا) 6 ءالعتسالل ) عوضوم ىلع ظفل ىا6 ىلعو ال نيددلا هنع لاز
 | ( حطسلا ىلع دب زوح ) ةقيقحاما ءىث ىلع ايلاع ءىثثلا نوك ةدافال ىنعي ( *ىث ىلع

 | ( ىلعو نعىا)6 نانوكيدقو رب ( نيدهلعو ) هلوغ حراشلا هلثمو ازاجيوا
 | ناىلا راشا نانوكيدق هلوهو ( نيمسا ) نانوكيلب نيفرح نانوك. الدق ىا

 | («نملوخدب 70( كلذ معي ) )نم لوخدب نيمساامهن وكن مرثكا نيفرحامهنوك
 ضصاوخ نم ىلا ناف ( امهيلع » رخل فا كوخ دب امهتسسا نيس اه فل

 6 فاكلاو )) ( هقوف نم ىا هيلعنمو ىنيمي, بناح نم ىا ىنيب نعنموحن )مسالا
 ءىش هيشنتل ىا « هيشتلل ١ عوضوم ةحوتفملا فاكلا وهو هامسم ىا

 ةعاحشلا ىف دسالاب هلشم ديز ىا ( دسالاك ديز وحن ) ةفص ىف ءىشب
 ىلا( ردقتلا دايس هلثك يلون )ب ةكاز نوكت دق فاكلا ا( :كارقز

 نال ( ءىش هلثم سنل ) اهريدقت نال ةروك ذملا ةي الا ىف ةدئاز اهنا مكح امئاو

 مالكلا قابس ليلدب هلثم لثم ءىث نوكي نأ ىنن.ال هلثم ءىث : نوكي نا ىنن دوصقمل
 (ءوجنرلا ضب ىلع) لاقاعاو للا « ضرألا" تاومسلا رطاق » لال لوقوع |

 دارملان امدح امهْنف ةدئاز تلد فاكلا نإ لع ننخا نيكو < الا ىف نآل ظ

 ديز خال سيل لاعب ام موزاملا ىنن مزاتسي مزاللا فن نال همزال ىتنب ؛ىئثلا
 آل ءخال دبإل هنال همزال حالاو موزام دنز خا نال دوجؤمب سبل ديز خا ىنعم 3

 ]| اواذل جا ههيقاءراطل عار مزاللل قت اللوملا وا عقول درع قوق ديزاوخ حا سس ديت
 ْ اداوللاوا كشعلثم ىلاعت .انإنزا 8 مناك ا لاحا 5 ْ
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 ظ ( لاؤلا ريغل ىذلا) ل هلوقب مدقو :( مدقلا ) )يباح( هلإ نيني ازييقلا تاوج ]
 | ههجو ىلع هنيبنساك) تلا و. كاؤسيلل اخينلا ؛مشقلا نعننفازتخمإلا لصتنييل
 أ ( قتلا فرح ناوان)'مالفاسرويءاؤلع ناديي نيلتم توفت (+ةلبإل هر ١
 لك عوقو عضاوم ىلع همنامن (ال) ةلك(قاام) ةلك ىننلا ف رخت ناك ءاذوس ىكي <ىا)
 اهتيسن باجا دنواغلا 1 ةخوملاف) (مقنام) ( جلال( لاق" تذاثل خم
 هللاو وحب ةيلعقاواماق*ةابزل هلو رخو ةنجتوملا( ةزئألا كل .ىفا عبق اك ةليفما» ا

 عانتمال ةضاخ(( ةئمسالافاىا اهف )با وحلا فتان ل ةلكئ ا( اذكت ىلخال ١
 ( ةيفنملا 3و اهتهتت“ لك عط قنا ( الواو مئاقل اديان ناتللا وتؤمن ل ةناعفلل ىف اهلايخه ١

 | هللاوغ وح ةيلعفوأ») ةنقنملا "هلا كات“ ىلا م تلاكا ةنئسأ ):«ةيفكلا اةلخطأ ىف ؛ىف
 ٠ ( ديزل وقال للا اون و_ىاة()ءاؤوهال وذل ةضنلألاة فلسا اثم (ةماخ هنا ١
 | ادوخاوا) ةيلعفلا ةلمخ(ىف ىا ( قتلا فرح ىذا ةدقؤا) اةئفنخا | ةتلعفلا ناش |

 | تشوي ركذتن الزنا لبى (انفنال ى [فش وبرك أنفق لة ىلاةئةلوقكاةكب زق ا
 آلا للعلا لوغم"ةنف امبالا ) ناحالف أ ( ىلسال) للطلا ىف (لاؤنلا متقتاذا
 ٌ اعرض 24 ل لاثه لالا( دي ماق له هللا” ىنريتعل ةللان جس ا

 ا مقل باوج از( وج قد دقو ) ماهفتسالا مط ثاطلل لاثم ىناثاف |
 ا نوكأ ىنعم عي (ممسقلا ظسوت ىاز ملقلا -ضاتعا َتْكَو ىا ضيع اذا 1
 نع )لبا كلت يأ ( لات ىتلآ ةنخلا ءازجأ نيب رز مسقلا طسوت أد[ هلا اًضرتعم |
 مكرم ا
 ٍ (همدغأو اال ارخؤم اهطعنو هلع امدقم كأزجا ضعب نوكي نب ( مسقلا باو 0

 يتلا قلخلا ىأ ( ام ) مسقلا ىلع مدقت اذا ايضا فدحم ىنعت ( مسقلا ىإ) |
 هيلع ةمدقم اهئازجإ عج ةنحلإ نوكترنأب (ةاوح يلع ١ اقر 4 هلع لدي) ٍ

 ًادتمملا نيب طسوت لالا, اذهىف مقلا نافب( ماةدنإو ديز وبحت ) طسوتملا لام !

 عتلاررع مد .ةلجلا عومجس ناف (هللاو مئاق بز مدقتملا دبتيد)ب ربخاو
 اينغتس اينغتسم ميقلا نوكل , ىل.( ( ئاغتسال ) نيتروصلا قا هاوج فدحأ اتحباو ْ

 ظ يلع لدم وبج دار جنس نكاماوقيكدوصال ناناهرف_باوحلا نعل ١
 ش1 باويلانا انلقاعاو ىنمب فايتسا ( ةروك ديلا لجو هلوقو_باوحلا لع تأ ١
 | تكد ىبلإ قلما نال هلابا وجي روك ذم لمح و هيلع لاج دوك لاو فعذجي

 | (مقللائاوج.) تناكول ىا: ( تناك ناو )اهناف ىتملاو_ظيفللا ميسجالبا وج 2
 (ناؤجلا الاول ىلعلا دلا الا ىتسفتالا طفلا يستحب ل نايثلا ا (هنكل وعلان

 إ مالكلاردصاريغفدعوقوو مالكلانردصت :وبغ ىف نيتروصلاى مثيقلا عد 4 وجو مو 9 |

 الالم عير ادا را ءايشنا| لا |

 4 وعقل: ( ظ نع كتب و ع0



 يك ه1
 ' (لاؤسلا ريغل امهن وك ) نم ( و )اف وذحم اهلعف نوك وهامب دارملاىا رك ذامل نا

 ناك ءاوسىا ( اقاطم رمضملاو رهظملاى لع لوخدلا ) نم ( و ) واولا طّرش وها

 هللامسا ىلعوا ) اقلطم ىهاظلاب واولا صاصتخا ناكام الوا هللامسا نم ظ

 | ( ىهف ) هلوقو ءانلاف طرش وهاك هللا مسا ىلع لوخدلا نمو ىا ( ةصاخ

 ى ( نوكتاك) ءابلا ىا ( اهنا) امهنم معا ءابلا نوكب دارملا ىنعي مومعلل ليصفت
 لعفلا ركذ ىا (هركذ دنع) دجوت ىا ( نوكت لعفلا فذح دنع) دجوت
 ءابلانا اضياو ىا( اموةتلابمسقا ) وحن روك دملا لاثمأ ( و هللا وحن ) ىوذدحلالاثم

 ( لاؤسلل نوكت ) اربخ هباوج نوك نيح دجوتا5 ىا ( لاؤسسلا ريغل نوكت )
 (و ناعفال هللاب وحن ) ربخلا لاثم (اضيا) الط هباوج نوك نيح دجوت ىا
 ( رهظملا ىلع لخذت ) م ءاملا نااضياو ىا ( و سلجا هللاب ) وحن بلطلا لائم

 لام رمضملا مسالا ىلع ىا ( زمضملا ىلع اضيا لخدت ) ىهاظلا مسالا ىلع ىا |

 كب ) وحن رمضملاىلع اهلوخد لاثم ( و نلعفال هللا وحن ) ىهاظلأ ىلع اهلوخد
 | لبايقمادنآ' ىلإ ةرابجالل (لوخالا قانا ) ملوق ىف ةراتثسلا غو ( ننال

 ىلع هنا ىنعي . رهظملاب ضاصتخالل لباقم لوالا نا 5 هللامسا,ب صاصتخالل '

 صتخنال ثيحم ىا ( صتخنال رهظملا ىلع) اهلوخد اضيا زوج اهلوخد زاوج '
 مسا لك ىلع ءابلا لوخد زوجي لب هب ةصتخم ءاتلا تناكاكت( ةصاخ هللا مساب )
 ةسالم اهلك رومالا مذه ىف ءانلاو ( ناعفال' نحر لاب وحن ) هللا ءامسا نم
 ضعس ناصتخم ) ءاتلاو واولاىا ( امهناف) ءاتلاو واولا ىفالخم ىا ( اههفالخم )

 عيما ىف هلوق حراشلا ريسفت ىلع عيرفت ( دارملاف ) هلوقو ( تف عار ومالا هذه ْ

 رك ذام عيمج عبملاب ) دارملا نوكي انرك ذامب عيما ظفل رسق اذا ىنعي هركذ امي |
 ىف امهنم معا اهنا هلو دارملا نال ىا ( صاصتخالاال ةصتخلا رومالانم

 ةضتخ اهنا قمع امهتم لكف روك ذملا تاطاستخ الا ىف اينما اهلا عيا

 لاؤسلانم ةيدتهلا ىئاوخلاىف رك ذام ىلا ةزاشا اذهو مهوتاك نك ذاع اضيا

 روك ذملا صاصتخالا لواستتي عيمجا ف هلوق نا لاؤسلا ريرقتو باوحلاو
 عم دجوت ءابلا نا لاّغ نا حصيال صاصتخالاف امهنم ءابلا ةيمعا ىنف اضيا
 ةصتخم ريغو ةصتخم اهنأ وهو ةافاملا موزلل هنودبو ىهاظلاب صاصتخالا |

 هيلع ( درب الف ) ةصتخلا رومالا نم ركذام عيملاب دارملازا باوحلا ريرقتو
 ( ىنانتلا ناكمل هنودبو صاصتخالا عم دجوت ءابلازا لاش نا حصيال هنا)

 | لوالاناف عيمجا ىف هلوق نيب و معا هلوق نيب ةافانملامزلي كلذ هن ديرا اذا هنا ىنعي
 ناسف عرش مث * صاصتخالا ىضتقي ىناثلاو صاصتخالا مدع ىضتش

 مسقلا ىتلتب دارملا ىنعي ( باجي ىا ) ( ىتاتيو )ل لاقف مسقلا باوج' لئاسم

2 > 0 3 ) 1 
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 | اهم ى ىلا ىا ( ءابلا ةجرد نع ) هطحنم واولا لعل ىا( واولل اطح )

 نوكت مسقلا واو نا ىنعي نوكت امنا هلوقل ثلاث ربخن.بصنااب ( ةصتخم ال هلوقو

 نوكت ناب ( ىهاظلا مسالاب ةصتخم واولا ىنعي ١ ( ىهاظلاب ) ةروصحو ةصتخم
 ءابلا نم هيوخا نيبو واولا نيب قرفلل ناس اذهو رمضملا ىلعال هيلع ةلخاد ظ

 'قرف ىلا ةراشا ( ناكءاوس ) هلوقو ءاملا نم صخا ةلاخلا هذهب واولاو ءاتلاؤ |
 مسالا ىلع لخدتهنال ءاتلا لوخدم نم معا اهلوخ دمنا ىنعي ءاتلاىلا رظنلا رجلا

 ىلع الا لخدتال اهناف ءاتلا فال ( هريغوا هللا مسا ) ناك ءوس ىهاظلا

 | اهنوكل ىنعي هاظلاب ةصتخم اهنوك ىلع عيرفت ( لاقبالف ) هلوقو هللا مسا ١
 ةعكلا برو وا هللاو لاق لب الثم ناعفال كو ) لاش نأ زوحمال ىهاظلاب ةصتخم ١
 اهلوخد زاوجت مدعو نهاظلا اهصاصتخا هجو ىا (صاصتخالا كلذو ظ

 ا 0| ( هكر ل و لاوسلا رغل اهصاضتخا هحبوك ىا ( اضنا )' ريمضلا نع
 ( هصيصخت ) طاطحتالا كلذو ( ءالا) لصالا ىا (وهو لالا ةيثر نع) واولا |
 زاج ثيح ريمضلاو ىهاظلا نم ( نيمسقلا دحاب ) واولا صاصتخا ببسإ.ىا |
 لصالا نبب قرفلا دجوامل اضياامهملع واولا لوخد زاحولو امهيلع ءابلا لوخد |

 صخو ) ريمضلابوا ىهاظلاب اما نيمسقلا دحاب عرفلا صاصتخا مزابف عرفلاو '
 مسالا ةلاسدال ىا (هتلاصال) نيمسقلا نم مهاظلا حسج را هجحو ىا ( رهاظلا |

 هلوقو (واولا لثم ىا)6 اهلثم إ) مسقلا ءاتو ىا « ءاتلاو )) مسقلا ىف نهاظلا
 واولا نوك اهدحا ناهجو وهو امهنب كارتشالا هبامل ناس (اهطارتشا ىف ) ٠
 00100 (ال] لا رتل اهلوك 9 طارتلشا قاثلا ( و لمفلا قدح ) اطورشم |
 ريخ دعب ربخ عفرلاب ( ةصتخم ل هلوقو ءابلا فالخم اضيا ءانلا ىف ناطرشلا ظ
 .ةنام ناس ىف عورش اذهو اهلثم هلوق ىف هللا فاثخملا نم لاح بصتلابوا |

 ىذلا اهلصا ةمثر نع ) ءانلا ةمتر ىا اهتنثر طاطحملا لصحتل صاصتخالا

 صيصخم فيس لصحم امنا طاطخمالا كلذ ىنعي ( اهصيصخخ واولا وه
 اهلوخد زاخولءاتلا ناف ءاسلاو واولا نيب قرفلاىف ناكأ5 ( رهظملا ضعس ) ءاتلا

 مزلف عرفلاو كيسا نيب قرفلا دجؤ مل واولاك ةرهاظلا ءامسالا ا ىلع

 ( ام ) ضعبلا نييعت ف حجر ىا (هنه صخو ) اهضعس قرفلا صاطتخا |
 ( هللا مسا ) هيف لصالا ىا(وهو مسقلا ناب ىف لصالا وه ) ىهاظ مسا ىا ا

 «ءاتلاو واولا نم ىا ) 6 امهنم معا ءانلاو ١ ىبسحلا هللا ءانسا نم ةلالحلا ةظفل يا

 (لعفلا فذح نم ) هلوقو عيمجلل ريسفت اذه ( رك ذام عيجىف ىا) 6 عيمجا ف ))

 ©« ناس )
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 اهتكراشم صتخالو اهمكح ىف اهواو لوشن ا فنصملل ىلوالا نا ىلا اهمكح ىف |

 ْ مزلي الثل اهمكح ىف اهواو لعمل سما نال هفوسوم ةركن ىلع لوخدلاىف | ظ

 اهيش ةفوصوم ةركت ىلع لخدت لاقو ريمضلا ىلعاهلوخدو واولاب ةفاكلاام قوحلا |

 ريمضلا نود ةفوصوملا ةركلاب واولا صاصتخا درحم ىف امهنه توافتا ىلع ا

 | ئهتنا لما ىلع اهلوخد حضي الف واولاب ةفاكلا ام قوحل مدعل لما نودو |

 ' ةدلب و هلوقف ( سعلا الاوريف اعيلا الا * سينآ اهب سيل ةدلب و # لثم ) اصخلم |
 لكو سناوملا ىسنالاو يماغوا ىصاع ضرالا نم ءزج لك ةدلسلاو واولاب رجلا

 رسكلاب سعلاو ىظ روفعيلاو هب سونأملا ناويملاو ناسنالا نم هب سن ؤيام
 حسا سس دا نسل

 ' الا هنن ؤيام اهب سيل ةريثك ةدلب ,تيقل ىنعمي سيل مسا هنا ىلع مفرلاب ىبفاعيلا |
 | ناي ئصبلا دوه دف وأ ولاءذه ةقيقح ىفاوفلتخا المهنا مث لب الا الاو تظل

 ةيرحت ال1 نوهت نك هوا حراشلادارافنصملا هراتخا 5 ةراحاهنا هيوسس ريغ

 راشا من :رهخلا هواك( هراغ تشل ١ رع دع كلكلا رار !| هذهو )لاقف

 هيلع لش هب وسس هب لاق 5ك صحا | ناكاذا ىتعي ( نك 0

 2 نها تفلسملا ؟تهناوكت ياكل لوا ىف ) عمت مل نأ واولا كلت نا ١

 | (ردقبف ) ةرانصلا ءاضتقال اهمكح وهاك مالكتلا لؤاىف ت 520 |
 , فرح ) واولا ةلكى ا ( اهنا نييفوكلا دنعو هيلع فوطععم اهل ) ردت دئنيْخ ىا
 )| (اهسقنب ةراح) اهنوك لاح ( بر ماقم ةمئاق راص ) لسألا ف ىا كك

 | لاقتنال ىا (اهتروريصل) ةراح نوكت امتاواهل للا نر نان نر ري دقسال ىا

 | نور دَسالف) كلذك صمالاناكاذاو ( برىنعم )اهن وك ىلا اهلصا نمواولا كلت
 | (هنال) نور دش ال اماو اكورتم الصاناكهنآل (هبلع افوطعم) واولا كلتل ىا ( اهل

 ظ مسقلل ةعوضوملا ةراخلا واولا ىا « مسقل ةلا واوو 7.( فسعت ) ريدقتلا نال ىا ظ

 نما قت دعو تاما باي زمهل احتش 6 نوكتاما ا

 | تيمفط نسفلا نماقتعم الق ب اولا 4 لك يذلا 30 لعف ىاإ

 ماقتل كا (كلذو لاو تسفا) لاي نأ وجيل اخ اش ىا ( لاق الف ) مسقاو
 أ :لامعتسالاب المعتسم“ واولا 0

 ظ ديرا ىا (ىنعا اهلصا نم الامعتسا رثكا ) واولا ىا ( ىهف منسق اى ) ريثكلا ١
 1 ال ) هلوقو نوكي ريخ لعفلا فذح دنع هلوَهُف (ءالا ) اهلصاب |
 | (لاّسالف ) بلطلا ىف ىنعي ( لاؤسلا ىف واولا لمعتستال ىتعي ) ربخا دعب َنيخ |
 هللاب ) ءاملا ىف لاش نأ زوج كىا ( لاَس أك ىنربخا هللاو ) لاه نأ زوحم الف ىا |

 ا لاؤلا ريغ د ا 1 لمعتست هايل نف (قخا ١

 جد

 اسس سب -تتيوعجج
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 000 211) ناكولو ىا (ناكناو) امئاد درفم مهما سا كح نا لد هريخ

 "0 1| 21(نك ناو ) كرفم ةفصوا يح ده ريخ( ركدذم )هلوقو(اعومجوا : ظ
 قلع,ادرفم هنوكل لاثم اذهو ( الاجر ,وا نيلحروا الحر م انو سمار ٌْ

 000 ا درب ايار ةغدست لك
 قفتم مهمملا رمضملا كلذ ىلع ةلخاد اهنوكو ذا بأ ردت لع يكذم

 م هلآ ا 0 دل هزيمل قباطم ع روك كملا رمضان نعل
 هذهو ( نيف وكلل افالخ ١ نيرعبلا بهذم قباطم ريغ هنا ىتعن 0000 ظ
 فوذحي هلعافو هلوعفم ىلا فاضم ةّهاطملاو و ( زيقلا ةغاطم ىف ةفلاخلا ظ

 وهو ةّغاطملا هبامل نايب ( دارفالا ف ) 00 اًماطم مهبملا نك يف ىا'ا

 نيف وكلا ىا ( مهناف ثيناتلاو رك دلو عملو ةينثتل |ا|و) دارفالاىف اًضاطم هنوك |

 نهبرو نيت سما امهب رو ةأسعا.اهنر 20 مهيرو نيلجر امهر نولوش ) |

 هلوقو ثنؤملا بوصنلا ريمضلل ريسفت (بر ىا) هلوفو جاهقحا وزب (ءان ) |
 ةفشاكة فص ( ةعذاملاىا ) هلوقوام ةفص عفرلا« ةفاكلا]ب هلوقو ىقحلت لعاف ( ام ) ١

 رخلا لمع نع يا ( لمعلا نع) بر عنو فكت ىتلاام ةلك قحلت ىنعي ةفاكلل ١

 عوف رملا ريمضلاواهقحلن هلوق ىلع وطعم « لخدنو ) »هلوقو نآكو ناب ق وحلت اك

 ؟ لختا نف تامل وتد روح (ام قوحل دعل ) تر نا ىنعي بر هل 5 ىلا عجار

 | نيذلا دوب ةلمح ىلع تلخد بر ناف ( اورفك نيذلا دوب امير ىلاعت هلوقوحن)
 ةسسألا لياقت اودصق اذا ةللا ىلع لخدت اهنأ وه ةلملا ىلع اهلوخدب دارملاو
 ديز ىلا مايقلا ةبسن لق هنا ىنعي..مئاق ديز ارو ديز ماق امر وحن ةلمجا نم ةموهفملا
 نيذلا ةوبامر وه ىلاعت هلوق اماو ىضاملا نامزلل بر نال ديز موه اعر 0

 نذا وهف هققحم و دعولا قدصل ئيضاملا ةلزنم وهف #* نيملم اوناكولاورفك

 نوملعي فوسف #يىلاعتهلوق انلقام دكؤيو دو ةلزتمب "دوف لصاحخلا دوج وملا ةلزنمب ظ

 لاقل فوس نيو هش 0 وهو ذأ ىتا © مهقانعا ىف لالغالإ ذا

 ىا(انن وكت دقو ) هفاولاىف ا رلانم هبرعتل دؤجوملا هل زنم هناا لاضتسالل |

 ىا( درو رشا ىأ (ممالا )برت لحدا ةئاخ (لت دق سار و اهاففل
 رجلاب(ةب رضاع وحن )اهلمت عنمت مل ةدئاز اهن وكل ام ناف مسالا كلذ ىفرحلا لمعت .
 4« اهواوو إب هلوقواهتبقا "ولحم ىا ( لقيص فيس ) ةلصاح هب رمخ بر ىنعي |

 مالكىف هربخ اما حراشلا مالكىف ربخ (اهمكح ىف )هلوقو (برواو ىا) أدتبم .
 اهمكحو برةملكك اضيا رج فرح برواو ناىنعي ( لخدنإ) هلوق وهف صملا |
 لكىف اهمكح ىف هنا ال 6 ةفوصوم ةركن ىلع إل اهلوخد صاصتخاىف اهمكع
 رمي راش حراشلاو اكولاق ثيحههجوا اع 0 ههجوام جودي راتبا رو
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 | 6 حصالا ) ( بهذملا)( ىلع ) هلوق نا ىلا ةرا-ثا:نوكل ( وهامنأ ةفوصوم
 | مهتكل ةركس ةصتخم اهنا" ىلع اوقفتا مهنا ىنعب 0 اهن وك ىلا رظان

 0 اهنا ىلع حصالاف ةفوصوم اهنوك طارتشا ىف اوفلتخا

 اعىبابهدموه ) حدالا بهدملا اذه ىا ( اذهو) ةصتاخم 0 3 3

 | الو هنأ وهو حصالا ريغلا بهدملا ىلا ةراثا ( لبقو ) هلوقو ( هّققاو نمو

 رك لاو 9 ةفوصوم وا هلت اهئاوك زو لب ةفوصوم ة ركنلا' نوك ىا( كلذ

 لياةتلانم هركذ ىذلااذهو ) حصالا ىلع لاق اذاو ( بوجولا فنضلادنع
 ظ لمعتست )هوقو اثك هنع لد لا لكل ا لصالا وه ىا (اهلضا
 وجامع رك :٠ لصالا الخشت ف ليست انهنآملا ةزلمأ ( ركل
 كتاف كار هن رق ماقملا نوكف مدلاو دملا ماقم ىف م لصالاىف

 ىا( للاقتلا ىفو ةققلاك) ناك ىتح لصالانم تلغا لامعتسالا ناكو

 ىلا جاتحلا زاحلاك) ناك ىىح لقا لصالاوه ىذلا ليلقتلاف لمعتستو
 0 اع عالطالا م مدعل ازاجو ةقبقح لش ملو ٌداحلاكو ةقيقحلاكل اق امتاو ( ةسرقلا

 | ىلا جابتح الا مدع ىف ةقيقحلاب هباشم لوالا لامعتسالا نكلو قيقحلا اهانعم

 | (ىنعي بر لعف ىا) 6 اهلعفو زف اهيلا جايتحالا ىف زاحئاب اشم اثاو هنيرقلا
 | ( ترهب قلعت ) ىذلا لعفلا ىا ( ىذلا ) اهلا فيضا ىذلا لعفلاب ديرب ىا

 نال ىا ( اهنال ) ايضام ناكامتاو هريخ ( ضام آل( لعف )ًادتسم اهلغفو هلوقو
 قمحت ١١ ىا ( كلذ روصتسال و) ةمولعم ةلاخ اهنا ىنعا ( ىف لل

 | تكلد روصسالو ةمصم دعن ققحت هيمولعملا ناف ( ىخاملا ىف الا ) ةنمولعملا و

 | ( هتيقل مرك لجر بروحت) هتلقو هترثك نعالضف مولعمب سيل هناف لبقتسملاف
  اظفل ىضاملل لاثم اذهو ةاقالملا عوقو دعب ققحتت امنا اهلئاقتو ةاقالملا ةرثك ناف
 | اضياو اظفل عراضملاو ىنعم ىضاملل لاثم ( هقرافا ل برك لجر بروا )هلوقو

 . كلذ ىل ) ام ةفص عف د 4 تدار دو نما ناد ل

 أ وحن ) ىؤذحلا لاثمو نانطالا مزل ةيوقلا ةققحلا نئارقلا د وج 0
 04 لخ ديدقو 8 ( هّسقل ىا ) هلوق وهو هلعف قذح ثيح ,( رك لحجز تر)“

 | هلوقو ( رمضم ىلع الاليلق لج دتو نماظ مسا ىلع اريثك لخدت (بو ىا)

 (: رمضلاب ذازملانا نمي( مح ضال لفلرش يتلو 0 ع

 | د اعلا م هلوقو عج سم هل سيل هنا مهنملا

 3 رخاب © ةبوصنم ةركسب ) مهللا كلذ نع ىذلا مهملا رمضملا ىلع |

 | د رفم ال هلوقو ًادتم مفرلاب (ديمضلاو زن يوضح قلعتم ( زيزغلا لع ةلوقو |



 ىأ ( لوقلا عم ) ةعقاو اهنوك لاح نع ىنعمب 'نوكت ماللا نا ىنعي صاصتخالل

 ٠ نا عم مسقلا ىف ءابلا ىنعم لقب ملامتاو 6 مسقلا ىف ) ناكاذا واولا ىنعمب ماللا ىا

 | وه نايثالاب هدارم نأ راهظال هللاو لّش مل امتاو ( لجالا رخؤي ال للوحن )|

 ءاثنالل هنوك نا ىلا ةراش[نوكل ( بجو اذهل) (وإ) ( ليلقتلا ءاشنال ىا) هلوش |

 هلوق ناف كلذ مزلي نكل ةحارص فضملا هرك ذي مل ناو هترادصل بجوم |

 ربخ دعب ريخ 6 ةصتخم إل هلوقو ( ريثكتلا ءاشنال ) 5 ةلك نوكل ىا (اهنوكل

 اذ | لإ ا اشرإع اهنوكل ةركلاب تر تصتخا اعا ىمي (اهجاسحلا مدعل) |
 ( | فاورح .اسوابر ناي ةف قرفال هنايةيحوتلا اذه لع درب ماضعلا لاقو |

 5 ناك ليلقتلل اهنال بر ةلك نم ىنعي اهنم يملا ىنعم ىف بر رورخم نا '

 4-0 ه.م

 ( ةدئازو ) ( هنع تلق ىا رشلالعش ملهن ديزل تلقوح) لوقلا نم قتشاام عم
 ( واولا قعمبو“) ( مكف در ىا مكفدر ) ىلاغت هلوق (وحت ) ةدئاز ماللاو ىا

 ١ بجعتلا ةدافال ىا 6 بحعتلل ) هئابك ال مسقلا واوك هنا ىلع اهينت لصا ءابلا

 | .ىأ (لاَقب الف ماظعلا رومالا ىف بحعتلل ماللا ىا (لمعتست امتاو ) بجعتلا
 / ىايذلا ناريط ناف هللاو لاق لب ( بايذلاراط دقل هلل ) لاش نا زوج ال دئنُح

 هدحف نافالوا ةياكحلا هيادصَم نااما ( برو إل ةلوق ةريقكلا رومالا نم
 ليوا اماف ةياكجلا هبدصقب مل ناو أدتبم هنا ىلع اريدقت عوف رم وهف ةءاكحلا
 اق يوكل .ن وتم عوفرم وهف لوالا ناك ناف ةملكلا لي وانس وا ظفللا

 | فاذا تدانلاو ةيلمعلل .فرصنم نيغ ن وتم ريغ عوف رم وهف قاتلا ناك ناو
 هرسق ءاشنالاو زاخالل لياقتلل هنوك لمتحا املو هرب « لئاقتلل )هلوقو برعملا

 مالكلا ردض ) 5 ةملكل ىا ( اهل بجو اهنا ةي ربخلا 5 ةملكل تبث اك ىا (5نا ك) مازتلالاب هيلغ لدف ءاشنالل هنوكل بجوتسم ( مالكلا ردصاهل )

 ا لع لع إف « ةركن ) ةصتخ نراه نا ىعي قوذحملا ربخ وا

 وهو ئضرلا هنبنام هجولاف اهريع عنمب الو اهتحاح مدعل ةفرعملا نع عنتمت ىتح

 نيعملا دحاولل اماو هفانف' ةرتكلل اما اهنال ةفوغملا ف ليلقتلا ققح ال هنا
 لوقت نا كلو لاق مث ةرثكلا ةظم هبف اهف ىرج امنا هنال ليلقتلا هيف ىرج الف

 هنع الخ ناو هبجو .هجو اذهو زيبمتلل تلابطلا ددعلا ةيئاش اهيفف ريثكتل

 درفمم اما ةفوصوم ىا ةركس ةفص رحلاب « ةفوضوم ) 'هلوقو ىهتنا مهنايب
 ( بر لولدم وه. ىذلا لبيلقتلا ققحتنلل ) ةفوصوملاب طرتشا امئاو ةلمجم وا

 سس سل 7 ب777 يس يبس م

 ( امملقاو صخ_اراص ءىبثلا فصو اذا هنال) كلذك هن وك نيح ليلقتلا ققح امناو |

 ا( رك كلا ا11) هلق نارفالا ناديتحاب هلم“ لقاو هيلع قد ام ”نابتعاب

 6( ةفوصوم )



 ده ها
 | .ةيدعتلا اماو ) ١ امو راما موه ةبوقم اهنكتلو لامعتسالا ىف ليقو .عامسلا ىلع
 | اهلك ةراخلا فورحلاف رحلا فرح ةطساوب هلومعم ىلا لعفلا ىنعم لاصيا ىنعي
 ١ تلجوحت ) ( ةيفرظااو ال ( فرح نود فرح اهل صاصتخاال ءاوس اهيف

 قاصلاللهلوق ل< ىلع فطع مفرلاب « ةدئازو ) هلوقو ( دحسملا ف ىا دجملاب |

 ' قلعم م ماهفتسالا ف ١ هلوقز كاز قطتم « ىف ل
 ١ ىنعي نامز فرظ هرائتعاب ىناثلاو نآكم فرط هنوك راتعاب لوالاف ههاضيا

 | دقم ماهنتسالا نا عب ( لهن ) .ءاهتتسالا ةلاخ ىاارخلا ف واسلل :ءوقوا ف
 | هلوش هلنضفو ( اقلطمال ) هلَوَد ركشاو ماهفتسالا ةادا نم اهريشال لهب
 / لهب ماهفتسالاب اهعوقو صتخا امل هلا ىنعي ( لاَغ الف اق ديز لهوحت )

 « ىلاو و هلوقو ةزمهلاب ماهفتسالا ىف عقاو هنأف ( ماس ديزأ ) لاق نأ

 / اهنا ىنعي ىتنلل اضيا دبق ( سيل ) هلوقو ايسألا فرار ىلع فطع رجلا
 | (امو بكار ديل سيلوحت ) سيل ىنلاىف عقو ىذلا ريكا ىف اضيا ةدئاز نوك<
 اهعوقو ناك املو ( بك ؟اراديز اماوح نسل ىنعم ىتلام ةملكب ىننلا ىف ىا

 ده نأ دارا فتصملا هركذ م .اعاب مناثلاو اساق اهدحلا نيمشف لع ةلاز

 مروسلا ده رملا ف ددلارو ل | تا ةجلكلاف س ( 00

 ١ سابق ةدايز ىا ع اسابق إل امو سيل ىتلا ىفو لهب ماهفتسالا ىف ىنعب
 / ريخلا ريغ ىف ىا ) ماهفتسالا ىف هلوق ىلع فطع ( هريغ ىفو إل هلوقو
 ظ اوس ما معا اعامس عقواملو ( اعاوم ١) ( ىنلاو ماهفتسالا ىب عقاولا

 ١ هللاب كو ) ًادتملا ىف هيف تلخد ثح 6 ديز كبسحم وحن ) ( اربخ نكي م
 ١ لعافلا تئانىقف تلخد ثيح هده قلاو لعافلا ف تلخد ثيح ( اديهش

 '' ىتعي ( وا هدب ىقلاو اديهش هللاؤكو ديز كبسح ىا ) هلوق لكلا ريسفتو
 | كس وحن قنلاو ماهفتسالا ق ال نكلو اريَخ ناك ) ءاوس اعامس عقاولا

 ا ( صاصتخالل) هلوقو ًادتسم عفزلا «(ماللاوإل رباخا ىف هيف تاخد ثنح ( دز

 ىلع صاصتخالا ناك املو#اهتاوخا ىلع ةفوطعم ةلملاو هريخ رقتسم 0

 ا كمل عوقو ببسب اما صاصتخالا ىنعي .( ةيكلم ) هلوقب هبلا راشا نيعون
 لاو يسال ور كلام وال د ل ا

 أ رخآ صخش امهل كلاملالب امهنيب ةكلمال نكل نيعم سرفل صتخم هناف ( سرفلل
 ١ يا) ليلعتل (بهنا عب صاضتخ الا نع يلع را نللاو )9 هوقو

 0 ناف ( تسداتل كارم رح نعد )اا ( ءىث ةلع نايبل .
 ةفاحلا ناف ( كتفاخ تجرخوحت احراخوا ) تررصلا ف عرش مث بيدأتلا هنهذ

 1 0 ىلع فططع © نع ىنعم و 2 هلوقو جورااف را : جراخلا ىف تعقو



08 

 اف رظ نوكك نا حلصت م لخنلا عوذج ناف ( لخنلا عوذج ىلع ىا لختلا |
 هل عضوامىف لمعتسم سيل هنا ىلع ةفراص ةنرق هذهف بواصملل ايقيقح
 ةيفرظال اهنا اولاق نيققحلا نا بللا ح رش ىفو  ءالعتسالا ىنعع لمعتسم وه لب

 ,فورظملا نكك لخنلا عوذج ف بولصملا نكمل ازاجم هي آلا هذه ىناضيا
 *ىثثلا لمج نع ةرابع اضيا قاصلالا ناكاملو ( قاصلالل ءابلاو ) ىهتنا فرظلاىف
 قلعتم ىا ( نما قوصل ةدافال ىا ) لاقذ قدالم وهام نيعي نا دارا ءىش اقصلم

 هيف ءابلا ناف دب زب, ترص ىف ىرت م ) كلذك اهنوك ىا ( هذه ءانلا رورحم ىلا)

 ديز نم ىا ( هنم ) ناكملا كلذ ىا ( برش ناكمب ىا ديزب كروم قوصل ديفت
 بلط ىا ( لعافلا ةناعتتسا ىا) قاصلالا ىلع فطع رجلاب ( ةناعتسالاو)
 هرو رحم ) لعافلا نع ىا ( هنع لعفلا رودص ىف ) نوعلا اهل قلعتملا لعفلا لعاف

 6 ةبحاصملاو )ل مقلاب ىنع ةباتكلا رودص ىف ةناعالا تبلط ىا ( مقلاب تناك رح

 (هكارتشاو جرسلا ةبحئاصم هانعف هجرس عم ىا هجرس, سرفلا تيرتشا وحن )
 نءرفلل اكيرمش ج رمسلا تلعج ىنعي ( ءارتشالا ىف سرفلا عم ) اكيرش هلعجو ىا
 00 ةحاسلا اهنوك نيبو قاضلالل اهنوك ناب ناكاملو « ءارتشالا ىف
 قارتفالا ًةدام ىلا راشا ةدام ىت اقرتفاو ةدام ىف اعمتجا ثىحح قلطم صوصخو

 ءارتشا رودص تقو ىف ىا( سرفلا ءارتشا لاح جرسلان وكينامزلءالو) هلوس

 "0 11 وشو رخآ ناكم ىف نوكي نأ نون لب ( هب اقصام ):سرفلا
 قاصلالا نودب ةيحاصملل هيف ءالا نا هيلع قدصي لوالا ناكناف هياعو
 مزلتسي قاصلالاف ) اعم قاضلالاو هحاصملل هنا هيلع قدصي ىلنلاثلا ناكناو

 ( سكع ريغ نم ) هب بحاصم وهف *ىشب قصلم وهام لكن اف ( ةبحاصملا
 هرورحم عوقو ةدافال ىا) 6 ةلباقملاو ١ قاصلالا مزلتستال ةبحاصملا نا ىنعي

 : ( ءابلا لاخداب ريبصتلا ىنعم ) انمضتم مزاللا لعفلا نوكل ىا (هنمضتل ايدعتم مزاللا
 رورملا وهو مزاللا لعفلا كلذ لعاف ىا ( هلعاف ىلع ) ءابلا لاخدا بيس ىا

 لعافلا نع ىا ( هنع باهذلاردص) مزالل هن وكل اح ىف (ديز هذ ىنعمناف) ءابلاب

 هنفو هل اردصمو باهذلل العاف هتلعج ىا (ابهاذ هتريص ديزب تبهذ ىنعمو )
 امهيناثو ىدعتملاوهو ملكتملا ىلا دنسا ثحح ةروريصلا اهدحا نالمف

 لعج ىنعمي ىنعب ( ىنعملا اذهب ةيدعتلاو ) رورحلا وه ةقيقحلا ىف هلعافو باهذلا

 مزاللا ةيدعت نا نيبفرصلا ةرابعىف عقوامو ( ءالاب هصتخم ) ايدعتم مزاللا
 فوقوم اضياو ءالاب صوصخش هريغو درجلا ىنالثلاىف ىا لكلا ىف رحلا فرحب

 ( ىلع )



 هه.
 | (اهتاوكى) بفصملاىا ( فتك, و) هلو حراشلا راشا هيلاو جبس اك ىتح |
 ١ (ةيانفلا ءاهتنال اهلك ىف ىتك 15 لااهيدن مم ع ) تلا هل

 عوقؤا فتكي ل ىا فتك, مل هلوشب قاعتم (امهنبب عقاولا توافتلل ) هلوقو
 لياقىلاىف هناف ( ةزثكلاو ةلقلاب ) عم ىنعع امهن وك لاح ىتحو ىلا نيب توافتلا,
 / «هاظلاب )(ىتح ىا)(ّصتختو هلو, رخ آلا قرفلا ىلا راشاو ريثك تحفز
 ريمضلا لباَه ام انهه ىهاظلا نا ىلع هسنتلل هب هرسفو ( ىهاظلا مسالا ىا)

 | دجوت الو نهاظلا ىلع ةروضقم ىتح نال هيلع روصقملا ىلع لخاد انهه ءاملاو

 ايس الا ا دع لب اكل روصقم, سلف ىهاظلا مسالا اماو ريمضلا ىف ةلخاد

 | زوحب ال هاظلاب اهصاصتخا ْبيسف ىا هيلع عيرشت ( لاش الف) هلوقو
 ١ لاه نأ زوجكىا ( لاق 5 ) ريمضإا ىف ةلخاد انهن وك لاح ( هاتح ) لاش نأ

 ريمضلا ىف اهلوخد زاوج مدع هجو ىلا ةراشا (اهنال) هلوقو (ههبلا)
 ىتح نال ريمضلا ف اهلوخذ زجل امناو ىنعي هانعم ىف ىتحو ىلا كارتشا عم

 ' (بوصللاب رورجا ريمضلا) سبتلب نا مزل ىا ( سبتلال رمضملا ىلع تاخدوا)
 بوصنملاو رورحلا عوقو ىا (امهعوقو زاوحلا) بوصنملا ريمضلاب 'ىا |
 تفطخلاو ءادتنالل لمعتسااذإ 6 ابضيا عيوفرملا لب ىج دم ىإ ( اهدا( |

 | ىتح فرح لوخد ىا(هلوخذ زوجمناقإ ( دريملا انالخإ روهم ادنع اذهو
 ( ةردنلا ليبس ىلع برعلا راعشا ضعب ىف عقؤ امب الدتسم ) ىلاك ( رمضلا ىلع)

 نومكحم زوهملاو ) دايز ىبا ننا اي كاتح ىتف د« سانا قلل هللاو الف هلوق وهو
 «ىتوإ ارذان ةفلاخم دورو بنس ةدعاقل ضقنال هناف (اساقدن وز وحنالف هذودشي

 ناكوفورظملاو فرظلا نيب اييسن اسما ةيفرظلا تناكاملو (ةيفرظلل) عوضوم
 ةنقرعل ىا)' لاقف'نهفرطلا نعت نيس لأ دارإ لوخ دهوو قلعتم ةعلكلا كلذ

 قلعتملاوهو (”ىثل) اف رطاهلوخدم نوك ةيفرظلل اهنوكب دارملاناىنعي (هلوخدم
 هنف لخدي اناكم وا انامز نوكي ناب ( ةقيقح ) هيف لوخدملا ةيفرظ تناكءاوس'

 اناكب وا انامز نكي مل ناب ةقيقح افرظ نكي مل( وا زوكلا ىف ءاملا وحن ) فورظملا
 ىت> ناكم الو نامزب سبلة قتلا ىفقدصلان ال (قدصلاىفةاحنلا وحنا زام)ناكو

 لاّتشالا ف فراظظلاكقدصلا لعجن ناب ةراعتسالا قي رطبامازاجم وهلب ةقبقح نوكي
 ىل اعت هللا لعف نم ةقملاىف ةاحنللا نال ايلقع ازاحوا هل المتشمو ةاحنا امس هنوكل ١

 ىلع ىنعب و ل لبق اذك اباقع ازاجم هببس ىلا دنساف لجو نع هللا دنع نم وهو:
 ةياكح (ىلاعت هلوقك) ةيئالعتسالا ىلع نعم :لمعتستو ءجتىف ةلكىا «اليلق ||
 عوذج ىف مكتباصالو) لاقو ىسومب نينمؤملا ةرحسلا دعوا ثيح نوعرف نع ||



 ا 4
 هيلع فطع ههبشو هلوقو .أدتبم وهو هظفل هبدارم ناكدقو هلوقو ماتلا

 ل وأتم هلو قلعتم ( اهنوكب ) هلوقو ةيفاثتسا ةلمجاو ربخ 6 لآوأتم ا) هلوقو .
 ادساف مهوتلا اذه نوكي ةدْئاز اهناب مهوتو بجنوم مالكىف نم عقو اذا ىنعي ظ

 ل”واتم ( واض علا )اهناب ل"واتم امااهنال ةدئازب تسل هلاثماىف تعقو ىتلازال

 هلاثماو اذه ىنعي ( وهوا رطمنم *ىشوا رطم ضع ناكدق ىا نيدتلل ) اهناب
 لصالاى وا لاخلاىف ةلاولا نحترم ريغ مالكفف هلاوكي دا نا (ةءاكحلا ىلع دراو )

 ىا ( باحاف ) ماهفتسالاب ىا ( رطم نم ناكله لاقالئاق نأك) ماصعلا ف اذك

 مالك ن ع ةباكح نوكي رطم نم هلوقف ( رطم نم ناكدق هناب ) هلوقب هنع لئاقلا |
 نامزلاىف (ةياغلا ءاهتنال ىا ) (ءاهتنالل) ةعوضوم ىلا ةلك ىا (ىلاوإ لئاسلا |

 ىلا ةلك ىا ( ىهف ) كاذك ناكاذاو ةياغلا نم دارملا وهام فالخ الب ناكملاو
 (نلل) ءابلا ربنكب (ةلباقم ) ءاهتنالا ىنعع ةسبألم اهنوك لاح ىا (ىنعملااذهب)

 الا نإ ءادتذال انا نم نآل:ةلمعا ىنااهل ةلياقم ىعإ ءادتالل ىتلا نم'ةملكل ىا ١

 ءاوس ) ماضعلا ىف اذك اهريغ ىف ءاهتنالل نوكت دق ىلاو ناكملانم ءادساللوا
 (نامزلاوا قوّسلا ىلا تج رخ وحن ناكملاف) لمعتساو دجو ءاوس ىا ( ناك
 .( اهريغوا لبيللا ىلا ماصلا اومتا ) ىلامتهلوق (وحن ) نامزلا ىف لمعتسا وا ىا
 سل هيف ءاهتنالاناف .( كلا ىلق وحن ١  نامزلاو ناكملا ريغ لمعتسا وا ىا

 آلا كا نلق نان ) قلطلل ءاهتنذلل نب ناكملاف الو ناملاىف ١
 6 عم ىنعمو ) هلوقو ( ليملاو قوشلا رايتعاب ) ملكتملا بلق هيلا ىهتني ىا
 نوك لاح عم ىنعب نوكتدق ىلا ةلكنا ىنعي ءاهتنالل هلوق ىلع قوطعم
 ىلاعت هلوقك ) اليلق الامعتسا وا ليلق قامز ىف ىا  الملق.) ىنعملا كلذ
 ( مكلاوما عم ) ىداتيلا لاوما اولك تال ( ىا مكلاوما ىلا مهلاوما اولك أتالو )
 مهلا نيمضت ءاهتنالا ىنمع اهنا قلاو بللا حرش ىف لاقو اهب ةطواخم ىا

 ءىجم دقؤو حاحصلاىفو مكلاوما ىلا ةمومضم مهلاوما اولكًاثالو ىنعي ىهتنا
 مهلاوما .اولك اتالو ب ىلاعت هللا لاقو لبا دوذلا ىلا دوذلا مهلوةك عم ىنعع

 'اولخ اذاو وي ىلاعت هللا لاق و هللا ىلا ىراصن | نم يىلاعت هللا لاق و 6 مكلاوماىلا

 اعرف نوكي.نا لمتحم نكل عم ىنعم تاوك ذملانم لكو ىهتنا # مهنيطايش ىلا:
 راشمللريسفن (ىلالثم ىا ) هلوقو « كلذك ) ىتح ةلك ىا ( ىتحو إل ءاهتنالا ىنعمل
 هببشتلا هج ول ريسفت ( ةياغلا ءاهتنال ) ىتح ةلكنوكىف ىا (اهن وكى ف ) هلوقؤ هيلا

 كيذك هلوقن م ءاننتسالاكاذهو 6 اريثك ]ل عم ىنعم *ىجنت ىتح ىنعي ( عم ىنعميو )ل
 اهنوك اهدحا نيهجوب قرف امهنيب نكل ركذام عبمح ىف ىلا لثم ىتح نا ىنعي

 فالخب ريمضلاو هاظلا لخدت ىلا نا امهيناو ىلا فالخم اريثك عم ىنعمي
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 ْ | ةمالعو ) 1 ىموص 0707 1 موب 0 ار |

 ١ دارباوا ىا(امواىملا داربا ةد) ءادسالل اهن وك ىلع ةنسرقلا ىنعي ( ةيئادتسالا نم
 ا اهتلاقم ىف ) هلوقو ءاهتنالا ةدافا هو ىلا ةشاف ىا ( اهتداف دش ) ءىث

 | ترس وحن ) ىلا داريا ةخ لاثق نم ةلباقم ىف كلذ دارا ىا داريالاب قلعتم

 . (مجرلاناطيشلا نم لاذ وعاوحنت)اهت دئاف دضبامذا رب |لاثم(و ةف وكلا ى اة رصبلا نم
 ١ ىا (هشلا ءىجحتلا هللا ذؤعلا ده ل الا) ىلإ ”ىعم ةدئاق كلذ دافا اماو

 | ىبر ىلا هءاهتناو ناطيشلا نم ىراءرفو قاحتلا ءادسا نا دش دن هللاىلا

 ريال انهو اننا نينتل نم ١ فا مت الاورع ا لو ا
 | ىنعم هناب نيتال ريسفت ( مهبم يما نم دوصقملا راهظال ىا ) هلوقو فطعلل

 اف اوك هنن رقو ىلا( هتماللغاوو مهبم سما ركذ نم دصقام راهظا ىنعب راهظالا
 سجرلا اوبنتحاف ىلاعت هلوق لثم هعضوم ىف لودوملا عضو هم ) نييلل

 ١ [تلقو: ناثالا نم ىلاغت . هلك تل وا ]د١ ىعن ( تلق اذا :كلاف ناناوالا نم

 | ملا نوكي ىع:( ىحملا ماقتسا ناثوآلا وه ىدلا سح لا ااوستحاف) هب دا لانا
 عا ) هلوه هدافا 5 هللقام لع نطق طا < ضستلاز ا! لهل وف و سس

 / ( ضعإ عضو ةح ) ضيعبتلا هنوك ةمالع ىا ( هتمالعو ضيعشلل نم ءىج دقو
 | ىا مهار 0 ند تدخلا وخنا) نم طظفل ناكم ىا ( هناكم ) ضعب ظفل عضو ىا

 , هلوقنالىا (هناف ءادتبالل هلوق ىلع فطع عفرلاب ) ( ةدئازو )) ( مهاردلا ضعب

 ١ هلوقو ( ةيربخلاب ) اا ( عوقص ) هيكل ايفا ا ناكناو ءادّسالل

 قاعتم © هريغىف ل هلوقنا ىلا ةراشا ( الا )دجوتال ىا ( نوكتال اهتدايزو)
 «نخوملا ) (مالكلا) ريغ ة ّة رصحنم اهنا ىلاو ةئاز هلوق نا ىتلا ةدايزلاب

 دحا نم ىنءاحام وحن ) ىتنم مالك ىف ةرصحتنم ىه لب تنم مالكىف دجوتال ىا
 | نوكينانم معإ تملا دانملانا ىلا ةزاشالل نالاثلاب هدروا (دحسا نم كءاج لهو
 ظ ماهفتسالا ناف كءاح له وحن ةلالدلاب ابفنموا ىنءاحام وحن ةحارصلاب افنم

 ؤ هلوقو نو رضا نم رو حتا وعنا راصحنالا اذهو ىلا ىنعمي م

 | بجوملا ريغ ىف رصحلاب اومكحم مل ( مهناف ) ( شفخالاو نييفوكلا افالخ ١)
 ىنعي ( مهلوش نيادتسم اضيا بجوملاىف) نم ةدايز ىا ( اهتدايز نوز ”وجيلب)
 ناف ( رطم نم ناكدق ) برعلا لوق وه بجوملا ىف ةدايزلا زاوج ىلع مهليلد
 داراو ىا ( باحاو ) بجوم ىف تعقو اهنا عم ةدياز رطم نم هلوق ىف نم

 لالدّتسا نع ىا ( مهلالدتسا نع ) نييرمدللا فرط نم مهنا فئنصملا

 هبشلل نايب ( مهوتي ام )هلوقو 6 ههشو رطمنم ناكدقو ) ( هلوش ) نيففوكلا |
 (بجوملا مالكلا ف نمة دايزهنم) مهوب مالكو ه مالكلا اذه هبشي ام دارملا ىنعي |
 2 ل
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 واوو ل ئيتنا اذاش الا اضيا رعشلا ىف ةثالثلا فرح الا هذه نودي رمضي الو
 ةلخو ذنمو ذمو فاكلاو ىلعو نعؤ هؤابو ) ( مسقلا ءات ىا) ( هؤاتو مسقلا
 الاو فرحا نيب لا فورحلا هده صضعل ناكامللو « اك ران

 ةرمثعلاف ) لاقف هيلع هش نا حراشلا دارا لعفلاو فرحا نبب اهضعبو

 ةلاواوو اهواوو برو ماللاو ءابلاو ىفو ىتحو ىىلاو نم ىهو ( ىلوالا
 )ا ىا ( اهل ىلا ةقاو اق رحاالا ) ةرشعلا كلتا ىا ( نوكت ال ) وانو

 ىنعي ( امناو افرح نوكت ) دْمو ْذمو فاكلاو ىلعو نع ىهو ةرشعلا كلت

 ىعو (قاوبلا .ةثلثلاو ) املا رخآ ضعب ىنو افرح عضاوملا ضع ىف لمعتست
 ًادتم وهو لصفتل ( نف )ىف ءافلاو ( العفو افرح نوكت )اشاحو ادعو الخ

 ىا) هلو حراشلا هرسفو هربخ ( ءادسالل ) هلوقو ًادتم نم ظفل نا ىنعي
 تناكاملو * هيلا فاضملا نع ضوع ماللاو فلالا نا ىلا ةراشالل ( ةياغلا ءادسال
 لوالا ءزخلا نع ةراسع ءادّسالا ناكو ةفاسملل ريخالا ءزحلا نع ةرابع ةياغلا
 دارملاو ) لاَقف زاخلا هب دارملا نا ىلا ريشب نأ دارا امهنبب لاصتالا مدع عم اهل

 ىلا ةراشا (ءزجلا مسال اقالطا) هلوقو ةفاسملا عومج ىا ( ةفاسملا ةياغلاب |

 ( لكلا ىلع ) ريخالا وه ىذلا ءزحلا مسا قالطا لييق نم هنا ىنعي :زاخخا ةقالع
 ىنعملا ةدارأ نع ةفراصلا ةنبرقلا ىلا ةراشا ( ىنعم الذا ) هلوقو عومجملا ىلع ىا |

 مل قيقا هانعم ىلع لمح ول هنال كلذك هب دارملا ناك امتا ىنعي تيقحلا
 ءادتسالا ىلإ ىذلا ءزلاب لصتم ةقيقلل ىف ءادتبالا نال دارملا ىنعملا هنم لصحن

 0000|! ( 17 ل1 اسأل )انوقل ىمم ال دكح ةياهنلا وه ىذلا ءزملاب ال
 ىا ( اهب نوديري و ةياغلا نوقاطي ) اريثك اقالطا ىا (ام اريثك لبقو )
 ] ىا (اهبدارملاف) كلذك ناك اذاو لعفلا نم ىا ( دوصقملاو ضرغلا ) ةياغلاب
 نللادا نأل ىآا( هنألا) رخا .لمف لع تنارو لعق ىاآ ( لعفلا ) ةياغلا

 درا ( هدوضتلاو ) هلوقو ( لعافلا ضرع )وه ةياغلاب هنع نوريعي ىذلا
 حراشلا راشاو دصق ام وه لعافلا ض رغب دا رملا نأ ىعن ض رغلل ريسفن  فطع

 لاهفالاب ةشادّنالا نم صيصخم هن هنال لوقلا اذه فعض ىلا لق هلوش
 ةياهنلا ةياغلاب دارملا نا نسحالاو لاق مث ماصعلا هلاق م"ض غاهل ىبلا ةنراتخالا

 "000 ان|و ةءديالا رومألاك ةءاهن. هل نيل ءادسالا ال ةياهت هل ءادشنال نم نإ ىا
 | ةفاسملاب دارب نا الا ازاحن نامزلا ىف هلامعتسا نوكي نا بجوبف ةفاسملا ىنعمب ةياغلا
 ظ اما ءادتبالا اذهو ) هلوشب ءادتبالا ىعون ىلا راشأ مث ةيلمزغتلاوا ةيقيقحلا ةفاسملا

 هؤادّساف ةياهن و ءادتبا هل ريس ىف تعرمش ىنعي ( ةزمصبلا نم ترس وحن ناكملا نم
 )00 رامزلا نم انا ءادحا ىسن ( نامزلا قعوا ) ةرضلا اوه نآكملا تحن نم
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 (/ ورحب فورملا هذه تيمسىنعإ ( فورملا هذه تيمسو ) تبح 'رام ليوأت |
 | هانعموا لعفلا فيضت )اهن وكل ىا (اهنالءاضيا ةفاضالا فو زح ) تيمس رجلا
 | ”رجت ) فورا كلت نوكل ىا (اهنال رجلا فور> ) تيمس ( و هيلرام ىلا
 ٠ نوكل اهب تيمسوا ىا ( رجلا هيلب ايف اهرثا نال وا هيل ام ىلا لاعفالا ىناعم ظ

 ظ
ْ 

 , ءانب لوالافبارعالا عاونا نم ترجل وه هيلب ئذلا مسالا ىف اهب لصاملا رثالا
 | مسالاىف رثاتلاوهو ىجالطصالا ىنعملا ىلع ءانسىناثلاو ىروغالا انعم رخلا نوك ىلع
 | دحاو لكب صتخا ام مث الامحا اهددع نيس نا فيرعتلا دعب دارا مث * رملاب

 6 نم ) ( رحلا فورح ىا ) « ىهو ) لاقف لئاسملاو صاوخلا نم اهنم
 6 ىتحو ) ءاهتنالل اهنوكل 6 ىلآو ) لاقف ىلاب اهبقعو ًادتسالل اهنال اهب ادا
 ا:دحتا ام اهدحلا نيعون لع فورطلا هده تناكاملو © قو ١ ةبال انركلا
 ١ هيلع هش نا حراشلا دارا هانعم نع همثسا قرتفاام رخ الاو هانعمو همسأ

 / ىلع) ةعبرالا فورحلا هذه فنصملا ركذ ىا ( فورحلا هذهركذو ) هلوش.
 | تناك نان نوكلاو ةكارللا نم اهظافلا هب 5 قا رلط لع ىا ( ةاكجلا ليس

 | ناشلا ىا ( هنال ) ادتبملل ربخ اهنا ىلع اريدقت ةعوف م ىنعي ةيريدقت اهسراعا
 ا ةعألا فو رجلا تناك 5 ىلا( ةصاخ ءايتآ ): فوزا ءدهل يا (اهلارسل)
 أ: ىا( اهنع) ءامسالا كلن ىا ( اهب زيعلا) ةصاخ ءامسا اهل هن الا فؤرجلا ناف

 ١ فورحلادح اىلعنافوطعمامهن |ىلعامهيف عفرلاب 6 ماللاو ءابلاو )ل اهتايمسبم نع
 | ناف ( امهيمساب ) نيفرحلا ناذه فضصملا ركذ ىا (امركذ) ةقاسلا
 اةانهمتسا نوك ىا ( اهداوحول) ناور كما مذللاو انجل ايناس

 بر يصلوا مس تناك ءاؤنس ىان( واوا نك د كلدكو رن ندر وم

 نال ىا (ثيح اهئامساب ) ةثالثلا رك ذ ىا (ٍفاكلاو ) مسقلل ىا (ءاتلاو )

 فورحلا نم ىا (اهنم ) تيب ىلا فورملا ىا (ىتب ام فالخب تدجو )اهثامسا
 | كلت دعب بر ردقت ىنعي ( بر اهدعب ردقت ىتلا واولا ىا )6 اهؤاوو برو ل
 ١ ثيحاهواووابر وه لهراجلانا ىف ةيفوكلاوةيرصيلا نيب قالخ ناكأملو  واولا
 ١ لاخ .ىلع قئاللا ناكو واولل هنا نوفوكلا لاقو برل لمعلا نا نو رضنلا لاق

 ىفو) هلو هيلا ح راشثلا راشا نييرصبلا بهذم ىلحت همالكل مخ نا فصلا |

 ءانب ( عاست) ةدح ىلعاهرك ذناب ( راف ورح نم ) بر واو هالعىا ( اهةدع
 | مسقلا واو عمخت مل اذا و نييرصبلا بهدم فالخ ىلع واولل لمعلا لعج ىلع

 | ةقيقح دودعملا نيبو ةحماسم دودعملا نيب اًقرف تاابلا عم هءاب عم اك اهعم
 ظ مسقلا واو عم اهعمجب ملو نييفوكلا بهذم راتخا هنأ رهظاالاو ماصعلا لاقو | :

 , اضيا اهدعب رمضم بر نا عم لب و ءافلا ركذي ل اذاو هدنع ةراج اهناب عيرصتلل |

 سس سس سس ا كك ألا
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 ا | .ىا (هل دبال لب ) اربخ وا العف نوكي ناب ريغلا ىلا انس نر نان كح نالوا ْ

 | القتسم نوكب ىتح ( هيلا رخآ ىما مامضنا نم ) ةلالدلا ىف ىا (كلذ ىف) فرحلا
 | (لجال ىا) هلو هرسفو جاتحا:هلوقب قلعتم ( همتئنمو ) هلوقو ةيموهفملاب

 ا فرخ ل دا1) ةوقو د لوعنم لا لاو ةلجا نم نا ىلا ةداشالا ْ

 | ارطا ىا( جاتحا ) هريغ ىف ىنعم ىلع هلوق وه هب هيلا راشملا نا ىلا ةراشا ظ
 | ءوجلا كلذ ناك ءاوس ىا 0 مالكلل ) 0 هناوكأ ف ا (هتنزجف) ْ

 اا جانحا قلعتم © مسا ىلا ) ةلضف نوكي ناب ( هريغوا ) ةدمع نوكي ناب هلانكر ظ

 | ( هيلا ةسسنلاب ) فرخلا كلذ ىنعم ىا (هانعم لقعتب ) ىذلا مسالا ىلا جاتحا |

 | الا نوصل صاخ | ءادتنألا نعم نال ( ذ ةرصبلانم وحن ) مسالا كلذ ىلا ىا

 أ ومن) مسالا ىلا هجايتحاك ىا ( كلذك ) 6 لعفوا ) ةرصبلاوه ىذلا مسالاب
 ٍ عرش مث * برض ل لعش الا لقعس ال صاخا قيقحتاا ىنعم ناف ( برض دق ظ

 ! أ لح حب « عضوام ) هلوقو.ادنم ( ريا فو رح )لاقف هعاونا نان ىف

 ريض ( هلاصيا ىا) هلوقو ( لعش ءاضفالل ) تعض وف ورح رحلاف ورح ظ

 اانا را 1( ىم نأف )ب هلوقؤ لعفلا لصوب هنا ءاضفألاب دارملا ىان ءاضقالل“ |
 ١ ناف لاصياالاب ءاضفالا رش نا حصي 'هنا ىنعي لاصيالاب ءاضفالا ريسفت ححصم ٠

 | ( ئدعاملو ) هلوقو رخ ًالاىلا الصاو ؛ىثثلا لعج ىأ ( لوصولا ءاضفآلا ) ىنعم
 | هتاف لاضيالاب ءاضفالا ريسفت زوال اذه ىلع هنا ىنعي ردقم لاؤسل باوج
 انا شيلا نإ باحا لوصولاب هرسش نا مزل لوضولا ءاضفالا ىنعم ناكامل
 اا لل | 4|( لاضألا ءانعم راص ) ليفت ةلوش ىس (ءابلا) ايدعتم ناكل

 [ل نأ ىنعي لعشب هلوق ىلع فطع 4 هانعموا ا هلوقو لاصيالا ىلا لوصولا نم |
 | ناك الو ( لعفلا ىعم ىا) هانمع ءاضفا وا لعفلاب ءاضفا اما ءاضفالا كلذ:
 ' ال1 | نم ىراطسالا لعفلا هيلع لدن ىنم هنا لكفلا قمم هلوق نم رهاظلا ١
 | (<ىث لكوهو) لاقف دارملا فشكس ىتح هريفتىلا جاتحا ةبسنلاوا نامزلا وا |

 ] ىأ ( طتسا )' قتشم ريغوا اقتشم ناك ءاوس ظفا ىلك لعفلا ىنعع دارملا ىنعي |
 © لعاقلا ىهساك) ثدحلا ىا: ( لعفلا عمو "ىلا كلذ نم ىنا (هنم) جرختسا ١
 | ةالع ارت ( رورجلاو رالاو فرظلاو ردصملاو ةهنشملا ةفصلاو لمفملاو |
 | كلذ ىلب مسا ىلا لعفلا ىنعم لاصيا ىا: 6 هيلام ىلا ٠ ( كلذ ريغو ) كسفن ظ
 ا ىلا اللد ى] ( ناك ءااوس ),الاصتس اد رك دب يملا كفارخحا كلذ مسالا |

 ا ل رانا ناكزا هز كلاناناو دبر تارزم رش خم تلو ف طا كد ظ
 اهتعس ىنعي (اهبحرب ىا تبحر اب ضرالا مهيلع تقاضو ىلاعت هلوةك مسالا |
 ا لس وه ىذلا تحرلا ىلا كللع كرس ىل عقلا ف .ءلا لغو اعرف هابلاف ٌْ

 «ليوأت )
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 وحن ثيناتلاو ريك ذتلاو عجلاو ةيثثتلاو دارفالا ىف ) هلاقفاوم ىا ( هصوصخم |

 ديز اذبحو ) ادرفم صوصخالبقزيبقلا هيف عشامل لاثءاذهو ( ديز الجر اذبح |
 الاحر اذحوا ناديزلا نيلجر اذبحانلوق اذكو هدعب عقوامل لائماذهو (الجر ١

 اذبح) اذك(و) صوصخ ادعب الاح عقوامل لائماذهو ابك ارديز اذبحو) نوديزلا |
 نوك مهوت ىلع ءانب هزاوج مدع مهو الل اضيا هداربا ىلوالاو ( ديز اك أر 1
 (نيك اروا نيلجر اذمح و) ِهِلَوَش لثقلاب ىنتكا هنكل هف رعتسك لاخلا اذ صوصخلا .

 أسما اذحو نيك اروا نيلجر ناديزلا اذبحو ناذيزلا) نييك ار اذمح وا ىا أ
 (ىف) عقاولا ةيلماعلل اصلا ىا(املالاوا زييقلا ىف لماعلاو ةآرما دنه اذبحو دنه |

 | سيلو ئا ( ديزال ) لعافلا ىنعي ( اذ وه لاخ!وذو ةيلعفلانم اذبح) ةلمحن مض |
 | لاخلا بحاص ديز نوك زاوج مدع هجول ناب (نال) هلوقو دز لاخلا وذ '

 | صوصخملاو صوصخم ادبز ) نال لاحلا اذ هلاثماو ديز نوكي نأ زج مل امئا ىنعي
 ١ ندضىفركذ ىذلا بوكرلانا لاخلاو ىا (بوكرلاو حدملا مامت دغبرالا ءىنحال

 نوكيالنا مزلي وصخلا نم الاح لعج ولو حدملا مامن م ىا ( هماكتن م ) انكار

 ىذلا نايقلل ةجيتن ( لاح بك ارلاف ) هلوقو همامت دعب اروك ذم صوصخلا
 ' نيعتب صوصخلا نم الاح نوكحي نأ زجل نا ىنعي هضيقن لاطبإب هتبنا
 لوم ْنا ىلوالاو ماصعلا لاقو ( صوصخم لا نمال لعافلانم ) الاح نوكيث نا
 زييعلا ىف لماعلا ساقلا اذه ىلعو لعف'هنال بح وه لماعلا نال لعفلا نم
 وه ةروك ذملا تاذلا نم زيبقلا ىف لماعلا نأ ىهاظلاو لاق من من وه الجر منيف

 الجر هبر ىف مهبملا ريمضلاكاذ ةلكىف لماعلاف اّنيز لطر ىف اك مهمملا مسالا

 ادلاو ديز باطك ةسنلانم انهه زيسقلا لاه نا نكمي و ناحتمالا ىف لاقو ىُهَتنا
 2س سس

 | تلد) هلوقو ةركتهنا ىلاو ةملكلا نع ةراع هنا ىلا ةراشاو امل ريسفت ( ةلك ىا) |
 ١ ةواسإ ( لصاح ) لوقو اه طفل تيب رييشلا ١ هينا ىلإ هراتخألا( هالك |

 | ىلا ةبنلاب لقعتم) هلوقو ىنمل ةفس رقتسم فرظ (هريغ ىف هلوق نا ىلا ١
 | 'ءرغقاهيوكم دارملا نأ ع .ءزيع قف ىعلا نوكتل نيه ةفضادس ةعض ( ريثلا |

 ا. ريفت ( القتسم نوكيأل ىا ) هلوقو ريغأأ كلذ ىلا ةبسنلاب الا نكميال هلقعت نا |
 ًالقتنسم نوكيأل هنأ ريغلا ىلا هلا لفعتلاب دا رلل ناس لتقل كلذ ىلا |

 | ىنعي ىننلاب قلعتم ( هب وا هيلع مكحت نال حاصيال ثيحب ) هلوقو ( ةيموهفلاب )
 | العافوا ًادتبم نوكي ناب هيلع مكحم نال حلصيال هنا هلالقتسا مدعب دارملا نا |



 هي وم

 اذ ءاسلاو وف ىلاعت هلوق وهو هلبقام ةنبرش ىلاعت هتاذ وع حودملا نا تي
 شرافلاو ءامسلل ىناملا ناف «نودعاملا مف اهانشرف ضرالاو نوعسومل اناو دياب

 هماكحا ىفو ىا ( ماكحالاو ) لعافلاىف ةروكذملا ةنالثلا طئارشلاىف ىا |

 ( مذلاو حدملا لاعفا نم ىا ) 6 اهنمو )ل ةنيرقلاب صوصخلا فذح زاوج نم |
 عومجم هنا معوتال نكل اذبح اهنمو نآملا لصاو ( اذمح ال( ىف بح ) ظفل

 طقف بح وه لامفالا كلت ةلمح نم ناكام ناب ريسفتلاب هعفد دارا اذح

 (بحوا) ءاحلاحتشب ( *ىثلا بح نم بكم ) اذبح ىا (وهو) هلو هيلا راشاك
 «اذنمز)هلوقو بكرملا ءزج اذه ( ايو. ) ءىثلاكلذ ىا ( راص اذا ) اهمضب
 نيتغل بحىف نا كلذب ديري حراشلانا ماصعلا لاق رخ آلا ءزحلا ىلا ةراشا

 ءاح لالا ةمضلا لقتس ءاحلا مضب بحو سابقلا وهاك ءاحلا ىنعي ءافلا حتفب بح |

 ْ دنعو هلصفت حاحصلا ىفو 'نسح نزو ىلع ءانلا مضل بح هلصاذا ماغدالا مت ظ

 | اذلو لا بييح وه ىا هلعاف اذو بيبملا ىتعمب مسا بح سوماقلا يحاص |
 | هلدصاخ ةلئسمىلا راشا مث 6 اذ ا) ( لعفلا اذه لعاف ىا ) (هلعافوإ فنضملا لاق .

 (اذوا) هلعافال و ىا (هلعاف وا) هلعف لصا ىنعي ( اذصح ىا) ب ريغش الو زو لاف ْ

 | امتآآل ىنعي هي ار وفكوا امن ! مهنمعطتال وي ىلاعتهلوق لثم اذهو اذ ظفلالو ىا

 | اهنم الكنا ىنعي ريغتسالب قلعتم (هيلعوهامع) هلوق و بللا حرش ىفاكا روفكألو ٠
 ثنويالو عمخمال و ىثبالف )هلو هلضفو هيلع ناك ىذلا لكشلا نع ريغتسال |
 ةالا انا 07 فا( اهب نحل اننؤموا/امحوا ىثم ضوصخلا ناكاذا ١

 (نادبزلا اذبح لاقيف) هقيقحتقبساك ( ريغتنال ىتلا لاثمالا ىرحم ) ةيراح ةكرملا
 امج صوصخلا نوك نيح ( نوديزلا اذبحو ) ةينثلا صوصخلا نوك نيح
 هلوقىف روك ذملا مكحلا نم ءانتسالاكاذهو اننؤم هنوك نيح ( دنه اذبحو )
 هيف كرتشم وهام ضعب ناس ىف عرش مث« لعافلا ةقاطم صوصخملا طرشو

 «اوخا ىفإك ( صوصخلا 9( اذج دعب .ىا) ( هدعبو إ) لاقف هيف فلاختو '

 0000 ا توصت تارعاك ) (ادجب ضوقخ تارعا ىاز (هناعاوإ
 اري هنوك ىلعو هربخ هلفامو ادّنمم هنو لع ىنعت ( نروك دما نيهجولا ْ

 (عّضنازوحبو) هلوقو هتاوخانيب وهنيب كرتشملا مك اوه اذهو فوذحلا ًادتسلا
 لبق ) عشنا طقف اذبحىف زوج هناىنعيهب صوصخملا مكحلا نايبف عورش

 «مدعبوا ١ كارتشالا مهوتيالثل ( اذبخ صوصخم ىا ) هلوقب هرسفو « صوصخملا ٠
 قفو ىلع ) امهنم لكح نوكلاح 4 لاحوا زييمت )7 ( هصوصخم دعنىا) |

 ( هصوصخم ) ظ
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 | نوكينالمتحبو ريمضلاهيلا عج ريامع ةرابعز وكي ىذلا ءىئثلابام ل وأيام ناب الي وأت |
 5 ذسنس ىلا "الاى ةزعوأ قاضملا دمر ليؤاتا وم قاسام ىلا راع |
 ريكذتلاو عجلاو ةيثثتلاو)دا رفالاف لعافلا قباطي نأدبال هناىإ (دارفالا ىفو) ١
 | كلذ طرتشا اما ىنعي هب اطوزنشم هنوك هجول ةلع ( هنوكل ) هلوقو ( ثينأتلاو ١
 | ظفالاف هنع الصفنم ناكناو ( ىنملاف لعافلا نع ةراسع ) صوصخلا نوكل .

 نينعلا ليصحمت ضرغل لعفلاإ نع هلاضفناو مذلاو حدملاب دوصقملا وه هناف ظ ْ
 لعافلل قباطم اديز ناف (ديز لجرلا من وحن ) اليصفتو الامحا نيت ركذلاىا ١

 | ةيثثتلا ف قباطملل لاشم اذه (نا ديزلا نالجرلا مأ و ) دارفالاو سنجلاىف
 اذه ( دنه ةأرملا تسْنب و ) عمجا ف قب اطملل لاثم اذه ( نودبزلا لاحرلا ماو )

 ١ (تادنهلا ءاسنلا تسي و نادنهلا نانأ رملا تسب و) ثدناثلا ف قباطملا مذلا لاته' |
 | لعفلا اذه ناىلا ةراشا (لاَغ نأ وجو ) هلوق عملو ةينثتلا ف قباطملا مذلا لاثم
 / لاَش نأ زوحف هقاطبال نأ زوج ثيناتلاو ريك ذتلا ف هلعافل هتشاظم زاحاك
 | نيغاناك ام)سنب وهتا ىا(امهن ال) كل ذك زاحامتا و(دنه ةأرملا سن و دنه ةأ رملاهن) ظ

 | اذاو فرصتلا زاوج مدعف فورحلل نيهباشم اناكىا ( فرخااهشا نيف رصتم

 ثناتلا ةمالع قالا ىا (امهب ةمالعلا قالا بن مف ) اهل نيهباشم اناك

 سب ) (ىلاعت هلوق) ( ول لاعفالا رئاس ىف بج وام نيلعفلا ني ذهب قيقا ثيناتلا ف ظ
 | هجو ىلا (ردقم لاؤس باوج ) هلوشب حاشلا راشاو ( اويذك نيذلا موقلالثم |

 ردقم لاؤسل باوحلا ضرعمف فنصملانم داربالا اذه نا ىنعي فنصملادارءا

 عقو ثيح ) ةعيركلا ةأ آلا هذه ىهو ةقناطملا اهيف دجوت مل ةداَم دارياب ضقنلاب |
 ( موقلا لثم وهو لعافلا درفا عم اعمج اونذك نيدذلا ىنعا اهبف صوصخملا

 | عضاوملا نم ىا (امم) (ههبشإل اذكوزلةمرركلا ةي آلا كلت ناب هنعسحينأ داراف ١
 | ضقنا اهب درب اعمتا (صوصخم ا ) عضاوملا كلت ىف (:لعافلا قباطيال ) ىتلا |

 د

 فرط قالا زردعب اهدحإ نواس ١ نواب كن الام كب الذ |
 لثم موقلا لثم سّنِب ىنعي ( اوبذك نيرذلا لثم ريدقتب ) هنا لاَم ناب صوصخم ا ظ
 ا

1 
1 
| 
 ا

 فذحي امهيناثو لعافلل اًساطم فاضملا ردقملا لثلا نوكف اونذك نيذلا |
 | نوكل ( موقلل ةفص اذك نيذلا) ظفل ( لعن وا ) هلوَش هدافا 5 صوصخملا |
 ١ عرش مث ( مهلثم ني ذكملا موقلا لثم سْنب ىا صوصخلا فذحو ) اعمج هانعم ١

 لع اذا إ) هلوق ديقو 6 صوصخلا فذحي دقو إل لاقف صوصخملل زوجنام ىف |

 | ةصقف(ىلاعت هلوق)( لثمإل (ملعي مل اذا هفذح زوجحنالهن ىلا ةراشا نوكيل) (ةنيرققلا
 0 (بوباىا) فوذحهصوص# و6 ذسعلا ' )ويارب ادءاندج وانا ماسلا هيلع بوبا

 | ( نحت ىا ) ( نودهاملا متق ) ( ىلاعت هلوق )6 و ال هتصق ىف كلذ نا ةئمره.

 2402 ضل ا



 ا عود يح

 حدملاب ) ىنعملا وه كلذو المع لعافلا ركددعب الصنم صوصخلا رك ذي هناىعب ظ
 00 راشب نأ دارا مث انيعم الصفم همذوا هحدم دراامىنعي ( مذلا وا

 1 كلا دينار وكاد روك دملا صوصخلانوك ى ا ( هتبدعب و) هلوش ةجاوب تسل ١

 من ديز لاقيف صوصخلا مدقب دق هنال بلاغلا ب بلحم ) ةيدعنلا ىا.( ىهاعا) |

 نيهج و ىلع وهو صوصخملا بارعا نايب ىف عرش من ( حاتفملا ىف هب حزص ل اجرلا
 هلئق ةعقاولا ةلمخلا ىا)( هل قامو ًادّتم ) صوصخلا ىا4 وهو ) هلاقام اهدحا ظ

 000000001 ان داعاق وون نم ه3 رمل ةلضااكلج ا ىعو ( بلت

 ا ربخ عم ادتبملاو ادتسملل مدقمربخ لحجلاةعوف سم

 70 /| جانحت اريخ تعقو اذا لما نا مهوت امل عفد ( اربخ ةعقاولا ةلخلا هذه

 95 ل مالا مال اكنبملا ريمض ىلا ١) ا اريخ ةعقاولا ناب هعفدف ًادتبملا ىلا |

 نيهج ولا ىناب ىلاةر راشا ©« فودحب ا ريخناراا ) ةلوقو ( هماقم فديعلا |

 كلذ ىا(وهو ) فوذحملا أ ادّنملل ربخ هنا ىلع عوفرم صوصخلا نأ وهو ْ

 ذهىف ٌديزف ) (ديز لجرلا عن ل ل هوذحلا

 ىلع فودحم ادتبم ربخ اماو هربخ هلع امدقم لجرلا ا

 هناف ) لئاس لاؤسل ناوج هيفاشتسا ةيمسا ةلج اهنا ىنعي «(لاؤشسلا ب

 ( وهنم لأس ) ملكملاىا ( هناك ) لاؤسلا ًاشنمىلا راشا ( لجرلا من ليقا
 لج راهن لوالا هجولا ىلعف ديز وه ىا ديز ) هنا س جاف ىا (ليقف)حودمملاىا

 ةئاقنالا ةيليثلا ةلخخاو ًادتملا نم ةكرص ةيربخ ةيمسا ئآ ( ةدخاو ةلخ
 ةيرابخا ةنمسا امهيناثو ةشاشنا ةلعف اهدحا ( ناتلمح ىناشلا هجولا ىلعو )

 طرش ىأآ (.ةطرش واو لاقف هلئاسمو صوصخا طرش ناس ىف عرش مت #

 املو © لعافلا ةقباطم رو اصوصخم هعوقو هحح طرش ىنعي صوصخخ ا ١

 نم وا لوعذفملا ىلا ةفاضالا لسق نم لعافلا ىلا ةّقباطملا ةفاضا نوكي نأ زاح
 ىا ( لعافلا هتشقاطم ىا ) هلوش لوالا ىلا راشا لعافلا ىلا ةفاضالا لسق

 فوذحلا هلعاف ىلا ريمضلا ريدقتن راشا ثنح لعافلا صوصخلا ةّهاطم
 بوصنملا ريمضلا ريدقتب راثا ثيح (هايا لعافلا ةّهاطموا ) ِهلوَس ىناثلا ىلا راشاو

 ' الا ةطالملا ناف هلوغفم ئدح ىلاو لعاقلا ىلا افاضم هن وك ىلا لصفنملا

 ىف ) هلوقو نننالا نيب هك رابشملل هب وكل هنف راح ةلعاتفملا ناب نم [رادصم

 نم .صوضخلا لوك نا سنحلا ىف ىهو ةّهاطملا هجو ىلا ةراشا ( سنجلا

 | ىعون ىلا ةراشا ةقبقح هلوقف ( اليوأت وا امكح وا ةقيقح ) لعافلا سنج

 قباطم لوالا ناف ىهامعن و ديز لجر من ىف اموا ةركنب ازيمم هنوك نم لعافلا
 | هيف هل قباطم ىناثلاو لاحرلا فانصا نم ديز ناك ثيح ةقيقح سنجلاىف |

ْ 
 ا

 «اليوأت )



 هيأ 446 ل

 6 ةبوصنم ة ةركن ازيمع ارمضم )(نوكي )6 وا) هلوقو (!”رج لهو ) نيتطساوب
 لمتحيالانهو رورجموا بوصنماما زيِقلاذا حبضوتلا درج ة زيمملا ةركللا فصو

 هبديرتنا كلو ىعاش نم هللا هلتاق ىف اكنع زورا نع زارتحالا دارينا آلا رحلا

 ةركلا نيب لباقتلا نسحيل »6 ىه امعنف 9 ىف اموحننع هب زرتحاف الحال ةيوصنملا
 "ىلع ىبا بهدملا در لصفتملا ىتا اماو مهفاف حيضوتلل لصفتلا ا

 نا ودة دس ةقلم لا ةدرفم ) هلوقو نيدلا ماصع هلاق اذك هيويسو

 ىلا 00 هفاضم ربع ىا ةدرفم اهناوكب ةطوزشم كا كالت

 ركت ىلا ةفاضم اهنوكب ةطورشم وا ىنعي ةدرفم هلوق ىلع فوطعم ( ةرك |
 انعم ام ابها ىني ةرك ىلا لو ىلع فلسع راب ( ةفارموا ) لوقو اهل ١
 (١١ ةظفل ةفاضضا ) اهلا اهتفاشأ نوكح لاح ةفرسم ىلإ ةفاضف وأ هك ل

 | درفلاب زيمملا ريمضلل لاثم اذه ( الجر من وح ) اهنم فيرعتلا بستكت ال
 | ةركتلاىلا فاضملل لام ادهو لد بر ان ماوخوا نمي ( لجو تراخو ال

 | عقو امل لثقلا هب دارا ديز براض منوحن ىا لج رىلع فطع رجلاب (ديز وا) |

 ىلا افاضم لعاف مما فاضملا نوك لاح ةظفللا ةفاضالاب ةفرعم ىلا افاضم
 | ىف ”رعملاىلاافاضم عقو امل ليثقلا هدارا من وا ىا ( ةجولا نسح وا ) لوعفملا هلومعم
 صوصخ ىلا ةراشا ( تنا) هلوقو هلعاف ىلا ةفاضم ةهشم ةفص هنوك لاح ماللاب

 اذه نا ىنعي ةركسب ازيمت هلوق ىلع فطع ( ازيم )6 وا ) هلوقو ةروك ذملا ةلئمالا
 ىنعمب ) ىذلا ظفللاب ىا ( امب ) ازيمموا ةركس ازيمم نوكينا اما رمضملا لعافلا

 لم ا ( زيقلا ىلع لحلا بوصنم ) هنوك لاح ةركنلا 'ىنثلا ىنعع, ىا ( ءىث
 ( ىه) هلوقو هلزيبمتام هلوقو هتحتربمضن لعاش ( ادت ىا) « ىمامعتف

 زوهملا بهذم ثلاشا عونلا نم بكرتلا اذه لثم نوكحو هصوصخم
 ىم ىلع وباو ءارفلا لاقو ) ِهلوَغ فلاخْلا بهذمىلا راشامث *«فنصملا هراتخاو

 ىف ام ىا ( منل لعاف ) ةفرعماهن |ىنعي (ىذلا ىنعمب ) ةامعنفوإ ىقامىا (ةلوصوم
 هوم باحاف ةلاضص ىلا جاتحت ةلوصوم نوكت كلذك تناكاذاو لجرلا من

 تفذح امتاو ( ةفوذحم ىه امعنف ىف ) اهيفرطب ىا ( اهعمحاب ةلصلا نوكتف )
 لاقو تاقدصلا يا ىع هلعف ىذلا مل ىإ) حدملا ( ةصوصخب ىه نآل )

 ( ىع 'ىثثلا من ىه امعنف ىنعف ءىنثلا ىنعمي ةمات ةفرعمام فاسكلاو هيوبينس
 ماللا ىذ ىنعمب هنوكل لعافلا وه )ام ظفل ذنب ىا (اث ) ةلصلا ىلا جاتحمال ذئنيخ

 لاقف صوصخا لئاسم ىف عرش مث ( ةصوصخم ) ىع ةظفل ىا ( ىمو
 هطورش دجو اذا اهلعاف نم اا مالا ىف يار( لمانلا ا( مالو

 كلذ دعب هلوق هربخو رخؤم ًادتموهو ( صوصخلا )) لعافلا كلذدعب لصحم |
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 حدملا رابخال ناعوضوم امهنال (ءاشنالل عضوي مل) هتمئذو هتحدم نم دحاو

 نايبىف عرش مث« نيظفللا نذهب امهئاشن الال ىضاملا نامزلا ىف نيمقاولا مذلاو
 نم مل نا ىنعي 6 سْنب و من )) لعف لاعفالا كلت نم ىا « اهنف ) لاقف اهدارفا
 لصالا قف ) سْنب و عن ىا (امهف )دحاو عون نم اعم امهناال مدلا نم سْنب وحدملا

 لعف نزو ىلع ) لصالاى امهناف ىضاملا لمفلا ةغصل ناهباطم ىنعي (نالعف |

 سْنب لصاو نيعلا رسكو نونلا حت من ممل لصا نا ىنعي ملك (نيعلا رسكب
 درطا دقو ) لاقف امهفيرصت نابىف عرش مث د« ةزمهلا رسك و ءابلا حتغ سْنب
 ىا (ابقلح هنيع ) ناك( و احوتفم ءؤاف ناكاذا لعف ) لك ( ىف ميمت ىن ةغلف
 درطم هنا ىنعي درطا لعاف عبرا هلوقف ( تاغل عبرا ) قلحلا.فورحنم ادحا

 عبرالا تافللا ىدحا ىا (اهادحا ) امهب صتخمناال كيذك هناش لمف لكى

 قعصو سنك ( لصالا) ةغللا هذهو ىا ( ىهو نيعلا رسكو ءافلا حتفب لعف )
 ممن ىف ةغل ىهو ( ءافلا حتف عم نيعلا ناكساب لعف ) ةيناثلا ةغللاو ىا ( ةيناثلاو )
 ( ةثلاثلاو) نيعلا ناكساو نونلا حتش من تلق تْنش ناو حاحصلاىف لاق م اضيا

 نيلعفلا نيتهىف ةروهشم اهنا( ءافلا رسك عم نيعلا ناكسا ) ةثلاثلا ةغللا ىا
 نيعلل اعايتا) نيعلا رسكح عم ىا (ءافلا رسك ) ةعبارلا ةغللا ىا ( ةعبارلاو )
 (حدملا امهب دصقاذا ميمت دنع ) سْنب و من ىف ىنمي ( نيلعفلا نرذهىف رثك الاو
 ةماع ناكو هب وسس لاق نيعلا ناكساو ءافلا رسك مذلاوا١) حدملا ءاشنا ىا

 امهصاوخ نايسىف عرش مث ( ميت ىت ةغل ىلع اوقفتا ) مهنم ريثكلا ىا ( برعلا
 لعاف ىا 6 لعافلا نوكي نا ) ( سب و من طرش ىا ) 6 امهطرشو )) لاقف
 ىا 6 ماللاباف ”رعم )ل نوكي نا اهدحا ةئالث طورش دحاب اطورمثم امهنم 5

 هرسفاك سنحلا نم ةنيعم ريغ ةصخل ىنغي ( ىنهذلا دهعلل ) ةعوضوم ىه ىتلا ماللاب
 رك د لق ىا ( ءادنا نيعم ريغ دحا ول) ماللا كلت ىا ( ىعو) هلوش
 فرعملا كلذدعب ىا (هدعب صوصخلا رك ذب انعم ريصيو ) صوصحخملا
 اناث هنيعت نمو نيعم ريغ ءادتبا هرك ذ نم لصحب و ( مالكلا ف نوكي و )
 نيس دحاولا ىلا ركذ نوكي نأ دصقل ىا ( نوكيل لامجالا دعب ليصفت )
 اهادحا نيترم ركذ حودمملا نأكف (ديز لجرلا من وحن سفنلا ىف عقدا )

 افاضم ) ( نوكي ) ( وا هلوقو ديزب هركذ وهو انيعم امهيناثو لجرلاب امه
 هب ]) فرعملا ىلا افاضملعافلا نوكي وا نعي: قاثلا طرسثلل نايبب ( ف ترحل ىلا
 بحاص من وحن ةطساو ريغب اما لاضيا اذهو ىنهذلا دهعلل ىتلا (ماللاب ىا)

 ناك ا لاف اذهو ( لجرلا مالغ 0 وحن ةطساوب وا ديز لجرلا 0

 نوكي ام لاثم اذهو ( لجرلا مالغ سرف هجو مداو تجار ةطصاوب ظ

 © نيتطساوب )



 هي هم

 لغفلا نعم ديك ( جرجا دمت تحل ريع قزكو نأ ل(
 | روزحلا ناكاذاو ىا ( لعفلاىفىا ) ( هيفف ) هتيدعت دافا ىذلا رجلا فرح نع |

 | مالا ةغصن نسحا وه ىذلا لعفلا ف هتملا دجويف نيهبجوتلا دحاب الوعفم |

 | أ ( هلعاف ) ريمضلا كلذ ىا( وه ) ابوجو رتتسمو هت نكتس قرضا
 | وهام ةدعاف صيصصخن نم هب وسس سهذم ىلع ذكئح مزلب الف لعفلا كلذ لعاف

 | (ادب زوا) ةيدعتلل ءانلا تناك نا ( دن زب تنا نسحا ىا) راتتسالا بجاو
 ] نافيجوتلا ريتا اذه ةكالم قالو (انننج هبا فاو ع1 ا

 | رخآ انهذم حراشلا لقن مث نسحلاب ىا (هب) ادبز فص ىا (هفص ىنعب ) ١
 | ( دحا لكل سما نسحا نا ىرشختزلاهعبنو ءارفلا لاقو ) هلوق وهو هبجوتلا ف |
 ّْ ن أك ىنعي صمالاب قلعتم ( اديز لعجت ناب ) هلوقو نيعم بطاخمب صوصخب هناال | |

 | مكحلابىا (انسح ) اديز لعجمناب © ا دكعامناج وه نم لك نما احلا ملكملا |

 ا تيسح ديز لمح ىعا ممعتلا | كيم نا سي (كلزك لسيما و

 | فصولاب لمحلا رسق امتاو ( نسحلاب ) هقصي نا قي رطب ىا ( هفصي ناب) ١

 ؤ
 ا
 ١

 ١ نسحلاب هفصو هرودقم لب بطاخملل رودقم ريغ انسح هلعج سمالا ناف

 | نسحلا تاهجنم هيف ناف تش فك نسحلاب هفص نفد 50و

 | ىنخي الام ةغلاملانم ءارفلا هججوتىفو (دحاو صخش ىف نوكينا نكميام لك

 | دين سس نسحلا دوجوب مكحا ىنعي ةيبيس ءابلا نوكك نا نكميو ماصعلا لاقو

 ال م

 تس

 | لاعفا ) اصخلم ىهتنا نسحلا دوجوب مكحال مزاتسم ديز دوجوب مكحلا ناف

 0 روهشلملا لاعفالا ىنعي ) هلوش حراشلاه رسفو ( مذلاو حدملا

 ىنعي فاضالا بكرتلا موهفم هندارملا سيل هنا ىلا ةراشالل ( ةاختلا دنع

 ْ 0 أ لاعفالا هبدارملا لب مذلاو حدملا ىلع لدن ىذلا لعفلا قلطم هبدارب

 هتحدم لثع اعنم دحلا ضقتن اهقلطم هبدارملا ناكول هناف ىقللا اذهب ةاحنلا نيب

 حدملا لمف لاش نأ ىهاظلاو ءاشثنالل عضوت ىتلا لامفالانم اهريغو هتمذو

 , بحعتلا لعف هلوقنم دارملا ناكل « عضوام ل نييوحنلا حالطداى مذلاو
 | ةراشالل ( عضو لف قفا و هلوط تيرا دل ع قو اوشا نين 3 انك اذه

 | ةفوصوم اهنوك راتخاو هلاسنج هنوكل لعفلا نع ةرابعو ةفوصوم ام نا ىلا :
 ا ْ هي ما 00 يا

 ةدودعم نيلعفلا نرذه لاثما ري د ال ا ساني لدن ىذلا |
 لكزنال ىا ( هنال ) اهيلع حلطصملا مذلاو حدملا لامفا نم ىا( اهنم) .

0 



 مت 15+

 ؤ ماهفتسالا نم ) ةدافتسالا عوقو بحعتلا ىلع ةلاد ةيماهفتساام نوك ديوي ىنعي ظ
 | اأو اصلا لاقو (ندلا موءام كيرداامو )ىلاعت هلوق وحن بجعتلا ىتعم

 بجعتلا نوكي لب بحعتلا لعف نسحا ذئنيح نكي مل هنال فنصملا هيلا تقتل | ْ
 ىهتنا هيجوتلا اذه عماجم ال بجعتلا لعف هنوكب لوقلاف ماهفتسالا دئاوف نم
 ديه حراشلا داراو ةيناثلا ةغيصلا هبجوت ىف بهاذملا ناب ىف عرش مث |

 لاصفألا باب نم سما هتغيص ىنعي ( لعفاف دير نسحااماو ) لاقق ةمدقم
 سمعا هتروص )لب انقيقح !١صا سل !سما هنوك نا ىلا راشاف عيصلا عيمج ىف ١

 ىنعي ( لعف اذ راص ىنعمب ) ىلوالا ةغصلا ىف م (لعفا نم ىضاملا هانعمو |

 او ناقتإلا لح اذهو ( م اذ راص ىا طك ةرورإ 19 نبعو نضاممام
 09 لع ناحل نول لآ سن قالتخالا لج ( هو ),هلوش. فتصملا ةركذ :

 هنا اهدحا لاوقا رورخنلا هيجوت ىف نكل هيلع قفتم ىضاملا ىنعمب هر صال |

 ءاسلاو ) لاقف ( هيوسس دنعإل كلذو (لعفلا اذهل )6 لعاف ال ( هرورحي ىاو

 بحعتملا ناكاذا الا) هلوقف اهفذح زوجال ىا ( ةمزال ) هللاب ىك ىف م (ةدئاز

 نوك تقو الا تقو ىف اهفذح زوال هنا ىنعي ةقاولا لون ءاشتسا ( هنم

 عم ) ةلوصوملا هيردصملا نا ىا (نا) ظفل بحعتلا هنم عن ىذلا رورحلا

 / (لوقت ناب ىا لوقت نا نسحا وحن )الوعفم اهتاد عمنا نوكت ذئنيخ (اهتاص
 زاوج ىنعي ( سائقلا وه )ىذلا لصالا ىلع ىا (ام ىلع) ءانس اهفذح زاحامتاو |

 | معونام ىلا ةراشا ( ريمضالف إل هلوقو تفرع م ناو نا نم رحلا فرح ىذح 0
 ْ نوك ىضتقا ةروصلا ىف اسما ناكامل لعفا ناف ةدعاقلاب لخت هسجوتلا اده نا

 ءراتسا بوح و ىلع قافالا قس دقو نطاخم ريمض هنا ىلع هتحن ارتتسم هلعاف |

 ارتتسم هتحنريمضال هناب هعفدف راح ريغ وهو ددعتلا مزاب العاف رورحملا ناكاذاو

 ْ ادحاو الا سيل ىأ ( لا شل دحاو لعافلا نال)(ل اعفاىفإ ( هبوسس دنع )

 ' لح نا ىنعي ( هرورجحبىا )هب ظفل ىف رخا بهذم نايف عورش «هبوإل هلوقو |
 ااا( نحال ) ( نشتحالا دنع لوعفم ) هلا لعيوصتماب قءانلا لو رحملا |
 000 00 |: راس ىع ) هلا نتتحالا دنع ردقتلا نوكف لغاف هنا هيوسس |
 ١ شفخالا بهذم نا ىنعي 6( ةيدعتلل ءاسلاو )ل ( 5 روربصلل لعفا ةزمه نكت نا ظ

 | اهنااهدحاناهيجوت ءابلايف لمتحم ندحال الوعفُم رورجلا نوكب مكح ام دعب 0
 0011|[ هنأف ةروريصلل ,نسحا ةرمغ ناكاذا انهو ةدْئازب تسيل. ةيدعتلل
 | مزاللا لعجت ىا) ةيدعتلل ءابلا نوكت ذئنيخل امزال نسحا نوكي ةروريصلا
 ىنانلا هيجوتلا نايب ىف عورش 6 وا )ل هلوقو ( نسح اذ هريصىنعملاف ايدعتم |
 ايدعتم نسحا نوكي نا ىلع ) ءاسب اذهو (ةدئاز ) (ءابلا ) وا ىنعي ءابلاىف |

 1 اس سا سا اا ا ادد 000سم
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 قلغس, (هيوبيس دانعإل هلوقؤب ( هس قخنال .ىذلا لعثلا ف ىأ (ايف نوكيا
 . (اهدعبامو )هوبيس دنع وه امنا ةركلام نوك نا ندي. ردوا دعما نام ةنلا

 وهو ًادشنملا كلذ ريخ ىا ( ريخلا لام ظفل دعب ىذلا لعفلاىنعي (امدعنام ئا)

 (باناذ "سها رش باب نم )هلوقو ةيدعتلل نسحا ىف ةزمهلا نوكتف انهه ننحا
 نوك نأ زوج ال هناف ةركت اهنوك عم ًادتمام نوكىلع درو لاؤسولا ةراشا

 'اذه ليبقأ نم ةصصخم ةركت هناب باحاف امدجوب .تصصخت اذا الا ةركت ًادتمملا
 ميظع "رش ىنعملا لعج نم دنع اذهو ماصعلا لاقو لكلا دنع رب راح ا نبك ربلا

 لعج نم اماو ىلج صا آل ادنز نسحا ىنتخ ءىش ىنعملاف ريقح ”رشال ناناذ"رها

 هليق نم اديز نسحا ام ىنعم نوكي ناحصي الف ريخ ال باناذ "سها رش هلوق ىنعم
 مم هسفف نم ءووشلا ءاننتسا ناسف وت الا ءىش ذب ز نسخ ام سلا نوكاال |

 ْ اجب ايناعزأ سالو هلرقاوالا ١ اي يوي سا ا

 ( دج نحاسب ماعلا سسانم وهو اديز نسحخا ءىش ل اك .ىنحملا ناف ماومشلل 2

 ١ ىضرلا لاقو نطفلا ىلع قالا ثحب دعسال هلوق ىفو لوقا همالك ىهتنا

 :لامعتسا نأ ' وهو هحنو نم تعط هيكل نشنصلا مراح ناو هواش اسد

 , هلثم عمسمل هلا ىئاوحلا ضعي ىفو «ىام عقول وحن ردان ةفاضم ريغ ةركئام

 هدسامو ةركب دقملاو وك هارغ ف ناناذ نا دش تاب نم قوك ده اقف ادد
 | هجوب هفيعضت لئاقلا كلذ دارم نوف :نتاوللا ضعف اع نيا هر ا

 | ىكحام هيلعدربالف لا سها رش ليبق نم هلوق نم حراشلا دارم هيجوتو رخآ ٠

 | « ةلوصومو ِ هلوقو ىناثلا ىنعملا ىلا سايقلاب هزاوج مدع نم ماصعلا نع |
 (امىا)ههنصملل راتخريغ رخا بهدم ىف عورش اذهو ءادّتسا هاوق ىلغ فطع

 عم وهو هتلص نسحا ةلج نوكتف ( شفخالا دنع )ل ( ةلوصوم ) نسحا ام ىف ظ
 ا ىذلاى (١0 قودح )و ادتملا كلذ خو أ( نيتلاو لادم نوكي هتلش |

 ( نسح اذ هلعج ئا) هلوقو لّوصوملا ىنعم ىلا ,ةراشااذهو (اديز ناحا
 ئ ريخلا ىلا ةراشا ( مب اذع ءىش ) هلوقو ةروريصلل نس ا ىف ةزمهلا نا ىلا ةراشا

 ظ ىا ( امءا را لاقو و الافق فلا: رك ذب مل رخا هيجوتىف عرش مث * فوذحلا

 | ىا ( اهدعب امو ) ءىش ”ىا ىنعع ادهمز ع ثنو نييحا ام لثم فام ظفل

 اينرح فا (اهربخ ) هلوعفمو هلعاق عم ردا واما ةك نب عدلا لكعتلا
 ثسح نم ىوق ) ءارفلا هبجون ىا ( وهو ىضرلا حراشلا لاق ) ةيماهفتسالا

 (هنسح بيس ) العاج ىا (لهج ناكر ملكتلا ىا (*الالاوق نوكيا (ىنلا

 ١ نع ىا(هنع) نانتف ببسلا مهف بلطف ىأ ( مهفتساف ) دنز نسح ىا

 ( دافتسي دقو ) هلوَش هدك | مث * هببس لهجن ايف نوكي امنا بحعتلاو بيسلا
 مبيلتتنتلسس لل

 ظ
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 (لومعملا )نيب ( و ) بجعتلا لعف وه ىذلا ىا ( لماعلا نيب ) ليصفت ةلك عامر
 ندسحاام وحن ) ةسانلا ةغصلاىف ديزبو ىلوالا ةغصلا ىف اديز وه ىذلا ىا

 ةيناثلاىفو رادلاىف ِهلَوَش ىلوالاف لصف ثبح ( درزب مولا مرك آو اديز رادلاىف

 .نيلاشلا نيتهنوكل ىا (امهئارجتالاو نيكرتلا ف اذه زوج الف مويلا هلوه
 اضيا عنتما لاشالاىف عتتما م سغتلانا نم ( قس 5 لاّمالا ىزخحت ) نابراح

 اقلطم فرصتلا كلذ اوز وجت مل ثيح روهما بهذم اذهو اهارجم ىرج اهف
 عمس ا ) © فراغلاب لصفلا ىزاملا زاحاو ال هريغب وا فرظلاب ناكءاوس ىا

 0000 سل ل لل نارا نسحا ام مهلوق برعلا نم
 اذه عمس املا ءاح نكي مل وأو لجرلاب مهلوَم قدصي نأ وه ىذلا هلومعم نيتب و

 زاوحلا صخ ارورحمو اراح ىنعي افرظ لجرلاب هلوق ناكاملو مهنم بيكرتلا
 زيوج ناب ةيفاولا بحاص لدتساام ىلع در لالدتسالا اذهىفو هدنع فرظلاب

 هلوق وهو فنصملاهرك ذي مل رخآ بهذم ىلا راشا مث + فرظلاىف عاستالل ىنزاملا

 . لصفلاعقو ثيح ( اديز نسحا ناكام لثم ناك ةملكب لصفلا نورثك الا زاخاو)
 أم نيب لصف ىذلا بحعتلا ىنعم ىا ) انعمو ) ناك ةملكب نسحا نيبوام نيب ٌ

 ناك ةلك هيلع لدامل ( مئاد عقاو نسح ىضاملاف هل ناكدنا ) ناك ةملكب نسحاو ظ
 ( ملكتلا نامز 0 مل ) ىضاملا نامزلا ىف عقاولا كلذ نكل. ىا (هناالا)

 عرش مث * ملكتملا نامز لبق ىا ( هلبق امنادناك لب ) ن الا نسما كلذ لاز لب

 (اموإ) لاقف بحعتلا ىلا لقنلا لبق لصالا ىلا رظنلاب نيتغنصلاٍ ب اسعا ناس ىف

 دارم ناف ًادتملابءادس الا رسف امتاو ( ًادتم ىا) مءادشبا) نسحاامىقام ظفل ىا

 ” لا ايلوقل مالا كاف للا( زاوج مدع ةنرش ادتملا وه ءادتنالاب تفتضملا ١
 دارملا ًادّتملا نع فنصملا ربعامتاو ًادتسملاهبدارملاناكاذا هلع لما زوجم لب ءادسا .

 ىذلا ىا (لوعفملا مسا ىنعمب )ءادتبالا وهو ( ردصملا نوكي نا ىلع ) ءانبب ءادسالاب

 رخ اريسفت ىلا ةراشا اذهو ( ىفاضملا ريدقتب ءادّسا وذوا) هب هرسف (م اذَتملا وه
 ةملكلا سفن ىف فرضتلا اهدحا نيف رصتس احبحص نوكي فنصملا بكرت نا ىنعب

 رردقتبو هتبردصم ىلع هاهاب رخ الاوايوغل ازاجم نوكف لوالا ريسفتلا ف اك
 ردصملا ءاَقا وهو حراشلا ه رك ذب مل رخا لاهحا هيفو ايفذح ازاجم نوكيف فاضم

 00000 اي رمل اك ةملاعب لد لجل ليقع كركم هلا لع ظ

 جاتحم ربع ىنعي ( ىهاط هانعم و ) ةييسنلا ءايلاب ىا (ةسادّسا امو خسنلا ضعب فو )

 اهن وك لاح ريخ دعب ربخ 4 ةركن ) هلوقو ناهجولا دحاب زاجملا ىلا راضي نا ىلا ١

 | قلا ١ دست باتل راسل نالوت راكبا لعاب لحاع اذ( *ىُش ىنعع )

 ظ



 هت عمو ع

 يبيك أل وت سلا و ل تال ا

 وه لب كلذك سيلو سيساتلل هركذ ناكول مزلي امناو كاردتسالا موزل مسنالانا |
 ىنعي ةوالعلاب رخا باوج ىف عورش (امُهّْنم دحاو لك نا ىلع) هلوقو دك الإ

 دحاو لكزال "ىضملا لاردتسالا هنم مزلب.الو رضي ال سيستلإهنوك انملسول انا عم 1

 نح الازع) اهيحا رعت ملولو ىلا (لصقتم م ناو) ريخاتلاو ميدقتلا نم !

 ( دصقلا) رخ الا نع ىلا عفنع لدي ) اهدحا نكل ىا ( اكل دوحولاب |

 ىف ال ماعلا لاقو دصقلا ىف امهعاّتجا مدعل ةدح ىلع امهنم الك رك ذف هبف

 نسحا ام ىف ىعي نسحا لفل مدهال هلا دارملانا لاق.نا.نسحالاو دزاوملا
 اذه نع بحعتلا لعف ىنن امل اه دعب امع رخؤيالو هيماهفتسالاى نعي ام ىلع ادنز

 ىهتنا نطفتفام 0-0 نسحا ميدقت نم رخآ عنام كانه ناكناو فرصتلا '

 نسحا لاش مكهنع رخو لكلا ىلع نسحا مدقتكو و نسحا اه زاموا ظ

 اةاده ءاونس هلفاع ىلع لومعملا دقت دا رمان ناو نسل! رام دا
 ىنغلال رداقتلا هده ىلع مدا كذ نالو اهدعب رك ذاموا ام 0 1

 ةغيصلا ىف راح مك كلا اذهنا باوحلا اذه ىلع درو سك كلا الو رحال 1

 ام ةلك ىلع 5 نفرصتلا مدغ اضاون نيسسصلا انك هلومع ا
 هلايف مالكلاو ا8قلطم زوج هناف بحعتلا ىتغصن هل هصوصخاال اهريخاَسو

 عرش مث اعا هللاو 000 جراشلا هلام هجوالاو لوقا ةيصوصخ

 فوصني) هو زاجل ع 0

 هلك ل هام قسما نذل عاضالا رخو لقا ا لا
 ءابلا نا ىلا ةراشالل فرصتس هلوقو هعاشإا وه امنا فرصتملا ملكتملا لعفو

 لج يس ب بسب

 منو لو دارس ملا لراس هال للا ميلا 05000000

 | نوكي الف لومعملا يدق " ىلا ملكتملا دصق نوكيدقذا ملكتملا ادوصقم هنوكب ىا
 | (هنأكف ) ادوصقم همدقت نوكيدإف لمقلا رخات ىلإ نوكيدقو (دوضتف رحنا

 ا رخ .الانع امدحا لاصفنا ىلع همالكىت و ( دصقلا ربتعا) فنصملا نا نظا ا

 اع دل ا . ىلا ةيبفلب د. او يف دقت هازل ١ نوكي نإ

 | نسا اديز لاب اك طقف لعفلا سلال تم حري ا

 | زوجال م هنا ىنعي ةدئاز الو هيلع فوطعملاه» قلعت ام قلعتم عاهإب ىف

 فرصتس نا هيق زوجال كلذك ريخاتو مدقق بحعتلا لعف ف قرصتس نا

 هده نم لصحال درالا ءاسملاو تكلس ىل .ناياوملا نم ايش نأ نامل لع



 00 رحاب فاز( حا و ) انهه عتتمم هنا عم لاعفالا 010000
 بحعتلا ىلعف ادعابف زو“ ريخاتب اضيا فرصتلا زوج الو ىنعي ( اهادع

 لاراشا مْ * خر ورجلاو راخلانع ىا ( امهنع لعفلا ريخأتك ) هلاثم لاعفالا نم

 ىا (ريخأتلاو ميدقتلا اندبق امتاو ) لاقف زاوجلاب ريخأتلاو ميدقتلا ديقت ةدئا
 ىا (امهيف فرصتلا مدع نوكيل) امهنم زئاحلا وهو ( اندبق امب ) ديقلاب اهانرسف
 فضصولا ىلع امانلمح امئاو ( بجعتلا ىتتيس صاوخ نم ) ريخاتلاو ميدقتلا
 ( امهب ةصاخلا ماكحالا ناس ىضتش ماقملا ناف ) ماقملا ةنيرش امهب صوصخملا

 ناكرتشم امهناف لعافلا مده زاوج مك ءامهش هك خشملا ماكحالا نامل

 رجب ملال هنا ىنعي 0000 1 ملول مارت ( لا د10 هوقو هعاشمإ ىف

 ادنازام) لاَشإ نأ زوج أل ذئب ئىا لاَم الف ريخاتلاو مسدقتلاب هيف فرصتلا

 كلذ زوج 5 رورحلا ميدقم (نسحا ديرب الو ) لومفملا ميدقس ( نسحا
 لقنلا دب ) يتلا نيناه نآل ىا (امهنال )امهف نيم اما لافاا اس ى
 هناشن ال ىا( بجعتلا ىلا ) مالا نم ةيناثلاو ىضاملا نم ىلوالا لَن دعب ىا

 | ىرحب ايرج اذاو ( لاثمالا ىرحم ) نبي راح ناظفللا ناذه ناك ىا ( ايرج )

 | لامألا ىف خلاق اهناو ريغ ىلا ىلصالا اهعوشوم نع جارخالا ىف لاثمالا ١
 لاثمالا ليمتنم انوكي نا هزل كلذك لاق ول هناف لاثمالا لسقنم امهنا لش, ملو
 ناد ا ل للملا راسلا'لوقلا وه: لششملا نال .كلذك اسلو ةقبقح
 برضملا راص دروملاب برضملا هبش امل هنال ( لاثمالا ريغتت ال ام ناريغت الف )

 ١ هعمجو هتلشاو تارئاو هثزنانو ءك دنا نم طقللا كلذ نش الق دروملا هناك ْ

 | ىلع نوكك لاثمالا نا كةدحاو قرط ىلع تس لب برضملا ىف هلامعتسا دنع |

 ١ فصل اريبعت ىلع ضارتعالا درو املو * دروملافاهلامعتسادنع ةدحاو ةقبر ٍط

 فنصملا ىلع ىا ( لبق ) لاقف هعفد ىلاو هيلا راشا ريخأتو هلوق ةدايز موزمل

 0 ( سكعلاب و ريخأتلاب فويصتلا مدع هس مدقتلاب فرصنلا مدع ) |

 مزلاتسي امئاو اضيا ميدقتلاب فرصتلا مدع مزاتسي ريخأتلافرصتلا مدع ن نأ ظ

 00 د رادعلا ىلع ىا ( 'ىثلا مدع نآلو 0 اهدحاب ريعتلا

 هريغ ميدقت مزلتسي ) ريغلا نع 'ىنثلا ريخات ,ىا ( هريخأت اذك .و ةريغ

 ( ىنكل اهدحاب ىنتك ١ ولف ١) فياضتلا لباقت ريخأتلاو ميدقتلا نيب نال ( هيلع 0

 61 0( 1 انل وع اغا نخأتلا ركذ ناب بيجاو) ةدئاز هلك 53 ةخعو امو

 / ىنم ةدافال هاد هلال ىا ( ننساتللال ج اضض هلقاانم مهفنم ىنعم دك
 ”لاؤسلا روق ءانكاالا موز نما نك دام مزل ىتح هلبق امن مهفنم ريغ ديدج |

 | صقنلل عنم_باوجلا اذهو سيسأتلل ناب لئاسلا نكن, (نمنعو يح لوم

 "0 ( درع



 هت عرالال ا

 | لبعلا قتسا ديك ان ةموايسلا 21ه نم هين نوك ان لا 0

 | لصح بي ىغ سما كاردأ وهو بجعتلا نا ىنعي ىشاوحلا ضعب ىناًذك ءربرقتو

 | عرف كاردالا توين نا مرج الو لعافلا نم عقاولا لعفلا' ببس لهج نم
 وهب ئدنلا :همزال تانمان لعفلا لسا ثسا هعاكق" تم رخلا نعال كلذ نول
 فنصملا مالك ىلا ( نايننبال اذكو ) هلوق حراشلا قحلاو مهفاف كاردالا
 | مولعملا هغص ىلع ناعش ىنعي ( لعافللا الا ) اضيا ناين ال امهنا ىنعي

 ' عقواك ىا ( ليضفتلا لمفاك) لوعفملل ةينبلا لوهجما ةغيص ىلع نام الو

 | هلوق الوهجم عقوام ذوذشب مكخ ىأ ( دع دقو لل كلدك قضفتا لبق

 | هلوقو ىهتشم ريغ ماعطلا نا بحعتب ىنعي لوهجلا ةغبصن ( ماعطلا ىهشا ام )
 | روكذملا بذكلا رصي مل ىا اضيا لوهجلا ةغيصب ( بذكلا تقما امو )

 1 كح 0 م ا ماا

 لصوت ةرفف ( متنا ) لأ 6 لصوت وز لاقف 2 هنانب قل رط

 000 رهظيل لعفلا هلوق حرابلا 1 ع بئان |

 قلعتملا كلذ ىلا راشا هقلعتم ىلا لب هيلا دسم ريغ هنكل لعفلا ةغيص عتتمملا |

 ناب ( ىتابر نم )هلوقو لعفلا كلذ نم ىا ( هم بجعتلا ىتغيص ءانم ) هلوش
 عنتم هناف ليضفتلا لعفا ء ءانس هنم عنتع ام وهو هنم بحيعتلا ءانس عنتم ىذلا لعفلل 1

 | (بيعوا نول هيف امت د رجم ىتالث واهيف دب نص ىنالث وا ) ادعاصف ىابر لعف نم هؤانس ١

 ( لفانسف غار 1 نم' ىسبأ نآديرا اذاف بيعو نول ريت درجم ىثالث نم هؤانب بجلب

 تارت ددئاووجاا ال اع لا

 ناز وم عوض وعسل ودنا بولا لا لسوخي ةيش لل دةكل

 ظ لعجو ىلا (متملا لجو بعو نول ١ ود دشن 2
 ارورجم وا ) ىلوالا ةغيصلا ىف ( الوعفم ) هجارختسا وهو هنم عنتم ىذلا لعفلا |

 0 5 4 م

 لثم لاعفالا . اا قغص ادع امف زي 00 ىا)( ميدقت 9 حتا

 | لعفلا ىلع رورخخلاو راجلاوا لوعفملا ميدقتك ) لاعفالا راس ىف زئاجلا ميذقتلا



 ع 1

 6 ناتغيص ال هلوقو مدقم ربخ هلو هلوقف في رعتلا ىلع مكحلل ال هيلع مكحلل
 امهبيف زانتمالا هبام ىلاو نيتغيصلا ف كارتشالا هبام ىلا راشا مث رخؤم اذتبم

 امهارخا ) 6 و هلعفاام ال ( بكرت هنمضت ىذلا لعفلا ةغيص اهادحا) لاق |

 هباموه ميملا حيت نمضتملا لعفلاف 6 هب لعفاإل ( بكرت هنمضت ىذلا لعفلا ةغيص |
 ةغصب اهدحا نارباغتملا ناسك رتلا ناذه وه ميلا رسكب نمضتملاو كارتشالا |

 راع ع رألا يده ىلع نآتةيسهلوق نم: مسونااملو «نسالا ةعْصب رخ 'الاو ىضاملا .
 هدوجو بحال لعفلا اذهو بجعتلا ءاشنال عوضوم لعف دوجو هاضتقم نا |
 هلوَس هعفد ىلا راشا امهبف رصحلا بج ل بج م اذاو نيتغيصلا نيتاه نمض ىف |

 لارا فانت اهإ كلا ىوعد نا ىعي (ننكبرتلا ناذه ىانوكت نا طرش ) |

 نيتغيصلا لاح ناس ىف عرش مث  نيتغيصلا نيتاه نمض ىف لعفلا كلذ دوجو |
 ناتغيصلاناناهىنعي (بجعتلا العف ىا ) « امهو) اقف لاعفالا رئاس نم صاؤحلاب ١

 ىنعي ( ناريغتي الف ) هلوقب رسفو ( نيفرصتم ريغ إ) بحعتلا لعف اتنمضت ناتللا |
 الوهجوا ناكامولعم ( عراضم ىلا )نا ريغتس ال امهنا نيفرصتم ريغ امهن وكب دارملا |

 ضاموه لب ثنم ىلا الو ىا ( ثينانو ) لوهجم ضام ىلا الو ىا( لوهجمو ) '
 | ةناثلاف ركحذم درفم رضاح ساو ىلؤالا ةغصلاىف ركاذم ىئاغ مولعم |

 ثنؤم ىلا اعجار ناكذئنبخ اهو لدب ىنعي ( ىهو خسنلا ضعب ىفو) ادبا |
 | ضعب ىثو لوقت نا بساملااو ( هفرصتم ربع بحعتلا لاعفا ىا) ريدقتاو ْ

 ءركحذب ىنتك ١ هلعاف نيفرصتم ريغ اهو هلوق لدب ةفرصتم ريغ ىهو خسنلا |
 نسحا ام لثم ) قبس أك عملاب ةدروملا ةخسنلل ةقفاوم ةخسنلا هذهو ريدقتلا ىف ١

 ْ ناي ّق عرش مث 4 هل ةدحاولا ةصاخلا ىه ةلثسملا هدهو ع دز حلاو اديز

 ْ بحعتلا ىلْعف نا ىعب ( تحعتلا العف ىا) 4 نايشالو )) اقف هل ىرخا ةصاخ

 اينبي نأ زوجي ىا آلا ))ةدام نم اهؤانب زوجال نيتغيصلا نمض ىف نيدوجوملا
 ىا(امهتهناشمل)( لضفتلا لعفاهنم )ى ب نأ زوج ىتلاةداملا نم ىا (ىنبب امتإلنتنح

 ةراشا(ثيبح نم ) هلوقو ليضفتلا لعفال ىا(هل) نيتغصلا نيتاه ةهباشم عوقول
 الكنا ) ةيئيح نم هل ناهباشم امهنا ىتعي امهيف كرتشملا عقاولا هشلا هجو ىلا

 امأ ( دك اتلاو ةغلاسلل ) َناعَم ليضفتلا لعفاو بحيعتلا لعف ,نم ىا (امهتم |

 ريدقتل مزاتيسلالعفلا ىف ةدايزلا نم هيف املف دك أتلاو ةغلابملل ليضفتلا مسا نوك
 لصا تابنال ٍبِحوُم ةدايزلا توش هيلع دنزملا ىضتش ديزملا نال لعفلا

 ال3 نقرا اماو لعفلا لصالا رق ادك 2 هينف ةرورضلاب لعفلا

 . ةفصلاىف هريغ ىلع داز اذا الا ءىثلانم بحعتال هنالف دكأتلاو ةغلاسلل |

 ظ

 ظ

 ظ
 ظ

1 
 ظ
 ظ

 ١ زواجنو (



 ا

 نع ةرابع لوصوملا لعجب في رعتلا نع جراخ بحعتلا هلع هب ظفلَنِا توص

 قدصيهناف (هرمشع لشال )وحب ( ورعاشنم هللاهلتاقوحنب ضقتني نكل ) لعفلا
 لمعتسم لوالا نأ بحعنتلل اعضو نالعف امهنا لشالو هلوق ىلعو هلئاق هلوق ىلع

 عومسملا وهام ىلع ةراخلا ني ىعاش نم هلوقف ىعاشلا لوق نم بحعت اذا اهف
 نلطل ىراعملا ىلع لخ دن ةيماهقتسالا نم نال بحعتلل ةيماهفتسالا نم تسلو

 نتبمالاو هلوقإو جالا نضيف نق ادا ءاركسلا لع لكس ال و فل نحل

 ضاق الا ليلدىلا ةراشا( عضو لعف هناف) هلوقو ىرلا نسح نم بحعن ادهو

 نالشالو هلئاق ىلع قدصي هبال نيريخالا نيدهب اعنم ضقت فيرعتلا نا ىنعي

 لبق امل باوج ( سيلو ) هلوقو ( بجعتلا ءاشنال ) عضو لعف امهنم دحاو لك
 هعفد داراف ءاعدلل عضو هنا لب بجعتلا ءاشنال عضو هنا سنال انال ضقتنيال هلا

 نم بكم لب ( ءاعدلا ضحل ) سيل هنال ضقنلا عفديال ءاعدلل هنوك نا هلوَش
 نم اص ىلا فلا تاوح لا ل ءاعدلاو بحعتلا

 هذه لاثما ( لب بحعتلل ةعوضوم تسل لاعفالا هذه ) لاش ناب ألا عفدننال هنا

 ( عضولا دعب ) بجعتلل ىا ( كلذل تلمعتسا ) بحعتلا عم ءاعدلل عقوام لاعفالا

 باوحلا ىف لاَش وا لاعفالا هذه هلوق ىلع فوطعم (دارملاوا) هلوقو ءاعدلل ىا

 هنابحعتلا في رعت ىف روك ذملا عضولاب دارملا نال ضقتنيال هنا ىنعي دارملا ريرح

 ثيحت ) بجعتلاب عضولا كلذ صتخا ىنعي ( بسلا بجحعتلا ءاشنال عضو ام )
 بحعتلا لعف ىلع الا قدصيال ديقلا اذهب فيرعتلا اذهو ( هريغ ىف لمعتسال
 لمعتسنام اريتكف ) انابحا نحملا ف تلمعتسا ناو( ضقتلا داوم نم ىلا دامو
 قدصي الدحلا اذهف ىنعملااذهب سحعتلاب صتخمب سلءاعدلا ىف لمعتس امو (ءاعدلا ف

 وح ضقنلا عفدل ىنعي باج نا نكميو ماصعلا لاقو ىنعملا اذهب داوملا كلت ىلع

 رسفو ( هلو رب لاقف ددعىفاه رصح و هتغيص ناس ىف عرش مث « اصخلم ىهتنا لشو

 الوا)هلوقرخ .الاو(بجعتلا لعفل ىا ) اهدحا ن.ريسفتسر يمضلا عج ىم حراشلا

 هنا ىلع ىنبم ىناثلاو دودحملل عجار هنأ ىلع ىنيم لوالاف ( بحعتلا ءاشنال عضو

 كحاضوهو قطانلاناوحلاناسن الا لبقاذاهنافهلاثما فنا زاحامهالكو دحلل عجا 3

 حجرو هنيعهناف قطانلا ىلاو ناوثتحلا ىلاو ناسنالا ىلا وه ريمض عجرب نا زوحب

 قابس يتلا د رمت نال لوالاوه هجولا لاق ثيج لوالا هجولا ماصعلا

 هناف ( هلاهاو ) لثب ( و ) عضولانم ردابتملا وهو ةغل هيف عضولا ديقب جرخم |

 ' عباصالا رشعلاب دارملاوالوهجيو افو رعم تلشلاَهب اهباكذاو ديلا ىف سيلا للشلا

 ظ اذهو لعفلا اًذه ردصم سفن ىف بجعتلا ءاشنال عضوام .دارملا ناب لش الو هلئاق

 هنا لفل رمال هعدض ني ني سان انهش حس انآ لم و هلا ىلا

ْ 



 ظ هه م6 1-

 لعف وهو لعفلا عاونانمرخآ عون ناسىف عرش مث ( ءىجح ديز كشوا وحن )
 هذهو (بجعتلا ءاشنال ال عضو لعف ىا « عضوام بحسعتلا لعف) لاقف بجعتلا
 ' سنخلا وه في رعتلا ىف لضالا نال اهيف رابغال ادرفملعفلادارءااهيف ىذلاةخسنلا

 فالخ ىلع اّتعقو ثبح نييرخالا نيتخسنلا ىالخم دارفالا سنحلا ىف لصالاو

 اهيلا ريشينا حراشلاداراف هنع لودعلل ةيضتقم ةتكت نايب ىلا جاتحبف لصالا

 خسنلارثكأ ىفو) عماب ىنعي (بجعتلا لاعفاو ) ةليلقلا ( خسنلا ضعب ىفو) لاقف
 هلوش لوآلا ديه ملو هينثتلا هغيصن اذه ديق امناو ( هينثلا هغيصي بجعتلا العف
 فالخم ةينثتلاو درفملاب سابتلالا اهيف روصتسال عملا ةغيص نال عملا ةغيصب
 فذحب ظفللاف درفملاب سدلت اهنكل مسرلاىف ستلت محناو اهنا ةينثتلا ةغيص
 لعقلا دارفاف ) لاقف ةثالثلا نم لكةتكسب حرص مث # نينكاسلا ءاقتلال فاالا
 هنال دارفالل ةتكتدارياىلا جاتحمال هنا ىنخيالو ( سنحلا فيرعتلازا ىلارظنلاب
 مكعمخلان هداريا هجوو ( هعمحجو ) ادارطتساركذ هنا لاق ناالا تف عام لصالا
 ( هتبنألو ) نيتغبصلا قارفا ىا ( هدارفا ةرثكىلارظنلاب ) خسنلا ضعب ىف عقو

 الك ىلعو هتغيص ىعون ىلا رظنلاب ) خسنلا رثكاىف عقو ام ةينثتلاب هدارباو ىا
 | ( موهفملا سنجلل ) فيرعتلا نوكيف ( فيرعتلاف ) نيريخالاىا ( نيربدقتلا |
 ١ ىق)روك ذم هنكل احرص دارفالاب اروكذم نكي ملناو سنخلا هنوكل عنامال ىنعي |

 رك ر كلثكا نك اذاو اح رصم اروك ذم ناك اك ىا (اضنا ارت لمح
 ىنروكذملا درفملل نييرخالا نيتخسنلاىف ريتعام ىنعي ( عضو لعف ىا عضوام ٠

 لودعلا رضي الف درفملاىلا ىنعي عضوام وه ل املا ناك عملاو ةيّدتلا نمض |
 باوحلا في زينا هيجوتلا اذهب دارا حراشلان ا ملعا * فيرعتلا ف لصالا نع ْ

 لعجي عملا ةفاضاكةينثتلا ةفاضا نا لاَ ناب ةيدنهلا ىشاوحلا ىف روكذملا
 00110 لد ادق نكل ىتاولا كلت هنع نشا اذك انتج فاضملا
 عما ةدافا نوكتنا مزل سنحلل اهنوك ناوجف عملا ةفاضا ىلع ةيّثتلا ةفاضا
 قستنم سل هناىلع اوح رص مهناف كلذك سلو دحاو قسن ىلع سنجل

 دحا هب حترصي : كرذك ةيثثلا نوك اماو عضاوملا ضعبف اوح رص ناو
 لوصوملا ريسفس ريشي نادارا حراشلامت * هجوتلا اذه نع حراشلا َلَدَع ادلف

 وهام لوخدب بحعتلا لعف فيرعت ىلع دراولا ضقنلا عافدنا ىلا لعف هلوَش
 نايبىلا ةراشا اذه ( مالكلان ال ) هلو بجعت لعش سيلو بجعتلا ف لمعتسم |

 هني رش هيةانصصخو لعق ىا انوش لوصوملا انرسف امتنا ىنعي ريسفتلل ححصم
 ( دحلا ضقتنيالف ) كلذك دارملا ناكاذاو ( لاعفالا مسقىف ) مالكلا نوك

 هناىلعهعيلص نسح نمبحعتلاو ( اسراف هدر هلللثم )اعم بحعتلا ىلعف دح ىا |

0 



 هت مخ ع

 | عوقول لامفالا ر ءاسك عراضملا ىفو  نولعش اوداكامو © ىلاعت هلوقل تايثالل 0

 ْ كرر ىنانملا.تامالا .همانناتسا لجال ةمرلا ىذ لوقفف اطخلا
 6( كلذ رجع ) عراضماو لاري قرافلا قلو ندم ىلا عال

 هاوعد ) هنم تايثالا عم ملام ىا ( تبني ملام ) نيلوقلاب كسلا درجمب ىا

 500 ال دسم تب ان ىضاملا ىف تابمالل هنوك نا ىعو ( ىلو الا

 اضيا كلذ ىلع اهتلالدو اهاوحمدف ىه ىتلا هسرقلا دوجو ىلع هاب لي نوع

 ىلع ىاثلا لئاقلا كسى ىا ( اهيلع هكسمب ىف حدقلا هجو تفرع دقو ) ةملسم

 ىلع ءانب تايثالل هنوك نكيملو ببجاام لوالا كسلا نع ببجا ثيج هاوعد
 | مل عملا زيحىف نوكب مانام علا ف ناكلب املس اهويدقلوغ لدا

 ١ فنضلملا لاق اذلو اها وعد اتش ل نيربخالا نيلئاقلازا| هلصاحو ىعدملاهب تش

 | لاعفا نم ثلاثلا عونلا نايب ىف عرش مث« حصالا ىف اقلطم لاعفالا رئاسك هنا
 ! توس ىا( هتوس برقو ريخلا ون دل عضوام وهو ) ( كثلاثلاو ) لاقف ةبراقملا '

 وند) هلوقو ةثالثلا عاونالاىف كرتشملا مالاوه اذهو (لعافلل) ربخلا نومبضم |

 زاشمالا هبام ىلا هب راشاو قلطم لوعفم بصنلاب ( ريخاىف عورشو ذخا |

 ل قل ) كر ىلا اج نا ىنعي نيلوالا نيبو عونلا اذه نيب اهف.|
 ىضاملاىف نيعلا رسكب ( قفطي قفط لاَم لعفلاىف ) عرش ىا ( ذخا ىنعمب.) |

 ارتست نزو يلع ('افطا) *ىجب هر دسم ( مب ملك) عراضلاف اهحتقو |
 | حش ( قفطي قفط ) ةغللا ضعب ىف ( ءاحدقو ) الوخد نزو ىلع ( اقوفطو ) |

 | حتفإ ) © بركو ) برضي برضك عراضملاف اهرسكو ىخاملاىف نيعلا
 ا ليخو 91( الك رق اذاسسمشلا تب ركلات ْن رقىنعمع#) هنوك ل اخ (ءارلا

 | ةعبرالا لاعفالا هذه ىا ) ( ىهوإ ( عرش ىنعع )6 ذخاو ا ( قفطىنمم )
 ربخ ىا (اهزيخ نوك ف ) هلوَش هييشتلا هج ولا راشاو (داكلثمإ) ( لامعتسالا ىف ظ

 | لعحوأ(غ لعف بركوا ذخاوا در قفط لوف رع عراضملا ) هعبرالا كلت |

 ْ هلاثم ىفاذك لوقت كنا ىتعي ءانعم لوالا عراضملا يف لوغت هلوه دارملاف (لوه ديز ظ

 لوالا لعفلا لائم ليززنتلا ىف دج وامل و ع لاثملا نم ءزج هنال هظفل قى اثلا عضوملا ىو |

 ا

1 
 ١ (كغثواوإل (نافصخي )اعرش ءاوح و مدا ىا ( اقفط وىللاغت ههالاقو) هلوّشهدروا .

 | (كشوا ) ةلك( ىا )6 ىهو )) ( قفط ) هلوق ( ىلع فطع عرسا ىنعم ) هن وكاح
 | (هبهج و ىلعىسع لامعتسا لمعتست ةراتف ) ىنعي ( لامعتسالا ف ىسعو داكلثم
 ا كشواوحت ) همسا ىلع هربخ ميدقت هجر ىلع وب زج لع هما جدع هجو لع تا 1

 لامعتس الاوهادهو (دز ءىجناكشواو)لوالالامعتسالاوهاذهو (*ىجسنأديز 1

 مسالا ىلع ريخلا مدقتأ عانتمابو ( نأ نودي داك لامعتسا لمعتست واو ناكل |



 هه 1م 1

 || ةميظع تاملظىف ناك نمب رافكلا لاح ليثثت ةي آلا كلب دارملا ناف اهرب
 هدب رطانلا كلذ ىا جرخا اذا تاملظ اهقوف سل اغلس ةمظعلا ق تغلب و

 | الضف هدب ةيؤرل برش مل ىا اهارب دكي مل هتايثسمم برقا وه ىتلا هءاضعا ىا

 1 ناكولو قنموهو اغرب ل) هنا طهانعم نوكي ذئنيخ اهنم دعبأ وهاط ةيؤر نع

 ا ثلاثلا لوقلا ىف ىف عورش وهوا ( لبقو إ) داسفلا ىهاظىف وهف ةيؤرلا هب دارملا
 ىلا ىا) 2« نوك. ) نا لئاقلا كلذ دنع .عراضملاو ىضاملا نيب قرفلا وهو

 داكيو دكي مل وحن ( هنم قتننامو ) 6 نولمغا وداكامو » وحت(داك ىلع لخادلا

 ربخلا نومضم تايثال ىا « تايثالل ) نوكب ىضاملاف ناك نا ىنعي «ىضاملا فال
 ناكناوىنعي(لقتسملافو)قفاوماذهو :/ نولعش اوداكام و ب ىلااعت هل وّقك هلعافل

 ىا ( ىننلا ةدافا ىف لاعفالا رئاسك ىا ) 6 لاعفالاك ا) كلذ نوكي لبقتسملا ف
 لوالا لوقلل قفاوماذهو لعفلا كلذ نومضم ىا ( هنومضم ىتن ) هيلع لخادلا
 | نوكي نيسلا حتي كسمتملا نمي لوهحملل اردصم ناكنا « اكسمت )' هلوقو

 مزاللا ردقملا اولاقل هل الوعفم نوكي مولعملل اردصم ناكناو ليقل هل ًالوعفم
 هلو ).ىضاملا ىف ىتنلل هنوكىف ىنعي ( ىلوالا ىوعدلا ف ) مهكسمل عي ليقل |
 00000 ا ل (كلقلا جو تفرع دو ) ( نولمض اود امو ىلاعت .

 ( هنع ) باوحلا تفرع ىا ( باوحلاو ) اهوحنذف ليلذدت ةيفئال حيدلا ىا لعفلا ظ

 داكى بع لخادلا ىننلانمال اهوحبذف هلوقنم ملعب عذلانأوهو كسلا ذهن عىا
 | :لوقهجو ناكو برقلاىننل 6 نؤلعش اوداكام بنا دح | ىلع ىنخال ماصعلا لاقو

 برقلا ءافشنا بقعتسا اذاىضاملا ىف هب ىتس امنا هنا تايثالل, ىضاملا ىف هنا لاق نم
 لعقلا نع اديعب ناك نأ دعب هلعف ناكاذا الا لعش ديز داكام لاقالف دوجولا ظ
 دئنبُح لعفلا ىتن مزلتشن برقلا تاثا نا الا هلىنعمالذا ىتن هتامثاو لاق هنا هددؤي |
 0 الا كو 0و ) ىبتنا فس هن ناواحلاو مان هب كسقلاهجاو |

 ريغ اذا # ةمرلا ىذ لوَش ا)اهبف اوكسمتو لاغفالا ا ال
 | اذه ىنعي (دارا نيح) 6 حربي ةبم بح نم ىوهلا سيسر# ب نيحلا رجهلا ٠
 ١ سيسر برق ءافتنا داك ىلع لخادلا ىننلاب) ةمرلا وذ ىا دارا نيح لصاح 0 ْ

 أ ىلع لخادلا ىننلاك داك ىلع لخادلا ىننلاف ) لاوزلا ىا ( حاربلا نع ىوهلا

 ' هداراامل فانموهو ةجلا اياه لاوز تاما مزل تامالل اكول هناف ( لاعفالا رئاس

 ىلوألا ىوعدلا ف كسمت ثيح ثلاشلا بهذملاب لئاقلا لوق فيزي نأدارا مث
 هيلع مهتتطخت و ةمرلا ىذل وش ةيناثلاىوعدلا ىنودي«نولعشب اوداكامو ل ىلاعت هِلوَش

 " ىضاملاف هنا تلقول نعي ( لس ) نيىمالا نيذهب كسلا ىا (اذهو ) لاقف هبف |

 6 تابئالل )



 هت م١ خس
 ا ل

 هقاب انهتوك لاح ةحلا ةش برقم ىنعملاو دكب مل ربخ وهو لوزي ىنعم حرب ظ

 ماَقمل فانم ىنعملا ادهو تلاز لب لاوزلا نم برت ىنعل لوز هبم بح نم

 / ىنملا اذهل اديفم ىنملا عراضملا نكي ملواو ىعاشلا دارم وه ىذلا قشعلا راهظا
 ا و ءاحصفلا نم هل ةطخنلا تعقو املو أطخ همالك نكي
 (مهتتطخن) ةمرلا ىذى ا (همنلستلو ىوهلا سسسر لاوز ىلع لديهناف) لاق ثمح

 هلوق ) هناطخ روهظ دعب همرلا ىذ رييغتلو ىا ( هريبغلو ) ء ءاحبصيلا هلي ىأ

 قفاويل حرب, ةيم بح نم ىوهلا سيسر دجا مل لاق ثيح (دجا م هلوقب دك ل
 لب ( مهتتطختل هريغاملو هوأطخ امل تايثالل داك ىنن ناكالولف ) هدام مالكلا

 نم برقلا ىنن دك مل هلوق نم دافتسملا ناف ىالكىف أطخال هنأ ذئنيح مهل لو |
 مهتطخ ملس اولاق 5 هنا معا هل هتابثا ال هنم دعبلا ىضتش وهو لاوزلا |

 هرازلا نسفاتشلا قد (لو هالا نع سجاو ) زيغتلاب هحفصو هاطخم ىرتعاو ظ

 هنمبرقلا ءافتناو حبذلا ءافتنا ىلع لدن نولعشب اوداكامو ىلاعت هل وق ناب ) هل وَس هيلع

 ثودح ىلعلادلاىضاملا ةغصب درواثسح ( ةنم رقاهو حن دف ىلاعت هلوقو ام تقو ىف

 عبمج ىف رفتسا جدلا نا ىلعال ( هةادفتنا دع جيدلا توس ىلع لدن ) جدلا

 فاسلا كفار ميدلا نم ىا ( هنم برقلا ءافشنا ) ىلع (و) ةنمزالا

 ءقلا هلل كو نيو ىا ( هنومشو تقو ىف ءىنثلا ءافشنا نيب ضقفاننالو)

 ضعب نم ةطختلا ناب ىناثلا نع بيجاو ىا (ىناثلانعاماو رخآ تقو ىف) |
 انج تع رع ءايم هنالك وشو هس ١ ك1 ةمرلا ىف ملستو ءاحصتلا ١

 همالك لمح ىذلا حيصفلا ىا ( ةمرلا ىذ ءىطخم ءاحصفلا ضعب ةطختلف )

 ا يحح ةةحلا ىف ملا ىف هع نإ حا نانا ةفيلا | الا

 (ةبتع نع ىور ) هلوق كلذر رق مث (هتتطختهمياست ىف ) أطخلا ىف اضيا ةمرلا وذ
 | ةمرلا وذ مدق لاق ) ةبتع ىا (هنا) ةيب رعلا ءامسالا نم ةبلط نزو ىلع وهو
 ةمرلا وذ ىا ( مسعف ) هل ء نظل وهو( ةمرش نا هيلع ضرتعاو ةفركلا

 ( ىبا تثدح ) ةمرلا ىذل ابطاخم ىا ( ةبتع لاقف ) هتثطخم ميلستل همالك
 همورلا وذ لبو .ةاطحا ةمريش نيا ناب ( لو تويشم حض ارحل
 هراكنا ىف ةمريش نا اطخا ) ىلا ىا ( لاققف ) كلذ لحال هريغو همالك

 باوص لوالا همالكل ب ( هريغ نيح ةمرلا د اطخاو )ل ةمرلا ىذ ىآ ( هلع

 (اهارب_ دكب مل ىلاعت هلوقك ) دك مل ىلع لمتشملا مالكلا اذه ىا ( وهامتاو)
 قاط# *رقم اناف لعفلا تايثا هب دارملا ناك ن اف هنيعب هيلع لمتشملا هللا مالكى ا

 دارملا ىنعي ( وهامتاو ) باوصلا ىلع ىمالكف هيفن ناكناو دجا مل ىلا هريغاو
 نعم ىف هناف ىنللا وهامتا اعراضم ايفنم هنوك لاح داكل ارخ مقاولا لمفلاب

 042 ا ١ 22م0



 ا غ2 ره

 لاعفالا قاك هنا ىنعي ( لاعفالا رئاسك ىا ) هلو حراشلا هرسفو 6 لاعفالاك)
 قاب نيب و هنيب هييشتلا هجول ناس ( اهن ومضم ىنن ىنلا تاودا ةدافا ىف ) هلوقو

 هن ومضم ىه ىتلا ةبراقملا ىنن دافا ىننلا هيلع لخد اذا داك كلذك نم لعفلا كلذ

 قانك هنوك ىنعي موهفملا هييشتلاب قلعتم 6 حصالا ) (لوقلا) ( ىلعإل هلوقو |
 ىلا ةراشا ( البقتسم وا ) ناك (ايضام ) هلوقو حصالا لوقلا ىلع لاففالا
 ليقتسملاو ىضاملا نيب حصالاى قرفال هناب هريغنيب و حصالا نيب ةلباقملا ققحن

 جري نأ ديز برقام هنا جرخ نأ ديز داكام ىتع حصالا ريغلا لوقلا فالح

 نيلوقلا نم حصالا ريغ ناب ىف عرش مث # برشال هنا جر ديز داكبال ىنعمو
 00( نري ر لإ لاسفألا رتاسك سل ( داكن ىأ ) ( هه لقو )ف لاقف
 هنا اعدحا نيلوق هق نا ىلا ةراشا ( اقلطم إل هلوقو ( تاينالل ل هن |

 حصالا لوقلا ىف اقلطم ىنلل هنوك ناكاك ( القتسموا ناكايضام) تابيثالل
٠. 

 ةرقبلا لها داكامو ىا ( نولعش اوداكامو ىلاعت هلوقكف ) ىضاملا ىف تامثالل

 ام ةفوصوم ةرش حبذ نم هب اورمماام نولعش مالسلا هيلع ىسوم موق نم
 حبذلا لعفىللا اون رش مل هنا حصالا لوقلا ىلع هانعش مهل ىلاعت هللا هفصو
 دارملا ناف ) ىنعملا اذه هب دارملا سبل هنا فلاخملا لاقو اهوحنذب نا نع الضف
 لعفلاندارملاو لعئلاوهو لعافلل ريخلا نومضم تاشا ىا ( هضنال لعفلا تا

 هيفن نمو لعفلا تانثا نم معا ةب راقملا ىتت نا حص هل لعفلا تبث اذاف يذلا وه

 هب دارملا ناكول هناف (اهوحنذف ) اهلبق هلوق ( ليل دب ) تاينالا ىنعم نيبعت ىلا
 هيفن نيب و ةرقبلا ىا اهوحنذف هلوش مهحنذ تابنا نيب ضقانتلا مزل لعفلا ىنن |

 ةئطختاف ع راضملا ىف ) تايثالل هنوك اماو ىا(اماو ) نولعش اوداكامو هِلَوَس

 وهواطملا ىلع روهشملا ىعاشإاوهو (ةمرلا ىذ لوق) ءارعشلا لمحلف ىا ءارعشلا

 ضع ناىنعي (حربب. ةبم ةبح نم ىوهلا سيسر : دكي 1 نيبحلا رجهلا ريغ اذا) هلوق
 دك,مل مما عقرلاب ىوهلا سيسر هلوقف اذه هلوق ىف ةمرلا اذ اطخ ءاحصفلا
 لاح ىنعي سيسرلا نم لاح امأ ةبم بح نم هلوقو ءىنثلا ةبقمل لاه سيسرلاو

 هلوقو ةأما مسا ءايلا ديدشتب ةيمو حربي هلوقب قلعتم وا ةيم ةبحمنم ايقاب نوكأ
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 ىلإ لوط نم عطقو بحذب نأ رادلا مسر برق دق ىنعملاو نا هيلغ لخد
 | لكل ىطعا رخ الل اهباشم ) ىسعو داكن م ىا (امهنم دحاو لكن اكاملف )

 | (داكى ا)( وهف داكى لع ىننلا لخد اذاو ) ( هجو نمرخ آلا مكح امهنم داو

 ١ نومضم نا لامفالا قاب ىلع ةلخادلا ىلا ةادا تدافا اكهنا ىنعي لامفالا

 ١ نع الئضف جورخلل برقم هلا حصالا ىلع جرخب ديز داكام انلوق ىنعش

 | هنوك اما ىنعي ( ىخاملا ىفاما) جرخ لب برجل هنا ىتاثلا لوقلا ىلعو جرخ نا
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 ا قاستلاو) اذه: نلف اهتمت تلم ىنع مساق ع ليف نك ناقل

 يسم تيل ابل 0

 (رختف) ءىحب دز داك لوقت )ل داكة لك ىا#« داك )(لوصح وندريا اةوندل )

 ءازحلا وهون ومضم يآ ( ني :وند نع ) هب نيب نا ملالكلا اذه نم كدصقت عا
 هلوقو ( لعافلل لوصحلا ىلع ) كل ربخلا عواط بيس, ىا ( هفارشاب )انوه

 هتازامأب "كلع ملط لايفتسالا ف هيل نيا لوح ىني ]2 قمتم ( لالا و
 مسا ) داك مسا ىا ( هلعافف ) لصح نأ نم بيرق هنا لاملا ىف ريختو ةيوقلا

 ولا تفضح مشا نوكي نا اوهنو لعافلا ف .ىا(لطضالا وهاك شح
 كلذ ىا ( لدبل عراضم لعف ) داكظفل ربخ ىا ( هريخو) اضيا ربا وهاك

 لديل ىاب رب قلعتم ( لاخلا نم ) هلوقو ( ربخلا لوصح برق ىلع ) عراضملا
 ١ لابقتسالا ىف لضاحلا ريخلا نوك ىلع لاقت سالا فرخ نم دزخلا عراضملا
 عا( نأ رب نم هينعم دحا راستعاب ) ملكتلا نامز يه ىتلا لاك انم ابرق

 دحا ىلع لدن لابقتسالا فرح نم ادرجم .ناك اذا ةناف درا عراضملا ىنعم

 ( هتأالدل ) هلوقو داكن اب ىف اهكرتل ةدئافلا طانم نأ ريغ نم هلوقف نينامز
 | ارآدصم ناكولهنال نا نم ادرج عراضملا ريتخا امنا ىتعي مالكلا موهفمم قلعتم

 (لاخلل ىنامملا لابقتسالا ىلع ) عراضملا كلذ لدل ىسع ريخ' ىف ناك ناب

 ١ لصح ال ذئنيح هنم اسرق نوكي نا نع الضف لاحلا ىلع ذئنيح لمحب الو |
 ح راشلا هراتخا ام اذه لوصحلاو ءاحرلاب راخالا نيب قرفلا الو هنم دوصقملا |

 هناب بللا ح رش ىف هيلع ضرتعاو داك اب ىف نا كرت ىف ةروك ذملا هوجولا نم
 لدن ةيردصملا نا ةلك نا ناس ىلعو لاملا ىلع لدءال داكنا ناس ىلع فقوس

 هنوك عم نطل ابا /!ىرتللا + ولو دسلا لابقتنالا.لغ

 نا هدنع هبحولا هجولا لب د نما لاخلا ىلإ لئرفا وع ىرتلا تنلعلا مسقلا نب

 6 نا لخد, دقو )) ملعا هللاو هيلا ير هيردصملا

 فحم ) ناشلا ىا ( هنا 5 ) هيشتلاب ديرب ىا ( ىنعي هلاهيبشت اهربخ ىلع )
 ىلع ءانب اضيا داكربخ ىلع وه لخدي كلذك ( داك هل اهيبشت ىسع ربخ نم نا
 | ةب راقملا ىعم ىف داك ههاشانمل :ىئسع ناف :رخآ ءىث ىلعال ةهباشملا هذه
 | لاقو ( مهلوةك) ىنعملا اذه ىف امهك آرتشال اضيارهل داك هباشي نا مزل ةكرتشملا
 | داكدق) برعلالوق:ال ىعاشلا لوق هنال هلوقك لاش نا باوصلا:نا نيشلا ضعب

 ركب ىلبلاو رادلا مسر ىلا عجار ريمض داكمساو (احصمم نا ىلبلا لوط نم
 | ىنعم احوصم ءىثلا حصم ع راضم حصمب و و 0 ردصم ءانلا

 دقو ذاكر بخ وهو قالطالاو عاشالل لب هستلل سل فلالاو عطش او بهذ
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 "000 ل1 نع توبل لع كقوشت لوالا هيجوتلا نارا« قباسلا لاتحالاف
 ناكول هنا اضياو هعج رمل احر نا هقفاوع و هعمحو لعافلا هيئش نادزلا

 ةجاحال ذئنيح هناف نا فذحن دبز جرخم ىسع زوج نا ىتش ناكل كرذك

 جرخب نا ايسع توم ىلع هتح فقون قاتلا همجوتلا ناو دارفملاب هلي وات ىلا

 بهذم ىلع امس الف نادبزلا جرخم نا ىسع لامعتسالا ناكولو ناديزلا ظ

ْ 
ْ 

| 
 ا

1 
 ا
 ا

0 
| 

 لعاف رمضا جرخبل العاف ناديزلا ناك اذا هناف ىناثلا لامعا راشخا نم نييرصبلا

 لامعتسالا ناب ىف عرش مث  ماصعلاىف اذك ةينثتلاب ايسع نوكي نا مزلبف ىسع

 ةفص ركاب ( عراضملا ) هلوقو ( لعفلانم ) ( نا فذحم دقو إل لاقف هللقالا |
 هناف ىناثلا لامعتسالانع زارتحا ( لوالا لامعتسالاىف ) هلوقو لعفلل ةفشاك

 ( داكب اهل اهيبشت ) هلوقو ديز جرخم ىمع لاق. ناب هنم نا فذحب نأ زوجال |
 الثل داك ةملكب ىسع ةلك هين دصقل فذحخلا نا ىنعي ىذحم هلوقل هل لوعفم
 ليصفت ( نا هيف رك ذب مل جرخم ديز داكنا امكف ) هلوقو «ىش ريدقت ىلا جاستحم
 كلذك )هيف رك ذت ذو داك دعب عقاولا عراضملا ف نا تفذح مك ىنعي هيشتلل |

 الآ نا در غنا هحاو ىلإ ةراش اةيرعر د دال جدت ع

 ناك # بيرق جرف هءارو اوكا هنق تيسمأ عدلا مهلا ىسع <« مهلوقك ) |

 نوكي نا ) ىذلا مهلا ىسع لاَ نا هيف ىلصالا لامعتسالا ىا ( لضالا
 لامعتسالا نود ) لوالا.لامعتسالا ف نا فذح زاح امتاو ( نا ىفذُخ هءارو ظ

 لاقو ( جرب ديز داك كلوش دز جرخم نا ىسع كلوق ةهباشم مدعل ىناثلا |

 مسا دز ناكولاما جرم لعاف دنز ل ,دقت ىلع حّضاو اذه ماصعلا |

 ةققحتم ةهباشملافهز وج م دز >» ريمض ىبدع عمسا نوكيوا هل اربخ جرح ناو ىسع

 دير ىنع امهيدحا نيتروص ىسعو نا معا د لوالا لامعَتْسالا 3 ت0

 ىهف هسكعب ديز جرخ نا ىسع ىرخالاو لعفلا ىلع عوفرملا ميدقتب جرخم نا
 جرح ناو اهلعاف ديزف ةمان ت تناك ناف ةصقان اعل و ةمان اما ىلواآلا ردا

 0000000007 ا! لع عقرلا لحم وأ كومقلل هياشم هلا ىلع بصنلا لحم ىف

 درفملا ليوأت ىف جرخم ناو اهمسا ديزف ةصقان تناكناو نيفوكلا لوقف وهو

 ةمان اما اضيا ىهف ةيناثلا ةروصلا,ف ٠ نيفرطلا دحاب فاضملا ريدقتب اهربخ
 لعاف هنا ىلع عوفرم لرقم + جرخم ناف ةمات تناكن اف هضقان اماو |

 جرم ناف ةصقان ت 0 و جرخ نا لعاف هلا ىلع عوفىيم ديزو ىبسع

 دئنح اهل ريخالو 0 نا لعاف عفرلاب ديزو ىببع_ مسا درفملا ليؤات ىف

 يا املا ل ام

 01 ناو لو 50



 ا نا

 لا ا نأ وهو ( لوالا لامعتسالاف ابوصنم 0

 00 نآوخو ( والا لامغالإ هن ل ا

 ذايغت الا هيظن "يا ( ىعتسا 5 ) هل العاف هتوكل دير وهو ( هلا بوبشللو ١

 همسا عمنا ن ع ناب (متاق اديزنا ) تملع نابزقىا (تماعوف )نريتعملا لصاخلا

 ٌ هلويش سك 00

 أ
 ا

 مهضعب 0 لع تف اا 00 0 ىا 0

 دع ةلك ىا ( ىهف) تفرع ةنلدكسلاو تاو قالا لوعفملا هف رده

 اهناف فاضملا ريدقت لوالا لامعتسالاىف تناك ( ةصقان لامعتسالا اذه ىف )
 | ةيريخلا نع ةينعتسم اهناو اع

 ىنعي ( رصتقا ناو ) هصقان اتهن وف 5 هيل را ا انهى ذتقا ريخلا ماقم وه مقاو

 0 ماقم هتماقا دصق ربع نم نم عوفر ىلا ىلع ) راصتقالا اهيف دصق اذا ام فالخ

 ' ذئب ىا ( ىهف ديز جو 4 ل
 ١ ىا (انههو ) لاق مث د انهه ربخلا ةظحالم ىلا دصقلا مذعل ( ةمات ) ىسع ه

 | وهو) نرروك ذملا نيلاّحالاريغ ىا (رخآ لاتحا) ديز جرخنا ' دع روج ف

 ( ريمض جر < ىتو ىبع منا هناي ١) دحوم هلك لام قا ( عوفر كير نوك نأ

 لشهر يالا م ا اا ىذلا رخؤملا ىا ( ديز ىلا دوعي ) رتتسم ىا |

 ًءدِقم هنكل ايظفل [رخؤم ناك ناورادب زنا ةعاالا ىف ةريطم وطا ىذلا 1 دلا ظ
 هناب بصناا لحم ىف ) جرم نا نوكيو ىا ( جر ناو اهلاهسا ركل 1

 لاتحا انههو ىنعي رخآ لاّمحا هلوق ىلع ىوطعم ( رخاو ) هلوق ( ىسع ربخ
 عومجملا نم بكرملا بيكرتلا كلذ ىا ( كلذ لعجن نأ وهو ) اضيا رخآ
 ْ جرح و اعوف ىم امسأ ىضتقا ىسع ناف ( دز ُْق جرحو 2 عزاتتلا باب نم)

 | لوالا لمعا ناف ) هف اعزانتف امهل طاص دز ظفاو اعوفصم العاف ىضتقا

 ,ردش دئشا( هساع امادقم هل اريج هم نك( مسأ دز ناك

 | (ىناثلا لما ناو ةبتر مدقملاو اظفل رخؤملا ديز ىلا اعجار انكتسم جر لعاف

 ( امىسع مسا ناك) ذئنيخ مسالا نع ادرجم ىسع ىتبف جرم لعاف ددز نوكي ناب

 هوك لاح ىعل ( دز امص نحال يضف نا( دف ناسا يذلا وسلا يا

 (ىهف) هعومحم (دنز جرح نا) هربخ ناكو ىا (هربخو) ديز :ىلااعجار اريمض |

 ةصقان نوكت م ىا ( اضيا هصقان نيلاحالا نده ىلع ) . ىسع هلك ىا

 ا
 ١

0 
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 ١ متصلا ىا ( فاضل دقو ) جرب نأ وه ادبز نا لألف ءاطاولاب |1

 ) ىدلا ىنعملا ىنعي ( ىلصالا ىئعملا نال ) افلكت ةناوك ةحبو ىا ( كلذو فلكت

 ى ىسع ققبولف (جورحلا ىا جرا ديز براق ) هلوق وه ىسعث لصا وه
 .(| براقل الوعفم جر نا ظفل ناك جورذلل ديز ةب راقمرابخ اوه ىذلاىنعملا اذه

 ىبع راصف ( عمطلا ءاشنا ىلا لقن مث ) هلو هنب اك ىنملا اذه ىلع قبب م هنكل
 ءاشنالا قعم ىل اهب راقملا رابخا وه ىذلا هانعم لضاا ال وقنم جرح نأ ديز

 الوقنم هنوكنيخ ىا ( عراضملاف) ظفالااذهب ىمط تاشنا انا لاق ملكتملا نأكف
 | ( هيلوعفملا ىلع ) قس ملولو ىا(قع مل ناو نا عم ) ىذلا عراضملاف ءاشنالا ىلا

 ١ عراضملا كلذ ىا ( وهف ءاشنالا ةروص ىف ) ةيلوعفملا ىنعمل الماح هنوك ىلع ىا
 ١ ةروصلا تيشا اذاو ىا ) بصتناق ريا ةراوض ف ناك ىذلا لوعفملاب هنشم ) |

 ىف ىا ( لوعفملاب ههبشل ) بصالل الباق عراضملا كلذ ناك ةياوعفملا لاوز دعب

 ا لوعفملا هه اشع توصنم جرح ناو هاعاف ديزف ( ةماث اذه ىلع ىسعو) ةروصلا

 عراضملا وه ىذلا هلعف عم ىا ( لعش )و ةيردصملا ىا (نا نوفوكلا لاقو) ظ

 هبجوتلا ىف اك لوعفملا ةهباشمالو لوالا هيجوتلا ىف اك ةيربخلاب بوصنع سيل |
 ١ وهو (هلبقام الدب ) هنوك لاح الحم عوف سم ىا ( عفرلا لحىف) وه لب ىناثلا .

 آو ( الانا هفا نآل ) لاتشالا لدب ناك اعاو (.لاهشالا لدن ) ديز

 اذا نيظفل لكو هدعب جورملاركذ وهو ( اليصفت مث ) هلاوحا نع ادرحب هز
 ١ هلوقو لوالا نم لاتشالا لدب ىناثلا نوكيىناثلا د لوالاب لامحالا دصق

 ْ (هريسفت م) امهبم "فد نا ئهو لدنلا ةساغل ناس ) 'ىثثلا ماهبا فو ) |

 م كلان ىثلا كلذل ) مظع عاشهإ ىا ( مظع عقو) فشكيو رف مث ىا

 املا لاقو ر ناظتنالا دس :هلوضلل ةيس لوا ىف اليصفت رك ذبام :قالخ
 00 لاا لأ ( اذه نا ) ةثالثلا هوج ولا نم ( ئرا :ىذلاو ىضرلا
 000 ا 12 راستعا نمو قاضملا ر دق نف امان هنوكل (تيرق هو )

 ذئتيح هناب نيف وكلا لوق سلللا ىنغميف ماشه نادرو علاش قي رطالدب هلعجو

 هدر نع باحاو لدبلاناش اذه سيلو مالكلا ةافهيلع فقوتاامزال 0 نو

 كدب ءلا عوقو نم عنعي علام ىا اولوُش نا مهل لاق ثبح هح رشق ئيمامدلا

 رورحم فصوك عباوتلا ضعب ىف كلذ لثم ءىج عم روصلا ضعب ىف امزال
 ناس , ىف عرش مث * مكحلا دوصقم هال كلذ ند كدلاو 1 هاط نك اذإ .تز

 جرخم نا نو رح اللا لامعتسال ا ىلع لوقت ) 2و هلوش قاثلا لامعتشالا

 وهو جر لعاف ديز نوكيذئنيح هناف (طقف عوف سم ركَذي ) نوكي (ناب) (د

 ( ناك

 *عراضم ىا (ام) روك ذملا عوف رملا كلذ ىا (وهو) ىسع لعاف درفملا ليواتىف
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 (وهو) رعا هللاو ةب راقملا في رعت نم لاعفا جورخ موزلل رضم ديقلا كرت |

 فرصتملا ريغ ىنعمل ريسفن لا (*ىجنال ثيح ) ( فرصتم ريغ ) ىسع ظفا ىا
 (لوهجمو عراضم ) ىنعنم ىا ( هنم ) ءىجبال هنا فرصتملا ريغب دارملا ىنعي
 لعافلا مسا نم ( ةلثمالا نم كلذ ريغيىلا ىهنو صاو ) لوهجت ضامو ىأ

 ديز ىسع اهو بئاغلل ناتغيص مولعملا ىضاملا غيص ضعب ىف ف رصتناماو لوعفملاو
 تدسع ماس اممسع تدسع لاش ةيطاخملل ثاللثو بظاخملل ثالث و دنه تابعو

 | لعفهنا عم (ىسعف ٍفرصتل امتاو) تيسع لاَ ملكتملل ةدحاوو نتيسعاهيسع
 أ ( فورحلا ىناعم نم بلغالاىف تااشنالاو لعلكءاحرلاو عمطلا ءاشنا هنمضتل )

 | أ (فؤرخلاو:) ىمنلا و ضالاك ناحنالا ضع ىف'لاعفألا ناعم نم تناك نا
 اف رمحال اهلسع ىلا لافالا اذكو (اهف فرسحالا) فورا نا راس
 | ىلع همسا مدقت بسحن ىسع ظفل لمعتسا او * ةساشنالا سغلا لاعفالا فرصت

 أ( لوس ) لاقف .لووالا ىلا اًمهب نيكس نالاثم متصملا دروا دع درظتاتو هر

 | عوهو) لوالا لامعتسالاوه اذهو ( جرح نأ دز ىنعل (هيلامكتسا دحالع)
 | وهو (مسا) ىسع دعب ىا (هدعن) دخون ىا ( نوكي نا) لوالا لامعتسالا ىا

 | رادص اماو( هيلابقت-الا ناب رادصم عراضم لعف ) دجوب ( مث ) انهه ديزز |
 | ىا ( عقوت وه ىذلا ىجرتلا ىنعمل ) ةيوقتلا دصقل ىا ( ةيوق”) ناب عراضملا |
 | انهه ديز ىلا بوسنملا جورخن اىنعا جرخم نومضم وهو (لعفلا دوجو) راظتنا .
 أ لاجيلا المتحم درحللا عراضملا ناك املو لابقتسإلا نامز ىف ىلا (لابقتسالا ف ) |

 | جررخم نازو ىسعمسادب زف ) لابقتسالاب هل ةصصخم ىه ىتلا ناب هدك 1 لانقتسالاو
 | لاح -جورخلاب هفاصتأ برق ىا ( جورخلا ديز ىدع ىا ةب ربخلاب بصتلا لحبىف
 نئاحيىناما) ريدقتلا كلذو (ٍفاضم ننقل ال لخلا ةعحو ءانم ةفاقتسا نوك"

 ىلع هع ثيحب هلمح زوج امنا جورخلا ناف ( جورخلا ديز لاح ىسع وحن مسالا
 (وا) جورخ ديز لاح لاش لب جورخ ديز لاش الف هسفن ىلعال ديز لاح

 | اذك رده امئاو ( جورخلا اذ ديز ىسع ىا ربخلا بناح ىق) ربدقتلا كلذ

 | اهمسأ ىلع ىا ( مسالا ىلع ) ةصقانلا لاعفالا ريخ ىا ( ريخخلا قدص بوجول)

 ىسع ) نيفرطلا دحأ ىف ىاضملا ريدقت نم فلكتلا اذه ىلعو ىا (!ذهىلعو )
 ( ةضقانلا لامفالا نم ةي زاغملا لاسفا نوكل قدلوملا وه هج وتاااذحو ( ةصقان

 لاق ةماتلا لاعفالا نم'ىسغ نوكي نا ئَضتَم ىذلا رخ ألا هجوتلا لق م
 ةيردصملا ىا ( نا عم ) هناك كاع يبتعد عقو ىذلا ىا ( عراضملا ليقو)

 أريخ هلعجم ل امئاو لوالا هيجوتلا ىف ناكاك ( ريخم سيلو لؤمفملاب هنشم) |
 | انهه ديز ىلع ىا ( مسالا ىلع ) جرخم نا قدص ىا (هقدص مدعا ال



 لقي لو هتوبل برق لاق امتاو ءاحر هلوق ىلع فطع 6 الوصح )ل هلوق نا ىلا
 ىلا ةراعلا ريغ فنصملا عرصتب لوصحلا لعامل هناف نافتلل هلوصح برق
 راخلا نوكي ناب لوصح فد ىا:) نافدازتم لوصحلاو توشثلا:ناف توشلا

 لامكل ىا (ربخلا فارشال ةوندلا كلذب) ربخا ردصم ةزمهلا رسكب (ملكتملا
 ,.دوعصلانمالوصح عرسا وهو ىلعا نم لوزنلا ىلا ةراشا فارشالا ناف هبرق
 ناكامل ربخلا نومضم كلذكو هلوصحم مزح طوبهلا ىف رجحلا عرش اذاف

 ( هلوصح ىلع ) فرشم هناب ملكملا ربخا فارشالا ةئيهب لوصحلا ىلا ابيرق
 ' برقىلع لدن جرح ْنا طز داك هلوق ىف داكف لعافال ) ري نودصم ىا

 هناف لوالا عونلا قالخم ( هلوصح برش كمزحل ديزا جورخلا لوصح
 هلوصح برقو ريخلا وندإ عضو ) « وا ال مزج هيف سيلو دعب عمطلا ىف
 فطعرملاب ( زيكا ىف عورشو )هلوقو ( ذخا وتد ىا ) ( هيف اًدخا )(لعافلا
 هبف عرش ىنعب نوكي ىف, ىدع اذا ذخا ناف عورمشلا ىنعم هنا ىنعي ذخالل ريسفت
 لعافلا عورشب ملكتملا مزج ببس وندلا كلذ نوكي ناب ) هلوقب راشا هيلاو.

 مزجلا نأ ىنعي ةيببسلا ىنعمي اهنكل اضيا مزجلاب قلعتم ببسي ىف ءبلاو ( ريخلا ىف
 بابسالا .ىا (هيلا ىضفب امل) اضرعتمو (اي دصتم ) لعافلا نوث بيس عورشلاب
 ظ ( لد. جرخم ديز قفط كلوق ىف قفطف ) عورمشلا ىلا ةلصومو ةيضفم نوكت ىتلا

 | ( هعورش.ملكتملا زج بيس. دب زل ج ورا لوضح برق ىلع ) لعفلا كلذ ىا |
 ىا(هبلا ) لصوب ىا ( ىغش ) ىذلا بسس مف ىا ( اهف ) لعافلا عو رشا ىا

 ' ةثالثلا ناعما نم لكل ةعوضوملا ظافلالا نييعت ناي ىف عرش مث دي هجو رخ ىلا

 ' © ىسغ )) ( ءاحر ريخلا وندل عضو ) ىذلا لعفلا ىنعي (ام ىا )6 لوالاف )ب لاقف
 ل لم قع غفل نا ىنعي ( ىسع ه.وبيس لاق ) روهمخا دنع اذهو ةظفل ىا

 لمعتسم (عمطلاف قافشا )نانا (و عمط ) لوالا ناعون ريخلاب لعافلا فاصتا |

 لمعتسم ( قافشالاو ) ملكا هب ىذلا فاصتالا ىف ىا (بوحملا ىف )
 وحن )قافشالا لاثم هعوقو نم ملكملا فاخم ىذلافاصتالا ىف ىا(هوركملا ىف)
 توملا وه هلعافل ريخلا -وندب ريخا ىذلا ملكتملا فاصتا نال ( توما نا تيسع ١
 نم مهنيذلاوىلاعت#هلوقك ( فوحل.ا قافشالا ىنعم و) ملكتملل هوركم صااوهو ظ

 في رعت نع جر اذه ىلعو ماصعلا لاقو نوفئاخ ىا:6نوقفشم مهبر باذع ْ
 ةقافشالا ىسع لوقت ال اقافشاو ءاحر كلوش نا ىثنف قافشالل ىسَع هب راقملا لاعفا .
 هب رامملالاعفاو مك و دارم ةئمللا ديق لوقت انال ءاحر ربا ةوندل ةعوضوم |

 جورخ نا ىوعد نا ىنعي ىهتنا اهنم هرابتعاب نوكي ال ىنعم اهضعبل نوكي دق |
 | نا عم جورخ الف ربتعا اذاو ةيئيحلا ديق رابتعا مدع ىلع ىبم ةيقافشالا |
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 سيك ام عع

 امال تاغللا لها هنف تلتجا اهيا فلتخلاب داررلز نأ هديا هللا لا ءذألا
 ١ فالتخا ليق نم سل ىف ةاحنلا فالتخا فضملا لع ةاحنلا هيف فلتخا
 فلاخلا هناف ناسك نبا ةفلاخت الخ مهني فالتخالا عفرو تاغللا لها
 ىهتناةيفانلا فال سيل ىف فنصملا دنع نوفلاخلا نيعتب ل هنا امهيناثو ةغللا ىف
 ْ ناب ىف عرش ةيراقملا ري ريغلا :هضقانلا لاففالا نان نم غارق او + ماصقلا ةلاقاع

 ' اه رعت ىف عرش مث 6 ةبر اقل لاعفا ) لاقف هبراقملا لاعفا وهو اهنم رخآ عون

 000 ُء عضوام ) لاق ةصقانلا لاعفالا نيبو اهني قرفلا لصحن ثحب

 ركلا نا لا درفملاب لوصوملا ريسفتب حراشلا راشا ماصعلا لاقو ( عضو
 1 لاعفا هلوقف دارفالا نودد ةيهاملل فيرعتلا ذا ةبراقملا لعفل
 عضوام وه ىا ةبراقملا لعف ىلا دئاعلل ربخ عضو امو ةب راقملا لاعفا باب اذه
 0 لوصوملل حراشلا ريسفت ىلع دروب نا نكمي ام ىلا راشا هن أكف ىهتنا

 وه ام ىلا ةراشا دارا هناب هعفد ىبثحلا داراف عما ىلع درفملا لمح هنم مزلي هناب
 ا” نيتلملا قازتفاب ةعوفدف لما ةرضم اماو:دارفالا وهو تفيزرعتلا نان ف قئاللا

 ( ةلالدل ىا) عضوب قلعتم 6 ربحلا ةوندل إل هلوقىفماللاو هرير تنم مهفنا ك
 ضرغلا مال ىه لب عضوأ ةلصب سل ماللا نا ىلا ةرافلل هب هريسف اعاو

 ىلع) هلوقو هيلا عجراف دعببالو هلوَش لعافلا ريرقتل هلوق ىف هيلا راشا 5
 أ وهو هل عاف ىلا فاتضم هنا ىلاو وندلا ىنعم ىلا ةراشا ( لعافلل هلوصح برق
 ١ دبز ىمع الث اناق اذاف لعافلل هلوصخ برق ربخلا برش دارملا نا ىلاو ربخلا

 ظ هلوقو دب زل هلوصح برش جورخلا نا ىنعل عوضوم ىسع ظفلف جرح نا

 ' لوصحوا ءاحر ةلالدل اما هنال عاونا ةثالث ىلع هنا ىلا ةراشا « ءاحرإ
 | ردصم هنا ىلع ىا( هب ردصملاىلع ) بوصنم ءاحر ظفل ىا ( بوصنم ) ذخاوا

 أ ىلا راشا مث (ءاحر وند ىا فاضلا ريدقتب ) ىزاحم قلطم لوعفم وا
 |! نآ ىلإ ةرابعا هيقو ( ملكتلا اجر سس لاا 1 نورك ناز رن
 0( ارلوسح) هلرقونال ريا بسس ضل ا تعطر ا

 لعافلل ىا (4ل) ربخلا لوصح ىف عمط ملكتملا نا ىنعي عمطلل لوعفم بصللاب

 ١ ملكان وك لاح ينعي هعمط لعاف نم الاح نوكت نأ روح (ممرجالال هاوقو

 ”( لد جرخم نأ: ديزا ىلع كلوق ىف ىف. و لوصللا ىآ (هي) مزاح ريع
 وهو (ديزل) يلا نومضم وهو ( سورا دخن 0 - كفل
 مزاح كناآل هيف عمطتو) لوصحلا ىا (كلذ وجرت كنا بيس) ىسع لعاف

 ١ ميسقتل وا ةظفل نا تفرع دق « وا هلوَش اهنم ىناثلا عونلا ىلا راشا مث( هب

 | ةراشا هيفو ( لعافلل هتوش برقو ربخلا ةوندل عضو ) اهنم اعون نا ىنعي دودحلا



 تا 7

 ضار لاق اك مهني ام ىف رئاد وه 1 تلايحلاو تلال 1 ءل مهشب انوا

 001 دبعو زاوجلا ىف 00 ملا ىا ( ل 0
 ناب ن :رم ظفللا اده نا ليقامل عقدو ظفللا اذه ةلالدإ نيد ( لاعتفالا ناف ١

 مهنيب اهف كرتشملا فالاملا ىلع لدب فيكف ةكراشملا ىلع ةلالد الف لاعتفالا

 نافا ( انهه ) هلع لذ ةنكل هيلع لذي مل ناو لاعتفالا ناب هنع باحا هن 10

 لعفلا* لصا ىف نب صا ةكراشل ىضتقملا لعافتلا ىنعع ) هناانهه هن دارملا

 اح رص ةكراشملا ىلع ةلعافملا باب نم هنوكل فلاخت ظفل لد اك ىنعي ( احرص
 فالستخالا نال ةيلقعلا ةلالدلاب اضيا اهيلع فلتخا ظفل لد. ةيعضولا ةلالدلا

 4( وهو ررخالا ةفلا ا2م زاتست ضعمل مهضعل ةفلا اكو ادعاصف نناانيبالا دجوب ا

1 1 8 1 - 

 مث * سيل لعف لو نام والاو بسسنالا ( سنل ا ( ةلك) هيف تلتخلا مس 2١ عا

 نوفوكلاو دريملاف )لاقف ف مهنم رخل نعو 2  وراشالا راحل لس ظ

 | اهسفن ىلع سيل 0 ىا (هنا ىلع ) نوّسان ( ىناح راو جا رمسلا نباو

 1 ذا ) سيل ىف عقاولا ( ىنذلل) ةياعرلا هصقل ىا ( ةاعارم زوحال)
 35 4 لع ىا( هن هلع لا دل ا هنا 1 0 أ

 ْ 0 ف يلا هرشو نوبرم كر راخلا نم

 را (زاوج) هلوق ( و لعف ) سيل طفل ىا ( هناىلع ءاسب زوج )دقتلا ىا(هنا
 | لومعم ميدقت ) زاو> ىلعءانب و لعف هنا ىلع ءانس ىا ىلع لوخ دم ىلع فطع ا

 ْ ىف نتلخادلا ىا ( نيتفاطلا نيبو ) لماعلا لعفلا ىلع ىا ( هيلع لعفلا

 ١ ىننلل هنوك عمام هل"وا ىف نكي ملم وهو ( مسقلا اذه مكح ىف) روهملا ةمح
 نئا ( ام عفدنا ) ىنم رداصلا ناسلا اذهب ىا ( ادهبو ةلداحمو ةضراعم

 اا( | لتم نأ اشنملا لع نجاولا نم ناك )هنانوهو ( لق ):ضارتعا

 | ناكامتاو ( هف فاتحلا مسقلا نم .ةيفاسنلا ام هلوا ىف ) ىذلا ىناشلا مسقلا

 ىف سبل ىذلا مسقلاف ىا ( هبف الخلا عوقوا) كلذك هلعجم نا بجاولا

 قيرفتلا ىفو قابلا ملأ ف هم فالحملا عقو اي( ناسك ن نير ا هلا

 عامجا مدع ا دارملا نا عقدلا هحو ناك هنف ةدافال بانطا امهْس

 ١ نيعزانم نبرصاعم "ديالا ْن وك فالتخالا دارملاو لاخلا رخاتو نيفلاخلا

 ١ بناح نمال هيناح نم !ايههاظ اعقاو فالخلا اذه ناكل نا هلوق هلع لد

 | باح فعض مالكلا لبصاحو مهمدقتل ةلعافملا باب هضتَش اك ر وهما
 هبف سيل هنال فالتخالا ىف هبناح فعض مدعو عامجالا ةفلاخ هناف فلاخلا |
 د لا نارخا نانهجاو نكمو لاق مث ماصعلا اذكر زدام .قالخ ظ

 ( لاعفالا )



 '" ةاةسيسم فضرب ملي ل ةدضسنممم

 سيك عاما زج

 |'عانأث) هلوش رانلا دارس هله قدح قلطم لوفم الخ و هاوق نا لا
 ظ قلعتم هناال ردقملا اناثن قلغتم < ناسك نال 9. هاوق ىف مالا نا ىلا ةزاشاالا
 ١ هلافلاخغ ناسك نءاو افااخم روهمللا نوكينا ماب هءاقلمتم ناكر 5 فالحل

 أ قالخلا اذه نوكي ناب ) هلوش هنلا راشا م نطفتف سكعلاب حالا لب كلذك سلو
 أ (ه.ضتشاكروه تماس مالو |. نا ان نم ىا عسا ل كاس ا
 أ قالخلاب هريعت وهو ( ةلعامملا باب ) نيينالانم فالخلا نوك ىضتق 5 ىا

 أ ةكراشملل ةلعافملا اب ناف ىت" آلا مسقلا ىف كفالتخالاب ربعي ملو ةفلاخلا ىنعم
 | ةراشا ( مهمدقت )١! هل وذو لعفلا كضا ىف اك رش لوعفملاو لعاقلا رد لك نوكف
 ١ فلاخلا ناكاما ىتعي سكعلاب هناال روهمجللابلاخم ناسك نبا نوك لياد ىلا
 ْ كلذ راصف ىنعي ( هن اكف ) مكحلا كلذ ىلع اقفتم و هيلع امدقتم ووهما ن وكل وه

 | ( فالخلا كلذو 03 ر وي ا نم دحا ىا (مهنم ةفلاخمال ) مكحم اهباشم فالخلا

 / هلوقو ناسك نبا نم راصامتا ىا (هنم ) عقو ىذلاوا ننصملاةركذ ىذلا ىا.
 | ىنعيفوذحملا ربخوا ناسك نءال اساثهلوقل فرظو قلعتم اما ( مادام ريغ ىفإل
 | عقو امفال ةيفانلاام اهل وا ىف ىتلالاعفالا ىف ىنعي مادام ريغ ىف تباثلا فالحل اذه

 ْ 1 زاوج مدعو اهف روهمجا عم ناسك نبا نافةيردصملا اماهل "وا ىف '

 ١ ةادإ نال ) ةيردصملا ىف هزوج ملو ةيفانلاامىف ميدقتلا ز وجو ناسا نا قرف
 ١ تفرع ا65 لصفناو كقناو لاز ىنعي ( ىنلا هانعم ىذلا لعفلا ىلع تلخد امل ىئنلا

 كلت نوكتف تاسا ىلا ىنن ْنا نم امل( توشلا ).ةادالا كلت ىأ ( تدافا)
 ا رمتساو تدث ىتعم هتاوخاو لازام ىنعم نوكيف اهلمق ىفن ال ةمتوسش: الاعفا لاعفالا
 ةلزنع ىنملا لعفلاو ىننللا ةادا نم عومجما كلذ راص ىا ( ناك ةلزنك راض )

 6 قتلا زيخ ىفأم منقت مولي الفرا كل لارج د كفاك اذاو قوس لف
 ١ يح ىفام ميدقت مزا, امناو عنتمملا مدقتلا مزاي ىتح اهيلع ليلدلا اًده ىرجن الف

 ف هام اه رهاظ ىف تناكّناَو لاغفالا كلت نال 0 وهو هملع 1

 تسل اهناف اهريغ فالخم ( ىنعملا بسحنإ ةيفنع تسنل اهنكل طفلا

 ْ اوقاطا مهنا روهما ليلد ينم نالضصاحلاو "0
 | اهنلع قلطا هنا فلاخلا ليلدو ظفللا ىلا ارظن ةضنم الاعفا لاعفالا كلت ىلع

 ىلع فوطعم عفرلابوا رحاب : اضيا وهو 6 مسقو ال ىنملا ىلا ار اظن ةّنثم الاعفا

 رخلاب اما لوعفم مسا ماللا حت 6 فلتخم )) هلوقو ةثالسثلا نم مسق ىا هلبقام

 ظ مسقلا اذه ىف ىا « هيف ز هلوج هلعاف تناناو و و) دس مقرا ناو حاس

 افي هلوق نا ىنعي فاتخم هلوقل ريسفت ( فالخلا هيف رهظ ) هلوقو
 / روهما نم ءىشان هلا: لبا قيس اك نيل فال طا 1ع نإ ىلع ها هلالخا الذب



 ا

 هلوقو امل ةلصوا ةفص رقّتسم فرظ وهو لعفلا كلذ لواىف عقو ىا « هلواىف ١)

 ا «ز وجال ةثالثلا نممسقؤ ىالوالا مسقلا ىلع فطع عفرلاب وا رحلاب ( مسقوإل ظ

 لاعفالا كلت لوا ىف ةعقاو اهناف ةدازلا اع ضقت اللام ظفل لَا ملو ةملكلاب |

 ١ ام ف ر> لاقوا اذك وتالمهملل الماش ظفالا نوكل اهل الماش ناكام ظفل لاقولو .
 | امهل لماشلا ريمتلاو .ةيفاثلل الماش نكي ملام مسا لاقولو ةب ردصملل الماش نكي مل |

 ةمقاولا ام ةلكنا ىنعي ( ةيردصموا تناك ةيفان ) هوَ هللا راسشاو ةملكلا وه |
 مدقت زاوج عنمت ماد امىف اك ةيردصموا لازام وحنىف (كةيفان تناكءاوس اهلواىف

 1 تل

 000 ناك ىلا ةيصلا ندمت :ادكم هيؤكل اماو مق لوالا ىا فوذحملا
 ا لد لولا ياسا لع ناك6 هل ارح « روح و هلون نوكي دش
 (اهيلع ) لاعفالا كلت رابخا ىا (اهرانخا دقت ) زوج ةنالثلا نم امسق نا

 “ناك نم ارث هلوقو ادم وهو مسقلا كلذ ىا م وهو زل لاعفالا كلت ىلع ىا

 دحا)مسقلا اذهىا(وهوز 6( حارا ) ايهتنم ناكظفل نم ىا هربخ رقتسم فرظ
 داعو ضاو تابولظو ىحضاو ىمماو حبصاو رإصو ناك اهب ىنعي ( العف رشع
 تاروك ذملاىناهميدقت زوج امناىنعي زاوجلاةلعل ناس (اهن وكل) هلوقو حارو ادغو

 ( لاعفالا ىف عوف رملا ىلع بوصنللا ميدقت زاوجو الإعفا ) تاروك ذملا نوكل
 عوف رملا ىلع بوصنلا دقت نوكحناف ةلع ىلا جاتحتال زا وحلا كلذ نا ىنعي

 هلوقو اهتلاصال لمعلا ةيوق لامفالا نوكل ىا (اهتوقل ) ىهيدن ارئاح

 لمف ىا 4 ام ال (مسقلا اذهىا)( وهو )ل عنتع ىا ( اهيلع اهرابخا ميدقت )

 || ءرسف اهاو ( ام 9( ةلك)ىا هلوق راشا هنلاو ةتلك د دارملاو ىرظلا لعاف ام

 انتمالف ةيفان ) ةملكلا كلت ىا ( تناكاذا') اهعم اما ىنعي ( اما ) اهيلع اهراخا 1
 نعي هدعب لحجم ىف ىا ( ىتنلا زيح ىف ) عش ىذلا لومعملا مدت ىا (ام دقت

 كلذ عنتمب امناو عتتمت ىفنلا زيح ىف عشام لومعم مدفن ىهو ةررقملا ةدعافقلل

 مالكلا ىف ردصت,نابجن ىا ( رادصتلا ىضتق, ) نا ف رح نوكل ىا (هنال)
 هلوخ دم نيب و هن لصفلا عاننتمال اضيا| ام ىلع همي دقت م زل, لعفلا ىلع ريدا مدقولو

 (تناك اذا) اهعنم (اماو) ةرادصلا هل حو ام, ىلع همدقغت مزاي دئنْش
 ( ردصملا سفن ىلع ردصملا لومعم دقت عانتم الف ةيردصم ) ةملكلا كلت ىا

 كتنصملا دارا ناسك نبا الا مهفلاخن مل و روهمحلل هبلع اقفتم مكحلا اذه ناكاملو

 ةراغا نركل ( مكحلا اذه فلا و) هلوق حراشلا ردقو فالخلا كلذ رك ذب نا



 معك 5 1

 اهعدق نم ىضناملا كلذ داوساو نيد هنأل ف رثفلا ءاوسنا ىف اك
 اهمبدقت بحبف ناكر بخ كةلكن اف ( كلام ناك وحن ) لصالا ىلع اهريخأ# عنتمي و
 ها ردو اه خلات زج مل ذئتيخ ةرادصلا اهئاضتقال اهمسان ع الضف اهسشن ىلع |

 ميدقتىف مالكلا ذا هيف وه امع لزعم اذه نأ, ىهاظلا ماصغلا لاقو لصألا ىلع ظ
 اذه م لعفلا سفن ىلع ربا ميدقتىف لخاد لاثملا اذهو مسالا درح ىلع ربخلا

 ىلع وطعم بصتلاب (اهنع اهريخأتوا ) هلوقو ىهتنا زونحم مسق هلوق ىل اع هع

 هناف ( قيدص ىودع راص وحن ) اهريخ ا" ىضتشام ضر هل لوأ ىف :ءب اهعدشت هلوق

 اهرابخا ىلع اهثامس ما ميدقت بجو اًضيا ةنب رقلا تفتناو نيئزحلا با عا ىتتنا امل

ْ 
 ا
ْ 
 ا

 لباقملا ماعلا ناكمالا ىضتقم وهام ىلع دوج ولا ىنناح نع ال ىندي ( طقف مدغلا

 زاوحلا ىا ( ديش ناىتنيف ) بوجولل لباقملا صاخلا ناكمالا ىنععال عابتالل
 | ةروصلا نال ركذ امب ديقتلا ىلا حاب يب ( عام منيل انا لع

 | عمي ماع ديق نا ىنبني نأ كل روك ذملا ىعملاب زاوخلا
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 ءوسنم اضيا ةروكذلا |

 باح نع ةرورضلا ىنن زاوحلاب ديرا نيج ىا ( دئنّيحو تدريس

1 
. 

0 - 0 

 ْ باح نع ةرورضلاىئن.)ز :اوحابىا (هيدير ناد مدقتاعساو ا

 ظ

 ظ
 ظ

 ظ

 ظ 0 0 ا ا هلا راتخمنا نك 1 ماضعلا لاقو يل انك
 اخف ةحاراتكلا عناوملاو مدقتلانع عنتمال اهنا ىنعع اهّنامسا ىلع اهرامخا

 بللا بحاص رك ذي ل اذهلو تلق ىهتنا انه اهل نضستلا ىلا ةحاتيولف اييك
 هروهظل ءامسالا ىلع رابخالا ميدقت زاوج ركذي مل هنا هح رشف لحل 000
 رعدتف لالالا و 1 و أدتملا 0 ربخلا ميدقت زاوج ”مدقف لصالا ىلا رظنولذا ظ

 ناحتمالا بحاص ههجوام ىهتنا ههيش اذكف لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت زاوج |
 اهمسه ناس ىف عرش اهناذ بسحب هضقانلا لاعفالا ميس#ن نم فنصم ا عارم املو هع ظ

 أ

 1-5 وهام كرو ٠ ( هصقانلا لاعقالا ىا) هلوه ريمضلا كلذ عجرم حراشلا ظ

 00 ىضتشا حار ىلا ناك نم وهو هلوق نم راخالا ىلا هعوجر وهو ا

 ذئنيح زجن رابخالا ىلا ريمضلا عجرول هنا ىنعي ماصعلا ف اذك اهبلا عاحرالا

 رحب اريخ ناكز /امسقملان ال مسقلا فالخ مسقملا نال مب مهلا ىلا وه ريمض عاجرا

 هنالع اكل لوك دعو ربخلاب قلعتم ( اهميدقتىف ) هلوقو لاعفالا نم مسق

 | رسفو 6 ىهو ) لاقف اهزاوج مدعو اهيلع اهرابخا دقت زاوج ىلا ةيسنلاب

 | وهلب رابخالا ن٠ امسق سل ناكنال اهتاوخاو ناكوه ا لاه نا

 اهنا ىنعي ميسقتلا اذه ًاشنم ىلا ةراشا هيفو ( اهرابخا ميدقتىف ىا ) ماسقا



 . هي 18

 لبعق اهنا ىلع ليلدلاو لاحلل ىضاملا ظفلب تلمعتسا ثيح نم فرصتتال |

 ىننل ) هلوقو ىهتنا متارضو امر ضو تب رض لوك امسلو تسل مهلوق
 هيف لوعفم هناىلع بصنلاب «الاح ١ هلوقو هرخ رخل 0 0141 نومشب أ

 هصئانلا لاعفالا نم دودعم وه ىذلا سل ظفل نا ىنعي ( لاخلا ىف ىا) ىندل

 000 قلل 11 ورسم و عوف رم اه ا هل كومضم ل نياك |

 ناف ( امئاق ديز سيل لثم ) الوا لبقتسملاو ىضاملاف اتبثم ناكءاوس هنم رداستملا
 "035 أ( ادهو ناالاقأ ) لاا قم وهو دز: مانق وه ةلجلا نومضم ظ

 00 ع ى]( ويح بهدم ) وه ؛لاتلا نامز ىف هتعصختو ةعضو
 | هلوق نا ىلا ةراشا ( هللا نومضمىنل ىهإ هلوقو © لبقو ) فنصملا هراتخاو ظ

 هلقام عمال طقذ وه فالخلا لحم نا ىلاو الا> هلوق ىلع فوطعم 4 اقلطم )
 ا لل ١] نإ سن لئاقلا كلذ ليد ىلإ ةراغا ( كلذاوز هلوق
 امتاق ديز سيل لوقت م لاخلا نامزب ةران دش ) لاخلا نامزب اهصوصخ ةلاد
 000 اا ١ نلت نق ( هاما هللا قاخ نبل وحن ىضاملا نام ةراتو:ن آلا

 | ىلاعتهلوق وحن لقتسملانامزب ةراتو ) راخالات قو ىلا دتمعم سيلو ملكتلا تقو ْ

 ا 21 2 ةقلا هون ىف فرصلاىن ناق ( مهنع افورصم سيل مهيتأب مونالا ١

 0000 زر بش اه تا( يعور لوذلا تي لاا ١
 | ىلع اهراخا مدقت زاوج ىهو لاففالا كلت عاونا ىلا ةمسقنم ةلمسم ناسىف |

 | لاغفالا راخا ىا ) ( اهرابخا مدقت زوجتو )ل لاقف اهسفنا ىلعو اهئامسا |
 0” ااا ذه لومش ىلإ ةراشألل هل رنمضلارسف انعاو ( ةصقانا ١
 ءدقتلاب قاعتم ( اهثام-ا ىلع إ) هلوقو 4 اهلك إ ِهلَّوَه لومشلا اذه فضصملا |
 عتاملامدعل اهمدقت زاوج نا ىنعي زاوخلا ليلد ىلا ةراشا ( اهي سيل ذا) هلوقو |

 | ( اهف عوف رلاىلع بوصنلا ميدقت الا ) ةلئسملا هذه ىف سيل هنال روكذملا دقت .

 ١ رئاس نيبام ىف زتاحوه لب ”رضم ريغ اذهو ( لعف هلماع ) ىتا تالومعملاف ىا
 | ضاخلا ناكمالا امدحا نيننعم ىلا انهه زاؤحلا لمتحا املو * لعقلا تالومعم

 )| ديرا ناو دبق ىلا جاتحم لوالا درا نا هنا ىلا راشا ماعلا ناكمالا رخ آلاو
 , ىناحنعةرورضلاىنا مدقتلا زاومجم ديرا ناف ) لاقف رخا دبق ىلا جاتح ىناثلا |

 | ناكمالا ىختقم وهام ىلع نيف رطلا ءاوتسا هب درا نا ىا ( همدعو هدوجو |

 | ىنعي ( ىضتشام ضرعب ملام اسوق لثم ) زاوجلا ىا ( ديقب نا ىتبنيف ) صاخلا |
 | (اهيلع ) اهرابخا دقت ىا ( اهعدشت )ىذتش ءىث ضرعب ملام اهميدقت زوج هنا
 مدقتلا ىضتشام ضرع اذام جرخيل هب ديش نا ىنذي امتاو اهئامسا ىلع ىا |

 دارا لطف رئاحال اياب نكاتلاو ميدقتلا نوكي ذئيح هنال رخآتلاو ظ

 ( كلذ )



 ع 1/ ع

 هم راس را ضر را

 ةلوصوم هيردصملاام نا ىنعن '( ردصلملا ليوأتىف اهدعبام عم ) ام ةلكىا ١

 ردصلملا ليوأتىف ةلصلاعم لوصوملاو اهتاص لعفلانم اهدعب امو ةيفرح |

 الف ام ظنل لبق ىا( هلق املا رد اذاوريثكرداصلا ب املا ريدتو ل

 ثيحم عومجملا نم بكم مالك وصح كانه مزا ىا ( مالك وصح نم كانه |
 ماصع لاقو ملكتملا هدارا امل اديفم ىا ( ِهلوَه راشا اذه' ىلاو ةمات ةدئاف ديش) .

 0 ا رداصملا نم ءوشىف ةباثملا ءذهب. |

 ىا ©« جاتحا ل ( اهلعافل اهريخ توم لع نا تقول هنا لجا نمد عز

 ا

 وأ هلضفلل تال 2 ةدافالا لقسم َغ ) هلوقو مالكلاق هدلمعلا نمل ىاا

 1 : ا

 ءافلاو ( ديز سولج ماود ةدم سلجا ىا) ةيقرظ مادام هلوقو هنعت ديرا ْ

 وهو عيفشتلا نم لوهجاةغيص ىلع عفشي+ل هلوقو ءانعم لوالا مادا دارملا |
 ةلمخاو عفشي لعاف ِتنان وهو هظبفل دارملا مادام هلوقو رخ:الل احوز ءىنثلا لعج
 0م( نتلجالا و هلق ديلا هلوقل فرظ وهو لوالا مادام ىفام ةلص

 تفظع عنمن جلع املج ( لقسم مزال 0 ل ا فوك
 روك ذملا لاثملا ف انلوقنا ىنعي هتبقوت ديرا ىذلا ىمالاوه ( ديفبال ) هلوقو نايس
 ظفلب مادام ظفا حوزت مدع تقو ( ةمان ةدئاف ) ديال اسلاح ديز مادام وهو

 مادامنيب قرفلاىلا ةراشا (ةردصملا لاعفالا الخ ) هلوقو ه.هقيف رو سلجا

 كلذكَّس بل (ىنلا ف رحب) ردصتىتلا لاعفالا رئاسن اة لاعفالا نم تاٍناملارئاس نيب و
 اهرابخاو اهئامساعم ) لاعفالا رئاسزأ وهو قرفلا لحم ىلا ةراشا ( اهناف )هلوقو
 رخآ ىا (مالكدوجو ىلا ةجاحالف ) القتسم ناكاذاو ( ةدافالاب لقتسم مالك

 ةلك سيل نا حاحصلاىفو أدتبم وهو ( سبلو ا)لاعفالا كلت ءارو ىا(اهءار و)اهنم

 "نم ةنوكل نامزلا دقن ا دع ملا نامزلا ريدقتو هلوقزا هللاهحر ئيدلا |

 00 ماا صاوخ نه نامزلا ريدقتلب ثريذك سلو رداصلا |

  هلوقو ( ةدافالاب لقتسم ) « مالك ) ( دوجو ) 6 ىلا إل مادام ظفل جاتحا
 | نيح ىا ( ذئيح ) مادام ظفل نال هيلا جاتحا امنا ىا جاتحاب قلعتم « هنال )ل |

 | (ةلضف فرظلاو) مالا كلذلىا (ىفرظال ( هربخو همساعم ) انركذ 6

 | ىذلا صمالاوه سلجا هلوقف (اسلاح ديز مادام ساجا لثم ) ربخ دعب ربخ

 | ناف ةرهاظ ةفارط مالكلا اذهىفو ( مادام عفشيل ) ةيعي رمت ( مادا ) هلوقىف |

 اهنال افلا باعت لو الاقثتسا تنكسف ءايلا رسسكب سيل اهلصاو ضام لعف وهو ىنن



 دعك ع+ -

 هجو ىا (اهتلالد انا ) لاف رارمتسالا ىلع لامفالا كلت ةلالد هجو ناسىف ١

 ولأ نركلت ىا ( دوحام قتلا نالف رارمسالا لع) لافقألا كلت ةلالد ١

 ( اهيلع قالا تاودا تلخد اذاف ) ىهاظ وهو ( لاعفالا هذه ىقاعمىف) اذوخام | 0
 (ىبنلا ىن)لامفالا كلت ىناعمى ا ( اهيناعم تناك) لامفالا كلت ىلع ىا |

 تلخدا اذا لاصفشالاو لاوزلاوهو ىلا ىلع ةلاد" تهدف لك قاسعم نال

 ىا (ىننلا ىنو) لانصقتالاو لاوزلا قن ىنعا ىتنلا ىتن نكي ىلا فرح هيلع

 رقتشإل مدعلا زار متسا نا كلذؤ (توشلازارمتسا ) ىننلا ن نا ةيلقعلا ةدعاقلا

 ناب ىف عورش ( ةيحالصلا راتعاو ) هلوقو دوجولا زارمتسا الخ ببس ىلا |
 اال اذهو لاففالا كلتل لوادم رارمتسالا نا لسق.ن كى عن هلق دم هلوق ةدئاف |

 راششعاو لاقف اهوربتعا الو اهلولدع تسلف ةيحالصلا ىلع اهتلالد اماو ئهاظ |
 قرفلا نا لصاحلاو ةداعلا ةنوعمم ىا (القع مولعم ةيلاقلاو) ةيحالصلا |

 00 را اكل :اثلاو ةلخاد ىتا ةيعضو لوألا نأ وه نيتاالدلا نين“
 فنصملا ةرابع ىهاظ هنا عم عضولا نع ةجراخ ةلالدلا هذه لعجو ماصعلا

 مع ىنلا 1 ف دم هلوش دق امل تففضملا نأ ىعلا ىهتنا هل ىضتقم الامم |

 دارس نإ نا نا نكميو دبقملا عم دنقلا مرانتعال نيتلالدلا نيب قيرفتلا ظ
 ىا)  اهمزل,و )) اذك عقاولاىف هنا ىنعي فنصملا مالكل ريسفتال عقاولل قيقحت |
 رارمتسا اهب ديرا اذا ) هلوقو بوصنلا ريمضلل ريسفت ( ةعبرالا لاعفالا هذه |
 :رارمتسالاةدارال مزالوهلب اهل مزالب نسل موزللا كلذ نا ىلا ةراشا(توشلا |

 ميمعت ىلاراشأ مث اهم زليل عاف عفرلاب وهو « ىننلا) ةصقان الاعفا اهن وك نيحؤ اهنم“|

 اظفل) لاعفالا كلتىلعىا (اهيلع) ىننلا تاودا ىا (هتاودا لوخدب ) هلوش ىننلا |

 نآملا ىف ترك ذام ةروص ىلع لاعفالا تناك (هاظ ) اظفل هنوكو ىا( وهو ظ

 .مالسلاهياعبوقعن مهسبال ف سوب ةوخا مالكل ةياكح ( ىلاعت لوقا 3811 ظ

 لخ دنا ول هناف ) ىننلا مزل امتاو لازت الو (اضألا ع) تسون قرض انه هنآ ) ظ
 رارمتسالل مزلتسملا ىننلا ىنن مزلب مل ) لاعفالا كلت ىلع ىا (اهيلع ىنالا تاودا |

 ( صاتبقوتل ) هلوقو مادام كد يلا ان دلل ١ ادام 2 اه دوصقملا ظ

 000 ا ا هربخ رقتسم فرط |

 ىا 6 اهربخ توين ةدمب ال اهلبق روك ذه لعفلا نع جراخ سما ىا سما نييعت

 مادام ةلك ركد ىنعي توشلاب قلعتم ( اهلعافل ) هلوقو ةملكلا كل: ريخ نومضم 1

 تلعج ناب ) لعافلل انساث'ريخلا نوك دادتما تقوب هتيعتو ما تق ناس ةدافال |
 دارملا كلذ ةدافا ىا ( كلذو) سمالا كلدل ىا ؟ 8 نادر فرط هدا ؛ ةدملا كلت | ا

 4 اينالدواو]



 نك لاق كب تالوشا مه نع نكر مل لوفر را

 0 ل ل 1 ا و را د تك و ل و ل #1 وو ودا حوا ف 1 هكا

 ىلع ءانعف برعملا ىف اذك هللادع ديسلل بالالا بل حرش ىف اذكهو حبحصلا |
 | ىلعو هلوقلالادراصىا اهريخاهلعاف لبق نامز رارمتسالا ةدم كل”وانا لوآلا"

 هل قل اللص لخاتملا راض نايارى لصال رارمسالا 3| نيف تلاه ْ

 لازام ىنعف ) لقعلا ىن ال ةداعلا ىف ىا ( ةداع) ريا كلذ لعافلا لش نا

 هلاك نامزرم) انتماوه ىدلا ريحانه هلو تاعإ («ناجا ك1
 ىلا ةراشاو هل اقلل ريسبفت فطع هتحالاصو هل وقف ) ةرامالل هتحالادو 1

 غولبلا تقو وهو لعفلاب هل الباق هنوك ال ةبحالصلا وه ةيلباقلاب دارملا نا |

 رده ال 39 ةراماآلاب نك هلع قدصل هيدالو نيح اريما دز ١

 اهريع تقو نم.رمتسم هنا هنم دارملا نادلاو ىهتناوا ل نان فرصتلا ىلع . ْ

 غر منج روك دكا رجول سل سل كرا كايف ناكب اذهو ا

 تولحل د لوسنتلل اهلاخ 16 نبدا انو اهتاوخاو نك مسا تاعوف رملاف

 ١ ةءاكملا قبرطب هكا هذه حراشلا تار ارا و 5 هللاو انهتاوخاو

 ظ حموام هلوق ف هلحم نال هلح ريغ ىف هةابالا ضار جلا ةغصب دانآو همزبلبملو

 ١ هّتنريمىف سا هينتلا اذه نا وو ماسلا لاقو ةفص ىلع لعافلا ربرقتل

 ْ مالكلا اذه ىف هن لوش نحنو لاق من 3 لامفالا ضعس قالطالا صاصتخال

 / هلوق فالح اهلعافل اهربخ رارمتسال لاق ثيح ىنعم لعافلا عم ربخلاعمجم
 | مزايالف ربخ ىلع لعافلا ريرقتل هيف لش مل هناف ةفصىلع لعافلا رب رقتل عض وام

 ' ىلع هيننتلا ىلا جاتحا امهن» عمجامل هناف ماقملا اذه فال كانه هيبنتلا اذه
 ' ىلع ريخلاب ةيمسنلا ىلع حالطصالا عماسجم لعافلاب ةيمستلا ىلع حالطصالا نا

 | العاف ىم مسالا لب لوعفملا مسان ىجدم العاف هق مسالا ىمس نم حالطصأ

 ىلع ىنم ( ذه إ) هلوقو اصخلم ىهتنا هريغو الوعفم ريا ىمسال ام امساو
 | فسملا كعادتموهو ددملا لوا ىلا اعأ ةيملا فق نطلا نسقط

 , لبق لبق نم «هلبق ال هلوقو ًادتبمربخ_هدعبامو جاحزلا دنع مدقمربخ وا
 | عجارلا ريمضلاو لعافلا ىلا عجار نكتسم هلعافو لوبقلا نم ضام معي

 | (اهربخ اهلعاف لبق ىا) هلوَش هرسسف اك لوعفم للا بوصنم ريخلا ىلا
 ةلبق ةلمجو راو مسالا ةنف لاوعفم لح نر دمام نيشوكلا 01د

 وه انهو كلام نبال ليهستلا حرش ىفو ذل ا لأ نورت

 ريخلا نا هلق ذم هلو دارملا نا ىنعي ذمل ريسفت اذهو ( تقو نم ىا) ربخلا

 ىا (هلَف نا نكي ) ىذلا نامزلا وه زارمتسالا كلذ ءادتباو لعافلل رمتسم

 ناكول هناف ةواصلا ةلاح نم. ال تقولا كلذ ىف هب ةرامالا مانق نكح« ىذلا

 (ف) * 2. 3# با



 0 م 6

 حرصو ىأ ( بابللا بحاص لاقو) هيلع ةلالد اهرك ذ مدع ىفو ( لصفملا بحاص
 هيلع ةحارص اذه ىفو ( حارو ادغو داعو ضا اهب قحلاو ) هلو بابللا بحاص

 ( دادتعالا مدع ىلا ) ةراشالا دصقل ىا ( ةراشا نيبلا نم ) صملا ىا (اهطقساف )
 (تاقحلملا نماهن ال)اهوربتعي مات او ةعب رالا كاسب ىااهب) ةاحنلارابتعا مدعيا ىا

 ظنا لمتحا امل (لازاموإل لاقف ام ظفلدل وا ىفام وهو اهنم رخآ عون ىف عرش مث
 ناكامت ىنعي ( لا. لاز نم ) لاقف انهه دارا وهام نيمعت ىلا راشا اك ارتشا لاز

 ىلا ايلاف لو رو هعراشم ناك ىذلا ( لاز نم) ذوخسأم هنا (9/) لا زر هعراضم
 هناكم نم < هما كان حاحصلاى و هصقانال ( هما ) لوزي [نيعراضم ناك ام نال

 ىاحرب نمءانعم) ءارلاحتف ؟ حرام و) ىهتنا اذك لعش نالف لازاموالا وز لوب

 اذهنم ىا (هنمو) لازام ىا اًذكل عشب ديز حربام لاَغ لازام ىنعع ىا (لاز
 اهل اوزل اهل لاش ةيضام ةليل برقا ىهو ( ةضاملا ةليلل ةحرابلا ) لببقلا

 صتخبو حرب امو لازام ىا «ىتف امو حاحصلاىفو ( انعم اضيا ) « ءىتف امو )ل

 م1 ىلا راع نس اتفت ام ىاك فسوب_ركذت اه 4 ىلاعت هلوقو دحملاب

 هانعم لَه ملامتاو امئاَف :لازام ىا امئاَق نالف كفنا ام حاحصلا فو «كفنا اموإل

 هانعم ىلا راشا اذل و كاكفنالا ىعزاللا هلولدم انهه لاوزلا نال نيلوالا ىف لاقاك
 (اهريخ رارمتسالا هلوقو ( لصفناام ىا ) ِهلوَه ةقئاطملاب هلع لد ىذلا ىلصالا
 اا بلا لاسفالا كلت ىعب قولحلا ادتملل زخ رقتسم فرظ

 (اهلعافل )) ارمتسم ( لاعفالا كلت ربخ ىا )اهربخ نوك وهو ىبسن ىنعم ةدافال |
 اهمسال لَم مو اهلعافل انهه فنصملا لاق لو لاعفالا كلت .لعافل ىا ٠

 حراشلا هلقنو ريبعتلا اذه ةواف ناب ىلا مهضعب راشا لعافلاب هنع ربعو
 (يهش ) لعابملا مسألا نع بفصملا ريع ىلا (العاف اهمسا: ىتس لبق) هلوَق
 ةدح ىلع مق ١ سل ) لاعفالا كلت مسا ىا ( اهمسا نا ىلع ) هسنتلل ادصق ىا

 اماق ديز ناكانلق اذاو اهرب لعاف ةققحلاىف اهمسا نال ( تاعوفرملانم

 اهريخ نال ادودعم 0 ١ ل تاويل ساو ون بخ (ماع بخ نا

 01 001( تاابوصمملا خنم) صح ل ريغ ا ىا( ةدح ىلع ) مف

 ل هنأق تال وعفملا نم هريع فالح هنود لا 2 مالكلا نم 1 هنأ |

 ةصقانلا لاففألا ءاضا نا لئاقلا اذه دارس نا لصاخلاو هنود ةدبافلا

 لكف 3 لغفلا هيلا ديتس أ ام ها ل هنأف نعاسفلا تن رغلا ف ةلخاد

 اا 500 0 هيما نأ 2 اذه هلع قدصي وهام
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 تأ عدس وس

  لعلا نا ىنملا ناكاملاع ديز حبصا تلق اذاف تاقوالا هذهىف ريحا لوخد ىلع
 ظ وكتب هما تناكاذاو تاقوالا نم هربغ نود حاصلا تقوى دز ىلا بوسنم

 | لصفملا حرش ىف بففضملا هركاذ اذك تاقوالا هذه ىف لخاد اهلعافّنا اهانعف.

 / ةلخلا نومضم نارتقال تابو لظو ال لاققف اهنم رخآف ند ناس ىف عرش مث
 م

 | ىنعع و )( هليل عي ىف كلذ هل تبن ءانع ارئاس ديز تاب تلق اذاو هراهن عيمج ىف )

 ١ تابو اينغ ديز لظ وحن ) راص ىنعم نيساالم نالعفلا ناذه نوكيو ىا ( راص
 | اضيا نيتقولا نيذه ىلع ةلالدالب ىنعي اريقق تابو اينغ دز ( راص ىا اريقف ديز
 ظ لاصفالا تءاح (كىنعي ( اضيا نيمات ) تابو لظ ىا ( نالعفلا ناذه ءىجي دقو )
 تلخدو راهنلاىف تلخد ىا ( اميطاتيسستب و اذك ناك تالظوحن )'لوالا ةثالثلا
 لاح تابو لظ ىنعا نيلعفلا ءىحجب ىا ( امهئبح ناك امل نكل ) بيط تيبمب ليالا ف
 'لعج كلذك اناك امل ىا امل باوج ( هلعج ةلقلا ةباغ ىف نيمات) امهنوك

 مدعلا مكح ىف هنوكلو ىا ( كلذلو مدعلا مكح ىف ) نيمات امهئيحم فنصملا
 لوالا ةثالثلا ىف ركذ اك( نيتمات ) اهابا فنصملا ركذب مل' ىا ( اهركذي م ةلقلا
 ( ةقباسلا ةثالثلا لاعفالا نع امهلصفو ) طقف نيينعملل امهئبحب رك ذب ىتتكأ لب
 لاعفالا نم رخالاعفا ركذ اًضيافنصملا كرت املو# ىنعملاف نيكرتشم امهن وك عم
 داعو) ةزمهلا دع (ضاو) لاقف اهكرت هجوناسو اهركذ حراشلا داراةصقانلا

 هذهل ىتعي ( راص ىنعع تناك اذا ةصقان ةعيرالا لامفالا هذهف حارو ادغو

 اتيئهتتاث و ةظفان نوكت ءانعم تناك اذأو راع ىنم اعدحا نايف هع رالا

 لثم ىف ) عوجرلا ىنعع تناك اذا ةمان ىه ىا (ةماتو) هلوشن راشا هيلاو ةمان اهن وك

 نانوكي حارو ادغاذكو ىا (ادغو عجر ىا هرفسنم ٌديز داعوا ضا كلوق
 | ىثم اذا حار ) ىنعم ( و ةادغلا تقو ىف ىثم اذا ) ادغ ىنعم ناك اذا نيمان

 هنا لصاحلاو ( ليللا ىلا لاوزلا دعبام )حاورلا تقو ىا( وهو حاورلا تقو ىف
 طقساو ) هلوقو ةمات نوكت ىنثم ىنعع ناريخالاو عجر ىنع نالوالا ناك اذا
 | (ةعرالا لاعفالا هذه رك د ) طقسا تفنضملا نا تعي كرت ةتكنل ناس («ٍبنصملا

 ١ ماقمىف ) ةصقانلا لاعفالا نيب ىا ( نيبلانم ) حارو ادغو داعو ضا ىنعي
 عم) اهب ةصتخلا هوجولاب اهنم دحاو لك ليصفت ماقم ىا ( ليصفتلا

 ظ صهاضظلاف لامحالا ىف هركذام رئاس طقسي مل هنا عم ( لامحالا مانقم ىف اهركذ

 ( كلذ ىف ) هجولانا نظا ىنعي نونلا ديدشتب (هجولا ناكف ) اضيا اهرك ذي نا
 ةلاصالا اهنم هدودعم تسل ةعلرالا لاعفالا ىا (اهنا١) اهطاقسا ىف ىا

 اهرك ذي ) هنا تاقحلملا نم اهن وك ىلع دهاشلاو ىا ( اذل و تاقحلملا نم ) ىه لب
 ل 117 هك ص يحل جيس صو جما
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 صضراعلالاوزو ميدقلاهرصب ىلا ةراشالل راب ربعاذلو ضاضس الا لاوزب لوالا

 كلابف# لاقو * ةدوم ليحتست ةوادعلا نا ئعاشلا لاقو ) باوصلاب ملعا هللاو

 لقتنت ىا ةدوم ةوادعلا ريصت ىا ليحتت هلوق ( اسؤبا نلوحت ىمعن نم
 هعمج ءابلا مغيب سؤبلا اذكو ةمعنلا ىا نوللا مضب ىمعن نم هلوقو اهيلا اهنم

 نم ةثاغتسا كلاف هلوقو حاحصلا ىناذك مل موو نيكل موا مهو نم نونا
 ردقملاب ةددعتملا ةدارال هيلا نلوحل ريمضو ةمعنلا ىهو مضلاب ىمعنا لوحن لجا

 ولالا لتشمل تليف نب ىلإ ةوادعلا نأ لاق هنا نما ناكو مءاضعلا ىف اذك
 ةمعن تناك ةوادعلا ناف للطا ام قالخ تربخا تنا كلابف هلوُش باحاف

 ةوادعلا ىه ىتلا منلا تلوحن تلق م مالا ناك اذاو ةمّشنو اسؤب تناك ةدوملاو

 لاعفالا نم رخآ ١ فنص ناس ىف عرش مث« معا هللاو ةدوملا نه ىتلا مقنلا ىلا

 (اهتاقوابةلمحانومضم نارتقال) (نوكت) ( حضاو ىسماو حبص اوال لاقف ةصقانلا ظ

 ' ةعوضوم ةثالثلا لاعفالا نا ىنعي تاقوالل ةفد رحلاب ( هيلع لولدملا ) هلوقو

 لاعفالا كلت تلد ىتلا ةئمزالاب اهتاعوفرمل اهئابوصنم توي نارتقا ناب لجال |
 اهنارتقال اهنا ( ال ) ىحضلاو ءاسملاو حاصلا هو ( اهداومب ) ةنمزالا كلت ىلع
 دل مقوم اعز ربه اهنلع لدن ىتلا تاقوالا نال (اهروصن) اهيلع تلد ىتلا تاقوالا |

 حبصا لثم ) لعفلا لولدم وه نامزلا ىنعا الوا ةصقان تناكءاوس لاعفالا عيمح ىف ١

 حبصاوهو ( لوألا لاشلاف اسزح ديز ىجحضاو ارورسم دنيز ىسماو امئاقديز '

 ىذلا مايقلا ىنعي ( ديز مابق ) نومضملا ىا (وهو ةلمحا نومضم نارتقا ىلع لدب)
 هتدامب حصا هيلع لد ىذلا ( حاصلا تقوب ) نراقم ديزل تباثلا متاقلا هيلع لد

 |, ديز ىسما ىنعم ىحضاو ىساامهب ىنعي ( ناريخالا نالاثمللا سايقلا اذه ىلعو )
 'هنزح نا انيزح دير ىدضا ىنعمو ءاسملا تقوي نراقم ديز رورس نا ارو رسم

 حبصاوحن) ( راص ىنعم إل لاعفالا كلت ىا ( نوكت )© و ) ىحضلا تقوب نراقم
 هلوش راشاو ابنع دبز راض انعم ىنعي ( راص ىا اينع ديز يجضاوا ىبنماوا

 الل دا رلا نركب ال رام ىنع .لاهقالا كلت تناكاذا هنا. ىلا © دازملا نيدو )
 نومضم نا ىنعي ( هفصلا هذه ىلع ىجضلااوا ءاسملاوا حابصلا ىف راص هنا) |

 اا كاملا لب لوالا ىب كلذك تناك م ةروك دملا تاقوالاب انراقم لسل ةلمثعا ْ

 نبرابتعالانيب قرفلا لصح م الاو الصاتاقوالا هذه ىلع لدت ال' اهنا ذئنح |
 نوكت نيلوالا نيشعملاب ةصقان نوكت م ةثالثلا لاعفالا كلت ىا( نوك )6 و )

 لخد اذا دبز حصا لوقت تاقوالا هذه ىف لوخدلا ىنعمي ) ةنثاك« ةمان

 ةلالدلا عم ةمات اهنوك نيبو ةصقان اهنوكح نيب قرفلاو ( حابصلا ىف
 ةلالدلا ىنعم نوكي ةصقان تناكح اذا اهنا ثاقوالا كلب نارتقالا ىلع |

 ( ىلع )



 هيأ 25١ ع

 لبق اهلوخدم نم ديقتسسا ىذلا ىنملا ىا ( ىلصالا ىنعملاب ) لختال اهمدعو ظ
 ىلعقاب وه لب اهناصقتن صقسالو اهتدايزب ديزبال ىنعملا لصا :نا ىنعي اهتدايز ظ

 ملكت فنك ) مالسلا هيلع ىسيع موق لوق نع ةياكح ( ىلاعت هلوقك) نيلاحلا ظ

 ظ
ْ 

 ظ

 ١ اذهىفو ( ايبص هنوك لاح دهملا ىف وه نم ملكت فيك ىإ ايبص دهملا فناكنم
 | ىا ( ةدئاّر ناكف ) بوصنم ربخ هناال لاح امص هلوق نا ىلا ةراشا ريسفتلا

 ( ىضملا ىلع ىنعملا سل ذا ) هلوقو كاز ىنعم ةدافالال ( ظفللا نيسحتل النه |

 نامزلا ىف دج و ىذلا ىنعملاىلع لدل ةدئاز نكتمول اهنا ىعن فدلاز اهنوقا الغ لك

 , دهملا ىف ىضاملا نامز ١, ىف ناك هنا دارملا ناكل ىنعملا اذه ىلع لدولو ىضمملا

 ناك هنأ دارملا سلو ملكتلا لاح دهملا ىف هناف كلذك. سيلو ملكتلا لح ىفال ١

 فصلا ىا ( 21 انعاو و ةولشولا د1 هناق نيم ىف ىضاملا نامزلا ىف .

 / ةظفل نوك عم ىا ( اهنوك عم ) ةدئازو ةمات اهنوك ىا ( نيمسقلا نيذه) |

 ا داراىف كار دتسالا مهوت عفد ىلا ةراشا اذهو ( ةصقا رخ) نسف 13 كا
 00 اس ماقملا نم دوصقملا نا ىنعي نيمسقلا نيده فنضملا |

 اير لا ا باحاف فنضصملا اهركذ لف دوصقمب سل ةدئازوا |
 ا هرضع فاوشلا كذلا نوكيل ىا (اهلامعتساو اهتالاح عجل |

 سصتخم ةاز اهنوك نا ماصعلاىفو الوا باللا ن م ادوصقم ناكءاوس انهه رك ديم

 را ا بسه فالح هضام طل ,ىذ نك شلل ١
 ناكىنعم ناس نم غرف املو * هلعاف مساو ماو هعراضم نم اه راصت عيمج ةلماش ٠

 راص ةلكنا ىنعي « راصو )) لاقف اهتاوخا رئاس ىناعم ناب ىف عرش اهماسقاو

 ظ لها ةفص نم لقّسا ىنعي (املاع دز راص وحن ةفص ىلا ةفص نم اما) لاقف لاقتنالا

 , ةينطلا ةقيقح نم لقتنا ىا (افزخ نيطلا راصوحت ةقيقحىلةقيقح نم اماو) معلا ىلا .
 ا هما ل اضيا نوكت هصقان نوكي 6 راكص طال ق1( نوكت و ) ةق راسا ةقفح لآ ١
 لؤحن ريغ نم ( ناكم ىلا ناكم نم ) لاقتنالا هبديرا اذا ىا ( لاقتنالا ىنعم |
 ٍدئدْحي ىدعت و) ىهذو لقتا قف دئبح نوكتفا( تاذ:ىلاتاذ نموإ) لعفلا!
 ناكم ىلا ناكم نم لاقَسنالل لاثم اذه نهذ ىا( اذك دلب ىلا دز راض وحن ىلا أ

 رك ذ مث * تاذ ىلا تاذنملاقتنالل لاثم اذه لقتنا ىا ( ورم ىلا ركب نموا)
 دنراول وحتو لاحتساو عجرو) ةزمهلادع(لا لئمراصب قحلب و هلوشهتاقحلم
 ريضن ربع رك ف م لا ل راص ىا ( اريصب ”دتر اف ىلاعت هللا لاق |
 ناك مالسسلا هيلع بوقعن نا ىتعي لبق نم اهيلع ناك وه ىتلا نيصللا ةفص ىلا |

 00 تت , هصيش هيلع -.ىقلا املف فيسنوب قلعت نزكلاب ءانع تشبا ماارزع ظ
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 ىا (اهدعب ) تعقو ىتلا ةلما تناكو ىا ( ةعقاولا ةلماو اهل امسا ناشلا
 هلوق جراشلا رك ذ امتاو ماصعلا لاقو يضل ل د و ص
 هنال هللاقمو راص ىنعم وهام ةجراخ ريغ اهنوك عم لا فطع اضيا اذه

 حرصف اهلعاف وهو ناشلا ريمضل ريسفت ةلمحاو ةمات هنا وتس دن يف فات

 اهل ناس كوالا و هسقا اقوكت ل ا لاعاد عظالاو لاق مثددنع قحلا وهامب ١

 قاغنالاب اهدعب ةلمح ىف اهلمت روهط مدع راشتعاب اهل نايب ىااثلاو اهانعم رابتعا
 هيل[ ماع افتار " اهعم عمج اذإو ةماتوا ةصقان اهنوكىف فلتخا ناو |

 سانلا ناكتم اذا * هلوقك ) ىهتنا اهدعب ةلج ىف لمعلا روهظ مدع عماج |
 نافنص هلوق نوك ةسرقلاو ( عنصا ت تنك دنا نا يا دع تفاح نافنص ١

 ناكاملو ناكل اربخ هنوكلءايلاب ناكل ناشلاريمض هيف نكي ل ولهناف فلالاب 500

 نالتدو اذنم نانا ةلوق توك. ناو اهتحن اريمضناكمسانوكيناىضنقا فلالاب

 0000000 01112 فلا تماخ ملوقو زيمتشلل ءراسقم ةلطعاو ءربخ مقررا
 تماذا ىبملاو 00 ا نم لغافولا نمو ودعلا ةبصعي حرفلا وهو

 هعنصا تنك ىذلا ركذب ىنيو نزحت عونو حرش عر را افا نك
 أ ١ ةمات 000 00 اضاامو دانا ناس نم غرف املو :قابح ىف ظ

 لباقم ةهاث اهن وك ناف ( ةصقان نوكت هلوق لع فطع) ( ةمات نوكتول لاقف

 ( عوفرملاب 2) هلوقو ( ةمات نوكك) نا (ناكىا ) ةضقان اهنوكل |
 000 ا رار عامنا هش اهن وك ٠ ىنعم نأ ىتعي ةفشاك ةفص |

 | هلوقو روكحاملا لعفلا ةدام نيعب بوصنم ريخ ىلا ىا (اهبوصنم ىلا

 ناك ردصم ناف ( عقو و) تدل ىنعع هسالام ىا ةماتلل ه هفص 1 تن ند

 0 توشلا ىنعل فدا مم وهو 01

 تباثلا ردصملا ىلع لدد بوصنم رك ذ ىلا جاتحنال اهظفل نم هعوف صم ىلع
 ردقما) مهلوقك (و) عقوام عقوو تبامتبنىا (ةنئاكلا ت ع |
 ( نوكف نك ىلاعت هلوقكأفت) عقفاوو 5 قدك ام ىآ ( ناك ظ

 او باجنالا عقوم ىف نك هلوف نأ ءاكصنلا لاف دحواو رهظا ىا]|
 قعع ءىش افوصوم ءىش لعج عقوم ىثو دجوف دجوا انلق اذا 2

 ىنعع اضياو باجيالا ىنمع نوكتو ةضقان عيمجا ىف نوكت نا ١ لمت لب انك

 نوكت هلوق حراشلا طسوامناو « ةدئاز )(نوكت) (و) ىهتنا ادوجوم نك |
 00 نركك 6 نك نا هلل وقوع فولتجت أ ىلا ةر 1

1 
ٌ 

3 

 «( اهمدعو )
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 ١ عطقنا ىنعي (رقتفاف اينغ دبز ناكوحم ) امطقنم نوكي نأ امآو. ىم .امئاذ

 | .بجاولاب صتخم لوالا مسقلا نا ىنحالو ىضاملا نامزلا ىف هل هتوش دعب هانغ

 اماو لجو نع هقح ىف لاحم قحاللا عاطقنالاو قباسلا مدعلا نال ىلاعت
 ههجو الا كلاه ءىث لكذا عاضقتنالا قحالو مدعلاب قوبسم ةلكف هاوسام

 نا ىنعي ( فطع ) 6 راص ىنعمي و إل لاقف ىناثلا مسقلا ىف عرش مث * ملعا هللاو

 نوكت ) ناك ة5 ىنعي ( ناك ىا اهربخ تول هلوق ىلع) فوطعم ىنعم. هلوق
 ال ةفد ىلا ةفص نم لاقتنالا ىلع لاد ىنعم .ىنعي ( راص ىنعع ةنساك ةصقان

 | ليق نم ) فطعلااذه ىا ( وهف ) كلذك ناكاذاو مسالل ربخْلا توب ىنع |
 مسقلا ىلع نيمسقلادحا فطع ليبق نه ىنعي ( رخ آلاىلع نيمسقلا دحا فطع

 وه) ىدلا مسقلا ىلع ىا'(ام ىلع) ممسقلا فطع لسق نم هنا (ا/) رخ الا |
 | افوطعم هنوك مهوت عفد هب دارا هيلع فوطعملانم ىا ( هنم مق ) فوطعملا ىا |
 اعطقنم وا امتاد هلوق ىنعا توشلل اهنوكل نامسق اه نيذللا نيمسقلا دحا ىلع ١
 اخارف تناكدق نزلا اطق * اهن اك ىطملاو رفق ءاهبتب  ىعاشلا لوك )

 ءايلا نوكسو ةيقوفلا ةانثملا حتفب ءاهيتلاو ف ىنعمب ءاهيتب ىف ءابلاو ( اهضوس |١
 ىلطملاو ىلاخلا ناكملا ءافلا نوكسو ففاقللا حتف رفقلاو ةزافملا دملابو ةيتحتلا

 نزحلاو نارمطلا عل رس راط ىمو ةاطق عج اطقلاو بك رملا هو ةنطم عمج

 ىنعمب تناكو عفتراو ضرالا نم ظلغام ىازلا نوكسو ةلمهملا ءاهلا حتش
 ريخلا عم مسالا توبث ىنعمال ةفص ىلا ةفص نم لاقتنالا ىنعم ىنعي تراص

 | اياطملا نا لالاو كلاسلا اهبف ريحت ةزافع تنك ىنملاو ضب عمح ضوببلاو
 ناكملاف ضس «ىذلا رئاظلا اهن اك ىا نزلا اطق اهن اك اهريس ةعرس ىف
 اهضوس تراص ىا) هلوقو اهللا عرستف اخارف اهضوِس تناكذق عفترملا

 هربخ بصنلاب اخارف هلوقو اهضويب هلوق وه تراص مسا نا ىلا ةراشا (اخارف

 تراص ىنعمب اهنوك ةسيرق ىلا ةراشا (اهضويب ناف ) هلوقو همسا ىلع مدقف
 اخارف اهن وك تقو ىف ابقاب . ضيبلا نوك ىضتقه تناك ى عم تناكول اهناف
 حارف ضيبلا لاَ نأ زوجت الو (اخارف نك مل ) اهضوس ناف كلذك سلو

 . تراص ) اهنأ رئاجلا ىنعملا لب ىا ( لب ) ضيبلا ىلع تبثتال ةيخارفلا ناف
 انما دج ةيضيلا قبت لف ةيخارفلا ىلا ةيضيبلا نم تاقتنا ىا ( اخارف

 نوكيل ربخ ( اهبف ) هلوقو 6 نوكيو ا لاقف ثلاثلا مسقلا ىف عرش مث  اخارف
 ىنم هلوقك ( ضيا ) نوكي هلوقىا ( اذه ) همسا ( ناشلا ريمض ل هلوقو
 ريمض اهيف نوكيو ةصقان نوكت ناك ىااهربخ توبثل هلوق ىلع فطع ) راص
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 0 1]) هو( راض ىقانع دير راض لثم ل هانم ىلع ترث ىذلا ءزرثا ةلثسا كلت
 لاقتن الارث ىا ( هيلع ثترملا هزثا ئا هانعم مكحو لاقتنالا ) هانعم انهه لخادلا |

 ىا ( هلا القتنم ) ىنغلا وهو ( ربخلا نوكح ) ىنعملا كلذ ىلع بترت ىذلا |
 ( لخد املف ) لاقتنالا ىنعم رثا وه ىذلا ىنعملا ىلا هبافصتم ناك ىذلا ىنعملانم |

 ( دافاو ىنغ ديز ) ةلجملا كلتن: ( ىنعا ةبمسالا ةيلخلا ىلع ) لعفلا كلذ ىا ١
 0 الو ىف نازح ( ىطغا ناقتنالا وه ىذلا انعم ) لعفلا كلذ نا

 هلوقو لوالا هلوعفم بصنلاب ( ربا ) هلوقو هلعاف وهو لعفلا كلذ ىطعا دافاو |

 | هلوقوىاثلاهلوعفم بصنلاب(لاقتن الا كلذ رئا ) هلوقو ربخلل ريسفن ( ىنغ وهىذلا )
 ةفاضا نا ىلا هيراشا حراشلا نكورئالل ريسفت ( هيلا القتنم ىنغلا نوكوهو) .

 هانعمو مكحلا نم لك هانعف ماللا ىنعم ةفاضا اهانعم مكح هلوق ىف ىنعملا ىلا مكحلا
 ءاقلاو هانم وه انك رجلا ءاطعال ءاعمو ةناس ةفاضالا لفو ةدح نع نعم

 فطع ليبق نم لدن ىلع فوطعم عفرت هلوقو ةفطاع « عفرتف ل هلوق ىف |
 00 رع لاكفألا هذه لوخد. فتم هنا ىعي كسلا لع تيسلا |
 لوالا ءزلا نوك لجال ىا ( هنوكل ) ( لوالا ) ( ءزجلا لاعفالا هذه ) عفرت |

 قاشلا ءزجلا نوكل ىا (ههبشل ) ( ىنانلا ) (ءزملا)  بصننو الاالعاف) ٠
 فوقوم ىدعتملا لعفلا نأ اك ىنعي ( هيلع لعفلا فقوت ىف هب لوعفملاب ) اهباشم '

 ظ هلو ىف ربا لع ةفوقوم /لامفالا هذه كلذك ' هب لوعفملا ىلع هانعم ققحتىف
 نا ىنعي ةيلبصفت « ناكف )) هلوق ىف ءافلاو « امناق ديز ناك لثم الامان امالك |

 توبثل ىه تناكام اهدحا ةثالث ماسقا ىلا ةصقانلا ناكميسقت دارا فنصملا
 عرمشف نابشلا ريمض هفام ثلاثلاو راص ىنعم ىناثلاو ايضام اهلعافل اهربخ

 ةلك حراشلا ردقف 6 ةصقان نوكت ) ناكةلكنا لاقف لوالا مسقلا نايس ىف ١

 ىلع لحما بوصنم رقتسم فرظ 6 توبثل ) هلوق ناىلا ةراشاالل ( ةنئاك)
 6 اهربخ ال توب ناببل ىه ىتلا ةصقانلا نوكت اهنا ىنعي ةصقان هلوقل ةفص هنا

 ىلا ةراشالل(اون) هلوقو توبثلاب قلغتم (اهمسال ) هلوقو ناكةلك ربخ ىا ١
 نامزلا ف انناكىا) هلوش هرسفو توبثلل قلطم لوعفم 6« ايضام إهلوقنا
 ىضاملا نامزلاىف هنوك ىضاملاب توشلا فصوب دارملانا ىلا ةزاشالل ( ىضمملا
 سبل هنا نابل هريكشت هجوو هيف الوعفم ايضام لعج ىلوالاو ماصعلا لاق اذلو
 ميسقتلل ايضام ةفص هنا ىلع بصنلاب ( امناد ١ هلوقو ىضاملانم نيعم نامزل
 هلا هاودلاب ىعت امتاذاضام نوكي نا اما ىضاملا نامزلا ىف انتناث هنوكأ نا ىنعي

 هنمو ( الضاف ديز ناكو حن قحال عاطقناو قباس مدع ىلع ةلالد ريغ نم )

 هلوق ىلع فطع 4 اعطقنموا )ل هلوقو :# ايكح اهلع هللاناكو 4# ىلاعتهلوق لائما

 ( اًئاد إل



 ه1 1017
 "رع كان ةلازتملا نم الوفا مهيلا ءاح نك الع ىلاعتهّللاىضر نامت الا ا

 (هنر مش فمهرا مهلوقىفةصقان) (تدعقإ (اضيا ءاحا) و ؤ هنع ىلاعت هللاىضر

 نسضلا نا ىلا ةراشاهفروو ( ةرشقلا تراض ىا تدنق :ىخ لادنل د دج ىا
 هلوقو ميظعلا نيكسلا ىهو نيشلا حش ةرفشلا ىلا عجار » تدعق ىف نكتسملا

 | وه ىدلا اهريخو ثنملا ريمضوه ىذلا اهمسا عم ىهو هيبشت فرح هن اك

 | هنا ىنعملاو هب رحلار يسم ( ريصف خر ىا) هلوقو تدعق هلوقل ريخ مهب رح هلوق

 ١ مالكن م مهفنا امو * ريصقلا عرلاب ةهشم نكسلا كلت تراس سس
 ١ فنصملاناو طقف نيسبك رثلا نبذه ىقاصقان المعتسم ءاحو دعق 0

 ىسلدب الا لاق )لاقف نيهدملا ىلا راشا زواحّس ال هلا لاق نم تهدم ل بهذ

 | كلذ ىف ىا( هبف برعلا امهلمعتسا ىذلا عضوملا نع دعقو ءاح 8

 | مالخاو ىضرلا لاق نزيف لاا ارا ىلوالا تسلا لق هذ

 لاح ىف ءاحربلا ن أدار 1 لال لح رلا ىلاق لاح وه لق سلا

 درطب الف دعق اماو هفسناصت نع فاس المتبل سأل
 ىبارعالا لوق ىنعي الوا هيف لمعتسا ىذلا عضوملا ف درطي اماف درطلا؛انلق ناو
 | ةبرح [هن اك تدعق لم هنوكل ناطلسا اهب طااتعق لاش لب :اناكشتق لاش كان
 ا ةكحاصو ىسللبالا:لوق راتخما نفصملا نإ لطاخاو تاويل رس فانك
 خسنلا كاف داود عقواذا « لخدت ))هلوق ( و) ءازفلا لوق راتخا بللا

 عج م ىلا ةراشا (لاعفالا هذه) هلوقو لخدت ىهو ىا ربخ دعب اخ نو

 ةصقانلا 0 مكحلا اذه مونمع ىلاةراشا ( نه وحن ناكامو) هلوقو ستتمملا
 08 لاغفا نم رس افادكم خساون اهنوك ىف نهلثم تناكىتلا لاعفالا اذكو

 ةكرملا) هلوش حراشلا اهدقو ( ةبمسالا ةلجلا ىلعإ لسجش اهرغر
 1 ناتلحا.هناف ديز متاقامو ديز مئاقأ لثم نع زارتحالل ( ربخلاو ادتبملا
 لعاتقلاو ادتملا رع نابك ص انه لبرتسلاو |0211 رم نيتك نع ايسيل اميل

 ىا) هلوش هرسف اذاو هل لوعفمو لخ دس قلعتم 6 ربخلا ءاطعال )ل هلوقو
 ءابطغالا: :لغاف نا ىلا ةزانشا وهو ةلمحا كلت ءانطعا ىا (اهئاطعا لحال

 6 اهانعم مكحإل هلوقو لوالا هلوعفم ( زيخلا) هلوق وهو هللا فاضملاو ىفوذحم

 ريمصلا نا ىلإ ةراشا 6 لانضفألا هده ىدم ا هوقو قاتلا هلودشم بلا
 ةراضشآ ( لع ترم هرثا ىنعي ) هلوق و ةلمما ىلاال لاعفالا ىلا عج كرو ظ

 لخ دنامت ا لاعفالا كلن ا ىنعي ىنعملا كلذ ىلع بترتىذلا رثالام - دارملا نا ىلا
 ني المقال تلك . نلت نإ: وسو دويعفملا 0000 ةلمجملا ١ كلت ىلع



 ثيح قاثلا قيرطلا ريسفتلاف حراشلا راتخا دقو ىهتنا اتباث نمضتملاو الا
 ةرسشع ريصت ىا ) لاقف الضا نمضتملا لعجو الاح متت وه ىذلا لصالا لعج
 مهو © ةريثعلا ةفص هناال مل وه ىذلا لصالا نم جرخملا وه ةماتلاف ( ةمات
 ا00 دارك (؟اناكالاع دز راض ئااملاغ دز لك و ) هلوقف راتخا اذك و

 000 1 0 10 | طفلا لك مانقم ماقاو الاج ليحل و لماكلاظظفا ١

 هلوقو ضاملعف ءاحو كلوقىف ةحسن ىفو (مهلوقىفءاح ) « ءاح دقو )ل هلاربخ
 ىلع هفوطعم ءاح دقو ةامحو ءاح لعاف وهو هظفل هنم دارملا « كتجاح تءاحام

 كتجاح تعءاحام ءاح دقو ةصقان ةروك ذملا لاعفالا تءاحدق لاق هن أكف اهلئقام
 00 اا د ركلا ىلا نا ىلإ ( اهريمض) ةضقان ءاج ةلك ن وك لاح ا ( ةصقان )
 كلت ربخ .ىا (اهربخ ) بصنلاب ( كتجاحو ) تءاح ةلك مسا ىا (اهمسا ) اهتحت
 اهيلا حراشلا راشا دقو تاهبجوتب ةرابعلا هذه حارمشلا هجو مث دي ةصقانلا ةماكلا

 ( ام ) نوكتنا قي رطب اما ةصقانلا لاعفالا نم اهنوك ىنعي ( نوكتناب اما ) هلوقب
 هملكلا كلك ىو ئا (اهفو تناك ىنعع تءاحو ةفان ) تءاحام ىفام ةظفل ىا

 ةيرورغلانم ةمجعملا نيغلاب ( ةرارغلانم ) مدقت امل عجار ىا ( مدقت امل ريمض )
 انعم ىنعي ( نكمل ىا) ةلفغلا ىلع لدت ةلاحنم ةرارغلا وحنو ىا (اهوحنو) '

 ىلا ىا ( هيلا جاتحتام ردق ىلع ) ةرارغلا ىا ( هذه ) نكت هنأ ريدقتلا اذه ىلع
 نوكت ناب اماو ىا ةيفان ام هلوق ىلع فوطعم ( ةيماهفتسا ؤأ ) هلوةف ردقلا اذه
 فا( الا 30 تاج ام ) رتنسملا ىا (ريمشلاو ) ةضاهفتسا تءاحام ام
 3 لب يح رع نوك عم اثب وم ريمضلا كلذ لدخ اعاو ىا ( ثنا امتاو) انهن ىملا

 | ثينأت زاوج ىلع دهشتسا مث باظفل ثنؤم هنافةجاحلا ظفلوهو (اهربخ رابتعاب )
 ةماهفتسا تناكنم ىف نم ناق( كم اتناكن م ىف 6 ) هلَوَد ربخلا رابتعاب زنمضلا
 ' جار رتتسم اهمسا ةصقانلا لاعفالا نم تناكو ًادتسم اهنا ىلع لحما ةعوف سم

 0 || | 8[ 0016 رامض ثناو 1دتملا ريخاةلمجلاو كما اهريخو نم ىلا
 َدئنيُح ىضرلا خيشلا هاضترا ام وه هبجوتلا اذهو ببكرتلا ذه اذكو مالا وه
 انراس ةحاجا هيلا ةاعمو ) ًادتملا ربخ ةلما نوكتاو تةاح نيخ ىضنلاب كتجاح
 00 لا نوك نا نحو هداز ىز اهرك ة.زخا ءوجو:هيفو:( كتحاح
 كتجاحىف لاّمح الان امث هلعاف ةعوف م كتجاحو تءاحلامدقم اريخ لح ا ةب وصنم
 بيبللا ىنغمىف لاق ةياورلا ىلع ىنبم وه لب ىلقعلا لاتحالا سيل بصنلاو عفرلا نم

 راص ىنعمب ءاح نال كلذو ةيمسا ةلمخاف اهبصنس و ةيلعف ةلماف كتجاح عفرب ىور
 ثناو امريمض اهمساو ادّسمام ىلاللا ىلعو اهمساكتجاحو اهربخام لوالا ىلعف

 جراوخلا هلاق نم لوا مالكلا اذهو ىهتناام ربخ كتجاحو ام ىنعم ىلع المح

 «هولق )
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 | لاعفالا هذه هل تعضو اهف ةدمعلا نأ دما ىنعم ناف مهضعبو هلوقب ىعاجلا هلاقام
 لعجو اضيا ةدمع هبف ةفصلا ناف ماتلا لعفلا فالخ ريغال روك ذملا ربرقتلا وه
 هتيشم مدع دعب هبجوتلا اذهو ةدمت ريغاهوحنو ماودلاو لاقتنالاو نامزلا

 هيلع اهب دتعي هل ةنب رقالنامزلا فالخم ةدمع رب رقتلا لعجم امكحت هنوكو سيلفف
 دعب ًادتيملاب رسفو مسالابوا ًادتبملاب لعافلا لدب ولو دودحلاىف هيلا تفتليالف
 لاق ثمح اضيا ماصعلا هدرو اصخلم ىههتنا برقا ناكل امهيلع لعافلا لوخد
 طفللا عضو نم ضرغلا نال ةدافالا رب رش ىلا جاتحب ةسنلا ىنعم رب رقتلا لعج

 ناس ىف رهتشاام رب رقتلاب دارملا نا ىدنع هجوالاو لاق مث هسشنال ىنعملا ةدافا

 ةفض ىلع لعافلا ريرقت ضرغل تاعوضوم ةصقانلا لاغفالاو دك اتلا ةدئاف
 ةريغو ناَمَرلا نم اذهل ةنفك و ةسسسلا كاع ويصوم اهناف' هقصلا/ هتاضنا ا 1
 ةسنلا دك انتف اهب ةلولدملا ةسنلا ىلع ةلادلا ةيمسالا لما ىلع اهلوخد مازتلاو
 هاغ اضيا نامزلا ةدافا ضرغلا ناق برالو اهملع اهلوخ ده لمحلل ةلولدملا

 لع اماز ةلصلا مالا نوك ردم لعام عن انلا مع نا رقتلا ءداقا دلسلا نإ
 هلوق لمح نم ديال اضيا ردقتلا اذه ىلع هنا اضيا هف .لاقف ضرغلل اهلعج ريدقت
 ماصعلا ةمشاح ىقام ىهتنا لعافلا ريرقت ةدمعلا نا ىلع لعافلا ريرقتل عضوام

 ذخف ماهفالا ىوذ تالكهمنم هنوكل ماقملا اذهىف لضافلا هلاقام انكح امناو

 جارخال دئاز دبق ىلا جاتحال دحلا اذه نا انرك ذام رهظف ) هيف هجوالا' وهام

 عيساو راسو ناكر (هققالا لضالا كل 200( ا
 امو 0 حاروادغو داعو ) ةزمهلا دع 2 كاز للف وقعا سم ذل

 ةحوتقملا ىنعي (ءايلاب لبقو ) ةروسكما ءاتلا دعب ىنعي ( ةزمهلاب ) (ىتقامو كفنا ٠
 | (اهنم هوبيسرك ذن و) روهمابهذم اذهو ( سلو مادامو حرباموإ ءاتلادعب

 ناكامو ) هيوسسىا (لاقمثس يلو مادامو راصو ناكىوس ) تاروك دل نم ىا ظ

 ىلا راشاو اهضعب ركذ لب تاروك ذملا ىلع لاعفالا كل: صح مل هنا ىنعي ( نهوحن
 مادام وراصو ناكل ثم ىا نهوحن تناكىتلا لاعفالا و ىا ناك اموهل وش راصحن الا مدع

 نم ىا لعفلل نايب ( ىنغتسي الامث ) هلوقو وحنلل ناس ( لعفلانم ) هلوقو سبلو
 نمحجارلا ىا (هاظلاو)امالكدعوف رم متيال ىنعي (ربخنا نع) ىنغتستال ىتلا لاعفالا
 نمضت دقو ةروصح ربغ) هصقانلالاعف الا ىا (اهن ا) همدعو راصح ال (ىنعا نيهدملا

 نيمضتلاماصعلا لاق و(ةرشعاذهب ةعسنلا لوقت اكةصقانلا ىنعمةماتلا لاعفالا نم ريثك
 ةظحالملا هذهب هلامعأ هلامعاو هانعم ةظحالام عم لعف ىنعم مزاللا لعفلا ىنغم ةظحالام

 ريسفن ىف لاقيف الاح نمضتملاو انا لصالا لعج ناب رط ريسفتلا ماقمىف هزارب الو
 لصالا عج ناب ىنعي اذه سكعامهيناثو ةرئشع ةرئاص اذهب متةرمثع اذهب ةعسنلا متل ١



 م هو ل

 ىلع اهدازام جورخ ىؤعدب ريرقتلا درجم اهلعجو ةصقانلا لامفالا ىناعم

 تايئزج )هل عوضوملا لعجول هنا ىنعي اهل ادوبق اهنوكو اهانعم ْنع ريرقتلا
 ريرقتل عوضومالثمراص لاقبف)اناعجاك هنع احراخو ادئاز لعحبم و (ريرقتلا كلذ

 (هللا) لعافلا كاقثتا قي رط ىلع ىا ( لاقانالا هحو ىلع هفط ىلع لعافلا

 لسق:سملا نامزلاىف ريصي ىفو ( ىضاملا نامزلا ىف ) ةفصلا ماقم ىف روك ذملا ىلا ىا

 نار (كش ناف زا هوقو ةصقانلا كاعفالا كلك نم ىأ (اهنم لعف'لك اذكو)
 هل عوضوملاماهتنم زج لكنا ) كشال هنال دهلا لتخال كلذك لعجول ىنعي ول
 نع ىا ( هنع ةجراخ ) هفصلا ناو ىا ( هفصلاو هل عوضوملا وه ام ىلا ةسنلاب

 ناف ةصقانلا لاغفالا نم ىا (اهنم ةماتلا لاعفالا ج رخف ) هل عضو ام مامت
 ههجو اذك همام نع ةجراخم تسل ام لعاف ىلا ةسنلاو ثدحلا ىه ىتلا ةفصلا

 ماصعلا لاقو عضول ةلص لعافلا ريرقتل ىف ماللا لعج ريدقت ىلع حراشلا
 احراخن نامزلا لعج نا عم هل عوضوملا مامت نوكادل اهنا كلذ عم هنا ىنالو

 ههجوب نأ دارا مث# ىهتنا مكحت و فاكتةماتلا لاعفالا ىف الخاد لاعفالا مده نع

 للملا الاسك مدلل لمح نا دعس الو. لاقف لياعتلا ماللا,لغج رد ىلع
 ناولا ةراشا ( كش الو) هلوقو قباسلا فاك ( عضول ةلص ال ضرغلل لعافلا |

 عضو نم ضرغلا نا ) كشال هنال قباسلا هيجوتلا نع ديعب ريغ هبجوتلااذه
 نع ةجراخ ةفصلاو ( تافصلا ال روك 'ذملا ريرقتلا وه ةصقانلا لامفالا |

 نم ىآ ( ايفو نم ضارغلا ناف ةمانلا لاطفالا فالخ) انضيا ضرغلا
 تف رعاك بسْش ريرقتلاال ) ةفصلاو ريرقتلا عومجم ىا (امهعومج) ةماتلا عضو |

 اذه ةصقانلا لاعفالا دح نع ىا (اهدح نع) ةماتلا لاّعفالا ىا( تجرخف
 زوج ال هنا بللا ح رش ناحتمالا فو نررير قتلا ىلع دحلل ح راشلا ههح وام ظ

 الوهجيواامولعم لعج ىنعم ديدشتلاب ريصلمشي الفالاو عضول ةلص ماللا نوكتنا
 تابثال عضو الثم برض ناف ماتلا لعفلل الماش ةيفاكلا في رعت ناكاملو لاق مث

 لضافلا ىنعي مهضعبف باوجلا ىف حارسشلا فلكت هلعافل هريرقتو برضلا |
 ىنعإ مهضعل و صفقانللا لعفلا ريخ ثدخم ىا ريجلاب ةفصلا صخ ىدفللا |

 ديسلاو طسوتملا بحاص ىنعي مهضعبو هلوادم نع ةجراخلاب اهصخ فيرشلا

 جورخلاب دييقتلاف ظفللا نم مهفاال اهنم ءىشو هردصم لولدم ريغب اهاصخ هللادبع
 ريرقتل نسل هنال“ذئبح سيل جورخل اعماج هنوك عنتمب هنا عم دحلا داسفب فارتعا

 لخدل لامعتسالا ىف دوجوملا ردصملاب ددرا ولو .اهيفن ىلع لب ةفصلا :ىلع لعافلا
 در مث لعفلا نع ةرابع ام لعج داسف تفىع دقو اهلك لاعفالا ءامسا لب لاعت وحن

 « هلاتام 00
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 أر : رقتلا قاتم ةفص ىلعإ داوتد راش لحل ليلقتلل امو مل ع يجول

 لغافلاب ريثتلاو اذتملا هلبتلا ىذلا ةصقانلا لاعفالا مسا وه لعافلاب .دارملاو

 0 لامشألا اكلت رح > ةفصلاب دارملاو فنصملا مهنمو مهضعب حالطصا وه

 دن ريان م موهفملا ثدحلل'ةتكما ناس و لعافلا ريرقتل نكو:افنا

 ديز ناكاضيا اناقو ديز ماق اناق اذا اناف ةماتلا لاعفالا نيبو اهند قرفال

 حراشلا داراف ىضاملا نامزلا ىف ديزل تباث مايقلا نا مالكلا ىنعش امتاق
 لاعف الا هذه هلتعضواهف ةدمعلا ىأ ) لاقف قرفلاه لصحم هجو ىلعهرمش نا

 نامالا فنك ا لال شو ةفصلانا ىنعي ( ةفص ىلع لعافلا ررقتوه

 ' | ةصقانلا فةدمعلاف دان نن نكمل || يك وع ةئاتلاو ةصقانلا نيب قرقلا نكلاهلك

 ظ ( هفصلا هدهناكشال الو ) هلوقوةفصلاعم ربرقتلاوه ةمانلاىفؤو هدجو ر ,رقتلاوه

 | والخال لعفلاو لعفلا نع ةر ,ابع عض وامىفام ناكاذا هنأ وهو هملع دزوامع باوج

 اردتم و لعامل[ نوكم للا كاين |نامزلاو لعافلاو ثدحلا نع
 ةدمعلا وه ىذلا ريرقتلا كلذ نع ةجراخ ) ةفصلا هذه ناب هنع باحاف

 ١ ةدمعلا وه ىذلا ىا (ريرقتلا كلذ نال) هصقانلا لامفالل ىا.(هل عوضوملا ف

 | مايقلا نيب؛ ىا ( ةفصلاو لعافلا نيب ) ىتلا ةسسنلا نع ةرامع ىا(هسن)

 ديزماقىف ديزو مايقلا وهو ةبسنلا فرط نم ىا: ( اهبف رط نم لكف) ديز نيب و
 جرخ هدارمل ريسفنلا ادهبف ىا ( ج رخف ) هبسنلا كلن نع ىا (اهنع جراخ )

 لاعفالا نال ىا (اهنال ةماتلا لاعفالا) ةصقانلا لاعفالا دح نع ىا (دخلا نع)

 لعافلا ةيبسسنو ىا ( لعافلا ريرقتو) ثدحل ىا ( ةفضل ةعوضوم ) ةماتلا
 0 ,رقتلاو ةفصلا نم لكف ) ةفصلا كل: ىلع ىا ( اهيلع )

 اع ىنعملا كل ذل ىا (هل) ةصقانلا لاعفالا كلت ىا (تعضو ) ىذلا ىنعملا ف

 0 وريرقتلا سيل ةدمعلاى ا (هدحو ريرقتلاال) اهدحا حبجرتالب

 لعافلا نيب ىتلا هسنلا ىنعي ( روكحدملا ريرقتلا اناعج اماو) ةصقانلا

 ريسفتلا لّشمل ثيح (ةماتلاال ةصقانلا لاعفالا ىف هل عوضوملا ةدمع ) ةفصلاو

 | هاناعجول هنأل هل تعضو اهف ةدمعلا وه لاق لب هل تعضوام مامن وه ريرقتلانا ظ

 ظ ماس سبيل هل عوضوملا نال عقاولا فالخ ىلع مالكلا لمح ناكل كلذدك |
0 

 ظ

 ِ ةدباز ناعم ىلع) ةلمتشم ةصقانلا لاغفالا نوكل ىا (اهلاتشالو ريرقتلا درجت ظ

 لاقتنالاو ) لاعفالا كلتنم لك ىف يا ( لكلا ىف نامزلاكريرقتلا كلذ ىلع ١
 حرب امو ماودلل ناكو لاقتنالل راص ناف ( اهضعب ىف رارمتسالاو ماودلاو ظ

 ىف دحلا حيحصت ىلا ةراشا (هل عوضوملا لعجولو) هلوقو ءجيساك رارمتسالل |



 ههت ع9 خيو

 001 لاف اا 4 تملغو ) امهتم نوكب ئح بغلا نع ري ىذلا نهاكلا

 اال لع ادن ر تملط لوش )6 تقرع ىعع ) ناك اذا دخن او ىلإ ايدعتم نكي
 أ قم ) ملع هنكل اضن ملع هانعم ىا ( معلا ) نافرعلا ىا ( وهو هصخش

 نيلوعفملا ىلا يدعتم نوكي هيلع مكحلا عم هباملع ناكاذا هناف (هيلع مكحريغ نم
 (ةكاطا تقلع نعم نم سارق تّرصلا ىعمو )2( ترصبا ىعع تنارؤ )
 اذام رظناف ىلاعت هلوق ) لسقلا اذه نم ىا ( هنمو ) ةيرصبلا ةساحلاب ىا

 هناف رظن ليبقلا اذه نم ةرظناف 8يىلاعتهلوقنوك ىفو رصبت ىذلا ام ىا (ىرت

 تاطن:هنال لقلا ةيؤر نم الو ءىثش هيرب هىماي مل هنالرصبلا هيؤر نم سبل

 وهىذلا ىارلا ىنعع وه لب مضلا ةءارق ىلع هثالثو حتفلا ةءارق ىلع نلوعفم

 تا 1 ا | تاارقلا هوجو نتك ىفااذك :ةزواثملاو داقتعالا"|
 نيس نأ دارا حراششلا مث ( ةساحلاب اهتملعو اهتبصا ىا ةلاطلا تدجو لوقت ) ظ

 ( هدارمع ناك املو ) لاقف قاسلاب لالدتسالاب فنضصملا دارمل قباطم هريسفت نا |

 قسم نما ب رق را قاعف اهل نا ) رخا ىنعُم اهضعملاو هلوقب :فنضملا ٍدارص ئا
 (ضرعتب مل ) اقلطم رخآ ىّعم اهل ناهنم هدارص ناال هبانرسف 5( نظلاو علا

 !!ضرعشب لو ىا ( 0 ولو) لعل ىنعم نم ديعب هناف ( اب قوما | ا َت 00 داق العلا ةمعلا ىوفشمأ
 تدجو ) اهينان ( و ةدج ) تدجو اهدحا ةثالثلا هيناعلا ىا تدجو لعفل '

 تنعتتسا لوألا ىعم ىعي ( تنغتسا ىاادحو تدجو ) اهثلا/ ( و ةدجوم

 اهل ضرعتي ملامهاو (.تنزح ) ثلاللا ىنعم ( و تبضع ) ىاثلا ىنعم ( و )
 اهيناعم نم اهنيذللا ( نظلاو ملعلا ىنعب تسيل ) ىناعملا كلت نال ىا (اهنال )

 ادرك لات ١ |١ ءابرتفام هذا نا قع لبلد هضرعت مدع نا ىنعي ةمرقلا
 متاال ) لاعفالا كلت نوكل ىا ( اهنال ةصقان ) لاعفالا كلن ىا ( تيمس اما ) |

 ريغلا لامفالاك) تسيلو اهعوف رب مئاقلا ثدحلا رك ذ ىلا جاتحت لب (اهعوفرم
 عوف رملا متاقلا صاخلا ثدحلا ىلع لعفلا ةدام ةلالدل اهعوف رم متت اهناف ( ةصقانلا |
 اهل وادم ناصقن عم هصقأن مدلاو جدملا لاعفا نومسالا مهن الر ظن هشو ماصعلالاقو |

 لاعف ال اىلا ةسنلاب اهددع ناصقنل اهب تيمس لوشن ا كلو لاق متنامزلاب أهربع نع

 1 حالطصا لعفلاب ةمستلاو ناحتمالا ىف لاقو ىهمتنا هقام هيف و.اهعوف رع 32 ىلا

 . ىني ميردقلا لعفلل نيد رف اهضعب ءزجو اهدارفاضعب ن لك ةساتلا ورد دح !|
 ٍهريَخ © عضوام ) هلوقو ادم لاعفالا هلوقف. ىهتنا هش رعت قس ىذلا لعفلا

 ادتبملا نيب قيبطتلا لصحيل عملاب لوصوملا رسف امئاو ( تعضو لامفا ىا )
 اناس نوكيف هل ةلص اما عضوب قلعتم © لعافلا ريرقتل إل هلوقفف ماللاو ربخلاو

 © عوضوملل )



 م 0١ زل

 لاو تببلا ىنعمو هذخا*نم نكمل سرافلا ناف رهظلا اماو نيعلاكراسلا نأب
 ىنيتأتف نعطلااهيلع لعب ىنلا ةقلحلا ةلزنمب حامرلل ةريثك ارارم ىسفن تيأر دقل
 ارا قا ىلاعت.هلوقكو ) )كا نم ترو تيلس ملال هوما

 بولقلالاعفا ضعب ناكامل و # مانملا ف ىناراىناىنعي ةيملحلا ىأرل لاثم (ا رمح رصعا
 | هيلع هينتلا ىلا راشا هيف لصالا وهام فالخ ىلع دحاو لوعفم ىلا ايدعتم
 / رورجملا ريمضلل ريت اذهو ( بواقلا لاعفا ضعبل ىا ) ( اهضعبلو )ِ لاق

 | نم لدب اما وهو ضعبلا كلذل نيبعت ( تمحزو تلخو تبسح ادعام ) هلوقو
 | هلوقف هثالثلا لاعفالاهذه ادعام ضغبلا كلذو ىنعي فودح ادّنم ريخوا اهضعب

 عفرلاب (بيرف)هلوفو رخؤم ًادتبم «رخآآ ىنعمإ هلوقو مدقم ربخ اهضعبلو
 ثم رق لب ديس نمل هنكلو اهات ورام ملا كلذنا ىعي عمال ةفسادس هن

 هس رقلا نئابملا كلب عا ( موز قالا 82 ةرمهلا مش( وال يو

 | عقو ام ىلع ىناعملا نم دارملا نوكي 0 يا
  (ثيح ) هلوقو ماصعلا ةيشاح ىف اذكح دحاولا قوف ام خسنلا ضعب ىف

 | ةلهولا لوا ىف ( مهوتب نا نكمي ) ثيحب سبالم اهبرق نا ىنعي بيرقلل دبق ,
 | ناك 5 ( نيلوعفم ىلا دعتم اضا ىنعملا اذهب ) لعفلا كلذ ىا ( هنا)
 اذهب هناو لوالا هانعم سيل هنا نطفسي قيقدلا رظنلا دعب مث لوالا هانعم ىف

 | ريخالا ىنعملا اندق أمتا ىا ( كلذ انديق امتاو ) نالوعفم ىلا دقتم ريغ ىتعملا

 | هناب فنصملا لوق ىلع درت الثل ىا ( لاق الثا ) ةئثمملا هذهب سرق هنا نلوم
 (اهنف دحاو لكل نال ) ةثالثلا هذه !دعام ىا ( ضعملا صصختلا هجوال )

 | ( تبسحو لاخ اذ ترص ىنع ءاح تلخ ناف رخا ىنعم ) ثواقلا لاعفا نم ىا
 | هل اليفك تنك ؟ىا ( تلقك ىنعمب ) ءاح ( تحَرَو تبيح اذ ترص نع ) اج أ

 ظ اهانعمنم ة ره تسيل ىناعملاهذهنا عفدلاهج وو هي ميعز هباناوىلاعت هلوق هنمو
 هلوقو نظلاورعلا ىنعم نمةديعباهن وكل نيلوعفم ىلا دعتم هنا هنم مهوتدالو لوالا

 ' كلذب ىا ) هب نوكي ضعبلا كلذ نا تعي ىنعملل ةفص دعب ةفص ( هب ىدعتي
 وهاك ىا (نينثال )6 دحاو إذ ( لوعفم ) 6 ىلا الايدعتم ( رخ آلا ىنعملا |
 نوكي تننظوه ىذلا لعفلاو ىا تنظف ) هلوقب هلصق مث هب رق نم معوتملا
 (تلط لاقيف ىلإ( تنتف ةبنهتلا ىمع ةللكلا قم اهم( تمهتا ىنع ١
 0 معولاو ىمعول اناكم هيدخا ىا هتمهتا ىنممب اديز )

 ١ (نينظب بيغلا ىلع وه امو ىلاعت هلوق ) ليبقلا اذه نمو ىأ (هنمو) هنم بيرق

 | ىعب افلا حف ( هج ىا:) لوعفملا ىعع نينظف ءاظلاب أرق نم ةءارق ىلع ىا

 | ربخكار بخ ريخي هنا .معوتب ناب بيغلا نع هزيخ ىف 'مهتمي نبل مالسلا ةيلع ادم نأ.
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 )1119 ( الصتم ايي امهم دحاو لكن وك تح نم ):ناقفتم:امهن وكل
 ىنعي ( ىسفن ثب رض فالخب ) فلخ اذه ناكمالا رده اظفل اهرباغت ريثعا
 اهنوكس سب ىا ( اهتفاضاب سفنلاناذ ) ناكمآلا ردّس رياغتلا هف دجوب هنا

 ( اهن اك ) توباش ىتلا لاخلا ىلاتل وحتى ا ( تراص ملكتملا 'ريمضوللا ) ةفاضم
 امناو ةقيقحلا ىف هنبع اهنا عم ملكتم ريغىا ( هريغ ) سفنلا ىا اهنا لاح ىا

 لصح دنس ىا 6 راصف هيلا فاضملل ىاضملا ةرباغم ةلغل ) كلذك تراص

 لوغفملاولعافلا ) راص ذئنيح هنال ناكمالا رده راغتلاراتعاوه ىذلا دوصقملا
 لوعنملان اف بولقلالاعفا اما و)ب ول قل !لاعفاريغىف اذه ( ناكمالا ردش ن.راغتمد
 ىأ ( اهيف ) هبلوعفملانال ناكمالا ردَش اهرياغت رابتعا اهيف دصشالف ىا (هب

 عقو ىدلاى ا ( لوالا بوصخملا ) ه.لوعفملا ىا ( سدل ) بولقلا لاعفا ىتأ

 ةلاصا نم:لاعفالا نم اهريغىف ىرجبام هبف ىرجحيىتح ( ةقبقحلا ىف ) الوا ابوصنم
 ( ةلّخلا نومضم ) ةقيقللا ىف هبلوعفملا ىا ( لب ) ه.لوعفملاو لعافلا راغت
 ناكف ديز مابق'عومم وهلب طقف اديز سل اماَق اديز تملع انل وق ىف ه.لوعفملاناف

 (راك ) ىف كبرض انوقك ةنعوهو ىئاق تملع ةلزنم اعئاق ىنتملع انلوق

 ن.ريمض امهن وك ىف لوالا لوعفملاو لعافلا قافتاىا ( امهقافتا) زاح ذئنخ ىا ا
 ه.ال وعفم و العاف ةقيقللا ىف اسل ) ه,لوعفملاو لعافلا نالىا ( امهنال اظفل )

 ( بواقلا لاعفا ىرحت ) تيرجا ىتلا لاعفالا ضعب نمو ىا ( ىرجا امتو
 00| ا داو ةىنل نيزيمض «لوعقملاو لعاقلا لوك ذاوجف ١

 نيلعفلا ني ذه نال ىا ) امهنال ) اهارجي ايرحا امناو امهش ءاتلا مضب ( ىتمدعو

 ىا ( هيلع ) المح هضيقن امهنوكلو ىا ( المح ) ءاتلا مضب ( ىتتدجو اضيقن )
 نالعفلانا اذه ىرجا اكو ىا ( كاذك و ضيقنلا لعضيقنلا لمح ) ىنتدجو ىلع
 ثيح نم ىا ( ةيرصبلا ىأر )اًضيا ( اهارحب ىرجا ) بولقلا لاعفا ىرحم |
 مونلاىف ىارام ىا ةيملحلا ىأرىا ( ةيململاو ) ىترصبأ ىنعمب ىتتيأر اهيفزاح ١
 ىتاا َةبملّقلا ىأر ىلع الم ىا ( ةببلقلا ىأرىلع ) مونلاىف ىنارا اهيف زاخثسح ١

 1 4 و ناوجدلقلا ىأرىلع نيلومم امهن وك بيس ىا (زتوخ 2 لملا

 (نوكنم) هلوقو ةيبلقلا ىأر ىف ىا ( هيف ز”وجام ) ةيملخلاو ةيرصبلا ىأر ىف ىا
 ةيرصبلا ىأأر لعاف ىا ( امهلعاف ) نوكوه ةيملقلا ىأر ىف ز وجامنا ىنعيامل نام
 ةيردحامرللارأ دقو دي ىعاشلا لوقكدحاو ءىبثل نر يمضامهلوعفمو ) ةيملحلاو

 ةيردلا هلوقو ةيرصبلا ىأرىف:عقو امل دهاش اذه ( ىعاماو ةراث ىنمب نع نم
 ىنبع نعنمو ىرال لوعفم وهو نعطلا اهءلع ملعب ىتلا ةقاحلا زمهيالو زمهي |
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 ْ ىا)(اهنو) ملعا هللاو قيلعتلا نم اهب ز زاتمع ىتلا هصاوخم دبق فنصملا مالك ىف

 درعملاو لوثر مش ريجأوا ًادتبم اهنم هلوقف ( بولقلا لاعفا صئاصخ نمو
 | زاوج اهصئاصخ نمو ىنشن وا رح ددرعلا 0

 | ( نيلصتم )6 نيريمض اهلوعفمو )) ( بولقلا لاعفا لعاق ىإ ) اهلعاف نوك
 ناك اذا هنال نيلصتم )انلوُش نيريمض هلوقاندبقىا ( انقاناو ) «دحاوءىنثل )

 رح آلا نود لعف امهعاتجاز 1 تسمن ديل اا ظ

 لصفنم بوصنم ريمض كاياناف باطخلا ةغيص ىلع ءاتلا حتف سا

' 
 ظ
| 

 نان رابع نيريمضلان نا عم هلعأف ل اعفلا لصتملا عوف رملا ريمضلاو تملظ | وعفم هنأ ىلع

 نولقلا لامفا نم نمل لعفلانا عم اده زاخ لطاخلا وهو دحاو ءوش نع

 لكلا نعن ات رابع نالصتمناريمضلوالا هلوعفم و هلعاف ناف 4 اقلطنم ىنتءلعلثم) 7

 بطاخلا نع نيترابع امهنوكل لاثم اذهو ( اقلطنم ) ءاتلا حتش ( كتملعو ) |
 راسوف) دحاو ءىنل نيلصتم نيريمض لوعفملاو لعافلا نوك ىا(كلذز وحنالو)

 ءاتلامضب ىتعي ( ىنتمتشو ىنتبرض ) لاه نأ زوجنالف ىا ( لاّشالف لاعفالا .
 قلعت تبرض ) هيف لاه ىلا ادهرزع ري لأ درا اذالب ىا ( لاغ ل )امن
 هحون او بولقلا لاعفاربغ ىف ع |

 لّصالائىا (لع اعافلا لصانال ) ىنعملا ادهم ءادالا دب را ناح ىس ظفاىلالودعلا ْ

 رتتسملا ىلع ىوطعم عفرلاب (هيلوعفملاو ) هلوقو ( ارم 5 ) لعافلاىف |
 لعافلاىف لصالان ال ىنعي لصفلا دوجول انههرئاح كلذو نوكينا ىف عوفرملا |

 | ناكاماو ( رثآتملارباغينأ رثؤملا لصاو ار الا لا ودم نوك نا نا |
 القع اجاو اذه نكي مناو ىار .انلاو رثؤلا دا ذاكر ال هيف الصا راغتلا

 رباغتلاامهيف لصالانابهيلعانمكح ءارقتسالا مكحكلذك اههدارفا ا 5ك

 ْ 0 ناف)كلذكن اك اذاو (اردانالا)رئاتملاو رثؤملاد داحتا ىا (داحتالا ققحسالو)
 ب ؟ ) نيطاخعوأ نملكم 6 ناب ( شر راملاو رثوملادختا | شل |

 ,اغتلاوه ىذلا لصالل اراشعا ( اظفا امهقافتا ) هركتسا ىا لوهخا ةغيص ىلع

 ْ عم ) ظفللاف قافنإلا ها نكتسا بيسو ىإ رو لع فطع( دشفإو ةلخآق|
 دحا لعجناب ( اظفل اهرياغت ) نيدحتم امينالل ةر وص ىا ( قلم هذاك |

 ىا ( همن نم ناكمالا رده ) رياغتلا نعىبملا هاضظلا مسالاب.اريعم نير يمضلا
 | مهلوش ىتعم اهيف ادحنأ ىتلا ةروضلاىف اوربع ىا (.اولاق إ رباعتلا دَصق لجالو

 « ريمضلاب لوعفملا ريعت نع اول ادع امتاو ( ىترض اولوش مو ىست تبرض )|

 0 ةلأو لعافلاناف ) . ىنتيرض اولوقي مل ثيح سفنلاب هريبعت ىلا |

 | ىا ( امهتآغنال ) ظفللاف قمي ( ناكمالار د ) ىتبرض انلوقىف ىا ( نراقكك

 ف « د 2ع
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 ةأرملا كلتو رخآ ءىش * ىلع هعوقو فقوس ىذلا ءىثلاك ىا ( قلعملا ءىثلاك)

 هال ايلزوج ىح اه دنع هروضح مدعل ىا ( هنادقفل جوزلا عمال )

 (هدوجو)ةًارملا كلتداقتعال ىا(اهزيوحتل جوزالب )اهن ا (الو)اهتبب ةن و ؤملاهتسس نم ْ

 000 دلك نإ( 2 النو هتلطتب وا دوع اهتم مديل اله وزادوجو ىا ظ
 لعفلا ناف ةخسن ىفو ( قلعملا لعفلاف) رخآ جوز ىا جورب || ىلع ) ةرداق

 لعفلاكهنوكل ( اظفل لمعلا نم ) اضيا ( عونم ) قلع ىذلا لعفلاف ىنعي قلعملا |
 ْ ناكمال ( اريدقتو ىنعم ) لماع وهو ىا (لماع) ارضاح لوءفم هل سل ىذلا |

 اذه ناكاملو ( ديز مايقتسلع )هنا وه ( مئاق ديزا تماع ىنعم نال ) ةلمجا ىف هلامعا .
 معلا قلعت وهو ( كلذك ) ىعملا'ىا ( ناك 6) وهف دوصقملا اقفاوم نومضملا |

 ريغ هوك لاح ىف نيثرحلل اصان هنوك دنع ىا ( نيئزحلا باصتنا دنع) ذيز ماش |

 قلعملا نعم نومضم هنعب اذهو دز 0 تملع ائاق ادز تملع ىنعم ناف قلعم |

 نومضم نيبو قلعم وهام نومضم نيب قرفلا مدع لجا نمو ىا(همث نمو)

 عناملا مدعل ةيلؤعفملا ولا زاح ) قلعم ريغ
 ديزا تملع وح ) قيلعتلا امهيف عقو يتلا ةلملا ىلع ىا ( ةيقيلعتلا ةمحا ىلع ) ظ

 0000 ال مداولات ىلع (ادعاتا ركب و ) هلوق فطع زاج ثيح (مئاق |
 قاتلا |١ نح فلطع ثيح نيئزحلا عفر هيلع قوطعملا ن ناو 0 ْ

 فطعلا اذه زاخامل ىنعم هلوعفم قلعملل نازحلا نكي لولو والا قر لح لع"
 ( قللعتلاو ءاغلالا نب قرفلاو ) لاقف قرفلانم قيلعتلاو ءاغلالا نيبام نيب مت ا

 دحا ىا (اهدحا نإهجو نم ل لابطي آلاا دم قا ناكوعم امهنوك عم ظ

 1(01])000 0 ءاغلألا نا )وه زانيتمالا هءام اه نّذللا ايوا ْ
 لاطبا ءاغلالا نا ) دا ولام ( 'نانلاو بجاو ١ هناق هفال2 ( قئلعتلاو |

 لفللاف لمعلا لاطبا ) هناف هفالخم ( قلعتلاو ىنعملاو ظفللاف لمعلا |

 زاوج اهنمو هلوق ناكل ارئاح ءاغلالا ناكول هنال ثحب هيف ماصعلا لاقو ( ىنعملاىفال
 مدقتام حصالاو هموهفم ىف الخاد ناو ن ودل نس 6 اردعسا ءانعلالا-

 0000 اكن لاش نأ ىلا ىضفن هناف ىفي ةلصقملا ووصلا ف .قحباو ءاغلالاّنا ارم |
 قيلعتلاو ءاغلالا موهفم ني قرفلا دري مهنا لاقينا نكميام ةباغو لاق منونل و

 ءاغلالا ناب بابلا اذهىف قيلعتلاو ءاغلالا ىصيصخ نيب قرقلا لاش نأ 00 ظ

 مالكلا قاس لب زاوحلاب هديقب مل اذلو بجاو قيلعتلاو زاوجلا هدقق اذلو رن ا

 دارص هجوب نأ دارا ىثحلا"ن أكف لوقا ىهتنا ردت بوجولا هلّش ثسحن هنف

 زاوحلاب قيلعتلا نم زاتممو صتخم ء ءابقلالا نأ ىعي اج ءاغاالا.هلوقا نم حراشتلا ْ

 زاوحلاب دقلا ناو الكتل روصلاو اك هدارفا ضعب ىف بوجولا دجو ناو |
 10 1 للا تح تاق 7 ١ يهاقل ل4 ََ
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 نال ميمعتلا اذه ىلا ةجاح ال ىنعي ثحب هيف ماصعلا لاقونم ىلا فاسلل

 حراشلا هدروا ىذلا لاثملا اذهىف اضيا ةطساو الب ماهفتسالا لبق عقاو تملع ||
 هعم ناحزتمي هيلع ةلخادلا رخلا فورحو ماهفتسالا هيفام ىلا فاضملا نال
 اريتعم ريضيو رخلا فرحو فاضملا ف ماهفتسالا ىرن ثيحح اماث احازتما

 6 ىننلا ) (لبق) ( و ) ىهتنا ماهفتسالا نمضت مالكى لع اهمردقت زاح اذاو امهلبق
 لخدب ىدلا ىننلا ل اق اهعوقو سس اضيا قيلعتلا ضرعيو ىنعي ( لخادلا )

 ببس و ىا 6 ماللا ١ ( لبق ) 6 و )) لاعفالا كلت لومعم ىا ( اهلومعم ىلع )
 .ديزأ تملع لثم )( اهيلومعم ىلع ةلخادلا ءادتبالا مال ىا)ماللا لبقاهعوقو |

 ( ماهفتسالاب ) عقاولا قيلعتلل لاثم اذه ىا ( قيلعتلل لاثم ) 6 ورم ما كدنع

 ورمعو ديز ىف هلمع كلذ ببس لطب, ماهفتسالا ةزمه ىلع لخد امل تملع ناف

 ىا (هيوخا لاثم ) فنصملا ىا ( كرتو ) اضيا هل نالوعفم ىنعملاف امهنكلو
 امهجرخن ةلوهس بيس ىا ( ةسياقملاب ) ماللاو ىنلانم ماهفتسالا ىوخا
 هلوخد سس قلعم هيق تملع ناف ( رادلاىف ديزام تملع ىننلا لاثش ) ةسياقملاب

 | ( قلطنم ديزل تملع ماللا لاثمو ) هيلومعم ىلع لخد ىذلا ىنللا فرح ىلع
 هجو نيس أ دارا مت هيل ومعم ىلع ءادسالا مال لوخد سس قلعم تملعناف

 ضرع امنا ىا ( قلعت امناو ) لاقف هئالثلا بابسالاب قيلعتلا صاصتخا
 ماللاو ىننلاو ماهفتسالا ىنعي ( ةثالثلا هذه لبق اهعوقو ببسب ) اهل قيلعتلا

 ردص ىف عفت )اهنا ىه هثالُثلا هذه صئاصخ نال ىا ( ةثالثلا هذه نال )

 ( تضتقاف ) كلذك ناكاذاف هل ةعوضوم ىهام ةفلاخم زوخي الف (اعضو ةلمعا
 امهلاح ىلع ريخلاو انك اهتنعوف رع ىأ 314 |ةروص ءاش ) ةثالثلا هذه ىا

 ةلقا ريمغت ىا ( اهريمغت بجوت لامفالا هذهو ) لاعفالا كلت لوخد لق
 قصرا دكشل هلق ةلماع اين وكل اك 2 كل ا'نلع ايس 7
 رابتعاب) امهنيب قيفوتلا ىا ( قيفوتلا بجوف ) امهعمج عنتماو ناضتقملا

 قىعم ) رخ الا زاتعاو ىا ((رخ لاو اظفل ) نيضتقملا دحا ىا (اهدحا

 ىلع ةلمغا تش ناب ( ءادّسالا مالو ىننلاو ماهفتسالا ىءوز طفالا ثَح نْف

 هده تبنعور ىتعملا ثيح نمو ) لمعلا نم لاعفالا ىضتقم لاطنأب اهلاح

 ىفرعلا ىنعملا نايبىف عرش مث ىنعملا ف اهل نيلوعفم نازحلا لعج ناب ( لاعفالا )
 لاقف ىحالطصالا ىنعملا نيب و ىتعملا اذه نيب ةمققتانملا هجو ناس ىفو قيلعتلل
 ىنعمب اذك نولو مهنا ىنعي ( ىا ةقلعم ةأرما مهلوق نم ذوخام قيلعتلاو )

 ةأرملا كلت ىا (نوكت ) ادوقفم اهجوز نوك ببسبو ( جوزلا ةدوقفم ) اهنا



 5 1 زك

 «ىجم نا ىنعي ورمعو ىنظو ىناسح ف ديز ىنءاح هانعش ورمعو ديز نيب انهه
 كلت ءاغلا ىا ( اهءاغلا نا كشالو ) نولظم هعم ورم ءىجمو ققحم دنز

 نيب و هلعافو لعفلا نيب اهطسوت روص ىف ىنعي ( بجاو روصلا هدهىف ) لاعفالا
 ارسل وان رخ مو فوس"نناو نإ ىلومغتا لابو هلومعمو لعافلا مسا
 مسا روصلا كلت ىف دجوب مل هنال انهه لامعالا عنتم هناف هيلع قوطعملاو

 0 ا ل نارج نركلف ىا( اذهلف ) اهل ةيلومعملل اص

 ءاغلالا زاوج ىا ( هزاوج ) فمنصملا ىا ( دنق ) نيسنحالا نيبال نيلومعملا

 ءىنم وه اك ىا ( اضيا لامعالا زاوج نع ) ربخم ىذلا زاوجلا طفل ىا(ءىنملا)
 لائفالا كلت كلسون هب ىعت (تطسوت اذا هلال دف تح ةاقلالا روج نع

 لكلا 2١ (انينع ) اهرخأت اضيا هب ىعب ©« ترخاتوا اهلوعفم نيب )

 ال0 0 اا حا نوك نيلوعفملا نحاتلاو طسوتلا دنق نا ةلخاو اهل ١

 "000 000 رارحالا لصخ تابحلالا نم اهرتغ ىلإ ةسنلاب نخاتلاو
 لالا رر 21 كاف مدقتلا ةروص نغ اضنا زارتحالا هءلصحوروصلا كلت فاك
 ||| عدا ناعم ءاغلالل ناك املو نوهملا دنع هلابعا نجح لب هيق لمعلا

 0000 1 الالاوهو هلاانرشا اك رحاتلاو طسوتلا وهو. ضراعب دنقملا .
 00000 وا رخاتلاو طسوتلا ضراح ناك ءاوس ىتعا قلطملا ءاغلألا
 ريشي نا دارا لوالاب فنصملا هصخاملو  بجاولا ءاغلالا نم حراشلا هك د ايف
 نم ( ركذلاب صاحملا ءاغلالا اذه ) زاتما ىا ( صخ امتاو ) لاقف ههجو ىلا
 (هعوبشل) هلوقو (اًهصئاصخ نم) هديقم5 ىا (اضيا هقلطم نا عم) هقلطم ركذ

 0101 ددقملا نوكل هرك دنا ضصاصخخالا هو نأ قس نصح قلعتم

 صئاصخ نم ىا ) 6 اهنمو ل مالكلا ىف دبقملا عوقو ةرثكو ىا ( هعوقو
 قلعت اهناب اهيلع مكحب ىنمي ( قلعت ) بواقلا لاعفاىا « اهنا )( بولقلا لاعفا |

 ىنعي ( اهقيلعت و ) هلوق وهو مهحالطصا ىف قيلعتلا هل لاش ام اهل ضرع ىنعي
 | نود ) نيئزحلا بصنىفرئؤت مناب(اظفل اهلمع لاطبا بوجو) اهقيلعت نم دارملا
 ةراشا ( اهعوقو ببس ) هلوقو لوعفملا ىنعم نم هيلع اهام ىلع ايشبا نأب ( ىنعم

 (لبق) هلو فنصملا هركذ صوصخم بس هنا مهحالطصا ىف ربتعملا نا ىلا |
 نايسقلا لمشي هلا ىلا ةراشا ( ةطساو الب ) هلوقو ( ماهفتسالا )) ( ىنعم)
 ىا ( ناكاذا م ةطساوب وا هلاثم ءىحن م ) فاضم ةظساو الب ناكءاوس ىنعي
 طفل ىلا ىا ( ام ىلا ) فيضا مسا لبق ىأ ( فاضملا لبق ) لعفلا كلذ عقواذا

 هلوقف ( تنا نم مالغ تملع وحب ماهفتسالا ىنعم ) ظفللا كلذىف ىا ( هيف )

 مالغلاوهو هطساو نموهو ماهفتسالا ىنعم هيفام نيب و هنيب نا عم قلعم تملع ْ
١ 

 م قاضاا )



 فض ظ ثني ة.ييتشس ا |
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 رب م ةعوتلا لماعلا ىلغب 000 فصلا لماع نالو يلا

 أ جلاضالا ءانحو ) نافف اول اولص نو ناس ناش لا امدس كا وسل
 أ «اهئاغلا ريدقت ىلع ) نوكت اهلانعاو اهؤاغلا زوم ىتلا ٍنولقلا لاعفا ىا

 ١ ىلا انهلاخم لع. ىع 62 تيل مالا دوق قراللا مم ىو تيس

 | هلاىلع اعوفرم دز نوكي ىنعي ( ىنظ ىف متاق دز ) ر ,حاتلا سس تنغلا

 | ىتو ) ةبسنلل فرظ ىنظىف هلوقو ةيفامتسا,ةلملاو هربخ عفرلاب مئاقو ًادتبم |
 أ اهنمو لاق ث.ح ءاغلالا زاوج صملا لوقىف تلصحو ىا ( ءاغلالا زاوج هلوق ٠

 ايلا تاو زاوح ىلا ةراّكشا ) هنم تاصح ءاغلالا اهنمو لَه و ءاغلالا زاوح

 | ( رخاتلاو طسوتلا رده ىلع ) لاطنالا زاوج ىلا ةراشالا تلصح اك يا (اضيا |

 | هبدارا ( حورمشلا ضعب ىفو ) نيفرطلا دحا ةيولوا ىلا ةراشا ريغ نم,نكل '
 | ىلوا لامعالا نا ) لاق ثيح ةيولوالا ىلا ةراشا هيف عقو ىا ةيفاولا حرش |

 ريدقتى لع ىلوا لامعالا نا هنم ديفتساو لامعالا زاوج عم ( طسوتلا ريدقت ىلع

 ءاغلالا ىا ( امهنا ) حورمشلا نم 0 ضعب ىثو ىا ( اهضعإ ىو ) زخاتلا

 (رخأتلا ردقتى عىلوا ءاغلالاو ) طسوتلا ر , دقت ىلعىنعي ( نابواستم ) لامجالاو
 ىهفا ةجو نم ةر خاتم هو نم همدعتم لامق رز اق نال ني واسس 6 اعف

 حراشلاركذمث د« ل والا ءزحلاىلعلوتسم ءادّسالان ا 5 ىناثلا ءزحلا ىلع ةيلوتسم

 | ءاغلالا عش دقو ) لاقف فندملا اه رك ذي لو ىرخا ةروص ىف ءاغلالا عوقو ٍْ

 نيب ىا ( لعفلا نيب ) لاعفالا كلت ىا ( تطسوتاذا )لاعفالا هذهى ىا ( اهيف

 | برض وحن ) هعوفرم نيبو ىا ( هعوفرمو ) حراوجحلا لاعفانم لعف |

١ 

 ا
 ا
 ا
| 

 ا
| 
ٌ 
 أ

 ءانم وكن و هعوف خ ناو ترض نان نينح | ثيح ( ديز بسحا |

 0 0 مانيوو 5 قاس قادت ترض |
 أ

 1١ لا تا

 5 1 ا ا ل ل حل - د ع

 نان  يغن :(: نا ,ىل ومعم نانو و نايح ىف اذير مرق مسن ىاادتعيا ةاعمو

 | اهمسا ناي تسلا لمس ولا ثيح ( متاق بسحا اديز نا وحن ) اهربخو اهمسا

 | كلت تطسوباذا اضيا ءاغلالا عش هنأ ىنعي ( اهيوحصمو فوس نيبو ) اهريخاو

 وحم ) لعفلا نم هيلع ةلخادو ةسحاصم ت تناكأم نيبو فوس نيب 0

 ( تلخد ام لكاو فوبس نيب بسحا: طسوب ثلح ( دز موه نسا قوس

 للمفالا كلج تطسوت اذا اضبا عمو ىا ( فوطتلا نيو و موه وقنو هيلع

 او ت4 0 قداح وح هيلع يرام اور وولكلاولا ْ



| 

0 
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 او نر لس لا ءاتكالا نانقإلا نأ مواسملا نه ذا ةدئافلا مدعل تملع بلت ظ
 ناعملا ءاملع نا ىرتالا قبقحلاهنومضم نع ربخلا ةدارا دنع زاوحلا ىنن دشال |
 ىنعم ةياالاىف 0 0 ليزتتلل الاثم مل الا ودروا ١

 دا امو كانا لا 0 ةنيرق ريغب اسن افذح اذا قيرعلا ١

 كم : ال الز 0” ا

 كر هاو يلع اغا اما نال ل سر الا

 4 ءىجيس (كقيلعتلا فالح ءاغلالا ىف امهلصا ىلا اعجار نيلوعفملا نم لكن وكلف
 1 قيسلا يس او ديس ام ىلع ادامعا نيديقلا نيده ل اما حراشل || لعلو |

 ا نك اقلطم ءاغلالا ١ ضراعب لاطيالا انهه ءاغلالاب د امرشا "اكمل ود“ ءىجيس اك

 ىا(تطسوت اذا) هلوق فضلا هدنقرخأتلاو طسوتلاهلححصملا ضراعلا اذه
 مئاقتننظ ديزوحت اهيلوعفم نيب) لاعفالا كلت تطسوت اذا وه امنا ءاغلالا زاوج ْ

 (تننط متاق ديز وحن ) نيلوعفملا نع ىا (امهنع) لاعفالا كلن ىا« ترخأتوا)
 لالقتسال ) لوقا لا ةراشالل( نربدقتلا ىلع ءاغلالا زوج امتاو) هلوقو |

 ًادتمان وك, نال ني اصلا ) هلود نيئزجلا دبقو هل ةلعو زاوجلاب قاعتم ( نيئزجلا ظ

 نعزي امالك ) وا نود واولا هاظلا ماصعلا لاقو ( اهل نلوعفموا اريخو

 هَلوُش حراشلا هدبق امتاو لالقتسالانم لاحوا نئزجلاىلا لالقتسالا ة هسا

 ءافغلالا رجيم اما نكي ملول هناف ءاغلالا زاو+ل ةلع لالقتسال هلوق حلصيل (امان) .

 نيدلاءاصعلاقو لبق اذك اربخو ًادتنم ان وكينال نيحلاص نان وكمال ذئنيح امهناف
 دكيف ف ال ارك و امهل ةيحالاصلاب ىتءي نيئزللا تنصو:ىف ةدئاف رهظتال

 امهتيل وعفم ردقت ىلع مالك هنال لوالاربدقتلاوف ةديفم ربع هتسمالكو ماتلاب مالكلا

 فنصللا مالك ىهاظ فالخ لكل ا نب خلا مالكلا لست ناآلا اضيا
 ىلع ةربتدعم هتيماهت ىنعل اان امالك هل وقل دق (ءاغلالا ريدقت ىلع ) هلوقو ىهتنا

 كلذ ىا ءاغلالل ريسقت فطع رجلا. ( امهلعجو ) هلوقو امهلمع لاطنا ريدقت

 (طسوتلا,) فعضلا كلذو ( اهلمع تيم اريخو ًادتبم ) امهلعج قاب ءاغلالا

 ا ا ميدقللا دنع ءاغلالا لش دقو سانا ) لاعفالا كلت طسوت بس ىا

 لسانا طسوتلا دنع زاح م ىا ( اًضيا ) لصالا هلحن ىف ابق لعفلا نوك دنع

 بولقلا لاعفا لمع فعضل كلذ حبق عم زاوجلا اذه نكل ( نك ديز تننظ وحن )

 تيوق اهنال (نوز جشالنا ىلع روهججلا نكل) جالملاك اظن سل اهرب اهريث تنال
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 ١ لوعفملا وه ىذلا مهلخم ىفذخ) ركذ ىذلا ىناثلا هلوعفم ( مهل اريخوه) هلوقو
 باطلا ةءارقىلع هناف ةءارق ىلع لاق اماو نولح ىهو ةظفل ةنبرش ( لوالا

 | '"تنأوهو لمفلا ىف هراتتسال !هاظ الغاف'ىطّشال ذئتح هناف هف نحنا نكي
 ىلع فذحالف ايناث الوعفم مهل اريخوهو لوا الوعفمنواخي 0
 | ع انا كنا مغ ىلع انلختال دي ىعاشلا لوق ىف امكف ىناثلا فذح اماو) ةءارقلا هذه

 ريمضلالوال اهل وعفم و نظلا ىنع لاح لاخ نم انلختالهلوقف (ءادعالاانن ىثو دقاملاط
 ١ انب كلملاكتارغا ىلع نيعزاح انا ال ىا) ىوذحم ىناثلا هلوعفمو لصتملابوصنملا
 | ىا ةيشاملانع نددلا ءاصع لقنو ( ىاثلا لوعفملا وه ىذلا نيع زاح فذ
 انا نظنال ىنعي ةاشولا كلذ لبق انب ىشودقذا انن كلما كتارغا ىلع نيعزاح اناخنال
 ١ انبىشودقدنال هنلاانلاح كمامتالو كلملا كئاينال ىا كنا غال نوفئاخ ا نوعزاح

 | اذه ىا« فالخم إ ان رضي الف كلملا دنع نوماغلاو ةاشولا كلذ لق هنلاانماو
 ' راصتقالا) بابلا اذهىف ىا (هيف زوج هناف) 6 تيطعا باب ا) فالح نئاكمكحلا
 ( فودحلا كلذ ودق اوبس ىأ _ (اقلطم ) نيلوعفملا دحا ىلع ىا ( اهدحا ىلع
 (رنان دلا ىطعي نالف )لاه ن 3 زوج ىا (لاّش ).اسنم ناك ىنعي ردف ملوأ

 اع سو رك كانه نوح طن لاو 0 3 لوسل ف
 لوالا قذحل لاثم اذهو هرادش ريغ نمو لوآلا لوعفملا ىنع 0( لل

 وهو لوالا رك ذو قاتلا قدح اتم( ءارقفلا "ل آو اوقات 1
 نافذحدقو) مهاردلا وا ريناندلاوهو (ىطعملا رك ذ ريغنم) اذهز وحيف هل ىطعملا
 | ءاطعالا دانسا درجمب ( وسكيو ىطعي نالف كلوقك ) اعمنالوعفملا ىا (اعم
 نو 0 ذا) نالوعفملا رك ذريغ نم نالف يلا ةوسكلاو |

 | نم ةئشان ةدئاف ديف تيطعا باب نم ناكامم نيلوعفملا فذح نا ىنعي ( نيلوعفملا .
 | ىلوعفم الخ )اهدحارك ذىفوا اهرك دف ةدئافلا كلت دجونالو فذحلا كلذ
 ظ (امهفذحتال كناف ) ةدئافلا يت هيلوعفم فذح نم دافتستال هناف ( تملع باب .
 | كلذك' لوغ نأ وحال قدي( تنئظاو تملع لوقتالقاسنم اسن ) نيل وعملا ىأ ١

 (مواعملا نم ذا ) لوعفم ريدقتالب. نيروك دملا نيلعفلا رك ذىف ىا (ةدئافلا مدغل)
 ملع نع واختال ناسنالا نا ) مولعملا نم نال ةدئافلا كلت هيف دجؤيل اماو ىنعي

 بللا حراش لاقو لمأت نع ولخمال امم نيباملا نيب قيرفتلا اذه نا معا ( نظو ظ

 ناك اريده تملع باب نيب و تبطعا باب نيب كرتشُف اعم نيلوعفملا فذح اماو

 لحلق ب ىلاعت هلوقك ايسن وا ىطعافاهرد ارمع ديز لأسو لخم عمس نم وحن .
 وح اذهو لاقمث عنمو ىطعي نالفو:#نوملعيال نيذلاونوملع نيذلا ىوتس
 ىلوعفم ىف ايسن فذحلا زوجتال مهضعب لاقو هلوقب فلاخ نه ًأطخ مث حيحصلا
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 أ انهن ١ لع ءاسامهل 'اهضن , ىا ( امهن ا ىلع هلآ لا ةلسالا"

 لاعفالا كلت صئاصخ ناس ىف عرش مث لاعفالا كلتا ىا( اهل نالوعفم ) نيئزحلا

 | (ىهو ةميصخ ع ) صئاصخلا ىا ( هو ) (اهصئاصخ نمو ) لاقف

 | انهو ( ريغ ف دجوبالو اج نمو هنك و ىتئال ا( ) ةصيصخلا ىا

 1 كارايل 1 دك دلال ىذلا علا نام

 مزاللا ناب (رصتق الف )هلوقو « رخ ًالارك ذ ) اهيلوعفم دحا ىا (اهدحا
 راصتقالا زوال نا همزاي رخ آلا رك ذ اهدحا ركذ دنع بجو اذا هنا ىنعي
 اودانلوش مويو# ىلامتهلوقك اعما رك دال نأ زاح ناو ( اهنلوعفم دجا ىلع)
 ١ وه اذه نا هدارم نا ماصعلا لاقو مايا مهومتمز ىا مخ زن ذلا ىنتاكرش

 ١ حصاال نا ىضَتَس اذه لوقا لاق مث حر .اشلاهلصفام ىلع ليلق هفالخو عئاشلا

 ا 11 وللا دحاف هتعبضو لخر لك تملعو اماق اددزىب رض تملع

 ملغ حره نوكيق عقاو برضلا اذه نا تم اع ىنعع لوالا ناف نيلاثملا ف

 000000 ار ثاح ةخيضو لجر لك ت ملغ ىنع قاثلاو اعقاو ىبرض |

 | اذه ىلعف سم اكابوجو افوذحم امهيف ربا نوكل اهدحا رك ذ ىلع رصتش نا
 ركذ اذاهنادي راهن أكف ادج ديعب رخ ًالارك ذدنءاهدحا ركذ بوجوب مكحلانا

 ةنيرقلاهبانم بوسام هلوّش دارا هلعلو ىهتناهءانم بوس اموار .خ الا رك ذامدحا ظ
 امهدحأ ار ةانوجو بسس ىنعي ( كلد بيسو ) بللا حر رق ؛ اذك هيلع ةلادلا

 لصالاى ) لاعفالا هذهل نيلوعفللا نوك عم ىا (امهنوك عم ) رخ " الاانا دردتع

 نيلوعفملان ال ليلقريغرملاو أدتملا) فذحنا لاطاوى ا( فذحو اربخو أدتسم |

 :هب لوعفملا وه أعم امهنومضم نال دحاو مسا ةلزامع ) نيلوعفملا نا هببس ىا (اعم |

 ا دس تبلل سم ذأ لوالا ىلا فاعلا ل و

 ل ولا ةملكلا ءارخا ضع فدك ) فدخل كلذ. ىا(ناك) رخ“ الارك ذ دنع

 اهدحا ىذح زاوج ىلا ةراثا ( اذه عمو ) هلوقو هفذح دنع ىنعملا مادعنا ىف
 رك ذ عم اهدحا فذح ىا ( كلذ درو دقف ) اذه زاوج مدع عم هناىنعي ةنيرَش
 فدخحامأ|) فيعض هنا ىنعع ال لامعتسالا ف ردات ىا(ةلق ىلعهن .رقلاعم ) رخ 0

 هلضف نمهللا مهات ام نولخس نيذلا نيسحالو ىلاعتهلوق ىف امكف لوالا لوعفملا ظ
 آف نق ءارق لعداس لوالا لوعفملا ىفدح ىنعي ( ةءار 9 ىلع مهلا ريخ وه

 نرذلا ىنعل ( ءال وه نيسحم ال ىا نيتطقس تحن نه هط وقنملا ءاملأ نيسحالو) ١ ظ

 فدح - ىذلا لوآلا ءالا لوعفملاوه ( مهل ) لوقو هلعاف ىلا ةراشا وهو نولخببي |

)7( 

 ظ

| 
١ 



 تولّقلاكامفأ ول تق( نإ هف رللا واس يعش ىذلاكغلا ىنعم ىا (ىضتقملاكغلا |

 ربخ هيلع فطعامو 6 تنل ) هلوق نا ةراغالل (صو)هلوق راشلا ردقو أ ادم

 ا (تاخو تبسحو الربخلاو ًادتملانيب دعبلا عوقول اذكهردقامت اوأدتملل

 ظ .ىا (ملعلل ةراتو نظللةراتن وكت) تعز ىا (هو)( تمول (نظللةنالثلا ذهو)
 أ ىا (لخدن )هلوقف ( علل :الثلا هدهو)(تدجووتب ارو تملعو )ناقبلا ندع

 ظ 000 ىلع اف لاعفالا هذه لخدت ىا ةيفاّشتساوا ربخ دعب ريخ اما ( لاعفالا هذه

 | ال تواالو عفمأدتملاوهام لعجيف هربخامهيناث وأ دتبمامهل توا نيمسا ىلع نعي( ةيمسالا
 ١ لاعفالاهذهناىنعي هللعو لخ دس قلعتم(امناسل )هلوقو ايناث الوعفم ربا وهامو

 | ثيح نم ةلمللا كلَ ىا) ( ىه إل ىنلا ةيفيكللة نم نوكنل ةلملا كلت ىلع لخ دت امنا
 | هب قلعتم(هنع)هلوقو ىه ربخ مٌمفرلاب ( ةئشان ) هلوقو ةلمخا كلتب ىا (اهبرابخالا
 نال 0 نا (لعلاو نظل نم) هلوقو لوصوملا ىلا عجارريمضلاو
 | معلاوا ن ا ةلخادلا لاقالا يف ل را
 تملعكلوقف امانا دبر تملع تافاذل 890 0 حرت ال -وا نظي وأ ملعب هنال
 ىا (هنعةلمعا هذه ت : .اشن ) ىذلا ىلا الك نئاوعو ىعم نامل ىا(امناناسسلا

 |' لما كلن ىا (اهب تربخاو ) للا كلتن ىأ (اهب تملكت نيح ل ىنعملا اذه نع

 ١ ناناسل ىنعينا ربخ ( ملعلا وه امنا) هلوقف نومضملا اذه نع ىا ( ديز مايق نع)
 نايبل تننظ كلوقف امئاَق ادز 0 فوصوملا ىنعلا اذه |
 معزلا نم ىا ( لامفالا تاون كلذك و نظلاوه ةلما هذهب رابخالا ًاشنم نأ 1

 هنع ريمض عجرا ثيح حر ,انتعلا 6 راتخا ام اده اهربغو ةيؤرلاو نادجؤلاو

 ال1 نوطضما 111 اا لاعفالا مومضم نع ةرابع هلعجو لوصوملا ىلا |

 ةروك ذملا ةلمعا ىا ىهام نابل دارملا نأ رهظ الا ماصعلا لاقو هنعائشان ةلجللا | ١

 ريمض عاحرابو لما نومضم نع ةرابع لوصوملا لعجم ىنعي هنع ةرامع ىا ُهَّنِع

 ظ لاق مث ةلما نومضم نع ةرابع وه ىذلا لوصوملا ىلا هنع ريمضو :ةلمخا ىلا
 نوكي ناىضتق هان ذام ىنعمي وا حراشلا هرك ذام ىنعي ناكءاوس مالكلا اذهو |

 هنا ناسل ةلما ىلع ةلخادلا نا هزي كسلا ل سك ناك لاعفالا هذه
 اكن عم اهيلع 0 حصنالو ةمان ةدناف اهلعاوف عم دش الف ققحم ما

 لاعف الاىا ىهام ناسل مالكلا ىنعم لاَ نا هجوالاف لامعتسالا هللعام فالخخ

 ةيمسالا ةلما عباوت نم تسيل اهنا ىلع هيسنتلا كلذ نم دوصقللاو هنع ةرابع
 واستنكا'تسلو ةلوختدملا ةلخاال: ةكاقلا طانم غو اهياعم نال ةزاوك دم لب

 | ىلع فوطعم ( بصتقق ) هلوقف ماصعلا هلق ام ىهتنا مهفاف لخلا لش اود

 | ةلمجاىئزج ىا 6 نيئزجلا إل هبيقع (لاعفالا هذه ) بصنت (:ىا ) لخدت هلوق |
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 ىلع فطع رجلاب ( ءانغتسالاو ) هلوقو ناريخالا فذحو طق .لوالا لوعفملا

 | ىذحم ناب لوالا لوعفملا نع نا ( هنع ) ءانغتسالا زاوج ىفو ىنعي راصتقالا هلوق
 ١ نأللا لوعفللا رك ذ هناق ( اقلطنم |رمع تملعا :كلوقك ) نب ىخالا زك دب قتكمو .
 |. لعافلا عم هنوك زاوج مدعيف اذكو ديزوهو لوالا لوعفملا ركذي لو ثلاثلاو |
 ١ لا نا اضنا نوجمآل اههرد ىتيظعا لاقن نأ زوجنال امكف دحاو 2 ني يملك ١
 ظ لاقف اهنم نب ريخالا مكح ناب عرش مث «ماصعلا ىف اذك الضاف ا رمع ىتتملعا |

  نمد(شلالاو) ىاثا 00 ردألا ليت ل كائاقإز

 | بجو اهدحا م لحب .الادنع |هدحا رك د بوجو ىف) (تملع ظ

 | تملع لات نأ زوجال امكف اهدحا ىلع رصتقي نأ زوج الف رخ آلا ركذ
| 
ْ 

ْ 
1 
| 

 اًضرا زول لوألا رك ذ نود اقلطنم تملعو قاثلا لوعفملارك د نوذبادنز .
 ارك نود الط انبز تملعاو كلاثلا ركاذ نودب !رسعادبز تملغا لاق نا“

 ىنعي بوجو ىف هلوق ىلع فوطعم رجلاب (اعم امهكرت زاوجىفو ) هلوقو ىناثلا
 زاج اك هناذ اعم امهكرت زاوجىفو ركذ اهف تملع ىلوعفم مك امهمكح نا

 آل تالا لاش نا اضبا زوج اعم نيلوعفملا ركذ نودب, تملع لاق نا
 ءانغتسالاو هلوقنم هنيعب مهفام اذهو اعم نيريخالا كرتبو طقف لوالا ركذب |
 صئاصخ ىف ناهباشم اه لب فنصملا ناس صيصختل هجو ال ماصعلا لاقو هنع '

 ىنلاو ماهفتسالاو ماللا لبق تملعا قيلعت زوج هناف اضيا تملع بانل رخا

 ظ نوكي اضياو مكاق ورنعاموا متاق ورمع لهوا متاق ورمعل اديز تملعا لوقت ظ
 ١ ىهتنا ادعاق ىنتملعا ادبز لوقتف دحاو ءىشل نب ريمض نيلعافلا عم ىناثلا لوعفملا

 لاعفا نايبىف عرش مث اهوحنو لاق لب صصخمب ل ثيح ٍبللا حراشر د هللو
 6 ىتلا لاعفالا ىنعي 4« بواقلا لاعفا ) لاقف ةصتخلا اهماكحا ىفو بولقلا |

 اضيا نيقبللاو كشلا لاعفا ىمستو ) ةرىهاظلا ءاضعالا نمال بلقلا نم

 نيقيلا لاعفاب و كشلا لاعفاب اضيا اهومس بولقلا لاعفاب اهومس مهنا 3 ْ
 ( مهن 5و١ هلوه هعقد ىلا راشا مهوب لحم كشلا لاعفاب اهتيمسلت تا ا |

 هيلا تفيضا ىذلا كشلا ىا ( نظلا كشلاب اودارا ) ةاحنلا ىا مهلا نطا ىنعل

 لاو نيفرطلا دحا ناحيجر ىنم ىف .نظلا ىنعم كشلا هباودارا لاعفالا |

 000 2 آلا فرطلا لايحا مدع وه ىذلا نيقيلا فالخ خب الا فرطلا
 نكي مل ناو ىا (ءىثالف الاو ) نظلا فالخ وه ىذلا كششلا ىنعمال سوماقلا
 ىواست وه ىذلا كلا ىنءم هن مهدأ سم ناك لب نظلا ىنعم كشلاب مهدأ سم

 ىنعم لاعفالا هذه نم ) ءىشال هنال كشلا لاعفاب اهتيمست زوجالف نيفرطلا

 لاو



 م عمور عسا

 لوعفم 6 ىلا ايدعتم نوكي ) ىدعتملازا ىنعي القع زحب مل ناو رظنلا لوا ىف

 ةسنلاب ( ريثك مالكلاىف ) دحاولا ىلا ىدعتملا ىا (اذهو) (برضك دحاو )
 ظ نيعون مسقلا اذه ناكاملو 6 نينا ىلاو) ةنالتلاو نينئالا ىلا ىدعتملا ىلا
 | نيلاثلا جزمب امهنم عون لك نيسي نا حراشلا دارا نيلاثملاب فنصملا هيلا راشا اك
 "امهات ندللا 'نيلوكشملا ىلإ دل اما نينثا ىلإ ىدعتملا نان ىمن ( امينا ناش
 3 ىنعال ( لوالانيع امهيناث نينثا ىلا ) دعتماما ( و ىطعاك ) ( لوالاريغ)

 1 ( هلع قدص اهف ) لوالا نيع هنا ىنعع لب لوالا موهفم ناع أمدحا موهقم

 | عونل لاقف (لع) وحن لوألا هللعأ ىدصام لغ قدح ناننلا نا د

 | ىا « هث الث )ن ( ليعافم )6 ىلاو ل تملع با قافللو تبطعا باب لوالا

 0 ( رعا ىنم ) ىرأ نوك "لاح 6 ىراو لعاك) لسعافم ناز ىلا دم حل

 ظ نذأسا) ىراو معا ىا (اهو) رصنلا ةيؤر ىنعع ال ةريصنلا هُو قر ىنعع ىنعإ

 | نييدعتم اناك امناو ةثالث لبعافم ىلا ىدمل ىذلا مسقلا ىف ىا( مسقلا اذهىف

 | نيح ىا ( ةزمهلا لاخدا لق اناك) نياعفلا نيذه ناف ىا ( امهناف ) ةثالثلا ىلا

 | املف ىا ( ةزمهلا امهيلع تلخدا املف نيلوعفم ىلا نيب دعتم ) اناك نيسثالث:اناك
 دئازلا رخ الا لوعفمللىا١( هل لاَش رخآ لوعفم داز ) لاعفالا باب ىلا القت
 ١ع اركب ديز ملعا انلق مث الضاف ارمع ديز لع انلق اذا ا لوعفملا )

 هي دعتملالاعف الا نيب قرش ٍناحزاشلادوصقم ناكالو * 4 وه انههدنازلاف اللضاف

 همالكت فنضملا مالك جم كلذك سبل وهاع و اهيق لصا وهاع هن الاثلا ىلا

 | ( و إ لاقف اهنم لصأب سلام ىلا ريشي نأ داراق اهنم لصالا وهام ىلا: راشاو

 (ثةدحو رخلو زتخاوان وانا ) اهل ىا ( ىو حالا لاق ) ١
 لف لنعافم .:ةثالث ىلا ةيدعتلا ف اؤلتمااو هما لافقالا هده( تدلك
 | ةيدعتلا كلت ىا (ىهامتا) ةثالثلا ىلا ىا ( اهللا ) ةسْجلا ةيدعت ىا ( اهتيدعت
 / تقلا اهنا ىنعي ( جدااا تس نع ا لابشا يا (ايلاخا طشاررب
 نواس الا ةسخأ هده نم ةاوردس قع ملو ىدعتملا لعاب اهلامعتسا ضعب ىف
 | اهنم ضعب_ ةيسش لعافنأ لاوحا نان ق 2 ىدعتملا عونا نايانا عرف

 ؤ ىلا ةيدعتملا لاعفالا) هلوّق حراشلا هرسفو 6 هذهو ال لاقف رْخآ ضعب ىلا
 هلوقو 0 وهو تارقلا لأ راشا هذه هلوق نا ىلا ةراشالل ( ليعافم ةثالث

 ىناثلل ربخ(تيطعا ) ( باب ) ( ىلو عمك )ف هلوقو نان أدتبم (لوالا اهلوعفمإل
 نا ىنعي هبشلا هجول َناَس ( هيلع راضتقالا زاوج ف ) هلوقو لوالاربخ ةلماو

 لع راصتم' نأ روح كنحم تطعل نانا نلوسلا كح اهل لوألا لوتفلا 5
 ركن لع قرضا هناق (اديز تملعل كلوت ر نا رسال فتق ندذل كل



 ىنعي ةسنلا قلطم هناال ( لعافلا ريغ ىلا لعفلا ةسسن ) هناا صصخم قاعتلا ظفل
 لعافلا ريغب قلعتملا رسف حالطصالا اذه ةنب رش و هريغوا لعافلا ىلا ءاوس
 لعافلا ريغ ) ءىث ( مهف ىلع افوقوم ناك نا لعفلا مهف نا لصاخلاو) هلوقو

 هلوق نا ىلا ةراشاو لئمملا ىلإ 6 برضك )) هلوق قيبطتل دبهمت ( ىدعتملا وهف
 (همهف ناف ) لاقف هقيطت هجو ىلاراشا مث * فوذحلا ًادتبملل ربخ ب رضك

 وه ىذلا برضلا مهف قلعت نال حب ىدعتملل الاثم برض نوك نا ىنعي
 بو رضملا نودب لقعت اذا برضلا ناف ( بو رضملا لقعت ىلع فوقوم) هنومضم
 دعبالا ) برضلا لقعت ىا ( هلقعت نكمالو ) هلوقف عقاو ريغ ابرض نوكي
 ( نامزلا فالي ) هلوقل ةتطوت نوكيلو هلقعتىبع فوقوم هلوقل نايبلاك ( هلقعت
 فئوبو هناكما مدعو لقعتلا ناكما وه هريغ نيبو لوعفملا نيب ةلباقملا ناف

 ناكماوه فقوتلا مدعو فقوتلاب دارملانا ىنعي هل مزال هيلع هفقوت مدعو مهفلا

 باورضملا نودي هلقعل ككال ثترضك' ىدعتلاناف هناكما مدعو هنودب ,لقعتلا

 لعافلا ةئيهو ) هل لوعفملا ىنعي ( ةياغلاو ناكملاو ) نامزلا نودب هلعت نكميو '
 ريغو) (نكمت رومالا هذه نودب هلقعتو لعفلا مهف ناف ) لاخلا ىنعي ( لوعفملاو

 هنا فالخم هلوق ديري ىا ( ىني ىدعتملا فالخم ىا) (هفالخم ىدعتلا
 هلاثمو هلقعت نودب هلقعت نكمي و ( لعافلا ريغ نا مهف ىلع همهف فقوسال).
 دحاو لب قلعت هإناكناو هناف ) ىدعتملاريغل الاثم نوكي نا حصيو (دعقك )

 دومقلا لقتل ىأ (ةيهف, نكل لعافلا ةثيهو .ةناغلاز ناكملاو. نامزلا نم

 ىلا بابسالا ناب ىف عرش مث دج نكمت ىا ( راح تاقلعتلا هذهنع ةلفغلا عم )
 لوح و باقني ىا (ريصي ىدعتملا ريغو ) لاقف اهب ايدعتم ىدعتملاريغ نوكي
 اديز تبهذا وحن ) لاعفالا باب ىلا هلقتب ىا ( ةزمهلاب اما ) بابساب (ايدعتم )
 (ةلعافملا فلابوا اديز تح ”رفوحت ) ليعفتلا باب ىلا هلق ىا (نيعلا فيعضتس وا
 فرح وا هتج رختسا وحن كاعفتسالا نيس وا هتيشام وحن ) ةلعافملا باب ىلا هلقس ىا
 هدرجت ىف لعفلا ءاشب عم قلعتملا كلذ ىلع رجلا فرح لوخدب ىا ( رجلا
 لاعفتسالا نيسو ةلعافملا فلا اورك ذب ح نييفرصلا نا معا ( ديزب تبهذ وحن )

 قرفالف الاو اهريغ نكذب ءافتكا اهو ركذي مل مهلعلو ةيدعتلا بابسا نم
 ريصي ىدعتلاو ىثاوللا ضع ىف اذكح ةزمهلاو فيعضتلا نيب و امهند

 عرش مث * جرح دن وحن للعفتلا ءاتبو عطقنا وحن لاعفنالا نوني امزال اضيا ١

 ( ىدعتملاو اذ لاقف دئاز ىلاو دحاو ىلا ىدعتلا بسحن ىدعتملا ماسقا ىف

 ىدعتملاريغ ىلا هعوجر مهوتب الثل ريمصلا ماقم ماقملا نا عم رهظملاب هركذ

642 



 هوما دهام

 ظ لسان( علل 8 0 ا ا
 . ءايلا مضب ديقتي هلصاو ( داقتسو )ءاتلا حتفو ءايلا مضب ريتخ هلصاو ( راتخيو ) ع |]

 | ٍبلَس امتاو موس هلصاو ( ماهو ) ريختي هلصاو ( راختسيو ) ىاقلا حتفو |[
 | اهنم لكفف ةكرحتم نيعلا نوكل ىأ ( اهكر جل ) تاروك ذملا هذهىنافلا نيعلا ||

 ١ لقنلا دعب ىا (امكحوا ) ةكرحتم ءاملاف ديقنس هلصا ذا داقسىف مك( ةقيقح )اما ||
 / فرحلا نوكلو ىا ( اهلبقام حاتفناو ) اكرحتم لصالا ىف ناكهناف ماَغبىف

 . ميسقت نم غرف املو# ريغال ةقيقح اهنم لكىف احوتفم نيعلا كلت لبق عقو ىذلا ||
 | مدعو رخ الا لع بي ول اج هسه 7 ةغيصلا بسحب لعفلا

 9 أيس اهف امهثحب ىا ( ىدعتلا ريغو ىدعتملا ) لاقف هفقوت
 لاقف امهنم الك لصف مث ع دعتم رسغوا دعتم اما اقلطم لعفلا لاق هنأكف امهثحم ١

 ىدعتملاب دودحلا صصختل ( لعفلانم ) هلوَد حراشلا هديقو ( ىدعتملاف إل

 ظ هنرش ادهو هريغو لعفلانم معا ىدعتملا نال لعفلانم مق وه ىدلا ظ

 رداصملاو ثافصلانم هريغو لعفلل لماشلا قلطملا ىدعتملا ناف في رعتلا :

 | همهف فقوتبال ردصملا ناف قلعتم ىلع همهف فقوتب اب هفيرعت نكتمالا
 ١ ةيسقلانا كلذىف رسلاو هلعاف فذح زاح اذلو لوعفملانع الضف *ىش ىلع
 أ١هه شي امم .ردصملا ىوسامو' لمقلا قمل نارج لوعفملاب قلعتلاو لعاَمْلا للا
 ظ 2 قلطملا ا قدي 0 اقبل ريالا لوقف '

 | 0 كو 9 دا لعفلا نم 00 ١

 دارملا ناكو هريغو لعافلا نم معا قلعتملا ناك املو  ماللاحتش « قلعتم ىلع ال
 كلذدب ىا ( هب لعفلا قلعَس لعافلا ريغ صا ىا١) هلوش هرسف قاثلا وهانهه'

 كيال ىنعي قلعت هلوق ىلع فطع ( فقوتيو ) لوقو لعافلا ريغلا سمالا
 لمقلا منيل جا ( هديت )ايكو اهنا ا قلعتلا د رحب هف

 هلوَش لعافلا ريغ صيصختلا هجو م * صالاكلذىلع يا ( هلع)/

 ١ لعافنم هلدبالا) نيف لكذألا عاقل قاتلا لمعي امنا ىا ( لف لكن فال
 ظ كلذ مهف ىلع ىا ( همهف ىلع وقوم ) لعفلا مهف نا لاملاو ىا ( همهفو

 | قيرطب ( و ) ماقك ( رودصلا قيرطب لعافلا ىلا لعفلا ةبسن نكل ) لعافلا'
 هب متاقو لعافلا نع رداصص لعفلا اذه لاقيف دانسالا ) قيرطب ( و مايقلا )

 | لعفلا ىا ( هنا ) ةاحنلا حالطصا ىف ىا ( حالطصالا ىف لاشهالو هللا دنسموا



 هه م مس

 عبو ليقنيب و فاقلارسكب ديق و ءاكخا سكب ريخ نيب توافت الب ىا ( توافت الب
 لوهجم ءاخا رسكب و ءاتلاو ةزمهلا مضن ىنعي ريجتسا نودىا 6« ريختتسا نود )
 هناف ماقا لوهجم فاقلا رسكب و ةزمهلا مضب ىنعي ميقا نودو ىا 6 مقاوإ راختسا د

 مهقاو ريختسا سيل ىا ( كلذ سيل ) هنال ىا (ذا ) امهيف ثالثلا تاغللا ءىجحتال |
 ىذلا ف طا ن وكل ىا ( لبق امز وكس ) امهلثم انوكي ملاعاو ( عبو لبقلم )

 نينك اساناك ىناثلا ىف ىاقلاو لوالا ىف ءاخلاوهو ( امهف ةلعفرح ) لبق عقو |

 ةزمهلا مْصِب ىنعي ( ريختسا اميلصاذا ) امهيف لالعالا لبقىا ( لصالا ىف )
 .ةزمهلا مشب ىنعي ( موقاو ) ءايلارسك و ءاكا نوكسو ءاتلا مضو نيسلا نوكسو ١

 نااقلاو نيروسكملا واولاوءابلاب ) هلوش راشا هبلاو واولازببكاو قاقلا نوكسو
 لالعالا لبق امهلاحىف اكىا (امهلبقام نكس اذا ) موقاو ريختساىف ىا(امهيف

 ١000 الاف ءاولاةكا رش و لوالا ف ءالا هك رخ قب ( امهتك رح لقت نا) |
 نينكاس ايش روكذملالقتلادعب و ىا ( بلقتو ) ىاقلاو ءاخلانم امهلمقام ىلا ىا

 ( تناكاذا ءاي ) ىواولا لعف نيع ىا ( نيعلا) بلت نان امهلقام اروسكم |

 ءاتلا مضب ىا ( ريختسا ) ذئنيح ( لاقبف ) موقا ىف ىا ( اواو ) هلمف نيع ىا
 ظ نوك لاح ىا ( ةدحاوةغل) ىاقلا رسكو ةزمهلا مضب ( مبقاو ) ءاخلا رسكو |
 | مدعل امهف واولاو مامشالا ءىجنالو طقف ءايلا نوكسب ةدحاو ةغل امهيف.ةغللا |

 ظ ناب نم غرف الو ديقناو ريتخ ف ناك 6 لسصالاىف امومضم امهلقام نوك '
 | ىا ) هلوقو 6 ناك ناو ) لاقف هعراضم مكح- نايبىف عرش لوهجملا ىضاملا

 ] عج سمىلا ةراشا ( هماقم لوعفملا ةماقا ) درا ( و هلعاف فذح ديرا ىذلا لعفلا |
 ا ءازج لوهجلعف ( مضإل هلوقو ناكربخ 6 اعراضمإل هلوقو ناكىف رتدسملا ريمضلا |

 | (وهو )6( هلوا) مينا ةللكذش اعراضم لّعملا لوهجلا كلذ ناكنا ىا طرششلا |
 كل ةعراضملا فرحم لوالا رسف امتاو ( ةعراّضملا فرخ ) لتوالا كلذ ىنا

 | حراشلارسفاماو(جرحدتيو جرختسي ومزتلبو مركب و برضيوحن )لوالاب معوتي
 | نيتعت ملاذا هلال ةدارالاب هديق ثيح هلعاف فذح د. را ىذلا لعفلا ىا ِهلوَش ناكمسا |

 ا وه هلعاق مسي ملم لعف نأل اه داحتال طرشلاب ءازحلا قلعت حصيمل ةدارالا
 | هلوقو لق اذك امهن» ةرياغملا لصختا ةدارالا تربتعاف جراخا ىف خلا هلوا مظام

 عومجمب لصخم لوهجملا عراضملانا ىنعي مض هلوق ىلع فوطعم 6 حتفو ) |
 فرحا ىا# هرخآ لبقام ) حت نا امهيناثو هفو ر>ل "وامشي نا اهدحا نب ىما ظ

 ( ةحتفلا ةف ) لوهجملاف رخ ًالالبقام حتف امئاو ةملكلا نخل لبق عقو ىذلا |
 ةعراضملا فرح ةدابز بيس ىا ( ةدايزلاب عراضملا لّقنو ) تاكرخلانبب ىا

 ( لوعفمللىبملا ) هلوقب حراشلا هديقو أدتبم وهو (نيعلا لتمموالهلآوا فر حيف ٠

 ؟ احلا ) ظ ١



 هه مو

 ةنك اسلا ءانلا ) لمت ةمضلا ىلا ةرسكلا ةلامآ دعب و ىا ( ليمتف:) ةَمِضلا بناح |
 اواو نوكت ”دحمللاال اليلق اليم ىا ( اليلق واولا وحن ) ةمضلادعب ىا ( اهدعب
 ( اهلقام ةكرحلا ةعبات ) ءايلا نال واولاوحن ءالا تلبما امنا ىنعي ( ىهذا) ةصلاخ

 ناو اهلاح ىف تحارتسا ةرسك ناك ناو افلا ىلقت ةحتف اهلقام ناكنا ىتعي |
 ةرابع هناب مامثالا ىنعم نم ىضرلا هررقامىا ( اذه ) اهلاح تب رطضا ةمض ناك ||

 اذهىفماهثالاب ءارقلاو ةاحنلا دايم ) وه ءابلاو ةرسكلا ىنعا نيليملا عون نع

 هب تدرو امتاهوحنو ليحو ءىجو ءىسىف اذكو عيبو لبق وحن ىف ىا ( عضوملا
 مامشالاك) عضوملا اذهىف (انههمامشالا مهضعب لاقو) ةرتاوتملا ةءارقلاىف ةياورلا
 ظ ريغ نم ىنعي ( اصلاخ ءافلا رسك عم طقف نيتفشلا مض ) هب ( ىنعا فقولا ةلاح

 | ىا (اذهو ) ةءارقلا لاح نيتفشلامض نع ةرابع وه لب ءاملاىفالو ءافلا ىف ةلاما
 | هناف ةءارقلاو ةاحنلا ىنعي ( نيّشرفلا دنع روهشملا فالخ: ) ضعلا اذه لوق
 ةمضب ىتأت نأ وه مامثالا مهضعب لاقو ) ةءارقلا كلب ءارقلا دنع ةياورال
 لوقلاىفك( روهشم ريغ ) لوقلا اذهىا ( اضيا اذهو ةنك اس ءاي اهدعب ةصلاخ

 ضرغلاو) ةءارقلاةمتانمدحا هبله ل لب ءارقلاو ةاحنلادنعىا (مهدنع) ىناثلا |!
 ظ ( فورحلا هذه لئاوافف مفلا لصالا ناب ) مالعالا ىا ( ناذبالا ماهشالا نم

 | (فاولا) (ءاح) ( و 2نيعلا لتعم ىض اهنم ةملكلا ءافىف عقتىتلا فورحلا ىنعي
 / ءاح طيسوتب حراشلا هيلا راشا اذلو مامثالا ىلع فوطعم عفرلاب واولاو هلوقف
 هنكل ماهشالا ءاح م ىا ( اضيا ) واولا ءاحو ىنعي فوطعملاو فطاعلا نيب

 ١ اره نأ ديرا اذاف ىا ( لبقف ) ماهشالاك ةحبصف ةغل ىلعال ىا (فعض ىلع )

 ' ( لّنالب ) واولا ناكساب ىا ( ناكسالاب عوبو لوق ) اهيف لبق ةغللا هذه ىلع
 | ناكسالا نضضح ىا( ادع ) ةريكلا ىلإ لمفلا 6# ةك رحل لن رخال

 | راشا هيلاو فرصت ىلا جاتحبف ىناثلاىفاماو ىواولا ىف ىنعا (لوالا ف رهاظ )

 ١ مامضنالو ىا (مامضناو) ءايلا نوكسل ىا ( اهنوكسل اواو ءايلا لعجو ) ِهلوَش
 , لاقف مكحلا اذهىف قبسام ىلع سيقام نايب ف فنصملا عرش مث ( اهلبقام )
 ١ هلثموهلوقف (د رجلا ىنالثلا نم نيعلا لّتعملا ف لوهاىضاملا باب لثم ىا 3( هلثمو)

 ' لوهجلا ىضاملا ) (باب ال هلوّش هج مح راشلا نكلوريتخابابهربخ و ًادتبم ]|
 . لوهجلا ىضاماوهو 6 ريتخا )) ( وحن لاعفنالاو لاعتفالا بابىف نيعلا لعتم نم. ||

 هلوقو لامفنالا باب نم لوهجلا ىضاملا وهو ( ديقناو )لاعتفالا باب نم
 ناس ( دقورخذا) هلوقو ةلئامملادجو ىلا ةراشا ( هيف ثالثلا تاغللا ءى حن ) |[

 نيبابلا نيذه نه ىضاملا لوهجم ىف عقاولا نيعلا لتعم نا ىنعي ةلئامملا هجول

 ٌ م عيب و لبق لثم) هنم درحنا ىئالثلا نم امهيضام نال ثالثلا تاغللا ( امهبف ) *ىجن
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 ةداي ز عوقول ماللا لتعمو ءافلا لتعم نود نيعلا لتعم ركذ اما فضصملا نا |
 اما تالتعملا رئاس نود ةغللا ف فالتخالا ةدايز عوقولو افحلاو ضومغلا
 فالخ ءاي واولا لادبا مث اهلبقام ىلا ةرسكلا لقن نم هيف املف ضومغلا ةدايز |

 فالتخالاةدايزاماو ىىدىف لقنالو ىرىب لادبا الو لقتال هناف ىىدو ىىروحن
 هبقو هريغف فالتخا الو ءجيس أك تاغل ثالث ىلع هيف تاغللا فالتخالف
 لوعفملل ىنملاف نيعلا لتعم ماكح اهتيسانمو هتيعش رك ذيهناىهو ىرخاةدئاف اضيا

 جرراشلا مالكف نا ماصعلا لاقو ]لا لوهملا ىضاملا بابو هلوق وهو ىتايساك
 فالتخاو ضومم ددرمل رك ذلاب نيعلا لتعم صخ امتاو لونا هباوصف الالتخا |
 اذهب ىنعي ىهتنا ان رك ذام هف نكيل ناو هعراضم ركذ هتيعبتبو رك ذ اك ىضاملاىف .
 ناك اذه لعف لوعنملا ىلا ىضاملا لب .هنم لعافلل ىنملا نسل هركذام نا لالتخالا |
 هلوقو معا هّللاو هنم لعافلل ىبمملاف هلوق لدب ىضاملاف لوب نا ةراسعلا قح ٠

 / حراشلار دقت نمنوكيةخسن ىفاكنآملاف نك نا هيف ل هلوقو أدتبم (حصفالا) .
 ىضامىف تصفالا ىنعي لوالا ًادتبملا ىلا ةلمخلا هذه نم دّئاعلا لصحبل هداز امئاو |
 ةرسكب لوالا رسكب ىنعي (عسإ) ايلاف (ولبقإل ىواولاىف لاق نا نيعلا لتعم .
 رسك و فاقلا مضب ( لوق ) لبق لصا ىنعي ( امهاصا ) ءايلا ضحم نوكسبو ةضلاخ ٠

 ىنعي (نيعلا نم ةرسكلا تلقنإ) ءايلارسك و ءابلا مضب (عيس) ىناثلا لصا ( و ) واولا
 اهلبق عقاو ف رح ىلا ىنا ( اهلبقام ىلا) ىناثا! ىف ءايلاةرسسك و لوالا ىف واولا ةرسك

 ا ةكارح قدح دعي ىا ( هتك رخ قذح دعب ) ىناثلا ىف ءاملاو لوالاىففاقلا وهو: |
 دش ىآ ( اراصف ) ةرسكلا لق ةمضلا لاقثتسال ءابلاو فاقلا نم اهلقام
 ١ (و)لوالاىف هتتيلو هيف لالعالا ىهتناف ءايلا نوكسو ءابلا رسكب (عيس) ىناثلا راص
 (اهن وكسل ءاي لوق واو لدباف ) واولا نوكسو ىفاقلا رسب ( لوق ) لوالا راص
 عرش مث ( لبق ) بلقلا كلذ دعب ( راصف اهلمقام راسكتاو ) واولا نوكسل ىا
 ةعوف ىم ةلمخلا هذه نوكت نا لمتحم 4 ماهالا ءاحو )ف لاقف ةيناثلا ةغللا ناس ىف

 ا ءاح نيعلا لتعمو ىا دئاعلا ريدقتب ىرغصلا ةلمعا ىلع ةفوطعم اهنا ىلع لحما
 لباقملا ناكامل ود برعملا ىف اذك ةيضارتعاوا ةيفانئتسا نّوككّنا لمتح وهبف مامشالا |

 امهنم الك نا ةلباقملا هنب رش مهوت واولا ضحمو ماهشالا ىنعا نيتغل حضف الل |
 ناىنعي( حيصف وهو )لاقف نيتغللا نيب قرفلاىلا ريشي نا حراشلا داراف حيصف ظ
 هلوقو هيلا ريشيس 5 فعض ىلع اهناف ةصلاخلا واولا فالحل حبصف ماهشالا |

 'ىخيسام نود امهيف ةروصحم مامشالا ةحاصف نا مهوب ( عسو لبق وحن ىف )

 ىضرلا حرش فو ) هلو هيلا 'راشاو ةثالث لاوقاب مامثالا اذه ةقيقحىف اوفلتخا مث
 ىا (ةمضلاوحن لعفلاءافةرسسكب ) لمت نا ىا ( وحت نا ماهثالا اذه ةقيقح

 ( باح )

 ظ



 ا 0#

 امتاو جرح د نم عراضملا لؤهجموا ىضاملا جرح دن لوهجت وه له هنا فرعي مل
 مخ توب ىلا ةراشالل مضو لش و مضيو هلوش دروا ثبح انهه ةرابعلا ريغ |

 ضعب ىفىناثلا وا ثلاثلا مض ثودحو لوهجملا ىضاملا روص عيمجيف فرحلا لوا ظ
 اهن وك ىلا ءانلاب تجر حدو تلهاجو تملع داربإب اضيا حراشلا راشاو نابحالا |

 هلوشب راشا هيلاو مغيل هالوعفم بصنلاب ( سبللا فوخ ر) هلوقو ىضاملا فاصن

 وهامو اهنم حصف الا وهام رك ذب نأ دارا تاغل صقانلا نم لوهجملا ىضاملا ف

 ناف نيلم همالو هئع نوكءامال الغم هنيعن وكءام هنم دارملا ىنعي ( فيشللا نم

 وه ىوط لوهجم نا هياع دري كلذك نكي مل ولو لوالاب صاخ ىت آلا مكحلا
 رسمك و ءارلا مشب ىور وه ىور لوهجم ناو واولا رسسكو ءاطلا مصب ىوط

 ىلا واولا ةكرح لقن ىناثلاو افلا لعفلا مال ىع ىتلا ءايلا بلق اهدحا نال العا |
 هنأف عاس وهو الثم عس عراضم فالخ افلا اهبلق مث اهلبق ام ىلا لعفلا نيع ىهن

 ئا ( بوصالا لبق ) احبت هنوكل طقف دحاو لالعا هيف لب نال العا هيف سل
 نبعلا لتعم لاش نا )اهيف بوصالا ناب فنصملا ةراع ىلع ةيفاولا ثحاص دروا

 مكحلا نع جرخم ىتحافلا هنيع ةبلقنملا هلوق دايز. ىنعي (افلا هنيع ةبلقثلا |
 الماش ناكولهنالى عي (هياعدربالثل ) افلا هنيع بلقنت ل ىذلا لتعملا روكذملا

 مضب (ديصو) واولا رسكو نيعلا مضب ( روع لثم ) هيلع دري هنيع باقنن+ل ىذلل

 امتاو) افلا بلقنتال امهنبع ناف هيلع ادري ديقلا اذهب هديقولو ديصو ريع امهيف

 زك 316 هم لغافلل ىلا ىف التخاو ضو ةدالزا ل تالمملا ياش نود
 هبدارا ( هانرك ذام هيف نكي ناو لوعفملل ىنبملا ىف نيعلا لتعم ركذ هتيعشو

 عفى « 20

 ناكام و»تف ع م حراشلا هلصفو ( ىناثلاو ثلانلامضيو هلوقل ةلع اذه )

 | لبق هف حصف الا ةلمح هربخو لوا ًادّتم وهو ( نيعلا لتعمو ال لاقف كلذ ريغ
 ١ هرسف نأ دارا ماللا عمو هدحو نيعلا لتعملل الماش نيعلا لتعم ناكام وي«عسو

 | ىوروىوط لثم هيلع دربالثل التعم طقف هنبع نوكيام ىا) لاَقف دارملا قفو ىلع ظ

 | عب لثم ةغبد امهنم ىنيال امهناعم نيعلا لتعم نم امهنا امهملع دربو واولا |

 أ اهؤاف رسكت ناو ءاي اهواو ىلقت ناب ( هنيع لعب ال هناف ) ءاقلا رسكب لقو |

 | ىا (ىضّش الث) فيفللا نيع لعيمل امتاو لبقو عيب ىف ناكاك اهدعب ءايلا عوقول .
 | ىا ( ىوطيو ىوربي ىف نيلالعا عامجا ىلا ) الصوم نيعلا لالعا نوكي الاثل |
 أ ةرسك لبق ءاطلا ةمض فذح ناب الثم ىوط لعا اذا هناف لوهجملا امهع راضهىف .

 | هعراضمىف دجوي نامزل ءاي واولا بلش مث ءاطلا ىلا واولا ةرسك لقنن مث واولا ظ
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 ةزمه ىهو ةزمهلا ةمض ىلع رصنتقا ول ىنعي ( بابلا كلذ نم ) ىذلا ( صمالاب ظ

 فققولا ىف باملا كلذ نه مالا ةغصن دئنيح ستلال لصولا ىف فذحن لصو |

 ا00000 0 لأ ةك رك ريعتم هلاف فقولا لاح ريغو جردلا لاخ ريغ فالخم |

 ىلع وطعم ىلا هلوق ىنعا 6 ءاتلا عم ىناثلا) (مضي) «وإل هلوقو رخ آلا
 رسك و هل امض ىذلا لوهجملا نا ىنعي مضي ةدايزب حراشلا راشا هيلاو ثلاثلا هلوق

 ىذلا ىناثلا ىفرحلاو ءاتلا مضب (يعت لثم) ىناثلا فرحا مضي ءاتلا عم ناكناو |

 ميحلاو ءاتلا مضإ ( لهوجتو ) ريخالا لبق ام وه ىذلا ماللا رسكب و نيعلا وه.
 اهلبق ام مامضنال لوهجلا ىف اواو فلالا تبلق لهاجت لوهجم ءاهلا رسكبو |
 عقو اذا ىناثلا فرملا مضي امتاو ءارلا رسكب و لادلاو ءاتلا مشب ( جرحدتو )'

 ةغبصإ ) الوهجم ناكاذا ءاتلا عم عقاولا ىضاملا كلذ ىا ( سبتل الثل ) ءاتلا عم .
 مض ىلع زيبقلا ىف اورصتقاول مهنا ىنعي ( تجرحدو تلهاحو تملع عراضم

 لوهح« ستلال نيعلاحتف و ءاتلا مب 7 ءاتلاحتشا ىنعا ع لوهج ىقاولاقو ءاتلا ظ

 ءاتلا مشب نوكي هلوهجم ىف هوان مضو ءانلا عم ناكاذا هناف معي لع نم عواضملا ظ
 اذكو عراضملا لعت لوهجتوا ىضاملا ملعت لوهج وهله هنا معي ملو نيعلا حتفو ظ

 لوهجت وا ىخاملا لهاجت لوهجم وه له هنا لعب مل لهاجت لبق اذا لهاجس لهاج ىف
 لادلا حتفو ءانلا مشب جردت ىضام لوهجت ىف لبق اذا اذكو عراضملا لهاجت ظ

 1-5 ةض 1-7

 قلعتم (ةمضلا ىلا ةرسكلا نم جورخلاب) هلوقو لا نزولا اذه ناب هنع باحاف

 جورُا دوجو ببس (ابيسغ) ناك ناو نزولا اذه نا ىنعي ( ناكناو )هلوغب
 (اضي| ىنعملا ةبارمغ ىلع لدد) هنأ وهو دوصقملا لوصح عم ةمضلا ىلا ةرسكلا نم
 نم ىا ( لقثا ةمضلا ىلا ةرممكلا نم جورخلا نكل ) لوالا نزولا لدب اك ىا
 ىلع نالا رابتخا ىف ىا (هرابتخاىف ةرورضالف) لوالا نم لقثا ناكاذاو هسكع

 فخاب ) ىنعملا ةبارمغ ىلع ظفللا هب امغ ةلالد ىنعا ( دوصقملا لوصح دعب ) ليقثلا

 اناا ةرمهلا مضب ( ردتقاو ) ريخالا لبق ام وه ىذلا ماللا سك ف كلاثلا

 ثلاثلا ىه ىتلإ ءاتلاو ةزمهلا مشب ( جرختتساو ) لادلا رسكب و ثلاثلا ىه ىتلا
 جردلاف سبتلب الل ) لصولا ةزمه عم ثلاثلا فرحلا مضي امتاو ءارلا رسكبو

 ثلاثلا ف رخلا مضي ةزمهلا عم ناكناف ءاتلاب وا ةزمهلاب رتدصم اما هرخآ لبقام
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 | ىا( هلعاف ١ فذح لف وه هلعاف مسي ملام لعف نا ىنعي لمأتف ىرخا ةلمح

 ْ حراشلا مضو انكتسم الو ازراب ارمّضمالو:|ىهاظ ركذي لو لعفلا كلذ لعات
 | نعرذتعامت هب ادام هنوكل فنصملا لوق ىلا ( هماقم لوعفملا مقاو:) هلوق :

 | ميقاو اناوق ىا ( دبقلا اذه ١) فدصملا ىا ( رك ذي ملو ) لاقف هللرتل فنصملا
 | لعافلا ىئا' في رعت ىف هركاذ دقو لوهجلا في رعت ىف ىا ( انهه ) لوعفملا
 | دوك ذيوا تنضم ا لك دب ا (ما را نب ءافتك 1 )نيعضوملا نملك ىف كارل 2 عم
 (ةقذح لوعفم لك اق تح لعافلا كان كفي سن, ىف ( قيساايف و دنقلا كِل

 ا
 ا

 ظ
 ا

 ا 0
 ا
 ا

ِ 
 ا
| 

 راهتشاىلع ادامعا هرث دب مل لوش نا كلو ماصعلا لاقو هماقموه معاو هيت

 | هليصفتىف عرش مث «ىهتنا هماقم لوعفملا ةماقا نودب لعافلا ىدْح زوحنال هنأ

 | رشتسملا ريمضلل ريسفت (ىذلا لعفلا) هلوقو < ناك ناف ل لاقف ريبغتلا ثيح نم
 أل فذح ديرا) ىذلا لعفلا ناكناف عراضموا ضام اما لعفلا كلذ نا ىنعي ناك ىف

 | ةماقاو فذح ديرا هلوَش مقاو ىفذح رسف امئاو ( هماقم لوعفملا ةماقاو هلعاف

 | ٍباوجو (ايضامإل هبسدارب و لعفلا رك ذيىنعي نارقلا تأرقاذاوإبل بق نمهنال
 | ريبغتلا وه ةقبقحلا ىف ءازحلا ناكاملنكلو هل<وا مض هلوق وه بمنصملا مالكىف نا

 ١ سببلل ىا ( سبلل امفد هتفيص تريغ ) هلوقب حراشلاهر ادق هل يبس مضلا ناكو
 عفد ىه ريبغتلا ةلع نا ىلا ( هلّوا مض ناب إل هلوقت راشاو فورعملاب لوهجم ا

 فلع ( رجا لقاح رك و )لوقو بيسلا ميقاف هل بيش مضلاو سلا
 | لبق عش ىذلا فرحلاو امومضم هنم لّوالا فرخلا لعجب ناب تزيَع ىلا: مض ىلع

 | لادلا مضب ( جرحدو) ءارلا رمش و داضلا مخن ( برض لثم )اووسجم هرخآ

 | رايتخاهجو حراشلارك ذم *ماللا رسكو ةزهلا مض (يعاو )ءارلا 0

 | لاقف دوصقملا لصحم ةروصلا هذهىف ىفورعملا ناك اذا هنا عم لوهجلا ىف ريغتلا

 | رييغتلازا ىنعي عونلا سنحل ناس ( رييغتلا نم ) هلوقو ( عونلا اذه ريتخاو )
 | عونلا اذه اوراتخا اما مهنكل دوصقملا اهب لصحم اعاونا شسبللا هب عفدنا ىذلا
 ' مضولوالارسكناب سمالا سكع نا هنا عم رخ آلا لبقام رسكو لوالا مضوهو
 | ىنمىا (بيىغ) لوهجلا ىنعم ىا (هانعم نال) دوصقملا لصح رخ .الا قام
 | (هل ريتخاف ) لعافلا ىلا لعفلا دانسا لصالاو لوعفملا ىلا لعفلا دانساوهو س.ىغ

 | ةف شاكةفص ( دجويل) هلوقو ( بيرغ نزو ) بيرغلا ىنعملا ىلع لادلل ىا
 أ . || دنعةلوادتملا ىا (نازوالا ى) دجوب مل نزو وه بيرغلا نزولا نال بيرغلل
 : ا

 | لاؤس نع باوج ( لعف نزوو ) هلوقو( ةرسكلاولا ) ةمضلانم هيف جورخلا ظ



 0 م ا

 ىا فاضم فذح ىلعوا ةسالم ىندال اهنوك ىلع اهلمحم اما حصت امنا

 70 ةنوإب ىءالاضيا لومفلا ىلا عجارلا ريمضلا ىلا لعفلا ةفاضا نا |
 ظ لوعفملا نع ةرابع ان اذاديلا است اعا هيجولا اذهو هملع هعوقو |

 الآ 1 ىدل ىلا ةتندنلا لع اذه لوألا ًادتبملل ريخس ةلجلاو هلربخ فدحامو |

 نوكت ا ا داما اس اع او را قود أ ادتبم مسي ملام

 نام

 ىم ة 00 001 و كالا
 لعفلا ةغيص تناك امل و * عطق ةزمه ىهف ءىش لجال ةدئازال ةملكلا ىف لصا

 ىنعي ( هلعاف مسي ملام لعف ) لاقف هناي ىف عرش مولعملا ةغبصل ةفلاخم لوهجما
 مسي ملام هلوقىفام نا ىلا ةراشا (ىذلا لوعفملا لعف ىا ) هلوقو لوهجلا لعفلا

 ىنعم مسي ل نا ىلا ةراشا ( هلعاف اا هلوقو لوجفملا نع ةزرانعو"ةلوصؤم

 لعافلا ىئاتوه كؤمفما نم دارملاو لاحمهنال لعاف هلنكي مل لدق هنا ىنمعال رك ذي
 هفاضاو هلوقو هلعاف مس ملام لوعفم هلوش تاعوف رملا ىف هفب رعت ركذ ىذلا

 ىذلا لوضوملا ىلا عجارلا ريمضلاى لا لعافلا ةفاضا حيحصتىف عورش لعافلا
 الإ لالا ر دل (ةفا حاد لاقف ىهاظلا وه م لوعفملا نع ةرامع وه

 | لعفلا ىلا فاضي امنا لعافلا ناف ( ةسبالم ىندال ) هيلا عجري ىذلا ريمضلا ىلا
 هلوقو هلع لعفلا كلذ عوقوو هلعف ةسالمم هيلا فاضي امتناو لوعفملا ىلا ال
 ةفاضالا هذه ىنعي ةسالم ىندال هلوق ىلع فوطعم ( فاضضم فذح ىلعوا)

 ىلا ةراشالل (هيلع عقاولا) هلوق و (هلعف لعاف ىا) هلعاف هلوقىف ريمضلاو لعافلا نيب

 . نيهيجوتلا نبذه ىلا جاتحالف لعفلا نع ةرامع ناكلب هنع ةرامع نكي ملاذا اماو

 ذئتيح ( هلعافهرك ذي ل ىذلا لعفلا لوصوملاب دارب نأ دعبب الو ) هلوَشب راشا هيلاو
 صاخلا لعفلا هبلا فاضملا نمو ماعلا لعفلا وه قاضملانم دارملا نوكي.
 ماعلا ىا ( لعفلا ةفاضا نوكتو ) هلعاف رك ذب مل ىذلا لعفلا لعف ىنعملا نوكف

 ةضف متاخ وحن (ةيناس) لوهجملاب صاختا لعفلا ىلا ىا (هيلا) هريغلو هل لماشلا
 , ماعلا ةفاضا ليبق نم ةبمال ةفايضا ليف ن7 دع اماو :نمسلا دنع" ادهو

 ظ هلعاف مس ملام لعف هلوقف هداز ىيزل برعملاف اذك دحالا مويك صال ىلا

 0000و ةلوضوماع ناكنا لصف ريمض (وه ال هلوقو أدتبم هنا ىلع عوفرم
 ا | الطقنم اهوقرم اريمض وه نادك ١ بف هلوقل' ني 6قدجلام)

 اهاندجو ىتلا ةخسنلا ىلعاماو برعملا بحاص اهراتخا ىتلا ةخسنلا ىه اكوهىف

 | لمف هلوق ذئنيح نوكف هلعف ىفذح ام وهو اذكه ىهو نآمللا خسن ضعب ىف

 6 ةلخا)



 هه 55 خو

 ئوس ىا) هلوقو (هاوساهف) ةمومضم هلوق ىلع فوطعم بصنلاب (ةروسكمو إل
 اهنوك لاح ىتبام ىلع لصولا ةزمهتديز اهنا ىنعي رورح ا ريمضلل ريسفت ( نك أس
 نك اش ةروص ىف انلق اناا( يق ندع )نك اس وس نك انة لوس نر نكد
 نك انسى تذيزاهنا لاف نإ ىعمالو نيكاسلا سه ىف دازتال ةريهلا نال

 نك انس ىو اه ةرمفلا ينل نيل هنا ماصعلا لاقو ىطاوتلا دعب قاذكا
 ةعراضملا قرح دعب هبف نع ا هداعل عراضملا نم نحأ وم امف لب ةمض هدعل

 هيف ةعراضملا ف رح ىذدح دعب عراضم نم ىدذلا مالا هغبص ىلا هاوس ريمضف هةر

 مس نوكي تقو وس تقو ف ا قولا نع ةراغام ةكوا كش دادس ا
 هلوقو فلكتلا نع ىتغتسا ةزروصلا نع ةراسع ام ناك اًذاف' ىهتنا ةملضا نك انا

 ةزمهلا رسك نا ىنعي روصلا روك ذملا مكحلا لوم ىلا ةراشا ( هدعب ناكءاوس )
 ةرسك ) هدعب ناكام لشي ةمض اهيف نك اسلا دعب عش مل ىتلا ةروصلا ريغب ناكاذا
 لثمىف ) ةزمهلا ىا (تمضول) هناف اهنم ةروص لكىف سايتلالا مزلي ( هناف ةحتفوا

 ىضمملاب ) مالا كلذ ىا ( سبتل ال ) ةرمدك نك الا دعب عقو ايف ىنعي ( برضا

 | نك اسلادعب عقوام رسكر دقت ىلع ةزمهلا ىا (تحتف ولو بارضالا نم لوهخما

 , ( ملغا ىف) ةزمهلا ىا ( تمضولو ) بارضالا نم ىا (هنم ىمالاب سبتلال ) اضيا

 ١ ىا (تحتفواو ملكتملل لوهجملا عراضملاب سنتلال) ةحتف نك ىلا دعب عقو اهف ىنعي

 | (امل لاثم ) ( لتق اوحم ) ( ىعابرلا ىضاملاب سيتلال) اضيا ريدقتلا كلذ ىلع ةزمهلا

 ١ نوكي ام لاثم )(برضاوإل ( ةمض ةعراضملا ف رح دعب نوكي ) ىذلا صالل ىا
 انعابر نكي مل اذا هلك اذهو ( ةحتف هدعب نوكيا لاثم ) ( ملعاو )ل ( ةرسك هدعب

 | (ةحوتفم ةزمهلافىا )هلوقف (ةحوتفف )) لاعفالا باب نم ىا مايغابر ناكناوإل
 اكن ا ىنعي طرمتلا ءارح ةلعسالا ةلماو كفر تدلل ريخ اهنا لأ ١1

 ةعراضملا ف رح فذح دع ةزمهلاف لاعفالا باب نم اعراضم روك ذملا عراضملا

 ةزمه ) ةزمهلا كلت نال ىا (اهنال ) كلذك تناكاماو عطق ةزمهو ةحوتفم
 ةفضاما ٍلوهلا ةنبد لع (تدر) هلوق.ةملكلا فورح ىف ةلخاد ىا ( لصا
 ىو ةيلكلا كسا ىف”تناك ىلا ةرمهلا نكشه ىدت ةقاتتسا وا رجلا

 بجوم عافترال) ن الا ةدودرم تراص اسونكل ةفوذحم تناكو لعفا ةزمه

 كلذ ىا ( وهو ) اهفدح ىضتشو بحوب ىذلا عئاملا عاش رآل ىا ( اهفدح

 ةرمهال ) هلوقو مركا وهو ( دحاولا ملكتملاىف نيتزمه عاتجا) بجوملا
 | لصو ةزمهب تسل ةزمهلا كلت نا ىنعي لصا ةزمه هلوق ىلع فططع ( لدو

 ١ ةداملا لصا ىلع دب از ىنعم ةدافال ال ةملكلاب ءادتسالل دازت امنا لصولا ةزمه نال

 | . هذافا ىاذلا تملا ىلع دْئاَز ليغم ةدافالا دا زت لها ل كلذك تسلوو دولا دق



 هي عج, ك-

 نوكي ) ىعابر ىا (ام ) وحتلا ٍلعىف ىا (انهه ) ىنملا ىا (ىعابرلاب دارملاو)
 صيصخت اذه درجلا نم ال ( هيف دب زملانم ) هنوك لاح ( فرحا ةعبرا ىلع هيضام

 ةلعافملاولمعفتلاو لاسفالا ىنعا ةثالث باوبا وهوى الثلا ىلع دب زملا نم ىعاب رلإ |

 وه ىابرلاب دارملا نا ىنعي رخا صيصخ (ريغال لاعفالا باب وهامتاو ) هلوقو '
 هلوق ىفو ماصعلا لاقو حراشلا هعبتو ىضرلا هصصخ اذكر يغال لاعفالا باب

 اضيا لامفالا باب وه امنا هلوقو ديزملا صخنال ىعابرلا نال رظن هيف دب زملانم
 لب ىعابرلا ىلا دوعي ال وهريمضن ا لاق و فاكس نا الا لعف و لعاش هضاقتنالا متيال ٠

 عراضمىف ىنعم انهه هلوق ١ وانك اس هتعراصمف رج فدح دع ىذلا ىعابزلا ىلا

 ىنعينا باوج 6 تديز )ل هلوقو ىهتنا نك اس هتعراضم فرح فذح دعب ىعابر
 ١ ا ئ] ةرمس لدار هنا هيكشل كلذك نكاس هدش ناكنا 00001

 تدب زاعاوهبلع(ةعراضملاف رح ف دح دعب )هوجلا كلذ(قب)ىذلا ظفالامهوج
 ظ ءادتس الا رذعتل ( نك اسلاب قطنل ىلا ) ةزمهلا كلّتب ىا ( اهب لصوتيل )ةزمهلا كلت

ْ 
ْ 

 بصنلاب ( ةمومضم )) هلوقناىلا ةراشا ( ةزمهلا كلت نوك لاح )هلوقو نك الاب
 ةرسيلا وكنا ى ةمومضم هلوقل دق 6 هدعب ناكزا ) هلوقو ةزمهلا نم لاح

 ١ ىذلا بالا نم ىعي « ةمضل ( نك اسلا دعب ىا) هذعبام نوك دنع وهام !ةمومضم |

 (اعفد) ةحوتفم نكمل و ةمومضم تناكامتاو ةمومضم هعراضم لعف نيع نوكت
 ظ عيراضملا دوحو تنسب ىا [مراصلا ا ىا ( سانتلالل ) عفدلا دصقل ا

 اهنوكريدقت ىلع ىا ( حتفلا ريدقن ىلع ) اضيا ةئيهلا كلت ىلع ( ملكتملا مولعملا)

 | كلذ مزاي ةحوتفم تناكناف ةروسكموا ةحوتفم اما ذئنيح اهناف ةمومضم ريغ |
 سبتلا)ةزمهلاحتشب و (ءاتلا تفي لتقا) ةزمهلا مشب( لتقاىف لبق اذاهناف ) سابتلالا
 ١ لتقالتقا ىف لق اذا هناف اذكه انهه ىعاخلا ةخسن نا ملعا ( لوهجما ملكتملا دحاولاب

 ْ نال خسانلا مث نم قوهس "رح ىلا ءاتلا تس هلوق قعل اذهو ماصعلا لاقو ءاتلا حتم

 ظ حتف لاطبا ىف ملكتلل ىنعم الف ةمضلا نيعتتل اهرسكو ةزمهلا حتف لاطباىف مالكلا
 , هلايبل نوكي ىتح رسكي ملوا ءاتلا حتفي لحل هناب دحابلاطيال هنا ىلع اهرسك و ءاتلا
 فورعملا ملكتملا دحاوب سدتلا ةزمهلا حتفب لتقاديف لبق اذا هنا باوصلاو ةداف

 ةمضلا ىلاةرسكلا نمجورحلا مزل ةزمهلا رسكب لتقا لبق اذاو فقولا ةلاحىف |

 عراضملابوىىابرلا نم لوهجلا ىضاملابو ) هلوق نوكي اذه ىلعف ىهتنا لبق وهو
 اا 1 د ىطم هناف اضيا اوهس ( ءاتلا رسكب لتقا لبق اذا ىعابرلا نم مولغملا |

 ةمضلاىلا ةرشكلا نم ج و رخل نع از رحتو هلوقو ىهاظلا ىف هديرب الامىلا فاصملا
 جورخلا مزايو هعفد دب راف سانشلالا اهحتفرب دقت ىلع مزاب هنال تمض امنا اهنا ىنعي
 لوقو ةردقلار دكا يدم لع ىا رسكلار دسقت قع ةمضلا ىلا ةرسكلانم |
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 همي عاما وس

 دنع ك”رحو ءانبلاىف الضاهنوكل كنؤملا عمو ححصلا درفملاىف نوكساا ىلع
 تيفحتلاو لّعملا رخل الا اتحاماو ةين اح ةك رحم نك الا لعاقلا ريض قوم
 ملكملاو بئاغلا نود مالا اذهل ةغيصلا دب رحنفف ببسلا وهو هلامعتسا رثك اهف

 موهفم ٍبلطلا ذا قافتالاب لعفتل عفا لصا نا ليقام نسحتسا مهضعب نا لاق مث
 ةيرصبلادنع ةيسنمو اموزحم نوكف ةيفوكلا دنع ةردقم ةيونم اهنوكل ماللا نم
 ىهتنا صامل مزاجلا لاوز دعب دعي مل امتاو عرفلاىف فذحالف افوقوم نوكش
 صالا اذه نخا مكح ناس' نم فنضملا غرف امو#عاهللاو انش امدح لاوفاو

 هلوا مكح ىف نا ىنعي ةيليصفت ءافلا « ناك ناف ل لاف هلوا مكح ناسف عرش

 نك اس فرحوا كرحتم فرح ةعراضملا فرح دعب عقبنا اما هنال اليصفتا

 هلوق ناك مس 1 نا هباس ىلغ ناك طقف قاثلا قلل اكرم فس

 فضلا لوقل اخراخأ ل والا قشلا ركاب لا حراشلا داراو نكانم ن١ الا

 , دعب وأ ةعزاضملا فرح دعب. ىا) # هدعب ف ناكنا هلوقفف ن مسا لعج ناب

 | دعت وا هفدح ديرا ىدلاةعراضملا قرح دع كانا ا( كرحتم ) هلوق ( هفذح

 طقف (هرخا) نكسا هن[ همكحن ىا( نك ]كرس ورح لسا 0
 ( دع) هنم ءاتلا قدح دعب ( دعت ىف لوش اضا) هيهوج وج نم ( ىتبام لعجو)

 ةبراشت فل لوقتو ىا ( براضتىفو ) ةكرجتم ءاتلا دهب تعقو ىتلا نيعلا نال
 ةئنضصملا ف ارط مره واقل نأ داو | مث ( براظ ) هنات ىفذح دعب هب راضملا نم

 هدعب ناكام ىنعي ( مسقلا اذه فنصملا رك ذيلو) هلوَش قشلا اذه ناس كرتل

 0 الخ ديضةخلاسمو فرص ضنا مدل( هذولا

 'ناكناف هلؤوق ىلأ ( نك ان )ب ةلوقل (فرح هدعب ناكناو ) ُهلوّش حراشلا لصوا

 هلوقو ( عراضملا) ِهلوَش همسا رسفو ةيلاح « سلو ل هلوقىف واولاو هدعب

 ناكن ا ىتعي نك اس هلوق نم لاح اهنا ىلع لحملا هب وصنم ةلّمجاو هريخ « ىعانرتل

 ىعابر يع عراسملا الذ قوتك لاح نق ب يا سراة ع

 طقف واولا وه ةلمحاهذهىف لاخلا ىذل لاحالل طنارلان ا زعا +لصولا ةزمه تددز

 ١ برعملاف اذك نك اس هلوقوه ىلا لاخلا ىذ ىلا عجار ريمض ةلماىف سيل هناف
 | دن كل ةصلخ و << لال اذ نا عم لاملا د لع لاخلا مدقت ملاضيا هيفو ١

 ميدَقت زج م ةعلاط سمشلاو لجر ىنءاحىف ام واولاب نرتقا اذا لاحلا نال واولا

 م فطعلا وه ىذلا واولا لصال ةياعر بوجولان ع الضف لاخلا ىذ ىلع ل احلا
 ىابرال الماش ىجابرب هلوق ناكاملو * ىهتنا ةيشاحلاىف ندلا ماصع هب ح رص

 أ درجلا ىعاب رلا ناف كلذك سيلو انهه هلومش مهوت درحمللو ىثالثلا ىلع دب زملا ظ
 ا
 ١ لاقف انهه ىغايزلا رم نأ حراشلا داراف كرحتم هالعز | عفو ىذلا مسقلان م ْ
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 بلطلا اذه نكل ,بطاخلا لعافلا نم لعفلا امهب بلطي هنا امهيلع قدص ناو 0

 قكارعالا نم صال ا اذه مكح نايس ىف عي ده هعراضملا ىف 0 فدخحن لمي

 ا ل1و رورخجلاريمصلا رشه اذه (ضالا خا ىا) (ة رخل" مكح و لاقف انلاو

 مكحلا ظفلا ريسفت ( ةقبقحلا ىف ) هلوقو ةملكلا رخآ ىف لصاحلا رئالاوه مكحلاب
 3 ةققلا ىف سمالا اذه نال موزجم هنا لش ملو هرخا | مكحو لاق امنا ىنعي

 نكمل امناو ( نوكسلا ىلع ءانبلاو فقولا ) وهب ( نيب رصبلا دنع ) موزحم
 بيسلاى ا ( وهو هبارعا ىضتق ) ىذلا بسلا ءافتنالىا ( ام ءافتنال) اموزحم
 عراضملا ةهباشم ىا ( هتهباشم نال ةعراضملا فرخ ) وه بارعالل ىضتقملا |
 هّنهباشملا كلت ىا ( ىهامتا بارعالل ) ىضتقت ىتلا ةهباشملا ىا ( ةيضتقملا مسالل )

 ا ثدسملا قنا تنشلا قا أذاق فرحلا كاذ تالا ىأ ( هيس ( ةاصاخ

 ةققللا هنأ ىنعل 0 هلوف ىلع فوطعم ( ةر | مكح ىفو ) هلوقو 1

 عراضملامكح لثمىا ) هلوقو « موزحلا مكح) ,"رخامكح ةروصلا كح ىفوىنن ]5

 ردع حصيامتا لم انا ىلاو ًادتسملل ربخ مزجلامكح هلوقزا ىلا ةر اغا 6 ماورخلا

 عراضملا وهو فوذحم موزحملا فوصؤم نا ىلاو غيل هيشنت وهو عراضملا |

 موزحلا رثال ىنملاف رثالا ةهباشم هج وىلا ةراشا ( حبحصلا ناكساىف) هلوقو

 انكأس هرخا نوكىف موزجْلا عراضملا رئاكف قولا ىلع ىنبملا مالا ربا نا ىنعي
 نونىهو( نارعالا نون ) طوقس ىو ىا.( طوقسو )احبك رخ "الا نوك نع

 انالالا قرح طوقس قو ىا( ةلغلا فرحإو ) ةطاخلاو ركذملا عمجو ةيئثتلا .

 ةغصلاب سصالا ىا ( هنال) كلذ همكح 110 ع نفرح ةفلكلا خل ناك

 لاح سعال مال ىأ ( ماللا ه١ ىذلا بئاغلا صا.ىا (ام) نحال ا كلذ ىا(هباشامل) |

 نه ىا (ىنعم) مو زحملا عراضملا نم ىا (موزحللانم) ماللاب ىذلا سمالاكلذ نوك ١
 طع كلدك ناكل ىآ امل تاوج ( هل ىطعا ]ل بلطلل امهتوك ىف ىتمملاةهج ١
 لوقت ) موزجلا بئاغلا سمالا مكح ىا ( همكح ) ىنملا رضاحخلا مالا كلذ
 ا درا طوقس اون فان رضا زءانلا نوكيت 6( كرضا

 أب رضي مل برضا ل) ورشا ف ىا ( لوقت 59 امهف.ءانلاو واولا طوقسإ

 هيلا بهذو نييرصبلا بهذم اذه (مرب ملو زغي لو شخن لو اوبرمضي مل

 ةردقممالب :موزجمب رعم) ةغبصلاب سمالاىا (هناىلا نويفوكلا بهذو) فنصملا
 لاسمعتسا ةرثكل درطم ماللا مدع عم ةعراشملا فرح فذح نا اولاق مهناف
 اموزحم ىتبو؛الامعتسا لقا هناف بئاغلا ىمالا يال مهتارواحم ىف بطاخلا
 نييزصبلادنع رضاخلا سصالاءانب هجونا بللا حرشىف لاقو ةردقملا ماللا كلب

 2 ىلع )

 ؛(مرا ونغاو ) هرخاىف فلالا طوقسإ شحخا اضاالوشتو ىا(شخاو)ابرضاو ظ
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 | لفل نال ىا (. نمالا نأل, الا لّغلو سمالا لاثم ) فنصملا ىا ( لاق امنا
 كلذك لاعفالا نم عونا اةاذه فذ ظغلا كلذ لامعتسا- قا ( نهتق اهو مالا
 (داراف) | لعاب يصصانم ىنعي ( اضيا ىردصملا ىنعملا ف ) هلامعتسا ىا ( رهتشا

 ماقملا اذه ىف هب دارملا نا ىلعاصن نوكيآم ىا ( دوصقملا ىلع صنلا ) فنصملا ىا

 نيبوحنلا حالطصا ىف ) سمالا ظفل ىا( وهو ) لاعفالا نم عونلا اذه وه

 لضاملاو (ةخخ رش تفنضملا كا د16 ةفضلاب مالا صوص نينو
 ةغصلاب مالا لاق مهضعل و صءاالا ةغبص لاق مهضعش ةفلتخم هيف مهترابع نا

 ْ 00 سمالا لاثم لاق امنا هنا نم حورسشلا ضعب ىف لبقام نا ماصعلا لاقو

 نوكي نا كلذ عم زوج هنال هب عفدنسال هنا ىلع ديعب مهوت ردصملا ىنعمب هنوك
 ' ةنسلأىف مالا لانا هجولاو مالا ماللاق الا ةغيض ردصملا سعال ألا

 نافاخف نيلصحم ا نيب اهف رهتشملا حالطصالا وهو ماللاب مالا لمشي نيبف رصلا
 | 'ىهتنا ةقيصلاب الاب :هنع رعتلا:ةوق قف نوكمل لاثملا دازف هيلع سالا لمح
 ظ هلوقو تاكتلاددعت ناب ىقانث الف ىرخالا هكا ناس هيجوتلا اذه نا لوقاو

 / كلتب ىا ( اهب بلطي ) ةغيص مالا لاثموا ىمالا ىا ًادتملل بخ عفرلاب ( ةغيصإل
 لكل ) لماش سنج لعفلا اهب بلطي هلوق ىا ( لماش )  لعفلا ) ةغيصلا
 رصنال وحن ( املكتموا ) رصنا وحن ( ابطاخموا ) رصنيل وحن ( ناكائئاغ سما
 وا ) رصنا رصنييل وحن امواعم عومجملا كلذ ناكءاو_سو ىا ( امولعم ) رصننل

 نم )ل مولعملا بطاخت اوه اهنم دودحملا دارفانا عم رصنتل رصنيل وحن ( الؤهحي

 نع ) هب زرتحا فيرعتلل لصفلا ةلزنع لوقا ذم ىا( دارو ل

 زارتحالا ه. لصح اما ىا ( هناف) املكتمو ابطاخمو اًضاغ ىا ( اقلطم لوهجلا

 زارتحا © بطاخلا إف ( لعافلا نم ال لوعفملا نم لعفلا هب بلطي :١ لوهحملا نال
 لوألا ىف امهب بلطي هناف ( ملكتملاو بئاغلا نع ) هب زرتحم رخآ لصف اذه ىا

 فرح فذحب اهلوقف ءابلا و ملكتملا يئاغلا نم ىلاثلا ىفو بئاغلا لعافلا ند

 لوالان ال دنقم ىناثلاو قلطم لوالانكل اضيا تلطي هلو قلعتم < ةعراضملا

 نم ةغيصلاب باطلا رابتعاب هب قلعتم ىناثلاو بلطلا قلطم رابتعا هب قلعتم
 ه. زر لوقلا اذه ىا ( زازتحا) روق الاف حاط نم هرم نم تلكأ ليش

 هناف ( باطخلا ةغيص ىلع أرق نميف اوحرفتلف كلذبف ىلاعتوق لثم نع )
 سل بلطلا اذهنكل ىطاخلا لعافلا نم لعفلا اهب بلطي ةغيص هنا هيلعقدصي
 ارق نميف هناف باطلا ةغبص ىلع أرق نمف لاق امناو ةعراضملا فرح فذحب

 فذحب هلوق ىا ( لثم نعو ) بطاخنا لعافلا نم هلو جر بئاغلا ةغيص لع
 امهناف لهما ىنعمب ( ديورو ) تكسا ىنعمب ( هص ) لثم نع اضيا زارتحا



 ل ىرج سفن لك توم ناف لاق ا اوميقامهمدقموهوموقلا ا

 ظ برحلل لبقو ةنيفسال ريمضلا لبقو هبدرب مادقالا الو هبح نيحلا ال هللا هردق

 ٍ نم فضصملا هللا غرف املو* ةلواحم او ةحلاعملل ةيبسس هب دصقت مل ءاسرالاب صاالاف ْ

 ( سمالا لاثم ) خسنلا ضعب ىفو ىا ( اهضعب ىفو خسنلا ضعب ىف ىف اذكه) حراشلا
 ةيناثلا ةخسنلا هجوب ذل هاذا مث * فنصملا ح رش ىف ىهاك لاثملا ظفل ةدايزب ىا

 صال ةغبص) سمالا لاثم هل وش فنصملا دار نا نظا ىا (هدا رملا ناكو) لاقف ْ

 ىا(نودربيو عراضما ةلثماو ىضخاملا ةلثما نوقلطي )ةاحنلا ناف ىا ( مهناف ٠

 دهاشلا ىوقا ماصعلا لاقو ع راضملا غبصو ىضاملا غيص ىا (امهغيص ) ةلثمالا |

 م 1

 اثرآو الو ىا ( اعوف ع ىثر. ):ظفل أرق ىان( ارق) نم ةءارقفيئىا ( نم
 أدس ةبهلا نوكدصَم نأ زوج ةنكل قبه وهو سالادع عقاو جر ناف ىف

 ااا نوح وامور نوك دنش ىئر ىل نهت ناربدقتلا نوكف ثرالل
 ه|بهي نا دوصقملا نا ىنُعي الو هلوقل ةفص ىتر نوكي ذئنيح ةسسلا هب دصقال
 لاحلابوا) ىناثلا ىلع عفرلا و لوألا ىلعم زحلا ةءارقفناترتاوتم نانءارقلاواثراوالو

 ن.رفاكلا كرتا ىا ( معرذف ىلاعت هل وقك ) لاخلا فرب نا نحب وا ىا(كلذك

 ىدذلا ص الادعب عقاو عراضم نوهمعل نافن وربح ىا ( نوهمعي مهن ايغط 2

 تى نة ةريحال اببس كرتلا نوكي نأ دصق ملام هنكل مهرذفوه
 الا رسل نا نونا فذحم ةءا رقلا عوقو مدعل اعوف ى نوكي نا

 مهن ايغطىف نيريحتم مهكرتاىنعي (نيهمع ىا) مهرذلوعفم نم الاح نوكينا ىلع
 0 انام نوك نان داح مفرلا بجحيو ىا (فاشتسالاب وا)

 عقاو عاضم اهلوازنناف(رادقع ىرجنعى سما فتح لكف * اهلوا زئاوسرأ مهدئار ظ

 نوكي نا بجو لب مزحلا زجبمل ةيببسلا دصق ملام هنكل ايسر نه ورع دل

 بلطل دقت نم وه اولا نأ تلا ىنعمو ها لن دك نأ اعوف نم

 اهلاو زو اهسح ىا هنيفسلا 10 وهو ءاسرالا نم ع 0 ءالكلاو ءاملا

 دنارلاق ىا برخلاىلا عج -ار اهلاوزن ريمضو ةلواحلاو ةلجاعملاوهو ةلوازملا نم

 | لاق ( ىصالا ) لاقف مالا لئاسم ىف عرش هعاوناب عراضملا لعفلا لئاسف

 سعالا لاشم هلوقف ةغيصلاب مالا مالا اذهل نولوش مهنا ةغيصلا ةدارا ىلع
 لباقم هغيصلاب يمالان ا بللا حرش ىفو ىهتنا ةغيصلاب ىمالا مت مهلوق ةلزنع

 اظفل عراضملل ارياغم هسأرب لعفلا نم امدق هنوكل ركذلا هدا هال سم الل

 لعفلا نم نيمسش امسل فرخلاعم امهناف ماللاب صالاو ىهنلا الخ امكحو ىنعمو

 ىفو ) لاقف رخا اهمجوت لش مث * ىهتناامكحو اهظفل عراضملاك اهنودبو ىنتلاك

 (عاعاو

 هوو

 لانا ظفل ةدايزل ةتكلا نايب ىف ةففاكلا حورش صاخلاو ( حورمشلا ضعب



 م عم

 ظ ايس مالنسالا نوك ةدافا بكرتلا اذهب دصق ىا"(ةيدسلا كلت ءادا دصقو )
 كلزإف ا (ن تقف) ضالا ياؤلطملا وه. هنلا لوخد نوكو (ةلا لوخد

 ئا(ةل ارح هلا لخلل لسا نم وا لعفلا عم نا ) رتدقدصقلا
 او ) مالا دعب عقوامل لاثم اذهو ( ةنلا لخيدت ملكنا ليقف ) رتدقملا كاذل

 . || رفكتال نا ىا) ىهنلا دعب عقو امل لاثم اذهو 6 ةنحلا لخدت رك ال ) ( وحن )

 "هك رو يدل نال لكك نائردَه مو نفكلالا ناب ط رسلان دق اما (ةنلا لخدت

 | وعش حن تدتملا كعشلل ةنيرقشلا )١ قر( تدثملا ال ١) نكمل يعد ولا كل
 | ىنعملا بسحب اهلبق ام ىلع فمع عنتما هلوقف « عنتما و ( اذهل ) ( و زن تينملاب

 عتتمهناف رانلا لخدت رفكتالال بكرت عتتماونالوالا نابكرتلا زاح لبق هنأكو
 اذه لثم ىا ( كلذ عنتمال ) ناشلا ىإ (هناف) ( قاسكلل افالخإ (ر ويطالب

 قاسكلا ل كلل 1 ىا ) هدنع ) ىهلا دعب هعوفو 6 كون ردقملا وكم امي كقارللا

 ىا ( هعانتماف ) هلوق نئارقلا ةنوعم رانلا لذ دنت رفكت نا ردَس نا انهه زوحي هناف

 ( ربدقتلا نال ) هلوق نوكيل ( روهلا دنع) نوكيامنا بيكرتلا اذه لثم عانتماف
 (تف ىعام ىلء) مهدعردقتلا نوكل هعانتماب اومكحامعا مهلا ىنعإ روهمحلل البلد

 | ثينملا الق نملا لقلا ةسرق: ىهنلا نال هلوق وهو ليلدلا ربدقت ىف انلوق نه ىأ

 مقو ايف مهدنع ريدقتلا رسما امل هنا ىنعينا ريخ (رانلا لخدت رفكتالنا) هلوقو
 صهاظ ) ريدقتلا اذه ىا ( وهو ) كلذك بيكرتلا اذه ريدقت ناك نااب ىهنلا دعب
 ةلا لو>دل بدس وه لب رانلا لوخدل بسب سل ىفكلا مدع ناف ( داسفلا

 هعانما مدع اماو ) هعانتما وهو روُهَمْلا لبلد ردت اذه اللا سكرتلا قوه مك
 كس ) نكرلا اذه. دم ىا ( ءانعم لوه») ناكلا ئا (هنالث قانالا دلع

 هذه فرعلاف نانا لخدت رفكت ناو هير 6 ءايجنا سس (
 فرعلاو ) ىنملا طرمثللا ةنبرق ىهنلا ناكناو ( تبنملا طرششلا ةشيرق غضاوملا
 ضراخت بكرتلا: اذه كثم ىف نإ ىعي ىمنلا ةن رق اهضراعتإلا ىا(ةياوق هس رق

 فرعلا ةسرق ىرخالاو عانتمالا هاضتقش ىهنلا ةسرق اهادحا ناتئيرقلا لولذم

 مكحلا اذه ىا (اذه» ةيناثلا فاسكلاو ىلوالا روهما ربتعاف زاوملا هاضتقف

 لبق اهف ةروك ذملا ىا ( ةيسسلا تدصق اذا ) لصاح عراضملا مازجنا وه ىذلا
 دعب عقاولا عراضملا ىف ىا (مزْلا زم ةيسسلا ىأ (دصتت ملاذا اماو )

 أ

 ( بج لب ) لكلا دنع عوطقم هزاوج مدع ىا (اعطق ) ةسمما ءايشالا كلت
 هن وكلاما هعافترا ىا ( ةفصلاب اما ) عقاولا عراضملا كلذ ىا (عفرنا) دئنيح

 نوكي اقلعتم دجوب ناب ( ةيفضولل املاص ) عراضملا كلذ ىا ( ناكنأ ) ةفص
 ىتري ايلو كندل نم ىل بهف ىلاعت هلوقك ) هل ةيفدولل اخلاص عراضملا كلذ



 سي 20 تلا

 | رهو ضرعلاو ىقلاو ماهفتسالا لوخدم تاقلعتم نما ئهنلاو الا نم

 اذكهو لعفتال نا ”رسشلا لعفتال فو ىنرزت ظفلكمرك اىنرز ىردقملا دخ ٌوبالثم

 لءجنو عراضم عم ناردقت ذئنيخ ىا ردقت هلوق ىلع فطع ( لعجو )هلوق
 ةردقملا ناب ىا ( اهب اموزحن ) ةسْخا ىا ( ءايشالا هذه دعب عقاولا عراضملا)
 000 دلا] كلل ل رق ةروكا ذملا ءاشإلا نوكتف ردقلا طرتشلل ءازجو

 نوكف عفرب لب مزحلا رحيم ةيببسلا دصقت ملول هناف طرشال ةسرق ةيببسلا
 نار دق ناكاناوىا( دعبام نا ريدقت صتخا اماو ) افاشتساوا الاحوا ةفدامأ

 ءاسشالا نال ىا ( اهنال ءايشالا هذه ) دعب عقو ىذلا عراضملا ىلع اروصقم

 'للالا 0 ءارلا كلل رآ لدقلا بلط ىآ ( تولطملا ىلع لدن ) ةزوك ادملا ةسخلا
 بلطلاو ) ضرعلاو ىنقلاىف عوقولا باطو ماهفتسالا ف معلا باطو ىهنلاو
 رزقا اللا نإ ىلإ ( ايولطع ) بلطلا ىا(قلعت ) باغالا ف ىا ( ابلاغ

 هيلع بترت, ) بواط# قاعتب هنا هيف بلاغلا نكل بلا بولطمي قاعتب لقاعلا نم
 بترت ءاوس ىنعا اقلطم بولطع قلعت هناال ( ةشاف ) بولطملا كلذ ىلع ىا ١
 ىلا 0 لا عب ةدكافل ةفش ( نوكس). هلوقوتالا مآ ةدئاف هيلع |
 ( هب سم) ةدئافلا ىا ( ىهو ) ةدئافلا كلتل ىا (اهل اببس بولطملا كلذ ) نوكي .
 اوس ار نول يزاطف قلعتب دق بلطلا نآلانلاغ لاق اما بؤلطملا“كلذل ىا :

 ىذلا عراخملا نومضم ناك اذا ىا ( اهدعب عقاولا عرانضملا ناكاذاف) هتاذل

 عراشملا ناكاذا ىنعي ناكربخ ( ةدئافلا كلت ) هلوق ةروك ذملا ءايشالا دعب عقو |
 ةغبص ىلع ( دصقو ) هلوق بولطملاكلذ ىلع ةبترتملا ةدئافلا كلت نيع عقاولا |

 بولطملا لعفلا ةييسس) تدصق اذا كلذ عمو ىنعي ناكهلوق ىلع فطع لوهجما

 ناصعالا ناكاذا ىنعي اذا باوج ( ردق ) ءاشالا كلتل ىا ( اهل ءايشالا كلّسس |
 عم ) نا رده نأ مزل ةيبيسلا دصق امهيناثو ةدئافلا كلت عراضملا 5 ا

 رده دغلو ىاردق ىلع فاطع ( لعجنو ) طرشلا لعف عم ىنعي ( لعفلا كلذ

 روك ذملا ىا ( اهدعب عقاولا روك ذملا عراضملا ) لعجب طرشلا لعف عم فرخلا

 هلوقردقملا طرسشلل ءازج لعج ىا (ءازج) ةسبنخلا ءايشالادعب ظفلتلا ىف عقو ىذلا |
 ىذلا عراضملا نؤكي روك ذملا لعملا بيسب ىا لعج ىلع فطع ( مزجنف )
 ماللارسسكب  ةنلا لخدت لسا وحن إ ةردقملا ناب ىا( اهب )اموزحم اهدعب ركذ

 الاثم نوكيناحصي لاثملا |اذهو :«نيذلا نكي ملي دح ىلع اموزحم هناك لحد ف
 لعفلا بلط ىلع لدب ىذلا سمالاب ىا ( مساب بولطملا ناف ) روك ذملا لثمملل
 مالسالا ىا ( وهو مالسالاوه) ىذلا بواطملاوه لولدملا لعفلا كلذو

 | ةدئافلا كلتل ىا (اهل بس) مالسالا ىا ( وهف ةنْلا لوخد هندبافو بولطم )

 مصرا 1



 هي غ١ وع

 ةنروصقم يآ( ةصتخخ )اخ انرقملا ريغ طرشلا "نيستا ب امم نك
 ىف ةعقاو كا نيو ةيطرش تناك ام نيب قرش نا بجو املو ( ةيلعفلاب )

 ىرخالا صاصتخابو ةيلعفلاب امهيدحا صاصتخاب امهنب قرف ءازملا عضوم
 ةاجافملا ىلإ ىا(هده تضخ 9 ةيلمفلاب ةيطرشلا تضخ

 هلوقوم)2احئافملاو ةيطربشلا نب ىا!(امهني ) قرفلا دصقلىا (اقرن ةيسالا)
 / مهبصت ناو ) ىلاعت هلوق ةيئازحلا ءافلا عضوم ةأجافملااذا تعقو ام لاثم ىنعي ( ىلاعت
 نوطنش مه هلوقناف ( نوطنش مهل ىا نوطنَش مهاذا مهيدبأ تمدق ام ةئيس

 ناكف طرشااب اهطبرت ىتح ءافلاب نوكت نا مزابو ءازج تعقو ةمسا ةلمح
 لئاسم نم غرف املو # ءافلا عضوم اذاب ليزنتلا ىف ءاخ ءافلاب نوطنش مهف هلصا

 امهدحا نابرعا اهيف زاح املو « ناو )) لاقف اردقم مزاحلا نوكي اف عرش ءازحلا
 | ةردقملل اوغل افرظ سال |دعب نك هربح ةردقم هل وق ند ادهم نانوك

 ظ ىتاا) هلو, جراشلا اهرسفو أدتبم نا ل نأ دوهو حراشلا هراتخا ام ىناثلاو

 ١ نصتلا# ةردقم) هلؤق نا ىلا ةراشالل ( اهن وك لاح ) هلوقؤ (عراضملا اهب مزجسي

 ١ ةراشالل(ةردقم تئاكاعا ) هلوقو ربا ىف نكتسملا نيمضلا نموا ادّتنملا نم لاح
 | اذه ىلا ةجاحال ماصعلا لاقو تناكوهو ردقملل ربخ « صالادعب ) هلوق نا ىلا
 دا اه نان 0 بارعالاوه كلكشلا نم ىراعلا هيج وتلا لب ريدقتلا

 بد لأ ىا ردقم مزاكا عم طرمشلاف (كمركافدز وحن ) صمال أدعي ةردقم

 هلعفت مل نا ىا كلاريخ نكي ”رششلا لعفتال وحن )(ىهنلا) (دعب) (وإ) (كمرك ١
 ١ هيرشاءام دنع لهوحت )ماهفتسالا دعبو ىا 6 ماهفتسالاوإ) ( كلاريخ نكي
 | "الام ىلتيلوحت )ىنقلا دعبو ىا «ىنعلاو )) ( هبرشا ءام ؟ دنع نكي نا ىنعملا نال

 ”لوضال أومن ) نع غل لها ىلا( ضرفلا ون( فا كام ىل نكي نا ىلا نسا
 عقاولا عراضملا ناكاذا) هلوّقب هدبق ااو ( اريخ سصت لزنت نا ىا اريخ ىصت

 ا . .- م11 0 0

 | ةيسلا دصق نال ( مدقت امل اسم نوكي نال الاص ةسنلا ءاشالا هذه دعب
 دصق زحن أاسسم نر ةبحالص عراضملل نكيمو هنال هيلع فقوتم

 | ىنكي لب ةبحالصلا طارتشا ىلا نا ردقت ىف ةجاحال ماصعلا لاقو ةنسلا
 ١ ىهتنا ايذاك ناك الا و اقداص مالكلا ناكةييبسلا تق ناف ةيسسلا دصق

 عراضملا مزجت امنا ىا موهفملا مازجتاللفرظ « ةيببسلا دصق اذا ) هلوقو
 عراضملل ىا (4/) ةسّألا ءايشالا ىهو ( مدقتام ةيبيس ىا) ةيبسلا دصق تقو

 ' عراطملا نوكي نأ دصق ذا نيخ ىا (ذئنيْخ ) هلاببسم نوكي ناب مزحسي ىذلا
 (عراضم عم ) طرشلل ىتلا ىا ( نا ردقت) مدقتال امبسم همازحنا ديرا ىذلا

 مدهام ةدام نم ىا ( مدهت امت ) عراضملا كلذ ىا (دخؤل) ىذلا عراضملا عم ىا



 0 رع
 | هنوكن م ىا ( نيريدقتلا الكى عوكتم رك دق ريدقتم ) ىناثلا نوك لاح ( سما

 طرشلا فرح ) 1 زج دجوبال ىا ( ريثاتال) اريدَس دّشو اظفل دس
 دارب نا عنتما دهب انراقم 1 امل هنالف هانعم ىفاماو هاظف هظفل ىفاما ( ىذاملاف
 كلذك ايضام عقاولا ءازملا كلذ ىا (جاتحاف ) كلذك ناكاذاو لابقتسالا ه
 لوقو ( ءافلا ) ةطبارلا كلت ىا ( ضو ) طرسشلا ةادا ىلا هظبرت ( ةطبار ىلا )
 رك ذام لثم نكيل اذا ءازخلانا ىنعي ضاماما هلوق ىلع فوطعم ( ةلمح اماو )

 00 نلوم ( رماؤا | نكن تناق ىمركت ناوحن ( ةيمسلا) 'ةلخراما وهف
 لاو ( عدوا دحا كيشاالف ىماركت نا وحن ( قينوا) دير: كمركلف |

 'هبرضتفأ دبز كبررضي مل نا وحن (: ءاهتتيسا اوان "هللا كمرك اذ :قمركت

 ( نلبوا) هترمضت ( موا ) هبرمضت اش كبرضي مل نا وحن ( اب ىننم عراضموا )
 فرك ريثات آل عضاوملا هده عيمىفو ضرعلاو ىنعلاك( كلذ ريغ ىلا ) هب رضت

 تالاف باتل متعامأ ( ءافلا ىلا ) ءازحلا ىا ( جاتحاف ) ءازخلا ىف طرشلا
 نامز نالف نل ىئنملاو ضرعلاو ىنعلاو ءاعدلاو ىهنااو سعالاىف اماو ىهاظف

 |لازأك ماين ااا اماو طرشلا فرخ لوخد لق لاقتسالا ون تاروك ذملا
 | اهنالف ام قتلا اماو ةمسالا 8-1 اابقتسالا ىلا ريبصتلل حلصيال هلاح ىلع قس
 ظ هلوقو طرشلل اباوج هنوك عم لالا ىنملاب دارملا نوكيو هبف ميرصص لاما ىنن
 1 هب زارتحا هفصو اذال ريسفت ( ةاج افملل ىتلا) هلوقو هيفانتسا © اذا 0

 ١ ةلمحلل دق (ءازج تعقو ىتلا) هلوقو ءججبل فرظ 6 ةيمسالا ةلخجا عمإل هل وق واهل

 ةئنرش اه روهظل نٍدبقلا نيذه فنصملا لمهاو ءازج ريغ تعقو امعزارتحالل

 ْ 00000171 وتكاد ىتعب ءججسل فرأت (مافلا عضوم لهلوق اذكو ماقمل

 لّشمل امتاو ةيمسا ةلمح ءاز را ناكاذا ةسازحلا ءافلا عضوم ىف 5 ةااح قمل

 ناعمتجال اذاو ءافلانا ىلا ةراشا نوكل رفحا دم ةيمسالا ةلمجا عماذا 0ك ْ

 )| 0 ( اذا نآل ) اهيعضوم تلمعتسا امتاو*ماصعلا ةيشاخ ىاذك
 ة احافملا اذا نال ىا ( اهنال ) هنم اسرق ناكامتاو ( ءافلا ىنعم ند تك

 اذاف تجرخ لبق اذاف ( ىما دعب سما ثودح نع ) ربو ديفت ىا (ءىنت)
 موهفملا ناكاذاو ىحورخ دعب عبس روضح ثدح هنا هموهفم نوكي عيسلا
 بيقعتلا ةياغ نال ( ةبيقعتلا ءافلا ىنعم ) اذا ىف لصحبف ىا ( اهبفف ) كلذ اهنم
 ا( كالا نكلو ) ةدافالا كلت ناكرتشم اهو. سا سيتغ سا ثدحم نا.

 ( ةيئازجلا ةلمخلا ةيمسا طرتشا امئاو) اذا نم بلا اذه ىف الامعسا يك ١ ا
 ىا ( اهب ) ةصتخم ةاحافملا جا نوكيا ايسر بيلو ءاقلا مدرع اهنوكبف

 ىلا ا ( ةيطرشلا اذا نال ):اهن .تضتخا امئاو هيلع ةلوضقمو :ةسسالا هلا:

 «ناك )



 هت عاو وس
 هبسس- لل

 ظ زارتحاالب هلوق ىا (زارتحا) 6 الب ايفنموا اتيثم اعراضم) (ءازلاىا) (ناكناو) |

 | بجو امتاو ( مب ايفنم )'عراضملا كلذ ىا ( ناك اذا ) عراضملانع ىإ (امع)

 0 ' نوكياهف ىا ( قبس اهف جردن) ؛ قنملا عراضملا ناف ىا ( هناف )هنع زارتحالا

 ظ . هلوقو (ىسايشام) ب ىلا نوكل احا ( هنوكل ) هيف لاخدالا زاوج مدع همكح

 0 هلوق نوكي اك ىنعي ملب ايفنم ناكاذا هلوق ىلع فوطعم ( نطوا)
 | (هيف بحنإ هنالىا (ثيح) نلب ىنملا نع زارتحا وه 0 ىنملا نع زارتحا
 ظ لضا لاقسالا كم نال( ئدهاهنقا طر لإ ءاداثإب مدل اغلا )اني ىلا ف ا
 ا © ناهجولاف ) كلذك ءازملا ناكنا هنا لصاحلاو هيف نا ربثأتل لخد الف نل

 ءافلاب هناسأ راع دان( قاب ( و ءافلا ناسالا ) اهدحا'

 ىنعم ىا ( هانعم ريبغتىف ) ةرثؤم مل ىا ( رثؤت1 طرشلا ةادا نال ) هلوقف

 ل ىا ( رثؤتاك) ىننملاوا تدثملا عراضملا نمر كذ ام
 ١ اهكرت زاوج اماو (ءافلاب) ىتؤينأ زوجي انتم ىا (قؤف) ةرا ل نك دا
 ١ تناكامل طرشلا ةادا نا ىنعي رثؤتمل هلوق ىلع ىفوطعم وهو (ترثاو) لوقف

 (كضاخ :تيح . ىنتملا يستقل اضل لهو هحلو نم نانا اك
 | ىذلا عراضملا ةادالا كلت تلعج ىنعي صيلختلا نم ماللا ديدشتب هنأ ىهاظلاو |

 , )| لاقتسالاو لاحلل نيحلاص اناكامهنال ( لابقتسالا ىنعمل ) اصاخو اصلاخ هتلخد

 ١ لاقتسالا ىنعع اصتخا طرشلا زيحيىف اعقو الو حبحصلا ىلع امهل ةحلاصال نال

 ْ ةادا ريثأت نوكل ىا ( هيف رين ًاتلادوجولإ ءافلا كرتين أ زاح ذئتش ىا (ءافلا كرتف)

 نكي واو ىا (نكيب ناو ) ئنملا ف اهريثأت وهو (هجو نم )ادوجوم طرا
 أ 5 لاب هلوق وحن ) كرتلا لاثف ظفللاف اهريتاتك ىا ( ايؤق: علا ف رتألا )
 هللا مقتنيفداع نمو ) ىلاعت هلوق ون نايتالا لاثمو (نيفلا اوبلغب فلا مكتم نكي
 اعقو نام ناعراضم قىناثلا لاثملا وق مقتاو لوالا لالملا ىف اوملغي ناف ( هنم

 ده نا. ىئش ماضعلا لاقو. قاتلا ىف ترك دو لوالاى ءانفلا ف رق رح

 ءافلامزايهنال كمركيلف اديز مرككنا وحن سمالا مالب موزخا ريغب تبثملا عراضملا
 اضيا نبني و ىمالا مالب البقتسم هنوكل ىنعم هيف طرشلا فرح ريثأت مدعل
 /| اهل ريثأت الفزا لوخسد لبق اقيقحت نالبقتسم امهناف ىتقلاو ءاعدلا ريغب يقينا
 | نكمل ناو ىا) 6 الاو ) ىهتنا ءحسام ىلع ماهفتسالا' اذكو قعم امهيف
 ظ ناكوا اعراضمال و امضام نكي مل ىا ( نب روك ذملا عراضملاوا ىضملا ءازحلا

 | ءازحلا كلذ ىف ىا (هف ةمزال ) ( ءافلاف ١ نلوا رب ايفنم اعراضموا دش ايضام

 | لوقت م اظفل دش ضام اما) اه ادعام ناكذا نيح ىا ( ذئنيح ءازجلا نال )
 0 هه لتس ت00:
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 اريدقتو ا اظفل لمعلا لوبقل اًحلاص سل ىذلا لومعملا ريغ ىا ( لومعملا ربغب )

 ىلوألا ةروصلاف لضفلا فالخم مزاخلا كلذل٠لومعم سل هناف ئضاملاوهو
 الصف سبل هزكل الصف: ناك ناو ةناق عراضم اهنم طرشلا لحت ىف عقو ىتلا ىنعا

 ( ىناتا نا وحن ) لومعملاب لصف وه ل اب لومعملا ريغي لصفلا ىنعاا ةرضم .

 قلعت ىتلالئاسملا نم غرفام ود# عف رلابىنعي ( هينا ) ديز ىناتا نا ( وا ) مزجلاب ىنعي
 ءافلا لاخدا بوجوب قلعتت ىتلا لئاسملا ف عرش هزاوجو مزحلا بوجوب

 فرظ 4 دق ريغ )و هلوقف ( اضام ءازخلا ناكاذاو إب لاقف' هعانتماو هزاوجو
 000 اولا تم رس

 ىا فرلظلا لعاف نم لاح هنا ىلع بوضنم « اظفل ) هلوقو ةركت ا

 هلو حراشلا راشا هيلاو اظفل اضام ىضاملا كلذ نوك لاح دق ريغب انئاكايضام
 وحم ) اظفل عقوام لاثمو ىضاملل ليص# اظفل هلوق ىا ( ىضاملل لصفت )

 لوألا مخ ريدقت ىلع ءاتلا حتفب ( تجرخ ) اهحتشوا ءاتلا مضب ( تجرخ نا

 امضام ناكوا ىا « ىنعموا ل ىظفل ضام تجرخ ناف هحتف ريدقتىلع اهمضيو
 | اقلطم ادحج هن وكل ىنعملاف ضامج رخام ناف ( جرخ امل تج رخ ناوحن )ايونعم

 دقل المصفت ) ىنعموا اظفل هلوق ىا ( نوكي نا لمتحيو ) اظل اعراضم ناكناو ْ

 اظوفلمدق) ظفل ىا (ناك ءاوس دش) ءازج عقا ولا ىضاملا كلذ ىا ( نرش مل ىا |

 ١ نك ناىلاغتهلوقك ) ان داقم( ايونم وا لاق ن نمهل خا قرسدقف قرسي نا )ىلاءتهلوقك
 كلذك :ناكنا ءازخلا نا لساخلاو ( ٍتقدص دق ىا تقدصف لف. نم ”دق هصش ْ

 امتاو كلذك عقاولا ءازحلا ىف ىا (ءازحلا ىف ١ ءافلالاخ دارج ملىا ءافلازجب ل ) |
 2 ىا ( بلقل ) كلذو « ىنعم اههج نمهق طرشلاف رح رثات ققحتل) رح |

 ققحس ملناو (لابقتسالاىلا) ىضاملا كلذ ىنعمىا (هانعم) بلقىف مزاحخلا فرحا

 جرخا مل تجرخ نا ىتاماو ىهاظف تبرض تب رض ناىف اما اظفل هنت

 جررخ |ىلعال ج رخا مل ىلع لخ دنا نالنا قبس مدعو مل برقل ناب ال مل مزحلانالف |
 هيف طرنشلا ةادا ريثأت ققحت اذاو عزاتتلا هيفروصتيو بلطلا ىف اًاس نوكي ىتح

 ءافلاىهو ( اباوج هن وك ىلع ةلادلا ةطبارلا نع ) ءازحلاكلذىفىا (هفاونغتساف) |
 الا 1| ىضالاف ( و كتمركاا ىتمرك ناو ظوفلملا ئضاملاىف (كلوقك)
 ميقتساال ىذلا ققحتملا ىضاملاهنع جرخيادقريغب لاق اماوكم رك م ىنمركك منا

 كتمرك ادقف مويلا تتم رك ١ناكلوةك ) ناب لصاح ( هيفريثأت طرشلل نوكي نا ظ
 اذاو هيف طرسشلا ريثأت ققحتس مل ىضاملاب ىناثلاو لاحلاب لوالا دنقامل هناف ( سما
 اذه نم كلذ جرخم نا ىضتقف قباسلا مك همكح نكي ل ريثأتلا ققحشت م

 رتماوا اطوقام دق نراقملا ئضاملاف ىا ( هيف ءافلا لوخد بوجول ) مكحلا



 ست 17

 (امهل وا )امهنيب ةيبيشلا تربتغاناذللا ( نالعفلا ناذه ىا ) (ناوسيوإلروكذملا
 ققحتل طرش )لوالا لعفلا نال ىا (هنال ) اطرش لؤالا ىهسامتاو« اطرش ل
 ىمس لعاف انوه ئعاشلا زراملا ريمضلانا ىلا ةراشا امهلوا هلوقف (ىناثلا

 عيزوتلا ىضتقاف بيّترتلا ربتعيال نا ءازجو هلوقىف واولا ىضتقم ناكو ةينثت نوكي
 امهل وا ءازج رخ الاو اطرش اهدحا ىمس نذللا نيلعفلا نا ىنعيب لصفتلاو

 ةراشا ( هلا ثيحنم ) هلوقف (ءازجإل ىمسي ( امهينان ) وزن اطرش ىمسي
 ىتي, ) ىناثلان وك لجا نم ءىثان ءازج قاثلا ةيمستنا ىنعي ةيمستلا هجوولا
 ةيمست لبق نم هنا ىنعي ( لعفلا ىلع ءازجلا) ءانتبا لثمىا ( ءانتبا. لوالا ىلع
 اطرش اعقو نيذللا نيلعفلا ليصفتىف عؤرش 6 اناكناف ال هلوقدبهبشملا مساب هسشملا
 تاك نا ىعب ( ءاوطاو طارشلا او انهعاؤنا نم لك كح نان فر 12

 ىترزت ناوحت) (نيع راضمإل ءازج عقو ىذلا لعفلاو اطرش عقو ىذلا لعفلا
 ىا ( طقف )اطرش عقو ىذلا لوالا لعفلا ناك ناىا « لوالاوا ) (كرزا

 ىدلا عوف رملا زرانلا ريمضلا ىلع فوطعم مفرلاب لوالاوا هل وقف قاثلا نود

 فوذحم هريخو لصفلا دوجول لصفنلاب هدبك ات ىلا ةجاحالو ناك مساوه

 لسقنم اذهو ( كترزدقف ىنرزتنا وحن اعراضم ) هلوق حراشلا هرّدق

 ًادتبم ( مزحلاف ) هلوقو دحاو لماع ىلومعم ىلع دحاو فرح نيئيشلا فطع
 نالعفلا ناك نا ىنعي ةيئازج ةلعاو ( بجاو ) هلوق وهو فوذحم هربخو
 اطرش عقاولا ىا 6 عراضملا ىف ا) بجاو مزجلاف اعراضم لوالاوا نيعراضم
 عقاولا عراضملا كلذ ىلع ىا ( هيلع مزاحلا لوخدل ) طقف اطرشوا ءازجو
 لصا وه ىذلا فرحلاى ا ( نا )اما هيلع لخادلا مزاخلا كلذىا( وهو )|
 عم) نا ةلكى عم رعت ىف ( اهنمضت ال ىلا ١ لكلا وز قا ( ان ف1 )11 ظ
 احلاص عقاولا لعفلا نوك عم ىا ( ميزجلل الباق برعم عراضملا نوكل لحما ةيحالص ظ

 اظفل هلوبقل اصب سيل هناف ىضاملا فال عراضملا وهو اريدقتوا اظفل هلوبقل
 ىلع وطعم وهو 6 ىناثلاناكزاو ) ىلصالا هتانبل الحم هلوبقل ملاص لب اريدقتوا |
 ايضام لوالاو (اعراضم) هلو, حراشلاهيلاراشاثيح فوذحم هربخو اناك ناق هلوق |

 مزحلا)!هدحا ( ناهجولا) عقاولا ىناثلاف زوجيف ىا ( هبفف ىا )0( ناهجولاف )|
 كلذ قلعت. ىذلا مزاحلا كلذىا ( وهو ) هفعضل رظنلا مدععم ( مزاجلاب هقلعتل
 ىناث ( و ) اهريغوا نا ةلكنم ( طرشلا ةادا ) هل ءازج هنوكل هب عراضملا |
 فعضلا كلذو هب هقلعت فعضوىلا رظنلاب ىا ( قلعتلا فعضل عفرلا ) نيهجولا ْ

 هيب الئاح طرشلا عضوم ىف عقو ىذلا ىضاملا نوكل ىا ( ىخاملا ةلوامل ) ظ
 مزاجلاوه ىذلا هلماح نيبو هنيب لصفلا عوقولو ىا ( لصفلاو ) مزاجلا نيبو |

 (ف) « ١ 0ع

 فئه _-_تكتلسسس احس تع



 ا

 ملكملا دنع ىا (هدنع مارك الا ببس سانلا دنع ةناهالا ببس وه ىذلا متشلا |
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 أ ىلا ىا ( لبقزم ةروك كلا) ةلوقو (مناوااف رح تناكءاوس ةازاحلا كاهل لاق
 اهدروااعاو ةدودعملا ةصوصخلا تاملكلا نم. لصصفتلاو لامحالا ىف تركذ

 ًادتيم وهو هبرقل ىهنلا ىلا هعوجر مهوتا ريمضلاب ىنعي هو لاقول هناف ارهظم
 لطفلا لع ري لخ دنا | لبق نم ترك نىتاا ةازاجلا لكى ا هريخ« لخدت 2هلوقو
 ناكامل و ( ىناثلا ال( لعفلا ) (ةيمبسم ولوالا )) ( لعفلا )ةيسسدصقل ىا ( ةيسسل
 ظ مالا اذه هيدارملا ناكو ىلعْلا بسلا نمو قيقحلا بيسلانم معا بسلا

 ىا) لاقف هدام رشف نأ دا را دارملا ةدافال هتيفاكىف فنصملا ةرابع دعإست ملو

 ظ هنم رقىلا ةراشالل ( فنصملا حرش ىفو )هلوقو ( اهسمىناثلاو ادس لوألا لعجتل
 دال 8و حرق ف لاق هس فنصملا نال اذهل هاترتسف امنا ىتعي سيسفتلا

 ىلع هنيرق اذهو ( ىناثلل ايس لوالالعجتا ) نيلعف ىنعي ( نيئيشىلع لخدنام
 راع ىوا ةقيقلا ف هلابس ناكءاوس. ىنعي معالا ىعملاوه ةسسلاب هداصنا
 ( كشال و ) لاقف زاجم اهيلا هدانسان ا ىلا راشا ملكنا كلتوملا عما دنسااملو *«ملكتملا

 اا مدع نإ داو ( ؟ىتللابس ءىنلا لمجال ةازاجلا كنا :) ىهيدبلا نم ىا
 ىنعي (ايبس ءىبثلا ) ةروك ذملا ملكلا لع ىا ( اهلعمم دارملاف ) اهيلا هدانسا
 هلوقو ( ءئشل ءىش ةسس ربتعا ملكت لانا ) وههح رش ىف فضصملا ةرابع ىف

 ظ لوالا لعج اهب دارملانابي ىخرلا هققحام ىلا ةراشا ( ءىشل ءىش ةيموزلم لب )

 ةمعن نممكب لصتا*ىش ىاىا(هللانف ةمعن نم مكبامو) وحند ربالثل ىناثللاموزلم
 ني ةسسلا نيتعا ملكتملانا ىنعي ربتعا ىلع فططع ( لعجو ) هلوقو هللا نش

 ١ ربل كت ىلع ىا (اهلع ةلاد ةازاحلا كو لمجو نيلعفلا 0001
 (امهندب ملكتملا ريتعي ناىتسشي لب انهذالو احراخال ىناثلل ايقيقح ابدس لوالا لعفلا

 . ((هدروبنا ) ةربتعملا ةيسنلا كلب ىا ( اهب حصي ةبسن ) نيلعفلا نومضم نب ىا

 سسلا ةروص ىف ) نيلعفلا دارا ةربتعملا همسنلا كلب حصي ىا حصن لعاف وه

 ىضرلا قيةحن وه مك( مزاللاو ) موزلملا ةروصيف لب ىا ( موزلملا لب بسملاو |
 ىا ( متشلاف كمرك | ىنمتشت نا كلوقك ) ةقيقللا ىف ةمزالم امه نكي مل ناو

 هلوقو ( مارك الل ايقيقح اببس سيل ) لوالا لعفلا نومضم وه ىذلا متشلا ناف
 ماركألا سلو ىنعي سبل ىف رتتسملا عوفرملا ريمصلا ىلع فوطعم ( مارك الاو) |
 نهذلاىف ةناهالل ببس ةقيقحلا ىف متشلا ذا ( انهذال هلايقيقح بسم ) اضيا ٠

 مارك الاو متشلا نب ىا ( امهنبب ةبسنلا كلت ربتعا ملكتملا نكل احراخ الو) |
 اذهب ملكملا ديرب ىا ( هنا ىنعي قالخالا مراكمل ) راهظالا دصقل ىا ( اراهظا)
 'ريصن ) ةلزنم ىاأ ( ناك ) مراكملانم ىا ( اهنم ) .هسفن ريصت نا ةدافا لعحلا

 6 روكذلا )
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 تهبش لعفلاب اصتخم المع ةلماع تناكأمل اهنالو عراضملا ىلع تلخمد ىتلا ءادتس الامال
 ىثاوحلا ضءىف اذك ترسك 5 ترسدكف مسالاب اضتخمالمع لمعت ىتلاةراحلا ماللا
 دعب ) تعقواذا ةنك اس لعجن دق ىا( نكست دق وةغل )الامال حتف وىا(اهحتفو )

 اذه (ىرخا ةفئاط تأتلو ) ىلاعت هلوة(وحن )ءافلاو واولا لاثم (مثو ءافلاو واوا
 (اوضقيل تو )ةدحاو هبا قى ناذهو ءافلالاثماذه ( اولصيلف اواصيمو )واولا لاثم

 فيقختلا فو رحل اهذهعم تنكساامت اواضي ا رسكلاب ريخالا"ىرقدق و مث لاثم اذه

 نسكب بفسك و يك وح قف اق ناكل ان وكس نال ةفيك وكت فانا
 تك رملا:ءازحا صعب نم لفن زو رايتعا روح و ةفاشلا فاذكا اهن ركع و نكلا

 برعملا ىفاذكىهنللالو خسنلا ضعبىفو ةفاضالاب ( ىهنلا الو )) لمأت اولضل ووحت
 ةراشالل ( لعفلا كرت ىا) هلوقو صاكهزبخ ( كزتلااهب بولطملا لال رادتم
 ىذلا لفل كرت ءاهن بلطي ىادبلا فاضملا نع ضوع ماللاا" سلال انا لا
 كرثلا كرت بلطلال كرتلا بلظل هناق كرتاوحت 'اهنف قل سالف اهل وخدم ثدح وه

 خسن ل (خسنلا ضءب فو ) هلاح ىف ققحاك كرتنال وه دارفالا نم وهام ناف

 اهب بلطي ىتلا هوم الا مالدض ىهىتلا ىهنلاال ىااهدض ىهنلاالو) ةيفاكلا
 كو اد اكو معلا ةفاضا حصيالف قتل معالنا ماصعلا لاقو ( لعفلا كرت

 ىهنلاالو بالا حرشىفو ىهتنا ةيهانلاال ىنعمال ٍةملكل ةفص وق ىلا
 ليوان ناسلاوا فصولاوا ةغاحشلا ديزوحن زيوحّس وا فاضملا ريكنتب ةفاضالاب

 لوخدلا زاوجم ىهنلا الو سمالا مال نيب قرف ناكامل هنامث # ىهنلا ىلع لادلا
 ىهنلا ىا ( وهو )لاقف هيلع هب نأ دارا اهضعب ىفو عراضملا عاونا عيمجيف
 ءاتلابو ىلوالا ةخسنلا ىلعءايلاب ( لخدب ) ىهنلا ةلكىا ىهو خبسنلا ضعب ىفو

 رحاب ( لوعفملاو لعافلل ىنملا) هلوقو ( عراضملا عاونا عيمج ىلع ) ةيناثلا ىلع
 بصنلابو عاونالا كلت ىافوذحلا ًادتبملل ريخ عفرلابوا عاونالانم لدب
 ىو لعافلل ىب ىذلا عراشملاىلع هلوخد زوم .ىهنلال ىا ىنعا لوعفم
 ناكءاوس امهيلع هلوخد اضيا زوج نيعونلا ىلع هلوخد لومش دعبو لوعفملل |
 هنافيمالا فالخم اذهو ارصنبال رصنت الوحم (املكتموا اًضاغوا اطاخم) |

 ادنسم هتمزلف لعافلل انس ناكنااماو اقلطم هتمزا لوعفملل انس لعفلا ناكنإ

 امه ريغ ىفاماو رصننل رصنال اورصنيل ارصنيل رصنيل لوقت بئاغلاو ملكتملاىلا
 ريغب سمالاب هلريبعتلاف بطاخملاديرا اذا هناف#اوح رفتاف كاذف وي ىلاعتهلوقك ردانف
 نئاعلاىهتلاتن ا ىعتا قرضتا | رصنا ئرسش ]و رضنا ارصنا رصنا كوش هللا
 - ارضاح ناكناو ماللا لخدت ايئاَغ ناكناف "مالا مال لوخدب كرتشم رضاحلاو
 تاملكلا ىا ( ةازاح لا مكو ) ماللا ريغب مالا لاح ءيجيساكر داناهلوخدف



 هه 41١1

 ىوق لصافب لصفلا نع زارتح الاوه صاصتخالا كلذ هحو نا نظا ىنعي نونلا

 017 نوكل ىا (اهنوكل ) الى لصاح لصفلا كلذ ناف:هلومعمو لماعلا نيب

 (هلومعم) ناب ( و ) طرشلا ةادا وه ىذلا ( لماعلا نيب ) لصفت ( ةيوق ةلصاف )

 هيف نا ماصعلا لاقو:هنف امل ةوقك لصفلا ىف ةيوَش تسل امل ىلا ةسنلاب اهفو رح

 برضا لعفالاو .برضاىف الماع سل" الثم ىنعي برضا مل نا ىت نا نال نحب

 رثأوهامنا هيف مزحلاف ل موزجوهرلب طرتتلا اداب دع نبل نان الوسم ١
 لعفلا نا ممل ناب هنع ببجاو ىهتنا برضا مل عومجج ىف نا رئاف نا را ال

 وه برضا ىف هلوخدمو نا لومعم نال, طرشلا ةادال لومعع نسل ىنمملا

 تارا لعألا لسلا لع قلطت ةيلومعملاف برضا مل بيكرتال مل ىتملا لعفلا

 0000 00 ١) ىا ( صتخنو ) لمأت فرحلا عم لعفلا ىلعالو
 0000070] 13 ا (الاع )ا ةلك لامعتساب ل را دل

 ( لف ) املب 00 ىنس ىا) هعوقو رظنني ىذلا ىمالاىف ىا ( عقوتملاف)
 ىا ( ريمالا بوكر ) رظنن, و ( عقوتب نمل لوقتأ بقرتم عقوتم ) ثدح ىا ظ

 دقو) هلوقو ثكري مل لوقتالو ( ريمالا كرب ال) لوقتو ال هفف لمعتست

 قلظملال لاغلا لامعتسالل صاصتخالا ىنعي املاغ هلوق ةداف ىلا ةراشا ( لمعتست ظ

 عقوتملا ريغف ) لوالا لامعتسالا ىلا ةبسنلاب اليلق لمعتست دق اهناف لامعتسالا |
 نا لئاقلو همدن عفن عقوتسال هنال ( مدنلا هعفس الو ناطيشلا مدن وحن اضرا

 لامعتسازاوج مدعلو هاما مدنلا هعفساملو هلوقىف لبلقلا لامعتسالاكلذ نا لوش
 1 لامعتسال "رطضبق مل لامعتسا اهف زوحن الق قارغتسالا ةدام ةداملا ناف هبق مل

 اهل فنصملا ضرعتي مل ةيرظأ حراشلا اهركذ قلل تاصاصتحالا نزكلو
 جزاشلا دازو ًادتبم عفرلاب وهو «سمالا مالوإ نيهجولا نم هاك اع تك او

 ةفص هنوك نيبو ًأدتبملل ربخ 4 ماللا ) هلوق نؤك نب اللصاف نوكل ( ىه) هلوق

 ىتلا ماللا ئه عراضملا اهب مزح ىتلا مالا مال نا ىنعي ( لعفلا ) هلوق وهو
 ءاعدلا ىلع قلطي ملو ىلعالا نم ىمالا ناكاملو * ثدحلا ىا لعقلا اهب ىلط

 هنا ىلا (ءاعدلا مال اهيف لخدت ) هلوَش راشا مالا ىف الخاد ءاعدلا نكي ملو
 © هللا زريغل ومن ) 1 رابتعاب لخدت اهنكل راتعالا اذهب لخ دل 0:

 ال

 نيبو اهنبيب قرفلل (ةروسكم) سمالا مال ىا (ىهو) لاقف اهئانب نايبىف عرش 7

 | ةلقل اهنكل ةلمعا ىف ةلصاف تناكناو اهناف مل فالخم موزحللا لعفلا وه ىذلا

 ١ 00 هلوقو 00 ناتو مالا ىلا هن 0 كف

 ا نم هان 0 0 00 ناك امنا مد و ول ءاللاو



 هت عم جوس

 امر :ىلا ع ءراغملا نامز بلغت ىا نامزلا وه بولقملا ىنعملانم دارملا ( عراضملا
 رات امر نراش يذلا عراضملا تس. ىا ثدحلا ىنملا ىنعملا نمو ىضاملا

 ؛هب رسسق 5 عراضملا ىلا هشن ىف ريمضلا عاحرا ريدش ىلع اذه ىب خاملا نامز ىىلا

 حم نساني اعلا بح و 2 قدا رج الا لاتحالاىلاراشا مث« حراشلا

 نأ ( بخل ل رو هرك ذب ىذلا لعملا ىا ( دعسالو) لاقف ظفللا
 ىا ( ىنعا نرفاوه ) عج سم ىلا ىا ( ام ىلا اعجار ) هين ىف بوصللا ريمصلا

 تر ”اهللا هاا نوكي ديس ( اكان زاد برقالا عجرملاب
 ةلك ىا ( املو ) هلا بولقملا ىلا رظنلاب ىناثلاو نولقملا ىلا رظنلا لوالأ

 نقل اهتم لكن وك ىف ا ( قلاو باقلا اذهىف ل ةلك ( لثم ىا) (اهلثمإل

 ست هلوق وهف زايتمالا هباماماو كارتشالا هبام اذهو هيفنو انضام عراضملا

 رغتسالان ال رودقملا لعةلخادانههءاملاو (قارغتسالاب )ل منم (اىا)زاتمت ىا

 ْ 5 صتخاو ليسقنم نوكف قا رغتسالا ىلع ةروصقم امل نا ال ال ىلع رودقم

 | (املب ملكتلا تقو ىلا ءافتنالا تقو نم ىضاملا هنمزا قارغتسا ىا) هلوقو
 | ىننلاب ةقرغتسم ةنمزالا نوك هبدارملاىنعي هيلا لومشملا باسم قا رغتسالل ريسفت

 تايقر قا رع ارغتسالاب تصتخلا اهتز امل ةياك للكل !تقو ىلا افضوك تلو ١

 | نالف مدن لوقت ) ام هيلع تديز مل لصالاىف ناكامل نا اولاق مام ةدايزب اهانعم
 | ملكتلا تقو ىلا مدنلا عفن ءافتنا رارمتسا مزلرالو هبدن ببقع ىا مدنلا هعققس ملو

 ( كلذ رارمتسا دافا مدنلا هعفس الو نالف مدن تلق اذاو ) مل ةملكب ىا (اهب

 (1ناوط نأ راح اذه لمقال هيك ىا(ا1 ملكتلا تقو ىلا ) مدنلا ءافتنا ىا

 مدنا هعقساملو مدن هنا سيلا قو مدنلا هعقس لو مدن هنأ مالا

 لماتو هضم لو سا مدنو هعقس املو مدا مدن لوقو. سكسي نأ زوحنألو

 وال هرخاىلا (اماضيا صتختو ىا)إ حراشلا لوقو (لعفلا فذح زاوجوال

 زاتمتو ال صتل م5 ىا قارغتسالاب هلوق ىلع فوطعم راب زاوجو هلوق نا ىلا
 ' امل ىا (اهب ىتملا لمفلا فذح زاوحن ) اضيا صتخم قارغتسالل اهن وكب مل نم

 | هيلع لد نا) لب قلطمي سيل فذحلازاوج نكل + ىف رام سيل فذجلا اذهو |
 | الو ىااملو ةسدملا) َتبراق ىا ( تفراش وحن ) فوذحلا ىلع ةنسرق ىا (ليلد |

 نيهج ولا نم تفنصملا هرك ذاع :ضنحْم اك ىا (اضيا ) امل ىا (ضتختو اهلخدا
 يا ( لوقت الف ) امل ىلع ىأ (اهبلع ط رشلا تاودا لوخد مدعل) مل نم زاتمو |

 ْلوَعَت نا زوجناك ىا ( لوقتاك برضيامل نمو برضيامل نا ) لوقت نأ زوجحالف |

 تاودا لوخد مدع اهصاصتخا هجو نا مت ترص نيد ب رضي مل نا.( ا

 ديدشتب (كلذ نأكو) لاقف اين اهجو هلرك ذي نا دار أ هاظ ريغ ناكامل طرششلا .
| 

 ِآ
/ 
| 
| 
|| 



 ميت غ١

 ىا) هلوقف هلبق ام ىلع فوطعم رحلاب « ةازاجم لا مكو )) ىهتنا لعفتو برضتال
 (ءازلاو طرسشلا تالكىا ) هلوقو هبا عال ريسفت ( ةازاحلا ملكب عراضملا مزجتو
 افلا ءابا ىلق ةيزاحم هلصا ةلعافملا باب نم ردصم ىهو ةازاحلا ظفلل ريسفت

 ابهضعل لال هلوقو اعمح ال اردصم اهنوكلل ةليوطال ةريصف هوان كو

 ظفل ىلع ماكلا ظفل رابتخال هبجوت ( اذهلو فورحلا نم اهضعب و ءامسالا نم

 اهضعنو فوركلا نم اهضعب كوكل ىنعل ةازاخملا ءامساوأ ارا فاقارح

 مسالاو فرحا. لماش هناف ( ملكلا ظفل ) نفنصللا قاب ( اراتخا ٠) مالا نم

 اذك نيلعف نان وك دق ىنعإ جيس 35 ( نالعف ) ملكلا كلب ىا ( اهب مو رخخاو)

 نيب ناكامل و« اًمح و امذاو امهمو نال ( ةازاحلا لكى ا) 2 ىهو ١ ماصعلا ىف
 ثيحو ذاف ) ِهِلَوَش هبلا راشا ةن راقملاب مزحلا ىفو اقلطم مزحخلا ىف قرف تاروك ذملا

 الف ىا (الف )ام ةلكنودب ىا ( اهن ودب اماو ام عم )اناكاذا ( ع راضملا نامزج

 ام عم ) نين راقم ( اناكءاوس اتلطم عراضملا نامزجن اهو ) ( ىتمو نباو إل نامزجم

 تاملكلا هذهو«ىناوإل نوتتلاب  ىاونمو اموإل اهل نين راقمب اسلوا ىا(الوا |
 ىا ( اذاو ام فيك عم ) ( عراضملا مازجنا )6 اماو ١ سابق اهب عراضملا مازحنا
 هفص ( دارطالا هجو ىلع مهمالك ىف ءىجن م) هلوقو « ذاشف ب ام نم اد

 ىا (ام فيك عماما ) لاقف امهيف دارطالا مدع هجو ىف عرش مث هيذاش هلوقل ةفشاك

 (لاوحالا موهع)ام فنك ىنعم ىا (هانعم نالف)ام فيك عم اذاش مزحلا نوكهجو

 ايف مزراب ىا (ارق رقت ام فنك تاق اذاذ ) ةازاحملل مزاللا قيلعتلا ىناسن وهو |

 انآ لع ىلإ (ايلغ ارئااضيا انا تنا ارت ةنفيكو لاح ”ىاإ ىلع ءانعم ناك)'
 ىا (اماو تايفيكلاو لاوحالا عي ىف نيئراق ةءارقءاوتسارذعتملا نمو ) لاخلا |

 يه اهناف نا ادعامم ىا( طرسشلا تاك نالف اذا عم )اذاش مزجلا نوكهجوافاو
 طنا تالت ن اهادعام فال ةقاطملاب هلعاهتاالد و طرشلا ىف لالا
 1 ىفتشال قاعملا هذه ضحمو اهريغوا ماهفتساوا فرظ لصالا ىف اهانعم ناف

 كلل نمضتل ىا (اهنمضتل) تاماكلا كلن .ىا (مزجن امنا) طرشلا تالكو مزجلا
 هب عوطقملا نيقيلاو قيقحتلل ال ( ماهبالل ةعوضوم ىه ىتلا نا ىنعم ) تاملكلا

 نابو ل (هب عوطقملا الل ةعوذوم) اهناف اهفالخم اذا نا لاخلاو ىا (اذاو ) ظ

 عراشلا مرَكو ىأ لب هلوق ىلع فطع ) وهو ةردقم اهن وك لاح ىا 6 ةردقم |
 هجو ىلع ةمزاحخلا تاملكلا زك ذاملو ( ىلاعت هللا ءاش نا هناس ءىجبسو ةردقم ناب |

 لاوحالاو ىناعملا نم اهنم لكب صتخم ام عماهنم لكل يصفت ناب ىف عرش لامحالا

 ىف ىا) عهِفنو ايضام عراضملا باقل ال ةعوضوم مل ةلك ىا ( مف )لاق
 (( عراضملا 2



 أدل ١ 5

 تلا وفا وح اوكا ب عرس ل سلو 1( ١

 عراضملل ة ةرمضملا كلت لاس قلوبا كسب ور ند دج كنور انا يك

 اهرامضا ىنعي لمع ريع نم هلوق ىلع فطع ( لمعلا عموا ) هلوقو عفرلاب عمس لب

 رضحا ىلا اذهبل الا هلوتلا ١ سد لو مقاو ليتل« سا ١

 ىمناللا لوعفم ردصملا لب وات وهو ملكتم ع ءعراضم لعف رضحا هلوقف ( ىولا

 ةيوصحلا مسوم وروضملاى النرد ينال اهيا سب ةموصخلا لحم وه ىعولاو

 مقرلا اورق امااو ضحلا بش 1( قنا ةياود لذ نودشلا لع هوك فز

 عومجملانم كاردتسا ( نكلو ) هلوقو لوالا تيبلاكذ ئنيح نوكي هناف ذاشن سيلف
 م ىا (عضاوملا كلتىفاك ماش سل ) لمح ريغب وا لمعب ناك ءاوس اهرامضا نأ ىنعل

 ىتامفزيغ ر ءامخالا كلذ نوكلو ىا ( كلذلو ) ةَقباسلا عضاوملا ىف ايسانق ناك

 نم فنصلا غرف الو ب ةريخالاعضاوملاءذهفتملا ركذي ىا (اههرك ذي ) ظ
 ( عراضمللا) نوكي. (ىا)6« مزجحو )) لاقفمزاوجلا نايب ىف عرمش بصاونلا ناي

 لاقو « ىهنلا ) (ىنعم )(ىفا) ( ةلمعتسملا )© الو ىمالا مالواملو مب )اموزحي
 د الق اه تتمتل مع اهن الآل تضل و ةفاضالل ةلداق اهنال م هاللا فاضام ماصعلا |

0 

 ظ

 نعملا ريدقت ىلا جاتحاف ال ةفص ىهنلاىف هلوق حراشلا لعجو ناكل 0

 هالو ةركللاب ف رخل رع يشل ٌْ
 حجرا هلعفاش ةف رعملا ريدقت ىنعملاب بسنالا نا الا الاح ىهنلا ىف: لعجم ىهنلا ىف ١

 اناو ىثاوحلا ضعب ىفو ىهتنا ظفللا بناح ةياعر نم مها ىتعملا بناح ةياعر نال“ |
 زاوحلا مدعلال ةراعلا ىف اننفت ةفاضالاب ىهنلا ال لب محو ىهذلا ىف الو فنصملا لاق

 دعب اهف هلوق ىلع درول ماصعلا هيلع ىلةح ام ىلع همالكل محول هتاف ماضعلا هب لاق ام |

 ىا (ازارتحا ) عا هللاو نذفآلا ىلع لمح نا ىلوالاف زئاح ريغ هناب ئهنلاالو ظ

 ( ىتنلا ىنعم ىف تلمعتسا ) :ىتأا ال نع ىا ( اما زارتحالل ىهنلا ىف هلوش ال دس

 فالخم رصنلا رؤدص قل رامخا وهو قنلا ىتعه ىف تامعتسا اهلاف وضسبال وح
 لمعتست ىتلاال' نع زارتحالا عقو اذك و ءجيسام لعفلا كرت تلطل هناف ىهنلا

 ةعبرالا قورحلا ا (تاسمكلا هزاز شال زمن قالك ايد

 ىلع اداتعا نابلا اذه فنصملا كرت امتاو ( ادحاو العف مزحن ) ةروكذملا |

 نيلعفلا ىلع لخدت ةازاجا كو جيس انف لاق ام هناف' باقل ةنمرق ١
 هلوق دش نا مزاب ماَضعلا لاق نيلعفلا لع لخدت ال ملكلا هذه ريغ نا هنم

 | لوقت فلس ايموزجب دعت دق لاف ةلاصالاب هلوَش ادحاو الصف مرجت



 سي 1٠١

 هحو ناس دارا اهادعام نود هن الاثلا هده عم اهراهظا زاوج صصخ امل

 دوحمحلا مال راهظا زاوج مدع هجو ىنعي ( دوححلا مالاماو ) لاقف صاصتخالا
 نكت مو ( حيرصلا مسالا ىلع لخدت ل) امل دوححلا مال نال تباثف ىا (اماف )

 لوش نا زب لونا ظفل ىا (ناز د دوححلا مال دعب ىا ( اهدعب رهظ ل) هب ةداتعم

 تا بج ةرسملا مالك ىإ ذك )اكو نآل ناك

 ( كك ىنممي لمعتست نا ) ىتح ىف ىا ( اهيف بلغالا نال ) عرصلا مسالا ىلع
 ةسالم اهن وك لاح ىتح ىا ( ىهو:) هريغ ا_هبف تلاغلا لامعتسالا ناكناو ىا

 لمح ىا ( اهيلع لمحو عيرص مسا ىلع لخدتال ) يك ىنعم ىا (ىنعملا اذهب )

 00 نال ىت> ىا (ىتلا) ى ىنع ىتلا ىتح ىلع
 اهيل ىلا ) ىتح ةلك ىف ىا (ىتح ىف) ىلا ىنعمنم ىا (بلغا) ىنعم وه (لوالا

 هذ دع اهراهظا زاوج مامر ةح و اماو ىنعي ( واو ءافلاو واولا اماو عراضملا ١

 ( تق 1 ) ةثاللثلا تطاوعلا نال تباثق لعا (انهنالف ) ةثالثلا تفظاوعلا
 فئططاوعلا دعب ىا ( اهدعب ) مقاولا عراضملا ىا (ام بصن) تبج وا امل ىا |

 00001 ارو اش ناوك نا ص رغل 6 صصتي) ٍةروكذملا ةثالثلا ظ

 كلت ىأ ( تراص ) وا ىف اك ىا (ءاهتنالا و ) واّولا ىف م( ةعمساو )ءافلاىف كى

 فلختلا مدعل بضاوللانم مهضعب اهةدع ىتح ( بصنلا لماوعك ) ةئالثلا
 امهدحا ناصانلا نالاماعلا عمتجال ىت - (اه دعلا بصانلا رهظ م مم ( بصنلاق

 راو املاح نع رق البو #ةلماعت نم ون ىلا فاول هدهدجلار شح ا ,دقملانا ا

 00000 در دق تاهل 0 0

0 

 نا اللا بيار لن نك در نا 0 نسا |

 راهظالا بحب ىا فاضملا ربدقتب بحب قلعتم < ىف ١ هلوق اذك و بجي ىف
 ( 5 ىنعب ) ةيشاالم ماللا كلت نوك لاخ 4 ماللا )١ ( لوخد ةروص )ىف |
 .( نا ىلع ىا ) ردقملا لوخدلاب قلعتم احلا ةخسن ىف م( اهبيلعإ هلوقو |
 (9 5 مال ) اهدحا ( نينلاوتملا نيماللا هاركتسال )انهراهظا بحن امتاو

 ريغ رخا عضاوم نأ رامضال ناكاملو ( معي الثل ىلاعت هلوق وحنال مال) رخ آلا

 قىا ( رمضت ةصانلانا نا او) لاف اهيلع هش نإ حراشلا دارا عضاوملا هذه

 رمضتالاهنكل لك اموقو ى( ازيك ةروك ذل مضاوملاريغف): ةرمضم تعقو |

 ( يحتل لمح ريغ نم ) اسهن وك لاح رمضت لب هل ةيدانو ةلماع اهنوك لاح
 ا أ ضارلا قس ايف طوقا اذلو لمحلا ةرمضلا نأ انعضل اغا

 م ةلماع )

 مث (ةيردصملا نا ) عيرصلا مسالا ىلا لعفلا بل ىذلا فرحلا ىا (وهو



 ١ عت 1.6

 | روكذملا مكحلا سيل هنال عقاولا فالخ هنال كلذك سبل هنا ىنعي ( سيلو هب )

 متىف) مكحلانايرج ىا (هنايرج نم قبساك ) رك ذامب ىا ( هباسوصخم عقاولا ف)
 / ىلع درب ركذ امب مكحلا صيصخت نيخل ىا (هيلعدرو) ركذ اهف هنايرك ىا (اضيا

 هلوش عقو ىذلا وهو (لاجالا ىف ةرم نيترم) ةفطاعلاةلكرك ذينا ىا (اهركذ)
 ا ءافلاو ةفطاعلا واولا دعب ةردقم نابو لوش ناب ( لصفتلا ىف ةمصو ) ةقطاعلاو

 ١ ةفطاعلانايهنع رام نانكميو ماصعلالاقو ( ان رك ذامرئاسك )ةفطاعلا واو ةفطاعلا
 قاثلاو طرشلا ىف ضعي نع ضعب زاتتما امهدحا نيوحن ىلع نارادق ىف
 اهبيقع لصفو طبضتل طرشلاب تاصوصخلا ال توا دعف هسف عيملا كارتسشا
 مدعاة داو ةزم طريشلاوف تاكرتفملا سانت رك ذب دغلا ما اتيت
 اهدعب نأ رّدق اذا اقلطم ةفطاعلاعم ىا ةفطاعلا عمو ليصفتلا ىلا اهجايتحا
 صوصخم طرشب اهدعب نآردقملا ةفطاعلا فالح لكلا نيب كرتسشملا طر#تلا
 ٠ ىتلا فورحلا هذه ىلا ةفطاعلاو هلوق نم وهو اهتاوخاو ىتح ىف لصف اك

 غرفامل مث *ىهتنا لماتف لكلا نيب كرتشملا طرسشلا نايب نيح ةرابعلا هذهب تك
 ناب ىف عرش ةردقملاناب اهيف عراضملا بصتني ىتلا عضاوملا ناين نم فنصملا

 زوج اك ىا ( ىك مال عم نأ راهظا زوج و ال لاقف بج امو اهراهظا هبف زوجنام

 عم ىلع فوطعم ( قحلا ام عمو ) هلوقو ( ىنمركت نال كنج وحن ) اهريدقت
 ' نيلئاقلا دحا لوق فطع وهو اينيقلت افطع اذه ىمسيو فنصملا مالكىف ىكمال
 ظ ملكتملا ىلا عماسلا نيقلتن م هبف امل اينيقلت ىمس امناو رخ الا لئاقلا لوق ىلع

 ْ 3 مالعم ناراهظطازوجن مهن عت  ىرذ نمو لاق #ىلاعت هل وةك تفطعلا ادهب

 تدرا وحن ةدئازلا ماللا نم ) ك مالب ىا ( اهب ) قحلا ام عم اهراهظا اضيا زون

 ىنجيا وحن ) 6 ةفطاعلا ) (فورحلاعم ) (و ةدئاز هيف ماللا ناف ( موت نال
 نال) هلوقو كماق هلوق ىلع واولاب فوطعم مهدت ناهل وق ناث(بهدت ناو كمايق
 ١ كمال :عمعقو امىفاهراهظازاحامتا ىنعي نأ راهظازوجو هلونا ةلع ( ةثالثلاذه
 | مسا ىلع لخدت ) ةثالثلا هذه نال ةشازلا ماللا عمو ةفطاعلا فورملا عمو

 3ك ىنعمب اهنوك لاح حيرصلا مسالا ىلع ةلخادلا ماللا,لاثمو ( عيرص
 اح ىحا) وحن هيلع ةلخادلا ةفطاعلا لاشما( 5:كماررك ال كتج وحن )
 ىنعم هناف ( كيرضل تدرا ) وحن هلع ةلخادلا ةدئازلا ماللالاثم (و هبضغو ديز
 ةثالثلا هذه ةداع تناكاذا ىنعي لخدت هلوقل عب رفت ( زاخ )هلوقو كبرض تدرأ

 رهظي نا) زاح هنم ةشحوتسم ربع هب ةسونام ىهو حيرصلا مسالا ىلع لخدتنا

 حيرصلا مسالا ىلا لعفلا بلش ) فرح ىا (ام) ةثالثلا كلت عم ىا ( اهعم
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 (نالا دسأل نا ىلو الاف نادم هبق بحي هناف 95 ذاتسا كنا ىنحتاب نلكشل هنال

 فوطعملا لب امنا متشنف ديز برضي نا ىنحتاىف فوطعملا نوك عنميو حيرصلاب
 دسقتلا نا لصاشلاو ىهتنا فطعلا نع ا مسالا ليواتلاو لعفلا وه هلع

 لاقف ةفطاعلاو هلوق باسعا ناس ىف عرش مث« هرك ذ بج دديقتب سبل ميرصلاب
 ةصانلا تادودعملا لوا ىلع فوطعم وهف اعوذ ناك اذا ةفطاعلاو هوه

 نال ( الاقتسم ناك اذا ىتح ) هلوق تادودعملا لواب ديرا ىا ( ىنعا. نأ ل

 الاقتسم ناكاذاو نأردقت عراضملا بصنس انلوق وهو فوذدحم هريخ اكتم

 ( وهو ) تادودعملا رخآ ىلع. فاوطخم هنأوا ىا ( اهر تا" وار هل فرظ

 ةريحلاللا ىلإ ىف طع ادا دهم ا نال( ناىلا نساطرش وار اهر ذا ىا

 ارا ىلا ري نإ هلاق داوصقملا ف لخاادب سبل ناك اذا هلوق نا هلو

 ليتنا( رهو عاف قا( لبقو ) لعا هللاوواىلا ةراشا هناف ىنعم طرعش هلوق

 00 ا اد ,و رحم ) هفطاعلاو
 دعبل هيلا افاضم هنوكل لحللا رورحم ىتح نال ( ىتح دعب ةردقم نابو ) هلوقف
 دارامث * ةفطاعلا دعب و ىتح دعب ةردقملا ناب بصتني عراضملا نا ىنعملا ن وكف

 مدقمريخ وهو (ىهاظو) لاقف با ىعالا نم هدنع ىض رملا با ىعالا نيس نا حراشلا ْ

 ارورحم هنوك ىا اذه نآس هال ىنعي رخؤم ًادتم إلا ( اذه نا ) هلوقو
 ىا ( دعبا ) دعب لوخدم ىلع اف وطعم ازا اوك ناكولو ىا(ناكناو) ظ

 اذه نكل ىا ( هنكل ظفالا بسحن ) ىتح تاذ ىلع اقوطعم اعوف سمن هوك نه |

 ( هنال ) سكعلاب هتاف لوالا فالخ ( ىنعملا بسحم ) دوصقملل ( برقا ) بارعالا |
 مزاس قلعتم( لوألا ريدقت !اىلع ) هلوةف مزايهلوق اهريخ ونا مساوهو الا ماع

 امث معا ) هلوق و لع لعاف بئان ( ةفطاعلا ) هلوقو مزال. هلوقلدبق ( لعجنا)هلوقو
 ىعملا بس برقا ارو رحم هنوك ناكام |ىنعب ىناثلا هلوعفم بصنلاب (ان رك ذاكرك ذ |

 00 لوا لع اف وظعم اوف نع هنوك ردقت لع هنال احوف سم هنوك نم
 ءافلاو وا ولا نم 5 معالا ةفطاعلا فورحلا ةفطاعلا ظفلب دارب نااما اه 0-0

 مزاب.) ل والاه دي راناف رك ذامادعام هب داري وا 1!تناكءاوسانا وق ىاان رك ذ واو .
 ( لاجالا ف ) دج وبل ىا ( نكمل ) ىذلا ظفللا ىا ( ام ليصفتلا ف رك ذب نا

 فورحلا تناك ءاوس ىنعا معالا ىنعملا هب ديرا نا ةّقطاعلا هلوق وه لامحالا ناف |
 اهلوخدالب ليصفتلاىف ةثلثلا فورحلا رك ذب نا مزاي الوا اهبف ةلخاد ةّقباسلا

 ةفطاعلادج وتنا زاول صخاالادوجو مالا دوج و نم مزلي الهنالةفطاعلا ظفلىف |

 ركام اك ىلا ندر ةفطانعلا تضخ ناو ىاا(تضصخ ناو اهل ةلماشلا ىغلا

 انوصنم عراضملا نوكح وهو ( مكحلا صيصخت .مزلي) ةثلثلا فورخلانم
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 1 ا

 | ٍبِكَتلا ف ىنمملا اذه دوجو نا الاوا نا ىلا ىنعم فنصملا لومي ؟ا ركل نم
 نآريدقت مزاي اناو ىثاوحلا ضعب ىفو ىهتنا ناحتمالا ف اكوا ىنعم اهنوكلال
 ىلع لخدنالو_مسالا ىلعالالخدبال رج فرح لوألاو الاواىلا ىنعمباما اهنال
 | يجو ءانتسا ةكقانلاو لعفلاولع اهلوخد حصيل نأ راضا بجوف لعفلا
 | هيوبيس ا نيب عقو املو * ىهتنا نآر دقت مزابف عراضملا بصنتال
 ا نم.الك رك ذب نا حراشلا دارا ىلا ىنمبوا الا ىنمب اهناىف واربدقتىف فالتخا
 0000 ةوتدالاوش (الاب ) ىل وانه ىا (اهر كعب وص ١ (لاقف ناكل
 | ىنعي ( كنمزلال ىا ) ناب ردصم عراضم ىلا تبضا مسا ردقت ىا ( فام

 2 ليطت نا تقوالا) تقو لكف كسرإال ؤه قح ىنبطعت وا كنمزلال انلوق ىنعم

 ا

| 

 ا

0 

 وا ةلكنمغلا كلذ ر دقي ىا (اهر ده ) ةاحنلانم هيوبيس ريغو ىا ( هريغو تح

 | ىا ( كنمزلال ىا ىلا ىنعمب ىتلاوأب رور حت ردص٠ ليواّتس ) ىلا ىتتمي ىا ( ىلإ:)
 كئاطعأىلا) كنمزلال وه هيوشس ريغ دنع تح ىتيطعتوا كنءزلال انلوق ىنعم

 | دب ةردقم نانو هلَوقَف ىتح لع افوطعت رورو( ةفطاعلا) )"ةلوتك( 3
 ةفطاعلا ىفورخلا دعبو ىتح دعب ةردقملا ناب ثصس عراضملانا ىنعي .ىتح

 دارملا نانهذلا ىلا ردامتوواؤ ءافلاو واولا نم ةفطاعلا فو را ضعب رك ذاملو#

 ه.دارب صاخلا دعب ماعلا ركذ اذا ىهو ةررقملا ةدعاقلل رك ذام ادعام ىت انههاهب
 ىا) هلوَش هيلع هش نا حراشلا دارا كلذك سبل انهه دا رملا نا عم صاخلا ءاروام
 اتاطم ةفطاعلا ىفورحلا انهه ةفطاعلاب دارملا نا ىتعي ( اتاطم ةفطاعلا ىفورحلا

 أ واو ءافلاوواولا نم ( ةروك ذملاةفطاعلا فو رخل نم را ( تناكءاوس )

 | ا رك ذتملاهن اف( مثك )ةروك ذملا نم نكتزتواىا (الوا)

 عطو رتل تو اكيرك ف( ك دإم نت ري
 ةحصا ) ةّقاسلا طورمشلا اهل طرتشي+ل ةروكذملا ريغنم تناكأم الثم مث ةلكناف
 (عراضملا) ب صتني ذئنيف ىا ( بصتني ىا ) ةروكذ ملا ريغدعب ىا ( اهدعبامنأر دقت
 مي ىفولسعلا ناكاذا ) هلوقو ( نآردقتب و نط كح ىا (اهن داخل ىذلا

 ةفطالا ده ودق نأ هلك نا عيد مطعلا ةظلا و ةطوحلملا ءودكقيللل ف رطا

 ( متشنو اديز كب د رمك ذ ىنحا وحن ارص ) 6 امسا هيلع ) فوطعملا ناك اذا

 ظفلف ىا ( م مشن موا ) مشت ناف ىا ( متشتفوا ) متشن نآو. ىل بصنلاب

 | طورشلاباطورمشم س فار واراد نأ راسا ةنرك ذل كلا

 ماسلا لاقذ هانلاو واولاف ا (امنهق) تاز دل طو فلا ىازإ ةروك ذلا
 دز ةباق حقق ديو ب ردص لأ ىلإ 3ك رسل سلا ل

 رظن هيفو لاق مث ةقباسلا نا ةملكب هبصن و نأ لوادم ىلع هفطع زاوم نأ ردقتال . ْ

1 



 م 2.5

 )000 ثالثا حلا اليعتم واولا نوكي طاور شما ؤاولا دس ةاصنا نإ
 رمضاف ءافلاك فطعلل واولا نا نم نيحراشلا ضعب لاق امل اذه طرتشا اماو هبف
 00 امر ايفا نع اهدعب ل اهلئقام ةنحاصم ىا ةعمحا رعتل اهدي نأ
 ىلإ مقرلا وه ىذلا لالا نم ظفللا رست نال صاصتخالا اذه لع بصنلا لد
 هنم مزاب.و عملا قلطم وه ىذلا ىنعملا رييغت ىلع:لدب بصنلا وه ىذلا عررفلا
 نضع فف اذك مسالا ىلع مسالا ففطع نوكسل ردصملا ندم ىف هلق ىذلا لعفلا لعج

 حراشلاهرسفو ماهابقنوكينا و نيطرمثلا ىناثو ىا (امهناث ) ( و ) ىشاوحلا
 ىلاو واولا ىلا عجار رور#ل ا ريمضلا ناىلا ةراشالل ( واولا لبق ىا) هلوش

 اندجو انا هديؤيو هلبوصنم ربخ © كلذ لثم )ل هلوقو نوكي نال مسا اهلبق نا
 هريسفت هدب ْوِب اضياو ام ظفل ةدايزب واولا لبقام ىا اذكه حورشلا خسن ضعب ىف

 عقو ىذلا ظفللا نوكي نا ىناثلا طرشلا نا ىنعي ( عقاولا لئاعام ىا ) هلوقب |
 ةراشا ( هنوكىف ) هلوقو ( ءافلا لبق ) عقو ىذلا ظفللا لئام اظفل واولا ةلكلق ١
 مالا رو ىسإ ( ةروك ملا ةتسلا ءانشالا دخا) هنوك وهو ةلئامملاهجو ىلا |

 ناكل 14 ةتءافلا ةلثمآز اولا دعب عقوام ةلثما ىا ( هتلثماو ) اهريغو ىهنلاو

 ( مارك الاو ةرايزلا عمتحيل ىا كمرك او ىنرز الثم لوقت واولاب ءافلا كادباب)
 لكك عمتجال ىا اللاب رشنو كبنيلا لك ذا و) ار اهلق عفو املاثم اذهو ْ

 كدنعل هوجن ماهفتسالا امهيلع سقوىا (سانقلا ادهىبلعو ناللا برش عم كسلا

 وحن ضرعلاو هقفناوالام ىلّتسل وحن ىنتلاو انثدحتو امو ىنلاو هب رشاو ءام ١

 ىذلا عراضملا ةبصان اهن وكىا هربخ رقتسم فرط( طرش )هلوقو ًادتماهتلكىا
 صال نم مه وامل و (نا الا ) ىنغم دوجو (وآ نا ىلا ىنعمإ دوجو طرشب اهدعن |
 نا عم ءاشتسالا وا راخلا ىنعم ىلع ةلادوأ كك طر هيأ كفنضالا ةرابع |

 طرش ىاز هلوق اهنم دا رملاوهام نيشننأ دارا ةيئمضت ةلالدامهنلغ اهتلالد
 ةبردصملاىا (ةردقملا نالعنتخادلا الاواىلاىنعم )اسالمواظفل ىا (نوكينا
 نا نا ) هىدارملا سل ا ( ال ) نا نم ناد رخحأ ىنعي وا دعب ىا (اهدعب ) ةعقاولا

 اذه دارملا نكي ملولو ىا(الاو) وا موهفهىف ىا( اهموهفمىف ةلخاداضيا
 وا دعب ىا( اهدعب نأ ربدقتن م مزاب ) نا عم الا وا ىلا ىنعم اهنا هبدا رملا ناكللب

 اا | واوا, مص قب رك د هنا اه ذحلا اراركح نا طفل نوكت نا ىدي ( راركت ١)
 كنمزلال وحن إ) طقف عراضملا ف ةردقم ىه لب كلذكس بلو عراضملاىفر دق

 انردق اهناو ( تح ىنطعت نا الاوا تح ىنيطعتنا ىلا ىا ) ( تح ىنيطعتوا
 ةيفاكلا برعم ىف هداز ىنز هلاق امل نا ىلا ىنعم دوجو انلوَس نا ىلا ىنعم هلوقىف

 6 نم )

1١ 
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| 
 ا: لي ( تاوعلا نابسا) لايك ةلوقو ( تاسالا غلا رمل نزع 6 ١

 , ءافلابو ةلمهملا ءاخاب وهو ( صفح ةءارق ىلع بصنلاب علطاف ) هلوقو بابسالا نم
 ظ اهلبق نوكيوا ىا ( ضرمعوا ) ىفوكلا مصاع ىبوار دخال مسا ةلمهملا داصلابو

 , ريخ ةباصاف لوزن كنم نوكي الأ ىا اريخ بيصتق لزنتالأ وحن ) ضرع ةزمه
 ١ قاعّتمىف هلوقف ( عضاوملا هذه ةلمح ىف ) هلوُش لكلا لامحا دارا مث ( ىنم

 | وه ىذلا ربخلا نيبو ( ةيبسلا ىنعم ) هلوق وه ىذلا ًادتبملا نيب ىتلا ةسسنلاب
 , ةيبسلا ةلماىلع ةفوطعم ةل ( اهيلع لدت ءافلاو ) هلوقو (دوصقم ) هلوق
 ْ اهدعب ءافلا تعقو ىتتلا عقاوملا هدهىث نا ىنعي ةدوصقم هسيسلا نا ىنعي دوصقم

 ١ ليوأتىف ءافلا دعب عقو ) ىذلا عراضملا ىا (امو) ةيببسلا ىلع لاد فرخ ءافلاو
 | .ردصملا كلذ مهف ىا ( موهفم رخاآ ردصم ىلع ) ءافلاب ىا ( وطعم ردصملا

 ١ تانساست الام رك دام ىا (؟ءافلا لبق عقو ) ىذلا لعفلا نم ىا (امث) رخ الا

 ١ قلأو * ميم ىنبل ىلزنم كرتآس ) ىعاشلا لوق ىا ( هلوق وحناماو ) اهتاقحلمو

 ١ نوكأل زاجحلاب اقحلم ريصاو ميمت ىنبل ناكىذلا لزنملا كرتأس ىنعملاو ةحارتسالا
 ١ هوك لاح ايوصنم ءافلا دعب ىذلا عراضملا تيبلا اذهىف عقو دقو احب رتسم

 ' لوقلا اذه ىا ( رعشلا ةرورض ىلع لومحش هتسلا ءايشالا دحا يدق نود )

 ظ هيجوت كلذ غمو رعشلا ةرورضل هلعج ماصعلا لاقو رعشلا ةرورض ىلع لوم

 ههبج ون نكمي و ةحارتسالافزاححلاب قاحلاو ىلزنم كرت ىنم عقيس انل وَ تنطعلا

 ' اهدعب بصتني ) ىتلا واولا ةلكىا ( ىتلا) « واولاو إل ىهتنا احب رتساف قحلالو
 ًادتمواولاهلوقانهه حراشلا لعجو (طو رش. اهدعب نآر دقق نأر دقت عراضملا

 | نيط رششلادحاىا ( اه دحا ) (نيط رش, )و ماصعلاهنسحتساو ءافلاىفامربدقتالاب

 ١ ةيعملا لاقف هنع لدعدقو عمجلل اهنوك لو نا فنصملا ىلع ناكاملو (ةيعما )
 | دارملا نا ىنعي ( اهلبقام ةيحاصم ىا) ِهلَوَش حراشلا هيلا راشا ةي ردصملا ءايلاب
 عراضملا نومضمل ىا (,املل) احاصم واولا لبقام نوك وهو ىبسن رح ةنعمجلا

 كلذكل ومنا هيلع مزل ىتح عمجلا اهن وكهنم دارملا نسلو (اهدعب ) ىذلا
 نوكينا مزلي ىنعي ( عمجال واولاف ) ىنعملا اذه ةيعمجاب دارملا نكي +ناو ىا ( الاو)
 ع راضملاىبعالخاد ناكءاوس (امئاد ) عمجلل واولا نال اوشح اهب واولا طارتشا
 انين اعدام و.( كلفن رك نا نم معا عمجلل واولا قيقا معا هريغ ىلعوا
 هوك طارتشا طارتشالابدارملا نا ىلا ريشن نا فنضملا داراوالوا دحاو نامزىف
 لاق هن اكو معالا ىنعملاب ل دحاو نامزفف امهعامتجا ىنعا ىناثلا ىنعملاب عمحال



 ا

 هه 2014 رت

 (0 1 دب وبنإ طرقا اعاو (ةننلا ءاسمالا دحا) هلوق حراشلا لوق قو.

 ,ببس ىا (ءاشنالا مدقتب ) اديعب عراضملا نوكل ىا ( دعبل ) ءايشالا دحا .
ىش مده بيس وا ىا ( هانعمىفاموا ) ءاشن الا ميدقت ْ

 اد ) ءانشناللا نعم وه ء

 ىنعمي ىتتلا نوك هجول ناو ىنلل ةفد ( ىعدتسملا ) هلوقو امل ناس وهو ( ىننلا ظ

 ا 0 ارج) ىقااو ءامنالا ني لكءاضقا وهو.ءاشنالا ١
 هانععامو ءككشناالا| مده تليسا عراضملا دعبل نعل دعبل هلَوَش قلعتم ( اهدعبام

 (ةّقاسلا ةلملا ىلع ةفوطعم ةلمح ) ءافلا دعبام ىا اهدعبام نوك مهوت نع هياع
 لع د رفللا يطع نأ رداقف فطعلا .ءافلا نا ىنعي اهاتعمب امو تامئانشت الا هو
 لامتحا عطقني ىتح كلذ طارتشانم دبالف مدقتملا ءاثنالا نم لصتملا درفملا

 00010 ل | هللا لع ةيراخنالا ةلككا ففطع وهو ةلكلاب فطحلا ١"

 درفملا فطع لبق نم نوكي ةب ردصملا نأ ريدقتب درفملا مكحىف عراضملا
 ةتسلا ءايشالا نم وهو نوكي نا مسا عفرلاب « ىما)) هلوقو روذحلا لوزيف

 ره #آآ

 كم كل ياو ايضلان ( كمرك اف ىنرز وحن ) سما ءافلا لق دجوب نأ نعل ظ

 ىلع فوطعم مارك الا وه كمرك اف هلوق نومضم نا ىنعي ( ىنم مارك اف ةرايز |
 ىنمتشتال وحن ) ىهن اهلبق دجو. وا ىا « ىهنوا الةرايزلاوهوىنرزهلوق نؤمضم

 مفر لا (امهيف جردنيو) هلوقو ( ىنم برضف مش كنم نك ىا كب رضاف |
 نحال ج ردن هناب هعفد داراف (ءاعدلا) كرت فئصملا لايام أ وهو كاكششا

 (ةعمو لزاملا كلما كلذ, نوكف ىا بصنلاب (نوكف كلم ) مالسلا هيلع لوشرلا ١

 1 لوك قلو لازنالا قن وهو ( لعف قل ) اهزاتسم.نطضحتلا نوكل ىا“

 ىأ (هبف لخ ديو ىنم قافناد لام توب ىلتييل ىا هقفناف الام ىلتبل وحن ) نمت |
 ىلاعت هل وق( وحن ) لعل ىهو (ىجرتلا ةغيص ىلع عقو ) ىذلا ىنلا ىا (ام ) ىنتلا ىف |

 ىندخاّوتالو ) مالا ةروصب ءاعد اذهو (زوفاف ىلرفغا مهللا وحن ) ىهنلاو

 عفدنيف ىج رتلاو ضيضحتلا جورخ هيلع دري اذك و ىهنلا ةروصب اذهو ( كلهاف

 اهلق نوكي وا ئا ( ءاهفتساوا ) امهلحبف امهل حراشلا جاردانم قابعاق

 | « قن وا )ىنم برسثق ءام كنم نوكي له ىا (هب رشافءام كدنع لهوحن ) ماهفتسا

 00 0 | ل سل ىاانن دحتتتا اننتانام وحن ) قن انهلنق نوكي وا: يا
 قابسو لعف ىلع ىطاخلا ضيضحت ىا ( ضيضحتلا ) ىنلاىف ىا ( هيف جردنو
 ىلع ىا (هيلع لزنا الول ) رافكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق ( وحن ) فورا ثحنفف

 (همازاتسال) ىنللاف ضضحتلا جاردا بسانملا ناكاماو ( اريذن ) لوسرلا عمىا

 ىلا ىلع صضيضحتلا 1 اذاق امهنم دحاو دجوبمل ىنعل لوسرلا ض اريدن

 6( ةياكح)



 أ نا

 | اما فاضملا ربدقت عم حصي هنكل فذح الب ءىطاوتملا لماب هلمح زجر ناو
 ىا ( ربخنا نموا مهببذعت هللا يش لاك ام ىا,) منبالا بناحنم ىا ( مسالا نه )

 ( ردصملا ليوات ىلعوا) هلوقو ( مهسذعت اذ هللاناكام ىا ) ربسخلا بناحنم
 اهححصتو ةرامعلا هيج وتل نا ىنعي ىفاضملا فدح ىلعوا هلوق ىلع فوطعم

 ىلعهلوقو ةملكلاىفزإجلا قي رط رخ الاو ىذحلاب زاحلاقي رط اهدحا نيّشرط
 ( لعافلا سايل دش لوا ل نإ لوقو لوالا ىلا ةراتجلا فاضل
 0 مراللعلا نع ادروم ماصعلا لاقو ( مهل ذعم هللاناكامو يا قاتلا ىلإ ةراتشما

 | باحاو مهيبذعت هللالعف ناكامو رده نا مسالا بناحىف ريدقتلا ىف ىلوالا ناب
 ١ ثيذعتلل ىننا هنال هللا لعف رِوقت نم ىلوا هللا ةغح ناكامو ريدقت ناب مهضعب هنع

 ١ بيذعتلا لعفب الف بيذعتلا هنم روصتس ال مهيبذعت ىلاعت هللا ةفص نكيمل اذا هنال
 | تافص نم تيدقتلا نا ىلا ارظن هدروإب ءاضغلا لضافلا لغلو لوقا يتنا راح
 ةهجو لكلو ىننلاىف.ةغلاملا بناح ىلا رظن حراشلل نواعملا سجن ااذهو لعفلا

 بصتني ىتلا) هلوَش حراشلا راشاو نيطرشب هلوق هربخ ًادتبم وهو 4 ءافلاو )

 هلوقو تآ افلا نم اهريغنع ءافلا هذهل ةزيمم ةفص ىلا ( نأ ربدقتب اهدعب عراضملا
 هلوش قلعتم نيطوش هل وق ناب هّئطوتلل ( عراضملا بناصتنال اهدعإ نأ ردقتف )

 ظفل ريدقتس حصي امنا نيطرش, هلوقفف لما نابو ًادتبملل ربخ وهو طورمشم
 امدحا نيطرش ) ( طؤرشم) عراضملا باصتنال ءافلا دعب نا ريدقت ىا ادتنملا

 لبقام نوك :نيطربشلا نحاس (اهدس ال[ 18 هسسنس كضق فار دا
 نآردقتف هأ وقف نا ماصعلا لاقو 50 راضملا نومضم وه ئىدلا اهدعب امل ايس ءافلا

 هحوال كلذ عمو هيلا ةيعاد ةرورضال ادا هف ودحم ةلح ءافلا رد لعج ثيح

 طرتشااامناو نيطرشإ ةصان مالكلا ريدقت نا ىلوالاو نأ ردقتف هلوقىف ءافلل
 ىذلا ىا ( عفرلا نع لودعلا نال ) ةيببسلا ءافلا دعب اب وصنم ع راضملا نول ىف

 ( صيصتتلل ) هيق لصاب سل وه ىذلا ىا (بصلنلا ىلا ) ع راضملا ف لصالا وه

 ةسيسلا وعن دوصقملا نا ىلع ئا ( ةئتسلا ىلع اضن نصنلا نوكحيل ىا

 وهو ( ىنعملا ريمغت ىلع ) ابوصنم عراضملا لعج وهو ( ظفللا ريبغت لد ثمح )

 كلذ دصق ىلع لدي ىتح ظفللا رييغت ىلا جات ىنعملا ريبغت نأ ىنعي ةهسسلا دصق

 ةسسلا لصق اذا ىنعي هليقام ىلع ليلدلاك( هسا دصق مل اذار ارا ىنعملا

 ىأ ( ةلالدلا 1 جان ال هسا دّصقش رن اذا هناذ ظفللا ريسغل كا جاتح

 ا( قاثلاو )) ةدوصقملا ةنسنسلا كلت الغ ىا ((يهلع) ظوفلملا .ةلالد

 هلوقف ( ءافلا لبق ىا) ( اهلقام نوكي نا:إ ءافلاب باضتنالل ,ىنابثلا ؛طرشلا

 لا ىهن وأ يما هلوق فنصملا لوق ىف همساو نول نأ يخل نفت فرلل اهلف



 لك[ 0+

 اآ0 1 لع ىوطلا نع رخأت اذا دقلا نال زا لغاق لع افوطعم هنوك ىف
 775ه ىرش هلاف هلع قوظعملا لع مدقت اذاام قالثخم فوطعملا ىف
 ريدقتب ىلوالا ةخشنلا ف فطع اذهلو فاشكلا حرش ىف ىنازاتفتلا ةمالعلا

 (ناردعت اعدس عراضملا بصتني ىتلا) هلوقو ادم « ىكمالو) لعفلا

 هلوقو ةر ردا ناب لب ماللان نسل ماللا كلت دعب ىذلاعراضملا باصتنا :نا ىلا ةزاشأ

 5ك ةلك ىمع, نوكت ىتلا ةراحلا ماللا ىا هربخ ,ة ا لا نث)

 لخادأل تملا ف لخفالا لثم هلاثم نآريدقتن اهدعن عقاؤلا عراضملا بصتنيو

 (ةراح) ماللا كلت نال ىا (اهن ال) ماللا كلت دعب ىا (اهدعب ناردقتامناو) ةنحلا

 ءاوح نسارحلا نوكل لشاا لع ةراخلا لوح د عيتماو ْ
 ا 0

 هلوق نا ىلا ةراشالل (ىه) هلوق حراشلا دازو ( عراشملا اهب بصتني ىلا )

 لثم هربخ ناف تا الا هلوةلال فوذحلا اكن رح د ا |

 م ا 75211 نآل ماللا نكؤمل ناس (قتلل) لوقو لا ناكاشوا

 ناك ظفلا ىا (ناكل إف هلوقو دك أتلل فرظ 4 ىنلا دعب )ف هلوقو حتقلاب ادكؤم
 نوكلا نم افمعيم ناكام ىنعل ناك ىنن ه,دصق ىدلا ىنتلا دعي ىا ىنتلاب قلعتم

 مال ىه ىنلا دعب هلوَش ناكل هلوق قلعت ريدقت ىلع هانعم نال اثحب هف نا لبقو |

 سلا لإ طقنلاب ىلعتتال ىلا نال مح ريغ وهو ناك ظفلل قالا دعب دك أتلا ١
 ناك لوخدل عوضوملا ىننلا فرح دعب ىا فاضملا ريدقتب حب هنا بيجاو

 وه ناك ىنعع دارملا ناك امل و *ىهتنا ىنعملا عقتس ذئايخ ناك ىنعمل ىلا دعب وا .
 ىرخا ةر ران و ناك ظفل نم امهفنم ةران ىنعملا كلذ ناكو هل ل ولدملا ىّضاملا ى :ءملآ |

 لوالا ىلا ةراشا (اظفل ) ِهلْوَس هيلع هش نا حراشلا دارا رخاآ ظفل نم « امهقنم |

 لثم 5 هلوقوهو ناكظفل نم مهفس امل لاثم فنصملا هدروا ىذلا لاثملا نا ىنعي |

 (لعفنل ل رو و نانا لا 0 ل

 (ىهو) ناك ىنعم امل لوادم روك ذملا ىنعملا لب ناك ظ فلل سد 0 ناف

 ردقت ) ةراح اهنوكلو .ىا ( ا ) ىك مالكىا ل ظ
 هلوق ىف ةلالخلا ظفل ناك امل هنا مثعن الك ىا (نا) ماللا كلت دعب ىا ( اهدعب

 مسالا عم هداحتا ريخايف طع لا مهب دعبل هلوقو ناك مس ١ هللا ناكامو ظ

 ااراص اذا رك لع ءافلا ادع عفدب نا حراشلا دا 1 ايه داخالا ىنخو |

 11 0! فوا نال روك ذملا لاثملا ىف ناكءاوس د وححلا مالدعب عقاولا ىا (لعفلا .

 مهيذعت هللا ناكامو نومضملا نوكت هناق (2 ل دقملا نان "سنو ,اشلا
 بيذعتلا لمح ىلا ( لما حضي ) فيك ذئنيط ىا (فيكف هلمف ديز) نأ رك
 د نإ تالا فدح ١ لع ) ةنع حا كل (ل ابق مسالا لع لالا

 © ناو )
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 | امالك هنوكل ىنعي ( هعوقوب اعوطقم افناتسم اربخ ) اهلخدت هلوقوهو ىتح
 / ببس اهلبقامو ) هعوقوب مكحلا عطق ىذلا لوخدلا نع اراخا نوكي افناتسم

 | مزااهدعب امل بيس اهلبق ام نأ ذئايح ضرفول ىنعي ( هيف كوكشم وهو اهدعب امل
 دوجول ) هيف اكوكشم اهلبقام ناكاماو هب عوطقملل ابس هيف كوكشملا لعج
 ظ مكحلا مزايف ) كلذك لعج اذاو ترسا ىف ىتلا ةزمهلا وهو ( ماهفتسالا فرح

 | نيسلا وهو ( ببسلا عوقو ىف كشلا عم ) دلبلا لوخدوهو ( ببسملا عوقوب
 «زاحو )) هلوق ( لاحم ) ببسلا ىف كشلا عم ببسملا عوقوب مكحلا ىا( وهو )
 تقو) «ىبرت هدعب ىذلا عراضملا عفر زاح هم نمو ىا عنتما هلوق ىلع فطع

 ريدقتب ىا ( اهلخداىتح ىريس ناكل هلوق زاح لعافو 4 ةماتلاإ) ( ناكلوصح
 !ةيلماغ اهدعام قلت مزلعآل هناواط انش انذاك اهدس ام نااظفني و ةجالسا ىحلإ |

| 

/ 
/ 
|| 
 أ

 | اهلخدا ىتح ىنعمو ( ىريس تبث ) ىريس ناكىنعم ىا ( هانعم ناف ) ايظفل اقلعت
 | عراضملا نم لاخلا ىنعم ةداراب و فوذحلا ًادتملا ريدقتب (ن آلا لخدااناف) |

 ىضتقا امل ةيئادتباىتح نوك ةافانموهو قسامل مرات ىتلا دسافملا نم (هنفداسفالو)

 ١ قلعتم ( عفرلاب ) هلوقو مومعلاىلع ةلادلا ءىا ةملكب ردصي ىذلا بيكرتلا ىف ' , اضيا عفرلا زاجو ىا ( اهلخدي ىتح راسمهيتا ال (زاج) (وإل اهلقام اهقلعت |
 ظ قاثلاروذحم ا ءافتنال ىتح دعب عقاولا عراضملا عقرب سمك رتلا اذهزاح ىازاح هلوه

 ' لاقامل هنال ( ققحم ماقملا اذه ىف ريسلا نال ) ققحملا امبس كوكشملا نوكوهو هيف |

 ا

 مهيسوسس1٠يسسسورسووووسسووو ورسم سس ع عمسسسسو سس كو ع يي

 ؤ ىا (هيف داسفالو ىريسناك) بكرت ( ىلع ) افوطعم راس مهيا هلوق نوكي نأ

 كعلاو) دلتلا ل وخدل انيس ناوكم ردص لاف أ نم سلا نالت هن أكف راش مهي

 (لوصحلا ققح ) لوخدلاوهو (ببسملا نوكي نأ زوجيف لعافلا نييعت فوهاما
 اةوع ىا ءراس ققحلا لوخذلا ةمسوع ىذلا لوسملا قفا رن ا

 هلوق ىلع ىا (زاحريدقَتب ) فوطعم ىا (فطع مهيا ) فنصملا لوق ىا(هلوقف ١
 | زوج ال ىا ( ىريس ناكى عال ) ةلمجا ىلع ةلمجا فطع قي رط ىلع ( ةماتلا ىف )اج
 | فطع لبق نم نوكي ناب ( اهلخدا ىتح ) ىريس ناكهلوق ىلع افوطعم نوكي نأ
 | اذه ةحالس مديل عت (مديق ةحالص مللعلا زل ري اعاذو لاتتفا الع لإث
  (هيلع) فوطعملا ناك كىا ( فوطعملاك ةماتلا ىف هلوقب ) اديقم نوكين ال بيكرتلا
 ١ فوطعملا ىفاماو ديسقتلل حاصيق دوجوم ناك ظفل هيلع فوطعملا ىف ناف هلااص

 ( خسنلا ضعب ىفو ) اهريغو ةماتلاب ديبقتلل الاس نكي م ناك ظ فل هيف نكي ملاملف
 اهلخداىتح ىريس ناكىف زاحو ) هلوقوهواذكه عقو ىا (اذكه) ةيفاكلا خسن ىا

 لوصح تقو ىف بيكرتلا اذهىف عقرلا زاح ىا) ةماتلا ىف هلوقريخأس ىا ( ةماتلاف
 زوجي ىا (فطع راس مهيا هلوق ) خسنلا ضعب ىلع ىا ( اذه ىلعف ةماتلا ناك
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 ةياكح هب ديرا امل درواو اقيقحت هبديرا ال ليثقلاب هصصخ حراشلا نكل ىهتن
 راجلاف ( همن نمو إ دلبلا 1 تالا

 لجا نمو ىا) هلوقو عزانتلا ليبس ىلع زاحو عتتما هلوق نم ايس امب قلعتم
 نب سعالا ىلا ةراشا همن نا ىلاو ةلجا انهه نم نا ىلا ةراشا ( نيالا نبذه

 نا ىنعي نب صالا ريسفت ( ءادتبا فرح لاخلا ةدارا دنع ىتح نوك ىا) هلوقو

 ناذهو (اهدعامل اهلقام ةيسٍبوجو) رخ الا( و )ءادّتب اف رح اهن وك اهدحا
 اذلو عفرلاعنتمامدح ا دجو:مل اذاو تفرع اكلاثملا اذه ىف نادوجوم نارمالا

 اهنوكحصي ملاملو « ءادشسالل ىتحنوك وهو ( لوالا مالا ىلا ارظن ) 6 عتتما )
 ىريس ناك ) ( كلوق )4 ىف ١ ( ىتح دعب ام عفر ىا )6 عفرلا إ) عتتما ءادّسالل

 ١ لوقلا اذه ىف ) ( ةصقانلا ) ( ناكل وصح تقو ) 6 ىف ال هلوقو 6 اهلخدا ىتح (
 ىريس ناك ىف ناك تلعج اذا لاثملا اذه ىف عفرلا عما امنا ىنعي عفرلا عانتمال دبق ظ

 ىذلا زئالا لاشملا ىف لعجت اك ( ةمانال ةصقان هيف ناك) ةلك( لعجت ناب ) ةصقان ظ ١
 ا ا نوكي وال تكا دج قس 0000

 | ريدقتلااذهىلع عفرلا عنتما امناو ةدلبلا لوخدولا ايهتنم ىريس ناكهانعم نوكف |

 ) فرح اهنوك ضرفول هنا ىنعي ( ءادتبا فرح تناكول) ىتح نال ىا(اهنال /
 ىا (اهدعب ام عطقنا )ءادتبا فرح اهنوك ريدقت ىلع اهناف ىنعملا داسف مزل ءادتسا '

 ظ امعاهدعبام عاطقنا نكل ناكوهو (اهلبق امع) عراضملا وهو اهدعب ام عاطشنا مزل

 ظ رو عراضملا قلعت عنتما روك ذملا عاطقنالا حص ول هناف انهه حب ريغ اهلبق

 (ريخ الب ) بوصنم ربخم الا ملال ىتلا ( ةصقانلا ) ىترت ذئنبخ ىا ( ىتبتف ) ناكب |
 ' ردش الف ىونعم قلعت اهل ناك ناو اهلق ام ناعالا تحب نم اهل قلعتال نا ْ

 ا تناكاذا ام فالح فوذحلا ىلع ةنيرق عفرلاب اهلخدا ىتح نوكي الف لماعاهل
 الق ماعلا لعفلا اهلبق ردَش نأ دبالف رورحلاو راملا قلعت تقلعت اهناف ةراح ظ

 | ردقملا ماعلا لعفلا لب اهلخدا ىتح نسل ١ دعو تان[ نلفسسحوت

 ١ ىئاوملا ضعب ىب اذك هريدقت ىلع عفرلاب اهلخدا ىتح ةحص ةنمرش هردقت نا كلف
 ١ ةماث تناك اذام فال ىندملا دسفيف ) ربخ الب تبَش اذاو ماصعلا هضرتعا امل اباوج

 | سمعالا ىلا رظنلاب لاثملا اذه ىف عانتمالا حراشلا صخ امئاو ( ربا ىضتقت ال اهناف

 ١ زوج هنال انهه ققحتم اهدعب املادس اهلبق ام نوك وهو ىناثلا ىمالا ناف لوالا

 . ( ىناثلا ىمالا ىلا ارظن عفرلا عنتما )6 و )) دلبلا ىف لوخدلل دس ريسلا نوكي نأ

 ظ كلوق ( ىف ) عفرلا عنتما ةيبسلاريدقتحصي ملام و «اهدعب املابس اهلبق ام نوك وهو

 ا لاثملا اذهىف ةيبسلا عنتما امناو ماهفتسالا ةزمهب ىا ( اهلخدن ىتح ترسا ال

 | دعبام ىا ( اهدعبامز وكي )ءادبا فرح ىتح ناكذا نيح ىا ( ذئنيح هنال )
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 مه مود, وس

 ناكذا نيح ىا ( ذئنيح نكمي ال )هنال ىا(ذا) عوقولا نامز ىفاعوفرم ناك اك |
 لع ) ةيردصملا نال ىا (اهنال) ةبادصملا ىا ( نر دقت ) لاخلا ةباكح هدارص

 لافتسالا ةداؤأ ىلا نهذلا وداني ناب ابوضنم نوك هنن اذاو لا دسالا
 ىا ) هلوقف تدرا ناف هلوقل ءازج #« تناك) ةيضاملا لاخلا ةدارال ةيفانم ىهف

 ةملكلا لي وتب ىتح ىلا عجار تناك ىف رتتسملا ريمضلا نا ىلا ةراسشا ( ىتح

 نكمل ىا( راحال )6 ءاذبا فرح الاهن وكل دبق ( ةدارالا هذه دنع ) هلوقو

 مث درفملاب عراضملا لب وات ىضتقن ىتخي ( ةفطاع ال و ) نا ىلا ىتعع نوكت ىتح ةراخ

 اهدعب ادتبملا دوجو ىضتقت ءادتبالا فرح اهل ةيمستلا نا مهولا ىلا رداستملا نا
 ءادتنا قرح ) ئخ ةلكن وك ىا (اهتوك ىعمو) لاقفءادتنالا ىعم رشه نأ دارا

 ادبي نا ىا ( فن اتسم مالك) هلوق هلعاف بئانو لوهجا ةغيص ىلع( اهبأدّسس نا
 هات "ىف ةرعت اهف وك ىنعم "سلا ا ( زال انآ ال د ةيكي | 131 مالكلا
 0 ىا ( هدعب ) عقو ىذلا عراضملا ىا ( لعفلا نوكي ًادتم اهدعب ) رد ذك

 نوكتل) همعز ىلع ًادتملا رد امتاو ردقملا كلذ ربخ ىا ( هربخ ) ًادتبملا دعب

 ىتح تناك اذاو ( مهضعب همحوت ©) ردقملا ًادتملاوهو ( مسا ىلع ةلخاد ىتح

 / دعب ام ىا )6 عفريف ) ةيردنصملا ريدقت عتتماو ةدأرالا هذه دنع ءادتبا فرح
 ( مزاحلاو صاقلا مدعل ) عفري اماو اهدعب عفاولا عراضملا وهو ( ىتح

 ظ انه( اهدا انعم و صن لف اما اهلل فوك ىاز © ةسسلا بحتو ال

 لصحيل ) ةيبدسلا بحت اماو تفرع م اهلبقامل ببس اهدعبأم ناف ى فالحب
 لاصتالا) تافولو ىا (تافناو) رخ الل اهدحا ةيبسنوهو (يونعملالاّصتالا

 اهلبق ام ىلع اهدعبام ففطعو ةراح اهنوك نيح ةراخلاىتح قلعت وهو ( ىطفللا
 لاصتالل ىضتقملا قلعتلا كلذ تاف ةفطاعالو ةراح نك ملا و ةفطاع اهن وك نيح

 لاصتالا وهو رخآ لاصتا ليصحت ىلا جاتحا لاصتالا كلذ تاف املو ىضنفللا
 | ةدافال - تعضو اهنال اهعضول ىتح فلاخت ال ىتح تاف امل ارباح نوكيل ىوننعملا
 | ىتح نالف ضرم لثم ) ةراحو ةفطاع ىنعمو اظفل اهدعب ام اهلق ام لاصتا
 ْ عراضملا اذهب دارملا ناب عرصتلارهظيل (ن .آلا) هلوق حراشلادازو (هنوجربال

 | عراضملا كلذب ( ديرا ) عراضمل ىا ( ال ) لاثم اذه ىا ( لاثم )لاخلا ىنعم وه

 | نال ىا ( هناف )هل الاثم ناكامتاو ( اقيقحت) لاخلا نامز لع ةلالدلا ىا لاخلا )
 ١ عفرثيح ( ملكتلا نامز ىف ءاحرلا ىتن ) هتوجربال هلوقب ىا ( هبدصق ) ملكتملا

 ظ هيف بحب و نونلا فذحب هوجربال ىتح لاقل لابقتسالا ه.ديرا واو نونلب عراضملا 1
 ١ ناكأ5 لالا اذه نا ماصعلا لاقو ءاحرلا ىننل اببس ضرملا نوك دصق نا
 | ةياكح لاخلا هب ديراامل الاثم نوكي نا اضيا لمتح اقيقحن لاخلا هبديرا امل الاثم
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 نوكي نأ زاومل طبضب اقيقحت هلودب لاثملا اذه صيصخت ىفو ( هلاثم ءجيسو هنيعب, |

 قيرطب ىا )6 ةياكحوا ) ىئاوحلا ضعب ىف اذك ملكتلا نامزىلا رظنلاب لاملا .
 فرح تناكهلوق ىف ءىسام هؤازج طرش تدرا نا هلوقف ( هريغ نع ةباكحلا
 ةياكحلا قب رط ربوصت ىف قيقحتلا ناس نع ايلاخ فنصملا مالك ناكاملو # ءادّسا

 00 ل ا ( 111 0 ىح نما ترس تنك ) لوقت ام لثم هناكملا
 ناف ىا ( لخداف ) ىضاملا نامزلا ىف دللا لوخدو ريسلا نم لك عوقو ىلع لادلا

 لكعوقو ىلع ةلاد ةنيرق هبف ايف ىا ( عضوملا اذه ىف) ادتبموهو لخدا ظفل |
 هريخ ( ةيضاملا لاخلا ةياكح ) هلوقو ىضاملا ىفاهدعب امواهلقام نومضم نم
 لوس نا هل ةقثاللا هترابعف ضام هنومضم ”ىضم راشعاب لخدا ظفانا ىنعي
 رابتعا ىلع ةلاد هترابع تناك لخدا ىتح لاقف اهنع لدعاملل نكلو تلخد ىتح

 الود كلا ام ا ىلا ( لوخدلا نامزو تنك كنا ك) هنا وهو ظفلتلل بسانم

 هلوعفم (ةرابعلا هذه ) هلوقو بطاخلا ىضاملا ةغيص ىلع ةزمهلا نوكسو ءابلا
 كب اك ىآ ( ايكو ) ريعتلا ىف ةقاسلا كتئمهل ةقفاوم ةراععلا هذه تلعج ىا
 ىنا ( امىلع ) كنوك لاح ( ملكتلا نامز ىف ) اهيف كتتئده عم ةبضاملا لالا ىكحت

 ( آم ناكف ) كلذك كراشتعا ناكاذاو هتئيع ىلع ىا (هتأنه تنك ) ةئيه ىلع
 (اءعوفرم) هلوش قلعتم ( ةراعلاهذهىف ) هلوقو ( ىتحدعب ) عقاولا عراضملا ىا
 اا نو لإ الا دنع ةراغلا هذهب .تملككتو دلبلا تلخد تنك اذإ كناف
 وه دوصقملا اذه ىتدؤت ىتلا ةراعلاف اقتحم لاخلا نامزوه دللا لوخد

 ادوجوم هضرفنو ملكتلا نامز ىف نامزلا كلذ ىحتنا تدرا اذاف عفرلاب لخدا
 نم ( هيلع ناكام ىلع هنيغب هتيشاف ) اهيكحتو ةراسعلا كلت تايه كن أكف هيف

 ظفللا ةياكح ىنعع لاخلا ةباكح لعج حراشلا ناب هبجوتلا اذه ىلع ماصعلا

 ةكحلا لاطا نامز دارملانأ رهظالاو هاظلا, قالخوهو لاخلا لع لادلا
 هنع باحاف ىهتنا لاخلا ضرعم ىف عماسلا رظن ىف هزربت ناب لاح هناثيح نم
 ةياكحلا دنع عفرلا هبجوت مالكلا اذهىف حراشلا دارمناب نيشحلا ضعب

 ذئنيح هناف لاما ىلع لادلا ظفللا ةياكح ديرب هنا ال لاخلا ةباكح ىنعم هنال
 هلق ناكأمل ةلعلاك ( ةياكحلا نامز 'ىنف )هلوقو فنصملا ةراعل افلاخم نوكي
 ةياكحلا نامزيف (اعوف رم نوكي اضيا ) هنال ةياكحلا نامزف عفرلا نيعتامتا ىنعي
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 ماكتلا نامز ىه )لاخلا ىا( نوكتناب ) هلوقب قيقحتلا قب رطرسف مث اقتحم هلوش |

 ١ قيرطب لاحلا هيف داربام لاثم نا ىنعي (لوقتاك) لاقف هركذينا حراشلادارا

 ؟دددنس ( تاه ) نامزلا كلذ ق كش تردق كنا ثحب ىضاملا ىف عقاولا

 ١ ضرتعاو هنم ءىث ليدبت ريغ نم هنيعب عقو ام تيكح ىا ( هتكحو ) عفرلا
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 هت موب 12

 | نع كلذ لق لكم 0 ا قديش

 ظ لكدأ ىح عسا لتمر نا اضيا ةياغلا ء ءاينالد 5 انت ل لانا
 تعقوام لثم عراملا اهب بصتن, ىتلاىت> ىنعي ى>وه ىذلا ادت ريح ( ةنللا
 ى ىنعع ىتخ ) لاثم اذهو ىا ( لاثم ) نيلال لا نم ءىحس اهفو لاثملا اذه ىف

 ( هلبقام ىلا رظنلا») المقتسم انهه ( عراضملا ) عوقول اضيالاثمو ىا ( لاقتسالو

 ١ رظنلاب) البقتسم هنوكل لاثم (و ) تملسا نومضموه ىذلا مالسالا عوقووهو
 ا فضلا هلبقام ىلا نظنلاب 'الاقتسم "ناك م ىا(اضيا ملكتلا ناسف

 هب وحبل مالسالا نع ارخاتمو البقتسم عقب ةنلا لوخد وهو ةنْلا لخدا هلوق

 ىلا رظنلا اضيا للقتسم هنأ عم ردقلا اذهب باصتسالا هخض تدجو دقو هل ادس

 ْ ( تنك) (و ) هلوقو ىقملا ىف ةنجلا عّوقوو ايندلا ىف لكشلا عوقول ملكتللا نامز
 ْ قباسلا لاثمللاىلع فوطعم هنا ىلع اريدقت رورحم 4 دلبللا لخدا و

 | رابخا هب تدرا اذاىا ( يكىنعمي )هن وك لاح ( ىتا- )لائم اذه ىا ( لاثم )
 ْ ( وا ) نهذلا ىقريسلا ىلع كلامدقمو اضرغ هنوكلكريسل امسدلبلا لو دار

 جراخلا ىف كريس ةياهن دلبلا لوخد نوك راخخا هبتدرااذا ( ىلا ) ىنعم

 ىلا رظنلاب ) المقتسم عراضملا ن ركل اضن لاثمو ىا ( عراضملا لابقتسالو )

 لوخدم وه ىذلا عراضملا اماو ىا ( رظنلاباماو ) طرشلاوه م طقف ( هلبقام
 تربخا اذا( ايضام نوكينا لمتحيف ملكتلا نامز ىلا ) رظنلاب هنوك لاح انهه ىتح |

 دعب لوخدلا لاح هبتربخا اذا ( الا وا) لوخدلاو ريسلا دعب مالكلا اذهب

 ىتح ريساوإل ريسلا لاحو لوخدلا لبق تربخاا اذا (الاقتسموا) ريسلا ءاضقنا

 هناف طقف ( ىلاىنعمب )اهنوك لاح ( ىت ) لاثم اذهو ىا (لاثم )6 سمشلا بيغت
 امناكاذا .هلمقامل انيس .نوكياعا هناق نسل انس سمشلا ةبونغ نوكتنا لمتحالا
 فال ريسلاب الصاح قباسلالاثملا ف لوخدلا ناكمهدوجول ادسو الصح هلبق
 (نامتسالو) نيسنلا نم ةلصاح كيبل نوعلا ةارغ نا لال
 وهىذلا عراضملاوهو حس كد ام ا اسس نوكل راضيا لانو

 نأ تنيصلا تداراويلا دعب + عمت ةبوسغلانال اققح ىا ( اقيقحت ) البقتسم بيغت

 اهيا درت اذاىنعي 6 تدرازاف اب لاقف البقتسم هنوكب عراضملا دست ىلع عرفب
 هرسفو (لاخلا 5 هب تدرا لب اليقتن ىو ل موحد ىذلا مرو سال
 ىذلا لاخلا وه انهه لاحلاب دارملانا ىلا ةراشالل ( لاخلا نامز ىنعي ) هلوَش حراشلا

 قيرطب ىا ) هلوقو 6 اقيقحت ل تالومعملانم وه ىذلا لاملاال نامزلا.ىنعم
 هرسفل لاخلا نم الاح ناكول هناف لاخلا نم زيمت اقيق# هلوقنا ىلا ةراشا ( قيقحتلا
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 تاليثمت ةّمرط ىلع ) وهلب قباوسلا قرطلا نع لودعع سل ( لاثملا ذهب )
 (اهب عراضملا باصتنا ناكامل ) ناشلا نأ .كلىا ( هناالا ) ناو ناو ( اهتاوخا |

 ىلا ايلا نأدارا ىا ( ر اها نيلي ريش راطو رقن ) ندا ةيلك ا ظ

 الا رهو ( راو) ندا وهو (ادتملا )نيب ايف ةصرتعم ئا'(نيباهف) ا
 هل وقف «ناهجولاف) نتفطاعلا ىعي مءافلاو اولولا دعا .2(نذاىا)(تقواذاو) .

 ةموسأ ةاماو فوذحي هريخو اد ناهجو هلوق نا ىلا ةراشالل ( نازئاح ) |

 ' ةراشالل (داتعالا فعضولع ءانب بصنلا )هلوقب نيهجولارسف مث « ةيباوجل |
 | عفرلاو بصنلا نم قبسام امهب دارملاو دهعلل ناهجولاىف ماللاو فلالانا ىلا
 , اهدعبام داّمعا فعض ىلع ءانبلل بصنلا زاوجنا ىنعي زاوجلا هالوعفم ءانب هلوقو
 | ( ىوطعللالالقتسال ) هلوقو 0 بيس ىا ( فطعلاب ) اهلقام ىلع

 0 ا ردا يمر ستسالاو اع

 ا | ىلع فطع ( عفرلاو ) هلوقو اهسفنسب ةلقتسم نوكت ةلمحىه ثيخ نم ةلمْاو
 | رابتعالا ببسي ىا (داّتعالا رامتعاب ) اعوف ص هنوك زاوج اما ىنعي بصنلاو هلوق
 ْ 5 اهلمقام رع ةديسم ام 1 1 [لالقنإ مدعل رظناو

 لال(ةةسالا نم ةفيعض داتعالا ةهج تناكولو ىا ( فعض ناو ) هجو نم فطعلا

 .ةراشالل ( عراضملا هب بصتنب ىلا ) هلوقو بصاوتلا ةعبار صو « ىو )ل
 لثم )) هلوقو ًادتم وهو قبس ايف تفرع ام هقالطا ىلع سيل اضيا اهلمعنا ىلا
 ةضرتعم ةل ( ةيسسلا اهانعمو ) هلوقو هربخ عفرلاب « ةنْلا لخدا كك تملسا
 ىا) هلوَش اهرسف اسسمو اسس ىذتقت ةسن ةسسلا تناكاملو # نيفوطعملا نيب

 ظ وهو ( اهدعب امل) ى ةلك لق ركذ ىذلا لعفلا نومضم وهو ( اهلقام ةسس

 وهو لاثملا اذه ىف ىا ( مالسالا ةيبيسك )هيف تاخد ىذلا عراضملا نومضم

 ىلا )6 ىتحو ال ( روك ذملالاثملا ىف ةنْلا لوخدل) لبق ركذىذلاتملساهلوق
 | ا نا |( وادتم ىح هلوقف (نان دق اهدعب عراضملا اهب بصن

 باصتنالل وغلفرظ حالمقتسمإ (عراتضملا ىا)6 ناكاذا ) هلوقو تملسا لثم

 رظنلاب )) البقتسم هنوك تقو اهب ابوصنم عراضملا نوك ىنعي قبس اك ظوحلللا
 ىلا رظنلاب ) عراضملا كلذ ناكولو ىنعي هللصو (ناكذاو) هلوقو « هلقام ىلا

 ( كىنعمي ىتح نوك لاح ىا )© ىك ىنعمب ل (البقتسم واالاحو ا ايضام ملكتل|نامز
 (ىلاوأ) ةيبسللةنئاكلا ىك ةلكىنمم ىتعي ىكل ةفص رقتسم فرط ( ةيببسلا) هلوقو
 ةسسلل اهن وكي يدق اهناو ( ةياغلا ءاهتنال ) ةنئاكلاىلا ةلك ىنعم ىتح ناكوانىا
 درب الفعم ىنعم ىتلاىلاو ةيردصملا نع زارتحالل ةياغلا ءاهتنال اهن وكب ىلا دبقو

0 
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 | اناوهو ًادتمملا نع  اربخ ناك لوالا لاثملا ف عراضملا ناف ( اب انذاك كنظا 0 ا

 0 ا دحو ناو لوالا كرا مدعن أف ًادتملاوا ءادّسالا ىنعمل الومعم ناكف |

 ظ ىنعب ناكركل هليقامل الومعم نكي ناو ىناثلا لاثملا فو البقتسم هنوك وهو ىناثلا ظ

 | لاحىف كنظا ىنا ىنعمىلع لدي ثيدحتلا نيح عقو امل كذظا نذا هلوقناف لاخلا ١

 | لاثملا ىفو ىتاي ايف كنا لب لاخلا فكنا مل ىلا ىنعم ىلع لديالو ثيدحتلا
 | دقفزا باوج ( عفرلابجو ) هلوقو لاحلا ىنعمي هنوك عم داتعالا دجو ثلاثلا
 عقو ىدلا عراضملا عف عفر بجو اهالك مدعناوا نيطرشل :!| دحا مدعن | اذا ىنعي

 ١ اباوج اهنوكل هلو ىناثلا طرشلا حراشلا ليلعت ىف نا ماصعلافوا اهدعب

 نال نيلئقتسم امهن وكب وجو مسن ال انال اثحم لابقتس الاىفالا نانكمبال اهو ءازجو ظ
 ءازطا ذك و الااقتسام نوكي نأ تيحالاو همالكدسب الا نوكيا لئاقلا هالك اوج :

 نذا كؤارجساقاص تملسا لاقنم'ناوج ىف كلوفوحمن ىضم ايف نوك نإ دو
 ا ىف لمعتنأ ردقنال اهفعضل نذا لاش نا هجولاق لاق مث كمدو كلام مصع

 ظ مهضعب هنع'باحاو ىهتنا لصالا ىنبموه ىذلا ىضاملل ٌراحوه ىذلا لاخلا
 1 مهشاك اعراضم اهلوخدم ناكاذا لامقتسالاب هراضخا ليضادلا حراشلا دارص نا

 ,.ناكو دمتعي اذا ع عراضملا اهب بصش ىتانذانا همالك 0 ىضرلا مالكنم ْ

 | ىلا نذا نوكل البقتسم عراضملا نوك طرشامتاو الاحال البقتسم عراضملا |

 ىلع ىا ءازجو اباوج 06 عراضملا ىلع اهلوخد تقو عراضملا اهب بصتنسا ا
 ا

 لاخلا ىف ءازحلل لخ دمالذا لابقتسالا ىف الا نانكميال عراضملا ف اهو بلغالا

 ( تملا لاقنم كلوق)( لثم ١ معا هللاو بلغالا ىلع ناكام بجومب طرتشاف

 باوجلا ف احيرص 6 ةنخلالخدننذا ) هلوق نوك رهظيلحراشلا ءرتدقامتاو
 ةدام ليثقلا ف فنضلملا رايتخا هجول نايب (.لاثم لثم ) هلوقو هيلع قباسلا
 |متحمال ىا ( لابقتسالا الا لمتحمال ) الاثم راتخا فنصملا نا ىنعي ةنْلا لوخد

 مصعتوا دلبلا لخدت لش مل ثيح ةنلا لخدت وهو هراتخا ىذلا عراضملا

 ىا ( هلوقف )لاف ٍبارمعالا نايبىف عرش مث ب لالا لمتخحامت اهوحنو كمد

 دمتعيل اذا هلوقو ًادتم ةملكلاوا ظفالا“هيدارب ثيح ( نذا ) فنصملا لوق

 ( هيلانرشا م ) نذا هك عم ىا ( اهعم ظوحلملا تاصمالل- ال وعل ىا (:فرط و
 مار هلا قلت ندا لتع هوك ) عراضملا اهب بصتني ىتلا هلوق وهو

 هنداع نع انهه لدع فضملانا نم مهوّسام عفد ىلا ةراشا ( نذا ليثمتف ) هلوفو

 نلو نسحيتنا لثم ناف لاق ثيح لصف ريغنم اربخ لاثملا ركذو اهتاوخافف
 اهلاثم نيبو اهنبب طسولب ةنلا لخدت نذا لثم نذاو انهه لّش مو حربانل لثمأ
 نذا ةملكل فنصملا لشمنا هلوَس هعفدىلا ريشبنا حراشلا داراف طرشلا نايب

 يس يل بل حل اخدت
 ع



 : : 0 سم موو

 ْ ع راخملل ةبصان اهن وك اهادحا نيلاح اهل نا ىنعي ةيزارتحا ةفص ( عراضملا اهب
 اماو عرضملا اهب بصتني ىه ىتلا انهه ةروك ذملاو هل ةضان ريغاهنوك ئررخالاو

 طورمشلا اهيفرك ذيج اذهلو ةصان الا دجوت+ل اهنال نلف ديقلا اذه ح راشلا كرت
 فرظاما 6 اهلبقام ىلع اهدعبام دمتعي ل اذاإ هلوقو ةققابلا ةثالثلاف تركذ ىتلا |
 ربح رقّتسم ىفرظوا داّتعالا كلذ مدع تقو هل اهباصتنا ىنعي موهفملا باصتنالل |

 داتعاللر يفت (اهدعبام نكي نا ىا) هلوقو ةضرتعم ةلملا نوكتق فوذحلا أدتسلل ١
 ع راثضملا لعفلا نم نذا ةلكدعبام نوكيال نأ وه ىنملا'داتعالاب دارملا نا ىنعي |

 الثم ًادتملاقسب ناب نذا ةلك لبق ىا (اهلمق) عقو ىذلالماعلل ىا (ل الومعم)
 (هناف) داّمعالا كلذمدع اهصن ىف طرتشا امتاو ىفرعتساك هل اربخ اهدعبام نوكيو |
 عقاولا عراضملا نوكيال ىا ( بصتنيال اهلبقام ىلعاهدعبام دمتعا اذا )هنال ىا |
 اهنوكل ىا ( اهفعضل ) نذا ةلكنال ىا (اهنال ) بصتنيالاعاو اهب ابوصنم'اهدعب ٠

 1 ([فر هر وع نوكت نأ ىأ ( لمعت نا ) ندا .ةلك ىأ ( ردت ال ) ةقيعض ةلماع

 هنافنذاةلكلق ىا(اهلبق) ىذلا لماعل ىلع ىا ( ام ىلع دمتعا ) ىذلا عراضملا ىف

 || رخ ًآالاو نذا اهدحا نيلماعلا عزان مزايهلالماع نوكيال طاص لماع دجو اذا
 الومعم عراضملا ناكاذاو ىناثلا فعضلو هتوقل لمعلل لوالا حجرف اهلئقام

 نذا ةلكىلع اًماس ناكامل اهباشم عراضملا راصىا (هن أك راصف) اهلبق ىذلا لماعلل

 ااا ل قنا هنا هيلع كح نان ابمكح اقسى ا (امكح اهقس). ||

 (دمتعي مل ىلع فطع) © ناكو إل افيعض الماع هنوكل هيلع قباسا الماع نوكبآل .
 دمتعمل لعافىلا همسا عجرب نأ دمتعيمل ىلع افوطعم هنوك نيح ىهاظلا ناكاملو

 اهب بصتنيىا)لاقف دارملا قفاوبهج و ىلع ءرسغ نأ دارا كلذك سبل هنا لاخلاو |
 وهو ( روك ذملا ) ( لعفلا ال ( ناكاذاو اهلبقام ىلع اهدعب ام دمتعي ملاذا عراضملا

 اهنوكل) هلوقو (الئقتسم) نذا دعب ىا (اهدعب ) ركذ ىذلا عراضملا لعفلا
 امتاىنعي لابقتسالاب اصاخ عراضملا نوكل طارتشالا هجول ناب (ءازجو اباوج |

 ىا(اهو) ءازخلاوباوجلل ةعقاو نذاةلك هنوكل الئقتسم هنوك صصنلا ىف طرتشي
 ةتمزالا نم نامز ىف امهعوقو نكمال ىا (نانككال) ءازملاو باوجلا نا لاخلاو ظ

 لعفلا وه ءازخلاو لوقلل لباقم لا لوقلا وه باوجلا ناف (لاقتسالاىف الاإ ةثالثلا

 0| | رأأق نانوكف هل لباقملادعن' ناوكي ناو سال لياقملاو لمقلل لباقملا |
 نرك و دانغألا مدع نم (نيطرسشلا دحا) مدغ ا (دقف ناف) لقتسملا وه ىذلا

 سوس مس

 ( كيلا نسحا نذا:انا وحن ) هلبقام ىلع ادمّتعم نوكي ناب المقتسم ع راضملا

 | (اهالكوا ابذاككنظا نذا كن دحب ناكلوقك ) وه 6و) لبقتسملل نك ناب وا

 كن دحم نا كلوقك )وه(و)لبقتسم ريغ هنوك عمدمتعا ناب نيط رشل الكم دعوا ىا ١
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 هجو نم نقبتلا مالي نظلا ىنعي ( هتلالد راتعاب نظلا نال) ناهجولا اهيف حصي
 ىلع) هتلالد راشعاف بلاغلا لاّمحالا ىلع لد هنالرخا هحو نم نقتتلا مدعو

 / عوقولا ةلغب دارا سيلو همدع ىلع ابلاغ عوقولا بناح نوك ىا ( عوقولا ةبلغ
 | (قيقحتلا ىلع ةلادلا ةففخللا نا مالي ) ماصعلا هحمس اذك ردابتملا وهاكهترثك |

 | نوكتو ناشلا ريمض ىف ذئنيح لمعتف ةلقثملا نم ةففخم نوكت رابتعالا اذهبو |
 ' مالي هلوَش قلعتم هتلالد رابتعاب هلوقيف ءابلاف اهربخ اهدعب ةيعراضملا ةلما |

 نظلا نا ىنعي ( ةيردصملا نا مبالي نقيتلا مدع رابتعابو ) هلوق ىف اذك و ءانهه ظ
 ١ حجارلاداقتعالا ىلع لد لب ضيقنلا لمتحيال ىذلا مزاحلا داقتعالا ىلع لد»ملامل |
  عمطلاو ءاحرلا مساليف نقيتلا مدع ىلع لد ىلقعلا لاتحالابح وج ررملا لمتحم ىذلا ظ
 ١ حصيق ) نيرابتعالا دادعتسانظلاىف دجو اذاو ةيردصملا نأ وه هيلع لدامو |
 ْ ىرحف امهنم لك عوقو حصاذاو ةيردصلاو َةففحْلا نم ىا ( امهيلك عوقو ظ

 اهنوك ىا (ناهجولا) نظلادعب ىا (هدعب) تعقو (ىتاا) نا ةلكىف ىا (نا ىف ظ

 نا هرعو ًادتبم وهو بصاوللا هينا هو «ناو) هب ردصمو ةففخم ظ
 | لثمنا ةلك ناىنعي نننحت نأ ديرا لثم ناف ةلمح ىلع ةفوطعم ةلم او هربخ (حرإ

 | لعفلا فن ىأ 6 لبقتسملا فن ) ( نا) ةلك (ىنعم ىا) 6 اهانعم ول حرب انل ىف عقوام
 | نوكي نا لمتحم (ادبؤم ال ادكٌؤم اضن ) هلوقو لاقتسملا نامزلا قف دجو ىذلا

 ا :تعضو ىذلا انهانكمنا ىعن ةيلاخا لع نوكي ناو .ةيردتسملا لع الود

 ١ موهالىف م دك انلا نع ادرحم اضنال ادكّوم ابفن لعفلا قن وه هل ةملكلا كلت
 ىنتابدارملا ناكناوىا (الاو) هلوَش حراشلا هتدرو مهضعبجلاق م اديؤم ايفنالو
 ادب ومن اك نا هنال ءالقعلامالكل لب ىللاعت هللا مالكل ىقانملا ضقانتل(مزل») ادب ٌومايقت

 فسوب ةوخا ضعب نع ةياكح ( ىلاعت هلوق ىف ) دجو.نا ىا ( نوكينا ) مزاي
 ىتح) رصم ضرا ىا ضرالا 3 لازانل ىا (ضرالا حزبانلف) مالسلا هيبع

 ىبا نذا اذاف ىنعي مالسلا هيلع بوقعي وهو (ىبا) ىل نذأب نا ىلا ىا ( ىل نذأي
 حاربلا نت حربا نل هلوق نم لئاقلا اذه دارم ناكولو حربا اهنع حاربلا ىف

 نذا تقول الماش لبقتسملا ناكل ادبا حربا نل هدارم ن وكنا ناي اذن قم لتسلا ف

 همدعو دساتلااوهجو همالك ى( نضيانت) دج و نإ ةئنح مزاف اونذا دعوانا
 نم لوق ةحسولع هب رتدقو هيلع ضرفهنال (دِسأتلا ىضتقت ) همحزام ىلع (ناذال)
 مدع ىضنش ىتح ظفل ناياو ىا (ىتحو) دِياتلا ىلع لدب اذهو هب لاق
 تارهط مو ديت نضام ءايجالاو ( كا 11 يحضر ل نا
 صصاوناةثلاث هو (نذاو) ةين ارقلاةملكلا هذهليثقلا ف فنصملارابتخا ةدئاف

 بصتني ىتلا) هلوقو ىتايس اك ةنحلا لخدت نذا لشم هلوق هربخو أدتبم و
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 نظلا ىنعم ىف المعتسم ناكاذا ال نقبتلاو ققحتلا ىنمم نوكي ىذلا مزاجلا |
 اذهو ماصعلا لاقو 1 ءىحبس م هفالخ لما حجارلا داقتعالاوه ىذلا 0

 دارملاف ٍلسواو نيقيلاىفالا لمعتسيال هنأ روهشملاو نظلاىنعمب ءاح معلاناب رعشب .
 معلا ظفل ناك ءاوس نيقملا ىلع لدباملب اذهب هدسقت حصي ىتح ا ظفا سل ْ

 ديناسالا ضعب, هنع ٍباحاو ىهّننا كلذ ريغوا نظلاوا نادجولاوا هيؤرلاوا

 ىدنهلا لضافلا هب حرصو حورشلا رئاسو ىضرلا نم نظلا ىنعم هئيجت مهش |
 ةيردصملا عوقو حصي هبل توا ناو نظلابل واما ريغلا للعلا دعب ىتلا ناو لاف |

 سيل دارملاف لسواو هلوق مت لا تنظ ىنعع بصنلاب ديز جرب نا تملعزوجيف
 هانعمىف امو ملعلا هنم ا داعش سل حلا اذهب هدييقت حصي ىتحوعلا ظنف .

 ضعب*ىجحم هت ىف ىنكي ذا ديقتلا ةح ىنانبال كلذ ريغو ققحتو رهظو فرعك |
 لب هانعمىف امو معلاهنممدارملا نالسنال دارملا هنا ىلعو ىنخال مك نظلا ىنعم اهنم ظ
 هلوفو ادتنم ىتلاو هلوقو ىهتنا هنم هانعم ىف ام لاح 0 طقف معلا هيادارلا ظ

 هلوقل فوصوم اهنا ىلا ةراشالل ( نا ) ظفل حراشلا دازو ناث ًادتم ( تا

 تعقو ىلا نا ةلك نا ىنعي لوالارتخ ةلملاو ىتاثلا ًادتملل ريخ وهو 4 ةففحلا) |
 فورألا نم ىلا هو 6 ةلقثملا ) ( نا ) (نم)ةففخلا ىهلعلا نمقتشم ظفادعب
 ةعوضوم ( ةننحلا نال ) كلذك ناكاعاو ةيردصملا انهناإل لعفلاب ةهشملا !

 سسانتف ) قيقحتال تناك اذاو اهمسا ىلا اهريخ ةسن ققحتل ىا ( قيقحتلل ) |

 ىا ( ةبصانلا فالخم ) قيقحتلا نع اربخم نوكي نيقيلا نعم هنوكل هنال ( علا |
 ةبصاللا ةيردصملا نال ىا (اهناف ) عراضملا ةصانلا ةي ردصملا فالخم اذه |

 ىلع نالاد اهو ( عمطلاو ءاحرلل ) هعوضوم ىه لب نقيتلاو قيقحتلل تسيل |

 يباب يسانن----٠٠نسنبس:ا

 اذاو ققحتلا مولعم اهدعبام نا ىلع لدي ملعلاو ققحتلا مولعم ريغ اهدعبام نا
 فنضملا دافا امل هنا مث ب لعلا نعمة يردصملابسانتال ىا ( هبسانمت الف ) كلذك ناك |

 هضق لاطناب مالكلا اذه تش نا دارا ةففخلا ىه معلا دعب حم ا نأ

 رتتشملا ريمضلل ريسفت (معلادعب ةعقاولانا ىا) هلوقو «تسلو) لاقف داهشتسالا ظ

 ريسفت (ةبصانلا نا ىا) هلوقو هربخ لح ابوصنم «هذه) هلوقو تسيل مساوهو
 ربغ ىلا لاّحاال ذا ةيردصم تناكل ةففخم نكت ول اهنال ةففخ اهنا هللا راشملل

 ا 1 الق روك دملا عراضللا لع تاروك دملا تلخد نكل اهيلع ىلا
 ليثقلاب راشا هيلاو ةففخم اهنوك تبث ةيردصم اهنوك بسانب مل اذاو ةيردصم

 «و) لاقف نيهجولالمتحابف عرش مث (موبال ناو موقيسنا تملعوحت )هلو
 امناو ةففخمو ةب ردصم اهنوك ىنعي « ناهجولا اهيفف نظلا دعب عم ىلا ) (نا)

 حو



 هي موا زل

 | (دع) (و) مسالاىف الخاد راجلإ نوكي ىتح ( ةيردصملا ) نآريدقت ببسب ىا
 | ىنرز وحن ) ةفطاعلا ءافلا دعب عقو اذا عراضملا بصتني كلذكو ىا 4( ءافلا )

 برسشتو كمسلا لك ًاتالوحنإ ةفطاعلاؤ اولا ىا «واولا) (دعب) (وإ) (كم ركاف

 ابوصنم ناكامتاو ( تح ىنطعتوا كنمزلال وحن ) (وا ١ ( دعب ) ( و ) ( نبللا
 ىنعي (ءاشنالا دعب ناتعقاو ناتفطاع) انهه ( واولاو ءافلا ناف ) واولاو ءافلا دعب

 نيتعقاو اتناكو ريخاوه ىذلا عراضملا ىلع نيتفطاع الخد امل واولاو ءافلا نا

 عنتما دق هنا لاخلاو ىا ( عنتما دقو ) ءاشن الا ىلع ربها فطعل اتناك ءاشنالا دعب

 | (لغشخ ) رخ الا قفاوي ام اهدحا ليوات ريغب ىا ( ءاشن الا ىلع ربخلا فطع )
 ٌْ عراضملا لعجب نا دصق زاوحلاو ناكمالا ىلا هس رقتو عانتمالا كلذ عفدلو ىا

 أ درفملا ىلع ) عراضملا نم مهف ىذلا ىا ( درفملا فطع نم نوكل ادرفم )
 عانتمالا«طقي ىتح (ءاشنالا كلذ نم ) مهف ىذلا دّفملا ىلع ىا ( موهفملا
 مارك اف ةرايز كنم نكلل )هنا (كمزرك اف ىنرز ىف ىنعملا نؤكش ) زاوملا لصحتو

 ظ اهبقع دجوب ناو بطاخن ا نم ةرايزلا دجوت نا ملكتملا بلط ىنعي ( كايا ىنم
 كمسلا )نك انال ىف ىمملا نوكش ىا ( لك األ ىفو) تطاتملا ةنم ه5
 ظ باط ملكتملان ا ىنعي (هعمنيللابرشو كسلا لك ا كنم نك الوان ا( ناللا تركو

 ىنعم اما انهه ىهفوا اماو نبللا برشو كمسلا لكا نيب عما كرت بطاخلا نم
 | مع وأ قحح قيطعت نا: ىلا كتمزلال ىلملاقوكف ناآزملا دع تناك1ذإ ناسا
 '' ىنيطعت نا تقوالا تاقوالاعيمحىف كنمزلال ىنعب ىننتسم عراضملا نوكق نا الا
 | بصاوتلا دادعت نم فنصملا غرف امل درفملا مكح همكح نوكي نب ريدقتلا ىلعف
 | <« ناف ) لافغ اهنصن طورشو اهنم لكب .ةصتخلا لئاسملا .ليصفت عرش الاجا

 ديرا لثم ل ( عراضملا اهب بصتني ىتلا ) ىنعي نونلا نوكسو ةزمهلا حتف
 | اهب ابوصنم عراضملا نوكل لاثم اذه ىا (بصنلا لاشم )6 ىلا نسحن نا

 لاثم اذه ىا ( بصنلا لاثم )  مكل ريخ اوموصت نال (لثم) 6 و )ل ةحئفلا
 اوموصتناو هلوق نا.ملعا عمجا نون ىا ( نونلا فذحي ) ابوصنم عراضملا نؤكل
 ليبق نم نوكيل ( هكرت هلعلو ) ىلاعت هلوق لو نا هيلع مزاللا ناكو نارقلا نم
 لي وأتلاب وا ةراهط الب نمملاب هللا مالك ةمرح كرت نع نيبلاطلل ةنايص سابتقالا
 احلصي نا لثم ةينثتلا نوت ذحم بصنلا لاثمو ملعا هللاو رطخلان م اهيفأمل ىأرلاب
 نيب قرفلا ةراما نيس نآدارامث  هروهظل حراشلا هلمهاو فنصملا هكرتو امهنيب

 © للعلا دعب عقت ىتلا ١) (نا ةلك) (وال هلوقب ةددشملا نم ةففخلا نيبو ةيردصملا
 ىدذلا لعلا وع انهها لعلاب دارملا نإ نحر ال دلتا عع نكي مل اذا ) هلوقو
 داقتعالا وهو ىلصالا هانعمىف المعتسم معلا ناك اذا ىا نظلا ىنعمب نوكيال
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 و مل
 لبقو شياراصف نيشلا يالا ءابلاو ةزمهلا ىلوالا ةملكلا نم ىتباف ءىنثلا .
 تلخد ىذلا لعفلا لومعم ميدقت عنتمب نا مزل كلذك ناكول هناب فيعض هنا هبف
 اال رار رك اهل عد دوال نأ سن قا نال هلع هذ

 نكميو برضانل ارمع مهلوق ىف برعلا ضعب نع هيلع لومعملا دقت هيوبس
 ءىشلا نوكي نا نم مزايال هناب درلا اذه نع بجاو ليلخلا هذم ىوش نا
 اهيناعمو اهماكحا ريغتت ف ورحلانال لزج مك همكح نوك» هربغ و ءىن نعاك ص

 نم لطم إل عم تيكر اذاوا ةظفل نا ىربالأ فنًاتسم عضو وهدا نك ىلاذنع

 0000000 الرو رع بسلا اندست سبور

 نيف را نم اكس ع سبل ىنعي ( هسأرب فرح ) نل ظفل ىا ( هنا هيوبيس لاقو )
 النم بكم نل لوقا هلو رخآ ابهذم ماصعلا ثدحاو النم اذوخأمالو
 دك ان اج هاالا لعفلا قحلت نا اهقح ىتلا ةفضكلا نونلاو

 ليتل رخا نوكل لمع نلف ديك انلا ىتن ظفالا دش ىتح ىننملا ل عفلا دبك انللب قتلا
 نينا ولا كا ىنلا فو رح نيب نم نل صخااذلو نونلا عم نوكي ةئيه ىلع

 لك مهنا ىنعي( ففخف نأ ذاهلصالبق) صصاونلا ثلاث وهو ( نذاو ل معا هللاو

 لق ) 17| داع اذه هيردصملا نأ. نمو ىضانلل ىتلا ا
 نّونق ةيفرظلا) ىعو لاذلا دعب فلالابو.ةزمهلا رسكب ىنعي ( اذاهلصا |

 دعونا لم لف هبلا ةفاتتفملا نودح نيس 0( هلا فاما نع اضوع ظ

 كنايلا تقو كمرك ١ كين | انا لاق نمل كمرك ١ اذا وخن ىف ىنعملاو ذئايحو

 عرش ةظوفاملا بصاونلا نم غرف املو  ىكب بصتنيو ىااهعبار ضو « كو
 راخلا داعاو « نابو ١ لاقف ةصوصخم عضاوم ىف اهضعب ريدقت زاوج ناس ىف

 هديقامل هنال ةينيعلا مهون عفدل 6 ةردقم ال هلوش هدبقو راركتلا موت عفدل انهه |
 لاح ناسا 2 ةردقلاغ ةلغومالا و لق وقام هيلغ ىوطتمل ةردقملاب |
 عراضملا عقواذالب اقلطمال نكل ةردقم اهنوك لاحاضي ا اهب بصتني ةظوفام اهنوك

 6 و ةدإلا لخدا نا ىلا ترس ىنعي (اهلخدا ىتح ترس وجن )6 ىتح دعب )ل
 تروح ) ك ىنعع ىتلا ماللادعب ىنعي ( ى مال الدعب عقو اذا اذكو ىا (دعب )
 1 ده ) ( ور هدلثلا لد ذاق ترس ىا ( ايلخدال
 ( ىنملا ناكر بخ ىف ةدئازلا ةراحلا ماللا هو ) قباسلا ىننلا اهب دكا ىتلا
 ( مهب دعبل هللاناكامو ) ىلاعت هلوق وحن ىا ( وحن ) ةيفانلا فورحلانم فرحب ىا |

 فورخح ىا ( راوج ةثالثلا هده نال ةروح  ذملا دع نإ راك ظ

 | (ىلع) ةثالثلا فورجلا ىا (اهلوخد عنتمبف ) مسالا صاوخ نم رجلاو ةراج |
 (ناريدقتب اردصم)هلعجب ناب لعفلا كلذ ىف ف ا (هلعجم نا الا )لاح (لعفلا

 6 ىا)



 هيأ مرو ظيس

 براضناىلع) ءانب هزاوج نوكي ناب ( وه براض ىذلا) كلوق زجل اذا عش ملامنا
 رحاب ( نيم )ا انيمى بنراص' ناك ثِيَح عوف رملا ريمضلاوهو (ًادتبم ربخ

 ىا ( هيلع ) براضلا كلذ دق ىذلا اددسلا يح براض نا ىا ًادنم ةنش

 عقو هنا مكحت كلذك لوقت نأ زاحااذاو ةلص ةيمسا ةلمح نوكف ًادتملا كلذ ىلع

 نامئاقن وكي ناب ( ناديزلا نامئاق ) لوقت نا اضيا زوجت ىا (اذك و ) براض عقوم
 (هعوقو انفكيو)ارخؤم ًادتمناديزلا و امّلقم اريخ نوكمو هتحن رتتسملا ىلا ادنسم

 ىف ىنكي اذهو ةلمجاىف نيعضوملا نيذه ىف ( مسالا عقوم ) عراضملا عوقو ىا
 مومو برضي بارعا ىا ( بارعالا ) ناك ولو ىا ( ناكن او ) عناملا ةفيظو

 | ريدقت ىلع برضي نوك عم ىنعي ( اهسا هريدقت عم )نيعر اضم امهن وكل عفرلاوهو

 ا لكريدقت عم ىا(هربدقتع م باىعالا ريغ) متاق ربدقت ىلعم ود نوك و براض

 نيحو ةيعراضملاب ناعفتري نيلعف امهن وك نيح امهناف ( العف ) مودي و ب رضي نم
 ١ (موقيسوحن نعو) ةرياغملاكلتان يضيال وةيريخلاباعوف م نوكي امساامهنم لكرب دقت
 | (هدحو موش ال مسالا عقوم عفاو نيسلا عم موقيس نا ) موقيس نع بيجاو ىأ

 لاخلا و ىا ًادتبم عفرلاب (نيسلاو ) هلوق لعفلا نع ادرفنم موه هنأ زج مل هنا ىنعي
 ١ ردقم لاؤسل باوج ( وسو )هلوقو ( ةملكلا ءازجأ دحاك راص ) نيسلا نا

 او هناف هفالخم فوس نكل ملسم ادرفنم نيسلا م ابق مدع نا لبق نا ىنعي

 ةراشلا مكحىف) هنكل ةقيقلاىف هدحو همايق زاح ناو فوس ناب هنع باحاف

 اننا نا ما.كح موقبال هنا ىعي هدحو موال هاب يكمللافءانعم وه ىذلا
 لدعامت اومسالا )داك ريخ ىف ىا ( هيف لصالانا موش ديز داك وحن نعو )ةتيقح

 هرك ذ ىا(ةىجب ) ىذلا هجولل ىا (ال) لصالا ريغ وه ىذلا لعفلا ىلا (لصالا نع

 قنعل ( ع ءاضملا ىا) هنمتق) ىلاعت هللاءاش نا ( ةبراقملا لاعفا با ىف )

 هبديتامناو نإ ةلكن ملاح نصتلاب ( ةظوفلم ول نوار ( ناب ) تصنلاعراسا ل
 نوكيال *ىجبس 1 ريدقت اهيف زوجن ىتلا فورحلا دعب عش ملاذا عراضملا نال
 حراشلا راشاو ةردقم ىناثلاو ةظوفلم اهدحا نيمسق ىلا اهمسق 4

 | نل ةملكب اضيا فبصتن و ىا(« نلو )لوالا مسقلا وه انهه دارملان ا ىلا ديقلاب

 لائقتسالاىنال اهنوك ةنس رش ةيفانلا ىا (ال هلصا ءارفلا لاق )اهلصا ىف اوفلتخاو
 ةفضحلانونلا لاش نا الا نولاو فلالا نيب ةسانمالهنابتدرو ( انونفلالالدبا)
 ليدخلا لاقو 9 ماضعلا ةيسشاخ ىقاذك نونا اذك وءافلا كعولا ف كلش
 هنا ىنعي ( شي اك رصقف) ةيردصملاو ةنفانلان م .ةكرض اهنا ىا( نا ال هلصا

 ىقلا ىنع نونلاب ةحوتقملا ماللا تلصوو نا نم ةزمهلاو النم فلالا ول

 | ملف مايقنلا ى ع( او ء«فارخو هلاوا.نم فرح



 حصياال برضإ مل ىفف مزاح الو بصان هاخدبأل مسالا نال هعقوم مسالا عوقو

 هلوقل مسالا عقوم هعوقو مزابي دن بصاونلا كلذكو براضإ لاش نا |
 هعوقو نال مسالا عقوم هعوقوب عفتريو فنصملا لَ ملامتاو درج اذا عفتريو |

 ةلوهس ىدتبملا دنع عوفرملا هب زيت الف عضاوملا نم ريثكىف ىتخ مسالا عقوم |
 ناسال ضعب نم اهضعب ةثالثلا ماسقالا زيت ماقملا اذه ىف ىلصالا دوصقملاو أ
 بهذملا اذه حراشلا مزعلامث * ماصعلا لضافلا ةيشاح نم ادخلم ىهتنا لماعلا |

 عراضملا ىا ( هعوقول عه را اعاو ) لاقف هقشحنو هليصفتل ضرعت ثيح |

 نوكي ) كلذكهعوقو هرب دقت ىلع ىا (نذا ) عراضملا ىا ( هنال مسالا عقوم) |
 ىطعا ىا ( ىطعاف ) مسالاكناكاذاو عوقولا اذه ىف هعم هكارتشال ( مسالاك |

 بصناا نم قيساوه ىذلا هنارعا ىا ( مسالا بارعا قسشا) عراضملل دنح

 تارعألا كلذ نوكل ىا ( ءاوقاو ) ةظفللا لماؤعلا ةطساوب امهنال رخلاو |
 0| ل1 0[ 2012 لعافلا نم هللا دنسملا ةمالع هتوكل ىصتلا نم ىوقا ا

 ( كلذو عفرلا) ىوقاو قساوه ىذلا بارعالا كلذو ىا(وهو) مالكلا ىف |

 ( نيب رصبلا بهذم ) مسالا عقوم هعوقو عوف رملاعراضملا يف لماعلانوكو ىا
 ىأ ( هلع ةرواو ) ماكحالا نم ريثك ىف فنصملا هراثتخا ىذلا بهذملاوهو ظ

 هنوك عراضملا ىف عفرلا لماع نوكناب نيب رصبلا بهذم ىلع مهضعإ دروا ظ
 ( عضاوم ىف عفترب ) عراضملا ىا ( هنا ) ليلدب لطاب مسالا عقوم ىف اعقاو
 اعوفرم عشب كاذك مسالا عقوم اهبف عَ ىتلا عضاوملا ىف اعوفرم عم هنا ىنعب

 اعوف مهعوقو اهنموىا ( ةلصلا ىف مك مسالا عقوم اهيف عشبال ) ىتلا عضاوملا ىف |
 دعب اعوفرم هعوقو اهنمو ىا ( موقيس وحن ىو برضي ىذلا وحن ) ةلصلا ىف |
 ىو مو فوسو ) موقيس وحن ىف هصاوخ نم ىه ىتلا.سفنتلا فرح لوخد |

 ون ) هصاوخ نم اضيا وهو داكر بخ ىف اعوفرم هعوقو اهنمو ىنعي ( داكر بخ |
 داكىف لصالا نوكل كلذك ىبع ربخ نا عم داكر بخ صخ امتاو ( موه ديز داك

 هيف لدالا ناف ىسع ىالخم اضرا نا عمبلمعتسا ناو نانع ادرج ن و

 هعوقو اهنتمو ىا (موش وحنىفو) هدرت ربدقتىلع ىنبم روكذملا داربالاو هسكع |

 ربعينا ( نادي زلا ) موش عضومىف زوجالو هيف مسالا عوقو عنتمب عضومىف
 ىلا نع اري نوكي نا حصياال درفملا ناف متاق نادي زلا لاق ناب درفم مساب هنع |

 ىا ( برضي ىذلا نع ) نيب. رمدبلا بناح نم داررالا اذه نع ( بيجاو ) |
 ةينثتلا ىلا دنسملا درفمللا نعو ىا ( ناديزلا موو ) ةلدلا ىف عقاولا نع ظ
 هعوقو مدع ملسنال اناب اهيف عال هلوق عنمىلا ةراثا اذهو ( هعقوم عقاو هناب )

 هنا ىنعي ليلدلا ةروصب عنملا دنس ىلا ةراشا ( لوش كنال ) هلوقو مسالا عقوم

 امنا ١ ئ



 ' هت مرحب 00

 0 بصانلا نع درجت اذا )) هلوقو هلغافوهو عفترت ىف رتتسملا ريهضالراسق (عراضملا) 1

 نم هل نيع امم عف رلا لشن هنا ىنعي عفر هلوقل نامز وا ناكم فرظ 4 مزامجلاو

 ىا ( وحن ) امهسنج ىنعي مزاجلاو بصانللا نع ادرج هن :وك تقو عفرلا تامالع

 عراضملل لماعلاف ةاحنلانبب فالتخالا عقواملو (ديز موه ) عفترملا درجما لاثم
 مالكحراشلا لمح مسالا عقوم هعوقو وه رخ .الا لاقو درجتلا وه مهضعب لاقف

 1 (لماعلا ناكساوس و لاقف همالكنم رداشام ةسرّش لوالا ىلع ٌفضملا

 ردانملا وه اك درحتلا اذه هف ) لمعي ىذلا ىنعملا ناك ءاوس ققحت عوف سم هنأ

 لضم ) هرحتلا فم هلماع نوف ىلإ( وو بنسب راع كل( 1
 حراشلا ناو نيتا فو رح لماعلا لعج مهنم ىنا كلاذا مهرثك 1ىا (نييفوكلا

 ءاجالا لفل ناكم رداشتلا دروا هنا الا ردك وهاك نق كش ىضرلا كلذ عبت

 لماوعلا نع درجتلا وه عفرلا لماع ناب حرصي ملو اذه اذكه ىضزلا ةرابعو

 | ءامالاو رداتلا هجوو ىهتنا بهذملا كلذ ىلا ءامالل ءارفلا بهذم وهاك

 | دنع لماعلا وه ىذلاد رجتلا ظفل عراضملا لعفلا عافترا ىف ركذ فنصلا نا
 ظ مزاجلاو بصانلا ةلخدي مل اذا لي ملو درخحتلا نيح عفتريو لاقو ةاحنلا ضعن ْ

 | بهذم راتخا هناو ضعبلا بهذم وه م درحتلا وه لماعلا نا هنم ردات

 ْ ( لماعلا ناك ءاوسو ) هلَوُس ههذم رك 5 ذ مث ىشاوحلا ضعبىف اذك ضعبلا

 ةلمتحم لب نيهدملا دحا هراشخاب هحن رصن تسسل فضصملا ةراسع نا ىنعي

 دز مو ىف موش نا لصاملاو لوالا وه ردانملا نكل امهنم دحاو راتخال

 | رايتخا نيعيال درحتلاركذ نكل مزاؤحلاو بصاونلا نع ادؤتجم هنوكل عوف سم
 | دقو فيكد رجتلا هل عفازلا لعجي+ل هنالهنم ردابتيو هيلا ئوبلب لوالا بهذملا
 | ولو لا مل مزحيو موزحللا ناب ىنو لا ناب بصتتيو هنم بوصنملا ناس ىف لاق

 ْ لع الو درجتلاب مه راو لاما رجلا م لماعلا لعجننا هداسم ناك

 1 لعجي ل هنا هنم رداش مزاحلاو بصانلا نع درجت اذا عفتربيو لاق لب كلذك انهه

 | هيف ) لماعلا نوكوهو ىناثلا بهذملا هدارمم نوكي نا لمتحف درجتلا لماعلا

 | هبف عقو ثيح ( برضي ديز ىفاك مسإلا عقوم ) عراضملا عوقو ىا (هعوقو ١
 | الاح عقو ثيح (برضي لجرب تررموا براض ىا) مسالا عتومف برضي
 | وهو ةفص عقو ثيح ( برضي الجر تيأر وا )اضيا براض عقوم وهو ديز نم
 هترابعةلالد هجواق يهذملا اذهل ةلمتحهت راع تناكاذا لمقناف اضيا براض عقوم

 | كدب مل ناو هنا اهتلالد هجو ىف لبق ىنعملا اذه ىلع درج اذا عفتريو هلوق ىنعا
 امازتلا هلع لدي هنكل ةحارص مسالا عقوم هعوقو ىلع درجن اذا عفتريو هلوق

 | عتمي مزاخلاو بصاللا ققحت ذا هنال درحتلا تقو نوكيامنا لماعلا ققحت نال

. 



 سا مرد مس

 ةساغلا ةشن كلذكو ىنعل ( نابرضتو ) هلوش حراشلا متاو نونلاب عف

 (نوب رضن) كلذك ( و ) بئاغلا عمل لاثم ( نوبرضيو ) ةبطاخملاو 0 ظ
 وهف مزحلا ةلاح اماو عفرلا ةلاح ىف هلك اذهو ةبطاخلا .درفملا لاثم (نيب رضتوإ)

 ابرضي مل ىنعي ( لا ابرضي نأ ) هلوق وهف بصلا ةلاح ( و ابرضي ملو ) هلوق
 ناك نم ع رفالو *«بصتلا كلذكو ىبرضت مو اوورضت+و اوبرضي ملو ابرضتملو
 (عراضملا) « ور لاقف هنم لتعملا بارعا 0 عرش حبحصلا عراضملا باىعا

 نم افرح هفورح رخآ نوكي ىذلا عراضملا بارعا ىا « رخ آلا لتعملا) |
 راشا قرف هيوخاب العم هنوك نيب و فلالابالتعم هنوك نين ,اكاملو * ةلعلافورح

 همكح ءىجيسا ف لالاب ال ءاملاو واولاب )ف هرخا لتعياع صتخمم ك1 ادهن الا |

 ناكامتاو ( عفرلا لاحىف) ( اريدقت يدق ةمضاب ل هبارعا نوكي كاك ناك اذا نا نب عل

 ىلع) ةمضلا تناكو ءادوا اواو هرخآ ناك امل ىنعي ( ةمضلا نال ) اظفلال اريده

 ايف ( لوغو ةروك دلاا ةمضلا تنا قدحم فرصلا لها دنغ (ةليقث ءاملاو واولا |

 ظ ةمضلاب نيعوف سم نانوكيف ( ري ) ءايلا هيف عقو اهف ( ووعد ) واول /| هش عفو ظ

 ! لاح ىف ) 4 اظفل ) ةحئفلاب قلعتملا كلذ نارعا نأ ىنعل « ةحتفلاو ) هيرب , دقتلا ٠

 | امهللع ةلقث ةحتفلا نوك مدعل ىا ( ةحتفلا ةفلخ ) اظفل ناكامتاو (بصنلا ١

 . كرب نأ ) وحش ليلا نم ( و وعدي نل ) وحن ىواولا نم هلاثم ىا(وحن ) |
 ظ فطع رجلاب هنا ىلا ةراشالل «ءابلاوواولا ىفذحب ىا) هلوش هريسفتو «فذحلاوإل ١

 | هلوقو هللا فاضملا نع ضوع هلوا ىف ماللاو فلالا نا ىلاو ةمضلاب هلوق ىلع |
 ظ هبارعاناكامتاو اهبف رخ الاف ذحي هبارعا نوكي ىتلاةلاحلل نيسعت (مزجلا لاحفف) |

 : / طقسا ) هرخآىف ( ةكرح دج منال «ف را فذحي
 اوال 1 ل هللا فرح نأ هكا دن ىا « اهل نساك فركخا
 ١ اهجو لعل هنا ىثاوللا ضعب قو ىضرلا نعالقن ماصعلا ىف اذك طوقسلال نيلباق
 اءاياو نيشلا ةازغ واولاف ىنعي نيتك ركلا ةلزنم ا نك ةضانلا

 ١ مورجلا لاض فال رو لماخ نيحفلا ةلزام كفلالاو نيترتكلا ةلزنع

 | «لتلا ) ( عراشلا )6و هلوقو ( مر. مل ) ايلا نم(وزغي مل) ىواولا نم
 , هرخآ لتعي ىذلا عراضملا نا ىنعي اهريغب لتعملا مكح ىف ور ل12 ظ

 ١ ةحتلاب ظنا نكي امتاو ( اريدقت ةحتفلاو ةمضلاب ا هبارعا نوكي «فلالابال |

 ظ ةلاحىف (لوت) ءانلاو واولا ىفالخم (ةكرحلالشنال فلالا نال ) ءاوخا ناكاك ١
 | ةلاح ىف فلالا ف ذحب ىا) ( ذملاوإ (ىضري نل)هصن ةلاحىف (ىضر,) هعفر |

 بار عالاتاذنم هلمحامناس نم غرفاملو (ضريل لوش) نيلوالا ىف ناك ك(مرزحلا

 ؟ةلوقو 6 عشري و ) لاقف هغاونا نم اعون هيف هلمح ىتلا عضاوملا ناس ىت عرش |



 مهيأ مرو -

 | اريدقت ةمضلاب نوكي دق عفرلا نال رظن كانهو ةكرحلا فالخم اظفل الا نوكمال
 | اذا اريدقت نوكسلاب نوكي دق مزحلاو عراضملا ىلع فقو اذا بصنلا كلذكو |
 | انهىلع مهضعب ضرتعاو ىهتنا موقلا برضي مل وحن نينك اسلل موزجملا كرح |

 |! هلوقىف ءاملاف ىربدقتلاو ىطفللا نيب قرفلا مدع نع ائشان:اذه نوكي ناب همجوتلا

 | ريتعي و ضراعل ك "رح مث لصالا ىف نك اسلب اريدقت نك اسب سبل موقلا برضي مل
 أ هنوك لاثمو لمات ثالثلا تاكرملا ىف هوربتعا ك نوكسلا ىف ىرثدتقتلا موقلا

 | لاثم (و برضي نا)ةحتفلاب برعم هنوك لاثم ( و ) (برضي لئمإل ةمضلاب برعم
 / ريمضلا نع درج حيحص لعف برضي ناف ( برضي مل) نوكسلاب ابرعم هنوك
 | كرتو عوفرملا لاثم ىنتك ١ فنصملا نا ماصعلا لاقو لصتملا عوفرملا زرابلا
 ريمضلا نع درحلا حيحصا/لثم نأ دارا هناههجو لعلو حراشلا امهمتاف نرخ آلا
 | نمرداملاو ارصاق ليثقلا نوكي ىتح هءارنعال لثم نأ دارا هنا ال عوف رملا زرابلا
 | اصخلم ىهتتنا هب قحلا امب همتاف بارعالا ليثمت ىلا همالك فرص هنا حراشلا مالك

 أ ءريخو أدت هلا ىلع عوفرم لصتملا هلوقف 6 هب لصتملا ) ( عراشملا) ( و)
 | حراشلا هردق 5 عراضملا وهو فوذحم هفوصومو نونلاب هلوق نم ىتايسام
 | لصتملاب قلعتم هب هلوقو فوصوملا عراضملا نع ةرابع لوصوم ماللاو فلالاو

 ' كلذ ىا ) هلوقو هلعاف كلذ هلوقو ماللاوفلالاىلا عجار رورجاريمضلاو

 ةضرتعم ةلمح ( عضاوم هسمحىف كلذو ) هلوقو هلريسفت ( عوف رملا زرابلا ريمضلا
 | هب لصس ىدلا عراضملا نا ىنعي لصتملا كلذ عضاوم كغ نيسعت ىف حراشلا اهدروأ

 / فرظ ( عفرلا ةلا-) هلوقو «نونلاب) هبارعا نوكي عوفرملا زرابلا ريمضلا كلذ
 (نونلا فذحم ىا) (اهفذحو الاعوفرم هنوك ةلاحىف نونلاب هنوكىا ةبسنلل
 / ريمضلا نا ىلاو نونلاب هلوق ىلع فوطعم رحلاب اهفذحو هلوق نا ىلا ةراثالل
 | ىنعي اضيا هل فرظ (بصنلاو مزحلا ىتلاح) هلوقو نونلا ةلكىلا عجاد رورحما
 ْ ناف ) هلوقو هشلاح ىلا نونلا فدح ىطعا ثيح صقان' مسقلا اده بارعا نا

 | نيعت ىلاو هلا ىف هل بارعا نونلا قدح ناىلع هسنتلا ىلا ةراشا ( هيف بصنلا

 ظ نا م م زحلل عنان ) بصنلاو هيقلصا مزحلا نا ىنعي امهنم ىلدالا عوبتملاو عباتلا

 لاح نونلا فذحن برعا اما ىنعي ( رجلل عبات ءامسالا ىف بصنلا ) نا تناك ىا
 كلذكف مزجلالاح درفملاف ةكرملا طقست امكفد رفملاىف ةكرحلا ةلزنم هنالم زا
 امكف ءامسالا ىف نيلعا ةلزتم مزل ان آل هيفي نصتلا لاح نونلا طقس اعاو نونلا
 بارعا هجو اماو مزجلل عبرات هيف بصنلا كلذكف رجلا عبات اهيف بصتلا نا

 ضعب ىف اذك ءامسالاىف عومجملاو ىنملا ةروص اهتهب اشملف فورحلاب تاروك ذملا

 ثيح بئاغلاةينثث وهو ناب رضي لثمإ) لاقف هتلثما ناب ىف عرش مث + ىئاولعا

 1 ا 2
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 "ل فص هم" رم

 4 ميس بوك

 كلا وول ال ريك نعول

 قالا يف | هقول راو

 نوبلز ريسالاو اكد

 لو لما لا فدا
 / 7 / ترام

 000 |  او رلاكاعاو نيف رصلا دنع نيم هرعو هاا دح ظ

 «درجلاإ ةمضلاهلوق ىت آلا هريخو ًادتبم حبحصلافهلوقف نيحالطص الا فالتخال

 هلوقو نابرضت وهو ةيطاخملاو بطاخملاو ةساغللو نابرمضي وهو د تئاغلل هشتلا |

 لصحيل ( ركذملا) هلوقب هقصو حراشلادازو ةينثتلا ىلع فطع رجلاب ( علاو )

 © بطاخلاو ال هلوقو ةبطاخملل وهو (نيرضتو) ةبئاغلل وهو ( نبرضي لثم ) |

 ١ لاشلا نع اذرخ برعم ححصلا نوكي نأ رك ديسس يذلا مكحلل طتشا املو ١

 هه مع جوع

 ةريخالاهفو رح نكتم) ظفل ىا (ام) نييفرصلا دنعال (ةاحينلا دنع) حبحصلا ىا
 ناتحيح ص رسو دعو اتملكفةلعف رح اهالكوا هنعواهمال ناكءاوس (ةلع فرح

 حراشلادازو درجلاب قلعتم « عوف م زراب ريمض نعال هلوقوحيحصلاة فص عفرلاب

 ظفل نا هيلع قدصي هناف وه الا برضي امو هلوق هيف لخديل (هب لصتم ) هلوق
 الادعب رك ذ ىذلا ريمضلا هلعاف نال عوف رملا ززابلا ريمضلا نع درج مل برب
 هنا هبيلع قدصي لصتملاب عوف رملا دق اذاو درا حيحصلا نم هنا عم زراب وهو

 ىنعم ناف هب لصتم هلوق ىلا ةجاح ال هنا هبشالاو ماصعلا لاقو لصتملا نع درجت
 هلوقو ىهتنا كلذ هب لصتملا هلوق هيلع لد هب لصتبال نأ ريمضلا نع ءدورجلا
 اركذماو هشنلل نئاكلا درحنا محملا نب ميسا هاوقلتنا ل ( بتنا )
 ميمعت ى ا ةراشا ( نابرضت و نابرمشي لث» ) هلوقو (اثن موا ) ةينثتلا كلت ىا (ناك

 | ىلا ةراحشا ( نوب رضتو نوبرضي ليم هل زق ةماؤملاو رك دمنا ا

 ' هلوق ( و ) ابطاخم وا ايئاغ اركذم اعمح عملا كلذ ناك ءاوس ىنعي رخآ ميمعت

 ' ثنؤملا عمجلل لماش اضيا عملا ىا ركذملا هلوق ىلع فطع رجلاب ( تنؤملا )

 ' (نبرضت لثم) ةبطاخلاب صتخبل (ثنؤملا) هلوَش هفصو هلبقام ىلع فطع رجلاب

 ا 00 ادلهلا ب ( غيس را كهف ) اوق هيلع عرف ةروكذلا
 | اهيناث ( و رك ذملا بئاغلا دحاولا ىف برضي ) اهدحا غيص عبرا مكحلا ىف ىتب

 0 كنؤللا بئاغلا حارا ف نيشوم ىف) هوك ل ( برش

 | 0000 سن مادا 0

 | (اظفل ا (بصنلا لاح ىف )6 ةحتفلاو (١ عفرلا لاح ىفإ) ةمضلاب ةروكذملارئامضلا .

 122 | نملاح اظفل هلوق نا ” واتم »حد يملا نوك لاح ىا) هلوقو
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 هك مر

 / لاصتاب برعي م اماو نبرضي وحن ثنؤملا عج نون هب لصتي مل اذا عراضملا,

 ديك انلا نون ىا ( اهدحا ) عراضملاب ىا ( هب لصتا اذا هنال ) نينونلا كنت .
 اهدحا لاصتا ىضتش اعاو (اللبو عرابشلا كلذ ( نوكي ) ثنؤملاعمج نونوا ظ

 الاصتا لعفلاب هلاصتا نوكل ىا: ( هلاصتا ةدشل دك اتلا نونا نال ) انتم هنوك

 ناك اذا ىنمن ؛(تاغالا لح هواة لكل اء رس ةل رع ةروك كلان والركب
 باىعالا ل اخ دياما لخدول هناف هيلع باىعالا لوخد عن عدتممب ةملكلا ءزج ةل زنع

 ( هلوحد مولي ) اهلي لحد ناف نونلا ىلع لخدب ول نونا القا طيار

 نخا ةلزنم :ةزؤوك دملا نونا نوكل ( ةيلطلا طسو ىلا تارعألا لوح
 ىا ( هلوخد مزل ) نونلا ىلع ىا (اهيلع) تارعالا ىا ( لخدولو ) ةملكلا
 عراضملا سفنوه بارعالا لحم ناف (ةقيقح ىرخا ةلك ىلع) ٍبارعالا لوخد
 عنتما املو ةقبقلا ف ىرخا ةلكاهنكل ةملكلا ةلزنع تيك ناو نول اما

 مدعل ليلد لا (نالو) هلوقو ابرعم عراضملا نوك عنتما ريدقت لك ىلع هلوخد
 د نوكيا ىضتجم عراشملا ىف تناوملا حت نورر نالاعت لا مهب ون عما نال
 ١ ةلخادلا ثنؤملا عم نون ةهباشمل ىا (اهتهباشل) كلذ ىضتشاعاو ( انك اساهلق ام

 | ثنؤملا عم امهن وك ك ىف ىنعي ( ىضاملا ىف ) ةلخادلا ( ثن ملا عمج نون ) عراضملا ىف

 عم نون هب لصتا ىذلا عراضملا ىا ( لَه الف ) اهلبق ام نوكس تضتقا املو

 | بارعالا عاونا تناكدقو ابرعم عراضملا نوك تئالو ( بارعالا) ثنْوملا
 هث الأث عاونا عراضملا بارعا ىا « هبارعاو را لاقف هنبعت ناس ف عرش ةفلتخم

 (امهبف مسالا) عراضملا كراشي ىا ( كراشي )6 بصن ل اهيناث 6 و عفر الاهدحا

 مزج عاونالا ثلاثو ىا6 مزجو الابوصنمو اعوف م امهنم لكن وك ىف ىا

 رجلا ناكاكىا ( رجلاك) عراضملاب ىا ( هب )اصتخم مزحلا نوكي ىا ( صتخي )
 نمو انهه لاق اك رجلا هصاوخ نمو ٍباّتكَلا ردص ىف لاق ثيح ( مسالاب )اصتخم
 ىذلا عفرلا ىنعم ال عفر هبارعإو هلوق نا ماصعلا لاقو مزاوحلا ٍلوخد هصاوخ

 ىنعملا م وقس هيام ىنعع ال لماعلا هاضتقاناو نونوا ةمض ىنعع لب هيلعافلا

 ناف ةصوصخم ةئيه ىلع ةملكلا زخآا نوك تجوا ام ىنعع لب تارعالل ىِضتَمْلَ
 فذحوا نوكسلاىتكع هنا ىنعي مزجو بضنو هلوق اذك و ىنعلسل لعفلا بارعا

 عراضملا عاونا ناب ىف فنصملا عرش مث دب ىهتن أ لماعلا هاضتقا فرح فذخو ا هنون
 (هنم) ( حيحصلاف )) لاقف مسالا ىف امهشب م ىريدقتلاو ىظفللا باىعالا ببحن

 ةاحتلا نيب و نييف رصلا نيب قرف حبحصلا لعفلا في رعتىفناكاملو د« عراضملا نم ىا

 ةاحنلا دنعو لعل بهو رج نم هقاق رحب نيج لسا صلال دعس[ لف وهو

 (وهو) هلوش حراشلا راشا طقف صقانلا لمشف ةلعلا فو رح نم هرخآ م



 0 م ما قع

 جرحدتب وحن ىا ( اهو<و جرختسي ) لثم فرحا ةتس ىلع (و جرحدتب لثم
 هجو اما برضي و رصنن لثم فرجا ةثالث ىلع هدضام ناكام وهو جرختسو |

 ناكمل عراضملا هفلاخنا ىتننِب ىضاملا لوا حتتق امل هنالف ىعابرلا ىف ةمومضم اهنوك
 ناكامل ىنالثلا نالف ىابرلاب مغلا صاصتخا هجو اماو امهنبب رياغتلاو نيابتلا

 ا | ل اي ل1 ١ قلا تسنح نأ هي ريك تعدتنسا لايتتسالا سك
 بفيفختلا ةيعدتسملا ةلقثلا امهيف تلصح فورحلا ريثك ناكامل هنالف ىسادسلاو

 ( عراضلا ريغ ىا) © 2 لدفلا نم نرعي الو ال ىتاوحلا ضف ىف اذك اضا

 مسالل ةماتلا ةهلاشملا ىممو ( باىعالا ةلع مدعل ) ع راضملا ريغ برع مل اماو

 3 لص اذادلوق قلعت رحب هناب نكملا ةرانعىلع هجوت املو «ربغلا كلذىف ىا(هف)

 ناكاملو) لاقف هاجنالا كلذ اهب عفدني ةمدقم دهعينا حراشلا دارا برعيال هلوَش

 بزعي الولوش هب لصتن ملاذا هلوق قلعت اذا هنا وهف هاجتالا اماو ا ( مالكلا اذه

 لاصتا مدع طرش ك يرغي ال لامفالا نم عراضملا ريغ ن لع

 ةاراارأل 1 1 نوال قالو أب رغم نوكي ب تلطتااذا اماو هن دك انلا نون
 هنرانع فرص مزاش لصتس مل ؤانوتلا هب لصتا ءاوس الصا برع اال هريغ نا

 قلعتم وه لب مهوت مك مالكلا قوطنع قاعتب لهنا وهو دازملا قفاوب هجو ىلا
 (عراضملا برع اماوانلوق ةوقىفإ هريغ لعفلا نم ب رعب ال هل وق ناكامل هناف هموهفع

 اناوقب ىا ( هب قلعتس نا) حص ةوقلا هذه ىف ناكامل ىا امل باوج (حص) هلوقف ٠

 تايثاهنم مهفنا عراضملا ريغ باىعا ىننامل هناف (نونهب لصتسملاذا)(هلوق) برعيال
 راصحلا ىضتش هناف ديز ريغ ققءاحامانلوق لسقنم نوكي هناف عراضملا بارعا

 2 عراضملا كلذ .لصتس آل نا طرش ١ عراضملا بارعا نا ىنعي ديز ىف هنا

 ةددشملا نونلا حّتش نيرضب وحن نونلا كلت ىا كك )دك )

 بحاصل اعين ح راشلا هبجوت ىفو ماصعلا لاقو اهنوكسب ( نيرضيوحت ةفيفخ وا)

 ىنعم عراضملا برعي امنا ةوق ىف هريغ لعفلا نم برع الو هلوق ناف رظن ةيفاولا
 رصحل ادييقت هب فرظلا لاصتا نوكف هيلع اما لوخدل عراضم ا الا برعبام

 01 ناكاذا ةهبشلا مفدنتاماو اهلاحن ةهشلا تيقبف هيف بارعالا
 ةهشلا ةهبشلا مفدنت ىتح كلذك سلو لاصتالا مدع تقوىف هبارعا رصحل ادت“

 "0000 يا اهلدقو ةراغملا ىمه قلتم لات ل اذا ةلوق نا قالاف لاق

 هب لصتملا عراضملا لمشي ثيح ريغلا ميمعتل نوكي ديقلاف لاصتالا مدع تقو ىف
 ىنعملا بقعتم هيفام عم هيجوتلا اذه نا لوقاو اصخلم ىهتنا نينونلا دحا

 عراضلا لاح ناس ددص ف هناف فنصملا داص نم رداستملا وهال قفاومربغ

 برع اماو ىأ (ثنوملا عمج نون الو ) باوصلاب ملغا هبلاو هريغ ناب ددص فال

 ( عراضلا)



 مهي مما ل

 (مد) هوقو )0 درا دكا نيمسقلا ريغ اهريغ دارملا ىا اهريغ ا ريسفا

 عومجملاف ثالث ةئاغلاو هن الاث بئاغلا نال عبص عبرا بئاغلا عيد نم ءاملل قف

 قارقملا تئاسغلا ىهو ماسف 0| هعبرا ىتب ءادتلل مايتم ل يقفل نيب امو غيص تس

 نيرضيو نوبرضيو نابرضيو برضي وحن ةاغلا ثنؤملا عمحو هعنحو هتبشاو

 زاحامتاو (بئاغلا نم ةيلدبلا ىلع راب ني روك ذملانيمسقلا ريغ ىا اهريغ هلوقف )
 ببسب رصي مل ىا ( ةفاضالاب رصي مل ناو ) ريغ ظفل نال ىا ( هنال )الدب هنوك

 ةفاضالاب ىا(اهن تحرر هنا ناشلا نكلل .ىا ( هيكل ةفارسلإ) ريش ىلا هقانلا
 (ويف) ةفرضلا :ةراكنلا نعاكلا لك ند ضاذاو (فرسلا ةرك لا نر

 ثغيلاِف ةق نحمل نم الذب تناك اذا: ركل نإ اضن هم الذ نك
 ىلا جاتحم امن ا ىعل ملا هنال هلوه هنع باحاو 002 هصانلاب لدم بجاأو

 00 26 اماو ةجانا َّق 5 هقرص ةركلا تناك اذا فصوتلا

 لاهحا ىلا ةر كرا جاسم الف ام هجوب ةصصخت ٠

 نيل الاب ةنوك ةناولوا ةحو روس روك ذملا درلا ماملا ىلا ةراشا هيفو الدب هو
 لاقف ةعراضملا فو رح لاس ىف عرش مث رخاهج و لب مهوت اك الدب هن وك ف عضل ظ
 نيب و هن ةهباشملاورةعراضملا اهب لصحتىتلا فورا ى ا (ةغراضملا ف ظ

 درا ىعابرلا وه ىعابرلا ظفل نم ردانتملا ناكاملو (ىعابرلا ف ةمومضمإل مسالا ظ

 ع راضملاف ىا (اهفىا) لاَقف معالا ه انعم هبدارب هج و ىلع هرمسشب نا جرا

 ةلرالا كلن تناك ءاوس ىا ( ةيلصا ف ر> ا«ةعب را ىلع ) اينبم (هيضام ناك) ىذلا ؤ

 ناك لب ةيلصا ةعبرالا عيمح تكسلوا ىا (الوا جرحدبك ) دياؤزلا نع ةذرجم .|

 باوبالا اهنمو لتاَه اذكو ( جرخببك ) هيف ديزملا ىنالثلاف كلذو ادئاز اهدحا ْ ٠

 هود ةعراضملا ف ورنا( وضد ا ١ ارا نما اعلا
 ىذلا عراضملاريغوه ىا (امىوس) ىذلا عراضملاف ىا (اهف ئا) هاوس اهف ) ظ

 فرحا ةسمح ىلع هيضام ناكلب ( فرحا ةعبرا ىلع ) اينبم نوكي (هيضام) |

 0 د 0 ميل 00 ركنا زا ىا

 ير سا للا ةفاضالاب فردت ل رنا

 ظ وهو) لاقفهحج رمت د4 بئاغلا نم (لح>) هنأ وهو هيصن ربدقت ىلع 0 با عا

 ١ هتقفا ولل) هلوقو الدب 5 ا الا هيا نبا عالا نم لدا(

 | لؤصلل ىلوا هنيوك نا ىنمي الاح هنوكى ةيولوالا راما هو نا ( ناسا
 | زوجتالو الاح الا نوكيال تف معاك هناف ةبيغ هلؤق وهو قببايسلل ةبسانملاو ةقفاوملا



 همه مر. وس

 "الا اهب دارملا لي لاسوا ةفص أما( فور رلطا كلت نمار لوقو ( ءرمملا)

 0 لاق ها وق ىف ءافلاف كرت فوزح نسا (ةحر :الا) فوركلا كلت نم ةشاكلا

 ( اد رفمإل هلوق وهربخ رقتسم ىف رظ « ملكتملل ) هلوق وأ دتبم عفرلابةزمهلا و ةيليصفت
 هنوك لا- ملكتملا سفنا ةنيعم ةزمهلا نأ ىنعي ملكتملا نم لاح هنا ىلع بضنلاب

 وحن اننؤموا) اركذم ملكتملا درفملا كلذ (ناك) ءاوس ىا (ارك ذم ) ادرفم

 ااا ا ا | هكا دام بن ري يع فصلا نا قحيالاو ( نرضا
 0 قباظملا سرتلا نا ىلا ةراشالل ةزمهلا انهه مدقو نوتلا هيف مدق ثم

 ان رشا يريغلا عم ملكتملا مث در ملا ماكتملا نم هيفءادتسالا نال ةزمهلا دقت وه لاعفالا

 را نر هلا ملكتملل 10 لاق اذلو هلا

 اثنؤم مهلكوا اركذم ا او دسو نك داكنلا نحل كنؤلاَو

 ناك ءاوس ىا (ناك ادحاو) 6 هريغ عم )) درفملا كلذ ىا( ناك اذا) لب اطلتخموا

 ( برضن لثم ) اعج نوكف (رثك ١وا) نينثا نانوكيف ادحاو (ريغلا كلذ )
 هرك ذمل عضوت ف اعمح هناوك نيب و نينا ملكتملا نوك نيب كرتشم برضن ظفل ناف
 ظ عماسلا ناف ماكتملا ىف ةنيرقلا ةوقل ةدوصخت ةغيص هعمحو هانلالو هثنؤمو

 اعماس ناكراو ةنياعماب ءريك ذو هدارفا ةرورضلاب رسب ملكتملل ادهاشم ناكنا

 توص نمو هتظاغو هتوص ةقر نم ىدزرو رض لع اضيا هل لصحم باجحلا ءارو نم
 | هلوقو فرصلا بتكىف حرصم وه مك نيتغصلاب اوفتك ١ اذإف هريغو دحاولا
 ةزمهلا نانا ينعي ملكتملل نونلاو درفملل ةزمهلاحيجرت هجو نايبل (امهن اكو)
 ( 000 هدر اك ةردهلا ىا :( ناذوخام) ”نرضن .ىف نونلاو برضاق

 (ناكادحاو)( بطاخملا ءاتلاو 7( نيكو لو نم ةنوحام نول (قانا) ةنرع

 ناكءاوس ىا ( ارك ذم اعوموا ىنثموا ) ادحاو يطاخلا كلذ ناك ءاوس ىا

 عومجملاو ىنألاو دحاولا نم لك (ناك) ءاوس ىا اركذم عومجملاو ىنثملا كلذ

 نابرضتو نيب رضت وحن (اننؤموا ) نوبرضنو نابرضتو برضت وحن اركذم
 ثنّوملل ةنعم ءاتلا ىا سطاخملل هلوق ىلع فطع « ثنؤمللو )ل هلوقو نبرضتو
 "00و ةكص خرم هندجو مع املو * ثنؤملا ةفص (دحاولا) هلوقو اضيا

 6 ةبغ ) هلوق ناكاملو فصلا هكرت 6 نيئنؤملاو ) هلوق ةلباقم ىف
 حراشلا هرسفب نا دارا ةئبهلل ةنيبم نوكت نا لاحلا طرشو اللح لصللاب
 ( تاماغ نيثن وم لاو ثنّوملا ن 5 لاح ىا ) لاقق الاح هعوقو زوبحب هجو ىلع

 لا را ترفل (ةلغ ىوذ وا هلوكو اقتشسي هلي وات هريسع ادهو

 ( نيمسقلاريغ ىا ) هلوقو « اهريغ فاغلل ءاملاو) نابرضنتو برضت وحن هيلع

 عنيف



 هن مرو 2س

 ظ عراضملا لامعتسا فنا ىلا ةراشا ( حبحصلا ىلع) هلوقو ( لابقتسالاو لاخلا ىتامز

 | ىااثلاو ةكرتشملا ظافلالانم هنا ىنعي امهنف ةقيقح هنا اهدحا نيلوق نيثامزلا ف
 كرتشم هنأ وهو لوالا وه امهنم حبحصلاف لاقتسالا ىف زاحمو لاخلا ىف ةقيقح هنا
 مسا هناف نيعلا ظفلك ىا ( نيعلاكةددعتملا ىناعملا نيب اكرتشم مسالا عوقوك )

 دام ريسفت ىف ماتهالا نايبل لا ( ةهباشملا كلت ىا) هلوقو ( هعوقول هلوق ىلع
 نوكتال ىا ( نوكت امنا ) ةهباشملا كلو مسالل هباشم عراضملاناىنعن اناق مك صملا
 , دحاوب ) ا!صصخم هنوكلو ىا ( هصيضختلو اكرتشم لعفلا عوقول )الا ةمات
 بسحم امه اكرتشمو امهلءاعوضوم,هنوك دعب ( لانقتشالاو لاخلا قامز نم

 ' امنا صيصختلا نال هصيصختو هلوق ةلص لصحيل هب حراشلا ىتا امتاو عضؤلا

 دارملا نا ىنعي دحاوب هلوقل ريسفت ( لابقتسالا ىنعي ) هلوقو نينامزلادحاب ىدعتي
 قلعتم ( نيسلاب ) هلوقو لامقتسالا ىنعم وه انهه هب لعفلا صصخ ىذلا دحاولاب

 لاقتسالاب عراضملا صيصخ نا ىنعي ةسس ءابلاو هصصخلو هلوش اضا

 نوك هجول نايب ( بيرقلا لابقتسالل هناف ) هلوقو هيلع نيسلا لوخد ببسي
 | 6« فوسو ) بيرقلا لابقتسالل اعوضوم نيسلا نوك وهو صيصختاا ابس نيسلا
 ١ ظفل ناكر ىأ ( هنافآز هلع فودس لوخد نسي لافت الان هضاب و قا

 / صصخم مسالا نا 5) هلوقو صاوحلا ناب ىف ( ىم اكديعبلا لابقتسالل) فوس
 فاضت اهطرص نآف امهم ةيناضحلل را (ئئارقلا ةطسضا 0000

 ' فنصملا نتم نم عراضملا فاصتا فرع املو هبشلا هجوب نيفرطلا نم لك

 ةناعلا نركب علا علط اناق اذا هناف اضيا مسالا فاصتا ناب حراشلا لك
 لدع املفنصملا نامث د علط رك ذة ره هشاعم دخا نه ىلا'نسمشلا اصتخ

 فورح نم فرح ةلداق ام والابقتسالاوا لاحلل عضواموهو روهشملاهش رعت نع

 فنصملا ىا ( فارع ائاو ) لاقف هلودع هجو نيس نا حراشلا دارا نينا

 ظفال اهاطم فيرعتلا نوكيل هشاام لاق ثيح ( مسالا هتهباشع عزاضملا)
 هن وكل ىا ( ىنعملا ادهل الا اعراضم مسا 0 لعفلا اذهب نال ىا (هنال ) عراضملا

 لاح بصنلاب ( ةقتشم ) هلوقو'( ةهباشملا ةغللاىف ةعراضملا ىنعم ذا ) اهباشم

 اهنوك وهو رخآ ىعم نع لوقنم ةهباشملا ىنعم هن وكن ا ىلا ةراشاهبفو ةعراضملا نم
 ةهباشملا قالاطا نا ىلا ةراشا ( نيهبشلا الكن اك) هلوقو ( عرضلا نم ) ةقتشم

 اهبش نيهباشملا نيئيشلا ناف هبشملل هبهبشملا مسا ةيمست ليبق نم ةعراضملا ىلع
 عرش مث (اعاضر ناوخا امهف دحاو عرض نم اعضترا) ىذلأ نووخالاب
 لاقف ةصوصخ ةغيصب ةعبرالا ىفوزملا نم دخلاو لك نينعت نان ىف :فنصملا



 هت مر 1

 | ١ عددا (امدقالا) ميك ولا نزل كلا ا يرسكدجلا
 : مومو )اح وتفم هل قامراصف لالعالا هل نسر م لوعالا قا مودصم ناك نابي |

 واولا لشامواويمر اومر ل اصا ناف ةلع ف رحريخالا فرحا ناكاذا ىنع مملاحتش

 ةرابعلا ذهن اىئاولا ضعب ىفو ظفللاف كلذ قرب نكل اضيا مضلا ىلع ىبم
 ىبب دارملا نأ ىهاظلاو وحنلا بتك نم هريغو ىضرلا ةراسعل ةقفاوم حراشلا نم

 غرف املو * ىهتنادريغو لهنملا ىفهبح رص امل ةلعلا فر ,اهتسن احدصقل مضلا ىلع ١

 لاقف هصاوخو عراضملا دح ناسف عرش هش رعت و ىضاملا ضاوخ ناس نم |

 امل ريدشت ( لعق ىأ) هلوقو مولعملا ةغص ىلع ةزمهلا حتش «هشاام عراضملا)

 كفو رس لا لإ, ل ربقم بصتاب ( مسآلا) هلوقو هللا جاور 01 و

 ؟هلوشب هريسف ام هشا لعاق نم كاح هنأ ىلع الح بوصنم رقسم ا |

 00| ا( 0 2 دح اي استلم ) :لثفلا كلذ نوك ىا ( ةنوك لاخ ىا) '
 هش اقلعتم ءاملا نوكي ناب اوغل ىرظلا نوكي نا لمتحو ةسبالملل ءانلا نا ىلا

 آان رسف دان ىز مالا ةيدلا نوكت ذتح اباد

 عراضملا لثوا ىف فاو زكا نو ," لاح ىنعب هل ةفصوا فورا نم لاح. ١ ظ

 لدع امناو ( ترن ةلك اهتعجج ىتلا فورظاو كرات فو رح فلصملا ىا ( ني )

 باطلا فرح اهدقتو ملكتلا قرح نيب اًهإرفت هيف نال نبدا" سبك رت نع فنصملا
 00000 رلا فالخ وهو ةسغلا فرح ىل اع

 ىف لعفلا غيص بيرت ناوعاو * ىشاوتعا م اذه فالح ١

 0 رسل ىءاهسرت ناف وحتلا رغواهسرتل فلاخم |
 امسوتم بئاغلا نوكيف بطاخلا ىلا لك لا قو اسرتك لاخلا

 لوالا ىنءادتس الاف اا واةدانو نبتا ثالث فورخلا كلت تعج ىتلا ملكلااضياو |

 000 ااا تقال يغلا عم ملكتملا مايئافلا بطاح هدحو ملكتم |

 وحلا بيتل ةقفاوم اذهىفو بطاخملا مث بئاغلا مث نيملكتملان م ةساثلا ةملكلاو |

 ااتلل هالكو زهوك عزاشلادروا مث عرعإ هللاو فضصاملا اهراتخا اذلو ةلخا ىف

 لاقو فوذحم لعف قلعتم 4 هعوقول ) هلوق ىف ماللا ناىلا ةراشالل ( ن نوكت اما.

 ىهتنا فلكت قلعتملا دقت نالاق مث هشا هلوش قلعتم هيف ماللانا برعملا بحاص ١
 هوجو ناس ددص ىف فصملانا نابل فلكتلا اذه حزاشلا باكترا لحل لوقأو |

 رسفو ىرت ام ىلا مالكلا ريغتب نوكي اما اذهو مسالاو عراضملا نيب ةهباشملا ْ

 ىلا عجار ريمضلا نا ىلا ةراشإلل ( لعفلا كلذ عوقول ىا) هلوَس رورحنا ريمضلا |
 كلت نا ىنعي هل وعفم « اكرشم ) هلوقو هلعاف ىلا فاضم هنا ىلاو عراضملا لعفلا

 نيب ) ىنعي نيييعملا نيب كرتشت ىلا لافالا نم روكذملا لعفلا نوكل ةهباسنلا |

 © ىامز )



 سيما مسرب يس

 برض ناف( براضديز عضومىف برض ديزوحنإ مسالا عقوم ىضاملا عوقو ىا '
 اطرش) هلوق (و) مسالا عقاوم نم عقوملااذهو هيف عراضملا عوقوزوج ايف عقو انهه ْ

 عراضملل هباشم ىضاملا نا ىنعإ ميمالا عقوم هلوث ىلع فوطعم بصنلاب (ءازجاو |
 ١ لوقت نأ زوج ىا ( لوقت ) عراضملا عقو ام ءازجو اط رش ىضاملا عوقو ىفاضيا |

 هجو اماو ىأ ( حفلا اماو كبرضا ىررضت نا عضوم ىف كتب رض ىنتيرض نا ) |
 حتفلا نوكلف ىا (هنوكلف ) نوكسلا ىلع ةكر حلا رايتخ-ا دعب حتتفلا ىلع اينبم هنوك |

 | ىنعا ءىشال طرش, اطورشم حتفلا ىلع اين هنوك ناكاملو ( تاكرحلا فخا)

 ١ ىنم)ىضاملاناف ىا (هناف) (كرحتملا عوفرملا ريمضلاريغ عم ال لاق ىىدع طرشب ١

 بئاغلا ثن وم عمجاوهو ( نبرضوحن ) روكذملا ريمضلا عم ىا ( هعم نوكسلا ىلع ظ
 امولعم قا عيملا قار تي علا ملكتملا سفن ىملا ايهتنم ىا (انب رض ىلا *
 تبرضو ناب رضو تبرضو مبرضو امبرضو تبرضو نب رض ىهوالوهجو |

 ١ تب رضو ابر ضفالخ ك رحتم عوف ىم ريمضاهنم لكب لصتملا ريمضلا ناف انب رضو
 ١ ىتبامت اهنا ىنعي نوكسلا ىلع نم هنا هلوقل هلل وعفم بصنلاب (ةهارك )هلوقو ان رضو

 لصالااداعف انهه عناملالا زف عنام هنم عنمي ال ودعم الصا نوكسلا نوكلالنوكشلا ىلع ١

 / (اهف تايلاوتم تاكرح عبرا عاّمجا) ةهارك وهو رخآ حج رمل نوكسلا ىلع هؤانب لب
 ١ ىنعي (ةدحاولا ةملكلاك)رخ آلا عم اهدحا ىا (وه) نذللا نيظفللا نم ةلصاح ىا .
 ىرخالاباهادحا لاصتا سيل نيتلك اهعضوم ناك ذا هي ركب سيل تاكرح عبرا عامتجا |

 . نم اهعاّمجالصح ىذلا عضوملا ىف هيركوهلب ةدحاولا ة.لكل اكل عجم ثبحب اديدش
 | ىرخالاعماهادحا لعجت ثيح اديدش ىرخالاب اهادحالاصت ناك نيتللا نيتملكلا
 ١ تناكامل هنا ىنعي (هلعف لعافلا لاصتا ةدشل ) كلذك انهه لعجامت او ةدحا ولاةملكلاك
 لاصتا دشا هلعشب الصتم لعافلا وكل ادبدش لعفلاب اهلاصتا ناكالعاف رئامضلا كلت

 ريمضلا ) فصلا ىا (ديقامتاو) تفرع مك ةيمازتلا ةلالد لعفلل الولدم هنوكل
 لعق ناق ىا ( هناف ان ريض لثم نع) زارتح الادصقل ىا ( ازارتح اك رحتملا عوف رملا

 (حتفلا ىلع ىنبم ) هد رفكك ىا ( اضيا ) ب رضىئئموه ىذلا ىضاملا لعفلا ىنعي ابرض

 ىنعي فطاعلا نيب و هنيب ريغ عم ظفل طيسوتب هيلا حراشلا راشاف ريمضلا هلوق ىلع
 احاصم نوك لوا امهدحا نيط رش طورشم حتفلا ىلع اينيم 00

 رخ آلان ال ىا (هناف) ركذملا عما واولانحاصلب ل وكت ال نإ قاتلا روت دملا رخل

 هجول نايب (اهتسناجم) هلوقو واولا ةلكعم ىا ( اهعم) امومضم لعجم ىا ( مي )
 ناك اذا مضلا ىلع اينبم ناك اهف ىضاملا رخا نا ىنعي حتفلا ىلع مضلا حيجرت
 اظفل مضي هناىنعي (اظفل) تاكرلا نم ةمضلا سنج نم واولا نوكيأ عملا واو عم



 سيكا مايد قس

 قدصيال هنا عم كنامز لبق نامز ىلع لد هناف سمالا ظفا ىلع قدصي هناب اعنم

 هلوق ىفامىنعي ( ةلوصوملا امب دارملاو ) هلو هنع باحا امسا هنوكل فرعملا هيلع
 العف لوصوملاب دارملا ناكاذاو لعف ىا ِهِلوَش حراشلا هرسف ام ( لعفلا )لدام '
 تعضو ىتلاءامسالا نم ىا ( سما لثم ) لعفلا دح ىا ( دحلا عنم ضقت الف ) |

 ضاقت الابر خا موت عقد دارا مث # هنع جرخ لعف لاق امل هناف ىضاملا نامزلا ىلع

 نامز ىلع لد لعف هنا هيلع قدصي هنا عم عراضم هناف برضي مل هلوق ىف عنملاب |

 قدصي ىنعي نايضام امهناف ءازجو اطرش عقو ىذلا ىضاملاب عمابو كنامز لبق |
 ىلعال لبقتسملا بعز الدب امهناف دحلا امهيلع قدصيال هنا عم دودحما امهياع
 ( عضولا بسحت وهام ةلالدلاب دارملاو ) هلو امهنع باحاف كنامز لق نامز

 اهب ديرا اذاف عضولا بسحم ىتلا ةلالدلا ىه لد نمض ىف ىتلا ةلالدلاب دارملا ىنعي .

 لصاب اعوضو.» سيل هناف ( برضي ملب ) دا عنم ىا ( هعنم ضقتني الف ) ىنعملا اذه

 نامز ىلع لد هنا هيلع قدصي الف هيلع ضرع ىضاملا ىنعم لب ىضاحلل عضولا ظ

 لع ةللالدو لاطاوا ليقتسملل هعضو لب هلاءوضوم هنوك تسبح كنامز لبق |

 اعماح نكي مل ناب دحلا عم ضقتنيال اذك و ىا ( هعمحو )لامعتسالا بسحب ىضمملا

 عقو اهف ىا ( تبرض ) طرشلا زيح ىف عقو اهف ( تبرض ناب ) دارفالل |
 امهعوقو سس لاقتسالا امهل ضع مث ىضاملل ناعوضوم امهناف ءازخلا زيح ىف ظ

 اهب زاتمملا هصاوخ ضعبس راعشالا ىف فنصملا عرش مث  ءازجلاو طرسشلا زيح ىف ٠

 ىنبم ال لاقف هدح نم غارفلا دعب ةب رعم هتاوخا نال لاعفالا نم هتاوخا نع

 فوذح ادت ربخ ) لاقف ىنبملا ظفا بارععا ناب حراشلا داراو « حتفلا ىلع

 حتفلا ىلعىننم) ىنعي لوعفم بصنل اب وهو (ىضاملا) ريمضلا مجرمي ىا (ىنعي وهىا |
 حتفلا ىلع ىنبم وه ( وا ) احبت اف رح هرخآ ناكاذا ىنعي ( برض وحن اظفل

 هجو ناس ىف حراشلا عرش مث # ةلعف رح هرخآ ناك اذا ىنعي ( ىر وحن اربدقت )
 هج و ضرعتلا كرت هنا مث ( ةك رحلا ىلع ءانبلاماو ) لاقف ةكرحلا ىلعاينبم هنوك

 ةبجوملا ىناعملا دقفل ءانبلا لعفلايف لصالان ا ههجو ناف هروهظل ءانلا سفن |

 هيلع ةروتعم باىعالل هجوملا ىناعملا ناف مسالا فالح لعفلا قف بارعالل ظ

 ناك اذاو كعفلا ىف دوجتوم اهنم ءىثاالو ةفاضالاو ةيلوعفملاو هيلعافلا ىهو |
 ىتباعراضملا ف م ةماتلا ةهباشملا ىهو هنع لودعلل ىضتقمالو ءانلاهبف لصالا |

 اينمهن وك نيب و ةك رحلا ىلع اينم هنوك نيب مالكلارادا اذإف لصالا ىلع ىضاملا |
 لصال ريغ ىهىتلاىا ةكرحلا ىلعاينس ىضاملا نوك هجواماو لاقف نوكسلا ىلع
 (هتهباشملف ىنمملاف) لصالاوهامكرت ىا(لصالاوهىذلانوكسلا نود) ىنملاف

 ا

 ( هعوقو ىف ) ابرعم هنوكل كرحتم وه ىذلا ( عراضملا ) ىضاملا ةهباشمل ىا

 (ىار
 تسسلم ام ايو سياسيا اا ياام بلبببببببدا

 ك0 ا اا هي يح تان ين |[ | | 1 0[ [ز 0 0 02

- 



 هت مو وس

 ' نامزلا ىلع ىنعي نامزال ةفدهنا ىلعالحر ور جر قتسم ف رظ (كنامز ىلقإ هلوقو

 ١ ةراشالل ىذلا رضاحلا هلوش ىنانلا نامزلا رسفو كنامز لسق لصح ىذلا

 ةساكلا لئاق وهو سطاخلا ىلا افاضم ناكام ىنعي كنامز لق هلوَش دارملا نا ىلا

 ىضاملا لعفلاب كملكت دنع نامزلا اذه ىف ىا ( هيف تنا ىذلارضاملا ) نامزلاوه

 / ىلع ةلعلا ةيلبقك ةيتاذاما ةيابقلا ناف لق ةملكل ريسفت ( ةيناذ ةيلبق ) هلوقو

 | كنامز لق نامز ىلع هلوش دارملاف مويلا ىلع سءالا ةيابقك ةينامزوا لولعملا
 ظ ءارجا ني ) دجوتو ( نوكت ) ىتلا ةيئاذلا لب اتاطمال نكل ةيتاذلا ةيلبقلا م

 ْ نوكيا مزلنف نامز.ف رظ ىلق نا ليقام عفد ىلا ةراشالل هب هرسسف اعاو ( نامزلا .

 | 1 قياس نامز ىف مدقملا ناؤك نأ قىاامزلا مدقا ىنعم نال نامز نامزلل

 | عقدين احراشلا داراف لساستلا مزابف نامزلا كلذ ىلامالكلا لقننو قحال نامزىف 1

 ظ نامزلا لع نامّزلا مدقس ذا مانا نع ناموا ءازجإ ند نوكت هلو لاودلا دس ١
 ظ ىلع نامزلا ءازجا ضعب مدش ناف ) ضع ىلء نامزلا ءازجا ضع مده وه انهه |

 !:نوكاما)ءدقتلا اذعلي رخانآم زب امدقت سل هنكل نامزلاب مدع نكن او ( ضل
 بسحن ناكول هتاف ( نامزلا بسحلال ) ةيتاذ ةيلبق لاق همث نمو"( تاذلا سدني

 املا ءارجا نيب قصاقلا مدقتلا كلذ ملاذاف روكنملا روذحلا مزل نامزلا
 ةلئسم ىلا ةراشا اذه نا ملعا ( نامز نامزلل نوكي نا ) هنم ىا ( مزلبالف )امنامز

 لدي ةابهلالو هل اطال نامزلا نانا ود اةيكملا نا
 لللستلامزلف اضيانامز لبقلاكلذو هادتبا'ىفلقدوجو مزلي ةيادبدل ناكول هنا

 نامز لب نامز ىلا جاتح اينامز امدّقت مدقلا كلذ ناكول ملساستلا مزلب امنا هناب بمجاف
 هريغلو تاذلاب نامزال ر>ا ضراع مدقتلاف نامزلا كلذ نفت وه نامزلا كلذ

 ددحتلا وه نامزلا هبهام ناف امهتاوذ نم ناّئشان رخاتلاو مدقتلا نال اهتطساوب

 0 مدقتلا نوي اانهلا ةض راع ءازجا اهف ضرف اذاف رارقتسالا مدع ىنعا

 مدقتلاال تاذلا ه ًاشنم نوكب نا تاذلاب مدقتلاب انهه دارملانا رعا مث < اذه اهتاذل

 نصل انههو رخآتلا عم مدقتلا هش عمتج عبطلاب مدقتملا ناق را ىنعع هناف عبطلاب

 | هجولاورخا ثحابم هيفو ىشاوحلا ضع: ىف اذك ميلا عماجال سمالا ناف كلذك
 1 هاب مر مث * رخآ بطاخم همهفلو رخآ مع هقيقحتلو م ءاضبلا لاعام ابق ربى

 | ىا (لامفالا عيمل لماش نامز ىلع لدام هلوقف ) لاقف فيرعتلا ٍدوبق دئاوف
 ] لوقلا 0 لد لعف هنا امهم نك قدصي هلناف هريغو عراضملا نه

 ظ لاداما .ىضاملا ادعام ناف ( هادعام جر كنامز للق هلوقو) سنجلا ةلزنع
 امهم دحاو ىلع كنامز لبق هلؤق قدصالف لبقتسملا ىلع اماو لاسحلا ىبع

 فني رعتلا ضاقتنا مهون املو#* كنامز دعب نامزوهلبقتسملاو كنامز وه نالت ناف



 ا مر 1

 ىا لاح هلؤق ىلع فطع مفرلاب ( زارتحا ) هلوق ( و ) ةركللاب ةدراو اهنوكل .
 ' داضتحال ىا (ايصاصتخال ةكرحتملا لءاتلا ( نع) زازتحاو لاح ظفللا اذه

 هصاوخ نم ىنعي © تلعف ءانا وحن )) ( قول )6 و ل تف سعاك(مسالاب ) ةكرحتملا .

 رسف مث *ىضاملا ملكتملاىفىتلا ةمومضملا ءاتلاب تهبش ىتلا تااتلا قوحل اضياا .
 رئامضلا تلعف ءات ) وحن هلوش ىا ( وح ) فضملا ىا ( دارا ) لاقف هدارم

 .ميمعتلا اذهل عيرفت ( لخدتف ) هلوقو ( ةعوفرملا ةكارحتملا ةزراسلا ةلصتملا

 ( تلعف ءان) هقول صت# امف ىا ( هبف ) لخدت ذئب ىنعي وحن ةلكزم لصاملا |
 ىا (اضيا) ةطاخلا ىلع ةلادلا ةروسكملاو ىطاخلا ىلع ةلادلا ةحوتفملا ءاتلا ىا
 تاروك ملا صاصتخا هو نآيبف عورش ( كلو ) هلوقو ملكتملا ءان لخدت اك

 قحلال لعافلا ريم نال ) تباث لعفلاب ةصتخم تاروك ذملا نوك ىنعي لعفلاب .

 ثينآتلا ىلع ةلاد تسل تااتلا كلت ناف ( لعاف هل ) ىذلا ظفللاب الا ىا ( ا الا
 ا00] 0007 01072 لعافلا نابل اهقول نيت هتك انسلا ءاثلا تناكأك |
 عورف ىه ىنلا تافصلا نم ىنعي ( هعورفو لعفلل نوكي امنا لعافلاو ) هتقحل اهف |
 ناكاملو ىا لوهحا ةغيصب ( طحو ) لوعفملاو لعافلا مسا لثم لمعلا ىف لعفلا ٠
 لعفلا عورف ىا ( هعورف ) كلذل طح' لصالا ةمثرنع ةطحنم عورفلا هس ار ظ

 زرانلا ىا ( ريمضلا ىعوت دحا ) عنم بلع ىا ( عنمب ) لغفلا كلذنعىا ( هنع) ظ

 نيعونلا ةعئاح عورفلا تناكولو امهل عماح الصا وكل ليفلا ناف تسملاو

 زرحتلا دصقاىا ( ازرحن ) نيعولا دحتا عنم مزلف لصالل عرفلا ىواست مزاباضيا ظ

 دحا عنمل امزاتسم لياعتلا اذه ناك الو ( لصالا عم عرفلا ىواست موزلنع )

 زرابلا حيجرت هجو نايبىلا راشا زرابلا عنملامزاتسم نكي و نينعتريغنم نيعونلا
 نكتسملان ال ) رتَسملا نع (عنملابز رابلا ) زاتما ىا ( صخ و ) لاقق نكتسملا ىلع عنملل

 "00 لا نا 11| ناك اذا ىا( وهف رصخاو) الظفل نوك ذم ريغ هلوكل ( فلا
 نم ( ردجاو قبلا مييعتلاب ) الماش هنوكب نكتسملا حيجرتف هنم رصخاو زرابلا
 فندملا غرف املو * هعو رفو لعفلا نكتسملا معو لعفلابزرابلا صتخا ىنعي زرابلا
 عون لك م يرعتو هعاونا ناسف عرش هداوخ ناس نمو لعفلا فيرعت نم

  ىا ) هلؤق ( لدام ىخاملا ف لاق عونلا اذهب ةصوصخم ةلئسم ناين عم اهنم |

 ستحل ةلزنم ةلزنمو لعفلا نع ةراسعو ةقوضذومام نا ىلا ةراشا ( لد لعف

 ةلالدلا ىع انهه ةلالدلاب دارملا نا ىلا ةراسثلا ( عضولا لصا بسحن ) هلوقو
 لم ةنيرق ىلا ةراشا ( ةلالدلانم رداستملا هناف ) هلوقو ةئاقعلاال ةبعضولا

 نال يسفتلا اذهب ةلالدلا انرسف امتا ىتعي ةعضولا  ةلالدلا ىلع لد هلوق |

 لدب قلعتم ( نامز ىلع ) هلوقو ةيعضولا ةلالدلا ىه ةلالدلا قالطانم ردابتملا |

 «هلوقو ) 00



 د طفلا سال

 ١ نتن لفقلا ببرغت لع هرحلا نيلقت ةلالدلا فيوم نس اا

 ب ٠ هيلع مزاوملا لوخد هصاو> نمو ىنعي ( مزاوحلا ) ( لوخد )6 و)
 (املو مل "لعفلا قتل امإ “تحضر ل نوما ا ( اهنا مسالا نود هيلع اهلوخد

 ْ مزاوملا كلن تعضووا ىا.( وأ اميلوَخ دمى ىذلا 1ك امض وامان

 لعفلا نع ىا ( هنع ىهنلل ) تعضو ( وا مالا مالك) لعفلا بلطل ىا ( هلطل)

 ١ مزاوجلا كلت تعضو ( وا ) دحاولا لعفلاىف تلم اهف اذهو ( ةيهانلا الك)
 | ةلما نمضفوا ةيلعفلا ةلملا نمضيىف قاعملا كلذ ناكءاوس ىا ( ءىشلا قيلعتل )

 مو انهش |مناوا نا "لما خب تب ءاوس .(طرقلا تاودك لئلا ١

 ١ روصتسال ) هبءىثلا قيلعت وهنعهّلن و هبلط و لعفلا قن نم ىا ( ىناعملاهذه نم لكو )
 1 ىثثلا نال صاصتخالا ةراما لمعلا ناب ليلعتلاف ماصعلا دازو ( لعفلاىف الا

 ١ صاصتخا نا مسنال اناب يللا حراش هيلع ضرتعاو هيف لمعمل ءىشلا صخن ملام |
 ْ اهسفنال اهلمع صتخم نأ زوجنال ل لوخدلا صاصتخا مزاتسي مزحلا ىنعا لمعلا

 الا دم 2

 !! نم باج نا نكمرو ىهتنا هيف نالمعي الو كفل .ناصتخ الاو افا نأ
 ظ 0و0 وزلملا 1 هف لمعمل ءاوثلا صحب ملام هلوق نم هدا ناب ماصعلا فرط

 أ ضعبو نعل نيكل نو صتخي اوهف لمعي ءىش لكو معا مزاللاو صخا

 ريغاملو « ثيناتلا ها قولو !'هللاو ليبقلا اذهنمالوامو لمعي مل صخام

 ( فطع ) هلوشإ هدارص ىلا حراشلا راثا قودللا رك ذب انهه هترابع فنصملا
 ىلع فطع اذا هناف ( دق لوخد ) هلوق ( ىلع ) قوطعم عفقرلاب قو>للا نا ىنعي

 ( هب صخ امتاو ) هل ىنعمالف لوخدلل الوخدم قوحللا نوك مزليدق ظفل
 ( اهنال ) مسالا نع هب لعفلا زاتماو ( ثيناتلا ءاتوقوحمل ) لعفلا ىلع رصتقا امئاو ىا ظ

 | اذه نكيلاملو ( لعافلا ثينات 12ع) الا لدنال كا( لدن ) تناثلا ءاسن ذا قا

 ءانلا قحلتال ىا ( قحلتالو ) هلوق هيلا مض تافصلاب هضاقتنال ايفاك ليلعتلا

 هلذبال ىذلا ظفللاب ىا ( لعاف هل ) ىذلا ظفللاب ىا ( ام الا )اضيا ةروك ذملا
 اهلدبال ىتلا تافصلا ىا ( تافصلاو ) ريغال لعفلا وه كلذو هشان وا لعاف نم

 تافصلا كلت ناف انلع اضن نوكتال لوعفملاو لعافلا مساك اضيا لعاف نم

 قل ىا ( اهقحل ) ءىش ببسي ىا ( اب ) ثينأتلا ءاتنع ىا ( اهنع تنغتسا )
 ةفصلا كلت ثينأت ىلع ىا ( اهئينأت ىلع ةلادلا ةكرحتملا ءاتلا نم ) تافصلا كلتل
 ةعاقىف ةكرحتملا ءاتلا ناف تاغملا كلت لعاف ىإ (اهلغاف ثيأت) لع( وو

 لعل ءأن ل يع سس اهلعاف ثدنأت ل ىلع تلد امل الثم ظ

 ( لعفلاب ) ءانللا كلت قوحل ىا ( صتخا مرجالف ) كلذك ناكاذاو ثيناتلا .

 ( كيب انلا مانع لاحت ١ بصق ع نك ال كلود اهنع يضم رع ليسا



 ع مرا

 ىلع هتلالد هنم مزل نينامزلا ىلع لدامل هنال امهملك نينامزلاب نرتقا هنا ال ( ةثالثلا
 ىنعمل عراضملا عضو نا ىلا ةراثا اذهو ( نينئالا ىف دحالا دوجول ) اهدحا

 لك ىلع كارتشالاب عضو هنا ىنعي كرتشملا مومع ليبق نم لابقتسالاو لاخلا '
 هنا اضيا عراضملا ىلع قدصيو ىا (هنالو ) نانثالا وه امهل عماشلاو امهنم دحاو '

 دحاو لكر اشعاب ىا ( عضو لك يس نراتم ) ع راضملا نال ةنمزالا دحاب نرتقا |

 نرتقم هنأ رخ آلا عضولا نع رظنلا عطق عم البةّتسم هنوك لاح نيعضولا نم
 00 نا وسب رك تح نم هنا .نيئامزلا نم دحاوب ىا( دحاو )

 لاخلا نود هيلع لدب لابقتسالل اعوضوم هنوك ثيح نمو لاقتسالا نودهيلع |

 (عضولا ددعت نم ) ىئانلا كارتشالا ىنعي (كارتشالا) ض_عولو ىا (ضسعناو)
 ىا) مهصاوخ نمو ) لاقذ هيداع ه م«هصاوخ ناسا ىف هديدخم دعب عرش 7

 لعفلا ىف اصتخم دق لوخد ناكامباو دق لؤخد ) ( لمفلا صاوخ ضعب |
 (ليس د اك 0 15 نأل ىأ ( اهنال) ةملكلا ءاقا نم هريغ قدجوالو
 دصقل ىا ( ىضاملا سيرقتل ) اما هثالثلا دداقملا دحا ىلع روصقم اهلامعتسا ىنعي |

0 
 ا ا
| 

 لياقتل وا ) ةنالثلا دصاقملا دحا اذهو ( لاخلا ىلا ) اس رق ىخاملا نامزلا لعج
 رابخا دصقلوا ىا ( هتق#وا ) اهيناث اذهو هتلق راخا دصقل ىا ( لعفلا

 دجتويالو هيف دجوب لعفلا ىفالا ققٌح الامو ( لعفلانمضىفالاققحتب ال) ةلالثلا دداقملا نم دحاو لكو ىا ( كلذ نم ءىثو ) اهثلاث اذهو هتايثو لعفلا ققحت
 اناو (« فوسو نيلا )(لوخد)( و ) لعفلاب صاخ دق لوخدف هريغ ىف

 لاقتسالا ىلع ) نيسلا ةلالدل ىا ( لوالا ةلالدل ) لعف || صاوخ نم اناك |

 الاكسل ا( لا لافتسالا لع ) فوش ةلالداوهئا ( قاثلاو تيررقلا |

 نادجوبال امهف لعفلاىفالا دجوب ال لامقتسالاو هل عوضوملا نم ءزج امهنم لكىف
 دك انلا عم هيلع ةلالد لابقتسالا ىلع لوالا ةلالد نا ماصعلا لاقو لعفلا ىف الا |
 هلوقىفنا بللا حراش لاقو ىهشنا صيخلتلا حرشىف ىنازاتفتلا ققحلا هب حرص |

 'ااذارآ نأ ه1 اراك لعفلا ىف الا دجوي ال ىذلا لابقتسالا لع امهتلالدل
 "ننال كلان كمت هريذ قاهدوجو نأ ديرا ناو عونمف هدوجو نآ كال |

 ةلالدلا مدع نم مزاال 41 أامهداصتخا ىوعد وه ىذلا نوااملل ديقم ريغ 2-0

 باوصلاف لق من دارم ادغ اديز ىب رض كلوق ىلا ىرتالا هيفامهنادجو مدع هريغىف |

 اهاسف فوسو نيلااماو ىذرلا لاقو ىهتنا ءارقتسالاب لالدتسالا هلاثماىفو هيف |

 سفنتلا مدعو ليقتسملا نام لا ىلا لغفلا يا ءانتسماو نماقلملا قرح هنود

 / ليقو نيسلا نم اسيفنت ثكا فوسو هتعسو اذا قانللا تسفنا لاش لاا ىف

 ةطزالادخاب نرتقم ) عراشملا ىا ( هنا ) هيلع قدصي هنال ( عراضملا ىلغ) |

 ظ

| 



 | ( نرتقم ) هلوش ىلا دبق اذلو ةيموهفملاب لقتسم ايا هنال فيرعتلا ىف الخاد
 | م ةئالثلا ةنمزالا دحاب ) هتدايز ةدْئاف ءجبسو ايلقعأل انعضو انارتقا ىا (اعضو )
 ةنمزالا دحا ةيموهفم نا ىلا ةراشالل ( هيلع لادلا ظفل نم مهفلا ىف ) هلوقو
 ١ عوضوملا لادلا لعففلا ظفل نم نارتقالاب فوصوملا ىنعملا ماهفنا عم مهفنم
 هتدامو هتنمهب ظفللا عومم نا ىنعي نامزلا كلذب نراقملا ثدحلا ىلع ةلالدلل
 | ىلع هتداميو نيعملا نامزلا ىلع هتئيهب ةلالدلا طرش هنكل معا ىنعم ىلع لاذ
 | اذهو( ىنعملل ةفَص دعب ةفص ) نرتقم ظفل ىا ( وهف ) نراقملا ثدحخلا كلذ

 ا تا ىلع ناحرخلا ناديقلا دراوت اذا ىنعي احرخم ادبق هنوك ىلع ع رشن

 / فرحلل جرخم دبق وهو هسفن ىف هلوق ىنعملل ىلوالا ةفصلاف هل ةفص امهنم لك
 ٠ (لعفلا دح نع مسالا ) ديقلا اذهب ىا (هب ج رخ ) نرتقم هلوق هل ةيناثلا ةفصلاو

 دحاب نرتقم ريغ هنكل هسفن ىف هنوكب فوصوم ىنعم ىلع الاد ناك ناو مسالا ناف
 ١ فنصملا لفغ ثيح اعضو ظفلأ ةدايز ةداف 112 نأ حراشلا دارامث# ةنمزالا

 ' اعضو ) هلوقب جرخ هنا ىنعي هبو هلوق ىلع فوطعم وهو ( انلوَغو ) لاقف هنع
 | لاعف الا ءامسا نا ىنعي (ةلوقنم اهعيمح نال) لازنو تاهيه وحن (لاعفالا ءامسا جرب
 ْ كلت عومج نال لوالا عضولا بسحل ةثالثلا ةنمزالا دحا ىلع اهتلالد تسل

 | نعقةلوقنم وا ىا ( اهريغوا رداصملا نع ) ةلوقنم اما ةلوقنملا ءامسالا نم ءامسالا

 | هيلع اهتلالد نكل نامزلا ىلع تلد' ناو ىف اهثحن ىت ( قيس رداصملا ع
 ارح نعم ىلا انهلَه دعب هلعاهتلالد لل هل عوض ولا اها لا فال

 | ءامسا ب جرخ اكاعضو انلوق نا ىنعي انو قاعتم ىلع فوطعم ( لخدو ) هلوقف
 ْ هخلسنملا لاعفالا) لعفلا دح ىف ىا( هيف )هب لخد راسغالا نم ىتلا لاعفالا

 | لاضصفالا ىنعم ىا ( اهانعمنارتقال ) تلخد امناو ( داكو ىسع وحن نامزلا نع

 ١ قهبع تحلتتانأو ( عضولا بسجن ) ةئمزالا دحاب ىا ( هب )هنع ةخلسنملا

 ىف هب لخدت" ثدحلا نع ةخلسنملا لاعفالا اذكؤ ماصعلا لاقو لامعتسالا
 ثدحلا نع تاخاسنم عضولا لصا ىف ةماث ةصقانلا لاعفالا ناللعفلا دح

 لاعفالا نم الك نا ىنعي ىهتنا ةيئايغلا دئاوفلا ىف نيققحملا ضعب هب حرص
 ١ نيلخاد ذئنيح نانوكيف نامزلا عم ثدحلا ىلع عوضوم ةصقانلاو ةخاسنملا
 | همزالا دحاب نراقم ثدح ىلع نالاد امهنا امهللع قدضف لعفلا دح ىف

 ْ ةراشا ( قدصيو ) هلوق لاي نال ىف امهيلع خالنالا نايرط رضي الف

 | مهوت لابقتسالاو لاخلا ىنعا نينامزلا ىلع لدامل عراضملا نا نم مهوتب ام ىلا
 | قدصي لعفلا هي رعت نا لاقف هعفد حراشلا داراف لعفلا دح نع هجورخ



 ةيسنلا كلت هب ديراول هناف ( ةسنلا كلت نسل هسفن ىف ىنعملاب دارملاف ) ةيموهفملا
 ىتب ثلاثلاىنمملا ةدارا لطباملو # رحاب لعفلا هي رعت ضقتني اضياو فاح مزل
 ( ىنعملا كلذ فصواملو ) لاقف اضيا ىناثلا ةدارا لاطبا داراف نيلوالا ةدارا ةح

 نرتقم ىنعم ىلع لاق ثيح ( نامزلاب نارتقالاب ) هيلع ةملكلا ةلالدب دارملا ىنعملا ىا

 نال ىلا ىلا دراال هلا نون رملا فضولا نم موهقملا نا ىعي ةنمزإلا دحاب

 الو. لقتنسع نذل نارتقالاب فوصوملا ىنعملاو نارتقالاب فوصوملا ىنعملا لب

 املف نامزلاو ثدحلا الا قس مل هسفنف د ةدارص اهنوك نع ةيسسنلا تجرخ

 ىا (هيدارملا نوكينا نيعت ) نامزلاب نارتقالا دش ادام هنوك نع نامزلا جرخ

 ىناعملا نم ثدحلا ةدارالا مالكا <رجنا املو (ثدحلا ) هسفن ىف ىنعم ىلع هلوَش
 اذه ىلع مزاب هنا هيلع دروا ةثالثلا ىناعملا عومج نم 0 كدا ناكو ةثالثلا

 ىنعم ةثالثلا ىناعملل ةعؤؤضوملا ةملكلانم ددرا اذا هنال فيررعتلا ىف زا دجو.نا

 ةداراو لكلا رك دب ازا ىعملا كلذ نلع ةملكلا كلت ةلالد نوكت اهنم نيعم
 ردابتملا هنا عم ىتباطملا هانعم ىنعم ىلع لدام هلوق ىف ىنعملاب درا اذا اضياو ءزجلا

 هنوكل هسفنىف لقتسع سل ىقباطملا هانعم هنال هتدارا حصتالف ىنعملا قالطا دنع
 كا 1 رك امهم نك رملا لقتسبملا ريعنمو لقتسملا نماك سم ١

 امهش رعت نال فرحلاو مسالا ىف دب راامع لعفلا يلح ماراو .نيمصتلا ةادتعم

 ١ نوك هزلي ىارلالا هانم دءرا اذاو ةملكتل ةثالثلا ماسقالا نيب دارطالا
 ضرعت !ىهاظ نب رخ الا ةدارانالطب ناك املف #* اللصا ىنعم ىلع لاد ريغ ىرحلا

 | هانعم سيل ) ىنعم ىلع هلوقف ىا (ىنعملاب دارملاف ) لاقف طقف لوالا نالطبأ
 ىنعملاب دارملا ( لب ) ةثالثلا ىناعملا ىلع لادلا ىنعملا هيدارملا سل ىا ( ىتباطملا
 ءزج ىلعو عومجما ىلع هتلالد نوكتل اينمضتوا ابباطم ناك ءاوس ىا ( معا)
 روذحلا داع معالاىنءملاىلعاعؤضوم ناكاذا هنابباضيا هيلع دروا املو *ةقبقح هنم

 نئالا ةداراو ماعلا كاذ لبق نم نقؤوك دئنح هناف ثدحلا هيديرا نيحاضنا
 هنأ ىنعي ( ىنمضتلا نمض ىف الا ققع ال نكل) هلوش حراشلا ك1 تكس“ |

 اقلطم معالا ىنعملا وه معالا ىنعملاب دازرملا ناكول مزلي امنا هنال زاحْلا هنم مزليال
 نمضوف هققحت طرتشا ىذلا معالا هنم دارملا لب كلذك سبيلو ءىث طرشإال

 ىنعملا دنق امل هلا ىنعي هسقنىف هلوقل عب رفت ( دبقلا اذهب جرخف ) هلوقو ىنمضتلا |
 ءانعم ىنعملاب ديراو ةيموهفملاب لقتسم هنا ىنعع هسفنىف هنوكب لعفلا في رعتىف
 ىا( هنال ) لعفلا في رعت نع ( فرجلا ) جرخ نمضتلا ىنمضىف ققحتملا معالا

 مسالا ناك نكل هثحب ىف'ءئجيس اك ( ةيموهفملاب القتسم سبل ) فرحلا نال

 "< الخاد )



 هه 1

 ىلا ريمضلا عاجرا نا ىنعي ( قباطملا نكل ) لاقف حيجرتلا هجو ىلع هش نأدارا
 فنصملا (هركذ ال) قباططي ئذلا هبجوتلا نكل دازملل اًهاطم ناكناو ىنعملا |

 اهسفن ىف ىنعم ىلع لدن نا امأ اهنآل ياتكلا ردصو ةلوق وهو ( رصللا خوف )

 نيعتف ( ىنخال اك لدام ى ا ريمضلا عاحرا ) ثدي اتلاب كانه ريمصلا دروا ثيح
 لدام ىلا هعاحرا هركح ذامل قباطملا هجولا نوكيف ىا ةملكلا ىلا هعاحرا

 مسالاك ةيموهفملاب 0 اهضعب ناعم لعفلل ناك امو ةثالثلا تاش رعتلا ىف

 انهه ىنعملاب دارملا نا ىلع هشنأ دارا فركاك اهب لقتسم, ريغ اهضعبو

 لاقف ىرحلاب ضقن في رعتاا ىلع درب ال ىتح ةيموهفملاب لقتسملا ئنعملاوه
 جاو عفا لع ل 1 مسالا نآل هب وخال فلاخت هنا ىنعي '( لعفلا لا. لغا 2

 وه لب كلذك سبل لمقلاو لقت ردع هاو ىعم لع ليتم فرسلا لسلاو

 ( نامزلا اهيناثو ردصملا ىنعموه ىذلا ثدحلا اهدحا ناعم ةثالث , ىلع لمتشم )

 ربغ لعاف ىلا ىا ( ام لعأف ىلا ةسنلا اهثلاثو ) المقتسموا الاحوا ناك انضام

 لعفلاةنت نا ٍلعا ه«ر خا ظفن 1 هنييعل ىلا جاتحم لعفلا ةلالد مام دعب و نيعم

 ةسسن هذهو لعفلا لولدم وه ىذلا لخادلا ثدحلا ةسن اهدحا نيعون ىلع

 دز ىلا برض لولدم وه ىذلا برضلا ايسن دنز |نرض انلق اذاق ةماتلا لاعفالا |

 ١ ةصقانلا لاعفالا ةسسن هذهو هعوف م ىلا لعفلا نع ع ثدح ةسن امهينانو

 ,ثدحلا ناف' ليز ىلا ناك رغ جراخلا ماسقلا انين دقف امئاق دز ناك اناقاذا 31

 ْ حراشلا دارم ناكناف اذه تف عاشو نو ل مايقلا وه نسل ناكفف لخادلا

 | 1 | ميمعتب همالك انهجو ةصقانلا لاعفالا هسن لاخدا املغاف ىلا ةسنلا هلوُش ْ

 لغفلا,لوادم وها ئذلا ثديلبا ةسن يتاح نعانىلا ةسلللا تا كوس ارق

 7 ةيسلب صيصختلا لب لاومشلا مدع هدارم ناكناو هنع جراخ كد ةسنؤا ظ

 | لاعفالا ةيسننا اناق ام لعاف ىلا لاق ثيح همالكنم ردابتملا وه اك ةماتلا لاعفالا |

 . دوهسحلا نا مهتسب الع ان لك ا ٠ رلالدا رك

 | ىلع لمتشم لعفلا نا قيقحتلا نكل ةثآلاث اهنا حراشلا هر كا ' امق.أ
 وهو نامزلاب ةيسنلاوا ثدحلا دقت اهسبارو ائهه رك دام اهتنالث 0 ظ

 ىلا اوتفتل مل امنا موقلا لعل هناب هنع بيجاو ىهتنا لقتسم ريغ ىفرح ىنعم اضيا
 ةنسلاب نأ ت0 هللاو ها وسام عومج ىلع لعفلا ةلالد مازاتسال عبارلا ٌْ

 ١ هفرط ةطخ الل ل[ وهو ةلموهقلل لقسم هاا ( فارع شما طل
 | امه ةلاح ةيلفلاو نافرطلا اه تاذلاب دوصقملا نا ىعي ةنسلا قرط ىا |

 هلا تتسم زج الاو كيم اه دج نانا امها رعي و ناف كلاي
 لقتست مل اذاو ( ةيموهفملاب لقتست الف ) كلذك ةروك ذملا ةسنلا تناكاذاو
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 ( ىنعُم ىلعإل هثبن أتم زلهنع ةرابع وه ىدلاىنعملا رهظ ولو ةملكلاىىلا عجاروهفالاو

 رقتسم ف رظ (هسفن ىف )هلوقنا ىلاةراشالل رجلاب (نثاك) هلوق ولدهلوش قلعتم
 ريمضلان ا ىلا ةراشا ( لدام سفن ىف ىا ) هلوقو ىنعمل ةفص هنأ ىلع الحم رورج

 نكل اظفل ىهاظلا وه ام هانعم ىلاال ام ظفل ىلا عجار فنصملا بيك رت ىف رورجملا .

 ةلوقو ةملكلا سفن ىف لولدملا ىنعملا نا ىنعملا نوكيو ام ىلا عجرب نا حجارلا |
 هداربا ةسرّشام 9 ريمضلا عجرا ناو فنضصملانا ىلا ةنراشالل (ةملكلا ىنعي )

 "ن1 ناك اذ ءاينعت 00 كم هع فات در نك نإ نم

 نوكي دارملاو) لاقف ل . اللا كلذ ريسفت ىلع هبني نأ دارا ةملكلا سفن ىف ىنعملا نا

 | ةلالد وهو هنق رظلل اشم لصاح ىعم ىلع (اهتلالد ةملكلا سفن ىف ىنعملا

 000061 1-0001 نوك لاح ىا اهاضم لغ ىأ ( هلع) ةملكلا
 ةلادلا ةملكلا كلت ىلا ىا(اهبلا ىرخ اةلكمضوملا ) ةجاتحيريغ ىا ( جايتحا ريغنم)
 | ( هلالقتسال ) مخلا ىلا جتح مل امتاو ءجبس م فرحلاىف اهتلالد ىف تجاتحا اك
 اة 0000017 ى](ةموهنلا) القتسم روك تملا ىمملا نوكل 3

 | اذا فورظملانا كو فورظملا اهباشم ىنعملاو فرظلل اهباشم ظفللا نوكما
 ١ ةيموهتموف ناكاذا ىلا كافكا , خا ناكم مض ىلا جاتحمال هناكم ىف ”رقتسا
 انهه نكمي هبجوت ناسف عرش مث هضم ١ ع رع ةملللا كل 9

 | احيج رث (ئنملا ىلا هسفنىف ريمض عاجراأ ن ناكل ٠ كلا ما كوع ظ
 | عجرذا نيحو ىا (ذئننحو ) ظفللاىف ىهاظلا وه مك ربك ذنلا ى ةقفاومو برقلأ

 اد لر أ ( لإ | هسقن ىف ىعملا نوكب دارملا نوكي ) عملا ىلا ريمصلا

 / ىنعملا نوك عجئرق ) ظفللا نم اموهفم هنوكب ىا ( ةيموهفملاب ) القتسم ىنعملا
 ثيل حس ىا (هنوكو) ىناثلا هجوتلاوه ا( هسفنىف

 سالاىا (وهو دحاو سماىلا ) نيهبجوتلال ام عجرب ىنعي لوالاهبجوتلاوهاك
 ةيموهفملاب القتسم ىعملا نوك ىا ( ةيموهفملاب هلالقتسا ) هيلا عجر ىذلا دحاول 1

 1 !!نوكل ىدمأل ذأ ضاظف ةملكلا سفن ىف ىتعملا نوكب دارملا ناكنا اما
 ىنعم وهو اهريغ نع رظنلا عطق عم ءم اهنم اموهف» نوكي نا١الا ةملكلا سفن ىف

 ال١0 دارلا نآكنا اهاو اهبلا ىرخا ةلك ون مخ يلا ةجاح ريغ نم هيلع اهتلالد
 ىف را كن "0000 هم وهقملاب ةلالقتسا همس ىف ىعملا ١

 ىح ءرغ ةظحالمل هلآ نوكي ناب رخا ءويش ىلا هلوصح ىف جاتحمال هنا الا ىنملا ظ
 مث + فرحا ىف مك هلوصح نودب نصح الا ثلحي رجا ءوش ىلا هلوضح قف ة جاتحم |

 ىذلا هج ولاحجرب ملو ةملكلا ىلا عاجرالاحجر و نيعاحر الا نب مع ا ظ

 فرصتلا ىلا هيف جانحيال ثيح هر ذنو هب رق ةنيرق ظفالا بسحب ساظلا وه ظ

ْ 

 «( دارا )



 سهو مل

 ربعت نا تدرأ ول ىا ( تربع ولو ) لاقف نيتر وك دملا نيتراسعلا ىلا ريشي نأ ذارا
 هريسفت ىف ىا ( تلقل ) لصالا يه ىتلا ةرامعلاب ىا ( ىلوالا ةرابعلاب) تدبلا ىنعم

 ىذلا نكرلا نم ىا (هنمءؤوتاك ره, لقا ايداو ىراال و ) هنا ةيدارملانا لوقت ناب
 ىداولاىلا ةبسنلاب بكر لا ىلا ادنسمو ىداولل ةفصراص,لقالاناف (عاسلا ىداوب)

 اًضيا ىكرلاولا عجار هنم ريمضو هيلا ةبسنلاب ةيفنم ةيؤرلا لب قرع سيل ىذلا
 بكرلا وه هيلع لضفملاو لضفملا نوكف تملا ىرملا عابسلا ىداو ىلا ةبسنلاب

 مدقتب فرصتلا اهيف عقو ىتلا ةرابعلاب ىا ( هيناثلا ةرابعلاب تربع ولو ) ىداولاال

 ىداونم هونا كرب لقاايداو ىراالو تاقل) نآملاةرابع ىه ام عابسلا ىداو

 ىلوالا ىفربع ثيح نيترابعلا نيب قرفلا لصحي هباموهرخ الا ظفللااذهو (عابسلا
 انهه عابسلا ىداوك مدق امل هناف عابسلا ىداو نم انهه ربعو عابسلا ىداو ظفل
 هيلع لضفملا لعج اناث هنمرك ذ نع هب ىنغتساو ىراال هلوقل الاحوا"الوعفم هلعجو
 رخآ اذهو * عابسلا ىداو ىلع ةيليضفتلا نم تلخداف مدقت ىذلا ىداولا وه

 ةيشحن ىف عرش اذه دعب و ىلاعت هللاةيانعب متو مسالا ثحابم نم هتيشحن اندصقام
 ىلاعت هللا لاساو فرحلاو لعقلا ىمسق ىنعا ةملكلا نم نييقاسلا نيمسقلا

 | دارا املو *لوقاف همركو هفطل اهب ىنن اعا ىتلا ةيانعلاب اضيا اذه دعب ىننععن نا

 ( فنصملا مسق املو )لاق لعفلا هلوق نم فنصملا هلاق امل ةمدقم رك ذب نا حراشلا

 ( ةنالثلا اهماسق ىلا ) تفي متل تس اهمسك ن - ناكلازدع فا لا

 قي رطلا ىلع اروك ذم است ىا ( هجو ىلع) فرحو لعفو مسا ىهو لاق ثيح
 راصحن الا ليلد نم دارملاو ( اهنم دحاو لكدح راصحتنالا لبلد نم لع ) ىذلا

 كالذي لع دقو لاق مث ا اهسفن ىف ىنعم ىلع لدن نا اما اهنال ميسقتلا دعب هلوق

 صهاظلا نا ىنعي مسق هلوق ىلع فوطعم ( فتكي ملؤ ) هلوق اهنم دحاو لكدح

 ناتكلا ردص ىف ةنالخا نم لك تيمنا 1 2 يك نا لا مع دقو هلوق.نم

 مسالا لاق ثيح ( فب رعشس مسالا ثحا_بمردص لب ردقلا اذهب ) فتكي م هنكل

 الا ثحاسبم ماما دعب ىا ( هبونلا:تلصو املف ) هرخا ىلا ىنعم ىلع لدام

 ىف امل ٍباوج كلس هلوقف فنصملا ىا ( كلس لعفلا ثحامسم ىىلا ) اهغارفو

 رادصو ىا (اهردصو ) مسالا ثحابم هن رط ىهو ( هه رطلا كلت ) مسق املو

 فنصملا ىا (لاقف ) لعفلا فيررعت رك ذب ىا ( هفيرعتب ) لعفلإ ثحابم اضيا
 ةفوصومام نا ىلا ةراشا ( ةلكى ا ) هلوَش حراشلا هرسسفو (لداملعفلا) هللاهمحر

 ام ظفل ىلا هريمض عوج رراشعا,لدربك ذت نا ىلا (تلد) هلو و ةملكلا نع ةرابع

 ظ ( ةملكلا ) ايضام مسق ةلكىف لمعتسم ريغف ديدشتلا اماو نيسلا فيفخت وهو
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 '' دعما ىعملل ةدشم ىا ( هب ردصم هللا قوام ةلج ( ىق) ةعقولا ام ةلكْنا ىنعن

 (ايراسو) هللاةياقو اهلوخ ددعب هللاقو ىنعم نوكيىنعي لعفلانم هيلع تلخدامل
 (قولوعفم) هلوقو هانع ريسفت ( ايراس اك ار ىا ) هلوش هريسفتف ايراس ظفلو ىا
 لوعفم بكرلا ةني رقي رئاسلا بكارلا ىنعمب هنوك لاح ايراس ظفل ىنعي هبا سعال ريسفت
 ىنعي ( غرفم ) هللا قو امالا هوس حرصملا دافتسملا ىا ( ىننتسملاو ) ىتو هلوق
 ةنقوتلا ب ردصملا اع ار دصم ىثتملا نوك ةن رش تاقوالا مومع نم تتسم هنا |

 الم سلا ناك قود تاق والامومع ناكو تاقوألا ءونمع نم ىتتسمناكاملو
 00 وك ىلإ ىلا ل] ةسنلاب فرصتلا دن هلريسك اذهو (انداؤ ىأ)

 ىنثتسملانا ىلا ةراشا اذهو ( تقو لكفف ىفوخاولقا )ايداوىراال تدملا عوج
 اسوا اف ل االإو لكب هردصتل تاقوالا مومع هنا ىلاو قوذخم هنم |

 ىنعي هجوتلا اذه برعملا ىف لاقو ىنثتسم ( ايراس هللاةياقو تقو ىفالا) هلوقو

 اموو#يىلاعت هلوقىف كلوصوم مسا ىنعع ام لبقو روهمجا دنع اغرفم ىنئتسملا نوك
 فوخ ىف نكتسملا نموا بك رلا نم ءانشتسالا ىلع لحلا بوصنمامز وكف ياها
 ىلاعت هللا هاقو ىا فوذدحم لوصولملا ىلا دئاعلاو ام ةلص اهل لحال هللا قو ةلمحو

 ترص لوّش ) ةيلت هللاةباقو نكل ىا عطقنم ىتثتسملاو ةيتقوريغ ةيردصمام لبقو
 ىلا ةراشا ( ىراال ىنا لاخلاو ) هلوقو ( هف اهتزثكل عابسلا ىلا بوسنم داو ىلع

 ترسم لعاف نملاح ىتنم عراضم ىرا ال ةلمحنا ىلاو هيل ىراالو ىف واولانا

 ةراشا هبيفو لثملا نعم ىداوك ىف فاكلاناىلا ةراشا ( عاسلا ىداو لثم) هلوقو
 اهنا نم ىضراا هلاق ام راتخا امو ةلاح ىراالو ةلمح نوك راتخا حراشلا نا ىلا

 |0007 ل ل مما ةزاشا ( مالظلا هن طاحانيح ):هلوقو ةتضارتعا
 عوقو نيح ىداع ىما ناك رلا فقوتناوملا ةراشا ( هب بكرلا فقوت نوكي )
 ةراشا ( عابسلا ىداوب مهفقوت نم لقا ) هلوقو ةداعلاىه نوكت ةنيرقلاف فوخلا

 فوحلاا نم مزال فقوتلا نال مهفقوت ىلا ةبسنلاب اهناصقنو ةيلقالا ةدايز نا ىلا
 لقا ىف ةدايزلا ىلع ىننلا طلس امل هنا ىلا ةراشا ( ىداولا كلذ نوك<يو ) هلوقو
 ىذلا ىداولا ىا ىداولا كلذنا ىنعملا تف ةاواسملاو ةدايزلا تفتنا فوخاو

 ةيدوالا نم ىداولا اذه ادع امىا (عابسلا داو نم فوخا) نو هن تار سم

 ارئاس ايراس ابكار هناحبس هللاةياقو تقوالا تقولكىف ) تافصلاك لس ةفوصوملا
 ىنملا اذه هيريعي ام ناكأمو فوحلا عضاوم ىا ( تافاخلاو تاف الام هيف ليلا

 ىم ىتلا ةراسعلا نم :موهفملا وه اك نايكرلا هيلع لضفملا لعج امهدحا نيف رط
 لصالا اذه ريبغت دعب فنضملا ةرابع ىف م عاسلا ىداؤ هلعج امهنناثو هلضا

 سس

 ( داراإ

 (امو) لاقف تببلا بانعامامتا ىف عرش مث د« عابسلا ىداو ةيفوخنم ةدئاز هتيفوخم
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 سال يش

 تيس الل



 هيج مد و

 ( ىداوكو هلوفم ايداو ) نوكي رصبلا ةيؤر نم هنوكريدقت ىلعف ىا ( لوالا

 ىداولا وه ىذلا لوعفملا نم ىا ( هنم لاح عاسلا ) ىدازك نوكو ىا

 لع ىا ( هيلع مدق ) عابسلا ىدا ول الثام هنوك لاح ايداو ىراال ىنعملا نوكيو

 انهه بجاو مدقتلا اذه نال ايداوىلع مدقدلا لوقتنا ىضتش الاح هنوك زبد

 نوكي بلقلا ةيؤر نم هنوك ريدقت ىلعو ىا ( ىنأثلا يلعو ) ةركت اهحاص نوكل .
 ماصعلا لاقو ( ىناثلا هلوعقم' عابسلا ىداوك) نوكي ( و لوالاهلوعفم ايداو )
 ىفن و نطا ال ىأ الوهجم ىرا لعجوهو ىنعملا ب بس غلا ثلاث لامحا كانهو

 تفتل مل حر دشلا لغل لوكاو يا لعلاو هيرصلا 4 قدا نم غلبا نظلا

 ةياورلل قفاوم ريغ وهوة زمهلا مخل قررا ةءارقل ئضتقم ةيوكل لاح الد لا

 | ظفا نوكي ىا ( مظي نيح نيريدقتلا ىلعو ) اهيلع هبنل ةياورلا تدجو ول هناف
 ىداولا هيشت نم دارملانا ىنعي ( ىفاكلا نم دافتسملا هبشتلا فرظ ) للغي نيح

 فوحلا نال فوخلل ايدؤمن وكي ىتح همالظ تقو هيههيبشت عابسلا ىداوب ىثرملا
 | اما ىرا الو ىف ) ةعقاولا ى!( واولاو ) راهنلا ىفال مالظلا تقو ىف عّشاما:

 ىرا الو ىف ةعقاولا واولا ىا ( وا ) ح راشلا هعبتو ىضرلا لاق اذك ( ةيضارتعا

 | ةفص ) بصنلاب لقا هلوق,ىنعب ( لقاو ) هياط حبجرت ءججيسو ( هيلاح ) واو ظ
 ىا ( رورحلاولقابقلعتم هب ) هلوق (ىن) ةجقاولا ةراجلا ءاملا ىا ( راخلاو ايداو |

 ا
1 

 داهشتسالا لح اذهو (ل |ةالعاف) عفرلاب (بكر وايداوولا داع) رو كاريمصلاو
 ىلع بصنلاب ( ةينئو ) بكر لل ىا ( هلةفص )اهنا ىلع لحما ةعوف سم ( هونا ةلمحو )
 00 , ىلا ) لقا هيسن نم هعقاو هسن نع زيت هنأىا ( لقاديسن نع زينع )هنا

 ١ ىا ( هي ردصملا ىلع بوصنم ) ةنن ظفل وا ىا( وا) بكر وه ىذلا هلعاف ىلا ْ

 | هنوكل انايثا هلوق وه قلطملا لوعفملا لصا نال ىزاحم قلطم لوعفم هنا ىلع
 ١ كلذ ماقم ةفصلا تمىقاف ردصملا كلذل ةفص هش هلوقو هوتاوه ىذلا هلعف ىنعع

 / كلذ اونا نوتأي نيذلا بكرلا نا ىنعي ( ةيثت انايتا ) هلوق, هرسف كر دصملا ظ
 ْ ليضع مناوعز'(قوحاوأز قاتلا اقزرط 4 ناسالاوهد نايناعونب ىداولا 1

 ظ
 تاق الخ ىلع عقاو اذه نكل ىا ( وهو لقا ىلع فطع) بصنلاب وهو اضيإ

 | ىننع )وخلا ناف سابقلا نالخ لع نوكت لوعفملا ىحع ناكاذا هنا نه سك
 ىا (ايداو ريمض ىلا ) فوخا ظفل دنسا ىا ( دنسا ) فوخت ةدايز ىا ( لوعفملا

 ىلا ةبسنلاب تيبلل لصاحلا ىنعملا ىا (ىنعملاو ) ىدازؤولا ىلا عجارلا رتتسملا ىلا ظ

 داك ناد .اياوا ذم للا مسا نوكن م لصاحلا ىنعا داهشتسالا عضوم وم.
 ردن لقا) ايداوىراال نب (ايداو) لقا ب ةرامجلا قلت نمو ةلزاعأت كالا ْ

 ١ 5 اضيا ىراالو ىا ( هم فوخاو عابسلا ىداون ) نابكرلا نم ىا ( مهنم ظ



 اا ل

 ااراع ولا ىف ماقملا ىلا ريشي نأ دارا راضتخالا ماقمقالئاق ناكامل تفتصملا نا
 (ام عم تبلا مامت ) كرت ( و ) لوالا ركذلا ىف لاثملا ف فوصوملا كرت حجرف'
 هلوق ( وه ) هكرت ىذلا تببلا مام ( و ) اناث زعشلا ىف ( هيل, ) ىذلا ظفللا عم ىا

 هب لقا # اداو رظب نيح عابسلا ىداوك ) (ىراالو عابسلا ىداو ىلع تررم)

 لاثملال صاب هقيطت حراشلا دارا مث «ايراس هللانق و امالا فوخاو هت كر

 ايداو ىراال) تنبلا اذه لصا 1 ( هلصا ناك ) لأقذ فضملا هر 5 ئذلا

 اه[ 11 ]1 هلوفو ىلا ًادنم ىلا ةراشا ىراال هلوقف (ىر هل 0

 قلعتم هنهلوقو ايداو ىلع راح ظفللا ىف ا م ظ

 ةسنلا وهو لضفتلا مسا لعاف عف رلاب بت ؟ر'هلوقو ىداولاىلا عجار ريمضلاو 8 ظ

 تك لازم قا ينو ةلوقملا 2 فلا لفي نال: نيدو ولا كل لا
 لصاك هننعب لصالا اذهو (عاسلا ىداو ىن) نيعقاو مهلوك ٠ ا 'نياروك دلل ا

 ديرا ىعت لالا اذه نع لودعلا ناس ىلا ةراشا ( مدقف ) هلوقو قباسلا لاثملا

 عابسلا ىداو ىف هلو وه لاح 1 ىدلاىنعي ( عابسلا ىداو) طفل مدقن ذاب راصتخالا

 ىا ( ىنغتساو) عابسلا افكارك ىراال هل وقىلا زاصف عابسلا 0 ىلا ريغف

 مدقتىف ههجو مدقتاك عابسلا ىداوىف ِهلْوَش ىا (ايناثه رك ذ نع) ىنغتسا مدقاملف

 قعل (كرلا) لاف هناغل ضعب نأس ىف عرشع ”*قباسلا لاثملاىف ديز : نيعك ظفل

 (وهو) عمجال عمج مسا هنا ىنعي (نابكرلا ةعامح مسا ) فاكلا ن نك رلا حتشب
 نيك الل اماغ ةغللاف ناكن او (لبالا الر وسو فرعلاو بكرلا ىا |

 كل مث ضرالا ىلع بدي نم لكل ةغللا ىف لماش ةبادلا نا اك اقلطم ع
 هك ودكمو .ةزمم اعدعيو ءاتلا حتضوهو ( ةيثتلاو ) عيرالامتاوقلا تاذب قرعلاق

 ىلا ةروك دملا ءايلا اهدعب و ةزمهلا نوكسي ةسان هلصافةددشم ءاي ةزمهلا دعبو

 قعي(ىبانم)قتشموهو ةيدعت ى دعي ىتدعكى بوي ىلا نمردصم ةحوتفم ءاياهدعب |
 ("ىا) نه ( وا) ماغدالا كشب ىبح وحن هلاثما ىف ةغل ىهاك نيئايلابو ةزمهلا حت
 نم ةيثالث هيلتلا ظفل نا ىنعي ربخ (ةيحتلاك) هلوقو اضيا زئاحوهو ماغدالاب ىنعي
 ىنعي ( حو ا)ماغدالا كب ( ىح نم ) ردصم ىه ىتلا ةبحتلا نزو ىلع ئاوا ىبا

 ةغللا ىف هانعم ىا(وهو) :# ةنيب نع ىح نم حبو وطي ىلاعت هلوق ىف امهب؟ىرقو ماغدالاب |
 قتشم لعاف مسا هنا ىنعي ءابلاو ءارلاب ايراس هلوقو ىا (ايراسو ىنأتلاو ثكملا) |

 ىذلا ناحبس لي ىلاعن هل وقهنم و (لدللا ىربسلا) هغللا ىف هانعم ىا (وهو ىرسلا نم)

 قتشم (اما) مولعم ملكتم هناف ىراالهلوَش ىننملاىنعي (ىرا هلوقف) 8 عار

 قتشموه ( وا )دحاو لوعفمولا ايدعتم ترصبا| ىنعم. ناكن اب (رصبلا ةيؤر نم)
 ىلعف ) نيلوعفم ىلا ايدعتم ملع ىنعم بولقلا لاعفا نم ناكناب (بلقلا ةيؤر نم )

 ( لوالا 2



 هيو مم ل

 اراشعا كانا ةروصلا هذهىف امكح ةربتعم ذئنيح ةرورضلاف اسنان ارك درعا

 لصفلا نا ىنعي لصفلا مادعنا ميلست دعب ى 2 باوج 1 1(نالو) هلوقو اهلصاب

 اضيا ةروصلا هذهى دوجوم نسحال الومعم لخكلا نوك را رشد نضنقملا

 هدهىف ىا (اهيف ةردقم ) هنم ظفا وهو (اهرورحم عم ةيليضفتلا نم ) نال

 ىا (انركذ 59 ةروهشملا ةراسعلا ىف ةظوفام تن :اك 6م ىا (اضنا) ةروضلا

 لاقو اريدقت ىننجالاب لصفلا ذئنيح مزايف هلصا ناكاوب وا هريدقتو انلوقب

 ةراشالاب نيعلا دقت بيك را ناياو ضلال ,سك غلا ني ىف رف تمئملا نإ ءاضقلا
 لَه ملو نيعلا رك ذ تمدق ناك قاثلا ف لاذو لوقت نا كلف لوآلاف لاقا ثيح

 ريدقتب نيعتم لوالا بكرتلا نال لوش نا كلف هلوق ىلع هفطعب لوقت ناو
 راشا م لوالا قباطي هجوب ردَش نا لمتحي هناف ىناثلا فالخم ةروهشملا ةراعلا
 هيلاراشا م تاراتعاب الال والا قباطي الوجوب رده ناوه 0 و هلوَش حراشلاهيلا

 ١ لثم )هلوه ريخالا بك لا نع دش تملا رخال عا
 بوصنم) انههلثم ظفل ىا (لثمإ هلوش هارعا ناس حراشلا دارا 3 < (ىراالو

 ظ لئامي الوق لا ديز نيعك تيأرام ت تلق ىا) ه ريدقت (فودح ردصم هفص هنا ىلع

 تروم هلوق قاس م وهو (تيبلاردص) كسلا ىا عكر اعزو ماشا

 ظ ىا ( اع ادتم) بفنشملانوك نا دصق ىا (نوكيل ) عابسلا ىداو ىلع

 ظ ةلئامم ناف ىعاشلا هلوقل هلوق ةلئامم لمصحن هب ىا (ةلئامملا ًادبم وه) ىذلا ظفالا

 | امدقمو فاكلاب نوكي نا ىف عابسلا ىداوك هلو, ةلداح ديز نيمكوهو هلوق
 | امهترباغم ىنخالو كرتامتا هلوق ىلع فطع (كرتو ) هلوقو ليضفتلا مسا ىلع
 أ لوقف تيبلاردص كرنك فنصملانا ىنعي فطعلا حصي ذئنِْل نيل 0 را

 هلوق وه لاثملاف هفوضوم:ناف :( لاثملاىف نسحا قوصومأو اًضيا كرت ىعاشلا

 اضيا لاثلاف فوصوملارك ذب نا ةلماكلا ةلئامملاف ايداو هلوق رعشلاىف ناك( انبع
 ركاذ ىف ىا (هركذ ىف ةلماكلا ةلئامملاال تناكاوأ و ىأ ( تناك ناز هك هند
 ئا هرك ذ ىف ةلماكلا ةلئامملا دوجول ليلد ( وهذا ) هلوقو لاثلا ف فوضوما

 ةلوك وهو نسحا فوصوم نال قفوصولا) إ ل ةنك اهنا ةرووددملا نابل

 (وهو) هلوقنم لدب (ايداو ) هلوقو ىعاشلا لوق ىا ( هلوق ةلباقمىف ) انبع
 ظفا وهو لالا ىف لباقملا ظفللا رعشلا ىف لباقملا ظفللا نا لاخلاو ىا

 اضرا لاثملا ىف رك ذب نا فضلا لع مزاللاو ىعاشلا لوقف (روك دم ) انداو

 نال يا (هنإل) دير نيك انيع تن .ًارام لَه مو لاثملا ىف كرت هنكلو هلباشام

 لوعفم ( روك ذملا لالا ىف ) هلوقو ( راصتخالا ناب ماقم ىف ناك) فنصملا
 | ىنعي ىنامز ىناثلاو ىناكم لوالا نكل اضيا هيف لوعف» (ال"وا) هلوقو كرتل هيف

 ست سس سلسل سلسل ب ب ب ب ب بيب



 ىلع هنوكل ( هجو غلبا ىلع ) دئازلا نسحلا تن نم ىا ( اذهنم مزايو ) هلو .

 نما ف اهل ةلثامم نيع هيؤر مدع ديز نيعل ةلد ام اهريع نم هيفسحالاب 2 ا

 ءافتنا مزليف ( هريغ نيعف سيل انسح ديز نيعىف لحكلل نا ) مزايف اهنم صقانلا |

 مدع ىلع هاذي هرج! للا راعلارك د تمدقولو هلوق ىلع در ردقم لاوس باوج |

 هذه ىف ليضفتلا مس لامعا ىف ةرورضال هنا لاؤسلا رب رقتو روك ذملا روذحلا موزل ظ
 مزايال ثيح ًادّتبم لحكلاو ربخ هناىلع اعوف رص نسحا نوكينا نكميذا ةرابعلا |
 هنموهو ةراععلا هذه ىف نسحال لومعم الذا ىنحاب هل ومعم و نسحا نيد لصفلا ا

 ١ لعفا تمفرول ) هلوقو مكحلا ىف انهه انقاباضيا موزللا كلذ ناكناو ىهاظلاىف (
 | نوك نم مزلي ىذلا ىهاظلا لصفلا انهه نكي ولو ىنعي ىهاظ لصف هلوقل دبق

 ىنغتسا هيلع امدقم ديز نيع ركذاملف ديز نيع ىف هنم لحكلا اهيف ندحاانيع

 هيو مسج يس

 0 نار اهنف لجكلا, نبح ىف دب زنيع لئماتع ترام .ىدملا نوكي هالدبز

 فيكو هلو زوجالو هلوقل ادنس دروا مث «اهيف لحكلا نسح ىف ديز نيع
 حراشلاف ىهتنا ةدحاو ةلاح ىف فصولا كلذ ىف هيلع ادئاز ءىشلا لثم نوكي
 | امسا فاكلا ناكنا ديز نيك هلوقل ةفص نسحا لعج نم عنامالهنا ىلاراشا
 ا عماهلعُحل اف رح اننليوك هاطلا .نآل امناء انهن كا ضربمل هناالا
 لعجتناما عفدنم دنسلاىف ىضرلا هرك ذ ىذلا ضقانتلا نال فوذحم فوصوم
 | ةلثامملا لعاماو هنسح ىف لضفلا ىفال لحكلا لصا ىف ةلئامملا ىنعمب ةلثامملا
 | ىلا راشاو غلبالا هجولاىلع دوصقملا هنم مزليو لضفلا ىف ةلئامملا ىنعع
 | ان رك ذ اماما ىضرلا هركذ ىذلا ضقانتلا عافدنا ىنعي (لوقتوا) هلو ىناثلا

 "0| لاذ 01 !امهلوق ىعم ىا ( هام ) لوقت نانوا لوالا رى دقتلا ىف

 | هييشتلا هجونا ىلا ةراشا ( ندحا اهنوك ىف ) هلوقف ( ديزنيمكانبع تيأرام )
 ١ هلوقو نيعلا ىلا عجار اهنوك ىف ريمضلاو ىنملا لخفلاوهو هينسح الا وه انهه

 نسح ا لعاف عفرلاب( لحكلا ) هلوق و اضيا نيعلا ىلا ريمضلاو نسحاب قاعتم ( اهبف )
 لآ 16 73 ) هوقو هلع لضفملا ىلاةراشا ( هنم ) هلوقؤ لضتملاوعو
 ةيواسملا ةلثامملا ىف وهو دوصقملا ىنعملا جا رختسا قي رط ىللاراشا مث لحكلا نم

 ا
 ا
 أ
 أ
 إ
 ا

 نيع ةيؤر مدعنم مزلي هنا ىنعي عيرصلا نم غلبا ىه ىتلا ةيانكلا قيرط

 هرخآ ىلا ( ةروصلا هذه تزاح امتاو ) هلوقو ناهربلاباضيا ىواسملا نسحلا

 ( اهبف ) نكيملولو ىا ( نكي ناو) ةرابعلا هذه تزاح امتاو هلو هنع باحاف
 هلومعمو نسح ا نيب ىنجالاب لصف موزل ىا( ىهاظ لصف ) ةروصلا هذه ىف ىا

 0 ال١1 (اهنآل ) ةروهشملا ةزانغلا ىف مزلاك( ءادتالاب ) اعاوف سع :لعفا
 تبارام هلصا ناممدقهنال ( ىلوالا عرف )اهناوهو رخاءىش ةروصلا هذه

 © نع )



 5 مدا وس

 "0 نوكلال) لما لعااقإل ناكولاو هس لع *ىثلا لضف وهو داع سلال
 0 ددعتبذا هسفن ىلع 'ىثلا ليضفت ليبقنم ) دئتيح ليضفتلا مسا ىا
ٍ 

 ظ

 ظ
 ظ
 ىتلا نيعلاىه ةمدقملا نيعلا, .دارمل انا ىلا ةراشا هفو ( هلع الضفم ) هنوك لاح ظ
 لحكلل اف رظ”تناكىتلا نيعلا نع همز اجا و ةيلغ : لضفملا "لحكلل اف رط تناك

 لمح ىيىتتسا) حالم ىلإ مركز نسل ا

 فاكلا نوك زاوج ىلاو نيعل ةفص فنصملا هدروا ىذلا بيكرتلا اذهىف دز

 هلوق رد ىا(هردشو ) لاقف ىضرلا حرش فام ىلع ادر لثملا ىنعمي ةمسأ

 لوا" لوعفم تكلا انع ةلوقق (انع شل از: ءرخا لا ديز ناكل يأ را
 هلوقناىلاو لثملا ع فاكلانوكىلا ةراشاديز نيعل ةلئاعأ هلوق ورك ارآك هلوقل

 هيشتلا هجو ىلا ةراشا ( لحكتلا لصا ىف )هلوقوانبع هلوقل ةفص ديز نيك |
 لصالا ىنتنا اذاو لحكتلا لصاىنن هيدارملا ناو ديقلا اذهىلع دراو ىنلاناىتعي
 فوطعملا فذح ىلا جايتحالا نم ىضرلاهركذام دربالف هتدايزو هتاواسم ىتتنا

 نسحا هلوقف ( ديزنيعنم لحكلا اهبف نسحا ) هلوقو هف رعتسو نيعضوملا ىف
 تملع ىنعع بولقلا لاعفانم ناكزا تيارام هلوقلناث لوعفماما بصنلاب

 هلوقنالاق حن ىضرلاردقام قالخ ترضبأ تع ناك نا تيار لوعتم نم لاحوا

 لدتسا مث لكلا نم لكلا لدب لحكلا اهيف نسحا هلوقو تيأر لوعفم ديز نيمك
 نسح|ىنعمو اهيلع ةدئازالو ديز نيمك تيأرام ديز نيمك تيأرام ىنعمزإب هيلع
 اداّتعا نيعضوملا ف فوطعملا فذح اهلثمالو لحكلا اهيف نسحا لحكلا اهيف

 ظ لحكَلا ظفل ددعتل هلصاىلع ىتباول هنال كاذح نوكيا اع ارا لح

 | فذحلاب رييغتلاب هروهظ ءاغو هزاوجنم غرفاملو * روك ذملا ليبقلا نم نوكيالف
 | هلوش حراشلا ءركذ ىذلا رخ آلا هجولا ىلا فنصملا تفتلل ماصعلا لاقو

 | روكذملارعشلا ركذولا هنع لاقتنالا داراو ميدقتلاب رخ ارييغت زاوج ناس ىف عرش
 | رييغتتدراناىا(نيعلا ركذ )) (ليضفتلا مسا ركذ ىلع )6 ٍتمدق ناف ) لاقف
 نيعلا كلت ىف ىا ( اهيف لحكلا ناكينلا ) نيعلا رك ذ يدق ةروهشملا ةرابعلا

 ظ حراشلا رك ذم ( لحكلا اهيف نسحا ديز نيمك تيأرام تلق إل هف رعتساكلضفللا
 1 0 انهف:نسحا اتبع تنارام هلضا ناك) لاقف 0 نه قلما

 ١ لاق نأب نسحا هلوق دعب ىا (ايناث )هنم هلوق رك ذ نع ىا(ه 00

 ١ نيك نوك زاوج ىلا ريشي نا حراشلا دارا مث * لحكلااهيف هنم نسحا ديز نيعك

 ا



 مك م.
 ديز نبع نم ) ةماقا سس هفدح زاوج نا لاق اذلو ةثالثلاتالامعتسال ادا نم ْ

 ل

 راصتخالا باب حتفنا املو # نيعىف 'نمىف ةلك ىرخالاو هئمزيمضاهدحا ةلمثعا ىف.

 ديرا ولو ىا (عفر ولو) لاقف لواآلا نم رصخعا هجو زاوج ىلا نيش :ناردارا ظ

 هنم ليزاو ( نيدلا نم نيخلا ظفل ) عفرو لوالا نم رصخا قي رطب راصتخالا |

 نم ( رصخا) بك رتلا اذه ىا (ناكديز نمي )ءافتكالا ديراو ىا ( تك او) |
 لوالاىف اك ىف ةلكو ريمضلا ىهو تالكث الث انهه ىذح هنال ديز نيع نم بكرت |
 ةراشا (دوصقملا ىنعملاروهظ عم) هلوقو راصتخالا رثكؤ ذحلا ثك اكو نيع ةلكو ٠
 لالخا مدعل ثالثلا تاملكلا فذح عم زوحم ببكرتلا اذه نا ىنعي هزاوج ىلا .

 فدذحلا عم ابقاب نكيملول دوصقملا ىنعملا روهظ ناف دوصقملا ىنعملا ٌروهظن فذحلا

 رورجتا ريمضلا ىذحب و ديز نيع ىف نم ىف فذحم ىنعي ( ديز نيع ىف هنم ماقم
 رصخا وهو ) هلوقو هيلع راخلا لخدا ناب رورجا ريمضلا ماقم نيعلا ميقاف هنم ىف

 ةلصاخلا ةاوابسبملا نع هجارخباب ىكرتلا انهراصتخا ديرا اذا هال ناس (هنم
 دوصقملا ىواسملا لوالا بيكرتلا نم رصخا بكرتلا نوكف هنم فذح زاح هلبق

 نيتلك ف ذحب لصحت ةيرصخالا نا ىنعي ( ىف ةلكو هنم ريمض رادقُم ) هلوقو

 | ىنمملا اش هجو ىلا ةراشا ( ربدقت لك ىلعو ) هلوقو هنم ءىش فذح ذئنبح زحل س2 ششظُششُللللل952-9-22222222323393939393922929393232999-222222222-- ااا
 نيفذحلا ناك را نم لك ىلع ىاريده لك ىلع هنال كلذ ىتب امتاو ىنعي

 روهظلا ىلع ىا (ام ىلع ) قاب دوصقملا ىهاظلا ىنعملاف ىا ( ىنعملاف ) نئروك ذملا

 لبق ) ناك ىذلا روهظلا كلذ ىلع ىا ( هلع ) ىنعملا كلذ ىا ( ناك ) ىذلا

 | بكرلا لصا ىف هيلع لضفملا نا عم هلصا ىلع ىنمملا ىتب امئاو (ريمتلا اذه
 ظ ديز نيع وه هماقم ميقاامو هلم ريمض عجرم وه ىدلا لحكلا وه روهشملا

 وه سيل بيكرتلا اذه لصا ىا .( هلصا نال ) هلو ةهشملا كلت حراشلا لخ

 الداخل 1 كل 1 اذأ نسي ( دير نيع لك نع ) هلصصا لب زوهشملا ىكذلا
 اذه ىلع لبصالا عجربف تاذلاب اهرباغت وه ىذلا هلنصا ىلع هيلع لضفملاو

 هنع ريبعتلا طرا الو ديز نيع لك نه لحكلا#ف نيج | الار تن ارام انلوق ىلا

 ٠ لضفملا دع ىتح لحكلا ىلا اعجار ارئمض ىهاطظلا لعج ةروهتثملا ةزاععلاب

 ' لصالا ىنعملا ىا ( ىنعملاو ) يم م هلصا نع هجارخا دصقل هلع لضفملاو

 طفل وهو (فاضملا فدح ىلغ) دبز نيع نم ظفل نم طستسي ريرقتلا اذه ىلع

 لصالا اذه نع لودعلا هجول نايس (هناف) هلوقوبرعلامالكىف عئاش وهو لحكلا
 هنال ةروهشملا ةرامعلا ىلا لصالا اذه نع لدع اما ىنعي ةروهشملا ةزابعلا ىف

 .جارخا وه ىذلا دوصقملا لصحال لصالا اذه ىلع ىتب ول ىا ( كلذك ناكول)

 ةيتاذ ةرباغم هريغ ىلع *ىنثلا ليضفت وهو ىلصالا هلامعتسا نع ليضفتلا مسا

 ا



 8 1 ِِء أ
 ةروهشملا ةراعلا ىف ىا (اهيف) مالكلا نا لاخلاو ىا (مالكلاو) لحكلا ةلاسم

 ليضفتلا مسا ولخ مزل ىذح ول هنال هفذح زوج الو هيلع لضفم هنم ظفا نال

 هج مو ل
 نيف نخ اسل )امهن او هان ويكلا ةزراملا لالدسالا وه دوما نإ قبلا
 ىه ةروهشملا ةراعلاو ( دوصقملا اذه لثم ءادا ىف ةدراولا ةروهشملا ةرامعلا

 فك هنال هنمىضتشام وهو حراشلا هقفاوو ىدنهلا هرك ذ اذكه ماصعلا لاقو

 لمعلا ىف فيعضلا ليضفتلا مسا بررعلا لامعا هجو نم رث ذاهف حدقلا هب باح
 رارطضالاعمحدقلا لصاحو هلامعاىفنب ”رطضم اوناكبررعلا ناهجولا لصاح ناف
 وه ام ىلع بِك رثلا قبب مل مدق ول هناب هعفدل هيجوت الف هنم ظفل ميدقت مهنكمي هلا
 لاش ن اكاضيا تامالاىف ىرخن هجولا اذه ناب اضيا ىضرلا درواو روهشملا

 عمس مل هناب ىدنهلا باحاو دبز نبع ىف هنم لحكلا هنيع قنسحا الجر تيأر

 | ىلضفتلا ىنعلا فعضي ىننلا ىف هناي بيجاو هللا تفتلب الف هنم قباسلاك وهو

 لمعي ال هناف ايوق ىليضفتلا ىنعملا ناك اذاام فال رارطضالا عم لعفا لمعيف
 ةرابشلا رمت نإ وحن ىرخلاةراغ كت 200 امو * ىهتنااضيارارطضالا عم

 هرك ذل هيجوتلا ماقم ةمئاق نوكت ةمدقم رك ذي نا حراشلا دارا اهيلا ةروهشملا

 | ليضفتلا مسا كمع زوجي ةلئسم ىا ( لخكلا ةلكسش) بصملا ىا ( رزق ال و لاقف
 طو رشلا كلت عامجاب رهظملا ىف لمعت ىتلا اهطن ارش ىا (اهطن ارش نيب و) رهظملا ف

 (هجو ىلع) ةلئسملا كلنع اهب ربعي ىتلا هترابعاضيا نيبو ىا (اهنع هب ربعامو)
 ١ (دوصقملا) قيرطلا كلذ قباطي ىا ( قباطي ) ريبعتلا قرط نم قي رط ىلع ىا
 ظ ىلاو ءىش ىذح ىلا جايتحا الب ىا ( ناصقنالو ةدايز الب ) دوصقملا ىنعملا ىا
 | ناكاملو ىا (دارا) ةاؤاسملا قي رط ىلع دوصقملاىدؤت ةرامع وه لن ءىش تاما

 ةروك ذملا ةلئسملا نع ىا ( اهنعريبعتلا نا ىلع هش نا ) انهه فّصملا دارا كلذك

 رصخا ةرابعب) ةلئسملا كلت نع ىا ( اهنع ربعي نا نكي لب رك ذ اهف رصحنم ريغ )
 نكمي ىا ( بيترت ىلعو ) اهندح صقتس و ةرابعلا ىف لصح لالخا الب ىا ( هنم
 | ضعب ىلع هتازجا ضعب مدقي ناب ( هبيترتريغ ) بيترت ىلع اتم اهنع ربعي نا
 اضيا داراو ىا هش نا ىلع فوطعم بصنلاب ( لقش. و ) هلوقو ءادالا ءاه عم

 هبوببس هدشن |) رعشىا ىا (امىلا) هب هبرشامرك ذب ىا (بيرقتلا اذهب ) لقتنينا
 تاما ادهاش تدبلا اذه لعجو داشنالا اذهب وا رعشلا اذهب ىا (ه,دهشتساو

 نيتللا نيتروصلا ىا (روصلا هذه ضعب ) قبطي ناو ىا ( قبطيو ) ةلأسملا هذه
 4 كلو ١ فاصملا ىا ( لاقف ) تدبلا كلذ ىلع ىا ( هبلع ) فنصملا اهرك دنس

 6 د.ز نيع نم لحكلا هنيعف نسحا الجر تيارام لوقت نا ا) كل زاحو ىا
 فذحلازاوج ببسل نايب(ةماقاب) هلوقؤ اعمر و رجلا وراجلا ىنعي هنم ظفل فذحب ىا



 هت مهم زم

 ا ااراشأو ىحا ري ةعوقو رده لع «لصتلازاوج ىفتقا ادنجا لخكلا
 د11 الما نبا نك ملاذا تلصحامتا ةروك ذملا ةيبنجالاناىا (امفالخم)
 ىف )نسحا ىا ( لماذا ) اماو ليضفن مسا هنوك ثيح نمال نكل الماع ناكوا
 نيح ىا(ذئنيحايينجا) لحكلا ىا (قيس ل هناف) هلالعاف هن وكب ىا ( ةيلعافلالحكلا
 نم) هلالعافهن وكن يح لحكلان ال ىا (هنال) ايبنجا قس ملام او نسح الالعاف ناكذا

 ريخلا ثبح نمآل (لضقن مسادبا ثيح نم) نسحاتالومعم نم ىا (هن ال ومعم
 : هنم ظفل مدق ول هنا ىهو فنصملا نع تلقت ةهش ىلا ةراشا (هنمهلوق مدق ولو) هلوق

 مزال) لحكلا ديز نيعىفهنم نسح االجر تي رام لاقيف(لحكلا ىلع ديز نيعىف)

 هلوقوهو (هلومعمو نسحا نيب ) لصفلاوهو هنع بو رهملاو هنم روذحلا (لصفلا
 لرك لاو هب رد وير دقتلا اذه ىلع هناف لحيكلاوهىذلا ىنجالاب دز نيعىفهنم
 ةروصلاهذهىف روذح ال ذئنيْخ (ليضفت مساهنا ثيح نم) هلالومعم لومعملا كلذ
 مزلمدقولهناب هنعباوج فنصملا نعل ف ةرابعلا هذه زاوجمدعب اومكح مهنا عم
 رخاول هنال لحكلا ىنعي ةيترو اظفل رك ذب ملامىلاهنم ريمض وه ىذلا ىنعي ريمضلاد وع

 ف الهناب ف ئصملا ىلعاضرتعم ىدنهلا باحاف هيلاريمضلا عاحرامزلي أدتبم هنوك عم |

 هنافهيلامدقملاريمضلا عاجرا زوج ارخؤم ادتبمعقو اذا لحكلا نافذئنيح ةكاكرلا
 ظ تفتل.ل اذلو هيف ةك اكرالف ةنرمدقم وهفادتنم هنوكل هنكل اظفل ارخؤم ناكناو
 مهحبج رثناب ةهيشلا هذه عفدو باحاف فنصملا نعلوقنملا باوحلا ىلا حراشلا

 بيكَرتلا اذه ىف ًادتبم هنوك ىلع فيعضلا لماعلا وه ىذلا ليضفتلا مسا لامعا

 ناك ناف "ركذلا لبق رامخالا موزال حيجرتلا اذه سيل روذحملا نع صاخب ىذلا
 ىا (ءانعم ىف نكل و) فيعضلا لماعلا لامعا جرت ىضتقبالف هيف راح ادتبم لحكلا

 (كيكر ديقعت) بك تلا كلذ ىنعمىف ريخاتلاو ميدقتلا نمريبغتلا اذهب لصح نكل
 00 اك , نإ اذا ةكلاصفلاب لخم هيض ىف دقعتلاو ةحاصفلل فانم دنقعت قا
 وهف ضعب ىلع هازجا ضعب مدق ناب طقف مظالا ىف ناكنا دّقعتلا ناف هلالخا

 اماكاذك انههو كنك ر ديقعت وهف دوصقملا ىلا لاقتنالاىف ناكزاو ىظفل دعت

 مزاللاىلا موزلملا نملاقتن الا نالف لاقتن الا ىفاماو ريخأتلا وميدقتلا بيسبف مظنلا ف
 ةهبشلا تمزا هتكاكر موزاب تعفدو ةهبشلا تدر واىا (اذك و ) لاقت ىهاظ ربغ
 هَذه ) ةروهشملا ةراعلاىتعموه ىذلاىنعملا اذه ريعول ى1(لقولواضنا ةروك ذملا

 لحكلا رين اب (وههنيعف لحكلا نم نسحا الجر تيأرام) هلوق ىهو (ةرابعلا
 ريعوأىاول باوج ( والخال ) هلوقو ( د.ز نيعيف لحكلا ىا )هب دي راو ريمضلاب
 امهنعلوالا لوقلاواخم الاكىا (اضيا دمقعتو ةكاكر نع)لوقلا اذه ولختال كلذك

 ناتفلاخم ةك اكرلاو ديقعتلا دوجو عم نيتروك ذملا نيترابعلا نا ىا (امهنا عم )



 نكبمل و(ةيربخلا نسحا) (اوعفرولإ» برعلا نال ن نسحا عفر وهو هفالخ زاوج

 ظ ارسل نتا ا 0 لسكر

 هه مهاب قوس

 ١ لونعع دارملان 1عيعت ل 0 ريسفن (هيفلمءامىا) هلوقو نس>١ لومعم نيبو
 أ ليضفتلا مسا) نيحتا ىأ (هنا تح ل ع ارق لمع ىدلا لومعم اوه ن : سدا

 ا اوك كو قال اديكلا هندحأ ققحتيل ةثحلا هدهل هدف اك او (: ةيلعفلا ىنعماهب هق

 لماع ارحم ل ا قاسامف نس>ا وه ىدلا هريب> ىلا هسنلاب ًادتبم

 ريخعاوه افتمملا_ف لماعلان أ وغو تبدد ىارا لع لخكتلا اوه ىلا ادتبملاف
 سلو أضيانسحال لومعم لحكلان الروك ذملا لصفلا مسنالهنا هيلع دري ذئنيخ

 | هنوك ثيح نم نسحا هيف لمت ىذلا لومعملاب دارملا ىا (لومعملا كلذو) ىنجاب
 ظفللا اذه ىا ( ديز نيعىف هنم هلوق ) اربخ هنوك ثيح نم ال ليضفتلا مسا

 قلعتم (ىنجاب) هلوقو ةلئسملا هدهىف نسحابهراح قلعتو هيلعالضفم عقو ىذلا

 ١ ( سلام لكذا )هلوقو « لحكلا )) ىنجالا كلذ ىا ( وهو اولصفل هوه
 أ اذه لع ءاس نسحال اًضرأ الؤمعم ناكناو لوكان ا ىمننايتجا هناوك ىلإ ةراخأ

 نم لومعم وهلب ليضفتلا مسا هنوك ثنح نم لومعع سل هنكأ فيعضلا ىأرلا
 كح مرق ئا ( ةش اهذه نم ال ومعم) سلام لكو هربخ هلماعو ادّتبم هناوك ثبح

 لماعلا كلذ لومعمل ىا ( هلىنجا ) لومعملا كلذف ىا (وهف) ليضفتلا مسا هنوك

 / ةينيح نم هلاينجا نكيمل ناو ( ةيثيملا هذه نم ) ةلصاح ةيدنجالا نوك لاح
 | ةفصاما ذئتيح نوكيف اهانبأر ىتلا خسنلا ىف واو ربغب ( زوج ال ) هلوقو ىرخا

 | ىا(هللخ) زوجال ىذلاىنجالاوه ذئنبح لحكلا نوكي ىنعي ةس ادا وا ىبنجالا

 | 0 (ةيئيحلا ذه نمدتال ومعم ناب و ) نسحانبب ىا ( هس )هعوقو

 هلماغ نوكي ناب ر خلا وه لَه ادتملا ف لماعلا نا ىناوفاتخا مهنا معا # لضفتلا مسا

 ةيبزجا تارثا ىف ةيثيحلا دبق ىلا جاتح لوالا ىلعف ءادتبالا ىنعم وهوا ايظفل الماع

 ظ 0 ركاز هوقو دال عنا وا 20000 .ديقاذلو لحكلا

 ظ

 | لحكلا نوكيف (ليضفتلا مساال) طقف (ءادتبالا ىنعموه ) ءادتنالا' ىنعم هلماع

 نوك ىلع اينبم لصفلاموزاناكاملو * ءادسالا ىنعملال و معم هن وك ثنح نماضن اادنجا



 هه مود عم

 هيف ليضفتلا مسا لمع زوج كلذ هيلع قدصيام لكو افنم هنؤك لاح لجرل ظ
 لضفملا ناكامتلاثملا اذه لثموف فلختتم زاوحلاوهو ىعدملا كح نا غم رهظملاىف |

 ىغتَم ىنعي ( روك ذملا لاثملاف زاح 5 هلوقو تاذلا, نيفلتخم هيلع لضفملاو
 نايرطا ىلا ةراحشا اذهو قئاسلا لاثملا ىف ىضتقا م لاتشملا اذه ةلمغ زاوج

 هنعب مالكلا اذه نانرج ملسنال ىعب (انلق ) هلوش ايلا عنم هنع باحاف

 كلذك سلو امهنيب قرف نكمل اذا هياع ىرجن امناو رئالا ريغلا لاثملا اذهىف'
 12 لحكلا هتع نسحا الجر تتارام انلوق نيب ىا ( نيلاثملا ناي. قرف )لب

 هملع ٌلضاملاو لضفملا نافذ ) دنزنم هوبا لضفا الجر تبارام نابو ديز ناعىف |
 (تاذلاب نادحتم) نآملاىففنصملاهدروا ىنذلا را لاثملاوهو( روكذملا لاثملا ىف .

 طصالاو: ىم اك رابتعالاب رباغتمو تاذلاب دخاو وه ىذلا لحكلا وهو
 1 د 7 | 0 0 :

 | رامتعالاب نيفلتخم اناك مك ىا:( تاذلاب نيفلتخم هلع لضفملاو لضفملا نوكينا) هيف
 | اهو ديز وه هيلع لئضفملاو هوبا وه هيف لسضفملا ناف ضقنلا ةدامىف عقو اك

 ١ ثيح زاخلا لوالا لالا ةزوص ىهو ( داحنالا ةرؤص ىنف ) تاذلاب نافلتخم |

 | هف لّصالا وهام قالخ دوجول ( ىلضفتلا ىنعلا فعض ) تاذلاب هيف ادحنا |

 لضالا فالخ ىلع هلامعتساب ليضفتلا ىنعملا فعض اذاىنعي ( لازاذاف ) هنعلودعلاو '

 هيلع ىتألا طيات ىا ( ىننلاب ) ىرخا ةرم فيعضلا ىنعملا كلذ اضيالازو '
 .ىنعم هل قس ل ىأ ( ةيلكلاب ) فيعضلا ىبضفتلا ىنعملا كلذ لاز ىا (لاز )

 مدع وهو ( همكح دوعي نا ةوق ) ليضفتلا مسال ىا ( هل قلو ) الحا ىلبضفت
 الئاز مكحلا كلذ نوكينأ دع ىا ( لاوزلا دعب ) الصا ىهاشلا ف لمعلا زاوج

 الجر ) تنارام ان وق وهو ضقنلا ةدام فالح ىا ( تنارام فالخم ) ىتتلل |
 ' هيف ) ديز وهو ( هيلع لضفملاو ) هوبا وهو ( لضفملا ناف دز نم هوبا لضفا |

 اذاف قلدالا ىلع هلامعتسا ناكذئنيحل لاثملا اذهىف نافاتحم ىا ( تاذلاب نافاتخم

 ( هلذ) فعضلا مدعنا اذاف ( ىلضفتلا هاعمف فعضالف ) ّللدالا ىلع لمعتسا

 مكحلا ىا ( وهو لاوزلا دعب همكح دوعي نا ةوق ) ىيضفتلا ىنعملل زاخ ىا |
 8 9 1 0 : #2 ا
 لضفتلا مشا لمح اوز وح ال 2 7 )2 رهظملاق هلمع راوح مدع 2 رود 4 ْ

 000 ىلع ةنوكي كلذ زاوج اونا ةزوك ذللا ةروضلا لع مكوراذا نهظملاف |
 ملا 2 نا دارا لثعلا مدع وهو رخآا هكلو زاوح ز اولا ءاضتقا ناكاملو

 | هلوقف ( مهنا عمإ لاقف بوجولل اب رقاهجو ىنضتق ثيحم ريغ ىلع لمعلا حيجرت |
 مع هبال هلوقى ماللا هب .قلغتب ىدلا ىا لمعيل هيق لوعفم هنا ىلع بوضنم عم
 مدعلو نسح ىنعم: هنوكل ةروصلا هذهىف لمعي ليضفتا مسا نا ىنعي نسح'
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 هه موو خس

 دعببالو ) لاقف هيلع مالكلا لمح زوجي ىذلا رخ آلا هجولا نايبىف عرش مث
 دز نيل ايواسم لجرلا ناع نسح نسل كلوقى ىنعي ( ةاواسملا قب دصش نأ

 ةاواسملا ىنن هب دصقم ىا (اضيا ةدايزلا ىنن ) ىننلا اذهب دصّش نأ زوحب ثبح
 مزاتسم ريدقتلا اذه ىلع ةاواسملا ىبل نال هللا ماقملا مض ال جايتحا الب 0

 ةدايزلا ىنن ىلعو ةهاطملاب ةاواسملا ىنن ىلع واسع سبل هلوق لدف ةدايزلا ىننل

 ربخ دئازلاىف هلوقف ( ءىش ىلع دئازلا ىف نال ) مازتلالاب هيلع لد امتاو مازتلالاب

 عجارلا رتتسملانم لاح ( ةدايز عم ) هلوقو اهمسا ( هءواسام ) هلوقو نال مدقم
 ىواسي ىذلا ءىثلاءىث ىلع دئازلا ءىثلا ىف دجوب هناىنعي هبواسيامىف لوصوملاهلا

 ةرمثعلل ةيواسع تسل ةيناقلا اناق اذاالثم دئازلا كلذ ىلع دئاز ءىش عم دئازلا كلذ
 ةغلاملا ماقمىف ةدايزلا ىن ىلع اضيا لدب ةاواسملا ىنن ىلع مالكلا اذه لدب امكف

 امهساثو ىلوالا ةمساعلل ةيؤاسم ىه ىتلا ةيناغلا اهدحا نيّيش ةريشعلاق نآل
 ةرتقعلا نوكتامهبو ءرشعلا نمصىف أ املأ لع كاز وع ىلا كا
 نمضوف ىتلا ةيناقلا هيف سيل هنا ىلا ةي واسع تسيل ةيناقلا الوق ىنعم عجرف ةرششع

 ىنعي دئازلا ىف نال هلوقل عب رفت ( حصيف ) هلوقو اهيلعن ا دئازلا نانثالا الو ةرمشعلا
 ولو اًقاطم ةاواسملا ىنناف ع هب دصشت نا ) حصب ةدايزلا عم ىواسملا دوجو حص اذا ا

 ىواسملا ناكءاوس ةاواسملا ىنن فرعلا ةن وعم دصّس نا حصي ىنعي ( دئازلا نمضف
 دصقب نأ حصي ىنعي هنمض ىف سل ىذلا ىواسملاوادئازلا نمضىفىذلا ىواسملاوه

 تعقو ىتلا ةيناملل ةيواسمب تسيل اهناةرشعلل ةيواسمب تسيل ةيناغلانا الثم انلوشب
 حصف هلوقل عيرفت ( ىنتناف ) هلوقو هيلعدْئازءزجوهىذلانانثاللالو ةرشعلاً زج
 نسل ايواسم لحجر نسح سل انلوق ىفف فرعلاى دصقلا اذه حض اذا ىنعي

 ميرفت ( لصحفف ) هلوقو ةاواسملاىنتنا أك ىا (اضيا كارلا ) نش نازوحم ديز

 هيف نحن اهف ( كلذ عيمجنم ) لصح عومجملا اذه حص اذا ىنعي عومجملال
 ناقشلا ىتنا امل هنافأ( دير نيغ لك نسح نود لج ر لك نيع لخ نع نإ و
 ( كلذو ) ناصقنلا وه ىذلا ثلاثلا قشلا دصق نعت دايزلاو ةاواسملانم

 نسح نا ةهجنم ةغلام هيف نا لامكلا هجوف ( حدملا لك) دصقلا كلذو ىا
 دحاىف هل واسم نسح دوحو ضرفولو هريغ دحا نسحم ساشال ديز نيع

 تلق ناف ) هتكى ايواننم ناك ناو هتفكى هل اهب امماضنا ىواسملا_كلذز وكال
 رهظملاف ليضفتلا مسأ لمح زاوج ىضت ىنللاب ةيايضفتلا ةدايزلا لاوز ناكول

 اذهو ( ارتاح ديزنم هوبا لضفا؛الجر تيارام لثمىف هلمع نوكينا تش
 ناكاذا الا كلوق نا ىنعي قبقْللا ضقنلا قيرطب امفنم هلوق ىلع دراو لاّؤسلا

 ةغص عقو لضفا ظفل نال لا الجر تيأرام انلوقىلع هنيع راح 1لا ءىثثل ةفص



 هيأ 01

 دري ىا ( هانأي ) هنال ةلئسملا هذه ىف ميالم ريغ هنكل بيكرتلا هديفن ام بسحم ا زئاح
 عجرف ) دز نيع ىف ىذلا لحكلا حدم انهه دوصقملا نال ( حدملا ماقم ) هتدارا ظ

 ىنعم عجر ماقملا ةنيرقل امالمو امسانم ةاواسملا ةدارا نكي مل اذاف ىنعي ( ىنعملا
 00 دكلا و 1 2 (ادح ا لك نيع ىف نسح هلا لا ) تكارتلا اذه

 قابلا نسحلا نكل ديز ىوس نم نيعف ىذلا لحكلا نسح لصا ىننل ادعب ىتب
 كلذك ىلا ناكاذاو ( دز نيعىف ) ىذلا نسا نع طخنم ىا (هنسج نود )

 هدانسا رابتعاب ىا ( ىننلا عم ) هنوك لاح ( نسحا ) ظفل ( نوكف ) ىنعملا بلقنيف
 دصقب ملاذاف لعفلا لصا وه ىذلا ىنعملاب ىا ( نسح ىنعمي ) ديز ىوس نم ىلا
 «اني وز دايرلا عم ىانسح | ىنعمي ديز نع لكي ىلإ فا ]رابعا ناك ةافاملا

 طلس 0 لعجم نأ وه ١ ةرابعلا هذه ايي نردللا نيينعملا ىلا ىا

 نسحاهنانسح الجر تيار هلوق نم دارملا سل ىنعي ( ةدايزلا نع ادرحت هيلع ىنلا

 ! عطف عم ةدايزلا نم هيث درج ىذلا ىنعملا اذهو هريغىلع دئاز هنسح ناو هريغ نم

 ىنن نال ) فرعلا ىف كلذ زاح امتاو ةغل زحن مل ناو ( افرع ) زئاح ىننلا نع رظنلا
 دوصقملااذهو ديز نسحل ةدانزلا تابثا حدملاب دوصقملا نال ( حدملا مالبال ةدايزلا

 معا هريسغ نع ندبسحلا ةدايز ىنن نال هريغ نع نسحلا ةدابز ىتنب لصحلال |
 دوضقماوه ىذلا صخ الا ىلع لددال معالاو هنود نوكناو ايواسم نوكي نا نم'

 ىننلاهجوت لبق (نسحلا لصا) ىتب ذئنيخ ىا ( ىتبف )هنودب نوكي نا تايئا وهو ٠
 اسيقم ) هنوكب اديقم ( لجر نسحولا ىننلا هجونو )ىننلا لبق دي رجتلا نم سماملا

 ىلا ساشب ال دحا نسح نا ىنعي سايقلا ىلا هجوس ىننلا نا ىنعي ( ديز نسح ىلا |
 ' نوكي ناب (ةاواسملاب اما) هيفن دصق ىذلا سايقلا كلذو هيف ةهباشم الو ديز نسح ١
 روك ناي(« وكرت واز كنز نسحل انواسم هوك لاح لجر لس تلا راع ىلإ ْ

 ىلا لجر نسح سايقىا (سايقلاو) ديزنسح نود وه لجر نسح تا رامىنعملا |

 بسانيال) ديز نس>نود ىا (هنود) لجر نسح نوكب ىا ( هنوكب ) ديز نسح
 در ىدش ال دبر نتح نود هننح ئذلا لجرلا تاراماناق اذانانال ( ماقملا
 اذهو هنم نسحاوا هلايواسم لجرلا نسح نوكاما ىضتق لب ادئاز دبز نسح
 ةاواسملا سايق ىنن وهو لوالا قشلانيعت ىناثلا قشلا زج ملاذاو حدملادصقل 7

 000003 قارح الجر تءارام ىلا ) تيكرتلا اذه ىنعم ىنا( ىنعملا عجرف )

 ةاواسملا) ىتنا ذئنيخ ىا ( ىقتناق كرا ناغ در ١ ركنا نك ا (هنشت
 ءافشنا ناكاملو ( ىلوالا قب رطلاب ) ةدابزلا ءافتاف ةاواسملا ىشا اذا ىا ( ةدايزلاو

 لاقف ماقملا ءاضتقا ةنوعم هيلا مضي ناذارأادئازؤ اضقان نوكيامل الماش ةاواسملا

 حدملا ماقم هاضتقا سمالا ةدايزلا ىقن ىلع ةاواسملا قل لمح نأ ىنعل (ماقملا ه هاضتفا امل)
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 عقتو اذا نسحا نزو ىلع وهام لكنا ىنعي هربخ رقتسم فرظ ( نسح ىنعب)

 دل _ةرئكشويل دوش ل ىلا لل يللا

[ 

 أ نذه ذحا نا ىلا ةراشالل ( الثم) هلوقو نسحا ظبنل ىا ( نان انوك نا ١

 ا موس 2

 ' طبر دج ويل (لعفلا ىنمعب نوكيايفنم هنوك دنع هنا انلق امناو ) لاقف فنصملا مالكل

 / نال ( ىا) هنال ايفنم فنصللا لاق امتا ىنعي ايفنم هلوق 6 هنال ) هلوق وهو همالك
 ١ تيارام .هلوق وهو فنصملا هدروا ىذلا لاما ىف ىا ( لاثملا اذه ىننسحا)

 ١ ظفلناكىا ( اذكو ) هلوق, مكمااذه ميمعتىلاراشا مث (نسح ىنعم )لا الجر
 0 لك) كلذك نسح ىنعم نوكي ىننلا هياع طاطا ساذأ نسحلا ةدام نم ىذلا نسحا

 ظ نماقتشم ناكءاوس ىا ( رخالا داوملا يف ) لعفا نزو ىلع وهام لكى ا( لعفا
 | ىنعم ) نوكي ىنللا هيلع طلس اذا ملعاو مرك ا وحن ”داوملا نم هريغ نموا نسحلا
 ْ مرك ىنع نوكي ديز نم ملعاوا ديز نم مرك | الجر تيأرامانلق اذا الثم ( لعف

 ظ لمغفلا ىنمم هنوك نا كلذ نم رهظي هنا ىئاوحلا ضعب ىنو هيف ةدايزلا ىننل ٍلعو

 | طرشلاناو نآملا ةرابع ىهاظ ىضتقموه اك طورشلا عيمجمال ايفنم هنوكديقب تشب
 | قلعتن رهظم هل لصحتل ىناثلا ققحتيل لوالا طرشلاو ا داّعالا ققحتيل لوالا

 | دويقلا ناب ىف حراشلا نسحا دقلو رهظملا ىف لمعي ىتح بحاصلا كلذب
 | دارا نينعم المتحم ليضفتلا مسا ىلع ىننلا هجوت ناكاملو * ىهتنا طورشلاو
 تبر ام.هلوق ةرابع ىا ( ةرابعلا هذهو ) لاقف لاتحالا كلذ ىلا ريشي نا حراشلا
 نيلمتحلا نيينعملا دحا ىا ( اهدحا نيينعم لمتحت ) ا هنيع ىف نسحا الجر

 | لعفا نزو ىلعوه ام لكل لماش وه لب نسحا ظفا ىف رصحتمريغ نيلامحالا
 هلوقو هنم لاح (ىننلا دع ) هلوقو نوكينا مسا نسحا هلوقف ىننلا زيح ىفاعقاو

 هنال ) كلدك نوكي اأو نزولا كلذ لعف عع ىا نسحب دع نوك ىلا دش
 مسا دق ىلا ىا ( هدنق ىلا ) ىتنلا (هجوت ليضفتلا مسا ىلع ىننلا ىلوَسا اذا

 بكرتلا اذه دش ىا (دضتف ةدايزلا وه) ىذلا دنقلا ىا ( ىذلا) ليذفتلا
 ادئاز لجر نيع لع ندح سل هنا ) وهو ىنعم هتدايز ىلع ىننلا ءاليتسا عم
 ىلع ةدئازلا ةدايزلا وه ىذلا دقلا ىلا ىننلا هجبوت اذاؤ ( ديز نيغ لكع لع

 نسح لصا) قب ذئنيخ ( ىتييف )ديقملاو دبقلا عومت ىلعال طقف لعفلا لا
 نسحوملا ىا (ديز ىلا اسيقم) ىقابلا نسما كلذ نوك لإح ( لجر نيع لكك
 بكرتلا اذه ديفنام بسحب ديز ىلا قابلا نسملا سابقو ديز نيع ىف لحكلا
 نسح سيقملا لجرلا نيع لك نسح ىاسي ىا (هواسبي ناباما) نيهجوب زوجي
 وا ىا (نوكي نابوا) رخ آلا ىلع ةدايز اهدحا ىف نكي مل ثيحب ديز نيع لع
 / (ةاواسملاو)ديز نيعنسح نع اطحنم ىا (هناؤد) لجرلا نيع لكك نسح نوكيناب
 ١ ناكناو رخ' الل ايواسم نيلحكلا نم لك نوك وه: ىذلا لوالا لاتحالا ىا
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 وك امهيف طرتشا لعافلا مسا نيبو امهنيب لصاحلا قرفلا اذهلو ديز 'تاقلعتم

 لو نا لئاقلو لعافلا مسا ىف كلذ طرتشي لو فوصوملا تاقلعتم نم مهاظلا

 سهاظلا لوعفملا ىف هلمع ىف حراشلا هلاقامو ىهاظلا لعافلا ىف هلمع ىف مالكلا نا
 لبق ناف لوعفملاف ةهبشملا ةفصلاو ليضفتلا مسا لمعىف سابتلالا عقو دقو

 مالك لمح اناقالوعفم ناكام هريغنمو العاف ناك ام فوصوملا قلعتم نم هدارص نا

 ناب ىف حراشلا عرش مث ا هللاو قثال ريغ دعنا ىنعملا اذه ىلع حراشلا ل ع

 ١١ كلذ "رك ناو لملاف ىا( طرتشا امتاو )لاق كارتشالاب سسملا دقت ةداف

 «(تاذلاب اهئاحتا دعب هجو نم هيلع الضفمو هجو نم الضفم اكزتشم ببسملا
 الماع هن وك ىف طرتشا نكل تاذلاب نيدحتم اناكناو هياع لضفملاو لضفملا نا ىنعي

 اللضمم هراتعا ْناف هيلع الضفمو الضفم هنوكو هو فصولاب امهننب رباغتلا رابتعا
 مسا نع ىا ( هنع جرخيل ) كارتشالا كلذ ةدياقق هيلع الضفم ءراشعا ريغ
 00 1 لك نجا الجر تمعارام كلو( ] و دان رك د يتلا ل اضفتلا

 هجورخهجو حراشلاركذ د مث «هبدهلاى ءاوللاىف كلذ حرص زباح ريع هناف ( ديز

 ببكرتلا اذهىف لحكلا ّنال لوقلا اذهل ثم جرخامتا ىا ( نافلتخم امهناف )هلو |

 ناك« اوس ىا (اقللعم ظوحاملا لحكلا ف فال تاذلان) نيفلتخم اناك !رركم ركذامل |
 ةهاسلا ةلمسملا ف ظوحلملا دحاولا لحكلان ا ىنعي ديز نيعفوا ل اجرلا نيع ىف

 | هنوكب ىا ( اذهب ةرات ديقملا) ظوحلللا هنال هيلع الضفمو الضفم ربتعي نال دعتسم
 ْ 0 وحلملالحكلان اف ىا (هناف) ددزنيعىفهنوكب ىا (كلذب ةراتو) لجرلا نيعىف
 | اذه ىف نيروك ملا فالخم ( راتعالاب فلتخمو تاذلاب دحاو ) نب راتعالاب ديقملا
 ١ ليلد (قتسالئلو) هلوقوجو رخل ليلد 1 اامهناف هلوقف تاذلاب نافلتخم امهناف لاثملا

 ١ تاذلاب اهداحنأب دبق ثيح هنم لاثملا اذه جا رخا دصق اما ىنعي جارخالا دصقل
 أ لامعتسالا ىلع ىا (ام ىلع ) ليضفتلا مسا ءاق مادعنا ليصحتل ىا قس الثل |

 تاذلا بسحي راغتلا ) لصالاكيذو ىا ( وهو ليضفتلا مساىف لصالاوه) ىذلا |
 اما ىنعي ىس الثل هلوقل ليلد ( لهسل ) هلوقو ( هيلع لضفملاو لضفملا نيب |

 | مسا جارخا ىا (07 21 نوكل ةلانمعتسا ىف لا وه انع هحإ رخل نيتعا "|
 ةدئاف ىا ( هتدئاذ حضتيس ) الهس ( قلاب ليضفتلا ىنعملانع) ليضفقتلا ظ
 هنوكل ىلبضفتلا ىنملا ةوق مدعل الهس ريدقتلا اذهب هجارخا ناكامتاو جارخالا |
 ْ رابتعاب اققحتم ناكناو تاذلا داحنا راتعاب هققحت مدعل هجو نود هج و نم اّسان ا

 | ايفنم هنوكب روك ذملا لمعلا طارتشا هجو نايس ىف عرش مث # رابتعالاب فالتخالا |

 دنع ) ليضفتلا مسا نالىا (ذا ايفنم ليضفتلا مس ؟ نول نا طرشا عاوز لاقي

 ادهم ليلدلا اذه لمج جراغلا مث ( هلع لمميو لعفلا نع نوكيرايقنم هوك. ظ
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 ةطساوب نيلوالا ىفو ريخ الا بارعالاب نوكي اما ةطساولا مدعو ةطساولابوا

 هلل لمكلا هنع قف نسحا هام تارا لك ) رعا هللاو ليضفتلا مسا

 ( ليضفتلا مسا هل تين ىذلا *ىثثلا وه ) الجر ظفل ىا ( الجرف ) (سز نيعف
 قلعتم هنيعىف هلوقو الجرل ةفص بصنلاب هنوكل ( ظفللا ف ) نسحا وهو
 لحكلانم الاح نوكي نأ زوجبو الجر ىلا عجار رورجلا ريمضلاو نسحاب
 لجرلا نيع نيب كرتشم ببسم ) وهو نحال لعاف هنا ىلع عفرلاب ( لحكلاو )
 ريخ مفرلاب ( لضفم,) هلوقو دير ناع وه ىذلا ؛هزيغ نيو ىا(تير سارعو
 نيع رابتعاب ) الضفم ناك اضيا انسم ناك اك لحكلا كلذ ىا لحكلاو هلوقل

 ىنحنالو ( ديز نيعرابتعاب )هسفن ىلع لضفم اضيا وه ىا( هيلع لضفم لجرلا
 هنال ديز نيع 'رابتعابو لجرلا نيع رابتعاب هلوق ىف عاستلا نم هيفام نطفتملا ىلع
 لب ديز نيعو لجرلا نيع وه هيلع لضفملابو لضفملاب فوصوملا سيل ةقيقحلا ىف

 ةراشالل ةقيقحلا نع لودعلا لعلو امهنبع ىف ىذلا لحكلا وه امهب فوصوملا
 نايب ىف حراشلا عرش من * عا هللاو نينيعلا رباغت ىع ىرابتعالا رياغتلا ةلعنا ىلا

 ' (ظفللا ف) هلوقو ليضفتلا مسا ىا ( نوكي نا طرتشا امناو) هلوَش طارتشالا هجو

 , ايراحو ('ىنثل ) ظفللاىف اننا ليضفتلا مسا نوك ل عج امتا ىا (انساث) هله قلعتم
 | ىهاظلا لعافلا ىف هلمعف اطرش ( هسسمل ىعملاف )انسان هنوك اضيا (و) هيلع
 | كلذ ( دمتعي ١ فوصوم ىا ( بحاص ) ليضفتلا ممال ىا ( هل لصحيا )
 ١ م الاحوا ةفدوا اربخ نوكي ناب سحاصلا كلذ ىلع ىا ( هبلع) ليضفتلا مسا

 | كلدب قلعتم رهظم ) ليضفتلا مسال لصحيل اضياو ىا (هل لصحبو ) ىم
 | .ةيبدسملا لصحت داهتعالاب هنال ايبس افصو هب ةفصلا نوكت ىتح ( بحاصلا
 هلعاف ناك ايببس نكي ملوأ هنال ارهظم هلعاف نوك لصح ايسس افصو هنوكبو
 | ليصحم دصق اعا ىا ( هلمع ريس ىتح ) هلوش راشا هللاو ارتتسم وا ارمضم

 هلوقو رهظملاف ىا (هبف ) ليضفتلا مسا لمح رسبت كلذب عقيل ن.مالا نّده
 هلم. ىف فاك داتعالا طارتشا نا نم مهوّسام عفد ىلا ةراشا ( ةهسملا ةفصلاك)'

 فوصوملا قلعتم قلعتملا نوك هيف طرتشي مل ثيح لعافلا مسا ىف ايفاكناك ا
 ةروك ذملا ةيافكلا مدعفف ةهشملا.ةفصلاك ليضفتلا مسا ناب هعفد ىلا راشاو

 لعافلا مسا ةيتر نع) ةهشملا ةفصلاو ليضفتلا مسا ةمتر ىا ( امهتيتر طاطحمال )

 عم ىذلا ىهاظلا ىف ىا ( رهظملا ىف لمعي ) لعافلا مسا نال ىا ( هناف
 براض ددز وحن ( قوصوملا تاقثعتم نم )'هاظلا كلذ ىا ناكءاوس هدعب )

 دز لثم ) فوصوملا تاقلعتم نم ىهاظلا كلذ نكيملوا ىا ( نكي ملوا ) همالغ
 نم نكي مل هناعم براضلا هصنو هل |ىهاظ الوعفم عقو ارمع ناف ( ارمع براض
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 سك ةنبأك ةقلصا/ عملا ل ىلا فضلا نش لمسمل لوف نا ناو ادا

 ببسملا كلذ طرش نا ىلا ةراشالل بسسملل ةيريسفت ةفصرحلاب (كرتشم) هلوقو

 ظفللا ف هلدهفص لبضفتلا مأنا نوكيأم وهو ( ءىنثلا كلذ نيب ) اكرتشم نوكينا
 0 ءىشلا كلذ نيغ نيب ىا ( هربغ نيبو ) هيلع ايراحو

 هت زم هلعاف .بئانو تيسمل ةقص رخلاو ةددشملا داضلا حتش ( لضفم)

 © لرألا اجا رهو ( تا كانو هوم حراشلا هرسفامىلا عجار وهو |
 ] مرا 1007 تلا ذك لضفمف رتتسملانم لاحهناىلع رقتسم فرظ

 0 دارملا نوكل نأ ىضتقَف .هربغ راتعاب هلوق ىو انهه ( هدر اتعاب ىا) هلوش |

 ظ لوالا راشعاب قلعت اا ضررلا لعب ص 12و لضفم .هلوص نائابلا قلت
 | نيلئاّتم نيف رحب لعقلا ىدعتبال هنا ىلع ةاحنلا قفئادقو لضفملابقاثلارابتعاب هلوقو .

 0 تساج لاقنو ءارحصلا ىف رادلاف تسلج لاَ الف عون نم نيمسا ىلا
 لديف رادلاىف دلبلا ىف لاق اك حص لوالانم الدب ىاثلا لعج حصول من مويلا ىف '

 هلوقو لضفم ع وف سم نم لاح لوالا رابتعاب هلوقزاب باحاو لكلا نم ضعبلا |
 000 17 و هعماسلاله اذكه غن ملع ةلوق نم :لاج قاثلا راثتعاب ١
 اللضفم هراتتعا اهدحا نيراتعا سسملا كلذىفنا ريسفتلا لام ةللاخلا هداز |

 بسملاكلذ' دسٌقت راتغا وهف لوالا راتتعالا اهاف هلع الضفم هزابتعا رخ آلاو
 ربتعا هلوقف طفللاق هيلع هتفص نايرح وهو ( ال "وا ريتعاىذلا ءىشلا كلد)

 نوكي ظفللا يناح ريتعانا هناف ةيتاذال ةيرانتعا انههةبل والان ا ىلا ةراشاال وا
 هب دق ىذدلا ءىثلان دازملاو ال”وا ىتاثلا قروكن ىحملا باح ريتعناو التوا لوالا

 0 نكالدوا لوالا راشعا نوكف ىنل هلوه ركذاموه سسملا ْ

 كلذ سفن ىلعيا ) هلوقو لضفم هلوش قلعتم ( هسفنىلع )هلوقوال واءىتلا |
 ىلع هناي رج رابتعاب الضفم ناك مببسملا كلذىا رورغلا ريمضلل ريسفت ( بسلا |

 ( هديبقترانتعاب ىإ ) ( هريغ راشعابإل هن وك لاح هسفن ىلعالضفم اضي اوه نوك, «ىثلا

 (نوكيف )*ىثلاب ديقتلا وهو لوالا كلذ ريغب :ىا ( هريغب ) ببسملا كلذ دمعت ىا |
 ©« ايفنم ) هلوقو ( هيلعالضفم ىناثلا رابتعابو الضفم لوالا راتعاب ) ببسملا ىا
 . هناىلع بوصنمهنا:( وا ) ايفنم .كلذك ةفصناكاذا ىنعي ( ناكل ربخ دعب ربخ )

 بوصنمم ( وا ) لضفتلا مسا ىلا عج -ار ريمض وهو ناكمس ١ىا ( همسا نم لاح )

 ايزاحم اقلطم الوعفم 0 الضفت ىا فودحي 00000
 بنا اًقلطم الوعفم هنوك نا ةفاكلا برعم ىف هداز ىيز لاقو لضفم هلوقل

 وه ايفنم هنوكح طارتشاب دوصقملانال نسح ىنمع هنال هلوق وهو ىت آلا هلوقل
 | ةطساو الب اما ليضفتلا ىتسالا اذه لصحالو نسح ىنسمي هنوك ليصحت |

00 0 

! 

| 



 هي مو خس

 | ىّتال لضفتلا 0 لصالاوه ىذلا هلامعتساىف ليضفتلا مسا ناك ال ىنغ

 | هنم تالاح هدعب 5 ىشال هلوقت قاتلا لاحالا ناكناو ( تن ريال عمجالو)

 ريغو ىننم ريغ هيف لصالا وه ىذلا هلامعتساىف ليضفتلا مسا دجو امل ىا |

 مةيواتكم د تناك كلبك ناك الب ىلا ةيياسم دنا )كيوي ريعو ع ومجم. |

 ليضفتلا مساىا ( لمعي الف ) ةديعب تناك اذاو ( لعافلا مسأنع ) ةديعب |

 | هتهباشمب لمعيملاك ىا ( اضيا ) لعافلا مسال هتهباشم ببس ىا ( هتهباشمب ) |

 لعافلا ىف لمعيال ىنمي غرفم ءاننتسا ( ليضفتلا مسا )6 ناكاذاالا ) هلوقو لعفلل
 هلو ةفصلا حراشلا رسفو 6 ةفص إل هنوك تقوالا تاقوالا نم تقوىف ىهاظلا |
 تار |' ىرجام ركذ نوكيلب هيلع ىرجام هلعاف نوكيالافصو ىا (اييبس افصوىا) |

 هبسملا ابوستم اييبس فصولا نوكحف هلعاف وه ىذلا هقلعتم ببس هيلع |
 أ نا ىلا ةراشاو (ءىثل ) هلوقل ديهمت ( ظفللاف وهو ) هلوقو قلعت اوه ىذلا |
 ىت الا هلوش فنصملا هحرص امل لباقم هناىلاو ىطفل قلعت ءىثل هفصلا قلعت |

 | مث « ظفللافعىشل ةفص ناك اذا ليضفتلا مسا نا ىنبي ىنملاف وهو هلوقوهو |
 | ىلع ادمتعمهنوكهلةفصهنوك ىنعم ىا (هيلع ادمتعم) هلو ءىثل ةفص هنوكرسف |
 ىنعي ( هلاتعن عش ناب ) هلوش هبنسو دامعالا قي رط رسف مث ظفللاىف ءى كا كلذ '

 ع 00 روكي نااما ءىثلا كلذ ىلع ليضفتلا مسا داّمعا نا |

 ىنلا كلذ نم ( الاح ) نوكي ( وا ) ؟ىثلا كلذ نع ىا( هنعاربخ ) ن "نوكي (ىا) |
 ْ هبلاح ةيق واو !| و1 وهو )هلو ىونعملاه قلعت ناس ىف عرش ىظفللاهقتاعن نيباملو ظ

 | (ةفص) ( ىنعلاف ) ) هنا لاخلاو ظفللا ىف ءىثل ةفص ليضفتلا مسا ناكاذا ىتعي ١

 / نسم مالطا رؤخالانا ئضرانغ ىح امانا معاق[ 00
 1121 ودع 2 ا را ىلا ىدنهلا لاقو امسمال ادس قلعتملا |

 . لعاح ىا بابسالا بيسم بجاولل لاَعب اذهلو ابيس لغجام ببسملا لوقت نحتو |
 | سييكسملاىلا بسلا نع لدع امناو ايس تناك ذ ئنيح ناسالاف اياسا باسسالا |
 | هلعجال نوكينا ىكيلب عقاولا ببسلل ىنعملاف نوكينا مزال ميال هنا ىلع هينتلل |

 0 لاو اب يار اقام ىهتنا اهقسوا هلعج ن ناك احب اسس ملكمملا |

 ظ نود ببسملا مسا قلعتملا ىلع قلطينا مهحالطصاىف روهشلملا
 لحلرلا نع بسم الم قام ادعي ف لت /!١!نآل ادسم هامس هلعلو هق هشقانمالو |

 | هيجوتلا لصاحو ىهتنا امهل ببسم وهو لحكلل ببس امهنيعزال ديز نيعو |
 قالطا نا ببسلابوا قلعتملاب ريبعتلا نع لودعلا ةتكتىف هوركذ ىذلا أ

 نوك ىلا ةراشالا هتدئافو ىزاجت قالطا سبنلاىلعوأ قلعتملا ىلع تنسملا
 ريخلا ىلا ةراشاللهفص هلوق حراشلا ردق امتاو ببسلا لوهحج هنا ىنعمب ايلعج بيسملا |



 هي معمم

 نال ) تاروك ذملا هذه ىف ءىش, لمعلا طرتشي ملاماو ( طرشالب ) رمضملا ف
 ةحئار ) انهيلتعف ىا(اههفكت ) هئالثلا نم نانثالا قيده ىا (لالاو قرظلا

 امهلاثم ءىش طارتشاب لعفلاب امهلماع ةهباشم ةيووقت ىلا جاتح الف ( لعفلا نم |

 ىذلا فرظلاىف طرشالب لمع نسحا ناف (ابك أر مويلا كنم نسحا ديزوحت )
 هلوق ىلع فطع بصنلاب وهو ( زيقلاو ) اك ار ىه ىتلا لاخلا ىفو مويلا وه
 ىا (ؤواكام هبصنس ) زيبقلا نال طرش الب زييقلا ىف لمعي امتاو ىا فرظلا نال
 هانعمامو لعفلا هبصني مك ىا ( اضيا لعفلا ىنعم نع ) ولحم ىذلا لماعلا هبصنم
 ناف (اتيز لطر وحن ) لعفلا ىنعم نع ايلاخ هنوك لاح زيبقلا بصني ىذلا لاثمو |
 ىنعم نع لاخوهو امان امهسم اها هنوكل لطر ظفلوه ناثملا اذه ىف زيقلا لماع |

 اهناو ) لاقف لعافلا ىف هلمع مدع ةلع ناس ىف عرش مث هتحنار نعو لعفلا

 لمتح و ( ةللعافلاب عقرلا ) هبف ةدايزلا ىنعم ءاش عم ليضفتلا مسا ىأ ( لمعي مل ١

 هنال ماصعلا نع انلَن أك ايزارتحا ال ايعوقو ادبق ةيلعافلاب عفرلا دق نوكي نا |
 اذه نال ) هنع ازارتحا ديبقتلا ةدْئاف نوكت ىتح ةيلعافلا ريغب هعفر روصتس مل |
 نوك لاح ىا ( ةلاصالاب ) روك ذملا لعافلا ىف ليضفتلا مسا لمع ىا ( لمعلا ٍْ

 ةلاصالاب ىذلا لمعلا كلذ ىا:( وهامتا) ةهباشملاب ال ةلاصالاب لمعلا كلذ |
 اهتاو نال ربخامنا هلوق هريغىف ىذلا لمعلا ال طقف لعفلا لمع ىا ( لغفلال مع ) !
 التارش كفر اذا نونلاو فلالاةداف نوكا نال رخل ماقمىف اهنا عم ترسك ١

 اهعوقو رخ الاو متاق هنا ديزوحن نيعلا مسا نع اربخ اهعوقو امدحا ناهجو

 نع اريخ تعقو ماقملا اذه ىفو ىاثلاىف حتفتو لوالاىف رسكتف ىنعملا مسا نع |

 لمعي مل ليضفتلا مسا نا لاخلاو ىا ( وهو ) لمعلا اذه هلوق وهو نيعلا مسا |
 ناشلا ىا (هنال ) لعفلا لمع لمعي ملامتاو ةلاصالاب ىذلا لمعلا ىا (لعفلا لمع |

 ليضفتلا مسا ىنعع سبتلم لعف ىا ( هانعم لعف ) ليضفتلا مسال ىا ( هل سلل) |
 هيلع ةدايزلا مض عم ردصملا لصا ىلع الاد نوكي لعف دجوب ناب ( ةدايزلا ىف )

 مسا ىا لمعي ىتح كلذكل مف هل سيل ىنعي ىننلاب سيلب قلعتم ( لمعيل ) هلوقو
 لعفلا كلذ لمعك ىا ( هلمع ) ةدايزلا ىلع لادلا لعفلا كلذ ةهباشع ليضفتلا |
 لعفلاب هتهباسثمل هلعف لمع لمعي هناف تافصلا نم هريغو لعافلا مسا فالخم |
 الماع هنوك لاتحا لطب املو# ةهباشملا نع ةعناملا ةدايزلا ىنعم هيف دجوب مل هنال |

 ل نا حراشلا داراف لعافلا مسال هتهباشم كلذك لطن لعفلل هتهباشع
 مسا نال لعافلا مساب هتهباشم لطب اماو ىا ( هنالو ) لوب اضيا ىناثلا ةلع ١

 اهمساف ىلوالا تناكناف ةماثو ةصقان نوكت نا لمتحم ناكف (ناكامل) ليضفتل

 هلوقو هب قلعتم ( هيف لصالاوه اهف ) هلوقو ليضفتلا مسا ىلا عجار رتتسم ريمض
 | هنع اريخ هدعبامو (ىننيال) هلوق نوكي ذئنبْخ ةضرتعم ةلمح (نمب هلامعتساوهو)
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 ىهتنا ةيلعافلابالا روصتنال رهظملا اذهىف لمغلاو هتلعاف رهظمىف الدا لمعيال

 هنا ىنعملا نا اولاق مهناف حارشلا رباسل ةفلاخم حراشلا ةرابع ىف نا ىنخنالو

 رهظملاف هلمعف تايثالاو ىننلا ماقمىف مالكلاو 1١ ناكاذا الا رهظمىف لمعبال |
 نايبدارا مث عا هللاو ةيلعافلاريغب هعفر زاوج مهوبدنا عم ةيلعافلاب هعفر ىفال |

 مولعملا ةغبص ىلع هنا .هاظلاو (صخاامتاو ) لاقف رهظملاب فلا صيصخت هجو
 ( هنال ) لعافلاف لمعيالو لَه ملو رك ذلاب ( رهظملا) فدصملا صخ امئاو ىنعي

 نال) طرشالب هلمع ناكامتاو (طرشالب سمضملا ف لمعي) ليضفتلا مسا نال ىآ |

 ةلع ماقم متاق فيعض هلوقل ةفص ( رهظيال ) هلوقو ( فبعض رمضملا ىف لمعلا
 ( ظفللا ىف ) لماعلا رثا :ئا ( هرثا ) رهظيبال هنال فيعض هنا يعي هفعضب مكحلا

 | وهو ( جاتحيالف ) افيعضرمضملاىف هلم ناكاذاو ىلح هبارعاف اينبم رمضملا نوكل
 ا'ضرتعاو طوراشلا مشن هلمع ةباوقت ىلا: ىا ( لماعلا ةوق ىلا لوهحلا ل0 ١

 حراشلا نال كلذك سلو ىبضم ريغ قالطالاب رمضملا رك د ناب ماصعلا هيلع

 متامتا ليلعتلا نم هرك ذامو هنم ىه لضفا ديز دنه زوم الف رتّتسملاب هدنق ىضرلا

 ( هظفلىف ةرهظيال هنأ نمضملا ىف لمعلا. نثآ رؤهظأ ملتي دارملاو ببنك تسلا ف

 | هيإب هون :رمشملا ف هلوق نا عي ئمتنا تابنملا راس ىف هلم راكنألاو لسلا لا

 مدع ةلغلا ف رصخلا نم لصف ان هنوكلال.ا ريض ةنوكل رمضملا ف هلع نس
 | ىضتش هنم ىف لضفا ديز دنه زوج الف هلوقو تاننملا رئاس ىف هلمع فعض

 ا"ناكءاوس ظفللا ف رهظ يذلا ىنعي ىوغللا ِءاَنِم وه رهظملا دارلا نوك نا

 ٠ عرش مث ع لوالاىنعملاب ىهاظ مسا لاثملا اذه ىف ىه ظفل نال اريمضوا !ىهاظ اهسا
 ( لعافلاب ) فنصملا ىا ( صخامتاو ) لاقف لعافلاب ىلا صيصخت هجو نايس ىف
 لعافلا ريغل ضرعَس ملو هيف هلمع مدعو لعافلا ىف هلمع نيب مالكلا رادا ىنعيب |

 ( ناك ءاؤس هب لوعفملا بصنسال ) ليضفتلا مسا نال ىا (هنال ) تالومعملا نم

 / نا لب ) هلو هيف هلع مدع ماها ىف قرت مث ( ارمضموا ارهظمم ) هب لوعفملا ىا
 ىنعين دجو. لعاف بنان ( كاذ مهوبام) هلوقو ليضفتلا مسا دعب ىا (هدعب دحتو

 يا (لاد لعفاف) ليضفتلا مسال هن ال وعفم هنوك مهوب ظفل هدعب دحو نا

 ىذلا ظفللا كلذ ىف الماع لعفا ظفل نوكيال كلذك ظفللا كلذ نأ دجو ني

 | فوذحلا ( لمفلا ىلع ا؛ةلاد ةبنسارق لعفا نوكي "لبا هن الوعفم ةلوك« مهوتل

 نع لضي نم معاوه ىلاعت هلوقك ) ةيلوعفملا لوعفملا كلذل ىا (هل بصانا )
 ىنعملا نال كلذك سبل هنكل عال هب الوعفم هنوك مهوب لضي نم ناف ( هليبس
 (لضي نم ملعي) وهو فوذحلا لعفلا ىلع لدد ملعا ظفلو (دخاو لكن م لعا ىا)

 زيبقلاو لاخلاو فرظلااماو) لاقف تاقلعتملا رئاس ىف هلمع لاح نايس ىف عرش مث

 لمعي هنا م ىا ( اضيا) تاقلعتملا هذهىف ىا (اهيف ) ليضفتلا مسا ىا ( ٍلمعبف
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 | ىناتلا نم وكي ىذلا فرع ماوه انهه هب دارملا نكل ليضفتلا قلطم ماسقا
 ىذلا ليضفتلا مسا مكح نا ىنعي ىتاثلا عونلا نم ىا (هنم)هل وهب هيلا حراشلا راشاو
 هلوقوهو دحاو ةقلطم ةدايز هن دصق» ىذلا ف ةرعملامكحو ةقلطم ةدايز هب دصفت

 امئاويةشاطملا نمل هنم فرعملافو ىناثلا عونلا ىف ىا (امهيف) دال ىا ( دالفإ
 ىا ) ًادتملا ىلا ةيربخلا ةلما نم فوذحلا دئاعلا ناببل امّهبف هلوق حراشلا دروا

 ريسفتلا ثعابو (انينأتو اريك ذو اعمحو ةينثتو ادارفا هفوصومل ليضفتلا مسا ةقباطم
 عانتماو (اهف ودوملةفصلا) ةّقاطم ب وج وةلعا نايس (ةقاطم م وزلل) هلوق وا اس سمام
 قيبطت ن وكل نيلامعتسالا نبذ هىفهف وصوم ليضفتلا مسا قيبطت بجو ام اىنعياهمدع
 عم) هنعلدعب الالصا ثيناتلاو ريك ذتلاو عملاو ةينثتلاو دارفالا ىف اهف وصوم ةفصلا
 ىا(هجازتما) همانق دنع لصالا نعل ودعلاحصي ىذلا عناملا ىا (وهو عناملامايقمدع

 | ديز وك ىف نع لمعتسملا ىف م (اظفل ةيليضفتلا نمي ) احزتمم ليضفتلا مسا نوك موز
 ١ وحنىف رملا فرح ىنعمب ىفىتلا ةفاضالاب لمعتملا ىف اك (ىنعموا) و رمعنم لضفا

 ١ ةدايزلا هب دصقب ئذلا عونلا فالح سانلا نمل ضفا هناىنعم هنال سانلا لضفا ديز ١
 | هيلع لضفملار ك٠ ذمدعلا امهيف عناملاذهدج وب هنال ماللابف ”رعملاوهىذلاو ةقلطملا .

 هيلع لضفملا رك ذبل اذاو هنم ماللابف رعملا مسقلاو ىناثلا عونلادغب ىا (اهدعب ١
 ظ هل روزح الامو ارورحم ىضتقا ادوجؤم ناكول ةنالامهنف نم دوجو روصتّسالف

 ' ىناثلاعونلاىفاماو ىهاظف ماللاب ف ”رعملاىفاروك ذمهيلعلضفملان وك مدعاماوهلراحال
 ١ توه لب هل هنلغالاضفم هيلا فاضملا نكي ل هيلا فنيضا نم ىلع ةدابز هب دصش مول هتاف ٠

 ريغال ىا)(ريغال ركذمد زفم نع )لمعتسا(ىذلا) (ليضفتلا مسا)(وإلماكرخآ ٠
 وهاع رخ ًالابدصتخلا ثيناتلاو عملاو ةينثتلا ةادا قوم مهتهاركل ركذملا درفملا |

 اهن اكف رحاب ا,نيب وهني ةقرافلااهن وكل ةيليضفتلا نع هجازتما رابتعاب طس ولا مكح يف ٠
 عرشةماسقا وهيدابم و ليضفتلا مسا لئاسم ناب نم فنصملا غرفاملو (ةملكلامامت نم ١

 (مسا) (ىف )هلوق و(ليضفتلا مسا) لمعي ال ىا لمعي الو )لاقفهلمعط ورش ناس ىف
 ىتن مثد«هلمع ضرف ىذلاهل ومع ناس اذهوهل وقل ف رظو لمعي الب قاعتم «رهظم)ل

 نا ىلا ةراشالل لمعي ال لوعفم بصنلاب وهو (هيلعافلاب عفرلا) هلوق حراشلا دازو |

 ( ءاتتتسالا"ةنب ره ) هب هزسف امتاو ةيلعافلاب هنوك لاحت عفرلا لمعىنن ىتنلاب دارملا |
 هعفر ىتن انهه ىئننلاب دارملاناىلع ةلاد ةسرق ناك اذا الا هلوش ءانشتسالا نا ىنعي

 عفرلاب ىنئّتسملا ىف لمعلا نا ةرق ءانثتسالا نوك هجيو ماصعلا لاقو ةيلعافلاب

 هلومعملاعفار هنوك قي رط ىلع لمعللاّتبثم ىننتسملا نوك ههج ونا ىنعي ةيلعافلا ىلع
 اديقم اضيا هنمىنتثتسملا نم موهفملا ىنللان وكينا اذه ىضتقيفهب ديقمهن ىنعي ةيلعافلاب
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 ا هقيبطت مدعو هريك ذو ليضفتلا مسا دارفا زاوج ىا (اذهو) هلوش مكحلا اذه
 1 محتل ىذا ليضفتلا مسانا ةلعل ىا ( هنآل ) تبا فوصوملاب |
 نم لعفال هفص ( ىدلا )هلوفو نع لمعتس ىذلا لضفتلا مساهباشي ىا (نم لعفأ ٠

 | ( رب (وكسذتلاو دارفالا الا) ل ا هس
 (اةقلا جول ناح (ةسع ارزق س1 ل41 نوك زل ةلر 10

 هيلع لضفملا نوكىف نمي لمعتسم وهامل هباشم ةفاضالاب لمعتسم وهام نا ىنعي

 لضفالا ديز انلوق ىنعا ماللاب لمعتس ام فالح هيلع لضفملا رك ذب ورمع

 فوطعم مفرلاب ( ةّماطملاو ) هلوقو ةحارص هيف روك ذع سل هيلع لضفملاناف

 فنصملا رك دامو هتروص ىلا (انننأتو اريك ذنؤ امو ةشوادارفا) هلوضو
 الا هس دم قط نا مس مللي هذ ٠ ) عطم ىلا ( رج نإ

 ردصملا ةروص ىلا لدبا مث هسفسس ايدعتم ناكنا لبنلا نأ يملا لايكتسالا لذ

 ليضفتلا مسا قباطي نات ةيوقتلل ماللا هلوعفم ىق لخد.. |
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 | نم لضفا ديزو سانلا لضفا ديز انلوق ىف نال امهنم دحاو لكعم' اروك ذم

 / اردصم ةّماطملا ظفل ناكاملو * اضيا ةشاطملا هيف زوم ىا دارفالا هلوق ىلع

 | هبامو اهحتش قباطملا ىنعا الوعفمو ءابلا رسكب قباطملا ىنعا العاف ىضتم
 ا 1 ىلا (ليضفتلا مسا ةّقاطم ىا) هلو حراشلا راشا اهتروص ىنعا ةاطملا

 | لاوصوملا ىلا جار هل هلوقىفرو رحل اريمضلاو 6 هلةفص )(ليضفتلا مسا ىا)وه نم

 1 نود زااوحمنو ىا(نوديزلاو سانلاالضفانادء زلاوحم د نم وهو
 | هلوكو عماو هشتلا ف ةشاطملل نالاثملا نا اذهو سانا اولضفا ىا ( مهولضفا)

 | تاملضف ىا ( نهتابلضف تادنهلاو نهايلضف نادنهلاو ءاسنلا ىلضف دنهو )

 لضفتلا مسا ىا (ام) ةفاضالاب لمعتسملا ةهباشم لوصحل ىا ( هتهباشمل) ةفاضالا

 رار عا (هنوكى ) ىرخا ةهجنم ( ماللاو فلالا هيف ) ىذلا

 هجوب هيباشم ةفاضالاب لمعتسملا نا ىنعي .هف رعملا ىلا هتفاضاب( ةف رعم ) هفاضالاب

 | نم لكف دانعالا زوج ماللاب لمعت 1 هلل كلا هجن وباو نك لمست ا ]
 ثيح نمو دارفالاوه ىذلا همكح خايب لوالل اهباشم هنوك ثَح نُف نيشلا

 | ىناثلا ع ونلامكح نايب ىف عرش من * ةقباطملاوه ىذلاهمكح دخاب ىناثلل اهباشم هنوك ظ

 ا داوسلا منا ىعون نم) هنوك لاح (قآنلا) (عونلا) ( امآول هلو
 0 هلوقو 7 ةدايز هه دصه ىذلا) نيعولا نم ىاثلا عونلا ىا

 قاثلاىفو عونلاب لوالاف فوصوملاردقامتاو دما لع فمع (ماللاب فرعملاإل ]
 نم ىناثلاو فاضملاب لمعتسملا ماسقا نم لوالا نال امهندب قرفلا لصحيل مسقلاب |

 | ةروصوف فوصومل ةّمباطملازاحامتاو ثينأتلا ىف ةماطملل ةثالثلاةلثمالاهذهو ءاسنلا
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 نم .ىا ( هسنج نم ةعامح ىلا ) ليضفتلا مسا فيضي نا ىنعملا اذهب اضيا زوج
 ىلا ىنعي اضيا ةعامحلل هفص ( مهف 1 رددت ) هلوقو فوصوملا سنج

 لاثع حارص مث + مهسنج نم ني قدا وردا ا تامل

 فصلا لاثم ىا (فسو.ناف) (هتوخانسحا فسوبل (كلوقك) لاقف فنصملا
 زوج ال ىا ( لخدبال ) فسوب ظفل وه ىذلا فوصوملا ناف عونلا اذهل قباطم

 ةفاضا نا نم نيمتال فاضملا ريغ هيلا فاضملان ال ( فسوب ةوخاةلمح ىف ) لخ دينا
 ىلا ةسسنلاب لاشلا اذه نا مث مهبف هلوخد زاوج عنمت عجار ريمض ىلا ةوخالا

 كلوقك هلوق نم لدب حراشلا مالكىلا ةبسنلابو زوحببف هلوقل لعاف صملا مالك
 لاقف اًضيا صملا هلمها ىذلا بالا رخ الا عونلا ناب ىف حراشلا عرش مث *
 ريغ ىلا ) لضفتلا مسا فيضت نا اضيا ىنعملا اذهب هرج ىأ ( هنت كادر

 ناف ( دادغب ا 2و هلعولشق ديرا ىتلا ةعامم سار يغ ىلا ىا ( ةعامج
 معا ىا ) هلو هرسسف اك مهيلع هليضفت ديرا ىتلا ةعاملا ىلا فاض سبي ملعا

 كلذنا ةفاضالاب دارملانكل ىا (وهو) هاوسامت معا هنا هبدارملا ىنعي ( هاوسام
 اهيلا افاضم م ىا (دادغس ) نيملعالا رئاس نم زاتمت ىا ( صتخم ) نالفلا
 ذر 0( فار انهف دلو ناب ( ءاقنماو انا ذادعي ةدلب نال ىا( اهنال)

 ناس ىف عرش مت دا < د اهلها ةيملعالا صيصخ تدافا اهناال اماصصخت تدافا ةفاضالا

 هرسف مث ( لولا ) ( عونلا ) ( ىفزوجو )ل لاقف نيعونلا نيب رخ الا قرفلا
 لمتحم فندملا مالكف لوالاناف (فاضملا ليضفتلا ممسا ىعون نم) هلوش حراشلا

 لوالا عونلا هيدارب ناو اهب لمعتسملا هثالثلا ماسق الا نم لوالا مسقلا ه.دارب نا

 | ناب نييعتلاب هليصفن داراو الامحا عوألا لوالا فوصوم حراشلا ردق اذلو

 هلوه هع مث فاضملا ليضفتلا مسا نم نيعوللا لوا وه لوالا عونلا دارملا

 هبدصقب ) ىذلا عونلاوه نيعونلانم لوالاوه ىذلا عونلا ىا ( ىذلا وهو )
 رخ لاو ( دارفالا إل اهدحا نالامعتسالا هيف زوج ( هيلا فيضان م ىلع ةدايزلا
 ليضفتلا مسا لعجن نا دارفالاب دارملا ىنعملا ىنعي ( ليضفتلا مسا دارفا ىا ) ةشاطملا

 ليضفتلا مسا فوصوم ىا ( هفوصوم ) ناكولو ىا (ناكناو ) ادرفم
 ليضفتلا مسا ريك ذن اضيا زوج ىنعي ( ربك ذلا اذك و ) هلوقو ( اعومت وا ىننم )

 ةئماو (اننؤم ) ليضغتلا مسا فوصوم ىا ( هفوصوم ) ناكولو ىا ( ناكناو )
 00000 وار تنال ةلماو نودي نلا وا ناديزلا وا ديز وحن )دارفالا

 هنوك لاح لضفا هلوق لمح ىنعي لكلاب قلعتم (سانلا لضفا ) هلوقو (تادنهلاو ا
 ناني رلاو سانا لضفا دب ز لاقف تاروكذملا نم دخاو لك لع ارك ذم ادرفم
 ةلعف عرش مث + سانلا لضفا نادنهلاو سانلا لضفا دنه لاَ اذكو سانلالضفا |

 « ادع )
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 أ صيصختلاو فيرعتلا لمشت حضوتلل تناكاذا ةفاضالا نال هرك ذا هجو الذا ظ

 ةفاضالا نيب لباقتلا امناو حيضوتلل ةفاضالاو صيضختلل ةفاضالا نبب لباقتالو ا

 | صيصخت ىلع ركذلاهجو لمح نا نكمي ٍلوقاو ىهتنا صيصختتلل ةفاضالاو فيررعتلل |
 | ةفاضالا كلت نا ىلا ةراشالل ( تافصلا رئاس فاضي 5) هلوقو معا هللاو حيضوتلا

 ظ عراصم وحن ) بي ىغ لامعتساب سنت و تافصلا رئاس ىف ةلمعتسم ةعئاش ةدئافلا كلتل

 ظ اعنا صم ىلا هتفاضا ةدئافف ةعراصملا نم لعاف مسا ميملامضب عراصم هلوقناف ( رصم
 ظ ةفاضا نا ىنعي ( موقلا نسح ) هلوق اذك ( و ) ٌرصم عراصمب عراصملا صيضخت ىه
 | ةيونعم ةفاضا لب هلومعمىلا قاضع سل هنال ةظفل ةفاّضاب تسل موقلاىلا نسحلا
 | فاضملا نا موقلا ىلا نشا ةفاضابو رصم ىلا عراصملا ةفاضاب دارملا سيل ةنا ىتعي

 حيضوت اهبدارملا لب نيامملا لا نيابملا ةفاضا نم نوكيناب هيلا فاضملا ف لخادب سبب

 | ام ) هلوقو موقلا ىف نسحلا لوخدو رصم لهاىف عراصملا لوخ د ز وجبف ىفاضملا

 تافصلا تافصلا رئاسب دارملا ىتعي تافصلا وئاس هلوقل ناذِس( هفف لضفت ال

 | حضوتلا فاضيو هلوق ىلع عي رفت ( طرتشي الف ) هلوقو ليضفتلا مسا ريغ ىه ىتلا
 ليضفتلامسا حبضوت هفاضالابدصق لب هيلا فاضملا ىلع ةدايزلا هب دصع ملال هن | ىتعل

 ( زوجيف ) هلوقو ( هيلا فاضملا ضعب ) فوصوملا نوك ىا (هنوك ) طرتشيال |
 هنوك نكي ل اذا ىنعي هيلع اعيرفت نوكي نأ زوجبو طرتشي الف هلوق ىلع ثفطع |
 ( هفيضينا ) ىاثلاىنعملاب ىا ( ىنعملا اذهب ) زوجيف اط رش هيلا فاضملانم اضعن ظ
1 
 ظ
 ا
 ا

 ظ
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 ىلا عجار ًادتبم ( وه ) هلوقو ( ةعامح ىلا ) افاض» لضفتلا مسا لعجي نا ىا
 ةفص ةلماو هريخ ةعاملا ىف ىا ( مهيف لخاد ) هلوقو ليضفتلا مسا فّوصوم

 كلذ ناك نيذلا ةعامجلا ىلا ليضفتلا مما فاضي نأ زوحم هنا ىنعي ةعامجلا |
 أ دحاو وه نيذلا نيعراصملا ىلا عراصملا فاضي م مهبف الخاد فوصوملا

 ىنملا اذه نا معاو# مهنم دحاو وه نيذلا موقلا ىلا نسحلا فاضي امو مهنم || .
 ةعابمج ىلا فاضي نا اما هلال عاونا ةثالث ىلع المتمم زاوحلا مكح ناكامل ظ
 املو هش لخاد ريعوا مهيف لخاد اما لوالاف هعام ريغ ىلا فاض وا

 دارا مهيف لخاد ريغ ةعاجج ىلا فاضم وه امي ليثقلا ف فضملا رصتخا ظ
 وه ةعامج ىلا هفيضن نا وه ىذلا عوللا ركذف عاوتالا قوت لأ اعلا:

 ظفل ناف ( شيرق لضفا سو هيلع هللا ىلص انينن كلوق وحن ) هلو مهيف لخاد |
 مالسلا هيلع انيبن وهو ةيلضفالاب فوصوملاو شيرق ةعام ىلا فاضم لضفا
 لب طقف شي رقىلع اهنوكب ةديقم ةدايز سبل ةدايزلاب دارملا نكلو مهيف لخاد
 سانلا لضفا ئا ) لاق اذإو سانلا عيم ةلماش ةقلطم ةدايز اهب دارملا

 ىنعي ( هفيضي ناو ) لاف ليثعلاب فنصملا هركذامل دهمأ مث ( شيرق نيب نم
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 نا هلوق رسف مث تفرع اك دصقب نأ وذ هبدارب ناب ازاح ىنعملا ىلع لمح امنا
 . ةدايزل هفص.عفرلا/ وهو ( ةدوصقم ) هلَوَس ىنعملا ةقص هلعج ريدقتب دصه

 ةفص عفرلاب ( ةديقم ريغ ) هلوقو ةدايزل هفصلا دع ةفص عفرلاب ( ةقلطم ) هلوقو

 ةداي زلا نوك ىنعم ىنعي ( نوكتناب ) هلوق قاعت حيحصتل اهدروا ةقلطملل ةفشاك
 00 واذيلا فاضلا لع ) ةدئار اهتوكي ةذقم نبغ اهنأ وه ةقلطم ةدوضقملا

 كك 11 هنصلا: هاهنا انهينف دوصقملا لب لوالا ىنعملا ىف دصق اك هريغ ىلع ال |

 اا لاقل ع لوا هلا فانضملا ىلع ةداي زلا,تناك ءاوس فوصوملاف ١
 هلا قالطالا ىنعم نا مهوب هدحو هيلا فاضملا ىلع نوكتناب ةديقم ريغ هلوقنا |
 اذهىف انبال ذئنيخ طقف هيلا فاضملاىلع ةدئاز اهنوك ىنعي ديقلا اذهب ةدبقم ريغ |

 ةدايزلا ىنعع قالاطالا هانعم لب كلذك نسلو هللا لفاسملا لع ةدئاز اهتوكل
 نسلو انقيقحال انفاضا 000 هدو كلوق مخرب لب هاوس نع عجب ىلع
 ع نك يشألا لق ىضرلا هبح رص قيقح انهه رصقلا لب كنذك |
 هيهاط ناكناو هاوسام عيمج هنم دارملا ناب ئذرلا حرصت نا ىنعي هاوسام ظ

 وه عيمجاب دارب ناب ىفرع رصق هنا هنم ردابتملا نكل قيقحلا رصقلا ةدارا |
 نسحا فسوب لوش نال ىنعم الذا هيلع ةدايزلا ةذارا هناش نم ىذلا عبما ْ

 اال وا لدا ردي ةدلقع تبسل ةنسج .ةدايز نا هدمه و هتوخا
 00 ارنا ل ثا رع نمل اذهو رحشلاو رحملا نم هتوخا:ريغ ىلع |
 ماصعلا هدرواام ةدالخ اذهو هريغوا هنوخا ناك ءاوس سالا نم ريع لع

 فيضا نم ىلع ةدايزلا هبدصقرملاذا هنأ وهو لاؤس ىناثلا ىنعملا ناب نم اشن مث

 هدعبام ىلا هتفابضا ةدّئاف نيس نا فنصملا داراف ةفاضالا ىف ةدئافلا اه هيلا
 مسا ىا ) هلوه هلعاف بنان حراشلا رسفو لوهجم لعف وهو (فاضيوإل لاقف

 يقل اذه حسو ( هلا فيشام ىلا )هلو هيلا فضاام رسفو ( لضفتلا

 ”اراسملا ةينالا !انألا نم فاضي هلوق نمض ىف ةرروكا ذملا ةفاضالا نوكل
 !اهتم ولعل اهركاذ كفلضملا لمعاو هيلا ىف انضملاو فاضملا ىنعا نيف رظلل
 © حيضوتلا ) هدعب ام ىلا فاضي قاثلا ىنعملا ىف لمعتسا اذا ليضفتلا مسا نا ىنعي
 مسا حيضوتل ىا ) هوس حراشلا هرسفو حيضوتلا وه ةفاضالا ةدئاف ىنعي
 ردصم هنا ىلاو هملا فاضملا نع ضوع ماللاو فلالا نا ىلا ةراشالل ( ليذفتلا

 ليضفتلا مسال دصاقلا حيضوت ىا ىوذحم هلغاف ناوب هلوعفم ىلا فاض»

 لمتحم فطعلا اذهو حيضوتلل هلوق ىلع فطع رجلاب ( هصيصخم ) هلوق (و)
 | ةفاضالا نال هصصخ و هلوق داز ماصعلا لاق ثيح ريسفن فطع نوكي نا

 رظن هيفو ركذلا هجو نايس دعب اقم صيصختلل نوكك ةركنلا ىلا تناكاذا

4 

| 
| 

21 3 

0 . 

 ا

 تح حج يتسم يصمم ايس دسم يمت تهاني 0-ان” هي يييموسس 1010 الاالاااللاللاالالللب تا آ ]1 1 | 1|-|-6٠[إ||--|!|[[10

 ا ا ا سس ياس ستج بببس ببال اسوس سوووسواسملا



 ا

0 

 مهيأ معا خو

 | ءىثلا ليضفت مزاي ( ةدارالا بسحب )اضيا الخاد ناكول هنال ةدارالا بح |

 أ طرتغا امتاو ىا طارتشالا ةلعل ناس (دوصقملا نال) هلوقو نور ماع لأ
 | هلامعتسا نم ) لمعتسملا دوصقم نال مهتماضعب هنوك ىنعملا اذهب لامعتسالا اذهل
 | هلامعتسا نم هلوقف هريغ لضفا لشملو ى بانل لضفا ديز لاق ثمح ( ىنعملا اذهل |

 ىنعي نال ر بخ عفرلاب (هف وصوم ليضفت )هلو ق وهل وعفم اذه هلو ق و ةلعاف ىلا فاضم ردصم
 ىلع) هف وص وم لضفت ةداراوهةروصلا هدهل لضفتلا ادهلامعتسا نمهدوصقم نأ ا

 | سانلا موهقموهو (ماعلاموهفملا|ذهىف) فوصوملا كلذ ىكراشم ىلعىا (هيكراشم
 نم لضفاىا) «سانلا لضفا ديز لثم إس انلا نم هريغلو فوصوملا كلذ لماشلا

 ا ةدوجوملال ائاضفلا ىلعة از زديزةليطف ىنعي ةيسانلا عون ىفىا (عونلا اذه هيكراشم 1

 | (زوجالف)هلوقلامعتسالا طرشهيف دج وام لاثماذهو اسان مهن وك ىفهل نيك راشملا ف |
 | اذهب)هلوّهز :اوحلاءدع حراشلاديقامتاو روك ذملا ط رشلا هيف دجوبملام ىلع عب رفت
 | (كلوق) هلوق وىناثلا ىنعملا هبدصق اذا ىف آلا بكرتلا زوج هنا ىلا ةراشالل ( ىنعملا

 أ مالكنم داهشتسا هناال عونصم لاثم“(هتوخا نيحا تو هلوكتا ىلإ : نامل
 سكعلاب مالا لب بيك تلا اذه زاوج مدع ىلع ءانب روبزملا طارتشالان الو ءاغلملا

 هسنو ةراشا(هجورخل ا هلوقو طرشلا مادعنال بكرتلا اذه زاوج مدعن ا ىتعن

 | ىذلا طرمشلا مادعنال لوقلا اذه زوجال اكأ سي نكملا مهوت نم انلقام ىلع

 نميف ليضفتلا مسا فوصوم لوخد وهو ىنعملا اذهب لامعتسالا هب طرتشي
 | جراخ هيلسحالاب فصو ىذلا فسوب نال كلذك سل انههو مهيلا فاضي

 | نايبو هجورخل هلو قلعتم (مهتفاضابإل هلوقو ( ةوخالا نع ىا) 6 مهنعإ) 0
 | (هيلا) ةوخالا ةفاضا ببسب مهنع احراخ فسوب نوك نا ىنعيجورحلا ببسل
 ١ ةفاضالا مكحزال هتوخاىف رورجملا ريمضلاوهو فسوب ىلا عج - ارلا ريمضلاىلا ىا

 ْ زا ةوخالا قا الخام نو نكراو ١ اد 52
 ادا وا وس ا نور ءىنثلا ةفاضا
 ىا 4« هيدصقت نا ىناثلاو ال لاقف نيشملا تاثىف عرش مث + ىفخحبالاك لاح 37

 ١ هلوق نا ىلا ةراشا ( هسنعم ىنان ىا) هلوقو  ةقلطم ةدايز ) ليضفتلا مس

 ْ فاكسصملا دحلل ىلع ىنعي امدحا هلوف ىلع ىوطعم هنا ىلاو د 0

  ىاضملا نع ضوع ماللاو فلالا نا ىلاو ناينعم ىلا عجارلا ىنمملا ريمضلا ىلا |
 | ىناثلا ىنعملا ىا هلوُش ىنعا فوصوملا فذدحم هرسف ملو اذهب هريسق امتاو هيلا |

 نا ىلا ةراشالل ( ةداز ) هلوقو هيلع ىفوطعملاو ىوطعملا نيب ةلباقملا لصحبل

 نا هلوق وه ىذلا ريخلا نيو ىنعملا نع ةرابع وه ىذلا ادتملا نيب داحتنالا

 | دصم نا هلوق نا ىلاو ىنعملاوه هنال ةدايزلا ظفل هيلع لمح ناب عامنا دصغ
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 ىنعي هدارفا رابتعاب اضيا هيلا عج ار مهضعب ىفو ام ىلا عجار هققحتىف ريمضلاو
 نمضىف دجوب ىذلا ىنعملا ققحم لئاقلا راشعا بسسب' ريغلا ىلع ةدايزلا'دصقنا
 وه هنمضو ىنعملا كلذ دجو ىذلا ضعللاب دارملاو ىنعملا كلذ دارفا ضعب

 دارملا ىنعملا ةدافاىف بارطضالا نم حراشلا ببك رتىف ام ىتحالو لضفملا ادعام

 ىنعملا ىلع دْئاز لضفملاف نكل نيفرطلاف دجو ليضفتلا مسا ىنعم نأ وهو
 هان رك ذاع همالكى علا دمحم ىشحلا هجوو هيلع لضفملاف ققحنو دجو ىذلا |

 إل مهو الإ وب ند لوش نا ال هيلع لضفملا ادعام ا ءادعام
 هيجوت ةلعل ناب ( الاو ) هلوقو ىهتنا ناك ضعب ىا رابتعاب ليضفتلا دصق

 ىذلا درفلاف قفحن ءاوس ىنعي هقالطا ىلع ىتباو هادع اهف ىنعملا كلذ ققحن |

 هاي (ةلش لع ءىثلا ليم مزاي ) هيلع لضفملا فوا لضفملاف دجوب ١

 ةدئاز هتليضفنالمهيف الخادو سانلا دارفانم هنوكل ديز ىلع قدصيف ةيوسلا
 ديز نوكف اديز ادعام ىذلا هنا ساتناىف ربتعا اذاام فال مهتليضف ىلع

 ٠ لامعتسالا اذه ناك امناو )لاقف ةيرثك الا هجو نيسنأ داراث * هنع احراخ (
 ءىحيسس ىذلا ىنعملانم ىا ( رثك 1 ) ىنملا اذه دصق عم فاضملا لامعتسا ىا |

 هعضو ناكاذاو هش رعتىف تف معاك ( هريغ ىلع ءىنلا ليضفتل لعفا عضو نال)
 ىذلا ريغلا وهو ( لضفملا رك ذ ) عضولل قفاوملا ىنعملا ىا (ىلوالاف ) كلذل

 لكو قفاوب ملامت ىلوا نوكي في رعتلا قفاوب لامعتسا لكو هريغ ىلع هلوش ديرا |

 | لامعتسالا اذه طارتشا ليصفت دارامث « رثك ١ ىنعملا اذهفرثك الا وهف ىلوا وهام
 اذهب ) فاضملا ليضفتلا مسا لامعتساىف ىا (هلامعتسا ىف) ( طرتشبف )) لاقف

 ” رادصملا لي واتب وهو « نوكينا ) هريغ ىلع ةدايزلا هبدصه نا ىنعم ىا ( ىنملا |
 ( هفوصوم ) هلِوَص نووكيىف رتتسلاا ريمضلا حراشلا رسفو طرتشي لعاف بئان

 ىنعمىف هنال ةدايزلا هلوق نمضىف روك ذملا فوصوملا ىلا عجار هنا ىلا ةراشالل

 « مهنم) (اضعب ) ليضفتلا مسا فوصوم نوك نا ىنعي تف عام هفوصوم ةدانز
 ن0 21 نم اضع ءىنلا نوك ناكاملو لامعتسالا اذهىف طرش
 نوكب دارلا أب امه نيعنأ دارا ةدارالا تسحاوأ. ءوهفملا تسح هن الخاذ .

 (ظفللأ موهفم بسحم مهفف الخاد ) نوكينا لضفملانم اضعب فوصوملا لضفملا |
 ىا ( ناكناو ) فوصوملا ديز ىلع قداح موهفملا يسحم سانللا ظفل ناف

 سانلا ظفل هيلع قدصيال نمت ىا ( مهنع احراخ ) فوصوملا ىا ناكولو |

| 



 مي سو رطل
  ىتلا ةلكسملا اما ةصوصخم ةلئسم ةثالثلا نمث لكف نا ىني ( ليضفتلا مسا ىا)
 ىا « ةلف ) ةفاضالاب الّمعتسم ليضفتلا مسا ناكاذا هناف ةفاضالاب تلمعتسا اذا
 ا / اهدحا ) امهنم دحاو دارب ناب نازئاح ىا «نانعم ١ كلذل نوكأ روحي

 ' ادنملا نيب ةلاد ةضارسم لجن م رك الاوهور) هلوقو نب راك نامل] دنا أ

 أ كلّ راشاو (هبدص نا ال هلوقوه ىذلا ربخلا نيبو اهدحا هلوق نوه ىذلا
 | نيضملا طحا ىشب ء حبس ىذلا رخل الا نمالامعتنارثك 1 ملا اذه نوك ىلا ةلخلأ
 / ظفل ناك الو « ةدايزلا ) هيلع لضفملا ىلا فيضا ىذلا ليضفتلا مساب دصقنا
 | هلوّش مالكلا عومم رسه نا خراشلا دارا تماق ءىثش ناب اهناب المت ةدايزلا

 (هفوصوم ةدايز ) هلوشو هل ريخ دصّه نا هلوق نا ىلا ةراشالل ( اه دحا ىا)

 مسا فوصوم وهو هيلا فاضملا نع ضوع ماللاو ٌثفلالا نا ىلا ةراشالل

 دصشف نأ هلوق نأ ىلا ةراشالل ةدايزلل هفص عفرلاب ( ةدوصقملا ) هلوقو ليضفتلا

 رورجنا ريمضلاو ةدودصقملاب قلعتم (هب ) هلوقو لوعفللا مسأب لاوام لوهجم لعف
 اه دخلا وه ىدللا اذتملا نان لا حصيل ةةرسف اعاو 0 مسا ىلا عجار

 " دصقلانغ ةراع نيا ىمملا نعةراع اديملا نال دصع نا وه ىذلا را نإ 1
 | ءىشلا ةفصف ةدايزلا وه ىذلا ىنعملل هفص وهو هيدوصقملا ىا لوعقملا ّتغع

 | ليضفتلامساىينعم دحا نا لاقي نال ىنعم الف هفوصوم لمح لبق الوم نوكيإل
 | اذك ةدوصقملا ةدايزلا نيشملا دحا نا لاَ نا حبحصلا ىنعملا لب دوصقملا وه
 3 فصو ةدايزب رسفبنا ىلوالا نا مهضعب لاقو ةيدنهلا ىشاوحلا ىف

 مانصعلا رك ذو" يفصولا ةدانز كوقفلا لإ ةلوقعم ريغ فويسولا هدانا ١
 | دصق ىا قاضم لاف ذحم نالعج اهدحا روك ذملا لما حيحصت ىف ةثالث اهوجو

 دصقب نأب لصاخ اهدحا ىا راملا قوذحن دصّق نا لعج اهيناثو اهدحا

 ظ ىلا راشا حراشللاو لاق مث دصقب نأوذ ىا فاضملا فوذحم هلعج اهتلاثو
 ظ هقاوضاوم ةدايز اه دخلا هلاوط لما لع :رازلا لاؤبلا عفد ىلا ىا هصفد
 | ل املا سسحي ةدايزلا ىلا .افاضم اردصم دصّف نا لغج هن "اكو هب ةذوصقملا

 ىهتنا فسعن لب فلكت هنا ىتالو ةينايب هفاضالا لعجو لوعفملا ىنعع هلعجو

 رسفو « هيلا فيضا )) ةدايزلاب قلعتم 6 نم ىلع ل هلوقو ماصعلا ىثحللا لاقام
 ءالقعلا رمغ ؛ لمشيام ىنعع نم نا ىلا ةراشالل ( ام ىلع ىا) هلوش حراشلا

 رتتسم فيضاىف لعافلا ِتُئان نا ىلا ةراشالل ( ليضفتلا مسا فيضا) هلوقيو
 رابعا دارو كوسرلا ىلإ كلذ ا هلقو ليمعلا مسا ىلا عجارو

 ريغ ىلع ةدازا دارا ناوس جو نا لل ناشا عريش نمضوفف هققحن

 درا ناس الار ول كالا سال



 هك مسرب وس :

 لّضفملا هيف لعام لاثمو هيلع لضفملا هلوَش حراشلا ءرسف اذلو ( هيلع لضفملا)
 بجاولا تاذلاوه لضفملا ناكأمل هنال (ربك ١ هللا لثم ) ءرك ذ ىلا جتح ملو هيلع
 لامجتشا ا لغة اهلمف ربدقتلا فاوفلتخا مث ءاوسام ىلع ةدايزلاهب دارملانا لع

 لاق اذلو زاوحلاىفنارخ " الا نيعت ماللا رده وهو لوالا عنتما املف هثالثلا نم

 هوجولا نع ايلاخ لمعتسي نأ زوج امف ىا ( هلثم ىف لاه نأ زوجنو ).حراشلا

 لاح ( هنأ راشعاب ) هلوقو ( هللا قاضملاوه قوذحملا نإ) امولعم هنوكل ةثالثلا
 .راتعا بيسي لوقلا اذه نوكأ لاح كيذك لاق نأ زوج ىنعي لاق نا هلوق نم .

 هللا ىا ةفاضالاب لمعتننم ) نبك ١ هللا لثم ىف لضقتلا مسا نا ىلع لئاقلا كلذ

 000 دل دل قلع ماوس دوج وس لكى ا ْ

 نا لاش نأ زوحن ىا ْفوذحلا نا هلوق ىلع وطعم (هنأوا) هلؤقو دعبو |

 ىنعي («ىبش لك نم ربك ١هللا ىا ءهرورحب عم نم ) ظفل ربك اهلل لثم ىف فوذحلا
 ردقتلا فءىش لكاربك ١ هللا هلوق ىلع دروا هنا ماصعلالاق نع لمعتسم هنأ راشعاب

 نوكل لوالا ريدقتلا زوحال هنا ىنعي هلا فاضملا ضوعت نم دال هنا لوالا

 فانئموهو فرصنم ريغ قاضملانال ضاوعب ل هاب بيجاو ضيوعت الب ىوذحما
 لب فرصدلا ريغل ىانم ريغ ضوعلا نيون نا باوحلا اذه ىلع دروا مث نيونتلل |

 ىناك هنع ةمضلا ضي وعن م عنمب عنام ”ىاف سولو قبس اك نكشلا نب ذل قلما

 ةرود ىق وهام ليضفتلا مس ادع "ىب. اه.ر ونا ٍلعاو لاق مث تاياغلا نم دعبو لش |

 آكل دماج مل لح لطنعت نإ و نع الع لضفملا |

 ديزوحن اريدقتوا ورمع نم لضفاديز وح اقيقحن لعفلا لصا ىف هياع لضفملا عم
 ديرو ردشلا كت ىلا دصقلا نسل هناف رعشلانم نيك ١ دز , وحتو رأيا نم معا

 زواجتلا ىلا ىليضفتلا هانعم نع جر ليضفتلا لعفا لب ربكلايف ديز ليضفتو

 ديز لاق هن أكف هلع لضفملانع لضفملادعب ليضفتلا ناف همزاب ىذلا دعاشلاو

 ةثالثلا هوجولا نع ايراع ليضفتلا مسا لامعتسا زوجو رعشلانم دعابتم
 هنمو حصالاوهو هربغع دنع 0 درباادنع اساق لعافلا مسا ىنعع هلعج |

 ناك امو ءىث نم ىلاعت هيلع نوجا ءىش سيلذا # هيلع نوها وهووإ ىلاعت هلوق
 بلغالا ئرحي هل ءارجا ةّقاطملا نم ْدكحا لمفا ةغبص موزاف ىنعملا اذهب

 ىنعمي هلعحم هلوق نا باخ زا نكك و نها نم لقا ا: لصالاوه ىذلا

 ماك كل اهم عنا الف حاوتفم زاجملا باب نا لع لدن 00

 دعاوقلا ىلع سقم ريغ اهلاعفاو ةهلالا فاصوالانم اريثك نا عم

 نايب ىف عرش مث# عا هللاو ةلالحلا ةظفل في رعت ىلق امك ةثداحلا 0 تس ا

 ( فضا اذاف » لاقف ةئالثلا تالامعتسالانم لكب ةصوصخلا دعاوقلا

 ( ىا )و



 م محب

 زوجتال هلوقل العاف ( اهنم نينثالا نيب عملا ) هلوق لعجو فنصملا مالكب عزتنملا
 | دحا نع ليضفتلا مسا واخ زوجال م هناف قيقح ةثالثلا نيب لاصفنالا نا ىنعي

 ديز وح ١ فنصملا لوق ىلع ءاضب اهنم نيالا نيب عما اضيا زوجال اهنم
 نالامعتسالا نيب هيف عمج هنالا تف لا اده زوال ىم ( رخ لع لفالا |

 امهل عماخلا بيك رتلا اذه زاح ناو ىا (الاو ) نمي هنوكو ماللاب هنوك اهو
 ادفم نمو اوغل نوكب ( ماللا ركحذ مدا اول نيفركلا عم

 | هع وتالو « دوضقملل ادلع ماللا نو 1 ظل كم) رك تنك( ف[)

 عقد حر رابتلا دازا قنعالا "لوف لف ا ![!يلامعتسا عوفوب صش فنصملا ىلع

 | (* رثاكلل ةزعلاامتاو *ىصح مهنم رثك الاب تسلو *هلوقاماو ) هلوش ضقنلا:اذه
 | (ليقف) مهنم هلوق ىف ىنعي نم نب ب و ماللا نيب رثك الا ظفل ىف عما عقو ثيح

 | سل ثلا اذه. نا ىنعي ( نم ) لبق تيح تدبلا اذه لن واتت هْنَع بيجاف ىأ
 ا مهنم هلوق ىف ىنعي تببلا اذه ىف ىا (هيف ) نم ظفل نا لبق هنال ضقنلا ةدام

 | نم ىه ىلا ةيايضفتلا نم تسل ىا ( ةيليضفت ) ةملكلا كلت ىا ( تسل )
 ١ ' (ضيحتتل ) تيبلا اذه ىف نم ةلك لب ) هيف لمعتسا امو ليضفتلا مسا صئاصخ
 سل تببلا عم نأ ىع د (تيشل لآ ادضملا تيب ميل ل ا
 رح نامل الر تلا اذهو ( ىصح رثك الاب مهني, نم ) ةمقلعاي 0

 عامنا ىنعي اددع ىا ىصح مهن 20 تدلو ةمقاعل لاقف ةمقلع ىلع !صاع ظ

 |[ لآ ةراشأ فتسلا نم لاما ده رثاكلا ” ]او كعاتاا د 0
 . تالامعتسالا دحا نع هولخ زاوج مدع ىلا راشا مث هامهنيب عملا زاوج مدع
 ىلع ىوطعم هنا ىلا ةراشالل ةدئازالو ةفطاع هن واولا « الو ) هلوَش ةئالثلا

 | لوق ىفو لضفالا ديز وحن هلوق فاصملا لوق ىف فوطعملاو زوحي الف هلوق

 نملك ىا ( لكلا نع ) ليضفتلا مسا ولخ ىا ( هواخ زوج ) هلوق وه حراشلا
 وللا زوال امتاو اهنم نينثالا عمح زوجنال م ىا ( اضيا ) ةثالثلا تالامعتسالا
 ققحّساال كلذو هريغ ىلع دحا ىف لضفلا ةدايز نان وهو ( ضرغلا تاوفل) |

 ىلع فوطعم 6 لغفا ديز ) ( وحن ) هلوقو تفرع اك هيلع لضفملا ركذب الا
 ْ كلذك نينثالا: عج هيف ردّش ىذلا لوالا لاثملا زوجمال م ىا لوالا لاثملا

 ْ لمعتسي مل انهه لضفا نافذ لكلا نم ليضفتلامس ١. هيف الاخ ىذلا لاثملا اذهزوحجمال

 | ةئنيخ خش ىل ةليضف ىلع ديزةليضف ةدايزلا ؛ الف اهنع الخ و ةثالثلا دحاب

 | لمعتسل فوذحلا هيف لوعفملا نم غرفم ءانثتسا ( لعي نا الا )هلوقو ضرغلا تاف
 ' تقوالاتاقوالا عيمح ىف هثالثلا تالامعتسالا نم دحاب ليضفتلا مس ا لمعتس ىا

 | ىلا عجار رتتسم هلعاف بن بئانو لوهجم لعف ملعي هلوقف ضرخ لأ لوصحل مسي نأ
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 سهجتأ مسد 1

 | نيعتل) نيعملا وه هيلا راشي ئذلا نيعملا ليضفتلا مساف تفي رعتلا عضو وه اك

 / (هلبق) روكذلا نيملا ىلا ىنعي نيعم ةفصرحلاب (روك ذم ) هلوقو ( هيلع لضفللا
 عورش (صخش بلطاذا () هلوقو (امكحوا اظفل ) ليضفتلا مسا لبق ىا |
 ناب صاخشالا نم صخش اال “واتلق اذا ىنعي اظفل اروكاذم ا
 لضفملاو صخشلاوه لضفلاف ( دز نم لضفا) نيعم نيغ امهسم اصخش نوكي |

 هنوك لاح ترك ذ اذا مث نع انهه ليضفتلا مسا لمعتسا دقو ديز وه هيلع
 هلمعتست ناب ( لضف الا ورمع تلق ) صخشلا كلذ نيعت نا تدراو ابهم |

 روك ذملاريوصتلا حصي امتا ىنعي ةروك ذملا ةدارالل ريسفت ( ىذلا صخشلا ىا)' ظ
 صخشلا ريغ ال ( ديز نم لضفا هناانلق ) ىدلا صخشلا ور معا تدرا اذا |

 امكح اروك ذم هنوكريوصت اماو روك ذملا ريوصتلا حيال ذئنيح هناف اناق ىذلا | ا

 دعب تلقو | 7000 0 نس لسا نك باط كه ترومتاذا اك

 ىتدصت هظحال اذافريغلا ب ولطم ىف ركفتسدق ناسنالا ناف لضفالا و رمعاي لمات
 رضاح ريغلا نأك ملكتيف ريغلا كلذ ةلزنم هسشن لزب و هسفنل هنع ناوجلا ىلا |
 دوصقم نا لاق مث "0 | اق ىتتحلا لاق اذك امكح نيسالا نيب دهعلا نوكش همن ١

 ك1 و هي لج مت لاتالا ةئاد د عيسوت فلكتلا اذهنم حراشلا
 نيك ىنعي تاق اذ اك هلوق ىلع اعب رفت ( دهعلل الا ليضفتلا لعفا ىف ماللا

 ليضفتلا 00 ب ىلا د لنك 6 ازروصموا
 مر لضفملا نوكي نا مزلي الاو ىحراخلا دهعلل اهب لمعتسملا |

 00000000 0 رقت ( جف ) هلوقو ل ةغتال ع ىلا ةدايزلا داما

 كلت دحا نع لاخ ريغ ليضفتلا مسا ناك اذا هنا ىنعي ولخلا مدعل امزاتسم ايقيقح

 فضصملادا ضنا ىلع هيشبو ديه هنا اضياو اهدحا نع هواخ عنتمب توخي

 وهو (افاضمإ ( اما لمعتسي نا) بح هناماللاب اف<رعموا نمي وا افاضماما هلوَش

 نا هلوق رده هدؤيو دحا ىلع هلوق لحم نم لد هنا ىلع بوصنم هدعب امو

 راو ) افاضم لمعتسا ىذلا لائثمو هنلع لضفملا ىلا افاضمأىا:لمعتس

 ديز وحن ) هيلع لضفملاىلع ةلخادلا نع لمعتسا وا ىا نع وا) (سانلا لضفا

 ىلع ةلخادلا ماللاباف ”رعم لمعتسا وأ ىا 4 ماللاب اف“ رعم وا ) ( ورم نم لضفا

 هلوقىت ءافلاف هنم دارملا وهام تفرع م ( لضفالا ديز وحن ) ليضفتلا مسا سفن

 حراشلا عزتناف لضفالا ديز وحن ظفل زوجنال لعافو ةيليصفت ( زوح الف ١
 كلذ جزمو ةثالثلا ني عجلا زاوج مدع ناس هنم هدارمع نا مالكلا اذه نم

 7 ع عشا

 نيو

 هلوقو ليزوطتلا نم افوخ هيلع لضفملا كرتلو صختشلا كلذ نيسعتل ادد رح ماللاب |
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 جارخالاىلا جاتحمال ج جراخلاو هنع ةاودعمو نلصالان ع ةجراخ اهن وكل اه رك ذ

 هلاهاب هلع ضارتعالا ليس لغ روك ذملا اذه ماضعلا 00

 نامللا بكرت ىف ةثالثلا هجوالا تركذ ذاملو * ةدئافلل ميمنتلاو هيبنتلا ليبس ىلع لب ْ

 ةالثلا ءاوحولا لل ذل نأ دارا ا 11) ىف سيصل اهو نكادن نأ حراشلا داراو |

 ناميحتسا ا"( هلايعتسا) -هنالثلا ةوج ولا ىا ( ىو ) اقف نا لق |
 هلامعتسا ىا (ماللاوا) هلامعتسا لصا وهو ( نموا ةفاضالاب ) ليضفتلا مسا

 لاعب ناب ةلصفنم ةيطرش ةيضق بكرت ىلا مالكلا اذه ل ام ناك املو # ماللاب
 ماللاب لمعتسم اماو نمي لمعتسم اماو ةفاضالاب لمعتسم اما ليضفتلا مسا نا |
 « عما ةعنام ىتعي ةيقسقحلا ةاصفالا ىهو ماسقا ةثالث ىلع ةلصفنملا ةبضقلا تناكو |

 ياسا حراشلا دارا طقق ولخلا ةهئامو طقف بلا ةنامو ام ولخعاو
 ( قبقحلا لاصش الا ريس عر هن الاثلا ماسقالا نم مس ”ىا نم ةلصفملا ٌْ

 امهنا ىنعع ءافتنالاو ققحتلا ىف ةافانم ةثالثلا تالامعتسالا هده نيب نا ىنعي ْ

 ةلكىف نالامعتسالا.دجو ناب ناعمتجمالو امهنم دحاو دج وب لل ناب نايف ال ظ
 عب رف ( اهنم دحاو نم دب الف) هلوقو طقف امهنم دحاو ققحت لب ةدحاو |
 اذه ىلع 0 ىنعي ىقيقللا كاصهالا قيبس نع اهنون لا

 ليضفتلا , درسا ق 5 ذملا ةثالثلا ماسقالا نم دحاو ققحننم دب الف ليسلا

 2و هولخ عانتمالو اهنم دحاو ققحم بوجول ةلع( هعضو نال ) هلوقو

 ءىثلا ليضفتل ) ليضفتلا مسا عضو نال اهدحا نع ولخلا زج مامتا ىااهنم ْ

 بستتس نا ىضتَس ايسن !سما ليضفتلا مسا ناكف هفب رعتىف تف عامل ( هريغ ىلع

 اسسن اىما ناك اذاو هيلع دب زملاىلع دب "لا تا يغار > الاىلانيئشلادخا |

 قع ( هيلع 0010 نم ) ليضفتلا مس اى ىا(هقدالف)

 املا نمسا م ةلطلع ١ لضفناب حولطسالا ف بلع ديرما سيرو هيلع ديزل |
 هركذ موزل نوكي ناب روهظلا ىف انوافتم هيلع لضفملا رك ذ ناك املو + لّضفملا ١
 (هركذو) ِهلَوَد هيلع هش نأ دارأر خا ضعبىفايرظن و ةثالثلا نم ضع ىف ابهيدن_.١

 هركذبوجوىا (هاظةفاضالا ) عم (و نم عم) هنوك لاحهبلع لضفملارك ذ ىا
 ورمع ملعا ديزو ورم نه لعا ديز » تلق اذا هناف ناببلا ىلا جاتحمال ىهاظ امهنف .

 اماو 5 ( ماللا عم اماو ) ةهادبلاب امهيف روك ذم ورمي وه ىذلا هيلع لضفملاف
 مكح ىف ) هيلع لضفملا ىا ( وهف ) ماللا عم اير لات |روكحفم نازك وج ل

 000 ا ىذلا ققحلا مكحىف ىا (١هاظر دوك ذملا

 2 ةروص ىف هيلع لضفملا كد مدع نوكيا بروك ذلا كس ف ءركل

 | (نيعمىلا) راشيامتا ( ماللاب ) هيلا راشملا نال مكحلا ىف روك دملاكماللاب ليضفتلا مسا

 ظ
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 هكا مسح يس

 سبل ىا ( لوعفمللال ) هريغ ىلع هلعاش لعفلا مايق ةدايز ىلع الاد ىا لعافلل

 هريغ ىلع ادئاز دحا ىلع لعفلا عوقو ىلع الاد اقتشم نوكينا هيف عقاولا سابق
 نم ىا (امهنم لكل ) ليضفتلا مسا ىا ( قتشاول هناف ) كلذك ناابقلا ناكاماو
 افلختم رغ ىا ( ادرطم ) :نئاقلا ىلع اقاقتشا ىا ( اسانق ) لوعفملاو لعافلا
 رثكل ) لوعفملل نوكينا نيبو لعافلل نوكينا نيب اكرتشم لعفا ظفل ناكناب
 هنا انل سبتلا ورمعنم لعا ديز انلق اذا اناف ناسلالا ةرك ملل ىلا ( سانالا

 اورصتقا ساستلالا أذه ععدلو ىا ( اورصقتقاف ) هيملاعلا ةدايز هن دارملا

 ىلع ىا (ىرشال اىلع ) راصتقالا اوحجر مث امهنم د>اوى ساقلا اورصحو |

 هعوقو زاوج ىلا راشا مث لوعفملا نم ف رشا هنال لعافلاوهو امهنم ىفرشالا وهام ظ

 لوعفمللاقتشم ىأ ( لوعفملل إل ليضفتلا مسا ىا ءاجدقو )) لاقف سايقلا فالخ ىلع
 ةنوعمب لوعفملا ىنعم ىلع هلو (ةليلق عضاومىف سايقلا فالخ ىلع ) هنوك لاح
 هي رذتعم دشا وهنملال ( ةيرودعم دشا وهنمل ) اقتشم < رذعا وحن ا نئارقلا

 ( سايقلا اذه ىلع ) 6 و ) ةيمئال دشا وهنملال (ةيمولم دشا وهنلل) « مولاو )إل ١
 نيب سابقلا اذه ىلع هلوق حراشلا طسو امثاو ( فرعاو )6 رهشاو لغشا ١

 نيتملكلا رسفو ثالثلا تاملكلا هذه ريسفن كرت هنال ىفوطعملاو فطاعلا

 نييلوالا ريسفن ىلع سقم ةريخالا ثالثلا ريسفت نا ىنعي مولاو ردعا ىنعا نيءدلوالا

 ”دشا وه نمل الوش رهشالاو هيلوغشم دشا وه نمل انوش لغشالا رسه ناب ا

 ةيبوبحم رثك 1 ىا بحا اذكو ةيقورعم دشاوه نملانوشإ فرعالاو ةيروهشم
 ليضفتلا مسا "ىجم ناف برعلانم عمس امث كلذ ريغو ةيفوخم رثكا ىا فوخاو |

 نإ اذا درطم ريثك اذه ةنحتلا ىف لاق هنا الا ىضرلا اك ىعامس لوغفملا لضفتل
 ىلع اذكب ىنعو هديىف طقسو بح وحن لوعفملل اينبم الا لمعتسي مل هنال اما سللا
 ىطوسلا تكلا فاك *« نيحنلا تاذنم لغشا * وحن ةسرّل اماو لوهجلا ةغص
 هوحنو دشاب لصوت لعافلل ليضفتلا ةلثمالا هذه ىف دصق اذا ماصعلا حرش فو

 ليضفتلادصق اذاو لوعفملا ف عاش بح ازاله هتلابح دشاا ونمانذلا و9 ىلاعت هللا لاق

 هداز ىيز ءاكح و: هلصف اذك ىهتنا كلذك هه لصوت لعفا هل ءىجحبمل امف لعافلل

 عرش مث * فئاطللاو سئافنلا نم هناؤهظفحاف هاكحام دعب لاق مث ةيفاكلل برعملا ف

 ( ٍليضفتلا مسا ىا ) ( لمعتسيو )) لاقف هلامعتساىف سايقلا نابىف فنصملا

 21111خذتأذأ1|]|]]1|]|]|]| | ]| ]|]|ظ1>ظ1>»|!ذ]| ز]|]|]| ]|1110 كلت دحا ىلع هلامعتسا ناب ماصعلا دقو © هجوا ةثلث دحا ىلع )ل

 جر اذاوا ايندلاىف اك امسا لعجيموا رخاىف مك الودعم لعجيبل اذا ةثالثلا ظ

 حراشلا لما امتأو ىهتنا رخا لجر ىنءاح لوقتف ريغ ىنعي رخآ وح هانعمنع |
 ( اهركذ,)

 نا مسن روك ذملا سانقلا انملع اذااماو ةيمولعملا:دايز وا ةيملاعلا ةدانز هب دارملا له



 1 هنا

 ىا ( روهظلا اذهب نوكيال نمل) ىذلا قمحانم ىا ( قحنم:) قمحالا ظفل
 ىضتقو ىا ( نوكي ناو) ىرهاظ ريغ اق هنوكل (اسابق ) ةقئهىف هروهظك
 هلوقف ( هتدالبو هلهج راثا نوكينمل دلباو لهجا قاقتشا ) نوكينا اضبا

 ربخ ( ذؤذشلا لبس ىلع) هلوقو نوكي نا ىف نوكي هلوقل ربخ بصنلاب ( ةرهاظ )
 ليلا هف نؤكي نمل قافتعالا اذه نوكت نا. نهتم ع قاثلا نوك ناو ةلوقا

 ساسقلا لمس ىلع ال ذودشلا ليبس ىلع نيقتشم ةرهاظلا ةدالءلاو ىهاظلا

 دساف باوحلا اذه ىا ( لقاع ) دحا ( كلذب لوهالو ) ايرهاظ اننع امهنبوكل
 دحا لهل هناف لقعلا مدعف بيجما اهيا كلثم هب مكحم لب لقاع كلذب مكحمال هنال

 نوكيف نطانلاىف امهنا اهدحا ناعون ةدالبلاو لهملا. ناب اضيا لوشالو

 نوكف ةقنهىف ةرهاظلا ةقاماك ىهاظلا ف امهنأ رخ آلاو اسانق قاقتشالا

 ة از ليحل قافستما لش نا كلاما دعنا و ل لاق لب هلثك اذا هقاقتشا
 1 اعششل هللاهمحر حراشلا عنشدقو ماصعلا لاقو نب ماظ ربغ نع انهت وكل ىنانق

 | هلثم ىضري الو اعيدب انما هنم ناكهنال كلذو ىدنيلا لضافلا ىلع' اعينش

 6 هنا هم بحماو هيشاوح نم اده هحرش دا م ارثكا ذخاأدقو هلثم هلثم نع

 وهاكتف نقلالا راما هدف نيك 0 ١١ كاش مس لقنام سيل

 هلوش هللا راشا ثيح اذه هحح مزتلل ىدنهلا لضافلا نا ىنعإ نهاد

 ظ دول 1 دارا حراشلا مث  ملعا هللاو ادهب عينشتلا قيطالف مزتلل مل اذاو هيف

 ١ ىا ( قحا دع ىضرلا حراشلاو ) لاقف ىضرلا حراشلانع ىكح امب همالك

 ةدالسلا نم اقتشم ( دلبا لبق نم ) هنا ىلع اساف قتشإام نم ىقمحا ظفل دع

 لوش نا فنصملل تدي ىا ( لاش نا ىتش و ) ىضرلا لاق ثيح ىا ( لاق ثبح )
 اديقم لوش نا ىنعي ( ةرهاظلا نوعلاو ناولالا نم ) طارتشالا ناس ىف

 حصل ىا ( اهنم ىنس ) هنطابلا بوعلا ناف ىا ( ةنطانلا ناف ) ةرهاظلا بوبعلل

 | غرف املو ( هنم قمحاو نالفنم دلبا نالف وحن ليضفتلا لعفا ) اهنم ىنسس نا
 ىلع قتشيام ناسبىف عرش لانس طورش ناني نم فضضملا

 91م دامو سايقلا

 مسا عفاولا ساقلا ىا) هلوقو اد وهو ( هسابقو ) لاقف هفالخ ىلع

 ظ 0 ( هقاقتشا ) هلوقو هملا فاضملا رورح لا ريمضلا عجرمل ريسفت ( ليضفتلا
 ١ كلذ قلعتم (لعافلل اذ هلؤق نا ىلاز فواتح مريخ نا ىعب ًادتملا يح ىلا
 سابقلا ىا هلوش رورحملا ريمضلاحراشلا رسفاماو هلوغل فرظ هنا ىلع ىفوذحملا

 سابق سيل سايقلا اذه نا ىلا ةراشالل ليضفتلا مسا سابق ىإ لهو عقاولا

 | لعفا ظفل عوقو سابق وه لب ليضفت مسا هنوك سفنو ليضفتلا مسا سفن
 ١ اقتشم نوكي نا هعوقو سابقف ليضفت مسا لعفا ظفل عقو اذا ىنعي ليضفت مسا ظ



 منذ

 1-2 سل

 ديبقتلا اذه ىلع درب ىذلا رخ آلا داربالا عفدبال نكلو روك ذملا ضقنلا نم
 بعلا نوك ريدقت ىلع ءانلا ةحص ىنعي ( ريدقتلا اذه ىلع حص هنا هيلع درب ) هناف

 اذهب دصق اذا ىا (ليضفتلا ىنعم ىلع قمح ا) ظفل (قاقتشا) حصي نا مزلتست اينطاب
 ورمعنم قمحا دنز لاش ناب هربغ ىلع دحا ةقا ةدانز ىلع ةلالد قاقتشالا

 مزلي نال والا حصاذاف قمحا نيب و ىا ( قّمعاو ةدالملاو لهجلا نيب قرف ال هناف)
 ىنعي هيف ةيئانثتسالا ةمدقملا ىلا ةراشا ( مهنكلو ) هلوقو اضن زيخالا حصي نا

 اومكح ) مهنال زئاح نيغ قمحالا قاقتسشا ةح نكل قمحالا قاقتشا حصاخصول
 هناف ( ةقنْه نبا نم قمحا وحن ىف ) عقاول ١) قح الا قاقتتشا ذودش ىا ( هذودش

 ظفالا ناف هذوذشب اومكحم مل ةنطاسلا بوبعلا نم هنوك ىلع ءانب احم ناك ول
 حصيال نا مزابف هدوذشب اك مهنكلو اذاش نوكي ال نابقلا ىلع ىراخلا

 سوماقلا ىف لاقو اضياا هلاثما قاقتشا حصي مل هقاقتسشا حصي مل اذاو هقاقتشا
 ناورك ن؛ دزي تاعدولا ىذ بقل ةددملو يشن ال وكلال ا ردشكو فاعلا ق

 لصاح ىنعي (دارملا ناب ) ضقنلا نع باوحلاو ىا (باوجلاو) ةينك الاقل هلع
 ىنعي ةقنبه نم قمحا وحن ىف قدحالا ظفل نم دازملا رب رح نايرحلا عنم باوجلا

 ا | 0000351 ) دارملا نان لهطاك ئرهاظ رغه ف سلا نارستالا |
 ءانبلاحصي ىذلا ىرهاظلا ريغلا قلاب سبل ةقئه نم قححا وحنىف قالا نمض
 (ودسام) هيدا رملاناف هنم ءانبلا حصين ال ىذلا ىسهاظلا قّمعا هنمدا رملا لباسابق هم

 نبع ذئايح نوكف ودي, قلعتم( ىهاظلا ىف ) هلوقو (ةدالبلا رثا نم) رهظي ام ىا
 ىح امايرهاظ امبع هنوك ددؤيو ىا ( ىكح ) سايقلا ىلع نوكي الف ايرهاظ ١
 ماظعو") تاّررخ قلع هنا هنع يح ىا( تازرخ قلعت نم ةقنه نا نع) |

 نعىا ( كلذ نع ) ةقئه ىا ( لئسف ةليوط ةححوذ وهو هقنع ىلع طوبخو

 (فرعال ) هباوج ىف ةقنبه ىا (لاقف ) ر وكرت يلا نم ءروك دملا تافلكلا ١
 ىسفن ) تاقلعملا كلب ىا ( اهب) ىناف نع ليصحتل وه اما ءايشالا هذهل قيلعت ىا
 اا 0 لكل (رشوو ةرثذ نش كتضأ الثلاو عا ( لضاألو

 .ةقله هخخا ةدالش ىا ( هدالش ) ةقنه وخا ىا ( هوخا ةليل تاذ ) دلت هنا

 ( لاق ) هيخا قنع ىف هتدالق نا ىارو احاص ةَقنيه لخ د املف ىا ( حصا املف )

 اذاو كيف هلع ةلادلا ةدالقلا نوكل ةقته تنا ىعب ( انا تنا ىخااي و هبال ىا
 ىلعحراشلا ضرتعا مث ف ىف ةدالقلا تناكل انإ تتكول ىنال ( انا:نف) كلذك ناك
 ىا ( قمح نم ةماش )باوحلا اذه ىنف ىا ( هفف ) لاقف ناوجلا اذهب بسجلا
 ىدنهلا لضافلاوه بيجلاب دارملاو ( ةقنبه نبا ) ةقامح نم ببحلا ىف ةصح ىا
 ىا ( قمحا قاقتنشا زاوج ىضتَش ) باوحلا اذه نم لصاحلا ناف ( هناف ) ١

 ( طل

 تن جا ديك و حر بو دار ديد ا مور و دي تي اعدام
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 موا مسا

 د كلذ لع ىا ( ءريغ لعل ليستلا اذه ىف سا( هيفا ضال ل 3 ١ نأ نه وهو

 | قتشي نا عت نكلو ليضفتلا مسا ىنعم وه هنبعب ىعملا اذه نا كشالو دحالا

 وكل وادب جلا ىنالثلا ريغ هنم قتشملا نوكل لعفا وه ىذلا صوصخملا نزولا هنم

 | ريع ىلا ىا « هيلا لصوت ) لمقا :رغب نسما انه دصق نأ كلش الع انوا

 <دشا ظفاؤحاضإ!للدوت ىا « هوخحنوإ دعا ظفلب ىا 4 تدشن م دوخلا قاتلا

 | ئذلا تدل ةّذاَم نم لعفا ظفل قاقتشا عنتما اذا ئنعل عرساو 0001 نم

 | ماصعلا ىقو ىنعملا اذه ةلصول اسس هوحنو دشا ظفل لعج هف ةدايزلا دصق

 | ىئالثلاريغ ىا دهعلل د رجلا ىئالثلا ريغ ىلا هلوق نم حراشلا هبرسف اهف ماللا نا
 | حراشلا ىلع دربال ذئب بعالو نولب نسل اي فوصوملا ىا دوهعملا درحلا

 ىذلا درحلا ىتالثلا وهو هنم صخا لب ىثالثلا درحم سبل ريمضلا عج ص نا

 بترملا فللا سيرت ىلع ةثالث ةاثما فنضصملا دروا مث # سعال و نولب سيل

  هلوش لاثملا اذه نيعينا حراشلا داراو 6 احارختسا هنم ”دشا وه لثم )و لاقف
 | نأ ديرا راب رسل (هف ديزملا ىثالثلل ) لاثم اذه ىا ( لاثم)
 | قاقتشا نا عم ورمع جارختسا ىلع دئاز الثم دبز جار ختسا نا ىلع ظفل لدب
 | ىلع لادلا دشالا ظفل دارباب ىنعملا اذه ىلا لصوت عنتمت جا رختسا نم لعفا ظفل

 يسب نامل تلا عجرم و ”دشا وهىف وهريمض عجرم وه ىذلا جار >تسالا ةداز

 | لمنلا أ رختسالا هنم ىف رو رجا ريمضلا عج سمو ”دشالا جار ختسالا دشا ىف

 لضفملاو شا ظنا لعاف وهو لضفملا لص هل زيمم نولطملا دخلا لعجو هيلع

 | لاثملاىف شا هلوق ىلع فوطعم 6 اضايس إل رثك !(وز) هلوقو نم رورحم وهو هيلع
 رثكاوه هيف ليقرخ الا ضايب ةدايز ىلعدحا ضايس ةدايز نايب دصق اذاىعيلوالا
 ىا اضاس هلوق ىلع فطع 4 ىمعو )ل هلوقو ( نولل لاثم ) لاثملا اذهو هنم اضاس

 لود بيعالو هلوق حر ءاشلا دبق املو (بيعلل لاثم) لاثملا اذهو هنم يمع رثك اوهو

 ( سععلا اندنق ثمحو )لاقف دسقتلااذه ىلا جايتحالا هجو نيس نأدارا ”ىرصهاطظ
 ثيح ”ىرهاظلا انلوش ىا( ىرمهاظلاب ب) صملا مالك عقاولا ىنملا بيعلا ظل ىا
 هنم ءانلا زاوجىف ىتيو اهوحنو دا البلا و لها وه ىذلا ىنطانلا د بسلا هنم مرخ

 هلوقناض قنلاريرشتو ( دلب او لهج ا لثم) صملامالك ىبعضقنلادربال ىا(درإال)

 ىدملا مكحو دب او لهجاوحت ىلع راح هنال لطاب ابيع نوكي النا ءانبلا ىف طرتشي
 دارملا ريرح هنع ناحبف طرشالاب طورمثملا دوجو مزانف ناز اح امهناف فاختم
 ”ىرهاظلا ببعلا وه ملا سعلابان دا مناف هلاثما بع راح سيعالو هلوقنا مكب اللا

 هلوقو هنمءانلازوحبف ىنطاب سعوهفةداللاو لها لثماماو جرعلا وىمعلا ور وعلاك

 هيلع دري ام عفدب ديقلا اذهب دسقتلا نا ىنعي دربال هلوق ىلع كاردتسا ( نكلو )



 لعافلا مسال ىنعي ( ليضفتلا مس اريغل ىا)4 ةرعل نركب ساو ن ذللا نم قتعالا
 ىقانلاو ناولالانم نوا ىف ىتلا رمح ا نم لوالا نزولاناف ( روعاو رمحاك) |

 يل لعفا نزو ىلع اهالكة صاضقلا بوبعلا نم سع وه ىذلا روعلان م

 00 مسا) قتشا ول ذئاب ىا ( قتشا ولف ) ليضفتلا مس | ريغل

 وعلاو ة ا الر نزول انهو اعىذلا لعافلا مسا قتل اكىا

 ار 0 نزوب ىا ( دارملانا ) معي محو هريغب ليضفتلا مما سبتلا ىا ( سبتلال )
 ظ 161(وا) ل عاف مسا انوكتنا لع فا ولا حتش (روع) وذروعانزوب (و ةرحوذ)

 ظ
 ا

 مهفنلاناكاملو (روعلا)ئازهن ًاروعانزوب (وا ةرما دئاز) هنآر محا نزو:دارملاوا
 كل لس كل ةفملل لعفا ءاس نا هزيعلا لغفا امهنم نآل هلوق نم

 لعج ىا ( لداعتلا اذهو) لاقف اذه | ىلع دروءنأ زوجي اعنم ررقبنا ح راشلادارا
 ( ليضفتلا مسأ 001|0 نزولا اذه نوك تنكلاو نوللا نم هن انس عاما ةلع

 ا( 00 ادار ندلجلا اذه ىا ( ع امنا) سانلالا مز اضيا هنم لضفتلا ىن نآف

 | لعفا ىلع ) هفصلا لعقا ءانب ىا ( هّواس مدقم هفصلا لعفا نا) رهظ ىا

 ةفصلا هلا نوكو ئا (وهو ) الوا ةفصلل نزولا اذه نيعي ناب ( لضفتلا

 0 ىلع لدبام نال ) وه عقاولا ىا ( كاذك ) ليضفتلل هنوك ىلع امدقم
 (ةفصلا ف رخ الا ىلغةدايز ىلع كام ىا ( عبطلاب مدقم ةفصلا .

 ديزملا ىلع مدقم هيلع ديزملاو ديزملا وه ىناثلاو هيلع ديزملا وه لوالا نأف |

 ىلع امدقم هفصلل نزولا اذه ن 5 5 راستعا وهو ( عضولا ةقفاوم ىلوالاو)

 رابتعالاىلع امدقم ىجيبطلا لوالا ر ,.اتعالا نكل ىح (مطلا) لضفتلا هزاشعا..

 هلوقو( سانا لضفايهز رب هلوه هل لثمي نأ دارا مث د ىجضولا ىناثلا |

 ىتالث نم قتشا)لضفالا 000 قباطم لاثملا اذه نا ناسل (لخفالاناف)

 . رع ىذلا ىدوج ولا طرشلاو لضف لصق نم ىذلا لضفلا ظفل وهو ( درحم ١
 وك دما لضف الان اف ىىدعلا هط رش انك كر ا ىثالثلا نم اقتشم هنوك |

 (لضفلا) ل اضفا ظفل هنم قتشا ىذلا ثدحلا ىا (وهو ببعالو نولب سل) |

 نوكينا حض كلذك هناع وهام لكو سعالو نولي نسل ترج ير 2 ظ

 ليضفتلا مسا ناب ىف عرش مث * هل الاشم نوكم نا حصي لاثملا اذهف هلالاثم
 نكاوا نول نم نوكيواد رح ىئالثب سيل هنا عم ظفللا اذه ريغب هانعم ديرا ىذلا |

 رتغلل هيلا فاضملا رورجلا ريمضلا حراشلا رسفو 4 هريغ دصقناف إ) لاقف ببع |
 قي رط نا ىنعي ( دارب ناب ) هلو دصقلا رسفو ( درا ىثالثلا ريغ ىا) هلوَش
 ىنعي دارت لعاف بئان ( له نا ) هلوقو دارت:نا قيرطب درجلا ىنالثلا ريغ دصق

 قىنعم ىلع ىا ( دحال نا ىلع ) لعفا نزو ريغ وه ىذلا ظفللا ةلالدلا دارب نا

 ( وهو ) 7
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 ءانلا اذه لوري نافرحوا رخا فرح ديز اذا هناف ( فرحا ةثالث ىلع ةدايزلا) |

 ا
| 

ٌْ 0 
ْ 

 ظ
 ا
 ا
 ا
 ا

 ةورح نم ) نوكي نا اضيا لمتحن ىا (نوككوا ) جرحد نم ليضفت مسا |
 هيف ديزملا نم ىنالثلا ىفورحلا نوك ل احا ىتعي ( هلوصانم اما هبف ديزملا

 ( امهنم احزتمموا ) اهلك ةلصالا ىفورحخلا طاقساب دئاوزلا ىفورحلانم ةثالثلا .

 ظ

 ىاثلا قشلا رايتخاب سابتلالا مزلي امئاو هريغ نم ىببب امب الثم ىجابرلا نم ىننيام |

 ةيانضطلا ١ ف

 ادعاصف ىمعايرلانم هؤانس ديرا اذا هنا لصاخلاو ىا ( اهضغب طاقسا عمو )

 رخ الاو اهمام فورخحلا لصا ةظفاحم اهدحاإ نيقشلا دحا مزاب ىا نحب

 فرح طقسول هناف زب ,اح ريغ نكل نكم ىناثلاو ردعتم لوالاف اهضعن طابقا -|

 0:7 ااا | سابتلا ىا ( سابتلالا مزلي ) هنانب حميحصتل هيف ديزملا نموا ىعابرلا نم نافرحوا

 ( وا ىعابرلانم ) قتشم وه له ىا ( قتشم 30007 شفوا لسخا ل( رع

 لبق اذا ىنعي (هيف ددزملا ) ىنالثلا نم قتشم وه ( وا درا ىثالثلا)نم قتشم وه
 رح د نم قسما لعب لب هلاذ طاوانلا © زجبو نم لعفا َو ىلع جرحا :

 ١ ل دئاوز طاقم جرختسا نم لف نزو ىلع جرخا ليقول اذكد جرح نموا ْ
 | ءاملا فو (ةثالثلا فورحلا هذه ناف) جرختسا نموا جرخا نم قتشم هنا |

 أ نوكيناب ( درحىنالث ف ورح مامت نوكتنا لمتحت ) ج رخاىف الثم ميجلاو ءا راد

 ىعابر فورح ) ضعب نوكت نا لمتحمو ىا (ضعبوا ) جرخ نم ليضفت مسا
 | نوكي ناب فرحا ةثالث بف جرحد نم لادلا ظقسا ن نكل(لوصا اهلكدزخي |

 ليضفتلا مسا اهنم بكر ىتلا ةثالثلا فورحلا نوكت نا لاّتحا اما نيعون ىلع

 فورخلاو ا ىنعي ( ههاوز نموا) انهلك كئاوولا طاقسا ةيلصالا فورلانم

 ةيلصالا هفورح نم: ةووك دما ةثالثلا ضعبأ نولي ناب.داوولاو .لؤصالا نم ىأ
 نيش الف ) هنم روذحلا نيالا داخل لمتحم لكلاو /اوزلان م اهضعبو

 للصالا كلذ نم ىلا ( هنم ) ليضقتلا مما قتشي قضت ىادلا لصالا ىا (قتقملا وهام

 قع وه له ا الف ىنعي اضيا ( ىنعملا نيعّس الف ) نيش مل اذاو

 ىنالثل ةفص < نولب سبل ) هلوقو جار ختساةدايزوا جار خا ةدايزواجورخ ةدايز

 00 |١ هطرش ا ,< ىثالث نم ىا)هلوَس حراشلاهرسفاذلو درحملا

 «بيعالوإلةرفصلاو ةرم اكناولالا نم نولولعالاد سبل ىذلاد رجلا ىئالثلا نم
 1 دنقلا ةكاف ء؟ىحيسو ”ىرصهاظ بدع نم ىنعي ( ىرهاط ) بع ىلع الادالو ىا

 | ايرهاظ انعالو اول نوكي النا ادرج انالث 2 دعي طرتشا ائاؤ ىرهاظلاب |

 بعلاو نوللا نم ىا امهنم هلوقو سلب قلعتم نال ىف ماللاف ( امهنم نال إل

 | لعاق بئان (لعفاإل هلوقنوكير , دقتلا اذه ىلعو (قتشا )وهو فودحمم قلعتم

 ىذلا لعفا نزو نا ىنعي فوذحلا ناشلا ريمض نا مسا نوكي اذه ىلعو قتشال



 ريخا ريغم ”رشو ريخو عمجلل عملاو ةينثتلل ةينأتلاو ثنؤملل ىلعفو رك ذملل |

 نايب ىف عرش مث ىهتنا نع نيلمعتسملا ةرشاو ريخا ريغم امهنال عيمجلل ”رشاو |
 نا زل هنانب ثيح نم ليضفتلا مسا طرشو .ىا © هطرشو )) لاقف هنانب طرش |

 لعجب نا ( ىنا,) ليضفتلامسا ىلا عجار هلعاف بئانو لوهجلا ةغيصب 6 ىنبي |
 (ىابرال) هلوقو «ىنالثإل ردصم نم ىا (ثدح) «نمإ) اينم (ليضفتلا مسا) |

 در ىعابرلا نم ىننبنا زوجالو ىنالثلا ىلع روصقم هءاسسنا ىنعي ىتالثلل دبق

 وه ىنالثلا طارتشا نم دارملا ىنعي درجملل دق اضيا ( هيف دب مال ) هلوقو '
 «ءانبلا نكمل ) هلوقو رخآ فرح هيلع ديز ىذلا ىثالثلاال.درجلا ىئالثلا
 نوكل نا هنانل طرتشااهتا نعي درحلا ىثالثلا نم ىا (هنم ىلعفو لمفا ءلس ئا) |

 هنوك لاح جرختساو بستكاو مرك ا وحن نم ىا (هيفديزملا ) ىنالثلانمو ىا |

 هي مجم

 ريغلا ىلع هتداي ز ةفاضا ربتعت ملو ريغلا ىلع ةدايزلاب عضوي مل لاقي نا الا لعفلا
 ' ةقلطملاةدايزلادارملا نكيملاذاهنود ليضفتلامساىف هيلع لضفملا ركذ بجو اذلو
 ركاذلا نع ءانغتسسالل هلع لضفملا رك ذبال هناف هادعام عيمج ىلع ليضفتلاوا

 طورشو هتفص ناب ىف عرش ليضفتلا مسا في رعت نم عرفاملو * ىهتنا مهفلاب

 هلوقو ريمضلا عجرم ريسفت (ليضفتلامسا ىا) هلوقو «وهوزب لاقف هلمعو هتان
 ةغيصلا ثيح نم هناببل مالكلا اذه نا ىنعي عوضوملل دبق ( هتغيص ثبح نم )
 ءافلا مخب «لعفال نزو ( ورك دملل) هنوك لاح لعفا نزو ةغص ىا (لعفا)

 ضعب جورخ هبتشاو نزولا اذه ىلع ةغبصلا صصخ املو ( ثنؤملل ) هنوكلاح
 لاقف دارملا ريرح جوردتا مهوت عفد ىلا حراشلا راشا ةغيضلا كلت نم ريغام

 اريغم نأك ناو ىنعي(عضولا لصا بسحم ) نزولا اذه ناكولو ىا ( ناكناو )
 لخدب عضولا لصالرابتعالاوهدارملا ناك اذا نيخ ىا (لخدبف) لصالا اذه نم

 ليضفتلا مسا نم امهناف (رش) ظفل (وربخ) ظفل ليضفتلا مسا نزوى ىا (هنف)
 دي رافىا (اتففحف ررشاو ريخا لصالاف) نيظفللا نرذه نوكل ىا (امهن وكل)

 ةرثكل ) امهل توانم ةزمهلا فذحب ىا ( فذحلاب ) نيتملكلا نيتاه فيفخت
 لوخ دل كاذ د رحت قكبأل ماصعلا لاقو ( لصالا ىلع نالمعتسي دقو لامعتسالا
 ىللعىرشو ىروخ ْلب ررشاو ريخا لصالاىف اسل امهنال نيثنؤم“رشو ريخ

 رن رك دقو ب دمألا عيمج نوكي دق لعفانا هقيقحتو ثنؤملل ىلعفو هلوق ىضتقم

 لعفا ءانن ناف ىا ( ءانلاذا ) هنم هناس ناكما لصحبل درحلا ىنالثلا نم اينم
 (ىئالثلاو)ج رح دوحند "رجلا ىا (ىعابرلا نم)هن وكل اح ثن ؤملل ىلعفءانب ورك ذملل

 ىا (رذعتم ) هنم فرح: ىفذح ريغ نم ىا ( هفو رح مامت ىلع ةظفاحلا عم )

 لمتحت ال ىا ( عست ال ) ىلعفو لعفا ىعو ( ةغيصلا هذه نال ) نكمت ريغ



 0 57 هيلع لعفلا عوقو رابتعاب تاذل عوضوم لوعفملا مساو هنم لعفلا

 نج رخل ةيانعلا نم ديالف ىفوصومل ةل الاو ناكملاو نامزلا ءامسا نمالكناكلذ |

 عوضوم اهنم لك لب .لعفلا لصا ىف هريغ ىلع ةدايزلاب سب الم فوصومل |

 هه ماب وس ٠

 | دئازديز وحن جرخيل رورخملاو راخلا ريدقت ىلا جايتحالاو هيف هريغ ىلع ةدايزب

 | ماصعلا ههجو اذك هنم قتشملا ف نكل هريغ ىلع ةدايزب فوصومل قتشا هناف املع
 | زوحن جا ردالا ةتافالا لاش نا نكمو لصالا ظذفل جاردال ةدافال لاق مث

 | اوف نا نآملا بار عاناسب ف راشلا عرش مدع معا للاو دك ال نوكتنا

 | ىا) ىنعملا نوكف ( فوضومل وغل فرظاما ةدايزب هلوقوف ءابلاو ) لاقف دوبقلا
 | نال سام ىلع ميهعتلا ى رج ريشفتلا اذهن لف ( ةدايزلا كلتن ةفصتم ةجهبم:تاذل
 ْ فرظوا )هلوقو هلع مهوام نتاع ىلا هن ناجى دك هولا معا ةدايزلا

 نوح رقتم فرظامادف ءاملا ىا وغل فرظاما هلوق ىلع فطع عفرلاب ( رقتسم

 ْ ءاملان اف هحتاسملا نم هفام ىحنالو ( ةدايزلا كلن ستلم فوصومل ىا ) ىنعملا

 | ساو 0 عرش مندي ربدتف هر و < عم راخلا لب رقتسمالو وغل ىفرظب سل

 لعافلا مسا نم ىا ( ( تاقتشملا عيمج < هلوقف ) لاف 1

 00 ”ةلاوناكماون ءامزلا ء ءامسانم اذك و ةهسملا ةفدلاو لوعفملاو

 | ةمهسم تاذفوصولملاب دارملانال) جرخاماو (ةل لاو ناكملاو نام زلاءامساج رخب

 | نيعمفوصومل قتشا الثم دحسم انل وق ناف (ءامسالا كلت ىف ماهب اال و ةداي لاب هفصتم
 ىلا جارخالا ىفةجاحال هنا ماصعلا لاقو ةدحسلا هبف عقو ىذلاناكملا وهو

 ناكموا نامزل عضوت مل ةل لاو ناكملاو ناك را ءاما نال كِلَد ىلع فوصوملا

 | ناكمل عوضوم دحسملانا ىنعي فاضم لاقل لاك فا نام وأ ليت فاوس وص هلا

 ا نيشملا ضع رصتناو ىهتناتفلا ةل آل اتفملاو عولطلا نامزل علطملاو ةدحسلا

 ناكملاو نامزلل ناءوضوم ناكملاو نامزلا ىمسانا اوح رصاع حراشلا فاح

 ْ رودص راشعاب ت تادل عوضوم ل اعافلا مسانا ىنحالو امهبف 70
| 
| 

 أ نم كل رهظف فوصومل ناكملاو نامزلا ىمسانم لك 0 00 فوصومل

 ظ فوصوملا لمح ىلا جارخالاىف ةجاحال هنا نم ماصعلا لاقام طقس ذئنيْد ىهتنا

 ظ ىا(ج رحب هربغ ىلع ةدايزب) في رعتلا ف فئنصملا لوف ىا ( هلوقو ) كلذ ىلع

 عوضومع سل اهنم الكناف ( ةهشملا ةفصلاو لوعفملا و لعافلا ىمسا) دبقلا اذه

 | لعافلا مسا جرخمب هلوق نا ماصعلالاقو سم 5 لعفلا لصاب سب الم فوصومل
 رطل ام امام بيزا :نوكتصا د ٠ طلسم علال ليل
 هلالماش لعافلا مسا لعج نم بهذم ىلع همالك لمحو لو ةغلابملا ةغيص جورخم

 ال ا هكر ف اا ا ل0
 ظ



 بيتا مس و

 ظ عضومو هش رعت فو لضفتلا نا لئاج ف عرش ةهبشملا ةفصلا لئاسم نمو

 دحأ ليضفت ىلع ل مسا هنا ةفاضالا قعمو ل اضفتلا مسا) لاقف هلمح

 (قتشامسا ىا) هلوقو د هنا حالطصالاىف هانعمو رخ آلا ىلع نب ىمالا ظ

 ؛« لعف نم ) | لعج مسا ىا ةتفص قتشا ةلمحو فوصوم ام نا ىلا ةراشا

 هنع ريعملا ىوغالا لعفلا وه ناو دارملا نا ىلا ادهب راشاو ( ثدح ىا)

 ارقلا منو تال ل تاذ اعوضوم 00 مسالا كلذ قتشا

 نم معا ف وصوملاناكاملو#* "جيس و ماصعلا ىف ال ضع ةدايزلا فصو وا

 هنأ ىنعع فوصوملا لعج ربدقت ىلع 0 وحن لوعفملا ن مو ا وحم ل اعافلا

 (لعفلا هب ماق ) لاف اهمعب هجو ىلع هرمسي نأ حراشلا دارا ةدايزلا فوصوم

 فوشوملاوا ىا ( هيلع عقو وا ) لعافلا ىنعم ىذلا ليضفتلا مسا ىف ناك اك
 ْ ( ميمعتلاو ) لاقف ميمعتلا دصق ىلع هريسش هجو نيب مث د لعفلا ىأ هيلع عفو ْ

 ( ليضفتلا مسا ىمحسق لومش دصقتل ) مومعلا هجو ىلع قوصومل هلوق لعج ىا

 ىا ( ىنعا ) .ليضفتلا مسا نم نيمسقلا ىلع هلومش ةفيملا نطق د31 قارا
 0 مسا ىا (م) نيمسقتاب ديدا

 اناعال د ءتلاف ااا هلع عقو امال *ىبثلاهب ماق ام 5 دل ىوضوملا نم ردات ١
 و تاررملا دكا ةدايزلا فوصوملا ةاص لعج رده لعاألا ا

 هب دارب نأ ا 1 ةدايزلا انوسدوم انا مصملا تفارعت روك دملا

 تاذل عوضوم هنا ا 1 ناب لطفل ير نك انا درا اذا اما نامسقلا
 نا ىلوالاو لاق مث هبلع عقو امال هب ماقام هنمردابتملا اوكف نشل لصاب كف

 اهل فصو ءاوس ةدايزلاب كسل لعفلا ىنعم وا هربغ ع ةدايزب ل لاش ّ

 اعامس ءاح دقو لعافلل نوكي نا ليضفتلا مسا سابق نا بللاف لاقو ىهتنا ال وا ظ

 ةانشألا كلل اهيل ناكول ذا كلذك سايقلا ناك امئاو-هحر شف لاقو رهشاكلوعفملل ١

 عمو ءيحسام ىف لاق فنصملا اذك و ىهتنا لعافلا وهو رثك الا ىف اسانق هولعشل

 ىلع ةدانزب ) ملعا هللاو ر روك ذملا ميمعتلا بسانب ملا فنصملا مالكىف اذه دوجو |

 هي راشعا وا هبقيقح ةرباغملا تن :اك ءاوس فوصوملا ىوس ريغلاب دارملاو « هريغ

 دحاولاوه انهه ةدايزلاب فودوملا نال ابطر هنه بيطا ارمسب اذه مهلوق ىف 5 ١

 000000711 ابن هوك راع بطلا ةدابرب فوسوم اوهو هيلا راشملا
 هِلوَه هللا همحر ح راشلا ريسفتو ماصعلا ىف اذك ةيرابتعا هيف ةرباغملاف اطر
 ردقتلاو انهه فوذحم رورحلاو راخلا نا ىلا ةراشالل ( لعفلا كلذ لصاىف)
 رس جيري

 © ةدانزب )



 مدي ج0 زو

 ناكنا ىا (امهيلا) افاضي نأ زوحبو ىا (نافاضي و) نيرتتسم هلعاف باو 58
 ١ نيريمض نانوكحفف هلعاف ِبئان ىلا لوعفم مسا ناكن او هلعاف ىلا لعاف مس

 . ديز لوقت هوبا مئات ىا (بالا مق ديزإ) لعافلامس هل
 | هوبا بورضم ىا (بالا بورضم) دنز لوعفملا مسا ف (5) هجولا نسح

 / بصنمو ىا (هبصنو ) احيبق نوكيف ريمض ال ذئنيخ امهيف (بالا) ظفل ( عفرب )
 ' امهبف ارتتسم ريمضلا نوك ةفرعم هنوكل لوعفملاب ةيهيبشتلا ىلع امهبف بالا ظيفل
 ني رتتسم همان و لغافلا ريمض نوكيف فاشل تالا طفل نو ىا ( زخات )
 ديزائلق اذاو انسح نانوكف دحاو ريمض دجوب نيريخالا نبريدقتلاىلغف اضيا
 لوالاو نسحا؛نان وكيف نيريمضلاب ناريخالاف هسا ملاق وا هابا متاق وا هوبا متاق
 ' هركذ اهف نييدعتم اناكاذا اماو نيمزال اناكاذا اذه انسح نوكيف دحاولا ريمضلا
 / زوجمال نييدعتم ) لوعفملاو لعاسقلا مسا ناكاذا اماو ىنعي ( اناكاذاو ) هلو
 « ديز ىلا ىدعتملا لوعفملا مساو ئدعتمللا كعاتملا مسا هفاضا ىا (امهتفاضا

 ' بئان ىلاو لعاف مسا فاضملا ناك نا هلعاف ىلا ىا (امهيلا) دحاو لوعفم نم
 | بصن اضا زؤخحالو.ىا (امهصن الو) لوعقم مسا فايضملا ناك نا هلعاف

 | وه ىذلا هلومعلل لوعفم لا مسا بصن الو هلعاف وه' ىدلا هل ومعمل لعافلا مسا

 ظ هب زيا ىلع وا لوعفملابةيهييشتلا ىلع امهبصن الو امهتفاضا زحب ملاعاو هلعاف بئان

 لوعفملاب ) ىناشلا ىف هيئانو لوالا ىف لعافلا سانتلا ىا (.سابتلالا مولي الثل )
 | لوعفملا مما ىف (و هابا براضديز ) ىدعتملا لعافلا مسا ىف ( الثمانلق اذا ك

 ملا عا 4 ( دار فل ( نا رسب لهاا لس كن ) كلوعلا ا

 وه (وا) هتحن رتتسم هلعافزا ىلع (براضلالوعفم ) وه له ( لوالا لاثملا ف)
 ةيهيبشتلا ىلع انوصتم لع ىا (اهيبشت تضل هتكل براضلل ىا (هل لعات)
 هلوق ىف ىا ( قاثلا لاثملا ىف ) معي اذك (و) لعافلا مسا ىف اذه ( لوعفملاب)
 وه ( وا ىطعمل ناث لوعفم ) وه له هانا ظفل نا ىا (هنا) هانا ىطعم دز

 لعج هنكلو ىا ( اهييشت يصن و لعافلا ماقم ميتا ) ىذلا ىا «ن لور
 فنان هلعج ريد ىلع ىا ( ىناثلا لوعفملاو لوعفملاب ) هيهيبشتلا ىلع ابوصنم

 بوسنملا مسالا ناكأملو ( فوذحم ) ىناثلا هلوعفف ةيهيشتلاب بوصنم .لعاف

 هيلع هش نا حراشلا دارا فنصملا هلمهاو ر 1 ذملا كحلاف ةيدحلا اهقحلد
 لك ناررك دلل لوعفملا مساو لعافلا مسا ناكاكو ىا ( كلذكو) هوَ
 ( نآلا ىف هر ريدر نوت ا )و ناك ( هيسلا 'ةفضلا

 ريتسم هلعاذو ةيهيشتلاب ( انوضتمو )ل هلغاق هنا لع ( غوقرم )بالا نوك لاع
 لوعفملاو لعافلا ىمسا لئاسم نم فنصملا غرفاملو * ةفاضالاب ارو رحمو)



 ظ

 نم ركذ اهف ىا) 6 كلذف ) ( ةهبشملا ) ةفصلا مكس امهمكح ىلا ( ةفصلا لثمل ١

 ىف هلعاف مسي ملام ماقم ىفو لوالا ىف لعافلا ماق. ىف ركذيام لوعفملا مساو ظ

 نوكيف ةهشملا ةفصلا ىف ناك اك ةيزيبقلا ىلع وا لوعفملاب ةيهيبشتلا ىلع ىنانلا
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 الو (اهجو) نوئسح نودزلاو ىا ( نونسح وا ةفاضالابىا ( هجو اوئسح
 لاحا ةفصلا مك نيدعتع اسيل نيذللا لوعفملا مساو لعافلا مسا مكح ناك

 0 اننا هل وقف ( لردتملا وا لغافلا اناو ) لاف اهتم لع :امهتاثسم

 عمتجاف ةفاضالل هنو تفذخل هدعإ ام ىلا فيضا ًادتبم هنا ىلع فلالاب عوف م
 هب اسعا راصف اظفل فلالا تفذش لعافلا ىف ىتلا ماللاو فلالا نم نانكاسلا

 ريغلا لعافلا مسا ىا ) مسالا ثلذل ةفص عفرلاب « نييدعتملاريغ )) هلوقو اردقت
 انهه قرف لوعفملا مسا نيبو لعافلا مسا نيب ناكاملو ( لوعفم ىلا ىدعتملا

 1لا ( لوعفملا مساو ) هوس لوعفملا ةلّئسم نع لعافلا ةلئسم لصف نأ دارا

 مزاللا لعفلا نم لكن م هقاقتشا زاح ال لعافلا مسا نأ وه قرفلا كلذو
 لعفلا نم قتشم وهام ىدعتملا ريغلا لعافلا مسا نم دارملا نوكي ىدفتملاو

 نم هقاقتشا زي ملا هناف لوعفملا مما ىنالخم الصا لوءفمىلا ىدعتملا ريغلا مزاللا

 / مسا نم دارملا نوكي ةلاحمال ىدعتملا لعفلا نم اقتشم وه ناكلب مزاللا لعفلا

 مكح نا ىنعي دحاولا لوعفملا ريغىلا ايدعتم نوكيالام ىدعتملا ريغلا لوعفملا
 ١ نكل ىدعتملا ريغلا لعافلا مسا مك ىا ( اضيا ىدعتملا ريغلا ) لوعفملا مسا
 مسا ىف اريتعم ىدعتلا ناكامتاو دحاو ( لوعفم ىلا) ىدعت اذا لوعقملا مسا

 ىدعتملا لعفلا نم ) لوعفملا مسا قاقتسشا راصحال ىا ( هقاقتشال ) لوعفملا
 هناف الصا ه]لوعفمال ىذلا مزاللا لعفلا نم قتشم هنا ال ( دحاو لوعفم ىلا

 ىا ( هنملوعفملا مسا ) ءانبب ديرا اذا دمنخ ىا ( ىتاذاف ) تفرعامل هيف روصتم
 لعافلا فدح دعب ( لوعفملا كلذ ميقا ) دحاو لوعفم ىلا ىدعتملا لعفلا نم

 ( لوعفم ىلا دعتم ريغ ) روكذملا لوعفملا مسا ىتبيف ىا ( ىتبيف لعافلا ماقم )

 قتشملا لعافلا ممانا لصاحلاو هلدعتمريغ مزاللا نم قتشملا لعافلا مسا ناكاك
 دحاو لوعفم ىلا ئدغتملا لعفلا نم قتشملا لوعفملا مسا ناو مزاللا لعفلا نم

 ادا اس نذل نكاد د ىلا ماككالا ىف ىا'( رسشع ةنناقلا مايقالا
 اهضعب نوكو نسح عم ازئاح اهضعبو حبق عم , ارتاح اهضعبو افاتخم اهضعبو
 ىا (لعافلا) لكعفريف ىا (ناعفريف ) هلوَش حراشلاهاصف مث د ضعبلا نم نسحا
 لوعفم مسا عفارلا ناكنا ( هلعاف مسيملام لوعفملاو ) لعاف مسا عفارلا ناك

 لعاقلامسابصتسنأ زوحيو ىا ( امهنابصنبو ) اهلعاف ةهبشملا ةفصلا تعفر 3

 6( هلعاف )

0 

 ا .

 00 ودار لثم ايم قوص وملا نكاذا ةفبضلا اضيا ) تنا عمجتو ىا اهدحا



 هت مس وس

 |: دوو وه يذلا موزاملا اذكف لطاب مزإللاو يتبملا ريبضلا نخب الاو ماظل"
 ةفصلا ىنعي ( ةفصلا كلت ىا ) « ىهف ١ ىهاظ لعاف ةفصلل ناك اذاو ريمضلا

 0 نيج أ ( ذكي ) كوسا قالا

 لعافلا عفر اذا ( لعفلا نا امكف ) ىهاظلا لعافلا عفري ىذلا لعفلك نوكت

 | 2و وخعالو قس لح نأ 1 200 ( عمجالو ىنثنال ) ىهاظلا
 هلعاف نوك نييسنو ىا ( هعمج و ) ىنثم صهالغلا هلعاف نوك بسب ( مهاظلا هلعاف

 هنف زوج الو لاحرلا وا نالجرلا برض لام نا بحب ثيح اعح هاشلا

 ١ كلاذك ) لعافلا ددعت موزلل لاحرلا اوورضو نالجرلا ابرض لاش نا

 ١ ثيح مكحلا اذه ىف لعفلاك هاضلا لعافلا عفرت ىتلا ةفصلا ىا ( ةفصلا
 ده عوف رملا اتهلومعم نوت نيس أ ( انهلومعم هش عمجلالو ىثنال )

 | نوئسحلاالو ناهجولا نانسل انسحلا لاش الف اعمج لومعملا نورك نتسو 0

 | « الاو إل هلوقو هوج | نسحلاو ناهجولا نسحلا لاه نا بجن لب هوجولا

 ةفصلا لومعم ) بطاخملا اهيا ( عفرت مل ناو ىا ) تعفر ىتم هلوق ىلع فطع

 ىلع ابوصنم لومعملا كلذ تلغج ناب ( بصنش لب ) ةفصلا كلتب ىا ( اهب

 ىلا هفاضم هفصلا تلعج ناب ( رجن وا ) ةيزينقلا ىلع وأ لوعقملاا هيشتنلا '

 «(فوصوم ا ريمضل هلوقو مدقم ربخ رقتسم فرط اهيفف هلوقف (اهيفف الاهل ومعم ٠
 ! وعلا ل عجار ريمض هفصلا كلت ىف دجو 1 رخّؤم د

 ملا امم ا ىا (اهلالعاف) ريمضلاكلذ ىا(نوكل)

 ظ هلوق نا قادرا الا كنا ىا ) هلوش حراشلا ءهررضو ع َكنُوُف )ايف ْ

 جمل ريسفتلا حراستلا »لمح اعاز كلذك تندر ناك 6 عيطاخم ةيدصا ل 1 ْ

 | هسرشه اطاخم تعفر لوك نوي اضيا هبتعفر رمش نا سساللانا |

 ] العف تعفر هلوق نوكي نأ زوج ال هنا ىلع ةيوق ةنب رق اهبدوجو ناف اهب هلوق '
 ةفصلاب ةفصلا تفر ىنعملا نوكي ذئنيح هناف هيف ةفصلا ريمض راتتسسا عم امناغ |
 ا | هللاو اهلثم هس رق الق انهه اماو |

 ا( اهوا ةنسح ديه لوقت فوضوملا تنام و (١ ةفضلا) كول نال ١
 | عجارلا د ريمضلا نا لمتف عفر. مل اذاف لومعملا عقرب مل دئنيْخ اهلومعم ىلا اهتقاضاب .

 ١ بصنن ىا ( اهجو ةنسح ) دنه لوقت وا ىا ( وا ) اهتحم رتتسم دنه ىلا |

 فطع «ىننتوإ هلوقو اهيفرتتسم اضيا ريمضلاف ةركت هنوكل زييقلا ىلع اهلومعم |
 | ناديزلال ثم ةينث“ فوصوملا ناكاذا ةفصلا ) تناىنتشتاو ( ىا) ثنؤتف هلوقىلع |

 ! نانس> ناددزلاىا ( اهجو ناندح وا ) اهلومعمىلا ةفصلاةفاضاب ( هجو انسح '

 ىلع فطع © عيجتو )ل هلوق اذكو اضيا ةيزيبقلا ىلع لومعملا بصنب اهجو



 ا ١

 أ
 ا

 ا

 عا مج

 ريمضال ىذلا مسقلاو ىا (هيفريمض الاموإل لاقف حيبقلاب هيلع مكحنابف عرش مث
 اللصا هنف ريمضال ىذلاىا ( وهو ) رتثع سما ىقاونلا كلتنم ىا (اهنم) هف
 نسحلا) اهدحا ( ماسقا ةعبرا ) هللا ةجاحلا عم لومعملا ىف الو ةفصلا فال

 ( و ) ماللاب ف ترعملا هاظلا لعافلل ةعفارلاو ماللاب ةنناكلا ةفصلا ىا ( هجولا

 صاظلا لعافلل ةعفارلاو ماللا نع ةدرحملا ةفصلا ىا ( هجولا نسح ) اهيناث
  ةعفارلاو ماللا نع ةدرحلا هفصلا ىا ( هجو نسح ) اهثلاث (و) فترعملا

 0ك 1) | ار ( 0 | ةناضم ربع اهنوكل اهف"ةئاونم ةفضلاف ةركتلا نهال
 ( هعفرب) هلوقو ماللا نع درحملا لعافلل ةعفارلاو ماللاب ةنثاكلا ةفصلاىا (هجو

 اعوفرسع ةعيرالا ةلثمالا ف“ىا ( اهنف ) لومعملا نوك لاح ىا ةعبرالل دق
 لسا لك النو اهف ١" كايد رج صاظلل ةعفار ةفصلا تناكاملو ةيلعافلا
 اذهف ريمض الب اهنم لك قبف ريمضلا ىلع لمتشي مل اهنم لكىف ةفاضالا نع ادرح

 هفصلا طب رب ىذلا دئاعلا دوجو مدعل ىا ( ةطبارلا مدعل ) « حبق ) مسقل لا |

 0 د رك ذب نا حراشلادارامث#*ىنعم دجو ن ا
 نسا ليقاذا هناف ( ةفصلا ىف صهاطظ ريغ ريمضلا دوجو ناكاملو ) لاقف تعفر

 ا 0 1 ازا انكم اريمض نسا ظفل تحن ناءانل رهظي مل هجولا
 | نكي مل ىنعي ىنملاف لخادو ىهاظ هلوقل ىزاحن قلطم لوعفم بصنلاب ( هروهظ

 ههجو نسحلا انلق اذا اناف ( لومعملاف ) 5 قل ف نمل و
 ىا ( ةدعاق ىلا ) ال باوج (جيتحا ) هلوقو صاط ههجو ىف رو رجا ريمضلاف

 كتب ةلساحلا ةكلملا ببس ىا (اهب رهظي ) ةدحئاق ركذ ىلا فنصملا جاتحا
 هفصلا هذهىف دوجوم ريمضلا ن راب مكحلا رهظي ىا (همدعو هدوجو ) ةدعاقلا |

 ١ تسفر كو ) كحل لاق كلذلف ئأ (لاقف) ةفصلا كلت ىف دوجوم ريغوا |

 ةراشالل (ةفصلا لومعم ) هلوق حراشلا دازو بطاخلا اهيا تعفر ىتم ىا ا

 ( اهب ) هلوقوهتيمواعل فد هفصلا لومعموهو فودحم تعفر لوعفم نا ىلا

 تأ رق اذا نامز لكو ىنعي ةفصلا ىلا عجار ريمضلاو ةيبيس ءابلاو تعفرب قاعتم

 ةعبرالا ماسقالا ىف تناك م اهل العاف هنوك سبب ةفصلاب اعوف سمع لومعملا

 ةمالع هذهف ( ىا) « اهيف ريمضالف )) ةيلعافلاب اعوفرم اهيف ليومعملا نوكي ىتلا
 (ذئتيح) ةفصلا لومعم نال ىا ( اهلومعم نال ةفصلا ىف ) ريمضال هناىلع ةرهاظ .
 ريغ عوفسمال ذا ةفصلا كلتل ىا ( اهل لعاف ) ةيلعافلاب اعوف م ناك نيح ىا |
 ةروك ذملا ةفصلل ناكول !ىهاظ اهلعاف نوك دعب و ىا( اهبف ناكولف ) لعافلا '

 , لعافلا اهدحا ( لعافلا ددعت مزاي ) اهل العاف نوكي ناب اهتحن نكتسم ( ريمض) |

 م عاظلاو

 ل ا



 26ف) « ا 4600

 هت معا

 دحاولا ريمضلا .نوكي ناذللا ىا:( اهو ) ىناشلا ىف اههنع ةدرخم ريغو
 ( عومجملاو ) رشع ةسمخلا قاوبلا نم نامسقلا ناذه ىا ( نامدق ) لومعملا ىف
 ماسقأ ةعست دحاو ريمض هقام ىا ( ةعست ) نيمسقلا عم ةعبسلا نم عومج ا ىا

 عست اهنم تنعشناف هوجولا نسحا اهناب مكحي ىا 6 نسحا ) ةعستلا هذهو
 دحاو يمد هفست رتاقنالا نيس هولا ناسا كوت اثم لاش لأب لام

 قاوبلا هيلع سقف ندحا بيك رتل اذهف نسحا دحاو ريمض هيف بكرت لكو
 | اهلومو رشع ةسمخلا ماسقالا نم مسق اهعوضوم ةلئسم سايقلا اذه ىربكف

 | ىذلا مسقلا ةينسحال ليلد ( ريمضلا نال ) هلوقو ةثالثلا ماكحالا نه مكح

 دحاولا ريمضلا ىلا ىه امتاةجاحلانال ( ةجاحلار دش ) نئاك مسقلا اذهىف ىا (هبف)
 / ارورحم اريمض وا ةفصلا تحن ارتتسم العاف ناك ءاوس فوصوملا ىلا عجارلا

 ريغ نم ) هيلا جاتحملا ريمضلا كلذ دجوب ماسقالا كل: ىنف لومعملا هيلا فاضي

 جاتحْلا نم ناصقن ريغ نمو ىا (ناصقن ال و) هيلع رخ اريمض ةدابز ريغ نم ىا (ةدايز
 بكرت لكو ةحسقلا ماسقالا ىف تناك ةيلكلاب ريمضلا ةكورتم نوكت ناب هبلا
 ناصقنلاو ليوطت جايتحالا ريغ نم ةدايزلا نال نسحا هيلا جاتحامل ايواسم نوكي
 مكح ايف عرش مث  ةغالسلا ىف ةياسحالا ةجرد نع طحنم امهنم لكو لالخا هنم
 قاونلا ىنعي ىرغصلا ةلّْجا ىلع فوطعم اذهو 6 ناكامؤ )).لاسقف ,نسح هنا

 امو« قاوملا كلن نمىا (/اهنم ناريمض هنف ال دجو ىذلا سك رتلا ىاناك ام
 وهام ىلا راشا اعم لومعملا ىت وا اعم ةفصلا ىف ناريمضلا:دجوب نا انهه عنتما

 نيريمضلا دحا دجوب نا انهه نكمملا عقاولا ىا ( اهدحا ) هلو. عقاولا
 ةفصلا ىفاعم نادجو اًمهناال (لومملا رح الا ) ريثضلا ( وفهشلا ى)

 ظ
ٌْ 

 | ( هصنس ) هلوقو ( ههجو نسحلاو ههجو نسح لثم ) عنتمت هنا لومعملا ف وا

 قلعتم(امهيف) هلوقو لومعملا بصن نيساالم نيلاثملان وك لاح ىااضي نيلاثمللدبق
 لعج لو ريمضلا ىلع المتشم انهه لومعملا ناكاملو نيلاثلا نذهىف ىا مصنلاب

 اهلعاق رّتتساف لعاف ىلا ةفصلا تجاتحا ةيلوعفملاب ابوصنم هنوكل هفصلل العاف

 لومعملا ف رخ آلاو ةفصلا ىف اهدحا نب ريمضلا لع نالمتشم نالاثملا نوكف اهنف

 (نامسق) نالاثلا ناذهو ىا(اهو ) دحاولا فوصوملا ىلا عجار امهنم لكو
 كلذك مسق لك نا تفرع دقو نيريمضلا ىلع نالمتشمو رششع سما ماسقالا نم
 هلاتشال ) هنال حسقلا نيبو نسحالا نيب هنال اًنسح ناكامناو ( نسح ل وهف
 ريمضلا كلذ ىلع لمتشي ملول هنال حسق ريغ ىا انسح نوكي ( هيلا جاتحلا ريمضلا ىلع

 فنصملا مالكى بلع فوطعم عفرلاب (نسحا ريغو ) هلوقو احببق ناك هيلا جاتحما



 م ١
 ىتلا ىا ( هو) هن فاتخم اهدحاوو ناعنتمم اهانلا ىتلا ةثالثلا ماسقالا تج رخ

 نشسحا هثالث رقع يا | هذهماكحاو ( اممق رشعةسح ) ةئالثلاجورخ دعب تشب

 ( دحاو ريمض هنف ناكام إل هلوقو لوا ادم قاوبلاو هلوقو حقو نسحو

 لوألا عاوب "| هلل (11 فارلا نا قس نس هلوقنم قاتسام مراخو نان ادتم

 هق ريمض الام ثلاثلاو ناريمض هف ناكام ىناثلاو دحاو ريمض هنف ناكام

 (قاوبلا كلت نم ىا) هلوقو لوصوملا نم لاح رقتسم فرط  اهنم  هلوقو
 الز ىو ف رغصلا ةلخ ]نم فاعلا لصحسل هب تا امئاؤ نو رجلا نيمضلل نيس
 نيعضوم روك ذملا ريمضلا عضوم ناكامل و * قاوبلا ىنعا لوالا ًادتبملا ىلا ناكام
 اهنم مسق ”ىا نا لصفغينا حراشلا دارا اهلومعم رخ اآلاو ةفصلا سفناهدحا

 اما ) لاقف لومعملاف دجوب اهنم مق ”ىاو ةفصلاىفهيف دحاولا ريمضلا دجوي
 نود ةفنصلا سمن دجوبنا هنا نماما دحاولا ريمضلا كلذ ىا ( ةفصلاف

 ماسقالانم ( ماسقا ةعيس ) ةفصلا ىف دجوب ىذلا مسقلا ىا (وهو) اهلومعم

 امل 22 هوك لاح ( هحاولا نجا ) اهدحتا نسثع ةسمخلا
 ىختقيف ابوصنم هنوكلاهل لعاف سيلاهلومعمو ماللاب ةفرعملا ةفصلا ىامسقلا

 الألا ا ةشلاف او ريمض هن دجويف هتحت ارتتسم اريمض هلعاف نوكنل |
 هِف ةفصلا نوكت ىذلا مسقلا اذهناف هجولا ”رجحىا (ه-ر2 هجولا نسحلا)

 "00 ااا و دوف هحن ردقم اهلعاش اهلومعم ىلا ةفاضم ماللال
 مسقلا اذه ىو هجولا ظفا بصتنس ىا ( هيصنن ةجولا نسح )اهثلات ( و ) دحاو |

 ةدرح هيف ةفصلا نوكتام مسقلا اذهب ىنعا ةفصلا ىف نكتسم دحاو ريمض اضيا

 هج ولا نسح ) اهعبار ( و ) هيبشتلا ىلع ابوصنم اهلومعمو ةفاضالاو ماللا نع |
 اهلومعم ىلا ةفاضم ةفصلا هيف تناك ىذلا مسقلا اذهو هجولاظفل رج ىا (ه "رج

 ةفصلا نوك ىا ( هضنن اهجو نسحلا ) اهسماخ ( و) هتحن نكتسم اًضيا اهلعافو

 000 در يشأ لت وست اهلومسس نوكد مالا
 ماللا نع ةدرحم ةفصلا نو 5 عم ةيزيبقلا ىلع اهلومعم صن و ةفصلا نيوس ىا

 لأ ةفاضم ةفصلا ن وكت ناب ىا ( هةر هجو نسح ) اهعباس ( و) ةفاضالاو

 0 دحاو ريمض هعبسلا | ماسالا هده ن م نك ىفف ماللا نع ةدرخم اهل ومعم

 كلذ ىا ةفضلاىف اما هلوق ىلسع فطع ( لومعملا ف اماو ) هلوقو ةفصلاىف

 كلل فوصوم ىلا امجار ازراب.اريمض اهلومعمق دجواما ذحاولازيمضلا |

 هلوقو ههجو نسحلا لثمو ىا ( ههجو ندحلاو ههجو نسح لثم ) ةفصلا ظ

 ةيلعافلاب اعوف م لومعملا زن وكح لاح ىا نيلاثلاىف لوعفملل دبق ( هعفرب )
 لوألا 0 تناك هقلعلا ناالا نيلاثملا نيذه ىف ىا ( امهنفرل



 أ ماو م

 اهن وز وج اما ىا اهن وز”وخن ِهِلوُش قلعتم ( رعشلا ةدورضىف) هلوقو نسح عم
 هلوقو نسح عم رعشلا ةرورضقال و ةعسلا ىف ال رعشلا ةرو رضىف اهحبق عم 1

 كلت ىا (اهنوز وحي ) نويفوكلاو ىا هيوبسف ىلع فطع ( نويفوكلاو )
 هحش نالوالا مكح هجو ىا ( حاقتسالا هْجو ةعسلا ىف حبق الب ) ةروصلا

 كلت ىا ةهسشملا ةفصلا ةفاضا ىا ( ةفاضالا اونكترا امنا ) ةاحنلا ىا ( مهنا)

 (فيفختلادصقل) هلوقو اهل نيب رخالا نيتروصلا دوجو عم اهروصنم ةروصلا
 اهريغ دوجو عم ةفاضالا ةرؤص اوزاتخا امنا ىاا وبكترا امنا هلو قلعتم
 ( لاخلا ىضتقتف ) دصقلا كالذل اهلمهباكت راناكاذاو فيفختلاىلا دصاقلا ليصحتل

 نكميام ) ىلعا ىا ( ىصقا ىلا ) فيفختلا ىا ( غلسنا) نيدصاقلا لاح ىا

 غلي نا ىلع فطع بصنلاب ( حشو ) هلوقو هنمىلعا فيقال افيفحت ىا ( هنم

 ( همظعأل ) ضرعتلا مدعو فيشفختلا نوها ىلع راصتقالا اهو نب مالا عومج

 فيفختلا مظعا نوكعموا ضرعتلا نوكعمىا (هناكما عم )_هيفختلا مظعال ىا
 (ريمضلا فذح) فيفختلا مظعاو ىا ( وهو) ههجو لومعملا نوكل انهه انكمت
 دوجو عم ىا ( ءانغتسالا عم ) همالغ هلوقىفوا ههجو هلوقىف رورحملا ريمضلا ىا

 قلعتم (امب ) هلوقو رورحما ريمضلا كلذ نع ىا (هنع ) اينغتسم بيكرتلا نوك
 وهو هنع ىنغتسملا اهدحا نش ىَضصَتَم ءانغتسالا دوخو نال ءانغتسالا

 ام هلوَش هركش نأ داراو ءاضتنسالا كبس ٠ رشا ناتو اسم 01

 ريضلا لعج نا ناكما ريمضلا نع اينغتسسم هنوكب بس ىا ( ةفصلا ف نكتسا)
 نيب رصنلا بهذم ليلد اذهو فوذحلا ديشبام ديف ىتح ةفصلا تحتانكّتسم

 اهزاحاب قلعتم ( حبق الب ) هلوقو نيفوكلا ليلد حلا (اهزاحا ىذلاو ) هلوقو
 ةزاحا ىلا اعد ىذلا ىعادلاو ىنعي هربخ (رظن ) هلوقو ادتسم ىذلاو هلوقو

 ىف فيفختلا نم ءىبث لوصح ىلا ) هرابتعاو هرظن حقاالب ةفاضالا هذه لثم
 مدع ىضتق الف نوها فيفختلا كلذ ناكناو ( نب وتلا فذح وهو ةلمملا
 رئاس ماكحا ناب ىف فنصملاع رش مث ةفاضالا هذه حاقتسال همظعا ىلا ضرعتلا

 ( رشع ةيناعلا ماسقالا نم ) تش ىتلا ُماسقالا ىا « ىقاوسلاو ال لاقف ماسقالا

 رشع ةيناعلا نم ىتلا ىقاوملا نم دارملا نا ىلا ةراشالل ( تجنرخ ىتلا) هلوقو
 ام دعب ىا ( ةروكذملا ةثالثا ماسقالا اهنم) تجزخام دعب اهنم تام وه

 | هلفسا ىلع ىا ( فيفختلا نوها ىلع رصتق نا ) حسم نا لاخلا كلت ىضتش ىا

 | ( نووتتلا ف دج) فيفختلا نوهاب دي را ىا ف يفحتلا نوهأل ريسفن ( ىنعا ) هلوقو

 | حس ىا رصتشنا هلوق ىلع .فطع سصنلاب.(ضرعتال ) هلوق ( و) ةفصلا

| 



 هك مام خس

 (ةفخالو) هلوقو ههجو نسح هلصاناف هجولا نم ريمضلا ىفذحنو ةفصلا نم

 اطقف ئاضملا ىف اما ةفلخان ١ لاق هناأكف .ةثالثلا نم قش لك لاطبا ضرعم ىف
 ههجو نئسحلا لثمىف ىا ( هنف ) ةفخالو اعم امهضوا طقف هبلا فاضملا ىفوا

 ةظفل ةفاضاب ىف اضا ٠ 00 فعلا ىف وعدو
 فوطعم ( امهساثو) هلوقو عنتم بن 5 بلا اديف عنتع فيقختلا هيف دجويمل

 ةنحاكنلا ا از نيسلا نييجولا ناتو كا اهدحل هلوق لع

 ( ماللا نع ) درحت ىذلا اهلومعم ىلا ىا ( در لا اهلومعم ىلا ةفاضم ماللا)

 نسحلا وحن هقلعتم ةطساوب (وا) (هجو نسحلاإ) (لئم) ةطساوالبامأ اضيا وهو
 ماللاب ةضاكلا ةفصلا ىنعي ( ننحلا ةفاضا نال ) اذه عنتما امناو ( مالغ هجو )

 ةفاضالا كلت ىا ( تدافا ) ولو ىا ( ناو ) ةركت لومعم ىلا.ىا (هجو ىلا)
 ههجو نسحلا هلصا ناف ( ريمضلا ىفذحي ) هللا فاضملا ناح نم (فيفختلا)

 راتتسابو ىا (ءراتتساو) فوصوملا ىلا عجارلا رد كح

 ىا ( مهنكل ) هجولا نسحلا ف رتتساو ىفذح' م ( ةفصلا ىف ) ريمضلا كلذ
 هجولا نسحلا فاوز وجا ةفاضالا كلت اوز وجبل ىا ( اهوز ”ومحب> ) ةاحنلا نكل

 ىا ( تن اكناو ةركتلا ىلا ) ماللا تاذ ةفصلا ىنعي ( ةفرعملا ةفاضانال)

 ال اا 00 تيل ةدقم ةظفا) ةركلا ىلا ةفرعملا'ةفايضا: تناكولو
 هناضتقا.مدعل ةظفللا ةفاضالا ىف ابفاك فشضختلا كلذ ناكو هللا وه فضاام
 (ةروصلاىف) ةفاضالا كلت نكل ىا (اهنكل) صيصختلاوا فيرعتلا باستك1
 ةيلالتو ةروخلا كلت تراص ىا (ه شن ) اةركللا ىلا ةقرعملا ةفاضا ىهو'

 ةركللا ةفاضا ةفاضالاىف فورعملا دوهعملا نال ( ةفاضالا نم دوهعملا سكع )
 عنتمم دوهعملا سكع هيشي بكرت لكو ةركنلا ىلا ةفرعملا ةفاضا ال ةفرعملا ىلا

 نايب ىف عروش عانتمالاب امهيلع موكا نيمسقلا نم غرفاملو * عنتم تك رتلا ادهف
 عانتمالا مكحن مهني فالتخلالا عقو ىا ( ىف فلتخاوإل لاقف هيف فاتخم وهام
 ماللا نع ةدرحم )ةروصلا كلت ىف ىا ( اهبف ةفصلا تناك ةروص ) ىف زاوحلاو ْ

 ىلا ) فاضم اضريا وه ىذلا اهلومعم ىلا ىا (ىاضملا اهلومعم ىلا ةفاضم

 ىذلا.رخلا فرح نيب 5 ةروصقف هلوق حراشلا طسو امتاو (فوصوملا ريمض |

 لثم ا ظفلن ا قيقحتل (ههجو نسح لثمإل هلوقوهىذلا هارورح نيب وف ظفل وه
 لماش وه لب بيك رتلا اذه صخش ىلع اروصقم سل فالتخالا نا ىلا ةراشا
 حراشلا دارامث * ههجو نسح ىفله لو لثملا ظفلب هدروا اذهلف ةيعونلا هتروصل

 (اهنو ز"وحن نييرصبلا عيمجو هيوسنش ) لاقف اوفلتخا ندلا ناعيو نيس نا

 | اهنو زوججالو حبق عم انئاك | اوج ىا (حبقىلع) ةروصلا كلت زاوجم نومكحت ا .

 ( عم
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 | ىذلا اهل ومعم ىلا ةفاضم ماللاب ةنئاكلا ةفصلا نوكتنا ىنعي لومعملا ةفص ظ

 | ىلا عجارلا ريمضلا ىلا ىنا (فوصوملا ريمض ىلا) اضيا لومعملا كلذ فاضي |
 ريغب وأ ) قلعتملا ةطساوب فضا ءاوس ىا ( هطساوب ) هفصلا كلت فوصوم '

 كلذ "لابمف فتم ىلا الو © قلعت ةطساو ريمي تيشاوااعا ( ةطساو

 (ههجو نسحلال ثم ) لاقشيح ةطساولا ريغب فيضا ىذلا لاثملاب عنتمملا مسقلا |

 نسحلاو ) لاقف اما نايبلا نوكيل ةطساوب فيضا ىذلا لاثملا حراشلا هيلا مغ:
 نسحلا ةفاضا ىهو ( ةفاضالا ةدافا مدعل ) مسقلا اذه عنتما امئاو ( همالغ هجو ْ

 | اهتفاضا ناف ( هفخ ) مسقلا انهى ىا (هنسف ) همالغ هجو ىلا وا هجئؤ ىلا
 فئيقختلا الا ديفتال ةظفللا ةفاضالا نأ ررقت دقو ةيظفل ةفاضا اهلومعمىلا |
 ن٠ ؛ىث انهه دجوب ,لف ام امهيفوا طقف هيلا فاضملاىفوا طقف فاضملاىفاما ظ
 ةدرفم تناكاذا ( نيونتلا ىذح اما ةهبشملا ةفصلاىف ةفخلا نال ) ةثالثلا |
 ١ تدجو م ىا ( ههجو هدب تنال اعاني عفا

 ظ
 ظ

 | هلومعم ىلا نسح ظفل ةفاضاب ىا (ةفاضالاب) ءىرق اذا ببكرتلا اذهىف ةفحلا
 | طرش دجوف طقف ىاضملا ىف ةبولطملا ةفخلا تدجو ةفاضم تناكامل اهناف

 | يعي نؤنتلا فذدحم وا .هلوق ىلع فوطعم فدختوا هلوقو ةيظفللا ةفاضالا
 | هيلا فيضا ايف دجوت نأدي الف ةفدلا ىف دجوت مل اذا ةهبشملا ةفصلا ىف ةفحلا

 ( ىههجو ظفا وهو (ةفصلا لعاف نم فوصوملا ريمض فذحبوا) لومعملا نم |
 | فيضا ىذلا هقلعتم نم ىا ( لعافلا هللا فيضا امت ) هفذحم (وا) لوالا لاثملا ظ

 أ هلوقو همالغ ظفل وهو حراشلا هاتا ىذلا لاثملاف هجولا ظفل وهو لعاقلا هيلا |

 | هفذحمهلوق نمو ريمض فذحمهاوق نم دحاو لك ىلع فوطعم رحجلاب (هراتتساو ) ظ
 ١ هنع اضوع ماللا لعجنو لوالا فوصوملا ريمض فذ ناب ىنعي هللا فيضا امئأأأ .

 ظ هنع اضوع ماللا لعجنو لعافلا قلعتم هلا فضا ىذلا ريمضلا فذحن نابوا ظ

 | هلصاناف ( هجولا نسحلا لثم ةفصلاىف ) نارود ملا ناريمضلا رتتسي نانو اضيا ظ
 | رتتساو ماللا هنع ضوعو فوصوملا ىلا عجارلا ريمضلا فذ ههجو نسحلا |

 | نسحلا هلصا ناف ( مالغلا هجو نسحلا ) لثم ( و ) نسحلا تحن ريمضلا كلذ |
 | مالغلا وهو لعافلا قاعتم هيلا فيضا ىذلا ريمضلا فذ همالغ هج |
 | نسحلا ىف ارتتسم ريمضلا كلذ لعجو مالغلاىف هلا فاضملا نع ماللا ضوعو |

 | نم نييبكرتلا نبذه ىف بولطملا فيفختلا دجو ذئنيخ هلالعاف نوكي ناب |
 | ةهبشملا ةفصلا ىف ةفخلا نا ىنعي (اعم امهفذحب وا ) هلوقو هيلا فاضملا فاح |
 | ةفللا تدجوف لومعملا نم ريمضلا فذحمو ةفصلا نم نيونتلا فذحمب نوك< |

 | نيوتلا فذحب ةفاضالاب هجولا نسح وحن نييناملا ىف ربدقتلا كلذ ىلع |
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 ( فاطاعلا كرتب ) بيكرتلا قيرط ىا ( بولسالا ) فنضصملا ىا ( ريغ امتاو)
 نسحلا هلوق نا ىلا ىا ( هنا ىلا ) ةراشالا ليصحتل ىا( ةراشا ) هكرت سس ىا

 هلوقو قباسلا مسقلل رباغم ىا ( ةهبشملا ةفصلا نم رخآ مسق ىف عورش )ههجو |
 هذه. ىنعي اهنم لوالل اراغم اهنم مسقلا اذه نوكل ةلع ( ةقباسلا ةلثمالا نال )

 ةقصلل ) الاثم تناكىا ( تناك) ةّهاسلا ةلثمالا نال ةشاسلا ةلثمالل ةراغم ةلثمالا |

 ( ماللا تاذ ةفصلل ) الاثم تناكةاثالا هذهو ىا ( هذهو ماللا نع ةدرجملا |
 عقر مم ماللاب ةسبتلملا ةفصال اهدحا ةثالث هوجول الاثم اضيا لاثملا اذه نوكف |
 رج عم ماللاب ةفصال ثانلاو اهلومعم بصأ عم ماللاب ةفصلل ىناثلاو اهلومعم |

 ىنعي اهلومعم' ىف ( ةثالثلا هوجولاب) هنوك لاح 6 هجولا نسحلا ل اهلومعم .
 ىا (اًضيا) 6 هجو نسحلا إ) اضيا ماللاب لومعملا نوك عم رجلاو بصنلاو عفرلا |

 نوك عم هرجوا هبصن وا لومعملا عفرب ىا ( هوجولا هذهب ) قباسلا بيكرتلاك
 حراشلا دارالامحالل فنصملا ليصفت قباطي ملل و * ماللا نع ادرج لومعملا
 ماللابةناكلا ةفصلا ) فنصملا ىا ( مدق امئاو ) لاقف اهجو هرامتخال نيس نا

 نال ىا ( لوالا موهف٠ نال اهنع ةدرحم لا ةفصلا ىلع لئاسملا ميسقت لوا ىف |

 ىا (ىناثلاو ) ماللا دوجو ىلع هتلالدل ( ىدوجو ) ماللاب ةنئاكلا ةفصلا موهفم |

 ىدوجو وها ماللا مدع ىلع هتلالدل ( ىىدع) ماللا نع ةدرجملا ةفصلا موهفمو '
 هلوقو ىعبطلا بيرتلاب لامح الا قيبطت فنصملا داراف اعيط ىمدعلا ىلع مدقم |

 | ىف بيتتلا ) سكع امتاو ىا مدق ىلع فطع مولعملا ىضاملا ةغيصب ( سكعو ) |
 آاا000 00 ا] سلا ةلثما رخاو ةدرحلا ةفصلا ةلثما مدق ثيح (اهلسفت

 ١ [مقنآل ) قرشا تناكاماو ماللاب ةنئاكلا ماسقا نم ( فرشا ةدرحلا ةفصلا |

 | اهنم ( ماسقالا رئاسو ) ىتأيساكههجو نسح وهو ( هيف فلتخم اهنم ادحاو
 | ناف ماللا تاذ ماسقا فالخم ) هجو نسحو هجولا نسح وهو ( حمص )
 ْ امهنم دحاو لك ىا ( عنتمت ) هجو نسحلاو ههجو نسحلا اهو ( اهنم نيمسق
 لمتشملا مسقلا نم فرشا نيحبحصلا ىلع لمتشملا مسقلاف حي اهنم مسقو
 لاق امل هناف همالكب فنصملا مالك قيبطتل ( لاق 5 ) هلوقو دحاولا حيحصلا ىلع

 همالكل 4 اهنم نانثا ) هلوق وهو فنضملا مالكقداصت عتتمت اهنم نيمسقناف
 | ١ اكل ةنسلا ءادسقا نم ىسب ( ماسقالا كلخ' نم ىا ) اهنم نينا ْنا ىنعب

1 

| 

/ 

 نيعتتمملا نيهجولا دحا ىا ( اهدحا ) ساقلل ةفلاخلا دوجول امهعاتتما

 ( ةفاضم) هلوق وه نوكك ربخو ةفصلا ةفص ( ماللاب ) هلوقو ( ةفصلا نوكت نا )
 رحاب ( فاضملا) هلوقو ( اهلومعم ىلا ) ةفاضم ماللاب ةنئاكلا ةفصلا نوكك ىا ْ

 ©( ةفلظ )

| 
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 | نيو ةلوق ل فولت ( يدوي رتل قدح رو هدف ا

 | ملسف نم ةفصلا نوكت اهتيوم كدت ةزوكذملا قمل تاوتاناو سل 1

 (ارورح ةهجو.نوكف ههجو وه ىذلا اهلومعم ىلا ةفاضم نوكتق فاضلا |
 ظ | (بكذلا 0 حراشلا دروا 000 ىا ( ةفاضالاب )

 !”ةيجو دج تكرر 7( ىا)فوذحلا ان 1 ناك ىلا 4 ةثالث ) هلوق طبرل

 ( اهرك ن ) دصق ىتلا ىا ( دوصقملا ةلثمالا نم راهنوك لاح (ةلثبا ل0
 دصقلا ةلعو هوصقلاب قلمتم (مانسقالا حيضوتل ) هلوقو ةثثالا شلت رد ىا
 فالتخا راشعاب ) ةحضاو ماسقالا نوكتل ةلثمالا رك ذ دصق امنا ىنعي روك ذملا

 ْ ىرخا ةلثما ناس ف عورش اذهو «كلذك ول (ار 0

 | لثملا ىنعم فاكلا نا ىلاو هللا راشملا ىلا ةراشا( سكرتلا اذه ل0
 ا 6 راح ) بكرت سا هسشتلا عل لإ 118 هال ةلثما هنوك ىف ) هلوقو

 | (ةر 5 ذملا هوجولاب) ههجو نسح بيكر تلثملومعملا ةف رعمبو ةفصلا نونتريغب
 ْئ ولا تأ رقاذا هبصنو هلومعم عفر نم ةروك ذملاهوجولاباسب الم هنوك لاح ىا

 ا ون لصحشفاهفذحم تآرق اذا هرج نمو |

 لا هفضلاو ان وتسموااعوف ص اهل ومص نورك هفاضالاو ماللا نع ةدرجم ىه

 اذه ىا( فطع ) ( هجو نسحو ) ارورحي اهلومعم نوك نيح ةفاضالاب

 , ريسفت (اضيا وه ىا) هلوق (هجولا نسح ) بكرت ( ىلع ) فوطعم بيكزتلا
 (ةرؤك ذملا هوجولاب) هنوك لاح اضيا هجو نسح سكرت نأ ىنعي فطخلا ةّروصل
 ويرش هلوسم نوك يح نحط ناف(90 0 ارجزخ و ايا

 اا: انوضتمهل ومع لل 5 والي سسا شا عيسل الا

 نا )ورحم هلومعم نود 5" نيحو اهلومك» روصتملا ةدرحلا ةفصلل الاثم

 00 ا ةلثما لصحبف اهلومعم رورحلا ةفاضملا ةفصلل

 |" لاخ دان) ؛مكرتلا اذه نوك لاخ برغملا ىف اذك ردا تطالب اضي ا نق وطغق واولا
 1 دوك ننس ىا ( ةياعافلاب ههجو ) عفربو ىا ( عفرو ةفصلا ىلع ماللا

 ' ناده ىلعت ( لوعفملاب ) ههمشنت ىا (هبشتلا ) هصنس قا ىا ( هصن وا)

 ايلوبنم بوصتللاوا اهلومعم عوف رملا ماللاب ةستلملا ةفصال الاثم نوكي نرربدقتلا
 | هيلا ةفاضم ةروك ذملا ةفصلا نوك سبس اهلومعمرجن وا ىا ( ةفاضالاب هرجوا)

 ٠ ةفاضالا هذه ناف اهلومعم رورحا ةفاضالابو ماللاب ةستلملا ةفصلل الاثم نوكف

 امهنع :اهدب رحت طرتشي الذا ماللا عم اهعمح عنتم ال ةظفل ةفاضا اهنوكل

 | فطاعلا رك ذب ةقباسلاةلثمالا ىفىتا ثيح ٍبولسالا ريغال فنصملا مث #قبساك
 | لاقف ريبغتلا كلذإ اهجو نيسب نا:-راشلا دارا هفذحب ةيت آلا ةلثمالا ىف ىتاو



 م ماج قس

 لومعملاىا ( وهلب نويفوكلا لاقو) فضلا مهعبتو امه اوق رف ثيح

 ( عيملا ىف ) زيبقلا ىلع بوصنم ىا ( زيقلا ىلع ) ةهبشملا ةفصال بوصنلا
 ناكامل و« ةركن هنوك ةيناثلاو ةفرعم هنوك اهادحانيتللا نيتروصلا عي فىا

 مدع ىلع انبم ىلوالا ةروصلاىف هيبشنلا ىلع ابوصنم هنوكب نييرصبلا مكح
 نيس نا حراشلاا دارا هيبشتلاب مكحلاىلا اورطضا ثيح ةفرعم زيبقلازاوج
 نكلو معدنع ةفّرعم زيبقلا زاوج: مدمل اذه ىلا نو -رطضم نايرصلا نا

 نال ىا ( مهنال ) بي سغ لومعم مكحلا ىلا او”رطضي ملو اوجاتحب مل نيف وكلا
 مث ةف رعمزيقلانوك زاوجم نومكح ىا (زيمملا فيرعت نوز'وجب ) نييفوكلا
 ىا ( لوعفملاب هيشتلا ىلع ةاحنلا ضعب لاقو ) لاقف رخآ ابهذم حراشلا ركذ
 ( ىضرلا حراشلا لاقو ) نيتروصلا عي ىفىا (عيملاف) بصنلا ناب نومكح
 ىرحالاى ا ( ىلوألاو ) لاقف ةثالثلا بهاذملانيب ىضرلا حراشلا كح ىا

 ثيح نييرصبلا بهدم وهو ليصفتلا هف بهدم ى ا ( ليصفتلا ) بسنالاو
 هالو 1 1و نافنلا لع .هضيق ةقرعم لومعملا ناكنااولاقو اولضفن

 بررقلا بصنلا ىلعوا ديعبلا عفرلا ىلع فطع عفرلاب « راو ) هلوقف زيقلا ىلع
 ىا ) (ةفاضالاىلعإل ىنم ةهبشملا ةفصلا لومعمىف ىا ( لومعملاف) رحجلاىا |

 ليصفت ىف عرش مث * ةيظفل ةفاضا لومعملا كلذ ىلا ىا ( هيلا ةفصلا ةفاضا
 ىلا لئانبملا لا نورا ريمضلا عاجرا لمتحا املو 6 اهليصفتو )) لاقق ماسقالا |

 هعاح رانا ىلا ةراشالل ( ماسقالا هذه لصفت ىا ) هلوش هرسفب نادارا ماسقالا

 رورختا ريمضلانا لاقن باوج ( نمضف ) هلوقو ىهاظ وهس لئاسملاولا
 لئاسملا ىلا عاحرالاناب هدرو لق اهف ةر رك لح اهنالا لباسا ىلا عجار

 ليكشف قا تال لئاتملاو تامر ىثعي انا لصفتلا نالو قاسلا هاناب

 اهنكل دحاو ظفلب ةعومم ةروكذم نكت مل ناو اهناف رسشع ةيناملا ماسقالا ىلا 0

 6 ههجو نسح.)هلوقو ا دتبم اهليصفتف هلوقف (انلوقةيزج ةلثما ) نمضف ةروكذم
 نودلاب ةفصلا تأرق اذا ىا ليصفتلا كلذل ناس ( ةفصلا نون, ):ةلوقو هريخ
 هلوقو ةفاضالا نعو ماللا:نع ةدرحم ةفصلا نوكتف ةفاضالا لاتحا عطقنا
 وه ىذلا اهلومع.تأرقاذا ذئايحف ىا نيوتتلا ىلع فطع رجلاب ( عفرو )

 ىأ ( هبصنوا ) ةفصلل العاف هنوكب ىا ( ةيلعافلاب ) اعوفرم هعفرب ( ههجو )
 لاق ثيح ىلعب انهه درواو ( لوعفملاب هييشتلا ىلع ) هبصنب لومعملا كلذ تارقوا
 ةيلعافلا نا ىلا ةراشالا لصحتل ةيلعافلاب لاق ثنح ءابلا لوالاىفو هيشتلا ىلع

 امف فلتخمو ىراشعا سما هناف مالا فالح تارعالا ءاضتقال .للقتسم ىتعم

 2 ني )



 سهتا ماس كوس

 ىلع فطع افاضم هلوقو نوكب نا مسا ىلع فطع اهلومعم هلوقف 6 امهنع ١
 امهنع ىف ىنثملا رورجملا ريمضلل ريسفت ( ةفاضالاو ماللا نع ىا ) هلوقو هربخ

 هذهف كلاذكخ ةفصلا تمسقنا نا ىنعي ةكلذفلل « هذهف ) هلؤق ىف ءافلاو

 ةدرحموا ماللاب امهنوك اهو ( نينثالا برض نم ةلصاح )4 ةتس )(ماسقا )
 مث * ماللاو ةفاضالا ريغب وا ماللابوا افاضم اهلومعم نوك ىهو ( ةئالثلا ف )

 ىا ) هلوقب هرسفو © لومعملاو ل لاقف ٌبارعالا بسحب اهميسقتىف عرش
 هلوقو ىح راخلا دهعلل لومعملاىفماللانا ىلا ةراشالل ( ةهشملا ةفصلا لومعم

 نااكلالومعملاىا نئاكلار دقت لومعملل ةفص رقتسم فرط ( دحاو لكف)

 نسحلاوا ههجو نسحلا ىهو ( ةتسلا ماسقالا هذه نم ىا )4 اهنم إل دحاو لكفف

 لومعملاف هجو نسحوا هجولا نسحوا ههجو نسحوا هجو نسحلاوا هحولا

 (ةران ) « بوصنمو )) ( ةران ) 6 عوفرم ) ماسقا ةثلل الثم هجولاوه ىذلا
 وكل ( ادع ىلعف )هلوق حراشلادازو ىرخا ةراث ىا(ىرخا)( رورحنو )

 بيراعالاب ابرعم روكذملا لومعملا نوك ىلع ءانبفىا © تراص ا هلوقل ةئطوت
 اهلئاسم ماسقا تعفتراو تلتةوحن ىا (اهلئاسم ماسقا ) تراص ةثلثلا

 ماسقالا برض نم ) ةلصاح ماسقالا كلت ىا ( ةلصاح ) “© امسق رمشع هينام )ل

 / ارورحمو ابوصنمو اعوفرم هنوك وهو ( بارعالا ثيح نم لومعملا ىتلا ةثلثلا
 ىتلا ماسقالا نم ىا ( لبق نم ةلصاحخلا ) سيلا ءاقالاف ىا ( ءاسفالا 3

 بالا بارعالا نم لكىف ةطساولاناس ىف عرش مث * ماسقالا هذه لبق تر

 ىا ) 6 ةيلعافلا ىلع )) ( لومعملاىف ) ٌرئاْلا لصاحلا ىا 6 عفرلاف ) لاقف اهيف
 ةفصلا كلتل العاف لومعملا كلذ نوك ىلع ءاسب ىنعي ( ةهبشملا ةفصلل هتيلعاف

 ( ههيبشتى أ ) ( هيشَبلاك ع ) ىبم ابوصنم لومعملا نوكو يا ( بصتلاو )
 (لومعملا) (ىفإ هلوقو 6 لوعفملاب ) اهيبش ( ةفصلا لومعم ) لعج ىلع ىنبم ىا
 هيشتلا ىلع ايوصتم هب وك ىا هييشتلا لع ىتعا رقتسملا قزظللا فرظ 4 ةفرعملا )

 | ىلعوإل هلوقو هجولا نسحوا هجولا نسحلا وحن ةفرعم لومعملا ناك اذا وه امنا

 1 لعج ىا ).هلوق انهه داز امتاو هيبشتلا ىلع هلوق ىلع ىوطعم 4 زيبقلا

 وه امنا لوالاىف بصتلانال نيراشعالا ةرباغم ىلا ةراشالل ( ازيمت ةفصلا

 نسلف هيبشتلا هل لاق: نيعم لومعم.تالومعملاف نبلو لوعفملاب هيشتلا ىلع

 (لومعملا) (ىفإ ل امملاهف ربتعا انعم الومعم ْريبَعْلا ناكاملف انهه اماو لعج ايف

 رك هتك ن يو ةفرعم بوصتملالواسملا نوك نب لستلاىإ «ادع ( : 501 )
 ني رضلادهتغ نقلا لع قاتلا ىو هسسقلا لع لوالا قرم نورك ١ ظ



 هيأ ماج 1

 ةفصلا ىت ىا ( اهيف ربتعف ) هحاص ىلع ىا داعالا طارتشااماو طقف نامزلا

 لوصوملا ىلع داّعالانا )وهو رخ 1 قرف امهنبب نكل ىا(الا )اضيا ةهشملا
 مسا ىف ربتعم هناك ةهبشملا ةفصلاف ىا (اهبف ) عشالو لصحال ىا ( ىتأتبال
 ههبنشملا ةفصلا ىلع ىا(اهيلع ةلخادلا ماللا نال ) لصحب ملامتاو لعافلا

 مسا فالخم ( قافتالاب لوصومم ) ماللاكلت ىا ( تسيل ) ههجو نسحلاوحن
 كةلوصوم ريغ نوكتدقو ةلوصوم نوكتدق هيلع ةلخادلا ماللا ناف لعافلا
 ةكقحم كف عا ضئاخلاو صاضلاو حم ىف هل نضراعلا .توشلا غيدق تناكاذا

 ههجو لعلو تسل هلوقل ربخ هناعم خسنلا زك 1 ىفريك ذتلاب لوصوم هلوقنا لعاو
 ةهشملا ةفصال ناكاملو *ةيمسالا ىلا ةيفصولا نع احراخ لوصوملا ظفل نوك

 6 اهلئاسم ميقناو ل هلوقب هتونع رخ الل رياغم مكح اهنم مسق لكلو ماسقا
 اهلعج ىا ) هلوَش ميسقتلا ظفل حراشلا رسفو اد انا و اذك اما ىو لغو

 هلعافو لعافلا ىنعمب ردصملا وه انهه ممسقتلا نا ىلا ةراشا هيفو ( امسقامسق

 01 ١ و د راثللا وهام اهن وك ىا.لاقللوغفملا ىعم هيدارآول هنافىوذحت

 اروك ذم اهنم مسق لكل عج لعاجلانا ىنعي لوعفملل ىنبملاو لعافلل ىنبملا
 ةلئسملا نالاذه دازامتاو اهلعجو هلوق ىلع طع (ناسو ) هلوقو لالقتسالاب |

 | رظان اهلعجو هلوقف لومو عوضوم نم اهلدبال ذئنيْخ ةيلك ةيضق نع ةرابع
 روك ذملا لعاجلا ناىنعي ىناثلاىلا رظان ( مسق لك مكح ) ناس و هلوقو لوالاىلا |
 ١ ( ىمسيوو ) هلوقو ماسقالا كلتنم مدقلك مكح نياماسقا اهلعج دعب |
 ةدعاق لش و ( ةلئسم مسق لك) فنصملا ىمسياهت او ىنعي ةيمستلاهجوىف عورش ١
 ( همكح نع لاسي ) ناشلا نال ىا ( هنال )اهماسقاو اضيا لَه و دعاوق اهناعم |

 ةيضق لكف همكح هيلع لمحو ىا ( هنع ثحبيو ) مسق لكمكح نع ىا
 نوكت ناز هلق ”انهنع كاني تك 1 ةلملمم مشت نازح كلذك

 بسحلو اهلومعم بسحن و اهتاذ فسح اماسقا اهل ىا ىنعي ًادتنملل ريخ 6 ةفصلا 0

 ةسبالملل ( ماللاب )ل هلوق ىف ءابلاناىلا ةراشالل ( ةنستلم )هلوقو أهل ومعم بارعا ١
 00 ا لس ايناقانأ. ىعب نوكتنأ ةلوقل ريخ رقتسم/فرظ.هناىلاوآ

 نوكتوا ىا ( اهنعةدرحموا ) نسحلاوحن ماللاب ةستلم نوكتنااما اهناف نيمسق
 حراشلادازاماو لومعملابسح ىناثلااهميسقت ىف عرش مث د# نسح وحن ماللا نعد رح

 ميسقت ميسقتلا اذهناىلا ةراشا نوكيل ( نيريدقتلا نملك ىلع ) 4 و ١ هلوق
 اهدرجنت ريدقت ىلعو ماللاباهنوك ريدقت ىلع ةهبشملا ةفصلانا ىنعي اهل نان
 ( اما )ظفل حراشلا دازو ةفصلا كلت لومعم, ىا6 اهلومعم ١ نوكي اهنع

 (ايعغو



 همي ماا ل

 مساب ) ةهبسشملا ةفصال ىا ا( اهل )' ضاصتخالا' ةدايز دوج ول نار( ساما
 000 كلذو لوعفملا مس َ كالا ضاصتخالا كلذ دحجولو ) لعافلا

 اهنوك ىف عايل مما ى ( اهي و ةيدا ةغصلا وكل وكلا دئازاا
 ا ىلا ا يع ىهف هنم ى هقتشملا م ةقص

 نك ا ركحن المال دا 000 الا اًمهَس قرخال 0

 يلع نركز وا نوسملا < ماو لاتلا مسا ناي كرتسم يان يسلالا او

 وه اما ةهبشملا ةفصلا لمع نوكل 0+ صاصتخالا كلذ نااضياو ئا
 00 ايف ) لعافلا مسا ىا ( هايا ) ةفصلا كلت ةهباشمل ىا ( اهتهناشمل)

 تال رس( نك )لوقو فالح ١ او تركذ ىذلا فاصوالا ىفىا

 اهعمج دقو 1 ناز ؤا اهل ( فدشاو ]لا نب د]) نروكس و .داقلا تسل (بعصوإل

 * نابجو عاحش و قيضو نسح * تافصنزو مظنس دما هد زه # تدب ىف مهضعإ

 بنجو نشخو عولخ سوو * مياسو رفصو للصو نردشعو لوحا

 عرخم « ناو رك ساو ماما سس ١ رادو دنا انها نايس و

 عفروه مزاللا لعفلا لمتنا تفرعدقو مزاللا لمفلاوه ىذلا اهلعف 10

 ههشال وال وعفم بصل هنأف 7 نود لوعفملاب هسشملا بص اهناف اهاعف

 ةردقلا لع يوضتنويف نيقوكلا د نيرصللا بهذم وهام
 نكجتسملا نم نا شلا لع ىونط انلطما هلوقو مهبهّدمل ةّقاطم هنرابعف

 ارابتعاب قلطملا "رك" .ذامتاز ةقلطم .اهناوك لاح ةهيشلل ةفصلا :نامعت ىا لمعت ىف

 ( نامز طارتشا ريغنم ىا )هلوَش قلطملا حراشلا رسفو برعملا ىف اذك ثفصولا
 مدغل ةلع(اهنوكل )هلوقو لعافلا مسا ىف طرشأ6( ةنلثلا ةنمزالا نم ىا

 ( توشلا ىنعع )ةهشملا ةفصلا:نوكل نامزلل ةن راقملاب طرتشت ملامتااهن اىنعي طارتشإلا

 تبوثلا نع تناك اداف اهديجتا هن وكل نام ١ نمنقملا ثودللا ىلع
 هفصلا ىف ىا ( اهمف ) نامزلا طارتشال ىا ( هطارتشال ) ةدئافالف ىا ( ىنعمالف )

 هلوقو ددحتلا نع ةرابعوهئذلانامزلا ىضتقتال توبثلا ىنعماهن وكل اهناف ةهبشملا
 طارتتشالا فورس :اقلاعم هلوق نا ىلإ  ةراشالل ا( داتعالا طا ةنعاناو)

 ١ نيل رال حتفب نسح وحن ةعومتللا نا إلا كلو نان ودلال

 | ىا(اهلعقف لمع) ةههشملا هفصلا ىا( لمعتو ) لاقف اهلمت ناس ىف

 ١ [اهلم دبر هنارغا ءانصملا ىف لاقو لنسالا نضال و طا لس

 ١ هسشنلا ىلع بضتلاانانم قاس ههاطم فنضصملا ةرابعزنا لوقاو ريحا

 أ



 د
 ةصوصخم :ةفلاخلا ترنتعا امنا ىنعُي ىثالثلا ريغ كرت نع راذتعالا ناسلوه ىذلا
 ةيدسنلاب لصا لعافلا نال لعافلا مسا غيص نم هريغ نود لعانفلا ةغبصب

 وه ىذلا درحجلا ىالثلانم لعاقلا مسا نزو نازيم وه ىذلا هنال هريغ ىلا

 7 هبجوتلا ىلع درب هنا ماصعلا لاقو ىعابرلا نم هقوف ام ىلا ةسنلاب لصا

 ىلع درحلا ىنالثلا ريغ نم ةهبشملا ةفصلا ةغيص نا مسالا طرش فذح عم
 ديرب نا لمتحم لوفقاو ىهتنا نيمشلا كلام نا هن حرص لعافلا مسانزو

 ءىجن الف) هلوش و روهمجانم هريغ بهذم ىلا ةراشا هبجوتلا اذهب حراشلا
 ىنعي ىناقثلا هجوتلاف قافتالل ىا ( اعطق نزولا اذه ىلع اهغيص نم ةغبص

 ا مكحلا نر ١ ا نالثلاب اصوضخم انزو لغافلا نم دارملا ناكاذا
 ا ال ١ ارل) ( عاملا بلح ىلع )لوقو تفرع ام اييطق امك
 ىلا ةراشالل ( ةنناك ىا ) هلوقو لعافلا مساك ص وصخ نزو اهل سلو ةيعامس

 ردق ثيج ةفلاخم ىف نكتسملا نم لاح رقتسم فرظ عامسلا سسح ىلع هلوق نا
 نادقملا ىنعم انهه سحلا نا ىلا ةراشالل (هردق ىلع ) هلوقو اثن ْؤم قلعتملا

 | ىلع لعافلاةغصل ةفلاخلا غيصلان ا ىنعي رادقملل ريسفت ( هزواحتنال ثيحب ) هلوقو

 (فرظلاف ) هلوقو عومسملا رادقملا كلذ غيصلا كلت زواجتتال عومسملا رادقم

 فرظلا نا ىنعي عامسلا بسح ىلع هلوق ىف زئاحلا ٍبارعالا ناس ىف عورش

 ١ تارعالاوه اذهو ( ةفلاخ و نكحتسملانم لاح هنا ىلع بوصنم ) رسما

 رقتسملا فرظلاوا ىا ( ةفصوا ) هريسشت نم تفرع امل حراشلا هراتخا ىذلا

 ( عمسإام ردق ىلع ةنماك ةفلاخم ىا فوذحم ردصملا) ةفد هنا ىلع بوصنم
 ناولالا نم لعفا نزو نا هردق ىلع ةناك ىا هلوق ىلع درب هنا.ماصعلاىفو

 عم لعافلا مسا ىف ىبابق قالثلانم ىمعاو روغا وحن نوبعلا نمو محا وحن

 عم نوكت نا لمتحم لاش نا الا هلِوَس هنع'باحاف لعافلا ةغصل نافلاخم امهنا

 اروصقم ايسابق ىتالثلا ريغ نم اهئيحم نوكيال ناب: ةيعامس ىثالثلا ريغ ىف كلذ
 ةفلاخم اهنا عم لعافلا ةغيصب ةفلاخلا فنصملا ضصخ املو * ىهتتنا عمسام ىلع

 لاقف صيصختلا كلذل اهجو نيس نا حراشلا دارا اضيا لوعفملا ةغيصل
 ( لعافلا مسا ةغيصل ) هلوقو ةهشملا ةفصلا ةغيص ةفلاخم ىا (اهتفلاخم صخو )

 انهه روصقملاىلع ةلخاد ءابلاو صخب قلعتم (نايبلاب ) هلوقو ةفلاخاب قاعتم
 لوعفملا مسا ةغبص ناس نود لعافلا مسا ةغيصل اهنا ةزاتمت ةفلاحلا نا ىنعي

 انسي لولا ا هغصل هفلاخم ) ةهشملا ةفصلا هغيص نأ عم ىا (اهنا عم )

 ةفلاخم لوش اد اقسم نع الاد لسانا ةيسسل ةقلخم اهنا يف

 | ةدايزا) هنع لدع هنكل لوالاب نال: صخن نأ نود لوعفملاو لعام ليعطي



 همت م.و

 ( لاَ الف ٠) كلذك ناكاذاف لعافاا مما وه ئذلا محارلانم زاتميو هرعت هيلع

 رسكب محر نم ةقتشم ةهبشم ةفص هنوك لاح ( محر ) لاَ نأ زوج الف ىا
 هلقتس زاوحلا رسف مث ( ءاخلا مضب محر نم )قتشم هنا لاقي نا ريغ ىا ( الا ) نيعلا
 اذه ىلا لعن اذا هنا ىنعي هيلع لعافلا عبط ىا ( هل ةعببط محرلا راص ىا ) هلو
 ءىجب لعف لكناف عئابطلل اعوضوم بابلا اذه نوكل كلذك ءانعم نوكي بابلا
 ةعبط نوكي ثدحلا اذه نا هنم دافتسي رباغلاو ىضاملاىف نيعلا مضب ىذلا بابلا نم

 ىا (هلةعيبط مركلا راصىنعمب ) نيعلا مضب ضام لعفهناف ىا (م ركك ) هلاثمدب ماق ام
 ةهشملا ةفصلا دارفا نم روك ذملانوك ىا (هنوكب دارملاو ) مركلا هب ماق نمل

 | نيح هلقن دعبوا كلذك هلصا ناكءاوس ( عضولا لصا بسحم ) مزال لعف نم

 ظ

ْ 
 ا

 | اقتنثم هنوك ىا ( كلذك نوكي ) هنوك دارملا ىا ( هنا توبثلا ىنمم ) سبالم

 أ ثودحلا ىنمم اقتشم هقاقتشا نيحو هغضو لصا ىف نوكيال ىتح هقاقتشا
 | ىنعملا اذهب مزاللا نع ىا ( هنع جرخبف ) لامعتسالا ف توشلا ضرع مت

 | ماش ةقا ىلع قلطي لعاق منا وعر [ ياس ىحتو ةهبعم قس نر
 | جرخيو ىا ( قلاطو ) ثودحلا ىنعع هعضو لصا ىف ناكف ةفيعض ةلوزهم ىا ٍ

 قالطلا هنم عقو نم ىلع قلطي لعاف مسا اضيا هناف قلاط ظفل اضياهنع
 نيظفللا نيدهل ىا ( امهل ضرع مث ثودحلل عضولا لصا بسحن امهنال) ١

 ناو ةقانال مسالا ىرجت ىرخي لوالا ناك ثنح ( لامعتسالا يسحب توشلا)

 ىذلا لجرللاثلا ناكو ثيناتلاو ريك ذتلا هيف ىوتسي ىتح ةلوزهم نكن م
 لاقف ةنيعملا اهتغيص ناس ىف عرش مث *«قالطلا هنع ردصي مل ناو هتأىما قلطي
 فالتخاعم) هلوقو ريمضالريسقت اذهو ( ةهبشملا ةفصلا ةغيص ىا) ( اهتغيصو إل
 نم لصاح فالتخالا لب ةفلتخم ريغ ةغيصلا سفن نا ىلا ةراشالل ( اهعاونا

 ةدرحموا هجولا نسح وحن ةفاضالابوا ههجو نسحلاوحن ماللاب نوكتناباهعونم
 اهنم لكمكح ناف عاونالا كلتل ربتعا ماو نيونتلاب ههجو نسح وحن امهنع
 هربخ ماللا رسكب ( ةفلاخم ) هلوقو أدم اهتغيص هلوقف رخ' آلا مكحل فلاخم

 ظ
 ظ
| 
ْ 

 ا

ْ 
 ا
 ا

ْ 

 | ىذلا لعافلا ظفلناكاملو * ةفلاخمب قلعتم  لعافلا ) ( مسا ) 6 ةغيصل ب هلوقو

 عراضملا نزو ىلع ةغيص هنا ىنمب نوكحي نا لمتحم ةغيصلا هيلا تفيضا
 ىنالثلا غيصل الماش ىنعملا اذهب نوكيف رخ آلا لبقام رسكو ةمومضملا مبملا عم |

 ذئتيح صتخيف لعافلا ظفا ىهو ةغيص ىلع هنا ىنعمب نوكي نا لمتحيو هريغلو
 لوالا لاّتحالا ىلا مسالا ظفل طيسوتب حراشلا راشا د رجلا ىئالثلاا ةغضإ
 ( درحلا ىثالثلا نم لعافلا مسا نازيم وه ىذلا لعافلا ةغصلوا ) هلوشو

 هلوقو لعافلا ظفل ىه لعافلا هغيصل هلوُس دارملازا ىتعي ىناثلا لامحالا ىلا



 ده
 | هيلا 0 مزاللا نم ىذلا لعافلا مسا نع ىا ( بهاذو مئاقوحن نع رااح

 قتشامسا لكمّئاَق وحنب دارملا ىنعي متاق وحن ىف وحنال ناب وهو ( قتشا امم ) هلوش
 ا مسا ) مس الا كلذ ناف ىلا ( هناف ثودحلا ىنعع هنمأق نمل مزال لعف نم )

 او ترا ع هنوك مدعل ( ةهشم ةفصال) ثودلعا ىنعم هنوكل
 ها لضفا وحن مزاللا نم قتشا ىذلا لضفتلا لعفا توشلا ىنعم هلوَش جرح

 ثودحال لباقملا توشا وه فضصملا مالك ىف توشاب دارملانا ماصعلا ىثو

 فال ثودحلا ىنعمب ال هلوَش اضيا حراشلا هيلا راشاو فنصملا ريسفنا ىلع

 رمتسملاو ثداحلا نيب كرتشملا توشلا وه هدنع توبشلاب دارملاناف ىضرلا هققحاف |
 اهنا م ةهبشملا ةفصلا نا ىرا ىذلاو لاق هناف رارمتسالاو ثودحلانع درجملا

 ةهئنزالا عنج ىف رارمتسالل هعوضوم تسيل ثودحلل هعوضوم تسيل
 نسح وحن ىنعم سلف امهيف ليلد الو ةفصلا ف نا دبق رارمتسالاو ثودحلا نال 0

 ةئزالا عيمج ىفوا ةنمزالا ضعب ىف ناك ءاوش نسح وذ هنا الا عضولا ىف

 ا وهو امهني كرتشملا رذقلا ىف ةقيقح ىهف نيدبقلا دحا ىلع ظفللا ىف ليلدالو

 ملو ضعب نم ىلوأ ةنمزالا ضع نكي لو كلذ قلطا امل نكلو نسحلاب فاصتالا
 ١ ناك نامز ىف هعوقو نم ددالف هتوشإ تمكح كن أك ة نمزالا عم ىف هيفن دجت

 | ماهضعبب هصيصخت ىلع ةنيرق موقت نا الا ةنمزالا عي ىف هعوقو ىهاظلا
 دارملاوهو.ددحتملا لوالاءابشا ةثالث انههف لوقا ها حسقف انسح اذه ناكلوقت |

 هنمزالا عيمج ىف رمتّسملا ددحتملا ىناثلاو ىضرلاو فنصملا نيب قاشناب ثودحلاب |

 رمتسم ةنمزالا عيمحىف هرارمتسا رابتعابو ثداح هددجت رابتعاب مسقلا اذهو 0

 دارملاو ددحتملا رغغلا ” اللا ثلالاو ثودحلا نع د رجم ربع ىنعملا ادا كسلاو

 نارتخالا نامستلاوه ىضرلا دنعو مسقلا اذه وه حراشلاو فضملا دنع توبثلاب

 مزال لعف نم هلوقنم دارملا ىا ( مزاللاو ) ِهلوَش حراشلا هلصف دقو معا هللاو

 نسح نم قتشمهناف نسح وحن هعضو نيح ىا (ءادتبا امزال نوكينانم محا)
 نيح امزال ناكءاوس ىا ( قاقتشالا دنعوا ) مزاللاب صتخا ىذلا بابلا نم ىا

 آلا 01 سرالا لام ةقانقتس دنع امال هنوك ضرع لب :نكي موا عضولا ١
 ( 00 الا اذه ىف هوك دق ( نيعلا رسكب حر نم ؛قسنعم ةناف محرك )
 لعاف مسا لب ةهبشم ةفص هنم قتشاام نكي ملف ارمج ديز محر لاَ مزالب
 | مادام هنم 000( 2 هن ةيسلا ةفصلا قاقتشا درا ناو محار هف لاقف

 ىتلا ههسشملا ةفصلا قت ارا | سا سو

 ( مر ىلا ) نيعلا رسكب ىذلا بابلانم محر لقت .ىا ( هلَقن دعب ) ميحر ةلك

 | اقدصيو هلقني امزال نوكي ىتح نيعلا مشب ىا ( اهمضب ) ىذلا بابل ىلا 5

 ةاةاياع)



 < كشف كا
 ظ مالكل قفاوم لعافلا ميسا اك ءىماو هلوقنا يضرلانع القن ماصعلا لاقو |

 | لاثحلا نإمزب هلمع طارتشاب اوح رص مهناف هدعب نمو ىلع ىباك نر رخاتملا

 طارتشا ىلع لدام م مهمالك ىف سلف نومدقتملا اماو لعافلا مساكلابقتسالاو ا ْ

 لعافلا مس ' ماك رضا هلوش وك اواو لا م نينامزلا دحاب لوعفملا مسا لم

 | ىا( ناكاذاو ) هلوَم ناشلاو لاملا قاب حراشلا رك ذ مث «ىهتنا ىنكل لسا ْ

 | ىنعم ناك اذا ىا (ىضاملا ىنعع لمعي ) بورضملا وحت (ماللاب اف رعم) لوعقملا مس
 ظ 5 لعافلا مسا لمعي اكوا لاقتسالاوا لاخلا ىتعت لمعي 0 ظ

 | ( موش ) ىذلا لوعفملا ىا ( امعفرب ) لؤعفملا مسا ىا (وهف) ماللا هيلع تلخد
 | هعفر دعب ىا ( ناكولف ) هفذح دنع هان نركق ( لاقل سو

 / كانه )دجو ناف دجويوا رخا لوعفم دجوب النا اما ةيئانلاب كوعفملا كلذل
 'رخ الا لوعفملا كلذ'ىا ( ىتبب )ايان لعج ىذلا لوعفملا ريغ ىا ( رخا لوعفم
 | خراشلانم مالكلا اذهو ةيلوعقملا ىلع لوالا صن ىلع ىا ( هصن ىلع )

 ] 0 6« اهر ,د همالغ ىطعم ديز وحن )إ هلوش فصلا هب لثم امل هئطوبت

 | ايوصنم اهر ,د ىبو لوالا هلوعفم وه ىذلا راسل مقرر هلوطعملا بل ءاطلا حس

 | هروهظا فتصلا هلمها دقو ( ادغوا ن آلا) هلوَش لاثملا حراشلا دبقو هلاح ىلع
 | افرعم ناك اذاو هلوَم حراشلا هركذ اذلو ماللاب اف رعم ناكام ناس اضيا لمعاو
 ْ م ( سما وا ادع فانل الا امهر د همالع ىطعملاوا ) هلوش الاثم هلدرواو ماللاب |

 تسيل ىتلا ةفصلا ىنعي ( ةهبشملا ةفصلاال لاقف ةهبشملا ةفصلا ناب ىف عرش
 كلت ىا ( اهنا ثيحئئم ل رعافلا مساب ) ةهيبش اهنكلو لوعفملا مساي الو لعاقلا مساب

 20 عمج و لعافلا مليش( كت

 قش 1 1 هلك ار دو اردتم هفصلا هلوقف ثنؤونو

 نيس رسل اذهو ( مزال لعف نم )

 مزاللان م اقتشاامع زارتحاب سلو بورضمو براض وحن ىدعتملا نم نيقتشملا ىا

 وحن ىدعتملا نم ليضفتلا لعفا هنع جرحي اذكو هب 'رورم وحنو بهاذو مئاق وحن

 (ام ىا) هلع ءرسفو نملاعوضوم ىا 6 نمل ) ةيفاولا ىف اذك ورمنم معا ديز
 فنصملا هنع لدعف امي نوكي نا هلاا ىف نيمعتلا لصا نا ىنعي اراصتخا

 لاقو (هب ماق ال كلذك انهه روك ذملا راذتعالاو هنع رذتعاو ةثالثلا فيراعتلا ف

 ملو ةل آلاو ناكملاو نامزلا مسا هنع جرخي هب ماقنملهلوق نا ابا ةيفاولاىف
 افلا مسا ةهبشملا ةفصلا فيرعت ىف لخد امو ةمالعلا حراشلا هل ضرع

 ىنعي ( توبلا ىنعم ىلع ل هلو امهج رخا مزاللا نم اقتشا نيدللا لوعفملاو
 اذهو لوغفملا وا لعافلا مساك( ثودحلا ىنعمال ) مزليو رمتسي امل ةعوضوم اهنا



 هيج. ل
 ةفصلاو لعفلا هب ماق نمل عوضوم لعافقلا مسا ناف ( ليضفتلا مساو ةهبسفملا
 لعفلا هيلع عقوام دوجو اهيفعنتما مزاللا لعفلا ن ره ةقدقيف تناك ا ةهدسقملا

 ناتهج لضفتلا مسال ناكامل و ىدعتملاف وه امتالعفلا هيلع عقو ام دوجو نال

 نك رد لاراما لودقملا ىعع هنوك ةهج و لعافلا'ىممت هنوك ةهج

 ظ عضو ءاوس ىا( عضو ءاوس ) هلوه ىقاطملا كلذ رسفو ( اًملطم ) هلوش دنقلا اذهب

 وحن .( لوعفملا ليضفتلوا) معا وحن ( لعافلا ليضفتل ) ليضفتلا مسا

 . سل اقلطم ليضفتلا مسا ناف يا ( هناف ) دنقلا اذهب ناحراخ اهالكف رهشا

 ىلع ةدايزب فوصومل لعف نم قتشم )وه لب قاطم فوصومل لعف نم قتشع
 ( طقف لعفلا هيلع عقو نمل عوضوم ) هناف هفالخ ( لوعفملا مساو كلذ ىف ريغلا |

 لاقف 000 نايف عرش ما« دات رانتعا .ريعنم ىا ا

 (ةنز)'( لع درحلا قالثلا نم ) هنوك 5 لاح لوعفملا مساةغيصىا 6 هتغيصو ))

 ىئالثلانم ( درجملا ىنالثلا ريغ ىا) 6 ءريغ نموإل ( بورضكك ) ( لوعفم )
 ىا 6 لعافلا مسا ةغصص لع لهف ديزملا ىعابرلاوا درحلا ىابرلا وا هق ديزملا

 لعافلا مسال ةغيصلا كلت نوك نيب نكلو بالا اذهل لعافلا مسا ةغيص ىلع
 نوك لاح ىا « حتش )) هلوش ١ ا وهؤ قرف لوعفملا مسال اهنو ا

 عرخ آلا لبق ) يللا فرحا ىا4 .امرإ حتت هساالام لوعقملا مس اىف ةغصلا كلت |

 فخ هوك ىا حتا ف لمن ارخآ لب ف ةحتا تدب انو

 . ىلا ةسنلاب الامعتسا رثك أ لوعفملا مس اخوك لك 1 ل ديقملا ةرمكاوا) تاك ربعا

 ىلا وا.دحاو ىلاايدعتم وا امزال نا ادحاو العاف لعفللن ال لعافلا مسا

 لوك ىح ةحفلا ثرتخا اذلو تالوغعفم هل دجوت نكلو ةثالث ىلا وا نينا
 لاح هل لاثب كم 0 300 "0 د

 0 ااا علا

 طو رشم ريغ هلغاف ئان ىف هلمع ناكامللو * هششلا هجول ناس و برعملا فاذك

 000 ا (تاننالاو) ازا ل( بصبلا لم ف كاز لرش

 مبا رك 3 ىذلا طارتشالا لب نخل طلخا هتف ا ىلا نول و يحرالعا دهس
 لاقتسالاو لاخلا ىإ (نينامزلا دحاب) هب 'لوعفملا ىف هلمع طرتشي هنأ وهو لعافلا

 دامعالا وا ىا ( ةزمهلا وا هحاص ىلع ) داّمعالابهل مع طارتشا ىا ( دامعالاو)

 (.هلاحو هناش لثم ىا ) 6 لعافلا مسا ماك ) (ام) ظفل ىلع ( وأ ) ةزمهلا ىلع |

 © لاقو )



 هت م.

 | اهدورول لمعلا ف لصا ةءارقلا نال ىنبنيام سيل هيلع داتعا الامم ةءارقلا هلوق
 | نت ةءارقلاو ةرااوتملا ريغلا ىلع دامعالا ىنن هدارم ناف ةغاللا ندعم نم

 | لئاسم نم فنصملا غرف املو * تارتاوتملاف دجوت+ل ةروك ذملا ةياالاوف باذعلا |

 قتشا ام) ( وه) «لوعفملا مسا ) لاقف لوعفملا مسا لئاسمىف عرش لعافلا مسا
 تاذل ىا)(هيلعإ ثدحلا كلذ ىا «عقو نملإل (ءوضوم ثدح ىا) 6 لعف نم
 كلذ عقو ىذلا تاذلل اعوضوم هنوك لاح ثدح نم قتشا مسا هنا ىنعي (ام

 بورضم وحن جور لكشي هيلع عقو نمل هلوق نا ماصعلاىفو هيلع ثدحلا

 | هيف عقو نمل لب برضلا هيلع عقو نمل عوضوم هنا هيلع قدصيال نيلاملا
 نيوك ذملا نيلاثلا ىف بورضملا ناب هنع باجي دقو برضلا هل عقو نمل وا برضلا
 امهل عضو ءانب هنال ال ةيلعلاو ةيف رظلل ماللاو ىف ةلك ترك ذامئاو هب لوعفملا

 | وهو لعفلا هيلع عقو مل عوضوم هنا ذئنيح هيلع قدصيف بيداتللو ةعممجا مون ىف
 / ببسلاو فرظلا ليزنتب عضولا فالخ ىلع لامعتسالا نا لاش وا صخشلا

 | ليضفتلا مسا نع زارتحالل (هيلع لعفلا عوقو ثيح نم) هلوقو لوعفملا ةلزنم
 ناعوضومامهناف فورعملاو روهشملاىنعب فيعاو رهشا وحن لوعفملل غيص ىذلا
 عقو هنا ثيح نم هنال ةيثيللا هذهب سبل هنكل ةفرعملاو ةرهشلا هيلع غقو اما
 ةيثملا دبق صاصتخا نكلو ئشاوحلا ضعب ىف اذك ريغلا ىلع لعفلا ةدايز هيلع
 ظ فيرعت ىف هرابتعا مدعو ليضفتلا مسا جارخال لوعفملا مسا فيررعت ىف

 | (بورضمم )هلوقو هجولا صاب سل فلكت اب هيف هفاكت و لعافلا مسا

 | قدصيو لوعفم مسا الثم بورضم ظفل نا ىنعي دارفالاب دحلا قيبطت ىف عورش

 | نيعم تاذل ال تاوذلا نم تادذل ىا (ام تاذل عوضوم) هنال هش رعت هيلع

 ىا هل ةفص دعإ هقص ( برضلا اهبلع عقو ) هلوقو تاذل ةفصام هلوقو

 راذتعالا ىا ( نم ةماقا راذتعاو) برضلا اهيلع عقو ىتلا ةمهمملا تاذلل
 عقوامل له لو ىا ( ام ماقم ) عقو نمل لاق ثيح نم ظفل هتماقال فةرعملا نم |

 (ردصملانم) هلوقو (ةقتشملا رومالا عيمج لماش لعف نم قتشا ام هلوقف) هراركت
 | قتشم مسا لك ةقتشملا رومالاب ىنعي ةقتشملا رومالا نابل نايب هنال ةقتشملاب قلعتم
 0 ليضفتلا مساو ههلشملا ةفصلاو لوعفملاو لعافلا مسا وهو ردصملا نم

 ظ ( دودحما ادعام ) فيرعتلا اذه نم ىا ( جرح ) لصف ( هيلع عقو نمل هلوقو)
 | ةفصلاو لعافلا مساك ) ريغلا كلذو لوعفملا مسا وه ىذلا دودحملا ريغ ىا

 ف ) كد 2
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 اوب راضلا نحن وحن ةيلوعفملا ىلع لومعملا كلذل لماعلا لعافلا مسا بصن بيس

 هلوقو نيلالا نيتهىفنونلا رك ذ اضيا زوجيو اركب ابراضلا ورمعو ديزو اديز
 | ديقامتا ىنعي لمعلا عم هلوش زاوجلا دبق ةدئافل ناب ( ناكاذا'ام فالخم )
 لعافلا مساوهو هفالخ نعزارتحالل لمعلا عم هلوش نونلا فذح زاوج فنصملا

 فذخ ىا ( اهفذح ناف ) ةفاضالاب هر ناب هل ومعم ىلا ( هللا افاضم ) ناك ىذلا

 (عم) «وب هلوقو اهركذ زوج الف افاضم هنوكل ( بجاو ) ذئتيح نونلا
 عم ظفل حراشلا طسو اذلو لمعلا عم هلوق ىلع فوطعم رحلاب ( فيرعتلا )

 اا 1 1 7 | هطرش ىلع ءوش طارش تفطع لدنق نم نوكف
 رك ذمث »+ في رعتلاعم هنوك ىناثلاو الماع هنوك اهدحا نيئيش نونلا فذح

 (فذحلل هل لوعفم ) هلو حراشلا راشاو 6 افيفحم و هلوقب فذحلا زاوج ةلع
 0 دس رس اقدح روخ ىا ) هلوش راشاهبلاو كفحتلا وه دوصقملا ناىلا

 لوطل) هلوقو ( فيفختلا درج دصقا ) فيرعتلاو لمعلا ىنعي ( نيطرششلا
 ةروصلا هذه ىف فيفختلا دصق امنا ىنعي دصقلا كلذ ةلع ىلا ةراشا ( ةلصلا

 كانا ا ا ا عسل ىا ( اهننا) ةليوط ةلصلا نوكب لسقتلا عوقول

 ةلصلا نوكت هلومعملا صان ناكاذاو هل ةاد نوكي ماللاب ناك اذا لعافلا مسا نال

 0 الل ا ا لوطا نوك امهل لهتشملاو لوعفملاو لغافلل ةلمتشنم |

 كلذ ىلا افاضم ناك لب اظفا بصناا الماع نكي مل اذا اماو فيفختلا بجوبف
 ةلص نكي مل ماللاب نكي مل اذاو ةفاضالاب دوصقملا فيفختلا دجوب هناف لومعملا |

 ا ىلا | ىرانلا :ءارقك ىا ( ارق نم ةءارقك ) هلاثمو هليوطت رضي الف

 فال (ةيلوعفملا ىلع ةولصلا بصنس) جحلا ةروسىف (ةولصلا ىميقملاو) ىلاعت هلوق
 وه اذهب «ىراقلان اعاو * هيلا اهتفاضابو ةولصلا رجب ىه ىتلا ةرئاوتملا ةءارقلا

 ااا ار بولا ةدايز ءازقرخ آلا هجولا قو هنهج و دحا ىف عوطملا
 1 ملاذا اهف ذح فعضوملاراشا مث < مس رلل فلاخم نونلا ةدايز نا عم ةرئاوتم ريغ
 ةركل هل وك ربدقت ىلع نونلا ىفدح اماو ىا(ريكتتلاز دقت ىلع اماو) اقف ماللا عم

 ىا(اهفذخ بصتلاب) مللالا ظفل ءىرق اذا ( ميلالا باذعلا | وهن اذل ىلاعت هلوق لثم )

 ةلعملا ةراشا ( لعافلا مسانال) هلوقو ( فيعض ) ريدقتلا كلذ ىلع نونلا فذ

 ةلص عش ل) لعافلا مسا نال ريدقتلا كلذ ىلع افيعض اهفذح نوكي اما ىنعي فعضلا
 ةياردهفعضل ناس اذه فيفختلا ىلا جاتحم ىتح اليوط ةعوقو ”رضيال ذئنيخ (ماللا

 عم افيعض نكي مل لوم الئاق ناك ردقملا لاؤسلل باوج ةءارقلاو هلوقو
 ريغلا ( ةءارقلاو) ةرئاوتم تسل بصنلا ةءارق نان باحاف هبف ةءارقلا دوجو

 ناب نيشحلاضعب ضرتعاام حراشلا ىلع ذئنيخ درب الف ( هيلع دامعا الامت) ةرتاوتملا

 ( هلوق ) 00
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 ةهئاشملا ا وقل هلثم لمس ال 1 لعافلا مسا لثم سيل ةغلابشلل ناكامنا نويفوكلا .

 هنازوبرصبلا لاقو ردقم لعفب ابوصنم نوكي بوصنم هدعب ءاحناو ةغيصلا ريبغتس ظ
 | تاداملر ,اح ةغلاملا ىنعم ناب ةيظفللا ةهباشملا تتاف هنابمهلوق نع اوباحاف هلثم لماع ظ

 ماصعلا هدرو بانامو هلوشزاوحلا كلذ ىلا حراشلا راشاف هظفللا ههباشملا نم

 |:فكف .لمفلا ةهتانشنب نم دعب مسالا لعجت امبا ةلليضفتلا ةدايزلاك ةغلاملا نإ ظ
 ةدايزلا لضفتلا لعفاىف لسألا نايف لا كو بللا حرش ىف لاقواراحن وكي ٠

 / ةغلامملاو ةدايزلا درحاماو ةهباشملا نم هتدعب.ىتلا ىه ريغلا ةظحالف ريغلا ىلع
 ْ مسا نمد رفملا فلتخي اكو ب ةيلعفللىفانماريغلا ددجتلاةلزنع هنوكل ب رقف ثدحلا ف

 ١ ارا قرفلا مدع ىلا فصلا راشا مكحلا اذه ىف عومجلاو ىتثملاو لعافلا

 | هنم عضو امو لعافلا مسا نم ) ىننملا ىا هربخ هلثم هلوقو ًادتبم وهو « ىنثملاو ال
 | ع ايلا وذا بقا عاونا ىتئملل نكي مل و « نابا ارضو نازاضوم ةللاحلا

 ظ (عومجما) (كلذك 5 )6 و)) هلو, ىتثمملا نع هقرفو هلا راشا ماسقالا هل تن ثيح
 ٍ مكحلا اذه ميمعت ىلا حراشلا راشاو هغلاسلا وه امت و لعافلا مس ١نم ىا ( امنهنم )

 ل رانك اة اةب عومجملا كلذ ناكءاوسىا(ن كاب لل هماسقال

 د ناكأذا) هلوقو ( لعافلا مسا لم ىا ( هلئم ل ةيرتشك ١( رس لاو نو
 | ىلا ةراشا (هطورشو لمعلا ىن ) هلوقو هيلع سيقملا لعافلا مسال دبق ( اد رفم

 / قرش ملامتاو ىنعي قرفلا مدع ةلع ىلا ةراشا ( قرطت مدعل ) هلوقو هبشلا هجو

 هتغبص ىلا ) هلمع نع عنام (للخ) ضورع مدعل هعجو هانم نيبو هدرقم نب
 ىتمالع ) قالا سس ىا (قاحلاب) ةدرفملاةغصلات اذ ىا (اهتاذ ثيح نم ةدرفملا

 نم عما ةمالعو ىا ( عملاو ) نونلاو ءايلا نموا نونلاو فلالا نم ( ةينثتلا

 نايراض ناددزلا لوقت ) امهنف درفملا ةغنص اقبل نؤنلاو ءابلازؤا نونلاو واأولا

 عمجاو ةينثتالأدتبلا ىلع داّتعالا لاثم اذه (ادغوا ن آلاارمع نوبراض نوديزلاؤا
 ( سماواادعوا ن الا ارمع نوراضلان وديزلاوا نابراضلاناديزلاوا) هلوقو

 ناماصعلا لاقو عيا ىوتسا نحو امهبلع ماللا تلخد ندح امهل لاثم هذهو ظ

 هد رفم ةغص ريغسالا / هال ححبصملا لمع هج ول ىنئاكا قرطت مدعل هلوق ىنعل ةلعلا هذه.

 دصق هعم ربدعإ نال ريغَس هن آل ىنت الف رسكملا عمج لمعوف اماو هف

 ىهتنا هلصا هنال دحاولا ىلع لوم رسكملا عمج نا ىضرلا لاقو بابلا دارطا

 | (عومجملاو ىتملانون ىا) هلو نونلل حراشلا ريسفتو ( نونلا فذح زوجو ل
 قلعت (لبسلا عم ةلوقو يومجملاو ضل[ نون ف 11٠ دلل] كان منيت لإ ةراغا

 لمعلا ةيفيكل ليصفت ( ةيلوعفملا ىلع هبصنب هلومعمىف) هلوقو هل فرظو زوج
 0و الا | لمع ىتلا ةروضلا ىف زئاج نونلا فذح نا ىنعي اهتروصو



 م م. خي

 ةلداخلا ةغلاسملل ةعوضوم ءامسالا كلت نا ىنعي ( هنم قتشملا لعفلا ىف ) هلوَش 0 ديقتب معولا اذه 0 نا حراشلا دارا ليعفتلا بابىف ىذلا ريثكتلاك

 ةثالث اهيلع قفتملا اهنازواو لعفلا كلذنم مسالا كلذ قتشا ىذلا لغفلاف

 00 16 اركز نر د وبارك ) لاتقل فتسملا كليعؤ نعلا

 هيلا راش لعفلا ىف ةغلاسلل ىنعي ( برضلا ريثك ىنعم ) ةسالم ةثالثلا كلت

 ىا) هلوقو عضوامىنعا لوصوملل ربخ عفرلاب / هلثم )) هلوقو هبودس دنع ةغلاسملل
 هب طرتشيام طارتشاو لمعلا ىف ) هلوقو رورخنا ريمضلل ريسفت ( لعافلا مسا لثم |

 هنوك ىف لعافلا مساك ةغلاملل عضوام نا ىنعي هسشلا هجول ناسو ريسفت (؛هلمع |

 ناكاملو « لعافلا مسا لمع اهب طرتشي ىتلا هوجولا طارتشاىفو هلعفك الماع |
 هلصفاأك لعافلا مسا دح نم ةغلاسملا غيص جورخ ىلع اينبم فنصملا مالك هاظ

 هش نا داراو انه ىلا هب هرسفو هيلع هترابع حراشلا لمح قبس امف حراشلا ظ

 انام ىا ( اذه ) لاقف دحلا ىف الخاد نوكي نا لاحال اضيا لباق همالكنا ١

 ةغلاسملا غيص نوكت نأ ريدقت ىلع ) طارتشالاو لمعلا ىف ةيلثملا ىلع لثملا ظفل ٠

 دارملا ىنعي هدارفاىف ٍلوخدلا ىنعمي هنم نكتملو ( لعافلا دح مسانع ةجراخ '
 اماو ىا( اماو ) موهفملاف كارتشالا ال مكحلا ىف كارتشالا وه كارتشالا كلذ
 دحىف ىا ( هيف ةلخاد ) ةغلابملا غيص ىا ( تناكاذا ) فنصملا مالكه يجوت
 هلوق ىنعم نوكف ىأ ( ةرابعلا هذهىنعف) ءوهفملاىف هعم ةكرتشمو لعافلا مسا
 ( ةغاابملل ) لعافلا مسا نوك تقو ىا ( تناكاذا لعافلا مسا غيص نا ) هلئم

 زوجنالف ىنعي ( ادغوا ن الا ارمع هوبا بارض ديز وحن ةغلابملل ) نكيمل ىذلا
 ادتبملا ىلع داتعالا دوجول لام اذهو براضوف زوجنال اك سما لوقب نا

 بارضلا ديزب تررم ) وحن ( و ) لابقتسالاو لاخلا نم نيينعملا دحا دوجولو

 قعم نم ) قعم هف لصح ىذلالعافلامساو ىا ( هيفامو ) هلوقو هنمزالا عيمج
 ةهناشملا نم تاف ) ىذلا ىنعملا ماقم ىا ( ام بانم ) ىنعملا كلذ ماق ىا ( ُنان ةغلاملا
 تاكرخلاىف هل هتنازوم ىهو ةهباشملا كلّس الماع لعافلا مسا ناك ىتلا ( ةيظفللا

 ارا اناتتلاا تقف ةقلاملا ةقتسم ىلإ هريعس كلذ تاقدقو تاتكسلاو
 معا هماقم همايقل ناصقنلا كلذ هب ريج دقف ةغلابملا ىنعم .ديز املو * ةيلامعتسالاو

 لاقف نيفوكلاو نييرصبلا نيب عقاولا فالتخالا ىلا ةراشا بانامو هلوقىف نا

 )١ نوففوكلا (

 .رسكب العفو البعف هيوسس دازو ميملا رسكب لاعفمو لوّمفو نيعلا ديدشتب لاف

 ظ

 ظ

 ْ درفلا لثم ىا ( نكيمل اذا ) لعافلا مسا لثم ىا ( هلثم ) هنم درفلا كلذ ىا

 "هيف ىوتساو ةلوصوملا ماللا هياع تلخد املاذهو (سماوا ادغوا نآآلا ارمع



 هي م.ا ع

| 

 لاقف هيلع ماللا لوخد نيح ىه ىتلا ةلثسملاف عرش ماللانع درحلا لعافلا |

 ليحتل ) ا 2( هلوش اهل 58 حراشلا درواو 2 مالا تلق .ناف 1

 ىلع 0 اذا هناف تفي زعتلا مال نع 0 ةلوصوملاب ماللا دبق 00 نا

 | قنمالو لاق مث ىضرلا هب حرص لمعلا طارش نم طرش نع هينغإال لعافلا مسا '

 لاما ىنعلا ظرتش هلق نها قفملا ف ءانتسسا .مهالالار/تلخ د ,ناق هلوق نأ

 ا 5 ىو ةدعاق هللاهمحر 0 ع ىهتنا هحاضصد ىلع دامعالاو لاقتسالاو

 | ىمستو ماللاب نايوهدق امهسفناب هن لوعفملا ىلا نييدعتملا ردصملاو لعافلا مسا

 لاعفالا هذه نم لعافلا مساىفو لهجو ىردو فرعو مع وحن ريغف ةيوقتلا مال

 ظ مئاَق اديز ناب تملع لاقبف اضيا اهلاعفا عم اهتدابز زاوبلب ءالان ىوشلا ل

 ظ نا تلد ناف ةلوق ءارج ( عيملا ىوتسا )ل هلوقو ىضرلاف ذك
 | لابقتسالاو لاخلاو ىضاملانم ( ةنمزالا عيمج ىوتسا ىا) ىوتسا كلذك

 | بحاوصلا نم ءىش ىلع هداتعاالو لابقتسالاوا لاحلاب هنارتقا هلمعفف طرتشي+و

 ىا ( سما اديز هوبا براضلاب تررم ) لوقت نأ زوج ذئنبطل ىا ( لوقتف )
 ' هوبآ باضلاب تريح ) لوقن نأ زومبا ىلإ( لوش 5) ىضاينل ارا هر

 | لاح طارتشالا مدعو عيملا ىوتسال ةلع ( هنال ) هلوقو ( ادغوا ن الا اديز :
 | ةنمزا دحاب هتثراقم لمعلا ىف طرتشي مل امتا ىنعي هيلع ةاوصوملا ماللا لوخد

 | ةلع نال انهه ةيفتنم اهدحا طارتشا ىلا جايتحالا ةلع ناف لابقتسالاو لاخلا ظ
 . هيلع ةلوصوملا تلخد املو هتهباشم ةيوقتلو لعفلا نم هسرقتل ىه امنا جايتحالا '

 | نال ةلص هنوك نيح ىا ( ذئنح ةققللاب لعف ) ةلصلاو هل ةلض لعافلا مسا ناكانهه

 ةغص نع لدغ مإللا ةروص ىلا ىذلا ظلال 9 الو :برض ىذلا يراضلا لقا

 | نع لدع امئاو براض وهو ( لعافلا مسا ةغيص ىلا ) الثم برض ىا ( لعفلا
 نم وه ىذلا ىا ( ماللا لاخدا ) برعلا ةهاركل ىا ( مهتها ركل ) لصالا اذه
 | لاقف ةغلابملا ةغيصماكحا نايبىف عرش مث  لعفلاىلع ىا ( هيلع ) مسالا صاوخ

 ْ مس ( 0.4 00 ىذلا مسالا مكح ىا ( عضوامو إل

 | ىلع ءانب شردخ كلعاشتفلا انه رع هغلاملا ة ةغص لوخدق ناك املو ( لعافلا

 1 ا ىضتق هجو ىلع هنم هلوق حراشلا هجو ةيفيرشلا ةجحرتلاىفام
 || ىلا ) لعافلا مسا ةغيص ىا ( هتغيص ) رييغتب عضو ىا ( ريبغش ) لاقف ةغلابملا
 ١ ىا ( جرم ثيحن ) اسبالم رييغتلا كلذ نوك لاح ىرخا ةغيص ىلا ىا ( ىرخا
 ْ هغلامملا مضيو هللصالا هتغص ريس ( لعافلا مس ادح نع) عوضوملا مسالا كلذ

 لعافلا ىفاهن وك لاّت> اةغلاملا ف ناكاملو عضو قلعتم 6 ةغلاملل ل هلوقو هانعم ىف

 ظ



 ست م.. يس

 اذهىف دراصلا ناف ( سما ا انداغ در لن )لاخذ لاقتسالاوا لاحال

 ظ
0 

 ىلع ءانب روهملا دنع اذهو سما ظفاب اديقم هنوكل ىخاملا ىنعملل ناك امل لاثملا
 فاوخ ىا#« قاسكلل افالخ ) لابقتسالا وا لاحلل ان راقم هنوكب هلمع ىف طارتشالا
 ىلا نفد ) ناسكلا ىا .( هناف ) ىف ءاتمكلا اوه مهل فلاخلا كلذو افالخ

 6 ةفاضالا ىحن ااو هلوعفم ىلا لعافلا مبا فاح ان د دع

 تاكا نع ىا ( دنع ) هاوعقم ىق لمعي 10 ليف ) لعالم(
 :لاخلار خا امتاو ( لاخلا وا لابقتسالا وا ىضاملا ىنعم ناكءاوس ) طرش الا
 لاقتسالا ىلع امدقم ناك ناو لالا نامزف نيفرظاا تاذ اهنوكل امهنع

 نافتال ةظحالملا انهه تنعورف ةظحالملا ؛ يدلل ١ اوم هيكل دوج ولا

 | (ابوصنم) هلوعفم ىا ( نوكي نا ) زوج ةفاضالا بجن مل اذاو ىا ( زوجبف ) ظ
 ا 00000 || 05 ] اذاضم نوكي نأ ذوو (ةلوعفلا ىلع ) اظفل ىا

 ماو ةقاسا ر قالا كلت ىا ( تسل )اًضنا هدنع ةزاطلا ىف ( هتاضأ
 نال هدنع هي ونعم ةفاضالا كلت نكت ملامتا و ىا ( اهنال ) روهمجا دنع تناكاك

 هل دلك نم) نال ا و فاعلا كل ١

 0 كود و مدعي يللا كسل ىا ( د
 عم هل اصانو هلوعقم ىف المع طس سابلا ناك ثيح ( هيعارذ طساب مهبلكو ىلاعت

 ١ هداه ىف ابوصنم لوعفملا عشب مل ىضاملل هنوك عم هلامعا زج ل وأو ىضاملا ىنعمب هنوك

 ليوأتلاب ىلاعت هلوق نع ىا ( هنع ) روهمجا فرط نم ( باوجلا ىمدق و)ةي آلا
 (0] ]0 ل11 كاذل دجو اذا اهف روهل اق رصت فنصملا رك ذ مث ةياكحاب .

 ىذلا لعافلا مسال دجو ناو ىا (لعافلامسال ىا) 4 هل ناكناف )ل لاقف ابوصنم ١

 0 00000 ٠ 112 (فيخاس دق هوقو ( رح [لوبسم ) يغاملا ناك

 لعافلا مسا ) فيضا ىذلا لومحملا ريغ وه ر لا لومعملا كلذ ذارملا,ىا'

 مسايال ) هلوقو ( ردقم لعفب ) وهما ايوصنم هنوكو لومعملا كلذ باصتناف ىا
 ف 000[ كالا ةناضا نم دافتسملا رصقلا نا ىلا ةراشالل ( لعافلا ١

 0 ااهرذا و رع طعم ديز وحن إل لعافلا مسساب هباصتنا نان لئاق ىناسكلا نال
 لعش )00 1١ تعا بوصنم ) لاثملا ادع قااهر مد ظفل ناف ىا( اهردف) |

 اباوجو ةفناتسم ةلج نوكي ناب ورمع ىطعم ديز هلوق دعب ردق ىذلا ىطعا
 الما اك را هلو لكس ىاا( لبق ورد ىطعم لق اك ةناف إل هلبق امم امن لاؤسل
 مسأ نك ف الو( اهرد مطل رز ماب هلع ايلف ( ئا ارد ليقف

 © لعانلإب) ٠

 ماس كاز ”0اانلق تملعتوا تيلطعا نابل قاثلا لوعتم لا وح نم( هلا



 لوالا| مادشلا يح (هدضتالا طارتشالا دلع م ناس عرش مثا# قنلاىف |

 ْ | (لعفلا)هلوقو ( قلاو ماهفتسالا 3 ) لاقف ىرخا ههج ةيملعفلا ةوف لضحتل

 لعفلا ىلع ىللاو ماهفتسالا لوخد نا ىنعي نا رب> وهو ( ىلوا ) هلوش قلعتم |

 | لعافلا مسا ىلع اهدحا لخد املو هلحم ىف نيباك مسالا ىلع امهلوخد نم ىلوا |

 ١ مسا هبش ىا (ههبش) لعافلا مساىلع اهدحا لوخد بيس ىا ( امهب دادزاف )

 ( ناديزلا مئاقامو ديز مئاقامو ناديزلا خئاقأو ديز مئاقأ وحن لعفلاب ) لعافلا .

 الج ىف لمع اعلاثْط ناف البج اعلاطاي وحن ءادنلا ىلع داتعالا مهضعب دازو |
 ا" ناننع اذه نا هح راش لاقو تللا كحاع هداز م ءادلإ قرح ىلع هداهعال

 ا مرقتلا 5 ىللاو ماهفتسالاك سدل هنان ءاشه نءاو هسا هيلع ضرتعاو كلام

 لعفلا نم ايرقم نوكي فيكف مسالا, صوصخم ءادنللا فرح نال لففلا نم

 فوسوملا ىلع داّتعالا زيجا ولو بي رقتلا ىف ىنكي اذهف وعدا ماقم مئاق ءادنلا |

 ١ هراتخااماذهو اعلاط الجراي اعلاطاي ىنعف ردقملا ف ودوملاىلع هلثم ىف دمتعا الاقو

 "فرجن ا هللا هر كلام ننال ةرضق لو رك ذملا حراشلا لاق مث بجاحلا نا

 ظ

 ١ ظوفلم هيلع ىرجن بحاص نم ةفص لكل دبال ذا داّتعالا طرش اغللردقملا |

 / لابقتسالاوا لالا نامتزل اما لعافلا مسا ناكامل هنا مث + اصخلم ىهتنا ردقموا 0

 لاقف كلاشلا ىف هلة ناين, ىف عرش لوألا 2 ا ناس نم ضو كل |

 | ةيسا نا ىلإ ةراسسالل لماقلا مسا) هلوش ناك مسا حراشلا رسفو 6 ناكناف) ْ

 1 راشالل (ىدمتملا هلو اصو هلدرواو لعافلا عسا ىلا مجا رو ةتحم سم ريغش
 ا دجوامتاوهو لومفملا ىلا هتقاضا بوجو ىف ةلثسملا هذه ىف فالحلا نا: ىلآ"

 لالقتسالاب اهدحا نيهجو ىلع ىضاليالا كالو( ىشاللل

 | نود ىضأملا نامزلل نراقم هنا ىضاملل هنوكب دارملا ناكءاوس ىنعي ( لالقتسالاب
 نمضىف)'ىضاملا كلذ دجو (.وا» نما ذيز براض انا وحن لاضتسالاو لاخلا

 نراضاناوحم هنمضىف ىضاملا دوجوو هدوجو رارمتس سا داري نا. ( رارمتسالا|

 هذا ىلا :زاشتلل نك ناف هلوق ىلا (هلوعفم ركذ ديراو ) هلوقمضحراشلات «ديز
 ىلا لعافلا مسا ةفاض ىا) (ةفاضالا تبجو)ةلئسملا مكح مت م هلوعفمرك ذدرب مول |

 ىزاحم قاطم لوعفمدهنا ىلا ةراشالل (ةب ونعم ةفاضا ىا) هل وش هرسف و« ىنعم )(هل وعفم

 ةفاضالا كلت نوك مدعأ ةلع1لا ( تاوفل ) هلوقو ةفاضالا كلت عون نايبلو ةفاضالل ظ
 هب ونعم ةفاضالا كلت تناك اما ىنعي اهلومعم ىلا ةفاضم ةفد اهنا عم ةيظفل |

 0 ا



 ظ

 ع مور

 طارتشالا مدع ةلع نا نانسل وا دارظتسالل انه هرك ذ لعلو لوقاو معولا ىلع
 4 فو.وملاوا )) معا هللاو مهوت الف داّمعالا دوجول ىهامتا هفف تلخد اهف

 مسالا كلذ نوكيو مسالا كلذل ةيحالطصا ةفص لعافلا مسا نوكي ناب
 نوكيو مسالا كلذ نم الاح لعافلا مسانوكي ناب« لاخلا وذ وا ال هب افوصوم
 ةلع ( لعفلا ةهج هِف ىوقتل ) هلوقو هححاص هنوكل هب افصتم مسالا كلذ
 ال نال كا ل ادمعم اهياوك لجعلا ىف طرتشي اعنا ار طاوتتمالا

 نوك لاح ىا ةهجلا كلتل ناب (هنوك نم ) هلوقو ةيمسالا ةهج نم ىوقا ةيلعفلا
 لعفلا نا ملعا ( هححاص ىلا ادن. ) لعافلا مسا هنوك نم ةئسشان ةهملا كلت
 ىضتشال مسالا ناو مازتلالاب ام لعاف ىلع الاد هنوكل هيلا دانتسالل اًيش ىضتش

 الماع تافصلا ءامسا نم هوحنو لعافلا مسا ناكاملو عضولا لعىف وره 6 ايش

 هلل 29 داق الا هدجا وهو ةسسسالا .ةهج نانتهج هل ناكل عفلا هتهباشمل
 ةيح ني ىوقا ةلبقلا ةهج نوكت نا لمعلا قا هزلف: داتتسالا ءاضتقا ٌوهو

 لاشم اذه (هوبا براض دءز وحن ) لاقف اهنملكةلئماىف عرش مث * ةيمسالا
 ىلع دامعالا لا اذهو ( هوبا براضلا ءاح ) و< ( و ) ادتملا ىلع داتعالا

 فوصوم ا ىلع دامعالا لاثم اذهو ( هوبا براض لجر ءاح) وحن (و) لوصوملا

 لاثمو لاخلا ئذ'ى ع داتعالا لاثم اذهو (هسرف اكار ديزءاح)وحت ( و)

 ابك ار لعافو هلوعفم بصنلاب هسرف ناف كوعفملا فو رتتسملا ريمضلا ىف لماعلل
 فطع «ةزمهلا ىلع ل( هد اتعا) ( واإ) هلوقو لاخلا ىذ ىلا عجار هتحت رتتسم
 ,داّتعالا ظفل فوطعملاو فطاعلا نيب حراشلا طسو اذلو هبحاص ىلع هلوق ىلع
 فصوب اهفصوو ح راشلا اهرسف ةزمهلاىف رصحنم ريغ مكملااذهناكاملو *

 داتعالا اذك و ىا ( اهوحنو ) هلوَس هراصحلا مدع ىلا .راشاو( ةيماهفتسالا )

 ناك ءاوس ( ةيماهفتسالا ظافلالا نم) ِهلوَش وحنلاظفل نيب مث * ةزمهلاوحت ىلع

 هلوقو ناركلا عناصامو نادلاخلا بطاخ نموحن امو نموحت امسا كا ليك اورج

 اي 1 فانا ط قب وا ىلي هسحاص لع اوان ةزمهلا لع تطع 4 اهوا

 | ةلوصوملا ةمسالا نع زارت>الل (هفانلا ) هلوش اهفصوب ح راشلا اهرسفو
 ةفانلا ىا ةزمهلارسكب ( ناو الك ىنلا ف ورح نماهوحنو) لاق مث  ةفوصوملاو

 ةيماهفتسالا نال ىورحلاب ىناثلا ىفو ظافلالاب لوالا ىف وحنلا رسف اماو

 ىنلااماو لومشلا دجوبمل فورحلا نم لاق ولو مسالا فو فرخلاىف دجوت

 مكحلا اذه ىف لعفلا لخد.ملا لو الو م" فرخلا ىفو سيلك لعفلا ىف دجويف

 ماهفتسالاوا لَه ملو امرك ذو ةزمهلارك ذ ىف فنضملا رصح امئاو فزحملا تب
 ام ةلاصا ىلاو ماهفتسالا ىف ةزمهلا ةلاصا ىلا ةراشالل هريغ لاق اك ىلا وا



 هت مهرب يس

 ملكملا رد دش نال اهدا نادر نع نشل كلت ضم ىا واج و

 تقوومىلا ةسنلاب ( ىضاملاىنعع ) ىذلا طسانلا ظفاانههوهو 0 اعافلا مسأب

 كلذىف دوجوم هن اك) هتاذ ردق نيلئاقلا قدصا وه ىذلا ملكتملا نكل رابخالا
 هلوقو طسلا نامزلانر راقم ملكتلا نامز نوكف نيعارذلا طمس نامز ىا (نامزلا

 ملكملا كلذ ذ رده نأ وهو ةءاكرلا ىنعمل ىناثلا هجولا ىف عورش ( رده وا)

 نامزلا كلذ ناك ىا ( هن 50 يضاف قه ىذلا: طسلا نامزىا (نامزلا كلذ)

 اذا تمضملا ل 0 نا ع هنأ 3 0 آلآ دوجوم) ىضالملا

 طارتشالا اذه نا لد لمعلا قلطما ٠ نامي الاوان اهلا نامز ةيطرش

 0 6 ارهظموا ارمضم لعافلا ىفال هب لوعفملا مصنف
 7 طرش نا ةاحنلا مالك ىهاظو لاق هنا ىضرلا نع ندلا ءاضع حو نبللا

 ىلوالا لاق مث ماهفتسالاو ىننلا فرح دعب عقو اذا اضيا لابقتسالاو لاخلا

 لخداذادشف كلذط زيشد الا نافر محا بدبس هيف لعفلا ىنعم ةوقل كلذوو طارتشا ال

 ةاحنلا مدلك ماطظ اذه ن وك نإ لمنال كولا ماصعلا لاق مث ىضرلا مالك اذه ماللا

 0 اس ا اموا ةزمهلاواهل وق فطع اذا كلذك نوكي امنا هنال

 نوكيدئتش هحاص ىلع داّتعالاو لاقتسالاوا لاخلا ىنعم ىلع هل وق ىلع اف وطعم ناك |

 لاقف لمعلل رخا طرش نايبىف عرش مث * اصخلمىهتنا اهدحا طارتشال الباقم

 | هلوقنا ىلا ةر :اشالل طرمشب طفل حا قانكلا) ردق امئاو « داّتعالا) ( طرش,)4و)

 دامعالا طرش, لمعيو ىا لالا ىنعم هلوق ىلع ىوطعم رورجي داهعالاو |

 نعضوع هيفماللا نا ىلا ةراشالل ( لعافلا مسا داتعا ىا) هلوش داتعالارسف مث
 | داّمعا وه دامعالاب دارملا ناو ىحراقلا دهعلل اهنا ىلا وا هلا قاضملا |

 يق هيب ف راضتالا نكات بانلا انحف رامسعا هرم لكما

 ظ

 ١

ْ 

 ببسي بسس تمص سوس سس هوس ومسبح هس سس فه سس سعي وب ياس ينيب يحيا يااا لا

 داتعالاب دازملاو دامعالا هلوش قلتم 7 هصلص لغز :هلوقو ا

 حراشلا رسفو ىنعلا هرسف اذك هيلع هدانتساو امهنم ةقالغلا دوج و هيلع

 كلذ فصنا ىذلا مسالا ىلع ىا (هب فصتملا ىلع ىا) هلوش ىحاصلا ظفل

 كلذو (ًادتملا) لعافلامساب فصتن ىذلا مسالا ىا (وهو ) لعافلامساب مسالا |

 يال البوك ل اك ل
 تعلغو اربع ٍنراخ 42 قاوءا ماراح 0 8 دلع خساوألا لوخدب

 حراشلا ىلعدر هنا ىخيالهنا مث دع ًادتملا لع ف طع (كوصوملاوا)!رمعاايراض اير
 لوصوم اربع همحاص نم 1 دائع.نال اراركت انهه لوصوملا 0

 | لوصوملا نال عيملا ىوتسي ماللا تاخد ناف هلوق نم ىتايس ام ةنيرقب.همعب امال
 ح راشلا مالك لمخ ثيح بالا ح رش ىف أمك ماللا ريغب روصتسال لعافلا مسا ىف



 هع مو قع

 ٠ ارك ىلإ ةزاشا لعافلا مسا ن رك لاف ا هن وك لاح) هلوقو لا قاد ىلا .ةراخا

 ( طرتشي ءىشب ىا) هلوقو ( طرش استلم ) هلو اهتاعتم ارقتسم افرظو الاح
 ءىبنثلا كلذب ىا ( هب ) لعافلا مسا لمع ىا (هلمع) طرتشي هنا ىنعي طرشلل ريسفت

 كلذو ىا ىنعملا كلذل راهظا ( وه ) هلوقو ءىشلا كلذل ناس ( ىغم نم ) هلوقو

 ( لامقتسالا ) نامز ( وا لاخلا نامز الما نينامزلا دحا وه هب طرتشي ىذلا ىنعملا
 ا امهنع طارتشالا ولحنالو ناعمتجال امهنال ةيقيقح ةلصفنلا هذه نا ىهاظلاف

 | جن ملو امهيلا فاضملا لابةتسالاو لاحلل نام ريغ فاضملا نامزلا ناك الود
 ' .ىا (ناتفاضالاف ) هلوّب هيلا ريشي نا حراشلا دارا ةيمال ةفاضالا نوك< نا
 ىنعي ( ناتيناس ) لاضتسالاىلا هتفاضا ىرخ.الاو لاحلاىىلا نامزلا ةفاضا امهيدحا

 ىنعي ةضف متاخ ةفاضا لسق نم امهتفاضا لب امهتشابم مزلي ىتح نيتيمالب اسس

 عرش مث *« لابقتسالا وه ابو لاا ىه' نار + هانم نوكف نف ع
 '”انانر كح ايو ولج اع ئىا ( اهدحا طرتشا اهتاو)لاقف طارتشالاهجو ناس ىف

 ْ سيل لعافلا مسا لمع ىا (هلمع نال ) هلمعف اطرش لابقتسالا نامزو لاخلا
 . لعقال اهناشم لعافلا مسا ن وكل فا ( عراضملا هبشل ) لب لعفلاك ةلاصالاب |

 ١ ىنعم اماو هتنزاوملف اظفل اما الامعتساو ىنعمو اظفل ىنعي ةماتلا ةهباشملاب عراضملا
 ' هلمع ناك اذاف ةركللل ةفص امهعوقولف الامعتسا اماو صوصخلاو عويشلا لوبقلف
 ١ كعافلا مسا ن وكيال ىا ( هفلاخنال نا ) ذئتيح ( مزابف ) عراضملا هتهباشمل

 اا نول لآ اير ىف هل افلاخ ناكول هنأل اننا ( نامزلا ف ) عراضملل افلاخم

 ديز وحن ) لاقف دحاو لاثمىف امهلاثم جردا مث < امه ةهباشللا"تصقنل اضاَم

 ةراثأ (152 11 كل دقو لاخلا ىنمغ ناكامل لاثم اذه ( ن الا ارمع همالغ تراض
 ااا 00000 درا دير ومحكوا عب لاقتسالا ىعع'ناكام لاثمىلا..
 هلوعفم بصنو همالغ وهو هلعاف عفر ثبح هلعف لمع لمع نيلاثلا ف براضلا |

 ادو) نارا 11 ناك الودع نين امزلا دخلا عع هنوكلو ادتنملا لع هداعال اًريعوهو
 هلوقوحت ردا.ملا كلذىلع ناكو ةقشحلاىف هل انراقم نوكي نا نينامزلا دحال انراقم

 ىلع دارملا نيسي نا حراشلا دارا دوصقملا نع احراخ * طساب مهبلكو #8 ىلاعت |

 ناكامب اصتخم سيل ( لابقتسالاوا لاحلاب دارملاو ) لاقف هوجن هنم جرخنال هجو '
 ديز نم صاموحن (اقيقحت ) نينامزلا دحاىا (نوكي نا نم متا) وهرب ةقيقحلا
 طساب ) فهكلا بامسا بلكى ا ( مهبلكو ىلاعت هلوقك ةياكح وا )ن آلا براض

 اال كلى ىا (انيهبطساب ناف ) راغلا ةّعن ىا (دضؤولاب هعارذ
 هنكل هي الا لوزن ىلا ةبسنلاب :ىضاملا ىنعمب هنا عم طساب وه ئذلا هلوعفم ىف
 ةياكح) هنم دارملالب ىضاملا هانعم سبل ( هبدارملانكل ) اقبقحت (اضام ناكناو)

 ( لاخلا )
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 | :ىرحت ادعابف نخب آلا نم دارملا نا:لاقر نا ألا مهللا قال اك عراشلا رخلا |
 اخ ناك اذك ميقا ولف ٠ هيا تن ىلا فورا نخاع تاع دال للباق

 (نوكي امكف) كلذك ناكوا هنال متا ناكاماو نآملا ف (اروكذم) اضيا مسقلااذه 0

 | ىمسقنم نوكي) هلوشب قاعتم ( لاثم ميلا ىمق نم لكل ) نوكي اك هلوقف
 نة وا اذك ميقا ول هنال متا فنصملا مالكن وكي ىنعي (لاثم اضيا رسكلا

 ا وهو عراضملا رخآىف عقاولا ريغلا رسكلا اهدحا' ريكلا ىمسق نم ىلكل

 / ةثالث ماسقالا نال لخدم وهو عراضملا رخآ ىف عقاولا ريكا انهن لل
 اروسكم ريخالا لبقام نوكيف مومضملا فرحا عضوم ةعوضوملا ميملا لوالا
 | حوتفملا فرحلا عضوم ةعوضوملا مبملا ىناثلاو هنم حوتفملا دجوب لو ةتبلا انه

 ١ لبقام حوتفم ىناثلاو رخ آلا لقام روسكم اهدحا نيمسق ىلع اضيا ىناثلاو

 ١ نيمسقلا الاثم نوكي لعافتموحتو لوالا مسقلل الاثم نوكي لخدموحف رخأآلا
 | روك ذمريغ ريخالا لاثم ناكف الاثم رفغتسموحن دروا ل فضملا اماو نيريخالا
 (لعافلا مسا ىا) (لمعي وزإ لاقفهط و رش ناس و لعافلا مسا لمع نايس ىف عرش مث <

 هلعف ملمع لثم لمعي ىنعي ىهيدشت قلطم لوعفم بصنلاب 4 هلعف لمع ) هلوقو
 / ىا ( هلعف ناكناف ) هلوَغ ليصفتلا هجو ىلع هيبشتلا هجو حراشلا نيب مث

 ىا (وه نوكي ) حرصلا لوعفملا ىلا دعتم ريغ ىا (امزال ) مسالا كلذ لمف
 لمعي و ) م رصلا لوعفملا ىف لمعي الف (امزال ) هلعفك ىا (اضيا ) مسالا كلذ
 جراخلا ظفا لمعبف مزال وهو جرخ هلعف ناف جراخ ظفلك ( مزاللا هلعف لمع

 (اضيا وه نوكي )ب رضك ( دحاو لوعفمولا ايدعتم ) هلعف ىا( ناكن او ) هلمعك
 ادن ز براضانا لوس ( دحاو لوعفموهلا ايدعتم ) براض وه ىذلا هلعاف مسا ىا

 نيل وعفم ىلا ىا (نينثالا ىلا ايدعتم) هلعف ىا ( ناك ناو ) ادب ز تب رض لوقتاك
 ةامفك عا اننا ملاعو طعم وه ىذلا هلعاف مسا ىا ( وه ناك) ملعأو ىطعاك

 زوج اهرد اديز تيطعا لوقت نأ زوج امكف نيلوعفُم ىلا ىدعتب ىا (كلذك)
 ىدعتس ) مسالا كلذ لعفنا تناكو ىا (هلعف نا مكو) اهرد اديز طعمانا اضنا

 قلطملا لوعفملا ىا ( ردصملاو لاخلاو) ناكملاو نامزلا فرط ىنعي (نيف رظلاوىلا

 ريغ ىا ةلضف ام رئاس ىلا ىا:(تالضفلا رئاسو هعم لوعفملاو هل لوعفملاو )
 ( اهيلا ) لعافلا مسا ىا ( وه ىدعتب كلذك ) ع رضلا هب لوعفملاو لعافلا

 هتهباشمل الماع ناك لب هتلاصال المإع لعافلا مسا نس م امو# تار ص دا لاك

 وا لالا ىنعم طرشب ]ل هلو فنصملا هنيعو ءىش طرشب هلمع ناك لعفلل
 اهلماع ىلا ةراشالا عم هرسف حراشلا دنع الاح طرش هلوق ناكامل و ( لابقتسالا

 | ( لعافلا مسا ) هلوقو لاخلا لماع ىلا ةراشا وهو ( لمعي ىا ) لاقف اهبحاصو |
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 هلوق: نال ديقلا اذه فنصملا لمها امناو لوهجملا نمال مولعملا عراضملا نم

 لاح نكل عراخملا ةغيص ىلع اهنا ىنعي ىنخال اك هنع نغم هرخآ ىلا ( مع )ل
 ءابلان ا ىلا ةراشالل ( ميم عمىا ) هلوقب هرسسفو ميع انراقم لعافلا مسا ةغيد هل 3

 ميلا كلت عضوم حراشلا نيب مث * مبملا ةفد رحلاب ( ةمومضم الهلوقو ةبحاصملل

 فرح رسف مث ( ةعراضملا فرح عضوم ىف ةعوضوم ) ِهلوَش اهفيصوت
 عراضم لمشل (الوا امومضم ةعراضملا فرح ناكءاوس) هلو ةعراضملا
 ىفاك احوتفموا جرحدو ملك لثم هبف مومضم ةعراضملا فرح نال ىابرلا

 « رخ آلال قامرسك" ل(عم)(وال هلوق لعفتسي و لعتف لثم ىسادسلاو ىبامخلا

 ىا ةيلصو ( نكمل ناو ) هلوقو عمهلوق حراشلا طسو اذلو ميع هلوق ىلع فطع
 ايي ا 0 1 كلذ دحو ناف حالا ف رحال قى ذلا ف رطارشكب ١

 لعجنىا ( رسك عراضملا رخا لبق ) ىذلا فرايف ىا ( اهف ) دجوب مل ناو
 ىئامىنعي (للعفتيو لعافتبو لعفتي ىف) ىهو ةثالثلا ب اوبالاىف (5)اضيا اروسكم
 هتلثءا ناس ىف عرش مث * فرحا كلذ اضيا اهيف رسكسف ةدئاز ءان هيضام لوا

 لخدي لخدا نم لعاف مسا هناف ( لخدم وحن ال لابقف درحملا ىنالثلا ريغ نم |
 (ةعراضملا فو رح عضوم ميلا عضو ) ىذلا لعافلا مسا ىف ىا (اهف ) لاثمو |
 ةمومضم ىه ىتلا فورا عضوم ىا فورحلا ةفد رجلاب (ةمومضملا) هلوقو ||

 ناك ىعابر ”ىا تانعابرلا عراضمىف ةمومضم ةعراضملا فور> ناف هعراضمىف

 ( اهف ) لاثمو رفغتسي رفغتسا نم لعاف مسا هناف رفغتسم وحتنو ىا (رفغتسمو )ل
 :ةعراضملا فورح عضوم ) ميلاىا ( تعضو ) اللا لعاشملا مسا ىف ىا

 حراشلانايلعاو *مولعملاىف ةحوتفم رفغتسي ىف ةعراضملا فورح ناف ( ةحوتقملا

 نيعضوم اهنا عم ىناثلاىف اهثناو لوالا ىف اهركذ ثيح عضو ةلكىف ننفت
 ثيناتلاو ريكذتلا زاخل اهرهاظ ىلا تدنسا لوالا ىف اهناف ميما ىلا ةدنسم
 ذئاب اهريمض ىلا تدنساف ىاثلاىف اماو تبقا ريغلا ئهاظ ىلا لعفلادنسا اذا

 نالآو و211 فورا لوآلا لع ثيحم نيلاثملا رسف امتازو اهثنئات بحبو
 رك ذب نا هيلع بجوال كلذك لشعلا ف فذصملا دام نكي ملول هنال ةحوتفملاف

 الاثمو ىعابرلا ىلعو ىنالثلا ىلع ديزملا ىسامخلا الاثم رك ذب نا ىنعي ىرخا ةلثما
 بابنم الاثم ىا ( لعافتم ) فنصملاماقاولو ىا (ميقاولو) لاقمث «در جا ىابرلل
 لاعفتسالا باب نم ىتلا ىنعي رفغتسم ةلك ماقمىف ىا ( رفغتسم ماقم ) لعافتلا ظ

 | نال مرك ذ امم متا ةدئافلا تناك كلذك مبقاول ىنعي ميقاوا باوج (ناك) هلوقو
 | نوكي حوتفملا ةعراضملا فرح ماقع يللا هيف تعضو امل الاثم نوكي اك لعافتم
 لبق اهف لو نا بسامملاو ( اضيا عراملا رخآ ىف عقاولا ريغلا رسكلا لاثم )
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 ١ لعافاا مسا ماك 3 5 دعل و ثدح ) لعافلا مس 1 لثم ةغلاملا 3 ْ

 1 هلثم رذدحو مياعو بارضمو بورضو بارم را فلات ل عضوامو

 اشالل دعس ا 95 لاقاع او لعافلامسان 7 ةعسل ةغلانملا مم 0-0 ناىلع ل عومج ا

 1 لد ل : نا

 | نايبلل نم ةلك نأ ىهاظلا ناف هيف لخاد لعافلا مسا نم ةغلابملا بص نا ىلع |
 | اهنأ َر ,ابتعاب :لعافلا مسا نم اهةادع زاح ناو دتعلاملا ةحنس ن ناب هعفد نكميو |

 | اهركذ مزلتسان "ا ةنأ قىااثلاو ريمعتل ايدل د ايكتل اعفلا لصا هب ماق نمل |

 | دعب اًضيا أهرك ذ هنال ايا هم ع ومحلاوا ل ؤرخ م ةض اه لحل
 ا حراشلا مزعل ١/ ا. وده فنصملا داص اندلع ىف ة> كلزإف هلثم ا لاقف

 و و ةغلاملا ىتثم ىلع عومجملاو ىلا لمح هدعب ا
 (! ةطارسلا ةخحزتلا ىق نكد اع همالك ديوي نأ دا راحراشلامث + ماصعلاهيلا راش

 تاك مالك ةش رسلا هج رئلاوك تدم رشا 0 ْ

 4 نلمو ٠ لتاقو براضك لعافىلعد را ىثالثلانم لعافلا مسا ةغيصنا )

 ةشاام ) لك نا اضيا اهبفو ىنعي هربخ سل وهف هوقو أدتس لكو) هلوق
 ل دل أ دده ىلعال م6 نل) نويت كرك لاح ( ىف :الثلار اضم

 اضفتلا لسا يقم لا لعاف مسأب نسل وهف) لت تحل ىلع

 + ىلع لدي: مالعلا اذهنا ىنين' (بارصو شكلو نسخ ةعلالا شا
 0 نالثلا ىنعا نيعونلا نم ةغص ناس ىق ع دش وع هم ةعلالا بخ
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 000 وش نا ماصعلا دنع دنع ىلوالاو ( مم ل

 قتلا ١

 ظ 10 هر 0

 ظ 00 لعاقلا مسا هل لاق ىذلا هتغيص ل َ انكتب ىلا |
 هكا ةفاتخا 0 0 لسف نم

 | ىفنطع 6 هريغ نمو )ل هلوقو 6 لعاف )6 ةنز) (ىلعإل ىنملا درحلا ٌنالثلا نم |
 | ريغلا كلذرسف مث * درجملا هكا ب

 | هدذهب مرق ائاو لاح هناىلع بوصتمهيلغ فطعامو وهو ( اينالث ىا) هلَوَع
 | ىقالثلادرجم نم هلوق ىلع فوطعم رسفملا نال رسفملا ريسفتلا قباطيل ةروصلا
 | ( وا ادرحم ايعابروا هبق ادم ) امئالث درجملا ىثالثلا ريغلا كلذ نوك لاح ىنعي
 ْ ىلع رجلاب ( مولعملا ) هلوقو < عراضملا ةغيص ىلع )هلوقو (هيفادي ص العابر

 قكشم لعل مينا كارلا نا ول 0 ريشاعاو ع ءاضرولا هعاكافس



 1 ل

 ظ | نوكي دن ( لعفلا لصا ىلع ةدايزلا عم لعفلا هبماق نل ) عوضوم هلا هيلع
 ظ هلوق ىلا ال .فنصملا هلعفاك ماق نمل هلوق ىلا دنسم ليضفتلا مسا جورخ نا قحلا |

 ظ فاصل انيحرراشلا رثكا ف اخ و)هلوقب قملا ريغلا دانسالا ركد ثدي ثودحلا ىنعم

 | نوحراشلاىا ( اودنسا5 ثودحلا ننعم هلوق ىلا ليضفتلا مسا جارخا اودنساو
 | ني مث « ثود+اىنمم هلوق ىلا ىا (هيلا ةهشملا ةفصلا جارخا ) نوروك ذملا
 | ىا ( قاقتشالا نا ) مهنم نظلا لوصأ- ىا ( مهنءانغ ) 1 مهطلغ عضوم

 ل اد تاالا ( لسنا دال لماش ماق نمل ) قتشإ اما هلوق نمشإق روك ذم
 مهنال دساف نظلا كلذ ىا ( اوهبتت لو ) هل عوضوملا ةظ>الم نعو مايقلا نع

 درحذا (تماعاك عضولا ىنعم نمضتم قاقتشالا نا) وهو مولعم وهام وهال

 عضولا ةظ-الم وهف قتشم وهام لكف دوجوم ريغ عضولا ريغ نم قاقتشالا |
 0( كا ]| 2 | رح ( هما نمل اعوضوم لبضفتلا مسا سلف ) كلتك ناكاذاؤ |

 ْ ا 0 ( ايزل كر هب ما 00 ظ

 ٠ 0 لس ايضفتلا مسا 0 1 ل 00 را دش 2 |

 ظ (هشثدحو) لاَقِف هباوج عم هبلا ريشن نأ حراشلا دارا ىرخا ههج نما رضم ا

 ١ حاجصلا فاكبسكلاو ىجدلاوهلصالا ىفةشدخلاو ةثدخلانم وهو شادخالانم |
 ١ ءىث مالكلا اذه ىلعهجوتس هنا ىنعي ةلازاللهتزمه نوكي نايىجلاةلازاانههدارملاو ١

 ريع نه ىنعملا مام 0 دع ءاق نإ هلوقرم دازملا نكن ا: هناوعو ىس قداي هعفدو ٠

 ىا ( ريدقتلا اذه ىلع ) راصن لثم ( هغلاملا ةغمص نا ) هماع درب , ناصش الو ةدايز ا

 ىا ( ج رن ) هيف ةداي زلا دوجو ىلع اينسم ليضفتلا , مسأ جو 00 1

 لعاقلا مسا فن رعت نم ىا (في رعتلانم ) ةغلامملا د ' نرخ قل انه لع ظ
 ةراشا (دعسالو) هلوقو هيف ةغلابملا رابتعا عم وه امبا راصن لثمىف ةرصنلامابق نال |

 ةغيص جورخ نا لوقتن ا ىنعي (كلذ زلنا ) دعسال ىنعي ةشدّلا كلت ةلازا ىلا |
 (هيلع لدب و) هلوقو مزال اهجورخ ىلب اني ريض سيل في رعتلا نم ةغلابملا
 اهجو رخ ىلع لد ىنعي لولدملا ىلع ليلدلا فطع لسق ن٠ دعس الو ىلع ىوطعم
 هغيص جا رخا فضصملا دارم نا ىلع لدن ىا ( لعافلا مسا غب ص هرصح )) هنم

 كا ذبل 0 ايف )'لعافلا مسا غيص هرصح بقي رعتلا نم ةغلابملا |

 لعاف ىلع درحلا ىنالثلا نم هتغيصو هلوق وهو ىت الا هلوقىف اهيف فندملا رصح ]|
 را | لا وكس ( لمحو ) هلوقاو عراضملا ةغيص ىلع هبف دب زملا نمو 1

 ٠ 001 رس دع 0 2 هلوك ىل ع فطع عف ناب وجو |

 و يم سسبيبببي- هبي هبل ا ا( اا(
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 مي موا

 ىلا جاتحاف رايغالا نم هريغ ىلع اضيا قدص دودحلا ىلع دحلا اذه قدص امكف '
 ىنعيو ( ةهشملا ةفصلا ادعام جرخم ه.ماق نمل هلوقو ) دودحملا ادعام جر دبق
 ةهنشملا ةفصلا ادعام نال ىا ( عيمجا نال ) ليضفتلا مساو لوعفملا مسا هادع امب
 فةرعملالوق نا هحرش ىتاضإا فضصملا لوقو ىا ( هلوقو هب ماق نأ سل )

 فيررعت نم (ةهبشملا ةفصلا) دبقلا كلذ ىا ( جرخم ) دبق (ثودحلا ىنعي )
 ةهبشملا هفصلا عضو ىا ( اهعضو نال ) ديقلا اذهب تجرخ امناو لعافلا مسا

 | ريغىا ( تباثىنعم ىلع ) ةفصلا كلت لدت نأ دصقىلع ىنبم ىا (لدتنا ىلع )
 | مكلعغافلا مسا وه ىذلا دودحلا عضو فالخم اذهو مادو رمتسملب ددجتم

 راسل 002+ ا

 ل ىلا هودنسا ثيح ليضفتلا مسا جورخ دانسافف

 | انهه فنصملا مالكم دافتسملا ىا ( ىهاظلاو ) لاق ماق نمل هلوق ىلا فنصملا
 ١ ليضفتلا مسا ناز هج دفتسلاو مام نا هلو 0 ا يع جوت دنسا ثيح

 عوالا ع محا ىا ( ىذلا ) ةهشملا ةفصلا ادع اهف ىا ( ملا
 لوعفملا مسا نم ةفصلا ادعام عومم ناب ىا (هناب) عيمجا ا

 ع 1 ل او '

 نئا (كلذ) سمالا سفنل قلاطملا دانسالا ىا ( قحلاو) لاقف دانسالاىف يدا

 | هلو هتيقح نيب مث ىتأيس ايف هل نيفلاخلا نيحراشلا ضعب لوقال فنصملا لوق
 قتشاام) هلوق وهو لعافلا مسا ف ع نم لوقنم ىا (هلوق نم ردابتملا نال)
 اعوضوم.) دودحلا لعافلا مسا ىا ( نوكينا ) هنم ردابتي ىذلا ىا ( هبماق نم

 ه.ماق نم 20 ردامتملاو ىا ( نوكيو هبماق نمل

 | ىنعللا مام ىنعي ىا ماقتل ناب (ناصقن الو ةدايزريغ نم) هلوقو (هل عوضوملا ىنعملا مامت
 الثم رصاتلان ال لعافلا مسا ىف ىهاظ اذهو ناصقنالو ةداب ز ريغ نم يد

 هنم اهن اصه الو هربع ىلع اهتداي ز هيف ربتعي ملو رصنلا هب ماق تاذل قتشا امنا

 اماو عقو امل لب ماق نمل اعوضوم سبل هنال ىهاظ هنم لوعفملا مسا جورخف'

 ما ىلا ىا ( لعفلا لصا ىلا مضؤلف ) هلوش هنبب املف هنم ليضفتلا مسا جورخ
 هلصاو هماغ ىف لخاذ ريغ ىنعم ىا ( رخا ىنعم ) لعافلاب ماق ىذلا لعفلا ىتعم

 همومطم ةدازلا كلت تملعج ول قعل لصفتلا مساىإ مضاك ىا ( هيف ةداي زلاك)

 | 0 ةدايزلا كل: ىلع لمتشملا ىن :ءملا كلذدل نأ دز ىلا لصا ىىلإ

 أ عوضوملا ىا (مسالا ادهىلع) قدصاال داش كاوا باوج (قدصيال) هلوقو

 نا هيلع قدصي ال ىا قدصي ال لعاف ( هنا ) هلوقو لمتشملا ىنعملا كلذل |

 قدصي ( لب ) همامت ىلا ىا ( لعفلا هب ماق نمل عوض وم ) مسالا كلذ

 ب يقعس
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 م 6. 1

 فصتملا لب نيب رضلاب بفصتملا سيل براضملا ىنعم ناب هعفد نكميو ماصعلا
 اذهو لوالا ْبرضلالعافب قلعتم برض هنع ردصي صخشب قلعتم برعضل
 000 دقه نراضلاب  نانألا نيب كرتتم' تدلل ةلعانفملا# لانا لقام ىعم
 هتع ردصن بور قلعتم برض ىا هب راضملا هب ماق نم ةبراضملا وه ردصم

 اضيا وه صخش نم برق هانعم بارتقالا كلذكو هيراض, قلعتم برض
 قلعتم برق هب ماق هنا ىنعب بزتقم امهنم لكف لوالا صخشلا نم برب فصتم
 نود انيعم ناسا دحاب موشال هلوق اماو صخشلا ادهنم برق هن ماق نع

 ' ىلعالا ءىنثب مايقلل ىنعمالو ىنعم موش نأ دبال ثدحلاذا هل ىنعمالف' رخ الا
 نالاطلل ديم وهو ىخززلا ضارتعال اباوج ماصعلا هققحام ىهتنا 'نيعتلا
 ١ قئاللا ناك هريغلو هل الماش لعافلا مسا ناكو ءالقعلاب اصتخم نم ظفل ناكاملو

 'ق] ( لقوا ) لوط حراتشلا هيلا راشاو ةلماش ةراشب ربعي نا فنّضماب
 | (ىلوا ) لولا اذه ناكل ىا'( ناكل ) نمل لد ( لعفلا هب ماق ال ) فنصملا

 | نال ىا ( هرَضصا لهجام نال ) هلوَش هتولوا هجو ىللاراشامث د« ماقنملهلوق نم
 لوهجلا سمالا كلذ نع ربعي ىا ( رك ذب ) لقاع ريغوا القاع هنوك للعب مىذلا «ىنثلا

 ىلواب هريبعت هجوىفو فنصملا مالك ل يواتىف عورش (هلعلو) هلوقو (ام ظفط )

 ىنعي ليووأتلاب حبحصتلا لباق هلوق نال لطاب هنالقا ملو ىلوا هنا تلق امئاو ىنعي
 ءالقعلا ريغ ىلع ءالقعلا فيلغت ىا ( بلغتلا:) نمل ِهلوُش ( دصق ) فنضصملا نا |

 رثتسملا نم لاح ( ثودحلا ىنع ) هلوقو ؛6 نيلاعلابر 8 ىلاعت هلوقىفاك
 ىا ( ىنعي ) توبثلا ىنعميال ثودحلا ىنعم قتشملا مسالا كلذ استلم ىا قتشاىف ظ
 ثدحلا دوجو ىا(هدوجو ددحن ) ثودحلا ىنعمب هلوقىف ( ثودحلاب ) فنصملا ْ

 كارب ثردلل | كلذ مايق ىا ريف طع ( هن هقاقاؤل ةلوقو ةمهس تاذل ىا(4/)
 ةقققل لاظاف انا ( هثالثلا ةنمزالا دخاب ادقم ) لب قلطع نسل تاذلا ٠

 نايبىف عرش مث هيف فلتخم ىضاملاىفو قافتالاب زاحم لاقتسسالاىفو قافتالاب

 هتيفاك ىلع هح رش ىف فنصملا ناي نبب ةفلاخلا عوقو ناسىفو دوبقلا اوف

 000 لو (2 3 ىف فصلا لاق )“لاقفا حارشلا نم هزيغ ناننس نيؤ'
 ماصعلا هيلا راشا "فيرعتلا وهو هلوعفم ىلاوا فنصملا وهو هلعاف ىلا فاضم |

 نم لوق ىا ( هلوق ) فيرعتلاوا فصملا ىا هلوش رور#لا ريمضلا ريسفتىف
 لخدي ىا ( هيف لخاد. لعف نم قتشاام ) فيرعتلا اذهب لعافلا مسا فرعا
 ىا ( هريغو ) لعافلا مسا وهو ( دودحلا ) لعافلا مسا في رعتىف ديقلا اذهب |

 لوعفملا مساوهو ريغلانايب ( لوعقملا مسا نم ) هلوق لعافلا مسا ريغاضيا لخدبو ١

 لعفلا نم قتشم اهنم الك ناف ليضفتلا مسا نم ( كلذ ريغو ةهيشملا ةفضلاو ) |
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 هه ما

 | لوعفملا ىلا فاضي دقو هوقو :هتفاضا نوح هلوقو لعافلا نك ذا زل الر هلوقو
 | نيتلصتم اهرك ذب نا بسانملا نا عم لما كلت كد نلئسملا ني لس اعاو

 ؤ
 لمع ماكحا ضغب ةناسدل ١ 4 اسم لما كلثا رق ذي نانو
 | ردصملا ف ىا ( لوالا مسقلا ىف هلمعن ال ) هلومعم مدقت زاوج مدع وهو ( ردصملا

 ظ الوعفم ناك ىذلا ىناثلا مسقلانم ( رهظاو رثك) اقلطم الوعفم نكيل ىذلا

 / اهدعب ترك ذ ناب ( نيمسقلا نع ) لمجا كلت ترخاول ىا ( ترخاولف ) اقلطم
 | نيم قلاب )لما نمةدافتسملا دعا ولا نم رك ذام قلعت يا ( هقلعت مهوثل)
 حراشلا داىم نا ماصعلا لاقو رثك او رهظا هك نكيل ناب ( ءاوسلا ْس

 سمن ةكتقم ءاككنل مدعو ضب نع ناو هل
 ١ كارتشالاعم لوالا مسقلا بيقع ه رك ذ نابباحاف امهنع رخ ؤتنا ىتينيفردصملا

 | عانتما نانم تف عام هيفو لاق مث لوالا مسقلاب صاصتخا دي زم هل نا ىلع امهني |

 نايل هلوقب راشا حراشلا لعلو لوقا ىهتنا لوالا مسقلاب صتخم لومعملا ميدقت
 | عرش مث#يعاهنلاو ا كرتشملا لأ ىعا اذه ىلا لما ماكحا ضعب |

 | ىتلاهتلص عم « ام  هلوفو ًادتبم وهو 6 لعافلا مس 1 لاف لعافلا مسا ناس ىف

 ربك عملا نوكسنوحو ( لعق ن ٠ ) ( قتشا مسا ىا ) هربخ < قتشا ) هلوقىم ٠
 | ردصملا ىنني ( ثدح ىا ) هلوقب حراشلا هيلا 0 لفل امملل ١
 | بهذ هنا ىلا ةراشا هيفو اناثدحو اندحو العف ردصملا ىمس هيوسس ناق ١

 ردصملا نم قتشع_ سيل لعافلا مسا نا هبهذم ناف ىتاريسلا ريع بهذم ىلا |

 ١ يزضي و نرض وه. ىذلا ىحالطصضألاب ل ل1نم قتيشا ليا هال |
 ةطساوالاب ر ,دصملان م قتشم هنأف هريغ بهدم اماو ردصملا نم نامتتشم اهو .

 | قاعتم 6 نمل )) هلوقىف ماللا نا ىلا ةراشالل ( مسالا كلذ اعوضوم ) هلوقو ١
 | ىنعي قتشاىف رتتسملا ريمضلا نم لاح هنا ىلاو عضولا ىنعم هنيمضَس قتشاب |
 ١ نم وهو ىنعملاعوضوم قتشملا مسالا كلذ نوك لاح ىنعي مسالا ىلا عجاز ١

 , (تاذل ىا) هلوقو ماَه قلعتم « هب )) هلوقو ثدحلا وهو ( لعفلا ىا)6 ماقإل
 , اهب ماق ) هلوقو ةمهبم تاذلا نا ىلا ةراشالل تاذل ةفص ( ام ) هلوقو نمل ريسفت ٠
 ١ نع :رظنلا مطق نعوم ةمهتم تاذل جوضوم ل لا ىلآ .ةراشمالا ( ليف ١

 ٠ لعافلا مس ١. نيب قرفلا لصحتل هن ةردملا مانق دعا عوضوم وه لب ثدخلا

 لعافلا اماو لعفلا عم تاذلا نع ةرابع ةفص لعافلا مسا نال لعافلا نيبو ١
 ١ نع ديقلا اذه جرخا هنا ىضرلا هيلع ضرتعاو درا تادلا نع ةراع روف ظ

 ْ هم هدو دنع دعت نارا نم تكسو ورمع براضم ديز لثم فر رعتلا |

 | لاقو رخ آلا نود انعم نيسستنملا ا بسن 0 هذه ناف
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 هت مى

 ىذلاردصملاىا ( وهولعفلا نمىا ) (هنمإلاضؤوع ىا «الدبإ) قلطملا لوعفملا

 وحن امزال هلعف فذح ناك) ىذلا ردصملا ىا ( ام ) لعفلا نم اضوع عقو

 عقوةروك ا لا للا
 تدمحو تركشو تيعرو تيقس ىنعا اهلاعفا فذح موزل عم اقلطم الوعفم |

 ةقودحلا لاعفالا نع اضوع ةروك ذملا رداصمللا تلعجو 0 امزال افذح
 امهدحا ( ناهجو ) عونلا اذه لامعا ىف ىا ( هيف زوجبف ىا ) ( ناهجوف )

 فوذحلا لعفلاب اقلعتم هلايقسىف ىنعا لاثملا اذه ىف ماللا نوكيناب (لعفلا لمع)
 بهذم اذهو ( ةلاصالل ) لعقلا ىلا لمعلا ىطعا اماو هل الوعفم نوك ناو
 هجولا(و) هفذح مزا مل اهف ىطعا اك لمعلا ىف الصا لعفلا نوكل ئا فارسا

 هل الوعفمو هب اقلعتم راحلا نوكي ناب هوحتو ايقس ىنعي ( ردصملا لمع ) رخ آلا
 ردصملا نوكل ىا ( ةباينلل ) لعفلا ريدقت عم ردصملل لمعلا ءاطعا زاح امتاو
 اردقم هنوكو هتيردصملاللعفلا ماقم همابقو هنع اضوعو لعفلا نع انان انهه

 راتتساو هيلع هلومعم يدق زاوج ثيح هيوببس بهذم اذهو لعفلا عم ناب
 ٠ تايجولاب دارلا نا يضع لاق ىا ( لبقو ) لماعلا فرظلاك هلع هنف ريمضلا

 ١ لمع رخ لاو لعفلا لمع اهدحا ناذللا نالمعلا ال ردصملا لمعل ناتلعلا وه
 عونلا ىف ناك طقف ا اكملل لمعلا لب حراشلا دنع راتخلا وه مردصملا ْ

 ردصملا ل ) امهدحا هلمع ىف ناهيجوتلا وه ناهجو هلوش دارملا ااو قباسلا
 ىا ( ةيلدبلل هلم) رخ آلا ( و ) سماك لعفلا نع ايان هنوكل ىا ( ةيردصملل
 ى نوكي دش ىا ( هلوق ىف ) لعفلا نع امان هنوكل ال طقف اردصم هنوكل

 لوقلا نم لدب ناهجو ظفلف ىا ناهجوف هلوقف ( ناهجوف ) فنصملا لوف
 ىفف ىنعا فرظلا نع رخؤم ادتبم ناهيجوت ىا ( ناهجو )هلوقو هلوق ىف
 هتبانل ردصملا لمع رخ آلاو لعفلا لمعو ردصملا لمع هيدارب نا اهدحا هلوق
 لاق ثيح ةيفاولا بحاض هيجوتلا اذه لقن ىف عت حراشلانا معا «هتبردصملو

 زاحو الماع ردصموه ثيح نم ردصملا نوكي نأ زاح هانعم نأ لاَ نا نكميو |
 ةجوتلا اذه نكلو ىهتنا الماع لعفلا نم لدب هنا ثبح نم ردصملا نوكي.نا

 مالي ل هنم الدب هلوش ةيلدبلاب حرص امل فنصملا نال ماصعلا لاق اكهيجوب سبل |
 لصف فنضصملا مالك ىف عقو املو# هيردصملل ردصملا لمع نا ىلع همالكل مح |
 (لصف امثاو ) لاقق لصفلا هجو نيس نا حراشلا دارا ردصملا ىئمسق نيب |

 ردصملا ىا (ام) نيمسقلاب ديرا ىا ( ىنعا ردصملا ىمسق نيب ) فضملا ىاا

 ىذلا ردصملاوه رخ آلا مسقلاو ىا (ناكام و اقلطم الوعفم نكي مل) ىذلا 1

 هلومعم مدقتب الو هلوق هو ( ةضرتعملا لممجاب ) اقلطم الوعفم ىا ( هايا ) ناك

 6« هلوقو )



 مهيأ مما ع

 ىلع ىا ( هبردقملا ردصملا ىلع ) فيرعتلا مال ىا ( لخدب ال نا ىتبني لعفلا

 ناكناو هلامعا زوحم نا ليلقلا ظفل ىضتقمو الصا هلامعا وخال نا هنم مزاللا

 (اةرف ةلقىلع) ماللا عم هلامعا ىا ( كلذ ز وج نكلو ) هلوَش هيلع ردتسا ةلقعم

 0 نب و ) برضي نا ل 'ىنلا نين ) قرت لح

 ظ 3 و ريعوهو لصالل عرفا هانا 0 قره مرا عرق
 ١ ماللاب:هف ”رعملا ر ,داصملا نم 0 رقلا ىف تأب مل لبق ) لاقف همعز ىفافيعض اهجو

 تقص دب هل وق اوهو رعشلا ىف ءاج دق لب ( حيرص لوعفموا لعاف ىف الماع
 هفاولا ا ىف لمعدقو ماللاب فآ رعم ردصم ةباكتلا ناف به ءادعا ةباكبلا

 رهخلا بح ال ىلاعت هلوق وحن رحلا فرح الماع )نارقلا ىف ىا (ءاخدق لب )
 عونلا ىف عرش مث هيف لماعوهو ماللاب ف ”رعملا رهجلاب قلعتم ءوسلابهلوقناف (ءوسلاب

 «اقلطم الوعفم ) ( ردصملا ىا )6 ناك ناف ) لاقف طقف لعفلل لمعلا نوكي ىذلا

 نا 0 لمفلا نم الط ةنوكا نم قاب ال ذا انلقلطم ال وعفمهلوقناكاملو د

 وهو اضع اقلطم الومثم نك كاو ىلا (1  هنره ةرسف انهه الل ,فلاخم

 هن وك ريتعا اذا هناف ( لعفلا نم ) الدب :هنوك ىا (هلاثلا رانتعا رغ نفا) نوك نا

 ” 0ك ام همكح نوكي لب افرص اقلطم الوعفم نكي مل لعفلا نم الدب

 | لمعلا ىا ( نوكي نأ زيوحت ربغ نم ) هلوق و.« لعفلل لمعلاف ال افرض ناكنا
 ١ (زوجت ال ذا) هلوقو لعفلل وا هل نوكي نأ'زيوجت نم ءجيس امع زارتحا (ردصملل)
 | هنال لعفلا دوجو,عم هلامعا زب ملامتاو ىنعي لعفلا دوجو عم هلمع زوجت مدعل ةلع

 ١ ءاوس ) لعفلا ىا ( ىوقلا نادجو عم ) ردصملا ىا ( فيعضلا لامعا ) زوجنال

 ديقامتاو ( ىذحلا مزال ريغ افوذحموا اددز ابرض تب رض وحن اروك ذم لعفلا ناك

 عضاوملا نم نوكي نانامزال افوذحم ناكاذا امع زارتحالل مزال ريغ هوه فوذحلا

 58 ناعوت هلعف ىفذح ناف عب ءجبس ام همكح ناف قبس ماهيفهلعف ىفذح حملا

 (اديزابرضوحن ) فذحلا بجاو ريغ رخ الاو اركشو اقسوحن قذحلا نحياو
 نم سبل هنال مزالب سل هفذح نكل فوذحم انهه قلطملا لوعفملا لعف ناف

 لاقف ناهجولا هيف زوجم ام ناب ىف عرش مث# اهيففذحلا بجو ىتلا عضاوملا
 عجار همسا' وهو ناكىف رتتسملا ريمضال ريسفت (ردصملاىا) هلوقو « ناكناو ال
 هربخ (هنم الد. ) هلوق نا ىلا ةراشا ( اعقاو اقلطم الوعفم ) هلوق'و ردصملا ىلا

 ةسمخا عباوتلا نم وه ىذلا ىحالطصالا لدبلا سيل هبدارملا نا.ىلاو بوصنملا
 وه ىذلا ىنعي انهه ف ”ةرغملا ردصملا كلذ عوقو ىعا ضوعلا ىنععإ هب دأ ملا لب 0



 هه 8 ضع

 7 اك فلا اذ اصلا لاكو ةفاولا حامل اني حراشلا هراتخاام
 هظفلل اعبات كلذ لعج حجزالا هلومعمىلا ردصملا فيضا اذاو لاق هناف ىضرلا
 لعافلاوه حجرالا هلومعع دارملاوىهتنا ثكآلادنع اضيا ةلحل اعبات هلعجزاحو

 سلما طفل اها ندسملا لع فرشالا:هلؤسعت ىلإ نادصملا تنضا.ءاذا ىتي
 اعبان هلعج زاحو لاقمث ةفاضالا مدع ىضَتَ اذهو اعوفرم الومعم نوكي نا

 عوف سم نوكيناب حجرالا لومعملا لحل اعيان ردصملا لعج نا هيدر اضيا هل

 هنال ىلوالا وه ةفاضالاب ارورحب هنوكوهو اظفل عفرلا نع عناملا دوجول لحما
 ناضج رك ١ دع هلوقو لامعتسالا رثكا دنغوا ةاحنلا كا دنع كلذك

 هلوق وع الاثثم داهشتسالانىف حراشلا داربا لوقا هسكع نم ىلوا ةفاضالا

 قافتاب فاضم هب الامذهىف هنال هاعداام سكعىملا ريشي 6 سانلا هللا عفد يىلاعت
 هتفاضا ةلئسم نيينأ دارا لعافلا ىلا هتفاضا ةلّمسم نيباملو * اهللاو تا ارقلا

 (( لوعقملاىلا ) (ردصملا ىا ) (فاضيدقو)) لاقف تالومعملا نم لعافلا ريغ ىلا
 صهاظلا ناكاملو * لوعفملاىلا هتفاضا ةلق ىلا ةراشا نوكل دس ةلئسملا هذه در وا
 همومعىلا حراشلا رائشا تالوعفملا عيمج هلوعش دييقتلا رغب لوعفملا تازرنا نم

 ناك( وا هبال وعفم ) ردصملاه بلا فضا ىلا لوعفملا كلذ ىا ( ناكءاوس )هلوَس

 00 نلبةق لعو ةوظد الوش )د راك( واافرظ)

 كاتم (دالخ احاصللا برضوحن) هلوقو تقرع مكدق نم دافتسملا وه اك ةفاضالا هذه

 ( ةعمجا مويبرض )وحن (و) عفرلاب دالحلا هلعافو صالاوهو هب لوعفملاىلا هتفاضال
 ال 10 1| لا داخل لاثم ( فرداتلا برض )وحن (و) ىرظلا ىلا ةتفاضال لاثم
 لاقف هلامعا هيف لقام ناس ىف عرش هيفردصملا لامعارثكام نايب نم غرف امو

 6 ماللابإ) هلوق ناىىلا ةراشالل ( استلم ) هلوقو ( ردصملا لامعا ىا) 4 هلامعاو )
 لوس ماللا ريسفتو ةسب الملل هيف ءابلانا ىلاو هلامعاىف رورجملا ريمضلا نم لاح
 هلوقو ةيادتسالا وا ةراخلا ماللاىه اهبدارملانا نظيالثل ( فيرعتلامالب ىا )

 الل ان هال فرعملا ردصملا لامعتسا نا. ىمي هلامعاو هلوقل زخ © لبق )

 نيح اليلق هلامعا ناكامتاو ىنعب ةروصلا هذه ىف هلامعا ةلقل ليلد (هنال ) هلوقو

 وه لب هتاذنم.سل الماع هنوك دنع ىا ( هلمع دنع ) ردضملا نال ماللاب هسانتلا

 ىنبحتا انلوق ىتنم نا ىنعي ( لعفلا عم ) اهنوك لاح ةيردصملا ىا ( ناب ردقم )
 ريدقتلا اذهو لعفلل ةهبابثملا تققحت ىتح ديز برضي نأ وه ديز برض
 ناك اذاو لمعلا فعض لخد اذاف لعفلاىلع لخ د. الام هباع لخ دبالنا ىضَتَس

 عم ) اهنوك لاح ةيردصملا ( نا ىلع فيررعتلا مال لج دبال امكق ) كلذك

 0 ل



 ست مو

 جاتحيالف ىعضوال ىلقع عوفرملل هؤاضتقاف هب ماقام ىلا ال طقف ثدحلا ةيهام ىلا
 نود اضيا ردصملاب ةصتخم ةلّمدم 0 ف عرش مث دع ىهتن ا ىمكحلا نهال ىلا

 ةراشالل ريسفتلا اذهو ( ردصملا لعاف ىا ) « لعافلا ركذ مزاءالو ) لاقف هلعف
 ناو لعافلا نا هيف ةئس رقلاو ىجراخلا دهعلل لعافلا ىف ماللاو فلالا نا ىلا

 موهفملا ناك هلعفك الماع ردصملا ناكامل هنال انمض روكذم هنكل ةحارص رك ذي م

 دي ىتتالاك ركذلا سيل ووإ# ىلاعت هلوق لبق نم نوكبف لعافلا ىف الماع نوكي هنا هنم
 هركذ مزابال هنا ىنعي موزللا مدعوا ركّذلل ليصفت (ارمضمالو ا رهظمال )هلوقو
 قحاوحت ) هف نمضتال هلا تفرغ امل اَرْمَصَم ةنوك لاح الو ارهظم ةنوت 2
 هلعاف ركذي ل ردصم لاشلا اذه ىف برضلا ناف ( اديز ) نيونّثلاب ( برض

 هلوقل ةلع ( ةسنلا نال ) هلوقو قيقا ىف لعاف هل ناكناو ارمضمالو ارهظمال
 | ةذوخأم ريغ املعاف ىلا ) ردصملا ةبسن نال لعافلا ركذ مزايال امناو ىنعي مزابال
 فقوت الف ) هموهفم ىف هبسنلا دخؤت مل اذاو ردصملا موهفم ىف ىا ( هموهفم ىف

 لعفلا فال ) ام لعاف ىلع ىا ( هيلع ) ردصملا موهفم ىا ( هموهفم روصت

 | ام لعاف ىلا ةمسنلا تناكامل هناف ( ةهيشملا“ةفضلاو لوعفملاو لغافلا ىنساو
 / عرشمل *امكح واةقيةحاما لعاف ركذ نم اهلدب الف اهنم لكم وهفم ىف ةذوخام

 ' ةفاضا ىا ( هتفاضا زوجت و ) لاقف هلعاف ىلا ةسنلاب ردصملل ىرخا ةلئسم ىف
 ١ هلعاق ىف الماع انونم نوكي ناب هتناضا مدع زوم م « لعافلا ىلا ) ردصملا
 نون ردصملا نوك لاح هيف هلع اهدحلا نيف هلا قاردصملا لمت نالالو

 هنوك لاح هيف هلمت رخ آلاو ديز عفرب و برض نبونتب دز برض ىنبجتا وحن
 نكل نيىمالا الك زوجي و اظفل ديز عفرالب و نيون ريغب هلعاف ىلا افاضم
 وه نيرمالا دحانم ىلو الانا ىلا حراشلا راشاف اهدحا ةبولوا ىف اوفلتخا

 انونم هنوكلاح ىا (انونم ) ردصملا لامعا ىا (هلامعاناعم) لاق اك لوالا مسقلا

 (هنال ) هلوَش هيلع لدتساو ةفاضالا عم ىنعي نونمريغ هنوكلاح هنم ( ىلوا )
 لاح هنم ( لعفلل ةهباشم ىوقا) انونم هنوك نيح ىا:( ذئنح ) ردصملانال ىا

 هنوك نيح ةهباشملا َءوق ةدايَز لع لبلد ( هنوكل ) هلوقو افاضمو.نونمريغ هنوك

 ( ةرك ) نونملا عوقول ةهباشم ىوقا نونم ريغ هنوك لاح نوكياما ىنعي كلذك
 ثدحي لع: لدن لعفلا نال هل ةق رسملا ةهناتنمم نم ىوقإ ندللل ركنا ةهناشمو
 نيوتتلا عم هناف ةفرعملا برضلا ىلعال برض ىلع لدب برض نا الثم ةركت
 ىلاعت هلوق وحن ةف رعم نوكيدق هناف ةفاضالا عم هلاح الخ هتراكس صوصنم

 ةراشا هيفو هلعاف ىلا ردصملا ةفاضال لاثم اذهو 6 سانلا هللا عؤد الولو

 انهو ةفارغملا لآ هتفالخاب' ةفررعم ةقاشأ لاح ايه ردمملا نا لااا



 هت 7م:

 ىلا ( ردصملا ىنالخم ) هلوشب راشا' مث رك ذامىف لعافلا ىلا رظنلاب نا روصقم
 ( هل ناف ) لعافلا لا رظنلاب اسل هعمحو ردصملا ةيششت نا ىنعي ىلوالا ةمدقملا
 اذااناف( اعمحو ةنثت) ةّقاطملاب هيلع لدب ىذلا هانعم ىف ىا ( هسفن ف ) ردصملل ىا

 نيعقاولا نيثدحلا هب اندرانابرضاناق اذاو دحاو ثدح عوقو هب اندرا برضاناق
 ىلع دريم عفد ىلا ةراشا (ةهبشالو ) هلوقو ددعلابوا عونلاب اما نيفلتخما

 لماش قلطملا رامضالا نال راتتسالاب رامضالا ديش نا هيلع مزاب هناب فنصملا

 وحن ىف مك رئاح زرابلاب رامضالا نال ىناثلا ف روصحم زاوحلا مدعو رتتسملاو زرابلل
 هناف ديقلا اذه نع لاخ فنصملا مالك نا مسنال اناب هنع ناحاف اديز ىبرض

 رامضالاو ( هيف )هلوش ديقم رمضي ال هلوق هيلع لد ىذلاىا (رامضالا نا ) ةهشال

 راضالا قلطم لدب مل ناو ىنعي ( رانتسالا مزاتسي )هيف الخاد هنوكب ديقملا
 هيلع لد هف ظفل اديقم ناكامل هنكل ةشاطملاب راتتسالا قي رطب رامضالا ىلع

 كلذ (نكيل) ادي ز ب رض ىف قبس اك( اراب ) ريمضلا ىا ( ناك اذا هناف ) مازتلالاب

 هيف هنأ هيلع قدصي ىتح هوحنوا لعفلا تحن لخ ديال هناف ( هيف ارمضم )زرابلا
 ريمض هلعاف نإ لوس نابرض اناق اذاو زراب ريمض هلعاف نا لوقت ابرضانلق اذا اناف

 رتتسملا ريمضلاب ادوصقم هيف رمضم هناب ريبعتلا نوكيف اه وهو هيف رتتسم ىا هيف
 (اقلطم ارمضم ) نوكي ( لب )هيف ارمضم نوكيالهنال زرابلا ريمضلا لمشي الف
 الف ) هلوقو زرالاوه رئامضلا باب ىف لماكلاو لمأكلا ىلا فورصم قلطملاو

 رابتعا ىلا ) ةجاحال هِف هلو رمضيال هلوق دبقاملو ىا هلبق امل عي رفت ( ةجاح
 ىنعي اهل ةلعو ةيفنملا ةجاحلاب قلعتم ( جرخبل ) هلوقو ( هتدح ىلع راتتسالا ديق
 ىبرض وحن ) رمضي ال هلوق نع جرخبل وه امتا ديقلا اذه رابتعا ىلا ةجاحلا نا
 هجارخأل ديق رابتعا ىلا جتحي مل لوقلا اذه هيلع قدصي مل اذاف ( لصاح اديز

 حراشلا هراتخا ام وه ليلعتل اذهب ردصملاف رانتسالا زاوج مدع هبجوت نا معا

 عنمت انالف الوااما احب ليلعتلاف نا بالا حراش لاق نكل هتلاهمحر ةمالعلا

 نيسقملا عملاو ةينثتلاف عناملا دوجول دحاولا ىلع هعمو ردصملا ةينأت سابق
 .مهناف اشلاث اماو دك انلإ ىف ىرختالا اق اناث مانو لمقلاك ناكف دخل اولا نود
 نم دبال هنا راتتسالا ىف مالكلا ذا لطابف ةقيقح ظفللاف عامجالا اودارا نا

 امهتنشثتب ىنتك ١ ةفصلاىف ادحتا املو عومجملاو ىثملا ريمض راتتسا ىف ةمالع

 نالصاخلاو لعفلا مساهيلا دنساو اهموزل عنف ردصملا فالخم عامجالا مزلي لق
 هراهضا زوجال اما هناب بللا حراش هب للعام تاعونملا هذه نع ىراعلا لياعتلا

 عضو ىف ةذوخأم عوفرملا ىلا ةيسنلا نال ةفصلاو لعفلاف زاحو ردصملا ف
 هعضو ىف رظن عضاولاف ردصملا اماو همدع دنع راتتسالاب مكحبف ةفصلاو لعفلا

 6 كا )
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 ىلع هال ةلصلا 0 قالدبمللا ع 1 ىذلا كدنلا قدح ' :

 هيلع هلومعم ميدقت زاوج ىف نا ملعا # ةرادصلا قح لوصوملل نآل لوصوملا
 ردضملالومعم نا لاقثبح ىضرلا نيبو ةاحنلا روهمج نيبافالتخا هزاوج مدعو

 ىلاعت هلوقود# ةفأرامهب ؟ذخئأتالو ىلاعت هلوق وحن هيلع مدقب افرظ عقو اذا
 | لوؤملاسيلو تف ىعاكلعفلا عماب هلب وات ميدقتلل عناملانال د ىعسلا هعم غلب املفإل
 بلغالاىف هل هتسبالمل لماعلل ممتملك فرظلانا عم هجو لك نم همكح ىف ءىشب

 ىتح لعفلا ةحنار هيفكي فيعض لومغم هناو فناحالا هلخدنال ايف لخديف

 | اوعنيروهجاو :«نونجمب كبر ةمعتنب تناام وف ىلاعت هلوقوحت ىننلا ف رح هيف لمعي
 ظ حرش ىف اذك اهوحنو نيتب الانءرك ذ ايف لماعلا اوردقو فنصملا مهنمو اقلظم

 | هلعف نود ردصملاب ةصوصخ  ةلّسم ناس يق عرش مث * ماصعلا هيلا راشاو بللا

 | رثتسم ريمضاما هسانو لعاف بئان ىضتَس لوهجم لعف اذهو ©« رمضرالو ال لاقف

 | هشاننا ىنعي لوالاىلا ( هلومعمىا) هلوه حراشلا راشاو ىت الا فرظلاوا هتحن
 ١ هريغ و لعافلا نم ردصملا لومعم رمضي ناز وال ىنعي هل ومعم ىلا عجارو هتحن شتسم

 لومعم رمضي ال ىا رمضي الهلوقل هيف الوعفم6 هيف )هلوقوريسفتلا اذهىلعن وكيف
 ةوكال واع نال هجتوتلا ىلا ةراغأ ( ل 0 11 لوقو رشا فردا
 ١ مسيملام لوعفم ) روك ذملا هيف ظفل وهو (فرظلا ) نوكي لب ارتتسم هلعاف ِبئا

 زاوج مدعل ليلد ( رمضاول هنال ) هلوقو رمضيال ةلوقل لعاف بئان ىا ( هلعاف
 رمضال ) درفملا :ردصملا ىف ىا ( هيف ) لعافلا رمضي نأ زاحول هنا ىنعي راهضآلا

 | هعومتو ردصملا ىّبيم ف لعتجلا زا[21 زوجب نا مزلل ىا ( عومجملاو قس

 | رامخالا زوجت ام لكنال ( دحاولا ىلع اسابق ) تابرضو نابرض ظل يف ىنعي
 ىتثم ىف رامضالا نكل هعمحو .هانثم ىف رامضالا زو ةفصلاو لعفلا نم هدحاو ىف

 عاّمجا مزليف) امهننف ارتاح ناكاذا رامضالا نال زئاح ريغ هعمحو ردصملا

 ىرخالا ( و ردصملا ىلا ارظن ) اهاد>ا ةدحاو ةغص ىف ( نيعملاو نتنثتلا
 هش نا امادحا نيتمدقم ىلع فقوتت ةلثسملا هده نا 2 ( لعافلا ) ىلا ارظن

 | امهعمحو ةفضلاو لعفلا ةشت ناءامهتناثو هس ىلا رظنلاب هعمجو ردصملا
 | نتتسم ةفصلاىفو زراب:لعفلا ىف ريمضلا نا امهم قرقلا نكل امهلعاف ىلا نظنلا
 | ىلا ةققحلا ىف نيعجار هعمحو لعفلا ةّش'ناكاملو ) هِلْوَش ةيناثلا ةمدقملا ىلا راشاف

 لمقلاكىا ( اذكو ) اوبرضو ابرض وحن ىف ازراب اريمض نوكي ناب ( لعافلا
 هيلع عهاموه لعافلا مسا هيلع عّشام ذا ( ةهبشملاةفصلاو لوعفملاو لعافلا مسا ىف)
 تاروك ذملاىفىأ( اهيف)ءزلب ال كلذك ناكاملىا املباوج ( م نادال ) هلوق هعوف ص
 امهنال نيعملاو نتشتلا عامجا وهو ( روذحم ) تافصلا نه هريغو لعفلا نم



 : ظ هه +

 ادغادلاخ ورمع ماركا ىنجاوحن ) لاملاو لبقتسملا لاثم (الاحوا) ريغلا كلذ ىا
 اك نوكلان الاكتاف ناو ليقتسملل الاثم نوكي :ادغن هانق نا ع ( ن:الاوا
 ليلا نر كل راشم لف وهو مركب هنم قتشا اردضم انهه م! 5 الاناف ناحلل
 نوكي ن الاب ادبقم ناكناو لسقتسملا لمعب الماع نوكي ادغب ادبقم ناكناف لاخلاو
 ردصضملا اهن لمعي ىتلاةطساولا ىلا ةراشا (لمعلا كلذو) هلوقو لاخلا لمع الماع

 ىا ( امهنيب ) تباثلا ( قاقتشالا ةبسانمل) هلعف لمعك ردصملا لمت ةلعزا ىنعي
 لعاقلا مسا نيب و هنيب ةطساو وه م (هشلا رابتعابال) لعفلا كلذ نيب و ردصملا نيد
 )  ردصملا لمعىف ةطساو ةهباشملا نوك مدعلف ىا ( اذهلف ) تافصلا نم هزنغو

 مدعل لب لاخلا وا ليقتسملا نامزلل هنوك ىا( نامزلا ) ردضملا ف ىا ( هيف:طرتشي

 نامزلا طرتشا اك ىا ( لوعفملاو لعافلا ىمساك) هريغو ىضاملا عب طازتشالا كلذ

 لاحلاو لبقتسملل نين راقم امهن وكب طو رشم امهلمع ناب لوعفملاو لعافلا ىمسا ىف
 قعمو اظفل لعفلا امهتهباشمل نالمعي امهناف ىضاملل نين راقملا لامعا زوج الف

 ندهلاشم,ان اك ىضاملل اناكو لذا لامقتسالا و لاخلا ىنعمي ان اك اذا الا ققحسال كلذو
 لمعي يلف ةهناشملا ةوق تطقسف ىنعم ال اظفل عراضمللو اظفل ال ىنعم ىضاملا لعفلل

 لمع لمعيو هلوقل دبق ( اقلطم الوعفم نكي مل اذا ) هلوقو امهنم ل و ما
 ديرب ىا ( ردصملا لمع ىنعي ) ِهِلَوَه حراشلا هرسف ام عطقلاب هرابتعا عم هلعف

 ىلع زئاجب سيل ( عطقلاب هلعف لمع ) ردصملا لم< نأ ديقتلا اذه نم فضلا
 | اقلطم الوعفم ) ردصملا كلذ ( نوكيال ناب طورشم ) لمعلا كلذ لب. هقالطا

 | ( اقلطم الوعفم ناك اذا) ردصملا ىا ( هناب لعفلانم هلادا راشعا ريغ نم افرص

 | ىطقلا لمعلا ىف لخدب الف (همكح ءجيسف افرص) ارم ديز برض تب رض وحن
 همدعب ردصملا لمع طرتشا' ىذلا قلطملا لوخفملاب دارملانا انهه لعب نا بجامتو

 ناكاذا اماو ددعلاوا عونلل انابوا اديك أت ناك ءاوس ةقيقح قلل ودمار
 مث «ىضرلا نعالقن ماصعلاىف اك هلعف لمت لثم ذئنبح لمعبف ايزاح اقلطم الو عفم
 مدقتبالو » لانقف عونلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا ضعب رك ذي نا فنصملا دارا

 لعفلا ىلا هعاحرا مهوب الثل ريمضلا هب رسف ( ردصملا لومعم ىا ) < هلومعم
 ىا ( هنوكل ) هيلع هلومعم مدت زجن ملامناو ردصملا ىلع ىا 6 هيلع إل هريغوا
 .(امت ءىث و)ب ربضي نأ يدقتب برضلا نا ىنعي ( ناعم لعفلا ردع ) ردصملان وكل
 ةنكمالا نموه ناكم ىف ىا ( نآزيحىف) تعقو ىتلا تالومعملا نم لومعمو يا
 دّتيح ىا ( لاه الف )ةب ردصملانا ظفل ىلع ىا (هبلعمدقتبال)ةي ردصملان ادعب ىتلا

 | برضلاوهىذلا هلماعىإعا رمت مدقت.ن اب (ديزبرض ارمسىنبحا) لاق نأ زوجا
 ظ هفيفح الف رتسلا لوؤيعمو لوصقم عردشملا كفرطساو قر ةيمح .وودل هزل
 م0133 172 م 3 6 5 نالانلو 315 الكا 1 هفتضس دع م عفشم كم هك الطا تلتمس دس اهم ادقم حت ةلطل 8218 هنن نكت مص ص
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 هت مما خس

 زوجنال اذهو لحما بوصنم ىئالثلانم هلوق ذا رورجملا مدقت مدعل عامس ىلع

 فطعلا اذه زوجيف رورخلا مدقت طرتشي مل هناف ءارفلل افالخ فنصملا دنع ظ

 ريغلا كلذب فنصملا ديرب ىا ( ىنعي درجلا ىنالثلا ريغ ىا ) برعملا ىف اذك هدنع |

 ىا) 6 سايق ) ( هيف ديزملا ) ىعابرلا ( و درجلا ىجابرلاو هيف ديزملا ىئالثلا) |
 دارا لوقت كهلوق دعب طقف ةلثمالا دارباب فنصملا تك ١ املو ( لوقت كىساق
 كل زوج هنا سابقلا نم فنصملا دايصنا لاقف هدارم لصف نا حراشلا

 ىلع ) ردصملا كلذ ىضام ىا ( هيضام) ردصم لكىا ( ناكام لك )زوجي لوقتنا

 نوكي لعفلا كلذ ردصف ىا ( هردصف ) لعفا نزو ىلع نوكيام ىا ( لعفا
 دصم لكل وقت كلذك ىا (ام لكو ) ةزمهلا رسكب (لاعفا) نذو ( ىلع)
 نوكي ( هردصمم لعفتسا) نزو ( ىلع ) نوكي ردصملا كلذ ىضام ىا ( هيضام ناك)

 جرخا ) لثم ىنالثلاريغ ردصم وهام لكه لع سقو (لاعفتسا) نزو ( ىلع

 ىا ( فيرصتلا ملعىف هتملع ام كلذ ريغ ىلا ) ةدرطم ةدعاق جرختسا دصم ىف
 اهتظفح ىتلا ناز والا نم ىنالثلا ريغ ردصم ىه ىتلا رداصملا رئاس ىف كلذك لوقت

 عرش هميسقت و ردصملا في رعت ناب نم فنصملا غرف املو د فيرصتلا نف ىتاهب
 ردصملا لمعي ىا ( عطقلاب ردصملا ىا) 6 لمعيو ) لاقف الماع هنوك ناس ىف

 لباقتلا لصحيل هب دبق امئاو هلعفل وا هل لمعلا نوكي نا لامحا ريغ نم هسفن |
 ماكحا ةنالث ةلمسملا هذه ىف نال مسقلا اذه نيبو نائحسس نيذللا نيمسقلا نيب

 هنود طقف لعفلل لمعلا نا ىناثلاو هلعف نود طقف ردصملا لمعلا نا لوالا

 هنا ىلع بصنلاب (هلعف لمع هلوقو هلعفلوا هل لمعلا نوكينأ زوج هنا ثلاثلاو
 بسانب ىذلا لعفلا لمع عاونا نم ردصملا لمع عون نا ىا ىهيبشت قلطم لوعفم
 قاقتشالا هيسانم ىهو ةيسائملا كلت ىلا ةراشثا (هنم قتشملا) هلوقو ردصملا

 ةراشا ( هنوك لاح ) هلوقو ردصملا كلذ نم لعفلا كلذ قتشب ىذلا هلعف ىا

 قتشا ىذلا لعفلا كلذ نوك لاح ىا لعفلانم لاح 4 اضام و هلوق نا ىلا

 (سما ارمع ديز يرض ىنيحتا وح ) ايضام لمعلا هنم ردضملا دخاو ردصملانم
 سمان ادنقم هنوكل يمال قه ىذلا يرض هن قدشا ردصم برضا ناق
 كلذو دحاولا لوعفملا بصنيو لعافلا عفري ايدعتم ايضام انهه هلعف ناكاملو

 وه ىذلا ارمع بصنو هيلا فيضا دقو هلعاف وه ىذلا دبز لح عفر ردصملا
 هلوق نيبو اهني (هنوك لاح ) هلوق حراشلا طسوو ةفطاع « وا ) هلوقوهلوعفم
 نوك لاح ىا (ىضاملاريغ ىا )ايضام هلوق ىلع وطعم هنا ىلا ةراشالل « هريغ )

 ( ناك ) البقتسم ىايغلل ريسفت (اليقتسم ) هلوقو ىضاملا ريغ لعفلا كلذ



 سابق هلوق فطعو ىنالثلانم هلوق ىلع هفطع زوج الف سمته ىا لوعفملا

 مهي .7/٠ زك

 1 ك1 لرش لإ كارلا ارش نحل نك ذام لع هطاضو «اوابس بعدم
 ةدايزب نكي مناف نكي ملوا ءىث ةدايزب نوكينا اماف انك اس ناكناف كرحتموا
 ناو لغش وحن مومضموا قسف وحن روسكموا لتق وحن حوتفم اما هنم ءافلاف ءىث
 ءافلاف ءان ةدابزلا تناكناف نونوا فلاوا ءان اما ةدايزلا كلتف ءىش ةداي زب ناك

 افلا تناكناو ةردك وحن مومضموا ةدشن وحن روسكموا ةمحر وحن حوتفم اما

 نامرح وحن ؟ كم دانا وحن حوتفم اما اضيا ءافلاف نونو افلا ةدازلا تناكناو

 نونلا حتْش ناوزن وهو هب قحلا اخ ندو مسقلا اذهىفو نارفغوحم مومضموا
 ءافلاف ىناثلا ناك ناف الوا ءىش ةدايز, نوكيا اماف اكرحتم نيعلا ناك ناو ىازلاو

 دال وتتم ناك ناف موعشموا روسكموا حوتفم اما

 نيعلا حوتفم وهف امومضم ءافلا ناكناو رغص وحن ريغال نيعلا حوتفم وهف

 ثيناتلا ءاث نوكي نا امافءىث ةدايزب ناكناو ىده هلصا ذا ىده وحن ريغال

 ءىجب مو ةقرس وحن روسكموا ةبلغ وحن حوتفم اما ءافلاف لوالا ىلعف الوا طقف
 فئالا اما ةدم هيف نوكتنا اماف ءانلا ةدايزب نكي مل ناف اضيا نيعلا مومضم هنم
 حوتقم اما ءافلاف نكمل نافال واىرخا ةدايز اهعماماف افلا تناكناف ءايلاوا واولا وا
 ةدايز اهعم تناكناو لاؤس وحن مومضموا فارص وحن روسكموا باهذ وحن
 وحم روسكموا ةداهز وحن ءافلا حتشب اما وهف طققف ءاتلا اما ةدايزلا كلف ىرخا

 هابلاو ءاتلا ةدايزلا تناكناو هتردنل هيوبيس رك ذي ملو ةياغب وحن مومضموا ةيارد

 اضيا وهف اواو ةدملاتناكناو اضيادرك ذي ملو ةيهارك وحن ريغال حوتفم ءافلاف

 لوخد وحنمومضماما ءافلاف ىرخا ةدايز هبف نكت نافال واىرخا ةدايز اهعماما

 ىرخا ةدايز اهعم تناكناو نيعلا ر م هنم ءىجن لو لوبق وحن حوتفموا

 ءابلا ةدملا تناك ناو ةبوهصك ءافلا مومضم الا ءىج ملو ءاتلا ع ةايزلا كلتف

 نوكت الف ةدئاز ميم هيف ناك ناو فيجو وحن نيعلا حوتفمالا هنم ءىجي رف
 لخدم وحن حوتفم اما نيعلاف ىناثلا ىلعو الوا رخا ؟ىث ةدايز عم اماف ةحوتفمالا

 ءارقتسالا مكحب ءاَنتلا ىه ةدايزلا كلتف ءىش ةدايز عم ناكناو اضيا ناردان

 لاخ ( ءربغقو ) هلوقو ةدمحم وحن روسكم وا. ةاعسم وحن حوتقم اما هنيعو

 نم ةخ سن ىفو هريغىف هنوك لاح وهو ىا قاسلا ةنب رش فوذحلا ًادتملانم

 ىنعماضيا ال ووم هنوكل سايقف نكتسملا ريمضلا نم الاح هنوك زوجو هريغ

 لع )و



 . ه5 ماو 1

 لغفلا 'قاقتشا مدعىف ةكرتيشم اهنال ةعبرالا ةلثمالا نه لكل ناسب ( هنه لعفلا
 لثف:ىلا ءرمخ (ازدصم نوكيأل ) لوقو ادكم .ةنارداقلا لثش هلوقف اهلل لك نم

 دح و ناوىنعي ( اقاطمال وعفم )صصتااهلا “وو هلالنو لثمناكولوىا (ناريخالا

 صتخالف اقلطم الوعفم عبولاو ليولا ظفل عوقو زاوج دارا نا هناب ماصعلا هيلع

 باحبنا نكمي هنا ههجو لعلف لمأتف هلوش هيلع هبنو اصخلم ىهتنا ادت ةياآلا
 اقلطم الوعفم امهعوقو زاوج دارا هنا ىهاظلا نا لاش ناب دارملا ربرع هنع

 نالوالل لماشلا ىلقعلا زيوحتلا ال ىداعلا زب وحتلا ىنعي مهل الامعتساو مهمالك ىف

 مهمالكىف اقلطم الوعفم هعوقو رجب مل نكل المع هعوقو زاح ناو ةملاعلا وحنو

 ةفصلاب هلي وات زاح امل هناف ( عامس ال هلوق وهو ريا ىف نكتسملا عوفرملا ريمضلا

 عامس هناب هيلع تمكح .ىنعي لوقلا اذه نم مهفنملا مالكلا ىف هيلعفف رورحملا

 هلوق رسف امتاو مكحلا اذهىف هبف ديزملا ىثالثلا لخدب الثل درجلا هلوش حراشلا
 ىا فاضملا فذح اما هنم دوصتملا نا ىلا ةراشالل ( ىعامس ىا) هلوق عامس
 هريسفتب دارملا سلو اعودسم ىا ازاخم لوعفملا قع ردصملا وا عامس وذ
 مهمالكىف اهفذح تشب مل ةبسنلا ءاب نال هنم ةسنلا ءاب فذح ىلع هنا ىعامسلاب :

 ىعايشلا قالثلا نادضصملا ددغ ىأ (هددع قتريو) ماصعلا ىف اذكح  هلاثمافؤ

 ىلع هريغو حارملايف ىنعي ( في رصتلا بتك ىف نيب اك نيثالثو نينثا ىلا )

 ١ نيرمالا مادعنال نيب وحنلا حالطصاىف اردصم نوكيال نيعونلا نم ةعبرالا هذه
 ' ناكناو) هلو راشا هيلاو ىناثلا ىف قاقتشالا مدع مادعناو لوالا عونلاىف

 ١ ىذلا لوالا مالا امهبف دج وب ملال نكل نب ربتعملا نب سمالا نم ىناثلا مالا امهبف
 ١ ضرتعاو امهيلع ريتعملا نايرجلا قدص مدعل نيردصم ان وكي مل لعفلا قاقتشا وه

 ١ لوعفملا عوقو طرش نال اضيا ةيملاعلا لثمف زوج لب نيلاثلا نذهب زاوجلا اذه

 ( ايس نم ةفيص ةنوك ال ثدح لع ا لف لع الاد.ظقللا نوكسس للعلا
 | ىلاعت هلوق هدريف اقاطم الوعفم ليولا وحن عوقو بوجو دارا ناو رداصملا
 ١ هذهىف عقولب اقلطم الوعفهاضيا عش مل لي ولا ظفل نا ىنعي : نيففطملل ليو وه

 ظ مك هنا اهدحا مكحلا بسحب نيعون ىلع ردصملا ناكاملو * ةيملاع لاش الذا

 / ”ىادنا نايب ىف فنصملا عرش ىمابق هناب هيلع مكحب رخ آلاو ىعامس هناب هيلع
 ريمضلاو ( ردصملا ىا) ( وهوإل لاقف نيمكحلا نيذه دحاب هيلع مكحب هنم عون

 | نماما لاح رقتسم فرظ ( درا ) « ىنالثلانم )ل هلوق وهو ادتبم عوفرملا

 ١ ريمضلا نم اماو كلام نبا لوقوع أدّمملانماماو ف رعتساك هيف ريمضلا عوقو زاح

 | هدنق امناأو درحلا ىثالثلا نم. ردضملا كلذ نوك لاح هانعم نوكي ريداقتلا ىلعف

 قتش ملام ) هلوقو ليوب لاووا حبوب حاو لابن اب هنم قتشي لعف اهل دجوي م



 ع ب

 هناف ( رّصقلاو لّوطلاك هنع ردصل مقا ىثاملاو براضلا نع نا ردا امينات

 :امهلا ىنعم أل هن نامئاق رصقلاوا لوطلا نا ىنعم  هناف رس لاط لقانا

 كاوا ذا اثدح اهريغو نسملاو ”رضقلاو لوطلاو ناؤولالا ئنسلذا هتعاارذلع
 ثيح نم هربغإ ماقلاىنعملا وهف *ندوب هايس د ىنعع لب ثدح سس دل دي هايس د6 ىنعك

 لياقملا ىلا 0 مئاقلا ىنعملا وه هلوق نم دارملا اذكو ماصعلاىف اذك متاق هنا
 ةلوقم نموا رسكلاكل مفلاةلوقم نم ناكءاوس ىوطملا ]سعال انوه هيذأ ملا لب نيفلا

 الوعفم عّش ىذلا 'ردصملا وه انهه ردصلابدا رملاناكال و * راسكتالاكلاعفنألا

 هل لماش كدا منا هل وق نا عما قاقتعالا غلام وه ئذلا ردصملاال اًماطم

 دادطادا كانا سا للا لع (ىراخا ) لاتف قاثلا ىعملا نعز رنا دارا

 حراشلامث ” 4 قلطملا ث دخلا ال لعفلا لع ىرحن ىذلا ثدخلاوه ردصملا فير عتىف

 لا ةراشالا ( عزا للا ىلع هيرجت ار ماو ) هلوغ روك ذملا نايرحلا رْسف
 هنم لعفلا قاقتشا دعب ) ثدحلا عش نا لعفلا ىلع ثدحلا نايرجم دارملا نا

 هددعوا لعفلا عونل ىا ( هددعوا هعونل اناين وا ) لعفلا كلذلى تا ( هل اديكأت

 سولحلا ددع نايبل ميلا حتف (ةسلجوا ) ديك أنا ادعو (اهواح سلخ لْم)
 مهحالطصا ىف ناي رجلا ناهلعا سولحلا عون نايبل ميجلا ربك ( لحلب ١)
 اقوصوموا ادّتمم هبءىثلا كلذ موهام ىلع ءىثلا نايرج اهنم ناعمل لمعتس |

 افوسوللا لع يراجع ةنصلاو ادتملا ىلع زاح نيلعانا لاقف اعوبتموا لاح اذؤا .
 راج فوطعملاو لوصوملا ىلع ةب راح ةلصلاو لاخلا ىذ ىلع ةي راح لامخلاو ظ

 هلىم نم ريغ ىلعوا هل ىه نم ىلع ترج هفص مهلوق هنمو هيلع قفوطعملا ىلع .

 لاقيف هتانكسو هتاكرح ىف هايا هنن زاوم ىنعمي لعفلا ىلع لعافلا مسا نايرج اهنمو
 اا لع ردا نب رح اهنمو هل نزاؤما ىآ: رتصتن لع راح الاثم .نصانلان ا

 دارملا ناكاملو هددعوا هعونل انابوا هل اديك ات هنهقاقتشالا دعب هب عه نا ىا
 قاعملا هذه نم الكا اضيا لعب نا بجي امو هب هرسف ريخالا ىنعملا وه انهه

 نكيمل ول مزايامناو فيرعتلا يف ماهبالاو ةبارغلا مزاتالف هماقمىف مهدنع روهشم

 اهدحا نا سما نايرخلا اذهىف ربتعاام و#ماصعلاىف اذك اهنم دحا ىف اروهشم
 هيف دجوبمل ىذلا ردصملا هنع جرخ اناس عشنا ىناثلاو لمعلا هم قش نا ْ

 ( ةيلاعلاو هب رداقلا لثف) هله حراشلا هيلاراشاف اهالكوا نيربتعملا نيسمالا دحا
 .نالاثلا ناذنهو ردصملا ىنعم ىلع ةلادلا هي ردصملا ءانلا هرخ آى ادخوت امم ىا ا[

 نوكيا هلاثماو هيرداقلانال نبربتعملا نب الا الك هيفدجوب ملىدلا مسالل لام |

 اقلطم ال وعفم عشالو لعاف مسا هلصا ناكل لعفلا هنم قتشيال“. ءاملاب اردصم

 ٠ ىتلارداصملا نمىا ةيبرداقلا لف هلوق ىلع فوظعم (هلاحوو هلاليو لثمو) هلوقو
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 ةنع نزوب ةط رقك ماللاو نيعلا حتفو ءافلا رسكب  ةلعفو د ىاتبك ءافلا حت

 * ءالعف و « هوجوك ءافلا مضب *لوعفو  دبعلا عمح ديك  ليعفو # طرقلا عمج

 ىناعمك *ىلاعف و  رارضك ءافلا رسسكب د لاعفو د ءاف رظلاكنيعلا تف و ءافلا مضي
 ةعسلاىف رخ آلا ناكم اهدحا لامعتسازاحاملو 4 ىراساكءافلأ مضل * ىلاعفو *

 ةرثكلاو ةلقلا نمدحاو لك ىا (اهدحا راعتسي دقو ) هلوَش حراشلا هيلا راشا

 عوضوملا ظفللا لمعتسي ىنعي (رخ الاكلذدوجو عم)لب ةرورضلا ىفال(رخ الل)
 عوضوملا ظفللااضيالمعتسي و ةرثكلا ىلعلدب رخا ظفل دوجو عم ةرثكلا ىف ةلقلل
 ءورقلانافد6ءو رقةلالث ع ىلاعت هلوقك ةلقلا بعل دي ظفل دوجو عم ةلقلا ىف ةزكلا

 دوجو عم ىا (ءارقا دوجو عم) ةلقلا ىف لمعتسا دقو ةرثك عمح هوجو نزو ىلع
 خارفاكءارقا هعمحو حتتفلاب ءرقلا حاحصلاىفو ءارقا ظفل وهو ةلقلل عوضوم ظفل
 ةلقال نازوالا هذهنا ىضرلا نع ماصعلا لقنو سلفاك ؤرقاو سوالفك ءورقو

 ةرثكلاو ةلقلل ىهف اهيف ريسكتلا عمح رصحنا اذااماو ةرثك نزو درفملل ءاح اذا
 لداحاك كرتشم وهف الاو عما هيف رصحن مل اذا هيكل ةيسلا ادعام 1

 انهاك | ةركلا 3 ةلقلاب عومنلا نيب قرفلانا مهضعب لاقو هلقنام ىهتنا عناصمو '

 ةضتخم ريغ امها ةكرتشم ىهف ماللاب ةف ردم تناك اذا ام :ةركم اهنون 0
 ىف ىازاقتلا ةمالغلا لاقاو دف رمل لا ةفاضم, تناك اذا انك اا د

 ىهتنا ةرذكلا عمحو ةلقلا عمج نيب ماقملا اذهىف اوق”رضرمل مهنا لعا عولتلا
 نا ىنعم ةدا زلا باح ف ىهاما امهندب ةقرفتلا نأ ىلع هصهاظن همالك لدق

 ةرمشعلا قوف امب صتخم ريغ ةرثكلا عمحو اهنود اه ةرشعلاب صتخم ةلقلا عمج
 لوقاو ةاقثلا نم ريثك هفالخم حرص ناو تالامعتسالا قفوا اذهو لاق مث
 كلسم هنا ةقرفتلا مدع نم يولتلا ىف هركذ ام ةمالعلا دارص لعلف
 امهم ةافانمالف هغللا لها كلسموه ةقرفتلا نم ضعب هرث ذامو نيلوصالا

 لاقف مسالا ماسقا نم ردصملا لئاسم ناب ىف فنصملا عرش مث * ملعا هللاو

 ىفو ناكم مسا وا رودصلا ىنعمب ىميم ردصم اما ةغللاف وهو 6 ردصملا )
 ةفاضا ليق نم ثدحلا ىلا مسالا ةفاضاو ( ثدحلا مسا ) حالطصالا
 ةقفاطم ةلالد اما لعفلا ىا ثدحلا ىلع لدب مسا ىا لولدملا ىلا لادلا
 امهناف ةساجلاو ةسلجلاك انمضتوا ددعلاو عونلا دصق نع ىلامخلا برضلاك
 صتخم ناثدحلا ركّد نم رداستملا ناكاملو # ددعلاواعونلا نمو ثدحلا نم نايك سم
 (يىنعي) لاقف معا وهام هبدارملازا نيسنا حراشلا دارا لعافلا نع رداص وهاع

 61( هرب امئاق ىعم ) ردصملا كم رعت ىف نوك دملا ىا (تدخلانو ىلا ا
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 ميسقت ىف صم ا عرش مث هءاصخلم ىهتنا هرخ | ريغتب ريغتناو هتغيص ريغتب ثيحا
 6 ةلقلا عج ) لاقف ةرزثكلا عمحو ةلقلا عججىلا هميسقتوهو عملا قلطمل رخآ

 وه حيحصلاو هلوق ىلا لمفا هلوقنم هربخ هدعب ركذبامو ًادتبم وهو
 راشا ةيبسنلا ءاممالانم ةرثكلاو ةلقلا تناكاملو *# بارعالا نم حبحصلا
 ةلقلا عم ىا( وهو ) لاقف مالكلا بابرا لامعتسا دنع هنم دا رملاوهامىلا حراشلا

 (امهنيبامو ) هاهتنموهو ( ةرششعو ) هلئاوهو ( هنالث ىلع قلطي ) عج ىا (ام )
 اهدحا نازوا ةعب را وهو ةرشعلاو هن الثلا نيب قلادادعالا ىلع قلطيو ىا

 نزو ىلع نوكي عج ىا )هلوقو نيعلا مضي وءافلا نوكسو ةزمهلا حتشي لعفا ))
 ةقاطملا لصحتل هيهرسفو عجوه ىذلا ًأدتبملل ريخ لعفانا ىلا ةراشا ( لعفا
 ةرياغملل هيلع لمخلا حصي منزولا هب در الب كلذك نكيلول هنال ريخلاو ًادتملا نيب

 ةزمهلا حتش (لاعفا نز و ىلع نوكي عم ىا)6 لاعفاو ) (ساف عم سلفاك) وهو
 نوكي عم هلوق ىنعي هيف ريدقتلا ىا ( سايقلا اذه ىلعو سرف عمج سارفاك)
 4 ةلءفاو )هلوق ىف ردَس ىنعي نيلوالا نين زولا نم( قاوبلا ىنعم )ىنالفلا نزولا ىلع

 6 ةلعفو ) ( فيغر عمج ةفغراك) نيعلا رسكب ىنعي ةلعفا نزو ىلع نوكي عم ىابا
 (عمجلا) ( ف ) هلوقو ( مالغ عج ةملغك ) ماللا حتشبو نيعلا نوكسو ءافلا رسكب ٠
 عمج حيحصلا عقاب عمجم عم لكاذك و ىااضيا هلبقام ىلع فطع ( حيحصلا )

 را حرش ىو تاملسلا انبوموا نيماسك ) حيحصلا كلذ ( ناك ارك ذم لةلق
 ضن ريغ نم عملا قلطمل ) ةماللسلا ىتمح ىا (امهنا) حجارلا ىا ( ىهاظلا نا
 ىنعي ةرثكلاو ةلقلل ىا (امهل ) ةمالسلا اعمح ىا ( ناحلصفف ةرثكلاو ةلقلا ىلا

 .ةلقلا ىلا رظن ريغ نم عملا قلطمل ناعوضوم ةمالسلا ىبجنأ سهاظلانا |
 ًادتموهو ( كلذ ادعامو ) ةرثكلاو ةلقلل ناحلصيف كلذك ناكاذاو ةرثكلاو
 ( نازوالانم روك ذملا ) كلذ زواجتو ادع ىذلا عملا ىا ةرثك عم هلوق ا

 قاطي 6 ةرثك عمل حيحصلا عمادعامو ىا(حيحصلا عما وؤةروكذملاةعبرالا ىا
 ةرثكلا عم قتريف ( هلةياهنالام ىلا ةرمثعلا قوف ) ىذلا ددعلا ىا (امىلع

 . نيفغ عمج نار فغك ءافلا مضل * نالعفو * رمك *لعف# انزو نبرشعو ةثالث ىلا
 املا رسكب د6 لعف وا# ءافلاحتفب ىح رك ىلعف و # مالع عمج نابلعك اهكو

 ماتوصك نيعلا ديدشتو ءافلا مضب * لاعفو# ةقرف عمج قرفك نيعلا حتفو
 نيعلا ديدشتو ءافلا مضب * لعفو * ّىلو عمج ءايلواك  ءالعفاو د متاص عمج

 ربك <« لاعفو ىلبح ءافلا مب * ىلعفو » بحاوصك * لعاوفو + ضخ

 ةرربك تاحتفلاب * ةلعفو * ف رغك نيعلاحتفو ءافلامضب * لعفو * لاح رك ءافلا

 * ىىلاعف و دع ةاضةك ماللاو نيعلا حتق و ءافلا مضب  ةلعف و # تئارتك لئاعف و#

 | ع ل
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 دارملا نا ىلع لدي ريسكتلا عج طارمت قدك رو انهه للا بع 415 يعل
 | فيرعتلا يف رخ ! فرصت ىلا ة ةراشا ( ناكءاوس ) هلوقو قاثلاب دارملا ريغ لوأآلاب

 جرخ قيقحلا ريغتلاوه هنم ردانتلا ناكو رداشملا ىلع انهه ريغتلا لحامل هنال

 ةلخاد هلاثما ناعم كلفلاك ىرابتعا ريغت هريغت ىذلا ريسكتلا عج فن رعتلا نع

 نع ريغتلا جارخا ىلا ”رلمضاف اه في رعتلا ضقش نا ىضتقيف نينكتلا مخ
 ىف ريغتلا نم ٍدارملا ىا ءاوس هلوش هبلا راشاف كلف لثم هيف لخدب ىتح ردانملا
 ريتلا كلذإ ناكءاوس ىتعي. هم م1لب ردانملا ءانعم نسل شكلا لن ردت

 | هلار رسكي ةقيقح ريغم لوالا ىف دحاولا نال( سارفاو لاحرك )(ايقيقخ
 ناكساو هلوا ىف ةزمُهلا لاخداب ىناثلا فو .ماللاو ميلا نيب فلالا لاخداو
 ريغتلا كلذ ناكوا ىا ( ايراشعاوا) نيسلاو ءارلانبب فلالا لاخداو ءافلا

 | عملا قلطمىف لخاد هنانم ( سماك كلفك) هدحاو ءانساوك يغتاوأ اهدا

 ناثلا عونل ونلا ىف الخاد نوك نا ناك لوالا عونلا في رعنا هبلع قدصل ملالو

 ىلع لممث ماسلا عما عنم ىلا ةسنلاب ردابتملا ىلع دحاولا ظفللا لمامتاو

 لمح قلطا اذا ظفللانا ةدعاقلا نال ىرابتعالا لاخداىلا ةبسنلاب ردابتملاريغ
 | عاج ىضتقت 0 عوقولالا يلع لجلا نع جر خالف ردابتملا هانعم ىلع ظ

 لا نوعا داتا نع تك ةيعاد نكت مل امل انههف 1 ىلع

 هيلع هلمحىلا ”رطضا املو ردانتملا هلصا ىلع ىتبا ةقحاللا هروما رابتعا ىلا
 | وحن هيف لخدلل ىراتشعالا ريغتلاىلا ةسنلان ىنعا ىاثلاىف هنع هجارخلاو
 ١ ىتب لاكشالا اذه عفد دعب لاق مث ماصعلا ىف اذك ردابتملا هانعم نع جرخا كلف

 مش ءافلا نوكسو نيفلالا ةدايز نم ةقحاللا راتعاب اضنا سارفا وحن ريغت نا |
 0 ريغتلا هيف نكل قحاللا راشعاب رمغتلا نتا ك1 نام نا الا هلوشه .هعفد

 دعب اناث افزخ هيروريصو نوكس ءاقلا ند | كح ةلجادلا رود نا

 ريسكتلا نيب قرفلاوهو هالصتم ناك نأ دعب نيسلاو ءارلا نيب لصفلا وال وا ناكنا

 , هفيرعت ىف ربتعملاوهو ةلخادللا رومالا رابتعاب ريغتلاب ريسكتا | صاصتخاب حيحصتلاو
 ١ لاه نا هجوالاو لاقمث هش رعت ىف ربدعي مل ريغتلا ناف ححصملا في رعت فالحب ىنعي

 : 0 فلالاو ءايلاو نونلاو واولا قالا رغب ريغتلا وه ربغتلاب دارملا

 هنم ره لوالا ىف و دبرا امريغ ىناثلا ىف هتداراو نش رعتلا يف ريغتلا راششعا هجوالا

 قاشلا ل امو ةضضخلا اولا قالا رعام ١ لوالا فييرعتلا لد اه ةلباقملا
 عملا جارخا ىف فلكتلا ىلا ةجاحال لاق مث روك ذملا قاتلالا كا رعب

 1مل نال هتحص تحال نعل 1 ريغتس ملاسلا علا نال ماسلا

 ملاسلا عما جارخال هتغيص ىا هؤانب ريغتام هلوقف ةغيصلا ريغيال رخ آلا ىلع



 ام ا ل
 ' | ةمالسلا عجىف اضيا ريغت دقف ربغتلا وه اذهو لوالا عومجملا ريغ ىناثلا عومجملا
 | عفدب نا حراشلا داراف ىهتنا امريغتب عمجلا دح ىف لاق اذهلو دحاولا ءانس
 ىئذلا ريغتلاريغ ريسكتلا عمح في رعتىف روك ذملا ريغتلاب صملا دام ناب اذه

 هسفن ثيج نم ريغتلا وه انه ريغتلاب هدام نال عقلا قلطم في رعتىف هركذ

 تاكرخلاو فورخلا نم درفملا سفن ىف تلخد ىتلا رومالا ثيح نم ىنعي
 هيلع ناكام ىلع ءاننبلا سفن تس. الف درفملا سفنىف ريغتلا عش ناب تانكسلاو

 دبق ةنيرق ىلا ةراشا ( ردابتملا وهاك ) هلوقو تاغرعتلا ىف ربتعم ةيئيحلا دنقو
 الل لوألا ع قالا ءىثلا لمح نآريغتلا ظفل نم ودامتملا نا ىنعيا ةثمحلا
 ارد كيرا اذاف ىإ ( شن زق ) هفورح نيغتن و درفلا سفن نيغتالا لضح ال
 ( ةمالسلا عمج ) اعنم ريسكتلا عمح فني رعت: ضقتنيال ردابتملا ىنعملا اذه ريغتلا
 سن ريغش سل ةريغت نال هيف لخدال دئتح هنا ةمالسلا عمح لوخدب ىا

 ( الا ٠ الا فو طا وحل ءدحاو ءانث ريقتلا) هريغت لب هدجاو. ءان

 ضاقتنالا مهونامل هنا م «دحاولا كاذب اهفوحط ىا قوحللابقلعتم (ه. ) هلوقو
 اضيا هعفدي نأ دارا هرخآ فذحن هدحاو ريغت لصح ىذلا حبحصلا عما
 اًضيا ضقتنيال ةمالسلا عمج في رعتلا ضقتنبال اكو ( ردانتملا اضياو) هلوَم

 00 دسار ل, (٠ هربت نم ) رداتملانإل ةعجلا دعت ءدحاو ءانبايغ اع ١
 || نوكي ريغت ) هنم ردابتملا لب ةيعمجا لوصح دعب هيلع ضرع ىذلا ريغتلا |
 ( ضقتني الف ) ةيعملا لوصح عم وا ةيعلا لوصح ببسب ىا ( ةيعملا لوصحلا
 لثم ) اعنم ةمالسلا عجن ضقتنبال ك ىا ( اضيا ) ريسكتلا عم فيررعت ىا |
 0 ددسلا لوا اشد ردم نخأ نوكي ىلا ةلاسلا عوبما نم 2 نودطصما

 ( مزاي. ) هلثمىف ىا (هبف دحاولا ريغت ناف ) نوضاقك اهلبقام روسكملا ءايلاب وا
 نيتدئازلا قاحلا دعب ىا ( ةيعلا لوصح دعب ) فيرصتلا ةدعاق مكحب ىا

 سضن ىف ريغتلا وه ريغتلا ظفل نم ردابتملا ناك هنا هنم مهوت امل هنامث ه«هلبقال
 ٠001| ق رول اكلا ريثلا وه ىذلا هريظن رن دايتملا لع لمحب مل لق دحاولا

 ( عملا في رعت ىف روكذملا ريغتلا اماو ) لاقف هعفد حراشلا دارا عملا قلطم .
 0 10 فا( وهف) ارسكموا املا ناك ءاوس ىا ( اقلطم ) هوك لاح |!

 ثيح نموا ) ريسكتلا عج ىف ناك اك (دحاولا تاذ ٌتبحنم نوكينا نم معا)

 (ةيماهبالاام هيلع لدباك) هلوقو ةمالسلا عج ىف ناكأك ( ةدئازلا ةجراخارومالا |
 'لدب ىنعي, عملا قلطم في رعتىف ردانتملا هانعم نم ريغتلا جورخ ىلع دهاشلاك
 كلت ذيك ىا(ةدشملا) ءاهبالا ىلا ةبونملا ام ةلك داربا معالا ىنملا ةدارا ىلع |
 فصصو ثيح (امريغتن ) فنصملا لوق ىف ىا ( هلوق ىف مومعلل) ةيماهبالا |

 مكربعتلا ز



 1 فن

 هلوقف فنصملا ىضرلاحراشلا ضارتعا حراشلا لقن مث ىونعم هثبنأت ىذلا ىا ظ
 (ديدس, سل) اقلطم هلوق ىا (قالطالا اذه نا ىذرلا حرش ىفو) لاقف اقلطم ظ

 نال) داوملاضعب ىف ةحصلا فلخت ةنب رش برعلان م اعومسم هنوكب طورشم هنال

 نم اهوحنو سمشو رانك ) ةيعامسلا تاثنؤملا ىنعي ( ةردقم ءاب ةئنؤملا ءامسالا
 ةيقيقللاريغلا ةثنؤملا ءامسالا كلىف ىا (اهيف د رطي ال ىتيقح ريغ اهئينأت ىتلا ءامسالا
 ءاتلاو فلالاب عملا ىا (وهلب) تاسمشو تاران لاشالف ( ءاتلاو فلالاب عملا )

 ( تاومسلاك) عامسلا ىلع روصقم ىا ( عومسم ) ءامسالا كلتىف ىا ( اهبف ١)

 ارؤصقم هوك هجوو ىا (كلذو) ناكللا عمح ىف ( تانئاكلاو ) ءامسلا عمحىف

 ١ ثينأتلا اذه نال ىا (هنال) اهثينأتىنخ امناو (ثينأتلا اذه ءافلل) تباث عامسلا ىلع

 فرعب ىمكح اهئينأت لب ثنؤم اهئازاب ىتلا تاناوبلا نم نوكي ناب ( قيقحب سبل)
 ريخ ىلع فطع بصنلاب (ىماسو ةزمك ةمالعلا ىهاظالو) هلوقو اثنؤم اهلامعتساب
 ا ىلا ةمالعلا هاظالو هلوق ةحلطف اك هبف اهتمالع !ىهاظ سل اهثينأت ىنعي سيل

 | راثو ردقك اهوحنو سمشو رانك هلوق لدب هيف عقو هنا الا ىضرلا مالك انهه
 | حايرلا ىف تالامثلاو تاناكلاو هلوق دعب هبف اضيا عقوو نيعو برقعو

 | نامعو ححصب سل اقاطم هلوق نا ىنعي صملا مالكل ضقنلا ىضرلا داىص لصاحل

 | قلطملاوه قلطملاب هدارم نوكي نا لمتحم هنا لاَغ ناب ضقنلا اذه نع باحي نا
 رابتعا ريغ نم اتلطم عمح هنا ىنعي ةروك ذملا طورشلا ىلا ةبسنلاب ىنعا ىناضالا

 هنوك نمرزخلا طرش هل ناوكب نأ ىاسالف ةقصلا ف ةروك دملاط ورشا ند ل
 ضل ةروك ذملا طورمملا نما طرش رابعا يع نم لافولو هنعوأا
 عومجملا نم لوالا عونلا فيرعتنم فنصملا غرفاملو * ملعا هللا و ضارتعالا نم

 فيرعت ىا 6 ريسكتلا عمحإ9 لاقف هنم ىناثلا عونلا في رعتىف عرش هلئاسم نمو

 عومجملا نم ىناثلا عونلا وهو اضِنا ريدكتلا عج هل لاَغ ىذلا رسسكملا عما

 عراضملا لوهج نوكأ ةعومضم ءان حراشلا اهراتخا ىتلا هخسنلاو (ريفتامإل

 ضام هنا ىلع ءاتلا حتش برعملا حاص اهراتخا ىتلا هخسنلاو ٌريغل ربغ نم

 ام ظفل نا ىلا ةراشالل ( ريغت عمح ىا) هلو حراشلا هرمضو ريغتس ريغت نم مولعم
  «هدحاو ءانبإ)هلوق نوكي حراشلا اهراتخا ىتلا ةخسنلا ىلعف ةفصريغتو فوصوم
 دقو هل العاف نوكي ىرخالا ةخسنلا ىلعو ريغت لعاف فئان هنا ىلع اعوف م

 عفد ىلا ةراشا نوكل ( هيف ةلخادلا هروماو هسفن ثيحنم ) هلوَش حراشلا
 ءانس ريغت ءاتلاو فلاالاب اذكو نونلاو واولاب ةمالسلا عمج نا ْنم ىضرلا هركذام
 ةلك نابح ذ رفملاف اهناتسم ءانن امهب تبن كلل نايا نأ تهيب اضل م1 5
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 وهو ىمدع ءىثن هتيعمج ةحص طرشق“ كلذك رك ذم درفملا كلذل .نكي لنا
 هقالطامدعلهناذف © ضئاك زل(ثنانلاءات نع)( اد رحم درفملا كلذ ( نوكبالن)
 ظ 00 ا رخألا تالا ١ نع اد رج يوكل هنكل كا ذه هل نمل ارك ذملا لع
 ضئاوح هفف لاش لب تائماط هعمجىف لاشالف ثماطلا اذك و تاضئاح هعمح ىف

 ضيا هل تنثنم ىنعم ءاتلا نع درحلا ثماطلاو ضئاخلا ناف ريغال ثماوطو |

 ادد لاب: تخل الاف (اثلا ةفصلاو توندلا قمع نوكشف ةلمخاف ثمطلاو
 . فالخم ادغ وا ن الا وحن نامز نود نامزبصت# لعفلا ىلع ةيراحلاو نامز
 ةئماطلا عم ىف كلذكو ( تاضئاح ةضئاح عج ىف لاش هنال) ءانلاب ةضئاح
 ثحطلاو ضلا انهل ثدح نم ىلع ناقلظت ءانلب اتناكاذا امهناف تاثماط |

 ثدحلا ىننعي هنال ىعملاو ظفللا ىف لعفلل اهباشم نوكيف بللا حرشفف اذك |

 ريغب ىذلا ىنعي (اضيا ضئاح عمحىف ليقولف ) ثنؤملا عمج ةمالعهب قحلاف لعفلاك
 ثودحلا اهبف ربتعيمل ىتلا ةفصلا سامتلا ىا ( سابتلالا مزل تاضئاح ) ءاتلا |

 ربتعا لب ثودحلا ربتعي ملاذا هنا نم تفرعامل ثودحلا اهبف ربتعا ىتلا ةفصلاب
 ريتعا اذاو لعفلل هتهناشم ناصقد ضئاوح ىلع ضئاخلا عمج تونا اهيف |

 تاضئاح ىلع عمو لعفلا اهتهباشم لامكل ةضئاح لاَس ثودمحلا اهيف
 ضئاخلا عج ال ةضئاخلا عج وهف تاضئاح هع ىف لبق اذا هنا لصاخلاو
 | ىذلاعونلا نايبىف عرش مث * ةضئالان ود ضئاخلا عمج وهف ضئاوح لبق اذاو

 * هلوق ىا(فطع) «الاوزب لاقف ءىث طرش الب فلالاو ءاتلاب عمج نا هن حصي |
 هنا مهوت عفدل هللا حراشلا راشا امتاو ( ةفص ناكنا هلوق ىلع) فوطعماالاو

 نال هلع فطعينأ زوجال هنال نكي ل ناو هلوق وه ىذلا هيرق ىلع فوطعم |
 نكي ملنآو ىا ) هلوقو اهميسق ةيط'رشااهذهو ةفصلا ماسقا نم نكي ملناو هلوق
 'اةركلا نمو طردشلا ف رج نم: بكس األا ظفل ناّىلا ةراسشا (ةفص ثنؤملا ١
 ناكنا ىا هنع تارضا ( اهسا ناك لب ) هلوقو ةلباقملا ةنسرّش ةلممعا ماقم مثاقلا |

 بانو الا ىف نا باوج لوهجملا ةغيص ىلع عمج ا!هلوقوةفصللالباقمامساهدرفم |
 عجار وا 6 مهيب لبحو #8 ىلاعت هلوق ىفاك هردصم ىلإ, عجار اما ةتحم هلعاف |

 لوعفم (اقلطم إ) هلوقو عملا اذه درفم ىا فاضملا فذحبف ىنثلا اماو ىهاظف ١
 ريسفت (ط رشزابتعا ريغنم ىا) هلوقوءاقلطم اممح عج ىا ىزاجم قلطم
 طورش| ةطورشع تسل ءانلاو فلالاب عونلا اذه ةيعمح ةحص نا:ىنعي اقلطمل |
 ظ لثم) عملاكاذو ادرحم نوك,ال ناو ركذم هل نوكي نا طارتشا نم ةروك ذم |

 ١ (بنيز ) عم ىف ( و) ىطقل تلات ىذلا ىا ( هحلط عم ىف تاشزو تاحلط ظ ا

 (ار

 ]| لوالاامانيمالا نيذه لمتحم ( عملا اذه) هلوَش هل حراشلا ريسفتو درفملاىلا |
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 هلوقنا ىلا ةراشالل (ثنؤملا حيحصلا عملا ىا) هلو ح راشلا هرسفو ححصملا
 عورش « قحلام ال هلوقو هيفام ىم اك ىوذحلا فوصوملل ةفص ثنؤملا

 | امئاو عمجانع ةرابع فوصوملا نا ىلا ةراشا ( قل عمح ىا) هلوقو هفيرعت ىف
 | انهه ةفاسملا دعبل هب ماّمهالل ححصملا ركازنملا فه رخل ق هرسفب ملو اذهه هرسفق

 ءاتو فلا ال عملا كلذ درفم ىا ( هدرفم رخآ ىا) (هرخآ ) لوالا فالخم
 ءاتلاو فلالاب عملا ةحصل نا ىنعي (ثنؤملا حيحصلا عملا طرشىا) (هطرشو
 ةفص ناك ناف مسا اماو ةفص اما هدرفم ا هدرفم سسحن هعونتم اطو رش اضنا

 ١ ناك هلوقف (ناكنا ) ذئنيح رك ذم اهل سنل ةفداماو رك ذم اهل ةفص اماف
 ظ ح راشلا هرسسفو درفملا ىلا عجار هتحن رتتسم ريمض همسا ةصقانلا لاعفالا نم

 «هلوزب هلوقىف واولاو هربخ هنا ىلع. بصنلاب « ةفص)) هلوقو ( هدرفم ىا) هلوش
 ةلملاو رخؤم ًادتبم ( رك ذم هلوقو ( درفملا كلذل ىا) مِدقم رب> هلو ةيلاح
 هطرسشف ىا( نوكيناق لرك ذمتاذةفص عملا كلذ د رفم ناكن | ىنعي ناكمسا نم ةيلاح

 بانو لوهجت ضام ( عمل هلوقو (درفملا كلذ ركذم ىا) «هرك ذم نوكي نا
 اهل رشق كلذك ناك نا ىنعي نوكي نأ ربخ ةلملاو رك ذملا كلذ ىلا عجار هتحت هلعاف

 هز دلل ط و ربخلا هيف عمجتسان ب «نونلاو واولابإل عمجام رك دملاكلذن وك ىا

 ْ ىنعع لسعف و ىركسو ءارخص لشثم عج زج ذئنيحو حيحصلا ركذملا عمجاف

 ' هرك ذم عانتمال عملا اذه ليعفم ىنععب لاعفمو لعافلا ىنعمع لوعفو لوعفملا
 (عرفلا ةيم) مزاينا ةهاركل ىا ( مزاي الثل ) اذه طرتشا اتا ونونلاو واولا

 | عم عمجو واولاب ءرك ذم عمجم مول هنالرك ذملاوهو (لصالاىلع) تنم ا وهو
 هئنؤم عمجو ناشطع ىمطمك نالعف لعفإو ءا رج لثم: لعفا ءالعتكا ركنا

 | عملاب وهعمج ثيح لصالا رك ملا ىلع ةي نمت عرفلا ثنؤملل مزل ءاتلاو ففلالا

 ريخالا ديقلا ىلا دّئاع نكي هلوق ىف ىننلا نا ىلا ةراشا (نونلاو واولاب عمج)
 | ءارحىف اك نوتلاو واولاب هعمح زويحب ركذم ةفصلا درفملا كلذل نكي ل نا ىنعب
 ١ نكي مل نا هنا دارملا لب هدبق امب نآملا مالكديبقتل هجو ال ماصعلا لاقو ىثطعو
 همكح مع دق نونلاو واولاب عمج مل ركذم هل نوكي ام نال الصا رك ذم هذرفم
 اذهب دارا حراشلا لعلو ىهتنا نونلاو ؤاولاب عم هرك ذم نوكي ناف هلوقنم

 هب داري ذا اذه لثم ىف ىفانت ال هنا عم تايثالاو ىننلا نيب ةلباقملا ليصحمت ديقتلا

 ريسفت ( هتيم ةمص طرشف ىت#) هلوقو ( نوكيأل ناف ) اعم دبقملاو ديقلا
 نع ةيناَرح ةلخلاو فوذملا ادتسنل ريخ نك ال نا هلوق نامل ةراخنا هو

0 
 نولاو والاول هني
 را ل ل نفد
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 نوشلاو نوزوالاو نورخلاو نوئسلاو نوضرالاوهو ) ءامسالا هده ضع )

 اهتجرخا ةملك ةدعاق تحن) نونلاو واول اانتعقو ىتلا عومجا نم م اهوحو نواقلاو

 ذودشلا نم ل ةدعافقلا اهتح رخا ىلا 06 و ىا ( اهنم ذودشلا نم

 ةعامجلا ىنمعو ضوحلا طسو ىنم ةبثلا عجوهو نوشلانم ( هلاثماو نينس)
 (ذوذشلاىلع) غوملا كلت ضعب ىا (اهضعب ) باللا بح اص قباوئىا ( قباو )

 ' ىلا عوملانم ىا (اهنم) اهركحذ ىتلا ةدعاقلا تحت اهجاردنا مدعل
 ( هيلا عجريلف كلذ ليصفت دارا نمث هلاثماو ) ضرا غمح ( نيضرا) اهاَعبا

 ١١ صف نع ضوع نزواو نيضرا وحن ىف ةدايزلاو اذكه بادللا ةزابغ نا لعا
 وح دارملاناهحرش ىف لفقو ىهتنا نوزواك اهوتوا نوضراكاظفل ةملكلا

 نولاو ةاواالا نوضراك ةلوش' ىعنو القاع املع ارك ذم نكي ملام وه نيضرا

 ىف ىا ةضيرا ليلدن ةضراهلصا ناف ضرا نم ةفوذحلا ءاتلا نع ضوع هلاثما ىف |

 ةدايزلاناقنوزواكامهوتوا هلوقو نومو نونس 0 حرسشلا ىفلاق مث هريغصت
 نوكي نا بحال هنال اهون لاق امتاو ماغدالا هل ر ا ضوع هيف |

 هناصقن نوكي ىتح ىلوالا ىازلا كيرعو هكف 1 مادالاب زوأ لصا
 لوق ىف نا لوقاو هحرش ىف لاق امو باسللاىف لاقام ىهتنا اهوتال اقبقحن |
 ركحذ دعب ٍباِبللا بحاص نال ةفلاخم عون لقنلا اذه ىف ةمالعلا حراشلا |

 نينسلا وحن جرخا 5 ذوذشلان ع هلاثماو نيضرالانم الك رخا ةدعاقلا كلت

 هلوقنيب نوكي ذئب ةدعاقلا كلت تحن نينسلاو نيضرالا لوخد ىف قرفالف |
 هلاثماو نيضرا اهنم ذودشلا ىلع اهضعب قباو نينس اهنم ذودشلان م اهتجرخا |

 دودشلا ىلع اهضعب ىتباو لاقولو هفلاخم عون هعجارملا ىلع هتلاحاو هلق نيبو |

 لوعتملا اتقفاوف امييص لقنلا ناكل ءاتدلما ىف نكي م6 نورحو نولق اهنم |

 ادش دقو فنضملا لوق نا لاق ثيح هفاولا بحاص رد هللو لعا هللاو |

 هتوك هطرشو هلوقل ضقنلا ةروص ىف لبق هناكف ردقم لاؤس نع باوج

 هنعباحاف ةروكذملا طورتشلا ءافتنا عم ناوبثلاو نولقلاو نورحلاو نوزوالاو |

  واولا نااهلصحو اههيجوت ىف موق فلكت دقو لاق مث نس وش نقانق و لوس ظ

 مك ةردقملا ثدد *اعلا عاق نع 4 صوع ىه لب فاد لا سل اهنف نونلاو ءاملاو ظ

 ىهتنا ةجاهسلاةياغقوهو ةرحو ةنس ىف اك ماغدالاو لالعالا ْنعوا ضدا ىف 1

 فوطعم معقرلاب. 6 ثنؤملا ) هلوقف بامللا ىف امل قفاوم اذه نا ىتحالو اصخلم |
 | حان ىناثلا عونلا ثحابم ىف عورش وهو 0 رك ذملاف هلوق ىلع

 00 ماو
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 اذه نم مهفذملا لعفلل هل لوعفم صصنلاب ( ةهارك ) هلوقو نوتمالع لاه الف

 (ثنناتلا ءانو رك ذملا عم ةغيص عامجا) ةهاركل هعمج حصلال امناو ىنعي طرمشلا

 ثينأتلا ةحئار هبف دجوتال نا مزل صلامملا ركذملاب عملا اذه صتخا امل هناف
 عملا عنتما اذا ىنعي ةعفارلا ةمدقملل ليلدلاك( سدللا مزل ءاتلا فذح ولو )هلوقو
 هناف سبللا مزن فذحول هنال اضيا زوجتال ىذحلا نكل اهفذح مزلءاتلا رك ذب
 اذه لبقو ةلاعف عمج وا لاعف عمح هنا فرعي مل نومالع ليقف ءانلا ىذحول

 ةمالعلا ناف هنع ىتغي ةاواسملا مدعو ربك ذتلا طارتشا نال هيلا جاتحم ريغ طرمشلا

 ركذو ماصعلا ف اذك روبصو مب رج لثم نوكيف ثنؤملاو رك ذملا هبف ىوتسي
 رك ذملانم معاربك ذتلاب دارملانا ناب طرمشلا اذهل فنصملا رك ذهجو نا مهضعب
 اذ يم رك ذملا ليبق نم ةمالع لثمو اظفل رك ذملانم عيرَج وحنف اظفلو ىنعم

 ةلع نم ( ةينثتلا فم ك) 6 ةفاضالاب ) ( عملا نون ىا)6 هنون فذحتو ال لبق ظ

 مغ دش دقو ) ةفاضالاب هنون ىفذح سجن هنا ىنعي ماكحالا نم هريغو هفذخ ||

 نيسلا رسكب ) هلوشب حراشلا هدبقامتاو « نينس وحن إ) سايقلا نع جرخ ىا

 00 م خ5

 (ءارلاحتش)(نيضراو ال هدرفم ىف م نيسلا تحتفل ةقيقح ةمالس عم ناكول

 املع) نيظفللا نيذه. نوك ىأ (امهنوك ) مدعلو ىا ءافتنالا لع طع ركاب ١

 هلقلعتال هنال نونلا فذح ناس ىلع مده نأ ذوذشلا ناس قح نا هال نا

 انن نيعل# تسلا ماتو ىهتنانونلا ىدحول قلعت الو نونلا فذح لقرك ذاع الا
 هفاضالاب فدحن مل اذلو بارعالا بقتعم هنينس نوت ناف # ادرم انتسشو انش |

 بارعالا بقتعم هيف نونلا لعجم دقو هيف لاق ثيح بابللا ف ال فااخن اضيااذهو

 ىتتبت اذامو * هلوق ىفو تببلا اذه ىف ك سايقلا فالخ ىلع ةفاضالاىف ىتباف
 بارعالا بقتعم نيعيرالان ون ناف د نيعب رالادح تزرواح دفو * ىنم ءارعشلا
 مهنمو'روهمجا ىار وهام ا اه ذوذشب مكحلا نا لعاو #ةروسكم تلعج انلو

 نونلاو واولاب مجال مسالا اذه لثف ركذم هنا عم ثينأتلا ءاّنب سبالم مسا هناف

 | هنال ةقيقح ةمالس عمجم سبل عملا اذه نا ىلع هيبنتلل (اهحتشب ةنبس عمج |

 ٠ تاضرا ىلع الحوا سابق ريغ ىلع عمج غمجا اذه نا ىلع هيبنتلل اضياهبدبقو |
 ) ىلعو هدرفك ءارلا ناكسا ةغللا ضعب ىف ءاح دقو ىا ( اهناكسا ءاح دقو |
 | اهذوذشب مكح امتاو ) ءارلا نوكس ىا (اهنوكسب ضرا عمج ) وه نيريدقتلا ( ١
 ظورسلا ءافتنال ئا( لقعلاو نك ذنلا قش لا ) نيضراو نام دود |

 ظ (مدعو) هلوقو القاعو ارك ذم هنوك وهو نونلاو واولاب عملا ةح ىف ةروك ذملا ظ

 | دقدنا امدحا نيهجو نم نيئس ذودش نا ماصعلا هيشاح ىف لاقو ( ةفصوا

 | اذهب و هاظ امهيناثو * هننس ناف دحننم ىناعد * وحن ةفاضالاب هنون فذحمال |
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 6 نوكيأل نا ) ىدعلا (عبارلا طرسشلا) (وإ) ثينأتلا ةمالع ىف لصاب تسبب
 هبف ريمض ريكذتو ( ةفصلاهذهىفىا) 6 هبف ايوتسم) ( اركذم روك ذملا مسالا)

 ةفصلا وه ىذلامسالا نوكبال ناو ىنعملا نوكف اضيا ايوتسمل فرظ 6 ثنؤملا
 نم فخسا ةزابعلا هذه ىضرلا لاقو ثنؤملا عم ةفصلا كلت ىف ايوتسم ارك ذم

 ثنؤملاعمرك ذملاهبف ىوتسي ةفصلا نوكيألن او ىنعملا نوكيو انسح ناكل ثنؤملا

 دئاع نوكي ال نأ ريمض ناب ىدنهلا باحاو ةدحاو ةغيص ىلع اهالك نوكي نا
 ةرابعلا رسسف حراشلاف ةفاخسلاهجو نم رك ذام مزليالف فصولاولا ال رك ذملاىلا ظ

 مهضعب لاقو ماصعلاف اذك ىضرلا ةهبش ىلا تفتلب ملو ىدنهلا هبٍباحا ام ىلع

 ةعج ديو ىذلاىا روك ذملا مسالا نوكم النا عبارلا طرمشلا نا ِهلوَم حراشلا.

 روكذملا مسالانال لاكشالاهبعفدسالف ثن وملاعمةفصلا ىف ىا هيف ايوتسم اركذم ٠
 فذح ىلع لمح ناالا هريغ عم هسفن ىف ءىثلا ءاوتسا مزلبف دحاو هفصلاو |

 كلذ يوتسي اركذم روك ذملا مسالا ىمسم نوكيال نا ىنعملا نوكبو فاضملا
 ناكاذا ليعفلا نزو نا ال“وا لعا *مسالاىاةفصلا كلت ىف ثنؤملا عم ركذملا

 نال آذآ ع رثلا لوقلانزو ناو ثنوملاو ارك دملاة بف ىوتسي لوعفملاىتعع ١

 حورحلا ىنعمب هناف لوالل لاثم (حب رج لثم ا) هلوقفاضيا هيف نابوتسي لعافلا ىنعع

 (روبسو) حو رجب ىا (يرج لج ر لاقي ) رباصلا ىنعمهناف ىناثلل لاثم «روبصوإ)
 اذهوةراصىا(روصو) ةحو رح ىا (ميرجةأ ماو )رك ذملاف اذهزءاص ىا

 اعجنوكيناب ( نونلاو واولاب ) ىوتسملا مسالا كلذ ىا ( عمجتالف ) ثنؤملايف .
 حييحصلا عماب مجال ىنعياث: وم اعجنوكيناب ( ءاتلاو فاالابالو ) اججيحص اركذم ٠
 اصوصخ اعمج عمجم نا نسحب مل ثنؤملابالو رك ذملاب صتخم ملامل هناف ) الصا |

 هتاروك ذب مكحيمل ىذلا لكشملا ىتنللا ريظن نوكف ثن ؤملابوا رك ذملابىا ( اهدحاب

 (هيف) ثن ٌوملاو رك ذملا ىوتسي ىا (نايوتسي اعمج عمجمنا بسانملا لب ) هتنونابالو

 ( ىربصو ىحرجلثم ) ىلعف نزو وه هيف نايوتسي ىذلاو عملا كلذف ىا
 هلوقو (اركذم) روك ذملامسالا «نوكيالن اإ) ىدعلا ( سماخلا طرسشلا) (و))
 (ةمالعلثمإ) كلذوةسب الملل (ثينأانلاءاتسر) هلوقىف ءابلاناىلا ةراشالل (اسبتلم)

26 

 عم ) ةفصلاى لا اجار هنوكل ثيناتلاهبف مزابف الاو ( فصولا ليوأَتب ) وه اما

 ' الناو ىنملانوكف رك ذملا فنسولاىلا دئاعن وكيال نأ ريمض نال ةّقباسلا ةرايغلا

 عمرك ذملاهف ابوتسمالو لاقولو هريغ عم هسفنىف ؛ىثلا ىوتسي فيكف مالكلا

 هرك ذام اماو لاكشالا هبعفدن نيحراشلا نم هريغو ىدنهلا لضافلا هركذاف

 ىتلا فلالا ىلع لمتشم هناف ىلعف نالعف فالخم لصالل عملا نم لماكلا ىطعاف
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 د ملا نا ل دو

 نونلاو واولا 7 نا حصيال هناف © ءارمح رمحا وحن )ل ءالعف ةغيص ىلع '

 | هلوقو هثنؤم هغبص عم هب , وتتسم ريع هتغبص نال نورمحا هعمح ىف لاش الف

 لصحيل عمجنا حصيال امئاو ىنعي هلاطرش طر مثلا ادع نوك لعلنا ف كلر
 ١ ( ليضفتلا لعفا نيب و ) ليضفتلا مسا ريغل ىذلا لعفا نزو نيب ىا (هنيب ) قرفلا

 ليضفتلل ناكاذا لضفا دج (نواطنك) ليغ ىذلا لعفا نزو نيبو ىا '

 هريغلهن وك ن ١ و ليضفتللهب ول 5 نيب قرفلا لصحبان و رمح ا رمحاعمج ىف زوجي الف .

 ظ 0 ناكأذاو لبق هناكف ردقملا لاؤسلل باوج ( سكعي ملو) هلوقو |
 هنع سابتلالا عف ءفدو ليضفتلا , معاننبو هس قرفلا لصحن ضدعلا طارشخمالا

 لضفتلا لعفا ىف عفا :ويحلالا ناب جلا ركع ل ع صحم قرفلا اذه نا عم ١
 هفصلا ىنعم 0 ركعي مل هناب هنع باحاف ى مكعب لو رمحا لثم خف روح ناف

 لدب امو ( ةداءزلا ىلع) ليضفتلا لعفا ةلالدل ىا ( هتلالدل ل.ءاكل يضقتلا لعفا ىف .
 نم لماكلل ىطعاف ةدايز الب هيلع لددالام ىلا ةسنلاب لماك ةدايزلا عم ىتعَم ىلع
 كلذ (ن 5ال )) (نا) ىعدعلا ( ثلاثلا طرسشلا ) ( و ) ةبسانملل اقيقحت عملا
 وتسم ريغ ارك ذم ) نوكي النا ثلاثلا طرمتلاو (ىا) 6 ىلعفنالعف 0( متسالا

 | ةغمص ىل ع ركذملا نوكي ناب ) واسع ن سيل نالعف نزوو ( ثن وما عم ةفصلا كلت ىف

 هف لاقبال هناف ) ( ى 0 إل ( ىلعف ةغبص ىلع ثنؤملاو نالعف

 سابتلالا عفدو قرفلا ليصحتل ىا ( قرفلل ) انهه حصآ ملامتاو ( نوناركس

 نيبو ىا (هنالغفو نالغف نيباو ) ىلكف ةناوم تقلا نالعف نرو ني كلادلا)
 | امدناف ءانلانةنامديهتناوم ناف ( نونامب دنك ) ةاتلاب ةنالعف هنن وم ىذلا ندا ندد

 / نالعفنزو كلذكءريغنيب و ليضفتلا لف نيب ةكرتشملانازوالانملمفانذونا ١
 امباو ىا (سكحعي مو ةنالمف هتنؤم ناكأم نئياو لعف هن ؤم ناكام نيب كرش ||

 ١ عم ىناثلا نود لوالا ف ةشتلا سس عر مكحلا لمحو نكس مل
 ظ ا نانو و نالعف نال ) اضيا هب لصحم دوصقملا قرفلانا

 ىتلا خسنلا اندجو .اذكه (اهمدعو ءاتلاب هيفهنال ) الضا ناكامتاو ( ثنؤملاو ١
 ' خساتلا لقنم وهس هنا ع نظاو ءائلاب ءاتلا, ىنو ريمضلا هريغب ىف نال اهيلع انعلطا |

 | عجارلابوصنملا للا سلا الا فلا حلا نوك نا[

 | 0-0 نامدن ىف ىا هف قرفلا نال ىنعملا-نن وكشف قرف ىلا

 , ريكذتلا باب ىف لصالاوهو هئاؤم ةغيصا ةيواسم هرك ذم ةغيص ىا اهمدعو ءاتلاب

 | لضاوهف لظالا لع لمتتموه امو:ثيناتلا ةمالع ىف لضا ءاتلا نال كساتلاو
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 مدعل الصا ظفالا نم موهفم ربع حالطصالاو ةغلل افلاخم هنوك دعف ىعلسو

 فصملا مالك قيطتل فلكتلا اذه نكترا حراشلا لعلو ىهتنا ةنيرقلا
 لاقف ىناثلا عونلا طرش ناس ىف عرش مث ملعا هللاو ةقاطلا رده روهمحلل

 6 ناكا ) ( حيحصلا ركذملا عجهعمج ديرا ىذلا مسالا نار فاك 0 طرتش و

 د دس هلوقو( تافصلا نم ) 6 ةفص )) (مسالا كلذ ىار
 لوه نا ل لئاقلو هبف ةدئافال لع ريغ هلوق نا ماصعلا لاقو ناك مسا نم لاحوا ربخ

 اص وحن تافصلاض عب نال ام ةدئاف هيف لب الصا هال دق ةتافال هنا منال انا |

 هلا نونلاو واولا عمجو ةدعاقلاهذه نم جرخ املع ناك اذا صهاطو

 هبجوتلا اذه نكلو لبق اذك مس | ريغ ناكناو لوم نا ىلوالاف مسالل لباقم

 ( (وعفلاو لعافلا يساك) مسا ريغ لوقا هلعفاذك ناو نا ليقامل قفاوم ريغ

 ىلاعت هلوق وحن لوانتل لقعي لدب لعب لاقولو بالا حرش ىف لاق « لقعي رذف)

 رخآا لاو ه] لاك الو دع ئهتن اىلاغت هيلع لقاعلا قلطي الذاه#نوده املا مو

 اهضعب (طورش) نونلاو واولابهعمح ةحصل ىا ( هل ىا ) هلوّش حراشلااهيلا راشا
 1 كوالا ط ريشلاف ) ”ىشال طرش ىا ىعدع اهضعن و ءاوش طارق ىاةعد وحلو

 هيلع ف طعام عم ( يناثلا طرششلا )6 و ) سماك( لقعي ارك ذمهنوك ) وهو ىدوجو

 ( ةفص راكلا تالا كلذ ) ( نوكيال نا القاع ارك ذم نك عم وهو ىىدع اهلك

 ( ةفصلاةغصىفوتسمريغ )ارك ذم نوكيالناىنعي ( ارك ذم ىا )4 ءالعف لعفا )

 | ارك ذم هلعاف نوكل ةفضال ةل ىهنم ريغ ىلع ترج ةفص رجلاب ( نئاكلا ) هلوقو
 | هلوقو ةفدلاىلا عجارو نئاكلا هلوقلربخ (اهايا ) هلوقو ( مسالا كلذ ) هلوقوهو
 ١ ريغلل دوق اهناال ىنملا ىوتسمل اهلك دوبقلا هذهو ىوتسلف رظ ( ثنؤملا عم )

 00 50 4 هغبص وكت ل اهدحا ناعوت هفصلا نال ىوتسملا

 نوطكيلاو 0 امهنن قرفلا دجوب امتاو ةبراخو بر 00

 ا لك ةغيص نوكأ لب اهثنؤم هغصل هيواسم ريغ اهرك ذم ةغيص نوكتنا
 الآ ليال ةاوانم ريغ هن وم ةخص ىذلا رك ذملل رخآكةاقتسستم ةغص

 لكف وه ىذلا هثنؤم نزوا واسم ريغ نالعف نزو كلذكو ءارمح ىهو ةلقتسم |
 حراشلا داراو لوالا عونلاب نونلاو واولاب ةيعمجا ةمح صصخم نا فنصملا دازاف ظ

 ا هسا ءالت نك ذأ نيتسللا لس و ممل كغ لع هرمش نا”
 000001 ىلا ةفصلا ةفيضإو واذنم نع اهارك ذه ل 1
 ال1 (1111 ا ؟ دم ناوكي ىلا ةفصلا ىف ةفنصلا' كال ناوكتنا طرشلا لب.

 | ريغ ةفصلانا لبق امل عمت حراشلا نا اضيا لمتحمو ةفص هنوك طورشنم

 ظ

 ارا دملا نركب نك ) ةلوق: نوكي نع لف انهنتؤا ةفلم تناك ىلا ةغيصلافف |

 ( ىلع )ل
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 واولاب ةحلط وحن ىف عملا زاوج ىب اقفتا امهناف ( ناسك نباو نييفوكلل افالخ)
 ىا (مهناف) اهحتش وا ماللانوكسيهناىف افاتخا امهنكلروهمجلل نيفلاخنونلاو
 ناسك نبا زاحاو ىا (ناسك نباو ماللا نوكسب نوحلط اوزاحا ) نييفوكلا
 عوفررملا ريمضلا ىلع فطع عفرلاب ناسك نبا هلوقو ماللا حتف. ىا (اهحتفب )
 دج ودقو لصفلا دوج وى .لصفتلاب دكا انالب راح وهو اؤزاخلاف لكستلا

 دارم لمح هنا ىنعي جرح الل هلوق ىلع فطع ( لخديو ) هلوقو انهه لصفلا
 ةدودمملا فلالاب ( ءاقرووحن ) مكجلا اذهىف ىا ( هيف ) لخديل اذه ىلع فنصملا

 ءاقرو وحن ىا ( امهناف نيلجر ىمسا )امهن وك لاح ةروصقملا فلالاب( ىملسو )

 ١ نوؤاقرو لاقيف(نونلاو واولابناعم# ) ني رك ذماناك ل جر امهب ىمساذا ىملسو
 | ديرا امل هنكل امهظفل رابتعاب نيرك ذمب اسيل امهناعم ةاحنلا نم ( اقافتا )نوملسو
 ظ مكحلا ف الخد ةروصقموا ةدودمم فلالاب ناكءاوس ءاتلا ريغب نوكبام رك ذملاب

 | عمجا ذاوجىف قافتالل ةلع نوكينا ىتشي' ( ثيناتلا لع نال ) هلوقو روك ذملا
 واولا عما زاوجىف اوقفتا اما مهنا ىنعي ءاتلا هيفام نود فلالا هيف ىذلا مسالا ىف

 ْ مي (مسلالاال ءانلا وهو كيت انا لع نال ا نود فلالاب وه اف نونلاو

 لالا :ةلزنم نكل ثتسانلا: ةمالع امهتوك ىف انك ريشا ناو تفلاالا و ءاثلا نإ

 | ءانلاب تنوملاك فلالاب ثنّوملا نكمل اذا ىا ( عنمالف ) ءانتلا ةلزنك تسنل
 ْ ءاقرو وحن ( ةدودمملا نال نونلاو واولا ةعملا نم ) فلالا اننؤم ناكام عنمال

 ١ نوؤاقرو هبف لاقبفةدعاقلا نم ماك هتيعمح ديرا اذا (اواو ) هتزمه ىا ( فل )

 لا لوبق وهو ءاحمتالانم عراضم نونلا نوكسو ءاتلا حت وهو ( جمنتف )

 ١ ةلباق ( ثيناتلا ةمالع ةروص ) نوكت اواو عملا ىف ةزمهلا تبلقنا اذا ىا

 اانا (ةروصقملاو) ةدودمملا لاح اذه هضاب 1 نال لسا ناك نار
 | لاح (اهلبق ) ىتلا ( ةحتفلا قيتو فذحت ) ىملس وحن ةروصقملا فلالا لاحو
 !' ماصعلا لاقو حراشلا هيجوت اذه ةفوذحلا فلالا ىلع ىا (اهيلع ةلاد ) اهنوك
 نع درحف رك دف هلوق لدن لوه نا هيلع ناكدنا ىضزلا ءركذ امع هب تاحا ايف
 ' اذه نا ىنخالو نيلجر ىملع ءاقروو ىملس وحن لخدبو ةحلاط وحن جرخبل ءاتلا

 | ىوغللا ركذملا وه ركذملاب دارملا نا بللا حرشىفو ىهتنا فيعض باوجلا
 | ثدناتلا ةمالع هبف سلام وه ىذلا ىجالطصالاال ارك دم ءهانعم ناكأم :ئعي
 | اذهب ناعم# امهناف نيلجر ىمسا ىملسو ءاقرو وحن لخدف كاردتساالف

 0 نييفوكلا دنع ماللا نوكسب نوحلط ىلع عمجم ةحلط وحنو قافتالاب عما
 | نم داما نك امإو امهلوق' زاتحا ةيفيصملاناكم نام نا دع احم

 ءاقرووحن لخديو ةحلطوحن جرخيل ةردقمولو ءاتلانع ادرج نوكيام ركذملا



 هه 7:

 هلوش لقعي املع هلوقحراشلا ديقو مالكلا ردص ىف قبس 3 اودلجاف ىنازلاو

 ةفص ةيملعلاو ريك ذتلانا نم مهوتبام هب عفدنيل (هظفل ثيح نمال هامسم ثيح نما
 اذهب راشاف لقعي هلوَش املع فصو زوج الف ىنعملا ةفص القاع هنوكو ظفللا
 حراشلا ركذ مث دي لولدملا لاحيلادلا فنصو ليبق نم فصولا اذه نا ىلا ديقلا
 انلعاو | 9 ذم هوك لح اما ىا ( كلذ طرتشااعاو) .لاقف طارتشالا اذهاهجو

 ىا ( عملا اذه نوكل ) امما ناكاذا حبحصلا عمْلاب هعح ةعص ىف اطرش لقاعلل
 ١ مدعل ىا (دحاولاءانب ةحصل ) ف رشا ناكامناو ( عوملا ف رشا ) ححصلا عملا
 ريغ هنال ةرسكملا عوملا فالخم عملا كلذ ىف ىا (هبق) هدرفم ءانب ريغت
 | عجاف ريغت هيف لخدي ام فرشا وهف ريغت هف سيلام لكف هيف اهدرفم ءانب
 ىا ( هريغ نم ف رشا لقاعلا وعلا رك ذملاو ) رسكملا عما نم فرشا حيحصلا
 حبحصلا عملا وهو (فرشالا ىطعاف ) كلذك ناك اذاو لقاعلا ريغو ثن ْوملاَنم

 دض وهو لوهجا ةغيص ىلع ( دقف ناف) لقاعلا معلا ركذملاوهو (فرشالل) |
 ( لكلا ) حيحصلا عمجهعمج ديرا ىذلا مسالا ىف ىا( هيف ) دجوب مل ناو ىادجو

 اهناف (نيعلاك) لقاعلل ملعب سيل ائنْوم نوكي ناب ةثالثلا طورسشلا نم لك ىا
 ااا ل رن لقاملاف لستعاالو زغب سل عاملا تؤم

 دجوب مناواىا لكلاهلوق بع فطع (نانثالا از هلوقذو هيوك ملا طورشلان ع |

 دجوي مل نكل للا طول تناكناو اهناق ( ةأرملك) طاوربشلا نم ناننالا

 هقدر وا ( 22 ا راوأ ) ةملعلاو نك ذتلا اهو :نارخ الا ناطرشلا هف
 رك ذم لع هناف ( سرفلا اًملع جوعا وحن ) رخ الا طرشلا دجوي لو ناطرشلا

 0١ لماظاو لئانلا ابلغ هيوك. وهو نح الا طرسشلا هيف دجوب مل م

 عمجم لب عملا اذهب عمج نأ زج م ىا ( عملا اذه غمج م) اهنم طرش دقف اذا
 ىجوعا عمج ىف لبق اكءاتلاو فلالابوا نويعلاب نيعلا عمجتف ريسكتلا عمجم اما
 هلوق لدب لوَش ناهبلع ناكهنا,فنصملا مالك ىلع ىخرلا دروا املو *# تايجوعا

 وحن جو رخو ةحلط وحن لؤخ دب ضقتن الثل ءانتلا نع درج لودي نا ركذف ١
 لاَقف رك ذف هلو فّضصملا دارض ري رح بحي نا حراشلا دارا ءاقروو ىملس

 نوكي مسا ىا ( نوكيام ) ركذف هلوق ف ( ركذملاب) فضصملا ىا (داداو)
 ةحلط وحنىف ةظوفلم ءانتلا تناك ءاوس ىا ( ةردقموا ةهظوفلم ءاتلانعاد رجم ) |
 هجوتلا اذهب هدارم هجو اماو ةيعامسلا تاثنؤملانم اهريغو ران وحنىف ةردقموا |

 ىنعي ( نونلاو واولاب عمجلال هناف ةحلط وحن ) مكحلا اذه نع ىا (هنع جرخبل )
 روهمجادنع نونلاو واولاب عمجنأ نوجالهناعم لقاعللاملع رك ذم هنا هيلع قدصي |

 ( هداج



 ها ا

 هتيم هلوق نمضتل ابوجو هلهف فذح ىعون قلطم لوعفم بصنلاب ( حيحصلا
 تفاح ا الو عملا عاونا نم( ركذملا)حيحصلا عمج مسالا كلذ عمجل نا درا ىا

 | مهضعب لاق يح هتعمل اطدرشإولل ة رك ذتل |ط رش" طرتقلا اذه نوكأ ف لاوقالا

 نونلاو واولا عمج ام طرش نأ مهضعب لاقو بفّحصملاوهو رك دلال هنأ

 فنصملا ديري ىا ( ىنعي ) لاقف هيلع هش نا حراشلا دارا اصاخ 5 دع نكلانا

 2 * هلق احح اعح عمجم نأ ديرا نأ ىا ( هتيم ةحص طرش ) هطرشو هلوش

 ىتللب مسالا وهو قرمللاو لعفلا لباقيام هب دارا ( مسالا كلذ ) ( ناكنآ )هنا

 اذل و صخ ألا ىنعملاب مس .الا وهو ةفصلا لباشام هب دارا « امسا ز هلوشو مالا

 هيلع درتالخ (دف تسوي وعم ٠ سانا ىاؤ ل وشال

 ىنعملاب مسالا وهف امسا ناكامتاف لما زوحم الف نادحتم اهريخو ناك مسا نا

 هلوقو انهذ امهني داحا الف صخالا ىنعملاب مسالا وهف اربخ ناكامو معالا

 فوذحلا ًادتبملا ربْخ وهو ةئارج هن ءاقلا ( رك ذف )هلوقو طرش اهسأ ناكنا

 اركذمهنوكف ىا) هلوقب حراشلاهرسسفو ركذملل ةفدواربخدعب ربخ6 يلع ل هلوقو
 لاق ركدملاوا علل ةفص 6 لقي )ةلمخو قودحملا ادتملا ىلا ءرايشا( ابك

 فنصملا مالكى لع ىضرلا ضارتعا عفد ىلا ريسفتلا اذهب حراسشلا راشا ماصعلا
 | هنال كلذو ةككر ةرامع ل اقع ذك نارا ةط رق لاه وقال

 ركذش هلوق نال ءازطاو طرشلا نم مراحل ام ادن هيام نول روما

 ًادتملا ىلا داع الب ةلمخا ر لسا بيف مسالا ىلا عجار ريمضلاو 00
 حييحصلا ىنعملا لب ملل ىلا رطانلا لع ند كين مالكلا اذهل نكي ملو |

 ةثالث تاروذحم هيفو لاق مث امسا ناكنا لقعي املع اركذم نوكينا هطرشنا
 ىلع فيعض وهو طرشلا ىعم نمضتي مل ىذلا ًادتبملا ربخ ىف ءافلا لوخد لوالا
 كلغ وكلاو 15 4 نوكلا ىنعمب لعلاو رك ذملا لعج اهيناثو نسفتالا نفل
 '”ادتمملا نيب طس تملا طربشلا ءاعلا ابهقلإتو نر ليس« راتتلا ا رار

 اك دم هوك ىلع ل دم دل وق نإ هلوذ حراشلاب احاف ةعسلا فز و الاذو ريخلاو

 ا ةرابعلا ف سيل هنا نم ىضرلاهدرواام ىلا تفتل ملوريدقت الب هطرش هلوقريخ وهو

 رك ذم هنا ثبح نم ٍلعركذُش ىا ةيثيحلا ديقب عقدت هنال اردصم هلعجام
 ناو ادتملا ني ظسوتملا طرشلاءاغلا مزلي هنأ قب املع ارك دم هن وك- ىلا دوف

 ْ و علا هصاصتخا ىدنهلا عنم هنال هيلا تي 'لحراشلا ناك ةعسلا ف |

 ظ اصخلامماصعلاىف اذكدب قون وم دنس ريع نم ىضرلا ىعداال ىدنهلاعنم عمسي له هنا |

 ْ اة ود هريحو ادم هللا ف ك5 نا ةرابعلا هذه ىدنهلا لضافلا هجوو

 , ةينازلا و ىلاعتهلوقىفاك امساناكناهلوقل ةيئا زج ةلج رك ذفهلوقو رك ذيسام هط رش



 هه 7+ ع

 | انههرورج ا ريمضلا حراشلا رسسفو ( هعمج ديراىذلامسالا رجا فاز( رخال

 نكملا خسن ف اد وك رو نينه رخا هل وق نالعا *نافتلل لو الا ىف هريسفتل افلاخ

 اهراتخا ىتلا خسنلا ىفاماو برعملا بحاصو طسوتملا بحاص اهراتخا ىتلا
 عجار اماف نالوالا اهراتخا ىتلا ةخسنلا ىلعف دوجوم وهف ىماجلا حراشلا |

 ا لاقو ماصعلا ىف اك مسالا كلذ رخآ ىلاوا هعم ديرا ىذلا مسالا ىلا |
 عاون 0 حجارلا وه لوالاو هداز ىنيز ىنعا برغملا |

 ْ ىلعال ةفغللا ىضتقم ىلعوا ةحمام اما اروصقم رخ الا لعجو ةنكمتملا ءامسالا ظ

 ابا امهنا عم دودمو روصقم ءالؤهو ءالؤه ىف مهلوقاماو ةاحللا حالطصا 0

 6 اروصقم ل هلوقو حراشلا ريسفتو ىهتنا نيينبم امهن وكل ةنكمتملا ءامسالا نم
 لنا لا ل نوكي نأ رات ها لع لدي (ةروصقم اقلا ىاز هلوش
 ل لا( نإ انا ءاقتلال) هلوقو ةيارخ ("فلآلا تفذح ) هلوقو :
 نينكاسلاءاقتلال عملا ىف فلالا كلت تفذح كلذك هرخآ ناكناو ىنعي فذحلا |
 دعب ىا ( فذحلا دعب )© ىتبو )) عمجلل نيتللا ءايلاو واولا نمو فلالا كلت نم |

 ' (فرح ىا) هلوق حراشلا هرسفو ىتب لعاف « اهبلقام ا هلوقو فلالا ىفذح |
 ا( |لق نك | ارقو فرحلا نع ةرابعو فوصومام ظفل نا ىلاةراسشألل |
 ثنؤوملا رورحلا ريمصلا نا ىلاو امل ةفص رقتسم فرش اهلبق هلوقنا ىلا ةراشالل |

 ٠ بصنلاب ( احوتفم )) هلوقو ىتبل ريسفت ( هيلع ناكام ىلع) هلوقو فلاالا ىلا عجار

 ' بئانو لوهجلا ةغيص ىلع (ريغي لو ) هلوقو فوصوملا وهو تب لعاف نم لاح
 ظ (ةحبتفلا لدتل) فلاالا لبق ىذلا فرحلا كلذ ريغب ملامتاو ىنعيام ىلا عج ار لعافلا |

 | افلا هرخا ىف نا ىلع ىا ( لالا ىلع ) ل د ام ْ

 لثم )افلا ه رخآ نوك معي ل ىرخا ةكرح ىلا ةحتفلا نم ريغول هناف ةلعل تفذح

 ظ 000000 0 فال عرش كا سلا داو ( نورت ظ

 ١ نافرحلاو بصنلا ىتلاخ ىف ) ظفللا كلذ نوك لاح اهلقام حوتفملا ةنكأسلا
 0 مضو ءافلا حتفن (نويفطصم ) ءافلا حتش 0

 )1 رحل افلا) انهف:(ءانلا تلقا ءانلا ربك ؟ و ءافلا حتفب ( نييفطصمو )ءانلا .

 (حاتفناو) ىناثلا ىف ةرسكلابو كوالا ىف ةمضلاب ةكر ختم نيظفللا ىف ءانلا نوكل ىا

 0000 اذلا اكل انهما ةبولقملا ىا (كقلآلا تفَدَحَو اهابقام) حاتشنالو ىا |

 ظ واولاب هعمح ديراىذلا مسالا ناكام وه نينك سلا ءايلاواواولا نمو فنلآلا كلت نم | ١

 ااا نيف لك طم نيس نأ دارا. طرش * امهنم لكلو نيغون ىلع نوتلاو | ْ

 عج ) هلوقو اعجج هلعج ديرا ىا (هتيعمج ديرا ىذلا مسالا طرش ىا) (هطرشوإ) | ظ

 ( حبحصلا )



 مك م

 | هيف دجوي نا هناش نم سبل امانه هيلع لضفملا نكي مل ناو هناف ( رادحلا نم
 سجن (ىلاغو انهنقف نوكي نأ نوما نكل ارادجو ارا اههت وكل لعلا را هققلا
 نالفهتف ناكل رادجلا ىف لعلاو راما ىف هقفلا دجوب نا ضرفول ىنعي ضرفلا

 نكل اقيقحت درفملا ىف ةرنكلا دجوت مل ناو انهه كيدكو ايلا ك1 ١ العلو

 ءايلاعوقوب ةئراطلا تاريغتلا ضعب ناب ىف فنصملا عرش مث # اضرف هيف دجوت
 ءرسفو ناكمسا عفرلاب وهو ( ءزخا 15 نآف »ل لاق هذ ره خاسر
 (ءاي)هلوقو فاضملا فذحي هنا ىلا ةراشا نوكل ( هدرفم رخا ىا) هلوش حراشلا

 درفملا مسالا ىنعي ( ىضاقلاك ةظوفلم ) هلوش حراشلا هدبقو ناكربخ بصنلاب

 ف رعمريغ وه ىذلا ىنعي ( ضاقك ةردقموا ) ماللاب فرعم وه ىذلا سقانلا

 ءايلل ةفص © ةرسك اهلبق ) هلوقو صوقنملا نم نيعونلا مكحلا اذه لمشبل ماللاب
 ظرسلا ءاوح ( ءابلا ىا) < تفذحت ) هلاوقوو ةربنك .اهلبق تعفو ىلا هلا نك
 | ىاثلا ىف قدصي تفبك تاق ناف هرخآ ىف قتلا ءآبلا هنم تفذح كل ذك ناك نأ ىنعي
 | ءايلادوعت تلق ةروك ذملا ءايلاب ص“ نا ىتنيف تفذح هلوق ةردقملا ءاسلا ىا

 | ءايلانيب نينك اسلا ءاقتلال ف ذحتمن هئايوا عما واو قاما نيونتلا ف ذح ةفوذح ا
 ءاقتلا قباسلا ىذحلا ةلع نال لبق ناك ىذلااهفذح ىلعتسسلو اهنببو عمجا ةمالعو
 كلانيب نيك املا ءاقتلا قاذتالا ذنب فدل و ىوتلاوءألا نا نك للا
 نال هلم ف سل تفذخ هلوق نأ لاؤلا زيرقتو ماصعلا ىف اذك عملا ةمالعو

 | باوجلاريرقتو ىذحلا اهيلع قلطي ىتح هعمجيف ةروك ذهب تسيل ضاق لثمىف ءايلا
 | درفملا ىف نينك اسلا ءاقتلا ببس نال عملا ىف هتلع ريغ درفملا ىف ىذحلا ةلع نا

 ضاق عم ) داضلا مضب ( نوضاق لثم ا) عملا واو نوكس عمجا فو نيوتتلا وه
 ةك رح باس دعي ) داضلا وهو ( اهلبق ام ىلا ءابلا ةمض تلقنف نوضاق هلصا ناف

 ةللقن ءالا ةمض لبق ةرسكلا نال (فيفختلل الط ) داضلا ةرسك ىهو ( اهبلقام
 واو ىناثلاو ءابلا اهادحأ ( نينك اسلا ءاقتلال ) ةنك اسلا ىا ( ايلا تفذحو)
 اذه ىلع عقاو.٠ ىا ( سايقلا اذهىلعو ) عفرنا ةلاحىف اذهو ةنكاسلا عمجا
 هلصا ناذ نيضاق لثم راو: نصللا اتلاحل نانك ايلا ءاعتلال فدا ىف نئابقلا
 تارعالا ءان اهتدناثو ةملكلا ءاب اهادحا داضلا دعب نيئاس .ىنعي ( نيضاق

 امهتيناثو داضلا ةرسك اهادحا ( نيترسكلا عامجا لقثل ءايلا ةرسك تفذح )
 نيئابلا عاّتجا لقثلو ىا ( نيئايلاو ) ناتقيقملا ناترسكلا اهو ءايلا ةرسكا
 اهترسك فذح دعب ةملكلا ءاي ىا ( تطقسف ) ناني ريدقتلا ناترسكلا اهو
 ةسارعالا ءانلا قاثلاو تنكسا ىلا ةلضالا ءانلا اهدحا( نيك انبلا:ءاقتلال)

 أ
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 مك ا
 ةراشا (ولخلا عنم ليبس ىلع) هلوقو ىرخا ةرات طقف نيوتتلا نع اضوعوا ىا '

 نوكت نا نع عما ىف نونلا ولت ال هنا ىنعي ولكما ةعنام ةلصفنملا هذه نا ىلا

 نوكت ناب امهعجج زوج نكلو لبامهنم رخآ ءىثل نوكت ناب امهنع اضوع |
 وحن ماللابف”رعملا اهدحاا عاونا ةثالث ىلع ركذملا عملا ناف اعم امهنع اضوع
 وه ىذلا هدرفم وف نيونن ال ذا طقف ةكرشلا نع ضوع هنف نونلاو ناب راضلا

 هنوكل هدرفم ىف ةكرح الذا ىبراض وحن ملكتملا ءاي ىلا فاضملا اهيناثو براضلا .

 هوه اهنلاو هك للا نود طقف نا وتلا نع ضع نك لب ملكتملا ءاي ىلا افاضم

 ةكرحلاب براض هدرفم نال هلثموف امهنع ضوع اهناف ماللا ريغب ىنعي نيب راض

 لقن ةحتتفلا ةفخ لداعتل ) هلوقو نونلاةفص عفرلاب « ةحوتفمإل هلوقو نيوتتلاو .
 ,عمجاىف نونلا تحتق امنا ىنعي ةحوتفم:نونلا نوكل هيجوتو ةلع ( ةمضلاو واولا |
 هللا ف لولا فا ايلقام ءومضملا واولا لقتل البدع ةخيتفلا ةفخ نوكتل“

 | قحلامتا ىنعي ةيئاغلا هتلع رك ذب في رعتلل مامتا « لديل )هلوقو سم ايفتف رعاك
 (لظقف سوالا وأ و قل قانمص روك دملاىا (قوقحللا كلذ) لد قتح ا وللا كلت

 ١ ىا) «هعمنا ىلعإل قوحلملا عم قخاللاواىا (قوحلملا عموا) هقوحلم نودب ْ

 ١ هب لباقتلا دحوبل ( هانعم ثىح نم دحاولا ) هلوش و هيهرسف اهنأو (هد رفم عم !

 ١ ثح نمةلوقو دارفالاال ةدح ولاىه ةرثكلالباقم نال (هنم تك 19 هلوق نيبو ١
 ١ ىهاهنم دارملا لب ةقشح ةدحوب,تسل انهه ةدحولا نا ىلا ةراشالل هانعم

 هسنح نمهلو قب ديقتلا رك ذملا عما في رعت ىف فنصملاكرئاملو  ةيرابتعالاةدحولا

 (هسنج نم) فنصملا ىا (لّس مل و) لاقف انهه هكرتل ةتكت رك ذينأ حراشلا دارا |
 ءافتكآلا ةدارال ىا ( ءافتك 1) هنم رثك ١ هسنج نم هعم نا ىلع لدبل لوّدناب |

 وهاك هساج نم دبقنا ىنعي ( ةينثتلاف) هرك ذ ىا ( رك ذ) ىذلا ظفللاب ىامام) .
 هم وزلو انهه هموزل مدعلال ءافتك الل هكرت نكل كلذك انهه مزال ةيثثتلا ف مزال
 الضفم درفملا نم ىا هْنم هلوق ناكو لضفت ةغص رثك الا ظفل ناكاملو « كانه

 لاوس هيلع دروا اضيا هلع لضفملا ىف ةرثكلا دجوننا ىضنقت ةدعاقلاو هنلع

 مسا لبق ناف ) لاقف هباوج عم لاؤسلا اذه حراشلا ررقف باوحلا ىلا جاتحب
 ىضتش ىا ( بجو. ) ليضفتلا مسا نا ىف ةررقم ةدعاقلا نا ىنعي ( ليضفتلا

 (ةراكألو) درفملا وه (هيلع لضفملا ف ) انهه وكلا وهو ( لعفلا لصا توم)

 ىكصاتورثإ هباوج ىف (لق) اهلالباقمدن وكل (دحا ولا ىف) ةرثكال هنا لاخلاو ىغا

 دي ز كلوق وحن ( اققحم نوكي نا اما ) نيمسق ىلع هيلع لضفملاف ىا ( لعفلا
 لصا دوجوب ايلقع اض رف ضرف ناب (ضرفلا لبس ىلعوا ) ورم نم عا.

 معاو راما نم'هقفا نالف لاَقب !ك) ةدعاقلاقباطي ىتح هيلع لضفملا ىف لعفلا

 نم



 هت مهد.

 / 6 كلف وحتو ) لاقف فيرعتلا هيلع قدصيو دارفالا نم وهام نابىف عرش
 | مسالا كلذف ىا (هيف دحاوأ ولاو عمملا) ىتلا ءامسالا نم هنوك لاح ىا ( امم )

 , عملا نا ىنعيامل ةلص ةلمججاو هربخ ( ةروصلاب هيفدحتم ) هلوقو ًأدتبم عمجا هلوقو
 عومجمادح ىا (دحلا قدصل) «عمجإل ةدحاو هد رفمةروصو هتروص نوكت ىذلا

 دق هن رعت ىف ىا ( هيف ذوخاملا ريبغتلاناف ١ كلفلا ظفل لثم ىلع ىا ( هيلع )

 ةقيقللا بسحن نوكينا نم ) معا ريغتلا كلذ نا لاملاو ىا ( معا ) ربتعم

 لبق اهف رك ذاع حراشلا هرسف اماقلطم هركذ ةنس ره ( ريدقتلا بسح وا
 ىا ( ادرفم ناكاذا كلف ةمضف ) قبقحلا ريغتلا صتخريغو معاريغتلا ناكاذاو
 درفملاب هفاصتالد رفم هناف##ن وحشملا كلفلا ىفيىلاعت هل وقىفام ادرفم لمعتسا اذا
 ةمضنا ىنعي هريخ (لفق ةمض) هلوقو ادم ةمضف هلوقو نوحشملا وه ىذلا

 (ناكاذاو) درفملان زو وهىذلا لفقلا ةمضكن وكب اد رفملمعتسا اذا كلفلا ءاف '

 كلفلا ىف متنك اذا ىتح © ىلاعت هلوق ىف م( اعج) لمعتسا اذا كلفلا ظفل ىا

 اعمح نوكف كلفلا ىلا عجار عملا ريمضو ثنؤم عم ني رج ناذ## مهل نرجو
 ءافلا مضب لغق نزو نا لصاحلاو دسالا عمج ىا ( دسا ةمض ) هتمضف

 2 0 رعل نم عر ,قأمل و * عمحاو هد رفملانئي ةكرتشملانا زوالا نمنيعلانوكسو

 مرق كمو حيخ) (ن ءاعوب عومجما ىا) (وهو ١ لأقف هعاونا نايس ىث عرش '
 ظ ةراتحسحصلا عما ىا) (حبحصلافال ر مكم عج ىاثلاو حب < عج لوالا عونلا ىا

 | موت الئلةراتةلوش هرسفامتاو (ثنّول) ( نوكي ةرات ) ( وركذملا) (نوك
 | «اف إ امهنيباكؤتشم نوكي ناب اعم ثنؤمل ورك ذمل نوكي هنأ واولاب فطعلا نم
 ثيح ىدنهلاكاسمىلاريدقتلا ىف حراشلا كلسو « رك ذم ) ( يملا هل

 الكو احب عملا رك ذملاب ءرسفو ةفصلا مهضعب ر ,دقو نك دحلل فوصوملا ردق

 ( هدرفمرخاى١)(هرخا قح) م زاح نيردقتلا
 كا 6 اهلمقامل هلوقو واول ةفص عفر لأن ( مومضم )هلوق و قط لعاف وهو( واو

 ا ءايواإ هلوقو عفرلل ةمالع واولا نوك رك ىلا ةداعز 6 ا ىف) هلوقو هللعاف

 نيتفصلا نم ل اكو اضيا اهتقصروسكمو واوهلوق ىلع ىوطعم اهلشام اهلقام روسكم

 | ثن وملل نيّتقص ءهتفص امهتوك عم نيعضوملاف رك ذ اذاو هله نمريغ ىلع ترج هفص

 ظ ينقل انههوأ .ةلكو كد انلاو رك ذا ىف اهادببات لآ اهلثك ىف ةقفاولا بوسو

 ظ (رحلاو صصللا ىتلا-) ىت هلوقو نيمسق ىلع هنا ىنعي ركذملا عج وهو دودحملا

 ١ وطعم عفرلاب (نونوإل هلوقو نيتلاخلا نيب هك قيل ءيلإب مبا كلذ نوكأ ع
 لاح صنلاب (اضوع) هلوقو نونو ءايو نونو واو ىا نيعونلا نم دحاو ل اكىلع

 ظ ا ع (ةكزلانعإ اضوع نونلا كلت نوك لاح نعي نوونلا نم |



 هي ؟هم ع

 عقو املو * نينثالا ىلعالو دحاولا ىلععشال هناف ( عملا مسافالخ ) دارفا وا
 ملكلا لبق ناف ) لاقف هعفدن نأ دارا ملكلا ظفلب قرقلا اذه ىلع ضارتعالا
 | 0 نيدللا ما نان امهن» قرفلا ىف كلوق نا ىنعي (نيتملكلاو ةملكلا لع عشال
 ىدلا هدر فم ىلع هقالطا زوجنال ملكلا ظفل نال ضوقنم ننالاو دحاولا ىلع

 ( سنج ) هنا لاخلاو ىا ( وهو ) ناتملكلا وه ىذلا هانثم ىلعو ةملكلا وه
 مدع ملسنال هلا ىنعي ( لامعتسالا بسحم كلذ ليقو) كلذ اناق لاقف عنملابهنع باحاف

 اذهو عضولاب وهام قالطالا زاوج اندارم نال نيتملكلاو ةملكلا ىلع هقالطا
 امهيلع هعوقو مدع نوكي نأ زوال مل لامعتسالا بسح هقالطا مدع ىفانسال
 ىلع ) لاقف ةوالعلاب قرت مث دع عضولا بسال ىا ( عضولابال ) لامعتسالا بسحم
 برحملا ككاو دج | را رع هعوقو مدع نوكي نا انملس انا ىعي ( ريضالبولا
 مازتلا ىف ) ررضال هنال سنج مسا ملكلا نا ملسنال نكل اضيا اعنام لامعتسالا
 هلوش عمجم سيل هلوق فنصملا دق امناو ىا ( لاق امناو اًضيا عمج مسا ملكلا نوك ١

 كلسم نا عم روهمجلل افلاخم (هيوببس لوق) هنا لاخلاو ىا(وهو حصالاىلع)

 عملا ءامسا عيمج لاق .شفخالا نال )در ويقل هنلغام ىلا بهذي نأ .تفنصللا |

 ١ (بكرو) ره عمحوهو (رقابو) لمح عجوهو ( لماك اهببكرتن م داحا اهل ىتلا
 لقن اهف لاقو عومجملاىف لخاد ىا ( عمج ) اهنم دحاو لكو بكار عمج وهو ا

 ١ هتاعر عم لبالا نم عقلا لماجلاو ةقانلا جوز للا سوماقلا.ىف اذكو هنع
 نم دحاولل ءاهلاو ىتالاو رك ذلا ىلع عه ةرقبلاو سنج مسا رقبلاو هيابراو |

 نآريغنم نابكرلا ةعامج مسا بكرلاو اهتاعر عم ربلانم ةعامح رقابلاو سنحلا |
 دصق ريغ نم اقافتا فورحلا ىف ةقفاوملل عقوامتاو ع د الا ةيع نضقا

 اهلك عومملا ءامسا نم ىه ىتلا ءامسالاهذه لاثما نا ىف شفخالا بهذم اذهو |
 ةدوصقم داحا ةلمح ىلع ةلاد اهنا اهنم لكى لع قدصي هناف عومجملاداررفا ىف ةلخاد

 دنع عما ىف ةلخادب تسيلف سانجالا ءامسا اماو ام ريغ هدرفم فورحن |
 فعل ( سانجالا ءامسا اذكو ءارفلا لاقو ) هب ودس عم اهف قشتا لب شفخالا |

 وح ولاوق ةلحادا ناتحالا ءايما كاذك عما دارفا ىف ةلخاد عونا ءامسا نا اك

 ءاتلاب اهدحاو نيب و اهني, قرفب ىتلا ىنعي (ةلختو لختو ةرمتو رمتك )اهيف هدرفم ١

 سانجالا ءامسا ىف ةلخاد عوما اسال ضم نأ قالا و تفيد ا لاع وهذا ١
 مث *ءارفلا بهدم وهو نالخاد امهضعب ناثلال2 او شفخالا صذُم وهو ٍْ

 مث +« اهظافلا نم اهيف درفملا دوجو مدعل ( قافتالاب عمجم سلف. معو لبا وحب

 ( عرش ٍ

 ا ا
 ا

| 



 ]ا 0007
 دا لع تلد ناو دئني> اهناف هدرفم فورحي هلوق نود ةدوصقم هلوشه

 داخلالا كلت نكل ننخلا اذهب :هفضتا نم لكل ؛الماشو اًرشتنم ادرف هيوكل
 ةيلجرلا ىنعل لماما سنجلا اذه دارفا نم. درف اهنم دوصقملالب ةدوصقم تسل
 ١ (الامعتسا) ادرفم هنوك ىا (دازفالا) سانجالا ءامساب ىا ( اهب دصقاذاو) الثم
 فنيرعتلا نم سانجاالا ءامسأ ج رختف ىا (هلوقف) لامغتسالا هيلع عقوام ىلع ىا

 | سنجلا مساب دصق ىذلا دارفالا نال (هدرفم فورحب ) هلوقوهورخ الا دنقلا

 | لاق اتآو ام نيغتب .دضقا ىتخأ درقما ه] لاهلال هدارفم فاو رك !دويطتم ربل

 | جرخاكو ىا ( كلذك و) ةيعضوب تسيل دارفالا ىنعمىلع اهتلالد نال الامعتسا
 ظ طه رك ( وا ناز اضي ا هن 6 تكتل ) ساجعالا ءامسأ ةدزفنافو رك هلق
 كيلي د داحل الا ىلع اهنم دحاو لك ةلالدنال هن الأث وحن (ددعلاءامسأو) رفشنو موقو

 ظ قرفب ىتلا سانجالا ءامسا ىف فالتخا عقو املو اهل درفم ال ذا هدرفم فورح

 ١ حصالاوهام فنصملاركذ الوا عج اههناب عما مسا ىو ءاتلاب اهدحاو نيو اهنن

 "1 فا ندا عيار قتلا ءاقلا و ( رع وت 9 لاقف. سهاذملا نم مدع
 1 يامل ككارو فسخ تن نست عومجملا فرع اذا ىنعي عما في رعت
 اردو ةلومومامو ةعانام دل وقف يا ١ | رهاع) هلو جراشلا ءرسكو ٠ْ

 مسالا وه رمت وح دارملا ىنعيام ةلص ةلماو ءانلا هلوق هريخو اهي فران ْ

 مداذاو هظفلو موه ىدلا (هدحاو نس و) مسالا كلذ نيب ىا (هنن) قرش ىذلا ٌْ

 قلطي ددعتم ىلع قلطي اك سنج مسا الم رقلا ناف هظفل ىف ريبغت ريغ نم ىنعُي
 (وحن) (و) ةرمت لاقبف هرخ اب ءاتلا قحلل هدحاو ديرا اذاف دحاو ىلع اضيا .

 رهط ب رع فوم اللا ةراجالا ١ ا براثلا اذوب
 ٠ وهو ( حصالاىلع عمجم سيل ) ( عمج مسا ىه) ىتلا ءامسالا نم ىا ( ام ) بكر |

 1 لب ) هلو فنصملا لوقنع حراشلا برضا مث ءجيسام هيوبيس بهذم
 اظفل 000 (ةعاماكع مح مسا) بكر وحن ىا (ىئاثلاو سنج مسا ) رمتوحمت ىا ١

 نم ناكرلا ةعامج مسا بكرلا كلذك ةعامجسا ىلع لاد درفم مسا ةعاملا |
 ظ م اقافتا فورحلا ىف )قفا رلا تعقو هاو 1.12 كارلا هين نامت 9

 ١ عب رفتلاهجو ىلا ةراشالل (عومحنا د- نع ناحراخامهن ا تملعدقو) هلوقو دصق ظ

 تملعدقو عج مسا ىناثلاو سنج مسا لوالان ال عمجم سيلك رورمتوحننا ىنعي
 نا حراشلا دارامث * عمجم اسلامهنا جتتيف عمجم اسيل امهنا فيرعتلا دؤبق نم ١

 رع سطل ا ىا (ابهنبب قرفلاو ) لاقف امهنب قرفلا نيس
 ةقيق> ىلع اعوضوم هنوكل (اعضو نينثالاو دحاولا ىلع عشب سنجلا مسا نا)
 ظ نيدرفوا درف نمضُف تدجو ءاوس اهيلع هقالطا زاح ةقيقللا كل: تدجو اكو .

 ( ىف #3 2307 100



 الف 00 ردالا نبى ىلا سانجالا ءاسااضنا لمعي و ىا( ساتجألا |

 داح ىلع لدام هلوقلمشي و ىا سانجالا ءامساو هلوق ىلع فطع بصنلاب ( عومتلا .

 هلوقو ( رفنو طهرك ) ةعامح ىلعالا قلطتال اهنكل و درفم ىه ىتلا ءامسالا |

 سم ) سانجالا ءامسأاب ىا ( اهبدصق اذاف ) لاقف همدشو هلصف نا حراشلا

 هي <01

 00 اردقو "لا ود عومجلا نإب توافتلا امتاو ةققح داحا |
 00 000 الاف تورس لع ال دع لف

 هلوقىف لخدو) لاقفةدايزلاب ريغتلا نيب مث «ىلوالا ءاملا فاك اهلبق اب ةقلعتع تسل

 نال ) ملاسلا ثنؤملا عمجو ملاسلا . رك ذملا عمج امهب ىنعي ( ةمالسلا اعمح ام ريغتس
 ملاسلا رك ذملا عج وه ىذلا مسالا رخآىف ىا ( مسالا رخا ىف نونلاو واولا

 :؛ونتلا نع ضوع نوللاو ةيباررعالا ةكرملا نع ضوع واولا نال ( همامتنم )
 | ماسلا ثنؤملا عمج ىف (هاتلاو فلالا اذكو ) نيينجاب اسيلو مسالا ةمتنم اهالكو

 | نال (ىرخاةغصولا ةدانزلاهذهب )د رفملاةلكىا (ةملكلاتريغتف) كلذك اناكاذاو
 0 ا ا

 امماو) دارفالاىعىتلا ( عومجملا لمشي ) في رعتلل ىا ( سنج داحا ىلع لدام)

 مس

 0 ا هك لا ا ظ

 ا الا ىلعىا ( اهيلع لدت+ ناو) نحو كك ا فاحالا ءاسا نافئىا ( اهنآذ

 ىا (اهيلع ) لدت اهنكلو ىا ( لدت دقف ) اهل ةعوضوم ريغ اهنوكل (اعضو )
 زوحن رمت اذه رقلا نم دحاوف لاق نأ زوجك هناف ( الامعتسا ) داح آلا ىلع
 ءامنآو) لوقورتلا رجش وهو لخلا اذك و زم اذه ةددعتم تارعىفاضيا لاش نا

 صضعب اضيا ستحلا اذه لمشي ىنعي هلبقام ىلع اضيا فطع ( ددعلا ءامما ضعب و)

 هيلعةقالطا زوجام لقا وهو ( ةئالثك ) نينثالاو دحاولا ريغ ىنعي ددعلا ءامسا

 ءامما تجرخ )هلوش قلعتم(هدرفمفورحل ةدوصقم هلوشو ) هلوقو(ةرشعو)
 جرح لصف ةلزنم هدرفم فورحب ةدوصقم فيرعتلاىفهلوق نا ىنعي ( سانجالا
 سانجالا ءامسا تناكاملو رابغالا نم ىه ىتلا سانجالا ءامسا عومجملا ع رع نوم

 دارفالا ىنعم ىناثلاو لجر وحنىف ةلجرلا لثم ىنعا ن سنحلا اهدحا نيينعمل ةلماح

 رخا آلاو ةدوصقماه دحا ن.دبق نم اك ص هدرفم فور ةدوصقم هلوق ناكو

 دارا نيدقلا ىلا ارظان هينعمع سانجالا ءامما جورخ ناكو هدرفم فورحب

 را اك وعلو (ةدارفاال) لحرق الثم ةدجزلا ا

 ىنعملا دصقملو سنجلا وهىذلا نيشملا دحا اهبدصق نا ىتعي ادرفم هنوكىا

 سانجالاءامسا جرخمت ذئنيخ ىنعي (ةدوصقم هلومتف) ادرفم هنوكوه ىذلارخ آلا

 ( هلوه )



 م 766.
 ظ .( قلمتي ىا) هلوقو ماصعلا ىف اذكه نالجرو لجر وحن داحا ىلع لدام هلوقىف

 داح الأ كلّد ىا ( اهب ) قلعش دارفاؤ داحا ىلع ىنعي ةدوصقم هلوقل ريسفت

 ءىجيسو عومجملا مسالا ىنعي ( مسالا كلذ نمضىف ) لئاقلا دصق ىا (دصقلا) .

 ائاو سانجالا ءامسانعز ارحل هم فورحن )هلوق عم ديقلا اذه نا |
 هفاضا نا ىلا ةراشا نويل ( ةدام ىف فورخحن ىا) هلوه حزاشلا هرسسف ظ

 جدام ى' ىلا نمو ات دوصقم دان الانا دارملاو هيناس دزفملا ىلا فورخلا

١ 
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 كلتنم دحاو دحاو ىلع لادلا مسالا ) درقملا كلذ ىا ( وه' ىدذلا هد رفمل )

 كلت ةلمح ريغس دصقلا قلعت ددعتم لجر ىلع لدب مس الاحرلا نا الثم ( داح آلا

 كلت نوكلاخ ) هلوقؤ لجر ا لمتشم دحاو مساب داح لا

 ءابلا نا ىلاو فورحلا نم لاح 6 امريغتس )ل هلوق ناىلا ةراشالل ( ةسبتام فورحلا
 نم ) هوك د ناك بخت ايش( دل رك ف رتل سال

 | كلذ ناكءاوس ىا ( ةدايزب اما ) هلوقب ميمعتلا اذه ىلا حراشلا راشا م ( ةروصلا

 | درفملانم ءاتلاف ذك (ناصقنوا ١) ف ورح و انيف رخوا دحاو فرح ةدايزب ريغتلا
 | اكسو ( تانكسلاو تاكرملاىف ) فالتخاس يسب ناكوا ىنعي ( فالتخاْؤا)

 | ىف لخدل اذه لافامتاو ءىسسيسإك كابل هلا ةققح) فالتخالاكلذ

 اذ رفق لاف عمجا لاخ هظفلكد ا رفالا لاح هظْقل ناف ءاهلا رسكب ناحه لثمدحلا
 | عجاف هتكر مل ةفلاخم دا رفالاىف هتك رح نكل ناحه قون هعمحىفو ناحه ةقان

 1 قولاتخ الو لاغك انجح زك ناو راع ٠٠ 1 ناحهلا ناف اربدقت

 لاقق هدوبق ةدّئاف نايب و هبا عال حراشلا ضرعت مث «ةقيقلا ىفال مكحلاف امه

 | طقف ىا ( ةدوصقم هلوَس قاعتم اما ) ءابلا وهو (هدرفم فورح هلؤقىف راخلاف )
 | لاحلد هلوّس و ةدوصقم هِلوَم قلعتموهوا ىا (امهبوا )طقف ىا (لدهلوَش د
 لومعم لعجنو اهدحال الومعم لعجب ناب ( عزانتلا ليبس ىلع) ريخالا هجولا ن نو
 داح الاكلتدصقت ىتلاف ورحلا داحاىلعهدرفم فورحن لدام ىاافوذحربخالا
 فيزو ةثالثلا هوجولا نم لؤوالا حجر ماصعلا نا او # هدرفم فورحب

 ةلالدلاىف هلخدملاو عمجلل اضن اةدامهد رفمل ةدام هاك هدرفم ةدام نال نيربخالا

 نم محا هدرفم فورحن دارملاو قال اكاضيا ةّئيهلل تناك ف ؤرحلل تناك اك
 هناف ةزوسن ىف م ردقملا هدرفم فورح نمو لاخرى اك ققحلا هدرفم فورح
 ةلعفناف مالغ نزو ىلع نونلا مضب ءاسن وهو لامعتسالا ىف دجوب مل درفم هل ردع
 مث ءافلا مضب لاعف ىلع هدرفم ىذلا عمجلل ةروهشملا نازوالا نم ءانثلا رمنكت
 ةقيقح داح الانم محا داح الاب دارملا نا نم ةيدنهلا ىئاولاىفاماماو لاق

 هبدصَشو الا عيمجنم ام ذاءىشب سلف ة 5 عمجىف ة ءوسك اراتعاوا لاخرك"
 سه يي ب يي يي نس يييبيب بسسس سس ربي بسب



 ا اهادجا نيغلامهف ناف نيتملكلا نتا دزفم ىف ةغللا قالنتخا

 ده[ 701

 امهتبناثو ءانلاب ناتيلاو ناتيصخ امهتبنت نوكيف رثك الا وهو ءاتلاب ةبلاو
 (اتناكناو ةيلاو ةيصخهف ناتغل اهو نالمعتسم ) اهو ءان ريغب ( ىلاو ىصخ)
 ءاتلاب نيتللا نيتغللا نم ىا (امهنم الامعتسا لقا ) ناتغللا ناتاه تناكولو ىا

 امهيف ءاتلا ريغب نايلاو نايصخ نيتغللا ىضتقم ىلع امهتنثأ نوكت ذئنبخ
 دام اذهو ةريثكلا ىلع اينبم ءانلاو ةلبلقلا ةغللا ىلع اينم فذحلا نوكف
 مالكنم ردانتملا هاظلا وهام ىلع اداّتعا ح راشلا هفعض نكلو لئاقلا اذه
 5 لوح د نك ردابملاو قدح دقو له مو تفدحكدقو لاق ثنح فتضملا
 مهفامو رثك الا وه ىفذملا ناب رعشي اذهو قيقحتلل نوكت نا ىضاملا ىلع
 نيس ناحراشلا دارا مث # ةافانم امهنبو هنا رعشم لئاقلا اذه لوق نم

 فدخحت دق و ىل والا ةلئسملا ىف لاق تح ةراعلا رباغت نم نيتلئسملا نيب اهف ةتكك |
 ناكاملو ) لاقف ىضاملا ةغصن تفذح دقو ةيناثلا ةلَمسملاىفو عراضملا ةغصب
 تاغللا نيب اهف (ةرمتسم ةدعاق ) هفاضالا لاح ىف هشتلا نون ىا (نونلا فدح

 عراضملا لعفلاب ) نونلا فذح ناس ىف ىا ( هنا ىف ) فنصملا ىلا ىا ( ىتا )
 فذدح فال ) اذهو انهه ىواطملاوهو (رارمتساللال ) دش ىذلاىا (دفملا

 الضف (ةدعاق) فذخلا كلذ سل هنال ىا (هل رسل ذا) نيتملكلا ىف (ثدنأتلا ءان
 ىهو (ةصوصخمةدامىف نايقلا فالخ ىلع) ىفذحلا كلذ (عقولب) ةرمتسملا نع
 (ىتا) سابقلا فالخ ىلع فذحلا اذه ع وقولف ىا ( اذهلف ) ةيلالاو ةيصخلا ةدام

 الاد نوكلل ( ىضاملا لعفلاب) فذحلا اذه ناس ىف ىا ( هناس ىف ) فنصملا ىا
 .نايبىف عرش اهلاوحاو ةينثتلا في رعت نم فضملا غرف املو «رارمتسالا مدعىلع |

 عومجملا هللا ىذلا مسالا فير فت ىا ( عومجلا ا,لاقف هلاوحاو عملا فيرعت
 دئاوزلاعم هدرفم فو رح عومت اهدحانارابتعا عومجلا ف ناكاملو (لدام) |
 فورخ دلاو رلا نوكت لوالا رابتعالاف هدرفمفو رح درج امهينانوهقحلت تلا ١
 ةملكب سيل هنوكل اما نوكيال ذنب هيلعفورحلا كل لدت ىنعم اهل ىا ىتعم |
 ىنبم فورح دئاوزلا نوكت ىناثلا رابتعالابو اظفل نوكيف نيتلكن م بك سموه لب .

 :راتتعالاوه دارملاو بللا حرش اذك امسان وك ةلك ن وكت دب ىنعم فورحال

 ( مننا ىا) هلوقب حراشلا هرسف ءامسالا باوبا ىف عومجملا ركذ ةنيرقب ىناثلا
 لد مسا عومجملا نا ىنعي لدب اقلعتم (ىلعإب هلوق نوكيل ( لد ) ظل هعم درواو '

 مهوب الثل ةلمح هلوَشب داح آلا راشلا دبق اماو 6 ةدوصقمداحال (ةلمح ىلع) .
 نم معا هنوك ىف دذعلا ءامسا فيرعت ىف هلامعتساك فيررعتلا اذه ىف هلامعتسا نا
 لخدف ادحاو ادحاووا نينثانينثاوا ةفئاطةفاط ةقرفتم وا ةلمح داح الا
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 سيتا 7س و

 هلوقو بجوت ىلع فطع (لاصتالا بجوت ) هلوقو نونلا ىلع فطع |
 نيبو نونللا دوجو نيبنا ىنعي اضيا لاصتالل ريسفت فطع (جازتمالاو)
 اذاو لاصتالا ىضفتش' هفاضالاو عاطشأالا ىفتش نوللا نال ةافانم ةفاضالا

 فذخحتال نا ثينأتلا ءات اهرخا ىتلا ءانمالا فانت ىف سائقلا ناكاملو ةفاضالاو

 ىلع اهيقاب ىتبو ,نايقلا كلذ فالخ ىلع ةسانلا صعل عقو دقو ءانتلا كلت

 |هربع 200 نظفللا نيدهىف ىا (امهش) ءاتلا فدح ىا (اهفدح هحوو) لاقف

 ؛ نوكيناب ىنعمو اظفل نينتثم اناكناو ( نيلآلاو نيصحلا نم ةنحاو لكنا )
 | امهلاضنا دتبشا الإ امهتكل 'نيفوصخملا ناركملا نع ناش 00

 نمرخ ًالادرفملانيلالاو نييصخن اد رفم نم ةدحاو لك لاضتا ك] ( ىرخالا

 ةلالاوا ىرخالا ةيصخلا نودب ىا (اهنودب ) ةيلالاوا ةصخلانم ةدحاو لكب

 تراس يأ ايزاض امهلاصتا دتشا امل علال ناوح ([راص ل هل وقف ىذا
 / اتناك اذاو ( درفم ) ةلزنم ىف ىا ( ةلزنمب ) نيروك ذملا نيظفللا نم ةدحاو لك
 رح الاف لجدت تقاتلاءاكو نول اه رشا ل رك مم ةلزنم ىف نيياثماهن وك عم
 ىضتقم ىلع رخ آلا ىف ءانلا عقتملالو هيتيلاو هيتيصخ لوب نا هنم مزاللاو
 تفىعدق هنال سايقلا فالخ اذهو ةينثتلا فلا لق اهعوقو نيعت مزاللا اذه

 طسو ىف عقو انههو هتازنمب وهاهف اذكو هرخاآ ىف عش درفملا ىف ءاتئا نا

 وهام وشح ىف ىا ( هوشح ىف عش ال ثدناتلا ءاتو ) اهوشح ىف ىا ةملكلا

 لصازا ( لبقو)لاقف امهنماهفذح ىف رخآ اهجو حراشلا لقن مث د درفملا ةلزنمب

 ىلع ىنم وه لب هنع لودعلا ىلعو سايقلا ىلع اينبم سيل انهه فالتخالا

 ١ نونلا ىنانتيف ىا (نايفانتيف) كلذك نيم وزلملا نيب لصح ةافانم نيمزاللا نيب. لصح

 | ( ثينأتلا ءات تفذحو ) لاقف هفالخ ىلععقو ام ركذينا فندملا دارا سايقلا |
 ظ هوس حراشلا هفصو هل افلاخخو سايقلل اقفاوم فذحلااذه نوكي نا نلمح امو

 ىلادزاشا نوكيل نان زعو نان زجشلا ملا خا نم فدحتال نااكساف ار

 ١ ثينأتلا ءات نا ىنعي ( سايقلا فالخ ىلع) «نابلاو نايصخ ىف ال اهفذح نا ١
 ناتيصخ امهيف سايقلا نال سايقلا فالخ ىلع نيظفللا نرده ىف تفذح ١
 كلت تايثا ىا (اهتايثا زاوج عم ) لب ابوجوال نكلةينثتلا فلا لبق ءانلاب ناتبلاو ١
 زاوج ىلع اوقفتا ىا ( اقافتا ساسقلا ىلع) نيظفللا نذهىف ( امهيف ) ءانلا |

 نيظفالا نذهب سايقلا نع لودعلا صيصختلةتكك حراشلانيب مث # اقافتا تايثالا ١

 ا ةلضتم ةلالاو :ىرخالا ةيصخلاب ةلبصتم ةيصخلا نا نس انمينم ةدحاو لك

 | ىا (اهب عافتنالا نكميال ) ثيحب اسبالم الاصتا ىا (ثيحن) ىرخالا ةيلالاب |

| 



 عك موج

 ريغ) هلوقو روهشملا نكل لاق ثيح ( هراهتشاب ) ةجرتلا هذه بحاص مكح ىا
 حرش ىف) عقو ىذلا رثالا ريغ ارثا اندجو اش ىنعي ارثا هلوقل ةفص بصنلاب ( عقو ام

 هنآوه ىضرلامالك ىف هاندجو ىذلا عقاولاىا امل ناس ( هنا نم ) هلوقو ( ىضرلا
 نعال هجولا اذه تفعض نع ءىننامنا بلت هلوقو ( لصا نم ةلدمملا ىلقتدق)
 تدل ء ردك ءرحلا ىف امش كيرا اذا هنا ىتعي ةمحرتلا بحب اص همعز 5 هترهشو ةتوق

 كلت بلقت دق ءايوا اواو لصالا كلذ ناكءاوس رخآآ لصا نم ةلدسم لب ةيلصاب
 ةلدبملا هلوق ىا ( اذهو ) حراشلالاق مث د# ىضرلا مالك ةياهن اذهو ( ءاي) ةلدنلا

 نوكف ءادروحن( ءايوا )ءاسك وحن ( اواو لصالا اذه نوكي نانم معا) ىلصا نم

 ناك ءاوس اواو اهللق ىناثلاو تابثالا لوالا هجوا ةثالث بهاذملا نم لصاحلا

 اتا لا ا اهرك د ناذبلا نانهحتولا اهو ءايوا اواو انهلصا
 ١ هترهش ةمجحرتلا بحاص ىعداو بلقت دقو هلو ىضرلا خيشلا هرك ذ ىذلاوهو
 ١ اواو لقت كءاي تلقت ءاي ناكناو طقف هيلا تلت اواو اهلصا ناك نا هنأ وهو

 ' نع هللا همصع ماصعلا ىثحلا اماو ىضرلا مالك نع لقنلاب حراشلا ىتتك اف

 | حراشلا ىعي بتك لاق ثيح هزيغو لصفملانم لكةرابع لقن دقف ماث الا
 فلالا اهقبسي نا اماولخال ةزمه هرخآ ىنامو اذكه لصفنلا ةرامف ةيشاحلا ىف
 ءادرك ىلصا فرح نع ةبلقنمو ءارقك برضا ةعبرا ىلع_هللالااهقبس ىتلاف الوا

 اذه ىنف ءارمك ثينأت فلانع ةبلقنمو ءابلعك ىلصالا مكح ىف ةدئازوا ءاسكو
 تاقلازيجادقو بلقتال نا قاوملا ىف سابقلاو ناوارمكريغال اواو لقت زيخالا |

 اواو اهل رد تلق ثلئاتلل تناك اذاف ةدودعملا اماو اذه حاستفملا ةزانعو اضيا |

 راح نعوا ءاسكك ىلصا فرح نعةباقنموا ءارقك ةيلصا تناكءاوس بلقت+لالاو |
 بامللا ةرابعو بلقلاف صخرردقو ءاملعك احلال نا زمو حيحصلا ىرخي
 ىضرلا ةرابع راتخا حراشلا لعلو لوقا ةيشاحلا ىف همالكاذه نآملا ىفام قفاوت
 ةدافا ىف رثك ا وهو بلقت دقو لاق ثيح عراضملا ىلع ةلخادلا دق ةغيصب اهنوكل
 معا هللا ليلقتلا ديفت الف ىضاملا ىلع ةلخادلا دقبف هريغ ةرابع اماو فعضلا

 |0000 ثلا لئاس نم ىرخلا ةئسم ناب اف فتصل عرش ل
 ( ةفاضالا لجال ىا) هوَ حراشلا هرسف دقو ( ةفاضالل ) (ةينثتلانونىا)
 هبف ماللا نا ال فدحيل هل لوعفم هناف ةيلجالا ماللا هف ماللا نا ىلا ةراثالل

 لاقف رخ ىلا هتفاضاباهفذح ةلع نيب مث برعملاىف ام هيف الوعفمن وكب نابتقوتلل
 هلو قلعتم (نيونتلا ماقماهمايقل )هلوقو ةينثتلا نون نال ىا (نونلا ذا )
 (.اهعاطقناو ) هلوقو نونلاذا هلوقل ربخ بجوت ةلمحو ( ةملكلا مامت بجوت)
 عفرلاب ( ةفاضالاو ) هلوقو ماّدلل ريسفت فطعوهو ةملكلا عاطقنا ىا بصنااب ْ

 ( فلمع )



 هيأ 0١

لا اذه هق مقوذنا ىنعل باتك مسا وهو ( ةفبرشلا هجحرتلا فو ) لاقف
 لاعبو مالك

 ن.روك ذملا نيهجولا ىلا ةراشاهنأ ىهاظلاو ماللاو فلالان ناهجولا فرغثخ

 فالخ وه فنضملا ةرابع نم مزاللا اذه نكل ىنعي ( روهشلا نكل )لاق مث

 هتزمه تناك اذا اهف ةشاتلا نا هلثم ىف مهدنع روهشملا نال ةاحتنلا نيب نهتشا ام

 لاك م همناتحتلا ءاملاب ىا ( ءاملاب نان ادر هبف ) لاش نا زوج ءادر لثم ءاي نع هيلقنم

 فصلا لوش نا فس ناكف ) روهشملا ىهاملاقلاخ ةمالكن م مزاللا اذهناكاذاف

 ظفا نوكيل ىا (نوكمل ) ةركنب ربعي نا ىنعي ( دهعلا مال ريغب ناهجوف الاو ْ
 نوكي ةركن ناك اذا هناف لبق اهف نروك ذم ريغ نيهجو نع ( ةرانغ) ناهجوف

 بصتلاب ( ةراشاال ) هلوقو ىاثلا هجولا وهو لصالا ىلا ةزمهلا در نعو ىا

 ىح را دهعلل هناف فنصملا مالكىف( ماللا نمر داسلا) نب روك ذملانيهجولا نيبعت

 ل مث ماللاب ناهجولا ظفل هداربا ضارتعالا درو فنصملا ىلع هنم اضارتعا

 نعش ىا ( انحفصت دق انكل ) ةمحرتلا نحاص مالكملَدن دعب ةمالعلا حراشلا
 وه فنصملا مالك نم مزاللا نا ملسنال ىنعي روهشملا نكل هلوقل عنماذهو

 لصفملاك ةاقثلا بتك )انس دق انال مكحن ةرهشلا ىوعد نال روهشملا فالخ |

 | نيتروصلا ىف ةزمهلا نيعنال )ناوادرو ناواسك و نإو املع لايف( اواو ةزمهلا

 "ريغ اهنوك ىف ةزمهلا كلت ( تهباشف )ءارق ةزمهك تسل ىا ( ةيلضاب تسيل
 | ىنعي لوهجلا ةغيص ىلع (.تيلقف) كلذك تناكاذاو (ءارح ةزمه) ةبلصا
 ١ ءازح هر لثمائا ( نيله ىولغا تلقف كلذ ةرفملا نا 3 نأ
 ' ةدعاقلا هذهل ةفلاخلا نم حوربشلا ضعب ىفام لقني نا حراشلا دارا مث (اواو) ْ

 ا ناهحج ولا الاو لاق ثصح فئصلملا ةرابع ىهو ( ةراعلا هده نم مزاللا نا)

 | هيزمع لصا ىذلا زومهملاق ىا ( ءادر ىف لاَغن نأز وجال هنا )هنم مزلنف لق اهف
 (واولاناوادروا ةزمهلاب نا ادر )اما نيهجولا دحا ( الا ) هت ىف زوخال ءاي

 | نيهجولاو نيّشالا نيهجولا لمشف هوجولانم ناهجو هنا هنم موهفملا
 | (لصال اىلا اهدرو ) نيهجولا دحا وهو (ةزمهلات اما نع) هلوقاهو نريخألا

 ا ةزمهلا تاكا نع ةراع ناهج ولا نوكلل ل رابع هلوق ىلع فطع

 | ةراشا نيهجولا ظفل نوكي ناو ءابلاو واولان م لضالا ىلا اهدز نعو
 | ىا(وه )اواو اهبلقو ةزمهلا تابسثا اهو ( نيروكذملا نيهجولا ىلا)

 | هلمح لامحا ردانلا ريغ ناك ناو نهدلل رداش ىدلاوه دهعلل هنوكف انهه

 | ةمحرتلا بحاسَد مالك ةمالعلا حراشلا لقت ىهتنا انهه ىنهذلا دهعلا ىلع

 | الّضف ةيفخ ةلالد ىا ( ارثا ) بتكلا كلت ىنىا (اهيف اندجو امث بابللاو حاتفملاو



 هع <.

 ىتلا ةزمهلا بلقىا (اهبلق ىنزاملا نع دربملا كح و) نيفلالا نيب ةزمهلا تايئاب
 بلق ىا ( اهبلق ) فررعالا كلسملا ىا ( فرعالاو نايارمح وحن هاي ) ثدنأتلل
 بيرقلا ىلع اما فوطعم 6 الاو )هلوقو فنصملا هراتخا اذلو (اواو) ةزمهلا |
 هريسفتو ةيلصا تناك ناو ةلمح ىهو ديعبلا ىلعوا ثينأتلل ت تناكناؤ ةلمح ىهو |

 ا ع الا نأ لآ ةراشإلا ( تساتلل الو ةلصا ءوْمهلا . 0 ىا) هلوش

 © ن وكت نابا) كلذو ةنلعفلا ةلججلا ماقم مئاقلا فرخلا نمو طرشلا فرج نم

 نوكسبو ةلمهملا نيعلا رسكب ( ءاننك قاما ) ةزمهلا 0 ببسإ ىأ |
 ةزمهلا نكمل امتاو بلع نم حاحصلا ىف اذك قنعلا بصغع ةدحوملا ءابلابو ماللا

 نكت و بصعلا مسا هنوكل اركذم هنوكل ثيناتلل نكت و بلع نم هنوكل ةيلصا ١
 هقالال ىأ ( قاحلالل ) ءابلع ظفل ةزمه ىا ( هتزمه ناف ) ءايوا واو نع ةبلقنم |

 نوككناب ثيناتللالو ةيلصا اهنوك مدع (وا) ساطرق لثم نزوب ىا(ساط رش) .
 ( ءادرو) اواو اهلصا نوكل لاثماذه (ءادكك ةيلصاءابوا واو نع ةيلقنم) ةزمهلا

 ظ (ىادرو) ةوكلانموهؤ ( وامك امهلصاناف) لاقاك ءاي اهلصان وكل لام اذهو |
 ١ همكح قو[ اءدصا نوكيام ةيلصالاب دا لادا ٠0 والاف كقوة دا نووعر
 ٠ ةزمهلا مكحىف اهنو كلنا ةيرخ لوقت ءاب رح وت قاحعالل ةدئاز ةزمه هفام لمشل
 وحن وناوباو ناوخا وحمل اصالاىلا درب اوخاوحم زد ل اخ ةلشألا

 كهلوع حراشلا هرسفو 0 4 ناهج ولا ف هلوقو ىهتنا ناهجو مدودب

 ْ ًادتملا كلذربخو ىج راخلا دهعللهبف ماللاو فلالا ناالا ةراشالل ( نار روك ذملا)

 ظ هلوقب نيهجولاكنيذ حراشلارسف مث < ةيئازج ةلمجاو (نارئاح)وهو فوذحم ٠
 ا
|| 

 هلوقو ( ةزمهلا توم ) وه انهه ازاح نيذللا نيهجؤلا دحا ىا(اهدحا) | ظ

 ا ىنعم نا ىلا ةراشالل ريسفت فطع ( اهؤاَهو ) |
 !!ىف ةرمهلانآلا) قس“ الو تبي دق ءىنلا نال ءاقلا توشلا مزاتسي الفا |
 ل واو نع ةلقنم) قاحلالل هتزمه ىذلا ءاملع لثم ىف ىا (ىلو الا 1

 ( لصالاب ) هلوقو ءابلاو واولا نم دحاو ل كلا ةفض هيأ ىلع راب ( ةقحام ) |

 تددز ءايوا اواو اهلصا ناك ىل والا هاراوصلاو ةؤرمهلان ا :ئع هقحءاع قلعتم ظ

 ىرخالا ةروصلا ىفو ىا ( ىرخالا فو) ساظطرق نيسك لصالاب قاحلالل 0

 دئنيح ةزمهلا كلت ( تهباشف ) هيلصا ءابوا واو نع ةبلقنم ىا (ةيلصا نع) |
 ١ ىلصا فرح نع ةبلقنم امهيدحا نا ثيح نم.ةيلصا اهنوكىف ( ءارق ةزمه )
 | ىا (نيتروصلاف ) ةزمهلا كلت ( تثتف ) ىلصا فرخب ةقحام ىرخالاو
 ( ءارقىف ) ةيلصالا ءابلاوا واولا نع بالقنالا ةروصىفو قاحلالا ةروصفف

 | بلق) وهني ز اجلا نيهجولا ىناث ىا ( امهين انو ) ءارق ظفل ىف تمثل 5 ىا

 © ةزمهلا )ب



 ظ
 ظ
 ظ

 ” نلقلا ىضتقح ةلع ىلا يشن نأ دازافدده تطور كلن تس ف كرذك ةيلصالا

 توبشلا ةلع ناف ( ةيلصا ريغ ) ثينأتلا رمش نإ مس ىا(اهنا عمو لضخ

 تسلق 530 تناكنا دودمملا مسالا نا ىنعي ثيناتلل تناكنا هلوقل |
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 ١ فلالا ىو. (عئاز لا يو اهنوك لاح ةملكلا رخل ىلا ( ل ) تناألا
 ظ فاالا اذكف ةزمه نانلعت 2 فلالا دع اًعفو اذأ ءاملاو واولاز نا امك ىلؤالا

 ةيلازج ةلج 6 اواو تبلق ) هلوقو ةزمه بلقت ةدئازلا فلالا دعب تعقو اذا

 ْ (ناوا رمح ءارم ةيشالىف لاقيف ) باحنالا قيرط ىلع اواو هتشتىف ةزمهلا كلت

 ءجبس اك نارمالا اهيف زجيملو ةيلصالا ىفام ةساث لعجت ملو اواو تبلق امتاو |

 | جرخم ال ىذلا قلحلا ىصقا نم اهنوكل ( ليقث رح )اقلطم ( ةزمهلا نال )
 ظ 000 نك الاى لدم اذلو ءدددشلا ىف ركسا نماهن وكلا 0
 سنج نم ) هلوقو. كلذك" نكي ن نا نكسو دم فرخ ناك نا اهلق ىذلا

 را ريخ دعب ربخوا لي ظفلف ىذلا ريضلا نم لاما ( فال

 | سنج نم ن َك لش فرحوا فاالا سدج نم ف ىرطا كلذ ن7 لاح ليش

 | لددونك اسملاواكرحتم ف لااماة زمهلاّنأ لالا سنج نماهت وك ىعموفلآلا

 | دارخ نال كلذ راتخا امتاو ءارمح ىناكةزمه ريصي كرخئاذا فلالانا لوالا ىلع

 | ( نيفلالا نيب عّمتالن ا ىتنيف ) هلوق ناف بلقلا كلذ بجوال القت اف رح اهنا

 نيفلالا ناب ةزمهلاك لت عّقتال نا بحبف كلذك ةزمهل || تناكاذا قىنعل هيلع عرقم

 دلل ل نأ هل املو# ةينثتلا فلا ةيناثلاو ةدودعملا فاالا امدحا

 | هلوقو بال الا ةلع تنبعت توشلا ةلع تمدغنا املف هلصا اهنوكح ىه

 ىنعي واولا ىلا ٍبالقتالا بوجو ةلع ىلا ةراشاو ةيلاح ةلمح ( برقا واولاو )

 | ةسنلاب فخ] اهناف ءايلا فالخم لقتلاف اتكرشاو ةزمهلا واولا تنسانف ءابلا ىلا

 ١ ( تلق اذهلو ) هلوقو ءاملا نود واول انا اس اذهو واولا ىلا

 | اذاىنعي ءايلا نم ةزمهلاىلا برقاواولا نوكىنعي (ةزمهلا ىلاواولا) ةبسرقال دس
 | (و) لاعفالا نم ( تتقا لثم ىف ) اهبلا واولا تملق ةمومضم ةملكلا لواىف تعقو

 لؤا ىف ةمومضم واولا نوكت نا امهلاثما نم دارملاو ءامسالا نم (هوجا) لثمىف

 ىواو لاثم وهو تقوتلا نم لوهحم ضام وهو تنقو لوالا لصا ناف ةملكلا

 واولا ىناثلافو ةزمهلا لوالا ىف بلغالا نكلو هجولا عمج هوجو ىناثلا لصاو

 هو انوخخو اواو تنناتلل ةزمهلا تلق وهو رووا تهدم مضلل راتخأ الو
 ناىنعي (تحما رو) لاقفامهنيءنا حراشلاداراروهماريغنم نارخا نابهذم

 ! نا ارح )ءا رمح ةش ىف ( لبقف ) ةلصالا ف تّساك 0 نضل

| 
 ظ

 ظ

 ظ ةيسنلاب واولا لقثل ىا ( اهلقثل ءايلا نم ةزمهلا ىلا ) برقا واولا نا لاخاو .
 أ

 ا
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 وه ( فرحا ةنالثىلع داز اهف ) بالقنالاهجو ىا ارابتعا هلوق ىلع فطع
 اذا دودمملا مكحىف عرش روصقملا لالا مكح نم غرفاملو # تف عك فيفختلا

 نيب مسالا ظفل حراشلا طسواماو دودمملاا) ( ممالا) (وإ) لاقف هتينثت ديرا
 روصقملاو هلوق ىلع وطعم هنا ىلا ةراشالل فطاعلا فرحا نب و فوطعملا
 كلذك تسييلاماو ثينأتلل اماو ةيلصا اما دودمملا مسالا ىف ىتلا ةزمهلا نا معاو

 ةزمهلاحراشلارسف مث < ةيلصا هنزمه تناكنا) هلوقب لوالا مكح نايبىف عرمشف
 ١ سا لا (ةدئازواةيلصا نع هلقنمالو ناعما هلوشإ هيلصالا

 كا ةزمه نعال و ةملصا ةزمهنع هلقنمالو هدا تسل ىتلا ةّرمهلا م

 بوجولا قي رطىلع ( ةزمهلا ) كلت تبنت ةيلصا هتزمه تناكنا ىا « تشن ال
 هلوقو هرك ذيس ا برعلا ضءب نع ىلعوبا هاكحام فالح ىنعي ( رهشالا ف )
 اهلاثمو ةيلصا اهنوك ةزمهلا تون هجو نا ىنعي تنثت هلوقن قلعتم (اهتلاصال )
 اما ظفللا اذهو ( ءارلا ديدشتو ىااقلا مضب, ) ءارقلا ظفل لثم ىا (ءازقك)

 (كسنتملل) عوضوم (وا) نآرقلا ديو ندح نمل ىا (ةءارقلا دبجل) عؤضوم ١
 لاش هنا ىنعي ( كسنت اذا أرق نم ) ذوخأم وهف نيعضولا الك ىلعو دبعت نمل ىا
 ند 0 0]) مدألا ومهم ةملكلا'نوكتف نارقلا ءءارش دصت اذا نالف أرق

 نسحلا ناتكك ءارقلا سوماقلا ىف وهس اذه نا 0 را 11و
 اا[ ) 0 ١ دما كسانلا نامركو سكال نؤارق هعمحو ةءازقلا

 هل رص تدل ناريدقتلا نم لك ىلعو ىهتنا ءىراوقو نؤارق هعمحو

 لاقش عدس كك نأ اك را اذاو ةيلضا 0 1 ةيلصا نع ةبلقنمالو

 انا ١ 0 دا كح )لاتفرهشالا وهام رغ نيس نأ دارامث * نأ ارق

 (ناوا”رق وحن اواو) هتينثتىفةيلصالا ةزمهلا بلق ىا (اهبلق برعلا ضعب نع) |
 هلوق هل 1 عرش مت # هسفن ىف 0 ناكن م

 |١  00لا 0 ثينأتلهلوق نأ ىلا 0

 0 ةزمهلا نال ثيناتلا فلا نع ةبلقنم اهنا ثينأتلل

 را ثدؤم ىنعي ( ناك تاكا ثباتلل ىذلا فرحلا نع هب ولقم

 مث ( نيفلاب ! ارح) لصاللا كلذ ىا (ناك) ءارجح ةلك لصا ىا (اهلصا ناف)

 ثساتلل اسيل نيفلالا الك نا ىنعي ( توصلاىف دملل اهدحا ) هلوَش نيفلالا لصف
 (ةيناثلاو) هدمو توصلا عفر 5 «ىث نعالدب سل ءارلادعب ىذلا فلالا لب

 ثنا ل ( هيناثلا ) فلاالا ( تسلقف ثدناتلل ) هعوضوم هناثلا فلالا ىا

 | كلت عوقول ىا (اهعوقول) لب هريغلوا نينك اسلا عامجا موزللال (ةزمه)
2-5 
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 ل ماو افو رج نك 5 ناك اهف هتوشو لقثلا نكمل ىان( لقتلا

 ىا (كيذك) 9 كلذ ( نكي مل ناو ىا) ناكنا هلوقىلع فطع 4الاوإل
 روضقملا كلذ نملا'نوك قبرطا اقلاع هن وك ىا ( هقلا ناك نابل كلذ وا 5 ١

 (ىجر ىف نايحرك ةقيقح) ءاي هلصا نوكي ناب اما بالقنالا كلذو (ءاب نع ةبلقنم)
 (وا) لصالا مولعمو ةقيقلا قف ءاي نع ةبلقتم ىحر ةلكر خا ىف ىتلا فلالانال
 ( ناكنا:) مكحلاف ىا (امكح) ءاي 106 لب ةققطا فال ءاب اهلصا نوك

 . ناكلب) اضيا ن « طقست ةفاضالا لاح لوقت انال ةينثتلا نون امهن» قرشإ

 ظ (لسالا لوول روصقلانوك بيس وهامتا مكحلا ىف ايئاي روصقملا نوك نا ىنعي
 رف ىنعمي اسخك لصالا نكمتمللا ف :كلذو ءايلاو وا ولا "نم لصا هل فرعي مل ىا

 1-1 نان كلذو امودعم هلضا نوك انجل هوك سس ناكوا اما (ةق دع ولا
 | بح

 او ناخبا فدا * ىلاد ىلعو ىتك ةيلصا ىه ل نا ا ةيلق

 0 0 ده ال قتلا ماو د 7

 (ىتهىف) ءاي هدر فم فلا بله نايتم لوشن و ىافلا ءايلا دعب و ةحوتفمءاب اهدعإو
 ا هل وش راشا هيلاو ةرااوتم ةءارقىف ليما دقو لصالا مودعم هناق ىد ةسن ىف ىا

 نمىلعو ىلا اماو ةلامالاب ىتم مسا وهىدذلا هدرفم ءاحدقو ىا ( الام ىتمءاح ثيح)
 | انوكتملو ةلامالا امهبف دري م نكل ءايلاب نيتب وتكم اتناكناو ةراخلا فورحلا
 ىذلا مكحلا ف لخادلا نا ىنعإ ناكناب هلوقىلع فطع (ناكوا) هلوقو ىتم لثم
 ناك ىذلا 0 وا امكح وا ةَترقح ءاي نع ةبولقم هفلا ناكام وهالاو هلَوَس هب

 | (قطصللاو ىلعال)١!فل ( اكفلالات ناك ةءلصا ادعاصف فرحا ةعيرا ىلع ) انس

 0 0 فرت قرأ لك ىو لصف مسأ لالا ةلك نال ةنلسا امها نأ
 000 تبسل امهقلا و كالا ل مسا قطصملا ةلكاذكو
 تناك ءاوس ( ا راو نااراولم هرتساس ل ىلعالا ناف

 امعسبلو تيناتلا فرح هفلاناف ( ل و ةدئار ىلا رار اذه رخ[ ف ىلإ لالا

 (ءايلاب ةبواقمهفلاق ىا) ريدقتلافالاو هلوقل ةيئازج ةلج ءايلابف )لوقو ةملكلا نم
 | نابحر لاق ءاي ةنثتلا ىف هفلا ىلقيف كلذك'روصقملا درفملا لاح تناك نا ىنعي

 ' هبالقنا هجول ناي ( لصالل اراتعا ) هلوقو نايفنطصمو ناياعاو نايتمو
 ا هقيقح ءانلا هلصا اهف ) هلوقو هب ولقم هفلاف هلوقل .ةلعو نيعونلا ىف ءانلاب

 لصا ناك ىذلا درفملاف بالقنالا هجو نا ىنعي ارامتعا هلو قلعتم (امكحوا

 ا | (افيفو ) هلوقو هيلا عوجرلاو لصالاب رابتعالا وه امكحوا ةقيقح ءاي هفلا
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 ةلامالا نال قايلاب قا ةلامالا هبف عمس نا:هناف هتلاما مهئاغل نم عمسي ملو' ىا

 ةزمهلا رسكب ىلا ةيش' ةحوتفملا ماللابو يا ءاراشل
 دارملاناف ةراخلا ف ا هلضاناكن او.روصقم مساوهو ةروصقملا فلالابو

 هلاملع هنوك ىنعي ( ىلإ ) ىمس ىذلا صخشلا ىف ىا ( ىمملا ىف ) هلامعتسا انهه
 او هلا ماجلان فاو ىلنال دئنيح ةناو'هعبطو لصا ىف. هلاممتسا ىفال
 ىضرلانافءايلا نع فلالا بالنا ريغ ببس هتلامال ناكوليماوا لمي ملو لوَش نا

 كانه نكي ملو ةلامالا هيف عمسامت نوكي ناب هلوهجعو لصالا ميدع بلقُىف هط رش
 تيس هتلامال ناكاذا ىنعي ىهتنا ءانلا نع فلالا بالشا ريغ ةلافزلا كيس

 ءارلا رسمك ةتلامأ بلا نكلل ليما ةناق اوراكل تلالا 26 دع
 سل مكحلا اذه ناكاملو * ليماات ناك ناو امكح ىواو ذئنرح وهف هلق ىتلا

 ا روك دملا ئالقنإلا هيف 1 ةلرك طخ لب هقالطا ىلع |
 نول ا م ناشإلل ( ىنالث روصقملا كلذ نا لاخلاو ىا) هلو حراشلا هرسقكو |

 مسالا ىلا مججارلا هفلا ىف رورجلا ريمضلا نم ةنلاح ةلما نا ىلاو لاحلل اولا |
 انتا رع واط ىالثلا ناكاملو *ايثالث روصقملا كلذ نوك لاح ىا روصقملا .
 هيفامريغ يا ) ِهِلَوَن هرسف هيف ديزملا نمو درجملا نم معالا ىئالثلاىلعو درحملا .

 ١ ىعاب زلل لياقملا درخملا ىالثلاوه انهه هن دارملا نا ىنعي ( ادعاصف فرحا ةعبرا

 . ىنعيام ريغ هلوق ىفامل ةينايب ( ىعابرلا نم ) ىف نمهلوقو معالا ىثالثلاال ىسامحاو
 ىعاب رلل لماشوهو (هبف ديزملا ىنالثلاو ) درا ىا ىعابرلاوه هيف ام ذارملا نا
 هائلا | هلل انيبلع نبديزمللا ىنادملاو ىمامحلاو ىثالثلا ىلع ديزملا

 "اطال ]| |ذا ةمكش رك داك روضقملا لاح تناك نا ىعي ةئارج ةلخ
 رظذللىا (ارابتعا) واو تملقامتاو ةيّثتلا فلا قالا نكمل اواو إ (هفلا)

 مكحلا ىفوا ىا (امكحوا) فقط 10 و هلصاوه ىذلا (لصالل)
 هل وق فطع مقمس دش ماللا رانهظاب لصالا راصعألا ةحعست قو سمع ا6ك

 اهيف سيل ىتلا ةخسنلا ىلع اماو رابتعال هلوق ىلعمنطع رخلاب ( ىنالثلا ةفخو )
 ناوكب ناو ارابتعا هلوقىلع فوطعم هنا ىلع بصنلاب نوكي نا لمتحف ماللا
 ' فلا هلحا ىلا رظنل اواو هفلا بالنا ىنعي لضصالل هلوق ىلع افوطغم ارورحي
 ىثالثلا نوكل ىنالثلاب :مكلاكلذ صاصتخاو اموهوم وا اعوطقم واولا وه
 ( اموال ) سبالم فيفختلا اذهو ادعاصف ىعابرلا نم هقوفام ىلا ةسنلاب اففخ

 | افورح رثكا نوكيناىف ىنالثلا قوف ىا (هقوف ) وه ىذلا روصتملا فالخم ىا
 فلالاد رول هنالهبلا (هيف )لالا باقني الو واولا دربال هنال ىا (درب ال ثيح)

 0 درفملاب ستلف امدحا فدح بجوف نافلالا ”تعمتحا 0 ىلا

ٌ 

 ' ( قرش )
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 وهو ( روصقملاف ) هلجال (لاقف ) فيرصتلا نف هيضتق. ريت ريغب فلالا

 لال ىناثلا ىنعملا هب ديراول هنالارك ذم هنوك ةسرش لوالا ىنعم اوه انهه هيدارملا
 روصقملا مسالا عا ( وهو) هلوه روصقملا مسالا فرع 6 ” د ةروصقملاو

 فلا ) مسالا كلذ رخاىف عم ىا (هرخآىف) ىذلا مسالا ىا (ام) مهحالطداىف

 حراشلا دارا رسصو دز وحن ىف لوطلا دض ىلعو نسا ّلَعَو دودمملا دض ىلع 0

 نايثعملا ىلع لمتحم ىوغللا ىنعملا نيب و ىحالطصالا ىنعملاندب ةسانملا نأ نيم نا 1 ْ

 كضص نئا ) د وديملاذدص هنآل اروصقم) مسالا كلذ ىا (ىتسو) لاف نيلوالا

 اروصقم ىمسواىا( وا )دادضالا نم دنع نوكف ةدودمت فلاد نع

 دازامتا و ناك مس | عفرلاب وهو روضقملا مسالا فلا ىا 4 هفلا ناكنا جاضيا انآ

 )ا ا ىلا ةراشالل ( ةبلقنم ) هلوق حراشلا |

 ا ذاوخت لأ ةرامالل ةلقمف تساند ١) لم كحال ظنت نك 1
 رات ىهلظلا ىلا دتسا نا هنآ ىلا ةرابشا ةقاو ذلك هنوك اتعاب دق كراك

 فلالا ىلا عجرب ىذلا ريمضلاىلا ادنسم هنوكل ةبلقنم هلوق ىف حراشلا هراتخا مك

 بالَقنا ناك ءاوسىنعي نيعونلا ىلع لمتشم هنا ىلا ةراشان وكل ( ةيقيقح ) هلوَش
 ( ناوصمك ) !ىهاظ هنع هءالقنا نوكي ناب ةققحلا ىف هنع ابالقنا واولا نع فلالا
 اواو هلصا نوك فرع.ا:او هريغوا بشألا نم هيلع دمتعام مسا اصع هين

 هنع هنالّقا ناكءاوس ىا( امكحوا ) ةلامالاهف عمسي ملو ءايلاب مسرب ل هنال

 قر مكحلا كلذ ( ناكناب ) ايواو هنوك ىلع بترتملا رثالا ىف ىا مكحلا ىف
 | لعجلو ءايوا اواو هلصازوك فرعي ا عا( لضالا لوح و تالا كلا نر

 | تبلق ىنالث وهو واو نع هفلا ناك نا هلوق وهو هدعب طر ةلجلاو أ ادتبم
 | اكرتشم نييوحنلا حالطصا ىف روصقملا ناكامل و  روصقملا مكح و ىنعب هزيحاواو

 | اهدعب سلىتلا فلالا تاذ نيبو ةروصقملا لالا ىلع لمتشا ىذلا 0

 | ناب نأ را حراشلا هرسف اهدم ىضتقت ةزم

 ْ ىدلا فتلالإكأ ةدباز ريغ ىا ءا روكا هزمهل هن ورقم ربع ىا ( ةدرفم

 ْ قلطي ةغللا ف رصقلان اك املو * هيلع تفقو اذا ادبز تب رض وحنىف دبز نا

 | هرسف هاظ ريغ رخ الاو ىهاظ اهدحانيعون ىلع واولا نع ٍبالقنالا ناكاملو

 | وه ةغللاف ( رصقلاو تاكرلا نع سوبحم ) مسالا كلذ نال ىا ( هنال)

 ضع سلا نو لع طفلا نم اذوب 00 كلو ماصعلالاقو ( سيلا )
 0 1 هك مكك لصف 0 وصقملا ىلا ةيسبلا نإ ا دودمملاناف كولعلا لاح

 | هيلا انرشاو ىهتنا نيوماكقلا ف كلذ لك هلعج هب رضك هرصقو ريصق

 "0 هف تعاتلا رابفتحي ايمضلا كلا دنسا نآو للا رراتحا 6 ةلاتتا ا د



 || راتعالاو ليوأتلا اذه ىلا جاتحا امناو فاصملل نيفلاخلا راتخمىف اكدبز ظفلىف |

 ىنن مث ) ديزب ىمسملاب ال وا ل ووِف ةيمستلا ىف كارتشالا ةريثك مالعالا نوكل |
 أ ءاعدا ةكرتشملا مالعالا لاح اماو ةقيقح ةكرتشملا مالعالا لاح اذه ( عمجتو |

 ” هلوتل ف رظ راص اذا ةلوقف ( رك ىالااثاعدا املغ راض اذا ربع كلذك و هلوقف“ |

 | رمع ظفل قالطال ىه امنا الثم نيرمح انلوق ةمص ناىنعي ( رمع,ىعسملاب لؤي ) |
 ” اهدا ريس نايس ناصح 3 قالطالا اذه نم لضخ 'ءاعدا رك ىبا ىلع.

 لإ مالغالا نيب ةكرتشم رابتعالاىف ةلعلا هذه ةبافكو طقف لامعتسالا ةرثكةلعل: |
 أ( مالعالا نيب نا مهضعب لاق ىا ( مهضعب هدرو ) سانجالا ءامسا نيبو ةكرتشملا |

 ها ل

 ] اهدحا نيتلع ةكرتشملا مالعالا ىف نال اقرف سانجالا ءامسا نيبو ةكرتشملا

 000 رب واس انا نول ةساقاو كاستل هذك
 نوكو اهلامعتسا ةرثكل ) هلوقو ًادتم مالعالا هلوقو ( مالعالا لاَ. نا ىلوالا )

 اهلعج ةحصل ىا (اهتبنثتل ) هلوقو ( ىنكي ) هلو قلعتم (اهبف ةبولطم ةفحلا
 000000000 ا017 ةحصاو ىا (اهمجو ) هلوقو كي .هلوطأ قاعتم ةانثم

 7 98 ا

 ا

 كارتشالا درج ىنكيامنا ىنعي ىنكي لعاف هنا ىلع عفرلاب (كارتشالاد رحم ) هلوقو هيلع
 اهعمجو مالعالا هسا ةح قى ( مسالا ف) قاهالاو ظفالا ىف كارتشالا د رحم ىا

 كرتشم ىنعم رامتعا ىلا جاتحم الف اهبف ةيولطم ةفلخا نوكلل و ايل ايما ركل

 ل
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 ]| اهبف طرتشي هلاف ( ءرقلاك سانجالا ءامسا فال ) فنصملا هل فلكت ام امهنب ا

 أ اي 01 0 رابعا ىلا جاتحتف ءرقلا ىتيأل اذافاضيا عملاق كارتسالا
 7 الاف لا درا درج ةيافكب لئانقلا ضعللا ىا (ضعلا اده لوق ىلمف)
 |١ ريغ هلال فنصلا الخ ( هسنج نم هلوق ةينثتلا فيرعت ىف رك ذبالنا ىتش )
 آل تلاكنإو ىعم ىف ةتتلا دا رفا نم لك كارتشا هدنع طرتشي لد كلذ ةبافكب لئاق

 ا روصقم لاف هلوق نم فنصملا هلاقام ةءدقم رك ذي نا حراشلا دارا مثدع تفرع اكاماع
 ) ( داوملا ضعب ىف ةينثتلا ةمالع هت ىذلا درفملا مسالا رخا ناكاملو ) لاف لا

 / داوملانم ةدام ىف درفملا مسالا رخاعقو امن ىا ناك ربخ (امت) هلوقو
 || افلا هرخآ نوكنم فيرصتلانف مكحل (ريغتلا هيلا قرطتس ) ىذلا رخ آلا نم
 ١ فنصملا دارا) فلالا قاحلا اهدوجو عم عنتم ثبح ةدودمت وأ ةروصقم

 , (هيلا) ضرعيو (قرطتب) هنا عم هتبنثت درا ىذلاد رفملا مكح ىاا (اممكح نيسنا
 !١ ضرعتشبل و رييغتلاهيلا قر طتنام مكح ناب صخ امتاو ( رييغتلا) مسالا كلذ ىلاىا

 | قرطتبام مكحءارو ىا (هءارو) ىذلاد رفملا كح ىا (اممكح نال) هءاروام كحل
  اهتضتقا ىتلا ةكرحلل الباق رخ الا كلذ نوكل (ىثملا فرغت نم معي ) رييغتلا هلا |



 هه عم 2

 دحاو سنج نم اناكاذاف ادحاو (سنج بالاب ىمس نم موهفم امهيلاع قدصي

 ( نوكيف ) ءاعدا بالاك اهلعج رابتعاب ىا (هرابتعاب) ىتْنأ زوجيف ىا (ىتتيف)
 سمشلاىف لاخلا اذكو بالاب نييمسملا) ىنعم (نيوبالا ىنعم) نوكينأ زوجبف ىا
 ءاعدا رمقلا مسا اهيلع قلطيو ارش سمشلا ربتعي ناب ىا ( رمقلا ىلا ةسنلاب

 لاطباب دولا اذه ىلع دروا مث# رمقلابىمسي نم موهفم تحن نيلخاد نانوكف

 نيوبالا لثم ىف ليوأتلا نيبنا ( تلق ناف ) لاف ضقاتلا موز ليلدب دنسلا

 لي واتلا اذه راعا زاح ول هنال اضانت نيئرقلا لثم ىف هيضنلا زاوح مدع نيبو

 ةنألا لوا وه لب ؟اضبأ ءرقلا ف لد اذه لثم رصف ) نورالا كي
 ءاعدا ىلا جايتحا الب ) نيئرقلا لثمىف هناو ابا مالا نوكءاعدا ىلا جاتحا لوالاف

 رقلا مسا قرع نان هدحالا ةيمسالا ءاعدا ىلا ىا ( ضملاو رهطلل هتيمسا
 ءرقلا مسا نال ىا (هناف ) ءاعدا رخ الا نوكيو بالاىف م اهدحال اعوضوم
 ةقيقحلاو ءاعداال ( ةقيقح ) رهطلاو ضيا نم ىا ( امهنم دحاو لكل عوضوم)

 | ادهب ءرملا موهفمل -وألو ىا( ل والو ) قالطالا زاوج ىف ءاعدالا نم ىوقا

 رهطلاو ضرخا ىا ( امهلوأنت موهفم هب لصحيل ٠) رقلاب ىا ( هب ىمسملاب) رابشعالا

 رهطلاو ضيملا ىنعي نآرق لابو ليوأتلا اذه زابتعاب ىا ( هرامتعاب ىنف )
 زاحول هناب ةلئاقلا ةيطرشلا ةمزالم عنم لاطبالا اذه باوج ىف ىا (اناق)
 ةحص ىف ةهبشال ) هنال زاوحلا اذه موزل مسنال هناب انه هزاوج مزال كانه رابتعالا

 ا له هنا ىف ىا ( هتش راوج ىف ) لب اذهىف سدل ( مالكلا نكل رابتعالا اذه

 اذه ىا (وهو) نيمسالانبب ىا (امهنبب ىطظفللا هك ارتشا درحمأب ) ةينثتلا زوجي
 رانتخا ضملاو ) ةمثالا نم .هريغو ضملا ني ( هنن فلتخا ئِذلا) زاوجلا
 ىبلدنالاو ىلوزحلاو ءارقتسالاب مهمالكف ةاثم دجوب ملهنا ليلدب ( هزاوج مدع

 ىسلدنالا لاق ىنعملا نود ظفللا ىف قافتالا درحمب ةيناتلازاوج اوراتخا كلام ناو

 قلعتم ( رابتعالا اذهب ) هلوق (و) نازيملا نيعىتو سمشلا نيعىف نانعلا لاغب
 صملا نا ىنعي فنصملا بهدم رب رشا هب دارملاو رصحلل ميدقتلاو (حص) هلوش

 ةينأل ) حص هناب همكح ناك مسالا ف كارتشالا دريم هعمحو مسالا ةينالز وجب ملام
 مكحلاو ىا (اهعمحو) ني رمح وحن (ءاعداوا) ديز وحن (ةقيقح ةكرتشملا مالعالا
 نوكي تح هب ىمسملاكامهنيب كرتشي ىنعم راشتعاب وهامنا مالعالا كلت عم ةحصب
 هلوقو اك ديزف هلوقف ( املع ناكاذا الثم ديزف ) اظفل ال ايونعم كارتشالا

 ةحح نا ىنعي ( ديزب ىمسلابل وو ) هلوش, قلعتم كرتشالا ةرثكل ىا (ةزنكل )
 طفل عضو ىلا صاخشالا نم لك كارتشال هاما الثم نوديزو نادبز انلوق

 ةكرتشم اهنال ال دي زب ىمس نم وه ىذلا موهفملا ف ةددعتم عاضواب اهل ديز

ْ 

|| 
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 ةدئافىلا ةراشا) وه لب جرخمالو لخدمديق سل ( لديل ) صملا لوق ىا
 فلالا قول نم مهف ىذلا ىنملا ىهو ( درفملا مسالاب فورحلا هذه قوم

 نيينعم رابتعاب مسالا هنن زوجال هنا ىلا ) ةراشا وه اضيا ( و ) نوللاو ءابلاوا .
 نيلقتدم نيعضوب .سنملاب نيفلتخم نيينعملاعوضوم هظفل نوكي ناب ( نيفلتخم
 ةينثت زوج الو نيعضولاب ضي او رهطلل عوضوم دحاو ظفل هناف ءرقلا لم
 نابىنعي( ضخلاو رهطلا ) نارق ةظفل ىا ( اهب دارو نارق كاَش الف ) ءرقلا

 كانه سل ذا ضرما ىنعم رخ' الابو رهطلا ىنعم ةينثتلا هذه ىدرف دحاب دار
 نيدرفلاد نيج را ف 00 اكرتشم ا دحاو د هل عوجاولا ف ديا /

 سرفلاو لجرلا نال نيرا نيلجرلا الخ رطل رخ آلا عضولا ل
 (اهبدارب لاؤدحاو عضو سرفلاو لجرلا دار وا نيب 000 ْ

 نع ناضبح وا نارهط ) ةشنلا هدهب داربو نارق لاش نأ رو لسا

 00 | بعنم نم را خا كه ادع ىا ( حيحصلا |

 رب شا م نمل كلذاو ا حراشلا دارا بلغتلا اح هيلع ضقنلا در وامل

 هش زوحال هنا وهو هلوقت ىلا در دع لا ادع لف ناف ) لاقف هءاوج

 زوال ىا ( نيوبالاب ) ضقس ىا ( لكشي ) نيفلتخم نيينعم رابتعاب مسالا
 صضقنس (و)مالاو بالادب دارب ثسحن نم ىا (مالاو بالل) نيودالا ظفل قالطا ْ

 مالا ىلع بالا بيلغت راشعان لوالا ىف ىت هناف ( رمقلاو سمشلل نيرمقلا) اضيا

 نسعلا و3 دم اقل نوكل لع مدتلا لعن ردقلا سلكت راتعاب ىاثلا قو ةفرشل

 هب ضقتنا ماو هش اف هناك ن ردعلاك بلغتلا باب رئاس كلذكو انعامس اًمنوم |

 نيينعمرابتعاب ) انهه ( بالا ىتث هناف ) مكملا فلخت عم هيلع مالكلا اذه قدصل
 وا عم ( مالا ) رخ آلا ( و بالا ) اهدحاناننعملا كناذىا (اه نيفلتخم |
 ننعم راشعاب رمقلاىت لانا ص دولا رب رش :ىا(كلذك وو مالكلا ُْى علاشو كلذ ْ

 اق نيعشلاو رخ الا (و رمقلا ) اهدحا ناضملاكناذ ىا ( اه نيفلتخم |
 ال لوقن ناب هيلع مالكلااذه قدصو نانرجلا عنع ضقنلا اذه باوحج ىف

 ااا ةيتلا روح الا ىتخ  ةفاتخ ناعم رمقلاو :سمشلاو مالاو بالا نا

 بالا نيب ىا(امهنب بساتتا ةوقل ءاعدا بالا مساب ةامسم مالا لعج نأ زاح )
 مسا ىا (مسالا لوي مث ) رمقلا مس ب امس سمشلا لمجت نأ زاج كلذكو مالاو

 | ىمسي نم وهو ( موهقم لصحيل ) ٍبالابىمس نهقعمع ىا ( هبىمسملاىنعع )بالا
 قاعدالا بالاو قيقحلا بالا لمشي ىذلا موهفملا اذه ىا ( امهلواس ) بالاب

 ناذللا مالاو بالا نوكف ىا ( ناسناحتتف) كلذك مالا ناكاذاف مالا وه ىذلا

 "ندع )



 هه 1١< خس

 | ىنعي هلثم هلوق نه مهفنملا هيشنلا هجول ناب ( ددعلا ىف ) هلوقو درفملا كلذ
 عومجملا نوكي ىتحر خا درفم نم هيلامضنا ام نيب و درفملا نيب ةلئامملاب دارملا نا
 هلوقو ( دحاولا ) ددعلا وه ددعلاب ( ىنعي ) ددعلا ىف ةلثئامملا ىه ىنثم امهنم ا

 لاقو هلئمهلوق نم لاح (هسنج نم إل هلوق نا ىلا ةراشا (لثملا كلذ نوك لاح )
 ريد ىلع هنآل الاح ن < نأ زوجنالو هلل ةفص هسنج نم هلوق نا برعملا ىف

 ةنفا نم ةافتسملا يقستلا نم قل لما ىلا نانح الاس ارسل طا

 1 م ل خا
 م اذا اضياو فيرعتلا ىف ردقملا فاضملا ىلا عجار هسنج ريمض نا ىلا ةراشا
 ىلع قلطت نيش نيب ةسناخلاتناكالو 0 ىلا امر نركب ناش

 0 نيس نا ججراشلا دا رادحاو موهفم تحن نان وكي نيئشلا نيذه نا

 لئامملا وخد ى] هلئام وجامو دزفلا او لكل وتم كال

 عوضوملا ةفص رحلاب ( كرتشملا )هلوقو ( دحاو عضوب هل عوضوملا سنج تحن )
 ا كرتش» ىذلا موهفملا تحب نالخاد هلا مض ىدلا درفلاو دّرفلا نا ىنعت

 ناماسم انلق اذا الثم دارفالا نم هيلامضام نيب و درفملا نيب ىا (امهنيب )
 نونلاو ءانلاوازونلاو فلالا هب قل ىذلا درفملا اهدحا نادرف هيفف نيملسمو

 ريغ وهو عومجملا هيلع لد ىذلا رخ آلا درفملا ناثلاو هرهوجم روك ذم وهو
 ' له لقاعوه ىذلا مسملا موهفم تحن نالخاد امهنم لكو هرهوج روك ذم

 ١ .ماصعلا ىفو ةقيقملا قي رطب امهنم لك ىلع قدصي كرتشم موهفم وهو مالسالا

 | امهناف نيعاحش ىنعمم نيدسا لثم لكشي هل عوضوملا سنج تحن هلوق نا
 | وهو دسالابدارملا سنج تحن لب دسالا ىا هل عوضوملا سنج تحن الخد مل

 بالاب ىمسملا ةدارا رابتعاب ةينثتلا ناف هنن ام ىلع ناوبا كلذك و عاحشلا

 دعس الو هيدارملا تحن هلوخد رابتعاب لاَغ نا ىتشيف بالا هل عوضوملا سيل وهو
 ىزاجلا ىنعملاو امكح وا ةقيقح هل عوضوملا نم معا هل رسل نا |

 ريسفن ن |:لعاو < ىفتناهئعافشاك نيويالاو نيردقلا ف هز 3 لعجنو همكح ىف ظ

 هلوق دعب داز ثيح صملا لوق مالي دحاولا ىف ىنعي ددعلا ىف هلوش ةلئامملا حراشلا ٌْ

 مسا نال اكردتسم ادئاز هسنج نم هلوق ناكاذهب هرسش ملولو هسنج نم ةلوق هلثم

 ةلئامملابدب رااملو + سنحلاىئاثلاو ةدح ولا|هدحا نيينعملل لماحة ركنلا د رفملا سنحلا
 | ىقشلا ىلا راشا مث هسنج نم هلوهب هدافاف سنحلا ىف ةلئامملا ىتب ددعلا ىف ةلثامملا |

 | لئاع ىا (هلئاج)ىذلادرفملامسالاهديراىا (امةلْمهلوَش دءراولو) هلوّغ رخ آلا ظ َ

 | هلوِق نع ) اننغم فيرعتلا ناكى ا( ىتغتبسال اع ننملاو ةدحاولا ق ) درملا |

 ”(هلوقو ) لاقفدومقلا ضعب نايبدارازمت  هلثم ظفل نم ادافتسمد وكل( ةسنج رم 0 ١

 22م0 ١ « 3
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  ةلالدلاف ||ىف لخدم اهل قسم "افا ىاوعلا صاس وع تنال .نيللا نأ

 مدع نال أمهنيب فانت نكيملاماوىاسأبال هلوقب قلعتم (هنال ) هلوق ىنعملا ىلع
 دوصقملا ىلع ةلاد ةقحال نونلا نوكتنأ زاوجل م نوللا قوحل ةلالد |

 اضيا ةافانمالف اهتلالد مدع مباست ىا ( همياست ريدقت ىلع ) اماو قحاوللا ىقابىف

 هل روما نو نارعا لدار اذا هنا لامعتسالاق راحلا عئاشلا نال ىا ( اذا )

 كلذ ىلع ةثالثلا نم لك لدي نا هنم مزلال ىناعملانم ىنعم ىلع ىا ( ءىث ىلع
 هيلع ريخالا دحاولا لدنملو ىنعملا كلذ ىلع ةثالثلا نم ناسمالا لد اذا لب ىنعملا
 كلذ ىلع ىا ( هيلعةلاد ) اهرساب (هنالثلارومالا هده نا ) هيف ( لاش نا حص)

 ةياغ ) هلوقو هيلع الاد هنوك مدعنع ةثالثلا هذه دحا سجورخ ”رضيالف ءىنثا
 ةلالد نونلاىف نا انهه قشقحتلا نا عم ىنعل قيقحتلا ىلا ةراشا ( بالا فام

 ' قيقحتلا لب ةوقلا ىف نريخالا نب. ىمالا ةلالدك تسل اهتلالد نكل اضي | ىنعملا ىلع
 ةهطساوب ىنعي ( نيالا نيذه هطساوب ) نونلا ةلالد ىا ( اهتلالد نوكتنا )

 ا نولا لآل | لفن روكملا ءايلاوافلالا ةطساوبو :قحلملا درفملا مسالا
 | عملا ىنعم ىلع امهتطساوب لدت اهلبقام روسكملا ءايلا عمو واولا عم 0

 ٠ ىنعم ةلالدلاب دارا ثيح هيدنهلا | ىثاوللاىف دروا امل عفد سأبالو هلوق نا عا ا

 دوصقملا ىلع ةلالد اهف تسل اهنا عم قحاوللانم نونلا ن نا هسرش قوحللا ظ

 هطساو الب ةلالدلا ىلع لدنلف ةلالدلا لمح ىدنهلا ىبثحلا دارمم لعلف |

 اماو هلوق ريدقت ىلا جاتحم ههبجوت ىلعو قيقحلا دانسالا وه هدانساب دارملاناو
 لم هدارم نا هنم مهف هعفد ام ىعاخلا حراشلا عفد الو نونلا لمشي ىتح قحل

 ةراتةطساو البو ةطساولاب ةلالدلا نم ةلالدلا ميمعتو ةرات زاحملا ىلغ ذانسالا

 نوي نم ةليلع مواالع جنم هناب ىئاخلا حراسفللا ىاع ماصعلا ضرتعاو ىرخا

 نيوتلاو) 0 طوخ ويك نو لا او ءاشلادو) :تللالا  ةضتلا: هنالعأ-ا
 (0000 | لآ كو ةفاخسلا ةباغلقاةمدلست ردع ىلع اكن رع
 ىهتنا ءايلاوا فلالا قالا درحم نم لب ةلالدلا نونلاو ءابلاوا فلالا قالا نم
 عم ملسم ريغ نوتلا ةلالد مدع نوكي نا ىضََش همياست ريدقت ىلع هلوق نا ىنعي |

 0000 ا ع جرس نيل صام عمو هلع اهتلالد مدع نا |

 هرخ اب قحلا امتاىا لدي هلو قلعتم 6 نا ىلع ل هلوقو باوصلاب رعا هللاو ْ
 هدرفم لوادم عم ىنعي ( هدرفم عم ىا) ( هعم إل نا ىنعاهضعب لديل تاقحلملا هذه ظ

 اماولوقاو ىهتنا في رعتلا ف درفملا ريده ديول نيمسقتلا اذه ماصعلا لاقو |

 | هرخا قحلام ىام ىلا عجار ريمضلاف في رعتلاف فاضملا ريدقت مدع ردقت ىلع

 | لثم ىا اهمسا بصنلاب  هلثم )هلوقونال مدقم ربخ هعم هلوقف ٍبرعملاف اذك"

 ( كذذ ) ع



 يأ مو وس

 ( رحلاو بصنلا ىتلاح ) هلوقو ءايلا ةلك ىلاعجار رورجلا ريمضلا نا ىلا ةراشا

 ةغيص نع زاتممأ ) هلوقو كارتشالاب راو بصنلا ةلاخ وهو ءايلا لحم ىلا ةراشالل
 زابتمالا لصحتيل اهلئقام حتف امنا ىنعي احوتفم ءايلا لبقام نوك ةلع ىلا ةراشا ( عملا
 هجو ىلا راشامثواهلتقام روسكم هنف اهنال عما ىف ىتلا نيب و ىتثملاىف ىتلا ءايلا نيب

 رسكي ناب مالا سكعي مل امتاو ىا ( سكعيملو ) هلو ىتملاف ةحتفلا حيجرت
 ةينثتلا نوكل ىا ( ةحتفلا ةفخو ةينثتلا ةرثكل ) عما ىف حتش. و ىنثملاف ءايلا لبقام

 هل تناك الهناف عملا الخ ةنسلاالا ىف الوادترثك 1 هنوكلو عملا نم الامعتسا ربك ْ
 ١ ةسنلاب لقا هنم ملاسلا لامعتسا ناكف لامعتسالاىف هل ةنيعم تناك ةرسكم عومج

 | بسان تاينثملا ترثك املف غيصلانم اهنيعبام ةينثتلا ةغيصل سيل هنال ةينثتلا ىلا
 | عفرلاب « نونو ١ هلوق ةحتفلا اهل نيعف تاكرملا نم فخا وهام اهل نيعسس نا

 ( اضوع) هلوقو في رعتلاف ةلخادلاوانم موهفملا ن.سمالا دحا ىلع فوطعم
 الكىلع ىنملا رخاىف نونلا تقحل اما ىا نونلانم لاحوا قل هلوقل هل لوعفم
 ىلا ةكارخلا ىا (ةككزحلا نع) اًضوع نولا نكاح ا اضْوِع نوكل نانا

 ماللا نع ىراعلا درفملا ف ىذلا ( نيونتلا ١ نع اضوع ( وا ) اعلطم درفملا ف

 ةحوتفملا نونلانع زارتحا اذهو نونلل ةفص هنا ىلع عفرلاب « ةروسكم ل هلوقو

 | ةروسكم نونلا نوكل ةلع ( تاحتفلا ى اوتنالئا )لوقو ملاسلا رك ذملا عمحىف ىتلا
 ةروصى) هيلاوتم تاحتفلا عقتالثل فخا هحتفلانا عمانهه نوبلا تردد عار

 ةيلاوتملا تاحتفلا كلت ىا ( ىهو ) فلالاب اعوف سمىتثملا نوك ةروص ىف ىا ( عفرلا
 اهادحاف ةدوجوملا ثالثلا اما هضورفم ةدحاوو ةدوجوم هثالث عبرا

 ( فلالا لقام ةحتف ) ىهف ةبققحتلا ةدوجوملا اما نار دقت ناتنثاو ةقيقحن

 | ريغلا اما ( و نيتحتفلا مكح ىف ىه ىتلا ) فلالا ىهف .ةيريدقتلا ةدوجوملا اماو

 قمل هلو قلعتم « لديل ) هلوقو ( نونلا ةحتف ) ىهف اهنع زرتحا ةدوجوملا
 اهلا ريشي نا حراشلا دارا تالاّتحا ةثالث لديلىف ريمضلا عاحراىف لمتحا املو
 (وا) قلل نمضوف هرك ذ قباسلا قوحللا كلذ كدنلا ىا( قولا كلذ هلوه

 اذه قوحلملا نودب (هدحو ) نونلاو ءايلاوافلالا وه ىذلا ( قحاللا ) لديل
 ( قوجحلملاعم ) قحاللا كلذ لديل ( وا ) اء رخا هلوقىف ىفاضملا ربدقتل مبالم
 قحاوللا نمزونلان وكن يب ناكاملو «هقحا ولع مريد قتل بالم اذه و درفملاةغيص عم ىا

 مهوتلا كلذ عقد كا حراشلا رزاشا فاح مهوب دوصقملا ىلع اهتلالد مدع نيبو

 قومل ىلع ) ىنثملا فيرعتوا قحاللا لاتشاىف ىا ( هلاّتشاب سأبالو ) هلوق
 ( اهقوحل )ةلالد مدعفف ىا ( ةلالد مدعو ) ةروسكم نون قو لاقثسح ( نونلا

 هسنح نم هلثم هعم نأ ىلع هلوقىف ءجبسام ىلع ىا ( كلذ ىلع ) نونلا قول ىا



 سه ممر وس

 نيذللا نر بدقتلا نبذه ىلا جاتحنال ذئنيط بللا باتك ىفىضاقلاهب فيعاكنونو

 عضاوملا نم ريثكىف رهظالا دوصقملا اولعج مهنا مولعمو فلكتلا نم اه
 فاضملار دقت ىلع هنا لوالا هوجو نم اثحن انهه نا او *دارملا ىلع هسرف

 قدصيهنال نيملسمو نوملسم وحن ىلع ذئنيح ىنأملا في رعت قدصي هناب لكشتسا
 اعنام ضي رعتلا نوكيالف ىنثمال عمح امهناعم ءاي وا واو هد رفم رخآ قحلام هنا هيلع

 عمجا ىف هبدا رياك ةينئتلادرفم وهام هب دارب انهه درفملا ناثادارملا رب رحت هنعسيجاو
 عما لباش ام ىلعوةينثتلا لب اس امىلع كارتشالاب قلطي درفملان ال عمجلل د رفموهام
 نورصان ىلا ةبسنلاب عملا درفمو نارصان ىلا ةسنلاب ةينثتلا در فم الثم ارصان ناف
 تاكارشلا راحل ف لالا اذك و تن وملاو رك ذملا ةنئثن ند كرتشم امتنا ظفل ناك

 ١ هدرفمن النونو فلا هدرفع قحلب مل هنال نوملسموحن ىلع في رعتلا قدصيإالف

 قدصي ل هقحاول عم انلوق ردت ىلع هنا ىناثلا ىتملا درفع سبل هعمح ديرا ثيح نم

 نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنال ةدلب املسموحنىف ةفاضالاب هنون تفذح ىذلا ىتملا ىلع
 هنع بيجاو ىلا اذه لثمفف نونالو نونلاو ءايلاوا فلالاو درفملا عومجم ىنثملا

 لادلانم ًازج اهنوك ىنانسال ةفاضالا دنع نونلا فذحو عضولا لصا ه.دارملانا
 ةفاضالا لاح ىف نونلا ناب درو ةردقم نوذلا ناب هنع سجا دقو ميخرتلاكهنال

 نإ كعاو اهعم نونا ىدقنال كلذك ةفاضالا عم نيونتلل ربدقتال اكف ننوتلاك

 ةكرخاو نيوتتلا نالقرافلاعم ساقدنال ةكرحلاو نيوتتلاكنونلانا مسنال لاَ
 بك رثلا لبق دجوت اهناف نونلا الخ لماعلا عم بيكرتلا دعب الا نادجوبال

 ءجسو ناحتمالا ىف اذك نيونتلا وا ةكارخلا عاش وع اهلعل ىنعم الو اضيا

 نع ءانغتسالا نا ثلاثلا امهنع اضوع اهلعج نم هفلاخام حراشلا مالكىف
 فيررعتلا ىف نك ملاذا مت. امنا دارملا روهظب ءافتك الا ريدَعت ىلع تافلكتلا هذه
 فنصملا ةرابع ىلع اما ناحتمالا نم بللا ةرابع ىف نكح 5 قوحللا ظفل
 هلوقنم دارب نا الا رظن هل ةنبرق دارملا روهظ نوك ىنف قوحللا لخدا ثيح

 ( فلا ) هلوقف رثبلا ف قيض لاق نم نوكي نا ىلع قوحللا هجو ىلع هنا قل
 ىنثملانوك ةلاح ىف ىا ( عفرلا ةلاح ) هلو حراشلا راشاف قل لعاف عفرلاب |

 ىلا ينعي دودحلا مسقتل 6 حوتفم ءاب وا ) هلوق ىف وا ةلكنا ىلا اعوفرم
 هرخآ قحلام رخ آلاو اعوفرم ناكام وهو فلا هرخا قحلام اهدحا نامسق .
 4 رشم ءابلا تناكاملو *ءىجبساهف هب هرسف أم ارورجمو أنوصنم ناكام وهو ءاب ْ

 دارا مث ( اهلبقام )ل حوتفم هلو عملا ىف ىتلا نع زرتحينأ دارا عملا نيبو هني
 (ناك) هلوقوامريسفةف رحدهلوقف (فرح حوتفم ىا) هلوُش فوصوملا رسفنا
 (ماتلا ٌلِقَر هلوقاوا فاوصوملل ةفص نقئلسم فرط اهلنق هلوق نا ىلا ةزاشا

 ” ةراشاو
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 | ريغ ىرجم) ثانالا تيرجا اما ىا(نيرجن) هلوقب قلعتم (نهلوقع ناصقن)
 فالحلا اذه نم لص ةصقان نهلوقع نوكل ءالقعلا ىرحب رحنو (ءالقعلا

 | هققح ام ىلع ءالقعلا ريغلو حراشلا هققح ام ىلع ثنؤملا عمج ةعوضوم نونلانا

 |( تنس اهنال رابملا دع هعمل لل ناضم مايألا وسخ ا ل
 ظ فنصملاعرفاملو *« ءالقعلا ريغ نماسهن ال ىضرلا جراشلا دنع هققح و ثن وع

 | ىذلا مسالا ىا (ىتملا )ل/لاقف ىتثملا لئاسم ناس ىف عرش ثنؤملا لئاسم نم

 6 هرخآ قط ١ مسا ىا 6 ام ١ ةاحنلا حالطصا ىف وهؤ ىنملا هيلع قلطي
 وه هرخآ ناكو ىتملا سفن نع ةرابع ام ةلك تناكو امىلا هرخآ ريمض عجراملو
 | رخاىا) لاقف دارملاوهام ححصل رده ىلا حراشلا جانحا هقحاللا نونا

 | اذهو هسفن ىنثمللا رخا ال هدرفم رخآ قحلام قحاللاب دازرملا ىنعي ( هدرفم
 | (ردق وا) رورجملا ريمضلا نيو رخ آلا ظفل نيب ( فاضملا ردقتن, ) هبجوتلا
 هلوق دعب )ردق لب فاضملا ريدقتب سل هنا دارملا حبحصت ىف هبجوتلا وا ىا ظ

 | ىه ىنملا نا لوالا ريدقتلا ىلع ىنعملاو ( هقحاول عم اللوق ةروسكم نونو
 ْ هنع جراخ لب هنم ازج درفملا سلو تاقحلملا نمو درفملا نم تنك ر ىتلا ةغيْضلا ا

 | دارملا نوكيف امهعومُم ىا قحاوللاو درفملا وه ىتملا نا ىتاثلا ريدقتلا ىلعو |

 | عم ءايوا فلا هرخآ قمل درفم لكى تملا نا لوالا ل آث ىنثملا رخاوه رخ آلاب |
 دارامث هةروسكمن ون عمءاي وافلاهرخاىفمساىتمملاناىناثلال اموةر وسكم نون |

 ْ عمان وقوا فاضملا رده ناو ىا (الاو) لاقف ريدقتلاىلا جابتحالاهج و نيسنا

 | ىلعالا ) هدارفا نم درف ىلع ىنألا في رعن ىا (فيرعتلا قدصا ل ) هقحاول

 1 مل ونجح ىدلا ىثملا طقل (نم) زرع ىدالاد لل دلع أن( 50058 |

 | (ىنحالا# )راو ا بصتلاة لاح ف(نيملسم) ظفل (و)عفرلا ةلاحىفالثم (ناملسم) |
 | درفم هنا عم هنع ةرابع ىنملا نوكش لسملا ظفل رخ اب قحلت اما تاقحلملا نال |

 تاقحلملا لوخد دعبو امنام فيرعتلا نوكي الف دودحلا دارفا ىف لخاد ريغ
 | نيماسمواناملسم ظفلرخ آب ىا هرخ ايوحلب ىذلامسالا نع راع لا

 نينيملسملا و ناناملسملا وه ىتثملا نوكي ذئنيح هناف هلثم مسا دجوب مل هنا ىنخالو ظ
 جايتحاالناك اىلو **ىث ىلع فيرعتلا قدصيالف نانابراضو نانارصان اذكو |
 | دنع هيلا جايتحا ال لب دارملا روهظب ءافتك الامدعدنعالا نيريدقتلا نيذه ىلا |
1 

 ظ
 | (ىنتك ا ولو ) لاق لاتحالا اذه زاوج ىلا ريشي نا حراشلا دارا دارملا راهظا
 ١ ةرامع نا ىنعي ( تافلكتلا هذه نع ىنغتسال دارملا روهظب ) ىتثملا في رعت ىف ىا
 ُ فلا هرخآ ىف نوكي نأ وه رهظالا دوصقملا نكل اذكه تعقو ناو فنصملا |

 أ
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 تلعف )ل نيعونلا نيذه ريمض مكح نا لصاحلاو ( لقاعلا ريغ رك ذملاعمح ) لئامملا
 ( ةعاما لي وأسس ثياتلا ءاب انو رقم تلءف ريمض ىا) هلوَش لوالا رسفف ( نلعفو

 هلوَم هرسف زرابلاوه ناعفىف ريمضلا ناكاملو ( ناعف ريمضو ) هلوّب ىناثلارسفو
 هتحناانكتسم ناكلب ازراب نكيمل امل هيف ريمضلا ناف تلعف فالخم (نونلاب ىا)
 ني ريختلا هجو ىلع حراشلا هبن مث « انورقمهلوّشبءرسف هل ةمالع ءاتلا ناكو
 ءاسبنلاك ثنؤملا عمج ىف نونلاب هنوك اما ىا ( ثنؤملا عم ىفاما ) لاقف نيمكحلا

 عم ىا (هل ةعوضوم نونلا هذه نال ) لصالا ىلع هنوكل ( ىهاظف ) ُنويعلاو
 عمج ىف نونلاب هنوك اماو ىا ( رك ذملا عج ىفاماو )الوا القاع ناكءاوس ثنؤملا
 عمس ىا ( هللصاال ) هنال ضاظريغف ىا ( هنالف مايالاك لقاعلا ريغلا ) رك ذملا
 هل عضو, صوصخم ريمض نوكيناب ( لاحرلاك ربك ذتلاىف ) لقاعلا ريغلا ركذملا
 (رك ذتلاىفهقح ىعاربف) هلوقو ثن ملا عمجلا نونلاو لقاعلا عمجالو اولا عضواك

 لخاد وهو هللصاال ةلمح ىلع ىوطعم وهو ةسسال ءافلاو لوهجلا ةغبص ىلع

 هلوق ىف ءافلاو لصالا كلذ قح ةاعارمل اببس نوكي لصا هلدجو:ل ىا ىنملا ىف

 هلوق ىلع عب رفت لوهجملا ةغبص ىلع ىرجا هلوق نال ةيعيرفت ( ىرجاف )
 ىعارب نا ٍبحن ملو.لصا عما اذه لثل نكي اذا ىاىننلاىف لخادو هل لصاال

 ثنؤملل بسانم هنال ( ثنؤملا ىرحم ) عومجملا نم عونلا كلذ ىرجا هقح

 ناف لوالا نود نيل م ىناثلا ىف نال لقاعلا رك ذملا ىلا ةسنلاب صقانلا لقاعلا

 لاك هل سدل لقاعلا ريغ نم هيف نحتامو ءالقعلا نم هنوك وهو ادحاو الكهف
 لصاهلام هجوا ةثالث ىلع انهه سمالانا هوجولا نم حراشلا هنبام لما انما

 لوالل ةغوضوم ًاقاولاف امهنم لصا هلسلامو ثدناتلا ىف لصا هلامو ربك ذتلا ىف

 ثنؤوملا ىرح ايراح هنوكل ثلاثلا هجولاىف اهلامعتساو ىناثلل ةعوضوم نونلاو'
 ىلعانهه مالا نوك ىلا ىعوب اهنف رك ذامنال ةيدنهلاىثاوحلا ىف امل فلاخم اذهو

 (ىضرلا حرمشل اقفاومإل اهيفامز وك لاح ( ةيدنهلا ىش اوما ىنف) لاق ثيخ نيهجو
 اننؤم ناكءاوس (ءالقعلا ريغ عم ةعوضوم ) لصتملا ريمضلا ىا (نونلانا) وهو
 , هميسقت لصاحو'( نيلقاعلا عمل تعضو ) واولا ناك ىا ( واولاك) ارك ذموا
 (اهلامعتساف) مايالاو ءاسنلاك ءالقعلا ريغ عمحو ا نوملسملاك ءالقعلا عمحاما عمحانا
 (0| ال| فر نونلا كلت لامعتسا نوكين اًلطم ءالاقعلا ريغل نونلا تعض اذاف ىا

 ران 22 لفك ىا ( لمحل: لب ؛اننؤم اهنوكل نسل نلبتف ءاسنلا انلوقىف ىا
 ههجوام سكع ىلع ن وعلاو مايالا وحن ىلع ىا ( ءالقعلا ريغ عمج ىلع )

 هلوقو ثانالان ال ّىا ( ثانالا ذا ) ءالقعلا ريغ ىلع ثنؤملا المح امئاو حراشلا ظ
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 هلوقوهىذلا ًادتبمالربخ عفرلاب قيقا ) (ثنملا) 6 هريغ ىهاظ مكح ))هلوقو
 قيقلاريغلا هاظلا مسالاىلا دانسالامكح لثم عما ها مكح ىا عملا ىهاظ مكح و
 تقلا تئش نا ) هلوشب رابكلا رسف مث ( رابكلاب تناف ) هلوقب مكحلا كلذ رسف مث
 مكح ناس ىف عرش مث ( لاجرلا ءاحو تاحرلا تءاج وحن اهتكرت تئشناو هنءاتلا
 عمج)هلوقحراشلا طيسوتو ًادتبم عفرلاب ( ريمضو إل لاقف نيلقاعلا ريمضولا دانسالا

 ركذملا)(عمجا)(ريغ ) هلوقب صوصخم نيلقاعلا ناب نايبو ريضفت ( ريسكتلا عومج
 ١ اذا) برعلا ىا ( مهناف ) مكحلا اذه نم ملاسلا رك ذملا عمح ىنثتسا امتاو « ملاسلا
 | ىا ( مهريمضناف )نونلاو واولاب نيلقاعلا اوعمجنا اودارا اذا ىا ( ام اس اوعمح
 | لاَم ) هوحنو ىه نم هريغ ال ىا (ريغال واولا ) عملا كلذ ىلا عجارلا ريمضلا
 | جب ىذلا مكحلل فلاخي مكحلا اذهو (تءاح) نوديزلا ( لاّمالو اًؤاح نودزلا

 ' مكح (ىا ) فاضملا فذحم هربخ 6 تاعف ) هلوقو ًادتبم عمجا سهاظ مكحو هلوقف
 , (هيف ) انكتسم ناك ىذلا ىا (نكتسملا ) ريمضلا كلذ ىا ( وهو تلعف ريمض )
 ىذلا نكتسملا ريمضلا ىا نكتسملا ةفص عفرلاب (نورقملا) هلوقو تلعف ظفلىف ىا

 كلذ نوك لاحو ( تيناتلل ) ءالا للجن وك لا ( هك الا داتا ) وتس
 عن ولا نيمص ىلا كنا تنءاسب نا تءاهس لاش لا رحت اةعاجلا ليو[

 | 'لاحزلا ةعامح ىا ةعامجلا لي وأتن' لاحرلا ىلا عجارلا هتحت نكتسسملا درقملا |

 ' ريمض ) كاذك همكح (ىا) تلعف هلوق ىلع فوطعم 4 اواعفوإل هلوق تءاج
 تاعفىف ناكاك نكتسملاال زرابلا ريمضلا وهو ( واولا ) ريمضلاب ( ىني اولعف '

 وعادنال كلذك اولاو هاو .اًواح نودزلا لام لن اك انهه لاف لذ
 ,( عمجا نم عونلا اذهل ةعوضوم ) واولا ةلك نوكل ىا ( اهنوكل ) لصالا
 عمجا فو ثنؤملا رسكملا عما نايبىف عرش مث # نيلقاعلا رك ذملا عمج عون وهو
 عما وهو 6 مايالاو )ل رسكملا ثنؤملا عج وهو (ءاسنلاو) لاقف ءالقعلا ريغ نم

 ناعفو تلعف هلوق نم ءىجيسام هربخو أأدتبم ءاسنلاو هلوقف ءالقعلا ريغ نم
 (هنوك ىن)الئامث نوكي ىا (اهلئامعي ) ىذلا عملا ريمضو ىا (امو ءاسنلا ريمضىا)
 نكي ولو ىا ( نكيمل ناو ) ءاسنلاك( ثنؤملا عم ) لئامملا كلذ نوكىف ىا
 ءاسنلا نيب هيبشتلا ةهج نا ىلا ةراشا هيفو (ءالقعلا نم ) اهل لثامملا عملا كلذ
 ريغ نموا ءاسنلاكءالقعلا نم ناك ءاوس طقف ثنؤملا عم هنوك اهلئامم نيبو

 فططع (مايالا ريمضو ) هلوق اعامس ثنؤملا نيعلا عمج وهو ( نويعلاك ) ءالقعلا
 ىا ( امو ) مايالاك عمج وه ىذلا عملا ريمض مكح ىا ءاسنلا ريمض ىا هلوق ىلع

 نوكىف ىا ( هنوكىف ) مايالا ةملكل الثام نوكي ىا ( اهلئاعأ) ىذلا عملا ربمضو |
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 دنع ةلمك ثنات نااضيا ملا
 ااا كلا هلل اا يع هق مالا كزتا صيف ةحلط تيناتك تكلا نبا

 هلوق ىف ةلغلا نا ىلع لالدتسالا 'للاهجحر ةفضحوبا مامالا ىن لوقلا انما

 لعفىف زوحنال مك هلعف ىف ءاتلا تزاح امل اركذ ناكولنال ىثنا هية تلاق إب ىلاعت

 مكش امع ىنواس لاقف ساللا هيلع فتلاف ةفوكلا لخد ةداتق نا ىورو هحلط

 002[ نال راسل هلع نع هلاسف ناش وهو ارضا ةفيحا ونا ناكو

 تف ىعنبانم هل ليقف ىتنا تناك ماخلالادعإ ةفينح وبا لاقف محلاف ىلا ما اركذ
 لاقلاقل ارك ذ تناكولو «ةل تلاقو#ب ىلاعت هلوق وهو ىلاعت للاب اتك نم لاقف
 ريغبابىف دارا ام ريغانهه ىظفالاب دارا هنااضيا معاو «ةحلط ىنءاح لاش اك ةلم

 نايا 0 0 100 27و ءاوس قيقحلا ةلياقم ىف انهه ىلفللا نال فرضنملا
 ةلباقم ىف فرصلملا ريغباب ىف هلعجو قيقحلا 0 موا اظفل |

 قيقح كنؤلا نيملع ةملسو ىماس وحنف ن ب ملوا ايقيقح ناك ءاوس ىنونعملا |
 تاثنؤملا اضراو فرصنلا ريغ باب ىف ديراام ىلع ىظفلو انهه ددراام ىلع ظ

 فرصنملا ريغ باب ىف ديرا ام ىلع ةيونعمو انهه ديرا ام ىلع ةيظفل ةيعامسلا .
 مالا لق رق ةلاواملا ريغلا تاثنؤملا ماكحا ناس نم فنصملا غرفاملو# |

 ةدئافل ريسفت ( هريمضال ) هلوقو ( عملا ىهاظ مكحو ل لاقف ليوأتلاب تاثنؤملا
 ىذلا لعفلا مكحال ىهاظلا عملا ىلا داتسا ىذلا لعفلا مكح ىا ىهاظلا ظفل دبق |
 مكحلا نال صاظلاب مكحلا اذه صصخ اماو عما ىلا عجارلا ريمضلا ىلا دنسا ١

 ني صمالا دحا قاحلا باجناب هريمض ىلا دانسالا مكحو اهك رتاو ءاتلا ىف رايخلاب انهه .

 ا00 070110 قالا نان ) ناراغم ناكجلاو كزتلاو نانالاق راماال .
 ءاتلا قاخاب ( تءاح لاحر لا وحت بج او ) هريمض ىىلادانسالا ىف ىا ( هيف عما ريمض )
 و00000 ل را لام الف جلا نيمض قاما واح لاح رلاوا ىا( اؤاحوا) ١

 لاق نم لوق ىلع عملا ةفس هنا ىلع لاب ( سلا ركذملا) (عج)( ريغ
 ةك رحل اوحنىف نيدضلا نيب عقو اذأ الاةفاضالاب فب ادا نتكلألا ال رنغلا ظفلنا

 دنعوهاكهق ةدئاز ءاللاوأتنلالا نوكي ناب ةركنلاب ميلا لي ل ر

 ملاسلا رك ملا عما ىنئتسا امنا ىنعي ءانثتسالل ةلع ناكول هنال هلوق و ىدنهلا لضافلا
 ءاوسالاص| هلعف ثدن ا(" ىا ( هثينأتز جب ل ملاسلا ركذملاعمح ) هيلادنسملاىا(ناكولمنال) ٠ ظ

 لب(تءاح نو د.زلاال ون وذ زلا تءاح لاق الف) هريمض ىلا واد هاظ ىلا ادنسم ناك

 ىا)اقلطم قلطا عمجلل مكحلا اذهىا 4 اقلطمإلاؤاح ن وديزلاو نوديزلا ءاحلاَقب
 ةناق(تانم قمل كلءاحاذا 0 ايقيقح ان ؤم) عما كلذدحاو ىا ( هدحاو ا
 0 ا ا" تيريتجاو ناك(وا ) ثنؤمدرفمم اس ثنؤم عمج

 © هلوقو )
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 ىثتسا م ىا (اضيا) هيلا دئسملاو دنسملا نيب لصافلا دوجو ةروص ىا( لصفلا

 انفال يقل اريغ هال ىف تنأو لرش نإ ويقل ريع اطل ىلا داش"
 ةدّئاف نا ىنعي ىنتتسي هلوقب قلعتم( جاتحألثل ) هلوقو رايتخالاب لصف اذا هاوس |

 (لضفالب انوش ) ةدعاقلا دسقت ىلا ىا ( ديبقتلا ىلا ) ذئنيح جاتحالنا ءانثتسالا

 | جاتحي ىتح هنم ءىش ةدعاقلاوف قس مل لصفلا ةروص اهنم ىنثتساول هنال
 ىذلا همالكنم ( نسحا ) فنصملا مالكىا ( ناكل ) لوقلا اذهب هجارخا ىلا
 ةردقملا تاذلانم زيمت بصنلاب ( ءافيتسا ) هلوقو لصفلا ةروص هبف نئتسب مل

 ماكحال )ايفاو هنوك ةهج نم نسحامالكلا ناكل ىأا هلعاف ىلا نسحا ةسن ىف
 ىف انسح اذه همالك ىفزال نسحا لاق امئاو ثنؤملا ماسقا ىا ( ماسقالا عيجج
 | 5 ردالملا ىلع اداّتعا ةدعاقلا دسقسسا ةووصلا هذه ءانتسا ىلا هترانشال ةلجلا

 ءاثتسالا ىلا جايتحالاهجو نسنا حراشلا دارا مثا+ حراشلا هيج وت ىف تفرع

 ١ ىهاظ مك ىا (اضيا ) لصفلا ةروص مكح نا ىنعي ( لصفلا ةروص ىنف ) لاقف
 | هكرتىبو لعفلاب ءانلا قالا ىف) رايتخالا كل زاح ىا ( رايخلا كل) قبقحلا ربغ

 | ( ةأرما) هلوقو لوعفملا ميدقتب ( ىضاقلا ترضح )لوقتامكف ىا ( لوقتف
 | ءاتلا قاحلازاح لوعفملاب هلعاف نيب و لعفلا نيب لصفلا عقو املو هلعاف عفرلاب

 ىضاقلا يضحو) لوقت هك رتو ايقبقح اثنؤم ةأرصا ظفل ناك ناو ترضح ىف

 ' ثنوملا ىلا لصفلا عم دانسالا عوقول لاثم اذه نا راح نييك رتلا الكف ( ةأسمعا
 | ثنؤملل لاشم( سمشلا مويلا علطو سمشلا مويلا تعلطو ) هلوق و .قيقحلا ْ

 ١ ناكاذا الا ) لاقف ىرخا ةروص هنم ىنثتسا مث اضيا لصفلا عم ىريدقتلا ىطفللا

 ' نوك ةروص ىفالا كلذك لصفلا ةروص لك ىف مكحلا ىا( قبقحلا ثنملا“
 | ءامساق)هلامعتسا ( بلغي ) ىذلاهلعلا نع ىا ( امع الوقنم ) قيقحلا ثنؤملا كلذ

 ١ عم)اذهلثم ناف ىا(هناف ةأسما) ديزب ىا (هب تيمس اذا )الم ( ديزكروكذلا
 | ةامسم ةأسما ىا ( ديز مولا تءاح وحن ) هنف ءاتلا تامثا ىا (اهتامثا بحب لصفلا
 (سابتلالا اذه عفرا)هيفاهتايثا بجوام او ةروكذملاةيمستلا ىفبلاغلاوه ىذلادنزب

 تابثالا بوجو نأ ىهاظلا ماصعلا لاقو لجرل مسا هنأب نظلا هيلع نم لصاخلا

 ةميركلا ديز مويلا تءاح ىف بج الف ثينأتلا ىلع لدت ةئي رق نكت مل اذا امب ديقم
 ثن انللال ةمالعلا ىف م لقنلل نوكت نالمتح ةمب ركلا ىف ءاتلا نا لاب دقو ىهتنا
 ةحلط ىنءاح لاَ نأ زوج هناهلوق نم مزايهنا لعاو *ةنيرقلاهذه لثم ربتعب الف

 نال روهشملا فالخ وهو ايظفل اثنؤم هنوكل لجر مسا هنوك عم ةحلط ىنت ءاحو
 هعونت ل ورع اخ 30 ةقادسض ل رع هلعف ىف ءانلا كرت روهشملا

 ىملعلا هعوضوم ىلا رظنلاب ايسنم ان هيف ثيناتلا راصف هلوه نم ريغل لعجو



 م ب مس

 | هنوكب ملعلا ىف تنّوملا كلذ ءانغتسالو غا:ننوكل ىلع تفظع زخلاب ( هتانغتساو) |
 ءانغتسالاب قلعتم ( هظفلىف امل) هلوقو دنسملا هلعش ( ءاتلا قاحلا نع) انؤم
 نم ىا (راعشالا نم) ثن وملاكلذ ظفل ىف ىتلا ةلاحلل هنع ىنغتسا امنا ىا هل ةلعو

  (هرمضم) مكخ ( قالخل ) سبالم مكحلا اذهو ثنؤم هناب ىا هب ) مالعالا |
 دثسملا لغفلا نوكي نا بح ىظفللا ثن وما ىلا عجارلا ريمضلا ىلا دنسا اذا ىنعي |
 ةمالع ىا ( رعشيام ) هرمضم ىلا دنسا ايف ىا ( هيف سيل ) هنال ىا (ذا) ءاتلاب |

 لعافلا نال هلعاف ثينأت اهب عيل ىرخا ةمالع ىلإ جاتحبف ( هئينأتب ) مت
 هعاحرا حإل ذا ركذم ىلا اعجار ريمضلا نوكي نأ زوحنف هتحن نوكي دئنيح |

 لوانم يعي ىتح هلع ءاتلا قالا بج وف مالا همتشدف هرك ذ مدقت ىذلاكن ٌؤملاهلا
 هجوت ناكاملو# هركذ مدقتىذلا ثن ٌوملاى لا عجار هتحن ىئذلا ريمضلا نأ سحالا

 افلام هيلا لعفلا دنسا اذاو فنضصملا لوق ىف رورحلا ريمضلا عاخرا ىف حراشلا

 لودعلا هجؤ ىىلا حراشلا راشا ةيفاولا بحاص ىنعي نيحراشلا ضعب .هيجوتل

 هلوقىف هيلا ظفل ىف ىذلاريمضلا ىا (هيلا ريمض نيحراشلا ضعب لعجو) لاقف هنع
 ضعللا كلذ لاق ثمح ( قبقحلا ثن ملا ىلا اعجار ) هيلا لعفلا دنسا اذاو
 لعفلا دنسا اذا ىنعي ( ىطفللا ثنؤملا ريمضوا) قبقحلا ثنّؤملا ىا هريسفتىف

 ثن ٌوملا ىلا عجارلا ريمضلا ىلا دنساوا ةمطاف تب رض وحن قبقحلا ثن ملا ىهاظولا

 اهناو ءاتلا قالا ب وجو امهنملكىف همكش ترج نيعو ترهظ ةملظوحن ىظفللا

 فنصملا لوق ىأ (هلوق ) ةنيرق ةناعاب ىا (ةني رق ) كلذك ضعبلا كلذ هلعج
 نا دنق ىفاضالا سك رتلا نم دافتسملا نال.( رابخلاب قيقحلا ريغ ىهاظىف تناو )
 قيقحلا اهدحا نا دبق اضيا هتفلاخ ىف ىتبف هرهاظ ئناثلاو قبقحلا ريغ اهدحا
 ىنعا قيقحلا ريغ ىهاظ مكح ناك اذاف ىظفللا ىنعا تقلا ريغ ريمض ىناثلاو
 اهدحا نامدق هلباقف باجنالا وه هلباقم مكح نوكي رابخلا وه ىظفللا ىهاظ
 ريغ ريمض امهيناثو هريمض ىلا وا هرهاظ ىلا ادنسم ناك ءاوس ىا اقلطم قبقحلا

 صضاط ىوسام ىلا عجار هىلا ىف ريمضلا نا هبجوتلا اذه ىف صالا هباغو قيقحلا

 .دنسا اذا هلوق نال ءانتتسالا ىلا جاتحمال ذئنيْخ تفرع اك نامسق وهف قيقا ريغ

 رخ آلا ىف الخاد اهدحتا سيل نالقتسم نامكح لا ىهاظ ىف تناو هلوقو لا
 نيتلسملا لعج لوالا نا حراشلا هيجوت نيبو ضعبلا كلذ هيجوب نبب قرفلاو
 :اهصصخن مث ىلوالا ميمعت دعب ىلوالانم ةانثتسم ةيناثلا لعج حراشلاو نيتلباقتم

 فضلا اهتثتسي مل ةروص ىتباملو * اقلطم ثن ؤملاىلا اعجار ريمضلا لعج ثمح

 ىهو ( ةدعاقلا هذهنم ىنثتسي ) فضملا ىا ( ناكولو ) لاقف اهيلع حراشلا همن

 ةروص ) هدنسمىف ءانلا قالا بجوا اقلطم ثن ٌوملا ىلا لعفلا دانسا ةدعاق

 ©( لصفلا )



 سيم مخإ او

 / ناك ءاوسو ىا (ارهظم) ةملظ وحن ( اظفلوا ) ةأرما وحن (ايقبقح ) ثنؤملا
 تب ريض دارا[ وحن (1 زجل لنآ ) ةحلط كل يلطو 21مل ١ ا
 1 كلدف ىا) هلوش حر .اشلاهرسفو ةساوج 4 ءاتلاف) هلوقىف ءافلاو ترهظ ةملظو

 ْ ًادتبملل ربخ هناىلع الحم عوف مر قتسم فرظ ءاتلاب هلوق نا ىلا ةراشالل ( لعفلا

 0مم نم دوخام ىوذحلا قلعتلا 1 لل ءراشاإ ( ءاتلان نسل رمل لو ودا

 ابوجو ا-ابتلا ىا هي ردصملاىبع بوصنم ( ابوجو ) هلوقو ةسبالملل ىتلا ءابلا
 ىلع ةسرقلاو ءاتلاب اسلام هنوك بحن كلذك ثن ْوملا ىلا دنسا اذا لعفلا نا ىتعي

 ' (اناذيا) هلوقو رايللاب قيقحلا ريغ ىهاظ ىف تناو ىتآيس ايف هلوق ابجاو هنوك
 | ءاتلاب اسنالم لعفلا كلذ نوكي نا بجامتا ىا سدتلم هلوقل هل لوعقم بصتلاب

 | سمالا ةياغىف امولعم هثينأت ناكن او ( سمالا لوا نم لعافلا ثياب ) مالعالل
 | هلوقو (ادنسم) لعفلاى ا (ناكاذاالا) روصلا نم لكىف لصاح بوجولا كلذو

 | ( ىتيقحلا ) هلوقىلا فاضموهو ( ريغ ) هلوق ىلا فاضمو هب قلعتم ( ىهاظ ىلا )
 را ا و زل در ال م

 (1نيجاونت نفلامو يجاوب نسل وهف كلذ مات وهام لكو ( كاجو ءانلا نا 15
 | ىا (راشا) هلوَس قلعتم ( اذه ىلاو) هلوقو ةروك ملا ةدعاقلا ف لخدال

 ا رع ملط تو هز وفل! هده ءامتسا ىلا ةفيضصلل راكأ

 ظ قالا ىف ريخمتن ا ىا هربخ رقتسم فرظ رايخلاب هلوقو أدتبم تناهلوقف 6 رايخلاب
 | ناكاملو *« قتيقحلا ريغلا ثنؤملا ىهاظلا مسالا ىلا دتسملا لعفلا ىف هكرتو ءانتلا |

 ظ هلوق صصخم مك ةدعاقلل صيصخت هنا عم ةلقتسملا ةلئسملا ةروص ىلع لوقلا اذه
 كك ةمذلا لها اولتقتال و مالسلاو ةالصلاهيلع هلوَش ني نيك رشملا اولتقاف 9 ىلاعت
 ْ ادهف ىا ( وهف ) لاقف ءانثتسالا ةروصل هرب رش دعب هبلا ريشي نا حراشلا دارا

 أ

 ظ
 هسالا ةلزنم لاقاعاو ( ةدعاقلا هذهنم ءانشتسالا ةلزنع )'فمنصملا نم لوقلا

 | نوكي قيقحلا ءانثتسالا نال ةقيقحلا ىف ءاننتساب سيل هنال ءانتثسا هنا لَم ملو
 لاقف ةلثمالا قيبطت ىف حراشلا عر مش مث « كلذك سيل اذهو ةصوصخم ةاداب

 | هيف دنسا ام ( سمشلا تعلط ) لثم ( يف لوقت نا ) كلزاخ ىا ( كلف )

 تعاط لوقت: نا كل نوح (قيقح نيغ تدناتب ثنو سهاظلا مسالا ىلا لعفلا
 هنم ىهاظ ىلا دنسا اذا اذهو ءانلا ريغب ( سمشلا علط ) لوقت ناو ءاتلا

 ىظفللا ثنؤملا ىلا عجار ريمضولا لعفلا دنسا اهف ىا ( تعلط سمشلا فالح )

 زاوحل ةلع تمااحلا نويل هل رك زمانا ( علط سمشلا هيف زوج ال هناف )
 ( هيف ثينأتلا نوكل ) نا مالا هيف زوج اما ىنعي صهاظ ىلا دنسا اهف نيالا
 هلوقو ةأ سماك ايقيقحال سمشلاك ( ايظفل ) قيقحلا ريغلا ىهاظلاىلا دنسا اهف ىا
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 اآ 11 رد ءازآلا نوكل تع ( تاق ىا ) هلوقو # ازاي 2 رماك ةفوصوم
 عفرلاب وهو رك ذا مسالا كلذ ةلباقم ىف لصاح مس ١ ىاىف ىنعع هلواىف ءاملاو

 ظفل حراشلادازامتاو امل ناب «ناوبخلا) (سنج) 6 نم ) هلوقو فرظلا لعاف

 لاَضذا قيقحب سيل اهثينأت نا عم ارك ذ اضيا ةلخنلل نا هيلع درب الثل سنجلا
 نم تسب هلا ذا في رعت نع اهجرخا ىنملا دقو ىلا ل ىتسا

 نم قبقملا ثن ملل لاثم ( لجر ةلباقم ىف ) ( ةأرصاكإ هلوقو ناوبلا سنج
 فن رعت ىف عرش مث ءالقعلا ريغ نم هل لاثم (لمججةلب اقم ىفإل( ةقانو )ل هلوقو ٠ ءالقعلا
 هناعاو ( قيقحلاتنؤملاةفلاخسب ستلم ىا ) 4 هفالخم ىظفللاو ) لاقف ىظفللا
 تسال نع نك لاح قا ( هءاز دايز نسل قا هلوقو ) صام لثم ريتفتلا تعاتو

 ( هثينأت لب ناوبللا نم ركذ ) هتلباقمو هلازاب نبل ثنؤم مسا هنأ وه ىظفلا
 ىلا بسن امئاو ىظقلا هيلع قلطا اذاف ( ظفالاىلا بوسنم ) اننؤم هن دنا

 00000 رد هاف انامالع وج دارالا

 كتيبات دوس وزب ىأ ( ثم اتالاب ) اهنم ل م كا نيعك (اريدقتوا) برقمك

 هماكلا هاذه ىا ( لاثم ) (ةملظك ) اهنم لك ىنعم ىف ىا ( هانم ىف قيقح )
 م0020 ١ هل ةدلالا ةمالع دوجلول ( ةقيقح ىطفللا -ثفناتلل ) لام

 ىرردقتلل الاثم ناكامتاو ( اريدقت ىطفللا انو لام هدهو ىا (لاثم ) ١

 || يا( اه 2 لئلدب ) نيعلا ةلكف.ىا (اهبف ةردقم ثيناتلا ءان ناق)

 فنصملا.قئاللاناكامو *: هيف ءاتلاراهظاب ( ةنيبع ىلع ) رغصت نيعلا ةلكر غصت |
 حراشلا دارا نيعونلل ليثقلا ىلع رصتقا هنا عم ةثالثلا عاوناللةثالثةلثما لثم نا

 ثنؤملل الاثم ) فضصملا ىا (دروب ملو) لاقف امهيلع راصتقالا هجو نيس نا ْ

 عرف الو * نيرخ الا وبلا ىلاةيفرلال ( قو هل رق يكل ىطفللا ظ

 لعفلا دانسا ىلا ةمسنلاب هلئاسم ىف عرش هميسقت و ثن ْوملا ففي رعت نم فنصملا !

 هلوش حراشلا هدنق ااو ىجالطصالا لعفلا ىا « لعفلادنسا اذاو )إ لاقق هيلا ظ

 فذح ةنبررق ىلا ةراشا (لصالا وه اك) هلوقو لصف الب دانسالاب صتخم ىت الا
 الصا هنوكل رهاظ هنال ديقلا اذه ىلا جايتحاال ىنعي ديقلا اذهل فنصلا |
 هياعر عم لعق دانسا دنرا اذا هنا ىنعي هلعف ىلإ نا لصالاو لعافلا ثحبفف لاق

 ناحتمالا نام ةرابعو ههشو لعفلا لعفلاب هنم دارما نا ل هكلتسألا وهام

 فرصتملا لعفلا لعفلاب دارملانااضياو قتشملا دنسا ولو لآق ثيح هنم لمشا |

 ةراشا (اقلطم ) هلوقو ( ثنؤملا ىلا ىأ)6 هيلا ) ىسعو من باب هنم جرخف
 | نوكينا نم متاءاتلا بوجو وهو دانسالا مكح ىنعا مكحلا اذهب دارملانا ىلا

 .مكحلا نال لعفلا نيو هني هلا دنسملا ريغ ءىش لاخدا الب ىا ( لصف الب ) |
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 ( ثنؤلا )



 قلطملا ديرا ناو يناه لل تنبو ككاو

 | لوصا دعن نئاكلارخ آلاب قيقحلا رخ آلا دق ناو قبقملا رخ الاف تسلو

 مهضعب باحاو اصخلم ناحتم الا ام ىهتن ار ودالف ليصحتلاهب داري قبح في رعت .

 | واولان ود ةزمه تبلق امناو اهةدمىلع قتل ىلوالانوبد ةكرحلا لبق, ف رح ىلا ا

00 

 اة دفخللا

 . امهلسا نال تينأتل اتسيل امهنا عم نالكتو تأ 0 لخ دا نح 'الاب دبش مل

 ثدناتلل اهنال نّس راض وحن جرخ قيقحلا رخ " الاب رخ آلا دق ناو واولا

 | لوصالانم ىه لب لوصالا دعب تسل اهيف ءانلا نال تخا ع فورحلا
 أ ءان فقوتل رودلا مزل ءاتلا قلطمال كل اناء ىهاءاتلا نم دارملا نأ ديرا ناو

 0 كحلاوزودلاةزلثياتلا ءانةق رعم لغو تقوتواو ثنوملا ةفورعم لع تيل

 | ريمضلاف اهو لصفنملا ريمضلا ىف ىهك ةعوضوم اغص ثنؤملا نم. نا قاثلا
 ”قدهو ةدهو هنو انو ن رص نونو نا ل ءايدوحنو الاركان كنا لالا
 كلاثلا تحبلاو رك دملا ف ةلخادو ثنوملا نع ةجراخ اهلكو ناسو اكو
 | نوكي الف اقلظم فلالا ثينأتلا فلاب درا ناف قاحلالل نوكيدق.فلالا نا

 | ناو نيثنؤم امهنوك مزاف ىسعو ىسوم وحن فلا لوخدل اعنام في رعتلا
 | ءاتلاب ديرن انا لوالا نع ناوحلاو اضيا رودلا مزاب ثيناتلا فلا اهب ديرا

 ١ قاثلانعو هل لوسالا سل نول ومن ئيلارم حالا
 اةكصلاب تساتلا سن الو: اهرتغو حنو حن رم ةروكةئملا :ةلغالا ]5 مالا روش انآ
 | فلالاب دير انا ثلاثلا نعو طضلل الملهسنو ةدعاقلل اظفحو بامعلل ادرط

 ظ ىنعملا اذهل ثناؤم ىنوم وحنف فرصلا عنم ىف هلاقتشسسم :ةاضص ىلا ذملاألا

 | هناال نيعتلا هبدارب ىلظفل في رعتلا لاق نا نكميو برعلا لامعتساب مولعم كلذو

 | فلالا فه وبيسهذمناولعا رك أم ىو ىذا تنوملا طا صاخ ف رحل 11

 الا نال دملا ةدايزل فلا اهلش تددز ةرووصقم لصالا ىف اهنا ةدودمملا

 | نافلا تعمتجاف مالغو باتكىفاك هلق دملا ةدايز تزاخ لعفلامالكر اص هموزلل
  اههتيناث تبلقف لمعلا عاضو ناك اروصقم مسالا راصل اهادحا تفذح ولف

 | لهتافف ةاذك رادو رئاس 0 اضيا هناعملا 0 تلقولاهن ال ءابلاو

 | ةفئالانانم 0 اا ربالف طقف ةرملا ان ود اعم نافلالأ نه ةدودمملا
 أ ففاالا هلوق ىنف اعامحا ةزمهلا ثيناتلا* ةمالعو ةزمهلا لق ىلا ىهادع ىلا

 ىا) (وهو) لاقف ثن ملا ماسقا ناب ىف فنصملا اهو

 | اهناىلإ ةراشاو امل ريسفت (مساىا ) هلؤقو ام ام قيقا ىظفلو قبقح



 هه 7

 نع دئازلا اماو ىضرلا لاقو حضوا ىنالسلا ىف تناك ناو ٍبرقعك ىعانرلا ىف

 تدرودقو لصالا وه ذا ىثالثلا ىلع اسانق ءاتلا ريدقتس اضيا هنف اومك ىنالثلا
 رهظف ءارو ريغصت ىف ةثيروو مادق ريغصت ىف ةمديدق وحن اذاش اضيا هيف ءاتلا |
 ناحتماآلا ىف لاق اذك لقنلاو لقعلل تلاخم ىظفللا: ىف نرقع وحن لاخدا نا |

 هلوَغ حراشلا هرسفو 6 هفالخم رك ذملاو ) لاقف رك ذملا فيرعت ىف عرش مث
 مسا وهو فؤذحم هربخو ًادتم رك ذملا هلوق نا ىلا ةراشالل ( مسا ىا)

 ةسب الملل هفالغ هلوق ىف ءالا نا ىلا ةراشالل ( نستلم ) هلوقو ةلباقملا ةسرّشإ
 ثنوملا ىلا عجار رورحلا ريمضلا نا ىلا ةراشا ( ثنؤملا ةفلاخم ) هلوقو
 فالخلا نا: حاحصلا ىف لاق 6 اتم مسا هنال ةقلاخلا ىنعم فالخلا نا ىلاَو

 يي هللا لوسر فالخ مهدعقع نوفاخلا حرف ل ىملاعت هللا لاق م ةفلاخلا ىنعع

 "فلات رك كل) ىي لوعتملا ىلا فام نوكي اذه لعف هللا لوسر, فلا ىا
 رك ذملا ةفلاخم نم دارملا ىا ( هيف دجوي مل ئا ) هلوقب ةفلاخلا رسف مث ثنؤملا
 | الو اظفلال ثينأتلا ةمالع) ارك ذم نوكي ىذلا مسالا ىف دجوب مهنا ثنؤملل |
 | ضرعت امدعو ادوجو ثدأتلا ةمالع هف رعم ىلع ناش رعتلا مقوت الو (اريدقت |

 همالع هلعج ناب (ءايلا) مامضن | ةاحلا ضعب داز ىا ( مهضعل داز دقو ) لاقف مهضعب ظ

 ةراشالا مسا ثنؤم ىف ( مهلوق ىف ) ثيناتلا تامالع ةلمح نم اهنا لاقيف اضيأ .
 ضعبلا كلذ ىا (معزو) انو اذ ثنؤم ىف نالمعتسي امهنا ثيح ( ىتو ىذ ) |

 الواو ءابلا نودب اهركذم نال ( ثدناتلل ) نيتملكلا نيتاه ىف ءايلا ىا (اهنا)
 ضعبلا كلذ لالدتسا دري نا حراشلا داراو كلذك ناكامل امهنف ثينأتلل ءانلا |
 تن ْوملا ىف ءانلاب نيتروك ذملا نيتملكلا لامعتسا نسل ىا ( كلذ سلو ) لاقف |

 | نكيملاذا حصت امنا ةححلا نال ثنوملا تامالع نم ةمالع ءابلا نا ىلع ( ةحح )
 | ةدحاو لكن وكينالاّتحاىا (نوكي نأ زاومل)كلذكسيلانههو اهفالخ ىفلاتحا

 | ناريمض امهنافءاتلا رسكب (تناو ىه لثم ثنؤملل ةعوضوم ةغيص) نيتملكلا نم ١
 ادهىفو ناحتمالاى لاقو ءانلا حتفب تناووهل ناعرف امهناال ثن ؤملل ناعوضوم .

 تانفاص وحن "رح فقولا ىف ءاه ريصي ام ءاتلاب ديرا نا هنا لوالا ثاحنا فيرعتلا ٠

2 15 0 . 
 5 0 3 < 3 ع م ام_ ل ) 0 2 0

 ١س عى
 رخ_
 ع

 اى

 ماو )و



 هيأ 7007 1

 ةظوفلم ثدناتلا ةمالع ناف (يوقعك) امكحب ةظوفلم .ةمالعلا كلت ناوكوا ىأ

 فرح هيف لب ظفللاىف ةمالعلا هيف تسيل اهنال ةقيقملاب ةظوفلع تسلاهنكل هيف
 برقعلا ىف ءابلاوهو (ثنملا ىف عبارلا فرحلا ذا ) ثيناتلا ةمالع مكح همكح
 ثيناتلا ءات مكح ىف عبارلا فرحلا نوكلو ىا ( اذهلو ثيناتلا ءان مكح ىف )

 ىنالثلا ريغصت نا ىنعي ( هيعامسلا تاثنوملا نم ىعابرلا ريغصت ىف ءاتلا رهظت ال )

 ١ لاق ال هناف اهنم ىعابرلا ريغصت فالخ ءاتلا هبف رهظتف ةريون هيف لاه الثم رانك
 | ىلع فطع 6 اريدقت وا ) هلوقو بريقع هيف لام لب ةبريقع برقع ريغصت ىف
 ابهنا يم .ةرادقم كساتلا ةفالع تلا ولن نس ( ةروقم ى[و السلا ل١
 ةئنؤم برعلا مالك ىف تلمعتسا ىتلا ظافلالا ىف كلذو (ظفللا ىف ةرهاظ ريغ)

 امكح ىعابرلا ىفو ةقيقح ىثالثلا ىف ريغصتلاىف الا ثينأتلا ةمالع اهبف رهظت ملو
 تائنؤملا نم اهربعو مدقو لعنو رانو رادك ) ىثالثلا نم اهلاثم'تف ىع اك

 هذه ىهو ةديصق ىف هللا همحر بجاحخلا نا اهعمحدقو ( ةيعاهسلا

 نانح ١ نضورك ثيحلاف لئاسما 20 ك1 لئابسل ءادفلا# نش

 ناب رض مهفرع ىف .ىتقاي < ةمالع نيب ثدنأت ءامسا
 ناعم فالتخاب هبف تري * ام مث ثنؤي ام انهم ناكاذف

 ناثدالاو نيحلا اهنم نوتس

 نافتكلاو نسلاو اهدادعا

 * هييات نم دلال ىذلا اما

 * نم ولدلا مث رادلا مث سفنلاو

 نادضعلاو تسالامث ضرالاو * برقعو ريعسلا مث متهجو

 ناديو ىتالاو اهنم جيرلاو # اصعلا مث اهرانو ميححلا م

 نارقلاىف ىهو ىرح رحبلا ىث * ىتلا كلفلاو سودرفلاو لوغلاو
 ناكرولاو سأفلا مث حلملاو * باعثو عارذلاو رعش ضورعو
 ناذخفلاو ربل مث نجح اور ع دا قالا مث سوقلاو

 ناكم لكب برع ىثو ادبا + مهمكح دهفو بئذ ىف كاذكو
 نامدقلاو طق ديدح نم ىه» * ل عردلاو عوشلل نيعلاو

 0 نالعتلاو ترا اهتمو نس * قوت ) قودك ق كاذكو
 ( ١ ١ ناشلاو نمل اهنمو :ىفا ع قو ساكو نيرف قاكلاذكاو
 ناسنالا عبصاو نيهيلا مث  اعم ىسوملاو كوحت بوبكعلاو

 نايرعلا ةنبز تناك لجرلا ىف د ىتلا لي وارسلاو اهنم لجرلاو
 ( 2 ناقاسلاو فكلا اهنمو عبض #* اهلثمو سانالا نم لامثلا اذكو

 ةراشالل ظفللا ىف ةرهاظ ريغ ةردقم ىا هلوش اريدقت هلوق حراشلا رسف اماو
 رانك ىثالثلا ىف عيما.ىف ةردقم ءاتلا نا نم حاضيالا ىف فنصملا لاق ام ىلا



 0 سك 7 خخ

 7 دما تحن ىا ىواذحت مارح ادتمانا ركاذملا هلوقت ( تناول او رك ذملا )اقف
 حراشلا نيب مث« ركذملا ثحب ىت آلا ثحبللا ىا أدتملا فوذحم ربخو ا ءجيسام
 كفنصملا زك ذات ىا ( اهرك ْذ) لاقف ددعلا ءامسا ثحن بقع امهثحاس رك د هجو
 ركذ ىلا ) ددعلا مما ثحابم ىا (هئحابم رارجتالددعلاباب دعب ) تن ؤملاوركذملا
 ادعام ىف اكاهب ثن ْوملأ ددعو ءاتلا نودب رك ذملا ددع ناكناب ( ثياتلاو ريك ذتلا

 لاف اهنودي ةتنؤمو ءاتاب ه رك ده ناك نان نيكعلاب وفا ةرمثعلا ىلا ةثالثلا با

 هلوقو مسالا ماسقا رئاس ثحامم فال ددعلا ءامدا ثحامم دعب امهثحاس دارا

 رك ذلاىف رك ذملا فضصملا مدقامتاو ىا اهرك ذ هلوقىلع فوطعم ( رك ذملا مدقو)
 ثينأتلا ةمالع ىلا جاتحمال هنال الصا ركذملا نوكل.ىا ( هتلاصال ) ثنؤملا ىلع
 جاتحلا ريغو اريدقتوا اظفل اهبلا جاتحم هناف ثنؤملا فالح اريدقت الو اظفلال

 بسينالاف اعبط مدقم لصالاو هلاعرف ثنؤملا ناكف جاتحلا ىلا' ةمسنلاب لصا
 فنصملا رخا امثاو ىا هلبقام ىلع فطع ( رخاو) هلوقو عبطلاب رك ذلا قيبطت

 (هنال ) قباسلا سكع ىلع ثنملا في رعت نع ركذملا في رعت ىا ( هفب رعت )
 دا 1 0000 درع ةراع هنوكل ( ىدعالا رك ذملا بي رعت: نال ىا

 هيف دجو امنع ةرابع هنوكل ( ىدوجو ) هموهفم ىا ( ثنؤملا فيرعتو) هيف |
 اال ا راما ١١ ال روصتلا ف مدعلا لع قياس دوجولاو ثيناتلا:ةمالع |
 رصبلا مدع نع ةرابع هنوكل رصبلا روصت نع رخؤم ىمعلا روصت نااك
 ار 0011 0 0 رك وم رك دملا روصت كلذك اريصب نوكي نا هناش نمامع |

 ثنؤملا فيرعتىف عرش مث «اننؤم نوكي نإ نم امع ثم انلا دع نع .ةراع

 لوصوملا وهو 6 هفام ل هلوقو ًادّبم وهو « ثنؤملا ) لاقف ىدوجولا
 نول لأو الو وق نوكي نا لمتحم انهام ظفل#ز ا لعاو # هزبخ فوصؤملاوا

 وه هدنع راتحمانا ىلا هب راشا ( مسا ىا) هلوقب هرسفامل حراشلا نكل افوصوم
 مسالا ىا لوقنا هيلع بجاولا ناكل الوصوم ناكوا هنال افوصوم نوكي نا |

 لعشب ردقم رقتسم فرظ هبف هلوقنا ىلا ةراشالل ( هيف ناك)هلوقو في رعتلا مالب |
 فيرعتلاماقمىف اربخ هعوقولةيفوصوملا ب ناححراشلا حجرامتاو هيفحجارلاوهاك |

 هلوقو امل ةفص ةلخلاو فرظلا لعاف هنا ىلع عوف سم 6 ثدناتلا ةمالع ) هلوقو

 حراشلا هرسفاكلوعفملا مساب ليووأتلاب ةمالعلا نم لاح هنا ىلع بوصنم «اظغل )
 ريخ دعب ربخ بصنلاب ( ةقيقح) هلوقو ( ةمالعلا كلت تناك ةظوفلم ىا) هلو

 ظفالا ىف ةروك ذم ةمالعلا نوكتناب ةقيقحاما ةظوفلم ةمالعلا كلتن وك ىا تناكل |
 ءالاقعلا نم اما ةيقيقحلاف ةيقيقح ريغ وا ةيقبقح ثنؤم اما اضيا هو ةقبقحلاىف
 ' (امكحوا ةفغ )وهف ةيقيقح ريغ اما ( و ةقان ) وهف ءالقعلا ريغ نماما ( و ةايماك) .

 6 ىا
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 | لوقل ١/ نيب قرفلا لحم ىلا حراشلا راشا مث  نيتروصلا ىف قاب ىتغملاف 3

 | بكرملانم) رمثع ظفل وهو (ريخالا ءزحلا فدحب) هلوش اذه نيبو لوالا
 ١ م ايس هل فو دق 0 0 ءرخلا نافذ رثع ىداح ىئع ( لوألا

 دوجول لوالا نم ريخالا ءزحلا فذح امتا ىا فذح هلوقل هل لوعفم بصنلاب
 ناس (ه نكد ) وتقول ىلا كال هعاارتل 107 اغراف ءانغتسالا

 ١ هاذ سلف لوألا كلا "3 نم غرف ة ةرمشعلا' ظفل ىنعي هب ىنغتسملل

 | قيرطب ىنعملا اذه ءاداىف لاّام ىهتنم ىلا فنصملا راشا مث (ىناثلا بكرملا ف)

 ىلا ١ هلوق نوكل ( لوقت اذكهو) هلوَه حراشلا هرسفو ريخالا ءزحلا فذح

 ظ ىنعي هيلع اسم رشع دحا ىداح هلَوق نوك,و اسقلمل ( رشع 4 ةعسل 7 عسات

 | اماو ريشع هعسن عساب ىلا انهتنم رشع ىلا: ىناث نم رشع دحا ىداح ىلع سقو

 دارا مث دب ريثما دحا يداج تك ريال 216 صاصتخالا موتي الل اذك لاق

 | ىنأللا لوقلا نيبو لوالا لوقلا نيب بارعالا مكح ىف قرفلا نيس نا فنصملا

 / لوالا بكر ملا ف ريخالا ءزملا ف ذحناىنعي «لوالا ) (ءزجلا) (برعيف )) لاقف
 رهظبل ( لوالا بكرملا نم) هلوقو هنم قابلا لوالا ءزملا بارنعال اببس نوكي
 هبدارملا نوك,نا لمتحم لوالا ءزجلا نال برعا ىذلا لوالا ءزخلانم دا رك

 لوالا لامتحالا نعزازتحاللف ىناثلا بكرملانمو لوالا بكر ملام كوالا ءزجلا
 ( بج وملا ) هلوقو ( بيكرتلا ءافتنال) ٍبرعي ااو لوالا بكرملانم هلو هدف |

 / ماصع لاقو (ءانبلا ) بجوي ىذا كارلا ءاقتنال ىا سكرتلا ةقشاك هع س١
 | ةلع فرح هرخاىف نذل ايفل ءانلاو بارعالا نبب قرفلا رهظيو نيدلا
 أ رخ آلا نكاس بارعالافو رخ آلا نك اس ءانبلاىف هناف بصتلا ةلاح ريغىف

 | ىد داخل رشع دحا رشع ىداح قءاح تلق اذا ىنعي ىهتنا بصنلا لاح ىف الا اًضيا
 146 رعم ىداشغ رشع دخا ىداح ىف ةءاح تلق اذاو ءانلا نو قبم رشع

 أ ىتم هنكل ءايلا نوكسب نيتروصلاف ظفلتلاف اريدقت اهمضي و أظفل ءايلا نوكس
 أ, تيأر لوالاف تلق بصلاا ةلاخىفاماو ىناثلا ىف اريدقت برعمو لوالاىف

 أع ديأ دام تار قالا ف انش كلا نرتب يعدل ع
 | فذح ريدقتىلع لوالا بيكرتلا نم لوالا ءزجلا لاح نييتاملو # ابوّصنم ءايلاحتفب

 | نيسنا حراشلا دارا امهبُم ىناثلا بيكرتلا نم نيئزلا لاح ىتبو هنم ى ذاثلا ءزجلا
 ظ 110 ٠ نم رشعلا امهينانو 0 نآرلا بو ) لاقف امهلاح

ِْ 

ْ 
 ا

 ٌْ 0 ا ع نيئزملا ىف ءاندل
 | اهنم رخا مسق ثحابم ىف عرش مسالا ماسقا نم مسق ىه ىتلا ددعلا ءامسا |
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 1 ناو ىا ( هقوف ) اددع هيلا فاضملا 3 ىلا هتفاضانوا ىا |
 .دارملا ىا ماهدحا ىاإ هانعمو ةتسوا ةسمحوا ةعبرا ثلاثىف ناك 6 هقانقتشا

 اهدحاهلوق نم معوت املود« ةروك ذملا دادعالا نم هيلا ف يضاام دحا ثلاثلا نم
 الوا همص ىب هعوقو ر تعا ءاوس اهدحا وه دادعالا كلت دحا نم تانرملال ا.

 , نكل ) لاقف كردتسا مهوتلا كلذ هنع عفدنب ثيح هديق نا حراشلا داراو .
 ىا ( هعوقو راشعا لب ) اهداحا نم دحا هنا هنم دارملا سل ىا(اقاطمال

 ةعاارلا وا ةثلاثلا ةيترملاىف ) هعوقوك بتارملانم ةمم ىف درفملا كلذ عوقو

 مزاب. ) هقالطا ىلع ه.ديرا لب رابتعالا اذه هب درب مل ناو ىا (الاوةيمااو ا:

 ةرشعلا دحا هنا هءاع قدي هنال ( ةرشعلا رشاع نم لوالا دحاؤلا ةدارا زاوج

 اماعق ىا.( | دج دعيتسم ) زاوحلا كلذو ىا (كلذو) هل وا لب اهرشاع سيل هنا عم ظ
 راقعالاب ةرشعلا قوفام ناس ىف لقا عرش: من + ىبطق دارملانم ادعشسم هول ا |

 درفملا 000 0( سلا ىع دازام هفاضا ىف ) « لوقو ) لاقف قاثلا ِْ

 0 يررملا قوفام ىح ىلا كتارملا نم ةس ىف وه ىذلا..١
 سس د 1( 1| ملا ىلا سنع ىداح وهو ( لوالا تكرملا ةفاضان |٠)
 بكرملل ريسفت (رشعدحا نم) هلوق و فاضملا بكر ملل ريشفت ( دحاو ىا)هلوقو .
 عفرلاب (رخاتم) هلوقو نم ىنعمب ةينايس هيف ةفاضالا نا ىلا ةراشالا عم هيلا فاضملا ١
 0 اقرا لو 1 دضألا دارملانا نم قيسام لع ريسفتو دجااوللا ةفض ١

 ا 000 007 رجام دحاو هنأ عع ةريحالا ةسءرملاف ةغوقو راتعاب ١
 ةريخأ ةبنارمم ل اكلَذَو 2 00 6

 نوح فاو ةريشنلا قف 0 2 لوقت نر ظ
 هناللوالا راعالا ف اذكلاَغهناال (ىناثلاإ) (رابتعالا) ىلع ءانبلل كلذك لوقتنا

 رشاعلا ىلا هلوقىف هبلا ةراشالا قسس م ةرشعلا زواحنالو نتنالا نود ايف وجمال ظ
 قوفامو نتنالان ود ايف هيف زوج ىذلا ىناثلا راشعالاى ا (وهو) ريغالةرشاعلو

 ريبصتلا رابتعا وه لوالا رابتعالاب دارملا نا م( لاما نايس رابتعاب ) ةرشعلا |
 ىلعاما و ىناثلا نم لاح هنا ىلعاما بوصنم (لوالا رابتعالان ال )( ةصاخ )هلوقو

 قوفام ىلا زواجتلاو ىداحلا نم ءادّس الان اىنعي لوقت نم قلطم لوعفم ردضمدهنا .
 رواختس ال)ريصتلاب راشعالاوهو لوالانودقاثلا راشعالا 00 ْ

 رخآ هجو ٍزاوج ىلا فنصملا راشا مث ريغال هلوق ىف ( تفرع اك ةرششعلا |
 ىلا ةراشالل (ىنعملا اذه ءاداىف) هلوش حراشلا دبقو 6 تلق تْئشناو ال لاقف

 دحا ىداح ل كلوقب اا وك كالا ولا قوكي 6 يملا اذه ءادا ناىلا | ظ
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 ناس ىف فنصملا عرش مث + ثنوملاىف لوالا ءزحلاىف ءاتلاب ( نورشعلاو ةثلاثلاو |
 لجانمو ىا) هلوقب حراشلا ءرسفو 6 همن نمو ) هلوقب نيرابتعالا نيب قرفلا
 انهه همن نا ىلاو ماللا ىنعع ةيلجا نم نا ىلا ةراشالل ( نيراتعالا فالتخا
 ناكملا ىلا ةزاشالل هعضو لصا نال ةحزصملا ةراعتسالا قيرطب زاحب

 راتغا) امهب يعي نب راتعألا ني قرقلا نم قسام ىلا ةراشالل انيه قوش او
 | هب قلعتيل انهه ردقم ( امهتف اضا تفلتخا ) هلوقو ( هلاح راتعاو هريصت

 نراشعالاىف ةفاضالا تفلتخا امنا ىنعي هلال وعفم هم نم هلوق نوكي ىتح راخلا

 نا ىلا ةراشالل ( امهتفاضا فالتخالف ) هلوقو فالتخالانم مدقتام لجال

 ْ نيراشعالا فالتخاب للعم وهو هفاضالا فالتخا للعم ( لوالاىف لبق ) هلوق

 فالتخالا عوقو لجا نم ىنعي هطساولا لش قلعتم هم نم هلوق 'نا ىلاو

 لبق ةفاضالا ىف قالتخالا لوصح لجانمو ةفاذالا ىف ىفالتخالا لصح

 ( هريصت راتعاب لوقملاو ددعتملا نم درفملاف ىا ) ِهلوَش لوالا رسفو لوالاىف

 , ريعي ىذلا ريخ الا ددعلاب درا اذا ىا لبق ظفلل لعاق بئان ( ننثاثلاث ) هلوقو
 نينثا ثلاث هيف لبق هيلا فيضا ىذلا صقنالل العاج هنوك ىنعم لعافلا ممساب

 ْ مسالا كلذ ةفاضاب ىا (ةفاضالاب) هيلع سقو ةعبرا سماخو ةثالث عبارو

 | © اهريصمىا زب هانعمو دحاوب ىا(ةجردب ضقنالا ىلا ) ددعلا نع هن: ربع ىذلا

 | هلوعفمو ريصم هلوقلل وا لوعفم وهو ةيندّلا ريمضل ريسفت (ننثالا ىا) هلوقو

 ننثالا لعاح دحاولا كلذ ىا:فنصملا مالكنم ىوذح وهويةثالثإ هلوقاثلا

 أ. وه ىا ( نم )لاقف هنم كلاثلا قتشيام فتصملا نيب مث ثالث دحاوب هنم صقنالا

 هبديقامب اوىئالثلا نم ماللا فيفختسب ىا (فيقختلاب) (امهتثلث) (مهلوق) نمذوخأم
 نوكي دتنمج هلال ثلكلا نم ماللا دبدشَس امهتثل' نم ذوخامب سل هنال حراشلا

 هاش بهذ ىتح خسط ىذلا بارشلا وهو ديدشتلاب ثلثم ميو نس

 ظ برض باب نم مهثلثو حاحصلاىف لاق .ك موقلا ثلث مهلوق نم ذوخأم هنا لب

 عومجمللر يسفت اذهو ( ةثالث نينثالا تريص ىا ) هسقس ةثالث مهلكو مهثلاثناكاذا

 ظ حراشلا راشا هيلاو لوالا ىف هلوق ىلع فطع ( ىاثلاىفإ ( لبق )6 و إب هلوق

 ( درفملاف ىا) هلو ىناثلا رسف مث# قوطعملاو فطاعلانيب لبق ظفل طيسوس
 ( هلاح راتعاب ) هيراخالا ديرا ىذلا ( لوقملا ددعتملا نم ) درفملا ددعلا ف ىا

 ةسمح سماخى ا( ةسمحوا )ةعبرا عبار ىا ( ةعبراوا )6 ةثالث ثلاث هتبتصو
 هنم هللا فاضملا كلذ ىا (ىواسي ددع ىلا) لعافلا مس | ةفاضان ىا (ةفاضالا»)

 (نوكيدا) ةثالث ثلا ناك هقاقتغا ذخامو مسالا كلذ ددعى ا ( هددع)

0 
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 ثيحب لوالا رابتعالا ف تلق مك ةيناثلاو ىناثلانم اذكع لوقتو ىا ( اذكهو )
 ىا (رسشعىداحلاو ةرشاعلا)) ىلا هئنؤم ىهتني 6 و رشاعلا ىلا) هرك ذم ىهتني
 لوالا ءزخلا ناكساب كلذك رابتعالا اذهب بتارملا نم ةرشعلا قوف اهف لوقتو
 (ةرشعةيداخلاو إل ( رك ذملاىف) هنوك لاح ىاثلا ءزجلا ىف ءاتلا ف ذحسو ءاي ناكاذا
 "و ( تاول] ف ) ول لاج امهحتهو نيرا ىف ءاتلاب كلك لوغو ا
 مال 7 للا را وف ايف ىداحلا ظنا ق لوش ا« ىا (كلذك )
 .ىهتني كح تنللا ف ( ةرشع ةساثلاو ) رك دملاف ( شع قاثلا) ةرسمع ةساثلا
 مكح ناكاملو «ةرشع ةعساتلا) ىلا هئنؤم ىهت, 6 و رشثع عساتلا ىلا) ءرك ذم

 همكحل الاخ لعافلامسا ةغيص ىلع عقو اذا ثينأتلاو ريك ذتلا ىف ددعلا مسا
 ( لعافلا مسا مكح نا معاو ) لاقف هيلع هبنب نا حراشلا دارا كلذك عشجلاذا

 (ريصملا ىنعمي) المعتسم لعافلا مسالا كلذ ىا ( ناك ءاوس ددعلا نم) هنوك لاح
 هلاح رابتعاب المعتسم ناكلب كلذك نكي مل وا ىا (الوا) لوالا.راتعالا ىف اك
 ( ريك ذتلا ىف ) ددعلا ريغ نم ( نيلعافلا ءامدا مكح ) همكح نيريدقتلا ىلعف

 سابقلا ىلع ءاتلاب هئنؤم نوكي ناب ( ثيناتلاو ) ءاتلا ريغب هتيك ذم نوكي ناب ىا
 ىا( ثنؤملاىفو رشاعلاىلا) ايهتنم ( عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا ركذملاف لوقتف)
 عيمحىف اذكو ةرشاعلا ىلا ) ايهتنم ( ةعبارلاو ةئلاثلاو ةيناثلا ) هثنؤم ىف لوقتو

 بكر اذا م ىدادعتلا بيك رتلاب (بكرملا) ددعلا (نم)ةرمثعاا قوف امم ( بتارملا |
 ىلع داح آلافطعب بكرملا ددعلا نمو ىا (فوطعملاو) ةريشعلا عم داح آلا |
 نيب مث »« نيئزحلا ىف نيئاتلاب (ةرشع ةثلاثلا وحن ) لوالا لاثم ةيناثلا دوقعلا دحا |

 نيذللانيمسالانيذه تنا لعجت ىا ( نيمسالا ثنؤت ) هلوقب نيئاتلاب امهنوك ٠
 داح آلا ددعلا ءامسا نم هدصقت امم ذوخأم لعافلا مما رخ آلاو ةرشعاهدحا

 نيمسالا كنبذ لعجت م ىا (اهرك ذت مك ثنؤملا بكرملاىف ) ءاتلاب نيثنؤم |
 هجونبي مث (رشع ثلاثلاوحن رك ذملاىف ) ءاتلا نم نيدرحم اركذم امهب تدرااذا
 ةقاسلا لوصالا نم اهنع وه ذخا امل افلاخ سائقلا ىلع انهه 'نيمسالا ربك ذت

 نال ىا (هنال) لعافلا مسا ةروصولع ناكاذا ىا (نيمسالا اوركذامتاو) لاقف
 مسا هناال نينثادعب ىذلا دحاولا ددعلاوهو ( رك ذم دحاول مسا) الثم ثلاثلا |

 (هيف ثيناتالىنعمالف) عومجملل ال دحاول امسا ناكاذاف ةثالثلا داح آلا عومجمل
 املأ هلوك نمو اثنؤم دودعملا نوكنم هف ثينأتلا رابتعا ىضتقي عاد مدعل
 ناف ىا ( هناف الجر رشع ةثالث فالخم ) ثينأتلا رابتعال ححصملا عومجملا
 راشعا هيف يسانف رشع ةثالثلا تادحولا عومج ىأ (ةعامجال ) مسا مسالا اذه

 0 د1 ءاشللا لري (نوزشلاو تلاثلا فوطعملا ف لوقو ) ثناتلا

 ( ةثلاثلاو )



 ةادفملا

 ىذلا ددعلا ف اضيا ىرجنالو ىا (اهف الو ههجو.تفزرع دحاولا ىتعن |
 هقوف اهف هنايرج مدع هجو ىا ( ذا) هريغو رشع ىداحخلا نم (ةرشعلا قوف ) ظ

 تادحولا نمو ةرمشعلا نم ( تابكسم ) رشاعلا ددعلا قوف ىا (هقؤف )نال |
 ظ ندع الف تاككرملا كلت نم ىا ( اهنم لعافلا مسا قاقتشا رمستبال) ةعستلا

 ظ لامعتسا ناب ىف عرش متي بكرملا كلذ ىل اع لدي دحاو لعاف مسا قتشي نا

 ١ (درفملافلوقت )و) لاقف ةيترملا رابتعاب لعافلا مسا ةغيصىلع ىذلا ددعلا مسا
 ةوطعملاو فطاعلا نيب درفملاىفلوقت هلوق طيسوتب حراشلا راشا 6هلاحرامتعاب )ل

 | ددعتملا نم دارعللاق لوه و ىنعي لوالا راتعاب ىلع وطعم راشعاب هلوق نا ىلا

  ةيثارملا رابتعاب ىنعي ( هتبترم ىا ) هلوقبهلاح هلوق حراشلا رسف مثدي هلاح رامتعاب
 ىنعم راشعا ريغنم ) هلوقو ( ددعتملانم ) داح الارتاس نم درفملا كلذ ةهاللا

 هناب هاسقام نيب و هنين ةلباقلا ليصحتلو هلاح راتعاب دبق ةدئافل ناس ( ريصتلا
 ١ لاح درفملل رتثصتلا نأ قتال ماطخلا لاف 1 نصتلا نسم انهه رش للا ل
 | ةلباقملا ناب بيجاو صاخلاب ماعلا ةلباقم اهنال ةلباقملا نسحنالف هلاوخا نم

 | راشعالا فقال نيالا هنف ايس ةنال لكلا لنوم نم ريصتلا نال لضم ا
 قرفلا رهظف فيلا ةلوقم نم نؤكش هسفنىف هعضوو هلاح راشتعاب هنال ىناثلا ْ

 هلاخ رابتعاب دصقول فنصملا نال ةبترملاب ح راشلا رسف امتاو ةلباقملا نحو ١
 هثالثلا نم دحاو لاش همص ناس ريغ نم دودعملا كلذنم دحاو هنا ىنعع ْ

 ىاثلا هلوق ىلع فطع 6« ىاثلاو لوالا الهلوقو ةثالثلا ثلاث لاق هنا فرعتسو |

 ١ اضيا هلوعفم ىلع ىوطعم هلاحراتتعاب هلوق نا 5 لوقلالوقموه ىذلا ةيناثلاو |
 قو لباطا لوو ل اع دحاو فرحم نيّدشلا :فطع لعق نم نوكف

 ظ كلذىا (عقو اذا) ىناثلاو لوالا هلاحرابتعاب لوقت ىنعي قافتالاب راح وهو |

 | ىلوالا لوقتو ىا (ىلوالاوإ ( ركذملا ف يناثلا وا ىلوالا'ةيترملاف) درفملا |
 21 تعارغ نمو كد نك لاع (كلذكتنوملاف) كلذك عقواذا 6 ةيناثلاوإل

 أ ىلا ةدحاولاو لوالا ىلا دحاولا هلوق فنضصملا ريغامل هنا مث ( ريبصتلا ىنعم ١
 | دحاولا لهل اماو)و لاقف امهنع لودعلا هحو نيس نا حرايثلا دارا ىلوالا |

 | وهانهه دوصقملا نال ثنؤملاف ىلوالاو ركذملاف لوالا لاق لب (ةدحاولاو
 | لوالا ةيتعىف ناكءاوس تادحولا نم دحا و ىلعال ةمترملا ىلع لدد ىذلا ظفللا
 / نالدبال امهنال ) كلذك اسلةدحاولاو دحاولا اظفلو اهرخاىف وا اهئانثا ىف وا

 | لدباف)' دوصقملا ىلع لد ملاذاو نيعم ريغ دحاؤ ىلع لب ( ةس”رملا ىلع
 ( ةلالدلل ىلوالا) ظفل ةدحاولا نم ( و لوالا ) ظفل دحاولا نم ىا (امهنم

 | ةدوصقملا ةسترملا ىلع ىا (اهيلع) ىلؤالاو لوالا ظفنل نم لك ةلالدل ئأ |



 هعونل انابب نوكيف هريبصت رابتعاب الوق ىا لوقت م قاطم لوعفم اماو هرييصتس
 .حراشلا هراتخا ريخالا اذهو ةساس ءاملا نوحتف لوقت قلعتم وغل نك رثط اماو
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 0011 تلاولا ةدملا لع لادلا ظقللا وه د رفملا نم ىا رملا نان ىلإ ةراضإلل
 ريستتلا ثعابف لخادب' سل ( ددعتملانم ) هلوقو هريغوا ىاثلاوا دح اولا: لمفلب
 موزاب ميرصتلا ىهو اضيا ةدّئاف هل نوكي نا لمتحبو دحاولل اعبت ركذ هنكل
 ىلع رقتسم فرظ اما « هرييصت رابتعاب ) هلوقو ددبعتملانم أزج دحاولا نوك

 الاه كلارك لاحإ لوش ىإ ةسالملا ءالا نوكتف لوقتى نتتسملا نه لاح هنا

 ىا ) هلوقو ءالل ريسفت اذهو .( هريصت رابتعا ببسي ىا ) ِهِلَود هرمشف :ثيح
 ا و نشلا نان روزا ريمضلا رمش ( .دترقملا كلذ" نيبضت
 هلوعفم ( صه ا اددع ) ا هلعاف ىلا فاضم ' لعج ىنعمي ءابلا ديدش ريصي

 ىنعي ىناثلا هلوعفم صقنالا كلذ ىلع ىأ ( دحاوب هيلع ديزا ) هلوقو لوالا

 بيس هيلع ديزا هللا درفملا كلذ مخ ىذلا ددعلا درفملا كلذ لعج راتعاب

 تربتعا اذا ىا ( رك ذملاف ) ثينأتلا ةادا فذحم « ىناثلا ) هيلا دحاولا كلذ مض
 هنم لدب ( ىناثلا) هلوقو أدّتم وهو فدصملا لوق ىأ ( هلوقف ) هدودعم ربك ذت

 ىناثلا ظفل نوك نايب اذهنم ضرغلاو ىا ًأدتسملل ربخ (لوقلا لوقم ) هلوقو ١

 رابتعاب ) .ىناثلاب ربعي امنا ىا ( وه اما ) ىناثلا ظفل نا كشال ىنعي لثمملا ىلع

 ددعلا ىا ( دحاولا) ىاثلا قلطي ىذلا دحاولا كلذ لعج راتعاب ىا ( هريصت

 | (همامضناب ) دحاولا كلذ ىلع دبزا ىا ( نينثا ) دحاولا وه ىذلا صقنالا
 الآ ىلإ ن1 كلارا ةضاثلا: ةمارلا ف وه ئذلا دحاولا: ءايشتا“ ىا |

 نك نطل 0 وه ىذلا دحاولا ىا ( نينثا هللا همامضناب هريصم دحاولا

 061 ردوا نود ىأ ( ىناننلا نم ) فنطملا ئا ( ًادحاامناوأ) ىلؤوالا
 ا ان ركيس) مقاولازق (ندع دحاولا ل ادق سيل )هنال ىا
 عقاولا ددعلا كلذ لعاح ىا ( هريصم ).دحاولا نوكل اببس ددعلا كلذ عوقو

 قاثلا هلوق ىلع فطغ 4 ةيناثلاو ) هلوقو هيلا همامضنان (ادحاو ) دحاولا لق |
 ( سابقلا ادهىلع ) اننؤم دودعملاّت رتعا اذاىا ( ثن ٌوملا ف )ءاثلاب هساثلا لوشن ىا

 قاتلا ف املثم ىا ( اذكهو) هيلا ةدحشأ ولا ماهضنان:ةسناث ٌةدح اولل هريضت راشعاب ىا
 0000 د د ةعبا 0 رلاو كا ثلاثلا 1 ةيئاثلاو

 رضحلا نا ىلا: راشا.( كلذربغل 5 وق( ريغال 9( كن ءلافرت رشا

 ( كلذ ىرخن الف ) هلوش هلصف ثيح ةزشعلا قوفام ىلاو نينثالا تحنامىلا عج 7

 ( ننثالا تحن ) وه ىذلا ددعلا ىف ىا ( مف ) راننتعالا اذهب وق كل

 ل

 سس ل7



 هت م١1

 | رخ آلا نممخا قي رطىلااوكلس نانمالاو دحاولا رك ذبو ةملكلا ةروصب هيلع
 ىتلا قيرطلا ىلع ىا ( اهركذنم فخا ىه ىتلا ةمالعلا قوحل اوراتخاف )
 ىلو الا قيرطلا ةفخا ناكاملو * نننثالاوا دحاولا ركذب هيلع لالدتسالا ىه
 ةمالعب ةنش الا ىلع لالدتسالا ىا ( نالجر نا كشالو ) هلوش هيلع هاهي دب

 |١ ىتا ظفان هيلع لالدتسالانم ىا ( لجر ىتانم فخا ) نالجرف ةينثتلا
 | كلذو ) هلوَق حراشلا هيلع هنو ءانغتسالا ليلد ناس ىف فنصملا عرش مث
 ١ لادلا ددعلا رك ذنع ةيزيبمتلل اصلا نيبقلا ركذ ءانغتسا ىنعي ( ءانغتسالا
 / ظفل ةدافال ىا) 6 هتدافال ) ءانغتسالا كلذ ( نوكي امنا) ةينثتلاو ةيدارفالا ىلع
  هتدافال هلوقفالثم نالجرو لجروهو ازيبمت نوكينأ زوج هناشنمام ىا ( زيبقلا
 | امتاو زيبقلا ريمض وهو هلعاف ىلا فاضم ردصم وهو ءانغتسا هلوقل هل لوعفم

 ظ ملكتملا لعف ءانغتسالا نال للعملا لعفلا لعافل العف هن وك مدعل ماللا فذدحب+

 هلوَغ صنلا حراشلا رسف امناو 6 دوصقملا صنلا إ) هلوقو زيبقلا لعف ةدافالاو
 ىلؤصآلا ىالطصالا هاعم نيدل انههادي ذا راأ نا ىلع هنتل ( ضيفتلا نإ
 ءىشلا لعج ىنعع ىنعا ىردصملا هانعم هب دارملا لب مالكلا هل قدسام وهو

 ظ هلوق ىلع فطع ددعلا كلدب ىا (هب ميرصتلاو ) هلوقو ( ددعلا ىلع ) اصوصنم

 ' صيصتتلا كلذ دصق ىذلا ) هب حيرصتلا هندافال ىنعي رينسفت فطع صصتتلا

 | ©« ددعلاب ب هلوقنا ىلا ةراشا هيفو دوصقملا هلوقنم موهفملاوه ادهو ( عرصتلاو
 حراشلا هرسفاعاو ددعلا كلدب دصق ىذلا صصتتلا ىنعل دوصقملاب قاعتم

 | هبدوصقملاال دوصقملا وه ددعلا سفن نا ىلع هيبنتلل ( ددعلا مسا رك ذب ىا) هلوغب
 | كورتم هب دوصقملاو روك ذم دوصقملا ذاددعلامسا رك ذ وه هب دوصقملا امتاو

 | دوصقملا هب لصحو ( صيصنتلا كلذ زيبقلا دافا املف ) هلوَش ةحيتنلا ىلا راشا مث
 لئاسم نم ىرخا ةلئسمىف عرش مث ( ةدح ىلع ددعلا 1 ذ نع هتدافاىف ىنغتسا )

 ةيدنهلا ةيشاحلا ىف هيلع هناك بطاخلا ةغيص ىلع « لوتو )) لاقف ددعلا مسا

 بابلا ردصىف ركذام ةنيرشب امولعم هنوكل حراشلا هكرتو تنا لوقتو هلو
 هتحسن ىف هعوقو ناسل لضافلا كلذ هب هدقاماو لا نانثا دحاو لوشت هلوق وهو

 ةئنوملا ةاغلا ةغبض لغ نوكب نا لمتحتف آلاو كلذك لضافالا نمي هدخالوا
 لعافلا مسا مكح نيب ناكامل هنا ىنعي ماصعلا ىف اذك برعلا ىلا هريمض عجرب ناو

 صاط قرف هنن راتعاب هيك ناياو هريصت رابتعاب ددعلا نم

 6 ددعتملا نم ا) هلوقو لوقتس قلعتموهو 6 درفملاف ) لوقتو لاق لامعتسالا ىف
 اماو ددعتملانم نتاكلا ىا ةفرعملا قلعت اربدقّتب درفملا نمةفداما رقتسم ىفرظ

 ( دحاولا ىف ىا )هلوشب درفملا حراشلا رسف مث + ددعتملا نم هنوكن اح ىا هنم لاح
 جي سس سس سس بيبي تتم تبت ستصل شل جيس يس اسس سي فيببسسل تس ل سس بل  تيييبيبيبببيبيبيبببيببب يسبب يييببببسلس



 ا

 آل اذه لف ىهتا لاينر انناو: لاخر دجاو ومن ليعرلا ءرك ذ ئذلا عملا |
 فنصملا فرط نع نيب اوحلا ف حراشلا عرمش مث هءاضي السم ريغ دحاولا ىف عال

 اذك نينثالا رك ذ نع نغتسم نينثالا ظفل زيمت نا ىتعي ةعونمملا ةمدقملا تايثاب |

 | ىذلامسالا نيننالا زيي ىف ىتش ىا ربتعي نا هلوقل لعاف بئان ( برقا وهام ) |

 ' لاب ناب دارملا ريرحت هنع باجي نأ دعسالو ىا ( لاَغب نأ دعس الو ) لاقف |
 | نيعال هنا ) هلوق ىف زيمملا ظفلب هلوق نم فنصملا دارم نا ىنعي ( مالكلا ىنعم) |
 00000000 0 امهنا نسل ( ريغلا طفل ءامتسا نانا الو دحاو |
 صاوجن ىا) زيبقْلا ظفلب امهنع نابنغتسم امهنا هنم هدارم لب امهظفل ريغ رخآ |

 هشلاو دارفالا ىلع نيتلادلا ةشتلا ةّئمره ىلع نالجرو دحاولا ةئيه ىلع لجر | ْ

 اناا ل | | (تالاؤ دج اولا ظفل هدافا ىذلا ئعملاوه امهتيس امه نيتلا

 ( ةينينثالا ةمالعوا نيونتلا ) ةمالعلا كلب ىا ( ىنعأ هب دارفالا ةمالع قوحلل) |
 اههو ( ةبنثتلا فرح ) ةمالعلا كلّسس ( ىنعا) ةيننثالا ةمالع قوقحلل ةلباقلا ىا
 لبقو ( دارفالا ةمالع عم ) زيبقلا كلذ ىا ( ربتعا اذاف ) نونلاو ءايلاوا فلالا

 نع) نووتتلاب لجر رك ذب ىا (هب ) زييقلا كلذ ىا ( ىنغتسا ) نونتلاب لجر |

 ع م

 ديناسأ نمو اضيا لاقو ماصعلا ىف اذك لظن> لجر انثاوهو رعشلا ىف هدورو

 لوالا ٍباوحلا ريرقت اذه ( ةنعملا اومزتلا امل تلق ) لاقف همالكةحح همازتلال

 اا[ عر الا ناكل, تاوخلا اذه نوك نا لمت لوقاو اولا ضن ف

 نا اواعج امل ىتعي ةيعمجا اومزتلا امل مهنال انهه ادرفم نامل ن وك نا راو

 | هجو ىلع ةرردمع ىلإ هنازأن نق ىعل اعومجم ( داح نا اد ع قالاوملا لوك

 ١ مهل ىتش هنا ىنعي امل باوج ( ىتني ) قبس اهف تفرع امنع فلختم ريغ موزللا
 ْ هنوكل نيبقلا كلذ ىف ىا( هيف ةيعمجارسيتت ل) ىذلا زييقلا ف ىا ( اهف ربتعي نا )

 ْ هلوقو ددعلا نم هزيم ىل افلاخم ن ب اضبا هنف زيبملا عمجول هنال نينثالل اري

 / رذعت دنع قئاللا نال درفملا نم ةبعما ىلا ىا (اهيلا ) برقالا ىنعملا ىلع لدب
 | ةشأ لإ - مذا ملا كلذاو ىا (وهو) برقالا وهام ىلا نيْضملاوه ةوث
 رخآ باوج ىف عرش مثد# ةينينثالا ىلا ةبسنلاب اهنم دعب هنآل دارفالاال ( ةشش الا )

 | وحن (ةصاخ ةئيهل) ةروصب تر وص ىتلا ىا(ةروصملا) زيبقلا ف ورح ىا ( هف ورح

 ةلباق ةروصب تر”وص ىتلا ىا ةروصملا ةفص وا فورحلل ةفص دعب ةفص رجلا

 000 | ١58١ اوشخلو اردتم نوكي دئلح هناق ( ةدح لعادخاولا ركذ

 ( ةينثتلا ةمالع عم )الثم نالجرلا ىنعي زيبقْلا (ربتعا اذاو ) دحاولا هدافا مل

 هظفلي ىا (هب )اننغتسم ٌريبغلا ناك ىا( ىغتسا )نونلاو فلالا لاخدا هو

 لدتسينا نيب سمالا ددرتاذاف ( ةدح ىلع نينثالا رك ذ نع ) ةينشالا ىلع لادلا
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 ١ (نيبقلا ظفلب ) ءانغتسالا لوصحل نازيم الامتا ىنعي امهعم اهزيمتدازنا مدخل ةلعو

 | نيبعلا ظفلن دارملانا ىلا ةراشا نوكيل ( ملاصلا ىا) ِهلوَش حراشلا هرسسف امتاو

 5 نوكي نال هاش نمام حب لعفلاب زيعلاال ةوقلاب نيبقلا وه هب ىنغتسملا |

 نننالاو 0 (امهعم) اصلا ظفللا كلذ ر 1
 انتم نادت امهدم فل 1 رك 1 اقل اميعم ار نسله ا قع

 زيبمتلل ىرخا هفص ( لادلا ) هلوقو هف امهنع ماهبالا عفر دوجول ةبزيبمتلل
 | لدي( و سنحلا ىلع ) ةيلصالا هفورحب ىا (هنهوج ) 1 ىذلا ظفللا ىا
 | نالجر وحن ىف ( ةينيشالا ) ىلع (و) لجر وحن ىف ( ةدحولا ىلع ةتغيصا) |

 | اننغتسم نايردقتلا نازيمعلا اه'نءذللا نيلجرلاو لجرلا 'ظفل نوكي ذئنش

 | ناك ذا 15 1 دعن دحاولا ركذ نع, ىا(دخاولا نع ىا) (امهتعإلا

 ١ك دوج |( نتنالانغواضسع( قط س)زيجعلا نك اا افط | ١
 التمن هلؤش فصلا امهلثمو ( ىتضا 0! (ناك اذار انو ظ

1 
 ظ

 'لجر , ظفل دحاولا ظفل نع هب ىنغتسملا زيبقلا لاشم ىا 4 نالجرو لجر

 | لشعلا ةحصل ةلع( لحر هغنص نم ناف ) هلوق و نالجر ظفل نينثالا ظفل نعو

 | هناف نالجرو لجرب. ليثقلا حصي ىنعي ( سئحلا مهفب ) هلودب قلعتم نمو امهب
 | (و) هرهوج لولدم وه م ةلوجرلا وه ىذلا سنحلا لجر ةغيص نم مهش
 | لجإللا ظفل ىف اذه هس لوادم هوت ( ةدحولا ) ادحاو هنوك نم اضيا مهش
 ا نالحر هغبص نمو ) هلوُش هدافاف نالج رلا ظفل ىتاماؤ

 ةينيللالا) ةينثتلا ىلع ةلادلا هتغيص نم (و سنا ) نالجر ةغيص نهوج نه
 ىلع نيلادلا نيظفللا نرذه رك ذب ىنعي ( ىنغتسا) هلو قلعتم ( اهركذف
 | ضعب ىتو ( زيمملا نع ) نيشغتسم نانثالاو دخاولا ناك دوصقملا ددعلاو سنحلا
 قغتسملا نا ىلع احرص لدن ةخسنلا هذهو ةينثتلا ةغبصب اينغتسا حرمشلا خسن
 هلوق ىلع درو عنم رب رقت ىف عورش اذه ( تلق ناف نانثثالاو دحاولاوه

 مهنا ةداعلاو بهي بهو نم سما ظفللا اذه( به ) لاقف زيبقلا ظفلب ءانغتسا
 رظنلا عنب نر اطنلاب ماستلا ىلع درب ىذلا مهلاؤس ىل اع هنوردضي

 | ظفل نيم نون 1 ( هنع نغم دحاولا زيمن نا )انههوهو و و

 ىا (نينثالا زيمت نا منال انكل )  رسم دحاولا ظفل رك د نعاشتسم دحاولا
 (من)هلوقو دحاولا نيستا أ ( كلذك ) يقشر و ءارلا ظفا تع نك نا ينل
 طفل زيمت ىا ( هزيم ناكاذا ) هنا ىنعي اضيا نينثالا ف قش ءانغتسا مياست ىلا ةراشا
 ظفا نع زيمقلا ظفلن ءانغتسالاف ىا( هنع ىنغي ) ةروك دملاةلئمالا فاك( ىننم) نينثالا
 نسل انا( 2 وحال )هل وق واضي | ىنثم هزيم ناكاذا لب اقلطم ال ن نكلرسم ننثالا

 نام رم نيالا نيم نوك داوجن لحب للادلاو مج د( را ل اكادرفم)



 تلق و | صحم اهناباالثما ة| رص 6 ثنؤم نع رسعتلا تدصق اذا ىا ( تؤملا نع)

 هت م١٠

 هب ريبعتلا تلصق اذا ىا (ه,تربعاذا صخشلا ظفلك) رك. ذملا ئاذو اك

 اركاذم دوذلعملان وكب ناب) < نكعلاب وا 21 سما ثالث ماقم ىف عصخشا ةثالث ىنءاخ
 ءافلاو لجر وحن ( ركذملا نع اهب تريعاذا سفنلاةظفلك) كلذو (اثنؤم ظفللاو

 (ناهجو ددعلا فو ىا) هوه حراشلا ريسفلاو اذال هساوج «ناهحوف) هلوقق

 / ةاوج هتلجو فودحت هريخو ًادتمملا ىلع عوفرصم ناهجو هلوق نأ كلا ةراشا

 , طال ا نإ ىا ( تس ناو,) ةرسشعلا ىلا ةنالثلا ربعي ناب ( ريك ذتلا ) هلوقو
 هلاطاو ىا(تناو ضخشا ةثالث تلق تش ناف) هلوش مراشلا لص 5 + اريثع ىلا

 ( ارامتعا) ربك ذتلا ىلع لادلا ةثالثلاب ىتا امناو (ءاسنلا ) ظفللا كلذب (ديرت) تنا

 ْ (مهمالكىف م ظفللاب راببع الا ىا (وهو) صخشلاوهو (ظفالاب ) رظنلل ىا

 هسكعنم ىلوا ةظفللا ماكح الا ىف ظفللا تناح ةاعارص نال رخ آلا رابتعالان ود
 تلق هبف ثن ْوملا ناش وهاك ثالث ىف ءاتلا فذحم ( صخشا ثالث تلق تئش ناو )

 لك ا كلل تلق تنش نا كاذكو :( ىنعملاب ازابتعا) صخشا ثالث
 ىلا هانم نآلا ىلا ارابتعا سفنا ةثلث تلق تّنش ناو ظفللاب ارابتعا لاجرلا

 نيم هل سبل ىذلا ددعلا ناس ىف ا عرش 3 ” | ءاوشو ثن وم هنع هب ربعل

 (زيمع) هلوقو (ناتنت ونام او) (نانئاالوإ (ةدحاوو) «دحاوزيع الوإ لاَقف

 نوكمل حراشلا نم هل دقو فنصملا مالك زيعالو هلوش قلعتم ةددشملا ءاملا 00 ْ)

 امهنم لك درؤبال ىعي دروبال ىنعع زاخم لوهجلا م زيعالو هلوق نا ىلا ةراشا
 امهزيمت دصشال نروك ذملانا ىن :ءملا ناكل ازا ن ملول هنا زاحلا ىلع هل اعاو '

 هنكل دوصقم اهزيبم نأ دارملا لب كلذك سلو ماهبالا ىلع اهؤاَسا دصق لب ١
 دحاولا ظفل ىا (دحاولا دروب الف) لاق اذلو امهظفل نم. دوصقملا كلذ لصح

 ليبق نم دروب الف هلوق ىلع فطع ( لاقي الف ) هبلا هجابتحا مدعل (هزيمت عم ) ٠
 لجر دحاو) زيمملا دارا ربدقت ىلع لاَشال ىنعب نبا لف لصفملا فطع

 مث ( نيلجر انثا لاه أك ) هزيم عم اضيا نانثا ظفا دروبالو ىلإ (هعم نانا الو

 امهسنج ناب عم نيددعلا نيذه اورك ذب نا اودارا اذا مهلاح 11 نأ داذا

 ظفللا كلذ (حلصي )ىذلا ظفللاىا (ام) ناسالا لها:ىا (نورك ذب لب ) لاقف

 رك د )دضق ىلعىا ( ربدقت ىلع ) نانثالاو دحاولل ىا (امهل ازيبمت نوكالا)

 نوكرتيىا (نوح رطي و) نينثالاو دحاولا عم ىا (امهعم) سنحال نينملا (زيبقلا
 الجر نولوقيف زييمتا اصلا ظفللا ركاذ اودصق اذا (نينثالاو دحاولا)
 هتننت فرع. ثمح نالّجر نولوش و ظفللا اذه نم هساحو .هندحو لعب ثبحن

 ريعألو هلوقلا هل لوعفم هنا للغ بصتلاب 7 ءانغتسا ). ةلوقو اضن هنم هسنجاو

 ( ةلعو



 هم ١٠١ وم

 | عمجا كلذ نوكلاج ىا (اهزيمم عم ) سماك تائموا نيئموحو ( ةثام عجلامعتسا |

 ددع عم ةزمهلا حتفب وهو دادعالا ناب ىف ىا (دادعالا) زيمملا عم الامعتسم |

 | لجر تام ثالث كاقب الف )هلو ضوفرملا اذه نيب مث كورتم ىا(ضوفرم)
 | لوالا ف زوجال هناف ( لجر فال ةثالث ) لاس نأ زوج اك ىا ( لاش 5
 هيو لاقتو | زوجحم ىا ( لاه هناف ةيلتلا فالخل ) اده ىناثلا ف زوجي و

 ل (لجر الا نمو لوف وانا لكل نونا فد جلخ و1
  الوق لا نا هِف زوجي ىا لات هلوقل هيبشت قلطم لوعفم هنا ىلع لثما
 | ةئام زيممو هلوقل بخ © ضوفخم ١٠ هلوقو لجر افلا هلوقل زاوحلا ىف الئام ظ

 | اذه نا مح راشلاو فضملا م مالك نمي بخ دب بخ تا

 ا لاق نكلو نوح ولا ليش لع ١] رقم اضوقجلا ةنو 5 ىنعا مكحلا |
 | ىف مك ابوصنم درفي دقو لاحر ةئام وحن ىف اضوفخم عمج دق ةئاملا زيمت نا ماصعلا |
 | درفاامتاو ىهتنا * ءاتفلاو ةذاذللا بهذ دقف * اماع تمام ل 1

 | (دادعالالوصانم فلاو ةئام تناك ل ) ناشلا ىا (هنال) عونلا اذه زيمم

 |”ىل[دحلاو .نم ةرتشملا داع آلا ثناكاك ىآ ( كاش الك ) نانلاردصف تفضح ١

 ١ لاولما سام هن اوك ىف اج .ًالاعم اكرتشا امل ىا امل باوج(بسان) لوصالا نم ةرمثع |
 أ (اهزيمت قط ىلع) ايراح فلالاو ةئاملازيمت ىا ( اهزيمت نوكي نا ) بسان دادعالا
 ١ لاوحالا ىف تا نامل نامي نر كارتشالل بسان هنا ىنعي 1
 نكي مل هنا عم اعومج اهريمت نوكي نا ةسانملا ةذه تضتقا املو د داح آلا زيممل ظ

 ا تسال ناكذاو ىا (هنكل) وب هن حراتلا ,دّتسا اراتخم كلذ أ
 ( داح هلا تناكامل) هنال انهه اعومم هنوك كرت ال اح الك اعومم اهزيمم
 فلالاو ةئاملا تناكو ىا ( فاالاو 0 دادعالا نم ةلقلا فناحىف ) ةعقاو

 | ئاامل باوج ( ريتخا) هلوقو دادعالا نم ئا (اهنم ةكلا احق ) نتقاو
 لعج ةرثكلا بن احىف امهعوقوبو قلاب ناحىف داح آلا عوقوبق رف امهنيب ناكامل

 . عما ) داح الازيمم ىف ىا (اهزيمتىف ) راتخي ناب اضيا اهزيمتىف اراتخم امهنب قرفلا
 | لادلا درفملا) فلالاو ةئاملازيممىفىا ( اهزيمبىف) راتخم ناب ( و ةرثكنل عوضوملا
 ١ لصحتل كلذ ريتخا ىا ريتخا هلوقل هل لوعفم (لداعتلل هياعر) هلوقو (.ةلقلا ىلع
 | لدامركذو ليلقلا عضومىف ريثكَلا ىلع لدام ركذ وهو بولطملا لداعتلل ةياعرلا

 ناهجولا اهيف زوج ةدعاق ناب ىف فنصملا عرش مث «ريثكلا عضومىف ليلقلا ىلع
 أ صخشا ةثالث وحن زيبقلا قيرطب اروك ذم ناكءاوس ( دودعملا ناك اذاو ) لاقف
 زيمملا ناكاذاو لَ مل ميمعتلا اذهلو ةثالث اصاخشا وحن فوصوملا قب رطب وا
 0 هنع ظفللا اذهب ربعي ىذلاى ا ( هنع هيريعملا ) ظفللاناكو ىا( ظفللاو اننؤم )

 سلا للسسابجوص77*77صخم



 ه5 1١+

 مهتهاركوهو فلختتم ىدملا مكخ نا عم باطخلا فاكىلا (رمثع ةسمخ ةفاضاب

 روك ذملا ليلدلا نايرج لسنال لوقت ناب نايرحلا عنمب هنع باجاق لعجلا كلذل
 مسالاك ءامسا ةئالث لعج لبق نم تسيل كرشع ةسمخ نال بيكرتلا اذه ىلع
 كرشع ةسمخ بيكرت ىف ىا ( هيف ) عقاولا ( هيلا فاضملا نال ) دحاولا

 ( جزتمل ) باطخلا فاكهنوكل ( ددعلا ريغ ) هيلا فاضملا كلذ ىا ( ناكامل )
 زيملا جازتما لثم احازتما ىا ( زيملا كلذ جازتما ) فاضملا ددعلا عم ىا
 . جزتع ملاذا ىا ( مزلي ملف )هيلا هتفاضا اوهرك ىذلا الجر رشع ةسمح ىف عقاولا

 ةروريص) وهو روك ذملا روذحما هنم مزاي مل هزيمت عم ددعلا جازتما لشم كلذ

 ىوعدلا لصا ىلع در الئ باوج ( اوز وج امتاو )هلوق ( ادحاو اًئدش ءاشا ةئالث
 ١ ةئائلثةفاضا اضيا اوهركي نا مهمزل بكر ملا ددعلاب زيمملا جازتما اوهرك نا مهنا

 بِك رتاوز وج امنا مهناب هنع باحاف ءامسا ةثالث نم اضيا بك سم هنال هزيم ىلا

 ١ ىنعي ( ءايشا ةثالث هلو داما ةئاملن ةلكف ىا ( اهيفنا عم اسهال
 | نيوحتلا اذه سلو دحاو ءىث رانتعا ىا ( ادحاو ايش ) ةأسعاو ةئامو ثالث

 طفل نف لكار ىلا بكرتلا نوكمل ىا ( درطبل ) لب روك ذملا روذحلا مدعل
 ١ ادرفنم ةئاملا ظفلهيف ركذ ىذلا بيكرتلاب ىا (ةأسماةئاعب ) ادرطم ثالثلا عم ةئاملا
 ادد ناس ىف عرش مث # ىرخا ةلعل هزيوجن ىنانسال ةلعل ءىثب ةهارك نا ىنخ الو

 عوتلا اذه زيمت لعجاماو ىا ( هنالف هدارفااماو ) لاقف عونلا اذه يمت دارفا ظ

 راص ابوصنم ) عونلا اذهىف زيمملا ىا ( راصامل)هنال ابوصنم هنوك ىلع نق ادرفم |
 ىا ( دا رفا 13 9رتعاق ) مالكلا ىف ةلضفلا ىع ىتلا ةيل وعفملا لع بصنلا نال ( ةلضف

 درفملا نال ادرفم هنوك ببسب ( ةايلق ةاضفلا نوكتل ) بوصملا زيمملا كلذ دارفا

 افو رح رثكأ هنال اعمج هنوككف الخ اضيا ىنعم لقاو اظفل عملا نم افورح لقا .
 ةدح ا وذلك ىف رك |وا داحا ةنالثل اعمج هنوكل اضيا هه يعم رثك ١و الاغ رمل نم
 فنصملا عرش مث# ثنؤم هفوصومنالاثن ؤماليلق ظفل نوكينأ ىهاظلاءاصعلالاقو
 ةئام نيممو )ل لاقف لوصالا نم نيذللا فلالاو ةثاملا زيمت لاوحا ناس ىف |

 نافلآلاو ناتئاملا هبىنعي فلالاو ةئاملا ةيشش ىتا (امهتشنإل ( زيمب)( و فلاو |

 ىف نيمملا ظفل حراشلا داز امتاو ( فلا عمج ىا )6 هعمح ا( زيت )6 5 ) |

 امو # هئام هلوق ىلع نافوطعمهعمج هلوقو امهتبش هلوق نا ىلا ةراشالل نيعضوملا
 نا حراشلا دارا هيف ريمضلا درفا ثيح هعمجو هلوق ىف هترابع فنصلا ريغ |

 ةيئثتب لب مل ىنعي ( امهعمجو ) فنصملا ىا ( لب ملاماو ) لاقف ههجو ركذي |
 نال ) عقاولا فالخ ناكل كلذكح لاق ول هنال ( امهتو لاق 5 ) ريمضلا |

 ( لامعسا )ل



 - اي

 ا ماسلا كن وملا ىف اهوركم راصو ملاسلا رك ملا ىف زج مل اذاف اهرد نيرمشع اهيف ١

0 

 | لاش هناق ( نيعست ىلا ) ايهتنم ( نيرشع )ظفل عومجلا ةروص ىف وه ىذلا |

 ْ تايتملاو نملا ناد ةئاملا ظفل ىلع ىا ( درفملا ىلع ) ريِبَعلا ىا ( رضتقاف ) ظ

 نيعماب عمجام نال هتهارك نعوا هزاوج مدع نع رظنلا عطق عم ىا (هنوك عم

 ْ 00 رصخا ) درقملا نوك ىفو ىرخا ةدئاف هدارفال نكي ن روك ملا
 (رثع دحا زيمتو) لاقف ددعلا الل ل ربا عون ريع لاح نال عرش
 ا عوتلا اذه م لك د تملا ىلا( 0( نين وةعت كاوا ا دلل

 | هن هم زينا ناببل ( نيعستو عسنت ىلا لب )هلو حراشلا برضا هركذم ركذب |
 بوصنم هلوقق ( درفم ”بوصنل ال يحال و مت ىلا: رضاع سلي ١

 للع ناب ىف حراشلا عرش مث ربخ دعب ربخ دزفم هلوقو زيمعو هلوقل ربخ عفرلاب | 0
 ( دوقعلا ىف ) اما زيمملا بصن, ىا ( هصن اما ) لاف اد رسول

 رذعتلف )نين الث و نيرشعوحن ىفىا تاك ملادادعالا نماهننب اهفاماو ةيناعلا |
 نوكت ىتح اهتازييمت ىلا ايداع اءانتما دوقعلا ةفاضا عانتمال ىا ( ةفاضالا |
 نونلا ىا (نونلا ءاَقبا ميقتسي ال ) هنال ىا (ذا) ةفاضالا ترذعت امناو ةرورخع ١

 0 وتلا ان ماد او اسال ا قنا ه٠ لكر خاىف عقاولا
 0 " ذملا دوقعلا ىف ةعقاولا نوللا نال ىا ( هذا ) عسا نون تسيل اهنا ١

 وم ق) اهنكلتو هفاضالا م عم اهْؤاَها عنتم ىتح ةقيتح عملا نون نك[ ناو |

 0 رونلا ءاشا هلوق ىلع فوطعم مفرلاب (اهفذحالو) هلوقو ( عملا نون
 نال ىا ( ذأ ) اهتازامت ىلا ةناضم:دوقعلا كل نوكت ناب اضيا نونلا فذح ٠
 ان( هفضل“ قو هززك دما نونلا ىان(ن2 0 لو ةوقعلا نحال ظل

 | ماكحالا نم عملا نونىف ىرجحلام اهيف ىرجب ىتح (عملا نون) مالا ضن ىف
 أ مدع نيعت اذآف ةفاضالا ريغ عم اهؤاَغا نيعت نارك ذملا ناقشلا عتتما اذاف
 ١ ادعاهفزييقلا بصن اماو ىا (اهادع اهف اماو) بصنلا نيعتف رحلا عنتما ةفاضالا

 | (اوهرك) برعلانالف ىا (مهنالف) دوقعلا نيباهف ةبكرملا دادعالانم دوقعلا |
 | ىعو (ع ءامسا ةثالث ) اولعح نا ىا(اوريصي نا) مهني ايفاهو ركحم اواغج ىا

 ١ نال ( دحاولا مسالاك ) ىددعلا بكرملا امهنمضت ناذللا ناددعلاو زيبقلا
 / ةيرابتعالا ةدحولاب دحاولا مس الا نوكت دحاو مساك العج ايكرتام نيددعلا: |

 ١ مسالا نوكي نا مزاب 2 بك رملا كلذ ةفاضا ددرا اذاف نيمسا نم انك ص

 1 00 وك دكا ال ءامسا ةث الث نم اك ىم دحاولا

 ءامسا ةثالث لعج وهو لئادلا اذه ناب ليلدلا اذه ىلع دراولا ضقنلل باوج

 | كرشعة سا بيك رت وهو مهنيب ايف حيحصلا بيكرتلاىف راح هنيعب دحاولا مسالاك
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 هياكل عم وه ىذلا دودعملا ةقاطم لصحتل ىا ( دودعملا قئاطملا) تب اث(3)

 اهتنم ( ةئالن ىفآلا ) هل عضو ىذلا ددعلا مسالا ىا ( ددعلا )"دانا ةثالث

 ةئاملا ناف ةئاملا ظفل ىلا تفض ااذاالا اهلكف عومجج ةرشع ىلا ةثالثلا نيمت ىنعي
 ىا ( مهنال ) هنم ىثتسا امناو هثاملت وحمى درفهو رورح ةثالثلا ريم وه ىدلا

 ىا (اثالث ) ةئاملا ةملكب ىا (اهب اوزيم نيح ةئام اوعمجمل ل) مالكلا لها نال

 اهلكف ادرفم هب اوظفلت لب هتاوخاو ثالثلا ظفلل ازيمت هولعج نيح هئاملا ظفل |

 00000000 لوو سس ةع تئاثث نلف نا( اهلق نك )
 طظفل ىف ةدعاقلاو ساقلا ناك هنأ قع" اهعمج دصق اذا ةئاملا ظفل لامعتسا ىف

 6 تام )) ( لاقبف ) ةملكلا كلت ( عمجتنا:) اعم اهلعبم دصقلا ضرف اذا ةئاملا
 نوللاو ءايلاب © نيم رف لاش وا زن ملاسلا ثنؤملا عمح ةروص ىلع ءاتلاو بلئالاب 9“

 نيعمجا دحا عمج نا اهيف سابقلا ناكامناو ماسلا ركذملا عم .ةروص ىلع |
 ١ ىذلا عما ىا(وهو ملاسلا نا نمل عج ةروص ىف اهدحا نيعمج ةثاملل نال ) |

 | ( وهو ملاسلا ثنؤملا عمح ) ىناثلا عمجاو ىا (ىاثلاو نوم ) هتروص ىلع نوكي |
 دي وملاسلا رك ذملا عج ىف ةروضلا ظفل حراشلا دازامتاو ( تائم) عما كلذ ىا
 ملاسلا رك دملا عمح ىفاماو ةئامللاعمح هنوكىف ىناثلا ف فالتخاال هنال ثنؤملا عمجىف '
 نزو ىلع عمج هنا شفخ الا لاقف اع ةنوك ىف هريغو شفخ الا نيب فالخ هيفف |

 لدبا ىصعْنزو ىلع "م هلصا ناف عما ةروص ىف درفم هنا رخ آلا لاقو نيلسغ ظ

 سابقلا ضفر هجو ناب ىف عرش مث * ماصعلا ىف اذكن يم راصف انون ةريخالا ءايلا |

 ليا دل ف ةعاجلا لب واني نوكي اها ةثالث ةروص كتدناتنال ماسلا
 رشعلا ىلا ثالثلا نال 'نيئلسم ثالث لاّشنا نكمالو ةعاملا ليؤان"ىف سل

 اهيف عناملا مدعل اهيلا هتفاضا زوج هناف ( تائمالا ) نيعما نم هيلا ةفاضالا |
 ىليلعاف عفرلاب يبقا هلوقف (زيبقلا ىلينا اوهرك) ةغلا لها نكل ىا ( غيهنكل )
 ظ ةثالثلا نمر وك ذملاددغلاىل,نا اوهرك ىاهعمروكذملاددعلاوهو فوذحمهلوعفمو

 ( د وعام دعب ) تائم ثالث لاَ ناب ( ءاتلاو فلالاب عومجملاو)زيبقلا هتاوخاو |
 | (امدس ءىجلا) نقلا اهب د وفك ىلا ةداعلا ادع قا ةعانركلا هج ول ةلعلاك اذعو

 ددعلاب ديرا ىا (ىنعا نونلاو واؤلاب عومجملا ةروصيف وه) ىذلا ددعلا دعب ىا |

 ©( ىذلا )

  اوعُمجلل ىنعي هريغو عبرالا نم ظفللا كلذ تاوخاو'ىا ( هتاوخاو) ثالث ظفن

 | رك ذملا عج ىلا ددعلا ةفاضا زوج الو ) لاقف هتاوخاو ةئاثلن' وحكىف روكذملا
 لادم عمج ىلا ددعلا اذه ةفاضا رجم امناو ( نيملسم ةثالث لاّشالف ماسلا

.زاوجف (قسيف) رك ذملا عمح ىلا ةفاضالا زحيملاذاو تف رعاك سايقلا ريغ ىلع
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 ثالث نم(اهتاوخا)ةرسشعنامثىنعي ببكرتلا كلذ ىا(قفاويل) رسكلا نم ىا (ىلوا

 رخاوا ةحوتفمىا( رخاوالا ةحوتفم )اهتاوخا نال ىا (اهنال)اهريغو ةرشع

 مالكل حراشلا هيجوتنا لعا( ةرمثعلاعم ةيكىم) اهنوك لاحاهلكفىلوالاهئازجا
 ١ الصانوكي هناف نونلا ىف رشكلا زوجالنا ىضتم ىضرلا نع هلَعنام اقع فنصملا
 | ناىلع كلذب هن حراشلان ا نيدلاماصع لاق !ذل و هررّقت نم مهفبام ىلع اضوف سم
 فذح ناىضرلا مالكم رداستملان اذ ىضرلا همضت ربالام فنصملاةرابعنم رداّشام

 ١ ىضرلا عم قحلاو لوقا اصخلم ىهتنا ذوذش ريغ نم عقاو لب ذاش ريغ ةرسسكلا عمءايلا
 0 فذحلا عومج ذاشلان اىنعي نودلا تف وهو ديقلا ىلا عجار فنصملا مالك ذوذشلاناف

 ناحتمالا ىفلاقاذل و سايقلا ىلع رسسكلا عم ىذحلا زوجالنا هنم مزاد.الو حتفلاو

 نايب نم غرف املو ) ملعا هللاو اهحتف عم فعشو نونلا رسك عم فذحلا زاجو
 ١ لئاسم نا ىلع هيبنتو لا ةثالثلا زيممو ىت آلا هلوقل ديهمت ( دادعالا ءامما لاح

 | فنصملا ( عرش ) لاصتا عون امهنيب ناكامل نكل ددعلا ءامسا لئاسم ريغ زيبقلا
 | اذهو اهسفنا لاوحا ناس دعب ددعلا ءامسا تازيمت ىا ( اهتازيمت لاح ناس ىف )

 دحاولاكلرتهجوو ةثالثلا زيمم نم ءادتسالا هجو ىلعهين مث# زيمملا رك ذ هجو ناس

 ١ لاخ ناس نم ىا ( ةثالثلا نم )فنصملا ادّسا اا ىا( ادساو) لاقف نننالاو

 ( هب فنصملا حرصيسام نينثالاو دحاولل زيمتال ) ناشلا ىا ( هنال ) ةثالثلا زيم

 © ةرسشثعلا ىلا ب ايهتنم © هئالثلا زيمتو ) ( لاقف ) امهل زيمملا عوقو مدعب ىاأ

 (رورحي ىا) 6 ضوفخم ال ثنؤملا ىف ىا ( رمثعلا ىلا ثالثلاو ) ركذملا ىف

 اري نوكي ىذلا كلذ ناكءاؤش ىا عومج هلوقف نكسملا ريمضلا نم لاحاما

 ظفللا ىف عمح هيف لاحرلا ظفلناف ( لاحر ةثالث وحن ) ظفللا بسحي اعوم

 درفم طهرلا ناذ ( طهر ةثالث وحت ) ىنعملا بسح اعوم ناكوا ىا ( ىنعموا ))
 حراشلا نيب مث  لاحرلا نم|ةرسثعلا نودام ىلع قلطي هنال ىنعملاق عج ظفللا ف

 هجو اما ىا ( هنوك اما ) لاقف بصنلا وه هيف لصالا نا عم اضوفخم هنوك هجو

 ثك امل) ناشلا ىا ( هنالف ) تباثف (اضوفخم ) ددعلا نم عونلا اذه زي نوك
 عم ريثك ددعلا لامعتسا ناف ددعلا نم عونلا اذه زيمم لامعتسا ىإ ( هلامعتسا
 اوراتخا ىاامل باوج ةزمهلادمب ( اورثا ) هلوقو دشا ريما ىلا هجايتحا نا

 رجلان ال زيبقلا ىنعم ىضتقم وه ىذلا بصنلا ىلع هوم دقو (زيقلا رج) هيف
 ةفاضالا نال ىا ( اهنال“فضختتلل ) قبلا ةفاضالاو ( ةفاضالاب ) نوكي امئا

 فوطعملاوهو ظفللاف فيفخت لصحبنيونتلا فذحبو ( نينونلاو ئيونتلاطقست )
 ( اعومهنوكاماو ) لاقف اعوم هنوك هجو ناب ىف عرش مث # هلامعتسا ثك اهف



 ناكاذا ىا مءايلاحتف ةرسثعىنامث )ىف لوالا ءزجلاءاي «ىف) ( لصالا ) (و) اقف
 هجولا اذه ةلاصا ىلع هينتلل لصالا هلوق ح راشلا طسو امناو تن ٌوملاف المعتسم
 ةرابعلا هذه لثم ناف ءاح لاق ثبحح فنصملا لوق هيلع لدامل اهناكسا ىلا ةسنلاب

 ( ةكرملا دادعالا رودصءانبل) الصاءايلا تف ناكامت او اذه ىلع لد, ءاحاهريدصتو |
 قلعتم (حتفلا ىلع)هلوقو اهتاوخا نم تبكرتىتلا دادعالا نم ىلوالا اهءازجا ىا
 وهو حتفلا لع نيم سك رثلا ردص ىف ىذلالوالاءزجلا رخ نال (رسشعةثالثك) ءانملاب

 اذه ىف لقاثتلا لوصحل ىا ( بكرملا لقاثتل ) ناكسالا ىلا لصالاوه ىذلا حتفلا |
 ءزحلا رخآ ناكسإ ناكما عم ابك سم هنوك بدسب ىا (ببك رتلاب) ىدادعتلا بيكرتلا

 نااكىنعي (برك ىدعمىف) لوالا ءزجلا رخآ نكسا اك ىا ( 5 ءاي هنوكل لوالا
 ءانرسف امو هيف نحن اهف ءزيجحت كلذك ءانلا ناكسا تجوب برك ىدعمىف لقاثتلا
 ىنوهاغ اب رك ىدعم بيك رتب اهئاب ناكسا ىفةرسشع ىنامت هييشنت نا ماصعلالاقامل اذكه
 حصيالفالاو ةححصموا ةبجوم ةلع اهن وك نع رظنلا عطق عم ناكساللةلع لقاثتلا |

 ةلعةرسشعىنامثى فو ةجومةلعب ركى دعم ىف لقاثتلان ال كرتشملاردقلا مدعلهمشتلا |
 ذاشلاهج ولا ناب ىفعرش مث «ىناثلا فزئاحو لوالافبحاو ناكسالا ناف ةححصم أ

 هاد ميدقت ىتلا ةخسنلا هذه ( ءايلا فذح ىا ) ( اهفذح ذشو ) لاقف |

 اهفذحو ىهف ىدنهلا لضافلا اهذخا ىتلا ةخسنلا اماو ح راشلا هراتخا ام |
 ةرسشع ىلا ىف ءايلافذح جرخ ىنعي ةيمساذئنبح لف نوكتشب ذا نونلا حس ش0

 هلوقل ةلع ( ءايلا تفذح اذااهنال ) هلوقو سايقلا نع ( نونلا حتش) اهن وكاح |
 هلاثما رخاوا قف تفذح اذا ءايلا نال اهفدح دعب نونلا حف دشاعا مج دش

 تفذح اذا ىضاقلا ىنءاح كلوق ىف أك ةرسكلا ءاّش ) ضائقلاف ىا ( هجولاف )
 لودعلا هجو نايبْف عورش 1ا ( ىذلا ناالا) هلوقو فيفختل ىا (ءابلا |

 ناو هناىنعي حتفلا وه ىذلا سايقلا ريغ ىلا رسكلا وه ىذلا سابقلا نع انهه
 ( كلذ ) زوج ىا ( غوسي ) ىذلا هجولا نكل رسسكلا ءاشب انهه سايقلا ناك أ

 ىنامث نوك ىا ( هنوك ) اهئاي فذح دعب ىنامث ظفل ىف ىا ( هيف ) حتفلا ىا |
 ادرفنم ىضاقلا لاثمىف ليقن هرخاىف ءايلا ةدايز نال ةرشع عم ىا (اكسم) |

 00000١ لوك بقارالا تودح نكل لئقتلا بابسا نم دحاو؛نيسادوجوا
 ةدايز ىعورف ) سابقلا نع لدع اذهلو بسلا لصا ىلع ببس ىنامثىف دازف

 هاضتراام لقن مث (ةحتف ةرسكلا عضوم) لعج ةياعرلا كلتلف ىا ( لعش هلاقثتسا |

 ناك ىف نولا دك ىآ (اهرشك روقعو ىضرلا حراشلا لاق) هلو ىضرلا |

 حتفلا نكل ةفوذحلا ءايلا ىلع) رسكلا كلذ ( لديل ) ةرمثعلا عم بيكرتلا دنع

 ©( ىلدا )

 . نعلدعامتاو (ءابلاناكسا ىا) 6اهناكسا ءاحو) هلوقب همقع عرف وهام نيباملمث دءاتلا

١ 



 0 م م.

 | ةروصلا ىلعالمعتمواعقاو هيلعامهفطعوا فلاالاو ةئاملاددع ىلع فطع ىذلا دّئازلا |

 لبقهياع تناك ام ىلع ىنعي (ليدسو ريبغت ريغنم دادعالا ءامسا نم ) تمدقت ىتلا
 نمو ثن ؤملل ءاتلا,ناتنثالاو ةدحاولاو ركذملل ننثالاو دحا ولان وك نم فطعلا ظ

 ١ لوقتف) هلوق حراشلا هلصفاك ثنؤملل اهفذحمو رك ذهل ءاتلاب ةعست ىلا ةثالث نا

 | رثك ألا هياع ديزملا ىلع اف وطعم لقالا دئازلا عقوام لاثئماذه (ةدحاووادحاوو ةئام

 أ لوقت كناىنعيدحاوهلوق لع ف وطعم(ناتنثاوانانثاوةئامو)هلوقو اثنومو اركذم

 ١ سائقلا ىلع اهنف دئازلا ناك املةلثمالا هذهو ثن ؤمللناتنثاو ةئامو ل اتم

 ١ لاثم(ةوسن )ثالثو ةئامى1(ثالث وا) ءاتلاب ركذملا ىف (لاحر ةثالثو ةئامو) هلوقو

 ١ سايقلا اذه ىلعو رثك آلا ىلعافوطعم هنوك لاح ادرفنم اددع اهيف دئازلا ناكامل
 (ةارصاةرسشع) ىدحاو ةئاموا ىا(ىدحاوا الحر رشع دحاو هئامو) هلوفو

 ادع لعو شكا الا ىلع افوطعم هوك لاح اذ نع اددع اهم كارلا ناكل لآ

 ظ
 ظ
 ظ

 | ىدحاو هلام ىا ( ىدحاوا الجر نورششعو دحاو هئامو ) هلوقو سايقلا

 ١ ناتتباو هلام يا (قاتس|و ا الخبر نرسل ناساو.ةئامو تارصأن و م

 اكس اددع نك الا لع فؤلسملا كئازلا 110 لاثم ( تاس نط 2
 نورسشغو ةثالثو ةئامو ) هلوقو دازلا ددعلا ف سابقلا اذه ىلعو ةوقلا

 افولتم ىازلا ناك لام( ةرخآ نوريتعو ) 11 وةئاموا أ( كلا حاج
 ' هلوقو اهفذحم هثنؤمو ءاتلاب هرك ذم ناكناب سايقلا فالخ ىلع هنوك عم كلذك |

 | مكلا اذه ىهتنمل ناي (ةأرما نيعستو عستوا الجر نيعستو ةعستو ةئام ىلا)
 | (هتششلو) فلالاىف ىا(فلالاو) نيتنام ىا (ةئاملا ةشتىف لاخلا اذك و) هلوقو |

 صاظلاهتشو هلوقو صام امهملع عرفتسام مكحول نام نيفلا ىا فلالا ةّشاىق ىا ظ

 | هئاملا ىلع فوطعم .فلالانا ىلع ءاس فلالاو هلوق دعب ةخسنلا هذه ةح مدع |

 | لوقف فلس نأ نوم نال نماطلا لاق اعاو نمكلا نجلفلا ضاع قلع اذ
 | دروا امل حراشلا نا ههجوو ةئاملا ىلع ال ةئاملا ةينثت ىف هلوق ىلع فلالاو

 ١ ةدرفملا فلالا ةلثما اهيلع ساق ةدرفملا ةئاملا ظفلل الاثم ةروك ذملا ةلثمالا ىف '

 | هركذفىف نال ادئاز اكردتسم خسنلا ضعب ىفام ىلع هتيثنو هلوق نوكبال ذئنيخ ظ
 | لاقف لقالا ىلع افوطعم هنم رثكالا ناكام مكح رك ذمث # ةلخحاب ام ةدئاف اذكه

 | لقالا ىلع رثك الا فطعي ناب ىا ( لكلا ف فطعلا سكعي نأ زوجو )
 , ةثلاثلا ةغللا نايب ىف فنصملا عرش مث ( هانركذام رخآ ىلا ةئامو دحاو لوقف )

 اهنم ذاش وه امو اهنم لصالا وهام ناسو صوصخم بيك رت ىف ةزئاجلا |
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 نورمشعو ةئالث لوو ىا ( نورشعو ةثالثو ) مدقت اهف اتناك ساقلا |

 ١ اذكع ) لاق ( تنؤمملاف ) ءاتلا ريغإ ىنعي ةرمع ثلث لوقت ك(نورمنعو) (
 ناب فصملاؤتكحامملو « ايهتنماقلعتم « نيعستو ةعسن ىلا ) هلوق نوكمل

 (نيعستو عسن ىلا لب ) هلوقب ثنؤملا ىهتنم نايب حراشلا هيلع داز ركذملا ىهتنم

 ىلع ) ددعلا كلذ ىا ( داز ) ىذلا ددعلاىف ىا ( اهف لوقتو ) هلو هرسفو
 امهنم لكح ناكاذا ىا ( دحاولا ف ) (« فلاو ةئام ) ( نيعستو ةعسن
 ةشاىف ىا ( ةيثتلا ف ) اذك لوقتو ىا ( نافلاو ناتّنام ) ادحاو
 (امهفإ هلوقو ةينثتلاةدعاقىلع ارجو اصن ءايلابو اعفر فلالاب اضياو امهنملك

 نم) هلوقو ةينثتلاريمضل ريسفت ( ثنؤملاو ركذملاف ىا ) هلوقو لوقتل فرظ
 اذكل وقت ىنعي ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا مدع ىلع هيننتلل ( امهنب, قرف ريغ
 امهنيب قيرشت ريغنم امهثنؤم ىفو فلالا ظفلو ةئاملا ظفل نم لكر كذمىف |

 مكح ناب ىف عرش مث # لكلا ىف ةيواستم ىهلب ثنؤملل ظفلبو ركّذملل ظفل

 فلاو ةئام ىلع داز اهف لوقت ) هلوق حراشلا طسوو 6 مث ) لاقفامهيلع داز ام |

 فطعلاب هلوق نا نايبل © فطعلاب ) هلوق نيب و فطاعلا نيب ( امهنع عرفسامو
 كآَر ىذلا دعا ف ىا فلاو ةئامىلع دازاهف هلوقو ردقملا لوقت ظفلد قلعتم

 سل هيلع ديزملا نا ىلا ةراسشا امهنع عرفتس امو هلوقو فلاو ةئام درفم ىلع |

 امهتيششت نم امهلاعورف نوكيامو امهيلع عرفتيام كح لب امهيد رفع اصتخم
 صاظلا وه اذهو كلذك ف ولالاو تالا نمو نيفلالاو نيتئاملا نم امهعمجو

 ةلاملا ةينأثوه عرفتبامو هلوَش دارملازا مكحت ءارقتسالا نكل ةرابعلا كلتنم |
 ددع ىلع لدبال امو نيعم ددع ىلع لدبال امهعمج نال امهعمج ال فلالا هيّشاو |

 نالدبال فولالاو تاثملا نال ناحتمالا ىف هب رص م ددعلا ءامسانم سل نيعم

 حراشلا ريسفتو ديقتى ا امهنم لكفف جاتحب لب فالا ةثالثو ةئاهلث نم نيعم ىلع
 فلاو دحاوو ةئام وحن فلالاو ةئاملا ىلع ىا ( امهيلع دازلا فطعب ىا) هلوَش
 دا و رخل ( كازلا لع ) فلالاو ةئاملا تفظعب اما ئا (امهفطعوإ) دحاوو |

 الكنال هلبقال فلاخم عونلا اذهىف فطعلا مح 0 ندي فل 5 الج | واو هئامزو

 © هازلا )

 لع ناذه و هنف  ةرشع اتنثا لوق © ( ثنؤوملا ف نورسشعو ناتنث وا ناتنا)

 ' ثالث لوقتو ىا ( ثالثو رك ذملا ىف ) ءاتلاب ىنعي مدقت اوف هيف رشع ةثالث لوقتاك

 ١ ردقملل الوعفم هبأد ىلع حراشلا هلعجو اهقوفام ةلئسم ىف فنصملا عرش مث .

 ظ ( اعفاو دئازلان وك لاح) هلوقو انهه زئاح هسكع نمو رثك الاىلع لقالا فطع نم

 | نم لاحو رقتسم فرط هناب (مدقتامزل ( ةروص ) (ىلعإل فنصملا لوقل ديهمت
 | ددعلا نوك لاح انهه نا راح نب سمالا الكناىنعي فطعلاب هلوقنم موهفملا دئازلا
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 ىرخا ةتك نورسشعو ىدحاو نورشعو دحا ِهلوَد ميا ماصعلا لاق

 مدهام ظفلب فطعلاب مث ِهلوَش ٍدارملاّل | لع هينتلا دارااهلأ وهو اهرك دامب ىوس

 فتطعلاب لاقف فاعلا ةروصل حرصف اهيلع 'ليازلا ىلع دوقعلا فطع '

 قلطملا فطعلا ةروصب فلاو ةئام ىف حرصيمل اذهلو ةروصلا كلت هنم ردائتتل :

 حراشلا هركذام قبط ىلع اذه سكعلاو لقال ىنع رثك الا فطع نم معالا
 لقالا فطع نا نم ىضرلا هركجذام ىلع اما ىدنهلا ىشاوح ىف امل ةعبانم
 لّصاحو ةيالك ىهتنا ةثكلا هذه متتالف ارك انكعلاو نكلاف قاض رك زارع

 هينا الا ةلُمملا ىف لاقو ءابلاب مدقتاام ظفلب فطعلاب مث انهه انهه لاق هنا ةتكنلا هذه

 قبانطم لقالا ىلع ٍرثك الا فطع نا ىلا ةراشالل ىلعب مدقتام ىلع فنلعلاب مث.
 بحاو هف ركالاىلع لق الا مدقت كح دنع هع وحن نم مدهام ةروصب

 | نع ربك آلا فظعب نس ناهحولا انيهف روف هس الا ةلئنملا فا يكسو
 | هلنقام ىلع فطع فططعلاب هلوقو ةفطاع مث هلوقف ملعا هللاو هو للا

 املي لا تفلعأ لوقت مث اذكه لوقتو اذكع لوقت لاق هن أكف ىنعملا بسح

 ( دوقعلا كلت فطع ىا ) لاق ثيح حراشلا ريسفت نم ديفتسا اك رخ ' 0

 دئازلا ددعلاىلع ىا فطع هلوَش قلعتم (دئازلاىلع) الثم نيثالثو نبرششع نم
 ىخنالو ةعست ىلا ةثالث نم دوقعلا ىلع دئازلا ىا دئازلا ِهلوَش قاعتم ( اهيلع ) ١

 هعرتاو' ىدتهلا ىشاوملا ب وهاك ابهه هكع رويال هنأ دعي راقت اذه نا

 رقتسم فرظ (مدقتامظفلب ) هلوقنا ىلاةراشا (دازلا كلذ انماك) هلوقوح 0

 هنال فطعلل ةلصب سلو فاطعلا ظفل نم موهفملا هبلع فوطعملا نم ل

 هعب راو ةثالث وحن نم مدقت ام نا مهوت فطعلاب مت هلو اقلعتم 8

 لوقت كنا ىنعي تل كلذك سبلو دوقعلا ىلع فوطعم

 دئازلا لقالا ىلع دوقعلا نم رثك الا فطعب نب روكذملا ادع ايف عونلا اذه ىف

 مدقت ىذلا ددعلا ظفل اسبالم هيلع ىفوطعملا دئازلا كلذ نوك لاح اهيلع

 ىا امل ناي اذهو ( ددعلا ءامسانم ىا ) هلوقن حواشلا ريسفتنم موهفملا وه اك |
 ركذملا ىف فيل نا هولا نم ةرررك تملا ددلا ءامسا وه مدقتام هلوق نم دارملا

 فاطع ( ريغت ريغب ) هلوقو ( هنيعب ) هنوكح لاح ثنوملا ىف عسن ىلا ثالثو
 ىرخا ةروصب ريغسال هنا مدقتام نيعب هنوكب دارملا ىنعي هنبعب هلوقل زيسفت
 ىلع هنلاو تفرع ام مدقتام ةروصب انسل امهنال ةدحاولاو دحاولا الخ

 نوك ىو ثنؤملا ىف ءاتلابو نكذملا ىف ءاتلا ريشب نانثا نوك ىف ةاسلا ةدعاقلا
 نورشعو نانا لوقتف ) هلْوَد 'حراشلا هلصف ام ةسكعب ةعسن ىلا اهقوفامو هثالث

 ل /(و) هيف ريثع انلا مدقت ابف لوقتاك اذكح هيف لوقت ىا ( ركذملا ىف
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 نورشع ظفا ىلع ردقم فطاعب وطعم « نورشثعو دحا ل هلوق نا ىلع هينتلل
 لوالاءزجلادب رحتب نورسششعو دحا لوقت كنال (رك دملاف) هلوشب حراشلاهدبقو

 00 11 قلل ( نور دعو ىدحا) لوقو رك ذملاو ثيئاتلا ةمالع نم
 حراشلانمناسب ا (ةدحاولاو دح اولاريغ الو ) هلوقو ( ثنؤملاىف ) لوالا زحلاب

 ءادتبا ركذ نم قبسام لثم لَه مل ثيح انهن هترابعل فنضملا ريمغت ىف ةتكت

 جاتحاف فطعلاب مث هلوق داز لب نيعستو ةعست ىلا هلو ءاهتنالا رك ذب انهه
 ظفل ىلا ةدحاولا ريغو دحا ظفل ىلا دحاولا ريغ امل هنا هو انهه 'ةدايزلا ةتكك ىلا

 كيه لك نزل لاح ةناعلا دوقبلا.ذحا عم امهلامعتسا ف ىا ( انهه ) ىدحا

 0000 لك نوكيا نول ىأ (بكرتلا نودي) دز
 ىدحا ىلا ةدحاولاو دحا ىلا دحاولا رسغت ناف ةرنثع ىدحاو رشع دحا عون

 امهريبغتل ةلع 1ا ( فوطعملا نال ) هلوقو دارفنالا لاح ىفال بيكرتلا لاح ىف ناك

 نوكل فلاب بيكوتلا مدع عم انهه ريغ امئا ىنعي نيك سم ريغ امهن وك عم انهه
 انوكي ملناو ىدحاو ا دحا وهو (هيلع فوطعملاو) الثم نورشع وهو فوطحملا '

 هيلع فوطعملا عم فوطيملا عاتجا نوكل ةوقلاب ناك سم امهنكل لعفلاب نييكسم .
 ( فطعلاب ) امل باوج. ( امهلامعتسا نكي مل) هلوقو ( بيكرتلا ةوق ىف )
 لال ةفلاخ ىدحالا ظفلو دحالا ظفل نم دحاو لكل اح تناك امل هنا ىنعي

 لامعتسا نكي مل ريبغتلا ببسي داح الانم ةروك ذملا دوقعلا عم لمعتسا ام اهريغ
 الو 01 ردا قلعت مهل امعتسا نوك لاخ ىدح-الاو بحعالا ىظفل
 فاضم وه ىذلا ( ظفل ) ىلا فاضم ةروصلاو لامعتسالاب قلعتم ( ةروص ىلع) |

 دادعالا ظفل ةروص ىلع فطعلا لاحىف المعتس مل امهنا:ىنعي ( مدقت ام ) ىلا
 |مركذم نوك نم مدقتام نيعب يا ( هنبعب ) هلامعتسا لثم اهلامعتسا مدقت ىذلا |

 نال رلا زر ده لامخملا نوكلف ىا ( كلذإف) اهفدحب امهثتّومو ءانتا

 (امهجردب مل) امهقوفام لامعتسال افلاخم نورشعو ىدحاو نورشعو دحا نم

 ( مدقتام ظفلت فطعلا ةدعاق ىف ) نيج ردنم نييقارلا نرده فنصملا لعجي م ىا

 فاعلا ةدعاق ناف اهفذحم ثن ؤملل ةرشع ثالث ىفو,ءاتلاب رك ذملل ريشع ةثالنىف اك
 دْياَرلا كلذ لمعتسي دئازلا ىلع فطع اذا ةيناْقلا دوقعلا نا ءجيسأم ىلع |

 لب ىا ( لب ) ثنؤملل اهفذخم و 'ركذملل ءاتلان هنا ىتعا ةمدقتملا ةدعاقلا ىلع
 دحا ادع ام .ىا( اهادغ اع ) ةدعاقلا كلت رصقىا ( اهصخ ) فضصملا

 ةعست ىلا نورشعو دحا هلوه فتكي ملو نورشعو ىدحا وا نورشغو

3 

 لفرز (١

 ككاو رع هيف ىلا دنع دحلا لاق ثيحن هلاهتلاو عون لك ىف :ددغ

 © فاسعلاب مث ل (لاقف ) اهادعام مكح ركذب اهركذ دعب طسوت لب نيعستو
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 ةدنقم تناك نإوءاننهن اف ةرشكلا ىلإ ةسنلاب ( ةحتفلا نم نفح ) نوكسلا نآل

 فنصملا عرش مث 4 سكعلاب مالا لب ةحتفلا نم فخا تسل اهنكل روذحلا عفدف
 حراشلا راشا مث دادعالا نم رمثع ةعسن ىلع داز ايف ىنعي ةيناغلا دوقعلا ناي ىف

 ةطوصما تمتضملا نع تنافرإ ار 11 ملو نورمشع ىلع ةفوطعملا

 نكل ارجو ابصن ةرسكلابو اعفر ةمضلاب نوكتنا اهتاوخاىف بارعالا لمتحا |

7 
 تاوخا ظفل نا ىنعي ( ءاتلا رسكب ) لاقف ىدنهلا فالخ ىلع هراتخا ام ىلا ١

 ملاسلا ثنؤملا عمح ىف ءاتلا ةرسك تناكامل هنا مث  ءاتلا رسكب نوكيبنا ىف |
14 

 نوئس هب ىنعل نيعسن ىلا انهتنم ىا ( نيعسن ىلا نوسمحو نوعبراو نون الث

 ظ
 ظ
 'بفضملاهبت ثنوملاو رك ذملا نبي ةك تشم دوقعلاا كلل تناك و نوناو كوكل ) ١

 | ظفللا كلذنوك لاح( ثنؤملاو ركذملاف) اذك لوقت (ىا) ( امهيق) هلوش هيلع |
 | هريغفف قرف 6صقنس وا ثنملاف فرح هيف دازي ناب ظفللا ف ( قزف ريغ نم )

 | هذهل لاَش م ىنعي ( ةينامث دوقع ىهو ) هلوقب هيف رخآ حالطصا ىلع هبن مث |
 اهل نورشع مض عم ةينامث دوقعاضيا اهل لاق, نورمثع تاوخا اهنا ظافلالا |

 ناحتمالا نم ىف روك ذملاوه م5نورمثع ٍبابو نورمشع عون باب اهل لاعب اضياو
 هّرسفو ةروكذملا دوقعلا نيب ىتلا دادعالا لاوحا ناب ىف فنصملا عرش 9
 ( رخا دقع ىلا دوقعلا كلتنم دقع لكولع داز اهف لوقتو) ِهلوَس اضيا حراشلا |
 او الا

 | هلقامىلع ردقم فطاعب ىوطعم « نورشثع )) هلوق نا ىلا (لوقت و ) هلو |
 0 2« اهتاوخاو رف نو رمشع رشع هعسل ىلع داز امف لوقو ىنعي لوشت لوعقم نم

 | اهتاوخلا ةلكىف 'بارعالا نهظ امو هر اعلا:دوقعلا نم نورشع ةل تارك 2 |

 | ةمضلا نيعتف رجلل لمتحريغ عوبتملا نوكل حيحصب سبل ةرسكلاريدقت ىلع رجلا .
 | نوك نا لع لوالا ؤه ئدهلا لضافلا هراتخااهواصن ةرسكلاو اه
 | ةضرتعم نئنح ةلجلاذ اهلثم اهتاوحلاو نأ قود هريخو انيس ا! 100
 | راشا هلقام ىلع فطعلاب بصنلا وه حراشلا دنع راتخلا بارعالا ناكاملو |

 | ءانلا رسكب هنوك نا ىنعي ( بوصنم هنال ) هلوقب هنبب راو بصتلا نيب ةكرتشم
 / فطعلاب ) هلوقب هل بصتلا ىضتقا ىذلا ىنعملا نيب مث ارو رحال ابوصنم هنوكل .
 | ىذلا ىا ( بوصتلا) نورشع ىلع اذوطعم هنوك ببسب هبصن ىا ( نورمثع ىلع .
 | نفوطعملا ردقملا لوقت ظفلل الوعفم هنوك ببسب ( لوقلا ةيلوقمم الحم ) بصن |
 ١ لعجم نا حصي امناهنا ٍلعا  هبر لص ثيح فنصملا مالكىف ىذلا لوقت ظفل ىلع |

 | لوقم نال ركذلا ىنعمب لوقلا ناك اذا لوقال الوعفم هيلع فطعامو نورشع |
 !ةلوقلا نوكل انك سم نوكي' كوقلا لوقمو نور. طفل وهو د ةقرام لرد
 | ىعو ) هلو تاوخالا ترسف مث * ىشاوملا ضعب ىف لبق اذك بكرملا ىنعي

 هي 1

 2 ت55ي52525اا ةة0ة0ة0ة0ة30 333000



 .٠ م 0 :

 الاد ىتارخلا نسكب اتاك ضي وعتلل ال 'ءادتالل لصولا ةرمضو ةملكلا
 ءاتلانايتاهج و ىلعهني نأ دارا مث + مكحلا اذهىف ناتنثاو ناتنث' نيب قيرفتلا مدع

 (كن ولا ق) ةرسعوهو قاثلا ءرجلا ىا ( ىناثلا ءزملا ثسناتاماو) لاقفثن وملف
 ( 1 اذلل رك دن حا وانو ناشلا ىا (هنالف) تباثف ةأ نسا ةرسشع ثالثاوح ىف ىا
 (تف سعامل) الجر رمثع ةثالث ىف ىنعي رك ذملاىف ىناثلا ءزخلا نم ءاتلا فذح وهو
 ةدحاولا ةملكلاكو ه اهف دحاو سنج نم ثدناتلا ىتهالع عاّمجا ةهارك نم

 .ةأرعا ةرمشع ثالث وحنىف (ثن ؤملل) ءاتلاب ىنثلا ءزجلا ثينأت ىا (هئينأتبجو)
 هناىعي (تنّولاو رك كملاناب قرفلا مدع) ىنتملا عناملا ىا ( وهو عناملا ءافتنال)
 ىه ةدرفم تلمعتسا اذا ثن ومْلا ىف ةرشعلا رخا نم ءاتلا ىذح ةلع نا قس ال

 لصحل مل ءاتلاب ةوسن ةرسشع لبق اذا هنال هثنؤم نيب و ءاتلاب ىذلا ركذملا نيب قرفلا
 اماو قرفلا كلذ لصحبل هرك ذم ىف ءاتلا تفذخ لاحر ةرسثع نيبو هني قرفلا
 ثنؤملا فو رشع ةثالث ركذملا ىف لبقف هوحنو ةثالث عم ةرششعلا تيكراذا
 ايكاري و لوألا ىف ءانلاب لوالا ءزملا نال امهنن .قرفلا لصح دقف ةرشع ثالث

 010 010110 1 ىرفلا مدع ءاشتا وه ىذلا قرقلا لضخ امو قاثلا ىف
 ناكسالاو ةرسكلا نم ةرمشع نيشفف افالتخا نيب نافنصملادارا مث «ةدعاقلا

 نم ءاتلامضب 6 نيشلا رسكت ) مهمت ةليبق ىا « ميمتو )) لاقف زاجحلاو مبمت نيب
 هلوق حراشلا داز ماو ةرسكلاىلااهتحتف لدبت ناب ةر رك يا لا

 فنصملا هديقو اهتحتف ىف ىالخاال هنال دارفنالا نع زارتحالل ( بكرتلا دنع)
 ح راشلار يسفتو اًضيا هيف فالخ ال هناف رك ذملانعزارتحالل (ثن ؤملافإ هلو

 ىنعي رسكت هلوقل ةلع ( ا رحت) هلوقو نيشلا لحم نايبل (ةرسثع نم ىا) هلو
 نع زرحتلا صحيل ةرسكلا ىلا ةرمثع نم نيشلا ةحتف نولدبب ةليبقلا كلت نا
 اتنثاو ةرشع ىدحاىف بِك رثلا لقث عم تاحتق عبرا ىلاوت نع) اما ن:ممالا دحا

 نيثلا هحفو نيعلا ةحتف ىو تاحتف عبرا امهنم لك ىف تعمتجا هنال ( ةرشع
 ةرشع ثالث ف تاحتف سمح) ىلاوت نع زرحتلا (وا) ءاتلا ةحتفو ءارلا ةحّتفو

 اهؤاهتناو:ةرشعثالث اهؤادساىتلا سك ارتلا نم لكىف عمتج اهناف(ةرسشع عست ىلا

 ةحتفو اهحتفو نيعلا لبقام ةحتف هو: ةيلاوتم تاحتف سمح ةريثع عسن

 ةحتف نوفف ىا (اهن ونكسي نوبزاححجلاوإ ءاتلا ةحتفو ءارلا ةحتفو نيشلا

 | (ةحيصفلا ةغللا ) ىه نييزاجحلا ةغل ىا ( ىهو ) اهرسكب ال اهناكساب نيشلا
 نيشلان وكس هاطابسا ةرشعىتنثا مهانعطقو## ىلاعت هلوقىف نارقلاىف هبدرواك
 قلعتم (نوكسلا نال) هلوقو ذاوشلا ىف اهرسكب ءىرق ناو ةرتاوتملا ةءارقلا ىف
 راسك الان ود فصحتلا ف ناكسالا نون زاجملا راتخا امنا ىمياهنونكسي هلوش

 ( نال ر

 ظ



 ١ ىلع نأ دارامث ريبغتلا نع اظوفح رخ آلاكلذ راصف ةملكلا طسوهن اكلوالا

 ةيلذبلا نيب بوشم وه لب ثينانلا ضحل ءاتلا كلذ نكي لل ىا (ثنًاتلل) ءاتلا كلذ ىا

 هه +.م كو '

 | ريك ذنو ) لاقف ثنؤملاىف اهتايئاب و رك ذملا ىف ءاتلا كرتب ىناثلا ءزجلا نوك هيجوت
 / ةهارك ) لصالا وه مكءاتلا ريغب رششع وهو ىناثلا ءزجلا عضاولا لعج يا (ىناثلا
 سنج نم ) ثينات ىتادا عاتجال عضاولا كلذ ةهارك ىا ( نيثينات عاّمجا
 ١ ىنعي (ةدحاولا ةملكلاكوه ) ىذلا بك رملا ىف ىا ( اهف ) ءات انوكيناب (دحاو

 '(تناك اذا و ازيتعا ا اههتكلا نيل اننناك ناو الثمر تع ةنالاث تقارن
 نيئنانلا عاتجا نا ىنعي ةربثع ىدحا فالح ةيرابتعا ةدحو ةدحاولا ةملكلاك
 ةرمشغ اًننياو ةزيثع ىدحا انو نكادلا ىف منان اما كلذك دحاو سب نإ

 لكى ف :ىا اكهف ثيناتلا نافانودجلا اذه امهيف مزل الف ةيثع انينرادكاو
 | ثنّؤم ةرشع ىدحاىف لوالا ءزحلا ناف نيسنخ نم ةرشعلإ عم اتنثاو ىدخا نم

 , ءزحلا ىف ءاتلا كرت ةلعتن اكاملو * دحاو سنج نم نان وكيالف ءاتلاب ىاثلاو فلالاب
 منع اسأو نع حلاق ىااثلا ءزجلا نا هنلع دروا نيثيناتلا عامجا موزل ناثلا

 ' (ىاثلا ريكذت اماو ) هلوقب هنع باحاف امهيف نيئينأتلا عاتجا مدععم اضيا ءاتريغب |
 نارتحالل شنلف ىإ (لومحف رسصع اننا رجع كح ى) قاتلا عرس رق دكا
 انك ني لع ىأ « رك ذتلا لع) نوما نيف ىلإ ١ انسب روك ل و ظ

 . نه هلوق ىلع دروا مث« دحاو عون نمامهن وكل (رشع ةثالث ىف ) ىناثلا ءزجلا
 نكل مسم نيسنج نم ةرشع ىدحا ىف نيثيناتلا نوك نا لاعب ناب نيسنج
 ظ امهنم لكن وكل دحاو سنج نءامهنال لسم ريغ نيسنج نم ةرشع انت ىف امينرك

 ثناتلا ةادا تسل ( ناتنئىف ءاتلاو ) لاقف ةعونمملا ةمدنقلا تامئاب هنع باحاف ءان

 ( ضحمت مف ) كلذك تناكاذاف ون هلصأ نال (ةملكلا مال نم لدب ) ىه لب

 قلع ئا ( هلع انمكح ) ثيئاتلا نضل هنوك مدعلو ىا ( اذل19 هش اتلاو
 شاتجالا راسل فلاح (كسأتلا نم نحنإ نينجا هنا نان ىا (هناير مانا ذه
 ءايمالا رخآؤاىف ىتلآ واولا ءريظن و كلذك تنلالان مو تين اتلا نمل ىلا اءانل ارم
 دروا املو * ةملكلا ىهوج ضحل الو نا رعالا ضل ترسل اهناف كوبءاوحن ةتسلا

 مال نم لدبلا نال لدبلا عمال ثيناتلل ناتنثاىف ءاتلا نا لاَ ناب ضقنلا هيلع
 عاتجا وهو روذحلا دوعيف ةملكلا لوا ف لصولل ىتلا ةزمهلا ىه ةملكلا

 ةلكىف ءاتلاو ىا ( ناتتثا ىفو ) ِهلوَش هنع باحا دحاو سنج نم ثدناتلا ئتمالع

 نكل ىا (اهنا الا ) ةيلدبلا عمال ثينأتلا ضحل ىا ( ثينأتلل تناكن او ) ناتنثا
 بحاص لاقو حراشلا هدافاام اذه ءاتلا ءاَغا ىف ( ناتنث ىلع تلمح ) ةملكلا كلت
 مال نم نيل دب اتناكو أمهلإ دره مدعل طس ولا اتمزل ال ناتناو ناتنت ءانو ناحتمالا
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 000 لئألاو هن 1 زل نوكل انام رك اذم ناك اذانو ناننالاو ا دحاولاَو
 ناي ىف فنصملا عرش مث * عرف اهكرتب امو لضا ءاتلاب ام ىنعي قباسلا سكعب
 حراشلا هرادق ( اريشع تزواح اذا لون ) ( و ف لاقف ةرمشعلا قوف ام لاوحا

 000 ل او (يتع دج و لوف ناوللا امال 3

 انثا ىف ءاتلا فذحن و ىدحا ىف فلالا فاتح (ميناو. | كاد كزيماو 'ءاكودمم

 .( الجر رشع انثاو الجر ريشع دحا وحن ) اضيا ىناثلا ءرحلا ىف اهفذحب و

 كيلاتلا كاد( ني ذك لوع و ىا ( ةرشعاتتوا ةرسغ اننا ةرسع ىدحا)
 ىا ( ثنؤملاىف ) ىناثلا ءزحلا ىف اهثدايزيو اتنثو اتنثاىف ءانتلا ةدايزبو لوالاىف

 مال ١1١ ا ١ ل 02| نعا ةرمثع ىدختا وحن) انن وم ةدودعم ناك اذا
 نيلوالا فاك( ركذملا ريكذتب ) هلوشب ةدعاقلا كلت نيب مث ع ةيراججلا ةدعاقلا ىلع ىا

 هليل ا نارح ( تح اولا زريغو ) هلوق نيربخألاق 5 ( كنؤملا تناتو )

 ظ ناب هنع باحاف دحاولا وه اهنف زوك ذملا لب لوصالا نم سل دخالا نا نم

 | كآر ريغ دحاولا نكل ةدخاولا وه يدحالا لضاو دحاولا وه دحالا لصا |
 ىدحاالا الو دحالا لمعتسالو (فشفختللىدحا ىلا) تريغ(ةدحاؤلاو دحا |

 مهدحا وحن نيفاضملا ةريثع ىدحاو رشع دجاف قس م5 ببكح رئلاىفالا |

 نونلا فذحن اضياو اللق الا لك رتلاىف ةدحاوو دحاو لمغتسيالو نهادحاو ظ

 لع دحو دحألا لضا نا ماصعلافو بكرتلا نيح ناتنتو ناتنثاو نانثاىف |

 "ال ل ةودقلا ليش لع افلا ءؤاو تلق دحنادحو نم ةهمشم ةفص نسح نزؤ |
 | ةروكملا واولا تيلقف هدنعاماو ىنزاملا ريغ دنع كلذك ىدحا ىو عيملا

 ظ ل ارا هل ل نع ةنالث )) لوقت ( و) ةموم ملاك اسنابق لوالاف ظ

 وع ب 5 رسشتع ةساعو رشع هعبسو قر يشع ةئسو *ريشع ةسضحو زيشع ةخب را

 كال لا 15 لوغ سب قاثلا ءزجلاىف اهفذحم و لوالا ءزجلاىف ءاتلاب

 ريثع هثالث هلوق ىلع فوطعم « ةرشع عسن ىلا ةرششعث الث )هلوقو ( الجر رشع
 اا( | رقاد 2 تالتوحم تنوملاو) اذك لوهاو نسي ردنقملا تفطانملا

 ةرسشع ىنامكو ةرشع عمسو ةرشع تسو ةرشع سمحو ةرشع عيرانم اهقوفام
 قاثلا ءزخلا ف اهتامثابو لوالا ءزحلاىف ءاتلا فذحن اهلكن وك لاح ة ةرسشع عستو

 نم نيروك ذملا نيعونلا ىف ىا (امهنف لوالا ءزجلا ) ءاّسالا دصقل ىا ( ءاشا)

 (بيكرلا لبق اهيلعناكىتلا هلاح عم هءاقاىا (هلاحن ) ةرسشع ثالث و رشع ةثالث
 7 لعجن اذكهو اهكرتب هثنؤمو ءاتلاب ه وده نوك كك رعلا لبق كوالا خلا لاو |
 | رخآ راص دحاو مسا ةلزنم الز : ام امهنال ثنؤملا ىف ءانريغي نوكي ناب بيكرتلا |
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 ةلخادقفارملا نوكتف اهيلاديلا لوانتتف ديلا ىف ةلخاد قفا رملاف نيدضعلا ىلا عباصالا
 لوانت, ثمحب زواحعالف بورغلا دنع عطقنملا راهتلاكاعطقنم دتمملا ناك ناو

 | لئاسلاف اهيف ةياغلا لخ دتالف # ليللا ىلا مايصلا اومتا هت ىلاعت هلوقىف م ليلا
 بيجملاو ةرشعلا جو رحم ضرتعاف ىناثلا ليبق نم ددعلا ءامسا نا ىلع هلاؤس ىن

 ةرشعلا قوفام لوانتب دئازلا نال لوالا لسق نم دذعلا ءامسا نا ىلع ءانن هباحا
 فنصملا عرش مث  ريسفتلاىف هيلا انرششا دقو قفارملا ىف ام هيف ةلخاد ةرسثعلاف

 لوقلا اذهناكاملو « لوقت )) لاقف هلوصا ىلعاهنم عرف لكعي رفت ةيفيك نايس ىف
 ' رسكب هنأ ىهاظلا ( دادعالا ىف ) هلوّش هلصفنا حراشلا دارا الم فنصملانم
 | لصفهناف لوقت وهو هلاف رظنوكي امل مالملا هنال دعا ردصم هنا ىلع ةزمهلا

 ل ندا عمج هنا ىلع اهحتشب هنال كلذك نوكي نا سسانب دادعالاو بطاخنا

 / ةركذم ) ةملكلا كلت نوك لاح اهنم لك لامعتس4 تدصق نيح لوقت كنا
 ١ (هتبشتو ركذملا درفملاىف) « نانثا دحاو إل( افوطغمو ةكلصو ةدرفمو ةثنؤمو
 1(ناقبوا نانا ةدحاو) نك ذملا هى ناتئالاو رك ذملا درفللاف دجاولا ىإ
 | نيظفللا دحاو ثنؤملا درفملاىف ةدحاولا نا ىنعي ( اهتبششنو ثنؤملا درفملا ف )
 هذه نا ىلا ةراشا ( سائقلا وهام ىلع ) هلوقو ثنؤملإ ةشش ىف ناتنثو ناتنئا اهو

 | اهنع درجلاو ثنؤملل ءاتلا تاوذ نا ىهو ةدعاقلا نع ةجراخ ريغ ظافلالا

 ' ىلعداز اهف ىا (لوقت ) ( و ) اعرف ءاتلاب امو الصا اهنم درا نوكيف ركذملل
 أ ىنعي ( ةرمثع ىلا ةئالث إو ( رك ذملاىف) لوقت كناىنعي ساسقلا الخ ىلع نينثالا

 ةيسالف اهنم لك نوك لاح ةريضع ةغست ها يبس تش هلل هكا
 نوك وهو اهيف ءاتلا لوخد حبحصت ىلا ةراشا ( رك ذملا ةعامج ) هلوقو (ءاتلاب )

 ةثالث ىحن ةعامللا ثنناتل اراتعا ) ءاتلاب هلكت تاف ارككذم كح اهفوفامو ةثالثلا
 ةياكملا ىلع عفرلاب ثالث هلوقف ( رسشع ىلا ثالثو آل ( لاجر رع ىلا لاحر
 هدازىيزاب رعملاىف اذكر دقم فطاعلاو هلبقام ىلع فوطعم هنا ىلع ال2 بوصنم
 ىا (اهن ودب ) اهنم لكن وك لاح رمشع عست نامك عبس تس سمح عبرا ثالث ىا

 اهيف ءاتلا تكرت امئاو ىنعي ( ثنؤملاو ركذملا نيب اقرف ثنؤملاعمج) ءاتلا نود
 نال ثنؤملا نيبو ءاتلاب ىتا ىذلا رك ذملا نيب قرفلا لصحيإ ثن ؤملل .اهلكنا عم
 هيلع ع”رفشام نيب و هنب قرش نا بحبف قيسامل ءاتلاب ىتا الصا ناكامل رك ذملا

 لعفي مو ةوسن رمثعو ةأرما ثالث وحن ) اهكرتب لصحب قرفلا كلذف ثنؤملانم
 هثنؤمو ءاتلا ريغب هرك ذم نوك,ناب ( سكعلاب ) مالا لعشر امناو ىنعي ( سمالا
 قبسا وهام ناكاذاف ثنؤملا نم ىا ( قبسا رك ذملا نوكل ) سايقلا وه اكابب
 عارضات و ريصاف وحن و ناك اك سانا ةادان تن وم .نوك ءانا نه ناس الاد
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 "7111 كله ل ىف لكاس نمل للا دا»" هنانش ء وشي لكاو نخلا تم اهتم
 ىا ( اهنم عرفتب ىتلا ) ريمضلل ريسفت اذه(ددعلا ءامسا لوصا ىا)6 اهلوصا )ل
 0 |(! لول دقت اذه اددعلا ءامسا: قات ىا ( اهنقان) لوضالا كلت نم
 هلوقو رخآلا اهناعماهب دارملاال عورفلا لب اقتام اهناىنعي ريغلا هيلع عرفسإم انهه

 لوصالانم اهعرفت باسسا ناس عورفلل ليصفت لا ( ثينااتلا ءان قالا, اما )

 نال (ناتقلاو ةنسارك رز انس اتلا ءان قاتلا بيس اما اهنم عرف اهنا ىنعي

 كثنناتلا ءان طاقساب عرف اماو ىا( اهطاقسابوا) نايساو تح, (كييلصا

 - عرفت ىا ( ةيتتلابوا ) ةعست ىلا ةئالث اهلوصا ناف ( عست ىلا ثالثك )
 لصاو ةئام لوالا لصاناف( نيفلاو نيت 5 )ةسشش لصالا كلذ لعج سبيس اهنم

 ( و فولاو دا ل لا عرفتام ىا ( عاب وا ) فلا ىناشلا

 هنوك ببسب اهنم عرفتوا ا( كلور كارساو ( نيمو رخال
 ااكر نيكرلا كلذ ناكاوس ىا ( ناكابفاضا ) نيلصا نم انك ىم

 | ىفاضا بكرت هناف ( ةئامتالثك ) رخ آلا ىلاافاضم نيلصالادحا نوكي ناب ايفاضا

 | ةيسن امهنب نوكيال ناب (ايجازتماوا ) ةئاملا ىلا ثالثلا هيفه فيضا ثيح
 ١ قبل نيذللا نيلصالا نم نكس ع هناف ( ريثع ةسمخك ) فطعلاو ا :ةفاضالا نم
 ( فطعلابوا) لدالاىف افوطعم ىناثلا ناك ناو لاخلا ىف افوطعموا افاضم امهدحا

 ٠ ( نبرشثعو ةسمخك ) لحألا ىلع امدح ا فطع سس اهنم عرفتوا ىا

 | ةد رفنم 0002 آل 0 ةيعامجالا اهتنمه نال ْ

 0 1 اما 00 درو هلوقو تاقلكللا عده اا لوصا نا

 000000 0 احاو ظفل ف ىآ فوتحسلا بخوا ةريثع اننا نع

 006 0 00 ا 00

 ادع تارك نا مزليهناو ءاهتنا الف هن الث ىف دادتما ال لسق ناف ناحتمالاىف

 اوهمتا مث قيىلاعت هلوقك عطقلا ليبس ىلع هل مالكلا ردص لوانتت مدعل مكحلا نم
 كلذ ىلاعت هلوقك ىبطقلا ل وانتلا ف لوخدلا ام: ا ودلبالا ىلا كا
 نايعطقلواتتلاو دادتمالاف اهيلااهيلعدئازلاو ةثالث و مالكلا ريدقتانلقويقفارملاولا
 ىطقلالوانتلا مدع مكح وه ىذلا اهيلامكحلا ”دملالاهءاروام طاقسالا ةياغلا نوكتف
 ةيلوصالا ةلئسملا ىلا ةراشا باوحلاو لاؤسلا اذه لوقاو ىهتنا سالملا
 ةارلا دحملا تناك ناف نوكتال دقو ايغملا ف ةلخاد نوكت دق ةياغلا نا هو

 | سؤر نم قطتدئلانال يقفارملاىلا مك ف ىلاعت لوقف اك ةياغلل ةزواحب
 5 عباصالا 0 3

 إ



 ند الا ىنعملا نوكل لاماذه ( نالحر ى|لحلر لك او انفددتلا ءامسإ برسل ١
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 نيلخاد ريغو باسسملا لها ضعب دنع نالخاد امهنا ىنعي ( ددعلا نم ناسا
 امهلوخد ىف نا 0000 دحاولا نود ضعب دنع لخاد نانالاو صعب. دنع

 اذهو ددعلا ءامسا ىف نالخاد امهنا لوالا هادم ةثالث انمهلوخد مدعو

 اسيل امهنا ىئاثلاو ىنايس م لوصالا ىف اهدع ىلع هقابطال ةاحنلا بهذم
 نيف رطلا ىا نيتشاحلا عومم فصن وه مهدننع ددعلا نال ددعلا ءامسا نم
 مادعت ال ددعب سيل دحا ولاف نامالاوهو ةدحاو هيشاخح الا هل سيل مدح ولا

 جوزلا نوكلال نا ىتس اددع دحا ولا وهو لوالا درفلا نكي ملامو نتشاحخلا

 ثلاثلاو باسملا لها ضغب بهدم وهادهو اددع اضيا نانثالاوهو لوالا

 | ددع نا نكلو هيلع ددعلا في رعت قدص مديل ددعل نسل دحاولانا

 ناتثالا فرط دحاف نيفرطلا عومم فصن عام ضعبلا كلذ دنع ددعلا نال

 / عومج وهو ةعرا ةثالثلا عم دحاولاف ةثالئلاوه رخ آلا هفرطو دحاولاوه
 | اددع نوكف نتشاحلا عومج ىه ىتلا ةعيرالا فضن نانسالاف نةشاحلا

 ١ دنع ددعي سل دحاولازإ لصح باسحلالها ضءب بهذم وه اذهو
 ١ حراشلا لضافلا لوقو مهدنع نانثالا ف فالتخالاو اقافتا باسملا لها

 | ىدعلا ءامسا فيي رعت نا مهوت املو * ماصعلا هيلا راشا م ىناثلابهذملا ىلع قبطنب
 عم ةامخاىف ةيمكلل ناعوص وم امهنوكل نلجرو لجر لثم.ىلع قداص

 ثيحم روك ذملا فيرعتلا نيني نا حراشلا دارا ددعلاّن م تسيل امهلاثما نا
 هلوق نم ىا ( ةرامعلا هذه نم ردابتملا ناكاملو ) لاقف معوتلا اذه هنم عفدني

ٌ 

 | نم رخآ *ىث امهيلامضني نأ ريغ نم ىا ( ةيمكلا سفن نا ) لا ةيمكل عضوام
 | رصقل لصف ريمض ىه هلوقف ( هل عوضوملا )اهسفن ىا (ىه) هريغو سنحلا نايس
 | هلوق راشا هيلاو ىفاضا دارفا رصق هيف رصقلاف ةيمكلا نلفن ىلع هل عوضوملا

 وحن ىف هل عوضوملا ىنعملاناف ةيسنحلاىنعم هب ىنعي ( هعم رخا ىنعم راَنلا ريغ نم )
 ' اعوضوم الثم لجرلا نوكيفةيلجرلا سنجو ةيمكلا نم بكم نيلجرو لجر
 اعوضوم نوكي الف اعم سنجلاو ددعلل نيعوضوم نالجرلاو دحاو لجر ىلع
 ةيمكلاف ددغلا ءامسا عضو ىالحت نمضتلاب اهيلع هتلالد نوكت لب طقف ةينكلل

 ضقتسال ذئنيخ .ىا ال باوج (فيرعتلا ضقتنيال ) هلوقو هل عوضوملا ىه اهيف

 ( نينمو نمو ) ةحاسم هنوكحل لاش اذه ( نيعارذو عارذو )اسنج

 ةفكلل تعضو ناو تارزك دلل هذه ناف ا ض ولطص ١ زدقم وكل لام اذه

 (مهفتال ثيح ) رخآ ىنعم رابتعاعم اهل تعضو لب طقف ةيمكلل عضوت مل اهنكل
 مهي لب ( طقف ةينينثالاو ةدحولا ) تاملكلا هذه نم ىا (اهنم ) مهفتالاهن ال ىا



 عت ١١م

 ظافاالا نم: اذه لثمل فيرعتلا لمشي ىتح ةملكلا نم معا ظفلب حراشلا هرسف
 نع اهب ببجا ظفلل تعضو ظافلا اهنا ىنعي « ءايشالا ماكر ةكارملا
 امنا ىلا امال قاما قل ضراوعلا نم لاؤنسلا نع ىعن مكب لاؤسلا

 ( هعمتجوا ) دحاولا ظفلوف كج الا كللع عل" تناك د رة اهداحا

 لاكشالل ىدنهلا لضافلا باوج ىلا ةراشا نوكيل هب حراشلا هريسفامتاو هرنغف اك

 اعضو.ملامهن ال نينثالاو دحاولل لماش ريغ فيرعتلاناب ىضرلا حراشلاهدرواىذلا
 . دارملا ناب ىدنهلا لضافلاهنع باحاف نينثالاوا دحاولا ةيمكل لب داح آلا ةمكَل

 رك د مث« نينثالاو دحاولا لمشتف ةعمتجموا ةدرفنم نوككنا نم معا داح آلا نم
 دارملا ىا (ءايشالاف ) لاقف ةيمكيلاو داح آلاو ءايشالا نم دارملا ىنعملا حراشلا

 دارملا ىا (اهداحاو) لاحرو نالجرو لج رك (تادودعملا ىه) ءايشالاب '
 "10017 الا اكوو ءاشالا نم ىا (اهن دخلا و دخاو لك) ءانش الا داج

 رثك !نعوا دحاو دحاو نع لئساذا) ظفللا كل ذب ىا (هب باح ظفل ىا (ام) اهنم

 ةفصرقتسم فرظ (تادودعملا كلتن) هلوقو رثك اب قلعتم (دحاو نم) هلوقو .
 'ةدح ىلعىا دحاو دحا و نع مكب لئساذا ىنعي لمس قلعتم ( مكب ) هلوقو دحاول

 اهن وك لاح تادودتل|ءايشالا كلت نموه ىذلا دجاولا نم رثك ١نغ لئسو اد 'رفتم
 ظافلالا نم دارملاىا ( ةعوضوملا ظافلالاو) داح الانم دارملاوه اذهو ةعمتحم

 ىا ( نوكي ناب ) ةثالثو نانلاو دحاو وحن ( تايمكلا كلت ءازاب) ةعوضوملا

 ةدحاو ةيمكل اعوضوم) ظافلالا كلتنم ىا (اهنم دحاو لك) نوكي نا قيرطب |
 | (ددعلا ءاهما) هلوقو ادم ةعوضوملا ظافلالاو هلوقو داح آلا كلت نم ىا (اهنم
 لوخد هحارصلاب حراشلانبب مت « ظافلالا كلت ىه ددعلا ءامسان دارملا ىنعي هريخ

 عوضوم) دجاولا ظفل ىا (دحاولاف) لاقفةاحنلا حالطصا ىف فيرعتلا ىف دحاولا
 ىا ( لس اذ : ةدرفنم ) داح الا تذخا ذا ىا (تذخا اذا ءامثالا داحا ةممكل
 داحا مكب ىا ( وه مكب ) ءايشالا نم ىا (اهنم دودعم نع لئس اذا اذه ىلعف
 تذدخا اذا اماو ةدرفنم تذخا اذا اذه ادحاو انش ناك نا (دحاولاب باحن ) وه

 ( اهتنمكل عوضوم ) الثم نانثالا ظفل ىا (نانثالاو ) هلو اهنيف ةعمتجم
 "اكلت ةيمتح و اهن وك لاح دا آلا كلت ا (تدخا اذا ١ اهذاجا ةبمكل ئا
 لئساذاف) نانثا لاقتف نا دحا ولا لصح ةىم دحا ولاروكت اذا ةناق (ةدحاو م

 نيتىص دحاولارر كاد ع (هل ةياهن الام ىلا اذكهو ننالاب باجم ند ودعم نع

 رهظف ) اهقوفام هيلع سقو ةعبرالاب باجي تارم ثالث رركت اذاو ةثالثلاب باجي
 امهنال فني رعتلا اذه ىف نالخاد نئثالاو دحاولا ظفل نأ رن رقتلا اذه نم
 لهاضعب دنعإ نانثالاو دحا ولا ى ا (انوكي 5 ناو ةاحنلا فرعىف ددعلا ءامسا نم

 .عباسحلا )
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 فرعا نوكي رخ آلاف افوصوم عّمب اهنم”ىاف اهل اي واسم وا ةفضلا نم صخا |

 «ءىثثل عضو)ىذلامسالا ىا جام )) ةركنلا مسالا ىا « ةركتلاو إ هيلا ةسنلاب

 هنا ىنعي ىنملا هنيعب هلوقل ريسفت (رابتعابال ىا) هلوقو 6 هنبعبال ) ىنعمل ىا
 ةمولعملا ةنيعتملا ) ءىثلا كلذ تاذ ىا ( هتاذ ) راتعاب ال نكل ءىثل عضو
 وه لب كلذك ةفورعملا ف عضولا كلذ ناك" ( كلذك وه ثيح نم ةدوهعملا

 الوقنم مسالا كلذ ناك ءاوس هتيمواعمو هنيعت رابتعا ريغ نم ىنعمل عوضوم
 انقو: وأب امدح ىعموا ناعمل طوضاوم هك لإ انيقلااك سوا اذ نقم واخ سوا
 نوكي اهنم لكىف نيعتلا ربتعي مل اذا هناف ددع ضحوا هب اداموا هب نذؤي اظفلوا

 | هعضو نال نيعم ريغ درف ىلع عقو ناو ةفرعف قوسلا لخدا وحن اماو 4

 اذكو ضراعل نيعم ريغ ىلع هعوقوو ةنيعملا ةيهاملل سنجلل ماللا عضو رابتعاب
 / هجو وحن دريالو عضولا مدعل ةراكنلا بجويال نيعم ريغ درفىلع ةماسا عؤقو
 | ىهتنا ضراعل نيعم ىلع عقو ناو هنيعبال ءىثل عضو كلذ نال كل سارو كل
 | لاقف فيرعتلا دبق ةدئاف نيس نا حراشلا دارا مث  ىدنهلا لضافلا حرش ىنام

 | لماش ) سنج (ءىنثل عضوام ) ةركنلا في رعئىف فضملا لوق ىا (هلوقف )
 فريضملا لوشن ىا ( هلوشو )امه .كازتشإلا داق نوكش .( 2 ركل وادق

 ىلا ةراشا لوقلا اذه نوكيف ةركلا فيررعت نم ( ةفرعملا تجرخ هنيعبال )
 'ءانا ىا قوذحجم ةريخ ادتم امأ وهو ( ددملا ءانا امه قات الا وا
 انتم وا :ددملا ءايما.نحم تتشلا اذه ىا قود ادنمل خت وا قاساف مدا
 ١ هجوما جاتحا ءامسالا ةاحنمددعلا ءامسالات ناك املو د هريخ اطاعضوام هلوقو

 | اما ) لاقف اهصاصتخا هجو نيس نا حراشلا داراف رك ذلاب اهصيصخن

 / ءامنالا نيب نم اهرك ذب ىا ( رك ذلاب) اهايا فنصملا درفا امنا يا ( اهدرفا
 ظ كلت ىا( تيل ةضاخن اماكح:) هدنلا) ءامسا ىا (اهل نال) اهبف اهجردي لو

 | رك ذ دعب الو * لالقتسا عون اهل لص ةيقابلا ءامسالا نم (اهريغل ) ماكحالا
 دمن] نوت لع هسا حراشلا دارا دارفالا هجو ركحذ طيسوت ادتملا

 | قدح عم ددعلا ءامسا قركل جراشلا دنع ىضرملا ريمضلا ركاذب ًادتبم ددعلا

 | فوذحلا ًادتملا ريخ. عضوام هلوق نوكي ذئنيُخ ةلقتسم ةلمح رخآآلا ءزجلا
 | اعاو « عضوام) ديلا ءاثمأ ىا (ىمو) هلو نايبشا هلا هللا ان رتشا 6

 | عم تعضو ءامسا لّش ملو ( تعضو ظافلا ىا ) ِهلوب لوصوملا حراشلا رسف
(1 

1 

 | لثم ناف درفم اهضعب و بكرم اهضعب نا ىلا ةراشالل مسالا عون نم اهنا
 ذئنيخ اهنا نكي ةلك نكي مل اذاف ناتلك ىه لب ةدحاو ةحلك نسل ردع م

 اذلف رمشع ةسمح لثم في رعتلا لمشي مل مسالا نع ةرابع لوصوملا لعجول



 5 15 زخع

 | اك سم انك بنك لبق :ناف تنأ كلوش دارو ىذلا تطاخللا نييعت نع
 ؛الهناف رادحلاءارو نماناليقاذااضيا هريغب اسبتلم نوكي امير هنا عم فرعا ٠
 ناف انا فالخ علاش تنا ىف هه بطوخ نم لاّمحا ناب سجاو نالف هنا هنم |

 ربتعملازا ىلع ىننم .باوحلا اذهو لوقا رادحلا ةلولب> ضراعب هنف لاحالا
 ايف هريسفت ناف مواعم ريغ رابتعالا اذهو الصا سائتلالا دجوبال نا ةنفرعالاىف |

 نوك الا ةيفرعالاب دارملا سيلو ) هلوقبو بطاخلا دنعاسلاهلقاىنعي هلوقب لبق
 ذئنيخ هفالخ ىلع نالدب ( سلا نم دعبا) ةيفررعالاهيف ربتعي ىتلاىا ( ةفرعملا |
 ىلا لا كرك لكلا تطاخلا ىو ملكحملا نمشملا ف سلا دجيوب نأ زوجي ظ
 نئانلا بعل فص مكح ىتب املو * بطاخلا ىف ىذلا نم لقا ملكتملاىف دجوب ١

 امهنمنودا بئاغلا رمضملاىا ( بئاغلا رمضملا مث ) لاقف هرك ذب نا حراشلادارا ظ
 فصلا كلذ فضلا رك د مدع هجو ىلا ةراشا ( هرك ذي لو ) هلوقو ةننزلاق

 هنال ) امهيلا ةبسنلاب ىتلا ةبف ىعالا مدعب هنيعتل بئاغلا رمضملا ركذب مل امئاو ىا

 ىا ( امهنم ندا ) بئاغلا رمضملا ىا ( هنا ىطاخلاو ملكتملا ةف عا نم

 ناب ىففنصملا راصتقال اهجو ركذينا حراشلا دارا مثد# بطاخملاو ملكتملا نم
 ناس ماقمف فنصملا ىا ( رصتقاو ) لاقف تارمضملا فانصا ىلع ةمسنلا

 ( تارمضملا فانصا نيب ةسنلا ناس نع ةنبلا عاونالا فاح نيب بسلا

 نيب تواقتال ) تارمضملاريغ نم ( فراعملا رتاس ناف ) اهادعام ناس كرتو
 ةقالأ فرانلا فانا نيب تواغال هنا ىعي ( اهدحا ىلا قاضملا الا اهفانصا

 دا لآ نانا يب اهم رعت ىتلا:ةفرعملا فائضا نيبالا تارَمضملا ريغ نم
 كلذ سبل نكل .اهفانصا نيب ( انواغت ) فاضملاف ىا ( هف ناف ) تاروكذملا

 مالغلا نا الثم ( هيلا فاضملا توافت رابتعاب ) لب هنسفن رابتعاب توافتلا |

 نوكلو ىا (اذهلو) بطاخاهيلا فاضملا ىلا فاضملا نم فرعا ملكتملاىلا فاضملا
 ( تنام )' هيلا فاضملا توات رابتعاب هللا قفاضملا فانصا نيب توافتلا

 عم فاضملا قانصا نيب ىا ( هفاندا ناب توافتلا ) فضملا تشي ل ىلا

 ظ

 فاضملا عاونا نيب ) توافتلا ناب دعب ىا ( هنا دعب ) اهيف توافتلادوجو

 نيب توافتلا ناس دعبو ىا ( هفانصاو) اهريغو تامهملاو تارمضملانم (هللا
 52 ذ ىذلا سرتلاناىلا ريش نا حراشلا دارا مك رمضملا ىنعي ةضعب فانصا |

 قا( 017 ةىذلا بييزتلا اذهو ) لاقف هلع اقفتم سل فرامملانيب: فصملا
 ةاحنلا روههح هيلعو ( هيوسس بهدم ) بسديرتلا اذهىا ( وهام ا) فضملا

 نيب ( ةريثك تافالتخا ) بيترتلا اذه ىف ىا ( هيف ناف ) تعنلا ثحن ىف قساك

 نوكي نا بحن ىفوصوملا نال طقق فصولا ىف رهظت فالحل ةدئافو ةاحتلا |

 «(سخايز
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 / لوانتملا ريغلا اهب دارملا ناك اذا جرخم امتاو لوانتم ريغ هلوَش اهجورخ منال

 / ريغلا هيدارملا نوكي نأ زوجال مل عاضواب وا دحاو عضوب ناكءاوس ىنعي قلطملا
 ةرؤكذملا مالعالا نال في. رعتلا نع جرخال ذئنبخ دحاو عضوب ديقملا لواتتملا

 | راشا مث« ةددعتم عاضواب هلواتتت ماو دحاو عضوب اهريغ ةلوانتم ريغ اضيا
 ١ عاونا بيترتىلا» فنصملاىا ( راشااملو ) لاقف اهفعاو هلوقل ةئطوت ىلا حراشلا

 | ةيفرعالاىناهتبت ىف عاونالا نم لكل عج بدس ىا (اهبسترتب ةيف ىعالا ىف فراعملا
 قبساك اذكهو اناث هنوداموال وا عاونالا نم فرعالاركذ ىف ىا ( رك ذلا ف )

 ١ تارمضملان ا ىنعي ( اهفانصأ بسسرت ىلع ) انهه ( هينتلا ) فضملا ىا (دارا)
 ١ نم لك نيبو تئاغلاو نطاخلاو ملكملا ىهو هدرا فاضا ايَبحْو دعلو عون

 | نم لكىف ٍبينرتلا ناس هداسم سبل نكل ةيفرعالا ىف ةينرح ةثالثلا فانضالا
 ١ فانصاىف ىا (هيف نوكي) ىذلا عونلا ف ىا (اهف) لب تارمضملاىوسامم عاونالا
 | ( لاقف ١ تارمضملا فانصا نيب اهفأك ةيفرعالاىف ( بيتزتلا اذه) عونلا كلذ

 ١ هلوقو عاونالا كلت فانضانم لك ف يعاىا ( فراعملا فرعا ىا) اهفرعاوإل

 | عضولاىف اهك ارتشاعم رخ الانم اهضعب ةيفرعابيبسل ريسفت ( اسبل اهلقا ىنعي )
 ١ ليلقدضغاهناف سانلالا مدع اهتدافاف فراعملا نيب توافتلانا ىنعي نيعملل.

 ١ مدع ةدافا ىف ربتعملا نكل فرعا وهف ىرخالا ديفتامم رثك ا نييعتلاعم ءاكرشلا .
 | بطاحملا دنع ) سلا مدع ريتعملالب هريغوا ملكتملادنع سللامدع سل سبللا

 | نم اهفرىعا ناف ةيشيحلاب ديق امئاو اهعاونا ثيح نمال (اهفانصا ثيح نم
 ' هلوقل ربخ © ملكتملا رمضملا ا) هلوقو تفرعام اقلطم رمضملاوه اهعاونا ثيح
 | لاقاذا ملكملا ناف هفىعالا ل )هش سانتلالا عوفو دعبل ) هلوقو اسهف ىعا

 ظ نيعملا ملكتملا وه انال هل عوضوملا نوك ىف سابتلالا عقب م بطاخملا هعمسو انا

 | بطاخلارمضملاوهملكتم لا رمضملادعب فعالا مث ىا(بطاخما) ( رمضملا) ( مث )

 ' ( هيف ) ثدحم ىا ( قرطتب هناف ) ملكا نم ةفرعم صقنا بطاخلأ ناكامناو
 | عوقول' بس قيرطلا كلذ نوكيو هيلا كلسي قي رطىا (ام ) بطاخلا ىف ىا
 | بيسلا كلذ ( قرطتال )هناف ملكتملا فالحب في رعتلا لامكل عناملا سابتلالا
 | رتكالكو قي رطلا ثودح لصالاىف هنال اذهب قرطتلا انرسفاعاو ( ملكتملاف)

 ببسملا ةداراو ببسلا رك ذ ليبق نم نوكيف هل سابتلالا ببس تك هثودح
 | (هريغإ )انا ظفلىا ( سبتلل لانا تلق اذا كنا ىرتالأ )هلوش حراشلا دارا مث
 | زوج هناف ( رخ ١ سبت نأ زاح تنا تلق اذاو ) هب ملكتن و هله نم ريغب ىا
 ' هببسب ىا (معوتيف) ٍباطخلا الباقاهنم لكن وكي صاخشا "كروضح ىف نوكي نا
 | ةيلاحوا ةيظفل ةنبرق ىلا جاتحم ذئنيْخ بطاخم نم ريغل ىا ( هل باطخلا نا)

1 
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 ءالؤه نأآكف نيعم عضاونم عضولا ةلزنمي ) ةسبالم ةبلغلا نوكت ( نيعم درفم
 لامعتسالان اىنعي مسالا ى!(كلذ) نيعملا درفملاكلذلىا ( هل اوعضو نيلمعتسملا
 نيهباشم نولمعتسملا ءالؤه راصف نيعمل هنوكىف نيعملا عضولا هباش نيعملا

 ( لوانم ريغ ) هلوقو اهنيعب تعضو اهنا مالعالا كلت ىلع قدصف نيعضاولل
 لوعفم اضيا بصتلاب « هريغ ال هلوقو عضوىف ىذلا ريمضلا نم لاح بصنلاب
 هنيعب ؛ىثل عوضوملا مسالا كلذ نوك لاح ىا) هِلوَه حراشلا هيأ راشالواتتم
 لوانتلا ىا لوانتلل ناين ( هف لامعتسالاب ) هلوقو ( ءىثلا كلذ ريغ لوانتم ريغ

 الا كلذ لامعتسا بدسب نوكي امنا هل اعوضوم هنوك عم نيعملا ريغل لومشلاو |
 عضولا كلذ ىتانبال لواتلا كلذ ىنعي نيعملا كلذ ريغىف نيعمل عوضوملا |

 ىا ( فراعملا نع ) هرَتَع لوانتم نيغ هلو ىا (ه.) فضصملا ىا( زرتحاو )
 ءاهتلاوا ماللاب فرعامو تامهملاو تارمضملانم ( اهلك) معلا وش لالا

 اهدارفانم لك تاتصوصخم تعضو ناو اهنمالكن اف اهدحا ىلا فاضملانمو
 اذهو اناكهلمتحنو اهربغ لوانتت اهيف تلمعتسا اذا اهنا الا اهررقا ةنيعملا |

 ءريغ عضولا اذهب ؟لوانتت اهنكل نيعم هيلا راشملو نيعم ملكتمل تعضو ناو اهناف |

 اال لق ١ كارقملا ردقلا ةظحالع اماع:اهعضو نوكل 'نيملكتملا نم

 ماللاب ف رعملالاَي نا نكمي انلق هريغ لوانتيال هناف سنجل مالب فرعملاف .
 انك قا نعتسيالا سنخاك هريغ لوانتيو هنيعب وه ثيح نم سنجلل عضو

 فن رعت ىف فنصملا لوقو ى ًادتبم وه ( هلوقو ) ىداسلا مساق نبا ةيشاحف
 نا ىلا ةراشالل ( دحاو عضوب الوان ىا )هلوقب هريسفتو « دحاو عضوب ) معلا

 الفاس ا فودحت راتصمل ةفص هنا ىلع الح بوصنم رقتسم فرط عضوب هلوف ظ

 هلوةووهو أدتبملل ربخ ( ةكرتشملامالعالا جرت الثل ) هلوقو دحاو عضوب انساك

 ربع هلوقنم دارملا نال جرخمال لخدم دق فيرعتلاف دسقلا اذه نا ىنعي

 نيعم صخيشل ادبز عضؤنم ناف لوالا عضولا ريغ رخا عضوب هلوانت اذه
 كاتم لع اديز نال رخآ عضوب هلوانتي لب عضولا كلذب رخا اديز كلذ لوانن.+

 رخآ صخشل لواتتم ريغ هنبعب  صخشل هفص وهف هنيع لا صاخشالا نبب
 هنأ نم حراشلا ىلع درو امل اعفد ماصعلا لاقو هفلتخم عاضوالا ا كبار ىمسي

 ةكرتشملا مالعالا نا مهؤب هنال جرخن الثل هلوق لدب لخادبل لوقت نأ هيلع مزلب
 ىلا جاتحاف لوانتم ريغ هلو جرخت اهنال كلذك سيو دنقلا اذه لبق ةلخاد

 هنا عفدلا هجوو ناحتمالا بحاص هلا ىهذ م دحاو عضوب لوس اهلاخدا

 6 م ال 5

 بلاغلا معلا صتخا ثيحن ) ةسالم تناك اذا ( نيلمعتسملا لامعتسا هيلغ نال

 . ىنانيالف دحاو. عضوب لوانتلا مدع لب قلطملا لوانتلا مدع وه سيل لواتتم ْ
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 ( للعلا )و لاقو فنضصملا صخ ىا صخ ىلع فطع (لاقف ) هلوقو طقف هش رعت

 قدصا ةهنالثلا هماسقال لماشلا العلاوه انه» فةرعملا ا داارملا ن6 الو

 ءاوس ىا ( ناك امسا ) لاقف اهلمشي ثبحن هرسف. نا حراشلا دارا اهيلع هه رعت

 وعم ده مانصعلا اقوا( ةينكلا (كقلاؤا و نقل .ةننك ريغ ىسن اننا علا ناك
 ظفل نا ىنعي ىهتنا مومعلاىف ةيترمن ةثالث ناعم هلف علا نم صخا مسالل ثلاث

 ريغ مسا ىلعو لقتسم ىنعم ىلع تلد ةلك ىلع حالطصالا ىف قلطي مسالا

 ١ ثلاثلانم معا ىناثلاو ىناثلا نم معا لوالاف ةينك الو بقل ريغ لع ىلعو ةفص

 / (نبالاوا )نماماوحت (مالاوا) ركب وباوحن(بالابر دصنا) يعلانالىا ( هنال)
 , (الاو ةينك ) معلا كلذف ىا (وهف ) ورم تنب وحن ( تنبلاوا ) ماع نبا وحن
 ' ( مذوا ) اص وحن ( حدم هب دصق ناف ) نامسق وهف رك ذامب رادصيمل ناو ىا
 ظ هب دصهملو رادصيملناو ىا ( الاو بقل ) ملعلا كلذف ىا (وهف ) حاط وحن

 مهضعب لاقو ورمعو ديز وحب ( مسالا ) م كلدف ىا ( وهف ) مذوا حدم

 اًضنا هلع درواو هنع جراخ خالاو تخاللابر دصام نال قلال ريغ صيصختلاف

 هانعع مديوا صخشلا حدمب بقللا نا وهو ىونعم امهن» قرفلانانم ىضرلا

 فتات سوفنلا ضعب ناف مسالاب ميرصتلا مدعل لب اهانمب مظعيال ةينكلاو

 ماقمىف ( هتيعب ىنل مضوام )ل هلوقو ًادتبم علا هلوقق اهمساب بطاخت نانم
 ءىثلا كلذ ناك ءاوس ىا ( اصخش ١ نيعم ءىبثل عضو مسا ىا هربخ سنحلا
 ةنعتم ةلقتسم ةقيقح اماو ديزك صخش اما نيعملا ءىثلا نال (اسنجوا ) اصخش
 مال لوخد دنع انيع لقعلا, دنع ةنعتملا دسالا ةقيقحل ةماساك اننع نهذلا ىف

 اهنال ( تاركتلانع ) هنيعب هلو ىا ( هب ) فنصملا ىا ( زرتحاو ) سنجلا
 عضولا ركذ املو * نيعتلا ةظحالم عم هل عضوت مل ال تل كامو نان

 ةيلغنم لب عضولا نم نيعمل اهصاصتخا نكيمل ىتلا مالعالا جورخ معوت انهه
 ( تنيعت ىتلا ةيلاغلا:مالعالاو ) لاقف مهوتلا اذه عف دب نا حراشلا داراف لامعتسالا .

 ايرثلل نيعت ثيح مجنلاكدرفلا كلذىف ىا ( هيف ) نيلمعتسملا لامعتسا ةبلغ ببسإ ٠
 | ىا ( لامعتسالا ةبلغب نيعم درفل ) اهنيعت لب عضولانم اهيف نيعتلا نكي ىا

 | معلا فيرعتىف ىا ( فيرعتلا ف.ةلخاد ) مالعالا كلت لثف لامعتسالا ةيلغب |

 / ملام ةينكلا نا اهنم موهفملا نال ةينكلل ةنيابم ةيضق دصق قاف الاو هلوق نا

 / حدملا دصقعم مالاو بالاب رتدص ةينكلا ضعب نا عم مذلا الو حدملا هب دصمب
 ١ ناقداصتب د قامهناو هجو نم اصوصخو امومج امهنيب نا ليقناف ريخلا ماوريخما ىناك

 / هققحام ىلا احتل نا صلخلاو قيقح ريغ ميسقتلا نوكينا مزاي ذئنيخ انلق
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 ةدعاقلا كلت نم ىتثتسم ؛ءامسآلا ضعب ناكاملو# امهنم معا هنم دارملا نوكينا
 ىنحنال و ) لاقف انهه هيلع هش نأ دارا ةفاضالا ثحب ىف حراشلا ةركا 5 تقو

 ربغلا ظفل ناكاذا ,فاضملا نا ) ةفاضالا ثحب ىف ىا ( قس ام ىلا ارظن كلع

 نوك مكح ىا ( مكحجلا اذه نم ىنئتسم ) ظفللا كلذ ىا (وهف هبشلاوا لثملاوا

 هلو فاضملاو هلوق دبش نا ىلوالاو رومالا دحأ ىلا ةفاضالاب ةف رعم فاضملا

 انهه ديقلا اذه لمها فنصملا لعلو ناحتمالا بحاص هب دبق م لغو ل نا
 .هلوقو اهللاو هلثع ةدعاقلا ضقنتالو كلارا سنا لعغوتلا نال .فاضملا ثحن ىو

 رومالا هذه دحا ىلإ ةفاضالاب ففي رعتلا لستك ١ ىذلا فاضملل دق (ىعم )

 قعم ةفاضا ىا فاضملا ردقس اما فاضملاو هلوقل ىزاح قلطم لوعقم وهو

 فذحن هِف الوعفم نوك نا 'لمتحتو ةيونعم ةفاضا ىا فوصوملا ريدقس وا |

 اكاس 1700002 نآو ىعم ةدافا تقو ىا فانضملا وا هلوقل نيفاضم

 ىثشاوحلا نم هداز ىرز اهلقن ةعبرالا هوجولا هذهو ىنعم ةداقال ىا فاضم

 ىا )هلوه هرمسف ثيح اضا حراشلا هراتخاو رهظا لوالاو لاقم هبدنهلا

 ةفاضالا ةفاضا ناب مالعالل ( ةيونعم ةفاضا ىنعي ) هلوقب هريسف مث (ىنعم ةفاضا |

 ةفاضا لود حراشلا ريسفت ناك املو * هيلا بوسنملا ىلا بوسنملا ةفاضا لببق نم

 000 للرك ىلإ ١ .ءراتملا نوكي اهون ةناونعم ةفاضا هلوقب هريسفت مث ىنعم
 (هلوقف) لاقف فاضملا ىفذح هنم هدارم نا ىلع هشينأ دارا فوصوملا فذح

 لوقف ةلوقل ربخ (قلطم لوعفم ) هلوقو هنم لدن ( ىنعم) فنصملا لوقف :ىا
 قي رطب قلطم لوعفم ىنعم هلوق نا ىنعي هسنلاب قلعتم (فاضم فذحت )هلوقو
 (هب ) فنصملا ىا (زرتحاو) يرت م5 فوصوملا فذح قي رطب ال فاضملافذح
 نسح وحن ( ةظفل ةفاضا رومالا هذه دحا ىلا فاضملا نع ) ىنعم هلوَش ىا

 دضال» ةظفللا هفاضالا ىا (اهنال ) اهنع زرتحا امتاو ديز براضو هجولا

 كرت املو * ةفاضالا ثحبىف قيس طقف ظفللاف فيفختلا ديفت لب (اش رعت
 هجو ناب حراشلا دارا ريغال معلا اهنيب نم ف عو فراعملا تاغي رعت فنضصملا

 ىنعي ( تامهبملاو تارمضملا في رعت ) ىنملا ثحب ىف ( قبس املو) لاقف هكرت
 لعاف ند لاح ( اهدحا ىلا فاضملا ىنعمو ) هلوفو تاراشآلا ءامساو تالوصوملا

 فةرعملاو) هلوقاذك و (ىهاظ ىنعم) اهدحا ىلا :فاضملا ىنعم نا لاخلاو ىا قس

 نيعونلا افي. رعت قبس امل ىنعي اضيا لاح ( فيرعتلا نع نغتسم ءادنلا وا ماللاب
 فر رعتلا نع سماخلاو عبارلا مسقلا ءانغتساو سداسلا مسقلا روهظ نم نيلوالا

 000 قلعتم ( تفي زعتلاب) هلو امل تاوجن ( للا ضخ ) هوقو
 ىنعمي صخ نوكيف روصقملا ىلع

 (' ههيرغت يل

 رك ذب فراعملا نيب نم معلا زاتما ىنعي زاتما

 تس ل ا ل ل2 ل ل بيب



 هيأ ٠و١ خس

 مهوتلا'اشلل عقد (مزاتست مهو وال وق ةلجلاب ولو (ةروك ذل1) ةنسحلانارءألا ١
 خيست نا هتم:ندابت ةروك دملا ب01 | اجار ناكول نول لا

 هنع باحاف ءادنلاب فىعام ىلا ةفاضالا حصتال هنا عم اهنم لك ىلا ةفاضالا

1 

 ا

 ةسسنلاب ) ةفاضالا ةح ىا (اهتح اهدحا ىلا ةفاضالا ةح ) مزلتستال هناب
 حصتال) ةفاضالاى ا (اهنا) دربال ذئنْح ىا ( درب الف) اهنم ( دحاو لكولا

 فرعامو تامهملاو تارمضملاو مالعالا وهو ( لوالا هعبرالا يلا ةسنلاب الا
 ىداللا ناف ) كلذك ىدنهلا لضافلا هعجرا اك ىدانملا ىلا ةسسنلاب ال ماللاب
 مازلتسا عفدو لكلا ىلا ريمضلا عاحرا نا ىنحال ماصعلا لاقو ( هيلا فاضيال
 وهو ةعبرالارومالا عجرملا ىدنهلا لعح اذهلو فلكت ةفاضالا ةحصل ةحصلا

 | نيمدقتملا ةرابع نالو ىنعملا ىف فلكتلا نع راع هنكل ظفللاف ادعب ناكناو

 هدازاملف ةعبرالا هده ىلع ةدايز مهمالك ىف قبسي مل ءادسبا هورك ذب نءدلا

 ناىلا بهذ خ راشلا ناكف ىهَننا ريمصلا راتخا ةراعلا هذه درواو فنضصملا

 افرك ملاة حلا رومالادجا الوقت( 3[ هلق نس ةطق
 ةيلكلاهمجوملا نم معا ىهو ةيشزحلا ةنج وملاىه ةطئتسملاةيضقلاهذهو هيلا فاضي
 ١ رومالا ضع نابةلئاقلاةيثزحلاةلاسلا نمو هيلا فاضي رومالا نم دحاولكزابةلئاقلا

 هلوق نم ردانتملا ناك امل من مك اعا هللاو صخالا مول ال محالاو هيلا فاضيال

 | ةطساو الب تاروك ذملا دحا ىلا فاضي يا اا وعاسا ا ا ظ
 هناي“ ضقت فنصملا بيك رت ىلع درو ةطساولابو تاذلا فاضملا نم معا هنا عم

 | ىلع ىلا( لق ) لاقف هءاوج عم صقتلا اده ىلا حراشلا راشاف 0 |

 | ىنعي ( ةفرعملا ىلا فاضملاو لوش نإ )هلع ا 1 ا( هلك ن١ فئضصملا ظ

 ىلا .فاضملا نم وا ووك كملا ل وهال نم هيرعتل ابستكم ةفرعملا كلذ ناكءاوس
 سداسلا عونلا ىف أ (هف لُحتسإ) كلذ هنلع سن رإ] ناك ناو ةرركس ل1 |

 تاذلاب ةف رعملاىلا فاضملا هف لذ د 5 ىا (اضيا ةفرعملا ىلا فاضملا ىلا فاضملا)

 فاضم بالاو بالا ىلا فاضم بكرتلا اذه ىف مالغلا ناف ( كسا مالغ لْثم) |
 | اهيرغت ريمشلا نم بالا بستك اذ ةروك ملا فاعلا نم وه يذلا ىمصلا لا |

 | ىا(باوحلاو ) هلا افاضم هنوكل بالا نم مالغلا بستك | مث ةفرعم راصف
 نم معااهدحا ىلا فاضللاب دارملا نا) وهو دارملا يرع ارالا اذه ع

 (ةطساولاب وا )كمالغ اناوقك ( تاذلان) افاضم فاضملا كلذ ىا(نوكينا |

 فنصملا ةرابع نا هريرقت ىهيبش ضقت لاؤسلا اذهنالعا * كيب امالغ انوقكا
 اهناش ةرامع لكو فاضملا ىلا فاضملا مسالل ةلماش ريغ ةراسع اهنال ةلطاب

 راو ال + ةلماش .رزع اهنا لسن ال وسي ”ىيرعسلا باوحلاو ةلطاب ىهف كلذك



 م 6٠١ ع

 ١ لوخد لاق ول هلوقل مزاللان ال اضقانت كانه هلوق نيب و انهه حراشلا لوق نيب نا

 ماللاك في رعتلل رخآ ادزف مبملا نوكي نأ وه الماش ناكل في رعتلا فرح
 لب فيرعتال رخآ ادرف سبل بلا نا وه انه هلوقل مزاللاو هنم الدب نوكيالف
 ضقانتلا عفرب نا نكمي و ناموزلملا اذك و ناضقانتم نامزاللاف ماللا نم لدب وه
 لوا ىف فنصملا هرك ذام نال ضقانتلا منال انا لاَ ناب حراشلا فرط نم |

 نم امهن وك ىف ناكرتسشي مبملاو ماللا نا كش الو مسالا صاوخ نايب باتكلا |

 لومش ذئنيح مزلبف مسالل ةصاخ نوكيام كانه في رعتلا نم دارملا نوكف هصاوخ
 فقرعملا فيرعت انهه هرك ذامو ةصاخلاوه ام دارفا نم نوكي هنال ميملل فيررعتلا
 هدارفا نم هنا مكحب ىتح طق سبل هدارفا ىف ميلا لوخد نا كشالو ماللاب |
 ةيدبلا ىلعانهه حراشلا هلم ماللا نم الدب احراخ نوكي نا لمتحاف ماللاك

 جراشلا طسو امناو م ادنلاب ) ( فرع )6 وا )) ملعا هللاو هلوخ د ىف عطاقلا مدعل

 ' الط را | للا ل د نأ ىلا ةراشالل ىوطتملاو تنطاعلا نيب فرع هلق |
 امهنب كارتشالا هام رك ذ تح دودحلا ممسقتل انهه وا نا ىلاو ماللاب هلوق
 ةدح ىلع اعون امهنم الكف نصللا دع هديؤيو دودحملا يسقتل هنوكل ةراما ىف اك

 هريسفت ىف اضيا هيلا انرشا دقو سماسخلاو عبارلاو هلوقب حراشلا ردق ثيح
 0001 01 ابوك نيب اكرتشم ءادنلا فرعملا ناك امو( لختراي وح )
 حراشلا داراف هنم ةركلا وه امو ىدانملا نه ةفرعملا وهام نيعت ةنيرق ىلا جاتحا
 م0 [١ 00 نرآ ا] ىلإ ( نيعم هب دصق اذا ) لاقف ةئدرقلا كلت نيس نا
 ءادنلاهبدصق اذا ىا (الجر ايوحن ىنالخم ) نيعملءادن ءادتلاب دصقاذا ةف رعملل الاثم

 الاثم نوكي الف ( ةرك ) دصقلا اذه عم الجراب هلوقناف ىا ( هناق نيعم ريغل) |
 00 171|0 | . نومدقملاو ءادنلاب فرعملا فنصملا رك دامو # ةقرغملا |

 لاقف مهكرتهجو ركذي ناحراشلا داراماللاب فرعملاركذب اوفتك !ثيح مهنتك ىف

 عوجراىا (هعوجرل) عونلا اذهنومدقتملاركذيملاعاىا (نومدقتملاهركذي ملو) |

 هنيب اك هاصا ىلا عرفلا عوجر ليبق نم نوكي ناب ( ماللا ىذ ىلا ) عونلا اذه
 ىنعملا داحتال ( لجرلا اهنا اي )انلوق وه ( لجراي )انلوق لصا نال ىا( لصاذا)
 «سداسلا)( وال لج رلااهيااي انلوق هيلعلد ىذلا ىنعملل لجراي ال وق نمدصق ىذلا
 فاضي ىذلا مسالا وه فراعملانم سداسلا عونلا ىا 6 اهدحا ىلا فاضملا ال
 سداسلا مسقلا ىف ةفاضالا زاوج مدع معوت املو * ةروك ذملا فراعملا دحا ىلا
 عاونا نم قبس ام عيمج ىلا ريمضلا عاجرا زوجال هنا ءادنلاب فرع ام ىنعا
 (ةيبما رومألا دحاىلا "يآ ) اهلك ىلا عاحرالا ةح ناين حراشلا دارا ةفرعملا

 دحا ىلا فاضملا وه اهدحا ىلا فاضملاو هلوش فنصملا دارم نا ىنعي

 ( رومأالا )



 يخل فا مس

 فنصملا عمج امئاو واب ءادنلاوا هلوق ىف ءىيس ام ف فنصملا فطع ةنيرَش

 قاوبلافالخم جراخ نم امهيف عقاولا فيررعتلا نوك ىف ناكرتشم امهنال امهنيب
 الكعب هجبو ىلع ماللا ريسش نا حراشلا دارا ةعبرا ناعم هل ماللا ناكاملو

 ءاوس ىنعي ( ةيقارغتسالا وا ةيسنحلاوا ةيدهعلا ) لاق .ةعبرالا ىناعملا نم
 ءاوسوقارغتسالاوا سنحلاوا دهعلا ديفت امال مسالا اهب فرع ىتلا ماللا تناك
 لاقو هتشاح ىف ربمالا لضافلا هممحع م اننهذوا انجراخ دهعلا ناك

 ماللاف”وه:وخ 'اثح نم ننللان' الو را نا هتاقلعت ىف ناحمإلا ناس
 عصف هدوجوثيح نم ديرا ناو ولح لسعلاو عون ناسنالاوحن ةققحلا مال

 : نيذلاالا رسخ ىنل ناسنالا نا إب ىلاعت هلوقك قارغتسالا مالف دارفالا لك

 دهعلا مالف نيبعت الب دارفالا ضعب ىف هدوجو ثيح نم ديرا ناو ةب الا
 ىلا ةمسقنم ةقلطملا ةيسنحلا ماللا نوكتف دهعال ثدح محللا رتشا وحن ىنهذلا '

 مسق لعج هنا حراشلا' ىلع دربال اذه ىلعف ىنهذلا دهعلاو قارغتسالاو ةقيقلا
 زوجي هنال نيدلا ماصع هدروا أ سنجحلل ىا هل امسق قارغتسالا وهو ءىثلا
 ناو ريمالا لضافلا نع هاناقن 5 ةيدهعلا ماللا ىف انهه ىنهذلا دهعلا جرد نا

 (لّهملامتاو) امهنم معالا اهانغمال قارغتسالل ةميسقلاةقيقحلا مال ةيسنحلاب دازبإ

 لخدالثا) ا فقرععام هلوق ىلا هنع لدع ثيح (ماللاهلخدام) فنصملا ىا

 نيسحتل ةدئازلا ماللا هلخد) ىذلا مسالا ىا (ام) ماللاب فرعملا ىف ىا ( هيف

 ظفللا نيسحتل تلخد ىتلا ماللا ىلع قدصي ماللا هلخد ام لاقول هناف ( ظفللا .

 جرخيف ماللا اذه لثم ىلع قدصي مل ماللاب فرعام لاق الو فيررعتلا ةدافا نود '
 فيرعام لوب نا ةرابعلا قح ىف فنصملل ناك امل هنا مث  بولظملا وهو هنم

 رك ذي نا حراشلا ذارا اضيا ةف رعم هنال ميملاب فرعام هيف لخدي ىتح ميملاو ماللاب ا

 ريما نم سيل ) مالسلا هيلع هلوق ( ىف ) ىتلا ميملا ىا ( ميملاو ) كاقف هكرتل اهجو
 هيلع ٍباحا ثيح رفسلا ىف مايصلا ربلا نم سيل مام ىف ( رفسما ىف مايصما
 ماصما ريمان ما ناسقف ىلا ىلا مالا لادلاب هتنلب كان يري لئاتسل مقاثلا
 رك ذ ناكف ( ماللا نم لدب ) ميملا كلت نال فنصملا اهرك ذي ملامماو رفسما ىف
 ىا (ام دعي الف ) اهنم الدب هناوكل اهنع انعم ماللا رك ذ ناكاذاو اهنع اينغم ماللا

 مايص ظفلو رب ظفل وخن هايا ملا تلخدىا (هتلخد) ىذلا ىترعملا مسالا عيال |
 ناب ( ف راعملا نم ) ماللا هتاخد ىذلا مسقلا ريغ رخآ امسق ىا ( رخآ امسق )
 هصاوخ نمو هلوقىف هرك ذام طقس ذئنيْح ماصعلا لاقو مبملاو ماللاب ىفرعام لاَغ

 | ىنعي ىهتنا ميملل الماش ناكل فيرعتلا فرخ لوخد لاق ول هنا ماللا لوخد |



 (صاخ هلعوضوملاو ) اركذم ادرفم هيلاراشم ىنعم لكه بف لخد ثيحالثم ركذملا |

 هل عوضوملا نال ىا ( هنال ) تباثف امصاخ هل عوضوملا نوكموزل اما ىنعن |

 هت امم يع

 هل عوضوملاو صاخلا عضولا ليبق نم ٍلعلا مسق نال ملعلا مسقل فلاخت تامهبملاو
 ىا (هل عوضوملاوماعلا عضولا لسق نم ) هناق ةف رعملا نم مسقلا اذه الخ صاخلا

 نوكي امئاو ىنعي عومجملا ليلد (اهناف ) هلوقو (صاخلا ) هل عوضوملانالاملاو
 ةعوضوم ) تامهبملا ءامسالا ظافلانالاداخ هلعوضوملاو اماع مسقلا|اذهىف عضولا
 رادلا نم جرخ ىذلاو رجلا اذه ىهو ( ةدوهعم ةمولع ةنيعم ناعم ءازان

 دوهعمو مولعم ىناثلاف ىذلا صخشلا اذكو مولعم نيع٠ رجح لوالا نال الثم
 اذهل ناعوضوم ىناثلا ف ىذلاو لوالاىف اذه ظفاف رادلا نم جراخلا ناونعب

 , دعب ىنعي (اهتيدوهعمو اهتيمواعم ثبح نم ) .نيعملا جرامللاو نيعملا رجحلا
 ىف اك نيينعملا نذهل نيظفللا نيذه صيصخت ةظحالمبال نكل نيبعتلا ةظحالم
 كلذ نوكلاح اًمهل ناعوضوم اه لب اصاخ اضيا عضولا نوكي ىتح رعلا
 لخد ىذدللو ناسنالا ادهلو رحشلا اذهل الماش ىا ( اماعاعضو ( عضولا

 عوقو نم منام ريغ ايلك اعضؤو هنوكح لاح ىا ( ايلك) الثم لكأ ئذللو
 عضاولا نال ايلكاماع عضولا ناكامباو ىا ( عضاولا ناف ) ني. ريثك نيب ةكرشلا
 ىلا هلا راتثلا اذا لكن و.( ركذملا درفملا ةلاراشملا ىنعم الثم لقعت اذا )
 نيثنؤملا عومجملاو ىتملاو تنملا درفملا هيلع سقو ركذملا عومجملاوا ركذملا

 دارفانم دحاولكءازاب ) اهريغو ءالؤهو ناذهو اذه ظفل ىا (اظفل نيعو )

 ركذم درفملكهف كخدف ركذملا درفملا هيلا راشملا دارفانم ىا ( موهفملا اذه
 عضولا اذه ىا ( اذه ناك) موهفملا اذه ةظحالمب ظفللا عضو اذاف هيلا راشن

 لاح ناكاذإ نوكي اغاو ىعي ةمزالملا للد (روصتلانال) هلوقو ( اماءاعضو )
 نوكىنعا نارمالا همزاي موهفملا ةظبحالمعم نيعملل عضولاوهو كلذك عضاولا
 ربتعملا ) روصتلا نال تباثف لوالا موزلاما اصاخ هلعوضوملا نوكو اماع عضولا

 وه ىا ( كرتشملا )وه ربتعملا ماعلا كلذ ىا ( وهو ماع ) عضولا اذه ىف ىا ( هبف
 درفملا هيلا راثشملا موهقم دارفا ىا ( دارفالا كلت نيب ) كرتشا ىذلا موهفملا

 00 لا هلا لاثملا ةيصوصخ لثم ( ذارفالا كلتنم داو لكة صوضخ )
 ةيصوصخ هلوق ىلع فطع ( كرتشملا موهفملاال ) هلوقو رجشلاب هيلا راشملا

 فرعام اهنم سماحلاو ماللاب فرع ىذلا مسالا وه فراحملا نم عبارلا ىنعي

 6( ءادتلاب ) '



 هه م/م

 لامعتسا نا امهنيب قرفلانا مهضعب ىعذاف ىلا موهفملل عضولا ىف امهك ارتشا |
 هلاقام قا و ناحتمالا بحاص لاقف زاحم ةماسالامعتساو ةقيقح هدارفاىفدسالا |

 لثم ةظفل رومالر مع لدعك ىردق' اهلثم في رعت نانم ىضرلاو بجاحلا نبا

 اروصت لكشيو لاق ثيح ماصعلا هلاقام انهه ىتب و فرصلا عنمو ماللا عانتما

 نكمل هناف ىلاعت هللا ةظفلب هتازاب ظفللا عضوو هنيعب تاذلا روصت هناب ىدخشلا

 هانا ناكناو هريغ عضاولا ناكن ا هعضو نكعالف ةضخشلا يعل ىلاغت هر وشو

 صخشلامهفوهو ىملعلا عضولا ةدْئاف بترتت ىتحهريغل هعضو ةف رعم نكميالف ىلاعت
 لضافلا لاقف ةريثك في رمشلا مسالا اذه ىف ةاحنلا لاوقا نا لوقا ىهتنا هني“

 هللا" نسج] رب رعلا طارت ىلا  ىلاعت هلوقف في رمشلا رخ آلا مسالل 52

 هنوك زاوجم هنع باوحلا نكما ناو ةفد هنا ىلع رجلاب ارق نم ةءارق ىلع «ىذلا
 6 راضو ربع ىف لمعتسيال ثحح ةلع فصو هناب لوقلا _نكل ناس اش

 نما رادتعا البا وه ثح نم ىلاعت هناذ نال هيلا ةكرشلا لامتحا قرطت مدعو

 درجم ىلع لد ول هنالو ظلي هياع لدي نا نكك الف رسشبلا لوقعم ريغ تح رخآ
 احب ىنعم 6# تاومسلا ىف هللا وهو : ىلاعت هلوق ىهاظ دافا ل ةدوصحلا هتاذ

 تكرتلاو ىعملازو رح الل اكزاشم نظفللا د21 نوك وه فاقتحالا ىتم

 2 و ) ماصعلا هلكشا امع ضلختتلل ابس نوكيال هنكل ابعاققا اهبجوت ناكناو

 تامهمملا,فنصملادب رب ىا ( ىنعي )2 تامهنملا ]ف وهو ركذلاىف ةثلاثلا ةبترملا ف
 تالوصوملاو هلؤق نوكي اذه لعف ( تالوصؤملا) ءاهسا ( و تاراشالا ءامنا)
 ءامسالا كلت ىا ( تيمس اماو ) عمنا ةغيصب هداربال ءامسا هلوق ىلع افطع

 هيج | هس يهييببييبيببب هيض يب يبي جيبي يس يضسيبيبييبيبب سب ايكُيييبئببب بمبي هس يسسسلللا

 اذكحو هب قطلا دنع بطاحملا دنع امهم نوكيالف مدقتم هبلا دوعيام نال
 تارمخملاوهو ( مسقلا اذهو) لودصوملاو ةراشالا مسا فالحب ه.دهعلا ماللا ود ْ

 دسالل ةساسأ وحن ةيملعىلع اوقفتا ةاحنلا نا معا ( ةركك ) هتيدوهعمو هتيءولعم

 ' عم دسالا نيبو هني قرفلاف مهلاوقا تب رطضا نكل حيدستلل ناحبس ظفلو

 ا :تيضملا ءزك دام وه لك رتل تاس نم ةئلالا 4 ملاف ىلا قا( كلانا ١

 | !ذكو ) بطاحملا دنع ىا ( مهبم ةراشا ريغنم ةراشآلا مسا نال تامهتم )

 | ريغ نم ) اضيا لوصوملاف مهبم ةراشا ريغ نم ةراشالا مسانا اك ىا ( لوصوملا
 | لك ةددعتم ءايشا ريشملا ةرضحم نال لاق ثيح ىضرلا هب حرص ( مهبم ةلص
 ١ تامهملانم بئاغلا ريمضلا لعج مل امتاو لاق مث ةراشالا عجرم نوكينا لمتح

 ١ ليلدب هلصاىف فصو هنأ رهظالا نا ةبطخلا ىلع فيطل حرشىف ىنام رككالاملاعلا

 ل عانتماو هيلع فاصوالا ءارجا ىف هارجم ىرجا قعصلاو ايرثلا لثم

 | ىنامركقالا هجوت نا ىنحالو ىهتنا ةروك ذملا لوصالا نيبو هيب لصاح وهو
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 ةيئيْلا هذهب هظحالم دعب موهفملا كلذ عضاولا لعجو ىا (هلعجو ) اذك |
 كلذ دعب ( عضوو ) مهسفنا نع نيك احلا نيملكتملا نم (هدارفا ةظحالمل ةلآ) |

 | لاق اذا الثم ( هصوصخ دارفالا كلت نم دحاو لك ءازاب انا ظفل) ةظحالملا نم
 عم ورمعل انا ظفل عضو متاق انا ورمع لاق اذاو ديزل انا ظفل عضو متاقانا ديز
 دحاو الا مهفيالو دافبال ثيحب ) هسفن نع حي ادحاو املكم امهنم لك ةظحالم
 ىاثلا بيك رتلاىفو هنا الا ديز هلاق اذا الثم متاق انا ىفانا ظفل ديشال ىنعي (هصوضخم

 | ( كرتشملاردقلا نود )ىناثلاف ورمعو لوالاىف ديز هناالا امهنم مهفيالو هنا
 وهو دارفالا نيب كرتشملا ردقلا كلذل انا ظفل عضول هظحال عضاولا نا ال ىنعي

 | ًادتبم فاضم ردصم اما ( كرتشملا كلذ لقعتف ) هلوق دحاولا ملكملا موهفم
 ' ناكاذا فاضملا ردصملا نال رصحلا هتدافال ىلوا اذهو هربخ (2/1) هلوقو

 | هل عوضوملا هنا ال هلوق ةسيرَقب رصح همالكىفف ربما ىلع هرصخل نوكي ًادتبم
 ١ كرافملا كلذ هلوق نوكف لوهحلا عراضملا وا لوهجلا ىضاملا ةغيص ىلع اماو
 , كرتشملا ردقلا كلذل عضاولا لقعت ىنعي هنم لاح بصنلاب ةلآ هلوقو هلعاف بئان

 ماللا رردقتس هل | هلوق ىلع فطع ( هل عوضوملا هنا ال ) هلوقو ( عضولل ) وهاما
 . (| لاخلا ناكاذا ىا (ىلكع ضولاف) هل عوضوملا هنال ال ةلآ هنوكل لقعتلا كلذنا ىنعي ١

 ظ ىلكلا موهفملا ةظحالل لك“ نينا تا عضولاف انررقاك

 ظ ناصخشلا ملكملا ورمعو ملكتملا دبز وهو (صخشم ىنزج هل عوضوملاو) |

 ١ ةيتى نم صقتنالا ىناثلا ىا « مالعالا (٠ ىناثلا ) 6 و ) عضولا لع هعضومو

 مالعالا كلت تناكءاوس ىنعي ( ةيصخشلا ) مالعالا وه نيعتلا ف تارمضملا
 ىا ( هتازاب ديز ظفل عضوو ) هتافص عيمج عم ( ديز تاذ روصت اذا م) ةيصخش |

 ىا ( هتيدوهعمو ) بطاخماو ملكتملل ( هتيمولعم ثيح نم ) روصنملا ديز ءازاب
 ىعي ةيصخشلا ىلع فطع ( ةيسنحلا وا ) امهنيب روصتملا كلذ ةيدوهعم
 ناويلا وهو دسالا موهفم روصت اذا م ) ةيسنج مالعالا كلت تناكءاوسو

 بطاخلاو ملكتملا نيب ( هتيدوهعمو هتيمولعم ثيح نم هلازاب عضوو سزرتفملا
 اذهب ) ةقاسا ظفل ىا ( ظفللا اذهف ةماسا ظفل ) هل عضو ةظحالملا كلت دعبو
 ثيح ةفرعملا ماكحا هل ىطعاو ( ةفرعمو ىسنحلا ىنعملا اذهل يلع انادسعألا

 لوخد اضيا زوجمالو ةيملعلاو ثينأتلا اهو هيف نيتلعلل فرصلا عنمب لمعتسا
 سزرتفملاناويحلا ةماسا ظفل عضو ىا (فالخم ) ديز ىف هيلع فيرعتلا فرح
 اده ءازان دسالا ظفل عضو اذا ) ناك عضو فالح ىا (ام ) فالخت لس الم

 ,هتيموأعم نع رظنلا عطق عم ) سرتفملا ناورملا موهفم ىا ( ىسنحلا موهفملا
 نع رظالا عطق وهو (راشعالا اذهب ) دسالا ظفل ناف ىا ( هناف هتيدوهعمو

 ( هتيمولعم ) ,

 ا
 ا
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 ةدوهعمو ةمولعم اهنا ثيح نم هنوك ىهو ةيثيْلا هذه نع رظنلا عطق عم
 ةركتلا)وه طقف هتاذرابتعاب ءىثلا كلذل عوضوملا مسالا كلذف ىا ( وهف )

 | ةقرعملل لما ) هتيدوهعمو هتسشواعم نع .رظنلا عطق غم ؛( ىشل عضو ام ةلوقف
 | فنصملا عرش مث(ةرئ كلا هب جرخي )ةروك ذملا دويقلا عم ( هنبعب هلوقو ةركلاو

 ظ بكر تىف هربخو أ ادم ىه هلوقو ( ةف رعملا ىا )(ىهو) لاقف اهعاونا دادعت ىف

 | ريمضلاو ( عاونا ةتس) ةلوق حراشلا ب و 1ا تارمضملاهلوق فضلا '

 لواىف قس ةيعونلا اهداف بخ نش اهنكل كذ اهب ةف ”رعملاةفرعملاىلاعجار ١

 | رصحلا نا ىلا ةراشا («ءارقتسالاب ) هلوقو لا مسا ىهو هلوق ىف باتكلا
 | ءارقتسالا مكحت اهيفةرصحلم ىهلب ىلعج الو ىلقعي سيلةتسلاعاونالا هذهىف
 | دحاو لكل عاونالا كلن بيترتب ىا ( اهبييرتب ) فنصملا ىا (راشاو) لاق مث

 ا يأ لاو زاد اناتايش نا الهسما كا دانا سم كاهل

 ظ ةينرملا بسحب ) عاونالا كلت بيترتى لاى (اهبيننرتىلا) رك ذبيكرتلا كلذ نوك
 بالا و ةبف ىعالاق هيل صح ىلعا اهضعب و صعب نم فيىعا اهضعنب ناك ن ناب

 | ضعب نم فرعا اهضعب ناف ككشم ىلك اهدارفا ىلا ةبسنلاب ةفرعملا نا |
 ا ىلا لقو هرخآ ىلا دخلا ع علا نم ىلعا فرععالا ضعبو |

 | بيئرتلا نال ىدنهلا لضافلا كلذىف عين حراشلا لبقو اهنم فرعا اهقوف سيل
 | اذ ىواسيام اهنم تامهبملا ّناف ةيفرعالا ىف ىتر م1 بيتل قءاطع شل يركذلإ |
 | نان سجاف هتوشاام اهنمو ماللاب ةف رعملا ىواسإام اهنمو اهدحا ىلا فاضملاو ماللا |

 واس وما ىف .تادب حرم هودم ةلطض ل ارح حرراشلا هيلا بهذا

 روهشملاوهام فنضصملا راتخاو اضيا حر هلا ب حرصيسو تاقالتخا هيفو لاق من ١
 سلو ىدنهلا لضافلا كلذ ىف عم ح راشلا ناب ضرتسي القاه وييش تظاذم نم | ش

 روهشملا ريغ وخ اهدحا ىلا قشالوماللا ىذل هوا رب تاهل نرد كيلذك

 ىه هفرعملا عاوبا لوا ىنعيو ربخ (تارمضملاإ هلوقو ًادتم(لوالاف) هبهذم نم

 هف رعم -تارمضملا تناك اعا ىا(اهناق) عاونالا ىتاب فرعا نو نازل

 لكو ( هصخشم هنيعم ناعم ءازاب ا ىلك عضوب تعصأو اهنا عم

 1 بسحمل هفرعم تاءرمضملاف 0 درج هل ظ

 سمارانتعاب ) لب اب مالعالا ىف كن ٌقزج صءارابتعاب سيل عضؤلا كلذ نكل هصخشتو ظ
 وب يضل ل عوشوملاوه سبل يملي لكلا ىعالا كلذ نكل(ماكلك |

 (دحاولا ملكملا موهفم ) عضولا لبق ىا ( ال وا ظحال عضاولا ناف ) هتظحالمل |

 نمل لب ىرخا تافصب افصتم هناوك_ثحب نهال وادي هوك كح نعال نكيلإ

 تاعفان الوش ناب (الثم هبفن نع حن دحاولا ملكتملا نا ثيح نم ىا (هنا ثيح



 ل 4 اى

 ' ءاوس ىلكلا موهفملا روصتس نا ىبكلا عضولاب دارملاو اهريغ لمتحنال ىثزحلا
 ' نم دحاو لك ءازاب ظفللا عضوف تايئزملا ةظحالمل ةلآ موهفملا كلذ لعج
 « كلذ لعج حوا اصاخ هل عوضوملاو اماع عضولا نوكي ناب تايئرجلا كلت
 ' نوكي ناب موهفملا كلذ ءازاب ظفللا عضو لب تايئزجلا ةظحالمل لآ موهفملا
 لكي هل عوضوملا ناكام اهنم ةفرعملاف نيماع اهالك هل عوضوملاو عضولا

 فراعملا نم ىقاوبلا ىف اك اماع وا مالعالا ىف مك اضيا اصاخ. عضولا ناك ءاوس

 | هلوق ىف ماللاو ادج عفان هناف اذه مهفاف اماع هل عوضوملا ناكام ةركناو

 هلوق نوكيل ( سبتلم ) هلوق حراشلا طسوو هل ةلصو عضوب قلعتم 6 ءىنل )
 هلوقف ءىثلا ىلا عجار هنعب هلوق ىف رورجملا ريمضلاو ءىنثل ةفص 6 هنيعب ) |

 هلوقو تاركتلاو فراعملا ءامسالا لمشي ةفرعملا في رعتف سنجلا ةلزنم عضوام
 حراشلا مث * هنيعب ءىثثل عضوت ل ىهذا تاركنلا جرخا لصفلا ةلزنم هنيعب ءىنثل |

 | نا ؟هاظب داراف ( ةنغتملا هتاذب ىأ ١) لافققف ةنيعي سدتلملا ءىثلا ريسفن دارا
 ءايدالا ناب عاشام ىلع ادامعا هصخش ىنعي هنعتملا هناذ هيدارب هنعب دق اذا ءىثلا

 هب نوديررب هنيعب مهلوقب ؟ىثال مهدييقت ىنعا بيكرتلا اذه لاثما لامعتسا نم
 | هدعانت ملام ةنيعتملا تاذلا ىنعمب نيعلا ءجف الاو ةصخشملا ةنيعتملا هتاذ

 مهلوق ىف مك ءىثلا سفنو ءىنثلا تاذ وه هيناعم نم ماقملا اذه بسانس ام ذا ةغللا |
 ١ عضوام ةفرعملا ىنم نوكف ةدئازلا ءابلاب هسفنب ديز ىتءاحو هسفن ديز ىنءاح |
 ام ذا ءىثل عوضوم ظفل لك لواتب ذئنح وهو هب قلعتم صال ال هسهن ءىنل ْ

 ظافلالا عيمج لمشيف هسفن ءيتلا كلذ عوضوم وهو الا ءىشثل عوضوم نم ْ

 نع الضف اهنع زارتحالا دجوب الف ةيقيقحلا اهيناعم ىلا .ةسنلاب ةعوضوملا |
 حراشلا لع دربال هنا ةذتاسالا ضعب نم عمس دقو هاصحلا ىف اذك ةركللا :

 ةايدالا نيب عئاشلا وهام ىلع ريسفتلا اذه لمح مل اذا هنا نم ماصعلا هدرواام
 تاذلا وه روك ملا ءىثلا نم دارملا نال نمانتلالا ىنعا روك دملا روذحلا مزل |

 فصواملو اهريعو هنيعتملا نم معا نييعتلاب فيصوتلا نع رظنلا عطق عم وهو

 هلبقال ةنيعتم اناذ فيصوتلا دعب نوكف هتاذ نايعت هب دارب هنعب سيتلملا هلوع
 رجلاب ( بطاخلاو ملكتملل ةمولعملا ) هلوقو ىلاعت هللا همحر هنم عمسام ىهتنا |

 تاذلإ ةئلاث ةفص ( امهن» ةدوهعملا ) هلوق اذكو هتاذب هلوقل ةفد دعب ةفِص

 هنوك لاح فيي رعتلا ىف روك ذملا ءىشلا نال هذهب اندبق اما ىنعي (*ىشلإف ) |
 هنوك ىعو ( ةيدوهعملاو ) امهل امولعم هنوك نعو ( ةيمواعملا هذهب اديقم )
 مسالا كلذف ىا ( وهف مسا ) ءىنثلا كلذل ىا ( هل عضو اذا ) امهنيب ادوهعم |
 هتاذ رابتعاب ) ءىثلا كلذل عضو اذا ىنعي ( مسا هل عضو اذاو ةفرعملا )وه |

 6 عم )
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 | اهكرعم تناك ىلا ماسقا نم ةفرعملا عاونا تناكال نكل فرصنملا ريغ
 حب راشلا»رسف مث ماصعلا ىف اذكهنغ فنصملام رخا اذهلف يبمملا ةفرعم ىلع ةفوقوم

 ظ ًادّسملل ريخ نيظفللا نرذهنا نابل ( ةركللاو ةف رغملا ناش'ناب اذه ئأو هلوض
 | ىنابلا ةظرشقو ءريصحتمملا لئاقنلا نمك جسام لا ايظس دك ذيول
 كرت ةنسزش قمل ثحاتم نم تسفل هلو بم كح ام امهم نإ لآ را دل
 ١ ناسلا ردق امناو بابلا ماقم فطاعلا كرت ماقا ثبح فنصملا ةداع ىف مك فطاعلا
 | ىتلا لئاسملاا ىنعملا ناكناببلا ردق املو حتفلاب نيبملاب رم كلاب نيمملا داحتا مزلي الثل

 | ماسقا نم ) هلوقو نفلا نم از تناك ىلا لئاسملا ةنيم تاتكللا سارح تال(
 | مسالل نال ىنيملا مسالا نمال اقلطم مسالا ماسقا نم امهنا ىلا ةراشالل ( مسالا

 راعاب ىنملاو برعملا ىلا .ةران همينضتف ةفاتختاراسبتعاب ةلخادتم تاهسفت |
 ١ راتعاب ةركلاو ةفرعملا ىلا هميسقتو هفالتخا مدعو لماعلاب هرخآ فالتخا

 | دوجو راشعاب رك ذملاو تن وما ىلا همسقتو هبلا ةراشالا مدعو نيعم ىلا ةزاشالا

 / رابتعاب درفملاو عومجملاو ىنثملا ىلا هميسقتو اهدوجو مدعو ثيناتلا ةمالع |
 قاقتشالا راشعا ا فرصتملا ىلا هميسقتو اهمدعو رثك اوا نينا ىلع هتلالد

 ظ فيررعت ناكاملو # ناحتمالا ىف اذك هريغو ردصملا ىلا فرصتملا مش مث همدعو

 | اهتهام ىنعي ( ةفرعملا ) لاقف ةفرعملا فيرعت مدق ابمدع ةركنلاو ايدوجو ةفرعملا

 | 4 ام) هلوقو ًادتبم وهو فيرعتلا ماقمي قيل الا وه م سنجل ماللا نوكينا ىلع
 ريسفت (عضو (مساىا ) هلق. حراشلا ريضفتو هربخ هتلص عم لوصوملا ىنعا
 القع ةعبرا ماسقا عضولل ناكاملو *قلطملا مسالا وهو مسقملا نع ةرابع هنب امل

 اماو ماع اما هل عوضوملاف نيريدقتلا ىلعو صاخ اماو ماع اما عضولا نا هو
 اماع هل عوضوملاو اصاخ عضولا نوك وهو مسق ماسقالا هذه نم عنتماف صاخ
 عضو وهو ماعلا هل عوضوملا عم ماعلا عضولا لوالا ءارقتسا اهنم ماسقا ةثالث ىف

 دوجوملاقطانلاناويحللهعضو عمورمتو دب زل ناسن الا عضوك اهدارفال تايلكلا

 مالعالا عضو وهو: ناسا عوضا 1 عضولا ىناثلاو امهيف

 عضو وهو صاحملا هل عوضوملا عم ماعلا عضولا ثلاثلاو ةيسنجلاو ةيصخشلا
 رسش نا حراشلا دارا ءىبساك اهريغوتاراشالا ءامساو تارمضملاو فورحلا

 ( ىثزج عضوب ) لاقف فراعملانم اهريغو مالعالا لمشي هجو ىلع عضولا

 روصتب نا نزلا عضولاو هريغ عضوك ( ىككوا ) مالعالا عنوكح
 هتاصخشم روصتس هتاذل ديز عضوك هتازاب مسالل ابرج اموهفم عضاولا

 ثيح نم اهتيهام روصتس ناب دسالا ةيهامل ةماسالا عضوكو هل ةرصحملا

 | موهفملا ةلزام ىهف نيك لع اتيف دعو يدلك لسع فأل يع



 رركع سل نونلاو فلالاف حراشلا اهراتخا ىتلا ةخسنلا اماو اهيف اهرركتا

 زوجنو ) نيفرظب اسيل امهنا عم ( فورظلا ثحب ىف ) فنصملا ىا( اهركذ )
 نيقحتسم نيمسا امهن وكل )امهباعا اضيازوج اهؤانب زوج اكو ىا ( امهباسعا ١

 ةزباح اماو ءانلا ةبجاو اهلا ةفاضالا ةيجاولاف ةثالثلا هذه ريغ ىههو ةفاضالا |
 ردصملا ةبهام ةلمح ىلا فاضت نا اما اهنال نيب رض ىلع اضيا ىهف اهنلا ةفاضالا |

 ةروكحدلملا ةلمخا ىلا فاضتال نا اماو اهبارعاو اه وانس قافشالاب زوحف ْ

 بارعالانم هلدب ال ذا ريما تنا مون كتّمج وحن ظفللا ىف انوا ايرعم اهردص |

 ثح ىلع امهثحب مده نا امهيلا جايتخالا ةرثكل مزاللاو احب رص اهركذ

 هه 18+ خخ

 لعفلا ىلع لخدت ىتلا'ىذو ( ةففخم ) هلوشو هلّوؤي نأذئتيح هيلع بحنف
 ام.ناو هلوق اضيا لّوٌويْناو ةيمسالاةلما لعل خدت ىتلا ىهو ( ةددشمو ا )

 لثم ظفلا لاثم اذه( دز ماقام لثم ىعانبق لثم ) ةروصلا هده ىلع بنتك
 روك دملالثم لاثم اذهو ( دءز موش نا لثم ىعابقو ) ةيردصملاام عم روكذملا
 ظفل نم ركذام لاثم اذهو (موقت كنا لثم) ىابق (وا) ةيردصملا ةففخلاا عم
 سلام ىه حراشلا اهراتخا ىتلا ةخسنلانال واب هفطعامتاو ةددشملانا عم لكلا
 ةففخوا ةددشم تناكءاوس نالاثم لثع نا ىضتقف اه ارركم نونلاو فاالا
 للاكل لاين فتق ن صالادحا لئمملان وكف ةدحاو ةدامى ناعم الف
 هجو هبجوتىف حراشلاعرش مث «هلاثماىفان ركذ م نبرمالا دحا ىلع ةلخادلاو ا
 ريغو لثم قطا امتاوىا ( امهتهباشمل ) لاقف تاروكذملاىف بارعالاو ءانلازاوج
 امهل وكل بارعالاو ءانلا زاوج ىف ةفاضملا فو رظلاب تافصلا هذهىف امهن وك لاح

 ردصملا ىلإ ىنغملا ىف نيفاضم امهن وك ىف ( ةلمخلا ىلا ةفاضملا فورظلا ) نيتهباشم
 ثيحو اذا وح هيلا فاضملا عقومب ةففخمو ةددشم ناو اموهو ىنملا عوقو عم
 اذا وحن ) اهل نتهباشم ريغو لثم ناك ىتلا هوةلمللا ىلا ةفاضملا فو رظلا نا ىنعي

 بابسالا نم اهريغبال ةهباشملا هذه ببسب ىنعي ( ةهباشملا هذهبو ) هلوقو ( ثبحو

 نا ىضرلا خيشلا لاقو ةروكذملا فورظلا بارععا ىف هيجوتلا وه اك( بارمعالل
 هقالطا ىلع نوكيال نا ىنتش اهؤانب زوح ةلجلا ىلا ةفاضملا فورظلاو هلوق
 ث.ح ىهو اهبلا ةفاضالا ةمجاو نيب رض ىلع ةلمخلا ىلا ةفاضملا فورظلا نال

 ةزياحو الوا اهطرش ىلا ةفاضم ىه له ىالخ اهنفف اذااماو ذاو بلغالا ىف

 ناكءاوس ةيمسالا ىلا وا عراضم اهردص ىلا ةيلعفلا ىلا فاضت ناب كلذو

 ةفاضللا فورظلا ىف بارعالا الا هلم ىف زوجنال نيب رصنملا ضعب دنعف الحم

 © ةركتلاو ةفرعملا ) اصخلم ىهتنا هؤانب زوج نييرصبلا ضعبو نييفوكلا دنعو
 ماقم ةَئاق ثحامملا نم مدقت اهف اهركذ ةرثكو ةاحنلا ةنسلأىف ناتاوادنملا ىا

 دبع



 هه م١ ع

 | مكحلا اذهنا ىلا ةراشا هيو ذا ةملكل ةفص رحلاب ( ةفاضملا ) هلوقو 6 ذا )
 ظ ةملكلاهذهنوكب طورشم وه لب ةقالطا لع سل ذا ىلا ةفاضملا ٍفورظلا ىف

 زوج ىا هربخ (اهؤان,زوجمإ) هلوقو ًادتبم فورظلا هلوقف (ةلماىلا) ةفاضم
 (اهباستكال ) حراشلا لوقو حراشلا ةنباكاهبارعا زوج فورظلا هذه ءانب :

 ١ فورظلا باستك الىا اهباستك ال اهؤانم زوج امناو ىنعي اهئانس زاوحل ليلد
 ئهظ الو +: لصالائ مى ىلا هلا هو ( هلا فاضملا نم ءابلا و ةروكذللا
 / ةفاضملا فورظلا ىف رهظي ملو ةلمخلا ىلا ةفاضملا فورظلاىف روكذملا تاستكألا
 | معا باستك الا نم دارملا ىنعي ( ةطساوب ولو ) هلوَش هيلا حراشلا راشا ذا ةلكملا
 (حتفلا ىلعإ هلوقو ذاةلكف م ةطساوب وا ذا ادع اهفاك ةطساوالب ٍباستك الا نم
 هلوق وحن ءانبلا باقلا نيب نم ةحتفلا نييعتل ليلد ( ةفخلل ) هلوقو ءانبلاب قاعتم
 ىلا موي وهو فاضملا فرظلل لاثم اذه ( مهقدص نيقداصلا عقتس موب ) ىلاعت

 . ىلا فاضملا فرظال لاثم اذهو ( ذئموي ىزخ نم )ىلاعتهلوقو عفة لج ىهو ةلمجا
 أ اهنع ضوعو اذك ناكة لمح تف اذك ناك ةلم ىو ةلملا ىلا ةفاضملا ذا ةلك

 , زوجامتا نيلاثملا نيذهنا ىنعي نيلاثماب قلعتم (حتفلاب ارق نميف) هلوقو نوتتلا
 امهبف هب ءىرق اك حتفلاب اهأرق نم ةءارق ىف حتفلا ىلع ىنب امل نيلاسم امهنوك
 ىع مك ىناشلا ىف رجلئابو ؛لوالا ىف عفرلاب اهأرق نميف اماو ةرتاوتملا ةءارقلا ىف
 فنصملا ضرعتي مل املو * نيبرعم امهنوكل نيلاشم نانوكف اضيا ةرئاوتملا
 زوجيو ) لاقف هركّذي نا حراشلا دارا هتلاصال امولعم هنوكل ءانبلا زاوج ةلباقل

 / ىا ( اهنوكل اضيا ) اهبارعا زوج حتفلا ىلع اهؤانب زوجي اكهنا ىنعي ( اهبارعا
 ءاقبل انهتاذ ىلا ةسنلاب ( نازغعالل ةقحتسم ءايسا ) ةروكدملا ىورظلا نوكل

 ' هلوقو بارعالا حج رمل ناب اذهو ؟ىث ىلا جابتحإلا توب مدعلو ةيفرظلا
 حج رمل تايثا ىنيملا كلذ نم ىا ( هنم ءانبلاىنملا ىلا فاضملا باستك ١ بحالو)
 6 نيح ةدوجوم 20 ىنملا ىلا هفاضالا نا ىنعي ءانلا حج ص درب 'ْنارعالا

 زاوحلا ىضتقي رابتعالا رئاَخ ءانبلا بجحيىتح اهرابتعا'بجسال نكل ةبرعم اهنوك
 روك ذملكىا ) هوه هيلاراشملا حراشلا رسفو 6 كلذكو ) بوجولا ال

 ناكلهبلَّوْوِي ملول هناآل نيك نم دا فو راظلاىللا ةراشاهنا ىنعل (فورظلانم

 ' ( بارعالاو حتفلا ىلع ءانبلا زاوجىف ) هلوقو اهلثمو لوشِنا ةرابعلاف قئاللا
 . ةراشالل ( نيروكذم ) هلوق حراشلا طيسوتو 6 ريغولثم إ) هيشتلا هجول نايس
 ١ لضافلا هراتخا امنا مثعامهل ةقصوا رسغو لثم نملاح «ناوام عمر هل وقنا ىلا

 نونلاو فلالا ةدايزب ناو ناوام عم اذه نكملا خسن نم نردلا ماصعو ىدنهلا

 هنع نغم امهظفل.ذا هففخمو ةددشم هلوش دسقتلا ىلا جاتحي الف نييرخالا



 ا

 مكحن ةفاضالا نع عوطقم هنا لع ايرعم ةنوكب لالدتسالا نا ماصعلا لاقو |
 ءانب ةحتف ني هادلا هد هلوقىف هدلا ظفلف ىرت ىتلا ةحتفلا نوككتنأ زاوحل |
 دعب و لبق وحن فالح رسكلاو حتتفلا ىلع هوان زوج قبسامهنال بارعا ةحتقال |

 ( ىلا لشقتسملا ) هلوقو ىرخالاةغللا ف داضلا رسكو ىا (اهرسسك و ) ةغلىف |
 لعفلا لجال ىا ) ىضاملل هلوقىف قيس مفوذحم ادتنم ريخوا ةفصوا لاحاما |

 هلوقىف ءاملاو جابتحالا ىف فرحلل هباشم فورظلانم هفاضالا نع عطفقام نأ |

 | ( ةلكىلا ) ( وان لاةفاضلافورظلاو ) لاقف ةفاضالا نع عطقام ماكحا
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 نيف رح ىلع هنوك ىف فرحلا دارفا ضعبل اهباشم ىا ( فو رحلا عضو )اعورطمو
 فرحا ةثالث ىلع اهناف اهنم ةددشملا الخ لهو نع لثم ةرخآ نوكسففو
 ناس ىلا جاتحيف ةطساو الب يارس ءددعلا هءاشنج ذئنيخ مسالا عضو لثم ظ

 ةهباشم اهن وكل ىل ( اهتهباسشمل ةددشملا ءانبو.) لاق اننلو' هنانسىف نبا بيس ١
 ( ضوع اهتخا ىلع لمح ) هنا ةددشملا ءانب هجوىف ( لبقو ةففخلا اهتخال )
 ءججبساك ةفاضالا نع اعوطقم هنوكل ضوع ىت الو ىنللا قارغتسال هنوكىف

 ( اهنم ) 6 و ا ريظنلا ىلع ريظنلا لح ليبقنم هيلع الوم هنوكل اضيا طق ىن
 نيغلاحتفب ) هلوقو قبس فطعلا حيحصتلاهنم ظفل حراشلا طيسوتو ( ضوع

 هنوكو فوذح ًادتبم ربخوا لاح اما وهو ةغللا حيحصتل ريسفت ( داضلا مضو |
 ( داضلا حتف ) ضوعىف ءاحو ىأ ( ءاحدقو ) ةروهشملا ةغللا ىه داضلا مضب

 (و11) اوف نآكو لعفلل ةفَص ليقتتساملا هلوق ناك اذا: اذهو ( ليقتسملا
 هلوقو ةلصللال لجالل ماللا نوك ريدقت ىلعو لمقتسملا ىلا ةقيقحلا ىف ادنسم
 ةلصال ماللا نوك ريدقت ىلع ريسفت ( ءىش عوقو هيف ىنملا لبقتسملا نامزلاوا )

 ازاحن نامزلا ىلا ىنملا دانسا نوكو هل عوضوملا نامزلل ةفص لبقتسملا نوكو |
 نايس ( ةلبقتسملا ةنمزالا عيمج ىننلا قرغتسل ) هلوقو قبس اهف تف عامايلقع
 هناىنعي ( ضوع ) ةزمهلا حتش ( هاراالوحت ) تفرع ظفللاةدايز ةدئافل اضيا |
 ءانب هجوو ىا ( ضوع ءانسو ) ةلبقتسملا ةنمزالا عيجف ىرؤر هب قلعشال .

 تفرعدقو ( دبعبو لبقك ةفاضالانع اعوطقم هنوكل مضلا ىلع ) ضوع

 ةفاضالا نع عوطقم هناب ضوع ىلع مكح امنا ىنعي ةناعتسالل ( هبارععا ليلدب )

 ( ىا نيضئاعلا ضوع وحن هيلا فاضملا عم ) ناك اذا ابرعم هنوك ةلالد ةناعتساب
 || وه اهانعم ىا ( ىذلا ضلئاعلاو يهادلا ىنعمو نيرهادلا يهد ) ىنعمب هنا ىنعي

 . مسقلا ماقمف ضوع لمعتسام رثك او ( ىهدلا هجو ىلع قس ) ىذلا دوجوملا

 ماكحا نايبىف عرش مث * بارعالل امهحتف نيعتف كلذك اهؤانب عمسيمل هنال
 أ ناس دعب ذا ظفل ىلاو ةفاضالانع ةعوطقم ريغ ةلملا ىلا ةفاضملا فورظلا

 ذا



17 1 
 لعل لب امهتلاصالال ىنعي ( اعابتا ) ةففخم ءاطلاو ىاقلا مضب راصف نيتغللا نم
 ( ةففخلاوا ) ىلوالا ةغللاىف م( ةددشملا ءاطلا ةمضل ) اعبات امهنم لكىف فاقللا

 رهشالا ريغلا ةيناثلاو رهشالا ةغللا ىلوالا تاغل عيرا اهنم لصحبف ةيناثلا ةغللا فاك
 رهشالا ريغلا هيناثلا عرف ةيقابلاو رهشالا ىلوالا عرف هئلاثلاو نالصا اهو
 ( طق ءاحدقو ) لاقف نيلصالا دحال عرفالو لصا ريغ ةسماخ ةغل اهل ركذ مث
 فاقلا ةكرح ناب حراشلا لما امتاو ديدشت ريغ نم ( ءاطلا ةنك انس اهن وك لاح

 فاقلا حتفب هناف ( لعف مسا وه ىذلا طق لثم ) هلوقنم ةلما ىف ةمولعم اهن وكل

 سما تاغللا هذه نا ىنعي (اهلك تاغا سمح هذهف) طقف ديز ىنءاح انوقك
 | نم ةدحاو لك نال ىنعملا ف هفلتحع تسل اهنكل ملكتلا ىف ةفاتحم تناكناو

 | مالكف ةيربخلل نييعت ىضاملل هلوقو © ىنملا ىضاعلل ) ةلمعتسم سما تاغللا
 | ةفصوا الاح نوكينا لمتحف فضصملا سبكرتىفاماو اهلك ةلك هريدقتل حراشلا

 / ( ىتملا ىضاملا لعفلا لجال ىا) هلوَغ حراشلا رسف امتاو فوذحمل اربخوا ظ
 (. ةلصلل ناكول هنال هيلع ماللا لمح امناو ةلصللال لجالل ماللا ىلا ةراشالل
 | لعفلاال نامزلا وه هانعم ناف كلذك سيلو هل عوضوملا هانعم لعفلا نوكمنا مزل

 . نامزلاىف قارغتسالا ىنعم ديفيل هبقعف اروك ذم نوكينا لعفلل هنوك ىنعمو
 ( ”لكفلل ةفص ىضاملا :نوك رريق لع ىيفتلا انهو دق كردملا دوجلف ىف عدلا
 اذه ىلعف ( ىنملا ىضاملا نامزلاوا ) ِهلوَش راشا هيلاف نامزلل ةفص ناك اذا اماو

 | ىضاملل ةفص ىنملا هلوقف ىنملا ىضاملا نامزلل عوضوم هنال ةلصلل ماللا نوكت

 (هيف ) ثدح ىا ( *ىش عوقو ) وه ىننملاف ةقيقألاىف اماو هيلع راحو ظفللا ف
 هلوقل لعافلا بئان هنا ىلع اعوفرم هيف ءىث عوقو هلوق نوكف نامزلا كلذىف ىا
 لوقىف ىلا ظفل نوك نا ىلا ةزاشا لوالاىت هنا .نرريسفتلا نيب قرفلاو قنملا
 ةراتشا نناثلا ىو" ئضاملالعقلا ىلا ادتفسم هندوكل ةئش ىضاملا ةقص تسلا
 ىنملا لب نامزلا ىنل ىنعمال هنال ىلقع زا هنلا ادنسمو ىضاملل ةفص هنوك نا ىلا

 ىنااثلاو هل اءوضوم ىضاملا نوك ريدَعت مدع ىلع لوالا نااضياو هيف ثدحلا عوقو
 ةلع ىلا ةراشالل ( ىننلا قرغتسل ) هلوقو ظفللا اذهل هلاءوضوم هنوك ريدقت ىلع

 هديش امل قباسلا لعفلا ةدافا عم ظفللا اذهب ىتائامنا ىنعي هتدئافو ظفللا اذه ةدايز
 اذه نال ( هضاملا ةنمزالا عيمج ) قالا لعفلا نم تاكتسملا ىلإ قرحسبل
 ةيؤرلاىن ناىنعي ( طق هتبأ رام وحن ) قباسلا تلا لوعفملا نم دافتسيال قارغتسالا

 اًضيا هناف طق تئذلا كتءأر لها وح انك و ةطاملا ةنفزألا عيمىف قرغتسم

 هجو ناىنعي ( ةففحلا ءاسو ) لاقف ءانبلاهجو ناس ىف عرش مث * تي ارام ىنعم
 اعوضوم طفالا] كلذ, نوكل: ىآ (معض وا ) وما دع ىف ةنفخ تناك
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 اهيبشن ) .برعلا نم عامسلا:ةهج نم بصنلا كلذ نوك لاح ىا .(اءامس )

 ندلراصف ( انبز لطر لثم ىف نيونتلا نوب ) ندل نون هيشتل ىا ( اهنول )
 ىضرلا لاق ةودغ ظفا وهو اهزيبقل ابصانو الماع راصف نيونتلاب مات مسا اهن أك

 تك ىفو ىهتنا ادز براض وحن ىف لوعفملاب اهيشتوا زييقلاب اهيبشن اهبصنق
 هاا نبال ىتملا نع ىب اماذلا هله اذك و زينغلا لع نصتلا نا كلام نا
 نونا نوك نع لش زكلد نين نا حراشلا دارا مثيم ةمالعلا حراشلا هراتخاو

 ىلع ( فذحت ) ني ونتلاكندل نون نوكلو ىا ( كلذلو ) لاقف نيؤتتلاكندا
 ةغصىلعاذه اذكو (تبثتو) ندل ةلك نع ىا ( اهنع ) نونلا ىا لوهح ا ةغيص
 وهاك ةودغ عم اهنوك لاح ىرخا تبثتو ةراث نونلا ىذحت ىتا لوهجما |

 هلصاحاهيج وت هيف رك ذ ماصعلا نا معا# زيبعلاعم ةنونملا ةماتلا ءامسالا رئاس ناش

 ىلع لمح ةودغب اهتنراقم لبق ناك نا ةودغ ندل هلوق نم نوللا فذح نا

 ناك ناو. ىرخا اهتايثاو عنامل ةراث ةنونملا ءامسالا رئاس ىف مم نيونتلا فذح '
 ءامسالا ىف نيونتلا فذ اهفذح نا ىلع لمحت ةودغب اهتنراقم دعب فذحلا

 فذدح ءاوس لاح لك ىت زءاح هنم نيونتلا ىذح نا ىنعي ىهتنا ةنونملا ةماتلا

 ىنعي كلذلو هلوقىلع فطع (ةودغ نوكلو) هلوقو هلبقوا امان امسا هنوك دعب
 ا ١ ةودتلا 03 اهتراقم دنع ندل ظفل نم اهئاثاو:نوتلا قدح نا |

 نمالامعتيسا رك ) ةودغ نوكل زوج كلذك نيونتلل ةهباشم اهنوكل ازئاح ظ
 هب تبصن اذا ندل نا ىنعي ىلعالا رحسلا ىهو ءاحلا نوكسو نيسلا مب ( ةرحس ْ

 ةرحسلاريعو ىا (اهريغو) اهنم نونلا فدح زحي ل ةرحس ندل ليقو ةرحس ظفل

 تاكا لاا اك نأل ةودعب اهجنراقم دعب 'ن وتلا فدحن نأ زعشي اذهو |

 ريمضلا عجم ريسفت انهه حراشلا كرت 6 طق اهنمو ل زييمتلل هنيعت ىلع ليلدلاك
 ىلا تلصو ىلا ةخحسنلا ىف ةملكلا كلت مدع ةكرت هجو لعاو اهتنمو ةلوق ىف |

 نوكي نا لمتحمو حارسشلا نم هريغ ىلا تلصو ىتلا خسنلا رثكأ ىف محراشلا

 وهاك ىدل هلوق ىلع طق هلوق فطع حبحصتل هداز امئاو حراشلا مالكنم اهنم ظفل

 ظفل ىف تاغللا تفلتخا املو د رخؤم أدتبم طقو مدقم رب> اهنم هلوقل انهه قبلالا |
 لمشي هجو ىلع هريس نا حراشلا دارا لكلا فنصملا رك ذامممر لمتحاو طق ْ

 حوتفم ءاطلاو ىاقلا لمتشا ىذلا ظفللا نوكلاح ىا(فاقلا حوتفم) لاقق لكلا |

 ظفللا اذهو ىا(اذهو ةددشملا ) هؤاط امومصمم و ىا( ءاطلا مومضمو ) ىفاقلا |

 فنصملا مالك لمحم رهشا هنوكلو طق تاغل ىا ( هتاغا رهشا ) ةفصلا هذهب |
 (ةمومضملا ءاطلا ففخي دقو) هلوَشهنف رخ آلا تاغللا نايبىف عرش مث# اذه ىلع

 لك فاق ىا ( فاقلا مضي دقو ) ةففخم ءاطلا مضو فىاقلا حتي طق راصف

 ١) نم ©
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 ةلاصا ىلع هيستلا هتوف الثل اعم ثالث تاكرح لادلا ديه ناب دسقتلاب اضضيا

 (اهؤانس )لا لاقف اهئانبهجو ىف حراشلا عرش مث د« ماصعلا ىف اذكلادلا مضب ندا

 ىلا قرفلاو ىت « ىلا هلوق هيلع لدن اكلهم امو ىدل ىلا عجار اهؤانب ريمض نا.

 نس ا قرقلا ناب ىف ل جراشلا نأ لم

 الا داخا ب تالا ايظا رتل لج نس ير

 لاق ثىح لامعتسالا ىف امهنس قرفلاو ةغللا لصا ىف دنع ىنعع اهلكو هلوق ىنعم

 ( ايفو ) هتيبو هسك ىف ىا ( هدنع رضحب ) ىذلا لاملا ىف ىا.( اهف ديز دنع
 ناازخ ىف ىا ( همازخ ىف ) لب هدنع سيل ىذلا لاملأ ىناضيا لاشو ىا

 | (لاَش الو) دبز روضح نع ىا (هنع اًضاغإ) لاملا كلذ ناكولو ىا(ناكناو) دز

 ١ لاملاىف ىا (اهفالا رز ندلوا دبز ىدل لاملا) لاَغ نا ىدل باب فزوخم الو ىا

 لاش الو ادن لع الو رس ىلا تال د
 لمعلا نسسحم تاغللا نم لك مكحو ىا ( اهمكحو ) ناكملا هماهبال هللا ىدل

 ةنم مهفنملا دور اج علف لوهحلا ةغيص ىلع ( جي ذا)

 هلوقو ةيببس ءانلاو رح هلوقب قلعتم ةروك ذملا تاغالا نم لكب ىا(اهب ) هلوقو
 ةروكحذملا تاغللا نم ةدحاو لكمكح ىنعي هب قلعتم اضيا ( ةفاضالا ىلع )

 اًمدِساَم نوكم ناو اهدسيام ىلا ةفاتضم نوكلا نا ادع ام بست بارعالا ىف
 برعلا تاغل رثك ىف مكحلا اذهأو (ديز ىدل لاما وحن ) ةفاضالا ىلع اهب ارورح
 ا كع رام ىا (ندلب برعلا تاغل ضعب ىف بصئسدقو)

 / لادلا مشب ندل نايبف فتكي ماعاولادلاف رسكلاو حتفلاب دينقتلا لمتحف |

 ١ نياشحلا ضعب لاق ال كاذكح ريمضلا انرسف امئاو اهدعب امو ىدل ءانب ىأ

 ١ ( دنعىنعم ) ةروك ذملا تاغللا نم ةدجاو لكو ىا ( اهلكو ) هلوَش ىنعملا ىف لكلا
 | نأف قرفلا ناس هملع درب الل ةلمملا ىف الوش اندقامتاو ةلما ىف هانعع ةسنالم ىا

 ١ لاملا ) دنع ىا ( لاش هنا ) دنع. نيبو اهنم لك نيب قرفلاى ا( قرفلاو )

 | بئان ( ةودغ ) هلوقو ةرقلا نم اهريغب ال ندلب بصنلا صخ ىا ( ةصاخ )
. | 

 0 ةيزاسعلا ىلع ( ةصاخ ) ةودغ ظفل بصنم ىنعي بصنم هلوقل لعافلا
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 ا ل ص ا واصل سا

 | نك نيفرح ىلع تاعوضوم اهنوك ىف ( فورحلا عضو تعوض وم تل
 | عضوك تاعوضوم اهناف ندلو ىدل ىالخ ىننملا ىف ةكرتشس ثناك اق نع

 | هده نم ىتبام لمحو ىا ( ةبقبلا لمحو ) فرحا ةثالث ىلع اهنا ىنعي مسالا

 ١ ضعلا ىلع ىا ( هيلع ) فرخلا عضو ىلع نكي مل ىذلا ضعبلا نم ةثالثلا
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 | نا مزاي ) ردقتلا اذه ىلع (هنا) روهمجا فرط نم جاحزلا ىلع ىا ( هيلع
 ذم وهو (ربخلاو ) ناموب وهو ( ةركت ناموب ذم كلوق لثم ىف ادتبملا نوكي

 , ( كلذو ) قبساك ةدملا عيمج ىنعع وا ةدملا لوا ئنعم اما هنوكل ( ةفرعم ) ذنموا ١
 | اذههيلعدرو اكو (قافتالاب اح ربغ) اربخ ةفرعملاو ًادتم ةركنلا نوك ىا
 | لوانع راخالاوه دوصقملا نال اضيا ىنملا ثيح نم راح ريغ هنا اضيا هيلع درب

 | ةعمللا موي نع رابخالا وه دوصقملا نال ناموب ةعما موي هناب اهعيمج وا ةدملا .
 ْ ةهج نمةفلاخهيمالك نيب نا فنضصملا ىلع درواملو + اهعيمج وا ةدملا لوا ةنان

 | انوكي نا ىضتقي اذهو ذنمو ذم اهنمو هلوق ىهاظ ىلع نيف رظ اناكذنمو ذم نا |

 | وهو هلوقف ةبريخلا نيعتت سك رتلا ىف عقو اذا فرظلا نال نيئدتبمال نرربخ

 | ( اهنا عاوز هلوش داربالا اذه عقدي نا جوبا دارا اذه فلاخم ادم |

 ا | رص نايما امهف اريح وأ, [دتم اناك اذا ) ذّمموأ الم ىا
 نم) ذنمو ذم دع ىنا ( اهتدع حصيالف ) كلذك اناك اذاو ىف ريدقتن اسس

 حراشلا اهراتخا ىتلا ةخسنلا ىلع هناب هيلع هيبنتلا قبس امك ( ةينملا فورظلا
 ايتلع رك ك[رل] نأ سب ( نامزلا ءامسا نم :امهنوك امهتفرظب: دار نا الا )

 ناعم امهناال ) نامزل اعضو نيحيرص نيمسا امهنوك فورظلا دادعىف |
 (مهبك ارتف) هلوقو فورظلا رئاس ىف مك امهيف ردقم ىفظفل نا ىنعمب (نيفرظ
 ىدل ىف ءاح امل © ىدل إف ( ةنملا فورظلا نم ىا) «اهنمو إل ناعقس قلعتم

 حتش ) ( ندلو ل ( ةروصقملا فلالاب) ىدل اهادحاف فنصملا اهيلا راشا تاغل

 نونلا ةنك [س دضع لثم نبل ىضزلا لاقو ( نونلا نوكسو لادلا مضو ماللا
 ميكح ندل نمو حابص ندل وحن ناكمؤا نامز ةباغ لوا اهانعمو ةروهشملا ىه
 تضحمت ةلخجاىلا تفيضا اذاف نم اهقرافت املقوناكموا نامز ةباغ لوا اهانعمو |

 .ىنعم اهمزاي ةروكذملا اهتاغلو ندل لاق نا الا ندل ىنُمم ىدلو لاق مث نامززل .
 دنعنم ىنعع وهف ةردقموا نلغالا وهو ةرهاظاما نم اهمزلب اذكف ءادّسالا |

 عيمحاءاو نيلضا امهن وكل و ىهتنا ءادشسالاىنعم همزليالو دنعىنعع وهف ىدلاماو

 |0001 1) (نالءاس قوز دوش اهسسام نيو امنيتي ق رق ةقلقكأو
 مخب) (ندلوإ (نونلانوكسو لادلاو ماللاحتش)(ندلو) (نوتلارسكو لادلا ١
 وهو نونلا ريغب ءاح دقو نونلاب اهلكدذهو ( نونلا رمكو لادلا نوكسو ماللا .
 (لادلاٌنوكسو ماللا مغب )6 دلو ) (لادلا نوكسو ماللا حتفب ) ( داوإل هلوق |

 ىتبف تاغانامث اهيف نا عم تاغل عبس هذهو (لادلا مضو ماللا حتفب ).6 دلو ١)
 | اماو ديبقتلا ددصيف ةنوكل لادلا رسك و ماللا حتف ندل ةغل حراشلا ناس ىف ١
 | لادلا تاكرح ىلا ةراشا ريغنم ندل هلوشب تك | ءىشب هدييقت مدعلف فنصملا |

 0 لئجف)
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 ذئيح ردقف هريغو ردصملا نم تاروك ذملا اهدعب عه دق ىا عه هلوق ىلع
 تقوواةعاس وحنم انعم اموا نامز ظفل ىا « نامز ) دنمو دم دعن ىا ( اهدعب )

 نامزلا ردقبف لش ملو ثامر رك كلف ةلحرقلا اهنا غال هلل د مون وا

 ردصملا نم ( رؤمالا ةذهادحا ىلا 9 « اضم ). ماصعلا' ةكياح قا ذك فاضملا
 ( اهدعب ) ىتلا رداصملا لمح ىا (ام لمح حصيل ) كلذ رده امتاو لعفلاو ناو

 نائرانع دنمو دم نال اًنطاوتم الخ ذنمو دمىلع ىا (امهبلع) دنمو دم دعت ىا

 ىجراخلا داحنالا دجوب ىتح نامزلا ىنعع وهام الا امهيلع لمح الف نامزلا نع

 ذئح (نامزلا نالاهب وبس تهدم نسلف لعفلا لق. ءزنده اماو هماقف هللا

 ريسفت ( امهنم لك ربخ ئا ) هلوقو 6 هدعبام هربخو )) ةفاضالاب نيتف رعم

 لوقلا اذه فااخم ىا#« جاحزلل افالخ ا ع ءّه ريدقتب هدعب ظفل اهناب ام ةلصل
 نمو امهنم دحاو لك نم اهدحا نا ىلع قافتالا دعب ىنعي .جاجزلل افالخ

 دنعو هدعاام هريخو قيفو دما نها ادع ديما كل رخو ادتنم اهدعبام

 ١ نامز ذم) لوقت نا (كباهذ ذم تج رخام) بكرت ( ىف ريدقتلا ناكف ) امه
 ١ تبهذ ذم تج رخام كلوق نم ( ىتب اهف سايقلا اذه ىلع ) سق ( و كباهذ
 دقو تكتف كلام نا لاقو تهد نأ لم وا ىهاذ كناذنا تحج نخحافاو

 ظ قاضملا مقاو فقاضملا فدُح نادرفم اههنال مح ناو ردصلاق اذه

 ١ فذح مزايف ةلخ ناكح اهدعب عقو اذا لعفلا نال ةلطجا ىلا افاضن :نرك

 ( اقم ةلمحا مانقو: هيلا ىفاضملاك هماقما هيلا فاضملا ةلمخا ةلباقاوا فاني تلا
 ' درطملا ريثكلاب قحلب الف ةلمخعا ىلا ةفاضالا ةلقل فيعض هيلا فاّضملاو درفملا
 | عرش اهدعبام ماسقاو ذنمو ذم ماسقا ناس نم فنضصملا غرف املو * ىهتنا
 ا زويهجحا نيب فالتخالا عوقو ىلع هيبلتلا عم |مهدعب ام بارعاو امهبا عا ىف

 امهنوك لاح ( ذنمو ذمنم دحاو لك ىا) «(وهوإل لاقف نيبعتلا ىف جاحزلاو

 | امهملا عجا رلاريمضلا دا رم سبا هاو هريكاعا و نيف حال يا( ناو

 1 0 أ هن اكىنعي ردقملل باوج (ناتقرعم اهو) هلوقو «ًادتم)

 ' ناب هنع باحا ةصصخم رك وا ف رشف نارك دا طم ا ا
 انهت اذ ىلإ: رظنلا نيتفرعم اوكي مل ناو انهنالا كي تتوج وم ل طر

 ما امهنال .ةفاينخالا لد ءانف امهن وكل و اهيل ا 11 راخنلا نار 0
 | نانوكي نيريدقتلا ىلعو تفرع اك ( ةدملا عيمج ) ىنعمب ( وا ةدملا لوا ىنعم

 | ريس امهنم دحاو لك دعب ىا ( هدعب عه ام ) هلوقو هربخ و ريمض عج رمل

 | ذنمو ذم نال ىا ( امهناف ) لوقلا اذه فاوخ امئاو نيكتلا لع عطرا

 دربو اهدعبام أدتبملاو ًادتملا رخ ) اه لب ًادتبع اسيل جاحزلا دنع ىل(مدخو
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 هني و قباسلا ىف ىذلا نامزلا نيب طسوتملا بحاص قرفو هقارغتسال ناس

 ىتل اباوج نزوكي نا حلصي . ىذلا نامزلا وه لوالا ىف ىذلا نامزلا ناب انهه
 مدع ىتم لبق اذا ىنعي مكل اباوج نوكي نا حلصيام ىناثلا ىف ىذلا نامزلاو

 ناموب ذم لوقت كتب ٌؤر مدع ؟لبقاذاو ةعملا مون ذم هتبأرام لوقت كتبؤر
 نم فنصملا ع رفاملو * هددع نع ئناستلا ىو نايارلا دح نع لوألا قف نيس

 ةليلقلا تالامعتسالا ضعب ناس ىف عرش دنمو دمل روهشملا لامعتسالا ناس

 هرسف هريغو ىلولا نم معا وهو عوقولا ظفل انههرك ذاملو « عشب دقو لاقف
 ىاثلا ىنعملاب وا لوالا ىنعملاب اناك ءاوس ذنمو ذم دعب ىا ( اهدعب ) هلوَش حراشلا
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 هريدقتف ( كءاهذ دم تج رخام وحن ) « ردصملا ) ىلولا ىنعم عوقولا صخنل

 عبمج قاثلا ىلعو كياهذ نامز ىو رح مدعنامز هدم ل وأ لوالا ىنعملا ىلع

 وحن ) لعفلا اهدعب عه دقو ىا ©« لعفلاوا » كباهذ ةدم ىجورخ مدع ةدم

 نامز ىجورخ مدع ةدم لوا اضيا لوالاىلع ريدقتلاف ( تبهذ ذم تجرخام

 باهذلا رودص للافات ىح ورحب مدع هَكف عيمج ىناثلا ىلعو ا باهذلا رودص

 ةلمحا وأ ىلوالا ماصعلا لاقو هرخخآ عم هرخاو باهذلا لوا عم هلوا ىنعي كن»

 «ناوا )) هترابع همهؤوت (كلعفلا د رحم ىلاال ةلما ىلا فاضمردقملا نامزلا نا رعب

 ةففحلاو ةلقثلا ىه امل الماش اظفل ةملكلا هذهب فنصملا دام ناحالو

 ىنعي (بتك ام ىا ) هلوّش حراشلا هرسف امهنم لكب لامعتسالا زاوج ةنسرَش |
 ةيلعفلا ىلع ةلخاد ةففخح وا ةمسالا ىلع ةلخاد ةلقثم تناكام ىه ناب دارملا سل |

 ةزمهلاب ىنعي ( ةروصلا هذه ىلع) نقيا هن دارملا لب اهادحال نيمتلا ىلع ظ

 اهن وكسب تئرق ناب ( ةففخت وا ) نونلا ديدشتب تئرق ناب ( تناكةلقثم ) نونلاو |
 كلل نأ كفل درقملا ةلما نم اهدعبام لب واتل ءاضتقالا ىف .امهك ارتشال
 هريدقتاو ( بهاذ كنا ذم تحج رخام وحن ) ةلقثملا لاثمو امهل ةلماش ةروصلا

 ةدم عيمج ىااثلا لعو كباهذ نامز ىج و رخ مدع ةدم لوا لوالا ىنعملا ىلع

 ذم تج رخاموا) هلوق ةففحلا لاثمو كنم ٍباهذلا عوقو نامز حو رخ مدع

 اواولا نودواب انهه لاثملا درواامنتاو لوالاكنيهجولا ىف ريدقتلاو ( تهذ نا

 ةلقثملا ىلع ىنعا نيهج ولا ناده ىلع ةروصلا هده لمح نا ىلا ةراشالل مهاظلاوه

 بالا اذهىف ناكاملو *« اعبمج امهيلع لما نكمبال“هنال ديدرتلاب وهامتا ةففخلا وا

 فورح نم فرخ لوخدالب اهدعب ةبمسالا ةلمحا عوقو وهو رخآ هجو
 ةلمجا امهدعب عقتوا ىا ( ةيمسالا ةلمجا وا ) هلوقب هيلا حراشلا راشا ردصملا
 عوقو فنصملارك ذي ىا (هرك ذي لو رفاسم ديز ذم تج رخاموحن) ةبمسالا

 (ردقيف ) هلوق فنصلا فطع مث اهريغ عوقو ىلا ةبسنلاب (اهتلقل ) ةيمسالا
 ( ىلع )
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 (نانوكية رات ) ( و) لاقف امهيفىناثلا لامعتسالا ناب ىف عرش مث د لعفلا نم مهفنملا | ٠

 طسو اذلو ةدملا لوا ىنعم هلوق ىلع فطع ىنعع هلوقو © ةدملا عيمح ىنعم
 نامز ةدم عيمجىا )هلوقو نانوكي ةرات هلو فوطعملاو فطاعلا نيب حراشلا
 امهيلع مدقتملا لعفلا نامز ةدم عيمجح ةدملا عيمجم دارملا نا ىلا ةراشالل ( لعقلا
 (امهيليف ) ةدملا لواىنعم نانوكي اكةدملا عي ىنعمب ةران ذنمو ذمن وكي ىنعي مدقتاك
 نامزلا ىا) هلوشإ حراشلا ريسفنو «دوصقملا)) امهيلبإ دئنش ىا( ذنمو ذم ىا)

 ماللاو فلالا نا ىلا ةراشالل 6( ددعلاب )ل (ايدتام هن وكا لاح ناس ديس ىلا |
 فرظآلو دوطقمعتل ةليض تسلا دادعلاب هلاوقى ءالانا" ىلاو كوصوم دوصتلا ل
 لوصوملاى لا عجارلا لعافلا بئان وه ىذلا ريمضلا نملاحر قتسم فرظ لب هلوقل
 ءاملا نال 9 لغق وه هنال نامزلا كلذ نان ىا فود فاثنملا نا ىلاو
 هناس دصق ىذلا نامزلا ذئمودم ىلب ىنعلا عم ىنعمب عب ةحاصملل ددعلاب هل وقف

 6 ادهب لوو اولو لاف تب ئضرلا لوقا ١ وعام ريسفتلا اذهو ددعلا عم

 نم ردانملا نا اذه قيقحنو ىهتنا ددعلا هب دوصقملا امهيلف ةراسعلا تناكل

 | ”نامزلا نابب وح ةدغلا نم دوصتملا أ ددجلاق ءالا .لوخد نمل لمرعلا د
 ظ قضرلا اذا نا ددعلاو نادك كلا ناسلا وه انهه دوصقملا نال كاكشا هفو

 ١ حراشلا هعبتو ردانتملا ريغلا ىنعملا ىلع اهلمحم ةرابعلا نع لاكشالا عفدب نا
 | نوك ىلع ىنعي ردانتلا ىلع ةراملا ءااب هعفدف ماصعلا لضافلا اماو ةمالعلا
 ْ وهدصق ىدلانامزلا امه ىنعي ددعلا مسا ددعلاب دارملانأب رب رحتلابو ةلص ءابلا

 | ناش امناو ظفللا ناش هب ادوصقم نوكلاو هب ادوصقم هلعج ةنرش ددعلا مسأب

 ١ ىنعي ددعلاب دوصقملا فنّضملا ىنعي راتخاو لاق مث ىهتنا ادوصقم هنوك ىنملا
 | ديقملا درفملاو عومجملاو ىنملا لمشيل ددعلا مساب لهو ددعلاب دوصقملا لاق هنا

 | دادعا ىه لب ددعلا مساب تسيل اهنال ن نامو ا م تاو

 | هددعب ىا (قرغتسملا هددعي ىا) داح الا دْييقت نم ددعلاب دوصقملا دش اهنوكلل
 ا ةسفاعاو قباَسْلا لعفلا نامز ءاردلا عنج ىا (هلازجا عيج) قرغتسي ىذلا
 ١ نيبو ةدملا لوا ىنعع ناكام نيب قرفلا نال ريسفتلا اذهب ددعلاب هلوق حراشلا

 | قيايسلا ىلا ةنحلا ءونذم هننارام الوقف كارما نال ىلا اذهب ناكام
 ْ هب دي راام فالح هنم ءزج ىف ةلصحتم نوكتن ادعي ةعجا مونىف ةعطقنم هي ؤرلا نا

 | قرغتسم ددعلاف ةعمجلا موب ءازجا عيمح ىف ةيفتثم ةيؤرلا نا هبدارب هنال ىنعملا اذهب

 ١ جرخمال ىا (ذشبال ثيحب ) هلوَدب قارغتسالا دك امث # لوالانود قاثلاىف

 ١ عيمجى ا ) هلوقف (نامويذم هتبأر ام وحنءىش ) روك ذملا ددعلا نم ىا ( هنمإ

 (صقناالو ديزاال ناموب ) هلوقو ذم ىنعمل ريسفت (ىرؤر مدع نامز ةدم ءازجا
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 (احاس ناذللا ناملاده هنأ رام وحن ) ةقنقح ىنثم ناكراو امك اد فم دّرفملا

 ( امهيف ) هنيبو ىنيب ةبحاصملا عقو ىا ءابلا نوكس.وا ابحاصم ناكىا ءابلا حتش
 ىذلا نامزلا ةدملوا ةدملالوانم انههدوصقملا ناكاملو د# نيموسلا نيذهىف ىا

 نامزلا اذه لواف نامزلا اذه لوا رابخا وه دوصقملاف ةيؤرلا مدع نامز وه
 حراشلا راشا اذه ىلاو نامويلا وهو ةبحاصملا هيف تعقو ىذلا نامزلا وه
 عورش لا (ماداق ) هلوقو (نامويلاناذه هت ؤر مدعةدملواىا ) هلو

 دحاولا مالا هبدوصقملا لب اه ددع سل نيمويلا نم دوصقملا نا ناي َّق

 نيمويلا ىلع ىا(امهيلعمكحال ادحاوا ما نامؤيلا ناذه ظح اليال) مادام هنال
 . نال) هلوقو جراخلاىف ربخلاو ًادتبملا داحتا للا ةصنا ىلع ءانم ( ةدملا ةيلواب )
 ادحاو اسما ظحالب نامويلانا مالكلا ريرقتو .مكحنال هلوقل ليل 51 1(ةدملالوا

 ادحاو انما ظحالب هنا تدثف مكحم هنكل ةيلوالاب امهيلع مكحال ظحالب ملول هنال
 ىلا ةروص ىف ( نيئثشال ادحاو اما نوكي اهنا ) ةدملا لوا نالف ةمزالملا اما

 تبث اذا ىنعي عيرفت ا ( عومجملاو ىثثملاف ) هلوقو عومجملا ةروصفف (ءاشاوا)
 .اعقو اذا ) عومجملاو ىنثملانا تبثف ادحاو ١سما ةدملا لواب هنع ربعيام وكب نا ظ

 ىتملا كاذزوكي ىا ( نانوكب ) هيلع المحيو هنع نيربخ انوكيناب ( ةدملا لوا
 هلوقو انهه ةدملا لوا وهو درفملاب امهنع ربعي هنال ( درفملا مكحىف) عومجملاو
 .لاقف ةيمكحلاو ةيقيقحلا ةف رعمللة ف رعملا ميمعتدارا مث # درفملا ةفص 6 ةفرعملا )

 ىنعي ( مدقتملا لاثملاك) ةقبقألا ىف ةفرعم درفملا كلذ ناك ءاوس ىا ( ةقيقح ) |

 مكحلا ف ىا (امكح) ةفرعم (وا ) نامويلا ذم هتنأر أم هلوق ىف روكذملا نامويلا |
 ةقيقللاىف ةفرعم سيل موب هلوقناف (هبف ىتيقا مويذم هتبآر اموحن) ةقيقملاىفال

 ىكي امئاوب انعم راص هيف بطاخلا ةاقالم عوقوب صيصختلا بستك ١ امل هنكل |
 لاك او هل 1 وأ نم دوضقملا نانعت لوصحلا) زاوحلا ىف امكح ةقرعملا نوك

 هنا ىتتالو الوهحم ناكل تقولا نيعتب ملول (هنال ادوصقم ) ام هجوب ( نييعتلا |
 ةدانز ىا همالعا دصق ام هجوب ( لعفةدم ل”وال وهلا تقولا لعجىف ةطافال) |

 نامزل امتقو ةبل وا نال) هلوقو لعفلانم مهف .ىذلا نامزلا لوا نيعت ىلع
 ' لوهجلا تقولا لعح ى ةدئاف ال هلوقل لبلد ( ةرورئغلاب مولعم لعفلا ةدم |

 00017 هو ةدئاق لعف ةدم لؤا لوهجملا تقول لع ىفْنا معوتبنأ زوج هنإل
 ريغنم هتدافا نكت ذئنب رخاو لوا هلنامز لكن الل عفلاتاقوالا نم ام تقو

 ريغل اديفم نوكي نا م زابف لعفلا. ىلع بترتيام ةدئافلا ناب هعفد داراف نيبعت
 جاتحيف هتدافا ىلا ةجاح الف'ةرورضلاب مولعم ام تقو ةيلواف .لوالا هدافاام

 لوالاكلذ نيبعتل وهامتا ركذلا اذهف ذنموذع ةّدملالوا رك ذىف ةدئاز ةدئافىلا |

 ( مهغثلا ) 0
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 ذنمو ذم ىنعي اهركذ ناحتمالا ف لاقو اهنم ظفل اهيف سبل ىدنهلا حراشتلا .
 ىهتنا نامزلا ىلع ةلالدلا ىف هل امهتهب اشمل نيف رظ انوكيمل ناو فورظلاىف

 اهراتخا حل هحسلا دب ولام 5 امهنا لعا هلوه اًضا حراشلا لوقف ءىجبسو

 دنع ناهسا امهناعم ذنمو ذم ىب ىا (اينب) ناحتمالا بحاص هلاقامو ىدنهلا |
 0 اههتقاول) بارعالاوه مسالا ىف لصالا ناو نيف رظ امهنوك ل

 نإف رح امه وك لاح ذنموذم نيمسا امهن وكل اح ذنموذم ةقفاومل ىا (نيفرح ١
 | ىنعمو ةرود فرحلا لثم امهتوكل فورملاب ء ىث هشا اهو ىنعملاو ظفللا ىق

 ١ ناوكسلا لع ممم نا  لعاد# ءامبإ تعفو اذا: فاكلاو "لغو نع كفل 1 و
 تاغللا ضع, ىفو لاذلا مضب مويلا ذم لاقيف هرخآ مضي نك اسلا ىتتلا اذاو
 | نانوكيو )حزاشلا لوقو | هللإو ةيميلس ةغل ذنم ميمو هميم رسك و ادبا مومضم

 ١ 00006 ا رطدناب ناس و 5 دملا ل توا ىنعم ) هلوقا هّنطوت (ةران

 ناظفللا ناذه نوكي ىنعي ءىحيس مرا ل نانوك امهنا لاا ال

 | مدقتملا لعفلا كامو هدمت فأ ىا ) ةدملا لوا قىنعع نيلمعتسم تاقوالا ضع ىف

 / ذم هنا رام وحن ) هلوقف هتبارام وهو امهيلع مدقت ىذلا لعفلا ىا ( امهيلع

 | ًادّتم وهو (ىتؤور مدع نامز لوا ىا) ةعّملا مويىف عفرلاب ( ةعمجا موب ذنمو
 ىلع لوعفملا ىلا عجار , هتبؤر مدع هلوقىف ريمضلاو هربخ عفرلاب ( ةعملا موب )

 سلو هانا ىؤور مدع ىا فودحم هلعافو لوعفملا ىلا فاضم ردصم ةبورلا نا

 اذه رسما رسفملا قياطيل هتنار ام لعاف إو ىدلا قارلا كاف

 مدع نامز لوا ىا ريسفتلا ىف هلوق ىف رنمضلا نا نم ماصعلا لاق اق ةسض الاخ

 ةدم لوا هاظلان | هعالو العاف نيلو ريستملاف ىا.ةنأر ريمصت ةنرر

 اذهب ناكام مكح لصف نا فصملادارامث * ىهتنا مهوتب مىّتّؤر مدع نامز

 دعب ءىش عوقو وهو ىلولاب ريسفت (اهدعب عم ىا) هلوقو 6 امهيلبف ل لاقف ىنعملا
 | امهيليفىف ءافلاو ةينأتلا ريمضل ريسفن (ذنمو ذم دعب ىا) هلوق و لصف ريغ نم ءىش

 أمدعب عه ةدملا لوا ىنعم اناك اذا ىتعي امهيلب هل وقل لعاف د رفملا و هلوقو ليصفتلل

 ا درفملالعفلا نعازارتح اد رفملا قوصومل ريس ادهو ( درفملا مسالا ىا) درفملا

 عومجع الو ىثع سلام انهه درفملاب دارملانا نابل (عومجلاالو ىنثملاال) هلوقو
 تلا عقوام نا مهوت عومجملاو ىنثملا لب اهب امب انهه درفملا ح ناشلا رتسف امو

 هق عقوام لمشي امب درفللا ظفل ليوأت ىلا جاتحاف حيك ريغ لاثملا نم اه دعب

 1 نم معا عومجملاو ىتثملل لباقملا درفملاب دارملا ىنعي ( ةقيقح ) لاقف ىنثملا

 ىذلا مسالا نال ةعملا مويذم هتبآرام هلوقىنعي ( مدقتملا لاثملاك) ةقيقح ادرفم
 نوكيوا ىا ( امكحوا ) ةقيقح درفم وهو ةعملا موب لاثملا اذهىف اهدعب عقو
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 كالا ام ىنعا نامزلل ةغللا ىف اعوضوم لاخلا ظفل ناكاملو *# فيك ىف لاحلاو

 ىلع انهه لاخلا ةفاولا يحاص وهو نيحراشلا ضعب لمحو ليقتسملا ةبادبو

 ١ ىا) هلوش هرسفب ناب لما اذه درب نا ةمالعلا حراشلا دارا ىنعملا اذه
 اا لا راشا م مالنحلا ىتم اهعلاملا نم دازللا ىني ( هتفصو *نيثلا لاخ
 ١ ( نيحراشلا ضعب همهوت م لاخلا نامزال ءىنثلا ةفص لاخلاب دارملاف ) هلوَش ريسفتلا

 | هنمضتل ىو دبز فنك لوقت لاخلا نامزل فيك لاق ثيح ةيفاولا بحاص وهو
 هنع لؤسملا هلا نع لاوس هبال هدنع نامزلا فورا نم وهو ماهفتسالا هرم

 فيك لود ) مهوتملاوه مك لاخلا ىف هنع لؤسملا لاح نع لاؤسلاهناال (لاخلا نع

 وهو شفخالا لاقو نانراقتم فرظلاو رورجلاو راخلاو لاح ”ىا.ىلعىنعم هنال

 ١ 9و9 متنا ءامنالا تاجن هابو لش ءردش ةحض 00000000000
 | ىلع ىا ( فعض ىلعام عم ) تناك اذا لب اقلطم ال طرشلا ىنعمل ىا ( طرشلل)

 | اهلامعتسا ىف ام ةملكب ةنراقملا ةيطرش ىعي ( نييرصنلا دنع) فيعض لامعتسا

 هنيه ىا ىلع ىا سلجا سلجم انفك وحن ) نييرصبلا دنع طرشلا ىف
 طرشلاىف اهلامعتساىنعيام عم هلوق ىلع فطع وهو (اقلطمو سلجا نملحم

 ١ ا 12 نك رغ نيركلا دعم ةداقم طورشم دع
 رالا راق دوج ومرغ داش ةازاحلا لك نم امقك ن وك نا فورخلا ثخحب ىف
 ْ ظفل دعب ىا (هدعب ) دجو نا ىا ( ناك ناف ) لاقف اها عا حراشلا لصف من

 (ةيريخلاب عقرلا لحم ىف) فنك ظفاف ىا ( وهف مسا ماهفتسالل هنوك لاح فيك
 دنز فكك هلوق وهو "مام هلاثم مسالا كلذ نع ىا (هنع) اربخ هنوك ببسب ىا

 ثُِج فنك لثم ( لعف ) فك ظفل دعب ىا (هدعب) دجو ناو ىا ( ناكناو)
 اكارأ تئج لاح ”ىا ىلع ىا ةيلاحلا ىلع بصتلا لحىف ) فيك ظفاف ىا ( وهف)
 اهراتخسا ىلا ةخسنلاو (ذنمو ذم (ةننملا فورظلا نم ىا)(اهنموإ (اشام ما

 6 حراشلا )

 ١ المعتسم هنوك مهوتلا اشنم لعلو ىهتنا لاؤسلاب ملكتلا لاح ىف ىا لاخلا ف

 اال لا 3 اق ١ ( قاورظلا ىرخت اح نقك#و. لصفملا نحئاض لاق )

 | فنصملا ةبملت لاق هصن ام دعس نبدلا مجنلاقو ( وه لاح :ىا ىلع ىا ديز
 ١ ديز فنك وحن فرظلاريغ هنم لدبي ذا فرظب سيلو فورظلا ىرح راح فيك
 | موب ما ةعملا موب ىتم وحن فرظلا هنم لدب ال افرظ ناكولو ىنعي ميقس ما حبسا
 | فرظلا ىرخح ىرجاامتاو فرط ال مسا هدنع هتاف هيوبيس بهذم اذهو تسلا

 | لاخلا ىنعي لالا هيلع درتو كلذب نذؤم لاح ىا ىف كلوش هل كربدقت ذا فرظ

| 



 هيت ١١5 زك

 هنم لاحؤا نامزلل وه رردقتب ىوذحملا ربخ وا ةنضاكلا ريدقتب ىتل ةفد

 ىا) امهيف نامزلل ىتم ىنعي نامزلل هلوقل فرظ 4 امهيف ا!هلوقونامز للان اكىا
 ( و لاتتقلا"ىت» وحن ) ماهفتسالا ىف هنوك لاثمو .( طرشلاو ماهفتسالا ىف
 فورظلا نمو ىا 6« نايا ) (اهنم ) وت (جرخا ج رخن ئتم ) وحن طرتنلا ىف

 لاح ىا 4 اماهفتسا و نامزللهوانامزلل ةنثاكلا ىا « نامزلل إ) ناياةيننملا

 نامزلل هنوكىف هلثم.هنا هب ديرب 6 ىتم لم )) هلؤقو ماهفتسالل اهنوك
 رصخلا ظفلت ةزيشت ىلإو :تنصلا موف كاف ىلا هب ريشي مالك اذه د ءاهت سلا
 ًادتبم نيدلا مويو مدقمريخ نامز فرظ ناياف (نيدلاءو.نابا وحن ) هلام هنم
 نامزلل امهنم لك عضو دعب ناياو ىتم نيب ىا (امهنيب قرفلاو ) رخؤم
 ىتلا رومالا ىا (ماظعلارومالاب) روصقم ىا ( صتخم نايا نا ) اماهفتسا

 اضيا صتخمو ىا ( لبقتسملابو ) لكلل ةماعو ةلئاه اهن وكل ملكتملا دنع مظعت

 لاَشال ماظعلا رومالاب اصتخم نايا ظفل ناكاذا ىا ( لاَه الف ) لبقتسملا نامزلاب

 اضيا لاَغ ( الو ) ماظعلا رومالا نم سيل دز مايق نال ( ديز مايق نايا )
 سلو ىضاملاىف جاحلا مودق نامز نع لاؤس هنال ىضاملا ظفلب ( جالا مدق نايا)

 ىتم فالحب سالم نايا ىا ( ىتم فالخم ) لبقتسللا نامزلا نع الاؤس وه
 ماظعلا رومالاب ىا (امهب ) روصقمريع ىا ( صتخم ريغ ) ىتم ظفا ىا (هناف
 نامزلا نمو ماظعلا رومالاريغ نم امهريغ ىفو امهيف لمعتسي لب لبقتسملابو
 | ناكاملو يديبز ماقىتمو ديز موه ىتمو ديزمايف ىتمو دعولا اذه ىتم لاقيف ىضاملا

 نايا ىف ىا ( روهشملاو ) ِهلوش حراشلا هنب غلا لها نيب فالتخا نايا ىف

 (امهرسك) روهشملا ريغ ىف ىا( ءاحدقو ) نونلا حتفو ىا (نونلاو ةزمهلا حتف )
 ماصعلا لاقو امهحتف ءاح مكىا (اضيا) ميلس ةغل ىهو نونلاو ةزمهلارسكى ا
 امهحتف ءحك اهرسك ءىحم نا ةرابعلا هذه نم رداتب اهرنك ءاح دقو هلوق
 نسلو ةدحاو ةغل ىفاعم اهرسك نا هنم ردانتملا نأ ىنعي ىهتنا كلذك سنلو

 رسك ىسلدنالا لاقو ميلس ةغل اهرسدك نا ىهو ىضرلا ةرابعل كلذك مالا
 هغللاب قلعتم ىلذنالا مالك نا ةراسعلا هذه نم رداش دقو ىهتنا هغل اهنون

 ةغل امهحتف نا ح راشلا ةرابع ديفت ام نلضاختو ةزمهلا حتف ىنعا ةروهشملا

 ةغللا نأ ىضرلا "ةراه ديل اهوا ةراوهشم نع هح اكن اهربكاف ةروهجم

 ( فك ) (اهنم)(و ) ىرخالل فلاخ نيترابعلا ىدحا نم ردابتملاو نوتلاو

 قبساوفنامزلل اهانعم نوك ىف فيكن يب و ناياو:ىتم نيب ةرياغملا ىلا ةراشا نوكيل

 ١ ةزمهلارسكاهنم ةروهشملاريغناو اهرسكو نونلا حتفعم ةزمهلا حتف ةروهشملا

 | انهه ةنثاكلا طيسوتب خراشلا حرص امئاو 4 اماهفتسالاحلل )) ( ةنثاكلا )



 0 4 5 كح

 اذك الا نوكينأ زوج اذكو فوذحألل اربخو ةفصرقتسملا فرظلانوكزوخجي .

 نكتسملا ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوج « اطرشو اماهفتسا ) هلوقو برعملا ىف
 نه ىا هلعاف ىلا رقتسملا فرظلا ةبسن نم ازيبمت نوكي ناو رقتسملا فرظلا ىف
 ماهفتسالا تقو ىا ةبفرظلا ىلع ابوصنم نوكي ناو طرسشلاو ماهفتسالا ثيح

 قا امهف نامزلل ىمو هلوق وهو هدعام ةنب نق ماضخلا هراتخلا اك طرشلاو' |
 ىا) هلوَش هرسف ثيح هوجولا لاوا حراشلا راتخاو طرسشلاو ماهفتسالا ىف

 ماصعلا ىف اذك طرشو ماهفتسا ىتاذل ىا ( طرمشلاو ماهفتسالل امهنوك لاح ظ
 ناحتمالا ىف اذك اهانعم وهو لولدملا مماب امهتاذ وهو لادلا ةيمست قيرطب وا

 لصاحىناو نبا ةلكءانب هجو ىا (اهؤانبو ) هلوقب نيينبم امهتوكدجو نيب مث
 ماهقفتسالا فرح ىنعم ) ىناو نبا نم دحاو لح نحل عا (انيتصلا)

 اهنمضت لاثم ( و ديز نبا وحن ) ماهفتسالا فرح نبا نمضت لاثم ( طرشلا وا
 (وديز ىنا) ماهفتسالا ف رح ىنا نمضت لاثم (و نك ١ نكت نبا ) طرمشلا فرح
 الامعتسا ركذيناحراشلادارا مث (ساجا سلجت ىنا ) طرشلا فرح اهنمضت لائم
 ماهفتسالا ىنعم ال (ديز ىنا ) بيك رت مالكلاىف ءاح ىا (ءاح دقو) لاف ىناب اصاخ

 مكت رح اوتاف 9 ىلاعتهلوق وحن (فنك ىنعمب ) لب طرشلا ىنعمبالو ديز ناكمنع
 هم رقلاو ىواضيبلا ىف اذك متلش ةهج أ نم نع ملْش فيك ىا # منش قل

 طرعشلا ىنعم نع ادرحم هدعب ٍلعف دوجو وه قبقحلا هانعم ةدارا نع ةفراصلا

 , (ىتمىنعم لب هناكم نع لاؤسلا ىنععال ( لاتقلا ىلا ) مالكلا ىف اضيا ءاح (5)
 ةيط رش وا تناك ةسماهفتسا ناعم هنالث ىنالو ىضرلا لاق هنامز نع لاؤسلل ىنعي

 قعع ىلا ءىجنو ةردقموا ةصضهاظ لامعتسالاىف نم عم نبي نا الا نبا ىنعع اهدجا

 هدعب والا بفيك و ىتم ىنعم ءىجحال و ىتمىنعم ىنا"ىجحبو :«نوكف ويف ىناوحن فنك
 لعق هدعبو الا فيك و ىتم ىنعمي ءىجحالو هلوق ىدابعلا مساق نبا لاق ىهتنا لعف
 هلاقام قحعاو هداز ىريس لاقو لاتقلا ىناوديزىناهلوش حراشلا هلثم امل فلاخم

 ىلاعت هلوق ىف ىنازا وهو *ىث انهه ىتبىضرلا لوق حجرام دعب لاق مث ىضرلا

 لعفلا ىلع لخدي موف اشكلا ىف حرصام ىلع فيك ىنعم ة# ىركذلا مهل ىنا
 ؛لعفلا نوكي نأ زوم هنا لمأتلا هجو لعلو لوقا لمأتيلف هعفد نكمي و لاق مث
 نورك,ذت. ف كو هلوقب ىواضيبلاريسفت اذهب رعشيو ةب ًالادذهىف ىنأدعب اردقم
 | نيبو فطغلا فرح نيب ؛حراشلا طسوو 6 ىتم) (اهنم) 62 معا هللاو
 نمو ىنعي نا اهنمو هلوق ىلع فطع ىتم هلوق نا ىلا ةراشالل اهنم هِلوَش ىتم
 لاصتا لاك ىلا ةراشالل انهه اهنم ظفل فنصملا كررت امتاو ىتم ةننملا فورظلا

 اما 6 نامزلل ) هلوقو نامزلاو ناكملل امهنوكىف ىناو نبا نم اهلبق مب ىتم

 مةفص)



 مهيأ اا

 | نم دارملا نا مهوب نأ زوجي هنال ريسفتلا ىلا جاتحا امتاو لدسلا قي رط ىلع
 | ةملسالا لغ لخدت تاءةلك نأ إب ذآ ىف ك ةيلامتسالاو ةوضاملا ندا
 | (اهلاّمشا مدعل ) اهيف نيتلملا عوقو زوج اماو ةيلابقتسالاو ةيوضملا ةيلعفلاو
 اءاطرشلل ةفض ( ىضتقملا) هلوقو( طوشلا ىلع )ا ةا هلك لاش منكل ا
 | ىضتقملل لوعفم هنا ىلع بصتلاب ( اهحاصضتخا ) هلوقو هللا عجار هلعافو

 ' قلعتم ( ةياعفلاب ) هلوقو ماللاب هنوك وهو لوعفملا ىف لمعلا طرش دوجول
 | نا ىنعي ةياعفلاب ذا ادعام صاصتخا ةلع نامل فيصوتلا اذهو صاصتخالاب

 11 وحن نم اهزيعإو اطرتتلا عم لع 1 كينغ انهنآل ةلشلا هضش
 ١ صتخم هانعم ىلع لمتشم وهام لكو طرشلا ىنعم ىلع ةلمّتشم اهنال ةيلعفلاب ةصتخم
 | ناك كلوق لثم ىا ( كلذ ناك لثم ) اهب اهصاصتخا ىضتَش طرشلا نال ةيلعفلاب

 | لائم اذهو (ديز ماقذاو ) ةيمسالا عوقول لاثم اذهو ( متاق ديز ذا ) كلذ

 لصا ىلع ىضاملا ىنعمل اصيصننت نوكيل كلذ ناكب لاثملار دص امناو ةياعفلا عوقول

 ىلاعت هلوقف ةدحاو ةيا ىف ثالثلا لما عوقو نييزنتلا ىف عم دقو اهعضو
 مث # هحاصل لوش ذا راغلا ىف اهذا نينا ىناث اورفك نيذلا هج رخاذا

 ذا ظفل ىا ( ءرح دقو ) لاق فنصملا ه1 ا ابطل حراشلا نيب

 ىا (اهئيجم ةلقلو مئاق ديز ذاف تجرخ وحن ) اهيف اذا لمعتسا اك ( ةأجافملل)
 | نالف دنع ان وحن لاثلاف بسنالاو ( فنصملا اهرك ذي مل ) ةاجافملا ف ذا ءىجح
 باغالاو ةًاجافملل ءىجي دق هنا نم ىضرلا نع لقنام قفاوي ئتح علاط ديز ذا
 ذا دعب و ىضاملا لعفلا الا اذا دعب ءرجالو اذا انيبناوج ىو ذا امته تاوح ف

 ىيصالا امهحتمفتسال انلو امينعامهناوج "واس سك ًالاو ةمسالا ل
 ىتاو ناحتمالا ىفو ماصعلا ىف اذك ةحاصفلا راكنا ىف ءىطخ نكل امهباوج ىف
 قحالو ديز علط ذا نالف دنع انيب هلوُش لثم و ىضاملا دّئنَح لخ ديف ةءاحافملل ذا

 ١ اهرصح نم دام لعلو ةيمسالا الا اهدعب ءىجنال هنا نم لقنال فلاخم اذه نا
 ىلع هزاوج ناحتمالا بحاص داصو باغالا لاكش ذل ف هنا ةيمسالا ىف

 فالتخالل اميبو انيب نيب اهعوقول ضرعتب ل حراشلا لعلو باعالا فالخ
 لامعتسالا ىلع هيبنتلل لاثما ىف ةيمسالا ةلمجاب ىتاو هريغو ىعمصالا نيب عقاولا
 ماللا راعتسست امكفأ تقولا نود ماللا ىتعع وهف لدعتلل ءىحب دقو بلغالا
 ددرتلل هداكو افرح دئنح اهلعجب كوالا نكرلا لاق قلعت ذإ. زاعتنا تقولل
 6 ىناونبإ) ةينملافورظلا نمو ىا (اهنموإلانهه حراشلا هرك ذب مل ةيمسالا ىف

 فوذحلا ًادتبملار بخ (ناكملا) هلوقنا ىلا ةراشالل (امهف) هلوق حراشلا طيسوتو
 اذه لثم ىف نا ىنعي ننفتلل ةنئاكلا طيسوتب لبق اهفو كلذك انهه رسفامتاو



 هه 1

 | (ةيفرظ اذا قبتل) هبالوعفم ناكلب هيف الوعفم نكي ناو ىا ( الاو هب لوعفمال
 ( فوذحم هب لوعفملا لب )هلوقو قب مل هلوق ىلع فطع ( ةيمسا ريصت لب ) هلوقو |

 ( هناكموا عبسلا فوقو نامز ىف تحاف ىا ) هب لونعفم ال هلوق ىلع فطع
 فوذحلا هب لوعفملل ريسفت اذهو ( عبسلا ىا هايا) هبف الوعفم هنوكل ريسفت اذهو
 "0 |( 1 د 1 اهل اعتسا, اذا ةلك لامجتاا نم تسملا كد الو« ١
 ( لوك ده ور لاقف هرك دينا حراشلا ازا ءرك ذب مل نحل لامغتسا اهلاو ةًاحافملل ١

 ةيئجافملاو ةئطرشلا نود ةفرظلا هجو ىلع ىا ( نامزلا درحل) اذا ةلكىا
 "ل ا1| ف اذ هلا ناف ( سلا رارخا .تقو ىاءرسلا رجا اذا كنا وحنا.

 :(ىشغي اذا ليللا وفه ىلاعتهلوقدنمو هنفال و عفماهن وكل ةبف رظلاهجو ىلعنامزلادرحلل
 و ف ا آلا ل عا ادرح اما) اذا ةلكىأ( لمعتس دقو ) ناحتشمالا ف <
 هعنم دقو ورمع دوعق تفو ددز ماق تقو ىا (ورمع دعش اذا دبز موه اذا

 ( ةراشالا ) هعنمو اهلامعتسا زاوج ىلا ىا ( هيلا تقيس دقو ) ىضرلا خيشلا |

 دنع حجارلا نأ "م دقو ا رثعا مانا ىضرلا خسشلإ لاق ثيح تالانكلا بابىف
 نوكس دا ناس ىف عرش اذلا دعب فلالاب اذانايب نم غرفاملود# هتويثمدعحراشلا
 نوكسب ذا ةلكىا ( ذا ) (ةينملافورظلا نمو ىا ) 6 اهنمو ) لاقف كاذلا
 ىلاعتهلوقوحنذا ةملكل ةفص © ىضاملل )هلوقناىىلا ةراشا ( ةنثاكلا) هلوقو لاذلا
 هج وال ىا (ا) لصاحذاةلكءانب هجو ىا (اهٌوانبو )او رفكن يذلا كب ركع ذاو#
 ىلا اهتفاضا هو ثيح ةلكىف ىا ( ثيح ىف هجولا كلذ ىا (ّم ) ىذلا
 (فورحلا عضو ) ذا ةلك عضو ىا (اهعضو اكن راع ماب هجو ( وا) ةلمخعا

 هذه كإذك لقتسم ريغ ىنمل تعضو فورحلا نا م ىا فورخلا عضو لثم يا
 مض ىلا جاتحم اهل امعتسا نكل لفشل قمل كوم انا تناك[ و ةيلكلا

 لثم ىا ( ليقتسملا ) ذا ةلك ءرجتدق ىا (ءرحتدقو ) هللا ىفاضملا ىو ةمسمض
 هللاتاياىف نولداحت ندذلا ىا (نوملعي فوسف ىلاعت هلوقك ) ازاحم ةسرّش اذا
 هلوق'ةنيرقلاو مهقانعا ىف لالغالا ىذلا تقولاىف ىا ( مهقانعا ىف لالغالاذا )

 هجوواضيا لبقتسملا ن وكتدل اف رظذاةلكتن اكاملو مج لبقتسمللاهن الن وملعي فوسف
 تلمعتسا ام عوقولا ققحن ىف ىضاملا ناكم لبقتسملا ليزنتل انهه ذا لامعتسا |
 ماصعلالاقو روصلا ىف خفنو وحن لبقتسملا ف ماقملا اذه لثم ىف تابضاملا لاعفالا |

 فوسفليق هن أك ت قولا قلطمل نوكينأ زاوجم لبقتسمللة الاف هنوك عنم نكميو |
 وحن رخآ دهاش هيف دجوب نا نكميو ىهتنا مهقانعاىف لالغالا نامز نوملعب

 عه و )ل ريسنلا نيسفت اك 6 تلق تن ءامي سم نب اىسعايهللا لاق ذاوؤ# ىلاعت هلوق |

 | احا يدع( هبلعفلاو هنمسألا]) هلوقو (ناتلملا) ذا ةلكدعب ىا ( اهدعب |

 2 ىلع )

 ىلع يمي دم



 فنصملا دنع اذه ( ةًاحافملا ىنعم ) ةًاحافملل ىتلا اذا ىا ( هذه اذاىف لماعلاو) || .
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 بوجو مدع نيب وانهه مزلف هلوق نيب ةافانلا مهوت ام ود ةيطرشلاو ةًاحافملا نيب
 | (دارملاو ) هلو هعفدينا حراشلا دارا ريسفتلا ةطي رش ىلع رامضالا بابىف عفرلا

 | وهامتا ه احافملا اذا دعب ادتملا مزلبف هلوه ىا ( ادّتملا موزلب ) فنصملا داص ىا

 | دارملا نا هتباغو ةاحافملا اذا دعب ىا (اهدعب ) ادّتملا عوقو ىا ( هعوقو هملغ )

 زايف هلوق ىنانيال ىا (ىفانس الف ١ كلذك ناكاذاو ىبكسلا موزللا وه موزللاب
 . رامضالا باب ىف ) ةأحافملا اذا دعب ىا ( اهدعب عفرلا بوجو مدع نم قبسام )
 | موزللا ةدارالا لمح ىنعي دعب اذهو ماصعلا لاقو ( ريسفتلا ةطيرش ىلع

 | ةطيرش ىلع رامضالاباب يوس اهف مزلي هنا موزللا ىنعم ليقو ديعب ةيلغلا ئنعم ىلع
 | اوز وج ثيح نييفوكلا ىلع ا در اهدعب ًادتنملا موزل ىوعد ىف نا لبقو ريسفتلا

 ظ دامعالا هف نوطرتشيال ىذلا مهبهذم ىلع ىفرظلا لعاف اهدعب عوفرملا نوكينا ظ

 , ىذلا عوفرملا ناب مهيلع درا فنصملا داراف فو رظلا لمعف هريغو أدتبملا ىلع |
 ' حراشلا دارالاثملل ضرعتب مل امو * فرظلل العافال ًادتبم نوكينا مزلي اه دعب
 عبسلااذاف) تجر خ وحن ةاحافملل اذا نوك لاثم ىنعي ( تج رخ وحن ) لاقف هناي
 1 هربخ قدح قي رط ىلع ىا ( ربخلا فذح ىلع فئاووا رضاح عبسلا اذاف ىا

 . ةأحافم اوه ىذلا ىنعملاىا طسوتملا ف اذك فوذح ا ري اوه لماعلان امهضعب لاقو
 | ىا ( لماع )انهه اذاىف لماعلا ىا ( وهو ) هانعم نمضتس لعف هنم قتشي ناب

 | هريغو ىداللاىف لماعلاك هراهظا زوال ىا ( رهظبال) ىتلإ لماوعلا نم
 ىدلا ىنعملا ةوقل ىا ( ام ةوقل ) لماعلا راهظا نع ىا ( هراهظانع اونغتسا دقو )

 اذه ىنعم ىلع الولدم هنوك نم ىا ( هيلع ةلالدلانم ) ىنعملا اذه ىف ىا(هف) |
 | اذا لبق ىتلاءافلااماو ىا (ءافلااماو) اذا ظفل هيلع لدن“ ة احافملاىنعم نال لماعلا
 | ( عسلا ةاحافم ناف )اهدعب امل اهلبقام ةيببسل ىا ( ةيسسلل ) ءافلا كلت ىا (ىهف)

 | موهفملا ( جورحلا نع) ةلصاح اهنا ىنعي ( ةببسم ) اذا نم موهفملا ىنعملا هو |
 ءافلا ىا (اهنا قيقحتلا ىلا برقالاو ) ءافلا قيقحم ىف ىا( لبق ) تجرخ نم

 تااحافف تجرخ ىا) ةيبيسلا اهتدافا ىنانبالف ( ىنعملا ةهج نم فاطجلل ) ظ
 تااحاسفف تجري قايم انهتروا» نجت اا للماح ل( ىلا لضاح و
 | بهذم ىلع ىنم نامزلا ريدقت ىنعي ( جاحزلا بهذم وه اك عبسلا فوقو نع

 / فوقو ناكم) ريدقتلا ( وا ةينامز ) ةأحافملل ىتلا ىا (هذه اذا ناف ) ٍجاحْزلا
  ةيناكم ) دربملا دنع ىا (هدنع) هذه اذا ىا (اهناف دربملا هيلا بهذ م عبسلا

 ناكم ىا ( هناكموا) جاحزلا بهذم وهام ىلع ( عبسلا ىفوقو نامز اناوقو
 تاحافل هيف لوعفم) هنا نيريدقتلا الك ىلعو دربملا هيلا بهدام ىلع عبسلا فوقو.
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 000 عال ا لاه (هلوش ءاحانلا عل حراشلا ن راد مث * اهدعب ًادتملا | ْ

 ا

ْ 

 ا

 ا
 ا

 ىف اذك فوذحملا ةناؤح ءافلا نوكت نا لمتحمو نوكت دقو هلوق ىلع فطع | ظ

 لاس ىلإ ةيبسنلاب ال طّرسلل ةعوشاوملا طرشلا قو رخ ىلا ةننسنلا رضقلا

 2 ةأجافملا ) هلوقو نوكك ىف ريمضلل ريسفت (اذا ىا )هلوقو ( نوكت دقو ) |
 نا ىلا ةراشالل دهب ارّدصم نوكت ىتا امئاو نوكتل ربخ هنا ىلع رقتسم فرظ:

 ةليرذلا نيو ف رخلا ةيفرظلا نم هلقام ىلا ةسنلاب لق ةاجافملا فاذا لامعتسا |
 نيب ةافانملا ىلا ةراشالل ( طرشلا ىنعم نع ةدرحم ) هلوقب حراشلا هدقامتاو |

 مع هنا هاضمب اذا نوكت ئذلا ةءاخ هتف نم ةذوخأملا ةأجافملا ظفلب ىا |

 لي الاسلا رااح كلو نع نا حراشلا داززا من ع طرسشلا ىنعلب ةئمضتللا فو رظلا

 نيس نا دارا مث * لعفلا ىضنَش طرشلا نال ( طرششلا لعفلا ةبسانمل ) لاقف مسالا

 اذا دعب مسالا ل تامل در راتحلا ريعلا هجولا

 الا نإ هلك نك دلل ىا (اهلصأت مدعل راتخلا ريغلا هجولا ىلعاضنا)

 كلامنا لاقف ةاحنلا نيب 010 1مل اذه قرا ة21(واو نارتو طرخشلا قال

 لعفلا بجوف ةطرش اهنال بجاو اهدعب لعقلا عوفو لب ةفاكلا كم ف

 م07 0 الا اعدم زاوجمإو هيطرنتلا ناك اريدقتوا اظفل اهدعب

 مسالا ع وفو نوكل نا ىضقن ” ىضرلا خشلا ةرامعو اهدعب مسالاعوقو زاوح

 قابطالا نب صاللا زب ون ىلع لدن ىذلاو ديعس نيدلا مجن حرش ىفو اذاش اهدغب

 هتب رض هتبرض ديز اذا وحن ىا اهدعب عقواذا هلماع رمضا اهف عفرلا زاوج ىلع

 بجاو دّئتيح لعفلا ريدقت نال لاحت عفرلا زج مل ابجاو لعفلا ريدقت ناك ولو
 0 سمالا زاوج فئنضملا ةرابع نم مهف ام نا نلضاناو ىهتنا فصللا ناعتف

 كايف 2١ لاييشلا لا صملا راشا مث + شفخالا بهذم وه اك لعفلا رابتخاو

 مزايف هدعب كننصملا لوقل ةئطوت نوكيلو ةأجافملل اهلوك نيب و طرشل اهنوك

 000000000 نيل ةذؤجام ةلعاذلا بان نمو ماللا زومهم نم اهنا ى دعلا

 عنم باب نم هنا ىلع هحتش وا عمس باب ن نم هنا ىلع محلا رسكب (هتلم) برا
 اماو ءافلا مشب نأ (دملاو ملا هل ) سومأقلا ىف اذك هيلع تم 2 ىعع

 ؛ذارلاو نقل 4ذخ | ىمع نيد ل د نس هرم داق قطر زل دق

 ش ىدنيلالاقوانهه هروضح ىف روعش ربع ند ةاقالملاىا (هبر يدل دقو ةقلإدا) |

 ىهحا#نديسر هاكأندج ىنعع دملاود«نافانرد 10 ارىدك *ىنعت ةب رضلاكت ًاحفلان ا

 «اهدعب ًادتبملا مزايف ) هلوقو لوصولا ينعم قاثلاو نا دجولا ىنعم نوال وكف

 اذانيب و) ةأجافملل ىت | ١ذا نع ىا (هده اذا نيل اقرف) ح حراشلا لوقو تن رخملا |

 ٌقرفلا ليصحتل 5 ةأجافملااذا دعب ًادتبملا مزاب امب |ىنعل ًادتملا موزا ةلع ناييل (ةيطرشثلا ١

 6 نيب )
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 ىتح ) ةصقلا كلت ىف ىلاعت هلوق ىف اذك ( و ) نيعفترملا نيلمجلا عطقنم نيب ىا

 هذه رودصو نين رقلا وذ وه ةثالثلا لاعفالا نم لعافو ( اران هلعج اذا

 لمعتسا اذا هلكاذهو ثان الا كلتا لو زن ىلا ةسنلاب ىضاملا نامزلا ى هنم لاعفالا
 (اذا ىف ىا)4 اهفو )لاق ام طرشلا ىف هلامعت سا اماو طرمشلا ىنعم نع ادرحم

 ١ نكت م ناو ةينمضتلا ةلالدلاب هيلع لد ىنعي ( طرشلا ىتعم ال.اذا ةلكىف ىنعب
 | (وهو) لاف هتنمضت ىذلا طرمشلا ىنعم نيس نا حراشلا دارا مث # هل ةعوضوم

 . (ىرخا ىلع) ةيئازحلا ةلمجا نومضموهو (ةلم نومضم ٍبترت) طرمشلا ىنعم ىا
 سمشلا تبغ اذا الثم اناق اذاف اطرش تعقو ىتلا ىرخالا ةلما نومضم ىلع ىا

 | وهو تبلغ نومضم ىلع ملكتملا ءىحم ىهو كنج نومضم بترت اهيفف كنج
 ا( تتمضتف ١ كلذك اهذع اتم نتللا نال لاخ ناك اذا رسسشلا تورم"
 ١ لك ةراخكا اذه نا ةط هو ( طارصلا فرش قف ) تسمضن اهل! هله غل كا
 تترتب نيتلمح اهدعب نال طرمشلا ىنعم تنمضت اذا نا هو لالدتسالا ةروص

 ا طرشلا ىنعم انهيفقف كلذك اهناش ةاذا لكو ىرخ الا ىلع اههادحا نومضم
  ةدافتسم ىرخا كاف ىلا ريشي نا حراشلا دارا مث * طرسثلا ىنعم اهيفاذا ةلكاذكف

 ١ ىرخا ةلع ) طرشلا ىنعمل ةنمضتم اذا ةلكن ان نايبلاف ىا ( اذهف ) لاقف اهنم :
 دبا مث ةينبم اهنوك نم لبق اهف تركذ ىتلا للعلا عم اذا ةلكءانبل ىا ( اهئانبل
 ذئح ةلما نيعتف هدعبام قلعتمماللاو واولاب وهو « كلذلو )و هلوَش همالكفنصملا

 ةيساوج ةلمجلا نوكتف ءافلاب خسنلا ضعن ىفو ةيفاثتساوا ةضرتعم نوك< نال

 ١ ىاتتسالاوا ضارتعالل ءافلا عم لمتحمو طرشلا ىنءمل ةنمضتم اذا ةلكتن اكاذا ىا
 ط رشلا ىنعم نوكل ىا) هلو هيلا راشملا حراشلا هرسف مث هداز بز برعم ىف اك

 لعج ىا)# ريتخا )نا ةلكفف ك(هبف اهتلاصالال) طقف ناىنعم اهنمضتلو ىنعي رصصقلل

 اهدعب ) هلوقو لعج ىنعمل نمضتم ريتخا نا ىلا ةراشالل هبهرسف اماو ( ازاتخم

 دعب لعفلا عوقو اولعج ماما مالكلا لها نا ىنعي بج ملو ريتخا ىنعي © لعفلا
 اوراتخا مث همدعو اهدعب هعوقو اوز وج لب طرشلا ف ورح ناش وهام امجاو اذا
 ناي وعد انهه نأ ةيضخلتو طرشلا ىدل.ةدمضتم اها وكل همدع لع ةغوقو
 كلذل هلوقو لعفلا رايتخا امهتيناثو اهدعب لعفلا بوجوب مكحلا مدع اهادحا

 هّخال ريدقتلا اذه ىلعو طرشلا ىف اهتلاصا مدعل لعفلا عوقو بج مل امنا ىنعي
 ىنعم نوكلو كلذلو ِهلَوَش دارب ناهف ىلوالا ناب ماصعلا لضافلا لاق ام هيلع
 انك ا اهتاوخاو ىتم ىف م بج ملو لعفلا ريتخا ىوق ريغ اهش طرشلا

| 



 هيض 1 وس

 (ةيناكموا ) اهعضو وهاك ( تناك ة ينامز ) اذا ظفل ىا 4 اذا ) ( ةينملا فورظلا
 اأو ىا ( تين اهناو ) حرشلا ف قاسم هلوق اهتبن اكمو ةاحافملل تلا ىو
 جراشلا هركذام نا هفو ( ثيحرفف انركذ ) ىتلا ةلعلل يا ( ام) اذا ةلكتينب
 ةلعلا كلتىف اهل ةكراشم تسيل اذاو مضلا ىلع هلانب ةلع ىه ثبح ءانم ةلعف
 اا ا ىف اع ةكرشلا ىلإ ءاننلا .لصا ةلغف .نوكلا لع ةدبم اهنال
 ىلا جابتحالاىف اتهباشف اهلا فاضملا ةلما ىلا اتجاتحا مهمل .نيتعوضوم |

  ناتجاتحم امهنال جايتحالا قلطمىف فرألا اتهباش امهناوا ٌكوصوملا ةلمح

 كلا 0 07 015 دال هلوشب دازا يرابفلا لعلو ةفانضالا ىلا
 نبال هتيشاحىف اذك ةلمحا ىلا ةفاضالا ىا ءانبلا ةلع لاوزل هلوَش اننا مهضعب |
 رخ الاناكسا اذا ءانمب ةلع نورك نا نبت و نيدحلا ضع لاقاو ىداعلا مساق |

 اذه ىلعف ىهتنا دع وحن فال“ نم وحن ميخرتو لالعا الب فورحلا ةلقو
 ةينامز هلو حراشلا ممع املو « اذا ةلك ىا « ىهو ) ةلعلا يف امهنبب كارتشاال
 اما اذا, ةلك ىا ( ةئامز تئاكاذا ) هلو دسقتلا ىلا جاتحا ةيناكموا تناك
 | 0 7 لفتسملا )ل ىف ةسامز تناك ناف ةيناكموا ةسنامز
 اضيا اهانعم نوكي ( ىضاملا ىلع ةلخاد ) اذا ظفل تناكولو ىا ( تناكناو )

 ىهو ثيناتلاب اهضعب ىو (ناك ناو ريك ذتب خسنلا ضعبىف اذكه 'لبقتسملا ١
 ليقتسملا ىلع اهلوخد ىتلاحىف ليقتسملل اهنوك ىا ( كلذو ) اهل امل ةقفاوملا
 0010 0 ١ | لامعتسا ىف ىلإ( اهلامعتسا ف لصالان ال) لّضاح ىضاملاو

 عوقوب ) ةلقتسملا هنمزالا كلت نبب نم ىا ( اهنيب نم صتخم ) لبقتسملا هنمزأ نم
 ثدحلا كلذ عوقوب ىا ( هعوقوب عوطقم ) نامزلا كلذيف ىا ( هيف ثدح |!

 ليلدلاو ) الوا عقاولاف عوطقمنع هعوقو ناك ءاوس ( ملكتملا داقتعاف )
 بلع آل 1 ر اذا طفل لامعتسا ىا ( اهلامعتسا:) كلذك اهنوك ىلع .ىا:( هيلع
 ةننمزا نم نامزف هعوقو عوطقملا ثدحلاف ىا ( ىنعمل اذهىف رثكالا

 دنع ققحم عوطقم اهعولط عوقو ناف ( سمشلا تعلط اذا وحن ) لبقتسملا |
 ( تر”وكسمشلا اذا ) هلوق و<و.ىا ( ىلاعت هلوقو ) اًضيا عقاولاىفو ملكتملا

 كالا ا لل تراوكا دعوت لاقو اه ءوض تهذ اذاؤا تر وعما"

 رثك | نوكلو ىا ( اذهلو ) هعوقوب عوطقم اضيا سمشلا ريوكتو حاحصلاىف |
 عطقل هلامعتسا زيزعلا باتكلاىف رثك ) هب عطقو هعوقو ققحت اهف اذا لحم

 هاوقىفا" ئضاملاف )اذا ظفل ىا ( لمعتسادقو ةعقوتملا رومالاب بونغلا مالع |

 نين رقلاوذ ىا ( غلب اذا ىتح ) مالسلا هيلع نين رقلا ىذ ةصقىث ىا ( ىلاعت |
 [| ( نيفدصلان يب ) ىتوس ىا ( ىواس اذاىتح ) ىلاعت هلوقىف اذك« و ني دسلا ني ) ١

 6( ىا رز



 هت ١١١ خمس

 نا هناث نم ءىش ىلا ثيح ظفلفاضياال' يا © فاضيالو ال همايق نامز ىا دز |
 ( ةيلعف وا ) ةلما ىا ( تناك ة يمسا ) هلوقو « ةلمح ىلا ) فاضي ( الإ هيلا فاضي ظ

 ا دنز موه ثيحوا متاق دنيز ثيح تث وحن فنصملا لوقيف كلا ةبحلا رشا

 ةلمأا ىلا هتفاضا نا ىنعي ةلمح ىلا فاضي لوس قلعتم '6 ثك الاف ) هلوقو
 لقالا وهام نايب عرش مث * تاغللا رك ١ىف ال ( تالاعتسالا ثك١١ق كاز

 ثسح ىرت اما ) هلوق وهو تدبلا اذه ءاحدقو ىا ( ءاحدق و ) لاف لامعتسالا نم

 درفم ىلا فاضم ) تببلا اذهىف ىا( هيف ) ثمح ظفل ىا ( ثرخ اعلاط ليهس
 ظفل ىا ريخ دعب ريخ ( ىرت لوعفم ) هلوقو ( ليهس ) درفملا كلذ ىا ( وهو

 أ اعلاط لمهس ناكم ىرئاماىا ) هلوش هرسف مث ىر ' لوعفم در فم ىلا فاضم ثيح

 اذهىلعف نيشحلا ضعب لاقو ( اعطاس باهشلاكءىب خبامجت ) تنبلا رخآى ا( هرخآ

 اهناف هنف رظلا همزالب سس ثدصح نانم مهضعب هل . حرصاك الو عفم نول

 لعجن ثىحح زعا هللا ف ىلاعت هلوقىفم ليهش ا ىررت ,لوجفم تنيلاق

 صضاظلاو ليهس نمل حراشلا ه هرك ذا[ تاكرحلاب امجن نا ىلع ءان اذهدهتلاسر

 حارش ضعب لاق أ" ىرت لوعفم بصلاب امجنو ةيفرظلا ىلع قاب ثيح نا
 اعلاط هنوك لاح لبهس ناكمىف ىرت اما ىتعملاو ليهسنم لاح اعلاطو تاسالا

 غ1( تس اماؤ,) هلوهءانم هوك ذو ناو عرش تيتاهفلاامطاسا ١
 قبس امف ةروكذملا تاياغلا ءانبك ىا ( تاياغلاكم ضلا ىلع ) ثيح ةلكتيذب امناو ٠

 ١ ةلمخا ىلا ) اهتفاضا ةئلاغ ىا ( ةفاضالا ةللاغ ) ةملكلا كما (انج الا (
 ةللكلا ةدعاقلل'ردانا رضيالف ردان هنال درفم ىلا ةفاضم لقالاف تناكنآو

 ) ردصملا ىلا فاضم ةقيقلاىف ةلمجا ىلا ) فاض ىذلا مسالا ىا ( فاظخملاو

 هللا ىلا ةفاضم: صاظلا ف تناكن او ):كيحن هلك ىا ( رهف ةلبجا هتنمضت ىدلا

 درفملاب ةلوأملاةلملا كلت ىلا ىا:( اهللا ) ثيحل ةلك ةفاضاف ىا ( اهتفاضاف
  0تح هلل ( تهباتشف ) اهنانعل اهءاشم ةفاضالا وجو ىف ( ةفاضا دا

 ١ تاياغل ةفص صنللاب فوذحلا هلوقو ( هيلا ىه تفيضام فودحلا تاياغلا
 ىا هلعاف بئان هبلا تفيضأام هلوق نال هل ىهنم ريع ىلع ترج ةفص اهلا ىلع

 تينف ) دعو ليقك هيلا تاياغلا كلت تفيضا ىذلا مسالا فدح ىتلا تاياغلا (
 قا الاب اذهو مضلا ىلع ءانبلا ف تاياغلا لثم ىا ( اهلثم مضلا ىلع ) ثيح ىا

 مهضعل هيرعب ) هنا اهدحا نالوق هيفف ( درفملا ىلا هفاضالا عم )اما (و)

 رانشا هيلاو هلا ىلع هؤاق ىناشلاو ( ةلمخلا ىلا:ةفاضالا ىا ءانلا ةلع لاوزل
 ذوذشل هنانب ىلع ) درفملا ىلا فاضملا ثمح ءاَش ىا ( هْواَش رهشالاو ) ِهلَوَش

 نمىا)(اهنمو )ل اهمكخ نمدرف جو رخي ةدعاقلا مدهنتالف ( درفملا ىلا ةفاضالا |

 6« ىف « ١ 2ع
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 ( ههبشل ) مشلا ىلع ىنب هنكل اهنم ادودعم ىا ( فورظلا نم ) نيظفللاف
 ىا (ماهبالا ةدشل ) اهب ههبشو دعبو لبق ظفل ىهو ( تالاغلاب ) ريغ هبشل ىا
 | تاذب صتختال ةيريغلا ةفص نال ريغ ظفل ىف ىا (هبف ىذلا ) ماهبالا ةدذش دوجول
 نو دحرلا لاقو ةقردلا ىلا ةفانضالاب تفينرعتلا نستكالا حا تاذ نود
 ىذلا ماهبالاك ىا( 69 مضلا ىلع لثم نيل نيل ندم اناا ثلثا

 ظفل نم ىا ( هنم فذحالو ) ةعوطقملا فورظلاىف ىا ( اهيف ) لصاح' وه ىذلا
 اعقاو هنوكعضوم ىف ىا ( سيلوال دعبالا )ن اكعضوم ”ىا ىف ( هيلا فاضملا ) ريغ

 سبل ديز ىنءاحو ريغال اذه ) 0 سمالا لمتحم ( لعفا وحن ) سيلوال دعب
 ريغال ديز ىتءاح ريدقتاو سنخلا ىننل ريغال ىتال نا بلا حرش ىف لاقو ( ريغ

 ءاح ديز ريغال ديز ءاج هريدقت نوكي نأ زوجتو ديز ريغ قاجلاال ديز ىنءاج
 سل لق هن اكىثتسملا وه فوذحلا هيلا فاضحلاو الا ىنعع ريغ سيل ىف ىتلا ريغو

 ىلع ريغ سيلو ريغال ىف ريغ نأ ىهاظلاو هنتم ىف ماصعلا لاقو ىضرلا هلاق اذك الا .

 هريغال هربدقتر يغال نا[ مايئاح ريغ سبل ريدقتلاو ريمض سيل ف سيلو دحاووحت
 لامعتسا ةرثكل ) اهدعب هعوقو لاحىف هلا فاضملا فذح صصخ اماو ءاح

 فورظلاب بسح ال قاحلا ناكأمل (وإلامهنع ابلاخ هنوك ف الحب ( امهدعب ريغ
 ىرخم ىرجا كلذك) طسوتب حراشلا هرسف ريغب هتهباشم ةطساوب ةعوطقملا
 ىرجا م6 ىا « بسحب هلوقنيب و فطاعلانيب (ةفاضالا نع ةعوطقملافورظلا
 )آل اك رق بدح ظفل ىرجلا كلذك فورظلا.ىرجم ريغ نسلو ربغال

 (ريغب ) بسح ةلكه يشل ىا ( اههبشل ) لب تاياغلاب ههبشل اهارجم هؤارجا سيل
 ىا (اهف ”رعتمدعو ) سلوال دعب ريغىفاك ( لامعتسالا ةرثك ىف ) ريغ ظفل ىا
 لارا 3166( ةناضالا ) فيرغتلل بنح ةلك باستك ١ مدع ىفو

 ؤ

 ال را 11 را نيب قزف ًالذا ريغال ئمع, تسح نا:لاغن نا بح الو ماصغلا
 ىرعش تلو با هجولا اذهنع ةلفغلاو ريغال ديز ءاح لاش. نا نيبو بس
 ريغك ف ”رفتسال هماهب الهنال ماهبالا ىف تاياغلل اسانم بسح لعجت مل هنا
 اتيواستم امهنا عم ريغ ىلع بسح لمح ىف حراشلا ىلع ضارتعا هلداحو ىهتنا

 ناحتمالاىفو ىنملانم ةدودعملاىا ( ةينملا فورظلانم ىا) «اهنموإ مادقالا

 ثيح نا لاق نم لوق حجر: هدام لعلو ىهتنتا سنا اهنمو هلوق كرت نا

 رياغتلا ىضتقت اهنال اهنم ةلكىلا جاتحم الف هوحنو ريغال عم ءانبلا ةلع ىف كرتشم
 نيح ةلزنم ناككاىف ثمحنا حاحصلاىفو 6« ناكملل ال ثمح ظفل ىا (ثيح)

 همابق ناكم ىا ديز ماق ثبح تق وحن ةغللا ىف ناكملل عوضوم وهو نامزلا ىف
 ماق ثىحح تق وحن (نامزلل) اليلق الام عتسا ىا ( لمعتسيدق شفخالا لاقو )

 6ع دبز )
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 ىباصا ىذلا مغلا دعب تلح ىف بارسشلا لوخد لهسف حرف ىتاصا ىنعي بذعلا
 ىمع ةدشل قلح ىف بذعلا ءاملا لوخد مدع ىلا ابرق نوك ١ ثيحم اذه لبق
 ىرجال ثيحم هصغلاو مغلا نم راصف رعاشلا اذه برق لقق هبا هتصقو

 | نم نكم الو هلتاق' صاصتقا نه نكح مدع نم هقلح_ ف ارا نسا
 / عفد ( قرفالف ) هلوقو هلخدم لهسف مغلا هنع لاز هلتاق لتق ناب هصاصق .

 ا ض وعام الق ةلوق ”نوكب نا مسنال هناب ةدعاقلا هذه ىلع دراولا ضارتعالل

 , هيلا فاضملا هيف ىفذح ام ليبق نم نوكي نأ زوج ال لف هيلا فاضملا نع نيوتتلا هيف
 , لاطباب حراشلا هعفدف مدقت لبق نم اريخ ناك دعب بر ليبق نم نوكيف ةين و اظفل
 ةينال اظفل هيلا فاضملا اذه ىف قرفال هنال كلذ لسق نم سدل اذه لو ناب دنسلا
 ١ فورظلا هذه نم ) اهنوك لاح تب ىعا ىتلا فورظلا نيب ىا (برعاام نيب )

 | (اهنم) تيب ىلا ف ورظلا نيب و ىا ( ىنام نيب و) ىعاشلا لوق ىفاك (اهنع ةعوطقملا
 ١ هيلا فاضملا هيف فذحل لوالا لبق نم اذه ناكولو فورظلا كلت نم ىا

 هنكل انهه افوذحم هيلا فاضملا ناكناو هنال كلذك سلو ايسنم اسن ىبنو
 امهنمضت ىف برعاام نيب و ىتام نب قرفال هنا هلصاح هنع نبونتلا ضيوعتل ىونم

 اضوغم هنوكل ايرعم البق تنكو هلوق نوك سبل ( مهضعب لاقو ) ةفاضالا ىنعم
 ظ فورظلا ىا (اهنمضت مدعل برع ١ امنا لب ) بارغالا بنامل حجرملا نيونتلاب

 , ةفاضالا ئنعم اهنع عزنت ىتلا فؤرظلا نمضتتمل اك ( ةفاضالا ىنعم ) ةروكذملا
 | ( ينعف ) كلذك انهه ةفاضالا ىنعمل نمضتنماذاو لا دعب بر هلؤقىف قبس اك
 ١ ةكاحم لقينا حراشلا دارا مث (امدق ىا) تببلا اذهىف (البق تنك) ىفالبق
 ىخرلا حراشلالاقو ) لاقف اهدحا حيجرتو نيبهذملا نرذه نيب ىضرلا حراشلا

 وه ) انونم هيلا فاضملا نوك ىف برعاام نيب و ىتام نيب قرفلا مدع ىا (لوالاو
 ىرجاو إ) لاقف فورظلا كلت: قحلا ام ناي ىف فذصملا عرش مث ( قحلا
 ١ فورظلا ىرح ىا) هلوقب ءهارجبف رورجلا ريمضلا حراشلا رسفو 6 هارحب
 نكل ةروكذدملا فورظلا ىلا عجار هنا ىلا ةراشالل ( ةفاضالا نع ةعوطقملا

 ةفاضالا نع عطقام ىف ام ظفل ىلا لب هئينأت ىضتق هنال فورظلا قلطم ىلاال
 فذحوف ) هلوةو ىرجا لعاف بئان اًمهظفلىا 6 ريغ سيلو ريغال إ) هلوقو
 فورظلا نم عطق ام ىئر# ناظفللا ناذه ىرحا امتاو ىا ( هيلا فاضملا

 |١ ناطفللا قم لك ى هلا" قانضملا قدح اهيا نلا ىفانم ارشد ١
 ١ امهنملكن وك امهيناثو ىا ( مضلاىلع ءانبلاو ) ةروكّذملا فورظلا نمو

 | ءانبلا ةلعىف عورش لا ( نكي ل ناو ) هلوقو مضلا.ىلع نيينبم فورظلا ْنم
 | ريغ ظفل ىا ( ريغ ) نكي مل ناو ىنعي ةيضارتعا نكي مل ناو ةلمحو مضلا ىلع



 0 00 م هم زك

 7 | ضعبيف طض اكواب ةحسنلا نوكت نا ىتش ذئنيط رخ آلا ببسلا ناب ىف عورش
 لصالا وه ىذلا ماللا ىنعم اهنمضتل اما اهئاس بيس نا ىنعي ةيشسرملا ىشاوحلا

 جايتحالا ىف ) لصالا ىنبم ىه ىتلا (فورحلاب ) تاداغلا كلت ةهباشمل وا ةفاضالا ىف
 لاحىف نال لعفلاب هتفاضا لاحىف ابقاب جايتحالا اذه ناك ناو ( هيلا فاضملا ىلا

 صاوخ نم ىه ىتلا ةفاضالا دوجو وهو هبارعال احج م لعفلاب هتفاضا

 الا حجرمل ضراعملا دجوي مل ذئنيح هناف ةفاضالا لاح فالخب اذه مسالا

 | مدعلف ةلما ىلا فيضا ىنذلا مسالا ىف بارعالا حجم نابتعا مدع اماو

 ' (ريتخاو) هلوقو ماصعلاف اذك ةلمح هن وكل هيلا فاضملا ىف بارعالا ٍرئا روهظ

 ١ يبل ) ءاننلا باقلا نيب نم ( مضلا ) ريتخلا امئاو ىا امئا لوخدم ىلع فطع
 | رايتخاب هربج دي راف ناصقن مالكلل لصح هيلا فاضملا فذح امل هنال ( ناضقنلا

 | دعو لبقك ) هلوقو تاكرملا ىوقا هنال ملا وهو باقلالا نم ىوقالا
 لل 1 ا هةكفوأ لبقك ناك ىىىا قودحلا ادتسلاربخ رقتسم فرظاما

 ىذلاو ىا ليثمتلل ريسفت ( امههيشاامو ) حراشلا لوقو لبقك اعطق عطق ىا

 عومسملا ) فورظلا نم ىا امل ناب ( فورظلا نم ) هلوقو امهب اهباشم ناك
 ريسفتلا ةدئافو ( ءاروو فلخو مادقو قوفو تن لثم ةفاضالا نع اهعطق

 لبق نيب و تاروك ذملا كلت نيب هبشلا هجو نا ىلا ةراشالل فورظلا نم هلو
 ااا ةلارشالا هام لب تسلا تاهللا نم اهنوك الو ةقرظلا هذه نسل
 ىا ( اهيلع ناشالو ) لاق اذلو هب هعومسمو هفاضالا نع عطقلاب ةامعتسم

 | تاروك ذملا ىنعع ىا ( اهانعمم ) ةسالم فورظ ىا (ام) تاراوك انملا لع

 اهاضم ام اهيلع سه مل اذاف لامثلاو نيملا وح كلذو قوفو تحن لثم نم

 هجو زيوجن ةفاضالا نع عطق اهف ناكاملو * ىلوا اهريغ ىف سايقلا زاوج مدعف

 ( ةلق ىلع فورظلا هذه ىف زوجن و ) لاق هتلقل فنصملا هكححرت دقو رخآ

 ( برعتق هيلا فاضملا نم نبونتلا ضوعي نا ) ليلق لامعتسا ىلع ءادس. ىا
 كل فو اقل ةلدا' نانزرج مدل ةروك دملا فورظلا برغت, نشب .ىا

 تنك و بارشلا ىل غاسف *«ىعاشلا لاق) لاقفاذهل دهشتسا مث ض وعالب هيلا فاضملا
 بارمثلاو هب قلعتم ىلهاوقو لهس ىا غاسف هلوق (تارفلا ءاملاب صغأ داكأ « الق
 ةيف رظلا ىلع اظفل بوصنم البق هلوقو همسا تنكىف ملكتملا ريمضو غاسف لعاف
 ةب راقملا لاعفا نم داك ١و نامزلا اذنه لق تنك ىا هنلا فاضملا نع ضوع نيوتتلاو

 ةمجعملانيغلا حتفب وهو حتفوا ىلع باب نم ةصغصغي صغنم عراضم لعف صغاو
 ءاملاوه تارفلاو تنك زيخ داك ةلمخو ناك | ريخ وهو ةلوهسلا دض ةلمهملا داصلاو
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 ظ نك دامىلا ةراشأ وهو نس راللا دايعلل ءاللا و: فتلالا نا "ل (قوراخلا سد و
 | قلطم ىلا ال هللا ةراشا دهعلا ناك اذاو فورظلا ضعب ناونعب تالا دادعت ىف

 ”٠ فاوزطلا لاق هناكف ( انين ضل ل١0 ىلا ةجاخ الفاو افق نك نفد لكلا

 فرظ اهنم ) هلوقو ًادتمفورظلا هلوقو فورظلا ضعب ناونعب ةروكذملا
 | « ام 5 هلوقو (فورظلا كلتنم ىا) هلو روحا رييضلا رسقاو هر ركسل

 لعاف لوهجلا ةغص ىلع « عطق ) ىه ىتلا هتاص عم لوصوملا ( فرظ ىا)

 0 عطق ىذلا فرظلا أاهضعل نوكي فورظلا نا ىنعب بنرعملا ق اذك فىورظلل

 ْ نايس ( هللا فاضملا دحين ) هلوقو كلذ ريغ اهضعب و « ةفاضالا نعإ)

 فدح وه ةفاضالا نع فورظلا هذه عطق ببس نا ىنعي عطقلا تيدي

 هناسن و ةينلا نم فذحلا نود ىا ( ةينلا نود ) طقف ( ظفللا نع) هيلا فاضملا
 نودظفالا نمفذملا ف ذحلابدي راامعا ىتعي (نب ونتلا عم برعا هتايسن دنع هناف) ١

 ىتلا ةعوطقملا فورظلا نم نكيي مل ايسنم ناكناب ةينلا نم فذح نا هنال ةيثلا |
 صاوخ نموه ىدلا ن : ,ونتلا دوجو عم ابرعم 1 ددبح هال تاىنملا نم تادع

 انهم هيلا :ىفاسل فدع ال نال ل ١ اريخ ناك دعب ”نواوك

 هّيلبق نم نعم ءىث هيدعب هي ريخ دري ل هنال هينلا ىف اضيا فدح ظذللا ىف

 . كلتل ةيمستلا هجو ناكامل هنا مث#مدقتم نم اريخ نا رح أم  نااس

 !راشلا داراءاضنا تاناغلاب امهنع نعوا مال ةعوطقملا قو رظلاب فو رلطاا

 نم ردص مالك لك ةياغ ىا ( مالكلا ةياغ نال ) ةعوطقملاب تيمس م ( تاياف
 كلت ىا (ىه تفيضا ) ىذلا مسالا ىا ( ام ) ةياغلا كلت ( تناك) ءالقعلا

 "6 ىسن صا ل مدلكللا هءاع نآل يالا د اعل ا

 نوكت نأ نحب هتفاضا دبع نم وركلا يا 010 دلل كح نول نا

 | (نرص ضوعالب هيلا ىه تفيضا ىذلا مسالا كلذ فذح املف ) هيلا فاضملا ف
 ةفشاك ةفص ( مالكلا اهب ىهّْس ) هلوقو ( تاياغ ) ةفاضملا فورظلا كلت

 قدا كشف اماو مالكلا اهب ىضقنس هنا تاياغ اهن روريص ىنعم ىا تالاغلل

 ريثك فورظلاريغف وهو برعتف عطقتا اهن اكراصا هنع ضوعولذا ضوعالب
 دعب امىف "جيساك ليلق فورظلا ىفو 6 لاثمالا هل انبر مخ الكو ا ىلاعت هلوق وحن

 تش اما ىا( تيشب اماو ) لاقف اهتانب هجو ناس ىف عرش مت * حراشلا مالكن م
 كلت نمضتل ىا ( اهنمضتل ) بارعالا وه اهيف لصالا نا عم تاياغلا كلت

 دارملاو بسلا اذهب لصالا نمل ابسانم نوكيف ( ةفاضالا فرح ىنعم ) فوراظلا

 (اههبشل) هلوق (و) اهئانبل لقتسم ببس اذه نأ ىهاظلاو ماللاىه ةفاضالا فرح .
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 ةلالدلا ىف ةرملاعم اكرتشم ددعلل ىذلا يلا 1 فب ا د
 دال هقرش نا حراشلا داراف امهنيب قرفلا ىلا جاتحا ةنمكلا لع
 هلوق ىف ( ردصملا ا ام هاج نيب و اف رظ هلعج نيب ىا ( نيينعملانبب

 ناكرتشإال ذئنيح هنال ( هاظف ) داضلا رسكب نوكي ناب ( عونلل ) ةبرض
 نع يرضلاف و تايرضلا ددع نع رابخالاوا لاؤسلاوه ةرملاف دارملا نال

 اذااماو ىا(ددعلل ناكاذا اماو ) قي رفتلا ىلا ياتحب ىتح ذئنيح كارتشا الف اهعون |

 لاونلا في هر رعلاو ةرل) كرمت ديش داضلا حتش نكتب نان ددعلل ردصملا ناك

 اناا در ةدرإللا لوألا فرس نأ زو تح قزفلا ىلا جاتحتف ددعلا نع
 ىا ( ةيفرظلا ىف ظوحلملاف ) ةظحالملاب امه قرت نيل ام دا جد ,دصملا

 هنوك ةظحالم لق ىا (ال<وا) ةيفرظلا ىلع ابوصنم هلعج, ىف ٍطح ول ىذلا ىنعملا
 نامزلا كاذب دارملا نكلنامز ىف عش نا نم ولخمال ثدحلا نال( نامزلا) اثدح
 'نامزلا وه هب دارملا لب نمضتلاب لعفلا هيلع لد ىدلا نامزلاوه سل

 هده نال اك 0 لاو سه اوحب ) نامزلل ةعوضوملا طظافلالاا هلع لادلا )

 نام ]نب قرتلا لعلو لعفلا تالوادم اهناال ظافلالا ءدهل تالؤلذم نامزالا |
 كي | ادم آ 2 كانلإلا هذه لوادموه ىانلا نينو لعقلا لولده وه ىذدلا
 0 0 4 ا لَشالامو هتاضقنا ىلا لعفلا دوجو تقو نم دتمت دحاو وه لب ددعتلا لشال |

 مل ظافلالا نم لولدم وه ىدلا ا نزلا فال 2 ىهددع نعلاّوسل || وغلا ددفتلا

 ىذلا ىنملا ئا (ةيردصملا فو ) معا لاو لا ع لا

 ةيدارملا 00 ياو ومرا لق ىا (ال<وا) اردصم هلعج نيح ظحول |

 لب ددعلاو ةنعونلا لش الق س0 لعفلا ءزج وه ىدلا تدح | انسخ ْ

 ناذهو عونلاو ددحلل لباق هنال ( ٌردصملا ظفل هيلع لادلا) ثدحلا دارملا

 ناب نم غرف الو * هب رضلابوا ةرملاب ريمملا ردق اذا م بارعاىف ناييجؤلا
 (ىناثلالاثملا نوكي'نا لمتحو ) لاقف حوجرملا نيس نأ دارا حجارلا لاتحالا
 اذا بصلنلاب ( الجر ؟ريدقت ) لغتشم ربغ لعف هدعب ناكام ىا تيارص وهو

 ىدقتلا اذه ىلعف ) ةيربخ تناكاذا رخلاب ( تب رض لجروا ) ةيماهفتسا تناك"
 00 ١ 1 ل ا ممل ادم اوك

 فورظلا ضءبن,تايتملا دادعت ىف ثمنصملا اهنع ربع املو © فورظلا )ب لاقتف

 نم دافتسملا ىح راما دهعلا هجوب ىلا جاتحا ضعبلا ظفل انهه طقساو

 ىا ) هلوش : حراشلا هرسف كلذلف ةرياغملا مهوتل اعفد فيرعتلا فرح ظ

 تانملا دادعت ىا ( اهدادعت دنع اهنع ربعملا تاينملا نم ةدودعملا فورظلا
 و 0 و اح 34

 اك
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 دارا مث ( فوذحلا ىلع ةلاد ةنسرق تماق لاثم لك ىف ىا) هلوَش ةهباشملاهجو
 فنصملا لاشه ىف ىا ( هناف ) ناقف ةنسرقلاب لالدتسالا هيجوت لصف نا حراشلا
 ريدقت ىلع ( كلام ةبك نع لئْس اذا ) ن1 ىهو فوذحلا زيمملا لع ةلاد ةسرق
 اهنوك ريدقت ىلع لاملا ةرثك نع ىا ( هترثك نع ربخا وا ةيماهفتسا اهنوك.
 ا( ةمسالا ةللاو هريخ ( ةتبارق ),هلوقو اذتبم ( لاخلا هاظق ) لوقو هر

 ةيلاح ةنبرق فودحملل ةسرقلاف هترثكب ريخاؤا لاملانع لس اذا هلوقل باوج
 | ةيك نع لاؤس ) كلام مكب لاؤسلا ىا ( هنا ىلع ةلاد ) ملكتملا لاح ىهاظلا نال
 فرعلا نكل اهريغ ىلع قلطي م امهيلع قلطي لاملا نال ( كزيناندوا كمهارد
 لاملا هاظوا ىا ( راخخاوا) اهتسساهفتسا ربدقت ىلع اذه امهب هصصخ

 كمهارد ىا ( امهترثك نع ) رابخا كلام مكب رابخالا ىا هنا ىلع ةلاد ةنيرق
 امهرد 5) كلام كا ىنعم ىا ( هانعف )اهتيريخ ريدقت ىلع اذهو كريناندو

 ( كلام راسدوا مهرد 5) ىنعم ( وا) ةيماهفتسالا ف نيعلا نضس ( ناشد وا

 كطفل ىا(مكف ) لاقف كلام 5 لاثمىف 5 با عا نايس ىف عرش مث دب ةبر ربا ىف اه رج

 مكف مسا دعب نوكي لام لكىف ىنعي كلام ؟لاثم ىف ىا (لاثملا اذه ىف ) '
 ةرادصلا هلاضتقا عم ءادس الل اهلاص امسا هنوكل ( ءادسسالا ىلع عوفرم )

 كب رض نع لتس اذاو )5 ظفل ربخ ىا ( هريخ) هنا ىلع اضيا عوف سم ( كلامو) ٠
 ددع نع ليسو ماهفتسالا هب ديراو تب ريض ؟ىناثلا بيك رتلاف لبق اذا ىنعي |

 (هعوقوب معلادعب ) روك ذملا لاؤسلا نوكي نا ىهو ىرخا ةنيرق مضي برضلا |
 ا ل بطاخنانم برضلا عوقوب ملكتملا لع دعب نكست داو ظ
 تبرض لهوا تبرضا لوس و لهبوا ةزمهلاب هنع لمس نا ىهاظلا ناك
 0 ل نكلو هعوقوب ملع هنا ءرضاطظ ناك كب لسامل نكلو .
 ةبرضلاوا ةرملا رده نأ دارملاىف حجارلا ىا ( ىهاظلاف هنريخاوا) كلدك ١

 اهنوكنيح(لاؤسلانا ) :يسام الوعفمردق نا احوج ص الاتحا لمتحا ناو |

 امهنم دحاو لكى ا ( وه امتا) ةيربخ اهنوك نيح ( رابخالاوا ) ةيماهفتسا
 ( ةرموا ) ماهفتسالاىف زيمملا بصنم ( ةرم ؟ىا كبرض تارم ىلا ةسنلاب) ٠
 كنابرض ىلا ةبسنلابوا ىنعي ( كتابرض ىلاوا ) ةيربلا ىف ( تب رض ) رجلاب .

 رجلاب ( تب رض ةبرضوا ) ةيم اهفتسا' تناكاذا بصنلاب* ( ةبرض ؟ىا)
 لاثم لك ىف ىنعي تب رض ؟لاثم ىف ىا ( لاثملا اذه ىف مكف ) ةيربخ تناكاذا

 | ىا (ةيفرظلا ىلع بوصنم اما ) هنع لغتسشم ريغ لعف ىلع ؟ ةظفل تلخد
 ١ نوكي نا لع وا يا :( هيرضللاوا ) هتنش عادلا 'لكفلل افرط نك قارارخ

| 
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 (قيقحتلا ليبس ىلع) زيبقلا ىلع ةمع رج ىا ( رحلاريدقتىلع) هلوقو (ةيربخ)
 | "ىلع تبلح دق كتالاخو ) ري رج اب (كتامع نم ريثكىا) ةقيقحلا ليبس ىلع ىا
 ] ا ناهجولا ناذهو ةمدخلا ةرثكب رابخالا ريدقتلا اذه ىلع مكب دا رملاو ( ىراشع

 | ىلعاماو ةيربخلا ىف ازورحمو هماهقتسالا ىف ابوصنم ازيمت ةمع نوك ردت ىلع ْ ١

 ثلاثلا هجولا وهو ةيئادتبالا ىلع عوفرم ةمعف افوذحم زيمملا 00 أ

 | اما ؟بصتق ( زيمملا فذح ذاو ) هلوش حراشلا راشا هيلاو ةثلثلا هوجولا نم
 | هلوَش راشا هملاو ةيردصملا ىلع وا ( 5 نم ؟ىار ةلوق راشا هلاو هر
 ١ (ىلع) ةماهنت ا نيربدقتلا نذه ىلع ؟نوكتف اضبأ بصتاب ( ةللخ 5و1)

 ظ ةيربخ 5 نوكت امهبف رجلاب ( ةبلح وا ةرسم كوأ ) تفرع اك( مكهتلا) ليبس 1
 | (ةمع عافتراف ) اعاست هيلا راشا ( ريثكتلا ىلع ) هلوشبو قيقحتلا ليس ىلع |

 ىلع ) هعاضشرا 0 طوفرم ةمه نوكو اهودحم الا نك رده ىلعف ىا |

 حصي ىتح ام صيصخت ىلا جاتحا ركن ةمع ناكاملو  ًادسمهنوك ع ىا ( ءادسالا

 ا ل ل تر ل

 1]00011/ 1: رج ىا (مرخو) فوض وفة رك نوكي ىتح ( كا هاوش)
 أ 0000 ال1 ح رسملا نيمضلا امدتملا ىلا دئاملاو تلح دق ةلجئا |

 ١ عضومىف ةمع عافترا ريدقت ىلع ةيربخوا تناك ةيماهفتسا ) كباىبعاو ىا ( 59)

 عدعب ىا ( اهدعب مقاولا لمفلا نال) بصللا ةدعاق ىف الخاد هنوكل ( صن
 طيلست ) هريغوأ ريمضلاب هلغش مدعل ؟ ىلع ىا ( اهيلع طلسم ) تباح وهو |

 | ريدقت ىلع ةيردصملا طيلستوا ( ةيردصملا وا ) ةرمب زيمملا ريدقت ىلع (ةيفرظلا |
 1 ' نودلا نامل ناعنات امهنال ( ءاعدفو ةلاخ تعفر ةمعترعفر اذار سك ةلجخ ١

 | ةيزيبقلا ىلع ةمع تدصن اذا ىا ( اهتصن'اذاو ) هل ةفص ىناثلاو هيلع فطع
 ا (اهتضفخ اذاو ) ءاعدفو ةلاخ تبصن ىا ( امهتلصن ) ماهفتسالا ريدقت ىلع

 ا اهيل يربح ريدقت ىلع ةيزيبقلا ىلع ةمع تضفخ اذاو ىا
 ' 5 ةلثسم نم فنصملا ٌغعرفالو ( حضاو كلذو ) اضيا ءاعدفو ةلاخ تضفخ

 ثيح نم هزيممةلّئسم نايس ىف عرش هزيم با سعاو هبا عا ثيح نمو هانعم ثيح نم
 فوذحلا ىلع فطغ اذه برعملافلاق ( قذدحن دقو » لاقف هفذحو هركذ

 ىلع ىتشلا لئاسملا ضعب فطع ليبق نم نوكيف زيمملا ركذ رثكيدق وهو
 بأن نا ىنعي هتحن رتتسملا ريمضلا نايبل ( كريم ) هلو حرانشلا ريضتو اهضعب

 | هلوقو 5سفن 16 رع ىلإ مجاز هل لم فدع لعفا لعافلا
 0 الا نم لكلا هل او داس ميمعتل ( ةيربخ وا تن :اك ةيماهفتسا) |

 لد ولوت ناكالو + ةيملا لخلاف ( ترش يل ةيسالا ةلمجاىف 6 كلام <

 ( ةراشا )

 سس ل ف ل لل ل يس



 سعي 6١ج قيس

 ظ لصالا نا عم (ىلعب ) تبلح ظفل ىا ( تبلح) لوهجلا ةقيت لعام( قدح
 | ةسالاعتسالا ىلعب ىادعن انههو هتشام هل تلح لاش ام ماللاب ىدعّس نا هش

 تبلح ىا وجهلا ىف ةغلامم ( تلقت ىنعم ) تبلح ظفل نمضتل ىا ( هنمضتل

 2 ا اهتمدخ لقثتسا هنوك هجو نيب مث * ىلع ةيلخلا كالت تلقت ف

 اع ىمدخجا) اهتم نما( ال ١ نم ) اهتقاخ ءوسل ( اهتمدخل اهراك

 6 باحلا اهتمدخ عاونانم ) راتخا 0 ا 3
 مذلا ىف غلبا) ىثاوملا ةمدخ ىا 6 ىثاوملا ةمدخ ) بلخلا نال ىا أ

 ٍ غلبإ قلعتم نمو لوعفملا ىلا فاضم ردصم ةمدخلا ( سانالا همدخ نم

 ١ نيعلا رسكب (راشعلاو ) ناسنالل ةمدخلا نم مذلا ىف غلا ىشاوملا ةمدخ ىا

 َق قات ةقانلا ) ءارمشعلا ىا( ىهو ) نيببلا حتفو نيعلا مضي (ءارشع عج ١)
 ا ةمدخ َئخاؤملا نم يضاشلا راتحاو ىا (اهراحاو : رهش[ة عاب

 ىا (اهنال) ىنثاوملا نم اهريغو زعملاو مغلا ةمدخ نود ةفوصوملا ةقانلا |

 ةقانلا كلت ( عيطت الو ) ا ذات دشا (بلملا نم ىذاتن ) ةفوصوملا ةقانلا َنال

 ' (اهبلح ىفف ) ةلوهسب عطت+ل اذاو برضو هركب تعاطا ناو (ةلوهسب) اهبلح نم
 ْ يلا هيت ةداززو اهملح ن نمل ( هقشم ةدايز) ةقانلا بلح ىف لصحتف ىا

 | ىا( هتلخووهتمع ركذ ذ ىف ) اهتمدخ نم هها كال سنعاشلا دوصقم ىه

 '(ةفرط ةلاذ رىلا ةراشاإل تراقآلا نيناَنْم كلا 1 رو رج ةنعشاشلا 0
 | مالا تخا ةلاخلاو بالا تخا ةمعلا نال نيف رطلا نم لدب (هماو هسا) هلوقو |
 ظ ا اذجو نيف رطلا نب اوى قرش ال رسايل نا: ىعل#
 0 ربدَقت ىلع دوصقملاب كطفل قيبطت ىف عرش مث # بولطملا وجهلا ماقم ىف ظ

 15و انتم وف نع دافتسملا ىا (ماهفتسالاف) لاقف رخو ايصال

 ظ
 ا

 | ريخ دعب ربخ ( مكهتلا لبس ىلع) هلوقو ًادتبملل ربخ ((ةمع بصن ريدقت ىلع)
 انهه ماهفتسالا ىنعي ريللا ىف فرظلا لعاف نم لاح رخ الاو ربخ اهدحا وا
 ١ بطاخلا ةيملاءو ملكتملا ةلاهج ىضتقت ماهفتسالا ةقيقح نال هتقيقح ىلع سيل |

 ملا ةدافتسا لاوس نم نيرتلا رسلو ملكتملا نال كاذك سيل انههو
 ْ هن اكف لهحلا موزلم لا يك“ نال موزللا ةقالعب ازاحم ءازهتسالا هض مغ لب |

 ملكملا نأك ىا (هن اك) هلوَس حراشلا راشا هيلاو مزاللا ةداراو موزاملا رك ذنم ' ؤ

 | لاس ) امهترثكل ىا ( هتالاخو هتامع ددعة بك نع) لفغ ىا ( لهذ )انهه

 ىلع ىرحن ماهفتسالا ليقو ةمالعلا حراشلا هراتخاام ادهو هددع نع ىا ( هنع

 ظ ىا ىراشع ىلع تملح تالاخل او تامعلا نم ددع”ىا ىلربخا لاق هن أك ةققحلا

 ظ اهنوك نايس هب دارا ًادتبم (اهنوكو) هلوقو ةقيقلا ف هددع فرعا ال ريثك كلذ



 هنع باحاف ىناثلا هجولا اذهب ةيفلالا حراش صصخ مو نيمملا فذج ىلع |

 هيفف ىناثلا هجولا اماو ةارعالا هوجولا نم قبسامل ةقفاوم 5 سفنىف ةربتعم |

 هلوقبدارملاو ةيعمجا عماهر ا قالا عماهرجو ةمبس ةثاثلا جوالإبا ملا |

 اعنا ركاذ ىذلا هناف ةلاخو رب رجاي كلةمع كريم م لثم فذحن دق هنا ىذحن دقو |

 ا

 ' تييلاو) لاقف قبسامب هقيظت دعب روكذملاتببلا ىنعم ناي ىف عرش مث * ازيمم هنوك
 ا وحهينا تلا اذهب هدارمع ىنعي ( اريرج وحهي ) هلتاقل ناس اذه ( قد زرفلل |
 | ( ىراشع "لع بلح دق ءاعدق ) تببلا مامهتو ىا(هماتو ) هب راقا ليد تيرا رج ١
 ( ءاعدفلا ) لاقف فيرصتلاو هغللا ثيح نم تادرفملا ضعب نايب ىث عرش 5 ْ

 حرشىفو (لجرلاواديلا نم غسرلاةجوعملا) هانعمو عدفالاثنؤم ءارمحنزو ىلع
 لاو اهنكاما نع تلازدق اهن أك لصافملا ىف جوع كي رحتلاب عدفلا تابمالا |
 ١ هلصافم ىف نال قاسلاو مدقلاوا عارذلاو فكلا جوعملا وهو عدفا لجر |

 ىنعع مدقلاوا فكلا ةلقنم ) ءاعدفلا ىنعم ذئنيح ( نوكتف ) ابالّشناو افارحتا |
 ليذرتلاو ةناهملاعم اهتمدخ ةرثكل ىا (ةمدخلاةزثكل) مدقلاوافكلا ىا (اهنا |
 هملاس هممقتسم اهن وك دعب مدقلاو تكلا نم و لك تح ىا(تراح) |

 0000 تااجلاو تامعلل ىإ (اهل ةقلخ و ةروك ذملا ءاضعالا جاحوعا .

 ارا موي خيا كات لع علطا روك نما لسانلا لعاو تالاخو تاغ ؟نوكي |

 انور لاثك كلا ايف رك ذ ىلا ةحسنلا ىلع ةزوك ذملا هوج ولا هبجؤت حراشلا |
 لثم وف ىهو ىرخالا ةخسنلا ىلع هوجولا راتعااماو ىا( ىرخالا ةخسنلا |

 ظ هج ولاالا).وج ولا ىف راتعالا لمتحالف ىا(لمتحت الفرقا رك ذةدايز,ةمعكرممت
 | / ريدقت وهو ازيمم هنوك مدع رب مدع ىلع ةمعف هوج ولا ضعب رابتعا وهو (ريخالا ْ

 ١ ريدت ىلع اضيا ةمعف هضعب رائتعاو افوذحم زيمملا نوكي ناب ءادسالاب هعفر |
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 هيف هوجولا عيجنال بينرتلا سكع هيف سبل لوالا هجولا ناب ريمالا لضافلا

 ماصعلا لاقو زيمملا فذح ناقلعتم هيف نيرخ آلا نيهجولانال بنترتلا نكع
 لاَش ناىل والاف هوج ولا ضعب ىف زيقلا ىلع لما ىف ريبْقلا ىف لحقلا تاثا دعب

 'كلام كوحمن نوكيو قودحلا زيمملا راشعاب يا هاو هنالك ىلا ةراشما نوكت

 فيرا آنآ فودحلا لابخال انستو نيغلا اذه قدح اريظنت تيرض 5و
 0000و 1 ىبحلا كلم كف 0 رض م ىف اك ردصملا

 ناب عماب ر ,وك ذملا تملاىف ةخسن عوفو تايشا ىلا جاتح ةيعما عم ةمسرج وهو

 ىنعي جاحوع الا اذه نا ٍبالقنالا ىنعموا ىا (اذهوا) ةجوعم ىا ( كلذك )

 لوانم (ةقلخلا ءوس ىلا) هتالاخو رب رج تامعوجهلا ماقمىف ىعاشلا بسن ىا

 امتاو) نيراشعالا نم لك ىف بولطملا وحهلا لصحبف ةمدخلا ةرثكلال سمالا

 © ىدع )



 6١ ل
 (يفراشا)_ فنصملانال ىا (هناف) كى هوجولا رابتعا لمتحا امثاو افوذحزيمملا نوك

 (بصتلا هوجو ةرثك ىلاهبسح ىلعالومعمابوصنم هلو )5ب اسعاد وج و نايب ىف(قبس
 ذئنيخ لعفلااهاضتقا ىتلا تابوصنملا لكل هسح ىلع لاق لب ةيلوعفملاباب وصنم لقي ل ثيح
 ةزيخو ءادس الاباعوف سن وكي نا | نيم ةعز وكر ده ىلع تملا اذه رتعي نأ دوج
 .اعوف مةمع نوكو افوذحم زيمملا نوك ريد" ىلعو ىناثلا عارمتملاف تبلح :هلوق
 نوكيف ناهز 1 والا ريدقتف اردصموا انامز قوذحلا نوكي نا لمتحو ءادتسالاب

 لوعفمهنا ىلع ابوصنم نوكيق ةبلح ؟قاثلا ربدقتو تبلح هلوقلاف رظهنوكل ابوصنم
 فنصملا نايس نم قبساملهيجوتلا اذهةقفاومىلاحراشلا راشا مث # تبلحهلوقل قاطم
 ١ نيهجولا نم (قيلا) ؟سفنىفةثالثلا هوجولا رابتعاهج و ىا (اذهنا ىنخال و )لاقف

 اذهىفناةيديلالا هجو(با عادوج و نم) فنصملامالكف (ق.سام) نيرخ آلا
 عرش مث هلبق ركذيملامم رك ذيلالخالاموزاد ور و نعفنصملا مالكلاصيلختهيجوتلا

 ىلوالا ةخسنلا نع ةنالثلا هوجولا ىف رخ الا هيجوتلا لامحا ناسىف حراشلا |
 هجوالا ىا ( هجوالا ربتعتنا ) هدنع اجوجرم الاهخا ىا (لمتحبو) لاقف
 (ةمع) انههزيمملا كلذب ىا (ىنعا) ؟ةلك زيمبىف ىا (اهزيمىف ) ةروكذملا ةثالثلا
 0 (ءادتب الاب) همح عفر ىا( عفرلا ) ةثالاثلا هج والا دحاف ىا (اهدحاف) ةمع ةلك ىا

 اف وف لع نوكيأل زيمملا نال ارم نوكلال لئن 2 تلح واد ا كرا
 نوكت نا ءاوس ىنا (َتناك ةساهفتسا) اضيا افودجم هنيمملا نوك تاكت را ملف

 / نوكق ( ةيربخوا ) ادرّفم ابوصنم فوذحلا اهزيمب نوكيف'ةيماهفتسا مةلك
 ريدقتلا اذهىف نوكبال راتعالا نا ىنخحالو اعومتوا ادرفم ارورحم ىوذحلا

 , دارملا نا لاَغ نا الا مهللا ةثالثلا هوجولا ىف الخاد ن وك.الف نيمملا فدختاإلا
 نارخ الاناهجولاو ىا (نارخ الاو)هجوالا ضعب ىا هحوالا ريتعت نا هلوش

 (ةيماهفتسا )[نوك ىا ( اهن وكر دقت ىلع ) ةمع ةلكب صن امه دجا ىا( بصتلا )
 ريدقتىلع) ةمعرج ىا ( را ) نيهجولا نم رخ آلا (و) اهل ازييمت ةمع نوكتنإب
 زاوج رابتعا ىلع ىنبم هجولا اذه نا ىنحالو ةيربخ )'؟نوك ىا (اهنوك

 حراشلا هركذ م هجوالا راتعا ناكاملو ( قبساهف روك ذمريغ وهو اهزيمت ىفذح
 ىلع ىا (قيلالا ناكف) هلوَش' هللاريشيا نأ دارا ريمملا فذح زاوج ىلع اعرف
 ىت ًالاهلوقىا (هلوق نع)1لا ةمع ؟لثم ىفو هلوق ريخأت ىا اذه ريخأت فنصملا
 قيلالا بيترتلا ىلع هلوق نوكي ىتح ( كلام ؟لثمىف فذحي دقو ) هلوق وهو هدعب
 ىلع عرفلا ميد عضاوملا ضعب ىف زاح ناو عرفلا ىلع لصالا مدن وهو

 راششعالا كلذ ىلع اضيا ىننم لوالا هج ولا لبق ناف ةدعاقلل ةئطوت نوكل لصالا

 اضيا ناينبم ةي ردصملاوا ةيفرظلا ىلع ؟بصن ىنعا نيرخ آلا نيهجولا نال
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 اظفل ( هب اصتنا ريدقت ىلع تقو ”ىاف ) هلو هلصف مث رخؤم أدتبم ( كح
 ىنعي ( ةيربخاب)هلحم عوفسمب ىا ( لحما عوف سم ) افرظ هنوكب ىا ( ةيفرظلاب
 | ىهو( ةيقانلا هوجولاو ) اربخ هنوكل الحم عوف سمو ابرعم هنوكل اظفا بوصنم هنا
 وحن رحلا اهيناث (و تبرض مهبتا لم ) بصنلا اهدحا ةيقابلا ةثالثلا هوجولا

 فننصملا عرش مث ( متاقمهيت | ) وح ةيئادسالا ىلع عفرلا اهثلاث ( وتر رم مهيبتاب )
 ىهو ااهن طرتشلاو ماهفتسالا ءاهسا رئاسس ساق دعب 8 لئاسم لو ةكلس ف

 . كل ةمع 5 لثم ىو ال داهشتسالا قيرطبلاقف اهيف ةثالثلا هوجولا زاوج
 ماهقتسالا لمتحا اهف ىنعي ) هلوَش لثملا اذه خراشلا:رسف 5[ ةلاكوار حا
 عقو ىذلاب يك رتلا ىف هنأ لثماب فنصملادبرب ىا (هفذحو زيمملا رك ذو ربخلاو

 ثيح نمو ربخلاو ماهفتسالل نوكي نال هسفن ثيح نم لمتحاو كافل هيف
 ه1 ل 00| 6 افاودحم نوكيناو اروك دم هريع نوكت نأ هنن

 فلتخاام مث رخؤم ًادتبم (هجوا ةثالثإل هلوقو مدقم ربخ لثمىف هلوقف كلذك
 راتخم ىهم زيمملا ىذحت ةمع لم ىو اهضعب ىفف حراشلا دنع ناتخسنلا

 ثيح نمو 5تاذ ثيح نم ةلئسملاف ميمعتلا ىضتقت ةخسنلا هذه ناف حراشلا ١
 000 للا 7 ب يلعاو ماهفتسالا لاتحلا ىلا:ءومعلا ةراشانءربشفاك نيمملا
 ااسللا نس 2 ]و لكل ققاون هجو لع هجوا ةثالث هلوق ةَخْوبْنَأ دارا

 | ريثك ىف ) زيملا ظفل فذحم ىنمي هيلع ترسفو تلقن اك ىا ( اذكه ) لاقف
 | خسنلا ضعي ىفو ىا (اهضع,ىفو ) هلو, ىرخالا ةخسنلا نيب مث ( خسنلا نم

 | فنصملا دارم نوكي دئنيخ نييقلا ظفل ةدايزب ىنعي ( ةم كريت لثم ىفو ) .
 ١ ىذلا مسالا لثمىف ىا (هوجولا ضعن رابتعاب نيبمت وهام ىا ) لثمف هلوش |

 ابوصنم ةمع نوك وهو ةروك ذملا ةثالثلا هوجولا ضعب هبف ىرجم ازيممت عقو
  بارعالا نم هجوا ةثالث ايت عقو اوف نوكيالف اعوفرم ناك اذااماو ارورجمو

 زك ذي حام ىنعا خراشلا اهراتخا ىتلا ةخسنلا هو ( ىلوالا ةخسنلا ىلعف )
 ١ حرصيس اك احجار هدنع ال احنا ىا ( لمتحم ) اهيلع ءانف زيبَملا ظفل اهيف

 زوجنىا هجوا ةثالث هلوَش فنصملا اهدارا ىتلا ىا ( ةثالثلا هجوالا ريتعت نا)

 ةثالثلا دحا ىا (اهدحا ) اهتاذ ىف ىا ( 5ىف ) ةرئاا ةثالثلا كلت ربتعت نا

 رجلاو بصنلا طرش مدعل ( ءادسبالاب ) اعوفرم 5 لحن لعج ىا ( هعفر ) |
 اودحن وكنا لمتحوةمع ظفل وهو اروكانم زيمملا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو
 ةثالثلا نمزارخ آلا ناهجولاو ىا (نارخ .اآلاو) اصخشوا صخش مكب اردقم

 | ايوصنم هلعج هوجولا نم ىباثلا ىا ( ةب ردصملا ىلعوا ةفرظلا ىلع هصن )

 رده ىلبع ناهجولا ناذهو هب ردصملا ىلع هصن اهنم كثلاثلاو هبف رظلا ىلع
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 ةلط ( راجح رح ح1 نا)هلوقوأدتبمام دقل ول (اًذاو ناو فك فن اياونن اوى ؟اةشاسلا |

 هوح ولا نم ناهحو هنف قات طرشلاءامسا نمهبف رظل | مزال وهام قع هربخ هبط رش

 نا هيقارظلا ىلع 0: امهسانو هيلع لخد نا را فرخ ر ىلا امهدحا هعبرالا |

 اهنوك نمد. الف) ل خ اخ مناو ( نيا نم وحر هب راحل هيلع لخد ناف لخادم

 نعل 90000 30 2 نق لوسفف دلأ راشعاب (ادبا هيف رظلا ىلع هب وصنم

 ريسفتلا فطعك (احب رضامسا عش و) هلوقو (ةبف رظلا نعج رخيدقاذانا) ةاحنلا ضعب

 نع اد ”رجاحم رصامسا قس هيف رظلا نع رخاذادهن | ىنعي هبق رظلا نع جرح دق هلوقل

 دوعف تقو دب زمابق تقو ىا)هلوفو(ورمعدعش اذادبز موه اذاوحىف)ف رظلاىنعم

 (ىهف) تقولا ىنعع اهالكوهربخ ىناثلا اذا وأ دتبملوالا اذان اىلاةراشاوريسفن(و رم |

 قمادغو ارث و امظن (نرخلا مالكم دهاش لع) فرظلا ريغ ًالميتسماذا نوكل

 خم دا ءاننتسا نوال عي ةنف رظظلا لع ب وصنم اهلارأ رماح الق هل وعل دكا حزاشلا
 هنوس مدعب رعشب هنال قالطالا مدع نم ىضزرلا حراشلا نع هلقن ام 0

 (ةفرظلامزال وه امو) هلوقنا نعمل ضب لقواذع ل ةدعاقلا ضقت زوخنالف ظ

 ةفرظلا ا ممالاو ىنعت روك ذملا حراشلا نع لمن اهف لخاد لا

 روصتب الذا طرشلا نع زارتحا ماهفتسالا ىف هلوقو ( الح ماهفتسالا ىف عفنرب )
 هلراص اينم ناكاذا هنال الحم هلوَش عافترالا دبقاماو اس رق مدقت اك ةيربخلا هيف

 لولا ناك انام زارا( ضر 0

 هيف رظلا ىلع هباصتنا اهدحا نال هلةفرظلا مزال هن رانا ع نلف ( قالع كدهع

 دارا ارخؤمو امدقم ىفوذحلاردّش نا لمتحااملو د« ىفوذحم قلعتمل اف رظهنوكت
 قفو لع انج ومر دق قلعتملانأ ةداقأل (هن كدهع نئاك قم ىا) هلْوَم هرم نا

 ظافلالا هذه نم ىا ظفلاماو ىا (”ئا اماو) العف هدعب تردقو هلوقفف 00

 ريدقت ىلع اًضيا ةيربخلاب عف ةرلا لحق عم دق هناف اهلكةعبرالا هوجولا هنف ىتاتف )

 ةيربخا يالا رحلا نم ( ةيفرظلا ىلع هباصتنا |

 ةراشا (تقو ”ىا ىاكئحم تقو ىا وحن ) وهو لاثملا اذه ىنف ةيربخلاب هعفر اماف

 ةقيتللا ىف ريا وو, فرطلا رشاؤلا قاتلا ىلإ ةراشا ( 569 هيفرط ل

 ببي

| 

 ١ (ىضرلا حراشلا لاقو) هلوقو (ءادتسالاب ةعوف ص) ديز موساذا هلوقىفاذا ةلكىا

 ظ ىا(ادهل) علطال ىا (زعاملاناو) لاقدن ال تبانربغ ضعلاا اده لوقناىلا ةراد .الاز

 ١ هلحم وهو هق رظلا ىلع بصنلا ناثلاو دععبلا هلم وهو عقرلا امهدحا نالح

 أ ؛نا ىلع لدن ل اغلا نيواحلا ادعو هللا راش ع0

 ساس ا 22شلفلل7 777797277929797 ا ااشسسب7
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 نا أ نا قخمالو ماصعلا لاق مث ماهفتسسالاو طرشلا « ايضا ننال
 ءامسا عيمج دارب نأ دبال هنال ةزازح طرسشلاو ماهفتسالا ءامسا كلذكو هلوقف
 ماهفتسالا نيب كرتشم وهام راشلان يب مث# ىهتنا ماهفتسالا ءامسا قابو طرا

 ههبشملا ءامسالا كلت ىا ( هو ) لاقف اهدحاب صتخم وهام نيو طرشلاو
 هده ري لكروت كا( رست تو ناو فاو ةىاوامو)نم ظفلاكا (نم) مكب
 مس ا ل كو ىا ( اذآو طرنلاو ءاهقتسالا نيبو ةكرشم.ةسلا
 يا روستو ادهن رك لاح( ناو للك كو ىا ( عكر طرشلا
 لاقف هوجولا كلت ضعب اهبفىتأتي ثيح نم اهنم دحاو لك حراشلا لصف مث

 ملل أ عامه ىاتب ناتمايفتسا انناكاذا اهو. نق )

 ا ا ل انينوك ىو ( لوألا ةثالثلا هوحولا) نتماهفتسا
 لاثمو ءادتسالا' ناتعوف ع امهن وك و نب راخلا دحا نيترو رح امهن وك و لعفلا نم

 وحنام ةلكىف ( و تبرض نم وحن ) نم ةلكىف اهدعب امب نيتبوصنم امهنوك ١
 (وتررم نمي ) رخلا فرحب نم ىف نيترورح امهنوك لائم ( و تعنصام)
 نيتعوفرم امهلوك لاش ( و تبرض نم مالغ) وحن فاضملا مسالاب
 نيب مث ( هتعنصام ) وحنام ةلك ىف 01212 نمو وح نماذك ف ءادنالا

 عفرلا)امو نمىف ىا ( امهنف قاتسالو ) لاقف امهف رخ د مدع هحو

 ةلكىا ( اتناكاذاو ) ماك ة ,ريخلا طرش اهنال (امهتيف رظ :عانتمال ةي ربحا ىلع |
 انآ نا( كرانلا ءوح ولا كلت امهف/ىناش كلذكف نيتيطرشإلمو نم.|

 ( وحن ) ءادّسالا عفرلاو رخلاو بصنلا نم نتيماهفتسا اتناكاذا اهف ةثالثلا | ْ

 000000 وكل ف (وبرشلاب رضت نم ) وحن نم ىف بصنلا لاثم ىا ١
 نم مالغ ) وحن فاضم اب ( ور مماررمت نمي ) وحن رجلا فرحب رورجملا لاثم |
 0000 رار نع قدام لاثم ( و برضا برضت .
 قايالو هللادنع هودجت ريخ نم مكسفنال اومدقت امو ) ىلاعت هلوق وحتام ىفو |

 (طرشلا ءامبا ميج ىف ) قاتسال ( لب ) نيتبط رش اتناك اذا امو نم ىا (امهف

 ىلعو اذا وحن طرشلاب ةصتخموا نءاو ىاوحت رتشم اهادع امث تناك اوس ظ

 ىلا ةراشا ( عال هناف ) هلوقو ( ةب ربخلا ىلع عفرلا ) ىتأتبال اهيف ريدقت لك |
 | عمال هناال لب هب ريخلل ءامسالا كل" دادعتسا مدعل سل اربخ اهعوفو مدع نا

 لوخدلا ةمزاتسم ةبطرش اهنوكل ( لعفلا الا ) ءامسالا كلت دعب ىا (اهدعب )
 ال وام وا ىديعملاب عم ل وحن اذاش الا ( ءادتبالل لعفلا حلصيالو ) لعفلا ىلع

 مزالوه ىذلا ا (هبف رظللمزالوهامو) * اومودن ناو 0 وحن ىف مسالا

 )َ ههاسلا (

 ا ءامسالا كلت وك لاح ىالم نايس(« 0و هوقو از |
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 هلاقام نا ماصعلا ىلع ادر ىدابعلا مساق نبا لاقو ىهتنا ربخلا نع ةبئانلا ىو
 ريخلا نع بان امل فرظلا نال ماشه نياكةاحنلا مالكل' قفاوم ىضرم ىضرلا
 ةدعاقىف لخادو ) هلوَش, حراشلا راشا هيلاو ىهتنا عفرلا نم همكح هل تبث

 | اضيا لخاد هلصا راتعاب بصنلا ةدعاق ىف لخدب م انهه مو ىا ( عفرلا
 اريدقتالو اظفلال هنع لغتشم ههسشوا لعف هدعب سل هنال عفرلا ةدعاقىف

 تحن رابتعالا اذهب لخد امناو هيف نئاكلا لامعا دعب ىا (ايناث ) راح هلقالو
 / نال ( ادتملا ريخ وه ىذلا هلماع ماقم ) 5ظفل مايقل ىا ( همايقل ) عفرلا ةدعاق
 ١ فنصملا غرف املو * لماعلا مكح هل تبث هلماع ماقم ماق اذا فرظلانا ىه ةدعاقلا
 ءامسا رئاس لاوحا نايس ىف عرش ةينيخلاو ةيماهفتسالا ؟بارعا ناس نم

 لثم طرشلاو ماهفتسالا ءامسا ماكحا رثك ١ تناكاملو د« طرسشلاو ماهفتسالا

 نالمتحا املو * ؟ماكح ا ىلع( كلذكو ال هلوشب روكذملا نايبلا لاحا امهماكحا
 | هرسف مالكلاردص اهلو هلوقّنعو هذعبام لكف هلوق نع ةرابع هللا راشملان وكي

 ةاراشالان ا. ىلإو لثملا ىسع كاكلانا ىلا ةراجإ انهو ( 8ك لثم ىا) هلوّش حراشلا

 ةعبرالا هوجولا ىتاتيف ) لب امهماكحا عيمج ىف هيشنلا هجو سيل نكل ىلا

 ارورحم هنوك اهيناثو هبسح ىلع الومعم ابوصنم هنوك اهدحا ىنعي ( ةيبارعالا
 افرطظ نوكيالزا طرتش ءادتنالاب اعوف م هنوك اهثلاثو ةفاضالاوا ركلا فرح

 ( ةروك ذملا طئارسشلاب) افرظ نوكي نا طرسشب ةيربخلاب اعوفرم هنوك اهعبارو
 َدحأ لوحدم هتاوكب»ءرج طارتشاو لعق ملفام نوكي هضناطارتشا قر

 بخ رقتسم فرظ كلذكو هلوقو امهنع ادرج هنوكب هعفر طارتشاو نيراجلا
 هوجولا عيمج تأتي مالو رخؤم أدتبم 6 طرشلاو ماهفتسالا ءامسا) هلوقو مدقم
 كلت ىتاتت هنا ىنعم ) هلو حراشلاهل وا ءامسالا هذهنم دحاو لكفىف ةعارالا

 ىف ات ءوحب ولا كلتا دق هرفتلاه وا رك ذاع ارث سعب رانا درع را
 | كلت ضعب قدوجولا ضعب دج وبال نا ىف اسال اذهو اهلكىفال ( ءامسالاهذه عومج

 هدشت نم موهفملا وهو هيبشتلاهج و ىف همالكل لي وات حراشلانم اذهو ءامسالا

 هوجولا هذه نا هنم مهْش هناف ةيبارعالا ماكحالا نم ىف رك ذ امب ءامسالا هذه
 اهضعب ىف ىرت لب مهفاك سيلو ءاممالا هذه نم دحاو لكىف ىرجت ةعبرالا
 هبدارملا ( ال ) ةلمجاب عومجلاف ىتاتت اهنا اهيلع قدصي ضعبلا ف اهناي رجيو
 ىفو حراشلا هلصفيساك ءامسالا هذه نم ىا ( اهنم دحاو لك ىف ) ىتأتت اهنا
 ماهفتسالا ءامسا هلوق وهو هبشملا فرط ىف حراشلانم ليواتلا اذه نا ماصعلا
 اهنم دحاو لكال عومجملا ثيح نم اهعي مكب اهنم هبشام نا اهبدارا ثيح

 ضعب ىف ؟ لثم انهنا كلذكو ىنعي ضءبلا كلذ لاقف هيشتلا ىف هلتوا مهضعبو |



 هت 1١15 خم

 (هلبقالو) بصنلا طورش ىه اكريمضلاب لاغتشالا ببسب (هريمض قلعتموا هريمضب
 هلوقحراشلا دازو رجلا طورش ىه 5( فاضموا رج فرح )امهنم لكل بق ىا
 ةلعلاك نوكلو طرشلا اقيقح اباوج نوكمل ( ةظفللا لماوعلا نع ادرج ناكو )

 نع ادرح هنوكل اعوفرم نوكحيف كلذك نكي مل ناو ىنعي « عوفر ) هلوقل
 ' هلو ح راشلا رسفامتاو راخلا نمو ردقملا وا ظوفلملا لعفلا نم ةيظفللا لماوعلا

 ىتلا ةيمسالا خلا ىلغ ةلخ اد ةيئازج ءافلا نا ىلا ةراشالل ( عوف وهف ىا)

 ربخ دعب ربخ 6 أدتبم ) هلوقو الاو هلوقل ءازج اهتاج نوكتف أدتبملا اهيف فذح '
 ىا ( افرظ نكي مل نا ) ادتبم هنا ىلع عوف م اذه لثم نا ىنعي عوف رمالةفصوا

 اف رظ عقو امو ثحب ىف هلوق قبط ىلعف ريدقت, بوصلمللا هب دير عوفرملا كلذ
 فورظو هلوق قبط ىلع نامزوا ناكم ىلع لدن امال ةامجي ردقم هنا.ثك الاف

 نكم ىف اذك الفالاو لسق امهبم ناكنا ناكملا فرطظو بصنلا لشت اهلكنامزلا

 ةيماهفتسالا نم نا مك ىنعي ليثمت ال ريظنت ( كوبا نم وحن ) حراشلا لوقو ماصعلا |
 زوخ كلذك ةف رعم كونا ىنعا هربخو ةبرك تناك ناو ادتبم كوما:نم كلوق ىف
 زوجي ةفرعم ناك ناو هلاربخ هدعب امو أدتبم ةركحن هنوك عم ؟نوكي نا

 نوك ةروص ىف زوج ال أدتبم ةركلا نوك ناكامل هنا مث # هنع اربخ نوكي نا

 (اذهو) لاقف هرك ذي نا حراشلا دارا ةاحنلا نم هبوسس ريغ دنع ةفرعم هربخ

 ذئايح مزاب ذا ( هيوبيس بهذم ىلع ىنم ) قالطالا ىلع أدتبم 5نوك ىا
 كلذ مزاي الو ةفرعم هريخ نوك عم اماهفتسا ةنمضتم ةركت ادتبملا نوك مازتلا
 "نع لب اقلطم آل ( ةركت نعي ةف رعم هدنع ريخ هناف ) هيودس بهدم ىلع الا
 (اذهف) ةاحنلا نم ( هيوبيس ريغ دنعاماو ) ؟و امو نك ( اماهفتسا ةنمضتم ) ةركك

 1 014 مرا, ىح هريعادنع ادع نمل اماهفتسا ةنمضتملا ةاركنلا ئا ظ

 (وةركمتوكلإ أدتبم هنوك زج لو ابوجو ( أدتبملا ىلع مدقم ربخ ) ةروصلا كلت |
 ًادتم هلوق ىلع فطع 6 افرظ ناكنا ريخو إل هلوقو ( ةفرعمهدعبام)نوكل
 ناك ىذلا لاما اذه ىف ىا ( انهه ) كطفل ىإ ( مكف كرفس اموب كوحت )

 لالا راتعاب ىا ( الوا ) هلحم توصنم ىا لا نروصنم ) افرظ هربت

 ذا ( فوذخلا نئاكوهو هدعب لعفلا هس نوكل مصنا ةدعاق تحن لخاد.)

 ةياعافلا ىلع هيف ىذلا ريمضلل عفار انهه نئاكلا اظفل نال هنع لغتسشم ريغ وه
 هلوقو كدعب ردقم نئاكلا ظفل نا ىلع لدي اذهو ةبفرظلا ىلع مكل بصانو
 هلوخد ىا لخاد هلوق نمض ىف .ىذلا لوخدلاب قلعتم (نئاكلا لامعا رابتعا)
 ماصعلا لاقو ىف ىا ( هيف ) الماع نئاكلا لعج رابتعاب ةدعاقلا هذه تحن

 يف رظلاةلمخلا لب <سبل الحم عوفرملا نال ىضرم ريغوهو ىضرلا هركذ اذكه

 ( ىمد )
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 نفل عرش مث ( عفرلا ةدعاق ىف لخاد عوف م ةيثيخلا هذه نم ) هلثف ىا

 -راشلا هرسفو ( هلقام لكو )لاقفهفف ارورجم ؟نوكي ىذلا لحلا ناس ىف | ظ

 ا ا ا ا ا يا
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 ١ كل نا ىلا ةراشالل(ةيرطاو ةياهتتسالا منم دحاو لكا )هو 10

 ةيرخلاو ةيماهفتسالا نم نيعونلا ن 04 ةراع ف لاذ حول اهل

  0د

 اجر مكبوا )هلوقو ( تيرتشا اهرد مكب و ) ةيماهفتسالا لاثمو فرظلل لعاف
 ظ ا فاضم مسا هلبق عقووا ىا ( فاضمو ا ةيريخن الاثم ىلا ةراشا(تر سم

 (و تب رض الجر دا وحن ) فاضملا مسالا دعب تعقو ىتلا ةيماهفتسالا لاثم
 ءافلاؤ ادت هلق ام :لكو ةلوقف ( كي نشأ لجر دبع ) وحن ةيربخلا لاثم

  1ىنعم ن : مضل ىدلا 0 ريح 22 لولو 00 اي

 رجلا فرح ميدق 2 زا انو هوقو رورجلا لاح لا( فاضل دام /

 ةيرمخلا وا ةناهفتمالا ىلع فاضملا مسالا وا رخلا فرح ميدقت 550

 ظ 6 رج ناك ءاوتسإ( ناخلا تخل نال ) ةرورضلل زءاح هناب باحاف امهت رادصل

 عنتما اذاو اقلطم راملا لمع ىا ( هلمع فضل عئتم رورجلا نع) اهنا وا ١

 ا ةيربخلاو ةيماهفتسالا ىلع ىا (امهيلع راجلا دقت ) بجو ىا (ز وِخ ) ريخأتلا

 امهنع ةاصفنم ةلكراملا نوكرابتعا ريدقتى لع باوجلا اذهو ةرادصلا امهئاضتقا عم '
 لكرامتعا ىلع باوج آلا ( راجل لع نا ىلع ) هلوقو امهل ةرادصلا مكح ءاطعا عم
 راحلا ةرادصلا مكح ىطعي نا ذئنيح مزمل. الف ةدحاو ةلك هدعبامو راخلا نم

 نكي مل اذا هيلا جاتحن امئاو ةرورضلل زاوحلا نم انلقام ىلا جاتحنال انا عم ىنعي

 (اف رح وا ناك امسا) راخلا لعجننأ 7 هنا عم ةدحاولا ةملكلاكرو را عمراخلا
 يح مسالا حراشلا مدقف ٠١ روك دملا لمعلا نا:ىلاةراشا نوكل فردا

 لوا دعبلا ىف هزاوخ دعبالا ىف زاج اذاف فر كلا ىف لعجلا نم دعبا مسالا ىف

 ) ةدجاو ةلكلتتف ىا( ةدحاو ةملكك جاجا لك در < عم ىا ( رورحلا عم
 طقس ال ىتح ىضزلا لاقوامهئزع نوكي دئح راخلا ناف(ردضلل ةقحتسم)
 هسماهقتسالا نم لكباىعانم ثلاثلا مكحلا ىف فنصملا عرش مث هت سم نعرو رجلا

 ةمدقتملاط و رشلا نم لكءافتنا نع ةرامعالاو هلوقناكاملو ( الاو ا)لاقف ةيربخلاو
 فرح نم ةكرم الانا ىلا هب راشاو ( نكي مل ناو ىا) هلو حراشلا هرسف
 ةيماهفتسالا نم دحاو لكشف ىا (هدعل) دجوب ملناو ىنعي ةفانلا الو طرشلا

 هنع ) غراف ريغ ىا ( لغتشم ريغ لعف هش الو لعف اريدقن الو اظفل ال ) ةيرريخلاو

 6ف )2 *« ٠١ 22م0



 مه ١11

 لعفاهدعب عقو هذهنم الكنال ( ترس موب 5و تب رض ةبرضكو تكلم مالغ

 لاعفالا هذه نم لكى ضتقاف اهرئامخ لمعب لاغتشالا ببس اهلمع نع غراف ريغ
 فرظلاو ىناثلاو ردصملاو لوالاىف .هب لوعفملانم ىضتفقاام زيمملا بسحب

 لاقف اريدقتو ا اظفل ِهِلوَش لعفلا دسقت هجو نيس نا حراشلا دارامت * ثلاثلا ىف

 ىا(ههششوا) فنصملا لوق ىف روك ذملا لعفلااناعج امناو ىا ( لعفلا اناعجامتاو )
 مدع عم كدعب عق و ىذلا لعفلا كلذىا ( نوكينا نم معا ) ههشوا انلوق اناعجو

 . لعفلاناكوا ىا ( اردقموا ) تب رض الجر ؟ وحن ىف (اظوفلم ) هريمضب هلاغتشا

 ريمضلاب لغتشملا روك ذملا لعفلا نيب و ؟ نيب ىا كدعب اردقم زيمضلابلغتشملا ريغلا
 ذئنحح اهنال ةروصلا هذه ىف ةاحللا لاوقاتب رطضا هنال هتب رض الجر كوحن ىف

 دعب ىذلا لعفلا نوكل مصنلا ةدعاق اهباع قدصي مل هنال عفرلا ةدعاق ىف لخدت |
 كلذلو اضن اةروصلا كلتىف بصنا زاوجاوح رص مهنا عمريمضلاب الغتشم ؟ظفل

 زو هنا ىنعع عوفر الاو هلوق ىف ةروصلا هذه لوخد ىدنهلا لضافلا زاحا

 بوصنملا نا ىنعي بصنلا بوجو ىلع ابوصنم ناك فنصملا لوق لمحو هعفر
 ىف كهعفرو هصن زاح عونو تب رض الجر ؟ وحن ىف م هبصن بجو عون ناعون

 تبرض الجر ؟نا ىضرلا هرك ذام هدريو ماعلا لاقو هتب رض الجر كوحن |

 ىذلا عونلا عني ىضرلا نم مالكلا اذه نا ىنعي ىهتنا فيعِض هنكل هعفر زوج

 ازاوج ابوصنم ىنعمي ابوصنم ناك فنصملا لوق نا ىضتق لب بصناا هيف بجي
 ؟لبق لعفلا ردت زوج ثيح هتبرض الجر كوحن ىف ىضرلا حراشلا فلكتو .
 ةرادصلا ىضَتَسِ كنا لبقام, عفد مث 8 لبق بصانا ريدقت نم عنماالو لاقو |

 ىهتنادوصقملاوه ىظفللاردصتلاو اظفلمودعم ردقملانال ِهِلوَش عتتمم هلق ربدقتلاو

 نالضافلا هب فلكتام ىلا جتحم مل هجو ىلعههبج وت انهه ىاحلا حراشلا دوصقم مث

 هلبق لعفلا رددت نمو ىدنهلا هيلا بهذ م" بوجولا ىلع بصنلا لمح نم ٠
 :لخدل) ردقملاو:.ظوفلملا نم لغتشملا ريغلا لعفلا ميمعسس ىضرلا هيلا بهذ [ك ١
 ىلع رامضالا ليبقنم هتاعج اذا هتبرمض الجر مكلوق لثم بصنلا ةدعاق ىف.

 ا كىا ” ل حانم نخ الف مدي كار دقو ) ةلوقو (نيسفللا ةطيرش ١

 قعي ريسفتلا هطي رش ىلع رامذالا ليبق نم هتلعج اذا هلوقل ( هب رض تبرض |
 نع غراف ىا لغتشم ريغ العف دعب ردش نا ليبقلا اذه نم هلعج قب رط نا ظ

 . بنك ثلا اذه لثف ىا (وهف ) انهه تب رض وهو ريمضلاب لاغتشالا ببسب هلمع ١
 لحاف هلع لتتم ريغ ر دقم لعق هدعبام نا ثَح نم ) هنآ هعفرو هصن زوم |

 (هليبق نم ) هلثم لعجت م ناو ىا ( هلعجت مل ناو )هبصن زوحيف ( بصلاا ةدعاق ىف
 | (وهف هنع لغتشم ريغ العف ) ؟ دعب ىا ( هذعب ردقتملو ) رامضالا لق نم ىا |

 6 ىارر



 ٠ مهيأ ١ع و

 ناك هلوقناىلا ةراشا نوكيل (كاذك وه ثبح نم وهف) هلوق حراشلا داذامناو
 ناكاذا مكل نيعونلا نيذه نم دحاو لكن اىنعي هام لكف هلوقل ربخ ( ابوصنم

 ههبشوا لعفلا نم هدعب دجو امل« الومعم ل ابصن هباررعا نوكي دويقلا هذهب اديقم
 لعفلاو لعفلا ىلا اعجار هبسح ريمض ناكاملو * هئاضتقا ىلع ىا4 ه.سح ىلع

 لعفلا ءاضتقا هسفن نع قلعه ابوصنم هنوك نا هنم مهوت ةريثك تالومعم ىضَتَش
 نا ف قئاللا ناك نعفلا ءابضتقا ىلا هنف ان رظن و ' تبرنض امو ؟انلق اذا الثم

 هيف قئاللا نوكي فرظلاوه ىذلا زيمملا ىلا انرظن ناو لعفلل هبالوعفم نوكي
 اذه هب عقدت هحو ىلع ريمضلا رسف نا حراشلا داراف هيف الوعفم نوكي نا

 هنا لعفلا ءاضتقاب دارملا ىتعي ( لعفلا اذه لمع بسح ىلع ىا)لاقف مهوتلا
 اذه ىلا انا تنك لاح نه اذه دعب عقو ىذلا لعفلا اذه لمع ءاضتقاب

 ناكناو هبالوعفم هؤاضتقان وكي تب رض الجر ؟ وحن الوعفم زيمملا ناكناف زيمملا
 ريغ نم اقلطم لعفلا ءاضتقا هب دارملا ىسلو هبف الوعفم هؤاضتقا نوكي افرظ
 هلمعو ) هلوَش لعقلا اذهب صوصخلا لمعلا حراشلا رسسف مث # زيمملا ىلا رظن

 نوكيأل هلمعو هلوق ىلع ليلد 1ا( كنا كلذو )هلوقو ( زيمملا بسحنالا نوكبال
 الثم ( تب رض اموب 5لوقت ) كنا كلذك هنوك ليلدو ىا زيمملا بسحب الا

 تب رضأ افرظ هنوك ىلع ىا( ةيفرظلا ىلع بوصنم ) بك تلا اذه ىف( مكف)
 زيمملا ىلا رظن ريغ نم ( فلا ءاضتقا عم ) كلذكح .نوكي هزيمم ءاضتقاب |

 | نوكف ىا ( هنيعتف تابوصتملا نم كلذ ريغو هيف لوعفملاو ردصملاو هب لوعفملا)
 | بسحن) نيعتلا ىا( وهاعا )هِف لوعفملاوهو ( تابوصتملا دحأل ) انعم انهه ؟
 | هفلوعفملاوهو فيضلانيعت حيجرتمزلي كلذك نكتملوا هنال مويلاوهو (زيمملا
 لعفلا ناكاذا امس هن لوعفملا وهو هللا جاتحملا ىوقالا ىلع لعفلا تالومعم نم

 هيلع لالدتسالا يق هقاس ريمشت هحووو حراشلا نم ريسفتلا اذه نا لعاو *ايدعتم

 هسح ىلع ال ومعم لوه .نا ىلوالا نا هلوه ىضرلا حراشلا هيلع ضرتعاام عقدل

 | ةف رظلاىلع بوصنم مكف تبرض امون 5 لوقت كنا كلذاو اسم رسملا تاو
 تابوضتملانم كلذ ريغو هنف لوعفملاو ردضملاو هب لوعقملل لعفلا ءاضتقال
 ْ عقدلا هحوو ىهّتنا زيمملاو لعقلا بسحب وه امنا .تابوصتملا دحاأل هنيعتق

 انههتب رض لمع نال ئضرلا هلاقام ىلا جنح م لعفلا اده لمح دِسَقَس رسف امل هنا

 لك ةلثما ىف حراشلا عرش مث * رخا هجو ىلعال ةيف رظلا هجو ىلع وهامما الثم

 أدتم وهو ةبوصتملا ةيماهفتسالا 5 لاش ىا ( ةيماهفتسالاف ) لاقف امهنم

 5 و ) ةسنلاب قاعتم (هب لوعفملا ف )هلوقو هربخ ( تب رض الجر ة وحن ) هلوقو
 6 لثم ةيربخلاو هيف لوعفملاف ترس اموب 5و قلطملا لوعفملا ف تب رض ةب رض
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 6 عّمب ل هلوق وهو ربما دارفاهجو ىلا ةراشا ( ةيربخلاو ةيمافتسالا نم
 لاقف سبللا ىنغم نع الك لامعتسا ىف ةدعاق ةيفاكلا برعم ىف هداز ىتز لاو

 امهيا نامتاق امهالكوا متاق اهالك ورمعو ديز لئاقلا لوقنع اميدق تلئس دقو

 ناو ورمعو ديز نع ربخ هنال نامئاق لبق ادبكوت اهالكر دق ناتدتكف باوصلا
 ناف ارمعو ادءز نا لئق اذاف اذه ىلعف دارفالا وه راتخلاو ناهجولاف ادم رنق
 |مهالكو حن ىف ظفللا ةاعارم نيعتبو ناهجولاف اهالكوا نامئاق لبق امهباك لبق
 اذا ا ف هنم لقتلا اذهو ىهتنا امهم لكدانغم نال هحاصاسح

 لاح اما « ار اور وا سمو اعوف ع 9 هلوقو انهه اريج هن وكل اراتخح عش ىف

 ىا ( ني مث ) ريصي ىنعع عش ناكنا هل بوصنم ربخ وا عّش ىف ىذلا نك ا 1

 ةهحسن ىفو ةيريخاو هيماهقتسالانم ىا ( امهنم دحاو ل اك عقوم ) فضملا

 لكف )(هلوغ 0 بوصنملاو عوف رملانم ةثالثلا ىلا اعجار نوكبف اهنم
 ( ةيربخلاو هيماهفتسالا ؟نم دحاو لك ىا) هلوّشام ريسفتب حراشلا راشاف ام

 0 سا لحد اذا نال: وخال ىدارفا انيس لكطنل نا ىلا
 مهوتلا اذه حراشلا عفدف ىعومم هنا مهو ةل وضوملا ام ىلع انهه لخداملو
 دارفانع ةرابع ةفوصوم ةركن وه لب لوصومع سل هنا ىلا راشاو ريسفتلا اذهب

 بيسلا اذهل الوصوم نوكينأ زوج ال انههام ظفلنا هداز ىرز لاق كك ظفل ىعون
 ةغيص ىلع نوكي هقاعتمو ر قلص ىف هر اا لوكا ىلا ةز ,اشا (نوكي) هلوقو

 حرافلا ءارخؤم ادم < لعف  هلوقوام هفد ةاقلاو دحوب ع عراضملا

 وحن ليشيل ةيشو همعبام لعفلاب دارملا نا 0 اول ةحاداو

 (اريدشتوااظفل) هلوش ةداي زلاهحو و براض تنا الحر 0

 عدت ) هلوهو لف ةفص هنا ىل اع عف رلاب © 0 ربع © هلوكو دعب ايقهشتس |

 ( هريمضب ]ب هلوق ١ لا عار زورا ريمضلاو غارفلاىنعم نيمضتس لغتشمب قلعتم ١

 ةيماهفتسالا م لكف ىنعي ءانعم لصا ىلع هل ةلصو لغتشم ا( لسا
 نوكي هلاغتشا ببسب امهلمعنع غراف ريغ 1 دفا ملل حلاو ظ
 هلوقاهشض نأ كيمو ها 2م رع ةحيحتلا حفلات - اك املو عجا رلا ريمضلاب |

 اا نا نم ك1 لعن ع غرافلا ىا لغتشملا رغلا ناكو هربعصا

 قلعتم وا هل وق ةدايز ىلا هححسلا هده لع هب قلعتملاب وا ريمضلاب هلاغتشا ا

/ 

 غارفلا بسس صيصخن ىنعي هريمضب هلوف ةاهبف ديز ىتلا ةخسنلا قعاماو هريمض |

 غارفلا ببسس صيصخن ري وب هن د دف ةدايز ىل ل١ جاتحاف ريمضلاب لاغتشالاب ا

 ا لل لاف ( رامس قلعم وا) هاوق حراشلا داز اذاو و طقف ريمضلاب | ظ

 0 موحت هريمض قلعت لوغشملالائممو هتبرضالجر كوخ .

 0 (ا0)
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 7 ممع ع ( مل ىاوالرت 0 - ؟ةاكىلا هعاجرإ همر هد حراشلا

 هلع مزلل ىتثم ةخسنلا نم هدجوام ناكول هنال ( هي ريخ وأ تاوتماعم

 [ نيش رو نتحسلا ىلعف ةيربخلاو هماهفتسالا مكل ىأ هلوش هرمش نا

 ةماهفتسالا ءاصتقاء اما خوه ا 6« مالكلا ردص'إ هلوقو مدقم ربخ هنا ىلع

 (وهو) ماهفتسالا ىنعم ىا ( ماهفتسالا نمضتت ةيماهفتسالا نال ) تباثف ةرادصلل

 ةرادصلا ماهفتسالا ىضتقا امتاوامئاو ( مالكلا ردص ىضتق ) ماهفتسالا ىا

 نم عون ىانم + ماهفسالا تاق مالكلا ىا ( هنأ 'سمالا لوانم ميل )

 ةيماهفتسالاق ادهو مالكلا كلذ مهفل عم اسلا نهذ غ عرف ىتح ( ماللا عاونا

 ءاشن ا ىلع لاو نايتس ما( جز تا صهاظ

 | هبف ىذلا مالكلا جرخم الف ليلقتلا ءاشنا ىلع لدت: بر نا اك ( ريثكتلا
 ظ قار ااا راشعاب وه اما نيريخ امهنوك نال ةيرخلانع اهدحا |

 ظ ملكا ر ,اغكتساا ىلا عجار ءاشنالا نال هلوّش ماصعلا هيلع هين م نيتجراحملا ْ

 ظ مالكلاكىأ (اضبا ) تكلا ءاشن | هب دصق ىذلا مالكلا ىا ( وهو) هلالقتنساو

 (هسنتلا حف ) كلذك ناك اذاو (مالكلا عاونانم عون ) ماهفتسالا هب دصق ىذلا

 ظ 00 عون ىانم هنا ىلع ىا ( هيلع ) ملكتملانم
 ةيماهقتسالا نم لكٍب ارعا ناس ىف فنصملا عرش مث * ةيماهفتسالا ف بح 3

 الكفل ىف ناكاملو *:ةيربلاو ةيماهفتسالا الك ىا « اهالكو ١ لاقف ةيربخلاو

 اهتم ىفارح الاوان ؤم ن وك نأ هاللا نإ . 5 دب قاهدح نال |
 اهالكلوشوا عايهدحأو لكلوش نا اما هاظلاو اد رفم عقب هلوقوهو رخل انال
 ( لاقول ) لاقف نيلاكشالا نيذه نيس نا حراشلا دارا ادتنملاب نيا قراطل نان
 (قفوا) ظفللا اذه ناكل ىا ( ناكل ) تن ّوملا ظفل (اماتك) فنضملا ىا

 نيمسالا وا نيظفللا ليوأتب اضيا اقفاوم ناكناو رك دملا نال ركل لل
  ليلد اذه ( ةيريخلاو ةيماهفتسالا ثينأتل) اننؤم هداربا ىف ةقف اوملا ةدايز نكل

 كدكلا لف عاش ثلا ا نال قفوا ثعب الا داربالا ناك انما ف هشقفوالل

 ةاحنلا نيب عاشام ىلع ىنبم هلواتس هثيناتنا ىلا ةراشاللف ةقفاوملا هجو أما

 وهو ىناشلا لاكمالا عفر ىف حراشللا عرش مث « اضيا هجو ركدتللو

 هتنلا ىلإ اناضم نؤكي نإ ةطارص نال اةيرفع دلك د كرك نا" عالكلا نا
 هعفدف تاذلاب دحاو ؟ ظفل نال اذفم نوك نأ لس ةلا فاما ويضلاو

 الكلي وات. لع ) ىتنم ةيئثتلل ىذلا الك ظ فلن هدايا هحوق ىا: ( وهف ) هلْوَس
 تنسحم ناثنإ ةيكل' تادلا/ انجاو ناكناو ع طفل نا قع ( نيعونلا ناذه

 05 اكىا ) هلوقو ( ةيربخلاو ةيماهفتسالا 59 ناعونلا ىا ( اهو ) عونا
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 زيمملا,ستلن الثل امهيلغ نم لوخد بجو هب لصفول هئاف دعتم لعفب اهزيم
 نوكلمت>ااملو «ناحتمالاىفاذك# تانج نم اوكرت < هي ىلاعتهلوق وحن لوعفع

 ا تازا عقاولا فالخوهو ةيربخلاو ةيماهفتسالا ؟تاذ ىلا اعجار رو رح ا ريمضلا
 ( ةيربخلاو ةيماهفتسالا ؟زيممىف ىا) هله ةينثتلا ريمض عجرم رسفن نا حراشلا

 اروك ذم هنوكبسحن ادرفم ناكناو وهو اهزيم هلوق ىلا عجار ريمضلا نا ىنعي
 للاعت لوف ىف أك نيعوتلا لا هفاكضالا تسحب ىتتم هنكل .فنصملا: مالك ىف ة ص

 نع لاؤسلا ماقم ىف ةيماهفتسالا زيملا ف ( لوقت ) 1 مكب واق تسق مث
 انا لوكو تطال ا ايا (تبرخ لجر نم:5 ) !لاحرلا نم بوريكملا ددع

 قرا 0 ةوالطأا ب رك نع راخالا ماقمىف ساشقالا قيرطب ةيرنخلا يق قف
 زاوج ىف ةاواسملا فنصملا مالكن م مهفنا املو ( اهانكلها ةيرقنم ك9 )
 0 حراشلا هلاق ام فالخ ىلع ةبرخلاو ةيماهفتسالا ريت قف نم لوخد

 ىضرلا حراشلا لاق ) لاقف امهنم قحلا وهام نيس نا ةمالعلا حراشلا دارا

 ا كلمنم ؟ووحنوريثك ) ةيريخلا زيممىفىا (ةي ربللا ىف ) نم لوخد ىا (اذه
 ةيرقنم اريثكو كلمنم اريثك ىا ةي ربخلل نيب آلا ىف ناتاهو ( ةيرقنم كو

 هربخ رقتسم فرظ (هتقفاومل) هلوقو اريثك هنوك ىا ًادتبم (كلذو ) هلوقو .
 ىلا عجار وهو هيلا فانضملا ريمضلا وهو هلعاف ىلا فاضم ردصم ةقفاوملاو

 ارج قلعتم (زيمملل) هلوقو ردصملا لوعفم بصالاب (ارج ) هلوقو ةيرربخلا زي
 ةلد زيعملا هلوقو هتقفاومم اتلعتم رجلا ىف ىا ضفاخلا عزنب نوكي نأ زوجنو '

 هلوقو ىذلا ىنعم ماللاو فلالاو زيمملل ةفص رحاب ( فاضملا ) هلوقو ةقفاوملل .
 ةرثك هجو ناىنعي فاضملا لعافلا تان ( 5 هلوقو لؤصوملا ىلا عجار (هللا)

 كيك فلا دلل رخا ىف اقفاوم هنوكل وهاما ةيرتخلا نيم ةماسلاّنم لوخد
 ةيماهفتسالا كريم لاحاماو ىنعي ( ةيماهفتسالا كزيمت اماو ) ةيرربخلا ؟ظفل هيلا
 ىا (ارورحي ) زيمملا كلذ لامعتسا ىلع ىا ( هيلع ) علطا مف ىا (زعا مف)

 اذه بتك نم باتك هزاوج ىلع لدالو رثنالو مظن ىف نع ) ارو رح هنوك لاح
 اهلوخدزاوج مدع ىضرلاحراشلا مالكنم لصاحلاو وحنلا نف بتكن مىا (نفلا |

 لدالو هلوقىلع حراشلا هضراع مث #هترثك و هعوقو نع الضف ةيرحلا ك زيمت ىف

 اا 11 اتى ىرتخزلا نيو نفلا اذه نتك نم :تاتك .هزاوج ىلع ١

 ىرمشخم زلانال لطاب هزاوج ىلع لدالو كلوق نا ىنعي (ىرمتخمزلاز وج نكل )
 ةيا نم مهانبت ا ؟ليئارسا ىب لس ىلاعتهلوق ىف ) ؟ةلكىا ( ؟نوكت نا ) زوج
 ىرخا ةلئسم فنصملا ركذ مث * امهيف لخاد نم نا عم (ةيربخو ةيماهقتسا ةنبب

 اهدجو ىتل! ةحسنلا ىلع ثنؤملا درفملا ريمضي 4 اهلَو ) لاقف امهنب ةكرتشم

 © حراشلا ) 1



 هت مو زل

 مدعلف اظفل اما ىدمو الظفل ةءيرلا نع ارش « رد ا
 مالكلا قابس :ىوذدحلا ةنيارقو لما زاوج مدعلف ىتم امنا و ةيظفللا ةّضاطملا
 ةفوطعم ىربك ةيمسا ةلمج هريخ عم, وهو ًادنملا رخل ئرتصلا ةلجلا نأ ل اصاخلا

 لضافلا هب ردقام فالخ ىلع حراشلا هب ردق ام ىلع اذه ىلوالا ةلَمعا ىلع
 راتخاحراشلانكلو رورحم ةيربخلا ؟زيمتولاق ثيح زيدملا ظفار دق هنال ىدنهلا
 ١ ( هفاضالا») هلوش حراشلا راشاو هليقام نيبو هنب قباطتلا لصحل كلسملا اده

 ااينال'ارورحم ذب رجلا نيم ناكاك 11 لل 5 ةفاضا لهو رسل ةما
 ظ ىلع عوف سم (مرفمإب لوقو ناجماللا ف الك نت 1 اهيلع تلمك نو ةضيقن

 ىلا (ةرات ) هلوّش حراشلا راشاو رورحم هلوقل ةفصوا ربخ دعب ربخ هنا

 « عومججو ) ةران درفم هنال عومج هلوق نيبو درفم هلوق نيب ضقاننال هنا

 زيمملاب ىدنع ( لاحر 5و ) درفملا زيمملا (ىدنع لجر 5لوقت ىرخا )
 نيف رطلا دحا ىهه ىتلا ددعلا ءامسانم اهقوفامو ةئامال زيمملاىف (لوقتاك) عومجملا

 ىه ىتلا ةرشعلا ىلا ةثالثلل زيمملا ىف لوقت (و ) دارفالاو رحاب ( بوث ةئام )
 هجو نيسبنا حراشلا دارا مث عما و رحاب( اولا ةنالث) امهم ركن لا ىف رطلا
 ( ادرفم ) ةيربخلا زيممىا ( ءاحامتاو )لاقفاعومجمو اد رفمةيربخلا زيمم نوك زاوج

 ةئام وهو ريثكلا ذدعلا نبع قفاونل لاما نكس ىف ادعم هي 2

 ددعلا كلذ زيمم ىا ( هزيمم ) اهقوفامو ةئام وهو ( ريثكلا ددعلا نال ) اهقوفامو
 ' اطوومج دلامعتسا هج وامآو اد رقم هلامغتلا هلو | اه رو رح ؟دارغف ل( كادت

 وبتجالا سلا ( اعومتش ) هنوك لاح ةي ريخلا زيمت ىا ( اا لاق اق

 اضاىف هللا جاتحالو م رمتلا ل هيف جاتحم ىذلا هريثكتب حرصتلا دصقتل

 ا عبو ل : لاهو ( تكلا دسلا نال ددعلا

 ظ 0 د ) اريثكهنوكن ع ىا (هترثك نع) ربح ىا (*ىذي)
 5 ريخخا ؟نمر وك. دملاناكاملو ىا ( اذهناكامو)هترثكبةحا رص ءىبني الثم ةئاملا ظفن

 رول 5 ذملا اذه ىا ( سيل هنع ةحارمجب سلو لل ددعلا : نع انك ركل

 هظفل نم هترثك حرمدملاروك ِذملا ددعلا لثم ىا (هلثم) ناكلاب تكلا دما ند

 | ةيعح لعج) كلذإف ميرصتلا نع بونس ظفل ىلا جاتحيف ( ةزثكلاب عرصتلاف )
 كلتنا:لثم ىا (اهن اك) روك دملأل دل ريصي نا اعوم هزيم لعج دصق ىا (هزيع

 | (اهب ) عرصتلاف هماقم موقتو ( حرصتلا نعم نع بونت ( نان ) ريصت ةيعمجا
 ا بسحنةيريكلاو ةساهفتسالا نب قر ا ناس ' دعب فنصملا عرش مث ع ةرثكلاب ىا

 ا وىا( نم لخ دنو اللاقف لثادملا نم امهند كازتشالا هءام ناس ىف زيبغلا

 نيب و امه لصف مل اذا ازاوح :ىا امهيلع ىا (امهفز ةراحلا نم ةظفل



 هه مم قم

 ' ةساهنتسالا نم لك ليصفت ىف فنضصملا عرش مث * هنان كيا لوقا نارا نا

 ًادتم وهو (ةيماهفتسالا مكك) لاقف اهزيمتنيب و امهنبب قرفلا نايبىفو ةيربذلاو ١
 سلا هلل ةيدلا نإ ىلا ةراشا ( ماهفتسالا ىعم ةمعتلا) 00

 نآل ادم ةضاهفتسالا نع ئا ( اهزيم ) هلوقو ميملا حتش نمضتملا ىلا مب ردك

 (هنع لؤسملا سنج نع ماهبالا عقرب ىذلا ىا) هلوش هل علا ريسفل و
 لوسملان اىنعي هنع لثس ىذلا سنج نع وهاما ماهبالل هعفر نا ىلا ةراشالل

 ظ ان سل هوقو آس ا وأ لجو نشاوا كلم نسستج ؛ىا نم .هنع

 نسل لآ ا ماسلا لغز هلوقو لوالل نيخ ةيضالا ةلخغاو قانا

 عرش مث # بوصنملا ةفصواربخدعب ربخام اد رفم !لهلوقو ةيِزييقلاوهو بارعالل
 اهزيممل ريتخا اماو (اهنال ) لاقف ادرفم انوصنم مسقلا ادهزمم نوت هجو ىف

 ناكو ( هنع ةبانك و ددعلل ةعوضوم تناكالل) ؟ ةلك نال دارفالاو فضتنلا

 نا ةرمثعلا ىلا ةثالثلا زيمت نأ ددعلا ءامسا ىف ءىجيسأو ء احنا ةثالث ددعلا زيممل

 اهقوف ام ىلا ةئام زيمتّو درفم بوصنم نيعستو ةعست ىلا رشع دحا زيمتو عومج

 د رفم هزيم ناعست و ةعسل ىلا رشع دحا نم وهو ددعلا طسوو ) درفم ضوفخم

 (كلذك ) ةيماهفتسالا ؟ريمت لعج ىاامل باوج وهو ( هزيمت لعج بوصنم

 طسوالا ددعلا لاح راشخال لبلد لا ( لعجوا اهنال ) هلوقو رشع دحا 2

 00 للا ا لع قل هنال طساوألا ددشلا 0 لس اع او
 قاثلاف رطلا ىف ارورحم ادرفموا لوالا فرطلاىف مارورخم اعومُش لعجناب
 ةبق رطلا ىف امهي واسنا حج سمالب ايدج رت و ليلدالب ىوعد ناكل ىا(امكحتناكل)
 هجو نم اناحجر هيف نا عم ةيطسولا ف واسم امهل سيلذا ةيطسولا فالخم

 لح رابتخانان ىدنهلا لضافلا هحوو اهطاسوا رومالاريخو رومالا ريخ هنآل

 ىضرلاخيشلا هجوو نيف رطلا نم رثك ١ ددعلا نم عوتلا اذه نال ددعلا طسوا

 ماصعلا لاقو لوا ىطس ولا ةجردلا ىلع اهلمح ةرئكلاوةلقلا ىفرعبال لئاسلاناب

 هنآل هماهفتسالا ؟زيمم صن لاش نا هجوالاو امهيلع هعفدو امهنع هل دعب

 (نهلتم ةساهفتسالا زي لعج ولف مكحتلا فد نيف رطلاكة ب ريخلا كريم ل 200

 ؟نال سكعيو ازيبمت طسولاك لع ةيماهفتسالا مكب ستلال اهدحا لئموا
 نيف رطلاك تاغ ريخلا رف ماهفتسالا نوكل ةيماهفتسالاىلع ةمدقتم ةيريخلا

 لاح ناس ىف فندم اع 0 د#ةهحنو لكلو ىهتنا طسولاىلع مدقم فر ظلانال

 اهفودوم لوا ادتم ةيربخلا هلوقو (ةيربخلا) (5) (و) لاقف ةيربخلا كريم

 فطعلا فرح نانو هنا هطيس وس حراشلا راسا هللاو 5ظفل وهو فوذحم

 |! فدحلا هيرقو 0 لرد ولا هيلا راشاو فود 56 ًادتبلاو



 | نيتددشم امهنوك فالخ ىلع ىا لصالا الخ ىلع امهلامعتسا ىلع لوخم |

 م مب 1س

 قئاللا ناكاملو د دددشتلا لقلهلوَش نيتحوتفم الا نانوكتالف هلوق للع هنال |

 ا

 رك ذب ناو اهرك ذي نا ةمالعلا حراشلادارا.اهكرتف ناك ف اذن نأ كيضلا
 ("تني ىتلا تايانكلا ةلجن نموا ا ( تاياتكلا نمو لاقف ةنكبا هكر هنو
 ظفللا كلذىا ( ىنامتاو ) ءاللا ديدشتو ةزمهلاحتفو فاكلا حش وهو (ناك)

 ديدشتب ىا ةظفل ىلع ىا ( ”ىا ىلع تلخد همشتلا فاك) ةظفل نال ىا (نال)

 نايب ىف عرش بكر ملانم لوالا ءزلا ىه ىتلا فاكلا لاح ناين نم غرفاملو # ءايلا

 هعضو لصاىف.ىا ( لصالا ىف ناك) ”ىا ظفل ىا (”ىاو) لاقف ىناثلا ءزلا لاح
 | ميلا مشب ( ىح) ناشلا نكل ىا ( هنكل ) ماهفتسالا ىف قبساك« ايارعم )

 ١ ظفل نمو فاكلا نم( نيئزحلا نع) ليزا ىا وحمب ا لوهجم ءاملا رسكو
 | ىانم ماهقتسالإ ىنعم و فاكلا نم هيدشنلا ىنعم ىا ( ىدارفالا اهانعمإ ىا

 | ىنعم ىلع الاد عومجملا نوكىف ( درفم مباك) نيظفللا نم ( عومجما راصف)
 / (ةيريخلا كىنغمب ) لب نيئزحلا دحا ىنعم اسبالم درفملا ىنعملا كلذ سلو درفم
 | ىلع ىنبم مسا هن ك) نب اك ظفل راص كلذافىا ( راصف ) ةرثكلاب رابخالا'وهو
 ١ ىلعءانبلا ىف هل ابسانمو ةيربخلا ؟وه ىذلا ىنبملا مسالا ىنمع هنوكل (نوكسلا

 ' هربخ (ةنك اس نون ) هلوقو ىنبملامسالارخآىا ًادتبم ( هرخآ) هلوقو نوكسلا
 ظ قذلا قملا مسالل اهباشم مسالا كلذ راص:ىنعي مسالل ةفص دعن ةفص ةلاو

 سنالاوهو ميلا حتش (نمر خا ىف) عقو ىذلانونلاكىا (5) ا ا

 ":عرشتلا ىا ةنك انن نوت ةلوق لع ةفظع:( نكك نوم ال لوقو سا هيكل
 ا لْضالا فةنك اسلانؤتلا كلت ثاك كركي نيون خا ىف ىتلاةنك الا نر

 اهنوكلوىا (اذهل و)هلوه اني ونتالةنكاس انون اهن وك ىلع دهشتسا مث نكم نيون
 دعب ىا (ءايلا دعب ) هيف (بتكي )انبونمال اهيلع تانيمملا رئاس ىف اك ةنك اس انون
 بتكي هنا انيوننال ةنك اس انون اهن وك ىلع دهاشلاىنعي مسرلا ىف (نون ) ”ىءاي

 نونلاب اهتباتك نا ىلع ليلد ( هل ةروصال نيونتلانا عم ) هلوقو نون ءايلا دعب
 كلت نا ىلع ةفالغ ءاملا "كن نونلا ةباتك نأ مبا ايوس اهنوك مدع لع ةمالع

 | نوبلا ةروص: ىلع“ ننتكت م انو تناكول هلال نوت تنل هنك انسلا نوللا
 ىنبملانم ةك سم ةنك ملا ةملكلا كلت تناكاذاو (ظخلا ىف ) ناونتلل ةروصإل ةنال

 (اهتبترش ) انيونت نونلا لصا ناكو بارعا ةزرسك اهيف ةرسكلا تناكو برعملاو.
 | .ةكرص اهتاوخا 'نوكل (اهتاوخا نع.ةطحبنم ءاننلا ىف ) ن اك ةظفل ةسترفأ ىأ

 هرك ذيإ) اهتاوخا ةيتر نع اهتيتر طاطختالف ىا ( كلذإف) فرصلا. ىنيملا نم
 ١ لمتحيو ماصعلا لاقو اهتاوخا عم ىنا (اهعم ) ظفللا كلذ ىا ( فنصملا |



 هه ام عع ْش

 اذك ءاحو ىا ( اذك ءاحو ) لاقف كىف دجو.مل ثيحب اذك ظفلل رخآ ىنعم |
 :أ اذكموب تجرخ وحن ) ددعلل ءيحن م( اضيا ددعلاريغنع ةيانك ) ةغللا ىف |

 موبنع هلوقىبع فطع رجلاب ( هريغوا ) هلوقو الثم ( تبسلاموب نع ةيانك |
 ال الا ءاالا نك بشل ءوب ريغ نع ةياثك اضيا ءرضدنا دئيح ىعلاو تبسلا:١

 ىنعملا نوكيو تجرخ وحن هلوقىلع فوطعم هنا ىلع اعوفرم نوكينا لمتحيو |
 تيذو تيكوحت لب اذك موب تجرخ وحن هريغوا اذك موب تج رخاما ددعلا ريغنا ١

 ضعبلا نم ىنعي ( ثيدحلل تيذو تنك و الاضيا تيذو تبكى عم *ىجسدناف |
 لذ ك1 نأ لاه سل كدا اهو تيقو نيك طفل تاانكلا نم نيعملا ١
 هلوقو ( ثيدحلا نع ةيانكلل ىا ) هلو ريمفتلا هجو قبس دقو تيذو تبك |

 ار ددطا د[ 111 لا ةراشألا رهو“ تيدحلا نسف .تطع ( ةلخاو)
 ءاثلا كر تيذو تك هلوقو ةضقلا هيلع قلظي :ىدلا ليولقلا ثيدحلا

 ةتيذو ةتكلصالا ىف امهنا هليصفتو ماصعلا لاقو اذكو اذكىا رهشا حتفلاو | ٍ

 (00 لال و ىلا ى 6 تناتلا ءان امهنم لداو ماللا تفذح ةرملا ندولع
 آذآ نس وتنال ]نان وكن ألو ءاتلاب دئنح اًمهلع فقولاو لصالا لع امهلمعتس

 نانوكتال ءاهلاب امهلع تنقوو لصالاىلع المعتسا اذا مهنا ىنعي ىضرلا ىف |

 ا0 0 © ا 1| تاكرح زاوج نم هريغ نع لفام ىاننالفا نيتحوتفم الا“
 ا امناو ىا( انينب امناو ) لعاةللاو مهفاف تبدو تبكب لامعتسالا ىلع لوم '
 ىا ( ىه ىتلا ةلمجامقوم ةعقاوةلكامهنم دحاو لكنال ) تيذو تبك ظفل ىن |

 ءانب الو انارعا قحتنت ال ةلجح ) اهنوك ثيح نم ىا ( ىه ثيح نم ) ةلمجا
 عقوم تعقو اذاوه امنا بارععالل امهقاقحتسا لب ( تادرفملا صاوخ نمامهنال

 ةملكلا عاون|نموه ىذلا مسالا صاوخ نم ءانبلاو بارعالان ال تف رعاك درفملا |

 ليلدلا اماو ابرعم هنوك عفدل وه امنا ليلعتلا اذهنا ىتخال هنامث ديد رفملاىه ىتلا |
 ىذلادرفملا مسالا عقواملو ىنعي ( اهعقوم درفخلاعقو املف ) هلوقف اين هنوكتاينال

 (هولخ زجر و) ةروكذملا ةلمجا عقوم ىا اهعقوم تيذو تيكن م دحاو لكوه .
 درفملاكلذ فاصتا مزل ءانبلاو باسعالا نع ىا ( امهنع ) درفملا ممالاواخ ىا

 ا/باوجاذه ( بيكرتلا لبق ةملكلا ىف لصالا وه ىذلاءانبلا حجر ) اهدحاب .

 ااادالاو تك لا دع ىئنخالاو نك ىلا لبق اهادخا نينلاح مسالل نال .

 حتتفلا ىلع اهؤانبو ىضرلا خيشلا لاق بارعالا ةيناثلا ىفو ءانللا ىلوالا ىف |

 اضيا رسكلاو مضلا ىلع اهؤانب زوجمو اضيا لاقو فيكو نبا ىف مءانلا لقنل
 | تك نالف لاقوحن فطعلاواوب نيرركمالا نالمعتسيالو ريجو ثيح اهيبشت ٠
 تلا نلت انهن انتفع دقو رينا سيكا تذل سلا نما ناكو تكف

0 
 #1 ال



 هك مو وس

 | ةنعملا ظافلالا نُم ( نيعملا ضعبلا كلذ ) تايا كلاب اوديرتنا ىلع ىأ ( اهب ىا ( اهب
 ١ حالطصالا كلذ ىلع هنم ىدقلل ناعم ( ل اهل كلدلو )هلوق ودعب ايف ترث 5 ل

 | ضعب ) لوش ن ناب .ضعمل )| كفل نضدسللا هدي ص

 0 تك نجلا م 1 ارا لا ا

 يدنا اذا 0 اع ردخو) ا نع :ذايعالل 5 7

 هب عرصتلابالا) نيعملا ضعبلا كلذ فيررعت ىا ( هفب رغن ) نكعال نايل نحلا
 ' لادجل ليصفتلا# قل نط لع نيعلا.ضعبلا نم دخاو لك عرصتنالا ىأ ( الصفن

 ا نالو ةشاعمو ه فدل و ىف عم 3 ينل نآلو هانم ل كمل قالتحال ساو لكلا ف

 اهيدارملا نوكلف ىا قبقحتلا ادهىلع عيرش ( كلذلف ) هلوقو دارفاللال

 0 رعن نغ ىا ( اهش رعت نع ) فصملا ىا ( ضرعا ) نيعملا ضعباا

 فني رعت نع ضاىعالا ىلا ةراشا نوكي نا لمتح (اقلطم) هلوقو اقلظم تانانكلا

 ا: تهارعتلا قلطم كر ىلا ةزاشا'نوك ناو ان لو ملام ااككا نا
 1 كاوا ناعلا نضعللا لا سك مو تاناتكلاب اعف ند

 0 طاف ب ا
 ١

 2 ركلالو يجو دحال هلل ان اكلوو ىلع

 ١ ةعوضوم اهنوكىففرحلا عضوكىا ( فورا عضو ةعوضوف ) ؟ةلك نوكل
 هي ريحا ني كرشم هحنو هع فرملا تيشاف رو قاكلا اعو لورا لل

 صاخ هجو ( فو رك ا ىنعمل ةنمضتم ةيماهفتسالا نو !وا) هلوقو ةساهفتسالاو

 ( ةيربخلا لمحو ) لاق كلذلف ةيربخلا ءانبل رخ ! هجو ىلا جاستحاف ةيماهفتسالاب

 | لمح لبق نم ةيماهقتسالا ىلع ىا ( اهبلع ) اهلمح ةيربخلا ءان هحوف ىا

 ا ىا( اهزاسو )ذك هل نيعملا نكلا نمو ىا اذنك و ل رظنلا لع 'رغنا]
 | ءامسانم اذ لصالا ىف ) ةملكلا هذه نال ىا ( اهنال ) ةملكلا هذه ءاس هجوو
 | هيبشتلا فاكإ اذ ةلكلع ىا (اهيلع لخد) ةراشالا ءامسا ةلمحن م ىتلاىا ( ةراشالا

 | ىعمللاعوضوم عومجملا نوكل ( ةذحاو ةلك ةلزع و انيك ( عاومجلا راض
 | جاتحم الف ( هتان لضا ىلع اذ ىتبو ) ددعلا وهو ( 5ىنعب ) سب الي ىذلا
 | ( نوكي امهنم دحاو لكو ) هلوقو هلا لصاىلع ادئاز رخآ هجو ركذولا

 | (ددعللإ) اعوضوم نوكي اذكو كنم دحاو لكو ىنعي اهانعم كارتشاىلا ةراشالل
 1 ددعلل نيحن رص نيظفلل اسل امهنا ناسل ( هنع ةيانكلاو ) هلوقو
 16 ايناحراشلادا ارا كارتشالا ه هنأم ام امهيناعم ف فنصملا ركذالو و *« ددعلا نع امهب



 ىلع ) نيعملا ءىثلا ماهبا ةدارا لثم ضرغلا كلذو ىا ( ماهبالاك ضارغالا:'

 اهبدارملا سيل ىا ( ىردصملا ىنعملاال ) هب ىنك, ظفل ىا ( هبىنكيام)تايقنملا ثحابم |

 عفدني هبو امو نمو بئاغلا رمضملاكب ابلااذهنءسبل اهنم ريثك اضياو ةنالفو |

 اوديرب نا تاينملا بابف ) اوتقتا ةاحنلا نا نظاو ةئيرقنم دبالف ىحراخلا |

 هنت مع

 ىاثلا نمضتبال ىتلا تابك رملانم كبلعب لثمىف ىا ( هيفو ) هلوقب نيحصفالا ريغلا
 لوالاىنهلوق لباشام (اهادحا ) ناتحيصف ىا ( نابرخاناتغل ) فرحا ىنعماهبف
 | قاضملاف فرصلا عنمو ىناثلا ىلا لوالا ةفاضاو اعم نيئزحلا بامعا ) وهو

 | ىناثلاف فرصلا عنم لباشام نيتحيصقلا نيتغللا ىرخاو ىا ( اهارخاو هيلا
 أ 1 عرف املو ( ىناثلا فرصو ىناثلا ىلا لوالا ةفاضاو اعم نيئزحلا بارعا) وهو

 ظ لاق تاندملا ةلمجنم ىه ىلا تاياتكلا نام عرش تاك ملا نم فما

 | ناسبىف حراشلا عرش مث هيلع مطعامو ؟هلوقدربخو ادم وهو © تايانكلا )ل
 | ظفل ىا ( ةءانك عمح ) لاقف اهفيرعتل ففنصملا ضرعت مدع ىف ةتكلا
 ظ ىتح في رعتلا ماقع نسل ماقملا نال اهتيعمح أنهه اهب دارملاو عمج تانانكلا

 | ةغللاف ) ةيانكلا ىا ( ىهو ) ةلحمضم اهتبعمج ناب لاه نا ىلا هنف اتحي

 | ةلالدلاف حرص ريغ ظفلب ) مهبم ريغ ىا ( نيعم ؛ىشنع ربعي نا حالطصالاو
 نم ضرغل ) حيرص ظفلب هنع ربعيمل امناو نيعملا ءىشلا كلذ ىلع ىأ ( هيلع

 آ
 أ

 ا 2 ا .
 ظ ال 7 رام ااا ةظفاحوا نيعفانلا نع هتطفاحل اما ( نيعمانلا
 ظ ريعيملو نالق ظفلب نيعم صخش نع هنف ربع هناف ( ادنز ديرت تناو نالق ىنءاح

 ءدحال ناعفاملا هماسهنا 2 دز ىدلا ا دخلا ةمسان ةنع

 ْ أهش رعت ناك نا تانانكلا طفل نم فنصملا دارم نا انهه مهوب المدي نيظفاحا | 3 و 2 1 5 : 0 5 3 2 0 م 2 1 |

 | طظافلالا 1 0 لأ هيلع مز أاهش رعت ٍداارملا نكي ناو اهف ”رعانا هلع مزل

 | اهريسف نا حراشلا دارا انهه نابفتنم نيمزاللا الكف ةيانكلاىف ةلمعتسملا
 ١ ىف ىا ( انهه ) تايانكلاب ىا (اهبدارملاو ) لاقف مهوتلا اذه هب عفدن هجوب ١5 عا ايم تااكلا ىل 0 3

 | عفدني هيو ءامسالا سفن ىلعاهقالطا ةنيرشب ريعتلاو هكا وهو ىئرالصلا اهاعم
 أ 00 75 5

 اريثك نا ةندٍرش ( هضعب لب هب ىنكيام لك الو ) فنصملا ىلع فيرعتلا موزل مهون
 ( نالقو هازل د نحهشسا ىدذلا حبقلانعوا جرفلان ع 10 اهنم

 ب .

 وو

 ىلا اهلك ني وة قرقال ماصعلا لاقو افح هيلغ ةواسلا ةلالد نا نيا نضع

 | لب ىأ ( نيعم ضعب لب ) مهبم ضعب الو لوش نا باوصلاو ىنا مهم باوصلاو هب
 ةسيرقلا نايل ( اوحلطصا مهن اكف ) هلوقو مهبمال نيعم ضعب تايانكلاب دارملا
 دهعلا وه ثاياتكلا هلوقىف دهعلا نا همالك لضاح نال. ضعلا كلذ نيبعت ىلع

| 
 ا

ٍْ 
 ا

 1 : 1 ا ا ظ
 لافودا رفالامومعب ماعىا ضع لك الو ىا ( ضعن لك الو ) عيمجارك ذءوزل مهون

ْ 



 يأ 0 رجس
 ظ ىناثلا ءزحلا ىا ( ىناثلا نمضمل ناو ىا) هلوش حراشلا هرسف لعفلا ماقم ةمئاقلا

 ىناثلا ءزجلا برععا ىا « ىناثلا برعا ا) فورحلانم فرح ىنعم ىا (افرح)
 صقانلا بارعالاب ىناثلا ف ىذلا بارعالا ديبقتل ( هفرص عنم عم)هلوقو امهنم
 ىناثلا ءزملا بارعا نا نابل رخآ دبق (اينم بيكرتلا لبق نكيمل نا ) هلوقو
 ينم ناك لب ايرعم نكي مل نا هناف بكرتلا لق ابرعم هنوكب ديقم امهنم

 رهظيل هفرص عنم عم هلو حراشلا دبق امئاو هبوبيس وحنىف اك برعيم
 حيصفلا ىف هيلع قفتم ىناثلا بارعا نال حيصفلاو حصفالا نيب قرفلا هبام
 هفرص ىثو هفرص عنمفف وه امبا هريغو حصفالا نيب قرفلاو حصفالاو

 5 نكس مل ناو هلو ديقتلا ةدئاف ادْكَو حصفالا ريغ ىناثلاو حصفالا لوالاف
 | زاوج ىضرلا لفندق هنال ىلوالاو رهشالا وهام ىلع فنصملا لوق قسطتل

 ماقملا اذهىف فنصملا ةرابغ سهاظ وها سبكرتلا دعب ىنملا ىناثلا ءزحلا بارعإ

 ناين هيف .وتك | تح ف رستلا ام فانتا برس
 ا نوكمال نا ةطرشو. كانه هلوش قرشا انا" نك تلا: نوك 8 نيطردلا
 كلانههمالك حراشلا هحودقو تود ريغ هنوكل ضرعس لو دانساب الو ةفاضاب

 فنصملا لعلو « لوالا ىبو كبلعبك ) روهشملا وهامب همالكل اقيبطت ههجو امب
 باىعاكه ن وكب بارعالل ديقتلاكن وكل ماكحالا ءازجا ضعب ىلع لاما مدق

 ءانب هجوا ناس ( طسوتلل ) هلوقو ملعا هللاو فرصلا عنم عم هبارعا وهو كبلعب
 ( بارعالانم عناملا ) هلوقو بك رملا طسوىف هرخآ عوقو وهو لوالا ءزجلا

 هنأ وهو ءانبلل اجوم طسولاىف عوقولا نوك ةلع ةلزنع طسوتلل ةفشاك ةفص
 ءزلا رخآ عقو املع هنوكل ةدحاو ةلك اتلعجو ايبسن كبلعب بيكرت نكي امل.

 | ءانبلا نيعتف هل منام نوكيف بارعالل الحم سل طسولاو ةملكلا طسؤىف لوالا
 | حتفلا ىلع هلال رخآ هبجوت ىلا جاتحا نوكسلا وه ءانلاىف لصالا ناكاملو *

 تاكرحلا نيب نم حتتفلا نال ىا (هنال ) حتفلا ىلع ىت اماو ىا (حتفلا ىلعو ) لاقف
 ئدعم حن نبل فرج ناك نا" لوألا رجلا اويكسو ا مالا لاثاع حاز
 ىاثلاىف بارمعالا ةلعل حراسشلا ضرع مل امئاو ىهتنا هريغيف هوحتفو برك

 © حضفالاىف إف هلوقو بارعالا وه مسالاىف لصالا نال روهظلا ةياغىف هنوكل

 | قلعت اههياف اعزابلا ليس ىلع لوألا ب ملوق د ىاكنلا ناعا فلجم
 هلو حراشلا ريسفتو هداز ىتزا برعملاف اذك رخ ًآلانم لوعفملا فذح
 فرصلا عنم امئاو حصفالا وهام نابل ( فرصلا عنم عم ىناثلا برعا ىا )
 ( تاغللا حصفاىفوه امنا لوالا ءانبو ) ةيملعلاو ببكرتلاامهو هيف نيتلعلادوجول

 نيتغللا ناي ىف عرشمث د« عزانتلا نم حيصفالا ىف هلوق نوكل دست نيسفتلا اذهىفو



 ا

 لكفىا (امهف تس الهناف) هلوش تسلل رك ن ناس حراشلا داراف رخ هو

 فلطعلا فرخ ةااض ل ا مسالا نحر

 ' لوالاء زحل ادشل ىا ( ههشل) امهنم لوالا ءزخلا برعي ىا(لوالا برعيو) |

 ةشتلاب امهقاحلال ناتتثاو نانثا امهلضا نال فاضملا ةشتلاب ىا( فاضملاب ) |

 ادم رب ناشلا نان اهشافءامهتم .نونلا تطقنن ةرمثعلا عم ابكر الو تفلعم
 او ءالا وفل الاب ني رجم امهن زك ىامهتم نونلا اللف كي 21( نول |

 ىنبملا بكر ملا نم ىتاثلا مسقلا نايبىف عورش 4 الاو ال هلوقو ةفاضالاب امهنون |

 .نامسف ىنملا نم م دودعملا بكرملا نا ىنعي نمضت ناف هلوق ىلع وطعم وهو |

 | ةيفرحلاالو ةيطرسشلان !نمابكسمالاو هلوقناكاملو #الاو هلوّشدارملاوه قاثلاو |

 هه 1+

 0000112 نست ره فورحلا ل نيشتلا نم دازملا نا مهو تح

 الثم اوذخاف ) هلوشب لاقام هقيقحم لب كلذك سبلو لاؤسلا هيلع ىبو رشع
 ريخالا (دحاولا ىنعع ريثع ىداح فطعلا فرح ىنعم نمضتملا ريشع دحا نم
 دحاواا كلذ عوقو ىا ( ةعوقو طرسشن ) لباقم ىا هنكل ( رشع دحا نم )
 هعوقو طرش, دحالا نم اهتم ىداح ناك اذا ( ةرشعلا دعب ) ريخالا

 فاطعلا فرح نمذدتم) رشع ىداح نمل يف ىا (رمشع ىداش) ا دععل

 . (رابتعابال فطعلا فرح نمضتملا رشع دحا) عوم (نم ذوخأم هنأ رابتعا
 ىداح ؛هلصا نا ) رابتعاب ىنعي هسفن راشعاب فطعلا فرح هنمضت سل ىا

 عومجج هنم دوصقملا نوكي رمثعو ىداح هلصا ناكول هنال ( هل ىنعم الذا رشعو
 سابق لعو ىا (سايقلا اذه ىلعو) تف رعاك كلذك نسل رشعلاو ىداحلا
 ْ ١ نورشعلاو ىداحلا ) فطعلا فر نينمضتم كيك رشع ىداح

 ”انارا رآ 11 ١ لوألا لع ىاثلا ءرخلا فطح امهتؤك ىف (امهنم قرفال

 ىداخلا ىف واولا فذحنو ىا ( هفذح و ) نيب رعم امهن وكل نورشعلاو ىداخلاف
 لوالاف قبو را113 واولا ىدحلا عل ريثع دحا نم ذوخام هنأ زاسعأب شع

 0 ل ا
 قتك اكو عك "1 دنع ىتاالاهم نارا ى عم بكرت اذا ةغستلا ىلا

 ةازقأ كلذ هن و2 نا نيم .نا حراشلا دارا 0 اثم يف نا ضم

 0 ا ١ رم رثمع ىبا رق رب فيصملا ىتتسا املو:( ةرمثع ىتنأو )

 اهدحا ىنس ناو نازملا ىسالنا ىلا مَ 0 ليج نارا نفد يا ىدلا

 انياو انا اهو نالوالا نارا ىاع نارا ) ةيريقع ساو ع1 نوم

 نا در ما ةيكلشل داق را "ىد تالا رطل هدر نوضنام اهدحا ٠
 نمضصن ناف هلوق .دارملاوه لوالات طقف لوالا:ءزملا' ءانبهمكش نمضتن ملام ١

 ١) ةماقلا (6



 | دب هاو دخاو ةللع دازب ناب ةرشعلا ددعلا مامن دعب ىنعي هنم صقانلا ددعلا دع |

 تلاثلا نأت ) هلوش كلذ حاضيا دارا مث « ةرمثعلا ىلع دئازلا دحاولا كلذ رابخا |
 0 ةئالثلا عومجم ىا ( ةئالثلا نم دحاو ) اثلاث ةيترملاف عقاولا ىا (الثم ظ

 ١ كلذك ناكول هنال ةمترملاىفهعوقو ال ىا(اقلطمال |
 ىا(هعوقو راشعاب ) هنم دحاو هنا دارملا ( لب ) هثالثلا دحا هنأ هق لاهل ا

 ةثالثلا ىلع قباسلا نينثالا مامت دعب ىا (نينثالا دعب ) دحاولا كلذ عوقو
 | ىلا دحالا نم ىا( تادرفملا نم ) ثلاثلا ةغص ىأ (ةغصلا هذه اوذخا املف) |
 ْ رخاوه ىدلا دحا ولا ىلع ىلإ ( انرك ذام لع 0 لدنل 0١ ( ةلالدلل ) رشعلا ظ

 / ( كلذ لثماو ذخأينا اودارا ) غلبملا كلذ هبغلب ىذلا ددغلا كلذ تادحو ١

 1 سس ع 0

 دح) نم ىا (تاكرملا نم) ادخار نإ) اد رملا ف مهدحإ لم ارا
 | نمو لعافلا مم قاقتعا رثتسالو ىآ(كلك سالو رع هدم ل

 ١ كلذ ا اعاو هتاوخاو رشعلاو دحالا عومجج نم ىا ( ( نيئزحلا عومج ا

 | ةيلصالا ةئالثلا اهفورح ىا ( اهفور ,ح عستال لعاف ةغبص نال ) عومجملا نم 0
 | لاح اهفورح عدتال ىا اهفورح نم لاح (اعيمح ) هلوقو ةدئازلا تالا ىلا ظ
 | قو دحلا] نم عومجملا ىنعم ةدحاو ةغيص ديفت ثيحم ةعومم اهن وك |

 1 + 1 ولف رشاعلاو ىداحلا اهو نيتغصلا ىلا ةرورضلاب 0 ١

 | دوصقملا ةنم دينح نسستلاف ندر ملا ىلع نآل ادلا لعاملا اها ل ا

 | ذخا ىلع ىا (اهذخا ىلع) راصتقالا ىلا او”رطشا تي
 |"دخا ىف دا ) ناك امهيا نم ى١ ( نئرطا هنل نمو ةهسفلل عيل كل
 ا دخالا ىلا او ةرطضا انماو ىأ ( عر لك نم فورطا ضف |

 | ىا(سانتلالا ةظم) كلذكاهذخاىفنال نيئزحلانم ءزج لكم اهذخا عاتتمال |
 ريخ الا ددعلا هنم دوصقملا نا نم تفرعامل دوصقملا ربغب دوصقملا سائلا |
 ىداحلا اهو ناقتشملا نامسالا هنم لصحم نيئزخلا نم اه ان ذخا اًذاف طقف |

 (اوراتخاف) دوصقملا فالخ وهو نيربخالا نيددعلاىلع نالدب اهو رشاعلاو |

 ْ مهنكلو ليلدلا ىضتقم وهاك نيئزحلا نم لك دحا نم ذخالا زاوج اذه نم
 0 ءزخانم ذخالا زاحناو لوالا ءزخانم ذخالا اوراتخا ىا (لوالا) اوراتخا |

 ا

 ( وكلا لع ) دوخانا مسالا لديل ىا ( لديل ) ليلدلا ىضتقمب ىناثلا
 ءزجلانم ذخالا فالخم (صالال وانم) طف ريخالا دحاولا ءزحلا ةداراوهو ظ

 دوصقملا ىلع لذءامو مالا ىلاث نم لب ىمالا لتوانم هيلع لدبال هنال قاثلا

 لئاسلا طلغ ًاشنم ىلا راشامث ب سمالا ىناث نم هيلع هتلال دام ىلوا مالا لوا نم



 م رتل

 اذ: (اهلاوسأو ردع ىدا ) ( لم )2( و ) ايدادعت ايكرت ( ةلخ عم ةرشع
 ةسمخيك نم فاكلا لوخدم ىلع فوطعم هنا ىلا ةراشالل لثملا ظفل حراشلا
 اهتاوخا ريمض عاحرالمتحااملو *ةرمشعلا قوفو نب رشعلا نودام ديرب رشع

 حراشلا داراالماش نوكسل نيلاثملا عومج ىلاو رئامضلا ىف ردانتملا وه اك بيرقلا ىلا
 نم فنصملا ديرب اهنا ىا ( ىعي )' لاقف نيلاتحالا نم .لكزاوج ىلا ريشي نا

 (رمشع عسان ى ا ايهتنم (رشع ىناث نم) ىعو طقف ( رشع ىداح تاوخا )اهتاوخا
 .ةسمخ نم لك) تاوخا ىنعي ىناثلا لامحالا ىلا ةراشا( تاوخاوا)هلوقو

 لاثما ىت دحاو لاش ءافتك الا فنصملا ةداع تناكاملو ( رشع ىداحو رشع '

 بانلا اذه ىف فتك ملو ةتكك ىلا ةراشالا ىلا هيف جاتحال ماقم ىف ىنعا اذه ١
 فخضملا ىا(دروااعاو) لاقف نالاثملاداربا هجو نيس نا حراشلادارا دحاو لاثع

 وعو هملع بحل ام ىلا ةراشالل ىا ( لعيل ) تانك رملا ددعلا ءامسا ىف ( نيلاثم )

 ىدادعتلا ىكرتلا ىف ىا ( كك رملا اذه ىف تباث )انس هنوك ىا (ءانبلا نا )

 دئازلا ددعلا ) ىدادعتلا سبكرتلاب نك رملا قزجا ئا (هشزج دحا ناك ءاوس)

 ناكواىا ) 0 اسد رشع هعسل ىلا رشع دحا نم )وهو ( ةرسشعلا ىلع 0

 ميمعتلا اذهو هوحنو دحا نم ىا ( هنم ةقتشملا ) لعافلا ةغيص هيئزج دحا ٌْ
 فرحلا ىنعمل هنمضت ناكءاوس اتاطم ددعلا وه ءانلا رادم نم دارملا نا ىلع ىنيم |

 قداح ىعملا سنل ذآ رسثع ىداح ىف !ك يهانظ ريغوا رشع دحا ىف 6 ١سهاظ

 هانا راذم ناكر هاظ ريغ قرا ىعلقاثلاب كلا نمضت ناك الو: رشعو

 ررق نا حراشلا دارا ىناثلا لام لاب فنصملا ليثمت ىلع ادراو نمضتلا كلذ ىلع
 قاثلا لاثملاب ىنملل لشعلا ىف ىا ( رظن هف لقو )لاقف هءاوجو داربالا كلذ

 نمضتال )رسشع ىداح وحن ىف ىا ( هيف ) ىناثلا ءزحلانال ىا ( ىناثلا نال )ر ظن .
 | ىا(هدارنال )هنال تباث هنمضت مدع ىا (هنال) فطعلا فرح ىا(فرحلا|

 دحا وحن ىف ههدارأ م رشعلاو ىداسحلا عومم ىا( رشعو ىداح ) رشع ىداحم |

 )00 | ناوج ىا( هباوحاو و طقف هه ييحنألا ءزطادب دازنا لب ريثع ١
 ا رس قتشا اذا لعافلا ةغصي دارملا نا ) لاق ناب دارملا
 قتشملا نم دحاو ) هب دارب امنا رشع ثلاث و رسشع ىداخ الثم ريشع هثالث و رمشع |

 نمضتبال هلوق مات هلصاحو رظنلا هجو وه 5 عومجم ا وه هب دانرملا نال ( هنم
 ىعم نمْضَنب ال هناو عومجملاال ددعلا اذه نم دحاو ه.دارملا نا مسن انا

 طظفل نم ىداح ظفل قاقتشا هبدارإ هلا سلا ( اتلطمال اا

 (هعوقو راشعاب) هءدارب (لب)الوا ريشا هم هيك هف ريتعا ءاوس ىا اقلطم دحا
 | ىا (هنم قا فيفا دا دعو رشع ىداحلا عوقو را

 دع )ب



 هيأ ٠١١ خس

 ىدحا بيكرت ةئيه ىهاظ نم ) مهفت ىتلا ةسنلا اه دارملا ىا ( ةموهفم

 ن الا دارملا ىنعملا ىف ةبقاب ةيسنلا كلت تناك ءاوس ( ىرخالا عم نيتملكلا
 | اذا ( هللا دبع ىف ىتلا ةيببكرتلا ةئيهلا ىهاظ نم مهب هنا كشالو ) نك ملوا
 ١ هلصا ىف ناكدق هنا لعب هيلا رظان رظن أذا ىنعي ( ةيفاضالا ةسسنلا ) املع ناك
 ' !رشطبأت ىف ىتلا ةيبيكرتلا ةئيهلا ىهاظ نم ) ايا مهشب ( و) ايفاضا ابيكرت

 |”رش وهو ( لوعفملاو ) طبات وهو ( لعفلانيب نوكت ىتلا ) ةيقيلعتلا ( ةبسنلا
 ناح رخبف ىهاظلا ىف ةسن امهنيب نا !رش طبأتو هللادبع لثمىلع قدصي ذئب
 | لدت ال رخ آلا عم هيْبزج دحا ٍببكرت ةئيه ناف رشع ةسمخ فالخب ) دخلا نع

 | سيل هنال ىتطعلا بيك رتلا هيف دهاشي ال هيلا رظن نم نال (الصا ةبسن ىلع
 ١ في.( "فتى رطت بح تق ري ةثه نإ 15 ) اطلاق كفطعلا فرح هلك
 | ىا( رخ آلا عم ) نيعلاو ميلا نم ةيئاجههلا فورحلا نم تيكر ىتلا ةملكلا
 نم ىا ( قرف ريغ نم ) ةيديكرتلا ةئيهلا ىلع ئا ( اهيلع لدت ال )ءارلاو ءافلا عم

 | عج نم الثم رفعج بكرت نيب و نيتملكلا نم رششع سمح بكرت نيب قرف ريغ
 | هناي ةلئاقلا ةيضقلا قدص وهو اعمح ىا ( ادرط دودحلا ىلع دحلا قطناف )رفو

 (”ةلايةلئايقلا ةضقلا قدنم وهو اعنع ام واو بكا قديط دودج د
 | ةئيه ىلع ناكام لوالا ةثالث بك رملا نا معا م دودحلا قنص دلل قيس ا

 | ةئيه ىلع نكيملام ىناثلاو تاق ديزو ٠"رش طباتو هللا دبع وحن ىبسنلا بكرملا
 امهدحا لب نيئزجلا الكن بي مل نكل كلذك ثلاشلاو نآزحلا ىبو ىسنلا بكرملا
 ناس فضصللا داراف هش نالخاد نا ريخالاو فيرعتلا نع جراخ لوالاف

 | ( افرح ىناثلا ) ( ءزجلا )6 نمضت ناف ل لاقق هيف نيلخادلا نريخالا نيمسقلا
 | فرحلا ناك ءاوس ىناثلا فوصوم نايبل ءّرلا ظفل حراشلا داز امئاو

 كفامع فرخ "ا ( كفطغع فرخ ىا) قانا ١ كا هيبضصت تلا نك ذا

 6 اينإ )ممعتلاهجو ىلع فرحلاريسفت اذه تيب تيك ( هزيغوا )رشعةسمخك
 ىنعي ( لوالا ) لاقف نيئزحلا نم لكىف ءانبلا ةلع حراشلا نيب مث ( نازحلا ىا)
 (ىذلا ) هلوقو ( ةملكلا طسو ىف هرخآ عوقول ) تباث لوالا ءزحلا ءانب هجو نا
 | نوكي بارعالا نال ( بارعالل الح سيل ) ىذلا طسولا ىف ىا طسولل ةفد
 ظ نمضتل ىا ( هنمضتل ) عقاو ىناثلا ءزخلا ءاس هجوو ىا ( ىناثلاو ) رخ الا

 | « ريشع ةسمخك ا)ءانبلا بجوف لصالا ىنيمب اذهل بسانف ( ىرحلا ) ىناثلا ءزجلا
 ظ ةسج لتتم كلذل انف فرتلا هلق. قاتلا ء را نمش ىدلا نك رك لاتفاق

 ' تفذح ) ةسمخلا ىلع ةرشثعلا فطعب ( ةرشعو ةسمح هلصا ناف) رشع
 تكرو) بكرتلا لصحسمل لوالا ىلع ىتاثلا اهب فطعىتلا فطعلاواو ىنا (واولا



 ست + ع

 | 1 لا رع لوحلا نلد (امهنم داو لكق زج نيب نال ) هلوقؤ ةيقيلعت
 الا ل طبانو لادع نم لك قرح نيب نال ديقلا اذه لق ف رعتلا قف

 | نامسااهناامهيلع قدصيف نيملعامهن وك دعب ةبسنلا تلحمضا ناو ( ةيملعلا لبق
 0 ل1 لش ناعما ىقتتم هود ااههيلع قدصي ال هتكلا نتلكلا ن ناك ص

 0 هرك ذب دخلا نم جرخم الصف ناك ة بسن امهني سبيل فنصملا لوقزا مث «امهج رخم
 | ةسج ليم اضيا هب جرخم 00 دع لثم حلبا لق اكلي ا

 اا 07| كو دكا لثم هنها جارخمالا ىحن رخآ لصف نم ذل الف سنع
 كاكا رار ادق انهو بك رللا اذه جرخحالا ىتح دش ةروكذملا ةبسنلا
 ا ا تسنلام م ةهنسن امهني كل هلوق ىف ةضنملا ةيسنلاب

 1 | ارش لامر رش الو لا دع وح ةفاضا ةمسالاو اهلك 1 لا
 | لاف دنقلا ادع ةكاكر لا حاراشلا راشاف رسشع ةسمخ وحن فيرعتلا ىف .لخديف

 ا (رشع ةث و ةن امهنيب سبل دش ىأ (دنقلا اذهب جرش 1 و
 0 فطعلا فرح ىنعم هنم ىناثلا نمضتبامت تبي تيب لثم اذكو

 ىنعل نمضتم ىنتاقلاو رشع و هسا عل نمضتم لوالا نال. تسب تت

 00 ا كيل سن سعر يلي نا
 دح لكو ىنمملا بك رملا مسالا دارفا نم ىا ( دودح ا دارفا نم ) بيكرتلا اذه .

 دحب سبل بكرملا دخ حيحص دحب سبل دودجلا هيلع قدصام لكى نع قدصإال ٠
 ارنا ما ىرغصلل ليلد لا ( هينزج نيب نال ) هلوقو حس ٠

 ارح الاو ةج اهدحا نذللا نيئرحلا نم الكعب نال نم لا اه نلت

 | ةسمح هلصا نال ( فطعلا ةسن ) ةروصلا هذهب هنامتا لق ى تيل

 | ةركلا نوكل ةيلكة لاس هنال ةن امهنبإ سبل هلوق هيلع قدصي ملنئنيْخ رش 6 ١

 ْ 0١١١| اد دمولاه فنصملا حرص دقو ىننلا قايس ىف ١
 مث « بكزلا لبقالو لالاىفال هلو حراشلا هيلع لمحام ىلع لما
 0 ةيفنما ةبسنلا نييعت نم افن 1 تف ىعاك ىدنهلا لضافلا لوق درلا |

 (اهنم جرخيل ) هلثم دحلا نع جرخال هجو ىلع ىا ( رخا هجو ىلع ةسنلا |
 نييعتو هلوقو فظعلا ةسن لثم ىا ( ةسئنلا هذه) ةيفنملا ةيسنلا نم ىا |

 ا 0 اا لأ ةلدصالا هحوو.( دانقلا طرخ نم“ بعضإ ) هلوق هرتخو ادتسم
 1 هنال ةنبارق ريشع ةسجخ جورخ نوكي الف اهدارفا ضعس ةيسنلا صيصخت ىلع

 | هحوب [هيجوت نيس نأ دارا نيبعتلاب هبجوتلا در ال حراشلا م «رودلا ىلا ىدوي.

 أ هلثم جرخال هجوب فيرعتلا اذه هيجوتىف (نسحالاو) لاقف هلثم جرال رخآ |
 | ةسل) ةنن امهني سل هلو ةيفثملا ةسنلاب ىعي (ةبسنلاب دارملا لاش نا) |

 ( ةيوهفم )
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 همت ٠ خمس
 0 172133171717115 515 1 155:155551115501253:5557315152011ن0 ت11 ا" لس 9017 ل31: نان طق 327777

 برعملا نم ةدودعملاتاكرملاال تالا نم ةدودعلات اك زلاوهو دودحلا نيسعتل

 نا ىلا ةراشالل ( لصاح ) هلوقو حي رص مسا لك تابكرملا ىا ( مسا لك)

 حراشلا دازو مسالل هفص هنا ىلع رقتسم فرط (نيتلك) (بكر) (نما) هلوق
 نيتملكلا تاذ نم سيل بكرملا مسالا لوصح نا ىلا ةراشالل بيكرتلا ظفل

 هنكل مسا هناف درفملا مسالا هب جرخب لصف نيتلكنم هلوقو اهبكرتنم لب
 عومج نوكي نا ىلوالا نكلو ةرابعلا نم ردابتملاوه اذه نيتلكرم لصاحت نسل

 هناب ىضرلا ضارتعا هيلع درب ىتح طقف مسالا ال اسنج نيتلكنم مسا لكهلوق
 ماصعلا هنع باحا ناو ءامسالا مسقىفهنال ةمدقملادودحلا راس ىف ماضي هيلاةجاحال

 ةحس مدعو نيتلك نم وهام لكاناوق وهو اذكه ةراسعلا تناكل حرصي ملول هناب
 ١ حراشلا مض ةدئافو مسا لك هلوق معرصتلا ىلا وعدي مسالا نم امسق اهلعج

 , ءاوس ىا نيتملكلا نايبل ( نيمسا) هلوقو اهركذيس (امكحوا ةقبقح ) هلوق
 ١ برضي برض وحن ( نيلعفوا ) رشع ةسمحو كيلعبك نيمسا ناتملكلا تناك
 | وحن لعفو مسانم بكرملا لمشي (نيفلتخموا) هلوقو نعنموحن (نيفرحوا )
 | نم برص وحن فرخو لعف' نمو هز لم هل فرح و منا نعو باسل

 ١ لكل عجن مل ءاوس ىنعي ماسقالا نم لكل رظان (ةدحاو ةلك امهلعجو ) هلوقو

 ١ ككرملا لج ناب. دج ةلك امهلعحاو ا ةدحلا و 11 نات نم تاكا رك نم دحلاو
 اذه حراشلاركذامتاو « رسشعةس>ىفاك اهريغب وا كسلعبك ةيملعلاب اما ادحاو امسا

 | (ةنن امهني سيل هلوق وهو فنصملا هيديق ايف ةدئافلا لصحتل ميمعتلا
 | ركذ مث «الصا هلوقل ريسفت ( بيكرتلا لبقالو لاخلا ىفال) هلوقو (الصا)
 ١ ”ينصولاب نيتملكلا اندبق اتاوىا (انلق اماو ) لاقق امكحوا ةقبقح هلوق ةئاف
 ( جر الث امكح ) نيتلك ( وا ةقيقح ) نيتلكاناكءاوس نيتملكلل لماشلا ماعلا
 ناك ناهنال توص نمو مسانم بك رتام ىا ( هب وبيس لثم ) بكرملا فيرعت نم
 / هنم جرخ ىنعمل نيتعوضوم انوكت ناب ةقيقح نيتاك نوكيام نيتملكلا نم دارملا
 | عوضوم ريغ توص) هيو ظفل وهو ( هنم ريخالا ءزحلا ناف) هب وسس وحن
 قدصي الف ( قمح ةلك نوكي الف ) انتوص ناكاذاف تاوصالا ناش وهاك ( ىنعمل
 ١ ةملكلا مكحىف ) ريخالا ءزحلا نكل ىا (هنكل ) هيلع بكرملا فيرعت ذئنيح
 تاوصالاىف تف عا ( ةنملا ءاممالا ىرحن ) ىرخا هنال ىا ( ىرجا ثيح

 فيي رعتلل لصف ( ةسن امهنيب سيل ) فيرعتلا ف فنصملا لوق ىا ( هلوو )
 لثم ىا ( هللا دبع لثم ) ىنبملا بكرملا مسالا في رعت نع ( جرخيل) هب ىتا
 اًضيا جرخم (و) ةيفاضا ةبسن امهنبب ىفاضا بيكرتب بكرم هلصا ىذلا معلا
 ةنيل )ثوم نياق كا م ولما قذلا رعلا لثم 21( نبع طبات )لت
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 ةرنلا تاينملا نم ةدودقملا تانك رملا ىا ةلوقنم

 هت ١١١

 رداع ان ردم كلا ىلا ننقا. وهام نكي اذاف ريغلا عم رك ثلا نمل ةءاغف
 ىلع لياعتلا اذه نا قحال هنا مث برعم ا ي

 برعم هنوك نع دعبا لوالا مسقلا نوك ةيولوا تبيو لدي اما هبجوتلا اذه
 اا 0 دا عالا نع ةينعلا كتابنا اهل بصاح - ناكو ,ني:ريخالا نيمسقلا نم
 م مسنال انا لوق نا لئاقا نكميذا تاينملاب اهقاحلا مزاتسيال
 ثحن راتعالا ةجرد. نع ايهطوقس زاوخل تائنملا اهقاللا بجو ايرعم

 ديلا راشا حراشلا لعلو ماصعلايف 6 هناعم ا نركذل
 هللعام هكرتل هبجولا هجولاو لقناب ىقتكاو همزتل حو فيعضتلا ةغيصب

 ١ رداص عوضوم 0 ار درسا مكاف لاق ثح ناحتمالا

 لاعسال حاو عجوتملل هاو مدنتملل ىوك عب عبطلاب ىنعم ىلع لادو ناسنالا نع

 | لخد كح اذاف عبطلا هيضتشام ل ا
 لاك ا لوقا ثنا توص هب. حج طفل لك.هلوش. ىتعي لوالا مسقلا ف
 اا 16 عا هنا يح نمضي ةناكملاب ديرا نإ .هنا نيليلعتلا
 اهب ديرا ناو لوالا مسقلا ىف الخاد ىو درلاق لثم ناك ههباشمي و هنع

 هيلع ةياكجلا لمحو حراشلا هل فلكت م ناسنالا ريغ توص هشي اب ةياكحلا

 تاينمملاب هقاحلاىف لوم نا ىلا جاتحمي ذئب نيمسقلا نع اح كاد

 6 تاكرملا ٠) لعا هللاو ةلالدلاب نرخ آلا نيمسقلا قاحلانم هقاحلا
 هلوَش حراشلا اهرسفو مسا لك هلوق في0 ايام هر و ام اهنأ 0

 ةراكألا تقلا كعان نا هنم ردابتمللاو ( تالا نم ةدودغملا تاك. لا ىأ)

 لال | ل و اناس ةروك دملا تاك رملا ,دارملا نا ىدي .بدهغلل ماللا نا ىلا

 ها رج ذلكم انبم لوك نا نم معا تاننمملا ماسقاىف

 مسا لكل مخل دهعلل ماللا لعج ماصعلا لاقو لصفملاف كلذب حرص كبلعك
 )0000 ا اح لعايتوت كيرلا مسالا ضيأل م اهيلع

 مسا لك تاكرملا ىأ دودخلا تف ردت مسا لك لعجو تاكرملا باب اذه

 اا راسل نعش روك ذملل هتاوخاىف فيرعتلا لعج ميالبال

 اهرئاظن لعج مال.ال هيعمجلل ةلطبمو سحلا ماللا لعجو حراشلا ناسو

 سانجالا ىلع تارك دملا لم ملا هنعاد فنصملا نم ةرامعلا هدهف تادوهعم

 فيررعتلا لمح لجال سنجلا ىلع ماللا لمح نا لصاخلاو ىهتنا تادوهعملاال

 هب حراشلا مالك رعشب ام ىلوا نوكي اهتاوخانم قبس اهفو تانكرملاىف هيلع
 جراشلا دارص نا لاش نا نكميو ريسفتلا اذه ةسرش دهعلا ىلع اهلمح نم

 لب دهعلل ماللا نوك نابل

 لل

١ 
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 توصب سبل لوالاو قاغ بارغلا لاق وحن بارغلا توصب هتوصل اهيبشن هنوك

 ( هب تتوصاذا ) لاقف هاضت راام ىلع فنصملا مالك لمحم نأ دارا حراشلا دنع
 ليبس ىلع هب توصي ىا ( ناسنا )هبت وص اذا الاثم قاغ ظفل ٌنوكي امنا ىنعي
 هتوص هيبشت دصقل ىا ( هل اهيشت ) هسفن بارغلا نع لب نات انع ةياكحلا

 هلو ف ”رعملاىناثلا مسقلا لاثمو ىا 6 ىناثلاو ) بارغلا توصب ىا ( بارغلاب )

 لاقو (ريعلا ةخانادنع ةففخموا ةددشم ) اهنوك لاح 4 خنك )) مئاهبل» تآوص '
 لاقو ىضرلا هاضتراو لاعفالا ءامساىف لخاد مسقلا اذه نا ةادحالا ضعب

 حراشلا رك ذاملو *ىهتنااهدحىف هلوخدل قحلا هنا ىراو ناحتمالا سحاص

 تاوصالا ىف ةثالثلا نم الكل خداو قبس اهف عاونا ثالث ةلوقنملا ريغلا تاوصالا ىف
 نيمسقلا فيرعت الا رك ذب فنصملاو تاينبم اهلك هذهو لاق ثيح تاينيملا
 قيرط ىلع لوالا مسقلا فنصملا كرت هجو قف ان نا حراشلا دارا نيريخالا

 ىا(ام) كورتملالوالامسقلا ىا ( وهولوالامسقلا فنصملارك ديمو ) لاقفلقنلا

 تاداماو ناوبللا توصآل (ناسنالا كوطار توصلا كلذ كا( 05100

 هناا لثم نع زازتحا ( ريعلاب قلعت نيغ نموا وا ) لوقو قاع لسع ا
 | ريغلاب اقلعتم نوكيف اهريغوا مئاهبلا ةخانا هب دوصقملا نكل ناين ألا ترص ناك فاد

 ىف ىا ( لبق ) هلىنعملا ضورع دنع هسفن ناسن الات وص هنال لوالا مسقلا فالخن

 فنصملا ركذ مدعهجو ىا ( كلذ ) ىدنهلا لضافلاوه اذه لئاقلاو هكرت ليلعت
 نريخالا ىنعي ( نامسقلا ناذه ناكامل ) ناشلا ىا ( هنال ) تباث مسقلا اذهل

 دوصقملا نوكي ناب ( ريغلاب ) امهنم لك قلعت عم ىا ( امهقلعت عم ) نيروك ذملا
 هلو قلعتم امهقلعت عم هلوقف ريغلل تيوصتلا ىناثلابو ريغلا ةباكح لوالاب
 اناهقاللا ىاناماسهش دج وناذللا نايسقلا قل الى نك رح وه ىدلا( نتف ر

 | هذهو ءامسالا صاوخ نم ءانبلا ناف ريغلاب قلعتلا دوجو وهو ( ةينمملا ءامسالاب )
 مهوب نيقلعتلاب ناسنالا, ريغب تقلعت امل اهنال سام ءامساب تسل. تاوصالا

 اهنيب امف ىحنو اهنب امف ملكشت ,تاناويحلا تاوصا سنجنم هنا قلعتلا كلذ

 ناذه ناك امل ىا ال باوج ( ناك) هلوقف ةينملا ءامسالا نم تسل ىتلا اهريغ نع

 مسقلا ىا ( مسقلا كلذ نوك ) ناكريغلاب قلعتلا دوجو عم نيقحلم نامسقلا

 نم قاحلالاب ( ىلوا ) ةيننملا ءامسالاباقحلم ىا(كلذك ) روك ذملا ريغلا لوالا

 لوالا مسقلا نوكل قاحلالاب ىلوا اذه ناكامنا ىا ( هنوكل ) نيريخالا نيمسقلا
 وك تاداجلاو تانإاوطلا نمد( ةرش قلت ريفام 1 (ناننالا ترد

 ريغلاب قلعتس م امو ريغلا ىلا رظن ريغنم عبطلا ىضتقمب هب ظفاتي هناف بجعتلل |
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 ةياكملا ليبس ىلع ناسنالا ظفل ىلع ىرخام اهنمو هلوق وهو ( ةلوقنملا ريغلا )
 صيصخو ناختمالاف لاؤو ىدنهلا لضاعفلاو حراشلا هراتخا اماذه ما

 ىلصالا ضرغلاو امكحو ىنعم لكلل اهلومشل مهو قاثلا مسقلا رخ اب ةياكحلا
 | هنا عم لوقعم ريغ عشام لاخداو اهيف عقوام جارخاف بك رتلا ةفرعم وحنلا نم
 ' تاوصالابدارملانا قحلاو ماضعلا لاقو ىهتنا رك ذاهف تاينبملا رصحنت مل ذئنيح

 0000 ل 0 نقلب دارملا لمثنام ىلا ءاسقا نم مسق لعب اذكو ١
 | تاوضألا فئارعلو ارصاق هيوحللا تكلا تاسنملا ناس ناكل الاو هنم

 00 توص هب <> هنأ عيما ىلع قدصي هنآل اهب ةباكجلا رابتعاب اهلك لمشن

 لا ىنعي ؟ا100 كاوسزا) لاستف 1 0 5

 ا ا ستاامو 1 رصف انو هبال

 كل ال رب | ( اثم ىعت ) لاقف لمشي ىتح ليشعلا لع لما ةمالكر مسف, نا
 ْ (اهتخانالىا) هلوقو اهريغو مهبل الاثم هن توص هنا ماهنلل هلو تيوصتلا دشن ْ

 ةففخموا ةددشم خنك اهتخانال نوكي متاهبلل تيوصتلا نا ىنعي تيوصتلل ريسفت ١
 حتش جهوةددشملا نيسلابو ءاهلا سكب سهك ( اهئاعدوااه رجزوا )ريعبلا ةخانال |
 0000000 اد حولا خب شوحجو معلا رجزل ميلا ن اك والا ا

 ْ نيب مث ترن اذال بالا راغص نيكستل عدهو لبالا ثحح عس وحن ( كلذ ريغوا ) |

 فنصملا مالكان ريسفامتاو ىا (الثم اناقامتاو )لاقف الثم هلودب هريسفتل ثعابلا |
 نود مثلاو 2 (عبالا م تاذ 0و م 0 0

 ْ زوطلال جلل ا طير ملا سو ا 0 ْ
 ”رانرالا (انيا) ناسن الاد دا رف[ ضع لخخ ال لب ىا ( ناسنالا دازفا نضل لب ) ١
 ْ لاقف لومشلل ريسفتلا اده ةدافا ا م2( زادصلاو نناحلاك) رويطلل وهام |

 ظ ديقتلا ليبس ىلعال ( ليثقلا ليبس ىلع) ائاهبلا 5 د ىا(اهرك ذ ناكاذاو ) ظ
 | ( اهلك) تالا نم مسقلا اذه فير ,عل ىا( فيرعتلا لوا ) صصختلاو

 ظ هلوقب فرعملا لوالا مسقلا لاثمىا«لوالاف إ) ناسنالا دارفاو روبطلا نم الكى ا

 | رابتعا اهدحا ناراتعا قاغ ظفلل ناكالو « قاغك ١ توص هب يح ظفل لك

 , رابتعا امهينابو قاغديز لاق وحن ةيتوصلا ىلع قب لو هنع ىكحلا سفن هنوك

 * تاناؤؤدلا تاوصا نم ( ءىش توص ) هظفل هيشنت لصحيل:رادصالا ضرغل
 تف ىعاك ) لاقف قب اسلاىف هنيبام ىلاهب هريسفت حيحيصم حراشلا لاحا ثدي تادامماو

 | تاوصالا نم ىه ىتلا ةثالثلا ماسقالا نم ىا ( تاوصالا نم ىناثلا مسقلا ىف

 ا

 ا

 0 يقيس ابو ل



 ظ

 م 17م

 . رابتعاب اهنال ةياكحلا ليبس ىلع ةلوقنم نكن ملام انههامهب دارملا نوكياماو "
 بحيعتلا ف ىوك لوالا نال (عضولاب ةلاداهن وك مدعل ءامساب تسيل ) ةيكحم اهنوك
 ناسنالا ناسل ىلع هرادصاو توصلل ةياكح قاغك ىناشلا ناو عبطلاب لاد

 امتاو ريعبلا ةخ انال عضوب مل هنال ثلاثلا اذكو عضوب سبل هنا نحال ءىشب اهيبشت
 ىنملا نال ىني سل ءامماب سيل امو هعامسا دنع هتخاناب ىلاعت هللا ةداع ىر وه

 | اهناب ءاممان تسل هلوق ىلع درو ىذلا لاول باوج (اهرك ذو © صخالا
 ناب ىا اهرك ذاب هنع باحاف ءامسالادادع ىف رك ذتال نا ىتيشي ءامما نكت ملاذا
 | ءارجالئا ( اهئارجألا ؤهاعا (ءانمألا تال ق)تاوصالاكلتل نر وحلا كاد
 ! تاوصالاذخالو.ىا (اهذخناو ) ءامسالا» ىرح ىا (اهارح) تاوصالا كلت
 ' ةبوصنموا اذكل الحم ةعوف صاهن اناهيلع تمكح ناب ءامسالا مكح ىا ( اهمكح )
 ١ تقلا اهنكجت [عدحا و ءايناالا ىرخ اتوا 2١ دعو نس ( 15 را

 ١ ىرجبىا (امىرجم ) تاوصالا ىرخل ىا ( اهي رخ ) تابرعملابال اهنم تاينبملاب
 ١ مسالا نمادودعمتاوصالا لكن كي ملاملو (ءامسالا نم هبف بيكر تالإ) ىذلا مسالا |
 الخاد اهضغب ناكو رداصملا ىلا ةاوقنم تناكاذا 5 ايرعماهضعب ناكلب ىنملا |

 دارا رخآ اياباهنوك ةنرش لخادلا اذه اهب دارملا نكي ملو لاعفالا ءامسا ىف

 فصملا فيرعت نم دارملا وهام ناين ةروك ذملا ةمدقملا ف: هدرس دعب حراشلا
 قسظنو تاوصالان دارملاو هلوه هريس علي رشن اده (تاوصالاف)لاقف

 تاوصالا قلطمي قباطي اتا فاصملا في رعتنا ىنعي دودخلاب فنصملا فيرعتل

 | 6 ظفل ) فنضملا ىأ ( لاقامتا ) ( فل لك)» ( راغإلا اذهب ) تاوصالا نآل

مدعل) مسالك ىا ( مسا له ملو ) مسالا ماو نم تاونصالا نا عما
 ظ (اهيف عضولا

 ءامماب تسل اهناب حراشلا لوق ىف ( تفرع مز راثعالا اذهب تاؤضالاو قا |

 ١ ظفللا اذهب ىا © هب.ئح ) عضولاب ةلاد اهنوك مدعل ٠ تاوصا نم « توص ١
 اهلّلثم ماهريغوا مس مسج قاصتلانم ةلداحلا تاوصالا نموا تاناويحلا '

 ةراححلا عوقو هلاك فاقلا ناوكس و اهات "و ءالكلا حتفب قطب ناحتمالا نكم ىف

 | حاواخم ديز لاقوا قاغ ديز لاق وحن هنع حملا سفس اما ةياكحلا نال (ناسنالا ظ

 ادصاق قاع تلقوا "نارقلا توض قاغوا قا ناردلا لاف وجم ههئاتمم اماذ |

| 
 حراشلاص خاملو د كل كيش نع بارغلا توص هياشام رادصإا ْ
 تاوصالا نا فقعل هل ةياكحجلا مف اهاس هلصق مريخالا مسقلاب 14 [| دام ظ

 نايبو ردصا هلوقل هل لوعفم (اهيبشت ) هلوقو توص رادصا هب دصق ظفل لك



 م ل
 عاونالا نمو ىا (اهنمو) مدنلا راهظا وا مّئاهبلا تيوصت وا توصلا ةياكح

 ليبس ىلع ناسنالا ظفل ىلع ىرجب ام ) اهلصا ىلع اهيف تاوصالا تي ىتلا
 ناسنالا كلذنم ىا ( هسفن نع ردصي نا سس ) نابرلا اذه ىا ( ةياكحلا

 نم ( ءىش توص ١ رداصلا ظفللا كلذ ( هءاشي ) ظفل ىا (ام) ه. ظفلتملا

 هباشي ) ظفل رادصال ىا ( ام رادصال ادصاق قاغ تلق اذا 5) تاوصالا

 (هب وا هيلع مكحت نا ) اضإا تنا ( ردقت ال ذئئيحو كسفن نع بارغلا توص
 ىا (اهنمو) بارغ توص قاغ ظفل وا قاف تلق لوقتو هظفل تدرااذاالا

 ( هب توصي ) توصىا (ام) اهلاح ىلع اهيف تاوصالا تيب ىتلا عاونالا نمو
 ىلعالو ةياكحلا دصق ىلعال (ناويح لجال) تيوضتلا هرادصاب دارت ىا
 ا نمصضعالد. ( كلذ ريغ وا ءاعد وا رج زلاما)هل وق و هل ضرعب ىنعم راهظا دصق

 هنم دوصقملا ناكذا نيحو ىا (ذئنحو ريعبلا ةخانال تلق اذا ك١ نحال

 | (ماسقالا هذهو هب وا هيلع مكحت نأ ردقت ال) نيّباسلا نيعونلاك(اضيا) كلذ
 سيكرتلا ءافتنال تادنمم اهلك) ةلوقنملا ريغل ماسقاىه ىتلا ةثالثلا ماسقالا هذهو ىا
 ىلع ةردقلا مدعل يك ص ريغ هنا اهنم لكى لع قدصف ماسقالا كلت ىف ىا (اهنف
 ىر# نا درا اذا ىا:(اهب ظفلت اذاؤ ) هب وا هلع اموكحم اهنم لكل عج

 لاق ) لوالا عونلا ىف ( تاق اذا م ةياكحلا ليس ىلع ماسقالا هذهنم ادحاو

 هخانا ) دصق ( دنع) ثلاثلا عوتلا ىف تلق اذا ىا (وا ىو بحعتلا دنع ديز

 | توصةياكح دنعقاغ) د, زلاقىناثلا ع ونلا ىفتلق اذا ىا (وا خخ ) ديز لاق (ريعبلا ظ

 ا ظ كلتا تقيس طفلط نا ديرا اذا ىا ظفلت اذا باوج (ىهف) هلوقو (بارغلا |

 ١ بيكرتلا ةلاح ىف ىا ( لالا هذه ىف ) تاوصالا كلتف لماوعلا عم تاوصالا

 هك مريغوا ةنكىم اهن وك نيب ةقرفتريغ نم (ةينبم) ةكس ريغ تناك( اضيا)
 0000000 ةكرملا تاوصالا نك نكل ىا ( نكل) ةنس اهنوكىف

 000 لا 00 ل ليو نك ارتلا مدع ةلاح ىف ةنم تناك 6 ( تاوضا 'اهنا..
 ةينملا ةخذاسلا تاوصالا نع ىا (اهنع ةباكح ) تاوصالا هذه نا ثنح نم
 'تاوصا ىا ( ام ) تايثملا نم دع ىذلا مسقلا ىف ىا (انهه تاوصالاب دارملاو )

 وهو ( هيلع ) تاوصالا ىا (ّىِه ) ىتلا اهلاح ىلع ىا (ام ىلع ةقاب تناك )
 ىلا لوقنملا مسقلا نع زارتحا اذه ةروك ذملا هعاونا ةثالثب ةلوقنملا ريغ مسق
 نع زارتحا ( ةياكحلا ليس ىلع اهلقن ريغ نم ) هلوقو لاعفالا ءامساو رداصملا

 ةقان تناكام انهه دارملا نا ىنعي هرخاىلا ظفلت اذاو هلوَس اهرك ذ ىتلا اهتلاح |
 هلوقو لوقلا لوق» تلعج ناب ةياكحلا ليبس ىلع لقت لو تيوصتلا ىلع

 ىنعم كلذك ناكام وه اهب دارملا نوك ةنسرقل ناب (رابتعالا اذهب مو )
 هيييحلا

 ©« اماو زب



 ست ٠7١ خجل

 اهلعافو ًادتبم اهن وك نم (لاعفالا ءاما مكح ) مسقلا اذه مكحو ىا (همكحو |
 نم اهريغوا ةيلعف ةلحاهلعاف عم اهن وكوا ةيمسا لا نوكتق ريخلا دسم | تنام
 هذه: تيمس ااو ىضرلا لاقو لاففالا ءإمسا ىف ةاحالا دنع ةيراخلا ماكحالا

 اما لصالاىف هذه نال اوص اضيا مالكلا نم اهريغ ناكناو اتاوصا ماسقالا

 ١ ةدمتعم ةعطقم تاوصاواتاداماو تاوامحعلا تاوصا ةياكحل ةجذاس تاوصا

 "فاو جا .لتم ةيفطلا ظافلالا نامل ةعوضوم ربع انها وكل حراما
 اماو ) هلوقو تاوصا ليقف توصلا جذاس مسا تمس ناو هي توضاالا

 ةاوقنمريغ اما ةيراحلا تاوصالا ىنعي ةلوقنم اما هلوق ىلع فطع ( ةلوقنم رغ

 ىلا ةفصلا ىلع ىا (ام ىلع ةقاب لب ) اهريغ ىلا ةفرصلا تاوصالا نم
 ١ نيح ) هلوقو ةفصلا كلت ىلع ىا ( هيلع ) ةفربصلا تاوصالا كلت ( تناك)

 | انازؤصأ ) تاوضالا كلت نوك نيح هلع تناك ام لع ىإ تاكل فرط (اهن1
 ءامما الو رداصم ) ةلوقنملا رتغلا تاوصالا كلت ( رصتلو ) ةفرص ىا ( ةجذاس

 ىا ( هتف عاونا ىلع ) ةلوقنملا ريغ نم كلذك تناكىتلاو ىا (ىهو لاغفا

 (هل ىنعم ضورع دنع ناسن الل ضرعي ) توص ىاأ (ام ) عاونالا كلت ضعف
 نم ىا ( مدنملا لؤقك ) ءىثب نها نحستلا وا« ىك نم: ةمادنلا نما ناسالل ىلا
 صا كارذا هل ضرعي نم ىا(ىحعتملاوا) اهزاهظا داراؤ ةمادتلا هل ضرعت

 ةلكوه حاحصلا ىف لاق.( ىو ) هراهظا داراو بجعتلا هنم ًاثنإو بيرغ |
 ١ ةددشملاو ةففخلا ن اكىلع ىو لخدتدقو هللادعل ىوو كيو لانّشو بحعت

 | لاقو نك لوقتف ءىدتبت مث ىو لوقت ةلوصفم ىه ليزحخلا لاق ناك

 نكي ورق ىلاعت هلوق هنمو لوقا اهرتملأ ءانعمو نا هيلع لخداف كيو وه قانكلا

 (ردقتال)هلوقل ف رظ(ذئنيح )هلوق (و):4هن اكي وي ىلاعت هوقو د قزرلا طسس هللا
 ظ نا رخ الا ىنعملا ىلا لقنت لو اهلصا ىلع ةبقان تاوصالا تناك نيح ىنعي

 | ربللاو ءىشب هيلع مكحننا نكميام ًادتملا نال اهرنغو العاق الو اربخالو 1
 مكحننا) رده ال كنال انهه نالاح ناصالاو ءىش لع هن مك نا نكمي ام

 | () مكك نا (وا) ادم نوكي ىتح (*ىشب ) توصلا كلذ ىلع ىا ( هيلع:
 نال كلذ :ةردقلا تدتتمل اكوا كس نوك ىح ( 0 لعر تروصلا كاذب ما

 ةباكمجل قاغ عضو اذكو حا ىف م عجولاو ا بحعتلا وا مدنلا راهظال اهعضو

 | ةدانللا ىرط توضلا ديل عاملا ركل عر 2و ريغال تانرغلا تو

 | مكحح ىتح هعم بك رب رخآ ءزج ىلا هل عضو ىذلا ىنعملا رابتعاب جتح يلف مهتخاناب
 | ل كلوقك ظفللا هب دصامئافاك سم بابلا اذه نم ءىثش عقو ناف, هب وا هيلع
 | نم هيلعءبابلا عضو وهام ال بارغلا توص ةياكح قاغو ريعبلا ةخانال توص

 ظ
 ظ
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 ىا ( مهلقاو) ءار هرخاىفام ىا ( هتانبىف نيب زاجحلا نوقفاوب )مممتىرثك اف ىا
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١ 
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 ءارلا تاذرتغو ىا (اهريغو ءارلا تاذ نيب )نزولا اذهىف (نوف رشاال) مي ىبلقاو

 با عاب ىا ( لكلا بارععاب ) ميمتىنب نم نواقالا كئلوا مكحب ىا ( نومكحلب )
 ىئتسملل :لاثم 0 املع) « راضح وحن ) هلوقو نزولا كلذ نم دحاو 0ك

 ثيح اهريغو ءارلاتاوذ نيب قرفلا هجو نينا حراشلا دارا مث *مهتكا 1

 ىا (نيرثكإلاهجو) لاقفءار هيفام ءانبو ءار هيف سبلام بارعاب نورثك الا مكح
 (هنوكل)هاوقو( لقثتسم فرح ءارلانا) وه ءار هيفام ءاناب يمت ىنرثكا مكحهجو

 ( ررككلاك هج رخخىف ) ءارلا نوكل لقثلاب ءارلل مكح امنا ىنعي القثتسم هناوكل ةلع
 انف ءانلا و هف رخل رركملاك هن وكلف ىعب ( هنف ىتخاف ) هقارب ركتلا هقص دوجول
 بارع نو ( بحاأو ءانلا نال ىا (هنال) ربركتلا تيسر هل ضراعلا ( لقتلا
 ءانملا نوكي اا ىنعي فخا ءانبلانا ىلع ليلد ( ةدحاو ةّشئرط كواسذا ) هلوقو
 فال ةدحاو ةّقرط ناك ةملكلا رخآ فالتخال هلاضتقا مدعل هنال فخا
 كل كا رط ناك رجالا قالتخال انضتقم هنوكل هال نارعالا
 لاقو ىهيدب وهو ( ةفاتخم قئارط٠كولس نم لهسا ) ةدحاولا ةّقرطلا ىف
 ماصعلا لاقو رسكلا ىلع حتفلا رايتخا ىضِتَش اذه نال رظن هيفو ناحتمالا ىف

 ىهننا اهرسك هل ححصملاو ةنسحتسم ءارلا تاوذ دف ةلامالا نا وك و نسا هحلو' |
 ءارلا تاوذ ىف اهسال ةلامالل صرحا ميم ىت نال ةنسحتسم ةلامالا تناكامتاو |

 لاس هرج انه وهو تاننملا نم تدع ىلا تاوضالا.ىئا ( تاوصالا.)
 | ضخا تاينبملا نم دودعملاوه ىذلا تاوصالا ظفل ناكاملو  ظفل لك هلوةوهو
 كالت نم رهظو اهعاونا ملكا نيم ةمدقم ىلا جانحا تاوصالا قلطم نم

 ةمدقملا كلت رك ذب نأ حراشلا داراف اهنم ىنم وهامو برعم وهام عاونالا

 ةيراحلا ) ىنعملل ةعوضوملا ريغلا تاوصالا ىا( تاوضالا نا معا) لاقف

 نان ىلا ) توضلا نم. ىا ( ةلوقئماما) برعلا ظفل ىلع لب ( ناسنا ظفل ىلع '

 ةيردصملا تمزلو ) رداصملا ىلا ةلوقنم امأ اهنال ناعوت اضيإ هو ( ردابصملا
 لعف مسا تراصو ةيردصملا مزلت ل ) رداصملا ىلا ةاوقنم ( وا لعف مسا رصن ملو

 رصن و هب ردصملا تيمازلاو 00 الا تاودالانم لش ام وهو (لوالاف

 تاوصالانم عونلا اذهو ىا (همكحو) لمف مساب سيل وهو ةيردصملا مزلو
 , لقتام وهو ( قاثلاو ) بصللاب اقلطم الوعفم نوكي هنا ىف ( رداصملا مكح)
 هصو هم لثم ) لعف مها تراصقف ةيردصملا مزلت لو رداصملا ىلا تاوصالانم ظ



 0 ذرلا خيشلا نع لقنامل افالخ روحفلاو ا ةرحفلل هنا ةاحلا

 | نكسا ىذلا 0 بئان' نم ءانئتسا « هرخا ىتام الا هلوقو لوالا ىفاك

 هت ١1١١ خخ

 ا 0 نملاحاملعهلوقناىلاةراشاللهن وك لاح لاعف هلوقاملعهل وق نبب و فطعلا

 رع عما اذهل لع ١ سيل لاعف ظفلو اعمح نابع ظفل ناكاشو ع اشك عبق

 ' لوقو لعدلوق هتاف ني مث د تاوذلا نم تاذل ىا (ناعالا نم م نيعل ىا) هلوش

 الةفص هنال ( قاف باب جرخيل املع ) فاصملا ىا ( لاق امتا ) هلوَشب نايعالل

 | لاقام ىلع ءان . ىا ( اولاقاكاملع ناكّراو هنال راح با جرخبل نايعالللاق امئاو) .

 | فئنصملا لوق ىا(هلوقو) تاودلاو ل دال لعمنا ال ىا(ناطدالل نااعملل ) ملا ) ملغ

 ْ ديقلا اذه ةدايز هجو نيب مث *املع ظفلةفص ىا (املع ةفص) بصنلاب « اثنؤم )ل
 ١ هسنتلا دصقل ىا ( هيننتل ) انؤم ظفل فنصملا نك داما يآ( 530 لاه
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 عقو الا ىا( كلذك الا )ن ابعالل اوه ىلا اغلا اذه مها ىا( مش فال

 ديقلا اذهنا هسنتلا لضاخو لمعلا دعل كا ا عرفد رانا اثنّوم املع

 ىا ) تر دات ىزارتحاال 0

 ظ حراغللا 0 1 0 دقت ( 0 ال ( لها لامعتسا) 325 هلوقو
 ١ هناس ىف لصح ىذلا فالتخالا نا ىلا ةراشالل لها ظفلو لامعتسا ظفل

 | ىلاعت هلوق ىف مك ىف ذح زاحم زاححلاىف هلوق نا ىنعي هيلاها نيب وه اماهبارعاو
 ةفلاخمنا ىلاو لامعتسالا اهيلا دنس الو ضرا مسا انامل األ ؛ةيرقلا لئساوو#

 ١ ةهباشل) هلوُش زاححلا لها لامعتسا هجو نيب مث * ةقيقحلا ىف ال لامعتسالا ف
 | باس اهباشم ظفللا اذه ن وكل كلذك هولمعتسا ىنعي. ( صالا ىنعع لاغف
 ىنعي ةنزلاو لدعلا ههج نم:ىا ( هنزو الدع ) صالا ىنعع وه ىذلا لاعف

 / «برعموإل هلوقو لزنا نع لودعملا زن نا ةمطاق نع لودعم الثم ماطق نا

 "كانتا 4 قر رك لا م اذه لثمنا ىنعي ىنبم هلوق ىلع فطع

 ناكم مساال ةليبق مسا ميم ىنب نال لهالا ريدقت ىلا انهه جاتحمالو ( مق )ل

 ظ الاىا ( لاعفىفالا ىا) مهدنع نزولا اذه ىلع ناكأم لك برعم ىنعي برعم
 11(نوكي) هلوقو ام ظفلل ريسفتلااذهو ( ىذلا نايعالل املع) عقو ىذلا نزولا ىف

 لعاف(ءاز ) هلوقو امل ةَلَص رقتسم فرط هنا ىلا ةراشاو ( هنحا ىف ) ظفلل ريشفت
 ا ةسسالا لاو انخ وم ديم ءارو ادعم اح هسا ف رد ناووحو فررطل
 | اذهب حراشلا ريسفت نكل هداز ىنبز برعملا بحاص هز وجاك لوصوملل ةلص
 ملل اذه نم ىنئتسي امنا ىنعي ءانثتسالل ليلد ( ميمي ىنب ناف ) هلوقو ا

 | (مهرثك اف) ءار هرخاىفنوكيآم ىف ىا ( هيف اوفلتخا ) ميت ىل نأف ءار ل



 ةفمافأب نع الودم قاسفاي نوكلف هفص لاعف ىو ةرحفلا وا روجفلا نفت ١
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 لازن نا ىنعي ( ىلعفلا صالا نع لودعم صالا ىنعم )وه ىذلا هب هشملا فرط ىف

 ناس اذه ( ىمالاى ةغلاسلل ةفصلا هذهو ةغلاسملل ) لزنا نع لودعم الثم

 (لاعفك )ةريظن و صالاىف ةغلاملا دصقل ىلعفلا مالا نع لدع امتاىا لودعلا ةلعل .

 | ناًيحب لوعف و لاعف ناك ىنعي (لعاف ىف ةغلابملل لوعفو ) نيعلا ديدشتو ءافلا حتف

 لاويفلا هعابو نيس لامن او لعفا ناكم ىف لاعف ءرجن كإذك لعاف ىف ةغلاسللا دضقل

 اللد راكب وك نوكلف رادصلل | ىدع لاعف ىف اما هيفا هاظ هنوكل هنشملا فرط قف

 ءىش اهيفف لودعلا ةهج نم 'اماو ةرهاظ ةنزلا ةهح نم هيباتصا ردا 5

 ىرا) ىذلا ىآرلاو ىا( ىدنلاو ئضرلا حراشلالاق) هلو حراشلا هاكحام ىلع
 اا ا نا ناب ( لعفلا ظافلا نع اهل ودعم لابعفالا ءامتانوك نأ

 ىا ( مهل نادال كح ىا ( ءىش ) لهما نع الودعم ديورو دعب نع الودعم

 | ىنعي ( لصالاو فيك ) هعوقو نع الضف هزاوج ىلع ىا (هيللع) ةاحنل
 مسالا كلذ ( جرال نا ءىش نع لودعم لكىف) ةدعاقلا نا عم نوكي فنك ١

 اضيا امما نوكي نا لودعملاف بجاولاف مسالا عون نم ناكنأ ىنعي عونا
 ( لدعلاب لعفلا جرم فيكف ) اذك نوكي نا لودعم لكىف لصالا ناك اذاف .
 | تالودعملانم امهل اثماو لهماو دعب لثم لعفلا جرح نا زوج فيكف ىنعي |

 | عون ىلا ىا ( ةيمسالا ىلا ) لعفلا عون نم ىا ( ةيلعفلا نم ) الودعم هنوك ببسب
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 كلذ نم ىا ( هنم ) لودعملا ىا (*ىثلا كاذ ىذلا عونلانع) هيلا لودحملا

0 
ْ 

 ا | كلو ) لاضفإلا ءان[اهنا لاق نا لدشلا دعب اح ىتح مدالا
 هب ةدوصقملا ةغلابملا لصحتل الودعم هنوكىف ىمالا ىنمع لاعب مسقلا اذه

 | اهنال فلكتلا اذه ىلا ابهلوصح جاتحال ةدوصقملا ةغلابملاف ىا ( ىهف ) 0

 هجو ىا(اههجو) ىضرلا حراشلا ىا ( نيو لاعفالا ءامسا عيمج ىف ةّساث) |

 ةصوصخم ا ةروصلا ف اهصاضتخا مدعو لاففالا ءامسا عيمح ىف ةغلابملا لوصح
 دارا نف.) هلوطل هكرت بساملاا ناكو ('ليوط مالكىف) اذه نيب. ثيح

 خيشلا حرش ىفام ىلا ىا (هيلا عجريلف) مالكلا كلذ ىلع ىا ( هيلع عالطالا
 لصالاو هلوق ىلع ضقنلا درب ىنعي هيلع داو هتتشاج ىف ماصعلا لاقو ىخرلا

 لاق ّنإن هنم ءىثلا كاذ ىذلا عونلا نع جرن ال نا ةىث نع لودعم لكف
 ا زل كو كك نع طفل ةثالث .ةئالثو .ةثالل ةثالث نع لودتم ثالث .نا
 لصالان ا دارا ناب هنع بسجاو مسأب نمل هنع لودعملاو مسا لودمملاف مساب

 لسف نم ضقنلا ةدامو هلصا هنم ماتلا ام عون نعوا هلصا عو» نع ج رخال نا

 فرح نيب حراشلادازو « نابعالل املع )) ( هنوك لاح لاعف)« وا ضن الف ىناثلا
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 هيت 1١7

 ىنخ املو *لمأتف ةفص دعب ةفص هنوك مدق هداز بز نكل راخل لئم وه ريدقتب
 مهلا ىنعإ ( روحفلا وا ةرحفلا ىنعع ) هلوش ءزتببه 3 لاا قش

 ا 5ك« ناب ماللاب ةف ”رعملا ةرجفلا وا روحفلا ىنعي اذه لش نولمعتسيإ
 ١ ةرحفلا ىتعمب ِهِلوَس اضيا حراشلا راشثاو روُخ وة رش ىنعمإال ةف رعملا ردصملل

 هله اع داو اك ملاؤ تن ولأ ىف ناك د ةلوك نعي ددرتلا عوقو ىلا روجفلاو

 نزولا اذه ىا ( وه ىضرلا حراشلا لاق ) لاق ثيح ىضرلا حراشلانع ١

 ( هني ات ٠ هلا و هقن رع ىىل ع عطاق للدول الا ىلا ىل مه ملو ثنّوم فارعم ردصم )

 ناروا عيمح ن أ ةهدم ل نم نال هضراعمو ةددرم مهتلدا نال اذه لاوامتاو |

 / مدع بجور "ل ( هن: يش اًذاذ ةط وت[ لح ذا أر ,دصموا ةفصواارما لامعف |

 ددرتلا ىلع لبلد مهنم اذهو هفرصنم اهلعج ةاحنلا دنع زوو اهفارضنا

 اولدتسا امير مهنا ليلدلا ف ددرتلا لصحتو ماصعلا ف دك اهنوكفف

 هلامعتسا ىف اثنؤم هنوكب لاعف نزو ىلع نيغقاولا ردصملاو لغفلا مسا ثدنأت ىلع

 لق مت نسمح الد اذه رج اك قات وم ايلاف اد رط صخشلا ملعو ةفص

 د اند | رعد م01 رع هه رعن ىلع لالدتسالاق

 ١ نراك و ذأ رملل لع ةرب نا لالدتسالا هجو * را تل تلجتدلاو ةزإ كليك
 ةنس رق هنوكل ر ,ءاخكخ فهي رعتب مكح 5 [ملع وكل ةفرعم زب تما راحفلا |

 ىرخالا ىلع همالك لمحو ةبارغلا ىف لوالاك لالدتسالا اذه نا كشالو |

 يد نوم فرت ريالا ىلع لالدتسالا مدع عم فيرعتلاو ثيناثلاف ظ
 هب لالدتسالا زاحالثم ةحسقلا راج ىفرعملا ثنؤملاب 51ج نمرصو عسولالا ١

 تطغ 6 ةفص ل (هنوك لاح )6( و ) هلوقو فيارعتلاو ثدنأتلا ني حالا ىلع
 ١ حراشلا لوق ىلا ةراشا ( ثنؤمل) هلوش حراشلا دبقو اردصم هلوق ىلع
 ةفص ىف ءىجم لو ثنؤملا ةفص نزول 00 ىا ثلاثلا لاق ثيح ىضرلا |

 لاعفوهو أدتملل ب( م لوقو هلا ىعع ل( قاسفاي لثم )) ركذملإ |
 امو( نيريخالانيمسقلانم دحاو لك ىا ) هلوَش حراشلا هرسف مءاردصم |

 يصحالا ىتعع لاعف وهو لوالا مسقلانم زارتحا اذه ةفص لاعفو اردصم لاصف ْ

 . ىا« هتهباشمل) هلوَه نيمسقلا ناذه ءاس هجو نك © ( قبه ) لعق مسا هنال

 لوالا مسقلا وهو بالا يعي قا سلو عا ات ع

 6ةنزو الدعإ هلوقب ةهب انثملا هجو ركذ مث دع سمالا ىنعمب هنوكل ىنيم هنا نم قبس 3

1 
 ( هنزاما) هلْغاف نيبو ههناشملا نيب هسسلا ةردقملا تادلانم نازيمت امو ا

 | الدع هتهباشمااماو ىا ( الدع اماو ىهأظف ) نزولا ةهج نم هتهباشم ىإ |

 نزولا اذه نا ىا ( لاعف نا نم ةاحتلا هلا هذال ىذلل تباث ىا (املف) |



 همه ١ خخ

 فئضملا نا نيس نا حراشلا دارا برعلا اهلشت مل هغيص عدس نأ دحال  س

 لاقف 00 لع دراولا دازتاالا نع باح 8 هبوسس بهذم 00

 دريو درا ىنالثلا ىف درطم ) مالا ىنعمع لاعف نوك ىا (وهو هيوبيس لاق)
 ىلا جاتحبف ( دعقاو خ ىف داعقو ماوق لاَشاال هنا ) ادرطم هنوك ىلع ىا ( هيلع

 ىسلدنالا وهو ( مهضعب لؤي اذهلف ) درطم وهو هب وبس لوق لاوؤينا
 ) ةرثكلا دارطالاب دارا ) هيوسس ىا ( هنا ) درطم هلوق ىا ( ( هيوشس لوق)

 ,ترثذ 1 نكل دربملا لاق اك عومسم هنا ىنعي عوقولا تكا هناك طم هل ولا ليحت

 لوقو («تكلل لاق )هن اكراص ل ل

 بحا صو ماصعلا لاقو عوقولا ةرثك نع زاحم انهه دارطالا نا ىلا ةراشا هن أكف
 ءىشلان وك نال دارءالا اذه عفدنيل زاجلا ىلع همالكل مح ىلا جاتحال هنا ناحتمالا

 ا 01 وزو مدع قانألف د اوما عي ىف ”ىجح نا ىضتشال اسانق

 لنلا نول طارق ناحتمالا نحاص ةازؤ لنوأ [تلا ىلا جاتحي ىتح اسابق هن وكل
 ايسايق هنوك ىف الثا ناكأم و * ىهتنا ناوكو ماعن ءى 2 الف اماث العف روك ذملا
 اماو) لاقف ىعابرلا ا 1 ةمكح ىف وهام نام نأ دارا قالثلا نم هتنحى "وعام

 هبوببس نم ةاحتنلا تقفتاف ىا ( اوقفتاف) ىعاب رلا ىف همكح اماو ىا ( ىاب رلاىف ا

 | ىا ( تأ مل) مالا ىنمع نئاكلا لعفلا مس ١ نا لع ىا( هنا الغا) هرتغو |

 ا وه اردانالا تأ مل هنا ىلع هلوق هيلع لمح ىذلا ىنعملا اذهو ( اردان الا )ءىج

 ظ ىلع لمح اذا هنال عراشلا م ”الكهيجوت ىف نيشحلا نم هريغو ماعلا هراتخا ام

 لالمف نال زوجت الف اردانالا ىعاب ل مل لاعف نا هانعم نا ليقو هىهاظ

 لاعف نزوب سيلو راعرعو راقرق وهار دان ”ىجحب امو ىعاب رلا نم هيج روصتب مل

 ْ قاغ قاغ لاق م6نافصلا توص ةياكح راعرعو دعرلا توص ةباكح راق رق درمملا ْ

 0 راقراق لبقل نيتوص اناكولف ريغت ال ةياكحلا نأ دربملا باوج ىف ىفاريشسلا لاقو .
 , ظ ملعا هللاو سابق ىعاب رلا نم سمالا ىنعم لاعف نا شفخالا دنعو فلالاب راعراعو |

 ٠

 نايصلا اهيا اونعالت قمم راعرعو تب وصتلا نم توص ىنعمب راق رذو لاقعف لب

 ا اذاف ىعرع لابقف هتوص عفرأ دحأ دح مل اذا ىصلا نال مهل هبعل ىو ةرعرعلاب

 لاق 4 راعرع اهب مهدبل و وعدب د لاق هنعللا كلّ اونعالتو هيلا اوج رخ اوعمس

 هلوق حراشلا دازو ادتم وهو (لاعفوإ) لاقف نزولا اذهل ىناعملاقاءناس .ى عرش م
 ا َّق آلا هريخ ق 211 ريصلا نم لاح دس ) هلوقذأ ف نال(« زك لاح ) ظ
 | عراجفك ) هلوقو اردصمهلوقل ةفح صنلاب « ةفرعم ا هلوقو ٌّئم هلوق ىنعا ظ

 ْ ١ اهدحا نيتفصب افوصوم نّرولا اذه نوك لاح ىنعي ردصملل ىرخا ة هفص

 ١ ١ فوذح اا دتبلل اربخ راجبفك هلوق نوكي نا ىف فيرعتلا امهتيناثو ةيردصملا |
1 
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 | مالا ىنمب ناكام ) اهضررعت ىف ( فنصملا لاق ) لامفالا ظافلال ةغوضوم |

 | ضاقتنالاعفد.نا حراشلا دارام“ ( ىضاملاوا مالا هانعم ناكام لَه ملو ىضمملا وا

 ا
 اع قدصي هي رعتلا اذه نا لسن ال اناب هنع باحاف اضن ا ىضاملا ىنعم هنال سما

 | ةلالد ىه ىلا ىنعا هبعضو ةلالدب تسل اذه ةلالد نال سما براضلا لثم

 نرئقم ربع برضلا هنع ردصن تاذ ىلع لدب هدحو براضلا نال درفملا ظفللا

 (رداتملاو)تاهيهو ديور فالخم نيعم نامز ىلع لدن هدحو سماو نبعم نامزب

 ا بسحن )ةانعع هنوك ىا ( اذه نوكي نا ) ىضاملاوا مالا ىتعم ناكام هلوق نم
 درفملا ظفللا ده عضو ىنعي لعفلا ىنعم وه ىنعمل ظفللا اذه عضو ناب ( عضولا

 '(عضولا تنسحب ناوكي لإ هنمنداستملا ناك اذ[ نامزلاز كادللا نم نك نس ىلا

 قدصيال هنال ( فيرعتلا ىلع اًضَعن ) هنوك لاح ( سما براضلا لثم درب الف)
 نامسا امهنا هيلع قدصي هنا لب لعفلا ىنعم وه ىنعل عوضوم مسا هنا هيلع

 لاعف نزو ناىف فالحل عقو امل هنا مث * رخآ ىنعمل رخ آلاو ىنعمل اهدحا عضو
 هنس نا فضلملا دارا الوا ىعالا ىنعم ىف ىمابق وه له درحملا الشتا 3

 | ىف هرصح سيل لاعف نم دارملا ىنعي ( نزاوب ام ىا ) ءافلا حتفب 6 لاعفو ]ل هلو
 | هلوق نا ىلا ةراشا (نئاكلا) هلوقو ( لاش ) نزاوب ام لكوني لب ةداملا كلت

 ْ وهو ةفرعملل ةفص هنوكل ةف رعم قلعتملا ربدقتب رقتسم فرظ « صالا ىنعم )

 لعلو هربخ مالا ىنعمب و ًادتبم لاصق نا مهضعب لاقو ظفللا هب دارملا ناف لاعف
 | هنوك فالخم هانم نيعتوهو ةدئافلا ليصحتل اريخ هنوك راتخا ضعبلا كلذ
 ىنعم لامف دجوب مل هنال سمالا ىنعم هنوكب فيصوتلا ىف ةدئاف ال هنال ةفص
 اردصم هنوك نع زارتحالل فيصوتلا نا لاَ نا نكمي و هنع زرتحم ىتح ىضاملا

 ١ (درحلا) (ىنالثلا نمإ) هلوق نا ىلا ةراشالل (قتشملا) هلوق اذكو ءجيس امهريغوا
 روهشملا برعملا هفعضو ماصعلاو حراشلا هراتخا ام اذه سمالل ةفص رقتسم فرظ

 امهن وك ناحتمالا قراتخاو لاح دعب الا- والاعفل ةفصدعب ةفصهن وكر اتخ او دازىئزب

 (ىمابق ىا) هلوقب حراشلا هرسفو هربخ 6 سابق ال هلوقو ًادتبم لاعف هلوقو الاح
 حبحصتلا ىلا جاتحاف ًادتملاب دال ةسنلا فرح نودب سايقلا نال لما حبحصتل
 بوسنم ىمالا ىنعمب لاعف نا هانعم نوكي ىتح ةسنلا فرح فذح مازتلاب اما
 كرذكح ناكام لاثم ساق وذ كلذك هنوك ىا وذ ريدقتت وا سابقلا ىلا
 هيوبس نيب فالخلا عقواملو * ىثالثلا لوزنلا نم اقتشم ( لزنا ىنعع لازنك )
 لاق ىسانق هنا هب ودش لاقف اعومسموا انسانق الا ىعع لاغف نوك ىق دربملاو
 دعقاو م ىف دامقو ماوق لاب نأ زاجل ايسابق ناكول هنال عومسم هنأ دربملا
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 هاظلاوه اع مهدارم نيس نا حراشلا دارا هلاماع نوكي ناب ىضاملاوا ىمالا
 ةاحنلا لح ىا ( مهلح ) ىذلا مالا ىا ( ىذلاو ) لاقف هف تالاّتحالا نم ظ

 ءامسالا نم ( اهلاثاو) تاههو دور نه ( تاملكلا هذهنا اولاق نا لع)

 (اهتيدات عم ) ءامسا جلب هقيقح ىا ( لاعفاب تسيل ) لعفلا ىنعم اهنم مهش ىتلا
 اهريغو ىضاملاو ىمالا نم ( لافغفالا ناعم ) ىدؤي اهنم الك نا عم ىا

 لوقلا اذهىلع مهلمح ىدلا ىا هربخ ( ىطفل صا) هلوقو ادتسس ىدلاو هلوقو

 رخآآ صاللب العف اهانعم نوك مدعل سبل اهنع ةيلعفلا تت ىنعي قيقحال ىظفل سما
 (اهغيص نا ) لوقلا اذه ىلع مهل لماخحلا وه ىذلا ىظظفللا مالا ىا (وهو )
 لاعفالا ةروصل ىا ( لاعفالا غيصل هفلاخم ) ءامسالا هذه ةغيص نا ىا

 ( اهناو ) هلوقو رضاخلا ىمالاو ىضاملا ةّئيه نم مولعم نزوب ةطوبضملا
 سب ايلا لع اكلا فطتك وا ريشفتلا تقطتك اهغص نا: نع فطع

 ىنعي ( اهفرصت فرصتتال ) ءامسالا كلت نا كلذىلع لماخلا مالا اذهناو

 عمجو ةينثلو درفم اهل نوكي ناب لاعفالا فرصتك فرصتلا لقتال اهنا

 (ا0001 301 ا هلوق لع فوطتم ( اهلا الإ هلوقو تنؤهو رك ذمو
 لاعفالا ءامسا نا لاعفالا ىناعم اهتبدأت عم تابثالا ماقم ىف مهلوَش مهدارم
 اهيناعمل ةيدؤم اهنوكل ( لامفالا غيصل ةعوضوم ) اهنكل الاعفا نكت مل ناو

 | ةملكل اعوضوم الشم ديور ) ظفا نوكي نا ىلع ءانب ىا (نوكي نا ىلع)
 حراشلا لاقو ) لاق ثيح لوقلا اذهل ىضرلا حراشلا فيز اذه دبا مث ( لهما

 ' نم مهوتلانع اًنشان ( مهضعب لاق ) ىدلا لوقلا سيل ىا (ام سيلو ىضرلا
 ْ تكسا ظفلل مسا الثم هص نا ) وهو نافل -ىلعمل ةناداؤم .لاففالا ناسا نوك“"

 1 َ )00 هه لديام وعو. ( لعفلا عم لع.لاد وه ئذلا
 لع لاذلا تكسا لئفلل انا هيض اقل ناك اذاو لعفلا نادش وهاك ثدحلا
 ( هاضملال) تكسا وهو ( لعفلا ظفلل ٍلع) هص ظففل ىا ( وهف ) لعفلا ىنعم
 هريخ ( ءىش ) هلوقو سل مسا لاقام هلوقف هانم ىلع الاد امسأ سيل ىا

 هص مسا ناكوا هنال بابلا اذه ىف عومسم ربتعم ءىشب ضعبلا اذه لاقام سيل ىنعي |

 ةظفل قالطا تاقوا نم تقو لكىف تكسا ظفل مهفل تكسا ظفال اعوضوم املع
 ىب رعلا نال ىنعي صلاخلا فاقلا مضب ( حقلا ىبرعل اذا ) كلذك سيل هص

 هلا عم ) بطاخلا نم توكسلا بلط هم مهب و ( هص لوشن اب ر) صاخلا

 هلوقو هبل رطخت هانم ناكولو ( تكسا ظفل ) هبلَش ىا ( هلاس رطل
 تكسا ظفل حقلا ىبرعلا كلذ ىا ( هعمسي مل) ارو ىنعي قرت ( ارو )
 ريغ لاففالا ءامسا نوكلو ىا (اذهلو ) هلاب رطخي نا نع الضف (الصا) |

 0 (ةعوشوم)ل 0



© ٠ 

 كلذك هانعم نوكي مسا لكو ( لصالا ىنيم ما قا نم ) ىضاملاو ضمالاعا (اه) ١
 ىا ( اهئانس ةلعف ) لّصالا ىنبم ماسقا نم 52000 نيفوصوم اناك اذاف ىنبم وهف

 يلا ( ةهب انتم ءامسالا كلت نوكيا (اهنرك ) الط ناضالا ءابسإ اسمة ١ ا
 فيررعتلا ىلع ضارتعالا عقو املو * هعقوم اهعوقو ىف ( لصالا ىنمل ) ةبسانم |

 ةعفد عماح ريغ نوكي نا مزلبف ىخاملاوا ىمالا ىنعمع تسيل ىتلأ ءامسالاب هضاقتناب
 نيصالا دحا ىنعمي اهن وكب لاعفالا ءامسا ترصحتا اذا ىا ( لقا ) هلوش

 ىنعمب الو ىمالا ىنمع سيل ىف ظفل نا ىنعي (فا) لبقام عفد ىف جاتحتف طقف ١
 عراضملل ملكتملا ةغبص ىلع ( رحضتأ ىنع ) هنوكل عراضملا ىنعمب لب ىناملا
 عراضملا ىنعع وه لب اهانعع سيل هاوا ظفل اذكو ىنعي واولا ديدشتب (هّواد)
 0 لاعفالا ءايضا لاا ا ع( سنو نسف )6
 ناكول ماب هاو امهلع رت رعتلا ودا ورا خو ىنعي (هب دارملاف) |

 07 عراضملا وه ىدلا ىلصالا اهانعم عجوتأو 'رحضنا نم دحاو لكب ١ 1 نلا

 | عجوتاب (وت رحضت ) ىنعم ىفان دا رملا ناف ىضاملا ىنعم امهنم دحاو 70

 | نا .تينرتشاو تعب اوحم ىف :تاسانالا ىف ةدعاقلا تناكاملو ( تعجوت ) ىنعم

 ظ دجاو لكن ع ىا ( هنعربع) ملكتلا تقو ىف اهعوقول ىلاخلا عراذملاب اهنع ربعي ظ

 | (ءاشن الا ىلع ىنعملانال) عجوتأ و رجضتأب ىا ( عراضملاب)تعجوتو ترحضت نم
 | ىلع لومحلا ىنعملا ىا (وهو ) عم مخوتلاو رحضتلا ءاشنا لغ لوم امام ىا
 | ( ىلاحلا عراضملاب ) قاشنالا ىن 0 كلذ نع ىا ( هنع ربعي ناب بسنا ) ءاشنالا

 اول .ةراشآلا عم امهتلثما ىف عرش : مث < لاخلا هب داري ىدلا عراضملا هغيصإ ىا

 ظ | « هلهما ىااديز ديور لثم ) لاقف ىدعتملاو مذاللا نم لعفلا ىعوس لبقلا

 | لعفلا امسال ىا (ا) لاثم اديز ديور لثم عاب دكا ادّملل ريخ (لاثم) هلوقو

 06 تاهنهوزل هلهما ىتموهو دمتم لعفاوعاو ( نسأل ىسعر) نراقب وهز يدلل
 ظ (اهرسكيو زاحملا ةغل ق) وهو (ءاتلا حتش ) اهادحا تاغل ثالث تاههىو ْ

 | وهو ءاتلا مضب اهتتلاثو ىا ( مضلابو ميم ىت ةغلىف) وهو ءاتلارسكب اهتيناثو ىا ظ

 | هلوقىا (لاثم) (دعب ىا ) برعلا ضعب وا ٌميمت ب ضعب ىا ( مهضعب ةغلف)
 | وهو ( ىضاملا ىنعم ) نراقم (وه١) ىذلا لعفلا مسال ىا (امل) لاثم تاهه 8

 عبطلاب همدقتل ىضاملا ىلع مالا يدق هحو رك دينا حراشلا دارا مث * مزال لعف ظ

 فييرعتلا ف مالا فصملامدق ماو ىا (صمالا متدقو ) لاقف هنم اقتشم هنوكل

 ءامسا نم عقو ام رثك 1 نا ىنعت: ( صالاى عع لاعفالا ءاقاتكلا نالزو للا لع

 | تفاتخا الهنا. مث # اذه ىلا ةر ,.اشالل م رعتلا ىف مدقف صاالا ىنعع درو لاعفالا

 ىنعم هلشي ىنعل ةعوضوم ىه له لاعفالا ٍءامسا نا ىف باللا ادهىف مهلاوقا ْ

 (ىف) «م» 90
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 غذا 000000



 هت ١١١ خل

 | امهنيب قرفلا لصح الف لوالا هجولا نيبو هجولا اذه نيب ةلباقملا لصحتا |
 انسه عومجلا ى م نوكي آلا سيح ك1 درا سلو

 ظ ىلوالاو ماصعلاىفو ( ءىت ىاامهعوت نم موهفملاف ) هلوقب حراشلا راشا هيلاو |
 ١ دلك لوالاو نتئاهفتسالا نم .و امدعب الا ةدباز 00 42 الاذ نا

ٌ 

 اا 0 77 قاتلا ىفو روك ذملا عقلا ردن باوحلا بصن لوالا ىف .
 | هباوج ىت ىلوالاو لش مل ثيح ( فضملا هزبتعي ملو فودحت 01 م سخل |

 ا + تلا وفاماو ىدلا يمك. ناك أ دعت ىلع زوحنو ةداي زلا كمريخ وه اذنموا

 مسا نوكي ناو ةدئاز ا لأ ىدلاذ نم لمتحمبو ريعال ةراشا مس ا اذف امئاق

 مسا ىلعالا لخ دئالهينتلا ءاه ناف © ىذلا اذهن مو | #4 ىلاعت 5

 لاقف وأ اذه باوج ةيفيكح نايب ىف عرش مث + اصخلم ىهتنا ةراشالا

 0 ىا4 0 اذا ناكأذا نيحو ىا (ذتنيح) (و)

 ظفالا ناىلع ىا هنا ىلع 3 ىا ( تاع يوضع ىا 0 ر ةساعبلا
 | ىا صناب ( ماركحالا تلق اذا 5 فوذدحم لعفل لوعفم ) هب بام ىذلا |

 | ةلج امهنم لككنوك ىف لاؤسلا اهاطم ٍباوجلا نوكل ) ماركحالا تعنم
 | ىذلا لعفلل لوعفم اذام نالف لاؤسلا ىفاماو ىهاظف ياخ نيم

 | ةهاطم وهو ىقاشلا ىف بصتا ةلعو لوالا ى عفرلا ةلع نكن 51 املو ني هدعب |

 روجحنو ) هلوه حراشلا راشا اهف فلختلا عوقول ةيجوم ةلع لاوسلل ناوخحلا

 تاوف 0 ( هلوق نانكحسا ىلع ةلادلا تاراعلا نم فلاته نسح الاوا

 ةقباطم ةاعارم نا مولعملا نم نال ( هنع نغم باوحلاو لاؤسلا نيب ةقاطملا |

 تناك ولو فلخ دق هنال ىناسحتسا صا ىه لب ةمجاوب تسل لاؤسلل باوحلا
 لئاسم ىف عرش تالوصوملا لئاسم نم: ماصملا غرق اود اهفلخت زحن ةبجاو ظ

 ءامسالا ىا ( لاغفالا ءامسا ٠ لاقف تاننملانم ةدودعم ىه ىتلا لامفالا ءامسا

 ىا) حراشلا لوقو هربخ ( ناكام ) هلوقو أدتبم وهو لاعفالا ىناعم اهيناعم ىتلا
 ةضراعلا تاننملا نم اهنوك ةسرشإ مسالا نع ةرابعام نا ىلا ةراسشالل ( ناك مس

 هلوقو دارفالل ال سنحلل وه ىدلا في ردقلا ءاقم ماقملا نوكل درت 0 ا

 ىنعملاب انراقم هنم موهفملا هانعم ناك مسا ىا ناكل بوصنم ربخ مالا ىنمعإ |

 ءامنأ ىعونل ناب 6 ىضاملا وا ) هلوقو ههجو ءىجبس مكسمالا ظفل نم موهفملا |
 سعالا ىنعب انراقم ناكام اهدحا ناعوت لامفالا ءامسا نا ىنعي لامفالا |

 ءامسالا ه ذه ءاس 023 ىلا جراشلا راشا جه ىنلملا نع انراقم ناكاممرخ .الاو '

 نيذدللا ىضاملا وا ىمالا ىنعع ىا هشنلا هغنصن ( نيدللا ) لاقف هفصلا 5 ةروضإلا

060 



 ه6 ١١١ خس

 ' هلوش هرسف ثبح لوالا لاّتحالا حراشلاراتخا نيلاتحالا الكرع طخلا دعاس
 كلو لاق ثيح ىناثلا لاّمحالاىلاهتيشاحىف ماصعلا راباو ( عوف سم ىا )
 لعافلا ٍبئانو الوهجم العف عفر نوكي ناب ىنعي ىهتنا الوهجم العف هلعجتنا |
 حارإاثلا هراتخاام نا ىنحمالو هل اربخ ةيلعفلا ةلجلاو ا دشملا للا اهجار هس ىددلا ظ

 | وهال قباطم درم هنال لوعفملا ىنعع ردصملا ىلعج ىلا احاتخم ناكناو ىلوا

 ظفللان اىلع ىا (ىلع) ِهلوَش عفرلل ىيستملا ىنملا ىلا نانا 9 * ريثاىف لضالا

 ظفا ىا ( ماركآلا ) هباوجىف ( تلق اذا اك ىوذحم ًادتبم ربخ ) هب باجي ىذلا
 وحو (ىذلاىا) هلوه هزينقام قودحملا تمام عم مالكلا ريدقتو عفرلاب م اركآلا

 مجال م ل بوصل يصار كا يا ةجبم ( ضر ارم ًادتملا

 0 اع للد#( نوكل ):ةلوقو اذنلا 2 ( ارك الاو هلوف و لوس ولا
 ناوطأ ل نوت هحجوتلا اذه ىلع عفر هباوج روكي :اعأ ىنعل اعوف م ناوجلا

 ١ مث ( ةيمسا ةلخ ) باوحلاو:لاؤسلا نم ىا (امهنم لكن وك ىف لاؤسلل اهاطم

 , « رخالا ) (هجولا ) (و) لاقف بسانلا هباوجىفو رخ الا هجاولا نايبىف عرش
 ليضفتلا مساوه ىذلا رخ آلا هلك قوس 1 1 ولا ةلك حراشلا داذو
 ( ءئش ىا ف اًقاطم اذام ىنعم ىا ( هاغمنا ) ناهجولاّنم رخ "الا هولا "ا

 قعمىلع لدن هدحو اق اذ نموام نم اك سم لوالا هجولاىف اذام ظفل ناكاملو ' ١

 ىعف لع لذ .ءابح و اذو كارما ىلا لع لاذ داو ظفل لسف نك سلا
 لمتحف هجولا اذه ىف اماو ةدئاز اذ نوك لاّحا.هجولا اذه ىف قب مف ىذلا

 نيترابعلا لمتحت هجولا اذه ىف ىا ( ناثرابع انههو ) حراشلا لاق أكةدئاز اهنا

 مب اذوام عومجمب ىا ( اهلامكب اذام نا ) نيترانعلا ىدحا ىا(اهادحا) '

 عومجا نم دوام ءىش ظ ىا ىنعم ىا ( ؟ىش ىا ىنعم ) ةيعامجالا هتنهب |

 ةنناثلا ءراجلاى | (ةيناثلاو) لولاة ولا ف 6 دج واف نم دوح انوش ىا ناال
 | ءىث ىا عومع ىا ( ءىشىنا ءانعم) هدحو (ام نأ) نيتلمتحلا نيتوانعلا نم

 | ةئازاذ 1 ىا ( ةذئاز اذو ) لوالا هجولا ىف دا ْ

 نيترابعلا نمحجارلاىا ( ىهاظلاو ) لاقمت # هيلع لدن ىتح ىنعم اهل قس هنال
 ١ امدحاكفسال (دحاو) اذوام ىدٌؤم ىا( امادّؤم نا )ىهو ىلوالا ةرابعلا ه

 موقلا لوق ينعم ىا ( مهلوق ىنعم ناف ) ىنعملا اذه ىلع ةلالدلا ىف رخ الا نع.

 وهلا ىعملاف.( ءىشتتىا ئمعا) اهغاودخم ا( اهلامكب ) اذام ةلك ىا ( اهنا ) ٠
 ىنعم ) اذو ام نم ىا ( ا_ههنم لكل سل ) ناشلا ىا (هنا) لوقلا اذه نم ٌْ

 كانك كيم اناو رخآ لقتس مم اذلو لقتسسمال نكي ( لاتسلاب

 | الاو هدحو ام قم نسل ءىث ئاوهأ ىدلا ىنملاف انْهه (.كئاز اذ ةلكن وكل ١)



 يك ٠١
 | ( ىلا ىتتسا ك9 ةيئيم ةفوصوم انهه ”ىا نال ( لجرلا اهبااي لثم) ىتتسملاف

 ,كرلحا الوهم الق كاد نأو مسا عفر هلوق نوكين ان 0 عدل لا وسلا

 الا نال ىإ (هنال اهلص ردص شح ) ىلا ةلوصوملا ثتفتطملا ىثتسا 5 ئالا
 (ىنبم وهف ةفرعم ادرفم ) هنوك لاح ( ىدانم عّشام لكنا ىدانملا مسقىف رك ذ))
 نم ةدحاو لكءانبو ىا ( ةفوصوملا ءانو) اهريغواةنتاو ”ىاظفل نمناكءاوسأ

 ال0 الى ةلكاذ انين ركل ىا ( اذهل ) ةفوصؤوم اهناوك لاح نملك

 اإل رك ذلا ىلإ ةجاوكاف ) دؤصتملا لصح ىدانم اهناوكل تن :اذاف ةفرقخا
 ثدح نم اذام لئاسمىف فنصملا عرش مث# لصانملا ليصحت م زاي دشنيحلانالا|

 اهباوجىف ريغتلا ىضتقب اهانعم ريغتنا ثيح نمو اهانعمىف ةيرراخلا تالامتجالا

 لامعتسا نأ ديب ( مهلوق ) ظفلر و رح اوراحلا نيب حراشلا طيسوت « ىفوإل كاقف .
 مهتارواحىف لوادتم روهشم عئاش لب صوضخت مالكب سيل («تعنص اذام)

 اذام نم دارملانوكيناب هيف راخلالوخد حبحصت دانا سان نوكت نا لكشف ١

 «ناهجو) هلوقو مدقم ربخ رقتسم فرط تعنص اذامىفنالصاخلاو هظفل تعنص ١

 ااا ا ال كامن نك رملا ىا:تعص اذاهإو نا ىعي خيؤم ًادتبم |
 هيلا عجارلا لوعفملا ريمض ىلع لمتشم ريغ بطاخم لعف نمو ةلوصوملا اذ ةظف
 هلوق حراشلا طيسوتو نيهجولا دحا ىا « اهدحا ) اذام ىنعمىف نيهيجوت

 هلوق درج نكل اهدحا هلوقل ربخ 6 ىذلا ام ) هلوق نا يلا ةراشالل (هانعم نا )
 00و رتل لأ لع ةجولا نع ةرابع ادتملا نال ادتمملاب طسرال ىذلاام

 اديز ناب تهجو لام لب ادب ز تهجو لاال هنال اهدصت نوكينا ىضتَس |

 ناهجولا دحا نم هذا نا لاش ناب فنصملا لوق ح ححصل نا ىضتقف دعاقو وا مئاق

 00000 لانا ( نوكيزا لغو لوقو ىذلا ام وه اذام ىنعم نا
 ا 21000 © نا لعءان :ىذلا ام ىعع اذام قدم" نوك نا لو نا
 ئذدلاءىش ”ىا) مالكلا عومج ردق ىا ( ردقتلا نوكف ىدلا ىنعم )هدحو

 ا للا ]| لوقو ةلئاهفت الا نما دوخام ءئث عا ةلوق ( تعض
 هرسف دئاعلا ىضتقف هتلض تعنص ةلمحو الوصوم ربيدقتلا اذه ىلع اذ ناكاملو
 هبجوت دارا مث + فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلا ىنعي ( هتعنص ىا ) ِهلوَش حراشلا

 ىا (امو ادت إ اذاموف ام ةلك ىا ( ا ) لاقف هانعم هج وت دعب اذام بارعا
 ال لاو رخو انيه ىذلاى عم اذوهو ام دعب ىا ( هادع ) تلا ةملكلاو

 لو را] اددقم اريخ ةماهفتسالا ام نوكي ناب ( سكعلات وا ) ةنمسا لَم امهم

 6 و إل لاقف هبجوتلا اذهل قباطملاباوحلا ةيفك نايبىف عرش مث # ارخؤم أدتبم

 باوجىف سانا نوكب ىا (هباوجرل ىذلا امىنمم اذام ناك اذانيح ىا (ذئنيح)

 "حال
 02222222 ات 2 ليل



 هه ١٠و ومس

 | ةيئاو ”ىا ةلكنم ةدحاو لكىف ىا (امهف مْرلا هنال )امهيف لصالا وهام قالخ
 أ ةفاضالا ىا ةفاضالا ةفص ( ىتلا) هلوقو ( درفملا ىلا ) امهتفاضا ىا ( ةفاضالا)

 «نملا لتيشا ىذلا ف رصتملا لالا ىا(نكمملا مسالا نضاوح نك ١)
 درفملا ةفاضال هلوق ىلع عي رت (دريالف ) هلوقو فرصنملا ريغ فالخم رسكلاب |

 | انهف مزتلا ءاسا تناك ناو اهنال ( اذا و ذاو كش ) ةماك تملا در الا دست

 ىع ئتلا د رفملا ىلا ال'ةلجلا ىلا .ةفاضالا هاه ةمزتلملا ةفاضالا نكل .ةقاشإلا
 ١ فرظ 6 اذا الهلوقوغرفم ءاثتسا « الا ا هلوقو نكمتملا مسالا صاوخ نم

 اذاامزارتحالا لصحيل ( ةلوص وم.تناك ) هلوق حراشلا طيسسوتو هب رعم هلوقل |
 ١ هل ض رعت و *ىجيسام اقلطم ناتينبم امهف نيتق وصوماتن اك اذاامهن الةف وصوم تناك ١

 | اهتلص ردص فذح  هلوقوهو ديقلا اذه ىلع لدب همالكق انس نال فنصملا « |
 تيجو ةيارعم نيتلوصوملا نم هبحاو لك ناس هوس ل ك1 كا

 و 0512 ايس ردي ةلوصوم انهنوك تقوالا تاقوألا 1

 |" نعنننل م ىلاتعت ةلوق وحن ) ةلضلا ردص قدح لامو نس رعملا نيكلكلا ١

 ظ
| 

١ 
 ا

| 
 ا

 | (ًارق) نمةءارق ىفىا ( نميف )اذهو (امتع نمحرلا ىلع ةدشامهنأ | ةعمش لكنم
 / ريفتلاىف لصفمملا عوفرملا ريمضلا وهو ًادتيملل ربخ هنا ىلع ( مضلاب )دشا ةلك
 ةينماهن وكهجو ناس ىف عرش مث (دشا وه مهيا ىا) هلوَش حراشلا هب رسف ىذلا

 ااهنوك لاح انهم هدحلو لك تن ايا ىإ | اياز لات رولا ع

 ا ةيناشنادك لن دوجوا ىا(ةهش نك ا | 01 ردص قدح دع كل
 ١ جايتحالاف فورحلل ةهباشم تناكةلوصوم تناكاملاهنال ( فرلا) روكذملا
 ْ جايتحالا ههج نم ) ىرخالا ههباشملا اهل لصح امل مل ةلصلا ىلاهحاشحا وهو

 | دك اتق رخ الا جايتحالا اهلداز ةلصلاردص فذدح وهو ( ةلصلا ريغ ىعا ىلا
 ىلع ئَسْناَىَملاَِف لصالاناكاملو بارعالا ةلع تاحمضاف مدقلاجايتحالا

 أ ةدحاو لك( تينبو ) لاقف ةكرحلا ىلع ءانبال ىرخا ةلع ىلا جاتا نوكسلا

 دعبو لبق وحن ( تاياغلاب ) ةهبشم اهلعل ىا ( اهل اهييشت ملا ىلع) امهن»
 | لوس هسشتلا هجول نام امهنم ةدكلاو لك نم قا (طيم قدح هال ) ةلوكد

 | اهنيبو(اهحضوبام ضعب) تاياغلا نمو اهنم لكىف ىذحلا ىف تاياغلاب ةهبشم اهنا
 ١ اهنسام تاباغلا نم ىفذح 5 ) ةلصلا ردص وهو اهحضوبام ضعب اهنم فذح هنال

 / اهنوك نيبو ةلوصوم اهنوك نيب قرفلا نايب ىف عرش مث ( هيلا فاضملا وهو
 امناو ىا ( ناتي ملو) لاقف ىناثل ضرع لو لوالا ىنئتسا ثيح ةفوصوم

 امهنم ةدحاو لك تناكح ىتلا ةلاخلا ىا ( ةفوصوملا) فضملا نت
 اهلوخدل مزلتسم هنانتتسا مدعو (هنانل ) اضيا مزال اهءانثتسا نا عم ةفوصوم



 هي ٠١ ع

 01 ءالا ور نسلكلا نم ةدحاو لك راقبال ىا( اهكزاشال) ةلوق حراشل
 كالد رك لاح ناقلكلا نه ةدحاو لك ربع يا ( اه رع هب 0

 | كراشيال ىا (قالتخا ىلعالا) تالوصوملا ىقان نم ىا ( تالودوملا نم ) رغغلا

 ١ ناذللا ) ةلك( ىف ) ةكراشملا كلو فالتخالا فصو عمالا ةيرعم اهنوك ىف

 00 طولا نرطسب نول ىف داحتبلا قفافبا عب (ةيئاطلاوذ) ةك (ىنو ناتللاو |

 'افاوللا نم نال تولوصوملا ربااس نود نيتملكلا' نيناه قاروصح ارعم |
 ١ ةّئاطلاوذو ناتللاوناذللا فاكفالتخالاب ب رعمهنكل اضي ابر عم تالوصوملا نم

 وذىاماو ناتللاو نادللا ىف ءانلاو بارعالاىف عقاولا فالتخالا ناد قس دقو

 هلوق وحب هامعتسا ىف رك ذنلاو دارخالا ةفيص موذل ع هن رعلا ن 5 م مهنم ل ناف |

 لاح رلااما ىنعي  اننافك ام مه دنع ىذ ن نم ىنُش *« مهنا نورس وم لاحراماف

 ظ ملا ند قام مهدنع لصح ىذلانم ىنيفكي ىذلاف مهنا نيذلا ءاينغالا
 ١ اذهىف انرعموذ لمعتساف نموه ىذلا راحلابءاملاا رو رىذنمهلوق ناف اهريغو

/! 

 ْ لوقت ىرضتب ال تاكللا هسا ف هلم ةساطلاوذو ناحتمالاف لاقو لوقلا

 , اهريغو و دازفالاو ريك ذتل !|ىف ريغت دقو اع و تا راو زاعف وذو لف وذ قاع

 عع ىذلاى ع الج اهتافرصتم عيمج بارعا عم عملاو ةينثتلاو ثيناتلا ىا

 | تاوذو فى عاو وذ ءالٌوهو فرعااتاوذ ناتاهو فرىعا اوذ ناذهوحج بحاص 1

 ١ ضرتعاوىهتنا لاوحالا لكىف ةمومضم تاوذ ثنؤملا عم ىف لوش نم مهنماو |
 ا ل ,رادحوبو ثم وملل همومضم تاذو ركذبلا دل وش نم مهنمو فرعا

 قافتالا بارعالاب رصحلا ىلع اهدحو هلوق لمح ىلع حراشلا ىلع ماصعلا

 ١ ففنصملا صن لاق ثيح ةققانلا تالوضوملا ضعما نداخ الا تارعألا تاساو

 نس رعع انسل امهنا ىنعي ةماطلاوذو نادللا بارعا در ىلع اهدحو هلوش

 صتخحم نارعالا قلطم نا ىلع لوم ا هن رعم ىهو هلوقق فضصملا دنع

 هدصقام حراشلا عيضو دقو لاق 5 * تالوضؤملا ا نود ناسيا نيئاهب

 باح نا .نككو' هةيلغ قفتملا وهام اضتخم هناس لعجل فنصملا دضقام ىنعي

 ةماطلاوذو ناذللاىف ةاحنا نيب فالتخالا دوجو ناب حراشلا فرط نم |

 كتفضملا نوك زاوج مايق 0 كتفضملا هللا بعذي من ناو روهشم 1

 حراشلا هل 0 لاب ال هجخو ىلع هج نك فالخلا اذهل يم ربع ٍ

 راتخا اذيف كا هيلع هج جك راكنالا رعشسإ هخو ىلع هلمح نم ىلوا هيلع |

 ناو هحو ناس ىف حراشلا عرش م لوالا هج ولا اذه ةمالاعلا حراشلا

 تبرضإ اع ىآ ( نب عا اناو ) لاقف :تالوضوملا نان نم نيت رعم ناملكلا

 ىلع نيب رعم امهنوك و ءانلاوه امهبف لضالانا عم ةاو ىا نم ةدحاو لك

0 

 كينست ظالم

3 



 7 رت

 عاف دنا عم انك ع هذخأب نا نكمي هنا ىلعىدع ءافتنالاو توبثلانم بكرملا نا ١
 ضرعت لو هييشتلاب فنصملا تك ١الو * مهفاف ىنتنملا ريغ تنانثلا ناب مهوتلا

 | ىتلا ىا ةلكلاثم ىا (ةلوصوملا ئاف)لاقف ةلثمالا نيسب نا حراشلا دارا اهتلثمال |
 ١ برضا لوعفم هنوكل بصللاب :ىاف (تيقل مهيا برضا وحن ) ةلؤصوم تعقو |

 | هذه لاثم ىا ( ةيماهفتسالاو ) اهتلص تنقل ةلمحو عما ريمض ىلا كاش داوعأو

 | عوفرم ”ىاف ( تبقل مهياو كوخا مهيا وحن ) ةيماهفتسا تعقو ىتلا ةملكلا ظ
 | لاثمو ىا( ةيطرشلاو ) هريخ كوخاو ريمضلا ىلا فاضمو ادتبم هنا ىلع اظفل

 ١ هلوقف (ىلل ءامالاولفاؤغدتام انا ]ب ىلاعل اول وقنوحن ةط رش تعقو ىلا ساد
 ظ ءامسالاهلةلمجخو ةازامو اوعدتوهو طرسشلال عفل لوعفم هنا ىلع اظفل بوصنم ايا

 ظ ارك ذام اهو نيروك ذملا نيمسالا نم مسا ىاةب الانعمو طرشلا ءازج سلا

 امهب ىلاعت هؤادنف هنمحرلا اوعداواهللا اوعدا لقوى لاعت هلوق نم هب الا لوا ىف

 ةفوطومتعقو ىلا ةملكلا لام ىلا ( ةقاوصاوملاو وةئادحت ةزيشك ءاسإ نإ نا راح
 ظ وعلا هفرعمو ةمضلاوهو هب عفر ام ىلع ىننم ىدانم ”ىاف ( لج رلااهباا و ا

 نيفحالاف ءاركشاب ةفوص وم نوكت له ىأ 1 اوملتحاو هفض لسير ىلا

 | هجوتاملو *ءادنلابةف رعماهن وك ىضرلا خيشلا صخو.ةفوصوم ةركت اهنوك زاحا
 ”ىاةلكى ا ( ىالبق) هلوق حراشلا هركاذ باوجو لاوس رضحلا اذه ىلع

 | فنصملا ىلع مزايف لجر ىالجرب ترص .هلوقىف ةاحنلا نيب ( اقافتا ةفص عش )
 كيسا هالع |هجع عقتال ىتلا نك فضصملا اهلعجزف ) ةماتلا ف الا ك<ىاو لوَش نا

 لصالاىف ( ةيماهفتسا ) ىه لب ةفصب تسيل ( لصالاىف ىه ةفص ةعقاولا ايا ناب
 | ”ىابلؤالا لخرلا تيصوت هانعم نسل ( لخ ر1ىا نجر تورس ىف ')

 / نوكت ىتلا هلاح ىا ( هلاح نع لثسي مظع لجر ) لجرلا اذه نا هانعم لب |
 انس نوكحي لهجلا اذهو (دحا لك هفرعبال ) مظع هنال هتمظعل ادس
 ىلا ةيماهفتسالانع) ةملكلا كلت ( تلقنف ) اذه ءهانعم ناك اذاو لاؤسال
 ١ بسو هتفص ىفوا هنع لؤسملا تاذ ىف لهخلاوه ماهفتسالا سبس ناف ( ةفصلا

 / بيلا ىلع ببسملا قالطا ليبق نم نوكيف ةمظعلاب لسجرلا فيصوت لسهجلا
 مش قناتك بتم ةبتاو ىا ةلكنا عم اد رفم يملا اذه ناكاملو ىو )ل
 ىا) هلو هرسضفف:ثن وملا درفملا ريمضلا عاحرا ححصي نا حراشلا دارا ىت آلا
 ١ حراشلادقو6ةب رعمإل نيتملكلا نيتاهنم ةدحاو لكىنعي(ةياو ىانمةدحاو لك

 نا ىنعي (غ اهدحو ل هلوش دييقتلا ةدئاف رهظبل ( قافتالا, ) هِلوَش هب رعم اهنوك |

 ١ فاضح رشي وه اما ةنمن:دافساملا رتصقلا ناو اذه ظفو هلوه نسما ها
 , ريت ىضتقم وه اك تال وصوملانم قاوبلا ىف عقاولا فالتخالا ىلا ةسنلاب

 ده



 هت ٠١١

 هلوق وحن ىا ملسو هياع ىلاعت هللا بص دم ةما نم انن وك ىف جاهتبالاو راختقالا
 صخش ىلع ىا ه«انايادم ىبنلا بح # ان ريغ نم ىلعالضف اننأ ىنك و) هل وقىفان ريغ نم

 هلوعفم اناياو ىنلا وهو هلعاف ىلا فاضم وهو ىنك لعاف ىبنلا بحو (انريغ
 ةينرلاىف مدقم هنكل ارخؤم ناكناو ىنلا بح و. ىبلابح نم لاح الضف هلوقو
 «تص ركاب ارغو ةقوسوم نمو لضفلاب:قلعتم نم لع هلوقو ىك لعاف ةنوكل
 ىلا تا لا هنعأو هناا: ىلع انايا ماسلا هيلع دم انين ىح قك ىعب
 نوك (وا) مثالا نم مالسلا هيلع دم ةما ريغ ىا انريغ ةما ىلع ةميظع ةلبضف
 دقةللح و هتفص كءاح | ادم نم ( هتمركا | ذك كءاج نماوحت ) ةلمح ةقوصوم

 نان وا رص ف رطل نم ءاشتسا < ةماتلا الا 9 هلوقو هريخ ةتمرك] ١

 نوكتال ىنعي (ةفصلا وال ةماتلا ىفالا ةروك ذملار ومالا عيمحىف ام لثم نئاكنم ظن
 هلوَد زاشاو ( ةفضالو ةمان ءىجحتال نم ةلك ناف ) حراشلا لاق اكةفصالو ةماث نم

 الا 0 1 ع تننا, تجزع وال زر هيفو ماضتلا لاقو ب رعلا ١
 م0 دلع صل ال هوس مدع فنصملا اراتخاف ةمان ة نكت ءىجحن اهنا نشوماقلاف

 وحن اماو ملعيال امام تصخو لعب ا تصخ نم ةلكنا اهنم فنصملا اهلمها ثحام

 هَ الا ىف نم تامعتسا ثيح ياها وسام و سفن ود هنطل ىلع ىىسع نم مهن ةةىلاعت هلوق

 ناحتمالا بحاسلاقف ملعب ايف ةيناثلاةب .آلاىفام ةلك تامعتساو لقتال اه ىلوالا
 عومجملاو قثملاو كمل دحاولاىلع ناعش امهنا اهتمو نا زاحي امهنا

 عومجلاو ىتثملاو ثنؤملا نعامهب ربعي دقو رك ذه جرف. امهظفل نا اهنمو ثنؤملاو

 ندنهلاوا ىسانالاوا نيناسنالا نم ماق نم تب رض لاه و طفللا ىلع ةراث لمحبف

 ةران لمح دقو رؤومالاوا نرسم الا نم هتلعفام ع ااضإا لاهو تادنهلاو ا

 امهتلعفو هتلعفامتف ىعو نثو تماقو اوماقو اماق و ماق نمتب رض لاقبف ىنعملا ىلع

 « ”ىاوأ ) ناجتمالا ىف اذك ىنعملا ىلع لما نم رثك ١ ظفللا ىلع لم او اهتلعفو

 ( ركذملا ) هنوك لاح تالوصوملا نم ادودعم ناك ىذلا ظفللا اذه مكح ىنا

 ( ثنؤملل ) اهنروك لاح ةبتا ظفل مكح و ىا 6 ةبتاو ل ءاتلا نع ادرحت ناكاذا

 ( ةعبرالا رومالاتوبنىف ) نم كح لثم اييلكح ىا ( نكاد ءاتلاب ناكاذا
 هماتلا ءنفتناو ) ةفوصومو ةيطرشو هيماهفتساو ةلوصوم اهعوقو ىهو

 ةلودوم ناعقت نيتملكلا نيتاه نا ىنعي ةفصلاو ةماتلا ءافتناىف ىا ( ةفصلاو

 هسشلاهجو نا قالو ةفصو هما ناعقتالو ةفوصومو ةيطرشو ةسماهفتساو

 متوّسالف اجوتم قر هناآل نبصعالا ءافتنا نمو رومالا توس نم ددعتم

 ( ناز َ .



 هه ٠١6

 | سجن ةفوصوملاو ةلوضوملا نع زارتحالا:بحن م هنال فوصومالو لوم ّنا
 0 لوقا اهدعب ءييس م ةفصلا ن كاليط ا را رخالا

 برأ لل

 ١ ا نكعو ناحل اهفتساالو لؤه ناب هساهفتسالا نع

 اهل انةقح اريس نس ادق نحال ا رازتح الا رصح و هءاهرمثشف ىدلا حراشلا

 جابتحالاب هدارصنا لاَعْنا لمتحيو هادعام ضعب نع زارتحالا هنم هدام لب |
 لوما اذه نم فوصوملا 5 2 اوصوملا او رح ولا |[ مدقملا جا جاتا

 ل مدقتملا ىلا ا جايتحا لسف نمت فوصو وللاىل | ةقصلا ناتسامأو

 تو انو ماا ةفص هلارعالك عوف م رقتسم فرلل ( يش * ىنعع ) هلوقو
١-7 

 حراشلا داراف-ةرعمل ١و ركن 3 . عم 0 اه هناك اناىف ةاحنلا نيب فالتخالا

 ىهاعا ءىش ىنعع 0 ىتلا هماتلا قا( نكتف )لاق نيهدملا نرده و دنا ا

 مالا محلا ءييقلا نع اهئاوؤئا( فكرا كاز لع ىبادع )كش
 هلاثمو حراشلا همدق "ىلع ىبا, بهذم ىلا فندملا بهذ املو (ةيوبيس دنع) ١

 ( ىغ *ىث ما ىا ) لبق لوالا بهذملا ىلع رسف اذاف هي ىهامعنف 8: ىلاعت هلوقوحن ْ

 1 العا هنوك وجنب أو اموه عن لعاف نوكيناب .
 ىنعي ةفص ةيمسالاام ىا «ةفصو ) حدملا لاعفا ىف اهلاوحا رئاس حراشلا '

 ا امابرعض هب رضا وحن ١ ركلا كلف ءاهبالا نال ا
 ممعت امب ةركنلا كلت فيصوت ةدئاف ىنعي ( ناك برض :ىا) هلو حراشلا

 نلت: ىلا "لاح كلتحناو تولطملا صحم ١8 ني نوص ىانذل ان ا

 الثم امالثم ىنعف مسا اهنا مهضعب لاق ريكتلا دكر وتو ماهبالا ةدافا نِمَد 6
 ريقحتلا امادذهام ةدأفو ليلقتلل فرحاهنا ليقو:ةدئاز اهنا مهضعب لاقو ل
 اعون وا (مظعوا اريقح انريض وهام يرض ذر ع عيونتلاو 0

 1 ىلعةفوطعم ةيمسا ةلمح « كلذك نءو ) هلوقؤو اليلق انرضوا تايرضلا نم

 ةكرتشم اهنوك ىفاك مسالا ماسقا نم ىتلا نم نا ىتعي لا ةلوصوم ةيمسالاام
 لاقأك ةيمسالانمو لَه ملو ةيمسالاب نم دش مل امتاو ىناعملانم ترك ذام نيب

 | اهنا الا ةيفوكلا دنعالو ةيرصنلا دنغال افزخ ءرختال نم نال ةيمسالا امو

 (ةلوصوم) نم ( نوكتىا ) ءامسالاةدايز مهزي وحن ىلع ءانن ةيفوكلادنع دازيدق
 ةيماهفتسا نوكتو ىا ( ةيمافتساو كءاح نم تمركا وحن ) هيف نحتام وهو

 هدام دسم اما لوألا لالا ى نما( يولع 0 كلغ س1
 نوكتو ىا ( ةيطرشو ) تب رخل لوعفم ىناثلا لاثملا فو سكعلا ىلعوا هربخ
 | نم نوكتوىا ( ةفوصومو برضا برضت نم وحن ) كاذك ام نوكت ام ةيطرش
 | نوكت نا اما ةفوصوم اهنوك دعب و ىا ( درفجاما) كلّذكام نوكتاك ةفوصوم |



 مه ٠١5 خخ

 هدأ ص 1 نطامل عقد ىيعملا أده ىلع كفنصلا مالك لح ند

 4ق هن ذياغلا تاو هما كلذ 0 ا لوص ومع نيبال اناس هيدازا 00

 1 قل ع صعاب

 ف :كضملا ل 0 ناقل ةفاكلا ىف ةقرحلا صح ف نااضيا

 ظ ! ىتلا ةفاركلا رصح مزاشلا داسمنا لاش ن نا كو انا فرح ةدئنا

| 

 ظ
| 
 ا
ٌ 

 ةطصف < رعضلا اناو 0 اينو مسالاو لعفلا ىلع اهل وخد
 ى

 امل ربح « ةلوصوم ) هلوقو رعاشاو ىئمايل 5 2 لعفلا ىلع لوخدلاب

 | ىلاعت هلوق وحن ءالقعلا نمو 6-1 ,ثاام. تقع اور داقعلا ربع نم اهلاثمو |

 00 «يراشلا ىنتك |اعتاو و اهانس امو ءامسلاو هي

 | كلذك ةلوصوم نوكت م ةيمسالاام ىا# ةءماهقتساو, إو لامحالا ىف هلشعن ءانغتساو |
 اا ال17 0 دوه ىدلا ءاهفسالاىلا ب وشنم اهنا ىح ةساهفتسا نوكت- |

 لعفلا ىلعوا مسالا ىلع ةلخاد تناك فاو مالا ى انك ءولا ىلا زكلا

 ١ راخا عماهفلا ىدحمو ( تأ 2 ىااثلا لاثم ( و كِدنعام وحن ) لوالا لاثف 1 2 و ا ال اغا | كك 0 او

 0 مع #9 ىلاعت هلوق وحن فرار احلا عمو كدنع م ناتك وحن قاضملا

 لوصدوملااذل قف ذحنالاذل ون وأمعي اوناك امو وحن نمةلوصوملانبب واهني ق رفلا

 ااا 1 اف انفولا ىف تكللا ءاه 0 د
 (مةيطرشو ور :كنالاو بحيعتلاو ظعتلاو ريقحتلاك ماهفتسالا سس ناعم . نم

 حتفام#9«ىلعت هلوق اذك و 0 سس 0 ءازجاهلو طرشلا ىنعمي نوكت ئا
 0 (اما) ب قع ىا 1 هفوصوم) 5 اهل 0 "لاق هةوهحر نم ىانلل هللا

 نسل ىآ د رفمسحعم ن اف (كلحعي ءىشإ ىاكل بح عما ترص و 6 5-0

 ا دكا ان[ رع الا وم ندوفتلا ءركت اعر وحن ةلمحم ) ةقوضوم (اماو)
 ا( 14 ىلا ىلإ :ناشالل-( نيوفلا هه 10 ”ىش بر ىا)وهلوَم حراشلا هرسفو |

 اك لج رل همزاللا ةرادصلل هلع مدقو هركت 5 فلا وقل لل و هنآ ىلا و م

 | لاقعلاو هفاشكتاو غلا جارفنا ءارلا نوكسو ءافلأ حت ةجرف هلوقف اهتفص ْ
 ا ىنملاو مايقلا نع اهعنعل ةبادلاهب دشت لبخ نيعلا رسكب

 ١ ماكحالا ةياغ هطبر مكح ال هناف ةلوهسلاب ةبادلا لاقع لك عيرس لهس جارفتا

 سمالاب ةقتلعتم ةيلاح ةيلعف ةامح ةجرف هلوقو الهس هلح نوكي هجو ىلع دشي لب ١
 لق هنأل جارفنالا ةإلصخ دق هنا لاخلاو مالا نم سوفنلا ةركتامبروىنعي
 كك ع لاقعلا لحن جرفنا املف لحلا ةلوهسل ادودشم هنوك ك د احلا

 | هجاتحم ريغ ىنعي ةما' ن 0 الا را

 اا ءااتلف مانا 01 انقل نكي ريفر ةفضالو ةلسىل
 00 نا 0 ا ل



 هت ٠٠١

 عوجر حصيل ةملكلاب ىذلا ىلا عجارلا ثنؤملا ريمضلا حراشلا رسفو ىذلا ةلك
 , ريمضلا نع رابخالا تدرا اذا اذهو ىذلا ىلا اهريغل ريمض ىنعا ثنؤملا ريمض
 ظ ريدبطلا تاريخا و ىلا تبر داس اوت ل دز دار ىلإ تا ا

 ْ عانتمال) بك رثلا: اذه عنتما وه هيرض ديز ىذدلا تلوو هلت نع بوضنملا

 | ريمضلا دوع ) ريدصتلا ىا ( كلذ مازاتسال) ررددصتلا عنتما امناو ( ىذلا ربدصت
 | اهيلا ريمضلا كلذ عجرا اذاو ىذلا ةلك ىلا ىا (اهيلا) الثم هتبرض ريمض دوع ىا
 نيقحتتملاىلادحاولا ريمضلا عاحرا عنتماف (ريمضالب ) ديز وهو (ريغلا كلذ قبف)
 | ىنعإ هيلع لمتشملا مسالا )) ىف رابخالاىإ (عنتما كلذك )6و رابخالا عنتماف
 | ىذلا ةلكريغل ىا ( اهريغل قحتسملا ريمضلا ىلع ئا ) هيلع لمتشي ىذلا مسالا ىف
 ظ همالع وحن ريمضلا ىلع لمتشملا مسالا لاثم ىا ( همالع تبرض دبز كلوق وحن )١

 | المتشم اما هنوكل ( همالغ نع رابخالا حصيالف ) همالغ تب رض ديز بكرت ىف.
 | هتيرضديز ىذلا لاش ناب) ىذلا ةلكر يغ وه ىذلا ديزل قحتس ىذلا ريمضلا ىلع

 ا3تلائتا (لوبم وملا ىلا ائاح) همالعىف ىذلا ا( ملا تلف ناكل هسا
 ١ ادتبملاىلا ادناعهتلعخ ناو) زوحنالوهو (دئاعالب) دبز وهو (ًادتمملا قي)هتردص |[ .

 | "داو اغلب . ًادتملا هاهي نم دحاو 'لك ىا (امهتف لكو دناع الب لاوضوملاب قنا ١
 فذ ادتملا اما دئاعلل مزاتسم امهنم دحاو.لك ناف ( عنتمم ) داع الب لوصوملا
 ( .نكل :لوعفملا دياعلا فدخت هيف را ناو لوصول انآو داش هلا ىف ملا نناحلإ

 ا!ةيسالاو ادسمامو ةفاتتسا واؤلا < ةسنالا موا راحالا تانى نوجا

 "اهنال ةسينإلاب اهتقتق اعاو ةزح هلع لسضاماوأ 1 2 ما وق نم دما اي
 ةلوصوم نوكتال ةيف رآاام ناف ىا ( اهناف ةيف را ) ىه ىتلاام ١( ةلوصوملا ظ

 ”للوغلا ركن نراه ربعو نإ نسما دام سا( 4 ١ را ةكلاببص ةشرسا
 | لعفلا ىلع ةلخاداما (ةيفان اماو) كلو امن اكو حتفلاباا اذكو (مناق ديزامتا نال

 . اسيل اهالكو (اماق ديزام ) و ميالا ىلع ةلخاداما (وادءز تبرضام وحن )
 ' اهيناعم ناس و ةيمسالا فصوبام ظفل فاصملا رك ذىف نا ماصعلا لاق نيتلوصومب
 اةقيف رطل نيب ةكرسشتمام ةطفل نأ هانا نينياف ةلوصر .! ينوك رع نه ىلا

 ' لوين هم مهفف ةفرخلا نع زارتحالل ةيمسالاب اهفصو ثيح ةيمسالاو |

 نوكتاكىهلب لوصوملاب صتختال ةيمسالاامنا نايب امهتيناثو ةيف رح نوكت ةيمسا .
 / باب عضو نع ءانغتسالا هب لصحيل اهريغو ةيماهفتسا نوكت كلذك ةلوضوم
 ١ ءاهفأ كانا كادي حبا كح بفشل داع دهر ناقل ره ءرعل :ضوسخ
 ءامسا نم سلام هبابىف جرداو لاعفالا ءامسا ريغل لقتسم باب رك ذ نع لاعفالا

 انك د اما لع مايمعلا نم ناّيلا اذه :ءاضعلا ى اه ةحالخ الك :لاتممالا



 , رب اح 1

 افوصوموا) ىناثلا قشلا ىف ( ةفصريمضلاعوقو)رابخالامازاتسال ىا(همازلتسال) |

 طقف دبز نعراخ الان نكماوعالق خال يوعم شوب فو (لوالا شاف أ

 آر رد ( ذل لوضوتال اخ هلخ نع هنيحات هزل روك دملا لاثملا ىف ١ ظ
 هتيارضىذلا 000 ا دل هقص لح ىلكمل اه اوي ايم ب30 لمح |

 ديراول اذكو زئاحريغ وهو افوصوم ريمضلا نوكي نا مزلي دئنيْخ ديز لقاعلا |
 000 ا 12ل] هماقازو ءريخ ات مولي طق لقاغلا طفل نع راخنألا ؛

 | د 0 0 راي ةئاخ لقاعلا وع اك. تب ريض :ىذلال وش ناىلا

 ظ 0 كلك فوسون هوك دوال يدل نال اهي راح نيخوهاو
 | اساالم لصاح نيتروصلا ىف عانتمالا ىا (ام نالخم ) ةفصلا باب ىف قبسال
 ظ 00 ىا ( امهعومم نع تيدا اذكو زاختالا لاوخ قداح
 ديواةتن رض ىذلإ) لام نأ زوحبف ىا (لاقيف) هنع اربخم ع ومحلا لعجم ةفصلاو '

 4« و ) ةفضوا اقوصوم ريمضلا لعج نم تع رع ا ادهى روذحم ال هناف (لفاعلا

 عتتمارك ذاهف ىذلاب راخالا عتتما كك ىا (لماعلا ردصملا» ىف (عنتما كلذك )

 000 | يع راج الادبر :انابلومعملا ودب لمعي ىدلا ردصملا ىف اضيا

 قد نع ىذلاب رينا بوثلاراصقلا قدنم تح وحن ف) رانخالا ىا ( زوجنال

 نودي ىا (بوثلا نودي ) هلاوه فضا ىذلا هلعاف عم ردصملا نع را

 امماو راصقلا قد بوثلا هنم تح ىدلال وه ناىلال وٌؤف نوثلاوه ىذلا هلوعقم

 ْ ] وهو ( راصقلا قد عضومىف لعج ىذلا ريمصلا لمعي ناىلا ىد ؤِيهنال) اذه عنتما

 ظ فالخمو ) ريمضلا لامعا زوجنالف (هلاضان بوثلا ىف الماع) هنم ىف رو رحل ا ريمضلا
 ْ ةلعاف و ردصملا ع ومح نع راخ الا ديزا نان ( بوثلا راصقلا قد هُم تحت ىذلا ظ

 | رابخالاعنتما كىا (لاحلا) ىف ( عنتما كلذك ) « و ١ هيف روذحم الف هلوغفمو .
 ظ عقويعذلا مسالا ىف ىا لاخلا ىف اضياعنتما هريغو فوصوملانم 0 اهف روك 5 ذملا ظ

 اديز هنن رض ىذلا تلقف امئاق ادبز تب رض كلوقىفامتاق نع تربخا اذا كنال الاح
 ظ (ة رك نوكتنا بج لاما نالإل اهيف عن عنتما'امناو امتاَق ماقم هايا عه نا عنتمي مئاق هايا | ظ

 ا

 هك رولا لإ لالا ىف تحبو اذاو اة وكت نا اهلضاو لاطأ نان ى لاق اك

 ىذلا مسالا عضوم ىف ىا ( هغضوم ف هف رعموه ىدلا ريمضلا عش نازوحنالف) |

 0 علا مسالا ىف تناكىتلا ةفصلا لمحت ىا لالالا عقو
 نيبو ةيلاخلا ىضتقم نيب ىفانتلا لصح اذاف هعضوم ىف لمج ىذلا ريدشلا نع

 رابخالا عنتما روك ذملا عامبالا عتتما اذاف هعقومريمضلا عاما عنتما ريمضلا ىضتقم

 قحتسملا ريمضلا ال (ىفعنتماكلذك ) (و) رابخالا طورش دحا عانتمال هنع
 ريغل ىا اهريغل قحتسم وه ىذلا ريمضلا نع رابخالا عنتما كلذك و ىنعي «اهريغ



 كا
 ظ 0 وا نيريخالا نصالا زاوج دجو ءاودس روك ملا راخالا
 عاتتما ىف مهمكح لالدتسالاب ةثالثلا رومالا دوجو طارتشا تايثا ىف فنصملا

 ليبس ىلع اهدعب روك ذملا عدتماب قلعتم راحل « هم نمو ) لاقف'روك ذملا رابخالا
 ردعت اذا هنا ل هيلا راشملاو عزانتلا

 كابير نول 0 مكحلانا ىنعي ( رابخالا رذعت اهنم سما

 نعمك هم اءلعت 4 م اق نه ََك 5 ل ريسفتلا اذه ىفو ةيطر ل هضقلا

 ١ مسالا قالطا ىفام ىنخيالو ةيضقلا كلت وه همم هلا راشملا نا ىلاو ماللا

 متسا) 7 مهفاف 1 ةيلكلا ةيضقلا ىلع ناكملا ىلا ةراشالل عوضوملا

 ريوس ءارادلا عرش <( ( ناشلا ريمضوف ) ىعوقو ديق(ىذلاب)هلوقو (راخالا)
 ١ نوكينا قيرطب عتتمملا رابخالا ضرفول ىا ( نوكي ناب )هلوقب رابخالا نايرج
 رابخالا عانتمال ليلد ( ةلما ريدصت عانتمال ) هلوقو (هنع اربخم ناشلاريمضإ
 ءانتما لصحن ةعابت ماق هنالثلا رومألا 0 وح راوج ىل 2 زا وح فئقوتي ىذلا

 ( ىدلا ) ةلا ر ,دصل عانتما وهو 0 يح عانتما : راخالا عنتما اذههو اهنو سه |

 مهفنملا ن ذا ٍلعاو ( اربخ هنع رجلا جاتو و يدا ردطم كوالا ل ل ا ظ

 ةاما 1 ناس || وه رامخالا ىضتش ىدلا عتتمملا لأ مالكلا اذه صهاط نم

 ليس اهنا هيعرتخلا تلاوه وادخاو رو م لو هنا ركلا تاو

 نوكيف ( ةلما ىلع ) ناشلا ريمض ميدشت ىا ( همدقت بوج ول ا ) هلوه هعانتما ىلع

 ّض ريخاللل ابجوم اببس هنوكلف ر ”دصتلا رك تافآر نوح ولا اذهل دام يتلا
 31 ىلع بترا هبال ناشلا ريمض ىلع نسفان 1 نب الا بترتل عانتمالا اذه ن 0

 . نده عامجاو 200 ةنع اري 1 ىلعو ها هيا نايشلا َنيِعَص

 اجوم نا 6 أ 500 مز زل هناآل نيضيقللا .عامجا وه نا سا

 | عانتماو 0 ميدقتلا بوجووهو ناشلار يمض هنوك ىضتقم حرف مدقتاللاو ل

 ىذاامسالاف ىا « فوصوملا ال رابخالا ىا ( ىف عتتما كلذك ) ول ريخأللا
 ١ طقف قوصوملا اذه نع ىدلاب راضخالاب ديراو ةفصل هقيص وس افوصوم ناك

 عم فوصوملاب 00 7 هب رابخالا دارب ال ناب ىا ( هفصلا نودن )

 ١ عنتماىا فوصوملا ىف هلوقىلع فطع « ةفصلا ) ( ىف )6 و )) هلوقو عئتم مهتفص
 | زوج الف فوصوملا نودب ) انهع راسخ الا درا ىتلا ةفصلا ىف انضيا راخالا

 فوصوملا وه ىدلا نع ىا (دبز نع ىدلاب ري< نا لقاعلا اددز تب رض ىف

 ريح نا اًضيا زوج الو ىا ( لقاعلا نع الو ) هفصلا وه ىذلا ( لقاعلا نود )

 وهو امهم لك زوحن ال هنال فوصؤملا ( ديز نودب ] ظقف لقاسعلا نع ىذلاب

 قفوصوملان ودب ةفصلا نعرانخالاوهرخ الاوةفصلان ودب قوص وملانعراخالا
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 الثمىا ( موقيس نم لعافلا مسا ىتب اذا هناف ) لما هذه ءازجا نم اهب ربخم ماماو
 0 ٠ لعافلا ىلا ءاقلا ةسن در لعالا» ىا (اتاق ) ىملا كلذ (نوك)
 بيرش وه ىدلا نيسلا ىنعم ىلع ةلالد ريغ نمو ىلقتسملا نامزلا ىلع ةلالد

 4 عراضملا ريدصلت ند ضرغلا وه ئدلا( ناكلا ىنعم توفيش از لايقتسالا |

 00 ا 2 نإ ديض نينلا نآإل اع هنف نأ ءاضعلا ةيسعاح قو
 ماللاو فلالاب راخالا ىف اولاس مل اذاف مدقتلا دش ىضاملا ةغيصو كلذ دفت

 هناف فوسوانيسأا دش ام توه | ولام الأ زاح اا هيلع لاذلا نامزلا تو :

 لاقيف لودعملا لعافلا مما ىنملا لعفلا نم دَحْوِب نأ زوج هنالو نامزلا ةلزنمب .
 حراشلا نا هثحب لصاح لوقاو ىهننا متاقال ديز موهال ىف ديز نع رابخالاىف
 فوسسو نيسلاب ىحي لعفلا نوك مدعب ماللاو فلالاب رابخالا زاوج طرتشاامل
 )1 نلا رع لغلا نوك زاحول هناب ظاوتشالا انه تنثاواهزيغو قتلا فرخ |

 ' نككله:ال فورا كلت نم ضرغلا تافل هنملوعفملاو لعافلا مسا قاقتشا ديراو
 ( يتم داعتسملا ىنعملا ءاه عم لفو را هاذهلا لع ئدلا لعفلا نم اهدحا قاقتشا |

 اذه نال لاب ليلدلا اذهب طارتشالا لالدتسا نا لاق ناب ضن هياع هجوت
 ١ لبقتسملاوا ىضاملا لعفلا نم نيقتشملا لوعفملاوا لعافلا مسا ىف راح هنيعب ليلدلا

 امهنا عم نيعملا امهنامز ءاَغ عم نيلعفلا دحا نم اهدحا قاقتشا اضيا نكمي ملهنال
 ا لعفلا دق م توش اولاس ١ ةادعالا ناب امهمد قرفلا ىوعدب سجاو نازءاح |

 ١ ةنمزالا نم لعفلا دام توب مهتالابم مدع زاح ول هنابدرو نيعملا نامزلا نم
 ' باجي نا نكك,و فورملا كلت دضت ام توغب اضيا مهتالابم مدع زوج ال مف |
 مسا ناب د رحلا لعفلا ىف ةنمزالا نم دافتسملا ضرغلا توف ىنعا توفلا لاطباب |

 اا 0000 نامزلا ىلع لدي ةةتشملا تافضلا نم اهرتغو لوعفملاو لعاقلا

 0000000 دق نيحلا اماو. نامي هت راقم ةللا دش لإ نم تقتشا
 ْ ىنللاو تب رَقلا نم ةروك ذملا وار ند داقتتس:اام فالح مانعا نكد

 ظ روك ذملا لعفلا ءانبب نم دوصقملاو ضرغلا نا عم اهيلع اهتاذب لدتال ةفصلانال .
 ةنرقلا دوجو هف ظحالي الف صوصخم دش دقملا ىنعملا كلذ ةدافا وه اما |

 ةمزاللا دويقلا رك ذ ةدْئاف ىف فنصملا عرش مث«ىننلاو نيسلاىنعمىلع ةلادلا

 ا ريسف (ةنالثلا رومالا نم ىا) هلوقو (اهنم سما رذعت اذافإ لاقف راخالا ىف |

 ةفشاك ةفد ( لوصوملا ريدصت ىه ىتلا ) هلوقو اهنم ىف رورجلا ريمضلا عجرمل ١
 مسالا كلذ ماق» لوصوملا دباع عضوو ) لوصوملا ريدصت ىهو ةثالثلا رومالل

 زاح اذاو راخالا زاوج ناكرا ىه ةنالثلا,هذهو ( اربخ مسالا كلذ ريخاتو

 زج مل ىا ( رابخالا رذعت ) ةثالثلانم دحاو زجنم ناو رابخالا زاح اهلكع امتجا

 ( رابخالا )



 1 هو

 لوالا ىف لوقتف "لوكفملا مسأ لاَ لعافلا مسا ىلآ كب رض ذلا لجتلا تلد
 مسا دخا نم نب 0 زاوج ىلعو دبز ىنيورضملا ىف املا ىو ديزانا هيراضلا

 ما لا لاقف ليلدلا ةروصب فنصملا هين لويعفملا مس اد نمو لعافلا '

 تدعلل تاك نك 3 الاو ةيلعفلا ةلئا نم ىا ( اهنم ل لعافلا مسا
 ١ مهفملا طارتشالاب قلعتم حصيل ىف ماللا مث ماصيلا هيلع هين اك لئاسملا ليلعت |

 | حراشلادار | مث ةيلعف ةلمح هتلص نوك طرتشي اعا ىنعي قلايسلا مالكا ف

 ١ ناق ) لاقف ةيلمفلا ةلجاب مكحلا اذه ىف ماللاو فلالا ضان طا هلع ناس لا ,

 ١ ا تفرع <( لومفملا ) مسا ( وا لعافلا مسا الا نوكت ال ماللاو فلالا ةلص
 | ظ رصحنا اذاذامهل ةلص للا لاففالاو ءامسالا نم اهرغ نؤكي الف قينش ايفإ

 . لوعفملا وا لعافلا مسا هنم ذخْؤي نا نكمي ام لكنا مزا امهب هتلص زاوج
 ظ اننياول لن ركل نأ رخال هْنم اهذخلا نكمي الام ناو امهل ةلص نوكي نأ زوجت ١

 | تلق ناف هنم اهذخا نكم ال اماهنال مهل ةلض نوكت نأ زوحن ال ةيمسالا ةلملاو |
 ظ لعافلا مسا ءانب زوج هناف كوخا دز ىفو متاق ديز لثم ىف دز 00
 ْ لاقول حصي امنا هنال ماللاو فاالل ةلد هناوك حصن ثيح هؤاس زوحن ال تلق هم |

 | كلج اوماوملاو نق وهلا لاقي لب كلذك يلو دز كنخاؤلاو ءادبز مئاقلا
 | ثح انوش نكماملك انلوق ده نا مزا اذه ىلعف ةلص نوكي ن ا مضال سلال ١

 دخالا 527 اهذخ اناكما.زاوجلا ةلعتناكاملو ماللاو فلاللةاصاهن وك حصي '
 لاقف ذخالا ناكها ل رك ذي نا حراشلا دارا اهضعب نم لب ةلمما لكن م

 اذك ىا ( لوعفملا مساو لعافلل ىنبملا لعفلا نم لعافلا مس ادحوي'نا نك ١)
 1 رش) لب انقلطم لا (لوسفملل يبا لستلا نمو الركاب تح زر ا 1
 لعافلا هنم ءىجحن ام ىا ( افرصتم ةيلعفلا ةلّما همضتن اللا لهفلا نوكخا نا

 لعفلا نال ىا ( فرصتملا ريغ ذا ) اذه طرتشا اتاو هصوصخب هغيص لوعفملاو

 ' نيغىا (هنم 'ىجنال سيلو ىسعو اذبحو سني و من وحن) فرصتي. ال ىذلا
 | نكمل لوعفم الو لعاف مسا هنم ءىجحي ملاذاف (لوعفم الو لعاف مسا) فرصتملا

 | الثم ( ديز نعماللاو فلالاب وهال ا هنم اهذخا
 ١ طرش ناس ىف عرشف ىدوجو طرش اذه نا نحن الو (اقلطنم ديز سيل ف
 | ئذلا كانتلا ا ( للا هكا 3و[ نورك كا نأ ظرش ف ) لاقف :ئعدع خا
 أ لعافلا ىمسا نم دافتسيال ف زج ) ماللاو نفلالاب هتارجا دخان غ رابخ الاد را
 | اهانعم 10 رخلا لاثمو فورخلا كلت ىنعم ىا ( اهانعم لوعفملاو

 10 نع ماللاب نب الف ماهفتسالاو ىلا فرحو فوسو نيسلاك) اههنم

 | مو لهو موش الو موي فوس اذكو ( ديز موقيس ةلمح ىف ) لخادلا ىا



 1 5 زي

 0 لمح لإ هللا نس ( ةتناتلا هلأ ردع ) ىذلا ةلك تعقاوا
 ( هنع ريخم وه ) ىذلا مسالا عضومىف ىا ( ام عضومىف تاعجو ) صوصحخم ا
 ( ةلمجا هذهىف ) عضوملا كلذو ايلاخ هعضوم ىتبو هترخاو هنع اربخم ناكىا
 دل ةعارخلا كلذ كرا ىإ ( ىعا) اهليضخم كيرا ىلا ةناثلا ةلماكف ىا
 01008 الوم ناك ىذلا ىا اديز' طفل ىا "اعز ) ابلاح هموم قبو نا ١

 كاركارأ لع 1( ةطرع دارملاو ) هلوق وهو قانتلا يقتل اذهاو لاوالا
 ةلماىف ) هنع ربخيملل ىا ( هل ) لحلا كلذ ( ناك ىذلا هلحم ) هنع رخل عضو

 لوعفملا لحم ) لحملا كلذ ىا ( وهو ) اديز تب رض ةلىف ىنعي ( ىلوالا |
 لوعفملا هف دجو ىذلا بارعالا لحم عضوملاب دارملا نوكيف ( تبرضنم ١

 ناك ءاوس هنع ربخم وه ام عضوم ىف تلعج كنا لصاحلاو لوعفملا تاذال

 ( ىذلا ريمض ) ىلوالا لاف لوعفملا دبز عضوموا ةلمخلا هذهىف رخؤملا عضوم ١
 عونصملا لاثملاف ( اديز ىنعا هنع ربا ترخاو ) ىذلا ىلا اعجار ىا
 070 لدا 3 ١ (9 ىذلا نع اربح ) نحؤوملا كلذ تلعخو ىا ( هتلعجتو )
 اذاو هلوقل باوج اهبف تلق نال ةفاكلا ةخسن ىف سل تلقىف واولاو 4 هز

 | همالك عم حملا مالكل حراشلا جزع راششعا اماو واولا ىضتشالف ترخا

 مالك نم صعب وه كلا ةيليح ىلع فوطعم اذه ىلع هنال واولا ىضنقف

 ١ دارا ةلمحا نم ةيلعفلاةلمجاىف ماللاو فلالابرابخالا صتخا املو # حراشلا
 ( ىذلا لثم ىا) هلوّش حراشلا هرسفو « كلذك و ) لاقف هيلع هش نا فنصملا

 '' ظفل ىلا ةزاشا ةراشالا مسا نا ىلاو لثملا ىنعع كلذك ىف فاكلا نا ىلا ةرإشالل .
 | هلوقو مدقم ربخ هنا ىلع ارقتسم افرظ نوكت افرح تناكنا فاكلاو ىذلا

 اة فال 7 نأ لدتحو ترعلا ىف امدك رخؤم ادنما# ماللاو تللآلا ) |
 نوك ةدافا ريخلا اذهنم ةدئافلا نال 1 بو هتبربخ ءاق عم

 سسحتىف ال,راخالا زاوجىف امهمكح ىف لهجلا نال كلذ لثم ماللاو فلالا

 نوكل نأ روح « ةلعتلاةلماى ) هلوقو مكحلا اذهىف ىذلا ةملكل لاممالا
 ارقتسم افرظوا ماللاو فلالا ةفص اهنا ىلع لحما ةعوفرم ارقتسم افرظ

 هلوقو هداز زو اذك ءماللاو فلالانم لاح اهنا ىلع لحما ةيوصنم

 لل نالخالا نيتلا ءاللاو تفلالا نا ىعي' ةيلعفلا ةلما نم لاح © ةصاخ.)
 اة زج نع راثخألا زاوج ىف امهمكش ةصاخ [تهتاوك لاح .ةلعقلا
 ردصت ناب وهو ةدوصخلا ةيفكلاىفو زاوحلاىف ىذلا مكح لثم ةلملا كلت

 ربخلا رخؤت نابو ماللاو فلالل اريمض هنع ربحا عضوم لعجت نابو ماللاو فلالا

 ماللاو فلالاب اديز تبرضوف ديز#ع رابخالا تدرا اذا الثم هل اربخ هنع

 ( كدب ) ِ



 ناو - 72

 | لوعفم عضوم هلوق نا ىلا ةراشا ( وهام عضومىف ىا) هلوق 6 هنع ربخلا عضوم
 رباب دارملا نا ىلا ةراشا ( هنع ربخم ) وهام هلو هنع ربخلا ريسالو تلغجل هنف
 ةناعتيس ان 9 دصقلا كلذ نوكأ لان هع راح الا" نيصف ئذلا تالا ره دع
 لبق اهف ناك ىتلا ىلوالا ةلماىف ةمولعم ريغ ةهجن ( ةناشلا ةلخاف ىذل )ا

 هلوظن ةنع نيحملا يشم ىف و ىررجلا 44 اهف امولثم نك نآو را تالا د |

 ةيناثلا هاما قهنعا ريح ن وكت ىلاكاذلا وسد دازرملا نا ىلإ ةراشا دبع تك
 هدوجو رابتعاب هلال هيلا لوؤي ام رابتعاب ىلوا زاحمت هيلع هنع ربخْلا قالطا ناو
 هنع رجا عضوم اضيا هعضوم ليا 03-5 نحل رامخالا لبق ىلوالا ةلقعاىف

 هلوَس قبقحلا هنع حلا عضاوعب ن سبل عضوملا اذه نورك” راشا مث *ققبقحلا

 ىدلا مشوموف ) هنع ربخل عضوم تلعجو هلوش فاصملا دير ا ( ىنعي )

 ةساثلا ةلما ىف هنع انا روك عدلا تاس لو سوما كلذ ج0
 َى م١١ كلذ ناك ين نامي قلعتم_ ( ىلوألا 1221 > لوقو كالا ىلا

 ىا ) هلوقو تاع نان لوعفم « اهل اريمض إل هلوقو ىلو الا ةلمحا ىف هل اعضوم
 لي فاتن 1 كي نا ىلع هيبنتلا عم اهلىف ريمضلا عج رمل ريسفت ( ىذلا ةملكل

 بوصنملا ريمضلا عج رمل ريسفت ( هنع ربخلا ىا ) هلوقو © هترخاو ) ةملكلا
 ىذلا ظفللا ترخا ىنا هنع رخ ْوملا ىلا ةراشالل ( سمضلانع) هلوقو هترخاىف

 ىذلا ةلك ىلا عجارلا ريمضلا هعضوم تعضو ثيح ةيناشلا ىف هنع اربخم نوكي .
 بلا نهج لاج هنا لع قويصتم اريح هلوقوفا ( اذا لع هيض ار

 لاح..ىذلا ةلك ىلا عجارلا ريمضلا نع هنع ربخلا ترخا ىنعي هترخاىف بوصمملا
 ظ 0-0 0 نمضاؤا)لوص وماوه ىدلا ك4 كل اريج خولات

 ١ نيمضآ ىلع هترخال ايناث الوعفم هنوكوهو رخآ هيجوت اربخ بصن ىف نوكي نا
 | ا ىلا لعج نع ةرابع ابع ريخأتلا نال ( هتاعج ىنعم ) ىنعإ ترخا
 | ئيذلاخالا تن[ لسا طلو( تام اوس ول نارك الا

 ْ عضومىف ىذلا ىلا عجارلا ريمضلا كعضوبو ىذلا كريدصتس ءايشا ةدعب لصحم
 هأيا كلعجو 0 كلذ نع مسالا كلذل ءاريخاو هرابخا ديرا ىذلا مسالا

 ١ حراشلا دازو « تربخا اذاف )) لاقف الاثم هلل ثم مث #لوصوملا نم ردد امنع اربخ
 ( لج از( نمل دز وع 7 لوضفملا ف ضصاخستلا ل ءاازارتحا ( الثم ) ةلكانهه

 ١ عراشالل اهلوخ دم نيناو "نما نيد ككيسوس و كاوا اذن تاوشبرا
 نقي رطل لع ليقلا متو ما لسملا ؟ داو كلاعب ب ١ ضم كارلا

 | لاقف الصف ءرك ذب نا حراسشلا دارا قباسلا ليصفتلا ىلع اداتعا لامالا

 , ىا ( اهتعقوا ) ىذلا ةملكب ديز نع رابقلالا تدرا اذا ىنعي ( ىذلا ةملكب ) |

240 » 7 9# 220 



 1 ايي ا يي : . هديب دعا جب ساعت

 3 راخالا ار ام رع ولع ) لكامل كلو ىا ( اهف) رظنلا

 | لعفلا ىلع ةناعتسالا ليبقنم ملقلاب تيك قءءانلاك ةلاعتسالل ىدتلاب ىف. ءانلاذا للا

 هلوقب ىذلاب هلوق رسسشب ناب ةلصلا ىلع لما زاوج ماصعلا مالكنم مهفملانال |

 ةباربخ ىذلا نوكف ىذلاب هنع ربعي ىذلا مسالا هنع ربخلا نوكحي اذه |

 نيسعنو هماقم موهام ىلاو ىذلاى ا هعاحراب ريمضلا ميمعت هيفو ءوش ردّصَق أ

 2 ه١ رع

 امهيلع علطتسسام ( عنتم ) اهنم ( مسا ىاىفو حصي ) ءامسالا نم ( مسا ىا ىف
 | اذه ىلا ةراشالا ) ببسلا اذهل ( فنصملا داراف ) كلذك سمالا ناكاذاو

 ا ىا 3 هلوش تربخا هلوقل حراشلا ريسفتو ( تربخا اذاو ١ ( لاف بالا

 00 الا لس رت اخ ايها ترحا نا ىلا ةراسشالل ( نخ نا تذرا' اذا
 | زاجلا ةدئافو رامخالا ةدارا وه ىذلا سسلا ةداراو تربخا وه ىذلا ليسملا

 0 ا اهنعدا رملالعفلا ملخال هناي رامخاللةدارالاو دصقلا ةوق ناسانهه

 | ققحت ققحن دافا ىضاملا 4 ةعيصلا ناكامل ترخا 3 وهف قبقحلا اك ةدارا نع هعناملا

 ( ةاج ءزج نع ) هلوقو اذه دعب ققحتبس لب دعب ققحت ملهنا لاخلاو راخالا

 ' «ىذلاب) لوغفملا و ريخلا وأ دتمملاك ةلجء زج نوكيهنابهنعربخملل ريضفتو ربختس قلعتم
 ا سو ) ماللاو فلالاوا ىتلاوا قدا هن اعتساب ىاز هلوه حراشلا ريسفل و

 ماصعلا لاق هماقم موش اعو هناوخاو ىذلا ةناعتسا تريخا اذا لاق هناكف

 ا| لئلا ١ رعوملا قاب اماو ماللاو فلالاوه هماقم ءوقامو هلوقنا

0 

 كول رص ولا دم اهريعو املا نم معا ىذلان دارملازا ىلا ةراثا هشف اضياو هتل 1

 ظ نموام اذكو نذلاو ناذللاو ىتلا وحنىف ىا اهلكىف راسخالا اذه ىرج
 "رات الا لع ءالا لمح هج ول ناس ( رابخالل ةلط تسل ءاللا ناف) هلوقو '

 ا 0 ١ |٠ ةلضن تسل هلوقل ةلع آلا ( ىذلا نال ) هلوقو ةلدلا نود .

 نكل ةناعتسالل ١) ناو ترخا هلوتل ةلج نوكت نا لمت ىلا هلوقف |
 ليل | ىلا طفل نوك نا مزايا ةلص تناكول اهنال  ةلصن تسل اهنأىهاظلا ١

 ىذلانال هلوقف اهب ربخم ال اهنع ريخم ىذلانا ماقملا ىضتقم لب كلذك سلو |

 اذه ىهاظلانا اناق امتاو ةعفارلاةساشتسالا ةمدقملل لدلد ( اهب ربخمال اهنع ربخم )

 ىلعف ىذلا طفل هنع ربعي ىذلا مسأب تريخا اذا دارملانا ىنعي ىذلاب هنع ريعباع

 اذا ( ىا) اذال باوج (اهتردص )) هلوقو رابخالل ةلد ءانلا نوكي ذئنيغ
 ةلخلا رد ىتاهماقم موب اموا ىذلا ةلك تغقوا ) ىذلاب رانخالا تدرا

 تعقواهلوش اهتر”دص رسف امئاو رامخالا اهدعب لصاحلا ةلجلا ندع( ةساثلا

 ىش لعج نع ١ ةرامع رب ,دصتلان ال ةقيقحلاىف ريدصتلا قعم قانا ءدعل الفنا هل

 "ل والا دعا نمص ىف روك نما نادصلا هللا *تفيضا :"ىذلا هللا :تاضملا

 © عضوم )
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 زاوجىف نيروك ذملا رور حلاو ًادتبملامكح لخديل لعافلاب زاوحلا مدع صصخ
 فدحلا نا ىلوالاو فبعض دسقتلا ردع نا ىنحمالو ماصعلا لاق اذل و فذحلا

 وهو طرش الب. زاوملاب فنصملا دارم ناب رذتعي نأ نكميو ىهتنا رثكا هيف
 نا كشالو رخا ءىنف هتلقو عوقولا ةرثكاماو ةلضف هنوك ىلع بترتملا زاوحلا
 داتعلا ىف /ناوحلا نا تلق قاف عر و ةدملا طئارشلاب طوخ هادع اهف زاوجلا

 | همدّعب دبق ىذلا عناملا تلق حراشلا مديق اك عناما مدعب اضاةطو م لايشلل ١

 نوكي ىذلا الار كك السم را ىو زاوجلا ةلع نال زاوجلل عنام نم
 ظ نك نأ 1 زاوحلا نم صخا عوقولاو عوفولل عنام وه. اطرش همدع

 اهنآل رو رخلاو ادتملل ةروك دملا طورشلا دال معاللااطرش ضصختالا طولا

 ناكاذا عوف رملا فدحو لاق ثيح ماصعلا ةرابع هب تحصف |(5 زاوحلال طورش

 مث# عادا وزاوحلاب اقلمتم ظرشلال عج ثيح ]ان وكبالنا طرشب زوج أدتنم
 لوعفملا ]| ىتعي (ه اعبي نمل ياارددشاو ماغي حرك اعبي هللا ىلاعت هلوقوحم ) لاق

 نب ىذلابراخ الا ةلئسم طسو امل فنصملامت يةيذلا هده ىف فول نا لبطل

 | لاقف اهل مهطيسوت ةدئاف ناس حراشلادارا ةاحنلل اعابتا ليصفتلاو لامحالا ماقم

 | ىتلاك هب قحملام عم ( ىذلاب رابخالا باب هنومسي اباب اوعضو ةاحتلا نا 2
 ١ ( محجدوصقمو) ماللاو فلالا هبىنعي ىذلا ماقم موهاموا ىا ( هماقم موهاموا )

 | سوماقلا ىف و( لعتملانيرمت) بابلااذه عضو نم ىا (هعضو نم) ةاحنلا دوصقم ىا
 | ىح كلاهملا ىف هاقلاى اد ةوعتلا ن”ردتلاو ىهتناس ”ردتف هب ردن ”رمتفانسار هن ”سع

 | هد "وعل - نا نك ع سرفلا 'ميلعت ىف ناس ورفلا ةداعوه م ةءارحلا د "وعل

 ا نفلا اذه: هملعت ايف ) 'لاق 5 ةقبمعلا لئاسلا ىف هركف ءاقلاب :ةلخلا ف
 نازيمهنال لئاسملا كلت ىا ( اهايا ) معتمل نك ذتل ا ( ويك ديو كئاسملا د

 راخالاىف دءالهنال ولاقتن الا قهعرسلاو راضحتسالا ىف ْنيملعتملا بتاىص هب ملعب

 نا بج هناب زيبقلاو لاحلا ريك ذتنم دبال الثم لئاسملانم ريثك ربك ذت نم ىذلاب
 هيبشتلا فاكو ىتحن نيرورحملا ناو امهنع ربخال امهنا ملعب تح نيتركت انوكي
 هريدقت بحن ناشلا ريمض ناو امهنع رب ال امهنا ٍلعي ىتح نب رمضم ناعشإل

 ( مهناف ) هريغ سقفاذه ىلعو هنع ريختال هنا لعب ىتج ريسقتلا لبق ماهنالا نيرغل
 ةلمجا ىف ىنالفلا مسالا نعربخا ) نيملعتملانم ( دحال اولاق اذا ) ةاحنلاناف ىا

 ةّهرط ) زتاح ريغ وهو زيحعت ناببلا لبق هنال هل ( مهناس دعب ىذلاب ةينالفلا
 (وحللا ل ئاسم نمريثك رك دي نم) ملعتملا كلذا ىا (هلدبال) ىذلاب ىا (هب رابخالا
 زوحجالامو رامضالا هيف زوج امو زوجالامو ريخاتلاو ميدقتلا هبف زوج امم ىا

 قيقدت نم اضيا هل دال ىا ( رظنلاقيقدتو ) اهنم ةذن ىلا قبس اهف انرشا اك
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 ارد له لوصوملا ىلا تاعلا نا عيال فذح ولذا هفذح زوحال ذئنش هاياالا
 هلجال ىذلا ضرغلا توفق الا لبق لصتملا ريمضلاوا الا دعب ىذلا لصفنملا

 زوحال هناف ماللاو فلالا داع اذكو عنامل انهه فذحلا زاوج مدعف لاصفنالا
 امهتلوصوم لئالد دحا ريمضلاو الوصوم امهنوك ءافخ وهو عنا هفدح

 مل ىف اذك كك نين قرح وا لوصوم امهنا انلع قخ ريمضلا قدجولو
 ليلد ( ةلضف هنال ) هلوقو كلذ درب الثل عنام عنمب ملاذا هلو دبق اذهلو ماصعلا

 دناعلا ف ىفذدحلا زوحم امنا هنا ىنعي لوعفملاب دناعلا ف فذحلا زاوجب صاضتخال

 بولطم زاجنالا نأ عم هركذب ىلاس الف ةلضف لوعفملا نال هريغ نود لوعفملا
 ةراشاو لوعفملا ريغ ىف فذحلا زاوج مدعل ليلد (العاف ناك اذا ال) هلوقو
 نم هريغ ىلا ال لعافلا ىلا ةسنلاب ىنعي فاضا رضق هم دافتسملا رصقلا نا ىلا

 لعافلاف فذخلازاوج مدعل ليلد (ةدمع هنوكل) هلوقو تارورجملاو تاعوفرملا

 ةدمع ناكامل لعافلا نال لعافلا نود لوعفملاب صتخم فدخلا زاوح نا ىع

 ةمالعلا حراشلا لمح امناو هفذخ زوج ةلضف ناكامل لوعفملاو هفذح. رحب

 در.الثل. لوعفملاب اعلا دبق ثبح فنصملا مالك موهفم نم دافتسملا رصقلا

 ناكاذا عوفرملا فذح زوج هنال رورج او ًادتبلا فذحزاوج موزلرصقلا ىلع
 افرظالو همالغ موه دبز وه ئذلا وحن ةل ريخلا نوكيأل نا طرشب ادتبم
 الاد اى[ 5 ادم ناك اذا انضرآ, هفدح زوجو هراد ىف وه ىدلاوح
 تلاطو ًادتبم ناك اذا.وا ءجيساك ”دشاوه مهبا 6 نمحرلا ىلع دشا مهنا 9 ىلاعت
 وه ىذلاوهو ىا 6 هلا ضرالاىفو هلا ءامسلا ىف ىذلاوهو ب ىلاعت هلوقك هتلص
 رورحلا ىذدح زوجي اذكو هفدتح زاح هيلع فطعلاب ةلصلا تلاطاملو هلا ءامسلا ىف

 عدصاف 8 ىلاعت هلوق وحن هب ىدعتتو ةلصلا هملطت نيعتمف رحب "رح نا ظرش

 ىا فوذحملل ةنيرق هبلط ناكف هبلط ءابلاب ةيدعتلا ف ىمؤت نيعتاملو د## ىمؤناع
 براضانا ىذلا وحن اريدقت هل هصان ةقص ةفاضاب رح نا طرشإ وا هب سم ونام

 ادا لا الا و فوضؤملل ةلص لاو هريخ كبَر تراَضَو ادم انا .ناف ددز

 هعنمو اعطق لوعفملاب ىذحلا زاوج فنضصملا ضيص# نا ملعاو * هب راض وهو

 ريثك لوعفملا دئاعلا فذحو لوس نا هيلع مزاللا لب عقاولا فالخ هادعام

 الإ 21 نانمالا نان'ف ىواضبلا لاق لئلق رورحلاو ادتملا فذحو

 ظفل ةدايز ف ىوك ريلاهح راش هب وصو ارورحمو 05 لقو الوعفم هفذح رثكو

 اك الا ولذا ركل هداير ىف فنصملا ىني: باضا دقو ناحتمالا ف لاق ثدح رثكو
 رصقلا لمحت' فنصملا نع ةمالعلا حراشلا راذتعاو زا وحلا صاصتخا مهوال

 ثيح لوعفملا ادعاع زاوحلا مدع صت الثل العاف ناك اذا ال هلو ىناضالا ىلع

 ( صصخ )

 « سهول ينيعقوعبح م نمسا هان لارا

 1 تسع عا نعي , كض

 - كس : 0 ١



 م وم -
 ظ (رادلا ىف ىتلا برضا ىارادلاىف نهّتنا برضاوحن ىتلا ىنعع ) لاق ثيح ثنّوملل

 ةيئاطلا ظفل حراشلا رسف مث #«تالوصوملا نم شا ع ةيئاطلا وذو ١ ١ ظ
 | ئا (اهئحي ساحل مهيلا تنسن امناو ( 7 ى ىن ىلا ةبوسنملا ىا) هلوَس ْ

 ( مهتفلب ) تالوصوملا رئاسك ةلوصوم اهنوك لاح ىا ( ةلوصوم ) وذ ءىجت ٠
 (قلاوا) نك دملل ةغص تادعتسا اذ ( يدلا ىمع ) اًضلاوهو نط ةنل ل ١
 ْ 0 عل ملا ةفم تلمكتسا اذا لا كال

 | ىبا ءام هلوقنلعفطع رب هلوقو * ىدجو ىبا ءام ءاملا ناف بهل وا (تيوطوذو
 ىلا نع لوصوم مسا نيعضوملا ىف وذو هل اربخوا ًادّتم وا ةفص وذ نوكف
 لوس هرسق 5 ىوذحم لوصوملا ىلا داعلاو هتلص ملكتملا ةفصد ترفحو

 0 تيوط وذو ًادتملل ربخ هتلص عم لوصوملاو (اهترفح ىتلا ىا)
 | خالو ةراحملاب اهتنب اذا رثثلاتيوط لاش وب(اهتبوط ىتلاو) لات ترش وذ

 مراسم قاعدالا رصحلا نم ترفحوذ رّثب و هلوق ىفو ىبا ءام ءاملاناف هلوق ىنام |

 / اذ ظفلتالوصوملاض عب ىا « ام دعب اذو )ل راختقالا ماقمل بسنالا وهاك حدملل .

 | ةفص رقتسم فرظ 6 ماهفتسالل )) هلوقنا ىلا ةراشا ( ةنئاكلا ) ام ذعب هنوك لاح
 | ءىعحيسو ( هتعنص ىدلاام ىا تعنص اذام وحن ١ هلاثم هفرعم قلعتملا ردقتسامل

 نلألا تالوصوملا صه و: ا( ماللاو فلالاو 2: لضتنلا ما ف ا
 | فلالا ىف راتخلا نا ىلا ( امهعومم ىا) هلوَق هريسفتب حراشلا راشاو ماللاو ظ

 فني رمشللا حاتقملا حرش ىف اذك لوصوم مسا اههعوتع نوك وه لوصوملا ماللاو ١
 هجولاف اذه ىلعف فيرعتلا فرح ىف رات لاوهامىلع هدو ماللا هناال ىتازاتفتلاو |

 ىا (ىذلا ىنمم ) هلوش امهيناعمىلا راشا مثهناحتمالا ىف ذك ل هكلاو لو. نا .
 ىتلا ىنعمب وا ( ىتلاوا ) نيرك ذملا نيدرفملا لوعفملاوا لعاقلا مسا ىلع الخد اذا ١
 ىلع الخد اذا ناتللاوا نادللا ىنعم ىا ( ىنملاوا ) درفملا امهثنّوم ىلع الخد اذا |

 امهعمج ىلعالخد اذاىتاللاوا نيذلا ىنعب ىا (عومجملاوا) انؤموا ارك ذم امهتينثت
 عرش الامحا لوصوملا ءامسادادعت نم فصملا غرف املوهءاضيا اثنؤم وا اركذم |
 ( لوصوملا مال ىذلا دناعلا ىا) 6 لوعفملا دئاعلاو و لاقف اهلئاسم ناس ىف .

 دارملان وكي ناب ىحراخلا دهعلل ماللاو فلالا نا ىلا ةراشا اذهو (هءالا) أزج

 لوصوملا طورش نموه ىذلا كوصوملا في رعت يف احبرمص هرك ذ قبسام دئاعلا نم .
 زاوحل دق ةلصلل الوعفم دئاعلا ناك اذا ىا ( الوعفم ناكاذا) هلوقو امات أزج |

 ( عنام عم ل اذا ) هلوقو هربخ (هفذح زوج )ةلمحو ًادتم دئاعلاو هلوقو فذحلا
 عناماو فذحلل عناملا مدع وهو طرش ديق» فذحلا زاوج نا ىلا ةراشا

 تبرضام ىذلا وحن الا دعب اعقاو الصفنم اريمض دئاعلا نوكوه فذحلل
 سس بسسس سس سس بسس سا ةيبش سو يي اوووي تا" ]1 1 1 1<[ < <1<[<[<[<[((- 1



+5 4 

 عرف ةيناثلا ةغللا نكل اهيف ناتغل اهو ىا ( ةنك اسوا ) ةروسكم ءايلا كلت
 اذهو (فتقولا ىرحت ) ىاللاةلكلصو ىا( لصولل ءارجا ) لاق اذلو ىلو الل
 نوكسب # مهنكسمىف ابساناكدقا #:ىلاعت هلوق ارتاوتم"ىرقاكعقاوو ٌرراحءارجالا

 اا تا ملكلا نم لك نوك لاح يعي( ثنؤملاو رك دملا علو ) سلف ةزمهلا
 ١ عج ىف)ثالثلا كلت لامعتسا نكل ىا ( اهناالا ) ثنؤملاو ركذملا عمل ةعوضوم ْ

 قاللاو )) ىلوالا ظفل ؛سكع ىلع رك ذملا عمج ىف اهلامعتسا نم ( رهشا ثنؤملا

 ١ هبنيتصتخمو ثنؤملا عم نيتعوضوم امهن وك ل- ىنعي (ثنؤملا عمل )6 قتاوللاو
 عرف اذهو (ءاتلا ىلع ةرسكلا ءاقباو ءايلا فذحم تاللا ىتاللا ىف ءاح و)

 اوللا ) ىتاوللا ىف ءاحو ىننعي ةيناثلل عرف لا ( ىتاوللا ىفو ) هلوقو ىلوالا ةغللا
 عبس انهه رك د دق ثفنصملا نا حراشلا هركذ ام لصاحو (اعم ءايلاو ءاتلا فذحت
 عم قاوللاو ىتاللاو ىاللاو ءاللاو ىثاللاو نيئاللاو نيذلاو ىلو الا ىهو تاغل
 | ناظفلو نيئاللاو نيذلا اهو نك ذملا عمح ىف ناصتخم اهنم ناظفل اهضعب تاعو رف

  امهيف ةكرتشم اهنم ةثلئو قاوللاو ىتاللا اهو ثنؤملا عمح ىف ناصتخم اهم
 20000 لل .ماايم ىلوالا نافاهتلقو ةرهشلا ةدانز امهني قرف نكل
 ناكاذاام تالوصوملا ىا .هلبق ام ىلع فطع 4اموإل ثنؤملاىف رهشا اهتيعرفعم ١
 نيب و امناد كارتشالا هءام ناس اذهو ىذلا ىنعم هانعم ىا ( ىذلا ىنعع ) انراقم 0

 وهو امهنيب قازتفالا نايبل ( لقعبال اهف ) هلوقو ىذلا نعم امهنوك وهو نم ١
 ىرثك اهناب لقعيأال اهفلامعتسالا دسقتل( الاغ) هلوق ولقعيال اهف المعتسمام نوك |

 | لاشم ( هتقرعام تفرع وحن ) هلوقو ىلكف لقعي اهف نم لامعتسا اماو ىلك ال
 ١ لوقعلا ىوذ نم رسل هتف نعام ىف ام ىنعم نال لقعيال اهف ىلاغلا لامعتسالل

 ظفل لمعتسا دقو ىا ( لقعي اهف ءاحو ) لاقام وهف لقعي اهف هلامعتسا لاثم اماو
 هذه ىف درو ثيح ( اهاسامو ءامسلاو وحن ) لقعي اهف ىذلا ىنعع درك دعاك ظ

 ةرابعهنال نم اهيف لمعتسي نا ىضتق ماقملا نا عمامب المعتسم اهانب امو ةيآلا ١
 هبامل ناب ( هانعم اضيا) هلوقو هلبقام ىلع فطع « نمو ) لجو نع هللانع ١

 اناث ال ( لقح ندنف) هلوقو عدلا عع انهن وكو هو انهتي كارتشالا
 ةك رتشملا امهم اكحا ناب ىف حراشلا عرش مث # لقعي نميف اصتخممنوك وهواضيا |

 رك ذملاو عومجماو ىتملاو درفملا) نمو امىف ىا(امهيف ىوتسيو ) لاقف امهنيب ١
 نارحموا دحاور كاذاامو وحن در فم نع ةراغ امهم لكن وكلا ( ثنؤملاو |

 نادنهوا دنهوا نوديزوا ناديزوا ديز كاذا نمو لاس كلذك و راخماوا

 | نيلوالاىف 53 ىذلا ىنعع ) وهو اضيا هلبقام ىلع فطع ("ىاو) تادنهوا 0

 6ةيئاوإ نك ذملل اذهو ( رادلا ىف ىذلا برضا ىا رادلا ف مهيا برضا وحن ) |

 ( ترعلو

 ناهس نضيع و
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 | توكسلا ناب ةررقملاةدعاقلاةن وعع مالكلا ةراشا نم: ىناثلاو هررق امىلع فنصملا

 | هلوق نعو لعافلا مما لثم هلوق وحن نع تكس املو رصحلا ديف. نايبلا لحم ىف
 ظ فنصملا عرش مث # ىلوالاو ىئشحلا لاق اذل و رصحلا هنم مهف اهلاثماو وا امهوحوأ
 ظ ( تالوصوملا ىا) هلَوَه حراشلا ه د حو رز كا تل لا ال

 ١ دعب اهملا هعوجر حصي مل ناو ةلهولا لوا ىف ةلصلا ىلا هعاحرا مهوب الثل

 | (ىتلاوإ (رك دملادرفملل )ءوضوم هنوك لاح ىذلا ظفل ىا« ىذلاإ) ريا داربا
 ١ (ركذملاىتثملل)اءوضومهنوك لاح( ناذللاوإ) (ثن ٌؤملادرفملل) اعوضؤمهنوك لاح
 | نانمزاتللاو ناذللان ا مهوناملو (ثنملاىتثملل )اءوضوم هنوك لاح « ناتللاو إل
 | اميل ناين دارا تاننملا نم امهنزك ىقكتم وه 6 لاوج الا لك قف سال

 ١ هلوقو ( فلالاب ١ نينراقم ناتللاو ناذللا ظفل نوكيؤ ىأ( نانوكيو )لاقف
 [ةرف عفرلا ماقم ىف المعتسا اذا لل اتاطمال ىنعي فلالاب امهن وكل نييعت (عفرلا ةلاح ىف )

 ظ طفلا اذه ناك املو (ىلوالاو ) (را و بصنلا ىتلاح ىف) ءايلابنان وكيىا( ءاملاوإ
 | ناوطن رو لغلق ى جحا واولا ار له هناب سيتلاو فلالادعب واولاب اموس م

 ةرمهلا ةمض ناس هيهفاستا نوكف قاولا ارش ؤإ كوالا كنرؤم ةلغ تان

 ظ ةما لاقف سابتلالا اذه عفد 0 دارا كئلوا ىف ب

 انارفالا خامتط ولا( ناب ا ىا(هناالا) ىلوالا ا ليال 3 ىدلا

 فلاتعما م ( ا نيسأ) هن كلاما ىا ( ركذملا عج ىف ) ىنوالا ظفل ناوهو

 / ةحوتفملا نونلابو اهلبقامب روسكملا ةنك اسلا ءايلاب « نيذلاو )تن ؤملا عمح ىف
 ظ 1 ناذللا اذك و نيذلا ءاحو اهلبقام مومضملا ةنك اسلا واولاب نوذلا ءاحو

 ظفلب نيذلا ظفل ستلا ىلو ناحتمالاىف اذك اهتلص تلاطاذا تانونلا فذحن
 0 امالك) هلوقو (نيئاللاك) هلوق ديس هعفد دارا ةينثتلا ف نيذللا
 ريغ نم عمج قاثلاو هظفا نم عمج لوالا نكل رك ذملا عج |مهالك نيئاللاو نيذلا

 هظفل ريغ نم ىذلا عمح ارجو اصنو اعفر نيئاللا نا ةيشاخملاىف لبق ام هظفل

 ءاحدقو لبلق وهو ىضاقلاك ةنكاس ءاءاهدع, ةزمهب قاللا لاقبف هنون ىفذحنو
 لمهاولقنلا اذه ركذ حراشلال مها دقو ىهتنا ارجو ابصن نيئاللاو اعفرنؤاللا

 نالاَ الف ملعلا ىلواب ناصتخم نيذلاو ىلوالانا نم ناحتمالاف ه رك نام اضنا

 هل فنصملا لامهال لامهالا اذه ىف روذعم ةمالعلا حراشلانا ىنالو مهربغ ىف
 ةدودمملا ءايلابو ةروسكملا ةزمهلابهن وك لاح ىا (ءابلاو ةزمهلا, ) « قاللاو )ل

 هيي را ل ا« ل رولا ةرمهلا اهتوأ الاخ ( اللا و اهدع ظ

 نوك لاح ىنعي (ةروسكم ) هلوقو ةزمه ريغ نم ىا ( طقف ءايلاب) ىاللاو )ل



 يل ا

 نوكتال ةركك ةلما نال اهتطتساوب ةفزعفلل ةفص اهلعل تعضو.تالوصوملا نم
 ا رش نوكأ نجح و اعاو اهيلع ئذلا ناب ثتاوخا لمخ ةفرعملا ةفص
 نوكت نا.بحي ةلصلاو تالوصوملل ةحوم ريغ ىهنلاو صالاك ةاشنالا

 ١2 ىدلا دلملا ىإ . رح 4 ريض ) هلوقو ادم ( فاعلاو ) هلوقو اهل ةحون

 | رصقلل ديك أت ( ريمض ريغال ) هلوقو طقف ريمض وه لوصوملا في رعت نمض ىف
 ظ هلوق و تادئاعلا نم ه رغال ريمضلاوه اعلا دارملا ىا مالكلا قوس نم دافتسملا

 .عج رم ريسفت(لودوملل ىا)هلوقوهلنئاكريمض ىاريمضلاة فد رقتسمفرظ( هل )
 مالكلا قوسنم دافتسملا صصختتلا ريسسفت ( هريغلال ) هلوقو رورحلا ريمضلا
 ١ هلو هدافاف ةيريخلا ةلمحلل ةلصلا نييعت اهدحا ةثالثلا تانيعتلا لجال

 ْ 00000 ده هدافاف ريمضلل دئاعلا نامعت اهيناثو هتلصو

 ماللاو فلالا تناك الو * هلانهه هلوشه هدافاف لودوملل هناك ريمضلا

 ظ نيمسا امهن وكل تالوصوملا نم نيتدودعم لوعفملاوا لعافلا , منا ىلع ناتلخإادلا

 0000000001 اراةلجلا سمو لب ةدقيتلاف نلح امهتلص نكت
 ظ عم ةلمح امهتلص نكت امئاو 6 لوعفملاوا لعافلا مسا ماللاو فلالا ةلصو )ل

 0000000000 0 ا ىاللا ةييشةلوسوملا اللا نال اهبف لالا ىح اهلا
 | ةلص ىا (اهتلص) كلذل ( تاع ) ةروصلاىف افرحو ةقيقملاف امسا نوكتف |
 / دنسملاو دنسملا ىلع ةلمتشم اهن وكل ( ىنعم ةلمح ناك) اظفل ىا (ام) ماللا .

 || ماللا ىلا عجارلا لعافلا ىلع لمتشم لعافلا مسا نال ماتلا دانسالاو هيلا

| 
ْ 

 0001 أ ىلع ل متشم لوعفملا مس ١ كدت هدا ثدحعا 0

 ىا ( ةروص ادرفم) تلعج كل ةيمق ةلعع امهر وش لصا ناكو ثدحلا ىلعو

 لمعلا لصحبل ىا ( اعبي هشلاو ةقبقحلاب المع ) ةروصلاىفوا ةروصلا ثنح نم ١
 دارفانم ةلصلا نال ةلص تاعج ىتح اهتةيقح تربتعا ناب هشلابو ةقيقحاب ظ

 0000 000 ا ادا قوضوملا وكل ةروملاو اهدازفا (رتعاو ةلجحا
 اهلوخد مدعل ماللاو فلالا ةلصل تففنصملا ضرعت سل ماصعلا لاقو فرحا

 وه ىدلا مسالا انه نال ةلصلا غي رعتىف ةلخاد اهناف ةلصلا في رعتىف |

 ةروصلا كلت ىلع تغيصو تكبس'ةلج لوعفملا وا لعافلا مسا ةروصفف |
 ال ل١1 للا ني نم ةلخا هذه لوصوملا ماللاةلض'نا نايل اهل ضرع“ لبا
 هبشملا ةفصلاو ليضفتلا مسانع زارتحالا دجويل طقف هلوش دق نا فندعلل |

 لضاحو ىهتنا ةلص نانوكجاال لعفلا نع اهدعبل امهنال تافصلا ناب نم
 نمهتلص نينعت اهدحا ناصاماللاو فلالا ةلصو هلوقىف ربخلا اف نا هدام

 مالك نم لوالا دافت بف لوعفملاو لعافلا مساب هصيصخت امهيناثو خلا ني

 "7 كنطلا)
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 ا: هلوتي لوس وملا اشي رمت ىفا روك دلل يئارفاصلا تاكل ها 01

 "اهتم اهو انهم اهدحا ةدازا روح نذللا نييمملا ىا (هيعع ) ةلض الا
 ا | ناو ( موهفملا بسن مك لئاقلا هه فرع ىذلا ىجالطصالا اهانعمو ىوغللا

 | فصولاب الا عقاولا ىف ققح مل ةلصلا نال ققحتلا يسحب ةي واسم تناك

 | (ةب ريخت ريغ وا هي: نرتب ) لما( نك نأ ٠ ما مذ موهفملا بنحت نو دوست
 | نوكتألو) ةقلطم فني رجتلا ف ةلمجا لادإ ةئلط رغوا ةقلط ةتاكنا نوكأ

 ا( ربخ ) ةلج (الا) عقاولا ىف ةلصلا نوكتنأ زوجنالو ىا ( عقاولا بسحب
 ١ ىاةلصلاو ىلع فطع ( كاعلاو ) هلوق في رعتلانم مهشه ال صيصختلا اذه ناف

 ١ نوكي نا نم ) مهفلا بسحب اضيا ( معا) في رعتلا ف روك ذملا دئاعلا ناكاملو
 | ( اريمض ن ناك اذاو ل تنادتاعلا نم هىعوا متزللا و فلالا نوكت نا( ريغ دارا

 (لوصوملل) ريمضلا كلذ ( نوكينا نم:معا) اريمض اغلا ناك اذا اًضناو يا

 ا”بحو ئذلا نا:لابللاو ىإ ( نحاؤلاو هردعلوا) هلا امجاد نوم نأ
 | حراشلا رك ؟ ذاعاو( لوصؤملل اريمص نوكت نا زتلضلا ىف طرتشا ئدلا ريمصلا ف

 فاخاواع وه امال لوصول اريمض ريمصلا]نوك' ناب اماههأ احا ولاو
 ١ هنوك زاوج ىلا ىكلاملا بهذ ثيح هبف فاتخم هنال اريمض ئاعلا نوك ب وجو ظ
 ا عا ادتملا ىلا اعلا نأ نم.ىرفلا ماد ليها ف هك تاليا 0
| 
 ٠ همومع ىلع ىتب لوصوملا ماع هياع سق اذاو هريغوا اريمض نوكي نا نم اقافتا | |
 ' (اهنع ) هلوقو ناحتمالا ىحاص هعبتو اضيا انهه اماع هنوك ماصعلا حجرو |

 اسما ناعددش ملال هموهفملا ريغلا تاصصختلا بوج ولو ىنعي ال باوج

 ( دئاعو ةلص الا ًازج متالامةلص ىا) هلوقو 4 هتلصو ) ( هلوَد ) ةلصلا |

 0 ا ريمضلا رسف امتاو هتلصو ريمض عجرمل ريسفت

 ىهامت | ةلصلا نييعتل ببسلا نالو لوصوملا ىلا ةبسنلاب بي رق هنال اظلا وه 3
 نسم ا حل ا و نم تيك د لا ةلعلا

 روك دملاىلا عاخرالاب الا ىلبصفتلا رك ذلا لصحسالو الم هركذبال الصفم هركذب

 اها قاموا هلوقو هنلشو لهو انيس جي < جل ١ كقول

 لوق ىلع لئاقلا لوق فطع وه ىذلا نيقلتلا فطع” ( لوعفملاو لعافلا ىمساك

 ةرضصحتع تنسل ةلصلا نا ىنعي هك ىرذ نمو لاق هب ىبلاعت هلوق وحن رخ الا لئاقلا

 انهو ليفزصملا دام لب ىريللا ئداحسالا تكلا هيك رملا م ىتلا هب ريحا ةلملحاب
 ريغلا ثكرتلابوا ىربخلا' ىداتسالا نيك لاب ةك لع ناوكت نا نم محا اهنا

 راصتققاو لعافلا مسا ماللاو ل هدعب هلوق هس رش ىدانسالا

 امه ريغو ىتلاو ىذلا نال ةلصلا ىف الصا اين وكل ةب رخلا ةامألا لع فضلا

 ا
 أ

 أ
 أ
| 

| 

| 
 ا
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 | 11 وللسالا ةلصلا تايتتا اهاو :ةلبصلا به رعت ىءاذوح اماسنا
 اينغم في ييعتلا اذه نوكل ةلاحمال اكردتسم اهدعب دئاعلا ركذ نوكي ىنعملا
 ةلصلا موهفم ىف ذوخام هناعم دئاعلا رك ذو ) هلوَش هنع باحا هرك ذنع
 اذا اكردتسم ناك امتاو كردتسع سل لئاقلا اذه في رعت ىلع ( ةيحالطصالا

 حيرصت ) ىهو ةدّئاف ارركم هرك ذ ىف لب كلذك سيلوالصا ةدٌئاف هنم لصحم

 (ةغلاسم ) هلوقو احرصمأل هنمض ىف ىا (!تضرع) ىدلا ىعلا ىا(عام
 | ةغلاملا دصقل فيرعتلا نمض ىف لع امدعب هحن رصت دصق ىا عيرصتلل هللوعفم

 | ( ثيحو ذا لثم نع ) انمض هرك د ىف لصحدق ىذلا ىف .ىا ( زارتحالا ف)

 اانا ر) كنان و طوع تسلا اهدعت ةلمخا رك ذ' مزتلا ىلا ءامالا نع ىا
 اذ قرت لخ اذهبو مولع, سل تنجو دا دعب تعقو ىتا ةلبملا هده
 اللا 0 1 ااا يوان ىلا ءامنالا هدع لاما تجرخف لوضؤملا نانو

 دبا لع ةليتشم ]وش ىعا ةلضفلا قرط لع تفي رعتلا ىف ةركذ ناكامل نكلو
 | تارملب نيترص ءىثلا ركحذنم مزالالهنانيدلا نمو هناشب ماتهالل اناث ركذ
 لئاقلا اذه مالك ىنام حالو ماصعلا لاقو ركنم كاردتسا ماّتهالل ناكاذا |

 ىتلا ةلصلا موهفم ىف ىنعي ةلصلا موهفم ىف هلوخدل اوغل لوصوملا فيرعت ىف |
 وهورخ | روذح ىف عقوو روذحم نم لئاقلا اذه برهف ميرعتلا اذهب تفرع |

 ادكرا ضاللاو لئاقلا اذه لوقم نه اعلا نك ذو هاوقزا مةلصإالا ظ
 .ةلصلا نم ىجحالطصالا ىنعملا ةداراربدفت ىلع كاردتسالاو رودلا موزلل عنم ْ

 | امتاو ىجحالطصالا اهانعم ةلصلاب ديرااذا رودلا موزل ملف الانا ىنعي ْ

 رودالف فتن رعتلا ادهب اهانف ىعاذا اماو قباسلا ف رعتلاب تف ىعاذا مزلب

 هرك ذناكول مزابامناو دئاعلا كذب, كاردتسالا موزل اضيا هنالو ظ

 ةئطوت (هرخ | ىلا ةصلا تاكحللو ) هلوقو كلذك سيلو ةدّئاف ريغنم |
 دوصقملا نوك ماهيا عفدل ةّنطوتلا هذهىلا جاتحا امئاو هتلصو فنصملا لوقلل

 الوا فرع ثح ل ديف هيك ةاضصللاه رعن هتلصو هلوقنم ا

 فيرعتىف عورش هتلصو هلوق نا فيرْعَتلا ددص ىف هنوك مهويف لوصوملا
 هدهل ماهبالا انه عقد أ حراشلا داراف امه فئاضتلا دوج ول ةلصلا

 هنال معوت ا ةلصلا فيرعت سبل هتلصو هلوق فنصملا دوصقم ناب ةّنطوتلا

 ىلب معالاب ايرعت هنوكل عنام ريغ هنوكل فيرعتلا نالطب مزل كلذك ناكول |

 6 دوصقملا )

 ١ ًازج متالام ركذ نوكينا هيلع مزاب كلذ عمو فلكتلا نم فيرعتلاريغ ىذلا '

 | مزاللاذا زج متالام ركذ وهو وغللاىلع لوصوملل فنصملا فيرزعت لاشا
 | رك ذبالام لوش ناوا ةلصبالا نوكح الام هلوش قتكينا ذئكنخ هيلع |
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 دعب 'ةزوك ذم ةلقع نع ةرابغ ىحالططدالا نان ) ىحالطضالا اه انعم ةدارلا

 قلطم نع ةرابعب سبل ىجحالطصالان ا ىنعي ( هيلا دئاع ريمض ىلع ةلمتيئم لوصوملا
 | كلا :قادضتا وهو ضوصخلا لاسنالا نع ةراغ وها لبا 52 اي :ىلاسلا
 ىا ( اهتف رعف ) ىنعملا اذهنع ةرابع ىحالطصالا ناك اذاو دئاعلا ىلع ةلمثشملا

 0 دعب هلوق نال (لوصوملا ةفرعمىلع ةفوقوم ) ةلصلا كلت ةفرعف

 / فرعولف ) لوصوملا ةفرعمىلع ةفوقوم اهتفرعم تناك اذاو هيف روك ذم
 ظ لاق ضقانلا بناحنم مهوتاملو ( رودلا مزل ) ةلصلابىا (اهب لوصوملا
 ةماقملا تش نا ملا دازآ .ىوشألا اهاقم ةلصلا داتا رك قا منال

 ىوغللا اهانعم ) ةلصلاب ىا (اهب دارملا نا ىلع ةنسرقلاو ) هلو ةعونمملا

 | ةلصلاب ىا ( اهب دي راول هناف اعو )ف ةرعملا لوق ىا ( هلوق ىحالطصالا ال

 ”ةنكل ( اكردتسم ) كاعو هلوق ىا ( لوقلا 1ع ناكل :ئالطسالا اهانماز
 / ( جارخال هنال ) هلوقو ىحالطصالا اهانعم اهب دارملا نوكيالف كردتسم سبل
 ' مزال دبق هنال كردتسع: سيل دئاعو هلوقزا ىنعي ةسانئتسالا ةمدقملل ليلد

 | نيلوصومم اسل امهنال لوصوملا فيرعت نم ( ثيحو ذا لثم ) جارخال
 مدعل ( ةيح الطصا ةلد امهل سيل ) نكل (و) ةلامه دعب تدجوناوامهنال
 اذاو اكردتسم نكمل فةرعملل.رياغم ءىث جارخال اع ظفل ناكاذاو اهيف دئاعلا

 0 نكي ملاهزال ادبق ناكاذاو امزال ادق نوكب اكردتسم نكي ل

 ْ ا 0 0 ىحالطصالا اهب دارملا ناكولهنال ىجالصالا اهانعم
 لاقف فيرعتلا رييغتب هنعرخ ١ باوج لامحاىف عرش مث هيف احردنم هنوكل |

 عنتمب ال ىا ( نكمي ) هنع باوحلا ىف ( لوشن ا ) لئاقل ذوجيو ىا ( لئاقلو )
 فيرعتلا هفرعم ىا ( هتفرعم فقول ) فيرعشب ىا (امةلصلا فرعتنا)
 ةلصتما ةر ةزصلا و ةليقلا  تفيرعت ف (لاَع نإ ناويكوملا ةفرعل 0

 ةفص (ةلمتشم ) هلوقو (ةل41 هذه عمالا أ زج ) مسالا كلذ ىا ( متال مساب
 مسالا كلذىلا ىا ( هيلا دئاع ىلع ) ةلمتشم ةاصتم ةلمح ةلصلا ىا ةلمحلل ةفد دعب

 نوكيا روح ) كيرعلا اذه ”ةلصأا هب رت لم ل عا ( اذه از

 ( رودلا مزاي الو ىجالطصالا اهانعم ) لوصوملا فيرعت ىف ( ةلصلاب دارملا
 ةلصلا هبف رع ىذلا فيرعتلا اذه ىف اروك ذم لوصوملا نكي لاملهناف روذحلا
 ىذلا فيرعتلا ف لوصوملا ىلع ةلصلا ةفرعم فقوتبل هلال رودلا مزليم

 فيرعتلا اذهب عفدنا ناو هنااضيا فيرعتلا اذه ىلع هجوتاملو *هباهانف ع |
 ربدعا امل هناف اكردتسم ُداعلا 00 0 رودحم هيف ىتب هنكل' رودلا موزل

 دئاعلا ناكو دئاعلا ىلع ةلمتشم اهنوك لوصوملاب اهلاصتا ديرا ىتلا ةلما ىف |
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 الا [ لا ىلع دنا هاطلا نهاط نقع راض ىنع .هلعجت انضقانا الثق' هلعح
 كلتل هب هرسف لاقتناو لوح ناصقنلا دعب ةيماقلا ىف ناكامل لاش نا الا مهللا

 ' 11 قائلا هر نوكي الب لوالا رابقتلا هلع هريمق مب هتالوا ةراشالا
 لوصوملاىف همدع ربتعا ىذلا ىا ( ماتلا ءزجلاب دارملاو ) لاقمث لعا هللاو ننفتلل

 ىا ( هلال ايل وأ ازج هنوك ىف ) جاتحال ىذلا ةلما ءزج يا ( جاتحيالام )
 ايوناث الالحنا هيلا لحنا اذا هنال ايل وا الالخنا ىا (ال<وا بك رملا) هيلا لخ ثمح

 ءرطارع مانا ءرطانا ىسا ءرجلا ءزج هنوكل اصقان أ اج درا كلذ 01
 ْ هنكل هللاع ثا ماها دعب جات يغا ناكنازو.ال وا | رج هوك ىف جاتحمال ىذلا
 ًادتملاك ) ىلوالا لاثم ( هعم ا صا ماهضنا ىلا ) مامضنالا لص جاتح ال

 هلع ةلما تفقوت ءاوس ةلملا ءازجا نم ( اهريغو لوعفملاو لعافلاو ربخلاو
 ا( 0000 7-2 نموا لعاقلاو نياو ادتملا "6 .داتسالا اتسح نم
 ٌْ جتحصج ناف ايل وا ال الحنا هيلا ةلما لو ةلمجلل ل وا ءزج الثم أدتمملا اذهف

 مامعلا ىلا جاتحاناو مان ءزج وهف مق دز دو لا عا ماهضنا ىلا

 جاتحم ًادتم ناكاذا هناف ىذلا وحن صقان ءزج وهفايل وا ًازج هنوكىف رخآ سما
 دك رنا ف لرش نا فرعملا ىهاظلا ناك ام مث # ةلصلا مامضنا ىلا ًادتبم هنوكىف ظ

 ارا | كوك ىف عا ءامضناىلا جاتحا اذا ًادتملانال رج نكي الام ١
 ناحراشلا دارا ةرهاظلا ةرابعلا هذه نع فنصملا لدعف الصا ًارج نوكمالف

 قانا لع انب (امانأ زج هنوك) فيرعتلا ف (ىتناماو) لاَتف لودعلا هجو نيس

 ىنن مدع ىا ( هنال ) الوا امأن ناك ءاوس ىنعي ( اقلطم ًازحال) دنقلا ىلا عجرب

 رك د نك ىلا ًازج ةلصلاو لوصوملا غومج ناك ذا)هنال تبان ةي زملا قاطم ظ
 ةاصلا ةظحالم ريغ نم ىا ( هدحو لوصوملا نوكي) هيلا ةلصلا مامضناب امان ًازج |

 لي ل ل رك املف بكارملا نم ىا(ًازج) .عومجلا ناك 5 يا (اًضيا) :
 ةسرزحلل انفن هنع ةيئزحلا قن ناك ةمزحلا نع جراخ ريغ هيلا ةلصلا مامضنا ظ

 هلا 11 امان رجال نكل ) عقاولا فالخ ىلع وهو هيج تققحت مع ظ

 نوم ولا عومت ىلا ال "وا لحت هيلا ةلمخا تلحنا اذا هنال ايل وا الو ىا(انتوا)

 لالخألاو نوكلا دش ةدئاف رهظ اذهب و هدحو لوصوملا ىلا انناثو ةلضلاو ظ

 4« فاقو )ةلصبالا ءىش * ملال ىنعي غرفم ءانثتسا 6 ةلصرالا ) هلوقال واهلوش ظ

 ثيح رودلل امزاتسم رك للا را دس شن هجون مهوتاملو
 لاف دارملا ريرحت هعنم حراشلا دارا لوصوملا ىلع ةفوقوملا ةلصلا هي ركذ
 هب لصتبام وهو (ىوغللا اهانعم ) في رعتلاىف ةروك ذملا ىا ( ةلصلاب دارملاو )

 | نكيمل امناو لوصوملا ةفرعم ىلع فوقوملا هيدارملا سيل ىا(ىجالطص الاال ) |
 ردا نيدو رتاجع رات 1 07717000010101305 0501:1531 و7 حم همت هع ووسع دمع مصب ع ومحب دماج تجد هس م هيي معتم دأ

 ١ دارملا (6



 ءويهت

 هت مه

 | 6 ةيالولا كلانه ف ىلاعت هلوق ىف م نامزلا هبشيناب ةيعبتلا ةحرصملا ةراعتسالا |

 | ةوقلاىف ناكملاب اههييشت قيرط ىلع ثحابملاو دعاوقلا ىلا اهبراشي اك هريغوا |
 نم اهدعب رك ذام هتنبرقو ناكملا ىلا ةراشالل عضو ام هيف لمعتساف نكفلاو ظ

 | هناب ةصاخ هلوَش هدسقت ةاف ىلا ةراشا (اهادعام اماو ) هلوقو فاصوالا

 ١ ةعوضوم ةراشالا ءاممانم تاروك ذملان ا ىنعي ةراشالا ءامسا رئاش نغ قارتخالل
 ١ نم ) تاروك دملا ادعام ىا اهادغام اماو ةصاخ ناكملا ىلا ةرانشالل ةققللاب
 انهه تاروكذملاك ( ناكملا ىف لمعتسي دقف ) هريغو اذه لثم ( ةراشالا ءامسا
 لجرلا اذهوحن ىف ناكملاريغىف اضيا لمعتسي و ىا (هريغو) دحسملا اذه وحنىف |
 ةراعالا ءانأأ اش نيبو اهني قرفلانا ل كالاو امهس قرتلالخ اذ ظ

0 
ْ 

ْ 
 ا

 قاونلا فالخم ازاحم هريغىفو ةقيقح ناكملا ىف لمعتست تاروك ذملا هذهنا |
 وهو ماصعلا هرك ذ رخآ قرف هلو ةقبقح هريغو ناكملا ىف ةلمعتسم اهناف |
 مزاب الف قاوبلا اماو هريغوإ أدتم نوكت الف ةفرظلل ةمزلتسم ظافلالا هذهنا |

 لاقف ىنملانم تالوصوملا لئاسم ىف عرش مث * هريغوا افرظ نوكتف اهتفرظ

 فلالان ا ىلا ةراشا ( تآننملا نم دودعملا لوصوملا ىا ) هلوقو « لوصوملا )

 | ىلا ةراشا ( ةاحنلا حالطصاىف ) هلوقو ىجراخلا دهعلل لوصوملا هلوقىف ماللاو
 حالطصاعب دارملاناىلاو ىوغلال ىجالطصافي رعت في رعتلا نم هدعبر < تمن
 ظ (مساىا) حراشلا لوقو (ًازج متالامإل ماوقالا نس مه ربع حا حالطصاال نيوحللا

 ةفرعملاب هرسف مل ثيح ةفرعم لوصومال ا ىلإ راخا | 8

 ملاعلل ال لهاجلل مالعالا وه كي رعتلا نم يا سلا ماقع ا

 (ةتيرج ثيح نمل هلوق «قلعت (مال) هلوقو ه1 واكس مرا فارما
 منال ةسن ىف ةردقملا تاذلا نم زيبمت ًازج هلوقزا ىلا ةراشاريعتلا اذهىفو
 ١ قيرط لع رسم ( امانا رح نوكال ىني) هوقو ة محال ىنعي هلعاف ىلا

 ىننلانا اضيا دافاو لعافلا ىتعع انهه زيبْعلا نال ءزحلل ةفص ةبماعلا نا 3

 / ريسغأ ىا ( ًازج ناكنا) هلوقو ةيئزحلا ال ةبماقلا قت ىنعا دنقلا ىلا عج

 اذهو ةيزيقلا ىلع هصن ناكنا ىا (ازيمت ) زج ظفل ناكنا اذهب 5
 / نال ةصقانلا لاعفالا نم سيل مالنا نم روهمتا هيلع مل قفاوم ريسفتلا
 | دنعاماو اهنع جراخ مال ظفلو اهنم تادودعملا ىف ةرصحنم ممهدنع لاعفالا

 قمع نوكينا ىلع ةصقاتلا لاعفالا نم هنوك زوخف راصحالا مدعي لاق نم
 ( ريصي الو ا ) هلوَش حراشلا راشا هيلاو ةرشع اذهب ةعستلام مهلوق وحنىف راص

 ريصيال هانعمناب رسفي وا قبس امي ريف نا اما ىنعي نوكيال .هلوق ىلع فطع
 دعبو ماعلا لاقو ( ةصقانلا لاعفالانم ) هظفل ىا ( مت, ناك نا امان ًارج)



 رادللا لك ىلا ةراشا) لع ناب ةانعم- كلذا ظفلت دازب نا ىأ (كلذ لع نا)

 راسا ( نيل ) هلوش ح راشلا هرسفو ناكملا ىلا ةراشالل عوضوُف |

 | ناكملل ح راشلا فيصوت ةدٌئاف ىلا رظان اذه روك ذملا ناكملا ريغفىا(هريغ ىف)

 ١ (هيشتلاليبس ىلع ) هلوقو ( ازاجم الا ) ىسحلا ريغلا ناكملا ىف وا ناكملا ريغ ىف
 | ليس ىلع ازاجب ناكملا ريغ ىف ظافلالا هذه:لفعتست امنا يعز زاحلا ةقالعل نايس ٠

 هم م: ري

 تاملكلا كلنا ىنعملا نوكف دمعمال كلذو هلو هركذ ام هو (اًهاسروك ذملا
 ا 11 15 اقل لا لوش نأ ىلوالاو. روك دملا كلذ ةلك وج ىذلا هنلا راشملا لم
 ماصعلا هدافااق دعبلا هجو اماو كلت لوم نا بسانملا نوكي ةماكلا ىلا ريشا اذا
 ىنعي ماللا نودب كاذه لوس نا فنصملا ىلع ناكل كلذ دارملا ناكول هنا نم

 0 الو ]لش ولا قس ايف روك دم كلذاطنل نآل طسوتملا ف لمعتسا اك
 . لاح كلالواو نيتددشملا كناثو كناذو كلت ظفل ىف روك ذملا مكملا فضملا

 ماكحا نايب حراشلا دارا المت اهادعام مكح اكو هاللاب هب نك اه
 (كاثاماو) لاقف ماللاب ةنورقملا ريغلا كالواو نيتففخلا كناتو كناذو كات
 كالواو نيتففحت) امهن وك لاح ىا ( كناثو كناذو) ماللا ريغب اهنوك لاح ىا
 0 ةررآ دلا تاكلكلا ىلا. ادتملا ريخ ( طسوتملل) هلوقو ( مآللا نيغن
 ناكأمل نكل فنصملا لوق نم موهفملا وهام نابل حراشلا نم اذهو طسوتملل
 عرش مث« نييعتلا ىلا جاتحا طسوتملاو بي رقلا ىف لامعتسالل المتح انهه موهفملا
 ايلا [نا1 ىلا طافلالا ىإ (ظسوتملا وهامو) لانقف ةالعاق ناس ىف
 ناطخلا فرح ىقذح دعب ) ماللا نود فاكلاب هن راقم نا طسوتملل

 ا قلل نوكف اذ نوكب هم فاكلا تفدح اذأ كاذؤوحم ( ثءرقلل نوكي هنم
 همئاماو ) ببرقلا نان وكف ناتو ناذ فاكلا قدح دعب كنانو كناذ كلذكو

 حتفب )هنوكلاح ( انهو إ) (نونلا فيفختو ءاهلا مضب ) انه نوك لاح 6 انهو
 ةدش اذا ىنعي ءاهلا ةحتفىلا رظان ( تك الا وهو ) هلوقو ( نونلا دددشتو ءاهلا
 رسكي )ةغللا ضعب ىف ( ءاحو ) اه رسك نم الامعتسا رثكا ءاهلا حتق ناك نونلا

 | هظفلب انهو همث ىا ( ناكمللف ١ ءاهلاحتش ءاحاكىا (اضيا) هنون ددش اذا ( ءاهلا

 | هلوقو ئهذلا ناكملا نع زارتحالل ( ىسملا ) هلوقبو ىزاجملا ىهشلا ناكملا
 صاضتخالا ةلشظالمب ىا اصوصخم ناكملل عوضوملا نوك لاح ىا( ةصاخ )ل

 دحملا|ذه لاش مكناكملاىلاةراشاللاضي ااهن الة راشالاءامسا رئاس نع زارتحا اذهو

 "030 ىلإ فالسحالا ةفص ةعوضوم ثقل اهتكل هوو كنا 'كلذو
 | هتاوخاو هم لمعتسي ال ىا (لمعتسنال) هلو دويقلا دئافىلا راشا كه ريغو ناكملل

 اا ]711 يللا فلا اكسل رع قا قليلا ىأ قمللاو قيقط

 ( ةرامتسالا 2(



 م[ مع
 | فنصملاةداع ناكاملو «ققحتلا بناحريتعاف نيئشلا نيب للختملا نعةرامع هنوكل |
 | ريدصتلا ريغ نم ا هلئاق ىلا ةلاحا ريغ نم اهماكحا ركذ وه لئاسملا ناس ىف

 ْ حراشلادارا لاش ظفل اهر ”دص ثمح هنداع نع انهه لدعو لاه وا ليق طفل

 هدد نم لذ لامدتسا ةرتك معسسملا ل[ الو. كامف لود[ ه١ 5
 ا[ دجاو لكلا ملعو لامعتسالا دراوم فنصملا عبتت املو ىا( ثالثلا تاملكلا

 لمحت ناب (اهنم ند رجالا ماقم ل 1 نثك لامعا َكْمْعَتْسِ ن دخل اذ ١
 | (ذخعم)) ديعبلاو بيرقلل كاذو طسوتملاو بررقلل اضياكلذو طسوتملاو دمعللل اذ

 | هلامعتساب الثم هبوخا نم اذ قرف ىا ( قرفلاءاذه ) فنصملا ذم اذهلو ىا

 هلاحاو) فضملا 3 عش و ةاحنلا ىلا دنس اصاخ اهدمىا (اهدم) بررقلا ف

 | طفل ىا ( لاه ) هردص ىف (لاقف ) هريغ نع قرفلا اذه لقن ىا (هريغ ىلا
 0 ماقملا اذه نيغ ىف هن داع ىهاأم تارامعلا نم هوحنو بي رمل اذ هو لهملو لاه

 ١ < كلتو )لاقف اضيا ديعبلا ىف لمعتست ىتلا تاملكلا لاوحا نايس ىف عرش مث

 | ةعوضوملا ىا « كناذو ١ فاكلاو ماللاب ةنراقم ثنّوملا درفملل ةعوضوملا ىا

 | ةنراقه كنؤملا ةيثتل ةعوضوملا ىا © كاتو ) فاكلاب ةنراسقم ركذملا ةينثثل

 / ناو 6 نيتددشمإل هلوقل ريسفت (نييرخالا نيتاه نؤك لاح ) هلوقو فاكلاب |
 تناكاذا 'مكحلا اذه ىف نالخدتاما امهنا ىنعي كناتو كناذ نم لاح هنا ىلع |
 ١ كارتشالاب ثنؤملاو ركذملا عم ةعوضوملا « كلالواو ) ديدشتلاب امهنون |

 ١ هلوقو فاكلا نيبو الوا نيب طسوتملا ماللاب ةريخالا تلمعتسا اذا ىا( ماللان)

 كلذ ) ( ةلك) (لثم )هلوقناىفنابو ريسفتىا ( عنرالا تاملكلا هذه ىا)
 ١ نيبو لثم نيب حراشلا طسو اماو ةيلع فطعام عم كل: ةلكوهو أدبملل ربخ
 صاضلا وه م هظفل دارب انهه كلذ ظفل نا ىلا ةراشالل ةملكلا ظفل كلذ
 فالخ :نوكف وحاز اذ نم قيسي ام لك ىلا: ةراشا نك هانعم ديرااذأ هنال'

 ركذام نيبو كلذ نيب هبشلا هجول ريسفت (دعبلا ةدافا ىف ) هلوقو عقاولا
 كلت قمعتسا اذا: اهم دحتازو لكنا[ ىف كلذ هللا لثم تا وك نلا كلت نأ ىح

 ةثالث تالاتحا كلذ لثم هلوق ىف ناكاملو # اديعب هيلا راشملا نوك ديفي ةروصلا
 هنم دارملا نوك وهف ىهاظلا اما دعب اهئلاثو ٌرئاح ريغ اهيناثو ىهاظ اهدحا

 عومجملا ىلا هب راشيو هانعم هبدارملا نوك,نأؤهف ررالاريغلااماو هب هرسف اكهظفن

 ةلك ابق يوك ملا كلذ ىلا هب راقت و ءاضم دب دازمملا نكي نأ وهثأ دصلا ماو
 (دعسالو) لاقف ثلاثلا لاّحالا اذه ىلا ىا هيلا ريشي نا حراشلا دارا كلذ
 | هسفن ىف اديعب الاحا ناك اذا عانتمالا دح ىلا ريصي ثيح دعبلا لك دعسال ىا
 دعسالو هوم هريدصتىف هجو الف دعب لاّحالا اذه ناب لاش ام اذهب درب الف
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 | نوكيف رخآ ءزجولع ربخلا ءازجا دخا ففطع لبق نم كاذ هلوقىلع فوطعم
 . ىذلا سايقلا ىلع ىنعي سايقلا اذه ىلع كاذ لوقتو حراشلا دارا ىلع ىنعملا
 كناذ ىهو هلبقام ىلع هفطع فضملا ةدارا ىلعو لا ترشا اذا ىِلوَه تلق
 تدرا اذا ىا ( ترشا اذا ) راو بصنلا ىتلاحىف ( كنمذو ) عفرلا ةلاح.ىف

 اركذمم ادرفم ىا ( ارك ذم,تبطاخو ) ءارلا حت ( نيركذمىلا ) ةراشالا

 بصنلا ىتلاح ىف ( نكسذو ) عفرلا ةلاح ىف « نككاذ ىلا ١ بهتتم هنوك لاح
 اثنؤم اعمح ىا (اثنؤم تبطاخو ) ءارلا حتشب ( نيركذمىلا ترشا اذا ) رحلاو

 درفم ىلا ترشا اذا (كاث)ىقاوملان فنصملا ديرب ىا ( ىنعي )64 قاوملا كلذك و )ل
 مكان كان“ ك0 كات كات ىنعي ( نكات ىلا )ابهتنم اركّذم ادرفم تبطاخو ثنؤم

 ىلا ةراشا ( نكيت ىلا كيتو ) هلوقو تنؤم درفم اهلكىف هيلا زاشملاو نكات
 ثن ّوملا درفم ىف ةعقاولا تاغللا نه نيظفللاف لخدب اا باطخلا فاكنا
 دل | |نل ىف اكلم هلوش ناشا قاثلا ىلا و ضصاك ان تواقم ىنال ىو اناهو

 كين ىنعي نكست ىلا ايهتنف ىا نكيت ىلا اركذم ادرفم تبطاخو ثن ْوملا درفملا ىلا
 ىتلاح ىف ( كنيتو ) عفرلا ةلاح ىف ( كناتو ) هلوقو نكت امكن كيت مكس امكيت
 00000 000 | دف تدطاخ وا تسول مش ىلا ترشا اذا. لاو بصنلا

 ااا ات ا تاثباؤم تيطاحو نيتنؤمىلا ترشا اذا( نكساو نكئاتىلا )
 ىلا ترشا اذا فلالا دعب ةزمهلابىا ( دملابكئلواو ) نككات امكتات كنان مكان
 اى ك1 ةيفلا ريغ ىا ( رصقلاباك الواو ) تاثنؤملا وا نن رك ذملا

 فرح هب لصتي له هناب ىذ ىف فالتخالا مقو امو ( نكآلواو نكلوا ىلا )
 ىلاملاو :ىرسشخزلا هدروا دّقف كيذاماو ) هلوَش حراشلا هركذ الوا باطخلا

 ءامساب قلعتت ىتلا لئاسملا نم غرف املو ( اطخ هنافكيذ لاّمال حاحصلا ىفو

 لاقف اهلامعتساب قلعتي ايف عرش اهب لصتبو اهيف لخدي ام ثيح نم ةراشالا
 ريغ نمو باطلا فرح لاصتا ريغ نم ىنعي < اذ )) لمعتسي ىا (لاَغو )
 ةسنلاب بيرقلا هيلا راشملاىلا ةراشالا تدرا اذا ىا « بيرقلل ) ماللا ,ةدانز

 ىا ( دعلل ) فاكلاو ماللاب كلذ ظفل لمعتسبو ىا 4« كلذو )ل دعتملاىلا

 ظفل لمعتسي ىا (كاذو هنم سرقلا ىلا ةسنلاب ديعبلاهبلاراشملاىلاترشا اذا

 ىذلا هيلانراشملاىلا ةراشالا تدرا اذا ىا « طسوتملل ) ماللا نودب فاكلاب كاذ
 بيرقلل اذ لوب نادل بسال ناك املو * نيفرطلا ىلاةسسنلاب طسولاىف عه
 ةتكت نيس نا مزا عبطلل اًهباطم عضولا.نوكي ىتح ديعبلل كلذو طسوتملل كاذو
 (ظس وتلا نال دنعللا نع ( طسوتملا) فنصملاىا ( رخاو ) لاقق لودعلا اذهل
 برقلاو دعللا نم ( نيفرطلا ققحت دعب الا ققحت ال ) ةيبسنلا رومالانم هنوكل
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 أ م١

 أ اهيف باطلا فورخح تبرض ىتلا ةسقلا كلت: نوكلاح ىرخا (ةسحفإ |
 تنؤملاو ركّذملا درفملا ) عاونالا نم ديرب ىا ( ىنعي ةزاشالا ءامسا عاونانم-)

 | ىناعملا نال ( ةتسا) اضيا ةراشالا ءامسا عاوناو ىا ( ىهو امهعمجو اهانثمو ظ

 تعج 6( ةلجىلا ةمجار ) ةئشلا ذه سن وملا ةنذلثأو ف دملل هلو هنن اهف ْ

 كارتشال ةسمجخلا ىلا باطخلا فورح عوجر نكل ةسمخ ىلا باطخلا فورح |
 ثنّؤملاو ركذملا عم ىا ( امهعمج كارتشال ) ةراشالا ءامسا عوجرو امهتبنثت
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 اناق امتاو ) لاقف ريسفتلا ثعاب نيس نأ دارا دارفالاب رس نأ صهاظلا نا عم

 الوصا اهلك ناكوا هل اعرف اهضعبو الصااهضعب ناك ءاوس هيف ةعقاولا

 ىتلا ءامسالا دادعت ددص ىف هنال دارفالا نود عاونالا فنصملا ربتعا امتاو

 لخد.ال هنا كشالو دادعتلا قلطم ددص ىفال باطخلا ىفرح اهيف لخدب

 برضلا نم لصاحخلا لصفت هب دارملا نوكي لوالا ىنعف باوحلل اماو. لمصفتلل

 لصاملاىا نوكيف 0 نويل الك ىلعو دا 3 ره ىناثلا 3-6

 ةنخلاةرسالا اا ماو بريس فة د

 فاكلا حتف 6 كاذ ) ( نورشثعلاو ةسمحا كلت ىا ) 6 ىهو نيرشعو ةسح إل

 كلتنا اذه هلوش دصق فنصملا نا (ىنعن) ؛ نل "ل تما تاج لا

 ةراشالا تدرا اذا ىنا ( ترشا اذا ) فاكلا حتفب ( كاذ )اهلوا نيرثعلاو ةسمحا
 اًنقيا نكنم درفم ىلا[ باطلا تدراو يال 2 فلتطاصو كرد ل
 نيشملاتدرا ثيحوءارلابتفب (نيرك ذم تبطاخو رك ذمىلات رشا اذاكاذو)

 درفم ىلا ىا ( ركذم ىلا ترشا اذا ) 5 اذ اهدحا ىا ( ك اذو ) ظفللا كلذ تلق
 | طيسوتو( كناذإ(سايقلااذهىلع) وال ءارلا رسكب ( نيركذم تبطاخو) ركذم
 | ظفل جزم ةدارال كناذ نيب و فطعلا ف رح نيب سانقلا اده ىلع هلوق حراشلا

 فئنضصملا مالك ىف ظفللا ادهف الاو لامعتسالا عقاوم نيس ناي نم هلبق اهف كناذ ظ
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 | نم ( ثنؤملا درفملا دارفا نال ) اهدارفانم لقنملو ( ةراشالا ءامسا غاونا نم
 | تاغللا نم قبس ام ىلع ثنؤملا درفملا اهدارفا نال ( ةتس ىلا ترن ) عاونالا |

 | اما ( نوكيف ل هلوقيف ءافلا مث * لامعتسالا دراوم هيلع دهشب اك اهلكى لع

 0 ناكل اهبف دارفالا ربتعا واف ىهذو ىهتو هذو هلو ىذو ان هو ةتس اهسأرب |

 ا ةتسءربفع (نهه شق تورصملا نوكي نأ نق ةبس ولا د دلل
 | ريتعا املو امهعمل دحاوو امهتنثتل نانثاو رك دملا درفملل دحاوو ثن ّوملا د رفملل

 | دارفالا ال عاونالا بسحي هدارم نا لع ةسملا هيف بوزرشملا ف مصل ١



 مي[ .٠
 | ديز اذ لاس الف ( اهعقوم ىهاظلا عوقو عانتمال افرح ىاكلا هذه تاعج امتاوإ
 ١ لثم) اهعقوم ىهاظلا عوف و ىا ( كلذعشمب ل امسا) فاكلا كلت ىا (تناكولو) |

 | اذهو ديزبو اديز تبرض لوقبنا امهيفزوجب ثيح (كب) ترم (و كتبرض |
 ١ هيلع لبقو اهعقوم ىهاظلا عوقو زاوج وهو ةيمسالل مزاللا لاطباب لالدتسالا
 ْ لعفن و لعفاىف ةرتتسملار «امضلانالةيمسالل امزال عوقوا ||كلذزاوجن وكر 0

 / بوجول اهعئوم 00 دك طاق نيكل |

 تا اه يالا كاكفنا عنتمال امزال عوقولا زاوج ناكولو ا

 نوكي ىذلاوه زاوخلا همزلب 1 مسالا نم انداسم نا لاَ ناب دارملار رح |

 ١ ٍباحاف توصلا ةلوقمنم تسل ةرتتملا رئامغلاو ظفللاو توصلا ةلوقمنم
 ١ قالو ناحمالا ىف لاق هلا دانسالا وهو ةيمسالا ليلد هيف ناب ىدنهلا هنع

 ١ سجاو اذه ىلاو ةعونمملا ةمدقملا تايثا مزاللاو دنسلا ىلع مالك اده نا:

 | ريغ اهنوكل افرح فاكلا هده تلعج اتاو لوش نان لئلدلا سمعت اضيا

 [00 ا || دشخ ءانلانوكس تا كلذ ىعم وا ةموهتملا ةلقتتسم
 | نكعال ذا برعالا نم هظح مدع هتيق رخ ىلع ليلدلاو لبقو ماصعلا هزاتخا ام |
 0 افاضمةلعجالو نءابتم هنال ادك انوا الدب وا ةفصنووكين اب ةراشالا مسال اعباتهلعج ٠

 اادأو ةقارعم) هيكل فاضبالا ةراشالا مسا نالو دصقلا مدعل ةراشالا مهسال هيلا |
 ' ليلدلا اذهو ةنمسالا مزاولنم بارعألا نوكل افرح نوكي هبف تاعالا متنا ظ
 أ ناس ىف عرش مت «دعسال و ريوصتس ماصعلاه يلا راشاو ناحتمالا يح اص ه راتحااموه |

 ١ ريمض عاجرا حص ل هي رششف امباو ( باطخلا فورح.ىا) ( ىو ) لاقف اهعاونا |

 | هريخ (ةسمحإل هلوقو ًادتبم ريمضلانامث «عمجلا فورحلا ىلا عجر ثيح ثنؤملا ١
 | اقفاوم نوكي ىحي سمح + نوكي ن ١ ىهاظلا نا عم ءاتلاب ددعلا مسا ىف ”جامئاو ١

 ىلو الاوهام كرتاعاو هثدنانو 0 لاو افرح هزيم نوكل ًادتسملل |

 0000007 اخ انور ةقرك از رتمنوكي ىتح انهم ثيبألا راوتعاوهو ٍ

 ةثالث مت بطاخلا ىف ردم لاوجالا نركل تلو مالا كلذ ( ضنك )

 | كرتشاو)هلوقبةسححاهن وكهجو ركذ متم بطاخلا ثن ؤملاةثالثو بطاخل اركذمللل
 | اذهبو ىا ( تعج رف ) ظفللا ف نيطاخملا ةشن' كرتشا الو ىا ( نينثالا ناطخ |

 ةفص هنا ىلعر ورحم (ةب ورضم) هلوقو (ةسمحىلا) باطلا فورح تعجر ببسلا |
 هلا ىلع عوفرمو هلو فنصملا لوق هجزمل حراشلا ف رى دبع لا هزل
 | ةيورضم ةسمخ ظفللا بسحم باطما فورح ىا ةسخ فنصملا لوقل ةفص |
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 ا و

 لاَقب الف كلو كلذ ةلك ىلع لخدتال هيننتلا ءاه نا ىنعي ىهتنا امهنب ماللا
 هطرتشا م ماللا قحل ملام هِلِوَه ىنعي ظرسشلا اذهب فنصملا دش ملامتاو كلذاع

 لوس دارملا نا ةيففاكلا حارش ضعب لاق اذلو ناحتمالا نتم'ىف ىواضيلا
 هسنتلا فرح اهقحلب ال ةراشالا ءامما ضعب نال اهضعب قحط ىا اهقحلل

 نم اهضعب ىلع هستلا فرح لوخد مدع ناب هيلع ىناودحغلا حراشلا درو
 عناملا مدع ةيلكلا ةدعاقلا دسقتو ةدعاقلا ءارجا ىف دجو علام فلاختلا ليش

 دحاو ىنعم ىلع نيلادلا نيف رحلا عاتجا لوخدلا مدع ىف عناملاو طرششب سيل
 زاوج مدع مهوب الثل اهب لصّسو له مل اماو ماصعلا لاقو ديعتتلا ةدافا ىهو

 ىلاعت هلوق هنمو ىيثك اهتاوخاو وهو متاو انا ةملكب هنا عماذ نيب و امهنيب لصفلا

 لصتوإ لاقف ةراشالا ءامسا لئاسم نم ىرخا ةلئسم ىف عرش مث # ءال وا متااه وع

 معا لاصتالا اذه ناكو رخ آب ظفل لاصتا انهه لاصت الا نم دارملا ناكاملو 4 اهب
 نيمصلا رست نان كاوا ىاتلااوع نيه عقاولا ناكو رخ الابو لوالاب لاصتالا نم |

 رخاواب ىا) لاقف ىفاضملا قدح الا لصحال اذهو عقاولا قباطي هجو ىلع

 | قلطم لومشوه هل ححصملاو عقاولا ناس ريسفتلا اذهل ثعابلاو ( ةراشالا ءامسا |
 راجلا ىلإ ةراشإلل هب ءارسع نوكي نا روحو حب الانلاضتالا ال كاستل

 الحاد 006 صوصخي 00000 دحاو لكلو هددعيم ةرزانشالا ءامسا

 فرحلا ىا (وهو) هب بطاخت فرح ىا لصتس لعاف (باطخلا فرحإل هلوقو

 اهجو ىضتقاف افرح لمج دقو امسا فاكلا نوكت نا بساملاا ناكو مسالا

 / نال رخاوالا ظفل عجامتاو عا هّللاو ءزحلا ةداراو لكلا مسا رك د قيرطب

 ١ داح آلا ىلع داح آلا ماسقنا هبداري عملا عما لب وقاذا هناب ةررقملا ةدعاقلا ىف

 | فاكلا ىمسم ىا ( فاكلا) باطخلا فرحي ىمسملا رخاوالاب لصتن ىذلا

 | لعافل العف سيل هنا عم ماللا تفذح امئاو لصتم هلوقب هل لوعفم (اهيشت) هلوقو
 | نكل ملكتملا ةفص هناف هينتلا فالخم فرحلا ةقص هنوكل للعملا لعفلا
 | زوجحم لضوا عواطم هنوكل نكل ملكتملا ةفص هسفن نكي م ناو لاتمالا

 | ( بطاخلا لاح ىلع) لصتاف هيسنتلل ملكتملا هلصوا لاق هنأأك هل ةفص نوك< نا
 ْ (دارفالانم) هلوقو ةراشالا ءاممأ بطاختلا هن عقد ىذلا صخشلا لاح ىلع ىا

 | عومج نم ءزج ىه ىتلا لاخلا ىلع اهي ىنعي لاحلل ةفص هنا ىلع رقتسم فرط

 | اهينت نوكي كلذ تلقاذا الثم ( ثينأتلاو ريك ذتلاو عجلاو ةينثتلاو ) دارفالا
 | .كلت عومم نم نازج ربك ذتلاو دارفالاو ركذم درفم هناب بطاخلا لاح ىلع
 | نمةدودعم رئامشلاو رئامضلا نمةدودعم باطخلا فاك ناك املمث * لاوحالا

 || لاقف لودعلا هجوا ةتكت ناب ىلا جاتحا فرح هنا هيلع قلطإ دقو لودعلل

 ظ



 قحلل ملام ءاهلا لخديو ناحتمالا نتمىف ىواضيبلا لاقو (متاق اديزنا اهو

 هه 7
 مكحلاو عقاو برعملا ةروصىلع تاينملا ضعب قافتاو ققحم ءانلا ةلع بوجوو

 كواسلاو هتلع دوجول ىلقع اهئانب مكحلانا عم ىمهو عوقولا اذه نم ىثانلا

 رك ذملاعمحىا)6 امهعمج و معولا كلسم ىلا كولسلا نم ىلوا لقعلا كلسمولا
 ( اروصقموا ادودمتىا) هلوّش حراشلا ريسفتو«ارصقو ادمءالواإل ( ثنؤملاو
 اا ةداقإلا الإ نما نع ءالوا ظفل نمنالاح اربصقو ادمدل وق اىلا ةراثا
 ىطفللا كارتشالاب ثنؤملاو ركذملا عم نم دحاو لكل ةعوضوم اهنؤك لاح
 11 20 111 ةرديلا دوحوب. ىا دملا اورقم ءالإوا ظفل نوك/ لاخو

 ايننم نوكيناب اه دعب ةزمهلا مدعب رصقلابو رسكلا ىلع انبم نوكي نا
 ظفل ىا (ناكاذاو ) ِهلِوَد هرصقولع ةلادلا ةروصلا ىلا راشامث «نوكسلا ىلع

 م1 1 روشتملا ةله ىلع ةدارا درا اذا عي (اروصقم ) هتدامؤ ءالوا
 ١ لئاسم نمفنصملاغرفاملو *ىوصقو ىبوطك ةروصقملا تافلالا ةباتك ةروص ىلع
 ْ ضعب قو ثمخ نماهلئاسم ىف عرش تاّقحلملا نع اهد رحن ثسىح نم ةراشالا ءامسا

 .١ ريسفت ( ةراشالا ءامسا ىا) هلوقو «اهقحلب و )لاقف اهرخ ًايوااهل واب فورحلا
 | هرسف نأ دارارخ ًالافنوكلاب ارعشم قوحللاناكاملو هبوصنملا ريمضلا عجرم
 ' لاقف ةيكزحلا مدع نلع لدب هجو ىلع اضياو لوالاىف هنوك ىلع لدن هجو ىلع

 | قوحللا رك ذب (اهلئاوا ىلع لخ دههنا) ىنعياهقحلب هلو فنصملا ديري ىا (ىنعي)
 هلوَش ادبقم ال وخد قلطملاةداراو ديقملا رك ذب وا معالالوخدلا ةداراو صخالا

 لوخدلا نع هبزرتحاف ةينزحلاب رعشتلوخدلانال ه.ديقااو (قوحللا لبس ىلع)
 لوالا ض رغلا ىلع ةلالدلل اهلئاوا ىلعب لوخ دلا دنقنا لصاحلاو ةيثزحلا ليدس ىلع

 ريسفت فطع ( ضورعلاو ) هلوقو ىناثلا ىلع ةلالدلل قوحالا ليبس ىلعب هدبقو
 ةزاشالا ءامسا ةلاصا ىا ( اهتلاصا رابتعا دعب ) ضورعلاوه قوحللان ال قوحلل

 اهقحل لعاف (هيبنتلا فرح إل هلوقو اهب قلامعم ةكرم اهن وك راتعابال ىنعي
 سلوهف ) هلوقو ربخلا راتتعاب ىه ثيناتو ( اه ) ةلكهيبنتلا فرح ىا(ىهو)
 طخلاف هلاصتا نم مهوتبامل عفدو قوحللاب ريعتلا ٍةدئافل ناب (اهنم ةقيقحلا ىف

 0000 37 1 ىأ لصفتلا نوك نا:ىش وهف ى ءافلاو اهتم ءَرْخ هنا
 0” ةروس ىف اهم (رج ناكناو, ةقيقللا ا ةراشالا ءامسا: نم زج نسل

 ةراشالا ءامسا لئاواب قحلا ىا ( اهب ءىحف رح ) اهظفل انا ىا ( ه امتاو )

 بطاخلا هيبنت ةدافال“ىا ( هسنتلل اهب ءىحام هظفل لبق هيلا راشملا ىلع هينتلل )
 . اهدعب ىتلا ةلمخا نومضمي ظفحلاو عاّسالا ىلع ىا ( ةيدانسالا ةبسنلا ىلع )
 مكاق ديزاه كلوقك ) اهب ءانتعالا بحتسيوا بحب ىتلا رومالا نم اهنوكل

 ©( ماللا



 ا
 ىا (اهتبعرفل ) ةدحاولا ثنؤملل ةعوضوملا تاغللا رئاس ىلع ىا (اهرئاس ىلع .

 هلو )ل تاغللا د ثلاث هو (ءايإل ان نم ( تلال د بشر( كانا اا
 بلش ىا (ءاملاو) هتىف ان نم (فلالا ىلش ) امهنول 5 لاح اهسماخ ضو ( هدو

 ْ 000 ىذو هن ىلا ةبولقم ان نوكتف ( ءاه ) ىذؤفءايلا |

 ١ ةروسكماههف ءاهلا لف امهف ثمان ءاهنا ا( ءاهب ) الوطوم ءانلا ليج رت كل ١
 أ امهنوك لاح اهعباس ىهو ( ىهذو ) ةعبسلا سداس ىهو < ىهتو )) رصقلاب

 / ىا)(ءاتلو) نيلوالا فالخم (ءاهب ) الوصوم ءايلا لعجب ىا ( ءايلا لصوب )
 | (عفرلاف) ثنؤملا ىتمل اعوضوم هنوك لاح نات ظفل ىا « نآث) (ثنؤملا ىتمل
 ىنعمل نادنقه اهو اعفر لوالاىف لاق ثيح نين ةراسعلا ىفو عفرلا ةلاح يا

 بصنلا ةلاحىف ىا (رملاو بصتلا ىف ) ءايلا نوكسو ءاتلا حتفب 4 نيتوإ) دحاولا
 رك ذينا حراشلادارا اهرئاسز ود ةر " ذملاتاغللانمةينثَتلاصتخا املو رحلاو

 | ىا ( هاغل نم ) هينثتلا دروبالو ىا ( ىنرالو ) لاقف اهب صاصتخالا هجو
 | نؤدات ةغل الاىا ( ان الا ) ةدحناولا ثنّوملا ىف ةلمعتسملا ةعيبسلا ظافلالا نم
 | ىا ( ةنسلالا ىلع اهرود ةرثكل ) اهب داربالا اذه صتخا امئاو ةرئاسلا تاغللا

 ١ ضعب ىا ( مهضعب مهوتو ) ةققابلا ةتسلا تاغللا فالخم ةاحنلا ةنسلا ىلع
 د ةينث ىف (نيتوناتو) رك ذملا ةينثثىف ( نيذو ناذ رخعاوا فالتخلا نم ) ءاحتلل

 | اهنمىا رخاوا فالتخا نم هلَوَش قلعتم (لماوعلا فالتخاب) هلؤقو ثنّوملا
 لماوعلا فالتخا بيس هنوك لاح اهرخاوا ىف عقاولا فالتخالا وه مهوتلا

 | مهوت ىنعي تاروكذملا ىلا عجار ريمضلاو مهون لوعفم ( ةبرعم اهنا) هلوقو
 | اذهو ةبرعم ناتو ناذ ىهو انو اذ ةبّشت ىف ةصوصخ ا ,ةغللا نا ةاحنلا ضعب

 | اهدارياب اهيف عقاولا فالتخالا نم ءىثان ةبرعم اهنوك ىضتقب ىذلا مهوتلا |
 | ةب رعملا ءامسالا ىناثتىف م لماوعلا فالتخا بيس ىرخا ءانلابو ةيص فلالاب

 | فالتخا ىا (فالتخالا اذه نا ىلغ) نون ةاحتلا روهجو ىا (روهمجاو)
 . | امهصن ىضتقا اذا ءايلابو امهعفر لفاعلا ىضتقا اذا فلالاب ان وك نان نات ناك ظ

 | مهو ( لماوعلا فالتخا ببسي ) فالتخالا كلذ ىا ( سبل )اهرجوا '
 ن ,نو نيذو عوفرملا هينثتل ناعوضوم ) فلالاب ( نانو ن ,اذلب ) ضعنلا كلذ |

 لاَ تاروث ذملا ع عوفو ىا( اهعوقوو نورخلاو ثنؤصملا هسنل ) ءاللاب |

 اننهغوقو نال يا (نازعالا دمقلال قاضأ, نزلا روس لع انفك
 | ةقلاخم ةبرعم نوكت ىتح ةروتعملا ىناحملا ىلع لادلا بارععالا دصقل اهيلع٠|

 دوجول ) ةب رعم اهنوك مدعب روهما مكح امتاو ءانبلاو بارععالا ىف اهتاوخال
 | فرحا وك ىذلا لصالا ىنمل ةهباشملا ىىو تازوك ذملاىف ىا (اهبف ءانلأ ةلع



 هي 7 1

 | تكرملا عومجملا كلذ ىا (ناك) اهريغو ثنؤمللو رك ذملا هنوكنم (لاحم |
 امادخ ناتغان اذ ظفل ىف ناك املو د ىه ظفلل ىا ( هل اريخ ) هبلع فطغام واذ نم |

 ظ ىلعو عفرلا ةلاح ىف لئمعتسا اذا هب عفربام ىلع اينبم هنوك وهو فنصملا هراتخا ام | ظ

 ْ عفربام ىلع اينبم نوكي نا امهتيناثو رحلاو بصللا ةلاح ىف لمعتسا اذا هب بصنسام |

 ىنعي (ناذ تاغللا ضعب ىف ءيخيو ) لاف هرك ذب نا حراشلا دارا طقف هب .
 | هلوقو ( راو بصنلاو عفرلا نم لاوحالا عيجف ) فال لع ننس لاح ظ
 ظ اكشن هلوق لِبقلا اذه نم ىا 0 ًادتبم ( ىلاعت هلوق ) مدقم ريْخ (هنمو) ا

 ظ لك 0 انكر وكي ل ديدشتلا نا ًارقنم ةءارق ىلع ىا(نارحخاسل ناذهنا) ظ

 دحا ىلع لسقلا اذه نم هنوكو ىا ( هوجولا دحا ىلع ) لاق اذلو هلامسا لحما

 ظ هل وه دازملا نا نيشحلا ضعب لاقو ةعركلا ةنااالا هذه ىف ةءورقملا هوج ولا 0

 | ةءارق عم ديدشتلا,ةءارق ىف تاهبجوتلا دحا ىلع هنا ىنعع هوجولا دحا ىلع ظ
 | ناذهو من ىنعع انههنا نا اهيناثو اذه اهدحا تاهج و اهنق ناد فلالا: ناذه !

 000 000 |] وود ناشقلا رمص نا افتلاو هريخ نارج انتو ادم ١

 "ناكنأو ًادتملا ربخ ىف ماللا لخد. امناو هنع لقن اذك هل ةرسفم ناشلا |

 ةلمتشما ةحيش )كسل هناا ىلوالا وه اذهو ةلف عم زوجم هنال البلف ٠

 10 الل لا ةراشألا ءاسأ ىا# انل(عضحن اولا)6 تن ومللو لانيل

 ةعئسلا دخا ةلاصاىف ةاحينلا ناب لاوقالاو طقف ان اهدحا ةعنس ةدحاولا ثن وخلل |
 نالضا اههالك ثلاثلاو' طقذ ىذ وه هنا ىناثلاو طقف.ان وه هنا لوالا ةثالث

 | (لصالا) ىهات ةلك ىا( ىم لق ) هلو لؤالا لوقلا حراشلا ا
 ةاهرك دي ىتلا عم سلا تاغللإ ىهو ( ةدحاولا ثنؤملا كانقر طف

 | ادا م عم 1 ةثباث اهتلاصا ىا (هنال) فنصملا
 ْ ثن ٌوملل ةعوضوملا ةعسلا نم ةسان ىهو ( ىذو ) انالا ىا ( جالا ) تاغللان ما

 ةغل ىا ( ج لبقو ) لاقف ةثالثلا لاوقالا نم ىناثلا لوقلا ركذ مث ةدحاولا
 | (اهنوكل ) لضالا نوكتءاعاو ةروك ذملا تاغللاف طقف (نصالا) لاذلاب ىذ
 ْ ْ ةغللا ءازان نوكت :ةمحعمل ١ لاذلاب اسهنوكل ىا(ر نفل ادعو ان ) ىذ نوكأ .ىا

 00 || 11 لإ ىتف ىا (انهساب نا ئدق) اذ ىكو رك دملل ةعوضوملا
 | نوكت نأ حاصي اهيف ءاللا نا عم فورحلا ضع ىف ركذملا م لاتقل

 ' (اه لقول لاقف ةثالثلا نم: ثلاثلا لوقلا ركذ من + ناب ريخت ىف م تع اتلا ةادا |
 اةنجاو لكى حجرملا دوجول تاعورف نا ,الصا) اهالكى ذوات ىا ا

 اهراس ىلع امهمدش هحو "رد كذ مث « امدحا ىف ةدايز ربع نم ا ظ

 اتمدق) ىذوانةلاصاب ىا (امهتلاصان) ةاحنلا نم لوقل اعوقولو ىا (لوقللو) لاقف

 (؟.نعز
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 دزوقفأم اذ و ةراكألا + 1 ىا ( ىهو ل لاقف اهميسقت ىف عرش مث * بكرم

 ْ دكيع ىصارلا هيي كلا وهل و اع فنطع امو اذ عومج و ادتبم

 ظ ىا (اهن وك لاح) لاق ثىح اربخال الاح ركذملل هلوق لعُج هنا ةّنرَس حراشلا

 | دارا عملاو ةينثتلل لماش سنج ا لا نك(
 | ةنيرش عومجملاو ىنثلا ال راو ارك تملا تادرملا نا ناش نا عراتملا
 درواذ نم لاح رقتسم فزظ هنا ىلع رك ذملل هلوق حراشلا لح املو  ةلباقملا

 هاضترا ام فالخ كلذو ربخلا ءزج نم ىا ءزحلانم الاح نوكي نا مزلي هنا هيلع

 لعاشفلا ةثيجا نيلي ادلع قس ايف لال هل ع تح تضل مهكر
 هلوَش باحاف .ىضصم ريغ هاضترا ام فال ىلع فنصملا مالكل محو 'هب لوعفملاوا

 نسا دتملا لا واذا ىأ ( هللا ةيسبن نم ءاوهتملا لغفلا 'ىغم الالاف لماغلاو)
 | الاب تناكف ةلئبن لعاف بئان اذ طفل لا ناوكف قت ىلإ اذ ةسن هانم نوكف ى

 | هسنلل العاف اذ نول 5 عنمب هبجوتلا اذه ىلع ماصعلا ضرتعاو ىنعم لعافلانم

 وه أدتمملاىلا بوسنملا نوكف عومجم اوهريخلا لب انتساب ىلبل هدجاو اذ نال
 عم عومجما وه هبسسنلا لعاف: نوكت نا ىضتقا اذهو هدحو اذال عومجملا

 1 ا ٍنييام دعب ماصعلا مث هدحو اذنم لاح 0 هلوق نأ

 هر كار تح نك ديل و ادتس اذ قوكل ناو ةنما كان ود صارشلا نك

 هجوتلا اده حر ءاشلا حسجرت لعل لوقا (هريعو هداز ىتزو ناحتمالا بحاص

 فوطعم 4 ناذ . هالو ) هلوق عا هلاو فذلان م هتمالسل تقلع اع ةَقلكت و

 تناك املو#*اذىتتلاهنو ا ناذو ىنعب حراشلا ىض ص وه م طبر را لبق اذ ىلع

 أ ثالثلا تالاخلا كلتل نيعو 00 بصلنلاو عف رلا ىنعا انالث بارعالا تالاح

 | ثالثا تالانللاب "امهم" لك نيعن للا حراشلا راشا نبذو ناذ اهو نيظفل

 ! حوتقملا ةنكاسلا ءايلاب © نيذو )ل عفرلاة لاح ىف فلالاب ناذ ىا (اعفر ا لاَنقف

 | هيضرم هب قباطياع هرسفمث «رحلاو بصنلا ةلاح ىف ىا (ارجو اصن )اهلبق ام
 |اهقحتو الاخ ءانثمل طفل ناك 1و ( 15 ملا تمل اجهل وك لاح ن ذو ناد قا كاف

 | فالخ ىلع هنوكل همدقتل ةتكت ىلا جاتحا لاملا ىذ نع ةرخؤم نوكت نا

 ' هتيتر نأ عم ىتثما مدق ىا لوهجما ةغيص ىلع ( مدق) لاقف صاظلا ىضنقم
 ظ ىلابرفا) 2 عجارلارو را ريمضلا ىا ( ريمضلا نوكيل) هرخأت ىضتقت
 0 سيل اذه ىلعو )هنع اًرخوم نوكي ام ( هعج ص
 ١ كلذب حرص مث ءالوا اهعمجو نات هانثملو هيلع فطع امو ان ثنّوملل هلوق ىهو

 هدحو سل ( اذ هلوقو ادّنم ىه) فضصملا لوق ىا ( هلؤقف ) لاقف بارعالا

 هيلع فطع امواذ نم ىا (اهنم دحاو لك اديقم هيلع فطعام عم) لب



 1 ا
 ظ "د2 وهاك لقتسم ىلباعوضوم ةمارفا لك نوكل هدارفآ لكل :لماشن

 ادنملا قباطي اب لوصوملا رسفي:نا حراشلا دارا عملا ةغيص ىلع ًادتملا ناكو |
 ادا اعل ءاسالا نع ةرابع لوصوملا نا ىعن ( ءامسا ىا) لاقثا ضرغلاو
 دحاو لك عضو )هنا هبدا رملا لب ىنعمل عضو ىذلا ءامسالا عوم هبدارملا سيل نكل
 . ةنب رش, ىنعملا نع ةرامع انهه هيلا راما ناكأملو ( هيلا راشملال ءامسالا نم ىا (اهنم
 دجاو لكنا ىنعي ( هيلا راشم ىنعمل ىا ) هلوَغ حراشلا هرسف هل عوضوملا هنوك

 حراؤجلاب ةيسح ةراشا ) هلوقو هيلا راش هنا هيلع قدصي ىنعمل عوضوم اهنم
 لو | لع توكمو راشملا ظفل اهيلع لد'ىتلا ةراشالل دبق ( ءاضعالاو

 "07 ال نإ الا ناشملل هلوق هيلع لدن ىذلا فودحلا لعقلل قلطم
 ( اهقاللطا دنع ةراشالا نال )هب صخو ىنعملا اذه ىلع ةراشالا لمح امتاو ةيسح

 ما | 7| لان اذاو ( ةسللا ةراشالا' ىف ةقبقخ ) اقلطم: اهرك ذ دنع ىا

 ةققح ىعملا اذه ىف ةراشالا ءامسا لامعتسا ناكو ةنهذ ال ةسح ةراشا

 اعنم فيرعتلا ىلع (درب الف) حالطصالاىف هل عؤضوملا هانعم ىف الامعتسا هنوكل

 ' لوخ دب ضوقنم تفي رعّلا اذه نا لاش ناب فراعملا نم (هلاثماز بئاغلا ريمض)

 ْ درب الام او هعج رع ىلا ىنعي هيلا راشي ىنعمل عوضوم اضيا هنال هيف بئاغلا ريمض

 ا ةيسحلا ةراشالاب هلا راشملا ىنعملل ةعوضوم تسل رئامضلا ناف ىا (اهناف )
 انلق اذا اناف ( ةس> ال ةينهذ ةراشا اهيناعم ىلا ةراثالل ) هعوضوم ىه لب

 دوجوملا ديز ىلاال نهذلا ىف دوحيوملا ديز ىلا ةراشالل عوضوم وهف متاق وه ديز

 ١ ىلاعت هلوق اذك و ( مكبر هللا مكلذ ىلاعت هلوق لثمو ) دهاشملا سوسحملا رضاحلا
 ' (ةسح) اهف (هيلاةراشالا سيل )ىتلاةراشالا ءامسا نم ىا (امم) دي ىتلا ةنحلا كلتا

 اال دال ار امالا ءامسا دارقا ىف لغد ال هن .الا هده ىقام.لتم ىا
 ا 0000 017 ءدعاوجو هلق ةعئالا ةننرقلا دوجول ةقيقح ملالطضالا ىف
 ىازاكلا ىلعىآ ( زوحتلا ىلع لوم) اذهىف ةراشالا لثم لب ادهاشم اسوسح

 روهظلا ةباغ ىف دهاشملا سوُسْحْلا سوسحملا ريغ هسشن ناب ةحرصملا ةراعتسالا ىلع |

 هلوش ةراشالاءامساءانب ةلع حراشلانيب مث *سوسحملل عوضوم ظفلهيلع قلطيو
 ءامسااهن وكل تارعالا اهيف لصالا نوك عم ةرايشالا ءامسا قا( تس.اعاو)

 ةفصلاىلااهجايتحا ىف لصالا ةينبم ىه ىتلا ( فورحلاب ) اهتهباشمل ىا (اههبشل) ١
 ا 209( ةساح ) ةلالدلا ف قلعتملا لا تحاتخا قو ران ا[ك اهانعم نعت ىف
 ظ قسمملا نم لوآلا عونلا ىف ةراشالا ءامسا نيبعن اهتم ولعم عم انهه ءانلا ةلع

 | ريغ وه ىذلا ىناثلا عوللا ىف ال لصالا نم: ثنسات امعوت ىف لخاد هنا ىنعا

 (بكرلا)
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 هلا عم ) اهتهباشم ةدايز عم ةحوتقملا لمعتو اهتهباشم ناصقن عم < طوفلملا أ

 | نامكح ةففخملاةحوتفملا ف ناك املو *لمعلاب ىا (هبردجا) نا ظفل نا عم ىا

 نيبدفو امز ,الر ك1 د1 يعض ملا دب ناوك امهناث و اهزال لاثعالا نوك" اهدا ١

 وهو (اوز وحب لو) لاقف ىناثلا مكحلا هجو نيس نأ دار امرا لاوالا َّن 5 حو
 ا نا ورق كنك اعود ان اورق قلع فولسم

 2 ىدلا ديدتسلا لقثل تففخ اعااهنال ا

 ١ فدح هيلع لدن !5) ةلوقو لوالا نملقنا'نوكش ناف رخ لصحم ريمضلا كلذ
 لع :نيوتلا ىدجا قدح لدن ىني ! قلل « كيفحسلا نول تال ١

 اولعج مهنا ىنعمع اوزوجنلو هلوق ناك املو د4 ةددشملان ا ىف فئيفجتلا هس ولطم

 ناجم دنقملا مانلا ناكمالا وه انهه' قنملا"نكسملا نم دا رملا ناك اا رابط ل
 امجاو انرو رض هراهظا مدع ناكطقف راهظالا نع ةرورضلا ىنن ىنعا دوجولا

 اومكحو هلوق هيلع فطع ثيح اوزوج مو هلوقب ,حراشلا فتك م اذاو
 راهظالا مدع نع اضيا ىنللا مهمالك لمتحاو 0 ىا

 ناقف ىناملا ناكمالاب مهدارم ناس حراشلا ىلع مزل مهدارع: سيل كلذ نا عم

 نود (ةحوتفملاناعم ناشلا اشف مهنا ا( اويكحو )

 ةلاح ىا( تففخ اذ( هولا اعاو هقاوذخا و , اح هناق 0

 ةطنضلا| عرف الو *«راهظالابجاو هبال اهديدشت ةلاح فالح ةح وتفملا فيفخت

 ةزابشالا ءاهسا لئاسم ناس ىف عرش ىنملا عاونا نم رئاهشلا لئاسم نايس نم

 هنال ةيمال ةراشالا ىلا ءامسالا ةفاضاو #« ةراشالا ءامسا 5 لاقف اهعاوتاو

 ةف رعم هنوك ىلع الاد سك رتلا اذه ناكاملو لول دملا ىلا لادلا ةفاضا لبق ن

 | حر ل طلا نركت اخ و ا ىجر الا دهعلل هش رعت ناك

 تادوقلا رك د نا حراشلاد ارا ةرورضللالا هنع لدعيالو في دمت ماقد ف كالا

 هلوق ( 000 11 فد ردقملا 2راتشالا انشا ا ١ لاقف هش رعت لصح اهب ىتلا

 هلوقو هريغلو ىوغلل لماش ةراشالا ىلع لدن ىتلا ءامسالا ىا ةراشالا ءاهسا

 ( حالطصالا بسحن ) هلوقو اهنم دمر امااهزم ع6 تايم هد ودعم

 نان .قلا ل 0 ةب وغل ال ةيحالطصا ةقيقح ىنعملا اذه نوكل ناس

 عم ءضوام لفل هقوادتمدزاشالا ءايسازبل وقال دلك ةاواذج اهناب عازار ًادتملا

 كيا ل ضل نكاد ءامسا ناىنعل ه ربح لوصوملا ىا

 ىلك موهفم هل دجوب مو هل ايفانم عملا, ءامسالا ةغْيص داريا ناكو ةيهانملل نوكي نا



 7000( روك اورو نا6 تدمح اذا ال ةخوتفللا نال امنا هنوك عملالا نال مسا

 تايال لمتحف همدعو هدوجو ءاوتسا وهو صاخلا ناكمالا قعع انهه زاوخلا

 ىا ) هلو بوصنملا ريمضلا حراشلا :رسف 6 هناف إل لاقف بوجولاوا عانتمالا
 0 |( اهجرر ول لك نلوم ال طفلا نم. ةفدحت "نب ( راخالا ةشاةفدح ١

 ( ابوصنم ) ريمضلا نوك عم ىا (هنوك عم) ةففخلا ةحوتفملا نا عم نوكي عضوم

 .سبل ىذلا صاخلا ناكمالا ىتس دارملا ىلا ( مزال ) تالضفلا ةروص ىلعو ناب

 ىننللب فعضلاىنل سل ال ةلكناو عانتمالا ال بوجوااوه نيب رورض هاف رط
 لها ىوعد نرخ ىآ ( مهاوعد.رخآو ىلاعت هلوقك) لب زنتلافهلاثمو زاوجلا
 ىنعملا مسانع اربخ هعوقول تحتف امناو نا ةففحم ( نا) هلوقو ادتموهو ةنحلا

 متاقدنا ديزوحم ةروسكم تناكل تاذلا مسا نع اربخ تناكول اهنال ةوعدلا وهو .
 اهل مسي نمد دما ظفل نا ىلع 0000 عفر ةءارق نآل ناشلا ريمض همساو ظ

 عرش مث * ردقملا ناشلل ةرسسفمو اهلربخ ( نيملاعلابر هللدما) ةامحو ظ
 ةددشملا نود ةففخلا ةحوتفملانا عم هريدقت موزا ناك جو ناب ىف حراشلا |

 ةحوتفملانا عم روك ذملا ريمضلا ردشتموزا ىنعا موزللا كلذ ىا( كلذو) لاقف

 حتتفلاب (ناو ) رسكلاب (نا تففخ دق) ناشلا ىا (هنال) تباث ةففخلا
 ( امهيف عقاولا ) نونلا ديدشت ىا (  ديدشتلاب امهلقثل ) اتففخ امئاو سكعلابوا ١
 ىنعي ( اودنجو ) هلوَس 'قلعتم ( امقهفيفحت دعبو ) ةحوتفملاو ةروسكملا ف ىا ١
 ةروجلا نال ذنللا لها دجو ةلعلافو فيفختلا عاَشا ىف امهك ارتشا دعب ٠

 ار ا | لات هقدر ومو ( ظوفلملاف ) ةلماعاهن وك لاح نأ ( ةلماعةففخلا
 ءىرق ثبح ( مهنفول امل الكناو ىلاعت هللالاق اك )ايظفل ابصن هَل ةبصان اهنوك .

 فيفختتلاب اهلمع غلب لو هل ةبصان و الكىف ةلماع اهنوك لاح فيقختلاب رتاوتلا قنا
 نا عمىا ( نا نا عم ظوفلملاف ) كلذك ( ةلماع ةففخلا ةحوتفملا اودحب+و)

 (ة وبكل 0 لبفلاب) ةهباشملا ةهجن نمل ىا ( اهشا ىوقا ةخوتنملا) نا ظفل

 ادار 0١ 0 زامهني 5 يتنشلا تاهباشملا رم ءاكازن ةهبانشم ةحئوتفملا ىأ |
 ةهب اشم ىوقا ةحوتفملا تناكاذاف ةروسكملا ف ةهباشملا هذه ذجول ملو احوتفم

 ةوقا (لمعلاب) ةروسكملا نم قبلا ىا(ردجا ) ةحوتفملا ىا (ىهف)ةروسكملانم |

 لامعتسالاىف ةحوتفملا ىا(اهودج مل اذاف ) ةروسكملا نوداهيف ةهباشملا |
 لمع ىا (اهلمع اوردق ) اهفيفحت لاح ظوفلملا مسالا ىف ىا ( ظوفاملاىف ةلماع )
 (اهيلعةروسكملالب يا الثل هومزتلاو) ردقملا ىلا( ناثثلا ريجش ىف )ةففحلاةح وتفملا
 اهفض# ةلا- ىفةر ويكملان ]لمحت لاب للا ةههج دمى( ةانع)ةحوتنملا لع ىا
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 | نيمضلا نملاح «ابوصنم ) هلوق نا ىلا ةراشا (هنوكلاح ) هلوقو اين
 / هفذحو هلوقل ربخ © فيعض © هلوقو فذحلالوعفم وهو هفذح ىف رورحلا
 فعضلاعم زئاح ابوصنم هنوك لاح ىف ظفللا نم ناشلا ريمض فذح نا ىنعي

 ىلا ةراشالل (ام فال ) هلوقو ( فعض عم رئاح ىا) هلوَقب حراشلا هرسف اك
 ١ صتخم فذحلا زاوج نا'ىنعي ابوصنم هلوق نم فلاحملا موهفملل مكحلا ناس
 هناف اعوف سم ) روك ذملا ريمضلا ( ناكاذا ) ئذلا مكحلا فالح انوصنم هنوكب
 ناك اذا هفذح زوجنال امتاو ةوقلابالو فعضلابال ىا ( الصا) هفذح ( زوحنال

 ادم هعوقول مالكلايف ىا ( ةدمع) عوفرملا نوكل ىا ( هنوكل ) اعوفرم
 | اهيلع ليلد الب اهفذحو اهماقم ىف ةنرقلا ةماقابالا اهفذخ زؤجال ةدمعلاو
 ةدمع هنوك عم بوصالاف فذحلا زاوج اما ىا(هزاوجاما) راح ريغ
 ( تالضفلا ةروص ىلع ) بوصنلا نوكلف ىا( هنوكلف ) نا مسا هنوكل اضيا
 ايهفذح زوم ةاضفلاو ةقيقح ةدمع ناكناو ةروص ابوصنم اريمص هنوكل

 كلذن الف ىا(هنالف) افعض هفذح زاوج نوك اماو ىا ( هفعضاماو ) ةنيرق الب
 هداربا دارب ىذلا ريمضلا ىذح هفذحل مزاب ىا( دام ريمض ىفذح ) فذحلا
 ْ ربان ال ) هلوقو هيداراو هدوجو ىلع ةلاد هن رق ريغل ىا ( هيلع ليلذ الب )

 نال لياد الب ىفذح فذحلا اذه نا ىنعي ليلدالب هلوقل ليلد ( لقتسم مالك

 | ىلع لمتشم لقتسم مالك هنال مهوتب مك هيلع لسلدن سل هريسشإ ىذلا نيخلا
 | ظفللا ىلع لديال لقتسملا مالكلاو درفم روك ذملا نيمضلاو دسملاو هلا ننسملا
 (هلاثم) لاقف فذحلا زاوج ىلع ىعاشلا]وش اداهشتسا ليثمتلا ىف عرش مث  درفملا
 # اموب ةسننكلا لخدبنم نا ١ فعض عم فذح ىذلا بوصنملا لاثم ىا

 ةازاحلا كتم سدا طبقنا مساف لخ دي نم هنا ىا (ءابظو ارذاح اهف قلب ظ

 فحم موزجم قلب هلوقو هلهيف لوعفم ةسينكلاو هطرش لعفماللا رسكب لخديو
 دارملاو ةرقبلادلووهو رذؤج عمر ذ احلاو طرشاا ءازجهناىبعهرخا ىففلالا
 ىنعمو ءاظلاو ةيشحولا ةرقلا دالواب لاملاو نسا ىف نهشن تايتق انهه
 ةرقسلا دالواب نهبشي ءاسن كانه فداص ىراصتلا دنعم لخدب نم ناشلانا تملا
 ةرادصلا تلطمل نم ىف نالمعا لب رده ملول هنالردقملا ناشلا ريمضىف تلمع امناو

 | ناكالو « ةازاحملا لك ىلع نا لخد» مل اذهلف ةرادصلا ىضتقت نم ةلكنال
 | نك شل نأ دارا ةددشملا ناب ابوصنم ريمضلا نوك ريدقت ىلع فعضلا عم زاوجلا ا

 نم ءانتتسا اذه ناكاملو4 الا لاقف ةففخملا ناب ابوصنم هنوك ةلاح ىف همكح ظ
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 | هلوشايونعم هلماعن وكتب رط نبي مث (ايونعم لماع ناكناف ) هلع حراشلا هلصف مث
 | ىا ( ناكأدّتبم ) ريمضلا كلذ نوكب نوكي.امنا ايونعم هلماع نوكى ا (ناكناب )
 ١ ناو ىا (ناكناو) تفرع اك لاصتالا رذعتل ( الصفنم ) ريمضلا كلذ ذئنيح عقب

 راتتسال ىا (ريمضلاراتتسال) هلوقو ايظفل هفص ( حلصي ) هلوقو (ايظفل) هلماع ناك
 نكي ناو ىا (الاوثارتتسم) حريمضلا عب ىا (ناك) حلصيب قلعتم (هيف) ريمضلا
 ناباب مسا ناكزاب هيف ريمضلا راتتسال حلصياال نكلو ايظفل ناكوا ايونعم لماعلا

 أ لوق وحن تملع باب ىلوعفم لوا ناكوا 6 هللا درع ماقامل هناو و ىلاعت هلوق وحن
 | ردعتل(از راب)ذئنيح ريمضلا كلذ عش ىا ( ناك )دحا ىلع نحال قحلاهتملع ىعاشلا
 ١ ناكىذلا ىا ( لصفنملل ) لاثم اذه ىا (لاثم) 6 مّئاق ديز وه لثمإ) راتتسالا
 ١ ىأر ىنع هي دحا للاوه لق لف ىلاعت هلوق اذكو ادم هنوك بيس الصفنم
 | نال (رتتسملا لصتملل ) لاثم اذه ىا (لاثم) 6 مْتاَق ديز ناكوإل نيرسفملا ضعب
 | ةنيرقلاو هرسشإ متاقدبز لج ايمانا ناوكح نأ لع ناك ىف نسلم ناقلا ريض

 | (لاثم) 6 متاق ديز هناوإ) بصنلا هقح ناكل كلذك نكي مول هنال مئاَق عفر هيلع
 ظ حلصيال هنكل ىظفل لماعلا ناو نا مسا هنال (زرابلا لصتملل ) لاثم اذه ىا

 ا

 ا
1 

 | ارتتسم ناك داكؤا ناكب اب مسا ناك نا ناحتمالا ىف لاقو هن ريمضلا راتتسال |

  ملاق ديز ناكلوالا لاثم ازراب ناكتملع باب ىلوعفم 'لواوا نا باب مسا ناكناو |
 ثلاثلا لاشمو 6 مهنم قي رف بولق غيزي داكام #4 ىلاعت هلوق وحم ىناثلا لاثمو ١

 | اوهو *ىث انهه ىتب هنا عا ىعاشلا تيب ىف قبس اك عبارلا لاثمو مئاق ديز هنا ظ

 ' هنوك رضح هنال هماسقال رطاح ريغ حراشلا لوق نم دافتسملا رصحخلا نا |
 افرح ىطنللا لماعلا ناك اذا لب. كلذك سلو ايونعم لماعلا نوك ىلع الصفنم

 قحب تايم حراشلا نا ماصعلا لاق اذلو الصفنم اضيا نوكي سلب اهباشم ١
 . الصفنم ناك عوفر وهو افرحوا ايونعم ناكنا لاَ نا هقحو ليصفتلا |
 , دارا حراشلا لعل لوقاو ىهتنا ازرابف الاو ارم نوكي اع وف نع ناكنانالاو ظ

 ْ هنوكف ام مسا اماو ىونعم هلماع ىذلا ادتملا وهو هلع قفتم وهام لككذ |

 اضيا وهف تاغللا ضعب ىف اماو ةغلن صتخم هنال هيلع قفتع سل اهب اعوفمم

 ظ ةوقلاب هتواف ىفو هفدح زاوج نايس ىففمنصملا عرش * ملعا هللاو عوف سم

 ' هلوق ناكاملو * ناشلازيمضفذح ىا ًادّتم وهو (هفذحوإ) لاقف فعضلاو
 . ريدقتالب ظفللا نع فذحللو ريدقتلا ءاَغ عم ظفللا نع فذحلال المتحم هفذحو
 ( ظفللا نع ) لاقف لوالا لاحالا وه نيلاّمحالا نم ه.دارملا نا ىلا حراشلا راشا

 ةراشا (ايسنم ايسنال ) هلوقو ( هرامضاب ) هلو ظفللا نع ىفذحلا قيرط نيب مث ١
 ْ نوكيناو ريدقتلاو ظفللا نع افوذحم نوكي ناب ىناثلا لاّمحالا سسل دارملا نا ىلا

 6( ايسن )
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 ريمضلا نع ىا (هنغ اربخ) هتلجى ا ( مئاق ديز ) هلوقنوكي نا (و) ظفللا اذهولا
 مدقلا بئاغ ريمض هنا ) ريمضلا اذه ىلع ىا (هيلع قدصي ) ريدقتلا اذه ىلع ( هناف )

 عمده ةلطان) [رسقم هوك لج املأ قم ) اهلبق رك 5 هنااجع نس ا
 ريمض هنا هيلع قلطب:ال هنا عم ريمضلا اذه ىلع اهنعب هيراح ةدعاقلا هذه نا ىنعي

 نم درو امل عفد اذه ( هعوجر رابتعاب هناف ) هلوق هدارفا نع جراخ هنال ناشلا
 ' ناف ةدعاقلا هذه نابرج ملسنال انا وه عفدلا ريرقتو ضقنلا عقدل للعمل بناح |

 ١ قصيالف هيلا هت مادو هريسفتلا ىلا جاتحال ناشلاى لا عجار هنا مادامريمضلا اذه
 ' اذه نا مثريمضلا اذهىلع ة روك ذملا ةدعاقلا ىرحنالو هدع 00

 ١ هيلع ىرخنال لاثملا اذه نا لوَش ناب ةمدقملا ىف ةضراعم نوكي نا لمتحي داربالا

 | هيف ريمضلاف ريسفتلا ىلا جاسم ال مهمملا ريعو مهبم ريغ هيف ريمضلا نال ةدعاقلا |

 رسف مل اذاو ةلجلاب سقم نوكيأل ريسفتلا ىلا جتحم ملاذاف ريسفتلا ىلا جاستحال

 لوس :ناب هانرارق 6 اختم نوكي نأ لمتحم و! ةدعاقلا كا: هلع ىرخت الف ةلخلاب
 ىا هناف هلوَش هنع ٍباحاف, امهم ريمضلا ناك اذا ىرجت امناو هيلع اهناي رج:يلسنال ْ

 | ظفا نال ( ةيلكلاب ماهبالا نع جرخمال. ناشلا ىلا ) هعوجر رابتعاب ريمضلاناف ا
 نوكببسب ةلقا ىف هنع جْرْخ ناو هيلا فاما ىلا هحاشحال اضيا مهبم ناغلا |
 | ديز ةلمحن ١ ريمضلا اذه ىف لطاخلا ماهبالا ىا ( عشر اا لب ) انيعم عجرملا !

 / (ىخال6 للا نم هلع نامل مَ ديز ناش وه هعجرم نا لع 3 ْ
 | لا هناف هلوق نوكف مهبم ريغ هناب ةلئاقلا ةمدقملل اعنم نوكي عفدلا اذه نا

 الاطبا نوكي و: ةضراتمملا قنارط لع اايزقم هراان نا وسلا 0
 300 ٍنوكينا لمتحب ىنخيال هلوقو عنملا قيرط ىلع اررقم ناكنا دنسلل

 ةققحم نوكت نا بحب, ضقنلا ةدام نا 0 ضاقتسالا عفدل رخاه جو

 يمض لئاسم ناب ىف فاصملا عومش مت دي نب دلاماصعلامهبلاو عونصملا لاثملا/ ضقت الق ظ

 ( 2 نورك وز لاف ءاراتتسا مدعو هو ,اتتساو هلاصفناو هلاصت از وحدناثيح نمزاشلا '

 | هلبقىذلا ريمضلاىلا اجار هنوكل ن وكيريمضل ريسغت (ةصقلاواناشلاريمض )هلوقو .

 ا: الصنم > ريمضلا كلذ نوكي نا :نؤو ىعب ةصقلا وا ناشلا نيم نعش ءاوسأا
 ١ « ازرابو ارتتسم ا هلوق نا ىلاةراشا (نوكي اللصتم ناك اذاو) هلوق 6 الصفنمو ظ
 | ةراشالل نوكي هلوقو ريمضلا قلطم نم نامدق امهناال لصتملا نم نامسق ظ
 انهه فاعلا كرت ثيح ةراعلا ريغامتاو ن كل ربخ دعب ريخ ارتتسم نا ىلا |

 | (لماوعلا بسح ىلعإل هلوقو لطتملا ممق ىنعي مسقلا مسق زرابلاو رتتسملا نوكل ظ
 | وهامتا ةروك ذملا عاونالا ىلا هعونت نا ىلا ةراشاو نوكي هلو .قلعتم
 هروراو هراتساو هلاصفناو هلاصتا لماوعلا ىضتق ناب لماوعلا هتضتقا ام ىلع



 ق م

 هرك ذاماهدحا نب ماب هبجوتلا اذهحجارلا نوك تينا مثريمضلا كلذ ةدعاقل ةينبملا
 ىثحلالاقو ةدعاقل|نايب مكح ىف ىا ( مكحلا اذهىف ةيمستلل لخدال هناف) هلو
 لوخدلا مدعل امزلتسم نابسلا ىف ةيلخدملا مدع نوك نا منال انا هيلع ماصعلا

 ' زوج لب تامالاو ناسلاىف رصحنتال ةدعاقلا ف لوخدلا ةلع نال ةدعاقلاف

 ظ اا رع نيكل للا دا ىلا نامع ناحننا نكمي ؤهريعو دسقتلل نوكت نا
 هذه تعقو ءاوس تبان هناق ) هلوقو هش 2 دياقلا ةماغ نوح تاساال قي نابلا

 ةدعاقلا ناس ىف ا د هل ن وكن امنا عن لا لخدال هناق هلوقل ليلد ( الوا ةمسنلا

 ١ دومقلا كلن دقملا ريمضلا كلذ عوقوو ناسلا لق,اّسان نو نا طوس

 دوديفلا نم هيمسقلا ريغ ةدعايقلا و ”لخذ هلام نا جتلبف ةيمستلا لق كنا

 : لدي 5 ىا ( اضياو ) كاقف ةيلخدملا مدع تايثال ىنئاثلا ليلدلا ىف عرش مث
 جورخ ىلعاضيا لدي ةيمستلا نابنل هنوك ةدعاقلانم لوقلا اذه جورخ ىلع
 ' ناشلا ريمض ىمس هلوفق لخد ول هنا ىف كاردتسالا موزل وهو رخا ىث

 ١ نوكي نا هلوخدل مزلي ىا ( هدعب ةلمجاب رسفي هلوق كاردتسا مزال ) ةدعاقلاىف
 | نوكك لطاب كاردتبالا هل مزاب امو ادئاز اكردتسم هدعب ةلمملاب رسفب هلوق
 ١ ريمض ىمس هلوق ناكول هنالف ىرغصلا اما لطاب ةدعاقلاىف الخاد لوقلا اذه

 لآل هلك 0 هلوق نع انتم :نوكي ةدعاسقلا ف الخاد ةضقلاو'نابشلا

 | ريسيفتلا ىلا جاتحت هماهب ال هنال ةرورضلاب ارسفم نوكي ناشلا ريمضب ىمسي ام
 ١ هلوق نوكي نا مزابف رس هلوق هدافاام دافا ناشلا ريمض ىمسي هلوق درحف

 ظ لخآدب سبل ىمشي هلوق نا اناق اذاام فالخ ادباز اكردتسم لا ريش

 اا نأ ال1 ق ىهاطلا نآل امْهْس لوك ملعيال ذئنيح اك لا دلال ظ

 ظ يه هلوق ديقلاكلذو امهس هنوك نيب دق ىلا ا اهم نيعي عج ىم اهل

 1ْ ةسمسنلا لوخد مدع ريدقت ىلع هجوب امو ريدقتلا اده ىلع كاردتسا الف ا

 ىلعف ىف ءافلاو ( اذه ىلعف ) لاقف هعافدنا نيس نا حراشلا دارا رخا ضاقتنا |

 هيلخ دم مدع ريدقتىلا ةراشا ةراشالامساو نس لاه نسب طاف ظ

 مزايف ةيلخدملا مدع ىلع هلوق لمح كاردتسالا موزل عفدنا اذا ىنعي ةيمستلا 0

 دارملانا ىنعم ىلع مدقتلا لمح ىلا هعفدا جاتحبف رخآ روذحم للا اذه ىلع
 ( مدقتلا لمحت مل ول ) هلال عجرملا قوبسمريغهنوك ةلمجا لبقريمضلاكلذ مدقت

 0 هلوق ءانثا ىف ( هان ركذ ) ىذلا ىنعملا ىلع ىا (امىلع) مدقتو هلوقىف |
 رمض ةدعاق ىا ( ةدعاقلا تضقتنا ) عجرم قدس ريغ نم امدقتم لاق ثدح

 لوقلا اذه ىن اذا هب ضاقتنالا نار امتاو ( مئاق ديز وه ناغلا انلوش) ناشثلا |

 | ىا(ناشلا ىلا اعجار ًادتمإلا نك تلا ادهف ايمضلا ا( وع نوك. نا: لغألا|
 ك0 ا

 ( ىلا )



 هه ا

 نال داز.الا اذه ناضمتسا ىف هدمملا ترعا اماو ةصقلا راتعإب اسانق ناك نأو
 نوكي لب هثينات راتختال ةفرغ تش اهنا وحن ةلضفلاكوا ةلضف ثنوملا ناكول

 كلذ ) كوقو لوهحلا هقبض لع + رثف 3 لابقف مردساما رك كلا نأ مصملا

 ةلع (هماهبال ) هلوقو تفرع امك ةفص ناكنا ةفص دبعب ةفصوا ةضارتعا

 ناسشلا نيعضت ”قمسملا تئاغلا نيمضلا كلذ نسف :ىمي نيسفتلا ىلا حاحا

 ناونعب حراشلا هركمذ ىذلا ىناثلا هبجوتلا نمضىف تف رعاك ريمضلا ماقم ىهاظلا !
 حراشلا ىضرم هتكل هبجوتلا نمضف اروك ذم ناكناو ريسفتلا اذه نال دعس الو

 (هلوقنا) حجارلا ا ( ضاظلاو ) لاقفامهنم حجارلا وهام رك ذب نا حراشلا |

 ناب ىف الخاد سبل ) هلوقو لخدموا جرخم ديقب سيل ىا ربخ دعب يخي |

 ىمس  هلوق ناك نا بئاغلا ريغضلل ةقص ةلمخاو هلعاف بئان ( بئاغلا ريمضلا

 | ريسفتلا ىلا هجاتتحالو هعجرم قسس مدعل امهم اريمذ هنوكل ةصقلاوا

 ١ ىا ( هدعب ) ركذت ىتلا ةلماب ىا ةلمجللهفص ( ةروك ذملا ) هلوقو 6 ةللاب )
 | فرظددعب هلوقنا ىلا ةراشالل ةروك ذملا ظفل حراشلادازو ريمضلا كلذ دعب
 | اذه رمش نا بجو امناو ةفرعم قلعتملا ربدقش ةلمحلل هفص اهنا ىلع رقتسم

 ! نوجتول رتمضلا دمت تناكاماو رامصلا, كلذ ند ةذارملاىع اهنألا ةلخا رفا
 ْ ميظعتلا لصحيل ةلما ىلع ريمضلا اذه مدقت ريتخا امئاو هدعب ءىبثلا رسفم نوك ]]

 | عقوا ارسفم هركذ مث امهبم ىلا رك ذ نال هل لالجالاو لا. نومضمل
 | هنا ىتح هتلفغ دنع عماسلا نع مالكلا توب الثلو الالجاو اهظعت سفنلا ف

 / هلوقحراشلارسف امناو ريطي بابذلاوه لاّغالف ةلمجلل ناش نكي مل اذا دروبال

 / مالكلا سنج وهو ( روكا ذملا_سنجلا نم ةصحلا هذهب ىا ) هلو ةلمجاب |
 | لبق هلوقف ةروكذملا ةلمخلا كلت ىتعم ىلع ةلملا هذه ىنعم لمح اذا هنال قيشاك |

 | هرابتخاىف ةتكت ىلا جاتيف ىتلاو ظفللا ىف "رباغت امهنم "نكي اهني ةلخلا ١

 | هلوقو هلوق'نانم لد اذه ( ةصقلاو ناسلا ريمَس مس ) فئصملالوق ىا.|
 ( عقاولل ناس ) هلوقو نا ربخ ةدعاقلا ءانثا ىف ةضرتعم ةلمح ىا ( ةضرتعم ) |

 | ايزارتحا ادق نوكحيالام نال مقاولا نايل هنوكل ديك انلاك ( ةدعاقلا .
 !-حجارلا ىنعي ةدعاقلا ناس ىف ةّملا احراخ نوكي هلوخدوا درف جورخ نع

 | ناب نا فثكاريمض ةدعاق ىف ةلخاد ناشلا ريمضى مسي ةلمح نوك زاحاملو دب ةمالاعلا

 أنا حراشلا دنع حجارلا ناكو ةضرتعم نوكت ناب اهنع ةجراخو ةفص نوكت ١

 أ دارا كاردتسالا موزل هيلع هجوتالئل هدنع ةيمستلاهجو هنوكل ةحراخ نوكت

 | ةلمجاىف لخاد ريغو ايزارتحا ال انعوقو ادبقو ةضرتعم ةلمح ىمسي ةلمح نوكي نا ]
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 لعاف 6 ريمض ال هلوق تْئشام رتخاو مهفاف امهنيب رباغتلا ءاعدا نم حراشلا
 ىهسي )) هلوقو صاخلا ىلا ماعلا :ةفاضا < بئاغ ) هلوق ىلا فاضم وهو مدقت
 ريغ ناك ْناو ريمضلل ةفص اهتلمخ ةدعاقلا ىف الخاد ناك نا « ناشلا ريمض
 الإ لالا ةفاحا لق نم ناعلا ىلا ريمضلا ةفاضاو :ةضارتعاف اهف لخااد
 را ةينلا ديه ( كب دم .ناكاذا) ناشلا ىتعم' ذلا ريمضلا ىأ لوادملا

 ةيمستلا نوكل ماللا اهبف فذُخ ىمستل هالوعفم (ةقاطملا ةياعر) هلوقو ناثثلا
 ريمض ىمسي اركذم ريمضلا عقواذا ىنعي هلمسالا اذه عضو نمل نيلعف ةياعرلاو |

 ريمضلا نا ال ) هلوقو ريمضلا كلذإ ناشلا ظفل ةقباطمل ةياعرلا لصحتتل ناشلا

 ١ بفطعوهو عجرملا ريمضلا ةّعاطم بوجو نم «ىثانلا معوتلا عفدل (هيلا عجار
 ١ ارك ذم ناكاذا ريمضلا كلذ ةيمستنا ىنعي رصحلل يرصتو ةياعر هلوق ىلع

 نوكلال لاى ةقباطملا هتيمست نيب و ارك ذم هنوك نيب ةباعرال ىهامت اناشلا ريمضب
 ( وال هعج سمع نيبو هن ةقاطملا ليصحتلو رك ذملا ناشلا ظفل ىلا اعجار ريمضلا

 حراشلا هيلا راشا مك ناشلا ىلع فوطعم هنا ىلع رورح © ةصقلا ) ( ريمض )

 ناك اذا) حراشلا لوقوةصقلا ظفل ناب و فطعلا قرح ناب ريمضلا,ظ فل طيسوَس ٠

 ناكاذا ةصقلا ريمضل ريمضلا كلذ ىمسي ىنعي هصقلا هتيمسنل اضرا دص ( انؤم '

 | اضيا ىمسول هنال ةلما ىف ةفاطملل ةياعر ثنّؤملا ةغبص ىلع امقاو ريمضلا |
 ' رك ذم ناشلا ظفل نال ةياعرلا دجوت مل اشنؤم هعوقو تقو ناشلا ريمضب |
 *ةلماىف ىنعملاو ظفللا نيب ةياعرلا تدجو ثنؤم ظفا ىهو ةصقلاب ىمس اذا اماو |

 .لاقف هركذبنا حراشلا دارا اننؤمو ارك ذم هداربا عقوم فنصملا نيعبل املو

 عجم قبس ريغ نم ةلخلا لبق عقاولا ريمضلا ثينات ىا ( هتينأت نسحيو )
 هلال ل 1 لاو ( انوي )هنع ةرحؤملا ةلمحا ىف ئا( اهنف ةدمعلا ناكاذا)
 لعفلا هب موش اموا العافوا ةمسالا ةللا ىف أك اعوضومو اناذ هنوكل هنال
 لمفوا فضو وه ىذلا دنسلملا ىلا ةسنلاب :ةدمج نوكي ةيلعفلا ةلمعا ق.م |

 ليصحتل اذه نسحب امتا ىنعي نسحب هلوقل.ليلد (ةسانلا ةلع لبصحتل) هلوقو |
 امهم عقو ىذلا ريمضلا نيبو اثنؤم اهف ةدمعلا تعقو ىتلا ةلمخا نيب ةسانملا |

 وه لوالا لاش رسفملاو رسفملا'نيب ةسانملا لّكطظَع ةلصاحو اهب ارسفمو
 نباذلا راصبا ةصخاش ىم اذاف  ىلاعت هلوق وحن :ىاثلا لاثمو مثاق ديز |
 بحبو لهو نسح و لاقامتاو هي راصبالا ىمعتالاهن اف ىلاعتهلوق وحن وديا رفك
 اضيا هربك ذن زوج هنال ىوجو سماال ىلاسحتسا سما اثنؤم هنوك رايتخا نال |
 هتوك ناسحتساوهو ريخالا قشلل حراشلا ضرع ملامتاو اثنؤم ةدمعلا تناكاذا |

 هثينأت ع مسي مان وم ةلما نمضتنمنا هنال ارك ذم اهبف ةدمعلاتناكاذا اركاذم أ

 ( ناو ) 0



 هه ص0 قل

 لبق ) همدقتا ىا( نوكي نا نم معا موهفملا بسحن ) امدقتم ريمضلا عوقو ىا

 هنوكل ةلما ةيلش اصتخم ققحتتلا تنحن' ناكناو درفملا لبق ىا(,الواةلجلا

 ا
 ا

 | احاتح موهفملا تسحن ما روك ذملا مدقتلا نوكلف ىا6 كلذلف ال اهن ارسفن ظ

 ١ هلوش ) مدقتب هلوق فنصملا ىا (هدبق ) ةلما لبق مدقتلاب هصصخب دبق ىلا

 ظ
1 
| 

 كم ةنعم طع ريمضلا اهيلع'مادقت ىلا ةرسفملا هللا تيناكالللو ( ةلكأا لف ظ

 انّه ةلما رض نأ دارا ةنيعم ةصحم اهريسفت ىف ىتًايس اك مالكلا سنج ظ
 هلوقىف ةلما ريسفتىف ةدئافلانا ملعأو ( مالكلا نم سنحلا اذه لبق ىا) هلوش

 صاظلاذا ىهاظلا مسالاب ىناثلا رك ذب ةدئافلا ةس رتل ىه امنا ةنيعملا ةصحلا هذهب
 ىضتقم وه ىذلاريمضلا عضومىف رك ذاملو *هدعباهب رب لوّشنا ةرابعلا ف

 نص ومان ةلمجانأ ىلا رايشإ ءاضتقم فال رح ئذلا نهاطلا اها هاا

 ناولعامثش د« هنم ةنيعملا ةصخلا ىتئاثلابو ةلقخأ ١ رد لالا, دازملا قآل هر انعم
 3 اده 1100 دعساالو هلوش هيجوتلا اده ىلع ح راشلا ريدصت

 وتلا اذهناب ماصعلا هلع ضرتعا نكلو اي اهو وكل هللا ذر 0

 0 هنا لوالا هوجوب فنضصملا ةرابع ريغتل مزاتسم هنال دنعلا ةياغ دنعب

 ىضتقفا امدقتم عشو هلوش هرتشض' امل هال هاضتقم فالخ ىلع مدقتلا هغيص |

 هاضتقم نع مدقتبو هلوق ىضتقمل جارخا هبجوتلا اذهو اختم مدقتلا نوك |
 درحل مدقتلا لعج عجرم قبس ريع نم هلوش امدقتم هلوق دق امل هنا ىاثلاو

 ادهو لوقا مدقتلا ىضتقم نع جورخ اضيا عج ملا هلع بسس ل نأ

 وشحلا معوت عفدىف دارملا ىف الخادو مدقتلل اديق قبس ريغ نم هلوق لعجاذا |

 لالا ناتج ع ل لل ثلاثلاو رخآ ضاقتنا عفدلهناهمف تفرع دقو ]
 ةفاضاو عج رملا قبس مدع ىنعم مدقتلا٠لعج هنال اقلطم م دقتملا ىءم هلعج لب

 ءاضتقم نع هنكرت جارخ اب اذعو غيتس ل ل: وسم وح هلل ىلا لد
 1 اصف الب البق هنوك ةلملا لبق هلو دارا لاَ نأ دعبسالو لاقمث ىهتنا ٠

 ريمبصلا نيغنا هلخلا و ناشلا ريض نين لصتلا زاوح نع لعب لبق ظفل ىا

 تر ملا ايوا رمت قايم م دارملا نا هش مه وتف

 520 #0 ه# 4م

 ' ىا هلزه ةلخلا لف هوم # خجلا يبس جو ل لوو ةصلس هدر
 دك دا لا 0 عن < ناك 01

 / ىا هلوَه ةلمخاب رسفو ىت آلا هلوق ىف اهريسفتىفو سنجلاب ةلمجا لبق مدقتيو

 أ

 ا ادهم راشلا درف مهوتلا اذهل امفد ةلخخلاب رسفنو لاق ثيح ريمضلا عضوم هاظلا

 هبكترا امم نوها لبق ام نا ىثحلا اقف 2, اعتم نفضاوملا قالها نان موتلا م



 هنت 51

 ' راشلا ٠ لا ءركذام ناكو رخآ آلآ ضعبلا ىف اهمدعو اهضعب ىف واولا دوجوب

 هضتفت ىذلاهيجوتلارك ذينأ كار واولا ةدراولا ةخسنلاىلع ءاس نيهمج وتلا نم

 هحسأ ضع ىف عقو ىا ( ناملا خسن ضعب ىو لاقف واولاريغب ةدراولا هخسنلا

 اا | رو ىاع(ش حو ).دم امل وقل واف (واولان ودي هزيج دع ادتم) اذك

 زوال هنال (نيعتم) هربخ هلوقعفر ىا (عفرلاف) واولاب نكي ذا نيحوا واوالب
 نر 0 0 فلعل ءاذا مشل توصنملا لومتملا لع: افوطنم هتوكا دج
 هر زا واوان ود ةلاحا ةيمسالا ةلملاو اريخ هرتخو ادتبم لوصوملا
 فيرا '(0 ع ىلوالا ةخسنلا حراشلا راتخا امتاو لوقا ىف ىلا
 ىلع واؤلا رك 001 00١ ةيسالا لامعتسا ىهاو ىوقلا ؛لايغتسالا لع ةرابغلا

 000 اوما تل دتقرطل اعوف رم هنوك مدق امئاو ةيلاح اهلعجر دقت

 ”ناشلا ريمض هل لاش ريمض ةلّسم ىف عرش لصفلا ريمض ةلئسم نم فنصملا ع عرف

 و22 لق ظفل ناب ةيدنهلا ىشاوحلاىف درؤا املو 6 ةلم الق مدقتسو )لاقف

 حراشلا كارا دج هلا مدقتاو لوش ناب لصخل ضرغلا ذا هنف ةافال ا

 ل هنأ ىنعي ( م 2 : اك 3 2 00000 تلادك ال لبق طفل داراوال لاقف دار الا اذه مق دن. نا

 000[ 0 دكا انلا اذه: نوكب هانلا ناكاملو * لبق 6 كازاوشحم |

 مدع وا زوجحتلا مهو عفد اما هلك انا ناكو لوالا ظففللا رركت مدعب

 مدشت نال ) لاقف انهه هنم ةدئاف ناس رك ذي نا حراشلا دارا لومشلا |

 امناو مدقتلاف زةوحتلا مهوت عفدل دك اتلا اذه ىلا املا (يبصا ظ

 | اذه نوكيو ( دوهعم ربغ 501 مدقن نال هبف زاوجتلا مهوب |
 مهوت عفدلر خا اهجو رك ذمث * مدقتلل قبقحلا عملا ةذارا نع هعلام ةتيرق

 وشحلا مهوت عفد ىف (دعس الو) لاقف نيستا لع ليكن دج دوك
 ىنعم لاش نا) ىهو انهه ةمزاللا ةدئافلا ناس ىلع لق ظفل لمح ناب

 بئاغلا ريمضلاىا ( عشو) بئاغ ريمض ةاجا لبق مدقتو هلوقىنعم ىا (مالكلا

 هلوقو مدقتلا ةفصب ا رك ل ا يدم نايشلا اص ىلا

 صيصخت وهاماو وشحلا عفدل دارملاف لخادب سبل ( عجرم قبس ريغ نم )
 ِهلوَش حراشلا هب ح رصيس اك مت ”اق ديز وه ناشلا وح ضاقتنالا عفدل 00

 مكاق ديز وه ال لوه هملقلا تما نك دام لع مدقتلا 1

 هده قدصت مل عجرم قبس رع نم امدقتم هنوكب صصخحو مدقتلا دهفاملف ا

 ريمشلا نال ةدعاقلا كلت دارفا نع 00 0 ا ةدعاقلا

 (ىا)



 هم م

 ظ | برعلانال دانسالا اذه حصيالف ايقيقح ادانسا برعلا ىلا دنساو ققبقحلا هانعم ىلع

 ظ مهفلا ىلع ىعانصلا عضولاب عضو ىذلا مسالا ىا ( نخل وب انتل فرس ال
 | رسف اذا اماو دانسالا اذه حصي الف باىعالل ىضتقملا ىنعملا هيف لصحم ىذل

1 

 | اذه ماصعلا لاقو حب ةيثيملا كلب سبالملا لامعتسالا دانساف هرسسف اب لعملا
 | دارملا ناكاذا اماو ًادتبم هنوكب مكحلا ىنعم . لعجلا ناكاذا هيلا جاتح امتاريسفتلا

 ١ برعلانال اذهب هريسفتىلا جاتحالف ىهاظلا وهاك ًادتملادارفاف هلامغتسا لعلا

 'مدلا ككموينملا مانع قف وعلا هولمعتسا اوفرعي مل وا ًادتبملامسا اوف رع ءاوس
 ْ ايوه ماسلا ةصالخ ىهتنا نفلا عضو دعب ادسسملا مسا اهيلع ةاحنلا عضو

 | ىذلا بارعالاب ادم ةلعج رهظو هق تارعالا مدعل ادم لصفلا نوك رهظي

 ١ ا هربخ ) لصفلا ذب ىذلامسالاو ىأ ( ءدعب امو ) لاق دعب رك ذاهف

 | هربخ هلوقف رئاجلا بارععالا نايب ىفح راشلا عرش مث  لصفلا كلذ ربُخ
 | :هلوق |اهدحا نيب اىعا لمتحم فنصملا لوق ىث هريخ ظفل ىا ( ءريخ هلوقف) لاقف

 0 ( ةلمخاو) لوصوملل ريخ ىأ ( ربح هنأ ىلع عوف ماما )

 ىنعي أدت هلوق نم لاحلل اهيف واولاو ةيلاح ةيمسا ةلج ىا (لاخ ) هربخ ١

 امني |عالا ىناثو هل اربخ هدعبام نوك لاح ًادتبم لصفلا لعجم برعلاضعب ١
 | افوطعم هنوك لاح ىأ (افطع ) بوصنم اما هربخ هلوقف ىا ( بوصنم وا )لاق

 | لوصوملاو ةفطاع واولا نوكتف ًادتبم هلوق وهو (هلعجب ىلوعفم ىناث ىلع)
 | هل اريخ لصفلا دعب ام نولعجو ىتعي هلعجم هلو لوالا لوعفملا ىلع افوطعم
 | ىلعدحاو فرح نكعلا فليع لبق نم يوكل اسنا راح نازعالا ادق
 ل ىتلا ةمالعلا رك ذي نا حراشلاا دارا مث ب دحاو لماع ىلومعم

 (' ىلا ةمالعلا نأ عم ([دِميدلمج أت رعلا نس ( ف رن )لاف اذتنم هلسس
 | هدا ( حفر ) كري لب. هيبفت ف فارسي الخ لضفلا ل0053 ةقوقتم تارجالا ال

 ْ لثم ىت)“ىرق 5ك ل اصقلا دعب عش ىأ ( ءدعن ) يذلا عبالا ىا ( ام ) مهعفرب

 | ١ امو ىلاعت هلوق ىف ا بيقرلا عقرب (بقرلاتنا تنك" هلوق |
 4 لقاان ان رتنابىلاعت هل وق ىفونوملاظلا عف ربي نوملاظلا ماوناكنك كلو مهانملظ | ظ

 لماوعلا لوخد دعب لصفلا طسوتب نا هلوق لم ىف هلو دارملاو لقا عفرب '
 ظ نا هلماع ىضته لاما اذه ىف بقرلا ناف هدعن امف :بصنلل هضتقملا هضظفللا |

 | عفرلا ةءارق دوجو ريدقت ىلع عفر اذاف تنكل اربخ هنوكل ويسر هيك

 | اذه تملع ) كلوق لثم ( نو لصفلا وه ىذلا أدتبملل اربخ هنوك نيعت هيف | ظ
 تملعل اينان ال وعفم نوكي ب صنلاب ءىرقنا لاثملا اًذهىف قلطنملا نال ( قلطنما وه |

 | ةفلتخمخسنلاتناكاملو لصفلا وه ىذلا ًادتملل اريخ نوكي عفرلا ءىرقناو ظ



 هيه

 2 0 ل

 | عوفرملل ىنعي ( لصفلل ىا) حراشلا لوقو 6 هل عضوم الو ال لاقف عوفرملا اذه
 بارعالا عضوم نم ىنعي عضوملل ناب ( بارعالا نم ) هلوقو الصف ىمس. ىذلا
 (ل يلج ادنعإل الحالو اريدقتالو اظفلال تارور حلاو تابوصنملاو تاعوف رملا نم
 لضفلا نال ىا (هنال ) بارعالا نم هل لحما مدعب مكحلا ىلا ليلخلا بهذامناو

 نم ةروص ىلعال نكل فرحلا عون نم ىا ( فرح ) ليلخلا دنع ىا (هدنع)
 وه ىذلا رييمضلا ةروص ىلع ىا ( ريمضلا ةغص ىلع) وه لب هب ةصتخلا روصلا
 رخاايهذم حراشلا لفن مث #لصالا ىنملا نمىرحلا نا تف رعدقو مسالا عون نم
 اذه نا ىا ( مسا مهضعب دنعو ) لاقف ليلخلا هدعبتسا ىذلا بهذملا وهو هيف

 ةروك ذملاتايضتقملا نم (هيف ىضتقمال) نكل رئامضلا رئاسك ( ىنم ) مسا عوف رملا
 ىا ( لماعالو)هلوقواهقحاولنمو هفاضالاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا نم ( باىعالل )
 هلوقل ةاعلاك اذهو ةيونعملاو ةظفللا لماوعلا نم لماع عوفرملا اذهل سلو

 قس م بارعالا ىضتقم هل دج وب 5 لماع هلدجوب ملال هب ال با سعالل ىضتمتهال

 ( دعتتسا ليلخلا نكل ) بارعالل ىضتقملاىنعملا موقت هبام هناب لماعلا في رعت ىف
 نوكي ال ناب الظعم اوغل مسالا اذه لعج ىا ( مسالا ءاغلا ) دسلا ىلا بسن ىا
 ىعمسق نيب ةطبساو دوجو ىلا ىضفنف مسالا ىلع ةروتعملا ىناعملا نم ىنعمل الماح
 ىنملا ىف كالحموا برعملا ىف اماريدقتوا اظفل هل بارععا ال مسا دجوي ناب مسالا
 دوجو نم ىلوا مسالا ةروص ىلع فرحا دوجو نال ( هتبف رح ىلا بهذف ) هنم

 اهركذ ىتلا بهاذملا هذهو الحم الو اريدقت الو اظفل هل بارععا ال ىذلا مسالا
 ربدقتى لع ىذلا بهذملا لقنىف عرش مث لحم هلز وكي ال نأ زياده ىلع :تفنضملا

 ىا ( ًادتنم هلع برعلا ضعبو ال لاقف بارععالا نم لحم هل امنا هنوكح ١
 ترعلا ضعن ىلا دسملا لعبا نم دارملا ناك الو *برعلا نم ناسللا لها ضعب

 ثناو نوعضاولا مه برعلا ضع نم دازرملا نوك ةس رش قيقا ةانعم سيل
 ادتملا نم ةاحنلا اهقلطا ىتلا باقلالاب ظافلالا اومسي مل برعلا لصا نأب ريبخ

 وحللا عضو دعب ظافلالا كلت ىلع لاقلالا هده قالطا لب اهريغو رخلاو ا

 برعلا ىلا هدانسا ححصي ريسفتب لعجلا رسف نا حراشلا دارا رخاتم وهو

 ىمسملا عوفرملا كلذ لمعتسي برعلا ضعب ىا ( هلمعتسي ىا ) لاقف نيعضاولا
 نوبوحنلا مكب ىا ( ةاحنلا مكحب ) ىتلا ةيثيحلاب ىا (ثبحب ) اسبالم لصفلا
 قاعتم ( هنوكب ) هلوق ةحوصحا باقلالاب ظافلالا اومسو وحنلا نف اوعضو نيذلا
 ىنعملا نم هيف اوأر امل ( ًادتبم ) لصفلا كلذ نوكب نومكحب ىا مكحب هلو
 هلوقب اذه نع ةفراصلا ةنيرقلاىلازاشا مث * ًادتبم هنوكب مكملا ىضتف. ىذلا

 ( ىلع )

 هس

 ىقباو هبرسف ام ىلع لامعتسالا ىنعم لعملا نكي مل ناو ىنعي ( برعلاف الاو )



 رع ١

 . لصفلا طرتشيامتا ىنعي (لصفلا نال) لاقف كلذب طارتشالا ةلع حراشلا رك ذ مث |
 ' ىلا جاتحالل هيلا راصي امتاو ىهاظلا فالخ لصفلا نال ةفرعم ريا نوكب
 لصفلا ىلا ىا. ( هيلا جاتحم امنا ) ىهاظلا فالخ وه ىذلا لصفلاو رخآ ءىش

 وه ىذلا نإ ىمالا ىناثو ةفرعم ربحا نوك ةروص ىفو ةفرعملا ىف ىا (اهيف )
 ىتلا لصفا ةغنص ريخلا ( اذك نم لعفا وا .) هلوش هرك ذ ام اضيا هل طرش
 ليلد ( ةفرعملاب هقاحلال ) هلوقو ةفاضالاب الو ماللاو فلالاب ال نمي .تلمعتسا

 نمي لمعتسا اذا لعفا نال هيف لصفلا طرتشا امنا ىنعي ةنف لصفلا طارتشال

 جايتحالا وه ىذلا اهب قحلملا ةفرعملا مكح ىطعاف ةفرعملاب اقحلم نوكي |
 ردا ا 1 قاحل] لبلد 6مل عاتمأل) هوقو م اذهل لسع ل

 ا ل ظ

 لس لثم )ل هلو هلثم مث هفف ماللا لوخد زوج ال نمي المعتسم هنوك دعب نم

 لصقلا نوك ىلا اضيا اهسقنم مسقلا اذه ناكاملو « ورمت نم لضفاوه ديز |
 كرتو اهلوخد دعب الخاد هنوك ىلاو ةظفللا لماوعلا لوخد لق الخاد
 راصتقالا هجو ناين ىلا جاتحا ىناثلا لاثملا ىلع رمدتقاو لوالا لاثم فما
 , هكرتف ةف رعم ربخلا نوك عم لصفلا نوكل الاثم ىتْوِي نا فنصملا ىلع مزاي اضياو

 ١ فنصملا ىا ( رصتقاو ) لاقف لوالا كرن هجو رك ذي نا حراشلا دارا اضيا |
 ثيح ( لماوعلا لوخ د دعب نم لعفا) لاثم نامتا ىلع ىا ( لاثم ىلع ) هترامعىف |

 لاثم ىلع رصتقاو ىا ىناثلا كرتلا ىلا ةراشا ( ةفرعملا نود ) هلوقو ناك< ةدروا

 | رظان ( لم اوعلال قربان ودو ) هلوقو ةفرعملاريخلا لاثم تؤيملو نم لعفا

 01 لبثت ىلع نم لعفا ىف رصتقا ااو ىنعي نم لعفا لتثع ىلع راصتقالا ىلا

 ا لام هيف تؤي ملو ناكب هدارب ال' لماوعل || لوخد دعب الخاد لضفلا

 ظ هلوف و“ ورمع نم لضفا وه ديز وحن لوش ناب لماوعلا لوخد لق الخاد

 يك عم لصفلا نوك ءانغتسالا ىا نيباملا ىف راصتقالا ىلع لد (امهئانتسالا

 يا نع ىا (نابتثملا نعو لمارعلا كوت كي زف يم رك ا

 ةف رعملا ريخلا ةلثما ةرثكل ىا ءانغتسالا ليلد ( امهترثكل ) هلوقو لالقتسالا,امهل

 اهل د لف نم لمقا لاثم ةلثمإ تكلا و هدعا و لك تلك وج د يق أ اقلط

 | هلال اذه ىلع رصتقا امنا هنا ةفرعملا ربخلا لاثم كرت هيجوت ىف ماصعلالاقو |
 ا
 هيلا هجايتحاف هيف سابتلالا مدع عم نم لعفا ةروص ىف لصفلا ىلا جاتحا ال ْ

 ظ ةراشالل اهب فصلا: راحتمتاو كوالا قئارطلا نا يلا نوت ا

 | لحف ةاحنلا نيب عقاولا فالتخالا رك ذىف فضضملا عرش مث * مهفاف اذه ىلا



 سي 1٠0
 حراشلا دارا لامعتسالا هبدهش 6 ستلنال اهفو تعنلاب رتكخلا سيتلب اهف زيمتلل |

 0000 لم( )ارجو انن لوك ني راستل ادس عوف نملا نوكناي نيس نا
 ًادتبم عضو املا انعن نوكي نأ ريحا ماقم ىف عضو ام حاصي ىذلا بيكرتلا يف
 00 اذه ربللا ردتلف مزيغو فيرعتلا نم امن هلك ظورش هيفدجوت ناب
 عضوم ىف عضوام هيف حلصي مل ىذلا بِ انف ننلاق نار ريما ىلا لا تعنلاب

 مث ) حراشلا هلاقام وهف ةيتعنلا طورش هيف دجوي مل ناب انعن نوكي نأ ىب ا

 ةصخرلا بيس لخدا ىا ( لخداف ) لامعتسالا ىف ةصخرلا ىطعا ىا ( عسنا
 بئان ( اهف ) هلوقو سابتلالا هيف اهف ىا ( هبف ) زيمقتلا ىلا جابتحالا بسال
 ىدلا كك رلا نبل كف :ىذلا بيكرتلا عاونا ىف الخد لا لح هزل لغاف

 ( بارعالا فالتخا دنع ) عقاو. سللا مدع ببسس ىا ( كلذو هيف سل.ال )
 لمتحال ناكر بخ هنا ىلع ابوصنم. مادام ماقلا نال متاقلاوه ديز ناك هلوق ىف مك

 بارعالا ىف فوصوملل ةعبات ةفصلا نا تفرع مل عوف رملا ددزل اعن نوكي نا |

 , اضيا هيف سبلال هناف (اريمض) ًادتبملا نوك دنع كلذو ىا ( ًادتبلا نوكو ) ظ
 [مةقارعم ًادتبملا نوك عم ةكتا هنوككا (كلذ رغوا) ه فصّوتال ريملا نال |
 ظ لا ان ال ا ببسي كلذ عستا ىا عستاب قاعتم ( لما ) هلوقو |

 ' كلا لخ لثق ره نيدل اهل ىلا ةروصلا ىلع ىا ( سللا :ةروض ىلغ) اهي
 ١ طسوتلل بس هنوك ىلع لصغبل هلوق منام ا حراس نا لعاو « ضيقنلا ىلع ْ

 ظ ان هنوك نيب زيبمتلل ببسلا نال قاسلا ةنيرقل ةيمستلل امبس.هنوك ىلع هلمح ملو

 هلعج مهضعب و ىهاضلا وه هنا لبق اذلو ةمسنلا ال طسوتلا ا

 ظ الإ ككل ناب. لصف هنال الصف ىمست امتاو لاقثيح ةيمستلا هجول امبس
 0 مئاقلا نوك عماسلا مو 1 زاح معاقل ديز تلق اذا ِكنال اربخ هنوكو

 اا 00 ليخلا لاقو ارح زك نيعت لصفلا: تشن ريخلا رظتنف

 ' ربخ وه لب همام نم ل هدعبامنا ىلع هتلالدب هدعن أمع هلق دكا مسال اهلصفل

 نويفوكلاو مهريدقت نم ندحا اهريدقت نا الا دحاو ءىث ىلا نيشعملا ل امو
 0 نع ال دال ب دي يل اظن هوك ادلع وبس
 اقلطمال ءىش طرش» طسوتلا زاوج ناكاملو ب طوقسلا نع كفكسلا ظفاحملا

 ريمضلا حراشلا رسف مث ( هطرشو ) لاقف طرسشلا كلذ ناس ىف صملا عرش

 لهل و اذهب ريمضلارسفامتاو ىا (عوف رملاكلذب لصفلا طرش ىا)هلوَشب رورحملا

 عناملا مدع عم ىلوا بيرقلا ىلا عاجرالاو بيرق لصفلا نال طيسوت 1

 (اةقاردل لا نوكي نا) مهل وا نأ دحلا هك دام ىلع لصفلا طرشو

 2 0 ن1( نوك لوألا هطرشو ىا هلطرتجو هلوقل حل اذهو درفملالي واكف

2) 



 هه هو زل
 ةغبص ) هلوقو امهبف ةيقاب ثاذلا نا كالو اههفاضوا آل امهتاذ ليطاو اداب ١
 ريمض لوش نأ ريبعتلا نم ىهاظلا ناكاملو «طسوّس لععاف هنا ىلع عف رلاب ( عوف سم

 لودعلا هحو نيكد حراشلا دارا ريبعتلا اذه نغ فنصملا لدعف عوق

 ىف واولاو ىهاظلا ىضتقم ىلع ( عوف ىم ريمض ) فنصملا ىا ( له لو ) لاقف
 00 ملو عوف سم ةغبص لاق ىا هفطاعاما له ملو

 دوجول ىا (فالتخالا ناكمل) ردقُم لاؤسل اباوج نوكي ناب ةفاشتنللا
 فالتخالا» قلعتم ( هن 4 ق9 هلوقو ناكملا اذه ىف ةاحنلا نيب فالتخالا'

 لد ادعو نورضبلا نك اذعف (!ريمضو راو ادتملا نين طسوتلا نول فاق
 نويف وكلا لاقو بارعالانم هل لحال نكل مسا هنا ليلخلا ريغ دنعو فرح هنا
 قاسكلا لاقف هلبقام بسخم وا هدعبام بسحب هلحم نا ىف اوفلتخا مث لحم هل
 هلق ىضرلاو ماشه نءا هلشن ىذلا فالتخالا:وه اذهو ىااثلا ءارفلاو لوالاب

 نييرصبلا ضعب لاقو مسا هنا نيب رصبلا رثكا دنع لاقف كلذ فالخ ىلع
 نال ريمضلاب ريعتلا نع فنصملا لدع فالتخالا اذه بعشت املؤ فرح هنا
 وهام درواف مسالا ماسقا نم رث امضلا نال هدنع ارثمض نكي مل اف رح هلعج نم

 اريمض ناك ءاوس ةغصلا ظفل هيلع قلطي هنال ةغضلاب ريبعتلا وهو هياع قفتملا ا

 هلوقو قبس 5 نه ىلا انا وهو ا رجلاب « لصفنم ل هلوقو الوا
 حراشلا دارا مث قباطملاب قلعتم 6 ًادتبملل )ل هلوقو فس دعب ةفص 2اس
 اقلاع دلو ماقلا وه ديز وحن ( ادارفا) هلوش هشاطملا لصف نا

 نومتاقلا ؛ مه نود زلا وحن ( اعمحو ) نامثاقلا اه ناديزلا وحن ( ةششنو)

 مماقلا تنا كنا وحت ('اطخو) منقل نا ىلا وحن ( املكتو ا ”و اريك ذنو )

 ىلا: مسن ىف ريتسملا لعافلا نم الريس ( عوفرملا اذه) هلوقو « ىمسو )

 عوف رللاريمض ةروص ىلع ىه ىلا ةغبصلا كلت نا ةلس ملا لها نيب هيلع حلطصيو
 صهاظلاناكو طسوتلل ابسو ةيمسلااببس لصفمل ن وكي نا لمتح امو ( الصف ىمست

 كلذو ) لاقف صاظلا وهام ىلع لصفيل هلوق لمح نا حراشلا دارا ىناثلا وه

 فئصملا لوف هريخو 0 كلذو هلوقو ريمضلا كلذ طسوت ىا ( طسوتلا

 هلوَس لمعي تكلا ريلشلا جرا ملا ررسقو لم 0 ناو رسما

 عوف رملا كلذ عقوي اما ىا هنوكىف ورمل ريمضلل ريسفت ( ربما نوك ىا ) هلو
 نيبو ىا ( اريخو )هلق امل ( انعن )ل هدعبام نوكنيب كلذ زيعل ريخلاو ادتملا نيب

 | لابقف ةاحنلا نيث' ةهغصلا كلت مسا ناس ىف عرش مت * ماقلاوهديزوحم (ةبيغو)

 ١ حراشلا ريسفتو لصفيل فرظ 6 هنوك نيب .إل هلوقو ( طسوتملا عوفرملا كلذ )

 اببس هنوكىف ببساا اذه ىرج امو تعئال ريخ هنأ ىتعي هلاربخ ريخلا نوك



 1 هم رظ-

 دقو نعو نم ال (ىف) 6 و )ل ريختلا ةلئسم نم ءانثتسالاةلزنمب راتخمو هلوقوملا |
 فرحلا المتحم دق ظفلناك املو * نعو نمىف اضيا اهقوراتخحمو ىا ( طقو |
 اذه عقد حراشلا دارا ةيليلقتلاوا هققحتلادف وهو لمفعفلاب صتخ ىذلا |

 ظ ىا ( سسح ىنعع ) وهام امهب داري طقو دق ظفل ىا ( اهو ) لاقف لاّحالا |
 دق ىلا ةسسنلاب هيلا جاتحم ريمفتلا اذهو ىرحلا وهدَشب دارملا ناال نامسالا |

 اعابتتسا رك ذيب لب ريسفتلا ىلا جاتحتال :ىهاطظ هتيمسا لب فرح سبل طق نال
 ( نوكسلا ىلع ةظفاحملل ) ةروك ذملا تاملكلاىف اراتخم قوحللا ناك امتاو |

 (ءانلاىف لصالا وه ) ىذلا نوكسلا تا( ىذلامزاللا ) اهرخاوا نوكس ىلع ىا
 | ىلع راح هتبعب ليلدلا اذه نا لاَ ناب ندل ةملكب ليلدلا اذه ضقتنا املو
 | ىنعي ( فورحلا ةلق عم ) هلو هعفد ىلا راشا انكاس اهرخآ نوكل ندل ةلك |
 ظ 00 11 هلق ءاتلا وع هلعلا ماع نآل قدل ةلكف راتخالا للد نايزخ ربنال |

[ 
 ا
| 

 'لعلف زاتخْلا وهام ىلاراشا مث #فرحا ةثالث رع ايبركل ةرثك نذل فؤرح و

 هلوقو هربخ' 4 لعل ال هلوقو ًادّتم وهو ( تل سكع ىا )6 اهسكعو ) لاقف
 هريغقفوا اهانعمىف سكعلاب ثسبل تيل نا ىنعي سكعلاب قلعتم ( رايتخالاف )
 ىنعع انهه سكعلا نوكيو اهيف اراتخم نونلا قوحل نوكىف لب ماكحالانم
 | لعل ىف ىا ( اهيف ) راتخْلا نأ وه سكعلا ىنعم نا ىنعي ( راتخلاف ) لاق اك ىننلا
 | لعلفف ازاتخحت نوتلا كرت ناك امتاو نايتالا سكع وه ىذلا ( نونلا كرت ) |
 ١ اهرخاىف سل هنال تبل الخ اهرخاى ماللا ديدشت وهو ( فيعضتلا لقثل ) |
 | نيرمالا عومت نم لصح ىا هفورح ةرثكل ىا (فورحلا ةرثك و) فيعضت ١
 | © ادتملا نيب طساوتسو 9 لاقف لصفلا ريمض ةلَمسم ىف عرش مث * اهريغىف دل لقت !

 طسوتب لاق امتاو حارسشلا ضعب لاقو 6 ربخلاو ) ًادتبملانيب لخديوا عمي ىا
 نب هلوق نوك اذه لمف نهتنا رخئاَح وا مدقتن .ىذلا نيمضلا نع: زارتحالل
 اك أ لت اذهلو نئعلا نب الآ نوكيال طسوتلا نال اردتم ادتبملا

 نيشحلا ضعب هب رسف لوخدلاوا عوقولا قلطم ىنعم ىلع ىا ديزجتلا ىلع |
 لق ) هلؤقو لمأتف ناكملل نيعتم انهف ناكملاو نامزلا نيب كرتشم نيب هلوقو
 وهن ال ( مئاقلا وه ديز لثم )امهيلع ةظفللا لماوعلا لوخد لبق ىا « لماوعلا
 ( ىا) 6 اهذعبوا )ن آلاربخلا مئاقلانيب و ن آلا ًادتلاوه ىذلاديز نيب تلخد

 (بيقرلا تنا تنك وحنت) امهيلع ةظفللا ( لماوعلا ) لوخد ( دعب ) لخديوا
 لماوعلا لوخد دعب اناك ناو اهو هريخ نيبو ناك ميسا نب تلخد تنا ناف |

 ةيربخلاو ةيئادتملا ىهو امهتقيقح ىلع نابقاب امهنكل هل اربخو امسا ةيظفللا |
 دآرملا ناب هللعو ماصعلاىف اذك امهيلع ربخلاو ًادّملا قالطا حصف ةقيقخ |

 (أدتلاب ) ظ



 هاا
 دارا امهدحا حج زتريغ نم ني صالا ءاوتسانع ةرابع ريبختلا ناكاملو  ادتبملا
 اذه رايتخا نا مث ( ةياقولا نونب نايثالا نيب ) لاقف نيسما رك ذب نا حراشلا
 ( ةيئانبلا تاكرحلا ىلع ةظفاحملل ) ِهِلوَقب هيلا راشا حج. ىم ىلا جاتحا امل ناينالا
 زوم امتاو اهرخاواىف ةناقولا نون نايتالا تاملكلا هذهىف كل زوج ىنعي

 | اهضعبىفو اهتاكرح ةظفاحم اهضعب ىف ةظفاحلا كلتو ةظفاحلا ليصحتل كلذ

 نون هيف ىذلا عراضملا نم ( ندل ريغىف ) اهتاكرح ةظفاحم اما اهن وكس ةظفاحم
 | :نايرضي ىف 5 ةرسك اما ةساشلا اهتكارخ نال اهتئاؤخلاو ناو تارعألا
 | ءاس اهتاقالملارسكي نا زل ةباقولا نوت قحلت+ اذاو ىتاوبلاىفاك ةحتف اماو

 | ىلع ) ةظفاحملا اما ( و ) اهيلع تبنب ىتلا ةحتفلا لوزت رسك اذاو ملكتملا

 / ندل نون كيرحن مزل اهب نونلا قحلتمول هنال ( ندلىف ) ةلصاخل ( نوكسلا
 | ىنعي (اهكرت نيو ) لاقف رخ آلا ىمالا رسف مثاهرخآ نوكس لوزيف رسكلا
 (ازرحن) هكرتزوجامناو ةروك ذملاتاملكلاىفةياقولا نون نايتا كرت كل زوج
 / دحاولا قوفام انهه تانونلاب دارملاو ( تانونلا عاّتجانع ) ملكتملا زرحتل ىا

 ناو نا ىهو اهضعب ىف عمتجم لب تاملكلا كلت نم لكىف عمتجت تانونلا نال
 نوبرضيو نابرضيىف اذكو نانوللا اهيف عمتجتف ندلفف اماو نأكو نكلو
 ل نافا] كلو لعلىف مكحلا اذه شمت ل الو بيلغتلا باب نم نوكيا نيمو

 | كلذ ناكولو ىا ( امكحاولو ) لاقفامهيلا لومشلا لصحيل مكحلا اذه ميمعت
 ظ هرخاىف سيلهنال ( لعل ىفاك) ىمكحلا نونلا عم عمتجم ناب ايمكح اعامجا عامجالا

 / ماللا جرخم برقل ىا ( ماللا برقل ) نونلا مكحىف ماللا نكلو مال هيف لب نون
 حراشلا دارا مث#برقلاب قلعتم ( جرن اىف)هلوقونونلا جرخم نم ىا (نونلا نم )
 نونلا كرت زوج امتاو ىنعي ( اهتاوخا ىلع المو ) لاقف تيلىف كرثلا زاوج هجو
 اهمكحىف وهام الو نون هرخآىف سيل هنال هيف كرتلا ةلع نايرج مدع عم تيل
 ْ راح لب كرتلا ةلعزاير خل سيلهيف كلذ راوجو نولانم هجر برها و ءان هيف لب

 | ناو نيصالا دحا اهبف راتخام اهنم ىنثتسا مث( تلىفم)اهتاوخا ىلع المح هف

 لعافلا بئانلريسفت(ةياقولان ون قوم ىا ) هلوقو 6 راتخو ل لاقف زاوحلا ىف ايوتسا
 ( تيلىف ) اهقوحل مدع ىلع اراتخم ةياقولا نون قول نوكيو ىنعي راتخحمىف رتتسملا
 ةهبشملا فورملا رئاسنم ازيمت ىا تيلنم لاح ( نا تاوخا نيب نم ) هلوقو
 هذهو كرتلا ةلع وه ىذلا تانونلا عامجا وهو ( عنام مدعل ) !راتخم ناكاماو

 وهام الو نون هرخاىف سل هنال تبل تاذىف ىا ( اهتاذف ) ةمودعم ةلعلا

 اهتاوخاىلع لماو ) هلوش نايتالا زوجي ىذلاحج ىملا عف دما راشا مث ياهمكح ىف

 قال و هنع لودعلا نع ةفراص ةرورضل الا هيلا راصيالو ( لصالا فاللخ



 0 ه1 1
 ؟ هلا ةطاخلاو رك ذملا عملساو  ةنثللا نون ىو ,( بارعالا نون نعايرنع) ١

 ثنؤملا عمج نون اماو نيب رضتو نوبرضتو نوب رضيو ناب رضتو ناب رضي وحن
 فاتختال و عراضملالاح لكىف ةتباث اهنال ةياقولا نون اهعممزليف بارععالل تسيلف
 ةراشا ( بارعالا ىه نون نع ىا) هلوقو لماوعلا فالتخاب ىفدحلاو تونشلاب
 اذك و ( يرض وحن ) ةلوقل هان ةفاضا بارعالا ىلا نوتلا ةفاضا:نا ىلا
 ىراعلا عراضملا كلذ ىفنونلا كلت تم زلامت او ىب رضن وى رضضاو ىنن, رضي و ىبرضنت

 ىا (اًضيا عراضملا رخآ) نونلا كلت ظفحتل ىا ( قتل ) بارعالا نون نع |

 فودذخاماو مزحلاب نك اساماو ةحتفلاب بوصنم اماو ةمضلاب عوف ماما عراضملا |

 نوكيل انرك ذاب ةرسكلا اند اماو ريداقتلا عيمج ىلع هل ةفلاخم ةرسكلاو ١

 رخآ ىف ةقيقللا ىف اهنال ةققحاال ىا (امكخ طسولا ىف ) ةعقاو الثم نيب رضن ءان
 "كلا تت اكادر ةلاخى نونلاو ةلاب لكى ريمضلا ءاي هب تحل اء نكلو ةملكلا
 ثيح (اورفك نذلا نكي. ةرشك فالح و ) طسولاىف امهقومل بيس

 امههنآل ( قطا لق ) مال ةرسكح (و) نينك انلا ءاقتلال نونلا ترسك |

 كلت نكل ةرسكلاب ماللاو نونلا ةكرحو موزحما مكح ى قاثلا وا نامؤرحم-'

 عضاوملان اب نم فنصملا غرف املو «امهلاثماىف ةياقولا نون مزلت+ و امهيف هاك

 ْ ىنعل مسالاب ةصتخلا هةركتلا ىمو (ةرسكللا كلت نع ) ىضالا رخاآ ظفمل اك

 اا رآ (دعاسق ندارح نم ةكرملا ةملكلا رخاآىف نوكت ىلا ةّريكلا

 اللا نأ ابطال درقملا ةغبص لع ( نإب رضن ةزسسك فالخ ) هلوقل هيطوت ١
 'ةددك لآل ىا (اهنألا) اهتعب طفحتلا سحب ىتلا ةركلا نع ةجراغت ناب رض ءا

 1 ضورعل ىا ( اهضورعل ) اهنع ظفحتلا ىح ىتلا ةرسكلا ىف تسل ا

 . لاقف اهنايتا اهيف مزلي م ىتلا عضاوملا نايب ىف عرش نونلا نايتا اهيف مزتلا ىلا
 عراضملا لعفلا نون ىف انهه نوللاب دارملا ناكالو ( نوتلا عم تاو

 ةرمهلا حتش (نا ىنعي ) هلو نا تاوخا حراشلا رسف مث « اهتاوخاو ناو
 صاصتخا مهوب الثل ادهب تاوخآلا رسف اماو (لعلو تبلو نه ون اكو)

 ربخ 6 ريخم ) هلوقو ةبشملا فورحلا عيمج مهب هنا لب نونلا ءرخاىف ام مكحلا اذه
-- 

 (أدتلا )

 ١ هلوقو تارعالا ىلا ةيوسنملا نوثلا عم ىا ( هسارعالا) هلوش حراشلا اهفصو

 | هس هلا لع للا رورح رقتسم فوط 4 هف ) هلوق نا ىلع هسنتلل ( ةنثاكلا)
 اال او وخال ةركن ناك ناورقتنملا كف رظلا نا .ىلعو ماللا فزعملا نوتلا

 / فرعملا مسالا ماقملا اذه لاثما ىف رده نكل في رعتلاب ةقاطملا موزال فرعملل
 ١ عراضملا لعفلا ناكاذا ىنعي رورجملا ريمضلل ريسفت( عراضملا ف ىا )هلوقو ماللا

 | ندلإ ( عم) ( و إل ةبطاخلاو ركذملا عملاو ةينثتلا نون ىهو ةسبارعالا نونلا عم



 هو هه 1

  (ماكتلا هي ىا) هلوش ءايلا حراشلا رسفو ةمزال هلوقىف رتّتسملا ريمضلانموا |

 ظ ربخ نا ماصعلا لاقو ًادتبملا ربخ عفرلاب « ةمزال ) هلوقو صاط ريسفتلا ثعابو |

 ىهتنا رقتسملا فرظلا ريمض نم لاح بصنلابةمزالو ءايلا عم هلوق وه ادتمملا

 ظ نال ابدت داب عم اؤق لسجل رولا لا ةدئاف نا صيصختلا هجو لعلو

 | اهنايمدافاو اهيلا جاتحم ركابضلا عضو ناىف ةياقولا نون نا لهج نمي ماقملا

 افاد مدعو ةملكلا اهموزل اماو ملكتملا ءي عم اهلبقام ناكاذا اهيلا جاتحم

 لرش عراقلا رست رز ارضا ا
 طرش» دبقع سل ىضاملل اهموزل نا ىلع هيش'و ناس ( ءايلا كلت هقحل اذا)

 طو رشم هنا تيس اك عراضملا الخ هل ةطساوو هموزل ببس ملكتملا ءاي قو لب

 همزال هلوه قلعتم ( ىتتل ) هلوقو هيف بارعالا نون مدع وهو ءىثشال طرشإ

 |" اما نم وه ئذلا رخ آلا ا( ىماملا رخار) نونا كلت :ظفل ةمرأل فا
 وحن بطاخلا درملا ريمضوا ةعاملا نون ةن لصتاافوا دارفملاف مكمتفلا ىلع
 ءاتلاو فلالاو واولا هب لصتا اذا ك نوكسلا وا ىنتبرضو قنبرضو: ىن رض

 ْ هب لصتا اذا اهف مضلا ناعوا ىنوب رضو قار مضو ىّن رض وحن ةساغلا درفملاىف |

 | ةدرفملا ةطاخْلا ريمض هب لصتا اذا اهف رسكلا خو قي وص قمح ملكا ردح

 | (ةصتخم ا ةرسكلا نع)اهنمل اكىفرخاوالاهذهةك. رح طظفحن اق ولا نون و ىنَن رضوحتن

 |. ةفص ( ىتلا ) هلوقو برعملا مثسالاب ىا ( مسالاب ) ةصتخم ىه ىتلا ةرسكلا نع ىا
 |. ةظفاحلا ىحضامتا ىنعي ةرسكلا لك نع ةظفاحملا بوجو نع زارتحاو ةرسكلل ةيناث

 لغو ةملكلا رخآ ىف اهن وك ىف رجلاب ةهشموا ( رجلا تخا ىه) ىثلا ةرسكلا نع
 ١ تخا تسل اهترسك نال ةظفاحم ىلا جاتحتال اهسفن ةباقولا نوننا ديقلا اذهنم

 ظ دحاو فرح رخآ ىلع قلطي الو ةملكلا رخاىتامهن وكوه همشلا هجو نالرخلا

 نونا كلخ تنمشئا( تسساديل ل9 هلزقو هملكلا ١ ١ لإ رتبكلا لع د

 | حراشلاو فنصملا وق عومجم نم مهف ىذلا هيمستلا هجول ناس ( هباقولا نون )
 ١ ىنبرضو قاس رضو ىتتيرضو ىنونرضو قابرض اذكو ( ىبرض وح )
 | ىنتب رضو ىنتي رضو قناع رضو ىبنب رضو ىنومج رضو قناع رضو ىتتب رضو
 عراضملاىفو هلوقناةراشا (ةمزال ةياقولا نون كلذك )و )) هلوقو ىنانب رضو

 اذلو هلبقام ىلا رظنلاب هيلع فوطعملا مكح ىف فوطعملاو ىضاملايف هلوق ىلع فطع
 ١ ةياقولا نون نا مىنعي لصف اي قوطعملاو فطعلا فرح نيب حراشلا لصف
 0 و .عراضملاف ) ةمزال كلذك ىضاملا قلطمىف ةمزال

 | هلق

 ةياقولا نون موزل نا ىنعي فصلا ههيدِق امل ةئطوت نوكمل ( اًقلطم ال نكل)
 | عراضلا نوكىا ( هنوك لاح لب ) ىضاملا ىف م هتالطا ىلع سدل عراضملا



 5 ه6: رمح

 ىلع لصفنملا عوفرملا عقوم عقو مث لصتملا رورجملاةووصىف ناككالولىف ريمضلا

 بهذو ) لاقق الول ىف هيويس هيجوت ناس ىف عرش مث * تناكه وق سكع
 فرح) رورجملا ريمضلا ىلع لخد اذا اهف ىا ( ماقملا اذه ىف الول نا ىلا هبوسس
 نكي مل ىعمىف اذك ناكل اذك كال ول كلوق ىنعم ناك ةيليلعتلا ماللا ىنعمب ىا ( رج

 الول ىلع فطع بصنااب ( فاكلاو ) هلوقو ماصعلا ةشاح ىف كدوجول اذك
 هبلابهذاكهريغعقومال ( هعقوم عقاو رورحم ريمض ) كالولىف فاكلا ناو ىا

 ١ 2 ا 0: 0 ال ول دعب مف قرصت شفخالاف ) لاقف نيهذملا نيب قرفلاىلا راثا شفخالا

 (هب وسسو ) هلوقو فرصت امم ريمضلا ف فرصتو هلاح ىلع الول ىتبا ثبح
 فوطعم ( هسفن ىف ) هلوقو فرصت ىف لصتملا ريمضلا ىلع فطع هنا ىلع عوف ص

 انآو دكلاَو لفاع ىلومعم لع نيئيشلا فقطع ليبقنم نوكف االول دعت هلوق لع

 نم نوكي الول دعب هلوق ىلع هسفن ىفو شفخالاف هلوق ىلع هب وبيس فطع نا
 بهذم لصحم ىنعي زوجبالو نيفلتخم نيلماع ىلومعم ىلع نيئيشلا فطع ليبق |
 حراشلا مدقو ةراحلا فورحلاب هقحلا ثيح الول سفن ىف فرضت هنا هيوبيس |

 نا ماصعلا ىشحلا لاقامل روصنملا بهذملا وه هنا ىلع اهسنت شفخالا بهذم

 لح لومعملاو لومعم هنال هسفنف فرصتلانم ىلوا الول دعبامف فرصتلانا
 غرف املو * فرصتلا ىف ىلوارخأتملاو رخأتمهنا اضياو بارععالا فيرصت ١

 لاقف ىسع ٍبابىف امهلقت ىف عرش تاغللا ضعب ىلع الول دعبامف نيبهدملا لقن نم
 ( هناىلا ) ىنعي الولىف هللا بهذام قابس ىلع ( شفْحالا يهذف كابسع اماو )

 ( عوفرملا عقوم عقاو ) ةروصلافف ( بوصنم ريمض ) كاسع ىف فاكلا ىا
 ىلع لوم ىسع نا ىلا ) هب وسس بهذو ىا (هبوبيسو ) ىبسل العاق هنوكل
 امهن وك ىف ىا (ىنعملاف)لعلو ىسع ب راقتل ىا (امهب اقتل ) ىجرتلل ىتلا ىا ( لعل
 فرصتلا ف ىا (انههف) هلوش اضنا نيهذملا لصحم ركذ مث« قافشالا و عمطلل

 , ىلع ءانب ( ريمضلا ف فرصت شفخالا ) الولف فرصتلاك ىا (اضيا ) ىسعفف
 اضيا ( هيوبيسو ) هلوقو ضعب عقومىف عقو رامضلاضعب نا ةدعاق نم هلقنام
 هلوق ىلع فطع (لماعلاىف) هلوقؤ قبسامىف انلق ال فرصت ىف رتتسملا لع فطع

 رئامضلاب قلعتت ىلا ثحابملا نم فنصملا غرفاملو * فرصت الومعم اهو ريمضلا ىف

 لاصفنالاو لاصتالاك تاذلاب اهقحلت ىتلا اهتافص ثبح نمو اهتاذ ثمح نم

 ةفاضاو 4 ةياقولا نونو ) لاقف ةطساؤلاب اهقحلت ىتلا ثحاملاف عرش
 00 فا املا ىلا سببا ةقاضأ. لبق نم ةبمال ةفايلشلا ةياقولا ىلا  نوَنلا
 ماصعلاف اذكح ةباقولا ىه ىتلا نونلا ىا ةينايوا ةياقولا ببس ىه

 ًادثملا نم لاح هنا ىلع. اما رقتسم فرط ( ءابلاعم )ل هلوقو ًادتبم وهو
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 اده ىلع هش نلاأ حراشلا دارا رثك الاو هلوق ربخ وهو تنا الول ىلع افوطعم

 هجو ىلعو الواىف قدس ىذلا مكحلا افلاخم انهه مكلا نوك ىلعو فلعلا

 نيبو فططعلا فرح نيب هيشتلا اذه درواف انهه لاضصتالاوه رثك الازوك

 لاضفنا .الول ىف:لامعتسالا تك ناك ام ىا( زنك الا كلذك ) لاقف قولتعلل
 (ام نوكل ىسع دعب عوفؤرملا ريمضلا لاصتا لامعتسالا ىف ) تك الاناكر يمضلا
 العاف ناك اذا:ريمضلانا تف ع دقو ( العاف ىتمع دعب ) ىذلا مسالا نوكل ىا

 هاسع نكيسع ايسع تيسع متسع ايسع تيسع ىنعي 6 هرخآ ىلا تيسع ل

 لعقلا اذهل نكي مل نكل تايضاملا رئاس ىفاك ةرتتسم بئاغلا غيصىف املا

 ازراب اهيف عوفرملا ريمضلا نوكي هنال ةفرصتملا تايضاملا رأس الخ ارتتسم

 هيلا راشا رثك الل الباقم ءىجلا اذه ناك املو (ءاحإ) دق (وإل لاقف رثك الاربغ
 فاطعام عم (كالولا) هلوقو رثك الاريغ وهو ( تاغللا ضعب ىف ) هلوش حراشلا
 نوك ىا كالول ريمضلا عم لمعتسا اذا الول ظفل ءاح ىا ءاح هلوقل لعاف هيلع

 ظ ىلا ىا ( اهرخآ ىلا كعاو نعول الل ١ ندسرع هدا ا

 ءالوا نكالول مالول كالوا كآلول مالوا كالول لوالاف كاسعو كالول رخآ
 اة امع هلا ىاثلاو نال ىالول نهالول اهالول اهالوا معالول اهالول

 ١ نهاسع اهاسع اهاسع مهاسع اهاسع هاسع نكاسع اماسع كاسع مكاسع

 ا "الخ ىلا ةعللا هده لع نيالا ىنيمضلا هوا نان اليو + نابع اس
 / نيمامالا هيجوت ىلع هش نا حراشلا دارا هيوببسو شفخالل ابهذم ٌركآلا
 (رو رج ريمض الو لدعب) ىذلا لصتملاى١ (ىفاكلاناىلا شف الا ههذف ) لاقف

 ( عوفرملا عقوم ) عقو هنكلىا (عقو) كبرضو كب ىناكلصتم رورحم ىا

 كلذكو لصتملارورحم ا عقوم ىا (رورجلاعقوم عقاو) لصفنلا عوفرملا ريمضلا

 تيسع ناكاملو ( و ) لامقق ىسع باب ىف روكذملا مكحلا ناب ىف فنصملا

 لايتسنالا نك[ لغ دع تاق لوح و ١ لا لولا ةلاصتا نحو

 ْ وهات 5 تادارا نيالا ف شك الها نإ فصلا مث *مهفاف عماو ةشاتلا ىف

 .عقوم دورا عوقو زاوجيلاراشا مث *# تف عام أدتبملا اقم ماقملا نوكل

 | مقوم اهضعب عشدق ) اقلطم ( رئامضلا ناف ) هلوق ىهو ةدعاَش عوفرملا
 ٠ ماقم ىلا راشا مث ( تن اكاناام لوقتاك) هلو هيلع دهشتسا مث رخآ ( ضعب
 ١ اذه ىف ) هلوقو ةراخلا فاكلا لوخدم وه ىذلاىا ( تناف ) لاف داهشتسالا

 | ىلع عوضوم هنا عم ىا ( عوفرملا ريمض هنا عم ) رخاتملاعقوب قلعتم ( ماقملا

 أ لعن نأ بجي امثو انسع تدسع نهاسع اهاسع اهاسع مهاسع اهاسع

 :يتانلا عب ميعاو ىدضلا )نك فراس وكل بئاغلل ةدوصخ#م غيص
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 (لمألا ءاعر نأل) ركب ( راتخم لاصفنالا نكل ) هلوَش, حراشلا كردتسا
 ةيراعملا ةباعر نم ىلا ) ادتملل' اريخ .هلصا نركاةلاصفنا ىقتقن نوكوه و
 لاصفنالا حمجرب اهدحا ناحج رملا ضراعت ىنعي لاصفنالل ةز وحلا ( لوعفملا

 ايكحلا ا وو لا نك لالا رف لاصتالا حجري رخ اذلاو

 لولا اهباكم «رتاو ناذلا مزال اهنوكل ةشيقحت ةيريخلا نأ وهو نبدلا ماصع
 عرش مث * ةيهيبشتلا ةياعر نم ىلوا ةايولم هيا 11من مزال ىهو هيهيبشت

 هنأ رثك الان م رداسشملا ناكاملو (رثك الاو) لاقف ىرخا ةلئسم ناس ىف فضملا
 لامعتسالا ىلا ةسنلاب ةيرثك الاب ذارملا نا نيس نأ حراشلا دارا بهاذملا رثكا
 هيف زوحم الولدعب ىذلا ريمضلا نا هنم مهفنا الو ( لامعتسالا ىف'9) لاقق

 00000 و 5 لاصمتالا ؤه لامعتنالا رك ١ نكل لاضتالاو لاصفنالا
 هلوُش لاصفنالا ليلد رك دن نا حراشلا دارا فنصملا هدرويس ىذلا نآملا
 ا بر ىذأ (عوترلا) رضلانوكدجو ىا ( ريمضلا لاصفنا )

 الوا دعب ) عقو ىذلا مسالا نؤكل ىا (ام نوكل ) تباث لامعتسالارثكأ ىف
 تنااالول ) ( لوقت ) ةفص (ربلافوذح) هلوقو نوكلاربخ بصنلاب اذه( ًادتبم

 ( ىنعي ) ِهلوَش اهرخآ ىلا هلوق حراشلارسفو رئامضلا رخا ىلا ىا «اهرخآ ىلا |
 امتلا لول تنا الول متا الول امتنا الول تنا الول )اهرخآ ىلا هلوقب فنصملا ديري ىا

 هذهو (نحنالولانا او نهالوا اهالول ىهالول مهالول اهالواوهالول نتنا الوا
 ارولو راج اهرافسساو .ادتبم اهنوكل ةلصتنم اهلك الوان ةلصتملا ىئاهشلا

 اهل الوادم دوجولا نوكل دوجوم وه فوذحلا ربخلاو ربخنا ك تل فاس 6

 ثحب ىف ًاددب |االبصملا مد هربع دوج وأ ءىثلا عانتمال اهنال اهموهفم ىق الخادو

 انهه أدساو ةنفىعالا بسحب اهيترت ىلع بئاغلاب متو ملكتملا نم د ايضلا

 ناكو ىا ( قفوالا نك لآقف ةتكت هل رك دب نا حراشلا دارا بطاخلا نم

 ةعقاوم ىفاون ىدلاىا قفوالاب قلعتم (قبسابف) هلوقو صملل قفوألا بواسالا
 ادّنا ثيح رئاهضلا دادعت ماقم ىف قبس ىذلا بولسالاب انهه ادّسا ام ىلع ةئاز |

 ناك ىا ناكل ربخ (لوش نا ) هلوقو بئاغلاب ىهتناو بطاخملا مث ملكتملاب
 اضبا ملكش لاب ءادسالا ىا ( نحن الول انا الول) فنضصملا لوش نا هل قفوالا

 هنمدل ون 'قيسامل افلا نىواسالا اده ناكاملو بئاغلاب اسال مرح لا)

 (بولسالا ريغ ) صملا نكل ىا ( نكل ) هلوَش هكردتسا هل هجوال هنا مهوت
 ملكتملاب ءادتسالا ىا (هنا ىلع) هينتلل ىا ( اهسنت ) بطاخلاب انهه ادبا ثيح |
 هن ءادسالا زوج لب هياعرلا يجاوب سبل يا هنا ىنعت ( ىرورضي نسل ) |

 / عرش هفالخم ىسعباب فو لاصفنالا وهالولباب ىفرثك الا ناكاملو # هريغبو ١

 تكتل لل ل اا ل يي تت يي تث>ث>ث:ث5:56 00000 ا لل يت للا اي يي ل اا للا تيت ا ااا ا 2تقرير اح

 أ
 ١

 © فنصملا )
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 | هلوقل ريخ ( لاصفنالا) هلوقو هف ةاف الف الاو ريمضلا لئاسم ةلئسملا هذهل :

 هت ها ْ

 أ ىا (1) لاثم اذهىا (لاثم) كابا هتطعا وحن ريدقتلاو هايا هلوق ىلع فطع كايا
 | ( بطاخلا ريمض ) فرعالا ىا ( وهو فرعا اهدخا نوكي ) نيذللا ني ريمضلل
 لئاسملانمفضملا غرفاملو هي ةشاسلا ةتكنلل ( هتمدقامنكلو ) كايا وهو
 | ملكتللا اهيف ريت وا الصفنمو الصتم هداربا نم نيمالا دحا اهنف نيعت ىتلا

 امهزاوج عم نيرمالا دحا اهيف ريتخا ىتلا ةلئسملا ف عرش ءاش امهيا داربا ىف

 ( باب) (ريخ ف3 نيالا نم ةاحنلل اراتخم نوكب ىذلا ىا (راتخلاوإ لاقف
 دارملاناىلا ةراشالل باب ظفل حراشلا دازو هل اريخريمضلا عقو اذا ىا 6 ناكإل

 صتخم هنا ماهيال اعف د,ةصقانلا لاعفالا نم اهريغو راصو ناكربخ نم معا انههربذخاب

 قيبطت (اريمضزاكاذا) هلوقو (اهتاوخاو ناكربخ ىا) هلوَش هرسف اذلو ناكب

 ١ عومج ءانثاىف هاا تنك كلوق هلاثم ىا (امئاق دبز ناكلوتا5) هلاثمو راتخاو
 لاشملا نا عمامئاق دب ديز ناك هلوق درواامتاو ( هايا تنك و) امتاَف دز ناك كلوق

 | حراشلا عرش مث * بكر تلاه حصي ىتح ِبئاغلا ريمضلل عجرم لصحبل هايا تنكو
 | الصتم نوكي نأ راتخلا لب نيرمالا زاوج عم اراتخم لاصفنالا نوك ليلد ناسف
 أ ناك اب ربخ نال انهه لاصفنالا اوراتخا امنا ىا («نال) لاقف لصالاوه هنوكل

 ( ا (تجحيو) ًادتبملا خساون نم ناكباب نوكل ( ًادتملا ربيخ لصالاَ ناك)

 | ةلع ( هلماع نال ) هلوقو '( الصفنم اريمض ًادتملا ريخ نوكي نا) بج دئيحو

 | ىا هلماع نال اريمض ناكاذا الصقنم ًادتملا ريخ نؤك بج امتاو ىا بجي هلوقل

 | سجين اي ونعم ريمضلا لماع نما هنا تفرع دقو رتل ًادنبلا رح ليا

 | ةلع ناس ىحراشلا عرشم هع هاصأ ىلا رظنلا_ لاصقنالا راتخم اذإ و لاصفنالا

 / باب ربخ ىا ( نوكي نا ) احوج رم ازاوج ىا (زوجيو) لاقف لاصتالا زاوج
 (وحن ) الصفنم نوكي نا اححار ازاوج زوجتك ىا (اضيا الصتم اريمض ) ناك
 | نآَب ربخ نال ىا (هنال ) كلذ زاح امتاو ( هتنكو امئاق دز ناك) كلوقىف هتنك
 | تفرعامل ةقيقح لوعفم هناال هلعافو لعفلا دعب هعوقو ىف ( لوعفملاب هييش ) ناك

 نكي نا: لوغنملا تشاو لاستالا يضياو تو 1 0 لوما يو
 ( لقا الف ) هبشملا ىلع ةيزم دوج هبهبشملا ىف مزاللا نوكل (لاصتالا بجاو
 هيلع لضفملا ناس ( لاضتالا ٌرئاح نوكي نا نم ) هلوقو هت رمث و هسشتلا ةدئاف ىف
 عانتمالاوه زاوحلا نم لقالا نال لاصتالا زاوج نم لقا مكحال ىنعي لقا هلوقل

 | لصحت ب هيبشملا كح وهاك بوجوب كسولو هيدا قس ل هب مكحولو
 | ها انهعوي داوتالو «زاولم كح و نييناجلل ىعو رف هبشملا ىلع هبهبشملا ةبإ نم

 | اراتخ لاصفنالا ناكر اللا هنوك عم لاصتالل ةلع ربتعاو لومقلاب ةهباشما عقوامل
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 امهنوكك ةفرعملاف ايواست ناب ( فرعا اهدحا نكي مل ناو ىا )هلو حراشلا
 لوالا طرسشلا طرسشلا مادعنا ىلا ةراشا اذهو نيملكتموا نيطاخم وا نييشاغ |

 000 الا طرششلا مادعلا ىلا ةراسشا (هتمدقام  نكلو نوكي زا ) هلوقو
 00 اف عاافدخا نوكو) رخ الازم فرعا نيريمضلا دحا نكي مل ناو

 بابلا ىف ناهجولا زوج اك لصتملا ريغ هيف زوجنال ىا هل دك أت ( ريغال ) هلوقو
 ريدقتلا ىلع اما ) لا قفلاصفنالا بوجو ةلداىف حراشلا عرش مث *« قباسلا

 الئلف) تباث فرعا اهدحا نوك مدع ربدقت ىلع لاصفنالا نيعت اما ىا( لوالا
 لاصفنالاو لاصتالا زاحول ىنعي ( رخ آلا ىلع نيلثملادحا ميدقت ىفحبجرتلا مزلي

 نييواستملا دحا ىا نيلثلا دحا حبج رث مزل اهدحا هفىعا مدع ريد ىلع ظ

 هب لصتيام عم ظفالا كلذ ىا (وه ) ىذلا ظفللاف ىا (اهف) ةفرعملاىف |

 باب ىف ذخ آلا هنال ىنءملات العاف لوالا لعفلا نوكل ( ةدحاولا ةملكلاك)
 ملكتملا يدقتوا ةيف ىعالاوه ىلوالاةروصلا ىف حج. رملا نال( حج مالب ) تيطعا ظ
 اهدحا مدقت ىضتش حجم دجوب 5 نيصالا ناده دحا دجوب مل اذاف ظ

 اضراعت اذا امهنال رخآ حجم باستك 1 مزاب حجم دجوب مل اذاف هلاصتاو ظ
 بجوملا لاصتالل لوالا نيعتب ىتح الصفنم ىناثلا لعج حجرملاواطقاست |
 ريدش ىلع هيوجوو لاصفنالا نيعت امأو ىا ( ىناثلا ربدقتلا ىلع اماو ) مدقتلل ْ

 مهّتها ركل“ لاصفنالاف ىا ( مهتهاركلف ) هتمدقام نكل فرعا اهدحا نوك
 هنوك مدعا ةدحاولا ةملكلاك نوكبأل ىذلا فيعالاوهو ( صقنالا يدقت) |

 ( ىوقالا ىلع ) هلوقو هايا كتيطعا ىف ىنعموا كك رض ىف اك اظفل العاف
 ىوقالا ىلع ىا ىوقالل ةفص ( ةدجاولا ةملكلاك وه اهف ) هلوقو ميدقتلاب قلعتم
 ًالوينم افلا ريمضلا نوكل قنعم العاف هنوكل ةدحاولا ةملكلاكوه ىذلا
 فرعا ناكناو هناف هلايناث الوعفم فرعالا يطاخلا نوكلو تطعال لوا

 حج سم ةدحاولا ةملكلاكفئاغلا نول نكلاو هعدقتل ةحج م ةئفىعالا تناكو

 ةيف سعالا ىلع دئاز ىا ( حج م الب )همدقت مزاب انهه فىعالا مدق ولو هميدقتل
 اهدحا نوكيالام لاثمو لاصتالل لوالا نيش ىتح الصفنم دروب ذئننخ

 ىا (ا) لاثم اذه ىا (لاثم ) حراشلا لاق ك4 هايا هتبطعا اديز وحن )فرعا

 مدعل ليلد (امهنوكل) هلوقو ( فرعا اممدحا نكي مل ) نيذللا نيريمضلل
 00و و ايفا وكل لاما اذه ىف :فرعات نيل امدحنا نا ىمن ةيفنعالا

 هلوقنا ىلا ةراشالل هتبطعاب حراشلا هرسف امباو ( كايا ) (هتيطعا )(واإ) (نيمئاغ |
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 لاف عشريختلا |
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 1 1 0 0 رض كرعالا

 ىاثلاا ريمضلا كداربا زوحم و ىا ( الصفنم هتدروا تش ناو ) هله رامخلا

 ريمضلا' لعج كح ( ةايا 'كتطعا وحن ) هلوق فنصملا هب لشم ام الضفنم

 | ( دادتعالا راتعاب ) هلوشب داري الاب يس نبي مث * الاضفنم عوف رملاريغ نم قاثلا |
 1 (لصفلاب)دادتعالل راشعالا كل زوج هنأ تيس الاصقنم هدروب نا هش راح اغا ىا

 هنن لصف ىا ( هلصشإ ) ىدلا ريمضلا بلسلا ىا( وهاع ) قاثلا لاصفناب ىلا

 ١ بئاغلا ريمضلا نيب لصفي ىذلا بطاخملا ريمضلا وه ريمضلا كلذو هلماع نيبو

 ١ بطاخملا اهدحا نيريمض رئامغلا نم فىعالا ناكامو *انهه لماعلا نيبو

 هنوكل ليصملا رورجا ملكتملا ريمضلامهدحا ( ناريمض هيف عمتجا ) هنال 20

 دجو دق ذدئتح لصتملا بوصنلا يطاخملا ريمضلا امهتناثو هلا افاضم
 سلو ) لاق كاضيا ىناثلا طرششلاو فرعا اهدخا نوك وهو لوالا طريشلا
 ريمضلان ا هنم مهوت املو ( اعوف رم ) بطاخلاو ملكتملا نم نير يمضلا ىا ( اهدحا

 ىناشلا طرشل:افلاخ نوكي ذئنيخ اعوفرم نوكي ردصملل العاف ناكامل لوالا .
 (ةيلوعفملاب ىناثلا بصن و ةفاضالابلوالا رح ) لاقف مهوتلا اذه عفد حراشلا دارا

 هفاضاب ىا هفاضالاب رورحم لوالا نال مهو ا عوف رع سل اهدحا نا ىنعي |

 دصمللالاعأف هن وكل اعوف ص دسعنلا هلحم ناك ناو تبرقلا هلحم وهو هلا ردصملا '

 بوصنم قاثلاريمضلاو لصتم رورح ريمص هن أهل لاق بررقلا هلحع راشعالاو ا

 راسو عمتجا هلوق ىلع فطع ( مدقو ) هلوق ردصملل الوعفم هنوكل لصتم
 اضيا قباطم لاثملا اذه نا ىنعي هتمدقو هلوق وهو ثلاثلا طرششلا دوجول
 (ملك لا: ريمض وه ىذلا فعالا ) هيف مدق هنال اضيا ثلاثلا طرسشلا ىلا ةسنلاب

 طورشلا تدجو اذاف ميدقتلاوه هبف لصالا نوكلو العاف هنوكل مدق امئاو
 راشعاب) ىناثلا لاصتا ىا ( لصولا ) كلزاحخ ىا( كلف ) هف ةروك ذملا ةثالثلا

 هلاصشمناب ىا ) لصفلاب ) دادعالا مدعل كرابتعا بالا ىلا( داذفأالا مدع

 لمخي (لصفلا ) كلزاحو ىا ( كلو ) لصتملا ريمضلا بس, ىا ( لصتملاب)
 دادتعالل كراتعا بيس ىا (دادتعالل كابا ىبرض وحن ) الصفنم قاثلا ريمضلا |
 | اهمكح ىتلا ةلئسملا نم فنصملا غرف املو  لصتملاب هلاصفناب ىا ( لصقلاب )
 / هرسفو 6 الاو ١ لاقف لاصفنالا بوجو اهمكح ىتلا ةلئسملاف عرش ريختلا
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 | سطاخاىلاةسنلاب ف عا هنوكل ملكتملا امهيناثو بئاغلا ىلاةبسنلاب فرعا هنوكل

 | «(كيبرضإ (وحن)(و)لاقف ىناثلالاثمد روب ناك زال والا لام مسا رفا ظ
 قباطم لالا اذه ىنعي ( هناف ) لاقف لثمملاب لاثملا قيطت دارا حراشلا مث



 2 + ري
 نال اهف ,عأوه ىذلا بطاخلا مدت ملكتما درب + نكلو لوالا طرشلا هيف دجوف
 لوعفملاوه ىذلا يطاخ ا ىلع هميدقت مزال تيطعال لوا الوعفم هنوكلأ بئاغلا ريمض
 موزلل ةلعردتعيلهلوقو ىناثلاريمضلا لاصفن !ىا (هلاصفن |مزابف ) هتبف ىعاعم هلىناثلا

 ىف ) ملكتملا راذتعا حصيل ىا ( ملكتملا رذتعيل ) هلاصفنا مزليامنا ىنعي انهه لاصفنالا

 ىذلا رخؤملا ترخامل هللبق اذاو هميدقتل حجررملا دوجو عم ( فعالا ريخأت
 هلاصفن!نكلو همي تدراناو ىنا لونا هلحصبيف فرعاهنوكل مدقتينا هقح

 الثلو ملكملا رذتعيل ىا رذتعيل ىلع ٍفطع ( هقحل الو ) هلوقو همدقتل عنام
 | انناث الوعفم هنوكب ركفتلا دعب هقحلبال ناكناو ( نعط ةلهولا لوا ) هقحل

 | رذتعيل هلوش هقلعت زاومجل عزاتلا ليق نم ( هدارباب ) هلوقو هريخأت بجي
 | هداربا سبسب نعط هقحلب ال امنا وا هب رذغتلا لضح اما ىنعي هقحلب ال هلوشو
 | لاصتالا وه ىذلا ىا ( لصالا قالخ ىلع ) فرععالا كلذ ملكتملا داربا ىا
 1 بهدم وه بهذدملا نم متصملا هراتخا ىذلا ادهو الصفنم هداربا هفالخو

 | (اضيا ) فرععالإ ريغ يدقت ةروصىف(لاصتالا زيوت وبس نع يح و ) روهمجلا
 ظ ىلا ةراشا اضيا هلوق نوكي نا لمتحبو فرعالا دقت ةروصىف روهمجا عمك ىا ظ

 (| لاضفنالا روهملاز وج امكاضيا لاصفنالا زوج هبوسس ناىنعي لاصفنالا زاوج |
  اذكهتح مازللا الب ةاحنلانع هاكحو ىا هيوبيس ىكحو هلوق مث ( كهتيطعاوحن) |

 ١ ناو قائلا نال هبوسس هاكحام ىلع لالدتسالا ىف نيشحملا ضعب لاقو ماصعلا ىف
 (0را را لرلا لولا وكل. ةلعافلا ىعم هف لالا. نكل فرعا نك
 ١ ئذلا ىونعملا حبجرتلا ىلا ارظن مدقتلا قحتسي وهف كلذكناكاذاو ذخ آلا نع
 / اضيا ماصعلا ىحو ةيدنهلا ىشاوحلا ىف اذك ىظفللا حبجرتلا نع نغم وه
 | هنال دساف هنا ةاحتلا نع هتباكح دعب لاق ثبح هيوس سنع فيعضتلا ةياكح |
 | ةةسارج ةلمح < رايمخلا كلف ) هلوقو لعا هللاو برعلا نم هلاثا عمسل مل 0

 ىرغص ةيطرشلا ةلمْحاو ناكناف هلوق ىنعا طرشلا ءازج هنا ىلع لح لا ةموزحم
 اًهاطم رابخا ظفلل ريسفت ( رابتخالا ىا )هلوقو نا ريمض عمتجا اذا هلوقل باوج

 6 ىف ل هلوق نوكي نأ زوج اذه ىلعف سوماقلا بحاص ه.هرسف امل
 فرظلل افرظ هنوك زاحناو رابخلا ظفلب اقلعتمو اوغل افرظ « ىناثلا )( ريمضلا)
 ( هتدروا تّنش نا ) هلوَش راما ظفل حراشلا رسف مث كلف هلوق وهو رقتسملا |

 هلوقو ( هكتبطعا وحت ١ هلوقل ةئطوت نوكيل ( الصتم ) ىناثثا ريمضلا ىآ |
 ىنعي لاصتالا زاوج ببسل نادسو ليلد.( لصفلاب دادتعالا مدع راشعاب )
 هلاصفناب دادتعالا مدل كراشعا بس اللصتم ناكفلا ريمضلا كا تلا

 ريمضلا وهو لماعلاب ( لصتم ) وه ىذلا ريمضلا ببيس ىا ( وه امي ) لماعلا نع |

 ( بطاخلا ل
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 | هذه حراشلا دبقو « ناكناف ) لاقف كلذ مدع ربدعت ىلع امهمكح ناب ىف ْ

 نيريمضلا عامجا ىا ( امهعامجا ريدقت ىلع ) هلوق اهدحا نيديقلاب ةلثسملا
 | دحا ىا ( اهدحا ) نوكمدع ريدقتىلعو ىا ( نوكمدعو )هلوق امهيناثو
 | ىناثلاديقلابو ادحاو ريمضلا نوك نع لوالا ديقلاب زرتحيل (اعوف م ) نيريمضلا
 ١ عفرلاب ( اهدحا ١ هلوقو ليصفتلاب لامحألا قباطيل اعوفرم اهدحا نوكنع
 هلوقو ( نيريمضلا دحا ىا) هلو ةثتلا ريمض حراشلا رد ناك مسا هناىلع

 زيبا وع هياط لقمملاو حا -|ر هلعاقو نك راس

 نوبي ا 35 ' الا نمقىعا اهمدحا 307 رح آلا نم ) هلوش حراشلا

 ١ رخ ًالاو اطاخم اهمدحا نوحي وا ائاغ وا اضاخم رخ آلاو املكتم اهدحا

 ( زارتحا ) لاقف ريبختلاا مكح ءارجاىف اهدحا|ةيف ىعابدسقتلاة دئاف نيب مث  ايشاغ
 ا ( ايواست اذا ) نذللا نب ريمضلا نع ىا ( امع ) زارتحا دبقلا اذه ةدئاف ىا

 ( هايا اهاطعا وحت ) نيشاغ وا نيطاخم وا نيملكتم اهالكن وكب ناب فبرعتلا ىف

 | مكحريغتف رخ آلانم فرعا اهدحا سيلو ناساغ لاثملاا ذهىف نيريمضلا الكناف
 هركذو * لصفنموهفالاو فنصملا لوقوهو قيس ىذلامكللا فلخديف ريختلا
 ا نيب مث ني ريمضلا ىناث ىف ىا ( ىتاثلا ىف لاصفنالا بم ةاسو انهه حراشلا

 لاقف فىعا اهدحا نول لاصفنالا بوحو مك ةلع حراشلا

 ةروصلا هذهىف قاثلاف لاصفنالا بج و امنا هنا ىنعي لا ( مدت نع زرحتلل )

 ةروصوف حجرملا نال ( حجرم ريغنم نييواستملا دحا ) مدقتن ع هبزرتحيل |
 وه قاثلا ىف لاصت الاو لاصفنالا زاوح ىضتش ىذلا مدقتلل |هدحا ةش عا

 | لاصفنالا بوجو نيعت ميدقتلل ةححرملا ةلعلا هذه تفتننا املو فرعا مدقملا نوك
 | ناىا ةيطرتلا ةلما ىنعا ناكنا هلوق ىلع فطع 4 هتمدقو )و هلوقو هنم ىناثلا

 ٠ (نيريمضلادحاىا) هلوقو ف ىعالا كلذ مدقتت د رآوافىعا ن ريمضلا دحا ناك
 | ردانتملا ناك امو * اهدحا هلوق ىف فاضملا دحا ىلا عجار هنال هتمدق ريمضل ريسفت
 حراشلا راشا قارغتسالل هيف ةفاضالا نوك ةينثتلا ريمضىا دحالا ةفاضا نم

 مدق ىذلا دحالا نا ىنعي ( فرعا وه ىذلا ) هلوش انهه كلذك سل هنا ىلا

 قلعتم ( رخ آلا ىلع ال هلوقو امهف عا وهو ىجراخلا دهعلل هتفاضاو نبعم
 لاقفط رثلا اذه مض ةدئافىلا راشا مث »ف ىعالا ريغ ىلع ف رعالا تمدق ىا هتمدشب

 فيىعالاناكاذا ) ىتلا ةروصلا نع ىا(امع)زارتحا هتمدقو هلوق ىا ( زارتحا)

 مزلبف فاىعالا ريغ ميدقتل ايضتقم ماقملا نوكيناب اما هريخأت تضتقا ةتكتل ( ارخؤم
 ( كايا تل رخو ةلهولا ل * واف دخان ايضتقم نوك نانو كيرالا حا دلال
 بئاغلا نم فرعا بظاخلا و بطاخ ريمضامهين او بءاغريمض تبطع | ىلوعفم دح !ناف
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 ةبيغلاب ةفلتخم ريغ ةفصلا تناكامل وركذملا عم ريمض وهو هتحت هلعاف نا

 ظفلو متا ظفلو مه ظفل هيف ىذلا ريمضلا نايك نأ لدتا ملكتلاو ةطاخلاو

 لعافلاب دارملانال كلذك سلو نورمعلا ىلا اعجار نوكي لوالا ناكناف نحن

 ىتح لصفتملا نحت وهو هتحن ىذلا ريمضلا دكؤي نا انهه مزاف ملكتملا وه
 ( نحن مهب راض ) لاثملا اذهىف ( ىرسشخم زلا نع ىورو ) لعافلا ريغ ستنال
 ( اده ىلعو ) مهب راض طفل .دارفاب ىا نحمي مهب راض نورمعلاو نوديزلا ىنعي

 نال ( العاف نحن ) ظفل ىا ( نوكي ) مهبراض دارفاب هنع ىورام ىلعو ىا
 ادرفم نوكينا مزلي رتتساول هنال ريمض هتحن رتتسيمل دارفالا ظفلب ناكامل مهب راض

 ( لاق ا) هلوقو هنا دعاسي ال نورمعلاو :نوديزلا اهو ناعجرملاف اركاذم
 لاق هب ثمام دعب ىرسخزلا نا ىنعي ىرسشخمزلا هيجوتل القن نوكي نا لمتح
 ىرمشخمزلا ىنعي (اهبيف سبلال ةروص ليثقلاب راتخاو ) راذتعالا قيرط ىلع
 نحن نوكىف سانتلاالو دارفالاب مهب راض ظفلب ةروك ذملا ةفصلا ليثقلا ىف راتخا

 ظفل ناك امل هنال عملاب مهوب راض وحن فالح ةروصلا هذه ىف هنيعتل العاف
 مكح ىا ( مكحلا تيثيل ) سبللا مدع ةروص راتخا امتاو هلعاف ستلا عملا
 لاصفنا بجو اذا ىنعي ( ىلوالا قي رطب نسللا ةروصىف ) لاصفنالا بوجو

 نوكينا لمتحيو ىلوا سلا ةروصف هبوجوف اهيف سبلال ةروص ىف رمضملا
 ه.لاقاأك العاف لاثملا اذهىف نحن نوك ىنعي فنصملا مالكىلا ةراشا لاقأك هلوق

 نآل ان سابا الاثم هلال نع هي ران دز ده هلوش ناملاو هلك ف تنصملا
 كل الزل كر الار هلعاف نوكيا نيعت, ثيناتلا ةغصن تناكامل هد راض
 فنصلا رابتخال اهبجوتن وكف لاق هلوق ىلع افطع راتخاو هلوق نوكي اذه ىلعف
 عرش لاصفنالاو لاصتالا ب وج و ثيح نم ريمضلا لئاسم نم غرفاملو «لاثملا اذه
 ناريمض عمتجا اذاو ) لاقف لاصفنالاو لاصتالا زاوج ثيح نم هللاسم ىف

 امهدحا سلو هلوَش ةلئسملا هذه ىف فصملا دق املو © اعوفرم اهدحا سبلو

 هلوق ىا ( زارتحا ) لاقف ديقتلا اذه هجو نيب نا حراشلا دارا اعوفرم
 امدح ا نيريمضكتم رك 1ىفناف( كتمرك اوحن نع)زارتحا اعوف صاهخدحا سلو
 بطاخْلا بوصنملا ريمضلا ىناثلاو العاف هنوكل عوف م ريمض وهو ملكتملا ريمض
 سفن هلاصتاك ل والا ريمضلاب هلاصتا نال ىناثلا اذك و لعفلاب هلماعب لصتم لوالاف
 نيب لصفلا ققحتس مل هن اكراصف ىا ( هن كف لعفلا نم ءزجلاك عوف رملاذا ) لعفلا
 ناثلا ريمضلا نيبو ىا(قاثلا ريمضلاو ) هلعافو لعفلا عومج نبي ىا ( لعفلا

 | ىا ( هلاصتا بحنف ) ءزحلاب اذه هباشت اذاف ( الصا ) باطخلا ىفاكوهو
 فنصملا عرش مث # هيف عنام الو الصالاصتالانوكل لعفلاب ىناثلا ريمضا| لاصتا
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 ا ا

 ضرغلا ىا ( وهو ضرغل ) هلماع نيبو هيب لصفلا ققحتل لاصتالا رذعتل
 الاب لعفلا صاصتخا ديرا ثيح لاملا اذه ىف ىا(انهه صيصختلا)
 رذعتلل (لاثم) «ةرشلاو كاياو )ل امنا وحن هانعم وا الاب لصفلاب الا لصح الاذو
 (رشلاو كلفن قتا ىا) هلوَش هردقام وه ىوذحلا لماعلاو ( لماعلا فذحل )
 هنوكل اجاو افذح انهه قتا وه ىذلا هلماع فذح امل كانا وه ىذلا ريمضلاناف
 نوك لاثم ) © ديزاناو ) كلذل لصفناف هلاصتا زذعت مدقناك ريذحتلا باب نم
 ًادتس ناك أمل انآ "نأف ( انوتعم ل ةلماظ نورك بسم لضتملا رخل كاثم ىلا( لإ |

 تما ايو ال ئونمملا ماعلا طفلا لوما لاصتا سف لس مالا
 نوكأ تيس لطاخلا رذعتلل لاثمت يد ( افرح لمابعلا نوت" لكاتم.ر ( ان
 ( اعوفرم) هيف روكاذملا ريمضلاْنا لاخلاو ىا (ريمضلاو) افرح نيمضلا لماع

 (ىع هتنراض ديز دنهو ا تاعوفرملا نما وهو سل هنشت' قلاام مسا ةنوكل
 | ثيح انهه ىه ىهو ريمضلا كلذ ىلا ىا ( هيلا دنسا ىذلا ريمضلا لاثم)

 | ديزل ازيخ ةفصلا كلت تراص ىا ( ترج ) هسراض ىهو ( ةفص) هيلا دنسا |

 | ةفصلا كلن ىا ( ىه) ىذلا هلعاف ريغىلع ىا ( نم ريغ ىلع ) ةيراح تناكف ١
 ١ قاعلا ىا ( هناف ) حراشلا لاق م انهه دنه هو هل ةفصو لعاف فا

 ( ديز ىلع ةيراخلا ) ةفصلا ىا ( ةبراضلا ) ىه ظفل ىلا ىا(هيلادنشسا)

 ( هل اربخ ) هبراضلا ىا ( تعقو ثيح) هيلعت رج امتاو هل ىه نم ريغ وهو ظ
 ١ برضلا ماق ثيح ) ةقيقحلا ف ( دنهل ةفص) اهنا لاخلاو ىا ( ىهو ) دنزل ىا

 | ىا ( كلذ حصي امتاو) لاق مث ديزا ةبراضلا ىضاهنال عقاولا ف دنهل ىا( اهل

 | ( ىه ناكاذا ) ةفص هيلا دنسا هنوكب رذعتلل الاثم لاثملا اذه نوكي نا حصي ١
 | نوكيالىا ( انك انال) ةروك ذملا ةفضلل ( العاف ) لاثلا اذه ىف ىه ظفل ىاأإ

 هي راضلا لعاف: نوكي نايرادك ان ىع طقل ناك اذا ليلقلا ادها نم لاثلا 1

 ريمشلا كلذ دك ا ل يفت نوكيو دن ىلا اننا ابحت اسس لاسم ظ
 نوك ريدقت ىلع ةروك ذملا ةفصلل الاثم نوكينا اضياحصناو ىا (الاو) رتتسملا

 لصفلاةروصفف الخاد (ريدقتلا كلذ ىلع) لاثملا اذه ىا ( ناكلإ ادككأت ىه .
 مهوت دل ون ىنعي كلذ حصيامت او هلوق نم كاردتسا (هنكلو) هلوق (دبك انلاضرغل) 1 ١
 وه له لاثملا اذهىف ىه ناب اديك اتال العاف ناكاذا كلذ حصي اماو هلوق نم '
 هعفدف لصفلاةروصق لخاد هنا ىلع ديك أتوا هيف نحن ايف لخاد هنا ىلع لعاف ٠

 (لعافال) بيكرتلل مزال ىا (مزال دك ت) انههىه ظفل نكل و ىا هنكلو هلو |
 نورمعلاو نوديزلا وحن ليلدب ) ةروكذملا ةفصلا هيلا دنسا لعاف هناال ىا |

 | مع واولاب عججامل هنال معوبراضل لعاشب سيل نحت مهلوق ناف ( نحن مهوب راش |



 لاصفنالا نودب سائتلالا عقو.اذاو ) لاقف ةف اهبف روذحملا كلذ مادعنا عم ةروصلا ظ
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 ورم ديز) ليقو هيفرتتساو لصتا لب هبراض لعاف وه ىذلا ريمضلا لصفس لوف
 سبتلا ىنعي ( ورمحوا ديز براضلانا عماسلا ىلع ستلال) وه نك ذ الب (هراض

 ىلا وا براضلا وه نوكي ناب ديز ىلا عج ك[اروه له هنحت ىذلا هب راض نيك نا

 هبراض ريمض عج سم ىا (هنا) حالا ىو نان رس ا 1
 تحمر تتسا ىذلا ىلا ىاديز نم (رتتسملاريمضلا ىلا ب رقا) ارمع نال ىا (هنال ورمع)

 اذا ) ىذلا فالخب ىا (ام ) فالخب سابتلا هيف لوق اذه ىا ( فالخب ) هبراض
 هلماع نع ( ريمصلا لبصفتا امل هناف) هيف سانتلا الف ريمضلا زارباب ( وه هب راض لبق
 رسما ىف لصالا نا تف عامل هب لصتس نأ نهاظلا نآل ( صهاظلا فالخ لع )

 (وهو ىهاظلا فالخ وهام ) ريمضلا عجرم ىا ( هعجرم نا معي ) لاصتالا وه
 عجرب نا عاحرالا نانىف ىهاظلا نال(دب ز) مهاظلا فالخ وه ىذلا عج رملا ىا

 نى 11 اش( + اح ال الاو ) هلوقو انهه و 'رمعوه قذلا هنم ٍبيرقلالا
 نكد ىابتلالا انخوب مل نا هنال ةّقباسلا بايسالا لثم سيل لاصفنالل

 0 ساتلالا'نا لاقام حراشلا مث تههلاصفنا ىلا ىا ( هللا ) ةجاح ال

 هذهريغىفمكحلا اذه لومش هجو 0 نادارا ىرخ الا نود روصلا ضعِس

 ىتلا ةروصلا ىا (ام) ضعبلا كلذ ىلع لمح ىا ( هيلع لمح روصلا ضعب ىف

 ةروصلاو اهبف سادتلا ال ىتلا ةروصلا نوكتل ىا ( بابلل ادارطا هيف سائلا ال )
 رابتخال ةتك رك ذب نأ دارا حراشلا نامث «دحاو قسن ىلع اهبف ستلا ىتلا
 .(لاقاماو) لاقف نم نود همومعل ام ظفل هيف بسانملا نا عم نم ظفلل فنصملا

 قلعتم ( ىهاظلا وه أك ) هلوقو ( هل ىهام ) ل مل ىا ( ال هل ىه نم ) فنصملا ىا
 هب نايتالا نا كام ظفلب هل ىهام لَه مل ىا ىناملاب قلعتم هنا ىنعا هل ىهام ال هلوَش

 ا! 1 السا ا. لع لبلد قنا لمت( نوكلا) هل وق يهابلعلا وه

 هلوقل ةلع ( اراصتقا) هلوقو مهريغو ءالقعلل لمشا هنوك روهظلا هجو نا ىنعي
 لصالاب ىنعي ( لضالا وه ام ىلع ) راصتخالل نم ظفل راتخا امنا ىنعي لاقامتاو |

 00 دال نرك نإ نابل واسع ىنح | لق القا وع ظ

 ا

 أ

 ا هرم لاو فرشل لسالا وح ءالقبلا نا لاب ناب نخ[ليلدب عونا |

 ىا ( لاثم ) 2 تب رض كايا لثم ) لاقف لاصتالا هف رذعت ىذلا لصفنلا ةلثما ىف
 حرمشلا خسن نم هتدج وامىف اذكه( لماعلا ىلع ريمضلا ميدقتل ) رذعتلل لاثم اذه

 ىنخي ال مك لماعلا ىلع همدقتتل وا اع لاق نا نسحالا نكل
 لاثم لاثملااذهىا اضيا ًادتبملل ربخ ( لصفلا لاثم) هلوقو انا الا كبرض امو ال

 ” ا( ردع )



 مه 1م

 مئاق ديز ىفو فذح مث ر ردق اق عذلا تيارح طفل له هلي رض اديرإف لما 01١

 فططع ( اف ر ,> ) (هلماع نوكب ) ( واإ هلوقو هلوا ىف ىظفللا لماعلا مدع وه

 هنأ دلل هلال ةلداع نوكأ ىلا هلانثا ىف حراشلا هيلا راشا امايونعم هلوق ىلع
 ناكلب هقالطا ىلع اف رح لماعلا نوك ةمسيس نكي ملا. ود«نوكلا ربخ ىلع فطع

 ريمضلان ا لاخلاو يا (ريمضلاو )ل هلوش دق نأ دارا اعوق م رصتلا لرب |

 عوفرملا ريمضلاذا ) هلوقو « عوف صل لماعلا ىفرخلا كلذل ىا ( هل لومحملا)
 نايا رذعتلا اببس عوفرملا ريمضلا لماع نوكل ليلد (فر طاب لصتسال

 امك ناك ناو لماتلا ىفروشا عوف رملا ريمض لاصتا نال رذعتلل اببس اذه

 برعلا ةغلىف دجوب ملذا ( مهتغل ف فالاخ) لاصتالا نآل ىا (ةلالاو لست هيكل
 (تاوضألا 0 هلوقو هللا رظنلاب ارذعّتم ناكف لاصتالا كلذ ىلع دهاش

 ال عوفرملا ف فرحلاب لاصتالا رذعت صخ امئا ىنعي فنصملا دسقت ىلع ليلد
 لماعلا فرخلاب بوصنملا ريمطلا لاصتا مهتغل ىف دجوب هنال هريغ ىف رذعتم ريغ

 | امتاو فرحلا امهلماعب نالصتم نابوصنم ناريمض امهنال ( كناو ىتا وحن )

 لاصتالا زاوج نيب رئاد مالكلا نال اضيا لصتم هنا عم رورجملا نا

 ( هنوكب وا ) هلوقو لاصفنالا رئاح ريغ هنال كلذك سل رورحلاو لاصفنالاو

 (ريمضلانوكىا ) حراشلا لوقو رذعتلا باسانمهوهو هلبق ام ىلع اضيا بفطع
 | هلوقو هريخ 6 هب هيلا ادنسم و هلوقودل مساون قكلهنلا فاضم وه ىلا يمس بش

 ظ «هفصر) هلوقو دنسملل وغل فرط وهو هلا فريمضلا ريسفت (ريمضلا كلذىلا ىا)

 0 نال 3 ثمر ديسملا وكر دخل د ديسملا لعاق نان عفرلاب

 ب راشصأ ىلإ © نماوع ىلع ) هلوقو ةفصلل ةفص ( ترج هلوقو قيقح

 0 قار حت ءاشلا لوقو ( ى) ىذلا فوصوملا ريغل ةفص ةفصلا

 ىه نوكب ناذباو 6 هل ) هلوق قلعتمل ريسفت ( ةنثاك) هلوقو ىه عجرم ريسفت
 نوك نيس ا[ الصاع روحلا كلذ نا طفل هر | ديم افرع ك4

 (لصفتس ول هناق) هلوقو اهلعافريغ ىلع ترج ةفص هيلا دنسي لاح ريمضلا كلذ

 (ريمضلا) لصفنس لوا ىنعي ةروضلا كل ىف ارذعتم لاصتالا نوك ىلع ليلد لا
 ىف )لعافلاب لعافلا ريغ سائتلا ىا ( ساددلالامزاةفصلاهذه نع ) ةروصلا هذه ىف

 لاثم ىرخا روس نمت ىف مرا ناو تاتا ادع رود ض عب ىف ىا (روصلا ضعب

 (ورمع) هلوقو لوا ًادتبم وهو ( ديز تلق اذا ك) اهبف سبتلا ىتلا روصلا
 رورخ | نيملاو"هر ,> ةلجلاو ىناثلاأ ادّملل ربخ (ةءراس ) هلوقاو لان ادم

 ىم ىتلا ةفصلل لعاف هنا ىلع لصفنم عوف صريمض ( وه )هلوقو ورمتىلا عجار
 (ليقول هناف ) هلوَش حراشلا هلصف مت دع ديزل لب هل ىهتسسل ىذلا ورم ىلع ترج



 ا ع ع
 عوقولا ىنعمل هنيمضت عم لصفلاب قلعت اما ماللا نا ىلا ةراشالا هن دباف لعل ا

 همهوت ال لصفلا ققح الا هنع لدعي الو لصالا نع لودعلا ماقم ماقملا نال
 هعوقو»ال ضرغل عشا ىذلا لصفلا عوقوالا دجؤ.ال لصتملا ردعت نا ىنعي

 لصحمب دق ضرغلا نا ىلا ةراشالل ( ه.الا لصحمال )؛حراشلا لوقو ضرغلال
 ناشب ماّتهالا وهو ضرغلا ناف انا اددزب تب رض لثم هريغب لصحم دقو لصفلاب

 اضبا هنودد لصحن ذا ضرغلا اذهل نيعس مل هنا الا انهه لصحم ناك ناو دز

 ىذلا لصفلاب صتخم لاصفاالا زاوجو تب رض اديز وحن ميدقتلاب لصح اك
 ىف اك لاصفنالا زوال لصفلا ريغب لصحول هنال هبالا ملكتملا ضرغ لصحال
 ردا هلوقل ليلد ( لاضتالا ىناني لصفلا ذا. ) هلوقزو انا: ادز تبرض
 لاصتالا ىنانب ضرغلل مزاللا لصفلا نال لاصتالا .رذعتب اما ىنعي لاصتالا

 ىنعي مزاللا ءافتنال ليلد ( ضرغلا توفي هكرتبو ) هلوقو ةلاصالل مزاللا
 |مهدحا نيماقم هفنا هلصحنو دوصقملا ضرغلا توف ىضتقش. لصفلا كرت نالو

 نا عامش يناثلا ىناثلاو لوالل لوالاف لاصفنالا كرت امهيناثو لاصتالا كرت
 هلبقام ىلعاضنا فطعء « فذحلابوا ا هلوقو لاصفنالل ىضتقملا ضرغلا كلذ

 ىا) حراشلا لوقو فذحلا وا لصفلا بسب لصاح اما رذعتلا كلذ ىنعي

 ضوع ماللاو فلالا نا الا ةراشا نوكي ناب فذحلل ريسفت ( هلماع فذح
 ليلد لا ( هلماع فذح اذا هنال ) هلوقو فذحلا لوعفم وهو هيلا فاضملا نع

 000110 راتحل اذل هنال روك ذملا ردعتلل تيس ريمصلا لماع قدح نا ىلع

 ردعن الو ظفللا كلدب ىا ( هب ) ريمضلا ىا ( لصتس ) ظفل ىا(امدجو.ال )

 نا ىتش هللا همصع ن.دلاماصع لاقو لاصفنالا نيعت هب لصتس ام مدعل لاصتالا

 ريمضصلا نود فدخحم نا نم معا لماعلا فذح نا ىنعي هنود هلماع فذح دارب

 كلذ عم لماعلا فذح اذا هنال لوالا وه انههدارملاف ريمضلا عم فذحم ناو
 لأ نآل ١ رك اديز وح ردقملا لماسلاب الصتم ردقملا .رهضلا ناوكي ريمضلا
 لعافلا ريمض وهو هب لصتملا ريمضلا هلعاف عم رسفم فوذح تبرض وهوادز

 اًضيا ريسفت ( هلماع ىا ) هلوقو اضيا هلقام ىلع فطع « لماعلا نوكب وا )هلوقو

 نوك بسب لصاح اما رذعتلا كلذ ىا ماللاو فلالاب هنع ضوعملا هنلا فاضملل

 لاصتا عانتمال ) هلوقو اربخ وا ًادتبم ريمضلا نوكي ناب ( ايونعم )) ريمضلا لماع
 نوكح ناكامتا ىنعي روك ذملا رذعتلل امدس هنوك ىلعاضيا ليلد ( ىنعملاب ظفللا
 لماعلاب ظوفلملا ريمضلا لاصتا ماب. ذئنيح هنال زذعتلل اببساي ونعم هلماع

 افوذحم لماعلا نوك نيب قرفلاو اضيا لاصفنالا نيعتف عتتمموهو ظوفلملا ريغلا
 مودعملا وه ىناثلا فو دوجوملا وه لوالا ىف لماعلانأ وه ايونعم هنوك نيبو

 ع نال رز



 هلعاف نال ( ريمضلا ) هلوشو زاوجلا ىنعم غاوسلا نال ( زوج ال ىا ) هلوقب
 اعوفرم ىا ) هلوق ىف ريسفتلا ةدئافو ريمضلا هفوصومو ( لصفنلا او هلوق وه
 نوكي نأ نايجلا ىف ليمالا ناس نيم وذا ىلا لسنملا دل( اوس لا
 ناسا: نوم الف لاتطتالا وه هتف لّسالا لاكاذااو ةلعلالا هنع لك الو ال
 ردعتلالا ) للعلا نم ( ءىث لجال ) كلذك بوصنملا الو'لصفنلا عوفرملا

 هنق عنتمي ىذلا عضوملا ىف الا لاصفن الا وه ىذلا عرفلا ىلا لصالان ع لدعيال ىا

 لاقف لاصتالا رذعت عضاوم لصف. نأدارامث * لصالا وه: ىذلا لصتملا نايتا

 كلذ ىا هيلا راشملل ريسفت ( لصتملا ردعت ىا ) حراشلا لوقو « كلذو )

 ميدقتلاه للا فاضملل ريسفت (ريمضلا يدق ىا) هلوقو (ميدقتلا» تباث رذعتلا
 مدقمللناسو هلوعفم وه ىذلا هيلا فاضملا نغ اضوع ماللاو فلالا نوكي ناب

 بوصنملاو ا لعافلاريمض ميدقتديرا اذا ىنعي «هلماع ىلعإل هلوقوه هيلع مدقملاو
 ( هب لصتس نا نكمي ال لماع ىلع مدقتاذا هنال ) هلوقو لاصتالا رذعت هلماع ىلع
 هلماعب ريمضلا لصتسنا نكميال هلماعىلع مدقاذا ىنعيةروصلاكلتىف رذعتلل ليلد

 امنا ىا ةمزالملل لبلد ( لماعلا رخآ ىف نوكي اما هه لاضتالا ذا ) هلوقو

 ريمضلا ىف ربتعملا لاصتالان ال هلماع ىلع هّمدقت تقو ريمضلا لاصتاناكمامدع مزلي
 هلوق ميدقتلا لماعلا ىف لصالا نال هل<واب ال لماعلا رخ اب هلاصتاب نوكي امنا
 حيحصتل هنا هرهاظ (عقاولا) حراشلا لوقو ميدقتلاب هلوقىلع فطع (لصفلابوا)
 ةجاحال هنا نيدلا ماصع ىشحلا لاقو لصفااب هلو «ضرغل او هلوق ىف ماللا قلعت
 لوقاو ريسفتلا اذه ربغب لصاح وهو هب ماللا قلعت الا دش ال هنال اهن هريسفت ىلا
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 | ىلاو ةيلجا رذعتل ىف ماللا نا ىلا ةراشا ( هزذعت لجال ىا ) هلوقو « لصتملا

 | هلو لبق اهف حراشلا هردقام وهو فوذح هنم ىتثتسملاو غرفم ءانثتسالا نا

 | لاصتالان وكل ةليلد (لصتملاو راصتخالل رئامضلا عضو نال) هلوقو ءىش لجال
 | ناك اذا ىني لصالا وه هنوكل عيرفت ( نكما ىتف ) هلوقو ( هيف الا
 | ( لاصفنالا غوسي ال ) لصالا وه ىذلا لاصتالا ىا نكما ىتف الصا لاصتالا



 ا ١

 ريمض ىلا ادنسا أمل لاثم ( تابراض تادنهلاو ) رك ذملا عمج ريمض ىلا دنسا امل لاثم

 لئتحو ةلئسم لوا نوكينا لمتحن لا (فلالا تسلو) هلوقو هتحن ثن ملا عمج

 ىناثتلاف نكلو رسم ةفصلل تادرفملا ىف راتتسالا نا هريدقت ردقملاباوج نوكي نا .
 رك ذملا عما ىف واولاو ةشنلاىف فاالا نوكي نأ زوجال م مس ييغ عوجلاو |

 واولاو نابراض ىف ) فلالا ناب باحاف لصفلا ىف مك نيلعانو نيزراب نيريمض
 ىف ىا ( راو بصنلا ف ءاي ناباقنس امهنال نيريمضب ) تسيل ( نويراض ىف
 تررصو ) بصناا ةلاخل لاثم اذهو ( نيب راضتًار وحن ) امهرجؤ امهبصن ةلاح |
 نانوكي حتفلاب اهؤاب ءىرق نانالاثلاناذهمث د رجلا ةلاخل لاثم اذه ( نيب راضب .

 ظ عمجلا نانوكي زسكلاب ءىرق ناو فلالا نم ابولقم امهؤاي نوكيف ةينثتلل نيلاثم ٠
 | لاوحالا عيمج ىف (اهلاح نع ريغتتال رئامضلاو ) واولانم ابولقم اهؤاي نوكيف |

 لعافلا ةيشث اهلماع ىضتقا اذا الثم اهلماع ريغت لاح ىف الا ىا ( اهلماع ريغسس نا الا)
 | ءايزوكي ةدرفم ةبطاخم ىضتقا ناو اواو نوكي هعمح ىضنقا ناو افلا نوكي .

 | وهو لماعلا ءاضتقا نم تاريغتلا هذهو نيرضتو نوبرضي و نابرضي لوقتف |
 ١ الماع سل ) ةفصلاق ىا ( انهه لماعلاو ) تاريغتلا هذه ئضتقا ىذلا لعفلا (,

 ١ لماعلا اما ىا ( وهامتاو ) لماعلا ريغت ببس اهريغت نوكي ىتح ( ريمضلا ف
 ىا ( ريمضلاو ) الثم لعافلا مسا سفن ىف ىا ( لعافلا مسا ىف لماع) ةفصلاف
 هلوقو الثم لعافلا مسال ىا ( هل لعاف ) هفصلا تحب رئتسم وه ىذلا ريمضلا#

 ناك ) ىتلا ةّئيهلا ىلع ىا ( ام ىلع ) قاب ريمضلا .اذه ىنعي ربخ دعب ربخ (قاب)
 ىلع قاب اه وهو هعفر ةلاح ىف ناب راض ريمض نا ىنعي ( عفرلا فهيلع |

 هريمض نا ىلع لبلد هريغت مدعف هرجو هصن ةلاح ىف نا راثص قا ةيلع ناكام

 ,ريمضلا نا نه نون راض ىف كلذكو ءاملاو فلالا ال هتحن ىذلا ريمضلا كلذ وه

 ىنثم العاف ىضتقا لعافلا مسأ وه ىذلا لماعلانال ءايلاو واولاال مهوه

 ىا ( تناكولف ) ريغتلا مدع ريمضلا لاح تناك اذإف ىناثلاىف اعمجو لوالاىف
 اذه نا مث ريغتنالنا مزلبي ىا ( ريغتنال رامض ) ةفصلا ىف اهريغو واولاو فلالا
 ةمت طا ( ىربالا ) هلوقو لئاسلا عنم دنسل الاطنا نوكينا لمتحمب بيجملانم

 نيب رضت ىف ) لعاف ريمض ىه ىتلا ىا (ءابلا نا ) انلق ام ىلع دهشي ىنعي لاطبالل
 واولاناوىا (واولاو) نير ضي ىف اذكو ( نيرضت ىف ) نونلان او ىا (نوتلاو
 اذكو (نابرضيىف) فلالاناوىا (فلالاو) نوبرضتىف اذكو (نوبرضي ىف
 عراضملا لعفلاىف ريغتتال رئامغلا نم تار وك دملاةده يا (اهنف ريغتنال) نابرضت ىف

 (فلالاىاامهف)هلوقو رئامضاهن وك ىلع ليل داهريغت مدعوهم زج وهبصن و هعف رةلاحىف
 ةينثتلا ف رح ةفصلاىفواولاو) فلالان ا ىنعي قرفلأ ىف ركذام لصاحلا ريسفت لا

 ١ عمجاو «



 مه مو قو

 اهو (ةيئاغلاو بئاغلا ٠ ( دحاولل ) ( و ) هىف رتتسم تنا وه ريمضلا هلعاف

 | بئاغلا دحاولا عراضملا ف اضيا رتتسيو ىنعي هلق ام ىلع نافوطعم اضيا

 انوكي نأ زاخا ندا ريغ امه نادسالا ناك ا. كلل ةتاديلا دعا ولا

 ١ جراشلا داراو ىهاظلا مسالا ىلا ةراثو هتحت ىذلا ريمضلا ىلا ةرات نيدنسم
 اذا) انمتهنف يت نيمصلا لب امهلق اذ لثم سل امهيف 'ءراتنسا نأ كش نإ
 برضي وحن ( ىهاظلا ىلا نيدنسم ) ةيئاغلاو بئاغلا دحاولا ىا ( انوكي م
 برضي ديز وحن ) هلو حراشلا هلثمام زاتتسالا لانو _دنه ترضتو ديز

 امهش نارقس "قاتلا كن ولا و لوالا ف! دنا مضل ان دنهو

 عوف رملا ريمضلان | ىنعي اضيا هلفام ىلع ف وطعم « اقلطم ةفصلاىفو إو هلوق و

 عم اقلطم ريك ذتو ةفصلاىف هلوق نم لاح انقلطم هلوقو اضيا ةفصلاىف رتتسم
 مدع ىلعوا تعنلابوا فنصولاب ةفصلا ليووأتس اما لاخلا ىذا هتقب اطم بوجو

 اذااماو لوعفم مسا اقلطم ناكاذا اذه اردصم اهنوكل ةفصلا ثن 6 دادتعالا

 ١ حراشلا هرسف مث + قاطاوهو ىفوذحلعفل قاطم لوعفم وهف ايميم اردصم ناك
 اذهو ( ليضفتلا لعفا وا ةهبشم ةفصوا لوغفم وا لعاف مسا ناك ءاوس ) هلو

 الاب ة يوك ىدقت لع اهعاوتا نايتعاب ةعضلا رش ىلا ةنلا قاس رس
 هشه (انن وهوا | 150دم اعلا ىف اد رس نا اوس > كل رف نسل
 ' قع دحاو ظفل وه ىدذلا قلطملا لمح ىف نا حالو اهدارفا راتعاب اضيا

 لاقام ىف نيدلا ماصع ىبنحلا هلاقام قْلاو رظن لحم نيريسفتلا نرذه ىنعم
 نريعستلا ناذه لع لمتشل اقلطم انامو ا نامر فرع ةناناقلطم با عاق
 ادرفم ناكءاوسو هريغوا لعاف مسا انهن وك نامز ىف ةفصلا تناكءاوس ىنعي
 ريسفتلاب# ءقلطملا ظفل صصخ ثسح هفاولا بحاص لاقام نسحالاو هريعوأ

 لوعفملاو لعافلا ءامسا ةقصلاب دا رملا مت هلوُش لوالا رسسف © هيلع هلمجو ىتاثلا

 ف كيذك نيم اا 0 ا ةهسشملا ةفصلاو

 عيمج ىف سيل ةفصلا ىف رانتسالا نا ىنعي ( الا ىلا ادم نكي ملاذا )هلوقب
 تناكاذا اماو ىهاظلا ىلا ةدنسم اهنوك مدع تقو لب نامز الاو عاضوالا
 هنوكل 31 ناف ارثتبسم نوكي الق (ناديزلا مق وحن) ىهاظلا مسالا ىلا ةدنسم
 لثم مث ناديزلا وهو ىهاظلا ىلا ادنسم نوكي ماهفتسالا ةزمه ىلع ادمتعم

 متيم ىلا كتسم“براض ناف ( كواض درا كلاوقك ) هلزض نتسملا ىلإ هسا
 ناديزلاو ) هتحن ثنؤملا ربمض ىلا ةدنسم ةبراض ناف ( ةبراض دنهو ) هتحن

 ( ناتتراض نادنهلاو.) هتحم ةينثتلا ريمض ىلا دنسم نابراض ناف ( نابرانض

 ( نوبراض نوديزلاو )اضيا ثنؤملا هش ريمض ىلا ةدنسم نانراض ناف
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 فئاغلا رك ذملاىفرانتسالان ا انهه مهو املو د دنه ىلا اعجار هتحت رتتسملا ثنؤملا |

 00 ركل قرا كلو ةللعافلا' لمت كاز هى هلق ؟ىدلدنال لبس ١
 اذه عفدينأ دارا هل العاف ازراب اريمض تب رضفف ءاتلانوككنأ زوجال ملو

 ةمالع ) هرخآاىف ةنك أاسلا ءاتلا ناف اضيا انهه رتتسم هنا ىا ( ءاتلا ناف ) هلوه

 عم عمتجممل الاو ) هلوقو عوفرملا ريمضلا هناال ىا ( عوفرملا ريمضلاال ثينأتلا

 اعوف سم اريمض ناكول هنال ىنعي عوفرملا ريمضلاال هلوقل ليلد ( سهاظلا لعافلا
 0 ا اح رح و ,) لغاطلاب لعافلا عم عحتم ١ العافو

 0000 نتاطلا لعاتلا ب حج املظ داو لستل نيلعاقلا |
 هلوق ىلع فطع # اقلطم ملكتملل عراضملا إ) ( لعفلا ) ( ىفو ) هلوق لعاشب
 هلوقو عراضملا ملكتمىف اضيا رتتسي لصتملا عوفرملا نا ىنعي ةساغلاىفو
 ريسفت (اثنؤموا اركحذم دحولا قوفوا اد>اوا اعومتوا ثم ناك ءاوس )
 ىنثم ناكءاوس ىا اقلطم ملكتملا نوك لاح ملكتملا ف رتتسي ىنعي اقلطم هلوقل

 ثنؤملاو ركذملا ىتملا ىهو ناعم ةعبرا لمشبف ثنؤمو ركذم عم اعومشوا ْ

 هلوقو ريغلا عم ملكتملا ةغيص ةّتسلا هذهل تعضوف ثنؤملاو ركذملا عومجملاو |
 دحاولا لاثم ثنؤملا دحاولاو ركذملا دحاولا ىنعا نينعم لمشي ادحاو |

 ا |١ دو تحت شتم رمش هلعاف نال ( برضا وحن ): كنؤملاو نكاذملا:|
 نع ةرابع وه ىذلا دحاولا :قوفام لاثمو رك ذملاوا ثنؤملا ملكتملانع ةرابع

 عوضوم برضن ناف برضا هلوق ىلع فطعلاب ( برضنو ) هلوق ناعم هتس
 اذكهحراشلانعةلوقنملا خدنلانا رعا * نيثنؤملاو نيركذملا عومجملاو ىنثملل

 كردتسم دحاولا قوفوا هلوق ناب هيلع هجوبو قلطملا ريسفتىف هنع هاناَقناك

 ىنعي اذه نا هللاهمصع نددلا ماصع ىبثحلا لاق اذلو اعومتشوا ىنثم هلوق دعب
 حراشلا ةرابعف سيل هنا حيحصلاف لاق مث خسانلا لقنم وهس اعومج وا ىننم هلوق

 ىنثم هلوق ىنعا ىدنهلا ةرابع ريغي نا دارا حراشلا لب اعوم وا ىنثم هلوق

 هنم ريغملا نيبو ريغملا ظفللا نيب عمج خسانلاف دحاولا قوفام هلوق ىلا اعومجوا

 هبف ,قلطي لب فرعلاىف نينثالا ىلع قلطيال ىنملا ظفل نال حراشلا هريغ اعاو

 ( ركحذلا دحاولل )6 و ) هلوقو هملعاف نالجر وحن صوصخم ظفا ىلع
 عراضملا ىف اضيا لصتملا عوفرملا رتتسي .ىا هلبقام ىلع فطع بطاخلا ]

 ريمضلا نوكي اعوم وا ىنثم ناكول هنال دحاولاب هرسف امتاو بطاخن ادحاولل

 أ اراب ريمضلا نوكي اثنؤم ناكول هنال بطاخسللاضي ا دق رك ذملا هلوقو ارازاب امهنف

 ناف ( برضت وحن ) رك ذملا بطاخلا دحاولا عراضملا لاثمو نيب رضت وحن اًضيا

 (ةعف



 هيا م
 هنهأ دارملاوءاقلالا نم لوهجم لغف( قلآ ) ىذلا ف زكا لع ىاا( اذ لع للذ)
 ( ىضمام ىلع ) هلوقو نيف رح نموا فرح نم هنم ىفذحام ىلع ىا فذحلا انهه
 ٌْ ةملكلا رخاىف ءىش دحام قود ًادتسلل ربخ وهو داهشتسالا هيبوقتل

 فذح وهو مخرتلا باف ىا ( ميخرتلا ف ) قبس ىذلا زاوحلا ىلع ىنبم ةرهتشملا
 انههنا معا * ةرورضب هريغفو ةرورض ريغنم ىدانلا ىف زئالا ةملكلا رخا

 ' ةهارك راتتسالاب ىذملانع اوربع مهنا ىهو اسهماضنانم دبال. ةيوطم ةمدقم
 نيدلا ماصع ىئثحلا لضافلا هيلا راشا م لعافلا بابف فذحلا ريت

 | ىذلا وهو فوذحم وه رتتسملا لعافلا نا ىلع لدب هىهاظ هلوّش ىلاعت هللاهمصع

 | ةهارك رتتسملا ىلع ىوذحلا نوقلطيال ةاحنلا نا الا لاقو فنصملا هيلا بهذ
 | قر هلوف وهو حراشلا مالك ىهاظ نا ىنعي ىهتنا لعافلا فدحن ريعتلا

 زاوج انهه ٌنولطملا نا عم رباح فذحلا نا ىضتش فذحم اك هلوقو لا
 تابثا ةلدالانم دارملا ناب اذه عفدن ةمدقملا هذه مامضنا دعبف راتتسالا

 ةهاركلل راتتسالاب فذحلا اذهنع اوربع مهنكل ةقيقتلاف فذحلا زاوج
 راتتسالاو فذحلا زوجهنا ليللدلا اذه ىضتقم ناكامل هنا 5 * ةروك ذملا

 مهولا اذه عفد حراشلا دارا هغيص ضعبىف صاخ هنا عم اتلطم لعافلايف

 ليلدلا نم موهفملا وه م( غيصلا عيمحىف سل راتتسالا اذه نكلو ) لاقف دلوتملا

 فنصملا اهركذام ىهو غبصلا ضعبيف صاخ وه لب ىا ( لب ) روكذملا
 | الماش بئاغلل هلوق ناك الو 2 فاغلل ئضاملا ال( لعفلا ) 4 ىف و هلوش

 لاقف يي زارتحالل حراشلا هفصو بافغلا ثنؤومو هعمجو هتتل

 ةمئاغلا ةثنؤملانع ازارتحا ( ركذملا ) عمجاو ةينثتلانع ازارتحا ( دحاولا )

 / اضيا زارتحا ( ىهاظلا ىلا ادنسم نكي اذا ) هلوقو دعب اف رك ذت اهنال
 هق رتتسم ربع هبال دز برض وحن ىهاظلا مسالا ىلا دنا تناعلا نك كلا نع

 ريغو دحاو بئاغ مولعم ضام برض نال ( برض ديز وحن رتتسملا لاثمو |

 ةدحاولل ) « و إ ديز ىلاعجار هتحنرتتسم ريمض ىلا دنسم وه لب صاظمىلا دنسم ْ

 حراشلا لوقو بئاغلل هلوق ىلع فطع رجلاب ةيئاغلاو هلوق 6 ةيئاغلا ) ( ةئنؤملا |
 هعمجو هت نع زارتحالل ةئن ْوملا ةدحاولا ىنعا هفوطعمو فطعلا فرح نيب اهف :

 انهه فاصوالا حراشلا مدق نكلو لوالاىف زرتحا م بئاغلا ركذملانعو |

 ها ال بم نك نار ارتد ا لوالاىف ا ظ

 ريمضلا ىلا 000 الخال داس نمل نر



 وأ مج رح
 0 را ياللا دج 26 ناق | تلع داو ةلسال هلم نوكأ ناب فال نزوب
 هز وج نم بهذم ىلع ًأدتملا نموا ًادتبملا لا عجارلا ريمضلاوهورتتسي لعاف نم
 0 لا لآ فود | لعفلل اقلطم الوعتم نوكت ارذديعمب ناك ناو

 ١ وانو اصوصخلا صخ دقت ئا ةردقملا ده 'ةيلاحاوا :ةضرتعمااما ةلجلا هذهؤ ١لا
 اولا ١ ر ةلوثو نيددلا ءاصع ىنحلا هلتفف < ةغلاملل وا لقتلاو ا تس اتلل
 رضقلا نا ىنعي ةصاخ اظفل نم دافتسملا رصقلل ريسفت ( نالصتملا رورحملاو

 نب هى راثنالا زاوج مدنف تالصفنملااماو :تالصتملا ىلا نظنلا قاضا هف
 ىلع هفصلا رصق لسق نم هف رصقلاو راتتسالا هنف عنتعي لايشفمالا نإ

 رورحلاو بوصخلا نود لصتملا عوفرملا ىف روصقم رات ىف فاصرلا

 مدعل ليلد (ةلضف امهنال) هلوقو هربخ حرتتسي) هلوقو ًادتم عوفرملاف هلوقف
 ناعونلا نا اذه رتتسي ملامنا ىنعي نيلصتملا رورحاو بوصلللا ىفرانتسالا دوجنو

 مسا ىلع فطع بصنااب ( عوف رملاو ) هلوقو هيف ةدمعال ملكلا ىف ةلضف امهن وكل
 ااا 1! لبصمملا عوفرملاب راتتسالا ضانضتخال ليلدإو نا"

 (وهو) هنعوفرملا ةفصب 60 هلاصت ال ( لعاف ) عوف رملا نال عوفرملا

 ىو ناعم ا كر لمعلا نال (لعتلا هر لعافلا نا لا ىا

 4 دنال ءزحخلاو 0 لعافلاف ءزملاب هيشنم هيكل 12 0 نيعملا

 | لعافلا 0 بوجحو ليلدلا اده لصح ناك املو هركحذ نمدال لعافلاف

 اذه مدهي اليلد اورك ذب نا ةاحنلا ىلع مزل هفذح عاتتما ىضتق هبوجوو

 ١ رئامغلا باب ىف) ةاحنلا زوُخ ىا ( اوزوُخ ) هلوق حراشلا هرك ذف باوجلا
 0030000 | 2 اردسملا هعص لع اهلضاو هلوقو ( رادصتخالل اهنشو ىلا
 000 11 11 (لعافلا زاتتسا) هلوقو ىتلل ةلبص ةلجلابو مريخ رهتسم فرظ

 ١ اوك ا ةاجتنلا زوج قيبااوز وبل لوعفم 0

 | بناح 000 راصتخالا باح اوحر اما قعل راصتخالل مزاللا راتتسالا حبحرت ْ

 7001 01 1ن توجول فانموهو ركاذلا مدع شتت ناشتحلالا نال ركاذلا

 ةلعل ناسب و اوز وح هلوق ىلع فطع ( لعفلا ظفلب اوفتك اف ) هلوقو العاف .

 وه ىذلالعافلا ركذ نود طقف لعفلا ظفلب اوفتكا ثيح ةيلعافلا مزال '

 هلداهشتسالا ماتم ىف لاق ثيح برعلا مالكىف عئاش ةملكلا ءزج ىذح نال ءزحلاك

 موزل مدعل هفو رح نم قزح ىا (ءوئ ةرهتشملا ةملكلا رخآىف فذحتام) ||
 فوركلانم (ىتبا اهف) دجوب و ىا (نوكيو) هيلع ةرهشلا ةلالدل هفذحي ةبارغلا ظ

 ( لباد )
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 | كلذك سبل بئاغلا ةيئثلو دحاو ظفل بطاخما ةينثت نال قرافلا عم ساق هيف |

 | لثم ىف ) طقف فلالا وهو (ريمضلا ناف ) هلوش باحا نارباغم ناظفل امهنال
 | كرتشملا فلالا وه ) ثنؤملا ةينثثل (انب رضو ) ركحدلاا ةينثتل ( ابرض
 '( ءانتإو )هيلا ظنا ريتشلل هد را كب لاو رك دنا ني سا اعد

 | نوكي ىتح ريمض اهنا ال هثينأت نايل ىا (ثينأتلا فرح ) اتب رض ىف ىتلا ىا
 | ناظفللا نوكي الف قارتفالا هءام ريغ كارتشالا هيام نا لصاحلاو هتدح ول اعنام

 ةروكحذملا ةسمخا عاونالا تيَق ىا(ةسمخلا عاونالا تيفو ) ادحاو
 | لضتملا بوصنملا ا هثلاثو لصفنملا عوفرملا اهيناثو لصتملا عوفرملا اهدحا

 | بصللاب ( ةيراح ) هلوقو لصتملا رورجملا اهسماخو لصفنملا بوصنللا اهعبارو
 ( ىرجملا اذهىلع ) ةيراح اهنوك لاح ةروك ذملا ةسقلا تيب ىاعاونالا نم لاح

 | اذه ةيراح هلوشب ديرا ىا ( ىنعا) هلوقبءرسف مث + لصتملا عوف رملاىرجم ىا
 ١ ( بطاخملاو ) ناظفل ملكتملل ةتسلا ىناعملا نم ىنعي ( نيظفل ملكتملل نا) ىرجملا
 | درفملا ىهو ةرياغتم اهنم ةعبرا ( ةسح ) هثنؤم عم ركاذملا بطاخملل نيع ىا

 ظ هتنش وهو كرتشم اهنم دحاوو ثنّوملاو رك ذملا عومجملاو مولا 1 دلل

 0 نيعو ىا ( بئاغللو )
 | ىنعي ( ةلكةرشع ىتنلا ) ةعوضوملا ظافلالا عوممم راصف ىا ( عوبجما
 ( ىتعم'ر يشع ةيناغل ) هلوقو بئاغللا ةسحو بطاخملل ةيسحو ملكتملل نيظفل

 ىنعي ( ةسما عاونالانم ) دحاأو لكل ىا ( لكل ناكاذاف ) بئاغلل ةنسو

 ةيناقل ةلك ةرمثع ىتنثا ) لصتملارورج لاو هيمسق عم بوصخلاو هيمسقعم ع وفرملا
 دوك ) ةسنا تئاغلاو هبا للطاخلاو نيملكتملا نالكفللا فهل (ىعم ةرتقع

 نيعسنل ) ةرشع ىتنثالا تاملكلا ىف ةسمخلا عاونالا برضب ( ةلك نيتس اهتلمج
 ىناعملا ىف ةسنخلا عاونالا ىناعم انس رض اذا انال ىنعم نيغستل ةعوضوم ىا (ىنعم

 (رومالاكلتل) في رصتلا لها نيب ىا( اونبب و )ىنعمنوعست لصحم رشع ةيناغلا
 هل هنيبعتل ةلع ىا ( اللع) كارتشالابوا ةدح ىلع نيعم ىنعمل نيعم ظفل لك عضول ىا

 هلح ىف نيبامل هنكل لبق اذك للعلل ريسفت تاطعوهو ىنعملاو ظفللا نيب (تابسانمو)
 للعلا ر كذب ىا (اهرك ذب مالكلا لوطنال ) لاق وحنلا ٍلع نم سيل وه ىذلا

 فنصملا غرف الو #هيلا عجريلف هريغو حارملا ىف ةلصفم ةروكذم اهنال
 لاقف اهيف تارتتسملا ناس ىف عرش ةسمنلا عاونالا ىف تازرابلا رئامضلا نم
 ةماتلالاعفالا ىف هبئانوا العاف اما نوكي ىذلا وهو « لصتملا عوفرملاف)

 , ردصم اماو سوماقلاىف م ةماعلا دضاما ( ةصاخ )ل هلوقو ةصقانلا لاعفالل امساؤا

 نت ف ا تت تت تت6؟آ ل يي ل تي ا م
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 ىئاثلا مسقلا ةلثماضعب رك ذ مث ( نهمالغ ىلا )) هلوقب فنصملا هركذ اماهتياهن
 ريغلا عم ملكتملل (انل) هدح و ملكتملل ىفرحلاب لصتسامل لاثم اذه ( ىل) (و) لاقف
 مهلامهل هل نكلامكل كل مكلامكل اذك و بطاخلا درفملل ىفرحلاب لصتسامل ( كا )
 تناكامل مث (نهل) (ىلا) هلوقب فننصملا اهرك د ىتلا اهتباهن هذهو نهل امهل اهل
 زك ذب نا حراشلا دارا تاغللاف تدجو ىتلانم رثك | رئامضلاىفةرئاحلا ماسقالا

 ' لقعلا مكح ىف لصالا ىا ( سايقلا ناكو ) لاقف ركذ امي اهرصح هجو

 ظ الصتم ارورحوا ابوصنموا اعوف م ناكءاوس ( ملكملا نم لكر ئامض نوكي نا )

 تئاغلا نمو ىا ( بئاغلاو ) كلذك بطاخلا نم ىا ( بطاخ لاو ) الصفتموا
 ١ نال غيص تس ملكتملل نوكي نا ىضتقغي ىا ناكل ربخ ( ةتس ) هلوقو كلذك

 هذهف ثنؤموا رك ذم اما اهنم لكو ادعاصف ةثالث وا نانثاوا دحاو اما ملكتملا

 ةغللا لها نكل ىا ( مهنكل ) بئاغلاو ٍبطاخلاف سابقلا اذكو ةتس ناعم

 كارتشالاب ( نالدب نيظفل ) ملك, نملوا ملكتملا موهفمل ىا ( ملكتملل اوعضو )
 ا00 0 لا لاثم ىا ( انرشو ثيرششك) نامم ةتسس ىلع ئونعلا
 هلصف مث« هب ةلصتملانو لعفلابةلصتملا ةعوفرملا ءاتلاك رئامضلا نم ناعم ةتسل

 ةمومضملا ءاتلاوهو ( تب رض ريمضف ) لاقف امهنم لكل هل عوضوملا نيبعتس
 ىنعي ( ثنّوملاو ركذملا دجاولا نيب ) ىنعملا كارتشالاب كرتشم ظفل ىا ( كرتشم )
 ردص اذاو رك ذملل اعوضوم نوكي رك ذملا ملكتملا نم ردص اذا تب رض ظفانا

 عوضومو نيينعملا نيذه نيب كراشم وهو ثنؤملل اعوضوم نوكي ثنؤملانم ١
 ظ اضيا انب رضريمض ىا (ةعبرالان بيب كرتشمان رض ريمضو) نيلقتسم نيعضوب امهل |
 ١ دحاىا ةعيرالا نم ضعب لد: ( ىنمملا ) هلوقو ةتسلانم ناعم ةعبرا نيب كرتشم |
 ( ثنؤملا ىنثملاو رك ذملا) ةينثل وه انبرض ظنفل اهل عضو ىتلا ةعبرالا ىناعملا |

 اهعبارو ركذملا عملا اهئلاثو ىا ( ثنؤملا عمجاورك ذملاعممجاو ) ثنؤملا ةينثت ىا
 ىا  اوعضوو ) امر ض ظفل انهل عضو ناعم ةعبرالا هذهو ثن ّوملا عما ْ

 ريغ) ةسمخلا هذهنم ( ةعبرا ظافلا ةسمح بطاخملا ) اضيا ةغللا لها عضو |

 دحاو لكرال نتي رضو مترضو رسكلاب تب رضو حتفلاب تب رض ىهو ( ةكرتشم |
 ةسجخلا هذه نم دحاوو ىا ( دحاوو ) لقتسم ىنعل عوضوم ةعبرالاهذه نم |
 مترضو تب رض ةيثت ناكاذا ( رك ذملا ىنثملانبب كرتشم ) اهءرض ظفلوهو |
 بئاغلا نايبىف عرش مث « نابرضو تبرض هيلث" ناكاذا ( ثنؤملا ىتتلاو )
 مكح بئاغلا ) ةغللا لها. ىطعا ىا ( اوطعاو ) لاقف ةسياقملا قي رطب |

 ةنيللاو ناعم ةعيرال ةغوضوم ةعرالا نوكت ناك ىا ( كلذ بطاخملا
 سابقلاو بطاخلاةندتك سيل بئاغلا ةينثثنا مهوتاملو * نيينعملاعوضوم دحاولا
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 ليلخلا لاقف هعومش وافاضم ىهاظ مسا هنا ىلع ءانب هدحو هب لصتساموا هدحو ايا

 اهيلا ايا فيضا ءامسا هب لصتي امواياوه رمضملا مسالا نا ىن زاملاو شفخالاو

 باوشلا هاياو اياف فاضياال ريمضلا نال فيعض وهو باوشلا هاياواياف مهلوقل .

 قمع ' كايآن اك تا ارمضملا ىلا فاضم فرت مساايا ىفاريسلاو جاحزلا لاقو ذاش ١

 | ءامسالاف سلذا فيعذوهو ءامسا اهلامكب ىاياو هاياو كايا موق لاقو كن
 ا -نافوكلا ضي لاقو ءافو اك هرخلا فيلتحام تارمصلا الو ةمانسلا

 ريصتل اهل ةماعد اياو اي اب ةقحاللاىه رئامغلا نا نيب رصملا نم ناسك ناو
 هب وسس لاقو باوصلا نم ديعس لوقلا اذه نسلو ىضرلالاق د# ةلصفنم اهسسسإ

 لاوؤحا .لعإ لدن فرح هدع هم ليصتبامواايا اوه ريمضلا نا راتخلا وهو |

 بهدم اذه ىف حراشلا راتخاو باطخلاو هببغلاو ملكتلا نم هيلا عوجرلملا

 هنعل هب لصتنامو ىا ( قحاوللاو اياوه ريمضلانأ راتخلاو ) لاق ثيح هيوسس |

 ملكتم هنا ىلع لدتل ىا ( ملكتملا ىلع ةلالدلل ) اهريغو ءايلاو فاكلاو ءاهلا نم |

 ١ هاناىف ءاهلاك( ةيغلاو ) كايا ف فاكلاك( باطت+او ) اناياىف انو ىايا ىق ءانلاك

 ' نهاياو معاب اك( عمجاو ) اماياو اهاياك ( ةينثتلاو ) هاياو كاياك ( دارفالاو) ٠
 . اذه ليلد نايبىف نيشحلا ضعب لاق مث ( ثينأتلاو ريك ذتلاو ) نك اياو ؟اناكو
 ما وهو: ابهنلا "ريعضلا هفاثلا مزل ءاما سناك ول يا ونلا نا كلل ى من
 ةلصتملا قحاوللاو ريمضلاوه ايا نوكي نااالا قبب مف مدقتاك مهمالكف تشمل

 عونلا ناب ىف عرش مث «كرتشم انا نإباك نيدوصقملا لاوحا ىلع لدن فورح.: |
 ىنتك 1 (سماخلا ا ( عونلا ) ( 5 ) لاف لصتملا رو رغاوه ىذلا سماخلا

 | رك ذاكهريسفت رك ذي و عونلاهلوقوهو سماخلا فوصوم ريسفتب انهه حراشلا
 . مسق نامسق اضيا وهو لوقاو طقف لصتملا ىق هراصختاو هروهظل نيلوالاىف

 هلوقو سماخلاربخ وهو 6 ىمالغ اذ فنصملالوقك فاضملا مسالاب لصتم امهنم
 ١ ئدلا لصتملا راورحلا. رمصملا لادتم العا لمفل نأ( مسالاب لصتملا لاثم )

 , امهيناثو ةراخلا فورحلا ىنعمل انمضتم هنوكل هل راخلا فاضملا مسالاب لصتا

 ا (ىضالغ لع فولما اذه © كلو ل كتضملالوقك ترافل فورا لل

 لصتملا رؤَرْخا رمضملل لاثم ىل ظفلىا هلريسفت ( ىفوركلابلصتملالاثم ) هلوقو
 | رئاضلارئاس حراشلا زك ذ مث * انههماللاىهو ةراحلا فو. احا لصتا ىدلا
 ظ نيمسقلا ةياغنم فنصملا هرك ذام ىلا ىهتني ىتح مسالا ليما رورخلا نو

 ظ ( انمالغ ) هدحو ملكتملل مسالاب لصتملا رو رحنا لاثم اذه ( الغ ) لاقف

 / ىقاب كرت مث بطاخملا رك ذملا درفملل لاثم ( كمالغ ) ريغلا عم ملكتملل لاف
 | ادهو نهمالغ امهمالغ همالغ مكمالغ امكم الغ ضو اهروهلتل ةلثمالا |
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 وهو (ريكذتلاو ) ثنؤملا عم ىف نونلاو ءانلابو رك ذملا عملا ىف واولاو ءاتلاب
 | ىفو ءانلا رسكب درفملاىف وهو ( ثيناتلاو )واولاب عما ىفو ءاتلا حت درفملاف
 وهامتاو حمحصب لحما اذه ىف عامحالا لقت سيلو نيشحلا ضعب لاقو نونلاب عملا

 لاقو ةملكلا سفن نم ءاتلاو مسا هل امكب تنانا لاق ءارفلا ناف وهلا بهذم
 اهلاصفنا اودارا املف ةلصتم ةعوف سم تناك ةف رصتملا ءاتلاوه ريمضلا نا مهضعإ

 بحاص هيلع لمح م نييرصبلا عامحا هداسم لعل لبق ناف اهيلا نا ظفل اومض
 | نييرصبلانم ناسك نبا لاق راذتعالا عفدنال اذه لبق بابللا ةرابع بابللا

 | .اهنكلو نايس تث وحن ىف ىتلاو ىهو مسالا ىه تنا ىف ءانلا ناب .لئاق وهو
 ١ حراشلادارم لعلو لوقاو ىهتنا نيب رصبلا نمال و لكلا نم عامحا الف ناب ترثك

 ظ (عونل)» 4« و) ملعا هللاو ىلكلا عامالاال ىزكالا عاملا عاجالاب

 اا از الا وصلا ىا (وهوب لضتملا بوصتملا ىا) (كتلاشلا 9
 ىذلا ىا ( لصتملا ) ثلاثلا عونلانم ( لوالا مسقلا ) هلماع عاونا بسح

 مث 6 نهب رض ىلا ) ايهتنم < ىبرض 9 وحن هلماع هنوكل ( لعفلاب ) لصتا
 حتش (انسبرض ) هدحو ملكتملل ( ىبرض ) ليصفتلا قي رط ىلع حراشلا لاق
 هثيلثتل ( امكبرض ) بطاحملا درفملل ( كبرض ) هريغ عم ملكتملل ءابلا
 هتينثتل (امكب رض ) ةبطاخملل فاكلا رسكب ( كبرض) هعمج ( مرض )
 امهبرض) بئاغلا' درفملل ( هب رض ) هعمل ةحوتفملا نونلا ديدشتب ( نكبرض )

 .امهبرض ) ةبئاغلا ثنؤملا درفملل ( اهبرض ) هعمج ( مهبرض) هتينثتل |
 بوصنملا نيمسقلانم ( ىناثلا مسقلا ) ( و ) ثنؤملا هعمج ( نهبرض ) هتينثتل .

 ']) صنت ىتلا بصاوتلا فو رخلانم ( لعفلا ريغ ) لصتا ىذلا ىا ©« لصتملا ١

 هلماعب الصتم نا مسا نوكل بوصنم ملكتم ريمض هنال ( ىتا ا) (وحت )اهمسا ٠
 درفملا فاكلا حتشب ( كنا) ريغلا عم ملكتملل (اننا) هلوقو ٍنا وه ىذلا

 | ةدرفملل فاكلا رسكب ( كنا ) هعمج ( مكنا ) هتينثتل ( امكنا ) بطاحملا

 و نهناىلا الايهتنم بئاغلل ( هنا) هعمج ( نكتا) هتينثتل (امكنا) ةبطاحلا
 ريسفت نيعضوملاف عونلا هلوقو ( لصفنملا بوصالاىا)6 عبارلا) ( عونلا)
 لصفنملا بوصنملاو لصتملا بوصنملا ىا هلوقو عبارلا ثلاثلا هلوق فوصومل
 ملكتملل اذهو هريخ ( ىايا ال هلوقو ًادتبم وهو عبارلاو ثلاثلا سفنل ناريفت
 ( 5 ايا) بطاخلا درفملل فاكلا حتشب ( كايا ) هريغ ع٠ ملكتملل (انايا)هدحو .

 (نك ايا ) هتينثتل (اكايا ) ةبطاخملل فاكلا رسسكب ( كايا ) هعمل ( 501 ) هتينثتل .
 ىف عقاؤلا فالتخالا حراشلا نيب مث © نهايا ىلا لايهتنم ( هايا ) هعملج |
 وهلهاهيف ريمضلانا ىلع ةينسم( ةريثك تافالتخا ىايافو )لاقف هتاوخاو ىانا |

 كداب



 هت ما وس 5 :

 ١ لاقف نئاغلا يخت ليلذ رك ذب نأ قارا تطاخلا نع ىئاقلا رأت لعال ذك ١

 ) ايغه نيرضو نيرض لعج ثيح ( بئاغلا ريمض ) فضملا ىا( رخاو |
 بطاخلاو ملكتملا نم لك ن ود ىا (لكلا نود ) بئاغلا ريمضن ال ىا ( هنال) امهل ْ

 أ مولعملا نيعونلا نم اهاهتنمو اهلوا فنصملا اهرك ذ ىتلا ( فيرصتلا ةروضو)

 أ هدحو ملكتملا مولعملاتلا مشب ( تبرض) لوقا ام لثم ىا ( اذكه ) لوهجلاو

 عرض ) هتينثل ( ارض ) فردوس تحال ( |

 ظ

ٍ 

 / عمج ( نتبرض ) اضيا اهتينثتل (اّبرض) ةبطاخملل ءاتلا رسكب ( تب رض ) هعج
 ١ هتدح ( ايرض) ةفزتتسم ريصلاو ستاك درفمل( نرش زو هطلخلا تان
 دما احل نك انا ول داضلا حتفب ( تبرض ) هعمجج ( اوبرض)

 اهعمج ( نيرض ) اهتينثتل (اتبرض ) اضيا ةرتتسم ىه هريمضو ةيئاغلا ثنؤملا
 اذاىا( لوهجلا) هلوقل مدقم ربخ رقتسم فرظ ( ساقلا اذه ىلعو )هلوقو
 رئامضلاو لوهجلا فيرصت فيرصتلا نوكي ءارلا رنتك و و داضلا مب ءىرق
 | ةمومضملا ءالاو لوهجلا ىف همانو مولعملاف لعاف هنا ىلع ةعوف ىم غبصلا هذه ىف

 ملكت لاف انو ةطاخلاىف ةروسكملاو تلا ا

 | امهيفو نيساغلا ىف رتتسملاو ثنؤملا عج ىف نونلاو ىناثتلا ف فلالاو ريغل

 | هلوقو ( ىناثلا ) ( عونلا) 6و ) تازرابتالصتم يا ظ
 نم ندللا لصف لاو لصتملانم ىناثلاعونلل ىا هل ريسفت ( لصمنلا عوفرملا ىا)

 وهو ( نك. ١! 1 امهنتم هنو ,, لاح هدحو ملكتملل ( انا )) ريمض عوفرملا مسق |

 ( نحن ) هدحو ملكتملا (انا) هلو حرابملاا 0 لعل تنقال '

 (متا)هتينثتل ( امها ) بطاخا لا ا
 0 ل رك 0

 | ةئاغلا تن ولا درسا (يو هج ( مهين (اع) بانا .كدلا درت ١
 ١ ناكامل مث « فصلا اهركذىتلا اهتباهن هذهو .هعم ( نه ) هتينثتل (اه)
 | وهله نيرا يدع مح رمصلاو تالت[ تاك ركل ٠ نا رح اك ع تنال

 1 نيس نا حراشلا دارا اهلاوحا نايبل رخ الاو اهدحاوا بك رملا عومجملا

 ١ ةنكاسلانون :1 ىا( نأ وه نتنا ىلا تنا ىقريمضلاو ) لاقفاهبف ةاحنلا هرك ذام

 ١ فورحلاو) اءاجا اهيف اوعما ىا ( اءامجا ) اهللبق ةحوتفملا ةيعطقلا ةزمهلا عم

 ظ تاكرحلابةكر حتملاءاتلانماهتاوخاوتنارخاىىتلا فور حلا ىا(قخاولرخا ا ظ
 | ىلع ىا (اهلاوحا ىلع ةلاد ) عمتجا نون عم عموا ةنثتلا فلا عموا ةدرجت ثالثلا .
 ءانلاب ةنراقم تناكاذا ( دارفالا نم ) لاوحالا لوك لاح ىاتملا ناوخ
 | ةنراقم ت تناكاذا ( عماو) فئالاو ءانلاب ةنراقم تناكاذا ( ةينثللاو )اهدحو ٌْ



 هز .٠

 امباو الصفنم هنوك ىلا زواج الف لصتم وه ىا4 طقف لصتم إ) رورح ا ريمضلا
 ىذلا لاصتالا نم )رو رحلاىف ىا ( هيف عنامال هنال) لصفنملا رورحلا دجوبال
 ا ود«لصالانع هيف لدعيالف عناملاهبفدجوي ملام لكو 85 ريشا وع

 لاصتالا نم عناملا فرعتسو ) لاقف ىتايسام ىلا هتف رعم لاحا ايلسو اباجحلا عنامل
 ىا) هلوقو هل ةحش و لصفتلا دعب لامحا / كلذف ا هلوقو ( ىلاعت هللا ءاشنا

 حراشلا نيب نع ءربخ  عاون ةلسخ ل هلوقو ًادتنن وهو هلا زاشملل ريسفت ( ريمضملا

 عوفرملا ةسْمخلا نم عاونالا لوا ىا ( لصتملا عوفرملا ) هلوش. ةسّملا هذه

 ( و )اناك لصفنملا عوفرملا ىا ( لصفنلا) اهيناث ( و) تبرضوحم لصتملا
 00 0 لم فملاو): كيربص لثم ( لضتللا "نوصنملا ) اهلا
 هبرض ىنبحتا وحن ( لصتملا رورجملا )اهسماخ ( و ) كاياالا تب رضضام لثم لصفنملا

 ( لضتملا عوفزملا ىنعي ) هلوق وك .لوالا »عوتلا لاف هايصشن ىفصملا ع عرش مث # هبف

 قي رطىلع لصتملا عوفرملا لوالا عونلاب فئصملا ديرب ىا لوالا عونلل ريسفت

 وهو ريخخا قباطيل فوذحما فاضملل ريسفت ( ريمض ) هلوقو فال ريثنلا ةقباطم
 ىا ريمضلا نع ةرامع هناوك لوالا عونلا هلوقوهو ادا ( تئرض )وعلق
 المتحمت ب رض ظفل ناكاملو »+ تب رضوحت ريمض_رئامغلا نم لوالا عونلا لاثم
 ىلع )لاقف هنعي نا حراشلا دارا ةبطاخملاو بطاخملاو ملكتملا نم م غيص ثالثل

 دارس ىا ( ىضاملا مولعملا )ءان هنوكل ( دحاولا) امومضم هنوكل ( ملكتملا ةغيص
 داضلا حتشب ىنعي لا ملكتلا ةغبص ىلع اينبم ناكأم وه ظفللا اذهب امنصملا
 ءادّسالا ىف ةاحنلا ةداع اذهىف ةنيرقلاو 1 ءاتلا ءانلا مهغبو ءابلا نوكشت وءاولاو

 ظفلا ريسفت ( ملكتملا ةغيص ىلع) :هلوقو ( تب رضو إل نايس !ي ملكتملا نم
 هريغلو هلال ( دحاولا ) ملكتملا ةغبص ىلع نئاكانهه ظفللا اذهنا ىنعي تبرض |

 داضلا مضب اهنا ىنعي همولعمل لوالا نا 5 ( ىضاملا لوهجملا ١) انبرض ىفاك
 قلعتمىللا ةراشا (امهلوا نيمهتنملا ) هلوقو ءاتلا مشبو ءابلا قرا بلك
 تبرض ىنعا لوالا ظفللاوه امهلواب دارملاو «نرضولا) هلوق ىف راحلا

 ىنعي نيرض ظفلل ريت ( ىضاملا مولعملا ةئاغلا عمج ةغيص ) هلوقو مولعملا
 اناا ( اين 96 و ) لئاغلا رمش نونو ءانلا نوكسو ءارلاو داضلاحتش هنا

 لوهجملا ةيئاغلا عج ةغص ) 6 نبرض ) ىلا هتنم لوهجلا تبرضوهو ظفللا
 ثنؤؤملا ريمضلا نونو ءاملا نوكسو ءارلا رسك و داضلا مشب ىنعي (ىضمملا
 ملكتملا ريمض نال ) بطاخنلاو بئاغلان ود (ملكتملاب) فنصملا ىا( أدي اماو)
 00010 11 ل ف ما وطاب لكو ةفارمملا تايوق قاسم ( ( يرابمملا قرلعا ٌْ
 ملكتملا يدقت ىلع الاد ليلدلا اذهناك املو#* بسنا فرشثالا ميدقتف هتيفورعم |

00 



 هت مو خس |

 ريغ لصتملاو )لاقف لصتملا فيررعت ىف عرش لصفنملا فيررعت نم ؛غرفاملو كايا ١
 ( لحصتيل هلبق ىذلا هلماع ىلا جاتحلا ) هلوشاضيا هرسفو ©« هسفنن لقتسملا
 هلماعىلاانهه لاقو ةلكىلالوالا ريسفتلا ىف لائامتاو هلماعب ىا ( هه ) رمضملا كلذ ىا
 ىلالاق هريغو لماعلانم معا هلبقام ناكو لالا ىف ايفنم.ناكامل جايتحالانال

 ناكءاوس هلوَشب مومعلا اذه ىلا راشا دقو هريغو لماعلا نم معا اهنوكل ةلك

 ناكو ظفاتلا ىف جايتحالا وهو جايتحالا وه انيهروك ذملا ناكالو هرخاولا
 تاملكلا نم . هريغ ىلا ال هلماع ىلا جاتحلا لاق لماعلاب لاصتالا ف ارصحنم كلذ
 ءزخلاك) هلاصتاو هجاشحاب ريمصلا كلذ (نوكيو ) ه.لاصتالا هن ,ضرغلانال

 هميسق ىف عرش هلقام رابتعاب رمضملا ميسقت نم غرفاملو * لماعلا نم ىا (هنم

 / زرتحاو هعج سعىلا ةراشا ( ريمضملا ىا)هلوقو « وهو  لاقف هبا عا راشعاب .
 ' مهقتلا اذه نوكيل لصفنلاف لصتملا نم نييرقلا دخا ىلا هعاحرانمأهب

 اذه ىلإ اضإ راشاو ههبف يحال مص ١ ىا نضفلا 21١
 هلوقو ( بارعالا رابتعاب ) هلوقغ لوالا ميسقتلا نع زاتمب هب امىلاو ميسقتلا .

 بوصنمو عوف سم ال هلوق وهو دحاو مماال روماربخلانا ىلا اضياةراشا (ماسقا )

 ةضتخم ىه ىتلا تافصلا هذهب رمضملانع ريمعتلل ةلع( همايقا ) هلوقو ( رورحمو |

 هيف دجوابف رمضملا مايقل هيوخاو عوفرملابرمضملا نعربعاماو ىنعي برعملاب
 الغافو اربخو ًادّيمهنوك لثم برعملا يهاظلا مسالا ماقمىا ( ىهاظلا ماقم )
 ( .ةماشل هلوق ىلع يقطع رمل ( ,نسالتلا ءاسسناو زا هل وك و هلا افاضمو كار
 ' عوفرملا ىنعي ةثالثلا ماسقالا هذهرىلا ىا ( اهلا ) هاظلا مسالا ماسقنالو ىا
 بريضت هس: مايقال نوكي اضاف لقتل نيصللا ناكل وي زو راو فر

 ءازقتسالا ناكو_ةنالثلا ءاسقألا هده ىف لصفاللاو لصتلا ىف نلو الا نسف
 « نال "والاف ) لاقف ءارقتسالاب ةدوجوملا ماسقالا نيس نادرا ةسمح اهن وكباضاق
 ١ ىا( امهنم دحاولك) هلوقو نالوالل ريفت ( بوصنملاو عوفرملا ىا ) هلوقو
 كلذك نيلوالا نيمسقلا ف عوف رملا برضي نا روحك هنا ىلإ ةراغا نيلدالا ند

 (نامق) هلوقو ىتناساك رورجملا فالخاضيا امهيف بوصنملا برضينأ زوج
 هلوقو لصتءامهنم لوالامسقلا ىا  لصتم إ) ريسفتلا اذهب ةدئافلا تف عدقو

 كاصقالا .نوكل نام نم اعارمسصملا ا ع 'لاصتؤلل لد ( لصالا
 هنم عئاوملا ركذ ىتايسو لاصتالا عنم مناملالا هنع لدعبالف ريمضلا ف: الصا

 | ف1 واسف ناك امهاو لصفنم امهنم ىناثلا مسقلا ىا 6 لصفنمو إل |
 | الصتم هنوكل ةيت آلا عناوملا نم عنام دوجول ىا( لاصتالا نم عنامل) لصالا |

 ا
 وه ىذلا ثلاثلا مسقلا ىا ثلاثالريسفت( رو رمل رمضملا ا هلوق و( ثلاثلاو )ل
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 هيف دجوب هنال ىمكحلا مدقتلا دوجو ىلا رظنلاب ال هيفالا دجوب الميظعتلا دصق
 لعاف لعج ثيح (الجر هيرو ديز الجر من ريمضىفلاخااذك و) لاقاكمريغىفو .

 الجروهو هدعب ىتلا ةركتلاب ارسسفمو عجم قبسريغ نم ارتتسم ائاغ ازيمض غن |
 00| ردشا ن6 اذ! ادعو هدعب رك ذ ىذذلا ص وصلا وه ةعج لق نآل
 انارلا رإ تس لاق مل ةلخ هاريخو ًادتم ناكاذا: اما كلزاوه ىا:فودحأ دم

 امهبم ريمضلا نوكي نا ىلع الجر هبرو فربعاف ىريدقتلا ىظفللا مدقتلا نم
 ناكال من # امهيف روك ذملا ءاعدالا نايرج ىخنالو الجر وهو ةركتلاب ارسفم
 000 لكلا نم هلئفام ىلا رظنلاب اهضعب هلت ادم تايد . رمضملل

 مسقلا نيس نا فنصملا دارا هباررعا ىلا رظنلاب اهضعبو اهنع هلاصفناو اهب |
 هاوقو ريمضلا عج سمىلا ةراثا ( رمضملا ىا) هلوقو «وهوإل لاقف لؤالا
 ميسقتلا نع زارتحالل وهو مبسقتلا اذهل دبق هلبقةلك ىلا ىا (هلبقامىلا رظنلاب)
 ريخ ©« لصفنمو لصتم إو هلوق نا ىلا ةراشا ( نامسق ) هلوقو هبارععا راشعاب

 | لصقنملاف) لاقف نيمسقلا نم لكي رعتئلا عرش مث  فطعلا ةظحالم دعب ًادّسملل

 فب رثثلا ف لضفمملا مدقو لامحالا ف لصتملا مدقامتاو «هسفنس لقتسملا وه
 فن رعت ناك الو ةتلاصال لاح الا همدقو لصالاوه نضملا نإ ىلا هاكر |

 "00000000 201 نوكلو لقتمملا نع ةرايع هنوكل ايدوحو لضفتملا |
 هوقو اييدع لع ةمدقم ةكلملاو لصتملل ةكلملاك هنوكل لصفتملا مدق لقتسملا

 دال 1 ل قب لقتسملا ىعملايسفت_ ( هلق ىرخلا ةلكىملا اتحم ريغ)
 ةملكلا ىلا هظفلت ىف جاتحال ام وه اماغ وا اطاخم وا املكتم ناكءاوس لصفنلا
 ىلعف لصتملا ناش وه م ريمضلا كلذ لبق ىتلا ةملكلا نم هبسةن ريغ ىا ىرخالا

 نابلاك وهو ةملكلل ةفص دعب ةفد ( نوكي ) هلوقو ةملكلل ةفص هلبق هلوق اذه ٠

 لخادوهو هلق ىتلا ةملكلا نم ءزجلاكر يمضلا نوك وهو هيف ربتعملا جايتحالل
 ءزحلاك) نوكيال ناب جاتح ريغ هنا هانعمو ىننملا ىف ىنعي ريغلا لوخدم ىف'

 (ىهاظلا مسالاك ) لصفنملا ريمضلا ىا ( وهلب ) هلبق ىتلا ةملكلا نم ىا ( اهنم
 . ىيمضلا ىا ( ناك ءاوس) ءزحلاكهنوك مدع ىفو هلق ام ىلا جايتحالا مدعىف
 ىه اذه ىنام نال (اقلطنمتن ا ام و“ هلماعل ارواجم) جاتحلا ريغلا لصفتملا |

 مسالا عفريف ةيزاجحلا ةغللا دنع ىا (ةيزاجحلا دنع) لماعوهو سيلب ةهشملا
 جاتحريغ هنكل هلبق ىذلا هلماع ىلا احاتحتو ارواج ناكناو اذهو ربا بصنسو '

 )ا 2 ) ناكءاوس ( وا ) هب. لصتملا نملك ن وكي الو طفلتلا ف هلا
 تبرض وه ىذلا هلماعل ارواج نكي مل ناو كايا نال ( كاناالا تب رضام وحن .
 ًادتييو الاىلع فقوي نا نككي لب هلبقام ىلا جاتحريغ هنكل .الال ارواجت ناكدب .

 .( كانا )



 1 ا 1

 كانه سلو اظفل ارخؤم رسفملا نوكينا ىمكحلا مدقتلا ىضرلا لوق هيف |
 امدقتم نكيمل ناو هنا لوقف ريمضلا كلذ الا ريمضلا لحم ىلع همدقت ىضتشام
 مث بئاغلاريمض عضوو لا ارظن مدقتملا مكحىف هنا الا ىنعمالو اظفل ال ريمضلا ىلع
 ١ ريخاتب هعضو ىضتقم ةفلاخم ىلع مهل لماخلا ءوش ”ىاف تلقناف ئضرلا ىا لاق

 دعب ناحتمالا بحاص لضافلا لاق محا مظعتلاو ميخفتاا دصق تلق هنع هرسفم

 ىمكحلا مدقتلا ف بئاغلا ريمض نا اذهنم رهظف مالكلا اذه ىضرلا نع لقنام
 | اهدحا نيبنمل ىتأي مكحلا نا انبتللاو ىتلا دعب بالا ىفام ةياغو ىهتنا زاحت
 | مكحىف رتتسملا مهلوق الثم ماملا دصق ا ةيساب وهم عقلا تياشلا) رانا
 | ادك ومو العاف هتك نم هنف هراث | دوجول هتيظؤوفلغ نومكحح ةاحنلا هانعم ظوفلملا
 / ةحوهو هرثا دوجول مدقم رخؤملا رسفملا ناب نومكحم انههو هيلع افوطعمو

 / زاجل ف مزاال اضياو دعبلا ةياغىف وهو ازاحجم هنوك ىلع ىبم اذهو ريمضلا رك ذ
 | ناختمالاىف ام ىهتنا مدقتلاب مكحلا مزلي نيا نف ةهباشملا الو مزاوللا ىف داحنالا
 فضملامالكو هاتشا اًراجوا ةقتقح ىمكحلا مدقتلا نوك ىف ناكاتملو#
 ءاحامتاف ىمكحلا مدقتلا اماو) ةمالعلاحراشلا لاق هب دارا ام معيجو اميل تاس

 ماقملا اذه ىف ريمضلا ركذ ريتخا امنا ىا ( هبءىجحامب اهنال ةصقلاو ناشلار يمض ىف
 ْئىا (ادضك) ةناغلا"ئايضلا رئاثي ىف ةقضحلا وهاي ه5 د دق نأ رع نفر
 يح هل وقل ىلوصملا هل لوعفم ادصق هلوقو ( هصقلا ميظعتل ) ملكمملا ل

 مدقس ل ىذلا ريمضلا اذه لثع ءىح اماو ىنعي دصقلاب قلعتم ميظعتل ف ماللاو

 (اهركذب) هلوقو هدعب رك ذت ىتلا ةصقلا ميظعتل هدصق راهظال هعجرم

 هلوقو (ةمهبم ) هدع ةصقلا رك ذ بيس, ميظعتلا لوصح ىنعي ميظعتلاب قلعتم
 وهو مظعتلل ماهبالا ءاضتقال ةلع ( اهريسف مث سفنلا ىف اهعوقو مظعتيل )
 ىضتَس ةصقلا هذه عوقو مظعت لوصح نا ىنعي اضيا ىلوصحلا هل لوعفم

 اهرك ذ ىضتَس هلهج مدعو رطاخلا لهج مدع ىِضَتَش اهروهظو اهروهظ
 . (ارسفم) ءادتبا ىا(ال توا هرك ذ نم غلب )ريسفتلا مت ماهبالا ى(كلذ ن وكف ) ةمهبم
 عنصلا كلذ ىا ( راصف ) هعجرم رك د ميدقت ارسفم ريمضلا نوك لاح ىا

 عوضوم وه ىذلا ريمضلا رك ذل ( مدقتملا ثيدحلا ىلا دّئاعلا مكح ىف هنآك)

 | وه ىذلاريمضلاب اروك ذم هنوكل (كبطاخنيب و كنب, دوهعملا) هرك ذ مدقت ام
 ' اهنوكل بطاخملا دنع ةصقلا روهظ ىعدا ملكتملانا ىنعي فراعملانم

 أ ال<وا اهرك ذول هناو سطاخملل الضف دحال ف حنا اهنا ثيحب هدنع ةمظع
 | ريمضق ءاحامتاف هلوقىف رصحلا نا لعامث هيف لها مدعل ديفم ريغ ناكل ةرسفم

 | نال ناشلا ريمض ىف ىمكحلا مدقتلا ءاح امنا ىنعي ميظعتلا دصق ىلا رظنلاب ناشلا
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 | ةنوكل ( اولدعا ىلاعت هلوق نم ) مهش ىذلا لدعلا ظفل وه ىا ( موهفملا لدعلا |
 )0101 يانيتم لدفلا ناكاذاو لعفلا نم ورا وهو تدطاوه ىذلا هزدصم ١
 ١ نكي ملناو ( ىنعملاثيح نم ) بئاغلا ريمضلا ىلع (مدقتم) هن اكراصف ىا(هنأكف) .

 | مالكلا نم رخاتملا ىلع قلطي ةيتحتلا هايلاب مالكلا قايسو هظفل نم هلوق ىلع
 | هلال قايلا ىنعم انهه دارملا نكل مدقتملا ىلع قلطي ةدحوملاب قابسلا نا اك
 | ةيقاح ىف ىلح ندح ىثحما ه 1 م عضاوملا ضعب ىف نيينعملا نم معا
 ْ نه فا مالكا قابس نم موهقم امأ عت عجج فز ىلإ وه ىدلا ى ا ىا لوطلملا

 | لديو احرصم ظفل رك ذل امزال عجر 1 ناب هيف وه ىذلا مالكلا لبق |
 "لف تارا هلآ رك ذ ئدلا وهو (  كورال لام هاوقك لامازتلا هلع هدلعتلا ظ

 | حجج سم هر لا ده رك د ملو د مدال وا ىف هللا مك ا 8 ةياىهو ءاسنلا ةروس |

 الك تارا رك د مده امل هناال) ىتعم رذ 0 يس ردبلا يود

 0 ىا ( اثروم ) ثاريملا ركذ بايىفىا ( هم نا ىلع ) ةيمازنلا ةلالد مالكملا اذهىا <
 ١ 3 0 انيقات ال 00 نأ يمل مالكلال قام لد اذاو اكرات اتسم .

 ا 0 1 د فيو هاك ذاصا ى أ
 1 ل بحاص لعجو ثروملا ىوبالو

 ١ ارخؤم وا امدقم ةّقاطملا ةلالدب عجرملا ىلع مالكلا لداذا هنا لصاحلاو
 0 لو و مالا دا 0 9 59 د 3 اظفل يا داَض

 فاذا | انا ت٠ لات هلو هنمو يع ل 1 ل نم اعف

 ىلاعت هلوق عم نار ,ةلا وه لزتملا نا ىف طع ل ردقلا ةلمل ىف لوزتلا ذا هير ,دقلا ةلمل 1

 اهرهطظ ىلع ارئام و ىلاعت هلوق اذكو كي نا رقلا هف لا: ئذلا ناصف رهش و
 ضرالا رهظ دارملا نا ىلع لاد اهرزهظ ىلع ركذ عم ةبادلا 0 نافا ةباد نم
 بحاص لاقو © ناف اهياع نم لك إب ىلاعت 0 ىلع ةلظفل عم ءانفلا اذكو ظ

 ناف اًرظن ىوضملاب ثالثا تاب الا قاحلاو ضعبلا .كلذ لوق ىف نا ناحتمالا |

 11١|0 ردع هرك د مدقتم لولدملا" نإ لايق تفك خا 4 لادلا نحب |
 ال1 انآ ر دضن كلا مدقلااماو لآ مث ىهتنا نئكحلا مدقتلا نم لغجم نا

 (هفق )

 00 مدقتلا داراو لش مل ثيح انهه ةراعلا رييغت هاو |

 مرا لا لهاتملا اد يكل ها د ال نبا
 ركام لن ذا اضقان را قر نآل يعبصملا هرك ذي ملامتاو هناحتما ىف هللا هحر 0
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 موهفم اما ىنعملا كلذو ظفللا ثيح نماال ) طقف ( ىنعملا ثيح نم اروكذم )

 | وه) برقاوه هلوق ىف وه عجرم ىا ( ريمضلا عجرم ناف ىوقتلل برق اوه
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 ءامالاف ىا (اهنف اط رش فئاغلا 0 0 0
 مدعو رك ذلا مدقت طارتشا وهامهنس قرفلا نال ريمضلا ىف اظ رش ناك مة سهاظلا
 هدوج و نكل :سهاظلا ءامسألا روض ضعن قرت نلا مدق دحو نأ هناأل هطارتشا

 اتففل ) هلؤقو هل طرش هرك ذ مدقتف ريمضلا ىفاماو اهل اطرش موكل سيل اهيف

 امامدقت هلو ىزاحم قلطم لوعفم واه وكاد ينج نم ريبع مآ امتحن وأ يون لإ

 ةسسنلا ةادا تفذك ايمكحن وا اب ويعم و] انقل امتنع ات و دنلا| مسالاب هلي وات

 هيق فاضملا ب كح مدقنو ىنعم مدهو ظفل مده ىا فاضملا فذحن وأ

 ىا( مدقتملا) نوكي مدقت ىا (نوكي ام ئظفللا مدقتلاب ) فنصملا يا (دارا)
 هلاثماسناث ريمضلاوال دو لاك ذل اما اظوفام) مدقتملا ظفللا

 همالغو لعاف هنا ىلع عوفرم لالا اذه ىف ديزف ( همالغ ديز برض لثم
 مدقتملا ظوفلملا ديز ىلا عجار هيلا فاضملا بئاغلا ريمضلاو هلوعفم بصنلاب
 اققحت ال اريدقت امد ىظفللا مدقتلا وا ىا (اريدقت وا ) ريمضلا ىلع اقبقحن
 اربدَقت ريمضلا ىلع مدق» عجرملا كلذ ذ كل اينان عج يلا وال وا نيمصلا 5 ينل

 هلال د ا ب ناك ناو راف له هماقمو هّسسر نا ىنعي ا

 فاضملا رورحملا رب اييمضلا فنا امل لومتم ها لك تسلا اذه ف يطال حلا

 ريمضلا ىلع مدقتم حو لبا لعاف عفرلاب وهىذلا رخآتملا ديز ىلا عج ار هلا

 هعضومو ةيترلا ىف هلع مدقم كل ل ل ا
 هلوَش هدارم نا ىلع فنصملا مالكح راشلا لم امتاو العاف هنوكل ريمضلا لق
 ىطفللا مدقتلا نال ىريدقتلاو قيقحتلا ىظفللا مدقتلا ىلع لماش هنا اظفل

 ماسقالا نع جرخ ةبترلا ىف همدقتو ظفللاف عجرملا رخآت وهو ىريدقتلا
 | هنأل اظفل هلوق ىف هلخدب نأ انف ماسقالا هذه دحا ىف هلخدب نا بجوف

 | الباقماظفل رك دال فّصملا نال لخف لخم هنا لبق ام اماو ظوفلملاكردقملا لاَغ
 | ىتانبالاذهو امكح و ىنعم نوكيآلام انهه ظفلاب هدام نأ رهظ مك كىلاو ىنعملل

 ة2سحاح ناب اضيأآ نحربع :الوا رخا عضاوم ىف ريدقتلل الباقم ظفالا نوكي نا | ا
 | ماسقالا نال ىونعملا مدقتملا ىف ديز همالغ ب رض هلوق نم.ةلاثما لخدا ناحتمالا

 مدقتابو ) اذه تتتصملا نيم قالخم ىتمو اظفل مدقتلا ىا نانا هم ف
 عجرملا ىا ( مدقتملا نوكي نا ) ىونعملا مدقتلاب فبصملا دارا ىا ( ىونعملا

 اولدعا ىلاعتهلوقك ) مدقتملا ظفلل ًازج عجرملا نوكي ناب ىنعي ( هنيعب ظفل نم
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 ىا ( بطاخلا و ) الثم اناب ملكت نم ىا ( هبملكت, نم ) ريمضلاهل عوضوم وه
 لئاقلا اذه دارا امتاو ( هب طاخن نم) هلع وضوملا وه ىذلا بطاخملا ظفلب دارملا |
 اناب ىا (هب ملكت ) صخشل ىا ( نمل عوضوم ) الثم (انا ناف ) ىنعملا اذه '

 ١ قرفلاو تناب ىا ( هب بطاخم ) صخشل ىا (نمل عوضوم ) اضيا ( تناو)
 | لئاقلا اذهنغ هاكحام نيب و هيلع فنصملا مالك ل محْنم حراشلا هاضترا ام نين |

 ' .الثم انا نا ىنعم ىلع لا ملكتمل عضوام هلوق لمح وه حراشلا هراتخا ام نا

 ةيئيْللا دقق لج ىف ةنبرقلاو امهظفلل ال بطاخلاو ملكتملا موهفملل عوضوم
 دارمو بطاخملاو ملكتملا اظفل دبقلا اذهب ج رخو دع اهف هلوق اذه ىلع

 ملكتملاب دارملا نا لصاحلاو بطاخلاو ملكتملا تاذل عوضوُم انا نا لئاقلا اذه
 ١ ىناشلا لمتحن فنضصملا مالكودحا دار سيل لوالاف هتاذوا هموهفموا هظفل اما
 فنصملا لوق هلا راشملا نوكينا :لمتحي ( دنقلا اذهب جرختو ) هلوق تلاثلاو

 ملكتملا نم ةنالاثلا رومالا 1 تاك دجال عض وام رمضملا كَ دس جزح قعل |

 نيدلا ماصع هراتخاام وه اذهو هب هفصو ام فصتملا بئاغلاو بطاخنلاو |
 ةيثيحلا دش جرو ىنعي طقف ح راشلا ريسفت ىلا ةراشا نوكي نا لمتحو

 هب لاق م لبقو هلو حراشلا هاكحام ريسفت ىلا ةراشا نوكينا لمتحنو

 ثيح فنصملادبق وه هب دارملا نا نيدلا ماصع ىشحلا لاق نكلو هب رقل مهضعب
 هاكات ام ريسفلا ىلعو حراشلا ريسفت ىلع هئلثلا رومالا دحال هنوكب عضولا دبق

 ريخالا: ديقلا دارملا ناكول هنال ديقلا دارفا كلذك هنوك ىلع لديو حراشلا
 نيذهب لاقل نيدمقلا دارملا ناكولو ريخالا ديقلا اذهب لوه نا ةرابعلا قح ناكل

 ءامسالا ناف هلوقو ( يطاخناو ملكتملا ظفل ) هلوق اضيا هيلع لدد و نيديقلا
 بئاغوا بطاختوا ملكتمل عضوام رمضملا نأ دش جر و ىنعي هدعب ةرهاظلا

 نمو ماكشن نمل ناءوضوم امهظفل نإل بطاخملاو ملكتملا اظفل ءازكاذ مده

 عوضوملا نيب ريغتلا مدعل بطاحملا وا ملكتملل ناعوضوم امهنا ال بطاخب
 ( اهلك ةهاظلا ءامسالا ناف ) نايتاغ بطاخلا و ملكتملا ىظفل نالو هل عوضوملاو
 تفصوامي ةفوصوملا ريغلا بئاغلا وا بطاخملا وا ماكتملا ظفل تناك ءاوس ىا

 مدقن طارتشا ريغ نم ىا (اقلطم ):بئاغلل ةعوضوم ىا ( بئاغلل هعوضوم )
 بئاغوا إل ةوخا مهو ركب بئاغلاو ورمع بطاخلاو ديز ملكتملا وحن رك ذلا
 اذهب ج رخو ) هركذ مدقت ىذلا بئاغلل عضوام رمضملاوا ىا 6 هرك ذ مدقت
 تيك [9 لجو قءا وحن ( ةنهاظلا ءامسالا ل :ةرك د. مدقت ده ىا ( دنقلا
 نا ىنعي ديقلا اذهب جورخلل ليادو ةيلصو (1لا تناك ناو ) هلوقو لجرلا
 تناكولو ةيهاظلا ءامسالان ال رك ذلا مدقتب بئاغلا ديقتن جرخم ةرهاظلا ءامسالا

 6( ةعوضوم )



 ا
 هل فرح كس 0 الا دع ”لصفتلا ف عرش فنصملا مث

 ام ) هلوقو 1 هنا ىلع عوفرم وهو « رمضملا ال لاقف هنداعوه ا" فطعلاو

 | نم باب وه ىذلا رمضملا ىنعي هربخ اهتلص عم ةلوصوملا هذهو 6 ملكت عضو

 نيكلسم ريمضلا عضوىفا انهه معينا بجيامتو ملكتمل عضو مس اوه ىنملا باونا

 ١ تاراشالا ءانناو "تا زمصملا نإ وخوف ةاحكلا دنع روهيشلا فالتلا دخلا
 0 عضو ىف اك دارفا هتحن ىلك موهفمل عضوت م1 اهلاتماو قورطاو تدوس

 لمعتسيل ملكتملا موهفلل عضون الل نمضلاف هريغو نابنالا نم تايلكلا راس
 اناياو ىلياو انلو ىلو انبرضو تب رضو نحت انا وحن ملكملاف دروام لكىف

 كلسم امهيناثو اماع اضيا هل عوضوملاو اماع كلان اذه لع متوا
 | اناف ديز انا اناق اذا الثم نيعمل عضو هلاثماو رمضملا نا وهو مهدنع قيقحتلا

 كلذهظح الملا || الثم ملكت عضو اموهو هموهفماماو نيعملا ملكتملا اذهل عوضوم

 ررقن ام اصاخ هل عوضوملاو اماع اذه ىلع عضولان وكف صاسلا هل عوضوملا
 نكلسملا لمتحم ا ملكتمل عضوام فصملا لوقف اذه ررقت اذاو عضولا , لع

 ظ هنا هانعمىناثلا 000 ا عم ملكتملا موهفمل عضو هنا ىن لاف لوالا ناك اذاف

 ظ قي ردم دك لغو ل عوضا رعايا ينال ا يكن لمعتسيل عضو

 هدافا م ملكتم لكل ىنعي قارغتسالا بئاغلاو بطاخلاو ملكتملا نم دارملا نك

 نع ىكحح ملكتم هنا ثنح نم ) لاقف دش ملكتملا حراتشلا ديق مث ندلا ماضع
 أ ال هسفن نع ايك اح املكتم هل عوضوملا ملكتملا نوك ثيح نم ىا (هسفن
 لعاف مسا ملكتملا نال ةيثحلاب هدبق امتاو هريغ نع انك اح ملكتي هنا ثيح نم
 | مالكلا رهظانم ملكتملا ىنعمو ةبطاخلا نم لوعفم مسا بطاخ ا نا اك ملكتلا نم

 ىذلاملكتملا نم معا امهنم ىنعملا اذهو باطحخلا هيلا هجوتب نم بطاخملا ناك

 هفن نع ىحوا ديز برض وحن هريسغ نعوا هتب رض وحن هسفن نع ىح
 يح ىذلا وه ريمضلا هلاعوضوم نوكي ىذلاف ديز انا وحن ىهاظلا مسالا
 نع عج ديز لاق املو * اناب هسفن نع ىكح انا لاق امل هنال ديزيال انت هسش نع

 معا باطخلا هيلا هجوّسس نم نال بطاخلا يف مكحلا اذك و ىهاظلا مسالاب هسفن نع

 هدبق اذلو لوالا وه بطاخن اهل عوضوملاف هريغب بطاخ ناو تناب بطاخنا نم
 هيلا هج وسب بطاخم هنا ثيح نم ) هلو ( بطاخم وا )هلوق ىنعا حراشلا

 كلئاش انزل هك قفص نوكي نإ لربح ناسا مل هلا الا
 ناو نيدلا ماصع هب حرصام هريغ هل ىنعم الو باطخلا هيلا هجوس ىدلا وه

 اذه ىكح هنال حراشلا هبداراام فالخ وهف باطخلا هبام بطاخملاب دارملا ناك

 ىذلا ملكتملا ظفلب ىا ( ملكت اب دارملا ليقو ) لاق ثيح هريغ نع هجوتلا
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 ١ فورظلا عيجنال ىا (اهعيجنال )اهريغو تارمضللانم اهلاثما فاكفورظلا |
 ظ فورظلا لكوا فورظلا لاقولو ىنبم اهضعب لب ىا ( اهضعب لب هيلع تسدل )

 ىا (هذهف ) لاف ةمدقم ىلع هيبنتلا ىلا حراشلا راشا مث «عقاولا فالخ ناكل
 0046 نارا ةلام ا ىملا .ماسقا ىف كمضملا اهركذ ىلا فاونالا
 "ا دلل هن اذلا ءادقإلا نم ىا (اهنم دحاو نكلديالو ةينملا ءاضألا ناجى )

 ةينبم نوكت مل اهنا تارمضملا ىف لا نا نم دبال الثم ( ءانلا ةلع نم ) |
 ( باررعالا ءامسالا ىف لصالا نال ) هلوقو .لصالا ىبم نيبو اهنيب ةبسانف:ىاو |

  لصالا فالخ ءانلا نوكل اهئاسىف ةلع رك ذاهلمزل امتاو ىا لا دبال هلوقل ليلد
 اال ا الاى دنأل هنا .لصالاو ةينرغم نوكتنا ءايمالا ىف لضألا نال

 ( ناكاذاو ) طقف ءانلاف لصالا وهام ىلع ةينبم اهنوك مزلتست امنا ةلعلا كلت ١

 ديالف) ءالؤهو اناوحن ( ةكرحلا ىلعاينبم ) ةيناغلا ماسقالا نه مسق:ناكاذا ىا
 الخلا نك أ ( ني رخا نيتلع نم ) ةكرخلا ىلع ءانلا وهو ءانلا ( كلذ دنع

 نالا ناع ىدحا ىا (اهادحلا ) هتان ةلع تناك ىتلا ةلغلا ريغ اه.ندتللا ١
 لصال ان اف ) لضالا ىفالخ هنال ( ةكرملا ىلع) اننسم هنوك ةلعئا (ءانلا ةلغ)
 ا ل0 راح ئ.ىلا ةكرشلا لعايتم ناك اذاف ( نوكسلا ءانلا ف
 "ل1 |1١ نيلعلا ىرخاو قا (ىرخالاو) ةلع نم ةك زكا ىلع هتان

 ةرسكلاو ةمضلاو ةحبتفلا نم (ةنمعملا ةكرحلل ءانلاةلعىه) ةك را ىلع ىنمملا ءاس ىف
 (تريتخا ) ةلع ىال ىا () ثالثلا هذه نم ةنيعملا ةكرحلا ىا (اهنا) مو
 رئامضلا نمانا نا الثم لاس ناب اهنم ( نتقانلا نود ) ثالثلا نم ةكرحلا كلت ىأ
 ءامسا نم لازنو مضلا ىلع ىن الثم ديزايو مضلاو رسكلا نود حّنفلا ىلع ىنجل

 ثيح باوبا ةينامتءذهف هلوقب راشا حراشلا نا لعام د« رسكلا ىلع ىب مل لاعفالا

 موزل نم ةينالاف 'رصحلا ىلع لكشيام عفد ىلا باوبالا ناوضب ةينامث ركذ
 ةاوصوملا ام اهيف لخد تالوصوملا لاق امل هنال اهم تاينملا ضعب جورخ
 هلوقىف اذكو ةماتلاو ةفصلاو ةيماهفتسالاو ةيطرسشلا نم امعاونا رئاس تجرخو

 نوكت ىتلا لاعف نال .سمالا ىندع تسل ىتلا لاعف نزو اهنم جرخ لاعفالا ءامسا

 ا ع 101 ناس 6 لاففالا ءانما نال ناعفآلا ءاعسأ نم تسيل ةلعاق اي نعم
 عم نائم امهناف كلعبو رشع ةسجج انك نمل( نا قاما ىمع ناك

 . باب لاق هناكف بابل, حراشلا اهنونعاملو تاكرملا ماسقا ىف الخدب مل امهنا
 تالوعولا رغ ةلماش تناك اهريغى.اذكهو لاعفالا ءامسأ بابو تالؤوضوملا
 رصحنت الو ةعونتم لئاسم نم ةفاط حالطصالا ىف بالا نال اضيا
 بدلا ماصع هقتح اذنك هف لخّدتةسانم اهيفام لك لب ةدحلاو ةلئيسسيف

"00 



 م م١ خل

 انهه مكحلاب د كال لا ا 1 ع مكحلا ظفلل ريسفت 0 اع ١

 0 0 لقاذا هنال 9 ىناعم نم وهو هب مكحام وها
 هلع ةمالقو ع هن كل اهنمكحلا نأر كالو لماوعلا' فالح ا 2 كا

 هلوقو < هر ,>افاتخمال نا ) برعملا ثحب ىف نيدلا ماصع مالكن م اذه قبساك |

 ةدئافلل ةيببرتو ةثطوت ( اقلطمال نكل ) هلوقو ريمضلل ريسفت (ىنبملا رخآ ىا) |
 ناىبملا مكح نم دارملا سيل ىنعي (لماوعلا قالتخال ل (لب) لاقثيح ديبقتلا نم
 فلتخال هنا هيدارملا لب الوا لماوعلا تفاتخا ءاوس الصا ةرخاآ فلتخال

 ريغ ىرشما ةلملءشاوملا نضع ف ءرخا ف للتحا اذه ىاثمالو لماوعلا فالك
 فضصملا دق امتاو ئا دقلا اذهل ةلع ( فلتخ دقذا ) ِهلوقو لماوعلا ىفالتخا

 فالتخالال) ىتملارخا ىا (هرخآ) فل دق هلال دنقلا اذهب فالتخالا مدع
 0 نم ) كلوق ىف نم نوكس فالتحإ ( وكوب رجا ةلعا لدا( لكل وكلا
 مكلالإ ا ركملا نو نينك اسلا عامجا عفدل ةحتفلاب نونلا تكر ح ثيح
 ( ورايا نينكاسلا ءاقتلا عفدل ةرسكلاب تكزح اهنونناف ( ةأسعا نم ) وحن
 م * فالتخ اال اةلع مدعل لصالا ني را فتحي مل هنال ( دءزنم) وحن

 املو # ريمضلاريسفت (ىنبملا ىا) هلوقو 6 ىهو )) لاقف هعاونا. دادعتف عرش
 ' هلوّش هححصينأ دارا اركذم عجرملا نوكل هعجرم ا قباطي مل
 ربخ رابتعاب ىا ( ربخلا رابتعاب ) انهه اثنؤم ىبملا ريمض لعج ىا ( ثيناتلاو )

 تاكارملاو كالوظ رتل و تازاتهإلا »+ (تاكا مضلل )) هلوق وهو ريمضلا

 | قباطي دق ريمضلاو تائنؤم اهلك ذهو «تاوصالاو لاعفالا ءامساو تاناتكلاو ئ
 هنال تاوصالا ظفل با غال ناس عفرلاب هلوقو# بك ١ اذهوإب ىلاعتهلوقوحن هربخم
 ىلع رحلابو لاعفالا ءامسا ىلع عفرلاب هفطع لمتحا ءامسال هيلا افاضم نكي ملام

 | لامحالا قباطيل ىلوا ءامسالا ىلع هفطع ناك املو #* ءاهسالاهلا فاضملا لاعفالا

 ْ 2 لاعف الا ءامسا ىلع فطع) عفرلاب تاوصالاو هلوق ىأ (عف رلان) لاق ليصفتلاب

 | هلو هيجوتلا اذه ةنسرق نيب مشوي لاعفالا| ىلع فطع هناا ىلع رطبا ىا( لاعفالا

 ظ !!تاؤضالا تحن تملا ندصت انلقو كيذك نوكي اما ىا ( هريدصتل )

 | هدارم ناكولو ( تاوصالا ءامسابال تاوصالاب ) ليصفتلا ماقم ىف ىا ( دعب اهف.
 ١ لوّشو ءامسالاب هردصي لصفتلا ماقمىف فنصملا ناكل لاعفالا ىلع افطع رجلا
 | ءامسالا ىلع هفطع لامحالاىف هدارم نا لع كلذك لق ملامو تاوضالا ءاعنأ

 | هلوقىف هبواسا فصلا ريغاملو هقورظلا ضعب ىنملا ىا « فورظلا ضعبو )ل
 | رك ذي نا حراشلا دارا هتاوخا فالخي ضعلاب هديق ثيح فورظلا ضع

 له ملو ( فورظلا ضعب ا تفلصلا ىل ( لع انماورو لاكن ريش



 ”لشأك) ةسارعألا تاكرللا ريغ لع اهن واطي كلذك ةسارعالا تاكرملا ىلع |
 5 1 ىش وسل لآ عم ( ةمومضم ميحاو هح وتفم الاثم لجر ىف ءارلا ْ

 0 هن | رغألا ةكارملا ريغت ثلاثلاو ءانلا ناقلات ةسانبلا هك رشا رعتعت ىناثلاو. |
 بارعالا باقلاب ةسانلا ةكرخلا ريعت عبارلاو اهيلع قفتم ةثلثلا هذهف ءانلا

 نانم ان رك دامب دارملا ىا( دارملاو )لاقف امهنن قالتخالاب دارملا وهام نيس |
 ( ةمانلا تانكسلاو تاكرخلا نا ) اذه ىف نيف وكلا وفلاح نييردعللا !

 نوربعي لب موزجمنمناو رورجم الم راخ ناو بوصنم لجرالناو عوف الئم |
 مهناف نيفوكلل اقاللخ نك اسو ار وعقماو حتفه و م مومضم هنا نولوش و اهنع..

 [05 افواطأ ءاننلا باقلا نوقلط» ىا٠(اهنؤقاطنام اريثك) نييرضنلا ىأن |
 اذه دهاشو ةيئانلا ىلع اهنوقاطي م ىا ( اضيا ةسارعالا تاس زكر
 ىأ ( لاق ثح باتكلا ردضىف ) سم ىذلا قالطالاكىا ( سم5 قالطالا: |

 ْنا حراشلا ٠ اذا 0 انفو ةمطلا لاق ثدح الا تارا ناتكلا+

 |” م11 ) تاتكشلاو تاكرطلا نع ىا: ( امهنع رشال) اهنَع رغملا ع ىلا
 ديزاي نا نولوشالو بارعالا باقلاب امهنع نوربعيال ىا (باقلالا هذهبالا

 هحتفلاو ةمضلا ىا 0 هده) ن ١ هن دا لبا ىا ( نا ال ( اهل «لو ربعلا

 | اهب نوربعي نويفوكلاو امهنعالا ) باقلالا هذهب ىا (اهب ٍربعيال) ةرسكلاو
 | ( مهنآل ) تانكلاوا تاكرلانعالا ىا ( اضيأ ةسارعالا تاكرلا نع

 0 كو اضن هحتفلاو اعفر همضلاب ) نيني رصنلا بهدم ىلع وه ىذلا مضصملا

 لا ة يكتلاو هحتفلاو ةمضلاب ةسارعالا ةكرخلا نعانهه ربع ثىحح ( ارج

 هنوكل اهب فنصملل ريعتلا زج مل مهبهذم ىف اذهب ريبعتلا زحل ولو ىنملا باقلا
 صبصخ نه نايرصنلل صصختلاب مهدا سم 3 2 اهب .ريع املو مهبهذم ا اهاذ

 ىتملا بالا نوقلطي 5 نيرصلا لأ منة نعالا تاكرخا لع ةلوق لع

 ناب ف فرع اك ةملكلا رخ اننناصتخم امهنال ةسارعالا الو ةيئانبلا تاكرحلا
 الإ 001 ]قو ءزخا فاتح نا ةيكحو نرعملا ف لاق ثنح امهنكح

 دا نان ةع ملا اهدحا نيماقم انه نإ لصافلاو نجا" تفاتخال

 بارعالا ناقلااما اضيا ىناثلاو ةمئانلا ةكرخلااماو ةبارععالا ةكر لا اما لوالاف
 بارعالا باَقلاب ةسارعالا ةكرملا ريست لوالا ةعبرا ماسقالاف ءانبلا اقلا اماو

 00000 لاةنوفوكلاو و رسله اا ار مسقلا اذهو

 لاقف هش رعت دعب 20 نابت عرش من «نوقلطإ ناوكوكللاو نوقاطبالو |

 5 000 79 30 لوو عمصلا مج رم ريت ( قبلا مكح ىا )هلوقو (همكحو -و) |

 6( لع )
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 | (هفرشثل ) هلوقو برعملا فيرعت ىف بيك رتلاو ىنملا فيرعتىف ةبسانملا وهو
 "نم فرشا ىدوجولا نوكل ئدوجلو وهأم ميدقت راتخا امنا ىنعي راثبالل ةلع
 / هاظلا وه فلتخا هلوقل هل الوعفم لعج نا اراثبا نا ىنالهنا مثدي ىدعلا
 ١ دنسم ىالتخالا نال ىلاعملا لعفلا لعافل العف نسل هنال ماللا هيف رك ذب نا مزلي
 ةدارالا وه دارملا ناب هجوب نا الا مهللا فنصملا لعف راشبالاو بيئرتلا ىلا
 دعب: ىنيملا باقلا ناب ىف فنصملا عرش مث اراثنا هفالتخا فنصملا دارا ىنعم لاو

 ريسسفت ( ىنملا باقلا ىا ) هلوقو هنع هب ريعيام ىا ( هباقلاو إذ لاقق هه رعت
 ةحصل حيحصت (اهنوكسو هرخاوا تاكرح ثيح نم ) هلوقو ريمضلا عجرم
 ىنمملا مسالل بقلب سيل الثم مضلا وه ىذلا بقللا نال ىنيملا ىلا ريمضلا عاجرا
 نال ةثالثلا ىف 'ةرصختم تنل ةباقلا نا اضناو مومضللا: الوقف وه هقل لب
 ىدانم امهنمالك نال اضيا ىنم ناقلا نؤددز اي ىف واولاو ناديز اب ىف فلالا

 / باقلالا نا مهوتبالو ىناثلا ىف واولاو لوالاىف فلالاوهو هب عف ريام ىلع ىنبم

 ىنبملا ىلا عجار ريمضلا نال ىهاظلا فالخ هنا لوقنانال لصالا ىنمي هدوصخم
 نيديق ىلا حيحصتلا ىف جاتحبف مسالا دجوب ىذلا ضراعلاىنملاوهو ىف ةرعملا

 ١ تاكرح ثيح نم:لب هتاذو هنن ثح نمآل ىملل' باقلالا نوك نا اممدحا
 ةثالثلا ىف ةرضحنم ىنملا باقلا نوك نا امهيناثو لوالا هب عفدناف هرخاوا
 | تاكرح ثيح نم هلوؤّقف تاكرحخلاب انهه باقلالا صيصخ ىلع.فقوس
 راتخا فنصملا نا ىلا ةراشا ( نييرصبلا دنع) هلوقو اضيا اذه عفدنا هرخاوا

 | الو باقلالا هذهب ىنملا ىف ريبعتلا صيصخم وهو اذه ىف نيب رصبنلا بهذم
 حتفو مض ) هلوقو صيصختلا وه ةفاضالا ىف ىهاظلا ذا برعملا ىف اهب ربعي

 اذهل نيسن ( كالثلا تاكرحلل ) هلؤقو هبانقلا وهو انعملا رخ « كو

 | فطع6 فقوو ) ةروكذملا ثالثلا نم ةكرح ىلع ىنب ىذلا ىنبملاب ريبعتلا
 ىذلا ىنبملاب فقولا بقال نييعت (نوكسلا) هلوقو دعبلا وا ٍبيرقلا ىلع

 دارا: ناي صل نيهدم نأ :بهذ ةيفصلا نإ نيم الو + نوكسلا لع
 نويفوكلا اماو ) لاقف اذهىف مهفلاخم بهذم نيب نا ىلاعت هللا همحر حراشلا
 | (برعملاف ) فقولاو رسكلاو حتفلاو مضلا ىه ىتلا ( ىنبملا باقلا نورك ذبف
 ظ حوتفم مالغلاو مومضم اديز نا الثم ورم مالغ ديز برض وحنىف نولوعو

 ٠ ىا ( سكملاب و ) نكاس هنا الثم برضي مل وحن ىف اذكحو روسكم ارمعو

 | الو ىلا ف مزحلاو رجلاو بصنللاو عفرلا ىه ىلا بارعالا عاونا نورك ذبو
 | نوبفوكلا اماو هلوق ىهاظ نم موهفملاناكاملو * اهدحاب اهدحا نوصصخم

 نورك ذبال ىنعي كلذ نم لكىف نوفلاخم نييرصبلا نا هرخآ ىلا نورك ذيف
 ردصوف ربع فّصملا نا عم ىنملاف برعملا باقلا الو:برعملا ف ىنبملا باقلا

 001 اا 0اااااا ا  اا ا اا ب ُ!_ج_7|7ز_ٌٌُوٌُوةُ ٌةٌُءٌءٍءٌ ل
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 اا نك و امدحا قدصوا يداك نإ الا عومج « ءانفتا ةءاسلاا
 عنمل) ىنملا في رعت ىق قا ( انيههن) لكس ريغؤا هلوق ىناموهو ( وا ةملكف )

 امدحا قدصو' امهقدص زوج و نب ىمالا بذك ىنرملاىف زوجال هنا ىنعي ( ولخلا
 دوجو اه نبمالا ناف ولخلا هعئاملا هيدانعلا ةلصفنملا ةيضقلا ناشوه 35

 00 ةكساملا دك نآل ىملا هيلع قدصي ملاعم ايذك اذا ب بيكا تلا مدع و ةلسامملا

 0000 فر لع قدص اذهو تك ها ا ل
 لب يملا هيلع قدصي الف هلماع عم مك ناو لصالا ىنل بسانم ربع از نال

 هش زوحن ىتلا ثالثلا روصلا ىنملاف تمقبق برعم لاوه ىذلا هدض هيلع قدصي

 ال ١١ ىل هناثم هنا هيلع قدصي هناذ ءالؤع ظفل ف امكف امهقدص ةروصاما

 000ر2 ف انكف قاتلا تذكو لوألا قدص ةروصاماو نك نم بغ هنأ

 00000000 ملال تدك وا لصالا ل تسانم هنا هلع قدي هتاف .ءالؤه
 00 نال لإ دع ىعا قاتلا قدض 'ةروض امو نك هنا: هللع قدصت

 مالغ هلوق نمرك ذ ام وحن ةدودعملا ةيفاضالا سيك ارتلا ىف امك ةيسانملا ىنعا لوالا
 هلماعهعم قّقح بك رتب نك ريع هنا مالغلا ىلع قدصي هناف ورمع مالغو ديز

 حراشلا رايتخا اذهو لصالا ىنبا بسانم ريغ هنال بسانم هنا هيف بذكيو
 دارملا نوكي ناب عما عنملوا لعب نا نكمي هنا نيدلا ماصع ىئثحلا لاق نكل

 هنا بكرم ريغ هلوقيو هلانبل اببس نوكي ةسسانم بسانام هنا بسانام هلو
 ءالؤه ظفل ىلع اعم امهقدص عتتمب اذه ىلعف هلانبل ابس بيك رتلا مدع نوكيام

 قا |١ ١ ةح وم ةسانم لضالا ىدل بساتم هنا هيلع قدصتهنال دارفملا |
 اللا رلتألا وللا ةتشانم هءاننت تنسي لب ءاشلا بنس هنكرت مدع نا هلع

 نع نم يملا ل هان دخو لا فلتخا امتاو هلوقو الوا اك سم

 000 لا فيارعت ىف بك للا مدق كح ىنملا فن رعت ىف بدنرتلا

 ةهباشملا 5 يور تفلتخا اعاو )لاقق ةناكترا هجوان اب حراشلا دارا
 نم (١١ 0١ |( خاتو اعد هلوقو ( قنلاو ترغلا قرع ف بيك رتلاو |

 نيش رعتلاف اهركذ بيبر ١ فملتخا ىنعي ههناشملا 0 ب فلتخا ةسن

 رخاو بيك رتلا مدق ثيح مدقام ريخاتو اهدحا ىف رخاام ميدقت ةهج نم |
 لصالا ىنيم هبشي مل ىذلا بكر ملاوهو لاق ايف برعملا فيرعت ىف ةهباشملا |

 لصالا ىنبم بسانام لاق ثيح ىنملا فيي رعت ىف بن < رثلا رخاو ةهباشملا مدقو |
 اريخأتو ادت افالتخا: ىا فاتخا نماقلطم نال وعفموا بك نم ريغ عقو وا

 راثمال روك دلل امتنا فلتخا امنا ىنعن فالتخالل هل لوعفم ( اراثبا)هلوقو
 ( ىدوجو هموهفم ) ىذلا فصولا مدقتل ىا ( ام مدقتل ) هرايتخاو فنصملا |

 ( وهو 2



 ا

 5 لا كلذ نوك لاح هريغ عم ْ

 | هِف ربتعا اذاو لصالا ىنمل بسانم هنكل هلماع عم بك ىم ءال ؤه ناذ ءال وه

 هو ا7/

 | هنم خو قير 12 ل(
 هجو ىلع ال هريغ عم بك رملا ىلعو بكرملا ريغ ىلع قدصي اذهف (هلماع

 هبعي رش ءاقلاو ىتايس ايف ىتبم هلوش قاعتم ( اده ىلعف ) هلوقو ةلماعهعم ققح |

 ءاوس هلماع ققحت مدع عم بكر سبيل اموه ٍبكرملا ريغلاب دارملا ناكاذا ىنعي ظ

 هلوقو ىنبم هلوق هربخو ًادتبم ( فاضملا) هلوقو الوا هسفن ىف انك سم ناك
 ماللاو فلال ىلا عجارلا فاضملا ريمض نم لاح (ةدودعملاةيفاضالا تابك رملا نم ) د

 تانك رملانم مسالا "1 كلذ ن وك لاح دك لا فاضي ىذلا مسالا ىا لوصوملا

 أ ةضتقملا ا سل ادلع دراوجت هتال تاسلال نم مدل ناو

 دوصقملا ناف (ركب مالغو ورمع مالغو ديز مالغك ) مسالا كلذو بارعالل

 ناكناو مسالا كلذو بك ىعو فاضم اهلك اذه عمو ءدادعت اهم 50
 هحو دع لب هلماع عم بكم ريغ 3500

 مالا ىا ( ترم وتم ادتبم (هيلا فابشلاو) هلوقو هلماعدعم ققحي ل

 هوك رعم ليو وارجو ديروهو سم ك رتلا اذه ىف مالغلا هلا فضا ىذلا ظ

 ا نيس ّنا حراشلا دا رامثد#فاضملا مسالاوه ىذلا هلماع عم ايك سم

 هلل اههوهو واب ىنملا 200 ,وا ثيح نرعملا نود نيعوت ىلع ىننملا |
 0 نلصالا نم بسانام اهدنا نيعوت لع ىملا لاك هاف دودكلا

 كيلا و مدعلا كباتق: ( ىرختلا الياف ىمملا ناكاملو ) لاقف بك م ريغ عقوام
 دع نرعملاو ةيسانملا ةيق ريتعملا نال ةكلم ىنملا لوالا عونل لا ىلا هلا يكل

 2 مكعلاب .ىنانلا عونلا ىلا ةشنلابو ةيسانمما مدع هيف ريتعملا نوكل
 ظ ع ( تاو ه1 مهفاف بك رتلا دوجو برعملا ىفو بنك رتلا مدع ىنملاف

 هغ رعت ىفلاق هنال ( بك رثلا ) اهدحا ( نارا ب رعملا ىف ) نبتعا امو ىا ناكىلع
 | هلشي ملهيف لاق ثبح ( لصالا ىنمل ةهباشملا مدع) امهيناث ( و ) .بكرملاوه
 وتلا ئل) ) ناك كلذك“ ناك الب ندي ال باوح ( ناك و هلوكو لصالا كف
 كك رنا ههلاشملا ىنعي ( نيرمالا نيذه عوم هيف ) ىتنا ىذلا مسالا ىا

 ءافتناب لصاح اما عومجما ءافَسنا ىنعي ءافتنالا كلذو ئا (اعم امهئافتناب اما )
 امي سار كس( اوك لا كا الر ||و ةهباشملا مدع

 قتناامامهدحا نيامسق ىلع لمتشم كلذو نيممالا دحا ءافتناب ىا( طقف

 مدع نود ةساللا ىنعع ىتلا ةهبناشملا دوجوب كلذو ههباشملا مدع هبف

 0 م ةدؤدعملا ةيفاضالا بك ارتلاك سك تلا
 برض وحن ابسانم نوكي ناب كلذو ةهباشملا مدع نود ايكسم نوكي ناب كلذو

 00 «ء8ظ ا 0
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 (هعقوم) عقاولا مسالل ىا ( عقاولل) ىنملا مسالا ةلكاشمب ةلصاح اما ةسانلا

 ىنعمب اهنوكل مالا ىنعمي نكت مل ناو اهنال ( راجفك ) لصالا ىنيم عقوم ىا
 ةسانملا ىا (هعوقوا) لزنا عقوم عقاو وه ىذلا :لازنل ةلكاشم اهنكل ةرجافاي

 وهو مضلا ىلع ىنني ىذلا ىدانملاك ىا ( مومضملا ىدانملاك) كلذو للصالا ىنبم

 عقوم عقاو ) هنانب ةلع ناف ىا ( هناف ) ديزاب وحن هفرعم ناكاذا درفملا مسالا

 | ةزاهظا ردقوأو وعدال لوعنم هنا لع. للا نوضتم هنوكل ( ناطخلا فاك
 هلوقو ناطلخا فاك فاكلا ةفص رحلاب ( ةهباشملا ) هلوقو كوعدا نوك<
 ىمسالا فاكلا عقوم عقاو مومضملا' ىدانملا ىا :ةهباشملاب قلعتم (فرحلل )

 هباشم ريمضلا وه ىذلا ىمسالا فاكلاو نيب وصنم نيلوعفم امهنوك ىف
 ىنبم دامع فرح ةراشالا مساب لصتملا فاكلان ال كلذىف ىذلا ىنرحلا فاكلل
 001 اياك لب لج ألا ىعي تنل ةمسا فاك ك وعدا: وحن فاكلاؤب لصالا
 فاكلا عقوم عقاو مومضملا ىدانلملاو كلذ فاك ؤه ”ىذلا لصالا-
 ا
 عقوم عقاولاو لصالا ىننم ىه ىتلا ةيفرخلا كلذ فاكل ةهباشملا ةبمسالا |
 / هلوَش قلعتم ( كوعدا وحن ىف ) هلوقو ةطساولاب لصالا ىنمل ةهباشملا |

 (هلا) هوانا ديرأ ىذلا منمالا ةفاضا اما ةبسانملا ىا ( ةتفاضا وا) عقاو
 600 راق لدا اعاو (دموب باذع نم قلاغتهلوقك ) لصالا ليه ىلا ىا

 اماو يملا حتشب ىا (حتفلاب دموي ) ظفل ارق ىا (ًارق) ئذلا ءىراقلا بهذمىف ىا |

 رورجم مون ظفانا حتتلاب ارق نم هجوف برعم هدنع وهف رحاب أرقنم بهذمىف |
 وه ىذلا ىنملا ىفرظلا ىلا افاضم ناكامل هنكل هيلا باذعلا ةفاضال ةفاضالاب

 , اينم مويلا ظفلناك نونتلا اهنع ضةوعو اذنك ناك ةلمح ىلا فاضم وه ىذلاذا

 | ىلا فاضمب سيل مويلا ظفل نال لهاست هيفو لوقا الحم ارورجمو حتتفلا ىلع |

 | هنم ىلاثلا عونلا فيرعتىف عرش ىنبملل لوالاعونلا نمفنصملا غرفاملو * مهفاف |

 | بكم ريغ هنوك لاح عقو ىا (بك سمربغإل عقو ام ىنملا ىا (عقووا) لاقف |
 بكم ريغ هلوق نا لصاملاو راص ىبنمب عقو ناك نا بكىم ريغ راصوا |

 ناك الو * بوصنملاهربخ هنا ىلعوا عقو لعاف نم ةيلاخلا ىلع اما بوصنم

 ققحتس هجو ىلع هلماع عم بك رملا برعملا فيرعتىف تبثملا بكرملاب دارملا |
 حراشلا داراف بكرملا كلذ مدع انهه ىنملا بكرملاب دارملا ناك هلماع عم |

 بكم ريغ عشب ىذلا وهو ىبملا مسالا ريغ عم ىا (هريغ عم) لاقف هريسفتا |



 عجرملا ىلا جابيتحالا نم هفصلاو ةلصلا ريع ىلا جاتحموا ىا ( اههريعوا )|

  ءامسا نم (لازنك) لصالا ىنبم عقوم ىا (هعقوم) ىنيملا مسالا عوقوب ةلصاح '

 ىا (هتلكاشموا) لصالا ىنم وهو ماللا ريغب سما لزتاف اتبب لزنا مهلوق عقومىف

5 
 ”( مننا فطن ول بخ يي

 | ثيح ( ةسائملا هذه وه ) لصالا ىنم هشيم ىذلا بكرملا برعللاف هلوق
 | هنا وهو ردقملا لاّوسلل باوج ادهو بسانس مل هلوه هشيم هلوق حراشلا رسسف

 ١ برعملا في رعتىف ىننملا نال ىنبملا فيرعت نيبو برعملا فيررعت نيب لباقتال
 ١ دارملاناب باحاف امهنيب لباقتالف ةسانملا ىنملا فيرعت ىف تنملاو ةهباشملا وه

 | ىه ةهباشملازال برعملا فيرعت ىف ةيفنملا ةهباشملا رسفامتاو 1 ةيفنملا ةهباشملاب |

 ١ ةهناشملا مدع وه برعملا موهفش اقلطم هنم معا ةسانملاو فيكلا ىف ةكراشملا

 | قلطملا معالا نيع وهو هبسانملا وه ىنملا موهفمو قلطملا صخالا ضيفن وهو
 برعملا ضعب نوكينا مزليف قلطملا معالا نيع نم هجو نم ماع صخالا نيعو
 ادرط نيشيرعتلا نالطبل مزلتسم هنال لطاب وهو اب رعم ىنملا ضعبو اينبم
 ا رودحب الف لك نان امه نوكيف ةسانملا ةهلاتملا :نبسف اذا اماواسع

 هريسقفت هجو هبتيباو لصفملا بحاص نم ةيسانملا ريسقت حراشلا لقت مَ

 دقلو ) لاتنقف لقنلا قي رط ىلع هدنوا.اذلو ةسانلاب ةنفنملا هبال
 في رعت ىف ةروك ذملا ةيسانملا ىا ( ةيسانملا هذه لصفملا يحاص لصف

 (اما) ةثالثلا رومالا نم لصالا ىنمل ىنملا مسالا ةبسانم ىا ( اهناب ) ىننملا ١

 ىنملا ىنعم ) ىنملا دح هيلع قدصي ىذلا مسالا ىا (مسالا نمضس) ةلصاح

 نا ناف ىا (هناف نبا لثم ) لضالا دم تشان 4١ هيلع قدصف ( لصالا

 | فرظلا نم بكىم نبا نال ( ماهفتسالا ةزمه ىنعم نمضتي ) ىبم مسا
 ىتلا م اهفتسالا ةرمع ىنعل اننضتم نؤكف ءالسع رد ماهتستالاف ,ءاهتتسالاو

 ' ةيلكلابةبسانم امهنيب لصحبف ءزجلل لكلا نمضت افرح اهن وكل لصالا ىببم ىه
 | ىنملا مسالا هشباما ةبسانملا ىا نمضتس هلوق ىلع فطع ( ههشوا) ةشزحلاو

 تاراشالا: ءاهماو تالوصؤملا نم.( تامهملاك ل لصالا ىبملا يا( هلد)

 جايتحالاف فورحلا هشن ) تامهمملا نم كلذ لك ناف ىا (اهناف) تارمضملاو
 | فططع ( ةفصلاوا ) هانعم نيبعت ىف ةلصلا ىلا جاتحم لوصوملا نا م ( ةلصلا ىلا
 ' يمت فا ةفصلا ىلا جاتحب تامهبمللا نم لوصوملا نا م ةلبصلا ىلا هلوق ىلع
 ةفضصلا ىلا ةراشالا ءامسا جاتخا اذكو ديز وها نك ١ كرر وحب (ءانعم

 اما ةسانملا ىا نمْضَس هلوق ىلع اضيا فطع رحلاب ( هعوقووا) تارمضملاف

 الثم اب لازن مهلوق نال (لزنا عقوم عقاو) لازن ظفل ىا ( هناف ) لاغفالا
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 رثك ١ (ديفا ) ميمعتلا ىلا هدارم هبجوت ىا (ىناثلاو ) ح وجم ىهاظ هجو
 ىدانملا نم ىرخا روص ىلا لماش ىناثلا نا ةيديفالا هجو لوالا نم ةاف

 هلوَش حراشلا هرسف مسالا ماسقانه ىنملا ناكاملو «ىنملا] تفرع امك هريغو
 هرك ذيساع ىنملا دح ىا ( دحلا اذهو ) قلطملا ىنملا ال ىنعي (ىنبملا مسالا ىا)

 امسا ناكءاوس ىا (قالطالا ىلع ىنملا ةيهام فرعي نملالا ) دخلا ىا (حصيال)

 (فرعيالو) لوهجاب افيرعت فيرجتلا نوكيال ىتح افرحوا اينبم العفوا اينس
  فراعلل اه رعت نوكي هف رعول هنال ( ىنبملامسالا ) فرعي ال نمل:الا حصي ال ىا

 ىنبملا ةيهام فرعي نمل حصي امئاو فيرعتلا نم دوصقمال فانم وهو هفرعي امب
 قالطالا ىلع ىنملا ةيهام فرعيملول ىا ( اهفرعي ملول ) هنال ىا (ذا) قلطملا

 قلطملا (ىتملاب) لوهجلا ىنملا مسالا ىا (ىننملل اًهرعت) دحلا اذه ىا (ناكل)
 نوكي اماو قلطملا ىنبملا فرعي نمل فيرعت اذهنا تبق لطاب وهو لوهجا
 لأ ( كلا دخو رحذ )فصلا ىا ( هنال) ىلا ىمللا ف رعت اذه
 اذهو هلوقف لصالا ىبم بسان ام لاق ثيح ( ىنملا ظفل ) ىنبملا مسالا دح ىف
 ىبملا مسالا ىا هوه حراشلا ريسفت ىلع دراولا لاؤسلل باوج لا دحلا

 في رعت وهو ىنملاب ىنملا ممالل فيرعت هنال لطاب فيرعتلا اذه نا هريدقت

 هنال لوهجناب ءىثلا فيرعت هنا ملسنال هناي باحاف حصيال اذو لوهجملاب ءىثلا
 | هلوقف ( بسان مسا ىاأ) © بسان ام ]ل قلطملا ىنملا فرعي نم ىلا هبسنلاب فيررعت
 برعملا جرب لصف ٍبسان هلوقو ىنملاو برعملل لماش سنج وهو امل ريسفت مسا

 وهو مالكلا قايس هب هريسفتو مسالاب لوصوملا صيصخت ةنبرقف بساني مل هنال
 ذآ 11 00 سات لوعتم وهو (لضالا ئما) هدعب لضألا ىم ركذ
 هتفاضاوا حراشلا ضم وه م لصالا وه ىذلا ىنملا ريدقتلاو ةيناين اما لصالا
 ةفاضالا ناب لبق اهف حراشلا مالك در هنال نيدلا ماصع ىضرم وهام ةبمال
 سل انههو هجو نم مومع هيلا فاضملاو فاضملا نيب ناك اذا حت اما ةينابسلا

 صخالا ىلا قلطملا معالا ةفاضا ل يبق نم نوكيف لصالا نماقلطم معاىنملان ال كلذك
 وه امنا طرمشلا اذه ناب درو دحالا موك ةبماللا ةفاضالا وهو قلطملا
 ةيوغل ةيناس ةفاضا هنال كلذك سل اذهو ةيحالطصالا ةيناسلا ةفاضالا ىف

 نآلا ة] 11 ناكول نوك اعاو اقلطم اموبَع امهتيننا منالاناب هدرنكمو

 ذئتيخ قلطملا ىنملا هب دار,نأ زوجي لب كلذك سيلو لصالاب ديقملا ىنلاوه
 ىا (وهو ) ىنبم ريغو اينم نوكي اضيا لصالاو لصا ريغو الصا ىنبملا نوكي
 صمالاو) هغبص عيمج (ىضاملا لعفلاو) هماسقا عيمجم (ىفرحلا) لصالا ىنيملا

 0 ريغإ )
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 | فطع ديز نوكي نأ زوجيف ماللاب فرعملا براضلا ةفص هيلا فيضا ىذلا |
 ٠١ وهام فصلا دارض ناببلا اذهو هلنم الدب نوكي نا: روح الف, لج رلا نم ناب

 يلح ول ركب تلا نا مخ
 ْ كلت ىف هلثم وهام يك رش يارا كراتلا ان را يع 2 اذه هّنه دارفا

 | محا وه هجوب فنصملا دارم هيجوت روج هنانيس نا حراشلا دارامت د هّئيهلا ظ

 لثمىف هلوقغب ىا (هب داربنا) عتتمال ىا ( نككو ) لاقف بيكرتلا اذه ةئيهْنم
 | نم معا) هججوتلا اذه ىا (وه) ىذلا هيحوتلا ىا(ام) 35 كراتلا نيا انا |

 لك ىا) ةئيهلا هذه نم ىنعي ديز لجرلا براضلا باب نم ىا (بابلا اذه |
 | كراتلا نبا انا + لثم ىف دارملا ىا معا وهامل ريسفت اذهو ( همكح فلاخام |

 | ظفللا كلذ (ناكاذا) زاوحلا نم ظفللا كلذمكح فلاخ ظفالك * رمشب ىركللا |
 | ىا فلاخ لوعفم (همكح) هلوقو ناس فظع هنوك تقو ىا (ناس فطع)
 | تقو مكح ىا (الدب ناكاذا ) ظفللا كلذ مكح نايب فطع هنوك مكح فلاخ .

 | لثم ىف ناكءاوس الدب هنوكز وجي الو نايب فطع هنوك زوج ناب الدب هنوك |
 | فنصملا لوق لمشدف ىا( لوانتف )اذه ه.ديرا اذاف الؤا هرك ذ ىذلا تيكرتلا |
 | ةفاضالا ةروص لوانس اك ىا (اضيا ءادنلا ةروص ) هرْخآ ىلا لدبلا نم هلصفو..

 / وهو هب عفريام ىلع ىنم ىدانم مالغاي هلوقف (اديزو ديز مالغاي لوقت كلناف)
 | نوكي ناو هنم ناي فطع نوكينأ زو ديزو انبعم دصق ةركت هنال مضلا ١

 بصنلابو هظفل ىلع المح عفرلاب نوكي نأ زوج ناي فطع ناكناف هنم الدب
 | المح اعوفرمم نيونتلاب ) لاق ا ىدانملا ثحب ىف قبس م ىدانملا لحم ىلع المح |

 ىدانملا لحم ىلع ىا ( لحم ا ىلع المح ايوصنمو ) ىدانملا ظفل ىا ( ظفللا ىلع

 ا ”ُبطع ) دير ظنل تلح اذا اذه روح ىلإ تعج اذار ةلؤكنلا ملا وعر
 عباوتو ىدالملا ثحب ىف فنصملا لاق ثيح نايبلا فطع مكح وهو ( نايب
 المح عفرت هرخآ ىلا نايبلا فطعو ةفصلاو ديك اتلا نم ةدرفملا ىنيملا ىدانمل

 مكحل فلاخعوهو نايب فطع هنوك مكح اذه هلحب ىلع الخ ثصنسو هظفل ىلع
 هتاعج اذا ) بصن الو نيون ريغ نم (مضلاب دز مالغايو) لاق ثيح الدب هنوك

 هنوك مكح نال مخلا همكح نوكي مالغلا نم الادب ا دير: كلج اذا' ىاي الد

 ثح ىف لاق ثيح طقف هب عفرب ام ىلع مِضلا وهو لقتسملا ىدانملا مكح الدب
 مث * لقتسملا ىدانملا مكح همكح رك ذامريغ فوطعملاو لدبلاو اضيا ىدانملا
 اذه لثم هدام صيصصخن ىا (لوالا ىنعملاو ) لاقف نيهبجوتلا ماكحا نين
 انا وحن لّممل فدصملا نا ةيرهظالا هجوف ىناثلا ىنعملا نم ( رهظا ).بيكرتلا
 هتفاضا نمو لما رك ذ نم رداملاف كراتلا نانا لثم ىف لاق لبا كراتلا نا



 ,هجولاىلع بارعالا ىلا راشا م ابقرتم ربطلا هيلع نا لاخلاو ىركلا نا
 لاح) هنقرت بكرت ىا ( وهف ادتبم ) ربطلا ظفل ىا ( ناكناو ) لاقف ىناثلا

 عمج دوهشلاك ( عقاو عمح ) اعوقو هلوقو ىا (اعوقوو ) رقتسملا فرظلل العاف
 تاعقاو ) بقرتلا ىف اهنوك لاح ةبقرتم ( زويطلا ىا هبقرت لعاف نم لاح ) دهاش .

 نكلو لكلا لجال هيلع نعقول اتم ناكول هنال راظتنالاو بقرتلاب هريبعتل ليلدو ١

 هل نا هنم مهفو اظفل ِهِلوَمِب قرفلا فتصملا دبق املو * هتظفاحو هصيلختل برقتلا ٌْ

 ني ىا ( امهنإب ىونعملا قرفلا اماو ) لاقف هنا حراشلا دارا اضيا ايونعم اًقرف |

 نابامهش رعتىف ىا ( قبس ايف ) رهظ ىا ( نيس دقف )لدللاو ناببلا فطع |

 ظافلالا نم رشب ظفلك (ناب فطع ناك) ظفل لك ىا ( املك ر شب ىركملا كراتلا |

 فيضا ىذلا ) ىركللا ظفلك( ماللاب فرعملل ) ماللاو فلالااهيف تسيل ىتلا |
 وحن )اده لاثمو ( ماللاب هف رعملا هفصلا ) ماللاب قكفارعلا كلذولا ىا(هبللا |

 ماللاب فرعملا لجزلا نم نايب' فطع ديز لعج ثيح ( ديز لجرلا ٍبراضلا |

 م ١

 "00 تلار هل نا لوحم اننا. قع نخلا ةيوصم ةلخاو لانج وم انتم
 وهو بارعالا اذه ىا ( اذه ) ريطلا هلع ىركلا لعاح وه ىذلا لجرلا
 (آلاو ريصملا ىمع,) كراتلا ظفل. انلعج نا ىا ( ءانلعج' نا ) اناث الوعفم هنوك

 ىا ( وهف ) عداولا ىنعمب هاناعج لب ريصملا ىنع كراتلا هلوق لعجن مل ناو ىا
 اذهو هيلا فاضملا ىركللا وهو كراتلا لوعفم نم ( لاج ) بطلا هيلع بيكرتف
 هللعاف عفرلاب نيطلاو الاح ارقتسم افرظ هيلع نوكي نا اهدحا نيهجو لمتحم
 لاحةبمسالا ةلملاو ارخؤم ًادتم ربطلاو امدقم اربخ هيلع نوكي نأ رخ آلاو
 لوس راشا نيهجولا ىلاو ىف ىلا هوف هتلك وحن فعض نع .طقف ريمضلاب هنم
 هلصاو راظّتنالاوهو فقرتلا نم عراض» وهو هقرت ةلمح ىا (هشرتو هلوقو )

 اعوف ىصريطلا ظفل (ناكن ا ربيطلا نم لاح) ىهو اهادحا تفذشخ نيئاتب بقرتت
 ىذلا لجرلا نبا انا ىنعملاف لوالا هجولا وهو ( هنعل العاف ) هنوكح لاح

 ' ناكف فوذحلا قلعتملا نم لقتنا ىذلا ريمضلا ىا ( هيلع ىف نكتسملا ريمضلا نم

 . (هحور) جارخال ىا (قاجزال ) ةرظتنمو ( ةقرتم) ىركلا ٌلوخ ىنا( ةلوخ

 هسا ةعاحش. راهظا نه تدبلا اذه عكا ىلا دعب تع مل هنا اع نيقرت امل

 ' ىلع اوردق مل ىتح هلثم ءانجن ىركلا ناوعا نا مهفو هيلا باستنالاب راختفالاو

 نيب ناحراشلا دارامث# كلذك نسل نايبلا فطعو ةبسنلاب دوصقم عبات لدبلا
 لع نيرو ىركلا كراتلا نيا انا بكرت ىف نانيبلا تفظع' نيب هشلا ةجو
 0111 لشق ) تصملا ذاع ىا (.دازملاو ) اقف اههلاثم نوكت ئذلا اناسلا

 ©( ىدلا زر



١ 

 قلعتم 6 لدبلا نم ال هلوقو ( هقرف ىا ) هلو لصفلا ىنعم حراشلا رسق ملأ 3
 لدي( ةٍظفللا ماكحالا ثيح نم ىا) هلو حراشلا ريسفتو 6 اظفل ) لصفلاب
 لصف ىنا ريمْضلا ىلا لصفلا ةفادضا/ى ةراهقملا تاذلا نم يسم اظفل هلوق. نأ لع

 هلوقب هرسف ةدّئاف ظفللا قرف نم نكي ملال نكل هظفلل وهو نايبلا فطع نم ءىث
 ىذلا ىوحنلا مكحلانا ثيح نم امهنبب قرفلا ىنعي ةظفللا ماكحالا ثيح نم ىا

 ىلا ةراشا ( عقاو ) حراشلا لوقو لدبلا ىف زوج ال نايبلا فطع ىف زوجي
 عقاو هقلعتمو ارقتسم افرظ نوكي ناب نا انا لثم ىف هربخو ادم هلصفو هلوق نا
 ناف )لاقف قرفلا'ناسس ىلا راشا مث ( رشب ىركلا كراتلا نبا انا لثم ىف

 ١ افاضم لعج ىذلاىا ( ىركملل نايب فطع لعج نا ) رجلاب ( رشب كلوق
 ىظفللاهمكح اذهو ىركلا نم ناس فطع هنوك زاح ىا ( زاح ) كراتلا هيلا
 ناو ) هعوبتم ماقم هتماقا زاوج طرتشي ال هنأ وهو ناسلا فطع ىف زوج ىذلا

 يركلا نم ىا ( هنف الدب ) تكذتلا اذه أ رش "طنا لم نا(
 نال لدبلا ىف زوج ال ىذلا ىظفللا همكح اذهو الدب هنوك رحب مل ىا( زن
 هببف زوجم نيكرت لكن ا هلضاحو هيف طرش هنم لدملا ماقم لدللا ةماقا زاوج
 ' نال)هلوَم حراشلا هنيباكز جن مل اذه زوج ال بيكرت لكو زئاح هماقم هتماقا
 | ( لماعلا راركت مكح ىف ) نوكي لدبلا نال الدب نوكي نأ زج ملاهتا ىا ( لدلا
 ١ نياانا)هنم لدملا ماقم لدللا ريدقت ىا ( ربدقتلا نوكف )انهه كراتلا ظفل وهو

 | ىف ىلا( قبس اهف ان رك ذ اك ئاج ريغ)ر شب كراتلا بيكرت ىا( وهو رشب كراتلا
 ىف انرك ذ ىا قبس اهف هلوق نم لدب ( ديز براضلا ىف ) هلوقو ةفاضالا ثحب
 (1مذللاافرمم ةفط نقاشا نك وهو روكا رو كراسلا لك ر نافاس اد
 طرش نال ةظفل ةفاضاب افاضم هنوكو ماللا نع ادرحي امسا هيلا فاضملا نوكو

 فاضملا ىفوا طقف فاضملا ىف ىظفللا فيفختلا دوجو ةظفالا ةفاضالا زاوج

 | زوج ال اذو امهيف فيفختلا دجوب مل بيكرتلا اذه ىفو امهياكىفوا طق هيلا
 رك دينا حراشلا دارا مث + هتعاحش راهظا دارا ىدسالل عارصملا اذه نا مث

 هملع ) هلوق تنبلا رخا ىا ( هرخاو )لاقف لوالا ىنعم رهظبل ىناثلا هعارمصم

 رصتمي رصف تاب نم كري كر نما لحاف يبس كرات نا ( وقوه دراما
 اصقان العف نوكيف ريص ىنعمب و ايدعتم امان الصف نوكيف عدو ىنعم نوكي كرتو
 نم لك ىف هبارعا ىلعو امهيلع هش نا حراشلا دارا نيينعملانهه لمتحا املو

 ربطلا هيلعو ) لاقف ةصقانلا لامفالا نم هنوك ريدقت ىلعال“وا نيف نيضملا |

 | ىا ( ريصملا ىنعم هانلعج نا ) كراتلا نوك ريِدقت ىلع ىنعي ( كراتلا لوعفمىناث
 | ريطلاو امدقم اربخ هيلع نوكيو لوالا هلوعفم ىركبلا هلوق نوكي لعج ىنمم

 كه



 ١ه

 ءارمحنزو ىلعوهو تشب, شير *هلوش ماصعلاهرسف ريعبااىقةلع وهو ريدلا

 هنع هللاىضر رمع فرطنم عقاولاف سبل هنادعاو «هبارجافنوكيف رئاكلانم ١

 ظ )(ش ناكنا مهللا هلرفغا ) ىبارعالا (لاق اذا) رمع عرشف ىا ( لع ) هتلاقم ظ

 اضياو ( ءاش' )*ىغال «اهل لاش ىااهل ىرخا ةفص ىهو ( ءافحت ) هقانل هفص

 نوكي برحلا ةلع ئهو :بقنلانم قتشم بقنا ثنؤم ىهو اهل ةفص ىف
 ىطعا ىا ىمالا ةغيصب عرضت اذه ( هلمحتساو ) سوماقلاىف اًذك باودلا ف
 .ىىلاعت هللاىىضر مع نط ىا (هنظف ) ىبا رعالا هل لاق املو ىلها ىلا ىنلصوت ةيروق ةقان

 ىا ( هلمحبإف ) عقاولا فالخ ىلع ىا ( ابذاك) همالكوا ىنارعالا اذه هنع

 مسقلا قي رط ىلع هنع هللاىضر رمع ىا ( لاقف ) هنظ ىلع ءانب ةقان رم هطعب لف
 تمعز 5 ىبقنلا ةلع اهب سنل ىا ( ةقانلا تنام هللاو ) بلاغلا هنظ ىلع ءان
 ىا ( ىنارععالا قلظناف ) ىنارعالا سبا املو ريدلا ةلع اهبالو ىا ( تردالو)
 لبقتسا مث ) هريعب ىلع هريغو دازلا نم هلام لمح ىا ( هريعب لامك واس رام يهد
 تداولا لاوا راتص ءاضح هيف ىذلا ,ىداولا ىلا هجوت'ىا ( ءاحطلا

 | نا لاحلاو ( وهو ) لوي ناىف عرش ىا ( لوقي لعجو ) ءاحطبلاب ىمسملا
 * رمع صفحوبا هللاب مدقا هريعب فاخ ىثع ) لب اهيلع بفكر ىنارعالا

 | ناكنا مهللا هلرفغا ) مسقلل باوج اهسمام هلوقو ( ربدآلو بقت نم اهسمام

 رفغا براي ىنعي هنع هللاىوضر رمع فرطنم ىنارعالل رادتعا اذهو ( رغ
 (سومح اننع دّئتيح نوكي هنال ايذاك'فلخلا: اذه تلح: نا هنع هللا ضر رمعل

 | بيدالا ىنارعالا لاق اذاو هب ذخاؤيال اوغل انمي نوكف هنظ ىلع نيع هنال رو
 ١ ايذاك فاخنال هتقفشو هتلادع روهظ عم هنع هللاىضر رمع نا ىنعي رخ ناكنا

 ١ عمسإ ناكمىف ( ىداولا ىلعانم لبقم رمعو ) هروخ رفغاف ٍبذك هنا ضرفولو

 هررك ( قدص قدص مهللا ) هنع هللاىضر رم ( لاق ) اذه هلوق تقوىف ىا
 0 ءان اذهو ىقرطنم هراذتعا لش ىنعي ىنارعالا قدص مهللا نىا همامهال

  (ايقتلا ىتح ) ىباععالا ناكم ىلا ىداولا ىلعا نم لزت مث ههزنتو هاوقت لاك ىلع

 ١ ( لاقف ) هيافطلت ىلارعالا دس ىا ( هدس ) رمت ( ذخاف ) ىنارعالاو ندع للا عا

 | نم سعا ( عض ) هقدصل اءدطتمو ةقانلا لاح نع احصفتم هنع هللاى ضر رمع

 0 الاثتما بارععالا ىا ( عضوف ) لما نم اهيلعام لزنا ىا ( كتلحار نع ) عضو
 ىلع هلم ) هب ريخاام ىلع ( ءافحت ) ءاشن ةقان ةقانلا ىا ( ةبشن ىه اذاف ) هسمال
 ٌةوسكماطعاو ( هاسكو ) اداز هاطعاو ( هد”وزو ) هسفن ربعي هاطعاف ىا ( هريعب

 فاطع مسالا نوك هيف زوج بيك رت نيب ىظفللا قرفلا نيس نا فنصملا دارا مث

 ناببلا تفطع لصف ىا 6 هلصفو ال لاقف الدب هنوك زوجال بكرت نيب و ناب

0 



 سك توينز < قد مد ع
 7-1 دي للار رست و

 2 5 ر-

 ١ عي لماش ) لوقلا اذه ىا هربخ 4 عبات ال هلوقو أدتم وهو 6 نايبلا فطع )ل
 / ةعيرالا هذه ىلع قدصي هنال ديك اتلاو لدبلاو فطعلاو ةفصلا نم ( عباوتلا
 ١ جرم ىتح دبق ىلاو لصف يللا جاتحبف نايلا فطع ىلع قدصي اك عباوت اهنا
 | ىتعم ىلع ةتلالد ةقصلانم دوصقملا ناآل'© ةفص نيغ ا) لاقف ةعبرالا
 | ءاوس هعوبتم حابضيا هنم دوصقملا نال كلذك ىسل نابلا فطعو هعوشيف

 ةفص ريغ هلوَس ىا ( هب ) فنصملا ىا ( زرتحا ) اذلو الواهف ىنعم ناك
 | ريغ عباوت اضيا فورحلاب فظعلاو دك اتلاو :لدبلا ناكاملو ( ةفصلا نع )
 ا 010 هثالثلا هذه جا رخا فرعملا داراو فيرعتلاف تلخدو ةفصلا

 ْ ربع .عنأت ىنعل عبات هل وقل هقفص دعب ةفص ةيلعفلا ةلخا هدهو 6 هعوبتم حضوب )ل

 6 از افسلا ىا (زرتحا ) حراشلا لاقاك هعوتم عباتلا كلذ. حضوب ةفص

 0000 نود هسنلاب دوصقملا هنال ( لدبلا نع) هعوبتم حضوب هلوش

 0 هعوبتم عم ةيسسنلاب دوصقم عبات هنال ( فورحلاب ) فطعلانع زرخا ىا

 1 نايا طع: نا معولاىلار ,دامت الود هح وبهناال هعوبشم سما رره هلال (نك انلأو ْ

 ةادشممسسللملللا

 ضعب جورخ مزايف هنف حضوا نوكنا مزلي عوبتملا حاضيإا هنم دوصقملان وكل

 ١ ( كلذنم مزاليالو) لاقف 'مهولا اده عفدب نا حراشلا دارا في رعتلا نع هداوم

 ظ حضوا نايبلا فطع نوكي نا ) عوبتملا حاضيال ناببلا فطع نوك نم ىا

 نع تا ما روض نضعن نأ لغاذماش ءارقتسالا نوكلا ةعوبم ارب

 | .عباتلا عامجانم ىا ( امهعاّتجا نم لصحم نا ) ناببلا فطعفف ( ىتش لب )
 !"انعأ ( دا ره دا ىلع اهدحانم ١) حاضيالا كلذ ( لضحمل حاضيا) عوشملاو

 ' ةبحو الا مزليل اذاو دارفن الا ىلع عوبتملانمو دارشالا : هلع جاتا لصحلا

 هلاثم عباتلا نم ىا ىانتلا نم حوا )' عوتا ىا ( لالا نوكل نإ نر

 ظ نوكي ىذلا ىا ( صفحوباف )6 رمت صفح وبا هلابمسقا ))ىاسعالا لوق ( لثم ال
 رلاب ( معو هنع هللاىضر باطلا نيرمحع نينمؤملا ريما ةينك ) مسقال العاف
 ىلع هتلالد مدعل' هفص ريغ علان رمع نال صفح وا هل وقل ىا ( هل ناب فطع )

 نم لص معلا همسا ناب صفحوبا هلوق حضوب اًضيا ىع ف امله هتاوكللا فلا

 | الو هريعو رمعل هلومشل داره الا ىلع صفح ىبانم ل ل حاضبا امهعامجا

 عرش مث * صفح باهتينك سيل ىذلا رمعل لماش هنال اًضِيا دارفنالا ىلع رمعنم
 ( هنا ) مالكلا اذه دورو سس هصق ىا ( هتصقو ) لاققف دورولا بس جراشلا'

 هتفالخ تقوىف ىا ( هنعىلاعت هللا ىضر ناطخلا نب رمعملا ىبارعالا ىتا ) ناشلا تا
 ىلها هيق ىذلا نطو ىا ( ىلها نا ) ءاكتشالا ليدس ىلع ىنارعالا ىا (لاقف )

 نم قتشم (ءاربد ) ةقأن ىلع بكار ىا ( ةقان ىلع ناو ) لح ا اذهنع ( ديعب )



 1 م
 0000 او (كر ازا طز رس كوجا ونوه لدلاو ايم هنم لكما
 لدب هنا ىلع بوصنم لصفتم ريمض هاياناف (هايا اديز تبربض )وحن سكعلاب
 لاقف روصلا نم ةزئاح ريغ ةلّئسم ىف عرش مت * ىهاظ مسا وه ىذلا اديز نم

 سهاظلا مسالا ناوكي نأ زوجحال ىنعي ( لكلا لدب رمضم نم ىهاظ لد الو ل
 زوج ىا « بئاغلا نم الا و رئامضلا عيم نم لكلا لدب ناكاذا ريمضلانم الدب
 لاثملا اذهىف ادبز نال « اديز هتبرض لثم ] فئاغلا ريمضلا نم هاظلا لدس نا

 عرش مث رئاح وهو لكلا لدب هّتب رض ىف بئاغلا ريمض نم الدب نوكي ىهاظ مسا
 نإل ) لاقف بطاحملاو.ملكتملا ريمض نم لادبالا زاوج مدع ليلد ىف حراشلا

 ىا( رهاظلا نم ةلالد صخاو ) ةفرعملاىف ( ىوقا بطاخلاو ملكتملا رمضملا |
 08 ل ةلالد ضخا هلوقف ةفرعملا ثحب ىف قايس مك هاظلا مسالانم
 صخا وهامو ةيصخالا بسحب في رعتلا باب ىف ةريتعملا ةوقلا نال ىوقا هلوقل

 صاضلا مسالا لعج. ولو ىثا( ىهاظلا لدا ولف ) كلذك ناكاذاو ىوقا وهف أ! ٠

 مزلي لكلا لدب ) هنوك لاح بطاحملاو ملكتملا رمضملانم ىا (امهنم )الدب .

 ريغ نم ) فيرعتلا ف هفعضا ( صقنا) لدبلاوه ىذلا ( دوصقملا نوكي نا .

 (ادحاو امهيلوادم نوك عم ) فيرعتلا ف هتوقل هنم لدملاوه ىذلا ( دوصقملا .
 0اال| لدإ ل 11 أ لكلا لدن ىف ناوجلا مدع صنصخل هجو ىلا ةراثا:اذهو.١

 في رعتلاةوقىفنييواستم اهالكن وكي نا مزليهننعب لوالا لولدم هلولدم نوكيآم
 هيف نايواستم امهناف ىهاظلا مسالانيب و بئاغلا ريمض نيب دا كم رعتلا فك

 نكي مل امل ةثالثلا هذه ىف لدبلا ناف ( طلغلاوا لاتشالاوا ضعبلا لدب فالخم )
 ناف,) هلوق, حراشلا هنبب اك نييواستم انوكي نا مزايال.لوالا لولدم هلولدم

 بطاحملاو 001م الدن صاقلا مسالا نوك عن ىذلا ىا ( امهيف عناملا

 هدهيف ىا (اهيف ىنإثلا لوادميرسبل )هنال ىا ( ذا ) دوجوم ربغ ىا( دوقفم )
 مسالا ن وك ةلثماىف عرش مث « لادب الا نم اعنامز وكب ىتح ( لوالا لولدم ) ةثالثلا

 نا زوحبف ىا( لاقبف ) لاقف ةثالثلا لادبالا ىف اهلكر ئامضلا نم الدد ىهاظلا |

 بوصنملا بطاخ اريمض نم كدب كفصنف (كفصن كتبرتشا ) ضعبلا لدب ىف لاَ
 ىنتيرتشإ ىف بوصملا لصنملا ملكتملا ريمض نم لدب ىنصنف ( ىنصن ىنتتيرتشاو )
 ( انليلع ىتحا ) لاتشالا لدب:نف لاق (و) ضعبلا لد, نالاثلا ناذهو
 (ىملعل او ) بطاخلا ريمض نم لامشالا لدب هنا ىلعاظفل عوف م كملع ناف
 كتب رضو ) ملكت ا ريمض نم لاعشالا لدب لاثملا اذه ىف الحم عوف م ىملع ناف

 كت 2 فا نطاخلا يمص نم طلغ لد هنا نع اظفل بوضنم زامل ا ناف( راما

 | ملكتملا ريمض نم طلغ لدب هنا ىلع اظفل بوصنم راما ناف ( راما ىتتبرضو )

 طم )



 تيا مه فم باع

 بنوا نع دت دل د ا

 هج 7

 لدبلاو ةفرعم هنم لدملا نوك اهادحا نيتروصا لماش نيفلتخم هلوقو '
 وحن و)هلوَش حراشلا هرك ؟ تاسسدلامو كسلا اسيا[ رولا ملا لل 82

 نيفاتحا نم لوالا مسقلاب صتخم طرشنايب ىف عرش مث ( ديز مالغ لجر ىنءاح
 هتحن رتتسملا ريمضلا وهو ناكم سال ٌريسفت ( لدبلا ) هلوقو « ناكناو ل لاقف

 وه م ةصقانلا لامفالانم ناك نا ناكل بوصنم ريخ اما ©« ةركن )هلوقو

 ةراحمالا يفرم نم إل( ةلدنم اي هلوخ هف رعم هلوق رسف ثيح حراشلا راتخح

 هلوَش هل حرابشلا ريسفت « تعنلاف )ةركذلل ةفص ةفرعم نم ةلدبم هلوقو هلعاف

 لك نوم دوصقملا ريغ رم صا كوضقملا نوكي الاثلو هوقو هلسأ هلا |

 وه ىذلا لدللا نوكي الثل هفيصوت بجو امتا ىنعي بوجولل ليد( هجو
 هجو لكن م هنم لدملاوه ىذلا دوصقملا ريغ نم ةدئاف صّقنا ةسنلاب دوصقملا

 ةضحم ةركن هنوكل ةدافالا هوجو نم هجو لك نم صقنا ادوصقم هنوك عم
 ( اوتاف ) دوضقملا ريغ لاكو دوصقملا ناضقن موزلل ىضرملا فال اذهو
 هوفصو ثيح ( ةفصب ) لدنلا اذه لثم ىف ىا ( هيف ) ةغللا باحادزواىا

 تفضو.انلو ةضخللا:ةناكبلا "ضمن نم ىا (ةراكبنلا :صقن نم ل هنوك لاح

 عرش مث ةركنلا لدبلا ةفص هذهو 6 ةبذاك)) ةركنلا لدملا وهو 6 ةيصان ال
 لدبلاو هنم لدنملا ىا 6« نانوكيو )ف لاقف لدنلا لئاسم نم ىرخا ةلّئسم ىف

 « نيرمضمو اف ةرهاظ هربع نم ةلثمالاو اضيا لكلا لدبل لاثم اذه ( كوخا ا

 نييلكتتم اناكءاوس نةيهاط' نع نا رمض لديلاو هتلدملا لوك نأ روحو ىا
 ناف ( مايا مهتيتا نوديزلا وحن ) نيريمض امهنوك لاثمو نيماغوا نيبطاخموا
 نييتاغلابحراشلا لثم امناو مهتيقل هلوُش لصتملا لوعفملاريمضلا نم لدب ريمض مهايا ١

 نيل دك ىقأ زوجبو ىا ( نيفلتخمو )ل هريغ نود هبف قافتالا نم كا ا

 نوك اهادحا نيتروص لمشي كلذو اريمض رخ آلاو اهاظ امهدحا نوكي ناب |

 ( ةبذاك ةيصان ةيصانلاب ) ىلاعتهلوق' ( وحن ) لكلا لد نم هلاثمو ةركن رخ آلا

 | بنان عق ةرلابةركن هلوقو دجو ىنع ناكن وكي نا لمتحنو ريخ دعب ريخ هنا ىلا

 | ضوع تعللاف هلوق ىف ماللاو فلالانا ناببل ( بجاو ةركنلا لدنلا تعن ىا)
 ْ ةلمخاو بجاو ظفا وهو ىودخ هريخو ادم تعلق هلوق ناو هبلا فاضملا نع

 | لدللاو هجو لكنم متا ةفرعم هنوكل دوصقملاريغ نوكب اذكح ناكوا هنال

 ١ لدللا ىف ىا ( هيف ) ىذلا صقنلل ىا ( امل ربالاك)داريالا كلذ ( نوكي ) ةفصب

 ا هن الا فخضملا هاثمو هوجولا صقنا ىه ىتلا ةضحلا ةراكنلا تلاز ةركنلا

 ا ديز ىنءاجوحن )نب رمضم يغني ماظ نيمسا ىا 6 نيرهاظ إل ناك لدب ”ىا نم

 ('ةقرعملا هحتم لدتملا وهو © ةضانلاب )).ىلاعت .ةلوق © لثم ل لاقك ادهاش نوكل |



 دعاوةلا عضو ىلع اهب دهشتس دهاوشب تسل ىا ةعونصم ةلثمالا هذه |

 ربتعي مل مهضعل نا ىنعي لقنلا ىف ىثرتلاى ١ ةراشالل لبقو لَه ملو لبق لب لاقاعاو
 ًادتبم وهو لدبلا عاونا نم ىاعبارلاو  هلوق هرئساب عونلا اذه ركتاو ةلثمالا

 ,لعف وهو هربخ « دصش م نا ف هلوقو ( طلغلا لدب ىا) هلوش حراشلا هرسسك و

 ةفص وه ىذلا طلغلالدب نعةرابع عبارلا ظفل ناكاملو تطاخلا ىلا دنسم مولعم ١
 دحتب ل بطاحملا ةفص وه ىذلا دصقلا نع ةرابع دصقت نا هلوق ناكو مسالا ظ

 .داحتالا هب لصحب هجو ىلع هرسفب نا حراشلادارا لما حصيالف ربخلا و ًادتنملا ظ

 دجوي ىذلا ظفللاوه طلغلا لدب وه ىذلا عبارلا ىنعي ( نوكي ىا)لاقف امه .

 ”اتع ادع ( لدا ىلإ ىا ) ( هلا ز كدصف تيس ىا( تنا دقت ناب.
 لدب دل سنجل ةلزنمب دصقت نا هلوق ناكاملو * ًادتبملا ىلا دنأعلا رو رح لا ريمضلل !

 حراشلا هجرخا اهبلا دصهب اضيا نهنال ةثالثلا لادبالل الماش هنوكل طلغلا

 لادبالا نآل هنم لدبملاو لدلانيب ىا ( امهني ةسالم رابتعا ريغنم ) ِهلْوَش .

 لدنلا نيب ةعقاولا ةسرالملا رامتعاب دصقلا كلذ نكل اهبلا دصَم تناكناو ةثالثلا .
 هسيالملا نال طلغلا لدب ىف دصقلا فال اهريغو ةيضعبلاو ةيلكلاك هنم لدنملاو :

 )000 0 اقل رشم رعاهكل روصلا سم قف تدجو ناوامهْنيب ٠

 آان دي لدبلا ىلإ كدنصق ىا دصقت نا هلوقل قرط( تطاغ:أ
 تطلغ نا هلوش قلعتم ( هرشب ف هلوقو اهريغو ناسنلاو وهسلاك ب اسالا نم

 (هنم لدملا وهو ) هلوقو رو رحم ا ريمضلل ريسفت ( لدبلا ريغب ىا ) حراشلا لوقو .

 نايب ف ةعرالا عاونالا ىلا لدنلا ميقت دعب فنصملا عرش مم ع فلا ظفل ناي
 ”000 000 | اقف اصوصخ وامومهف زوج الامو لوح كلامماكخاو هلئاسم
 صيصخن نع زارتحالل (هنم لدبملاو لدلا ىا) ِهِلوَس ةينثتلا ريمض حراشلا رسسفو |

 ريخ 6 نيتف رعم ) هلوقو ريمضلا نيسيرق امهنوكل طلغلاو لاتشالا لدبب ةلئسملا |
 فراعملا عاونا نم تناك ةف رعم ىا ىنعي معا ةفرعملانم دارملاو نانوكيل بوصنم ١
 لراتت لآل سلا لدا ليثعت لبثغلا :اذهو ( كابا ادير تبرضروحن ) .هلاثم |

 اذهب حراشلا لثم امناو فيرعتلاب فرعملا ديز لولدم ةفاضالاب فرعملا كاخا
 ةلئسملا ميمعتلاو هبف فيرعتلا صاصتخا مدعلو عاونالا فرشا لكلالدب 3

 09 هنبار ادبر تربص [نلوقءوحقا نضعنلا لذا لاش انآو انزت 7

 « نات ركن و هرامح ديز ىنءاح طلغلا لدن د

 لدب نمو (كلمالغ لجر ىنءاحوحت ) لكلا لدب نم هلاثم نيتركت نانوكيو ىا
 ( دولت و) هلاعل جر ىنحاوحن لاهشالالدب نمو هلا رار لحر ربحا نفحلا

 | نوث و هف رعم اهد>ا نول قا مز ىكتتلاو: نهي متل ف نيفلتخم نانوكيو ىا

 (رخآ الا ) ٠
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 (بارمقلان ا لسن الا نكل هاناوج املس نئلو توملا نع ىووم ربع انهو لس

 | هدهل لابخال لاذ هجري تنال ةحرد تيار قشسا هلت تروا كلل كا

 مه ها را
 ا: ةنس الملا نع ةناززتحاو هم لذتلا!ءارج لدا نوك اوغن و ىا ( ارش ذا

  هلوق ىف ىا (هيف لخديف ) ةيضعبلاو ةيلكلا ريغب ىا نيعونلا نم ركذ امي
 ارىا ( لدللا نم زج هل "لدملا ناك اذا ) ةلضاح ةيسداه ىا ( اهو اه 1

 | لكلا لدب اذه نوكيف لكلا نم ضعبلا لدب وهو ىناثلا عونلا سكسي
 | لاّمشالا لدب نم ىانهنم عونلا اذه لادبا ىا ( هنم هلادبا نوكيف ) ضعبلا نم
 | ةينيعلا ريغب ةسنالم امهني نا هيلع قدصي هتاف ( ةسالملا هذه ىلع ءاس )

 | لدبملاناف ( كلف رمقلاىلا ترظن وحن ) هنم لدم لانم زج لدبلانوك ريغبو
 | فالخلا عوقو ىلا ةراشا اذهو هكلف وهو لدبلا نم ًازج رمقلا وهو هنم
 هزاوج ملسنال عونلا اذهنا مهضعب لاقف لدبلا عاونا ىف عونلا اذه لاخداىف

 | نيعوهو هلالماش كلفلا نوكف كلفلا ىف زوكرم ءىش وه لب كلفلا ضعب
 | هدر حراشلا داراف ضعبلا نم لكلا كدب وه سلو ىنعي ىهتنا لاتشالا لدن

 | ةفقانم هيف زوكرم وه لب هكلف نم ًازج سيل رمقلا ناب ةشقاملاو ) هلوش
 | هلم مزار ال لتمملاب لاثملا قيطت مدع ناف ةرثع هقفاملامدغ تسبلو ( لالا 3
 | هلوَش ناشا هيلاو هل قباطم رخا لاش عوقو زاوحل لثمملا زاوج مدع

 | نوكف ( تاحردلا عونممم نع ةرابع جربلاناف ) لاثملا اذهىف ىا ( هيف ةئقانملا

 | ( لدبلا اذه لعجم مل امئاو ) هلوقو جربلا ءزج نه ىتلا ةجردلانم الدب هجرب
 رخا اعون عونلا اذه ةاحنلا لع جب لف كلذك ناكاذاو لاَغ نا مهوتبامع باوج
 | لامشالا لدب ىف لخادريغ ىا ( اسماخ امدق ) لعجن ل هنا هنع باحاف لدبلا نم
 ماسقالا ىف لخادريغ القتسم اهسق رك ذي مو ىا ( ضعبلا نم لكلا لدب مسي ملو)

 حراشلا لاقو ( هتردنو هتلقل ) ضعلا نم لكلا لدب هنا ناونعب ةروك ذملا

 ىاةدبتسم ك اكسلاةمالعلا هرك ذ ىذلأ ميسقتلا لعلو ماقملا اذه ىف ىناودجعلا
 وه ىدنع رصحلا هجوو حاتفملاىف لاق ثيح ضقنلا اذه لثم جارخاب لقتسم

 لكلا: لد. وهف: ناك ناف نوكمألو ا هنم لدمملانإغ نكي نأ اما .لدبلا لوشن انأ
 طلغلا لدب وهف ناكناف نوكءالوا اسنجا نوكي نا اماف نكي مل ناو لل وم

 دارملاوهف هضعب ريغوا لكلا نم ضعللا لدب وهف هضعب نوكي نا اماف "نكي مل ناو

 | نويوحتلاهلمها اماخ امسق انهه نا متز نم معز اذهب طقس دقو لامشالا لدس
 | ظفل هلكاذهو كلف رمقلا ىلا ترظن وحنك ضعبلا نم لكلا لدب وهو
 لوقا ىلا ةزاتسا ادهو ( هعوقو مدعل لبق لب ) حراشلا كلذ ِهِلَض ىدلاحاتفملا

 ( برعلا مالكىف ) هعوقو مدعل اسماخ امسق هولعج مل مهناوهو رخ الا ضعبا
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 ا دق ناوو نول اروكذم هنوكل ( ناس فطع ) عباتلا ىناثلا
 ةئطوت) عوبتملا كوخاب ىا ( لوالاب تئجو) ايل وا ادصق ديزل ىا ( ىناثلاىلا
 ةغاابمو ) دز ريغ خا بط اخملا نكي مل اذا اذهو دوصقملا كلذل ىا ( هل
 ظ لوس ناتاةو نار ونعب هرك ذر ركن سس دانسال اةغلابم ىلادصقلل ىا(دانسالا ىف
 | نوك) حاضيالا ال ةئطوتلا هبدصق ذا نيحو ىا ( ذئنيحو ) حاضيالا هئيحب
 1 دانسالاوه ةلاصادوصقملاو اعين ادوصقم ) لوقلا كلذب ىا (هب لصاخلا حيضوتلا
 ١ (ضعلا لدب ىا) ًادّتم وهو ( قاثلاو ) ىهاظ قرفلاف ةئتطوتلا دعب هيلا
 | < ثلاثلاو ) ( هسأر : اديز تب رض وحن هنم لدبملا ءزج ىا ) ًادتبملا ريخ (هؤزجإ)ل

 ْ «لوألا نيو هلوقو مدقم رخ « هن» ) هلوقو ( لاتشالا لد ئارز ادن وهو

 | ىبخ ةلمجاو رخؤم ًادتم 6 ةسالم إ) هلوقو ( هنم لدملا ىا) هيلع فوطعم
 عقتام ةسبالملاب دارملا ىا, ةسبالملا ريسفت ( بجوت ثحب ) هلوقو لوالا أدتنملا .

 | ىلا ىا ( سبالملا ىلا ةبسنلا عوبتملا ىلا ةبسنلا) بجوت ثيحب ةسبالم امهني

 ديز ىنبحتا وحن ) دوصقملا ىلا راظتنالل اببس هنوكل (الاجا ) سالملا عباتلا
 / ديز تاذ ىلا باج الا ةبسنب ديز ىنبجتا هلوقب ىا (ءادتبا معي ثيح هملع

 قلعت, سيل ديز تاذ نال (هتاذ رابتعابال هتافص رابتعاب ابحعم ديز نوكي هنا )
 ىلصحي كارذدالا مدع»لب ةبارغلا لصحب ىتح بيغ صاب سيل هناف باج الاب

 أ ىلا باح الا ةبسن نمضتنف ) باحالا اهب قلعتن ىتلا هتافص نم ةفصل لهجلاب |

 ْ باحتألا قلعت نع فراص لقعلا ناف ( الاحا هنافص نم هفد ىلا هتلسن دز

 | ناحالا قلعت ا عل ةفصلا ناكف هتافص عيمج ل طاماش درز تادف هتاذ ىلا

 | تاذلاىف ةلخاد ىه ىلا تافصلا ىف اذهو ديز تاذ ىف الامحا ةروك ذم اهيلا
 اد 180 ليز ناس ىف اذك ول 'هلوق وهف ةلخاد نيغ نوكت امااماو
 تادب قلعت امت ام اًيشنا بجوت هبسنلا كلت لب ةلوقعم ريع دز تاذ ىلا بلسلا

 ةيعاشا ةبسنب بوثلا ىلا بوسنم بلسلانا كلذ نم ىلع هبوثلاق املف بواسم ديز
 ( ديز ىلا برضلا ةبسن نال همالغ اديز تب رضو هرامح ادنز تبرض فال )
 دصقلا نع ةفراص ةنيرق هيف سلذا (همان) هيلع هعوفقوو هقلعت ىنعي

 ىف ىا( اهتدك ىف مزاي. الو ) ديز ىلا برضلا قلعت ريغ ىلا رظنسال سفنلا ناف
 لآ( نوكف و دز رغ ىلا ةسن  رابشعا ىا ( دير ريغ راشتعا) ةسنلا ةح
 نيبو ديز نيب ةسانم مدعل ( طلغلا لدب باب نم ) همالعو هرامح ظفل نوكف

 نوكت ىأآ و ِهلوَش ءرسفو ( اهزش ) ةروك ذملا ةسسالملا نم ءىش. هدعن.ام
 ىلع الحت عوف ص رقتسم فرظ اهريغب هلوق نا ىلا ةراشالل ( هسالملا كالت
 اال لارا نك سيو نوكأ البول ىل ةبالمل ةيئاسا ةفسالا

 » ةارجفا 0 0 3



 ةركللا نم ةفرعملا لكلمة لب نايبلا فطع رك ذي مل هيوبيس ناب هيلع لدتساو |
 تررم كلوق اضيا لدبلا نمو هيوبيس ىنعي لاق مث هللادبع لجرب تررصم وحن

 ىنعي روك ذملا خيشلا مالكة مت نم (اولاق امو )هلوقو دلاخو ديزو هللادبع موب
 ( امهنيب قرفلانا نم ) باوحلاف هلوق هربخو ادم وهو اولاق ىذلا هبجوتلاو
 نود ةسمنلاب ذوصقملا وه لدنلا نا) ناسلا فطع نيب و لكلا لدب نيب ىا

 ةسنلا نم ادوصقم هنوكىف ىنعي ةيثيملا هذهب هعوبشل اعرف وه سلو ( هعوبتم
 ادوضقم هنوكل ال هغوتم نانسلل يح ىا ( ناس هناف نانبلا تطغ قالت )

 . نوكف )ءايلا حتفب ( نيبملا عرف ) ءايلا رسكب نيبملا ىا ( نايبلاو ) ةبسنلا نم
 عوبتملا نيملا وه ىا ( لوالا وه) نايبلا فطعى هبسنلا نم ىا ( دوصقملا
 ملسنال انا ) قرفلا ناب ىف اذه مهلوق نع ىا (باوحلاف ) عباتلا نييملاال

 ريغنمى ا( طقف ىناثلاوه ) كوخا ديز ىنءاح لثم ىا ( لكلا لدب ىف دوصقملا نا

 قاثلا ىف دصقلا رصحنال اضياو ىا (لادبالا راسي الو ) عوبتملل دصقلل لخد

 , (طلغلا لدب الا ) لاهشالا لدب نمو لككلا نم ءزجلا لدب نم لكلا لدب ادع اهف
 نايبىف اولاقام لصاحو طقف ىناثلا وه طاغلا لدب ريغيف دوصقملا نا لسن اناف ىا

 راصحتالا كلذ عنم باوحلا لصاحو ىناثلا ىف دصقلا راصحت ا ءاع دا قرفلا
 ظ رجلا انا تان يطا عبقلا ٠ هرك ذ ىذلا هابتشالا عقو هنمو طلغلالدب ريغفف

 / رهظيال ادوصقم هنوكق الخئاد,عوبتملا نوكأ: راج و :ىاملا ف دولا

 عوبتملا نوكيناىف ناكرتشي ذئنيح امهناف لكلا لدب نيب و نايل فطع نيب قرفلا
 لاقو ) لاف نيققلا ضعب قيقح بيجما فرط نم حراشلا لقت مث ادوصقم

 حّجارلا ىا ( هاظلا ) روك ذملا نع باوحلا ىف ىا ( هباوج ىف نيققىلا ضعب

 | وه لدبلانا مهلوق نم ىا ( اودير_ مل) قرفلا ىب نيلئاقلا نا ىا ( مهنا )
 عوبتملا ىا (هلا) نايبلا فطع فالخم هعوبتم نود هسنلاب دوصقملا

 أ طلغلا لدن ىف م اعيش الو ةلاصا ال ىا ( الصا ةسنلاب ادوصقم سل ) لدللا ف
 ىا (ايلصا ادوصقم سبل ) لدسلا عوبتم ىا (هنا) اذه مهله ىا ( اودارا لب )

 0 اا ىا (لصاخلاو)ىرخا ةدئاف ةدافال ادوصقم نارك نا ف ةافاسال امل وا

 | ىا ( هبف ) تنا ىا ( تدصق نا ديز كوخا ىنءاح كلوق لثم نا ) مهتدارا
 | (ىناثلاإ) تنا ىا ( تنجو ) كوخا ىلا ىا ( ٌنوالا ىلا دانسالا ) لوقلا اذهىف

 | يطاخملا ناكاذا اذهو ( احيضوتو ) كوخا ظفلل ىا ( هل ةمه) ديز ظفل ىا

 . (| ىذلا خالاوه ىثاجلا خالا نال اننبمو دارملل احضوم ديز نوكيف ديز ريغ ةوخا

 | ظفللاف كلذ تدصقنا ىا نا باوج(قاثلاف)ركب و ورمع نم هريغال اديز ىمسي
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 | ا . اهلل يلا
 ةشاخلاتناكاملف دعل و دب دعلا "نال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو * هدحو هللدخخا

 * خلا هفطل ىلاعتهللا هلماع  ىدتقا مرح ريهشلا ربرحنلا لضافلل ةفيطللا
 ةيفاك ىلع * ىلاعلا هرس سدق * ىمالا انالوم حرش ىناعمل ةديفم ةيشاح

 املتْحا ناو ) لدبلا بابىف روبزملا حراشلا لؤق ىلا ةيهّلنم اهنكلو بجاحلا نبا
 .هنم لدملا لولدمو لدنلا لوادم فلتخا ناو ىنعي ( اناذ نادحتم امهق اموهفم

 دز لولدموه ىذلا صخشلا نوكلكوخا ديز ىنءاح هلوق وحنىف لكلا لد ىف

 ىلا جاتحم ا ريقفلا فيعضلا دعلا داراف كوخا لولدم وه ىذلا صخشلاوه
 ىلاعلا رينملا عماجلاب مامالا ليعامسا نب اص نب هللادبع جاحلا ريدقلا هير ةيانع

 علاطو رظن نمث وجريو نامزلا ءالضطق صعاب ةمهل ةيشاخلا هذه نم صقهنام

 ١ لاسيو ريعتلا ىف هتاريصقتو ريقفلا اذه تاطقس ىلا رظنسال نا ناوخالا نم

 د ربادق ءىش لك ىلع هللاؤ * ريطخلا ناقثلا اذه ماقال هقفوب نا ىلاعت هللا

 ,ح رش ىف ىا ( ىضخرلا خيشلا لاق ) ىضرلا حراشلا نع القان حراشلا لاق

 ( ىلج قرف ىلرهظي مل ) نامزلا اذه ىلا ىا ( ن ًالاىملااناو) ماقملا اذهىف ةيفاكلا

 فطع نيب و لكلا نم لكلا لدب نيب ) امهنيب ةيلكلا ةرباغملا نيش ثيحب ىا
 | ( لكلا لدبالا) عباوتلانم اعباتو اًئيش ىا ( نايبلا فطع ىراال لب نايبلا

 ( لدساو )
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