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 | افطع بصنلاب مكلجراو 'ىرق ( نييبعكلا ىلا مكلج راو هل روق ) ىواتفلا ىف اذك زاج
 | ضفللاب مكلجراوأرقو مكلجراو مكيدباو مكهوجو اولسغاف هريدقتىد.الاو هجولا ىلع
 سؤراا ىلعافطع ضفخلا ةارقب اجاجتحا ةحوسم لجرالا نا ضفاورلا بهذمو ةرواجيلا ىلع
 روحو ٌقاسكلاو ةزج- ةارق هلثمو انعمال اظفل عابتالاو ةرواجلا ىلع وهامنا ضفلا انلق

 امل فاشكلا ىف وريط مل و نوريختب ام ةهك افو ىلاعت هلوتك ةرواجلا ىلع ضفللاب نيع |[
 مجدمتلال ح و.سمملا ىلع تفطعمومذملا فارسالا ةنظم كلذو ءاملا بصب لسغت لجرالا تناك ٍ

 ةينثثلا ظفلب نيبعكلاو عجبا ظفلب قفارملا ركذ اماو راصتقالا توجو لك دنت نكلو
 هلوق هنمو عجب كاذلف دحاو قفرمدي لكلو عمجأ ظفاب هتننثتق دحاو نم ادحاو ناكام نال
 الف ةئنثثلا ظفلب هتينثتف دحاو نم نينثا ناكامو امابلق لقب ملو اهكبولق تغص دقق ىلاعت
 ” ضرفلا ( ةراهطلا ضرف هل وف ) نابعك لجر لكم دارملا نا رع نيبعكلا ىلا لاق
 انعطتو اهانردق ىا اهانضرفو اهانلزنا ةروس ىلاعت هللا لاق ريدقتلاو عطقلا وه ةغالا ىف
 ليلدب تبن اناصقنالو ةدايز لقال ردقم مكح نع ةرابع عرشلاىفو اعطق اهيف ماكحالا
 ةقفنلا ىذاقلا ضرف لاو هدحاج ر فكي هنا ىتحرتاوتملا ريمللاو باتكلاك هيف ةبشال ىعطق
 اهامس نيمدقلاو نيديلاو هجولا ىنعي ( ةثالثلا ءاضعالا لسغ هلق ) اهردق ىا
 ةيدلا ىف دحاو وضع ةلززم ركلا ىف العج نيلجرلاو نيديلا نال ةسجت ىهو ةثالث ا
 لسغلا ىف ةقفتم تناكالف ةلوسغم ءاضعالاو حوسمتهنالهرخا امنا ( نما حمو هارذ) |

 نالخد.ال رفز لاق ( لسغلا ىف نالخدي نابعكلاو ناققرملاو هل وش ) ركذلا ىف امن عجج
 ليلا ةياغلا وه قفرملا و قفارملا ىلا عباصالا نم ةيغملا ةيغملا تحن لخدتال ةياغلا نال ||
 هلوق نال طاقسنالا ف نالخدي الف طاقسا ةياغ نابعكلاو قفارملا نكل من انلق موصلا ىف |[

 تحنالخا د قفرملان وكينا نم حب رخ قفا رملا ىلا لاق الث بك انملا ىلا ىدي الا لكلوانتب مكيدباو
 موصلا باب ىفو قذرملا عم ديلا ىف اتباث لسغلا قبف دودحلاىف لخديال دمللا نآل طوقسسلا

 كءاسالا ىلع قلطي موصلان ال اهيلا مكمل دادشا ةياغ ىه امناو طاقسا ةياذ ةياغلا تسيل ||
 ةياغو نامز ةياغو ناكم ةياغ عبرا تاياغلانا ٍعاو طاقسا ةيائال تاشا ةباغ ىهف ةعاس
 ىلا مايصلا اومتا مث نامزلا ةيانو طئاللا اذهىلا طئاخلا اذهنم ناكملا ةياغف لعف ةياؤو ددع
 ةدحاونهقلاط تناو ةرمشعىلا مهردند ىلعهلددعلا ةياغو ةيغملا فن الخ د, الامه الك وليللا
 ةكيسلا تلكا لعفلا ةبافو لخدت امهدنعو رفزو ةفينح ىبا دنع لخدنال ىهو ثالث ىلا
 نوكتو لخد.مل اهتضفخناو واولا ىنعمب ىتح نوكتوتلخد نيسلا تبصننا اهسأرىتح
 الع نالخدي امناامهنال امهلسغ ضرفب لقب ملو لسغلا ىف نالخدي لاق امناو ىلا ىنعمب تح
 رادقم سأرلا حس ىف نضورفملاو هلق ) امهلسغ ةيضرف دحاج رفكيال ىتح اداقتعا ال
 عبرا سأرلاو ةهبللا ةيحان ىلا لئاملا رعشلا ىه ةيصانلا و سأرلا عبر وهو ( ةيصانلا

 (ىل)
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 هنوك دارملا نال ضرفلاو لقب ملو ضورفملاو لاق امناو اهرادب سأرلا نمآش بناولسا ىلا
 ريدقتلاو رادقملا اذه دحاج رفكيال هنا ىتح عطقلا وه ضرفلا نال هب اموطقم ال اردقم

 ثدحلا لخدا ولو عباصا ةثلث رادقم ةياور ىفو ملا رابتخا وه ةيصانلا رادقمب |

 ءاملا ريصي دم لاقو فسو»ىبا دنع ءاملا لسغيالو محملا نع هأزجا هححسمدير ءانالا ىف هسأر |
 ةبعشن ةريغملاىورامل هل وت ) فالتخالا اذه ىلع فلا اذكو ححدملا نع هيزحجيالوالمعتسم ١

 اهدحا اوف ةتس ثيدحلا اذهىف ( هرخىلا موق ةطابس ىتا سو هيلع هللا ىبص ىنلانا '

 راذلا ىه ليق ةطابسلاو موق ةطابس لاق هنال هنذا ريغب بارما ريغلا كلل. لؤخد زاوجا

 ةسانكلا اماو اهئاقلا عضو مانهدارملا وةماهقلا ىهو فاكلا مضب ةسانكلا ىهليقو بارما |

 لوبلانال طئاغلا نود بارما ريفغلا رادفف لوبلا زاوج ةيناثلاو ةسنكملا ىهف رسسكلاب |

 هدعب ءوضولا ْنا ةعباراو ءوضولا ضني لوبلا نا ةثلاثلاو رثا هل يب الف ضرالا هفشنت |

 امئاو ةنسلاب نيفللا محم ت وبث ةسداسلاو ةيصانلاب سأرلا حده ريدقت ةسماخلاو بختسم ا
 || قدص ىلع لدا نوكيل ةيصانلا محم ىلا ىه امنا ةجاملاو الوطم اذكه ثيدحا در وا |

 || ةيضرءتناكءاوس ةيرطلا ىهةغللا فةنسلا ( ةراهطلا ن:سووأ وش ) ثيدحل هناقتاوىوارلا
 لمععنم باوثو اهباوث هل ناك ةنسح ةنس نسن٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةيض م ريغوأ

 || ىهو ةمغكلاءوب ىلا اهب لعنم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس دنس نسن٠و ةهلا موب ىلا اهب

 رجؤيو هباعصا نم دحاوا مسو هيلع هللا لك ىنلا هيلع بظاو امنع ةرابع عرمشلاىف
 ةنسلا ثيالاوبا هيقفلا لاق لعفلاو لوقلا لوانتت ىهو اهكرت ىلع ماليو اهنايتا ىلع دبعلا

 اءدتبم هدحاج الو اًةساف هكرات نوكي الام لفنلاو امدتبم اهدحاجو اتساف اهكرات نوكيأم |

 لبق امهلسغيو لصفملا دنع فكلا ىهتن» وهو غسرلا ىلا ىنعي ( اثلث نيديلالسغ هلوق) |
 || ريغنم هيعارذ لسغول هنا تح ضرفلا نع بونت ةنس وهو 2 وه هدعبو ءاحتسالا

 اذه نسيو امهدحا لاخدا ىا ( ءانالا امهلاخدا لبق هلو ) هأزجا هيفك لسغ ديعينا

 قافو طرش اذه ( همون نم ىضوتملا ظقيتسا اذا ميل وق ) هدعبو ءاحيتتسالا لبق نيتره لسغلا |
 عمان ىع* ”ىثلا نم برق اذا ”ىثلانآل اثضوتم ىع“و هريغو ظةشسلل ةنس هنا يح دضصقال

 ظةيتسا ءاوسو مهنم مهبرتل ىتو» ىهاعم هللاالاهلاال مكانوم اونتل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك ||

 ظقيتسا ناو بحمسف راهنلا مون نم ظقيئسا نا دج-ا ماهالالاقو راهنلاوا لتللا قف وللا:

 عضاوم ةثلثىفابمالكلا ( ءوضولا ءادتبا ىف ىلاعتدللا ةيعسنو و وق ) بجا وفل يللا مون نم

 لاق ناو مالسالا نيد ىلع هللد_لا و ميظعلا هللا مسب اهتيفيكاما اهتقوو اهتفصو اهتيفيك

 ةيعسشلاال ىلاعت هللا نأ ركذ درحم انه ةيعستلا نم دارملا نال هأزجا ميحرلا نجحرلا هللامسب

 لاق ةبحيسم اهنا ةيادهلا بحاص راتخاو ةنس اهنا مجشلا رك ذف اهتفصاماو نيبعتلا ىلع

 || ءاجتسالا لبق ىعس نادارا ناذ حتتااوه هدعبو ءاجتسالا لبق اهتقو اماو ميتا وهو

 ١! هللا ركذ نال هناسل اهب كرحالو هبلَش ىعس ةيعسلا لبق فكن اذ ةروعلا فشك لبق ىعس ظ
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 دنع هتقوو ةدكؤم ةنسوه ( كاوسلاو ءلوق ) اهنم ءوضولا ولْال ىتح غارفلا لبقاهركذ

 هنانسا ضرع كاتسيواهلفسا وناسنالا ىلعا كاتسيو بحت هنا مصالا ةيادهلا ىفو ةضوخملا

 هني# نم ةبابسلا هعبصاوا ةنشخ ةقرخ لمعتسا اا وسدحي مناف نمالا بناها نم ءىدتسسو
 رهظلا ءاضوت اذا هتدئاذو ةالصلا نسنم ىجفاشلا دنعو ءوضولا ننسنم اندنع كاوسلا مث
 هدنعوان دنع لكلا ةنس لوالا كاوسلا ناك برغملاوا رصعلا ىلا هلوضو ىلع قبو كاوسب
 هل بحمسإ هناذ كلذ دعب رك ذ مث رهظال كاوسلا ىبن اذا اماو ةالص لكل كاتسي نا نسي

 قاشنتسالاو ةضعذملاو مل وق) اءاجا كاوسب هتالصنوكتو هتليضف كرديىتح كاتسينا
 ةرم لكل ذخأي اثلث هاذ ضعت نا امهتيفيكو ناضرف كلام لاقو اندنع ناتدكؤم ناتنسامه

 لإ ةنسل ابايت [ريصيال لبق ةدحاو ةفرغ نم اثلث ضءذمت ولف كلذك قشنتسي مث اديدج ءام

 ريصيال ليق ةدحاو ةفرغنم اثلث قاشنتس الا ىف اوفلتخاو لاق اهبايت ؟ريص؛ىف ريصلا لاقو أ

 فنكلا ىلا لمتسملا ءاملا ضعب دوعب اثلث قاشنتسالا ف نال ةضمضملا فالح ةنسلا ايات |[

 اوفلتخا و مئاصريغناكاذا ةنسامهيف ةغلابملاو كاس ىلع ردقبالهنال دوعيال ةضعضملا فو |
 بناج ىلا بناح نم هيف ىف ءاملا ريدي نا ةضعضملا ىف ىه مالا سع لاق ةغلابملا ةفصىف
 ىلا هسفنب ءاملا بذحي نا قاشنتسالا ىفو ةرغرغلا ةضعضملا فىه هداز رهاوخ مامالالاقو

 ليعتس ءام هنال هيقليزا لضفالاو هأزجا هج؟ملو ءاملا علتاو ضعضمتولو هفنانه دتشا ام

 هيقبابس لدينا وهو امثرهاظو امهنطاب حسميو ةدكؤم ةنسوه (نينذالا حسمو هلق ) ||
 محو هينذا رهاظ ىلع هيماهبا ريديو هينذا اياوزىف امهريديو نينذالا ابقث مهو هيخاعص ىف
 امهحسمي و ديهشلا ردصلا رايتخاوهو بحه س»ليقو ىواحطل ارايتخاوهو ةنس ليق ةبقرلا

 ةيحللاليلختو هل وق ) ةعدب موقلحلا حمو نيفكلا رهاظب امهحمي ةياهنلا فوديدج ءامب |[
 ميلا رايتخا وهو ةنس فسوبوبا لاقو امهدنع بحتس يللا ليلخت اما ( عباصالاو ||

 ماللا مضب الو ال اهعججو ماللا ةروسكم ةيحللا قوف ىلا لفسا نم اهليلخت ةيفيكو
 اهريتكو ماللاممضب ىل وى هعججو ةيحلا وهو كفلا مظع ماللا تدب ىعللاو اهريتكو

 نا ىغبنيو رطاقتم ءام قوف ىلا لفسا نم اهليلختو اءامجا ةنسف عباصالا ليلخت اما و
 اذا اما ءاملا لوصو دعب ةنس ليلختلا ريصي امثا و ىرسسلا هدب سصنخم هيلجر للخي

 ًادبو اهم اهباب همت و ىنعلا هلجر رصنخم أدب نا ليلختلا ةفيكو بجاو وهف ءاملا لصيمل
 دوصتملانا عباصالاو يملا ليلخت نيب امه قرفلا واهرصنخم هقميو ىرسيلا هلجر ماهباب
 سيل رعشلا لخادف ةيحللا اماو عباصالا ىف نوكي امنا كلذو هلح ىف ضرفلا ءافيتسا ليلخلاب

 ريدتلا ىفوا ىراجلا ءاملاىف ءاضوت ولو اهرهاظ ىلع ءاملارا مما ضرفلا لب ضرفلا لب
 لسغلاراركتو هل وف ) ىواتفلا ىف اذك عباصالا للخم ملناو هأزجا هيلجر سمغو مظعلا

 ةدحاو ةلسغب ؤتكا ناو ميدل ىلع ناتدكؤم نانس ناحتلا و :نسرف لوإلا ( تيرانلا كا

 (مثا)
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 || تالسغلاراركت ةئسلاو هب هير مما امب ىتادقدنال متأيال ليقو ةروهثملا حملا رت الما |

 ىلعدهيلا اوعدم ناكام بحمسملا ( ةراهطلا ىونينا ىضوتلل بحتسإو هل وق ) تافرغلاال |

 مالكلاو باقع هكرتىف سيلو باوث هنايتا فو باحيالاو مثلا نود بابحمسالا قيرط |

 || مجشلا ركذف اهتفد اما اهلحمو اهتقوو اهتيفيكو اهت افصىف عشاوم ةعبرا ىف ةينلاىف |

 || ةالصل أضوتا تيون لوقب هناف اهتيفيكاماو ةدكؤم ةنس اهنا ميلا يتسم اهنا
 ةراهطلا تيون و! ةالصلا ةحابتسا تيون وا ثدللا عفد تدون وا ىلاعت هللا ىلا ابرقت

 ضرف ىهامنا ةينلا مث بحسم اهب ظفلتلاو بلقلاذ اهلحم اماو هجولا لسغ دنعف اهتقو امآو
 |١ ةبنلا وهصالخالاو نيدلا هل نيصلخت هللا اودبعيل الا اورما امو ىلاعت هللا لاق تاذابعلل

 | سلجمىف ارارع هرزكول هنا ىر الآ ةذابعلل طرش وهب امناو ةداحتا نادل دل ع
 1 مهنلا ىف اضرف ةيثلا تناكامتاو ءاملا ىف مومذملا فارسالا نم هيف امل اهوركم ناكدحاو
 | طرسشنمو دبعتلا ىنعمالا هيف قبب إف ثدحلا اليزم نوكي الف ارهطم لقعي مل بارا نال

 | هنكل ةبنلا نودي ةبرق عقبالهنا الا ةينلا ىلا حباتحي الف هعبطب رهطملا ءاملا اماو ةينلا ةدابعلا

 || الارهطمريغبارتلا نال مهنا فالح ةرهلمملا ءاملا لامعتساب ةراهط هعوقول ةالصللااتفم عقب

 مهلا اناسنا لع وا دصق ريغنم هتاضعا ىلع بالا عقوول هنا ىتح ةالصلا ةدارا ةلاحىف

 لاقي لاصيتسالاوه باعيتسالا ( حدملاب هسأر بعوتسيو مل وق ) ةالصال احاتفم نكيمل |[
 نأ ةنروصو 2 ىلع ةدكؤم ةنس باعبتسالاو ايش هن كرب مل اذا اذك بعوتسا

 ةبابسلاالو ماهبالا عضيالو هسأر مدتمىلع عباصا ثالث نيديلا نم ةدحاو لكنه عضي

 هسأر مدقمىلا امهدعو هسأر رخؤم ىلع هيفك عضيمث ىئتتلا ىلا اههديو هيفك نيب ىف احجنو
 رهاب هيبقر حسي و نصتسملاىف اذك هيتحس“ امهنطابو هيماهباب هينذا رهاظ ع 2

 |١ ةآدبلاو كدب ”ىبسيو ميلا ىلع :ذكقمدتس ان دنع رولا (ءوضولابتريو هلوغ) نيديلا

 لأ هللا أدباع : أديبف هلوق) ةنسامهيف ٍبيَيرلا نوكىف مهتلاو وضل دنع ]ونمو ةلضف سان
 1| ةالاوملاو ضرف كلام لاقو اندنع ةنس ةالاوملاو هجولا لسغ دنع وهو ( هرك ذب ىلاعت

 ةدشبراشعا الو لدتعمنامزىف هدعبام لسغينا لبق وضعلا نع ءاملا فحين الن اهدحو عباشتلا ىه

 ءاوتسااضياربتعيو هيف ىطب, فافملاناف دربلا ةدشبالو امهبف عرسي فاغلاناف حايرلاو رثحا

 ءوضولاىف قيرفتلا هركيامتاو ىلا لجال هيلا فافملا عراسي مومحلا ناف ىضوتملا ةلاح

 بلطل بهذف ءان الا بلق ناوا ءوضولا ءام غرفناب رذعل ناكاذا اماو رذع ريغل ناكاذا

 هلوق ),هتلاو لسغلا ىف قرف اذا اذكهو ميتا ىلع قيرفتلاب سأب الف كلذ هبشا امو ءاملا
 مييمتلا ىلع ةليضف وهو ىرسيلا لبق ىلا لجرلاب وىرسيلا لبق انهل|ىديلاب أدب, ىا(نمايملابو
 هللا ىلص هلعن سبل ىف ىتح ”ىثلكىف نمايملاب أدب نا بح ناك سو هيلعهّللا بص ىنلانال
 ندبلا فاك ىرسبلا لع ع نذالا محس مدقب نا ىغبني ناكهناىلا ةراشا اذهىفو سو هيلع

 نانذالا اماو نمايملاب امهيف أدسف ةدحاودم نالسغي نالجرلاو ناديلالوقن انكل نلدجرلاو
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 قالاو نيلجرااو نيديلا ىف م ىرسيلاب مث ىنِلا نذالاب أدبي هناف اعم امهحسم هنكمبالو ةلع
 نمالا ميدقت بحتسال ناوضع ةراهطلا ءاضعاىف سيلو مكملا ىف نينذبالاب نيدحلا مهضعب
 هننسو ءوضولا ضرف نايب نم غرفامل ( ءوضولل ةضقانلا ىناعملاو هل وذ ) نينذالا الا امهنم

 لاطبا هب دارب ماسجالا ىلا فيضا ىتم ضقنلاو هضقنبام نايبىف نالا عرش هتابهكسمو
 انهه ىضوتملا و هنم بولطملا وه اع هجارخا هبدارب اهريغ ىلا فيضا ىتهو ا

 نا هللا هجر ميشا بأدنمو ناجرفلا اهو ( نيليب_سلانم جبرخ الك هل وق ) هيلع ناك 1

 ىدولاوىذملاو ةضاحمسالا مدك د اتعملا ريغو داتعملا لوانتتف دارفالا مومعمل تعضو لك هلك
 وهلهف ءوضولا ضقنب جرخام لكنا ميشلا مالك موهف»و كلذ ريغو ىصحلاو دودلاو أ
 قنا مببحتلا ىلع ضقننال امهناف ةأرملا جرفو ركذلا نم جرامللا حررلاالامن انلق تالذك ا
 يتسم هلاذ ةئتنم حير اهنم رف ادحاو اهطئاغو اهلوب كلم راص تلا ىهو ةاضفم ةأرملا :

 حجرفلا نم تجرخ اهنا ل قو ضقلتفربدلا نم تجرخ اهنا لقكاهنال بجبالو ءوضولا اهل

 عاججالاب ةضقانف جرفلا وركذلا نم ةجراخلا ةدودلا اماو كشلا ةلازال ءوضولا اهل بحتسي ا
 لبقمدلاب طلتخلا جراخلا ءاموهو ديدصلا كاذكو (ندبلا نم اجرخاذا جتلاو مدلاو هلوث) |[
 زواحتلا هيف طريشيال نيليبسلا نم جراحلان ال ندبلاب ديقو ةرفص هيف نوكف ةدملاىف ظلغينا ||

 ناضتت.ال هنع هللا ىدر ىجفاشلالاقو ازواج: ملناو ءوضولا ناضقتنب عيتلاو مدلارفز لاقو |؟
 وهو ءوضولا ضقنال هناذ ةلجاعملاب اجرخا اذا اع ازارتحا اجرخ هلوقب ديقوازواحجت ناو أ

 قرعلانم ازارتحا جيلا و مدلاب ديقو ضقنلا ىدخ سلا راتخاو ةيادهلا بحاص رايتخا

 هعبصالخدا ناو ضتنال ةطفنلا نم جبرخ اذا ىفامعلا ءاملا عيبانيلا ىف لاق ضقنيال ايفاص
 ضني مل اهنم لازني مل ناكناو ضقن فنالا ةبصق نم مدلا لزن نا هعبصا تيمدف هغناىف |
 ناليسلا قةحمت ملام ضقةنإال مدلا رثا دجوف كاتسا وا مدلا رئا هيف دجوف اعيش ضعولو |؟

 قيرلا ىلع بلغي ثيحب كلذ دعب ليسي ناالا ضةنبال دوعلا ىلع مدلا جرخف دوعب للختواو |
 زواحف مل وق ) هثوضو ضقتلا مد ةرطقرطقناو ضقنبال مد ةلثكدفنا نم طةسفزنتساولو
 نعو ضقنبال ردحتنملو الع اذا اماو حرا سأر نع ردح: نا ز واجيتلادح ( عضوم ىلا
 ل والا ميععلا و ضقن حرجا سأرنمزكا راصو ح رطا نس أر ىلع اقترا اذا هللا هجر د

 همحيسلد خام نتج ا دفح ءحتسفل 2 رادع مخ دي دع 5 2

 (اذكو)

 هيدي ىدحاب وا ةدحاو ديالا هلزكي ملول ىتح لهسا كلذ نوكل اعيجج نيديلاب نا ميف

 ضقن زواجتل هال ولو ابارت هيلع لعج جرخ مث هب برشنق ادامروا ابارت هيلع قلا ولو ||

 معصب مس هصصسسسال نس

 أ اي جرخو هتفص تضتتنا ثذلطاب كلذ لطب الق فصصملا س.و ةالصلا ىلع ارداق ناك |[

 | ءوضولا ضقت هلا ىلع هيف قفتم نيليبسلا نم جراملاو هيف فلتتحلاب مث هيف قفتلاب أدبي
 | نا ٍلعاو كلذ ريغو لاو ججتلاو مدلا جورخ وهو هيف فلتخلاب هبقع مث كالذل همدقف

 | نكل كشلاب اهءوضو ضقتني الف هيف كوكشم ضقانلاو ةراهطلا نقيت لصالاو ضقتتالف

 أ ناكنا هنم ليسي ىذلا اماو عبامال طيخ هنال ضال هناذ ندبل نم جرخ اذا ىندملا



 * و »#
 ولا لاسايكر ول كلاس نأ را ت1 لح را تس نول نك

 ذفننا طابرلا لاف حرا طبر ولو ضقن ةدودسم فنالاو فنالا نم نالام ىلا مدلا لاس ١

 ضقن ضعبلا ىلا ضعبلا ذفتف نيقاطاذ طايرلا ناك ولو دا ا ع ا ىلا لليل ١

 هنانسانيب نم جرخولوالفالاو ضقن هجورخ دنع عجوت : ناديدصوا مق هين ذأ ند جرخناو | ١

 ىلعو ضةنيال ابلاغ قيرلا ناكناوضقتن ءاوس اناكوا مدلل ةبلغلا تناكن ا قيرلاب طلتخاو مذ
 الفالاو متاصلا رطفا ءاوس ناكوا ابلاذ مدلا ناك نا مدلا هيفو قيّزلا متاصلا علتا اذا اذه

 طقس ناو ضقن ارب اريبك ناك نا و ضقتنناال اريغص ناك نا" الّماف ناسنإ وضع دارقلا صمولو

 ءوضولا ضنو ةسجن ىهف نيليبسلا نم تطقسناو ةرهاط ىهو ضال ةدود هحرج نم ||

 اه ةيادهلا ىف لات سحنوا رهاطوه لهو ضتنال زواخح# ملو حرطلا نه مدلا حجرخ اذاو ||[

 ىوتفلاو س<دختدنعو مي<تلاوهو فسوبىبانع كلذ ىوري اسجن نوكيال امدح ن وكيل : ا
 اهفدمل وق ىلعو ريصحلاو نادبالاو باشلاكت ادماملا باصا اذااهف فسو.ىبا لوقىلع |

 || هلق ) فالملا اذه ىلع فلا ؛ىلمنملقاناك اذا لا اذكوهريغو ءاملاكتاعياملا باصا اذا أ

 نالاه ىلا مدلا لاسول ىح ةناطاوا تدلل رش دك نع (ريهطتلا كح دتيلي ا

 ريهطتلا م كح هقحلب ال هنال ركذلا ةبصقىلا لوبلا لزئاذا ام فالح ءوضولا ضقن فنالا نم

 لقيم و فنالا ةبصقو حرا نطابو نينيعلا لخاد نع ريهطتلا ركح هلوقب زرتحاو ا
 || ريهطتلا ةقيقحنال هريهطت ليم سلال هنال نيعلا نطاب هتحن لخد كلذ 0 هنالريهطتلا هقحلي |[

 || اموهو ( رفلا ”الم اذا ءَولاو هل وف ) ةرورضلل عراشلا هعفر دتق همكح اماو ةنكمم هيف |||
 || ممل المولو ضقنالىعفاشلالاةو مالكلا عنمام ليقو حتا وه فلكتبالا هطبض نكعال ||
 هاا قف ملي نو دعا ءام عاونا ةسجخ ءَقلاو هريثكو هليلق ضقت رفز لاقو أ

 امههّذنع ضقان ريغف غلبلا اماو كالذ نم لقا ناك اذا ضقن.الو مقلا ”الم اذا ضن لوالا ||

 اما فوحلا نم دعاصلا ىف فالحلااو مقلا ”الماذا ضتن فسو ىبأ دنعو غلا راع ناك :

 لئاس ريغ ادهاح اظيلغ ناكاذا مدلا اماو طاخم هنالاءاججا ضقان ريغف سأرلا نه لزانلا
 الم ىتح ضق الد لاقو امهدنع هريثكو هليلق ضَقن اماذ ناكناف فلا المي ىتح ضقتن.ال 3

 اما فوملا نم قترملاىف فالحلاو دمت لوق ريجولا ىف مستو 'ىنلا عاونا راسب ارابتعا مغلا 2

 هلوضو ضقت ايفاص هلاقف ءام برشولو قافتالاب هريثكو هليلق ضقانف سأرلانم لزانلا |[
 فسو. ىبا دنع سلحملا داحتا ربتعملاف مفلا اله عجول ثيحي اقرفتم ءاق ناو ىوتفلا ىف اذك 1

 سفنلا نووكس لبق ايناث ءاقاذا بيسلا داحتا ريشفتو ناشتلا وهو سسلا داحتا دجت دنعو ||

 ةلكس ىرغصلا ىواتفلا فو فلتمموهف سفنلان وكسدعب ايناث ءاق ناو دحم وهف نايثغلا نه ||
 عبصانم امتاخ عزئاذا ىهو ببسلا داحتا فسويواو سلجياربتعا دمحم اذه سكع ىلع

 كلذدعب ظقعيتساول هلا تح ىلوالا ةمونلا ناعشلا نذىف ريتعا فسو وباف هداعا مث مئانلا

 || سلجلا ربتعي دحتدنعو فسوب ىبا دنع ناعضلا نم أرب مل هعبصاىف هداءاف هعض وهىف مانمث

 0 ل

1 

 ا
11 
1 

| 



 ا هدام م مما اس اهمتاح عزت 589 تاغقا ولا ىق لق هلك ا ضال هلإ هنا ّىح
 ةياثلا ةموتلا ىف هداءاذ هعض ومىف مان مث * هديعين البق ظقيتسان او اعاجحا 0 مونلا كلذف

 أ هيلا دراب اريمل ماثىتح هدررمل الف هيلا هدر بجو هبتنا امل هلال فسوب ىبا دنع 0
 [ بجو ظقيتسا امل انهو دجودقو متانلا ىلا درلا بجو كانههنال ىلوالا فالحب مئان وهو
 | هيلغ ناعكال كلذ هسلجمىف مادام هنال أري دب دنغو مان ىلا درلاب اريالف ظقشسم للا هدر
 اهدرف رخا عضوم ىف مان مث هيلا هدري ملو تلذ هسلجم نع ماق ناف هتلطقنو هل همون رركتولو

 | 0 0 ببسلاو سلجلا ١ فالتخال اءاجا | ناعضلا نم ًاريمل متن وهو

 هلا ميتا ال ما ثدح مونلا لهو ىمكلا ضقانلا اذهو قيقللا ضقانلاوه مدقت ىذلا
 ام ثدللا لوقن انكلو اهريغ و ةالصلا ىف هدوجو ىوتسا اثدح ناكول هلال ثدحن سيل
 1155 ناكاذا امأو ةالصلا جيراخ ناكاذا اذه اعيبطضم مونلاو هلوق و مئانلا دنع ولخعال ّْ
 ؛ لاقو ذخأتن هيو اضيا ضقتني هلا ميلا و فالتخا هيف اءمطصم لصاذا ضيرملاك |[
 ( ادنئسوا مل وف ) عجطضملاك وهف هيكر و ىدحا ىلع ىا (ائكسوا هلق ) 00
 هيتبكر ىلع هسأر عضوولو ' ىثلا ىلع د داتعالاوهو دانتسالا طقسل هنع ليذاول ”ىثىلا

 هيلبك ر ىلع ةكارو انت ناك ناو ضرالا ىلع هدعقم اترثم ناكا 0
 ٠ نونملا وهبلغتو لتعلاىرتعت دف 1اهنالاو ( امنالاب. لتعلا ىلعةبلغلاو م وق ) اضيا ضقتنإال
 أ لقعلا وهو ىخلا ليزت الو ىوقلا فعضت ةفآ امعالا لاقيو هبل سنو لقعلا ىزعت هفآ
 أ كرا كلذلق اهريغو ةالصلا ىف ناثدح امهو ىوقلا ليزتالو ىحلا ليز ةفآ نونملاو
 ىذلاوِهْنا ركسلاو اهريغو ةالصلاىف اهاك لاوحالا قاضيا ءوضولا ضب ركسلا اذكو
 فشعلاب هضفخم زوجيالو عفرلاب ( نونللاو هلع ) لجرلان م ةأرملا فرعي الو هتلشم لتخ
 عوكر تاذ ةالص لكىف ةهدهتلا وول وف ) ةرواجلا لع هضفخزوجيو هيك هند اعلا الع

 001 وا اوت ايهاسوا ادمان ةقهف ءاونو ديملاوا هئانتا تدعو (ادوجتو ١
 هراح نودهل اءوع«نوكيام تاهضلاو هرادلو هلاموعسص نوكتام ةهتهتلاو لسغلا ةراهط
 اعيج اههدسفيال وهودل اموع# نوكيالام مستلاو ءوضولا 0 ةالصلا دسفب ودو
 هقهنف ةالصااىف هنوكا ى كذولو ةالصلا دسفتو ءوضولا لطبتال ةالصلاىف مئانلا ةهتهفو

 ىئصتسملا ىف ا اذك هئالص دسفتو اءاجنا ءوضولا ضقننال ىصلا ةهتهتو هنوضو ضقتا ْ
 اذاو هلوضو ضقت الو هتالصدسفن قدر طلاى هتهفو 1 ءاحاذا ثدلحاىف ىنابلاو
 هنا تح ءوضولا ءاضعا ةراهط لطبت امتاو لسغلا لطسال همهقو ىلصو تنملا لسعا
 | ةزانللا ةالص نم زّرحب دوحم“و وعول رات اذ هلو ءوضو ديدحن ريغ نم ىلصيزا هلزوحيال
 ١١ ةزانملاة الص نال هتدحم و هتالص لطبتو هنوض وتنال اههيف هّقهق اذا هناف ةوالتلا ةدحح“و
 آر لل وظ ) تنحال ةزانلل | ةالص لصف لضيال تلح وا ىتح ةقلطم ةالضي تسيل
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 « ا 1 5
 ل سب الح خدجع و صل حجي متجه سا لج مشعل اي يحس ييدجص دوم تي اج يصيصصيسلل يلا الا لا ل 2-2

 |١ هيدي ىذلا رؤسلا دنع ا رااسلا 0 قلسحو قلق ناتنس هنع هللا ىّصَر

 || ءاملا لص ووةدحاوةسامغنا ىراملا ءاملاوامظعل ار يدغلا وارحلا ىف بتملا سمتناول و براشلا
 | ولوهندب ميسا 1! لصو وزار اص اذا اذكو هأزجا قشنتساو ضعضمت وهند عب عيجملا

 ||. تحنو ةارملا تليسع ا وا و هعلج اهنال. أ رخل ةفلقلا تحتام ىلا ءاملا لصيملو فلقألا لستفا

 || اماو هتحتام ىلا ءاملالاصيا اهيلع بجو هتحتامىلا ءاملا لصيملو فجو يدق نيحعاهرافظا |
 | نيخواكلعس رشق هند ىلع ناكولو هنلازا ريغنم اهيزح رحب هلاذ زح*و اهرافظا تحت ناكاذا ١

 : يجو رادقدح العلة رعاوءانخلاو اودسحتملا باضللا اذكوهتلازا بجودبتلمغوضمت |

 هبلوعفملا ولعافلا ىلع ةفشملا تباغ اذا ربدوالبقىف حجاليالا نهلسغلاوهو ةضيرف ةمزأ؟

 |١ ةملاعموا ةعهب تاما م ناك حو لح ةوهش نع لا زن الانم لسغلا قاثلا و لازد ملوا لزنا .

 || ثتلاثلاو ءاوس كللذف ةأرملاو لجرلاو ةوهشل سيلان وار 1 كلارا مداح لارا ديلاب ركذلا |
 || نيديعلالسغو ةعجلا لسع دنس هته ةعراو ساعتلا نه لسغلا عبارلاو ضيا نه لسغلا |

 || نابجاونالسغو فوقولل ةفرعموب لسغو ةرمعوا دج مارحا ناكءاوس مارحالا لسغو |

 | بوثلا عبرو ةظلغملاف ,هردلا ردقنم زك ١ تناكاذا ةساحبتلا لسغو ىتوملا لسغ

 ]| ةيبصلا وىبصلاو السا اذا ةرفاكلاو رفاكلا لسغ كلذ نم ريثكوهو ىحمسم لسغ و دفقحلا ىف

 [| لق.لستغملا ادمن ل سلا ةنسو هل وق ) قانا اذ نونا انك و نا 2
 || هموت قع *ىضوتملا ظقتسا اذا الق اك لاصغالا نم بر دنال ةلسبتنم ءاسس[ ل ١

 ىلاعت هللا ىمعسي مث ةيانملا عقر لسغلا تيون هناسلب لوقيو هبلقب ةينلاب أدسنا ةنسلاو

 نمالا هقثب أدبنا بحتسيو ةساحلا نم هباصا ام لسغي 2 يس ت نديلا لع

 فلالاباةرعم ةساجيلا ليزي و خسشلا ضعيىفو ( هنديىلع تناكنا ةساحن ليزيو هلوق ) |[
 ىلع لخدننا نال تناك اذا لقبملو هندبىلعتناكنالاق امناو نسحا ةركتلانا الا ماللاو [9

 دجوتالدقودجوتدق ةساحيلاو ةلاحمال رظتنموا نئاكرما ىلع لخدت اذاو دوجولا رطخ |

 ٍْ مومو هسا هيلجرالا ةالصلإ هثوضو ًاضوت. م هلوق )

 : جملا مدعت ةلاسالا نالهيف ةكاذال هنال محمل هلا ةفينح ىبانع نسللا ىورو ةياورلا

 حول ىلع ناك اذا اما ءاملا عتنتسمىف ناك اذا اذه هيلجراالا هلوق همم هنا ميحتلاو

 ( انلث هدسج رئاسو هسأر ىلع ءالا ضيغمث هلوق ) امهلسغ رخؤبال رجوا باقبقوا
 هرمشبو هرعش عبجج ىلا ءاملا لصوي نا بحبو ميحتتلا ىلع ناتنس ناتتثلاو ضرف للوالا

 || عضوملا كلذىلا ءاملا لصي ىتح هتانج ىلع وهف ءاملا هبصي مل ”ىثدهنم قدناذ هندي فطاعمو

 ءاملا ناك اذا هعياصا للخم و هتحتامىلا ءاما لصي ىتح هكرح قيض متاخ هعبصا ىف ناكناذ

 ناكملا كاذنع ىحانمث مل وف ) ضرف ليلختلاذ لصيمل اذا اماو امهنيئام ىلا لصودق

 امههلسغ 0 0 ىلع د ءاملا 0 ا هيلجر لبسي
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 | سيلو هل وق ) ٌئاوفلاىف اذكر يثك و هفالاو ليلق وهف ربالا سؤر لثم ناكنا دمت دنعو
 | دجا مامالا لاق و ( رعشلا لوصاءاملا غلب اذا لسغلا ىف اهرئافض ضقت نا ةأرملا ىلع .

 بخ هنا ىلا ةراشا ةأرملا صيصخىفو ةبانملاىف اهيلع بحيالو ضقنلا ضئاملا ىلع بحي

 لصيال ثيحن بيطلاب اهسأر ةأرملا تقزااولو هتحىف ةرورضلا مدعل ضقنلا لجرلا ىلع
 لآ ةأرملا تجاتحا ناف هلوضا ىلا ءاملا لصيل هتلازا اهبلع بجو رغشلا لوصا ىلا ءاملا

 ليقو جوزااىلعف ةريتف تناكن او اهيلع هنمثث ةينغ تناكنا ةبانملا نملاستغالل ءاملا ءارش

 [؟ جحوزلا ىلع بح. ثيللاونا لاقو اهيلا تنا هلقنتوا ءاملا ىلا بهذت اهعدت نا اما هل لاقب

 ١ ضيا نه لاستغالا ءامنمثو اءامجا جوزلا ىلعف ءوضولا ءاهنمث اماو برعشلل هيلع بجي
 اهئطو ىلع ردقب هنال اهيلعف ةرشثعل عطقناناو حبوزلا ىلعف مايا ةرمشعنم لقال عطقنا نا

 أ| لسغلا ةبجوملا قتاعملاو هل وق ) ةالصلا ءادال هيلا ةجاتحلا ىه تناكف لاستغالا نود

 للتفللال ةباتعلل ةبجوم ىناعملا هذه ( هرخآ ىلا ةوهشلاو قفدلا هجو ىلع ملا كازنا
 ام ةداراوا ةالصلا ةدارا لسغلا بوجو ببس اماو هبجوت فيكف هضقنت اهنال ميتتلا ىلع

 رئاخ قملاو تابسان سيلو ظورشف مثلا اهركذ ىتللا هذه اماو ةبانملا عم هلعف لحبال

 ةحنارك هجورخ دنع هتحنارودلولا هنم قلخو هجورخ دنع ركذلا هنم رسكن ضيبا
 ميةتسيال هقالطاب اذه ( ةوهشلاوقفدلا هجوىلعول وو ) ضيبلا ةحارك هن دنعو علطلا

 ميتتسي آلف 'امهوق ىلع اماو كلذ لسغلا بوجول طزشي هنال فسوب ىبا لوق ىلعالا
 | لصفتا اذاهنا تح اطرش قفدلا العجي ملو ةوهشنع هجورخ لسغلا ببس العج امهنال

 | ةوهشلا طرشي هدنعو امهدنع لسغلا بجو ةوهشو قفدريغنم جرخو ةوهشب هناك نع

 ىلا رظنوا احاول و اعباتت» لزن ىا قفدلا هجو ىلع هلوق ىنعمو هجورخ دنع اضيا
 ترشكتا ىَح هركذ ىلع دش روهظلا براق الف ةوهشب هنم ىملا لصفناف ةوهشب ةأرغا

 لستغا اذا اذكو بحال هدنع و امهدتع لسقلا بجو ةوهشريغب لاسف هكرت مث هتوهش

 للسغلا ةداعا هيلع بجو لسفلا دعب ىنملا ىتاب جرخ مث مانبوا لوبي نا لبق عماجملا
 ىلع دجوف ظةيتساولو اءاججا ديعيال مونلاو لوبلا دعب جرخناو بحيال هدنعو امهدنع
 آلا هيلع لسغ الف مونلا لبق ارمثتنم هركذ ناكناذ مالتحالا رك ذيلو اللب هركذوا هذخف

 بجوأانن ناكنا ىدنللا ىفو لسغلا هيلغف مونل ١ لبق انكاس ناكناو ىنم ةنا نقةيتبنا

 فسو:و:الاقو الوا مالتخالا ركذت ءاوس امهدنعلسغلا بجوايذم ناكناو قافتالابلسغلا

 ىراوت عم ىا ( لازنا ريغ نم نينانلا ءاقتلاو هل وف ) مالتحالا نقيت اذا الا بحال
 ءاقتلاو هلوقىفو اهلك ةفشملا حاليا نع ةرابع وهو امها زاحم امهاقتلاب دارملاف ةفشملا

 معاو نسحا ناك نكلا ىف نيدلا ظفاح هلاق اك ةغشملا ةبوبيغيو لاقول هناف رظن نيناتكللا
 ةفثحلا عوطقم ناكولو نايقتلي ناناتخ كانف سيلو لسغلا بجو ربدلاىف جالي الا نال



 عع ١
 مورا لافلاو سفر كلف را اةرادنق داب الا نسل -

 لسغلا بجي له حاثملا فلتخاو ةافلا مدعل لسغلا بحال نييقابامادام امهنال

 وهو عاطقنالاب نييقارعلا ةماعو ج ركلادنعفريغال عاطقت الابوا ةالصلا بوجوو عاطقتالاب ١

 عولط دعب عطقنا اذا هتدافوراتخلا وهو ةالصلا بوجو نييراخلا دنعو رميذلا رامتخا | 0

 مثأتال نييراحصلا دنعو مثأت نييقارعلا دنعف رهلظلا تقو ىلا لسغلا ترخاو سمشلا

 لوالا نم لسغلا فسوب ىبإ دنعف تلستغاف تضاح مث ةأرمللا تدنجا ولو ضيملاك سافتلاو أ
 ةبانللا هذه نم لستغتال تفلح اذا اهنا ا امهتموه دجت دنعو ةبانملا وهو | 1

 : تلسعأ 0 ثنحنال ددنعو فسو ىبا دنع تثنح رهطلا دعب تلستغاف تضاح مث

 ْ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو هل وق ) اءاججا تثنح ضيملا نم رهطت نا لبق

 ةفرع مو ناي صل

 1 ةالصلا فسوب وبا لاق مويلل وا 5 الصلإ ةعجلا لسغ له اناحا فلتخا و فوقولل |

 ]| نوكيةعمجا ىلص ىتح ثدحيملو رجلا عولط لبق لستغا اذا هتدئافو مويلل نسما لاقو |
 | بورغلا لبق ةعملا ةالصدعب لستغا اذا اذكوال نسحلادنعو فسوب ىبا دنع ةنسل ابايتآ ||

 ةعمجلا لسغلا ةليضف لانثال ةأرملا تلستغاولو فسوب, ىبال اذالخ نسملادنع اهبايت 1 نوكي |[

 ا ةلرتم نيديعلل لسغلاو اهلانت نسملا دنعو اهيلع ةعججال هنال فسوب ىبادنع
 علا ى وتلا لسعو تدلل لمحو نيغلا ضب هبال لسغو ةعجلا لسغ لاش هنا زعاو |[

 1 تفضا'اذاو تحف لوسعملا لا كتفضا اذا كنإ هطلاصو |

 ىدولاو ةبعالملادنعجبرخ قيقر ضِسا ءامىذملا( ءوضولا امهبفو لسغىدولاو ىذملا ف |[

 دق ليق ناف ءوضولا امه:فو هلوق ءايلا فيفخت: امهالكو لوبلادعب جر ظيلغ رفضا ءام ا

 انمض كانه الخد امنا انلق امهداءا إف نيليبسلا نم حجرخ الك هلوقب ءوضولا بوجو ديفتسا
 مهوت ام رو قيرطلاو برثلا عيبك |ادصق لخدالو انعط لخديام ءايشالا نمو ادصقال

 بجو دق وهو ىدولا نم ءوضولا روصت فيكو تلق ناذ ادصقال انعص نالخدب امهنا

 ىدول انمهوضو نوكيو أضوتم ىدوا اذال وبلا سلس هب نهف روصت, تلق قباسلالوبلاب ||
 ةراهطلاو ملا وف ) ىدولانم أضوت, هناذ ىدوا مث أضوتو لاب نيف اضياروصترو ةصاخ ||

 دهعلل ماللاو فلالاو لسغلاو ءوضولا ىه ثادحالا ةراهط ( هرخآ ىلا ثادحالا نم ا[

 ةالاحول وق ) اهريغو سافنلاو ضيلحاو طئاغلاو لوبلا نم اهرك ذ قبس ىلا تادحالا ىأ
 قيضت, ملو اهدحا درفناوا هايملا هذه تعّمتجا اذا هانعم نال ةبجاو لقب ملو ( ءاعسلا ءامب

 اليم ناكامل هن ال صيضختلا ىلع وه سبل ثادحالا نم هلو ةبخاو ىهف الاو تقولا

 راحل اءامو لاق امنا ( راحتلا ءامو يل وق ) ىلوالا قيرظلاب ساحنالل اليزم ناك ثادحالل

 امتع هللا ىطررمم نبا نعرباج ىكح ىتح ءامب سيل هنا لوقينم لوقلا دز راحملاو لقب ملو
 | ىذلا ىنعمام نا ىلع ( رصقلاب رصتعا ام زوجيالو هل وق ) هنم ىلا بحا متل لاق هنن

 ا ل ا ا ا ا ا ل

 ا 0
 ا

 ٌآ
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 | لاسول هنال راصتعالابديق امناو لوصوملا وه لوقنملا نالو دودملا ىنعب حد ناك ناو
 هلو ) رجلا ءام هيلعقلطي هنال زوج الهناراتخا ىناولملاناالا هب ءوضولا زاج هسفنب
 | ءازجالاب ةيادهلا ف فاصوالابوا ءازجالاب ةبلغلا له هيف اوفلتخا ( هريغ هيلع بلغ امي الو
 ْ مجيشلا راشاو ءازجالاربتعا فسوبوباو نوللا ريتعادم ةيريهظلا ىواتفلا فو عيعتلا وه
 نوداف اعيام ناك اذا طلاخلا نا وهو ءازجالاب ربتعملا نا عصالاو فاصوالاب ريتعملا نا ىلا
 زوحيال ةثالثلاريغ نا فاصوالا ربتعا دو زوح ال زك اوا فصنلاناكن اف راح فصنلا

 سنج هسنج اعيامناكن ا امهنيب قيفوتلاو زوج ال اذكف نينثا ريغ ناوزاج ادحاو ريغناو
 ةريعلاذ نيللاك ءاملا سنج ريغ هسنج ناكناو فسوب وبا لاق امءازجالل ةريعلاف ابدلا ءاكءاملا

 هل وق ) هفاصوا دحا ريغف لاق ثيح ده لوق راتخا خحّشلاو دمت لاتكفاصوالل
 ( ةبرشالاك موف ) شطعلا نيكستو ناليسلاو ةقرلا هعبطو ( ءاملا عبطنع هجرخاف
 هلوتق سئنلاو فللا ةعينص اذه ىف اءار مجّشلا نا مث نامرلا بارمثك رام نم ةذخملا ىإ
 رصتعا امل ريسفت ةبرشالاكه لوقو اضيا فل هريغ هيلع بلغ امب اذكو فل رحهشلا نه رصتعا

 وهفاصلا>ناكناو هريغ هيلغ بلغامتوهف ءاملاب طولخملا ناكنا لملاك هلوقورلاو رجلا نم
 هتج-ر نمو ىلاعت هلوقاذهريظنو هريغ هيلع بلغ ام ريسفت قرملاو هلوقو رْملأ نم رصتعا ام
 ىلا عجار هيف اونكستل هلونق هلضفنم اوغتبتلو هيف اونكسنل راهنلاو ليللا مكل لعج
 خوبطملا دارملا ( ءالقابلا ءامو هل وُ ) راهنلا ىلا عجار هلضف نم اوغتبتلو ليلا

 رهاسط ءىبث هطلاخ ءاب ةراهطلا زوجتو لبق نم وهف خجلي مل ناو نحت درب اذا ثيحب ||
 هالقابو ةالقاب ةدحاولا تددع اهتففخ اذاو ترصق ماللا تددش اذا لوفلا وه ءالقابلاو |

 مسك نم هنأ ميلا و قرملا مسق نم هركذ ( حدرزاا ءامو هل وق ) فيفختلا و ديدشتلاب
 الو حرطيف عوةنملا رفصعلا ءام وه حدرزلا ءامو رهاط ”ىث هطلاخ ءاع ةراهطلا زوحو

 فاصوالا ( هفاصوا دحا ريغف رهاط ”ىش هطلاخ ءامب ةراهطلا زوحيو هل وت ) هب غبصي ||
 ميلا نكلو ءوضولازوحيال ميذلا ةراشا ىلعف نيفددوريغناف ةحيارلا ونوللاو مطلا ةثالث |[

 تتقووىف هيف راحلالا قاروا عوقوب ةثالثلا هفاص وا ريغت ناف ىصتسملا ف اذك زوحب هنا
 زوحالو رهاط هنال هيرشزوجي ىناديملالاقو انباعصا ةماع دنع هب ءوضولا زوجي فيرحلاا
 هصخ امناو ليسلا وه ( دملا ءك علوش ) اديقم ناكابولغي راص امل هنال هب ءوضولا
 ناك باصطلاب وا نأمزلا لوطب ءاملا ريغت ولو قارواو راحشاو ءاننب ىتأي هنال ركذلاب
 نوناصلا و نانشالا هب طلتخي ىذلا ءاملاو هلق ) قلطملا ءاملا مكح هيكح
 ءابشالا هذه نم ليلتلا طالتخاو قالطالا ىلع هيف قاب ءاملا مسا نال ( نارفعزلاو
 هَل وف ) اذه ىلع وهف دوسا ىتح ءاملاب جازلا طلتخا اذا اذكو هنع دارحالاب نكمل
 ه.داراو كلذ هنظ ىلع بلغ اذا اذكو ( هب ءوضولا زحي مل ةساحن هيف تعقو ءام لكو
 لأ ىا ( اريثكوا ءاملا ناك اليلق مهل وف ) مظعلا ريدغلاك هانعم ىف وهاموا ىراجلا ريغ
 ل 27777 يس عمل
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 هلوذ ) اريثكناكناو عوقولا عضوم سجي#ف ريدغلاكاريثكوا:ىتاوالاو رابالاك اليلق

 ( متادلا ءاملا ىف كدحا نلوب.ال لاق ةساحيتلا نم ءاملا ظفحي سها سو هيلع هللا ىلص ىنلا نالا

 هدضتب مما ”ىلانع ىهنلا نال ىهن وهوا لاق امنا ( ةبانللا نم هيفناستغيالو ) دكارلاى

 ]| لوبلاب لمعتسملا نر هنال لمعتسملا ءاملا ةساحنب لوقب نا ثيدحلا اذهب لدتسيو جحماشملا ةماءدنع

 || ةساجننع هندب ولخيال ةبانملا بحاصنا هنع باخيف هيف لوبلاكميف لاستغالا نا ىلع لدف
 نسمي الف همانمنم كدحا ظقيتسا اذا مالسنلا هيلع لاقو مل ْوَف ) نةيتملاكةداعلاو ةداع ىنملا

 هلوق ) سنو ارهاط نكت ىفىنعي ( هديتتاب نيا ىردبال هناق ثالث اهلسغي ىتح ءانالا ىف هدب

 هلامعتسا رركش الام ىراخلا دح ( هب ءوضولا زاج ةساجن هيف تعقو اذا ىراملا ءاملااماو

 ]| ميا وه زاج هنم اؤضوتو رهن طش ىلع افوفص سانلا ساج ولو هتبن تهل اهلك ظ

 || ةبانج نم لجر هيف لستغي ىراملا ءاملا نعأحرإ ةفينح ابا تلأس لاق فسوب ىبا نعو ٠
 ]| نايرج عمرتتستال اهنال ( رثااهل رب ملاذا هلوق ) من لاق هنم لفسا لجر ءاضوت, له

 [|| ةنيم ةباد تناكاذا اما ةعيام ةساحتلا تناك اذا اذهو ةحئارلاو ممطلاو نوللا وه رثالا ءاملا

 1| ىلع ىرحن ناكناو هلامغتسا زوجبال اهفصنوا اهرتكا ىلعوا اهيلع ىرخي ءاملا ناكنا

 || رثا ةساحيتلل دجوي ملاذا هلامعتسا زوحي هناف ةوق ءامللو رهاط ناكم ىلع ىرحب هرثكاو اهلقا

 [| ترق اع ءوضولا رك 1 هتيم هبادك هيه ةساعلا تاو اذا فرع ىبا ننا حست ىو

 | ءوضولازوحي الف امهدنع اماو ةصاخ فسو:ىبا لوق وه امتا اذهو دعب ام زوحو اهنم

 |١ ءوضولا زاج رهنلا ضعبل ةلغاش ةتبملا تناكنا ليسعفت ةلئسملا هذهىفو الصإ اهلفسا نم

 ١ ةيرجنم غبصلا غلب اخ غبص ءاملاىف لعجي ناب دعبلاو برتلا فرعبو برق امن زوج الو دعبامن ظ

 ةرثك لوا رهنلا لكل ةلغاش تناك ناو كلذ ءارو امن محصلو ةراهطظلا هم مولا ءاملا

 هنا مجتتلاو رهنلا فصن تلغش ناو اهالعا نم محو الصا اهنم لفسامت ءوضولا زحيمل |

 دنع كيرملا ( هرخآىلا هيفرطدحا كرحنالىذلا مظعلا ريدغلاو هل وث) ةراهطلاهب زوجيال

 دشانا ردغلا ىف لاستغالا ىلا ةجاملا نال ىضوتلابال فنع ريغنم لاستغالاب ربتعي ةفينحىبا

 اذهنالديلاب ربتعي فسوي ىبادنعو ابلاف توببلا فن وكي ءوضولا نال ىذ وتلا ىلا ةجالا نه

 ههجوو د لوق ريجولا ىف مخك و ىضوتلاب دم دنعو ةكرللا ةفرعمىلا هن لصوتام ىتدأ

 اذهو ىلوا هب راتعالا ناكف لاستغالا ىلا جانتحالا نم رثك ١ ىضوتلا ىلا حايتحالا نا

 مهضعبو رخُي الا كلرحت هيفرط دحا كرحضتنال ثيحت نوكيناب نيبقارعلا لوق ردغلا ىف ريدقتلا

 ةعسوت سايركلا عارذب اضرع عرذا ةرششعف الوط عرذا ةرسشع نوكي ناب ةحاسملاب هردق

 سايركلا عارذو نييراخضلا راتخا وهو ىوتتلا هيلعو ةزادهلا لاق نسانلا لع سلاف

 لك نوكي نا ربتعي ةناف اًثلثم رب دغلا ناكناف ةضبش ديدللا عارذنم رصقاوهو تاضبق عبس

 نوكي هسفن ىف هبلاوج برضت نا هتحاسمو عارذ سجو اعارذ شع ةسهخ بناج

 كلذ ثلث ذخأتو عارذ نم ءزج نيرشع و ةسج نم ءرجو نيتالثو دحاو نيتأم كل
 و



 *« اذ
 اياز ءربقعو نيعبسو ةعبس بيرتتلا لغ ةروصلاهذهىف هثلثك ةحاتملاوهف هرستعو 1

 نوكي نا ربتعا ارودم ناكناو عارذ رمشع غلبي ال ليلق ”ىثد و ةئام كلذف نيسثع و ةثالث

 رطقلا فصن برضين ا هتحاسفاعارذنيثالثو ةتس هرودو عارذ سواءا رذ رسثع د>ا|هرطق

 ساجا ةعبراو عارذ ةئام نوكي رشع ةيناموهو رودلا فصنىف سثع فصنو ةسجوهو
 ىوتفلا هيلع و فازتغالاب ضرالا رسحضإال لاحب نوكي نا دال قمعلا دح اماو عارذ

 ةراشا هيف ( رخت ألا بناجانم ءوضولا زاج هل وف ) ربش رادقم ليقو عارذ رادقم ليو
 نييقارعلا رايتخا وهو دم ريغوا ةّيلم ةسامينلا تناكءاوس عوقولا عضوم سحضتىلا
 | ةئرم ريغ تناك ناو نويقارعلا لاق امكف يلم تناكن ا نييخلبلا و نييناسارلخا دنع و
 رهاشظلا نال هلو ) زيجولا ىف م محدالا وهو عوقولا عضوم نم ىضوتلا زوجي
 سفن هل سيلام توهو مل وق ) هفارطا دعابتو هعاستال ( هيلا لصتال ةساحيتا نا
 فويسلادح ىلع ليسن عاشلا وق اسفن ىعسا مدلان ا ىلع ليلدلاو لئاس مدىا ( ةلئاس

 سيل ءاملاب هدسقت ( هسحيننال ءاملاىف تام اذا ملوث ) ليست فويسلا ريغ ىلع سيلو اسوفن
 تام اذا اذكو ندعملا ال مدلا مدعل هيف سينحيتلا مدع نال هريغو ءاملاىف درطي لب طرشب

 قبلا ( براقعلاو ريبانزلاو بابزااو قبلاك هل وف ) اضيا هسحينال هيف ىلا مثءاملا يراخ |[
 بايزلا نال عمبا ظفلب ريباثزلا و دحا ولا ظفلب بابزلا ركذ امناو ناتكلا ليقو ضوعبلا رابك |[

 درط الك ىإ بآ بز الك هنال ابابز بابزلا ميسو تش سانجا ريبازلاو دحاو سنج هلك |أ
 نوكي ىذلا وهو ( هدسشبال ءاملا ىف تام اذا ءاملا ف شيعيام تومو هل وق ) عجر |[

 مدهلناكاذا فسوي ىبادنعو ةياورلا رهاظىف الوا لئاس مد هل ناكءاوس هيف هاوثمو هدلاوت
 هناف ءاملا ريطك هيف سفتتيالو هيف شيعت اع هيف شيعي هلوقب ززتحاو سجضتلا بجوا لئاس
 هدسشال ليقو ممذلا راشا هيلاو مهضعب دنع هدسفا هريغىف تامول ذا ءاملب ديقو هسحن

 قابلاو هيلع عمجدنال كعسلا مدق ( ناطرسلاو عدفضلاو كمءلاك هل وق ) حدالا وهو
 رسدكب عدفضلاو ماقعلا وه ناطرسلاو كملا الا هدسفب هدنع ناذ ىعفاشلا فالخ هيف

 هليبمعتسا زوجالف لمعتسملا ءاملا اماو هلق ١) محدفا رسكلاو اهنوحض#ل سانو لادلا
 هن لستغاو هب ءاضوت ءاوسو ساحضالا ليزي هنال ثادحالاب ديق ( ثادحالا ةراهط ىف

 سخي هنا ةفينح ىبا نع نسا ىورف هتفص ىف فلتخاو هب رش هركيو لمعتسم هناذ دب انج نم
 ديعب اذهو ةالصلان م عنم ,هردلا ردقنم ٌرثك ١ هنه بوثلا باضاول تح ةظيلغ ةساحن ٍ

 ةفينح ىبانع فسوي وبا ىورو هنع زرتلا نكمالو هريسينم اهظفح نكمال بايثلا نال ادج ||
 ةفينح ىلا نع د ىورو خل: ياشم ذخا هبو هل لكؤي ام لوبك ةفقتم ةساحن سجين هنا ||

 1 ءاوسو قارعلا اشم ذخا هبو جتتااوه اذهو نبللاو لكتاكثادحالل رهطمريغرهاط هنا

 هب ليزا اه لكل معتسملاو روق ) المعتس هياوكىف اثدحم وا ارهاط ىضوتملا نك كلذ ىف
 ةفينحىبا لوقوه ليقو فسوب ىبا لوق اذه ( ةبرقلا هجو ىلع ندبلا ىف لمعتساو| ثدح أ

1 

1 

 (اضيا)



 ل ل عم
 اضوت 1 كس زا هلونق ريغال ةيرثلا !ةيئبالا جملا لاق و ان

 هلوقو ثدحم هلك اذهىفوهو بارتوا مح«ونم هباضعا لسغوا ءوضولا اناسنا ٍبعوا ادربتم
 1 ًاضوت اذا لئاسم عبرا اذهنم عرفتو ةراهطلا ةينب رهاط وهو ًاضوت ناب ةبرقلا هجو ىلع |

 || الهعتسم ريصيال اهونب ملو رهاطلا ا ضوت اذاو اءاجما الهعتسم راص ةبرقلا ىونو ثدحملا |

 || البعتسم ريصي فسوب ىبا دنع نأل اماججا المعتسم راص اهاونو رهاظلا ًاضوت اذاو اماجتا أ

 || ىهو فالخلا ةلئس ىهو ةعبارلاو ثدحاهب عفريوا ةبرقلا ةينب هلهعتسانا اها نيطرشدحاب |

 المعتسم ريصيال دم دنع و المعتسم نوكي فسوب ىبا دنعف اهونب ملو ثدحملا ىضوتاذإ !

 هلوق دمحل افالخ فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع الهعتسم راص دربتل لستغاو اينج ناكولو |

 ]| اا,عتس نوكيال ةراخلاو عاصقلاو رودقلاكتادانلبا ةلاسغ ند ناكأم هنال هب ديت نايل

 || ماعطلا نموا ماعطال هدب لسغاذاو المعتسدن وكيال ةساحريغ نم محمولانمابوثلسغاذا اذكو

 ا ممللا ىتنب هدعبو رفلا ىفب ماعطلا لبق ءوضولا مالسلا هيلع لاق برقت هنال المعتسم نا |

 ٍ دقف غبد باها لكو هل وف ) الهعتسم ريصيال هنمو الهعتسمر يصر ماعطلل ليقو نونملا نعي

 || ةوكزلاب رهطيهنافغابدلابرهطي دلج لكو اميداىعس فيد اذاف غبدي مل ىذلا دلما باهالا (رهط

 ال 0 11 ى هن اذكو ةوكرلا رح غابدلاب رهطام ةيادهلا ىفو الف الامو |

 ]| رؤسلا سجين نكي مل اذا هحل رهطي امنا ةياهنلا فو هنل رهطيال هنا معتلا ىواتفلا فو ١

 ]| ةعارمشلا هر ةوكزلاب هدلجو هل رهطي امنا ةيادهلا بحاص لوق ىلع مث ا

 | غابدلا نم دلجلاىف ديالف ايسوحم ناكاذا اما ةيعستلاب ة وكزلا لها نم ىكزملا ناك ناب

 ا نييحللاو ةبللا نيبام وهو اهلحىف ةوكزلا نوكت نا اضنا طّرشيف ةوكزال ةتاما هلعف نال |[

 ١ هلوق اهلقحنال هنال ةغايدلاب رهطبال سجين اهدلجو ىتاولملا ىف اذك رهاط ةبملا صيقو |[

 [| ذأ ءاوا ان وتحيا ايبصوا ارفاكوا اسم غايدلا نوكينا ىوتسي هنا ىلا ةراشا هيف غبد |[

 دايززب نسما دنع اضيا ةياورىو رهطيال يفاشلا لاقواندنع غايدلاب رهطي بلكلا دلجو '

 تاكلاو سيلا كح كاد هاش 7 كامرا اروتقو تاو تشل ل ٌْ

 لاقاسجت دوعيال ةياورىفو اسجندوعي ةياوريىف ناتباور هيف ءاملا ىمكحلاب غوبدملا دواع نآف ١
 ةالصلا زوجت اذكو ( هنمءوضولاو هيلع ةالضلا تراسل |وهو ىدنيملا |

 ليق انه عيسلا هركذ ف ةسحتلا نايعالاريهطت عضوم اذه سيل لبق ناذ هسبلي ناب هيف ١

 ىلع ةلالد ءانثتسالا اذهىف ( ىتد الاو ريزنلاا دلجالا هل وق ) هنمءوضولاو هلوق لحال

 مدق امنا و ةوكزلاب اذكف غابدلاب هدلج رهطي اكو هانيب دقو غابدلاب بلكلا دلج ةراهط

 ىلاعت هلوقك ناهملا مدقب ةناهالا عضومىفو ةناها عض وم هنال ىد الا ىلع ريززمللا ركذ ||

 رك ذ لجال دجاسملا ىلع عببلاو عماوصلا مدقق دجاسمو تاولصو عبو عما وص تمدهل

 || تاولصلاو نيئباصال عماوصلاو ىراصنلل ىهو ءابلا رسكب ةعيب عجب عببلا ةناهاهنال مدهلا |[

 5| هدلج 0 دع هك 0 ا 0 5 اونكو دوهيلا س بانك | ا
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 . سأبال فسوب ىباو ةفينح ىبادنعو اهب عافتنالا الو اهعيب زوجيال ةسحن هماظعو غابدلاب

 | ( نارهاط اهيظعو تملا رعشو هل وق ) ىدن+ل ا ىف اذك ةغايدلاب هدلج رهطيو هماظع عيد
 نآل ةرورضلا نيزارخللا هرعشىف صخرو ةبوطر هيلع نكي ملو ريزلطلا ىوسام دارإ

 تاناورلاىف هعب زوجالو مهل اضيا ههرك هنا فسو» ىنا نعو مهدنع هماقم موقنال هريغ ٍإ

 ديما نم ةرهاظ هذه لكرفاذلاو فلظلاو فلناو نرلاو ربولاو فوصلاو شدرلاو اهلك ||

 0000000 0١ نأ ناوي رهاط وهف ازوزحسوا قول رعشلا:ناك اذا: انهو ريزنملا يوس |[

 هتراهطبو ىدررت املاذخا هتساحيت# ناتاور همظعو هرفظو ىمدالا رعش ةساحن ىف دمت نعو
 |هبظعو َدتيمملا رعش ىفاشلا دنعو ميلا وهو جركلا اهدقعاو رافصلا مساقلاوبا ذخا

 لوةنف اهئبلو هيأ ضي مشلا رك ذب لو رهاط اهرعشو سحن اهمظع كلام دعو سحب

 ءاوس اندنع اهلكا لحي ةرهاط ىهف اهتوم دعب ةضياهنه تجرخو تنام اذا ةجاحدلا
 دتسشي ملناو كلذكق اهرثق دتشا نا ىتفاشلا لاقو توملا اهلحال هنالال ما اهرمثق دتشا
 رهاط وه ةفشحوا لاق نإل اهعرض نم جرخق ةاش تتام ناو اهاكا لحال ةسجن ىهف
 هنا الا توملا هلحال هنال هسفنف رهاطوه امهدنعو ءامولا ةساحنب سحتنالو هيرش لحب
 ىدج تاهناو هبرش لحن الف سجنوه ىنفاشلادنعو هرش لحلف ءامولا ةساحنب سجن

 امهتدنعو ةفينح ىبا دنع ادهاحوا اعيام ناك ءاوس اهفوج ىفام لكا زوجي ةرهاط هتحفناو |[
 ةحفتالا هلكا زو<ال ىفاشلا دنعو هلكا زاج لسغو ادماج ناكناو زوجيال اعيام ناكنا |إ]

 ىا( ةساحي ٌربلا ف عقو اذاو هل وق ) لكؤي ملامىدملا شرك ةففخم ءافلا متو ةزمهلا سكب ||
 | ه.داراو لخلا ركذ اهؤام دارملاو ٌثبلا ىنعي ( تحزن هلق ) رخلاو مدلاو لوبلاك ةعيام
 | حزن ناكو هل وق ) ةيرآلا لئساو ىلاعت هلوق هنمو بارما لاسو رهنلا ىرج لاقي اكلاحلا
 || ديواشرلاو ول دلاو راجالاو لحولا رهط هلا ىلا ةراشا هيف ( اهل ةراهلط ءاملا نم اهيفام
 | نوكي امنا ( هرخا ىلا ةئادوسوا ةوعصوا روغصعوا ةراف اهيف تتام ناف ملوش ) حزانلا

 (صرا ماسوا هل وق ) حازنلا نم ءىشب دتعي الف اهبف تمادام اما ةرافلا حجارخا دعب حززتلا ||
 تفضاو لوالا تبرعا تنش ناذ ادحاو اعسأ العج نامسا اهو ريبكلا غزولا مهملا ديدشتب

 فرصن..الام بارعاب ىناثلا تبرعا و منلا ىلع لوالا تينب تئش ناو ىتاشلا ىلا ا
 نيسثع نيام اهنه حزن هل وق ) سثع ةسج لثم ممتن ىلع اعيج اههتيلب تش ناو |

 أذه و تابحمسالا قي رطب سثعلا و باجئالا قيرطب نورثعلا ( نيثالثلا ىلا اولد

 تجرخ ناو ءاملا عيجج حزني كاذكناك اذا اما ةحورجمالو ةرهلا نم ةبراج ةرافلا نكتملاذا

 ةحورت وا بلكلانم ةبراه تناكاذا ةرهلا اذكو ةيراه تناكاذا لوبت اهنال ةيح
 ةدحاولاك عبرالاو ثالثلاو نيترافلا مكحو ةعيام ةساحن مدلاو لوبلا نال ءاملا لك حّرني
 ثالثلا دمت لاق و فسو ىبا دنع اذه و بلكل اكس ثعلا و عسنلا ىلا ةرهلا < لاو
 ةرافكف ناتراف اماو هانعهىف امو روفصعلا كلذكو عستلا ىلا بلكلاك تسلاو ةرهلاك

 (ةدحاو)
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 أ همكح : امو اءاججا ءاملا عييجج حارني نيترهلا ىف و عاججالاب ةدحاو رهلاو ةراغلا نيب ناك

 || نا ولو رغصالا مكح هبكح نوكي ادبا اذكهو ةرهلاك بلكلاو ةرهلا نيبامو ةراغلا كح
ةرافلاو ةيح ةرهلا تناك نا ٌرثبلا ىف اعيج اتعق وف ةراف تذخا ةره

 نورشع حزن ةتيه 

 || اتجرخا نيتيح اتتاكناو ثكالاىف لقالا لخديو نيعبرا حزن مهأزجا نيتيم انن اكنا .

 (| ولدلاب ٌريبلا رهظت لهو ءاملا عيمجج حزن تلابوا ةحورحم ةرافلا تناكّناو ”ىث حزيالو.

 سأر نع ىخ» دع فهرور د ا دسن قبلا سار نع مج ىتحوا ءاملانعالصفنا اذا ريخالا

 | ءامانم لاصفتالا دعب بلا ءام نم.ذخا اذا ايف هتئاقو ءامانع لاصفنالاب دمت دنعو بلا ١

ت ولو رمال دك دنعو سجن فسوب ىبا دنعف ٌريبلا سأر نع ىحنتت نا لبق
 || ىبلاءام ىض

 || فسوي ىبا دنع حززتلابالا رهطت مل داع مث حازنلا لبق اهريغوا ةراسقلا عوقو دعب تنجو .

 هتالص تزاح اهرعقىف لحجر ىلصول ىّتح فافملاب رهطت دنت دنعو 1
 || ىبال اذالخ د دنع

 || دم لوقىلع هيف خياشملا فلتخا ءاملا اهدوا تح اهلغسا فن لو 111 كضزولو كني |

 ا ٌربلاىف بجوولو ضرالا ىف راخىابضت» ءاملا بضن حا دعلأ ىف لاق زنلا نم ديالدنا ميتا 2

 ةفيظوال اميك ىرخا ارشع مهمزا كلذ دعب .هريغ عبو ءاملا دفنو شع حرتف نب شع حار |

 ١١ .اذك لكلا نم الاح دش ا نوكال هنال رخآ ءىش حز ىلا جاتحيال دهم لاقو فسوب ىبا دنع ظ

 ]| دابز نب نسا دنعو طدشال ادع ما حّرتلا ىف ةعباتملا طرتشن لهو ىواتتلاىف ْ

 ءابلا ناكساو فاكلا مضب ربكلا ( هرخا ىلا هرغصو ناويملا ركب سح هل وق ) طرشي ْ

 سسكيو ءابلا تأ و فاكلا سكب اما و نيغلا نيكست و داصلا مضب رغصلا اذكو ةثسللا |

 ةيوعسم ةريثعلاف ةريبك ٌيبلاو اريبك عقاولا ناكاذا ةلئسملا عمو نسالاف نيغلا متفو داصلا |

 سمخف اريكر خالاو اريغص امهدحا ناكن او كلذ نود بابحتسالا» نيريغص اناكناو |
 رونسوا ةجاحدوا ةماج- اهيف تتام ناذ موق ) باحتسالا ف اهنود سنو ةيصتسم ||

 عماجلاىفو ةرافلاىف بابحسالاو بوجولإ اذاعضا ( نيتس ىلا اولد نيعبرا نيبام:اهنم حان

 مح ةجاجدلا بابحتسالا نود ىوجولإ اذاعضا رهظالا وهو اولد نوسج ريغصلا ||

تجاحدلاو نيرونسلاىفو ءاطغف اهعضاماو ذاش وهو اهزشكا ودعو ححدفالا ىلع لادلا |
 ني

 (اهئام عيجج حزنت ىمدآوا ةبادوا ةائشوا بلكاهيف تام ناذ هل وق ) ءاملا لك نين يتاجخلاو

 كوكشم وا سجن هرّؤس نم لك ذكو ءاملا عيمج حر يايح حرخ ول ىتج طرشي سيل بلكلا توم

 حزني هوركم ءاملاف ايح حيرخ اذا هوركم هرؤس نمو ايح حجرخ ناو لكلا حزن بحي هيف

 |١ تناكناو رهاط ءاملاف عبسلا نم ةبر اهنكت لو ةح تجسرخ اذإ ةاكلاو دالك ل

 | لمعتسللا طسول:اولدلاب ريتعب ءالدلاددعو هلوق ) دم ل انالخامهدنع ءاملا لك حزني ةبراه

 | ناذ هل وق ) اماص عسي ولد اهل ذحت: واد اهل نكي مل ناذ اهولد ريب لكىف ربتعملا ( رابالل

 || دوصعملا لوصمل ( زاج هبي ستحا و طسول اولدلا نم هيف عسيامردق مظعولدب اهنم جزر

 | نم ءاملا عبل ح ثلا راركت دنع نال زوج ال دايز نب نسطلاو رقز لاق و رطاقتلا ةلق عم

 لا
 ل 1



 | ميظعلا ولدلا حزب لصحال اذه و ىراملا م

 ناوشلا مفتا ناونهل وف ) حززنلا نودب لصح هنال طقاس نايرطلا نعم انلق نيته وأ ة ع

 خافتنالا هرعش طعم اذا اذكو ( اريبكوا ناوولا ناك اريغص اهئام عيجج حزن محدش وا اهيف

 بلا ىف قلاو ةرافلا بنذ عطقولو اوضع اوضع قرفتت نا مسضلاو هؤاضعا اًمالتت نأ

 ةرافلا ىفامآلا بحت مل ةعمش عطقلا عض وهىلع لعج ناذ ةبوطر نم ولخمال هنال ءاملا عيجج حز

 اهيف ناكام رادقم اوجرخا اهيفام حزن بجودقو حارتننال انيعم بلا تناكناو هاف.

 بلا باعحص|لوش ذخ ؤبامهدحا ةفينح ىبادنعزاهجو هجوا ةتس كلذ ةفرعمىفو ( ءاملانم

 ءاملا ماب ةفرعمام#نالجر ٌربلا لني ىتاثلاو اذه نمثك ١ انرئب ىف ناكام حزتلا دعباولاق اذا

 لوق ربتعا ىلاعت هللا نال هتفلاب هبشا اذهو اذهنم رك | اهيف ناكام حزنلادعب نالوقبو

* 
 كح ىف نوكيف اهالعا نم ذخؤيو اهلفسآ

 ةريفحرفح اههدحا اضيا ناهجو فسوب ىبا دنعو ركنم لدعىوذ هب ركحي لاف نيلجر

 ىتح اهنم حازيام اهيف بصيو فشنت,ال ثيحب ضصحيدو هقعو هضرعو ءاملالوط ردقب
 مث الشم نورمثع اهنم حنيف ةمالع ءاملا غلبم لعجي و ةبصق اهيف لعجي نا ىتاثلا و *ىلتم

 اههدحا ناهجو دم دنعو نورسثع كلذ نم ردق لكل حنيف صقن كرظنيف ةبصقلا داعت |[
 هدلب راباىف دهاشام ىلع هباوج ىب هناكو ةئاقلث ىلا نيسج-و نيتأم نيام ىتاثلا و نئملا ىفام

 الوناملا ىفام ىلعنيسثعو نيتأ» حازب ىتكي هنا ىناثلا هجولاو نتملاىفامنيب فالحل ةدئافو ||
 ةتيم (هرخاىلا اهريغوا تيم ةراذ ٌبلاىف اودجو اذاو عل وق ) ىتاثلاهجولا ىلع هء تكي |[

 تيم هللاقن تامدقام و توّمسى ا تيم | ىلاعت هللا لاق ىلح ا ىلع قلطي ديد شتلابن ال فيفخحلاب

 نورد.الو لمح ربقلا ىلا نمالا تيملا اهو تيم كلذف حوراذكب نمو رعاشلالاقو فيفعلاب

 اوداءا تخعسفتوا تضفتنادق تناكناو ةليلوموب ةولصاوداءا محدضتن و زتشتىلو تعقوىتم

 مهو ىا ( اهنم اؤضوت اوناكاذا هلوق ) ةفينح ىبا لوق ىف اهيللايلو مايا ةثلث ة

 اذا اما ةساحين نم مهبايث اولسغ ىا (اهؤام هباصا ”ىش لكاولسغو هلق ) نوثدحم
 اذك اماجا نوديعي ال مهناذف ةساحت ريغ نم ىهبايث اولسغوا نؤضوتم مهو اهنم اوضوت |
 اذا هتساحنو هتراهطىف اكوكشمراص ءاملانا هيف ىعملاو هللا هجر نيدلاق فوم انخشدافا |

 مهتالص ل ١ نيطوج اوك اذ[ واهم كاوكشتم ءاع مهثدح لزي مل نيقبب نيثدحم اوناك 3

 ةظلغم ةساجن هبوثىف دجو ناو كشلاب عفتري ال نيقيلا نال هتساخجن ىف كوكشم ءام |[

 ىأرمب بوثلا نال حدالا وهو عاججالاب ائيش دعي مل ةباصالاب إعب ملو ,هردلا ردقنم ثكا
 فال لاملل هتاصا اهنا لع اهياع علطي مل اذاف هريغوا وه هيلع علطي نا ديالف هرمصب |
 هبف اهنان ةمون رخآ نم ةالصلا داعا ابنه هب وث ىف دجو ولو هرصب نع ةاو اهنال ربلا ||

 ناكو ( تعقو ىتم اوةحي ىتح ؛ىث ةداءا مهيلع سيل دهتو فسوب وبا لاقو هلو )

 ا د ىف اهاقلا َدّتم ةراف هراقنمىف ارئاط ىأر ىتح ةفيتنحىبا لوقب لوس الوا فسوب ونا
 نآلا اهتساحن ىف كشىفو ىضم اهف بلا ةراهطنه نيقب ىلع ىهنال دمحم لوق ىلا عجرف ||

 جع دو يبت نيم هدي يس
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 ١ .رابعا بجوف ةساجلا هيي نادل لاو اح ةفحوباو كلاب نيتيلا لو

 هنال كلذ دعب ل مايا ةئالث ىلا هريق ىلع ىلصي هلا هيلغ لصن نإ

 ا قافتالاب رهاط رؤس عاوتا هسحت لع روسلا ( رهاط جل لكؤي امو دالاروسو هلق ١)

 ع رهاطلا اما هيف ل واكبت ل قدر هوركم رؤسو هيف فلتخم رؤسو قافتالاب سحنرؤسو |

 ٠

 رؤسالا رفاكلاو ءاسفنلاو ضئاملاو بنملا هيف لخديو هن لكؤي انو ىدالا روش

 هك رهط ارارم هقير علت ا ناذ سجن هناف امهروف ىلع ابرشش اذا هوف بدنهو رجلا بر

 نك ان كلارنهو ةلالكلا لبالا الا نش اك رهام مجللا لوكأم رود اذكرو ميمتلا ىلع

 اما و هركيال باوذلا فلع اهنلع دكا و.فلعت تناك ناو هوركع اهرّوش نان ةرذتلا |

 رهاط ةدنع هناف تللاف فالخ تلكلا#رؤس ىف نا الا رززمللا و فلكلا روسف سلا |
 وو سو هلوق) ةسامجلا ليبس ىلعال ةدابعلا قيرط ىلع هدنع اعبس هنم ءانالا لسفبو ٌ

 امه.ف انل ىعفاشلا ةتقاومل ريازمللاو بلكلا مدق ( سحي مياهبلا عابسو ريززنخللاو بلكلا
 رغلاو دهفلاو بئذل او دسالاك هب اب داطصيام ماهبلا عابسو امهيف انل هتفلاح عابسلارخاو

 وه اندنعف عابسلا رؤس وه هيف فلتخلا رؤدلاو كلذ هابشاو عبضلاو ليفلاو بلعثلاو
 ناكف اهرؤسنم زارتحالا نكميو محللاو نابلالا ةمرحم اهنا انل رهاط ىجفاشلادنعو سجين
 00 ءاملا نعلئسنيح مالسلا هيلع هلوق اماو ريزانملااو بالكلارؤسك انس اهرّوس

 بارش انل وهن ّبامو اهنوطب ىف تذخا ام اهل لاتق بالكلاو عابسلا نم بونياهو |

 ل قاقنألاب نك اه رودسو بالكلا ركذ هارت الا ريتكتلا أملا لغلق و خخ وه روت

 ىوردتو ةفيفخوا ةظيلغ ةساجن اهنا نيب ملو عابسلا رؤس ةساحجن دمت ركذ ةياهنلاىف
 ىلا رؤسلا اماو هل لكؤيام لوبك ةفيفخ فسوب ىبازعو ةظيلغ اهنا ةفينحىنا نع

 ىهوريطلا عابسو ةيحلاو ةرافلاكتويبلا نكاوسو ةالحلا ةجاجدلاو ةرهلا رؤس وهف ||
 رؤسو هَل وق ) كلذ هابشاو ةادللاو بارغلاو باقعلاو زابلا و رقسلاك اهل لكؤيال ىتلا ||

 امهدنع هتيهاركل هو هوركع سيل فسوىبادنعو ام©وقوهف اهرؤس ةهاركاما ( ةرهلا

 لوةوهو اهل ةمرط هتيهارك ةيادهلاىفو هنزنت ةهارك اهنا ميتا هيازتوا ميرحت ةهارك ||
 وهو ةساحتلا اهيماحت مدعل ليقو ميرحتلا ةيهاركنم برقلا ىلا ريشي اذه و ىواسطلا
 [ هد اهروس:ءوضصيولا هر كيامناو هيززتلا ةهاركىلا ريشي اذهو جتا وهو ٍجركلالوق

 مهلا ىلإ ارظن اسجن اهرؤوس نوكينا سايقلا ناكو هركيال دجوب ملاذا اما هريغ دجو اذا
 نيفاوطلا نماهنا مالسلا هيلع ةلّوَش ةراشالا هيلاو كلذ تطتسا فاوالاب ةرورضلا ناالا

 | اذا اذكو امهدنعهلسغ ريغ نه لصينا هركيناسنا تا وطلاو مكيلع

 َّط اهاهلدب لعردقي هنالوتلا و فت كلذ هركيامتا ا لباكالفولا لاقهيقاب اب لكار هركي ىثنم تكلل 1
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 الا ءاملا سم اهروف ىلع تبرشو ةراذ ةرهلا تلكا ناف ةرورضلل هركيال ريتفلا قحىف

 تاسامتلا طلاخح اهنال ( ةالغا ةجاحدلاو هل وف ) اهباعلب اه لسغل ةعاس تثكم اذا

 | ةراهطلا اهيف لصالا نال هركيال اهمدق تحتامىلا اهراقنم لصيال ثيح ٍمسوبحم تناكولذا
 ا ملا ةلوك أم ريغ اهنال ةهاركلا لوزتال تسبح ولو اهناف ةرهلا فالخ يملا 000

 || تسبحولف ةالخلا ةجاحدلا تهبشاف ةداغ ةاتيملا لكأت اهنالف ريلطلا عابس رؤس ةهاركاماو أ

 || عابسك ىلا ىلا ارظن اسجي اهرؤس نوكي نا ىخبني ليق ناذ للا فالح رهاط مظعلاو
 || ريطلا عابس نآلو اهياعلب ةبطر ىمهو اهتنسلاب عابسلاو اهريقانم برشت اهنا ليق متاهيلا

 هلو ) اهنعقاو الا نوص نكمي الف برششنق ءاوهلا نه ضقتنت اهناف ةرورضلا اف ققحتي ||

 كشلا لهو رائسالا نم سايللا عونلا وه اذهو ( امهيف كوكشم راخلاو لغبلا رؤسو |

 اذهبو اروهط ناكل ارهاط ناكول هنال هتراهط ىف مهضعب لاق هتروهط ىفوا هتراهطف |)

 باثلاو نادبالا ىف هنع ىنعي باعللاو قرعلا نإ لوقلا اذهىلع هعيرفتو ىفي رصلا عطق |[
 مهزدلا ردقنم 0 هنئم بوثلا باصاول ىح قم ةكبشل ناو ةرورضلا شد ملام

 ارهاط ةنوكف ككاو هت روهط ىف كشلا مهضعب لاقو هبرش زوجيالو ةالصلا عنم

 هعيرفل و حدالا وهو ةيادهلا يف لاقو :ريجولا بحاصو ةيادهلا بحاص رايتخا ونهو ||
 صن ءاملا ىلع بلغي ملام هب ءوضولا زوي ءاملاىف عقو ولو رهاط هقرعو هنبل نا ,هدنع
 مهضعب لاقو عن مهضعب لاق لوقلا اذه ىلع ةساحتلا رهطي لهو زريجولا ىف اذه ىلع

 راجلا نبل ديادهلا فو قيرصلا حاضيا ىف اذكر هاطلا ستتالو سجيتلارهطيال هنا هيكح

 | ةياورلا لب م#”ريغف هبل اماو حت" هقرع اما ةياهنلا ىف لاق رهاط هقرع اذكو رهاط
 دحا ةراهطلا بناج حجري ملو هيف ةراهطلاو ةساحيتلا ةيوستوا هتساحن ةريتعملا دكلاق

 ىور و ةياورلا رهاظ ىف سحين ناتالا نبل طيحلا فو دس#ت نع ةرهاظريغ ةياور ىف الا
 شحافلا ريثكلا هيف ربتعب هلا ىودربلا نعو ىشاترقلا لاق لكؤي الو رهاط هنا دمت نع ||

 قرع و عاججالاب مارح هنال ةظيلغ ةساحن سحين هنا ميتا مالا سعش نعو ميلا وهو ||
 1111 لسن نم هنال راج رويس لم لغبلا:رودسو ةروهشللا ةاباورلا نن رهاط نابل

 راج روب طلخ سرف رؤسك ناكف ريما نم هاباو ليلا نم هما نال هتلزنم نوكيف
 الا زوج ال رفز لاق و ( زاج همدق امهباو ميني امهب ًآضوت امهريغ دحيم ناذ هلوق )
 ءاملا نا انل و قلطملا ءاملا هبشاف لامعتسالا بجاو ءام هنال مهتلا ىلع ءوضولا مدقب نا

 دجو.مل ناو امهثع ةدحاولا ةالصل اولحال ىا بيئريلا نود عجبا ديفيف امهدحا رهطملا

 كلت ىلصو ميو ثدحا مث ىلصو لق | ندم الج وز ولا[ ىح ةدحاو ةلاح ىف عملا

 ١ ريصن نعو ةياهنلا ىفاذك ةدحاو ةالص قحىف مهتلاو ءوضولا عج هنالزاج اضيا ةالصلا

 ا ضرعف مي“ مث ءاملل امدام ريصي ىتح هّقيرهي لاق راجلا رؤسالا دحي مل لخر ىف ىبح نب

 (بحب)



00 0“ «+ 

 مث ميو ا رؤس ًاضوتول رداونلا ىفو ديج لوق وه لاق : رافصلا 1 5 ف هلو 7
 سيلو مهتلا ةداءا هيلعف راّلا رؤس هعمو ءاملا بهذ ىتح هب اهو مو اره ءام بانل

 سيلف اسحن ناك ناو هب ضو دقق ارهطم ناكنا هنال ناحل رؤسب ءوضولا ةداءا هيلع '

 امه دنع رهاط نفرثلا رؤس ةياثلا ةركا ىف الو لوألا ةرملا"ى ال اضع نا
 هل ةهارك نال ميتا ىف رهاط اضيا ةفدنح ىبا دنعاذكو ا_همهدنع للا 1 هنالا

 ]| سجن درقلا رؤس اذكو بانوذ عبس هلال سحف ليغلا رؤس اماو هتساحيلال هفرش راهظال |

 || ءاملا ىف عقوااذا ذا ام#!اعلو راجل او لغبلا قرعو هرؤس لثم *ىش لك قرعو عبس هنال اضيا '
 بوثلا باصا ناو ميو هب م هناف هريغدجي ملو هب ءوضولا دارا اذان لرد ١

 فسو» ىبا نعو ةياورلا رهاظ ىف شخ ناو ةالصلا عنميال هناذ امهقرعوا امهباعل نم * ىش |

 معا هللاو رهاط ءاسفنلاو ضياملاو بنما قرعو ىدنلا ىف اذكشحغلاذا عم |

 35 ٍ باب د ٍ

 |١١ اهفلخي اهبتع امبضقتامو ىربكلاو ىرغصلا نم اهعاونا عيمج ءاملاب ةراهطلا خحشلا نييامل

 |١ ةنسلاو تاتكلاب تباث مهتلاو هدعبالا ن وكي الىا لصال اوهَعب ادبا فلخلا نال مهتاوهو

 لس و هيلع هللا ىلص هاو هيبتا انا و ويعد اك اودجت ف ىلاعت هلوقف باتكلا اما

 ثيبحلاا اومي الو ىلاعت هللا لاق دصقلا وه دغللا ىف معلا ءاملا دحي ملام ملا روهط 0 ْ

 لحم ىف رهاط ضرالا نه رج لاهعتسا نع ةرابع عرتتلا ىفو اودصقتال ىا نوقفت هذه

 || ىلوالا ةرابعلا ىف نال حدا ةرابعلا هذهو ريهطتلل درعصلا ىلا دصقلا نع ةرابع ليقو - :

 هل وف ) ءزج لامتتسا دجوي مل ناو زوحي رخخلاب معتلاو ضرالا نم ءزج لامعتسا طزتشا |
 ناكول هنا ىتح لامعتسالا ىلع ةردقلا دوجولا نم دارملا ( رفاس» وهو ءاملا دج ملنهو |

 هثدح عفر ىكيام دوجولا نم اضيا دارملاو ادجاو نوكيال هيلا لوصولا عيطتسال |

 فاخ اذا مرخآ *ىتب اهحيسم نوكيال نا ءاملا دجو اذا اضيا طرتشي و مودعملاكهنودامو |

 نات ' ىو ١ لالا ىف ةهدا_يص وا هتيشامل هنالك وا هتاد وأ هعقر وأ هحسفن ىلع شطح خطعلا ظ

 ناكءاوسو ةقرملا ذاختا نوديزمتلل هيلا اجاتحم ناكاذا اذكو مهنا هلز وجي هناف لاما ظ

 نأرتلا فو ضيرملا ىلع رفاسملا مدق مل ليق ناذ ةلفاتلا لها نم رخآ وا هل طلاخملا هتيفر |

 ىلا ةجاملا نال ليق رفس ىلع وا ىضرم متنكن ا و ىلاعت هللا لاق ضِي رملا ميدسقتا

 نآرقلاىف مدق امئاو ىذرملا نم ثكا نيرفاسملا نال بلغاو معا هنال سما رفاسملا ركذ

 قحا ضيرملاو دابعلا ةحرم ةصخرلا عرمشو ةصخرلا ناببل تلزت ةيآلا نال ضيرملا

 ناكمىف ىا رصملا حيراخىفوا هريدقت فرظلا ىلع بصن ( رصملا جراخ واهل وق ) ةجارااب ١

 شاشتحاللوا تاطتحاللوا ةعارزللوا ةراحجال رصملا حراخ ةياول قفاز رصملا جراح



 ١ ةانثئشسملا عضاوملا ىوس رصملاىف ءاملا مدعل مينلا زوجبال هنا ىلا ةراشا هيفو كلذريغوا

 | ىلسلا نع ودربلا نم بنملا فوخوا ديعلا ةالصوا ةزانملا ةالص توف فوخ ةئالثىهو

 ١ رصملا نيبو هسوديلوف ) ءاملا نع ولخال رصملا نال زاوملا مدع حتتااو كلذ زاوج

 | روهثملاوه لجملاب دييقتلاو ءاملا نيبو هنيب دارملاو مزال ريغ رصملاب ديبقتلا (رركاوا ليملاوحت
 ْ هماها ءاملا ناك نا ليقو ناذالا معسنال ثيحن نوكي نا مهطحعب لاقو ءالعلا رك ا هيلعو

 | جور لبق ءاملا ىلا لصي لاح ناكنارفز لاقوليخ هراسروا هنيوا هفلخ ناكناو نالت

 | بهذ اذا ثيحب ناكنا فسوي»ىبا نعو برق ناو زوحجفالاو مهلا هل زوحيال تقولا
 | نسحا اذهو ةريخزلا ىف لاق مهتلا هل زوجي هرصبنع بيغتو ةلفاقلا بهذت اضوتو هنلا
 | كاوا هلوقىلا ةجاحلاام ليق ناف عارذ فآآلا ةعبرا وهو ريعبلل ةواطخ فلا ليملاو ادج

 | هنظىف ناك ولف نظلاو ررحتلاب فرعت امنا ةفاسملا نال ليق ليملا ردق عه هزاوج لع دقو

 ١ زاج ليه هنا نةيئول ىتح زاج رثك اوا ليملا هنظىف ناكناو زوجنال لقاوا ليملا وحن
 اذا اهيدحا تالاح ثالث هل ضيرملا ( هرخآ ىلا ضير هنا الا ءاملا دج ناكوا هلق )

 زوحي اذهف لامعتسالا هرضضإ ةحارجوا ىج-وا ىردج هب نك ءاملا لامعتساب رضتسن ناك 8

 أ بحاصو نوطبملاك ءاملا هرضيالو هيلا ةكرللا الا هرضيال ناكن ا ةيناثلاو اءاججا 0 هل

 | ةفشحىبا دنعف دجو ناواءاججا اضيارمتلا هلزاح هب نيعتسي نم دحنال ناكناذ ئيِيدملا قرعلا

 هريجاوا هدلو وا هدبع هتعاط لهاو الوا هتعاط لها نم هبأرهتلا ناكما وس ايا رماد زوجي ||

 اءاجتاز وحال هتعاط لها نهناك اذا طيحلا ىفو يملا اذك رهتلا هل زوحال امههدنعو

 لآق هريغيالو هسفنال 0 ىلعالو هريغبالو هسفنال ءوضولا ىلع ردعبال ناكاذا ةثلاثلاو |[

 لصيف سووا لاقو امهدحا ىلع ردقب ىتح ةفينحىبا لوق سايق ىلع ىلصيال مهضعب

 ناهلسىبا ةياور ىفو ةفينح ىبا عم تادايزلا تاياورىف برطضم دم لوقو ديعيو اهبشن
 داعاو اندنع متلاب ىلص رهاطلا بارتلا دجوو ءام دج لو رصملاف سبحولو فسويىباعم |

 ناكوا نيلجرلاو نيديلا ع وطقم ناكنا ليضفلا نب دم لاقو ىلصيال رفز دنعو صلخ اذا

 هضرعب وا دربلا هلتقب نا ءاملاب لستغا نا فاخ وا هل وف ) ةراهطريغب ىلصي ةحارج ههجو ||
 هديقو امه اذالخ ةفدنح ىب ادنعاضيا رمصملا ىف اذكو اءاج-ارمصملا جراخ ناكاذا اذه( مهن هناف 1

 | اعاجا 0 هلزوحال درلانم كالهلا ىذوتلا نم فاخ اذا رمصملاىف ثدحلا نال لسغلاب

 ْ عاج نب | لاق مهتلا نم ناترضلا لهو (ناتّض مهنلاو هاوغ) د

 | سم لبق ثدحا مث برض اذا اهف هتدئافو ال ىباجبسالا لاقو حجشلا راشا هيلا و من

 ٌ ثدحا مث 0 ضعب ىتا هنال زوجبال عامجمت نبا دعت برضلا دعب ىون وا هجولا

 أ دجولا ىف هلمعتسا مث ثدحا مث ءوضولل ءام هفك ءالم نك زوجي ىباحيجسالا دنعو ضقتنيف
 | طرتشي الو ( نيتفرملا ىلا هيعارذ ىرخالابو ههجو امه!دحاب محي هلوق) روك هناذأ]
 | قرعاماو ةقيتللاىف ةراهطب سيلو ثولم ب 2 د 0-5 1 2 ا



 امهادحاب 0 ةرك ع ناكماذإ 56 هدا هج هن 0

 ههستملو ههجو ىلع بارتلا رذول هنا ىلا ةراشا محي هلوقو ٍبِيتتلا طوقس ىلا ةراشا |
 بجيالو ميا 115 تاعتدسالا طريشيو زوحال هنا حاضيالا ىف هيلع صن دقوزحيمل |

 هآزجا هيدب ىرخالاب و ههجو هندب ىدحاب محد*ولو ةريبملا محدمالو ةيحللا حمم هيلع 1

 لوقنع زاقخا (نيقرلا لا هلو ) ىرخآلا ديا برضلادببو قوألدلاوذجولا 1 ١

 طرشب سيل هنأ ةفشح وأ نع بدلا ىورو عيت 0 باعيتسالا طار انشا مصنف ١
 ةيادهلاىفو عباصالا ليلو متاحا عزت بجو باعيتسالاب انلقاذاف زاج ثكالا محمول ىتح |

 ىلاعت هللا ىمس! نا ميلا ةنسو ءوضولا ماقم همايتل ةياورلا رهاظىف باعيت سالا نم ديال |
 ةياورلا رهاظ ةدحاو ةضفن عفرلا دنع اههضغني مث بدي و هيدي لبقبو برضلا لبق |
 || نال بارلاب معابنا هيلع سيلو كلذك ةيناثلا ةبرضلا ىف لعفبو نيتضفن فسو. ىبانعو ا

 امهعف ربو ةيرض هيدي برضي نأ 2 ةيفيكحو ثيولتلا نود جدلا وه دوصعملا ظ

 نطاب حدو امهسفنيو ىرخا برضي مث ههجو امه محم؟و بالا رثانتب ىحامهضفنيو

 هفك نطابب مث قفرملا ىلا عباصالا سر نم ىنعلا هفك رهاظ ىرسيلا هدب عباصا عبرا
 هم اهيا رهاظ ىلع ىرسيلا هماهبا نطاب رع و غسرلا ىلا ىنعلا هعارذ نطاب ىرسيلا

 ليق ةصاخ نيديلاو هج ولا ىف مهلا ناك مل لبق ناف كلذك ىرسيلا هديب لعفب مث ىنعلا
 محلا نيب ددرتم امهضرف نالجرلاو حوسمت سأرلاو لسغلا وهو لصالا نع لدي هنال

 ىزارااركب ىبادنعو ينو العف ىنعي ( ءاوس ثدملاو ةبانملانم متلا وو وت ) لسغلاو ْ
 ةبانللا عفر ىو هبال ناك ناو ثدنكا عفر ىون ثدعلل ناكنا ريقلا ةين نم دءال

 اذكو هأزجا ةالصلا ةحابتسا وا ةراهطلا ىون اذا لب يلا ةين ىلا جاتحيال هنا عيعتلاو

 سنج نم ناكام لكب دمتو ةفينحىبا دنع ميلا زوحيدهلوق) سافنلاو ضيمللا رهتلا
 بارتلاك هل وف ) ادامرريصيال قرحا اذاو نيليالو عبطنال عبط اذا ام وهو ( ضرالا |

 قوقدملارجالاو اصخلاب مهلا زوجي اذكو هيلع عمت هنال بارتلا مدق ( هرخآ ىلا لهرلاو
 سلام هطلاخ اذا اما و صلاخ نيطنم ناكاذا ىنعي ىدن#لا ىفاذكو قوقدملا قركلاو

 زوحبال فسوبوبا لاتوول وف ) مهتلا هب زوجيال هنم رثكا طلاخلا ناكو ضرالا سنجنم
 دوجو عمم فالملااو زاوملا مدع امهحأ ناتاور لمرلا ىف هلو ( ةصاخ بازلاب الا

 ظئاح لع دا هيلع زابعال سلم اارخ لع مجولو امهلوقك هلونف مدع اذا اما تالا

 ع ناو ناتاور د دنعو رفز و ةفينح ىبا دنع هأزحا ضرالا نه ىدن عضوم ىلعوا

 مالا سعت لاقو ىواتفلاو ىدنخم ا ىف اذك زاج ايلبج ناكنا و زوال ايئام ناك نا لما
 فحي ىتح هريغوا هبوث فرط هب خان هناذنيطلا الا دحي ملولو زوحجنال ىدنع محدالا

 سبايلا بارتلاو ءاملا دحي ملام ىلصيال ىدنلا ىف لاق كلذ هنكمي ملناو هب متت مث ]

 () ل
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 قيقدلاكب الاب ميتلاهب زوج الام طلتخاولو رفزو ةفينح ىبا دنعنيطلاب متل زا وج حدتلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوعل ىلصيال ةفين> ونا لاق |رهاط انا رثاال و.ءام هيف دحين مو نما ىف

 ىلصيو رميت رهاظلا ناّرلا دحوو ءاملادح ملناو ذاع ههزلب سيلا نم حجرخاذا م ىلع

 انا حسا ديعي هنأ ةادايزلا ف رق ركذ ةداءالا همزاب لهو رفزا اند راش اناككا دنع

 يح الجر ديق نك ةداعالا بوجو ىف رود كلذ و ىذا ةهج نم لصح رذعلا نال

 سبلحا ىف مي اذا هنأ فسووا 0 اءاجا دال هعزاب هناف' هذء كلذ لازا مث ادعاق ىلص

 راصف رذعلا لجال معتلاب ةالصلا هل زوجدق هنال ةداءالا همزابال حيرخ مث رهاطلا بارتلاب

 هنآل هيف ضرفب تسيلرفز لاقو ( ءوضولا ىف ةبحتسم تلا ىف ضرف ةينلاو هل وع) رفاسملاك ||
 ىهو ةدارالا وه دصقلاو دصقلا وه ممتلا نإ انلو هفص وىف هفلاخح الف ءوضولا نع فلخ
 تُنش ناو اقرتفاف حمو لسغا مسا هناق وضولا فالخ اهنع مهتلا لصف نمي الف ةدنلا
 ا نك يف ثولم بارلاو ريهطتلا ةينلا جاتحالف هسفنب رهطم ءاملا نا تلق
 زاح نأرقلا ةأرقلوا ةلفانلا وا ةوالتلا ةدححك وا ةزانملا ةالصل مي اذا ىدنطا لاق هيتلاب
 هنا ىرتالا ةالصلا ضاعبا نم ضعب ةأرقلاو ةوالتلا دوح- نال تاولصلا راس هه لصين ا
 ةالصلا هب زوجال نأرقلا ةئارقل مي اذا هنا ميا ىوتفلاىفو ةئارقلا نم ةولصا هنا ديال

 ناذاللوا ضيرملا ةدايعل وا روبعلا ةرايزاوا رسما لوخدلوا نوعملا نسم مي ولو

 هنال اههدنع امهتم نكي مل. اسا مث مالسالا هب دير رفاك مج ولو اءاججا هب ىلصينا زج ل
 ةدوصقم ةبرق وه انلق ةدوصتم ةبرق ىون هلال ريم وه فسو وز لاقو ةينلل لهاب سيل

 ميول وةراهطلانودب محصنال ةدوصتم برق اهناف ةوالتلا ةدحفالخح ةراهطلان ودب محدن |
 ناكف هنم جحدنال ةالصلا نال اءاجحا مهتم نوكيال مهتلا دعب عسا مث ةالصلا ديرب رفاكلا اذه
 وهف ابا مث هللات ذايغلاو ديرا مث مسلما مجولو هم محدن مالسالاو اي تر

 ىلع ءانب ىعفاشلل اذالخ اندنع ”ىئضوتم وهف سا مث مالسالا ديربال رفاكلا اضوتولوهمي ىلع
 ةساحتلا ةلازاكراصف ددنلا ىلا رقتفبال ءوضولا اندنعو ءوضولا ىف هدنع ةينلا طارش

 جراح تسيل اهنال ةضق انريغ ءاملا ةيؤر ( هلامعتسا ىلع ردق اذاءاملا ةيؤر اضيا هضصعنبو ||
 لع نال ايلا ضاقتنالا فاضا امناو قباسلا ثدلحا ضقانلا امئاو اثدح نكي رف سحب ْ
 اما ثدللا عفر ىتكيام ةيؤر دارملاو ازاحم اهلا فيضاف اهدنع رهظي قيافسلا سفلشا ل
 لاق امناو همت ضقتني مل نكتلاوا شطعلل هيلا باتحم هناءالا هيفكي وا هيفكي الام ىأر ول
 ريغ زجاع عبسلاو ودعلا فئاخو دوجولاب دارملا ىه ةردبلا نأل هلايعسا لع زد اذا

 ( رداق)

 أ سبح ولو زوجيال لقا بارتلا ناك ناو هب مينا زاج كالا وه بارا ناك نا دامرلاو

 | هلق ) هنع فلخو هبكح ىف هنال ( ءوضولا ضقنب ”ىث لك مهتلا ضقت.و هلوق )

 ا 1277272 0 م عسسص أ

 ل هيديب قلعي لناو بطرلا نيطلاب رهتلا زوجي جركلا ىنو مهتلا اهب زوم ىتلا ءايسئالاوأ ||

 ١ فيسو ونأ لاقو همدع دنع باّريلاو هدذوحو دنع ءاملا وه روهطلاو روهطبالا د

 لادم 1 همه صن ب نر ا تت اي يلا تتح ا يلي

0007 

 ا



 7 ا

 ميت لاقو 0 0 ا دشالاو وهو 0 1 ا :الصلا ىف مان |

 ىبا دنعو ضعتنب د ةاددع و ةمع ضقت فسو ىبا دنعف منان : وهو ءاملاب م

 اديعص ىلاعت هلوقو ضرالا هجو ديعصلاو ( رهاطلا ديعصلاب الا مهتلا زوجي الو هِلوْش) |
 ت1 3 نال زاج هنم هدعب رخآ مي و عضوم نم لجر مه ول و ارهاط ىا ابي

 وهو بابححسالا تّقو رخلآ ىلا هريغ لاقو زاوملا تقو رخآ ىلا ىدنلا لاو تاحسالا |

 لواىف ةالصلا نا ىلع لدن ةلئسملا هذه نيدلا ظفاملا مامالا لاق عمل ى اوحر وهو
 ضعب كلذ ركنا و ةعاجلا يثكت ةليضف ريخأ كا نهضت !ذ١الا لْضْفا اندنع تقولا

 اكلطما رجفلا راها لضفالا نأ | اًماِلع لاوقا حي مصب تبث دق لاو ن حل ا

 فيكف ةعاج طاّرشا ريغنم سعْلا ريغتت ملام رصغلا ريخأتو فيضلاىف رهظلاب داربالاو |

 نعضت اذا ام ىلع لو_# م. رصلا نا نيدلا ظفانل باحبو موهفملاب خي رضصلا اذه كرنب |

 ىلصي و هل وف ) ةدئاف ريخأتل نكي مل لذ نعضتتي ملاذا هنال ةعاسجملا ريثكتل ةليضتف كلذ |
 ةراهط اهنال ضرف لكل ميني ىعفاشلا دس :ع و ( لفاونلاو نضئارفلا نهءاشام ةمدت ا

 انلو تقولاىف مادام لفاونلا نمءاش امو ةدجاو ةضيرف نم زكا هب ىلصي الف ةيرورض

|] 

| 

| 
0 
| 
١ 
1 

1 

1 

 ا

 2 دنعو هضصن رفلا دهب ىدؤد نازاخ ةلفانلل مجولو ءاملادوحو ةداغ نأ 0 ةراهطلا

 7 ازوجو هل وث) زوحنال ىنفاشلا دنعو زاج 0 لوخد لبق ةالصال ميولو زو
 هن وقل هنأ ةراهطلاب م عم حا نأ و هريغ ىلولاو ةزانح ترضخ ذا مصملاف ميدل

 رصملاب ديقو ةزانلطلا روض#< ديتت ال ضي رملاىف نال مجيب ديق ( لصيو مع هناف ةالصلا

 نال ىلوال زوحجنال هنا ىلا ةراشا هيف هريغ ىلولاو هلوقو ءاملا مدع ةزافملاف رهاظلا نآل |

 اذكو اضيا ىلوال زوجي رداونلا ىفو ميلا وهو ىلولل زوجيال ةيادهلا ىف لاقو ةداعالا هل

 ا زجام عبسلا فئاخو اريدقت رداق ةفيتح ىبا دنع متانلاو ةيادهلا فو د2 لوف لم دخل

 ١ ردان ءاملاب رعشيال هجو ىلع رفسلا ةلاح ىف مونلا نا فئادللاو متانلا نيب قرفلاو امحخ ١
 | جحا نامت لفت 2 ربتعي )ف ءاملاب ةرعشملا ةظقيلا هلاك ال دجو ىلع اصوصخ أ

 1 تقولا اما نا اوجرب وهو ءاملا دجي ال نم بحتسيو مل وق ) لامعتسالا بالا |

 | تو رخآ ىلا وا زاوملا تقو رخآ ىلا رخؤي لهو ( تقولا رخآ ىلا ةالصلا رخؤَي نا ١

 | تقو رخآ ىلاذ عمل ىلع ناكنا و زاولا تقو رخآآ ىلا ةقث ىلع ناك نا ليقو يعل

 ' هلوق ىلصي و تقولا لوا ىف مينو رخرؤي مل ءاملا نه عمط ىلع نكي مل نا و بابحتسالا |

 . لعف ءاملادجي ملام جملا ءوضو ديعصلا مالسلا هيلع هلوقو اومجعتف ءام اودجبت إف ىلاعت هلوق |

 نيم يروا سحدسوع ا هسا وو اج توسع دم سس ام بين صصمخع 701*053 0و

 |” وهو هيلع رجناو هنت ضقش مانا نآ نا ل ت21 ل رذأا
 0 م فم ا عا

 || روحال رصف لص نا رسل ةرولا نا ناد اهتيارذ_ سعال هنالرعتلا هلز وحمال اماما ناكاذا |[



 ا 111, تدلل ريتا اذهزاوجف قرفالو هريثل نذا اذا تلا لزوج اذه ل ةدامالا ا

 | اا راكم ةالصل نج.ول و هريخورنصملا ىف مايا ةرثعل اهمد عطقنا اذا ضئاللاو

 اناث ام تي د لاقو امهدنع رجلا كلذب اهباع ىلصي نا زاج ىرخا تريضح مث اهيلع ىلصف

 نكمتلاتافمث هنم ابيرق ءاملا ناكن اب نكمت اذا اما امهندن ىىض وتلا نم نكمت ل اذا اهف فالكاو ||
 ا ةراهطلاب لغتشا نا ىثخف ديعلا ةالص رضح نه كلذكو هل وف ) اءاجا مهلا ديعي هلا ا

 عض وه لكنا لصالاو رمت ملاهضعب كردي ناكاذا اما اهعيج- نعي ( ديعلا ةالص هتوفتنا |[

 1 ىلا توفي ام و ديعلاو ةزانملا ةالصك رهتلا هل زوجي هناذ فلخ ىلاال ءادالا هيف توه أ

 دهشنم فاخ ناو هل وذ ) ةالصلا تاوف ةيشخو ةعجلاك يتلا هل زوجي ال فلخ
 لو لل وق ) رهظلاوهو انلخ اهل نال ( مهتنال هناف هتناف ةراهطلاب لغتشا اذا ةعْججل
 ناكناو اعبرا هلوَش ديق امنا ( اعبرا رهظلا ىلصالاو اهالص ةعجلا كردا ناف ًاضوت

 ىلع ةمبشلا دّرف اندنع رهظلا نع فلخ ةعجبا ذا ةممشلا ةلازال اعب را ةلاحم ال رهظلا |

 اهنال ةوالتلا دويل ميال اذك و اعب ؛ را هلوش هيلا تلازاذ نيتععر ىلصي نا عماسلا 1

 ل0001 اسر نأ فانف تتولا قاض اذا كلذكو دلروق ) تقولا ى طم طقسنال |[5

 هل وق ) ءاندتلا وهو فلخ ىلا تاوفلا نال ( ةنئاف اهبلصيو ًاضوتب هنكلاو مهني م
 اههدنع هتالص دعي مل كلذ دعب ءاملا ركذ مث ىلص و عش هلحر ىف ءاملا ىبن اذا رفاسملاو ||
 ءاملا لج نا بلاغلا نال كاذك هريغ ناك ناو رفاسلملاب ديق ( ديعي فسوب ولا لاقو |؟

 مث لبصف ىفدق هؤام نا نظوا كش اذا امم ازاريحا نايسنلاب ديقو رفاسمللالا نوكي ال |]

 ١ هقنع ىف اقلعم وا هرهظ ىلع ناكول هنال هلحر ىف هلوقب ديق و اءاججا ديعب هناف هدجو
 اذكو هنايسنل ربتعت الف ىسني الاه ىبن هنال اماججا زوجيال متو هيسنف هيدي نيب اموضوموا ||

 همي زوجيال اهبكأر وا اهاق وهو اهمدقم ىفوا اهقوسي وهو ةبادلا رخؤمىف ناكول |أ
 هناذ ةالصلا ىف وه و ركح ذاذا ام نع زرتح ( ركذ مث ىلصو هلوق ) اءاجا |
 ىلص اذا ةالصلا باتكىف عضو و هدعب وا تقولاىف رك ذ ءاوس و اماجحا ديعي و عطقب :

 قالكلا ةدافو نايسنلا ظفلب ركذ انه و معلا ظفلب رك ذف هب معيال هلحر ىف ءام هعدو :

 ميشلا عضو ىلعق هدجو مث ىلصو مه هلحريف هريغ ءاملا عضو اذا امهث نيعضوملا نيب
 نايسنب ديقو فالخحلا ىلع ةالصلا باتك عضو ىلعو نايسن هنم دجوب مل هلال ا رو

 ىلع ليقو ميحتلا ىلع اءامججا ديعي هاف انايرع ىلصو ه.وث ىمن اذاامنع ازارتحا ءاملا

 ىلا ةراهطلاو فلخ ىلاال توفي زتسلا ضرفف ديعيهنا قافتالا ىلع ناكولو اضيا فالخلاا

 بلطينا ءام هبرقب نا هنظ ىلع بلغي ملاذا مهتلا ىلع سيلو هلوق ) مهتاوهو فلخ
 اذهو تاولفلا ىف ءاملا مدع ةداعلا نال بلطلا بجي نارمعلا ىناما تاولفلا ىف اذه ( ءاملا

 بلطلا هل بحتسإ كش اذا اهف ناقريغب نكل كش مل اذا امو كشاذاام نعني لوقلا

 12 ناددعو 6 تخاف ةئامعرا ىلا عارذ ةئامثلث نييام اهرادقمو ةولغلا رادقم :
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 ا كا وير ا برقلا دح هيرّش هلوق د ميل نر ا

 لاق ه راسيو قير طلا نيمي نع بلطرا ءاملا دجال رفاسملا نع ةفينح نا لاق |[

 تلطب ليو مهنع عطقنانا هسفنبو هورظتنانا هباعحاب ضيف دعبالو لعفيلف هيف عمطنا أ
 1 ءام هب يا نان هلوف ) هتوص نوعع-!و هباعصأ توص عمسيام رادقم ا

 || ن٠ ثعب ولو اليه غاب الو اهوحتو ةولفلا رادستم هبلط نوكيو ( هبلط» ىتح هممت زج مل |
 || هبلط مث ىلصو بلل ريغ نم ةلئسملا هذه يف مهني ولو هسفنب بلطلا نع هافك هبلطي |[

 || ناكناف مل وق ) فسو ىبال الخ ام*دنع ةداءالا هيلع بجو هدحي إف كلذ دعب |[
 ]| ىبا دنعو امهلوتق بلطلا بوجو اما ( ميا نا لبق هنم بلط ءام هقيفر عم

 اهدنعو عفدلا دنع ةنم لمحتو عنملا دنع لذ ريغلا كلم لأوس نال بجبال ةفيتح ||

 || هيلع بجو كبش ناو اضيا بلطلا هيلع بجنأل هيطعيال هنا هنظ ىلع بلغ نإ |

 ]|| هل بهو ولو ءأزجا هلبق مهو بلطلا بحي مل اذا ةفينح ىبا لوق عي رفت و بلطلا |
 زوجيال ىلصو ذخأي مل ناف نيتلتسملا ىف ذخأي مهضعب لاق بوثلا هل لذب وا هل جباوا ||
 |١ بوثلا نود ءاملا لصف ىف هتالص دسفت ىهضتعل لاقو ئسنلا ىلع ىبا رابتخا وهو 8

 ]| ةردقلا دوصقللا امئاو دوصقم سيل كلملا نالّريسلاو ءاملا لامعتسا توجو ميدل و

 | زوحجنال هناف ناب ع ىلص و هكرتف هن رام توت هم ناكاول هنا ىرت الا لامعتسالا ىلع

 || مهضعبلاق هارش فلكي له بوثلا نم كالمولو طورشم ريغ كلملانا ىلعلدب اذهف هتالص
 ]| انوكينا بحي لضفلا نب هللادبعو ئسنلا ىلعونا لاقو هٌوارمش فلكي ءاملا نم كلم ناوال ||

 كشاذا بلطلا بوجوف امهلوق عرفتو ءاملا ءارش فلكي اكبوثلا ءارش فلكيو ءاوس |[
 فسوبىبا دنعف هعنمناو امهقافتاب ةداءالا هيلع بجو هاطعاو هلآس مث ىلصو ءاطعالا ىف |[
 داءاو اضوت هاطعا مث ىلصف هعنمب هنا هنظ ىلع بلغ ناو ديعي دم دنعو ةئاج هتالص ||

 ديعيال فسوب ىبا دنعو دم دنع داءا هعنخ هلأس مث ىلصف هيلا عفدلا هنظ ىلع بلغ ناو |
 داعاو هنأض وت لاوس ريغ نم عارف دعي ءاسعا 0 دانا ءام هم راح قارول ا

 هيلع ةداعا الف هاطعاذ هتالص دعب هلآس مث ىلصف هعلخ هلاسل د مان هنالصف هليل أو 1

 نعال هيطعي نا ىبا ولو زدعلا قدحتل ( ميت هنم هعنم ناف هل وُث ) همت ضقتني ن 5و

 فعضلا ليقو فصنلا وهو شحافلا نبغلا لمحت مزايالو مهلا هيزجيال هنمث هدنع ناكنا

 نيموتملا وقت نيب لخدي الام ليقو

 *6 نيفملا ىلع حسملا باب إي

 ]| ةليلو اموي ميتملل تلعج ةردقم ةصخر نع ةرابع عرمشلا ىفو ةباصالا وه ةغللا ىف مسملا
 : اكلي تف راك ند وا محم ةراهط امهم داكأ نال ميلاب هبقعو اهيلايلو مايا ةثالث رفاسمألو

 1| هنال مع ا هنا الا نا هنأ 2 ل ىقبأب 0 ا نع لد

 7000090 يسيل ري يبي كعك ممم | هما فضا



 55 1 1 ل ا#
 117 حس نعم هيو دسم يمس ل مم ا ايريس يبي

 | لدب اذهر لكلا نع لدب مهتلا نالوا ىوقا مهتلا ناكو دسبعلا راسيتخاب اذهو هللا عضو
 | هل وق ) ريغال ةنسلاب اذه و ةنسلاو باتنكلاب تباث مهتلا نال وا ريغال نيلجرلا لسغ نع
 | هكرتو هلضزي ريزخ دبعلا نال بجاو لقب ملو ٌئاجلاق امنا ( ةنسلاب زئاجج نيفلا ىلع جدلا
 ا ثيدحلاب لقب ملو ةنسلاب لاق مث لضفا ناك هلعفب ملو هزاوج دقتعا نم نال بحسم لقب لو

 1 لاق نم لوقل در ةنسلاب هلوق ىفو ام# تباث وهو لعفلاو لوقلا ىلع لقت ةنسلا نال /
 ا هلوف) ةروهشملا ةنسلاب تن امنا و دساف اذه مهلوق و ضفللا ةارق ىلع نآرقلاب هتوبث ١
 || ىلع نيفللا سبل اذا هل وق ) لسفلا بجو امع هب زّرح ( ءوضولا هبجوم ثدح لك نم ١

 || طراشبال هنال طرش ريغ امهالكو ةلماكةراهط ىلع خحسنلا ضعب ىفو ( ثدحا مث ةراهط
 0000 1 ل1 مدت بلو ةياجر لسغولىح ثدللا تقولب سبلا تقو لامكلا
 1 ناك ناذ هل وف ) ةلماك ةراهظ ثدلحا فداص» نا طرشلا امنا و جحدملا هب زج ثدحا مث
 ]| هيلع هللا ىلص هلوثل ( اهيلايلو مايا ةسثلث محم ارفاسم ناكناو ةليلو اموي حمم اهتم
 || بيقع اهؤادحا هلوق ) اهيلايل و مايا ةثلث رفاسملاو ةليل و اموي ميقملا حش مس و
 )| رفاسملل ثالثلا ىف هلثم ىلاو ةليلو اموب ممتملل هلثم ىلا ثدلا تقاو نع قع ( كدا
 ]| اذه ( عباصالاب اطوطخ امثرهاظ ىلع لاو مل وق ) ءاوس هيف ةارملاو لجرلاو
 || راركتلا طرتشيال هنا ىلا ةراشا اطوطخ هلوقو زاج هتحارب ححسولو ن كسلا ىه
 ا هفخ مدقم ىلع ىلا هدب عباصا عضي نا عسل ةروصو طوطملاا مدعني راركتلاب نال

5 

 قوف قالا ىلا اعيج اهثدعو سسالا هفخ مدقم ىلع ىرسلا هدب عباصا و نعد
 ءاوس عباصا ثالث رادقخ ضورغملا اماو نونسملا وه اذه هعباصا نيب حرفي و نيبعكلا

 محم ولاذكو عباصا ثالث رادتمرطملا ءام هيفخ باصاوا ءاملاف ضاخوا عباصالاب محدم 0
 اذكو نونسم ريغ هناالا ةأزجا اضرع امههلع محدموا عباصالا ىلا قاسلا لبق نموا دوعب
 ءاملا, لّتملا شيشملا ىلع ىثمول و هبزجب ةدودم ريغ ةعوضوم عباصا ثالث محم اذا
 || فكلا نطاب حدس نا بمعسملاو هيزجال نيعبصاب وا ةدحا و عبصأب عسولو هأزجا رطملابوا

 ]| ةدحاو ةرم حسملا هيفكيو نونسملاوهاذه ( قاسلا ىلا عباص الا نم ”ىدتب هلوغ) هبزحنال ِ : ١ ]|| اه«تاوج نموا بقعلا لبقنموا هيفخ نطاب ىلع محمول و هأزجا هفك رهاظب محمولو
 (|| لاقو (ديلا عباصا نم عباصا ثالث كلذ ضرفوول ون ) زاج عبايصالا ىلا قاسلا نم أآدولو
 || هلت ) عقب اهب حلا نال حمملا ةل ال ارابتعا حدا لوالاو لجرلا عباصا نم جركلا
 ا عضومىلوالاف ةيلتملا ءاثلابو ةدحوملا ءابلاب ىورب (ريبك قرخ هيف فخ ىلع ممل ازوحيالو

 ىعقاشلاو رفز دنعو ةساجبتاريظن ةروعلا فاشكتاو لكلل لماح هنال ةقرفتملا ةساحيلا ||| فالخ نينخىف عمجتالودحاو فخ عمجت قورملان اىلا ةراشا هيفو عضاومىف ىناثلاو
 فافلنا الق قابلا لسغ بحي ىدابلا لسغ بجو امل هنال لق ناو حملا عنمي ريسيلا قرخلا |
 ريبكلاو حررح الف ريبكلا نع ولحو علا حرا نوضبق داو قرخ ريس نع ا 1

 ( نا )



 عباصا| نه عباصا ثلث رادع د تدل ول لجنرلا عباصا ثلث وادق هنم فين

 / لصا اهنا رابتعاب عباصالاوه مدقلا ىف لصالا نال متت وه اهرغصا ىنعي ( لجرلا
 ةيدلا عينج همز هناذ ناسنا لجر عباصا عطقنم نا اولاق اذهلو اهل عبت مدقلاو لجزلا
 ناك اذا طيحلا ىف و طابتخالل رغصالا رانتعا و: لكلا ماقه تماقق اهزكاثلثلاو |

 مدنمال ىناولملا لاقو عنمي ىنخ رسسلا لاق ةروتسم اهلفاسا و لمألا ثلث ردق ودب |
 ناف عباصالا سؤر ىه لمانالا و خصالا وهو اهلامكب عباصا ثلث ردق ودبب

 ئرودتلا تالكشم ىو تلتلا نا وانسي ابهنال محملا اتعنم اهعم ىرخالاو ماهبالا ترهظ '

 ربتعي عباصالا عوطقم ناك اذاو عنمال ترهظو عباصا ثلث رادقم ماهبالا تاكداف] ظ

 لقا ناكناو هل وق ) اهرغص ىلع ليلد هرغصو اهربكىلع ليلد مدتلا ريكو هريغ عاضابل
 مدقلا عضو لاح ودبت ال و ىنثملا ةلاح قرخلاانم ودب: عباصالا تناكولو ( زاج كلذنه

 اذه و ىلصملا ةينف ىف اذك زاج سكعلا ىلع ناكنا و هيلع محملا زي مل ضرالا ىلع'

 طئارشو ربك ناو هيلع محملا زوحي هقوف ناكاذا اما بعكلا نم لفسا قرخخنا ناك اذا هلك
 نوككناو قرا نع ا زارخأ تتكلم مقلب :اس نوكينا هيلع حملا زوجي ىذلا فلا ١

 همدق ع ايلاح فمللا ضعب راسومتيلاز عاما اول

 هيد عانخ هللا 1 | هيف ىثملا ةعباتم نكعناو زوحال ىلاكا ىلع محك ْ

 ةقرخ هيلجر ىلع فل اذا امم ازاررحا رفسلا ةفاسم هب عطقنب ناو بشخوا 1 جانو
 ( لسغلا هيلع بجو نمل محلا زوحي الو هلوغ) حاضيالا ىف اذك اهيلع محمل ازوحجيالا

 ضقنبو هل وف ) رركش هنا ثدحلا فالي عازنلا ىف جرح الف ةدام رركتال ةبانملا نآلا

 ( فلا عزت اضيا هضقنو هلوفق ) ءوضولا ضعب نال ( يعول ض1 : لكلا
 0 ١: وهو عئاملا ل لاوزل مدقلا ىلا ثدملا ةيارسل ىلوالا ةر ءاهلعلا ضاقتنا دعب ىأ

 اذا د نحو اول مدقلا ركاب اذكو قاسلا ىلا مدقلا جورخح تشب عفا

 0 ضرفلا لحم ءاقبل 2 كح قب محملا ليف مدتلا رهظنم عباصا ثلث ردق'
 ىضمو ملف ) نيفللا دحا عزئاذكو مدقلا ىلا ثدللا ةيارسل ( ةدملا ىضمو هلت 1

 تضقن اذا ىتح ةالصلا هلزوجيلب هدم ضقتن مل هدحيمل اذا اما ءاملادجو اذا اذه (ةدملا ٍإ

 ديلحر لسع ل | انه هتجاح نال هتالص لع ىضع هناف.ءام دج ملو ةالضلا ف وهو

 || ىلوا هتالص ىلع ىضملا ناك اذهلف مهتلا ىف نيلجرلل ظح الو متي هناف ةالصتلا عطق ولف
 فاح ناكو ةدملا تضم تضم 110|5 21 او دسفت لاق نم محياشملا ن نمو.

 محدش نيقاطاذ فحل ناككولو ةريخذلا ىف اذك لصين ا هل زاح اههعداذا دريلا نم ررضلا'

 تمت اذاذ هل وث ) هتحن رهظام ىلع حدا ةداعا هيلع بحال هناف هيقاط دحا عز مث هيلع

 عززلا دنع نال ةدملا ىضم لبق عززت اذا اذكو ( ىلصو هيلجر لغو هيفي عزت ةدللا
 ( ءوضولا ةيقب ةداعا هيلع سيلو هل وَع) امهلسغي ل هناكنيمدقلا ىلا قباسلا ثدخا ىرسي



 ا
 | ديعيال اليل ىبا نبا لاقو ءوضولا ةداعا هيلع لوقب هلاذ ىعفاشلا لوق نع زاّرحا اذه
 ْ  سوواطو نسلالاقو ( هيلجر لسغو هيفخ عز ةدملا تمت اذاذ موف ) ءوضولا نم اًعيش

 | ةليل و موي مامت لبق رفاسف مهتم وهو محلا ءادتبا نم مل وق ) هيمدق لسغي الو ىلصب
 | ل الا حس حسنا زوجت ال ىفانشلا لاو ( اهلايل و مايا ةثالث مامت محد

 تقولا رخآ ىف رفاس اذا ةالصلاك هرخآ تقولاب ةقلعتملا ماكحالا ىف اندنع ربتعملا نا اذهىف |

 | تقولا رخآىف غلب اذا ىبصلا اذكو اعبرا هضرذ بلقب هيف ماقا ناو نيتعكر هضرف ريصي أ[
 ' ىنعي ( ماقا مث رفاسم وه و محلا أدتا نمو هل وق ) ةالصلا امهيلع بحي رفاكلا هسا وا |
 | لسغ و هيفخ عزت همزا رك اوا ةليل و اموب محم ناكن اذ ةماقالا ىون وا هرصم لخد ||

 ةليلو موي نم لقا مح ناكناو هل وف ) تدسف ةالصلا ىف وهو كلذ ناكول ىتح هيلجر
 | قومرللاس بل نمو هل وت ) هيف فالخلا اذهو ءادتبالا ف اهقمناكول اك ( ةليلو موب محم متا
 زوحي امثاو هئم صقا هتاس نا الا فخ قوف فخ قومرملا ( هيلع محدم فخللا قوف

 ىلع نيفللا سبل اذا كثدح فلا نيبو هنبب لل: ال نا امهدحا نيطرسشب هيلع محملا

 اهيلع سبل ىتلا ةراهطلا ضقتنب نا لبق نيقومرملا سبل ىتح امهيلع محدمي ل و ةراهط
 | سبل مث امهيلع حمو نيفللا سبل دعب ثدحا اذا اماو نيقومرملا ىلع محملا وح مف فيلا

 فيلا ىلع رقتسا دق محدملا كح نال نيقومرملا ىلع محملا هل زوجيال لذ دعب نيقومرلا
 هيلع محسعال فلنا ىلع محد نا لبق قومرملا سبل مث فخلا سبل دعب ثدحا ول اذكو

 قرخ هب ناكول ىتح هيلع محملا زاج درفنا ول قومرملا نوكينا ىتاثلا طرمثلاو اضيا |[
 انوكينا الا ةغينحىبا دنع نيب روملا ىلع حاملا زوجيالو نياق ) هيلع مسسلاز وحال ريك أ

 | نيدلحم اناكاذا اماو ةفاغللا اهشاف ةداعلا ىف امهتف ىثملا نوكيال هنال ( نيلعنموا نيدلحت
 هالعا ىلع دلجلا عضو نا وه دلجلاو نيفملاك امهيلع محدلا زاك كلذ نكما نيلعنم وا

 فسوب وبا لاقو هل وُث ) مدقلل لعنلاك ةدلج هلفسا ىلع عضوي ىذلاوه لعنملاو هلفساو

 ىلع موقي نا ةناخألا دح ( نافشيال نينيخت اناك اذا نيب رولا ىلع محملا زوجي دمو ||

 هلالخ نم لجرلا ةرشب نه امهتكام ىر.الىا نافشيال هلوقو ”ىثب طبرب نا ريغ نم قاسلا

 مايا ةعبسب هتوم لبق هرع رخآ ىف امه وق ىلا ةفشحو.ا عجر ةريخذلا ىف لاق اطخ نافشيو :

 | عقرللاو ةوسنلتلاو ةماهعلا ىلع محملا زوحالو هلو ) ىوتفلا_هيلعو مايا ةثالث ليقو .

 | ةوسنلقلا حرملا عفرا ىه امنا ةصخرلا و ءايشالا هذه عزنن ىف حرخال هنال ( نيزافتلاو |[

 | اههجو ىلع ةأرملا هلعجت *ىش عقربلاو ةيفوكلا نمربكا مهسؤر ىلع مجاءالا هلعج ”ىث 1
 ناسلي ريرازا هل انطق ىثشح نيعارذلا ىلع لعجي ”ىث ني زافتلا و نائيعلا هنم ودبس ||

 ىرجاو رسكلا اهب ربحي نا ديعرئابملا ( رئابملا ىلع للا زوحيو هلق ) دربلا ةدشنم
 كلذ ىرجت اودلا وا كلعلا هيلع لعل هرفظ رسكنا وا قرح اهدش اذا اهف ركملا



 0# ع ']
 || كلذ لسغب ىنتكي ءرب نع تطقس اذا اهنا اهدحا ءايشا ةعبراب نيفمللا ىلع مدلا فلاخت ٠

 تطقس اذا ىناثلاو نيلجرلا لسغ بحي طقس اذا اههدحا ناف نيفللا فالح عضوملا
 تقوتبال اهحدم نا ثلاثلا و محملا ةداءا هيلع بحي الو ىرخا ةرم اهدش ءرب ريغ نع |
 ىلعوبا لاق نيفملا فالح ابيلع محملا ز ومي ةراهط ريغىلعوا ةراهطىلع اهدش اذا عبارلاو '
 زوحيو زوحي الف الاو هرمضي ةحارللا ىلع حملا ناك اذا ةريبملا ىلع محكلاز وحي امنا ىسنلا |
 ةريبملادش نكميال هنال حورجمللاعت نوكيو ميحتلا ىلع اهضعب ناك ناو ةريبملا ىلع محملا |
 مم دس ملام ةباصعلا عيمج ىلع حمم نا هل دصتقملا ةباصع اذه ىلعو ةصاخ حرا ىلع. ظ

 ناو هل وف ) مناق رذعلا نال ( محلا لطب مل ءرب ريغ نع تطقس ناف هلو ) قرعلا |
 |١ عضوملا كلذ لسغ ةالصلا فوهو ءرب نع تطقسولف رذعلالاوزا ( لطب ءرب نع تطقس |
 1| ءاملادجو اذا مهمشاك لدبلاب دوص#ملا لوصح لبق لصالا ىلع ردق هنال ةالصلا لبقتساو |

 مكح نال هتالص ىلع ىضم ةالصلاىف وهوءرب ريغ نع اهطوقس ناك ناو هتالص لالخ
 ىلصيو ىرخا ةرم اهدش ةالصلا ريغ ىف وهو ءرب ريغ نع تطقس ناو ةلعلاءاقبل قاب محملا |

 هناف ءرب نع تطقس ناو اهريغب وا الا كلتب اهدش ءاوس محملا ةداءا هنلغ نيكالو

 هلسغي ملام ىلصي نا هلزوجب الو عضوملا كلذ لسغي

 © ضيا باب ْ

 || الضا اهب ةقلعتملا ماكحالاو زبك الاو نغصالا نم اهعوتو دتك ىلا ثادحلا 5-0
 | اذهل و سافتلا و يملا وهو اهدوجو لقب ىتلا ثادحالا مكح هيةع رك ذ افلخ و |

 ١ مسا ةغللاىف ضيملاو هنم اموقو رثكا ضيخلا نال سافتلا ىلع ضيخلا ركذ مدق ىنعملا |

 جرح نم مدآ تائب مدىا صوصخم مد ةراكيع عسشلاىفو مدلا اهجرف نم حجرخ اذا

 || تقوى ةسيالاو ةريغصلا نع زارحا صوصخم صمم نم ةدالولا عضوموهو صوصخم

 صقن الو سثعلا ىلع ديزي ال ىا ةصوصخم ةدم ذنب هناوا ف نوكي نا وهو صوص 1

 ءآدلا نم ةجلس ةأرما جر نم جيراحلا مدلا وه اضيا اغرش هريسفت ىف لابو ثالثلا نع |
 ةثالث ضيللا لقا هللا هجر لاق ) ةضاحمسملا نم زا رتحا ءآدلا نم جلس مهلوق رغصلاو |

 راعضا نم ديال اذه ىلعف أدلبملا ريخ عفرلذ بصنلاو عفرلا ةثالث ىف زوحي ( اهلايلو مايا |

 انيلايل او هلوق فرظلا ىلع :بضتلاو مانا ال مذ ضيخلا نال. ضيا هده لقا هريدس
 ىلايللا نود مايالل ةربعلا نال انضيح ناك نيليل و مابا ةثالث هنا اذا لأ لايل تالث طرتشنال |

 لايل ثالثو مايا ةثلث نم ذئنيح ديالف راهنلا ضعب ىف هتأراذا ام ىلع ميثلا مالك ل محتو

 عولط لبق هتأر ولاماو لايل ثلث لخديف عبارلا نم هلثم ىلا الا لمكيال ثلاثلا مويلانال

 ناتليل و مايا ةثالث كلذ و اضيح ناك ثلاثلا مولا نم بورغلا دنع ترهط مث رجلا
 5959-5-55ه 0222212221 تت
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 هوي ونون اش وي



 ا 0 كا الا نال لكلاب يك الل ارامتغا ثلاثلا موبلا 0 هقا تنور(

 ظ ” رقت كلذ د < ضفن اخ هل وف ) الولا ىلع ليسنال مدلا ذا يعم هلك مام موقن تلاثلا |[

 | مايا ةسثع هرذكاو مايا ةثالث ضيملا لقا مالسلا هيلع هلوتل ( ةضاجتسا وهو ضيح

 | ةردكلاو ةرغصلاو ةرخا نم ةأرملا هارتامو هل وف ) هانيورامل ( مايا ةشع هزكاو هلووف )

 ١١ 'ضيح وهف اهرخآ ىفوا اهمايا لوا ىف ةردكلا تأرءاوس ( ضيح وهف ضيملا ةدم ىف

 اهتأر ناو اضيح نكتمل اهمايا لواىف اهتأر نا فسوبو.ا لاقو ترخأتوا تمدقت امهدنع

 | ةردكلا جورخ نال ترخأت اذااالا اضيح نوكتال هدنعىهف اضيح تناك اهمايا رخآىف
 ولف مداهمدقت ملاذا اماو اعبت اضيح اهلعج نكما مد اهمدقت اذاف ىفاصلا نع رخأت
 اضيح ناكاهمايا رخآآىف اضيح ناكام نالوقب امثو اعيئال ةعوش تناكاضيح اهانلعج

 | جورخنا فسوروا هلاقامو دحاو 0 ضيملا ةدم عيجبزال ةرخاكاهمايا لواىف

 ةلفتسا نميناك اذا اما هالعانم هجرخ ناك اذا اعف وه امنا فاصلا نع رخ نت ةردكلا
 ةردكلا جرخذ سوكنم مج-رلا ل نال لفسا نم حجرا انهو ىناصلا لبق جرت ةردكلاف

 طاخلا هبشي ”ىش وه لبق ( اصلاخ ضايبلا ئرت ىتخ هل وق ) اهلفسا .بقث اذا ةرخاكالوا
 ترق با حرخاذا اهسفن ةأرملا هب ريتخت ىتلا نطقلا وهليقو ضيملا ءاهتا دنع جرب

 مث ةالصلا اهيلع تبجو اهنا ىلا ةراشا هيف ( ةالصلا ضئاملا نع طقسي ضيملاو هلو )
 ىصلا ىلع ةتاث ىه له ماكحالانا ىهو نويلوصالا اهيف فلتخا ةلئسملا هذهو تطقس

 0000 12 زل ةرتللاو ةتلث اهنا ىمودلا دياز وبا راتخات:ال ما ضياقغاو نونحلاو
 | عاجالاب اهجارخ و هضرا رمثع هيلع نا ىرتالا هيلع قوقللا بوجول لها ىمد ألا نال

 مث ةدم اذه ىلع انك ىودزربلا لاق و اذه ىلع ءانب زجشلا مالكو ىجفاشلا دنع ةاكزلا هيلعو

 مر موصلاىف لاق امنا ( موصلا اهيلع مرحي و ملوث ) بوجولا مدعب انلقو هانكرت
 ' ااكلاو دفا طوفسلا ركذ قيلي الف بجاو ةوصلاىف ءاضقلا نال طقس ةالصلا فو

 ا 0 جم 77

 | ىف نال ( ةالصلا ىضقت الو موصلا ىضقتو هلو ) اهيف طوقسلا ركذ نسحف ىضقت ال
 00 0 ل طل ةدمو نوكف تاولص نيج ةلبلو مال لكى نال ةعشم ةالعلا ءاضق
 ةقثم هتاضتىف اهتحلا الف ةمالا ةنسلا ىف نوكي الف موصلا اماو رهش لكىف اذكهو ةالص ا

 ْ لحال ىتخ دمجمملا كح هل رجشملا مطعسو اضيا بنجلا اذكو ( دمهدملا لخدئالو عل وق ١ ا

 فا دعا لقناة نبل وستر ركل كلو الدم قررا بنللاو ضياملل ||
 روصت لبق فاوطلا ركذ ىف ةشافلا ام هنم اهعنم فرعدقو دكدملا لوخدب الا نوكيال

 ناك امل لوقنوا فاوطلا ىف تعرش دقو دوسملا تلخدام دعب ضيملا اه ءاج اذا اه ثالذ ا

 اضيافاوطلا اهلز وجهنا ناظنظيامبر هريغو فوقولا نم جاما هعنصيام عنصتنا ضئاحلا |
 ( اهجوز اهيتأيالو هلَوَف ) كلذ, مهولا اذه لازاف هنم ىوقا وهو فوقولا اهل زاج اك ١
 ٠ 0 ا ة نر 0 ىدتقاوا 0 2كم طفل هركذ ١

 (الهس)



 ف 2 0
 رانبدب قدصت نا بحمسإ ليقو د ديونل هلق ل | بص ري ريغ اهانأ نا 5 .

 هطسو وأ هرخاف نك ناو ناشدف هلوا قا ناكنإ نمت لد ةروتااو راتيفافصيلقرا
 اهنود هيلع هنا رهاظلا اعيج- امهيلعوا هدحو لجرلا ىلع كلذ لهو رانيد فصنقا

 ةرسسلا نيبام الخام اهثدب عيمت ع اهلبقي نا هلو ةاكزلا فرصم هفرتضموأ

 عض وم وهو ريغال مدلا راعش بنتي و اهندب عيمجت عتقسي دجت لاقوامهدنع ةبكرلاو
 اهل لحال اذكو هنم لع ريكي اهعم اجل اهجوز لع نااهل,لخالوهحو] ١

 ةصعئافلا | هللا ن دل مالسلا آ هيلع هلودل اهتعداحم همبتل ضيح ريغ ند ضئاح اهنا رهظت نأ |

 لوقت ىلا ىه ةص 3 0 اهعماحمف ضئاحاهنا اهحوز رعتال ىلا | هصئاغلاو ةصوعللو

 ضيملا ةلاح ىف ءارخ ف ردلاىف ّئيطولا اما اهعماج70 وح هرواسلا ص و انااهجوزل |

 ضيا ىف هنت هللا [رما ثيحنهىا هللا ؟رما ثيحنم نهوتأف ىلاعت هلوقل رهظلاو |

 تاربدمو تالبقم متدش ىتمو منش فيك ىا متلشىنا ركثرح وتأف ىلاعت هلوق اماو اهريدىف ٠

 دلو اهناف ارح ةجوزلا ىعس ىلاعت هللا نالو حرفلا ىف نوكي نا دعب تاكرابو تايقلتسمو
 ثرطا قينانلا عض وم 20 عولا ميرحن ىلع ليلد اذهو عرزال ضرك

 الو بنملا أربال مالسلا هيلع هلوقل ( نآرقلا ةءارق بتجالو ضئاخل زوحن الو هل )|

 هل زوحنال اذكو زوحت الف هلسغ بح وضعي نآرقلا ستاب هنالو نآرعلا نم ايش ضنا ||

 0007 اهنودامو هي الانا اذهرهاظو ضئاملاكءاسفنلاو ٌيطولا ةلاح ةءارقلا .

 ارهلا كد النود اع دصتق النا الإ | اولاق محد !لوالاو ب الا نودام مهل زوحت ىؤاسطلا | ْ

 00 امهنال هه سأبال هناف هريغوا لك الا دنع مللامسوا ركشلا ديرب هللدجلا لوغنا لثم |

 هركي ىدنخلا قو زوحال لصملا ةئتم.ىف لاق نأرقلا ةباتك ىنكل زوج لكو هللا رك دار

 ضرالا ىلع امهعضو ناو ضانلاو حوللا ا ناكاذا ناك ةياتك ضْئاطلو ينل ْ ١

 هب سأب الف نأرقلاب ىسهتلا اماو هب سأبال بوتكملا ىلع هدي عضي نا ريغ نم هبتكو |
 ةلك نايبصلا نلت نا اهل زاج ةلعم ءاسفنلا وا ضئاملا تناكاذا ني رخأتملا ضعب لاق و

 عفر ىلع ردقتال ىهو ميلعتلا ىلا ةرطضم اهنال ةلماكة يآ مهنقلتالو نيتيلكلا نيب عطقتو هلك

 ضئاملاو بنحلل سأب الو هثدح عفر ىلع ردقب هنال كاذ بنملل زوحال اذه ىلعف اهث دح
 ركذي ملاما و ( فعحلا س ثدحن زوج الو هل وق ) هوللهيو هللا اون نا ءابقتلاو |

 مكح نم فخا ةءارقلا مكح نال ىلوالا قيرطب اهيكح نإ رعي هنال بنملاو ءاسفتلاو ضئاخلا

 ةيانللا ىفرفلاو ديلا لسغنا ىرتالا مفلاو ديلا تلح ةبانملاو مفلان ود ديلا لح ثدمانا

 1 ب دنت ووو ودجر حب اس 00ج جاح هوموح فعدم هدم دع حك هيجي تدب مل اسحب يحس ويعم

 ةأرعا قنا نم نوعلم لاقو مارح نهزاحتا ىف ءاسنلا نايتا مال_بلا هيلع لاقو حجرفلا وهو ِ

 ١١ ةءارتلاو سملانيب ثدحلاىف قرفلاو ىلوا سملا مهل زوجيال نالف ةءارقلا مهلزحجتمل اذافسملا |

 ١ (هتقالعبوا هفالغبمذخأينإ الا هلوف) )مغنلا نود دبلا لدغ ضرفغاع تدل ىو ناضرذ

 هيكل كَ نيب اثلاث ةاا دعا هنع ديالا 5



 | وه فالغلا ىباهبسالا دنعو مييجتلا وه زرستملا دلجلاك هب لصتم وهام نود ةطي رثطاو |!
 ال ثدححلل زج ملاذاو فحمل عت دلجلا نال ىوتفلا هيلعو لوالا ميحتلا وهن لصملا كلف

 أ هل عبت هنال تيلقتلا دنع هيقاليوتكملا قرولا ىلع هعباصا عضو هل زو ال اذكو سملا

 || ناك اذا ثاذريغوا .مهردوا حولنم نآرتلا نم ”ىنث هيف بوتنكم 'ىش سم هل زوجيال اذكو
 نمعللا قالب هريغ سمنا هلو اهنم نأرقلا عضوم سم زوحيال ريسفتلا بتكاذكو مات ةيآ
 ريك ثدحو طسو ثدحو ريغص ثدح ةثالث ثادحالا نا هلصاحو هل عبت ثاذ عيجج نال

 عيتلاومدلا جورخو مغلا “الم اذا ىق لاو طئاغلاو لوبلاكريغال ءوضولا بجوام ريغصلاف

 ثدحلاو ةبانملا وه طسولا ثدحلاو رهطتلا م كج هدب عض وم ىلا زواحت اذا ندبلا نم

 ٍنوحملا سمو ةوالتلا ةدحم“و ةالصلا 0 تلا يثاتق نيافلاو ضيا كلا

 | ةءارقمرجمت اهيلع ديزبو ةروكذملا ءايشالا هذه ميرجن طسوالا ثدحلاو فاوطلا ةهاركو

 مي رحت اهيلع ديزي و اهلكءايشالا هذه مير هريثأتريبكلا ثدحلاو دححملا لوخدو نأرقلا
 ٍمصملا ىلا رظنلا ءاسفنلاو ضئاحلاو بنملل هركيالوقالطلا ةهاركو ئطولا مرتو مولا
 بنملا ضعضم ولف تلقناذ اهلا ءاملا لاصنا ضرفبال هنا ىرتالا نيعلا لحنال ةيانللا نال

 مجتتلاو زوجي مهضعب لاق كاذكوهلهف ةوالتلا هل زوجت نا ىغبنيف مفلا ثدح عفترا دف
 ||| مجتتلاسملا هلزوجي له هيدي ثدحلا لسغ اذا اذكو هتبانج عفترتال كلذب نال زوجيال هلا
 | ةساعنم لقال ضئاخلا مد عطقنا اذاو هأ وف ) نيرصلا حاضباىفاذكانلق امل زوجيال هنا
 | عطقتب و ةران ردي مدلا نآل ( ةلماكةالصتقو اهيلع ىضميوا لستغت ىتح اهئطوزحي مل مايا

 تقو ىف عطقنا اذا ام زرحن لماك هلوق عاطقنالا بناج حجزيل لاستغالا نم ديالف ةران

 ةالصتقو ىضموا لستغت تح ئطولا زوج الهناذ ديعلاو ىحمذلا ةالصك ةصقان ةالص

 أل| تلستغاناو اهثطو زوحيال هناذ اهنودل ناكاذا اما اهتداعل عاطقنالا ناكاذا اذهو رهظلا
 ىدنهلا ىفو بائتجالا ىف طايتحالا ناكف بلان ةداعلا ىف دوعلا نال اهتذاع ىضمت ىتح

 | اهئداع ىضمت ىتح اهجوز اهؤاطيالو موصتو ىلصتو لستغت اهناف اهتداع نود عطقنا اذا

 ىتحهريغجوْرتنا اهل سيلو ةعجرلا تلطب اهتدعنم ةضيح رخآىف اذه ناكولو اطايتحا
 ةرشثعلا نود اهتداع ناك اذا ةياهنلا ىفو طامتحالاب هلكك لذىف اهل ذخؤيف اهتدام ىضمت

 ناو باحياال بابحتسا انه هريخأتو تقولا ىلا لسغلا ترخا ةداعلا ىلع مدلا عطقناو

 ملو ةرفاسملا مد عطقنا اذاو باحبأ تقولا ىلا لسغلا ريخأتف ةداعلا نود عاطقتنالا ناك ||

 فالخ ةعجراا عاطقنا ىف نكل واهأطينا امجوزل نا ىتح اهتراهطب مكح تمهنف ءاملا دحن |[
 ىدنخلاىف اذكتلستغاول ايكرهتلاب عطقتتا رفز ود دنعو مهتلاب' لصت ملام عطقتتال اههدنعف

 تضاحولوفسو ىباو ةفدنحىبا دنع مهتلاب ىلصت ىتح اهتطو زج مل تمهاذا هحرش ىو

 تقولا لواىف ةرهاط تناكولو رهطلا دعب اهٌؤاضَو اهيلع بحينال ةالصلا تقوف ةأرملا

 رادقم تقولانم قب ءاوسو عورشلا لبقوا ةالصلا ىف تعرشام دعب ضيا اهكردا ءاوس

 ( عسيام )



 ل رقلا ءادال ا رادتم كَ را 55 0 3 والا ضرفلا ءادال عسيالا
 تقولا جورخ دعب تضاح اذا اهنا اوعجباو بجو لقا قبناو رهطلا دعب ءاضق اهيلع |

 بجو تضاح مث لفنلا موصوا لفنلا ةالصىف تعرمش ولو اهؤاضق اهيلعف لصت ملوأ
 هل ديزمال هنال ( لسغلا لبق اهتطو زاج مايا ةرشثعل اهمد عطقنا ناو هل وف ) ءاضقللا اهيلع |
 ىعفاشلاو رفز لاقو ديدشنلا ةءارقىف ىهنلل لاستغالا لبق بحتسإال هللا الا ةريثعلا ىلع |
 ىلع عاطقنالا مث اذه ىلع هبكح نيعبرالا ىلع سافنلا عاطقنا اذكو لستغت تح اهؤطبألا |
 عطقتا اذاو هلوق ةلاعم هركذ امناو عطقن ملناو اهئطو زوجي هناف طرششب سيل ةرشثعلا |

 || ( ىراخلا مدلاكو هف ضيملا ةدهىنيمدلاَنيب للخت اذا رهطلاو هل ثأ ) مايا ةرمشعنم لقال |

 ]|| هلوا ربتعيف طرشي سيل ضيملا ةدم مدلا باعبتسا نا ههجو و فسوب ىبا لوق اذه |
 نوكينا طرشي هب دعك و رهطلاب نسل ادي هنا هلضإ نمو ش6 لإ تاصقاط لد
 ةعاسب ولو مايا ةثالثنع صقتنا اذا لاختملا رهظلا نا دمتم دنع لصالاو مد هدعبو هلبق |

 رهطلا ناك نا ترظن ادعاصف مايا ةثالث ناك ناو رّتسم مدك وهو لصفال هنا |
 اضيبا لصفنال هتاف ةرشثعلا ىف نامدلا نوكي نا دعب هنه ٌرتك | نامدلاوا نيهدلا لثم |

 | دحا ىف ناك نا رظنت مث لسطفلا جوا نيمدلا نم تكا نك ناو رت مدا

 | امهالكىف ناكناو ةضاحتسا رخآآلاو اضيح لعج اضيح لعجينا نكميام نيبناجلا
 هقتحالو رهلطلاب ضيخلا *ىدتسالهنا هلصانفو ةضاحتسا هلك ناك اضيح لع نا نكمي الاه |

 رسيا فسوب ىبا لوقت ذخالاو ةيادهلا ىف لاق نكي ملوا مد هدعبوا مد هلبق ناك ءاوس هب

 اليهست فسو.ىبال وق ىلعىونفلا ىواتفلا فوىوتنلا هيلعو دمت لوق محد الا 'ريجولا فو
 للا رهطلاةهلقا لثم ضيملا ةدم ٌرثك ا ىف مدلا نمتأراذا اهنا رفز دنع لصالاو ءاسنلا ىلع |

 كلذ نم ءى شن وكيال هنافهلا لم ضيللا ةدمزكاىفرتملاذاورتس مدكوهو لصفلا بجوال

 لصفلا بجوال مايا ةثلثنع صقن اذا للختملا رهطلا نا دايز نن نسما دنع ل صالا و اًضيح .

 نآمدلاوانيمدلا لثم ناكءاوس لاوحالا عيج-ىف لصف ادعاصف اثلث ناكناو دمت لاق اك
 ةيئامثو امد اموي تأر ةأرما لوصالا ةذه نايب دم رظن اك كلذ دعب رظنن مث هنم رثكا |
 وهف امد ةعاس مث ارهط نيتعاس ريغ مايا 'ةرمثعو امد ةعاس تأروا امداموبو رهط مايا |

 نسلحاو رفزو دمحم دنعو رسم مدك للخكتملا رهطلا نوكيو فسوب ىبا دنع هلك ضيخ
 دمت دنعو هلقا لثم ضيحلا ةدم زكا ىفرت مل اهنالف رفز دنع اما اضيح هنم *ىش نوكيال

 نسا دنع اذكو اضيح نوكي نا ملام نينناذلا دحا ىف سيلو نيمدلانم ٌركا رهظلا |

 دنعف امد نيمويوا ارهط ةعبسو امد اموروا امد اموبو ارهط ةعبسو امد نيمو. تأر ولو '

 اهنالف رفز دنع اماو رهاظف فسوب ىبا دنع اما ضيح اهلك ةرثعلا رفزو فسو ىلا

 اضيح كلذ نم ءئش نوكيال نسللاو دع دنع و-هلقا لثم ضنا تكا ةدمو تارا

 لعجي نا نكمام نينانلا دحاىف سلو نيمدلا نم رك ا وهو مانا ةثالثنم رك ا رهطلانال ١



 عسا
 ٍ ارهط البو امد امو:تارواامد اموو.ارهظ مانا ةهتسوامد مانأ ةثداث تار ولو انضح

 " نوكت ةثالثلا نسملاو دمت دنعو ضيح اهلك ةرشثعلا رفزو فسو ىبإ دنعف امد ةثالثو
 ةضاحتسا قد امو ىناثلا لصفلا ىف اهرخآ نمو لوالا لصفلا ىف سشعلا لوانم اضضيح

 ةعبراو ارهط ةسجو امد اموروا امد اموبو ارهط مايا ةسهنو امد مايا ةعبرا تأر ولو

 دق رفز و فسوب ىبا لوق ىلع اما ضيح اهلك ةريثعلا رز و دمحو فسوب ىبا دنعف امد
 رك | هنال لصف نسملا دنعو لصفب الف نيمدلا لثم رهطلا نالف دم لوق ىلع اماو هان

 آموب تأر ول و ةضاحتسا ىقابااو ترخأت وا تمدقت اضيح ةعبرالا تلعفس مادا ةئالثنم
 ا مايا هث نم لقارهلعلانال اعيج- مهل وقىف يح اهلك هعبر الاف هد امونو ارهظط نيموو امد 1

 رفزو فسوب ىنا دنعفامو. رشع انثا هلك كلذف امد ةثالثو ارهط ةتسوامد ةثالث تأزولو |[

 رد لوألا ةثالثلا ندملاو دم دنعو ةضاخمسا: ناموبو ضيحت اهلوا نفءابا ةرمثعاهلك ]|
 ةرثعلا ىف نيمدلا نال ةرثعلا ىف امهر نيذللا نيمدلا نم رك رهطلان ال ةضاحتسا قابلاو

 ةرشعلا ىف نامدلا ناكنا دعب لصالا ىف انلوق نم اذهو مايا ةتس رهظلاو مايا ةعبرا
 ةرسقع اهتداع ناك اذا ام وه فسوب ىبا دنع هب هقتخو رهطلاب ضيملا ءادتا ةروصو

 000 0 0 ب يايااتبب7070 دالي ج٠بثبببْب ببب

 ]| اهدعب تأر مث اهلكاهتسثع ترهطو امد اموي اهترشع لبق ةدم تأرف رهش لك لوا نم
 هلوف ) ةضاحمسا نيمويلا ىف هتأر ىذلا مدلا و اهلك ض يح ةريثعلا اهماياف امد اموب
 ]| اضيح هيفرطنم دحاو لك نوكي ىذلا رهطلا ىنعي ( امون ريثع ةسج رهطلا لقاو

 ]| رهطلاو ضيا ىلع رهشلا لاقتشال رشع ةعست هلقا مك | نب ىحيو اطع لاقو هدارفناب

 ةعسن رهطلا قبف مايا ةسشع ضدملا زك او اموب نيسثعو ةعسن رهشلا نوكيدقو ةداع

 00 الا ل د ناك ام اهب دوغي هنا ثيح نم ةماقالا ةّده رياظذ رهطلا ةده انلق سنع

 ( هزكال ةباذالو ول وق ) رذسلا لقاب ارامتعامايا ةثالث ضيملالقا انردق اذهلو موصلاو ا

 هلو ) اهرمم عيج كلذ قرغتسا ناو ىلصتو م وصت اهناف ةرهاط تمادام ىا |

 ا رصح اذه سبل ) مايا 5 رسشع ند 0 مايا هثلث نم لقا أزل هارتام وه ةضاحمالامدو

 مدلا دازوا اسثعوا اثالث مدلا تأر ول لماملا ناذ هضعب ناببل لب ةضاحسالا مدلا
 ١ ةضاحسالا مد كلذ لكف نيعبرالا ىلع سافنلا داز وا ةرمثعلا زواح ىتح ةداعلا ىلع

 ريغ ضيللامدو ةحار هل سيل قيقر رجا ةضاحسالامهد نا ٍضيخلا مد نيبو هنيب قرفلاو

 موضلا الو ةالصلا عنمبال فاءرلا ركح ههكحو هلق ) ةحارلا نتن نيخن نوللا
 ةراهطلا ىلا يوحا ةالصلانال ىلوا موصلا عنميال نالف ةالصلا عنمملاذاو ( ئطولا الو

 اهتداع مايا ىلا تدر ةفورعم ةداع ةأرمللو مايا ةرمشع ىلع مدلا داز اذاو هلق ) هنم |
 ةالصلا نه تكرتام ءاضقب صؤت اهنا اهدر ةّئاذ ( ةضاحمساوهف كلذ ىلع داز امو ١

 رهش لك نم مايا ةرمثع اهضيفل ةضاحتسم غولبلا عم تأدتبا ناف هل وق ) ةداعلا دعب
 || اهل سيل هنال نيعبرا اهسافن لعحينو تأر اه لوا نم ةرمشع ديري ( ةضاحتسا قابلاو ||

 (ةداع)



 ل ا ل يم

 ةخبرلاو ءوضل اوقالصلا ف هل ذو: ةنفسوت و لا فاو ترا نهرا 010

 لقالاب اهلذخ وب رفز لاقو رشعلا ىضمت ىتحاهجوز اهؤاطيالو رثكالاب حاوزالاىفو لقالاب '
 ( هرخآ ىلا متادلا فاءرلاو لوبلا سلس هب نمو ةضاحتدملاو ل وق ) لاوحالا عيججىف

 اًؤاشام ءوضولا كلذب نولصيف هل وق ) نطب قالطتساو خر تالفنا هب نم اذكو
 هلجرب ناكاذاو ايقاب تقولا مادام تابجاولاو روذنلا اذكو ( لفاونلاو ضُئارفلا نم |

 ايش ناكوا كستسسا دعق اذاو هلوب سلس ماق اذا ناكوا لسي ملدعق اذاو لاس ماق اذا حرج ١
 لئاسملا هذه عيج- ىف ادعاق ىلصي نا زاج أرق دعق اذا و ةءارقلا نع زحي ماق اذا اريسبك

 نا اهل زاج ةدعاق اهريسبو ةمئاق اهندب عيج رسال ريغص بوث اهعم ناكاذا ةأرملا اذكو

 ىلصي هناذ لسيمل هافق ىلع قلتسا اذاو لاس دعقوا ماق اذا هحرج ناكاذاو ةدعاق ىلصت '

 || انلاثو ايناث هبيصي نأكن ا ينمرلا لكم ا هحرج ناكولو دح#و عكر امتاق

 1| ريغ نم هيف لضيزنا هل زاجخ ةيظع دقثم هاسغىف نال هيف لصينا هلز وحي هنافداو هلسغالكو '
 |١ حير تالفنا هبنم ىلصي نا زوحجيالو ةالص لكل هلسغي نا هيلع لتاق» نبا لاقو هلسغي نا

 || متؤملاو نيرذع بحاص مامالا ناكف ةساحجنو ثدح هعم مامالان ال لوبلا سلس هب نم فلخ
 اقريالحرجو حم ر تالفنا هب نم فلخ لوبلا سلس هب نه لصيال |ذكو دحاو رذع بحاص

 || لطب تقولا جرخ ناف هل وف ) دحاو رذع بحاص متم لاو نيرذع بحاص مامآلان أل

 لوخدلاب رفز لاقو جو رخلااو لوخدلاب لطب, فسوب وبا لاقو امهلوق اذه ( ,هءوضو
 ةثالثل ادنع هثوضو ضقتنا سلا تعلطمث رجلا عولط دعي روذعملا ًاضوت اذا هتدئافوريغال
 || دعب ًأضوت اذا اذكو لاوزلا تقو لخدي مل هنال ضقتنيال رفز دنعو حرخ دق تقولا نال |

 لإ دو ةفددح ىبادنع سعت لاو هن ودحو ضعت الو رهظلاه. ىلصي نازاج سيتلا عولط

 | هلو ) سعثلا لاوزب ضقتني رفزو فسوب ىبإا دنعو تقو جورخالت قو لوخدكاذ نال
 فائيتسالا ركذ ىف ةئاغلا ام ليق ناف ( ىرخا ة ةالصل ءوضولا فانيتسا هيلع ناكو

 لطس الو ةالصلا قل ءوضولا لا :نازو< انلق ةلاخعال هل مزاحم ءوضولا ندلطا

 ةراهط نالطس ى مغاشلا لاق مىرخالا كلتل فائيتسال الا مهيلع بجي الو ىرخلا ةالص قل

 مهنلا ىف انباححا لاق اكو لفاونلل اهتراهط ءاقب و ةبوتكملا ءادا دعب ةبوتكملل ةضاحسملا |
 هجو ىلع كانه ترمضح ول ىرخا ةزانج قح ىف همعي ءاعبل رصملا ىف ةزانملا ةالضل

 انارق ءاملا ناك ناب ءوضؤلا نم نكمم اذا لطتو ةزانللا ةالص 'هتوفت ءوضولاب لغتشا ول |

 مدلاب مرلا سفنت نم هقاقتشاو ( ةدالولا بيّدع حراخلا مدلا وه سافنلاو هلت ) هنم

 تدلو اذا اهحتفو نونلا مضب تسفنو تسفن هِف لاقب دلولا وه و سفنلا جورخ وا |

 لماما هارت ىذلا مدلاو هل وف ) ريغال نونلا مح## تسفن الا لاقي الف ضيحلاىف اماو |

 ضيملا باصن غلب ناو ( ةضاحتسا دلولا حورخ لبق اهتدالو لاحىف ةأرملا هارتاهو |

 محرلا نم ناجرخي امنا سافتلاو ضيحلاو دلولاب ديني محرلا ل نال ضيحنال لماما نال. |



 جينحا اذا اما موصلاو ةالصلا ى> ىف عي هل دحال هلوقو دادمالا نع نغاف م رلا نم

 انوي نينامثو ةسمننم لقا ىف قدصتال اذه ىلعف هل دحال سافنلا لقا نال ةعاس هلقا د
 لاقو موب ةئام نه لقاىف قدصتال هنع نسحلا ةياورىفو هنع دمحم ةئاورفف ةفينح ىبا دنع

 نارهطو مايا ةرسشع ضيح لك ضيح ثالث نسلحا ةياور ىلعو نونامثو سجن .كذف اموب
 رهطلا لقاب اهلذخادق هنال ضيلا زكاب اهلذخا امناو موب ةئام ثلذف نيعبرا عم نوثلث

 نا فسوب ىبا لوق جير حو طسولا هنال مايا هس ضرملا ىف اهل ذخا دحت ةياورىفو |

 ضيح ثلث مث نورشع و ةتس كلذف ارهطرشع ةسج هدعب مث شع دحا هدنع سافنلا

 (اموب نوعبرا هرثك او هل وق ) نا رهطمت مايا ةعسن ضيح ثالث مث !رهط رشع ةسهن مث

 ةارلا ضيحنام بلاغو لا ةعيرالا عمتج أمدلا كتللَق حجرخ هندلو اذا وهمأ هدلت ناىلا

 ناكامل يفاثلادنعو نيعبرا تارم عبرا كلذ نو ف مايا ةرسثع هزكاو ةمرهش لكف

 تأرف نيثلث اهتدام تناك اذا فسوب ىبا دنع رهطلاب وا مدلاب اهفورعم متخ ناك ءاوس |
 ىلا درت اهناف نيعبرالا زواج ىتح امد كلذ دعب تأر مث ارمثع ترهطو امداموي نيريثع ||

 ' اهفورعم )

 | هلرق اال ا ةلطلو ةدحاؤ ا ةلاح ىف ءاسفن و اضءاح نوكتف 0

 | هلا ىتح ةضاحتسا هكا حورخ لبق ىنعي دلولا جورخ لسبق اهتدالو لاحىف هارت امو

 | دعقتف ةريفح اهلرفحن نا اهئالص ةروصو ةيصاع تناك لمت ملولو ةالصلا اهيلع بحت

 || ضيملانييودنبب قرفلاو ( هل دحالساغنلا لقاو ميا وق ) دلولاب رضيالئ تح ىلصتو اهيلع
 | هنوك ىلع ليلد دلولا مدقت سافنلا ىف و اثلث دادتمالاب الا ج-رلا نم هنوك لعيال ضيخلا نا

 ا ا ا وح لماحا م انلعجولا انالو مرازمال جوفلا نع رخ ط ةشامتالاد فالك

 | ةده دعب تلاقفقلاط تناف تدلو اذا هتأرمال لوقب ناب ردقم دح هلؤ ةدعلا ءاضقنال هيلا

 | ةسج رهطلا لقا ناكول ذا اموب نورشعو ةسج هلذا ةفشح ىبأ دنعف ىىددع تضقنادق

 || رشعدحا هلقا فسوب ىبا دنعو اسافن هدعب مدلا نوكيف سافنلا ةدمنم حر مل امون سثع

 | دنعوامو هيلع دازذ ضيا نم ٌررك ١ ةداعلا و سافنلاو مابا ةرمشع ضدملا زك ١نالامو

 | هجوو ةعاسو اموي نيسجنو ةعب را ىف د# لاقواموب نيتسو ةسج ىف قدصت فسوب وبا
 | رهطرششع ةسجنو سافن نورشعو ةسج لوشنا ةفنحىبانع دمت ةياور ىلع جيرختلا

 ]| نوتلث نا رهطو رمثع ةسجن كلذف مايا ةسج- ضيح لك ضيح ثلث مث نوءبرا كلذف

 ةعاس هدنع سافنلا نا دهم لوق ميرو نوتسو ةسج كلذف نوثلث نا رهطو مايا ةعسل

 ا |0000 دولا دود نكي مرا نا ديف ىعلاو اموي نوت ىتفاج كا لآقو

 ٍ 00000 ا الا ف ورا عب كلذ دعب مرمتا ةسيوا مدلا تح ماعد

 | مدلا زواج اذاو هل وق ) نيتسرهشالا ةعبرالا ف ىذلا مدلا ناكر شع ةسجن ضيملا ربك ا

 ٠ْ ( اهتداع مايا ىلا تدر سافنلا ىف دف رزه هداج هلو تدل ةارملا هذه تناك دقو نيعبرالا
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 هنال نورثع اهسافن د دنعو رهطلاب اهتُح لصح ناو فسوب ىبا دنع نيثلث اهفورعم
 اذا اموحت ةفشح ىلا .دنع خدك ناو لصفنال ساغنلا د نيب للختملا رهطلا ثا زهللا رده |

 نوعبرالاذ امد نيعبرالا مامت ىلع تأر مت نيثلثو ةعبس ترهط مثامد ةعاس تأرف تدلو
 لصف. مل امويرسشع ةسج نم لقا للختملا رهطلا ناكن ا امهدنعو ةفيتح ىنا دنع سافن اهلك

 مانا ةثالث ناكنا اضيحرخ الاو اسافن لوالا نوكيف لصف ادعاصف رمشع ةسجس ناك ناو

 اهيلع رفزو ةفينح ىبا دنعف امدرت لو تدلو ولو ةضاحتسا وهف لقا ناكن او ادعاصف ؤ
 مد ليلق نع ولخال دلولا جورخ نال ةمئاص تناكنا اههوص لطب و اطامتحا لسغلا

 رثك او اهموص لطب الؤ اهيلع لسغال فسوب ىبأ دنعو مولعملاك بلاغلاو بلاغلا ف

 بوجو ميلا ىواتفلا فو ديهشلا ردصلا ىتفب ناك هب و رفزو ةفشح ىبا لوق ىلع حيااشملا
 اذهو ءوضولا ضقنب نيليبسلا نم جرخام لك نال اءاجما بحيف ءوضولا اماو اهيلع لسغلا

 || هنال ( امو نوعبرا اهساقن ءادتاف ةدام اهل نكت ملناو هل وف ) نيلببسلا دحا نم حبراخ

 |١ نطب ىف ئدلو تدلو نمو هَل وق ) 'نعبمملا هنال دلك الاب اهلذتخلاط بلا درت ءداع إبلا دل
 |١ ولو ( فسو ىباو ةفينح ىبا دنع لوآلا دلولا بيقع مدلا نم حرخام اهسافنف دحاو

 || نيدلولا نيب ناكول تيأرا ةفينح ىنال لاق فسوب ابا نا ىكحو امون نوعبزا امهندن ناك

 اهل سافنال لا ناكن اذ لاق نوكي ال اذه لاق سافن ىناثلا دعب نوكي له اموب نوعيرا

 كا نال ىلصتو ىناثلا عضتنا تقو لستغت اهنكلو فسوب ىبا فنا خر ناو ىتاثلا نه |

 رفزو دم لاقو هل وق ) اهدعب سافن الع بحي الف تلم دقو نوعبرا سافنلا ةدها |
 ءاسفن نوكت الف لوالا عضو دعبلماحاهنال ( ىناثلادلولا بيتع مدلا نم حرخام اهسافن

 فاضم لج- عضو ةقلعتم ةدعلا انلق اءاججا ريخالاب الا ةدعلا ىضتتنت ال اذهل و ضيحتن ال اي

 ىتناثلاو سافنلوالاف اموي نوعبرا امهننب ناكاذا فالحلا ةدئاذو عيماب قلعتيف اهلا ظ

 اضيا هدئاوذ نمو ةضاحتسا لوالا رفزو دم لاقو فسوب ىباو ةفينحىبا دنع ةضاحتسا |
 دنعف نرسثعو ادحا ىناثلا دعب و نب شع لوالا دعب تأأرف نب سثع اهثداع ناكاذا |

 دمخ دنعو ةضاحتسا ىناثلا دعب امو سافن ىلوالا نورششعلا فسوب ىبا و ةفينج ىبا

 دعب تأرولو سافن ىناثلا دعب امو اهعم لصتو موصت ةضاحمس| ىلوالا نورسثعلا رفزو

 ىذلاو اءاجا سافن ىناثلا دعب ىذلاف نورمشع اهتداعو نيرششع ىناثلا دعبو نيسثع لوالا
 ةضاحم#ا ىلوالا رفزو دمحم دنعو اضيا فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع سافن هلبق

 6 ساجنالا باب

 ٍ ةساجلا ريهطت نم غرف امل مجشلا نا مث هترذعتسا الك وهو نيتح#ب سد عجب ساحتالا

 عنب اهليلق نال ىوقا اهنال ةيمكللا مدق امنا و ةيقيقللا ريهطت ناب ىف عرش ةيبكحلا
 ريهطت هللا هجر لاق ) افلخوا الصا اما راذعال ابا دا طتسي الو قافتالاب ةالصلا زاوج

 ا ل



 011 هانم نكل رهطتال ةساحجتلا نيع نا معا ( لو يا ا ْ

 ( ىنعم نوكي نا زوجيو ةيرقلا لها ىا ةيرقلا لثساو ىلاعت هلوق ىف اي ةساجبلا لحم
 | ضرف ةيبكملا ةساتلا ريهطت ىف لاق ك ضرف له ملو بجاو لاق امناو اهتلازا اهريهطت
 | رفكي هلا ىح باتكلا ضنب ةراهطلا تنين كانه نال ةثالثلا ءاضغالا لسغ ةزاهظلا
 | هللا دج اكلام نالد اهتجالا اهبف غوسيامت اهنال اهدحاج رفكيال ةراهطلا هذهو اهدحاج

 أ هدوجسو هيمدق عضوم ىتعي ( هيلع ىلصي ىذلا ناكملاو هل وق ) ةبحتسم ىه لوتي |
 رهاظ ىف هتالض دسفتال دوا ةلاح ىف هيتبكرو هدب تحن ةساحيتلا تناكناذ هسولجو
 عضؤم ناك اذا ةريخذلا ىف و نويعلا ىف هححص و دسفت اهنا ثيللا وبا رايتخا و ةياورلا
 مدقلا عفر ناذ زوحينال هنا محدالاو هيمدق عضوف اسحن ىرخالا و ارهاط هيلجر ىذدحا

 مهردلا ردق نم لقا ةظلغملا ةساحيلا نم مدق لكت حن ناكولو زاح ىلصو سجن اهعضوهىتلا

 لكب و ءاملاب ةساحتلا ريهطت زوحب و هإوق ) ةالصلا عنم ,هردلا ردق ىلع داز اعجب ول و

 علمت ىنعم ةساحبتلا نال قلطملا ءاملابالا زوجي ال ىيفاشلاو رفزو دن لاقو ( رهاط عيام

 ةساجبلا انلق ثدحلا ىهو ةيبكملا ةساجبلا ىلع اسابق ءاملب الا زوحت الف ةالصلا زاوج
 اال ١ اهل دقيقا ور ةصخم ةدابع اهيف لاهعتسالا ناكف لاذ نيع اهيف سيل ةيبكملا

 نيكسلاب ةساحتلا عضوم عطقول هنا ليل دب ناكرهاط *ىث ىاب نيعلا ةلازا اهب دوصقللا
 الا ندبلا نم ةساحيلا 'لوزتال لاقف ندبلاو بوثلا نيب قرف هلا فسو» ىبا نعو زاج

 | نكمي هل وف ) رهاط عبام لكب هنع لوزت اهناف بوثلا فالخم ثدملاب ارابتعا قلطملا ءاملاب

 لاق نبالاب زوجين لهو لسعلاو ناهدالا نع كلذ, ززرحا و رصعلاب رصعتي ىا (هباهتلازا

 دياور ىلع اذه روصتامنا ( لمعتسملا ءملاو هل وق ) زوجي ال ةياهنلا ىفو زوحي ىدنحلا ىف
 اذآو هل وف ) ةماحتلا ليز: الف سجن وهف فسو.ىلا ةياور جلع اهاو ةغنح ىلا نع دمت
 || ةردعلاو نيقرسلاو ثورلاك فافللا دعب رثاو نول .ىا ( مرج اهل ةساحن فحللا باصا

 ىنعمىف وهام لك اذكو ( اهعم ةالصلا تزاج ضرالاب تكلدو تفل هل وف ) ىئملاو مدلاو
 الا ىملا ىوس اهف هيزجبال رفزو دمت لاقو ناسحتسا وهو امهدنع اذهو ههبشو لعنلاك فلا

 ظ | مهقرطىف نيقرسلا ةرثك نم ىأر امل ىأرلاب هلوق نع عجر هنا دمت نع ىورو لسفلا الا

 | بوثلا اذكو لسغلا الا هب زج مل كلذ نم ”ىث هباصا اذا ندبلإ نال فهلا صخ امناو:

 | الإ هجرك الف ةساجلا نم ريثك هيف لخادت بوثلا نال لسفلا الا هيف ىرح الاضيا
 ةساحتلا هيف لخادتتال دلج هناذ فللا اماو كرفلاب رهطي هناذ ةصاخ ىملاىفالا لسغلا

 مهنم اذالخ كلذيف نال ةراهطلاب حرصي ملو دكت لاقدام) هم ةالصلا تزاحو هلو
 ىلع اسجن دوعي ءاملا هدوامولاذهلو ةساحتلا مظعم هنع لوز امئاو ةقيقح رهطي ال لاق نم

 ]| ريجولا 107 ميؤلا بهذ لولا اذه ىلاو هسحب ءامىف عقو اذا اذكو ميدل

 ْ د.( نس ىلاو هلق ( 00 0 وهو اقلط دا خلا منو



 لمع م حل مامات 0 م ب نانا اتمتع

 را رك ف ارو ةانع مسا كطالب نا َّ السلا ع 1
 | هوث لشي ةأردقو رانعلامالثلا هيلع هلق اتلو:تاتلاك [رشاط ناك د الإ ةقلس ل
 || ءايشالاب ىملانرقف ءقلاو ىنملاو مدلاو طئاغلاو لوبلا نم سهن.نم بوثلا لسغيامنا ةماخنم ١

 ا هنالانل ةحوهف سابعنزب ثيدح اماو هب نرئام مك هبكح ناكف عاججالاب ا ىهىقلا ْ

 || ةراهطلا ضقن هجورخ قلعت حجراخ هنالو ةياهنلاىف اذك بوجوللمالاو ةطامالاب هرها

 ا هيف أزجا بوثلا ىلع فجاذاف هبطر لسغ بحي هل وفق ) ةظلخمان دنع ىنملا ةساحن مثلوبلأل ١

 ا الا رهطيال مهضعب لاق حياشملا فالتخا هيفف ندبلا ىلع فج اذا هنال بوثلاب دبق ( كرفلا

 !| رهطي امتاوبوثلا ىف كك رفلاب رهطي انخاشملاق ةيادهلاىفو هكرف نكميال ندبلا نال لسغلاب '
 | لسغلابالا رهطيالفالا و ءاملاب اجنتسا و لاب ناب ارهاظركذلا سأر هجورختقو ناكاذا كرغلاب
 |١ لتغلالالا 0 هجورخ لبق ىذما اذا اما ىذملا لبق ميرخ اذا كرفلاب رهطيامنا ليقَو
 || .ةئاطبلا نلا قملا:ذفناولو قيقر ةنال كوقلاب رهط لف ةأرملا نه اما 0ك

 || رهطإال للبلاو للبل | هبيصيامتا هنال لسغلاب الا رهطنال د2نعو جا وه كرقلاب تك

 | ىدنحلاى و اسحن دوعي هنا ميعتلاو ناتاور كل

 لخادت مدعل ( امهحدم ئتكا فيسلاوا ةآرملا تباصا اذا ةساحتلاو مل وق ) اسحندوعبال |
 ىنتك ١ لاق اذهلو رهطي الو ففحي محسملاو محلا لوز اههرهاظ ىلع انو امهتف ةساحلا ا

 راب اجهتسا اذا اعف فالملاا ةّدافو رهطم حدا دمت لاقو محدملاب ارهط لتيملو امهحدم

 نيكسلاو فيسلا طيحلا فو سحضال دمدنعو ٌربلاءام سجن امهدنعف انايرع ئبلا لزن مت

 ناو كلذكف ابطر ناكنا ةرذع ام©اصاناو لسغلاب الا نارهطيال مدوا لون امهباصا اذا

 راغصلا مماقلا وبا لئثسو لسغلاب الا نارهطيال د لاقو امهدنع تملاب رهط اسباب ناك

 ةياهنلا ىف اذك رهطيلاق مدلارثا هب بهذياموا اهفوص ىلع نيكسلا محم مث ةاش مذنمنع

 امهدواء اذا حياشملا نيب اذالخ كلذىف نال ةراهطلاب حرصي مىلو امهحمب ئتك | لاق امناو

 تباصا اذاو وأ وق ) دوعتال اهنا ىباجبسالا راتخاو دوعت ةساحتلا نا مثلا راتخاف ءاملا

 ىفاشلاورفز لاقو (اهناكمىلع ةالضلا تزاج اهرثا بهذو سعثلاب تفل ةساحن ضرالا

 ضرالا ةاكذ مالسلا هيلع هلوق انلو اهنم معلا زب مل اذهلو ليزملا دجويمل هنال زوجنال

 سحاب فافملاب رهطيال هناف كلذ ريغو ريصملاو بوثلا نع ازارتحا ضرالاب ديقو اهسنر |
 مادام ضصقلاو ءالكلاوزاضتالاو ناطيلساك اهيف اجاثناكام لك اهمتح ىف ضرالا كرا
 الا رهطيال ةساجن هتاصاو بصقلاو بشحلا عطق اذاذ فافملاب رهطي هناذ اهيلع اماق |

 دب الف سلما ناكاذا قيرصلا لاقو فافلاب رهطيالهنا ىدنخلا رك ذف رحغا اماو لسغلاب |
 تف هلوق  نئرالا هلع انصللازو ضزالاك وهف ةنساخجلا رشي« نك ناو لست

 ذو هلوق كلذك همك لطلاب تفجول لب طرشب سيل سعثلاب دييقتلا سعثلاب |
 نعف ءاملا اهدوام و فافطلاب رهطت اهنا تدنا اذاو عطلا و ةمحارلاو نوللا رثالا اهرثا |



 | ةئاورافو ىسحرسبلاو يرد ا ةسك دوعت امههادحا 0 ةفينح 5 ا

 ؛ '*ىث اهبارتنم عقو اذا فالملا اذه ىلعو ىباجبسالا رابتخا وهو ةس< دوعتال ىرخالا

 ا ةراهط نال ( اهنم يتلا رحب مو هلق ) نسما ىاثلإ لو سك نيلوالا دنعف ءاملا ىف

 | مالسلا هيلع هلوق وهو ثيدحلاب تدن' اب ىدأت, الف نأرتلا صن اهلرش تن ديعصل|

 | ريسي هيفا ءوضولا زوحيالو ةساجتلا ريسب عم زوحت ةالصلا نالو اهسي ضرالاةاكذ
 | رهاطل خلا ناف ةراهطلا ىلع ةدئاز ةفص روهطلا نالو ءوضولا ماقم ما يحلو ةساحلا

 | ةساحلا نم هباصا نمو مل وق ) روهطريغ ةرهاط ضرالا هده 1 وف بلو

 ا صن اهتراهطب دري ملو صن اهتساح# دروام ةظلغملا ( هرخآ ىلا طئاغلاو مدلاك ةظلغملا

 | وهف هتراهطف داهتجالا غاسام امهدنعو الما ءاهتفلا اهيف فلتخا ءاوس ةفينح ىبا دنع
 | صن هضراعي مل سجر هنا ثورلاىف مالسلا هيلع هلوق ناف ثاورالا ىف هتدافو ففخم

 فلتخا امو ليل ىبانءاو كلام دنع رهاط هنال فم وه الاقو اظلغم هدنع نوكف رخآ

 ْ وهف ةاكذلا دعب مهلا ف قب ىذلا اما خوسمملا ىعل مدلاك هلوق زيكح ففخ هيف

 هنع وفعم سلو ردقلا 00 ولو لكلا ىف هنع وفعم هنا فسوب ىلا نعو رهاط

 1 ديكلا مد كلذكو هريغ ىف نكمي و لك الا ىف هنم زازتحالا نكمل هنال نادنالاو بالا ىف

 ٠ْ ا تير زكداو السلا عنميال فحللا هب ىلطول ىتح رهاط لاحطلاو

 دمشو ةفينح ىبأ دنع رهاط كعكا مدو حوفس ريغ هنال ركناو رهاط قبلاو لمتلاو
 هنا ليق دقو هحقس دعبالا هلكأ منا امل اسحن ناكواو اكذبال هنالدمدب هلكا مبا 5

 ' ىفاشلاو فسو ىبا دنعو ام دوست ءامدلاو سمعتتلاب ضيدب هنال ةقيفللا ىلع مدي سيل

 ”  سحت, ةسفن قح ىف رهاط ديهشلا مدوءاماجسا سخن وهف عازوالاو رللا مد اماو سجن

 ىتحاس# ناك هنع لصفنا اذاذ هنع لسغيال اذهل و رهاط وهف هيلع مادام امأ هريغ قحىف

 ةساحلا نم ةدلوتم اهنال ةسح نيليبسلا نم ةجراملااةدودلاو هسحن ناسنا بوث باصا اذا

  لوبلاو طئاغلاو هلوق رهاط وهو ممللا نم ةدلوت» اهنال ةرهاط حرملا نم ةجراخلاو
 وهف لاستغالاو ءوضولا هجورخ بجو امم ناسنالا ندب نم جرخ انك نسملاوبا لاق

 سجين ديدصلاو مجعلاو مدلاو ىذملاو ىدولاو ىنملاو لوبلاو طئاغلا اذه ىلعف سجين

 راسك ةقينح ىبا دنع ةرهاط ىهف جرفلا ةيوطراماو سجين ,غلا 'المناكاذا هلا اذكو

 | ةركااضنا ةظلغملا نمو ةساحملا لح ىف ةدلاوتم اهنال ةنسحن امههدنعو ندبلا تابوطر

 ا ءرخورلاوبو ةرافلا ءرخو هلوبو روئسلا ءرخو اهلاوباو عابسلا عيجج ءرخو هلوبو بلكلا
 | لاق كلذ هابشاو ىزابلاو ةادحلاو بارغلاكريطلا عابس ءرخ ىق اوفلتخاو طبلاو جاحدلا

 ردق نم رك ا ناك اذا ظلغم وه د# لاقو اشحاف اريثك نكي ملام ةالصلا عنمال فتحوا

 . لاقو ةفينح ىبا عم وه ةيادهلا يف برطضم فسوب ىبا لوقو ةالصلا عنم ىهردلا ||
 ريفاصعلاو 1 هاطق رويطلا نم . هج ل ا 0 عم ناو و ١



 ها كال 0 مار لولا ريس مقل كلذ نوسحعت هبال نسل نال 1

 هلوق ) جركلاىف اذك تاساجتلا راسك دجاسملا هونماسحت ناكولو اذه انموب ىلا اسوأ
 نم ىهردلا طسب ريتعملا لبق مثراطاريق نورمشع هنزو ىذلا لاقثملا ىنعي ( مهردلا رادقم |

 هلوق ) نيكل ىف نزولاو قيقرلا ىف طسبلا نا امهنيب قيفوتلاو هنزو ليقو ةحاسملا ثيح |
 دقو لقا تناكناو اءامجا هركي مهردلا ردق تناكنا هركي لهو ( ةعم ةالصلا تزاج |

 ةالصلا لبقتسيو هبوث لسغيو اهعطش نا لضفالاف ةعس تقولا ىف ناكنا ةالصلا ىف لخد

 اضيا كلذكف رخآ عضومىف ىرخا ةعاجب دحيو ءاملا دحي ناكنا ةعاجلا هتوفت ناكناو

 || اهعطقبالو هتالص ىلع ىضم رخآ عضومىف ةعامج دحي الؤا تقولا رخآىف ناكناو

 !| امتراهطبو صناهتساحج: دروام ةففخلا ( هج لكؤيامل وبك ةفقخم ةساحن هباصاناو هلق )

 |١ ماع وهو لاوالا اوهزنتسا مالسلا هيلع هلوق هتساحيت درو هل لكؤيام لوبك صن |

 صن اهتراهطىف اضيا دروو ”ىثلانع دعابتلا وه ءازنتس الاو لكؤيال اهنو لكؤي اهف
 لكؤيام لو. د لاقو اهنابلاو لبالا لاوا برشيىف نينئرعلا صخر مالسلا هيلع هناوهو
 ]| هيلع لاق مارح س لا نال هبرسشب مهرما امل اسحن ناكولو نيينرعلا ثيدلس رهاط هج

 || مهؤافش فرع ما اخ هللا ل لاب او مكيلع مرح اهف مكءافش هللا لعجبمل مالسلا
 ىرتالا انيقب هب ءافشلا لوصح ع اذا هلوانت حابب مرحملاو مويلا هلثم دحي ملو ايحو هيف

 تثزاعول 8 ) كدوردع اح هلعل قحرلا دس ردن حابمرارطضالا دنع ةَتمملا لكا نا

 هنال ميقتسيال دمت دنع اما امهلوق ىلع مهعتسي امنا اذه ( بوثلا عبر غلب ملام هعم ةالصلا

 ىلع بوثلا عبر يف فلتخاو هنم اولمم 00 ناكناو ةالصلازاوج عنمب ال هدنع رهاط

 مهضععب لاق هعيجج عبر هيف ريتعملا ندبلا اذكو هباصا بوثىا بوثلا عي عبر ليقف امهلوق

 صيرخ دلاو ,كلاكهباصا ىذلا عضوملا عبر لبقو ةالصلا هيف زوجت بوث ىندا عبر
 عارذ هنع ىوروربشىفربش لاق هنا فسو»ىبا نعو ندبلا ىف ناك نا رهظلاوا دختلاو
 ىلع اما فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع شحم ىتح عمل سرغلا لوب هباصا ناو عارزفف

 ءاشا لب هتساجل هجل مرحا مل لاَقق ةفنحوا اماو هدنع لوك أم هنالف فسوب ىبا لوق
 نا ىتح رمل رهاط ناكف داهجلا ةدام عطق اهليلقتىف نال ليخلا ليلقت نع ايماحت هرهظل

 هلصا ىلع شف ناو عنمال رهاطوه دم لاقو هلو مكح فحق قاف الا رهاط هروح
 هباصا ناو شحف ناو عنمال كوكشملاوا هوركملارؤسلا نم بوثلا باصاناو لوك أملا ىف
 هسحتال راجلاوا لغبلا باعل نم هباصا ناو مهردلاردق ىلعداز اذا عنمب سار ولا

 |١ ىبادنعف اهف اوفلتخادقو ثاورالا مكح مذلا ركذي ملو رهاطلا سحيتالف كوكشم هنال

 اهلكامهدنعو هج لكؤي الام ثوروا هل لكؤيام ثور تناكءاوس ةظلغم اهلك ةفينح
 ١ ظاغم لوك أ لاريغثورو فه لوك آم ثور رفزدنعو لوك أ لاريغولوك أملا ثور ةفتع
 1 دابق 0 3 ناكناذ نيهج وىلع 0 تح ىلا بقا رسردلو ,)



 ظ 0 ا رسال الدم نر ا

 راشا اكوهمهضعب لاقو ةّيرملا ريغب اهل قالا نيترم لاوزلا دعب لسغت ٍةرمب تلاز اذا اهنا
 تلاز اذا هلا رهاظلاو قيرصلا لاق اثلث ل_سغت نيعلا تل ازام دعب مهضعب لاقو مجشلا

 لوز" ىتح لسغي ةحارلا تيشو نيعلا تلاززاو ترهط ثالثنم لقاب ةحنارلاو نيعلا
 اهتراهطف لاق مل ليقناف هتلازا قشيب ىذلا رثالا رضبالو ثالثلا ىلع ديزبالو ةحارلا |[

 اوف اهئيع لاوز هلوقىف لبق اهنيع لوزت ىتح لسغتنا اهتراهطف لقب ملو اهنيعلاوز أ
 مج ملو كلدلابرهطي هناذ فخلا ةراهطىف كلذو لسغتنا اهتراهطف هلوق تحن لخنال
 || ةساحلا كلذكو لسغلا ىلا جاتحالو امهم ىنتكي فيسلاو ةآرملا كلذكو لسغلا ىلا

 !| جاتحيال هلكاذه قف سعثلاب تفج اذا ضرالا اذكو ادامر تراضو رانلا اهتقرحا اذا

 بهذو بوثلاوا ندبلا ىلع تفجاذاام هيلع دريليقناف نيعلا لاوز هيف ىنكي لب لسغلا ىلا
 هلوقن رهطملا طارشا ىلا معلا راشا دق ليق رهطنال كلذ عمو اهنيع تلازدفق اهرثا
 ريسغت ( هتلازا قشيام اهرثا نم قبب ناالا ول وق ) رهطمنمدال هنا كلذنم مهفف اهتراهطف
 كلذ هيلع بجيالف رانلاب ىلغملا ءاملاو نانشالاو نواصل اكءاملا ريغ ءىثىلا جباتحنا ةقشملا

 ىقدرصلارك ذو ةففخملا مكح قبو ةظلغملا م كحل وزب م ىو ةففحابةظلغملا تلسغناف

 وطالما عيت هبل لكؤيام الواسع 1 لسغاذا ىواتفلاىفو اهمكح لوزبال راتخلا نا ||

 لسغتنا اهتزاهطف ةثلم نيع اهل سيلامو هل وش ) ةفمحلا ىلا مكملا لقتني هحرش ىفو |
 عطقب الو جارتخس الل هنم دبال راركتلا نال ( ترهط دق اهنا لساغلا نظ ىلع بلغي ىتح أ

 مل اذا اهنال هأزجا تلاز دق اهنا هنظ ىلع بلغو ةرم اهلسغ ناذ نظلا ةبلغربتعاف هلاوزب

 ]| بوثلا عيجج لسغي هناف اهناكم خو ةساحن بوثلا باصاولو نظلا بلغ ريتعملاف دبله نكت |]

 000 يللي ل وه انا ىردبالو هسا نيتكبادحا باصانا انكم |
 ةعورشمننسلا راسو ةيقيقحةساحن ةلازاهنال ةراهطلا ننسعم هركذيملامتا( ةنس ءاجصتسالاو |[

 ناكاذا اذهو هريغو بالا نم ىنعي( هماقمماقامورخا هيف ىزحي مل وق) ةيمكح ةساجبن ةلازال
 > را هيفىزحي ايذه ناكناو ءاملاالا هيف زجبمل امدوا احق جيراملاا ناكاذااما اداتعميراخلا ||

 || تفجوا ماقاذا اما هعضومنم ,شبملو فحجيمل طئاغلا ناكاذا رخل هيف ىزحي امنا ليقواضيا |

 زواحيو هعض ومنع طئاغلا لوز راب ىجتسينا لبق همايقب نال ءاملاالا هيزحي الف طئاغلا ||

 اذا ةالص لك تقول ءاميتسالا اهيلع بجبال ةضاحتسملاو رخغا هليزبال هفافجي و هجرخم |)

 هحسم مل وت ) تاعتاولا ىف اذك اهمد ةساجن رابتعا طقسدق هنال لوب الو طئاذ نكي مل ||

 راجعا ةثلث هعمو رهتلاو سعلا نعو ةلبقلا نع افرحنم سلجي نا هتروص ( هيقني ىتح ||
 مث هنم أدب ىذلا عضوملا ىلا عجري ىتح ريديو ىئعلا ةسفصلا مدقم نم لوالا رحاب أديف ||

 || لبقب مهضعب لاقو نيتسفصلا ىلع ثلاثلا رم مث كلذك هربدي و ىرسيلا مدقم نم ىناثلاب ||
 1 د د ا ا جس ب مي ل ب بوو جم

 ( لوالاب )



 ١ ىااثإب ردا« لوالاب لبق سل نس ثلاثلا ربو 0 لوالاب ْ
  0هيتيصخ نال ثلاسثلا راداو ىتاثلاب لبقاو لوالاب ريدا فيصلا ىف ناكناو ثلاثلارادا

 ءاقنالا دصقلاو هل ةيفيك ال ىسخرسسلا لاقو ناعفت م ءاتشلا ىفو نايلدّتم فيصلا ىف

 ' ةرهاطلا راجالا نوكتنا بحهسيو تاقوالا لكىف ءاتشلا فلجرلا لعفب اكلعفتةأرملاو

 سلو مل وف ) تحن ىلا ىرسيلا هجو لعجبو هراسي نع اهباجتسام عضيو هنمي نع
 هيلع هلوق انل فرحا ةثلث هل رحوا راجأ ةثلثنم دبال يفاشلا لاقو ( نونسم ددع هيف ||

 لضفا ءاملاب هلسغو هل وف ) جرح الفال نمو نسخ لعفنم رتويلف رمحتسا نم مالسلا (
 قالطالا ىلع ةنس ليقو اننامزىف هنس ليقو بحسم ليقف هيف فلتخاو ةراخلا دعب ىنعي

 ةنس رخابف ءاملاو رحاب ناءون ءاحتسالا مالسالا مش لاقو ىوتقلا هيلعو ميدتلا وهو ||

  1ةرمءاملاب نوجتسي اوناك هنا ةباحتلا نع ىور هنال بحمسمليقو ةليضفو بدا ءاملا عابت |
 ابتسم ءاملا عابتا ناكاما حياشملا ضعب لاقو بدالاو ةليضفلادح اذهو ىرخا هنوكريو

 ةباكعلا نم قايشلاو ةنس نوكم تنك هل ليف دنس هت انناهزى امال 01 ناس 0

 لس اننامزىف ناكو الث نوطلثت متناو ارعب نورعب . اوناك مهنا لاف

 ايفر طئاغلا حارخا وهو ماللان وكسب اطلث ماللا مسكي 000 ةياهنلاىف اذك مهنامزىف ||

 )ل ال مهضعب لاقو من ليق ةحيارلا باهذ طرشي لهو ْ

 مسنلا ضعب ىفو ( ءاملا الا زجي مل اهجرخم ةساجتلا ت دولبم ننال ضل |(

 زواجيملا ناكنا مث ءاملا الا هيزجي الف دمت دنع اما ام وق ىلعالا مهقتسيال كلذو عياملا الا |

 ١ك هءزجي و ءاملاب بحال امهدنعف لقا ناكن او اءاججا ءاملاب هتلازا بجو ,هردلاردقنم

 زكا ىهو اهجرخم ةساجتلا تزواجت اذا ىواتفلا فو رحلا هيزحيال دم دنعو رخلا ||
 ريصي ءايتسالا عضوم عم مض اذا نكلو لقا تناكناو اهتلازا بحن مهردلا ردقنم ْ
 هريغالو رجح ميتسلا اذا اذه ىلعف مضي دمت لاقو امدنع ىضيال ,هردلاردقنم كا ْ

 ناكناو عاججالاب ةساحت هندب ىلع نكي مل اذا هتالص تزاج اهجرذ زواحتنمل تناكو |

 هندب ىلع نال هتالص زوجنال مدس نا مهردلا ردق ةساحن هندب ىلع 0 ١

 محم نكلو جهتسا مل ولو ءاملاب وا ر لاب اهتسا ءاوس هتالص تزاج احتسا ناو مهردلا |

 | امئاغلا مكح اذه ةراخاب اهتلازا ز وجال ندبلا ىلع ةساحيلا نال زج مل ةراخلاب هندب ىلعاه |

 | هيف ع هنا رهاظلاف ,هردلا ردقنم ريك | ليلح الا سأر نع زواحجت اذا لوبلا اماو |]
 ظ ١+ هلق ٌمهردلا ردقنم لقا ناك اذا الا رخغا هب رك الاد دنعو ةفينح نا دنع ٍ

 | سشع ةثالث ءاجتمالا هركي ( هنيعالو ماعطبالو عيجرب الو ثورب الو رظعب ىجحتسيالو
 بصقلاو فزحلاو قرولاو ججراو يس روما وع راو ظ

 عم هأزجا اهباجتسا ناف هزيغو شيشملا لثم ناويملا فلعو ةقرخلاو نطتلاو رعشلاو

 ثوروا مسا 0 هيلع 00 درا دعا اما د دولا لا



 0”( شفيلسل

 هللا توعدف دازلا ىتولأسف نا من مهو نيبيصن نجدفو ىتاثا لاقمالسلا هيلع هنا ىوريو

 )00910! اه©< نودجيال مهفإ#لاقو ماعلب هيلع اودجوالا ةثورب الو مظعب اورميال نا مهل

 لكي ىهعتخ عانملا هولأس مهنا ىورو تلكا موي اهبح اهيفواالا ةثورالو لكا موي هل هيلع
 |0000 0 7 ا تلد نمت نيالا داع اهرذش اولا ةرعيو ةثور و مع

 اهآو هوركم وهف ناكك لذ ىاو رجلا قرو ليقو ةباتنلا قرو هنا ليف ق رولا اماو
 عيجرلا اما و دعقملاب رضي هناذ رحفلاو حاجزلاو فزحلااب اما ةناها و فارسا وهف ماعطلاب

 ىنلا نالف نيعلاب اماو هب ىحتسا دق ىذلا را ليقو ةسبايلا ةرذعلا ىهو سمن هناذ ||
 عا هللاو رقفلا ثروت اهنا ليقف ءايشالا هذه قاب اماو هنع ىهن سو هيلع هللا لص

 د“ ةالصلا باتك 6

 ىا مهل نكس كتاولصنا ىهل عدا ىا مهيلع لصو ىلاعت هللا لاق ءامدلا ىه ةغللا ىف ةالصلا

 نع ةرابع عرمشلا ىفو مهتوت لبق ىلاعت هللانا ىف ىهل ينام مهل كرافغتساو كواعد نا

 رجقلا علط اذا رجلا تقو لوا هللا هج-ر لاق ) اضعب اهضعب ولت ةرباغتم لاوقاو لاعفا

 مالظلا رج هنال رجفلا ىعمو هرخآىف الو هلواىف فلتخحيمل تقو هنال رجفلاب أدب ( ىناثلا

 ليطتسملا نع ازارتخا ضرتعملاب ديق ( قفالا ف ضردعللا ضايبلا وهو هلق ) |[
 فارطا ىهو قاف آلا دحاو قفالاو بذاكلا رجفلا ىعسو الوط ودب لوالا رخفلا وهو ||

 تقو لواو مل وف ) اهعولط لبق ىا ( سملا علطت ملام اهتقو رخآو مل وق ) ءامسلا ||
 تقو لوا هنال ارهظىعسو طاطخالا ىلا ءاوتسالا نه تلاز ىا ( سمثلا تلاز اذا رهظلا

 اذا ةفينح ىبا دنع اهتقو رخآو هل وت ) هنقو لوا ىف فالخالو مالسالا ىف رهظ
 ايف ىمس لاوزلا دعب لظلل مسا ةغالاىف لا ( لاوزلا 'ىف ىوس هيلثم *ىث لك لظ راص
 لاقي امناو ؛ىف لاوزلا لبق امل لاقبالو عجر ىا قرسثملا ةهج ىلا برغملا ةهج نم ءاف هنال
 لظ راص اذإ دمتو فسو. وبا لاقو هل وق ) الظ لاوزلا دعبام ىعسي دقوريغال لظ هل

 ناو لثملا ىلا رهظلا رخؤيال نا طايتحالاو ةفينخ ىبا نع ةياور ىهو ( هلثم ىث لك

 عش هلق اذك عاججالاب امهتق و ىف امه ايدؤم نوكيل نيلثملا غلب ىتح رصعلا ىبصياال
 فالتخا ىلع ىا (نيلوقلا ىلع رهظلا تقو جرخاذا رصعلا تقو لوإو هلق ) مالسالا
 || برغتملام اهتقو رخآو هل وق ) لثلا دعب امهدنعو نيلثملا دعب ةفينح ىبا دننع نيلوقلا

 ( سمثلا تب رغ اذا برغملا تقو لواو هلو ) ريفتت ملام ىروثلا لاق و ( سعثلا
 ىف اي قغثلا ىف اوفلتخاو ( قفشلا بغي ملام اهتقو رخآو هلو ) هيف فالخال اذهو ||
 ||| نع ةرابع قفشلانال ( ةفينحىبادنع ةرمملا دعب قفالاف ىذلا ضايبلاوهو هل وف ) |!

 000 ن| بهن وهو ةريطا نم قرا ضانيبلاو بلقلا ةقر'ىهو ةتفتشلا:هتفوةقزلا ||

 ( قيدصلا (



 اكطلا
 نال ةرمللا نم طوحا هن الو ةغللا لها نم دربملا رايتخا و هنع هللا ىضر قيدصلا
 وهو دمخو فسو وبا لاقو هل وف ) نيتيبالا ءىش اهنم تشال نا ةالصلاىف ليصالا

 رايتخا وهو ةفينح ىبا نع ةياور ىهو ههخو هللا مرك ىلع بهذم وهو ( ةرملا'
 علاوطلا ذكو ناقفشلاو سعثلا ةثلث براوغلا نالو ةغللا لها نم ليلخلاو ىععصالا

 طسوا وه هجورخو تقولا لوخد نم علاوطلاب قلعتملا مث سملاو نارجفلا اضيا ةثلث
 ةرملا ىهواهطسواب هجورخو تقولا لوخد قلعت, نا بحي براوغلا اذكف علاوطلا
 ىلع قفشلا باغ اذا ءاشعلا تقو لواو هل وق ) طوحا هلوقو سانلل عسوا امهكونق
 ةرما تبان اذا امهذنعو ضانبلا باغ اذا هدنع نيلوقلا فالتخا ىلع ىا ( نيلوقلا

 اهلكت اولصلا تاقوا ىلاعت هللارك ذ دقو (ىناثلا رجلا علطي ملام اهنتتورخآو هلوف )

 ليللانم افلزو زجفلاو رصعلا ىنعي راهنلا ىفرط ةالصلا ماو ىلاعت لاقف ةلجت نأرقلا ىف .
 لاقو رهظلا وهو اهلاوز ىا سعثلا كولدل ةالضلا مما ىلاعت لاقو ءاشعلاو برغملا ىتعي

 نيحو ءاشعلاو برغملا نعي نوسمتنيح هللا ولصف ىا نوسمتنيح هللا ناحيسف رخآ عض وه ىف
 عيسف ىلاعت هلوقو رهظلا ىنعي نورهظت نيحو رصعلا ىنعي ايشع و رجفلا ىنعي نوت |
 ىنعي هحيسف ليللا نمو رصعلا ىنعي بورغلا لبقو رجلا ىنعي سعتلا عولطلبق كدر دمحت |
 ناحي<و ميظعلا ىبر ناحس مهيوسلا نم اهيف امل اهدست ةالصلا تيعسو ءاقثعلا و ترغملا أ

 رابداو هلوقو رجتلا تعكر ىنعي موحيل ا رابداو ىلاعتهلوقو كدمح و هللا كناحيس ىلعالا ىبر |

 ماماهتقورخآو ءاشعلادعبرتولاتقو لواو هل ووق ) رتولاليقو برغملا تعكر ىنعي دوحتلا |
 اهلعفناالا قفشلا باغ اذا ىنعي ءاشعلا تقو هتقو ةفينحوب|لاقوامهدنعاذه( رجلا علطي |

 اهتتصىف فالتخالا عرفاهتقوىف فالتخالا وركذتل دنع ارملع مدقبالف ءاشعلا لعف ىلع بتر .|

 || ةنسامهدنعو ةثافلاو تقولا ةالصك ءاشعلا عمراص ابجاو ناكاذاف بجاو رثولا هدنعف' |

 || ريغب ءاشعلا ىلص اذا فالحل ةدئافو ءاشعلا ىتعكرك ءاشعلادعب عرش ةنس ناكاذاو ةدكؤم

 || نيينق رخآ بوثىفرثولاو بوثىف ءاشعلا لصوا ركذت مث ءوضوب رتولا ىبصو ايسان ءوضو |
 1| ناتالص امهنا هلصاّنم نال هدنع رتولا نود ءاشعل اديعب هناذ سح ءاشعلا هيف لص ىئذلانا

 || ىلص اذا ةينقولا عم ةمافلاكو ةفلدزم ءاشعلاو برغملاكدحاو تقو امهعجج ناتبجاو
 كلذك ةدتقولا ديعيالو ةّافلا ديعب هناف ءوضوب ةينقولا مث ايسان ءوضو ريغ ىلع ةّثافلا
 ءاشعلا دعب لعفب هنال ةنس هنا اههلص |نم نال رتولاو ءاشعلا ديعي اههدنعو ءاشعلا عم رتولا

 نيتمكر اك اهل عيت وهام داءا ءاشعلا داما اذاذ ءاشعلا لبق ريكح تبثي الف عشلا قيرط لك
 (| ءاشعلل ايسان وأ ناو فالخالب اهداءا ادم ءاشنعلا لبق روا ول ةباهنلا قو ءاشعلا دكا

 رتولا ديعي ال هدنعف ركذت مث رت واو ًاضوتو ماقو مان مث ءوضو ريغ ىلع ءاشعلا ىبصوا

 اهيتمكرو ءاشعلا ىلصولو اهيتعكرك ءاشعلا نتسنم ةنس امهنال نيتلاا ىف اهديعي امثدنعو
 || .نل وق ) اهيلغ قب اهنال ماجا نيتعكرلا داعاو اهداءا اهدحو ءاشعلاىف داسف هل نييتمث |

0090) 5 ِ 



 2ك # هاا
 ىف عرش نآلاو زاوملا تاقوا وه تاقوالا نم مدقت ىذلا ( رجفلاب رافسالا بحتسيو

 | رافيالاب متي و ةءارلا لوطيو اسلغم لخدي نا رافسالا دحو بابحتسالا تاقوا

 | فصنلا ىف ىلصي نا رافسالا دح ليقو رهاظلا وهو هب متو راغسالاب أدب ىتاولملا لاقو |[
 هل رهظول غرف اذاف ةلئلم ةنونسم ةءارقب ىلص ول تقو ىف ىلصي نا وه ليقو ىناثلا |[

 رفسلا ىف هلك اذه و سعألا عولط لبق ةداءالا و ءوضولا هنكما هتراهط ىف داسف

 (فيصلاىف رهظلاب داربالاو هل وق ) جاحلل فل دزملاب رحتلاموي الا اهلكة نمزالا ف رضحلاو
 ةالصلا ىلصي نا اهدحخا طئارش ثالث داربالا بحت امناو لثملا لبق اهيلصي نا هدحو

 كالذ نوكي نا ثلاثلا و ةراملا دالبلا ىف نوكي نا ىناثلا و ةعامج دسم ىف ةعامجب
 ىلا نال ( ءاتشلا ىف اهعدقتو هل وق ) اهمدق هتببىف ىلص نا ىجفاشلا لاق و رملا ةدش ىف

 ةنمزالا ىف اذهو ( سعل ا ريغتت ملام رصعلا ريخأتو هلوف ) لعف اذكه سو هيلع هللا ىلص ١

 صرآلا ريغتتنا وه ليقو ناطيلا ىلع عاعشلا ريغتت نا وه مهضعب لاةريغتلا ىف اوفلتخاو اهلك ||

 || زاج هموي رصع هوركملا تقولا ىف ىلص ناذ ميحتلا وهو نيع الا هيف راحتال لاح ريصي و |
 || بحس هلاذ مغلا مويىف الا اهلك ةنمزالا ف ىنعي ( برغملا ليمحمتو هل وق ) ةهاركلا عم

 || (لبللا ثلث لبق ام ىلا ءاشعلا ريخأتو هل وف ) نظلا بلاغب بورغلا نقيتي, ىتح ريخأتلا
 اما ءاتشلا ىف هلكاذهو هوركم فصنلا دعب ام ىلاو حابه ليللا فصن ىلا ريخأتلاو

 أ| ةالض فلأي نمل رتولا ىف بحتسيو مل وق ) ليالا رصق لجال اهليممت يبحتسيف فيصلا ىف

 رتويلف ليللا رخآآ موقب ناعمط نم مالسلا هيلع هلوقل ( ليللا رخآ ىلا اهرخؤي نا ليلا |
 | ركل لق راوأ ايتن الاب هسفن نم قش ل: ناق هل وق: ) ةروضحم لالا: ةالض ناف هرخآ |
 ناك هنا لع لو-# وهو رث وا ىتح مانا ال نا ىليلخ ىتاص وا لاق ةريره وبا ئور امل |!

 !| هللا لوسر رثوا دق ليللا لكن م اهنع هللاىضر ةشئاع تلاقو هابتنالاب هسفن نم قشاال

 | ضبقو رحددلا ىلا هرثو رقساو ىهتناو هرخآ و هطسواو هلوا رتوا ميسو هيلع هللا ىلص

 أ ريخأتلا برغملا و رهظلاو رجلا ف بحصتسملاو ميغ موي ناك اذا و رحد“ رثواوهو
 | ريخأتىف اهو مالظلا لجال ةعاجلا ليلقت نم ءاشعلا ىنامل ليحمتلا ءاشعلاو رصعلا:ىفو |'

 | لباقتف نيعلاب نيعلا لباقت كنا هطباضو هوركملا تقولا ىف عوقولا مهوت نم رصعلا |

 قابلا رخؤتؤءاشعلاو سصعلاب ليحصتلا |'

 ب ناذالا باب ©
 | ةصوصخم تاقتواف صوصتخم مالعا نع ةرابع عرشلا ىو مالعالا وه ةغللاف ناذالا |؟

 بابسا اهنال ناذالا ىلع تاقوالا ركذ مدق امناو ةالصال انع تلعج ةصوصخم لافلاب

 ةقباسنم رابخالل ديالف هب عملا دوجونع رابخا مالعالاذا مالعالا ىلع مدقم ببسلاو ا

 | قع ىف مالعا ناذالاو ءانعلا رهو صاومللا قحيىف تاقوالا رثا نالو هءريخلا دوجو ٠

 ( ماوعلا)



 #*« ها
 || رسل قيقح ىردركلا مامالا لاق ءالعلا ةيترم ةدايزاو ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ماوعلا أ
 ]| تاولصلل ةنس ناذالا هللا هجر لاق ) ناذالا هينيلف تقولا ههبني مل اذاذ تقولاب هبتنينا |

 | هلوقباتكلا اما ةئسلاو باتكلا ناذالا تويثىف لصالا (اهاوسامن ود ةعجلاو سلا |
 || نب هللادبع ثيدفل ةنسلا اماو ةالصلل ىدوناذا ىلاعت هلوقو ةالصلا ىلا متيداناذاو ىلاعت |
 |١ نم لضفا وه مهضعب لاق ةمامالا ما لضفا ناذالا لهو فورعم وهو ىراصنالا ديز |

 || نينذؤلل رفغو ةمئالا هلل ادشراف ءانما نوذؤملاو ءانعض دمت الا مالسلا هيلع هلوتل ةمامالا |

 ]|| ةرفخملاب نينذؤلل امدو دشرلب ةمتالل امد مالسلا هيلع هنالو نيعضلا نم الاح نسحا نيمالاو |
 || لوخد لبق نونذؤي الف تيقاوملا ىلعىا ءانا هلوق ىنعمو دشرلا نم لضفا نارفغلاو

 || لاقو تاروعلا ىلع ءانما نونوكيف ةيلاد عضاوم ىلع نوفرشم مهنال لبق و تقولا
 ا اونوكيملو مما اوناك هدعب نم ءافلحلاو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نال لضفا ةمامالا مهضعب

 || ةدكؤم ةنسىا سلا تاولصلل ةنس هلوق اهلضفا الا روءالا نم نوراتخي ال ,هونينذؤم
 ْ اهصخ ليق ركذلاب اهصخ و اهدرفا مف سخلا ىف ةلخاد ىه لبق ناذ ةعججلاو هلوق

 |١ طارسشا ثيح نم ديعلا هيسشت.اهنال نبدنعلا ةالبض نع ريقتلاو نيناذا اذهل نال كاذلاب

 (| وازللاو رتولاك اهاوس ام نود هلوق ديعلاك اهنا ناظ نظي ام رف رصللا و مامالا
 | ( هرخآ ىلا ريكا هللا ربكا هللا ناذالا ةفصو هل وق ) فوسكلاو ديغلاو ةزانللا ةالصو
 | ناكو ايندلا لاا اوكرتا و هتعاطب اولغتشاف بجوا هتعاط و هب متلغتشا اممربكا ىا |

 1| ىا هللاالا هلال نا دهشا هلوق هيف اوناك ءىش لك اوكرت ناذالا اوععس اذا فلسلا

 || مالسلا هيلع بيعش نع ايك اح ىلاعت هلوق هنمو هيلا ركتوعد اهف ركل فلاخم ريغىنا اولعا
 ىبرع مسا دمت هللا لوسر اد نا دهشا هلوق هنع م اهناام ىلا مكفلاخا نا ديراامو أ

 مهلوق نم ذوخأم هثعب ىذلا رابخا عبات ىذلاوه لوسرلاو دماحلا عمل قرغتسم ىا
 هللا لاقءالسلا هيلع هيدنرك ذ هيليىلاعت هللارك ذنا رعاو ةعباتتمىا السر لبالا تءاج أ

 ناذالا ىفو نيتدابشلا ىف رك ذب وهف ىعمرك ذتو الا رك ذا الىا كرك ذ كلانعفرو ىلاعت

 سو هيلع هللا لص ىبنلا حدمب ىراصنالا تباثنب ناسح لاق دهشتلاو ةبطملاو ةماقالاو |
 اوذف هلحي هعسانم هل قشو دبشا سخخلاىف نذؤملا لاق اذا هعسا عم ىنلا مسا هلالا مضو

 حالفلا ىلع ج هلوق اهيلا اوله ىا ةالصلا ىلع ج هلوق د# اذه و دو_ شرعلا ظ

 نوجانلا مه نوهلهلاو ءاقبلاو ةاحيلا وه حالفلاو مكتاجنو مكح الف هيفام ىلا اولهىا
 ]| ةرملا ىف هلوق دعب نذؤملا عجري نا وهو عجري ىجفاشلا لاقو ( هيف عيجرت الو هلو ) ظ
 اعفار هللاالا هلاالنا دهشا ىلوالا ةرملا ىف هلوق ىلا ارس هللال وسر ادم نإ دهشا ةيناثلا |

 || نا ىور امل ( نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا حالفلا دعب رجفلا ناذاىف ديزيو هل وق ) هتوص
 [| ةالصلاب هنذؤي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاج مث رجغلل نذا هنع هللا ىضر الالب

 |١ لاف مسو هيلع هللا لص ىنلا هعمسف مونلا نهريخ ةالصلا لالب لاف متان هنا هل ليقف



 1] امدلا ناذاق اضبا اذه لاش نا تبني لق ناف رجلا كئاذا ىق.هلعجا اذه نيحا ان |[
 ليق اهلبق ماني نم سانلا ندو ليللا ثلث لبقام ىلا اهريخأت ةنئسلاذا اهيف دوجوم مونلا
 بلاغلا ىف ءاشعلا ناذا لبق نومانال سانلا نال ءاشعلا ىف مودعم رجفلا ىف ىذلا ىنعملا
 هوركم ءاشعلا لبق مونلا نالو ناذالا لبق اهيف مونلاناف رجلا فالخم هدعب نوماني امئاو
 اا دسر قفاشلا لوقنح كاذ. زرخا#( ناذآلا لثم ةماقالاو قل وق )'رسقلا فالخ
 ةذحاو ةزمه كلام لاق و (. نيترم ةالصلا تماقدق حالفلا دعب اهيف ديزي هنا الا هلق )
 ىعلا هّللاب الا ةوقالو لوحال لوقب هناذ نيتلعيللا ىف الا لوماهف نذؤملا ةعباتم بحساو

 لوحال هانعم ليقو, هللاب الا هللا ةعاط ىلع ةوق الو هللا ةيصعم نع لوح ال ىا ميظعلا

 نمربخ ةالصلا هلوق ىف و هللا نوعب الا هللا ةعاط ىلع ةوق الو درا ةيدعلب الأ ةيصعم نع

 ىفو عبات نأرقلا ةءارقف ناك نافذ ترربو تقدص لوب ليقو هللابالا ةوقال هللاءاشام مونلا

 باجاول ىتح ناسللابال مدقلاب ةباجالا مهضعب لاقو توفبال لوالا ىف نال عباتبال هتفلاةءارق

 هيلع سيل نذؤملا عمسي ثيح دج لا ىف ناكولو ابيجم نوكيال دححدملا ىلا شمي ملو ناسللاب
 عماسل ىغبتيو هنءارق ىلع ىضمب هناذ أرقب دجملاىف وهو نذؤملا ععسول اولا ىفو ةباجا
 لسرتيو هل وف ) ةباجالا ىوس ”ىشب لغتشي الو ةماقالاو ناذالا لاحيف ملكتيالنا ناذالا

 كلسر ىلع مهل ونه بيرطنالو نغت ريغ نم ناذالا تالك نيب لصف ناوهو ( ناذالا ىف

 ناف نيتلك لكن يب عمباو ةعرسلاو لصولا ردملا ( ةماقالا ف ردحبو هلق ) كنقر ىلع ىا
 ناذالاىف ىغتلا هركيو هأزجا ناذالافردحو ةماقالاىف لسرتوا امهبفردحوا امهيف لسرت

 كضغبال هللاو ىناو هللاتق هللا ىف كبحال ىنا هللا ورع نبال لاق الجرن ا ىوريو بيرطتلاو
 نيرع هل لاَقف هناذا ىف برطف نذا انذؤم نا ىورو كناذاب ىنغنت كنال لاق ملو لاق هللا ف

 ةماق الاو ناذالاب ىا ( ةلبقلا امه لبقتسيو مل وق ) انلزتعافالاو امس اناذا نذازيزعلادبع

 | ةلبقلا ريدتسا ناو دجو. كلذو مالعالا هنم دوصقملا نال هركي و زاج لابقتسالا كرت ناو

 نيهلا ىف ةالصلا ىنعي ( الاعث واني ههجو لوح حالفلاو ةالصلا ىلا غلب اذاف هلو )
 حجر نا داراف ةرانم ىلع ناكاذا الا ال جركلالاق هيمدق لوح لهو لاعثلا ىف حالفلاو

 مالعاليوحتلاب ىعملاو ةلبقلا ربدتسيال هنا الا اف هيمدق لوح نا سأيال اهيحاون نم هسأر
 ىلا ليوحتلا كرت نكل هءاروو همادق لوح نا ىغبني ناكف تاهللا عبرالاف مهو سانلا
 لهؤ نيتداهشلا و ريبكتلاب مالعالا لصح دق همادق نمو ةلبقلا رابدتسا نم هيف امل هئارو

 ليقو نيّماغلل مالعا هناف ناذالا فال نيرضاعلا مالعا اهنال ال ليق ةماقالاىف لوحي
 الالب نال ةماقالاو ناذالا ىف هينذا ىف هيعبص | نذؤملا لعجيو اعستم عضوملا ناك اذا لوحي

 | امهاق نذؤيو هرضيال هكرت ناذ هيلا رظن وهو ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب هلعف
 ١ الف ادعاق هسفنل نذا اذا اما ةعاسجب ناكاذا ىنعي ةهاركلا عم هأزجا ادعاق نذا ناف
 ابكار رفاسملا نذاولف ةالصلا.ةنس هيدوصقملا امناو مالعالا هبدوصقملا سيل هنال هب ضأ
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 ىلعسيلو مهأزجا هناذأباولص ناذ اساف نذؤملا نوكي نا هركيو زاج بلط ريغب ائيش أ[

 ناذ هناذا داعتال ناذالا دعب نذؤملا دترا ولو ةأرملاو ناركسلاو بنملاو نونا ةغبرا |

 جركل هحرش ىف راشاو ناذا هنا لع اذا ةيسرافلاب ناذالا مدي و. لضفا وهف ديعا ْ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نال ( قبو ةّشاغلإ نذؤيوهلوق ) حدالاو رهظالاوهو ححدتال هلا ىلا |
 الالب سما مث اوموق لاق هبتنا الف سعثلا رح مهظقبا نا ىلا ىداولاب هباعصاو وه مان سو

 ىلوالل نذا تاولص هتاف نافل وق ) رجلا ىلصف ماقاذف هرهاو رجفلا تعكر ىلصف نذاف

 ناذالا نال ( ةماقالا ىلع رصنقا ءاش ناو ماقاو نذا ءاش نا ةيناثلا ىف اريخم ناكو ماقاو

 ىصتسملا ىف اذك امهالك طرشي سلاجيىف اهاضق اذا اما دحاو سلحمىف اهاضتق اذا اذهو

 ميحتلا وهو زاج ناذالا ف ءوضولا كرت ناف ( ءوضو ىلع ميّبو نذؤي نا ىتبنيو هلوق )
 ةءارق نال ( زاج ءوضوريغ ىلع نذا ناذ هل وق ) هكرت هرضي الف ةالصي سيلو رك ذ هنال
 ةءارقلا ف اك بحسم هيف ءوضولا نكل ىلوا ناذالاف ثددلا عم زوجتئىهو هنملضفانأرلا

 هل وق ) ةالصلاو ةماقالا نيب لصفلا نم هيف امل ( ءوضوريغ ىلع مهقب نا هركيو هلو )
 ناذالا نالو ريبك صقن ةبانملاب صقتلا نال هناذا ديعا نذا نافذ( بنج وهو نذؤي الو

 نع ةراهطلا هيف طّررشيف ةلبقلا لايعتساو تقولاب هقلعت ثيح نم ةالصلا نم اهش ذخا

 ةمرجنالو الاعشو انيع هيف تفتلي هنا ثيحنم ةالصلا قرافبو امهقخا نود نيثدملا ظلغا

 (اهتقو لوخد لبق ةالصل نذؤب الوول وث) رغصالا ثدحلا عم هركيال اذهلف ةءارقالو هيف |
 رجملاىفاماو ليهجت تقولا لوخد لبقوهو مالعالل ناذالا نال تقولاىف داعا لعف ناذ |'

 نا نذؤمل حسو زوحجال اههدنع و ليللا نم ريخالا فصنلا ىف زوج ف سو ىبا دنعف ||

 نا ىورامل هسفن دهحي الو هتوص عع الك نذؤملل دهشي مالسلا هيلع هلوقل هتوص عفري ||

 قرع وهو كؤاطي رم عطقنب نا تيشخ اما لاتف هسفن دهحي انذؤم عمم هنع هللا ىضر رع ||

 تاولصلا راسى هركيو ةلفغو مون تقو هنال نسح رجلا ىف بيوثتلاو ةناعلاو ةرمسلا نيب |
 ىتاوتلا هروهظل اهاكت اولصلا ىف هونسحتسا نورخأتملاو ةظقب و عاقجا تقو هنال

 ىلع جوا ةالصلا ةالصلا هلومب اماهنوفراعتام ىلع دلب لكىف هتفصو ةينيدلا رومالا ىف

 كلذ هبشا اموا ةالصلا ىلع ج ةالصلا

 د اهمدقت' ىتلا ةالصلا طورمش باب 6

 || ناذا داعي و كلذ نع ةيهنم ىهو توصلا عفر ناذالا ةنس نم نال ةماقا الو ناذا ءاسنلا

 ]| نوجاتحم هيلا مهو ةالصلا حاتنقا مالعال ةماقالاو نوسضاح ةقفرلاو نيئاغلا راضحسال

 نع ةرابع عرششلاىفو اهتامالع ىا ةعاسلا طارسشا هنمو ةمالعلا وه ةغللاىف .طرعشلا
 | داقعنالا طش عاونا ةثلث طورششلا مث هتمادتسا طّتشيو هبالا هلدعص الو ىلا مدقتاه |[

 : هوطعافهتجاحموقلا فرعناف ناذالا ىلع ةرجالا بلطن ذؤملل هركيو ةماقالل لني و سآب الف 1

 نك مس وسع ع محي جام رو ورا وناالا هن دوب هذ انا



 كي
 لابةتساو ةروعلا سو ةراهطلاكماودلا طرمشو ةبطحلااو تقولاو ةمرحتلاو ةينلاكريغال

 ةءارقلا وهو ةنراقملا الو مدقتلا هيف طرشي الو ءاقبلا ةلاح هدوجو طرشام ثلاثلاو ةلبقلا |[]
 ( هانمدقام ىلع ساحنالاو ثادحالا نم ةراهطلا مدقب نا ىلصملا ىلع بحي هللا هجر لاق ) ا
 اذا اما هتحتام ىريال قيفص بوث ىا ( هتروعرسسبو هل وق ) نيتزاهطلا نايب نم ىا |
 خعاشللا ةماع لاق هريغ قح ىف وا هسفن قح ىف طرشرسلا لهو هيزجيال هتحنام ىأر ||
 رازا ريغب صيقىف لص اذا هتكافو هريغو هسفن قح ىف هوبجوا مهضعب و هريغ قح ىف |
 دسفت هسفن قحىف لاق نم دنعف قنعلاب طاحا ام وه و هقيز نم هتروع رظن ول ناكو أ
 رهاط بوث هلو اناي رع لظم تدب ىف ىلص ولو ميمتلا وهو دسفتال حياشملا ةماع دنعو ١
 هسسفن قح ىف اطرشزتسلا لعج نم لوق ىلع ىلصملا ةينم ىفو عاججالاب هتالص زوجبتال |
 ناك نا ءاملا ىف ىلص نا و زوجت ال ةيحللا فيفخ ناك نا و زاج ةيحللا فيثك ناكول |[
 بوثلا ىف ةالصلا هركيو حدنال هتروع ةيؤر نكمي ايفاص ناك ناو هتالص تح اردك |"
 هتالص تخص هيف لص ناذ ىلوا اهيفق ةالصلا ريغىف هسبل هيلع مرحب هنال هيلعو ريرملا ||
 ىلص وا بوصغم ءامب ًاضوت وا بوصغم بوث ىف ىلص ناو ةالصلاب صتخيال ىهنلا نال |[
 تام لجرلا نم ةروعلاو مل وق ) د هلك كلذ ىف هتالصف ةيوصغم ضدا ف أ
 ةفيفخو ربدلاو لبقلاك ةظيلغ نيعون ىلع ةروعلا مث عم ىئعمب انههرلا ( ةيكرلا ىلا ةرسسلا ||
 عبر عئاملا دو عنمي اهريثكو ةالصلا عنميال ةروعلا فاشكتا ليلق و امه ادعام ىهو ||
 ناك اذا اذكو عنمي ال عبرلا نم لقا فشكتا ناذ دمتو ةفينح ىبا دنع داز اخ وضع |
 . ىبا دنعو عنمبال لقا ناكن او عنم وضع عبر غلب, عججول هلك ناك ناذ ةقرفتم ءاضعا ىف أ
 ناتاور فصنلاىف هل ليقو عنمال فصنلا نم لقا ناك ناذ داز اخ فصنلا عناملا فسوب ا

 قاسلاو ذخفلاو نطبلاك وضعلاو ةرزكلا دح ىف ةياور ىفو ةلقلا دح ىف هلعج ةياوريف
 هذه نم دحاو لك عبر فشكناول ىتح ةأرملا ف سأرلا نم لزانلا رعشلاو سأرلاو ||
 ريدلاو امهدارفناب نايثالاو هدارفناب ركذلاو ةالصلا زاوجنم عنم دارفنالا ىلع ءايشالا |

 دحاو وضع هعم ىهف ذختلل عبت ىه مهضعب لاق ةيكرلاو امهدارفناب ناتيلالا و هدارفناب
 ناك الزن ناو ردصلل عبت ةدهان تناك نا ةأرملا ىدنو ةدح ىلع وضع ىه مهضعب لاو أأ
 جركل الخ ميحتلا ىلع عبرا رابتعا ىف ةفيفملاو ةظيلغلا ةروعلانيب قرفال مث هدارغناب |
 ةالتصلا عنم ,هردلا ردق نم ٌثكا ةظيلغلا نم فشكتا اذا نولوقي مهناف هعبات نم و ||
 مهو جركلا هرك دامو دحاو امهيف فالتخالا نا ميمتلاو ةظلغملا ةساحلاب اهوربتعاو أ
 ردق ريدلا ىف ربتعا هنال فيفخت ةفيفللا ىف وهو ةظيلغلا ةروعلاىف ظيلغتلا اذهب دصق هنال ||
 انوشكم هعيج- ناك ناو ةالصلا زاوج ىضتقي اذهف هنم كا نوكي ال وهو مهردلا :
 ةروغب تسل اندنع ةرسسلاو ةروعب تبل ئعفاشلا لاقو ( ةروعلا نم ةبكرو هلت ا
 ىلا ةراشا هيف ( اهيفكو اههجوالا ةروع هلك ةرخلا ةأرملا ندبو هل وف ) ةروع هدنعو |؟
 2لتر ممصسمسو

 (نا)



 ةروع هنا جتا لبقو ةروعب سيل هنا عصالا ةيادهلا ىف فالخ هيفو ةروع مدقلانا |
 هرهاظاما هنطاب فكلا نم دارملاو ىثملاو ةالصلا قحىف ةروعب سيلو نسلاور طلاق ١
 عبرو تلص ناو ةالصلا ءادا عنم ةروع هلعجنم لوق ىلع اهمدق عبر فشكتاولو ةروعف |

 ناكااذا ديعتال فسوب ىبا دنعو ديعت ال لقا ناك ناو امهدنع ةالصلا دعت فوثكم اهقاس
 ليلقلا دح ىف هلعج زيغصلا عماجلا ةياور ىف ناتءاور هنع فصنلا ىنو فصنلا نم لقا |

 ىلع ذخفتلاو رهظلاو نطبلا و رعشلا ىف ,كملاو ريثكلا دح ىف هلعج لصالا ةياور ىفو '
 هنا ديبشلا ردصلا راتخاو ميحتلا وه سأرلا نم لزانلا رعشلاب دارملاو فالتخالا اذه
 عبر فشكتا ولو ةروع دنا طوح الإلو ناشابوزر نق: لموتسملا ماو سأرا لع اهاوه
 لصفن ا اذا ةأرملا نم ةروع وه وضع لكى ثان رقلا لاق ميحتلا وه اهتالص زوحنال اهنذا
 اهمدو اهتير ىلا رظنلا زوجي مز وحي امهدحا ناءاور هيفف هيلا رظنلا زوجي له اهنع
 هيفف قلح اذا هتناع رعشو لجرلا نم عوطتملا ركذلا اذكو مح الا وهو زوحي ال ةيناثلاو
 هتمرح تطقس لصفنا اذا هنال زوج ةيناثلاو امهيلا رظنلا زوحي ال هنا حد الاو ناتاورلا
 اذكو ( ةروع اهرهظو اهنطبو ةمالا نم ةروع وهف لجرلا نم ةروع ناكامو هلوق )
 ةناكملاك ةاعستسملاو ةمالا ىنعع قرلا نه “ىشن اهتبقر ىف نمو دلولا ماو ةيتاكملاو ةريدملا

 نا ليلدب جبرفلا لحم نالحي امهنال ةروع اهرهظو اهنطب لعج امناو ةقينح ىبأ دنع
 اهجرفب اههبش ول امارهاظم ناك اهنطب وا ةمراحم تاوذ رهظب هلأ ما هبش اذا لجرلا
 اهندب نم كلذ ىوسامو مل وق ) ةرسلا ىلا ردصلا تحن نم نطبلا ليانام وه رهظلاو |

 ىتحزسلاىف اهنقرافق ىزشنو عابت لام اهنا ثيح نم ةركلا تقراف اهنال (ةروعب سيلف
 اهمز ةالصلا ىف ىهو تقتعا ناذ اهتالص تزاج فوشكم اهسأرو تلص اذا ةمالا نا
 نآلا اهمزن امنا ضرفلا نال اهتالصص كلذ لطب.الو ةالصلا ىف ىهو عانقلا نكات نأ
 باطلا هيلع هجوت هلال دسفت هتالسصص ناف ةالصلا ىف وهو ابوث دجو اذا نايرعلا فالح
 ةكا| ناك ناو اهتالص دست ال كلذ نوداخ تاوطخ ثالث اهيشم ناكاذا مث كلذ لبق ظ

 نآفا رمل مح ريكخ قلتو تدضاتكو تكا دقو هتتس وا اهسأر:تسن ل ناو تدسف
 ىلع اذه ( دعي ملو اهعم ىلص ةساحتلا هب لب زيام دحي مل نمو هلأ وق ) ةمالاكف اقيقر ناك
 نال هتالص زوخنال اناب نع ىلص ناذ هيف لصي ارهاط ادعاصف بوثلا عبر ناك نا نيهجو
 الو هيف ىلصي د# دنع اذكف عبرلا نم لقا رهاطلا ناك ناو هلك ماقم موقي “ىلا عبر
 هلوقو لضفا هيف ةالصلاو هيفوا انايرعىلصي نا نيب ريحني امهدنعو اناب ع ىلصي نا زوجي
 دمحلاةالخام# وو هقالطاب وهو رهاط عبام ىانم ىاةروصقمام ةساحلا هب ليزيام دحبمل نم
 |١ لضابوثدح لنمو هلق )ادعاصف ليم ءاملانيبو هني وكين ا دوجولا مدعدح و ف رعام ىلع
 : مصالا هلاهعتسا همزني لهدل جيب انافةردقلا دوجولابدارملا (دوجسلاو عوكرلاب وبا دعاقانايرع
 ربر> نم ناك بوث ىا نم هناىلا ةراشا هيف ابوث هلوق متل ىف هانيب دقو هلامعتسا هيلع بجي
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 | اتق ىلص نان هلوق ) دجسدو عكري هبف ىلصي نا الا هيزجتال لوقب هناف رفزل افالخ |
 | عوكرلا ءادا مايقلاىفو ةظيلغلا ةروعلا ّرس دوعقلا ىف نال دوحم“و ع وكري ىنعي ( هأزجا
 || امئاو نوب ادعاق هتالص ىنعي ( لضفا لوالاو هل وق ) ءاش امهلا ىلا ليهف دوجلاو

 ظ هيلع بجوف ام*دحا كرت ىلا رطضا دقو ضرف مايقلاو ضرف ريسلا نالو ناكرالا نع

 ]| طقسي مايقلاو هيلع ةردقلاعم ةالصلا لاوحانم لاحىف طقسيال هنال ّرسلا وهو ام*رثكا|
 || ةلفانلا نالو ىلوا ناكف هل زسا انركذام ىلع هلعفو ىلوا رسل ناكف هيلع ةردقلا عم ةلفانلا ىف
 هدعب نايرعلا ىف دمع نعو ةردقلا لاح رتسلا نودي زوجينالو ءاميالاب ةبادلا ىلع زوجت

 تقولا توف فاخ ناو انابرع ىنصي الو هرظتنب هناذ ىلص اذا بوثلا هيطعي هنأ هبيحاص

 هأزجا هنم فرطب دحاو لك تساو دحاو بوثىف نالجر ىلص ولو ىوانتلا ىف اذك
 هب اهيف لخدي ىتلا ةالصلا ىونو هل وق ) هأزجا متان ىلع هيفرط دحا ىلا ول اذكو |

 زوحيو قحاللا لمتلاب قباسلا علا ىه هنلاو ( هريغالو لم ةميرجتلان يبو اهنيب لصفبال .
 ةرخأتملاب ربتعمالو ةالصلاب قيليال لع وهو اهعطقبام دجوب مل اذا ةريبكتلا ىلع اهعدقت ||

 ةرخأتم ةينب ز وجب جركلا دنعو ةينلا مدعل ةدابنع عقبال ىضمام نال همي رحتلا نع

 | لوب ربشعيالو ذوعتلا ىلا ليقو ءانثلا ىهتنم ىلا مهضعب لاق ىتم ىلا اوفلتخا و ةميرحتلا نع

 زو موصلا ليق ناذ اهنع ايلاخ عورمشلا عوقو ىلا ىدؤت عورسشلادعب ةينلانال ّجركلا

 ولف ةلفغو مون تقو رجلا عولط هيف عورششلا تقو ليق عورمشلا تقو نع ةرخآتم ةينب
 ةظّمبو روضح تقو وهف ةالصلا ىف عورششلا تقو اما ورمالا قاضل ذئنيح ةينلا تطرش

 | ةالصلاب قيليال اع ىنعي لمجب ةمرحتلا نيبو اهنيب لصفبال هلوق ةقشم الب اهليصحت نكيف |[
 ةينب هيفكيالو نييعتلا نم دب الف اضرف تناكن اذ ىلصي ةالص ىا هبلقب معي نا اهيف طرسشلاو |

 اوفلتخا ءانعلا نال ةعجبا ىف الا زاج تقولا ضرف ىون اذاو عاونا ضرفلا نال ضرفلا

 زوحيال رهظلا ىون نكل ةعجباريغىف تقولا ضرف ون. مل ولو ةعمبا مويىف تقولا ضرفيف |'
 ليقو ةئافرهظ هيلع نوكي امر هنال رخآ ارهظلبقب مويلا رهظ لبس كتقولا اذه نال |[

 ىونب نا هيزك امنا ةياهنلا ىفو هل نيعتم تقولا نال لاق ىواتفلا ىف اذك متنا وهو زوجين

 هج ورك رعيالوهو ىلصاذا تقولا حورخ دعب اما تقولاىف ىلضي ناك اذا تقولا ضرف

 رصعلا وه تقولا ضرف رهظلا تقو حيورخ دعب نال زوحيال هناف تقولا ضرف ىونف
 ىون ناو رصعلا ةينب زوجينال رهظلا ةالص و سصعلل ايوان ناكت قولا ضرف ىوت اذاف |'

 ة ة[رالا و ةدارا اهنال ناتنللاب ىداتال هبنلا نا ٍلعاو تقولا جرخ ناو زاج مويلا رهظ

 عم ناسللاب رك ذلا نا الا ةدارا ال امالك ىعسس ناسللا لمع نال ناسالا لعال بلقلا لع

 تناكاذا اماو عفرلاب هديو رك ذلاب هنانلو ةينلاب هبلق لغشي نا ىلوالاذ ةنس بلقلا لم

 ( ةالصلا )



*» 
 ا الا زوحتالاهثا مصالاو حيوازلا ف اوفلتخاو ةالصلا دن قلطم هيفكي هنا القت ةالصلا أ
 | رايتخالا نا الا ةقلطملا ةالصلا ةينب ننسلاو ,وارلا زونجت نورخاتملا لاقو م.واّرلا ةين |

 | ىونب نا رتولاىفو ةنسلا ىوني نا ةنسلاىفو لبللا مايقوا خبوارتلا ئونب نا ع.واولا ىف
 || ءادا دحال زوحال هنا معا ( ةلبقلا لبقتسيو هلوق ) نيديعلا ةالصوف اذكو رئولا |

 إإ| ريغ ىلا ىلص نافذ ةلبقلا ىلا اهجوتم الا ةزانج ةالصالو ةوالت ةدحح#الو ةلفان الو ةضيرف

 | هضرقتاهنع ايان ناكنمو اهنيع ةباصا هضرفف ةكمب ناكنم مث رقكر ذعر يغنم ادمعتم ةلبقلا
 ا طارتشا فالحل ةدئافو اضيا اهنيع ةباصا هضرف ىتاجرملا لاقو حلاوه اهتهج ةباصا

 ميطملا|ىلا بص ناو طرشيال مجتتلا ىلعو طرشي ىناجرلا لوق ىلعف ىئانلل ةبعكلا نيع دي

 | ةندملاب ناكنمو مارملا دحملا ىونول اذكو زجيمل ةبعكلا وني ملو مهاربا مام ىوتوا
 | عاقبلا راسو صنلا ثيحنم تدن ةنيدملاةلبق نال نيب اهتباصا ىلع ردقب هنال نيعلا هضرفف

 1| ودعنمفوملااناكءاوس ( ردق ةهجىا ىلا لصيف امتاخ نوكينا الا مل وق ) داهتجالاب
 | قرغي نا ةلبقلا ىلا فرحا نا فاخي رحيلا ىف ةبشخ ىلع ناكوا قيرط عطاقوا عبسوا
 1| تهبتشا ناذ هل وق ) ليوحتلاب ررضتح هنا الا دحيوا ةلبقلا ىلا هلوح نم دحنال ضيرملاوا

 ]| لينل دوهجلا لذ, داهتجالا ( ىلصو دهتجا اهنع هلأسي نم هترضحي نسبلو ةلبقلا هيلع
 || تاهلا ىلا ىلصي ليقو ةالصلا رخؤي ليق تاهللا نم *ىش ىلع هداهتجا عقب مل ناف دوصقلا
 1| زاوملا ىلع هتالص نا هباؤجو ىرح# الو كشيال نا اما هجوا ةثالث ىلع ةلئسملاو عب رالا

 |١ نا الا داسفلا ىلع هتالص نا هباوجو ىرحت الو كشي نا ىناثلاو ًاطخللا هل نيبتب نا الا
 | لع ناو ديعبال ةلبقلا باصا هنا غارفلا دعب رع نا باوصلا هل نيين ناذ باوصلا هل نييّنب

 ||[ ىهو ىرحتو كي نا ثلاثلاو ءانلا هل زوح الو قنات ةلبثلا تاضا هلا :دلضلا ف
 الأ ءاعلا تتاكاذا اذهو سلال نيرا ةالضلا نا ةءاوجو تانكلا ةالسم
 ١ محشلا مالكر هاظو وتلا مغلا نيب قرفالو زوجي مهضعب لاق ةيحم تناكن اذ |ءاججا ةهغتم
 أ هنال زوحنال ةيعجم تناكاذا اما ةيغتم ءامسلا تناك اذا زوح امنا مهضعب لاقو هيلا ريشي

 | سمشلا لئالدلا نمو ارذع لهملا نكي مل طرف اذاف لئالدلاب ةلبقلا ةفرعم هيلع بح

 || ةراشا هيفو هعمس هب حاصول ثيحن نوكي نا ةرضحلا دح هترضحي هلوقاذستالاؤرقاو
 هيلع تححو هلأسي نم دّجو اذا هلا ىلا ةراشا و هلأسي نم بلط هيلع بحيال هنا ىلا
 ناكو عضولملا كد نح ا!نم ربخلا ناكاذإ هبأر فلاخ ولو هلوقب ذخالا و هلاؤس

 زاج أطخا و 0 عورشلا تقو دحب ملاذا ىمعالا اذك و ةداهشلا لوبقم

 هترضحو دهتجا ولو ةريخذلا ىف اذك ةلالص زوحتال هلآسي ملو هلأس ينم دجو ناو
 ىدنحلافو فسو ىال اذالخ امهلوق ىلع ز وجب النا تبن ةلبقلا باصاف هلأس ينم

 سيل هنال ( هيلع ةداءا الف ىلصام دعب أطخا هنا لع قاف هلوق ) ةلبتلا باصا اذا زوجي

 !| كلذ دع ناو هلوف) عسولاب ديقم فيلكتلاو ىرحتلا ةهج ىلإ :هجوتلا الا هعسوىف
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 ' همّلف لع نيح هيلع نيعت هضرف نال ( اهيلع ىنب و ةلبقلا ىلا رادتسا ةالصلا ىف وهو
 | هغارف دعب هوربخا مث ىرحلاب ىلص ىتح هوربخي إف هتزرضح اهوق كلم ولو را عملا

 ' باصاو ىرحتلاب ىلصف هترضح هلاسي نم كرت ولو هيلع ةداعا الف ةلبقلا ىلا ٍلصي مل هنا
 ةهج ىلا هداهتجا هادا اذاو ةلبقلا باصا اذا زوج فسوب وبا لاقو هتالص زحي مل ةلبقلا
 || اذا زوجي فسوي وبا لاقو امهدنع ةلبقلا باصا ولو ةدساف هتالصتف اه ريغ ىلا ىلص مث
 | لعا هللاو ةلبقلا باِصا

 6# ةالصلا ةقص باب ع

 تالا ىنعملا ىهدفصلاو فصاولا مالك صولانا ٍلعا هسفنىلا *ىثلا ةفاضا باب نم اذه
 هفص وال هتفص هب مئاقلا لعلاو هلدفصال ديزا فصو ملاءديز لئاقلا لوقق فوصوملا تاذب

 ضئارف هللاهجر لاق ) فوصوملاب ةفصلا مايقو.فصاولاب فصولا مايق نا هلصاحو
 ةضيرف عجم ضئارفلان ال ءاهلا نودب تس سايقلاو ةالصلا سفن ضئارفىا ( ةتسةالصلا |

 ةالصلا ىا دوهعلل ةالصلا هلوق ىف ماللاو فلالاو ضورفلا لي وأت ىلع لاق هنكل

 مارحالا ةريبكت ىنعي ( ةميرجتلا موق ) ضرفغب سيل ةلذانلا ىف مايقلا نال ةضورفملا
 ناكناو بابلا ناف رادلل بابلا هل مب اهنم اهنال ةالصلاب اهلاصت ال ضورفلا نم اهدع

 تافتلالاو مالكلا نم اهلبق ةحابملا ءايشالا مرحت اهنال ةعرحن تيعسو اهنم دعي وهف اهريغ
 تاليف [ذ[ اهف هتدبافو د دنع ضرفو اههدنع طرشىهو كلذ ريغو برشلاو لكالاو |[

 غرف الف لاوزلا لبق رهظلا ىف عرسش اذا اهثو ال هدنع و امهدنع الفن بلقتف ةيضرفلا

 ةعبس طورشلا تراص دنف تلق نافال هدنعو زوج امهدنعف سعلا تلاز ةميرحتلا نم |

 اهعاوناب ةراهطلا لوقن نا باوجلاذ ددعلا نم متركذام فالخ وهو ةسج ضورفلاو |إ

 ةالصلا نم جورللا سداسلاو ةروكذملا ةسخلا ضورفلاو ةمرحتلا سداسلاو ةدحاو. ||

 هل وق ) امهدنع نكر ىلا نكرنم لاقتالاو فسو. ىبا لوقىلع ة:نامطلاو ةفتحىبا دنع أ
 ةيلكر لااله يدب ,دماذا ثيحنوكي نا مايقلادحو رتولاو ضرفلا ةالصىف ىنعي ( مايقلاو: |[

 |ذك هركتال رذعلاو ةالصلا زوجت و رذع ريغنم ةالصلا ىف نيمدقلا دحا ىلع مايقلا ءركيو
 ةءارقلاو بوجوال ىمالاو نآرقلا نمرسستاما رفا ىلاعتهلوتتل ( ةءارتلاو مل وق ) ىواتتلا ىف |[

 لاغتهلوفل (دوسلاو عوكرلاو مل وق) ةالصااىفاهنا تنبثق عاججالاب ةالصلا ريغىف بحينال ||
 رخاىف ةدعتلاو مل وف ) ضافخنالا وه دوجكاو ءانحنالا وه عوكرلذ اودحساواوعكرا

 ىدنتملا غرفول تح ميتا وه هلوسرو هدبعىلا تايحتلا هلوق نهىا (دهشتلارادتسةالصلا

 ماكتو ا مسسف مامالا غارف لبق ىدتقملا غرفول طيحلا ىف لاق ةمان هتالستف ملكنف مامالا غارف لبق

 ةاوفكا تايحاو اهيفو ةنسلا مسا قلطا ( ةنس وهف كلذ ىلع دازامو هل وث ) مان هئالصف :

 ىتحدوميسلاكةدحا و دعكرىف ارركم عرشاهف بيتنا تاعارمو اهيلا ةروسلامضو ةحتافلا ||

1 



 ا ا من هتالص 0 ل لوألا ةعكرلا نم دي ةياثلا 0 كرولا

 أ| ةدعتلا اضيا تابجاولا نمو ارركم عرشاهف بيتزلا كيل وبسلا دححسيو ةكوزملا دهسا نأ

 هيف رهجم اهف رهملا و ديعلا تاريبكتو تونتعلاو ةريخالا ةدعتلاىف دهشتلا ةءارقو ىلوالا

 اهبوجو تن اهنال نس اهاس امتاواهكرب وهسلا بجو اذهلو هيف تفاح ةفاس ا
 1| اذاذ ىلاعت هلوتل لوخدلا دارا اذا ىا ( ريك هتالصىف لجرلا لخد اذاو مل وق ) ةنسلاب
 |١ هب دارملاو 'مظع ىا نيك هلو نارتلا :ءارق ثدرا اذ 21 هللاب ذعتساف نأرقلا تاق

 ْ ةريكتلا عم هلوقو بجاوب سيلو ةئس عفرلا ( ةريبكتلا عم هيدي عفرو هلق ) ةمرختلا

 ربك ةاذاحملا عضوم ىف اترقتسا اذاف الوا عفري هنا عدالاو ةيراعملا طاش لإ ةرراسأ

 || ىرسيلاو ةرخ الك ىعلاديلاف هرهظ ءارو ىلاعتهللا ىوسام ذبن هناك ىننلا ةلزنمب عفرلانال
 || هللا ءايريكلا تابثا ةلرنمب ريكا هللا هلوق و هللاريغ نع ءايربكلا ىتن عفرلا ىف نالو ايندلاك

 ٍ مارحالا ةريبكت مصت الو هللا الا هلاال ةداهشلا ةلكىف استابثالا ىلع مدقم قنلاو ىلاعت

 ]| عوكرلا ىلا ناكن او مححصي برقا مايقلا ىلا ناكن ا ربك مث هرهظ انحاذا اما مايقلا لاحرىف الا

 || هيبكن» ءاذح ىجئاشلادنعو ( هينذا محن هيءاهباب ىذاحب ىتح مل وق ) حديال برقا
 || ءاذح عفرت ةأرملا نا ىلع مهاكا وعججا و ةسار قوق نوفا لاو دشار عل ت01

 ةهالا اما و 20 دايعالاو تونقلا ىف ريبكتلا فالكل اذه ىلعو اهلزتسا هنال اهيبكتم

 مظعاوا لجا هلل اريبكتلا نم الدب لاق نا علف ) لجرلاك عفرلا ىف اهنا ىواتفلا ىف ركذفإ

 ريبكتلا ظفل ريغب لوخدلا هركي لهو (ن2 و هنت ىبا دنع هأزجار بكا نحر وا

 اهمي رحت و مالسلا هيلع هلوقل هركي هنا عصدالا ةريخذلا ىفو ال جرسلا لاق امهدنع

 ناو ةنه لذ هريغو زيك | هللا لضالا نا نا ةراسشإ هضيريكتلانم الدب هلوق وقنا
 لاق اذا هناذ ديعلا ةالص حاتنقا ىف الا وهس هيلع بحي مل ايهاس ,ظعا وا لجا هللا لاق

 هذهب هللا مسا نرق اذا اذه هأزجا هلوق م هيلع نجح وايهاس

 | عامجالاب امراش ريصيال هيلع دزي مل وربكا وا مظعا وا لجا ادا لاق اذا اما ةفصلا

 | ريغنم هللا مسا ركذ اذاو ءانثلاو ميظعتلا هب و ا دفصلالغاناستو ال[ نذل
 ميظعتلا مم ةفينح ىبا دنع هلوخد مص برااوا نج-رااوا هللا ِلاَمْف ةفص

 مذا ولو ةفسلاو مسالاركذب مظعتلا مامت نال مسالا عم ةفصلا ركذ نم دبال دمت لاق و

 ]| ريبكتلا نسحي ناكءاوس امهدنعاءراش ريصي هلللا كر ابتوا هللا ناحح سب وا هلندجلابوا هللا الا هلاالب

 هللاريبكهللاربك الا هللاربك | هللا ظافلا ةعبرابالا زج ل ريبكتلا نسحب ناكاذا فسوروا لاقوالوا

 امهلو هريغي ميرحن الدنا اعف ريبكتلا اهعيرحنو روهطلا ةالصلا حاتفم مالسلا هيلع هلوقلريبكلا

 || لاقولو فسوي ىبال الخ ام*دنع زاج ربك | محرلا لاقولو ىلصفهبرمسارك ذو ىلاعتدلوق '
 1| نجرلا هللامس لاقولو ةكريشملا ءاعسالا نم هنال امراش ريصيال ميحرلا لاقولو زاج نجخرلا

 هيلع دزب ملو مهللا لاقولو اذهىف .ىل كراب مهللا لاق هناك كربتلل هنال امراش ريصيال محرلا



 3 « و
 ًَ اماجحا اراك يصبال قاوحوا هللا رفعتساو ىلر فغا مهلا لاقوا اعراش ريصيال 00 الإ

 اههدنعوه 5-5 ةفش> ىبادنع ا زجا ةيبرعلا نسحب وهو ةيسرافلاب مجفاولو ء ءامدا

 كلام لاقو ( ىرسيلا ىلع ىلا هد دقعيو وق ) ةيبرعلا نسحبال ناكاذاالا هبزخال

 | نم هنع هللا ىطر ىلع لاقو م:ويلع تلتاوباعيو ياا قص: زخلا نا ال هسقللر

 | عضي دمحم دنعف هتينيكاماو ةالصلا ف ةرسلا تحن هلاعث ىلع هني ىلصملا عضي نا ةنسلا
 1 ىرسلا ةغسر هنيع ذخأي فسوب ىبا دنعو ىرسيلا هفكر هاظ لع علا هفك نطاب

 ]| ىرسيلا هفكر هاظ ىلع ىعلا هفك ع نطاب عضي ناب امهندب مهلا مياشملا نم ريثك نسحتساو
 ١ عضي الد لاقو اههدنع ريبكتلا ف عرش نيح هتفوو غسرلا ىلع ماهي الا ورمصنخلاب قلحبو

 ا ةنس دمحم دنعو ءانثلا ةلاح لسرال ىتح اههدنع مايقلا ةنس داتعالاف ةءارقلاىف عرمشي ملام

 00 ايمر] دددق مانق لك نا .لصالا ةيادهلا ىف لاق هانثلا ةءارق ةلاح لسرب هنا. قح ةءارتلا
 ةموقلاف لسررو ةزانملا ةالصو تونقلا ةلاسىف دقعيف ميعتلا وهالف الامو هيف دمعي

 | ىلاعت هلوتل ( كدمحبو مهللا كناحم- لوقب مث وق ) ديعلا تاريبكت نيبو عوكرلا نم
 ريثكلا ريدلا ةكربلاو كريخ ماد ىا ( كمسأ كرابتو روق ) موقت نيح كبر دمحب مجسو
 | دلجلا كلذ سمال اناهم !دلج رواج اذا هنا ىلابعت همسا ةكرب نم ىشئاوملا بحاص لاق

 | هلاالو رل وق ) لالا و ةيظعلا وه دملاو كتيظعىا ( كدج ىلاعتوول وق )نورهطملا الا
 ةءارتلاىف مامالا عرسشامدعب ةالصلا متؤملا محفا اذا هلا رعاو متل هلا ىف روبشملا ( كريغ

 ليقو اوتصناو هل اوعمتساف نأرتلا ءىرق اذاو ىلاعت هلوقل هيدا للا

 ىلا اجي ىا ( مجرلاناطيشلانم هللابذيعتسيو مل وق ) ةلك هلك مامالا ت نيب ءانثلابىنأي
 دنع هدعبل ىاريخلللا نع هتوطشل ناطيشلاى سو هيلا تأل-ىا نالفب تذع 1 ىلاعت هلللا

 برّشيو نأرتلا قفاويل هللابذيعتسا لوقبنا ىلوالاو موجرملا ىنعمب ميجرلاو دعبلا نطشلاو
 عبتا فسوبوبا لاقو ةءارقلا حاتنفال عرش هنال امهدنع ةءازقلل عبت ذوعتلا نامث هللابذ وعا هنم

 هيلع ةءارقال هنال اههدنع ىدنقملا هب ىتأي الهنا الحلا ةّئافو هسنج نم ناكف ءامد هنال ءانثلل
 تاريبكتلا لبق ءانثلا بيقع فسو,ىبادنعهب ىتأيديعلا ةالصىاذكو ه.ىنأي فسو.ىبادنعو

 هنىتادقهنال فسوب.ىبادنع هب ىتأيال ءاضقلا ىلا ماقاذا قوبسملا اذكو تاريبكتلادغب امثدنعو
 هل وق ) فسوب ىبا لوق مالسالا ردص راتخاو نآلاً رقبهنال هبىتأي امهدنعو ءانثلا بيقع |[
 هرتعاو نأرقلا نم اهنا ىلع لد ءانثلا نع اهلصفو أرقب لاق امل ( يحرلا نجا هللا مسب أرقبو ||

 نيب لصفلل تلزر| ةيآ ىه لب ةحتافلا نم تسيل اهنا ىلع ليلد رهملا ةالص ىف اهب هتقاخلاب

 ةيآ ضعب اهنال ةءارقلا نضرف ا ىأت, الو ةدح نع طخ فحصلا ىف بتك اذهلو نيتروسلا

 روسلا لئاؤاىف ةلو ادحاو الوق ةحتاقلا لوانم هنآ ىه ىفاشلا لاقو ةمات َهياِب تسيلو

 اهؤرهب هلا هنع فسو. وا ىور ةقيشح ىلا ن نع تاياور ثلث اهراركت ىفو نالوق

 ١ فاقع نا ا فاعف لو هرم ها ككاو ٍ



 « ا

 | اهأرقب هنا هنا ذيع ل ىو 1 ىلا كلذ دعب نارخ الو ةيرقلا ا ع
 هيف اهدي الف ةيرهللا ىفاما ةضاخحلا:تالض ىاذغ وة اه

 دمت دنع الا ةحتافلاو ةروسلا نيب اهب:ىتؤي الو ةرم ةعكر لكشف اهب ىتؤي هنا حيتتلاو :

 رهطا ةالص ىف اهب رهجن ىفاشلالاتو ( اهرسيو لوف ) ةتقاخلا ةالصىف اهب ىو هناف

 ةحتافلا نود ةروسلا اهب مخه! حب. وارتلا ىف الا ارهج الو ارسال اهأرقنال كلام لاقو
 اهنال ةيفاول اىمتو أدب ىا ةءارقلا اهب محتفي هنالد حاف تيعم ( باتكلا ةحناف ارسم ولف )

 ْ اندنع انكر نيعت : ال اهتءارقمت ةعكرلكفف ىث' اهن ال ىناثملا عبسلا ىعستو ةالصلا ىف فصنتنال

 || لسدنام اًورقاف ىلاعت هلوق انل امه كل املو ةحتافلا ىف فاشل اذالخ اهيلا ةروسلا مض اذكو

 مامالا لاقىا ( نيما لاق نيلاضلا الو مامالالاق اذاذ ول وق ) ريسيتلا تن. نيبعتلاو نأرتلا نم

 || (اهيفخيو متؤلااهلوشبوول وق) دوهيلا مهلع بوضغملاو ىراصنلا ,هنولاضتلاو ةيننخنيمآ
 || ةالصيف نيلاضلاالو مامالا نم ىدتتملا ععم اذاو اونماف مامالا نما اذا مالسلا هيلع هلوقل

 اولوتف نيلاضلا الو مامالالاق اذا مالسلا هيلع هلوق رهاظل من مهضصعل لاقنمّؤِب له ةقفاخلا ؛

 ةعدلبا ةالص ىفو عبتي الف وغل رهللا كلذ نال نمؤي ال مهضعب لاقو لصف ملو نيمآ

 ىواتفلا ىف اذك نمّؤِي نيدلا ريهظ مامالا لاق نيمأتلا ىدتتملا نم ىدتتملا عم اذا نيديعلاو

 ( عكريو ربكي مث هل وف ) نيمآو ةيعسشلاو دهشتلاو ذوعتلا مامالا نب طوسبملا ىف لاق
 ىضتقي ىتاثلا ىفو مايقلا ضحم ىف ربكي لوالا ىنف طاطختالا عم ربكي ريغصلا عماجلا ىف و
 ًانطخ هلواؤ دملا نآل هلوطبالو ريكشلا ق دلو ردكم ناكل عم ريبكتلا ةنراقم .

 اذه ةياهنلا ىفو ةغللا ثيحنم نلح هرخآىفو رفك وهو اماهفتسا هنوكل نيدلا ثيحنه
 ةالصلا دسفب !ذهف ةزمهلا دمب هللا لاق ناذ أطخ نوكينا اهاو ادسفم نوكينا اما ولخمال

 || عابشا هنال هرضيبال اذهف ءاهلاو ماللا نيب فلالا للخ اذا اماو كش هلال رفكي دمت ناو

 ءابلا نيبام دم ناو كشلا ناكملاضيا دسفت ربك !نم ةزمه ادم اذا اماو ىلوا فذ نكلو

 ناكناو ربك !نم ءارلامزجنو دسفتال مهضععب لاقو دسفت مهضعب لاق امه: افلا طسو ناب ءارلاو ظ

 هللا لص ىنلا ىلا اعوذرمو هيلع اذوقوم ىلا هاربا نع ىور هنال ةيربملاب عفرلا هلصا
 || ىلع هيدي دقعيو هلوق ) مزج ريبكتلاو مزج ةماقالاو مزجن ناذالا لاق هنا ٍرسو هيلع

 مضلاىلا الو نكما هنال ةلالا هذهىف الا ي.رفتلا ىلا بدن.الو ( هعباصا نيب جرشنو هيتبكر
 هتداع ىلع كري كلذ ىوسامو ةلبقلل ةهجاوم عباصالا سؤر عقيل دوحم#كلا ةلاحىف الا

 ىور ( هسكتي الو هسأر عفري الو هرهظ طسسرو هلق ) جيررغتلل الو مضللال فلكت الف
 قره مل ءام هيف حدق هرهظ ىلع عضو ول ثيحب هعوكر ىف لدتعي ناك مالسلا هيلع هنا
 مكري نا لبق هسأر مامالا عفرف امئاق مارحالل ربكف عكار وهو مامالا ىلا ىهتنا ولو

 ع وكرلا ىلا ناكنا اين“ مارحالل ربك مامالا ىلا ىهتنا امل هناول و ةعكرلا هذهل اكردمريصيال

 مكراذا لجرلانا ولو مايقلا ةلاحىف الا محدنال مارحالا ةريبكتنال ةدساف, هتالصف برقا
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 بحي عوكرلا ىلا هتب ودح غلبت بدحا ناكول و جركلا ىف اذك هأزجا برقا عوكرلا
 عوكرلا نع هتب و دح هيزحي ال و هت و دح نم زكا عوكرلل هسأر ضفخب نا هيلع
 هنا ىثات رقلا ركذو ىوانفلا ىف اذك محملا ىلع هب ءادتقالا متاقلل زوحيالو مئاقلاك هنال

 ميظعلا بر ناحمس هعوكريف لوقيو هل وق ) دعاقلاب مئاقلا ءادتقاىف فالتخالا ىلع
 ةبنم ىفو ارششع اهلوقبنا لامكلاو ةنسلا لاكىتداوا عجبا لاكاندا ىا ( هاندا كلذو اثلث
 هفلخ نم ععمف ع وكرلا ىف مامالا ناكول و عبس لك الاو سج- طسوالاو ثلث هاندا ىلصملا

 زاج اريقف ناكناو رظنني مل اينغ لخادلا ناكنا ,هضعب لاقو ةعامبا نع ريخاتلا نع

 ناكنا مهضعب لاقو هراظنناب سأبال هفرعي مل ناو هرظننيال هفرعزا ثيللاوبا لاقو هراظتنا

 هسأر عفر مث هلوق ) الف الاو هراظتنا زاح ةعاما ةمزالمو دحتملا روضح هتداع

 ضرف فسو وبا لاقو امهدنع ضرذ تسيل ةموقلا هذه ( هدج- نمل هللا عمس لوقبو

 هلل وق ) اهلبق اذا ةنيبلا ىضاقلا عمم لاعب هامد نمل هللا تاجإ ىا هدج- نمل هللاعمس هلوقو

 دنع مامالا اهلوقب الو دملا كلو انبر دج.ا بهذهىف و ( دجلا كلانر متؤملا لوقيو
 هسفن ىبنيالف هريغ ضرحهنال هدج-نمل هللا عمسلوقينادعب ارساهلوشب امهدنعو ةفينحىبا
 عيجتلا عم هب ىتأيف لاثتمالا هيلع ناكف ديمحتلا ىلع اثحم راص هدج نمل هّللاععس لاق امل ىنعي

 هيلع هلوق هلو لاثتمالا هيلع نيعت لثت نم هعم نكيملو هيلع ثحامل درفنملا انلق درغنملاك
 ةكرشلا ىفانت ةعستلاو ةجسق هذهو دجلا كل انبر اولوقق هدج-نمل هللا عمسمامالا لاقاذا مالسلا
 مومأملا ديمحت دعب هديمحت عقول اهلوقب مامالا ناكول هنالو عيعستلاب متؤملا ىنأيال اذهل و
 ةيادهلا ىف اذك حدالا ىلع امهنيدب عمجت هناف درفنملا اماو ةمامالا عضوم فالخ اذهو
 اههدنع ضرفب سيلف امتاقءاوتسالااما ( هيدي عفري ملو دج“ و ربك امئاق ىوتسا اذاذ هلوف )

 هدو“ ةلاحف ىنعي ( ضرالا ىلع هيدي دقعيو ملوش ) هانيب دقو ضرف فسوب وبا لاقو
 [يكف هلو ايربتعم ةمكرلا رخآ نال ( :هبنذا ءاذح هاديو هيغك نيب ههجو عضوو هلق )
 هجوو ةياهنلا ىف اذك اهرخآآ ىف اذكف ةميرحتلا دنع ةعكرلا لوا ىف هدب نيب هسأر لعجب

 هيد لدعدق ادجاس الجر ىأر هنارع نبانع ىورو هدوحم“ىف ةلبقلا وحن هبدي عباصا
 هفلا ىلع دححمدو رل وق ) هجولا عم نا دس امهلاذ ةلبقلا ام#ب لبقتسا لاقق ةلبقلا نع

 هفنا عضو ول اذكو زاج فنالا نود اهدحو هتهبج عضو ناو ةنسلاوه اذه ( هتهبجو

 ةفينح ىبا دنع زاج رذع ةهبملاب نكي مل ناو رذعلا لجال هركيالو زوجي هناذ رذع ةهبجلابو
 الألا ريغ الو رذتعلا لاح قال زوال هدخت لع دج ناو زوحال امهدنعو هركبو
 نيديلا ىلع دوما مث ةلبقلا نع فارحالاب الا ىتأتيال دمللا عضو نال بوي رذعلا لاحىف

 ( ىلعو )

 " مامت ىلا ناكناو زوجال ع وكرلا مامت ىلا هنم برقا مايقلا ىلا ناكن ا اليلق هسأر أطأطف

 ١ مهل ارجز انضيا كلذك دم نعو ءايرلا ةيشخ مهرظنتيال ةفشح ونا لاق لاعنلا قفخ

 ضرف نيتبكرلا ىلع دوا ثيللا وبا لاقو رفزل الخ اندنع بجاو. سيل نيتبكرلاو



 هلال فنالا رك ذلك اهلل هن بحت و هما 0 دومو 0 ضرره نسل نيدنلا لل
 طرشنمو ةهبطلا ئااسهبلا برقا وهو دولا دنع ضرالا لا بت نك 1 0

 عفر ناو ةدجحدلا هيزجتال هدوم” لاح ىف امهعفر ناذ هيف هيمدق عود نا دوحيدا زاوج

 ناكدلا نع هيلجر ىلداو ناكدلا ىلع ىلصولو ةهاركلا عم هيز ةبترملاىف لاق امهدحا ْ

 عضوم ناكولو زوحيال اهنع هيلجر ىلدا اذا ريرسلا لع اذكو زوال دوحسللا دنع

 نيتنبللا وا ةئبللا رادقم توافتلا ناكنا ىتاولملا لاق نيمدقلا عضوم نم عفر ادوجيتلا ١

 عارذ عبر ةنبللا دحو هشورفملاال ةبوصنملا ةئبللا داراو زوحيال رركاناكناوزوحي
 فثنالا ىلع راصتقالا زوجي امنا ( ةفيتح ىبا دنع زاج امهدحا ىلع رصتقا ناف لوف )'
 هلوف | زوحنال ةينرالا وهو هنم نالام ىلع دحم# اذا اما هنه بلصام ىلع دحم#“ اذا

 نع ةياور وهو ( رذع نه الا فنالا ىلع راصنق الا زوحبال دو فسوبوالاقو

 ( هأزجا هيوث لضافوا هشءاع روكىلع دحم# ناذ هل وق ) ىوتفلا هيلعو ةفينح ىبا

 دجو اذا زوجي امتاو هشأر ىلع اه رادا اذا هتماع روك لاس اهرود اهروكو'

 الذ الاو ءأزجا ضرالا ةبالص دجونا جولحلا نطقلا ىلع ىلص ولو ضرالا ةبالص
 ةرذلا ىلعو زاج ريعشلاو ةطنملا ىلع دحم# ناف نيتلاو عوضوملا شيشحلا ىلع اذكو

 ناوىلصملا ةشضيىف اذك اهعيجب ىف زاج قلاوملا ىف ءايشالا هذه تناكن اذ زوج ال نخدلاو
 ىلعهك طسب ناو زوجي ال مهضعب دنعو حالا وهو زاح | هيلع دح#و هيفك عضو

 الو زوجي هناذ هيوث لضاف ىلع دحم“# اذا اماو ميمتلا وه زوحيال هيلع ديمو ةساحتلا ظ

 ( هيعبضىدببو هل وف ) عاجبالاب هركي ىذالا عفدل نكيملناو ىذالا عفدل ناكاذا هركي
 لعش ال فصلا ىف ناكاذا اما ادحا ذؤيملاذا اذهو دضعلا نوكسلاب عبضلاو امهرهظيىا

 دوحكلاو ع وكرلا ىف ةرملاك ةمالاو دوا ىفاهدخملاهنطب قصلتو لعفت الف ةأرملااماوأ

 هنطبىف احنو هل وق ) ىواتفلا ىف اذك ل جرلاكى هف ةميرمتلا دنع نيديلا عفراماو دوعتلاو

 لجرلا فلاخت ةأرملاو اهذخ اهنطب قصلتو ضفختف ةأرملا اماو هدعاسىا ( هيذخت نع

 تحن اهلاعث ىلع اهن< عضتو اهنكحم ىلإ ه4 رخلا دنع انمرد عفرت عضاوم ةرشع ىف

 جرفت الو دهشتلا ف ةكروتم سلجنو اهيعبض ىدبنالو اهيذخت نع .اهنطب ىف احن الو اهبد

 رهجت الو نهطسو ةمامالا فقتو نهتعاج- هركتو لاجرلا مؤيتالو عوكرا فاما
 هيف اهئاق حانتفالا دنع نيديلا عفر قالا كلذ عيجج ىف ةرهطلاك ةمامالاو رهملا عض وه ىف

 ]| لدتعيو هيدي عباصا كلذكو ( ةلبتلا وحن هيلجر عباصا هجوبو هلوف ) لجراك
 ا الو دوحيدلا ىف اولدتعا مالسلا هيلع هلوقل هيذخف مضيو هيعارز شّرشالو هدو“ ىف

 ناحس هدوح#ىف لوقبو هل وق ) هيذخت مضيلو بلكلا شاّرفا هيعارز كدحا شره
 هيلع لاق ىلعالا كبر مسا جس ىلاعت هلوق لزن امل هلال ( هاندا كلذو انلث ىلعالا ىبر
 اهولعجا لاق مظعلا كدر مساب مجسف ىلاعت هلوق لزن امو كدوح“# ىف اهولعجا مالسلا



 ل
 0 وا عجبا لاك ىتداودوجلا ا هاندا كلذو هلو ل 0 وكر

 ١ ىدنقملا نكمتبل امج مامالا اهل وقنا بحهسي ىروثلا لاق عبس لكالاو نا أ

 ْ | (ربكبو هسأر فري 2م ل وق) ركز زا لضإ اكرتوا (تالثلا نع "ومن نان تالق ا

 ١ ةفشح ىبانع نسلحا ىورف هرادقمىف اوماكتو انبلاج ىوتسي ىتح عفرب نا هيف ةكلفملاو ْ

 أ برقا دوح#لا لاحىلا ناكاذا هنا ممدالا ةيادهلا ىفو هأزجا حيرلا رمتام رادتم عفراذا |
 ا "اذه ىف سيلو اسلاج دعب هنالزاح برقا سولا ىلا ناك ناو ادجاس دعب هنال زوحال |؟

 [راسف ةنينامطلا ( دحصمو ربكانسلاب نآمطا اذاف مل وق ) اندنع نوئسم ركذ سولملا
 | اهنا ىناجرملا نعو.ىجركلا لاق اهبوجوبو ضرف فسورا لاقو امهدنع ةبجاو ناكرالا
 | وبسلا دومم“ هيلع بحي ايهاس اهكرتاذا جركلا لوق ىلعنا امهنبب الحلا ةئافو ةنس

 |, رودص ىلع امئاق ىوتساوربكا لح ان ناكل اذاف مل وق ) بجبال ىناجرجلا ةياور ىلعو

 ْ كلاملاق هنو ( ضرالا ىلع هيدي دقعلالو دعش الويل ف) هيتبك ر ىلعهبديب | رتعم ( هيمدق

 أ 000 0 لق ] ضرالا لغ هيدي دنعبو ةقئقخ دملج سلح ىئاشلاو دجاو

 ظ هلاالا ول وق ) دؤحجمكاو عوكرااو ةءارقلاو مايقلا نم ىا ( ىلوالاىف لعفام لثم ةيناثلا
 ا ) لؤالا ريبكتلا ىفالا هندي عفر ال ءولوف) ةرعالا عرسشب مل كلذ نال ( ذوعتبالو محتتسإال

 . عبس الا ىدنالا عفرتالءالسلا هيلع هلوق انل هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع عفري ىعفاشلا لاقو

 ْ تونقلاو نيترخعاو نيفتوملاو ةورملاو افصلاو تيبلا لابقتساو ةالصلا حاتنفا دنع نطاوم |

 - شرفا ةيئاثلا ةعكرلا ىف يناثلا ةدحلانم هسأر عفر اذاف مل وق ) جركلا ىف اذكنيديعلاو ||

 - امهيف نونسملا اعيج نيتدعقلا ىف كلام لاو ( ىنعلا بصنو اهيلع سلخ ىرسيلا هلجر |!
 " تناكناو كلام لوق لثم ةيناثلاىفو انلوق لثم ىلوالا ةدعتلاف ىعفاشلا لاقو كروتلا |[

 ا مضنو اهلزسا هنال نيالا بناجلا نم اهلجر تجرخاو ىرسبلا اهتيلا ىلع تسلج ةأرما ||
 '( ةلبقلا وحن اهعباصا هجوو يلووق ) ىرسيلا قاسلا ىلع ىنعلا قاسلا لعجتو اهيذخف ||

 / ول وق ) ةالصلاف ثبعلا نم مسا هنال يخف ىلع هيدب عضو ىلا هلجر عباصا ىنعي |
 تزاج اهكرتوا ةنس ةدعقلا هذه مث هعباصا نيب قرشبو ( ةلبتلا وحن هعباصا طسبو

 ”(دبشتو ءلوف) وبهسلا دوج#» هيلع بجو ايهاس اهكرتناف ادهم اهكّري ناهركيوهنالص

 'بجاو هنا: ليقف دهشتلا اذهىف اوفلتخاو لكلا ىلع ضعبلا معنا قالطا ليبقنم اذه |؟

 'هحرش ىو بجاو هنا ىناثلا دهكتلا ىف فالخالو ةنس ليقو ميلا وهو ةدعتلاك ||

 دهشتاذه ( هرخآ ىلا هلل تايحتلادهثتلاو ول وق ) ةيناثلاوىلوالا ةدعقلا ف نونسم دبشتلا

  ةروسىلعي مدهشتلا لغو ىدب سو هيلع هللا لص هللال وسر ذخا لاق هنأق دوعس نا

 اهلل كلملا تايحتلا ىنعمو هرخآ ىلا تابيطلاو تولصلاو هلل تايحتلا لق لاقو نأرقلا نم

 ١ ةيادحولا ىنعيدللاالاهلاالن اةداهش ل يق تابيطلا و سلا تاولصلا ئعي تولصلاو هللامبلاو

 1 ١ 1 هس انا 0ر7 العا 1لتر عاتق ”الاقو ةلكتسلا لع ةالصلا قبم نآلال لاقنم انحاشم نه ةكتملاب ريشي لهو ةاكلا ليقو هلل

 ( مهنضعب )
 ع
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 ىتلاو ىصنملاا هعبصا ضبقينا هتيفيكو هلعفي ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال من مهضعب ٠
 هللا ة جرو ىنلا اهبا كيلع مالسلا هل وق ) هتحيسسمب ريشيو ماهمالاب ىطسولا قلحيو اهيلت.

 ال مالسلا كلذ نع ةياكح اذهف جارعملا ةليل كيلع هللا هلس ىذلا مالسلا كلذ ىا(هتاكرو
 حلاصلا (نيملاصلا هللا دابع ىلعو مل وف ) تاق الا ند ةءالسلا ىا مالسلا ىنعمو مالسلاءادتبا
 اذه ىلع ديزب الو هلو ) داسفلادض حالصلاو دابعاا قوتح و هللا قوقحب متاَتلا وه
 اوفاتخاو وهسلا هيلعف ايهاس ناك نا و هركا دماع ناك نا داز ناف ( ىلوالا ةدعقلا ف
 مهللا داز اذا ليقو ادحاو ارح داز اذا ةفيتح ىبا نع ىورف وهسلل ةبجوملا ةدايزا ىف
 عم دعق اذا قوبسملا ىف اوفلتخاو دم لا ىلعو لوب ىتح بحيال ليقو دمت ىلع لص
 ىلا دهشتلا رركي ليقو وعدي ليق و اذه ىلع ديزبال مهضعب لاق ةريخالا ةدعقلاىف ماهالا
 اذاو تاوعدلاو ىنلا ىلع ةالصلابو دهشنلاب ىتأي هنا راتحلا ةياهنلاىفو هلوسرو هدبع
 لاق وعدب و ىنلا ىلع ىلصي له هلوسرو هدبع ىلا غلبو وهسلا ادحح# ىلصملا ىلع ناك
 دهشتىف تاوعدلاو ىنلا ىلع ةالصلاب ىتأيو مسيو هلوسرو هدبع ىلع دي زال جركلا
 ىف أردبو مل وق ) وهسلا دوج“ لبق هبىتأي ىواعطلا لوق سايق ىلعو وهسلا دوج“
 رهاظلا ىلع ةنس كلذو كلذ ىلع ةدايزلاهركتو ( ةصاخ باتكلا ةحتاذ نييرخالا نيتعكرلا
 ىتح بجاو هنا ةفيتح ىلا نع نسللا ىورو ميتا وه لضفالا ناب وه ةيادهلاىف و
 سلج اذاذ هل ْوَف ) وهسلا همزايال هنا عيمتلاو وهسلا دوج“ هيلع بجو ايهاس 6
 هللا هجر ىفاشلا لوق نع زاّررحا اذه ( ىلوالاف سلحجب اي سلج هتالص رخآ ىف
 اماو دهشتلا نعا بجاو وهو.( دهشتو هل وف ) اكروتم ةدعقلا هذهىف هدنع سلحي هناف
 ةدلصلا لطت الو( ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو هلق ) ضرف ىهف ةدعقلا

 زوحينال امهكر تول ىتح ناضرف ىلا ىلع ةالصلاو دهشتلا ةءارق ىعفاشلا لاقو اندنع اهكَرب
 هبشيال دابعلا مالك ن ال ةيشنلا هيج هدر (نأرقلا ظافلا هباشي ام امدوول وت ) ةالصلا
 هرخآ ىلا ةنسح ايندلاىف انآ انبر نأرقلا ىف ةروكذملا تاوعدلا دارا هنكلو هللا مالك

 مهللا سث لك ىنع فرصاو ىرما حلصاو ىنع فعاو ىنفام مهلا لثم هانعمب ىتأي وا
 ( ةروثأملا ةيعدالاو مل وق ) نيج-ارلا جرااي نج-راو كلوسر ةعاطو كتعاطب ىنلمةتسا
 ةيورملا ةروث أملاو نأرقلا ىلع افطع اهضفخ زوو ظافلا ىلع افطع ةيعدالا بصذ زو
 مالا عجري كيلاو هلكريملا كديبو هلككلملا كلو هلكدخلا كل مهللا مالسلا هيلع ىنلا نع
 ىضر ركب ىبا نعو مارك الاو لالجلا اذان هلكرسشلا نم كب ذوعاو هلكر يملا نم كلأسا هلك
 الظ ىسفن تلظ ىنا مهللا لق لاتق ىتالص ىف هب وعدا ءامد ىلع هللا لوساي لاق هنع هللا
 مح رلاروفغلا تنا كنا نجر او كدنع نم ةرفغم ىلر فغاف تنا الا بونذلا رغغي الوا ريثك

 مهللا لثم ىهنم هلاؤس ليحتسي الام مهمالكو ( سانلا مالك هبشي امب وعد. الو هلوق )
 ةتيقح نال هتالص دسفتال دهشتلا نم غارفلا دعب ه.اءد ناذ ةنالف ئجوز مهللا وسلا

 000 ل
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 ْ اههدنع ناذهو هشي ام اهدسفاال نا ىرحاو ىلواذ اهدسفتال دهشتل ا دعب سانلا مالك

 ١ | ناكف عنصلا دوجول هتالص هه سانلا مالك نال ةفينح ىبا دنع اذكو رهاظ ||

 | مكيلع مالسلا لوقف هلي نع أسم هلوف) اهل ادسفمال ةالصلا نم اراخ ءاءدلا اذهب ||

 ]| ( كلذ لش هراسي نع مسيو هلق ) طيحلا ف اذك هتاكربو لوقب الو ( هللا ةجرو ْ
 | لاف نآو هأزجا هيلغ دزب ملو مالسلا لاق ناذ ىلوالا نم ضفخا ةيئاثلا نوكت نا ةئسلاو |[؟

 || نك مل مالسلا مكبلع وا مكيلع مالس لاق ناو ةنسلاب اينآ رصي مل مكيلع لقي مو مالسلا ْ
 الو مهماكتلال سانلا نع باغ هناكف ةالصلاب مرحا نم نا مالسلاب ىنعملاو ثلذ هركيو اهبايتآ ||
 ] نع مسي اركاذوا اينم انهراسب نع الوا سولو !سيف ميبلا عجز هناك غارفلا دنعو هنومكإ ْ

 | ىلوآلا ةياستلاو ايسان هلعف اذا وهس هيلع سيلو هراسي نع هديعي نا هيلع سيلو هليع ||

000 
 ظ | ممليضفل ةظفلخا ةينلاىف مدقب طوسملا ىف لاق ةيئاثلأ هياستلا ىف اذكو ةظفملاو ءاسنلاو ||

 اددع ةكئالملا ىونب الو ممت دهاشل مدا نب مدقب ريغصلا عماجلاىف و |[
 ش 0- هنال اروصحم

 اللا نتكي دنع نعدملاو ةظفللا نع ةسجخ نمؤم لكعم سابع نبا لاق ,هددعىف |!
00' 

 | عقدي هارو دحاوو تاريملا هنقلي هءاما نع دخاوو تائيسلا بتكي هراسي نع دحاو و :

 هيلا هغلت و سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصي ام بتكي هتيص اندنع دحاوو هراكملا هنع :

 لكو ولو هنع نوي. ثالذ نم كا ليقو اكلم نوتس دبعلاب لكو رابخالا ضعب ىفو |!

 "نيتك راو رجفلا ىف ةءارتلاب رهجتو مل وق ) نيطايشلا هتفطتخال نيع ةفرط هسقن ىلا ذبعلا ا

 ااذرفنم ناكناو مل وق ) رئاوتملا روثألاوه اذه (اماما ناكنا ءاشعلاو برغملانم نينلوالا |'

 || هنال ( تفاخ ءاش ناو ملف ) هسفن قح ىف ماما هلال ( هسفن ععساو رهج اش نا ريخم وهف |

 .هرهاظ هسفن ععساوهلوق ةعاجلا ةئكيه ىلع ءادالا نوكيل رهملا لضفالاو هععسإ نم هفلخ سيل |[

 | نسحملا ىبا لوق اذهو فوورملا ميت ةفاحلادح نوكيو هسفن مع نا رهجاذح نا

 2-5 ةتفاخلا دحو هريغ مع نا هاصقاو هسفن ععس نا هدنع هللا ىتدا ناذ ججركلا ||

 مريع عع نارهملا ىتاودنهلا لاقو خاعحلا نود ناسللا لعف ةءارقلا نا ههجوو فورحلا ||

 اتوصلا نود ةءارق ىعمنال ناسللا ةكرح درحم نال ميمتلا وهو هسفن عمسس“نا ةتقاخملاو |[

 هبال تفاخ ءاشناوهلوق ءانثتسالاو قاتعلاو قالطلاكقطنلاب قلعتبات لك فالخلا اذهىلعو |!

 ,دازول ىح تفاح لب اهبفريختال درفاملا ناف اهيف رهجال لا ةالصلا امآو هعجس نم هعم سيل |!

 ةفرعإ ناكناو (رصعلاو رهظلا ىف ةءارقلا مامالا ندعو ول وق) اسادقق هينذا ععساام ردقىلع |

 ]| رهن و ةعوم# ةءارق اهيف سيل ىا امس ليقو امم راهتلا ةالض مالسلا هيلع هلوثل ||

 | 111 ةولط دعب اهالصف ءاشعلا هتاف نمو مق ديقتنملا لثتلا ةورول نديعلاو ةعبلبا ق.||

 ظ 'امأ صتخ 'رهملا نال 2 وه ريخم» الو (_ئعح تفاح هدخو نص ناو َرهج اهنف مانا

 الاول وك ) امنع دخاو دحجو ملوريختلا هج نع ذرفملا قحىف تقولاباوا اتح ةعاتاب
 يل يي يل وول اطل اللا ل



 ١ مامالا 1 لصمال 0 رولاو 1 0 0
 ١ ثيحنم ايف كسلا راثاروهظل ةدكؤم ةنسامخ دعو سلا وتو را ||
 ىييعدادلا> نب فسوي لاقهنم ةثلاثلا ةعكرلا ىف ةأرقلا بجتو هلزذؤيالو هدحاج رفكيالهلا |١"

 ىلع ىدؤتالاهثاو ةدملا تلاط ناو اهؤاضق بح ادماعوا ايسان اهكرتول ىتح ةبجاو ىلا ||
 ١ طئارمشلا هذهىلا جيبتحا امل ةنستناكولو رتولا ةينبالا زوجتال اهناو رذع ريغنم ةلحارلا |١
 رتولا ىهوالا مكتالص ىلا ةالص مداز هللانا مالسلا هيلع هلوق اهبوجو ىلع لالا |1

  | 1عاجالا اهؤاست بحي اذهلو بوجولل ىمالاو رجفلا عولط ىلا ءاشعلا نيبام اهولصف |]
 ىلا فاضتنخاسلاو هسفن ىلا ال هللا ىلا ةداب زلا فاضا مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نالوا |١

 . هناذاب تيفتك اذ ءاشعلا تقوىفىدؤت اهنال اهل نذؤيملامناو رسو هيلع هللا لص هللال وسر 1

 تذقو هلوف) لل هللا هجر ىعفاشلا ل وق نع اذهب زّرحا مدالسل نوت لصفال هلوق هّماقاو ا

 لهو ايهاس هرب وهشلا تحفل ىتح عيدنا ىلع بجاو توذقلا ( عوكرلا لبق ةثلاثلا ف ||

 ٠ ءافخالا ةيعدالا ةنسنمو ءامد هنال ءافخالا هيف راتخلا ةياهنلاىف لاق تفاح وا هب رهجن |١

 تفاخي مهضعب لاقهيف عاشملا فلتخادّق اماما ناكاذا اماو تفاخيهنا درفنملا ف لاكتاالو ا ||
 ْ ةءارقلاب اهبش هل نال رهج لاق نم مهنمو ريبكلا صفحو او لضفلا نب دم لام هيلاو

 ' لدو ىلا ركذلاريخمالسلا هيلع هلوقل موقلاو مالا قحيىف ءافخالا رايتخالا طوسبملا فو
 ١ وهو دمعي فاكسالا ركب ونا لاقو لسري ىواحطلاو ّجركلا لاق دقعي وا هيدي لسرب

 من ثيللاوبا لاق هيف هسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي لهو دمتو ةفينحىبا لوق
 ةالصلا عضومامنا رافصلا مساقلاوبالاقو ىنلا ىلع ةالصلا هيقنوكي نأ لصف الاف ءامذ هال

 جاهولا حبارسلا ىف هانيبدتق تونقلا ةروصاماوىواتفلا ىف اذك ةريخالا ةدعقلا ىف ىنلا ىلع

 ) ةثلاثلا فتنقيو هلوقو ناضمر نم رخأ آلا فصنلا ىف ىعفاشلا لاقو ( ةنسلا عيج فول وق ||
 مث عكر ىتح ةءارقلا ىبنو تنق ةثلاثلا ةعكرلا ىف هناولو هدعب ىعفاشلا لاقو عوكرلا لبق :

 أ أرق ناذف وهسلل دحييو عوكرلاو تونقلا ديعيو أرشبو هسأر عفري هناذ عوكرلاىف ركذت

 وبسلا داو عوكرلاو تونقلاديعيو ةروسلا أرقيو هسأر عفر هناذ ةروسلاىبنو ةحئافلا
 عوكرلا ديعبو تونقلاو ةروسلاديعيو ةحتافلا أرقب هناذ ةحتافلا ىسنو ةروسلا أرقاذا اذكو ||

 | ةحنافلا أرق ولو هبزجيال رفز لاقو ةءارقلا دعب لصح هنال هأزجا عوكرلا دعيمل هنا ولو

 | دحي#إو دوعيالو هتالص ىلع ىضمي هسأر عفر دعب ركذتنا عكرف تونقلا ىبنو ةروسلاو

 وهسلا دج نكلو دوعيالامهنم ةعتتا ناتاور ةهشح ىبانعف عوكرلا ىف ركذتناو وهسلإ ظ

 لكف أرشو هل وق ) ىضقب اهف كلذ دعب تنقبالو مامالا عم تنقب قوبسملاو نيهجولا ىف ١١
 ةءارقلا بحت اههدنع دنس هنالرهاظف امهدنع اما ( ةروسو باتكلا ةحناف رتولانم ةعكر ||

  0:بوجو اهف طاخالا ناكف هن نوكينا لك“ هنالةنسس ل نا ||
 ا بورت ت7 دابا اول اءاجا و د كر نة



 *« ا#
 | عفراماو اهتس ىلا ةءارقلا ةقيتح ىف تفلتخا دق ةلاللا نالف ريبكتلا اما ( تنقب مث هيدي

 ىف تاقب ىعفاشلا لا و ( اهريغ ةالص ىف تنقي الو ملف ) مصالا مالعالف نيديلا 1

 اذ 1١] ١ اك سأيالف ةيلبلا| تعقو نان ديب ريغف ميل د ته را ٍ

 | اذك هكرت مث نايل ىنبو ناوك ذو لعر ىلع وعدي اره اهيف تن هناف سو هيلع هللا ىلص

 نا ىنعي ( اهريغ ىزجيال اهنيعب ةروس ةءارق ةالصلانم ”ىش ىف سيل و موق ) طقتلملا ىف
 ' ذخت» نا هركيو هل وق ) نأرقلا نءرسستام ارقي لب ةصوصخم ةروس ىلعاهتعص فقتال ةالصلا

 كاذب نعي و ليضفتلا ماهياو قابلا نارجشهشنم هيفامل ( اهريغ أرقبال اهنيعب ةالصلل ةروس
 ] كلذ ىأر اذا اذهو ةعئلبا مويل ىتالهو زرمل +1 ةروس نيعي ناب كلذو ةحئافلا ىوتام

 ا مرسال ىلع ارت نكلو اهأرق ةروس ىاب زوجيهناب معاذا اما هريغ ىزجيال ابجاو اح

 اق اناا اهغريغ ًارقيزا طرنقب نكل هركي الف مسوي هيلع هللا لص هللال وسر ةأرقب اكربت

 مسا هلانتيام ةالصلا ىف ةءارقلا نم ىزجنام ىنداو مل وق ) امهريغ ىزحيالدنا لهاح نظيال
 اجهولو دلو.ملو هلوقلثمو دلي مل ىلاعت هلوق لثم دي الا نودام ديرب (ةفيتح ىبا دنع ةءارقلا

 'بجاووض رف هجوا ةسهن ىلع ةالصلا ىف ةءارقلا طيحلا ىفو ةءارقلا نعدزجبمل نأرقلا نمد

 تناكناذ ةفينح ىبا دنع ةمات ةياودو زاوملا هب قلعتام ضرفلاف هوركم و بحدمو ةنسو
 'ادحاو افرحوا نانتم اهده لثم ةدحاو دلك تناكن اورظن مث ىلاعتهلوقك ز وحي نينلك يالا

 .ناماهدم هلوقنز وحي ىدن+غاىو زوجي الدنا محدالاو حباشملا فالتخا هيفف نونو نص لدم

 )010 دكا ارش نا نوتسملاو ةزوشلاو ةحئافلا ةءارق تحجاولاو ةريصق ةئآ اهنأل
 لْغش تقو هنال رجفلا نود رهظلا ىف ليقو جوربلا ىلا تارحانم وهو لصفملا لاوطب

 هراصس برغملافو نكيملىلا جوربلا نموهو هطاسواب ءاشعلا ورصعلا ىفو لالملا نع ازرحن
 " ىلوالا ةعكرلا ىف اهق* ناك اذا رجلا ىف أرقب نا بحهملاو هرخآ ىلا تلزإز اذا نموهو

١ 

 | ةحتافلا ىوس نيثلث ىلا نيسثع ردق دين اثلا فو ةحنافلا ىوس نيعب راوا هآ نيثلث ردق
 | ةحئافلاريغب ةروسلا أرشوا ناتآوا ةيإ اهعمو ةحئافلاوا اهدحو ةحتافلا أرَقب نا هوركملاو

 ذوعالةلوالاىف أرق اذاو هركي اهقوف ةروس ىرخالا فو ةروس ىلوالا ةعكرلا ىف أرقولو
 | أرق اذا تايآلا ةءارق اذه ىلع و اضنا سانلا برب ذوعا لق ةيناثلا ىف أرقي سانلا برب

 | فسوي وبا لاقو مل وق ) اهقوف ةروسنم ةيآ ىرخالا ىف أرشنإ هركب هناف ةيآ ىلوالاف
 امه وقو نيدلا ةيآو ىسركلا دي أك ( ةليوط ةيآو اراصق تانآ ثالث نهلقا ىزجبال دمو
 باتكلا ةحتافب أرقي رفسلا ىف و نسح ىما تادابعلا ىف طايتحالاو طايتحا ةءارقلا ىف

 | لوأ ةءارتلا فيفحت ف رثؤإ نالف ةالصلا طرش طاقساىف ارثأ رفسلل نال ءاش ةروس ىاو
 تتقثناو جورب وكت رجفلا ىف أرب رارقو ةنماىف ناكن اف ريسلا نم لي ىلع ناك اذا اذهو

 ْ لاق تارم ثالث ةريصق يآ أرقول ا«#اوق ىلع مث فيفضتلا عم ةنسلا تاءارم هنكعي هنال
 ١ 000 دا ام هبا فش نانا ىواعنا ىفو 1 هم ب د أ

 دي ردع ا هميم ناو ع مرق لوس يا اجمد حا تنمو لا عسب ل ر سرج وص اصايل مل يح حمم سوو حيو بوت وو ومع
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 تاولصلا ىف بحت هنا اعاو زوحجيال ةمات ةيآ غلب, ىتح ارارم ةدحاو يآ نم ةدحاو |
 ]| لوطي نا ىلا بحا: دم لاقو اههدنع ةءارتلا ىف نيتعكرلا نيد ةيوستلا رسملا رات اهي

 ةيناثلا ىلع ىلوالا لي وطت يحمسف رمملا ىف اماو اهاكت اولصلا ىف ةناثلا ىلع لوألا |
 اهنال تاقوالا رئاس فالخ ةلفغو مون تقو اهنال هل ةناءا هيفو رخآتملا اهكرديل عاججالاب

 ىلا فاضم كلذو مهايند لاغتشاب نولفاغت امنا رحل اريغىف اولفاغت ولف ةظقبو اع تقو

 ةاثلا ىلع ىلوالا ليوطت اهيف بحمسيف مهرايتخاب سيلف مونلاب ,هتلفغ اماو ,هريصقت
 ىوانفلا ىفاذك هركيالف لفاونلاو ننسلا ىف اماو ضرفلا ىف اذهو اهلك ت اولصلا ىف عاججالاب

 متؤملا أرقبالو هل وت ) ئواتفلا ىف اذك هركي ضئارفلا فو هركيال عوطتلا ىف َةآ رركولو
 نمو هل و ) ةتقاخلا ةالصيف ةحتنافلا ةءارق هل نسحتسالات هنا دم نعو ( مامالا فلخ

 ىوتينالضفالاو ) ةعباتملا هنو ةالصلا هنا نيتدن ىلا حاتحا هريغ ةالص ىف لوخدلا دارا

 فقوم مامالا فقو نيح ىون ول و ايدتتم ريصي ىتح ربك ١ هلللا مامالا لوق دعب ةعباتملا |
 وهزم !عيملو مامالاب ءادتقالا ىون ولو زوجيال لهس وبا لاقو ءالعلا ةماع دنع زاح ةمامالا

 ءادنقالا ىون اذا و اضيا محك ورع وه اذاف اديز هنظي هب ءادتقالا ىونولو ءادتقالا حد

 ةنس ةعاجلاو «إ وق ) ةالصلا ف وه سيل لجرب ءادتقا هنال حدإال ورع وه اذاف ديزب

 نيعكارلا عم اوعكراو ىلاعت هلوتل ةبجاو ةفحملا ىف و بجاولا نم ةببرق ىا ( ةدكؤم

 ىدهلا ننس نم ةعاملا مالسلا هيلع هلوقل ةنس اهنا انلق امناو اهبوجو ىلع لدب اذهو
 مهي ماقب الو مهيف نذؤيال ةيرق ىف ةثلث نمام مالسلا هيلع لاقو قفانم الا اهنع فلخم: ال

 ذاوحتسا. ةرافلا ىئذلا .ذخأي .امناق. ةعاجلاب كتلع ناطيشلا مهيلع ذوحتسا دق الا ةالصلا
 لثم رذعلا لاحىف طقست اهناف ةدكؤم ةنس اهنا تدث اذاو مهنم نركمتو مهيلع ىلوتسا ىا

 || نيثبخالا ةمفادم اذكو ارذع حرلا تسيلف راهنلاب اماو ةلظملا ةايللا ف خيرلاو رطملا ||
 ديري وا ةلظلا فام ناكوا نيدلا ىف همم ىغ هسيح نا فام جرخ اذا ناكوا امهدحاوا
 ْ رضحو ا هلام عايض فاح وا ضيرع اعف ناكوا ةلفاتلا هتوفتنا ىتضف ةالصلا تعقاو ارفس ا

 | ءاشعلا تقوريغىف ماعطلا رضح اذا اذكو هيلا قوت" هسفنو ءاشعلا ةالص تميثاو ءاشعلا
 || دجو ناو ةفينح ىبا دنع ةعاتلا روضح هيلع بجبال ىمعالا اذكو هيلا قوتت هسفنو |

 | الو فالخنم لجرلاو ديلا عوطقمو دعت»ىلع بجيالو امئاق دجو اذا بجي اههدنعو اا
 هعم ىلص ولو نانثا ةعاملا لقاو ىثملا عيطتسيال ىذلا ريبكلا مثلا الو لجرلا عوطقم

 اذك ثنح لقعي ايبص ماو ةعامجب ىلصيال فلخول ىتح ةعاج تناك ةالصلا لقعي ىص

 || مان ولو ةعامبا ةليضفب ىتا دقق هدلو وا هتراج وا هتجوزب هتيبف ىلصولو ىوانقلا ف
 هيلع لاق دقو مهب ىلصيف هلزعيف هلها عم نا بحمسملاو ةعالا نع لغش وا ىهسوا

 ةءارب ننار هل هللا بق لولا ةريبكتلا كردي ةعاجىف امو نيعبرا ىلص ند مالنسلا

 علصيي ام ىا ( ةنسلاب مهلعا ةمامالاب سانلا ىلواو هَل وف ) قاغنلا نه ةءاربو رانلا نم

 مور وو بج



 هللا باتكل ,هؤرقاف اوواست ناف هلق ) ةعيرشلا انه ةنسلاب دارماو اهدسفو ةالضلا

 . ناف معلوف ) ةدايز هيف نال *ىراقلا مدق ء”ىراق مهدحاو علا ىف اووتسا اذا ىنعي ( ىلاعت :

 . بانتجا ىوقتلا نال ىوقتلا قوف ةجرد وهو رولا هواي زيت نال ( مهعرواف اوواستت ||
 اان مهربك ١ ىا ) مهنساف اوواست ناف ملف ١ تاهشلا فاتخلا عرولاو مراحل

 | اتلخ ام نمل ىف اوواست ناف هريغ نم عشخا هنال ةعاجبا ريثكت نسالا مدقتف ||

 4 د تيييامال (ىبارعالاو دبعلا ميدقت هركيو مل وق ) اهجو مهنسحاف وواست ناذ |[
 711 بلأع بارعالا ف لقطاو ىداوبلا نكسي ىذلاوه ىنارعالاو هّتع سانلا رو |!
 00 ل 1 2 م ار ْ

 ا الأ ةلبقلا 0 و

 [|| مالسلا هيلع هلوقل ( زاج اومدقتناف مل وَق ) ىلوا وهف هنم لضفا ارصبلا نم هريغ نكي مل ||
 (|| نيعباتلا و ةباحصلا نم امهريغو كلام نب سناو رع نبا نالو رجاف و رب لك فلخ اولص أ
 ]| زيزعلا دبع نب رع لاق ىتح هنامز لها قسفا ناك هنا عم احلا فلخ نولصي اوناك |أ

 ىلصينا لضفالا اخ تلق ناذ جاخلا ىنعي ,هانبلغل دم ىباب انئجو اهتاانجن دما لكتءءاجول ||
 | |١ ةالص نم ءانرك ذ امل ىلوا هفلخ ةالصلا قسافلا قحىف اما ليق دارفنالاوا ءالؤه فلخ ||

 || طورششب مهل هلل ىلوا دارفنالا نوكي نا نكيف نورخن الا اما و جاخلا فلخ ةباصتتلا |
 هيلع لاق.دق و مهتاما هركن سانلا نك مهريغ فلخ ىلصي نا لشفالا و ةالصلا

 رلا براش فلخ ةالصلا هركتو هل ةالص الف نوه راك مه و اموق ما نم مالسلا أ
 ردقلا دعب ىنعي ( ةالصلا مهب لوطيال نا مامالل ىغبنيو هل وش ) قساف هنال برا لكآو |'

 هللالوسرىلا اوكشف مايقلا هب لاطاف موقب ىلص هنع هللاىضر اذاعمزا ىور امل نوئسملا
 قراطلاو ءاعسلا ونه تنا نبا اثالث اهلاق ذاعماب تنا نانقا هل لاق مسو هيلع هللا لص

 ريبكلا و ضيرملا مهيف ناف مهفعضا ةالص مهب لص لاق هنا ىور و اهبعص و سعثلاو
 ةرقبلا ةروسب اهحتفاذ ءاشعلا ةالص هموه ىلص اذاعمنا ججباصملا ىف ركذو ةجاحلا اذو

 هللا ل وسرىلا لجرلا بهذف قفانم هنا ذاعم لاق هدحو ىلص مث اسف مهنه لجر فرحتناف

 |١ اذاعمناو انعكاون قسنو انبداب لمعل موق انا هللالو سراي لاقف سو هيلع هللا لص

 ذاعم اي !سو هيلع هللا لص لاقف قفانم ىنا معرف تزوجيف ةرقبلا أرقف ةحرابلا انب ىلص ||

 سنالاقو امهوحنو ىلعالا كبر مسا حسو اهيعذو سعثلاو اًورقا انزلت انهلاق تنا نائف

 || ىورو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ تيلصامم فخاو متا دحإ فلخ تيلصام |!
 هللا لو سراي تزجوا اولاق غرف الف رجلا ةالصىف نيتذوعملاب أرق مالسلا هيلع ىنلا نا |[
 ةعاجلا لاح ىعارينا هل ىقبفي مامالا نا ىلع لدف هما ىلع تيشخف ىبص ءاكب تعمس لاق []

 ضئارفلا كلذ ىف اوسو لاجر ريغب ( ةعاجج نهدحو ىلصينا ءاسشل هركيو هلق ) |!
 ( لفاوتلاو )



 اتلسا نا هركيال هنا ةياهنلا ىف ركذف ةزانملا ةالصىف اماو حيوازتلاو لفاوتلاو ْ

 ةالصلا تاوف ىلا كلذ ىدا ىدارذ اهتءلصاذا نهن ال نهطسو ةمامالا فقتو ةعامج |

 لفنتلاو الفن تايقابلا نم ةالصلا'نوكف ةدحاولا ءادأب طقسي ضرفلا نال ضعبلا ىلع |

 نهطسواهمايشو ( نهطسو ةمامالا تفقو ناعفناذ موق ).عورسشم ريغةزانملا ةالصب |أ
 لقاهنال كلذ ىلا منلا دشرا امناو مامالا ماقم كرت طسوتلا ىف نال ةهاركلا لوزئال ||

 ماقم كرتنع زارتحالاو ضرف ريسلا كرتنع زاريحالانالو اهل ّرسا وهذا مدقتلا نم ةهارك

 تمدقت ناو ةماقاالو ناذا الب نيلص ةعامج نيلصاذاذ ىلوا ّرسلا ةاءا مناكف نس مامالا

 لصالا واهحفزو< الو نيسلا ناكساب وهنهطسو هلوقو نهتالص دسفتمل نهتماما نهيلع
 كلوقك اذرظ طسو نوكيو نيسلا ناكساب طسو وهف نيد هيف ملصي عض وم لكنا هيف

 نوكيونيسلا كيزحم: طسو وهف نيب هيف سيال عض وم لكو مهندب ىا موعلا طسو تسلج ٍْ

 لضفالاذ ةالصلا اودارا اتا رعاموقناولو رادلا طسو تسلج كلوتك افرظال اعسا طشو ||

 ماهالا فقو ةعامجب اولص ناف ضعي نع مهضعب دعاشو ءاميالاب ادوعقان ادحو اولصينا |أ

 ( هنيعنع هماقادحاو هعم ىلص نهو هلرغ) ةهوركم ةعامج ىهتالصو ءاسنلاك رهطسو 1

 دنع هعباصا عضي دم نعو هديب هيلا راشا هدعب ناكناو رهاظف عورشلا لبق ناكنا

 هيلع مدقم هدوحم“و مامالل ايواسم هفوقو ناكناو رهاظلا وه لوالاو مامالا بّمع

 قلعتم زاوملا نال زاح هراسب ىلعوا هفلخ ىلصواو مايقلا عضومل ةربعلا نال هرضنال ||

 ىبا نعو ( امهيلعمدقت نينثا اناكن اذ ل وف ) اًئيسم نوكي هنا الا تدجو دقو ناكرالاب

 مار لكان امهطس و هاف دوسالاو ةيلعب ىلص دوعسنا ند [مهطس وي فسو

 اما ( ىصبالوةأرماب اودتقينا لاجرلل زوجيالو هلو ) تيبلا قيضا كلذ ناك ىلا

 تاداهشلا ىف هللا نهرخا اكىا هللا نهرخا ثيح نم نهورخا مالسلا هيلع هلوقلف ةأرملا

 ةياور دقعتتال ةأرما اهنا اهب ىدتقا اذا ةمم رحتلا دقعتت لهو تايالولا عيجبو ثرالاو

 الف ىبصلا اماو الصا دقعنتال نايرعلاب ءادنقالا فو خياشملا فالتخا هينف !عيلناو ةدحاو |!

 نيديعلا ةالص ىف اذكاو غل: عاش هز جب عياوازلا ىفو لفتت تتالنيناابا كساس ١

 نايبصلا مث لاجرلا فصيو علق ) اهلكت اولصلا ىف زوحجيال هنا راتخلاو فوسكلاو ||

 ىلوا نوغلابلا ىا ىهنلاو مالحالا اولوا مكنم قيليل مالسلا هيلع هلوتل ( ءاسنلا مث

 نايبصلا نيب اوفقواثئانخ مهعم ناكن اذ ملتحي ملوا اتحا ءاوس غلابلا وه ملاخاو لوقعلا ||

 ةالص ىف ناكرتشم اهه و لجر بناج ىلا ةأرما تماق ناف هل وف ) اطابتحا ءاسنلاو |

 ونيمملاذااما اهتماما مامالا ىون اذا اذهو بناجالامراحماو ( هتالص هيلغ تدسفا ةدحاو ||

 اةالخ اندنع؛ةيثلا نودي تيثرال كارشالا نال اهتالص زو الو اهتاذامي هريضإمل اهتمام ٍ

 ناي تءاش ىتم هنالص داسف ىلع ةأرعا لك تردق هين ريغب اهادتقا انححمت ول انالو رفزإ

 2 مي دكرسل ةراتعلا ن تا ةدلسملا تاذاخلا م و هب ىدتغتف هيت م
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 ةأرملا نوكت ناو دوج“و عوكر تاذىا ةتلطم نوكتناو قوبسللا نع زارتحا «
 ةرخؤمردق هانداو ةجرف الو لئاح امهني نوكيالناو ايضاموا الاح ةوهشلا تاذ نم |[

 لجرلا هيف موقبام ردق وهو لئاللا ماق. موقت ةجرفلاو عبصالا ظلغ هظلغو لحرلا ||
 ا ل نإو ةيبسكلا نوكي اما اذهو دسستتال كفلتخاول يح ةدهللا قت ناو!

 مييمتلاو عمت, ليقو نينس عبسب ةأرملا نس مهضعب ردقو نيديعلاو ةعجبا ىف الا نهتماما
 اهنمةالصلا دعص مدعل ةاهتشم ةغلاب تناكولو دسفتال تذاحاذا ةنونجلاو *ىثب ردشالنا

 ءاردتناتاذاحلا كح ىف طرتشيالو دسفتالىهتشنالىهو ةالصلا لقعت ثناكاذا ةيبصلاو ||
 00000111 |١ اذيلع دسقت تكورذا اعف هيذاخ نيتكروا ةمكزي اهتبسوللب ةالضلا لوا
 (تاءاجبا روضح ءاسنان هركيو ملوث ) نادرفنم امهنال هيلع دسفتال نايضقي اهف هتذاخ

 برغملاورجتلاىفزومملا رخت نا سأبالوهل وق ) ةذتفلا فوخ نم هيف امل نهنم باوشلا ىنعي |!
 ةئققالهنالاهلكت اولصلا ىف ب رختف امهدنعاما دخان ىبادنعاذهونيديعلاوةعججاو (ءاشعلاو ||

 قاسفلان ا ريغ طقال ةطقاس لكل و باكترالا ىلع ةلماح ةلغلاةدش نا هلو نهيف ةبغرااةلتل ||

 نولوغشم ماعطلاب برغملافو نومئان مهفءاشعلاو رجلا ىفاما رصعلا ورهظلا ىف مهراشنلا ||
 || ةهاركلا ىلع مويلا ىوتفلاو هركيالف لاجرلا نع لازئعالا اهنكمف ةعستم ةنابملا ديعلاىفو ||
 ]| دنع ةعجلا ىلا جورملا نهل حابب الو نامزلا اذهىف قسفلا روهظل اهلكةولصلاىف |]
 نهل حابب هنا ىتح نيديعلاك اهلعج طوسإملا فو رهظلاك اهلعخل طيحلا ىف اذك ةفينح ىبا |'
 تارهاطلا الو لوبلا سلس هبزه فلخ رهاطلا ىلصي الو مل وف ) عاجالاب اهيلا بورما أ

 فلخ لوبلا سلس هننم ىلصيو فيعضلا ىلع ىوقلا ءانب نم هيف امل ( ةضاحتسملا فلخ |؟
 ني رذع بحاص مامالا نال مير تالفناو سلس هبنم فلخ ىلصي نا زوحجالو هلثم ||

 آ ١3 ريضيالو ( ىالا فلخ ىراشلا الو. مل وق ):دحاو رذع ب حاضمومألاو: |!

 ححدتام نأرقلا نم فرعي ال نم وه ىمالاو هلوضو ضفتنيال هقهق ول ىتح محدالا ىلع ||
 قاجرملا لاقو مهتالصو هنالص تدسف نيئراق ما ناو زاح نييها ىبالاما ناو ةالصلاهب :

 دسفت امنا جركلاىفو قرفال ةباورلا رهاظ ىفو ائراق هفلخنا لع اذا هتالص دسفت امنا ا

 مث ىالا متتفا ولو ةأرملاك دسفتال هتماما ونب مل اذا اما ىرافقلا ةمامال ةنينلاب هتالص

 هتالص لعجي نا ىلع ارداق نوكي امنا هنال دسفتال جركلا لاتو هتالص دسفت ىراقلاىتا |[

 محجالاف هدحو ىلصو هب دنقب رف ىلصي ىرانلاو ىثالا رضحولو حاتقالا لبق ةأرقب ا
 نورداق نييهالا نال ةفشح ىبادنع ةدساف لكلا ةالصف نييهاو نيئراق ما ناو دسفتال اهنا ||

 ةزئاج هل وهنم ةالصو هتالصامهدنعو “ىراَش اودتقي ناب ةأرقب مهتالص اولعجينا ىلع أ

 سرخالاب ىمالا ءادتقا زوجي الو مجتلا وه زاج هدحو ”ىراقلاو هدحو ىجالا ىلصولو |'
 الصاةميرتلا دقعتتالو ( نايرعلا فلخ ىستكملا الو هل وق ) ةميرعتلاب ىتآيالسرخالانال ||
 ةارع ىراعلا ما ولو هٌؤاضق بجبال عوطتىف ناكولو هلوضو ضقتنبال هقهق ول ىتح ا
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 || وه نمي لئاسلا حرجلا بحاص اذكو عاججالاب ةزئاج هلثم وه
 ىراعلانا ةفشحىبا لوق ىلع نييهاو نيئراق ما اذا ىمالا نيبو هنبب قرفلاو ءاكصابو هلم
 أ| سبالو مي اودنقا ناو مدلا عاطقناب الو بايث متالص اولعخينا مهنكميال حورجاو
 | ول وق ) ةءارق هل مامالا ةءارق نال *ئراقب ىدتقي ناب ةءارقب هتالص لعج نا هنكمي ىنالاو
 تقوب ةنقوم ريغ ةقلطم ةراهط اهنال امهدنع اذهو ( نيئضودتللا مهتما مؤي نا زوحبو
 راضبال دنا ثيح نم ديرو ةراهط انهنال زوال دن لاو ةضاحسملا ةراهل قل
 عاججالاب اذهو ( نيلساغلا نيفلللا ىلع محءاملاو هل وت ) ءاملا نع رحملا دنع الا اهيل
 مدقلا ىلا ثدحلا ةيارس عنام فلا نالو ةرورضلا ىلع فقال ةلفاك ةراهظ محلا نال ظ

 دعاتلا ناكاذا ىنعي ( دعاقلا فلخ متاتلا ىلصيو هل وق ) حاملا هلي زب فخلناب لحامو
 روذمعم ريغ ىندنقا هنال زوحجال دم لاقو دحج#و عكر تاق هب ىدنقاف دحح-و عكر
 نا امه و دمتم دنع ءاوس كلذىف ضرفلاو لفنلاو ىواتفلا عماجف لاق مح<ن الف روذعمب
 سيل هنالو نومئاق مهو ادعاق اهيف ناك هباححتاب مالسلا هيلع ىنلا اهالص ةالص رخآ.
 ع وكرلا ىف مامالا كردا ول هنا ةلالدب مايقلا ىف مامالل م ومأملا ةكراشم ءادنقالا ةكعك طرسش نع

 عكر ىذلا ىصيالو مل وف ) مايقلا ىف هكراشب ملو ةعكرلا كلت دتعاو عكرو امئاق ربك
 ءامالا نال لاق كلذ زوحي هنا رفز الا اعيج انباكصا لوق اذهو ( ىبوملا فلخ دحم-و
 ىضوتملل زوحي امكف لسفلاو ءوضولا نع لدب مهنلا نا ايدوحجتسلاو عوكرلإ نع لد
 ءىثلا ضعبو هضعب هنال دوجحكاو ع وكرلا نع لدبب سيل ءاميالا انلق اذه اذكف ميلا فاخا
 زوحال كلذو ضعبلا نود ةالصلا ضعبىف ايدتقم ناكوب ءادتق الا زاجولف هنع الدب نوكيالا
 زوحي الف اهسطضم مامالاو ادعاق متؤملا موي نا الا امها وتسال ىموملا فلخ اولا لفتوا

 هنال ريتعم ريغ مايقلا اذه نال زاج ءامبالاب امئاق ىدتتملاو ءاممالاب ادعاق ىلصي ماهالا ناك اذاو
 أ| ءادنقالا نال ( لفتملا فلخ ضزرفملا ىلصي الو هل وق ) هكرت ىلوالا ناك ىتح نكرب سيل
 | ءادتقا ز وحبو مودمملا ىلع ءانبلا قتحتب الف مامالا قح ىف مودعم ةيضرفلا فصوو ءان

 فال هؤادتقا حدف ةدايزو ىدنقملا ةالص ىلع لهشت مامالا ةالص نال ضّرفملاب لفتتملا
 فلخ لفتتملاةالص متزوجاذا ليق ناف زو الف فيعض ىلع ىوق ءانب هنال لفتتملاب ضرفملا
 لفنلا تاعكر عيجبىف ضرف ةءارقلا نال نرخ الا ىف ىدتتملا ىلع ضرف ةأرقلاف ضّرفملا
 ةءارق هيلع قبيل هب ىدتقا امل انلق لفنتملاب ضرعملا ءادنقا هيف ناكف لفن مامالا ىبع ىهو
 ءادنقالا نال ( رخآ اضرف لصينم فلخ اضرف ىلصينمالو هلق ) ةلذان الو ةضيرفال
 فلخ سءارهظ ىلص نك ةفصوا اعسأ ناضرفلا رياغت ءاروسو داحن الا نمد.الف ةقفاومو هل
 زوجي هناف دحاو مو.نم ةدحاو ةالص مهتاف اذا ام فالح زوحي ال هناف مويلا رهظ ىلصينم

 من ىدنعللا ىف اموطت نوكيو هسفن ةالص ف اءراش نوكي له ىدنتملا ءادتقا زج ملاذاو
 | ءاخ سعتلا تبرغف رصعلا نم نيتمكر ىلص نمو اموطت نوكيال رداونلاو تادايزلا ىفو
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 َ ةدحاو ةالصلا نال ىد_تملل ءاضق اذه ناكناو زوي نيرختالا ىف هبىدتقاو ناسنا

 ١' ناك اذاو زاخ ىوقلا ىلع فيعضلا ءانب هيف نال ( ضنا فلخ لفتحلا لصيو هلوق)

 || نيعارزااوا عارزلا رادقم اريصق طئاملا نوكتنا الا ءادتقالا عنم طئاح ىدتقملاو مامالا ْنِ

 || ماهالا ىلا لصينا داراول بقث وا حوتف» باب هيف ناكن اذ ثالذ نه تكا ناكاذا اماو
 ا مامالاىلا لوصولادارا ول ريغص بقثوا قلغي باب هيف ناك ناو ءادنقالا حد كلذ 00

 ا ىدنقا ول و الف الا و هؤادتقا محد هماما لاح هيلع هبتشي مل اذا ىتاولحلا لاق هنكمال ||

 | دحاو ديكشل عسنا نا و دححتملا نال زاج بارد لا ىف مامالا و دححتملا ىصقا ىف مامالاب |

 َ الف الاو ءادتتالا محد عرذا ةثالثنم لقا هماما نيبو هنيب ناك نا ءاردصلا ىف ناكن إو

 ا نيهجونم كاذب معلاو ( ةالصلاداءا ةراهط ريغىلع هنا دع مثماماب ىدنتانمو هلوق )

 ا ريح نا ىتاثلا و دسفت ةالصلا ناف ىلص مث ثدحا هلا نودهشي لودعلا ةداهشب اما

 || ناو الدع ناكنا هلوق لبقيو ثدحم اناو كب تيلص لوقب ناب هسفن نع كلذ مامالا

 | مث بنج وا ثدحم هلا نظ ىلع ىلص ولو ةداءالا بحمتسي هنا الا لبقب ملالدع نكي مل

 نأ لصملل هركي و هل وف ) رفكلا هيلع ىبتُحو هنالص هيزجنال ةراهط ىلع هنا هل نين

 || لكو بعل وهف ةذل هيف ىذلااماف هيف ةذلال بعل لك وه ثبعلا ( هدسحب وا هبوث. ثبعي
 | قرعلا تلف هتالصيف قرع لسو هيلع هللا لص ىبلا نال ةالصلا ف هبسأبال ديفم لع
 || هيلع لاق دسفم ريغ هوركم ثبعلاو هركش ديفع سيلام اماو هيذؤي ناك هنال هتهبج نع

 ١ ىورو راثلا ف كححضلاو موصلا ىف ثفرااو ةالصلا ىف ثبعلا اثالثركل هرك هللا نا مالسلا
 ١ هحراوج تعشثملا هبلق عشخول لاقف ةالصلاىف هتيحلب ثبعي الجر ىأر مالسلا هيلعدنا

 | لغتشي نا ىغبأي الف ةالصلا لاعاب ىلصملا الغش ىا الغشل ةالصلا ىف نا مالسلا هيلع لاقو

 0000 دا نا رموأ ةرم هلضفاذإ ىنعي هتالبص دسفتال هدسحلل كح اذا ركنا لاق اهرغب |
 | هرعش فتنول اي هتالص دسفت تايلاوتم تاره ثلث هلعف اذا اما ةجرف نيتره لك نيد و ||

 | ناكاذا هتالصدسفت اثلث هدسح كح اذا ىواتفلا فو دسفت تاره ثلثو دسفنال نيترمه

 | عوجرلاو ةرم باهذلا وا ةرم عوجرلاو باهذلا له كملاىف اوفلتخاو ةدحاو ةعفد

 أ ( ةدحاو ةرم هبوسيف هيلع دوجحسلا هنكمالنا الا اصلا بلقب الو هَل وف ) ىرخا ةرم

 | فرد ىبأل مالسلا هيلع لاقو ثبع عون ثلذ نال عوشملا" ىلا ٍبرقاو لضفا هكرتو ا

 | رخخا ةيوستنع مثيلا ريخ رذوبا لأس وهو اعجس هيف مهضعب لاقو رذف الاو رذابا اي ||
 | توصتىحاهدموا اهزمثاناوهو ( هعباصا عقرشبالو يل وع ) رذفالاو ةرم رذابااي لاق

 | كعباصا عقرفتال ىسفنل بحاام كل بحا ىنا هنع هللا ىضر ىلعل مالسلا هيلع هلوقل :

 ةلزني هعباصا عقرفملاو تغتلملاو ةالصلا ىف كحاضلا مالسلا هيلع لاق و ىلصت تناو ا

 أ هيف نالو دوهيلا لع هنال هترصاخ ىلع هدب عضيال ىا ( رصخمتالو هلو ) ةدحاو ْ

 | دبعلا اه لا ةلاحو باصملا لعف اذه نال ليقو نونسملا عضولا كرت |



 نم هيقلي ناودو ( هءوث لدسالو هل وت ) ةبيصملا راهظا ةلاحال راخفالا ةلاجىهف هنرا

 صتعبالو هلو ) هضعب ىلع هفطعإ ملو هيفتك ىلع ءادرلا عضيوا هيمدق ىلا هسأر
 هنا هنع هللا ىضر رع نعو هوركم وهو هسأر رخؤمىف هدقعيو هعمجي نا وهو ( هرعش ١
 دحيس هلسريلف هرعش كدحا لوط اذا لاقو افينع الح هلك هرعش صقاع دجاس لجرب

 دوما دارا اذا هفلخ نموا هدب نيب نه هعفرب نا وهو ( هروث فكيالوو] وذ ) هعه
 هلت ) ارعش صقعاالو اب وث فكأ ال مظعا ةعبس ىلع دحيم نا ترما مالسلا هيلع لاق .

 هوركملا تافتلالاو ةكله هناف ةالصلاىف تافتلالاو كايا مالسلا هيلع هلوقل ( تفتليالو

 هتالص تدسف هردصب'تغفتلا اذا اماو ةلبقلا ةهجنع ههجو حر ىتح هقنع ىولي نا
 هيلع هللا لص ىنلا نال هركيال هقنع ىولي ناريغ نم ةرسيوا ةنمي هنبع رخؤم رظنولو

 ظاحعللاو فنالا ىلي امم اهفرط نيعلا قو. هينيع قومي هتالصىف هباحصا ظح الي ناكإسو

 عدصلا ىلي ىذلا اهفرط افخم ءاملا رسكو ملا مضب هينيع رخومو نذالا ىليامت اهفرط ظ

 هللا لص ىنلا نال هسأر *ئطاطي ناو تافتلالاك هنال ءاعسلا ىلا هسأر عفري نا هركيو

 هارسسيو هانم ىلع ليات نا هركيو راما مجبدت هتالصيف لجرلا يدي نا ىهن ميسو هيلع
 هينيكر بصن, نا وه ليقو امه«تلع سلجيو هيبتع بصن, نا وهو ( ىعقبالو هلوق )
 ىند آلا ءاعتاو نيديلا بصن ىف بلكلا ءاعقا نا الا بلكلاك ضرالا ىلع هبدب عضي و

 هيتبكر بصنبو ضرالا ىلع هيتيلا عضي ناوه ةياهنلا ىفو هردص ىلا نيتبكرلا بصنفف
 ىبا لوقتل هيعارذ شرب نا هركيو ةفصلا هذهب بلكلا ءاعقا نال حدا انهو ايسعن

 ىعتا ناو كندلا رقن رقنا نا ثالث نع مالسلا هيلع ليلخ قىناهن هنع هللا ىطر رذ

 ن* “ىبث هبلغ ناف بواثتب وا ىطي نا هركي و بلعثلا شاّرفا شرفا ناو بلكلا ءاعقا
 هركي و ماوهلا نم “ىث هقلخ ىف لخدي نا نمأيال هنال هبف ىلع هدب لعجو ,ظك كلذ

 كلذ هلف بواثت اذا الا سوجلا لعف هبشي هنال هاذ ىطغي ناو ةالصلاىف هينيع ضمخي نإ
 هتالص تلطب هناسلب هدر ناذ ( هدب الو هناسلب مالتلا درالو دل ) افن 1 هانركذ ام

 هعبصاي وا هديب وا هسأرب مالسلا درب راشا ناو اضيا دسفت مالسلا ةينب حتاص اذا اذكو
 طئاغلاو لوبلا لع سلاملاو ىلصملاو ىراقلا ىلع مالسلا هركيو هركي هنآ الا دسفت ال

 راذع الا نال زاج رذع هب ناك ن اذ دوعقلا كرت هيف نال ( رذع نمالا عبريالو هلوق (

 تلطب كلذ لعف نا ( برشيالو لكأيالو هل وق ) اهتئيهىف اذكف ةالصلا ضرفيف رثؤت
 ى لأ ةزكانم ةالضلا لاو ةالضلا ام نعم نال ايسان ىإ ادماح لك أ كوس

 هعلت اذ ماعط نم ءىش هنانسا نيب ناك اذا ىتح الف الامو ةالصلا دسفا موصلا دسفاام ةيابنلا
 ةصحلا ردق ناكناو هركي هنا الا هقيرل عبت هنال هئالص دسفت مل ةصخلا نود ناكنا

 ةبلغلا تناكاذا هتالص دسفتمل هنانسا نيبامد علبتاولو موصلاو ةالصلادسفا اذعاصف

 هقبس ناف هلأ وف ) دسفتال ةفينح ىبا نعو روهثملا ىلع تدسفا ةمسعن علتا ناو قيزلل



 | هطبض ىلع ردقبمل نكل هل ةبلغلاو هدصقو هلعريغب قبسلا ( فرصنا هبلغوا ثدللا

لءسوا مح ”وا ثدحلا هقبسف سطع ولو ا
 ة| حب اوه ىنيبال هناف جير هتوشب حجرخف 

 | ” لل تكلطب ىدؤبام ردق 20 ل ثبل ناذ فقون ريغ نم هتعاس نم ىر فرصلا هلوقو

 | ةماحلا لسغو ةلبتلا نع فارحتالاو ءانالانم فارتغالاو ىنثملا هل حاب فرصنا اذاو ||
 ناكمىف ءامدجو ولو صيمتلا تحتنم نوكيناب هتروع فكر يغنم هنكما اذا ءاجيتسالاو |[

 ١ فلختسا اماما ناكناف رل وق ) ةجاح ريغنهىثم اذهنال هتالص دسفتر خآآن اكم ىلا هز واحو

 ١ ولخنال ىلصملا مث بارحملا ىلا هبوثب هرب نا فالختسالا ةيفيك ( هتالص ىلع ىنبو أضوتو
٠. 

 000 1 لكل تالا قبسو ادرفتم ناك اذا اماناماماو | ايدتتماوا  ادرفتع ناوكي نا'امأ
 ١" لضفالاو هالصمولا دام ءاشناو هيف ًاضوت ىذلا عضوملا ىف هتالص متا ءاشنا رايملاب وهف

 لضفالا القر دحاو ناك ىف !اهعيج اندوم نوكل ىدخرسلا رابتخا ولك رو كوكلا

 ايو كاوا ف ربضناف اي ايدتقه ناكاذا اهاو ىنثملا ليلقتنم هنال هيف ًاضوت ىذلا عضوملا ىف

 هل زوحف لئاح امهنبب نوكي الوا هتالص نم م غرف دق هءاما نوكي نإ الا هب انك ىلإ دالحل طناف

 ىلع ىنإب نا هل زاج غرفدق مامالا ناكن او هيف ًاضوت ىذلا هعضوم ىف وهو هب ءادنقالا
 اكل لآ داعو اضوتو قرصناف اماما ناك اذا اماو هف ًاضوت ىذلا عضوملا ىف هنالص

 امتّؤم راصو ةمامالا نم حرخ دحدملا نم جيرخامل هنال ىناشلا وه مامالا و اهومأم راص

 ىنب و هلوق اعيجج مهتالص تدسف هناكم ىتاثلا موقي نا لبق هتالص دسفا مامالا نا ولو

 ىفو ٌربلا نم ءاقتسالا و برسشلاو لك الا نم ةالصلا ىفاني العف لعفب الن ا ءانبلا زا وج طرسش نم
 ١ بلا نم ءاقتسالا عم نيبال ٍجركلالاقو 0 هدنع نكيمل اذاثبلا نم قتسي نا هلىنانيغرملا

 را 0 رق ع ند دب للا نالوتلاهل زا :كك و١1 هاجناو

 | 0100000 002 سس

 ظ
 أ

 | درفنمملا قحىف اذه ليقو حئاشملا ضعب دنع لكلا قحيىف اذهو فالحل ةهبشنع ازرحن

 نادحيال اناكناو اضيا لضفا فائيتسالاف ةعاجب نادح اناكنا مومأملاو مامالا اماو اعطق
 تقةولا قف ناكنا مهضعب لاقو ىواتفلا ىف اذه محو ةعاجلا ةليضفل ةنايض لضفا ءانبلاف

 قل ودلال تناعبشي و ملكتو ًاضوت نا لضفالا جركلا ىفو فانبتسالا لضفالاف دعس

 | لزئافةأرما ىلا رظنوا متحاف مان ناف ملوق ) لوا نوهت .فالتخاالو ىتي ريغ نع هيكرف

 | ردنب ضراوعلا هذه نال ( اعيج ةالصلاو ءوضولا ٍفنأتسا هقهقوا هيلع ىغناوا نجوا

 مالكلا ةلزنم اهنال ةهقهتلا اذكو صنلا هب دروام ىنعهىف نكيإف ةالصلا ىف اهدوجو

 نيب ىوس مث ءوضولا تضقن ىتح ةاحانملا دنع مالكلا نم شْخلأ ىه طو_بملا ىف لاق
 | ايهاسوا ادماع هتالصيف ملكت ناف ملوق ) ىلوا ةبقهتلا ىنذ مالكلا ىف دمعلاو نايسنلا

 ىتح الما فورح هب تلصح ءاوس سانلا ,هافتمىف فرعي امالك ىنعي ( هتالص تلطب
 را مال وا مراد ها 1 هنالص تدسف 2 ا

00 



 عوشملا 0 ل لدب ال هرضيمل راق ةنملا رك ذنم ناكنا فورح هل لصح ىلا 1

 عرملا راهظا هيف نال ةالصلا عطف هيدصم وأ عجو نم ناكناو مهيبسلا ىنعم ىف ناكف 1

 عانتمالا هنكمي ناكنا عجولا نم نينالاىف فسو.ىبا نعوسانلا مالكنم ناكف فسأتلاو | ْ

 مث ناو الفالاو ةالصلا عطقب افيفح ضرملا ناكنا د# نعو الف الاو ةالصلا عطق هنم |

 امهدنعدسف اموعم* ناكناو اءاججا دسفبال عومسم ريغ ناكنا هدوحم“ عض ومنع بالا ١

 فورح هب لصحو هيلا ارطتضم نكي مل نأب رذع ريغل مم ناو دسفتال فسوب وبا لاقو |
 ارطضم ناكناو دمتو ةفشحىبا دنع هتالص دسفت نا ىعبش مضلاوا مجفلاب حان ا وحن ظ

 حالصال عملا اذا طوسبملاىفو ةالصلا دسفبال ساطعلاكوفع وهف هقلح ىف غئلبلا عقتجا ناب

 اهلبشب و هتأرما ىلصملا تلبق ناو هنع زارتحالا هنكمال ذئنيح هنال دسفتال ةأرقلا

 اهتالص دسفتال اهلبتف ىلصت ىه تناكول اذكو تدسف وه اهلبق ناو هتالص دسفتالوه

 ىضوتلا نمد الف بجاو ميلستلا نال ( (رسو اهو ريكا ثدحملا | هعسولو هلت )

 لوا مكتوادل رق / ديال ا ( ةلاخلا هذهىف ثدحلا دقعاناو مل وف ) .ىتأيل
 ن٠ ”ىث هيلع قبب ملو عطاقلا دوجول ءانبلا رذعت هنال ( هتالص تمت ةالصلاىف انب العم

 هفلخو ادمعص ثدحاوا دهشتلا ردق دعق امدعب هقهَق اذا مامالا ىدنلا لاق ناكرالا

 مالكلاو مالسلاو دمملا ثدحلاو ةبقهتلا هجوا ةسج ىلع اذهف نوقوبسمو نوتحال

 ةيقهتلااهاو قافتالاب مالكلاو مايقلاو مالسلا ىف ةماث لكلا ةالص اهنم ثالث ىف مايقلاو

 دنع ةدسافف نيقوبسملا ةالص اماو ةمان هلاح لثموه نمو مامالا ةالصف دمملا ثدحلاو
 ةالص نم هلثم دّدسفِيف مامالا ةالص نم هيقالت ىذلا ردت ليفت هيدا نذل ةفيتح ىنا

 فال دساف دسافلا ىلعءانبلاو هيلا جباتحمقوبسملاو ءانبلا ىلا جاتحال مامالا ناريغ ىدتتملا

 ةالسعلا ةمرحىف ةبسقهقلا دوجول مامالا ءوضو ضقتتيو هانعمىف مالكلاو هنم هنال مالسلا

 اداسفو ازاوج مامالا ةالص ىلع ءان ىدتقملا ةالصنال نيةوبسملا ةالص دسفتال امهدنعو

 دعقامدعي هقهق مامالا ناولو مالكلاو مالسلاكر اصف مهتالص اذكف مامالا ةالص دسفتملو

 مهيلع ناك ملكتوا اسناو مالس ريغنم نوبهذب موقلا ناذ ادمعتم ثدحاوا دهشنلا ردق
 م اذاو هل وق ) نادسفم ثدحلاو ةهقهتلاو نايهنم مالكلاو مالسلان ال ا ولسان ا

 هقبس!مل اذا اذهو ءاملا برقب لدع هريخا ناب رع اذا اذكو ( هتالصت لطب هتالصف ءاملا

 هتالص لظبتالو نس و ًأضوت هلافءاملا دج وف ًاضوتل قرصناف هتبس اذا اما ثدحلا

 ناكوا احابم ءاملا ناك اذا اذه تلطب هلوقو ىنسالو لبقتسي ءالهالا ىف لاقو ةياهنلا ىف اذك

 هنم هبلطو غرف اذاف هتالص ىلع ىضعيو لطبتال ىننجا عم هأرول اما هقبدصوا هيخا عم
 ردق دعقام دعب هأر ناف ول وق ) همي ىلع وهف هطعيمل ناو فنأتساو هب أضوت هاطعاف

 جيوركلا نا لئاسملا هذهىف لصالا ( هرخآىلا هحم ةدم تضقناف ًاحهدام ناكوا دهشنلا

 لالخىف اهضارتعاك ةلادلا هذهىف ءايشالا هذه ضارعاذ ةفنح ىبأ دنع ضرف هعنصإ



0 »* 
 مالسلادعب اهضاريعاك ءايشالا هذه ضاّريعاف ضرفب سيل جورملا امثدنعو هدنع ةالصلا

 عوكرلانم ناكرالا رئاسك ةبرق وه لعفبالا ىدأ ال ناكل اضرف ناكول جبورخلاا نال

 ةالصلا ضورفنا لاّشبنا ةلاحتسال دمعلا ثدملاب ىدأت امل اضرف ناكول هنالو دوجلاو
 حرخي الف ليلحن و مرن اهل ةدابع هذه نا ةفينح ىبالو ةهقهعلاو ديلا ثدحلاب داك

 ىلإ ةفرشلا ةبادتسا داراول دهشتلا دعب ةلألو متحاك هعنصب الا مالا هجو ىلعاهنم

 'ىث هيلع قبب مل ولف قافتالاب كإذ نم عنم ىرخا ةالص تقو لوخدوا تقولا جورخ
 نم جورخلاب الا ىرخا ةالص ءادإ هنكمبال هنالو دوعتلا ىلع ءاقبلانم عنم امل ةالصلا نم

 مسام وهو ةالصلاىف ثدملاا هقبسول ىتح ردم هدم تضقناف احم“ام ناك وأ هلوق هذه

 زوحيالو ةالصلا انتناجبو هيلجر لسغيو او هنا حسم هدم تضقناف اضودل بهذف

 هناكر يصيف عورشلا ىلع قباسلا ثدملا رهظي ةدملا ءاضقنا دنع نال ميحتلا ىلع ءانبلا هل
 |١ هدحيمل اذا اما ءاملا دجو اذا اذه هدم ةدم تضقناف هلوق امهل سغريغنم ةالصلا ف عرش

 || هيفخ علخوا هل وق ) ماجا دسفت مل هيلجر ىلع فلتلا قا هيفخ عزن اذا لاحب ناكوا
 هعلخ روصت اماو اءاجا محدن هتالص ناف ريثك لمعب ناك اذا امم زّرحن ( قيفر لمع

 عنف ايها ناكوا هل وق ) ةللاعملا ىلا هعزنىف جاتحال اعساو فلمللا نوكيراب قيفر لمعب

 000 د رم لس هلا اذا اما اهظفخف دباوا ةروس ارنب عمجوااعرأ كفا ( ةروج

 ااتدلا للتال اموبام ناك اذا اما ادرفتموا اماما ناك اذا :اًضيا اذهو اماجلا 3 دقق رثك ا

 كالملاب نعي (انوث دجوف انايرعوا هل وق) هيلع ةءارقال هنال ةالصلا طسوف وهو اهملعتولو

 ( هذه لبق ةالص هيلع نا ركذتوا هل وق ) مهتلاىف مدقتملا فالملاا ىلع 'وهف ةباجالاب اما

 ثدحاو اول وف ) لطبتمل ببتزلا يح ىفىهو ةعس تقولا ىف ناكاذا اذهو ارتو تناكولو
 لع فالخسالا نال اءاجا ةلئسملا هذهىف معدل ة ةالصلا نا ليقو ( ايما فلخمس اذ ىراقلا |[

 سيل( رجلا ةالصىف وهو سعألا تعلطوا مل وق ) دسفم ريغ لممدنال دسفتال ليقو ريثك |
 صرقلا ىأرل هعنم لبج مث نكي ملول ىذلا عاعشلا ىأر اذا لب صرقلا ىلا رظنءنا دارملا ||

 فالتخا ىلعاذه( عا قوهورصعلا تقو لخدوا لوف ) هئالص لطبت اهناف اندالب ىفاك

 اكمام ناك وا مل وف ) هيلثم ةقيتح ىبا دنعو هلثم ءىيث لك لظ راصادا اههدنغ نيلوقلا
 ناكوا سأرلا ةفوشثكم ىهو تقعتعاف ةمأ تناك اذا اذكو (ةءربنع تطقتف ةريبملا ىلع
 داءامدعب هلك اذه ضرعولو اهانعمىف نمو ةض اهسملا هرذع عطقناف رذعلا بحاص

 فالحل ىلع هلوق نوكين المتحف ىدنخلاىف اذك فالملا اذهىلع وهف وهسلا ىدح»ىلا
 ةمهع# امه دنعو ةدساف هتالصف دهشتلا ردق دعق امدعب ناكنا ةفدح ىبا دنع نا ىنعي

 ولو ةكمص امههدنع نوكينا لمحو اءاجا ةدسافىهف دهشتلا ردق هدوعق لبق ناكناو

 دهشتلا عفر وهسلا دوم نال ةدساف هدنعو وهسلا دوم“ دعب دهشتلا ردق دعقب م
 امههدنعاما اماجا ةماث هتالصف وهسلل دنا لبق [سامدعب اذهنم 'ىث هل ضرتعا ناو أ[
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 رحت ءالبلاب هنالف :دنعامأو ماسلا
 ةدحاو ةيلسنب لصح ةميرمتلا عاطقنا نال نيتيلستلا ىدحا لس اذا اذكو ةلاحلا هذهىفا

 ركذن اذا وهو لئاسم ثلثىفالا الفن بلقتتالو ( ةفينحوبا هدنع هتالص تلطب هِلوق)
 هلوق ) الفن ىلقنال اهادع اهفو ةعتلا ىف رهظلا تقو حجرخوا سعثلا تعلطوا هاف

 تمدتف اذه تلعفوا اذه تلق اذا مالسلا هيلع هلوقل (هتالص تمت دحتو فسووالاقو.

 براقىا هج مث دقف ةفرعب فقونم مالسلا هيلع لاق يمامتلا تيراق هانعم انلق كتالص

 ىلا لصوت. الامو ةالصلا هذهنم جبورملاب الا ىرخا ةالص ءادا هنكمبال هللا هلو ماهتلا

 معا ىلاعت هللاو اضرف نوكي هب الا ضرفلا

 د تئاوفلا ءاضق باب

 ءاذالاذإ هفلخ وهو ءاضتلاف عرش لسالاوهو هب ىلع امد 000 نابب نم غرفامل

 ماستلاو بجاولا لثم ملست نع ةرابع ءاضعلا و بجاولا سفن ملست نع ةرابع

 دابعلا قوةح نم تانوعضملا ىف اطهسفن ميلست نع زجعلا دنع نوكي امنا بجاولا لثم

 اماو زوحي هنا ميدتااو فالخ ءادالا ظفلب ءاضقلاىف و اءاجا ءاضقلا ظفلب زوحي ءادالاو

 ةالصلا كّريال هنا مسملا لاح نم رهاظلا نال تاكوزرملا ءاضق لدن ملو تئاوفلا ءاضق لاق

 محا ىف لاقو عما ظفلب تئاوفلا ركذ امئاو نايسنوا مونوا ةلفغ رامتعاب هتوفت لب ادع

 : هتافنمو هللا هجر لاق ) ةدحاو ةرمالا رمعلا ىف بحال ملا نال دحاولا ظفلب تاوفلا باب

 || اضيا ءاضقلا بحي تالابف ةلقىا ةناحموا ادع اهكرت اذا اذكو ( اهركذ اذا اهاضق ةالص ٠

 الجو هبهنظ نسل تيوفتلاب هنعربعف ادصق تيوفتلا هيلع دربال انيدو القع مسملل نكل

 تقولا ةالص توف فاخي نااالا تقولا ةالص ىلع اهمدقو هل وت ) حالصلا ىلع هرمال

 اندنع تقولا ضرفو تئاوفلا نيب بيتزتلا ( اهيضقب مث ةّثافلا ىلع تقولا ةالص مدقيف
 ريح ىف تئاوفلا لوخد و نايسنلاو تقولا قيض ءايشا ةثالث هطقسب و قوس طرش

 مدق ولف تئافلا ىلع تقولا ةالص مدقيف تقولا ةالص توف فا نا الا هلوق راركتلا

 تاوفلا نع ةيتقولا نوص وهو هنع ىهنملا ريغ ىف عمل اهعدقت نع ىهنلا نال زامل ةّثافلا

 اهتقو لق اهادا هنال زوجي ال ثيح ةينقولا مدقو ةعس تقولاىف ناكاذا ام فالخ

 اهركذ اذا اهلصيلف اهيسنوا ةالص نع مان نم مالسلا هيلع هلوقوهو ثيدملاب اهل تياثلا

 صتخي ىنعمل امهل اعستم تقولا ناك اذا تقولا ةالص نع نمهنلا نال هيف. اهنف ها كلذ ل

 هضاخ تقولا ةالص 02 كين اكعا 0 3 هلبإ مل لاخلا كلذ ى لغتول هنا عر انا اهب

 ميدقت نع ىهنلا» تقولا قيضلاحىف اماو داسفلا ىضنتا هنع ىهنملاب صتخا اذا ىهنلاو

 لعوا لفتتول هلا ليلدب ةينقولا ريخأت ىلا ىدؤبال ىاهنم عنم امئاو اهب صتخمال ةثافلا

 ضني مل هنع ىهنملا سفن ىف ىنعمل نكي ملاذا ىهنلاو لذ لجال هنع ىهن لاعالا نم الع |

-(--ررليجيُلسلساللهللللللههلظلاالظظظظُُاُُدلا
 يي يي بيبي (



 | هثئان ةئافلاب أدب ول هنال ةبتقولا مدقب نا تقولا قيض لاح ىف لوألا ناكاماو داسفلا
 اههادحا ىلصي ن الف هاذ امهادحا تناك ةيتقولاب أدب اذاف نيتنناف اعيج- ناريصيف ةينقولا
 نا عيال وهو تقولا لوا ىف ىصعلا مهتفأ اذا ىدنلا لاق نيتتاف امهيلصي نا نم ىلوا
 نا هلف رهظلا هيلعنا رك ذمث ةهاركلا تقو لخد ىتح ةءارقلاو مايقلا لانآو رهظلا هيلغ

 | نيتعكروا ةعكر اهنم ىلص الف تقولا قيض لاح ىف رصعلا محتقا ناو هتالص ىلع ىضحي
 مث رهظلا ىضقب مث اهيف ىضمي نا ناسحتسالاو رصعلا دسفت نا سايقلاف سغتلا تيبرغ

 0000| للا لش هناف نيعقلا ترج ام دعب نهظلا هيلع نا رك كلولو برغملا لسي
 مايقلا لاطاو رهظلا هيلع نا ركاذ وهو تقولا لوا ىف رصعلا متدفأ ولو زحي مل رهظلا
 || رصصعلا متتفإ مث رصعلا عطشبنا هيلعو هتالصزومجتال ه لا تكلا لحد نح دارا
 هيلع نا عي ال وهو تقولا لوا ىف رصعلا متنفا ولو بورغلا دعب رهظلا ىلصي مث اناث
 هتالص ىلع ىضمي نا هلف رهظلا هيلع نا ركذت مث ةهاركلا تقو لخد ىتح اهلاطاو رهظلا
 تئاوفلا ةلق دنع ىا ( لصالا ىف تبجو امءاضقلا ىف اهبتر تاولص هتتاف ناف هاو )
 بيتّرلا بوجو ىلع ليلدلاو تاولص تسىللع تئاوفلا ديزت نا الا دعب اهف هلوق ليلدب
 لاق مث ابيب نهاضنف تاولص عبرا نع قدنملا موب لغش سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا

 تيلص اكوا ىلصا أك اولَص لقب مل امنا و ٍبيْرلاب سما اذه و ىلصا ىتوعيأ راكاولص
 اهنع لغش ىلا تاولصلا عبرالاو عوشمللا ىف ىلص م ىلصي نا دحا عس و ىف سيل هنال
 ]| ليللا نمدش اطىاليللا نم ىوهدعب نهاضتق ءاشعلاو برغملاورصعلاو رهظلا قدنحلا موي
 أ ىلصف ماتا مثسصعلا ىلصف ماقا مثرهظلا ىلصتفماقا مث نذاف الالب ىماف هعبروا هثلثن هون ىهو
 ريصينا هداه ( تاولص تس ىلعتئاوفلا ديزتنا الا هل و ) ءاشعلا ىلصف ماقا مث برغملا
 لوخدب نا وهو لاكشا هيفو ةعباسلا ءادا زوجي هناف ةعباسلا تقو لخدو انس تئاوفلا
 باينما ذهن ا ىلا باوملاوةعباسلا تقو جور كلذامتاو تس ىلع تئاوفلا ديزي ال ةعباسلا
 ةعباسلا ل وخدنالا نوكيال ةسداسلا جيورخنا بلغالا ناذ لكلا ىلع بلغالا مسا قالطا
 نااالا هانعم ليقو توفتنا ةيضرعب ةءباسلاو تسلا تاوف ققحن ةعباسلا لوخد دنعو
 اهاضق نا تئاوفلا ىضق ىتمو رتولاب تسلا ىلع ةدايزلا لمحت واتس تتئاوفلا ريصي
 لْضفا رهملاو ريخ# هدحو اهاضق ناو ةءارقلاب اهيف مامالا رهج اهيف رهجي تناكو ةعامج
 وهو ضعبلا دنع بيترللادام قب ام لق تح تثئاوفلا ضعب ىضق ولو تقولاق اك
 لاق هدوع روصت, ال طقاسلا ند صفح ىبا رابتخا وهو دوعي ال مهضعب لاقو رهظالا

 ملناو بيتزلاداع ابترم اهاضق اذا هنا امهندب قيفوتلاو محدالا وهو ىئثاوللا بحاص
 ىلص مث نيتالص وا ةالص الا اهاضقو رهش ةالص كرت اذا هناي دعب مل ايثرم اهضشن

 || هيلاو زوجي مهضعب لاقو رفعج وبا لام هيلاو زوجي ال مهضعب لاق ىقابلل رك اذ وهو ةينقو
 !١ .ضعب ىداولو رهظالاوه بيتزا دوع ةديادهلا ىفو ىوتتلا هيلعو ريبكلا صفح ونا لاف
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 لاق اهل ا وهو ا ناتالص وا ةالص هيلعو 0 تب رغ مث م رصعلا
 مث بورغلا دعب اهعطشب هلا ميت "1 لاق اذه ىف نابا نبا ىسيع نعط و اهي ىمخرلا ١

 راصو بورغلاب مدعنادق قيضلانه بدتّرلل طقسملاو ءاضقلل لباق تقولا نال ةافلاب اس

 ءاملا دجو اذا مقيلاك اهحاتنفا دنع دوجوملاك ةالصلا لالخ ىف ضّرعملا نالاعساو تقولا '

 عطقول لاف نسحتسا دمت نكل سايقلا وه ىسيع هرك ذ امو بوثلا دجو اذا ىراعلاو '
 ناكف اهتقو ىف اهلايدؤم ناك اهمتا ولو اهتقو ريغ ىف رصعلا عيجج ايدؤم ناك بورغلا دعب
 دوعيال ةالصىف طقس ىته و ةالصلا هذه ىف بينّرلا هنع طقس دق قيضلا دنع نالو ىلوا

 رذعلا لاز اذاذ لهجلل رذعت نكل طقاس ريغ بدتّرلا كانهف نايسنلا فال ةالصلا كلتىف

 ةالصلا لالخ ىف رذعلا لازامل هنال ناك اي بيتلا ةاما م هيلع ب ةالصلا نم غارفلا لبق.
 موب ةالص ديعب هنا ىه ةالص ىا ىرد.ال ةليلو موب نم ةالص هئئاذ ولو نكي مل ناك راض

 ىلصي ىروثلا لاقو هبأر بلاغ ىلع لمت ىأر هل ناكن اذ ىأر هل نكب ملاذا اطايتحا ةليلو
 تاولصلا هذه نال ءاشعلاو رصعلاو رهظلا اهب ىونب تاعكر عبرا ىلصي مث رجفلاو برغملا

 ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ىف دعشب تاعكر عبرا ىلصي ىسيرملا شب لاقو قفتم اهددع ثالثلا

 يرخبا ةالصص ىلا اهنم جرخلو نيتك ر هيلع اس ىدا 778 نإ اهنا ا

 رجلا ةالصف روب مل هنا ركاذ وهو رجلا ىلصولو تاولصلا ةيقبو برغملايف اذكو هلاقتاب
 ةمان رجقلا ةالص اههدنعو اهتقو رخآآ ىف رحفلا ىلص نوكي نا الا ةفينح ىبا دنع ةدساف

 ناكاملامهدنعو اطرشش بيتنلا ناكابجاو ناكامل هدنعف رتولا ىف مهفالتخا ىلع ئبم اذهو
 دسفت له ردقلا ضرف دسف اذا ةفينح ىبا دنع مث ناسلاو ضئارفلا نيب بيترتالف دنس |

 هركذب ىرتو ضرف رتولاو لافق ةموظنملا ىف هب حرص دقو دسفتال ىئصملا ىف لاق هتنس ١
 باوصلاب معا هللاو ةصاخ ضرفلا داسفب ديقق هر ضرف داسف هر ىف |

 د6 ةالصلا اهيف هركتىتلا تاقوالا باب هي

 نآل انه هرك د امتاو ةيادهلا ىف اك تيقاوملا تاب بالا اذه د 1
 ركذامل هنأ ةيادهلا بحاص دَحو نايابلا سناحت تاوقلا ديشاق ضراوتلا 0

 ةالصلا اهيف هركت تلا تاقوالا نم هزباشام ركب هيتحةالصلا اهض حكت ىلإ 0
 بابلا بقل امئاو تقولا بناج نم هتالصىف عقت ةهاركر يغب هلالسصص نه ىلصملا نكمتتل
 نالو زاوملا مدع نم رثكأ هوركملاو بلغالا ربتعا هنال زأوملا مدعب أدب مث ةهاركلاب |

 ةتث ىه اعاضيا ةلصاح هيف ةهاركلاف زوجي الاه لك نال زاوملا مدع نم معا ةهاركلا

 مدع سيلو نيتروصلا ىف ةتباث ههاركلاف زوجيال هنا هوركم لك نم مزايالو هوركملا ىف
 عيبلا هيف طرخا ناو دسافلا عببلا يسن لثم ديعسلا هذهو ةهاركلا ىف اتباث زاوملا

 الو ةريهظلا ىف اهمايق دنعالو سعتلا عولط دنع ةالصلا زوجنال هللا هجر لاق ) لطابلا
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 ”راناسللا 0 بمال يلم رام 0 ىدأتت الف ةلماك ْ
 "زوال هلوق لكشملا ىفو لفنلا ىوسام دارا سمثلا عولط دنع ةالضفلا زوخنال هلوقف ||

 | سيلو عوطتلا زوجالنا ىغبنيف سنملا قارغتسال امهو ماللاو فلالاب اذرعم هركذ ةالصلا |(

 | ضرفلا وه و دوهعملل ماللا و فلالا نا ههج و نا الا ةبه اركلا عم زوحي هناذ ثاذك |!
 أ هانع لفنلا ةالصلا زو< ال هلوش دارملا ناك نا لوقنف طقف هيلا زاولا مدع فرصتف

 ا ايليلع بحبي اهعطقو اهيف عرش ناو زاج اهلعفو اهيف عرش ول اما اءرمش اهلعف زوجيال
 ْ عولطلا دح سعثلا ع ولط دنع هلوقو الصا زوجنال ضرفلا دارملا ناك نا و اهٌوانْضَق

 | عولطلا ىف ىهف سعثلا صرت ىلا رظنلا ىلع: ردفب مادام ىنصملا ىفو نيحيروا خر ردق

 | اذه ( ةوالتل دلال ةزانج ىلع ىلصيالو هل وق ) حابب رظنلا نع زم اذاف ةالصلا حابتال ||
 | اذهىف اتبجو ول أما اعطق زوال هناذ تقولا اذه ىلا انرخا و حابم تقوىف اًبجو اذا ||
 | ةزانملا روضحب بوجول اذا ةصقان تبجو اي ةصقان تيدا اهنال زاج هيف اداو تقولا ||
 | لضفالاف ةزانللا ىفاما تلق حابم تقو ىلاريخأتلاوا ءادالا لضفالا ام تلق اذ ةوالتلاو |[
 تدجو نيدو تتا ةزانج نورخؤبال ثالث لاو مكاو اًولع مالسلا هيلع هلوتل ءادالا ||

 | ىلع اهبوجو نال ريخأتلا لضفالاف ةواللا ةدحصسيف اماو أوفكاهل دجو ركبو هيضقتام |[
 اا ةولثلا ةدعس و.ةزانملا ةالض ىف روكذملا ئهنلاب دارملا ةيادفلا قو.ةجالا |

 | دحسا الوهلوةتبحو ام ةصقان تيدا اهنالزاح اهدحس و ديف ةدحممالتوا هيف اهالص ول ىت>

 | نا عم ةهتهتلا ىف اهب قمح مو ةالصلاب انه تملا مل تلق نافذ ةالصلا ىنعم ىف اهنال ةوالثل

 مدع تلق ةالصلاو ءوضولا دعيلف ةهقهق مكنم كمض نم لاق مس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 ' ةدوهعملا ةالصلا امناو دهعلل ةالصلا دعيلف هلوق ىف ماللاو فلالا نا راتعاب انه قاحلالا

 "انه اماو ةمي رحت ريغ نم ادرحم دوما لوان: الف دوجيملاو عوكرلاو ةميرحتلا تاذ ىه |[

 | دوجكابو سعثلا دبعي نمب ةالصلاب هبشتلا عقبال ىتاقوالا هذه ىف ةالصلا نع ىهتلا |[

 ببسلا نال ( سمثلا بورغ دنع هموي رصعالا مل وق ) هركف ضيا مهب هبثنلا لصح ||
 رصعلا تقو رخآ هلال صقان تقولا نم مئاقلا ءزملا كلذو تقولا نم متاقلا ءزملا وه

 | صقانلاب 2312 داق ةلم6 تيجو اهنا تاوليصلا نم اهريغ فالح تبجو اماهادا دقف ا

 لطم لغ تبرغ اذاام,ق الخ تدسف نحفلا ةالص ىف وهو لا عال ولو ||

 او ايِدَوَم نوكيف برغملا تقو لخد دق تب رغاذا اهثأ قرفلاو دسفنال ثيحرصعلا

 © قولو تدسق هوركم تفواو لب تقو ىلا: ال جرخ دنق تعلط اذا اما و تقو.؟
 | رهاظ ىف حابم تقو ىف اهؤواضقو اهعطق بحب ةياهنلا ىف لاق ةثالثلا تاقوالا ىف عوطتلا |؟

 | بحالو عورشلاب هيلع بجو امم جيرخ اهيف ىضم ولو اهعطق لضف الا ليقو:ةياورلا |]

 رك
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 دنع عوطتلا ىف لخد اذا امرفزل اذالخ اندنع هأزجا هوركم تقوهف اهاداو اهعطقناف هاوس'
 0 عوطتلا ىف عرشش اذا ىدنلا لاق بورغلا دنع هاضقو هدسفا مث 5 هريطلا مايق

 ىث الواسا دقف هيلع ىضمو عطقب مناف حابه تقوىف ىضقبو عطقب نا لضفالاف ةثالثلا

 0 ماياو رحتلا موي و رطفلا مويك ةيهنملا مايالا ف وصلا ىف عرش ولو هيلع
 موصلا نيب اب وس امهف همزإب امث دنعو ةفينح ىبا دنع ءاضقلا هم زاي ال رطفا مث

 نم تسيل ىه و ةميرحتلاب الوا عقت ةالصلا لائق امهنيب قرف ةفنح وباو ةالصلاو

 ذا هنع ىهنم هج و ىلع عشب موصلا ىف لوخدلا و ىهن ريغ ىف دقعناف اندنع ةالضلا

 : دنع الو هلوق بوجولا هب قلعت إف هنع ايهنم عق وف موص موصلا نم لوآلا ءزملا
 ا نا لضفالاف تاقوالا هذه ىف ةالص هسفن ىلع بجوا ولو ترجلا اذا ىنعب اهب ورغ

 بجواول اذكو هنع تطقسو هرذننع حرخ اهيف اهالص ولو حابه تقو ىفام ىلصي

 || اهماص ولو رخآ تقو ىق اهم وصي نا لضفالاذ ةيهنملا مايالا ىف اموص هسفن ىلع

 1 رطف ارحلاموب موص ىلع هلل لاق اذا ةيادهلا ىفو هيزجيال رفز دنعو هرذن نع جرخ هيف

 ةيضعم وخااع رث نالوعاابا راحل و ل رذنلا اذهف اضقو

 حدب" هللاةوعد ةباجا كرت وهو هريغل ىبنلانا انلو مايالا هذه موص نع ىبنلا دورول

 دق ءاض نأو بحاول اطاتنا ىضشب مهةرواحلا ةسسل | نس ازاوا دس

 ؛ عوطتلا ف عرشنم فسوب ونا لاق دعاص ىواتفىفو همارلا ايمادا هنال هرذن نع حر

 | امنا نيب مث هيلع رصعلا نا ىلع اهبف لخد ول اما ءاضقلاب مث عطقلاب ىهؤي رصعلا دعب
 ٍ '”ىثالهنا هل نيبن مث هيلع هنا نظىلع موصوا ةالصىف عرشولو مامتالاب مؤي هيلع تسل

 هيلع اهنا نظ ىلع رهظلا مجفأ ولو همزاي رفز لاقو اندنع ءاضقلا همزايال هدسفاف هيلع

 ىذلا ىلع الو هيلع ءاضق الف اهعطقف اهالصدق هنا ركذ مث عوطتلا ةينب لجر هب ىدتقاف

 ضعب دنع ءاضقلا ىدبتملا ىلع بحب ةياهنلا فو وهسلا بابىف ىدتمللا هركذ هن ىدنقا

 رصعلا ةالص دعبو سعثلا علطت ىتح رجفللا ةالص دعب لفتت, نا هركيو مل وق ) ءاشملا
 هركيال رقلاىفوا ايهاس عبرالا دعب رصعلاىف ماقول اما ادصق ىنعي ( سعثلا برغت ىتح

 عوطنلان ال رصعلاو رجلا ىف ىرخا ةعكر فيضيال ىدنجحلا فو دصق ريغنم هنال منيو

 || ءاضق همزلي رفز دنعو اهؤاضق همزايال ىرخا اهيلا فضي ملو اهدسفا ولو هوركم امهدعب

 ىلصيو ةوالنلل دحم#و تئاوفلا نيتقولا نيذه ىف ىلصي نا سأب الو هل وق ) نيتعكر
 هدسفا مث هيف عرشام الو فاوطلا ىتعكر الو روذنملا امهبف للصي الو ( ةزانملا ىلع

 بوجوك عرمشلا ةهجنم ناتبجاو امهتلق ناف ( فاوطلا تعكر لص الو هلق )

 ضرع 1 سلف هود لا ةزجت نقولا نيتهيو اسمك نوب نأ هوس زال

 حرخ مث رحفل | ةالص دعب تيبلاب فاط هنع هللا در ربع نا ىئدورام وهو رثالاب اهتهاركا

 ماقم ناتعكر لاقو نيتعكر ىلص سعثلا عولط دعب ىوط ىذب ناكاذا ىتح ةكمنم |
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 أ روح هلاف هللا باحتاب بجوام نا لصالاو سعثلا عولط دعبام ىلا امهرخا دف نيتعكر .|
 أ ىتعكرو هدسفب ىذلا لفنلاو روذنملاكز وحال دبعلا ىلا اذاضم بجوامو نينقولا نيذهىف |
 ١ ةوالتلا ةدحجم# بوجو تاق ناذ فاوطلا ىف هعورمش وهو هلعفب ام#وجو نال فاوطلا ا

 . ىا هريغل ايف بوجولا فاوطلا ىتعكر ىفو هنيعل اهبف بوجولا تلق ةوالت وهو هلع
 | لفتت, نا هركيو هل وف ) ةهاركلا نع ىدؤملا ةنايصو فاوطلا متخ وهو تقولا ريغل
 مالسالا شلاق امهيلعدزب مل مالسلا هيلع ىنلا نال ( رجفاا تهكر نم رثك اب رجلا عولط دعب

 | ىونول ىتح امهل نيعتمتقولانال تقولا ىف للخلال رجفلا تعكر قل امهاوسامنع ىبنلا |
 ةالص نكل ام لوغشملاكتقولا عيج قبيل رخآ عوطننع عنم دقف امهنع ناك اموطت ٍْ
 0 0 رسل سنتا قو هيلا تقولا فرصي نا ذاق رسل مكر قوف رخآ ضيف |
 دعب عوطنلاىف هعوقو نال لضفا ماسمتالا ناكر جقلا علط ةعكر ىلص الف لبللا رخآىف ||

 ىلص ولو محدالا ىلع رجفلا ةنسنع نايونب الو ىواتفلا ف لاق دصق نعال رجلا عولط
 رجنلا ىتمكر نع هيجي هناف علط دق هنا نيسبت مث علطب مل رجلا نا نظي وهو نيتعكز
 ةردابملا ناذ برغملا ريخأت نم هيف امل ( برغملا لبق لف. الو هلوق ) ديعي نا ىتشالو

 ىنعملال برغملا ءادا نع الغاش لفتلا ن وكي الل ىبنلا ناكف بحسم برغملا ءادا ىلا |
 ىعملال اهعامس نع لغاشتي الثل هركي ةبطخلا مامالا حو رخ دعب لفتلا اذكو تقؤلا3ك ْ
 رعا هللاو تقولا ىف ْ

 د لفاونلا باب
 ءالعا وهو داهللا هل عضوام ىلع ةدايز اهنال الفن ةهنغلا تيعم هنمو ةدايزلا وه ةغللا ف لفتلا ْ
 بوقعيو قنا هل اًبهو و ىلاعت هللا لاق دلولا ىلع ةدايز هنال ةلفان دلولادلو ىعسو هللا هلك 1
 ةلفان ةنس لكو نونسمالو بجاو الو ضرب سيل لعف نع ةدابع عرمشلا ىفو ةلفان |
 لفاونلاب هبقل ةياهنلا ىفو ننسلا ىلع لمشم اهنال لفاونلاب هبقل اذهلف ةنس ةلفان لك سيلو |

 ماهالا لاق ةالصلا اهبف هركت ىتلا تاقوالا بعل اي معا لفاونلا ن وكل نسا زك ذ هشاو
 ولختال هتنئارع تلع ناو دبعلا نال ضرفلا ىف نكمت ناصقن ريد عرمش لفتلا ديزوبا |
 ناسلا كرت ىلع مالبال ريصقت ريغنم ضرفلا ىلصي نا ردقول ادحا نأ ىتح ريصقت نع |
 اهنإل رسلا ةنسب أدب ( رجلا عولط دعب نيتعكر ىلصي نا ةالصلا ىف ةنسلا هللا هجر لاق ) |[
 ةردقلا عم ادعات اهيلصب نا زوحبالو بجاولا نم ةبررق اهنا لبق اذهلو نئسلا راسم دكا ||
 ا يجلب ل هال ديلع ىلا نالو رذع ريغنم ات ار اهؤادا زوج الو ماعلا لع ١
 ليملا مكتقرط ولو اهولص لاقو اهيف امو ايندلا نمريخ امه ريل ىتمكرىف لاقو رضحاالو |
 ةنس نا لبق دقو تضرف ةالص لوا رهظلاو رهظلل عبت اهنال رهظلا ةنس طوسبملاف مدقو |
 اهيلصيهناذ ةعكر هتوفتنا ىشخو رجلا :الصيف وهو مامالا ىلا ىهتناول ىتح ةبجاورجمتلا |

 (دعب )
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 ناتمت را هتوفنا ىتح اذاهنا كح ا ندر اش ارد 1 00 لاا
 ١ فصل ادعب فسو ىباو ةفينح ىلا دنع ةنسلا لصي هناف دهشتلا ىف ماهالا كردي نصرا نع :

 | اعضومدجيب ناك اذا فصللاطلاخمامماصينا ةهاركلا دشاو هريغاعض ومدح ملنإ فصلا ىفوا

 هلللاءاشنا اهنا نم ىتآيام ىلع م .وازنلا الا نسل راس اذكو تيبلا ىف ءادالا اهف ةنسلاو هريغ '
 ١ اذا ىضقتنا ىلا بحا دمت لاقو امهدنع ىضقتال دارفنالا ىلع رجلا نس تناف اذا مث ىلاعت

 ٠ اعبت ضرفلا عم تناف اذا الا ىضقتالف امهدنع اماو ةريهظلا مايق لبق ىلا سمشلا تعفترا .

 ا ليق هيف ياشملا فلتخا هدعب اهفو لاوزلا ىلا هدحو وا ةعامجب ضرفلا اًضق ءاوس ضرغلل
 دعب ىطقت الف اهاوس نتئيسلا لاس انار دس ةيلسلا ص 22 لدو دلو سا 3

 || اعبراو هل وق ) هدعب نينتام ىلع ضرغلا اعبت اهاضقىف اوفلتخاو اهدحو تقولا حورخ
 |١ سشعنم اوحن ةعكر لكىف أرقب درجلاف لاق تادكّوم نهوةدحاو ةيلستب عب ( رهظلا لبق
 ا عبت لفنلا نال ةنسلا نم نهب دتعي مل ةيلسنب نهادا ناو ءاشعلا دعب عبرالا ىف اذكو تاآ

 |١ اماو هلثم هلفت ناك نيتعكر تناكامل رجلا نا ىرتالا لفنلا اذكف عبرا ضرفلاو ضرغلل
 | نيتعكر ىلا تدام ةبطحلا ببسب و عبرا اهلصا ةعمجاو اريسبت نيتعكر عرش رهظلا دعب
 || ةعاجلا توف ةيقخ ىلوالا رهظلا ةنس كرت ناذ سايقلا لصا ىلع اعبرا لفنلا ناكف

 || مدقي فسوب ىبا دنعو دمت دنع نيتعكرلا لبق اهيضش و ضرغلا دعب اهيضقب هنا ميتا ظ

 لإ لاقو امهدنع نيتعكرلاب أدر داونلاىفو فسوب ىبا دنع ءاضقلا ىونبو عبرالا ىلع نيتعكرلا
 الف أدتبم اموطت نوكيو ءاضقلا ىونبال د# دنع و امهدنع ءاضقلا ىوني مث عب رالاب دمت
 هيلعو عبرالا مدقب دمت لاق و امهدنع نيتعكرلا مدقي قياتملاىفو ءاضقلا ين ىلا رقتشي

 | رهظلانم ىلوالا ةنسلاو دحت تالاقم فالخ ىلع فسوب ىبا ةلاقمىف ةموظنملا فو ىوتتلا
 || ءاضقف اوفلتخا قصملا فو نييرخالا نيمكرلا لبق ىاءاضتلا اهلاهعنا لت ١ اا
 ىلعو نيتعكرلا دعب اهيضقي أدتبم لفن لو نم لوق ىلعف ةنسوا أدتبم لفن وهله عبزالا
 اههادحا نا الا ةنس امهم ةدحاو لكزنال نيتعكرلا لبق اهيضّمس ةنس اهنا لوقب نم لوق
 اعبراو هل وف ) ناتدكؤم امهو ( اهدعب نيتعكرو هل وق ) ضئارفلا ىف اك ةّافلاب ًادييف اف

 لبقاعبرا ىلص نه مالسلا هيلع لاق ( نيتعكر ءاش ناو ) تابحتسم نهو ( رمصعلا لبق

 دعب نيتعكرو مل وف ) اه ةلفانلا تردق اعبزا تناكامل .صعلا نالو رانلا هسمتمل رصعلا

 || أرب ناكمالسلا هيلعىنلاناىوردقق ةءارقلا امهبف ليطينا بحس وناتدكؤمامهو ( برغملا

 |١ ( ءاشعلا لبق اعبراو مل وف ) كلملا هدب ىئذلا كرات ةيناثلا فو ليززت ملا امهنم ىلوالا ىف
 | ىلص اذا ريبختلا اذه نا ليق ( نيتعكر ءاش ناو اهدعب اعبرا و مل وق ) تابحتسم نهو

 اهلك عبالا ىدؤي هناف بحسملا تقولا ريغ ىف اهالص اذا اما بحمملا تقولا ىف ءاشعلا
 فسو وا لاو امهدنع اذهو اهدعب اعبراو ةعملا لبق اعبراوريخنالو صقنلا كلذل اربج
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 مث برغملا اتعكر مث رج هلا تعكر ننسلا ىوقا ىتاوللحا لاق نيتنثا مث اعبرا ىلصي فسوب ىبا

 ءاشعلا لبق ىتلا مث رصعلا لبق ىتلا مث رهظلا لبق ىتلا مث ءاشعلادعب ىتلا مث رهظلا دعب ىتلا

 ( رهظلا دعب ىتلاو رهظلا لبق ىتلا عبرالا مث رجفلا اتعكر اهاوقا نا جدالا مهضعب لاقو

 هدعب اهضعب و ضرفلا لبق لفاوثلا ضعب عرش أمل كل لق ناف ءاوس برغملا دعب ىتلاو
 هناف ناطيشلا عمطل اعطق هلبق ىذلاو ناصقتنلا ربل عرش ضرفلا دعب ىذلانا باوجلاف

 || مامالل هركيو هيلع بتكام كرت ىف نعطي فيك هيلع نكي ملام كرت ىف ىنعطي مل نم لوب
 || مالسلا هيلع هلوقل كلذ مومأملل هركي الو ضرفلا هيف ىلص ىذلا هناكم ىف لغتي نا
 ' ١ اللا لخادلا نط هلاكم نم لفن اذا هنال و رخآت وا مدقت نا لص اذا 5 دحانئعبا

 آل قوفصلا شوشن ىحو .مومأملا سس كلذ نا اضيا ىورو هبىدتعيف ضرفلا ىف

 ( اعبرا ءاش ناو ةدحاو ةهلسنب نيتعكر ىلص ءاش نا راهنلا لفاونو هل وق ) جركلا ىف
 ةفينح ونا لاتف ليللا ةلفان اماو مل وق ) ةدحاؤ ةهلستب ىنعي كلذ ىلع ةدايزلا هركت و

 ىلص ءاش ناو ىنعي ( كلذ ىلع ةداي زلا هركتو زاح ةدحاو ههلستب تاعكر ىتامث ىلص نا

 لضفالا نكل و كلذ ىلع ةدايزلا هركتو ةهلسنب انس ءاش ناو ةدحاو ههلسنب اعبرا ليلا
 نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال دمتو فسوب وبا لاقو موق ) اراهنواليل ياست اعبرا اعبرا
 فسوب ىبا دنع ليللاىف لضفالا ةيادهلاىف لاق ةيلضفالا ثيح نم ىا ( ةدحاو ةيلستب
 امهيف ةفينح ىبا دنعو ىتثم ىنثم امهيث ىعفاشلا دنعو عبرا عبرا راهنلاىف و ىنثم ىنثم دمحتو

 هنا ةفيتح ىبال و ءامدو ةهلستو ةميرحت ةدايز هيف نالو حيوارلاب رابتعالا امه عبرا عبرا

 ةولسشب اعب را ىلصي نا رذنول اذهلو ةليضف ديزا و ةقشم ٌر”كا نوكيف ةمبرحن مودا

 ىدؤت اهناف يواّرلا ىف اما و ةياهنلا ىف اذك جب رك سكعلا ىلعو نيتيلسسب هنع حب رخال

 ىغبشام لقا ىنعي تاعكر ىتامث لص ليللاب ىلص ناف هلوق ريسيتلا اهيف ىعاريف ةعامج
 هلوقل راهنلا ةالص نم لضفا ىلليللا ةالص نا رعاو تاعكر ىناع ليللا ىف لغش نا

 لاق و نيعا ةرق نم مهل ىئنخا ام سفن مت الف لاق مث عجاضملا نع مهب ونج افاحت ىلاعت
 كلذ ىلع ةدايزلا هركت و هلوق ةمتلا مو. هنع هللا ففخ ليللا مايق لاطا نم مالسلا هيلع

 عب را نع راهنلا ةالص ىف ةدايزلاو ةيلسشب ليللا ةالصص ىف تاعكر ىنامث ىلع ىا
 هيلا مايقلاب ىناثلا عفشلا همزاي امنا و ناتعكر عوطنلا ىف ةدعقلا بجوم و ديلي

 هنم ةعكر لك ىف أرش هنا ىرت الا ةدح ىلع ة ةالصك عوطتلانم عفش لكن ال ةثلاثلا ىف

 محتفا اذا اذه ىلعف ةمب رحتلا بيتع محفتسي يرجفتسا ةثلاثلاىف ماق اذا و ةروس و ةحنافلا

 رهاظ ىف نيتعكر ءاضق الا همزاي مل هدسفا مث ناعلا وا تسلا وا عبرالا ةينب عوطتلا

 ولو ىونام همزاي ةياور ىفو عبرا همزاي ةياور ىف ناتاور فسوب ىبا نعو ةياورلا
 ]|| عوطتلانال عبرا همزاي تاعكر ثالث لاق ناو ناتعكر همزل ةعكر ىلصا نا ىلع هلل لاق

 0 ادم اوس 37 06 0 لت ناواروانوكنا 0



* 0 

 ةءازق ريغب نيتعكر لاقولو رذنلل اصخكن ءوضوب ناتمكر همزي فسو ا لوو د دنع |

 ةدابعىهف ةءارقريغباماو ةدابعب تسيل ةراهط ريغب ةالصلا نال اءاججا ةءارقب ناتعكر هعزل
 ضرفىا(نييلوالا نيتعكرلا ىف ةبجاو ضئارفلا ف ةءارتلاو هل وف ) سرخالا وىالا ةالصك ١

 ةالصال مالسلا هيلع هلوقل اهلكت اعكرلا ف ضرف ىعفاشلا لاقو لمعلا ق> ىف ىعطق
 انلواريست لكلا ماقم رثك الل ةماقا ثالثىف ضرف كلام لاقو ةالص ةعكرلكو ةءارشألا

 اهانبجوا امناو راركتلا ىضتقال لعفلاب ممالاو نأرقلا نه رسنتام اًورقاف ىلاعت هلوق
 قح ف امهناةراغف نايرخالا امأو هحو لكزرم نالك امن امهنال لوزا 2111

 هلوق اماو ام« ناقحلي الف ةءارآلاردقىفو افخالاو رهللا ىف ةءارقلا ةفصو رفسلاب طوقسلا

 لح نك انرع ناتتكر نهو.ةلمك ةالصلا رجس افاو د ]| ف كك
 ةالص ل ملو لصيال فلح اذاام فال نيتععر ىلصي ىتح ثنحأل هناذ ةالص ىلصيال

 ءاشناو حجت ءامناو أرق ءاشنا نييرخالا ىف ريم وهو ل وق ) ةعكر لصاذا تنحي .هناذ

 ةءارقلا كرب وهسلا بجيال اذهلو تاحبست ثلث هيف لوشبنا نكمام رادقع نعي ( تكس

 ةياهنلاىف لاق ةحتافلا امهف ًارشبنا لضفالا نا الا ةيادهلاف اذك ةياورلا رهاظىف امهيف

 نكمياهرادقم نعي تكس ءاشناو تاحبسن ثلث ىنعي حس ءاشناو ةحتافلا ىنعي ارق ءاشنا
 اك ناو توكل[! تن اسم ناك مج لو أرق لناف تاحبست ثلث هيف لوش نا

 توكسلاناذفسويىبا دنع اذه تكس ءاشزاو هلوق وهس هيلع بحيالنا محدالاف ايهاس

 ةتاسالا نم شا دهارتلا و هه مهضعب دنع و ةءاسا امهدنعو ةءاساب سيل هدنع

 تاعكر عيججىف ةبجاو ةءارتلاو ملوش ) ةءاسا توكسلاو حابم مجبستلاو ةنس ةءارقلاف

 ةثلاثلا ىلا مايقلاو ةدح ىلع ةالص هنم عفش لكن الف لفنلا اما ( رتولا عيججىفو لقتلا

 ضرفلا نيب ددزم هنال طايتحاللف رتولا اماو ذوعتو اهيف مجفتسا اذهلو ةأدتبم ةمرحتك
 الو الفن نوكينا لامتحال ةءارتلا باحياب هلاوطاةحاذ نيرمالا ةمالع دوجول لفنلاو

 لخدنمو مل وت ) ضرفلا دهبتل لوالا مده لك لو ذو 0
 ىلا ماق اذا اك ايهاس اما ادصق اهيف لخد اذا اذه ( اهاضق اهدسفا مث لفن ةالصىف

 ةعكر ةئام ىون ناو ناتعكر الا همزايال ابا مْ اهيضفنال اهدسفا مث ايسان ةسماملا|

 ىري مهنملاك هلعف ريغب وا هلعش تدسف ءاوس اهدسفا هلوقو فسوب ىبال اذالخ امهدنع
 هل وق ) ضرفلا فالخ ءاضتلا بحي عوطتلا ف تضاحاذا ةأرملاكو ههبشا امو ءاملا
 عفشلا نال ( نيتعكر ىضق نييرخالا دسفا مث نييلوالا ىف دعقو تاعكر عبرا ىلصناذ

 نييرخالا دسفا اذا اذهو اهزام نوكيف ةأدتبم ةمرحت ةلزنم ةثلاثلا ىلا مايقلاو متدق لوالا
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 ىًصَس فسو ىبانعو قاثلا عفشلا ىف عورشلا لبق دسفا هلال نيبرخالا ءاصق هيلع

 ءاضق همزا نييرخالا دسفاو دعقب مول هلال دعقو هلوقب ديقو رذنلاب عورشلل ارابتعا

 ةالص ةلزنمب اهنال طايتحا وهو ( اعبرا ىضقي فسوي وبا لاو هإ وق ) اءاججا عبرا
 ةكافاايل ةعفشب ترخاوا لوالا عفشلا ىف ىهو هتأرما ريخول جوزلا نا ىتح ةدحاو

 ىلع تلس نا ّجركلاو ىدن+لا ىفو ةياسهنلا ىف اذك اهرايخالو اهتعفش لطبتال اعبرا

 ةالص نيتعكر ىلع دازام نال اهرايخ لطب عبرالا تمتا ناو اهرايخ ىلع ىهف نيتعكر

 ناو ىتاثلا عفشلا ىلا اهلاقتناب اهرايخ لطب مل ىلوالا رهظلا عبراىف تناك اذاو ىرخا

 ةلثسملا هذهو اعبرا فسوب وبا لاقو امهدنع نيتعكر داءا ائيش نهيف أرقب ملو اعبرا ىلص

 عنمب الو ةميرمملا عفزيال ةءارقلا كرنب لوالا عفشلا داسف نا امهدحا نيلصا ىلع ةينبم

 ا ةميرمتلا عفري دمت لاقو امهدنع ىناثلا عفشلا ىف لوخدلا

 مايقلا درج همزايال ىناثلا عفشلاف ةءارقلا رب دسف اذا لوالا عفشلا نا رخآ لصاو

 درج“ همزاي فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع ةءارقب ةلماك ةعكرب ىناثلا عفشلا ف ىتأي ىتح
 اذه تننااذاف مايقلا درجمب ىناثلا عفشلا همزلي محد اذا لوالا عفشلا نا اوعججاو مايقلا

 نيتعكر ءاضق هيلعف اًئيش نهيف أرقب لو اعبرا ىلص اذا اهدحا لئاسم نامث هيلع عيرفتلاف

 0000000 لل دمحاو هع وبا قفتاف اعيرا ىضَشس فسوب وا لاةو امثدنع

 ىتاثلا ف عورشلا حدب ! ملو ةميرمعلا تعفترا ةءارقلا كرنب لوالا عفشلا دسف امل دمت

 همزايال ىناثلاف ةءارقلا كرنب لوالا عفشلا دسفا امل هنا الا 5 سل كا دعو

 مايقلا درجمب همزاي فسوب ىبا دنعو دجو, ملو ةءارقلا عم ةعكرب تأ لام مآيقلا درسع

 متدق لوالا عفشلا نال عاج-الاب نيبرخالا ءاضق 0-5 نيملوألا ف: ارقاذا ةماثلاو

 هيلعف ريغال نييرخالا ىف أرق اذا ةثلاثلاو ةءارقلا كرب هدسفاو مايقلا درجمج ىناثلا همزلف
 ىدتقاول ىتحال دم دنعو من امهدنع ةالصنايرخالا نوكي لهو عاججالاب نييلوالا ءاضق

 أرق اذا ةعبارلاو هءوضو ضقتن.ال هقهق ولو هؤادتقا محدنال ىناثلا عفشلا ىف ناسنا هب ا

 اما نيتعكر دمت لاقو امهدنع عبرا ءاضق هيلعف نييرخالا ىدحاو نييلوالا ىدحا ىف ْ

 هنم دجو ةفنحىنا دنعو مايقلا درج همزاي ىتاثلاو لوالا عفشلا دسف لوقيف فسو.وا

 ءاضق همزا نييرخالا ىدحاو نيلوالا ىف أرق اذا ةساحلااو دعب تدسف مث ةءارقب ةعكر

 اذا ةسداسلاو مايقلا درج همزاي ىتاثلاو مدد لوألا عفشلا 0 عاججألاب نييرخالا

 نايرخالاو عاجالاب اهؤاضق همزاي انمدسف نايلوالاف نييلوالا ىدحاو نييرخالا ىف أرق
 نيتعكر ءاض هيلعف ريغال نييلوالا ىدحايف أرق اذا ةعباسلاو دمحم انالخ امهدنع ةالص
 عيراءاضق هيلعف ريغال نييرخالا ىدحاىف أرق اذا ةنماثلاو عبرا فسوب وبا لاو امهدنع

 نع ءاضق هب ىونو نييرخالا ىف أرقو نيبلوالا ىف أرقب مل ولو نيتمكر دمت لاقو انهدنع |
 : | اهضعب نوكي الف ةدحاو ةميرح تدقع ةدحاو ةالص اهنال عاج-الاب ءاشتق نوكيال نييلوالا |

 (ءاضق )
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 عفشلا دسفبال ةءارقلا كرب هداسفمم ىتاثلا عفشلا ىف عؤرشلا محدف لطبتمل ةميرحتلا نآل ا

 ىرسسيىناثلا ىف داسفلا نال عبرا ءاضق هيلعف دعش مل اذااما امهنين دعق اذا اذهو لاق لوالا |

 اذا نهو اهيلع عمت اهنم اعبرا نا لئاسملا ناملا هذهنم كل نابف دعشمل اذا لوالا ىلا |

 ىدحا ىفوا ريغال نيبرخالا ىفوا نييرخالا ىدحاو نييلوالا ىفوا ريغال نييلوالا ىف ارق .

 أرق اذا اهيف فلتخم عب راو اماججا نيتعكر ىضمب عبرالا هذه ىنف نيي رخالاو نييلوالا
 امهدنع اعب را ىضش نييرخالا ىدحاو نييلوالا ىدحا ىفوا ريغال نييرخالا ىدحا ىف

 اههدنع نيتعكر ىضقشب لكلا ىف أرقي موانييلوالا ىدحا ىف أرق ولو نيتعكر دمحم دنعو
 هيلع هلوتل ( مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق ةلفانلا ىلصيو مل وت ) اعبرافسو ىبادنعو .
 ثيدللا اذه لق ناذ رجالا قحىفىا مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص مالسلا .
 هجو اخن رذعلا ريغ ةلاثالو رذعلا ةلاخالو عوطتلا ةالصلالو ضرفلا ةالصل ضرعت ملا

 لق مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق ةلفانلا ةالص زاوج نم هوقيعدا ام ىلع هب جاجصتحالا
 عاججالا اذكو زوحيال مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاف ضرفلا ةالص نا ىلع دقعنم عاججالا

 ةليضفلا ىف مئاقلا ةالصل ةيواسم ادعاق مايقلا نع زجاعلا ضيرملا ةالص نا ىلع دعقنم

 ةالص نمرجالا فصن ىلعوهف رذعلا نودي ادعات عوطتلا ةالصالا ذئنيح قبب ف رجالاو

 امبيرو عوضوم ريخ ةالصلا نال مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق ةلفانلا تزاج امناو مئاقلا

 نع ازاريحا ةلفانلاب ديقو عوضوملا ريما هذهنع عطقنبال ىدكرت هلزاخل مايقلا هيلع قشي

 عم ادعاق اهيلصي نا زوجي ىنعي لفاون بتاورلا ن:سلاو ةيادهلاىف لاق رثاولاو ضرفلا
 دعش ام دعقب هنا راتخلاو ءاش فيك ل يق دوعقلا ةيفيكىف اوفلتخاو مايقلا ىلع ةردقلا

 ناسحتسا اذه (ةفينح ىبا دنعزاج رذع ريغنم دعق مث امئاق اهحتتفاناو لوف ) دبشتلا ىف

 || لكنا ثيحنم رذنلاب ريتعم عورمشلا نال سايقلاوهو ( رذعنهالا زوال امهدنعو )
 || اذكف رذع ريغنم امهبف دعش.نا هل زجيمل امئاق نيتعكر ىلصينا رذننم مث مزلم امهنم دحاو
 || ةردقلاعم ادعاق عوطتلا محتقا اذا هنا هلو رذع ريغنم اهيف دعينا هل زج مل امناق عرش اذا
 مايقلا ىلع صن. ملول ىتح اصن همْرلا هناذ رذنلا فالح ىلوا ءاقبلاف زاج مايقلا ىلع

 عورشلا نيب ةقرفتلا ىلع ليلدلاو هللاءاشنا نينام ىلع مباشملا ضعب دنع مايقلا همزاي ال

 ىفو فائيتسالا همزاي رطفاوا ضرمو ضعبلا ماصف اعباتتم موصينا رذنول هنا رذنلاو
 ايشام هيف عرشولو ايشام همز) ايشاه حي نا رذن اذا اذكو فانتسالا همزادال عورشلا

 ةعكرلا ىف ةفينح ىبا دنع دعس نا هلله امتاق اها اذا ليقناف انه اذك ءىبثملا همزايمل

 زاوملا ىلع لدب هعضو قالطا نال من لبق ةيئاثلا ىف دعقبنا هلاكامتا هعورسش دعب ىلوآلا

 ألا لاقو مايقلاو دوعقلا نيب رايمللاب وه مهضعب لاق ادعاقوا امئاذ لقب ملو ةالص رذن ولو

 | تاولصلانم هلللا هبجوا ام لكو هللا باجياب ربتعم دبعلا باحجا نال امئاق همزاي مهضعب
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 أ( ىو هب تهجوت ةهج ىا ىلا هتباد ىلع لفنت سصملا جراخ ناكن مو هلق ) اعجب ||

 ولف تقوب ةصتخم ريغ طاشنلا بسح ىلع عورشم عوضوم ريخ ةلفانلا نال ) ءاميا ٠

 | ررضامهالكو ةلذاقلا نع وه عطقنو ا ةلفاقلا هنع عطقن ةلبتلا لابقتساو لوززنلا هانمزلا |'
 ١ مالكلا لوضفنم ناسللا ظفحالا ةعفنملا نم ةبادلا ىلع لفننلاىف هل نكيملول طوسيملا ىف لاق
 | نم فانا وهو رذعنمالا ةبادلا ىلع زوال ةبوتكملا نال ةلذانلاب ديقو ايفاك ناكل

 ا ) دصال ةغدروا!نيطف ناكوا' صلوا عيسزم هتادوا هسفن لع لوزا
 | لزنول اريبك اخ ناكوا نيعمب الا بوكرلا هنكمي ال ب احوج+ ةبادلا تناكوا افاح ||

 '” ةلا]ا لع اهلك لاوحالا هذه ضرفلا ةالص زوخجتف هنيعينم دحيالو بوكراا هنكميال
 . ىنواتفلا ىف اذك ةلبقلا لابقتسا هنع طقسي بك ارلانع ناكرالا طقسي اكو ةداعالا همزليالو
 ' اضيا نيكستلاب ةغدرلا اذكو ديدشلا لحولاو نيطلاو ءاملا ةمعللا نيغلاو كيرحشلاب ةغدرلا
 | حامعلا ىف اذك يدرةغل ءالا نيكستب و قيقرلا نيطلا ءاملا تفي لحولاوغادرو غدر عجلاو

 أ ديسقتلاو اهرئاسنم دك ا اهنال رجفلا ةنسل لزني ةفينح ىبا نعو لفاون بتاورلا نسلاو

 | ناكنافليملا ردقرصملا جراخ دحو رصملا ىف زاوللا فيو رفسلا طارتشا نب رصملا جرام

 | هيفرصقلا رفاسلل زوجيامب ردقم هنا حدالاو ديعلا ىلصمب هوردقليقو زوجيال كلذ نملقا
 أ لفتتملانا امه زوحب فسوروا لاقو امهدنع ةبادلا ىلع لفنتلا هلز وجبال رصملا ىف ناكولو

 | لفتت هلوق ربصملا ىف مودعم ىنعملا اذهو ةلفاقلا نع عطقتي لوززنلاب نال كلذ هل زوجامنا |[
 | تناك اذا اما ةرياس تناك اذا ةبادلا 'ىلِعلفنتلا هل زوجي امناو رتولاو ضرفلا نع زرحن ||

 ريسي ال تق لت ىلع ىلص ولو زوحيالريسبال مئاق ريعب ىلع ضرفلا ىلص ولو الف ةفقاو |[
 | ىلع ل## قشىف ضرفلا ىلص اذا ةريخذلاو قّدنهىف اذك نا ديعلا ناويملا هبشيالو زاج ||

 .عوطتلا متثاولو زاج اهيلع لمحلا رارق راص ىتح ةبشخ نيا ةروذادا|

 | هيلع ءوضوال هقهقول ىتح هتعرحن تلطب ابكار رصملا لخد مث ايك ار رصملا جراخ
 اهعو لني ليقو هلم غلب ملام ةباد را لع اه ىنايق لا قو هس نا دع ادعو

 نال فنأتسي بكر مث الزان ةعكر ىلص ناو ندب لزن مث ابكار عوطتلا مذا ول وا

 ناف هب تهجوت ةهج ىا ىلا هلوق و نيهجولا ىف ىنني رفز دينع وريثك لمع بوكرلا
 0000 فا د1 ىواتتلا ف ذك ةرورنضلا مدعل زوال ةبادلا هب تهجوتاخ ريغ لا ىلص
 ههجو ناك نبا ىلصي نا ءىثالل زوجي ال و عوك رلا نم ضفخا دوجسا لمح و ءاما

 اذكاو ترشلاو لكألاو مالكا راصف هسفنب ةالصلا ىفاني امل لعاذ هنال اعيجب ىهدنع
 ردق نم رثك ١ ةساحين ةبادلا جرس ىلع ناكاذاو ىبثملاك هنال ةحابسلا ةلاحىف زوجا

 |ذ اها راما تاعل نم ناك اذإ ىغي ىواتملا ىف لاق ٌةياورلا رهاظ ىلع هب ىسأبال مهردلا

 لصف مل ةياورلا رمان قامو اع نا باو دووم 8 دعوا امد نك

 (امهسس)
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 || قرض ريغ هلال ةتالص دستتال دج ش ىو ترفل لع تاتانال ت15 31

 ْ اذه كلذك اهلسفب سؤدال هناق ةساح ةبادلا ىلع ناكاذأ هبشاذ حرسلاف ١

 * وبسلا دوجحم باب ْ

 || امهيف نكحي ناصقن ربج ىف عرش ءاضقلاو لفاونلاو ضُئارفلا نم ءادالا ركذ ىهتنا املا,
 اذهلف ضئارفلا ىف نكمت ناصقنلا ريج اهنوكل ضئارقلا ءادا دعب لفاونلا ركذ اكاعبج

 ضئارفلاو ءاضقلاو ءادالا ىف نكفملا ناصقنلل ارج هنوكل لفاوتلا بيقع وسلا ركذ

 دض نايسنلاو وبسلاو هببس ىلا ”ىثلا ةفاضا باب نم وهو عيملا دعب ناكو لفاونلاو
 دعب سفنلا نع ”ىدلا بورغ نايسنلا نا وهو اقرف نايسنلاو وهسلا نيب نا الا ركذلا
 هللا هجر لاق ).هباملاء نوكي الام نعو املاء هبناسنالا ناكامنع نوكيدق وبسلاو هروضح
 امهيف مالسلا لبق ىعفاشلا لاقو ( مالسلا دعب ) ءاوس ( ناصقنلاو ةدايزلا ف وهسلا دوحس

 ةيولوالا ىف فالحلااو مالسلادعبف ةدايزلل ناك ناو مالسلا لبتف ناصقنلل ناك نا كلاملاقو '

 دبشت, مث نيت دحيم ديس مْ وق ) ىلوا لوالا نا الا زاج مالسلا لبق اندنع دحيم ول ىتح .
 || نال ةدعقلا عفريال نكلو مالسلاو دبشتلا عفري وهسلا دوحم نا ىلا ةراشا هيف( سيو

 هلوقو اهعفررف ةدعقلا نم ىوقا اهنال ةيبلصلا ةدحسلا قال ىندالاب عفتريال ىوقالا

 ههجو ءاقلت ةدحاو ةهلست [ب مالسالا رخف لاقو ميحتلا وه نينيلسنلاب ىنأي ىإ اسي ١
 دس ملاذا رجفلا ىف وبسلا اندحمم هيلع نمو روهثملا فالخ اذهو ةلبقلا نع فرحضنالو .

 رف ةّافلا ءاضق ىف ىبس اذا اذكو هنع اتطقس دبشتلا ردق دعق امدعب سعتلا تعلط ىح

 ىلع ةالصلاب ىتآيو ىواتفلاىف اذك اهتقو جرخ اذا ةعجا فو سعملا ترج-ا ىتح دحيسي |
 رخآآ هعض وما ءامدلا نال متنا وه وبسلا دوحيم دعب ىنعي وهسلا ةدعقىف ءاعدلاو ىنلا

 لاق نم مهنمو امهيف ىننلا ىلع ىلصي و اعيجج نيتدعقلا ىف وعدي ىواحطلا لاو ةالصلا
 ولو ةريخالا ىف دمت دنعو ىلوالا ةدعقلا ىف ىنلا ىلع ىلصي فسو, ىباو ةفينح ىبا دنع

 اجورخ حرخحي فسوب واو ةفينح وبا لاق ةالصلا نم حرخي وبسلا اندحيس هيلعو لس

 وهسلا هيلع نم مالس رفزو دمت لاقو ةالصلا ةمرح ىلا .داع وهسلل دحيم اذا مث انوقوم
 فوقوم هؤؤادتقاذ لجر هب ادتقاف وبس هيلعو اساذا هتدافو ةالصلا ةمرح نه هجرخال

 داع هؤادنقا حصن رفزو دمحم دنعو الفالاو هؤادتقا حك وبسلا دوم ىلا داع نا امهدنع

 ]| اعاججا وبسلا هنع طقسو ةمات هتالصف وهسلل دحم# نا لبق مالسلا دعب هقهق ولو دعي موا
 ]| هدنع تلصح ةقهقلا نال بحب دي لاقو امهدنع ىرخا ةالصل ءوضولا هيلع بحبنالو

 |١ هؤادتقا مص لجر هب ىدتقا مثوبسلا ىتدحيس ىلا داء اذا هنا اوعججاو ةالصلا ةمرحيف
 تسل وهسلا ىدح# دعب ةدعتلا ىواتفلا ىف لاق ءوضولا هيلع بحي هقهق اذا اذكو

 لاق اذك هتالص دسفتال اهكرت و ماقول ىتح اهب ةالصلا متخ عقيل اهب ىما امئاو ضرشن |

 بج ؟ببجوجوججوج مج



 | هلوقىف ( اهنم سيل اهسنج نم العف هتالصف داز اذا همزاي وبسلاو هل وق ) ىناولملا
 ءامدلاك ابجاو ناكف ناصقنلا رمل عرش 4ك عيتتلا وهو بجاو هناب مير صت همزاي

 هلوقو ايهاس نكر ربيغت وا هريخأت وا بجاو كرب الا بحال ابجاو .ناك اذا و محا ىف
 ادسفم وا اهو رك نوكي ام أ هناق هوخو نخل بيلقتك اهسنج ريغ نه ةرحا اهسنح ده ١

 سيل دارملا نا لع هنالصص ىف داز اذا هنا مولعملا ذا اهنم سيل هلوق ىف ةّافلا ام تلق ناف

 ' وهو اهسنج نم العف اهيف داز هناف دوعقلا وأ مايقلا لاطا اذا ام نع كلذ. زّرحا تاق اهنم

 || دنع وسلا بج و مل تلق ناذ ضرف كلذ عيجج نا ليلدب اهنم هنال وهسلا هيلع ٍبحيال
 اهعضوم ريغ ىف ةداي زلا نال تلق ناصقةنلا دض ةداي زلاو ناصقنلا ريل وه امناو ةدايزلا

 معاو عباصا عبرا هلناكول اممدر هل ناك عباصا تس هلو ادبع ىّرْشا| نم نا ىرتالا ناتفن

 ناتبجاو امهاذهلف ناطيشلا نامغري و ناج-رلا نايضريو ناصقنلا ناربجي وهسلا ىتدحيم نا
 ىف ماق وا ىلوالا ةدعقلاكةنسلاب هبوجو فرع ابجاو العف ىا ( انونسم العف كرتوا هلوق )
 راكذالا نعاهساذا هنالالعف هلوقب ديقو اهعض ومنع ةوالتلا ةدح# كرثوا دوعقلا عض وم

 ةسجنىفالا امهتابست و د وجسلا وعوكرلا تاريبكتوذوعتلاو ءانثلا نع اهساذ | اكوهسلا بحال

 كرتواو] وق ) هعضومنعمالسلا ريخأتو ةءارقلا ودهشتلا و تونقلا وديعلا تاريبكت عضاوم

 هلوف) لكلا مكح زك الل نال اهزك ا ك رت اذا اذكو ةبجاو اهنال ( باتكلا ةحتاق ةءارق

 بجاو هنال ( دهشتلاوا ولف ) تونقلا ةريبكت كرت اذا اذكو بجاو هنال ( تونقلاوا
 عوكرلا ةريبكت كرت اذا اذكو بجاو هلال ضعبلا وا ( نيديعلا تاريبكتوا ملوق )
 ةروسلارخآآ هنال وهسلا هيلعف نييلوالا ىف نيترم ةخنافلا أرقولو وهسلا بحي ديعلا ةالص نم

 لوم أرق هناك راصو وهس هيلع بحي مل ايهاس ةحتافلا مث ةروسلا مث ةحتافلا امهيف أرقولو

 ةحئافلا نييرخالا ىف أرق ولو هيلع وهسال نيترم نييرخالا ىف ةحنافلا أرق ول و ةليوط
 دلل هيلع وهسال ىاثلا عغشلا ىف ةحئافلا ل بلا ا را ٍ

 أرتف ماق دحم# الف ةدجحدلا ةروسب ىلص ولو تكس ءاشناو ميس ءاشناو افا ءاس نإ هيف

 مامالارهجوا مل وف ) تاعقاولا ىف اذك هيلع وهسال مهبونج فاحت أرق مث ايهاس ةحتافلا

 اهعضوم ىف ةتفاخملاو هعضوم ىف رهملا نال ( هيف رهجب اهف تفاخوا هيف تفاخي اهف
 هنال اماججا هيلع وهسال هيف رهجي اهف تفاخ اذا درفنملانال مامالاب ديق امئاو تابجاولا نم

 فلتخاو هيلع وهسال جركلا ىفو معاشملا فالتخا هيفق هيف تفاخي اهف رهج ناو ريخم
 ءافخالاو رهللانم ريسبلا نال نيلصفلا ىف ةالصلا هب زوجنأم ردق حدالاو رادقعلاىف ([8

 ةفينحىبا دنع كلذنا ريغ ريثك ةالصلا هب محدتام و ريثكلا نع نكميو هنع زارتحالا نكمال ||
 نحو هيق تفاح اعف درفثملا رهج اذا رداوتلا قو تانآ ثلث امهدنعو ةدحاو.ةنآ |[

 ةمزال مامالا ةعباتم نال ( دولا متؤملا ىلع بجوي مامالا وهسو هلق ) وهسلا هيلع |'

 مزتلاامو مامالل افلام ريصي دحح# اذا هلال ( متؤملا دجسي مامالا دس ناذ هل وق ) |

 ) ءادالا )
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 أ| دحمماذا هلال ( دولا متؤملا الو مامالا مزايمل متؤملا ىهس ناو هَل وف ) اعباتم الا ءادالا

 ةدعقلا نع ىهسنهو مل وق ) اعبت لصالا بلقن مامالا هعبات ناو همامال انلاخم ناكهدحو
 نضرالا نه هيتبكر عف رب مل ناب ىنعي ( برقا دوعتلا لاح ىلا وهو ركذ مث ىلوالا

 ا هلت ) ىثاومللا بحاص اذه محو دوعيال متسا ناو دوعب اما متتسي ملام طوسبملافو

 || رصملا مكح ذخأي رصملا .انفك همكح ذخأي ”ىشلا ىلا برقام نال (دهشتو دعتف داع
 || هلا حدالا ةيادهلا ىو انهه وهسلا دوج“ مشلا ركذ ملو ةعمباو ديعلا ةالص قح ىف

 دج هلا هللا هجر ىكملا طخي دجوو دج هنا راتخلا ةياهنلاىفو مقيمل اذا ايدحمال
 كرت هنال ( وهسلل ديو ) ىنعم مئاقلاك هنال ( دعي مل برقا مايقلا ىلا ناكناو ملوق )
 ةدعتلاو ضرف مايقلا نال امئاق متكساام دعب داع اذا ام هتالص تلطب انهدام ولف بجاولا

 |١ ةدحح“ دبا الت اذا ام اذهىلع لكشي ليق ناذ بجاولالجال ضرغفلا كرب الف ةبجاو ىلوالا

 أ| بجاولا لجال ضرفلا كرت دنق ةبجاو ىهو ةوالتلل دح!و ضرف وهو مايقلا كرت هناف
 || مالسلا هيلع هناف رثالاب مايقلا كرت هنا الا مايقلا كَرييال نا اضيا كانه سايقلا ناك لبق

 || ةوالتلا ةدحح-ن. دوصقملا نا هيف ىنعملاو اهلجال مايقلا نوكرييو نودح# |وناك هباعحاو
 || !ةيقحن مايقلا كرت زول دوج كا نع نوربكتسي اوناكمهناذ راغكلا ةفلاختو عضاوتلا راهظا
 دوعي هناف ةدعق ريغنم ةثلاثلا ىلا ماق اذا لفنلا ىف ام ض رفلا ةالصىف اذهو مهتفلاحل

 || ةريخالا ةدعقتلا نع ىهسناو ملف ) ةريخذلا ىف اذك ةذحب اهديقب ملام امئآق متتسا ولو
 || هعوجرىف نال اهكرت ىا ( ةسماخلا ىتلاو دحم ملام ةدعقلا ىلا عجر ةسماملا ىلا ماقف

 (| مل وق ) ضفرلل لحم ةعكرلا نودام نال دح ملام نكمي كلذو هتالص حالصا ةدعقلا ىلا

 || ( هضرفلطب ةدحمب ةساخلاا ديقناو هل وق ) ةدعتلا وهو ابجاو رخآهنال ( وهسلل دحم#او

 || هرخ اب ثىثلا مامت نال اهعفرب دمت دنعو لماك دوج هنال فسو.ىبادنع ةهبطلا عضوي لطب
 ءانبلا هل زوجي هناف ًاضوتيل هسأر عفرف دوحكاىفثدملا هقبس اذا اهف هتدئافو عفرااوهو .

 || لصحدق هنالءانبلا هلز وجبال فسوب ىبادنعو ثدحلا عم ةالصلا نم أزجدؤيمل هنالدمتدنع

 || هل وق ) دمت لوق راتخلاو ءانبلا هل زوجي الف دوج كاوهو ثددلا عم ةالصلا نم ءزج
 ةيضرفلا نال اعطق لطبت لب الفن لوحتتال دمت لاقو امهدنع اذه ( الفن هتالص تلوحنو

 || ريصت لطبت ملول اهنال لاق ىرخا اهيلا مضيال هدنع تلطب اذاوةممرحتلا تلطب تدنف اذا

 ىلع ةدعتلا كرف امهدنعاماو هدنع دسفم عوطتلا ىف نيتعكرلا سأر ىلع ةدعقلا كرتو اءوطت

 تسب الفتن ريصي ىتحىرخا اهيلا فيضيف ةمرتلا تيقبف دسفبال عوطغلا ىف نيتعكرلا سأر
 طوسبملا ف و بوجولا ىلا ةراشا هيف ( ةسداس ةعكر اهيلا مضي نا هيلع ناكو هلق )
 تاولصلا راسىف اذه و ارتوال اعفش عرش لفنلا نال ةسماخلا عفشب نا ىلا بحاو لاق

 | ناحىضاقىفو هوركم كلذ برغملا لبق اموطت نوكي ةنال اهيلا مضيالهناذ رصعلا ىفالا

 ]| ناسنا ه ىدتقا ناف هوركم اهدعب و اهلبق لفنتلا نال اهيلا فيضيال هناذ رجلا الا



 0000 7 1| نال امه دنع تاعكر تساهنزي ةسداسلاو ةيسانلا ىنعا نيتعكرلا نيتاه ىف ا

 اهيلا مضي ملولو ضرفلا تدسف نيح مارحالا عطقنادق هنال *ىث همزايال دم دنعو الفن

 | مثمضلا لضفالا نكلو نومهم ريغ نونظملاو نونظم هنال هيلع *ىثال ةسداس ةعكر ||
 ! اذك دوحمكلاب رجال داسفلاب ناصقنلا نال دال حدا امهدنع وهسلل دجله مض اذا 1

 | ةدعتلا اهنظي سيمو ةسماخلا ىلا ماقمث دهشتلا ردقةعبارلا ىف دعقن اووف ) ىئاترمتلا هركذ |[
 || مايقلاةلاىف ميلستلا نال ( وهسلل دجحسيو سيو ةسماملا ىف دج ملام دوعقلا ىلا داع ىلوالا
 ا هل وق ) دهثتلا ديعبال داعولو هتالص دسفتال امنا ٍسناف ةقلطملا ةالصلا ىف عو رشم ريغ

 ْ | ىلع ىرخالا مض له تلقناف ( هئالصتمتدقو ىرخلا ةعكر اهبلامض ةدحم# ةساحلاا ديق نا

 ١ مضي نا هيلعو لاق هناذ بوجولا ىلع لدبام لصالا ىف رك ذ تلق بابحمس الا ىلع ما باحالا

 لإ كرت هنال وهسلا دحسلاو سيو دهشش هناف ىرخا هيلا فاضا اذا مث باحيالل ىلع ةلكو

 لقتنادقو ضرفلا ىف عقو هوهسنال وهسلا دوي“ هيلع بحيالنا سايقلا ناكو مالسلا ةظفل

 لوآلا نا الا ىرخا ةالص ىف دمحم! نا هيلع بج مل ةالصىف ىهس نمو لفنلا ىلا هنم

 مهلاك وهسلا قح ىف لع ىلوالا ةميرحمتلا ىلع ءانب لفنلا ىلا هلاقتنا نا ههجوو ناسحمسا
 لاق دمت دنع انس ىضقب نا همزا نيتعكرلا نيتاه ىف دحا هب ىدتقا ناف ةدحاو ةالص ىف

 ١ لكلا ىف اعراش ىدتعملا راص هدنع عطقنب ىملامل ضرغلا مارحا 0 محدالا وهو ريجولا ىف

 ا هب ىدتفا هنال ناتعكر همزلب اعكدعو اتسس ىدا دق و ةمب رجلا هذهب ماهالا ىداام هه لف

 '0 1١ | رارط] الح دنع هيلع ءاضق ال ىدتتملا دفا ناف ضرفلا نم هجورش دعب لقلاف
 | ضقت دولا اذهووهسلدج فوهلوق ىوتنلاهيلعو ميلا وهو نيتعكر ىضقبامهدنعو |
 | صقتلا د دنعو عورشملا هجولا ىلعال هيف هلوخدل فسوب ىبا دنع لفنلا ىف نكمتلا |'

 دنعف هب ىدتقا نمث هتاف و عو سثملا هجولا ريغ ىلع هنم هجورخ وهو ضرغال نكمملا

 | ناصقتلا امئاو ضرفلا نع هجورخ ركحا دق هنال نيتهكر ءاضق ىدتتملا ىلع فسوب ىبا

 | هل ناتعكرلاو هتالص تمتدقوهلوقو ةمرخملا هذهب ىدؤملاهنال انس ىضقيدمحدنعو لفنلا ىف
 | لوقف ) صقان نونظملا و ناتتونظم امهال ميكتلا ىلع رهظلا ةنس نع نايوني الو ةلان
 | فتآتسا هل ضرعام لوا كلذ ناكو اعب را ما ىلص اثالثاردي إف هتالص ىف كش نمو
 | نظ هلنكي مل ناذ نظ هلناكن ا هنظ بلاغ ىلع ىنب اريثك هل ضرغي كشلا ناك ناو ةالصلا
 || ىواست نظلاو رخالا ىلع امهدحال ةي نع ال نبرمالا ىواست كشلا ( نيقيلا ىلع ب

 | لوا هلوق عجرا ءاطمللا ةهجو نيرمالا ىواست ,هولاو مرا باوصلا ةهجو ني ىمالا
 هتداع نم وهسلا نكي ملام هانعم ةمئالا سعث لاقو ةالصلاىف ليقو هرع ىف ليق هل ض عام

 ةمالا سعت لوق ىلع ىهس مث نينس فقو مث لبقتساو ةرملوا هتالصىف ىهساذا هتشافو ||

 ةدواعملا نم ىه امنا ةداعلاو ةدحاو ةرم هيلع لصح امناو هتدام نم نكي مل هنال فنأتسي |!

 لعا ىلاعت هللاو لقالا وهو نيقبلا ىلع ءانب هلوقو كلذ ىف دهنحي نيتلوالا نيترابعلا ىلعو

 ٍ. ( باب )
ْ 
/]ٍ 



 * هدا

 6*9 ضيرملا ةالص باب

 1 هنال ها ناكف رثكا وهسلا نا الا ضراوعلا نم امهنمالك نال وهسلا بيقع هركذ امنا

 || هتفاضا مث هنايب ىلا ةجاحلا ساسسم ةدشل هيلع همدتق ضي رملاو ميدل ةالص لواتيإ

 || ىلص مايقلا ضي رملا ىلع رذعت اذا هللا هجر لاق ) ديز مايقك هلعاف ىلا لعفلا ةفاضا

 ناوكم نأ ليف ادعاق ةالصلا هل حلي ىذلا ضرملا دح ىف اوفلتخا ( دححسيو عكرب ادعاق

 ]|| مايقلاب هقححي ثيحب نوكي نا حدالاو سأرلا نا رود وا فعض نم طقس ماق اذا لاح

 || رحت اذا ردقب ام رادقم موقب ناب ما همامت نود مايقلا ضعب ىلع ارداق ناك اذا و ررئض

 أ| ىلع ردقن ناكوا ةءارقلل ىنعي مايقلا ىلع ردقب ملو.ةم رجكلا ائاقربكي ناردقول ىتح دعت
 || دعقب مث اًتاق هيلع ردقب ام أرقب و امتاق ربكي نا ىعؤي هناف اهمامت نود ةءارقلا ضعبل مايقلا
 | موقف هريغهب زج ال امكتم هيلع ردق ناو هعيج- ىنعي مايقلا هيلع رذعت اذا هلوقف رحت اذا

 ١ طئاح ىلا ادنئسم دوعتلا لع ردق ناو هيلع رست فيك دعم نعي ادعاق لص هلوق اكتم

 ملناذ لوف ) ةياهنلاىف اذك اعجطضم هي رمي الو كلذ هيلع بحي هناذ ناسنأ ىلا وا

 نم ضفخا دوحمكلا لعجو هل وق ) ةزمهلاب أموا ( ءامبا اموا دوحمكاو عوكرلا عطتسإ

 || دحم-ب ايش ههجو ىلا عفري الو هل وف ) اهمكح ذخاف امهماقتم ماق ءامالا نال ( عوكرلا
 || عيطتسي ال حورق هتهبحن ناكولو الفالاو اًئيسم نوكيو زاج ءامبالا دجو نا عفر ناف ( هيلع
 || ناذ هل وق ) كلذ ريغ هب زجي ال هفنا ىلع دحم#ا نا هيلعو ءامالا هزجي مل اهيلع دوجلا

 || نكي ىتح هسأر تحت ةداسو عضوت نا دعب ىعب ( هرهظ ىلع قلتسا دوعتلا عطتسي مل
 1| مان امجطضم للص ناف ىضرملا نم فيكف ءاحندالا نم ءاممالا عنمب قلتسالا نال ءامالا نم

 || ةلبتلا ىلا ههجوو هبنج ىلع قلتسا ناو هلق ) زيجولا ىف اذك هلوضو ضقتتا اهيف
 ١ نلوأ لوألا نا الا قائلا لبق نع هحار لعجب و نع الا هبنج ىلع ىنعي ( زاج ىبواو
 أ ءامب الا عطتسي ل ناف هلوق 1 را هدنج ىلعف نع دا هدنج ىلع ءاقلتسالا عطتسي مل ناف

 | رتك | ناك ناو ةلاخلا هذه ىلا غلب اذا طقستال اهنا ىلا ةراشا هيف ( ةالصلا رخا هسأرب

 هيلع ىمغملا فالح باطملا نوعضم مهفب هنال ميحتلا وهو اقيفم ناكاذا ةليلو موب نم
 نال ةليلو موب نم رك ١ ناك اذا طقست ةياورلا رهاظ ىف ناخ ىّصاق ىف لاق ةيادهلا ىف اذك

 نيعفرملا نم هادي تعطق نم رداونلا ىف رك ذ ادم نال باطملاا هجوتل ىنكي ال لقعلا درجت

 ىلع ةلّثسملا هذه نا ليقو ىتكيال لقعلا درحم نا تبثف هيلع ةالصال نيقاسلا نم هامدقو

 لقا ناكناو اءاججا ىضشال لقعيال وهو ةليلو مو. نمرك| ضرملا هب ماد اذا هجوا ةعبرا
 لقعي ال وهو لقا وا لقعي وهو ٌركا ناك ناو اعاجا ىذق لقعي وهو ةليلو موب نه

 ن٠ مهنمو ةيادهلا بحاص رايتخا وهو ءامعتلا همزاي لاق نم مهنم حياشملا فالتخا هيفف

 هبلش الو هينيعب ىوب الو هلوف ناخىضاقو ريغصلا ىودارلا رادتخا وهو همزلي ال لاق



 ل 0 نا

 | ديعيو هبلقو هيبجاح ىموب نسحلا لاقو داءا محك اذاذ هبلقب ىموب رفز لاقو ( هيبجاحنالو
 ١ ىلع رد ملو مايقلا ىلع ردق ناذ ول وق ) داءا رذعلالاز اذاف هينيعب وب ىعفاشلا لاقو

 | طيحملا ىف اذك زاج امتاقىتوا ناذ ( ءاعاىبوب ادعاق ىلصيو مايقلا همزاب مل دوجكاو عوكرلا ْ

 | ءامالا وه لضفالاو ادعات دوحه ىمويو امماق ىئوا عوكرلل ىوي نا دارا | ذا ىواتفلافو ||

 ١ ىلصاذان ءاوف ) هيزجب عوكرللو هبزجيال امئاقدوجملل موا اذا تاعقاولا فو لكلاب ادعاق

 ظ ملنا نوب وا دح#لو عكرب ادعاق اهمتا مايقلا هعنمم رذع هبث دحو امئاق هن الص ضع ميلا

 ْ ىلع نودالا ءانب كلذىف نال ( دوعقلا عطتسي مل نا ايقلتسم وا دوحجيتلاو عوكرلا عطتسي

 ا اذهو ( امثق هتالصىلع نب ص مث هب ضرمل دلو عكر ادعات لص نمو لوف ) ىلعالا

 | ىلن نا زوجي اذكفب متاتلا مؤي دعاقلا نا امهلصانم نال فسوب ىباو ةفيثح ىبا دنع
 هلصا نم نال لبقتسب دم لاقو دعاقلا ةمي رحت ىلع مئاقلا ةالص هسفن قحيف ناسنالا

 | هتالص ضعب ىلص ناو هل وق ) هسفن قحىف نسال اذكق دعاقلا فلخ ىلصيال متاقلا نا
 دعب كلذ ىلع ردق اذا اذه ( ةالصلا فتأتسا دولا و ع وكرلا ىلع ردق مث ءاماب
 | لاقو هقفلا عما وجيف اذك ءانبلا هل 5 ءادالا لبق خاتنفالا دعب ردق اذا اما دحسو عكرام

 هلوق ) ىوملاب عك ارلاىدتقبنا زوجي هدنع نال ءادتقالا ف هلصا ىلع نيهجولا ىف نسر فز

 كلذ نم رثكا ءامتالاب هتاف ناو ( حد اذا اهاضق اهنوداخ تاولص سج هيلع ىغغا نمو

 طقسالمونلاك ادجرمداقو اهلكت ادابعلا هب طقستو ابصلاكادج دتمت عاونا راذعالا ضم

 قحلا دن ملناو ادج دتمللاب قا دتما ناذ ءامتالا وهو امهنيب ددّرملا تادابعلا نم *ىش هن

 لخدت كلذ دنع هنآل ةليلو مون ىلع دزب نا هدادتماو ءاضقلا بجوب ىتح ادج رصاقلاب ا

 لعج امو ىلاعت هلوشب عوفرم وهو جرح كلذ ءاضق باحياىفو راركتلا :ريحىف ةّافلا

 ٌركأ هلقع بهذف رْلا برشولو رهظالا ىلع ءامنالاكن ونملاو برحنم نيدلاىف مكيلع ||

 رثكىتم ءاضقلا هنع طقسي دم لاق هيلع ىمغاف محلا لكا ناوءاضقلا طقسيال ةليلو موينم |[
 هيلع ىمغا ناو رخلاب هريتعا ةفيتحوباو ءامغالاب جالا ريتعا دمحم ء ءاضقلا همزاب ةفينح و الاقو

 هتاقناو هلوف ) عاججالاب هيلع ءاضقال ةليلو مو.نم رثكا عبسوا ىبدآ نم عزفلا بيسب

 دنعو تاءاسلاب ةليللاو مويلا ىلع ةدايزلا ىف امثدنع ربتعملا ( ضَقب مل كلذنم ركا ءامغالاب

 هتدياؤو هدنع ءاضقلا طقسيال اتس ةالصلا رصتملاخ تاولصلا ثيحنف ىا تاقوالاب دمت

 ةليلو مو.نم كا اذهف ةعاسب لاوزلا لبق دغلا نم قافا مث ةوحضلا ندع هيلع ىعا اذا

 دز مل تاولصلا نآل ءاضقلا هيلع دم دنع و امه دنع هيلع ءاضق الف تاءاسلا ثيحنم

 لغا ىلاعت هللاو سج ىلع

 6 ةوالتلا دوحم» باب ع

 ا 0 دلل هسللاللا مكحلا اا ىلا 'ىث كلا .ةفاض | باب ن نم اذه

 (قفالخ)
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 دنق دحح# اذا ةوالتلا ىفو هللا مال داقنا دقق ىلص اذا ضي رملا نا ةبسانملا هجوو فال
 بحال اهاسهوا اهتشكاذا هناىلا ةراشا ةوالتلا ىلا دولا ةفاضاىفو هللا_مالاضياداقنا
 نا معا ( هرخآىلا ةدج“ ةرشثع عبرا نأرةلا ىف ةوالنلادوحح“ هللا جر لاق ) دوحمتلا ل

 رخآىف ةنس اهنم عبراو بجاو اهنم ثالثو هضي رف اهنم ةعبس ةدحم“ رششع ةعبرا نأرقلاب
 لوالاو ضرف مب سهو ضرف ليث ارسا ىنبو ضرف لحتلاو ضرف دعرلاو ضرف فارعالا
 ةبجاو ةدحكلا جو ضرف صو ةبجاو ليززتملاو ةنسلفلاوةبجاوناقرفلاو ضرف ملا ىف
 ىفو بأه نحو ص نم دوجملا عضوف ةنس أرقاو ةنس تقشنا ءاملا اذاو ةنس لاو

 هنا ميحتلا اهضعب ما ةي آلا عيجج ةءارق طرشب ةدححلاب حن لهو نومأسبال ةدححسلا جل
 نا الا بحب ال ليقو الف الاو دوحملا بجو هلك هدعبو ةلك هلبقو ةدحلا فرح أرق اذا ظ

 دوحم“ هيلع بحئالاهرخآىفىذلا فرحلا الا اهلكةدحيتلا ديآ أرقولو ةدحسلا ديا كا أرقن

 لتناو لضفا ءافخالاف الاو ةالصنل نيت ةعاجلا تناك اذا ةدحببلا دياي زهللا سلا
 | هلا ىورو مهف اذا الا همزايال امه دنعو ةفينح ىبادنع ىهشن ملناو عماسلا مزن ىسرافلاب
 |١ اءاججا مهشب موا مهف عماسلا ىلع بجو ةيبرعلاب اهأرق ناو داقتعالا هيلعو امهلوقىلا عجر
 ةدحم#“ اندتع ص ةدح«وناتدج# يفاشلا دنعو ىلوالا ىهو اندنع ةدحاو ةدحج» محا ىف وا

 محا نم ةين اثلا ةدحح#لا اما ةالصلا ىف اهالت اذا هدنع اهدح# الف ركش ةدح“ هدنعو ةوالت

 هلق ) ةدحجلا نود ةالصلاب عا كلذو عوكرلاب ةن ورقم اهنال ةوالت ةدحم“ اندنع تسيلف
 روفلا ىلعال جاَرلا ىلع بحجتو اداهتعا ال الع ىنعي (عضاوملا هذهىف بجاو دوحمكاو

 اندحموا ارهاط ىلاتلا ناكءاوس ( عماسلاو ىلاتلا ىلع هيأ وق ) ةنس ىنفاشلاو كلام لاقو

 دولا عماسلا ىلع بجو هلكك لذف ناركسوا ايبصوا ارفاكوا ءاسفنوا اضئاحوا ابنجوا

 ناتاور هيفف نونجموا هيلع ىمتموا متاننم اهععسولو لقعي ىصلا نوكينا طرشي ليقو
 بوجولا محدالا متانلا نم اذكو بح نونجينم اهععم اذا ىواتفلا قو بحيال امهحصا

 ضئاخلاك ةالصلا هيلع بجنالنم عماسلا ناكولو ناتاورهيف متانلا ىلع بحت لهو اضاا

 مصاوهو اهالتولو اوعمسوا اولت ءاوس مهيلع بحجيال رفاكلاو نونجلاو ىبصلاو ءاسفتلاو

 هيلع بحي مل دحاو سل< ىف وهو اهالت مث اهععموا رخانم اهعمم مث اهالتولو هيلع بحي
 اذاو مل وق ) ءىث هيلع بحين مل ءادصلا نه اهععس ناو سلجلا ريغت ملاذا ةدحاو ةدحيمالا |
 ةالصىف ناك ءاوسوال ما هنم اهعمس ءاوس ( هعم مومأملا دج»و اهدحج# ةدحم# ديآ مامالا الت |

 جراخ لجر اهعمس ناذ ةتفاخلا ةالص ىف اهأرقب الزا بحي هنا الا ةتقافلاوا رهملا |

 ناو دوحم» هيلع بحيمل اهل مامالا دو“ دعب ةعكرلا كالتىف مامالا عم لخد مث ةالصلا |

 هرظنو دمحم اذالخ فسو ىبا دنع اضيا هيلع بحي مل ةثلاثلاوا ةيناثلا ةعكرلا ىف هكردا

 ىتح تونقلل اكرده ريصي ناضمرىف عوكرلا ىف رئولا نم ةثلاثلا ةعكرلاىف مامالا كردا ول |

 رهعم لخد.ملو ةالصلا ىف مهعم سيل ىبنجا مامالانم اهعمسول و ةريخالا ةعكرلا ىف هب يتأيال ا

 0 ل



 1 ظ ني + سادت 10
 0 رشف 0 ملا كه اإل نم وهو عاملا هل عمر هلال 0 1 را ةالصلا ىف

 1 غارفلا دعبالو ةالصلا ىفال نعي ( دولا متؤملاالو مامالا ملي مل مومأملا التزاو هلوغ )
 ”ةالملا ةلاح فال عنامالو ررقتدق ببسلان ال غارفلا دعب مهمزاي دمحم لاقو امث دنع اهنم
 . ةوالتلادوححىف عماسلا مامالاكىلاتلا نال ةوالتلاوا ةمامالا عوضوم 0 ىلا ىدؤي هنال
 ١ 'مامالا هعباتيف الوا ىلاتلا دح“!نا ريدعت ىلع كلذو ةم امالا عوضوم فالخ انلو5 ىنعم و
 1 .انلوة ىعمواضيا همامال اقلام ناك مامالا هعيا تملناو اع عودملاو اءودتم عباتلا بلعليف

 ا ةدهم عوضوم فالخ | ذهو ىلاتلا هعباتف الوا مامالا دحم“! نا ريدقت ىلعىا ةوالتلا وا

 أ تنكىلاتلل مالسلا هيلع لاق ىلاتلا دوحح“ مدقت,نا ىغبنيف نيعماسلا ماما ىلاتلا ناف ةوالتلا
 ا روع ىدقتملا نا امهلو لمعي ف ةدحج# ةباآ هدنع التلجرإ هلاق اند ثيدمس ول انعام

 أ ناكنم مالسلا هيلع هلودل ةءارقدل مامالا ةءارقنال هيلع مامالا ف رصت ذافنل ةءارقلا نع هيلع
 | | عراشلانالو هيلعرخ!ليلد ةيالولاوهيلع ةيالولا ليلد كلذو ةءارق هل ماهالا ةءارتفماما هل
 ا ' امهنال ضئاللاو بنما نم اهعمس اذا ام فالخم هفرصنل ركحال روجتلاو ةءارقلا ن 2
 ١ أ ناوولوق ) اهمكح ربتعيو اهب دتعي اهنع ىهنملا تافرصنلا"و نيينهنم لب نيزوجح" اسيل
 أ | ( ةالصلا ىف اه ود ةالصلا ىف مهعم سيل لجر نم ةدحج# يآ ةالصلاىف مهو اومعس
 ١ هل رث)ىهتملابىدأتتالف ةلهاكت بج وىهوهنعايهنماهيف اهلاخدا ناوكش ةيالصي تسبلاهنال

 ١١ ةالصلا ىف اهودحم“ ناذ لوف ) رخ ريغ نم ةوالتلا ةعحل ( ةولصلا دعب اهودحم“ و
 ا ' ةيتالصب تسيل اهنالو لماكلا اهب ىدأت الف ىهنلا ناكمل ةصقاناهنا ىنعب اهناصقنل ( مهئزحت ل
 | لايكلا ةغسب بجوامو ةالصلا ىف اهنا اداب ناصعنلا ن نكف ةالصلاىفىدؤتال ةينالصلا ريغو

 أ دفترداوللا ىفو ةالصأالاعفأ نم اهنال ( ةالصلا م هيلع دسفنملو لوف ) صقانلابىدأت.ال

 || نماهعس ىتلا ةدحم#لا ةيآ مامالا ًارداولو عمالا 00 لوالاو دمت لوق وهو
 || مامالا أرقولو اعيج امهنع هتأزجا و ةالصلا ىف اهدحءاهنم هغ غارذ لبق ةالصلا ىف ىنجالا
 أ نكي ملل مامالا اهدحي# ام دعب هعم لخدف ةالصلا ىف مهعم 0 لجر اهيعشف ةدح# هنآ
 َ ” مامالا كردا اذا اذه ةياهنلا ىف لاق ةعكرلا كارداب اهل اكردم راص هنال اهدح نا هيلع
 َ ” اكردم رصب مل ةيناثلا ةعكرلا ىف هكردا اذا اما ةدحيدلا اهيف الت ىلا ةعكرلا كلت رخآىف
 ا | وودلملا عدا اهدمعم نا مال ةءارقلا نم اهب قلعت ام الو اهلبق ةعكرال
 ' هبل بجي هناف ةالصلاىف هعم لخدي ملاذ ذا اماو ةالصلا جراخ هءزلت الف ةيتالص ريصت
 َ | اهالق ةالصلا ىف لخد تح اهدحب#ل رض ةدحم# التنمو هلوغ ) ببسلا قدحتل اهدحم+!نا

 1 ' تعدتساف ةدالص اهنوكل ىوقا ةيباثل ١: نال ( نيتوالتلا نع ةدجشلا هتأزجا دححم و

 ّ ىرخا دحم# رداونلا ىف و رهظلل ىلوالا رهظلا ةنسك ةيعشلا ىف اني.ال اًهباس اهنوكو ىلوالا
 | تعجرف ةوالتلاب ةدحهكا لاصتا ةوق ةيئاثلل انلق ايوتساف قبسلا ةوق ىلوالل نال غارفلا دعب
 | هزحي مل لدتا اذالاغأ سلجبلا لدبش دل لو ةةاعاارك كونا افيد ل

 ( دعت



 كي و وه مثلا و هرك ذ ىذلا اذهو.نيتوالتلا نع 2مل 3

 ةالصلاب لغتشا نيح هنال ة ةالصلا دعب اهدححم# لب ةالصلا جراح بجو ام طقس ال رداونلا

 اعبت نوكي ال قباسسلا نال اعبت ىلوالا لعج نكم.الو لكالاب لغتشا ول كسلجتلا لد

 ةيتالصلاف اببس دحاو لكرابتعا بجوف ىوقا اهنالااعبت ةيئاثلا لعج نكمي الو قحاللا|
 ةيآولتما نال رهاظلا وه لوالا نا الا ةالصلا نم غارفلا دعب ىدؤت ىلوالاو اهيف ىدؤت |

 ىلع مث ةالصلا ةمرحو ةوالتلا ةمرح نيتمرح اهل نال لكا ةيناثلاو دحاو ناكملاو ةدحاو

 ىتحةالصلا ىف اهدج-!مل ولف نيتوالتلا نع ةدحلا هتأزجا هلوقىف ةالصلا باتك ةياور |

 ةالصلا حجب راخ بجوام رداونلا ةياور ها

 اهل دجح“ اهالتف ةالصلا ىف لخد مث اهدجممف ةالصلا ريغ ىف اهالت ناو موق ) طقسي

 ةدحم+ ةيآ الت ولو اهنع ىلوالا بونئالف ىوقا ةالصلا نال ( ىلوالا ةدحمدلا هزت ا

 : ةيلع تحال ةالضلا | رداون ىفو ىرخا دجم-#نا هيلعف هياالا كلتداعاو لس مث ة ةالمعلاىف ٠

 |١ مالكلا نال ىرخا ةدحم“ بجت مالسلا دعب ملكت اذا لاقف امهنيب ثيللا وبا قفوو ىرخلا

 ةدحم# دنأ أرقولو جتا وه اذهو ىرخا هيلع بحال ماك ناو سلجم مكح عطش

 ناو عاج الاب ىرخا هملول اناث ةعكرلا كلت ىف اهداماف اق م + رج ىلوالا ةعكرلا ىف ٠

 6-0 ىبا دنعو ناسحسأ وهو دمت دنع ىرخا همزلي ةيناثلا ةعكرلاىف اهداعا

 دمحل و دحاولا لملاك اهلكر يصيف ةالصلا لاعفا عمجت ةعرجتلا نال سايقلا ؤهو ىلوألا

 ]| اهريغىف ةوآلت اهنع بونالو ةوالت اهب قلعت, ةعكر لكو ةوالتلا بجوم نم دوحيلا نا |
 : فالتخالا اذه ىواتفلا ىف لاق اهريغ ىف دوحم“ هنع ٍبونالو دوم« اهب قلعت, اذكف |

 اهداءا ول اذكو ىرخا بحيال ءاميالاب ىلص اذا اما دوجم»و ع وكرب ةالصلا تناكاذا |

 ةدحج# هتأزجا دحاو سلجم ىف ةدحاو ةدحجم ةوالت رركنمو هلوق ز ةعبارلاو ةثلاثلا ف

 || مث دف ةدحج“ ةيآ الت اذاف جرح اهفد لخادتلا ىلع ةدححدلا نبه نا لصالاو ( ةدحاو

 || دعب ةدوجوملا تاوالتلا نع ةدحلا كلت هيفكي ارارع سلجيلا كلذ ىف ةب الا كلت أرق

 ةعفحا ن وكن لدقتلاو سلا لدم اذ! مع رارحا دنختاو سلم ىف هلوق ةدحملا

 حاكن سلجم ىلإ لقتناف عيب سلجمىف ناك اذا اي ركملاو ةرهاظ ةقيقلاف نيكو وك

 لغتشاوا تطشتماوا اهدلو ةأرملا تعضراوا هناككىف وهوا اريثك ب شوا اريثك لكاوا

 اليلق لمعلا ناكاذا !اماو سلجملا ركح عطقب هناف هلبق امل عطاق هنا لعب المع لمع وا ثيدملاب

 ةوؤظخ ًاطخوا نيتلكوا هلك ملكتوا نيتعرج وا ةعرج برشوا نيتمتل وا ةمتل لكا اذا اك

 ىوري تح برسلابوا عيشي تح الاب للا فلم امناو نجلا عقيل هنو نيتوطشاو

 ةءارقلا وا ليلهتلا وا مهيوسنلاب لغتشا ناو ىثان رقلا لاق اذك زكي ىتح مالكلاو لمعلابوا

 ولو سلجملا عطقبال ادعاق مانوا دعتق مئاقوا ماقف دعاقوهو اهأرق ولو سلخجما مكح عطقبال

 دعب نأرتلا أرق مث دف اهأرق ولو اضيا عطان ملريسلا لبق لزنمت ةبادلا ىلع بكر مث اهأرق
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 ْ .بوثلا ةيدستوا سودلا فارا ماهأ رقول وىرخا هيلع بجيال ةدحم#لا كلتدامامثاليوط كلذ
 نصغ ىلا نصغنم لقتنملا اذكو طايتحالل ميتتلاوهو بوجولا رركتي احرلا نارودووا

 ىرخاةيوازىف اهالت مث ةيوازىف عماملا دحم لا ىفاهأرقولو مح<الا ىف بوجولا هب رركشب
 ةالصلا قح ىف ةدحاو ةعقبك لعجب هفارطا دعابت عم رجهسملا نال ةدحاو ةدحم# هتفكهنم

 بوجولا رركتب ة>ابسلا ىف اهالتولو اهنود اهنال ةدحمكا قحىف كلذك نوكينا ىلواف
 نال ةدحح“ ةأرق لكل همزاي شام وهو اهأرق ناو رركت. ال ريغص ضوحيف ناكنا لبقو
 ةدحلاو ةدح“ هتفك ةفقاووات ناك ة راس ةئيفسلا فواتيبلا ىف اهأرقناو فلتخا دق ناكملا

 | نأو ةدجلاو ةدجح# هتفك ةالصلا .ىف نكن ا ريست ىهو اهيلع اهررك اذا ةبادلا:فالخ

 ١ اهأرق مث ةبادلا ٍبكرف ماق مث ناكىف اهأرقولو بوجولا هيلع روكم ةالضل رع ياك
 ١ اهالت مث تراس ولو ضرالا ىلع اهدحم## ةدحاو ةدحم# هيلعف ريسينا لبق ىرخا ةرم

 ةدحاو ةدحح# هيلءذ اهأرتف ريسبنا لبق كرت مث ابكار اهأرق اذا اذكو ناتدمحج“ همزاي
 | بجو هتالص تدسف متاهل دف ةالصلا ىف ةدح# ةبآ أرق ولو ضرالا ىلع اهدحمسب
 | رف اهتالصف ةدحمدلا دبا تأرق اذا ةأرملاو ةدحح#لا ةداءا هيلع بحب الو اهؤاضَق هيلع

 كلذف رخآ نه اهععمو لج رنم ةدحم#“ ععولو اهنع تطقس تضاح ىتج اهل ريش

 ةدحم“ َدبآ أرق ولو ناكملاو هي الا داحنال ةدحاو ةدمحم» هتأزجا وه اهأرق مث ناكملا

 اذكه بهذف ماق مث ايناث ديالا كلت أرتف داع مث بهذو لياثلا ماق مث اهعمإ لجر هعمو
 ةدح# هيفكتف عماسلا اماو ةدح ىلع ةدحم“» ةرم لكب ىلاتلا ىلع بحي هناف ارارم
 ىلاتلا ناك اذا باوملا اذكو عماسلا ساحم فلتح ملو ىلاتلا سلجم فلتخا هنال ةدحاو
 لكي عباسلا ىلعو ةدحاو ةدحم“ ىلاتلا ىلع بحي عمو ئحي و بهذي عماسلاو هناكم
 ادعاق مان ناو سلجيلا مركح علمتنا اعييطضم مان مث رجسف ةدمع# ديآ أرق ولو ةدحح“ ةرم
 بكار ىف اذهىتاولملا لاق زاج اهيلع اهدحمدف ةبادلا ىلع ةدح# َديآ أرق ولو عطقنمل
 ابكار ةدحم“ دبا أرق ولو ةفدتح ىبا دنع هبزجيال رصملا ىف ناك اذا اماو رصملا حراخ

 رفز لاقو اندنع هأزجا ةبادلا ىلع اهدححسف كلذ دعب بكر مث كرت ىتح اهدحي#ل إف
 . اهدحس ٍض ضرالا ىلع اهالت اذا م راصف ءاعا ريغب هيلع تبجو لزن امل هنال هب زجيال

 اذاف ءامبالاب هيلع تبجو اهنا انل و اذه اذك ةبادلا ىلع اهدحم“ نا هيزجيال بكر ىتح
 عولط دنع اهأرق اذا فالتخالا اذه ىلع اذكو هأزجا تبجو ىذلا هجولا ىلع اهادا
 ههزإ دحاو سلجم ىف هلك نأرقلا أرق ولو بورغلا دنع اهادا ىتح اهد_حدي ملو سعثلا

 هيدي عفرب ملوربك دوحجملا دارا نمو موق ) تايآلا فالتخال ةدحم“ ةرشع عبرا
 سيلو ةنس ريبكتلا نا ىلا ةراشا هيفو ةيادهلا ىف اذك ةالصلا ةدحم-! اراتعا ( دحم“و

 || ناحس هدوحجم»ىف لوقبو بجاوب سيل اهيف ريبكتلاو ةالصلا ةدحص#! هريتعا هنال بجاو
 ظ ناكنا ان رناحم# اهيف لوقينا اونسحتسا نيرخأتملا ضعبو راتخلا وه اثالث ىلعالاىبر

 (دعو ) :



 اندنع هآزحا اهب مرحب ىلا ةريكشلا هارتولو هأزجا اعيش اهنف ركاذن 1 ناو االوعتمل ان رادع

 ةراهطلا نم طئارعشلا نم ةالصلا هب زوجي اميالا ةوالتلا ةدحح“ زوحن الو ىعفاشلل انالخ '

 الا اهل ميالو ضرالا ىلع اهالت اذا ةلبقلا لابقتساو ةروعلا ّرسو سحتلاو ثدلحا نه '

 اهتداما هيلعف ًأطخوا ادمعتم ثدحاوا هقهقوا اهيف ملكت نافذ اضيرم نوكيوا ءاملا دحيالتا .

 الو ماَوُق ) اهتاما ىون ناو هيلع دسفت مل ةيدتقم لجر بنج ىلا ةأرما تدحي# ناو

 هنال ةمدهنم ىهو ةعرجتلا قبس ىعدتسي وهو ليلحتلاب كلذ نال ( مالسالو هيلع دهشت
 ريبكشلا وربك دوج دارا نمو لاقدقو ةمدعتم دمي رحتلا نوكت فيك تلق ناف اهل مارا ال ١

 امنا ةالصلا ةدح«ىفريبكتلاو ةالصلا ةدح# اهتهباشمل ىهلب دم رحتلل سيل تلق دمي رحال

 ىبادنع اهل ةريعالركشلا ةدح#» ةلئس دوحكاىلا ةوالتلا نم لاقتنا اذه اذكف لاقت الل وه

 ةدحح# اههدنعو كلام لاق هيو ىلوا اهكرت و اهيلع باثاال هدنع ةهوزكم ىه و ةفشح

 هدنع تددحت نم نا مهدنع اهتروصو دج-!و ىهفاشلا لاق هبو اهيلع باث, برق ركشلا

 ضيرم هل ئشوا ةقعل هنع تعفدناوا ةلاض دحووا ادلووا الام هللا هقزروا ةرهاظ ةمعذ

 ربكم هححسا واهيف هللا دمحت ةلبقلا ليقتسم اركش هللدح نا هل بحمست بئاع هل مدقوا

 مانا ذا ةراهطلا ضاقتنا ىف مهني فالحل ةدئافو ةوالتلا ةدحح“ ىف عمر عقريف ىرخا

 اهيف مونلاب هءوضو ضقتنب ةفيتح ىبا دنع ةالصلا هب زوج له اهل معي اذا اهفو اهيف

 اهيف مونلاب هءوضو ضقعتن.ال دمحو فسوب ىبا دنعو اهل همعش ىلصينأ هدنع زوحب الو

 اههدنعةربتءم اهنال ةوالتلا ةدح#ىف اماه عتاب ىلصينا زوحيو

 * رفاسملا ةالص باب ع

 ةوالتلا ةدحم“ نيب وهنيب ةبسانملا هجوو هلعافىلالعفلاوا هطرشىلا *ىثلا ةفاضا باب نما ذه
 هيلع ةوالتلا دوحح* مدق: امناو ةالصلا صقل بيس رفسلاو دوحكل ببس ةوالتلا نا

 ةدابعب وه سيل ز رفسلا ةالصلا ضَّضَف تلسوو ةدابع ىهو ةوالثلا دوكتلا برشا

 ( ماكحالا هب ريغت ىذلا رفسلا هللا هجر لاق ) تاحابملا ىلع ةمدقم ةدابعلاو حابه وه لب

 محملا ةدم دادت»او رطفلا ةحاباو ةالصلا رصق اهريغتو هيلع ةبجاولا ماكحالا ىا

 هلوث ) مرح ريغب ةأرملا جورخ ةمرحو ةيحالاو نيديعلاو ةعملا طوةسو ةثلث ىلإ
 ةدارالا وه دصقلا ( !دعاصف مايا ةثلث ةريسم هرضم نبب و هنيب اعضوم ناسنالا دصَش نا

 ايندلا عيجج فاطول هنال ريب نا لقب ملو دصقب نا لاقق دصتلا طرش امنا هيلع مزع امل

 ريغ نم هسفن دصتلا اذكو ارفاسم ريصيال مايا ةثالث ةريسم هنيبو هنيب هنيعب اناكم دصقب ىملو

 دصتقلا نع درجلا ريسلا نع درجلا دصقلاب ريتعم الف امهعامتجاب رابتعالا امئاو هب ةربع الريس

 ةحاريسالل ليللا نال اهيلايل نود ارابن ىنعي مايا ةثالث ةريدسم هلوق امهعاتجأ ربتعملا لد |

 لك رفس طش لهو هدللا نيعثلا تلخ نا كالذو هننلا جايا يضفا مانا ةئالث كل



 | غلب و لاورلا ىلا ىنشمو لوالا مويلا ىف ركبا ول ىتح. طزشبال هنا ميتتنا ليللا ىلا موت

 | مويلا ىف مث لاوزلا ىلا كلذك ىناثلا مويلا ىف ركب مث اهيف تابو ةحارتسالل لزنو ةلحرلا
 | هسفن ةحاّرسال لوزنلا نم هلدنال هنال ىواتفلا ىف اذك ارفاسم ريبصي كلذك ثلاثلا
 . ةده تقطاف كلذ قيطتال ةبادلا اذكو رجفلا ىلإ رجفلا نم رفسلا قيطيال هلال هتادو
 || تعرش ةصخرلا نا مايا ةثالث ةدملا ريدقت ىف هعفلاو ةرورمضلل رفسلا ةدمب ةحارسالا

 ظ كلذو مهريغىف لوزرئلاو لهالا دنع نم لاحترالا وهو ةتملا لاكو ةدحولا ةدشم ةلازال

 || مويلا ىفو مهريغ ىف لوززلاو لهالا نم لاحنرالا لوالا مويلا ىف نال ىناثلا مويلا ىف ||
 عضوملا ىف لها هل ناك اذا روصت امنا اذهو مهيف لوزنلاو مهريغ نم لاحترالا ىتاثلا

 || كلذ ىنريتعم الو و وث ) ديربلا نود ةلفاقلا ىنعي ( لبالاريسب هل وت ) دصق ىذلا

 || ريلا ىفريسلاب رححلا ىف ريسلا الو رجلا ىف ريسلاب ربلا ىف ريسسلا ريتعيال ىا ( ءاملا ىف ريسلاب
 || ىف امهدخا ناقيرط هل عضوم ناكول ىتح هلا قيليام امهنه عضوم لكىف ربتعي امناو

 || نيمويىف عطقت ىهوربلا ىف ىتاثلاو ةيوتسم حابرلا تناكاذا مايا ةثلث ىف عطقت ىهو ءاملا ْ
 أ| لص وربلا ىف راس اذا ناكولو رصقبال ربلا فو رصقب ءاملا قيرط ىف بهذ اذا هناف ||

 || ريتعملا و رحاا ىف مصب الو ربلا ىف رصق نيموب ىف لصو رحملا ىف راس اذاو مايا ةثلث ىف |[
 || عطقب لهسلا ىف ناكن او مايا ةثالث هيف ربتعي لبخلا ىفاك ةيوتسم عيرفف مايا ةثالث رحلاىف
 ايرحل اذ ىلا وأ'نسرفلا ىلع اهيلا راتنف داتعملا ريتسلاب الث ةفاسملا تناكولو اهنم'لقا ف

 ىف عطقب اههدحا ناقبرط هل سصمىف ةفينح وبا لاق رمصق لقا وا نيموب ىف لصوف ائيثح
 | نل و ) رصقشبال برقالا راتخا ناو رصق دعبالا راتخا نا نيموبىف ىرخاو مايا ةثالث

 | برغلاو رجلا نع ازارتحا ةيعاب رلاب دبق (ناتعكر ةيعابر ةالص لكىف اندنع رفاسملا ضرفو
 ةدايزلا هل زوحال ه] وق ) رصقتال اهناذ ننسلا نع ازاّررحا ضرغلاب ديقو اهيف رصقال هناف

 | ايصاع راص داز اذ هلا عيل ناتنكر رفاسملا ضرف هلوقب فتكي ملو اذكه لاق امنا (اههيلع

 | هضرذ نع ناتعكر هتأزجا دهشتلا رادتم ةيئاثلا ىف دعقو اعبرا ىلص ناف هل وق ) اندنع
 || اذا اما نيتعكر مرحا اذا اذهو مالسلا ريخأت ائيسمريصي و ( ةلفان هل نايرخالا تناكو

 | نيتعكرو رهظلا ىونب تاعكر تس رهظلاب مرخا اذا اهف فالحلاا ىلع ىونب هناف اعبرا ىوت

 | هب زن ال دمش لاق و عوطتلا لطب و ةصاخ ضرفلا نع هيزجم فسو ونا لاقف اموطت

 بج وب نيتالصلا نم ةدخا و لك حاتنفا نال اءوطنالو اضرفال اهنف الخ اذ نوكيالو ةالصلا

 | مهضعب لاقو الفئالو اضرف نوكتالو دسفت دحت دنع انه اذكهف ىرخالا نم حج ورمل
 | طالتخال ( هئالص تلطب ده_كتلا ردق ةيناثلاىف دعشب ملناو أ وف ) الفن اهاك ب لقتت

 ١ ىونف ةيناثلا ىلا ماقو انه ةدعتلا كرت امل هنا ولو رجقلا فاك اهناكرا لاكا لبق اهب ةلفانلا

 | ارفاسم جرخ نم و هاوق ) اعبرا هضرف لوخمتو هتالص زوحت هناف اعبرا اهمتاو ةماقالا
 | ١ دات وو كاس ها دخلا الم فروا نص زج



#0 
 ناي ناو رهف هيل ل رمل لا وشاف ىلا ةبنبالا فلخ دق ناكول ىتح دليل
 ىتح رفسلا مكح ىلع لازيالو هل وق ) رصملا نم رخآ بناج نم ىرخا ةينبا هلاذخم
 ةماقالا ىون ناو مامتالا همزلف |ادعاصف امو سثع هيج ةماقزلل ملي دل ىف ةماقالا ىو.

 لقا نا تدن دقو ضيملاك ضراع رفسلاو رهطلاك لصا ةماقآلا نال ( متيمل كلذ نم لقا |
 ىا ناّتبجوم نان دم امهنال كلذن ةانريتعا امنا و ةماقالا اذكف اموب سثع ةسج رهطلا 1
 ىتح هلوقو ةالصلاو موصلا ةآرملا ىلع بجوت رهطلا ةذهو مامتالا بجو ةماقالا ةده |
 هريغل عب : وه نم قح ىف اما هسفنب لصا وه نم ق> ىف وه امنا ةينلا طارشا ةساقالا ىون | ا
 دو لا ربما تبق دق كلا 10 حجوزلا ةيثب ةأرملاو ىلوملا ةينب اهتم ريصي هناف دبعلاك ١
 ىف اذك اهع»ريصيال هنا محصالا رعيرمل اذا امال صالا ةين عبتلا لع اذا اذهوناطلسلا عمىدنملا |
 0 ناك اةوبسمايدتنموا ادرفنمناكءاوساهمتا ةالصتلا ىفةماقالا رفاسملاىوناذاو زيجولا |

 نعو ةياورلا نم رهاظلا وهو ةزافملا ىف ةماقالا ةين عحدمال هات ادم راها هلو وتنقل
 ال انو رسم ديه تيان وو رمال تكن ادخل اا اذاةاءزانأ بسو نأ
 الا حصتال ةماقالا ةين نا ةياورلا رهاظ نكل نيه" اوراص ةدملا كلتل مهيفكب ءالكلاو ا

 ىلضولورب ولاو ةيبخالاو مايللاال بشدلاو ردملاو رحخانم ةذختملا توببلاو نارمعلا ىف
 مث رفاسملا ةالص ىلص رصعلا تقو لخد الث تقولا حورخ لبق رفاس مث هلزنمىف رهظلا ا
 نيتعكر رهظلا ىضَش هلاف ءوض وريغب امهالص هلا هل نيبتو بورغلا لبق رفسلا كتف هلادب |
 ىلصي هناذ 0 هل نيبآو بورغلا لبق رفاشو مهةءوهو امثالصول اذكو اعيرا صعلاو |
 تقولارخآىف رفاسولو تقولا رخآ آب قلعتم بوجولا نال نيتععر رصعلاو اعبرا رهظلا |
 لا قب نارفز لاقو ةميرحتلار ادقم الا توولا نمقس ملناو ان دنع صعب ا

 ىلصالاو زاج رفسلا لاح ىف ىبصدق ناكنا تقولا رخآىف ماقا ناو الف الاو رصق نيتعكر /
 ميه ناونب ملو ادلب لخد ناو ملف ) زكوا تقولانم يِبام لق ءاوس قافنالاب اعبرا 1
 ىلص نينس كلذ ىلع قب تح حرخا دغ دعبوا حرخا ادغ لوب امتاو امو. رشع ةسج هيف ظ
 روب اسينب ماقا هنا سنا ن | نعو رمصسس ناكو رهشا ةتس ناحب رزاب ماقا رمي نبا نال ( نيتعكر ||
 (اوع : ملاموي رشع ةسجخ ةماقا اوونف برطلا ضرا ر كسععلا لخد اذاو و وق ) رصقب ةنس 1

 نيبوا اورقيف اويلي نا نيب مهنال يتعزع لطبم مهلاحنآل مهل ةكوشلا تناكولو اذه رهاظ أ
 دبعلاةاهجوز , عم ةأرملا وا هالوم عم ناك اذا دبعلا ةزافملاك ةماقا راد نكي لف اورغيف اويلغينا
 ىلع فقت ال امهاقا نال امهرفب نيرفاسمو اهجوز ةماقاب تم ةأرملاو هالوم ةماقاب مهقم

 ىواتفلا ىف لاق رخآ الا نود ةماقالا امثهدحا ىون اذا رفسلاىف نييلوملا نيدبعلاو امثرايتخا |
 لاقو ناك اهىلع قف هعنمت رخ الا ةرفاسخ هتماقا تبجوا امدحا ةماقانال اهتمدبعلاريصيال ١
 رمال اطايتحا ةماقالا جرتف رفسلاو ةماقالا نيب ضراعتلا عقو هنال اهقمريسصي مهضعب ا
 كاذب هريخا مث رفاسم ةالص امو. ىلض ىتح دبعلا عب ملو ةماقالا ىلوملا ىون اذاو ةدابعلا أ



*» ٠04 

الصلا كلت ةداعا هيلع 5
ب اهحوز اهرخا اذا أرملا اذكو ة

 ا اهمدلب ةماقالا هي
ٌْ 

 | ىتح هيب تحص ةماقالا ىلوملا ىونو رفسلا ىف هالوم دبعلا ما اذا دمتو فسوب ىبا نعو

 | رفسلاىف هالوم عم دبعلا ناكول اذك و ةالصلا كالت ةدامءا اههيلع ناكنيتعكر ىلع دبعلا سول

 | ةالصيىف رفاسملا لخد اذاو مل ) اعب را هضرف بلت ةالسعلا ىف دبعلاو مم نم هعابف

 ' مامالا ةعباتم ملا هنال اهرخآوا اهلوا كردا ءاوس ( ةالصلا متا تقولا ءاقب عم مقملا

 أ دنعف ءادنقالا نمضىف اغبرا تراص امئا اهنال نيتعكر دوعت هتالص دسفاول هنا مث ءادتقالاب

 تقولا ء ءاهب عم هلوق لوالا ىمالا دوعل هلاوف
 اذكوةميرمتلا عسي ام ردق نوك نا هٌواعب

 أ لخد ناو هلوق ) مامتالا اعيجج هاباو ةمزاةماقالا مامالا ىونف رفاسمم نورفاسمىدتقا اذا

 أ تناكاذا اما 000 و ءربألاو ءامالاةعق ةثافىنعي ( هفلخ هتالص حيت مل هاف ىف هعم

 ا ىرب مومأملا نك د اك مومأملا قحىف ةادٌّؤم ماهالا قحىف دّباَف تناكوا هناناوا هنالك

 ا لثلا دعب رهظلا ىف هعم هلوخد زوحي هناف امهلوق ئرب مومأملاو رهظلا ىف ةغينح ىلا لوق
 ا اذا اما تةولا حورخ دعب هعم لخد اذا اذه هفلخ هتالص زحن مل هلوق و نيلثملا لبق

 ا هعمعورمشلاب همزل مامتالانال دسفتمل ةالصلاىف ,هو تقولا عبرخمث تقولاىف هعم لخد

 ا سلا تيرغ ةعرحلانم م غرفالثصعلا ىف هبىدتقا اذا يك نيوقملا نم هريغد قطاف تقولاىف |

 ا )ان دة ورتاوفئاخ عشا تيرغ مثرصعلا نم ةعكر ميسى واو اتبزإ مي د هناف

 أ نوهت امتا مث نيتعكر مهب ىلص نيجتملاب رفاسملا لص اذاو هاوع ) هتالصىف الخاد 0

 ا مقملا ءادتقا.نا لصالاو نوقحال ال مهنال نوضب اهف نؤرشالو انادحو نعي ( مهتالص

 أ ميتلاب ىدقا اذا رفاسملا فالح ريغت,ال هضرف نال هجورخ دعبو تقولا ىف محدن رفاسملاب ا

 | نان مكتالص اومتا لوقي نا لس اذا هل بحتسيو هل ) تةولا ءاقب عمالا مصبال هناذ |

 | بحاص عجب بعصو بكار عجج بكرك رفاسم عجج رفس و نورفاسم ىا ( رفس موق ْ

 00 ل | ءرلمم رفاسملا لخد اذاو هلوق ) حملا وه نينيلستلا ىنعي اس اذا هلوقو ا

  نيعتح هرمصم نآل ةجاح ءاضقل هلخدوأ زامتجالا ةيلب هلخد ءاوس ( هيف ماقملا وني مل ناو

 ا رفاس مث هريغ نطوتساو هنع لقتناذ نط و هل ناك نمو مل وق ) ةين ىلا جاتحالف ةماقالل
 ا نوقاب نولوالا هلهاو ايلها انطو ثرمسا نا( ةالصلا متي مل لوألا هنطو لخدف 5

 أ نطوو ىلها ع نطو ةثالث ناطوالا نا ٍلعاو هل ىلها نطوامهنم دحإو لكق لوالا نطولا ىف

 [ ميقنثا ىونام ةماقالا ن نطوو هلثم الا لطبال هيف ةلهأتم ناكام ىلهالاف نكس نطوو ةماقا ا

 ا ىنكسلا نطوو مايا ةثالث رفس ءاشنابو هلثم و لهالاب لطب ادعاصفؤ امون سثع ةسهن هيف

 ا لهو لكلاب لطب ناطوالا فعضا وهو امو سثع ةسج نم لقا هيف ميش نا ىونام

 || . مايا هكدا ارمعس دعت نوكيإل اقدح ناد :اور هيف هيلع رفس مدقت هيا :

 | نطو مكح نمو ميا ثلث لها نيبو هني نكي لو فس هسدقتل او انو نوكي ىو 3

لا ءاشناب و هلثم هنال ةماقالا نطوبو هقوف هنال ىلهالاب ضقتني هنا ةماقالا
  الوهدض هنالرفس

 ( ضقتني )



 هلهاهلقن ٠
 قطب دق لالا هئلط و هلال نيتيكر انف لضرب كنان دي نرخ ندع لآ اهتف داش 0
 رفاسف ديب زب نوقاب نولوالا هلها و الها سهلا ثدحمسا ناك ناذ ىناثلا اذه ثادحتسار |

 ديبي ءادتا هنطو ناك ناف هلاتطو امهالك نال اعبرا اهب ىلص ديب زب رف نانعادلا مييهملا نم
 جيرخ اذاف اهب مادام مي هناف ادعاصف اموي سشع ةسجخ مجهم ماقملا ىوتف ةكم ىلا حرف |
 ءاشناب لطب دق هنال ديبز ىلا ىتأي ىتح نيتعكر اهم بص ىسهملا ىلا داع مث ةكم ىلا اهنه ١
 أ| ةسج اه ماقملا ىونف ضرح ىلا مجهملا نم جرخ اذا اذكو رهمكح امةرق ةكم ىلا رفسلا |
 هلثم ةماقا نطوب لطب دق هنال نيتعكر مجحهلاب ىلص ديب ز ىلا عجر مث ادعاصف هوب سشع ا

 هنطو نال اعِب را اهب ىلص مجمل ىلإ عجر مث روعىلا اهب هتماقا دعب مجهملا نم جرخ ناكناف
 اذاو هل وق ) ىلصملا ىلا رخ هناك راصف مج رفس ءاشنا هنم دجوب مل هنال لطب ملاهب
 نيعض وهى ةينلارابتعانال ( ةالصلا متيمل اموب رششع ةسجخ ىنمو ةكمب يقي نا رفاسملا ىول
 ريصي هناف اههدحا ىف ليللاب مي نا ىوت اذا الا عئتمت وه و عضاوم ىف اه رابتعا ىضتش ١
 تناكام ةماقالا هين نالو هتيبم عضوم ىلا فاضت ناسنالا ةماقا نآل هيف هلوخ دب يعم
 ضرالاىف ابرمض نوكي عضوم ىلا عضوم نم لاقتنالاو رفسلا دض اهنال دحاو عضوم ىف

 دثاف نمو نتمكر رضخلاق اهاضق تسلا ةالص سف وول وض )نا و
 هلوقب ديقو ءآدالا بسحي ءاضقلا نال ( اعبرا رفسلا ىف اهاضق ةماقالا لاحىف زضمطلافإ
 مث تقولاىف رفاس مث رهظلا ىلص نك رفاسم وهو رضملا ف نوكيدق هنال ةماقالا ةلاحف ١
 أ| سعثلا تبرغ مث هنطو ىلا عجر مث نيتعكر رصعلا ىلصف رفاسم وهو رصعلا تقو لد '
 هلق ) اعبرا رصعلاو نيتعكر رهظلا ىضقن هناف ءوضو ريغ ىلع امهالص هللا هلزييت مث
 ةصخرلا ديشال ةيصعملا رفس ىفاشلالاقو ( ءاوس ةصخرلا ىف امهرفسىف عيطملاو ىصاعلاو ١
 اندنعو دبعلا قدإوا مرحم ريغ نم ةأرملا تجوا ىغبلا وا قيرطلا عطق هيب رفاس نك
 ةلحارلا ىلع ةبوتكملا ةالصلا زاوجو رطفلاو رصقلا نم رفاسملا ةصخرب ءالؤه صخري 1
 اضي سم مكتم ناك نخ ىلاعت ٍهلوَق وهو صوصتنلا قالطال محملا ةدم لامكتساو اوفاخ اذا ْ
 مالسلا هيلع هلوق اذكو رفسلا سفنب راطفالا ةصخر قلع رخا مايا نم ةدعف رفس لعوا"

 اموب ميقملا حامي مالسلا هيلع هلوقو لصف ريغ نم ناتمكرر رفاسملا نضرف ةالصلا سصق ق
 صخرت هسلو اف بصغ نم اذكو ديق ريغ نم اذه لك اهيلايلو مايا ةثلث رفاسملاو ةليلو
 ىواتفلا ىف لاق ننسلا ركح معيشلا ركذي ملو ةبوصغملا ضرالا ىف ةالصلا زوجت اذكو محلب
 لضفا لعفلاذ ةلزان ةلفاقلا تناك نا باوملاذ اهكرتوا اهلعف لضفالا لهو اف رصقالا|
 هتقفري و هسفنب ضي الل لضفا كّرلاذ ةرئاس تناكناو |
 ظ

 رفسلا ةطساوب رفسلاف ةطساوب ةالصا) فصنم امهنه دحاو لكن أ ثيح نم رفسلا اهتيسانه |
 ا

1 

 002 ل
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 ' صا ا 0 عيرالا 56 نك ىف لماتش لوألا نا 31 ةبطخلا ةطساوب اذهو

 . رفكي و اهكرت عسب دل هت دعي رف ىهو عامتجالا نم ةقتشم ةعجباو ماعلا دعب صاخللاو

 نادال هيلع هلوقل ( عماج رصم ىفالا ةعجلا حدتال هللا هجير لاق ) اهدحاج

 مكح هل نال ( رضملا ىبصم ىف وا علق ) عماج رصم ىف الا ىذا الو قي رشت الو
 ىهتنمب هوردقو سدملا ةينفا عيجج ىف زوي لب ىلصملا ىلع اروصقم ركملا سيلو رصملا
 ةيرطا ىهو ىلصملا سفن ىف ةعبس رشع انثا ةعملا موزل طئارش مث ناذالاو توصلا دحت
 / ريغىف ةبسجو نيئيعلا ةمالسو نيلجرلا ةمالسو ةدكلاو ةماقالاو غولبلاو ةروكذلاو

 مهضعب لاق رصملا ةفصىف اوفلتخاو تقولاو ةبطحلااو ةعاجباو ناطلسلاو رصملا ىلصملا

 ثداو+لاىف هيلا عجري ملاع و ملاظلا نم مولظملا فصنب لاوو قاوسا اهيف دلب لكوه
 | ىضاقلا نيدلا جاو ايندلا ياوح ةمامو نيدلا يراوح هيف دجوي نا وه مهضعب لاقو

 ةيادهلا قو ةنسلا ىلا ةنسلا نم هتعانصب عناص لك اهيف شيعي نا ايدلا ي.اوحو ىفملاو

 اوعتجا اذا فسو ىبأ ن نيو هود يجو راسا قم ضان هل عضوم لكوه

 ةعمحلا رصملا لوخد هديلع بحال رسصملا جراخ ناك نمو مهعسي مل ,هدجاسم ربك | ىف

 مكح عاطقنال رصق ناكملا كلذ غلب و ارفاسم حرخ ول هلا ىرتالا رصملا نع هلاصفنال

 . ةعجا موب ىصملا لخد اذا ىورقلاو ىدنلا عمس اذا هيلع بحب ىتفاشلا لاق و رضملا

 ' هدعبوا تقولا لوخد لبق جرخ نا ىون ناو ةعجلبا هتمزا كلذ هموب ثككمب نا ىون نا
 "زوجي الو نيعضوم ىف رصملاىف سانلا عمنا سأب الو زيجولاىف اذك هيلع ةعج الف

 0رل نيساشلا نيب نوكي نا الا نيعضوم ىف زوجت ال فادسوي يبا ن نعو كلذ نم ٌررك ١ ىف
 ار رباب الو انها ولخما نانو رهظلا ةداغا! نب رخبالا ليعو بقي نمل ةعبباف نكي ل نأو ميظع

 | ةفينح ىلا نعو ةثالثو نيعضوم ىف زوجين دم دنعو اعيج مهتالص زوحت ال قبس نم
  هدعب و لاوزلا لبق عملا موي رفسلا ىلا ج ورحلا هركي الو دحا و عضوم ىف الا زوحت ال

 , هلوشب اذه فرعدق تلق نان ( ىرتلا زوجتالو مل وق ) سمثلا تلازا3 هركك تالة و

 اانأب رثلاىف ديك املا ءاحدقو ديك أت اذهليق هرك داهىل: ةجاحلاخ عماج رصمىف الا زوال

 /اههتاو هلوشب اذه 00 اورسسخت الو لاق مث طلاب نزولا اوعَقأو ىلاعت هللا لاق
 00 عمت < ماقت اهنال ( ناطل سلابالا اهتءاتا زوجت الو عوق ) طسقلاب نزولا

 ريغو ةعاجلا نيب مدقلاو| نيمامالا نبي مدقتلافىا كلذ ريغو مدقتلاو مدقتلا ىف ةعزانملا

 ”بيطخللا بصن ىفو هرخآو تقولا لوا ىف ءادالاو هيف ىلصي ىذلا عضوملا ىف ىا كلذ
 ١ لعخ مهريغ ىلع توفت و مهل ل ل ب

 هرما نموا هلق ) م ةيوسنلاو ةئتفلا نيكست ىلا بزقا هنال ناطل سلا ىلا اهرما

 ارهظلا تقوىف محدنو تقولا اهطئاسشث نمو موت ) ىضاقلاوا ريمالا عي ( ناطلسلا
 0 ودبل 0 رهظلا 1 ل م ا ا 6 ّ

0 0 5 



 || رهخي الو ةءارقلاب امهيدحا ىف رهجي ناتالص اهنا انل ندب كلام دنعو نافلتخم امهثال دعبل
 اهطئارمش نمو هل وف ) رهظلاو رجلا رخت آلا ىلع امهدحا ءانب زوجيالف ىرخالا ف
 ةرضح ىناثلاو لاوزلا دعب نوكت نا امهدحا ناطرش ةبطخلا مث ) ةالضلا لبق ةيطط |

 نيتبطخ بطخم هلوق ) ةيضا در لس

 نأرقلا نم اهف ًارقبام رادقحو لصفملا لاوطنم ةروبن رادقم امها دقو دعتب مهن للا
 زادقموةبحاو ىفاشلا لاقواندنعدنس ةبطلخا ف نأر ثلا ةءارقو ةررولم ةناوا راصق تناك

 ةياورلا رهاظ ىف وربملا نم هسولج عضوم نسحب اه رادتم ىواعطلا دنع امهنيي سولملا

 طرشي تسلو ةحاّرسالل اندنع ةدعقلا هذهو ةياجنلا ىف لأق ىواتفلا ىف اذك تابآ ثلث رادقم

 ةنسلا ىدنخلا لاق تلاط نا و ةدحاؤلا ةبطخلاب هدنع تكي ال تح طرش ىفاشلا دنعو
 أرقي و سانلا ظعي و سو هيلعهلا ل ولا نم نادطللا ف |

 هَلْوُق ) ىلوالا نود ةيناثلا ةبطخلاا ىف رهللا نوكي و تانمؤملا و نينمؤلل وعدي و نأرتلا
 هنع هللا ىضر دوعسم نيا نا ىور ثراوتم اهيف مايقلا نال ( ةراهظ ىلع امئاق بطخحو |

 لعرضتقا نا خلوق ) امئاق كوكرتو لاعت هلؤق ولت كسلا لئاسلا لاق كلذْئع لئس |
 اذهو لصف ىلو هللارك ذ ىلا اوعساف ىلاعت هلوقل ( ةفينح ىبا دنع زاح ىلاعتدللا رك ذ

 بونيالهناف ”ىثنم ابحمتم للهوا جسوا هللادمكل سطع اذااما ةبطملا دصق ىلع ناكاذا
 هانداو ( ةبطخ ىعسليوط رك ذنمديال دهثو فسوروبالاقو لوف ) اءاجلا ةبطملا نع

 || ىعسيال عيسلاو ةبجاولا ىه ةبطخللا نال هلوسرو هدبع هلوق ىلا هلل تايحتلا هلوقنم |
 || ركذلاوهو دوصقملا لوصمل ( زاج ةراهط ريغ ىلعوا ادعاق بطخناو هل وف ) ةبطخ

 ]| زوحنال فسو ىبا دنعو ةالصلا نيبو امهنيب لصفلانم هيف امل هركي هنا الا ظغولاو

 ةالصلا تسيل .انلق ثقولا لبق نوال ىدع ةالضلا كوع اهنال ةراهظلا نرد دن ١
 لوصمل هأزجا اعجطضم بطخول اذكو مالكلا اهدسفبالو ةلبقلا ريدتسم ىدؤت اهنال |

 مهضعب لاقو ةالضلاب اهبش اهل نال زوحيال مهضعب لاق لقعي ىبص بطخ ولو دوصتللا |
 بهذف ثدحلا هقبس ةبطحللا نم غرف امل بيطحللا ناولو ةالصي تسيلو ركذ اهنال زوحي |

 دعب ملام مهب ىلصينا زجمل ءاجو هتيبىف ىدغت ولو زاج مهب ىلصف ءاجو ًآضوتو هتبب ىلإ

 ها ةبطحلا دهش نمت الجر مدقف ةالصلا ىف عورشلا دعب ثدمحلا هقبسولو ةبطخلا
 ناكنا مه ىلصي الجرم اف ةالصلا ىف عورشلا لبق ثدحلا هقبس تيطخللا نا ولورا

 ةالصلا تدقعنا دق لوالاىف نا قرفلاو لوالا فالخالف الاو زاح ةبظخلا دبش رومأملا
 ةبطخ ريغب ىلصي هسفن مامالاك راصف دقعنت مل انهو اهئاَش لاح ىف ةبطخلا ىلا جاتحي الف

 ةفسح فا دتعو اه دعا ادتملا داقعنالا طرت ىهو.( ةعاجلااهطئارش سو دل

 هنع اورفن اذا اهف هتشافو ماودلا طرش رفز دنعو ةعكرلاب كلذو دكؤملا داقعنالا طرش

 ا اورفنوأو رهظلا كك ةقيشح ىنا ا ايس كلا دغإ



 ْ سو مو موقلا لفافنو م ول رفزل الخ نبل اهنا ها دعب هلع ا
 / اعبجي موتلاو مامالل ةعببا تدسفاو ركمث ةريصق يآ رادقم ةءارتلا ىف ذخاو ءانثلا نم غرف ||
 | أرقي نا لبق اوربك نا فسويوبا لاقو ةعملبا زومي ةءارقلا ىف ذخأي نإ لبقاو ربكول اما أ
 هسأر عفريزا لبق اوعرشنا دمت لاقوالف الاو عما تعص ةيوط ةيآواراصق تايآ ثلث أ

 ءاسسنلا الا هعم قس ملو سانلا دنع 'رفلاو طخ ولو الف الاوأ ةعببا تمص عوكرلا نه ١
 | لاحاهيف ةمثا اونوكي نا زوجتال ىا اهلهانم اوسيل مهنال ةعجلبا مهي لصيمل نايبصلاو ا

 او دلك نم غرف ولو ةعملبا مهب ىلص ىض موا نورفاسسوا دبع هعم قب ناو |
 .ىبا دنع مهلقاو هلوق) مهأز زجا ةعملبا مهب ىلصف ةبطملا اودهشيمل نورخا ءاجو مهلك |
 || اوناكاذا اما ةمامالل 1 اونوكينا 0 طرمشلاو ( مامالا ىوس ةثلث د#و ةفينح |
 , ىوس نانثا فسوب وا لاقو ملوث ) ةعمجج 1م اولا ل ور ا
 ا 1 الي داوق امملو امهيلع مدقتي مامالا نا ىتح ةعاجلا مكح ىنثملا نال ( مامالا ||

 وهو اركاذو نذؤملا وهو ايدانم ىضتقي اذهف هللارك ذ ىلا اوعساف ةعجبا موينم ةالصلل
 | ةءارقلاب مامالا رهجبو هل زث ) ةنلث عملا لقاو عج باطخ اوعساف هلوقو.مامالا ||

 أ| ( اهنيعب ةروس ةءارقامهيف سيلو ملف ) امهيف رهج مالسلا هيلعىنلا نال ( نيتكرلا ف |[
 أ بحتالو يل وق)نيققانملا ةزوس يناثلا ىفو ةعجبا ةروسىلوالا فأر بنا بحت! ىهفاشلا لاو :
 ا هنع تطقسف هرفسنع ماهالا راظتناب عطش هنال اهئاذاب ةقشملا هقحلت هنال ( رفاسم ىلع ةعجلا ا

 | الو لوقف ) جوزاا ةمدخ ةلوغشمو جورملا نع ةيهنم اهنال ( ةأرماالو ملوث ) موصلاك |
 | بجن مل هجورخ اعياض ضيرملا قب نا هنا ح<الاف ضرملا اماو كلذنع هزحمل ( ضيرم أ
 ُ مهضعبلاقو هيلع تبجو هالوم هلنذا اذ :اذ هالوم ةمدخ لوغشم هنال(دبعالو مل وُق )هيلع ْ
 | قتعاذكو بوجولا مدا والا هضمي لقوت مهضعب لاق بتاكملا ىلع بحت لهو ريخي 1

 | لوف ) ىواتفلا ىفا اذك هيلع سجنالف نوذأملا اماو بتاكملاك هتاعس لاح ىف ضعبلا |

 أ هيلع تبجو ادعات دجو اذا امهدنعو ةفينح ىبا دنع ادئاق دجو ولو ( ىمتأ ىلعالو
 ” نيللا هبشاف ىعتسلا هيلع قشي هنا ةفشح ىبالو 5 ىثملا ىلع رداق هنال
 أ سيل قاقدلا ىلع وبا لاقو رجأتسملا نذاب الا ةعامجباو ةعجلبا ىلا بهذبال ريجالا اذكو

 ْ 0 ا ال | ىلع بجبال اذكو هطسقب ةرجإلا نم طقسي نكل هعنمدل |
 | ضر نع مهأزجا سانلا عم اولصو اورضح ناف هلق ) لحولاورطملا رذعب اضيا ||
 ١ دبعلاو رفاسلل زو<و 1 ماص اذا رفاسملاك اوراصف هولم .هنال ( تقولا ١

 ةارملا و ىصلا اوهبشاف مهل ضرفال مهنال زوحال رفز لاقو ( ةعمبا ىف اومؤينا ضيرملاو ْ
 ١١ تقولا ضرف مهنع طقسبول ولف جرحا اعفداو رذع مهنا |الا م نالانلاو

 ' زاوللا 8 لوقلاو حب را 3 مهنع طاقسالا نال عض 0 هيف ناك هعمل : مهتادأب ٍ

 ١١ كلذلف لفنلا ىلع ضرفلا + يف وكاس هل عت دف يمل ندا لا ىدؤب ١

 (زوجيال)



 ددعف مهب دتع | مهم اياب ةعجلبا داقعتا تن اذاو لاجرلا ةمامال ملت الف ةأرملا ناد

 هلق ) ددعلا ىف مهب دتعي الو ةمثا اونوكي نا زوحي ىفاشلا لاقو ميلا رعاك نيمتؤملا

 ( هتالص تزاجو كلذهل هركهب رذعالو مامالاةالص لبق عجبا موب هلزنم ىف رهظلا لص نمو
 ةضيرفلا ىه ةعتجا نا هلصانم نال ةعتلا نم مامالا غا رف دعب الا رهظلا هنرح ال رفز لقي

 وه ضرفلا لصانا انلولصالا ىلع ةردقلا عملدبلا ىلا راصيالو لدبلاكر هظلاو الصا

 رهظلا تقو لوا مالسلا هيلع لاق ليلدلا نم رهاظلا وه اذهو ةفاكلا قح ىف رهظلا
 نال ةعجللا ءاداب هطاقساب رومأه هنا الا هريغو مويلا اذه نيب لصف ملو سعتلا لوزن نيح

 ىلع اهفقوتل ةعبلا نود هسقني ؛ رهظلا ءادا نم:نكمم وه و نكفلا ىلع فياكتلا ىنب

 رهظلا ىضَق تقولا تاذ اذا هنالو فيلكتلا نود رم اطل

 هلصاحو هأزجا هتقوىف هادا دقو رهظلا وه ضرفلا لصا نا اندنع تدن اذاذ ةعملا نود

 دمت لاقو دعملاب هطاتساب ما دقو رهظلا.فسوب ىباو ةفيشح ىبا دنع تقولا ضرف نا

 ةعجباوا رهظلا ءاداب ضرفلا هنع طقسي نكلو مويلا اذهىف تقولا ضرف لصاام ىرداال
 ضرف ةينب ةعمجلل مرحا اذا هتافو هلعفب نيعتر و هتيعبال امهدحا ضرفلا لصا نا ىنعي

 رفز دنعو رهظلا دين, هنا ئداتالو نهطلا وه تقولا ضرف نال اندتع زوال هولا

 ازاررحا ثلاذب ديق مامالا ةالص لبق هلوق اهاون دقو هدنع ةعملا تقولا ضرف نال زوحي

 ةياهنلا ىف اذك ةعجلبا ةالص نم مامالا غارف دعب الا رهظلا هنزحال هدنع ناف رفز لوق نع

 ةعملا دهش مث رهظلا لصف اهانركذ ىتلا راذع الانم رذع هب ناكولف هب رذعالو هلوق

 لاقوءاوس ميحتلاو وهف اهدهش اذا هنال الفن هرهظ بلقناو اندنع هضرف ةعمبا تناك

 رفلا عقوم رهظلا تعقوف هيلع ةبجاو ريغ ةعمابا نال حسفني لو رهظلا هضرف رفز
 ةعجلا ىف لخد مث هلزنم ىف رهظلا دبعلا وا روذعملا ىلص اذا هندئاذو ةاعارم ريغ نه
 هرهظ نال رهظلا ةداعا همزاي اندنعف رهظلا تقو حرخ ةعملبا مامالا مني نا لبتق مامالا عم

 اهرباسؤو مايالا راسك هتحىف مويلا اذهنال ةداعالا هءزايال رفز دنعو الفن تبلقنا لوالا

 لوقت انكل اذه اذك هتبب ىف هاداام هضرف ناك ة عاما عم اهالص مث هتيب ىف رهظلا ىلص ول

 ىوقلا ةلباقم ىف فيعضلا رهظيالو رهظلل طزشبالام اهل طرشي هنال رهلظلا نم ىوقا ةعجلا

 ةفيتخ ىلا دنع رهظلا ةالسص تللنب اهلا هحوش هيا ركح ناهلادإ ناقد 0

 رفاسملاو ضيرملاو دبعلاو رهظلا داءا اهلصي مل ناو هتأزجا ةعمبأ ىلص نإذ ( ىجسلاب
 وا ةالصلاىف مامالاو اهيلا ىعس اذا اذهو ىئصملا ىف اذك ىعسلاب ضاقتنالا ىف ءاوس ,هريغو

 نا لبق ىعساذا ةياهنلاىفو هرهظ لطسال مامالا اهالصدقو اهيلا ىعس اذا اها ىلصينا لبق
 لطبسو نيقارعلا دنع هرهظ لاب مل ةفاسملا دعبل اهك اردا وجربل هنا الا مامالا اهيلصي

 اهيلصي مل مامالا نا مث مامالا اهرلصي نا لبق اهيلا هجوت ولو ميلا وهو نييحنبلا دنع '

 ناكولو ةياهنلا ىف اذك لطسال هنا ميتتلاو هرهظ نالطبىف اوفلتخا رذع ريغلوا رذعل ظ



 اهلا جونو ةعام# رهظلا ىلص دق ناك ولو هرهظ لطب مل اعم مامالا غارفو هجورخ
 ' ىح لطبال دمعو فسو وا لاقو هل وف ) مهتح ىف لطبت ملو هتح ىف رهظلا تلطب
 ركذو اههدنع رهظلا ضافترال طرشب سيل ماعلا نا ىلا ةراشا هيف ( مامالا عم لخدي

 ١ ىفام قالخ اذهو اهلك ةعجلا دؤي ملام هرهظ ضفتريال امهلوق ىلع نا مالسالا خش
 / عم اهلمكي ىتح الوقب ملو مامالا عم لخدي ىتح لطبتال الف ثيح ةيادهلا و ىرودقلا
 ةماقاو ةعجلبا ةماقا دب رب رمصملا ىلا ةعئللا موي ىعس اذا ىقاتسرلا ىواتفلا ىف لاق مامالا
 ١ ةماقا هدسصق ,ظعم ناكن او اهيلا ىعسلا باوث لان ةعجلا ةناقا هدوصقم ظعمو هجيئاوح
 أ موي ةعاجبف رهظلا نوروذعملا ىلصي نا هركيو هلاوق ) ةعجلا ىلا ىعسلا لاثبال هحئاوح
 (نيلا لها اذكو لإ وق ) مهئيغ مهب ىدنقب دق هنال ةعجباب لالخالا نم هيفامل ( ةعجلا
 نسح وه د لاق ةماقاو ناذاب ةعبمبا موي هلزنم ىف رهظلا ىلسص ضيرم ىئئاترقلا لاق
 نوزجاع ىضرملا نال ثلذ مهل حابب ال مهناف نميدلا لها فالح ىضرملا ةعامج اذكو
 نيهولظم اوناكن او م وصخلا ءاضرا ىلعا و ردق ةلظ اوناك اذا مهنال نينوجيسملا فالح
 أ ىلص ةعجللا موب مامالا كردا نمو ملوث ) ةعجباروضح مهيلع ناكو ةثاغتسالا مهنكما
 || نا ةءارقلاىف اريخم ناك هئاضق ىلا قوبسملا اذه ماق اذاف ( ةعمبا اهيلع ىنبو كرداام هعم
 || (ةعملا اهيلع ىب وهسلا دوجسىفوا دهشتلا ف هكرداناو مل وف ) تفاخ ءاشزاو رهج ءاش
 أ راتخملاو ةعبلبا ةالصوف وبسلل دج نا اذه رهاظو ( فسوي ىباو ةفينح ىبا دنع ) اذهو
 | دم لاقو ملنوق ) لاهللانم ةدايزلا مهوتل نيديعلاو ةعمباىف دجسلال هنا نيرجاتلا دنع
 || عوكرلاىفوا عكري نالبق هكردا اذا نعي ( ةعجملا اهيلع نب ةيناثلا ةمكراا زكا هعم كردانا
 هنا الا ( رهظلا اهيلع ىنب ) عوكرلا نم هسأر عفر دقو هكردا ناب ( اهلقا كرداناو هلت )
 مهيلع رهظو ةروصقملا نم ىنعي ( ةعجلبا موي مامالا جرخ اذاو مل و ) اماججا ةعبلبا ىوني
 رإ و ) ةبطحلا ىلا ماق اذا الا ركذلاو ةءارقلا كَرييمل اهنم حرش ةروصقم كانه نكي ملناف
 الاقو ةفيتحىبا دنع اذهو ةءارقلا اذكو ( هتبطخنم غرفب ىتح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت
 ضرف لالخالل ةهاركلان ال مارحاللر بكينا لبق لزن اذاو بطخ نالبق مالكلاب سأبال
 مالكلا نا ةفينح ىبالو دتمتدق اهثال ةالصلا فالخن نيلاملا نيذهىف عاقسا الو عامتسالا
 ميرسنلا وا سانلا مالك ناكءاوس مالكلا قلطم دارملاو ةالصلا_هبشاف اعبط دتمي دق اضيا
 هركي مالكلا نم هريغاما نذؤملا ةباجا هب دارملا نويعلا ىفو مالسلا دروا سطاعلا تيعتنوا
 ىورو توغل دقف تصنا بطخ مامالاو كبحاصل تلق اذا مالسلا هيلع هلوقل عاجحالاب
 حجر ىته بط مامالاو هبحاصل لوقب الجر ععسدنا اههةع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع
 كبحاصاماو كل ةالصالفتنااما تصن |لاقىذلإ لاق غرف الف تصنا هبحاص هللاتف ةلفاقلا
 هلك اذهو اماج- :٠ هوركش .انندلا زوما قلعتملااأ ةرخت الاب: قلعت مالك ىف فالحل ليقورامخ
 عنمي هنال الصا ركذلاو ةءارقلاو مالكلا نم ءىث زوحالف اهيف اما اهدعيو ةبطملا لبق

 ) عامتسالا (



 | ةهاركريغنم ةبطخلا تقو زوحتف ةّثافلا ءاضق اما عوطتلا ةالصلا نم دارملاو عاقسالا
 اوعتسا مالبسيلا هيلع ىلا بيطملا ركذ اذا اذكو بطخت مامالاو برمثتيالو لكأي الو
 ناذ توفي عاجلا و لاملا اذه ريغىف كرد اهنال هب اوغلو ميشا ىف هع اولا

 ٍ نال هرذحي نا هل زاج ناسن ا ىلع بدت برقع ىأروا اهيف هعوقو فاخف مب دنع الجر ىأر
 ا هللان ةحماسملا ىلع هانبهو ىلاعت هللا قل تاصنالاو هيل | بات وهو ىتتا قل بح كل | ْ

 اس نآرقلاةءارق هل لضفالا لبق دقف ةيطخلا ععسلال اديعب ىبصملا ناكولوهتع ىغ لاش |

 ةفينح ىنا دنع مث ةلبس نب دمخ رادخا وهو تاصنالا لضفالا ليقو هقفلا ىف رظني ليقو

 مالكلا عطقب همالكو ةالصلا عطقب هجورخ اهثدنعو مالكلاو ةالصلا عطقب مامالا جورخ
 دوجول زوجبال هدنغو مالكلا مدعل امههدنع مالكلا زوجي ةبطخلا نع كرت اذا اهف هتشافو

 لدب اذهو مالكلا عطقب هجورخ ةفينح وبا لاق ٍلسي له ربنملا مامالادعص اذاو جورخلاا |

 ١١ نذؤملا نذا اذاو خلوق ) هدوعص ىف مهرب دتسا هنال هب سأبال هنآ'ىوربو نيالا 41

 عببلا ركذ مدق ( ةعمبا ىلا اوهجوتو ءارسثلاو عببلا سانلا كرت لوالا ناذالا ةعمبا موي
 ام ءارسشلاو عببلا نم دارملاو لوبقلا ىلع مدقم باحبالا نال ءارملا رك ذ ىلع

 ةلاحىف ءاسثلاو عببلا هركيالو اضبا هركي هاوس رخآ لمعب لغتشا اذا هنا ىتح ىعسلا نع

 ىئلعجا مهللا هجوتلادنع لوقينا بححسيو ةعجللا ىلا اوهجوتو هلوق هلغشيمل اذا سلا

 كي كيب 3 باو كيلا ترغتتما كرتاو كنا هج وت نه هج وا نم

 (| مويهنال هباث نسحا سبليو هدنع ناكنا ايبط سمو لستغينا ةعججا ىلا جوت, نادارا نمل

 غرف اذاف هل وق ) بيطتلاو فيظنتلا بحتسيف ضعب حياورب مهضعب ىذأت امب رف عامتجا
 || تاعكر عب راب ةعمجا دعب عوطتيو ةالصلا لعف مهيلع هج وتب هلال ( اوماقا هتبطخ نه |
 ا 0 فسو. ىبا نعو نهرخآ ىف الا مسيال تاعكر مي ميراب اهلبقو ْ

 لوشبالو ةعملا ةنس لصا ةعما لبق ىتلا عبرالا ف لوقو اعبرا مث ” نيتعكر ليقو نيتعكر |

 ةعجبا ضرف ىلصا ضرفلاىف لوقب اي اضيا اهدعب ىتلا عبرالا اذكو رهظلا ةنس ىلصا |

 عا هللاو ضئارفلل ةعبات ناسلا نال رهظلا ضرف لوقب الو

 5 نيديعلا ةالص باب د

 | طرتشيو ةءارقلاب امهف رهجيو مظع عم# نايدؤي امها وهو ةرهاظ ةعمجلل هتيسانم
 || ةعملا تمدقو ةعملا هيلع بحننم ىلع بجتو ةبطحلا ىوس ىرخالل طرشبام امهادجال
 ا هكولملا الا ديعلا ةالص هيلع بحنال ةعملا هيلع بحنال نمو اهعوقو ةريكو ةيضرغلل

 رهظلا وهو لدب اهل ةعملا ناف ةعجبا هيلع بحت الو هالوم هل نذا اذا هيلع بحت اهناف

 1| بجبال نااضيا ىفبش و هل لديال هناذ ديعلا كلذك سلو هتجىف اهماقم موش رهظلاو

 || هلاك نذالا دعب هلا .نذالاي فل ةكولم ريصت ال .هئفات, نال, ةعبطلا بحال اك دعلا هلع



 اديع ديعلا ىعسو ىنعملا اذهل مالسالا ةخح طقستال ىلوملا نذاب محول هلا ىرت الا هلبق ا
 نال ليقو هدوعب دوعي رورسلا نال ليق و دابعلا ىلا ناسحالا داوع هيف ىلاعت هللنال :
 10( اوئلتخاو دعد,و كلالض ديعلا ةالص كرتو رام لضالا ىلا هيفرن ودوعب سانلا |
 دارملاليق ّك ادهام ىلع هللا اوربكتلو ىلاعتهلوقل مااوهو ةلخجاو اهنا لبقو ةنكؤمدتسس ١
 ةالص نعي رحناو كدر لصف ىلاعت هلوقو بوجولا ىعالاو ىما دقف رطفلا ديع ةالص هل 1
 | يحهساو هللا هجر لاق ) ةدكؤم دنس اهنا رهظالا طوسبملا ىفو ةياهنلا ىف اذك ى مضالاديع. ||
 | ةينقلاىف لاق ( بيطتيو لستفيو ىلصملا ىلا جورمخلا لبق ناسنالا مطي نا رطفلاموي ا
 أ رطفلا ةقدص جارخاو كاوسلا ىهو ىرخا عستو نتملاىف اهنم ثالث رشع انثا تابحهسملا |

 ةعراسملا وهو راكبالاو هابتنالا ةعرس وهو ريجبلاو ماهو هاب كاوا لقلاو

 ناكمنال ىرخا قيرطىف عوجرلاو ايشام جورملاو هيح دم ىف رجفلا ةالصو ىلصملا لا
 هجوت, و دل وش ) باوثلا ريثكتو 5 اذه ىفو اهبحاصل دهشت ةبرغلا |
 هانا لفاف كرات مالسلا هيلغ ىتلا نال ايشامهجوت نا تححشملا ( لكلا لاا

 || ىلصللا قيرط ىف ربكيالو هوت ) ةبرق 1 دصاق ريغ هنال عوجرلا ف بكري نا سأبالو |
 || ءانثلاىف لصالا نال رطفلا ديعىف اذهو بحمسف ارس اما ارهج ىنعي ( ةفدح ىبا دنع
 مالسلا هيلع لاق رهللا نودو ةيفخو اعرمضت كسفنىف كدر ركذاو ىلاعت هللا لاق ءافخالا
 7000000 راروج نب ( اهدنع لصملا قيرط فدك هلوف ) ىلا ركذلاريخ
 لبق لصلاف لغت.الو هلوش ) مجدفإ ىتح ةياورىفو ةياور ىف ىلصملا ىلا ىهتنا اذا

 تيبلا ىف هب سأبال هنا ىلا مجشلا راشا وةهركي هنا ال نؤتسم سيل هنا ىعملاو ( ديعلا ةالص |]

 لاق ةنابلا ىف اهلبق نولصب اموق ىأر هنع هللا ىضر ايلع نا ىوري و ىلصملاب ديق هلال ||
 | 00119 1الاق انهلبت لغتي رف ةالصلا هذه سو هيلع هللا ىلص تلا عحاتلس ا

 كييثيال ىلاعت هللانا العا اناو هنع هللا ىضر ىلع لاقف ةالصلا ىلع ىبذعيال ىلاعت هللانا |
 حرخ هنع هللاىذر ايلع نا ىور جركلاىفو مسو هيلع هللا لص لوسرلا ةفلاخم ىلع |
 هللا لوس ردهع ىلعاهف رعذ نكن مل ىلا ةالصلا هذهام لاعف نولصي اموق ىأرف ىلصملاىلا |(
 ىلص اذا ادبعىهنب ىذلا نوك انا هركا ىنا لاقف مهاهنتالفا هل لقق سو هيلع هللاىلص أ
 00000 هل لصيال ناك لعو: هيلع هللا ىبص هللا لور نا مهرب انكلو |
 مامالا لخدب مل نا زاج ةلفانلاب د ناذ ةماقا الو ناذا اهل عجبي مل د بعلا ةالص نالو :

 تلح اذاف ل وق ] رزخال اذهوديعلا ةالص ضعب كرب وا ةلفانلا عطب نا اماف ديعلا ىف ||
 ةياهنلا فو لوللا نم اهتقو لح ىا ( لاوزلا ىلا اهنقو لخد سملا عافتراب ةالصلا |
 فصن لبق ىا لاوزلا ىلا هلو امارح تناك س ملا عافترا لبق ةالصلا نال لاا نم .:
 تقولا جورخو نيحمروا خر رديق ىلع سمثلاو ديعلا ىلصي مالسلا هيلع ناكو راهنلا ||

 | لوالا ىف ربكي نيتعكر سانلاب مامالا لصبو ملوش ) ةعجلاك اهدسفي ةالصلا ءانثا ىف
١ 1 
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 | ريبكتلا ظفل ةاءارمنال اهنم ديال هنال مولعم هنا عم ركذلاب اهصخ امنا ( مارحالا ةريبكت

 || هلوق )وهلا دوجمم هيلع بجو ايهاس مظعاوا لجا هللا لاول ىتح بجاو ديعلا ىف ١

 ىتأيو تاحبست ثالثرادقم دا وزلا نم نيتريبكت لك نيب فقي نا بحتسملاو ( اهدعب اثلثو '
 دمحش دنعو فسوب ىبا دنع دو#لا اذكو تاريبكتلا لبق مارحالا ةريبكت بيقع حاتفتسالاب ا

 ىنعياسج ةيناثلا فواعبسىلو الا ىف ربكي ىعفاشلا و كلاملاقو ةءارقلا لبق تاريبكلا دعب ذ ويش

 سابعنبا بهذموهو عوكرلا ةريبكت الخاماسه يناثلا ىفو مارحالا ةريبكت الخام اعبس

 || ءاش ةروس ىا ىنعي ( ةروسو باتكلا ةحتاف أرقب مث هل وف ) دوعسم نبا بهذمانلوقو ٠

 || ريكيو هلو ق ) ةعاسلا تب ّرقاو ق ىورو ةيشاغلاو جس امهيف أرق مالسلا هيلعهنا ىورو ظ

 || وهسلا بحي ىتح تابجاولا نم ديعلا ةالصىف عوكرلا ىتريبكت نا عا ( اهيف عكري ةريبكت

 هنكمان اف امتاق خاتتفالل ريكي هناف ديعلا ىف عوكرلاىف مامالا ىلا لجر ىهتناولو ايهاساهكر .

 لغتشاو عكر هنكمي ملناو هسفن ىأر ىلع ربكيو لعف عوكرلا كرديو تاريبكلاب ىتأي نا '

 له عوكرلا ىف ربكي انلق اذاف تاريبكتلاب لغتشيامهدنعو فسوب ىبا دنع عوكرلا تاحيبسنب

 تاريبكتلا ضعب ىدا امدعب هسأر مامالا عفرولو عفريليقو عفربال ىدنا لاق هيدي عفرب

 هل وف ) ةبجاو مامالا ةعباتمن ال تاريبكتلا قاب هنع طقستو مامالا عبات و هسأر عقرب هناف

 عفريال فسوب ىبا نعو عوكرلا ةريبكت ىوسام دي ريب ( ديعلا تاريبككف هيدي عفري و |

 بطخم مث هل وق ) امهب رهج مالسلا هيلع هنال ( نيديعلا ةالصف ةءارتلابرهجيو ملوق )
 ةالصلا نال ةبجاوب تسيل ةبطحخلاو ضيفتسملا لقنلا درو ثلذب ( نيتبطخ ةالصلا دعب |

 ائيسم ناك اهكرت ناذ ةنس ىهو ةعجلاكةالصلإلع تمدقتل اطرش تتاكولو اهيلع مدت |
 رعب مل وق ) ةياهتلا ىف اذك ةالصلا دعب داعتالو ةءاسالا عم هأزجا ةالصلا لبق بطخناو

 بحت كو بحت ىتمو بحت نو بجتن م ىلعةسجنىهو ( اهماكحا ورطفلا ةقدصاببف سانلا |
 نيكاسملاو ءارقفللف بحت نملاهاو باصنال كلاملا !سملا ملا ىلعف بحننم ىلعاما بحت امو
 رمتنم عاصو ارب نم عاص فصنف بحت مك اماو رطفلا موينم رجفلا عولطبف بحت ىتماماو

 ١ هذهىوسامو بي,زااورتلاوريعشلاو ةطنملا نم ءايشا ةعبرا نخ بحت مثاما وريعُش نم عاصوا

 || عم ةلك ( اهنقي مل مامالا عم ديعلا ةالص هتناف نمو ملوك ) ةيقلاب الا زوجيالف ءايشالا
 | ماهالا نعو هنع تتاف هانعم سيلو ةعاناب ةالصلا هنع تتاف ىا ةّثاغال ةالصب ةقلعتم

 || سانلا ىلعلالهلا محناذ مل وق ) ىضقبالهناذ اذه ىلع ىه تتافو ديعل امامالا بص ىنعملا لب

 |١ اهيلصي هناف ههبشو رطملاك عنام رذع لصحول لب طرعشب سيل لالهلاب ديسقتلا ( هرخآ ىلا
 ىناثلا مويلاىف ةالصلانم سانلا عني رذع ثدح ناذ مل وق 4# رذعلل رخأت هنال دغلا نم

 دغلا ىف اهلصي مل سعلا تلاز ىتح رذع ريغب لوالا مويلاىف اهكرت ناو ( هدعب اهلصي مل

 || ىتح لك الارخؤيو بيطت, و لستغين ا ىصخالا مو.ىف بحتسو هل وق ) جركلا ىف اذك
 || ناتاور هيف هركي له جبورلللا لبق لكا ناف هلبق ىتلا مايالا فلاغتل ( ةالصلا نم غرف
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 _ ناكمناف ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتكا لك أيالزا بحمسي نكل هركيال هنا راتخحلاو
 أ ريكشلاب رهيب و ارهج ىنعي (ربكي وهو ىلصلا ىلا هجوتوو هل وف ) عجري ىتح لكأيال
 "زوجي و نيعض ومىف رصملا ف ديعلا ةالص زوجتو اعيج مهلوقىف ىلعملا ىتأي نا ىلا
 . نم غرب ىتح زوجي النا سايقلاو اناسحتسا نيعض وملا دحا ىف ىلصام دعب ىح ا نا

 ' اهنال ( رطفلا ةالصك ن يتعكر ىححذالا ىلصيو هل وق ) ىدنهلا ىف اذكنيعضوملا ىف ةالصلا أ
 ' ( قيرشتلا ريبكتو ةيصضالا امهيف ساسنلا معي نيتبطخ اهدعب بطخيو هل وش ) اهلثم. |

 . ريبكتىف ةفاضالا هذه َدْتالا سعث لاقو ةالصلادعب اهنال ثلذل الا تعرشام ةبطخلا نال ||
 " ىلع اما و قيرشتلا .مايا ىف عقب ريبكتلا ضعب نال امهلوق ىلع الا ميةتسيال قي رشنلا
 | 'ىثف ميلعتلا عفت فيكو ةفاضالا مقتسالف اهيف هنم ”ىث عشبالف ةفينح ىبا لوق

 | *ئثلا براقامو هنم بيرق ةفرع رخو ديعلا ةالصل مسا قب سشنلا ليق دق نكل غرفدق
 اهعافتراو سمشلا قيرسشت دعب ىدؤت اهنال اًقبرمثت ديعلا ةالص تيعم امناو هعماب ىعم
 | ةالصىف مامالا كردا اذاو عماج رصمىالا قي سل ىو ةعجلال ماللا هيلع هلوق هنمو

 نفذ ديعلا ةالص ىضقبو موقب هناذ وهسال دحم“ امدعبوا اسي نا لبق دهشت امدعب ديعلا
 اذه لاقنم مهنمو ةعج اك اكردم ريصيال د# لوق ىلع اماذ امهلوق اذه لاقنم حي اشملا
 ةالص فالح اهل لد.ال ديعلا ةالص نال احكحردم ريصي هلا ميمتااوهو فالخ الب

 ١ مامالا نم دعب نم ىلع هابتشالا عقبال ىنيديعلاو ةعمجاىف وهسلا مامالا دححتلال لاق نم

 دغلا دعبو دغلا نم اهالص ىمعضالا مويىف ةالصلا نم سانلا عنب رذع ثدح ناذ ملف )
 ريخأتلا ف ءىسي هنكل اهمايأب ديقتتق ةيحضالا تقوب ةنقوم اهنال ( كلذ دعب اهيلصيالو
 | ىناشلا مويلاف اهولص رذعريغل اهوكرت اذا ّجركلا ىف لاق لوقنملا هتفلاخل رذع ريغب
 هيف اهولصي ل ناف ثلاثلا مويلا ىف اهولص ىناثلا مويلا ىف اهولصي مل ناف اًواساو
 | ريبكتو يل وق ) رذع ريغب ريخأتلا ىف *ىم هلا الا رذعريغلوا رذعل ناكءاوس تلطقس
 بيقعاهتاةيادبلا ىف اناكصانيب فالخال ( ةفرع موينم رجلا ةالص بيقع هلوا قيرشتلا
 | تيقع هرخآ ةفيتح ىبا دنعف ةياهتلا ىف مهنيب فالخلا امئاو ةفرع موب نم ردقلا ةالص
 ْ هدلعف قد رثتلا مايا رخآ نه سمعلا دا تيقع اهثدنعو رتلل مولا نع رصعلا ةالص

 ١١ ركات ىف اوفلتخا و ةالص نيرشعو ثالث ٍبِنَقع امهدنعو تاولنص ىنامث بيقع ربكي
 هلوق هلصاو بجاو حاضيالا ىفو ةنس ىئئاترقلا لاق بجاووا ةنس وه له قيرشتلا |

 ا لاقو ةفشح ىبا دنع رحملا مو. نم رصعلا ةالص تيقع ءراو هلوف) ةطاوئذ ىتع

 || اذك امهلوق ىلع ىوتفلاو ( قيرشتلامايا رخآآ نم رصعلا ةالص بيقع دمحو فسو وبا
 || ريبكت نوكي فيكف قيرسثتلا مايا لبق مثي ةفينحىبا لوق ىلع ريبكشلا لبق ناف ىئصملاىف |[

 0 تت ع ايل عع روع عااادااةءال1 تت

 ( قيرشتلا )



 ىع ”ىثلانم برق اذا ؛ىثلاو قيرشتلا مايا نم هبرتل كلذ, ىعم لبق هدنع قيرشتلا

 رحن سئاعلاف مايا ةعبرا ىضمب لكلا ىضمبو ةثلثرحتلا ماياو ةثلث قيرسشتلا ماياو هعمابا

 بيقعريبكتلاو هلق ) قيرشتو رحن امهننب ناهويلاو ريغال قيرششت رششع ثلاثلاو ريغألا
 عبت ريبكتلا امهدنع نال امهلوق وه امنا قالطالا ىلع اذه ( تاضورفملا تاولصتلا

 لاجرلا ىلع الا ريبكتال ةفينح ىبا دنع اماو ةبوتكملا ىبصي نم لكهب ىتأيف ةيوتكللا
 ىلعو مايالا هذه ةالص نم ةعام< ةبوتكم اولص اذا راصمالا ىف نيمملا نيفاكملا رارحألا

 بيقعربكيو ديعلا ةالصو رتولانم زررحب تاضورغملا هلوق ةيعبتلا قيرطب ىهعم ىلصي نم ٍ

 ىبال وو ىلع ةسجح طئارشب ىدؤي اما رييكتلا ىدتحلا قو ةضورنم ينال دلل ةالصأ

 اذا الان رفاسملا نود نيعتلا لغو نتا زا ند لا نهر لما حا

 ىلص نمال ةعامج ىلص نم ىلعو ةعباتملا ليبس ىلع مهيلع بجو رصملاق ممقملاب اودتقا

 نهتماما ىونو لجرب نيدتقا اذا الا ةعامجب نيلص ناو ءاسنلا نود لاجرلا ىلعو هدحو

 ةفيتخ ب |لوق لع اوقلتخاو ديغلاو رولاو يلا و لفاوألا د سلاسل قو

 ىلعفمايالا هذهىف امو دبعلا ما اذاو بوجولا مدالاو دبع فلخ اولص اذا ديبعلا ىف

 اذا نورفاسملاو نوربكي اهطرشي ملنم لوق ىلعو مهيلع ريبكتال ةيركلا طرشنم لوقا

 ةياور ىفو مهيلع ريبكتال ةياور ىف ةفينح ىبا نع ناتباور هيف رصم ىف ةعامج اولصأ|

 ريبكتلا هيلعف ةضيرف ىدا نم لكف ةضيرفلا عبتي ريبكتلا دمحو فسوبوبا لاقو نوربكي

 لبق ةالص كرثولو هدحو ىلصنهو ىرقلا لهاو رفاسملا ربك,ىتح امه وو ىلع ىوتفلاو

 ماياىف اهركذتو ىضاملا ماعلا ىف قيرسثنلا ماياىف اهكرتوا اهدعب اهرك ذتو ىقيرسثتلا مايا

 مايا لواىف اهكرتولو ريبكت ريغب كلذ عيمجو ءاضتتلا هيلع بجو ماعلا اذهىف قيرثتلا
 هللا ملف ) ريبكتلا عماهيضَمب هناف كلت هتنس ىف قيرثتلا مايا رخآ ىف اهركذتف قيرشتلا

 ةدحاو ةرم اهلوش ةيادهلا ىف لاق (دجلا هلو ريكا هللا ربكأ هللا و هللا الا هلال ربكا هللا ريكا
 لك سس للا 015101 01 ش2 2

 * فوسكلا ةالص باب

 || ييغب ةعامجاف راهتلاب ءادالا ثيحنم ديعال اهتبسانمو هببس ىلا ءىشلا ةفاضا ٍتابنم اذه |
 سعملل فوسكلاو اهيلع تدق ةنبنلا ةوق ىف دك ًاتامل ديعلا نا الا ةماقا الو نآذا

 باهذ فوسحلااو ءوضلا باهذ فوسكلا ليقو ناصقنلا ةغللاىف اهثو رمثلل فوسمللاو

 ماهالارك ذىف ( نيتعكر سانلاب مامالا لص سعثلا تفسكااذاو هللا هجر لاق ) ةرئادلا

 فردكلا ةداص ىف هيطخبال هناذ ةبطحلا الا كلذك وهو ةعجأ طارش نم دءال هنا ىلا ةراشا

 لكف هلوف ) عوكر راركت الو ةماقا الو ناذا البىا ( ةلفانلا ةّكهك يل وق ) اندنع

 ناعوكر ةعكر لك ىف لوب هناف ىىفاشلا لوق نع زاد (دحاو عوكر هَ

 ةرعبلا رده ىلوالا ىف ماق مالسلا هيلع هنال نيتعكرلاىفىا ( امهيف ةءارقلا لوطبو ماوف )



 تك جو د

 ناكنا ةردبلا ةروسو ةحنافلا ىلوالا ىف أرقب هنا ىنعملاو نارع لآ ردقب ةيناثلا ىفو
 زوحمو اهل دعي اموا نارع لأب ةيئاثلا ىفو اهظفحملنا اهريغ نم اهل دعب اموا اهظفح
 لوط اههدحا ففخ اذاذ ةءارقلا فيفختو ءامدلا ليوطتو ءامدلا فيفختو ةءارقلا ليوطت
 دق لعف كلذ ىاف سعمنلا ءالجنا ىلا فوملاو عوشللا ىلع قب. نا يحسملا نال رختألا

 اهطرعش نم سيل راهن ةالص اهنال ( ةفنح ىبا دنع ةءارقلا مامالا نحو لوف ) دجو ||
 تامانلبا اهل عمج هلال (ةءارقلاب اهيفرهجي دمسو فسوبوبا لاقو لوف ) رهظلاك ةعاجلا |[
 فسوب ىبا لوق لثم ةيناثلاو ةفينح ىبا لوق لثم امهادحا ناناور دم نع و ديعلاك |
 ءاعدلا ف مامالا مثهؤادتإ ال ءالجنالا لاكدارملا ( سعثلا ىلجصنت ىتح اهدعب وعديو هلوق) |

 ههجوب سانلا ليقتسا ءاش ناو اعدو ماق ءاش ناو امد و ةلبقلا لبقتسم سلج ءاشنا رايخلاب
 سانلاب لضي ىذلاو ملف ) ةياهنلا ىف اذك نسحا اذهو ىتاولملالاق موقلا نمؤبو امدو ||

 لصالاو ةلفان اهنال ( ىدارف سانلا اهالص سضحملناف ةعجبا مهب ىلصي ىذلا مامالا
 أدب نا زا اهضعب الجن ناو كلذ دعب لصب مل تلحيت ىتح لصب مل ناذ دارفنالا لفاونلا ىف
 ةفساكت ب رغ ناو هٌؤاقب لصالا نال ىلص ةفساكى هو لئاحوا باح“ اهررس ناف ةالصلا
 اهنال ةزانللاب ءىدب ةزانملاو فوسكلا عمتجا ناو برغملا ةالصب لغتشاو ءامدلا نع كسمأ

 لصي ملاهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوالا ف تفسك ناوريغتلا تيملا ىلع ىثخح دقو ضرف |'
 اهنال ( ةعاج رمثلا فوسخ ىف سيلو مل و ) ةلفان هذهو اهيف ىلصتال لفاونلا نال |
 ةيلع هلوقل ( هسفنل دحاو لك لصي امنا و ملف ) ةقشم هيف عاملا ىو اليل نوكت |إ

 ةديدشلا حيرلا ىف اذكو ةالصلاب هللا ىلا اوعزفاف لاوهآلا هذه نم ايش متيأر اذا مالسلا
 رثا هيف لقب ىل هنال انباحصا عامجاب اذهو ( ةبطخ فوسكلا ىف سيلو هلق ) | ١ ايجولا ىف اذك فوسمللا كح دبكحو دعلانم عزفلاو ةُمادلا راطمالاو ةلئاهلا دلظلاو |[

 د ءاقستسالا ةالص باب

 مهاقسو ىلاعت هللا لاق نأرلا ىف كلذ ءاج دقو هاساو هللا هاتس لاعب ايقسلا بلط وهو
 عرضت امهنا فوسكتل هتبسانمو انارف هام مك انيقساو ىلاعت لاقو اروهط ابارش مهب ر
 ءاعسلا لسرب ارافغ ناك هنا مكبر اورفغتسا ىلاعت هلوق هيف لصالاو نزلا لاحىف نايدؤي
 ءاقستسالا ىف سيل ةفينحوبا لاق هللا هج-ر لاق ) رافغتسالاب ثيغلا لوزن قلعف اراردم مكيلع
 ناذ مل وق ) هي الان م انركذامل ( رافغتسالاو ءامدلا ءاقستسالا امناو ةعامج ةنوئسم ةالص
 سانلاب مامالا لصي دمتو فسوب وبا لاقو لاق ) هركيالو ( زاج انادحو سانلا ىلص
 ىدنا ىفو ةفشضح ىنا عم فسو ىبا لوق طوسملا ىفو امهدنع ةنس امثو ( نيتعكر
 تاريبكت اهيف سيل هنا الا ديعلا ةالصب ارابتعا ( ةءارقلاب امهيف رهجتو هلوق ) دم عم
 ىف ناودلا نونهط . لغال ةاشم ءاتستسالا ىلا “نشانلا مير ىناولطا لاق ديعلا تنا ا

 ( باش )
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 | نومد موب لكىف مهسؤر ىسكان نيعضاخ نيللذتم ةعقرم وا ةليسغ وا قلخ بايثا
 ةدحاو ةبطخ فسوب وبا لاق ةالصلا دعب نعي ( بطخم مث روق ) حوردلا لبق ةقدصلا ١

 هدننع اهيف ةعاججالو ةعامجلل عبت اهنال ةفينح ىبا دنع ةبطخال و نيتبطخ دمت لاقو |
 ىبا دنعف ( ءامدلاب ةلبقلا لبةتسي و هل وق ) رافغتسالا امهدنع ةبطخلا ,ظعم نوكتو |
 ءءادر بلق ةبطمللا نه ردص ىضم اذاذ بط مث للصي امهدنع و وعدي مث ىلصي ةفشح |

 نم ردص ىضم اذا ىنعي فيفختلاب ( هءادر بلقبو مل وق ) ةلبقلا لبقتسم امئاق وعديو |

 || ىف الا ني رفاكلا ءامد امو ءامدلل نوجرْخ سانلا نال ( ءاتستسالا ةمذلا لها رضح الو |

 © ناضمر ربش مايق باب د

 سال صئاصخ تصتخا لفاون هنال لفاونلا ىف هرك ذب ملو ةدح ىلع بابلا اذه درفا امئا |

 نال ءاقستسالاب هبقعو متمللا ةنس و تاعكرلا ردقت و ةعاجبا نم لفاوتلا قلطم ىف ىه

 مالسلا هيلع هلوقل مايعلا مسا هيلع قلطاو ليالا لفاوتنم اذهو راهنلا لفاون نم ءاعستسالا

 هيلع هلوتل ةدكؤم ةنس حب وارتلا نا حصالاو بابحتسالا ظفلب هركذ (تاح ورث سجن ماهالا |
 حمس لاق كلذل و بحسم ةعاجلاب اهءادا نا مجُشلا داراو همايق مكل تننسو مالسلا |

 نوعجر ىا نوعّمجي لاق اذهلف فوةصلا هديه نع نوقرفت ةالصلا دعب نال ءاشعلا ةالصل

 ىف دح دنعو ةفيشح ىبأ دنع هتلب ىف اهيلصي نا لضفالاو ةءارعلا نس ناك نشف اذوفص

 روهسملا ىف مامالا 6 اهيلصي ًَ هثلب ىف اهيلصي نا دق نا فسوب ىنا نعو لضفا رييسملا

 لقتو هروضحم ةعاجلا ٌركتو هب ىدتقب نمت ناك اذا اما هتبب ىف اهيلصي نا لضفالاف

 لكىف تاحيورت سجن مامالا مهب ىلصيف هلوق ةعانلا كرت هل ىقبنيال هلاف ةحيعرلسللا

 | ةحارتسالل اهيةع دعي هلال كلذب تيعم تاعكر عبرال مسا ةحوزتلا نانيلسل ةحيورت

 | كلذ ىف رايملاب وهو بحتسم كلذو ( ةحيورت رادقم نيتحب ورت لكن يب سلحيو هلوق )
 || معاشملا هيف فلتخا نولضي لهو اتوكس نورظنني وا نولاهي وا نوح اًواشنا سولجلا

 ! نسللا ىور رتولاو ةسامللا هح ولا نس سلح لهو هنيحتسأ نم هنمو هه رك نه مهنه



 | ةماع دنع كلذ بحمتسلال هنا ميتتلا عيانيلا ىفو ةيادهلا ىف اذكو سلحجي هنا ةفينح ىلا نع ّ
 ةهلستب رشع لكوا ىنامث لكوا تس لكوا ةهلسنب عبرا لك حيوارتلا ىلص ولو حياشملا

 | ميتتلا وهو لكلا نع هيزجي لبقو نيتعكر نعالا زوجيال لبق نيتعكر لك سأر ىلع دعقو
 د# لوق وهو دسفت نا سايقلاف يناثلا ىف دعقب ملو ةهلستب اعبرا ىلص اذا ىواتفلا ىو
 ملاذاو فسوب ىباو ةفينح ىبا نع نيتءاورلا رهظا وهو دسفت ال ناسححسالا ىفو رفزو

 || وهو لاق ةدحاو ةجلست نع لضفلا نب دمحم لاقو نيتيلست نع بوني ثيللا وبا لاق دست

 دعب ملو مي واّرلا ىف ةثلاثلا ىلا ماق لجر نع لئس هلا فاكسالا ركب ىبا نعو مييححتلا

 ةثلاثلا ديق ناو اسي و دهشت, و دعقب و دوعي نا ىغبني مايقلا ىف رك ذت نا لاق ةيناثلا يف
 ىتا اذا اذه ةدحاو ةهلست نع عب رالا هذه تناك ىرخا هيلا فاضأ ناف ةدحم#

 || نيلست نع الا زوجي ال مهضعب لاق دهشنلا ردق اهيف دعق ناف ةيناثلا ىف دعب ملو عب رالاب

 | نا ةدحاو ةيلستب تاعكر ثلث ىلص ولو نيعلست نع زوحي ةماعلا لوق ىلع و اضيا
 || دعب ىناثلا عفشلا ىف عرش هنال نيتعكر ءاضق هيلع بجو ةهلست نع زام ةيناثلا ىف دعق

 ه.زايال هنا مجدتلاو ىواتفلا ىف لاق ءاضقلا هزل ىتاثلا عفشلا دسفا اذاف لوالا عفشلا لاا

 رفزودمث دنع هتالص دسفت ايهاسوا ادمام ةيناثلا ىف دعقب مل ناو ةيناث اهنا ناظ اهنال ءاضقلا

 فسو واو ةفيتح ونا لاق دسفت له ناسحم<الاىفو سايقلاوه اذهو نيتعكر ءاضق همزايو

 تايلست عستوا تاهلست رشع اولص له هنا اوكش ناو '*ىثنع ”ىزجت الو دسفن مذ

 الو نورتوب مهضعب لاقو اطايتحا مجتلا وهو ىدارف ىرخا ةهلست نولصي مهضعب لاق
 اهنولصي لضفلا نب دمت لاق ةلست اوكرت مهنا رتولا دعب اوركذ ولو ىرخا ةهلسنب نونأي
 نيدحي*ىف مي واّرلا ماما ىلص ولو ةعامجب اهولصينا زوجي ديهشلا ردصلا لاقو ىدارف

 نيدحملا لهال زوجت رصنو.ا لاقو زوجنال فاكمالا ركب وبا لاق لامكلا ىلع دجم-م لك
 هأرق ام دتعيال هيف أرق دقو عفشلا دسف اذاو جتا وهو فاكسالا لوق ثيللاوبا راتخاو

 دوصتملا نال اهب دتعي مهضعب لاقو ةزئاملا ةالصلا ىف متمللا لصحمل ةءارتلا ديعيو هيف

 | ارش نا هل يحتسلاو اهدعبام أرقو ةئآوا ةروس كرف طلغ اذاو اهيف داسفالو ةءارقلا وه

 هللا هجر ممشلا ركذي ملو ىواتقلا ف اذك ٍبيتَيلا ىلع هتءارق نوكتل ةءورقملا مث ةكوزتملا

 دك نا تانأ نيبنع ةعكر لكىف أرقي مهضعب لاق اهيف ياشملا فلتخا دقو ةءارقلا ردق

 ةليل نيثلثىف تاعكرلا ددع نال ميتتلاوه اذهو ةرم متهللا لصح هبو موقلا ىلع افيفخت

 منكلنا ىواتفلا ىف و ”ىثو ةيآ فالا ةتس ميركلا ميظعلا نأرتلا تانآ ددعو ةعكر ةئاَمس

 ةرم لايل رسشع لكىف تارم ثلث مدنا و ةليضف نيترم مندللاو ةنس ةرم جي وازلا ىف

 0 نيسثع ةءارقب عقب نيترم متدلا و ةعكر لكىف تايآ رشء.ةءارقب عقب ةرم متهاف لضفا

 | ةليل نوكي نا ىغبنيف ةدحاو ةرع مندا اودارا ناف يآ نيثلث ةءارقب عقب اثالث متللاو هيأ

 ” ناضمز ىف متللا كري الو ردسقلا هليل اهنا رابخالا ىف ءاجام ةركل نب شع و عبس

 (لسك)



 يد 5 7 . نجيم تح

 قل تاارعانلا نيالا دقي طرا 2 ندع كرا رخال عب موقنا لسكلإ

 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا كرتيال هنا الا موقلا ىلع لقثي هنا لع اذا اهكزيي

 ١ عساتلا ةليلب مثلا لصح ولو ةياهنلا ىف اذك اهيف طاتخف ىجفاشلا دنع ضرف اهنال

 ]| رهشلا عبججىف ةنس اهنال ره_كلا هيقب ىف حج وازلا كَريال نب رششعلا و ىداملا و ارمشع
 أدب نا بحتسملا» مندا لحم اذا ليق اذهل و همايق كل تتتو مالتسلا يلعأال١

 هللا ىضر رم نال دحاو ماماب حي وازتلا ىلصينا لضفالاو رهشلا ةيقىف نأرقلا لوانع

 ا نيماماب اهوملص ناف هنع هللا ىطر بعك نب ىنا وهو دحاو ”ىراق ىلع سانلا عجج هنع

 1| سيال نيلست ىلع فرصن اناف ةحبوزرتلا لاك ىلع دحاو لك ارصنا | نوكينا يحمسملاو

 | مهمؤي هنع هللا ىضز ىبا ناكو رتولاو ةضيرفلا ىف مهمؤي هنع هللا ىضر رم ناكو ثالذ .
 1| نبا ناكاذا 0 لاف جن والا ىف نايبصلا ةماما نع ىح نبريصن لئسو جي واّرلا ىف

 ا نايبصلا ىصلاماناو نونجلاكبطاخمريغهنالزوجيالهنا مجدتلا ىسخرسسلا لافونينس مشع
 |١ نسملان ال زوحن حجوا رلا ىف ىصلا ةماما نا لتاقم نب دم نعو هلاح لاث»ىلع مهنال زاح

 || ىواتفلا ىف اذكايبص ناكو حيواّتلا ىف اهنع هللا ىضر ةشياع مؤي ناك هنع هللا ىضر ىلع نب ؛
 انخاشم هزوحي ملو مب اشم هزوج ةقلطملا ننسلاو حيواّرلاىف ىصلا ةماما ةيادهلاىفو
 ا ىوقلا نسالو عاججالاب داسفالاب ءاضقلا همزايال ثيح غلابلا لفن نود ىبصلا لفن ند

 ||| بحمسال هلا ىلع ءالغلا قفتاق مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق حيواَرلا ءادا اماو فيعضلا ىلع

 || لكذا رجلا ةنسب ارامتعا رذعريغ نم زوحال مهضعب لاق زاولاىف اوفلتخاو رذع ريغل

 الأ لبق دق هنا رجلا دنس فالح ميلا وهو زوحي مهضعب لاقو ةدكؤم ةنس امهنم دحاو

 | زوال دمت لاق امايق موق ه,ىدنقاف رذع ريغل ادعاق ميوازنلا ماهالا ىبص ولو ةبجاو اهنا

 |١ وهو لكلا دنع زوحب ليقو زوجي امهدنعو زوج ال دعاقلاب متاقلا ءادتقا نا هلصا ىلع

 || مهضعب لاق نيدتتملل لضفالا اخ اهيف دعاقلاب مئاقلا ءادنقا ص اذاو ىواتفلا ىف اذك عيبجتلا
 || اههدنع مايقلا لضفالا سنلا ىلعوبا لاقو ةفلاخْلا ةروص نع ازارتحا اودعقب نا لضفالا .

 || ىحادعاةنوكفمامالا ةعرحتدعب ةمرحتلا ريخأتلجرلل هركيو مامالا ةتفاوملدوعتلادمحلاقو

 ىتاوتلا نم هيف امل ةعكرلا هنوفت نا نم افوخ اردابم عوكرلل ضمن عوكرلا مامالا دارا اذا ظ

 نم عفش لكل حاتحي لهو ىلاسك اوماق ة ةالصلا ىلا اوماق اذاو ىلاعت هللا لاق هللا ةدابع ىف

 موص ىف أك ةدح ىلع ةالص اهنم عفش لك نال من مهضعب لاق حي وارتلا ىوني نا حيوازتلا

 ليللا مايقوا .تقولا ةنسوا يوازتلا ىون اذا ىواتفلا ىف لاق هين ىلا مو. لكىف جاتحي ناضمر
 | زكاو هبزجال هنا نيمدقتملا ضعب رك ذ اءوطت وا ةقلطم ةالص ىون ناو روج رمل ظ

 ا ىئون نا طانتحاالا و ةنثلا!قلطم ىداتت نتسلا ياساو عاوالا نأ لع نرخ ظ
 ةالص حم واّرلا ىف ىون اذا ىلصمملا ةينم ىفو ليللا مايق وا تقولا ةنس وا حيؤازنا ظ
 1| ىلا هلك ل يللا ملب اشم لاق حم والا تقوىف اوفلتخاو هي زجيال هنا حد الا ةقلطم



 ا ا مولا وءاشنلا ار را ماشمةماع 0 ناهد ا

 | ىلا ءاشعلا نيب ام اهتقو نا ىلع حياشملا ركاو اهتقو ىف اهدؤي ملءاشعلا لبق اهالص ناف

 | مصالاوه اذهو زاج رتولا دعب اهالصولو زوججنال ءاشعلا لبق اهالصول ىتح رجلا عولط
 أ بح الليل فصن ىلااهورخان او للا ثلثىلا جوارتلا ريخأت بحتسيو فلسلا لم هيلعو
 َ ىضقت لهو ةعامج ىضقتال اهتقونم جيوازتلا تتافاذاف يحتل وهو هب سأبال مهضعب لاقو

 أ ميلا وهو ىضقت ال مهضعب لاقو ناضهر رهش ضع ماع ىقما مهضعب لاق ةعاج ريغب

 أ ىلبص و ماماب ءاشعلا ىلص ولو ةلبتتسملا ةليالاىف اهنقو تأآي ملام ىضقت مهضعب لاقو

 | حيو اؤلاو ءاشعلا ديعي هناف ءوضو ريغ ىلع ناكءاشعلا ماما نا لع مث رخآ ماماب حي وازنلا

 | دعب حت وارلا نم هنافام ىذق مث مامالا عمرو مهضعإ لاق ناتحرتوا ةح ورث هتاذولو

 | ةراشا ( مهبرتوي مث ها وق ) ةريخذلا ىف اذك رثوي مث حيوازنلا ىلصي مهضعب لاق و كلذ
 | دعب اهّتقو نا حد الاو.حباشملا ةماع لاق هب ورتولا لبق ءاشعلا دعب ب واّرلا تقو نا ىلا

 لاقو ةبادهلا ىف اذكءاشعلا دعب ةنس لفاون اهنال هدعب و رتولا لبق ليللا رخآ ىلا ءاشعلا

 اه الص ولو مي وارت نوكت ال ءاشعلا لبق مي وارتلا ىلص ول هنا مميعصلا قسيشلا لعوا

 | رهشريغ ىف ةعاجف رتولا لصي الو هل وق ) حي وارت نوكتو زاج رتولاو ءاشعلا دعب
 | ناضمرىف اماو ناضمر رهش ريغىف ةعامج منع هللا ىضر ةياعكلا هلعفب مل هلال( ناضمر
 | ىفو رتولاىف مهعؤي ناك هنع هللا ىضر رع هنال هلزنم ىف اهئادانم لضفا ةعام< ىهف
 | ةعامج ىف رتولا ىلصي الو مهلا لوق ىتعمو ناضمرريغ ىف ةعامج رتولا زوجي لزاونلا
 | هيزجي ناضءر ريغ ىف مامالا عم رتولا ىلص اذا عيانيلا فو زاوملا ىنذال ةهاركلا هبىنعب
 رعا هللاو كلذ بحهتسي الو

 96 فوملاا ةالص باب

 ٠ لفنلا ف ةعابج ةالصلا تناكامل هليق امل هتسانمو هطرعش 0 ىثلا ةفاضا باب نم اذه

 000000002 قولا ةالع اذكذ اضرام ناكو ناضمز الا موري

 ١ لاق ) ردان فومللاو هراركت ةرثكل حي والا مدق هنكل نابابلا مأتلاذ ريثكلا ليعلا عم

 انا اوفاخف هنورب ثيحبو دعلا رضحن نا هذادتشا ةروص ( فول دتثا اذا هللا هجر
 * |ولت نا رحب مودعلا داوس هونظف اداوسا وأرولو مهلع لم< ةالصلاب اعيجج اولغتشا
 ١ مامالا لعج هل وق ) قرغ وا ران وا عبس وأو دع نم قوما ناكءاوسو فوملا راع
 ١ هنع سانلاو ديقانه ةياهنلا ىف لاق ( هفلخ ةفئاطوو دعلا هجوىلا ةفناط نيتش اط سانلا

 ' ماما فلخ ةالصلاىف موقلا عزانت ول نا هيلا حاتحي امنا لعفلا اذه نا وهو نولفاغ

 ' هازاب موقت ةفن اط يف نيتف اط مهلعجي نا مامالل لضفالاناذ اوعزاتني ملاذا اها دحاو

 ١ - م تلصدق قتلا ةقئاطلا | فقتو ةالصلا 0 را ةعاشا لحلب ردشلا



 اركذامناو
 ريا لوسرادعب ةطيورتشم نكمل لاو انآلز ف اذوطتا ةدلس عل

 اوناك مهنال يف تنكاذاو ىلاعت لانق مهف هنوك طش ىلاعت هللا نال اسو هيلع هللا لص ١
 اهوناوأ 0 هللا ىضر ةباحتلا نا انلو هريغ فلخ نوبغر الام هفلخ ةالصلا ىف نوبغري '

 ةقدص مهلا وما نم ذخ ىلاعت هلوتك كماقم موشي نم وا تنا تتنك داو هنأ الا نعمو هدعب

 ام ىلع ءىثلا فطع زوجي ( نيتدحم»و ةعكر ةفئاطلا هذهب ىلصيف هلو ) مهرهطتا

 تاولصلا ىلع اوظفاحىلاعت هلوقو لاكيمو ليريجو هلسرو هتكئالمو ىلاعتهلومك هنعضنا ا
 ةيناثلا ةدحدلا نم هس عفر اذاف هلوف ) تاولصلاىف.تلخددقو ىطسولا ةالضلاو؟

 مهتالص تلطب مهيضم ىف اوبكر اذاف ةاشم ىنعي ( ودغلا هجو ىلا ةفئاطلا هذه تنعم ١

 نيتدحم-و ةعكر مهب ىلصبف ىرخالا ةفئاطلا كلت تءاجو هل وق ) ريثك لع بوكرانآلا

 تاو ودعلا دو ل اوبهذو نإ وتل هسلك د: مس (اولسي لو |مودهشتو ١
 مهتذاحولو نوقحال مهنال ( ةءارقريغب نيتدححسو ةعكرانا دحو نولمعيف ىلوالا ةفاطلا

 ك1 م,هتالص نال ( اولسو اودهثت و هلوف 0 مهتالص تدسف مهعم تلص ةأرما

 مهنال (ةءارق نيتدحم»و ةعكر نولصيفىرخالا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هجو ىلا اوضمو) '
 اذا اذهو( اولسو اودهشنو) مهتالص دسفتال مهعم تلص ةأرما مهتذاح ولو نوقوبسم

 ىلوالا ةفئئاطلاب ىلص نوهتم مهو ارفاسم مامالا ناكاذاف نب رفاسم موقلاو مامالا ناكا
 ثالث لصتق ىلوالا ةشئاطلا ىجن مث مسي مث كلذك ةناثلاو نوفرصنيو نيتدح»و ةعكرأ

 مامالا فلخ وه ن نك اهيف مهنال لاكشا الب ىلوالا ةعكرلاذ نوحال 1 ةءارق ريغ تاعكر

 اذا نوضف اهف وهسلا اها و ةءارقلل ةيجوم ريغ تدقعنا ةميرجملا نال نيرحالا 135

 ثالث نولصيف ىرخالا ةفناطلا ئحن مث نودحس + مهلا ىنعي قوبملاك مهناف هيف اوهس |

 ةحئافلا نيب رخالاىفو ةروسلاو ةحئافلا ىلوالاىف نؤرقب نوقوبسم رهنال ةءارقب تاعكر
 مهرظننل مث نيتدح»و ةعكرىلوالا ةفاطلاب ىلصينا فولللا ةالص ةيفيك ثلاعلاةو ريغال

 2 ١ ةغاطلا ىو و ءلا هجو ىلا اوورصنب و اولتساو ةعكر اولصي ىتح  مامالا |

 0 لاق هنا الا كلذك ىعفاشلا لاقو نوتيف نوموعب مثلسي و نيتدصسو دعك مهب ىلصيفا ١

 ةفن اطلاب ىلص امهت* مامالا ناكناف هل وق ) مهب مسيو اوي ىتح ,هرظتني هنكلو مامالا ْ
 ةيعبتلا اعب را هبىدتقا ن نم ةالص ريصت اهتم ناكاذا هنال ( نيتعكر ةياثلابو نيتعكر ىلوالا |

 اوفرصناف ةعكر ىلوالاب مث ا وفرصتاو نبتفكو ةياثلاب تاو صنت هكر لوألا ضم

 قدس اهناذ يناثلا اماو رهاظف ىلوالا اما ةدساف لكلا ةالصف اوف رصناذ ةعكر ةناثلاب مث م

 ريغ ىف فارحنالا نا هلصاو ةعكر دعب تفرصنا انه ىهو امهيف فارصنا ال نيتعكر ١

 لكب ىلصو فئاوط عب را مهلعج ول اذه ىلعف دسفم ريغ هناوا ىف هكرتو دسفم هنا وا |
 فالك اشو ةحل ١ . همس ل كتارا ةاضدكردال ا

 قاض دق تقال ١ نول و ادحلا راي يل

 00 ل خي ص ا ا او م يس و مب ب فن اا حس لبر توكل هيما

 1 درس عيسي

121751 > 



 اثلث لصتف ةغبارلا ةفئاطلا 0 ل 0 ا

 ةلبتلا ىلا لابقتسالا هنع طقس بكارلا نع ناكرالا طقست ٍإ
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 [تاداو# ةثلاثلا ةعكرلا 0 ةيناثلا ةقئاطلا 1 تداع 0 تل ان رق 2 ا

  نوموشي مث نودعس و ةروس و ةحئافلاب ةعكر نولصيف نوقوبسم نويف مهنال ةءارش
 نودعش وريغال ةحتافلاب ةثلاث ةعكر نولصيم نودعتبالو ةروسو ةحنافلاب ىرخا نولصيف

 | ةفئاطلا نال ( ةعكر ةيناثلابو نيتعكر برغملانمىلو الا ةفئاطلاب لصيو لوف ) نولسيو
 ْ مكب ىلوا لوالا ىف اهلعفل نك# ريغ ةعكرلا فيصنت و ةالصلا 0 لول

 ميج مالم تدل نيتك ةئثاب وارخص عكر لوالب لس أش | ولف قيسلا

  اوفرا دقو ةقيقح'ىلوالا نم مهنال ةيناثلا اذكو رهاظ اهداسف ىلوالا ةقئاطلا نا الا

 مث اوفرصناف ةعكر ةيئاثلاب مث اوفرصناف ةعكر ىلوالاب ىلص ولو يناثلا ىف ةدعقلا دعب
 مهذالةزباج ةيناثلا ةالصو هناوا ريغىف تفرصنا اهنال ةدساف ىلوالا ةالصف ةثلاثلا ىلوالاب

 ولو ةءارشب ةيناثلاو ةءارق ريغب امهادحا نيتعكر نوضَسو هناواىف اوفرحتا دقو ىلوالا نم

 | ةالصو ةدساف ىلوآلا ةالمعف ةعكز ةقئاط لك, ىلصو فئاوط ثلث برغملا ىف مهلعج

 | دقحال اهيف اهنال ةءارق ريغب يناثلا ةعكرلا نيتعكر ةيناثلا ىضقتو ةزئاج ةثلاثلاو ةيناثلا

 اا واصلا لاج قا نولئاش الو ل وف ) ةءارشب نيتمكر ىضقت ةئلاثلا ةفئاطلاو

 لاح بكر نم اذكو ةالصلا لامعا نم سيل ريثك لمع لاتتلا نآل ( ,هتالص تلطب
 1| قولا دتشا ناو ملوق ) هنم دال هناذ ىثملا فال ريثك لمع بوكرلا نال هفارسصنا

 ] .انابكروا الاجرف متفخ ناف ىلاعت هلونل ( دوحيكلاو عوكرلاب نوئموب انادحو انابكر اولص
 ”نيلزاننولصي ودعلا مهعدبالنا انه فوملا دادتشاو مكلجرا ىلع امايقىا الاحرف ىنعم

 اكو ناكللا ىف داحتالا مادعنال انابكر ةعاجج اولصي نا مهل سيلو ةبراحلاب مهتومج#!لب

 : © زئانللا باب

 [| ةزانج مج ئاتملاو ةزانملا روضحب بوجول اذا هبيس اذا ”ىثلا ةفاضا باب نم اذه
 فولخا نا ةيسانملا هجوو ريرسلاوا شعنلل مسا اهرسسكب و تيل مسا ميلا محن وهو

 دجو نمو نولوقب ,هارئالا امزف توميث نيفصلا ءاقثلا دنع عرشب ناب توملا ىلا ى طفش دق

 ةالصلانابب نم غرف امل لوقنوا امزف تام هنا رهاظلا نال لسغ رثا هب سيل ايم ةكرعملا ف

 ١ لجرلا رضتتحا اذاو هللا هج-ر لاق ) تاملا لاحىف ةألصلا ناب ىف عرش ةايللا لاح ىف

 "ججوعنبو ءامدق جَريستْنا راضتحالا ةمالعو توملا ةكشلم هتريضح وا ةاقولا هتريضحىا

 اةجودجو دلوف ) فطعت اهيف ىر الف ههجو ةدلج دتمتو هاؤدص فسخدو هفنا

 وحن هافق 0س هنا راتخلاو ةنسلا وه اذه ( نميالا هتش ىلع ةلبقلا ىلا

 ) ةليثلا (© ١

 0 عل
 72 ا م مس بت وسر تو ب جلس < ب د يعج ب ا



 ونت مالا هلي اوتل ١ 3 0 نعلو هلو 2 هحور 0 6 هنال دل ةلبلا

 | هدنع لاش نا نيقلتلا ةروصو توملا نم برق ىذلا دارملاو هللاالا هلا النا ةدابت كانو

 نيتداهشايعس هللا ل وسر ادم نا دبشاو هللاالا هلاالنا دهشا عسب وهو ارهج عزا ةلاح 4

 نةليو لق هل لاش الو ” حو هيلع هللا لص فج ةداهشو هللاةئادحوب ةداهش امهنال'

 نقلملا هيلع اهديعبال ةرم اهلاق اذاذ رجض!نا ةفاخم اهلوق ىف هيلع ميالو ةرغرتلا لبق

 اما وتلا لحد هتلاالا هلال همزلت ىلا ناكنم مداسل 2120 لات "مو اكتيناالا ١
 لاقيناهتروصو ربقلا ىف هيبح ىلاعت هللانال ةنسلا لها دنع عورمثخ ريقلا ىف 7 نيقلت

 اير هللاب تيضر دقو هيلع تنك ىذلا كئنبد ركذا هللادبع نبا هللادع ايوا نالف نب نالفاي

 نفد. ىتح مهضعب لاق هيف اوفلتخا لئسي ىتم تاه اذا لبق ناذ ابين دمحجو انيد ماسالا
 نال رهشا لوالا لوةلاوربتلاك هيلع قبطنيو ضرالا هيلع ىضغي هتييىف مهضعب لاق 1

 مدا نب نم حور ىذ لكنا باوحلاو عيضرا لثنلا لب لع كيس ١>

 هللا لق هللوقب مث كر نم هل لوقيف كالملا هنقلي نكل ةنسلا لها عاججاب ربقلا ىف لئسي هلاف ١
 ىن لقهل لوقب مث كيدن نمهل لوقب مث مالسالا ىيدلق هل لوي مث كني دام هل لوشب مث ىنر

 00 مهلا "بيحب ىتح هللا همهلي لب هنعلي ال مهضع لاقو سو هيلع هللا لص دم

 هيلع هللا لص ىنلا نال ) هيليع اوضغو هسحلاو دش تام اذاذ هلزق) دهملا ىف مالنلا

 سصبلا هعبتا ضبق اذا حورلانا لاقمت هضعاف ه هرصب قش دقو هلسىبا ىلع لخد إسوا

 اذا هاذو هينيع ماوهلا لخدت امرو رظنملا هب رك ريصي هايل دشي ملو ضمخي ملاذا هنالو

 ردهأم لبساب هضاخنا هدلاو وا هدل و اما هلها قذرا ىلوتنا هتروصو كلذ هب لعشس ملا

 نيليو هسأر قوفاهطبرو لفسإلا هل نك اهدشن ةهضيرع ةباصعب هايل دشيو هيلع

 درو اهدمب مث هفك مث هيدي عباصا دريو امهدمي مث هيدضع ىلا هيعارذ دريو هلصام»)

 هنومب هءاقدصا و هناريج عينا بحمس و امهدمي مث هيذخق ىلإ هيقاسو هنطب ىلا هيذخت
 لاقو قاوسالاو عراوشلا ىف ءادنلا هركيو هل ءامدلاو هيلع ةالصلاب هقحاو دؤي ىتح'

 هل نيرفغتسملاو هيلع نيلصملا نم ةعاجبا ريثكت هيف نال حدالا ىلع هب سأبال طيحلا ىف
 هنود ءاضق ىلا عراسي نا اضيا بحسلو رابتعالا و ةراهطلا ىلع سانلا ضيرحن و.

 رخؤي الو هريهجن ىلا ردابو هنع ىضَشس ىتح هنيدب ةقلعم تيملا سفننال هنم هلارباو

 الهال ادعف 0 هيلا مهوقمدق اريخ كب ناذ ّك انومب اولحع مالسلا هيلع هلوقل

 هيلع هلوقل توملا مت هر كيو دملاوءافلا مضب هنوم نقي ىتح كرت ةءاحخل تام ناف رانلا

 تمادام ىنيحا مهللا ل ينم ديال ناكن اذ هب لزت قيضل توملا مدح نينْكال مالسلا

 هوعضو هإسغ اودارا اذاذ داش 1 اخ ءةرلا - كذا ىفوتو ىلا اريخ ةاطا]

 عيد روصو سلال سراة تو صل

 ةقث لساغلا نوكيزا بحتسإو مهيلع سميت فيك عضوب هنا محدالاو هافق ىلع ايقلتسم
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 | 0 هبحتلام أر ناف 2 رم رهظيو حبت ند 3 8 ليس
 دادوسا نم ه ركيام ىأر ناو سانلاهب ثدح نا | هل بحمسا تلك ةايش 7 هحنر بيطو ههحو

 هيلع هلوتل ادحا هب ثدحي نا هل زجب مل كلذريغو هتحار بالقناو هتحبار نتنو ههجو
 لساغفلا برش نوكي نا بحشو مهي واسم نع اوفكو مك اوم نساحم اوركذا مالسلا
 هليعينمو لساغلا سفن فعضتف ةهي رك ةحنار تيملا نم رهظي الثل رو< اهيف ةر#حث

 نوضغيو هينعإ نموا هلساغ الا هاري الف تيملا هيف لسغي ىذلا عضوملا تسي نا بحبو
 ةكئالملا نال بجاو تيملا لسغو هقلكي بيع هيف نوكيدق هنال نكميال اهف الا مهراصبا
 | هيلع هللا ىلص 11 كاز ليخو 5 انوع دن هذع هدلول تلاقو مالسلا هيلع مدآ تلسغ

 لاق تيملا لسغ بجو ةلع ىال ٌعاشملا فلتخاو تام نيح نولبسملا هلسغو نيلسلا سو
 لسغلاب لوزتال تولاب تت ىتلا ةساحيتلا نال توملاب تن ةساحيل ال ثدحلا لجال مهضعب

 ىف الاو ةافولا دعب اذكف ةابلعا لاخ لسغلاب ل وزب امم ثدحلاو تاناونللا راسو اك

 لقعلا لاوزو لضافملا ءاخ يسال ببس توملانال اثادحم ريصي نكلودل ةمارك توملاب سْنال

 ةايللا لاحىف امءوضولا ءاضعا ىلع اروصقم نوكينا بح ناكو ثدملا وهو توملا لبق

 لكك تك ١ نكل ةنانللا ف م ثدلحاىف ندبلا عج كس ىايلحا لاح ق:يانعلا نأ
 لاسفب فتكي مل رركترمل امل ةبانللاو موي لكىف رركش هنال جرعال ايفن ةعبرالا ءاضعالا

 ىلا ندبلا عيجج لسغ ىدؤي الف رركشال توملا ببسب ثدحلا اذكف ةعب رالا ءاضعالا

 نولوش قارعلا ياشمنم هريغو ىناجرملا هللا دبع وبا ناكو سايقلاب هيف انذخاف حب رملا
 توملاب سف لئاس مد هل ىد الا نال ثدالا ببسال توملا ةساحنب بجو .ةهلسغ ناب

 تام:اذآ ٍمسملا نا توملاب س يت هلا ىلع ليلدلاو مد اهل ىلا تاناويللا راسىلع اسانق

 ناكولو ةالصلا زوجنال هعم ىبصو لسغلا لبق اًنيم لج-ول اذكو اهئام عيجج حزني ٌربلا ىف
 لج ول ؟لسغلا لبق تيملا لج- عم ةالصلا زوحن ناكل ريغال ثدحلا ةلازال ابجاو لسغلا

 هسأرب محد ناكل ثدعلل ناكولو .هسأرب محال هنا اضيا هيلع ليلدلاو هعم ىلصف اثدحم أ

 مهنمو ديهشلا وهو لسفي الو هيلع ىلصي نم مهنم بتارم ىلع ىتوملا مث ثدملا ىف يأ
 ىغابلا وهو هيلع ىلصي الو لسغي نم مهنمو ديهشلا ريغ ماسملا وهو هيلع ىلصيو لسغي نم أ

 رقاكلا وهو هيلع ىلصيالو لسغب 3 مهنهو مسه ىلو هل ىذلإ رفاكلاو قيرطلا عطاقو
 ةروغلا ريس نال ( ةقرخ هتروع ىلغ اولعجو مل وق ) نيلسملا نم ىلو هل سيل ىذلا
 ءاسسنلا لسغ لاجرلل زوحال هنا ىرت آلا ايمو ايح مرحم ىمد الاو لاح لك ىلع بجاو

 رظنتال هنع هللا ىضر ىلعل مالسلا هيلع لاقو ةافولادعب بناح الا لاحرلا لسغ ءاسنلل الو

 ةروعلا رسب ىنتكي ةيادهلاىفو هتبكر ىلا هترسنم ةقرملا لعجبو تيمالو ج ذخف ىلإ
 لاشلاك تؤملادعب لسغلا ّنآلا ( هيا 'اوعزتو هل قف ) ارسنت ربدلاو لبقلا ىف نب ةظيلغلا

 1 لاق دايخ فاول ' هاد - يضاف ةايلحا لاحىف |
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 ةروصو ةساحن هنطاب نم حبرضحف ءاجتسالاب ءاخرتسالا دادزب امبرف توملاب ىخرت لصافملا نال

 رظنلاك مارح ةززاوغلا نسم نال ةءوسلا لسسغيو ةقرخ هس لع لستلافلا فلو نإ ا
 توملا دعب اذكف ءوضولا هياع مدقي ةايملا ف لسفلا نال ( .ءوضؤو هلوق ) اهيل
 لسغ رخّؤبالو كلذ هنف دجوال حلاو ةفاظنلا هلسغنم دوصقملا نال هسأر عقلا

 اذهو امهتمن عمح + لمعتسملا ءاملا نال ةبانللا لسغى اترخآ امنا اب©نال هت وضوف هلجر ا

 لاحىف هقحىف تبثبال ءوضولان الل ةعبال ىذلا ىبصلاالا لسغب تيملك أ ضوبوانهدجو ال

 ( هوةثنبالو هوضعضم الو و وق ) ةينلا ىلا تيملا لسغىف جاتحيالو توملادعب اذكف ةويملا
 بذ<نا قاشنتسالاو د“ مث هيفىف ءاملاريد, نا ةضعضملا نال تيملا نه ناينات.ال امهنال

 ةقيقر ةق رخ هغبصا ىلع لساغلا لعجب مهضعب لاقو هلسرب مث هعشايخ ىلا هسه ءانأ |

 || لع هيلعو ىتاولحلا لاق هيتفشو هتاهلو هنانسا اهب محبو تيملا م ىف هعبصا ليسوا

 |١ مل رث ) هلسغىف ىملا امه أدبي اك غسرلا ىلا هلسغ لبق تيملادب لسغيالو مويلا سانل ظ

 ءوض ولادمإ ايص هيلع ءاملابصي هنا اذه رهاظ ( هدسج راسو هسأر ىلع ءاملا نوضيفب

 ىمطخلاب هتيللو هسأر لسغي هنم غرف اذاف ةالصلل ءءوضو الوا أضوي هنا ىدنجملا ىو
 هلسغ لبق هلكاذهو حارتلا ءاملا هيفكيف نكيمل ناف ضركاف نكيمل ناذ نوباصلاف نكيملناف

 (| رمجو هلت ) سني الا لسفيف نمالا ىلع مث نعالا لسغيف رسي الا هتش ىلع دعمت مث
 ءاملا ىلغتو هل وق ) سلا ىلع دار الو هلسغاو دارا اذا ةرمحت اي هرج ىا'(ارتو هر |
 غلبا راملا ءاملا نال نعطلا لبق نانشالا وهو (ضرطانوا) قرولا يمن( ردسلا ١

 نكي ملناذ ملوف ) ةناظالاىف غلبا اذهو فيظنتا عرش تيملا لسغو نردلا ةلازاىف

 ( ىرطخلاب هتبلو هشأآر لسشيو هلوق ) 'ى 5 هطلاخ مل ىذلا وهو ( حارقلا ءاملاف

 َُح 1 اذا اما ضار ىلع رعش هل ناك اذا اذهو ةحنارلا بيل قارعلاب تس وهو

 نميالا هقش ادب هيلع هعحمما اذا هنال ( سيالا هتش ىلع هععتي مث مل وق ) كلذ ىلا

 ىلبامىلا لصودق ءاملاناىري) و هيقنب ( ىتح) حارقلا (ماماب) نمبالا هتث ( لسغبف هلوق )
 ( ىتح ) ردسلاب ىلغملا ءاملاب رسسبالا هقش ( لسغيف نمالا هتش لع هعجذي مث هنم تحتلا

 امهلسغنال لجرلا لسغك ةأرملا لسغو ( هنم تحتلا ليام ىلا لصودق ءاملاناىرب )و هين

 اقيفراحسهنطب محو هيلا هدنسيو هسلج مت لوف ) توللادعب اذكف دحاو ةايلعا لاحىف

 (هوضوالو هلسغ ديعيالو ل وق ) نافكالا ثيولتنع ازرحت ( هلسغ ءىتهنم جبرخ ناف

 لاجرلا لسغي هنا ٍلعاو هتوضو نوديعي ىهف اشلا لاقو هلسغ نوديعي ني ريس نبا لاقو
 هلسغي نازاج ىهتشيال اريغص تيملاناكناف رخ آلا امهدحا لسغيالو ءاسنلا ءانسنلاو لاجرلا

 لحفا6 كذىف ىصختاوبتوبحلاو اهلسغ لام رأل ىهتتنال ةريغض تناك ذا ذك وهال

 0 ليا مع 3 ةأرلل زوحنو

 ظ



 | كلا اذا اهلسفيالف وه اماو رقزا:افالخ هلسغ اهل رخيمل هتوم دعب كلذ ثدح ناف هيباوآ |
 ند هلسغت نا اهل زوكح ةدعلاىف ىهو تاموايعجر اهتلط ناف اهلسغي ىفاشلا لاقو ان دنع

 ةافولا ةدع اهيلع بحتنو ةدعلا ىف امادام ناثراوتب امينا !هبحوزلال زب 2 ىعجرلا

 ةوهشل هاباوا اهجوز نبا تبلقوا تدئرا مث ةيجوزلا لع تاننإو زلم هع او

 هدعل ىنعي كالد لطب مل ةافولا ةلاح هلسغتنا اهل ناك رفز لاق وان دنع هاسغتنا اهل زج مل

 | انباكصاو رخآآ نعم ثودحل هلسفتنا كلذدعب اهل نكيمل هلسغتنا ةافولا لاحاهل نكيملناو
 ىنعم ثودح كلذ لطب ةافولا.تقو هلسغتنا اهل ناكناف لسغلا تقو اوريتعا ةثالثلا

 ىسوجك لسغلا قح اهلدوعب مث ةذولا تقو هلسغت نا اهل نوكيال نا زوجيو هدعب
 اذكورفزا انالخ كلذ اهلف تلا ناف هلسغتنا اهل سيل ةيسوجم ىهو ساو ةيسوجم حوزت
 ىهو لوالا تام مث امهني قرفو ىناثلا اهب لخدو لوآلا ح اكن ىف ىهو تجوز اذا
 نع تام اذاو رفزا اذالخ هلسغت نا اهلف ةاذولا دعب اهت دع تضقنا ناف هلسغت مل ةدعلا ىف

 هلسغتنا اهلرفز دنعو هاسغتنا اهل نكيمل ضيح ثلثقاتعلا هدع اهيلع بجوف هدلو ما
 دفعات ناد عاججالاب هل سغلا مل 0 هنربدعوأ هتما نعتامهولو ةحوزلاك هنم ةدئعم اهنال

 00 فار كلل ١ نم تجرخ نا هي ا

 ١١ ضئاملل ا شل فولو ءاءاتتاعد] 0
 مهنمالوا م هريغنا الا دوصتملا لوصل ,هأزجا اولعف ناف ىتوملا لسغ بنملاو ءاسفنلاو
 0م * روق ) ةراوكوف لفي هثالا س ب لو كان لو قتلنا تاماذاو |
 ا 1 راسو هسأرو هتيللف طونملا لعجبو مل وق ) هنافكا لب الثل ( بوثىف فشني ل]

 | بريال هلاف سرولاو نارفعزلا ريغ بيطلا راسب سأبالو هرضيال,طوتح نكت ناو

 أ لجرلا بيطيال ءاطعو سوواط لاقو طونملاىف ربنعلاو كسملا لعجيو ةويحلا ىف لاجرلا
 | ىلع روفاكلاو هَل وَ ) ةايلحا لاح ارابتعا نارفعزلاب ءاسنلا طنحي نا سأب الو كاسمملاب
 ا ىلاعت هلل اهب لوس ناكهنال اهتليضفل هيمدقو هليل نو ةيفكو هفناو هدهجح ىعل ) ةدج أسم

 000 ادلب نا دننلاو هل وق ) ءاوس كاذيف ةأرملاو لجرلاو ةماركلا ةدايزب تضتخأو
 وهاماو هلصاال نفكلا ةيفيك هانعم نال بجاو وهو ةذسلا قلطا ( باوثا ةثالثىف

 مث هدعب نيدلا مث نيدلا ىلع مدقيو لاملا سأر نم طونللاو نفكلاو بجاوف هسفنىف

 هيلع بحت نم ىلع هئفنكف لام هل نكي ملنمو لكلا دعب ثاريملا مث نيدلا دعب ةيصولا
 لاملا تيب نم هنفكفرسعم هناالا ناكوا هتقفن هيلع بحننم هل نكي مل ناف هتايح ىف هتقفن

 اقرف مهريغ اولأساو ردقب مل ناف ٠ هوك نإ نضلتلا لهذ ضرش لام تدب كانه نكي لاول

 قرغلاو هلاولا سينا سائلا ىلع سيل هيف ىلصي ابوث دحب ملاذا ىلحا ناذ تيملاو ىلا نيب
 ادق آل لام ال و .ةأرملا تنام ناو ردعنال تيلاإو هيمن لاؤسلا نع رد ىلا نا

 (ىبا)



 هيلع حيال دم دنعو اهتايح ىف اهتوسك بحت م اهجوز ىلع اهنفك بحت فسو ىبا
 بحجيالو عاججالاب اهلامىف اهنفك ناف لام اهل ناك اذا اماو توملاب تعطقنادق ةيجوزلا نال

 ةرورمضلا نفكو ةيافكلا نفك و ةنسلا نفك ماسقا ةثلث ىلع نيفكتلا مث حوزلا ىلع

 مدقلا,لا نرقلا نم رازالا ( ةفافلو صيقو رازا هلق ) وهو تاؤثأ ةثلث دنيا سكش

 سيل و مدقلا ىلا نرالانم ةفافالاو مك هل سيل و مدقلا ىلا قنعلا لضا نم صيمتلاو
 لعجي و املاع ناك نمل نورخأتملا اهنسصتسا ىواتفلا ىفو ةياورلا رهاظىف ةماع نفكلا ىف

 توملاب و ةنيزلا ىنعم هافق ىلع اهينذ لعجي ةايلا ىف ناف ةايللا فالخت ههجو ىلع اهبنذا
 نطقلاو ناتكلا و ءاوس نيفكتلا ف ديدجلاو قلخلاو ةياهنلا ىف اذك ةنبزلا نع عطقنا دق

 ررملاىف ةأرملا نفكت نا زوج و ةَنف نيفكتلا زاح ةايلحا لاح ىف ةئشل زاح ام نال ءاوش
 باشلابحا مالشلا هيلع هلوتل ضيبلا اهلضفاو ناك الا بحاو ةايملاب ارابتعا رفصعملاو

 نا ىورو اليسغوا اديدجناكءاوسو مك اوم اف اوثفكو مك ايحا اهسيليلف ضيبلا هللاىلا
 ديدللا نم كنفكتالا هل ليقف امهبف ىنونفكو نيذه ىبوث اولسغا لاق هنع هللا ىذر ركب ابا

 باَرلاو ديدصلاو لهملاو البلل عضوي وه امنا تيملا نم ديدملا ىلا جوحا ىلا نا لانق

 ليما امه امناذ نيذه ىبوث ىف ىتوتفدا ةياور ىفو ديدصلا و مجتلا ميلا مضي لمملا

 هنساتهز رارالا وتاكل اهو ( ناس نيون ىلا 0 تطرق

 ةرهح نا ئور امل هركيال هناذ ةرورضلا ةلاح ىف الا هركيف دحاإولا توتا اما و ةياقكل]
 تدب هسأراهب ىطغ اذا ناكف ءاسكلا نم ةعطقلا ىهو ةرم هيلعو دهشتسا هنع هللا ىضر

 || الو رخدالا هيلجر ىلع لعجو هسأر اهب ىطغف هسأر ادب هامدق اهب ىطغ اذاو هالجر

 تفلتخا اذاو غلابلا ةلززنمب قهارملاو نيب ون ىف ةريغصلاو بوث ىف ريغصلا نفكي نا سأب

 كل هنت نيا لاقو نيبوثىف هنفكت مهضعب لاقت نيفكتلا ىف ةثرولا

 لاملا ف ناك ناذ ىلوا ةثرولا ةزركو لاملا-ةلق دنع ةيانكلا نمكن ءاهك د1لكو نول

 اًودتا هيلع ةفافللا فلاو دارا اذاف هل وش ) ىلوا ةنسلا نفكو ةلق ةثرولا ىفو ةرك

 تناحلاب د ىدترا اذا هتايح ىف ناسنالا نال ( نميالاب مث هيلع هوقلاذ ريسيالا بناخلاب

 طسب مث الوط ةفافللا طسن نا لجرلا نيفكت ةيفيكو توملا دعب !ذكف نميالاب ىثي مثسسالا

 رسب الا هقش نم رازالا فطعي مث اصمت وازالا ىلع عضوبو جدلا سمت م رازالا اهيلع
 كلذ دعب فطعي ةفاغللا مث كلذكن مالا هعش لبق نم فطعي مث هدسج رئاسو هسأر ىلع

 ( ةفافلو اهايدث اهب طبرت ةقرخو راهخو صيقورازا باوثا ةسجخ ىفةأرملا نفكتو هلوق )
 نم ىئنصتسملا ىفو ذخفلا ىلا نييدثلا نم ةقرللا نوكت نا ىلوالاو اهتح ىف ةنسلا نفكاذك

 | ريغصلا عماجلا فو نافكالا قوف نييدثلا ىلع ةقرالا طب رت ىدن+أ لاق نيتبكرلا ىلا ردضلا

 ةفاغللا تحن هيدارملا نوكي نا لقحي نافكالا قوف هلوقو حبتتلا وهو نطبلاو اهيدث قوف
 | فتح و اطال هرم نفكت اك نفكي شنللاو رهاظلا وهو صيمتلاو رازالا قو



 7000 يللا وهوالوا م نأ هلل 0 ا 1 ا ل
 طبرتو ةفاغالا مث رازالا مث ثالذ قوف راخلا مث عردلا قوف اهردص ىلع نيتريفظ اهرعش |

 | ملوق ) اهاكبايشلا تحن صيمتلا نوكيو نييدثلا قوف ردصلادنع نافكالا قوف ةقرملا
 ةقرحلاو صيبا كريو ةفاغلاو راخلاو رازالا ىنعي ( زاج باوثا ةثلث ىلع اورصتقا نافذ
 ' لمحو ه] وق ) ةغلابلاكةتهارملاو نيب وثىف نفكت نا هركيو اهتحىف ةيافكلا نفك اذهو
 ا لاقو راشتنالا نم نمآو هلعمجا هنال عردلا قوف نيتريفص ىنعي ( اهردص ىلع اهرعش

 ةمادنو ةرسسح ةلاح هذهو ةنيزال لعش كاذ انلق ةايللاب ارابتعا اهرهظ ىلع لعجب ىفاشلا

 ّدني زافتلا ىلع اهنال ههجو ىلع ةماعلا بنذ لعجي هنا مي تيما لاق نم نا ىرتالا |
 تيملاو ةنيز كلذ نال دخلو تما مشو سالف هلا ( ةنيزلا تعطقتا فار

 الف هعم هنفد ىلا مهبتحاف ءىش هنم لصفنا هرعش حرس اذا هنال و لبملاو البلا ىلا لقتنم

 كانوم نوصننا تلاتف اهنع هللا ىضر ةشئاعل ركذ كل ذنا ىوردقو هنع هلصفل ىعم
 ولف ) ثاذ تهرك اهناك هتيصان دم اذا هاصن لاقي ,هرعش نوحرستا ىا فيفختلاب
 لوف ) ناتمللاك هتوم دعب نسب لف هنم ءزج عطق هيف نال ( هرعشالو هرفظ صب الو
 هتنبا نافكأ راججاب سما مالسلا هيلع ىبنلا نال ( ارتو اهيف جردي نا لبق نافك الا رمجو
 أ هلق ) فشكلا "0 امتع هنع نافل الا دمتي نإ اوكا ناف يل 31
 | الو ىلاعت هللا لاق نأرلا موهفم ةّسان ت ىلا ىلع ةالصلا ( هيلع اولص هنم اوغرف اذاف

 نيلسملا ىلع اهتوشب رعشي نيقفانملا ىلع 56 ىهنلاو ادبا تام مهنم دحا ىلع لصت
 فالخالو هللا الا هلال لاق نم ىلع اولص مالسلا هيلع لاق اضيا ةنسلاب د ةتانو ن رمذا وملا

 آ 00000١ ارب. درفت ءاسنلابو دخاولاب اهضرخ طقسيو ةيافكلا ىلع ضاق ىهو كلذيف
 ةالصلاب سانلا ىلوا و هل وف ) هنفدو هنيفكتك هيلع ةالصلا تنيعت دحاو الا تيما
 نا الا تيملا ىلا برقا. مهنال ءايلوالل كلذ ىف قللا نا الا ( رضح اذا ناطلسلا هيلع
 | هيلع مدقتلاب ءاردزالا لوصحو ةنطلسلا ضراعب مهنم ىلوا ناك رضح اذا ناطمللسلا

 سل هنا فرعيل ىلا ماماف لقب مو ( ى !1 ماما مدقت بحتسف رضح مل ناذ هل وق ) |
 | نأ لولا ىعيب ديس لاك ت بمس |ذهو بجاو ناطلسلا ميدقت نا ناطليملا مدقتك :

 نا ىلحا ماما دعب انباصصا عججا ( ىلولا مث مل وق ) كلذ ىلع ربجيالو ىحلا ماما مدي |'
 راغشللالو تملا ىلع ةالصلا ىف ءاسذلل قحالو ىلوا تيملا تابصع نم برقالاف برقالا
 ناكمىف برقالا بان ناذ هعم دعبالل ةيالوال هنال ءاش نم دعب الا نع مدقب نا برقاللو

 هريغ بئاغلا مدق ناف دلبلا ججراخ نوكي نا وهو ىلوا دعبالاف هروضح ةالصلا توفت

 دعبالل سيلو ءاش نم مدقب ميحتلا هلي سصملا ف ضيرملاو هعنمي نا دعبالل ناك باتككب
 || ريغ مدقب نا امهدحال سيل و ىلوا انس ى,هربك اذ ةحيرد ىف نابلاو.ىواتست ناد.هعنع نا

 1 اا ناو لواربك الا همدق 01 وتلا او كا ناذ قالا دكيرش



 ل | ناكنا ثلام لقو 0 لادإلا دج نا لاقو نر مدعب 0 نير قل نا
 نال نب الل ةيالولاف غلاب ناو جوز اهلو ةأرملا تتام ناو ىلولا ىلع مدق هؤاعد اجرب نمت
 هل اوظعت هاب ابا مدقب نا هلىغبشي جوزلا اذه نم ناكنا نءالا اذه نا الا ىنجالاكراص حيوزلا

 اذكو ازوذتب ناو جيوزلا نم ىلوا اهنيصض نبا اهل نكي مول اذكو ديلا لع مدخت نا هر
 ناو با اهل ناكولو توملاب عطقنا هبيس نال حوزلا نم ىلوا ةالاوملا الومو ةقاتعلا ىلوه 1
 الا هابا مدقنالو دما هما ايا هدج مدقن نأ ىقبنيو ىلوا نءالاف جوزلا اذهنع اهنباو ج وزو |

 مدقبنا تبن نكل و بتاكملل ةيالولاةرضاح هالوموهدبعوا بتاكملادلو تامولودجلاءاضرب

 هتاتكت يدا نا ءافو كرت ناو هيلع ةالصلاب قحا ىلو ملا ءاذوريغنم بتاكملا تاماذاوىلوملا ٠
 اماه لاملا ناك ناو ىلوملا نم قحا بتاكملا نءاذ فلتلا هيلع فاحال ارمضاخ لاملا ناكوا

 نارشلا نب ذك هيل وم هيلع ةالصلاب ىحا هالوخ دبعلا تاماذاو هيلع ةالصلاب قحا ىلوملاف |

 ىلوملا نم ىلوا خالاو بالا لاق نم مهنخ رخ خاورح با هلو دبعلا تاهاذا تاعقاولا ىفو
 ىوتفلا هيلعو هكلم ركح ىلعتام هنال ىلوا ىلوملا لاق نع مهنمو عطقنادق كلما نال :

 ةداءالا دارا اذاىئعي ( ةالصلا ىلولا داعا ناطلسلاوا ىلولا ريغ هيلع ىلص ناف هلق ١)

 ىلولا ىلع مدقم هنال دحال ةداءا الف ناطلسلا هيلع ىلص اذا هلال ناطلسلا ريغب دبقو

 لفنلاو ىلوالابىدأت ضرفلا نال( هدعبدحا ىلصينا زجل ىلولا هيلعىبصناو هلق )
 اوديعي نا مهل سيل هتلزنمب نورخا ءايلوا تيللو ىلولا هيلع ىلصولو عورنشم ريغ اهب .
 هلف هيلع ىلصينا ناطلسلا داراو ىلولا هيلع ىلصولو ةلماكتم ىلص ىذلا ةيالو نال
 ىلع ىلصينا ناطلسلا زوجنال اذهلو ىللولا ىلع ةزانملا ةالص قح ىف مدقم هنال كلذ

 ٍْإ 0 ىلا هب ةرورض الو هيلا ةيالولا نال تاوفلا فوخ رصملا ىف مهتلاب ةزانجلا
 سلا ضمتملام هريق ىلع ىلص هيلع لصي ملو نفدناف وق ) ةياهتلا ف
 : 0 ا وهو ىأرلا ريكا كلذىف ربتعملا لاقلب مايا ةثالثب هردقب ملو محدشني ملام
 | نمسا ىف تيملا لاح فالتخاب فلت ءازجالا قي رفت نا ىنعي ناكملاو نامزلاو لاخلا
 أ| ةواحرلاو دبالصلا نم ناكملا فالمخاب و دربلاو رللا نم نامزلا فالستخاب و لازهلاو

 | ولوهيلع 3 مايا ا هيأر ىف ناكول هنا تح ضرالاىف
 امام اّرلا هيلع اوليهيمل ناف هولسغي مل مهي ورك ذمن هيلع ة ةالصلا دعب هوئفد

 د نوديعيو هوجرخ مل بارا هيلع 0 0 اناث هيلع اولصو هولسغو |
 لاز نآلاو ناكمالا عم ةراهطلا كَل اهب دتعيمل ةالصلا كلتنال اناسحتسا ريقلا ىلع ايناث'

 اهيتع ىلاعت هللادمحت ةريبكتربكي نا ةالصلاو هل وق ) لسغلا ةضيرف تطقسو ناكمالا
 ةراهطلا ةزانللا ةؤلص دعص طرش نمو ( هرخآ' لا كدمحو مهللا كناحمس لوشيىا
 اهنف نسلل هل ماسلا 0 زوحنالىتح مايقلاو ةلبقلا لابقتساو زتسلاو
 لسنا ا 8 اذا مايتم



 أ| هلصا 1 درألا 0 1 دم لاقو امهدنف رهأز دانا ل ساتلا |!
 ا مهردلا ردق نم رك ةساحن ىلصملا بوثىف ناكناو اماج-ا هتالصإ ةالصلا ضرف طقسو |'

 | لجر بناج ىلا ةأرما تماقناو زجنمل سجن عضوم ىلع اهحتنفا اذا اذكو ةالصلا زجتمل |
 | ةريبكت ربكي مث مل وق ) ءوضولا دعيملو ةالصلا داعا اهيف هقهقنمو هتالص هيلع دسفتمل

 ا ىلع ةالصلا هيلي ىلاعت هللا ىلع ءاننل ا ند ( سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو ةيناث |

 ا لآ لعودم انديس ىلع لص مهللا لوقيف دهشتلاو بطملاىف كاس هيلع هللا لص ىنلا

 | ةفوقوم لاععالا مالسلا هيلع لاق ديحم ديج كنا ميهاربا لاو مههاربا ىلع تيلص يدم

 | وعدي ةثلاث ةريبكت ربكي مث ول وف ) ارخآو الوا ىلع لصي ىتح ةسوبحم تاوعدلاو

 | هريغ قحىف هؤاءد باحيسيف هل رفغي ىكل هسفنل وعدي هانعم ( نيسمللو تيللو هسفنل اهيف
 | ار انناوخالو انلرفغا انير نولوش ىلاعت هللا لاق هسفن اهيف أدسنا ةدعدالا ةنسنم نالو

 | خالو كرفغا بر انمؤم ىتبب لخد نلو ىدلاولو نر فغا بر نينمؤللو ىدلاولو ىلر فغا
 | ناك اسو هيلع هللا لص ىنلا نا ىوردقو نسف لوقنملاب كريتناو تقوم ءاءد هيف سيلو
 ٍْ مهلا اناثناو انرك ذو انريبكو انريغصو انيئاغ و اندهاش و انتيم و اذيمل رفغا مهللا لوش

 ةدايز هيف ىور دقو ناميالا ىلع هفونف انم هتيفوت نمو مالسالا ىلع هيحاف انم هتييحا نم
 | هلعجاو هيف ناكامت ريخىف هلعجاو هج-راو:هل رفغاف اًتطاخ ناكناو هكزف ايكز ناكنا مهلا
 ' هلعجا مهللا لقيلف انونحموا اريغص ناكاذا اما القام اغلاب ناكاذا اذه هيلع ءاج موب ريخ
 | انللاصم انل امهم اناس ىا اطرف اعفشم اعفاش انل هلعجاو ارخذ انل هلعجاو اطرف انل
 ايش نسحال ناكناذ هتعافش الو بقمىا اعفشم اعفاش انل هلعجاو ايقاباربخى ا ارخذو ةنملا ىف

 ١ ”ىشب رهج نا ىغبشالو تانمؤملاو نينمؤللو هلو انبدلاولو انلرفغا مهالا لاق ةيعدالا هذه نم

 ئثب اهدعب وعديالو ( ايو ةعبار ةريبكت ربكيمث لل وف ) ةنفاخحلا ءامدلا ةنسنمن ال كلذ نم

 ١ اذك هلاعتنع نم ةيناثلابو هني نعنم ىلوالاب ىون. لب امهبف تيما ىونبالو نيتيلستأ سيو
 ١ ةنسح ايدلاىف انآ انبر ةعبارلا ةريبكتلا دعب لاقبنا نسحتسا اشملا ضعبو ىواتفلا ىف ||

 ١ مهضعبوتةي آلا انتيدهذا دعب انبولق غرتال انبر مهضعب نسحتسأو هَيألا ةنسح ةرخ آلا ىو ا

 ١ اهدعب لوقبالنا بهذملا رهاظنا الا ةروسلا رخآىلا نوفصي ام ةزعلابر كرر نايس ||

 | موطن ةقبنح ىبا نعو ةأرماوا ناك القبر تيملا ردص ءاذحم ماقال مَسو مالسلاالا اعيش
 | رايملاب ءامالاف زئانج عجا اذاو نيسلا نيكس. اهطسو ءاذح أرملا نهوهسأر ءاذحب لجرلا ند
 | تعمجا ناو ةدح ىلع تيم لك ىلع ىلص ءاشناو ةدحاو ةالص اهلك اهيلع ىلص ءاشنا

 مث مهدعب نايبصلا مث مامآلا ىلي ام لاجرلا انج تعضو نايبصو ءاسنو لاجر رانج
 ' دبعلاعضو ةرح ةأرماو دبع ناكناو كأزجا تعضو فيكف دبعو رح ناكناو ءاسنلا

  لجر فلخ لجر عضو رانج تعمجا اذا فسووبا لاق هفلخ ةأرملاو مامالا ىلي ام

 1 .1٠ ل م ا للا ل لجر سأرو ا



 لكلاءاز اب مامالا ريصي ىتحىلوا اذه نسف هحاص سأر ءاذحدحا ولك س أ راوعض و ناو

 مارق ) ليام مهدعب ءاسنلاو مهدعب انانلناو مهدعب نايبصلاو مامالا ىلي ام لاجرلا لعن

 ةثلاثلاو ةيناثلا ةعكرلاو ةعكر ماقم حاف ةريبكت لكنال ( ىلوالا ةريبكتلا ىفالا قرا

 دج ىف تيم ىلع ىلصي الو مل وق ) ةزانملا تاريبكت اذكف ىديالااهيف عفرتال ةعبارلاوأ
 نوكتنا لقكهل رجاالف ةعاجج دج سىف تيم ىلع ىلص نم مالسلا هيلع هلوقل ( ةعاجج
 نمؤيال هنا ليقف كلذ ىف ةلعلا ىف اوفلتخاو تبملل اذرظ نوكت نا لمحو ةالصلل افرظ ىف

 ةعاجب دم ىف عوضوم تيم ىلع ىلصي الو ريدقتلا نوكي اذه ىلعف دحيملا ثيولت هنها
 لبقو هركت مل هريغ ىف تيملاو دج لا ىف ةعاجلبا تناكول اذه ىلعف تيملل فرظىف نوكيو

 ةعاجب دحيم ىف لصي الو ريدقتلا نوكي اذه ىلعف ةالصال اذرظ ىف نوكي و تيه ىلع

 سانلاو دج لاىف اموضوم تيملا ناكول اذه ىلعف ةالصال افرظ ىف نوكي و تيه ىلع
 ديقو هبت ةهارك ليقو يرن ةهاركل يق ةهاركلاو هركي سكعلابو هركيال دما عب راج
 هريرس ىلع هولج- اذاف أ وق ) سأبالف كلذل دعا ادم ناكولذا ةعاجج دحض! هل وق
 عبرالا اهمئاوقب ةزانج لج نم مالسلا هيلع لاق ةنسلا تدرو هب ( عبرالا همئاوش اوذخا

 لج دقف ةدابعلا ىف رداب نا دحا لكل ىغبنيف ةدابع ةزانملا لجو اًعح ةرفغم هل هللا رفغ

 نود نيعرسم هب نوشمي و مل وق ) ذاعم نب دعس ةزانج لج هناف نيلسرملا ديس ةزانللا
 ارث كب نا و هيلا مهومتمدق اريخ كي ناذ مكانومب اولحع مالسلا هيلع هلوقل ( ببنا
 قنعلاو قنعلا نود ودعلا نم برض ببملاا رانلا لهال ادعبف لافوا مكقانعا نع هوقتبشلا
 ىفاشلا لاقو اندنع لضفا اهفلخ ىثملاو هبسأب ال ةزاننملا ماما ىتملاو ميسف وطخا

 ةءارقلاو ركذلاب توصلا عفر مهل هركي و تعصلا ةزا_نملا ىعبتم ىلعو لضفا اهناما
 هنال ( لاجرلا قانعا نع عضوي نا لبق دوعقلا سانلل هرك هربق ىلا اوغلب اذاف لوف )

 هلوقل دلب ىلا دلب نم ىتوملا لقن هركي و هيف نكما مايقلاو نواعتلا ىلا ةجاملا عقيب دق
 نودي ري مهو سمشلا ,ملع تبرغ موق هنفدريخأت هلقنىفو ك اتومب اولي مالسلا هيلع

 هنال ةزانجلا ىلع كلذ دعب نولصي مث برغملاب اًودب نا لضف الاذ ةزانجلا ىلع ةالصلا

 ريغ ابك از ةزانللا ىلا'تهفت نا سأب الو ةزانلا ةالضوسلكا| هوا هلا

 وه نمو اهولماح هب ىذأت ابك ار مدقت اذا هنال ىثاملا فالح اهماها مدقتلا هل هركي هنا

 هللالوسر عم انجرخلاق نابوثنع هيف لاق بوكرلا ةيهارك ىلع لدبام جباصملا ىفو اهعم

 مهما دقا ىلع هللا ةكتالم نا نويحتسسلالا لاقف انابكر اموقىأرف ةزانجىف !سو هيلع هللا لص
 نال كلاتكإ هذه لمى قيليال كلذو دذدلكو 3 بوكرلا نالو باودلا روهظ ىلع ماو

 ىنلا نا ىورامل ةزانملا عم حرخ نا ءاسنلل ىغبش.الو راشعاو ةظعو ةمادنو ةرسح هذه

 ىلدب نهف نيلدتا نلمح نم عم نلمحتا نهل لاق ةزانملا ىف ءاسنلا ىأر امل مالسلا هيلع

 نفد.الو نلمح ال نهنالو تاروجأآم رنغ تاروز ام نفرضصناذ لاق ال نلق ىلصي نهف نيلصتا
 جوس معجب 2 - تم ا نسب يياسما



 ظ  ةةششلا لل
 0 كول عنو جدا لات ةزانجا عمزاك اذاو نهرو م الف رتل ف نعضي لو

 ' تعجباو نيعجبا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلعف اهعيقسم نم اهلوح ن نمو ةحئانلا مالسلا

 أ هوجولا شو بويملا قشو دوديلنا طلو روبثلاو ليولاب ءامدلاو حونلا ميرحن ىلع ةمالا
 | ةئلاصلا) دقاشلاو ةقلاملاو ةقلاصلا نم 'ىربانا مالسلا هيلع لاق ةيلهاللا لعف اذه نال
 قشت ىلا ةقاشلاو ةبيصملا دنع اهسأر قلحن ىلا ةقلاطلاو ةحاينلاب اهتوص عفرت ىلا
 حو هيلع قل لسا لوسر الع ذخا تل يل ما نعو ةيبصلا دنع اهوا اهب
 | اهنولصب ةحئانلا ددعت بدنلا و بدنلاب توصلا عفر ىه ةحاينلاو حونن ال نا ةعبسلا ىف
 ظ | نكيملاذا هب سي الف ءاكبلا اماو ءاكبلاب توصلا عفرىف طارفالا اضيا ءاركي و تيما نمل
 ا مهيار هدلو ىلع ىكب مالسلا | هيلع ىنلانال توصلا عفرىف طارفا الو حونالو بدل هيف

 أ وت وزمل هارب ب كيلع ناو برلا ططسيام لوقت الو عشخي بلقلاو عمدت نيعلا لاقو
 | هللاقف هائيع تضاف مث اذه نم ء ٌثكا انزل ايم قيرطو قدص دعوو قح لوق هنا الول
 ا نم هلللا جرب امئاو ءاشينم م ىلق ىف هللا اهعضي ةجلر اهنا لاق هللا لوسر ايا اذهام دعس
 | حونلا نع تيهن امناال لاق ءاكبلا نع تيهندق ت تسلا هللا لوسراي لاف اجرلا هدابع
 ا ىنلب و تيملا زاهج رخآ هنالربتلا ركذ مجشلا رخا امنا ( دحي و ربقلا رنج و هلوق )
 / ةنايص هنف نال لضفا وهف دازام لكو ةماقلا طسو لجر ردص ىلا هقع رادقم نوكب ن |
 ١ نونفدي و هريغ نورفجمب ليق اماظع وا ايم ةيف اودجوف اربق اورفحولو عابضلا نعّشيملا
 / نوتقديو ريقلا بناجيف ماظعلا نولعجي مهنان ماظع هيف رهظو هنم غرف دق نوكي نا الا اذه
  امار اهني ناربقلا ىلع شخ ملاذا اذهو ( ةلبقلا ىليامت تيملا لخدبو لوف ) اهعم تيملا
 ١ لاخداب ىلوا مرجناو مجحرلا | اووذو ةرورضلا لجال هسأر لبق نم لسي هناف كلذ ىثخ اذا
 | ةروع اهني نال اههيلع نبللا ىوسب نا ىلا بوش اهربق ىحمكو ره ريغ نمربقلا ةأرمل
 ١ الو ةلعلا هذهل شعنلاب ىطغت اهنالو ربقلا ىف اهلازنا لاح هنه د بشت نأ نمؤي دف
 ظ / هعضي ىذلا لاقهدل ىف عضو اذاف ىل وُث ) شعنلاب هرب ريس ىطبغي ال ا؟ لجرلا رق ىجحبل
 ١ ىا كلانس هللا لوسر ةلم ىلعو كانعضو هللا مسب ىا (هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مب
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نال رثو وا عفش لاجرلا نم هريق هلخد نا نسب ولو هتعيرتا ىلع
 ١ ( ةلبقلا ىلإ هجوبو هل وف ) بيهصو سابعلا نبا لضفلاو سابعلاو ىلع هربق هلخدا سو
 . ىلع اي لاف بلطملا دينع نب نم لجو تام: ريح حسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىما تلد
 .الو هبنمل هوعض و هللا لوسر ةلم ىلع و هللا سبب 0 الا ل
 ا سشتني الثل تلعف امنا اهنال (!هنع دقعلا لحت و لوف ) هرهظل ه مل ل هه ولا هوبكت
 ظ /( هيلع نإلا ىوسيو هلق ) هبسأب الف هعم تنفد ناو تلذ نم نم ادقو نافك الا
 ظ | بصق نم ةمزج عضو ىواتفلا ىف و ننللا ه دلل ىلع لعج مالسلا هيلع ىب لا نال
 | ماكحالامينال ( بتماو رجالا رك ءهلوق) البلا نمي رفرف نإلا ىف 21 تاهل

 (ءانبلا )

 و



 هركي امنا ليق و راجالا هركت اذه 7 البلا عض وم ريقلا نال تيملاب قيليال وه ومان
 اذه ةياهنلا ىف لاقو بشحلااو رخلا هركي ال اذه ىلعف هب لأفتالف رانلا هتسم هنال رجالا
 لسغي نا ةئسلا ناو ةهازكلا ةلع ملصبإال رج الاى نانا نيام ناذ مع نيل ليلعتلا

 ماكحا هيف نال لاش نأ ليلعتلا ىف هجوالاو ىبخ ريلإ لاق رانلا هيف دقو راما ءاملاب تنل

 ١ ىراخم عاشم لاقو نانلا راثز هيف دجورال شبلناو هيلو عجب نال ءانبلا ||
 لضفلا نب دمحم لاق ىتج ىضارالا فعضل هيلا ةجاملا ساسمل اندالب ىف رج آلا هركألا

 || نبللا تيملاىلي ام عضوي نا ىتبني نكل رايدلا هذهىف اسأب هءرا مل ديدحنم نوبات ذختاول
 هنال هركيال نللا قوفنم ناك اذا اما تملا ىلي امن ناك اذا رج الا هركي امنا ءىشاترقلالاقو
 اذا لضفلا نب دم لوق ىلع ىواتفلاىف لاق شينلانع ةنايصو عبسلام ةعصع نوكي

 ىنعي ( بصقلاب سأب الو هلزوف ) باّرلا هيف شرف 1 ديدللا نم توراتلا ذختا

 نوليهي مث هل وق ) كوبحلا وه حج وسنملاو مهضعب دنع هركيف حب وسنملا اما حج وسنملاريغ
 باّرلا تله لاعب نكما ام لكي و ىجاسملابو مهيدياب ايليا اع ( هيلع بالا

 عم الا نوكيال ثملانا الا هبص اذا اضنا تاّرلا اثح لاقب كلذكو هتلسراو هتبيص اذا

 ريغنم هسصاذا بارجاىف قيقدلا تله لاقبو عفد ريغنم لاسرالا ليهلاو بالا عفد

 || نوكيواعج هدم بازلاع تايثح ثالث هررقىا وير ته نفددهج نإ تق

 ةثلاثلا ىفو كديعن اهبفو ةيناثلا فو مك انقلخاهنم ىلوالا ةيشللا ىف لوقبو تيملا سأر لبق نم
 ةيناثلا ىفو هيبنج نع. ضرالاىفاج مهللا ىلوالاىف لوقي ليقو ىرخا ةران مكج رك اهنمو .

 لاق ةأرمعا تناك ن او نيعلا روخلا هجوز مهلا ةثلاثلا فو هحورا ءاعسلا باوبا متفا مهللا

 امل عبريالو ىا ( ملطسيإالوربقلا مسيو لق ) كتجرب ةنجلا اهلخدا هللا ةئلاثلا ف
 هيبحاصو سو هيلع هللا لص هللا ل وسر ربق دهاش نم ىنريخا لاق ىعخضصلا مهاربانع ىور

 اهيلع بتكلاو اهيلع ءانبلاو اهصيصختو روبقلا نييطت هركيو ردمنم قلف اهيلع ةغسمىهو
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 | ءاملا شرب سأبالو اهيلع اودعقت الو اهيلع اونبتالو روبتلا اوصصخن ال مالسلا هيلع هلوقل

 ىرخحم ىرحي هنال اضيا شرلا هرك هنا فسو. ىلا نعو باّرلا ةيوستل لعش هنال اهيلع

 اعبرالا ةليل نفد مالسلا هيلع ىنلا نال نكما راهنلاب هنكل و ليللاب نفدلاب سأب الو نييطتلا
 لضفالاو اليل امهنع ميلا طر ةمطافو دشِناَمتنفدو البل نفد منع هلا ىضر ناثع كلذكو
 رقلا دنع ةعاس اوسلح نا تيملا نفد اذا بحتسدو نيللاصلا روبق اهيف ىتلا ةريثملا ف نفذلا
 ناسوف ناف تيملل نوعد.'و نأرقلا نولت اهل مسق و روزج رحيام ردقب غارفلا دعب
 هللا | ورفغتسا لاقو هربق ىلع فقو تيملا نفد نم غرف اذا مالسلا هيلع ىنلا ناك دواد ىنا

 ربتلا ىلع أرقي نا بحتسي رع نإ ناكو لأبي ناآلا هناف تيبثثلا هل هللا اولأساو مكيخال

 وهو لاق هنع هللا ىطر صاعلا نب ورم نا ىورو اهتمتاخو ةرقبلا ةروس لوا نفدلا دعب
 ١ انش بارلا ىلع اونشف ىتوقتفد اذاذ رانالو ةحتان ىبحصت الف تمانا اذا توملا قايسف

 نيج م ب و ع
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 عجارا اذام رظناو مكب سفأتسا ىتح اهل مسقيو روزج رحام ردق ىربق لوح اوهفا مث
 بحت و اليلق اليلق هوبص ىا ةمعملا نيشلاب بارتلا ىلع اونشف هلوق ىبر لسر
 أ| ءادزب ىبك ءالكت ىزعنمو هرجا لشم هلف اباصم ىزعنم مالسلا هيلع هلوتل ةيزعتلا

 ىلا تومي نيحنم اهتقوو ةمعتلا موب ةءاركلا للحنم هللا هاسك اباصم ئرعنمو ةنللا نن |[
 أ| اهب سأب الف ايئاغ ىزعملاوا ىزعملا نوكينا الا نزلا ددحت اهنال كلذ دعب هركتو مايا ةثالث

 || نالو ثيملا ريهجتت نفدلا لبق نولغشم تيملا لها نال هلبق اهنم لضفا نفدلا دعب ىهو |[
 || ةيزعتلا تمدق كلذ اوأر ناف د,دش عزج هنمررملاذا اذهو رثكا| هقارفل نفدلادعب مهتشحو ا

 || اريص كمهلاو كِتمل رفغو كاع ناسحاو ك رجا هللا هظعا ةيزعتلا ظفلو مهنيكسنل
 ىدحال مسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ةيزعت كلذ نسحاو ارجا ريسعلاب كلو انل لزجناو
 ىئغمو ىعسم لجان هدنع ”ىش لكو ىطعا اه هلو ذخاام هلل لاف دلو اهل تامدق ناك هنانب

 مكدنع وهو هكلم ذخا لب ركل وهام ذخأي ف هلل كلم هلكملاعلا ىا ذخا ام هلل نا هلوق |
 هلوقو هل وه لب هكلمنع حراخ وه سيل مكل هبهوام ىا ىطعاام هلو هلوق ىنعمو ةيراع ||
 |اوريصاو اوعزد# الف ىعسملا هلجا ىضقنا دقف هضبقدق نم ىا ىعسم لجاب هدنع ”ىش لكو |[
 ةياهنلاف لاق ( هيلع ىلصو لسغو ىمس ةدالولادعب لهتسانمو ملوش ) اوبستحاو |[

 عفري نا ىصلا لالهتساو توصلا عفر هب دارملا نال لعافلا ءان ىلع ءانلا محتل لهتسا :

 خارصو اوضع كيرحتنم ةايملا ىلع لديام هنم دجويوا هتدالو دنع ءاكبلاب هنوص
 ديلا طسبو ضافتنالاب ةربعالو ةرقتسم ةايح ىلع لدب ام كلذ ريغوا بواثوا ساطعوا
 هوأ تاخ لجر ميذ ول ىتحاهد ةريعالو ح وذملا ةكرح ءايشالا هذه نال اهضبقو

 | مامت دنع ةايللا طّرشبو تيملا كح ةلاملا هذهىف هل نال ح وبذملا هثري مل كرحصن وهو ||

 مساقلاوبا لاقو هنايحب مكحال ايم هيقاب جرخو حاص مث هسأر جرخ ول ىتح لاصفتالا
 جردا لهتسيمل ناو هل وف )هكا جورخ دعب حاص اذا لالهتسالا نوكي امنا رافصلا
 لسغي ىواحبطلا لاقو لسغيال هلا متتلا ناش اور لسغلا ىفو ( هيلع لصي ملو ةقرخىف
 تلبق هلالهتساب ةلباقلا تدهش ولو راتحناوهو ةياورلا نم رهاظلا ريغىف لسغي ةيادهلا فو
 ةههتم اينال عاججالاب مالا لوق لبقبالف ثاريملا قحىفاماو مالا اذكو هيلع ةالصلا قحىف

 ةلدع تناك اذا لبقت امهدنعو ةفدنح ىبا دنع ثاريملا قح ىفاضيا لبقت الف ةلباقلا اماو |إ
 1 لعا هللازو ىدتحلا ىف اذك ْ

 00 ل ا هنا ةراا47 4 1اس هلق 1 0 د زنا ل هاما 3س 6 ديهشلا باب
 001 هادا لاقرب هيلا دل دور تم دلال ليو هوم نوديشي ةكئالملا نال ادني نعم ||

 هتأطوا اذا اذكو ةاغبلاو قيرطلا عاطق نيكسشملا نعم ىفو هريغوا ديدحب ايببستوا ةرشانم ||



 ودعلا ةباد نه مسملا سرفرفت اذا اماو اهوساقوا اهوقناسوإ اهوبكار مهو ودعلا تاو

 اديبش نوكيال تاخ: هبكاار تلا ىتح مهداوس نموا ودعلا تايار نموا مهنم ريفنت ريغ نه

 الا ءادهش اونوكي مل اوتاخ روسلا نموا قدنحلا ىف مهسفنا اوقلاف اومزهنا اذا نولسملا اذكو

 ةكرعملا ىف دجووا هلق ) مهيلع ركلاو عفدلاو ا ن نعطلاب اوقلا نيذلا مهودعلا نوكي نا

 || داتعمريغ عضوم نم مدلا جورخو ةحارجلا رثالا و لاتقلا عضوع ةكرشلا( تا

 ناوامد لوسو فعرب دق هنال لسغ هركذوا هريدوا هفنا ند حرخ ناو.نذآلاو نيعلاا

 نولي لاذ فرعيو لسفي ل فولسا نم ناك ناو لسغ هسأر ةهج نخ ناك نأ هن نم جرت

 سيلو كرمثملا ةباد تتلفنا ولو قلع فوملا نم قترملاو فاص سأرلا نم لزانلاف مدلا
 ةفيشح ىبا دنع لسغ هتلتقف لاتقلا السمه تآطوأف ٌاقالو قئاس اهلالو دحا اهيلع

 دنعو ٍظلاب فوصو ريغ اهلعفو اعلا لعف درجمب لب ودعلا ىلا فاضم ريغ هلئق نال دمو
 ( الظ نولسملا هلتقوا لوف ) برملا لهإ لاتقىف الينق راض هنال لسغيال فسوي ىنا
 ىدزرتلاو عبسلا ساّرفاو قرغلاو مدهلاو صاصقلاو ءانزلا ىف لانع ازارتحا عظلاب ديق
 لق اذاام هيلع مزاي الثل ةادّتبه ىنعي ) ةيد هلتقب بحب ملو ءلوق ( كلذ هابشاو لب انه

 مث صاصقلا الوا بجاولا لب ةأدتبم تسيل اهنال ديبش وهو ةيدلا بحي هناف هدلو بالا

 ةيدلا هلتش بجوو ابظ لتق اذا امماضيا زرحتو كلذ دعب ةيدلا بخوو ةهبشلاب طةس

 ابلاغ لتقبال امب نولسملا هلتق ناو ديهسشب سيل هناف ةلحلا ىف هلئاق لعب ملو لتقوا أطخ لوتتملاك
 هلوق ) ديبش وه امهدنعو ةفينح ىبا دنع اذكف لقتملاب هولتق ناو عامجالاب ديهشب سيل

 ىلاعت هللانال هيلع ىلصيال ىتفاشلا لاقو ( هيلع ىلصيو مل وق ) هبايثىف فلي ىا ( نفكف
 ىنغاف بونذلا ءاحم فيسلا نالو ىتوملا ىلع ىه امنا ةالصتلاو ءايحا مهناب ءادهشلا فصو

 دحا ءادهش ىلع ىلص مالسلا هيلع ىنلا نا ىورام انلو ةعافش ىه ةالصلاو هلدعافشلا نع

 راهظال تبملا ىلع ةالصلا نالو هللاالا هلال لاق نم ىلع اولص مسو هيلع هللا لص لاقؤ

 اماو ىصلاو ىنلاكءامدلا نع ئغتسيال بونذلا نع رهاطلاو اهب ىلوا ديهشلاو دتمارتلا

 اماو مهبر دنع ءايحا لب ىللاعت هللالاق ايةرخن آلا ماكحا ىف ىح وه انلق ج ديهشلا نا هلو
 بنملادهشتسا اذاو عوف ) هتأرما جوزتتو هلام ثروب هنا تح تيم وهف ايندلا ءاكحا ىف
 تفرع ةداهشلا نال هتأرما لوشوا لتقلا لبق هلوشب انج هنوكمعيو (ةفيتح ىبا دنعلسغ

 لسغت مدلا ريغ ةساحن ديهشلا بوث ىف ناكول هنا ىرتالا ةبانملا عفرتالف ةعفارال ةعنام
 عفرت ملو اسحن هنوكنم همد تعنم اهنا هانعمو انركذ امل مدلا لسغب الو ةساحيلا كلت

 هدنع لسغ ىصلا دهشتسا اذا ىنعي ( ىصلا اذكو مل وق ) مدلا ريغ ىه ىتلا ةساحيلا
 هيا م سس

 توملاب طقس ةبانملاب بجوامنال ( نالسغبال دو فسوب وا لاقو هل وف ) امهفنا فتح |
 لشغلا توجو طتسفات واب تطغس دقو ةالصلا'ليشلا و ءوضول) هجر! سلا نإ



 هيقادارشتسال نالو ةداهشلاب طقس توملل ىذلا ىناثلا لسغلاو ةالصلا وهو بجوملا طوعسل

 11 ونجلاو ىبضلا اذكو دلطا ةراهطىف غابدلا ماقم توقا ةاشلاىفةاكذل اكل سغلا ماعم
 هلوق ) دشا اههتخىف رظلاو انليتح قف ريظلا رثا ءاقبال لسغيالامنا ديهشلا نالاضيا امه دنغ
 مهمولكو مهئامدب م هولم زدحا ء ادهش ىف مالسلا هداك داوتلا( ديد ديهشللا نع لسفيالو ْ

 هتالصز وت ديبشل الماح ىلص اذاهلا ىتح هريغقح ىف سجن هسفن قح قرهاط ديبشلا مدو

 هنع عازيو هبايث هنع عزنتالو موق ) هيف ةالصلا زوجتال ناسنا بوثىف همد عقو ناو
 هنالانطق وشحلا بوثلا وشلحاو اردلا دولج نم عونصملا ورفلا ( حالسلاو وشلاو ورفلا
 ثترا (لسغ ثترانمو مل وف ) كلذ نع ىنغتسادقو ودعلا سأب عفدل ءايشالا هذه سيلاهنا
 ١ اذهوقلخلا ؛ئىئثلاثراو قمر هبو احرخ ىا اثير ةكرعملا نم لج-ىا هلعاق مسي ملام ىلع
 هللا نا اذه قيقحنو رظلارثا فخب كلذب نال ةاملحا قذا رس لدنل ةداهشلا ركح ىف الخ راص
 نيادلا نا عرسشلا ف ررقتدقو ةنملا مهل ناب ههلاوماو مهسفنا نينم ولا نمىرتشا هللا نا لاق ىلاعت
 هسفن لسدق انهو نيد هدبع ىلع هلتبثبال للوملا نال نيدلا هنع طقش نويدملا دبعلا كلم اذا

 بوثذلا ءاحم فيسلا مالسلا هيلع هلوق ىنعموهو طقستف بونذلا ىنعمب نوبد اهيلعو ةعيبملا
 اذا اذكو امهعب «مصنال هنالنونجلاو ىبصلا لسغي اذهلو نريملا لقاعلا نم محصيي امنا عببلا مث
 يشكو لك اننا تاع رالاوهل وق ) عببلا مب است نع عيابلا عانشما ةلزنم تاشودلا ناد اتوا

 انوخ مهيلعرادب سأكلاو اًناطع اوتامدحا ءادبشو ةايلحا قذا م ضعبلان هنال (ىوادتووا ||
 ءاملا ضرع اذا ناكو مهيلع فوطي قاسلا ناكف ءام اويلط مهنا ىورب ةداهشلا ناصقن نم 1

 ةرخآ ألا روماب ناكنا ىصوانافىثاطع مهلك اونام ىتح هبحاص ىلا زاشا مهنم ناسنا ىلع |
 اثثرم نوكي فسوب ىبا دنعو تاومالا ماكحا نم هنال محدالا وهو دم دنع اثنارع نكي مل
 نب دعس نا ىورام د#ت لوق هجو اماجحأ ثترم وهف ايندلا روعاب ناك ناذ قافترا ١ هال

 نم لاف مسو هيلع هللا ىلص ىننلا هنع لاثس لاتقلا ن » غرف الف دنا موي بيصا عيب را ١

 "0/0 ل لاثسي لعج مث هللا لو سراي انا لجر لاق عبب رلا نبدعس بخ ىنيتأي

 مث هينيع مخاف 5 مالسلا كئرقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هل لاقف قمر هب و باعشلا
 ارقاو ىلتاقم تباصا اهلك ةنعط اذك و اذك ىب نا هريخاو مالسل | م هللا ل وسر أرقأ لاق
 رذع الف ىلتاقم تياصا اهلك تاحارج ىب نا مهل لقو مالسلا ىن نم راصتالاو نب رجاهملا

 ناكف تام مث فرطت نيع مكيفو اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق نا هللا دنع ركل
 وهو( ةالص تقوهيلعىضمت ىتحايح قبوا يل وق ) هيلع لصو لسغي ف ءادهشلا ةلجج نم

 طرش هنا فسوب ىلا نعو ءايحالا ماكح | نه ا م وا

 *ىثب ىص وا نا لوتقملا لسغي و فسوب ىبا تالاقم ىف ةموظنملا ىف لاق راهن ىثلث قب
 رداون ىفو ةليلو اموب د نعو ىنباي طرش مويلا ماهت نعو ج وهو راهن اثلث 1 ا
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 وهو ةكرحللنم لقنوا روق ) لاثنلا مرضت دفبالا ريتال ثائرالاو ديهش وهف

 لولا هان 1 1 ةعرصم نهال جك ذا ةايملا قفار ضعب هب لان هنال ( لتعي

 لسغي ال ىذلا وهو لماكلا ديهشلاىف اهلك ماكحالا هذهو ةحارلا نم ايش لاناه هنال

 دحرف لق نعو هل وت ) لسغي هلا ىح ةذاهشلاو لا نا تل

 قيرطلا عاطقو ةاغبلا نم لتقنمو مو ) انظلتقب مل هنال ( هيلعىلصو لسغ ضاصقواا
 الو لسغي دم نعو فسوي ىبا نع ثلذ ىوري هلّدب وَتع لسغي ملو ( هيلع لي ١
 ا لثق اذا هيلع لصي مل امناو هيلع ىلصي و لسفي رساو ىغابلا ذخلا اذا اما هيلع قصي
 !| اماو هيلعىلصيو لسغي هسفن باصاذ ودعلا برضدارا نابأطخ هسفن لتق نمو ةكرعملا ىف

 ْ ىلصي هنا ىدنع محدالا ىتاولملا لاقو هيلع ىلصي ال مهضعب لاق ادع هسفن لتق اذا,

 ىغابلاو هتسفن ىلع غاب هال هيلع لصيةلادنا 22 اا صسلا لع ا ظ

 ١ ررابكلا لها نم هنال اههدنع هيلع كضي و لسعب نآخ ىضان واق ىو دلل 0

 مف هسفن رحن الجر نا ىور امل هيلغ ىلصي ال فسوب ىبا نعو نيلنملا برا ل9
 ا لصي

 || ةالصلاب هريغ سما هنا ىلع ةفينح ىبا دنع لوم وهو اس و هيلع هللا.ىلص ىنلا هيلع

 معا هللاو هيلع ىلصي و لسغي هناف مده تحن تاموا :عبسلا هلتق نم اماو هيلع.

 ا ةبعكلا ىف ةالصلا باب ٠

 باذغلا نم هل ناما ديهشلا 'لتق نا ةبسانملا هجو و هفرظ ىلا عل ةفاض | باب نم اذهب

 ةبعكلاىف ةالصلا هللا هجر لاق ) انمآ ناكهلخد نمو ىلاعت هلوتل اضيا ناما ةبعكلا اذكو.

 تيعمو ضرفلا اهيف زوجي الو لفنلا اهيف زوجي كلام لاق و ( اهلفن و اهضرف ةزئاج

 هل وق ) بعاك ير راجو خرلا بوعكو لجرلا ىف بعكلا هنمو اهونبو اهعافترال ةبعكلا

 ا ىلع اذه ( هرخآ ىلإ زاج مامالا رهظ ىلا هرهظ مهضعب لعل ةعابجي مامالا لص نافذ

 | اضيا زاج هرهظ ىلا هرهظ لعج ناو زاج مامالا رهظ ىلا ههجو لعج نا هجوا ةعيرا

 ليج ناو : 1 نكي مل اذا هركي هنا الا اضبا زاج ههجو ىلا ههجو لعج ناو

 || مارللا دجملاىف مامالا لص اذاو هل وق ) هماما ىلع همدقتل رجب مل مامالا هجو ىلا هرهظ

 || اهباوجو ةلئسملا ةروص نم وهف واولاب قلحت و ناك نا ( ةبعكلا لوح سانلا قلحت

 ةلوقا ناوكك و و زاوجتا ناي اذه نوكي و اذا باوج وهف واولا نود. ناكن او ناك نف

 سيل اهنم ةيحان ىلا هجوتو ةبعكلا فوجف ىلص اذا عيادبلا ف لاق فانيتسالل ناكنف |

 مامالا نم ةبعكلا ىلا برقا مهنم ناكنف هل وق ) مسي تح ىرخلا ةيحان ىلا هجوتلا هل |

 داحتا دنع رهظي امنا رخأنلاو مدقتلا نال ( مامألا بناج ىف نكي ل اذا هتالص تزاح ظ

 نم هشانملا# رك[ الا ( متالص تزل ةبعكلا رهش لع لص سوت

ىلص ىنلا نا ةريره وبا ىوراه وهو هنع ىهنلا درو دقو مظعتلا كرت ْ
 سو هيلع هللا 

:7-:جج:يره:ييييئبئبييزر_1_:_:اتتش7ش7ْللل اكل
 سس جبب7:ي

 (16) ل



 ا ع ل ل ا ا ااا يم

 | نمؤبال نيقولا ني نام تبق فا ا نال لة روق لك

 سب جر

55 

 د 1 دو

  نطاعمو قيرطلا عراوقو ماجلاو ةربتملاو ةلبزملاو ةرزجلا عضاوم عبس ىف ةالصلا نع ىهن
 "ةنوحاطلاو لبطصالاو ىداولا نطبو ثيللا ىبا ةنازخيف دازو هللا تيب رهظ قوفو ىلبالا

 ةلذلاو ةلزملا تاذكو اهحتفو ءابلا مضب ةربقملاو ةربقملا هركنو هيف ةالصلا زوجت كلذ لكو

 / معا هللاو ثاورالاو لبزلاو نيرا حرط عضوم

 01 »6 ةاكرلا باتك 6

 اك

 "اتاداقتعالاف تارافكو تابوتعو تالماعمو تادابع و تاداقتعا ةسجن تامورمشملا
 ”ازاكلا ةلسج تاداعلاو رخالا مويلاو هلسرو هيتكو ةتكملم و هللاب نامالا :ةسْجخ
 '"تامصاخملاو تاحح انملاو تاضواعملا ةسهن تالماعملاو داهملاو محلاو ةاكزلاو موصلاو
 'ةرجزمو صاصقلاك سفنلا لتق ةرجزم رجازم سج تابوقعلاو تاكسثلاو تانامالاو
 |0000 مو مدراو دلجاكرسلا كنع ةرجرسو ةقربسلا ف عطا لاما ذا

 ازا ةراثك سج تارافكلا و ةدرلا نع لتقلاك ةئعببلا علخ ةرجزمو فذقلا دي

 ' تادابعلا عجرتو يللا تايانج ةرافك و نيعلا ةراقكو راطفالا ةرافكو راهظلا ةرافكو

 بكمو ةاكرلاك ضحم ىلاهو داهملاو موصلاو ةالصلاك ضحم ىندب عاونا ةثلث ىلا سلا

 ا لاست هللا لاق نأرقلا عبتا هنا الا ةاكزلا لبق موصلا نوكي نا ىغبني ناكف جحاك امهنم

 | دللا و ةراهظلا ندرخم نيفصو ىلا عجري ةاكزلا ريسفت مث ةاكزلا اونآو ةالصلا اوهفا
 ١ ا

 ' متقفنا اهو ىلاعت لاق و اهب مهيكزتتو مع روطل هياط وهلاوتا نم دخ ىلاعت هللا لاق

 ا راونلاو ايئدلاف فلناو بوئذلا سندنم ةراهلا ىرملل عمتجف هل وهف * ىش نم

 باتكلاب اهتيضرف تنيث ةمكحم ةضيرف ىا ( ةبجاو ةوكزلا | هللا هجر لاق ) ةرخ الا ىف ا

 ”ةنسلا اماو ةاكزلا اونآو ىلاعت هلوقف باتكلا اما رتاوتملا عاججالاو ةرتاوملا ةنسلاو |

 | لع دتعم عاجسألا و ةكزلا اهنم ركذ و سجن ىلع مالسالا ىنب مالسلا هيلع هلوق |'

 افلا ىه ةغللاف ةاكزلاو اذه انموب ىلا مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ندلنم ء اهتيضرف ||

 'ريهطتلا نع ةرابع ىه ليقو ةرخآألا ف باوثلاو ايندلا ىف فلحلاب لاملاىف ءامغل بس ىهو

 آ | 1 نع ةرابعب عرشلا فو بوئذلا نم رهطت ىا ىرت نم ملفا دق ىلاعت هللا لاق |'

 | نيقتحلا دنع ىدؤملا لاملا نود ىكزملا لعف نع ةرابع ىهو صوصخم رادقم ىف مولعم

 ' تافض نمال لاعفالا تافص نموه امنا بوجولاو بوجولاب تفصو اهنال لوصالا لها نم
 ١ ىلع اهبوجو لهو ةاكزاا اونآو ىلاعت هلوقل ىدؤملا لال مسا ىه مهضعب دنعو نايعالا

 | نيم نم ىتاَرلا زوال ىتح د# دنع روفلا ىلع ريجولا ىف لاق جالا ىلع ما روفلا
 : ١ فالخ مهل رارضا ما ال يخلو الا وحل اهلل 8 داهش لبقلال دوي مل نات نع

 ىجاّرلا ىلع ةاكزلا بوجو فسوب وبا لاقو ىلاعت“ هلل قح هنال جالا ىلع هدنع هناذ 1
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 قتانلا آلا ا عدل ) تقو 0 اهئاذا ىلع رد ةاكلاو روت ىلع كل

 الفاو السم اغلاب ارح نوكي نا وهو كلاملا ىف ةسج ةيئامث ةاكزلا طئارش نا عا )خ غلابلا

 الماك الو>و الماك اياصن نوكي نأ وهو ةةولجلا ىف عرفا ننسهيلع حال يوك ١

 | ةاساومل تبجو ةوكزلا نال ( اباصن كلم اذا مل ْوَق ) ةراجتللوا امتاساما لاملا نوكو
 |١ ريقفلاو ريق اباصن ثالمي مل نم نالو ةاساوملا لمتحمال ليلق لام باصنلا نودام وريقتلا
 || ضبقلالبق عيبملاو نويدملاو بتاكملا كلهنم زريحي (امات اكلم هل وق ) ةاساوملا ىلا جاتا

 عيبملا كلك ديلا نود كللملا دجو اذا اماو ديلاو كلملا هيف عقتجا اموه ماتلا كلملا نا

 نوددملاو بتاكملا كلك كلملا نود ديلا دجو وا ضبقلا لبق قادصلاو ضبقلا لبق

 لهو ةيفتلا نم هيف نكمتيل كلذ طرش امنا ( لولا هيلع لاحو مل وف ) ةاكزلا هيف بحتال
 وهو ءادالا ظئارشش نم امهدنعف ءادالا طئارشش نم وا بوجولا طئارسش نه لولا مام

 ىلع سيلو مل وق ) بوجولا طئارمش نم دم دنعو ةاكزلا ليحتن زاوج هديؤي عيتتلا
 ىلع هلوقب افرع دقو نونجملا و ىبصلا ركذ مل ليق ناف ( ةاكز بتاكم الو نونحمالو ىبص
 اولزرتعاف ىلاعت هلوق ىف اي تابثالا و ىئنلا ةهج نم نابل هركذ انلق لقاعلا غلابلا

 ءاداب بطاخم ريغ هلال ىصلا ىلع بجي مل اماو نرهطي ىتح نهوررقتالو ضيحلا ىف ءاسنلا
 جحاكل املا اهب وشيام الو داهملاو موصلاو ةالصلاكةيندبلا هيلع بحنال اذهلو ةدابعلا
 بجوف بتاكملا ىلع بحنو فقولا ضراىف بحت اذهلو ضرالا ةنؤم هناذ سثعلا فالح
 دجو اذا اندنع هيلع ةاكزال نونجلا اذكو تاقفنلاك ةنؤملا هيلع بحت نم هنال ىصلاىلع'

 معلا نالتعلا دش لوللا نضس ىف دقانا هنم دحتو نان اه ةنسلا ف ند
 لولا داقعنال اهل وا ىف طرشي لقناو اهرخآآو ةنسلالوا ىف ةقافالا طرشي هنا ةفينح ىنانعا
 || نال لوملا ٌركا ىف ةقافالا ربتعت فسوب ىبا نعوءادالا باطخ هيلع هجوتيل اهرخآ ىفو

 | تبجو ثكوا لق ةنسلا نم ءزج ىف ةقافالا تدجو اذا دمت دنع و لكلا ركح ركالل

 رهش ضعب ىف قافا اذا هناذ موصلا ىف اماهرخئآوا اهطسووا اهلوا نم تناكءاوس ةاكزلا

 سل هنال هيلع ةاكز الف بتاكملا اماو ةقافالا تلق ناو هلك ر مثلا موص همزا ناضمر

 لوملا نيبو هنبب رثاد هدب ىف ىذلا لاملا نالو قرلا وهو ىفانملا دوجول هجو لكنه كلم
 اذكف ةئث ديف لولا لعابجإلا5 لوا سرع واول 23000
 هكلم نال ( هيلع ةاكز الف هلامب طيح نيد هيلع ناكن مو مل وق ) بتاكملا ىلع بحال

 قسما ءاملاك ام ودعم ريتعاذ ةيلصالا هتجاح لوغتششم هنالو نيدلاب هقاوحساإل صقان هيف

 ةهجوتم ةبلاطملا نا ةيلصالا هحناوحت انلوق ىنعمو هتاد لجالو هسفن لجال شطعلاب

 راصف هسفن نع ررضلا ةلاذا هف رص ىف راصف سبح و ناهي ءادالانم عنتماول ثيحي هيلع

 لك ةياهنلا ىف لاق ءانغلا مدعناو باصنلا كالم صقنف ىلوا لب ىتكسلا رادو ةمدخلا دبعك

 ىلاعت هللوا دابعلا نيدلا ناكءاوس ةاكزلا بوجو عنمب هناف دابعلا ةهج نم بلاطم هل نيد
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 شراو فلتملا ناعضو عببملا نمو ضرقلاك دابعلا ةهج نم بلاطم هل ىذلاف ةوكزلا نيدك

 اا ١ اكلاوا نوزوملا وا .ليكلا وا دوتنلا رم ندلا ناكءاوسو ربملاو ةحارجلا “أ
 أ ىضق اذا ةقفنلاو لجؤم وا لاح وهو دمع مد نع ملص وا علخ وا حاكتب بجو ءاوسو

 .بوجو لبق هتمذ ىف نيدلا ناك اذا هلك اذهو عنمتال اهب ضب ملناو ةاكزلا تعنم اهب

 ترةتساو هتمذ ىف تشن دق اهنال ةاكرلا طقست مل ةكزلا بوجو دعب نيدلا هقل اذا اما ةاكزلا |[

 نيدلا نا اوعججاو هللا هج-ر في رصلا لاق اهتوث دعب نيدلا نم قام اهطقسي الف. |[

 بحينال هب طيح ال ناك وأ ىتح طرب تسيل ةطاحالا هلام طيح هلوق رثعلا عضم ال

 عنم نيتن املا ىف ادحاو امهرد نيدلا ناكول ىتح اباصن غلب نا هعنمب هانعم امنا و اضيا |

 ةاكزلا هيلع بجي ال الاقثم نورمثعو دحا هيلعو الاقثم نوعبرا هل ناكولو بوجولا أ
 ىف هكلم نودملا نال و مودعم هناك لعج اباصن قابلا قبب ملال نكل اطيحم نكي مل ناو

 ثالذو ءاضرالو ءاضق ريغ نم هذخأأي نا نيدلا بحاصل ناذ هل هكّلم هديفبال صقان باصنلا
 ةردقب ةاكزلا عنمب جارمللاو سثعلاو ةاكرلا نيد و بوصغملاو ةعيدولا ىف ايثالملا مدع دنا []

 رز اةالَخ ةنطابلا و ةرهاظلا لاومالا ةاكز كلذىف ءاوسو ىمد ألا ةهج نم ابلاطم هل نال

 نيبمد الا نم هل بلاطمال نيد وهف ةنطايلا ىف ةيلاطملا قح مامالل سيل لوس وه ةنطابلا ىف

 ,هنم اهذخأي هلاف جارخالا مدع لاومالا باعصا نم لع اذا ةبلاطملا قح مامالل ىلب انلق
 .ىبا نعو هكلهتسا دق لام ةاكز وا متاَف لام ىف هيلع ةاكزلا تناكءاوسو ءارتفلا ىلا اهلسيو
 مهرد انام هل ناك اذا اكاذهو نيعلا نيبو كلهتسملا لاملا ةاكز نيد نيب قرف هلا فسو

 بحي مل رخآ لوح لاح ىتح اهجر إف ,هارد ةسج اهيف تبجوف لوحلا اهيلع لاح
 لاملا كلهتسا لولا لاح امل ناك ول و لوالا لوعلل ةبجاولا ةاكزلا تعنمو ءىش ىناثلل

 ةاكزلا بحن لوخلا اهيلع لاحو ىرخا مهرد ىتئام دافتسا هنا مث هتمذ ىف ةاكزلا تيّشو

 سيل ةمذلا ىف امو لاملا نم ءزج قمكسأ نيعلا نيد نا هل قرقلاو بجتال امهدنعو هدنع
 مامالا هب بلاطيأل هنا ىلا ةراشا اذهىف دابعلا نم هل بلاطم ال انبد قبف هنم ءزج هب قحتسع

 نيدو ةياهنلا ىف لاق ابلاطم هل نال ةاكزلا بحنالو هب بلاطي امهدنعو انبد ريصي امدعب هدنع

 امهيف رفزا افالخ كالهتسالادعب اذكو باصنلا هب صقتني هنال باصنلا ءاق لاح عنام ةاكزلا

 ةاكرلا نيد هيف بجو ىذلا باصنلاىف ىا امهيف رفزا اذالخ هلوتف ىتاثلاف فسو. ىبالو

 هنال ةاكزال نيعئام نئددلا نذه لعمل هناف كالهتسالا نيد. هيف بجو ىذلا باصنلا ىفو

 بوجولا ناعنمال امهو تارافكلاو روذنلا نيدك راصف دابعلا ةهجنم ام# بلاطم ال

 ةغارفلاب ( اباصن غلب اذا لضافلا ىز نيدلا نم زكا هلام ناكناو هلق ) عاجلالاب

 لولا مامت لبق هنم ”ىئرب مث باصنلا قرغتسي نيد لوملا طسوىف هقلح ناو ةجاحلا نع
 ده لاقو باصنلا ناصقن ةلززنم نيدلا لعج هنال فسو. ىبا دنع ةاكزلا هيلع بحت هناذ ||

 اهنم *ىرب مث باصنلا قرغتسيال نيدلا ناكناو قاقححسالا ةلزنم كلذ. لعج هلال بج ال |
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 بهو لجر بجنال لوقب هناذ رفز الا اعيجج رهدنع ةاكزلا بجين هناذ لولحا مامت لبق

 0 الف بهاولا اهيف عجر مث هل بوهوملا دنع لولا اهيلع لاس مهرد فلا لجرا

 || ندبلا بايثو ىتكسلا رود سيلو هل وش ) باصنلانع هيلع قحتسا هل بوهوملا ىلع
 ةلوغشم اهنال ( ةاكز لايعتسالا حالسو ةمدخلا ديبعو بوكرلا باودو لزانملا ثاثاو '

 هلها نم ناكنا علا بتك اذكو اهسبلب بابثو اهنكسي رادنم هل دال نال ميلصألا جاوا

 1| تناك ءاوشو مهرد ىتئام ىواست تناكاذإ هيلا ةاكزلا فرص زوجنال هلها نم ن كب ملناو

 || زوحتال مهرد اننام هتيق فوصمااو] ناك اذا :ئدنحلاى و اوحوا اكدحوأ اهه تكلا

 1| ءادالل ةنراقم ةينبالا ةاكزلا ءادا زوجي الو هل وق ) هيف أرب انصعم دحي هنال ةاكرلا هل

 || موصلاو ةالصلاك ةينلا اهطرشنم ناكف ةدابع ةاكزلا نال ( بجاولا رادتملزعل ةنراقموا

 || اريسيت لزعلا ةلاح اهدوجوب قيتكاف قرفت. عفدلا نآأالا نارتقالا ,ةسبنلا ف لصألا و
 ]| لكو اذا هناف ل_كولا ىلاو اريقفلا ىلا ىنعي ءادالل ةنراقم هلوق موصلا ىف ةينلا يدقتك
 || عفد دنع ىونو ليكوتلا دنع وني مل ناف ليكولا ىلا عفدلا دنع ةينلا هتأزجا ةاكزلازءاداىف

 0| اذك ءارتق اوناكاذا هتج وزو هبا ىلا عفدي نا ةاكزلا ءاداب ليكولل زوحيو زاج ليكولا

 30 تو مهو ريكلاو وا يحصل لولا ا ىواتتلا فو حاضيالاف

 ا سيب ) اهضرغ دنع طقس ةاكرلا ىودال هلام عم

 || ضعب قدصتولو ةاكزلا نعمتإو ىون امع عقب رخآ بجاو نع ىون ناو اعوطت ىو اذا
 ١ نا أ" باصتلا لكى عياش تبجاولا ند دج دع ىدارلا ةاكز هنع طقس باصنلا

 | .هنعطقس ضعبلا جرخ اذاف اعياش لكلا ىف بحيف ةمعذ لكلو لاملا ةمعن ركشل ةاكزلا بوجو
 | نوكل نيعتم ريغ ضعبلان ال طقسيال فسوب ىبا دنعو لكلاب ضعبلا ازامتعا هيف ناكام

 ||| دوجول قابلا ةاكر طقستال اكىدؤملا ةاكز طةسنال نيعتم ريغ ناك اذاو بجاولل الحم قابلا

 (| بجاولا رادسقمو تحاولا الخ انضيا قابلا اانكو تجاولل لحت ىدؤملا نال ةحارلا |

 ظ
 ظ

 1| امه دحاو نع عقب الف قابلا نع عقب نا ز وحيث ىدؤملا نع عشب نا زوجب ىدؤملا ىف

 ةجازملا مدعل :رورتط تخاولا نع طقس كانه تءدصلا ةحسارلا نان لكلا
 ٍ نال ةاكزلانع عقب فسوب وبا لاق عوطنلاو ةاكزلا اهب ىونب مهارد ةسمخب قدصت ولو ظ

 ْ نكميال هنال عوطتلانع عقب دمت لاقو ىوقالاب فعضالا ءافتناف لفنلا نم ىوقا ضرفلا

 ةاكزلا نع عقب الف ةينلا تغلف امهيفانتل اههنع عاشبالا

 5 ليالا ةاكز باب د

 : اهذاخفإ ىلع لوب اهنال البا تيعمو ءاسنو موقك هظفل نم هل دحاو ال سنج مسا لد الإ
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 : احا رهنو يا تناكالوا ةاكا عل نآل نعل لل ىئاوملا 1 كعب

 رقبلا لامعتسا نم ربك ١ لبالل لابعتسالا ةريثك برعلا نال رقبلا ىلع لبالا مدقو 0

 اك ةفاضالاب دوذ سجن نم لابو ( ةقدص دوذ سجخنم لقاىف سيل هللا هجر لاق )

 اسسجن تناكاذاذ مل وق ) عستلا ىلا ثالثلا نم لبالا نم دوذلاو طهر ةعست ىلاعت هلوقىف
 الو ىرارللا ف ىعرلا لسرت ىتلا ىه ةمتاسسسلا ( ةاش اهيفق لوخلا اهيلع لاحو ةُمئاسس

 ةاش اهفف هلوق ةطلتخموا ةدرفنم اثاثا وا ةدرفنم اروك ذ تناك ءاوسو لززملاف فلعت

 تنعطو ةنس اهلام منذلا نم ةاشلاو امهلو انتي ةاشلا مسا نال ىثنالا و ركذلا لوانتي
 لوح هيلع ىتاام وهو ادعاصف منغلا نم ىنتثلا الا ةاكزلا ىف زوحجال ىدنخلا لاق ةيناثلا ف

 ةاكزلا ىف زوح الف نشا نم عذبا اماو رهشا ةتس هيلع ىتا ىذلاوهو عذجلا زاخو الو

 قاع ضاخم تن, لبالا ىف ةاكزلا اهب قلعت ىلا نبسلا ىتذاو ةيححمدالا ىف زوحنو

 عون لكىف بحجينا ةاكزلا ف لصالانا عم لبالا ىف ةاشلا تبجو مل ليق ناف دمشو ةفينح
 الو بوجولا نع هؤالخا نكمال اريثك الام ناك اسجح تغلب اذا لبالا نال ليق هسنج نم

 ةكرشلا بيع ررمنض صقشلا باحجا ىفو فاحج الا نم هيف امل اهنم ةدحاو باحجا نكم |
 تنبو مهارد ةسمح تقولا ثاذ ىف موقت تناك ةاشلا نال ليقو ةاشلا تبجوا اذهلف :

 نم نيثاملا ىف ةسمللا ثاحناك لبالا نم سممللا ىف ةاشلا تاحاف اههرد نيعبراب ضاخنا

 سجد مت تناكول اذهلو ءادالا تقو دعما ىلا اهلقن هلو نيعلا انه بجاولا مث مهاردلا ||

 لولا طسووف اهعاب ةمئاس البا هلزا ولو ةاشلا تبجو ,هرد ىتئامنم لقا لبالا نم ||
 اهعاب اذا لبالاك اماما رخآآ الوح اهل لبقتسا اهسنج ريغ نم ىرخا ةمئاسب موي هلبقوا
 هناف ةراحيلا اهب ىونو ضورعبوا ريناندوا مهاردب اهعابوا منغلاب اهعاب اذا رقبلاكوا رقبلاب

 هركي هناف ةاكزلا نم ارارف كلذ لعف ناف ىناثلا ىلع الوح فنأتسيو لوالا لوملا لطب

 فتآتسيو اضيا لوملا لطب, كلذكف اهسنحي اهعاب اذا اماو فسو, ىبال انالخ دم دنع

 اهسنح لولا دعب اهعاب ناو لوالا لوملا لطب ال رفز لاقو اندنع ىتاثلا ىلع لوحلا
 كالهب طعسنال اهنا ىتح اهلدب ىلا اهتاكز لوح:الو هيلع ايد اهتاكز تناك اهفالح وا

 توفنو اهئاقبب قبن ثيحب اهلدب ىلا اهتاكز لوحي اهسنجب اهعاب اذا رفز لاقو لدبلا
 ضاةءاضقب تناكنا لولا ىف بيعب هيلع تدر اهلوح مامت ليق ةماسلا عاب ناو اهتاوشب

 لؤحالا اهتوكز همزاي مل ءاضق ريغب اهدرناو اسهتاكز هيلع ناكو لوذحا مكح عطقتنمل
 ةبهلا ف عوجرلا نال لوملا , كح عطقن. مل هيف اهعجرتسا مث 7 اهبهو ول اذكو ديدج

 تغلب اذاذ هلق ) دو نسما ءاضقب عوجرلا ناك ءاوس اهكدق بجو

 كلذ تيعم ةيناثلا ىف تنعطو ةنس اهل ىتلا ىهو ( ضاخم تنب اهيفف نيبسثعو اسجل |

 ىا اضاخم لماما تضا# برغملا ىفو اهنيغب لماحىا ةداعلا ىف اهريغب ضخام اهما نال

 ناف اهأللا ىا ةلغلا عذج ىلا ضاخلا اه ءاجأف ىلابعت هلوق هنمو ةدالولا عجو اهذخا
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 نيعبراو انس تغلب اذاف هل وق ) ةداعلا ىف اهريغ ةدالوب نبل تاذ اهما نال كلذب تيعس |
 اهل قح هنال كلذ, تيمس ةعبارلا ىف تنعطو نينس ثلث اهلام ىهو ( نيتسىلا ةقح اهيق |
 ( نيعبسو سجخ ىلا ةعذجاهيفق نيتسو ىدحا تناكاذاف هل وق ) اهيلع لم<و بكرتنا |
 اهيف بح نس ىلعا ىهو اهعسال قاقتشاالو ةسماحلا ىف تنعطو نينس عبرا اهلام نئهو"

 نيعستو ىدحا تغلب اذاف نيعستىلا نوبلاتن اهيفق نيعبسو اتس تغلب اذاف يأ وق ) ةاكزلا
 ةضيرفلا فتأتسي مث هل وق ) ةلجلا هذه فالخ الو ( نيرشعو ةئام ىلا ناتقح اهيفف
 اهيففنيعستو اتسو ةئام تغلباذاف لاقنا ىلا (ه رخآآ لا ناناش شعل و ةاشس اسك ا

 فئأتست مادبا ةضيرفلا فنأتست مث هلوق نوبل تانب سجن وا نيتنام ىلا قاقح عبرا

 نيثلثو تس ىلا ضاخم تنب نيرشعو سف ىنعي نيسخللاو ةئئاملا دعب ىتلا نيسلا ىف
 أ| تنب ىلا ضاخلا تنبنم ادبا اذكه نيس ىلا ةقح مث نيعبراو تس ىلا نوبل تنب مث
 أ| دزحا نيسجلاو ةئاملا دعب ىتلا نيسلا ىف فتأتسي هلوق ىنعم اذهف دقلا ىلا نوبللا

 أ| نوبل تن,ب احيا هيف سيل هناف نب رمثعلاو ةئاملا دعب ىذلا وهو لوآلا فائيتسالا نع اذهب |

' 

 عيجج راص نرثعلاو ةئاملا ىلع نيسثعو اسج داز ال هنال اهباصت دوجو مادعنال

 اسج اهيلع داز الف نيتقللا عم ضاخلا تنب باصن وهف نيعبراو اسجو ةئام باصنلا
 بارعلاوتخفلاو هل وق ) ةتح نيسجن لكىف نال قاقح ثلث بجوف نيسجو ةئام راص
 تارعلاوررصتتخ لإ تونشم ممتلاو برعلا نم دلوتملا وهو تم عجب تلا (ءاوس

 ناصحنب اوقرف ام متاهبلاو ىسانالا نيباوق رف ىبرع لجر عجج برعلاو ىبرع لجج عجم
 ةاكرلا بوجوىف ىنعي ءاوس هلوقو محتل تخلاو برعلا ىلا ةبوسنم بارعلاف ناصحو

 بارعلا مل لكأب ثنحبمل تخيلا مل لكأيال فلحول اما ةيحضالا زاوجو ابرلا رابتعاو |
 مدعل ةاكز ةلبسملا ليمللاو فقولا متاوسىف سيلو ةداعلاو فرعلا ىلع ةلومم ناميالا نال

 متاسلجرال ناكاذاو ةمئاسب تسيل اهنال متاوقلا ةعوطقمالو ىمعلا ىثاوملا ىف الو كلاملا

 || .اهتوقب طيح نيد ىلعوا لولا اهيلع لحي وا ىلىه تسيل لاقق ةاكزلا ذخال قدصملا هءاخلا
 | كانه ناكنا كريغ قدصم ىلا اهتدادق لاق ناو بوجولا ركنا هنال هنيمب عم هلوق لوقلاف.
 ىّيت> قدصيال هنا ىورو ةياورلا رهاظىف الما ةءاربلاب ىتا ءاوس هنيع عم قدص هريغ قدصم 1

 هنم ذخؤتو قدصر ل ءارقفلا ىلا اهتيدا لاق ناو قدصيمل قدصم كانهب نكي مل ناو اهب ىتأي
 لاق ةرامجتلا لاوماوا ريناندوا مهارد لاملا ناكناو سثعلا ف فالملا اذه كالذكو ايناث
 اهبايرا ىلا ةص وفم لاومالا هذه ةاكز عفد ند قدص ءارعفلا ىلا اهتدادق' ظ
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 6# رقبلا ةاكز باب «
 اهتبسانمو ملا الا اهب لصحم ال منغلاو ممكلاو ةعارزلا زىلصم لصحت رقبلا, نال منغلا ىلعاهمدق

 رتبت اهنال رقبلا تيمسو امهلعتت ةندبلا مسا نا ىتح ةهقلاو ةماخعذلا ثيح نم لبالل
 رقبلا نم نيثالثنم لقا ىف سيل هللا هج-ر لاق ) قشلاوه رقبلاو اهتشتىا اهرفاوح ضرالا

 ةنسول ىذلاوهو ( ةعيتوا عيدت اهيفف لوملا اهيلع لاحو ةمئاس نيثالث تناك اذاذ ةقدص

 بابلا اذهىف ركذلا ىلع ديزتال ىثن الا مث هما عبت ن آلا هنال اعيدت ىعم ةيناثلا ىف نعطو

 نس ىداو ةهملا قيرط ىلع الا اهبف ركذلا زوجيال ثيح لبالا فالخم منغلا ىف اذكو
 أ موق ) ليج احتلاب اضيا قلعتب فسوب وبا لاقو امهدنع عدت رقبلا ىف ةاكزلا اهب قلعتي
 زاج نيعيدت ىطعا ناذ ةثلاثلاىف تنعطو ناتئس اهلام ىهو نسموا ( ةنسم نيعبرا ىف و

 نيعبرالا ىلع تداز اذا لوف ) ىلوا اهن ودامم نايزجي نالف نيتنسلا نع نايزجي امهنال

 نينثالا فو ةنسم رشثع عبر دحاولا ىنف (ةفينح ىبا دنع نيتسىلا كلذ ردقب ةدايزلا ىف بجو
 ةياورهذهو ةنسم مشع عبرالاىفو ةنسم رشع عابرا ةثالث ثالثلا فو ةنسم رمشع فصن

 نوكيف نيسج- غلب ىتح *ىش ةداي زلاىف بحيال هنا ةفينح ىبا نع نسملا ىورو لصالا

 لاقو هلفف ) عست عست رّدبلا ف صاقوالا نال عيدت ثلثوا ةنسم عبرو ةنسم اهيف

 نوداجن مهني فالخالو ( ناعيدت اهيفف نيتسلا غلب, ىتح ةدايزلاىف ”ىشال دمحو فسوبوبا

 ىفو ناتتسم نيتام# ىفو عيدناو ةنسم نيعبس ىفو هلق ) نيتسلا ءاروام ىف الو نيعبرالا

 نيرسشعو ةئامىفو عيدتو ناتتسرشعوةئامىو ( ةنسمو ناعيدت ةئامىفو ةعبتا ةثلث نيعست ||

 سنع لكى ضرفلا ريغت, اذه ىلعو مل وق ) سنق اذه ىلعو تانسم ثلثوا ةعبتا ةعبرا ||
 أ ةاكزلا ىف ىنعي ( ءاوس رقبلاو سيماوملا و مل وق ) عاججالاب اذهو ( ةنسم ىلا عشت نم |أ
 سوماجلاب ثنحي مل رثبلا مل لكأي ال فلح اذا ناميالا ىف اما ابرلا رابتعاو ةيحضالا و ||

 00 ع ل ل ص رف اندالب ىف هتلقو فرعلا مدعل

 'اهلو انتارش ىزشيال فلح ناو سيّماوللا لوانتبال رقبلا ىّرشيال فلحولو ةياهنلا ىف
 ١ دوهعمل ماللاو فلالا نال اهئارشثب ثنحف

 | لفكر كان 2

 اق الت ليللا ةرو اهفاقتن منغلا ةك ز نوكو هترثكل ليما ىلع منغلا مدق
 ةاشنيعبرا ن ء لقاىف سيل هللا هجر لاق ) اعيجج امهيلعو ثانالاو روكزلا ىلع عقب منغلا

 | لوح هيلع ىتا ىذلا وهو ادعاصف ىثلا ةاكزلا هيف بحي ىتلا نسلا ىتدا ( ةقدض
 اذاف هلق ) ةاكزلا اهيف بحت فسوب ىبا دنعو اهيف ؛ ىثال نالج- هنودامو امهدنع ||

 1١" هو اذعاصف قتلا اهتفصو (ةاش اهيف لول لع لابو ةعاس نيه را تنظ |
 شل استفد ا ار باق ناد حب :

 0 موي حس جسم بم و رس مج ب ميحفس مج سب بع

 ا ا( نا)

 0ث
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 || ىهو ةيض الاف زوجي هنال ةنسلا ثكا هيلع ىتاام وهو زوحب نأضلانم عدجلا نأ

 رهاظلا وه لوالاو ةاكزلاىف زوحجيو اهيف زوحجيال عيبتلا نا ىرت الا ةاكزلا نم قيضا '
 || اهلك ت ناكاذاالا ركذلا ذخؤيال ىيفاشلا لاقو ثانالاو روكذلا منغلا ةاكزىف ذخؤيو
 (| رعملا نذ ازعم ناك ناو نأضلا نم ذخؤي ان أض ناكاذا باصنلا نا ةنسلا مثاروكذ
 ( ءاوس زعملاو نأضلاو هل وق ) ءاش امهيا نذ ءاوس اناك ناو بلاغلا نك امهنم ناك ناو.

 نأضلا مل لكأيال فلحول اما ةيحضالا زاوجو ءابرلا رابتعا و ةاكزلا بوجو ىف ىنعب
 ثنطال انعملا ل لكافا

 6 ليخلا ةكز باب

 فالتخالاو اهتماسا ةلقو اهدوجو هلل اهرخلا امناو ليامتلا وهو ءاليخلا نم هقاقتشا

 هيلع ىزنيوا اركذ ناكاذا ىزنينا اهيف ةاكزلا بحجب نس لقاو اهيف ةاكزلا بوجوىف
 لولا اهيلع لاحو ائاناو اروك ذ دعاس ليلا تناكاذا هللادحر لاق ) لا نآنانإ

 ىتئام لكنه ىطعاو اهموق ءاش ناو ارانبد سرف لكنع ىطعا ءاشنا رايخلاب اهبحاصف

 |مهنم ميم اناتباور ةدرفنملا روك ذلاىف نال طالتخالا طرسش امنا ( مهارد ةسج ,هرد

 ةدرفنم اهروك ذىف بحب ثيح متاوسلانم اهريغ فال لسانتلا مدعل بوجولا مدع
 ححدالا ناتباور ةدرفنملا ثانالا ىفو لكالا اهنم لصح لسانتلا اهنم لصحمناو هناا

 لصالاىف ركذو ةداعلا ىف هنم نوعناعال سانلاو راعتسملا لحقلاب لسانتت اهنال بوجولا

 ثانالاى الو ةدرفملا روك ذلا فسحن نالو اناا و اروك 3 نوكت ىحاسهشم سا

 اركذ نينا باصنلا نوكي و ةفينحىبا دنع ةلوك أه ريغ اهنال دلاوتلاب اهءامت نال ةدرفنملا
 ميمتلاو دحاو باصتلا اذه ىلعف نارك ذلا ىف بحن اهنا ىورو ةياورلا هذه ىلع ثناو

 فسوروب.ا لاقو رفزو ةفينح ىبا لوق وه امنا ليللاىف ةاكزلا بوجو مث طالتخالا نم دال

 مث عاججالاب اهيف *ىثال وزغلل تناكاذا اما وزغلا ريغل تناك اذا اذهو اهيف ”ىشال دمنو

 ىلع ناسرفلا غلبت ملول ىتح اهتيفنم ذخؤيو اهنيعف بوجولا رفزو ةقينح ىبا دنع
 اذهلو كلذ رد ذخا مهرد ىتئام ةيناثلا ىلع سرفلاو طالتخالا اهيف طّرشا ىتلا ةياورلا

 لوقب هناذ ىواحطلا لوق نع اذهب زريحا رايخلاب اهبحاصف هلوق اهموق ءاش ناو لاق

 برعلا سارفا ىف رايخلا اذه اهموق ءاشناو هلو رهاظلا وه لوآلاو لماعلا ىلع رايخلا
 ذخؤي ملامنا و اهتوافتل رايخ ريفب امتح اهموقيف تلا سارفا ىف اما هلا ىف اهب راقتل
 ةفينح ىبا دنع لوك ام ريغ اهنيع نال هب لص مل ءارقفلا دوصقمنال اهتيعنم اهتاكز
 اهنم دوصقملا امئاو هدنع ةلوك أم ريغ اهلال ليملا ىف ةاكرلا بجنالنا هدنع ىتيش نآكفإ

 ا ربح كري سايعلا نا هلصا نمو مهارد ةرسشعوا راند ةمئاس سرك ضي ملل ] || هلوق وهوريملاب اهيف سايقلا كرت هنا الا ريخاو لاغبلاب ىلاعت هلللا اهنرق اذهلو بوكرلا
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 راو لق ىفاشلا لق هنو "ليلا ةاكزال دعو ان لآقو راوق ( ا ا

 " ةفينح ىلا لوق ىسخرسلا لاقو اضيا كلا ىف عطق هبو امه وق ىلع ىوتفلاو ناح ىضاق ا
 | نال اربج اهبحاص نم ليملاا ةقدص ذخأيال مامالا نا ىلع اوعجاو ةياهنلا ىف لاق ىلوا .

 0000١ 1| و هذ ءافتللو اهنعنم ءرج اهناؤ ةئاسلا فالخ اهنيك بختال اهتاكذ"

 | سايقلاناكو اهبحاصل اهوكرتيمل اهيف ةاكرلا ذخا ةاعسلا ىلو ولف عماط لكل عمطم ليملا |
 " سايقلا اوكرت امناو امهدنع ةلوك أم اهنال اهيف ةاكزلا بحن نا دمحو فسو ىبا دنع |

 َ 'لكنلا ةقدص ققراا ى نا الا قيقرلاو ليلا ةقدص .نع مكل توفع مالسلا هيلع هلوقل ||

 ١ هايورام لمحت ةفينح ابا نا الا ةقدص هدبعو هسرفىف سملا ىلع سيل مالسلا هيلع لاو '

 ١ بحجنامتا ةرطفلاو رطفلا ةقدص قيقرلا فنا الا قيقرلاو هلوق ليلدب بوكرلا سرف ىلع
 | مالسلا هيلع هلوقل (ةراجتللن وكتنا الا ريجلاو لاغبلا نم ”ئشىفالو مل ووق ) ةمدخلا دبع
 ةاكزلا نال ةراحتلل نوكتنا الا هلوقو اهب ةقحلم لاغبلاو ريجلا ىهو ءىث ةعسكلا ىف سيل

 نالجلاو ليجاحملاو نالصفلا ف سيلو هل وق ) ةراختلالاوما راسك ةيلاملاب قلعتت ذئنيح
 'دالوا وهو ليصف عجب نالصفلا ( رابك اهيف نوكي نا الا دمتو ةفينح ىبإ دنع ةقدص

 , ناف رثبلا دالوا ليجامملاو ماغلادالوا مهو لجلا عجب اهرسسكو ءاللا مضب نالجلاو لبالا

 ' اهيف فلت ليلا ةاكر نال ليق اهيف اهدروا رف ليحلا سنجنم ةلئسملا هذه تسل ليق |

 ااهيف فسو وبا لاقو هأوق ) اهيف اهدرواف اضيا اهيف فلتخم ءايشالا هذه ىف ةاكزلاو |
 ١ بحن لوقب الوا ةفينحو.ا ناكو كلام لاق هبو رابكلا ىفام اهيف رفز لاقو ( اهنم ةدحاو

 ١ ذخا هبو اهنم ةدحاو اهيف بحت لاقف عجر مث كلامو رفز ذخا هبو رابكلا ىف بحنام اهيف
 ١ اهيف ناك اذا اماو دمت ذخا هبو *ىث اهيف بجنال لاقو عجر مث ىيفاشلاو فسوب وبا أ

 | ركل ىح ةاكزلا ةيدأت نوذ اباصن اهداقعنا ىف اهل اغبت لكلا لعج تانسملا نمةدحاو ||

 ' راج نيلراوا اليصفنيسثعو ةسج ىزرشا اذا ةلئسملا ةروصو راغصلانم ةدحاو ذخا ||

 | | دلموأل دعو ةغنح ىبا دنعف لوما اهيلع دع لق كلذ هل نهووا الت نثلثوا
 | هل ناك اذا ىرخا ةروصو ةاكرلا بحت هكلم نيحنم لوملا لاحول ىتح دقعنب فسوب |
 ١ تيمو لوصالا تكله مث اهددع لثم تدلاوتف رهشا ةتس اهيلع لاح ةمئاس باصن |؟

 اول وق ) قس فسو وبا لاقوال امهدنعف دالوالا ىلع لوصالإ لوح قبب له دالوألا ||

 | اهنود ذخاوا لضفلا درو اهنم ىلعا قدصملا ذخا هعم دجوب إف نسم هيلع بجو نمو |[
 | نا باوصلاو ىباجبسالا لوق وهو قدصللا ىلا رايخللا نا اذه رهاظ ( لضفلا ذخاو ||

 | ةدانز عفد هيف ناك اذا قدصملا ىلا رايملانا ميكا ىفيرصلا لاق لاملا بحاص ىلا رايخلا

 | عفد هلال ةدايزلاو ىتدالا عفدينا دارا اذا لاملا بحاص ىلاو ءارسث ةدايزلا رادن»ىف هنال 1

 - عقدين اداراو نوبل تنب بجو ناذ عاججالاب لاملا بحاص ىلا رايملا ةهملا عفد ىفو ةهقلاب ||

 ” البو ضاخلا ٍتنر نيب :تواقلا وار ما ا لاد رايطاتوتع دعا

 1 ) ا
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 0 روذنلا ىف اذكو 0 قرلتلا عفد روع هلوق ) امهرد نو 2

 سلو مِلَوُق ) زوج ال فاشلالاةو اياهخلاو انادهلاىف زوحنالو رطفلا ةقدصو رشعلاو |

 نالاهيلع لمعي ملولو ةفولعملابو تهسأ ولو لماوعلاب ىنعي ( ةقدص ةفولعملاو لماوعلاىف
 ةفولعملاىف نالو دجوب ملو ةراحيلل دادعالاوا ةماسالا هليلدو ىانلا لاملا وه تل أ

 ىا ( هتلاذرالولاملارايخ قدصملا ذخأيالو مل وق ) ىنعم اهيف ءاغلا مدعنيف ةنؤملا كارتت.
 هرايخ ذخا ىف نال نييناللا نع ارظن هيف نال ( هنم طسولا ذخأيو هلوق 0( درا

 ىدرو ديج ماسقا ةثلث هعستيف ءارتغلاب ارارضا هتلاذرذخا ىفو لاومالا باكتابا رارسضا

 ىتلا ىهو ةلوكالا الو اهدلو ىبرت ىلا ىهو ءابرلا ذخأي الو طسولا نم ذخأيو طسوو
 ذخأيالو ةريغصلاو ءافحملاو ءايمعلا داس ىف هيلع بسحب لماحلا الو لحفل الو لكم الل نجست
 ىلع ىىاراا اهب كانا ولو ةلخدلا هيلع دع هيعاسل هنع هللا ىضر رع لوقل ايش اهنه'
 هعض هسنج نم الام لوحلا ءانثا ىف دافتساف باصت هل ناكنمو مل وق ) اهذخأتالو هفك

 ناكءاوس دعض هداقتساندجو ىأباو الؤا هنامت نم ذا شا[ ناك ءاوس ( ك0 ١
 هجو لكنم هسنج ريغنم ناكولذا هسنجنم هنوك طرشو كلذ ريغوا ةبهوا ثاريمب '
 متاهاكرف لوملا اهيلع لاح ةمثاسلا نم باصن هعم ناكولو مضيال هناذ لبالا عم منغلاك

 مضيال ةفينح ىبا دنعف لوحملا فصن اهيلع ىضمدق مهار ردلا نم باصن هعمو م اهعاب..

 ناكاذا اذهو اعيجب اههبك و هعضي اههدنعو |ديدج:الوح هل فئأتسيلب ةكاسلا نا
 روشعملا ماعطلانمثاماو عاجحالاب هع اياصن غلب الناك اذااها هدا رفناب اباصن غلب ةمئاسلا نمث

 مهاردب لوملا لبق ةيشاملا عاب ولو اءامجا مضي هناف هرطف ةقدص ىدا ىذلا دبعلا نمثو

 ناو ةيشاملا ىلا ةيشاملاو مهاردلا ىلا هاردلا مضي ىا عاججالاب هسنجىلا نُءلامض ةيشامب َّ

 ةاكزلا لام مكح نع تجرخ اهنال اءاججا اهنمث ىض اهعابمث ةفولع اهاكزام دعب ةيشاملا لعج
 متاوسلا باحصانال ( اهل وح ثكا ىف ىعرلاب تكت ىتلاىه ةمئاسلاو هلق ) اباصن قب إف

 رثك الل اعبات لقالا لعل تاقوالا ضعب ىف مهمتاوس اوفلعي نا نم ادب نودحي ال دق

 تناكول نا محدن امنا متاوسلا ةاكز باحا قحىف ةماسالا نم هركذ ىذلا اذه مث

 الصا ةاكزلا اهيف بجن الف بوكرلاو لمحلل وا ةراحيال تناكاذا اما لسنلاو ردلإ ةماسالا

 لولا فصن اهفلع اذا ليق ناذ ( اهيف ةاكز الف ٌثكاا وا لولا فصن اهفلع ناف مإ وف )
 هنال اطامتحا بوجولا بناح مح رنا يتبنيف همدعو بوجولا ىوتسا هفصن تماسو

 تيبس توب ق كلشلا عقو هنال ةاكزلا تبثن ال امنا ليق طابتحالا ىلع اهانبم و ةدابع

 ىبا و ةفينح ىبا دنع ةاكزلاو ول وق ) ببسلا ؛توبث دعب ناوكل ل حجرلاو باحجيالا

 هتدافو ) وفعلاو باصنلاب قلعت رفزو دت لاقو وفعلا نود باصنلا ىف ةيجاو فسو ظ
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 001 لو دب لو امهدنع بوجولا لكاؤيي كيادقتلا ور ْ
 | قابلا ىف هيلعف عبرا اهنم كله مث لوملا اهيلع لاح لبالا نم عست هل ناكاذا ايثل اهلا |[
 َ نونامث هعم ناك اذا اذكو ةاش عاسنتا ةسج ىابلاىف هيلع رفزو دم لاقو امهدنع ةاش .|'

 فصن رفزو دم دنعو ةاش قابلا ىف هيلعف نوءبرا اهنم كاهف لولا اهيلع لاح منغلا نم ||
 فرصي ةفينح وبا لاق اذهلو ةاش عبر رفزو دم دنعو ةاش فصنف نوتس كله ناو ةاش

 | اد دلا وه لسألا نإل ىهتني نا ىلا ديلي ىذلا مثريخالا باصتلا ىلا وفعلا دعب كالهلا |!
 .اعياش بصنلاىلا مث الواوفعلا ىلا كالهلا فرصي فسوبوبالاقو هل عبات هيلعدازامو لوالا

 ةفيشح ىبا دنع هايش.عب را ىنابلا ىف نورسئثعابنم كلهف لوما اماعلاح لب الا نم نوعبرا هناس

 تنب فصن رؤز ود لاقونوبل تن. نم ءزج نيثلثو ةتسنم ءزج نورشعابف فسو.وا لاقو ||

 ١ كالبتسالان ال كالهلاب ديق ( هنع تطقس ةاكرلا بوجودعب لاما كله اذاو مل وق ) نوبل ||
 اهكلهتسا اذاف ةنامالا قيرط ىلع اهكسم وهو لوا دعب هيلع بحت ةاكزلا نال اهطقسبال |[

 اهبلط اذا اما اهب ىعاسلا ةبلاطم لبق ناك اذا اهطتسي اما كالهلا مث ةعيدولاك اهنعض
 اهنال نيقارعلا لوق وهو ناعضلا هيلع بحي جركلا لاق دف ةردقلا عم هيلا اهلسي لو |
 . عم هيلأ اهعف دب ف ةعيدولا بلط اذا عدوملاك راصف ةبلاطملا كلمي نم اهب هبلاط ةناما ا

 ' برقا اذهو ةياهنلا ىف لاق نعضيال لهس وءاو سايدلا رهاط وا لاقو تكله ىتح ناكمالا |'

 - لدب دقق ةعيدولا عنم ىف اماذ دجوي ملو اتبوفت ىجدتسي ناعضلا بوج و نال هقفلا ىلإ
 | ولو نمضبال اولاق رهنلا ءاروام مئاشم ةفاكعيادبلا فو نعضيف كلاملا ديل انوفم راصف ديلا ||

 | مراصف نيعلا ميلست همزاي إف اهتيقوا نيعلا هاطعا ءاشنا ريخم كلاملا نال ىعاسلا بلط
 | لوما ىلع ةاكزلا مدق ناف مل وق ) ناعضلا مدع ححدالاو ةياهنلا ىف لاق ةبلاطملا لبق

 | ءادآلا نيب نكل ةياهنلا ىف لاق بوجولا ببس دعب ىدا هنال ( زاج باصنلل كلام وهو |أ
 | باصنلا صقتني ال نا هيف طرتشي لد#ملا نا وهو قرف لوملا رخآىف ءادألا نيب و الحمم
 أ لوما لال نيعبرا نع ةاش لحت اذا هنايب طرشي ال لوملا رخآىف ءاد الاىفو لوحلا رخآىف

 أ ناو اوطت تعقو ءارتفلاىلا اهفرص ناكاذا هلا ىتح هيلع ةاكز الف نوثلثو عسن هدنعو ا
 | الرا رثاق وادا ناك اذأ اماو اهدا ىابسلا وا: مامالا دب ىف انهنيعب ةمئاق تناك |!
 0 دل ليلا زوح انا ىدتحلا لاق هتادا' تاضنلا صفا ناو تاكرا :نغ تعقو ||
 | 07 ىذلا باصنلا نوكي نا ىناثلاو ليمتلا تقرو اذتعنم لوكا نوكي نا اهدحا ةثلث ||
 |. لقأ هل ناك اذا هلاثم ثلذ نيب ايف هلصا تون الا نا تلاثلاو لوكا رخآ ىف الماك دنع |!
 | لك مث ةاكزلا لحي اذاف لوملا هيلع دقعني ال لاما ذهف لبالا نم عب را وا مهرد ىتئام نم ||
 ' ,هرد انام هل ناكاذا اذكو اموطت نوكي و ةاكز لت ام نوكي ال ليحتل دعب باصتلا |

 | لاح ىتح ائيش دفتسي ملو لحام رادقمب باصنلا صقتناو ةاكزلا ةينب ريقق ىلع قدصتق
 لل ناضلا ده _ اقيقر نسا هدو 3 1 ب دك ننلا لا 0 1

 لوط
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 1 اه دام للا نايا و 6 نع ليجيتلا مص يس كولا لاح مث لولا
 اهنع بوني ال لت ايف ةاكررإ تبجوو ىناثلا لوقا لاح مث لولسا دي كاسل ١

 تيدا ليحمتلا زوجي و لوالا لوما ةاكز هيلع بحي ملو لوالا لوا لصح ليحتلا نال'

 هكلمهىف دوجوملا باصنلانع الا زوجيال رفز لاقو دحاو باصن هكلمىف ناكاذا ةريثك ١

 نورشع هكلم ىف و لوملا مث مث هايش عبرا لف لبالا نم سج هَعم ناكاذا هنا تح

 لصا باصن لك نال لاق سلا نعالا زوخ ال هدنعو لكلا نغ روح انذنه ليال ١

 لحي ولو هل ةعبات هيلع ٌاوزلاو ةيبيسلا ىف لضالا وه لوالا باصنلا نا انلو هسفنب '
 عفدلا نال ةاكزلا نع هعفدام زاج دتراوا تاموا لوما لبق سميا مث ريتق ىلا ةاكزلا ءادا
 نم سجن نع ةاش لحم ول و هيف رثؤد ال توملاو ءانغلا نم هدعب ثدح اخ رقفلا فداص

 ليمن اماو عيبانيلا ف اذك اهنع ةاشلا عقب ال منغلا نم نوعب را هلو اهعيجب تكلهف لبالا
 دعب ناك ناف زاج تابنلا دعب ةعارزلا دعب ناك ناو زوجيال ةعارزلا لبق ناك ناسثعلا

 رشع لحم ناو رهظالا وهو زوحب ال دج دنعو فسوب ىبا دنع زاج تابنلا لبق ةعارزلا

 زوحي ال هلبق ناك نا و زاج اهعولط دعب ناكن ا ليكتللا رمث

 ا“ ةضفلا ةاكز باب

 مهقو ةقرعسلا باصتنذو رهملا نا ىرئالا سائلا نيب اف الوادت ٌركا اهنال بهذلا ىلع اهمدق

 صتخت ةقرلاو قرولاو بورضملا ريغ و بورضملا لوانت ةضفلا مثاهب ردشب تافلنملا

 ةقدص مهرد ىتئامنم لقا ىف سيل هللا هج-ر لاق ) ءارلا مضب نوقر اهعججو بورضملاب
 اهيفق اطاريق شع ةعبرا اهنم مهرد لك ةنز ةنوزوم ىا ) مهرد ىتئام تناك اذاف

 باصنو ةاوكزلا ماكحا اذه ىلع نس اطاريق رسشع ةعبرا مهرد لك نزو مهارد ةسجخ

 ةبورضم ريغوا ةبورضم ةضفلا تناكءاوسو حارخلااو رهملاو تايدلا ريدقتو تاقرسلا

 ماحللا و فيسلا ةيلحو متاوخلا و ,هاردلا نم اهنم هكلم قام عيجج عمجمف ايلح وا

 ةروسالاو نيكاكسلا ف ةبكرملا ريماسملاو: ىناوآلا و فمملاف تكاوكلاو حرتملاو

 ةسج اهيف بجو ,هرذ ىتئام نزو اهلك ت غلب ناف كلذريغ و ليخالخلاو مجلامدلا و
 نيتاملا نود اهنزو ناكن اذ نيتام غلب ىتح لوملا اهيلع دقعن الو الف الا و ,هارد

 تناك نازوالا نا اذه:لضاو اهضف*ىث الف نعام ىراسوت اهتحاض ءاهتدوطل ©

 ني رششع ىهردلا ةنز ناكام اهنف ةفلتمم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع

 ىعم ىذلاوهو طيرارق ةرمشع هنزو ناكام اهنمو ةرششع نزو ىعس ىذلا وهو اطاريق |

 اوناكف ةتس نزو ىعسي ىذلا وه و اطاريق سثع ىئثا نزو ناكام اهنمو ةسج نزو |
 ثكالاب مهبلاطف حجارملا مهنم ىف ظ

 نزوهلاوجرخساف مهذب اوطسوتيل هنامز باسح عمجل فيقختلا هنم اوسقلاف مهيلع قشف ظ



#0 
 مهرد لك ناكف اثالثا اهوعستف الاربق نوعبراو نانثا اهنزو مهارد ثلث اوعمجل ةعبسلا

 | ةرشع فنص لكنم تعجاذا كنال ةرمثع نزو ةعيسلا تناك امناو اطاريق شع ةعبرا

 هنروص و ليقاثم ةعبس ناك كلذ ثلث تذخا اذاف الاقثم نيرشعو ادحا لكلا راص

 ىلع اهمسقي مث نيسثعو ةئامعبرا نوكي هعمجنو ةرششعىف اهنه دحاو لك برضت كنا

 لكفربتعملا لضفلا نب دم لاقو ةعبس هثلثف الاقثم نورمشعو دحا ةعستلا نم حصن نب رشع

 رشع ةعبرا وهوربتعملا وه لوالا نا الا نب رخأ للا نم ةعاج- ىتفا هيو همهرد. نامز
 ىلع تدز ىتمكنا ٍلعاو رهظالا وهو نب ةكاتملاو نيمدقتملا كيتك قابطا ةلعوو اطاربق

 | ةثلث لاقتملا نم تصقن ىتمو اطاريق نيرشع لاقثملا ناكو الاقثم ناك هعابسا ةثلث مهردلا

 ةدايزلا ىف *”ىثالو هل وق ) اطاربق سثع ةعبرا مهردلا نال امهرد ناك ةتس وهو هراشعا

 أ اذهو ) مهردامهرد نيعبرا لكىف مث ةسجلا عم ,هرداهيف نوكشف:امهرد نيعبرا غلبت ىتح

 تلق ( هباسحن هئاكرف نيت املا ىلع دازام دمتو فسو وبا لاقو هل وق ) ةفينح ىبا دنع
 عبر وهو مهردنم أزج نيعبرا نم أزج هيفق امهرد ةدايزلا تناكول ىتح ترثكوا ةدايزلا

 | تناكاذا اهنال (ةضفلا ركح ىفىهف ةضفلا قرولا ىلع بلاغلا ناكاذاو هل وق ) هرشثع
 | فصنلا ىلع ةئاز ةضفلا نوكت نا وهو هب راتعا الف اكلهتسم شغلا ناك ةبلاغلا ىف

 | اهجرخي اهيلع هتبلغ نال ( ضورعلا كح ىفىهف شغلا اهيلع بلاغلا ناكاذاو هلوَق )

 | ضورعلا ركح ىف نوكت امنا و الضافتم ةضفلاب اهعيب زاوج ليلدب ةضفلا ركح نع
 | بجو باصن اهنم صلخي ناكاذا اما باصن اهنم جرُحال تقرحاول لاح تناكاذا
 ةثلثىلع نورخأتملا هيف فلتخا عيبانبىف لاق شغلاو صلاخلاا ىوتسا اذاو صلاخلاا ةاكز
 بحال مهضعب لاقو فصنو نام رد مهضعب لاقو اطاتحا ةسجت بحي ىهضعب لاق لاوقا

 ضورعلا رئاسك ةراحيلا دين نم هيفدي الو اباصتاهتيق غلب, نا ربتعيو هلوق ”ىث

 6 بهذلا ةاكز باب #6

 هارد

 ( الاقثم نيسثع تناك اذاذ ةقدص بهذلا نم الاقثم نيرمشع نود اعف سيل هللا هجر لاق )

 ةدايزلا ىف *ىبثالو (لاقثم فصن اهيفف لوما اهبلع لاحو ) اطاريق نورمشع اهنم لاتملك ةنز
 ليقاثملا ةعبرالا و سشعلا عبر بجاولا نال ناطاريق اف نوكيخ ليقاثم ةعبرا غلب ىتح
 ا نوكيف مهارد ةرشعب راند لك عرسشلا ريتعا دقو ناطاربق اهرسشع عبر و اطاريق نونامث

 كلذ باس ةداي زا ىف بجبن امثدنعو ةفشنح ىبا'لوق اذهو امهرذ نيعبراك ليتاثم ةعبرا

 اا تالا هلا خا( ةكزاانبمةنإ الاو امهيلحو ةحفلاو بهذلارتىفو هلوق))

 بحي ال حابملا سابلل دعم ىلح لك ىعفاشلا لاقو امهيلحو هلوق بورضملا ريغوهو ندعملا نه
 نمنا راوس امهيلعو نافوطي ناتأرمها ىأر مالسلا هيلع ىنلا نع ىورام انل ةاكزلا هيف

 لاقالاتلانق منهجران نم راوسب هللااكروسبنا نابحتا لاقال انلاق امهلاكر نايدأتا لاق بهذ

 (ايدا)



 ةراجتانوكتناالا ايلح تناكناَوافةاكزالفرهاوجاوىل ”اللاوتيقاويلا اما وام«تاكزايداق

 نكلو فالخالب ةبحاو اف ةاكزلاف اهريغو ةجلالاو ةضفلاو بهذلا نم ةذختملا دن الااما 1

 ناّثام هنزو ةضف ءانا هل ناكاذا هناف اهتيقنم ءادالاو اهنيعنم ءادالا نيب اهف مكملا فل

 هتهف نمىدا ناو هيف هكراشبف ريقفلا ىلع هرمشع عبرب قدصت هنيعنم ىدا ناف ةئاقلث هتهقو ا
 اذا ةفينحىبا دنعو ةريتعم هدنع ةدوإلا نال بهذلا وهو سنملا فالخىلا لدعي دنت دنعف

 هتف غلبام ثئهذلا نهىدا ناو نزولا ىلع روصتم هدنع مكحلا نال زاج مهارد ةسمج قلا

 اذه ىف لصالاو سنجلا فالخم ةلباقملا دنع ةموقتم ةدوملا نال اءاججا زحي مل مهارد ةسجخ |

 ريتعي فسو. ىلاو ةفشح ىلا دنعف ءابرلا هيف ىرح امم ناكنا ةاكزلا هيف بحت ىذلا لاملا نا

 ءارقفلل نيهجولا عفنا دمت دنع و ردقلا نود ةمهملا رفز دنع و معلا نود ردقلا هيف
 كذك اهتعقو لوحلا اهيلع لاح مهرد انام اهتمق ةرامجتل ةطنح ريغ انام هل ناكاذا هنا

 اهاداف مهارد ةعبرا اهنيث ةيدر ةزفقا ةسجن ضرقتسا ناذ ةديج ةزفقا ةسج هيلعف
 ءابر ةدايزلا نال كلذ ريغ ”ىث هيلع بجالو امثدنع ةاكرلا هنع تطقسو هأزجا هذه نع

 ةيدر يفق انام هل ناكولو بحا ولا دمك مامن ىلا لضفلا ىدؤي نأ هيلع رفزو 32 لاو
 ةيدر ةزفقا ةسج نع اهاداف مهارد ةسجل اهتعفو ةديج ةزفقا ةعب را ىدأف ناّناه اهنيف

 هيلع *ىثال رفز لاقو ةثالثلا انباحصا لوقىف رخآ يفق هيلعو اهنم ةعبرانع الا زوحال
 عفنا ردقلا رابتعا انهو ءارقفلل اههعفنا رعي دمتو ردقلا نود ةمتلا ريتعي هنال كاذ ريغ

 غلبتةديج ةعبرا اهتعىدأف ةضفلا اهيلع ىلاغلا ةج رهبموا فويز مهرداّثام هل ناكولو'

 هيلع 'ىثال رفزلاقو ةثالثلا دنع رخآ مهرد هيلعو ةعبرا نعالا زوجيال ةيدر ةسجخ اهنيث
 هنع تطقس ةديج ةعبرا اهتمث انويز ةسج اهنع ىداف ةديج ,هاردلا تناكولو اهريغ

 لضفلا ىدؤي نا هيلع رفزو دمحم لاقو امهدنع ةربعلا ةطقاس ةدوملا نال امهدنع ةاكزلا

 عب ر هيلعف ةئاثلث هتغايصو هتدول هتيفو ناثام هنزو ديج ةضف تلق هل ناكاذا اذكو

 لضفلا ئدؤي نا هيلع رفزو دحت لاقو امه دنع هازحا اف وز ةسج ىدا ناف هسثع

 اغلاب بجاولا دِعق هيلعف ةضفلا ىوس امن هريغنموا بهذلانم ىدا اذا هنا ىلع اوعجاو

 || ةطنحاريقق ةقدص هسفن ىلع بجوا اذا,رذنلا ىف مكحملا اذكو فصنو ةعبس ىهو غلبام

 | بجوا ولف لضفلا هيلع رقزو دمت لاقو امهدنع هرذننع حجرخ ايدر انريفق ىدأف ةديج

 ةثالثلادنع فصنلانعالا زوال ىدر رفق هش هنيق غلبت ديج ريق فصن ىداف ايدر اًريغَق

 || نيتاش دهق اهنيق غلبت ةليمس ةاشب قدصنق نيتاش بج وا ولو هريغ هيلع *ىثال رفز لاقو
 غلبت ةليعس ةاش ىدأف اطسو ناناش هيلع بجو اذا ةاكزلا ىف اذكو اوبرلا ىلا ىدؤيال هنالزاج

 تن, ضعب,ىدأف ضاخم تنب بجاولا ناك اذا [ذكو هآزجا نيظلمو نيتاش ةعف اهلي

 هآزجا نوبل
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 || ةبجاو ةاكزلا هللا هجر لاق ) نيدقنلا ىوسام ضورعلاو ام# موب هنال نيدقنلا نع هرخاآ
 !| هريغنموا ةاكزلا هيف بحجنام سئجنم تناكءاوس ىا ( تناكام ةّناكة راحتلا ضورعفف .

 || ام اهموقب نا عفن الا ريسفت ( نيكاسملل عفنا وه امب اهموشب هل وق ) ريمخلاو بايثلاك
 | هارتشا ناو دوقنلا نم نقلا ناكنا هارتشا ام فسوب ىبا دنعو ةفينح ىبا دنع اباصن غلب
 || اهاراشا ءاوس لاح لك ىلع بلاغلا دقنلاب دم دنعو بلاغلا دقنلاب اهموق دوقتلا ريغب
 || اههدحاب تغلب اذا اما اباصن نيدقنلا الكب غلبت تناكاذا اهف فالخلاو هريغبوا ندقنلا دحاب

 ظ ريناندلاب اهموقناو نيعبراو نيام غلبت مهاردلاب اهموق اذا هنا هنايب اماججا غلابلاب اهموق
 ا مهارد هتس ا ةفينح ىبا دنع ,هاردلاب اهموشي هناف ارانيد نيرشعو ةثلث غلبت

 || مهدنع لاقثملا ةهق نال مهارد ةتس ىواسيال وهو لاقثم فصن بحيريئاندلاب اهموق ولو

 0 غلب مهاردلاب اهموقولو نيرشعو ةعبرا غلبت ريناندلاب اهموقول ناكن اف ,هارد ةرششع
 || ةفينح ىبا دنع ةهقلاىف ريتعملا مث ءارقفلل عفنا هنال ريئاندلاب اهموقي هناف نيثلثو ةتسو نيام

| 
 | ءارقفلا ىلا ءادالا موي امهدنعو اهناصقنو عقلا ةدايز ىلا كلذ دعب تفتليالو لوملا موي

 ْ  اهتاكز دؤي إف نيثام ىواست ىهو لوملا اهيلع لاح ةطنح يبقَ انام هعم ناكاذا اك

 || ةزفقأ ةسجن ةرشثع عبر ىدا ماعطلا نم ىدا ناف ةئام ىواست تراصف اهتيف تصقن يح

 افصنو نيمشرد امثدنعو ةفيشح ىبا دنع مهارد ةسج ىدا ةعقلانم ىدا ناو اماجأ

 | هتيعنم ىدا ناف ةئامعبرا ىواسيهراص ىتح رعسلا ىف لوحلا دعب داز ماعطلا اذه ناكناو

 | مهارد ةسثع امهدنعو هدنع هارد ةسجن ىدا ةجقلا نم ىدا ناو اعاجحا هرشع عبر ىدا

 | ةطساوب تاذلا ثيحنم اناك اذا اما رعسلا ثيحنم ناصقنلاو ةدايزلا تناكاذا اذهو

 | تراص ىتح لوملا دعب ةطنملا تلتا اذا كصقنف هضعب سوسلا لكا وا للبلا وا فافملا

 01 1 يرافق حاهضعب سونسلا لك اوا نيثام لوكا مزن اهنْفق تناكذكو دئام اهنعف
 | ناكناو اءاججا فصنو نامهردف ناهتعتنم ىدا ناو ةزفقا ةسمْف اهنيعنم ىدا ناف ةئاه

 ' ىواست تراص ىح تسيف ناثاه اهتيفو ةلتبم لولحا مون تناكناب ةدابز ىلا ريغتلا
 ا دافتسملا نال اءاجحا ,هارد ةسمخف ةوقلا نم ىداناو ةزفقا ةسمخف نيعلا نم ىداناف ةئامعبرا

 | تاضنلا ناكاذاو لوف ) ةاكزلا نم هردق طقسب باصنلا ناصقنو مضيال لوحلا دعب

 | لكلا راخا.قشي هنال ( ةاكزلا طقسيال كلذ نيب اهف هتاصتنق لولا قرط الماك
 || نوكيدق هفرصتو لاملاف فرصت امتاد ةراحيلا نال رهاظف ةراحتلا لاوماىف اما هتانثا ىف

 ةدالوو توم نع ولختال اهناذ مثاوسلاىف اماو هنالغو رعسلا دايد زاب نوكيال دقو احيار

 هلادتا ىف اما باصنلا لاكن م د.الف هتاهتناو لوملا ءادتاىف اها اهضعب بيعت امرو

 هناذ باصنلا لك كله اذا امم ازاّرحا ناصقنلاب ديقو بوجوللفذ هلاهتناىف اماو داقعناللف

 ااا 000000 ةةة م

 ص

 أ ( عطقن )



 ام اهولاو لاول احلا مكح علبقنا رخآاباصن دافتساو هلك |
 ضورعلا ةهث مطتو هارت ) لراس مكح عطقتا
 ثاذكو هل وف ) اهسانجا فلتخاناو ضعبىلا اهضعب مضي انكي ( ةضقاو حلا 0
 مهرد دئام هعم نك اذإ م5( ةفيشح ىلا دنع باصنلا مي يح ةجعلار ةهضفلا ىلإ بهذا |

 لاقو هلوغ ١ امهل اذالخ ةفددح ىبا دنع ةاكزلا هيلعف مهرد ةئام اهتعف ليقام 0

 ةربدع هع ناك ذا ءا زجالاب مضيو ةععلاب ةضفلا ىلا بهذلا مضيال دحتو فسو وأ ظ

 لامكل امههدنع ةاكزلا هيلع تبج و ,هرد ةئام اضيا هعمو اههرد نوسم اهتيق ريناد
 ءارثفلا ةهلل اطامتحا اضيا هدنع اذكو ءازجالاب باصنلا

 د راهلاو عورزلا ةاكز باب د

 باصتلا ناطرتشي امهنال امهوق ىلع تجرخ ةاكز هتيعستو سشعلا انهه ةاكرلاب دارملا ْ
 ةاكز ىعم ةاكرلا فقرصم هفرصم ناك امل ةفين- ىلا دنع اذكو ةاكز عون ناكف ءاقبلاو
 ليلقلا دح ( سثعلا هريثكو ضرالا هتجرخاام ليلقىف ةفينح وبا لاق هللا هجر لاق (
 هيفو ةيرثعلا انه ضرالاب دارلاو عاص فصن هدح ليقو هيف 'ىثال هنودامو عاصلا

 ضرالا تناكوا ادبعوا انونحموا ايبصوا اغلاب ناكءاوس كلاملا ىلا تفتليال هنا ىلا ةراشا
 أ| ىرابلا ءاملا ميسلا ( احبس قس ءاوس هل وق ) سرادملا وا دجاسملاوا تاطابرلا ىلع افقو
 لاق و اراردم مهيلع ءاعسلا انلسرا و ىلاعت هللا لاق رطملا ىنعي ( ءاعسلا هيتس وا هلق )

 بصتلاو بطملاالا موف ) اباضغ اوناك ناو اهانيعر موق ضراب ءاعسلا عقو اذا ىعاشلا
 هيف 'ىثال فعسلا اذكو ضرالانع قت لب ةدامع تبنتسنال ءايشالا هذه نال (شقماو
 رجلا ب يات ا اذكو هيفرسشعالر جشلاو رجشلا ناصغا نه هنال
 حرصلا رع مثك لالغتسالا رجشلاب دصق اذا اماو بحلاو رْعلاوه امهدنع دوصقملانالو راغلل
 بصتلاو ةريرذلا بصقو ركسا| بصق عاونا ةثلث وهذ بصقلا اهاو رشعلا هيف بحي هناف

 اماو لبثسلا بصق وه ةريرذلا و رثعلا امهيف ةريرذلا بصق و ركسلا بصنق ىسرافلا
 اذا اما ضرالا فارطا ىف ناكاذا اذه و تبنتسيال هلال هيف ؛ىش الف ىسرافلا بصق
 هيف بحي هنم سانلا عنمو ءاملا هيلا قاسو شيشمفل اتينم وا ةرجشم وا ةبصقم هضرا ذُحنأ
 هنيع قت ى ىا ( ةيقاب ةرمث هل اهف الا رسدعلا بحال دمحو فسو وبا لاقو نلقَف ) رثعلا

 زرالا و نخدلاو ةردلا وريعشلا و ةطنمللاك تاتعيامم سيعتل الو فلكت ريع نم لود

 رملاو ايدنهلاو ىيربلاو صخلاو رجدلا ىهو اب وللاو شاملاو سدعلاو سرواملا و
 نارفغزلاك امام اءافتا هب عفت وأ هنس قب وهو لكالا هب دصشب امم كلذ هبشاامو بدزلاو
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 ١ رصع ناذ سثعلا مسعسلا ىفو رشثعلا هيفق ةريزكلاو لدرالاو نونكلاو لقلفلاو رفصعلاو
 ! ىلع نونزلا اذكو *ىث ةريجتلا نم ذخؤي ملو هنهد نم ذخا يثعلا هنم ذخؤي نا لبق

 | ةيودالا ىف رسثعال و ميكتتلا ىف موثلا و لصبلاو زوللا و زوما ىف سثعلا بحيو اذه |
 | ءادوسلا ةبح وه و رشعلا زرينوشلا ىف بح ليقو ةبلللاو فلحلاو نرينوشلا و رعسلاك ||

 ١ نارطقلاكبشحلا ند جرخم اهفالو نانشالا ىفالو ةرزبو ةعسولاو ىمطخلا ىف ءوشالو
 ا ابدلاو مجطبلاو ءاثتلارزب ىنالو رزللاو ناحندابلا رزب ىف 'ىثالو غعصلاو تقلاو تلسلاو
 ١ قسوا ةسجن غلب اذا مل وق ) لكالا نود ةعارزال الا ملصنال ءايشالا هذه نال رايملاو

 ١ رسسكب قسولا حاحتلاىف لاق ( سو هيلع هللا ىلص ىنلا عاصب اءاص نوتس قسولاو
 ١ ةسجلا قاسوالا ةلجو لج+ لج- نع ةرابع وهو انم نوعبراو ناّثام قسولاو واولا

 ١ نوكيف ىرقنسلا ديز ىديزب دي زا ةعبرا عاضلا هللا هجر قيريصلا لاق عاص ةئاهلث

 ' مي رخت ىلعو عبرالا دادما ةعبرا اذه ىلع قسوالا ةسنخلاف انم ني سثعو ةعبرا قسولا
 ١ ثلثو لاطرا ةسجن ةبسن نالو ىرقنسلاب فصن و نادم ثلثو لاطرا ةسج عاصلا نا
 "سيل و مل وق ) امصن و نيدم هديت دادما ةعب را ىلث ذخف اهاثلث لاطرا ةينامث نم
 ” دل اذ) قافتالاب ةراجتلا ةاكز ايف بحي ةراحتلا تناك ناق ( شع امهدتع تاورضللا ق
 ١ تاركلاك لوقبلاف باطرلاو لوقبلاكة قاب ةرمث هل سيلام تاوا رضملااو مهردااّثام اهتيف

 'ناهرلاو لجرفسلاو ناجيدابلاو مجطبلاو ءاثقلاك باطرلاو كلذ وحنو قلسلاو لقبلاو
 " سانلا ىدبإ ىف قبب هنال سثعلا هيف نا دم ىورف لصبلا اما و كلذ هابشاو حافتلا و
 ١ ةسجخ رادقم بييزلا نم هنم ئحب ناكن ا بنعلاو ليكلا تخن لخديو امام اءافتنا هب عفتني
 ١ قسيناكناهفصنوا رشعلا هيفف كلذرادقم غلب نافافاج صرخ ناب كلذو رشعلا هيفق قسوا
 ,ءاللالا منال اعيقر بنعلا ناكاذا دم نعو هيف ”ىثالف كلذ غلب ملناو ةيلادوا برغب

 فصن هيفق ةئاسوا ةيلادوا برغي قسامو ول وق ) دكناو هيف *”ىثال بيزا هنم ئحبالو
 ١ ىلع ىا( نيلوقلا ىلع مل وق ) ءاملا هباقتسي ىذلا ريعبلا ةيناسلاو بالودلا ةيلادلا ( سثعلا

 ) مرزلا قس ولؤ طرشي اههدنعو ءاقبلاو باصنلا طرتشنال فضح ىبا دنع نيلوقلا فالتخلا

 " اهيحاصاهفلعاذا متاوسلا ىف كك لذ نم بلغالا ربتعملاف برغلاباهضعب ىفواحيس ةنسلا ضعب ىف
 ١ دنع بجي رفزو ةفيتحوبا لاقق عرزااو رالا ىف رثعلا بوجو تقوى اوفلتخاو لولحا ىف
 ١ لاقواهب عفتن ادح تغلب اذا داصملا قس ل ناو داسفلا نم اهيلعنم الاو ةرقلاروهظ

 ١ اذا اهف هثدافو نيرا ىف تراصو تدصح اذا د لاقو داصملا قاتحتسا دنع فسوب ولا
 ' مطاو لكا ام سثع نمضي هناف فورعملاب هنه هريغعطاوا اشيهج راصام دعب ايش هنم لكا

 (|| قسوالا ليمكت ىف هب بلتحي و نعضي ال دو فسوب وبا لاقو رفزو ةفينح ىبادنغ
 بجو قس وا ةسج قابلا عم ل وكألملا غلب اذا ىنعي بوجولا ىف هب بستحيالو
 أل| دنع نمك دصح نا لبق داسصملا تغلب اه دعب اهنم لكا ناو ريغال قابلا ىف سثعلا
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 تراص ام دعب اهنم لكا ناو دمخ دنع نمضي ملو رفز و فسوب ىبا و ةفينح ىبآ

 بهاذلا ىف مشع الف قرس وا هداص> دعب هعنص ريغب فلتامو اءاجلا نع نب را ىف ٠

 ناك ول قابلا نأ ىكل تروج ولا دعب نكن ابهدنع قسوالا مام هيلع بسحيو عاججالا
 ريتعيو بهاذلاريتعيال فسو ىبأ نعوريغال قابلا ىف رمشعلا بحي قسوا ةسج سهاذلا مس

 لاقو ملوث ( قبام سثعو هرمثع ىدا هناعك هفلتم نم ذخا ناف قسوا ةسجن قابلا

 هتيف تغلب | اذا نسشعلا هيغل بحي نطتلازو:نارفحرلاك ) لاكبالوا (يسوبالا اجا اضم

 نحو انامز ىف ةرذلاك ةنادهلا تبحاص لاق( قسولا تحن لخدام ىذا نم قسوا ةنكا

 ةسجخ جراخلا غلب اذا سثعلا بحب دمم لاقو هلق ) اندالب ىف نخدلاو ءارجل ا

 نارفعزلا ىفو) نم * ةئاقلث لج لك (لاج-ا ةسجخ نطقلا ىف ريتعاف هعون هب رد امالعالاثما .

 ذخا اذا زكؤا لق ريثعلا لسعلاىفو مل وق ) ةيقوا نورسشعو ةثس نملاو ( ءانما ةنصلا

 مهل تناك فئاطلاب متخ ن٠ موق نيشلا مح# ةبابش ىب نا ىوتال ( سشعلا را نما
 برق رشع لك نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهلسع نم نودؤي اوناكو لحن

 نايفس مهلع لمتسا هنع هللا ىضز رع نمز ىف ناكالف مهيداو مهل ىمي ناكو ةبرك
 كلذ هنع هللا ىضر رمع ىلا بتكف لسعلا نم ائيش هوطعي نا اوءاو ىئعثلا هللا دبع نب

 اوناكام كيلا ادانة نم ىلا نات هللا هقوسي كسع بايذ:لحتلا نازرع هيلا نتن

 سانلا نيب و مهني لخف الاو مهيداو مهل حاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هتودؤي.
 رجلا راونا نم لك أت للا نا هيف ىنعملاو ةياهنلا ىف اذك هنم رسثعلا ذئنيح هيلا اوعفدف

 تناكاذا راملا فوراقلا نمدل وتملسعلا و تارْعلا لكنم ىلكمث ىلاعت هللا لاق اماهرام نمو ا

 بحي مل ةيجارخ ضرالا تناك اذا اما و اهنم دلوت ام اذكف سئعلا هي رشعلا ضرالاىف
 راقلا نود قرولا لكأي هنافزقلا دود قراف اذهب و سثع اهبف بحي ملاهرامت نال ؛ىشابف

 الو مسيربالا وهزقلا دود نم دلوت, ىذلاو اهنم دلوترام اذكف *ئش قاروالاىف سلو!

 ىرحم ىرحب هلال رك وا لق لسعلا ىف سثعلا بحي ةفينح ىبا دنع مث انركذ امل هيف شع
 لاق و هل وق ) باصنلا اهيف ريتعي ال هنال اهريثكو راغلا ليلق ىف بحي هدنع رشعلاو راغلا

 نم ةئامسجت هعو#و انم نوسج قز لك ( قاقزا ةرمشع غلب, ىتح هيف ”ىش.ال فسوب وبا
 رسع ةتس ذخأي ءانا نيتحتفل قرفلا (الطر نوثلثو ةتسقرفلاو قارفا ةسج-دملاقوهلوق)
 ق.هلصضا ىلع قارفا ةسمخ هريتعا امناوءارلا نوتكسي نوثدحلاو ئصتسلاىفاذك الط

 جارها ضرا نم جراما ف سيل و مل وف ) هعون هب ردقب ام العا لاثما ةسجن رابتعا
 لعا هللاو راقلاو بوبملا نم لحم و لسعلا نم اهنم جبر ام ىلا عجري نا لمح ( شع

 * زوجي النمو هيلا ةقدصلا عفد زوجي نه باب

 لاق ) فراصملا باب دروا فراصملا نم اهل دبال تناكو اهدادعت ىلع ةاكزلا ركذ امل
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 هيج نابل اذه ىف ماللا ( هب الا نبك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا ىلاعت هللا لاق هللا هج-ر

 ا هتقدُص عفد ناسنالل زوحي هللا مهركذ امم فنص لك لب ةهسعلاو كيرسشنلا ال قسما

 ١ ىصخ ال مهنم فنص لكنال فنصلا ن ه دحاو ىلا زوجحو فانصالا ديس نود هيلا اهلك ١

 [| دحاولاوهو سنجلا لوانتيف ةهملا نانبل وه امئاو كيلمقتلل نوكيالىصح ال نمىلا ةفاضالاو |
 رد ال هنال ثتح ةدحاو ةعرج هنم برشف ةلحدءام برشيال .فلح نم نا ىرتالا

 | فنص لكو ةالصلل ةبعكلا لثم ةاكرال متل ةيناقلا فاسدا | هذهنا اعف هلك هب رش ىلع

 أ روك ذملا تانثال امنا ىلاعت هلوؤو فاك بعكلا نم ءزج لابقتسا و ةبعكلا نم ءزج لثم ىهنم

 ا ْ مب ةصتخ اهناو ةدودعملا فاعف ل هذه ىلع تاودسصلا سن سصح ىهو هادعام قلو

 | عفرلاف بصنلاو عفراب ديالا هلوق مهريغل تسيل و مهل ىه امنا لاق هناك مهيلع ةرصحمت»
 | ةغبرالا ف ىف ىلا ماللا نع لدعو ةي الا متا ريدقت ىلع بصنلاو اهماي ةيآلا ريدقت ىلع

 | 0 ريوكتو ءامولل ىف ناله مرا قيسنع ملط قدصتلا قاتعسا قولا را ربا ولا ربل

 | هلوق ) نيمراغلاو باقرلا ىلع نيذه مججرب نذؤي ليبسلانباو هللا ليبس ىو هلوق ىفىف
 ا 000 يا مهتلؤإ ناك فنص فانصا ١ هثلث مهو ( ةفلؤملا اهنم طقسدق فانصا ةيئامث هذهف

 ديريف فعض ىلع نكل واولسا ذ تير ريماس عبار اير ارا سو هيلع هللا

 اذ سو ىلحلا شاد رطل نبابغ لش مهرش عفدل م عيطعي فنصو هيلع مهرب رقت

 برح نب نايفسو ىميعلا سباح نب عرقالاو ىثرقلا ةيها نبا نا وفصو ىرارقلا نصح
 | تاولص ءايدنالا نال مهنم افوخ مهيطعي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي ملو ىومالا

 |ملهج ران ىف مههوج و ىلع ل مبكي نا ةيشخ مهيطعي امناو ىلاعت هللا الا نوفاخال يلع 4

 0 اش لع ا ا كوسا كحل ١

 قا لص لا دوسر تاما سو بلح ثا لص لا لوسر مد كل عا

 | مهتداعب مهل بتكي ن نا ةنم اوبلط و: نع هللا ىضر ركب ىبا ىلا ةفلؤملا تءاج سس تاوا هيلع

 |0000 لس وتسأل نع ذل شر رع لا باستكلاب وعشت ملا تنك

 | مكتييو اننيب فيسلاةالاو متلسأ اما مكتع ىنغاو مالسالا هللا نعا دف ركب انل ةجاحال لاق
 | هلوق رع هلعفام ىضماو ءاش نا وه لاق وه ما ةفيلحلاا تنا هل اوللتف ركب ىلا ىلا اوعجرف

 | نيكسمللاو *ئىش ىندا هلزم ريقفلاذ هل وق ) كلذ ىلع دقعنا عاججالا نال ةفلؤملا اهنم طقسدق
 | باوبالا ىلع فوطي الو سانلا لثسيال ىذلا وه ريقفلا عانيلا ىف لاق ( هل ءىش ال نم

 | ىلع ليلد ءارقفلاب ةيادبلا لبق ناف باوبالا ىلع فوطي و لثسي ىذلا وه نيكسملاو
 | الخلا اذهو لئسينم ىلع مدتم مهب ماقشالاف نولاثسيال مهنال مهب أدب امنا انلق جوحا مهنا
 | فاتوالاو اياصولا ىف رهظي امئاو مهعيج ىلا عفدلا زوجال هنال ةاكزلا ىف ةداذ هلرهظيال

 | لقو ةفينح ىل | دنع نافنص ناخ ضاق لاق نافنصوا فنص نيك اسمملاو ءارقفلا لهو
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 نو لف نك انمملاو هارتفالو نالقل هلامأ ثلث ى 1 اذا هنو دحاو قلص تفل
 ءارعقلل هعصن و نالفل هفصن نافصت فسو ىبا لوق ىلعوأ الثأ مهنيب ث علا ةفيتح ىبا |

 هيفكيام هيطعي ىا ( هلع ردقب لنا مامالا هيلا عقدي لماعلاو هلوغ) نيكاسملاو |

 |١ ذخا ىلع مامالا هبصن ىذلا ىعاسلا وه لماعلاو نٌُلاب ردقم ريغ فورعملاب ةناوعارا

 نتدؤلل لح كرا نع 'أارجاو يخل لقم ع لماعلا ديف لاملا كله ولو تاقدضلا |
 هيلع هللا لص هللال وسر ةيبارقل اهينزنت اعيش ةاكزلا نه ىعثاهلا لماعلا ىطغينا زوحبنألو |
 ىمتاهلا ىذا وبال ىنغلانال اينغ ناك ناو كلذ ىعئاهلا ريغل زوو حهولا ةهشنع لسو ' أ

 هذخأي ىذلامث هل , سب الف ةاكزلا ريغ نم ىطعا والماء ىعثاهلا لعج ناف ةماركلا قاقحتسا ىف

 ىعثاهلا لماعلل زوجيالى تح ةجونم ةقدصو ىنغلا عم هل زوحي ىتحدجونم ةرجا لماعلا |
 هناذ ىعئاهلا ثتاكمالا ( مماقر كف ىف نويناكملا نعي باقرلا فو هلق ) اهنع هلاهيذزت |

 ناذ زوجي الف اريغص ناكاذا اماوا اريبك ناك اذا ىنغلا بتاكم فالخ اًءيَش اهنم ىطعنال

 أ| ريقفلا ىلا ةاكزلا تعفد اذا اذكو هلكا ىنغلا هالومل بيطي ةاكزلا هيلا عفد دقو بتاكملا زم ظ

 هلام طيح ىا (نيدهمزانم مراغلاو هل وت ) اهلكا هل بيطي هديىف قاب ةاكزلاو ىنغتسا مث |
 || ناك ءاوس اينغ هب نكيمل هريغ ىلع نيد هل ناك اذا اذكو هنبدنع الضاف اباصن كامي الوا |
 | ىبادنع اذه ( ةازغلا عطقنم هللاليبس ىفو ملوث ) ابنغ كلذ, نكيمل هنال ٌركاوا اباصن |
 || ناكنم ليبسلا نباو هل وق ) ةيصولاىف فالخلا ةدئاذو جاما عطقنم دمت دنعو فسوب |

 هتجالل ةاكزلا نم ىطعيف هنيدي نم دحين الو ( هيف هل 'ىثال ناكم ىف وهو هنطو ىف لاه هل |
 قيرطلا ليبسلاو رفسال مزالم هنال ليبسلا نبا ىعسو ريغال هنطو ىلا هيفكيام ذخأي امناو أ
 هنال ةاكزلا نم ىطعي نا زجيمل هولج-و داز نم هدلب ىلا هلصوبام هعم ناكولو هيلا بسنف ا
 ( دحاو فنص ىلع رصتقينا مهنم دحاو لكىلا عفدينا كلالاو هل وق ) جانحم ريغ |
 ىلا عفدي الو هل و3 ) فنص لكنم ةثالث لك ىلا فرصدنا الا زوجبال ىعفاشلا لاقو أ
 روذنلاو رطفلا ةقدص ىف اوفلتخاو اءاجا هيلا عوطتلا ةقدص عفد زون و 0

 دنعو لضفا نيلسملا ءارتق ىلا فرصلانا الا ىدذلا ىلا اهعفد زوجي امثهدنعف تارافكلاو

 ةقدصلاو ةاكرلا فرص زوجيالف نمأتسملا ىبرملا اماو ةاكزلاب اراشعا زوجنال فسو.ىبا

 دحمم اهب سالو يل وق ) هلا عوطتلا ةقدص فرص زوجي و عامجالاب هيلا ةبجاولا |

 قتال كيلقلا نا ىلع ليلدلاو نكرلا وهو هنم كيلتلا مادعنال ( تيم انهب نقكيالو

 ةياللا ىف اذك ثراوللال نفكلل نفكلا نوكي تنملا لك اول بئذلا نإ تيملا نفت

 اهضبشنا الا زوجي الو راب آلا اهب رفح الو تاياقسلا ام سالو تيمنيد اهب ىضقبال اذكو |
 اهماعطا زوحيال اذهلو ضبقلا نم اهيف دب الو كيلمت اهنال ليكو وا ىلو هل اهضبشبو ا ريق

 اإ| اذا زاحهرماب ناكناو زو ال هرما هريغب ناكنا ج نيد اهب ىضق ناو ةحابالا قي رطب |

 || هل وف ) ةقدصلا ضبقىف هل ليكولاك ضباقلا نوكيو هيلعهب قدصت هناكو اريتق ناك



ْ 1 ١ 

 اة _ خامد#
 ا ىلا مفدتالو مل وق ) كيلي سيلو كاملا طاقسا قنعلا نال ( قتعت ةبقر اهب ىرشبالو |||
 )| ىغلا ةينامث ىلا اهعفد زوحال هنا ٍلعاو ىنغل ةقدصلا لحال مالسلا هيلع هلوقل ( نع ْ

 | ىلا عفدت الو نقلا ىنغلا دبعو هيلع رهم اهل ناكاذا ىنغلا ةجوزو ريغصلا ىنغلا دلوو .أأإ
 ١ ءاوس رفاكلاو مثاه ىنبو رخ آلا ىلإ نيجوزلا دحاو هدادجاو هبوباو هدلو دلوو هدلو ا

 ْ نبا هيلع لخدال ىتح هلام عافتنالا هنكمي اينغ ىنعي ىنغ ىلا هلوقف ابرحوا ايمذ ناك أ
 | ةيلصالا هجياوح نع الضاف باصن هتيقاموا نيدقنلا نم اباصن كلم نم وه ىنغلاو ليبسلا ا

 | ىلع ءانغلا مث هلاهعتسا حالسو هنوكر باودو هتمدخ ديبعو هئاثاو هانكس رادو هءايثنح |

 ||| ريغ نم ذخالا مرحب الو لاؤسسلا مرحي هانغو اهلوبقو ةقدصلا بلط مرحي ءانغ نيب ريض
 ||| كلذك لوبقلا هيلع مرحب اكو ةيحالاو ةرطفلا بوجول الحم نوكينا لوالاف لاؤس

 || ةاكرلا هنع طقسنالو هبأر ثكابوا انيقب هلاح املا ناكاذا ءاطعالا قدصتملا ىلع مرحي ||
 || ةقدصئغلاىلا عفدولو فقاولا مهاعس اذا فقولا ةقدص ءاينغالل لحي هيلع قدصتلاب ||
 | ادعاصق همويتوق هل نوكينا وهف 'لاؤسلا مرح ىذلا ءانغلا اماو اهذخل هل زاج عوطتلا |[
 | اركم ناكناو ةقدصلا ذخا هل زوحجيالاباصن غلبي رقم ىسوم ىلع لاح نيد هل ناكنمو |[
 | ذخإ هل رحبمل ةلداعريغ اهناالا تناكوا ةنيب هل نكيمل ناو اضيا ثيذكف ةلداع دنس هلو |[
 || ردقألا ذخأي الف نيدلا لحنا ىلا ذخالا هل لح الجؤم ناكاذا اماو هفلح ىتح ةاكزلا |!
 | ( الع ناو هدجو هيبا ىلا هتاكز ىترملا عفدي الو هلو ) لولملا تقو ىلا ةياسفكلا ا
 كياقلا قدحصتي الث ةلصتم امهنيب كالمالا عفانم نال تاهمالاوا ءاب الا ةهجنم ناكءاوس ا

 ةلصلا قيرط نه ةبجاو هيلع مهتاساومو ةتحتسم هيلع هتتفن نالو لامكلا ىلع ||
 || بالا ىلا فاضم نءالا لام نالوريغصلا دلولاك ىرخا ةهجنم اهوفحسانا زوحيالف ||

 ||| مهيلا زوجنال هتابجاو راسو هرمثع عفد اذكو كيبال كلامو تنا مالسلا هيلع لاق ْ
 ا كس نادل نال اجاتحم هنم ناك نه هسج نم ىهيطعي نأ هل هباصأ اذا ةاكزلا فالح :

 || هدلو دلوو هدلو ىلا الو هلق ) هنه مهيطعينا هل اذكف اجانحم ناكاذا هسقتل هنم ||

 ا هنال ارابكوا اراغص اوناكءاوسو ثانالاو اروك ذلا ةهج نم اوناكءاوس ( لفسو ناو ||

 || جورملا صولخ مدعل اضيا زوجيالف اريبكن اكن او هيخاو هيبا ىلع هتقفنف اريغص ناكن ا
 أ( نم هكلم ىلع قابلاكمدل و ىلا هعف ديام ناكف هنبا كلم ىف ةهبش هلا ولل نال بالا كلم نع ||

 أ(| تجوزت ولو اضيا هدلو ىف اذا اذكو هتاكز هيطعبال ءانزلا نم هلاهنم قولا اذكو هجو |
 هتاكز عفد لوالل زوحيتال اذه عمو لوالا نم دلولا ةفينح وبا لاق تدلوف بئانلا ةأرما |[

1 
| 

 | نع ىور تاعقاولا ىفو ةياهنلا ىف اذك ىئئاترمتلا هركذ اذك هل مهتداهش زوحتالو مهبلا ||
 | ( هتأم اىلاالو ول وف ) ىوتفلا هيلعو لوتلا اذهىلا عجر ىناثلا نم دالوالانا ةفينحىبا |[

 | ليق ىنغاذ الئاع كدجوو ىلاعت هللالاق امهلاوماىف اطالتخاو مفانملا ىف اكا١ّرشا امهنيد نال ١

 | ىبا دنع اهجوز ىلا ةأرملا عفدتالو هلروق ) ةياهنلا ىف اذك اهنع هللا ىضر ةجيدخ لام ١

 (ةنبخ) ١ |



 ٍ ةأرما بنيز نا ىورا ( يلا عفدت دمصو فموي وبا لاتو هل وش ) انك نا( هيل 1

 ا ناسا تكتيك قدس ل سان لا

 ١ تناكاهنال عوطتلا ةقدص ىلع ةفينح ىبا دنع لو# وهو ةلصلا رجاو ةقدصلا رجا

 ١ الو هبتاكم ىلا عفديالو يل وف ) ةرسسوم تناكاهنال مهنم ذخأتف سانلل لمعت نيديلا عيانص

 كولملا بسكذا كيلقلا مدعل هدالوا تاهما و هتربدم ىلا عفديال ا ذكو ( هكولمت ىلا

 01 1 ب امبرو ,هرد هيلع قيام دبع بتاكملاو هبئاكم بسكىف قح هلو هديسل

 ولاكزحي ل ةبئاكم ةيراج جوالول هنا ىتح هبتاك بسك ىف قح هلو ةياهنلاىف لاق ىلولل .
 ىنغلا ربدمو هالومل عقاو كلملا نال ( ىنغ كولمت ىلا الو مل وق )' هسفن ةي راج حوزت
 | زاح هبسكو هتبقرا قرغتسم هنبدو انويده ناك نا ىنغلا نوداهو نَلا ةلازم هدلو ما و

 هيلع نكي ملاذا اماو زوجي ال امهدنعو هدب ىفام كلءءال ىلوملا نال ةفنح ىبا دنع عفدلا
 | باقرلا ىفو ىلاعت هلوتل هيلا عفدلا زوحب ىنغلا بتاكمو اءاججا هيلا عفدلا زوجيال نيد

 | ناكاذاام فالخت هبا لامب اينغ دعي هنال ( اريغيص ناكاذا ىنغ دلو ىلاالو هل وق )
 | ناكناب هيلع هتقفن تناكولو هبا راسب اينغ دعيال هنال هيلا عفدلا زوجي هناف اريقف اريبك

 || دمبو عاججالاب هبا ىلع هتقفن ضرفب نا لبق هيلا عفدلا زوجي انمز ناك نا ليقو انمز
 |١ دعب زوحنال فسو ونا لاقو ةقفتلا رادقم اينغ ريصي ال هلال د# دنع زوحي ضرفلا

 لاق ةريبكلا ىنغلا ةنبا ىلا عفد اذا ىواثفلا ىفو ةريبكلا تذبلا ,ركح اذكهو ضرغلا

 ححدالا وهو زوجيال مهضعب لاقو اهجوز و اهي ءانغب ةينغ دعتال اهنال زوحي مهضعب
 ىلع اهل نكي مل اذا ىنغلا ةجوز اماو اريقف ناك اذا هيلا ةاكزلا عفد زوحف ىنغلا وبا اماو
 دج دنع ىطعتو فسوب ىبا دنع ىطعنال قّتنملا ف لاق و ىطعت مهضعب لاق رمم اهجوز

 || غلبب رهماهل ناكناو امهوق حصالاو ىطعتال فسوب وبا لاقو امهدنع ىلعت جركلا ىفو
 زوحي كلذكف ارسوم:ناكناو ءاطعالا عفادلاو ذخالا اهل زوج ارمسعم ناكنا مهردىتئام

 ٌْ تايغر هلع كاس د طقوس ا روحالايهدتعو ةيس ناسا
 || تارافكلاوروذنلا ورطفلا ةقدص وةاكزلا ىفءا وس ره كح فراصملا ىفانركذام عيجبو باصن وه

 || حوزلاو نيدلاولا ىلا هفرمص زوحب كلذ سجخ ناف ةصاخ نداعملاو زونكلاىفالا روشعلاو

 هسنل زاح اذاذ هيفكتال ساجالا ةعب رالا تناكاذا هسفنل هشبك نا زوح هنال ةجوزلاو
 ىونب همعطاو هاسكف هتئفنب هيلع ىضاقلا ىضق خا هل لجر ىواتفلا ىف لاق ىلوا هريغف
 ماعطالا ىف زوجي الو ةوسكلاىف زوجي دم دنعو امهيف زوجي فسوب ىبا دنعف ةاكزلا هل

 ةحابا ماعطالا ىف هنال ماعطالا نود ةوسكلا ىف زاح ةاكرلا نم هقفنيو هوسكي اعلن لاعنهو

 | سشع نموا هتاكز نم اريتق ىطعا لجر امه. زوج فسوب ىبا نعو هدب ىلا عفدي نا الا

 || زوج الو كيلقلا ليبس ىلعالا كلذ ز وجال ىطعملا هيعطا ريقفلا نا مث هئرطف نموا هضرا
 ىلع ناك اذا هنبالوا ىطعملا ىبالوا ىعث اهوارخآ ىنغل زوحال اذك و ةحابالا ليبس ىلع '



 1-1 سا
 ' نيعب ريقغلا اهعاب ناب ةاطعملا نيعلا تلدبت ناف كيلقلا ليبس ىلع زوحي و ةحاب الا ليبس
 ١( لدي و ةحاب الا اهيف زاج كلذ هبشا اموا ةطنحي وا بيب زب هعايف ارمت ناك ناب ىرخا

 | عاججالاب مهيلا عفديال ىنجا ىنعي ( مشاه ىنب ىلا عفديالو ملوث ) كلملا لدبتك نيعلا
 | عوطتلااماو زوجي فسوبوبا لاقو زوجيال امهدنع ضعب ىلا مهضعب عفذب نا زوحي لهو ||
 | دربتلا ةلززمب عوطتلاو ضرفلا طاقساب سندتي ءاملاك تاكزلإ ىف لاملانال مهيلا هفرص ز وجيف |

 مه-!ملاذا اماو فقولا ىف فقاولا مهاعساذا مهيلا فاقوالا ةقدص فرصزوحي اذكو ءاملاب

 0 زوجي هنا ةلالدب عوطتلا مكح كلذ ركح ناك مهاعس اذ ذا هلل زو الفا فقاولا ١

 ”اهنال ءزجيمل فقولا قلطا اذا اماو جركلا ىف اذك مشاه ىبل اذكف ءاينغالل هطرمشي نا

 زوحنالو مشاه ىنب ءارتف ىلا ندعملاو زاكرلا سجخ 1 زوجي و ةبجاو ةقدص نوكت
 نع اذك ةبجاو ةقدص اهنالديصلا ءازج الو رطفلا ةقدصالو تارافكلاو روذنلا مهل
 ىهف هجو نم ةرجا تناكن او اهنال ةقدصلا ىلع اولمعي نا ماه ىئبل زوجيالو فسوب ىبا

 مهقزر نوكي نا الا فسوي وبا لاق ر طنا بلغف ةحاي.الاو رطحلا ىوتساو هجو نم ةقدص
 أ 00 اا سابعلا لآو ىلع لآ رهو هل وق ) زوج اهريغ نم لمعلا ىلع

 نم مها دع نم ىلا عفدلا زوجي هناع الو اهب صيصختلا ةدئافو فانم دبع نب مشاه ىلا نوبسني

 | ا 40) |هييرديلع هللا لص ىنلا أوصاني مل منال بهل ىبا ةيرذك مشاه ين

 ىنغ هلا ناب مث اريتف هنظي لجرولا ةاكرلاعفد اذا دم#و ةغينحوا لاقو مل وق ) زوحبال |؟

 اذا اذه ( هيلع ةداءا الف هنبا وا هوبا هنا ناب مثريقف ىلا ةلظىف عفدوا رفاكوا ىعشاهوا ||

 | سيلدنا هيأر ركاىف عفدو ارحتوا رحت لو كش اذااما فرصم هلا هيأر ربك او عفدو ىرحت
 زوجبال هنا ةفينح ىبا نع عاجمثن با ىورو حتتلاوه ريقف هنا ع اذا الا هيزجنال فرصمب

 زوجي الف ىبرملا اما ىردذلا نعي رفا عيانيلا ىف اذك ةجوزااو دلولاو نيدلاولا ىف

  فوقولا ناكماو نيقبب ةاطحب روهظل ) ةداءالا هيلعو زوحبال فسو. وا لاقو هلوق )

 " قدصت, نا همماو لجر ىلا هتقدص عفد نعم نب ديزي نا ىورام امو ءايشالاهذه ىلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهصتخاذ هدي ىف اهأر مجصا الق اليل هيبا ىلإ اهعفدف اهب

 هنظي صخمت ىلا عفد ولو هل وق ) تذخا ام نعماي كلو تيونام كل ديزياي لاق مسو
 مدعل. كيلقلا قمحي الف هكلم اهنال اعيمج مهلوق ىف ( زجيمل هبتاكموا هدبع هنا لع مث اريتف
 زوحب الو هل وق ) ةدامالا همزاي و هب زخيال دلو ما وا ةربدم ناكاذا اذكو كلملا ةيلها

 [| ناكرل ىتح مان ريغوا ايمان باصنلا ناكءاوس ( لام ىانم اباصن كلي نم ىلا ةاكرلا عفد

 أ رتعلا باصنلا اذهو هيلا ةاكزلا فرص زوال ,هرد ىتئام ىواسي هنكست 3 تبي هل

 ىتئام نه لقا اهنف لبالا نم سج هل ناك اذا قىنايغرملا ىف لاق ةيكصالاو ةرطفلا بوجىف

 | غلب ناك لام ىانه دقنلا باصن ربتعملا نا رهظي اذهلو هيلع بحينو ةاكزلا هل لحب مرد

 (ااصن )

 ا سس جس يس سجس ا سس سس سس سس تست ست سس سس



 الضاف باصتنلا'نوكي نا ط ربشلا اباصن' كلم نم ىلا هلوقاو غلب لوا هسستس نم اس

 امي# ناكناو كلذنم لقا كلمي نم ىلا اهعفد زوجي و ملوث ) ةيلصالا هجياوح نع
 || مهرد ىتئام دحاو ريقف ىلا عفدي نا هركبو لاؤسلا هيلع مرحب هنا الا ريقف هنال ( ابستكم

 هنم ءانعلا ترك هركك نحل ةلغلا دعي الا نوكي ل مكحلا نال هبقعتيف ءادالا مكح ىغلانا

 ةقستو ةئام هل لحجر نع كقساؤ ابار تلأس ماشه لاق هركر كنان هسا اي لالا 1
 ىواتفلا ىف اذك ادحاو دريو ادحاو ذخأي لاعف نيم ردن هيلع قدصتق ارد نوعنشو

 الف لايع هلو انويدم ناكاذا اها لايع هلالو نويدم ريغ هيلا عوفدملا ناكاذا هلك اذهو

 نال نيّاملا نود مهنه دحاو لك باصا هلايع ىلع هعزو ولام رادقم هيطعي نا سأب
 سأب ال نيدلا ىف اذكو ىدخرسلا لاق اذك هلايع ىلع قدصت ىنعملا ف هيلع قدصتلا
 | ىضّمو همد نم ىلا هتاكز عفد ولو نيّثاملا نود هنع لضفن امو هنيد رادقم هيطغن نا

 أ| ضيوعتلا ىلع صن.نا الا زاج ةيده هل ىدهانم ىلا وا ةراشسب هرشبنم ىلا وا هحئاوح

 هيلو هل هضبقف نونحي وا ىص ىلع ةاكزلاب قدصت ول و ب رصلا حاضيا ىف ذكح

 هلوت ) طقتلملا هل ضبقب طيقللاو زاج هسفنل ضيف لقعي ىصلا ناكناو زاج هلوعينموا
 قح دار هيف نلا] داق موا امتاو دلب ىلا داب نم ةاكزلا لقن هركيو

 نأك ناو ارح مه ريغ كَ اهلقن ناف بج وا اهتاعر ناك برقا | ةرواخلا تناكامهث راوخا

 اهجرخا| ناب اهنح يف ناك اذا اهلقن هركي امئازو صنلاب ءارقثلا قلطم فرصملا نآل اهو رق

 ديىف لام هل لجر ىواتفلا فو لقنلاب سأب الف اهثيح لبق جبارخالا ناك اذا اما لوما دعب
 ىذلا رصملا نود لاملا هيف ىذلا عضوملا ءارقف ىلا ةاكزلا فرصي هناف هرصم ريغىف 2

 ىصوملا هيف ىذلا دلبلا ءارقف ىلا فرصت اهناذ ءارقفلل ةيصو لاملا ناك ناكولو هيف وه
 هدسع نعو عاج الاب هناكم هسفن نع ةرطفلاقو لاملا ناكم ريتعي ةاكزلاف نأ لصالاو

 مجدتلا وهو ىلوملاو بالا ناكم دمحم لاقو فسوي ىبا دنع دالوالاو ديبعلا ناكمهدالواو

 هيف امل ( هدلب لهازنم اهيلا جيوحا ,هموق ىلا وا هتبارق ىلا ناسنالا اهلقني نا الا هلوف)
 الوا فرضلا روذنلاو ةرطفلاو ةاكزلاف لضفالا نا زعاو ةجاملا عفد ةدايزو ةلمعلا نه

 || مث مهدال وا ىلا مث تامتلاو ماممالا ىلا مث ,هدالوا ىلا مث تاوخاللو ة يحد لإ

 ىلا مث نا ريما ىلا مث مهدعب نم مأحرالا ىوذ ىلا مث مهدالوا ىلا مث تالامللاو لاوخالا ىلا

 اهيلا ميوحا اوناكاذا الا ىرخا دلب ىلا اهلقتيالو هتررقوا هرمصم لها ىلا مث هنزاح لها

 معا هللاو هتارقوا هدلب لها لس

 ًّط ا 0 بتاظضا لبقو من كة لاذ كم اذه
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 ح ةميجلا مام عم دحض هب

 را ا نا الإ ب ةيلاملا 1١ فئات ولا نم امال ةاكرلل ا رهظلا هالصور تيبلا حيف 3
 ىلعموصلا ٍبيقع بابلا: اذه طوسلملا ىف ركذو اهيلع تمدقق نأرقلاب اهتوكل اهنم.ةجرد

 ,ةيلام ةدابع اهنال انه ميسا اهركذو اعبط موصلا دعب ىهذا ىعيبطلا بترا رامتعا

 دمت دنع هللا قوقح نم ىه مث لاوقالا ضعب ىلع راج موصلا ىلع اهميدقت نالو ةاكزلاك ||

 قح اهنا ىنعي دابعلا قوقح نم اههدنع ىهو هدنع نونجاو ىبصلا لامىف بحنال ىتح

 ةقدص هللا هجر لاق ) نيبهذ آلا قوتح لثم نونجلاو ىصلا لامىف بين اهنا ىتح ءارقفل .||
 الآ ليرألا د هنوك هنا ديا اذه بوجيبولا ارك ذ اداعتعاال الع ىلإ ( ةبجاوبررطتلا |
 رتولاو ماحرالا ىوذ. ةقفنو رطفلا ةقدص ةعبس مالسالا تابجاو ىويحلا مامالا لاق ||

 ( مسملا رملا ىلع ملوق ) اهجوزا ةأرملا ةمدخو نيدلاولا ةمدخو ةرمعلاو ةيصتالاو

 سيل هنالفرفاكلا اما و:هلجال هديس ىلع لب هيلع بحيالف دبعلا اما رفاكلا و دبعل! نع ازارخا
 ناىتح دمحن انالخامهدنع طرشب اسيل امهناللقعلاو غولبلا طرشي مل امناو ةدابعلا لها نم

 .جاتح هنا مث امهيلع بحنال دم دنعو لام امهل ناكاذ | نونجلاو ىبصلا ىلع بحت امههدنع

 تن ةبجاو ىهو اهتفصو هيلع ىلبو هنومب سأر ىهو اهببس اًئيش سثعدحا ةفرعم ىلا
 ريبك وا ريغص دبعو رح لكنع اودا مالسلا هيلع هلوقوهو ةروهشملا ثيداحالاب اهبوجو
 اةاكز سو هيلع هللا لص هللا لوسر ضرف رعنبا لاقو يعش نم عاصوا رب نه عاص فصن
 ىهو اهط سثو ريعشنم اءاصوا رمت نم اماص دبعلاو رمحاو ىثنالاو رك ذلا ىلع رطفلا
 'بجاولاىفو رطفلا موب نم رجفلا عولط تقولاىفو ءانغلاو مالسالاو ةيرللا ناسنالا ف
 اوهواهيكحو هقح#! نمىلا بجاولا ردق ءاداوهو اهنكرو عاص فصن نم صقتنت ال نا

 ارا وهو هيلع بجننمو ةرخ الاف باوثلا لينو ايثدلا ف بجاولا ةدهع نم جورخلا
 'ىدأت. امو رمتواريعسش نم عاصوا رب نم عاص فصنوهو بجاولا رذقو ىنغلا رمسملا

  عولطوهو بوجولا تةوو بيزااو رقلاوريعشلاو ةطنملا ةعبرانم وهو بجاولا
 وهو ءادالا ناكمو ىلصملا ىلا جبورملا لبق وهو بابحتسالا تقوو رطفلا مون نم رجلا

 نافذ ةاكزلا فالح ديبعلاو دال والا نم م تبجونم ناكمال هيلع تحن نم ناكم

 ! ايجاولا ةاكزلاىفو هتمذي قلعتم رطفلا ةقدص ىف بوجولا نال لاملا ناكم ريتعملا كانه

 دعب دسعلا كالهب طةشتال رطفلا ةقدصو لاملا كالهب طقتسن ةاكزلا نا ىتح لاملا نه ءزج

 000 تامللا رادتل كلام نك اذا لوف ) ىلوملا ناكمرتعات لوملا' لع بوجولا

 ١ ةيرلا ميشلا طرشو هلايعو هسفنل همو توقىلع ةدايز هلزاك اذا ريقفلا ىلع بحن ىعفاشلا

 ةقدصال مالسلا هيلع هلوتل راسيلا طرمشو ةبرق ةقدصلا عقتل مالسالاو كيلقلا ققحمتل
 عرمشلا ىف ءانغلا ريدعتل باصتلابر اسيلاردقو ءانغرهظنعالا

 ا هتعق اموا اباصن كلم ءاوسو هب

 "نع الضاف هل وف ) نيد هيلع نوكيالو هتافك نع الضف اهريغو ضورغلا نم باصن

 ا جير اوملاب ةيهسم ءايشالا هذه 0 ) ةمدخلل هددبعو ١ هل هسرفو ميول 00

 2- هج يم ج حب

 00 (ةلصالا)



 هقفلا بتكىف هل افعيو هلها نم ناك نا رعلا بتك اذكو مودعملاكاب. قحتسملاو ةيلصالا

 لصق اين نا او اداةل ناك 050 دس نع
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 عدولا هدا هلع 1ع الرا كايدو هتربده نع م م هَل

 نوذاملو راهم او رج ولاة دبع ع جرخ و باصن ةدايزو نيدلا ىفويام هلزاكاذا نوه

 ناكءاوس نوذألملا اذه كيلاممنع بحينالو هنومبو هيلع ىلي هنال نيدلاب اقرغتسم ناكنا وا
 ءاطخوا ادع ةيانج هتبقرىف ىذلا دبعلا ىلع بحتو ةراحتلا ديبع مهنال الوا نيد هيلع

 ةأرملا لع بحن هنمعب ناك نا اًرهم لوعلا نسلا اماو هنع كلا لير ال ةياشلا نال

 ضبقلا لبق هيف اهفرصت زاج اذهلو دقعلا سفنب هتكلم اهنال الوا هتضبق ءاوس هترطف'
 ةلزنع هنال ىستسملانع الو روس آلا نَطالو روصحلاو ىوصتلاو ىب الازع سد
 ىلع هترطف بجن قتع اذا رطفلا مو ئىحع هقتع قلعمللا دبعلاو ةفينح ىبا دنع بتاكملا

 هتقفنو ةبقرلاب هل ىصوملا ىلع هترطفقرخ آل هتبقربو لجرا هدبعةمدخت ىصوا ناو ىلوملا
 هناف ةنؤملاو ةيالولا روصقل ( هتجوز نع ىدؤي الو هل وق ) ةمدخلاب هل ىضوملا ىلع.

 نعالو هل وف ) اههبشو ةاوادملاك بتاوراا ريغىف اهنومب الو حاكنلا قوةح ريغىف اهيليال
 نعوا مهنع ىداناذ ةيالولا مادعتال مز اوناكناب ( هلايعىف اوناكناو رابكلا هدالوا ُذ

 نونجلاو ريغصلا دلوال ناكاذا مث ةداع نذالا تورثل اناسحتسا ره أزجا مهرماريغب هتجوز

 امهلامنم حيرخم ال رفزو دمت لاقو امهدنع امهلام نم امهرطف ةقدص حير بالا ناف لام
 راسك نونحلاو ىصلا لامىف بجينالف ةينلا اهطرشنم ةبرقاهنال هسفن لامنم جرختو
 هلام نم امهنع بالا حجرخف نيريقفلاك اراص ام©ام نم اهجرخال هنا تدل ٠ |ذاو تادابعلا '

 تناكايتغ ناك اذافريقفلا هنبانع اهلمحت بالانا ليلدن ةنؤملاىرحم ىرحت رطفلانا امه و

 امهتيقر واههسفنا :راةهيصوواامهدجو ا هيصووا امهوبا جرخف هناتخةقفنو هتتفتكهلامىف
 ريغصلالام نم بالا اهجرخا اذا رفزو دمتلاقو فالحلا اذهىلع ةيححالا اذكو امهلام نم

 عاجج الاب هسفن لام نم امهكيل امنع رطفلا ةقدص بالا ىلع بحنالو ناعضلا همزا نونحلاو ا
 هترطققان ونجم غلب نااريتف ناك اذا نونجل ا ريبكلا دلولا اماو هنبالامنه متع ىدؤيو ةتفنلاك

 ةيالولا ترقسا دقف انونحم غلب اذا هنال هبا ىلع ةرطفالف نج مث ايفم غلب ناو هنا ىلع

 مهوبا ناكاذا هنبا ىنب ةرطف دما ىلع بجنالو هيلا ةيالولا تبلقنا دقق قافا اذاو هيلع

 ناخ ىضاقىفو بالا ىلع بجبن اهنا ةفينح ىبا نع نسما ىورو ةياورلا رهاظىف اتيموا اريقف
 ةياورلا رهاظىفاتم ناكاذا اذكو تاياورلا قافتاب ايح ناكاذا رسعملا هنبادالوا نعىدؤيال

 هلايعىف ناكن اوهماو هيبانعةرطفلا لجراامزايالو هتايح فرعتالهنال نينلجا نع ىدؤيالو

 هئرطف هنا ىلع بحي انونحم اريقق بالا ناكاذا ليقو رابكلا هدالواك امهلع هل ةيالوال هنال
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 هيلع 1 لود كالاروشلا (هتاكرم يقالو يروا | ةعؤلاو ةيالولا رد

 ئئطولا لح ليلدن امبفلماكه كل مناف دلولا ماو ربدملا فال هفرصتو هدي نع حبراخ هنال

  هسفننعاضيا بتاكملا جرخنالو اهثطو هللحنال هناف ةبتاكملا كلذكالو دلولاماو ةريدملا

 |0010 1( ةراجتا هكيلام نعالو هلق ) هقيقرو هسفننع بتاكملا ىدؤي كلام لاقو هرقفل

  ةقدصلا ةيقن هيف 0 بوجوب انلق اذاف مهيف ةبحاو ةراحتلا ةاكز نال ءانثلا ىلا ا

  ةقدصلاىف كا ماسلا هيلع ىب دا لاق دقو دحاو لام ببس ةدحاو هنسىف للوملا ىلع.||

 (  امهنم دحاو ىلع ةرطفال 0 1 ةيسلا قدح وبالا ىلا

 ' دحاو لك نالو )017 11و للد امهنيردساو لك يق ةئؤلاو ةيالولا روصتت

 اذا اك صاقشالا "ا نم هصخشأم امهنه دحاو لك ىلع د#و فسوب وبا لاقو |؟

 ؟امههيلع بجنالو نيديعنع رطفلا ةقدص امهتمدحاو:لك ىلع بحي دبعا ةسج امهنيب ناك

 ةيراخلا و امثدلو ناكاعم هايعداف دلو تءاق ةيراح اهب ناك ولو ”ىش سماكلا ىف

 لك ىلع دلولا ف فسوب ىبا دنع بحت و اءاججا ةيراملا ةرطف ام«ءلع بحجبالو اههدلو ما |'

 000 11 لع انهت دحلاو لكننا وهف ضعبتنال ب ل ل ا
 0000 ليج اعل دج لاو لامك | ىلع امهنم دحاو لكم ثري |[
 5 ؟ةرطفلا [سنملا ىدؤيو ءاوف ( اهماع رخ 1 ىلع ىهف رسعاوا امثدحا تام ناذ ةقفنلاك ٍ

 ” ال لها نم لولاو هيلع ليو هنوع سأر وهو ققحت دق ببسلا نال (رفاكللا هدبع نع 1

 ثارت لولا نالار ا كرملاو لسع ايدبعلا ناك اذا ن1 تاوحتو الذ ركشلا:لغا ناك ل
 ١ ءئرحبال ىيفاشلا لاقو ( ريعشوا رمتنم عاصوا ربنم عاص فصن ةرطفلاو مل وف ) اهلها |[
 « عاص فصن اهنم 'ئزحي زاوللا ىفو اهلثم اهقيوسو ةطنملا قيقدو لماك عابد الاربلا نم ||

 ١ "ىزحي ةفينتح ىلا دنعف بيرزلا اماو لماكعاصاالا هنم *ىزحيال هلثم ريعشلا قيقد اذكو |
 ا هلازجا عيمجت امهنم دحاو لكؤي هنال ىنعملا فناب راقتم بييزلاوربلا نال عاص فصن هنم
 ”فسو وبالاقو توافتلا رهظا اذه. و ةلاكلاو ىونلا امهنم املي هناف رقل او ريعشلا فالح
  ةفيتح ىنا نع اضيا نسا ةياور ىهوريعشلاك لم ماك عاص الا بيرزلا ىف زوجي ال دمنو

 ٍ ركب ىبأ نعو ةجاملا عفدل قيقدلا نم ىلوا مهاردلا و انزو رب نم عاص فصن ربتعيو

 قيوسشاالو قيقدلا ز وجال هدنع ناب ىيفاشلا فالخ نم دعنا هنال ةطنملا ليضفت شعالا

 | هلوتل اضورع و اسولفو مهارد ةجتلاب كلذ عيجج نع ىطعي نا زوجي اندنعو مهاردلاالو ْ
 امهنع طقسا دقق قيقدلا ميرخا اذا هنالو مويلا اذه لثمىف ةلئسملا نع مهونغا مالسلا هيلع
 " لضفالااخ تلق ناذ ةعقلابالا زوال بوبحلا نم هانركذامىوسامو ةعفنملاامهل ليو َةنّوملا

 'ىوتفلا هيلعو لضفا َةهقلا ءادا نا ىواتفلا ىف ركذ تلق صوصنملا نيعوا هلا جيارخا ||
 - هيف رثعش 7 1 فالحللا نم دعبا هنال 0 ا 0 وريعملا ةجالس 0 هنال |
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 0 اذا هنا نب رع و 0 نع مي اس ذك محال رع ةقلا

 يملا نخ نيعلا نايتعاب قد وسلا قيقدلا ن زا امل هنال نوح ةطنطلا نخل نم نب
 رثكأ وا رب نم عاص فصن هته غلب رمت نم عاص فصن ىدا ولو ءارتفال عفنا هنال زوجا |
 عاصلاو نوف ) ريلاا ىف هيلع صوصنملا ريدقتلا لاطبا انه ديلا رابتعا ىف نالزوحيال | أ

 قارعلاب ( ثلثو لاطرا ةسج- فسو و.الاقو قارعلاب لاطرا ةينامث دعو ةفينح ىبا دنع |

 لاطرا ةيثامك لاق نه لوق ىلع ىرةنسلا ديبز ىدنزب ديزا ةعبرا عاصلا قيرصلا لاق ايا |

 ةرطفلا بوجوو هلو ) ىرقتسلاب فصنو نايدبز ثلثو لاطرا ةسمن لاقنم لوق ىلعو ١
 نمريخالا مويلا ىف سلا بورغب ىعفاشلا لاقو ( رطفلا موب نم رجلا عولطب قلعتب

 هسكع ىلعو بجتال هدنعو اندنع هترطق بحت رطفلا ةليل دلو وا لسا نم نا ىتح ناضمر

 بحنال اندنعو توجولا دعب تام هنال هدنع هترطف لحي هدلوو ةكيلامم نم اهيف ته نف |

 لخدي رطفلا ةقدصص مث رطفلا موب ننرج' عولط وهوءادالا توجو طست ا ل ١

 دعب اهؤادا توغ.الو اضيا هعولطب 00 تقو جرح و رجفلا عولطب اهبوجو تقو
 نم روغلا ىلع حجرخن مث لخدت اهنا كلل نابف ءاضقال ءادا ناك اهادا تقو ىا ىث لب كلذ ٍ

 سيلو دسجو بوجولا ءتقو نال ( هتزطف بحمل ثلذ لفاتام نو هلوقإ 00 ل
 0 ىهف نحت | عولط دعب تام ناو همزاي رف ةّقدصلا لها نم وف

 ( هترطف بجي مل رجت | عولط دعب دلو وا سا نمو لو ) هلها نم وهو بوجولا
 ملط اةبج قحماضل يق نالوا تلا ل لبق سانا رفاكن اكن م و انركذاه ىلع

 موب ءاجل رح تناف رطفلا موب ءاج اذا هدبعل لاق ولو هترطف بحت ىنتَغ هسه وهو رجلا |
 ةاكز هيلع نم تام اذا و لصف الب قنعلا لبق هترطف ىلوملا ىلع بحي و قتع رطفلا |
 هتكرت نم ذخؤي مل كلذب صوب ملو تاولص وا مايص وا مح وا رذنوا ةرافك وا ةرطف وا |
 ناو هيلع اوربجن مل اوعنتم| ناف عربتلا لها نم مهو كل ذب هتثرو عربت ناآلا اندنع ||

 ةيص وريغ نم سثعلا ءادا لبق تام نا و هلام ثلث نم ذفتب و زو كل ذب ىص وا ||

 موي رجلا عولط دعب ةرطفلا اوجر نا سانا بحتسملا و مل وق ) شالا دَحْوي هناثأ|
 سمالاوعويلا اذه لثمىف ةلئسملا نع مهونغا مالسلا هيلع هلودل ( ىلصملا ىلا جب ورخا لبق رطفلا ظ

 ىلصملا ىلا حب و رمللا لبق ميدقتلاب كلذ ىف ةالصلا نع ةلئسملاب ريقفلا لغاشتب ال ىك ءانغالاب

 رطفلا موي لبق اهومدق ناذ أ وق ) ىلصملا ىلا ج رخي نا لبق اهجرخ مالسلا هيلع ناكو
 لبق اهليحمن زوجي ىواتفلا ىف لاق ةاكزلا ىف ليحصتلا هبشاف ببسلا ررقت دعب ىدا هنال ( زاج
 هلبق زوجبال ناضمر ربش لخد اذا زوجي بوبا نب فلخ لاقو نيموب وا مويب رطفلا موي
 هلا ميحتلاو هلبق زوجي الو ناضمر نم ريخالا فصنلا ىف زوحب ميرعىبا نب حون لاقو |
 ناو مل وق ) ىوتفلا هيلعو لضفلا نب د#ت رايتخا وهو ناضمر رهش لخد اذا زوحي |

 لوقعم اهيف ةبرقلا هجو نال ( اهجارخا مهيلع ناكو طةسن مل رطفلا موب نع اهورخا
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 سس
 ةيكضالا الخ اهيف ءادألا تقو ردقت, الف تقو لكىف ةبرق لاملاب قدصتلا نا وهو
 ةرطفلاذ صوص تقوف الا ةبرق نوكتالف ةلوتعم ريغ مدلا ةقارا وهو اهيف ةبرقلا ناف
 نآل رطفلا موب دعب رقتفا اذا راقتفالاب اذكو تدعابتو ةدملا تلاط ناوربخأتلاب طقسنال
 بوجولادعب هكالهف بوجولا ىف طرش لاملاو ةمذلاب قلعتي امناو لاملاب قلعتيمل اهبوجو
 ١ نا لوقن الو لاملاب ةقلعتم اهنال لاملا كالهب طقست اهناف ةاكزلا فالح حح اك اهطقسيال
 ةقارالانال ةهقلاب قدصتلا ىلا بوجولا لقتني نكلو رحتلا مايا ىضمب طتسن ةيحضالا
 هنع طقس نمو تقو لكىف ةبرقف لاملاب قدصتلا اماو صوصخم تقوففالا ةيرق نوكت ل
 راغصلا ىلع بحي اهنال هنع طقستالهل ةمزال رطفلا ةقدصف ض رم وا ريكل ناضهر موص

 6# موصلا باتك

 ىلاعت ديلا لاق نأرقلاب ءادنقا هيلع ةاكزلا مدق و ةالصلاك ةيندب ةدابع هنا عم هرخا اما
 هللا الا هلاال نا ةداهش سجن ىلع مالسالا ىنب ثيدملا ىف اذكو ةاكزلا اونآو ةالصلا | وها
 عاطتسانم تيبلا محو ناضمر موصو ةاكزلا ءاناو ةالصلا ماقاو هللا ل وسر ادم ناو
 لاعت هللالاق ناك تقوىاىف ناك ءىشىا ىلع كاسمالا وه ةغللا ىف موصلاو اليبس هيلا
 هكاسما نع ةدابع عرشلا ىفو مالكلا نع اكاسما ىا اموص نج-رلل ترذن ىنا ىلوقف
 صوص صخ# نم حيرفلا ةوهشو نطبلا ةوهش نيتوهشلا ءاضق نع فكلا وهو صوصخم

 / ىلارجفلا عولط دعبام وهو صوصخم تقوىف سافنلاو ضدملانم ارهاط نوكينا وهو

 | جرفلاو نطبلا فك مومملا موصف صوصمللا صوصخ موصو صوصخلاا موصو مومعلا
 | رئاسولجرااو ديلاو ناسللاو رصبلاو عملا فك صوصخلا موصو نيتوهشلا ءاضق نع
 | راكفالاو ةينيدلا مومهلانع بلقلاموص صوصخلا صوصخ موصو مان الانع حراوبلا
 | بجاوناب رض موصلا ىلاعت هللا هجر لاق ) ةيلكلاب ىلاعت هللا ىوسامنع هغفكو هي ويندلا
 رذنلاو ناضمر موصكن يعلا قحتسم موص برضا ةثلث موصلا هحرش ىفو ( لفن و
 لفن وه موص و ناضمر ءاضق و تارافكلاو ةقلطملا روذنلاك ةمذلا ىف موصو نيعملا

 زوجت نيعملا رذنلاو ناضمر موصكهنيعب نامزب قلعتام نابرض هنمبجاولاف هلو )
 عماللا فو ( لاوزلا نيبو هنبب اهف ةينلا هتأزجا عبصأ ىتح وني ملناو ىلبللا نم ةيلب هموص
 أ هفصنو راهنلا زك اف ةينلا بوجو نم دال هنال حدالا وهو راهنلا فصن لبق ريغصلا
 | زوحنال ىنفاشلا لاقو لاوزلا تقوال ىربكلا ةوححضلا تقو ىلا رجفلا عولط تقونم
 نال ةرورضلل ليلا نم اهمدقت زوحيو رجلا عولط عم اهتقو ةينلا مث لبللا نم يلب الا
 اذهلف رجلا فرعيالنم سانلا نمو رجغلا هل نيبتيال دقو ةلفغو مون تقو عولطلا تقو
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 دعب قافا مث هيلع ىمخم ميصا مث ليللانم ىون ولو فالملاا نع اجورخ ليللا نم ىونينا

 بورغ لبق ىونولو ثاذ دعب اهف رحي ملو هتليلىف هاون ىذلا لوالا مويلإ هموص زاج مايا
 مئاصهنا ىونول ىتح هلوانم مئاص هنا ىوني راجنلا نم ىون اذاو زجيمل دغلا موص سمشلا ١

 موصي موص ىا هبلقب هتفرعم ىه ةينلا مث امئاص ريصيال رابهنلا لوا نمال ىون نيحنم'
 ضرف نم ىلاعت هلل ادغ موصا تيون ليللانم ىوناذا لوقبف هناسلب اهب ظفات نا ةنسلاو '
 ولوناضمر ضرفنم ىلاعت هلل مويلا اذه موصا تدون لوقب راهنلا نه ىون ناو ناضمر '

 سايقلا ىف ىلاعت هتلاءانش نإ مولا حولا تم وتول كاكت هياء: نا مخ ماوس ا للا
 قو اثلإذ وكو ىاعلاو قداطلاو عببلا ىف ام مالكلا لطب ءانثتسالا نال امئاص ريصيال

 ىلع وه امنا و ءانثتسالا ةقيقح ىلع سيل اذه ءانثتسالا نال امباص ريصي ناسحتسالا |

 نا قرفلاو هوحنو.قالطلا فالح ةبثلل الظبمريصي الف هللا نم قيفوتلا بلطو ةناعتسالا

 اماو امهو حنو قاتعلاو قالطلاك ماكحالا نم ناسللاب قلعتام لطيف ناسللا لخع ءانثتسالا .

 اذك ناسللا لع وه ىذلا ءانثتسالاب لطبت الف ناسللاب اهل قلعتال بلقلا لمف ةبنلا
 ملكتلا ىون اذا اذكو برمشي وا لكأي ىتح ارطفم نكيمل رطفلا ىون ولو ةريخذلا ىف ٠
 ىواتفلا ىفاذك هت الصو هموص لطبت ىهفاشلا دنعو هتالص دسفتمل ماكتب ملو ةالصلاىف ١

 لبق ترهط مث اليل ضيحملا ىف ةأرمللا تون ولو هنين دسفت مل لكا مث اليل ىون ولو
 داضيام رجفلا دعب هنم دجو.مل اذا لاوزلا لبق ةينلا زوجت امنا مث اهموص محد جيلا

 روحا كلذ دعب ةينلا زجت مل ايسان عاجلا وا برمشلاو لكالاكدجو اذا اما و مولا

 ناوهل ةين ناكرخآ موصل رح اذا اذكو ئسنلا نيدلا من هركذ هين ناضمر ربشىف

 لاقواندنع موي لكل ةينلا ديدجت ىلا جاتحيو هين نوكيال اًئاص مصتإال هنا ىلع رح
 لفتلا ةينو ةينلا قلطمي ىدأت ناضمر موص مث رهشلا عيب ةدحاو ةين هيفكت كلاه

 رذنلاو ناضمر ءاضقك ةمذلا ىف تيشام:ىناشلا' برضلاو مؤ وق ) رخآ بجاو ةبنيو

 ءازجو سعلا بورغ نم ىتعي ( ليللانم ةينبالا هموص زوحيالف تارافكلاو قلطملا
 ىنعي ( هلكلغنلاو هاو ) تارافكلاب ةقحلم نارقلاو ةعتملا موصو قلما ةيدفو ديصلا

 ناسانلل ىتبنيو مل وق ) راهنلا فصن لبقىا (لاوزلا لبق ةينب زوجي ) ههوركمو هبحتسم
 لاله اوسقلي نا ىغبني اذكو بحي ىا ( نابعش نم نيسثعلاو عساتلا مويلا ىف لالهلا اوسقل

 ىصع دقق كشلا موب ماص نم مالسلا هنلع هلوعل نابعُد نم نيثالثلا موو وهو كشلا موب

 | بجاو ديب هماص ناف زوجي ال هنا ءالعلا نيب الخ الف ناضمر ديني هماص ناذ مساقلا بأ

 نع بوجولا طتسي الو زوجيال اضبا كلذكت ناضمر 1 رذن نمرخآ

 ا اند 0 نود هدا نم ان

 ا نابع ةدع اولكا ,هلع مث ناو اوماص هوأر نان هلوف ) ةدعلا مامتا قحىف اضيا نابعش
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 ناك نا عوطتلا ةينب هموص اماو كشلاب ءاضق نوكي الف ناضمرنم نوكي نا زاومل هتمذ

 ١ كشلا موب مويلا كلذ قذاوف سيخلاو نينثالا موصينا هتداعزم ناكاذا اكعوطت ناهتداع '

 مهضعب بهذو هموصي نا هل هركي كلذ هتدا نكي مل ناو عوطتلا يني همويصي نا سأب الف
 مث راههنلا تضنىلا مولتلاب ماوعلا نورمأيو نوتفملاو صاوملاا هموصينا سأبال هنا ىلا ||
 نا ىورامل راطفالا لضفالا نا ىلا ةلس نب دج بهذو راتخلا وه اذهو اولاق راضطفالاب .

 برش تفتسم هاتفتسا اذاف كشلا موي هيدي نيب ءام هيف ازوك عضي ناكدهجو هللا مركايلع. |
 ماصيال مالسلا هيلع لاقو اعوطت هموصت تناك ةشّنام نا ىورب و ىتفتسملا ىدب نيب هنم

 لبقب مل ناو ماص هدحو ناضمر لاله ىأر نمو هل وف ) اءوطت الا هيف كشي ىذلا مويلا
 هيلع رفز لاقو ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف رطفا ناذ هلعيف ام دبعتم هنال ( هتداهش مامالا

 دَتُق رطفا مث ماص و مامالا دنع دهشي مل اذااما هتداهش مامالا در اذا اذه و ةرافكلا

 را قارالا هت قرف أطخلا لاقحال كح ال نا قوالاو ةرافككلا بوحو ىف اوفلتخا

 لجرلا اذه لكا نافذ بجيف ءاضقلا اماو أطخلا ةيلغلر طش مللالهلاري ملواموب نيثلث لكا
 الاله هئظف لالهب سيل ام ىأرف هيلع هبتشا نوكي نا زاومل مامالا عمالا رطغب مل نيثلث

 طايتحاللف ءاضتلا اما و هدنع ىتلا ةقيقحلل اراتعا ةرافكلا نود ءاضتتلا هيلعف رطفا ناف ||

 ةيؤرىف لدعلا دحاولا ةداهش ماهالا لبق ) باح#وا رابغىا (ةلعءاعسلاب ناكناذ دل وف ) |
 فذتلاىف دودحلالوانتب مالكلا اذهقالطاو( ادبعوا ناك ارح ةأرماوا ناكالجر لالهلا |

 ليلدب هحو ند ةدايش هند لبقت ال ةفدذح ىبا نعو ريخ هنال ةياورلا رهاظ وهو باتاذا

 ناضمر لاله ىفلبش فذقلا ىف دودحلا ةداهش ىدن+اىفو ىذاقلاىلا هروضح طرشي هنا ||

 ١ كاملا مكح الو ةداهشلا ظفل ةداهشلا هذهىف طريشبالو ىعذ لاو رطفلا لالهىف لبش.الو 1

 ْ لجر عمو مك املا الع ده ول ىج نابخالا هينشظ نيد سا هنالرقأل ةلادسما لب ||

 ريا دجو دق هنال موصي نا عماسلا ىلع بجو ةلادعلا هرهاظو مك املا دنع هتداهش ||
 رصملا جراخ هتبأر لاق ناب سسف اذا لبقب امنا فاكسالا ركبوبا لاق هرسفتسي لهو محك

 رهاظىفو ةريخذلا ىف اذك لبقبال ريسفتلا نودي اما باحم هلا للخ نييدلبلا ىف وا ءاركتلا ىف

 تأي مو ضاق اهلسيل ةيرق ىف لالهلا ةيؤرب دحاو درفت ولو اذه نودب لبقب ةياورلا
 وهف ىضاقلاوا هدحو مامالا هأر ولو هلوش نوموصي سانلاناف َمَقُث وهو دهشيل ارمصم

 ىأر اذا ام فالخب موصلاب سانلا ىمأي نا نيب و هدنع ده_كثينم بصنب نا نيب رايخلاب
 سانلا سعأي الو ىلصملا ىلا جرب ال هناف لاوش لاله هدحو ىضاقلا وا هدحو مامالا

 اذا ىضاقلا ريغ اذكو ارس رطفا نقيت نا مهضعب لاق ى ارهج الو ارسال رطفب الو جب ورااب

 ةداهش نا تدن اذاو ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع ناكرطفا ناذ اذهىلع وهف لاوش لالهىأر

 له لالهلا اوري ملو اموب نيثلث هتداهشب اوماصو ميغلا عم ناضمر لاله ىف ةلوبقم دحاولا
 تلق ةعامس نبا لاق نورطفب دمت لاقو رخآ امون نوهوصي و نورطفب ال امثدئعف نورطشب

 ( دم )



 ندهاش ةداهيشا يان ولو ايلا ا | ال ىنا لاق حلا و :داهشب اذا ١ اجي د 4

 عجب هارب ىتح لبق مل ةلع ءاعسلاب خ م ) عاججالاب ةدعلا لاك دنع اورطفا
 اذا ام فالح طلغلا مهوب ةلاخلا هذه لثم ىف ةيؤرلاب درفتلا نال ( مهرب معلا عشب 5

 لاقريثك عجج هلوق و رظنلا دحاولل قةتيف لالهلا عضوم نع ميغلا قشنب دق هنال مغ ناكا

 ليقو ةماسقلا لثم الجر نوس+ فسو ىبا نعو اريدقت هيف رده مل ةياورلا رهاظىف |

 مامالا ىأر ىلا ضوفم هنا ميحتلاو نانثاوا دحاو دححم لكيف ليقو ةلحلا لها رك
. 0 3 

 نيحنم موصلا تقوو مل وف ) ةّغاىذوا لاوش وا ناضمر لاله كلذ ىفءاوس وا

 مكل نيبتإ ىتح اوشا و اولكو ىلاعت هلوقل ( سعشلا بورغ ىلا ىناثلا رجلا عولط
 ا ) ليللا ىلا مايصلا اومتا مث رجفلا نم دوسالا طيخلا نه ضيبالا طيخلا

اذه ) مرح ل تردعلاو لكر الإ نع كاملا 1
ني دللا تلق ناذ موصلا دح وه 

 1 ادرط ضقعت

 اعل تناول لاق و قاب هموص ناذ هعاجو ا 0 0 2 اما ان 1

 1 0 ناد | عراشلا 0 نال لكافف داوود ل 0 ناذ سانلاف ٍ
 مدعنب الف لك الا وهو دبعلا نم ه امو دعم لعفلا نوكيف هاقسو همعطا هللا ناذ لاق ثيح |

 عرمشلا نذاب لاعب ناب دملاىف دازب نا ىغيش اولاق دعف ضئاخلاىف باوملا اما و كاسمالا |

 | عرشلا ىف ةدنلا هيلع ديز هنا الا كاسمالا وه ةغالا ةقيقح ىف موصلا نال ( دينلا عمل وق )
 || متاصلا لكا ناذ مل وق ) تاينلاب لاعالا مالسلا هيلع لاق ةداعلا نم ةدابعلا اهبن يقيل :

 ىلع مت ايسان برشو لكا ىذلل مالسلا هيلع هلوق انلو ةالصلا ىف ايسان مالكلاكف موصلا ٠

 ةركذم ةالصلا دّوه نال ةالصلا ىف ايسان مالكلا فال كاقسو هللا كمعطا امناذ كهوص أ
 نا لبق لكا ولذا متاصلا لكاناذ هلوقب ديقو موصلاىف ركذمالو اهيف نايسنلا ريتعي الف |

 ثعم وجوأ اهركم لك ولذا ايسان هلوه ديقو هز مل موصلا ىون مث ايسان موصلا ىو ا

 ىفاشللو هركملا ىف رفزا اذالخ هموص دسف متانلا قلح ىف ءاملا بصوا ةمانوا ةهركم ةأرألا

 نوكي نا وه ئطخلاذ اندنع ءاضقلا هيلعف اهركموا اًءطخم لكا نا و ةيادهلاىف لاق امهيف

 هقلح ىلا ءاملا قيسف موصل ركاذ. وه و ضع اذا ابرشلا دصاة ريغ موصللا ركاذ ظ

 كد لسكن كا رف ناضمر اذهوا مكاص كنا هل لاق ناسنا هركذف ايسان لكا ناو

 ديفا ل دايز نب نيسلحاو رهز دنعو رو نيح عفت را نايسنلان ال فسوب ىنا دنع هم وص لش

 هركذبال نا هغسي له ايسان لك أي اًماص ىأر ناو ركذت ملام هلاح ىلعهنايسن نال هموص
 اذكهركذي هنا راتخن او الف الاو هركذ ليللا ىلا مايصلا مني نا هنكمي ةوق هيف ىأر نافذ

 ىف عقوف هسأر عفرف بواثت'ناو هموص دسشب مل هقلح ىلا بابذلا قبس ناو تاعقاولاىف
 ههابشاو نسدعلا رابعا ةثاوحاطلا رابغ هتلخن لخيد ناو: هموص دسف رطلا نم ةرطق ملك

 0 ل
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 اذه نال هموص دسف مل باودلارف اوحنوا حرلاب ٍباَريلا رابغ نم عطس اموا ناخدلا وا

 !ذك رطفا هقلح ىف تعقوف اهريغ وا بنع ةبح متاص ىلا ىىرولو هنم زارتحالا نكميال

 اذكو رطفي مل هتعاس نم عزف ركذ ناف رطغ. مل ايسان عماج واهلوق ىنيريصلا حاضيا ىف

 عزي لو بف ركذتف ايسان عماج ول و هتعاس نم عزن رجلا علط الث رجلا لبق عماج ول
 رجفلا دعب ىنمأف عازف رجلا عولط عماجخملا ىثخ ول و ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف ||

 طلاخم وهو رجلا عولط وا هتعاس نف عزف ركذتف ايسان عماج اذا ىدنخلاىفو رطشب ملأ
 رطفب ال ىسانلا ف فسو وبا لاقو رطفب امهبف رفز لاق و رطفب ال امهيف دحت لاق عزف ||

 دع هلوا رجفلا ىف و هل واب ربشعي لعفلا رخآ نا فسوب ىبال قرفلاو رطغن رخآالا ىف و. ||
 نكمي الريسي اذه لوب د# و دسفب الف نايسنلا عم هلوا نايسنلا ىفو هموص دسفيف

 رطفن مل ( متحاف مان ناف هل وق ) ركذت ام دعب ىسابنلا عازتناك ىنثتسبف هنع زازتحالا
 ةروص دجو مل هنالو مالتحالاو ةماخاو ءَيلا مئاصلا نرطغبال ثلث مالسلا هيلع هلوقل

 ( رطشب مل لزناف ةأرما ىلا رظنوا مل وق ) ةرسثابملاب ةوهشنع لازنالا وهو هانعمالو عاجلا

 الو عاجلا ةروص دجوي مل هنا انيب امامهريغ ىلا وا جبرفلا ىلاوا هجولا ىلا رظن ءاوس

 ( نهداوا هل وق ) ماث هموصف ابنج ناضمرىف مجصاولو ىنما اذا ركفتملاك راصف هانعم |[
 لجو ءاوس :( لختاك ]وا مصتحا وا عوق ) الوا هقلحىف نهدلا مط دجو ءاوس رطب ملء |
 ىفانملا مدعل لزني ملاذا ىعب ( رطغب مل لبق وا هل وف ) رطفب ال هناف الوا لسكلا مام |

 ( ةرافكلا نود ءانعتلا هيلعف سملوا ةلبقب لزناناف مل فق ) لازنالا ىنعملاب نعي نعم ةروص

 لاك ىلا رقتفتف ةرافكلا اماو ةرسثابملاب ةوهش نع لازنالا وهو عاملا ىنعم دوجول
 نال اهتاهن غلبت ملو اهتاهن ةيانملا غولب دعب الا اهب بقاعي الف ةب وقع اهنال ةيانملا

 رظفا لزناو ندبلا .ةرارح دج و نا لئاح ءارو نم سمل نا و جرفلا ىف عاجلا اهتاهن ||

 ةمرح اذه ىلعو اقيفص لئاملا ناك اذا لزنا ناو رطفب ال ندبلا ةرارح دجوب مل ناو ||
 وأ ىدها ناو وه لزن اذا اذك و ترطفا تلا اهجوز ةمئاضلا تلبق ول و ةرهاصلملا ||

 االاو لسغلا امهيلعو انرطفا اتلزنا نا قلاب ناتأرما لمع ناو موصلا دسفب ال تدما ||

 ًاهسمي ملام رظشن مل لزناف ةأرما جيرف ىلا رظن ناو رطفا لزئاف هنأ ما ديب هركذ حلاء ناو الف |[
 سم ناو رطغب مل لني مل ناو رطفا لزناف ةم# ىتا ناو لزنا اذا رطفا هفكب ىقسا ناو |إ

 .ىا ( هسفن ىلعنما اذا ةلبتلاب سأب الو هل وق ) ةريخذلا ىف اذك رطشال لزناف ةج© حرف

 موصلا دسفت ةلبقلانا ريبجن. ديعسنعو ( نمأي ملنا هركبو هل ْوَق ) لازنالاوا عاجبا نم
 "هللا لوسر.ناك اهنع هللا ىضر ةثئاع لوق انلاو ةرهاصملا ةمرح ىلع هساق لني ملناو

 ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس لاق سنا نعو متاص وهو لبقي سو هيلع هللا ىلص
 "ناب قالطالا ىلع هركتف ةشحافلا ةلبتلا اماو اهعمن كدحا ةناح رك لاف مئاصلل ةلبقلا نع |أ

 معلا ىلع نما ناو هركت ةرششابملا نا ليقو ةلبةلاك ب رفلا نود اهف عاملاو اهيتفش غض |[

 (وهو) 0
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 ! مرتو ويحس ولا هعرد ناودقل وت هجر جرن ع
 فسوبوباف هسفنب جرخام دعب هنم هىشوا هفوج ىلا داع اذا مث عاججالاب زكا وا مفلا ءالم نأ ا

 || نكمي هنال جراخم سيل هنود امو جراخلا مكح هلرفلا العم عنصلا ربتعي دمشو مقل | ءالمرب عب

 : رطفب مل هنم ”ىثوا داعو مفلا ءالمنم لقا ناك اذا اهدحا لئاسم عبرا ىف هتشافو ميبط

 : هل عنص ال دمت دنع و مفلا ءالم نم لقا هنال حراخم سيل هنالف فسوب ىبا دنع اما 3

 |١ فسو ىبا دنع اما اماجا رطفا هنم اًئيشوا هداعاو مقا ءالم ناك نا ةيناثلاو لاخذ 3

 هنم دجو دق لوس دمحو رطفا هفوج هلخدا اذااجراخ ناكامو اجراح دعب ىغلا ءالخ نال

: 
1 

 ا ”ىشوا هسفنب داعو فلا ءالم ناك اذا ةعبارلاو ءالملا مدعل رطفب ال فسوب ىبا دنعو لاخدالا

 دجو ملهنالمعجتتااوهو عنصلا مدعل رطش الدم دنعو ءالمادوجول فسو ىبادنعرطفا هما

 3| زازرتحالا نكميال اك هنالو هب ىدعت,الو هنال هانعم الو هعنصب عالتالا وه و رطفلا ة ةروصأ

 حا بيع لوق مالا ريش كاي ل ا نكمل اذكف هجورخ نع

 |١ لقا ناك اذا حدا فسو ىبا لوقو ديشتال هموص نأ :هسقنب داع مث يتلا مالخ هاك ال

 || اءاججا رطغبأل هسقتب داع مث فلا ءالمنم لقا ىلا هعرذناو دسفنال هنا هداعا مث مقلا ءالمنشا

 6 ١

 || دنع رطشرمل لقا ناكنا و ( رطفا هيف مقلا ءالم ادماع اقتسسا |اناو هلوق ) دمت دنع
 / داو ناف عنصلا دوجول رطفي دم دنعو ء ءوضولا ضقنبال اذهلو الخاد دعي هلال فسوب ىبأ

 رطفا دق هنال انهه دم لوق ىلع ىتأتالو جورخلا قبس مدعل فسوي ىبا دنع رطشبالا
 | ءالمنم لقا ادمام اقتتسا ناو رطفلا ةروص مدعل ( هيلع ةراتكالو هل وت ) سور

 ا علت نمو هلوق ) ) اهكح جب ىرملا مدل رطشبال فيسوب ونا لاو دم دنع رطقأ
 امناوهيف ىتأتبال غضملا نال عالتالا ظفلب ه هركذ ( هيلع ةرافك الو رطفا ديدحلاوا اصخا

 لاقو نطيلا ةوهش ءاضق وهو ىنعملا مدعل هيلع ةرافك الو رطفلا ةروص دوجول رطفأ

 اذهىف هل ضغاالذا رهظا انهه هتانج تناكف روذعم ريغ رطف» هنال ةرافكلا هيلع كلام

 ىنغي هيلا عبطلا ءامد مدع انلق هب ىدغتام فالح ةروصلا ىلع ةيانملا ىوس لعفلا
 رجلا فالح لوبلاو مدلا برشىف دملا بحيال امارجاز هيف ةرافكلا باسحا نع

 اضيا ةرافك ال ةسباي ةزوج علت اناو هيلع ةرافك ال زومللا رششقوا ةسباي ةاون علت ولو

 سبايلا مجطبلا رشثق لكا ناو ةرافكلا بجيت ذئنيحت اهنبل ىلا لصي ىتح اهغضمي نا الإ

 لكؤي امتناكنا رجلا قرو لكا ناو ةرافكلا هيف ليق دقف ايرط ابطر لكا ناو ةرافكال

 هيلعف اهقورفت اهعم نكي ملنا غضم ريغنم بنع ةبح علتا ناو الف الاو ةرافكلا هينق
 مهضعب لاقو اذكه لكؤتال اهنال بحنال مهضعب لاق هيف اوفلتخا اهعم ناكناو ةرافكلا

 الوا بللا لصو ناو ةرافك الف الوا فوملا ىلا اهق ورفت لصو نا لابن ا ىغبنيو بحت

 0 وهو عنصلادوجول دمت دنع رطفاهنم اًئيشوا هداءا غلا ءالمنملقا ناكاذا ةثلاثلاو عنصلا



 7 طفل

 5 وو ناو ةراثكللا هيلط طيس اعل طاح وقر ا

 هب ىدغت,اه برسشوا لكاوا نيليبسلا دحاىف ادماع عماج نمو هل وف ) ىواتتلا ىف
 طرشي الو ةوهشلا ءاضتل ةلماكت ةيانلا نال ( ةرافكلاو ءاضقلا هتلعف هب ىؤادتوا

 طزشيال عبشلاو عبشوه:امناو هنود قةحتي ةوهشلا ءاضق نال لاستغالاب ارابتعا لازئالا

 ' الفةيهبوا هتيم عفاجناو اذه كلذك عبشلادجو:ملناو ةرافكلا بحت ةرمتوا ةمتل لكا نك

 كلذنع اهعفد عيطتسيال تيك عاما ىلعاهجوز ةارملا تاهوك ل نادؤ لدي ملوالزنا ةرافك

 روصت.ال هنم عاجلا نال ةرافكلا اهيلعو هيلع نا دنق رعس ىواتفىف رك ذ اهركم اهغماخل
 بحتال هنا محدالاؤ.هارك الا لوز هدنغو راشخالا ليلد كلذو ةذللاو.راشتنالا دعب الإ

 عاجلا ىلع وه اههركا ناو ىوتقلا هيلعو هكلمالامت راشتنالا هركف هنال ةراقكلا هيلع

 ةاركالا نال ةيانحم تسيلو ةلئاكلا ةيانللاب بحت ةرافكلا نال اءاجا اهيلع ةرافك الف

 ىون دقو عاجلا أدشا اذا هلكاذهو انهه مثا الو مثأأملا عفر بحت ةرافكلاو مثأملا عفري

 دنع ةزافكلا همزاي مل عماجو كلذ دعب ىون مث ىوني نا لبق رجتلا علطا ذا اما اليل موضلا

 مولا ىون اذا راظفالاب ريفكتلا بحال ةموظنملا بخاض هركذ امن دارملا وهو ةقينح ىلإ

 ا ةهبش ثرو فالتخالاو راهنلانم ةنينب موصلا ةكىف اوةلتخا سانلا نال راهتلا نم
 طسوىف هتعواط ناذ اهيلع ةرافك ال ةهركم هتأرما عماج ولو ةهبشلاب طقست ةرافكلاو

 هريغوا انهجوز تعواط ولو ةرطفم تراضصام دعب ةتعواط اهنال اضيا ةرافك ال عاجلا

 .لاقو تضره اذا اذكو حصالا ىلع ةرافكلا تطقس ميلا كلذ تضاح مث ناضمرف

 اعلا هنع تطقس م ولا كلذف ضرع مث هنأ ما عماج اذا اذكو اهنع 000

 ردقبال راص ىتح هنم ضرخ هسفن حرج ناو هرايتخاب رفسلا نال طقسنال رفاس نا
 وه مهضعب لاق ىدغتلا ىنعم ىف اوقلتخا هب ىدغتام هلوق هد علا ءاعسلا

 ' خالص ىلا هعفن دوعيام وه مهضعب لاقو نطبلا ةوهش هب ىضقنتو هلكا ىلا عبطلا ليم نا

 ةرافكلا بحت ىناثلا لوتلا ىلعف اهعلتا مث اهجرخلا مث متل غضف اذا اه هتاقو ندبلا

 ىلعف هلكا اذا طاطقلاو ةثيثملاو ىثبملا قرولا اذه ىلعو بتال لوالا ىلعو

 ' لوقلا ىلعو هلقع صقنبو هرضيب امبرو ندبلل هيف عفنال هنال ةرافكلا بتال ىناثلا لوقلا

 / ىذلا ةرذلا متاوق لكا ولو نطبلا ةونهش هب ى ذقنتو هيلا ليم عبطلا نال بحت لوالا

 لاق اذك هب ذتلي و ةوالح هيف نال ةرافكلا هيلغ نا ىرا ىنتودنزلا لاق راضملا هنوك“
 ' نيظلا لك اذا الا ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف نيظلا لكا ناو هحاضناىف ئيريصلا

 ] + رافعكتلا تبحو كايلق: ناك نا ملا لكا ناو نويعلا ىف اذكو ةراخكلا ةينق ىمؤالا

 'ةرافك الف نتناو دودلا هيف راص ناكنا هّتبملا ل لكا ناو ةرافك الف اريثك ناكناو

 ْ تراصف عبطلا لجالال عرمشلالجال تهركو تمرح امنا اهنال ةرافكلا هيفق نكي ناو

 ني سوم م و هج سس د ْ ع 10 1 ار ا ووهشسم هعمل ١ قت هسا الشلل

 (اخ)



 ماع
 0 ع جو دفع اسيد ميج دوم ياض مهي امم انج 2 هنالس يشب هيد جليس ص ماج ا يسم ب

 نيب ا لكا ا رطشال قب رال ةيلغلا 0 16 ةزاتفك الو راثقأ از نك

 نيهجولاىف رطفب رفز لاقو هيلع ةرافك الورطفا اريثك ناك ناورطشال اليلقن اكن ا هنانسا

 اذا اماو هقير ةلزنم ليلقلا نا انلو ةضعضملاب هموص دسفبال تح رهاظلا مكح رغلل نال
 اخ ةصقلا رادقم نا ريثكلاو ليلقلا نيب لصافلاو ام اجا رطفا هعلتإا مث هديب هجرخا ١

 حيراخلاا نم اهلوانت ناو رطشبال هنانسا نيب ةمسعم علتا ولوريثك اهتوفامو ليلقاهلا ١

 اهغضم ناو بحت اهنا راتخلاو ةرافكلا بوجووف اوفلتخاو رطفا غضم ريغ نم اهغلشاو '
 نم طيمللا عزنا مث طيخم اطون رم امل علتا ناو هقلح ىلا لصت الواش التت اهنال رطفي مل
 طايخلا لتق ناو رطفا طيمللا لصفنا ناو حجيراحلا| مكح هلف هدبىف مادام هلال رطب مل ةتعاس

 اذا كراصو هموص دسف قيرلا كلذ علتاو هيف ىف اثلاثو ايناث همها مث هيرب هلبو طيلخا |
 هعلتاف مان ريغ وا متان وهو هتقذ ىلإ متاصلا باعل لاسول و هعلتا مثدقي ر جرشأ 1 ١

 ىلع هللا هجر لاحا ( راهظلا ةرافك لثم ةرافكلاو هلْوَق ) رطغال عطقتب نا لبق"
 ناضمر ىف رطفا ناف نأرتلا ىف هيلع صوصنم راهظلا ةرافك نال هني ملو راهظلا '

 همرا نيتانتفمو ىف ناك ناو ماحب اللب هدحااو هيانك هسا ا سا ارارما

 دحاو ناضمر ىف ناكن ا و يتلا ىف لوالل رفكي مل ناو عاجج الاب ةرافك موب لكل '
 لوالل رفكي ملناو عاججالاب ىناثلل ةرافك همزا لوالل رفكن اذ رخآ موي ىف مث موي ىف رطفاف |
 هنا رفكي ملوا رفك ةدح ىلع ةرافك موب لكل ىب مفاشلا لاقو اندنع ةدحاو ةرافكهتفك |

 ةرافك هيلعف ربشلا كلذ نم رخآ موب ىف عماج ىتح رفكي إف ناضمر نم موي ىف عماج اذا . ١

 رفكف عماج ناو دودملاك لخادتت نا زاخل ةهبشلا اهيف رثوب ةبوقع ةرافكلا نال ةدحاو |
 نلوألا ةرافكلاب اتعفإ 0 ةيانملا نال ىرخا ةرافك قانلا عامجل هيلعف عماج مث

 ناضمرىف عماج اذا اماو ةرافكلا اهلخال همزاف ةلمآاك ىرخا ةفرحىناثلا هعاج قداصف

 لكل نال روبشملا ف ةرافك عاج+ لكل هيلعف رخآآ ناضمر ىف عماج ىتح رفكي إف ةنس ىف |
 ةرافكلا متاصلا ىلع بجو ولو ةدحاو ةرافك هيزجي هنا دم ركذو ةدح ىلع ةهرح رهث

 حجرفلا نود اهف عماج نمو هل وق / هلبق نم رذعلا اذه نال طقست مل اهبوجو دعب رئاسف

 الو لازنالا وهو ىعم عاجبا دوجولف ءاضقلا اما ( هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلعف لزئاف
 ناضمر رهش ريغ موص داسفاىف سيلو نْز وت ) جاليالا وهو ةروص همادغنال ةرافك

 ةيانج هريغ ىفو ربشلاو موصلا ىلع ةيانج هنال ةيانلا ىف غلبا ناضمر ىف هنال ( ةرافك ظ
 رطفا ( هينذاىف رطقا وا طعتسا وا نقتحا وا رج وا نهو هل وأ ) ريغال موصلا ىلع |
 بص وهو فاقلاو ءاتلا محب نقتحا هلوقو مفلا ىف ءاودلا وا نبللا وا ءاملا بصر وجولا |

 هيلعف اعياط ناك نا و هيلع ةرافك الو رطفا امتانوا اهركم رج وا ناف رندلا ىف ءاودلا

 عاج-الاب هيلع ةرافكال ىواحطلا لاقو ةرافكلا بجن فسوب وبا لاق طعتسا ناو ةرافكلا

 - رس بس سلس ل
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 :طوعسلاو ةنقللا ىف ىنعب ةروصلا مادعنال هيلع ةرافكال ةيادهلا ىف لاق عبانيلا ىف اذك |[

 نهدلا فال نعملاو ةروصلا مدعل رطفبال هناف ءاملاوا ءاودلا ىئعي هينذاىف رطقاوا هلوق
 هغامد وا هفوج ىلا ) ءاودلا ( لصوف بطر ءاودب ةمآوا ةفئاج ىوادوا هل وف ) |!

 سأرلا ماىف حرجلا ةمآلاو فوملاىف حرملا ةقئاملا ةرافيكلان ود ءاضتلا همزاو ( رطفا

 وه اذهو رطفا سبايلا لوصو لع ولو رطشبال بطرلا لوصو قققحت: مناف اسباي وا ناك ||
 ( رطش فسو وا لاقو ةفينح ىبا دنع رطش مل هليلحا ىف رطقا ناو لوف ) ميمتلا ا

 رطفت ةأرملا لبق ىف رطقا ولو اءاجا رطغبال ةبصقلا ىف قب اذا اما ةناثملا ىلا لصو اذا

 هلهركيو هل وت ) ىنعمو ةروص رطفملا مدعل ( رطفب مل همثب ائيش قاذئمو هلل وق ) اءاججا |
 ةهارك نم هركذ ىذلا اذه ةياهنلا ىف لاق داسفلا ىلع موصلا ضيرعت نم هيف امل( كلذ |[

 عوطتلا موصىف راطفالا نال هب سأب الف عوطتلا موص ىف اما ضرفلا موص ىف قوذلا |[
 رذعلل زوحن هيف راطفالا ناكاذاذ راطفالا ىلع ضلرعت وه اما اذهو قافتالاب رذعلإ حاس 1

 ىلع هبصو هيف عاقنتسالا و ءاماب ششرلا متاصلل هركيو اهوركم اذه نوكي ال نا ىلوالاف ||

 سأبالفسوب ىبانعو موصلاب رجذلا راهظانم هيفامل لولبملا بوثلاب فاحتلالاو سأرلا
 قاشنت سالاو ةضعذملاو ءامهتسالا ىف ةغلابملاو ءوضولا ريغل ةضعضملا هل هركي اذكو كلذ ْ

 لاقو كاوسلا مئاصلا لالخريخ مالسلا هيلع هلوقل ايشعو ةركب متاصلل كاوسلاب سأبالو ||
 ف.سوي ىباننعو الولبم وا اسباي وا ابطر كاوسلا ناكءاوسو ىبثعلاب هركي ىىفاشلا

 | ناب (دب هنم اهل ناكاذا ماعطلا اهيبصل غضمت نا ةأرلل هركب و مل وف ) لولبملا هركي |!

 | نكي ملاذا سأب الو هل وف ) غضملا ىلا جاتحيال ماعطوا ضئاحوا ريغص اهدنع نوكي
 رطشبال كلعلا غضمو مل وف ) هيلع تفاح اذا رطفت اهنا ىرتالا دلولل ةنايص ( دب اهل ||

 استلم ضبا ناك اذا اذه و داسفلا ىلع ضيرعتلا نم هيف امل ( هركي هنا الا متاصلا
 | وه كلعلاو تتفتب هنال امّستلم ناك ناو هموص دسفب دوسا ناك اذا اما ”ىبث هنم لصف

 ناضمر رهش ىف اضيرم ناك نمو هل زغ ) ردنكلا هل لاقي ىذلا نابللا ليقو اكطصملا |'

 | دادز“نا راطفالا هل بن ىذلا ضرملا ( ىضق و رطفا هضرم داد زا ماص نا.فاخضن |
 اذا ةفيشح ىنا نعو اقالطتسا هنطي وا اعادص هبسارا اعجو هانيعوأ موصلاب 8ك هاج 5

 ءريلا هنع رخ أت ماص اذا ناكاذا اذكو رطفب نا هل زاج ادعاق ةالصصلا هل حابب ناك |'
 هيلع دوعي ماص نا فاخف رثا نم فعض هب قبو ضرملا نمأرب ناو رطشب نا هل زوجي

 ىلص ماص نا ففعضهب ناكناو موهوم هنال هب ةربعال فوملنا نال رطفلا هل حاسال ضرملا ||

 أل ناو هل وف ) نيتدابعلا نيب اعج ادعاق ىلصي و موصي هناف امئاق ىلص رطفا ناو ادعاق |!
 ]| اما نيرطف» مهتءاموا هتنفر نكتملاذا اذه لضفا هموصف موصلاب ريضتسيال ارفاسم ناك ||

 ا اذك عاما هتتقاومل لضفا راطفالاف مهنيب ةكرتسشم ةقفنلا تناكوا نيرطفم اوناكاذا

 1 ( ىواتفلا ىف )
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 هسفن لعل ةقثملا نع ىدعبال رفسلان ال ( زاج ىضقو رطفا نافذ ملوث ) ىوانقلا ىفا
 | سيلرفسلا مث ةقثملا ىلا ايضفم هنوك طرمتف مونصلاب افخيدق هناف ضرملا فالخم ارا

 هل لحال امتاص مجصاام دعب ر ةسلا أشنا اذا ىتح هيف رفسلا أشنا ىذلا مويلا ىف رذعب

 ضرملاو هرايتخاب لمح رفسلا نال اًتاص محصاام دعب ضرم اذاام فال راطفالا .ٍ
 امن زاي ل امهلاح ىلع امهو رفاسملاوا ضيرملا تام ناذ ىلوق ) قحلا هلزم لبقنم رذع.

 هل وق ) سافنلاو ضيملاكر ذعلاب رطفا نف اذكو رخا مايا نم ةدع اكرد. مل امهنال ( ءاضقلا :

 اعيجم مهلوق اذهو ( ةماقالاو ةعكلا ردقب ءاضقلا امهمزإ رفاسملا ماقا و ضيرملا حد ناف ظ

 تاخ ارهش موصازنا ىلع هلل لاق اذا ضيرملانا وهو رذنلا ىف فالحل امتاو فالخ ريغنم

 ىصوبنا ههزل ادحاو امو. مناف عاججالاب ”ىش همزايال هنم محدن نا لبق هضمىف
 موص ىلع هلل ميتتلا لاق اذا اماو محدام ردسقب همزلي دمت لاقو امهدنع رهشلا عيمجت

 اهغيرفت هيلع بجوف هتمذ ىف بجودق لكلا نال هعيمجي ىصوي نا همزلي تال ربش |

 نيح ىلا لجؤم بوجولا سفنف ناضمر ىف اماذ ضيرملا فالخ ةيدفلا وه وب فلحلااب
 اذا اذه ةماقالاو ةعكلا ردقب ءاضقلا ام6*زا هلوقو بوجولا رهظي ردقبام ردقيف ةردقلا .

 مدعل ءاضقلا همز ال تاهرم هدععا العم حاصل لم د ا يصر ا ا

 وهو صنلا قالطال ( هعبات اشناو هقرف ءاش نا ناضمر رهش ءاضقو نوف ) طيرفتلا

 هتءهذنع بجاولا طاقسا ىلا ةعراسم ةبحتسم ةءياتملا نكل رخا مايا نم ةدعف ىلاعت هلوق
 ةغبراو ةعناتتم ةعغيرا نأرقلاىف اهنم ةينامث اعون رسثع دحا اهلكت امايصلا سنجنأ ٍرعاو

 ةعيرالا) ةنسلاب:تبش امئاو نأرقلا ىف اهل ركاذال ةثالثو اهقرف:ءاش ناو اهغبات ءاش نا

 اماولتتلا ةرافك موصو نيعلا ةرافك موصو راهظلا موصو ناضمر موص ةعبانملا

 مايصنم ةيدفق ىلاعت هلوقوهو قلحلا ةيدف موصو ناضمر ءاضق رايملاب اهيف وه ىتلا
 ةرافك موص نأرقلا ىف ةروكذه ريغ ىتلا ةثالثلا اماو ديصلا ءازج موصو دعتملا موصو

 نيرمتا عم ناصغر ,ىف هنأ ما عقاو ىذلل مالسلا هيلع هلوقل اعباتتم تن ناضمرىف رطفلا

 هللا عيطينا رذننم مالسلا هيلع هلوقب بجو رذنلا موصو عوطتلا موصو نيعباتنم

 هنيعيو اذك ربش موص ىلع هلل لوقب نا نيعملاف قلطمو نيعم نيهجو ىلع وهو هعطيلف
 الو هاضق هنم امو رطذا ناذ الوا عباتتلا ركاذ ءااؤشبس عباشلا ههزايف اهتيعي مايا موصوأ

 لبقتسا هنم اموب رطفاول ىتح هاون اذا اذكو همزا هيف عباتتلا ركذنا قلطملا اماو لبقتسي

 ىتح هرخا ناف هل وُث ) قرف ءاشناو عبات ءاش نا رايملاب وهف هونبملو عباتتلا رك ذملناو
 لإ وق ) هريغنع هيف موصلا محديإال هنال ( ىتاثلا ناضمر ماص رخآ ناضمر ربش لخد

 عوطت نا هلزاكىتح ىجارلا ىلع ءاضقلا بوجو نال ( هيلع ةيدفالو هدعب لوالا ءاضقو

 ]| مو. لكل ةيدفلا هيلع ناك رذع ريغنم هرخانا ىفاشلا لاقو ( هيلع ةيدفالو لوف )
 اتضقو انرطفا امه؛دلووا امهسفنا ىلع انفاخ نا عضرملاو لماملاو عل وق ) نيكسم ماعط
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 عاسضرالا نغ عاذتءالا نم نك كيج ال اهنال فلا عضرلا نم سيجا رلاو ( ايل 3 ذو

 ىلعف تعنت»ا اذا اهنال عاضرالا اهيلع سيلف مالا اماف ةراحالا دقعب اهيلع هب وجول

 مويلكل مطيو رطفب موصلا ىلع ردقبال ىذلا ىتافلا مشلاو ىرخا رجأتسينا بالا
 ىنافلا تارافكلا ىف مطب اي ريعشنم اءاصوا رمتنم اماصوا رب نم عاص فصن انيكسم

 مطياك هلوقىلا ةجامللاام تلق ناذ هلثم ز ومملا اذك هتوق تينفوا ءانفلا ىلا برق ىذلا

 ةهقلاو ةيشعتلاو ةيدغتلا ىف ةحابالانا ديغب تلق ماعطالا ردق ركذ دقو تارافكلا ىف. ||

 هيلو هنع عطا هب ىصوا ناذ ناضمر رهش ءاضق هيلعو تام نمو عل وق ) راج كلذيف

 ([| نوكت اما ةيصولا هذهو ( ريعشنم اعاصوا رمتئم اءاصوا. ربزم عاص فصن موب لكل
 ,[| رذئلاكهؤاضق بحب موص لك هكراشب لب طسئربغ ناّصمر ربش ءاضقب دييقتلاو ثلثلا نم
 ,(| هناف ءاصيا ريغنم هب ىلولا عربت ناذ مطينا ىلولا ىلع بوجولل اش الاي ديالو هريغو

 ها اه دارقلاب ةالض لكو نيرخأتلا رايثشا ىلع مايصلا ركح اهيكح ةالصلاو مدي
 فصن موب لك تاولصل مطيهنا لتاسق» نب دمت لاق امن زاؤحا ميلا وه موي موصب
 || ةلزمي ةدح ىلع ضرف ةالص لكلاثو لوقلا اذهنع عجر مث موصلا سايق ىلع عاص

 !| ناسلا لثم وه اهدنعو ةفيتح ىلا لصا ىلع ةالص رتولاو ميتا وه موب موص
 | هنعاومعطانا ىصواو تاولص هيلعو تام اذا ىواتفلا ىف لاق هب ةيصولا بحيال

 ”لخد نمو هلق ) نيعلا ةرافك فالح زاج كلذ ةلجم ادحاو ايف اوطعاف اهل
 || هعنصي داسفالا لصح ءاوس ( امخاضق امهدسفا مث عوطتلا ةالصىفوا عوطتلا موص ىف

 ' ١ ف1 اذا. اذكو ءاضقلا اهيلع بحي اموطت َدْث اصلا .تضاح اذا ىتح« هعنص ريغبوا

 0 موص ىف راطفالا جابنال اندنع مش ع ءاضعلا هيلعف ءاملا رصيا مم مهعتلاب ة ةالصلا

 ا ْ ,قحيف هدعب اذكو لاوزلا لبق رذع ةفايضلا و رذعلل حام نيتاورلا ىدحا ىف رذع ريغل

 | عوطتملارطفاولوا رذع لاوزلا دعب ةفايضلا تسيلف نيدلا ولا ريغلاماو رمصعلا ىلا نيدلاولا

 ا هالحال ىزارلا ركبو.ا لاقو كلذ هل لحب فسو ىبا دنعف هيضّقننا هتلن نم ناكو رذع رغغل

 ! || ىتماىلع فاخا ام فوخا نا مالسلا هيلع لاق هنع ىهنم وهو هسفن ةوهشل رطفاهنال كلو

 :|/ لاق هيهتشي ماعط ىلع رطغب مث اًماص لجرلا منا وهو ةيفمللا ةوهشلاو ءايرلا
 ١ سأب الف رطفب نا هلأ و هماعط ىلا هناوخا ضعب هامدو اموظت ماص.اذا حاضيالا ىف
 "اضف ىهو مو. فلا مايص هل بتك هيخا قل رطفا نم مالسلا هيلع هلوقل رطغب نا
 ”ناكن ا هنا اذهىف ليقام ندحا ىتاولملا لاقو موب ىفلا مايص باوث هل بتك هناكم اموي

 | رطشي الف هدعب اما لاوزلا لبق ناك اذا هلكاذهو الف الاو رطفب ءاضقلاب هسفننم قش

 )ا عوطتلا موص ىف هلك اذه و امهدحا وا نيدلاولا قوقع راطفالا كرت ىف ناكاذا الا

 0 هركيو رطشنأ هل هركي هناوخا ضعب هامدو ناضمر ءاضقن ع امئاص ناكاذا اها

 سيلو ةرمعوا ب امركم وا 2 اضي م نوكي نا الا اهجوز نذا ريغب اموطت ةأرملا

 (دبعا)
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 دلولا م اراء رشا اذكو ناكأم ل نذابالا نول ا ةمالاو .عل]
 ةأرملا ىضقتو ةمالاو دبعلا رطشبنا ىلوللو ةأرملا رطغبنا جبوزالف ءالؤه نم دحا ماص نا

 جوزلاناكاذا اماو قتعاوا ىلوملا هل نذا اذا دبعلا ىضّعبو تاموا جوزلا اهل نذا اذأ

 امئاهنال اهاهن ناو موصتنا اهلو تالذنم ةجوزلا عنم هل نكيمل امرحيوا اًاصوا اضيرما

 ةمالاو دبعلا كلذك سيلو لاوحالا هذهىف هل قح 5 ئئطولا نم ةقح ءافيتسال اهعْنم

 رفاكلا مساوا ىبصلا غلب اذاو يل وق ) هكلم امهعفانم نال لاح لك ىلع اههعنم ىلولل نا
 || بحسم عاج نبا لاق بحمسموا بجاو كاسمالا لهو (ام«وب يَمن اكساناضمر رهشىف

 || ريغ موصلا نال امهلع ءاضقال هيف رطفا ولو بجاو هلا ميدل رافصلا مامالا لاقو

 ىضمام ايضشرملو مل وف ) ةيلهالاو ببسلا ققحتل ( هدعبام اماصو لوف ) هيف بجاو
 | هلبقوا لاوزلا دعب ناك نا ام#ثوب ةيّمب اكسما هلوق مث باطخللا مدعل ( امهوب الو هنما

 | ناك عوطتلا ىون اذا ىصلا قف لكالاو لاوزلا لبق ناكناوريغال كاسمالاذ لك الا دعب

 |١ ول وق ) تادابعلا لهانم ىبصلا نال اموطت نكيمل ىون اذا رفاكلاو ميحتلا ىلع اموطت
 |١ دوجول (ءاغالا هيف ثدح ىذلامويلا ْصَسمل) راهنلاب نعي ( ناضمررمشىف هيلعىمتا نمو

 ىضقو هلق ) هنم اهدوجو رهاظلا ذا ةدنلاب نورقملا كلاسمالا وهو هيف موضلا
 موبالا هلكهاضق هرخآ ىلا هنم ةليل لوانم هيلع ىمغأ ناو هيف ةينلا مادعنال ( هدعبام

 نونجيا قافا اذاو هل وف ) هضّمبمل هلك ناضمر نج نمو ضرم عون هنال ةليللا كلت
 ةيلهالاو رهسشلا وهو دج ودق تيسلا نال (, هنم ىضمام ىذق ناسمر د رم ا

 لات ىهو تلفناذا"اذكو( تضقؤ ترطفا ةأرلا تضاح اذاو نإ هش )|
 نضئاحلا ثرهطوا زفانملا مدق اذاو مل وق ) هسا اهيلع طع الو را
 اما لكالا دعب هلبقوا لاوزلادعب رفاسملا مدق اذا اذه ( امهمو ةيَقن اكسا راهنلا ضعبىف

 ةهشنل ةرافكلا همزايال ىون امدعب رطفا نافذ موصلا هيلعف لكالاو لاوزلا لبق ناكاذا

 اموطت الو اضرفال اموص نكي مل تونو لكالاو لاوزلا لبق ترهط اذا ضْناْلا اهاو

 ميتا وه باجيالا ىلعىنا اكسما هلوق ىز#:ال موصلاو راهنلا لوا ىف انملا دوجول

 عناملا قدحتا ضيملا لاح ىق ضئاخلا هيشنت مل امتاو و مظعم تقو 2 تقولا قم ءاضق

 سهلا نا ىري وهو رطفاوا علطيمل رجم 0 :ظب وهو رحل نمو هل وف ) هبشتلا نه

 ( هيلع ةرافك الو مويلا كلذ اشنق برغتمل س لا ناو علط دق رجلان نيم تبرغدق

 ناكول ىتح نيقبلا نم بيرق ابلاغ انظ نظي ىا ةيؤرلا نمال ىأرلا نم ءايلا مضب ىري هلوفق

 رحملانا نظي وهو رحت اذا مث ةرافكلا بحن سمثلا برغتمل هنا هبأر رثكاوا اكاش
 كسا برغتمل اهنا نين مث تبرغدق سلا نأ ىري وهو رطفاوا علطدق وه اذاذ علطبمل

 دف هلا اهدحا ماكحا ةسج ةلئسملا هذه تنعمل دقق تقولا قا ءاضق هموب ٌةيش

 كسميفنا عبارلاو ةرافك ال هنا ثلاثلاو ءادالا توف هنال ءاضقلا هيلع نا ىتاثلاو هموص

 0 لل
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 اذهو هب متأطخا اهف حانج مكيلع سيلو ىلاعت هلوقل هيلع مثاال هلا سماخلاو هموب ةيَقب

 رطفاذ بورغلا ىف اكاش ناكاذا اما تبرغدق سمثلانإ ابلاغ انظ نظي وهو رطفا اذا

 ثيح لكاذ رجفلا عولط ىف كش اذاام فالحب رابنلا ءاقب لصالا نال,ةرافكلا هيلعف

 فالخبرطفلا ادصاق نكي إف كشلاب لوزبال نيقيلاو ليللا ءاقب لصالا نال ةرافكلا همزييال
 راهنلا ءاقب لصالان ال ىدعتلا ليبس ىلع هراطفا ناف رطفاذ بورغلاىف اكاش ناكاذااه

 ىجركلا نسسحلا وبا لاقو اقّررفاذ كشلاب لوزبال نيقيلاو ليللاىف اكاش راهنلل انتم ناكف.
 روحمكانإ ٍلعاو ةنس راطفالا ليم نال ةنسلا ةماقا كلذب دصق هنال ةرافكلا بجنال

 رحلات قوىف لكؤي امل روحا ةكرب رول اىف ناذ اورح#ت مالسلا هيلع هلوتل بحسم
 دكر روحا لكا ىف ناف هريدقت راعضأ ثيدملا ىف و ليللا نم ريخالا سدسلا وهو

 هنانتسال باوثلا لن هب دارملا نوكي نا زوجبو موصتا ءاداىف ةوقلا ةدايز ةكربلاب دارملاو
 قرف مالسسلا هيلع لاق مالسالا لها صوصخب وه ام هلعو نيلسرملا ننسب رولا لكأب
 هدحورطفلا لاله ىأر نمو ملوث ) روح ا لكا باتكلا لها مايصو انمايص نيباه

 ناو ول وق ) ارس رطش مهضعب لاقو هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلعف رطفا ناذ ( رطفرمل

 قلعت هنال ( نيتأرماو لجروا نيلجر ةداهشالا رطفلا لاله ىف لبقب مل ةلع ءاعسلاب ناك

 دابعلا عفن هب قلعت هنال رطفلاك ىححدالاو مهقوقح راك ةيشط رطفلا وهو دبعلا عفن هب

 جورخهنال فذآلاىف نيدودحم ريغال ودع اونوكينا دبالو جاضالا موحلب عسوتلا وهو

 ةلزم اهنال طرشي ىواتفلا ىف لاق ةداهشلا ظفل طرتشي لهو اهيف طاتحف ةدابع نه
 نكمل ناو مل وَق ) ىييدلا ريللا ةلزنمم اهنال طرتشيال مهضعب لاقو قوقملا ىلع ةداهشلا
 كلذ اني دقو ( مهرب رعلا عشب ريثك عجب ةداهش الا) رطفلا لالهىف (لبش مل ةلع ءاعتلاب

 عا ىلاعت هللاو ناضمر لالهىف

 0 كك فاكتعالا باب دي

 ' ةراهطلاتمدق اياعضو كلذكف اعبط مدقم طرمشلاو هطرمش موصلا نال موصلا نع هرخا
 "بلطل هللاةعاط ىلا هتيلك فكتعملا ميلست هيف ناف ةرهاظ فاكتعالا نساحمو ةالصلا ىلع

 ,اذهلو ىبرقلا نم دبعلا هبجوتسي اع ةعنام ىه ىتلا ايندلا لغش”نع سفنلا ديعتو قلزلا

 هللا فيض متاصلاو هتحىف موصلا طاررشا اضيا هنساحم نمو دجملا فعلسلا راضحا ه ل

 'ةمزالملا وهو فوكعلا نم قتشم ةغلا ىف فاكتعالاو هللاتدبىف نوكينا هب قيلالاف

 .هلحم غلب ,نا نع امونممىا هلحم غل نا اذوكعم ىدهلاو ىلاعت هلوق هنعو عنملاو سنلعاو

 لاق ) فاكتعالا هين عم دحملا ف رارقلاو ثبللا وه عرمشلا فو هر عضوم مرهلا وهو
 ”ناضمر نم رخاوالا رشثعلا ىف اما نامزالا راسو ىنعي ( بحسم فاكتعالا هللا هجر

 | ناضمر نم رخاوالا 0 كسا دكا ١ هيلع 0 نر ا ةئس وهف

 1 ( ةظانولا 0 500

١ 



 هللا ىلص ىنلا هكرت امو فاكتتعالا اوكرت سانلل ابحيان ىرهزلا لاق ةنسلا ليلد ةبظاولاو
 نيتدابع نيب عجب هنال لاعالا فرشا وهو هللا هافوت نا ىلا ةنيدملا لخدذم سو هي 5
 نصح نصحتلاو اهئراب ىلا سفنلا ملستو بلقلا غيرفت هيفو يملا قة را موصل |

 ثكملا ماللا محب ثمللاو ةعاجلا لوم ىعي ( دهدملا ىف ثبللا وهو هلوف ) نيصح 1

 || هطرسشفموصلا اماوهب هدوجو نال هنكرف ثبللااما ( فاكتعالا يلو موصلا عم ملوُق 0
 عوطتلا ةعكلو ةدحاو ةياور بجاولا ةدكل طرشموصلاو تادابعلاراسىف طرش ةيئلاو 1

 | ةياورااهذه ىلعف موصب الا فاكتعاال مالسلا هيلع هلوقل ةفيتح ىلا نع نسما ىور اف ١

 || موص ريغنم نوكيف ةعاس هلقا دم لوق وهو لصالا ةياور ىفو موينم لقا نوكيال
 ا ابكارو مايقلا ىلع ةردقلا عم لفنلا ةالص ىف دعشب هنا ىرتالا ةلهاسملا ىلع لفنلا ىبم نال

 || ريغ هلال لصالا ةياور ىف ءاضقلا همزايال هعطق مث هيف عرشولو لوازللا ىلع ةردقلا عم

 ١ رسمى الا فاكتعالا | محصنالو موصلاك مويلاب ردقم هنال همزاي نسملا ةياور ىفو ردقم ا

 ردو اس نفر مولعم نذومو ماهاب اهلكس جلا تاولصلا هيف ىلصي ةعاج

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دحيم مث ةجرلا لنمو جولا طبهمو قلحلا نمأم هنال مارطا |
 || ىتلا دجاسملا ىف مث سدقملا تيب دحح#م مث مارا رحيسملا دعي دجاسملا لضفا هنال سوا

 ]| لفنو بجاو نابريض فاكتعالاو لضفا وهف هتعاجب ترك دسم لكف اهتعاج رثك"
 هسفن ىلع هبجوينا ريغنم فاكتعالا ةينب دححملا لخدينا وهو موص ريغب زوجي لفنلاف '
 || موصلاعمالا محدنال هنم بجاولاو هفاكتعا اهتنا حبرخ اذاف ماقاام ردقب:افكتعم نوكيف '

 | نوفكاع متتاو نهو سشابت الو ىلاعت هلوقل ( ئطولا فكتعملا ىلع مرحيو هلو /
 ١ اد بسام سد ل هت فيك لبق ناذ دجاسملا ىف ا

 || هنا هوت امرف ناسنالا”ةجاملالا دحسملا نم ج رخم الو لاق هلال ليق انطبا فكتعملا |
 |١ امهنال ( ةلبتلاو سللاو هل وق ) ئطولا 06 مرحنو لاق اذهلف ناسفالا ةجا نما

 ليقناف مارحالا ةلاح ىف ؟فاكتعالا روظحم ئطول اذا هيلع امرك عاجلا عاودنم

 ىلغ صوخضنم فاكتعالا ق عاجلا نال ليق متاصلا نود فكتعملا ىلع ةلبقلا تمرخمل

 || نوقك اع مئاو نهورشابت الو ىلاعت هللا لاق هيعاود تمر احيرص نأرقلا ىف مهر
 مكل لحا 0 ةلالد هيف عاجلا مرحن تبثب امنا هناف موصلا فالخي دجاسملا ف
 لاق راهنلاب مارح هنا ىلع لد لحلاب ليللا صخ امل مكئاسن ىلا ثفراا مايصلا ةليل

 بابىف مارحب سيل عاجلا نال فاكتعالاب مرحتو موصلاب مرحبال سللاو ليبقتلا ةياهنلا ىف

 ةمرطلا تدعتىهنلاب تتنثاذا ّيطولا ةمرحنا هلك اذه نه 5 واو اليل حابب هنال موصلا

 تشن ةمرملا ناف ةيراملا ىريشمو فكتعملاو مرحلا قحىف ّئطولا هير ىعاودلا ىلا

 متتاو نهورشثابت الو ىلاعت هلوشو قوسف.الو ثفر الف ىلاعت هلوشب عضاوملا هذه ىف
 ىتح لئاحالو عضت ىتح لماح ًاطونالالا مالسلا هيلع هلوقب و دج اسملاف نوفكام
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 0 جسر جت نب نة ل ا -ٍ حج

 ' ةلاحيف اي ىعاودلا ىلا ةمراا 1 ىدعتال طالب لولا ذ ةمرح تشن اذا و ةضرح ىربتست

 هانا اولررعاف ىلاعت هل وق الاب امهبف تثثث ةمركلا ناف موصلا ةلاح و ضيملا

 لبق ناذ ثالثلا تارطفملا ركذ دعب ليللا ىلا مايسعلا اوما مث ىلاعت هلو. و ضيحلاىف
 ”لزاف ةأرمها ىلا رظن نأب دسف لزنا ناو هفاكتعا دسغبمل لززني ملو سموا فكتعملا

 ْ انس عرطالو هلوق مالسإللا هبشاف 0 لازا هنال هفاكتعا دسفبمل

 أ اضل ةفددح ا دنع هفاكتفإ دف كلكم 1 روهطلا'نم هغارف دعب ثكمب الو

 ”حرخ اذا اذكو ناتاور موب فصن ىفو مو فصننم ٌركا ثكملا نوكي ىتح دسغال

 "ددسفال اههدنعو ىقانملا دوجول ةفينح ىبادنع هفاكتعا دسف رذع ريغل ةعاس دحملا نم

 ففتتحابانا الإ ةرورصلل] وفع حب ورا نم ريسلا ند مول فصن نم ٌركأ 0

 ' دابلا نكر انوتم نوكيف هدض حورملاز دح اىف ماقملاوه فاكتعالا نكر لوقب

 ظ ( ةعجلا وا ول وق ) ةراهطلا ىف ثدملاو موصلا ىف لك الك ءاوس ليلقلاو هيف ريثكلاف

 ا دل 00 ىفاشلا ا 00

 اعقل نأ رسل انلق رذعلا اي طقسا نأ 1 كلذ ريغو كيلو رفسلا نم ه ةريثك راذعاب

 ل باشا ترجو ةععاو رذنلا بجو هنال ابوجو اهنود هنال قاكتعالا ةنايصل ةعجلا

 ا” ا اقر ننس داك مط نا تبعا سبل ىلإ هللا "تاضاب يحيوامو لام
 يس : هنس عب رالاف ت )00 تاكو عيدا دف ليسا هنكف تق اعلا حجر

 "متاوا ةليل و امون ثكم ناذ اعب را ىلصيام رادتم اهدعب ثكميو دححمملا ةيحن تاعكرلاو

 'ماّرلا هنال هركي هنا الا فاكتعالا عضوم هنال دسفبال امئاو هركيو دسفبال هيف ةفاكتعا

 | اضيا نيديلا ةالصل حرت و ةرورض ريغ نم نيدححس ىف هع الف دحاو روس ىف هادا

 ' جورالا زاج نكي مل ناف هريغ اهعم ناك اذا ةزانملا ةالصلالو ضيرملا ةدايعل جبرخالو

 ْ مكحلا عتب نم ىعدملا عم نكي مل نا ةداهش ءادال يعد اذا اذه ىلع و نفدلا رادقمي
 (جيرخ ناف حرفال هريغ هعم ناك نا و ةدابشلا ءادا رادقم حب ورذلا هل زاح هريغ ةداهشب

 ولو هفاكتعا دسفبال ناذالل ةنذثملا دعصف فكتعملا وه نذؤملا ناك ولو هفاكتعا دسف
 | هجرخلا وا هتعاس نم رخآ دحسم ىلإ عيرخف دحسملا مدهنا ولو دحيسملا جيراخ اهباب ناك أإ
 َ اونع راصف جورللا ىف رطضم هنال هفاكتعا دسفب مل رخآآ ادججدم لخدف اهركناطلسلا |إ

 | هيف ىلصي فكتعملا ذا افكتعم نوكي نا نع عع 00 دعب نمسملا نا كلذ و

 نمسع ىلا لولا ىف ارذع ناكف مودهملا ف كلذ ىتأت ال و سخلا تاولصلا ةعاجبا

 0 ناجي هل ناك ناو ديف ةجاحلا ءاضق همزلب مل هلقيدص تب دججسملا برب ناك ولو رخآ

 0 لاقو هفاكتعا ا مسا ديعبلا 0 يد نا انو 0 لاق ديعبو بيرق
 1 ول

 يوميا يع لس عة سو اح يح رحم * هلأ امتع 0 هه سيب ام مح مس

 1 (زوحي)

 ا



 ١ ىلا ةرورش قلق سي 11 ىف كلذ ديت ص يا ا

 نعي ( ةفلتلا هيض نا ريغ نم دمع ىلا ق عاتنب و عيش نا سأبالو هلرف ( جور
 0 هتجاحي موقب نم دجال ناب كلذ ىلا حجاتحيدق هنال ةومكلاو ماعطلاك هنم ديالاه

 ريم لل عببلا اما و دابعلا قوقحنع هانم ردملا نال ةعلسلا راضحا هركي

 ايندلا لاغشا هركي كالذكو ةهاركلا ىف دشا فكتعملا نا الا هريغو فتعمل هوركفل

 || ناكناو ةرجاب هلم#ب ناك نا ميلعتلا و ةجاسنلاو ةطايخلاو اعلا ليبمجك دجاسملا ىف
 ح وت نا لا زوح و دحيتللاب رسضي مل اذا 0 0 هيغل ىا ةرجاريشبا

 فكشملا ىف هلا الا هريغو فكتنملا:ل وانتي اذه (يخال ر ةياولل مادو

 1| هناذ ةمدقتملا مالا هلعفت تناك ايةدابع هدقتعي اتعص نعي ( تعصلاهل هركيو هلوغ ) دشا

 ا نافذ نوف ) تادابعلا مظعا نك ناسللا ىصاعم نع تعصلا اما انتعيرش ىف ديره سبل

 لحم ليللا نال لري ملوا لزنا ( هفاكتغا:لطب ايسانوا ادماغ اراهنوا اليل فكتعملا عماجلا
 وهو ةركذه فاكتعالا ةلاح نا قرفلاو ايسان ناك اذا هموص دسفنال نكل و فاكتعاللا

 ةركذع نيم رحلا ةعه ناذ مارح الا ىلع اسايق هيف :نايستلاب رذعي الذ دحاملا ىف لوكا
 ىتح عاجلا ىنعمىف هنال هفاكتعا لطب لزئاف سلوا لبقوا لزناف جرفلا نود اهف عماجولو

 اذهلو عاجلا ىنعم ىف سيل هنال امرحم ناك ناو دسفب مل لني مل ناذ موصلا هب دس هنأ

 | ( اهيلايلب اهفاكتعا همزا مايا فاكتعا هسفن ىلع بجوا نمو هل رف ) موصلا هيدشالا
 ىلع هلل لوقب ناب كلذو ىلايللا نم اهئاز اباه لوانتي عتابا ليبس ىلع مايالا رك ذ نال
 ا ةليللا ناف موي فاكتعا رذن اذا امم ززحا مايا هلوهب ديقو ارهشوا امو نيثلث تكتم نإ

 أ كو سف ا رسما لخادم فاكتما ند اذإ هنا لخ د

 لبق لخديوو امهتليلب هنامزلي نيمو. فاكتعا بجوا ناو بورغلا دعب جرخب و موصي و
 لخدي ال فس وب وبا لاقو هرذنب افو دف ىناثلا م ويلا نه تب ىغ نافذ سعلا بورغ
 هجوو لاصتالا ةرورض ةلطس ونملا ةليالا لوخد ىفو عملا ريغ ىئنثملا نال ىلوالا ةلِللا

 ىنثملل نا ىلع ليلدلا و ةدابعلا ىمال اطابتحا هب قحيف عملا ىنعم ىنثملا ىف نا رهاظلا
 اذا اما ين هل نكي مل اذا اذه و ةعاجج امهقوف اخ نانثالا مالسلا هيلع هلوق عتبا كح

 رايملابوهو ةليل ريغب نيموي فاكتعا همزاي و هتبن تحح امهتيليل نود نيموي فاكتعا ىوت
 | دعب جرخي و رجفلا عولط لبق موب لك ىف دجمملا لخدي و قرف ءاش نا و عبات ءاش نا
 ْ موصلابالا حدنال بجاولا فاكتعالا نال ”ىبث همزإي ال ةليل فاكتعا بجوا ولو بورقلا

 | بجوا اذا اذكو امهيموب و امهفاكتعا همزل دين هل نكي ملو نيتليل فاكتعا بجوا ناو
 | تي ون لاق ناذ بورغلا لبق دحمم لا لخد ىدؤينا دارا اذاذ ٌركأوا لايل ثالث فاكتعا

 | ةعباتتم تناكو يل وق ) هظفل ةقيقح ىو هنال ”ىث همزاي الو هتنن تعج راهنلا نود ليالا

 فال هل ةلباق اهلكت اقوالا نال عباتتلا ىلع فاكتعالا بم نال اهيف ( عباتنلا طرشي ملناو
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 صني ىتح قب رفتلا ىلع بحث موصلل ةلباق ريغ ىلايالا نال قيرفتلا ىلع هانبم ناذ موصلا
 | اذاو هظفل ةقيقح ىون هنال هتين تعص فاكتعالا ىف ةصاخ مايالا ىون ناو عباتتلا ىلع

 هباجاىف عباتتلاركذ ءاوس عباتتم موصب رهش فاكتعا همزن هنيعريغب ربش فاكتعا بجوأ

 نيثالث فكتعيف بورغلا لبق لخد هرذن ىدؤي نا دارا اذاف هيلا رهشلا كلذ نيبعتو الوا

 ريغب ربش موص بجوا اذاام فال بورغلا دعب اهلامكتسا دعب جيرو ةليل نيثلثو اموي
 مايالا رذنلا دنع ىونولو قرف ءاش ناو عبات ءاش نا هلاف هاون الو عباتتلا ركذي ملو هنيع

 اموي نيثلث ىلع عشب رهشلا نال مايالاو ىلايللاب رهش همزليو هيف قدص»مل ىلايللا نود
 مايالا همزاب ذئنيعف ليللا نود راهنلاب رهش فاكتعا ىلع هلل رذنلادنع لاقاذاالا ةليل نيثلثو

 فاكتعا نع هلل لاق ناو ليللا نود راهنلاظفل رك ذ هنال قرف ءاش ناو عبان ءاش ناو ةصاخ

 ىلع هلل لاق ناو راهنلاو ليللا همزاو قدصيمل ليللا نود راهنلا تيون لاقو اموب نيثلث
 لعا هللاو ”ىث همزاي ملو قدص ةصاخ ليللا تي ون لاقو ةليل نيثلث فكتعا نا

 *« محا باتك 9“

  ءادال مظعتلا هجو ىلع تيبلا دصقنع ةرابع عرششلا فو دصقلا نع ةرابع ةغللا ف يلا

 ' ةاكزلاك ضحم ىلامو موصلاو ةالصلاك ضحم ىندب ثلث تادابعلاو ميظع نبدلا نم نكر

 . محااهللاهج-ر لاق ) بكرملا ىف عرسش ىلاملاو ىتدبلا نم غرف الف نحأ وهو امهنم بكرعو
 ١ ضرف لك نال معا بجاولا نال بوجولا ظفلب هركذ امنا و مكحم ضرف ىا ( بجاو

 / ةلفان و ةنسو بجاو و ةضيرف ةعبرا تاعورشملاو ضرف بجاو لك سيلو بجاو
 ١ تنام بجاولاو رئاوتملا ريللاو باتكلاك هيف ةهبشال ىعطق ليلدب تيئام ةضي رفلاف
 السما مس و هيلع هللا ىلص ىنلا قي رط ىه ةنسلا و دحاولا ربخك ةهبش هيف ليلدب
 ْ حا باقع الو مث أم اهكرات قحتالو باوثلا ليصحتل تعرشام ىه ةلفانلاو اهئايحاب

 | ما روفلا ىلع هيوجو لهو ديالا تيبلا مح سانلا ىلع هللو ىلاعت هّللالاق مكحم ضرف
 دلل هلي توملاو صاخ تقوب. صتخ هنال روفلا. لع فس وب ىنا دنعف جالا لع
 'ةمالسلا هنظ بلاغ ناكااذا اعف فالحلااو رمعلا ةفيظو هنال جاريا ىلع دمت دنعو ردان ريغ

 'اءاجما بوجولا هيلع قيضت هناذ مرهلا وا ضرملا ببسباما تولل هنظ بلاغ ناكااذا اها

 ' مالسلا هيلع هلوق هتجو امثآ ناك هر خا نافذ ناكمالا دنع ريخأتلا هل حاببال فسوبىبا دنعف
 ايئارصنوا ايدوهب تومي نا هيلع الف محي إف مارملا هللا تيب ىلا هغلبت ةلحارو اداز الم نم
  ةنساإسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر جحا و تس ةنس هضرف ىلاعت هللا نا دمت ةحو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نا فسوب ىبال باوماو هرخؤيمل روفلا ىلع هب وجو ناكولو شع

 هلق ) هتاوف نم انمآ ناكف هيد وي نا ىلا شيعي هنا جولا ةَق رطب لع دق اسو

 ' ةراشالا هيلاو مظع عمجت ماقيلب ادرفتم هب ىتؤيال هنال عجبا ظفلب هركذ امنا ( رارحالا ىلع

 2 (هرش)
1 

47, 
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 ل ل 0 لا نال دي ركبا طرق انئاو تيل حسا ىاتلا ل ل١ لان .َ
 قرتلا ام لك لح الا دجب هيلا رتل سا

 3 أ نال ليبق محا نود هيلع ابجو ىتح دبعلا قحيىف محا نيبو موصلاو ةالصلا نينا
 نالوءىث ىلع ردهبال اكولمم ادبع ىلاعت هللا لاق اًعيش كلم ال دبعلاو ابلاغ لاملاب الإ ىتاتإال

 هللا ءانغو دبعلا راقتفال هللا قح ىلع هبعلا قح مدقق ةليوط ةدمىف توفن جنح اىفىلوملاقح
 هيلوق ) امي ىلوملا ةمدخن عطقتب الو لاملا ريغب نايدؤي امهلاذ موصلاو ةالصلا فال '

 لوف ) نيفلكم ريغ مهلال مهنع ةعوضوم تادابعلانأل نايبصلا نع ازارتحا ( نيغلابلا

 مب ىتح ىبصلا نع سلال مالا كر راسل ىلع ل اة صدا

 ندبلا ءاعتا ىا ( ءاصصالا عل وق ) ظقيشسي قع ًُ : متانلا نعو قيفب يح نونجلا ن نعو

 رحيلانال نمزلاو لجرلاو ديلا غوطقملاو دغتملاو ضيرملا ىلع بجبال ىتح ح راوملاو
 هيلع محال ةفينح ىبا دلنعف ءامغالا ىف اوفلتخاو ايقاب زخملا مادام اهطوعشىف رثؤي ةدابعلا نع

 ةلحارو ادازوا انام دجو اذا هيلع بحجب انهدنعو هلام بح واشاتدسعو ناز

 توعناكازا نصرت الا ناهءزجالو هتمدخىف هرفس ةنؤم هيفكي نهو

 هسقلب محن نا هيلع هجوتو هنع هريغ مح هيزجيالو هعافترا دعب محا همزل هلاوز جرب

 ةحابالا قيرطبال كلملا قيرطن ىنعي ( ةلحارااو دازلا ىلع اوردق اذا هلق ) ّرببلا دعب

 مه ريغ نه وأ نيدولوملاو نيدلا ولاك هيلع هل ةنم النم ةهجنم ةحابالا تناك ءاوس ةيراعلاو

 طّرشبال اهنودام ىف اما ادعاصف مايا ةثلث ةكم نيبو هنسنم قحىف ةلحارلا طرشي امتاو
 مهلايعو مهيفكيام رادسقم ماعطلا نم مهل نكي نا هبال نكل و :ىنملا ىلع ارداق.ناك اذا

 ىبا نع نسملا ىور لبق ابك اروا ايسشام سحب نا لضفالاام ليق ناذ مهدوع ىلا فورعملاب |
 هللانإل لضفا اينشام سانا ئوررو هقلخت ف نقلا نال لف 5 محا نا ةفينح /

 ان شام مح نم ثيدلحا فو ىماض لك ىلعو الاجر ك ونأي ىلاعت لانق ة ةاشملا مدق ىلاعت |

 لاق مركلا تانسج امو هللا لوسراي ليق مرا تانسح نم ةنسح ةوطخ لكي هل هللا بتك
 نا هرمصب فك اه دعب لاق هنا سابع نبا نعو ةئامعبسب ةدحاولا

 بئانللاو هج ىف ىثمع ناك اههنع هللا ىضر ىلع نب نسحلاناىورواي اا محا نا ىلع

 هلا تح نك ريال هناف ايشام منا هسفن ىلع لعجنمو ةيادهلا ىف لاق هبنجصلا ظ

 ةبرتلا ملا هنال بوجولاىا ةراشا لوآلا نذىشملاو بوكرلانبب هريخ لصالا ىفو ةرايزلا
 لخدا هنالامد قارا بكر نافاعباتتم موصلا رذن اذا مةفصلا كلت همزاف لامكلا ةئصب |
 هنكسم نع عْلْوَُق ) ةلحارلاو دازلا نم لالا ىلع بصتنا ( الضاف ول وق ) هيفاصقن |

 0 ١ ا هلايع ةقفن نعو 0 0 ل 00 ليوم“ ءهننلا قدا

 ا في د ننن ديني نعي رت يا

 ٌَل نع الضاف ليقو هن ويد ءاضقو هحالسو هس رفو ه.ايثو ثاثالاو مداخلاك ( هنم دءال امو
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#4 
 مسجل ةموعس

 | لها مجورخ تو ىنعي ( انمأ قيرطلا نوكو هلوَق ) زيجولا ىف اذك كلذ ربتعي ملم

 مهضعب لاق ءادالا لميا رمش نموا بوجولا طْقا رش نم وه له قيرطلا نمأق اوفلتخاو هدلب

 نوكي نا ةأرماىفربتعيو هلا وق ) ميحتلا وهو ةياهنلا ىف لاق هب ءاصيإألا بحي ىتح ءادالا
 ْ اهتعانم هلزوج الزم لك وهو ةباشوا ازوحع تناكءاوس ( حوزوا اهب حت مرحم اهل |

 | ايمذوا ادعوا ارح ناكءاوسو عاضراابوا ةيروهصلاب وا مرلاب ناكءاوس ديب أتلا ىلع |
 سيل ةأرملادبعو غلابلاكقهارملاو مراسيل نونجلاو ىبصلاو مرمي سيلف ىسوجلا اماو
 | انهحاكت هلزاح هتقتعا اذا اهنا ليلدن دبأتلا ىلع سيل هيلع اهحاكن ميرحتنال اهل مرصع
 ريغب رفسلا نهل زوحي ةبتاكملاو دلولاءاو ةريدملاو ةمالاو ةغلابلاكىهتشت ىلا ةيبصلاو
 || اهيلعف لقا ناكاذا اماو ادعاصق مايا ثلث ةنكم نيبو اهنيب ناك اذلا ربتعي امنا مرحلاو مرحم
 | اماو اهتدع ىضقنت ىتح جرت الف ةالحم ناوكت نإألا حوزالو مر ريغب يهلل حب رخت نا

 باستكا اهيلع بجيالاكاهب محن نمب جوزتتنا اهبلع بحيمل جوزالو مرحم ةأرلل نكيملاذا

 | جوزلا قح نال اهجوز اهل نذأي ملناو ضرفلا ةدحغ حيرخم مرح اهل ناكاذا مث ةلحارلا
 | وهمرجلا ةقفن اهيلع بحيو اهعنم هلف روذنملاو عوطتلا ىف أاماو ضئارفلا قحىف رهظيال
 | ىدنحلا فواهبالا لصوتتال ىتلا ةلحارلا ءارشش اهمزلي اكهبالا حا ىلا لصوتتال اهنال ميحتتلا
 | ناو اهيلع بجو ةقفتلاب الا جرخا ال لاقاذا مرا نا امهنيب قيفوتلاو كلذ اهيلع بحال

 أ ناكاذا امهريغب حننا اهلزوحيالو ملف ) اهيلع بجتمل كلذ طارشا ريغنم جرخ |[
 ا ةهاركلا عم اهجزاج جوزوا مرحمريغب تجناف ( ادعاصف مايا ةثلث ةريسم ةكم نيبو اهنيب ||

 || هل وق ) قيرطلا نماىف فالخلا ىلع ءادالا طئارشنم ما بوجولا طئارشنم مرحلالهو ||
 ةج نعاض رح مل كاذ امهج ىلع ايضمو كعد دبعلا قتعاوا مرحا امدعب ىصلا غلب اذاو

 || ىبصلا ددج ناف ضرفلا ءادال بلي الف لفنلا ءادال دقعنا امهمارحا نال ( مالسالا ا

 مارحا نال زحي مل كلذ لمفول دبعلاو زاج مالسالا دج ىونف فوقولا لبق مارحالا ٍ

 ' ايش لوانتناو ءاضقلا همزايال للحتف رصحا ول اذهلو ةيلهالامدعل مزال ريغ ىبصلا ||

 || مزال دبعلا مارحا نالو ىتاثلا دقعني الف لوالا محفنيال ددج اذا دبعلاو ىتاثلاب لوالا ا

 كلذ دعب ىنغتساول ىتح مالسالا ةجنع هأزجا ريقفلا مح اذاو هنع جورملا هنكم الف ا
 | بوجولا ةيلها تاثال ال ريسيتلل هقحىف ةلحارلاو دازلا طاريشا نال ىرخا هج همزايال |!

 بحي اذهلو رفاسملا نع ةعجلا ةالصو موصلا ءادا طوقس ريظن هنع حا طوقس ناكف
 ىلإ وف ) بوجولا لها نم اوسيل رهنال اهب ديبعلا ىلع بحيالو ةكمب ريقفلا ىلع محا
 ىلا اما ةكمىلا اهزواحصنبال ىنعي ( امرحمالا ناسنالا اهزواحمت نا زوال ىتلا تيقاوملاو

 ” ( لخلا)



 قرع ثان قارا نو ةخياخلا وذ ةحدلا و ١ م هناذ لكلا |
 مولغلا نعت ىف |ذك ميدل وه ءارلا ناكساب ( نرق دحن لهالو ةفحجلا ماشلا لهالو ا

 ىذبو نيل 1 000 قرع 0 كل 1 0 م نيل 3 هلوق (

 زواج نمو ةفحجا تاذاحم رصم لهالو تيقاوملا هذهنم اناقيف ىذاح اذا مرحا كولش
 روق ) لضفا هتاتهنم همارحا ناالا هأزجا هنه مرحاف رخآ اناقي ىتا مث مرحم ريغ هتاقيم
 الاو تأ وطخلا ةعقاوم نم ا اذا لضفالاوهو (”ذاغ تيقاوملا هذه ىلع مارجألا 8 ناف

 راو اى وسب (لخلا دفوف تبقا دهب ناي مو ع وق للا كالا ىلا ريخأتلاف
 تاجا ىفو ةكم لوخد مبن م زكي هلال ةجانمل ناكاذا مارحاريغب ةككم لوخد مهل زوخيو ْ

 0 اوت ه4 31 3 كننلا 0 اذاام فالح رهاظ 7 1 مارخالا |

 رار ل
 قدحتتل لكلا نماهل مارحالا نوكيف ىعشلاو فاوظلا وهو مرلعاىف ةرمعلا ءاداو لكلا ىلا

 جنا مرحاو هناقيم ئىعملا كزتولو نامعىداؤلاو معان ىعسا ليج ةراسي نعو معن عسا البج

 لمغلاَو أضوتوا لستغا مارحالادازا اذاوؤل وق ) مدديلع بحي مرلا ىف ةرمتاو ل1 ىف
 هنا ةماعلا ةفاظنلل انهلسغلاو امهلوا ةرمعلانوا جاب مارحالا دارا ءاوس ( لطفا |

 طيخلا سبلو بيطلانم هلبق تاحابملا مرحب هنال مارخالا ىعمو ءاسفالاو ضئاللا هب مؤت

 ةراهطلا ىلا برقا هنآل لضفا ديدملاو( نيليسغوا نيديدج نيبو سبلو هل وث) كلذ ريغو
 | رس دوصقملا نال هأزجا ادحاؤ ايوث سنلناو لسغلا ىلع مجّشلا همدق اذهلو ماثالانم

 | راس نم هل ديالو طيخلا سبل نم غونمب مرخملا نال نيب وث ركذ امئاو طيخلا ريغ نم ةروعلا
 ( هلناكن ا ابط سو يل وق ) ءادرااو زازالاب لصح امنا تالذو دربلاو رلحا عفدو ةروعلا
 دعب بيطلا راسل سيل و كاوزلا ننس نم بيطلا نا ىلع لدب اذه

 نم لص بيطلا ءادتا انلق مارحألادعب هنيع يس ام بيطت نا هركي دم نعو مارحالا
 لو ادعو حار الاذعز بيطتلا هنم عونمل ا نالو قلطلا طلب ال ديلع علف عاد هحو

 ىلصو هلق ) هدعب هعلخت ملو مارحالالبق هسبل اذا صيمتلا سبل ىف اكءادتبالا مكح ءاقبلل
 دحا هللاوه لقو ةحئافلا ةيناثلافو نورفاكلا اهيا انلقو ةحتافلا ىلوالا ىف أرقب ( نيتعكر

 قيفوتلاو ةنامالا هللا لائسي ةالضلاو ربصلاب اوئيعتسا و ىلاعت هلوق ةراشالا كلذ ىنعملاو

 لثم زكذي ملامتاو ( ىنم هلبقتوىل هرسيف محا ديرا ىتا مهللا لاقو هل وش ) هروما عبججيف
 ىرعي الق هاشم نكاافأ و ةقرفتم ةنمزا ىف ىدؤي حححا نال موصلاو ةالصلا ىف ء ءامدلا اذه

 010 م وس مس مس موس حل حل اي ل ل

 0 ل

 أ رغ ير فاتن اذأ ذكو امرتعالا هر واصتلال 0 ا 1 اذا هئقؤقا |
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 هب توتسا ام دعب ىل ناذ ( هتالص بيقع ىلي مث هل وف ) ريسيتلا هللا لأسيف ةقشملا نع
 ااهنال ( محلا ةيبلت ىون ملحاب ادرفم ناكن اذ مل وق ) لضفا لوالا نكلو زاج هتلخار
 دجلانا كيبل كل كيرشال كيبل كيبل مهللا كيبل ةيبلتلاو مل وق ) تاينلاب لامعالاو ةدابع
 ىهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيبلت هذهو ( ثل كي شال لاو كا ةمعناو
 .اموا ليلهتوا جيس ةيبلتلا ناكم ناك ولو ىدهلا قوس ن نم اهماقم ماق اموا اندنع ةبجاو

 هذه نم ءىشب لخي نا ىخبنبالو لوو ) امرحم راص مارخالا هبىونو هللا رك ذنم ههبشا :

 يلق ) اهنم صقتي الف ةاورلا قافتاب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةيبلت اهنال ( تاماكلا
 هتيبلتىف ديزي رع نبا ناكو الف اهلالخىف اما اهب نايثالا دعب ىنعي ( زاج اهيف داز نافذ
 ادبعت اتحاقح كيبل مهضعب دازو كيبل كيبل كيلا ابغرلاو كيدب ىف ريمللاو كيدعسو كيبل

 الف ةبنلاب الا ىدآتال ةدابعلا نال ىونو ىبل ىنعي ( مرحا دف ىبل اذاف لوف ) ترو
 |0000 وق ) رك ذلانماهءاتم مون اموا ةيبلتلاب تأي ملام ةينلا 6-5 اءراش ريصي

 . مايصلا ةليل م كل لحا ىلاعت هللا لاق عاجبا ثفرلا ( لادملاو قوسفلاو ثفرلا نم هنع هللا
 ا 0 دكا ماو ءاسننلا ةريضحح شحافلا مالكلا وه ليق و مكئاسن ىلا ثفرلا
 ألد نا لادملاو ةمرح دا مارحالا ةلاحىف ىهو ىصاعملا عيجج قوسفلا عيبقلا لوقلاو
 ادبطلا اولتقنال لاعت هلوقل ( اديص لتقي الو هل وق ) كبضغي وا هبضغت ىح كقيفر
 ١ شحوتم عذتم ناويح لكوه ديصلاو مارح عجج مرحو نومرحم متناو ىا مرح متناو
 الو هل وف ) هديب ىا ( هيلاريشب الو هلو ) لوك أم ريغوا ناكل وك ان تفلح لضأ
 ا ةلالدلاو "111 نليتخت ةراثالا ديص نالف مضومف لوقبال هناسلب ىل ( هيلع لد
 "اهلتقو اهذخاذ ةريثك دويص ىها اذاذ ديص طئاملا اذه فلخ لال مرحم لاق ولو ةسغلاب

 . هدنع اذاف هيلع هلدف ادحاو ديصلا نم ىأر اذا ام فالي ءازملا هلك كلذ ىف لادلا ىلعف
 ' دعبتب و هتلالد ىف هتدصي ناو ديصلا ءازجالا لادلا ىلع سالف لولدملا هلتقف هريغ دويص
 ١ ءازج الف هلتقف هرثا عبتاو هقدصف رخآ هلد ين را حاب دل ىف هيذك | ذا اما هرثا يف
 ا هلدف *ىثب هيمرب نا الا هيلع ردقب ال عضوم ىف اديص مرحلا ىأر ولو لوالا لادلا ىلع
 ا زا امهنخ دحاو لك ىلعف هلتتف هامرف كلذ هيلا عفد وا باشنو سوق ىلع رخآ مرخم

 | ىلع ءازج الف ديصلا حيذف هواءاف هعم اديص اهب ميذيل انيكس مرحي نم مرحم راعتسا ولو
 | ىلع ٌردقب ريعتسملا ناكاذا ام ىلع لوم لوالاف ءازملا هيلع ليقو نيكسلا بحاص
 | ( ليوا سالو اصيق نيليالو نإ وق زا رد ال نك اذا اه لع لوح ىاثلاو هحد
 أ اهلف ةأرملا اماو هيلع ءىش ال لي وا رسلاب ىدتراو صيمتلاب رزتا اذا اها داتعملا سبللا ىنعي
 5 0 اللا ديلع هاول اييسيو للسغل ال ايهلا لا نيفلحاو طيخملا نم تءاش ام سلت َك

 أدي ١ سبل اهلز وج كلذلف رذعتب طيخب سيل امب هزتسو ةروع اهندب نالو اههجو ىف ةأرملا :
 ا لسا امه نيلعلا دمعال ناالا نينخ الوداتالو ةوسنلق الو ةماع الو دلوقت ) ٍ

 اا نسكلا)



 كلذ نال هيلع ؟ةالفاههبشو زر لدع 0 ىلع لجاول اما ةدوهعملا ةيطغتلا نعل

 نا'نمأب الو نهد اذكو (  ابيط سعالو زوق ) ياس رانا دل لما
 ثاذو ةحبارلا درحم هل لصحمي اماو بيطلا نم ءزهب لمعتسم ريغ هنال رضملا بوثلا سيلب
 ءزلل لمعتسم ريغ هنال ”ىش كلذ ىف هيلع سيلو بيطلا وناحيرلا مش هل هركيو ابيطت 0
 يا رع دم مها ليا ادع لحلو نك لحتكينا نانا
 الو ووقف ) اهغجاضيوا هتأرما لبشنا هل هركيو بيط هنال انملاب بضتخ نا هل سلو أ

 غلبي تح ىادلحم ىدهلا غلب ى تح ركس ور اوةلحن الو ىلاعت هلودل (هندب نعش الو فسار ظ

 0 ةرونلاو ىسوملاب قلللا كاذىف ىوتسو مرااب يذدق هده كك ىدهلا |
 ثعشلا ةلازا هيف نالو قلللا ىنعم ىف هنال ( هيل نم صالو.ىلا وق ) نانسالاب عطقلاو | ١

 ا سأرلا قلحؤو رعشلا صق وه ثفتلا ءاضق ّججركلا ىف لاق ثفتلا ءاضقو ْ

 هتلازا هؤاضقو رافظالاو رعشلا لوط نم محمولا ثفتلا ليقو ةناعلا قلحو طبالا فتنو

 الو هدسوت نا هل ىقبنيالو ( رفصعبالو نارفعزب الو سروب انوبصم ايوث سيليالو هلق )
 0 ىور امل عن ةريخذلاىف لاق لاجرلا نه مرحلأ ريغل هسبل هركي لهو هيلع ماني

 اطيشلاىز اهناف ةرجلاو مكايا لاقو ةرجلأ سبل نع سو هيلعهللا ىبص هللا لوسر ىتاهت لاق

 اة الا هلق ) ىجركلا ىف اذك ىلملا و ري را سبلت نا ةمرحملل زوحيوا
 نا سأب الو قل ف هغبص رئانتب ال ليقو حدالا وهو هتحبار حوفتال ىا ( ضقبيالا ١

 ( لمحل او تيبلاب لظتسيو هل وق ) اهنم عنميالف ةراهط ل سغلانالو ( ماما لخدرو لست

 لعجي ”ىش وهو ( نايمهلا هطسوىف دشيو هل وق ) ت تيبلا هبشاف هندن سعال لمحلا نآلا
 اذا اهتهارك ف سوي ىبا نعو ةقطنملا دشي نا هل اذكو وقملا ىلع دشي و مهاردلا هيفا

 هتيلح لسغيالو هل وق ) هيلع هرزو ناسليطلا سيل نك طيخلا هبشي هنال ميزباب اهدش
 هنالو ءانللاك وهف ةذلتسم ةحار هل ىمطخلا نال ةفينح ىبا دنع مد هيلعف لعف ناف (ىمطخلاب

 لتعيو محولا ليزي هلال ةقدص هيلع دمو فسوب وبا لاو ماوهلا لتقيو ثفتلا ليزي
 بانتجا ىف ءاسنلاو لاحرلاو هيلع *ىثال نوباصلابوا ردسلاب هلسغاذا هنا اوعج+او ماوهلا

 لجرلا نود امهلعفت ةأرملا ناذ سأرلا ةيطغتو طيخلا سبل ىف نافلتخ امتاوءاوس بيطلا |

 اهب مف ري نا بحتملا و ( تاولصلا بيقع ةببلتلا نم رثكي و عل وق ) ةروع اهنالا
 مينلا و ةيبلتلاب توصلا عفر ملاذ ميثلا و رعلا ملا لضفا مالسلا هيلع هلوقل هتوص

 الفن تاولصلا راي دا ىف ةيبلتلا زكي ىدنخلا لاق اهتلاسا ىا حيايذلاب ءامدلا ب وه

 ةلززمب لفاوتلا و تا افلا نود تاب وتكملا رابدا ىف ىواهتنطلا لاق و اضرف وا تنآك

 هل وق ) ليصفت ريغ نم تا ولصلا راب دا ىف با و رلا رهاظ ىف اما قب رشتلا ريبكت



 اح
 مسي سو فسم تم مدير حماخم عم وماصم مس منعوا تحرم حس مهعلو و5 فج م يدعو

 | ةيبلتا نال ( انابكر قلوا 0 هلوف ) اعفترم انك انس ىلإ ( رشد اك
 ' لأح نم لاقتالا دنع اهب يتؤيف لالقتنالل تاولصلا ىف ريبكتلا لاثم ىلع مارحالا ىف

 / هنال هصخ ( راحمالابو هلوق ) عيبانيلا ىف اذك مونلا نم هابقن الا دنع اذك و لاح ىلا

 ( بونذلا كمت اهنال ةكم تيعس(مارللا دجحسملاب أدتا ةكملخد اذاف مل وق ) ءامدلا ةباجا تقو
 ١ فاوطلا ىف نوه دز, ىا اهيف ن وك ابني سانلا نال ةكب اضيا ىعست و اهبه ذن ىا

 ْ تنا مهللا لوب نا ةكم لخد اذا بحتسملاو دلبلل مسا ةكم و لمهدملل ميسا ةكب ليقو |

 | كتج رب بلطاو كضئارف ىدأؤال كيلا كنم ايراه كنئج كدلب دلبلاو كدبع اناو ىبر

 000 ا كلانا كيوتع نينبادنا كيلا نب زطضملا ةلئسم كلأسا ِكئاوضو نيغلاو
 أ مهللأ كضفارف ءادا ىلع ننبعتو كترفغم ىع ز واحنتو كتج.ر ىف ىنلخدتو كوفعب مويلا

 ا

0 
 | مجرلا ناطيشلان٠ ىنذعاو اهيف ىنلخداو كاتجحر باوبا ىل مفاو كناذع نم ىحبن

 | اليل هرضي ال و انراذ هيلق ن وكل هلاَقُثا طح اهدنعب ىنعي مارا دجسلا/ ادتا هلوق

 ا دبعلاو كمرح مرملاو كتيب'تيبلا اذه مهلا | لاو دسملا ل ال ارد

 | اذاف مل وق ) ىضرت و بحت امل ىتقوف رانلا نم ك.ريجتسملا دئاعلا ماقم اذهو كدبع
 أ مالسلا كنمو مالسلا تنا مهللا ربك هللاو هللاالا هلال لوق ىا (ركو لله تيبلا ننال

 | اعابتاو كدهعب ءاقوو كلام < اتيدبصتو كب !ناجإ مهلا مالسلاب انير انيحن مالسلا دوعي كيلاو

 ا رحاب أدتا مث هل وذ ) باجمسم تيبلا ةيؤر دنع ءامدلاو مالسلا هيلع دمم كين ةنسا

 | هدجو هللاالا هلا ال رخخأ ىلا بابلا نم هيشم دنع لوقيو ( للهوربكو لوس يرسل ا
 | هلوق) هذه ريغ ةيعداىو هدحو باز>الا مزهو هدبع سصنو هدعو قدص هل كيرشإل أ

 ١ ةروص( هلتساو و وق ) رح ا ىلا هيفكنطابب لبقتسيو نطاوملا عبسلا نمانهعفرلا(هيديعفرو |
 ا هيفكل عج عطتس ملناف عاطتسانا هلبشب و هيفكن يب هخ عضي ورع | ىلع هيفك عضينا مالتسالا ||

 ١ لجرااهب ”ىدتس ةالصال ريبكتلا ةلزنع فاوطلل رح مالتسا ةياهنلا ىفلاق هيفكلبقو هوحن
 أ قطني ناسلو امي رظنب نانيغ هلو ةقلا موي ريل اذه نئعببل مالسيلا هيلع لاق هفاوط
 ١ زرمتلان ال ( السم ىذؤينا ريغنم عاطتسا نا مل وق ) قحاب هلبتتساو هلتسا نمل دهشي هب
 - نوجرعنم هديىف اًئيش رجأ سما هديب هسمالو هليبقت عطتسي مل ناذ بجاو سما ءاذبا نع
 | لابقتسالا اذهو للهو ربكو هلبقتسا ثالذنم اًئيش عطتسي مل ناف ىشلا ثلذ لبقب مث هريغوا
 | هل ناكنا ابيط سمو هلوق ىف اك عاطتسا نا هلوق هيلع لدي بجاوب سيل و بجسم

 [ ذخا ناذ رجا نيم نع فئاضلا نيم نعىا ( بابلا ىيامت هنينع ذخأي مث ملوق )
 | هفاوطب دمعي ال ىفاشلا لقو سوكنملا فاوطلا وهو مد هيلعوو هأزجا هراسي نع
 ' الإ تحن هلادر نبع ناروطو هلادز عبطضا ىا ( كلذ لبق عبطضا دقو هلق )
 مد ةنس وهو رسبالا ىطغي و نعالا كلكم ىدبو رسيالا هفتك ىلع هيقليو نميالا

 | نم تونلا 0 نس تيبلا فون هلق ( مسعف رادعس !اةاونا



 يف لست ١ يطول 1 كيلا ١ نم نال ( مط هاروت ةفارط لس رل رذ اريل 0
 عنمىا تيبلا نم رج هنال اضيا ريثخا ردو درك تيبلا نم مطح هنال هب ىعم بازيلا

 ىفلءريو هل وق ) هللا همطح هيف هلق نم ىلع امدنم ثيدملا فو ليعاصمأ ةريظح ىمعسنو
 عم نيفتكلا رهو اطيانا براقت عم ىشملا ةعرس نيتحت# لمرلا ( لوالا ةثالثلا طاوشالا |

 مهتض | اولا نيح نيكرشلل دلجلا راهظا هببس ناك ةيادهلا ىف لاق ةنسلا وهو ابطا :

 شا مودل 000 رهظلا ةالصيف ءافخ الاك ب يسلا لاوز دعب مكحلا قب م برد ىج ا

 (هتتيه ىلع قب ىنميو هل وق ) مهتالصيف نأر هلا مهت ارق دنع نيإسملل مهاذاو ةرفكلا

 هللا لوسر ىلء رنه فلول را ردا ىلا را نم لمرلاو هليسر ىلع راقولاو ةنيكسلا ىلعىا

 لمرلا نودي فولبن الو لمر اكل يم دجو !ذاف ماق سانلا ةجز ناف ٍلسو هيلع هللا ىلص
 لابقتسالان ال مالتسالا فالحب ةنسلا هجو ىلع هم#ل تح فتيف هل ديال هنال ةنالثلا تالتىف 1

 تاعكرك فاوطلا اد داو الا عدتطالاطا هيدا درا رجلا متسيو هلق ) هلدب ظ
 مالتسالا عطتسي ملناو ريطأ مالتساب طوش له تفي ريبكتلاب ةعكر لك متتفإ اهكف ةالصلا '
 ةنس دمت نعو ةياورلا رهاظ ىف بحتسم وهو ىناهلا نكرلا ا'سيو ا لبقتسا ٠

 ىناهلا اههو نيتكرلا نذه تسي ناك مالسلا هيلع ىنلا نال ناكرالا نم امريغ رتسيالو | |

 مالسلا هيلع ميهاربا دعاوق ىلع اسيل 0 نكرو |

 نلتسا مالتسلا هيلع 07 ىتاهلا:نكرلا 'قدبقت نسي الو تيبلا ساسا نهدعاوقلا ١

 قيم هاوف ( داوسألا 2 | مالتسا ىنعي ( مالتسالاب فاوطلا متخيو هلق ) هلبشب مو

 هلوزت نيح هيلع موق ناك نيح هيمدق رثإ هيف رهظام وه و ميهاربا ماتم ىنعي ( ماقلأ | 1

 اهعضبو مايقلا عضوم مملا مخ# ماقملاو ليعجسا هدلوو رجاه ةرايز ىلا ىتأي نيح هبوكرو |

 ناتبجاو امثو ( دجحسملا نم رسبت ثيح وا نيتمكر هدنع ىلصيف هلو ) ةماقالا عضوم |
 ريغ ىفوا دحدملا رغىف امهالَض ناواامذ هيلع نا تاسانملا ضع رك تاامكلاو ننال

 جركلا ىف هركذ ىوط ىذب امهالصو امهيسن دنع هللا ىضر رحم نا ىور هنال زاج ةكم
 التو نيتعكر ماقملا ىف ىلص فاوطلا نم غرف امل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىور دقو

 نيتعكر ماقملا فلخب لص نم مالسلا هيلع لاقو ىلصم مههاربا ماقم نم اوذختاو ىلاعت هلوق

 بمهسلاو ءافشلاىف اذكن ينم آلا نم ةهتلا موي رمثحو رخأتامو هبنذنم مدقتام هل هللارفغ
 هبدلاول و هسفنل اوعدب غرف اذاف دحا هللا وه لق و نورفاكلا اهيا اي لق امهف أره نا |

 ناكامل فاوطلا نال هلتسيف روطا ىلا دوعي مث حابم تّوو ىف الا اههيلضي الو نيلسمللو

 دوعبالهناد ىعس فاوطلا دعب نكيمل اذاام فالخم هب متف» ىعسلا كلذكف مالتسالاب مني
 فاوطو ةيحتلا فاوط ىعسلو ( مودقلا فاوط فاوطلا اذهو لأ وق ) هيف رخغا ىلإ

 نكيمل هكرتول تح بجاوب سيلو ( ةنس وهو موق ) تيبلاب دهع لوا فاوطو ءاقثلا .
 مادعنال ( مودقلا فاوط ةكم لها ىلع سيلو لوف ) ىدن#لا ىف اذك ءىث هيلع



* 40 
 ١ ةكملها مكح ىف ,هنال ةكم ىلا اهنود نمو تيقاوملا لها نم ناكنم اذكو مهنم مودقلا ||

 موز ىنب باب وهو افصلا بابنم جرح نا لضفالاو ( اغصلا ىلا حر مث هلوق )
 | هانا امل مالسلا هيلع مدآ نال افصلا ىمسو زاج هريغ نم حجرخ ولو اندنع ةنس كلذ سيلو
 | لابقتسالا نال تيبلا ىري ثيم دعصيىا ( اهيلع دعصيف مل وق ) هللا ؤصاي بحرا لاق
 | هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصب و للهي وربكيو تييلا لبقتسيو مل وق ) دوعصلاب دوصقملاوه
 | هللا وعدبو هلوق ءامسلا وحن ءامدلا دنع ( هيدي عفري و هتجاح هللاوعدي و إس و هيلع
 || ةدابعلاءادتا ةلاح مالتسالا نال رخعا مالثسادنع هرك ذيملو انه ءامدلا ركذ امنا هتجاح

 || دنعالةدابعلا نم غارفلا دنع نوكي امنا ءامدلاو ىعسلاب فاوطلا مت ناف اه لاح اذهو |

 | ًاهطوم زيثع ةسلج ىف نامت ءاعدلا ىرصبلا نسما لاق .ةالصلا ىف اك اهئادتا
 الا ليدشلا لعوب مرعزادنعو تدل فو بارملا تحو مزرلملا دتعؤ اؤطلا:ىف ||
 ثالثلا تارا دنعو ىنم ىفو ةفلدزملا فو تافرغع ىفو ماقملا فلخو ىعسملا ىفو ةورملا 1
 ةقخ مسوملا مايا ىف أرقي نا بحتسإ و عضاوملا هذه ىف ءامدلا ىف دهتجيال نم مورحش ||

 ||| راقولاو ةئيكسلا ىلع ىا ( هتنيه ىلع ىثمب و ةورملا وحن طححنو موق ) فاوطلاىف ||
 | ىتلل ىدهاو مركالا نعالا تناكنا رعتامنع زواحتو محراو رفغابر هيعس ىف لوو |أ

 ا ( نيرضخالا نيليملا نيب ىعسىداولا نطب ىلا غلب اذاف مل وع ) معا الو معتكناف موقا ىه ْ

 | نالصفتم امهلاال دم لا رادج نم ناتوحتم نائيش امهو ةلورهلا عضومل ناتمالع امهو |
 | نجا رخالاو رضخا امهدحافالاو بلغالا قيرط ىلع نيرضخا امهاعسو رادملانع |]

 | ةلورهلاعضومل ةمالع ناليم كانه لعل لويسلا هسيكدق هنال ىداولانطب مويلا نكيملو ||
 أ| مهفال بصنول هنال ءايلا ناكساب ( ةورملا ىتأي ىتح هلق ) ىداولا نطب هنا فرعيل ||

 | ( افصلا ىلع لعفب اي لعشيو ملوث ) كلذكوه سيلو ةورملا ىهتنينا ىلا ىعسلا نا |إ
 | وهو ( طوش اذهو هلروف ) عفرلاو ءامدلاو ىنلا ىلع ةالصلاو ليلهتلاو ريبكتلا نم ىنعي ||

 | لوق نع ازارتحا ( ةورملاب متي و افصلاب ”ئدتي طاوشا ةعبس فوطيف ملوق ) ميحتلا |
 | وهو:ةرم سثع ةعبرا هلوق ىلع نوكيف افصلاب متو افصلاب ”ئدتس لاق هناذ ىواسطلا ||

 | لاق ةالصلا هبشيل هنال ( هلادب الك تيبلاب فوطي امارح دكع مهب مث ملت ) حس ريغ
 ' ىيسيالهنا الا فاوطلا اذكف عوضوم ريخ ةالصلاو ةالض تربلاب فاوطلا مالسلا هيلع

 | فوطي لاق امئاو عورسشم ريغ هب لفاتلاو ةرمالا بحال ىعسلا نال ةفوطالا هذه بقع

 | ةالصلا ةكم لهالو ةالصلا نم لضفا ءابرغلل فاوطلا نا ىلع اذهب هبنيل هلادب انك تيبلاب
 | لهاو ةالصلا ممتوفت الو مهدالب ىلا اوعجر اذا فاوطلا مهتوفب ءابرغلا نال هنم لضفا أ

 | عوبسا لكل ىلصيو مل وف ) لضفا ةالصلاف امهعاتجا دنعو نارمالا مهتوفبال ةكم 1

 | ىبادنع امهتلب ةالص ريغنم كاوا نيعوبسا نيب عملا هركيو فاوطلا اتعكرامو (نيتعكر |

 ١ فسوروبالاقو فاوطلا ىلع نادت سم نيتعك رلا هنال عفش و ارتو نع فرصنا ءاوسدمتو ةفينح



 || ةعبسوا ةسج وا عيباسا ةثالث ىلع فرصنب نا وحن رثو نع فرصنا اذا ه
 رخؤيو اءاجبا هركيال هناف هوركملا تقولا ىف اما هوركم تقو ىف نكيملاذا فالحلا اذهو أ
 سانلامامالا بطخ مويب ةيورثلا مويلبق ناك اذاف ملوث ) حابمتقو ىلا فاوطلا نعكر
 وه ةيوؤلا موب و رهظلا ةالص لبق ةياهنلا ىفو رهظلا ةالص دعب عباسلا موب نعي ( ةبطخ |
 عججامتاو (ةضافالاو تافرعب فوقولاو ىهىلا جوريلاا اهيف سانلا لعب هل ىش) ماتا
 ىمسو للعا نم ىهو ةعلرا ليقو محم ارق ةثلث ثافرعو ةكمنيي و ميظعتلا ةهج ىلع تافرع |
 ىهو مح*رف ةكم نيبو اهنيب ككس ةثلث اهيف رق ىهو قارتىا ءامدلا نم هيف ىتي امل ىنم أ

 بطخ ثلث محا ىفو ةنس اهب ثيبملاو سقنأ تاولصلا اهب ىلضينا نججسملا و مرللا نم
 ةعججا ىف اكامهنيب ساحب رهظلا ةالص لبق نيتبطخ ةفرع موب ةفرعب هين اثلاو هذه اهلوا

 نيتبطخ لك نيب لسصفب رهظلا ةالص دعب ةدحااو ةبطخ نسمع ىداملا مو ىنم ةثلاثلاو |

 لكو رختلا موو ةفرع موبو ةي وزثلا موي ثايلاوتم مايا ةثالث ىف بطخي رفز لاقو مويب ا
 ولو ةالصلا لبق هبف نيتبطخنا ناذ ةفرع مويألا رهظلا ةالص دعب لاوزلا دعب بطلخا هذه |

 لاوزلا لبق بطخوا اهيف ةبططلا كرت اذا هناف ةعجلا قال ركيو زاج لاوزلالبق بط ١
 ريفلا ىلصي ىتح اهبن ماقاف ىنم ىلا يرخ ةيووثلاموي ةكمب رجلا ىلص اذان هلق ) زوحيال
 حيرخ مالسلا هيلع ىنلانال سفثثلا عولطدعب هجورخم نوكينا بحلاو ( ةفرعموينم
 ىلا حار مث رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهب ىصف سهلا عولطدعب ىنمىلا |
 نوكيو هأزجا نم سهو تافرع ىلا ادغمث رجقلا اهب ىلصو ةفرع ةليلةكع تابولو تافرع'
 عولط دعب ههجوت نوكينا بحتتسملاو ( اهب ميقيف تافرع ىلا هجوتي مث هل وق انيس
 عض وهىف لينا هركيو ةئرع نطبالا بحا ثيح اهب ماقا تاذرع ىلا غلب اذاف سمتلا

 ناذاب رصعلاو رهظلا سانلاب مامالا لص ةفرع موبنم سلا تلاز اذاف ملف )هدحو
 ىدتسو مل وق ) مايالا راسك راهن انتالص امهنال ( ةءارقلاب امهيف رهجيالو نيتماقاو دحاو
 ( رتلاو راجا برو ةفادزملاو ةفرعب فوقولاو ةالصلا اهيف سانلا لعب نيتبطخ بطخف
 بطخ ناو نذؤملا ماقا ةبططلا نم غرفاذاف ةعمباىفاك ةفيفخ ةساجي امهنيب لصفبو امباق
 كلذيف نكما مايقلاو مهغيلبتو سانلا ميلعت دوصقملا نال لضفا مايقلان ا الا هآزجا ادعاق
 ماقا رهظلا ةالص نم غرف اذا مث ءاسا دقو هأرذلا لاوزلا لبق بطخوا ةبطخلا كرت ناو
 عوطت,الواهب سانلا امالعا ةماقا اهل درفيفدوهعملا اهتقو لبق ىدؤت اهنال رصعلا نذؤملا
 ناذالا داما برشوا لكا نم رخآ لمعب لغتشاوا رهظلا ةنسريغب ع وطت ناف نيتالصلا نيب
 اهالص اذا ةيتارلا رهظلا ةنساما 'ريجولا ىف لاق ةماقالا هيزجنو هديعبال دمت نعو رصعلل
 سجن ةفينحىبا دنع عجبا زاوج طئارشنا معا مثاهب لغتشا اذ | ناذالا داعيالو لصفتال
 ديال م ل رس اسذل ةعاجلاو مامالا اههدنعو ةعاجلاو ماهالاو مارحالاو ناكملاو تقولا

 || ناتاورديف لاوزلا دعب مرحا ناف عجبا تقو ىلع مارحالل امدقت لاوزلا لبق مارحالا نم



 ٌ ايتو لغوصملا متدقتل كالذ ىلا َحباَتحي امنأو مارجخالا طئازش ىلع اهتتؤزف اهلعف فقنال ||
 | مامالا نالذ ةقيشحت ئبا دنع كلذ هب رز مل ماعلا 2 نضعلا ىلص مث ةدّحو زهاظلا لص نآذ ا

 5 1 ةس ا مابا 2 ايا ءاعدلاو

 ْ ٠ 3*2 ١

 000 رهظلا ىلصول يتسن مع ىلا ا هلزوجإلا امدح ةفينح ىبا دنع

 0 نا لاف هنأ اريل لاا ناعما باقل ةياورلا

 ا . اقيشوا نيئالتضلا نم ةدخأو كم ةقكر ماهالا 00 كلَو ذا اذان كم ا نيثالتعلاىف طر هدنغ

 ١ رهظلا ىلض هنا ناشسا مث 3 مَع مو.ىف سانلات مامالا ىبصولو اماججا عجل زان نيتالضلا نم

 | السرو لس نمو هل فق ) اعيجنيئالصلاو ةنططلا ةيعيهناف لاؤزلا دعب زمضعلاو لا وزلا لبق

 "شرف تقولا ىلع ةظفاحلا نال ( ةفيتحىبا دنع اهتقوىف اًمهنم ُةدَحاو لكى لص هدحو أ

 اذ اقوم اسضرف ىا اوفو اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نا ىلاعت ذللالاق ضنلاب |
 00 مفألا نعي 00-3 خا ممم 0 0

 أ انوفولادادتالا ةجاصأ عازار هنملا انتي معطر هلمووا لانو 21 ْ
 | عورشلانال فوقولاذادشما لت اهتقوىف امهنم ةدعاو لكى ضول هنافهيلا جاتحي درغتملاو |

 .: ١ يدق انلق لضفا نوكيل علطشنمزيغ .الغتصتم ةرخلآ ىلا هلوانم فوثولا عقينا

 | مهيلع رسعي هنأل قوكولا دادتما ةياغر لحال ال ةعانجلا ةنايصل وه اما هتقو ىلع

 ١ دلا ناف فوقولاو ةالسصلا نيب تافانمال ذا نقولا ىف اوقرغتام دعب صحال عامتلالا

 ١ ةالصلانم هفارمعنا بيقع هعم موتلاو ماقالا نعي ( هفقوملاىلا هوت مث ىإ وق ) فقاو

 | اادللاو التدؤملا نيه نع وهو. ةجرلا بجعل وهو ( لبجلا برقب فقيف علوف )
 | ةمادحاو لك تاقوو اورسثتنا نيتالصلا نم اوُعرف اذا مهنا ىنعملا و مالسلا هيلع مدآ

 مالسلا هيلعىنلا ىلع نولصيو للدتو عود نوحملو نوللهيو نوربكيو ءاش ثيح
 ةسفكلا .ىلا اهجونم مامالا فقي نا بحتسي و سمثلا بورغ ىلا مهجياوحب نوعدي و

 ناديشلا ديف فقو ةفرع لفساب داو وهو ( ةنرع نطبالا فقوم اهلك تافرعو هلو )

 1 ع ةفرعل فّشب نا مامالل عش و هل وق ) ةيلعلا و تبن انما فورشماريع ةقرطأو

 | (دهاشمف غلبا ناك هتلخار ىلع ناكاداف هثاهدب سانلا وغدبَو وعدي هلال ( هتلحار |
 / افوقولا نم لضفا اتا فوقولا و.لضفا لوالا نا الا زا هيمدق ىلع فقو ول و هل
 مالسلا هيلع ا هيدي عفربو ( كننانملا سانلا ٍلعيو وعدي مل وق ) ادعات
 نولاهبو نوربكي بورغلا ىلا نوفتيف نيكسملا ممطتسملاك هند ادام ةفرغ موب وعدب ناك

 || مهتجاح هللا نولأسيو مسو هيلع هللا لص ىلا ىلع نولصي و نوعرضتيو نوعديو
 ١ ىنلا ىلع ةالصلاو رافغتسالاو ليلهتلا نم فقاولا ٌردكيو ةباجالا هيف وجره تقو ةناف
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 لاقو ةبقعلا ةرجب ىبري ىتح ةيبلتلا عطقينا ىغبني الو ةعاسس دعب ةعاس كلذ هفقوم ىف
 ناكرالاب لاغتشالا لبق ىه امنا ناسللاب ةباجالا نال لاق ةيبلتلا عطق ةفرعب فقو اذا كلاما

 كلذو مارحالا نم ءزج رخآ ىلا اهب ىت يف ةالصلا ىف ريبكنلاك محاىف ةيبلتلا نا انلو
 ةعماباك عامتجا موي هنال ( فوقولا لبق لستغي نا هل بحتسإو روث ) ىرلا دنع نوكي
 ةعجلبا ىف مزاج ءوضولاب ىتكا ولو ةنس لاستغالا اذهو ةيادهلا ىف لق نيديعلاو'

 ءاثبقتلاو ضئاخلا فقوول اذكو زا ابنجتوا ءوضوريخ لح افق نط مار الار
 اوعدا ىلاعت هللالاق ءامدلاب هتوص قنا ةنسلاو ( ءامدلا ىف دهتحيو ملوق ) امهأزجا
 ةفرعمو هلا نظ ىلع اوفقوف ةحغاىذ لاله سانلا ىلع سبتلاولو ةيفخو اعرضت مكبر
 لبق ةدابعلا ىدا هنالو ةفرع مو. فوقولا مهنكع هنال مهرج مل ةيوزلا موب هنا نيبتف

 هيلع هلوقل مات مهجو م هأزجا رحتلا موب هنا نيمتناو تقولا ليم نكرم ا

 ىلع هعم ساسنلاو مامالا ضافا سعثلا تبرغ اذان هلق ) نوجحت موب مكج مالسلا
 نا بورغلا لبق دحا عفد ناذ بورغلا لبق دحا عفديالو ) ةفلدزملا اونأي قح رهتيه

 كلذ هنع طقسيو مد هيلعف هلبق اهزواجناو هيلع ”ىش الف بورغلا دعب ةفرع دح زواح
 طقسي الرفزلاقو مامالا عم بورغلا دعب اهنع عفد مث بورغلا لبق ةفرع ىلا دام اذا مدلا

 دنعوتاّيملا ىلا دوعلاب هنع طقسي الو مدلا هيلع بحي هنا تاقيملا ةزواحت ىف لاق اكاذهو
 مامالانا ولو عاججالاب مدلا هنع طقسيال بورغلا دعب ةفرع ىلا دامولو طغسي ةثالثلا

 مامالا رخأت اذاف لصح دق عفدلا تقو نال هلبق اوعفد ليللا سانلن نييت و عفدلاب ألبا
 مارللا رعشملا وهو ةفلدزملا اوت أي ىتح هلوق اهكرت مهل زوحي الف ةنسلا كرت دقق

 اهيلا فلدزاو هيف اوح عم عتجا مالسلا هيلع مدآ نال ةفلدزملا تيمسو اهب نولزنيف

 هيلعدقوتىا ( ةدقيملا هيلع ىذلا لبملا برب اولزنيزا بحتسملاو وق ) اهنم اندىا
 لدعلاوةيلعلل فرصنال وهو هعافترال ثالذب ىعس ( حزق هل لاعب ل وق ) رانلا ءافلخلا

 رافغتسالا نم زثكيو ةراملاب ضيال ى قي رطلاىف لوزنلا نع زررحو عفترا اذا حزق نم
 لاق نا ىلا مارملارعشملا دنع هللا وركذاف تافرعنم متضفا اذاف ىلاعت هلوفل ةفلدزملاف

 ناذاب ءاشعلاو برغملا سانلاب مامالا لصنو هل وُف ) مر روفغ هللانا هللا اورفغتساو

 هتقوىلع مدقم هناذ ةفرعب رصعلا فال ةماقا هل درشالف هتقوىف ءاشعلا نال ( ةماقاو

 قفشلا باف اذا هلا هتفصو ءاضقال ءادا انه برغملا ىونيو مالعالا ةدايزل ةماقالاب درفاف

 ةماقالاو ناذالا ثالذب ءاشعلا اهعبت مث برغملا سانلاب مامالا ىلصيف ماقاو نذؤملا نذا
 ةعاجلبا طرتشت الو ةماقالا داعا ”ىشب لغاشتوا امهلب عوطت ناف امكن عولت.الو

 رصعلا نال ةفرعب عملا فالخب اهتقونع ةرخؤم برغملا نال ةفينح ىبا دنع عجبا اذهل
 ( د#وةفينح ىبادنع هزجيمل هدحو قيرطلا ىف برغملا لص نمو هل وق ) هنقو ىلع مدقم

 || رجملا علطي نا ىشخولو ءاسادقو هءزجي فسوب وبا لاقو رجفلا علطي ملام اهتداعا هيلعو



 جادا 000 8 ١ 0

 أ ابلغ اا عملا تقو تاذ رجلا علطاذا ا برغملا 7 ةفلد زم ىلا ا نا لبق

 .اهداعا ناذ ة ةفوقوم اهنا ىنعي ةفينح ىبا دنع هزجيمل هلوقو تاوفلا لبق ةالصلا مده نأ

 '6 ' م ناو ةلفان ىلوالا برغملا تبلقناو ضرفلا ىه ةداعملا تناك رجلا عولط لبق ةفلدزملاب

 | |١.  جوزاشقلاو برغلا ىلص نائؤاومجاا ىلا ت 0

 0 مدق امنا ( سلغب رجفلا سانلاب مامالا ىبص رجلا علطاذاف ميا وف ) مامالا عم امهيلصينإ
 اقوو فقو م # نوت ) ةفرعب رصعلا ميدقتكف وقولاب لاغتشالا لجال انه رجلا ةالص.

 ا فوقولا اذهو ةفرعىف انلق ايءامدلا ىف نوعرضتو ادحاو رفسي نا ىلا ( هعم سانلا

 اهلك ةفقدزلاو هلق ) مد همزاي رذع ريغب هكرتول ىتح نكرب سيل و بجاو اندنع
 || ارسم سيلبا هيف فقو اهراسينع ةفلدزم لفس ابداو وهو ( رسحم نطب الا فقوم
 ظ عم ةضافالا (انم اونأي ىتح سعثلا عولط لبق هعم سانلاو مامالا ضافا مث هلق )

 ش ' لوقبويجولا ىف اذك ةفرعنم ةضافالا فالح ئىش * همزابال هلبق ضافاولو ةنس مامالا

 ظ | ادعو ىسسن لبقاظ تبهر كنمو تبغر كيلاو تقفش تقفشا كباذع نمو تضفا كيلا مهللا

 ا ًاديف مل وق ) هتاءد ءانثاىف ىليو ىنامد بجتساو ىتبوت لبقاو ىعرضت محراو ىرجا
 'اذكاصللا لسغينا بحتسيو ( تايصح عبسب ىداولا نطب نم اهيمريف ةبقعلا ةرمجب
 ١ بكسل و العا ىلا لفسا نم ىبريو هنيم نع ىئمو هراس نع 1 لعجو ىصتسملا ىف

 || ةرجلا دنعنم اهذخا ةاصخ ىمرب الو قيرطلا نموا ةفلدزملانم راخلا ىصح ذخأي نا

 || ىرولوهب مأشتيف هجلبقب ملنم ةاصح اهنالو عفري اصملا نم لبقامنا ثيدحلا ىف ىورام
 ١ دنع بورغلا ىلا دتمو سمثلا عولط دعب مويلا اذهىف ىبرلا تقوو اسا دقو زاج اهب
 ' مويلا اذهىف ليللا ىلا هرخا ناو ءاضق هدعب امو لاوزلا ىلا فسوب وبا لاو ةفيتح ىلا
 ١ عولط دعب ةبقعلا ةرجج ىر ولو مد هيلعو ىجر دغلا ىلا هرخا ناو هيلع ء*ىث الو ىر

 "نا زوجيو سمثلا عولط دعب لضفالاو اندنع زاج رحتلا موي سعثلا 0 رولا

 | رو ريثلاب زوجيال ىنح ةناهتسالا دوجو طرمشب ,ضرالا سنج نم ناكام لكإ كري
 ”نازوجي اذكو اندنع زاج ةاصح ناكم هب رو بارتنم افك ذخاول اذهلو توقايلاو

 || ةلفسانم ىعب ىداولا نطب نم هلوق. رخلاب الا زوال ىفاشلا لاقو نيطلاب ىرب
 برقلادحو زجيمل اديعب عقوول ىتح اهنم ابيرقوا ةرخخجا دنع اصلا عقتنا ىغبنيو هالعا
 | نوكينا ىرلا رادقم ةيادهلا فو بيرق هنودامو ديعبلا دحىف عردالا ةثالثلانا دعبلاو

 'اهحرطولو احرط نوكي كلذ نودام نال عردا ةسج طوقسلا عضوم نيبو ىمارلا نب
 ' اهعضو ولو ةنسلا هتنلاخل ءىدم هناالا ىىر ىتدا هيفو هيمدقىلا ىجر هنال هأزجا احرط
 ١ سنج نهسيل هنال زوجيال رعبلا وا ةضفلا وا بهذلاب ىىرولو ىمرب سيل هنال هزجيمل اعضو

 ا هلوق ) ريغال ةدحاو ةاصح نع هأزجا ةدحاو هعفد تايصح عسل ىمر ولو ضرالا

 | ةاونلا رادتم ليقو ةصخلا رادقم هنا ليق ىصملا راغص فذمللا ( فذمللا ىصح لثم

 ( لئقو )
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 ىرال هلاالا ا 1 نشا قذلنا ىصح نم ركاب يرولو ةلمالا رادقم ليقز |
 ربغي رهظ لغو !لجر سأر لع ءابضللا مك يقولو هريغ هب ىذأت نا ةيشخ راب كلاب

 ىبرلا ةيفيكو زحي مل اهعضوو لجراا اهذخا ناو هآزجا ةرمللا ىلع اهسفنب تقو ُ ١
 رهظ ىلع ةاصللا عضي ةيادهلا ىفو هب ىمريو هتحسم و هماهما فرطن ة ءاتجلا اا

 ( ةاصح لك عمربكي ملوث ) لوالا هجولا ةياهنلا ىف صصص و ةحيسملاب نيعتسيو ىنعلا هناهبا

 ةرجلا ىدر هنا هللادبع نب ملاسنع ىوريو رك ذلا لوصل هأزجا ريبكتلا ناكم جس ولو
 اج هلعجا مهلا ربك | هللا ربك ١ هللا ةاصح لك عم ربكي ىداولا نطب نم تايصح عيسب

 ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىبا ئثدح لاقو اروكشم العو اروفغم ابنذو اروربم

 فقب الو نل وق ) تلقام لثم ةاصحن ىجر الك لوقب و ناكملا اذه نم ةبقعلا ةرجج ري

 هلاف ىئر هدعب سيل ىبر لكو هدنع فقب هناف ىجر هدعب ىبر لك نا لصالاو ( اهدنع
 ةيبلتلا عطقي و هلق ) ريغال ةبقعلا ةرججالا رحتلا موب راب نم ىبربالو هدنع ففقبال
 مارحالا نم لحدق هنال ةيبلتلا عطق ةبقعلا ةرج- ىمرينا لبق قلح ناذ ( ةاصح لوا عم

 رصحلا نا انلق اذهلو مارحالا قلطم ىفاهب ىتؤي امناو للحتلا دنع تبثنال ةيبلتلاو
 ىبرلالبق تيبلا راز نافذ ىمرلا دعب يللحملا هل جينادق هنال هيده عذ اذا ةيبلتلا عطقب
 مارحالا قلطمىف اهب ىتؤي ةيبلتلا نال دمو ةفينحىبا دنع ةببلتلا عطق حم .ذلاو قلملاو
 ىقانعوردا رتسا اذا اهعطقب رّمعملاو ريعملا ةلزنمب نوكيف ءاسنلا نم الا مارحالا قبب ملوا

 مدع ةلالدب هلاحي همارحا نال رحتلا موب نم سعثلا لوزتوا قلحي ملام ىلي هلا فسوب

 للحتول ايوهف حم ذلاب للحت هنال ةيبلتلا عطق ىمري نا لبق حي .ذ اذا اماو ءاسنلا ةحابا
 ميذلا مدق حب ذب نادارا اذاذ بوجولا مدع ليلد اذه ( بحانا بذي مث هل وق ) قلحاب
 امد سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال ( لضفاقلملاو رصقبوا قلحي مث هل وق ) قلحلا ىلع

 لك ا قلملا نالو نيرصقل لا لبق نأرقلا ىف نيقلح ارك ذ نالو ةرم نيرصصقللا و اثلث نيتلحملل
 عبر قلما ىف ىئكيو ءوضولا عم لاستغالا هبشاف ريصقت ضعب ريصغتلا فو ثفتلا ءاضق ىفاك

 رادقم هرعش لوصا نم ذخأ ينا ريصقتلاو لضفا لكلا قلحو محدملاب ارابتعا سأرلا
 لحدتف هريصقت ىلا لصي الو ىسوملا رمنا عيطتسيال ةلعوا حورق هسأرب ناكناف ةلمتالا

 وه لهو هسأر ىلع ىسوملا ما عش هسأر ىلع نكي لولو هيلع ىثالو قلحنم ةلزنمب
 قلحلا لبق هرافظا قولو بجاو رهضعب لاقو بحسم مهضعب لاق بجاو وا بحسم

 لاحتلا هل مبا دق هنال دمحو فسو ىبا دنع هيلع مدال هنا ىواحطلا ىورو مد هيلعف

 ةلبقلاوسللاك ئطولا عباوت اذكو ( ءاسنلا الا ئثلكهل لحدقو هل وف ) :ريجولا ىف اذكا

 بيطلا هل لحب مل قلحلا لبق ةرايزلل فاط ولو بيطلاو ءاسنلا الا كلام لاقو هل لحال

 نموا كلذ همو.نم ةكم ىتأي مث هلاوق ) جركلاىف اذك فطي ملنم ةلزنمب راصو ءاسنلاو
 ةضافالافاوط ىعسو ( طاوشا ةعبس ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطيف دغلا دعب نموا دغلا



 يي م ا
 | عوالادعب فاوطلا تقو لواو رحتلا مايا هتقوو ضورفملا فاوطلاو رحتلا موب فاوطو

 ' لواوهيلع بتر فاوطلاو ةفرعب فؤقولل تقو ليللا نم هلبقام نال رحتلا موينم رجفلا

 , ىتح نييعتلا ىلا رقتفب الو فاوطلا ىف ةينلا نم ديالو ةيصخذتلاىف ماهلضفا مايالا هذه
 فال هفاوطنع هيزجيال فاوطلا ىونيالو ميرغل ابلاطوا عبسوا ودعنم ابراه فاطول

 ةدابعب سيلو ةدابع نكر فوقولا نا قرفلاو هين ريغ نم محن ثيح ةفرعب فوقولا .|'
 ةهجال هيف ةينلا طارتشانم دب الف هب لفت اذهلو ةدوصقم ةدابع فاوطلاو ةدوصتم ||

 ' ةرايزلا فاوط نع ناك هسفن ىلع هبجوا ناكافاوط رحتلا مو. فاطول ىتح هنييعتل ةدنلا ||
 جحا ديِنف مارحالا سفنىف عب نكر فوقولا نال تلق تش ناو ناضمر موصىف اي |

 - ةينلا نع ىنغيال مارحالا ىف ةينلا دوجوف للحتلا دعب ىدؤي ةرايزلا فاوطورميلع لقشي
 ' م ذلاو ىبرلا ىهو ةعب رالا رومالا ةياهنلا ىف لاق هيلع لّقشت ال اهنال فاوطلا ىف

 ىرلا ءارلذ طح ذر هطباض و بيتزرتلا ىلع رحضلا مايا ىف لعفت فاوطلاو قلملاو

 ا” ا 10 لركين ا فئاطلا لع بجو فاؤطلا:ءاطلاو قلطا ءاطاو ع ذلا لاذلاو
 مالكلا نم هيفاولقأف ةالص تيبلاب فاوطلا مالسلا هيلع هلوقل سيلاو ثدهانم ارهاط
 'انباحصا ملكتو هفاوطب دتعيال ىتفاشلا لاقو اندنع ائاج هفاوط ناكةراهطلاب لخا ناف

 ' ىزارلا كد لاقو ةنس عاجت نبا لاق ةنسوا ةبجاو ىهله ةراهطلا ناىف نورخأتملا
 2 ناكرا نع نكر فاوطلا نا فاوطلا ىف طرعشب تسيل اهنا ىلع ليلدلاو ةبجاو
 ه رك مهردلا ردقنم رثك ١ ةساحن هبوثىفو فاطناو فوقولاك هطرشنم ةراهطلا نكت ف

 0 ا 01 لاف ردق هت روع نمءافدشكلا دقو فاط ناو هيله ىع الو كلداهل
 آ000 اف وزلاب صتخ يعل اهنم منع مل ةساسحجتلا نآ قرفلاو مد هس كا ل ارم

 'ليلدب فاوطلاب صتخي ىنعمل هنم عونمم هنال فشكلا كاذك الو دحدملل ثيولت هنال هنم

 'فاوطلاب هنع ىهنملا صتخا اذاو نابرع الو كرمثم تببلاب نفوطيال مالسلا هيلع هلوق
  ىنملا ىلع رداق ريغ ناكنا 0 فاول راو داع هاومادم كو
 ١ هيلعف هدلب ىلا عجر ناو ةكمب مادام ةداءالا هيلعف ارداق ناكناو هيلع ءىثالو هأزجا

 .مدلاوا اانا دج لعاب ناكناو هأزجا ةلعل ناكنا الوم هب فيطا اذا اذكو مد

 'ءاوسو اعيجج لومحملاو لماما نع ثلذ ىز ىدنخلاا لاق هفاوط نع لماما ىزجي لهو
 .فاوظلا هسفن ىلع بجواولو ونب ملوا لومحلا نعو هسفننع فاوطلا لماما ىو
 "وهو ةالصلا تهقا اذاو هأزجا بجوا امافحز فاط ناف ايشام فوطينا هيلعف افحز

 ١ ىعس ناكناذ هل وف ) ةالصلا نم غارفلا دعب هيلع بد مث ىلصي مث هكري ىعسيوا فوطي
 ١ مدقنكيملناو هيلعىعسالو فاوطلا اذهىفلهريمل مودقلا فاوط بيع ةورملاو افصلا نيب
 ١ ةدحاو ةرمالا عرسشي مل ىعسلا نال ( انمدقام ىلع هدعب ىعسو فاوطلا اذهىف لمر ىعسلا

 ِ ءدعب ىعسو 2 مارحاف م فاط و ىدم تالف نزرلا عرشام لمرلا اذكو



 جحا ربش اىف نوكي نا مودقلا فاوط عم هميدقت طرسشنمو اريسبت مودقلا 5

 لكلا مكح رك الل نال ءاس ذلادل لح هكا فاط اذا اذكو .( ءاسنلا هل لحادقو هلضر

 اونو ىلاعت هلوقىف هب 01 ذا ( (١ حاف نمد ري 0 د هلق (

 هلع ىلا نا لكحل 0 هيلا 1 نص وفه دا ىلإ 0 مجتتلا وه

 انلعجو باتكلل انايب فصنلا ىف هانلعجل ءادتإ اهلعف هنا لقحاو باتكلل انابب اهلعف مالسلا
 ( مايالا هذهنع هريخأت هركيو لوف ) زيجولا ىف اذك نيلاتحالاب الع ابجاو فصنلا

 دنع مد همزا اهنع هرخا ناذ ملف ) اهلوا اهلضفاو اهب تقوم هنال رحلا مايا ىنعي

 ىضمت ىتح فاوطلا رخؤتف ءاسفنوا اًضئاح ةأرما نوكتناالا عيبانيلا ىف لاق ( ةفينحىبا

 هرخأ اذا ىنعي ؛ (قلحلا رخ انا كلذكوهاوق) 'ى 8 ةاهيلع بحيال كاذدعب فواطن مثر لا ءايا

 نامزب صتخ قلخلانا ةفنح ىبا دنع لصالاو ةفينح ىنادنع اضيا مد همزلي رجلا مايا نع

 صتخنال فسو ىبا دنعو مد همزل ءىث امهنم دف ناف مركلا وهو ناكو رحضلا مايا وهو

 صتخب ال ونامزب صنخي رفز دنعو نامزب صتخ الو مرا وهو ناكم صخب دمش دنعو ام«
 || هلا ىا قانفتالا/ تقوت الف للمتلا قحوهف اما مدلاب نيعضتلا قحىف فالملا اذهو ناكملاب

 | ةرايزلا فاوطدعب عي ( اهب مقيف ىنم ىلا دوعي مث هلوق ) ناكاغيا للحتلا هب لصح

 ملوق ) هيلع : ٠ شالو ءاسادف دكع تاب نات اهب تينبو سم ىلا دعاس وم دس

 لاوزلا لبق نهامر ولو ( ثالثلا راخبا مر رحشلا نم ىتاثلا مويلا نم سعملا تلاز ناف
 لبملا نم ردحتنا ام فيمللا فيمللا دحمدم ىنعي ( دحدملا ىلت ىتلاب ئدتب ملوش ) زوحبال
 ) ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهيمريف هلوف حاولا ىف | ذك ءاملا ليسم نع عفتراو

 هيدي عفريو ريكا هللاو هللا مسب لوشبىا ةاصح لكعم ربكي هلوقو رهظلا ىلصي نا دعب ثلذو

 ةيعدالا راس ىف مءاعسلا وحن هيدي نطاب لعحيو هتجاح هللا وعديأو ةاصح لك يقع
 وحن هيفك نطاب لعحي ةياورلا رهاظىفو فسوب ىبا لوق اذهو هيبكسضوذح ام غلبو

 (وعديف ) ةرخجادنعىا ( اهدنع فّسو قل وق ) ةالصلا ةفص بابىف ىدنخللا هركذ ةبعكلا

 ايشام ةيناثلاو ةرخعأ هذه ىمرب نا بحسيو هدعب قوقولا هتتسنم ناكف ىر دعب ىر هنال

 || الود ذك ةبتعلا ةرج رب مثدل وث) مدقتال(اهدنع فقبو كاذلثءاهيلتىتلا ري مثول وش) |
 | لكوهدعب فق هاذ ىجر هدعب ىمر لك نا لصاللاو ىمر هدعب سيل ىعر هنال (اهدنع فعب ْ

 دغلانم ناك اذاف مل وف ) تهتنا دق ةدابعلا نال هدعب كمل

 : فّهالو نييلوالا دنع فقيف نسممالاب لعف ا؟لعش ىا ) كاذكالا وزنا دعي تلتلا راجبا ىب

 | تّقو لوالا ىنف هدعب مايا ةثالثو رحخلا مو. مايا ةعبرا ىجرلا تاقوا كل ا
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 سمتلا عولط دعب وهو نونسمو سعشلا عولط ىلإ رجلا عولط دعبام وهو هوركم
 هوركم رجتلا ع ولط ىلا كلذ دعبامو بورغلا ىلا لاوزلا دعبام وهو حابهو لاوزلاىلا
 نوئسم بورغلا ىلا هدعبامو زوجبال لاوزلا ىلا سمتلا عولط نم ثلاثلاو ىتاثلا مويلا قو
 | ”ىثثالو زاج رجفلا عولط لبق ليللاب ىئر ناف هوركم رجلا عولط ىلا بورغلا دعب نمو
 | لاوزلا لبقام نا الا بورغلا ىلا رجفلا عولطنم ةفيتح ىبا دنعف عبارلا مويلا اماو هيلع

 مويلا ىلع 'سايق هلبق زوجالو لاوزلا دعبام هتقو امهدنعو نونسم هدعب امو هو ركم
 | زوحيال عبارلا موب سعثلا تبرغ اذاف لوالا مويلا ىلع هساق ةفينح وباو ثلاثلاو ىتاثلا

 || ىدنجلا هركذ طوقسلل مد هيلع بجو هلعف طقسف ىمرلاتقو ىضمدق هنال ليللاب رينا
 0 م ويلا ىف ثالثلا رامبا مر ميَعب نادارا ناو ةكم ىلا رفن رفنلا لحمي نادارا اذاف مل وق )

 رتلا موي ىمم! لوالا مويلاف عوجرلا وهو ءافلا نوكسب رفنلا ( سمتلا لاوز دعب عبارلا
 هيف رفنلا زوجي امناو لوالارفنلا ثلاثلا مويلاو هيف نورقب سانلان ال فاقلاب رقلاموب ىناثلاو
 |١ ىتاثلارفنلا موب ىعسا عبارلا موبو ىمرلا هيلع نيعت علط اذا اما عبارلا مو.نم رجلا عولط لبق

 || لوخدل ىمرال فوقولا همزا ىنمب وهو هيف رجلا علط ىتخ رششع ثلاثلا موي وه عبارلاموبو
 || عبارلا مويلاىف راخباىمر ىتح فقو مالسلا هيلع ىنلا نال ميَقب نا لضفالاو ىمرلا تقو
 || رحملا مايانم ثلاثلاو ىناثلا مويلا امهو هيلع مثا الف نيمو. ىف لحمن نذ ىلاعت هلوق اماو

 ىبرلا مدق ناف مل وق ) عبارلا مويلا ىلا رخأت ىا هيلع مثا الف رخأتنمو ىلاعت هلوقو

 || وهو (ةفينحن ىبا دنع زاج رجفلا عولط دعب لاوزلا لبق) عبارلا موب ىتعي ( مويلا اذهىف
 | تاقوالاىف هزاوج ىف رهظينالف كّرلا قحىف مويلا اذهىف فيفختلا رثا رهظامل هنال ناسحتسا

 || نا هركبو لاوزلا دعب الا هيف ىبرلا ( زوحجال دمحو فسوب وبا لاقو مل وق ) ىلوا اهلك

 | ناف ةيادهلا ىف اذك اهب ماقملا كرت ىلع بدؤي هنع هللا ىضر رمع ناكو ىنمب الا ىنم ىلايل تيدب
 ا نكي رف همايا ىف ىمرلا هيلع لهسيل بجو هنال اندنع ءىش هم زايال |دهعتم اهريغىف تاب

 | هلقث ناسنالا مدّقب نا هركيو لوقف ) ةياهنلا ىف اذكر يللا بجوبال هكرف حلحأ لاعفا نم
 | نا ىور دقو همدخو هعانم وهو فاتلاو ءاثلا مت هلقث ( برب ىتح ميقب و ةكم ىلا
 | مامتانم هعنهف هبلق لغش بجو هنالو هيلع بدؤيو كلذ نم عنع ناك هنع هللا ىضر رجم

 أ ههبشو لعنلا لثم لصيو هفلخ هحا وح نم اًئيش لعحجي نا ناشنالل هركي اذكو ىرلا ةنس

 || اذاف مل وُق ) هعاّمو هلحر ثيح هبلق نال اههجو ىلع ةدابعلل غرفت, الف هبلق لغشي هنال
 | ةكع ىلا ىضمو راجبا ىمر نم غرف اذا ىنعي مطبالا وهو ( بصحلاب لوي هكف كارغ

 | ةناتك ىتب فيخ هل لاقيو وعد, هتلحار ىلع ةعاس هيف فقو و علبالا ىداو ىتا

 | فوطيف ةكم لخدي مث هل وق ) ادصق هب لزن مالسلا هيلع ىنلا نال اندنع ةنس هب لوزنلاو
 أ ىعسيالو هكرتف ضيملاءاسنلل صخرو هدعب ىهسال هنال ( اهيف لمريال طاوشا ةعبستيبلاب
 | ءاوس نيتعكرب فاوط لك متخ نال هدعب فاوطلا ىتعكر ىلصيو رركس »ل بلان إل هدغب

 (ناك) ْ



 1| ( ردصلا فارس اناوطلا اذهوا وز وق ) هيام اذك ناموا تاونلا نأ
 |١ ردصيو تيبلا عدو هنا. تيبلا دهع خلا فاوطو واقلا محب عادولا فاوط ىمعساو

 ( ةكم لها ىلعالا بجاو وهو كلذ ) لوالا رفنلا هل لح اذا دكر ع ا
01 

 | ناكنم اذكو هنع نوردصيالو هنوةراشال ,هو هعيدوتو تيبلا ةقرافع بحي هنالا

 لديلدب ةكم لها مكحىف مهنال ةكم, ىلا اهن ود نمو تيقاوملا 'لها نع دكم لخا مكحيف ١

 مالسلا هيلع هلوتل اسبجاو ردصلا فاوط ناكامناو مارحا ريمي ةكم مهلوخد ناو

 ةكمب لغاشت نافذ ب وج ولل ىمالاو فاوطلا هب هدهع رخآ نكيلف تيبلا اذه مح نه

 || ءاشعلاىلا هدعب ماقا اذا هنا ةفينحت ىلا نعو رخنآ فاوط هيلع سيلف ردصلا فاوط دعب

 1 فطإ ملو رفن ندو ةلصاف ريغ نم تيبلل اءدوم نوكلل رخآ اذاوط فوطي نا هل بحيسأ

 || همزايو عجري مل تاقبملا ةزواحم دعب ركحذ ناذ تاقبملا زواحيت ملام عجري هناف ردصلل .

 1 هل ر مع ند غرف اذاذ مارحالاب هيلع نيسعل كئادل اهئاوطن ”ىدت و ةرمعل 00 عر ناذ مد

 | ةرواجلا ةهارك ىلا ةراشا اذهىف ( هلهاىلادوعي مث ل وث ) مدلا دنع طتسو ردصلا فاط
 ةمرللا ةلقو للملا فوم ةفدنح ىبا دنع ةكمب ةرواجلا هركي لاقف ئصملاىف هب حرص دقو

 اهريغىف هنم مجبفا مجبتلا مظع اهيف بنذلا ناذ بنذلا ىف عوقولا فوخو ةبيهلا طوقسو

 تافرعىلا هجوتو ةكم مرحلا لخدي ملناف هل وت ) لضفاىهلب ةرواجملا هركتال امهدنعو

 لخدي ملو ةكم لوخدل مزلي امنا هنال (مودقلا فاوط هنع طقس دف انمدقام ىلعاهب فقوو

 ننسلا كتبو ةنس هنال ( هكرل هيلع * ىثالو مل وف ) هلخدي ملاذا دحجدملا ةيحن همزابالاك

 ىلا ةفرع موب نم سعثلا لاوز نيبام ةفرعب فوقولا كردا نمو ملف ) رباجلا بجبال
 لاوزلا لبق فةوولو الهاجوا اهباملاع ناكءاوس (محا كردادتف رحتلامو.نم رجفلا عولط

 فتواذا ةيادهلا ىف لاق ةفرع موءنم سعثلا عولطنه فوقولا تقو كلاملاقو هبدتعي مل

 ليل نم ةعاس ةقرعل فقو نم مالسلا هيلع هلوقل اندنع هأزحا هتعاس نم نساك لاورز دع

 بورغلا دعي ىلا فوقولا دمنا هيلع بجو راهنلا نم فقو اذا هاذا هد متدعف راهنوأ

 زاتجا نمو يل وش ) دادتما هيلع بحمل بورغلا دعب نم فقو ناو مد هيلعف لعفب ملناذ
 اذا اذهو ( فوقولا نع كلذ هأزجا ةفرع اهنا رعي لوا هيلع ىمتموا متن وهو ةفرعب

 نكرلا وهامزال اءاجا فوقولا هبزجي هناذ فوقولا لاح هيلع ىمتا مث قيفم وهو مرحا

 ىهو ةينلا هنم لتخا امناو موصلا نكرك مونلاو ءامتالا هعنمالف فوقولا وهو دجودق |

 مهريغوا هتققر نم دحا هنع لهاف مارحالا لبق هيلع ىمغا ناو نكر لكل طرشب تسيل ا
 مرلا لع قاضولو ريجولا ىف | نك اه ةفيتح ىبأ دنع هآزحا اهلك كسانملاب هفقوو

 |١ هرلصلا ضرف ءادانال ةفرعىلا بهذيو ةالصلا كريب هناذ فوقةولل ةفرع نايئا هاف ةالصلاب

 رفسو ريطخ ريثك لام ىلا هلاضقىف جاتحي هنال ةوظع ةقتشم 2 تاوف يف دكا ناكناو



 ا ١

 / سيبلا مكب هللاديري لوقب ىلاعتدللاو ريسي اهءاضقناف ةالصلا توف فال نياق ءاكردجا

 ا 0 ل ا سرع عيججفف ةأرملاو هلق )
 ' طيلا سيلتنا اهلنا اولاق اذهلو تاروعلا فشك مهدال مارحالاو ةروع هنال ( اهسأر

 اههجوفف ةأرملا مارحا مالسلا هيلع هلوقل ( امهجو فشكتو هلوُق ) فخلاو راخلاو
 | مقر الو ءل وق ) لمحلاب لالظتسالا ةلززنم هنال زاعب هنقاجو اههج و ىلع ائيش تلدسولو
 ١ فشكينا نمؤيال هلال ( فاوطلاىف لمرتالو هِإ وق ) ةروع اهتوصنال ( ةيبلتلاب اهتوص»
 ١ ىداولا نطبىف لمرتالىا (نيرضخنالا نيليملا نيب ىعسنالو موق ) اهتدبنم ”ىش كلذ
 |( رشق نكلو اهببأز قاختالو مل وق )'هلهانم تسيل ةأزملاو دلخلا راهظال كلذ نال

 ةعونمتاهنال لاجرلا ةريضح رحم !تسنالو لاجرلا ىف ةيحللا قلكت ةلثم ءاسنلا ىف قلملانال
 عا هللاو مهتس امم نم

 سس ل سس سل

 6 نارقلا باب #6

 ١ ةرمعلا مارحا نيب عمبانع ةرابع عرشلا ىفو ةغللا ىف ”ىثلاب ”ىثلا ناّرقا نم قتشموه

 ' دارفالا مدق هنا الا لضفا هنال نارتلا مدينا ىّعبْني ناكو دحاو رفسىف امهلاعفاو ملحاو

 ' اندنع نارتلا هللا دج-ر لاق ) نينئالا لبق دحاولاو نينثالا ىلا دحاولا نم ىقرتلا ثيح نم
 ْ نارقلا نم لضفا عنقلا كلام لاقو لضفا دارفالا يفاشلالاتو ( دارفالاو عنملا نم لضفا
 | ىهو سو هيلئع هللا لص هللا لوسر ةقان مامزب ذخا تنك لاق كلام نب سنا ىورام انل

 || ةباهنلاق اذك اعم ةرعو ةجح كيبل لوقيوهو ىزتك ىلع ليسي اهباعلو اهترحب عصقت
 'نالو جيئلاو معلا 2 لضفا مالسلا هيلع لاق مدلا ةقارا وهو كسن ةدايز نارقلا ىف نالو

 ا هاون دارملاو عنمتلا كاذك الو امهنم غ رفبنا ىلا تاقيملانم امهب مارحالا ةمادتسا هيف

 39 نا دارملا نوكي ناال ةدح ىلع مارحاب امهنم دحاو لكدارفا نهى دارفا نم لْضفا

 جمعا نادحا كشيالذا فالخالب لضفا نارقلاف امهدحاي الا تأيمل اذا هنال ريغال امهدحاب

 8 نا لفتلا ةالصىف لاقباكاذهو اعيج امهنم لضفا نوكتال اهدحو ةرمملاوا هدحو
 ا / نايتالانم لضفا ةدحا وولي عبراب نايتالاناب اذهن نم مهفب ةفينح ىبا دنع نينثا نم لضفا

 اذهب ف لضفا عبرالا نا دحال فقالخ الف ريغ ال نيتنثا الع رصنقل اذا اما نيتيلسنب امهف

 اذا اما اعيجن امهب نايتالا دعب ةرمعلاو حا دارفانم ىا دارفا نم لضفا نارقلا هلوقنا

 "انا نارقلا ةفصو عل وق ) لضفا نوكي نارقلا ناىف ذئنيح فالخالف امهدحابالا تأ مل
 ىلا ةرمعلاب عتمت نخ هلوشب اهمدق ىلاعتهللا نال ةرمعلا مدق ( تاقتيملا نماعم حلاو ةرمعلاب لهي

 ١ ملا ديرا ىنا مهللا ةالصلا بيقع لوقبو هلو ) ملل نان لعد ةمدقم اهلاعفا نالو ملا

 /محنلا ضعبىفو ( ىنم امهلبقتو مل وُق ) ىنع امهعباوت عطقا ىا ( ىل امه رسيف ةرمعلاو
 اشتم 3 5 للاعت هلوشب اكربت محا ركذ ميدقتب ةرمتلاو ينحا ديرا ىلا مهللا
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 50 ىعس هدعب 1 هنال ( لوالا ةثالثلاىف لمري طاوشا ةعبس 0
 اهدعب فوطي مث ةرمعلا لاعفا هذهو ةورملاو اصلا نيباهدعب ىعسي و هل وف ) فاوطلا
 ىلع ةيانج كلذ نال 2 و ةرمعلا نيب قلحتالو درفملا ىف انلق ا( ىعسيو مودقلا فاوط'

 لحيالو نامد هيلعف مودقلا فاوط نيبو اهيعسو ةرمعلا فاوطدعب قلح اذاذ ملح مارحا
 || الوا ىعسو نراقلا فاط ناف اعيجج نيمارحالا ىلع ةيانج عقبهناب عيرصت اذهىفو هترعنم

 مث هترعو ,هتحل اعم نيفاوط فاط ناذ محلل ىلاثلاو ةرمعلل 0 هرم يو فإن ا
 يد رجا اسا دقو هيلع قوتسملاب ىتا هنال هأزجا نييعس هدعب ىعسمأ هنرعو هدسحن اعس

 ميدقتلا نال رهاظف ام*دنع اما اماججا اهيلع مدالو هيلع مودقلا فاوط ميدقتو ةرمعلا

 هكرتوةنس مودقلا فاوطف ةفيئحىبا دنع اماو مدلا بج والامهدنع كسانملا ىف ريخأتلاو
 رتلا موي ةبتعلا ةرجب ىجر اذاذ ل وق ) ةيادهلا ىف اذك ىلوا هميدقتف مدلا بجوال اعطق
 عبس لضفالا اخ ليقنأف ( نارقلامد اذهو ةرش عبسوا ةندب عبسوا ةرشوا ةنديوا ةاش حبذ

 ولف نيكاسملا ةعفنم ٌرثكي ةّركلاب نال لضفا وهف ال ٌرثكا ناكامهب ليق ةاشوا ةندب.
 وأ لاقو قلح مث م يذنا هيلع نال ةفينح ىلا دنع مد هيلعف حرذ الوا قلح نراقلا نا

 ىبرلا لبق يذول اذكو مدلا بجويالريخأتلاو ميدقتلا نال هيلع *ىثالدمتو فسو.

 اندنع كسن مدوهو ( نارقلامد اذهو هلوق) ندخل ةيلع بح

 هنال اندنع هنم لكلا زوج ىّتح ربج مدال نيتدابعلا نيد عما قيفوت ىلع ىلاعت هللار 5

 هدنغ هنم لكالا ززجال تح ربج مد يففاشلا دنعو ةيكعالاكر وظحم باكترالال بجو

 || اهموص زوجيالو ( ةفرع موي اهرخا محا ىف مايا ةثلثماص مم ياه هل نكي لنناول وق ١
 | زوحيو هقرف ءاش ناو هعباتءاش نا موصلاىف ريم وهو تارافكلا راسك ليللا نم ةينب الا

 أ| زوجبالو ةرمتلاب مرحا دق ناكاذا حا ىذ نم عباسلا موي لبق مايالا ةثالثلا موصي نا

 ةيورلا موو ةيوزلا موي لبق موصي نا لضفالاو ةفرع موب دعب الو ةرمعلا مارحا لبق
 ردقب نا ءاجر هنقو رخآ ىلا هريخأت بحتسيف ىدهلا نع لدب موصلا نال ةفرع مون و

 ناذ هل وف ) ءاملا ىلع ردقب نا ءاحر تقولا رخآ ىلا مهتلا ريخأت بحس امىدهلا ىلع

 ىا ( مدلا الا هزجب ملر حلا مو. لخد ىتح مهل وق ) مايالا ةثالثلا موص ىا ( موصلا هتاف
 ىدهلا لبق للحال مدو نارقلا مد نامد هيلعف للحنو ىدهلا ىلع ردقب مل ناف نارقلا مد

 طّقسو ىدهلا همزإ رحتلا مو. لبق اهدعبوا ةثالثلا موص لالخىف ىدهلا ىلع ردق ناو
 اهدعب وا يذلا مايا ىف ةعبسلا موصي نا لبق قلحام دعب ىدهلا دجو ناو موصلا مكح

 مث هلوق ) فلخلا م ك> ريغبال فلحلاب دوصقملا لوصح دعب للحتلا نال هيلع ىدهالف
 ٍ ايي تضمام دعب ىنعي ( هلها ىلا عجر اذا مايا ةعبس موصي

 : ا دوحو 18 انو نو هناف :ة ىدهلا ع الدب ةعبسلا ا سلوم ىهنم
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 ىدهال و مات هموصف ىدسهلا دجو مث رتلا مايا تضم ىتح لحي ملنا و ىناجرملا لاق
 | ّدحابا وهو دوصتملا لصح دقق تضم اذاف رحضلا ماياب تقوم يذلا نال هيلع

 للعزاب حا نم هغارف دعب ةكتب اهءاص ناو ول وق ) ىدهلا دجو من لاحت هناك ر اصف

 زالوا ىلا لوصوولاو عوجرلا دعب الا زوحنال ىعفاشلا دنعو قيرششتلا مايا ىضم دعب ىنعي

 يبس غارفلا نال جحا لامعا نم مثغرف ىا متعجر ىنعم نا انل و عوجرلاب قلعم هنال
 كم نراقلا لخدي ملناف ملوث ) ببسلا دوجو دعب ءادالا زاخل هلها ىلا عوجرلا.

 قوطي نا لبق هجوت اذا اذه ( فوقولاب هترمتل اضفار راص دقف تافذرع ىلا هجوتو

 اورلاو اغصلا نين عسب ملو اهل فاطوا طاوشا ةعبرا اهل فاط اذا اما طاوشا ةعبرا اهل
 قيام ىضش نا هيلعو بجاو هلاح ىلع نارقلا مدو انراق نوكيو اضفار نوكيال هناف

 اوه هجونلا درج اضفارريصي ال هنا مث ىعسيو ةرايزلا فاوط دعب ةرمعلأ فاوط نه

 نع و اهيلا هجوت اذا ةعجلبا موي رهظلا ىلصم نيب هل قرفلاو ةفيتحىبا بهذم نم ميحتلا
 'ىهنمانه هجونلاو رهظلا ءا دا دعب هجوتن وهو هجوتلاب كانه مالا نا هجوتلا اذه

 .راص ةربعلا تضقترا امل هنال ( نا رثلا مد هنع لطبو مل وق ) اةرفاذ ةرمعلا ءادا لبق هنع

 لك الا زوخيال ربج مد وهو ( ةرمعلا ضفرا مد هيلعو هل وق ) هيلع مدال درفملاو درفملا"

 ىلع اهبجوا اهيف هعورمشب هنال قب رشتلا مايا دعب ىنعي ( اهٌؤاضَم هيلعو ملوُق ) هنم
 ّ لغا هللاو ءاضقلا همزاف ادالإ هنم دجوي ملو بوجولا هنم محد دقف هسفن

 د عتتلا باب
 0 ا اف و لل هل تدوم رتل

 انابغن جيلا رهشاىف هلاعفاو ملا مارحاو اهلاعفا رثكا وا اهلاعفاو ةرمعلا مارح
 و ميلا وه اذه ( دارفالا نم لضفا اندنع عنمتلا هللا هجر لاق ) 0

 ظ 000 نم نيد مم عقأو هرفس عن لا نال لضفا دارفالا نا ةفيشح ىبا

 اذرفملاو مارللا دجتملا نم 0 مر الالخ 0 ميقب هلال تاقيملا قح ىف ايكم راص
 ارفسلا نم لضفا ضرفلا عقاول رة ل و

 اندم م نارقلا هبشاف نيتدابعلا نيب اعجج عتملاىف نا لوالا لوقلا هجو ةنسلل عقاولا

 اة ةنسلا للعك مل عبت اهنال ةرمعلا تال نإ و هت عقاو ه رفسو مدلا ةقارا وهو كسن

 | قوسبال عتتمو 0 قوسب عنم“ نيهجو ىلع عنقملاو روق ) اهيلا ىعسلاو ةعجا نيب
 آماملا ام«لب هلهاب إب نا ريغ نم دحاو رفس ىف نيكسنلا ءاداب قفرتلا عنملا ىنعم و ( ىدهلا
 لوزلاوه مامل الاو ةفينح ىبا دنع عنقلا ةعص عنمال هناذ دسافلا ماملالا نع زّرحب اه

 هماملاف ىدهلا قاس اذا أما ىدهلا قوسيال ىذلا عتتملاىف نوكي امنا ا مامل الاو هلهاب

 ةىدتسي ناب ىدهلا قرشا لا عنتملا نو ندا . هافسإ كسلا“ ال دساف

5300 

 0( تاتيلانح)



 ا 2 ل رصشو 0 ىعسيو فوطيو ةكم لخديو رمق مرحف تاق نا
 ]| ردصلا فاوطاالو مودقلا فاوط ةرمعلاىف نوكيال امل تلق ناذ ةرمعلا ريسفت وه اذه

 || ىذلا: فاوطلا ءادا:نم نكمت تيبلا ىلا هعودق دنع رتسملا نال مودتلا فاوط ا |
 ا فاوطلا نه ف ع يطا فالخ هريغب لغتشي الف كسنلا اذهىف نكر و ١

 || نكر وه ىذلا فاوطلا تقو ئحي نا ىلا نونسملا فاوطلاب ىتاف مح نكر وه ىذلا ١
 ||, كلا ىف نكر ,ظعم وه امو فاوطلا ةرملا ىف نكرلا مظعم ناذ ردصلا فاوط اماو'
 ْ نكرلا مظعلا نوكي نا :زوحمال دحلاولا ؛ىثلا نال محا ىف فوقولاكردصلا دنع رركشإل
 ْ ًادتا اذا ةيبلتلا عطقشو هلوف ) ةياهنلا ىفاذك كسنلاكلذىف نكرريغ هنيعبوهو كسنلا ىف

 | دنع اهعطقيف ٍفاوطلا وه ةرمعلا نم دوصقملا نال را مالتسا دنع عي ( فاوطلاب

 || اهلاعفا نم هيلع قب مل هنال ملا مارحا تقو ىلا ( الالح ةكمب يقي مث مل وق ) هحاتتقا

 ْ مزالب سيل تقولا اذه ( دصجملا نم جلاب مرحا ةيورتلا موب ناك اذاذ ملغ ) “ىث
 راهظاهيف نال لضفاوهف ماب همارسا بطتامو ةيويتلا موب لبق لب مدح

 ةيلضفالل دححملاب دييقتلا دجدملا نم هلوق و ةياهنلاىف اذك ةدابعلا ف ةبغرلاو ةعراسملا
 || فوطيال هنا الا ( درفملا جاما هلعفام لعف و مل وق ) تاقيم مرللا عيمجل زاوملا اما و
 لمربو اذه كيذك ىكملل ةيحن الو ءاوس ىكملاو وه راص لح امل هنال ةيحتلا فاوألا

 فاط دق هال درفملا فالحب ملا ىف هل فاوط لوا هنال هدعب سي الو ةرايزلا فاوط ىف
 ىلا حوري نا لبق ىعسو اموطت فاط منحاب مرحاام دعب عتتلا اذه ناكولو ىعسو مودقللا

 ( مد هيلعو هلق ) ةرم ثلذب ىتا دق هلال هدعب ىعسبالو ةرايزلا فاوطىف لمري مل نم
 زوجي ( هلها ىلا عجر اذا ةعبسو محا ىف مايا ةثلث ماص دحيم ناذ موق ) عنقلا مد ىلا
 || محا رهشا ىف نوكي نا طرمشب ملا مارحا لبق ةرمعلا مارحا دعب ةثالثلا هذه موصي نأ
 اهل فوطي نا لبق ةرمتلا مارحا دعب اهماص ناف ةرمعلا مارحا لبق اهموصي نا زوحبالو
 هجنولا'ىه اذهو ( هيايه,قاسو مرحبا ىدهلا ىوسي نإ متتللا كارا ه0
 عم اذه ىلع لوالا هجولا مدق اماو قسي مل ىذلا لوالا نم لضفا وهو عتمتلانم ىناثلا

 ةياهنلا ىف لاق تافصلا ميدعت نه ىلوا تاذلا ميدقتو تاز فصو اذه نال لضفا اذه نا

 امرحم ريصب امنا ةعتملا هذه ىف هنا وه و هتفرعم نم دال ديق هيف ىدهلا عتتنلا قاس اذإ

 كردي ملام امرحم ريصيال اهيف الصح مل اذا اها محا رهشإ ى الصخ اذا هخوتلاو دلع

 ىدهو اءوطت نوكيو هب دتعيال رهشالا ريغىف ةعتملا ىده ديلعت ند هعم ريسنو ىدهلا

 ىا ( ةدازمب اهدلق ةندب تناكاذاو لوف ) امرحمريضيال هعم ريسيو هكردب ملام عوطتلا

 ركذ ديلقتلا نال ليلحتلا نم ىلوا ديلقتلاو رححلا ءادل نم ؛ىش وا لعنوا مدا نم ةعطق
 ةنسلا و باتكلاب ديلقتلا ةيعرش تتيثف ُبالقلا الو ىدهلا الو ىلاعت هللا لاق نآرتلاىف

 رضا ناس كنور سما مالعال دوس ب
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 ' ةروصو ةكراشم ريغ نم ةصاخ مالعالل ديلقتلاو دربلا و رملا عفدو بابذلا عفد ىهو
 | مدلا ةقارال دعا اذه نا هب ىنعملاو لعنوا مدانم ةعطق هتندب قنع ىلع طبرب نا ديلقتلا
  ىده هنأ معاذا بفلعلا و ءاملا نم عنمال ىتحدلللا نم ةعطقل | هذه لثم بيرونع هدلج ريصيف

 هبحئاص هعم نكيملاذا عيضي هناف منغلا امارتبلاو لبالكدبحاصنع بيغياهف نوكياما اذهو |
 ميدقت ناكف هعم هجوتلاو ديلتتلاب امرحم ريصي هنال دلقي مث ىللي نا ىلوالاو دلقبال اذهلف |

 دنع ةندبلا رعشيو مل وق ) ديلقتلاب ال اهب مارحالا ىف هعورش نوكيل ىلوا ةيبلتلا
 ١ نم مانسلا لفسا ىف نعطي نا هثفصو لبالا ريغىف راعشالا نسبالو ( دمخو فسوب ىبا ||
 هنأ سانلل امالعا ثاللب مائسلا خلتني مث مدلا هنم جرح ىّتح نائس وا ةرباب نما نال 1

 هيكس الا ةيادهلا ىفو ( نيالا بناملا ن نم اهمانس قشي نا وهو مل وق ) ىلاعت هلل برق ا

 'اذللا لوس لا ةلبقم تناك ايادهلا نال ةياورلا فق باوضلا'ىلا هببشالا ىا رسالا

 ' ةلاحمأل هنيع عرلا ناكو سؤرلا لبقنم نيريعب لك نيب لخدب ناكو مسو هيلع هللا ىلص
 ىا نم قشي نا زاج ةبعص ٍةبادلا تناكن اذ ريعبلا زاسب ىلع الوا هنعط عقب ناكف ا

 امهلوق ركذ اهنا ( ةنيبح ىبا دنع رعشي الو هل وق ) هتردق بسح ىلع ءاش نينا
 ااا طش اررتم راعشأالا نا ةياذهلا ىف ركذ ايهلوق ىلع ىوبتتنلا ىزرب هنال هلوق لبق
 .امهلو مالسلا هيلع ىثلا نع ىورم هنال ةنس ىعفاشلا ٍدنعو نسح امهدنعو ةفينح- ىلا

 "اهل مزلا ناكف اهقراشب ال راعشالا و طقست وا لحتدق ةدالقلا نال مزلا هلال متا راعشالا ىف |
 ' نأ لاضفلالا لقحال اهب لصتم راعشالاو ةليازملا لقح اهل نئابم ديلقتلا نالو ديلقتلا نم
 اهلل ىآلاو هنسلل الاف ةلثب هنوك هضراع هنا الا ةنبب نوكي نا يشي هولا اذه
 نال مرحملل ميجرتلاف ةنس هنوكو ةلثم هنوكب ضراعنلا عقو ولو اهنع ىهنم ةلثملاو ةلثم
 ١ مارحالا نالو ةلك ام ريغل ماليا اذهو ةلكأمل الا ناويملا ماليا نع ىهن مالسلا هيلع ىنلا

 | هدعب اذكف مارحالا لبق هوركم راعشالاو الف اروح ناكام لن نا اماف |ابم ناكام مرحي |[
 / للحتي مو ول وق ) ةرمعلا اذه هيعسو هفاوطو ( ىتسو فاط ةكب لخد اذان هلوق ) |
 | نان هلق ) زاج ةفرع موي مرحاول ىتح مزالب سيل اذه ( ةيوزنلا موي حاب مرحت ىتح 1

 ( ( مد هيلعو ول وق ) ةعراسملا نم هيف امل لضفا وهف لت اكو (زاج هلبق مارحالا مدق |
 ا نم لح دتف رمتلا موب قلح اذاذ روق ) هتاس ىذلا ىدهلاب هلمف دقو عنملا مد وهو

 أ( نارق الو عنمت ةكم لهال سيلو ول وفق ) اعبجب ةخغاو ةريغلا مارجا ىا (اعيجب نيمارحالا |
 / لجال هيلع و ائيسم ناك مهنم كلذ لعف ن نمو .ةكما لا اهيناوذا هاو تيقاوملا لخكا ذك.

 'دارفالا مهل امئاو هل وش ) هنم موصلا هيزجي الو هنم لكالا زوجي الربج مدوهو مددت اسا

 ماملالاو نايتاقيم هتجو هترمم نال هنارق حد نرقو ةفوكلا ىلا ىكملا جرخ ولو ( ةصاخ ا
 ا ماملالا نال اعتنته نكي مل حش ةكم لخد مث ةرمعب ةفوكلا حجرخ ام دعب مرحا ولو هيف رثوي ال ٍإ

 ١ ( هلم )
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 دعب هدلب ىلا عتّلا داء اذاو لوف ) هلها ىلا عجر اذا ىفوكلاكر اصف هعتنت هلطبي هلهاب |
 اصيح اماملا نيكسنلا نيد هلهاب ملا هنال (هعتمت لطب ىدهلا قاس نكي ملو ةرمعلانم هغارفا

 دم لاقو اههدنع هعتمت لطب الو ايم نوكي ال هماملذ ىدهلا قاس اذاو عتملا لطب وا

 قلملا لجال هيلع قسم دوعلا نا امهل و هلهاب ملا هنالو نيرفسب امهادا هنال هعتمت لطب

 عنمي دوعلاو فيو ىبا دنع ابابحتسا و ةقيدح ىبا دنع ابوجو مرللاب تقوم قلملا نال |
 مهلوق هدلبب دييقتلاو هدلب ىلإ دوعلاب هنارق لطب.ال نراقلا ذا عتقمللاب ديو ماملالا ةعص |

 ةكم نم حيرخي مل هناكن وكي و ٍةفينح ىبا دنع اعتق# ناكهدلب ريغ ىلا عجر اذا اها اعيج

 ةماقالا ىوني نا نيب امهدنع قرفالو هدلب ىلا عجر هناك نوكي و اعتتم نوكي ال اههدنعو
 سثع ةسجهن ةماقالا ىو نا طرش نم لبقو ونب ملوا امو رسثع هبه هدلب ريغ ىف
 امهدنع لطب الدعتمت ناذ قلح نا لبق اما قل ام دعب ىا ةربعلا نم هغارف دعب هلوق اموي

 || ةعبرا نم لقا اهل فايف محلا رهشأا لبق ةربعلاب مرحا نمو هل قف ) لطب دمت لاقاو
 [| طرت اندنع مارجالا نال ( اعتتم ناك محلاب مرحا و اهمقق حا رهشا تلخد مث طاوشا

 زك اللو اهيف كلا دجودقو اهيف لاعفالا ءادا رعي امتاو يا رهشا ىلع هميدقت مديف
 || هماعزم مح مهادعاصف طاوشا ةعبرا مححارهشا لبق هترمعل فاط ناو هل وق ) لكلا كح
 ]| رهشالا لبق اهنم للحن اذا اكرابصف رهشالا لبق ٌرثك الا ىدا هنال ( اعنقتم نكي مل ثلذ

 | رثكالا لصح اذاف مدعلا مكح هل لّقإلاو لكلا مكح ذل دك الا نا "كسل ف

 ا ةرمعلا مني ىذلا وه عنتملا نا انركذ دقو رهشالا لبق اهلك تاصح اهناكف هال لق

 ]| ناذ ( ةخلاىذ نم سثعو ةدعتلا وذ و لاوش ملا رهشاو لق ) رهشالا ىف ماو

 ]| موب لهو اهلك م اقم ةثالثلا ٌرثكأ ةماقا ليق رهشا ثلاثلا ضعبو نا رهش نوكي فيك ليق |
 ْ وه سيل فسو ونا لاقو هيلع لدب اضعيا مثلا لوقو من ريجولاىف لاق رهشالا نم رحنا

 | نا انلو اهتقو ءاقب عم ةّاف نوكت ال ةدابعلاو رحتلا موي رجفلا عولطب توفب محا نالاهنم ظ

 [| مح اءوب ىعسي نا ليمتسيو رمتلا وب ليقو ةفرع موي وه لق ربك الا ححاموي لاق ىلاعت هللا
 ةدابعلا نكرو ةرايزلا فاوط وهو ملحا ناكرا نم نكرل تقو لوا هنالو اهنم سيل وربك الا
 دنعف رحتلا موي هماكف ملا رهشا ىف هماكي ل فلح نم ىف هتئافو اهتقو ريغ ىف نوكي ال
 ( همارحا زاج اهيلع مخلاب مارحالا مدق ناف موش ) ثنحي اندنع و ثنحي ال فسوي ىبا
 زاج اذا مث ةرمم دقعن ىنفاشلا لاقو ( اج دقعناو ملت ) ائيسم نوكي و هركي هنكلو

 فزاخلا لصاو ريهشالاق الا 2 لاعفا نم *ىبث زو الرهشالا ىلع مارحالا دقت اندنغ

 ولو تقولا ىلع اهميدقت زو< ةراهطلاو ةراهطلاك ط رمش اندنعو نكر هدنع مارحألا نا

 دمام نم محوداع مث الالح مهب ملاو هلها ىلا عجر مث ل> و اهنم غرفو رهشالاىف رقعا
 حرخوا جاب مرحا ىت> مرا نه حير مل هترع نم ل> امل هنا ولو اعنمم نوكي ال كلذ
 ريغ ىلا هترعع نم لح امدعب داع ولو اعتّمم ناك همأع نه مح ىتح تاعيملا زواجي مل هنا الا

 تن زطيخ دا كفداتخ تيدا بج تايب ا محتنا
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 راصو ةقينح ىبا دنع اًفتعم ناك كذا دفاع نم مح ونارقلاو عنمتلا هزهال عضوم ىف هلها

 هلهاب هقوحاك عضوملا اذهب هقول نوكي و اعتتم نوكي ال امهدنعو ةكم نم جبر مل هناك
 ناذ اعتمثم نكي مل كلذ همام نم مح مث داسفلا ىلع اهمتاو اهدسفا مث رهشالا ىف رقعا ولو
 امل هنا وه و اءاججا اعتمت# نوكي هجو ىف هجوا ةّثلُث ىلع وهف كلذ هماع نم مح و اهاضق

 اعتتم نوكي ثللذ همام نم محو اهابضقو داع مث هلها يلا عجر ةديسافلا هترع نم غرف

 | جرخوا مرملا نم جرخي ملاهنم غرف امل هنا وهو اءاججا اعتقم نوكي ال هجو ىفو عاججالاب

 | نم لحامل هنال عاججالاب اعنتم نكي مل كلذ همام نم يجو اهاضق ىتح تاقبملا زواجت: لو

 وهو هيف اوفلتخا هجو ىفو ٍةكم لهال عمت الو ةكم لها نم دحاوك ٍراص ةدسافلا هترع
 نكي مل همام نم محو اهاضقو عجر مث تاقيملا جراخ هلها ريغ ىلا دام اهزم غرف امل هنا

 عضوملا اذهب هقول نال اهتم نوكي اههدنعو ةكم نم جر مل هناك ةفينح ىبا دنع اعتتم

 | ال كانو تسرحاو تلستغا مارحنإلا دنع ةأرما تضاح اذاو لوف ) هلهاب هقوسلك

 فاوطلاو دحملالوخدنع ةيهنم اهنال ( رهطتى تح تيبلاب فوطتال اهناريغ جاما دعنصي

 فوقولا دعب تضاح ناذ مل وق ) فيظنتلا هتدناذو ةالصلل ال مارحالل انه لسغلاو
 ترهط ناف ( ردصلا فاوط كّرل اهيلع 'ىث الو ةكم نم تفرصنا ةرايزلا فاوط و

 سيلف ترهط مث ةكم توب تزواج ناف ردسعلا فاوط اهمزا ةكم نم جر نا لبق

 عا هللاو دوعت نااهيلغ

 *© ما ىف تايانجلا باب #
 راصحالاو تايانملا نم ضراوعلا نم مهيرتعي امب أدب نيمرحلا ماكحا ناب نم غرف امل
 دار عرششلا ف نكل سفن وا لام ىف ناكءاوس امس مرح لعفل مسا ةيانملا و تاوفلاو
 بصغلا وهو مساب لاملا ىف لعفلا اوصخ مهئاف فارطالاو سوفتلاىف لعفلا ةياناجلا مساب

 ١ بيطتاذا هللا هجر لاق ) مارحالا ىف تاروظ# باكتران ع ةرابع بابلا اذهىف ةيانلاو
 ١ وضعب دييقت ريغنم اًملطم بيطلا ركذ ثيح الحم ةرافكلا ركذ ( ةرافكلا هيلعف مرحلا
 ١ هيلعف دازاخ الماك اوضع بيط ناو ) لاق لمحلا اذه نابب ىف عرش مث وضع نود
 ١ لقا بيط ناو هل وق ) كلذ هبشا امو قاسلاو ذخملاو سأرلا لثم لماكلا وضعلا ( مد
 | لكلاب ءزجا ارابتعا مدلانم هردقب بجئدملاقو ةيانملا روصقل ( ةقدص هيلعف وضع نم
 ا ةاشلاب ىدأي مدلا بجاو مث قلملاب ارابتعا مد هيلعف وضع عب ر بيط اذا قّدنملا فو

 | مارحالا ىف ةقدص لكو ىلاعت هللا ءاشنا دعب اهف اههركذن نيعض ومىف الا عضاوملا عبج ىف

 أ بيطلا ناك ن اذ ةدارملا و ةلمتلا لتقب بجنام الا رب نم عاص فصن ىهف ةردقم ريغ

 | تبجو لقا ناكناو مد هيلع بجو الماك اوضع غلب نافذ هلك ثالذ عمج ةقرفتم ءاضعا ىف
 ا اه سلحم وضع لك بيطولو ةدحاو ةاش هتنك اهلك هباضعا بيطولو ةقدص هيلع

 ا” (ةدح)
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 || ملناو ىناثلرخآ مد هيلعف لوالل رفك اذا دمت دنعو ةرافك وضع لكل هيلع امهدنعف ةدجا
 | ناكناو مدلا هيلعف امثحاف اريثك تيطلا ناك اذذا كلاوغلا ىف لاق داو مد هافك ل والل رفكي '
 || لاقق بيطلا سفن ىف ةرثكلا رفعجونا هيقفلا ربتعانامهني لصافلا دلعا ىف اوغلتخا وةقدصفاليلق

 || ريثك وهف هيشا اهو ةوولا ءام نف نيفك لثم رظانلا هركتتت اريثكدهشفن ىف بيطلا ناكنا
 || الماك وضع هن بيط هنا الا اليلق بيطلا ناك اذا هداز رهاوخ ماغألا لاقو ليلق هنودامو

 بجو ناك وضع رادتقم هدب قزف ابيط شغولو تيظلا الؤضعلا ةربعلا نوكيو ريثك وهف
 سوولاو نارقعزلاك ةذلتسم ةحاو هل ىئش لك وه بيطلاو ةقدصق لقا ناك ناو مدلا

 تيزلا اذكو ةفينخت ىبا دنع بط ىمطخلاو كلذ هابشاو كتشملاو ربنعلاو روفاكلاو
 ماوهلا ىلتقن و ةبط ةحبار هل نال مذلا ةلاهمعشساب همزاي ةفاثح ىبا دنع بيط حريشلاو

 دو فهو وبا لاقو مدلا ب جف ةلجبا ةدهن هتانخا لماكتف رعشلا نيليو ثعشلا ليزيو
 ةيانجوهف ثعشلا ةلازاؤ ماوهلا كنق وهو اقافتوا هيف نا الا ةمعطالا نم هنال بيطب سيل

 ثعشلا ةلازالمد هيلغف هد سأر رعش ىف هلمعتسانإ يعفاشلا لاو ةقدص هيف همزلبف ةرصاق

 وه ثفتلا نا ثعشلاو ثفتلا نيإ قرفلاو همادعنال هيلع ءىش الف هندي ىف هلمعتسا ناو
 تحل يريشلاو ضلاخلا تيزلاىف فالخلا اذهو دهعتلا ةلتلرعشلا راشتن | ثعشلاو مولا ظ

 هسأر بضخ نافذ بيطلاو ناحيرلا مشينا مرحملل هركيو قافتالاب مدلا هيف بف بيطملا اما
 مد نامد هيلعف ادبله راص ناو كّتط انحلتا مالتسلا هيلع لاك بيط هنال مد هيلعف ءانملاب

 ليللا ىلا اموب هامطغ اذا اذهو عيام ريغ ادماس.نوكي ناب كلذو ةسيطفتلل مدو بيطتلل

 ىدنحلاىفو ةقدصف لقا ناكناو مدلا بحب هسأر عير ىطغ اذااذكو ةفدصف لقا ناكناف

 وّصع فكلنا لع لد اذهو مدامهله ةحرح سرا ايس كل
 الماك اموي هسأر اطغوا اطيخم ابوث سبل ناو هل وق ) َمدلا هبطت ىف تحوا.هنال لماك
 سللا هسبل اذا اذهو ءابتلاو ليوارسسلاو صيمتلا ءايشا ةئثالثل مسا طيخلا ( مد هيلعف

 ىبا نعو ةقدص هيلعف موب نم لقا سبل ناو هيلع *ىث الف صيمتلاب رزتا اذا اما داتعالا
 مدلا نم هباسح دم نعو لكلا ماقم ثثك الل ةماقا مد هيلعف مويلا ثكأ هسبل اذا فسوي

 دحاو مد هيلعف الماك اهو. نيفمللا و لي وارسسلاو ءابقلاو صيمتلا هلك س ابللا سبل ولو
 هسيل ىلع ماد مث مدلا بي ذ ناذ عاج-الاب مد هافك اراهنالو اليل هعززني لنا امايا سبل ناو

 ىلع مزعو هعزن ناو ايدتبم هسياك هيلع ماودلا نال عاججالاب رخآ مد هيلعف الماك اموب

 للوالل رفكي مل ناو عامجالاب ىرخا ةرافك هيلعف لوالل رفك نافذ كلذ دعب سبل مث هكرت
 ليللاب هعازنيو راهنلاب/ هسسلي ناك ول و ةدحاو ةرافك دحت لاقو امهدنع ناترافك هيلعف

 صيق سبل ىلا رطضا ولو عاججالاب دحاو مدالا همزني مل هكرت ىلع مزعي نا ريغ نم مونلل
 || ( مد هيلعف الماكاموب هسأر ىطغوا علق ) ةدحاو ةرافكالا بحي مل نيصيق سبلف

 || هاطغ اذا هانعمو امئانوا ايسان وا ادماع هاطغ ءاوسو ةياهنلا ىف اذك ةلماكة ليل هاطغ اذا اذكو

 دج



 دو

 ' اديلعت ىئالذ ثلذ هب شااموا ءانلا وجواال دع وا ةناجا هيلع لج- اذا اما ةداتعملا ةيطغتلا أ
 ١ فسوب ىبا نعو قلخاب ازانتعا عب رلاربتعا هنا ةففيتح ىلا نغ ىئورملاف هسأر ضعب ىطغولو ا

 ١ مد هيلعف امئان وا ايسان وا املا ههجو عبر ىطخت ناو ْرّيجولا ىف لاذ سأرلا تكا ربثعي هنا
 ' اهيلف المأك موب تلذ تلعف ناذ اههخ و ىلتغتو تقتني نا ةأزلل سيلو ةقدص لقالا ىفو
 | يل وق ) ىلطاو ريرملا سبلت نا نسأبال ةمرحلا اذكو مئامللا نسبلي نا ْمرسحلل سأبالو مد
 امور هفِصن نم زكا نبل اذا فسوآ قا نغو ( ةقدص هيله كلذ نم لقا ناك ناو
 ' هردقبف كا ناك ناو ةاش نفصُن هيلعف مو فضأ نسل نا ةردقب دمت دنغ و مد هيلعف

 ادعاصف هتيلع عير قلخ اذا اذكو( مدهيلعف ادعاصف هسأر عبر :ةلح ناو لق مدلا نم
 تارافكلا ىا هيلعف ةروزض ىف هسأز قل> واو ( ةقدصف لقا ناك ناو ) مد هسيلعف

 ١ ةقدصف الا و مد هيلعف هّركا قلح نا ننأرلا ىف دمحو فسوي وبا لاق عيبانيلاف و هاش |
 ظ نيطبالا دححا نم قلح نا مد هيلعف امه دخلا وأ امهمتن وا هيطبا ىلا هنثاع قلخع ول و ||

 اال ا لا نارك رعاب هزيغ هل قلح وا هضقنلا قلك نأ .قيب قرف لاو ةقدضف ةركا
 نا ىورو ةيعلا عبت وهو يلق هلال ةقدص هيلعف هصقوا هب راش قلخ ناو اهركموا ||
 ناو ةقدص هيلعف هقاس وا هرذص قلح ناو ةقدص هيلعف هتام ضع ىلخم ناو مدلا هيف |[

 ١ ءاوس مد هيلعف امرخم ناكنا قولحلاو ةقذص ةيلعف ريغ ريفاظا صق وا هريغ سأر قلح ||
 / ناو ةنيزلاو ةحارلا هب لان دق هنال قلاهلا ىلع هب عجرب الو امان وا اهركم وا اعياط ناك ||
 ' اذك هريغ ىلع الق لتق اذا اذكو عامجالاب هيلع ؛ئش الف ةنيظ وا اظيخم الالح مرحلا سبلا أ

 ١ هرطخ عاتقسأ هنال ةقدص هيلعف لالخ سأز مرحلا قلح اذا جركلا ىف لاق ىواثفلا ىف |[
 ' هوجولا عيجج نم هلوقق ةراغكلا هستمزا لالطاب مرحملا هلعف اذاف هوجولا عيجج نم مارحالا |

 ١ سبلملا ىلع 'ىثالف هوجولا عيمج نم روظحم ريغ ةنال اصيح اهرحم سبل اذا مرحلا نم زرتحي |[
 ١ عضاوم قلح ناو مل وف ) ”ىنث هزلي مل داتعلا هجولا ريغ ىلع هسمبل ول هنا ىرتالا |[

 | امفص وهو ( ةقدص دمتو فسوب وا لاقو ةفينح ىبا دنع مد هيلعف ةبقرلا نم مجاحلا

 || لماك وضع اهنال عاججالاب مد هيلعف اهلك ةبقرلا قلحتولو ةبقرلا نم نيلهاكلا نيبامو قنعلا
 | مما متن رجلا ءاهلا ريغب رسحلا اذكو مايا ةروراق سكلاب ةمجحلا قلما هب دصقب |

 | هيلجر و هيدي ريفاظا صق ناو مل وف ) ةياهنلا ىف اذك قنعلا ند. ةمجحلا عضوم ميماو ||
 ١ ةرافثكلا تالخن اذا الا دحاو مد هيلع دمت دنع اذكف سلاحمىف كلذ ناكناو ( مد هيلعذ |
 || ةعب را ىف هسأر قلخ اذا اماو الجر وا ادب سلجم لكف مق نا امد ةعب را بحي امهدنعو ا

 ناو هلو ) دحم سأرلا نإل عاججالاب دحاو مدالا بحي مل عبرلا سلجم لكىف سلام |
 ١ صق ناو هل وث ) قاخلا ىف اك لكلا ماقم عب رال ةماقا ( مد هيلعف الجر وا ادب صق

 ١ آلا ةطنح نم عاص فصن ةقدص رفظ لكل ىا ( ةقدص هيلعف ريفاظا ةسجخ نم لقا ||

 ظ )| صم مدلا بحي رفز لاق و مدلا نم هباسح دم لاق و عاص فصن صقنيف امد غلس نا



 لكلا ١ كح زك اللواه كا ةثالثلاو امد ةدحاولا ديلا ريفاظا ىف نال اهنم راهظا ثلثا
 كلذ عبر ةدحاولا دبا و نيلجرلاو نيدبلا صقب بجو امتا لصالا ىف مدسلا ناانلو ١

 مل وف ) لكلا ماقم هيف ثكالا ماقي نا نكميالف قلما ىف سأرلا عبركلامكلا ةلزنمب لعجبف |
 هيلع دمت لاقو اههدنع اذهو ةقدص هيلعف هيلجرو هردب نم ةقرغتم ريفاظا ةسجن- صق ناو

 ةنيزلاو ةحارلا ليني ةيانللا لاكانا امهلو ةقرفتم عضاومنم سأرلا عبر قلحول اك( مدلا 1
 ةتايطلا تيحو ديانللا تاريضاعت اذا ماو هش ةحارإلو ةكيشم هولا اذه ىلع ميلعتلاو |
 صقنيف امد غلبي نا الا نيكسم ماعط رفظ لك ىف كلذف امحدنع ةقدصلا تبجو اذا مث
 نع جبرخ راسكتالاب هنال هيلع *ىش الف هعطقق قلعتف هرفظ سكنا ولو ءاشام ذئنيح '
 هيلعف وغ هكرت ول ثيح ناك ول ىتح مرا رش نم سبايلا هبشاف ةدايزلا و ءافلا دح

 يلوق) هيلع* ىنالف اهزعشب هسأر نمهدلست علت واراد نوح

 ةتس ىلع قدصت ءاش ناو ةاش حت ذ ءاش : نا ريخم وهف رذع نم قلحو| سبل وا بيطت ناو

 هبوا اضيرم ,كتمناكنغىلاعتهلوقل (مايا ةثلثماص ءاشناو ماعطلا نم عوصا ةالث 9
 ْ اكن 00 ىاؤف هيزج موصلاف كينواةقدصو ا مايص نه ةيدفق هسأر نم اذا

 ىلع بحس اندنع هنا الا بحا ثيح اندنع هب زن ةقدصلا اذكو هقرف ءاش ناو هعبات
 دمت لاقو اههدنع ةيشعتلاو ةيدغتلا عا ةحاب الاو كيلقلا اهيف زوجي و مرملا نيكاسم ١
 ةقارالا نال قافتالاب مرللا ىف الا هيزحيب الف يذلا وهو كسنلا اماو كيلقتلاالا هيزجيالا

 || م ذ ءاشناهلوق مرطاوهو صوصخ ناكموا ةيحتتلاك صوص#نامزىفالا برق فرعتملا
 || تحبذ دقو ةحوذملا تفرسوا ىقح ةيغال قدا كل وللا ىلا ةراتشاي هن هلل
 هرج نيرا لف هلق ) *ئث هيلع بحال يذلا دعب دفا تكلهوا مرملا ىف
 مدلا بوجول لازئالا 00 ناحىضطاقىفو لني ملوا لزنا ءاوس ىدنخلا لاق ( مدديلعف

 "|| ركفت ول م هيلع *ىثال ىنمأف ةوهشب ةأرما جرف ىلا رظن ناو ميتا وهو لاق سمألبا
 هل لصح ماهل لصح م نالءاوس كلذ ف ةارملاو لجرااو مالتحالا اذكو قمأف

 : مد هيلعف لزناف ةه#©#ىف حل وا ناو ةفينح ىبا دنع مد هيلعف لزناف هفكب ىئقسأ ناو

 ل وف ) هترعو هج دسفب ىعفاشلا لاقو هيلع مدال لني مل ناو هترعالو هج دسفبالو

 1 ( ةاش هيلعو هج دسف ةفرعب فوقولا لبق ايسانوا ادماع نيليبسلا دحاىف عماجنمو

 1| ناتاور لبقلا ريغ ىبا نعو نيليبسلا نيب ىوس حلا نا عا ةندب ىعفاشلا لاقو

 : د يح قا ديالا لسغلا بجوب ىطو هنال حج رفلاك هنا امه!دحا

 || رهملا بوجو هب قلعتال عضومىف ئطو هنال هدنع دما بحمل اذهل و ّيطولا ىنعم رصاقتل
 ةمرج لا عماج ول و امثدنع دحلا هيف نال حب حب رفلاك وه امهدنعو محا داسف هب قلعت الف

 ع ا بوجوىف ءاوس وهف انوئحموا ايبص عماجلا ناكوا ةهركموا ةئان ىهو

 هنم للحتلا زوحيال محلا مارحا نال ( هج دسفب لنم ىضع اكملاف ىضعو هلوق ]
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 عشر لوالا مارحالا نال ( لباقنم محلا هيلعو مل وق ) راصحالاب وا هلاعفا ءاداب الا ا

 ةاش هيلعف ةفرعب فوقولا لبق رخآ اءاج عماج ناف هلاحب بوجولا بف بجاولا عقوم

 | سيلو مل وق ) لوالا ئطولا ىلع رفك نوكينا الا هيلع ”ىثال دمت لاقو امهدنع ىرخا
 كلام لاقو اقرفا امرحا اذا رفز لاقو ( ءاضقلاىف اهب مح اذا هنتأرما قراف نا هيلع

 [| دارملاو اقرفا هيف اهعماج ىذلا ناكملاىلا ايهتنا اذا ىعفاشلالاقو اقرتفا امهدلب نم اجرخ اذا

 ]دعب عماج ناو هلق ) رخأالا قيرط ريغ اقي رط امه* دحاو لك ذخنأي نا ةقرفلاب
 | هل وف ) هج متدتف ةف رعب فقوزم مالسلا هيلع هلوقل ( هج دسفب مل ةفرعب فوقولا
 عقو هلال ةاش هيلعف ايناث عماج ناف اهبجوم ظلغتيف ةيانملا عاونا العا هنال ( ةندب هيلعو

 || هيلعف قلخلا دعب عماج ناو هلو ) ةياهنلا ىف اذك ةاش هيفكيف ك وتهم مارحا ةمرح ىف
 /| تك اف ةيانللا تفخف بيطلاو طيخلا سبل ن و د ءاسنلا ق> ىف همارخا ءاقبل ( ةاش

 هلق ) مارحالا ىلع قاب سصقبوا قلحي ملام هنال قلما لبق فاوطلادعب اذكو ةاشلاب
 هيلعو اهاضقو اهيف ىضمو اهدسفا طاوشا ةعبرا اهل فوطي نا لبق ةرمعلا ىف عماج نمو
 | دسفت ىعفاشلالاقو ( هترعدسفتالو ةاش هيلعف طاوشا ةعبرا اهل فاطامدعب عماجناو ةاش
 [|طخا تناكف ةنساهنا انلو تحاك هدنع ضرف ىهذا مهاب ارابتعا ةندب هيلعو نيهجولاىف

 | ةرك ذم جحا ةلاح نال ( ادماع عماج نك ايسان عماج نمو هلو ) ةاشلا اهيف بحيف ةبتر
 دسفامتا انلق اذهلو هنايسن ريتعي إف نطولانع دعبلاو ثعشلا وهو ةرهاظ تاراما هلو

 | 0 ار[ سل ةارملا تناك ءاوسو ةركذم اهتلاح نال دعملاو نايسنلا هيف ىوتسي ةالصلا
 || 017 ٠ نآل نإو ةقدص هيل اثدغ مودقلا فاوط فان نمو ملوق:) ةنونجيوا
 ' م ودتلا فاوطل سيل طوسبملا فو بنما مكك ءاسفنلاو ضئاملا ركحو ىدنخلالاق ( ةاش
 لمح نعو هبف ةراهطلا كرت اذا اذكف ”ىشث هيلع نكي مل الصا هكرت ول هنال ”ىث امنجوا اثدحم

 جحاشملا فلتخاو اندنع فاوطلا ىف طرشب تسيل ةراهطلا مث ةياهنلاىف اذك ةقدص هم زاب

 | غنم حدب خخ قواهنودب ما فاوطلا نال ةنس عاجثن با لاقق ةبجاووا ةنسىهله

 ١ ةيادهلا ىو رباجلا اهكررب بحي هنال حدالا وهو ةبجاو ىزارلا ركب وبا لاقو اهدوجو
 ,[|ةراهطلا كرب صقن هلخدبو عورشلاب ابجاوريصي ةئس وهو فاوطلا اذهىف عرش اذا

 /| ةرايزلا فاوط وهو ىلاعت هللا باحجياب بجاولا نع هشنر وندل اراهظا ةقدصلاب ربجف

 زإ| غل نآالا طوش لكل ىنعي ةقدص هيلعف هلوق عوطت وه فاوط لكفف مكحلا كلذكو

 ,[|هنال ( ةاش هيلعف اثدحم ةرايزلا فاوط فاط نمو هل وف ) عاصص فصن صقتيف امد

 | اذكو مدلاب ربجف مودقلا فاوط وهو ل والا نم شحفأ ناكف نكرلاف صقنلا لخدا
 (||( ةندب هيلعف امنج ناكناو هلق ) لكلا مكح ٌركالل ند دع وردك ١ .فاحط ول

 |١ نيهج و نم ةيانجلا ىف عنملا نالو توافتلل اراهظا ةندلاب ربجف ثدحا نم ظلغا ةيانملا نال

 [|اذج وا ناصتنلا شحافتلف دحاو هجونم ثدحلا ىفو دج#ملا لوخدو فاوضطلا

 ا
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 قدمنا كن نإ ن1 هن لكلا ركح ٌثك الل نال ابنج هك | فاط اذااذكو ند
 موص الو اهلك ماقم ةالصلا تاعك قت يس ةالصلا نيبو اذه نب

 ىزحيتال موصلاو ةالصلا نال لبق لكلا ماتم ركالا ماقي انهو هلكم اقم راهنلا ثكأ
 اهنتمدكتالا ب اة هريس اهيف ةقشملا ودحاو ناك ىف ىدؤت ةدحاو ةدابع ىه لب ددعتالو

 هلدنايص لكلا ماقم هيف كالا ميقاف ةغلتحم ةنكما ىف ىدؤيو ةددعتم لاعفا محاو لكلام 3
 قلح اذا اذكو هج متدقف ةفرعب فقو نم مالسلا هيلع لاق تاوفلانم انماو داسفلا نع

 ةالصلا ىف اضيا ميقا دقو فيك فاوطلا اذهىلعو هلك لح اذا م الحمت راص ساراركل

 كردا نك مدعلا بناج ىلع دوجولا بناج محّريل عضاوم ىف لكلا ماقم كالا موصلاو

 اذكو هب دادتعالا ىف اهعيجج ىف ءادنقالاك ةعكرلا زكا ىف هؤادتقا لعجي عوكرلا ىف مامالا

 دم قاعد رد رك راينا زك اىف ةينلا دوجو لعجي لاوزلا لبق ىون اذا موصلا ىف عوطتملا

 ةكمي مادام فاوطلا ديعي نا لضفالاو هل وف ) ةياهنلا ىف اذكناضمر موص ىف اذكو

 صؤي هنا امهنيب قيفوتلاو فاوطلا ديعي نا هيلعو حلا ضعب ىفو ( هيلع عيذالو
 هروصقل ابابهسأ ثدحلا ىفو ةبانمللا ببسب ناصقنلا شح اياحيا ةيانللا ىف ةداعالاب
 نال رجلا مايا دعب هداما ناو هيلع ذال امدحم هفاط دقو هداءا اذا مث ثدللا ببسي

 هفاط دقو هداءا اذا ريو لاو ىدن#+ ا ىفو ةيادهلا ىف اذكن اصقنلا ةهبش قبال ةداءالادعب

 دقو هداءا اذا اماو ةيادهلا ىنام عيكتلاو ةفيتح ىلا دنع مد هيلعف رحتلا مايا دعب اثدحم ظ
 ىبا دنع ريخأتلاب مد همزل اهدعب هداءا ناو هيلع ىشال رحلا مايا ىف هداءا.نا انج هفاط

 نال د وعي نا هيلعف امنج هفاط دق و هلها ىلا عجر ناو ةندبلا هنع طقست و ةفيتح
 لضفالا نا الا ءأرجا ةرّشب وا ةندب ثعبو دعي مل ناو ديدج مارحاب دوعيو ريثك صقتلا
 وهف ةاشلاب ثعب ناو زاح فاظف داع نا اثدحت هفاط دقو هلها ىلا عجر نا و دوعلا

 ىلا عجر ىتح الصا ةراي زال فطي ملناو ءارعفلا عفن ةن هيفو ريس ناصقتلا نال لضفأ

 َ تح راسلا نم مرجع وهذا دنس قلت مادا مارجالا تي دوس

 ىناثلا نوكي و لوالا ريتعملا له هداءا اذا مث فاوطلا ديعي نا لضفالا و هلوق و فوطي

 ريج قااثلاو لوالا ريتعملا ىجركلا نسحلا وبا لاق حسني لوالا و ىناثلا ربتعملا وا هل ارباج

 ىلعف ىعسلا ةداعا ىف هتدئافو لوالل اًهَمف نوكي و ىناثلا ربتعملا ىزارلا ركب ونا لاقو هل

 محسنا دق لوالا فاوطلا نال بحي ىزارلا لوق ىلعو هتداءا بجينال ج ركلا لوق

 هل ربج ىناثلا و لوالا وهربتعملا نا هداعا اذا هنا ثدححلا ىف اوقفتا و نكي مل هناكف
 نود هنال حد الا وه اذه ( ةقدص هيلعف اثدحم ردصلا فاوط فاط نمو هل وق )

 تاياورلا ىف ةقدص هيلعف اثدحم هلقا فاط ناو ةاش هيلع ةفينح ىبا نعو ةرايزلا فاوط

 هداءا ةكمي ناك ن اف اينج هرثك ا فاط اذا اذكو ( ةاش هيلعف امنج ناك ناو هِلَوَق )
 طاوشا ةثلث كرت نمو مل قف ) انافتا ريختلاب وش هيلع تحياالو مدلا هنعطقش وا



 كال ءرثالف رحنا ماياىف هداما اذا اما هدعي مل اذا اذه ( ةاش هيلعف اهنود اخ ةرايزلا فاوطنم ||
 :(] ةاشب ثعب هناف اهفوطي نا لبق هلها ىلا دام ناو ةقدص هيلعف اهدعب هدام نا و هيلع ||

 14 اهرحم قب ادعاصف طاوشا ةعبرا هنم كرت ناو هل وق ) عوجرلا همزايبإلو كلذ هءزحي و
 "8 نا هنزحن و دوعب نا همزل هلها ىلا عجر ناف ريغال ءاسنلا نم ىنعي ( اهفوطي ىتح ادبا

 "0| ردصلا فاوط نم طاوشا ةثلث كرت نمو هديدحن ىلا جات الو مارحالا كلذب دوعي
 "0 ناو مل وق ) عاص فصن صقتيف امد غلب نا الا ةقدص طوش لكل ىنعي ةقدص هيلعف

 ![| دل وف ) ةداعالاب رؤي ةكم مادامو هلكه كرت اذا اذكو ( ةاش هيلعف طاوشا ةعبرا هنم كرت
 !0 ةعزلبف اندنع تابجاولا نم ىعسلا نال ( مد هيلعف ةورملاو ءافصلا نيب ىعسلا كرت نمو

 «ل/ ىف ىدؤت ةدابع هنال مي ىعسلاف ءاسفنوا اضئاح ةأرملا تعسوا ابنج ىعس ناف مدلا هكرب

 | هجو مل وق ) ربشالا دعب اذكو عماجو لح امدعب ىعس ول اذكو فوقولاك دحيحملا ريغ
 نءو هل وف ) ةرايزلا فاوطك ضرف هدنع ىعسلا ناف ىفاشلا لوقنع اذهب زرتحا ( مات

 ؛(// بورغلا دعب اما بورغلا لبق و مامالا لبق ىنعي ( مد هيلعف مامالا لبق تافرع نم ضافا

 ' بورغلا دعب دام ناو ميلا ىلع مدلا هنع طقس بورغلا لبق دام ناف هيلع ؛ىث الف

 "ل كرت نمو م وق ) هريعب هبدن وا هرايتخاب ضيفب نا نيب قرفالو ةياورلا رهاظ ىف طقسيال
 | فعض هب ناك اذا اما ارداق ناكاذا ىنعي و تابجاولا نم هنال (مد هيلعف ةفلدزم فوقولا

 ]| اهاكمايالا ىف راجلا ىعر كرت نمو مل وق ) هيلع ءىش الف ماحزلا فاحت ةأره وا ةلع وا

 )نه سعثلا بؤرغب ققحتي امنا كرتلاو دم سنجلا نال دحاو مد هيفكي و ( مد هيلعف |
 لأ ةداوالاف ةيقاب مايالا تماد امو سثع ثلاثلا مويلا وهو عبارلا مويلا وهو ىبرلا مايا رخآ |[

 || ناو هلق ) امهل انالخ ةفينح ىبادنع مدلا بجي اهريخأتب مث بيئزتلا ىلع اهيمريف ةنكمت
 ا ١ هيلع ءىث الف هيبقع ليللاب اهداعا نافذ مات كسن هنال ( مد هيلعف دحاو مو. ىمر كرت

 1[ هلا نأو نإ وف ) ةيلغ“ىثال امهدنعو ةفيتح ىبا دنع مد هيلعف دغلا نم هداعا ناو

 صقنيف امد غلس نا الا ةقدص ةاصح لكل ىنعي ( ةقدص هيلعف ثلثلا راجلا دحا ىمر

 ةرج- كرت ناو موف ) دحاو كسن مويلا اذه ىف لكلا نال مد بحي ملاهتاو عاص فصن
 اهنم وكالا كرتاذا اذكو ايمر مويلا اذه ةفيظو لك اهنال ( مد هيلعف رحخلا موب نم ةبقعلا

 امد غلبت نا الا عاص فصنب ةاصح لكل قدصت اثلث وا نيتاصخ وا ةاص> اهنم كرت ناو

 رخا ولو ةقدص الا هيلع نكي مل رحتلا مايا ريغىف ةبقعلا ةرجج ىمر كرت ناو ءاشام صقنيف
 تضم ىتح قلحلا رخا ناو مل وف ) مد هيلعف ىناثلا مويلا ىلار تلا مو.ن» ةبقعلا ةرج- مر
 ىف هيلع ءىثال امههدنعو ( ةرايزلا فاوط رخا اذا اذكو ةفينح ىا دنع مد هيلعف رحتلا مايا

 ىبرلا لبق قال اك ىمرلا كسن ىلع كسن دقت ىفو ءامدلا ريخأت ىف فالحلا اذكو نيهجولا

 | حب ذالهلافدرفملا كاذك الوامهيلعب جاو حب ,ذلا نالنراقلاو متقملاىف اذهو حب.ذلا لبةقلللاو
 | ترهظو ءاسفنوااضئاحةأرملا تناكاذااماةرايزلا فاوطريخآتىفرذعريغل ناكاذا اذهوهيلع |[
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 || اهنانثا ف تضاس اذااما رصتاا مايا لبق نه تضاح اذا اذهو الخ ”ىشالف ركلاوانأ صن
 نم هيلع لدوا اديص مرحلا لتق ناو هل وق ) زيجولا ىف اذك مدقت اهف طيرغتلاب مدلا بجو
 اذ ىعسنال ةتيملاو ديم وهف يذول هنال حذ لقب ملولثق لاق امنا ( الماكءازللا هيلعف هلتقا
 الوك أه ىربلا هتتلخ لصاىف شحوتملا هحاجوا هُمئاوقب عنتمللا ناويلا وه ديصلاو

 هحانجيوا هُئاوَشب انلوقو رونسلاو بلكلا نم ازازرحا عنتملا انلوذق لوك أم ريغوا ناك

 طبلاو جاجدلا نه ازاّدحا شحوتملا !دلوقو ماوهلا عيججو برقعلاو ةيلحانم ازارتحا
 || دويصنم ازاّرحا ىربلا انلوقو ةيلهالا منلا نم شحوت امم ازاربحا هتقلخ لصاىف انلوقو

 || عنتمم ناويح دسالا هحرش ىفو دويص اهلك ع ابسلاو ءاوس هحابمو ديصلا كولممو 3-0
 || بئذلاو روتعلا بلكلا ةلززم دسالا ىواتفلا ىفو عبضلاك هلتقنم مرحما عنهف شحوتم

 ]| ءازملا امبف فسون وبا لاتف ريزنمللاو درتلا ىفباوُفلتحلاو ناحاور ىدخ ولا رو لا

 |١ ءازملا موبلاو عوبريلاو بضلا ىو هلثق ىلا بودنم هنال ريززنملاا ىف ءازجال رفز لاقو'
 هب معي الو هاريال ديصلا ىلع لولدملا ناكاذا اذه ءازلا هيلعف هلتقنم هيلع لدوا هلوقو
 هب لعبوا هتلالد لبق هارب ناكاذا اما هنل الدب الا ديصلا ع دقةسسي مل هنال هيلع هلد تح

 اما لولدملا هلتقينا ىلا همارحا ىلع لادلا ق.نا اضيا هطرش نمو لادلا ىلع ءىث

 لبقلولدملا ذخأينا اضيا هطرمش نمو لادلا نبع ءىثال كلذ دعب لولدملا هلدتف للحتولا
 لادلا ىلع ”ىث الف هلئتق كلذ دعب هذخا مث هناكم نع بلقنا اذا اما هناككنع بلقتبنا
 ىنسانلا لثم ىطاخلا:اذكو همارحال ىسانلاىا ( ىسانلاو دماعلا كلذ ىوتس.دل هم

 نبا لاقو رخآ ديصلتق ىلا ٌناعلاو ديصلا لتقب ىدتبملاىا ( ُاعلاو ىدتبملاو لوف )
 داعزمو ىلاعت هلوقب ميتحاو كنم هللا ,ةتثيف بهذا هل لاقب نكلو اعلا ىلع ناعمال سابع

 هنال ءازجلا نع تكساامنا لاقيف هنغ تاحو ءازللا نع تكسو ماتتالا رك ذ هنم هللا ممتنيف

 نم ائيش هلبق تلتق له لثس ادمع اديص مرحملا لتق اذا سابع نبا لاق دي آلا لواب دافتسم

 ائيشلنقامل لاقناو كنم هللا ةتنيف بهذا هل لاقبو '“ىشثب هيلع ركحي مل عن لاق ناذ ديصلا
 ايناث هيلع مكمل مرحم وهو اناث ديصلا لتق ىلا كلذ دعب دام ناف ءازملاب هيلع مكي

 هلاوق ) انلاثو ايناث ءازملاب هيلع مكحي اندنعو اعيجو ابرض هرهظ و هنطب المو ءازملاب
 |١ برقا ىفوا هيف هلتق ىذلا ناكملا ىف ديصلا موقينا فسوب ىباو ةفينح ىنا ٍدنع ءازلاو
 || ريتعي الو اهل هتعق ربتعيو نكامالا فالتخاب ملا فالتخال (ةيربىف ناكنا هيلا عضاوملا

 هموش مل وق ) ةديعبلا عضاوملانه يحب ىذلا ماجلاو ىزابلاىف روصت اذهو هتعانص
 || وه مث هل وق ) ضنلاب ىثملا نم دبال ليقو طوحا نانثثالاو نكي: دحاولا ( لدع اود

 || نيركحلا ىلا رايللا دمت لاقو ماص ءاش ناو مطا ءاشناو ىدها ءاثشنا ( ةهتلاىف ريخم
 || نم امدجوا زعملا نم ايفث ( ايده اهم عابتا ءاشنا مل وق ) ريظنلا بحب ىدهلاب اهكح ناف
 ]| ىذلاوه ىدهلاو موصي وا هتيتب قدصتب لب كلذنم ىندا بذي نا زوحي الو نأضلا |



 0 جا
 - -بمصمس-_ بيع

 ا موصلاو مرملا ريغ ىف ماعطالا زوجنو مرحلا ىف ال هحذ زوجي الو ةيحضالا ىف زوحب
 ماعطلاىف زوجو اقرفتمو اعباتتم موصلا زوجبو ناكم لكىف ةبرق هلال ةكم ريغىف زوجي

 4 قدصتق اماعط ام ىزرشا ءاثناو هل وق ) ,هيشعتلاو ةيدعتلا .|
 [ فصن نيك ٠ لك ىلع

 | عاص لكنعو امون ربزم عاص فصن لكنع ماص ءاش ناو ريعُش نم عاصوا ربنم عاص
 | لاقةدالولا ةبارق ىلع اهب قدصت, نا ةقدصلا هذه زوجي لهو ( امو ريعشوا رمنع

 | لَو دحاَو نيكس ىلع .لكلاب قدصتنا زوالو ةاكرلاك زوال زيجولا ف ىمخرسملا
 ١ فصن نم لقا ماعطلانم لضف ناف مل وَق ) عاص فصننم لقا انيكسم ىطعينا زوج

 غلسملو اوبريوا اروفصع لتق ناي نيكسم ماعط نود بجاولا ناك اذا اذكو زوحبال

 ١ مر لزوجي ةياهنلا ىف لاق الماك موي موصيوا هيف بجاولا مطي هناف عاص فصن هتيق

 امايص كلذ لدعوا ىلاعت هلوقل اندنع ماعطالاو ىدهلا ىلع ةردقلا عم موصلا راتحنا

 | لاقو هلق ) لاملاب ريفكتلا ىلع ةردقلا عم مايصلا هل زوحيال رفز دنعو ريبختللوا فرحو
 | تناكءاوس زوحي لب ةهقلا ريظنلاىف طرشي الو ( ريظن هلاهث ريظنلا ديصلا ف بحي دم
 | لوتتملا ةهل ايواسم هتيث نوكينا الا ريظنلا زوجيال امهدنعو رثكاوا لقاوا هريظن هتف
 | لق ) اءاجبا دتيق هيلعف ةماجلاو روفصعلا ل. ريظن هل سيلام اماو عيبانيلا ىف اذك
 ْ ةرفجع و ريلا ىفو ةندب ةماعنلا ىفو قانع بنرالا ىفو ةاش عبضلاىفو ةاش ىبظلا ىف

 " ىهورهشا ةتس اهلام ىهو زعملا دالوا نم ىثنالا قانعلا ( ةرقب شحولا راج ىفو

 اضيا زعملا دالوانه ىهو رهشا ةعبرا اهل متام ةرفملاو عدملا نودو ةرفملا نم ربك |
 ' ىرخالا نم جررخ امهدحا هيلع اودش اذا اوك هل ةرافلا نهربك ١ ةبود عوبريبلاو

 "اذا اذه ( هتهثنم صقنام نعم هنم اوضع عطقوا هرعش فتنوا اديص حرجنمو هلق )
 ١ هل قب ملاذا امارثا حرج ب اذا اضيا اذهو ةلماك هتف بحن حرللا نم تام اذا اما تم مل
 ١ تضياوا تتبق ىظ نم علقوا تدن اذا اما رعشلا تبي ملاذا اضيا اذهو ”ىث بحيمل رثا
 . اريح نم هجرخ ملو ىنعي هنم اوضع عطق وا هلوذ ىث بحي مل ضايبلا لاز مث هنيع

 ْ عيجب نمضي هئربوا تام هنا !عيمل ولو هلتقول اك ةلماك هتيف هجرخا اذا اما عانتالا
 /حجرخت ديص متاوق عطقوا رئاط شير فتن ناو موق ) طيحملاف اذكانابصتسا هيلا

 | هلوق عانتالا ةلا تيوفت نم الا هيلع توف هنال ( ةلماك هتعف هنلعف عانتمالا ريح نم

 | لهعانتالا ريح نم هجرخاام دعب ديصلا ليق ناف ةهللا وهو ففخ وددشيريملاو ريللاو
 "نمو هل ووق ) ءازملا ىدؤينا لبق ناك اذا هيلع بحال زيجولا ىفلاق رخآ ءازج هيلع بحي
 هيلعءىشثال ارذمناكاذااما ارذم نكيملاذا اذهو هاوشاذا اذكو (هتهقهيلعف ديص ضب رسك

 نإللا ةهق هيلعف ديصلانم اهريغوا ةيبظ تلحولو هتيقهيلعف ةماعت ضيب سمك اذا اذكو

 تقلاذ ةيبان ناب درضلا هتف هيلعف ديصلا فوص زج اذا اذكو ديصلا ءازجا نم 0
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 هيلعف تناهمث اتيه هتقلاولو هبرض نم تام نوكينا زوجي هنال ايح هتيق هيلعف ايم انينجا
 هيلع بجو هنم لكا مث ديصلا ءازج ىدا ولو الماح اهتهق هيلعف الماح اهلتقولو اهتيقا
 ةتبملا لكاو هتيم مرخلا ةححبذ نال هيلع ءىثال امهدنعو ةفشضح ىبا دنع لكا ام َدِعَف اًضيأ |

 لابو قوذيل ىلاعتهلوق هلو هلكا اذا اذكف نعضيمل هنالك همعطا اذا هنالو ءازللا اهب قلعتال

 لكاناو هجرخا ام ءازاب هل [سدق نال هرما لابو اقباذ نكيومل ناعضلا هع انطقسا ولف هرها
 هنم عنمامتاو مارحالا ةمرحرلا دوعيال هريغ قحيىف عنملا نال هيلع ءازج الف رخآ مرحم هنه

 (| مث هتيق نهضف هاوش اذا ضيبلا اماو *ىث هيلع بجيبمل ةتبملا لكا اذا مرحلاو تيم هنوكل

 | فالتاب هتعفنم لطبا هنال هناعض همزا امنا ضيبلانال ءىش لكالا لجال همزلي ل هنم لكا
 ازذه ناك ناب ةعفتم هيف سيل اسم ناكول ضيبلا نا ليل قاثلا قا هته ثدح ىدلا نذل
 || ىناثلا ىف هنم ثدحام ةعفنم فالتاب هناعض بحي امنا ضيبلا ناك اذاو *ىبث هقالتاب بح مل
 |١ نم لكا اذا اماو هيف ةعفنمال اضيب فلتا نم ةلرتع راصف ىنعملا كلذ لسطب دق *“ىثلابو

 | ليقو صملا ىف اذك امامجا ءازملا ناعض ىف لكاام ناعم لخدب هناف ءازللا ءادالبق حونذملا .
 | ناسحسا اذه (ايح هتهقهيلعف تيه خرف ةضيبلا نه جرخناف هل وف ) اضيافالخلا ىلعوه

 || بلكلاو ةئادملاو بارغلا لتقف سيلو موق ) هبرضنه تاخ ايح نوكينا زوحي هنال
 آ١ قمتعلا انآ فشلا لكأت ىذلا تارثلا نم داارملا ( ارح ةراثلاو برتعلاو ةنا و

 دويصالماوه اهنال نالعللاو سفانملااو دفانقلا ىف ىثال اذكو ءازملا امهيفق عرزلا بارغو

 ثيغاربلاو لغلاو ضوعبلا لتقىف سيلوهل وف ) ءازملا مهبفق بضلاو ليفلاو درقلا اماو
 (ءاش امب قدصت ةلق لتقنمو هل وق ) ءازملا موبلا فو دويصب تسيل اهنال ( *ىث دارتلاو
 اهذخا اذا اما هبوثوا هسأروا هندبنم اهذخا اذا اذه ريخ نم ةرسسكوا ماعط نه فنك لثه
 نيتلق لتقناو ضرالا ىلع اها_ةلاوا ةلمتلا لتق ءاوسو هيلع ءىثالف اهلتتف ضرالانع

 ىواتفلا ىفو ةطنخح نم عاص فصن كلذ ىلع ةداي زلاىفو ماعط نم فكب قدصت اثالثوا
 ىلا هعفدي نا زوجيال لمتلا لئقي نا زوجيال اكو عاص فصنب قدصت ارشع لتق اذا

 هبايثث قلي نا زوجيالو لمتلا ىلا ريشينا زوحيال اذكو نهض كلذ لعف ناف هلنتيف هريغ
 لمتلا توهل سعثلاىف هنايث ىلا ولو لمتلا توهل هءاي' لسغي وا لمألا توهل سعثلاىف
 هريغلوا فيفحتل لي لمتلا توهلال هبايث قلاولو اريثك ناك اذا عاص فصن هيلعف لمتلا تا

 ولو ءازملا عفادلا ىلعف هلتقف ةلّ لتقيل لالح ىلا هيوث عفدولو هيلع *ىثال لمتلا تاخ
 اذك هيلع ءىثال هريغ ىلع ةلق لئقولو اهءازج هيلع ناكل وادملا اهلتتف ةلق ىلا راشا
 ىفف رعشلاكندبلا نم ثداح هنال اديص نكي مل ناو لمتلا ف ءازملا :دمزل امناو ىدنخلا ىف
 نهو مل وق ) ثعثلا ةلازانع ىهنم هنال ةقدصلا كلذ لجال همزنف ثعشلا ةلازا هتلازا

 امنا ( ةدارج نمر يخ ةرمتو عْل وف ) ربلا ديصلا نم دارللا نال ( ءاش امب قدصت ةدارج لق
 اوناكو ادارجا واصا ص ج-لهانم اموةنا ىور هنافهنع هللا ىذر رع لوس اكريتاذه لاق



 1 هدف
 0١ 0 1 اوركذق ارد ةدارج لك مهيلع بجو رابحالا بم ولأ نير

 ١١ ديصلا نهم لكؤي الام لتقنمو مل وف ) ةدارج ن مريخ ةرمت صج لهااي مكمماردزثك |ام
 | عابس ىنعي اهوحنو هلوقو عبضلاو رغلاو دهفلاو دسالاك ( ءازجلا هيلعف اهوحتنو عابسلاك ||

 | غلببالو كلذ نم صقنو ( ةاش اهتهمب زواحنال يل وق ) امههبشو رتصلاو ىزابلاكريطلا

 َ امه زواحتنالنا ءازج هيلعف انراق ناكناو تغلبام غلاب هتف بحال رفز لاقو ةاش قوف

 ا زواحيننال هلوق ةاش هب زواجيتنال ءازملا امهنم دحاو لك ىلعف نامرحم هلدق ناو اندنع ناتاش
 || مرح ىلع عبسلالاص ناو ملووق ) ةياهنلا ىف اذك ناس رفدي ني ريس 000 رلاب ةاشدب
 | لياصلا لجلاب ارايتعا ءازللا بحي رفز لاقو ديصلا لاص اذا اذكو ( هيلع “ىثالف هلتتف

 ا عفدىف 00 وت ندلف ىداوفلاىق اك ىذالا هم مهوتملا لتقىف هل نوذأم وه انلق

 ١ لياصلا لبا فال هلاقح ءازملا بحال عراشلا نه 1 دوجو عمو ىلوا ققحتملا

 | مح لكا ىلا مرحلا رطضا نافذ مل وف ) فسوب ىبال اذالخ اههدنع هتعق هيلع بحي هناذ
 " نالخادتو دحاو ءازج هيلعف لكا ىتح ءازملا دؤت مل اذا مث ( ءازملا ةيلعف هلئتف ديص

 ؛ ا امن د أ لاقو ةفيشح ىنادنع لكاام هت اضيا بجو لكامت ءازملا ىداناو اءاججا

 ا ٌفسوب وب|لاقوامهدنع ديصلا كريو ديلا لكأي ديصو ةيهلكا ىلا رطضاناو هيلعءىثال
 | لك ايالو ديصلا لكأي مرحلا هحذ ديص ىلاو هتيم ىلا رطضا ناو رفكيو ديصلا لكأي

 | اديص دجو اذا اذكو ملا لاه دج د ن علا مج يذ سم لامو اديصدجو ناو ةنيملا ||

 ||| بلكلا لكأي بلك محو اديص دجو ناف ناسنالا مل لوانتب الو ديصلا مث ذب ناسنا مل |
 ةئيملا كريو مسملا لاح ليان ةثيمو مسم لام ىلا رطضا اذا ىضركلا ىفو ديصلا عدن و

 | ةرورضلا دنع يملا حابب و ناعذلا طرسشب ةرورضلا دنع ريغلا لام ذخا حابب هنال

 | ىلوا هلوانت ناك ةرورضلا هتحابا اذاذ هكلام قح الول لصالا ىف حابه ريغلا لامو اضيا
 || طبلاو جاجدلاو ريعبلاو ةرقبلاو ةاشلا مرحلا م. ذننا سأبالو مل وق ) روظحملا لوانتنم |

 || لزاما ف نوكت ىتلا رابكلا طبلاب دارملاو دويصب تسيل ءايشالا هذه نال ( ىركسكلا
 ||| ازاّرحا زوالا رابك وهو ىركسكلاب ديقو ش>حوتم عنتمب هناف ريطي ىذلا اما عئتم ريغ هنال

 ||| رمل وق ) دادغب جاون نم ةيح انركسكو ديص هنافريطي ىذلا وهو ىركسكلا ريغ طب نع

 | ةتلللا لصا ىف ناشحوتم امهنال ( ءازملا هيلعف اسن أتسم ايبظوا الو رسم اماج- لتق ناذ

 || مرا جرذ اذاو هل وف ) ليوارس هناك شير اهيلجرىف ةلوسملاو ضراع سانيتسالاو
 || لحال لاق امتاو مرملا ديص نم لالملا هحذام اذكو ( اهلكا لحال هتيم هتحمبذف اديص

 ١ كلذب مهولا لا زاف كعتلاك اهلكا لحي ديم هنا مهوتب امير هنال ةتيم هنا ركذ دقو اهلكا
 0 ل وقا) دحال اهلكا لح ال هلوشب انايب هدازف قل لعلم الجمل

 | مرطلا نم هداطصا اذا اما لاا ىف ىا ( لالح هداطصا ديص مح مرج ١6 ا ناسا و

 1 د هديصب هرماالو ا ماداول#) لالملا هحيذىا (هحذو هلق ) اهلكا لحال
 ا سوس وسمو مح وت نسيم ب



 ا هداطصا ءاوسو مرحبلل لالخ وهف ادصق مرحملل هداطصا ل

 لق ) عنص هيف مرسحلل نكي ملاذا هلك أي نا مرحملل زوحي هناذ مرحملاوا هسفنل لالحلا ١
 هتف هيلع بحي ىا عرشلا هانثتسا امالا ( ءازللا لالملا هحيذ اذا مرملا ديص ىفو أ
 لاومالا ناعض هبشاف ةرافكب تسيلو ةمارغ اهنال موصلا هيزخم الو ءارقغلا ىلع اهب قدصت |
 موصلاب هترافك ىدأت, هناذ مرللا ىف مرحلا هلتق اذا اما مرللا ديص لالا لتق اذا ىعي

 لهو موصلاب دات ةرافكلا هيلع تبجوف مرا ةمرح رهظيال مرحلا قح ىف هنال

 || ىح للاب قدصتلاب لب مدلا ةقاراب بجاولا ىدأتال امهدحا ناتءاور هيف ىدهلاهيزحن
 || اذكو هيزجيال كلذ نود تناكناذ ديصلا ديف لثم يذلا دعب محللا د نوكي نا طرشي
 جاتحلا نم كيلقلا هيف ربتعملا امتا و تام ارغلا ىف مدلل لخدم ال هنال حوبذملا قرس اذا
 ءرش همزاي ال ح وبذملا ق رس اذا .ىتح مدلا ةقاراب بجاولا ىدأت ىرخالا ةياورافو

 لوقف ) هلكا هل لحيال هتازج ىداو مرللاىف اديص لالللا عيذولو ةياهنلا ىف اذك هريغ
 ( هنهق هيلعف سانلا هتبني ام وهالو كولمج سيل ىذلا هرجشوا مرللا شيشح عطق ناو
 هعطق لح ال دحاو و اهب ءافتثالاو اهعطق لحي اهنم ةثلث عاونا ةعبرا مرملا رجم نا عا

 تبني رحمت لكو سانلا هتبناه سنجنم وهو سانلا هتبني رج لك ةثالثلاف هته هيلعو
 رجم لك دحاولاو هنوتبثي ال امم وه و سانلا هتنا رج لكو هنوتبني الام وهو هسقنب
 اولاق ىتح نكي مل وا ناسنال اكولمم نوكي نا هيف ىوتسيف هنوتبن.ال ام وهو هسقنب تبني |
 ديف و اهكل امل ةهَق ناتهق هيلعف عطاق اهعلعتق لجر ضرا ىف اهسفتب ناليغ ما تننن ول
 نا ناطرسش هيف عقجا اهف الا رجلا ىف ءازملا بحال هنا هلصاح و عرمشلا قلح ىرخا
 نم لاكشا هيف كولمج سيل ىذلا ميدل لوقو سانلا هتبلي ال امث نوكي ناو هس تيذي
 امم وهو ِهريَغ ضرا ىف تبن ارد علق اذا امءازجلا هب بحي و اكولمم نوكي دق هنا ثيح
 هللا هج-ر ىعلاملا لاق اذهب و هللا قل ةعقو كلاملل دق نانيق هيف بحي هناف سانلا هتبنبال
 ناو هلوق هيف *ئىش ال هناذ تبنع سيلام تدنا اذا امم زحل تبنم سيل ىذلا هباوص
 مرحلاو هيف *ىش الف سبايلا عطق اذا اها هنم بطرلا ىنعي هرج وا مرحلا شيش> عطق
 ءارقفلا ىلع هتهقب قدصت, و لخدم هلا هذهىف موصلا نوكي الو ءاوس كلذىف لالخلاو
 روظحم ببسي هكلم هنال كلذ دعب هعيب هركي و دابعلا قوقحىف م هكلم دَعَملا ىدا اذا و
 الو مر هدانطصا ديص 5 زوحبال ىا ديصلا فالح ةهاركلا عم هع زون هنااا

 تي وفت نم الا ديصلل اضرعت ايح هعبب نا قرفلاو هتازج ىدا ولو الصا مرا ديص عيب
 لاق و امهدنع هباود مرللا شيشح ىعري نا هل سيل و ةتيم عب هلتق ام دعب هعبب و نه الا

 لكو هل وق ) رجشلاب رضي ال ناكاذا هيف ”ىشالو مرللا رح نم قرولا ذخا زوخجيو
 (هترمعل مدو هت مد نامد هيف نراقلا ىلعف امد درفملا ىلع هيف نا انركذ امت نراقلا هلعف ”ى

--- 
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 ' دنع هتهف نص ناسنا هدب نم هلسرا نا و لاسرالاب.لوز,ال هكلم نال هب ىلوا وهف هريغ ا

 اههدحا مرحا ىتح هضبقب إفا ديص لالح نم لالح ىزرشاولو عيبلا زاج لالح وهو هعابو 3

 تا 01
 د1

 طبخلا سباك نيكسنلا دحاب اهل صاصتخا ال ىتلا تايانملا اهب ىنعي امنا اذهو ةقدصلا اذكو
 ١ 'ردصلا فاوطو ىعزلا كرك الف امهدحاب صتخي اماما ديصلا ضرعتلاو قلحلاو بيطتلاو

 ا رفزا افالخ ( دحاو مد همزايف ملحاو ةرمعلاب مرحب مث مرح ريغ تاقبملا زواحتت نا الا هلق )

 3 ةيبلتلا ددج و فاوطلا لبق تافقبملا ىلا داء اذا اما دعي مل و هما رحا ىلع ىضم اذا اذه و :

 اروعاو لك ىلعف ديص لتقىف نامرم كرشا اذاو هل وق )رفزا اذالخ مدلا هنع طقس مارحالاو |

 "دحاو لكى مذ زكاوا ةرمثع اوناكولو لملاوا مرللا ديص ناك ءاوس ( الماكءازملا امهنم

 (( دحاو ءازج امهيلعف مرا ديص لتق ىف نالالح كرتشا اذاو هل وف ) لماكءازج مهنم

 / ىلعف مرللا ديص لتق.ىف لالح و مرحم كَريشا اذا و لاومالا ناعم ىرجىرحجب ناعضلا نإل
 ىلعف مرللا ديص لتق ىف نراقو لالح كّرشا اذا و اهفصن لالحلا ىلعو عملا عبج- مرحلا

 "ىلعو ثلثلا لالخلا ىلعف نراقو درفمو لالح كرتشا نآ ازج نراقلا ىلعو ٌفصنلا لالحلا

 نيمرح ريغ مهو ديص لتق ىلع اوعمجا ولو نآ ازج :نراقلا ىلعو لماك دحاو ءازج درفملا
 ١ مرحلا عاباذا و ول وق ) هلكا لحال تيم ديصلاو موصلا هنع ىزحي الو ةدحاو َدِعَف ههيلعف

 | نيمرحم اناكاذا هؤازج ىرتشملاو عبابلا ىلعو ( لطاب عيبلاف هعاسا وا اديص

 |( وهو ةعابو لالح وهو هداطصا اذا يو هعاب و مرحم وهو هداطصا

 مرحموهو هداطصاولو ىلاعت هللا ءاش نا عويبلا ىف كيتي دسافلاو لطابلا نيب قرفلا ودساف

 اكل ىف لحام دعب هدجو مث هلسرا ناف هلسري نا هيلعق ديص ةدي ىفو مرحا ولو عببلا لطب

 ( دلع سلف ديص دعم صفت ىقوا هتيب فو مزحا ناو هيلع ناعضال اههدتعو ةفشح ىبا
 دعب هدجو مث هسفنب هلسرا ناو ذخالاب هكلمي مل مرحم وهو اديص داطصا ناو هلسري نا

 نأ هل سيلف لحلاب لحر دنق لحام
 معا هللاو هئم هدريسن

: 

 * راصحالا باب

 أ علم نع ةرابع عرمشلا قو ضرملا هرصخحاو ودعلا هرصح لاعب عنملا ةغللا ىف راصدالا

 ناكمالا دنع ءاضقلا طرسشب مدلاب للحتلا هل حابب ىعرسشش رذعب فاوطلاو فوقولانع مرحلا ||
 ١ ( للختلا هل لح ىضملا نم هعنع ضرم هباصاو ودعب مرحلا صحا اذا هللا هجر لاق ) |[

 ادنم جورملا ىلع ردقبال سبحب رصحا اذا اذكو عبسلاو رفاكلاو !سملا مظتني ودعلا ركذ

 ”ةثالث ةكم نيبو اهنبو ةأرملا مرحم تام اذا اذكو للحملا هل زوحي هناف جحا تاوف دعب الا

 0 تقرس اذا اذكو مرحمريغب جبرنا اهل سيل هنال رصحلا ةلززنمب اهناف ادعاصف مايا

 رصخح“ سلف ىثملا ىلع ارداق ناك ناو رصخم وهف ىثملا نع زجاء وهو ةتلحار تتاموا

 مدييقتو 00 الا ةدم ند ل ف كك قا هليقو هلرث / ْ
 < يمد يجو وحب

 ”(ر



 ريغفف هنع حم ذ ناو لح هن 'اكف حذو مرحلا ىف ناكناف لاا ىف هنا ىلا ةراشا م ا

 ىلع وهو هلالحال مد هيلعف عيال وهو لخ هيف ,هدعاو ىذلا مويلاىف ح.ذي موا ما .

 نوكي رخ الاو امهنهلوالا م ذب لح هناف نييدهي ثعب ناف هنع اذ ىتح ناك اي همارحأ

 مويلاهلمحت نم اهب دعاوو مل وق ) رخآ الا ذب الا لحال هناف انراق نوكينا الا اعوط
 رجلا موي تقوتال هذنع راصحالا مد نال ةفيتح ىلا لو ىلع ىلع مهدعاوب اما ( هنيعبا

 ىلع ىا ( للحت مث رلوق ) ةدعاوملا ىلا جانحي الف رحشلا موي تقوم وه امهدنعو

 بحس ليقو بجاو قلملا ليق فسوي ىلا دنعو امهدنع قلملاب للك بابحسالا
 قلللاف مرطلا ىف رصحا اذا اما للا ىف رصحا اذا اذهو اندنع يذلاب عقب للحتلاو اضيا

 لعف للحب نا دارا و قاخا هيلع بحي ملو للا ىف ناكاذا مث هحرشىف اذك بجاو

 هنال ( نيخخ ثعب ارا ناك ناقز قح) ثنا نم هب حجرخمل مارح الا هيصخ ل

 قبو محا مارحا نع هب للحل دحاو ىدهب ثع ناف نيمارحا نع للعلا ىلإ جباتحم 1

 دجي مناف ةدحاو ةلاحىف عرش امهنم للمتلا نال امهنم دحاو نع للحت ملة هرم

 دحيمل اذا فسو. ىبا نعو قلحو ىعسيو فوطيوا هدحي نا ىلا مرحت وهف ىدهلا رصحلا

 اموي عاض بففصن لك نع ماض كلذ دجي مل نافردب قدصت او مامطلاب ىلا رحل
 ثعبناو كلذ ريغوا ةبهوا عيب نم ءاشام هب عنص هب ثعبام دعب هيده رصحلا كردا ناف

 هل وق ) عيبانيلا ىف اذك يذيب ملوا هنع حمرذ ءاوس كلذ هلف هلهاىلا عجري نا داراو هيده
 اذكو ( ةفينح ىبا دنع رحضلا مو لبق زوجبو مرللا ىف الا راصحالا مد م. ذ زوحالو

 ارابتعا( رحت اءوبىف الا جلاب رصحملا يذلا زوجيال دمتو فسوب وبالاةو موق ) هدعب

 ناك هصخق هل ىدهلا غلب ىتح ,كسؤر اوقلحت الو ىلاعت هلوق هلو نارتلاو ةعتملا ىدهيب
 نامزلا نود ناكملاب صتحف هنه لكالا زوحنال تح ةرافك مد هنال و نامزب هصخن لو

 رصحملا زوجي و موق ) كسن مد هنال نارقلا و ةعتملا مد فالح تارافكلا ءامدك
 صتخ الف رحخلا موي اهنمللحتلا صتخال هرعت مزال عاجبالاب ( ءاش ىتف يذلا ةرمعلاب

 اذه ( ةرعو ةج هيلعف للحت اذا ماب رصحلاو مل وق ) رحضلا مويب اهيف راصحالا ىده
 جحا تئاف ىنعم ىف سيل هنال ةرمعلا همزلي مل همام نم هاضق اذا اها لباق نه محا اضق اذا

 ققحنال كلام لاق و ققحمم اهنم راصحالا نال ( ءاضقلا ةرمعلاب رصخلا ىلعو ملوق )
 اوناكو ةسدحلاب اورصحا هباحصا و ماس و هيلع هللا ىلص ىنلا نا انلو فقوت.ال اهنال

 رصحملا نا متركذ دق تلق ناف كلذب هباعصا ساو سو هيلع هللا ىلص ىنلا قلخ ارامم
 ركذ تلق ةيبيدملاب قلح مالسلا هيلع ىنلاو دمتو ةفينح ىبا دنع قلملا ىلا جاتحال

 رصحا اذا اما للا ىف رصحا اذا قلحلا ىلا باتحي ال اما رصخلا نا ىزارلا ركب وبا

 ناك هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو مركلاب تقوم امهدنع قلما نال قلحي هناف مرا ىف

 جحا اما ( نانرع و دج نراقلا ىلعو مل وَق ) مرملا نم اهضعب و ةيببدملاب ارصحم



  80ظ ١

 1 ١ لل همام هقسسا هجم هاتفا

 | اذا درقملاىف اي ةيناثلا ةرمعلا هنع تطّس كلذ هعام نه نرق اذا اما كلذ هماعنم نرَشب مل

 | مثدنيعب موف هوحنذي نا مهدعاوو ايده رصحلا ثعب اذاو هلووف 2 كلذ هما نم تح

 ا( لاوزل ( ىضملا همزاو للملا هلز مل محاو ىدسهلا كاردا ىلع ردق ناف راصحالا لاز

 ا أ( ود دما ارنا رش ناو وق نام ب ع يع ما نر

 | للحتلا هلزاج ىدهلا نود لا كاردا ىلعردقناو مل وق ) لصالا نع هزحمل ىدهلا عبذ
 ظ رمتلا موب تقوم امههدنع راصدالا مد نال امهل وق ىلع مقتسيال مسقتلا اذهو ( ابابحا

 ا موبامدلا تيقوت مدعل ارتحل ذوق لع منتي اهو ىدهلا كلوا حل أكو ردي نغ

 ا 00 اذا ام عاججالا ىلع اضيا روصت, ميسقتلا اذه نا ىكملا ركذو هدنع رحنا

 | نود محا كردي ثيح رجفلا لبق راصحالا لازف رحتلا موي رجقلا عولط حيذذلاب ,هرماو
 ا 00 كلذ همام ىف ءاضتلا ىلا بهذ رئصحلا نا ولو نع مم ذلا نال ىدهلا

 || ماعلا كلذ ملا هيلع ىينب مل هلالريخال ملسأ ءاضق ديلعو ديدج مارحبإب ىضَشي لاف هنع
 || رذعت هنال ( امصحم ناك فاوطلاو فوقولا نم عونم وهو ةكمب رصحا نمو هلوق )

 'امهدحا ىلع ردق ناذ لوف ) كلذك همكحل اضيا مرللا ىف رصحا اذا اذكو مامتالا هيلع
 | هب للممت عا ت تاق نالق فوق ولا نود فاوطلا ىلع ردق اذا اما ( سصحمب سلف

 ١ اذاو امصحم نوكيالو هج مت دن فوقولا ىلع ردق اذا اماو لاحتلا ىف هنع لدب مدلاو

 | وهو مرطاريغ ىف للختلا عقب هناكم ىف للحت ول هنالال ليق للحت: له ارمصحم نكي مل
 'ريخأتلاو قلما نامز ريغىف عقب مرا ىف قلحي ىتح للحتلا رخا ولو مرملا ىف عرش امنا
 ١ للخ# ليقو مرملا ىف قلحي ىتح قلجلا رخؤيف ناكملا نعريخأتلا نم نوها نامزلا نع
 | ادلع توفيف مرطلا ريغ ىف قلما ىلا جاتحف راصخالا دتمب امر للا قف .قلخ مل ول هنال
 ١ رعا هللاو ىلوا امهدحا لمح اعيجب ناكملاو نامزلا

 6 تاوفلاباب

 )1 تتاردلا ةزلضلا و ادرقم تاونلا انه.لاق امئاو ةدوخو دعب ءنيثلا: مدع تاوقلا
 نءو هللا هجر لاق ) ةدحاو ةرمالا رمعلا ىف بحيال دحاو محو عج تاولصلا نال

 | .ملحأ نآل ( محلا هتاف دنق رصتلا موي نم رجلا علط ىتح ميرع تدو اياه حعرعلا

 |00 اد ىنسو لاتتو ييسايووكوللإ نأ هباعو هلوق )ان ةقرع
 عمجب الفرصحملا قحىف مدلا ةلزنم ملحأ تئاذ قح ىف تناكف ةرمعلا لاعفاب ب للا نال
 ا ا و اذك امهنيب

١ 

 || ةج< مرحاول هتدئافو ةرمع همارحا بلقت فسوي وا لاقو امهدنع محا مارحاب ةادؤم
 | دجلادج هل اا اتا ا دنع اهدوبو زا قرختا

| 
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 دفعا
 ىف همزلت ىتلا ةرمعلا هنع طتسن ةرمعلا هذه نا ىرخا ةدئافو اهيضَش مث اهضفر همزلش |
 اذاذ توفتال اهنالالوا ةرمعلاىدا انراق ناكناف طقسنال امهدنعو فسوب ىبادنع هرمت عيججا )|
 هنم للحي نا نم دب نكي مل تافاذاف توفب هناف جحا اماو اهنقو ىف اهب ىتادتف اهب ىتأ ١
 فاوطلاب أدت اذا ةيبلتلا علطقيو هج ءاضق هيلعو نارقلا مد هنع لطبو ىجسو فاوطب .
 عماج ناف ةرع لم هنم للحب نا ىلا همارحا ىلع قاب وهف محا هتاف نم نا اولا دقو ١

 | هوازج هيلعف اديصلتق اذا اذكو همارخا ىلع قاب هنال مد هيلعف للحت:نا لبق همارحاىف
 أ فاوطو مارحا ءايشا ةعبرا ةرمعلا ( ةنسلا عبجبف ةئاج ىهو توفتال ةرملاو ملوش )
 نابجاو اهنم نانثا و فاوطلاو مارحالا نانكر اهنه نانثا ريصقت وا قلحو ىعس و
 ىوسامو هكرت اذا.لدبلا هنع زوج بجاولاو لدبلاهنع زوحيال نكرلاو قلملاو ىجسلا

 مانا ةسج الا ل وق ) هيلع ءىثالو اًئيسن ناك اهكرت اذاف باداو ناس ةعبرالا هذه ١
 || اما مارحالاب اهؤاشنا هركي ىنعي ( قيرعثتلا ماياو رحضلا موو ةفرع موب اهيف اهلمف هركي ٠
 || هركبال مايالا هذه ىفق رمعلا ىداو محا هتافق انراق ناك اذا اي قباس مارحاب اهادا اذا ظ
 اهنا فسوي ىبانعو هل ةنيعتم تناكف ملا مايا هذهنال مايالا ةسنلا هذهىف تهركامتاو .

 || رهظالاو هلبقال لاوزلا دعب للا نكر تقو لوخد نال لاوزلا لبق ةفرع موب ىف هركتال
 || مظعت وهو ا هريغل ةهاركلا نال تع مايالا هذهىف اهاداول اذه عم نكلو هانرك ذاف
 || ميشلا رايتخا اذه ( ةنس ةرمعلاو يل وق ) ةيادهلا ىف اذك هل هتقو صيلختو محا عا
 || ةينب ىدأتتو تقوب ةقومريغ اهنا انل ةضيرف ىجفاشلا لاقو رتولاك ةبجاو اهنا جبتتاو
 || ( ىعسلاو فاوطلاو مارحالا ىهو ل وف ) ةيلفتلا ةيآ هذه و حا تئاف ىف يا هريغ
 || ردصلا فاوط اهيف سيلو اهيف نابجاو قلملاو ىعسلاو اهنكر فاوطلاواهطرش مارحالا
 عا هللاو

5 

 د ىدهلا باب ع

 هللا هجر لاق ) منغلاو رقبلاو لبالاب صتخي وهو مرلحا وهو ناكم ىلا ىده امل مسا ىدهلا
 ادعاصف ىنثلا هلك لذ ىف ىزحي منغلاو رقبلاو لبالا عاونا ةثلث نم وهو اش هانذا ىدهلا
 ركذلاو ةيناثلا فنعطو ةنسهلام نأضلاو زعملا نم ىثلاو ( ىزح هنم عذملا ناذ ناضلا الا

 عزالا ىزحي امناو ةنسلارثكا ليقو رهشا ةتس هلام زعملاو نآضلا نم عذملاو ةسداسلا ىف
 نآضلا نم ركذلاو مهنم هنا رظانلا ىلع هبتشا ايانثلاب طلتخا ول ثيحب ناك اذا نأضلا نم
 سيماوللاو ايوتسا اذا ركذلا نه لضفا رتبلانم ىثنالاو ايوتسا اذا ىثنالا نم لضفا
 ]| اهلنذا النءالو ( اهزكا الو نذالا عوطقم ىدهلا ىف ىزجنالو هلق ) رئبلاك
 || دنع هأزجا لقا وا ثلثلا ناكنا نذالا نم بهاذلا مث زاج ةريغض تناكاذأ اناو دفلك

 تر - . د د
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 | اذ ناكاذا ان اضيا ةفينح ىبا دنعو ليلقلا مكحىف ثلثلا اذه 7 دمثو ةفينح ىنا

 ا / لاقو ريثكلا دك اعللتلا عا لا متاع لوو نا لا كاك نو رجم مدار قاتلا

 ١ فضنلا قبو فصنلا بهذ ناو هاج انه نذالانم قابلا ناك نا فدسو وبا

 الا انادهلا ىف زوحالو رطخلا مكملا ناكف ةحاب الاو رطحلاا ىوتسا فصنلا ىف نال زج مل

 ْ 00 1 را را را ورا 9لل

 | نيعلا ةبهاذلا الو مل وق ) هلثم ةيلالاو فنالا اذكو نذالا ىف ربتعيام ةلتلاو ةرئكلا نم

 'اهروع نيبلا ءاروعلاب ىحذي نا ىهن مالسلا هيلع ىنلا نال نيئبعلا ىدحا ةبهاذلاىا

 ١ دعب ا 00 د ةفرتمو زوصال اريثك ناكناو:زاج الق بجاذلا ناكيا :

 ظ |0000 1١ اح البلت البلك اهيلا فليلا "برقي مث نسوي وإ امور ةلشلا بلغت الا

 | 0 ااا املا تر وام عمقا مارصا تن قرم |

 | افصن ناكناو ثلثلا بهاذلاف اثلث ناكن ف امهنديام توافت ىلا رشنب مث هيلع لعا ناكمنم |
 ا ١ ىتثعال ىتلا ( ءاحرعلا الو هل وق ) ةليزهلا الو ( ءافنحملا الو ءل وق ) فسنلا بهاذلا» |إ

| 

0 

 ١ بويعلا تناك اذا اذهو زاح ىثملانع اهعنمال اهجرع ناكناذ ع, ذملا وهو كسنلا ىلا

 | نيكسلا بالقلا و بارطضالاب يذلا ةلاحىف كالذ اهباص) اذا اما م, ذلا لبق اهب ةدوجوم |[

 'الاح ىصخللاو هنع زارتحالا نكمال اذه لثم نال زاج اهلجر ترسكوا اهنيع تباصاف ||

 | سيل هنال زاوللا عنمال اروسكم ناكاذا نرقلاو هخل بيطيو هنعس كلذ نال ىدهلا ىف ٍ

 'آيهلا زوجي و مثاهبلا ىف دوصقم ريغ لقعلا نال ةنونجلا ىهو ىلوتلا زوجي و لوكأمي
 لكى ةئاج ةاثلاو هل وق ) ةضيرملا زوجي الو نانسالا ةيهاذ ىهو فلتعت تناكاذا

 | قلخلا لبق ( ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو ابنج ةراي زال فاطنم نيعضومىف الا ”ىث

 | لك ىزي ةرغبلاو ةندبلاو موق ) ةرشوا (ةندب الا زوحال هناف) ةرايزلا فاوط لبقو أ

 ”'ريجولا ىف اذك حبتتلا وه ةعيراوا ةثلثوا نينثا نع اذكو منغلا نم ( ةعبسنع امهم دحاو ||

 ادنعو برقلا هوجو فلتخا ولو ( ةبرقلا ديري ءاكرششلا نم دحاو لكن اكاذا هلوق ) ٍ
 ١ ثلاثلاو نارتلارخ الاو ةعتملا مهدحأ ديرب ناب امهالتخاو برقلا قافتانم دال رفز

 ١ ةندب عبس لضفالا ام تلق ناف لجو نع هللاوهو دحاو برقلاب دوصقملا نال عوطتلا :

 ا هييصنب ديري امهدحا ناكناو ملوث ) لضفا وهف ال امغريكا ناكام تلق ةاشلاوا :

 | عوتتلا ىدهنم لكالا زوجي و مل وق ) ىذ مه ناكاذا اذكو ( نيقابلل رح مل محلا ْ

 الو نو ) ىنلا دمنا هل اذكو هلح لب اذا عوطتلاب نعي ( نارقلاو ةعتملاو ||

 اآذا عوطتلاو راصحالا ىدهو روذنلاو تارافكلا ءامدك ( ايادهلا ةيَشنم لكالا |
 | زوحيو رحتلا موب الا نارقلاو ةعتملاو عوطتلا ىده مذ زوجبنالو هلوف ) هل غلب مل

 ١ هعدعت زوجي هحوىف هجوا ةثالث ىلع كسانملا ىف ءامدلا / ءاش تقو ىا ايادهلا ةيعب حنيذ

 | ىدهو روذنلاو تارافكلا مد وهو مرللا ىف يذلا لصح نا دعب عاججالاب رحضلا موب ىلع

 ١ عوطتلا ) 13



 د60

 ةيعضالاو نارّلاو ةعتملاءد وهو اءاججا رحتلا موب لبق هحنذ زوحنال هجو ىفو عوطتلا
 | زوج ال امهدنعو همدقت زوجي ةفيشح ىبا دنعف راصحالا مد وهو هيف اوفلتخا هجو ىفو
 أ| لاق لضفا رحتلا موب هحنذ نا الا رحتلا موي لبق عوطتلا ىده حرذ زوحب طوسبملا فو"
 || ايادهلاةيقب عذ زوحي و هلوق رحتلا موب لبق هحبذ زوحيهلا ىنعي خلا وهو ةيادهلا ف ١
 ابادهلا عيذ زوجي الو موق ) رحتلا مويفف الا زوجيال ىتفاشلا لقو ءاش تقو ىاف
 غلاب ايده ديصلا ءازجىف لاقو قيتعلا تيبلا ىلا اهلحم مث ىلاعت هللالق ( مرطاق آلا

 لق ) مرللا ىلا ىدهيامل مسا ىدهلا نالو ةرافك وه مد لكىف الصا راصف ةبعكلا
 || الا لضفا مرملا نيكاسم نا الا ( مهريغو مركلا نيك اسم ىلع اهب قدصت, نأ زوج
 || ايادهلا لج وهو ( ايادهلاب فيرعتلا بحالو ملف ) مهن» حوحا مهريغ ن وكي نا
 || عوطتلاو نارقلاو ةعتملا ىده فرع ناو ديلقتلا لثم ةمالعب اهفرعي نا وه ليقو ةفرع ىلا
 كاسن مد هنالو هب فرعي نا ىلا اتصف هكس نم دجال ىمعف رحتلا مويب تقوتي هلال نسحمت
 نالو رحنلا موب لبق اهحنذ زوجي هنال تارافكلا ءامد فالخ ةرهشلا ىلع هانبم نوكف

 || امايق اهرحن ءاش ناذ ( رحتلا ندبلا ف لضقالا و مل وق ) رسلا اهب قيليف ةيانملا ايس
 || امايق منغلاو رعبلا جذي الو ىرسيلادبلا ةلوقعمامايق اهرح؛نا لضفالاو اهعجأ ءاشناو
 ) حيذلا منغلاو رقبلا فو هلق ) سسيا حمرذلا نوكيف نييا حيرذلا عامجمالا ةلاحيف نال

 مب ذلل دعاام يذلا وريظع مي ,ذب هانيدفو ىلاعتلاقو ةرقب اوحيذتنا مك سعي هللا نا ىلاعتهلوتل
 || نلف ) هركيو قورعلا ذوتسا اذا هأزجا منغلاو رقبلا رحنو لبالا حيذ ولف منغلا هب داراو
 || ةيلوتنوم لضفا هسفنم هتيلوتنال ( تلذ نسحي ناكن ا هديب احبذ ناسنالا ىلوت نا ىلوآلاو
 ىنلا نا ىورو ٌمذلا دنع فقبو هريغ هالو نحال ناكناو تادابعلا ابيك هريغ
 | قابلا لوو هسفنب نيتسو اغبن اهنم رصق عادولا ةجيف ةندب ةئام قاس مسو هيلع هللا ىلص
 || وهو لج عجب لالجلا ( اهماطخو اهلالخي قدصتيو هلق ) ههجو هللا مرك ايلع
 عيبال اذكو ( اهنم رازملا رجا ىطععي الو هل وق ) دربلا و را نم ناويلا قت ءاسسكلاك
 الفكللذ هايشاو بارا و لابرغلاو شارفلاك هلززمىف هب عفتني ائيش دلللا لمع ناذ اهدلج
 ىزرشي نا هلسيلو كلذب قدصت ةطنحوا سولفوا مهاردب محللاوا دلخلا عاب ناو سأب
 لج وا اهيكر ناف ( اهبكر اهبوكر ىلا رطضاف ةندب قاس نمو هل وف ) ارازبا الواحتماهب
 اهنع نغبنسا ناو ل وق ).هب قدصتو ناصقنلا نعم ”ىث اهنم صقنو هعاش اهلخا
 اهل ناكناو هِلوَق ) اهل مجترملاكريصي بوكرابو قوسلاب اهبجوا دق هنال ( اهبكروم
 اهعرض محضنيو هلق ) هكلهتسادق ناكنا هتع#بوا هب قدصت اهبلح ناذ ( اهبلح مل نبل
 ناكاذا اذهو شرا وه محذنلاو داضلا سسك حضني ( نبللا عطقنب ىتح درابلا ءاملاب
 ةميهبلاب كلذ رضيال ىك هب قدصت. و اهبلحن اديعب ناكن اذ رذلا تقو نه ابرق
 || نكيول هنال ( هريغ هيلع سيلف اموطتناكن اذ قيرطلا ىف بطعف ايده قاسنمو هلؤف)

 تانعجي ب سو - جو



 و

 | هتمذىف قاببوجولانال ( هماقم هريغ يقينا هيلعف ابجاو ناكناوهل وق ) هتمذب اًلعتم ||
 ' هماقم هريغماقارإ وق ) ةئادرلا ىلا طسولا نمدجرخح ناوهو (ريكبيعهباصا ناو عوق )
 | بيعملا كلذ ءأزجا اسمعم ناكاذا اما ارسسوم ناكاذا اذهو ( ءاشام بيعملاب عنصو

 ١ نم تبرق تبطع ىنعم ( اهرحن اهوطن ناك ن ام قيرطلا ىف ةندبلا تبطع اذاو هلوق )
 أ اذاولاق مثبطعف ايده قاسنمو لاقدف هناف راركت اذه تلقناف اهرحن هلوق ليلدب بطعلا

 الل داو لبي رآ دلاراهصخ ةندنلا ىف اذه ائلظم ىدهلا ق ىوالا تلق دندبلا تبطه
 ١ داعاف بطاعلاب لغشام نيني ملو هريَغ هيلع بجي له لوآلا ىف ركذ لاّقبوا مومعلا كلذىف
 ١ نراق ىذلا انهو ميبذ هلًايهت ل ىلا بطاعلا ىف لوالا لاسقبوا هب لعشام نايبل هركذ

 دارملا ( اهمدي هلعن غبصومل وق ) ىلا ىف نوكي امنا رحتلاو اهرحت هلوق ليلدب بطعلا
 ىلا ريمضلا عجرينا اضيا لمتحف هلع ناكن اذ اهلعت ةياور اذه ىلعو اهتدالق لعنلاب

 ' لك ًايفهلحم غلب مل ىده اهنا رعيل كلذ لعفب امناو ىدهملا ىلعت نوكينا لمحو ىدهلا

 ةئفص ةبادهلاىفو اهقنع بناجىا ( اهتنيفص هب برعضو هيأ وق ) ءاينغالا نود ءار ةفلأ هلم

  لكا ناف اهلحم غلبتمل اهنال ( ءاينغالا نم هريغالو وه اهنم لكأي ملو مل وق ) اهمانس
 .اهفاقم اهريغ ماقا ةبحاو تناك ناذ هلق ) هتيعب ! قدصت نا هيلعف اينغ مطاوا اهنم

 الل ١ ل وقا) اللا قالك هكلن وهو هنيع ال ةظاض قبتمل اهنال ( ءاشام اهب عنصو
 نءدارملاو رذنلاب هسفن ىلع هبجوا ىذلا ىدهلا اذكو ( نارقلاو ةعتملاو عوطتلا ىده
 قوق ) الف الامو تافرع ىلا هب حرخم دلقب اكو دلقت الفرتغلا اما رتبلاو لبالا ىدهلا

 رعاهللاودب سأب الو زاح تايانملا مدو راصحالا مد دلق ولف هراهظا بحتسيف كيسن مد

 اذا اهدحا ةرعوا ةححن مارحالاو ةكم ىلا لوصولا بجوت ظافلا ةسج لئاسم

 ' ةككم ىلا ىثملا ىلع هلل ثلاثلا هللا تدب ىلا ىنملا ىلع هلل ىتاثلاو ةرمعوا دج ىلع هلل لاق

 ||| ظافلالا هذهت مهاربا ماقم ىلا ىنثملا ىلع هلل سماخلا ةبعكلا ىلا ىثملا ىلع هلل عبارلا
 ا ىلع هلل ثلاثلا هللاتدب ىلا باهذلا ىلع هلل ىناثلا هللا تدب ىلا جب ورخلا ىلع هلل 'لوالا عاججالاب ائيش هيلع بجوت ال ظافلا ةتس #8 عاججالاب ةرعوا ةج هيلع بجوت ةسجلا
 'ةورملاو افصلا ىلا ىثملا ىلع هلل سماملنا ةكم ىلا ناينالا ىلع هلل عبارلا هللاتبب ىلا
 (| نابجوبال ناظفلو عاججالاب اًئيش هيلع بجوتال هذهف تافرع ىلا ىثملا ىلع هلل سداسلا
 هلل ىناثلا ماركا دما ىلا ىثملا ىلع هلل امهدحا هللا هجر ةفينح ىبا دنع ائيش هيلع
 لعا هللاو ةرعوا ةجح همزاي امهدنعو مرلا ىلا ىثملا ىلع
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 حاكتلاب ءاقبلا نم ىوقا عببلاب ءاقبلاو ىثنالاو رك ذلاو ريبكلاو ريغصلا مي هال حاكتلا ل |
 عببلا ىلع حاكتلا مدق نيفنصملا ضعبو ماسجالا ماوق ىه ىتلا ةشييعملا موقت هب نآلا
 هنال ةدابعلا لفي لاغتشالا نه لضفا وه لب ةدابع حاكتلا نال هريغو ةيادهلا بح هك
 ةغللا ىف عببلاو هدصتم ىف بيص» مهنم لكو دحوملا دلولا ةطساوب ديح وتلا ىلا بيس ١
 فاغتلا ىف امل ىضارنلا ديق هيف ديز نكل عرشلا ىف اذكو رخآ لام لام كيلمت نع ةرابع ٠
 نيلام ىف لوبقو باحنا نع ةرابع عرمشلا ىف وه لاعبو داسفلا بحال هللاو داسفلا نم ٠

 ةلدابمنع ةرابع وه ليقو هباحصاو خيشلاكنيبقارعلا للوق اذهو عربتلا ىنعم امهيف سيل ظ
 هتداذو هباعصاو ةيادهلا بحاصك نيداساركلا لوقوهو عربتلا هجو ىلعال لامي لام
 اما و دتعنبال نييقارعلا دنع و دقعت نيناسارمللا دنعف سيفنلا ىف ىطاعتلاب هدامعنا
 || لوق ميحتلا و كلذ ءابشاو زيمناو لقبلا ءارعش لثم اءامجا ىطاعتلاب دقعنيف سيسختا فا
 داقعنالا ( لوبتلاو باحيالاب دقعني عببلا هللادج- لاق ) ىضارنلل ةربعلا نال نيناسارالا |

 رهظي ىىرش رثا نع ةرابع عببلاو رخآألا ىلا نيدتاغتملا دحا مالك ماعضنا نع ةرابع
 ميشلاةراشاهرلاو فرصتلا ىلع ارداق دقاعلا نوكي ىتح لوبقلاو باحيالا دنع لحلا ف
 دقوىزشملا اناث ناكام هنال تابثالا باجيالاو ناظفللا ناذه عببلا لّشملو دقعني هلوقنا
 لثم باحالا لوالل باوج وه ىذلا ىتاثلا ظفللا وه لوبقلا و تحب هلوقب نآلا تنل
 تذخاواتلبقوا تيّرْشا لثم ٍلوبقلاو كلذ هبشا اموا كل اذهوا تيطعاوا تعب هلوق
 ىزرشملاوا عيابلا يدابلا نوكينا نيب قرف الوكلذ هبشااموا تضبقوا تيضروا تزجاوأ
 عببلا م هناذ كل وهوا عب ميابلا لاقف ةئامم دبعلا كنم تيرتشا الوا ئرشملا لاق اذا 3
 ]| عبابلا هنا نيعب ملو رايملاب رخآ الاف عيبلا نيدقاعتملا دحا بجوا اذاو هلوق ىتعم اذه.
 | ا دئافلا ةثلثنم ديالف مالا ظفلب ناكاذا اما ( ىضاملا ظفلب اناكاذا ملوث ) ىرشملاوا
 ىنمعب ىزشملا لوقبوا تعب عيابلا لقب ملام دقعتب الف تيرتشا لاقف ىمرشا عبابلا لاق اذا
 | ضام امهدحا نيظفلب دقعنيف حاكتلا اماو تيزتشا ايناث لوقي نا نم ديالف تعب لوقيف
 | لبق ءاش نا رايملاب رخئ آلاف عببلا نيدقاعتملا دحا بجوا اذاو هل وق ) لبقتسم زخالاو
 أ| اههدحا بجوا ناذ ثوروم ريغ وهو لوبقلا رايخ ىعإ اذهو ( در ءاثناو سلجنا ىف
 هءاوج بطاخملا جرخا نا نيتاد ىلعوا لم ىف ةباد ىلع ناريسيوا نانشم اهو عيبلا
 اههدحا نم ريسلاو لق ناو دقعت ال هنع هلسصذ ناو دقعلا م هرحاص باطخ الصتم

 هيحاص ب اطخ دعب اههدحا راسوااراسف نافقاو امهو امهدحا بجو ناو امهند ريسلا#
 تدج وف ريست ىهو ةنيفسلا ىف اعيانولو كالذ دعب هلوقب دقعتب الو لطب لوبعلا لبق
 فالح اهفاشا ناكلميال امهنال تيبلا ةلزنم ىهو داقعنالا ثالذ عنميالنيباطحلاا نيب ةتكشا

 لوبق وهف رح وهف لانق اذكب دبعلا اذه كنم تعب لاق ولو اهفاشبا ناكل امهناذ ةبادلا
 ردم لو الوبق نكي واولا 2 رح وهوا قاولان رح وهو لاق اذا اماو دبعلا قتعيو'
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 ىلع دقع انهناف ةراجالا فالخ هلطبب تيقوتلاو ماهبالا ىلع دقع عببلا نا لعاو عببلا
 ”ناواعيب نوكي الف الاو عببملا نييعتو نلا ركذنم عيبلا فدبال مث اهلطبي ماهبالاو تيقوتلا
 مايقلا نال( باح الا لطب لوبقلا لبق سلجلا نمماق امهباو هلوث ) لوبتلاو باحيالا. لصح

 .امتاق ناكناذ باحيالا لطب عيبلاريغ “ ىنثب سلجلا فلغاشتن كل ,بمول اذكو ضا_عالاليلد

 لوبتلاو باح الا لصحاذاف مل وق ) اضرعم نكي مل دوقعلاب هنال لوبقلا محدن هناف لبق مثدعتف

 اذه كنعب لاقاذا فسوي ىبانع نويعلا ىفلاق نها نيبعتو نك اريدقتن ف دبالو (عببلا مزل
 حفلا اعم نامالكلا جرخو تعجر عبابلا لاق تلبقلوةبنا ىرشملا دارا الف فلاب دبعلا

 كتعب لاقاذا ميز وحال امهدحا ىف لبقفاذكب نيب وثلا نيذه كعب لاقاذاو عببلا مجمل هنال ىلوا
 هضعب ىف تلبق لاقف دبعلا اذه كتعب لاقول اذكو ةئاعسم< تلبق لاقف فلاب دبعلا اذه

 نيدبعلا نيذه كعببا لاقق باحيألا قرفولو عبابلا ىلع ةتفصلا قيرفتنم هيفامل زوحيال

 قيرفت لوبقلا ف نكيمل هنال ءاش امهياىف لبقب نا ىرشمللف نيتامب اذهو ةئامب اذه كتعب
 رايخ الو ملوق ) دحاو ظفلب امهف باحيا كانه ناف ىلوالا ةلئسملا فالخي ةقفصلا

 ىام ادام رايملا امهنم دحاو لكل ىعفاشلالاقو ( ةيؤر مدعوا بيعزنمالا امهتهدحاول

 بيعنم الا هلوقو ضري ملوا محدفلاب رخ آلا ىضر هدف امهنم دحاو لكل ىنعي سلجلا
 طرشلا رايخ نا عم هي ٌؤرلا مدعو بيعلا صخ امناو طرمشلا رايخ اذكو ةيؤر مدعوا

 ”ىنبم ضراعف طرشلا رايخ اما نا دجوي عب لكىف امهنال اضيا عيبلا موزا عنام

 ناوجىف اهرادقم ةفرعم ىلا جاتحيال 1 نانيشلا/ نس اوعالا وامل قلق ) لظرنلا لع
 نكي لنا دعب ان“ وا انمث هيلا راشملا ناكءاوس فيرعتلا ىف ةيافك ةراشالاب نال ( عببلا
 ناو اهرادت ةلاهجي عببلا زوجي الف اهسنح تعيب اذ ذا ةيورلاىف اما ةيوررلا لاومالا ىف

 الوقو امهبواست معينا ديالف ريعشب اريعشوا ةطنح ةطنح عاباذا اك ءابرلا لاتح ال اهيلا ريشا

 'ةفرعم طرشي انوزوموا اليكمناكاذا هيف لاملا سأر ناف ملانع ازاّرحا عببلا زاوجىف

 اذتعلا لبق اضاوعا اهامعس ضاوعالاو هلوق ةراشالاب ىف 0ك الو ةفددح ىبا دنع هرادعم

 .نيديهئاودهشتساو ىلاعت لاق اىدعب اضوع ريصت اهنال لآملا رابتعاب اضوع رصتم ناو
 ةفورعم نوكتذناالا محدنإال ةقلطملا نامثالاو ىلووث ) داهشالادعب نيدهاش اريصي ملناو

 'نيعي مو ةرذبوا ةطنحوا ةضفب كنم تيريشا لوقب نا ةقلطملا ةروص ( ةفصلاو ردقلا

 لوقف ىواس اميوا ن 1 كنم اذه تعب لوس نا هئتروص عب انملا و ةفصالو اردق

 "ةفصلاو نيسثعوا ةرثع لثم ردقلاذ هتفصو نمل ردق نيم ىتح زوحبال اذهف تيزشا

 "اهلا اراشم اهنوك نع زاريحا ةقلطم هلوقو ىدر وا ديجوا ىدنةرعسوا ىراخم لثم

 | عيلانالن :رءلاب ديقامتا ( امولعم لجالا ناكاذا لجؤموا لاح ني عببلا زي
 ' ناعألا ف ليج أتلا نال دساف عيبلاف لجالا هيف طرشناف هليجأت زوجيال انيعم ناكاذا
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 وهو ةئاطافف لجالا طارق نال نا كدت الو مر ةئاذ الف 8

 لجالا ناكاذا هلوق زاج كلذلف اهيف نُدلا ليصحن نم ىريشملا ن 52 ىلإ دلل عاستا

 ىراشلملاو ةدملا بركىف ناب عيابلا هيلطيف ميل شلاق رثا الوهجم ناك اذا هنالام

 افلتخا ول اذكو هفدع لصالا نال هيف نم لوق لوةلاذ لجالا ىف افلتخا ناف اهديعب ف
 افلتخاو هردق ىلع اًمفتا ناو نيهجولا ىف ىّرشملا ةنبب ةنيبلاو لقالا دمل لوقلاف هردقف

 ىوعدلا ىلع ةمدقم ةنيبلا نال اضيا هتنب ةنيبلاو ضي 11 1 4 ودل هيض

 ملو نُملا ردق ركذ هانعم ( دلبلا دقن للاخ لع ناك علا ىف نلا قلطا نم هلق )
 ناك اذاذ ةفلتخم مهارد دلبلا ىفو مهارد ةرسثعب كلنم تعب لو نا لثم هتفص ركذ

 نمو هلوق ىنعم نوكيف ابلاغ دلبلا ىف اهب لماعت ىتلا مهاردلا نيعنتو عيبلا زاج تلذك

 تناك كلذك نكي ملول هنال هركذ دقق ردنلا اماو ةفضلا ركذ ىلع هتلطا ىل علا قلطا
 | ةقلطم اهنا ةتلطلا نامثالاو هلوق ناانيل ناض راركتلا مرض ل11 0-1 هذه
 !| ريغال ةفصلا ركذ نع قلطم نُدلا قلطا نمو هلوق ناواعيجج فصولاو ردقلا ركذ نع
 ا ٍلعاو ثاذ ريغوا ةيفب رطغ وا ةيراخ لَ ملو مهارد ةرشعب تيريشا لوس ناب كلذو

 لبق لوقنملا عببملا ىف فرصتلا زوحيال هنا اهنم ماكحا ىف نافلتخي ناو عببملا مكح نأ
 دعقلا حش بجو ىلا لق علا كاله نا اهنمو هضبق لبق نُءلا ىف زوجبو هضبق

 ام كله اذاف ةمذلا ىفام ىلع عقب امئاو هنيع ىلع عقب ال دقعلا نال هبجوبال نما كالهو

 نس نا ا | لشساف ملال ةماقع دونا تناول وا 1 تالا ىام قب هيلا ناش

 اماو ةعزانملا ىلا ىضفت ةلاهللا نال ءاوس اهب لماعتلا نال ةيلاملا ةفلتخم ىعب ( اهدحا

 عون ىانم هبردقام ىلا فرصيو ,هاردلا مسا قلطا اذا عببلا زاج ةيلاملا ىف ءاوس تناكاذأ
 ناذفيلحللاو ىّرلا بهذلاكةيلاملا ىف فالتخالاو ةيلاملاىف فالتخا الو ةعزانمال هنال ناك

 ىتالثلاو ىئتاثلاكهانعم ةيلاملا ىف ءاوس اناكاذا هلوقو ىررلا نم ةيلاملا ىف لضقا ناك يفلت

 ةروصلا هذه ىنف اقناد هنم ةثالثلا ناكام ىثالثلا و اقناد هنم نانثا ناك ام ىنانتلاو

 زوحيو مل وق ) ةيلاماىف فالتخا الو ةعزانم ال هلال مهاردلا مما قلطا اذا عببلا زوجي
 اهسنجب اما اهسنج فالخي اهعاب اذا ىنعي ( ةفزاحو ةلباكم اهلك ب وبلا و ماعطلا عيب

 نوستل | |ذكو نزوالو ليكالب ىلا ذخا ىهةفزاجيلا وءابرلا لامتح أ نم هيفاملز وجي الف ةفزاحم
 ماعطلا مسا ماعطلا عيب هلوقو عيبلاكاهنال اضيا ةفزاحم زومجتال ءابرلا هيف تبثي امهث تعقو اذا

 اراركت ماعطلا دعب بوبملا رك ذ نوكيال اذه ىلعف اهقيقدو ةطنملا ىلع عّمب فرعلا ىف

 يلوق ) كاذريغو صخلاو سدعلاو ةرذلاك ةطنللا ىوسام بوبلا نم دارملا نوكي]
 ههبشا امو بشخ وا ددح وا فذح نمءانالا ناكاذا اذه ( هرادقم فرعيال هنيعب ءانابو

 ةعصقلا هذه الموا تسطلا اذه ءالم كنم تعب لوقن نا لثم ناصتنلاو ةدايزلا لمحل امن

 نيع عب هن ال ماتلا هيف ل هنا امل ةعزانملا ىلا ىضفت ال هيف ةلاهللا نال زوج هناف



 ل

 ”هلبق ردا سيل كالهلاو رخأتم هيف مياستلا نال بسلا فالح هلبق هك داه ردن نإ

 ١) لي زاك ناصقنلا و ةدايزلا لقحم امن ءان الا ناك اذا اما و زوجي الف هيف ةعزانملا قدسيف |

 000 ا الا طاتو نحيت ءايثالا هذه نال ز وكل قلاوجلا و-ئارغلا وتارظنلو
 ا01 نه ىريشي نا وهو ناضقتلاو ةداي زلا لحي ناكن ا و هراتخا و ءاملا ىف نسحتسأ
 | قرعيال رج نزونو مل وق ) هدنع زو هلناف اهئيعو ةبرقلا هذهب برق اذك اذكءاملا
 هنال عببلا دسف كلذ اسي نا لبق افلت ول اما امه احب رح او ءانالا ن اكاذا اذه ( هرادّقم

 ا هنال زد ' لل ههب ثا امو نيلعلا اذه وا :ئطبلا هذه نزوب لاق ناو هنم هعاب ام غلبم عيال

 | دحاو يمك ىف عببلا زاج مهردب يفق لك ماسعط ةرببص عاب ن نمو هل وقف ) صّقشش و دب

 ا اهنا زفق 00 0 اييسولاف زوجي امهدنعو ( اهنا زفق ةلمج ىمس نا الا ةفينحىبا دنع
 ( لقالا ىلا فرصنف ع نلاو عببملا ةلاهح لكلا ىلا فرصلا رذعتي هنأ ةفينح ىبال مس ملوا

 ! 0000 0 للا لكلاب وا ناارضلا عيجي دهس ةلاهجا لؤزأ دالثلا قاعييوهو

 أ لالا ىف هتقرعم بجو ال امه رد ارفق لكل هتيعش و نيدقاعتملا دنع نُدلا لهل نا زفتلا

 اهاثمو اهتلاذا اههديب ةلاهملا هذه نا امهلو دتعلا ةعص عنم كلذ و ىناثلا ف فرعي اماو

 هذخا ءاش نا ريفقلاق رايمللا ىريشمال ةفضح ىلا دنع دحاو رفق ىف زاج اذا مث عنام ري

 | ةثلم فرع و سلجلاىف ماعطلا ليك اذا اذكو هيلع ةقفصلا قرفتل هكرت ءاش نا و
 ارابخللا هلف نالا كلذ رع امنا هنال هكرت ءاش ناو كلذ باسح هذخا ءاش نا رايخللاب ىريشملا

 اييساب الآ محدن الف ررقت دق داسفلا ناف كلذ دعب ليكو ليكلا لبق اَرفا اذا اما

 اعبي الام ىلا لك ةلك فاضا قم هنا ةفينح ىبا دنع لصالا طوسدملا ىف لاق هيلع دتعلا

 ظ لاق و دحاو مهرد همزإي مهرد ىلع نالفل لاق اذا ادحاولا وهو ىندالا لوان, هاهتنم
 . هتلج رعي ام اماو هنلا ةراشالاب امولعم هاهتنم نوكي ال اهف ثالذك وه ديختو فسو وا

 ةندح وباو ةيعستلا نم فيي رعتلا ىف غلب ا ةراشالا نال لكلا لوانتي دقعلاف هيلا ةراشالاب

 رادقم ةلاهجو لوهجت دقعلا دنع هيلا راشا ام عيجج نفث ةراشالل ةريعلا تناك نا لوب

 (اهعيجيف دساف عيبلاف مهردب ةاش لك منغ عبطق عاب نمو هلاوق ) دتعلا ةعص عنمت نا

 ًاريفتلا ىلع هاساق امه توافتم ىددع لكاذكو 8 راج وه الاق و ةفينح ىلا دنع

 ١ 000 05 نم هاش عب نا الا هلعا ىلع د>حاولا ىلا دقعلا فرصي وهو ةريصلا نم

 | ةعزاتملا ىلا ةلاهللا ىضفت الف توافتلا مدعل ز وج ةريص ند ريفق عبو هايشلا نيب تواغتلل

 أ ًامهرد ني رشعب هنم نيتاش لك عيطقلا اذه كتعب لاق ول و لوالاىف اهيلا ىضطش و هيف

 ' ةلجلبا بع ناو ىنعي ىمس ايهدجو ناو عامجالاب لكلا ىف عببلا زوحيال ةئام هتلجج ىعسو |'
 '0000 لي ةصخ نال لوؤح ةدحاو لك نم نال نوح ال هناذ عببلا راتشأ و سلجما ىف

 ' اهيلا مض اذا اهيلا مضي ةاسش ىا ىردي الو ىرخا اهيلا تعض اذا 00 امنا نّدلأ نم ١

 اذهل لقا اهتصح نوكت اهنم دوجا اهيلا مص ناو 8 _قتسح نوكي اهنم 8 ا
 وجد

| ( 
| 
١ 

ْ 
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 (ناءرذلا ةلجج مسي ملو مهردب عارذ لك ةعراذم اب وث عاب نم تلذكو م وش ) لكلا
 عارذلا نا امثدحا نيهج ول ةفينح ىبا دنع عارذ ىف ديال فالتخالا اذه ىلع وهف

 ةربص عاب نمو مْ وق ) عبابلا ىلع ررضب الا هيلست نكمي ال هنا ىناثلاو فلتُخي بوثلا نه

 دوجوملا ذخا ءاش نا رايخلاب ىرشملاذ لقا اهدجوف مهرد هثاجب ين ةئأع اهنا ىلع مارال

 اهدجو ناو هلق ) دوجولاب هاضر متي ملو هيلع ةقفصلا قرفتل ( حدف ءاشناو هتصخح

 ىل دا وه ل اب فصوب سيل ردقلاو نيعم رادقم ىلع عقو دتعلا نال ( عبابلل ةدايزلاف زكا

 د

 ( كرت ءاش ناو نُلا ةلمجت اهذخا ءآش نا رائلتآب ىزتشملا» لقأ امهدحجت وف مهرد ةئامإ

 2 قل هلاك 3 فض ولاو ضؤرملا ال رابع هلال بولا ىف فصو عرذلانآلا

 نُملا نه *ىش هاش رادقملا نال ةربصلا ىف ردستلا فالخ ناوي فارطالاك نعل نا

 ىذلا مرتلا م دك ااظدجو ناوو] وشا) رانا هناالا

 اذا م دبعلا فارطا لثهوهف هيف ةفص عرذلا نال ( عيابلل ناكل و رتل ىهف ىعتا

 نعل ١ىف ةدايز ريغ نه ىّرشملل ناكاكي+# هدجوف ديلا عوطقموا روعا هنا ىلع ادبع ىرتشا '

 هذخا ءاش نا رايخلاب د10 ووطن هال هانئ ناو

 رايملااب وهف ابنث اهدجوف ركب اهنا ىلع ةيراج ىرتشا اذا اذكو د كرت ءاشا و 06

 هله اركب اهدجوف بنث اهنا ىلع اهارتشا ناو كرت ءاش ناو نثلا نك اهذخإ هاش نأ

 مهردب عارذ لك ,هرد ةئام عارذ ةئام اهنا ىلع اهكتعب لاق ناو هل وق ) عيابلل رايخ الو
 تصولا نال (ةكرت ءاش نآوو نام اتصال 1815 نا رات د

 نعل لكي هدحا ىلافال اذه و كتاوت ةلزنمي عار ,ذ لكل زف نآلاركذ هدارفناب الضا راص انه

 ليوأت ىلع بوثلا ظفل ركذدقو ريعضلا ثناو اهكتعب لاق امتاو مهردب عارذ لك ذخل ع نكي

 عارذ لك عيملا ذخا ءاش نا رايملاب وهف ةدئاز اهدجو ناو ملف ) تاعورزملاو بايشلا
 دساف عيبلاف رادزم عارذ ةئامنم عرذا ةرششع ىزشا اذاو ( عببلا حف ءاش ناو مهردب ْ

 مهس ةئام نه مهسا ةرشع ىرشا نا و زوجي امهدنع و لوهجم كلذ نال ةفينح ىنا دنع

 || اذاف مهردب عارذ لك عرذا ةرشع هنا ىلع ابوث ىرتشا ناو مولعم اذ نال اماججا زاج
 ريغ نم ةرمثعب هذخأي لوالا هجولا ىف ةفينح وبا لاق فصنو ةعستوا فصنو ةرشع وه

 رشع دحاب لوالاى ةدحات فسوب ىبا دنعو ءاش نأ ةعبشإ هدا ةياثلا ىف و رايخ

 ةناثلا ىق و ءاش نأ فصنو ةرثعب لوالا ىن دحن دعو ءاش نأ هرسشعل هباثلافوءاشّنأ

 لوقو دمحل فسوب. ىلا لوق لعج ىدن#ا ىفو ةيادهلا ىف اذكءاش نا فصنو دعس

 مسا نال ( مسي ملناو عبلا ىف اهؤانب لد اراد عاب نهو ملوث ) فسوب ىبال دمت

 ١١ رادلا ىف ءانبلا نال و رارق لاضتا اهب لصتم هنال فرعلا ىف ءانبلاو ةصرعلا لوانتب رادلا

 +. 3 شح 5

 عببلا دف ةدئااو اهدحو ناف راتد ةثاطءاق ةناغاهنا لك ارت ؛ لق ناو زو

 ا 7775:1377



 ا توي نم اهبف ناكاام عبجب عببملا ف لخد رادلا عاب اذا مث هل ةعبات عببملا تافصو اهتافصنم ||
 ا هلوق ) ةعبرالا اهدودح اهيلع لّمْشلام عيجبو فينكو مجطمو لفسو ولعو لزانمو أ

 |0000 1١ [ همست 1 ناو عجاف رص يلق! نم اهيقام لخد اضرا عاب نم و.أ|

 | تقو ةرث“ ليختلا تناكناف هل ةياغ ال ماودلا ىلع ضرالاىف قبب هنالو ءانبلا هبشاف رارقلل |'

 ||| لضنلا ةهَقو ةئامسجن- ضرالا ةعق تناكن اف نُعلانم ةصح هلف ىرشملل نا طرشو دقعلا |[
 | اهلكاوا ةيواعم ةفآي ةرثلا تتاف ولف اءاججا اثالثا نثلاممسقب هناف ثلذك رثملا َدعَقو ثاذك ١

 ا ضرالا ذخا ءاسش نا رايملا هلزو ندلا ثلث ىرتشملا ىلع حرطي هناف ضبفلا لبق عبابلا ||

 | ةقفصلا تقرفت هتاوفبف هيلع دوقعم ندلانال اعيج مهل وقىف كرت ءاشناو نع | ىثلثب لختلاو
 أ هدعب ترث و دتعلا تقو ةدوجوم ةرْثلا نكت مل ناو رايخلاا هلف ماقلا لبق ىزشملا ىلع
 | اههذنع لكلا و ضرالا ىلع ةدايز ةرقل ان وكيو هكلم ءام اهنال ىّرشملل ةرّهلأ نافذ ضيقا لبق

 | لخنلا ديف و ةئامسجن ضرالا يق تناكاذا هنابن ةصاخ لكلا ىلع فسوب وبا لاقو ||
 |0001 ىلا ثلث ىزشملا نع حرط ضبقلا لبق ةرثلا عيابلا لكاف ثيذك ةرثلاو ثيذك |
 || رايلناهل د دنعو ةصاخ ةفيتح ىبا دنع هل رايخالو نّهلا ىثلث لْكلاو ضرالا ذخأيو |
 | ةثلث لخألاو ضرالا ذخا ءاش نا رايخلا هلو نألا عبر هنع حرطي فسوب وبا لاقو |!

 ]| لكلا باصا اخ نيفصن للا و ضرالا ىلع مسقب نُعلا نال كرت ءاش ناو ملا عايرا

 | حرطيال ةي وامس قاب ةرثلا تتاف ول و عب رلا ةصح ناكف نيفضن رمل ىلع و هيلع مق ْ

 | ضراللو ةئامسج لدلل ىعس ناكولو اعيجب ,هلوق ىف ىّرشملل رايخالو نعلا نم ”ىث ||
 أ حرط عباسللا هلكا اذاف اءامجا ةصاخ لختلا ىلع ةدايز لصفلا اذه ىف ملا نافذ كلذك |[

 ' لخدي الو هل وق ) رايللا هل امهدنع و ةفينح ىبا دنع ىزشملل رايخ الو هعبر نُعلأ نم
 | نالو اهيف ىذلا عاتملا هبشاف لصفلل اهب لصتم هنال ( ةيعستلاب الا ضرالا عيب ىف عرزلا

 أ لج اهل ةيراج عيب اذه ىلع لكشب لبق ناذ مركلاو لكلا فالخب اهيلا ىهتني ةياغ هل ||
 | هلاصتا ناك نا و عببلا ىف لخدي هلاف امهنوطب ىف لج- امه ةاشوا ةرقب وا اهنطب ىف

 | اونأف ىلاعت هلوتل ةبسانم عرزلا نيبو هنيب و اهيلا ىهتني ةياغهل و ةلاحم ال لمعفلل مالاب
 | ىلع هللا ريغ دحا ردي مل امل انلق عرزلا لخدي ملو دلولا لخد فيكف متئش ىتا م 0 ]

 | هلاصفنا ريتعي ف اهنم ءرخلا ةلزتم كرت هما نيب و هند ةسناحلا تدجوو همانم دلولا لصف

 |0000 0 نادت منزلا اماو هلمسف نم عيابلا ناكما مدعلو ةيزللا نم داوح ول لاك ىات

 أ( الا عيابلل هل رثث ةرمث هيف ارجوا الخ عابنمو هلوف | دحا لك ه لصف نم نكعو ضرالا

 ظ
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 | اهنوكىفالوا ةربؤ» تناكءاوس هرمث عم رجلا اذه تيرتشا لوقب ناب ( عاتبملااهط رشي نا
 | اهيف ناكاذا اذكو ( عببملا سو اهعطقا هللاقنو مل وث ) حشلتلا وه ريبأتلاو اندنع عبابلل
 | ىصوا اذا اذكو ههلسنو هفيرعت هيلع ناكف عب ابلا كلب لوغشم ىزرشملا كلم نآل عرز
 ّ 1 0 وه ة .- 5 ىلع ا ىصوملا تام مث رمث 4 لجر ةلخم:



 فل

 ضرعلا اهسل ىتلا ةسيفنلا باشلا عيبلا ىف لخدبالو ةنهلل ىتلا هبايث عيبلاف لخد ادبع
 دقوا اهح الض دبي مل ةرمث عابزمو مل وق ) اهمال و اهجرس لخديال ةباد عاب اذا اذكو
 فلعل وامدا ند لواثتل اطلاص هنروريص حالصلاو ديوال ما ترباءاوس ( عببلا زاج ادب ١

1 
1 

 ]| ىرشاول مراصو اندنعزو< هلاف لالا ىتاثىفوا لاخلا ىف هب اعفتنم ناكءاوسو باودلا
 9| ىزّرشملا ىلع بجوو ىو ) لاا ىف هباعفتنم نكي مل ناو زوجي هناةدولوم ةيراجدلو
 | وهوريغلا كلملغش طر ةوهو دقغلا هيضتقنال ظرش هنالعببلا دفلخلا سور عاهكوا 00 عب طرش اذا اما مطتلا طرشب وا اتلطم اهاَّرشا اذا اذهف عيابلا تامل اعب رفت ( لاخلا ىف اهعطق
 طرش ىزرشملا نال نيدقاعتملا دحال ةعفنم هيفو عس ىف ةراجاوا ةداءا وهو ةتفص ىف ناتعفص
 طرشب عرزلا عب اذكو عبابلا لاه نم عببلا تحن لصتحام ىوس هل لصح لام ةدايز هسفنل
 لضفا هل باط عبابلا نذاي اهكرتو كلا طرمش ريغنم اًقلطم ةرما ىزتشا اذاو انلقامل كّرلا
 قدصتف هدعب موقيو كاردالا لبق موقت ناب هتاق ىف داز ام قدصت ه.ذاريغب اهكرت ناو
 اهمظع اهانت امدعب اهكرت ناو ةروظخم ةهجب هلودتا> كاردالا تقو ىلا هتعق نم داز امي
 قدحن ال يضف ىلإ ىنلا نم هلاح ريغ ىا ةداي ز ققحتنال ةلاحريغت اذه نال ”ىشب قدصتب مل
 لضفلا هل باط كاردالا تقو ىلا لكلا رجأتسا و ةرقلا ىزشا ناو مسجلا ىف ةدايز
 ىقئو نكتمل اهن اكف اهيف لماعتال ةلطاب ةراحا هذه 0 هر تحن 1 نذالا لوصحل ظ

 || رجأتساو لقب وهو عرزلا ىتشا اذاام فالخب !ذه و لضفلا هل بيطيف اربتعم نذالا
 ةلاهجل ةدساف ةراحالا نال لضفلا هل بيطبال ثيح هكرو كردينا ىلا ضرالا عيابلا نم

 ىعسملا اب. زواحت: ال ضرالالثم ةرجا هيلع نوكيو لوهجم كلذو داصملا تقو ىلا اهنآل
 الو رز وق ) لضفلاب قدصت و لثملا ةرجاو ملا نما نع امردق حراخلا نم كلاكيت
 اما رهشلا سؤر ىلع اهعاب اذا اذه ( ةمولعم الاطرا اهنم ىنثتسيو ةرّعلأ عسب نا زوحي
 هف الاطرا هلوق ىد_:لاىف اذك زوجي هناف اهنم اءاصألا لكلا عابف اذوذجم نك اذا
 لاق اذا ةياهنلا ىف لاق ناهاشىف اذك زوجي ادحاو الطر ناكول ىنثتسملا نا ىلا ةراشا
 ولوةاشلا ىوس اهف زاج ,هرد ةئامب اهنيعب ةاشلا هذه الا متغلا نم عيطقلا اذه كنه تعب
 زوجيال ,هرد ةئامب اهثيعب ةاشلا هذه هنم ىلنا ىلع هلكمنغلا نم عيطقلا اذه كنم تعب لاق
 اهنيع ىتلا ةاشلا تناكف اينثلا دعب ىابلاب ملكتلا وه ءانثتسالا نا امهندب قرفلاو عببلا
 ةاشلا هذه ىلا ىلع هلوق فالخم ءادتالا نم عيبلا ىف ةلخاد ريغ قيقلا ءانثتسالا ىف
 دسغف ةلوهجم ةصملا كلتو نٌدلانم اهتصحب تجرخ مث ةلجلاىف الوا تاخد اهناذ ةنيعملا
 || ةعستىف حدي هلا هرشعالا دبعلا اذه كنه تعب لاق اذاام اذه ريطتو لكلا ىف عببلا
 و عب زوحبو لوقف ) ىنعملا اذهل محمل هرشع ىلنا ىلع اذكب هتعب لاقولو هراشعا
 هنج فالح هعاب اذا اذهو زرالاو ميعتلا كلذكو ( هسةةىفءالقابلاو اهلبنسىف ةطنملا
 عيابلا ىلع لبنسلا قدو لبنسلا قام ردق ىئرد.ال هلال ءابرلا لاتحال زوج الف هسنجب اما



 85-2 افق د

 ةطنللا نإ ندث : عاب ولو و اياكم دب لاذ ىنعي مسا ابقالا ىلا عبابلا هب لصوت لعف هنال

 ١ عابنمو هل رق ) هدنع سيلام عاب دقف قدلاب اننن'ريصي امناو نش سيل لاخلا ىف هنالز وجال

 0 ادا ىلع ةبكرملا قالغالا مج اف ىنعي ( اهقالغا جاف عيبلا ىف لخد اراد .

 ريغب قلغلا عب ىف لخدب جافللاو ءاقبال اهيف ةبكرم اهئال رادلا عب ىف لخدت قالغالا

 أ( عبابلا لعوشلا دقانو لايكلا ةرجاو يل وف ) هنودهب عفتني الذا هضعب ةلزيم هنال ةيعست
 ْ ١ ةفزاجم هعاب اذا اما ةلياكت هعاباذا اذهو عبابلا ىلع وهو ملت هنم دال لكلا ند

 أأ اذكو هترجا هيلع بجن الف ليكلا هيلع بحال هنإل لايكلا رج عيابلا ىلع بميال

 أأ هعابق ادودعموا امورذموا انوزوم عببملا ناكاذا ىنعي دادعلاو عارذلاو نازولا ةرجا

 َ ءاءعو ىف هبصي نا يلع سلو عبابلا ىلع ليكلا نويعملا ىف لاق ادعوا اعرذ وا ةنزاوم

 ا 0 ىلعف هحضف اذاذ بارجلا 32 ! نا عيابلا ىلعف بارجىف ةطنح ىزشا اذاو ىرشملا

 || دنع متسرنأا ةياور ىهو عيابلا ىلع هترجانا يجخلا رك ذف نُغلا دقان اماو هجارخا

 ا هدريف بيعملا فرعيل هيلا جاتحلا وه عيابلاو نزولا دعبهنال ميلستلا دعب نو سلا نذل

 | هيلااهيلست هيلعو دابملا هيلع عبابلا قحنال ىزشملا ىلع هنا دنع ةعامسنبا ىورو
 || هضبقاذا هنالف عيابلا ىلعف هدعباما ميلا وهو ضبقلا لبق ناكاذا اذهو هنرجا هتمزاف

 ا قوتسيل هكلم ريم امنا دقانلا ناذ هقح فالخ هنا ىعدا اذاذ ضبقلاب هناعمصىف لخد

 أ| ىزشملا ىلع نال ( ىزشملا ىلع نألا نزاو ةرجاو هلق ) هيلع ةرجالاف هل اح كلذ
 ]وق ) هيلع ةرجالاف هل هلع ناكف نزولاب الا لصحال كلذو عبابلل هتيفوتو نُلا نييعت

 ٠ نلا عفديف عيبملاف نيعئدق ىزشملا قحزال ( الوانملا !سىرشلل ليق نع ةعلس عابنمو
 يصح ىح نُدلا ميلسن ىرتشملا ىلع بحجبالو ةاواسلل اتيقحت ضبقلاب عيابلا قح نيعتيل
 ' همزلف ضبقلاب نكلا كلمدق هنال ( عببملا إس عيابلل ليق نما عفد اذاف روث ) عيبملا عيابلا
 | ىّرشملانا ىلع تبن' اذاو هدرتسينا هل سيل نمل ضبق لبق عيبملا عبابلا عسناف عببملا مياست

 "ناك اذاو الجؤم نوكي نا الا نثلا ىفوتسب ىتح عيبملا سدحينا عيابللف الوا نا مسي

 | ضعبنع ىزشملا أرباولو لالا ضبَمب ىتح عيبلا سبحهلف الجؤم هضءبو الاح هضعب

 ناك ضعبلا ىفوتسا ولو ءافيت سالاك ةءاربلا نال ىقابلا ىفوتسي ىتح سيما هل ناك ن غلا

 |' عيابلا لاحاولو سبحلا طقسرمل ليفك هب نكيكتء ااه نُلاب عفد ولو قد ام سدملا

 | لجر ىلع عيابلا ىرشملا لاحا اذا اذكو اعاجا سيملا طعس نءلاب ىرشملا ىلع الجر

 | هتمذ تئر دقف نُءلاب لاحا اذا ىرشملا نال فسو ىبا دنع اضيا سلا طقس نٌّءلان

  عيابلا ةبلاطم نال سبملا طقسيال د# لاقو عبابلا ءاربابوا ءافبالاب ةئاربلاكر اصف ةلاوملاب
 | |ةويسا ول اك تطقس هتبلاطم نال ىرشملا ىلع عيابلا لاحا اذا تالذك سيلو طقست مل نلاب

 ' طفنيس لحالات ةنس تّضف ىّتح عيبملا ىزرشملا ضبَس م ةلبعم ريغ ةئس نكلاب هلجا ولو

 لا نمل امثد 0 رداع راص تصقاو اهتمعي ”ةنس تناكناو ةفينح ىلإ دنع ضقت نيح نم
 رق - ني هاجت دع عسب اسمجعما - دس يه 24 م بسمع
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 نيبعتلا ىف امهئاوتسال ( اعمالس امهل ليق نع انمثواةعلسب ةعلس عاننمو هلا وق ) نيهجولا ىف
 رعا هللاو فرصلا عب ىعس!ن غلاب نْعلا عبو ةضياقملا عب ىعس ةعلسلاب ةعلسلا عبو

 ىح اندنع ةزاجاللال محلل عبصو وهو كالملا وهو عيبملا مكح ءادتبا علم طولا رابخلا

 تضماذاذ ملال ةزاحالل عضو كلام لاقو دقعلا مت هنقو 5 مدفلا تقو تاذ اذا
 عيابلل عببلا ىف اج طرسشلا رايخ هللا هجر لاق ) دستعلا ميسفلا و ةزاحالا تتاف ةذملا '
 امهل وهلوقو قاتعلاو قالطلا نم ازاّررحا عيبلاب ديق ) اهلود اك مايا هثلث امهلو رسل

 هدارفناب امهنم دحاو لكل باج طرمشلا رايخ ىا مدقت ام ىلع افوطعم نونا لد
 ىلع عفرلاب مايا ِدمْلم هلوقو رابمحلاا ةدم ناببل مالك ءادتا نوكي نا لت واعم امو

 ىبادنع اهنم زكا زوجي الو مل وف ) مايا ةثلثىفىا فرظلاب رلا ىلع بصتلابوا ءادالا

 رايملاا هل ىذلا زاجا ناف رفزو ةفيتح ىلا دنع عيبلا لطب مايا ةثالث نم رثك ١ طرش

 هوجولا ند هجو دقعلا كبف اذا 09 لاثو نْدلا ىروتصملا مزاو ةفيتح ىبا دنع راح

 نلا دقن منا هنا ىلع ائيش ىرشا ولو اًئاج بلقني الف ادساف دقعنا هنال ادبا مديل
 ىلا زوجي دم لاقو اهدنغ زوال مايا ةعبرا ىلاو زاج امهنب عيب دلف مايا هثلث ىلا
 عتمام دمجوب مل اذا محدقتا دقن مل ناو اءاججا زاج ثلثلا ىف دقن ناف رك او مايا ةعبرا

 ناف عاجالاب دساف عيبلاف انك رايخلا تقورملاذا ىدنخلا لاق ناصقنوا ةدايزنم مسفلاا
 امهنيي دقعُت | م نا لبقؤ ثلثلا ىدعم لبق ضبعلا 0 هرايخ رايخلا بحاص لطبا ظ
 لطبا ناو اا بلتتال رفز لاق و ةثالثلا انياككا دنع ائاج بلقنا داسفلا لجآلا

 دس مام حنسلات 6 كسا دع 212722 لم 2 لا جا ال أ ل يرسم زوم رص سس يس بسم ب
 م
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 اههدنعو رقزو ةفنح ىبا دنع ائاج بلشتبال ثلثلا ىضم دعب هرايخ رايللا بحاص
 زوج ثلثلا ىف هرايش طقسا ولف اءاججا دقعلا دسف ديال ارايخ طرشولو ازئاج بلقثي
 ةقيتحو ا لاقو امهدنع اضيا زوجي كلذكف ثلثلا دعب هطقسا ولو رفزلاف الخ ام*دنع
 هطتساام اهنه طقس نيمو. وا اهوي اهنم طقسا مث مايا هثلث رايخ طرشولو الاح بلقنإال
 هل ناكربش دعب اشلث رايللا هل نا ىلع ايش ىزرتشا ولو اهوب الا طراشب مل هناك راصو
 !( طرشولو رهشلا دعب هل رايخال فسو وبا لاقو دمه دنع مايا ةثلثو هلك ارهش رايللا

 هلك ر هلتلا تقوو هلكدغلاو هلك ل يللا رايملا هلف رهظلا ىلاوا دغلا ىلاوا ليللا ىلا رايخنا
 ىو سلا بورغ ىلا ليللا ىف رايحلا هل دمحتو ف سووا لاقو ةفينح ىبا دنع اذهوا
 || رايللا هلزا ىلع ادبعوا اب وث ىزشا ولو رجفلا عولط ىلا دغلا .ىفو لاوزلا ىلا رهظلا
 | عبابلا رايخو يلق ) مولعم هنمثو مولعم فصنلا نال راج وهف تاب هفصنو هفصنىف
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 انآو هيف فرصنلا ىرتشللا كلمثالو قتع ةقتعاول ىتح ( هكلم نم عببملا ب وزخم عنمب
 دنع عبابلا كلمىف لخدي لهو اءاججا ىرشملا كلمنم حرخي نُلاو عيابلا نذاب هنعبق

 | ىتح لخ دي امهدنعو دحاو كلم ىف نيلدبلا عاقجا ىلا ىدؤي كلذ نال لخديال ةفيثح ىبا

 ئطولاب وا قتعلابوا عببلاب عيبملاىف عبابلا فرصتولو هل كلامال نْملا نا ىلا ىدؤيال
 ناك ءاوس دقعلا مفلاو هفرصت ذفن ةيلعفلا تانرضتلا نه كلذ ريغوا ةوهشل ةلبقلابوا

 محد رايملا ةدمىف كلذب ىرتشملا اعنا لوقلاب حض 5 عر [قماج 0-0--

 امفسووبا لاقو ايه دنع عيبلا مزاو مح فلا لطب ه1 تا تا اماجا مسفلا

 عيابلا كلمنم جرخل هنال زجيمل عيبلا ىف رايدخا ةدمىف ىريشملا فرصتولو حفلا خصب
 ولو عاججالاب هكلمنم حجرخدق هنال اضيا زوحجيال هديىف نيعوهو نُءلاىف فرصت ناو
 ىرذملا هضبق اذاذ هل وق ) ىزشملا ىلع 'ىث الو عببلا مجوفلا عيابلا ديف عيبملا كله

 هيلعف ايلثم ناك اذا اما ايلثم نكي ملاذا ىعي ( ةعقلاب هنعض رايملا ةده ىف هديىف كلهو

 6 ( عاجالاب عبابلا كلمنم عيبملا جب ورخ عنمبال ىرتشملا رايخو ملف ) هلثم
 زاشلا ىلع ةتقفن بحب و لخدب امهدنعو لخديال ةفينح ىبا دنع ىرشملا كالم ىف

 0 كإننم جرخال نلاو عيابلا كلم نم حرخ دق هنال هل رايمللا ناك اذا عاججالاب

 ولف هكلم ىلع قاب نلا نال ةفينح ىبا دنع ىزشملا كل٠ىف عيبملا لخديمل امناو عاججالاب

 كلمنم جرخدق عببملا نالوقب امهو محدنال اذهو ناضوعلا هكلمىف عقجال عيبملا كل

 .فرصتولو عزشلا ىف هب انلدهع الو ثلام ىلا ال الئاز نوكي ىرشملا هكلمي مولف عيابلا

 اذا مث هنم ةزاحا ن وكيو اعاججا هفرمصت زاجهل رايملااو رايملاا ةدم ىف عيبملاف ىرشملا

 عبابلا ناك ءاوس ثزجا لوقينا اهدحا ناعم ةعبراب عببلا ذوةتف ىرتشلل رايمللا ناك |

 ذقنو هتوم هرايخ لطيف رايخلا ةده ىف ىّرشملا تومي نا ىناثلاو اها واعر مصاك

 لام لنا ةده ىضمتنا ثلاثلاو هنع اثوروم نوكيالو همام ةثرولا موش الو هدتع
 ىزشلا كمال لاح ىلا ىزرشملا دبف عيبملا ريصينأ عبارلاو رايخلا هل ن نم مح ريغ نم

 ى رشملا لعفشب اًشحافوا اريسي اناصعن ىرشملا دبىف صقمتشوا عيبملا كلهينا لثم رد

 و 0 لطب هناف ةيلع دوقعملا لعش وا ىنجالا لعش وا ةيواعس دف آب وا عيابلا لعشب وا

 | او ةلصتما ةدايز- ىزشملا نضَبق ىق راس للا ةدم ىف عيبملا د از اذاو عيبلا ذهعاو

 دتع عببلا ذغنو هرايخ لطب و حشو درلا تعنم ضرملانم ٌريبلا و نعمناك لصالا
 0 وك مخ ىلع وهو درلا عنم ال د# دنعو ناصقنلاك

 درا تعنم سرغوا اهنق بف اضرا: تناكوا.قيوسلا تلو ةطايلتاو غبصلاك هن |]
 رثعلاو شرالاو رقلاو نبللاو.دلولاك اهنم ةدلوتم ةلصتم تناك ن اذ عببلا ذهني و اعامجا
 "بسسكلاكهنم ةدلوتم ريغ ةلصفنم تناكناو عببلا ذفنو هرايخ لطبو اضيا درلا تعنم

 م هل ةداب لاف جيتا را 2 اذا هنا الا 82-0 ىلع وهو درلا مع ال ةلغل دلو

 ا 0



 ىلإ لاقو هس نإ داع ةذاب 0 3 0 5 2 00 نال 0 صال
 هكلم ىف لخدي عيبملا نا امهبهذم نم نال ىررشلل ةدايزااوريغال لصالا درب دو فسوإ
 هيلااهدر همزايف عيابلا كلمنم ةلصاح اوزلا نوكتف هكلم ىف لخديال ةفشح ىبا دنعو

 مصيال لوقلابف لعفلاب وا لوقلاب اما نيرما دحاب وهف ىريْشملل زايملا ناكاذا دطن امإو

 ناب لعفلاب هس اماو هروصخ ريغ 6 فسو وا لاقو امثدتع عيابلا ه ةرضخن |

 ارسضاح عيابلا ناكءاوس دقعلا مجسعتيف دارج ايف فرتصسق اطبع نلا نوكيا

 ةدملا ىف لوقلاب يي نا اهدحا ناعم ةثلثدحاب عببلا زا وخل عبابلل رايخلا ناكاذا اماو اًساغوأ

 لطبيف ةدملا ىف عبابلا توم ىناثلاو ائاغوا اسضاح ىزرشملا ناكءاوسزوحف تزجا لودي
 ند ةدملا ىضمت نا ثلاثلاو ةزاحالاو ملا ىف هماقم ةثرولا موشالو هدقع ذهنو ةرايخلا

 تخف ةدملا ىف لوقب نا لوقلاف لعفلابوا لوقلاب اما نيرا دحاب هذحضو ةزاجاالو سف ري
 هتريضح ريغب ناكن او ىضرالو ءاضقىلا جاتحالو مقا ىزرشملا ةرضح هكسف ناكن افا

 فسو وبا لاقو امهدنع دقعلا زاج تضم ىتح عب لناو حسقتا ةدملا ىف ىرتشملا لع نإ

 مقا! اماو زوج هترضح ريغب هتزاجانا اوعججاو معي لوا كاذب ىزشملا يع مسفلا مصيإ
 ةلبتلاوا يي ورتلاو يطولاوا قتعلاوا عببلاب عسبملا ىف ةدملا ىف عيابلا فرصتت وهف لغقلاب

 دنغ هكيلعال ىرشلا نا الا خل وق ) اًناَمَوا امضاخ ىرشْلا ناك ءا وس مجسغني هلاف ة ةوعتلا

 نال دبلا عقجال هكلم ىف لخدي عببملا ناب انلقولف هكلمنم نقلا جرخ ملام هنال ( ةفينح ىف
 لاقو هل وت ) ةاواسملا ىضتقت ةضواعملا نال عرشلا ىف هللصاالو دحاو لجر كل* 3
 نورا ل مل ولف عبابلا كلمنع جرخ امل هلال ( هكلمي دو فسويوا
 مرحم مج-راذ ىّرشا اذا اهدحا لئاس»ىف فالحل ةدئافو زوحجبال اذهو كلام ىلاال الئازا

 || هلا ىلع هرايخو هكلمىف لخدي مل هنال ةفينح ىبا دنع قتعيال اثلث رايملاب هلا ىلع هله

 زيغلا دبعل لاق اذا هنا اوعج-او هكلم ف لخد هنال نما ةمزاو ءاريشا ني قع ايدل

 الف امهدنعاما نثلا همزاو هرايخ لطبو قتع رايخلاب هنا ىلع هاّرشاف رح تناف كترشا ذأ
 لسرا ولو طرششلا دوجو دنع لسرملاك طرسثلاب قلعملا نالف ةفين> ىبا دنع اماو لكشنا

 دسفنال رايملااب هنا ىلع هتجوز ىريشا اذا ةيناثلاو ذفن رايللا طرمشب هتارث دعب قتعلا

 رايتخالا لبق ةدملا ىف اهثطو ناف اهكلم دق هنال دسفب اههدنعو اهكلمي مل هنال هدنع حاكتنلا

 طقس مل ابيث تناك ناو اهدب عطقل اهنم أزج فلتا هنال اماججا رايخلا طقس اركب تناكنأ
 نيعلا كله لصح هئطو نال اراتخم ريصي امهدنعو حاكتلاب اهئتط و هنال اهدر هلو هرايخأ

 تناكءاوس اراتمم ريصي هناف اهئطوف ةجوز نكت ملول اهنا اوعج-او عفترا دق حاكنلا وا
 اهضبقو رايملا طرشب ةيراج ىرشا اذا ةثلاثلاو نيهلا كلم لصح هئطو نالا ركب وابا

 اهب تكي امه دنعو هدنع ءاربتسالا ف ةضيللا كلت ىتكيال اهراتخاف ةدملا ف هدنع تضاقلا

 محفلا ناكءاوس ةفدح ىبا دنع ءاربتسا هيلع بجبال عيابلا ىلا تداعو رفا راتخاولو'
 - لس

 1 نكد _ةعنكح



 ةةفشن 1 , 35 ترك رتاج

 | ار الف ضبتلا لبق 1 6 عيابلا ىلع 5 1 5-5 هدعل 1 ضبقلا لبق

 | |وعجاو اههدنع اهكلم هنال اناسحتساو اسايق تحي هدغب اناا عيابلا ىلع

 عيابلا ىلع بحال ضبةلا لبق ناكنا اهريغ وا ةلاقاب دقعلا رش مث انانءناك ول دقعلا نا

 ظ 2 لع هلال ءاريتشالا بحال مس عب ذابلل رايكلا ناك ناو بجو هدعب ناكن او ءارتنا

 'اماهجا ةفئآتس» ةضيح ضبتلاو عببلا زاوج دعب اهثريتسي نا ىزشملا ىلعف عببلا زاجا ناف
 . ءارسثلا سفن هلدلو [ا طلال ةدتفف رابكلا طرشب هنم تدل ودق ةيراح ىّرش سا اذا ةعزارلا و

 'ءارمثلا سفنب هلدلو ما ريصت امهدنعو هلدلو ما تراص اهراتخا اذا الا هلاح ىلع هرايخو

 '( نمثلاب كله هدب ىف كله ناف هل وف ) هانبب ام ىلع اذهو نْثلا همزليو هرايخ لطستو
 نعل نب قرفلاو هنمك ههزاف هدر نع رع هنال هل رايمللاو ىرتشملا دب ىف كاله اذا غن

 * ثلا هموقام َدَيَلاو صقنوا ةعقلا ىلع داز ءاوس ناعباشملا ةيلع اضارتام نُءلا نا ةَعقلاو

 ْش ارا هضبشي نا لبق عيابلا ديف كله اذا اما و ناصقنالو ةدايز ريغ نم رابعملا ةلزنع

 'انلقولف هضعبل كس بيعلا دوجوب هلال ( بيع هلخد اذا اذكو مل وذ ) عببلا لطب
 ابيع ناكاذا اما هدب تعطت اذا ام عفتربال ابيع ناكاذا اذهو عيابلا ررضت. درا هل نا

 ْ عفترا ام دعب مسفإ نأ هلف ةثلثلا مايالاف ضرملا لاز اذاذ هرايخ ىلع وهف ضرملاك عفترب

 ىف اذك درلا رذعتل دتعلا مزل تاق شضرملاو ةثالثلا تضم اذااماو ةثلثلا مايالا ىف ضرملا
 ا وهف ىذا ىلع لدي العف عيبملاب لعفف رايخلا طرششب اعيش را نا معاو ةياهنلا

 نحو ةوهثل اهجرف ىلا رظنب وا ةوهشب اهلبش وا ةي راخلا أطيب نا لثم عببل ةزاجا

 |[ ناو راثت الا طريشن الو هبله ىهتشي نأ ليق و اراثشا دادزت وا دعنا لا تا ةوجكلا

 ترظن وا ةوهشل هتسمل وا ةوهشل ةمالا هتلبق ناف ةزاجا نكي مل ةوهش ريغل اهجرف ىلا رظن
 'ةزاحا اهلعف نوكي ال دهم لاقو ىدر وهف ةوهشل كلذ تلعف اهنارقاو ةوهشل هجرف ىلا
 0 هب تلعف ىه وا اهرشاب وا اهعجاض وا اهعضاي ولو ىّحر هنم دجوب مل هنال عببلل

 لطب اذاذ ةلبتلا نم رك هنال ةفنح ىبا لوق ىف اهركم وا اعياط ناكء اوس هرايخ لطب

 "قدصيال مفلا ىف ناكنا ةوهشريغل اهتلبق لاقو اهلبقولو ىلوا ئطولابق ةلببقلاب رابخلا
 ااوا هيناكوأ هربد وأ عببملا قتعا ناو هرايخ ىلع وهو قدص ندبلا ماس ىف ناك ناو
 . ىلا رظنيل اهيكرذ ةباد عيبملا ناك ناو ىضر وهف عب ىلع هضرعتوا دبعلا وا ةمالا جوز

 اهتم كذ رظنيل اهمدختساذ ةما وا هرادّقد ىلا رظنيل هسنلف ابوث ناكوا اهتوق وا اهريس

 'رفس وا ةجال- بكر ناو:ئضر وهف هب فرعيام ىلع بوكرلا ىف داز ناذ هرايخ ىلع وهف
 ' هباودل هنم لصتف اعرز ناكوا اهثدحوا اهاتسف اضرا تناكوا اهرجاوا اهيلع لج-وا

 " ىلع ردّش هنال ىضر هلا سايقلاف اهبحاص ىلع اهدرب وا اهيقسيل اهبكر ناو ىذطر وهف
 ٍ ناو توكرلاب الا اهريس نكميالو عنتم دق.باودلا نال ىذرب سيل ناسحم#الاو اهدوق

 'اذاام فالح هرايخ لطب وهم ىو: ديد 00 2 ارد لا

 قما) ا
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 را لق هسأر 0 ناو را وهذ هدصقت ادبع ناو ىضر هلاف داع ابك قس

 تناكاذا اذك و أودم نوكي نا الا هرايخ لطإ'زايلنا ةدم ىف تضاش هشام تناط 0
 تعيسفاراد عيبملا ناك ناو لطم مل اني ناك ناو هرايخ لطب اي> دلولا ناكنا تدلوف ةاشا

 ةدم ىف خسف! نإ هلف رايللا طرش نه و ملأ وق ) اضر وهف ةعفشلاب اهذخاف اهنج ىلا اراد

 نا الازحي مل 2 ةناو زاج هبحاص ةرضح ريغب ةزاجالا راتخا ناف رجب نا هلو رايخلا
 ناكاذا اف قالخلاو زو< رفز و فسو: ونا لاقو اههدنع اذهو ( ايضاح رخآلا نوكيا

 سمل وا لبق وا ئىطو وا قتعا وا عاب اذا [ماماججا هتبيغ عم زوجف لعفلاب اما لوقلاب حسقلا
 ممسفلاب هلع طرمشلا امتاو طرعتب سيل روضللا سفن ارضاح رخآآلا نوكي نااالا هلوق و.

 | منو (هرايخلطب رايللا هل نم تام اذاو هلق ) عببلا متدقف اهدعب الا عب ملناو ةدملاىف

 || تضقنا ول م عببلا مامت بجوب هعطقو رايملا عطقنب توملاب نال ناكامهيا هلبق نم عببلا
 تام ناك رام ل رخاالاو هلق وت عيبلا مت امه دحا تاخ رايملاب اعيجج اناكن اف ةدملا

 رمملا نال عببلا مت ثالثلا ىف زعو رايملا طرشب اًئيش بتاكملا ىريشا اذا اذكو هيلع زاح'

 روصت.ل ةداراو ةيثم الا سيل هنال ثرو ملاماو ( هتثرو ىلا لقت مو هلوق ) هتوك
 بتاكوا زابخ هنا ىلع ادبع عاب نمو هلوق ) لاقتالا لبس اهف نوكي امنا ثرالاو هلاقتا

 زاج مل لبق ناف ( هكرت ءاش ناو ندا عيمجت هذخلا ءاش نا رايملاب ىزيشملا كلذ فالخم ناكف
 اهنا ىلع وا لم اح اهنا نع هان عاب م طورمشلا نا عم طرسشلا اذه عم عيبلا

 ىرد.ال ةلوهخجم ىو 0 ايل نا قرفلا ليق دساف هيف عيبلا نافاذك بلحن

 الوهج لكلا ريصي مولعملا ىلا مض اذا لوهجملاف تيموا جدلولا ناو خافتناوا لبح هلا ١

 ادسفم ناكف لم ل ىردبأل هنالاذك بلحن اهنا طرش اذا اذكو '

 تاداب زلاىف اذك امهتيبام ل ضف عبابلا ىلع عجر هدرب نا لبق ىرتشملا دب ىف تاهنافا

 زابخ موقي نا هتروصو شرالاب عجر توملا ريغب درلا رذعت ناو كلذ هلسيل عبانيلا فو
 عبابلا لاقف ازابخ الو ايتاك هدجامل لاقق هدريل هب ءاج ناو امه«ني ام نعحاو زابخ رغ وأ ٠

 لوق لوقلاف اهلثمىس. ةدمىف كلذو كدنع ىبن هنكلو ةفصلا هذه ىلع كيلا هتلسدو '

 هني عم ركنملا لوق لوقلاف ركنم ىرتشملاو ركذام ىلع ههلست عدم عيابلا نال ىزرشملا

 لعا هللاو ١

 #*ي ةيزراراخا

 2 الو طوشلابال نكح حنت رابخ وهف كلل وهو مكملا مامت عنمي ةيؤرلا رابح

 ملا همزاو هرايخ لطبو هفرصت زاج هيف فرصتول هنا ىتح ىريشملا كلملا عوقو'
 5 ناو هذخلا ءاشنا ةأز اذا: زانكلا هلو احل عببلاف هرب ملام ىرتشا نمو هللا هجر لاق (

 لاقولو درلا هتثر ول سيل ةيؤرلا لبق ىرشملا تامول هنا تح ثرورال رايخ هنا مث ( هدرا
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 000 1 الك ديورلاب نلمم رايلا نآل هدرن نأ هلدار مت تيضر ديؤرا لبق ىرشكأ |
 ]| هارينا.ىلا هرايخ ىلع وهف هرب ملام ىرشا الل هنال ثلذو هدر حد ةيؤرلا لبق هدر ولو |[
 هضبَّس اليكو لكو ناو رييدتلاو قةعلاك هعفر هنكعال افرصت هيف هيرصت وا ىضريف.||

 نوكيزا الا ةفينح ىبا دنع هرايخ طقسو لكوملا مزلو زاج هيضرو ءأرو ليكولا هضيقف ْ

 ليكولا ةيؤر نا اوعججاو ضبقلا ليكو ةيؤرب لكوملا رايخ طقسإال امهدنعو بيع هب
 عيبملا ذخاف الوسر لسرا ول ىريشملا نا اوعججاو هرايخ طقس لكوملا ةيؤرك ءارسثلاب
 هادعت الف ءثىف لسرا دقو قولا هب قلعت.ال لوسرلا نال لسرملا راي طقس مل هيضرو

 لطب داليتسالاو ريبدتلاو قتعلاك هعفر هنكعال افرصت عيبملاىف ىرشملا فرصت اذإو
 هكلمىلا داع ناف هنهربوا هرجو.وا هعس نأ لثم هريغل اح هيف بجوا اذا اذكو هرايخ
 اذكو اضروا ىضَس دعقلا خف ناك ءاوس هرايخ دعي مل هرجاوا هنهروا هعانام دعب

 ىلع هرايخ لطب هناذ ةلصفتموا ةلمصتم ةدايز دازؤا صقنوا هدنىف عيبملا ضعي ج رخول

 | هريرف ائيش ثرو ناب ( هل رايخ الف هري ملام عاب نمو موق ) طرسشلا رايخرف انركذام
 | هل لصحام امهم دحاوت لكرب ملو نيعب انيع عاب اذا اما نك انيع عاب اذا اذه هعاب ىتح

 | هل لص## ىذلا ضوعا رشم امهنم دحاو لكن ال رايملا امهم دحاو لكل ناك ضوعلا نم
 | ةيراجان ١ هجولا ىلا وا ايوطم بوثلا رهاظ ىلا وا ةربصلا هجو ىلا رظننمو هلت )
 | رظنلا اماو توافتتال ةريصلا تناكاذا اذه ( هل رايخ الف اهلفكو ةبادلا هجووا

 آ0000 !١ لف هل رايخ الف دنطاب ىلع هرغاظب لدتسي ناك نأ نيهجو لغف توتلا لا
 | اهضعب ىأرف ةريثك ابايث ىرتشا ولو هارب ىتح هرايخ طقسيال ريرحنم لع هيطىف ناكاذا اي أ

 أ اماو توافت' باشلا نال بوث لك رهاظ ىلا رظنلا نم دبالو هرايخ طةسيمل ضعب نود

 اذكو عيملا ةيؤرك هتؤرف هجولامدآ ىبنه دوصقلاف دبعلاوا ةيراخلا هجو ىلا رظن اذا
 ا ريغنع ءاضعالا عيج- مدآ ىب نم رظن ولو هعيج+ دي ورك وهف هجولا رثكا ىلا رظن اذا
 ١ ىلا رظن اذا اماو عيبانيلا ف اذك هرايخ لطب ريغال ههجو ىأر ولو قاب هرايخف هجولا
 ١ ةبادلانم دارملاو متاوقلا ةيؤر مهضعب ط ردو اهنم دوصتملا وهف اهلفكو ةياذلا دحأو

 | لفكو اهلفكو اههجو ىلا رظنلاب اهيف هرايخ طقسي الف ةاشلا اما لغبلاو راو سرفلا
 | اهعرض ىلا رظنلانم دب الف لسنلاوا ردلل ةاش ىرشا ولو اهرخاومو اهزحت ةبادلا

 | ايولح ةرشب ىزرشاولو نعكلا نم لازهلا فرعي ىتح سملا نم دب الف مل ةاش تناكناو

 أ ىأر ناذ مل وف ) دوصتملا وه عرضلا نال رايكلا هلف اهعرض رب ملو اهلك اهيأرف
 | ةيؤرنم د,ال رفز لاقو اهطسو رادلا نعص ( اهتويب دهاشب مل ناو هل رايخ الف رادلا نعص

 | ىلع جرخ مجشلا مالكو ةفلتخم رودلا نال ىوتفلا هيلعو جتا وهو توببلا لخاد
 ' ةجاجز ءارو نم هارتشا ام ىأر ولو ءاوس اهجراخ و اهلخاد نال ةفوكلاب مهرود
 | هرايخ ىلع وهو ةيؤرب كلذ سيلف ءاملا ىف هأرف ضوح افش ىلع عببملا ناكوا ةأرم ىفوا

 ( هنال) هج يعمم



 هنا ةجاسؤءارو. نم ةرهشي حارتلا ىلا رضتلا انه كلاس 030 5 1

 اهجرف ىأرف ءاملا طسوىف تناكولو جاجزلا !دعاهف هنقاورو ةرهاسملا ةمّرحن هب قلعت
 هارشو ىمعالا عب و هل وق ) ىوانفلا ف اذك ةرهاصملا ةمرح تنين هيف ىهو ةوهش نع

 طقساو هلوف) 5 لام غاب !ذاريصبلاك غاب اهف هل رايخالر ١ را اذا راك هلو زاج

 هقودبوأ مثلاب فرعي ناك اذا هممدل وا سملاب فرعي ناك اذا عيبملا سي ناب هرايخ ٠ ا

 ند 1ع ةسكرو ضرعو قول ةي سنع هلق ايو نالوا ص

 نعل سور لع رع ىو مثلان نه ديال ناهدالا.ىفو ةفصلاو سمللا نم دءال ةطنملا ىفو

 فيصولا نال ( هل فصوب ىثح راقعلا ىف هرايخ طقس الو عل وق ) ةفصلا ربتعي رشلاو
 مشلاو سجلاب فرءيالام عيججو راح#الاو دبعلاو ةبادلا اذكو مسلاىف م ةيؤرلا ماقم موقب

 ا”ناكو هاريشاو هل فصو اذاذ ةيؤرلا ةلرتم هيف ةفصلاو ةفصلا ىلع فق هنا قوذلاو

 1 ريصبلا ىزتشا ولو هل رايخالف هرصبا مث هل فصوام ىزشا اذا ىنعي هرايخ لطب هل فصو

 رداق هنال هرايخ طعسامل هل فصوام ريصبلا ىرتشا ولو ةفصلا ىلا لمتأ ىلا هرب ماما

 طقس! مل تيضر كسلا الا لاق ولو رحيل ادنع : ةيؤرلا ماقم َُمئاَف ةفصلا 9

 كلم عابزمو مل وف ) هدف محد دي ؤرلا لبق محشو هرب ملام ريصبلا ىرتشا ولو هرايخ
 هيفا فارسضللا رخل ا ) مف ءاشش ناو زاجا ءاش نا رايخلاب كلاملاذ هريغ'

 الجر ىأر ولو هتزاجا ىلع ليلد نْهلا كلاملا ضبقو هضبةب ملوا هضبق ءاوس ةزاجالا لبق

 نوذأملا باتكف هحرشوف اذك هعبب ةزاحاىف انذا هتوكس نكيمل هنع تكف ائيش هل عشب

 مايق نا لعاو ( امهلاحب نادقاعتملا و ايقاب هيلع دوتعملا ناكاذا ةزاجالا هلو هلوف )
 هذهمايق عم كالاملا ةزاجاناف عيبملاو كللاملاو ىرشملاو عبابلا ةاجزالاق وعلل طرسش ةعبرالا

 اة نوكيو ةقباسلا ةلاكولا ةلزنم ةتحاللا ةزاجالا نوكتو زاج ةعيرالا

 ل ١ لبق ىل وضفلا اذهل مث ةناما كله عيابلا دي ىف كله ناو امئاق ناكنا نيجعال نلاو

 هحفو عببلا كالاملا زج ملناو محشتي ىزن 8 هخشول اذكو دقعلا حقين ١ كلاملا ري

 زويالو عببلا زيدل ةزاجالا لبق عبابلا تام ناذ عبابلا ىلع ىرتشملا عجريو ريس

 عيبملا ل لا معي مل اذاو مهلا نادقاعتملاو ايقاب هيلع دومعملا ناك اذا هلوق هتارو ةزاحاب

 محديال فسوب وبا لاقو دمت لوق اذهو هٌواَقب لصالا نال ةزاجالا تحص كلاه ما وه قاب

 هلوف ) كشلا عم تبثرالف ةزاجالا طرشىف عقو كشلا نال ةزاجالا تقو همايق رعي ىتح |

 امهدحا ةيؤر نال ( امهدري نا زاج رخآآلا ىأر مث امهاريث اف نيبوثلا دحا ىأر نمو

 امهدرب لب هدحو هدربال مث هريمل اهف رايمللا قبف بايشلاف توافتال رخأ الل ةيؤر نوكيال |
 هدعبو ضبتلا لبق ةيؤرلا رايخ عم متيال ةتفصلا نال مالا لبق عبابلا ىلع ةتفصلا قرغبال ىك أ

 وب لدع ىزريشا ولو لصالا نم اضف نوكيف ءاضر الو ءاضة ريغ نم درلا نم نكي اذهلو |

 طرا رابشفف اذكو بيعت إلا 5 م و ههدوا 5 0 1 آ
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 : ل

 0 1| راع نال و جب رخم اهق درلا وذل هنآ

 5 لقتني ملو ( هرايخ طقس ةيؤر رايخ هلو ثام نهو ملوق ) اهنامت ناعنم طرششلاو
 هلا ىلع ناكناف ةدم دعب هارثشا مث ائيش ىأو نهو هلق ) طرعثلا راض فرو |

 مه عبابلل لوقلاو ريبغتلا ىف افلتخا نافذ ) رايخلا هلف اريغتم هدجو ناو هل ريح الف اهأر ىتلا

 ةدملا تدعب اذا الا هيلع دوقعملا ةيؤر وهو رهاظ م وزالا ببسو ثيداح رييغتلا نال هلم

 نامزلا مقا كا نا ةدهج كالا لا 3-0-0

 اانا ليق اذه 0 دز ملو راكم له ةد تنالط ءإ اذا ةيادهلا ىف لاق كلذ ىلع قدصي

 | دقعلا لاح هرا مل ىرثشللا لاق ةيؤرلا ىف افلتخا اذاو رهشلا نود سيرقلاو هقوف اخ رهشلا

 | ةيؤرلا هيلع ىعدب عبابلا نال هنيععم ىرشملا لوق لوقلاذ هتيأر لب عيابلا لاثو هدعب الو

 ْ معا هللاو هني الا هلوق لبقب الف ةثداح ىهو

 د بيعلا رايت باب

 | 017 مك ةيؤرلا رابخ نا هلبق ال هني سانم و ةياسلا ةرطغلا لصا دنع ولخلام وه ببعلا
 ”0ةلوسالو طرت ريغنم تبش بيعلا رايخو ماقلادعب كالملا موز عنمي بيعلا رايخو كالملا

 عيمج هذخا ءاشنا رايملاب وهف عيبملاب بيع ىلع ىرئشملا علطا اذا هللا هجر لاق )ثرويو

 .ضبتلا دنعالو عببلا دنع ىرشملا هرب ملو عيابلا دنع ناك ابيع ىنعي ( هدر ءاثناو نمل

 'حسفيو هيلع هدر نا ىرتشملاف ضبقلا لبق ناكنا رظن مث هب ىضر نوكي كلذ نال
 ١ ضبقلا دعب ناكناو ىضاقلا ءاضق ىلا الو عيابلا ىضرلا جاتحيالو تددر هلوقب عيبلا
 اهلباقبال فاصوالانال (ناصقنلاذخ ايو هكس<«ناهلسيلو مل وع )اضةوا اضربالا محسفنيال

 زوجيالف نثلا نم اهامس ةلمالا هكلمنم عيبملا جوري ضريمل عيابلا نالو نثلا نه ”ىث
 (بيعوهف راحتلا ةدامفنُءلا ناصقن بجوا ام لكو هيكل هاضربالا اهضعبب جرح نا

 'لادتع الاو علا لاح نع ةعلسلا حرخاو راحيلا د ملا صقناه بيعلا ١ ىدنجلا لاق

 ٠ كلت لها هدعبام ناك نا دعب اريسب اناصقنوا نعل نه ا اناصقن ثرو. ناكءاوس

 ضبقلا لبق دتعلا دعب ثدحوا دقعلا لبق هبناك ابيع عيبملاب دجو اذاف هيف ابيع ةعانصلا

 7 لمعت ىذلا ريغصلا قابا نعي ( بيع قابالاو هل وق ) اريثكوا بيعلا ناك اريسي هدر هلذ

 | رفسلا نودام قابالا ةريخذلا ىف لاق ابيع نوكي الف قبآال لاض وهف لقعيال ىذلا اما

 | لوبلاو هل وف ) ع اشملا فالتخا هيف دلبلا نم جورحلا طرشي لهو فالخالب بيع
 ْ .ناو بيعب سيلف كلذ هيلع ركسال اريغص ناك نا نيهجولا ىلع اذه ( بيع شارفلا ىف |[

 )00007 ةوردق ةرخذلا ف لأق راغضلا نم هلثم هيلع يرضي هنال بيعوهف هيلع ركش ناك ||

 عض مع 0 هلق - اهيعهنم كلذ 1 نود 4 اذ نيئس :
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 هدحو هيا الر ريالا لتعيال ناك اذا اما لمعي ري ناكاذا هب ( غلب ملام ١
 نيسلفلا ون ةرمثعلا نودام ليقو لقاوا مهارد ةرمشع ةقرسلا تناكءاوسوابيع نوكيالا
 لوك املا ىفألا ةريغوا لولا نمن وكي نا نيب فلتكال ةقرسلا ف بلا واسع نوكيا ل

 اهتقرسسا ب كنان« هلبع هريغ تابنمو بيعي سيل كولا تنم لال ل كر

 هدواعي ىتح بيعب كلذ سيلف غلب اذان روق ) ءريخو لولا لم بيع ويف كال ال

 دنع تثدح مث هرغصىف دبعلانم عيابلا دنع ءايش الا هذه ترهظ اذا هانعم ( غولبلا دعب ظ

 أ هديل هعولب دعب ىؤتشملا' دتع ثُئَدَحَ ناو بيلا كيذ نيع هنال هدر هزغص ىائىرشملا !

 || ريغصلا ىف قاب الاو نطابلا ىف ءادل ريكلا دعبو ةناثملا فعضل ريغصلا نم لوبلان ال هريغ هنال .

 1| ثيل غولبلا دب امهو ةالابملا ةلقل ةقرتسلاو بلعلا ف تالا زبتللا قو ١
 كلذ دجو اذا هناي مالغلاو هي راملا كلذ ىف ءاوسو لولا ريغ ىناثلا ناكف نطابلا ىف .

 دنع دجو ناو امهدر هلف ىرتشملا دنعربكلا ةلاح ىف امهنم دجو مث رغصلا لاح ىف امهنه
 غولبلاب لاز رغصلا ةلاحىف عيابلا دنع ناك ىلا نال اههدر نا هلا شل عولبلا دعب ىّرشملا

 دنع كاردالا دنع امهنه كلذ دجو ناو ثداح بيع غولبلا دعب ىرشملا دنع دجوامو

 درينا هل سيلف ىزشملادنع كلذ دجو. ملناف اههدر هلف ىّرشملا دنع كلذ دجو مث عيابلا ْ

 كبف غلاب وهو لاب اذا هانعم غولبلا دعب هدواعي ىتح هلوقو عيابلا دنع دوجوملا نيعلاب

 بيع ريغصلا ىف نونا و دحاو بيعل انآل هدر هلف ىزرشملا دب ىف هدواعو هعاب 8 ” عبابلا

 نيعدنال هدرب ريكلاوا رغصلا ىف ىزشملا ديف هدواء مث عبابلا ديف رغصلاىف نجاذاف ادبا

 تيعب سلو ةي رالا ىف بيع رفذلاو رخخلاو مل وق ) دحصم نيلاخا ىف ببسلا ذا لوألا
 مادختسالا دبعلا نم دوصتملاو هب نال امهو شاررفالا ةيراخلا ىف دوصقملانال ( مالغلا ىف

 نانرذ ند دعت كيف 3 وهو بيع ءادلا ( ءادلا نهنوكينا الا هل وق ) هب نال الف

 مالغلا ىفو ءادريغوا ءادنه شحاف ريغوا اشحاف ناك ءاوس بيع هي راخاىف را ةديش

 ملام شحافلا 3 و بيعوهف اشحاذ ناكنا ءادنم نكيملناو كلذكف ءادنم ناكنأ

 اهنم دوصتملاب لخي هنال ( ةيراجلاىف بيع انزلا دلوو انزلا و هل وف ) هلثم سانلا ف نكي
 مادختسالا وهو هنم دوصقللاب لن الهنال ( مالغلاىف بيعب سيلو هل وف ) داليتسالا وهو
 نوك نالو ةمدخلاب لخم ءاسنلا عايتا نال نينثانم زثكا انزناب هل ةداع انزلا نوكينا الا |

 نال مئاهبلا ىف بيعب سيلو مدآ تانبىف بيع لبحلاو اهنم هدلو هب ربعي انزلا نم ةيراجلا

 سيلو اهيف ةدايز وهف ماهبلا اماو الذ نم عنمب لبملاو جي .ورللوا ئطولل دارت ةيراخجلا
 دلتال اهنال ةنس ةرشع عبس تغلب ىتلاىهو بيع ةغلابلا ةيرادلا ىف ضيخلا عافتراو بيعب

 لاعسلاو ءادلا ةمالع هرارقساو مدلا عافترا نال بيعوهف ةضاحم سم تناكاذا اذكو هعم |

 1 اهعلا تكد بيع صرلاو نوذنملا و بيعي سل هناف ماكزلا فالح ٌض م هنال بيع مدقلا

 ١ ع ةصقانلاو ةدايزلا عبصالاو سرخللاو ىدلاو نعلا ضقنت اهلال لولحاو روعلاو



 قت ل

 | [دبعىرشا اذاو بويع لس 00 نيشالا خافتنا وهو ردالاو بويغ ضامالاو
 ١ بيع بذكلاوةميفلاو ةالصلا كرتو هلرايخالف الخ هدج وف ىصخ هنا ىلع

 ١ اذاو هل وق ) بيع مالغىف ثينختلاو مدآ ىنب ف بيعب سيلؤ مناهبلا ىف بيع لكالا ةلقو
 / أ (ميبادربو ناصقلا عجرينا هلف عيابل ادنع ناك بيع ىلع علطاو بيعىئرتشملا دنع ثدح

 ا عوجرلا ةروص و ابيعم دوعي و املاس هكلم نع جرخ هنال عبابلاب رارضا درا ىف نال

 |0011 اولا نلتيلل كلذ, هيو موكيو مربقلا بيعلا هب سيلو عببما عوقينا ناصقتلاب

 |( نملا سثعب عجر رمثعلا ةيسنلا تناكن اذ ريلسلا نقلا . نف ببشو بيعلا لجال هتيق

 أ علطاو مهرد ةئام هنجقو مهارد ةرمشعب اوث يزشا اذا هناي هفصنبف فصنلا تناك ناو

 || سثعب عيابلا ىلع عججرب هناف رخآ بيع هب ثدح دقو مه ارد ةرمثع هصقني بيع ىلع

 اولو نامثرد وهو نمل سس عجر نيرسثع هتيف نم صقن, ناكن او مهرد كلذو نما

 ' ا نوعي ةرسشع بيعلا لجال هنهق نم صقنبو ةئام هتيقو نيت أم هارزشا
 ظ ١ هل وق ) نوعبرا كلذو نءلا سمخن عجر نيسشع هصقنب بيعلا ناكولو نورشع ِكلذو
 | مازتلاو هتح طاقساب ىضر هنال ( ثلذ هلف هييعب هنم هذخأي نا عبابلا ىضري ناالا

 || هليل بيعلا ةصخ عوجرلاو عيبلا سيح ىزرشملا داراو كلذب عبابلا ىضر ناف ررضلا
 ' عطق ناو: هل وق ) هدر ءاش ناو بيعلا ةصحب عجري الو هكسما ىزيشملا ءاش نا لب كلذ

 | ةناصقنب عجر بيع ىلع علطا مث نع قب وسلا تلوا هبغبص وا ابصيق هطاج و بوثلا

 ' اهعم هذخأي نادل نكي لف لاملا اهيلع لذبب ةدايز هيف ثدحا هنال ( هذخأي نا عيابلل سيلو

 ظ كف دو سا ةفص ناف.رجا ىنعي هغبص وأ هلوقو شرالا بجو عوجرلا رذعتاذاو

 / علطا مث هطخي ملو هعطق ناو ناصقن ةفيشح ىبا دنعو ةدايز امهدنع داوسلا نال امهدنع

 ||| عيابلا هج نم نال بيعلا ناصقنب هل عوجر الف بيعلاب ملاء وه و هيف فرصنق بيع ىلع
 || ولو هذخا هل نكي مل هنال لوالا فالي هلبقا تنكاصقان هتددرو هظحت ملول لوقب نا
 | شرالاب عجر بيع ىلع علطا مث هغبصوا اصيق هطاخو هعطق ام دعب بوثلا ىرتشملا عاب

 | شرالاب عجري مل هطيخم نا لبق ةلاخا هذه ىف هعابف بيعىلع علطا مث هطخب ملو هعطق ناو

 | ىلع علطا مث تاموا هقتعاف ادبع ىزشا نمو موق ) اصقان هبا انا لوقب نا عبابلل نال

 ١ هقتعا اذا اما اناحم هقتعا اذا ديلا لاوازلا دلوتسا زإ ردا اخونا هايج جر يع

 | توما اما هناصقنب عجري مل بيع ىلع علطا مث ”قتعو ةباتكلا لدي ىداف هيئاكوا لام ىلع

 | سايتلاةقاتعالا اماو شرالاب عوجرلا عنم الف هلعفبال ىمكح عانتمالا و هب ىهتني كلملانالف
 ' العلا نال عجرر ناس تسالا فو لتقلاكر اصف هلعفب عانتمالا نال شرالاب عجري ال نا هبف

 | سيحو هل دب سبح هنال ”'ىشب عجري مل لام ىلع هقتعا اذا اما و توملكراصف كامل اهنا

 ”اهشراب عجري مل بيع ىلع علطا مث ادحمبم اهائبف ار راد ىريشاولو لدبملا سيك لدبلا

 | فا لوضف ماسلا فلعل فاس 01001 هل كل فلا
١ 
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 ىزرشملا صيصختو اماججا ”ىثب عجري مل بيع ىلع علطا مث هو هع ولذا لات وق

 هعب ةلزنم لئاقلا نم عملا ذخاو َدَعَعلل بجوم هلتق ناف هريغ هلتق اذا ام ازارتحا لتقلاب

 || ةياهتلاىف لاق ( هناصقنب عجري دمحو فسوي وبا لاقو هل وق ) اءامجا ناصقتلاب مخ
 || عجررال هنا فالخ الف لتقلا ىف اما ريغ ال لكالا ىف وه امنا فالخلاو امهلوق ىلع ىوتقلاو

 || راصق عيبلا ف هنم نوعضم لعفب درلا عئتما هلا ةفينحىبال فسوي ىبانع ةياوريفالا ىتب
 ||| لك ا ناف قاتعالا هبشاف عيبملا ف ىرم_ثملا نم فرصت لكالا نا امو هلئقوا هعاب ول

 | نال ةفينح ىبا دنع قب اهف الو لكا اهف شرالاب عجري ملو قابلا دري مل ماعطلا ضعب
 | شراب عجري و قببام درب هنا امهثع ىورف امهنع ةياورلا تفلتخاو دحاولا ”ىتثلاك ماعطلا
 ْ هضعب بكف اًتيقد ىررْشا ولو عيتبا شراب عجري و قبام دري ال هنا امهنع ىورو لكاام

 وهو هنربخ ام ناصقنب عجري و نلا نم هتصحب قابلا در نا هل رفعج وبا لاق اسم هدجوف
 مل بيعلاب لع مث ماعطلا ضعب عاب ناذ عيبانيلا ىف اذك ذخآن هبو ثيللا وبا لاقو دم لوق

 ا تفلتخاو نوعضم لعف وهو عببلاب درلا رذعت هنال امهدنع بام شراب الو عابام شراب عجوب

 || ةعامسنبا ىورو عابام شراب عجريالو قيامدري هنا هنع ماشهىورف فسوب ىبانع ةياورلا

 مثاّتطوف ةيراج ىرتشا ولو هنع مالا وهو شرآلاب عجري الو ىقابلا درب ال هنا هنع
 || ابي وا ٌيطولا اهصقن اركب تناكءاوس عيابلا ىضري نا الا اهدر هلسيلف بيع ىلع علطا

 هيلعدر مث ىرشملا هعابف ادبع عاب نمو هل وق ) نانصقنلا بجو درلا عنتما اذاو اهصقتيول

 يبلا لم لصالا نعت هال( لولا حا ل ءاضقب هلبق ناف بيعب

 ا قح ىف ديدج عبب هنال ( هدر نا هلسيلف ضاق ءاضق ريغب هلبق ناذ مل وَق ) نكي ملناك

 (| نمو عل وق ) هاضرب هكلم ىف لخد هنالو امهثلاث لوالاو امهتحىف اخف ناكذا ثلاث

 بويعلا مسي مل نا و بيعب هدري نا هلسيلف بيع لك نم ةءاربلا طرش و ادسع ىرتدشا

 عيابلا هباعي امو ضبقلا لبق ثداملاو دوجوملا بيغلا ةءاربلا هذه ىف لخدي و ( اهدعي و

 لخدبال دم لاقو فسو, ىبا دنع في ملامؤ هيلع ىرتشملا فقو امو هب إي مل اهو

 لك نم ةئاريلا طرش و ادبع ىّريشا اذا اذه ىلعف تباثلا لوانتب ةءاربلا نافذا

 ةءاربلا و ىرتسسشملا مولي لاك تقسو ابا ناف عيابلا نع روضا ىح سرتتتملا هع

 عبابلا لاق ناو بحي مل قح نم ءاربا هنال هدري نا هلو هنم أربي ال دم لاقو هيلع دغقاو

 ةءاربلا مي مل هنال اءاججا ضبقلا لبق عببلا دعب ثدالخا لخدي مل هب بيع لك نم *ىرب ىتا ىلع

 لكنم لوب نا اها نيهجو ىلع ةلكسملا هذه عيبانيلا ىف لاق هريغ نود دوجوملاب اهصخ امناو

 ا امهدنغ ملستلا لبق ثدح اهو دقعلا دنع هب بيع لكن م أرب لوالا ىتف هب لقب ملو بيغ
 ١١ ضبقلا لبق دقعلا دعب ثداحلا نم أربب ال ىناثلا ىف و دقعلا دعب ثذاحلا نم أربب ال دمت لاقو

 لاسطلا نم فوملا ىف ناكام ءادلا ةفشحىبا دنعف ءاذ لكنه ”ئرب ىنا ىلع لاق ولو اءاجنأ
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 ١ ْ عا هللاو روجفل أو قابالاو اقرسلل ةئاغلاف

 د6 دسافلا عببلا باب ع ١

 ةزاجالا ىلع فوقوم عيبو لطاب عبو دساف عبو ا عبب هجوا ةعبرا ىلع عببلا نا لعا
 درج كلملا عقويال دسافلاو رايدلا طرسش نع ايلاخ ناكاذا دقعلا درب كلملا عقوب زئاملا

 فوقوملاو نذالاب ضبق ناو هعقوي ال لطابلاو عيابلا نذاب ضبقلا هب لصتي ملام دقعلا
 | أادتبا هنا عم لطابلا نود دسافلاب بابلا بقل امناو هكلام ةزاجاب الا ضبق ناو هعقوبال
 ا لطابلا ىف دوجوم دسافلا نال لطابلا نم معا دسافلان ال مدلاو َهتيملب عيبلاك هلوقب لطابلاب

 ١ ىلعال ىلعالا ف دجو. ىندالا نال دسافلا ىف دوجوم سيل هناف لطابلا فال دسافلا و

 ' ادوج وم ناكف نيترلسا ىنددا دسافلاو لطاب دشاف لك سيلو دساق لطاب لكذا سكعلا

 ْ | (دساف عببلاف امرحم امهالكوا امهرحم نيضوعلا دحا ناكاذا هللا هجر لاق ) نيتروصلا ىف

 | ( رطاك ولم ريغ ناكاذا كلذكو رمخلاب وا ريزنملاب وا مدلاب وا ةتيملاب عيبلاك ) لطاب ىا

 نك مادعن ال راب اذكو لطاب مدلاو ةتيملاب عيبلا لوقنف ليصفت اهيفو اهعج لوصف هذه

 | ريزدلاو رخخلاب عببلاو دحا دنع الام دعت ال ءايشالا هذه ناف لاملاب لاملا ةلدابه وهو عببلا

 ا ' ةنادهلا ىف اذك ضعبلا دنع لام هناف لاملب لاملا ةلدابم وهو عببلا ةقيقح دوجول دساف

 | حراشملا عب دنع ةناما نوكي ىرتشملا دب ىف كله نا و فرصتلا كلم ديفبال لطابلاو
 ا أقسي ١ هتتغاذ ادبع ناكول ىح نذالاب ضبقلا دجو ولو كلملا 'ديشال لطابلا نأ غي

 َ .مدلاو ةتبملا عيب اذكو امهكوق ىتاثلا و ةفينح ىبا لورق لال نوم ضعبلا دنعو

 'ديصلا نه مرلا يذ ام اذك و عببلل الحم نوكت الف الاوها تسيل اهنال لطاب ريزملاو
 'ناكنا ريزنملا و رخلا عيباماو ةتيم هتحبذ نال ديصلا نء مرحلا ىف لالحلا يذامهو
 كلم ىتح دساف عيبلاةريئاندلا و مهاردلا ريغب ناك ناو لطاب عيبلاةريناندلاو مهاردلاب

 ١ رطاك كولمت ريغ ناك اذا كلذكو هلوق ريززملاا و رخل ا ريغ كلمبال ناكنا و امهلباش أم

 ادلولا ما عيب و ملوث ) هيلست ىلع رد الو دقعلا تحن لخدي ال هنال لطاب هنا ىنعي
 ١ ىضر ولو ةيادهلا ىف لاق قلطملا ربدملاب دارملا و لطاب هانعم ( دساذ بتاكملا و.ريدملاو

 | ةاضر ريدب عبب اذا اما هاضرب عب اذا ىتعي زاوملا رهظالا و ناتاور هيفف عببلاب بتاكملا

 | . ف هاكر نعكن 3 ءاضرب عيب اذا هلا قرفلاو ةدحاو ةياور زوحال دقعلا ناف زاجا مث

 ' هاضر نعضش مل دقعلا دعي زاج اذا اما دقعلا ةعص طرش دجوف دقعلا ىلع اًعباس ةباتكلا

 | اذكو هيقاب عب محدنال هضعب قتعا ىذلا اذكو دقعلا مدي رف دقعلا لبق 1 مسف

 | لخاد هنال ةبتاكملا دلو اذكو ربده هنال ةريدملا دل و اذك و هع زوجنال دلولا مادلو

 | ةفضىا دنع كلا كالا مام تنام ناذ هفا 0 ا

 21909011 م

 ( امهدنعو )



 || دلولا ما ةعفو ىوتنلا هيلع و محدالا ىلع انق هتهق انلث ريدملا دهقو اهتيق هيلع اههدنع و

 زوخ الو مق وق ) قاتعالا كلم قبو اهنع ايفتنا دق ءاعبتسالاو عيبلا نول انك اهتبك حال

 || ناك نا ضوح ىف اكس عاب اذا هنا لعا ( ىوسهلا ىف ريطلا عيب الو ءاملا ىف كمبلا عيا
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 ٍ رده ناك نا عيبلا زاج هلسرا مث هذخا ناو كامي الام عاب هنا هع زوال طق هذخآي مل 0

 : دايطصاو ةليح الا هذخا كالمال ناك ناو ةيؤورلا رايخ ىّرشملاو ديضص ريغ ند هذخا ىلع

 5 3 3 2 ماا ا: نوخالف ثا لها دنع اها نينتارعلا لوك اذه واسلنسلا لع اردق (كإ كسلا 00 ١

 لسرا ناو ذخالا لبق كولمت ريغ هنالف ىوهلاىف ريطلا عب اماو ملستلا ىلع ردق ناو
 ناخىضاقىفو زوجيال هلا رهاظلاف ئحيو بهذي ارئاط عابولو ميلستلا رودقم ريغف هدي نم
 اوال عبب اماو الف الاو زاج فلكت ريغنم هذخا ىلع ردقبو هتيب ىلا دوعب انجار ناكنا

 هذخا ىلع ردشال ناكناو زاج هلم ىف هدنع ناكوا هذخا ىلع ردقشب ىزشملا ناكنا

 مولست ىلءردقبال عيابلا نال دساف هعبب جركلا ىفو هعب زوجنال ماخلا دنع ةموصخم الا

 ةردقلا مدعل هقابا لاحىلع هعبب زوجيال امنا ىدن+اىفو ىوهلاىف ريطلاك وهف دقعلا بّمع '

 هلا نع ىرتشملا وا ميلستلا نع عيابلا اما عنتما امه!او زاج هلسو رهظ ناف ريلست لع

 ها جاتحي ملب لها لاقو ديدج عبس ىلا جاتح ال و كلذ ىلع ربجا

 1 هما نود زوحب ال ال لما عبب مث نينملا هلمحتسام حجاتنلا ( حجااتنلا الو للا عب زوحالو

 5 قارف د1 ليف هندلوو هعاب ولف مودعم ما وه دوجوما ىردبال لخلا نال هنود مالا الو

 دادزب امرو خافتا هاسعف ررغ هنال ( عرضلاىف نبللا عيب الو هل وق ) زوحيال رلسو

 || ريغ هنع عطقلا عضوم نال ( منغلا رهظ ىلع فوصلا الو هل وق ) هريغب هنم عببملا طلتخمف
 رهظلا ىلع فوصلاو عرضلاىف نبللا عب نا تدن اذاذ عطقلا عض ومىف عزانتلا عقيف نيعتم

 زوجنال اذكو اح بلقن الو اعيج امهيث زوجيال دقعلا دعب عبابلا كلذ اس ولف زوحال
 ةاش ناولو عيابلل ىهف ةولْؤل اهنطب ىف دجوف ةجاح د ىّرْشا ولو فدصلاىف ولولا

 اذا ناك ىرشملا نوكلو عيابلا ىلع هحا رجلا نورك و زاج اهشرك عاب لست 71 ةحوب ذم

 1 دورا ستانست اضرب هكيسدتوحرار هيض وسم !«ومتاوجو اج ع نوح ةبسودح هع كارد ادعس حب يح“ ب ©

 0 ع ع يع و مع ديس سس وب يسر صمم مولع

 ررضب الا ميلستلا نكميال هلال ( فس نم عدجو بوثنم عارذو هلوغ) نر

 دسفملا لاوزل اح دوعي ىزشملا حدي نا لبق عذملا علقوا عارذلا عبابلا عطقولف
 ْ جرخاو امهقش ناو اي*# سلقنال ثيح خيطبلاىف رربلاو رقلاىف ىونلا عاب اذا ام فالخي

 1 ا ااما الاقحا امه دوجو ىف نال عببملا

 نال زوحيال فتنلابف زجلابوا فتنلاب ههلست نوكي نا اما ولخيال هنالاضيا ميلسنلاب اصخص
 ررض هيفو هفتن ىلا جاتحيف ”ىشث هنم قيبدقو .وانتسا كمال زابو ناويملا ىلع اررمض هيف
 هلال ةرم ةنيسلا تربصب ديصلا نم م حرختام وهو ( صناقلا ةيريضو هلوق)ن ناو حا

 برضا نأ ىلع هعباب نا هتروصو الما * ىث هل لصح ا ىرد.ال هلال ررغ هيفو لوهجت

 سياغلاو انركذ امل ز وجبال اذهف اذكب هلوهف ديصلا نم اهيف جبرخاخ ةكبشلاب ءاملاىف ةيرمض هل
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 ل فرقا عب , وهو ةعاوللا عي ذوصالوو] وأ زارلا ةانيص صناقلاو رحلادايص
 0 ل اني انه نسر تملا وهو نزلا نم ةعفادملا ةنبازملا ( ارمث هصرُخم لختلا
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 | نيتطقنب ارمت هصرخم هلوقو قوف نم طقن ثلث رْملا عي وهو هلوقو عافدلاو عازتلا ىلا
 اذوذخمناك اذا ارمت ىمسي امتاوارسبو ابطر ىمسيلب ارمت ىعستال لمعلا سور ىلعام نال |

 ةنبازملاف ةلقاحللاو ةنبازملا نع مالسلا هيلع هيهنل عببلا اذه زوحجال اماو فافجلا دعب
 ليكمي اليكم عاب هنالو اصرخ اهليك لثم ةطنح اهلبنس ىف ةطنملا عب ةلقاحملاو هانركذام

 ىف ةقيقملاب ةقحلم ايرلا باب ىف ةبنشلا و ابرلا ةهبشل زوجي الف صرخلا قيرطب هسنج نم
 ةسمالملاو رخخا ءاقلاب عببلا زوحي الو روق ) اذه ىلع بييزلاب بنعلا ثلذكو مي رحتلا

 ىممسيو رج أ ءاقلاب عببلا اما اهنع عراشلا ىهن دقو ةيلهاجلا ىف تناك عويب هذه ( ةذبانملاو

 ةاصحوا ار اهيلع بلاطلا عضو اذاف ةعلسلا ىف ناهواسنب نالجرلا ناكف ةاصاحأ عب

 اهسملاذاف ةعاسلا ىلع ناضواري اناكف ةسمالملا :عبب اماو اهبحاص ضريملناو عيبلا مت
 ىلع ناضوا#ي اناكف ةذانملا افاو ضر ملوا اي ىذر اهل اءايْشبا كللذ ناك ىّرشملا

 ملوا ىضر عيبلا همزايف هيلا ةعلسلا ذبن عببلا ىرشملا مزايا اهكلام بحا ناف ةعلسلا

 عيبملا نال باوثا ةثلث نم بوث عيب الو ( نيب وث نم بوث عب زوحي الو هلوَق ) ضر
 رثبلاو لبالاك ةتواغتملا ءايشالا ىف اذكو دبعا ةثلث نموا نيدبعنم دبع عس اذكو لوهجم ||

 ىزشملا هقثعينا ىلع ادبع عاب نمو مل وف ) كلذ هبشا امو لاعنلاو فافللاو ماغلاو

 | طرشو عيب اذه نال ( دساف عببلاف ىرشملا اهدلوتسي نا ىلع ةماوا هيناكبوا هربديوا

 | لطاب طرسشلاو رتاج عببلا هجو ىفو نادساف اههالك هجو ىفو نا راح اههالك طرشلاو
 | هدبع عس نا نُملا ةفصق عببملاوا نُدلا ةفص ناب ىلا عجري امن طرششلا نوكينا لوالاف
 اسهنا ىلع ةيراج عسب نا وهف عببملا ةفص اماو ةلجؤهوا لاما تبي دقن اهنا ىلع فلاب

 دقعلا اهيضتقا .ظورش هذه 5 تتناك هلا ىلع اديعوا تبدئوأ كنا ةزامخ وا ةخابط

 ةعفنم هيو دقعلا هيضتشال امم طرششلا نوكي نا وهف نادساف اههالك ىذلا هجولا اماو

 | ناوخن لئاعت هيف سانال سيلو ةموصخلاا لها نم وهو هيلع دوقعلل وا نيدقاعتملا دحال

 | ىلع ذاذللا طرشب ةرمثوا هلم ىلا للا طرمشب ةطنحوا ةطابخلاا طرمتب ايوث ىرشي

 ةعفنم هيفو دقعلا هيضتقلال طرش اذه نال دساف عيبلاف زازملا طرشي ةبطر وا عيابلا

 ااتدنس نل طعنا اراد ىوشينا لثم عيابلل ةعفتم هيف طرمشلا ناكاذا اذكو ىزرشلل

 طرشب ايوثوا اهكربنا طرشي ةبادوا ةنس عيابلا اهعرزيبنا طرعشب اضراوا ارهش عيابلا

 ةعفنم طرشلا ىف ناكاذا اذكو مهارد ىرتشملا دض رق نا طرشبوا اريش هسلب نا

 || اذاف دساف عيبلاف قتعلا طرمشب ادبع ع نا وحن ةموصملا لها نم وهو هيلع دوقعلل

 عيب هنال ةععلا هيلع اههدنغو انايحما ةفشحىبا دنع ىعسملا هيلع دع بجو هقتعاو هضيق

 (دساف)
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 قتعلاب زاولحا ىلا بلقني مث داسفلا ىلع دقعنيهلا ةفينح ىبالوريبدتلا طرمشب عيبلاكدساف
 ىزشملا هلك أينا ىلع اماعط عيد, نا وهف لطاب طرمشلاو عببلا هيف زوجي ىذلا هجولا اماو |
 طرش ولو هيف ةعفنمال طرشش اذه نال لطاب طرسشلاو راج عببلاو اهعيدب النا ىلع ةبادوا |
 اهمدهي نا ىلع ارادوا اهأطيالزا ىلع ةيراجوا هقرخي نا ىلع ابوث عيب نا لثم ةرضملا |
 طرسشب ةي راج عابولو لاب طرتشلاو راج عببلا دم لاقو دساف عيبلا فسوبىبا دنعف أ

 ةفينح ىلا نعو ىدنخللا لاق دقعلا ةيضتقي طرش اذه نال اءاججا زباج عببلاف اهأ صين
 وباو امهيف زئاج دمت دتعو اهنيبف دشسساف عيبلاف اهأظي الوا اهأطينا ىلع اهارتشا اذا هنا

 طرمشبو دقعلا هيضتقن طرسش هنال زوجي ئطولا ط وشب اهعاب اذا لاقف امهنيب قرف فسوب
 ارادوا ارهش عياسبلا همدختسا!نا ىلغ ادبع عاب ول كيذكو لوف ) دساف اهأطيال نا
 دساف عيبلاف ( ةيده هل ىدهينا ىلعوا مارد ى وّملا هضرقنا ىلعوا اهنكسينا ىلع
 ىنكسسلاو ةمدخللا ناكول هلالو نيدقاغتملا دحال ةعفنم هيفو دقعلا هيصتقنال طرنش هنال
 ىهن دقو ةداما نوكي *ىث اههلباقبال ناكولو عيبف ةراجا نوكت نمل نم'“ىش امهلباقب |

 نيطرسش نعو طرشو عب نع ىهنو ةقفص ىف نيتعفص نع ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 دنع سيلام عب نعو ضبقب ملام ينمو نهتمي ملاف ير نعو فلسو عيب نعو عيبا

 هبهت اما و ندقاعتملا دال ةقفنم هيف ظرنشي و عسب نا وهف طرشو عب اما ناسنالا
 مو نيتتس ىلا ةئامسمتو فلابو ةنئس ىلإ تفلاب ادبع عسب نأ وهف عيب ىف نيطرشنع
 ىلا هترخا ىلاو فلأبق الاح نُهلا ىنئبطعا نا ىلع لوقيوا اسم دحا ىلع دقعلا تشي
 لوهحم نثلا نال زوجيال اذهف ريعش نيزيفقبوا ةطنح ريفشب كعببا وا نيفلابف رهش
 لوب نا ةقفص ىف ناتقفص اماو ىرتشملا مزاي نيِنُملا.ىا عيابلا ىردي الو دقعلا دنع
 طرسشب ابوث عيدي نا وه ليقو فلاب سرفلا اذه ىتعيدت نا ىلع فلاب دبعلا اذه كعببا
 لمعلاو نيعلل الدب نُدلا ىريشملا لعج دقق هلزنم ىلا لجلا طرشب ةطنخو ا ةطايلللا

 اماو ةقفص ىف نيتقفص عجبدتف ةراجا وهف لمملا ىداح امو بعيب نوكي نيعلا ىداح اخ
 وهف نمضي ملام مرر اهاو ةبهلا وا ضرقلا طرشب عسب نا وهف فلسو عب نع هيهن
 سنج نم ضبقلا لبق ابسك بسك اوا:ضبقلا لبق هبه هل ثهوتف !دبع قرش انا
 ملام جير هنال كاوزلا هل بيطي ال دك اوزلا اذه عم دبعلا ضبقف هفالخ نم وا نقلا
 هدنع سيل ام عيب نع هيهن اماو تالوقنملا ىف ىنعي ضيقي ملام عبب نع هيهف اماو نمل
 هناف ملا ىفالا زوحيال هناف هوجولا نم هجوب هكلم مث هكلم ىف سيلام عيب نا وهف
 ( دساف عببلاف رهشلا سأر ىلا الا !هلسيال نا ىلع انيع عاب نمو هلو ث ) هيف صخر
 نمور وق ) دقعلاب قهكسملا مياستلا ىف طرشش هيفو عيبا ليجأت ىف عبابلل ةدئافال هنال
 هجو ىف بتارم ةثلث ىلع نوطبلا ىف امل ءانثتسالا ( دساف عببلاف اهلج الا ةيراح عاب
 نائراج امهالك هجوىفودساف ءانثتسالاو راج دقعلا هجوىفو دساف ءانثتسالاو دساف دقعلا
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 ١ دوتعلا هذه نال نهرلا و ةباتكلا و ةراجالا و عببلا ل ناد انكولك ىلا | اما
 دقعلا زوحن ىذلااماو دساف طرش ةلززنمم نطبلا ىفام ءانثتساو ةدسافلا طورشلا اهلطس

 ' هذه نال دمعلا مد نع ملصلاو علملاو حاكتلاو ةقدصلا و ةبهلاف ءانثتطالا لاعبي و هيف
 | مالا: دقعلا ف لخديو ءانثتسالا لطس و دقعلا محدش هك ةدسافلا طورششلا اهلطبال دوقعلا

 ١ مص لو قتعلا محد اهنطب ىفام ءانثت ساو ةيراللا قثعا اذا قتعلا اذكو اعيجج دلولاو
 "اذا ةيصولاف:نا 58 اهتهالك ىتذلا هجولا اماو اهلج-و ىه قتعت اهنا ىعي ءاشتسالا

 ١ هلىدوملل ةيراملا نوكتو ءانثتسالا محصن هلاق اهتطبىفام ىنثتساو ةيراجب لجرا ىصوا
 ا ءابقوا اصيق هطيخو عبابلا هعطّقب نا ىلع ابوث ىرشانمو علو ) ةثرولل اهنطب ىفامو

  اهلمعيو دلما نم اهعطقب اهوذحب ىغم ( دساف عببلاف اهكرششيوا اهوذحي نا ىلع العن وا

 أ ازوريلا ىلا عببلاو مل وق ) امه دال ةلعفنم هبق و داقعلا هيضتق ال ط رش اذه نال

 لوا 0 كلذ ناعياشملا فرعي ملاذا دوهيلا رطفو ىئثراصنلا موصو ناجرهملاو

 'ءاتشلا نم موب لوا ناجرهملا و لخلا هيف سعلا لحت موب لوا وهو فيصلا نه موب
 رطفلا و ىراصصنلاب موصلا صخ مل ليق ناف نازييملا سعثلا هيف لحن موب لوا وهو

 هلوق ) هسكعب دوهيلاو مولعم مهرطفو مولعم ريغ ىرا_صنلا موص نال ليق دوهيلاب
 ْ مدقتن لاجآ هذه نال ( حاملا مودقو فاطقلا و سايدلاو داصملا ىلا عببلا زوجي الو

 ةلاغكل ىف ةلمم ةريسيلا ةلاهللا نال زاج تاقوالا هذه ىلا لفكولو ةلوهجم ريصتف رخأتتو
 ْ , ناكام ىه ةريسيلا ةلاهللا مث اهتلاهج ةلازاب اهك اردت_سا نكمي ةريسي ةلاهللا هذه و

 ؟ةشحاذ تناك حابرلا بوبهك اهدوجو فلتخا اذا اما رخأتلاو مدقتلا ىف اهيف فالتخالا

 | ىف بجو ىا نالف ىلع باد امب لفكي ناب نيدلا لصا ىف ةلاهجلا لم ةلافكلا نال و

 "عاب ناو هفصو ىف اذكف نألا لصا ىف ةلاهملا لقحنال هناف عببلا فالح ىلوا فصولا

 ||  ةلقحم ديف ةلاهملا هذهو نيدلا ليجأت اذه نال زاج تاقوالا هذه ىلا نكلا لجا مث اتلطم
 أ ىإ وق ) ةدسافلا طورسشلاب لطب هنال دتعلا لصا ىف هطاّرشا كلذك الو ةلافكلا ةلززنم
 'مودقو فاطقلا و سايدلا و داصملا ىف سانلا ذخأي نا لبق لجالا طاقساب ايضارت ناف

 'ةعزانمل داسفلا نا انلو اًئاح بلي الف ادساف عقو هنال زوحجبال رفز لاقو ( زاج جالا

 أ| هطاقسا نكيف دتعلا بلص ىفال كاز طرشىف ةلاهملا هذهو هررقت لبق تعفترا دقو

 الحاو لكناض وع دقعلا ىفو عبابلا نذاب دسافلا عببلا ىف عيبملا ىرشملاضبق اذاو هلق )

 نع ةعامس نبا لاق ةِعق هلامم ضوعلا ناكاذا ىنعي ( هتهق هتمزل و عيبملا كلم لام امهنم
 | ضبقلاب عيبا للم هلأ كلوب ءاه نما مشت ام وا كلض را ىف لبا رت اع كعبا لاق اذا دمت
 | دقعلا لقشاف دعب زاج ءاناىف ءاملا ءاقتساوا شيشاا عطقول هنا ىرتالا الام هتلب اقم ىف اعس هنال

 || اذاذ ضوعلا ىضنقي عببلا نال نكلأ نع تكسو هعاب اذا اذكو فسوي وبا لاق نيض وع ىلع

 | عببلاو ضوعلا ىفذ هنال نم ريغب 0 ا سل دنع كش
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 كال نكل نيعلا ثللع ال ىزاشملا مهضعب لاق ( عببملا كلم دوق ) عيب سيل ضوعريغب |
 لب جاشم هركذام راتتملاو نيعلا كلي لب مياشثم لاقو قارعلا لها لوق وهو فرصتلا |
 عيابلا نود هنم ءالولا تدنث هقتعا اذا ىرتشملا نا ىلع لدي ةبقرلا كلي هنا ىلع صن ادمن نال
 اهدنج ىلا راد تعببف اراد ىزشملا ناكاذاو هعبابل ةمقلا هيلعو هل نكلاف ىرشملا هعابولو '
 درو كلذ دعب عببلا محسسف ناو قنعي مل عيابلا هقتعاف ادبع ناك ولو ىرت شمل ةعفشلا تنين

 ول ىّرشملا نا نييقارعلا لوق هجوو نيعلا كلإه دق ىزءشملا نا ىلع لدب اذهو دبعلا هيلع
 تناكولو هضيح اهأريتسا ول و اهتطو لحال ةيراج تناك ولو هلكا لحيال اماعط ناك
 للا نال هوركذ اهف قارعلا لهال ةجالو ىدنخلاا لاق عيفشلل ةعفش اهيف بحي ال اراد
 كلذ عمو هدافتسا نم كولمم نعضي ملام ار نا ىرت الا ”ىث ىف كلملا نم اسيل ةمرلحاو
 هناذ ةرهاصم امهنبب و ةعاضرلا نم هتخا ىه و ةي راج كلم نم نا ىرت الا هل لحي الا
 مل عيابلا قح نال عيفشلا ةعفشلا بحت مل امناو اهب عاتقسالا هل لحب ال ثلذ عم و اهكلمي
 نم نا ىرتالا ىرتشملا كلم توبثال عيابلا قح عاطقناب بجي امنا ةعنشلاو اهنع عطقن.
 ول هنا عببملا كلم هلوق داوف نمو ادحاج ىرتشملا ناك ناو اهيف ةقفشلا بحب هراد عسب رقا

 اذه ضبقلا موب ىنعي ( هنِق هتمزاو مل وق ) عطق ضبتلا دعب ىريشملا نم عبابلا هقرسا
 هباشف هسفنب نوعمم هنال هلثم همزلي لاثمالا تاروذ ند نكاد اها مهقلا تاوذ نم ناك اذا

 ةنيبلاو ناعضلا همزاي ىذلاوه هنال هني عم ىّررشملا لوق لثملاو َةِملا ىف لوقلاو بصغلا
 اذا اما نعل عيابلا ضبق لبق ناك اذا اذه عيابلا نذاب هلوقو ةداي زلا تبثت اهنال عيابلا ةنيب
 ملاذا اذه ( زف نيدقاعتملا نم دحا و لكلو هل وق ) نذالا ىلا ةجاح الف نعل ضبق
 غبصلا لم مسفلا قدح عطقتا هنم ةثداح ريغ ةلصتم ةدايزلا تناكو دادزااذا ام عيبملا ددزب
 ةلاصفنم تناك ناو هلزهف انطق وا هنم تقلع ةي راج وا نعملاب قيوسلا تلو ةطايخلاو
 ولو شرالاو رعلاو دلولاك هنم ةدلوتم ةلصتم اذكو مسفلا قح عطقنال هنم ةدلوتم
 عيبملا له ناذ نعض ايككينسا ناو هيلع ناعضال ىزشملا دب ىف ٌئاوزا هذه تكله
 ناو ضبتلا موب عيبملا ةهه ىريشملانم ذخايو كاوزلا دريسي نا عيابللف ةماق كاوزلاو
 ةدايزلا عم عببملا درس نا عيابالف ةبهلاو بسكلاك هنم ةثداح ريغ ةلصفنم ةدايزلا تناكأ
 ابنيضي مل اهكلهتسا ناو هيلع ناعضال ىزشملا ديف تكله ناو اهب قدصتيو هل بيطيالو
 هيلع ررقت هدب ىف ةمئاق اوزلاو عيبملا كلهتسا ناو اهزوضي اههدنعو ةفيتح ىبا دنع اضيا
 ةفاأب ناكنا ىزرشملا دب ىف عيبملا صقتنا ذا اماو لصالا نام ررتتل هل ئاوزلاو عببملا نام
 ضبقلاب هيلع انوعضم راص عببملا نال ناصقنلا شرا عم عببملا انتا نأ عيابلإف هي واعس
 عيابلا لعشب ناكنا و عيبملا لعفب وا ىزتشملا لعشب ناصقنلا ناكاذا اذكو هنازحا عيمجب
 عيابلا نع سيح هنم دجوب ملو هدب ىف كله اذا ناهضلا ىريملا نع لطنو ادريس راصأ
 هف فرصتلا كاذ هكلم دق هنال ضقنال هلا نعي ( دعب ذفن ىرتشملا هعابناو هلق )
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 ' نا عيابلل نا ريغ ةراجالا تعص ىراشملا هرجا ناو هيلا هتجام عرشلا قح ىلع مدقم
 ةراجالا حف ىف ارذع راص عببلا داسفو راذعالاب محسفت ةراجالا نال عببملا درتسيو اهلطبي

 . نال خحسفإال هلاح ىلع حاكنلا و ممسقلا عنجال كلذ ناف ىرتشملا اهجوزف ةيراج عيبملا ناكولو
 . هلاحن بف راذعالاب مسفيالاه حاكنلا نا الا ةراجالاكسفلا عنم الف عفانملا ىلع دقع حاكتلا

 | نم لقتنا عيبملا نال مهسفلا طقس تامو دبعلاب ىصوا ولو هكلم ىلع وهو هدّقع ىرشملا نال. ||
 ١ مل ىراشلا نم عيبا ثروولو هاب ول اكراصف أدّتبم كلم وهو هلىصوملا كلم ىلا هكلم
 هيلع خحسفإ اذكو بيعلاب محسفلا هلتبثي اذهلو ثروملا ماقم موي ثراولا نال خسفلا طقسب
 ظ هكلم نع جرخ هلال حملا قح طقس بوثلاوا دبعلا ىّرشملا بهو ولو داسفلا لجال

 . ءاضقب بيعب عببملا هيلع دروا ةبهلا ىف عجر ناذ هعاب ول يمس رذعتفريغلا قح هب قلعتو
 اذا اذكو هلصا نم دقعلا مست ةبهلا ىف عجر اذا: هنال عيبملا درتسي نا عيابلل ناك ضاق

 . ةيراج ىرشاولو نكي مل ناكراصو هلصا نم عببلا مسن بيعلا لجال ىضاقلا هيلع ىضِق

 هيف يي رف رخا اًئيش اهنع ىرتشا ناف حيرلاب قدصت اهبف يرو اهعابو اهضبقو ادساف ءارش
 ' هل هيلع نكيمل هلا اةداصت مث هايا هاضقو الاه لجر ىلع ىعدا اذا اذكو حب رلا هل باط
 / نيب عج نمو عْلوُق ) ةيادهلا ىف اذك جيرلا هل بيطب ,هاردلا ىف ىعدملا نر دقو “ىش

 ١ ىمسءاوس ةفينحىبا دنع اذهو ( اعيجج امهيف عببلا لطب ةيمو ةيكذ ةاشو ادبعو رح

 'داسفلاو ادساذو اهم تنهضت ةقفصلا نال مسي مل وا ةدح ىلع انمث امه دحاو لكل

 ادمتو فسو وبا لاقو دحاو نع امهارشاول اي عمباىف لطبنا بجوف دقعلا سفن يف

 ' لكل مسيمل ناو ةتيملاو را ىف لطبو ةيكزلاو دبعلا ىفزاج انمث امه* دحاو لكل ىمعس اذا
 دبعو هدبع نيبو ربدمو دبع نبب عج ناو موق ) ةفينج وبا لاق امكف انبث امهنم دحاو ا
 'لاقو ةثالثلا انباهصا لوق اذهو رخالاىف لطبو ( نُملا نم هتص دبعلا ىف محد هريغ ||

 ا ربدملا نا انلو راك راصف زومال ربدملا ع نال ربدمو دبع نيب عجب اذا اهف رسغب رفز
 ْ ربدملا لثم دلولا ماو بتاكملاو هزاوجب ك اح مكحول ةراجالا هقحلتو دقعلا تحن لخدي
 ' اريدمدجووا قحتساوا ميلستلا لبق امهدحا تاخ نيدبع عابباذاو نقلا ىلا دبعلا مض اذا

 , هيلع هللا لص هللا لوسر ىهنو ملف ) نغلانم هتصحب قابلا ف عببلا مجد ابتاك وا
 ٍْ اضيا نوكسلاب ىوريو نيت شميلاو ) هيخا موسىللع موسلا نعو شجيلا نع 0

 'نملاىف ديزب نا ىلع بغارلا لم< هنكلو هيف هل ةبغر الو عببملا نمث ىف ديز, نا وهو
 ” دنمث ىف ديز, نا سأب الف يك اوا هتعث لثم ىّرشملا هبلط اذاام ىلع لوم ىهنلا اذهو

 'مواستينا وهف هيخا موس ىلع موسلا اماو هيف ةبغر هل نكي ناو عببملا ةعق غلب نا ىلا
 'دقعلا الا قبب ملو نعل نم هاعسام ىلع امهنه دحاو لك بلق نئمطنو ةعاسلا ىف نالجرلا

 ظ من ملو نما نم ىمس امي رقتسم ريغ عبابلا بلق ناكاذا اما ىرتشاف رخآ صخ# هضراعف

 ا” (هبلا)
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 * ها

 عيبو بلجلا قتلت نعو هلوقق ) ديزينم عيب اذه نال ثلذب سأب الف ذب ضرب ملو هبلا
 ةلفاق ئح عع“ اذا رصملا لها نم لجراا نا بلملا قلت ةروصو ( ىدابلل رسطاخلا

 مهماعط عيجج مهتم ىرشي و مهاقلت جرخف ءالغو طحق ىف رصملا لهاو ماعط مهعم

 ىلع اوعاب اولخد ىتح ,هكرت ولو نُملأ نم دي ريام ىلع هعيدب و رضملا هب لخديو
 نوررمضت,ال رصملا لها ناك اذا اما و كلذب رصملا لها عسوت اق رفتم رصملا لها

 ىزاشيف رصملا لها نه لجر ,هاقلت نا هتروص مهضعب لاقو هركيال هناف كلذ

 مكحلا ىف زئاح ءارسشلاف نصملا لها زعسب نولعلال مهو سصملا رعس نم صخراب مهنم

 هناوهف ىدابال رضاحلا عيباماو الوا رصملا لها هب ررضت ءاوس مهرغ هنال هوركم هنكلو
 رفوتيف هعبب ىف كل قثوت ال كماعط ىلا سهل لاقو سضاخلا هيل ماعطلاب بلاجلا لصو اذا

 هلناك اذا رصملا لها نم لجرلا نا وهو ىدابلا نم سضاملا عبو هانعم ليقو هنمث كيلع

 ةيدابلا لها نم هع هنكلو رصملا لها نمامهعيننالوهو طسقىفرصملا لهاو فلعو ماعط

 هب نسأب داف كلذب نوو سضخألاو دعس قارصملا لا ن1 اماو هوركم اذهف لاغ نع

 كلذ لكو هلق ) لاوزلا دعب لوالا ناذالا نعي ( ةعجلا ناذا دنع عيبلاو هلوفق )

 انه ىلا شحيتلا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو هلوقنم روك ذملا ىا ( هوركم

 ضبقلا لبق كلملا هب تبشرو ةهقلا نود نما بحي هلا ىتح ( عببلا هب دسغالو هلوق )

 ( امهنبب قرفب مل رخالا نم مرحم مج-روذ امهدحا نب ريغص نيك ولمم كلم نمو هلرف)

 ضيخحنو مالغلا ةلسنا ىلا امهنيب قرفب مل اريغص رخئ الاو اريك امهدحا ناكول كلذكو

 ةيصولاو ثرالاو ءارمثلاو ةبهلا نم كلملا هوجو لوانتيل كلم ظفل ركذ امتاو ةيراملا .

 عطق امهدحا عبق ناكف هده اعتب ريبكلاو ريغصلاب سن أتسسي ريغصلا نالو كلذ ريغو

 ةمرحلا ةبارقلاب لولعم عنملا مث راغص ىلع ةجرملا كرت هيفو دهاعتلا نم عنملاو سانيتسالا

 ىتح ناجوزلا هيف لخديالو مرح ريغ بيرقالو بيرق ريغ مرحم هيف لخديال ىتح حاكنلل

 مانغلاو ثاريما ىف ةعسقلا ىف هركي اذكف عببلا ىف قيرغتلا نم هركي الكو امهنيب قيرفتلا زاح

 تناك نا ريغصلانم مرحم مج-ر وذ امهنه دحاو لكو ناريبكو ريغص هكلم ىف عمتجا ولو

 اههدحاوا ادجرخ ًالاو ايا امهدحا نوكينا وحن رخت الا نم ريغصلا ىلا برقا امهدحا ةبارق

 دعبالا عسر نا سأبالف مالوا بال اا رخآآلاو ماو بال اا امهدحاوا ةدج رختآلا واما أ

 امهالكن وكيناوحن ءاوس ريغصلا ىلا امهتارق تناكاذا اهاو برقالا عم ريغصلا عيد وا امهنم

 سايقلاف نيلاخوا نيمعوا مال نيوخا امهالكوا بال نيوخا امهالكوا ماو بال نيوخا

 دحا عش نا سأبال ناسحتمالاىفو ءاوس امهم دحاو لك قحزال اههدحا عسيدن ال نا

 | نوكينا وحن ءاوسديلا امهتارقو نييناملا نم ريغص ىلا ني ريبكلا ةبارق تناكولو نب رببكلا

 ىلدي ىذلاو مالا ماقمماق مالا ةبارقب ىلدي ىذلافمعو لاخوا مال خاو بال خاوا ماو با هل

 دحا نيب قرف نا هل سيلف دحاو كلهىف اوعّتجاو ماو با ريغصلل ناكاذاو بالاك بالا
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 اا 2ئتئتئئاالاالتتتجآ
 امهني دجا نيبو هنيب قرشبمل ما ماو با ماوا ةلا>وة مع هل ناك اذا اذكو انه اذكف مهنم ْ
 نيدلاولا ىفلطاب عببلا فسويوبالاقو مئأيو ( عيبلا زاجو كالذدل هرك امهتييقرفنافهل وق )
 | ةيانج امهدحا نحنا لثم سأب الف امهف ىعملا ناك اذا قدرفتلا مث نيوخالا ىف اجو

 | اذا اذكو قيرفتلا هيف لصحناو رخألا كسميو امهنم ىتاجلا عفدينا سأبالف مدآ ىنبىف |[
 ١ اههاّرشا اذا اذكو قيرفتلا ىلا ىدؤي ناك ناو هيف حابب هناف ناسنال الام امهدحا كلهتسا
 | امهكسموا اعيجب امهدري فسوي ىبا نعو ةصاخ بيعملا دري نا هلف ابيع امهدحاب دجوف
 هناللام ريغ ىلعوا لام ىلع هقتعيو امهدحا بتاكين ا سأبالو ةصاخ بيعملا دربالو اعيجج
 هبحاص رادام ثيح روديف هسفن. قحا ريصي قتعملا وا بت اكملا نال هيف قيرفتال

 6 ةلاقالا باب
 ةزلاح ةلاقالا هللا هجر لاق ) دقعلا عفر نع ةرابع عرمشلا ىفو عفرلا ىه ةغللا ىف ةلاقالا
 قالطلاو حاكتلانال عببلا صخو هعفر ناكلهف امهتح دقعلانال (لوالا نعل لثمب عيبلا ىف
 حاكتلا لثم لبقتسملا نرخ“ آلاو ىضاملا نعامهدحاب ربعي نيظفلب حصنو اهلبشيال قاتعلاو

 ||| نييضام نيظفلب الا مدلل دمحم لاقو امه وق اذهو حاكنتلاك ةمواسملا اههيرضختال هنا ٍإ

 | لاتف اذكب ىم تيرشا اه ىنعب ىرشلل عبابلا لاقول ىتح ةلاقالا ظفلبالا جدلالو عيبلاك
 عيبلا فاك سلجلا ىف الا ةلاقالا لوبق محدنالو عببلا طْثا رش هيف ىعاريف عاججالاب عيب وهف تعب ا

 | بيعئاذا اما تيع هلخد. ملاذا اذه ( لطاب طرشلاذ لقا وا هنم.ٌرثكأ طرش ناف هلق )
 لاقا ناف نعلأ نم كاي زوال بيعلا ةلباتم كلذ نوكيو نْثلا نم لقاب ةلاقالا تزاج
 اههريغ قحيف عب نيدقاعتملا قح ىف حف ىه و ملوش ) ريغال نما ىهف نمل نم ركاب
 لك تناك نإ و اعاجلا مف ىهف ضبقلا لبق تناك نا ليصفت اذهىف ( ةفينح ىبا لوقىف
 لوالا نلاب تناك نا دمحم لاقو عبب ىه فسوب وبا لاقو ةفينح ىبأ دنع محدش ىهف ضبقلا

 عيب اسهنا مهنيب فالخ الو عيب ىهف رخآ سنجيوا رثكاب تناك ناو حش ىهف لقاب وا
 ريغلا قحو امهتح ىف حف ىه رفز لاقو هدعبوا ضبقلا لبق تناك ءاوس ريغلا قحيف
 عنتمال لوقنف دحاو دقع ىهو امهريغ قحهف اعيب امهتحىف اخهدف نوكت فيك لاقبال
 ريغلا قحف عببلا مكح ىف ضوعلا طرشب ةبهلا نا ىرت الا عريشلا لوصا ىف كلذ لثم

 اهيف ضبتلا راستعا نم نيدقاعتمللا قحىف ةبهلا ىنعمىف ىهو ةعفشلا اهيف تشب اذهلو |
 ةلاقالا انملب الع نيدقاعتما قحىف انهسف تلعج امنا لاقبو ةلقالا اذكم ةبهلا ىف ربتعي اك ||
 ةلاقالا ىنعم الع امه ريغ قحف اعبب تلعج امناو عفرلاو محدقلا نع نبي اهظفل نال ا

 قحىف ظفالا انريتعاف عببلا دح اذهو ىضازرلاب لاملاب لاملا ةلدابم عملا ىف اهنال اهظفلب ال
 ظفالا ريتعي ناب سكعي مل اماو نيهبشلاب الع امهريغ قحيىف ىنعملا انربتعا و نيدقاعتملا
 ان ريتعاذ مسفلا ظفل ظفالاو نيدقاعتملاب تاق ظفللا نال امهقح ىف ىنعملاب لمتلاو امههريغقح ىف
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 لمعلا نيعت امهب حفلا طفل انربتعا اذاو امهب ظفللا مايقل نيدق اعنملا قحرف ظفللا 5
 رهظي نيدقاعتملا قحىف محدش هلوق ةدئافو نيهبشلاب لمعلل ةلاحمال امه ريغ قحىف ىعللاب []

 هفالخم ةلاقالا دنع ايعس امو لوالا نا در عيابلا ىلع بحي هنا اهيدحا لئاسم ستيف
 ةثلاثلاو تدسفلاعب تناكولو ةدسافلا طورششلا اهلطبال ةلاق الا نا ةيناثلاو لطاب
 اعبب تناكولو عببلا زاج ايناث هنم هعاب ىتح ىزشملا نم عببملا دريتسي ملواليامتالذإ ١

 عب امهريغ قحرفف اهنال زوال هريغنم هعاب ولو ضبقلا لبق هنم هعيدب نا زوجيال ناكل
 دمحلاو الخ امثدنع انضيا ىزشملا ريغنم هعب زوحي راقعلاكلوقنم ريغ عببملا ناكولو ديدج
 راصو ةراج ةبهلاف دادرسالاو ضبقلا لبق ىرشملا نم عببملا عيابلا بهو اذا ةعبارلاو
 هلبتق عيابلا نم ىرتشملا هبهوف اعبب تناك ولف هل الا لطبت الو ةبهلاب ىرشملا عببلا

 منا عبابلا هلبقف عيابلل ضبقلا لبق عببملا ىزراشملا بهو اذا ىنعي عببلا معني عيابلا |
 دّرساو الباقتف ةنزاوم وا ةلياكم هعاب دقو اينزو وا ايليك ناكول ةسماملاو امه: عببلا
 ليك ر يغب هضبق محد امل اعيب ناكولو هضبق مص نزوالو ليك ريغ نم عيبملا عيابلا
 مف اراقع عببملا ناكول امهريغ قحف عبب هلوق ةدئاذو اهتداعا همزلي ناكل ب نزو الو
 ةعفشلا عيفشلا بلطف عيابلا كلمىلا عببملا دامو الياقت مث دقعلا لصاىف ةعفشلا عيفشلا
 ضباقتلاف هرص عببملا ناكول اذكو امهريغ ق>ىف اديدج اعبب اهن وكل كلذ هلذ ةلقالا ىف
 لجرلا بهوول اذكو ديدج عيبك طرشلا قحيىف لعجيف ةلاقالا ةعكتل طرش نيينانلا الك نه
 عجري نا بهاولل سيل الياقت مث رخآ نم هل بوهوملا هعاب ىتح هضوعب ملو هضبقو ائيشا
 نعلا كالهو مْلوَف ) بهاولا قح ىف اهازشا عيابلا ناك راصو عيابلا ىلع هتبه ىف
 عيبملاب مئاق وهو همايق ىعدتسي عببلا عفر نال ( اهنم عنم عيبملا كالهو ةلاقالا ةحعص عنمي ال
 اذاو دقعلاب نيعسال نقلا و نءلا قب عببملا كلهاذاهنال اهنم عنم عببملا كالهو هلوقو نُءلان ود
 انيع اعيابت اذاو هعفرا ىنعمالف دقع كانه قب مل دقعلاب نيعتام كلهو دقعلاب نيعتي الام قب
 الياقت مث هيرشم دب ىف امهدحا كله مث اضياقت و دقعلاب امنه دحاو لك نيعتب امن نيعب
 درسيو هبحاص ىلإ هلسيو ايلثم ناكن ا هلثموا هته كلاهلا ىرشم ىلعو ةحبت“ ةلاقالاف
 كله ناو ل وف ) امهدحا كله مث نامئاق ام«ءلع دوقعملاو الياقت ول اذكو هنم نيعلا
 دنع هدب تعطق ادبع عببملا ناكولو ( هيف عببلا مايقل هيقاب ىف ةلاقالا تزاج عببملا ضعب
 ديلا شرا نم عيابنل ”ىث الو دبعلا ذخاو هلكن ملا در الياقت مث اهشرا ذخاو ىزرشملا
 ىزرشملل بيطل و

 * ةيلونلاو ةحيارملا باب 2+

 عيب و تاءايبلا نم مدقتام وه ةمواسملا عيبف ناعم عيب و ةمواسم عب نيب رض ىلع عببلا
 ةيلوت نييرض ىلعةيلونلاو ةيلوتلا عبو ةعضاوملا عبو ةحبارملا عيب برضا ةثلث نامضلا

 ودفاع هخم دمام خم



 ١ لقن ةحارملا هللا هج-ر لاق ) كارتشا ضعبلا ةيلوتو ةيلوتلكلا ةيلوتف ضعبلا ةيلوتو لكلا
 ضارتعادويقلا هذهنم دبقلكىفنا لغا ( حير ةدايز عم لوالانكلاب لوالادقعلاب هكلمام

 ' مهاردلاوا ريناندلاب ريناثدلا ىررشا اذا هنال ضورعلا نم لاقب نا ىغبني هككلمام لقن هلوقو

 . لقن لاقب نا هقح نم لوالا دقعلاب هلوقو ةحنارم.ىهاردلاو ريناندلا عب زوحيال مهاردلاب
 ' ادبع بصغ نم نا ىرتالا هكلم اهف دقعلا طرتشي ال هنال هكلم امم علسلا نم هكلم ام

  دبعلا عيب نا بصاغلإف دبعلا داع مث دهعلاِب هيلع ىضاقلا ىضق و بصاغلا دب نم قباو
 "لاقي نا هقح نم لوالا نُملاب هلوق دقع كانه نكي ملو اهادا ىتلا ةهقلا ىلع ةحبارم
 ارك ناك عجب اذا اذه و زاج زارطلاو غابصلاو راصقلا ةرجا مضول هنال هيلع ماقاع

 امل ( عبر ةدايزريغنملوالا نُكلابلوالا دمعلاب هكلمام لقن ةيلوتلاو مل وق ) لوالا نعل نم
 اههدحا ىنلو !سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاق نيريعب ىرشا هنع هللا ىضر ركب ابانا ىور

 نوكي ىتح ةيلونلا الو ةحبارملا حدي الور وق ) الذ نمثريغب اما لاق نمثريغب كلوه لام |
 هولست ىلع ىرتشملا ردق لشم هل ناك اذا هنال ( نو زوملاو ليكملاكلثم هلام ضوعلا
 ' ةرجا و لتفلاو زارطلاو غابصلاو راصقلا ةرجا لاملا سأر ىلا فيضي نازوحب وهلوق )
 "فيضي نا زوج و ناتكوا ري رح بالا فارطا ىف هنوعنصي ام وه لتفلا ( ماعطلا لج-
 ا الو ناكم ىلا ناكم نم منغلا قئاس ةرجاو لالدلا وهو راسعملاو لاسغلاو طايملا ةرجا اضيا

 ناذ فورعملاب ناويلخا فلعو مهتو_ك و قيقرلا ةقفن مضي و منغلا ىعار ةرجا فيضي
 . قفنا ام الو هرقس ىف هسفن ىلع هتقفن مضنالو ةدايزلا نود فورعملا ردق مضي هيف فرسا

 قب ألا لعجو ضئارلاو ناتخلاو راطيبلا ةرجا الو نأرقلا ميلعتىفو له ميلعتىف قيقرلا ىلع
 ١ نيثلث هدنع تضابف ةجاح د ىريشا ولو هيف ظفحي ىذلا تيبلا ةرجا و ةيانحلا ىف ادفلاو
 لش اهيلع قفنا ناك نا ةحبارم ةجاج دلا عيب نا دارا مث مهردب ضيبلا عابف ةضيب
 ناو قفنا اع اضوع ضيبلا نمث لعج هنال اهيلع قفنا ام فيضي نا هل زاج ضيبلا نمث

 ( اذكب هتزشا لوقب الو اذكب ىلعمات لوقبو هل وق ) ةحبارم اهعي زوجيال اهيلع قفني م
 زاج اهيلع فوب زلا ذخاب عيابلا ىضرف دايج مهاردب ةعلس ىزيشاولو ابذاك نوكي الثل

 وهف ةحئارملا ف ةنايخ ىلع ىزشملا علطا اذاو مل وق ) دابملا ىلع ةحبارم اهعبدر نا هل
 لقحي لاح ناك اذا ىنعي ( هدر ءاش ناو نلا عيمجي هذخا ءاش نا" ةفينحىبا دنع رايخلاب

 هذخا امناو نيعلا نع هلوكب وا ةنيبلاب وا عيابلا زارقاب اما ةنايملا ىلع عالطالاو محفل

 ورغم عيابلا ضري ملو هعوضوم نع دقعلا جرختال ةحيارملا ف ةنايملا نال نْملا عيمج
 ةنايخ ىلع علطا اذاو مل وق ) اهنم لقاب حرخي الف نلا نم اهاعس ةلمجب الا هدب نم عببملا

 اامهنال هعوض وم نع دقعلا حرك ةيلوتلاىف ةنايحلا نال ( نلا نم اهطتسا ةيلوتلا ف



 ' زي خا عم دق ثدحوا ءدو نا لق علا كاهول دمشوم نع لف حر
 طال دم لاقو مْ وق ) ةيلوتلا ىلع اسايق ( اهيف طحب فسوب وبا لاقو هوت ) نلا عبجج

 لقاب جرخب الف اهامس ةليجي الا هكلم نم عيبملا جور ضر ل نال ( ابا هاو امه
 أ( ايون ئرشا اذا اهن| ةيلؤتلا و ةخارملا ىف ةنانكتا ةروصاو كرت لش نإو دسا ءاش نظام
 ةرغع ةعيارم هعاوا هيرتيشا ا كتاف ةمشم دي يا رسال ل

 ةيلوتلا ف عجرب نكلو عببلا همزنيو رايخ ىزتشملل سيل امهيف فسوب وبا لاق شع دحاب
 مان سمو يحرد قو ا يو طلال اك

 اذهو هدر ءاش ناو لا عيم < هن ئطر ءاش نا رايملااب ىرتشملا اعيج امهيف دمت لاقو

 قرف ةفينح وبثو ىلا عيب هعرلو ءرايخ لاي الاورصتا ل دلل دا

 طملا نابو فسو ىبا لوق لثم ةيلوتلا ىف و د# لوق لش ةحيارملا ىف لاف امهندب
 ردق طح هلاف هينا هاراشا هنا رهظ مث ةسجن مب ر ىلع ةرشثعب ابوث عاب اذا ةحارملا ىف

 ذخأيف مهرد وهو حم. رلا نم هلباق ام و نامهرد كلذ و سخخلا وهو لصالا نم ةنايملا
 نيدلاولا نم هل هتداهش زوجت ال نم ةعلس ىزريشا ولو اههرد سشع ىثاب بولا

 ٍ ةمه هقحلا هنال نيم ىتح ةفشحىبا دنع ةحبارم هعيدب نا هل زج مل ةجوزلاو نيدواوملاو

 ءارسشلاكراصف رهيباح هنال و هبحاص لاكامهنه دحاو لكلام لعج دق هنال كلذ ىف
 هبناكم نم ىرتشا ول هلا" وعجم او ناط ريغ نمكلذ هل د و فسوب ا ل

 هعسال هناذ هنم اورتشا |. هكبلاعوا الوا نيد هيلع ناك ءاوس نوذأملا دعا هربدهوأ

 ةحنارم هعس هناف هم هيراضم ىرتشا وا هب راشم نه ىّرشا ناو نيس ىتح ةحا رم

 مهارد ةرشع براضملا نم نوكي نا وحن حميرلا نه براضملا ةصحو نينقلا لقا ىلع
 ىنثاب ةحارم هع هناف مشع ةسمحت لاملا بر نم هعابو ةرسثعب ابوث اهب ىرشاف فصنلاب

 || فصن و نامهرد كلذ و حم.رلا نم هتصح و ةرسشع وهو نينلا لقاب ىإ فصن و سثع

 || لقني ام ايش ىزشا نمو هلق ) نيم ىتح ةحارم هعيدب نا هل سيل ةئيسنب ىزشاولو
 ||. دحارملا نا ةيلوتلاو ةحيارملاب ةلثببملا هذه ةيسانم ( دضيش ىح هعب كل كر
 فرصت نا زحي مل لقب ملو هعبب زجي مل هلوقب ديقو هلبق محدن الو ضبقلا ضعب محدن امنا

 اهث ضبقلا لبق نهرلاو ةقدصلاو ةبهلا زوجي دم دنع ناف قافتالا ىلع ةلئسملا عقيل هيف

 ةحارملا و ةراجالا و ةياهنلا ىف اذك قافت الا ىلع عسببلا زاوج مدع ناكف لوح و لقي

 زوجي هدلو ما اهناب هرارقاو ريبدتلاو قتعلا و ةيصولا اما و قافتالاب زوجن ال ةيلوتلاو
 لقحيو عيبلاك ةلدابم دقع اهنال زوحن ال لاقي نا لتي ةباتكلا ىفو قافتالاب ضبقلا لبق

 لعجولو زاج ضبقلا لبق هتراج جوز ناو ازاوج عببلا نم عسوا اهنال زوجن لاعب نا

 || زوجال الودنمىرشا اذاىدنخلا لاق زوجال ضبقلا لبق اهنف رجوملا فرصنق ةرجا لوقتملا
 || ىلع لوالا عببلاو لطاب ىتاسثلا عيبلاف هنعاب ناف هربخ نم ال و هعياب نمال ضبتلا لبق دعب



 * هد
 ش ١ | عا نم دبهو وو لولا عب ليلو عيبا 1 هعاراا

نو طهي لادم سدا رثلا يدر أوق)
 ا نا( 

 ىلع هدب ىف اضوبقم ناكو هسفن دي ىف اًئيش ىزتشاول اك ضبق ديدجنىلا ج< إذ هضبق
 || اهوحنو ةيراعلاك ةنامالا هجو ىلع اضوبقم ناك اذا اما هود و بصغلاك نوعتم هجو

 لوتتلابارابتعا ( ضبقلا لبق راقعلا عبب زوجيال دم لاةو عل وُث ) ضبقلاديدحت نم دب الذ
 ىزتشا نمو ملوق ) مجتتلا ىلع اءاجا ضبقلا لبق زوجيتال ةراجالاو ةراجالاك راصو
 ىزشلل رجيم ةنزاوم وا ةلباكم هعاب مث هنزتاوا هلاتكاف ةنزاوم انوزوموا ةلياكم اليكم

 هللا لص ىنلا نال ( هيف نزولاو لكلا ديعي ىئخ هلكأي الو هيف فرصتي الو هغيد نا هنم

 ىرتشملا عاصو عيبابلا عاص ناءاصلا هيف ىرحي ىثح ماعطلا عب نع ىهن 0
 فالخم مارح ريغلا لام فرصنلاو عيابلا كلذو طورسشملا ىلع ديزينا لت< هنالو

 ىزشملاةرضح ناكناو عببلا لبق عيابلا ليكب ربتعم الو هل ةدايزلا نال ةفزاحت هعاب اذاام
 نال ىزاشملا ةبيغب عببلا دعب هليكيالو طرعشلا وهو ىرتشملاو عبابلا عاص سيل هنال
 | ىزرشملا ةيضحي عببلا دعب عبابلا هلكناو هترضح الا ملست الو ملستلا بابنم ليكلا
 عببملا نال هب ىنتكي هلا حجحتلاو نيعاصربتعا هنال ثيدملا رهاشل هيف ىنكيال ليق دفق
 لئاسم نع زازتحا اهب عقب دوبق ةلئسملا هذهىف ةياهنلا ىف لاق دحاو ليك امولعم راص

 نا هل زاج ةينصولاب وا ثاريملاب وا ةبهلاب انوزوموا اليكم كلم اذا هنال ءارشثلاب دبق رخا
 هنال اعيبم نوزوملاو ليكملا نوكب ديقو نزولاو ليكلا لبقو ضبقلا لبق هيف فرصتي
 فرصتلا زاج ةفزاحم هعابول ىتح ةلياكم هنوكب ديقو هيف فرصتلا زوحي اننمث ناكاذا
 مث ىا ةلياكم هعاب مث هسفنل نزوو هسفنل لاكىا هنزتاوا هلاتكاف هلوقو ليكلا لبق هيف

 زجيلىا هنم ىرشلل زجيمل هلوقو ليكلا طرمشب هازشاام اضيا ليكلا طرشي ىرشملا عاب

 قح ىف ركملا كلذ ناك اي هسفنل ليكلا ديعي ىتحهعيدب نا لوالا ىزشملا نم ىناثلا ىزشلل
 | ةرضح ناكناو ىناثلا ىرتشلل كلذ فكي مل هاررشا نيح هسفنل هلاتكا ناذ لوالا ىرشملا

 زوخي اذكو ( باج ضبقلا لبق نكلا ىف فرصنلاو مل وق ) نيليكنم دبال هنالىناثلا ىرشملا
 هْضبَف لبق دبعلا مدنع ملصلا لدبو لام ىلع قتعلا لدبو علا لديو رهملاىف فرصتلا

 دلوقت ) ميج" سيل وهو هضبق لبق هيف فرصنلا زوال ضرقلانا ىواسطلا لاق دقو
 قحيال رفز لاقو ( عببملا ىف ديزينا عبابلل زوجيو نلا ىف عبابلا ديزبنا ىزشلل زوحيو
 دقعلا نا انل تلطب اهضبقب مل ناو تحس انهضبق نا ةادتبم ةبه نوكي و دقعلاب كلذ

 عقيدق عببلا نالو دقعلا لاكي ةدايزلا قابلا زان هيف رفا زاوج ليلدب اههكلم ىف
 ضارت ريغب ةدايزلا قالا زاج اذاو عببلا ىف اهدلو لخديف ضبقلا لبق دلتف ةيراج ىلع

 زوجي الو هعيب زوجي الام عببملا ىف ديز ناذ الوا ىضارتلا عم زوجي نالف مكملا قيرطنم

 ١ (ءارشلا )

١ 



 يك كهال
 او هلاحب دقعلاو ةلطاب دارا الاقو ةفينح ىبا دنع دتعلا لا زجسقتا 0 ل لبق ه دار ا
 ةفدنح ىبا دنع زاح ةمالا داليت ساوا هريبدتوأ هقتع دعب وأ عيبملا كاله دعب هما ىف داز5
 زوجي هدنع اهلوم دعب هنأ رغا رهمىف دازاذا فالخلا اذه ىلعو ةدايزلا زوحيال مدعو
 عيبملا نال ةياورلا رهاظىف 6 كاله دعب ةدايزلا محدلال ةيادهلاىفو زوحال امهدنعوأ
 دعب عيبملا ىف ةدايزلا اما نعلا ىف ةدايزلا 0 ىنعي هنع ضانتعالا محدن ةلاح ىلع قل
 ا نوطص ناز وخد لل 2 نع اف ةدايزا فالخ زوجي لاتبلا قف عيبلا كلش
 ىنعي ( كلذ عيمجي قاقحسالا قلعتو مل وق ) اءاجما هيلع دوقعملا كاله دعب طحولو

 هيلع دوقعملا نم اهلباش امل اضوع هيلع كنز زملا عم ريصتق هيلع ديزملاب قلت ةدايزلا نا
 تاوثا ةرشثع ىّرشا اذا اهنم لأ اسيىف هنامو امهيلع دروأ ءادّتالا نم دقعلا ناك لعجف
 بالا دحا ىف بيع ىلع ىريشملا علطا مث + رخأ ايوث دقعلا دعب عيابلا دازف مهرد ةئاع
 ناو اهب ىطر ءاش ناو اهعيج ىف عببلا محدش ءاشنا رايخلاب ىرشملا» ضبقلا لبق ناك نأ
 دازول ىزشملا اذكو ةييعملا ىه ةدايزلا تناكناو نُدلانم بيغملا در هلف ضبعلا دعب ناك
 نااهنمو ع ل ةئام هيلع عجررنأ ىّرشمللف اهلك قمححساو ما عيابلا

 ىلعو ةدايزلا ىف لكلا ىلع ةيلوتلاو ةحئارملا اذكو ططا دعب قداع ةعفشلا قوس عيفشلا

 عيابلا هلبتف رج نم الطر ىّرشملا هداز مث ةئاع ادبع ىّرشا اذأ اهنمو طااىف قابلا

 ةدايزلا مدلل امهدنعو ةفيتح ىبا دنع عيبلا دسفيف دقعلا لصاب قكادو ةدايزلا تحك
 نءلانال ( الجؤم راص امولعم الجا هلجا مث لاح نع, عاب نمو هلق 0

 اذهواتقوم اذكَف اقلطم هاربا كللع هنا ىرثالا ةيلعوهنم ىلع اريسبت هرؤينا هلف هقحا
 زاك ءادتا ةلجؤم تبشت نا زوحي نودلا ةذه نال تاكلهتسملا لديو تامايسلا ن

 ةلاهملا تناكنا لوهخم لجا ىلا اهلجا ناو ضرقلا فالح لجالا انهيلع أ 7 نا
 لطاب ليجأتلاف ةرسمسإملا ىلا ةرفس نم نالف مودقو رطملا لوزاو حايرلا بوبهك ةشح
 د حااملا مودقو ناجرهملاو زورينلاو سايدلاو داصا-اك ةبراقتم تناك ناو لاح ن 0
 لضالاوهيلعام لح لجا ىلا هاوس نيدواإس هيلعو تام نمو ةلافكلا ةلزع ليجأتلاا
 هلزم توهو هتوع لطب دقو همح نم لالا نال لجالا لطس نيدلا هيلع نم تومنا

 هوبلاطينا هتثرول سلو ج وقو بولطملا ق> نم لجالا نال لجالا لطس ال نيدلا
 هلبجأتناذ ضرتلا الا الجؤم راص هبحاض هلجا اذالاح نيد لكو مل وق ) لجالا لبق
 هنالو فورعملا عانطصا ىلع ربج هليخأت زاوخ قو فورعم عانطصا هال ( مددالا
 ىصلاك عربتلا كلمي النه هكلع الو ةرامالا ظفلب مدل ىتح ىتح ءادالا ىف ةلصو ةراعا
 هلاطبا هلجا نملىا هيف ليخاتلا مزايال ءادتالا رادتعا ىلعف ءاهتنالا ىف ةضواعمو ىصولاو

 عيب ريصي هنال هليجأت محديإال ءابتنالا راما ىلعو عربتلا ىف رابجا الذا ةراعالا ىف اي
 اير وهو ةئيسل مهاردلاب مهاردلا
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 | | ةدايز كانه ناك ءاوس ةفصب دساف دقع نع ة ةرابع عرسشلا ىفو ةدايزلا وه غلا ىف ابرلا

 اباتكلاب مارح اب رلاو ةدايز هيف سيلو اير ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عنا ىرئالا الوا

 الكا مس هيلع هللاىلص هلوقف ةنسلا ماو ايلا مرحو ىلاعت هلوقف باتكلا اما ةنسلاو ||

 رانلاف مارحنم هل تدن نمو لجرلا اهينزي ةينز نيثلثو ثلث نم دشا ابرنم دحاو مهرد
 ا | اذ هاتي هكر مكرمو ارا لجأ دوعيس انا لاقو هب ىلوا

 ' مرجع ابرلا هللادجر لاق) ةياهنلا ىف اذك علا موي ىلا مسو هيلع هللا ىلص دش ناس :

 ' لوف ) لوكأم ريغوا الوك أم ناك ٠ ءاوس ( الضافتم هسنحي عب نوزومو ليكم لكىف

 هنال لعثا وهو سنملا عم ردقلا لاقبو ( سنجلا عم نزولاو سنجلا عم ليكلا ةلعلاو
 ال0000 1( 11و نزولا لواتنبال هنا ليكلا طق فالخ ايم تزولاو لكلا لواشإ

 ١ تاموطعملاىف سنجلا 5 ممطلا ةلعلا ىيفاشلا لاقو اعم امهلعثيف ردقلا ظفل اماو ليكلا

 .ةرون يفق عاب نف هتافو سنملا عم راخدالاو تاينقالا كلام لاقو نامثالا ىف دينملاو

 .عطلا مدعل زوجي ىجفاشلا دنعو سنملا عم ليكلا دوجول اندنع زوحي ال ةرون نيريغَش

 الو ليكلا مدعل اندنع نيتنفح ةنفحو نيتضس ةضرو نيتكطبب ةخعطل عب زوحب اذكو

  ريدقتال هنال ةنفمللا مكحىف عاص فصن نودامو ةيادهلاىف لاق عطلا دوجول هدنع زوجي

 'ناغلبال امههو اهنم تانفح تسب ةطناا ن نم تانفح سج عابول ىتح هنود امب عرمشلا ىف

 ا هنال لاق ةياهنلاىف اذك زوجيال ريشي ةنفح عاب ولو عيبلا زاج عاصلا فصن دح

 ” دخلي رج الاو اص فش دج عل ع نادل
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 دوحول اندنع هيف تبث ابرلا ناذ صاصرلاو ديدحلاك نزولا تحن لخد. ام اذكو زوحبال

 مرح هدارفناب سنملاو ةينْملاو مطلا مدعل تبثيال هدنعو سنملاو نزولا وهو ردقلا

 هئيسن ىورع انور وا ىورهب اب وره عاباذا هناي مرحنال ىعفاشلا لاقو اندنع ءا- بلل |

 زوج هدنعو ان دنع زوحبال هثيست ةاشد هاك عاب اذا اذكو زوج هدنعو اندنع زوجب ال

 انانلا مرن اهدارفناب ىهو ةيسنللا دوجول زوال لجا ىلا دبعب ادبع عاب اذا اذكو

 نعد 1 2 تودولا دا لبكلا عب . اذاو هلوق ) لحي را

 5 لثع الثم ليلا رعأاو لثب الثم ملم ملئاو لثع هكا ابر 0 ا

 ارنا اوعب ىنعم ىلع بصنلابو لشمب لثم رقلاب رقلا عب ىنعم ىلع عفرلاب لثم لثم ىوريو ||
 "اتاكف كاذ دعب اتليك مث ةفزاح ماعط ةريص) ماعط هريص عيا ولو لشع ا رعلاب

 آل دقعلا زاومل ربتعملانا انلو ةلثاملا تدجودق هنال زوج رفز لاقو دقعلا زجنمل نيتبواستم

 ظ (رعلا)
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 : هرما ىنب اهث اهوهودوا امودعم ىواستلا ناك ثالذ عمل اذافذ دقعلا دنع ةاواسملاب عل

 : ( لنهب الثمالا ابرلا هيف مت ىدرلاب ديما عيب زوجي الو مل وق ) زوحي الف طايتحالا ىلع

 ٍْز نافصولا مدع اذاو يل وف .) اهل ةعقال ابرلا ديف تبث ايت ذهشتج تقالاذ[ ةدرطا

 ا ىنعملاب دارملاو ةمرحلا ةلعلا مدعل ( ءاسنلاو لضافتلا لح هيلا موعضملا ىئعملاو سنجلا
 (| نزولاوا ليكلا اما ردقلا | ىنعي ةضفلا ىف نزولاو ةطنملا ىف ليكلا وه هيلا موهّضللا |

 أ| اذاو مل وق )ريخأتلا دملاب ءاسنلاو نيتلعلا مدعل ضيبلاب زوماو ىورملاب ىورهلاكاذهو |
 | هنالذضفلاب ةضفلاو ةطنملاب ةطنملا لثم ةلعلا دوجول ( ءاسنلاو لضافتلا مرح ادجو
 |١ لح رخآالا مدع و امهدحا دجو اذا و مل وق ) هيلا موعضملا ئنعملاو سنملا دجو
 اذا مالسلا هيلع هلوقل بهذلاب ةضفلاو ريعشلاب ةطنملا لثم ( ءاسنلا مرحو لضافتلا

 || ريعشلاو ةطنملا نا ٍدعاو ةئيسن هيف ريخالو ديب ادب متتش فيكاوعيبف نامونلا فلتخا
 || ليختلا رامثو دحاو سنج امه كلام لاقو الضافتم رخآلاب امهدحا عيب زوحي ناسنج
 | روحي الف لقدلاو قلعملاو ىتريلاك اهٌوامساو اهناولا فلتخا ناو دحاو سنج اهلك

 سنج اهلك موركلا رامثو مام وهو لثمب الثم رهاب رقلا مالسلا هيلع هلوقل اهيف لضافتلا
 ١" ناو دحاو سنج بييزلاو اهيلع عقب بنعلا مسا نال اهفاصوا فلتخا ناو دحاو

 عياذاو اهفاصوا تغلتخا ناو دحاو سنج اهاك ةطنملاو هنادلبو هفاص وأ تفلتخا

 الو نيعب انيع نوكي نا دعب الضافتم زوجي ةرذلاب رملاوا ةطنللاب بييزلاوا بييزاب رمقلا
 ةحمتلاو اهزعمو اهنأض دحاو سنج اهلكمنغلا موو امهعجج ليكلا نال ةئيسن زوجي
 ةئيسن زوحب الو الضافتم زوجي اهفوصبوا اهتيلاوا اهمحمأإ ةاشلا مل عاب ولف سيتلاو
 لزغاذا صقتي نطقلا نال ايواستم نطقلاب نطقلا لزغ عيب زوحبالو امهعجج نزولا نال |

 || ميرحن ىلع لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر صن ”ىش * لكو مل وق ) ةطنملاب قيقدلاك وهف
 || ريعشلا و ةطنملا لثم هيف ليكلا سانلا كرت نا وا ادبا ليكم وهف اليك هيف لضافتلا

 ةطنحلا عاب اذا اذه ىلعف ىتدالاب ُكَريال ىوقالاو فرعلا نه ىوقا صنلانال ( جملا ورقلا و

 اوفراعتناودمو ةفينحىب ادنع زوحيال اليك الثامتم اهسنحب ةضفلاو ا انزو ةيواستم اهسنح ٠
 ةطنملا ىف سلا زوجي هنا الا ةفزاحم هعاب اذا اكهيف رايعملا وهام ىلع لضفلا مهوتل كلذ
 هيف ريتعي امناو ةلثاملا هيف ربتعيال هيف مسملا نالو مولعمىف مسلا دوجول انزو اهوكر

 لصح ا؟نزولا ركذب لصحي كاذو ماسلا ةعزانم امهنلب دال هجو ىلع مالعالا

 سانلا كرت ناو ادبا نوزوم وهف انزو هميرحت ىلع صن *ىث لكو مل وف ) ليكلا ركذب
 زوحبال اليك امهلاثماب بهذلا و ةضفلا عاب ول قى( ةضفلاو بهذلا لثم هيف نزولا

 ( سانلا تاذاع ىلع لوم وهف هيلع صنملامو معلوف ) زوجي هلا فسو.ىبا نعو |
 ْ ضبق و هضبقربتعي نامثالا سنج ىلع عقوام فرصلا دقعو ملف ) ةرهاظ ةلالد اهنال ظ

 !| رصقلاو ذخىا ديب ادب هانعمو ءاهؤاه ةضفلاب ةضفلا مالسلا هيلعهلوتل (سلجلافدضوع |
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 | ًاذهو ( ضياتتلا هيف ربتعبالو نينعتلا هيف ربتعي ابرلا هيف أمم هاوس امو ل وق ) ءاطخ ديف أ
 |١ الو امهف ريتعيال سلجلا ف ضباقتلا ناذ ريعشب اريعشوا امهنايعاب ةطنح ةطنح عاب نك ||

 ١ تقوىاىف هارتشا ام امهنه دحاو لك ضبقبو ضباقتلا لبق سلجلا نم .قارتفالا امهرمضي ||
 أ ناكنا انيع رخآالاو انيد اههدحا ناكاذا اما نينيع اناك اذا اذهو فرصلا فالح ءاش
 || امهناداب قارتفالا لبق سلجلا ف ضبقلاو نيدلا راضحا نم ديالو زاج عبملاوه يعمل
 || نيعلا ضبق ءاوس زاج اقرفت مث امهنم نيدلا ضبق ولو ضبتقلاب الا نيعتبال انبد ناكام نإل

 أ| تيزاشا لات اذا كسلا ف هريضحا ناو زجي مل عببملا وه نيدلا ناكح اذاو الوا

 || لعج هنال سلجناىف نيدلا ضبق ناو زوجي ال هناف ريفتلا اذهب ةديج ةطنح يفق كنم
 أ هيف ءابلا فرح لوخدب عيببملا نم َنُملا ةفرعمو هدنع سيل ام اعباب راصف اعببم نيدلا

 ا نال ايواست٠الو الضافتمال ( قيوسلاب الو قيقدلاب ةطنللا عب زوجي الو هلوق )
 ا قيقدب اًعيقد عاب هن 'اكراص قيقدلاب ةطنطلا عاب اذاغدحاو سنج اهقيوسو ايققد ةطلأ
 أ زوحنأل اذه ىلعو داز نطلاب هآزجا تقرف اذاف عع ةطنملاىف قيقدلا نال ةدايزو

 ا قيقدلا عب زوح و ناتكصف ناتغل ةيلتمو ةولقم لاقي ةولقملا ريغب ةولقملا ةطنملا عب

 | ةفينح ىلا دنع قي وسلاب قيقدلا عبب زوحي الو ةموعنلا ىف ايواست اذا قيقدلاب
 || عب الو ةولقملا ريغ ةطنحلاب ةولقملا ةطنملا عب زوجنال هنال ايواستم الو الضافتمال

 ا نيب ةسناحمال هنا نعي هجو نم ةسنادلا مايقل امارحا عيب اذكف ةطنملاب قيؤسلا

 || ةطنمللا نعك:ىف ىذلاو نعضلا ىفام رادتعاب ةسناجيا انفرعف ةروص قيوسلاو ةطنخلأ

 || لاقونسطلا لبق نمضلا ىفام رابتعاب ةطتملاو قيوسلاو قيقدلا نيب ةسناحلا تتبثف قيقد
 دصقب هنال دصقلا فالتخاب ناسنج امهنال قيوسلاب قيقدلا عب زوج دهكثو فسوب ول

 | نملاب ثلي وه امئاو قيوسلاب كلذ نم ”ىث لصح الو دياصعلاو يللا ذاخنا قيقدلاب
 | ضعبلا تاوفب ىلاببالف امهلمشإ ىدغتلا وهو دوصقملا مظعم انلق ثلذك لكؤيف لسعلاو |[
 ةكلع ةطنح لاقي ةديملا ةكلعلاو واولا رسكي ةسوسملاب ةكلعلاو ةولقملاريغ عم ةولقملاك ||

 | سوسلا اهلكا ىتلا ةسوسملاو اهنيلو اهتد وجنم عاطقنا ريغنم كلعلاك دمت ةديج ىا
 | عي زوجبو قيوسلا عم قيقدلا اذكف سنملا فالتخا كلذ بجو الو ةعازال ملصتال
 | لصا ىلعامهو قيقدلا نود ةظنح هيلع دوقعملا نال ةفيفللا_ةطنطلاب ةليقثلا ةطنلا
 ا 0 اولا حلا عيزرجي و هلق ) زاح اذهلف ليكلا ىف ايؤتسا دق و امهتقلخ
 ١ ناويلحاو ممللا ناك اذا اذهو (رابتعالا هجوىلعالا زوج ال دحتلاةو فسو ىباو ةفينح

 ا ةاشلاب رقبلا مح عاب نا نيفاتحم نيسنج اناكاذا اما ةاشلا مل عاب اذا اي دحاو سنجنم

 | وه رابتعالا ىنعمو ةلتلاو ةزدكلا راشعا ريغ نم ناكام فيك قافتالاب زوجي ههبشا اهو

 | قابلاو ةاشلا مل نم هسنجي رمللا نوكيل ةاشلا ىف ىذلا ملا نم رثكا محلا نوكي نا
 أ عراكالا ةدايز ثيحنم ابرلا ققحتي كلذك نكي مل ن او عراكالاو هدلجاو ألا ة ةلباقع

 أ
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» 
 نال نوذوع ردنا ا ١ رول ماب هنا امهلوقدجبو مملا ةدأيز تيحنمو دلطاو سأل
 لاف ءاح محلب اهاّرشاو ةخولسم ريغ ةحورذم ةاشلا تناكاذا اماو ةداعنزوبال ناويملا ١
 ريب دارا وي لولا محلا نوكي ناب اعيجج مهل وقىف رابتعالا هجو ىلعالا زوال |
 اما اماجأ زوحي ةحوم ةاشب ةيحةاش ىزتشا ناو طلاع ةلوصقم ريغ ةخولسملا ١
 ةحورذم اهاريشا اذا !ذكف ناكام فيك زوجي لب اهاريشا ول اهنال لكثد الف امهدنع
 رحال طعم ءازان هطقس عم امههدحا ىف ملا كا مدل مل هنال زوجياقا دمت دنعاهاو
 بطرلان ال ( ةفيشح ىبا دنع لثمي الثم نقلاب بطرلا عب زوحيو ملوق ) ابرئاىلا ىدؤبالف :
 000 لكوا رييخ نم بطر هيلا ىدها نيج لاق سو هيلع هللا لص ىنلانال رم
 نع لمس مزليلا ةيلع ىنلاتال زوال ايه دعو اج ايراتلا 4 ركل عبو ارم هاعس ٠
 كل ةياهنلا ىف لاق اذا دفنا ماس اذا صن لاف رخال

 مذيل ةءومإا فرصتلا تلد سو هل هيلع للا اىلص ىنلارب 0: ميتيل ايصو ناكل ئاسلاناليق ا

 داسف قيرط ىلعال قافشالا قيرط ىلع هنم ىصولا عنخ فافملا دنع ناصقتنلارابتعاب

 انلق ارم لكاف ابطر لك أ يال فلح اذا ثنح نا ىغبْني ارمث بطرلا ناكول ليق ناف دقعلا
 رتاج بطرلاب بطرلا عبب و رمتلا ريغ بطرلا فرعلا ىفو ةداعلاو فرعلا ىلع ناميالا ىتبم ٠

 زوجيالف امثدنعاما ةفيتح ىبا دنع زوجامتا هحرش ىفو ىدسمل اى اذك الئاعم عاججالا
 نال الضافتم رقاب رسسبلا عابولو زوحنال امهد :عو هدنع زوح بطرلاب رسبلا عب اذكو
 زوحب فالحلاا ىلع لثم الثم هعبب زوجيدنا ىنعي ( بييزلاب بنعلا تلذكو هل وق ) رمت سسبلا

 ريغب ةيلقملا ةطنحلاب ارامتعا قافتالاب زوجنال ليقو زوجيال امهدنعو ةفينح ىبا دنع :
 هذهىلع بيبزلاب بنعلا نيبو بطرلاب رملا نيب ةفينح ىبال قرفلاو ةيادهلا ف اذك ةيلقلا
 رييخ رمت لكوا مالسلا هيلع هلوقىف بطرلا ىلع رقلا ظفل قالطاب درو صنلا نا ةياورلا
 عي زوجيالو مل وق ) ةياهنا ىف اذك فان هساكلا لع بيزا مسا الا يحل
 ميعتلاو نوتزلا ىف امرك ا حريشلاو تيزلا نوكي تح جيريشلاب مسعسلا و تيزلاب نوتزلا

 ةراصعلا ةريميتلاو طيلسلا حريشلا ةئيسن كلذىف ريخالو (ةريحتلاب ةدايزلا وهلثم نهدلان وكيف
 5 زوحب اذكو ايرلا لاتحال زوحبال فام راد

 املا لزغ عيب زوجيال ةريخ ذلا ىف ركذف هلزغب نطقلا ىف او ةلتخاو هسبدب رعلأو هريصعب
 00 ىوانف ىفو قيقدلا عم ةطنملا ريظن وهو لزغلاب صقنب ن نطقلانال ايواست» نطقلاب
 ةياهنلاىف اذك نوزوم امه الكو دحاو امهلضا نال ايواستم الا نطقلاب لزغلا عب زوجنألا|
 فيك زو< نطتلاب ساب ركلاو ةيادهلا ىف لاق لاح لك ىلع لاج بوثلاب لزغلا عسب و
 لا جل ىلا نانا تم زعي انيسب ةفلتملا نامعلا عيب زوجيو ل و ) عاججالاب ناكام
 تخعلاو نأضلا عمزعملا اذكو دحاو سنج سي.ءاومحاو رقبلا , لاما منغلا م
 ثيذكو هلق ) اهناولا [١ تيلتخا نا ودح ان لس اا
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 | ىللاو ةللالااو [سانحا تناكف سانحا ىف نكرلا قر رن اهنال ( منار ركل نابلا

 7 |0001( ينفلا لب لقدلا لعاو هلؤق ) ناسنجت ةيلالاو ا

 هس 3

 ||| (الضافتم قيقدلاو ةطنحلاب ربللا عي زوحيو ملف ) ةياهتلا ىف اذك ا
 ' اذا اذهو ةليكم ةطنملاو نزولاو دعلا ىف لخد هنال هلصا نم حبرخ ةعنصلاب يملا نال

 'اضيا زوج فسو وبا لاق ةئيسن ريمللا ناكاذا اما ةئيسن ةطنملا تناكوا نيدقن اناك

 زابلناو 'ريمللاب توافتب هلال ةفششح ىبا دنع اددع يللا ضارقتساىف ريخالو ىوتفلا هيلعو

 | سانلا لماعتل امهب:زوحيدم دنعو هرخآو رونتلا لواىف ىنعي رخآنلاو مدقتلاو روذلاو

 | ةءاندلا نه ثلث دمحم لاق هداحآىف توافتلا اددع زوجي الو انزو زوج فسوب ىبا دنعو هل

 | نيبابر الو هل وُق ) ماخلا ةةمم ىف رظنلاو مالا باب ىلع سولملاو انزو يملا ضارقا
 || انويدم نكي ملوانوذأم ناكحانذا هانعمو ىلولا كلم هديىف امو دبعلا نال ( هدبعو ىلوملا

 || قدح هبقلغت امهدنعو ةفشحىبادنع ىلولل كلم سيل هديىفام نال زوحيال انويدم ناكن اذ

 | ىبرطحاو إسملا نيبالو مل وف ) هبناكم نيبو هنيب ققحتإ ايابرلا ققحتيف ىبنجالاكر اصف ءامرغلا
 || ىنعم هنال برحلا رادىف ابرلا امهنيب تبث فسو وا لاقو امه4 وق اذه ( برحلا رادىف

 َ لخداذا رسملانا امهلو ةقرسلاو ءانزن اكبر ارادىف اروظحم ناكفمالسالا رادىف روظحم

 | ةيبطب هجولا اذه ىلع هذخا اذاف هسفن ةبيط ريغب ىب رلحا لام ذخا هل زوجي ناما ريغب مهلا

 أ نامالا هرطخاأمالا لصالا ىف ةحابم مهلاوماف ناماب مهيلا لخد اذاو زاوملاب ىلوا ناكمسفن

 | هجولا اذه ىلع هلام هيلا إس اذاو هسفن ةبيطب الا هلام داي ال نأ نام لا ةيلع رظمت لقو

 راد لسا مسمنم عابف ناماب اسم مهيلا لخد اذا اذكو زوج نا بجوف هسفن تباطدقق

 | امهنال زوجيال دمخو فسوب وبا لاقو ةفينحىبا دنع هعم ابرلا زاج انيلا رجاهي ملو برحلا
 | برملا راد مسملا لام نا ةفينح ىبالو انراد ىف اناكول ام ابرلا امهنيب زوجي الف ناطسم
 | اذا اماو نعضي ل فلتم هفلتا اذا هنا ىرتالا مهلام مكح ىلع قاب انيلا رجاهي ملاذا

 |0001 ةيزرجا وخل هسا! وعر مهاد ىلا داعم انيلا رجاه

 مالس الا راد

 ا : 1 ءاربتسالا باب ٍ

 َ انك 1 0 هبال ا 1 رسما انا ردك ا اولآق ءبا 0 00

 | لعشال نا هل بحتسملاو هريغ اهكلعو كلج رع اهقك رم نافاداو اهّواطي ةيراح لجرلل

 دارا اذا اذكو دلولا نم اهجحر غارف معي ىتحب هثطو دعب ةضيخب اهب ريتسس ىتح كلذ

 ا دعب ةضيحن اهيربتسي ىتح لعفبالزا بحمسلاو دلو ما وا ةربدموا هما ىهو اهجوزي نا
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 ءاربتسا اهاو ءاربتسا الب اهأطينا جب وزالف ءاريتسالا لبقوا ءاربتسالا كلذدعب اهجوز ناف هئتطو

 عضت ىتح لماح أطونال ساطوا ايابس ىف مالسلا هيلع هلوق هبوجوىف لصالاف ىرشلا
 اهثريتسيىتخ اهب رهيالزا ةيراج كلهنم لك ىلع بجوف ةضيحب ”ىريتست ىتح لياحالو
 ةباتكلابوا علخلابوا ثاريملابوا ةيصولابوا ةقدصلاب وا ةبهلابوا عببلاب اهكلم ءاوس ةضيح '
 هدجواهوبا هيلعاهعاب ريغص نموا ةأرما نم كلملاهللصح ءاوسو اهتنج ةيانجي هيلاتعفدوا '

 بوجو ىفءاوس وهف طق أطوتمل اركب تناكاذا اذكو اهئثطو هللحالنمت اهارتشاو ا هيصو وأ
 ةضيح اهءاريتسا ضيخت نمت ةمالا تناكناف هل لصح دقو كلملا ثادحمسا هبيسنال ءاريتسالا

 ةملا "ىئىرخ الو لحلا عضوبف الهاح تناكن او رهشب اهءارتسا ضيحال نم تناك لاو

 ةدالولابالو ضبقلا لبق هريغوا ءارسشلا دعب اهتضاح ىتلا ةضيملابالو اهثانثا ىف اهأربتسا ىتلا
 فسوروب|لاقو ببسلا قبسيال ,ككلاوديلاو كلما ثادحتسا ببسلا نال ضبقلا لبق ةلصاخلا

 اهلبش نا ءاربتسالا ةدمىف هل سلو ةيصولاو ثاريملاو ءارسثلا ف ضبقلا لبق ةضيللا هيزجت

 ءايشالا هذه نال اهثريتسي ىتح اهقناعيالو ةوهشل اهجرف ىلا رلخنءالو ةوهشل اهسمالو

 || هتأمما هيلع مرحت رهاظملا نا ىرت الا هيعاودب مرح مرح اذا ءىثلاو عاخبا ىعاودنم

 كلذكس يلو ةدعلاك هيعاودو ئطولا مرح ىذا نه نكي ملال ءاريتسالا نالو اءانتساو اًئطو
 ٍ ةيراملا نم كلم ولو سمللاو ةلبقلا ىف دجوبال كلذو ىذالا لجال ئطولا عنمي هنال ضيملا
 ةضيح اهثرتسن ا هيلعو ةضيملا كلت ”ئرجال قابلا فصنلا اله مث تضاحو اهفصن

 عاجلا ىوسامب اهنم عتقسي نإ هل لح تعضوف لجلا عضوب ءاربتسالا ناكاذاو ىرخا

 || اهأطيمل اهضبقو ادساف ءارشش ةيراج ىرتشا اذاو ضئاخلا ىف انلق ا؟سافنلا ىف تمادام .
 ا ةضيللا كلت دتعي مل هعم تضاح تناكدقو اك ءارشش كلذ دعب اهارتشا ناف تضاح ناو

 || ءاربتسالا عيابلا ىلع بجو عيابلا ىلع اهدرو دسافلا عببلا ىف امهندب عببلا ىضاقلا محدف ناذ

 | ىلاعت هللا قل ىّرشملا ىلع ئطولا مرحبو ضبقلا هب لصتا اذا هب ثلا دسافلا عببلا نال

 : تاوذنمىهو ةيراج ىرشا ولو اذه كالذك اهؤاربتسا هيلع بحي هناف عبابلا ىلا تداع مث

 تناكول ةدم اهيلع ىضمت ىتح اهأطيال فسوب ىباو ةفينح ىبا دنعف ضحن إف ضيملا
 تامالع ترهظ ةدم اهيلع تضم اذا لماخلا نال داز اخ رهشا ةتلت كلذ و لكلا يطل داعا

 اهنا رهاظلاف لج اهب ني ملو ةدملا هذه تضم اذاف اهنل لوب وأ اهفوج خافتناب اهلج

 |١ نإ نهش اهيلع ىطمع ىح اهأطيال دجت لاو دصخحم اهارجسا ولا راصق لا
 اهقلطو اهضيقف جوز اهل ةيراح ىرشا ولو ناتنس اهيلع ىضمت ىتح رفز لاقو مايا هسجنو ٠

 اهب دجو مث ىرتشملا دنع ةيراملا تضاح اذاو هيلع ءاربتسا الف اهب لوخدلا لبق اهجوز '

 كلذك اهأريتسي ىتح اهأطي نا هل زحي مل هلاقا ولو ةلاقالاكن اث عيب مكح ىف بيعلاب د رلا نال
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 ||| هب ذوخأملاو هركي دمم لاقو فسو, ىبا دنع ءاربتسالا طاقسال رابتخالاب سأب الو اذه
 أ ' ةليلاو اهبرقاذا اهف دم لاقو كلذ اهرهطىف اهب رقبمل عبابلا نا لع اذا اهف فسوي ىبا لوق

 ||| نيدلاريهظ مامالا لاق اهبريشي مث ءارسشلا لبق اهجوثي نا ةرخ ىزشملا تحن نكي ملاذا اهف ||

 [|| ةرح هتحن ناكناو الف لوخدلا لبق اهارشا اذا انا اهيرشي مث اهب لخد.و اهجوري |[
 | اهضبشو اهيزشي مثدب قلوب نم ضبقلا لبق ىؤشملاوا ءارسثلا لبق عيبابلا اهجوزب نا ةليملاف |

 " نكيملاذا ضيفلاب دكؤملا كلملا ثادحمتسسا وهو ببتسلا دوجو دنغ نال جو زلا قلطي مث

 ||| اذك ببسلا دوجو ناو اربتعملا نال كلذ دعب لخ ناو ءاربتسآلا بحبمل هل الالح اهجرف

 ||| ةرح د نسل لبر نم عيبلا لبق غيابلا اهججو زب نا ةليملا ىدنخلاى و ةيادهلاق

 || ءاربتسا ريغب ىؤشملل لحتف اهب لوخدلا لبق حب وزلا اهقلطني مث ىرتشملا ىلا اهلسيو اهعيبر مث
 اهئثربتسي بح هل لحنأل ىّرشملا اهطبق مث ضبقلا لبق جبوزلا اهتلط ناو
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 || امهنم قب سلجلا ىف اههدحا وا نيضوعلا ضبق اهيف طرتشيال ىلا عوببلا عاونا رك ذم
 ||| ىناثلاو اسلا.وهو سلجلاىف نيض وعلا دحا ضبق هيف طرشي امهدحا ناذللا ناعونلا

 | دعقلا مدق مث امهنايبىف عرتشف فرصلا وهو ساما ىف اعيج- نيضوعلا ضبق هيف طرشي ا

 | قزلا نال نيلدبلا ضبق هيف طرشي ىذلا ىلع نيلدبلا دحا ُضِبق هيف طرشي ىذلا |؟

 [|| تاليكملا ف اج !سلا هللا هجر لاق ) نينثالا لبق دحعاولا ناف رثك الا ىلا لقالا نم نوكيامتا ||
 أ نيدقنلا ريغ تانوز وملاب دارا ( ضيبلاو زوج اكت وافتال ىتلا تادودعملاو تانوزوملاو |[

 ||| نخدلاو ةردلاو ريعشلاو ةطنلعا ثم تالنكملا انعم لإ ن وكيل هيف لسملاو نامثا امهنال |[

 || نارفعزااو رفصلاو ديدملاك تانوز وم او زاج نزولاب هردق ٍلعا ناف كلذريغو زرالاو |
 ||| ريغصلاو اندنع اهيف ملسلا زوجي ضيبلاو زول اك توافتال ىتلا تادودعملاو كلذ ريغو
 | نامزااو'ءاثتلاو مطبلا فالح اهيف توافتلارادها ىلع سانلا حالطصاي ءاوساهيف ريبكلاو

 | مسلازوجيال رفز لاقو زوجا اذكو اذكو اذكي ةضيبلا هذه لاقبال هنا ىرتالا هداحا توافتل

 | هنال هيف مرسلا زوال هلا ةقرنح ىلا نع ىور دقف ماعنلا ضِد اماو زوملاو ضيبلاىف

 أ دب الف باثلا وهو عارذلا ركذب اهطبض نكمي هنال ( تاعورذملاو هلوق ) تواغ |
 || يراك انزو هعيدب ةداعلا ترج ام ناكناو هعردو هضرعو هل وطو بوثلا ةفص ركذنم ||

 || سؤرااىعي ( هفارطاىف الو ناويلا ىف ملازوحجالو هلوق ) كلذ عم هنزو ركذ نم دءالف ||
 ١ لازهلا ونعسلاب توافتيو ةفصلاب طبضن.الو هلرادقمال توافتمىددع هنال توافتلل عراكالاو

 أ نيون نيسرف دحتدقو نيداربلا لهسريس وهو ةحامهلاو ودعلا ةدشو عونلاو نسلاو
 ا آلا ا آلا 1 لا ةهفصلاو نسلا ىف ١

 ىئبىف اضيا 000 :
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 نز و الو ةفضلا اضتالاهنال ( اددع هولطإ قالو ول ف ) ةؤراار قالخالاو
 | اهنم ىمس ناذ ريبكلاو ريغصلا اهيف نال توافتم ىددع ىهو اددع عاين اهنكلو ةداعا

 سلا زوجيال اذكو زاج هتدوجو هبضرعو هلوط ركذو م ول عم فعلا مصب ثا

 || مسلا زوجي ذئتيحت ةدوللاو ضرعلاو لوطلا مولعم هنه برض طرشي نا الا قرولاىف
 1| نيب ناب كلذ فرع اذا الا لوهجم توافتم هنال ( امزح بطملا قالو هلوف) هفيفأا

 ]| ءارا ناكسا و ميلا مضب ةزرج عجب ةهعملا ءازلا ىلع ةلمهلا ءارا يدقتب وه ( ازرح

 ا ادوحوم هيف عملا نوكي ىتح مهسلا زوحب الو هلوث هوحنو تقلا ند ةضبقلا ىهو

 |١" دوجولا دحو لولا ىنعم ردصم ءامللا رميكي لحلا ( لحلا نيح ىلا دقعلا نيح نم

 1 لاق تو.بلا ىف دجو. ناكناو قوسلاىف دجو.ال نا عاطقنالا دحو قوسلانم عطش النا

 || اعطقنمواسكعلا ىلعو لحلا دنع ادوجوم دقعلادنع اعطقنم هيف مسملا ناكولو ةباذهلاىف

 |١ ىلع ةردقلا دوجول لحلا تقو ادوخوم ناكاذاز وحب ىفاشلالاقو زوجال كلذ نيباهف

 | ةدمىف دوجولا رارقسأ نم ديالف ليصحتلاب ملستلا ىلع ةردقلانا انلو هبوجو لاح ميلستلا
 | توم ناب ةدملل الحم نوكينا زوجي ةدملالاوحا نه لاح لكن الو ليصحتلا نم نكمل لجالا

 نيح ىلا دقعلا نيحنم دوجوم وه اهش مسا ولو هيف ادوجوم نوكينا ربتعاف هيلا لسملا
 مسف ءاشنا رايخلاب سلا برو هلاح ىلع عمت الاف عطقنا ىتح هضبق لف سلا لخف لحلا

 1 ىدبانع عطس نأ رك مساولو هدوحو نكاح لإ رظتنا ءاشناو هلامزبأو ذخاو سلا

 | لحما لعج ناو زاج هعاطقنا لبق لحلا لعجو هدوجو لاحىف مسا نا بطرلاكس انلا
 أ هلال امولعم ابرمضو امولعم انزو حلاملا كيسا ىف مرسلا زوج و زوجبال هعاطقلا دعب

 ا اددعهيف سلا زوجيالو عطقنم ريغ وهذا ميلستلا رودقم فصولا طوبضتم ردقلا مولعم
 |١ ىرطلا كعسلاىف ملا ىف ريخالو لما هيف لعجو هنطب قد ىذلاوه حلاملاَو توافتم هنال

 : هدلب ىف ناك ول ىح ءاتشلا نامزى عطقسب 2 امولعم ان يضو امولعم انزو هنيحىف الا

 رابكلا ملىف زوحيال هنا ةفينح ىبا نعو اددعال انزو زوجي امئاو اقلطم زوي عطقنال

 ملا زوحيال ىجركلاق و هيادهلا ف اذك هدنع محلا ىف ميسلاب ارابتعا عطقت ىتلا ىهو اهنم

 || ىحلاك وهف لازهلاو نعسلاب فلتخي هلال هلل امالو هبا رطال فتح ىا دنع كعملال

 محام كعن لا نا محصفالاو امولعم انزو امس اذا لا لاىف زوحب فسو وا لاقو

 تجو نت ةيرصب ىعالا لوس اهلاوحجتحا ةيدر ةغليف الا حلام لاقب الو ح ولمتوأ

 اذه نا رحلا ىوتسي امو ىلاعت هلوق ةحصفلا دغللا ةخغاو نايرطلاو حلالا اهمعطا ايرضب

 ناكاذا راغصلا كمسلا اماو ملام لقب ملو ةحولملا ديدش ىا جاجا حلم اذهو تارف بذع

 ةفدح ىلا دنع لاق مسلا نود والرز واو دلك هيف مسلا زوجي هنا ميتا لاكي

 امه دنعو اهتزكو ماظعلا َةلَقَو لازهلاو نءعلاب فلتع د ةاشلا نم اهعضوم نينناو

 تدمج سجس

 م : ل



 ضو

 أ فصولا طوبشضم نوز وم 2 ةاشلانم امولعم اناكم اع اذا محللا ىف يسلا زوحن

 ا هنال اماججا رويطلا مح ىف مسلا زوجي الو انزو هضارفتسا زوجي و لثملاب نم اذهلو
 ا هل وأ ) فلتخيال هنال انزو نطبلا مه و ةيلالا ىف سلا زوو هنم عضووم فصو ن كمال

 || كالهتسا لبقو قارتفالا لبق لجالا الخدا مث الاح السا ناف ( الجؤم الا مس /| مدي الو

 | ليقو رهش ليقف هاندا ىف اوفلتخاو ( مولعم لجاب الا زوجي الو ول وق ) زاج لاا سأر
 اذه ( هنيعب لجر لايك سلا حديالو رلوق ) ةيادهلا ىف اذك حدا لوالاو مايا ةثلث
 ْ ضبقنال ام لابكملا نوكي نادب الو ةعزانما ىلا ىدؤيف عيضي امبر هنآل هرادقم فرعي مل اذا

 اذه ( هليعب لحر عارذب و هلوق) زوال طسن و ضيةنءامم ناكناف 5000

 ' ةيرق ماعط ىف الو نلف ) سلا لجا لولح لبق تومي دق هنال اضيا هرادقم فرعي ملاذا
 ١ ةديدج ةرد ىف وا ةديدج ةطنح ىف مسا ولو مدعنب دق هنال ( اهنيعب ةل رمت ىفالو اهيعب

 ا عيسبالا سلا ح هيالو ول وق ) الما *ىث اهنم ةنسلا كلت ىف نوكيا ىردال هنال زج مل
 00 هدرا ربت ةطنح لثم ب لثم ( مولعم سنج دقعلا ىف رك ذن طئارش

 ' ديج لثم ( ةمولعم ةفصو موق ) ءارجاوا ءاضرب ةردوا ىلقعموا ىنرب رمت لثم ( مولعم

 ' ( مولعم لجاو ملوث ) نموا لطروا دموا رفق هلوقك ( مولعم رادقموو] وق ) طسووا
 ١ هردق ىلع دقعلا قلعتب امث ناك اذا لاملا سأر رادق٠ ةفرعمو موق ) ةنس وا رهش لثم

 " طرتشي امنا اذه و ناويملاو باشلا نع كلذب زّرحا و ( دودعملاو نوزوملاو ليكملاك
 " ةفرعم ىلا ميتكحي مل هيلا اراشم انيع لاملا سأر ناك اذا دحتو فسوب وبا لاقو ةفيتحىبا دنع

 | مسقتاو افويز اهضعب ىف دجوف افك ادسا اذا هنال ىتاثلاىف ضوب لا ةلاهج ىلا ىدؤت

 1 ند هرادقما اه 0و هيف دقعلا
 سار ناأكاذا اذه هيدثللا الو كاملا

 اهودق نال 5 لاما

 ع اذه )0 ةنؤهو لج هل ناكاذا هيف هيفو ىذلا ناكملا ةيعمتو يل وق م( هيلع دوقعع سيل

 ' هناف ةنؤم الو هل لج الام اماو طرشب كد سيل دمحو فسو وا لاق و ةفينح ىبا دنع

 ١ هوحنو كسملاك اذهو دقعلا ناكمىف هلسن اههدنعو ةفيشح ىبا دنع هيعل ثيح هيلا نسل

 ' كه لإ الو انعم ناك اذا لاملا سأر ةيعست ىلا جاتحيال دمحو فسوي وبا لاقو هل وق ) ا

 000 مل وق ) هلسيف ناكملا اذه ىف كالم هنال ( دقعلا ناكم ىف ”رسلا ْ

 ١ لطبل ايفاص ناكنا ءاملاىف امهدحا لخد ناف ( هقراشب نا لبق لالا سأر ضبش ىتح |[

 | لطب ملاعم نايشمي اماقوا امههلع ىغغاوا امهسلجمتىف امان ناو لطب اردك ناك ناو رمسلا ا

 'منمي هنال امهدحالوا امه طرشلا رايخ هيف ناكاذا سلا محدن الو اذه ىلع فرصلاو أ

 'اقّرفا ولو رفزا اذالخ زاج متاق لاملا سأرو قارتفالا لبق رايتخالا طقسا ناف ضبقلا مامت

 5-5 اهب زوجت ناذ ةجرهنب وا اذوب ز لاملا سأر هيلا مسا دجو مث ضبقلا دعب لاق ا

 )00 فلانا 2 شا 0 00 0 0 كناو بلا [8



 هردق ىف رق ف فلخاو ليلا ري نانا د نو اهب دجواذاناو لديه

 اهيف دقعلا لطي فصنلا فو زلا تناكناف فصنلا نم لقا لدبتسي هلا دمت ركذف

 ثلثلا ىلع داز ناذ ثلثلا نيب و هنيبام لدبت_س هنا ةفنح ىلا نع فسو وا ىورو

 اءاجنا نمل لطب قازفالا دعب اصاصّوا اظوتسلاملا سار دحو نطاهفدكل0
 ملوق ) ضبق ريغ نم اقزتفا امهناك راصف هتح سنج نم اسيل صاصرلاو قوتسلا نال

 نان لالا سأر اما ( هضبق لبق هيف !سملاىف الو لاملا سأر ىف فرصتلا زوحيالو

 هيلا مسملل زوجي الو كلذ طقسي هيف فرصتلابف ىلاعت هللا قلل بجاو سلجلا ىف هضبق
 ىفبعلا طقس هنم أر] اذاذ بحتإو سلتا ى هصيقب نال لاملا سار رم سلا بر ”ىربي نا

 ذخأي نا زوحي الو سلا لطب. ملاهدر ناف ةءاربلا !سلا بر لبق اذا اذهو دقعلا لطب و

 هيلع هلوقلف هيف !سملا اما و ضبقلا طقسي هنال هةسنح ريغ نماعش لاما سان

 بتلا لبق. عيبملا ف فريصتلاو عواةبولو ء 1+ لا هفرصي الف ”ىث * ىف سا نم مالسلا

 سلا الياعت ولو هسنج ريغ نم ائيش هيف !سملا ضوع ذخأي نازوحي ال اذهلو زوحي ال

 كلس الا كل سيل مالسلا هيلع لاق هسنج ريغ نم اًئيش لاملا سأرب ذخأي نا زج مل
 مارا سلا ءاقب لاح هيف لسملا الا ذخأيال هريدقت راصف هيف املا الاب دارا كلاث شار وأ

 هيلا تملا ين رنا نإ كالا كرك ملعسلا الياقت اذا مث دقعلا خاسفنا نيح لاملا

 بحي ال نيد هنال ةلاقالا دعب لاملا سأر ليجأت زوحن و هلك ضبَه ىح انش لالا سأرإ

 هيف عبسملا ىف ةيلوتلا الو ةكرشتلا زوحت الو يرش ) نوردلا اسك ناد

 ىمس اذا بايثلاىف مسلا زوحيو هلق ) ضبقلا لبق هيف فرصت هنال ( هضبق لبق
 ناكناو ميلستلا رودقم ىف هسا هنال ةناحو اظلغ ىا فاقلاب ( ةعقر و اضرع و الوط

 رهاوملاىف !سلا زوحيالو موق ) هيف دوصقم هنالاضيا هنزو ناب نم دبالفريرح بوثىف
 ةيادهلا ىف لاق فالخ هيفق يللا ىف ؛سلا اماو اشحاف انوافت توافتت اهنال ( زرخخا ىف الو

 زوجيال هنا ةفينح ىبا نع ىورام نع ميلا ىف هلوقب زرتحا ميحتلاىف راج هيف ماسلا
 ججضنلاب توافتي هنال ةفينح ىبا دنع زوحي الف يملا ىف سلا اما و لاتف طوسبملا ىف هرك ذ

 الوان زوال ةفددح ىبا دنع ريل ىف مرسلا زوجيال هدازرهاوخ مامالا نع ةريخذلاىفو همدعو

 ةجاحلإسلا طئارشبىتا اذا فسوبىبالوق ياشملاراتخاوانزو زوجي فسو»ىبا دنعو ادع

 نزولاب معيامت هنال هيف سلا زوحي انزو عابب ىذلاؤلؤالا راغص فو ةياهنلا ىف اذك هيلا سانلا

 هل وق ) هيف ريبكلاو ريغصلا فالتخال لجرفسلاو ءاثتلاو مجطبلاو نامرلا ىف |سلازوجنالو ا
 ريصيامتاو هطبض نكمي ىددع هنال ( امولعم انبلم ىعس اذا رجالاو نبللاىف عسلاب سأب الو

 ةقرعمو هتفص طبض نكماام لكو لوق ) هكعمو هل ضرع و هلوط رك ذ اذا امولعم

 هع د م

 ديما عزو نادل ةيداثا لاىضش لو لإ هيف سلا زوميال دارا
 و ل يم ا اح ا ييسعسسلا



 أ 1

 ظ 0 # هنن 2

 011 0 زوال فموي قاوم ب ( يل
 0000011 يروججو عاجلا ةزملا عنيزوجي وام عتيل هال روتلا باكلا الو
 | رهطتال ىتح نيعلا سجن دج دنع ر.ازنطناك ليقلا.ةيادهلا ىفو همظعبو هيلع لجاب عفت

 اا فسوي ىلا و ةفيتح ىبا نعو اهب عافتنالا و اهعب زوجيال ةسجين تاع دغابذلا 1

 ] نسا ىورف درقلا اماو ةغابدلاب هدلج رهطي و هب عفتني و همظع عاب عابسلا ةلززنم وه
 2 زوحنال فسو ىبانعو عابسلاك هدلجي عافت الا نكي هنال رياح هعب نأ ةفدنح ىلا نع

 | ناتاور اهعب ىف ةفينح ىبا نعف عابسلا مول اما و ىهالملل عاتب بلاغلا ىف هنال هعبب
 | بالكلا هماعطاب ةربعالو هب عفتنيال هلال جتتااوهو ةاكذه تناكولو زوجيال ةياوريف
 | تاتيملا دواج عيب زوجي الو ليقام ىلع رهاط هنال ةك ذمه تناك اذا زوجي ةياور ىفو

 آ انباكصا زاجاو غابدلاب رهطيال هنال انويدم ناكولو ريزنملا دلج عب زوجي الو غابدلا لبق ||

 | هلوق ) مدآ تان. نبل عب زوجي الو دوقولل هب عافتنالا و هاسثو رعبلاو نيجرسسلا عب ||

 | 0 لوك لا الا وتلا دود عب زوجي الو هلوق ) مارح امجنا ( ريزكلاو رخلا عي زوحيالو ْ
 | نوكينا ال لخااالوولوف) رقلا هيف رهظي مل ناو زوجيدمح لاقو امهدنعاذهو (زآلا عم

 | ماوهلا عين زوجيالو ازرحم اعتجم ناكاذا درفنا ناو زوجي دم لاق و ( تاراوكلا عم

 ا ةمذلا ل هاو مل وق ) كلذ ريغو عدفضلاو موبلاو ةرافلاو براتعلاو تايملاو شانحالاك |أ

 أاسملا 1 رخلا ىلع ,هدتع ناذ ةصاخ راحل و رخلاق الا ءاونس نيل اك تامءانيلاه ف |

 | نحنو مهداعتعا ىف لاوما اهنال ( ةاشلا ىلع مسملا دقعك ربز ملا ىلع مهدقع وريصعلا ىلع

 امهدحاوا ليسا مث اريزنخ وا رجا ضد نع د عاب اذا و نودقتعي امو مهكرتن نا ان سمعا

 ' ناف هضبهي مل وا نمل ضبق ءاوس عيبلا زاج ضبقلا دعب ناك نا و عيبلا لطب ضبقلا لبق

 ١ ل2 لاك و اههدنع هكرت ءاش ناو هذخا ءاش نا .رانتكتاب ىرشملا» ضبقلا لبق الخن تراص

 | السم ادبع ىمذلا ىرتشاولو فانيتسالاب الا حدي الف مالسالاب لطب دق هنال لطاب دقعلا |

 ا اذكو هعب ىلع ربجا ىجذلا دبع مسا اذا اذكو ةمدخلاب هلدبت_سالثل هعب ىلع ربجاو زاج

 أ هع ىلع ربجا افعس*» ىّرشا اذا

 6 فرصلا باب

 | يدا هّموالدع ضرفلاواذرص ةلذانلا ةدابعلا تيعس هنمو ةدايزلا وه غلا ىف فرصلا
 | وه فرصلا و ضرفلا وه لدعلا الدع الو افرص هنم هللا لبشبال هنا ريغ ىلا ىمتا نم ||

 | ةرابع عرشلا ىفو ةياهنلا ىف اذك قتسملا ىلا قولا ءادا هنال الدع ضرفلا ىعسو لفنلا |

 | باجياهنال ( عيبلاوه فرصلا هللا هجر لاق ) ةصوصخم ةفصب هيلدب ىف درلاو لقنلا نع |

 || عبسبلا نع ناعم درفنا امل هنا الا عببلا ىت اذه و عربتلا نعم هيف سيل نيلام ىف لوبقو ْ

 ا دعلا (.نامثالا سلخ نف هيض وع نه ام ليا اذا لور موش م أ
 هس سح تياسس دحيممص سس ومنع عل دمددصوتسا ا تموتله نا هرج ع ةييسم مضي جس

 (مس)



 ْ م ل نا نرخ هل مس ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب ةئلث ثلث دوقعل أ
 قرفتلا لبق نيم الا الك نه ضباقتلا دوَجو امهدحتا تا سا فقرصلا

 قرفتلا لبق هرايخ رايمللا يحاص لطبا نافذ هيف رايخالاتاب نوكي نا ىتاثلا و نادبالاب

 ناف الجؤم فرصلا لدن نوكيال نا ثلاثلا و رفزا اذالخ انتاج بلقنا متاق لاملا سيو

 بلقنا نيساجلا نم ضبقنع اقرفت م هيلع امدقنو قرفتلا لبق هلجا لجالا بحاص لطبا

 فلاب اعيجئامهعاب ,هرد ةئام هتزو ةْضف.قوط اهقنعيف ةيراج هل لجر رفزا اةالخ ارتاح
 ةيراملاو انرصص فلالا نم ةئامب قوطلا نوكيو قوطلاو ةيراجلا ىف عببلا زاج ةلاح مهرد

 © دي رادلا عب و فرصلا لطب نيبناملا نه ضبق ريغ نع اقزفذا ولف اعيب ةئامعسلب

 ةيراملا عيب لطب و اءاججا لطاب فرصلا» لجا ىلا فلاب امهعاب اذا ام فالشمب ةئامعستب

 للوالاىف لاقف امه قرف ةفيل> واف ةيرالاىف لطبال امد نعو ةفيشح ىبا دنع اضيا
 طرش تاوفا فرصلا لطب امنا و ةككلا ىلع دقعنا امهيف دقعلا نال ةيراخلاىف لطبسالا

 || ةيراجلا عيب لطب امنا ةيناثلا ىف و ةيرامجلا ىف عيبلا لاطبا كلذ بجوب إف هطنارسش نم
 ةضف عاب ناف هل وق ) ةيراجلا عيب داسف كلذ بجواف داسفلا ىلع دقعنا فرصلا نال
 ءانا عاب ول ىتح كلذ ىف طرمش ةاواسملا نال ( لثم الثمالا رحب مل بهذ ابهذوا ةضش

 ثيح ساحتن نم ءاناب ساحن نم انوصم ءانا عاب اذا ام فالخ الضافتم ز وجبال ةضف ءاناب ةضف

 ةضيلاق دلع ضوصنم نزولا ن الزامل ةلضافم ىراشلا قياعلاوأ عم الضافتنز وحي

 ضراعتال ةداعلا نال ةداعلاب انوزوم نوكينا نم حرخن الو ةعانصلاب هيف ريغت الف بهذلاو

 نزولا نال ساخنا ركح ديكح ىدللا اذكو ةعاتصلاب رتغتفرغضلاو نيالا ايها و صقلا
 حراس ميااف نانا فراعتل ةهنصلاب اموؤ وذ نا تان جب ركف فرعلاب امهيف تباث

 ةدوملا نال ( ةعانصلا و.:ة دولا ىف انلتخا ناو ل وف ) ةياهتلا ىف اذك اددع امه

 هرسكف ةضف ٍبلق بصغ نوف اولاق اذهلو اهل ةهقال ابرلا هيف تبث اهف اهسنج تقال اذا
 اروسكم بلقلا ذخا ءاش ناو بهذلا نم اؤوصم هنعف ذخا ءاش نا رايملاب هنم بوصغملاف
 رخنآ وم [بهنم لقالا عم و كا امههدحا نزو و ةضفب ةضف اعيابت اذا و هل ل

 هيف نباغت, امب لقاوا ةدايزلا ةهق غلبت فالحلا ده تناكن اذ زئاج عيبلاف هسنج فالخنم '
 زوحيل هالخدا امنا و ةضيبلا و ةزوللا و سلغلاك ةليلق تناك نا و ةهارك ريغ نه زوجي

 ههرك هنا دنت نع ىور اذكه هوركم هنكلو مكملا قيرط نم راح دقعلا ناذ دقعلا

 بارتنم فكك هيف فالخلل نكي مل ناو لبخلا لثم هدجا لاق كبلقىف هدحت فيك هل ليقف
 ضي:نم ديالو موق ) ابرن وكيف لدب اهئازاب نوكيال ةدايزلانال زوال عيبلا ناف هوحنو
 هنا هلرك ذ نيح رع نبال لاقو ءاهؤاهوديب ادب مالسلا هيلع هلوتل ( قارتفالا لبق نيضوعلا
 الو هعم بثف مطس نم بثو ناو رابخالا ضعب فو سبل |مكتيب و هقرافتال ةضفلاب بهذلا عيب
 0 5- 1 0 هتنب لخ دينا كرظنتساناو ركل قوتستى حمرا
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 ةهجىف اعم نايم ابهذول ىتح نا دالاب قارتفالا دارملاو رخ آلا نود امهدحا نيعتب

 اسيل امهنال فرصصلا لطبال امهيلع ىمنا وا سلجلا ىفامانوا ٌركا وا اضمرف ةدحاو |

 هتعصو هدانعنالال دّقعلا ءاقبل طرسش فرصلا ىف ضباقتلا ةياهنلا ىف لاق داّقمنالا طرششال |

 فرصت هنال زج مل هل هبهو وا هضبق لبق فرصلا نم نه 1 ربا اذا اذكو امهنيب فرصلا

 ىجركلا ىف لاق لطيب مل اهلبقي مل ناو فرصلا لطب ةبهلاوا ةءاربلا ليق ناف هضبق لبق هيف
 ضبتلا ىلعربجا بهوام ذخأت نا بهاولا ىباف ةبهلا لبقي مف فرصلا نمث هل بهو اذا

 رخآ ألا قح همامت ىف نال دقعلا هن متيام ىلع رب ضبتلا نم عانتمالاب دقعلا حسشددي رب هنال

 لضافتلا نم ثكا ةفزاجلا ىف سيل هنال ( ةفزاجم ةضفلاب بهذلا عيب زوحيو هلوق ) 5

 موق ) سلجلاىف ضبقلا طرشي هناالا ةفزاجيلا اذكف راج ةضفلاو بهذلا نيب لضافتلاو |
 عيبلا زاج امهرد نيسجت هنمثنم عفدف امهرد نوسج هتيلح ىهرد ةئامب الحم ايس عاب نمو ا

 نع دقنام عقو يللا رادقم دقن اذاذ سلجلا ىف اهنبق قحسلال فيسلا ةصحو سلجلا

 ىلع ةلوهت نيلسملاروما نال ( امهنمثنم نيسحلا هذه ذخ لاقاذا كلذكو م وف ) قمعسملا
 ربعي دق نينثالا نالو هضبق قه ام ىلا ضوبقملا فرص ناب كلذ نكميو نكما ام ةئكلا

 احر اماو * ناجرملاو ٌولوالا امهنم جر ىلاعت هللا لاق * ةعاملا نعو دحاولا نع امهب

 بذعلا نوكيف نايقتلي بذعلاو حلالا نال امهدحا نم حوران ا عم امهنم لاق امناو حلاملا نه ||

 لطب ارفا ىتح اضباقت, مل ناذ مإوق ) ىثتالاوركذلا نم دلولا جيرخم لاقي ايحلاملل حاقللاك ||

 صلخ## تناكن او مل وق ) فلا ىف عد اك عببلاب هدارفا زوجيال اذهل و ررضلا نودب

 تناكاذا اذهو عببلاب هدارفا نكما هنال ( ةيلطلا ىف لطبو فيسلا ىف عببلا زاج ررضريغب

 ( عيشب )

 ا وا بورضملاك نانيعت. الوا غعوصملاك نانيعتب ناك ءاوسو هلهمت الف هريغوا فرصلا لدي

 ىف اهضبق قدسي ةضفلا ةصح نال ( كلذ نيس مل ناو ةضفلا ةصح ضوبقملا ناكو

 لضافتلااما ( ضباقتلا بجوو لضافتلا زاج ةضفلاب بهذلا عاب اذاو هل وث ) نبق
 ءاهٌؤاه الا اير قرولاب بهذلا مالسلا هيلعهلوتلف ضباقتلا اماو سنملا فالتخ الف
 | هنا هتّئافو ( دقعلا لطب امهدحاوا نيضوعلا ضبق لبق فرصلا ىف اتّرفا ناو مل وف )

 | زاوملا طش فرصلاىف ضباقتلا نا لوقلا اذه لدب و ائاج بلقتال كلذ دعب ضبق ول

 | زوحيالو هل وق ) ةححااو داقعنالا دعب الا نالطبالو دقعلا لطب باتكلا ىف لاق هنال

 | ضبق لبتف مهارد ةسثعب اراشد عاب ول ىتح ( هيض لبق فرصلا نمثىف فرصنلا

 | متيو هضبقي هلاح ىلع فرصلا نمثو دساف عيبلاةاوزوم وا اليكم وا ابوث ىرتشا ة ةرشثعلا

 | هيلسشت نكمي هنال ررضب الا صلخمنال ناكنا فيسلا اذكو فرص اهنال ( ةيلحلا ىف دقعلا

 ا نمو هاف ) عيبلا زوال ىردب الوا لقاوا اهلثم تناك ن اذ ةيلكلا نم ديزا ةدرغملا ةضفلا :

 ْ ا ترسم( ضنا ع ضب ملاهف عيبلا لطب هنمث ضعب ضيقدقو اقَرفا مث ةضف ءانا عاب

 | الف قارتفالاب لطي مث محصن هنال راط داسفلاو دجوي مل اهف لطبو هطرشش دجو اه يصف هلك
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 رخ آلا ةلجج نم ط>نيلدبلا نمدحاو لكل ن وكين ا عويشلا ىنعمو فيسلا ةلئسم فالح عيشي

 ةقفصلانا عمرابللا تبثي ملوامهنمدحاو لكلرايخالو ( امهنيب ةكرشءانالاناكو هاف )

 ناوول وق ) كلذب ىضر هناكف ضبقريغنم قازنفالا وهودهلبق نمءاج ثلذنال هيلع تقرفت
 رايطلاب ىرشملا ناك )ىدعت.الوا ىريشملا بيصن ىلا ىدعت اضعب ىنعي ( ءانالا ضعب قوتسا ١
 ملو ررض ءانالا عطق ىفو هيلع تقرغت ةعفصلا نال ( كرتءاش ناو هتتعح قابلا اا

 هل نمل ناكو دقعلا زاج قافحتشالاب هل ركحن نا لبق قحتسملا زاجا ناف هلبق نم قيرغتلا تالا
 نريجملل اليكو دقاعلا ريصيو ةزاجالا دعب اةّريشب مل اناك اذا ةيلا هلل ىرتشملا نم عيابا هذخأب

 لطب قدك ا ةزاجا لبق نادقاعتملا قزتفاول ىّتح رجلا نود ليكولاب دّقعلا قوقح قلعتيف
 هلق ) دقعلا 2 سلما ىف نايقاب نا دقاعتملاو ةزاجالا لبق قتملا هقراف ناو دقعلا

 ىلع ردقب هنال ( هلرايخ الو هتضحن قيام ذخا اهضعن قحساف ةضف ةرقن عاب نهو
 نكمي الف ررض ءانالا علق ىف ىلوالا ةلئسنملا ىف و هتصخ هيلا مسيو ةرقنلا علقب نا
 ا ٍجركلاىف اذك ابيع دعتال كلذ ىف ةكرشلا نال ةرعنلا ريظن مهردلاو رانيدلاو ميلستلا

 ”ةحاو لكل لعجو عسببلا زاج مهردو نب رانبدب 00 نيمهرد عاب نهو هلوف (

 ]| هدسشب رخ < آلاو مسحت) اههدحا ناهجو هل ناكاذا دقعلا نال (رخالا سناب نيستا نك

 فلاب اراد و يفرد هنا عاب ولو عيبلا | ذه زوحب ال رفز لاقو هك! ام ىلع لج

 مهرد ةئامعستب راندلا لعجن و فلالا نم ةئام لعجتن ةئام نال هب نمأب إذ ناك مهرد

 ةرثعلا نوكت و زاح اضباقتو امههرد رمثشع ئثاب ارانيدو مهارد ةرمشع ردم

 نيمه رد و اراد ىردشا اذا و راع الا دعست ىعست هذه و لضقلاب ران دلاو اهلْمي
 ىمست هذهو نيمهردب نارانيدو نيمهردب رانيدلا نوكيو زاج اضباقتو نيمهردو نيراندب
 وهو رابتعالا مست اههدحا نيعست ىلع ايرلا هيف اهف نعسقلا نال نيلدبلا نيب ةفلاخلا ةعسق

 امم رك درفملا سنملا نوكي ىتح دقعلا هيف زوحيال هسنج ريغو هسنحجي سنملا عش نا

 مهارد ةسيخ مهار د ةريثع عيبك اذهو رخآ آلا سنملاب لضفلا و هلثم لعجي ىتح هلباقي ظ

 لثملضافت كانهو امهسن ابراا امهبف نيسنج عس نا وهو ةفلاخلا ةعسق ىتاثلاو ارانيدو

 عاصو اريعش ش نيعاصب ريعش عاصو ةطنح نيعاص لدم و مهردو نيرانبدب راندو نيم رد

 ىئرشا اذا لص الا ىف لاق رعت سلا ةلباقم ف سذج لك لعجيو اندنع راح وهف ةطنح

 اهلثم ةضفلا نوكيو زاج ديدح ليقاثم ةثلثو ةضف لاقثع ساحننم الاقثمو ةضف نيلاقثم
 رفص لاقثع ديدح لاقثم و رفص لاقثم كالذكو ديدحلا كلذ, سامملاو ةضفلا نم قباهو
 امهرد رشع دحا عاب نهو ل وُق ) قب ام صاصرااو هلث رفصلاذ صاضر لامس
 ةرشع ىّرشا ولو ( مهردلاب رانيدلاو اهلثم ةرشثعلا تناكو زاج ارانيدو هارد ةرسثعب

 ١ هلخدب ملو هل هبهوف اقناد نيترشعلا ىدحا تدازذ انزاوت مهارد ةرسشعب مهارد.

 ]| بهوو اهلثم ةسثعلا هعاب هنال ةيهلا ةكعو عببلا زاج احاحص ,هاردلا تناكنا عيبلا ىف



 د ا وع

 زر ىلا ةارسكم مهاردلا تناك نا و تحسن زيستلا لمن ال اهف عاشم دبه وهو قئادلا هل

 ١ نومقلا لق ايف عاشم ةبه ىهف ةرسسكم تناكاذا مهاردلا نم ري قئادلا نال ةبهلا

 ١ مهردو ةلغ نييهردب نيعبخت نيمهرد عبب زوجي و هلق ) عببلا زوجي الو حتت ف
  نيصيخص نيمهردي ةلغ نيمهرد و عيخت رهرد عب زوجي و هباوص ( ةلغ ,مهردب عشك
 | امناو راجتلا هذخأي و لاملا تب هدربام ىه ليقو اعظق ةرسكملا ىه ةلغلاو ةلغ مهردو

 | مارا ىف لوخدلا نع زرحتلا ىف لايثحالاب سأب الو نزولا ىف ةاواسملا ققحتل كلذ زاج
 | ريناندلا ىلع بلاغلا ناكناو ُهْضْق ىهف ةضفلا مهاردلا ىلع بئاغلا ناكاذا و هلوف)

 | عيب زوحيال ىنح ( دايجلا ىف ربتعياف لضافتلا مترحت نم امه: ربثعيو بهذ ىهف بهذلا
 . انزوالا اهضارقتسا زوجال اذكو نزولا ىف ايواستم الا ضعبب اهضعب عمالو اهب صلاخلاا

 | اناكو ريناندلاو مهاردلا مكح ىف اسسيلف شغلا اههيلع بلاغلا ناك نا و هلوق ) اددعال
 تراص اهنال شغلا نم صلخت ال تناك اذا اذه و بلاغلل مكلعا نال ( ضورعلا ركح ىف
 عيبك ىهف ةصلاخ ةضف تغب اذاذ ةكلهتسم تسيلف هنم صلخت تناك اذا اما ةكلهتسم
 | ( زاح الضافتم اهسنحي تعب اذاف هل وق ) رابثعالا هجو ىلع زوجف ةّضفب ةضفو ساحن
 تراصف ةدودعم ىهو ةضفلاو بهذلا كح نم ثجرخ اهئال ةسوشغملا ,هاردلا ىنعي

 مكح ىف ىهو سنجلا اذرص زاج الضافتم اهسنحي تعبي ناو ةيادهلا فو سولفلا مكح ىف
 هْضالا دوجول سلعلا ف ضياقتلا طالشب ىتح فرص هنكل و رفص و ةضف نيئيش
 ررضب الا اهنع ريغال هنال رفصلا ىف طرش ةضفلاف ضبقلا طرش اذاو نيبالجا نم

 ١ راص انزو كلذ عاب اذا هنال انزو الا ةضفلاب اهعب زج مل ءاوس شغلاو ةضفلا تناكناو

 ||| اذاو يل وق ) هحرش ىف اذك ةضف هنزو لثع شغلا نم قب اهو اهنزو لثمي ةضفلا اعياب
 عببلا لطب عبابلا ىلا اهلي نا لبق اهب ةلماعملا سانلا كرت و تدسك مث ةعلس اهب ىرتشا

 . ىوتفلا هيلع و ةياهنلا ىف لاق ( عببلا موي اهتيث هيلع فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع
 عنجبىف ىا تدسك هلوق ىنعمو ( اهب سانلا لماعتام رخا اهتيق هيلع دم لاقو هلوق )
 كالهت مل اهنال عيبلا دسفال هريغ ىف جورتالو دلبلا اذهىف جورت تناكاذا اما نادلبلا

 دتعلا هيلع عقو ىذلا دقنلا لثم ىطعا لاق ءاش نا رايخلاب عبابلا كفيت اهنكلو

 لئلا در هيلع ناك تصخروا تلغ اذا اهنال داسكلاب ديقو ريناثد كلذ ةَعق ذخا ءاش ناو

 ناذ مل وَق ) مولعم لام اهنال ( سولفلاب عببلا زوحيو ملوق ) ةياهنلا ىف اذك قافتالاب
 رايخلاب دقاعلاف نيعتي ملاذاو اهنيعت ىف ةدئ اذال هنال ( نيعت مل ناو اهب عببلا زاج ةقفان تناك

 اهك الهب دقعلا مني ل تكله ناو هريغ مس ءاش نا و اهنم هيلا راثأ اف مس ءاش نا

 انمك نوكتنا نم تجرخ اهنال ( اهنيعب ىتح اهب عيبلا رجي مل ةدساكتناكناو ملف )
 تصخروا تلغاذا اهنال داسكلاب ديقو باشلاكدقعلا ةلاحىف هنييعتنم دال ني سيلاهو

 -.- ف مم فحم 5 7

 أ تدك مث ةقفانلا سولفلاب عاب اذاو عل ْوُف ) ةياهنلا ىف اذك قافتالاب لثملا در هيلع ناك
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 ضبقلا مو. اهنيك تفاسو 'ىبا دنع نك اهتيف هيلع دو فسو ول لاق و ىنعم نيعلا

 هيلعو عببلا زاج اسولف ,هرد فصنب ائيث ىرشانمو مل وق ) داسكلا موي دمت دنعوا
 لاقو اسولف اريقن وا اسولف قنا دي لاق اذا اذكو ( سولفلا نم ,هرد فصنب عاباه ١

 ةدولعم ةرابع هذهنا انلو الوهجتم نُدلا ريصيف صخرت و ولغت سولفلا نال زوحيال رفذ

 هنال اسولف مهرد فصنب ديقو زاخل مولعمب امولعم عاب دقف سولفلا نم مولعم رادقم نع

 دود ا“ هدنع زوح +1 وال رولا ايمولك تحاك لاقولا

 افصن هفصنبو اهواف هفصنب ى طعا لاقف امثهردىف ريصلا ىطعا نمو موف ) مهردلا

 ات لبو سواتاف عا زابالو نيم نال حارق لا

 عسيبلا زاج ا مهرد فصن هلزو اريغص ام رد ئطعا لقول و

 ةيح الا افصنو سولاف ا ةيح الا فصنلاو سولفلا تناكو'

 لاقول كراصف مهردلا ىلا نيفصنلا نم دحاو كك فضي مل ناكاذا مهردلا ةلباق ىف
 اذحح هفصنب ىطعا لاق ول كلذكو راج كلذ و ةبح الا افصن و اسولف هب ئطعا

 مهردلا فصن لعج هنال اضيازئاج وهف مهرد فصن هنزو اريغص امهرد ىنطعاو اسولف.

 م لا ةلياعم ىف قابلا فصنلاو سواقلا لد اقم ىف

 ىف ا رد فصن هلزو اريغص انقذ قالا هفصن و اسولف | اذك هفصنب ىطعا]

 لاقاذا اماو 2 فص هنزو ىذلا

 لطبيو سولفلا ةصحيىف زوجي امهدنعو عيجلا ىف دتعلا دسفب ةفينح ىبا لوق سايق'

 نالطيف نيدتعك دحاولا دقعلا لعج هريسفتو نُءلا ليصفتنا امههلصأ نم نال مهردلاىف

 نُلا ريسفتنا هلصا نم نا ةفينتح ىبالو رخنألا ىف هئالطب بجوال اههدحا ىف دستعلا

 فصنب ,هرد فصن عيبف ادحاو ادقع ناك ناو نيدقع دحاولا دقعلا لعجبال هليصفتو

 لطيف مهردلا نه ىتابلا ىف اطرش هلعج دقو هيف دقعلا لطف زوحنال ةبح الا مهرد

 عا ىلاعتو هناحمم هّللاو دبعو رح نيب عجب نك عيمجا ىف

 6 نهرلا باتك ع

 ةرابع عرشلا قو ىصاعملا نم تيس لاب و ةسوبحم ىا ةنسهر تتسكا اع سنا

 نعاضيا ازاررحاو ةمذلا ىف ةقيثو دتع انهناق ةلافكلا نع ازارتحا لام ةقيثو دتعنع

 صاصقلاودودملاب نهرلا زوجبال هنا تح نوبدلاك نهرلا نم هؤافيتسا نكمي قكح اسوبتلا

 بناجو نهارا ساحل 1 نيالا ن 0 رظنلا هرق نأ نهرلا نسا نمو رددملا نهر الو
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 ريل هج تب ميك وب ىف داب تين
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 | ةلهشلر دحو اذا اصوصخ ماصتلا دلا نوكي دق نهترملا نق نهارلا بناح اما نيهترملا
 ناسالاو ىلا ديلا بحاصل مالسلا هيلع هلوق وهو نايبلا م رصب عراشلا بناج ند

 | عرشو هجر ىلاعت هللاف تاب هكري الو تاتقب نهارلا عدبال ثيحب هددشتىف ديزي امبرف

 | هتصسشقهنبد هب ىدؤيام ليصح ىلع ردقبنا ىلا هردص هب حني هما لهسيل نهرلا |[
 امل فلتلاوىوتلا ةضىع ىلع هنيد ناف نهترملا بناج اماو هتلهمىف هضرع هب نوصيو ||

 دح# واهلام نوفوتسي ءامرغ هل نوموقبوا فرسلاو ريذدتلاب هلام نهارلا بهذينا ىدع ||

 نهرلا عرف نهترلل عراشلا رظنف ةنيعتم ةلافك ريغب اسلفم تومبوا ةنبي نهترلل سيلو
 هل داعب امي اًُراَف ناك هنيدب رقيملول ىتح ءايشالا قثواو رومالا دكأب هنيد ىلا ليل
 هدرجمب نهارلا نكر باحجالا ( لوبتلاو باجالاب ذقعنب نهرلا هللا هجر لاق ) هنهرنم

 ]| در<نكرلا لعج امتاو ىلع كل ىذلا كنيدب ؛ىثلا اذه كتنهر نهارلا لوقبنا وهو

 || ىلع ديلا نه نوترلل تدنا امل نهارلا نال عربت دقع نهرلا نال لوبق ريغ نم باحيالا
 ]| هليبس اذهامو هجولا اذهنم اعربت ناكف نمترملا ىلع ائيش كللذ ءازاب بجوتسيمل نهرلا

 | ةقدصلاو ةبهلاك لوبق ريغنم باحينالا درحم نكرلا ناكف ةبهلاك ماستلاب الا امزال ريصيال

 ]| رخآآلا لبقت ملوقدصتوا بهوف قدصتروا بهيال فلحول ىتح كلذك امهف مكحلاو
 | عيبلا ف نكرلا ناكف نييناملا نم كلمتو كيلمتو ةضواعم هنال عببلا فالخي هنيميىف ثنح

 ” ل6 ىف نحال ىرشملا ليغ ملو عاب عيب. ال فلح ول اذهل و لويقلا و باجي الا

 ألا لصالاو ىلا هن دجوام ءىثلا نكرو دجوب. هب نهرلا نال انكر باحيالا ناكامناو 8

 هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىور و ةضوبتعم ناهرف ىلاعت هلوق نهرلا زاوج ةيعرش ىف ||

 | كا لوو قوت دنز تب امسأ تلاق هعردهب هنهرو اماعط ىدوه. نه ىرتشا سو ١
 نهر عج- ناهرلا ريعشنم قسوب ىدوبب دنع ةنوهم هعردو سو هيلع هللا لص |

 ثيدلا اذهنما وج رختسا مياشملانا مث تبخو لبحو دبع عجب تابمللاو لابملاو دابعلاك 1
 ةعاطلل ادعم لاملا ناكءاوس موقتم وهام لكىف نهرلا زاوج ليلد هيف اولاتف اماكحا |[

 : فعلا نهر زاوج ىلع انل ةليلد نوكيف داهملل ادعم ناك مالسلا هيلع هعرد ناف كا

 نع هسنج ةروصيف نال هنهر زوحيال ةعاطلل ادعم نوكيام نا ةفشقتملا هلوقبام فال

 ناكمالسلا هيلع هنهر ناذ رفسلاو سمضملاىف نهرلا زاوج ىلع اضيا ليلد هيفو ةعاطلا

 رفسلاىف الا زو<ال نهراانا رهاوظلا باححا هلوقبام فالح اهب هتماقا لاح ىف ةنيدملاب

 طرشلاب قيلعتلاو ةضوبت» ناهرف ايتاكاودجنملو رفس ىلع متتكناو ىللاعت هلوق رهاظل |[

 أإ| ركذ لب ةقيتح طرششلا هب دارملا سيل لوقن انكلو مدعلاو دوجولا نيب لصفلا ىضتقس ||

 | قثوتلا ناكما رذعت دنع نهرلا ىلا نوليمي بلافلا ىف مهناف مهتالماعم ف سانلا هداتعيام
 || هللالوسر ندل نم ةرهاظلا ةلماعملاو رفسلا ىف نوكي كلذنا بلاغلاو دوهشلاو باتكلاب

 || لاح لكب هزاوج ليلد رفسلاو رضملا يف نهرلاب اذه انمو. ىلا مسو هيلع هللا لص

 ( هلوق )
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 | ) سيل ضبقلا نا ىلع لدي اذهو هكاكف ىلا ارقسم اضبق ىنعب ( ضبقللاب تي و هلق

 | سيلو عببلا موزاىف طرش عببلا ىف رايمللا نك ههوزاىف طرش وه امناو هداقعناىف طرشب
 مزورللا طرخش سدا اذييه [ذكف راما ؟كطرشت عم دقعتي عببلا نال هداقعنا ىف طش

 ميلستلاب امزال ريصي امئاو مزال ريغ هنا الا ضبقلا لبق زئاج نهرلا ناف زاوما طريشالا

 هب قلعت الف هيلع ربحي مل نهرلا نهترملا ضبَعب نا لبق نهارلا تامول ىتح ةبهلاك

 هللا هج راد نا ةريخذلا ىفو امزال نوكيال هضبش.ملاخ ةبهلاك ضيقلاب الا قافحسالا

 لاق مث نهرلا زاوج طرمشش ضبقلا نا ىلا راشا دقف اضوبمم الا نهرلا زوج ال لاق

 مزال ريغ هناالا زئاج ضبقلا لبق نهرلا هداز رهاوخ مالسالا مث لاق اضيا ةريخذلا ىف

 زاوملا طرشاال موزللا طرش ضبقلا ناكف ضبقلاب نهارلا قح ىف امزال ريصي امنا و

 اذهو ضبقلا لبق عناملا عفر نع ةرابع ىهو ةيلختلاب ضبقلا ىف ىنتكي مث ةبهلاىف اك
 فسوب ىبا نعو عيبملا ضبق هبشاف عورمشم دقع ركحب ضبق هنال ةياورلا رهاظ وه
 ىهفاشلل افالخ اندنع ةبجاو ضبقلا ةمادتساو حدا لوالاو لقنلابالا لوقنملا ف تبشبالدنا

 نهارلانا ولو هليكو وا نهترملا هضبش.نا نيب قرفالو نهرلاب عفتنينا نهارلل هدنعزا ىتح
 نيدلا نم ؛ىثث طقسبالو حدنال هبحاص ديىف نهرلا نوكي نا ىلع ايضارت نهترملاو
 نهرلا نال كلذ هل سيل انهر هسبحل .هضيق.نا نهترملا داراول ىضازتلا دعبو هكالهب

 ةراشا اذهىف ( هيف دتعلا مت انريم اغرفم از وحم نهرلا نهترملا ضبق اذاذ هلوف ) حدب مل
 دتعلا دنع اهب انوذضوم نكيمل ول ىنعي مزالب سيل دّقعلا دنع ةغهلا هذهب هفاصتا نا ىلا

 ضبقلا دنع اهب اذوصوم نكي مل يول هنا ىلا ةراشا هيفو هيف متي ضلا دنع اهب فصتاو

 اصقان اهنودب نوكي هنا ىلع لد مت لاق الف محد لاقل الطاب لاق ولذا الطابال ادساف نوكي

 ازوحم هلوقو فصولا تئاف لصالا دوجوم دسافلاو فصولاو لصألا تناذ لطاسلاو

 ضرالا نودب ضرالا ىف عرزلاو للان ودب لكلا سؤر ىلع ةرْمثاأ نهر نع ازاريحا
 اًريمم هلوقو عرزلا نودب ضرالا نهرو ةرْملا ن ودب لكلا نهر نع ازارتحا افرفم هلوقو
 نهارلاف هضبشملامو مل وق ) هشنوا دبع فصن نهر ناب عاشملا نهر نع ازارتحا

 دوصتملا ذا ضبقلاب وه امنا موزالا نال ( نهرلا نع عجر ءاشناو مس ءانا رايخلاب

 نوكيال ةقيقح ءافيتسالاو امكح نيدلا ءافيتسا نهرلا نال ضبقلا لبق لمح ال ةقيثولا وهو
 ( هناعضىف لخد هضبقو هيلا هلس اذاذ ل وق ) اهكح ءانيتسالا اذكف ضبتلا نود
 نيدبالا نهرلا حدنالو هلق ) هك الهب نيدلانم *ىش طتسالو ةناماوه يفاشلالاقو

 ناعض نع زريحا دقو ةنوعضم ن ويدلا عبمجل الاو اديك أت عقو نوعضم هلوق ( نوع
 زجيمل ةعيابملا لبق كلذب انهر لئاقل نم ذخاف هنمث ىلعف انالف تعيابام لوشبنا لثم كردلا

 (| ىلع هل باد امب لفك اذا اكزئاج كردلاب ةلافكلاو لطاب كردلاب نهرلا ةيادهلا ىف لاق |
 || نال نهرا كلذكا الو الماعت كلّ سانلا نال رطخلاب انهتلس وو اسنكلا نال ظ
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 ا تال ةلافكلااما ١ عيبلا< ةلدابما دل جي اعرب دعب ب رالا ىف قو داس 0
 انهر ذخا نافذ ةالصلاو موصلاىف اىلاملا ىلا اذفاضم جدت لامفالا مازرلاو 00

 ' - نيدلاب ن نهرلا فالح الطاب عقو ثيح دقعال هنال ةناما كلب هدنع كلهف هضبقو كردلاب

 ١ كله هضرشنا لبق هدءىف نهرلا تالهف اذنك نصرت 'ىثلا اذه تع لوعب ناوهؤ

 | ةجاملا رايتعاب دوجوملاك لعج دوعوملا نال هتلباتم ضرقلا نم هل ىعم امنو هتهقنم لقالاب
 | ائيش عاب لجر ةياهنلا ىف لاق عببلا موسب ضوبةملاك ان وم ناكف نهرلا موسب هضبق هنال

 | كرد هيف هكردا نا نلاب انهر عبابلا نم ذخاف قاقحتسالا ىزشملا فاخف ىزشملا ىلا راسو

 | نآل ةناما كلب كله ناو ال ما عببملا قحتسأ ءاوس نهرلا سبح كلمي ال ىتح الطاب ناك
 ْ دلولا ماو ربدملاكءافيتسالا هنم روصت الام نهر محدن اذهلو ءافيتسا دقع نهرلا دمع

 | ارهاظ بوجولا فرشث ىلع الو بجاو نيد كانه سيلو بوجولا قيسيال ءافيتسالاو

 ْ نهرلا ضبغف ,هارد ةرششع هضرةيل نهرلا ضبق ولام فال قاقحتسالا مدع رهاظلا نال

 أ نهترملا ىلع بحي ىتح نهنرملا ىلع انوعكم كله هناف هضرس نا لبق هدبىف كلهو هنم

 اال ٠11 اك ضرتلادعب لصح هيله نآل نهرلا كاله دعي نهارلا ىلا ةرمشعلا ميلست
 | ءارثلا موس ىلع ضوبتملا نا ىرتالا ناعضلا رامشعاىف دوجوملاكل عج دوعوملا نيدلا نا
 | باحناىف هتتيقح ىلع ضوبقملاك لعق ءارشثلا هجو ىلع نوعضم هنال ضباقلا ىلع نوعذم

 | ءادآلاب الا طقسيال ىذلا وهو نوعضم نبدي الا نهرلا ح<! الو هلوقو انه كيذك نائضلا

 | ةسفننع ةطاقسا بتاكملل ناذ امه ودب طقسي هناف ةباتنكلا لد نع تالذب زرتخاو ءاربالاب و

 ال 3 نى لولا دخا ذا ةبابلا ىو دك أتم ريغ هنوكل ىبا وا ىلوملا ءاش :هسفنل هريمحمت

 ٠ ميلا ىلع ذخا دقو ةباتكلا لدبب ليفكلا ذخا زوجنال ناكناو زاج ةباتكلا لدبب انهر
 | اهل وعضملا نايعالاب اضدا محدن هلاذ نوعضم نيدب الا نهرلا محدن الو ةلوقىف هللا هجر

 | ءايشالا هذهىف لصالا نا هنع باحيو اهيف نيد الو بوصغملاو علملاا لديو رهملاكاهسفنب

 | ىلعو صلخم نيعلا درو ةهتلا بجاولا نا خجّشلا بهذمو خياشملا فالتخا هيف ليق وهام
 | ةبوصغملا نيعلا در بضغلا بجوم نالو نورد ىه اذه ىلعف حاشملا زكا لوقلا اذه

 | لاقو نهرلا ةيلامنم هٌوافيتسا نكمي ند كلذو نيعلادر رذعت دنع هتث دروا نكما نا

 | هخرسثىفو نيعلاو نيدلاب نهرلا حدي اذه ىلعف صاخم ةيعلاو لصا نيعلا در مهضعب

 | هّنه رلا ذخا زج مل هريغب ان وعضم ناكامو هب نهرلا زاج هسفنب , ان وعم نايعالا نم ناكام

 | انوعضم ناكام اهاو ايلثم نكي مل نا هتعثوا ايلثم ناكنا هلم هكالج بجام هسفقنب نوعضلاو
 || نا ىرت الا اهحك انامط نووكم ريغ هلال هب نهرلا ز وجال هناف عيابلا ديف عيبملاك هريغب

 )| نومي سيل كريصيف نُملا طقسيف هكالجب عببلا لطبب امناو هتهق الو هلثم. بحال كالجم

 1 ىلع عببلاو ”ىث ريغب كله ىرتسشملا دب ىف كله ناذ لطاب نهرلاذ عببملاب انهر اطعا ناف

 ١ قارا ديلع نوعحم | سيل هلال لطاب نهرلاف ةراجالا دقعب انهر رجوملا ىطعا ناو هلاح
 73 000 م يسم ل سم مس ل مم -: بيم
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 ) نيدلا نمو هدتع# نم لقالاب ن وععم وهو لوف ( ةراجالا نؤئدفنا كيه اذا ل
 ةعملاب نوعصم نهرلا رفز لاقو نيدلا ردش كالذو ءافيتسالا هب عقبام ردش نومضملا نال

 نهترملا ىلع نهارلا عجر فلا نيدلاو ةئامسبتو فلا نهر موي هنيقو كلهول حلا
 ىضاعلا لاقو ن.دلا نه * ٌش دا طقسا ةئامأ نهرا هللادجر ىفاشلالاقو نئايسمخغ 31

 ديدح نماهتاخ نهرلا ناك ناو تثك وا هنعق تلك هاوس داع نادل عيجج طقسي حينا
 اذا نيدلا نمو هتف نم لقالاب اندفع ان وعكم نوكي امئاو نيدلا عيجج طقس انلا نيدلاو
 هكلهتسا ناو اهلك هتيق نعض نهت رملا هكلهتسا ناف نهترملاو نهارلا لف ريغب كله ْ
 اذا اذكو نيدلا ىفوتس ىتح نهزلا ناك 5 نهترملا د.,ىف انهر تناكو هتيق نك نهاراآ
 دنع نهارال نهترملا | لا اذا + ةلكسع ده هام اه تاكو .ىص يتحا
 رم نهارلاهل لاقف * ىث ريغب عاض ىدنع عاض نافذ انهر هذخا انا أ هل نهرلا مل

 ندلاو هتعثو نهترملا ديىف كلله اذاف هلوف) لاملاب عاض عاش نان لشباب راو لا
 نهارلا ىلع هنفك ناك تاخ ادبع نهرلا ناكول ىتح ( امكح هنيدل ايف وتسم راص ءاوسأ
 || نايعالاب نهر اذا اما نيدب نهر اذا ايفوتسم نوكي امناو نهرلا موي هنهث ةعتلاىف ربتعملاو

 || ريصيال كله اذا هناذ بوصغملا وا ةأرملا ديف علخلاوا جوزلاديىف رهملاك اهسفنب ةزوعخملا

 اهب نهر ىتلا نيعلا نمو نهرلا ةهقنم لقالا مزع نهترملا ىلع بحي لب نيعلل ايفوتسم'
 كله 0 ناعبب نهرلا مالا هلذ درلا لبق نيعلا تكله ولولا دركسل ها

 ناو هلو ) ءاذو هتيقىف ناك اذا ناعضلا ايفوتسم راص ناعضلا ءاهتسإ لق نهرا
 ردع 00 ءافت_سالا هن , عقبأم ردش نومضملا نال ( ةناما لضافلان زكا نهرلا ةهف
 نمترملا عجرو اهردقب نيدلا نم طقس نيدلا نم لقا ن نهرا دعف تناكناو هلق ) نيدنا
 هل هيهو وا نيدلا نه نهارلا نهرملا ءربا ولو ةيلاملا رده ءافيتسالا ند ) لضفلاب

 لاقو اناستسا ةناما اله هابا هعنع نا ريغنم نهترملا دب ثاله تح نهرلا هيلع درب ملو
 هأ أربا هناكف ندلا ءافيتسا بجو. نهرلا كال نال سايقلا وهو انوعطم كام رفز
 بهاولا ىلع اناعض ابجوي نا زوحيال ةأربلا و ةبهلا نا ناسحسالا هجو اوتسا مث
 دب ىق تالع شوت وهوملا نيعلا تقححسا ول اولاق مهنا ردا( يعل :ئرشا ل
 مث ىريشما ن 1 عبابلا بهو ولو ء”ىشب بهاولا ىلع عجري ملو اهته نعم هل بوهوم ا

 الوا ةمسقلا لقحي اهف ناكءاوس ( عاشملا نهر زوج: لو ملوث ) نعضنمل عيبا كله
 ةاياهملا نمارس فدنال هنال ضبقلا ةمادتسا عنم ةعاشالان ال هكيرش نموا ىنجا نم هنهر ءاوسو
 هنال متادلا سبا وه نهرلا بجوم نا انلو عيبملا ىف اك عاشملا نهر زوحب ىفاشلا دنعو
 اذا مريصيف ةاياهملانم دبال هنال ماودلا توغب عاشملا ىف زاحولف صنلاب اضوبقمالا عرشي م
 || عاشملا ةلغىف ناكام اذكواهلتكالامو ةئيسلا لةءاهفز وجي الاذهلوالامويو امو كتنهرلاق
 || مث عرزلاو لكلا نود ضرالاو ةركلان ود لكلا نهرك هريغب الصتم نهرلا ناك اذا ام لدم



 ففطت لا :

 5 2 نيدلا نه بهذي الو ةناما 5 جركلا لاق كالهف داسفلا 1 نهرلا ُضِبِق اذا

 || نهرال لحي وهلام لكلاقهنال نيدلا نمو هته نم لقالاب كلبي هنا ىلع لديام ريبكلا عماجلا فو
 'سيلام لكف نيدلا نمو هتهقنم لقالاب كلهب نهترملادبىف كلف ادساف انهز. هنهر اذا ميحتلا
 أ| نيب قرفالو دلولا ماو ربدملاكانوعضم نوكيال ادساف انهر نهر اذا مييجتلا نهرلل لحمي

 ظ عيجج نهري نا لثم كلذو ميتتلا وهو نهرلا ةعص عنم ىف ةيلصالاو ةيراطلا ةعاشالا

 || قحلوا نهترملا نذاب نهرلا فصن هليكووا نهارلا عس وا ضعبلا ىف احمافت مث نيعلا ||

 أ[ ءاقبلا مح نال نهرلا ىف رثؤيال ىراطلانا| فسوب. ىنا نعو قابلا ىف نهرلا لطيف هفصن

 [ويردب دلع د 3 نا زوحيال ريغلا ةدتعم نا ىرئالا ءادنبالا مكح نم لهتسا
 | حاكنلا لطب, الو ئطولا كلذل دتعت ةهبشب لجراا ة ةأرما تئط و ناب اهتح ىف حاكنلا 0

 || كلر اهنا ةعاشالانا انلو ءادتا اهتعص عنو ءاّقب اهتعص عنمال ةبهلا فىراطلا عويشلاكو
 ١ ةيراطلا ىف دوجوم ىنعملا اذهو نهرلا هجو ىلع ضبقلا ةمادتسا عنم اهنال ءادتاالا ىف

 بقلاو كلملا اهيف دتعلا بجوم ناف كلملا وهو اهيكح لبقب عاشملا نال ةبهلا فالخم ||
 زوجالو ةبهلا ضعب ىف عوجرلا صن اذهلو عويشلا لبقي كلملاو دقعلا كلذ مامث طرش

 عرذالو لختلا نود لختلا سؤر ىلع ةرمث نهرالو هلوق ) نهرلا ضعبىف دقعلا حدف ْ

 | سيلاه لصتم نوهرملا نال ( اههنود لْكلاو ضرالا نهرالو ضرالا نود ضرالاىف |
 سيل ام الصنم ناكاذا نوهرملا نا لصالا راصف عياشلا ىعم ىف ناكف ةقلخ نوهرمي |

 | ْنآل زا اهعدضاومب ليختلا نهر ولو هدحو نوهرملا ضبق نكمل هنال زجب مل نوهرع

 هب هلاصتال عبات هنال نهرلا ىف لخدي رم : اهيف ناكولو ةعحلا عنمتال ىهو ةرواجم هذه |

 اانا عم عاشملا نهر ىنعم ىف ناكل خل انهرىف رقلال خدي مول هنال دقعلا اصح" اع لخديف |

 0.11 فال هلع لوزبال هكلم نال ررش هيف نها رلا ىلع نوكيال نهرلاىف رثلأ لوخد

 | نودب لكلا ىف عيبلا دقع ميت" نال ديعسنلاب الا لذتلا عب . ىف كانه رثلا لخدبال ثيح |[

 | اضرا نهر اذا ىدنخا لاق عببلا ةكضا عئام ريغ نراقلاو ىراطلا عويشلا نال نكم راما ||

 | مو قلطاو ضرالا هذه كتنهر لاقو رمث راجثالا ىلعو رحب وا لخت وا عرذ اهبفو |
 | مركلاو لضتلاو عرزلا نهرلا ىف لخدي و ميت نهرلاف نهترملا ىلا اهلسو ائيسش صخب |
 | لوخد. الا هل ةعصالو ةكعلا ادصق امهنال ضرالاب الصتم ناككام لكو رملاو ةبطراو |'

 | هنودب حصن عببلا نال طرسشلاب الا هيف لخدي ل رثأو عرزلا ناف عببلا فالخب اهب لصتملا ا
 ل هما ريغب اهعاب نفك الحا ماب داسفلا اهيلع فاحت ام راملا نم عنب نا نهترمل مث ِإ

 | نم هيفاه نود لكلا وا رجيشلا وا لذفلا وا م0000 ا ادا هرولو ||

 ا عاتم اهيف اراد نهر ولو لطاب نهرلاف ضرالا نود عرزلا وا رجشلا نود رع وانوقلا ا
  هنهرااذا اذكو حصنإال هناف عاتملا نودب وا عاتملا عم نهترملا ىلا رادلا مسو عاتملا نود ٍآ

 |0000 ةاهتاب نود قلاوجا ةقداوا عاقأ نادنام نود عاتلا هيفو توناحلا |

 (ناو)

0 
 ا



 قلاوملا نود قلاوملا ىف ىذلا عاتملا وا رادلا نود رادلا ىف ىذلا عاتملا هنهر ناو

 ءامولاو رادلاب الوغشم نوكيال عانملا نال ملستلاو نهرلا حد نهترملا نيبو هنبب الخوا

 ]| لغاش هنال اهنع لجلا لي ىتح مياستلا متي الف اهيلع للاب ةنوهرملا ةبادلا ميلست عمو

 ]| ةلوغشم ريغ ةبادلا نال هيلا اهعفد اذا انهر نوكي ثيح اهنود لمخلا نه هز اذاام فالح اهلا

 (| نوكيال ماحللاو جيرسلا عع ةبادلا عفدو اهسأر ىف امال وا ةباد ىلع اجرس نهر ولو هب
 || اولاق ىتح لفال ةرلا هل نم ةبادلا غباوت نم هنال هيلا دلسإ و اهنم هعازني ىح انهر

 ةنوهرمارادلا ىف هعاتم وأ نهارلا نوك ميلستلا عنعو ةيادهلا ىف لاق رك ذريغ نم هيف لخدب

 اهتلس نهترملل نهارلا لاقو اهفوج ىف امهو اراد نهر اذا هنا ةفين- ىلا نع نسا ىور

 اهيف ناك اذا نهارلا نال كيلا اهتلس رادلا نم جرح امدعب لودي ىتح نهرلا م0 كيلا

 هل وق ) ةياهنلا ىف اذك اهل لغاش هنال ديدج مياس ىلا حاتحي حي رخ اذاف مسمب ل

 ا( اهب نهر ناذ ) ةكرشلا لاهو تاب راضملاو ىراوعلاو عياد ولاكت انامالاب نهرلا مصلالو

 | لبق هدب ىف كلهف انهر اهب ذخا ناف مدلاو ةتيملاب نهرلاكن اع هب قلعت ال لطاب نهرلاف
 اندنع نهرلا نا ا ا هنعمص سلا دعب كله ناو ةناما كله سملا

 | دساف نهرو اهسفناب ةنوعكملا نايعالاو نيدلاب نهرلا وهو مج*“ نهر برضا ةثلث ىلع
 |١ كردلا,و اهريغب ةنوعذملا نايعالاو تانامالاب نهرلاك لطاب نهرو ريزتللاو راب نهرلاك

 || هب قلعتال لطابلاو دسافلا و ميحتلا عيبلاب قلعت, ا"ناعضلا امه قلعت, دسافلا و حبتتلافا
 لطاب وهف انهر زحألاب اهاظعا و ةحان وا ةينعم رجا دس ] ولو مدلاو هال عيبلاك ناعض

 نهرلاو نوعتم ريغ ا هيف اهيلع نكي مل اه دي ىف عاض ناذ

 اهاطعاف ارهم اهل مسي ملو ةأرما جوزت ولو الطاب ناكن وعم ”ىث هتلباقم ىف نكي مل اذا

 ]|| نوكيال فسوب وبا لاقو امهدنع ةعتملاب انهر يب لوخدلا لبق اهتلط ناذ زاج اهلش انهر
 || نهر ناذ ( هيف مسملاو فرصلا نمثو سلا لام سأرب ندرلا محبو موق ) ةعتلاب انهر
 هب ناكاذا هلام سأرل ايفوتسم نهترملا راص سلجلا ىف نهرلا كلهو سلا لام سار
 | هردب ايقوتسم ناك لقا ناكناو ةناما لضافلاذ ٌركا ناكناو هلاحن اح لاو ءافو

 ناف نهرلا در هيلعو سلا لطب اقرتفا ىّتح كلهي مل نا و قابلاب زسلا بز لخ عجر. و

 دعب نهرا كالهب لاملا سارت افودسع اخ د لاما أر كاله درلا لبق هدب ىف كله

 ساجلا ىف كله مث انهر هيف !سللاب ذخا ناو ازئاج مسلا بلقت. الو مسل ١ دمع نالطب

 ]| ايفوتسم راص لقا هتف تناكناو انيما ةدايزلا ىف نوكي و هيف ميسملل ايفوةسم راص

 لاملا سأرب انهر ثاذ نوكي نهر هيف لابو ماسلا اضافت ول و قابلاب عجرو اهردقب
 هيف ملسملا ماعطلاب لله مح افتلا دعب نهرلا كله ناو هلدب هنال هس نا هل نا ىتح

 ملف ) ءال ؤه نع ءافيتسالا قةحتنال هنال دلولا ماو رب دملاو بتاكملا نهر زوحي الو

 نا كلخ نهترملا قوقح نم ضبقلا نال ( زاج لدع ىد. ىلع نهرلا عضو ىلع اقثتا اذاو



 كا“ مييييسس - دوج حي يصصتا دييجو مح هده لل

 الف كلملا قح هيف هل نال نهارلا ىضرريتعا امتاو هقوقح رئاسك هريغبو هسفنب هيفوتسي

 || نهارلا قح قلعتل ( هدب نم هذخا نهارلل الو نهترملل سيلو مل وف ) ءاضرب الا ضبَسب
 | رخآلا قح لاطبا امهدحا كال الف ءافيتسا هب نهترملا قح قلعتو هتناماو هديب ظفملاىف

 || نهترملا عدومو نيعلا قح ىف نهارلا عدوم هن ال نعض امهدحا ىلا لدعلا سول اذهلو
 || هل وع ) ىنجالا ىلا عفدلاب نمضي عدوملا و رخالا نع ىبنجا امهدحاو ةيلاملا قح ىف

 | لدعلل سيلو هماقم همايقل نهترمادي لدعلادب نال (نهترملا ناعض نم كله هدي ىف ثاله اذ
 || دقعف طورشم طيلست نيهجو ىلع طيلستلاو هعب ىلع اطلسم نوكي نا الا ا

 | الو هلزع نهترملا الو نهارلا كلب الف هدةع ىف اطورسشم ناك ن اف هدعب طيلست و نهّرلا

 أ| نهارلا ةثرو نم مضحم ريغب هعيدب نا لدعلاو نهترملا تومب الو نهارلا تومب اضيا لزعني
 | نهرلا هدقع نآل هتلاكو ىلع لدعلاف نهترملا تام ناو هنه رضحم ريغِب هتايح لاح ىف هعيش اك

 الو هثرآو موش الو ةلكولا تضقنا لدعلا تام اذاو امهدخا توم الو. امهثوم لطيبال
 ةعب كلي هيصو نا فسو ىبا نعو هريغ ىأر 0 ىضر لكوملا نال هماقم هيصو

 سيلو طيلستلا لطب لدعلا تام اذاف هيلع ربجا هعبب نم لدعلا عنتما ولو ةيادهلا ىف اذك
 ١ لدعالوهنوع 00 لاو سر ال لا نطوش هثراولالو هيصول

 ا نيدلاءافباو عيبلا ىلع اطلسم ناكاذاو تالاكولا رراسىفاك هيلعربجن الو عببلا نع عذتمت نا

 | سنحي هعاب ناف قلطملا عيبلاب ليك ولاكن اكن مث ىابو ناهوزعامب ةفينح ىبا دنع هعب زوجي هنم
 ا ىووندلا سجن اضيا هعيب هناف هساج فالخ هعاب ناو نيدلا نع هنمث ىضش هناف نيدلا

 | نباغتام رد لقاوا هتهت لثم دقنلاب هعسب دمتو فسوروبا لاقو كلذ ىلع طلسم هنال نيدلا
 | ناكف نهرلا نغ لدي هنال نهترملا ناعم ن٠ ناكمدب ىف كلهف نُدلا لدعلا ضبق ولو هيف
 أ كلذ نهترملا ركناو نهترملا ىلا هلسو نُملا ضبق هنا لدعلا رقا اذاو نهرلا كالهك هكاله

 0 ا ازرق لوذلا هدب قااعق نيا لدنعلا نال نهترملا ند لطب و لدعلا لوق لوفلاف
 ريصيو نهترملا ىلا نيدلا ملستف قدصيالو هريغ ىلع ناعصلا باجياىف هلوق لبشبالو هسفن

 ريئاثدلاو مهاردلا ن نهرزو<و هلق ) م ىلا قيرط نم نيدلا هن طقسيف هدبىف نهرلا ناك

 تكله تكلهو اهسنحي تنهر ناذ 0 ) اهنم ءافيتسالا قةحتيهنال ( نوزوملاو ليكملاو

 | اهسذحي ةلباقملا دنع ةدوملاب ريتعمال هنال (ةعانصلاو ةدوللا ىف افلتخاناو) نيدلا نم( اهلثع
 د ةعملا راضعا نال ةجلا نود نزولا رابتعاب ايفوتسم ريصن هدنع نال ةفينحىبا دنع اذهو

 | بلق نهر اذا اولاق اذه ىلعف سنملا فالخ نم عقلا نضي ايه دنعو ايرلا ىلا ىدؤي

 هنيد ايقوتسم لعجح هلا ىنعي ةفيشح ىبا دنع ةدوللا نود نزولا ريتعي كالهلا دنعف ةشق

 | نوكي اما ءافيتسالاو ةعقلاب نيعضتلا ةلاحال ءافتسالا ةلاح كالهلا ةلاح هدنعنالهنزو ردقب

 ةلاح دى#و فس وب ونا لاقو انرلا ىلا ىدؤت ةدوطلا راتعا نال ةدوللا نود نزولاب

 0 الا نهترلا لا وا ن ءايلا 30 :نكيرلا اذا ا 0 ةلاح اضيا ل
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 نوكيالىتح نيدلاب نيعضتلا ةلاحال سنللا فالخ نم ةيلاب نيعضتلا ةلاح ىه فسوي -
 ةفينح 5 8 ف راما ةلانو اما ءادايلا ةلاحف اذه ءافيتسالا ريتعيال ار 0 هناا

 هنال ةدوللا نم تافه ردق» هند نم ائيش ايف وتس٠ لعك نا نكم الو هند كندا نهارا

 ةلاح 0 55 ال ةلاح ربتعي دعو سنطل ١ فالخ نم عقلا ناعض كا ةرورضلا تخار

 نيدلاب انوعضم ناك ناو راسكتالا ةلاح اذكف كالهلا ةلاح دعَملاب انوّدْضم ناكناذ كالهلا
 ةربثغ هتيذو ةرشعب ةرشع هنزو ةضق سلق نهر هنا راسككألا ةلاس اذكف كداملا 0

 ىبا دنع ءافيتسالا نالو هنزو لثمو هتح سنجنم هنال ايفوتسم راص نهترملادبىف كالهف

 نيدلا لثم ىهو مثلا رابتعاب ءافيتسالا امثدنعو هنبد لثم هتزوو نزولا رابتعاب ةفينح
 ءاش نا رابخاب نهارلا فسو ىباو ةقينح ىنادنبف|ةياحت 'ىواشلا د رصف س0
 اكلم روسكملا نوكيف هم اقم انهر نوكيف ابهذ هته هنعض ءاش ناو نيدلا عيمجتي هكتفا

 ىلا هلس ءاش نا رايكلاب نهارلا نوكيو اًئنش: نهترملا نعضيال دمت لانو نعم اع نهترللا|

 هنأ لياد كيلقلا ىضتشال نهرلا ناعص 0 ندلا عمم 5 هكا ءاش ناو هليادي نوهلرملا

 ا سيكتا اذاف هيلع انوعضمراص بلقلا نالوقب امهو نهارلا ىلع هنفك ناكت اخ ادبعن اكول

 ةَريقع ةئزوو هيام هنعف تناك ناو تصاغلاذب ف سكت إاذإ توصغملا كل 00-7

 (| ءاذو هيفو نزولاب ءافيتسالا هدنعن ال ةفينح ىلا دنع نيدلاب بهذ كلهف ةسثعب نهر وهو

 نكمي الو نهترملاب رض هيف نزولاب ءاميتسالا نال هنبدب عجريو ابهذ هتف مرغي امهدنعو

 سسكتا ناو سنملا فال نيعضنلا ىلإ انرصصف ايرلانه هيفامل ةععلاب ءافيتسالا رامتعا اضيا
 | الإ نهارا ىقح كارت ار هرصقطب راك و نوعكم هعيجح ند اعاجحا ايهذ هنيق نوط

 ررضت هنزوب هانلعجنا ءانال نيدلاب هلعجب نا انه دمت لوق ىلع نكميالو دهعلاب نيعضتلاب
 ةتس هتعثو ةينامث هنزو ناكناو ىلوالا فالح ابرلا هيف امل هتعع هلعجتنا نكعالو نهترملا

 ابهذ هتعق مرغب امهدنعو نزولل ارابتعا ةفينحىبادنع ينام كلهناف ةرسثعب نهروهو
 فسو ىباو ةفيتحىبا دنع هتف نع رسكتا ناو نهترلل ررضلا نم هيف امل هلبدب عجرب و

 زوحال هلال كيلقلا ف هرب نا نكمل هلالاطنا د دنع اذكو هش 1101
 كله كهف كالذك هنزوو ةينامث هتعف ناك ناو هاضرباالا هنم نودا هندب نهترملا كلمينا

 نيدلا نم هينا نوترملا هكلمبنا هل دمت لاقو امهدنع هتف نعض سكنا ناو اماجحا هنزو

 ىبا دنع ةيناع كاله كللهف هنزو نم ٌركا ةعست دق ناك نآو هدوح واوا 1

 قوت_س الح نهارلا قدك هتيف نعضل اههدنعو ةلاوخل ةرعالو نزوال ارادثعا ةفدنح

 نهارلاى رينا الا نوع هعبج.نال اماجا هتيفنعص رسكناناو ةقحنم دوجانهترملا

 نهر وه و ةرششع هنزو و سثع ىثا هتف تناكناو د# دنع زودف ةيناع هايا هكلمنا

 هدنع اهل دعقال ةناما ةدئازلا ةدوللاو ةفينح ىبا دنع هلكن يدلاب بهذ كله ناف ةرثعب
 نا هنع ىورف فسوب وبا اماو نيدلا نع ةلضاف اهنال انه اهب رابتعا ال دن دنع اذكو

 و
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 ةلامالا ىلع هسدسو نيدلاب هسادسا ةسجن كلهي هلوق ىلع ليقو نزولاك ةنوعجم ةدوملا
 8 نأ رابملاب نهارلا ةفنح ىبا لوق ىلعف صقتناف نهترملا ديىف سكنا ناو جركلا ىف اذك
 روكيو هسنج فالخ نم تغلبام غلاب هتعق هنعض ءاشناو هريغدل 'ىثالوراصقان هكنفا ءاش
 "' ةسادسا ةسهن ةعق هنعط ءاش ناو نيدلا عيمج هكيفا ءاش نا فسوب وا لاقو هناكم انهر
 مم نعضام نوكيو ناعضلاب نهمترلل اكلم سسكتملا سادسا ةسجن نوكيف هسنج فالخ نم
 ظ روعذملاو ناعضلاو ةنامالا عيشي فسوبىبا دنع نال ناعملاب نهترلل اكلم سيكنملا سدس
 | نال ةسثع ةهق غلب بلقلا سادسا ةسخو نيدلا عيج ةيق غلبي ام ردق بلقلا نزو نه
 أ نيادسا ةنسج- نيدلا ىه ىتلا ةرمشعلا تناك سشع ىنثا ةعقلاو ةرششع ناك اذا نزولا
 ظ لوقلا ثيح نم ةرميشع بلقلا سادسا ةيبج نوكيف نانثا سدس كة نال س فها وأ
 | ,هرد اثلثو ,هرد كلذو هسدس ةرمشع وهو نزولا نم صقتنب نا كلذ ةفرعم قيرطو
 سدسلا ريع وب ناعضلاب نهترلل اكلم نوكي ةرمثع سادسا ةسه كلذو ثلثو ةينامث قبب
 يتلا ةياورلا ىلع اذهو عوبشلا نكمبال ى نيم امناو لوالا ماعم ناعضلا عم هر نورك
 ايي ىلا جاتحالولطبتال ةيراطلانا ةياورىفو ةيلصالاو ةيراطلا ةعاشالا نيب اف ىوس
 نهارلا ربجا لقاوا نيمهرد ناصقنلا ناك ناذ اهنم ناصقنلا و ةدولجا نم ةنامالا دمتلاقو
 | ناصقنلادازناو ةنامالاو ةدوللا ىلا فرصي هدنع ناصتقتنلا نال نيدلا عيمج كاكفلا ىلع
 ١( ارابتعا نيدلاب هلعج ءاش ناو نيدلا عيمجي هكتفا ءاش نا رايملاب نهارلاف يمه ردلا ىلع
 '(/ هل د لثم هنم دخاف هريغ ىلع نيد هل ناك نمو هل وق ) هدنع كالهلا ةلاح راسكتالا ةلاحي
 | ضبقلا ةلاح معولاما دعب مع ىنعي ( ةفينحىبا دنع هل 'ىشالف افويز ناكهنا لع مث هقفناف
 '(( دابللا ناف اهذخاو دايملاب هبلاطف اهتفني نا لبق لع اذا مث عامجالاب درلا هل تبقي مل درو
 || ناك اذا ىنعب هل *ىثالف هلوقو ةي ادهلا ىف اذك ضبقلا ددحيو فورزلا درب ملام هديىف ةناما
 || قفثا اذا هنال ةفننح ىبا لوق ىلع رهاظ اهلبق امب ةلثسملا هذه ةبسانمو هنلزو لثم هضيقام
 || افسويو.ا لاقو ملف ) نهراكن وكيف فويزلا نم دايما اذوتسا هناكف دايلا ناكم فوبزلا
 أ لع هل ناكنمو ةفينح ىبا عم ادنا روهثملاو (دايملاب عجررو فويزلا لثم دري دمحتو
 |١ ناكولو كلذ ضبق ىلع بجبو زاج مهرد امهنزو نيريغص نيمهرد هاطعاف مهرد لجر
 | نهر نمو هل وق ) كلذ ىلع ربحي ملابأف رانيد امهنزو نيريغص نيرانيد هاطعاف رانيد هل
 || نهرا نال ( نيدلا قاب ىدؤي ىتح هضبقينا هل نكي مل امثدحا ةصح اضقف فلاب نيدبع
 ' ناذ ئيدلا ءاضق ىلع هلج-ىف ةغلابم هل ازجا نم ءزج لكب اسوبحم نوكيف نيدلا لكب سوبحم
 || ةئاوسمخ امهنم دحاو لك فلاب امهتنهر لوقينا لثع لاملا نم اًئيش امهنم دحاو لكل ىمعن
 ةئامسج ىدا اذا هضبقينا هلتادايزلا فو طوسبملاوهو لصالا ةياورىف باوملا ثلذكف
 ا داحتالا ىلا ةجاحال هنا ىناثلا هجو ةيعسلا قب رت قرغتبال دحم دقعلا نا لوالا هجو
 ا زاح امهدحا ىف نهارلا لبقول هنا ىرتالا رخالا ىف اطورسشثم ريصيال نيدقعلا دحا نال
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 لجالا لولح دنع نهرلا عيب امهريغوا لدعلا وا نهترملا نهارلا لكو اذاف هل وق

 نهارالس يلف نهرلا دقعىف ةلاكولا طرسشناذ هل وف ) هلام عب ليكوت هنال ( ةئاح ةلاكولا

 اتحوهفاصوانم افصو راص دقعلا نعم ىف تطرسش امل هنال ( لزعن مل هلزع ناف اهنع هلز

 || هلزعىفو نهترملا قح هب قلعت هنالو هلصا موزاب مزايف ةقيثولا ةدايزا هلا ىرتالا هقوقحَن

 || عببلا كلم ىحاتلطم عتاب هاكو ولو ىعدملا بلطي ةموصللا كراك راضو هسا

 ا انركذامب هفصوب اذكف هلصاب مزال هنال هيهن لمع مل ةثيسن عببلا ن نع هاهن مث ةئيسنلاو دقنلا

 نهارلا تام ناو هل وق ) هريغ هلكو امئاو هلكوب مل هنال لزعنبال نهترملا هلزع اذا اذكرأ

 مدعم نهئرملا قحو ةثرولا قح لطببامب لطبول هنال هتومب لطبي مل نهارلا نال ( لزعني لآ
 سبملاو نهرلا دعب قاب هقح نال ( هب هسبحي و هنيدي نهارلا بلاطي نا نهترمللو هلق )

 نهزلا راضحاب مؤي هند نهترملا بلط اذاو هيسك ةماعلا سلس

 ةيوسنلا اقيقحت نهارلا قح نيعت اكهقح نيعتيل الوا نيدلا ميلسن هانا اذ

 ةنؤم الو هل لج- ال امب نهرلا ناكنا هيف دقعلا عقو ىذلا دلبلا ريغ ىف نيدلاب هبلاط ناو

 نال نهرلا راضحا فلكي الو هند ىوتسي ةنومو لج هل ناكن او اضيا هراضحاب ما

 هب ررضت هنال ناكم ىلا ناكم نم لقتنلا ال ةيلختلا نعم مياستلا هيلع بجاولاو لقن اذه

 نيدلا هضبش ىتح هعب نم هنكمي نا هيلع سيلف هديىف نهرلااناكن او هَل ٍفُف ) ررنض ةدايز

 نا هلف ضعبلا هاضق ناو نيدلا ىضقب نا ىلا متادلا سيلا نهرلا مكسح نال ( هني نم

 اذان هل وق ) نكلاىف وتسي ىتح عببملا سبح ارابتعا ةيقبلاىف وتسي ىتح نهرلا لكس بحب
 هقصتسم ىلإ قا لوصول ميلسسلا نم عناملا لاز هنال ( هيلا ن نهرلا لس هل لق نيدلا ءاضق

 ىلا هدرب نال بق هدب ىف نهرلا كلهم عوطتم ءاشاب وا نهارلا ءاشاب هنبدنهترملا قوتسا اذامث

 وه و هنم ىف وتسا نه + ىلا نيدلا نم ىف وتسا ام در نهترملا ىلع بحي و نيدلاب كلهي نهارلا

 دعب ء ءافيتسا ىتاثلا ناكف قباسلا ضدقلاب ك الهلا دنع ايفوةسراص هنال عوطتملاوا نهارلا

 نهرلا هيلع درب ملو نيدلا نم نهارلا نهترملا أربا اذا ام فالح اذهو هدر بحيف ءاقيتس الا

 انوعض*كاهي رفز لاقو اناستسا ةناما كلهي هنافدانا هعنع نا ريغ نم نهترملا ديف كله عح

 ناكاذا اذكو كلاملا نذاب الا سبل الو ىنكس الو مادخت“اب ال نهرلاب عفن نا نهترملل سيل و |

 نا هل سيلو عافتنالا نود سبا قح هل هنال نهارلا نذاب الا هيف أرقب نا هل سيل |_ةخدم

 نهارلا عاب اذا و ول وق ) ىدعتلاب نهرلا دقع لطب. الو ايدعتم ناكل عف نافريعي و رجوي

 || نهئرملا قح ناف ملستلا نع زجاع نهارلا نال ( فوقوم عببلاف نهترملا نذا ريغب نه

 فرصت نهارلا ناك ناو هتزاحا ىلع فقوديف نهثرملا قا اوقوُم ناكامتاو مزال سملاىف |

 هب مهتح قلعتل ثلثلا ىلع داز اهف ةثر رولا ةزاجا ىلع فش هلام عيمجب ىصوا نك هكلم ىف

 ناو هل وق ) هطوةسب ىضر دق و هتمل فقوتلا نال ( زاج نهترملا هزاجا نان هل وف ) |

 لحل ىف لهالا نم ردص هفرصتو ذوفنلا نم عناملا لاز هلال ( اضيا زاج هنيد ن نهارلا هاضق |
 سا ا اسست لثل5575777 155-82-7



 لدبلا و ةيلاملا 0 1 نال ندا وهو هلدب لا هقح لقشي نوترلا ةزاجأب عيبا د ده اذا
 اوضر مهنال لدبلاىلا مهتح لقتني ءامرغلا ءاضرب عيباذا نويدملا دبعلاك راصف لدبملا كح هل

 ا ةناوت قف مسن هحشو عببلا نهترملا زج ملناو اذه اذكف اس از طاوقسلا نود لاقت كلان

 كالا ةلززع نهترملل تباثلا قملا نال هيلع ىريشملل ليبس ال نهتملا هكنفا ول ىت
 أ ىزشملا ءاش ناف مفتي ال هذسف ناو ةصيحتلا ىهو زحسفإال نا هلو "ريح نا هل كلامك اضف
 'هذخايناهل ناكن هارلا هكتفا اذاف لاوزلا فرش ىلعز<# اذا نهرلا نهارلا كتفب ىتح ربص

 ٠ محمفلا ةيالوو ميلستلا ىلع ةردقلا تاوفل محفل نا ىضئاقللو ىضاقلا ىلا مالا عفر ءاشناو
 | "ريحت نا لبق هريغ نم ايناث اعيب هعاب مث لجر نم نهارلا هعاب ولو نهترملا ىلا ال ىضاقلا ىلا
 | قااثلا فقوت عنمب ال فوقوملاو دقعني مل لوالا نال هتزاجا ىلع اضيا ف وقوم ىناثلاذ نهترملا

 | هريغنم هبهووا نهر وارجآ مث نهارلا عاب ناو ىتاثلا زاج ىناثلا عببلا نهئرملا زاجا ناف
 ' هقح قلعت هلال عببلا ىف ظح هل نهترملانا قرفلاو لوالا عيبلازاج دوقعلا هذهنهترملازاجاو

 | ةللدبال اضيا نهرلا اذكو اهلدبال ةبهلاف دوقعلا هذه اما هتاف قلعتل هتزاجا مديف هلدس

 | تناكف ةعفتملا نيع ىفال نيعلا ةيلام ىف هتح و نيعلا لدب ال ةعفتملا لدن ةزاحالاىف ىذلاو

 || مث نهترملا نم نهرلا نهارلا عاب ولو لوالا عببلا ذفتف عناملا لازف هقْل اطاقسا هتزاجا
 |ريصع نهر ول ام فالخت ديدج دقعب الا نهرلا دوعي ال عيبلا امحسافت

 ٍْ للخت مث رمخف

 أ كلملا لاؤزب نهترملا ىضر انهو نهرلا مكح لزب 0 نضر ل دل نشرلا ذاع
 0000000 02 نع همي ىف هلرذاول اي نهارلا كله لاوز ققحن دقو نهرلاو |!

 | رايخلا ركحي حش مث راي كنا طرمشب ىبنجا نم وا هنم عاب نا و دوعي ال حدف اذاذ نهرلا ||

 | قتعلاب نهرلا نم جرخو ( هقتع ذفن نهرلا دبع نهارلا قتعا ناو هل ) هلاحب نهرااف ||
 | نال ارسعم قتعملا ناك اذا هلاح ىلع نهر وهو قتعي ال ىعفاشلا دنعو ارح راص هنال ||

 | هن مسيو اضيا هدنع ذهني هناف اسوم ناكاذا ام فالخب نهترملا قح لاطبا هذيفنت ىف
 0000 0 هلآ لعلا قدعا اذا اك هفرصت وغلب الف هسفن كلم قتعا هنا انلو.هناكم انهر

 || ةباتكلاو حاكتلاك قتعلا ذافن عنمي الف ةبقرلا نع كللملا لي زي ال دقع نهراا نالو ضبقلا

 نال امهقتع نم كلذ عنمب :« مل اههرجا وا امهبتاكوا هتماوا هدبع جوز اذا وعن هراكلللاو

 (| نهرلا اما اهلبقي رملا 3 اهلاح ىلع ةراجالا ينو قتعي هالوم هقتعا اذا رجأتسملا دبعلا

 أ نهترملا كلم لوزي هقاتعاب ةبقرلا نع نهارلا كالم لاز اذا مث بن الف را هلبقي الف
 الق ديلا كلم نم ىوقا ةبقرلا كالم نال ىلوا لب كريسشملا دبعلا قاتعاك هيلع ءانب ديلا ىف

 ةردقلا مادعذ ال ةبهلاو عببملا ىف ذاغتلا عانتماو ىلوالا قيرطب ىتدالا عنمب ال ىلع الا عنمي مل
 هيلع نال ( نيدلا ءاداب بلوط الاس نيدلاو ارسوم نهارلا ناك اذاذ موق ) ميستلا ىلع

 ةياعس الو نيدلاب بلوطف نيدلا لولح عم كلذ همازاال ادي ودنا نهرا رغ ةماقأ

 دددلا هيف دنم ذحا 16 0 ا ةكاناو هلو ( د نماراا - ذا ندا ىلع
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 || اذاذ هقلثا ول اك راضف ةدولا نه هتحس لطنا 40( نادلا لك تح هل! هر

 ارسعم ناك ناو هل وف ) لضفلا درو هتح سنج نم ناك اذا هقح هاضتقا نيدلا لح

 نهترملانذا ريغب هقتعا اذا اذه (نيدلاهب ىضتف )نيدلا نمو (هتعف ) نملقالا(ىفدبعلا ىعس |
 نيدلا نال ةياعسلا همزل امئاو عيبانيلاىف اذك دبعلا ىلع ةياعس الف هنذاب هقتعا اذا اما |

 امئاو هل هس ام دبعلا مز نهرلان نم ناعضلا ءافيتسا رذعت اذاف هل تلس دقو هتبقرب قلعتم |

 يلا و نمو هتف نم لقالاف ىعشت |

 هل سام مق هيلع ناكف هتبقر نم ٌدككا هل اسي رق همق نم دكا نيدلا ناكناو دبعلا اذكف

 هنعث ىلا رظنف الج ؤموا الاح نيدلا ناكءاوس ءايش امد م لقالا ىف يسم هلصاحو

 عجري م *ءايشالا ةثلثلا هذهنم لالا ف ىعسيف نيدلا ىلاو كا تقو دقيق ىلاو نهرلا موب

 هذه ىفالا ىعسي امم هديس ىلع عوجر دبعلل تبث سيل و ىعس امم رسيا اذا نهرلا ىلع

 !نمصم ىتعمللا نك اذإ ةياعسلا همرإب الو 2| مكح هتءاعس ىف همك ىعس اذاو ةروصلا

 ىلع ةياعسالف نيدلا ءادا لبق كللذ دعب رسعا مث قتعلا لاح ارسوم ناك اذا اما قتعلا لاح

 لاق قتعلا موب هنيقربتعت و ىناثلا ىف هيلع بحي الف ةياعسلل بجومريغ عقو قتعلا نآل دبعلا
 رسعم وهو ندارلا هقتعا مث نهترملا دب ىف تداد زا مث * دئام هتعث ادبع نهر اذا ىدنخلا |

 رعسسلا ىف تصقتنا مث ةئام نهرلا تقو هنعف تناكن او نهرلا تق و هتعث ردق ةئام ىف ىعس

 هتيلام ف سيح امئا هنال قتعلا مو هتف ندم ق ىجس هقتعا مث نيسج تراص ىتح |

 نيلاملا ىف ةئامدبعلا ةعقو نيسجت نيدلا ناكول و سبح امم رك ا نع الف ردقلا اذهقاتعلاب أ

 نهرلا لطب و هريبدت حد هريد ن ل و دبعلا قتعا نهارلا نكي ملولو ةصاخ نءدلا ىف ىعس ١

 ناكرييدتلا محد اذا مثريبدتلا دعب هسبح نهترمأ سيل و قتعلاب جر اك نهرلا نم حرخ و !

 اريسصموا|رموم نهازلا نك ءاوس نها | كش ناو كلا ماش نا ند كحاب نإ

 ىلوملا بلاطي نا هلو هالولل هباسك | نال قتعلا فالخ غلبام اغلاب هنيد عيم ديعلا نخل ا

 نيدلاب بلاطم نهارلا نال ءاش امهبا ذخأي نا هل ناكامنا و ربدملا اذكف هنيد عيمجب

 نا هلو ضعِب نود هلاوما ضعب ةبلاطملا صتخت الف هلاوءا نم ربدملا باسكاو

 ىجس امب ربدملا عجرب الو راسعالاو راسيلا لاح هيف ىوتسي اذهل و ءاش امه!ا بلاط
 قتعلاوريبدتلا نيب قرفلا عقوف هسفنل هبسك نال قتعملا قال هل هبسك نال هالوه ىلع

 ةثالث ند لقالا ىف ةياعسلا بحب ارسعم نهارلا ناك اذا قتعلا ىف نا امهدحا نيعض وهىف

 عجري قتعلا ىف نا ىتاثلاو غلبام اغلاب نيدلا 8 بح ريبدتلا ىفو هانرك ذ اه لت ءاينلا

 هتاعس نوكي نا نم حير ملريبدتلاب هلال عجرب ال ريبدتلا ىف و نهارلا ىلع ىعس امي دبعلا
 ىعسنو نهرلا لطب و درايتسالا 2 نهارلا اهدل وت ساف هما نهرلا ناكول و نهارلل

 || اهبسك نال ىلوملا ىلع تعس.امب عجرتالو اهالومل اهباسك ١ نال ريدملاكنيدلا عيجيف

 1| مدن نا هيلع بحي ىا هنعض ( نهرلا نهارلا كلهتسا اذا تلذكو مل وق ) ىلوملل لام
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 هنعتل ىف مصخلا وه نهترملاف ىننجا هكلهتسا ناو هلق ) انهر نوكيف هماقم هريغ

 انهر تناكو ةئامسجخ مرغ افلا نهرلا موي و ةئامسج هكلهتسا موي هتيف تناك ن اذ
 ربتعملاو دق أب تكله اهناك ةدايزلا ةئامستخلا ىف.ركملا نوكي و ةئامسجت نيدلا نم طقسي
 ضبق هنال هيلع نووضم قباسلا ضبقلا نال كاكفلا موال ضبقلا موي ةهقلا ناعك ىف

 الجَؤو» نيدلا ناكو َدَعَتلا ىنجالا نمض اذاذ كالهلا دنع هيلع ررقت هنا الا ءافيتسا
 هنم ىضنقا 00 ل نم نائضلا ناكو الاخ ناك ناو ةنام انتهز ةئععا تثاك

 هلوق ) ةهثلا عيب وا هنيدب بلاط هتح سنج نم نكي مل ناو نهارال ناك ”ىث قب ناف
 هيلع قحلافا نع نهترملا ديل ليزم هتءانجي هلال ( ةنوعضم نهرلا ىلع نهاولا ةيانجو
 ةفص ىلع ناعضلا ناكاذا ىنعي ( اهردقب هنيد نم طقسي هيلع نهترملا ةيانجو وق )
 نمضيف بصاخ هيلع ةيانجلاب هنالو ىضارلا نم دب الف هفالخ نم ناكاذا اما نيدلا

 لضفلا دريو هنيد ردشب تاذنم ةصاقملا هل ناك ةهتلا عيج نعض اذاف تغلبام ةغلاب هتف
 نهارلا ىلعاما ( رده امها وما ىلعو نمترملاو نهارلا ىلع نهرا ةيانجو هل وف )نهر لا ىلع

 لامهدبع ىلع هل تبنال ىلوملا نال اءاجا ردهف لاملا بجوت تناك اذا هلامو هسفنىف

 اماو ىنجالاكدوقلا بجوب اهف هالو عم هنال دبعلا اهب ذخا دوقلا بجوت تناكنا و

 ىهف نبدلا نع لضف هتيقىف نكي مناف لاملا بجوت ةيانج هسفنىف نوترملا ىلع انج اذا
 ىلع ناعضلا لصاح نال اهطاتسا ىلا انحتحا اهانتثا ول انال ةفيتح ىبا دنع رده
 نهارلا ءاش ناف الما لضف هيف ناك ءاوس دبعلا ةبقر ىف ةيانملا تبثت امهدنعو نهترملا
 وهو ةيانملا ىقباال لاق نهترملا ءاش ناو نهترملا ىلا ةيانملاب دبعلا عفدو نهرلا لطبا

 ةياورىف ناتاور ةفدنح ىلا نعف نيدلا نع لضف نهرلاىف ناك اذا اماؤ هلاح ىلع نهر

 دبعكر يصيف هناعط ىف سيل نيدلا ردق ىلع دازاه نال ةتامالا ردقىف ةيانجلا مكح تدنا

 لع هدي ىف ةنامالا زادتم نال اهيكح تبثيال ةياور قو عدوملا ىلع انج 5 ةعيدولا
 نع لْضف هيف نكي ملو لالا بجوت ةيانج نمترملا لام ىف انج اذااماو نهرلا قيرط

 ذوعإ ”ىت تاثال ىعم الف نيتزملا ىلع هب 8 ناهضلا نال رده ىهف نيدلا

 نهرلا دف اذا اذه ىلعف ةنامالا رادقمىف تبشت ةيانللا ناف-لضف هيف ناك ناو هيلع

 هذخأي نا نهترملا بلطف فلاب نهر وهو نافلا نهرلا ةعثو نافلا هتف نهترلل اءاتم
 هرك ناو نهترملا ىلع هفصن ناكو كلذ فصن هنع ىضق نهارلا ءاش ناذ عاتملا ةهقب

 هفصن نهارلاو هفصن نهترملا ذخا نهرلا كاكف دعب ؛ىئث قب ناذ هلك كلذىف دبعلا عيب

 ةصحو مات ةنامالا ةصح نال هفصن ضقا هل ليق عانللا مف ءاضق ىلوملا راتخا ناو

 ناو هلاحب انهر دبعلا قبو ةيانجلا مكح لاز فصنلا ىلوملا ىضق ناذ ةصقان نوعكملا

 فلت نهرلا نال هند طقسو نمرلل تب صاصقلا نافذ دوقلا بجوت ةيانللا تناك

 (ببس )

 ' دلل مو هيت كلهتسلا اذه لع: بجاولا و ( هدي نهر نوكت دعما ذنخأياو
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 ةرجا كلذكو ( نهترملا ىلع نهرلا هيف ظفح ىذلا تيبلا ةرجاو موق ) هدي ببسب

 قحسلال نهرلا ظفح ىلع ارجا نهترلل نهارلا طرش ناف هناعك ىف نهرلا نال ظفاملا

 اهظفح ىف ارجا عدولل عدوملا طرشش اذا ةعيدولا فالي هيلع ظفملا نآل ايش نهترملا

 نهترملا ىلع بجاو ظ_فللا ّجركلا ىف لاق هيلع بجاو. سيل ظفلحا نال رجالا هلف

 ( نهارلا ىلع ىعارلا ةرجاو مل وف ) هلك كلذ سبح هلنال نكيملامو هيلعان ومكمناكام

 ضيرملاو ىوأملا ةرجا اماو هتقفنك راصف هلامنو ناويملا ةدايزإ هيلا جاتحي ىعرلا نال |

 ضبقلا لبق عيبملا فال ( نهارلا ىلع نهرلا ةقفنو مل وق ) نهترملا ىلعف سراملا ةرجاو
 ىتح اضباقتإ لف هليعب فيغرب ادبع عاب لجر تاعقاولا ىف لاق عيا لا ىلع هتعفن ناف

 تلكاف ريعش ريفشب ةباد نهر اذاام فال ن نا ايفوتسم عيابلا راص فيغرلا دبعلا لكا '

 عبابلا ىلع عيبملا ةقفننا قرفلاو نيدلا نم *ىشل ايفوتسم نهئرملا سصيرمل ريعشلا ةبادلا

 0 ا الف نهارلا ىلع نوهرملا ةقفنو ايفوتسم راصف هدب ىف مادام

 همرغو هعفانم هفغنهارلا ىنعي همرغهيلعو هفغدول مالسلا هيلع هلوتل نهارلا ىلع هتقفن
 ىلع هنغك ناك تام اذا اذكو رجوملاك هيلع هتقفن تناكف هكلم هنالو هتوسكو هتقفن

 ٌرظلا ةرجاف تدل وف دما ناكولو نهارلا ىلع هفلعف اناويح نهرلا ناك اذا اذكو نهارلا
 ءاوس نهارلا ىلع هملاصمب مايقلاو هذاذجو لؤملا ميقلتو رحيشلا قس اذكو نهارلا ىلع

 نهارلاو نهارلا نذا ريغب نهرلا ىلع نهترملا قفنا ناف الما نيدلا نع لضف هيف ناك

 ىلع ةيالو هل ىضاقلا نال نهارلا ىلع نيد وهف كلذب ىضاقلا هرما نافذ عاوطتخ بئاغ

 نوهرملادبعلا قبا ناو نهارلا قيدصت,وا ةئسالا ةقفتلا ىلع نهترملا قدصي الو بئاغلا
 نمترملا لعناك رك ا نهرلا دق تناكناو نهترملا لع لعللاف ءاوس نيدلاو هتعق تناكنا
 ةبادلا تريدوا ةحارج قيقرلا باصاناو ةئامالا ردقب نهارلا ىلعو ن ومتكملا ردقب
 لضف هيف ناك ن اف نيدلا نع لضف نهرلاىف نكيمل اذا نهئرملا ىلع هاودو كلذ حالصاف

 نهترملا ءاشنا ىنعي ( لصالا عم انهر نوكي نهارال هؤامتو مل وق ) باسملاباعيجج ,وبلعف
 ليختلاو رجلا رامثو فوصلاو دلولاو نيللا لثم ءامغلاو نهارلادنع هكرت ءاش ناو هذخا

 | لخدي الف نهرلا سفن نم سيل هنال نهرلا ىف لخدب الف دبعلا ةرجاو رادلا ةلغ امأف

 نهارلا نذا ريغب نهترملا ةرجآ نافذ ةبه هل بهووا ايسك ديعلا بستك اول [ك هدقع تحن

 هل وق ) روظحم هجو نم هل تلصح اهنال اهب قدصت. نا هيلعو نهترأل ةرجالا تناك
 هتصخن نهارلا كفا ءاغلا دب و لصالا كلهناو هل وق ) ءاغلا نعي (*ىث ريغب كله كالهناذ

 أ| طقس لصالا باصا اخ كاكفلا موي ءاغلا ةعق ىلعو ضبقلا موي نهرلا ةعق ىلع نيدلا مسقب
 نهرلانال ضبقلا موب لصالا ةهق ىلع مسسقامتا و (هب ن نهارلا هكنفا ءاملا باصا امو نيدلا نم .

 لبق ءاهلا نال كاكفلا موب ءاغلا يق تريتعا امناو هدنع هتف تربتعاذ ضبقلاب هناعم ىف لخد

 أ ةظناصل ا 1 ننال تل



 ]| طتسو نكيلت دلولا راصو *ىشريغب بهذ تام ىتح مالا كاله دعب نهارلا هكتفب

 | ىواست ةاش نهر لجر ةلئسملا ةروصو كاكفلا لبق دلولل ةصحال هنال مالا كالبب نيدلا
 ||| دلولا ةهث ىلع و تنهر موب ةاثلا ةِهق ىلع نيدلا مسق تكله مث تادلوف ةرششعب ةرشع
 1 مهارد ةسج نيدلا فصنوهو اهتصحن ةاشلا تكلم هرمع لاخلا ى هنق حنان اذ لادا ق

 | نوستلا كلت تلطب نيرعثع ىواست تراص ىتح مالا كاله دعب دلولا هيف تدادزا ناف

 ]| مالا ةصح نا نيين نيثلث دلولا ةيث تراص ولو اثلثو ةثالث تناك مالا ةصح نا نينو

 : | نبدلا اثلث مالا ةصح نا نين ةسج تراص ىتح كلذ دعب دلولا ِهَق تصقتناول و عبرلا

 ]| قبو تنام مث اهالوم ريغ نم نمترملا دنع تدلوف ةيراج نهر ول و ناثلثو هتس ىهو
 ]| نب سثع دلولا ةِعَقو نيسجخ مالا ةعقو ةئام نيدلا ناكن اذ هكاكتقا نهازلا داراو دلولا
 | ةسهن ىا هعابسا ةسجن كلذ و نيدلا نم طقس مالا باصا اخ امهيلع نيدلا مسقت كناف
 ةينامث وهو ناعبسوهو ءاغلا باصا امو عابسا ةثلثو نوعبسو دحا وهو ةئاملا عابسا
 كاكفلا موي ةدايزلا عفو ةرمثع نيدلا ناكولو هبنهارلا هكتفا عابسا ةعبراو نورمشعو

 تلثو ةثلث وهو ةرشعلا ثلث ةداي زلا كتفن لصالا كلهف ةرمثع لصالا َدِعقو ةسجخ
 | كلهَف ةسثغ نب دلا و ةثع لصالا هقو نب سثع كاكفلا موب ةدايزلا َةعف تناكولو
 || ناصتنلا رتج ةدالولا اهصقن ولو ناثلث و ةتس وهو ةرمثعلا ثلث ةدايزلا كتفي لصالا

 *ىش نيدلا نم طقسبال ةرشثع ىواسي دلولا و ةرشع اهنيف نم تصقن ول ىتح دلولاب
 ةدايزلا تح اذاف زوج ال رفز لاقو اندنع اذهو ( نهرلا ىف ةدايزلا زوحبو هلوق )

 ول ىتح تضمبق موي ةدايزلا ةهث ىلع و ضبقلا موي ىلوالا ةهث ىلع نيدلا مسقي نهرلا ىف ||
 متسقي فلا نيدلاو افلا ضبقلا موي ىلوالا ةهقو ةئامسجت اهضبق موي ةدايزلا ةهق تناك ||
 نت ام ةداب زلا ةعف تناك ناو هاثلث لصالا ىف و نيدلا ثلث ةداي زلا قف نوكي اثالثا نيدلا ||

 ربتعملاف ضبتتلاب قلعتي ناعضلا نال رعسلا ىف ىلوالا ةهث ناصقن ربتعي الو نيدلا سدس اهيفق
 هداز ناف ناصقنلا ردقب نيدلا نم بهذ هدب ىف لصالا صقن نا و ضبقلا موب ةمعلاب

 قابلا ةَعق ىلع لوالا ىف نب دلا نم قب ام تعسف رخا انهر لصالا ناصٌةن دعي نهارلا
 ةي راج نهر لجرك كلذ ردق ىلع امهيف نيدلا ناكو تضبق موب ةدايزلا ةمث ىلعو هنم ||

 نيدلا فصن اهراوعاب بهذ دف اغلا ىواسي ادبع هدازف تزوعا مث فلاب افلا ىواست |أ

 )| نوكيف ضبق موي ةرايزلا دبعلا هت ىلع و ءاروع اهنهف ىلع ةموسقم ةئامسج اهف قبو
 || ءاروعلا تكله ناو فلالا ثلث كاله كله نا فلالا ثلث وهو ةئامسج اثلث دبعلا ىف

 (نددلا ىف زوجنالو ها وق ) ةئامسج ءاروعلاب بهذ دقو ةئامسوج> ثلث اهك الهمم بهذ
 .( اح وه فسوب وبا لاقو اء انهر نهرااريصي الو رفزو دمتو ةفينح ىبا دنع ) اذه

 ]| ىوس رفزو نيدلا ىف ةداي زلاو نهرلا ىف ةداي زلا زوجت لاقف نيتلئسملا نيب ىوس فسوب وباف
 ]| ةزئاج نهرلا ىلع نهرلا ةدايز الاقف امه اقرف امهو اهه الك زوحجال لاق و اضيإا امهنيب

 .( ةدايزلاو )
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 ةعص عنمب ال كالذو نيدلا عويد ىلا ىدؤت نهرلا ىف ةدايزلا نال زوحنال نيدلا ىف ةداي زلا '
 ةروصو اوَرَقاذ نهرلا ةدك عنمي نهرلا عويشو زاج انهر نبدلا فصنب نهرول د نهرلا ١

 افلا نهترملا نم نهارلا ضرقتسا مث فلاب نيفلا ىواسي ادبع نهر اذا نيدلا ىف ةدايزلا |

 كله ول و ةييصان. فلالاب انه ر.نوكي هناف اعج ام ائهر دبعلا نوكم نا لع ىرخا ١
 || نهارلاذخا مث ناام هتهقو ةئام ادبع نهر اذا اذكو نيفلاب كلبي الو كوالا فلالاب كلم |
 نيدلا طقسي هلناذ دبعلا تام مث نيدلاب انهر دبعلا نوكي نا ىلع ىرخا ةئاه نهترملا نه |

 ريصب الو هلوق ىعب ااذهو نهرزالب قاثلا نيدلا قبو هناا دبعلا نما لشملا ف1 |
 اعيج ناندلا هتوم طعسي و رياح نيدلا ىف ةداب زنا فسو وا لاقو اب انشر نهرا |

 نهر اهعيججو زاج امنه دحاو لكل نيدب نيلجر دنع ةدحاو انيع نهر اذاو هلو )

 عويش الو ةدحاو ةقفص ىف نيعلا عيجج ىلا فيضا نهرلا نال ( امهنه دحاو لك دنع

 )| ةبهلاب دوصقملا نال ةفيتح ىبا دنع زوجيال ثيح نيلجر نم ةبهلا فالح اذهو هيف

 امهنم دحاو لكن وكي نا دب الف اذهل اكلمو اذهل اكلم ةبهلا نوكت نا ليحتست و كلملا

 ةقياولا هنم دوصقملا نهرلا اماو ةبهلا محدن الف عاشم ىف هضبق لصعف فصنلا اكلام

 ةعاشالا ىلا ىدؤيالف اذهل ةقيثو هعيجسو اذهل قو نهرلا عيجج لعجي نا نكمي و كللاال

 كالهلا دنع نال نيعلا نم ىا ) اهنم هند ةصح ايهنم دحاو لك ىلع نومضملاو لوف (

 |١ كلذ رادقم هيلع نومخملا ناكف ىرت ام ءافيتسال اذا هتصح ايفوتسم اههتهدحاو لكر يصب

 | نهرامحديا ىف امنال (ىفوتسي ىتحرخت الاد, انهراهلكت ناكهنيد امهدحا ىضقناذ ملف )
 : مادام هن ال هاطعا|م ءاضق نيدلا نم درتسا هبحاص نيد ءاضق دعب هدنع نهرلا كله نافذ دحاو

 نهرلا كله مث هنيد ىفوتسا اذا دحاو نم نهرلاكر اصف هيلع قاب نهرلا ركش رخسألا ديف |
 ىزشملا عنتساف هنيعب ائيش نُدلاب ىرتشملا هنهرب نا ىلع ادبع عابزمو مْل وق ) كلذ دعب هديىف |

 زم ءاش ناو نهرلا كرب ىضر ءاش نا رايخلاب عيابلا ناكو هيلعربحي مل نهرلا ميلست نم

 عيبلا فنهرلا طرش زاوج اما (انهر نهرا ةعق عفديوا الاح نعل ىزتشملا عفدي نا الا عببلا
 (/ دتعلا اهيضتقي ال عيابلل ةعقنم دقعلا ىف طرش هنال عببلا دسفب نا سايقلاو ناسعتسأ وهف

 كلذ ركذ راصف هب نهر ال ىذلا ندلا نه قدوا نهر هب ىذلا نملا نا ناسحتسالا هجو

 نهرلا نيعي ملاذا اما انيعم ناك اذا اذهو دقعلا دسفبال نّلا تافص طرشو نُءلا ىف ةفص

 ىلع اقفئاو الوهجم انهر عيبلا ف طرشولو هنيعب هلوقب 2 طرش اذهلو دساف عببلاف
 اذه هيلع ربح مل نهرا مياس نم ىئوتسملا عنتماف هلوقو دمعلا زاح ساجملا ىف نهرلا نيعت

 دقع نهرلانا اناو هقوةحنم اقح راص عببلاىف طسشاذا نهرلا نالربحي رفز لاقو انلوق

 2 مشلا رك دام ىلع رايملااب عيابلا نكلو تاءربتلا ىلعرابجا الو نهارلا بناج نم عربت

 مهاردب ائيش ىرتشا نمو دوصقملا لوصلل الاح نُلا عفديناالا هنا وهل ر بكف هبالا ىضرام

 هنال ةفينح ىبا دنع نهر بوثلاف نّملأ كيطعا ىتح بوثلا اذه كسما عيابلل لاق
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 ١ لقحو نهرلا لقحي كسما هلوق نال ةعيدو نوكي لب انهر نوكيالرفزو فس وب وا
 | امل هناف كلاما كنيدب هكسالاق اذا ام فالخم ةعيدولا ىهوات وبث امهلقإب ىضتتيف عادبالا

 ا مل وف ) نهرلا هدارم نا ع ءاطع الا ىلا هدم بل انلق نهرلا ةهج نيع دف نيدلاب هلباق |

 | ريبكلا هدلو ىنعب ( هلايعىف ىذلا همداخو هدلوو هتجوزو هسفنب نهرلا ظفحي نا نبترللو ||
 | ىفنم ريغب هظنح ناو هل وف ) هسفن رجا ىذلا رللا وه همداخم دارملاو هلايع ىف ىذلا |'

 | نمضبنا نهترإل لهواايدعتم عفدلاب راصف ,هيدبا ريغ نهترملا ديال( نعم هعدواوا هلايع
 || اذاوهل وق ) عدوملا ىلع عجر هنعضناذ هنعض ءاش نا امهدنعوال ةفينحوبا لاق عدوملا

 || نوكينا نم جرخ ىدعتلاب هنال ( هتعق عيمجم بصغلا ناعض هنعض نهرلاىف نهترملا ىدعت
 أ( ندلا رادقم ىلع ةدايزلا نالو ابصاخ ريصيف هنذا ريغب هذخا هناكراصو نذالاب هلاكسمت
 ا ١1 . اش وك هريمنج ىف هلمكل انماخ هتهز ناف ىدعتلاب "نمت تان امألاو ةناغا
 أ| كلذ ىف ىرسبلاو ىنعلاو سبل اذهو ظفملاب نذالا امئاو هيف نوذأم ريغ هنال لامعتسالاب

 | 110 ناكف هدام كل ذكسبليال هنال هبف ام انهر ناك عباصالا ةبقب ىف ةلعج ناو ءاوس
 ْ سبل ناو نعي مل هقتاع ىلع هلعج ناو نع اداتعم اسل هسل نا بوثلا اذك و اسلال ||

 || ظفاح وهف هب لقكال ناكناو نعم نيمتاخ سبلب لق هتداع نم ناك نا متاخ قوف امتاخ |
 [| هتراعتساب هنال ( هناعض نم جرخ هضبتف نهرلا نهارلا نهترملا دامااذاو مل وق ) نمضيإالذ ||

 أ كله نهارا دب كله ناف رل وق ) ناعضلل بجوملا ضبقلا لازا نهترملا نه هضبقو |[
 داوهذخا اذاف هدب ىلا هعجرتسينا نهترالو مل وق ) نوعضملا ضبتلا تاوفل ( ءىشريغب ||
 || ىلع نهرا قبف قاتحتسالا هب قلعتاال ةيراعلا ضبق نال دقع فانيتسا ريغب ىنعي ( ناعضلا |

 ولو ءامرغلا رتاسنم هب قحا نهت رملاف ةيراع هدب ىف نهرلاو نهارلا تامولو هيلع وهام
 | امهنمدحاو لكلو هلاحىف نهرلا ناعم مكح طقسا اخ الا ندا اننحا ايه حلا هزاعأ

 ١ نذاب امهدحا هرمثاب اذا ىنجا نم ةبهلاو ةراجالا فالح اذهو ناك اكانهر هدري نا |[
 ا” ءارإ تامولو تثاتلم نهرإلا هيلادوعيالو نهرلا نم رح ثيح شالا" ||

 || تافرصتلا هذهب مزال قح نهرلاب قلعتدق هنال هيف ءامرغلا ةوسا نهترملا ناك نمترملا ىلا

 أ نم نهترملا هراعتسا ناو اق راف مزال قح هب قلعتي ف ةيراعلابا>ا نهرلا قح هب لطيبف ||
 | كلهاذا اذكو نهرلا دب ءاتبل نهرلا ناعم ىلع كله لمعلا ىف ذخأينا لبق كلهف نهارا |]

 | لما ةلاىف كلهناو هناعض داعف نهرلادي ءاقبو ةيراعلادي عافترال لمعلا نم غارفلا دعب
 أ نذا اذا اذكو نهرلا ضبق لاوذ دعب ةثداح ىهو ةناما ةيراعلا دب نال ناعم ريغب كله

 اذهو اح وهف ريثكوا ليلق نه هب هنهراخ هنهربل اًئيْشراعتسا نمو لامعتسالاب نهترلل نهارلا

 تكا الو هنم لقاب هنهرينا هل سيلفنيدلا نم اردق هل ىعس ناف هب هنهربام هل مسي ملاذا |

 لّقاب هئهرب نا ز < ملامتاو هريغ فنصيب هنهري نا هل سيل نيدلانم افنص هل ىمعس اذا اذكو
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 هلعجاذاف هب عجر كله اذا ىتح ردقلا كلذب انوعضم هلعينا ىضر ريعملا نال ىعم امن
 هنال هل ىعس امن رثكاب هنهرينا زجيمل امئاو ناعضلا نم ضرغلا لص مل هنم لقاب انوعضم'

 نيد ءاضقب هني رام ذخا ىلا لصوتي ريعملا نالو ردقلا ثالذالا هلام نم ىفوتسي نا ضرب ملا
 هنهر ناف هنادا نع رمعيف هنمرزثكاب هنهرينا زجيمل هلادانم نكي رادتمىف نذا اذاف نهترملا

 نهترملا ديف كله نا نهرلا يف نمضيف فلاخم وهف فصنلاوا ردقلا نم هل ىعسام ريغب

 نهترملانم هذخأي ناريعللو ابص اغراصف هيف هل نذأي ل هجو ىلع هكلمىف فرصت هنال
 ىضر كلاملا نال هريغ دنع هنهرف هليعب لجر دنع هنهريل هراعتسا اذا اذكو ندرلا حسفيو

 ناك ةرصبلاب هنهرف ةفوكلاب هنهرا هل لاق اذا اذكو اهريفغب ضرب ملو ةصوصخم ديب

 هنال نهترملا نيبو هنبب نهرلا دع مث و ريعتسملا نك ريعملا ءاش نا مث دعتم هنال انماض

 نعضامب نهترملا عجريو نهترملا نعم ءاش ناو هسفن نهر كلم هنا نيدتف ناعضلا ءاداب هكلم
 ريغ هراعتسا ىذلا هجولا ىلع هنهردقو نهترملا ديىف كله ناذ نهارلا ىلع نيدلابو
 هرماب هنم هنيدافو هنال نيدلا نم نهرلا كالهب هنع طقسام ردق ريعلل نهارلا نعك فلاخم

 رحمولو ةدايزاا ىف عوطتمريعملاو كلذنم ربك | همزاي الو اذو امب هيلع عوجرلا هل ناكف
 نم رثكاب عجري الو هب كلهي نهرلا ناكامب عجر هكلام هكتفاذ نهرلا كاكف نع ريعتسملا
 عجر نيت امب ريعملا هكتفاف نيت امب هنهرينا هل نذا و ةئام هتمث ادبع هراعا اذا هناب كلذ

 عجري نا ريعلل نكي ملو ردقلا اذهل ايفوتسم راص نهترملا ديف كلهول دبعلا نال ةئامب
 رجا اذا ّجركلا ىف لاق * لصف * هنم ركاب عجري مل هسقب اضق اذا اذكف هنم ركاب

 هرجا اذا اذكو فانيتسالاب الا هيلا دوعيالو نهرلا نم جبرخ نهترملا نم نهزلا نهارلا
 ةراجالا تزاج نهارلا هزاجاف هريغنم نهترملا هرجآ وا نهترملا هزاجاف نهترملا ريغنم نهارلا

 ايضارت اذاف قاقحسالا اهب قلعت دقع ةراجالا نال هيلا دعب ملو نهرلا نم نوهرملا ج رخو
 سيل ىدن#لاىفو اًهءافت امهناكف نهرلا ءاقب عم محدنال اهنال نهرلل الاطبا ناكاهيلع

 رج تسملا ديىف كلهو رجأتسملا ىلا هلسو نهارلا نذا ريغب هرجآن اف نهرلا رجؤينا نهترملل .
 هناكم انهر نوكيو رجأتسملا ىلا ميلستلا تقو هته نهترملا نعض ءاش نا رايخلاب نهارلا ناك

 بحيالو هرغ هنال نهترملا ىلع نعم امب عجر رجأتسملا نعض ناف رجأتسملا نعم ءاشناو

 امب هيلع عجري نكلو رج تملا ىلع نمض امب عجربال نهترملا نعض ناو ةرجالا هيلع
 داع نهترملا هدرتساو نهرلا كلمممل ولو هل بيطي الو كالهلا تقو ىلا عفانملا نم انوتسا

 امهبخاص رجآ وا نهئرملا نذاب نهارلا وا نهازلا نذاب نهترملا هرحا ناو نت 0

 ةيالو و نهارلل ةرجالا نوكت م نهرلا لطب و ةزاجالا تحك اهزاجا مث هبحاص نذا ريغب

 نهارلل سيلو فانيتسالاب الا ةراجالا ةده تضقنا اذا انهر دوعيالو دقاعلا ىلا اهضبق

 نهارلا تام اذا و جل وق ) لوالا نهرلا لطب نهترملا زاجاف هنهر ناف نهرلا نهري نأ
 ىصو هل نكي مل ناف هل وق ) همانم متاق هيصو نال ( نيدلا ىضقو نهرلا هيصو عاب ْ
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 ةأرآ از اذا اهأ اراغص هكرو نك اذا اذه( 1

 ْ معا هللاو هصيلخت مهيلع ناكف لاملاىف تيملا نوفلخي مهف ||

 * رخحغا باتك /

 هعيلا هرماو ايصو هل ىضاقلا بص

 | ميطللا ىمس هنمو هيف رثؤت نا نع نيعلا عنم هنال هتالصل رهطا ىعم هنمو عنملا ةغللا ىف رحا
 | ريغلا موب هجو ىلع تافرصتلا نع عنملا نع ةرابع عرمشلا فو تيبلا نم عنم هنال ار
 أ ةتبثلا ةبجوملاب دارا ( ةثلث رجلا ةبجوملا بابسالا هللا دج-ر لاق) هيلع روجحلا ماتم هيف

 || ىصلا دارملا ( هيلو نذاب الا ىصلا فرصت زوحالو نونملاو قرااو رغصلا هلوق.)
 (| بلاس عببلا نا لعب نا لقاغلا ريسفتو هيلو هل نذا ولو زوجي الف هريغ اما لقعي ىذلا
 | هنوك ةمالع نمو ناهاش ىف لاق دحاو كلمىف نةملاو نُعلا عقتجال هنا يعيو بلاج ءارشلاو

 | ىسولف ىنطعا لوقب و ىعب لعجو ىولملا ذخأق اسولف ىتاولحلا ىطعا اذا لقاع ريغ
 أ ملف ) لقاءوهف سولفلا درسيرلو بهذو ىولملاذخاناو لقاءريغ هنوك ةمالع اذهف

 | ىضر نذالابو هب نذلا قلغت هتبقر كلمتال ى ( هديس نذابالا دبْعلا فرصت زؤحت الو
 | ءاوس ىا ( لاخي هل قع ىلع بولغلا نودجلا فرصت زوحيالو هلوق ) هتح تاوفب
 ا | 1 ل لدسبو قل ناك اذا اما الضا قتال ىذلا هب دارملاو الا :ةيقادل ندا
 || ىدذلا دلرلا ( ءارشاوأ أنش ءال وه نم عاب نمو يلق ) راج هتقاثا لا هف رطضتق

 | دارملاو ةوخا هل ناكنافىلاعت هلوةىف اكرئاج وهو نينثالا ىلع عجلا ظفل قلطا قيقرلاو
 || دتعلا لتعي وهو هل وف ) قيفبال ىذلا نونجلاو ىبصلاو دبعلا هب دارا ليقو ناوخالا
 || هلق ) ىلولا هزاجا ناو مدننال لزاهلا عبب ناف ئطاخ الو لزاجب سيل ىا ( هدصقبو
 | شحافلا نيغلا نم. ز رحت ( هخسف ءاش ناو ةحلصم هيف ناكاذا هزاحا ءاشنا رابملااب ىلولاف

 || ءارسثلا اما عببلا ىف كدنع فقوتلا ليق نافريسيلا نبغلا فالح ىلولا هزاجاناو زوحجال هناف
 | اق ا دقاعلا لع اذافن دحو اذا من انلق رشابملا ىلع ذافنلا هيف لصالا ناف فقوتال هناف

 | هذهو هل وق ) هانفتواف ىلولا ررضلوا ةيلهالا مدعل ذافنلا دجوب مل انهو ىلوضفلا

 || ىذلا نوذأملاو لقعيال ىذلا ىبصلا ىف ديرب ( لاوقالا ىف رعا بجوت ةثالثلا ىناسعملا
 || هلاوقاب ذخاؤي هناف ءارمثلاو عببلا لقعي نوذأملا ىبصلا ناكاذا انما ءارسثلاو عيبلا لقعيال
 | دبعلا اذكو همزل مهرد ةئام هيلع نالفل نارقا ول ّىح لاعفالا ىف ذخاؤي اك لاومالا ىف

 | عيب فيمل ناف هلرقملل هنم رس بسك دبعلل ناكناف هلاعفاب ذخاؤي اميهلاوقاب ذخاؤي ن وذأملا
 اهل درمال لاعفالا نال ( لاغفالا نود لوف ) ىغتسي ىت> رظننب ىصلاو هيف دبغلا
 || آلآ ةطرشنم دصتلاو عربشلاب اهرانتعا نال لاؤقالا قالخ ةدهاشمو اح اهدوج ول
 أ كلذىف دصتلا مدع لعممف صاصقلا ودود اكت اهبشلاب ثئردنب مكحدب قلعت. العف ناك اذا

 ||| حت لاعفالا نال لاعفالا ف رخا ىناعملا هذه بجوت ملاماو نونجماو ىصلا قحىف ةش
 را ا ا

 ( مهنه )
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 رقاولو هنم حدي لعفلانال مم نونا داليتسا نا اولاق اذهلو مهريغنم مدت يمس

 قع امهن* مرحم جراذ نونجلاو ىصلا كل» ولو صقان هرارقا نال هنم مح! ل داليتسالاب

 نود دلل راع نازك دال محد! مل لوقلاب هقتعا ولو امهن» حصين كلملا نال اههيلع

 امهدوةع محدنال نونجلاو ىصلاو هل وق ) حاكتب هنم تدلودق ةيراج هكلمىف لخدينا
 ةبهلا لويق لثم هن رشابم امهنه حدف ضحلا عفنلا اما امهل لوقال هنال ( امهرارقا الو |

 اناسهسا ةرجالا تيجو لمعلا كلذ ىلع ىضمو هسفن ىصلا رجآ اذا اذكو ةقدضلاو |

 ىبصلا ةرابع حلو ضحم عفن هنال ىلوملا نذاريغب روجحلا دبعلا نم علخلا لدب لوبق حو ١
 ( امهةاتعالو امهالط عّقبالو مل وق ) اليكو ناك اذا هريغ قاتعو هريغ قالطو هريغ لاه ىف
 ةرضم ضحي قاتعلاو هوتعملا و ىبصلا قالطالا عقاو قالط لك مالسلا هيلع هلوقل |

 فوتو الو ةأربلاو ةبهلاك نونجلاو ىصلانم محمي الف قح طاقسا قاتعلاو قالطلا نال |
 لامتحال قفاوتلا مدع ىلع ىلولل فوقوالو ةوهشلا مدعل لاحب قالطلا ىف ةحلصملا ىلع ىصلإ |

 ننعم الو هنزاحا ىلع نافقوشال اذهلف ةويشلا دحب هولا رابعا لح ناد
 ابص لجرلا لكو اذا اما هتأرما قالط قالطلاب ىنعيو دوقعلا رئاس فالخم هنأ سئابمم |

 !ذاناما لوقلاب ناكااذا اًضِنا قاتعلاب يعي و لعوملا ةأمااحتلط اهتلطف 1 20
 لاعفالا نال ( هنا ابهمز ايش اقلتا ناو هلق ) هيلع قت هنم مرح سرا

 بالقناب فلن لام ىف مك دصقلا ىلع فقوت. الو ناعتلل بجوم فالتالا نالو امهنم محدمن

 || ريغ هسفن قحف ةذفان هلاوقاف دبعلا اماذ ملأ وق ) داهشالا دعب لئاملا طئاملاو هيلع متانلا
 قح ىف اهذوفن مدع اماو هتيلها مايعلف هسفن قح ىف اهذوفن اما ( هالوم ق> ىف ةذفان

 كلذ لكو هبسكوا هتبقري نيدلا قلعت نع ىرعيال هذافن نال ىلوملا بنامل ةياعرف هالوم |

 عناملا لاوزو ةيلهالا دوجول ( ةيرللا دعب همز لام رقا ناذ كلوش ) ىلوملا لام |

 انوذام نوكما نا'اه !ولك ال دبعلا نا لعاو عئاملا مايقل ( لاخلا ىف همزلي موهلوق) |
 لثم هسفن ىلا عجري اهف الا هلاوقا نود هلاعفاب ذخاؤي هناف اروج ناكن اف اروجت وا

 ىلوملا ةيضحو اهيف هرارقا محدن هناذ فذقلا دحو را ترش ءانزلا دو د اشنلا

 لاو و ايه دبع طارش لولا ةادضخ هيلا هيلع ميقا اذا اماو رشا اذا اذهو طرسشب سيل

 رارقألا اما و لالا ىف هلم ذخؤي هان الاف دعلا :كلهتسا ولو طرشلا سل كس
 نوال اهاواان وداموا ناك انوع هنف محدن ال اهناف ءادفلاوا عفدلا بجوت ىتلا ةيانجلاب

 ناو راجلاومالاىف تايانملاو ىراوعلاو عيادولا كالهتساو بوصغلاو نوردلاب هرارقاف
 ةيراا دعب الا هب ذخاؤي الو ىلوملا قح ىف حدي ال هلاذ ةأرملا هتقدصو ةأرها رهمم رقا

 قيدصت الا مح<ب الف ةيانملاب رارقا اذه امهد_نعف عبصالاب ةأرما صاصتقاب رقا نا و
 همزا صاصق وا دحب رقا ناو مل وق ) ححدبف لاملاب رارقا اذه فسوب ىبا دنعو ىلوملا
 ادع الجر لق اذا دبعلا نا ٍلعاو هيف مهتم ريغ وهو هسفن ىلع رارقا اذه نال ( لاخلا ىف



 ىلع بجي هناف أطخوا ادع سفنلا نود اهف ناكوا أطخ ناك ناو صاصتلا هيلع نحت
 أ اذا اذكو الاح شرالا بجو ءادفلا راتخا ناف ةيانملا شراب هؤادف اماو هعفداما ىلوملا
 | هقتعا صاصقلا هيلع بجو ادعم الجر لتق امل هنا ولو اضيا الاح هعفد دبعلا عفد راتخا
 أ ليتتلل ناكولو صاصتقلل لم وهو ارح راصص دبعلا نال *ىد همزاي أل ىلوملا ناف هالوم
 ا 00 داما جستسي نا هلو الام رخكأالا بيصن بلقناو هقح لطب تالا اف نانو

 ٌآ لصا نال دهَتلا فصن بحي و ةي رحلا دعب الام بلقنا |[ ىذ ىوملا ىلع بجي الو هنن :
 ظ دبعلا ةمذ ىف ناكو ءىث ىلوملا مزلي مل أطخللا لتقب دبعلا رقا ولو قرلا لاح ىف ناك ةيانملا
 | نوذأموهو أطملا ةيانج دبعلا رقا اذا جركلاىفو ىدنلاىف اذك ةيرطلا دعب هب ذخؤي
 ْ رارقا هناف روجتلا اما ةيانملا نم *ىث عبتب مل كلذ دعب قتتعا ناف لطاب هر رو
 همزلت ىتلا نوردلاب راج هرارقاف نوذأللا اماو نيدلاب هرارقاك مك كح هرارقاب قلعت. الف لامم
 اهيف نوذ ملاذ ىلوملا اهيف نذأي ف ا ا ا لا

 ا 0000000 ها ورتل نك مالا يع لرتل ( الل يدل رك ) هر لاك
 كلذىف مهتمريغ هنالو قالطلا الا اًئيش بتاكملاو دبعل | كمي ال مالسلا هيلع لاقو هوتعملاو
 أ ناكنم هوتعملاو لزاونلا ىف لاق ذهنف همفانم تيوفت الو ىلوملا كلم لاطبا هيف س 1
 عقب الو هل وق ) نونجلا هلعفب كمت هب الو برضيال هنكل ريبدتلا دساف مالكلا طلتخم
 ا 00 ابا 0 مالسلا هيلعهلوتل ( هتآرما ىلع هالومقالط
 ]| ناكاذا هيفسسلا ىلع رجا ال ةفينح وا لاقو مل وف ) ىلوملا نود هيلا عفرلا ناكف دبعلل
 فالخ لماعلا هل زييمتال ىذلا رومالاب لهاملا لقعلا فيفخ هيفسلا ( القاء اغلاب ارح
 بلس ىف نالو لقا بطاخم هنال ةفينح ىبا دنع هيلع رجح مل امئاو عرشلا بج وم
 عفدل ىلعالا لكي الف ريذبتلا نم هيلع دشا كلذو مئاهبلاب هقاملاو هتيمدآ رادها هتالو

 ||| ىفملا و لهاملا بيبطلا ىلع رح اك مام ررض عفد هيلع ر لا ىف نوك< نا الا ىتدالا

 | عفد وهو ةفينح ىبا نع ىوري اف مهيلع رجح ءالؤه ناف سلفملا ىراكملا و نجاملا
 قرافتل ةأرملا دادتراك ةلطاب اليح سانلا عي ىذلا وه نجاملا ىتفملا ىندالاب ىلعالا

 بيبطلا و الالح مرحي وا امارح للحي نا ىلابي الو ةاكزلا طتسنل لجرلا وا اهجوز
 لبا هل تسيلو البا ىركي نا سلفملا ىراكملا و اكلهم ءاود نيانلا قسي نا وه لهاجلا
 ( ئاج هلامف هفرصتو هلوق ) هسفن ني جورمللا ناوا ءاج اذاو هب اهيرتشي لامالو

 ءاوسو | ارذبم هلوقل ريسفت ادسفمهلوتق ( ادسفم ارذبم ناكناو مْل وت ) لقاء بطاخم هنال

 0 ناب ( ةملصم ال و هيف هل ضرغال اهف هلام فلت, مل وق ) رشثلا وار يملا ىف هلام رذب, ناك
 | مسي مل ديشر ريغ مالغلا غلب اذا لاق هنا الا مل ْوَق ) هقرحب وا ءاملا ىف وا رحيلا ىف هيقلي
 لاقي الو ( هفرصت ذفن كلذ لبق فرصت ناف ةنس نيرسثع و اسهن غلب ىتح هلام هيلا

 عببملا نا ىرتالا عشت ال كلذ لثم نال هضبق نع عونمم وهو هيف هفرصت زوجي فيك

 (ديىف]
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 غلب اذاف هل وف ) زا هقنعا ول و نلا ميلست لبق هضبق نم ىراشملا عنم عبابلا افي ىف

 3 رطب هنع لاملا:عنم نال ( دشرلا هنم سنوي مل ناو هلام هيلا لس ةنس نيرشعو اسخن

 لاق نسلا اذه ىف ادج ريصي دق هنا ىرت الا ابلاؤ ةدملا هذه دعب بيدأت الو بيدأتلا |

 نسلا اذه ىف ادج ريصي دق هنال ةنس نيرشع و ةسمخت ةفينح وبا هردق امنا عيانيلا ىف |

 عجبق ما ىلا هيلع رخغأ ىدؤف اغلاب ارح هنوك عم دلو هدلو رج ىفو ايضاق هدلوو ا
 هنآرما دلتف هل لبحت و جب وري ةنس ةرشثع اننثا مالغلا اهيف غلب ةده ىتدا نا هنا و |

 هتأرما دلتق هل لبحت و جوزتي مث ةنس ةرششع ىتنثال غلبو هدلو ربكف رهشا ةتسل

 لوف ) هدشا غلب ملو ادج نوكي نا لاحو ةئس نورشع و سج- كلذف رهشا ةتسل

 انلتخا مث ( هلام ف فرصتلا ن م عنم و هيفسلا ىلع رخح دمتو فسو وبا لاقو

 دعب اقلطم ريصي الو ك اللا رسحن الا دلع اروع راسبال تاس وب ونا لاش 02
 هنا ىنعي هقلطي هيف هحالصو م هلامىف هداسف د#< لاقو كاملا هقلطي ىّتح ردعا ظ

 هعاب اهف فالخلا ةّئاقو هلام ىف حالصالا سفن رح هنع بهذيو هفسلا سقنب رجحت“ |
 هيلع اروح راص اذا مث زوجيال دمت دنعو زوجي فسورىبا دنعف ىضاقلا رج لبق |

 ماه ديكحناذ ةدودعم ءايشاىف الا غلب ل ىذلا ىبصلا ركح هيكح ريصي اههدنع
 5 هقتع زاج قتعا ناو هحاكن زاج ةأرما ورئاذأ هنا ىهو لقاعلا غلابلا |

 يلا هيلع بحنو ةاكزلا هلام ىف بحجيو هقالطو هداليث_ساو هريبدت محدنو هتعف ىف دبعلا |

 هسفن ىلع هرارقا زوو ثلثلا ىف هتيصو ذفنتو ةلحارلاو دازلا ىلع ارداق ناك اذأ |
 عيبانيلا ىف لاق !هنود اهفو سفنلا ف صاصقلا بوجوب رقا اذا اكةبوتعلا بجو امي |
 هيلع بالا ىصو فرصت زوجي ال ءايشا ةعبرا ىف الا ريغصلا ةلزنمم وهف اروجحم راص اذا |

 هؤارشو هعب اماو اج هرارقاو لثملا رهم رادقمب هحي ورتو ثلثلاب هتيصو زوجيو |

 لوفر حا 0 الف هتراجاو لاملاب هرارقاو هتقدصو هتبهو أ
 هيفو هيفسلا كبف اًعاق ن حا ناكاذا نعي ( (0 خا هزاحا نولسعم هيف ناك ناذ هاوف ظ

 اعاو طوسلاف 0 هربجال هيفسلا دب ىف نُعلا عاض اذا اماذ علا لثموا ير |

 ( هقتع ذفن ادبع قتعا ناو هل وق ) زوحيال هيلع هبا ىصو قرصت نال ماخاب ديق |
 فسوب ىبا دنع لصالاو ذفنبال ىيفاشلا لاقو هعوقو دعب محفل هقيلال قتعلا نال |

 لزاهلا ىنعمىف هيفسلا نال الف الامو رحخا هيف رثؤيلزهلا هيفرثؤيال فرصت لكنا دمتو
 رثؤيالا قتعلاو هاوه عابتال ءالقعلا مالك 4 ىلعال همالك جرح لزاهلانا ثيحن

 قزرلا تار ١ د[ ع هعسلا سن رح انا ا لصالا و هنم حديف 0
 قيقرلا نم حدا قاتلا و ىاودرلا" قداطلا 2 ىذ هناقرصت نم هدنع ذفسال تح ظ

 كلذو رظنلا عمل رخغا نال ( هتيقىف ىعسينا دبعلا ىلع ناكو هل وف ) هيفسلا نم اذكف
 نال هددت مح هدبع ريدول اذكو ةهشلا در, هدر بحت رذعتم هنا الا قتعلا لاطبا ىف أ

 ا
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 | ىلع قاب نال ا ا ةياعْسلا بحن ال هنا.الإ قتملاك حشا 1 0 هال رييدتلا

 . راصفربدم وهو هن وع قتع هنال اربدم هتيق ىف ىعس دشرلا هنم سنوب ملو تام اذاذ هكلم

 "نال ىوتفلا هيلعو انق هتعث فصن ليقو انف هيف [فلحو ,دملا ةعقو ريبدتلا دعب هقتعا اذا ك

 ْ ةهثو عببلا وهو اههدحا لطب دقو ةراحالاو عببلا اههو ةعفنم اءون هيف ناكر يبدتلا لبق

 أ بتاكملا ةيقو قاتعالا كلع قبو ايفتادق ءاعستسالاو عدبلا نال انق اهتيف ثلث دلولا ما

 ا تءاحناو هفصن بتاكملا ناكف ةبقرو ادب كول نقلاو ةبقرالادب رح هنال انك دتيق فصن

 راصف ةيرللا باحا داليت سالا ىف نال هدلو ما تناكو هنم هبسن تد هامداف دلوب هترراج ||

 '”اد1إ قلعت ال راو نم لمف داليتسالا نال اهيلع ةباعسال ةرح تناك ت امناذ قتعلك |[
 ا قي رطنم هيف تن/ قتعلا ناف ريبدتلا فال ىنعملا اذهل اهيلع ةياعسلا تطقس اذهلو ||

 ١ ةياعسلا اهتمزاو دلوما تناك ىدلو ما هذه لاف دلو اهعم نكيملول اذه ىلعف لوقلا
 ا ةأرماجوزتناف مل فق ) ريبدتلاك راصف لوقلا قيرطنم تنث' ةيرح .قح اذه نال هتومب

 | لزهلا هيف رؤيا هنال ةيادهلا ىف لاق تاقرفتمو تاعّمجت اعبرا حورينا هلو ) هحاكن زاح

 أاهنال هتخاالو هتنبا جوزبالو هسفن جوزي روجحلا دم لاق ةيلصالا هجناوح نم هنالو
 0و ايل ره نادش هنم زاج ارهم اهل ىعسناو لوف ) هريغ قحىف هيلع روج

 | لصح دل ثلا رهم ردقو موقنم جوزلا كلمىف عضبلا لوخدنال ام«وق اذهو ) مركاعلا
 | هلامزم ىببسملا فصن اهل بجو لوخدلا لبق اهقلط ناف عضبلا كلم وهو لدب هثازاب هل

 أ مويلكو ةوسن عبراب حورتينا هل زوجي اذكو لثملا رهم رادقم ىلا ةوبحص ديلا نال

 | نباغتب امن لقاب وا اهلثم ربي أوفك تجوزت ةدسفم ةأرما نا ولو ةيادهلا ىف اذك ةدحاو

 ناف هيف ناغتال امب اهلثم رهمنم لقا رهملا ناكناو روج أ عم محد حاكتلا نال زاج هيف ||

 اهب لخددق ناكناو اهكنبي قرفالاو اهلثم رهم اهل قف تدشن ا هل ليق اهب لخديمل ناك |

 | رهم نع زنك ١ ىعس ناكن اذ اهلثم اروع اهجوز 00 اهلثم رهم اهل مينا هيلعف ||

 اريغب تجوز اذا اماو ةقرفلاوا مامتالب بطوخ لقا ناكناو لضفلا هنع 5 اهلثم |
 أ اكل مفيف اهئايلوا ىلع نيشلا تلخدا اهنال امهنبب قرفي نا ىضاقلف ؤفك ١

 | جورخ نال لاملا اهمزاي لو علخلا زاج لامب اهجوز نم تعلتخا اهنا ولو ,هلجال أ
 ' ” ناوج اماو زوجال اهعربتو 'ةعربشس لاملا لذس تراصف هل ةيفال ب وزلا ثالم نم عضبلا

 / رادلا لوخد. هقلعول مكراصف دجو دقو اهلوبش قالطلا قلع حب وزلا نالف علخلا
 ١ نآل ىعجحر وهف لاملا كلذ ىلع ةدحاو ةقيلطت قالطلا ظفلب اهتلط ناك ناذ تلخ دف

 ناكن او ثلثلا نود ناك اذا ايعجر نوكي كلذو قالطلا ظفل درحم يب لطب ال لاملا

 اهب ديرا اذا كلذ و علمللا ظفل قب تبشر مل اذا لاملا نال انإب ناك علما ظفلب هركذ

 ١ لخد دقو لام ىلع ةقيلطت اهجوز اهتلطي ىتلا ةمالا اذه هبشي الو اناب ناك قالطلا |)

 ْ لولا قد ول 2 اهنا يلا 0 هامل ظفلب ناكناد انا نوكي كا كلذ نا ا اهب ْ

 ' (اذهلو)
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 ناك امان ةتلذاه نك ناو هب ذخؤتف تقتعا اذا اهعلخ'ى كل هتلطاج اهم 00 |

 الودشرلا هنمس نوب ىتحادبا هلام هيلا عفدي م ديشر ريغغلب نوف القو وِ وق ) انياب قالطلا
 باحياب تبجو اهنال ( هيفسلا لامنم ةاكزلا جرخبو مل وف ) ثاذانبب دقو (هيفهفرصت زوج
 ىضاقلا عفدية يادهلاىفو هنذا ريغب ةُتاسلا ىف ليقو هنذاب جرو موصلاو ةالصلاكىلاعتدللا

 هعم ثعب نكلو هنن نم اهيف دب الو ةدابع اهنال اهفرصصم ىلا اهق رقيل هيلا ةاكزلا ردق

 هتقفن هيلع بحت نموهتجوزو هدالوا ىلع قمتيو مل وق ) ههجو ريغىف هفرصبال ىانيما '
 عقدي و سانلا قوقح لطبال هفسلاو هيلع ةبجاو قوقح هذه نال ) هماحرا ىوذ نه

 فلحاذاام فالخ اذهو هتين ىلا جاتحي الف ةدابعب تسيل اهنال هنيما ىلا ةقفنلا ىضاقلا

 هلعفب بجو امن هنال موصلاب هراهظو هنيع رفكيف لاملا همزايال ثيح رهاظ وا رذن وا
 قدصي و هلعف ريغب ءادتبا بحجيام كاذك الو قيرطلا اذهب هلاوما رذبل بابلا اذه انحف ولف
 لبقبو نيب الا ةبارقلا نم امهريغ ىف قدصي الو دلاولاو دلولاب هزارقاىف هيلع روجحلا'
 ةجدارا نان موق ) هبرقينا زوجي اذكف محدي جيوزرلا أدتبا ول هنال ةيجوزلاب هرارقا ْ:

 رتعينا دارا ناو هعنص ريغ نم ىلاعت هللا باحتاب هيلع ةبجاو اهنال ( اهنم عنمب ل مالسالا
 لكل رفسلا دارفا نم عنممال هنال نارقلا نم عنمب الو اناسحسا اهنم عنمل ةدحاو ةرمم

 اهفلتيال ى ( هيلا ةقفنلا ىضاقلا مسي الو مل وق ) امهننب عجلانم عنمي الف امهم دحاو ٠

 هنال ( للا قيرطىف هيلع اهقفني جاما نم ةقث ىلا اهلسيو رإ وق ) دجولا هذه ريغىف
 ناذ كلذب موقب ةقنث ىلا اهعفدب كلذىف مكاملا طاتكف هيلا عفديام فالتا هنم نمؤيال

 عوجراة فن ىضاقلا عفديو ءاضتلا هيلعف فوقولا لبق عماجناب ملأ روجحلا اذه دسفا
 لاحىف اهئادا ىلع ردقبال هنال ةرافكلا همزايالو ءادت الكر اصف هيلع هجوت ءاضقلا نال

 | اماورسسعملاو ديعلاكر ا لاوؤ دعب كلذو ناكمألا -3و ىلا بوج ولاه سا

 ىلع ردّتبال وهو اهبكترا هنال را لاوز دعب الا اهٌؤاضق همزايال اهدسفا اذا ةرمتلا

 ىذلل ىغبني هناف هتج ىف رصحا ناف اهبوجو ىف ءالعلا قالتخال اهانزوج امئاو اهئادا

 صيلخت ىلا جاتحا دقو هلعف نم سيل راصحالا نال هب لف ىدهب ثعبرنا هتقفن ىطعا |

 ائيش عنصوا ىذانم قلحوا همارحا ىف داطصا| ناو ءاودلا ىلا جاتحاذ ض مول ايهسفن
 حم رهاظ ناو رسعملاك لاملا ءادا نع زجام هنال موصلا هضرف ناكو همز كلذنم ظ

 هراهظنع قتعاول هنالو هلام نم عونمت هنال عوصلا هيزجيو هش نكميال هنال هراهظ
 قتتعلا الا هزج مل املصم راص مث ارهش ماض ناف قتعلا هب زحيالف هتيثىف قتعملا جس |

 عيرفتلا اذهو قتعبام دجو مث ارهش ماص اذا رسعملاك راصف ضراعلا ىنعملا لاز هنال

 ضرما زوجا ريغك وهف ةيتح ىلإ دنع امان امهلوق لع وط اعا هللا

 اهب روءأم ةيصولا نال ( هلام ثلثىف. كلذ زا ريللا تاوواو برقلا نمت اياص وب ىصواأف

 برغلا نيب قرفلاو
 ع ع ةيرع



 #0« و1

 ارطانتلاو دجاسملاو ةياقسلا ءانبك ةطساوب ةدابع ريصت اه ىه ةبرقلا نا ريخلا باوبا و

 و :| باوبا ناكف ناعضلاو ةلافكلاك اهريغو ةبرقلا لوانتي ماعريملا باوباو تاطابرلاو

 ١ ةلسولاو ةدابعلا لوانت ريا باوباو ةدابعلاىلا ةليسولا ىه ةبرقلا ليقو برقلا نمرعإ

 كتارا علاخ ىننجا لاق ناب ةلافك نوكي الام ناعضلا نمنا ناعضلاو ةلافكلا نيب قرفلاو

 "نامضلا ناذ نعل نم ةئامسج- كل نءاض ىنا ىلعن الفن * كدبع عبوا نمهاض ىلا ىلع فلا ىلع

 'لابحالاو لازئالاو مالتحالاب مالغلا غولبو مل وف ) ةأرملاو ىررشملا ىلعال نماضلا ىلعانه ||
 .لزئاو متحا اذاف مونلا ىف نوكي مالثحالاو ءاملا ةيؤر عمىا مالتحالاب هلوقف ( ئطو اذا
 . لقت ندالااماوىلعالا غولبلا اذهومونلاو ةظقيلا ىف نوكيلازنالاوهغولبب مركح ةوهش نع
 قام هل مي ىف كلذدج ورمل ناف لوف ) عست ىثنالاو ةنس ة ةرشعاتنت ا مالغلا هيف قدصيام

 ةنس ةرششع ىنامث ىصلا دشاو هدشا غلب ىتح ىلاعت هلوقل ) ةفيئح ىبا دنع ةنس ةرشع

 0 هن نئيتلل هيلع مكملا ىب .ذيف دشالا ىف ليقام لقا وهو سابع نبا لاق اذك |

 نال ( ةنس رشع ةعبس اهل م . في كلذ دو 1 نانا ليلا: مالثحألاوا نويلعناب ةيرانملا

 ”لاقو ولف ) ةنس هنم 0 كاردا نم عرسا نهك ارداو نهوشن ثانالا

 اتابنب ردسالو ) اغلب دف ةنس ةرششع سج ةيراطلاو مالغلل مت اذا دمتو فسو وا

 ١ قلختىلا هتلازاىف حاتحي ىذلاوهو اذولب نشملاا اهتابن ربتعا هنا فسو.ىبا نعو ةناعلا

 ' ىدنملا قاذك هب مك مهضعب لاقو ةياورلا رهاظيف اغولب هب مح الف: ئابثلا دوبناعاو

 "بغزلااماو هن: ةربعال ليقو ةناعلا رعش ىف فالملاا ىلع ليق دقق براشلاو طبالا رعش اماو |[

 ةيراجلاو مالغلا قهاراذاو مل وق ) هب رادتعا الف توصلا لقثو فيعضلا رعشلا وهو: ||
 ةقهارملا ( نيغلابلا ماكحا انهماكحناو امهلوق لوقلاف انغلزدق الاتفغ ولبلا ىف امهرعا لكشاو |
 'امهلاوق لبقف امه”2+ نم الا فرعيال ىنعم هلال امهلوق لوقلا ناكامتاو مالتحالا ةبراقم |]

 اانا كلذ دعب لاق مث غلاب انا لاقو ىرشاو عاب ىبص ةلئسسم ضيملا ىف ةأرملا لوق:لبقب اك ||

 كلذ دسعب هدوعج ىلا تفتلي مل هيف غولبلا نكي تقوىف لوالا هلوق ناكن اذ غلاب ريغ ||
 ا تماتول ا نالا هعرا ءاحص قى الام كلتا هنارقا ولأؤ:ةتكس ةرشع اننا: ةناكما تقوم ||

 رج ل اذا نيدلا بيدب رجا الىا ( نيدلا ىف رجاال ةفينح وبا لاقو هل وق ) ةنيب هب
 "بلطولجرىلعنو.دلا تبجو اذاو مل وق ) لقاع غلاب هنال هزارقاو هفرصت زاج هيلع
 اف رصترم لامدل ناكناو هلق ) مالكءادتا اذهو(هيلعرجا ملهيلع رع او هسبح هؤامرغ

 ؟تتيثدق نويد هيلعو تام اذا اما نوبدملا مايق لاحىف اذهو ةفينح ىبا دنع نعي ( مك املا هيف

 'ةكّرلا ىضاقلا عاب اذا اذكو هنيماو ىضاقلا نود ءامرغلا ىلع عابام ةدهع نوكيو هنويد هب

 "ةدهعلا لعجن ريغصلا لجال عاب وا ىضاقلا نود هيلع ةدهعلا نوكت هل ىصوملا لجال

 ءامرغلا قاع ءاشا ( دعي ىتح ادبا هسيخحب نكلو هلوق ) ىضاقلا نيما اذكرو نردسبلا زج
 سس 0 م هر جس
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 لاعت هلوتق ناقل اما عامبالاو هنااا باننا د و 7 معا دلل اهضدو 1
 ىنلاناف ةنسلااماو روصتبال ضرالا عيجنم مهيفن نال نوسبحب ىا ضرالا نم اوقنبوأ
 عامجالا اماو كلذىف هل ةهنغ عاب تح دبعنم هل اصتش قتعا الجر سبح مالسلا هيلغ
 قثوا اسح ىنبف هنم سانلا برهف اعفان هاعمو ةفوكلاب اسح ىنب هنع هللا ىضر ايلع ناف

 ةرضح كلذو اسحم عفان دعب تينب اسيكم اسيك ىتارت اما لاقو اسبحم هاعس و هنم

 هلوق هلذا ىا هسح لاقي للذ» ىا اهكفو ءابلا رسمك سيم لاقي فالخريغنم ةياكتلا

 اهاضق مهارد هلو ,هارد هنيد ناكن اف هل وق ) راقعلا مت ضورعلا عيدي و هعيب ىتح اديا ّْ

 هذخا هل زاح هتح سنج دجو اذا ندلا هلزف نال عاججالاب اذهو:( :«رمأ ريغ ئضاقلال

 دض ىلعوا ريناند هلو مهارد هشد ناكناو هلو ( ىلوا ىضاقلا عفدف هاضر ريغب |

 ريناثدلاو مهاردلا نال اناسحعسا د ةفيتح ىنا دنع اذه و ) هشد ىف ىضاقلا اهعاب كلذ

 اذهلو ضورعلا ىف اك هعسال نا ساقلاو دحاولا سننسا ىرج اتتسالا سا
 ءامرغ بلط اذا دو فسوب وبا لاقو ل وق ) اربج هذخأي نا نيدلا بحلصل نكي
 هرضيال ىتح رارقالاو عيبلاو فرصتلا نم هعنمو هيلع ىضاقلا رج هيلع رجلا لفل |
 نا هلام عاب و مل وق ) هعنم الف لثملا نع اها لثملا نمث نم لقاب ناك اذا ىنعي ( ءامرغلاب
 هندب بايثْنم تسد هيلع كريو راقعلا مث الوا ضورعلا نيدلاىف عاب و ( هعبب نم عنشما

 هبايث عسر هاف اهنودب ىزتحي نا هنكميو اهسبلي بايث هل ناكاذا ةريخذلا فو قابلا عابو'
 نيدلا ءاضقو لمحملل كلذ سبلنال هسيلي ابوث قب ام ىزشيو اهنمث ضعبب نيدلاىضقبو
 نكسملا كلذ عسب هناف كلذ ن ودب ىزرجي نا نكميو نكسم هل ناكاذا اذكو هيلع ضرف

 الام عسب ليقو هيف تدب انكسم ىقابلاب ىرتشيو نيدلا ءاضق ىلا هنمث ضعب فرصيو'
 هعضو روق ) ءاتشلا ىف عطنلاو فيصلاىف دبللاو ةبملا عيب هلا ىتح لاعتل هيلا جاتحم
 همزل رارقاب رخعأ لاح ىف رقا ناف مل وق ) ممن ويد ردق ىلع ىا ( صصحلاب هلامغ نيب

 لاطب ا نم نكعالف نيلوالا قح لاملا اذبم قلعتدق هنال امه وو اذه ( نيدلا ءاضق دعب كلذ '
 رخل ادعب الام دافتسا ناو هل درمال دهاشم هلال كالهتسالا فالح مهر يغل رارقالاب مهتح :

 سافملابدارملا ( هلامنم سلفملا ىلع قبو عل قف ) هب قلعت 1 عهنج نال هنا ارك دبل ظ

 ود ىا ) هماحرا وذو راغصلا دال 5 لع لوف | رول ! نودملا اذه أ

 ناف ملف ) هسفن ةعفنك ءامرغلا قح ىلع ةءدقم هل دلصالا متجاح نال مرحلا جرلا ١

 نيد لكىف مك الا هسيح ىللامال لوقب وهو هسبح هؤامرغ بلطو لام سلفملل فرعبمل |

 سبح ةياسهتلا لاق ( ضرقلا لدب و عببما نقك هدي ىف لصح لام نع الدب هماقلا
 لطملا هنم رهظ اذا هريثكو نيدلا ليلقف سبحب ىدنحلا ىفو هنم لقاىفو ,هردلاىف
 لجؤملا ن ود لحتلا رهملاب دارملا ( ةلافكلاو رهملاكدقعب همزتلا نيد لكفو هلق )
 قدصي مل هديىف لصح لأم نع الدب نيدلا ناكاذا اما عاجالاب هلوق لولا لجؤملا ىف ناف



 ثداح عم وهو هدب قام لاوز ىوعد راسعالا هاوعدف 4 ةانغ انف رعدق انال راسعالا ىلع

 | هلآل هيف راسعالا ىوعدىف قدصيال لممملا رهملاك دقعب همزرتلا ناك اذا اذكو قدصي الف

 0000 04 زل نوكيآل هلا ةفاصملا ركذو ليقول همولا ام طعيس نا اوعدك ير
 || ملف ) رقنلا لصالا نال راسعالا ف هلوق لوقلاف كلذ ىوس امو ”ىث هل لصحت مل

 | لصالا نال ريتقانا لاق اذا ( تايانملا شراو بوصغملا نضوعك كلذ ىوس اهف هسبح ملو

 || ةنيب دهر ميقي ناالا هلق ) ةنيب الا لبقب الف اثداح ىتعم ىعدب ءانغلا ىعدا نخ رتفلا
 || نيدلاف سوبحلا مث رتفلا هاوعد نم ىلوا ةنيبلا نال هسبح ذكيدف ( الام هل نا

 | ةضيرف ةخحغ الو دب وتكم ةالصل الو ةعمجلل الو نيديعلل الو ناضمر رهش ئجل حج رخبال
 || دلاو هل تام اذا دمت نع و هسقنب اليفك ىطعا ولو هلغا ضع ةزانج روض الو
 || كانه ناكاذا اماو ذئيح جرخف هنفكيو هلسغين٠ دجوال نا الا جرختال دلووا
 أ تادلاو دادجالاو نيدلاولا ةزانمل ليفكب ب رخ لبقو جب ري الف كلذب موقب نم

 | طبسرال ندخ عضومىف سحب نا ىغبنيو ىوتفلا هيلعو حرت ال مهريغ ىفو دالوالاو
 | رهذديل عرش اا سيلا نال هب نسلاتسلب دحا هيلع لخدي.الو ءاطو الو شارف هيف هل

 | ارك دادريل جرخال مداخ هل ناك نا ضرملا هانضاو ضرماذاو ءاضقلاب عراسيف

 | توملا هيلعىثخو مداخدل نكيلناو نجكاىف ىواديو ةاوادملاب جرخالو ءاضقلاب عراسيف
 | زوحب فيكف ريغلا لامي هعفدين ا هل ناك ع ولا نم توملا هسفن ىلع ىثشخاذا هنال حيرت هناف

 (| هب راجوا هتأرما هيلع لخدت نا سأب الف عامبا ىلا جباتحا ناو ريغلا لام لجال هكالها
 || هشارف ىلا هما وا هتأرما سوبحلا بلط اذا ةيابنلا فو دحا هيلع علطيال ثيح اهأطيف

 ا هع[ تعبت ناو ربجن مل ةحوزلا تعنت»ا ناف لاخ عض وه سملاىف ناكن ا عنمم مل نسلحا

 ا ىضر اذاربجن همالا ةجوزلاو ىنكسلل ملصننال هنال عنتمت نا ةرلا ةجو زال ناكامناو تربجا

 || نيدلا ءاضق ىف مهرواشيل كلذ ىلا جاتحي هنال هيلعدنا ريجو هلها لوخدنم عنمالو اهديس
 | مكنل ةضرح لاغتشالا نه سلا ىف نكمال فّرحلاو اليوط هعم اوثكمب ناب نوثكمالو

 | اذا سبحيو هدلو نيدلا ىف دلاو سبحبالو هتجوز ةتفنىف لجرلا سبحيو ءاضقلاب عراسيف
 | كلذ, املاظريصيال هنال ةباتكلا نيدب هالومل بتاكملا سبحنالو هيلع قافنالا نم عنتما

 || سبحلام ريغصلاو هنويد ءاضق هل زوجي ىلو هلو اريغص نويدملاناكولو مظلا ءازجسملاو
 | لاس ةثلثوا نيرهش ىضاقلا هسبح اذاف مل وق ) هنويد ءاضق نع عاتما اذا هيلو ىضاقلا
 ا ةتس ىلا رهشا ةعب را نيبام ةياورلا ضعب ىفو ( هليبس ىلخ لام هل فشكي مل ناف هلاحنع

 | ليلتلا سبملا هرصضي نم سانلا نخ سوبحلا لاح ىلع وه امناو ريدقت سيل اذهو رهشا
 | الام هل نا مكاحلا نيبتي ملاذا هيف كالا ىأر ىلع كلذ فقوف ريثكلا هرجضللالنم مهنمو

 | ةنيبلا لوق لبتبالو هجرخا ”ىش هلدجوي ف هب نيفراعلا هنا ريج لأسوا ةنيبلا"تعاق: ناب ||
 لام لركن زاوط هراسإ و هراتعا ىلع علطتال ةنيبلا 0 هيج لبق هل للاذا هنأ ا
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 || غلب اهناليلاطلا لااط رؤللا لاس ا هلايغوتم ردح

 | ( هللامال هنا ةنيبلاماقا اذا ثاذكو ىل وق ) كاذب رجذبل هنن. ديالف هيلع علطبال ٠ وبن
 || ةداهشلاو ىثنلا ىلع ةداهش هذه ليق ناف ةرسسيملا ىلا ةرظنلا بوجول هليبس الخ ىنعي
 1| سبللاف سيح اذا هناوهو ليلدلا ىلع ءانب ةذاهش هذه انلق تلبق هذهو لبقتال ىلا ىلع
 | امهدحا ناتاور هيفف هسالفا ىلع سيما لبق ةنيبلا ماقا اذا اما هل لامال هنا ىلع لدي

 || سيلا دعباماو ةيادهلاىف اذك خعاشملا ةماع ةيناثلا ىلعو ليقتال ىرخآلا ةيارافو لإ ١
 || ساف. هلا دهاشلا لوقينا ةداهشلا ةيفيكرافصلا مساقلاوبالاق ةدحاو ةياور لبقت ىهف
 ىنعي هليبس ىلخ لام هلرهظي مل ناذ هلوق هيلع ىلا ةتوشك ىوس الام هل معنا مدعم

 |١ مل وق ) انظ كلذ دعب هسبح نوكيف ةرسيملا ىلا ةرظنلا قحتسا هنال ةدملا ىضم دعب

 فرصتلانم هنوعنيالو هنومزاليو نحنا نم هجورخ دعب هلامرغ نيبو هنيب لوخالو
 ْ ةجادل هتيب لخد ناو دحاو عضومىف هنوسيحي الو راد ثيح هعم نوروديو ( رفبلاو ظ

 || هِيفامل اهمزالي ال ةأرما ىلع لجرل نيدلا ناك ناو حجر ىتح هنورظتنب لب هنوغبتنال '

 1 السلا ةيلعهلوتل هتومزالي و ةلوق اهمزالت ةنساة|رعا تم نكلد هسا 0
 || برضلا هب دري مونت 00 ناتلا »ل | ديلا دازلا ناسسلو 3 نك
 ىلع دازام نوذخلاب ىإ | ضصخللاب مسقيف هبسك لطف نوذخآيو مل وق ) ) متشلاو

 ةمزالملاب هيلع لخدب هنأ ىضاعلا مع اذا | الا هيلع قيضالا| هراتخال دوصقملا لوصح ىف

 : لاقو ملوف هنع ررمضلا اعفد هسبح ذكي ةراذ لوخد نم هنكع 3 نان نب

 || امهدنع سالفالاب ءاضقلا نال ( هلامرغ نيبو هنيب لاح مك املا هسلف اذا دمحتو فسوبوبا
 |١ نال سالفالا ققحتال ةفدنح ىبا دنعو ةرسيملا ىلا راظنالا قكسيف ةرسعلا تبثنف ع

 1 عقدلل 0 ارهاظالا قمحتال لاملا مدع ىلع دوهذلا فوقو نك ا وذاع هللاقزر

 ةراشا هيف ( لام هل لصحدق هنا ةنيبلا اوم نا الا مل وف ) ةءزالملاىف قلحا لاطبال ال
 لاق ةرسعلا وه لصال اذا انايثا زكا اهنال راسعالا ةنيب ىلع حجر راسلا ةنيب نا ىلا

 اولاق اذا اما لاخلا قيض لايعلا ريثك هنا اولاق اذا راسءالا ةنيب لبقت اما ئصتسملا ف

 هيو هراسعا ىلع هتنإب لبقتمل كلذ. افورعم نكيملناو الام هل نا نيب هعحخ ميقيىتح

 لاقو ( هلال الصم ناك اذا قسافلا ىلع رتالو مل وق ) هلاحنع لأسي مث ةثلثوا نيرهش
 نعي ( ءاوس ىراطلاو ىلصالا قسفلاو مل وف ) ةب وةعو هلارجز هيلع رجح ىعفاشلا
 هعابتا هنيعب لجرا عاتم هدنعو سلفا نءو مل وت ) كلذ هيلع ىرط وا اةساف غلب اذا

 هنروصو هعاتم كفا عاتملا بحاص يفاشلا لاقو ( هيف ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصق هم

 |١ ام دعبوا نُءلا عفدينا لبق سلفا وا ىرتشملا تام مث عبابلا نذاب اهضبقو ةعلس ىررشا

 أ 0 6 شياو وا نأ ا واعيج هامرتلط ىنش نا ا 0



»* 
 1 هن ىطرو هئيع نه هقح طاقساب ىضردتف ىرشملا ىلا اهلس امل عيابلا نال اندنع مهنم اهب

 |١ ناكنا رظن هناذ ىرشملا ىلا اهللسي مل عيابلا ناكولو ءامرغلا راس نم هريغك راصف هتمذىف

 ٠ | قحا عيابلاف الاح ناك ناو ىررشملا تومب لجالا لح دقو باوملا كيذكف الجؤم نلا

 اما عيابلا نذاب ىرشملا هضبق اذا اذه ءامرغلا ةوسا هلوقو اءاججا ءامرغلا راس نم نقلا

 قح هل نال ءامرغلا نم هني ىلوا عاتملا بحاصف سلفا مث عيابلا نذاب عانملا ضبقب ملاذا

 ةلجؤم نويد هيلعولجرلا تاماذاو نوهرملا نمثىف نهترماكن وكيف نا ءافيتسال سبملا
 1 ةكّرلاب قلعتف مولعم لم هل قبب لف تب رخدقو هتءْذ اتلعتم ناك ن يذلا نال هتوم تلح

 ]| هيلع لجراو تام لجر صصملاب ءامرغلا نيب نيدلا ةعستىف * ةلئس * لولللا اهاضتتقمو

 اههرد نيعب را فلخف ةرمثع رخاآلو نورمثع رخآآلو نوثلث رخل هيلعو مهرد ةئام
 ةئامىلع هعستنو نيعبراىف ةئام ةئالا بحاصل برضيف نوتسو ةئام نيدلا عو## لوقنف

 هلنهلكلوقن نا هيف لدالانال ةكرتلا نم هصخم ىذلا وهف نورمشعوة سه محا نيتسو
 برضتو هبيصن وهف حرخاخ نوردلا عو# ىلع موسقم ةكرتلا ف بورضم نيدلا نم ”ىث
 بحاصلو فصنو ةعبس مسقلا حري نيتسو ةئام ىلع هعمسن و نيعبراىف نيثلثلا بحاصل

 ةئاملا بسناذ تّنشناو نوعبرا هاك ك لذف فصنو نانثا ةرششعلا بحاصلو ةسج نيسثعلا

 كلذو نيعبرالا نامثا ةسج ةئاملا بحاص ىطعيف اهنامثا ةسجن اهدحن نوردلا ع وي نم

 ىطعيف نمث فصنو انمث هدجن نودلا عو#ت نماضيا نيثلثلا بسنتو نورشعو ةسج
 عو# نم ني رثعلا ةبسنو فصنو ةعبس وهو اهنم فصنو نيءبرالا نمث نيثالثلا بحاص
 ىطعتف نمل فصن ةرسثعلا ةبسنو ةسج وهو نيعبزالا نم هبحاص ئطعف هنمث نوذلا

 سقف اذه ىلعو فصنو نانثا وهو نيعبرالا نم فصن

 6 رارقالا باتك

 | قباس نت اكنع رابخا نع ةرابع عرشلاىفو تدن اذا ”ىشلا رق نم قتشم ةغالاىف رارقالا

 | رقملاو ابذاك لامي هريغل رقا نمو أدتبم كيلمتو باحجيا ال ةقباسلا ةلماعملاب بجو امل راهظاو

 | رقا اذا ناهاش ىف لاق لحب هناف هسفن بيطب هلس اذا الا ةنايد هل لحي ال بذاك هنا عب هل

 ههلستب مؤي رهدلا نماموي هكلمول ىتح رقما قح ىف رارقالا حد ورمل هناديز ديىف ام
 ذيب كيلف هنآ ال ىباس *ئقنع رابخا هنا رارقآلا مكح نم نا ىلع لدب اذهو هل رقملا ىلا

 هتبرح ركح هاّرشاول تح هسفن قحىف رارقالا محن هريغ دي ىف دبع ةيرحب رقانم اذكو

 لقعلا اضيأ هطّدارنث نمو هركملا رارقا محدبال ىتح عوطلاو ءاضراارارقالا طئارش نمو

 عبمج وأ ىلام عيج- لجرلا لاق ولو ضعب نود ءايشالا ضعب ىف طرشف ةيراحا اماو غوابلاو
 لاق ) هيلع ربحي مل ملستلا نم عتنما ناو ةضوبتمالازوجيال ةبهلابرارقا اذهف نولق هشام ا
 1 0 ةيرللا طرسششو ( هرارقا همزا ق< هسفن ىلع لقاعلا غلابلا رلحا رقا اذا هللا هجر

 (هرارقا)



 1 م ع

 هزي ماو هالوم ىلع ررسضلا لجل لاخلا ىف همزيمللامب قا اذا دبعلا نال لطم ءرارقأ ١
 طرشو ىلوملا ةهج نم هيلع طلسم هنال لاملاب نوذأملا دبعلا رارقا محدد ؛و ةيرطلا دعب |

 ىصلا نوكي نا الا ةيادهلا ىف لاق امه اوقا محصصيلال نونجلاو ىبصلا.نال لقعلاو غولبلا ||
 نيب نا همز قح ىلع نالفل لأق اذا ىا قحي هلوق نذالا مكحن غلابلاب قمم هناف انوذأم ظ

 هب رقا ام ناك الوهجم مل وق ) كلذ ىلع قدصي مل مالسالا قح بينحت لاق ناذ ةِعق هلام

 الام فلتا ناب الوهجم همزاي دق ىلا نال رارقالا ةحص عنمب ال هب رقملا ةلاهج ( امولعموأ

 هلع هب طيح ال باسح ةيقاب هيلع قببوا اهشرا عب ال ةحارج حري وا هنهق ىرديال
 رارقالا ةعص عنمت اهناف هلرقملا ةلاهج فالخ هب مديف قحلا تونب نع راديخا رارقالاو

 ةلاهج كلذكو |_ةحسم ملصي ال لوهجلا نال مهرد ةئام ىلع ادخال نيلجرا لاق اذا اك

 هيلع ىضقملانال مهرذ ةئأماندجا ىلع كل لجر نالكو لاهاذإ [ج زاردالا هك

 دجا قتعا اذا اك راصفهتهج نم ليهجتلا نال ( لوهجلا نين.هل لاقن و عز وَ ) لوهحجت
 نيس نا هما ”ىث ىلع نالفل لاق ناف ملغ ) ناببلا ىلع ىضاقلا هريجا نيد مل ناذ هيدبع

 سلفلاىف هلوق لبقي و اهيف بجي ل هل ةهق الامو هتمذىف بوجولا نعربخا هنال ( دمت هلام
 ركذملا وه هنال ( كلذ نم زكا هل رقملا عدا نا هني عم هيف هلوق لوقلاو عل وق ) دازاخ

 رارقالا ىف هبذكول ىتح هلرقملا قيدصت رارقالا ةككل طّرشيو ق> ىلع نالفل لاق اذا اذكو
 حح هراكتا لاح ىف رخملا عجر ناو ديدج رارقاب الا محد مل قيدصتلا ىلا دعب دام ناذ

 لاق مهارد ةرشثشثع اذه نم تقرت لب ال ,هارد ةرشع اذه نم تقرس لاق ولو هةعوجر

 لوبقم هعوجرو عوجر لب ال هلوق نال ىناثلل هعطقاو ةرمثع لوالل هنعضأ ةفينح وبا
 ةقرسلاب رارقالا هسفن ىلع كردتسا مث عطقب الو لوالل نعش لاملا ىف لوبةهريغ داحا ىف

 نال (.هيلا هنايب ىلا هيف عجرملاف لام ىلع هل لاق نا و موق ) عطقيف لوبقمثلذو ىتاثلل

 || لخدي ليلقلا نال ( ريثكلاو ليلقلا ف هلوق لبقبو مل وف ) لوهحم لامىلع عقو هرارقا
 | كلذ نال ,مهرد نم لقا ىف قدصي ال هنا الا لام كلذ لكزال ريثكلا لخدن ايةيلاملا تحن

 هريشسفت لبق رذنوا ةفات وا سيسخوا ليلقوا ريقح لام ىلع هل لاق ناو انرعالام دعيال
 هنال ( مهرد ىتئام نم لقا ىف قدصي مل ميظع لام لاق ناف هلوغ ) ريثكاو ليلتلا ىف |[

 هءاينغ هبحاص رثعا تح ميظع باصنالاو فصولا ءاغلا زوجي الف فوصوم لام رارقا

 || ريدقتلاةريناندلا نم لاق اذا اما مهاردلا نم ميظع لاهلاق اذا اذهو سانلا دنع ميظع ىنغلاو

 || ىنو هسنج نم ةاكزلا هيف بحي باصن ىندا هنال نيرشع و سمخي لبالاىفو الاقثم نيسثعب
 نعو ميظع هلوقك وهف ليلجو ا ريثك لام لاق اذا اذك و باصنلا ةعتب ردقب ةاكزلا لاهريغ

 ثرح ميظع وهف هقرسسلا باص هنال مهاردلا نم لاق اذا مهارد ةرشعى قدصي ةفينح ىبا

 ليلقلا ناف ءانغلا و رتفلا ىف رقملا لاح ىلع نيب هنا حدالاو ىسخ سلا لاق ةيزجحلادبلا هبعطشب |'

 ريدقتو قراسلا دب عطق ىف ميظع ةرسثعلاف ةاكزلا مكح ىف مظع نيت املانا اكو مظعريقفلا دنع
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 0 اد رخو ريق لاك لف نرا) لامر الب لا هبل للا نركي و لا نول
 ا ٌريظع ءاشوا ةئظع اروي وا ةيظع البا هترصغع لاقولو ةفيتح ىبا دنع هارد ةريشثع ههزل

  لبالا نم سلا اماف نوعبرا منْعلا نمو نوثلث رقبلا نمو نورمشع و سجن لبالا نم همزل
 | بحت اماو اهسنجنم ةاكزلا اهيف بحتال اهنال ةزثكلا دح ىف لمت مل اهناف اباصن تناكن او
 أَ هم زاد ف_سسو ىنا دنعف ةريثك ةطنح لاق ناو اهتلق و اهناصتن رعشي كلذ و مثغلا ند

 ناب ىلا عجريف اهل باصن الف ةفينح ىبا لوق ىلع اماو باصنلا ىف هلصا ىلع قسوا هسجخ
 ١ ةفصلا اغلت ال ىح ةطنح ىلع لاق ول هيف هنا لبشب ام ىلع ةداب ز نيس نا ديال هنا الا رقملا

 | نيتسوا ةضف مهرد ةئاقح نم لقا ىف قدصي الف لاوما هثلث ىهف ماظع لاوما لاق ولو ا
 "هل لاق ناف هل وق ) ةثلث عجبا لذاو لام عجب لاوما هلوق نال ريناثدلا نم لاق نا الاقثم
 | امههدنعو ةفينح ىبا دنع اذهو ( مهارد ةزمقع جم للكاق قدصي مل ةريثك ,هرد 0

 | رقنلا دحنم ناسنالا هب جرختام وه ةداعلاىف ريثكلا نال ,هرد ىتئامنم لقاىف قدصيال
 ةرشعلاقب عملا مسا هيلا ىهتنيام ىصقا ةرسثعلانا هلو ,هرد انام كلذو ءانغلا دحولا
 كلذ رسف نا و ظفللا ثيح نه ذك الا اذه نوكيف امهرد رئثع دحا لاقي مث مهارد.

 همزلف كلذ ملا هناال اعيجج مهل وق ىف كلذ همزل نيت املا نم رثكاب وا ةرسثعلا نم ريكا

 (اهتءرتكا نيببنا الا هل وف ) ميحتلا عجلا لقا اهنال ( ةثلئىهف مهارد لاق ناف ملوق )
 ىعدا ناذ دلبلا ىف داتعملا نزولا ىلا فرصصن, و هلة ظفللا نال نبدام همزل ٌرثكأ نيد نافذ

 "نال اهلقا ىلع وهف ةفلتخم اهنازوا دلبىف اوناكن اف قدصي مل نزولا كلذ نم لقا رقملا

 || ىلع هل لاق ناو قس الف هيف كوكشم هيلع دازامو رارقالا تحن هلوخد نقيم لقالا

 | مهرد وهف امهرد امسو لصي ملاذاو لصو اذا قدصم وهف ,هرد فصن هنزو مهرد |

 ىنث ىلع هل لاق ناو مان رانيد و مات مهرد هيلعف رانبد وا مهرد لاق ناو ةعبس نزو
 مهارد 2

 | هارد هلوق سا كود سنع ةنام هعزأ ةفعاضم اذاعضا مهاوخ لأق نأ و مهارد

 5 . أ
 تناك ةثلثىف ةثلث برض اذاف ةثلث هلذا رخاآ عجب افاعضا هلوقو ةثالث هلقاو عجج

 | فاعضا مهارد لاقناو رسثع ةيامث ةعسلا فعضو كلذ فعض ىضتق ةفعاضم هلوقو

 لاق ناو“ دع لا تناك تامه تت عار اقر تفعوض اذاذ مج افاعضا 0 هلا 0

 || تعض اذاذ نوشثلث ةرشعلا فاعضا نال نونامث هيلعف ةفعاضم اهفاعضاو ,هارد ةرشع

 أ لاقولو ّجركلا ىف اذك نينامث نوكتف ةفعاضم اهبجوا دقو نيعبدرا تناك ةرمثعلا: ىلا

 اذاعضا اهبجوا اذاذ ةتس ةفعاضملا ,هاردلا نال سثع ةينامث ىهف افاعضا ةفعاضم ,هارد

 نامه رد هلف ,مهرد ريغ ىلع هل لاق ناو سثع ةينامث ن قككف' تاع تلت كلذي ىئضتقا

 ءوشلا لباقام ريغلا نال فالا ةعب را هلف نيفلا ريغ لاق ناو نافلا هيلعف فلا ريغ لاق ناو
 ضن دحا ن ٠ لكإ ىف ةاسلل »2 انك" ذك اق ناو هلوث 1 00 ىلع

 (امثرد)

 | ةتس هيلعف ةفعاضم مهارد لاق نا و مهارد ةثلث هيلعف ,هاردلا نم ”ىش وا

 ع :
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 نددعلا نه كلذ لقا و فطعلا فردت امضتان سل نيس نيددع 25

 همز اههرد !نك لاق نأ و لقالا ةمزلذ زمشع ةعلست هك |واامشرد رشع دحا نر
 نول عفرلاب مهرد اذك لاقناو ,هرد ةئام ههزل ضفملاب مهرد اذكملاقناو نورمش|

 ريغب اذك ثلث ولو مهارد ةثلث همزا مهرد اذك لاق ناو مهلا ريسفت هنال دحاو مهرد همزل

 امهعفر .هرد فلا ىلعهل لاقولو ةيادهلا ىف اذكهاوس هلريظنال هنال رمثع دحا همزا واو.

 مهرد هنم فلالا ةميث امم فلا لاق هناك ,هرد نع هتعث صقل ام فلالا سف امهولتو

 هنال ( امهرد ني رشعو دحانم لقا ف قدصي مل امهرد اذكو اذك لاق ناو هلق )

 كلذ لقاواب وصنم امهرد هلوقب هرسفو واولاب ىرخالا ىلع امهدحا فطعو نيتلجج ركذ
 اذكو !ذكو اذك لاقناو نةمتملا هنال لق الا همزاف نوعستو ةعست هركأو نيسثعو دحا

 امهنم سثعدحا همزا اههردو اراد اذكواذك لاقناو اههردرشعدحاو ةئام ههزا امهرد
 ليعتست قوف نال نامثرد همزا مهرد قوف مهرد ىلع هل لاق ناو فضنلادحاو لكنه

 مهرد همزا ,هرد تحن ,هرد لاق ناو ةئام قوف نالف لام كللوق ليلدي ةدايزلل

 ىضاقلا ىف اذك هنم صقني ال ,هرد وهو هب ظفلتام همزلف ناصقنلا قيرط لع ركاذت تح

 عيجج ف همز مهرذم مهردوا مهردف مهردوا يبل وأ مهردعم هرذ لاقناو

 دقق ىلبق وا ىلع هل لاق ناذ مل وف ) هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نال نامهرد كلذ
 ناعلا مسا ةلابقلا نال ناعضلا نع *ىنب ىلبق اذكو باحيا ةغيص ىلع نال ( نيدب رقا

 لصف ناو ازاح هلمتحم ظفللا نال قدص لصو نا ةعيد و ىه رقملا لاق ناذ ةلافكلاك
 لصو هناكف رقتسيمل مالكلاف لصو اذا هنالو نيدلاديفب ىلع هلوق رهاظ نال قدصيمل

 ىدنع هل لاق ناو هل وق ) اهيلستو اهظفح ىلع ىا ىلع هلوق ريصيو لبقيف ءانثتسا هب

 ىسسك ىفوا قودنص ىف وا قسىف هل لاق اذا اذكو ( هديىف ةناماب رارقا وهف ىعموا

 امهلقا تبثيف ةناماو نو_ضم ىلا عودت كلذو هديىف ؛ىثلا ن وكب رارقا كلذ نال

 ىلامن٠ ىلع هل لاق ناو ةنيب الا قدصي مل ضرق ىه بلاطلا لاق ناذ ةعيدولا ىهو
 اذه نال زجل اهضبقب مل ناو تزاج هيلا اهلس نا ةأدتبم ةبه هذهف مهرد فلا

 ناو ضِبَقلا ةبهلا طرتش نمو ةبه ٌضوع ريغ نم كيلغلاو ءادع اللد نال تليلك ءاذخإ

 الا اهيلع عطقتبال ةبهلاب نال رارقا اذهف اهيف ىل قحال ,هرد فلا ىلام نه هل لاق

 فلا ىدنع هل لاق ناو ةكرسشلاب رارقا وهف فلا هذه ىمهارد ىف هل لاق ناو ميلستلاب

 افلا كنم تذخا لجرا لاق اذاو نز وبو لاكيام لك اذكو ضرق ىهف ةيراع مهرد
 ذخالاب رقا هنال نفاض ذخ آلا و ابصغ تناكابصغ اهتذخا لب لاف ةعيدو ىه لاق مث

 هريغراد مدهوا هريغ ماعط لكا نك قدصيالف هيف نذالا ىعداو ناعكلل بجوم وهو

 امهدحا نيفلا كل تذخا لاقول اذكو قدصيال هناذ كلذ ىف نذالا ىعداو هريغ ةاش .ذوا

 بصقغلال ب لاملا بحاص لاقف بصغلا هذه و ةميدولا تعاضف ابصغ رخئ لاو ةعبدو

 نال دحاو

 (عو) ل
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 ىل لجر هل لاق ناو ِهِلْوَق ) لالا بحاص لو لوقللاف ةعيدولا هذهو عاض ىذلا
 ( رارقا وهف اهكتيضق دقوا اهيشلجا وا اهدقتنا وا اهن تا لاقق ,مهزد فلا كيلع

 فوتساوا دقتناوا نزتاوا ذخ لاق اذا اماواهفوتساوا اهلوانتوا اهذخ لاق اذا اذكو
 لاق ناو ءازهتسالل ركذي اذه نال رارقاب سيلف كنازيم تاه وا كسيك مذا وا لوانت وا

 | هباوجيف لاق ناو رارقاب سيل مهضعب لاقو رارقا وه مهضعب لاق فويزوا دايج ىه له
 | لعجي هناف ركناالو رقاال لاق ناو رارقا اذهف ركنمب تسلوا رقمانا وا تقدص وا من

 ا ةنيب هيلعو رارقأ وهف ىنم اهتضبقدق وا اهنم ىتأربا لاق ناو نيملا هيلع ضرعيو اركنم
 000000 | || نإ ارق وه هحرش ىف لات ةرص اهل بع لاق ناو ءارالا وار ءاضقلا
 | مويلا اهاضق ىلع ردقا تسلوا نالف ىلع اهب كتلحا دقوا ىلاهتبهو لاق اذا اذكو.فلاالا
 | نماهل ثعبا وا ادغ لاق كيلع ىل ىتلا فلالا ئضقا لجر هل لاق ناو رارقا هلك اذهف
 ' افلا كِيلَع للف اذا اذكو رارتا هلك اذهف ةبلاط اريثك تناوا امايا ىلهملوا اهضبقن
 | ساخن لآق نأو رارقا وهف اهب ىلع نمت ك وا اهريغ كنم ضرقتسا تقال هللاو لاق
 أ رارقاب سيلف مث لاق ناو رارقا وهف ىلب لاعف فلا كيلع ىل سيلا لاق ناو رارقاب سلف

 هلق ) ةي رعلا قياقد ىلع ال فرعلا ىلع لمح رارقالا نال رارقا.وه مهضعب لاق و

 | ناهسو الاح نيدلا همزن لجالا ىف ه.ذكو نيدلاىف هلرقملا هقدصف لجؤم نيد. رقانمو

 آو اذ افإ دئالكب لجالا لصي مل اذا اذه تاعقاولا ىف لاق ( لجالا ىف هلرقمل
 ا 2( قابلا ههزلو ءانثتسالا مص هرارقاب الصتم ىنثتسا و نيدب رقا نم ول ]ود
 ١ مصنو الوصفم محدنإال امهالكو ليصحت ءانثتساو ليطعت ءانئئسا نييرض ىلع ءانثتسالا
 ا هللاءاش نا لوب نا وهو هب ظفلت : مل هناكريصي و مالكلا عيج ليطحت ليطقات ا عر

 'امناو ىوسو ريغوالا ةثالث هظافلاف ليصدتلا ءانثتسا اماو هللا ءاشد مل نا وا هلللا ءاشام وا

 ' ىلع هل لوس نا لثم ءانثتسالا دعب ءئش هرارقا نم لص نا طرشب ءانثتسالا اذه حمي

 ا نال ةرشع همزلي و لطاب 11 ةرسثع لاق ناو مهرد همزاي ديسير ةرسمع

 'سنج نك ءانثتسالا ناكاذا اذهو لطاب رارق الا نع عوجرلاو ءانثتساب سيلو عوجز اذه
 نا وحن ىعسملا عبج ىلع ىتا ناو ءانثتسالا محد هفالخ نم ناك اذا اما هنم ىنئثتسملا

 ”ةدحاو قلطت الو ءانثتسالا مص نه ريغ ءاسن هل سيلو ءالؤه الإ قلاوط ىواست لوب
 لاق اذا اذكو نهلكن قلطو ءانثنسالا مصيب مل ئاسن الا قلاوط ”ئاسن لاق ولو نهنم
 مصب مل ىديبع الا رارحا ىديبع لاق ناو مهنم دحا قتعي مل ءالؤه الا رارحا ىديبع

 '(ركألا وا لقالا ىنثتسا ءاوسو مل وق ] رابتعالا اذه ىلع و اعيجج اوقتعو ءانثتسالا

 "ذك هب رقاام عيجج همزاو هؤانثتسا لطب كالا ىثلسا نا فسوب ونا لاقو امه وق اذهو

 'عبجلا» ءانثتسا نال ( ءانثتسالا لطبو رارقالا همزا عيا ىنثتسا ناو مل وق ) عيبانيلا ىف

 ىباثلاو قل لوالا ءانثتسالاف ءانثتسالا دعب ىثنسا ناو كلذ اني دقو هلم لع الف يح

 ”(باقا)

١ 



 لوالا ءانثتسالا نال ةعست همزلي هناف ةينامثالا ةعست الا ةرشع ىلع نالغل هلوق لثم باح
 عم ةيئاقلا بجوا هناكف باحيا ىتاثلا ءانثتسالاو دحاو قبب ةعستب رارقالا هب ىنن هناكف ىلا
 رخآ هجو هيفو ةينامث همزإ امهرد الا ةثالثالا ةرشع لاق ولو ةرسثعلا نم ىناثلا مهردلا

 اذه ىلعو كنيع ىناثلا ءانثتسالاو كلراسم» :لوللا ءانثتسالاو كنيم هب رقا ام ذخأت نا وهو

 ناو مل وق ) هب رتملا وهف قب اخ كني ىف امم هطقسا كراسي ىف عقجأ اخ ءانثتسالا رخآ ىلا

 هنم انثتسملا سنج نه ىنثتسملا ناك اذا اذه ( ءانثتسالا لطب ورارقالا همزا عيمجا ىثتسا

 كلذ ةهقو ريناندوا ةطنح يفق مهرد ةئام نم ىنثتسا اذا اكد_فنج فالخ نم ناكاذا اما
 الا وا ارانيد الا مهرد ةئام ىلع هل لاق ناذ مل وف ) *ىش همزاي لو مص ةئاملا ىلع ىتأي
 مهرد ةئام لاقولو امهدنع اذهو ( نريفتلاوا رانيدلا َةيَقالا مهردلا ةئاملا همزا ةطنح اريفق
 امهيف محمي ىعفاشلا لاقو اعيج امهيف ءانثتسالا محصنإال دم لاقو ءانثتسالا محصن لاي وثالا

 الام ىئتتسا ناكن اف هنم ىئثتسملا شنيع نه ناك اذا ءاتنسس ل[ ناش لد كا
 ىئتسملا ةهث هيلعو زوجي ىهفاشلا لاقو اندنع مصي لل ةاشلاو بوتلاكه سفنب ةمذلا ىف تبثي .

 ولو ا«هدنع زاج براقتملا ىددعلاو ىتزولاو ليكل اك ه سفن ةمذلا ىف تبثب ام ناك ناو

 ةطنح اريفثالاوا ارانيدالا هلوةف اذه 2 اذاف زوج ال رفزو دم لاقو هسنج ريغ نم ناك

 ةعث ناكناو ىنثتسملا كللذ ةميش هب رقا امن هنع حرطيف محدف هسفنب ةمذلا ق تش ام ءانثتسا '

 ةطنح رك ىلع نالفل لاق نه ىف اوفلتخاو *ىث همزاي الف هب رقا ام عيج ىلع ىتأي ىنثتتسملا
 هن الاعيج- نا رارقالا همزاي و لطاب ءانثتسالا ةفيشح ونا لاقريعش ريتفو ةطنح ركالا ريعش ركو

 ريقفالا لذ دعب لاق اذاف اوغل راصف ةلبا ىنثتسا هنال ءاننتسالا محن مل ةطنح ركالا لاقامل
 ءانثتسالا عطقناف مكح هب قلعت الام ريعشلا ريغقلا نيب و هنم ىنتتسملا ركلا نيب لخدا دف ريعش

 محصن الو ريعشلا نم ءانثتسالا مصنإال دمتو فسوي وبا لاقو ىنئتسا مث تكس ول اكراصف

 هنم ىئثتسا دقو لصتم مالكلا نال ريعشلا نم اري نوثلث و ةطنح رك همزايف ةطنملا نم
 نيهجو ىلع ةفينح ىبا دنع اذهو مهارد ةعستالا نالفاي ةرمشع ىلع نالفل لاق ول اكراصف

 محصن مل هل رةملا ريغ ناك ناو هيلا هجوتم باطلا نإ 2 هل رقملا وه هب ىدانملا ناك نا

 ءوشلا كلذ ريسفتو ليلقلا *ىشلاالا فلالا همزا اليلق ايش الا فلالا ىلع هللاولو ءانثتسالا

 اذكو ( مهارد اهلك) همزلي ىنعي (مهارد ةئاملذمهرد ةئام ىلع هللاةولو هل وف ) هيلاليلقلا

 لاقامهرد مشع ةثلث همزا هارد ةرشعو ةئالث ىلع هل لاق ناو نوزوملاو ليكمل و ريتانألا

 ةرشثع لاق ناو امهرد سثع دحا هيلع ناك ,هردو ةرشع ىلع هل لاق اذا ىدنلاا

 مهرد لوالاىف همزاي سايقلا ىفو ناسحتسأ |ذهو اههرد شع ىثا هيلع ناك نامثردو

 همزا مهارد ةثلثو ةرسشثع لاق ناو هيلا نيعضوملا ىف ةرمثعلا ريسفتو نامهرد ىناثلا ىفو ظ

 اذهىلعىهف ناراندو ةرعشعو ارانيدو ةسشعلاقناو اناستساو اسايق امههرد مشع ةثلث ظ

 ةئاملا ريسفت ىف عجرملاو ( دحاو بوث هءزا بوثو ةئام ىلعهل لاق ناو مل وف ) ليضفتلا ْ
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 مالكلا عفري ءانثتسالا اذه نال ( رازقالا همزايمل هرارقاب الصتم هللاءاشنا لاقو ”ىشب

 دتف الاطبا ناكن اذ قيلعتوا لاطبا اما هللا ةيشمب ءانثتسالا نالو نكي هن“ اكف هلصا نم

 فقولال طرش هنالوا طرشلاب قيلعتلا لقال رارقالا نال كلذكف اقيلعت ناكناو لطب

 رطفا اذاوا رهشلا 5 ءاح اذاوا تماذا مهرد فلا ىلع نالفل لاق اذاام فالخ هيلع

 نوكيلجالاىف هل رملا هبذكول ىتح اقيلعتال اليجأت نوكيف ةدملا نعم نايبىف هنال سانلا

 أل| لاق ناو الطاب ناك نالف ءاش نا مهرد فلا ىلع نالفل لاقولو ةيادهلاىف اذك الاح لاملا

 ْ حجرا بوبهوأ رادلا لوخد هاعلع ول محدن آلف رطخ قلعم رارقا ا 0 نالف

 ١ الوهم الجا.ركذو رقا هنال تاموا شاعزنا ةمزال فلالذ تمنا فلا ىلع نالفل لاقناو

 لأ ةثالثو ةئام 0 هيلا الا ممتن رد همزاب نانوثو ةئاملاقاذا اذكو هيلا" ٍْ

 أ تالثو لات ناو ةئاما ريصفتو ناناش دمزلب ناناشو ةثاملات اذا اذكو باولا عيملاف باوثا ْ

 َ ىلع هل لاق ناو هيلا ةرمشعلا ريسفتو دبعلا ههزا دبعو ةرسشع لاق ناو هايش لكلاف هايش

 | لاق اذا كهلوق لولا ناكز وجوا سولفوا ريناندوا مهارد لاق ناف ديلا نايبلاف ةرششع ١
 ١ لوقلاف فينو هارد ةرشعوافينو مهرد فالا : د الا لاقناو هيلا ناسبلاف ”ىئىلع

 | فاناو دازام فينلا نال م هردن٠ لقا هلعجي نا هلو رك اوا ,هرد اما لاقام فينلا يف

 | ا ل للبلو ماض مهارد ةثلث الا و لاقناو ٌركوالق

 ا | امانا ظعوا تلا اهزوا فلا لجوا: فلا نم برق ىلع هل لاق ناو ةثالثلا نم ْ

 | رثا نمو هلق ) هنودامو فصنلا ىف قدصيالو ةدايزلا ىف هلوق لوقلاو “ىثو ةئامسج ||

 0 اذ ]#1 ]آ] ]| 1| | |[ 1 1 1 1 1 00

 ]| لطبو رارقالا مزال هسفنل رايملا طرششو رقا نمو لوف ) لجالا لطب هرارقا محديف

 ||| اثلث رايلخاب هنا ىلع ةيراموا ةعيدو وا بصغوا ضرقب رقا اذا هتروصو ( رايلا
 ||| هاوق ) حفلا لبقبال رارقالاو محلل رايملانال هبذكوا رايملا ىف هل رثملا هقدص ءاوسو
 ١ لخد رادلاب فرعا امل هنال ( ءانبلاو رادلا هل رقمللف هسفنل اهانب ىنثتساو رادب رقا نمو

 | ةصرعلا نال ( لاق اك وهف نالفل ةصرعلاو ىل رادلا هذه ءانب لاقناو هل وق ) اعبت ءانبلا

 | رادلا هذه ءانب لاقناو رادلا نم هزارفا محدن امم ءانبلا نالو ءانبلا نود ةعقبلا نع ةرابع

 هامزا ىلا وجىف اماعط تبصغ لاقاذا اذكو ةلسىف انارفعز هل تعب لاقول اك ضعبلا

 ]| رارقالا او ةوبسلا مسا ضرالا نال هل رثلل لكلا ن وكي نالفل ضرالاو ىل |[؟
 | رهلا 000 دق جانا يدل رق ) رادلاب رارقالاك ءانبلاب ارارقا ضرالاب ||

 00 ارا تاك لآ ناب لمف نا هيرئاام فاضا نا نيهحو لع اذه ( ةرصوقلاو ||

 رمت ىلع هل لاقف ءادتبا هركذلب لعف ىلا هفضي مل ناو ةرصوتلاو رقلأ همز ةرصوقىف ||
 نود ضعبلا هب ريع لوقلاو لوق رارقالا نال ةرصوقللا نود رمقلا هيلعف ةرصوقىف ||

 |0000 شقي |رارتا نوكيف عائنالل نم ةلكنال ةرص وق نم ارمت هتيصغ لاق اذاام فالح اعيجن ||
 |١ امناو ىرين بصقنم ذخم“ رقل ءامو ىهو اهفيفختو ارلا ديدشت, ىورت ةرمصوقلاو عوززملا

 ا
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 # ةرصوق هل تناكنم حلفا 34 ىعاشلالاق ليدز ىهفالاورقلا اهيف مادام ةرصوق يعدل

 ( ةصاخ ةبادلا همز لبطصاىف ةبادب رقا نمو موق )  ةرم موب لكاهنم لكأي.
 هتصغ لاق اذا اذكو تنسو ىباو ةفينح ىبا دنع اهسال بصغلا هبف ىأتال راتعلا نال

 ةطنهلاو تيبلا همزاي دمت لاقو امه وقىف تيبلا نود ةطنملا همزا تينىف ةطنحرك ةئاما
 هنال ( اعيجج هامزل ليدنمىف ابوث هتبصغ لاق ناو مل وق ) هدنع بصغلاب نمضي راقعلا نال

 ناو مل وق ) ليدنملا ىف عاقبالاب الا بوثلا ذخا ىلا لصوت.ال وهو هلافرظ ليدنملا لعج
 ةرشثع نال ( دحاو بوثالا فسوب ىبا دنع همزايمل باوثا ةسثعىف بوث ىلع هل لاق

 لاقو موق ) مهردفف بوث هتبصغ لاقول ايةداعلا ىف دحاو بوثل اذرظ نوكتال باوثا
 الا باوثا ةرششع ىف سيفنلا بوثلا فلي نا زوج دق هن ال ( ابوث رشع دحا همزإي دمت

 ىدابعىف ىلخداف ىلاعت هللا لاق طسولاو نيبلا ىف لمعتسيدةىف فرح نا لوقب فسوابا نا

 ءاجو بوث بصغب رقا نمو ملوث ) ممذلا ةءارب لصالاو كشلا عقوف ىدابع نيبىا

 رقاولا ذكو ماو ) ميلسلاب صتخمال بصغلا نال 02 عم هلوق لوعلاف بيعم بوث

 ملو بصغ اهنارقا اذا اذكو لصفوا لصو قدصي هلاف ( فوز ىه لاقو مهاردب

 اذا اما قدصي مل لصفناو قدص لصو نا ليقو ضرق الو عيبه نمث ىلا كلذ بسن
 دقعقالطأ نال ةفينح ىبا دنع لصفوا لصو قدصي مل ضرقوا عب ىلا كلذ بسن

 قدصي: الف بيعلاب عيابلا ىضر ىعدا دقق اهيف بيع افوبز اهنوكو نلا ةحص ىضتتقي عببلا

 ةسيخ ىف ةسجخ ىلع هل لاقناو مل وق ) قدصيمل لصف ناو قدص لصو نا امثدنعو
 برضلا نالو نايعالا ٌركيال برضلا نال( ةدحاو ةسج همزا باسْللاو برضلا ديرب

 تدرالاةناف ملوث ) نورشعو ةسهن همزاي نسملاو رفز لاقو ةحاسم هل اهف الا حدنإال

 ةرشعمىلا مهردنم ىلع هل لاق ناو هل ورق ) هلق ظفالانال ( ةرمشع همزل ةسجن عم هسه

 همزإب دمخو فسوب ونا لاقو ةياغلا طقستو هدعبامو ءادت الا همزاي ةفشح ىبا دنع ةعست همز

 اذا اذكو ناتاغلا لخدي الو ةينامث همزاي رفز لاقو ةياغلاو ادتالا لخديف ( اهلك ة رمثعلا

 اءاج ا رارقالا ىف نالخ د, الن اطث ا اذ نيطئ املا نيذه نببام لاقول و ةرسشعىلا مهرد نيناملاق

 اذه ىلا مهردل | اذه نيبام ىلع نالفل لاقو هيلع هارد ةرمشع هيدي نيب عضو اذا اذكو

 لاق اذا فالحلاا اذه ىلعو اءاجا ةينامث هل رتللف نيس ادا نم نيمهردلا ىلا راشاو مهردلا

 دنع ناتقلط عقب ثالث ىلا ةدحاو نمو ثالث ىلا ةدحاو نيب ام قلاط تنا هت رمال

 مهدنع ةدحاو عقب ةدحاو ىلا ةدحاو نم لاق ناو ثلث دمتو فسو, وبا لاقو ةفشضح ىبا

 مهارد ةرشع ىلا راشد نموا ريناند ةرشع ىلا مهرد نم ىلع هل لقول و حدالا ىلع

 ةهسج وريئاند ةعبرا هيلع لوقب و امهلضفا نم لد هبال ىذلا انا لص كس

 ةعب را سنج لك نم همزاي رفز لاقو مهارد ةسجاو ريناد ةسجن همزاي اهثدنعو ,هارد

 اذا اذكوريناند ةعستو مهارد ةرشع همزاي ريئاند ةرسشع ىلا مهارد ةرعشع نم لاق ولو
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 ريم و ةلمتخرك ىلع هل لاتولو هلك همز امهدنعو شارد ةرمشع ىلا ريئاد 5 1 نمل

 ءاوسلا ىلع امهنيب ت 000 نا ا و ام دحاو لع نكات

 نوعستو ةئام هيلع ةفشح ىلا دنعف نيت ام ىلا ةئام نيبام ىلع هل لاق ولو 2 ل :

 هلمكي ىذلا ددعلا اهنم طقسا ةلجم ةياغلا لعج اذاف لخدت ال ةياغلا نا هلصا نم نال |
 ا! هو داما اهل لك ىلا ةرعملا كطعشف تارشعلا نم نكرت ةئاملا نا مولعمو ةلبجلا
 ركذ ناف هضبقا ملو هنم هترتشا دبع ن#نم فلا ىلع هللاق ناو مْ ْوَق ) ناّثاملا همزلب
 ١ فزعا هنال ( كل ؛ ىث الفالاو فلالا ذخو دبعلا اسف تئش نا هلرقمأ ليق هنيعب ادبع

 فلالا همزلي مل هضبش ملاذاو هضبش مل ناهلوق لوقلاناكف هنمث همزاي عيبم ةلباقم ىف فلالاب

 ةمالسدنغ ه.هرارقال رمل مزال لاملاذ هريغ كتعب امناو هكتعبام كدبع دبعلا هل رقملالاقناو
 الآ لاملاب را اه هنال *ىش رقملا مزاي ال هكتعب ام ىدبع دبعلا لاق ناو هل إس دق و دبعلا

 ْ هضبقا مل ىنا الا هنيعي مل دبع نمث نم لاق نا و ملت ) هنودب همزإي الف دبعلا نع اضوع

 د عوجر هنال لصف وا لصو تضبق ام هلوقىف قدصي الو ( ةفينح ىبا لوقىف فلالا همزإ
 أ الصا بوجولا ىفاش نيعملا ريغ ىف ضبقلا هراكن او ىلع لاق هنال لالا بوجوب رقا هناف

 | هلرتملا ركنا اذا قدصي مل لصف ناو ”ىث همزاي الو قدص لصو نا دمو فشويوبا لاقو
 ([ || همزل ريزتخوا رهخ نم نم مهرد فلا ىلعههل لاق ناو هل وق ) عببم نمث نم ثلذ نوكي نا

 | | رج نمث نم هلوقو هّمذ ىف هنوبث ىضتقب فلا ىلع هلوق نال ( هريسفت لبقي ملو كفلالا

 | ةفينح ىبا دنع هريسفت لبقي مل ةيادهلا فو همزليال ريززملاو را نمث نال هبرقا اع عوجر
 | فلا ىلع نالفل لاق ولو *”ىش همزاي مل لصو اذا امهدنعو عوجر هنال لصفوا لصو

 | اذه ىف لمعتسإ ال كشثلا فرح نال ةفينح ىلا دنع فلالا همزل طث الا اذه ىلع وا

 أ دحم و فسوي وبا لاق و طئاحلا كلذ وغليف كلذ ىف كشلا هلخدب ال ادحا نال عضوملا
 | رخآن الفل ةعيدو ىدنع وه لاق مث نالفل ةعيد و ىدنع دبعلا اذه لاق ولو ”ىش همزاي ال
 | لا قالا ءرازثا نال اني ىاكل نوضي الو تسب ىبا دنع قاثلا نود لؤالل وهف

 أ لقاالو ةئام نم كا ىلع كلام لاقولو نبق ىناثل نعضدو لواللوه دمحم لاقو ريغلا لف
 | ىبص انأو تكلل تررقا لاقولو ريثك الو ليلق ىلع كلام لاق هناك راصو ارارقا نوكيال :

 ا لاقاذا اذكو هيلع هل“ ىثالو هليمي عمرفملالوق لوقلاف غلابكناو ىلت ررقا لبلاقف مهردةئامب ا

 ||| ماس رب وا نونج نم لمعلا بهاذ اناو كل تررقا لاق ناو كلذك وهف متان اناو كل تررقا |[

 ا هتمالس لصالان أل همزا كلذ فرعي ملناو هلوةلوقلا ناك هباصادق كلذ نا فرعي ناك ن اف

 ْ ١ هللاةناو هل وق ) حدي ابهلعف نال انماض ناكنونجموا ىبص اناو افلا كنم تذخا لاقناو

 ||| لاقو ةفينح ىبا لوقف دايما همزا دايج هلرقملا لاقو فوي ز ىهو عاتم نم نم فلا ىلع
 ١ فالخلاا اذه ىلعو (قدصيال الوصفم هلاق ناو قدصالوصوم كلذ لاقنا دمتو فسوروبا
 مكه سسد ْض رو 1 اويل قلع ولا

 ) عاتلا ( ١ |



 نال اءامجا قدصي ليق ضرتلاو عيبملا ركذي ملولو فويز ,هرد فلا ىلع هل لاتف عاتملا |
 ىلا ال دوةعلا ىلا فرصني رارقالا قلطم نال قدصي ال لبق و اهلوانتي, مهاردلا مسا

 قدص ةجرهنيوا فوز ىه لاق مثافلا تعدوا وا اهلا هتبصغ لاق ناو مرهلا كالهتسالا .

 لماعت الو دايملا ىف هلىضتتمالف كلام عدوبو دحبام بصغيدق ناسنالا ناللصفوا لصو '

 هقوتسىه لاقولو ضرقلاب ارابتعا الوصفم هيف قدصيال فسويىبا نعو لصف ناو ححديف
 اذهىف لقناو قدصي مللصف ناو قدص لصوو ةعيدولاو بصغلاب رقاامدعب صاصروأ
 رادقملا ءانثتسا اذه نال قدصيال لصف اذا اماو لصو اذا الا قدصي ملصقتت اهناالا اغلا هلك

 عاطقنا ةرورض لصفللا ناكناف فصو اهنال ةفايزلا فالخب الوصفم محال ءانثتسالا و
 تكلهف ةعيدو افلا كنم تذخا رخال لاقنمو هنع زاّرحالا ناكما مدعل لصاو وهف مالكلا

 قرفلاو نعمل اهتلصغ لاف ةعيدو اهينتيطعا لاقناو نماض وهف ابصغ اهتذخارخآلا لاف
 ]| هركس رخ الاو نذالا وهو هيريبام ىعدا مثذخالا وهو ناعضلا ببسي رقا لوالا يف نا

 || ببس هيلع ىعدي كلذو هريغ ىلا لعفلا فاضا ىناثلا ىفو هني# عم ركنملا لوق لوقلا نوكيف
 : ءاطعالاكعفدلاو ذخالاكاذهىف ضبلاو نيهلا عم هركنمل لوقلاناكف بصغلا وهو ناعضلا

 اذكو لكلا لعثي مئاخلا مسانال(صفلاو ةقلملا هلف متاخب هريغلرقا نمو ما وق)ةيادهلا ىف اذك
 لصنلاهلف فيسب هلرقاناو هل وق ) هلرتلل عيدا ناكىل صفلاو هل متاحا لاق صف !ىنتتساول

 هلف ةلجح رقانمو ول وق ) لكلا ىلع ىوطنب مسالا نا كلذو دمغلا نها ( لياجلا ونةلاو
 ناف ,هرد فلا ىلع ةنالف لجل لاقناو مل وق ) ةريغص ةهخ ةلحلا ( ةوسكلاو ناديعلا

 كلملا توشل حصن بيس رقا هنال ( مج رارقالاف هنروف هوبا تاموا نالف اهب ىصوا لاق

 اهتكلبتسا هبا نم هثرو ثاريمدهج نه فلا ىلع ةنالف نطبىف امل لوقينا هتروصو هل

 ناكوا نينحلل انيد كلذ راصو اهتكلهتساف هياريغ نالف اهب ىصوا لوقب ةيصولا ىفو
 ةيصولاىف نافصن امهنيب وهف نينينج نيدلو. تءاجناف هيلا لقتاو تام هيال اند كلذ

 رقملا لاقناو نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب نوكي ثاريملاىفو ءاوس هيف مهثاناو مهروكذ

 تقو نم رهشا ةتسنه لقال هب تءاج اذا مث ليحس» هال ءىش همزايمل ض رقاوا ىنعاب

 تقونم ىواسطلا لاقوالف الاو ىصوملا توم تقو نم ةيصولاىفو كلذ همزل رارقالا

 للملا ايه هب تءاج ناو ةيراملا لجىف مرهشا ةتس ةبادلا لج ىفربتعيو ةيصولا
 لاقو ( فسورىبا دنع ) اذهو ( مح: رارتالا مهبا ناو ه وق ) هتثرو نيب مسقي ىصولل

 ةنالف لم لوقينا ماهبالاو هثروم تاموا لجر هب ىصوا هنا ىلع لمحو مد
 محد لجرا ةاش لمحت وا ةيراج لمحت رقا ناد هلت ١ هيلع دزي ملو ,هرد فلا ىلع

 |١ رع اذا اذهو محن لوهجين اب رارقالاو ةلاهجلانء رثكأ هيف سيل هنال ( همزلو رارثالا

 || تقو نطبلاىف هدوجو يعاذا ةزث اج للاب و لمحلل ةيصولا اذكف نطبلا ىف هدوجو |
 | نا ىواسطلا ركذو ىصوملا توه تقو نه رهشا ةتس نم لقال دلوي ناب كلذو ةيصولا أ



 ا م دع

 اال د رلاف توملا دعب ادعباطف نهش1 ةتيل كوناوةيصولا .تقو نمت ةدلا
 او بسنلا توبث لجال ذئئيح ةدعلا ىف ةيراخلا تناكاذا الا اهدعب ثدح نوكي نا زاوجل

 | ةدئاج للاب ةيصولا ىدنخلا لاق نيتتس ىلا ريتعي ةيصولا زاوجىف اذكو نيئنس ىلا ربتعي
 || تاودلا لج ةدملقاو نطبلا ىف هدوجو لعاذا هتباد نطب ىام اذكو ىلوملا نم نكي ملاذا

 | ضرميىف لجرا رقا اذاو هل وق ) رهشا ةعبرا ةاشلا لج- ةدملقاو رهشا ةتس ةاشلا ىوس

 | فورعملا نيدلاو ةععلا نيدف ةمولعم بابساي هضرم ىف هتمزا نويد هيلعو نويدب هتوم
 || لدي لثم هلدرمال نياعملاذا بابسالاب فورعملا تو.ثىف ةمهتال هنال ( ةمدقم بابسالاب

 | نيدلا اذهو اهلثم رهمب ةأرما جوزتوا هرارقاريغب هب وجو ٍرعو هكليتتسااوا هكلميام

 ١] نود هتامرغ ضعب ىضشب نا ضيرلل سيلو رخأ آلا ىلع امهدحا مدقبال ةعكلا نيد لثم
 ٠١ < ضعب نود ءاضتلاب مهضعب درغبالو دحاو هجو ىلع لاملاب قلعت مهتح نال ضعب
 ءاوس كلذفف ضرملاو ةدكلا ءامرغو نيقابلا قحن لاطبا ضعبلا راثاىف نالو هتوم دعب

 هلوق ةئيبلاب ٍِ دقو هضم ىف ىريشااه نم دقن وا هضم ىف هضرقتسا ام اضق اذا الا

 | نود ةئيبلاب هتمزا دقو كلذ ريغو ةقفنلاو ةيودالا نمث لثم ةمولعم بابساب هتمزل نوندو

 ةمدقملا نوب دلا ىنعي ( تيضق اذاف مل وق ) ءاوس ةحتلا نويدو نويدلا هذهف رارقالا
 ]| هتحصىف هتزا نوبد هيلع نكي مل ناو ضرملا لاحىف هب رقاام ىلا فرصي ءىد لضفو )

 آ ةلاوم ض رم ىف نبدي رقا نم و ىدنخلاا لاق ( ةثثرولا نم ىلوا هلْرَمملا نآكو ةزارقا زاج

 آلا ةيصولاو ثاريملا ىلع مدقم وهو هلام عيجج ىلع كلذ ىتا ناو هرارقا زاج ىبنجال
 ا هبحاص رده النا وه مهضعب لاق ضرملا دحىف اوفلتخا مث هدكلا نيد ىلع مدقبال هلا

 | وه لبقو هسمنب موقب ناكناو شارف بحاص نوكينا ليقو ناسنا همي نا الا موقبنا
 أ|| اتات لصين نا ردّهالنا وه ثيللاو.ا لاقو نينا نيب ىداهينا الا ىثملا ىلع رد النا

 | ةالصلا هل زوجيو هتجاح ىلا مايقلا قيطي الزا وه ىدنخلاىفو ذخأن هبو بحا اذهو
 ال ثلثلا نم هبحاص تاعاربت نوكي ىذلا فولا ضرملاوه اذهف توملا هيلع فاخوا ادعاق

 || ىملاو متادلا فاعرلاو بنملا تاذو جتاوقلاو نوعاطلاك فولا ضرملا مهضعب لاقو

 |عجوو ترالاك ف وذم لا ريغو هناهتنا ىف مسلاو مدلا ليقو رئاوتملا لاهسالاو ةقبطملا

 || الا لطاب هثراول ضيرملا رارقاو هل وق ) كلذ هابشاو ىيدملا:قرعلاو دمرلاو سرضلا

 | اذهو ةثرولا ةيقب هزريجن ناالا زوجنال هل هتيصوو هل هتبه اذكو ( ةثرولا ةيقب هقدصينا

 ]| هلرارتا الو ثراول ةيصوال مالسلا هيلع هلوّل توملاب لطب هناف توملاب ضرملا لصتا اذا
 ولو هسكع ةيصولاىفو توملا دنعال رارقالا دنع اثراو هنوكربتعيو ةيادهلا ىف اذك نيدلاب

 |! رقا ناو لثملا رهم ىلع ةدايزلاىف قدصيالو قدص لقاوا اهلثم رهم هض مف هنأرمال رقا
 || اكبتسان ثراولا اذهلةعيدو ىدنعت ناك لوقننا هتروصوزاح ةكلبتس ةعيدوت هتراول
 آنا نوكي هنيف ثراولا نعم بهاولا تامه ترازلا هقتغاف ادبغ هتراول تقوولو
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 رئاس هيج ىتح هتيق نم رثكاي ناكولو ةفيشحىبا دنع الصأ ثراولا ىلع ضيرملا عب زوجا

 تلق ناو زوال هيف اباح نافذ لثملا نع ناك اذا زوج اههدنعو نئد هيلع سيلو ةثرولا"

ىزشملا ري و ةاباحلا '
 

ةيادهلا ىف اذك هلام طاحا ناو زاج ىننجال ضي رملا رقاناو
 

 لاقولو

 لاخلا ىف ةءاربلا ثالميال هنال زجب مل ىبكصىف هيلعىذلا نيدلا نم انالف تأربا تنكدق ضيرملا

 نبك ف لاش ىف اهدوح وب انج داود الا كلذ عيالو مدقتم ناهز ىلا اهدنسا اذاف'
غتاال امم تاباحلا و ريبدتلاو قتعلاو ةبهلاك ثلثلا نم ريتعت ضيرملا تاعربتنا رعاو تلك

 نءا

 ىباوه لاق م هتوه ضم ىف ىنجال رقا نمو موق ) كلذ هابشاو نويدلا نم ءاربالاو هيف

 هثراول ضيرملا رارقا نال هرارقا لطب هبسن تدئاذا هنال ( هل هرارقا لطبو هنم هبسن تدن

 نيبو اذه نيب قرفلاو ( اهل هرارقا لطبب مل اهجوزت مث ةيبنجال رقا نمو هل وف ) لطاب
 الو مدي الف هنبال رقا هنا نيبنف قولعلا تقو ىلا دنتست بسنلا ةوعد نا اهلبق ةلئسملا

 مب وززلا نا ىنعي ةيبنجال هرارقا قبف جي. وتلا نامز ىلع رصتتقت اهنال ةيجوزلا كلذك

 هتجوز قلط نمو مل وف ) هتدص عنمب الف رارقالا نع رخأتسم وه و دقعلاب همزرتلا امنا

 امهنال ( هنم اهثاريم نمو نيدلا نم لقالا اهلف تاخ نيدب اهل رقا مث هض مى ىف اثلث

 اهثاريمىلع ةدايز اهل رارقالا محتل ىلإ قالطلاب الصوت نوكي نا زاولل كلذ ىف نامهتم
 اهاضرب اهتلط اذا اذهو ةمهتلا طرمشل نيالا نم لقالا ىطعتف نبرمالا لقاىف ةمهت الو

 اعلا ثاريملا قحتست اهناذ اهاضرريغب اهقلط اذا اما و هضرم ىف قالطلا هلأست نا لثم

 اهل هرارقا < ةيمذ تناك ناب ثريال نم تناك ناو نالطاب ةيصولاو رارقالاو غلبام

 هلثل هلثم دلوي مالغب را نمو مل وق ) عيبانيلا ىف اذك ثلثلا نم هتيصوو لاملا عيجج نه

ورعم بسن هل سنلو
 ف

 كراشيو اضي رم ناك ناو هبسن تدن مالغلا هقدصو هنا هنا

 هلوقو همزاف هريغ ىلع هلم ملو هسفن همزلا ىنعم ةونبلاب هرارقا نال ( ثاريملاىف ةثرولا
 ]| هقيدصت ىلا جاتحي الف ريغصلا اما القاع ناكو هسفن نعربعي ناك اذا اذه مالغلا هقدص

 || ريكا اهنس نوكي نا ديال ةأرما ناك نا رقملا مث هتوم دعب وا رقملا ةايح ىف هقدص ءاوسو

 | دنس تقع نينار لنم كا هنس نوكي نا دب الف الجر ناك ناو فصنو نينس عستب هنم

 ]| تدن' نم قح هبقلعت دق فورعم بسن هل نم نال فورعم بسن هل سيلو هلوقو فصنو
 || رهاظلا ىف ابذكم نوكيال ىعل هلثمل هلثم دلو. نا هطرشو هنع هلقن كلم الف هنم هبسن

 لطب ال بدنلا نآل هنم هبسن تدناو هعبيدصت محد هلوه دعب هقدص امنا مالغلا نا ولو

 ةبقاب حاكنلا قوتح نآل زاح هتوم دعب هتقدصف تام مث هجوزر رقا ول !ذكاو ثوملا

 محدن مل اهتوم دعب اهقدصف تنام مث جوزلاب ةرقملا ىه تناكولو ةدعلا ىهو توملا دعب

 لاقو قيدصتلا رحب ف هماكحا تلازو توملاب لاز حاكنلا نال ةفنح ىبا دنع هقيدصت

 هدبىف ناك ولو حاكتلا ماكحا نم وهو تدان ثارملا را هعب دصت 2 دهخو فسو ولا

 ناك اذاو قدصي هلاذ فورعم بسن هلسيلو هبا هنا ىعداذ هسفن نع ربعيال هل ريغص دبع

 ىطعت# ء « تءاعتااعع م ب 7 يجمع دمع و مع خل تيبس نم هج لمع رس يل عم يسع م -



 ا 00 دما

 ١ هل ناك ناو قتعيو ىلوملا نم اضيا بسنلا تدن' هلثم دلوب هلثمو هسفن نع ربعي دبعلا

 اال |١ اذه لاق ديعلا نبا هلا ىلوملا. رقا ناو قتعيو تسنلا تيثيال فورغم ببنت
 تب هقدص نا دبعلا قيدصت ىلا جاتحي انه ناف فورعم بسن ىلوملل سيلو هلثلل دلوب

 | ءامدا اذا ام فالخت دبعلا قتعيو بسنلا تبثبال هقدصي مل ناو دبعلا قتعيو بسنلا
 ١ هنبا دبعلا نا ىعدا امل هنأ قرفلاو دبعلا قيدصت ىلا جباتحال كانه ناف هنبا هنا ىلوملا
 بسنلا ليم هناف ةولالا هاوعد ىفاماو قدصيف هل عزانمالو هسفنل هدب ىلاه ىعدا دقفإ

 . ةجوزلاو دلولاو نيدلاولاب لجراا رارقا زوجبو هلق ) لبقبال هقدصي ملاخ دبعلا ىلع
 ناو ثالذب ىهنم دحاو لك قيدصت ربتعيو ريغلا ىلع بسنلا لمحت هيف سيل هنال ( ىلوملاو
 ةنيبلا ماقا هقدصي مل ما نبالا هقدص ءاوس هاوعد محديال هلثل هلثم دلوي ال دلولا ناك

 نال ( ىلوملاو جوزلاو نيدلاولاب ةأرملا رارقا لبقب و أو ق ) كلذ ةلاممسال قب ملوا
 نا الإ دلولاب اهرارقا لبق.الو هل وق ) اهريغ ىلع هلم<الو اهسفن همزات ىنعم كلذ

 جوز نه ةدع ىف وا ةجوزم تناكاذا هب ديري ( ةلباق اهتدالوب دهشي وا جوزلا اهقدصي
 ىلع هلم اهنال دلولاب اهرارقا لبقب مل امناو اهنم هبسن تبثي جيوز اهل فرعي مل اذا اما
 | نال ةلباق امتدالو تدبش اذا اذكو اهرارقا لبق جيوزلا اهتدص ناف قدصت الف اهريغ

 ١ لصاحلاف هبسن تبثر اهنم ةدالولا تّنن' اذاو اندنع ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثت ةدالولا

 ( نيدلاولاب هلوق نا اذهب رهظيف ريغال بالا و ىلوملاو حجوزلا ةثالث ةارلا رارقا زوجي هنا

 لبقي ال دلولاب ةأرملا رارقا نا اذه دعب ركذ دقو دلولاب اهرارقا ةلززمب اهقيدصت نوكيف

 | نوكيو جوز اهل نكي مل اذا اماهسفن قحىف قدصت اهنا لوقب ىتلا ةياورلا ىلع حدبو

 00000 |( | ناثثا دلولا ىدا ولو ذكتيح لاكشا الف. هعانم هبسن تيثنف ءانزلا دلوك

 20 ااا ]|]|]ذز|ذز| || || 11ا
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 | سدسلا وهو دحاو ثاريم الا هنم نا والا ثربال دلولا تام ناذ امهنبا ناك هنبا هنا ةنيبلا

 / ناو الماك سدسلا ىقابلا بالا ثرو نيوبالا دحا تام اذاو ادالوا فلخ دلولا:ناك اذا

 000 او ذل نم تبثي دم لاقو ةثلمثنم بسنلا تبثال فسوروب.ا لاق ادلو ةثلث عدا
 2 كلذ نم كا نه تبثرالو ةسجنم تش هنا ةفينح ىلا نع نسللا ىورو كلذ نم زكا

 ١ اذكو ةفيتح ىبا دنع اعيج امهنبا وهف ةنيبلا امهنم ةدحاو لكتملقاو نانأرما هاعدا ناو

 | هب ىضشال دمحتو فسوي وبا لاقو لاجر ةسج نم تبثي اك ةفينح ىلا دنع سجن نم تشر
 عزانت ناو ادحاو انبا نانأ سما دلت نا ليحتس هنال امهنه هدحاو نبا نوكيالو نيتأ مما نه

 هب ىضشبالو لجرلل هب ىضقي اهثدنعو ةفيتح ىف دنع مهنيب هب ىضقب ناتأ ماو لجر هيف
 هس هوس رس عسب سس ةأرملاو ةأرملا هذه نم هنبا هنا عدي دحاو لكن اتأ ماو نالجر هيف عزانت نا و نيتأرملل

 | دمحو فسوي وا لاقو نيتأرملاو نيلجرلا نيب هب ىضقب ةفينح وبا لاق كلذ ىلع هقدصت
 هبسن تبث مل ىتازلا هامداف دلوب تءاخل ةأرماب لجرلا انز اذا و نيلج رلا نيب هب ىضَش
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 دلولاو نيدلاولا ريغنم بسنب رقا نمو هل وق ) ةدالولاب اهنم بسنلاف مالا اماو هنا

 هلوق ) ريغلا ىلع بسنلا لج هيف نال ( بسنلاىف هرارقا لبقي مل علا و خالا لشم
 امل هنال ( هل رثملا نع ثاريملاب ىلوا وهف ديعبوا ْثي رق فورعم ثراو هل ناكح نآف

 هنم ىلوا وهف ةلاخوا ةع هل ناكول اذه ىلع و فورعملا ثراولا مجازيال هبسن تبي مل
 دنع هلامىف فزصتلا ةيالو هل نال ( هثاريم هل رقما قحتسا ثراو هل نكيمل نان هلق )

 هبسن تبثرمل ناو لاملا عيجج قحسف هعيمج ىصوب نا هل نا ىرثالا ثراولا مدع

 ناك هلام عيمج رخال ىصوا مث خاب هضم ىف رقانم ىتح ةقيقح ةيصو هذه تسيلو
 خاب رقا نمو عيبانيلا ىف لاق نيفصن اكرتشال ةيصو لوالا ناكولو لاملا ثلث هل ىصوملل

 محد ةبارق كنيو ىتبب سيل لاقو هرارقا نع عجر مث ثراو هل سيلو م وا لاخوا

 هيخا بسن تبثي مل خاب رقاف هوبا تام نهو هلأ وق ) لاملا تيبل هلام نوكي و هعوجر
 هيلع هل ةيالو الو ريغلا ىلع بسنلا لج نيئيش نعت هرارقا نال ( ثاريملا ىف هكراشبو
 هرارقا لبقب مل قتعلاب عيابلا ىلع رقا اذا ىزشملاك تبثيف ةيالو هيف هلو لاملاىف كارمثالاو

 هبسن تبشر ىعختلا لاقو قتعلا قحىف لبقب هنكلو ناب هيلع عج ربال تح هيلع
 ناو هدب ىفام فصن ذخا هل خاب فورعمل نبال ارقا اذا هكراشيو هلوق دئاوف نمو هكراشبو

 ناو هديىفام سدس تذخا تيملان:| وهو ةدحن رقا ناو هد.ىفام ثلث تذخا تخاب رقا

 لجر ىدنخلا لاق ثاريملا ىف هكراشيو هلوق ىنعم اذهف هديىفام نمث تذخا هبال ةجوزر رقا
 رخ' الا هقدص ناىبا ةأرما هذه ةأرمال امهدحا لاقناذ نافصن امهندب لاملاف نينا كرتو تام

 ةتس نوكي ةينامثىف نينثتا برضاف امهيلع ركنم وهو امهنيب قابلاو نلا اهل نوكيو زاح
 دعسق نيدعسق ىلإ تصح رختاالا ننالا هب ذك ناو سثع دعب را امهلو نامهس ةارىلل ركع

 نباللو نانثا ةأرملل ةعست ىلع لعج رقملل لصحاخ نيفصن امهندب لاملا مسقينأ وهو ةرهاظ

 ثيح ملاظ ركنملا نا الا رمشع ةتس ىلع ةأرملا نيب و امهننب لاملا نا رقملا معزىف نال عبس

 نامهس ةأرملل نا ىنعي امم اهسررداقم ىلع ةأرملاو رتملا نيب قابلا نوكيف اهات فصنلا ذخأ

 نامهس وركنملل ةعست رشع ةيئامث لكلا راص ةعسنت ىلع فصنلا اذه راص الف ةعبس هلو

 لعا ىلاعتو هناحيم دّيلاو هبيصنىف نوكيف هسفن ىلع هرارقا نال رقملل ةعبسو ةأرمل

 *# ةراجالا باتك غي

 ناكوذعاسف ةعاس عفانملا ثودح بسحي هداقتعناددحت: ىلام ضوعب عفانملا ىلعدقع ةراجالا
 تزوجامناو ناسنالا كلم ىف سيلام ىلعو قلي ملام ىلع دقع اهنال ز وجيالنا اهيف سايقلا

 مهيصخاا ثلث مالسلا هيلع لاقو هقرع في نا لبق هرجا ريجالا طعا مالسلا هيلع هلوقل

 ارح عاب لجرو مامذلا ىناطعا ىاردغمث ىناطعا لجر هتعصخ رىصخ تنكنمو ةهقلاموي
 ةراجالا هللا هجرلاق ) هرجا هفوب ملو هلمع هنم ىفوتساو اريجا رجأتسا لجرو هنمث لكاو



 ٠  تمدهلاوأ عئام هعنموا لئاح عفانملا م ا ( ضوعب عفانملا ىلع دع
 ١ قالخت ةعفتملا ىلع ةدوقعم اهنا ىلع لدف هل لص مل عفانملا نال ضوعلا همزاي مل رادلا

 ش ' نينو هن لاح ناو هل مزال رهملاف ة ةأرما جوزت ول ىتح ةحابتسالا ىلع دقع هناف حاكنلا

 ١ كيلقف ةعفتم ةعفتم كيلمتو نيع كيلمت نام ون تاكيلقلا مث دّقعلا بيقع تنام وا لئاح اههلست

 ضوعب ايا ناءون ةعفنملا كيلمتو ةبهلاك ض وع ريغبو عيبلاك ضوعب ناعوت نيعلا
 ' مفانملا نوكت ىتح محديالو ول وش ) عفانملاب ةيصولاو هي راعلاك ضوع ريغبو ةراجالاك
 ةلاهك ةعزانملا ىلا ىضفب هلدب و هيلع دوقعملا ىف ةلاهملا نال ( ةمولعم ةرجالاو ةمولعم

 || تناكنان دلبلا دقن ىلع عقبو رادقملا ناب طرش هارد تناكاذا ةرجالا مث عببملاو نقلا

 ١ ةبلغلا تفلتخا ناو اهنم بلاغلا ىلع عقب عيبانيلا فو ةراجالا تدسف ةيلاملا ةفلتخم دوقنلا

 هيف طرتشب ايراقتم ايددعوا ايزووا ةيليك تناكناو اهدحا نيسنا الا ةراحالا تدسف

 | ةفيلح ىإ| دنع ءافبالا عضوم نايب هيف طرتشي ةنؤم هلجل ناكناو ةفصلاو ردقلا ناب
 ١ ناذ لجالا نان ىلا جاتحب الو ةرجأت سملا ضرالا دنع هلسيو طريشيال امهدنعو

 ردقلا ناب اهيف طرتشي ابايثوا اضورع ناكناو عببلا ىف نثلاك الجؤم راص لجالا نيب
 تناكناو ٍيمسلا طّدارش اهيف ل الس الا ةمذلا ىف تبشت ال اهنال لجالاو ةفصلاو

 ١ تناكناو اهيلا اراشم ةنيعم نوكتنانم اهيف دالف ناويللا رئاسو ىراوملاو ديبعلا نه

 أ وحنو سبللاب ةغارزلا وا بوكرلاب 0 فالخ نم تناك نا نيهجو ىلعف ةعفنم
 | رجاسا اذا ك اهسنجن تلبوق اذا اماو زاح دبع ةمدخت اراد رجأتسانم اذكو زاج كلذ

 ١ ضراةعارزب ضرا ةعارز وا ىرخا ةباد بوكرب ةباد بوكروا ىرخا راد ىنكسلاراد
 أ ىيفاشلا لاقو عيانيلا ىف اذك أس نلا مرحي هدارفناب سنملا نال ةدساف ةراجالاف ىرخا
 ١ ادبع رجاتسا ولو اهسنج فالختوا اهسنحجي تناكءاوس عفانملاب عفانملا ةراجا زوجي
 مدخ ناذ سنللا ىف زوحال أسنلا نا ان امل اندنع دساف وهف هتما ةمدخت ارهش همدخ
 فيسو» ىبا نعو رهاشلا وهو لثملا ة رجا بحي دمت لاق رخآآلا مدخي ملو امهدحا
 | ارهش هعم طيخ هبحاص نم هبيصن امهدحا رج آف نينثا نيب دبع ناكولو هيلع ةرجاال

 | دبعلاىف نيبيصنلا نا ةهجنم زجب مل لخادلا رهشلاىف هعم هبيصن غوصي نا ىلع

 | نيدبع ىف كلذ ناكاذا نيفلتخلا نيلمعلا ىف ز وجنب امنا و ةفصلا ىف ناقفتم دحاولا

 أ ( ةراجالاىف ةرجا نوكي نا زاج عببلاىف انم نوكي نا زاج امو هلق ) ججركلا ىف اذك
 هلا ناوكت نأ زوجب عيبلا ىف انمث ملصيال امو عيبملا نع ربتعيف ةعفنملا نمث ةرجالا نال

 دنع زوجين اهتوسكو اهماعطب ٌرظلا راحجيتسا اذكو سكعنم ريغ اذه نا نيبتف ناويلاك

 ةدملاب ةمولعم ةراث ريصت عفانملاو مهل وق ) عببلا ىف انمث كلذ دحي مل ناو اناسحتسا ةفينح ىبا
 عفاسنم نال ( ا ضرالاو ىكسلا رودلا راهتساك

 | كفلتخا ا 0 0 ةدملا ا ل 0 ضرالاو رودلا



 ( تن 0 هلق ) مزانتلا عقف زكا را 0 اهف نافعا

 ضرالا تناكاذا اما ةكولمم تناك اذا اذهو ةمولعم اهنوكل ترصقوا تلاط ىنعي

 ملو ددزي مل هلاحن رعسلا ناكنا رظنب هناف ةدملا ليوط ىلا ىلوتملا نم اهرجأتسا ةفوقوم |
 ىضم اهف و ايناث دقعلا ددحب و كلذ محدغإ هناذ اهلثم رجا الغ نا و زوجي هناف صقتني ا
 ةعورزم تناكناب اهكدف نكمال لاح ضرالا تناكناو ىعملا نم هردش بحي ةدملا نه |

 رجا بحي ةنسلا مامت ىلا ةدايزلا دعب و هردقب ىعسملانم اهيف بحي ةدايزلا تقو ىلا اهناذ
 ىضر دق رجالا نال مسفتتال ةراجالا نافذ تصخر ىا اهترجا تصتقنا اذا اماو اهلثم |

 ىعدبال ىراتخلا وهو نينس ثلث نم زكا زوحتال فاقوالا ىف ةراحالا ةيادهلاىفو كلذ

 محفنت ل رعسلا ىلغ الو تابغرلا ددزت مل و لثملا رجاب فقولا رجا ناف اهكلم رجأتسملا
 اهف ذخؤيو دئازااب دقعلا ددجيو تحف رعسلا ىلغو تابغرلا تدادزا اذا اها ةراحالا

 دحاو داز اذا اما لكلا دنع ةدايزلاب ربستعملا مث 0 اذه ىلعو ىعسمللا ردقب ىضم

 ريصت ةران و هل وش ) ةفوقوملا تيناوملا ىف مك كملا اذكو كلذ ر تعي الف ةراضم اهترحا ىف

 0 ةباد رجأتسا وا هتطايخ وا بوث غبص ىلع الجر رجآتسا نك ةيعمشلاب ةمولعم
 هنا بوثلا نيب اذا هنال ( اهاعس ةفاسم اهبكري وا مولعم عضوم ىلا امولعم ارادقم اهيلع

 اهنا ةطايحلا سنجو هردقو غبصلا نول نيبو ريرماوا فوصلا وا ناتكلا وا نطقلا نم

 ةبادلا ىلع لومحملا ردقلا نيب و هنود وا اشنلا عم اهنا ةراصقلا نيبو ةيهور وا ةيسراف |

 اهيلع عيشيل ةباد رجآتسا ولو دقعلا مححديف ةمولعم ةعفنملا تراص ةفاسملاو هسنجو |

 دبعلا و برقلاب فلتحي عييشنلا نال اهولعم اعضوم ىعسن نا الا دساف وهف هاتلّش وا الجر |

 ىطقت نا ساشلا و انانسحم] هلزنم اهيلع غلب نا هلف ةفوكلا نلاقباد تاتا هلم

 اهنال رجوملا ىلع اهيتلسو ةرخاتسسملا هنادلا كلع و ةكوكلا ىذا لا هغولب ةراحالا

 اهفلع طرش ناف رجوملا ىلع هب عجريال عوطتم وهف هنذا ريغب رجآتسملا اهفلع ناذ هكلم
 اذكو هب دقعلا زوال لوهحلا لدبلا و لوهجي كلذ ردق نال دقعلا زحجب مل رجأتسملا ىلع
 اذا اذكحو ةمولعم نوكت نا اهطرش نمو ةرجالا ةلاهلل رحب مل اهفلعب هتاد رجا اذا

 ريصت ةراتو مل وق ) انركذ امل كلاملا ىلع هتقفنف مجطللاوا ةمدخلا دما وا ادبع رجاتسا

 لاق ( مولعم عضومىلا ماعطلا اذه هل لقنيل الجر رجأتسا نك ةراشالاو نييعتلاب ةمولعم
 لاق لهعلا مامت نم طملا نال ةزجالا هلا نحال هسارو نم ماعطلا طخ لام و حركلا ىف

 !ذف لالهل ا ىلع عقب رهشلا ةرغىف لصح دقعلا ناكن اذ ارهش اراد رحاتسا اذا ىدنخلا

 اهرجاتسا ناو امو نيثلث ىلع عقب رهشلا ضعب يف لصح ناك ناو ةاملاو ملسنا

 رمشلا ضعب ىف عقو ناو اقافتا 5 ىنثا ىلع عب رهشلا ةرعق عقو نأ ةنس

 سثع دحا ام دنعو ةفينح ىبا دنع اموب نيتس و ةئاقلث مايالاب اهلك ةنسلا كلت ىلع عقو
 رهبشلا رشا ليقف ريثلا لوز نم قبام تسحب مارال محا ول كلا و هلهالا



 داو

 ةمولعءاضرا هل ثرحل هرجأتسي ناب لملاب اهريدقتنم دب الف ثرحلل اراوثا رجآتسا ولو
 مهضعب طرشو ارهشوا نيموبوا اموي هيلع ثرحمل هرجاتسا ناب ةدملاب اهردقوا اهنبعب
 جميراشملا فلتخا مث + ةلثسم * ةواخرلا و ةبالصلاب فلتخم اهنال ضرالا ةفرعم اذه عم

 ١ مهضعب لاقولاملا تدب ىف بجي مهضعب لاق رىصخ لإ ىعدملا عم ىضاقلا هثعس , ىذلا نويعلا

 قورعلاهب مسح ىذلا نهدلا نمو عطاقلا ةرجاف هدب تعطق اذا قراسلا اذكو درقملا ىلع

 رودلا |0002 وش) ةقرابلا رهو اهبوعسو بس دنم مدقت هنال قراسلا ىلع

 ليلا نال كلذ و نيك اكدلا ىه تيدناوللا ( اهيف لمعيام نيس ملنا و ىنكسلل تيناوملاو

 تراصف ءانبلا نهوبام هيف نكي مل اذا بواغتال وهو هيلا فرصيف ىنكسلا اهيف فراعتملا

 دادملا الا ءىبث لكاهيف لم«!نا هلو هلو ) اهعون ةيعست ىلا جباتحالف ةمولعم عفانملا

 اذا ا نا الا دقعلا تحت لخدي الف ءانبلا نهوب كلذ نال ( ناحطلاو راصقلاو

 ديلا احر ال رولا ءاحر و ءاملا احر احرلا ناعطلاب ىنعيو زاح رادلا بحاص هب ىضر

 اذهبو الف الا و هنم عنم ءانبلاب ضي ديلا احر ناكنا ليقو لكلا نم عنمب مهضعب لاقو
 اذك هنم عنمب ليق و هنم داتعملا سكن ع عنمي الف بطملا رسكاما و ىناولخلا ىتشب ناك ||

 | انس اذا ىدنملا لاق, هريغ نكسناو همنا رادلا نكسي نا' هلو كاوفلا ق
 لم اهرجا اذا زوحي هناف اهرجا مث اهضبق اذاف اهضبّقب ىتح اهرجوي نا هل سيل

 ةرجالا تناك اذا هنا الا زاج اهرجأتسا ام ٌ«كاب اهرجا نا و لقا وا اهرجأتسا اه

 اهسنج فالخ نم تناكنا و اهب قدصت, و ةدايزلا هل بيطيال ىلوالا سنج نم ةيناثلا
 اهءاوبا ملصاوا اهنيطوا ارب اهيف رفحول امائيش رادلا ىف داز ناكن اف ةدايزلا هل تباط

 اهرجو نا هلو ةداب ز نوكي ال هاذ سنكلا اما و ةداي زلا هل تباط اهناطيح نم اًئيشوا

 اما ولخنال هنا بعاو ءاثبل ابرضي امم كلذ هبشا امو ناعطلاو راصقلاو دادحلا الا ءاش نم

 لبق هرجوب نا رجأتسملل زج مل الوقنم رجأتسا ناف لوقنم ريغ وا الوقنم رجأتسي نا
 اههدنع زوحي هناف ضبقلا لبق هرجوب نا دارا و لوقنم ريغ ناك ناو عببلا ىف اي هضبق
 | مدقت دقو عببلا فالخم قافتالاب ةراجالا زوجت ال ليق و عببلا ىف فالتخالا< دمحم اذالخ
 ضبنلا لبق ناكنا ةرجآ نمم ضرالا وا رادلا رجأتسملا رجا اذاو ةحارملا باب ىف كلذ

 نوكلل له انين محدبال ناك اذا مث ىهفاشلل افالخ اندنع ضبقلا دعب اذكو اءاججا زحي مل

 زوجيو م وق ) حضني دقعلا نا مص الاو خياشملا فالتخا هيف لوالا دقعلل اضقن كلذ
 عافتنالل دقعت ةراجالا نال ( قيرطلاو برشلا رجأت_.سللاو ةعرازلل ىضارالا راجتسا
 الا عببلا ىف نالخدبالو اهاضتتقم نه كلذ راصف اهيلا كولسلاو برمثلاب الا عافتناالو

 سأب الو لالا ىف عافتنالا ال ةبقرلا كلم هنم دوصقللا نال قفارملا وا قوقل ركذب

 دقع ىتلا ةدملا هذه لدم ىف ىرلل ةداتعم تناكاذا اهب ر لبق ةعارزال ضرالا راجتسار

 ما صقن : ءاس لأ ا 2 هلال ل ءاملا ٠ نم ءاح ف يف 8
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 ديساو د

 ْ روق ىدختلا ا (جىورسباص 00000
 : لكل نا ىنعي ( ءاشاام اهيف عرزا نا ىلع لوقب وا اهيف عرزيام نيت ىتح دقعلا زوجبالو

 ىعسملا همزاو تحص ةراحالا تضمو اهعرزي ملام دقعلا عسب نإ نيدقاعتلا نم شاول ظ

 ١ لماما مج او مولع عضاوب ىلا ةبادب راسنا تيا ءاس فالخب

 || قيرطلا ىف تبطع ناو ىمعملا هل ناف عضوملا كلذ غلبف افراعتم الج اهيلع لجو اهيلع
 ||| ىف دقعلا داسفل ةراحالا تخحدفلا اًئيش اهيلع لمح نا لبق اهصتخا ناو هيلع ناعض الف
 | ةراجالا ناف ءاشاام اهيف عرزا نا ىلع لاقالو اهيف عريام نيب مل ولو عيبانيلا ىف اذكءادتإالا

 || لبق ائيش رجأتسملا عرز ناف حد! نا امهنه دحاو لكلف ةعارزلا لبق اهصتخا ناذ ةدساف
 : ءاشا ام اهبف عرزا نا ىلع لاق ولو ةرجالا ن ٠ ىعسملا رجومللو دقعلاب ثلذ نيعت خحسشلا

 : وا اهيف ىبيل ةحاسلا رجأتسي نا زوحتو عل وف ) ءاشيام اهيف عرزي نا هلو راج وهف

 ْ: ةياهنال هنال ( ةغراف اهلسيو كلذ علق همزا ةدملا تضقنا اذاف ارحجيش وا الخ اهيف سرغي

 | لثملا ةرجاب قبت اهناف عرز اهيفو ةدملا تضقناف عرزلل اهرجأتسا اذا احاذه سيلو كلذل |

 رحيشلاو سرغلا نه هريظنو نيتللا ةيفوت نكمف ةمولعم ةياهن عرزال نال كاردالا تقو يلا
 || ىضانلا ىف اذك عملا اذهل ةزج الاب هكاردا ىلإ رخؤي .هناف رم اهيفو ةذملا تشن اذا |

 || تهبشاف اهل ةياهنال باطرلا نال علقت اهناف ةبطر ضرالا ىفو ةراجالا تضقنا ناو
 ْ ( هان وكيو امولقم كلذ َدِمَف هل مزعي نا ضرالا بحاص راتخي ناالا هل وف ) ةرحيشلا ظ

 ]| ةعملاب هكلعي ذئنيخ علقلاب صقنت ضرالا تناكاذا ضرالا بحاصل رايخلان وكي امئا

 !| هل سيلف علقلاب صقنت ال ضرالا تناكاذا اما و كلذب رجأتسملا ضر, مل ناو اعولقم

 || ءانبلا نوكيف هلاح ىلع كرنب ىضريوا هلأ وق ) كلذب رجأتسملا ىضري نا الا ةهتلاب هكلمت
 || دل وق ) هلوهام دحاو لكل نوكيو هيفوتسال نا هلف هل قللا نآل ( اذهآ ضر

 || بوكرلا قلطا ناذ مل وق ) ةمولعم ةعفتماهنال ( لجلاو بوكرلل باودلاراحيتسا زوميو
 1| هل سيل دحاو بكر وا هسفنب بكر اذا نكل قالطالاب الع ( ءاش نم اهبكري نا هلزاح

 ْ صن هناكر اصف بوكرلا ىف نوتوافت سانلاو لصالا نم ادام نيعي هنال هريغ بكري نا
 || ىلعو اهتيف نمط تبطعف اهبكار نيعام دعب هريغ وا رجأتسملا اهبكر ناف هبوكر ىلع

 || سل اوت رحاتسا اذا دك ءادز وف ) عيبانيلا ىف اذك بوكرال ةباد راعتسا اذا اذه

 ]| نالف اهبكري نا ىلع لاق ناذ مل وق ) سبللا ىف سانلا توافت نم انرك ذامل ( قلطاو

 || سانلا نال ( تبطع نا انماض ناك هريغ بوثلا سيلا وا هريغ اهبكراذ نالف توثلا سن وأ
 || فلتخي ام لك كاذكو مل وق ) ءادعت, نا هل سيلف نيبعتلا محدف كلذ ىف نوت وافتم

 | هلف انكاس هيف طرش اذاذ لمعتسملا فالتخاب فلتخمالامو راقعلا اماذ لمعتسملا التخاب

 نا لثم ةبادلا ىلع هلمحي امون وا اردق ىمس ناذ ل وق ) توافتلا مدعل ( هريغ نكسي نا

 || (مسعسلا وريعشلاكلقاوا ررضلا ىف ةنطللا لثموهام لم نا هلف ةطنح ةزفقا ةسجخ لوقي



*»# 
 | ةطنطلا ليك لثم لمحت نا هلزا حياشملا ضعب ركذو لوالا نم اريخ هنوكل وا توافتلا مدعل

 7 0 اهيلع لمحت ةباد زجاتسا ولو نزولاو ليكلا نيب ىوس مهضعب و انزوال اريعش
 ريعشلا نم لقثا ةطنملا نال نعط تبطعف ةطنح ةزفقا ةرشع اهيلع لامُخل اريعش ةزفقا

 | ىفو ةطنح نيقلوملا دحا ىف اهيلع لمحل اريعش اهيلع لمحل اهرجأتسا اذا عيانيلا ىف لاق
 وهام لم< نا هل سيلو هلا وق ) ةرجالا فصنو ناعضلا فصن هيلعف تبطعف اريعُش رخالا

 وهو ةطنللا ررنض نم رثك ١ كلذ ررض نال ( صاصرااوديدملاو ملاك ةطنحلا نم رضا

 هنزولثم لمح نا هلسيلف هامس انطق اهيلع لمحل اهرجأتسا ناو هل وق ) كلذ, ضرب مل

 نطقلاو اهرهظ نم دحاو عض وه ىلع ةبادلا نم عقل ديدخا ناف ةبادلاب رضا هنال ) اديدخ

 هنال هيلع ةرجلاالو اهتهق نعض تكله نافرسياو ةبادلا ىلع فخا ناكف اهرهظ ىلع طسب

 داشرالا حرش ىف لاق ةرجالا هيلعف تلساذا اماو ىضاقلا ىف اذك بصاغلاكراصف افلاذم هلم

 اذاو هل وق ) انطق هنزو لثم اهيلع لمحت نا هل نكي مل ديدحلا لمحل اهرجأتسا اذا اذكو

 اذهو ةرجالا عم ىنعي ( اهتيف فصن نعض تبطعف رخآ الجر هعم فدراف اهبكريل اهرجأتسا
 ديقو صتسملا ىف اذك ةتلا لكن مض قيطتال تناك اذا اما امهلج-قيطت ةبادلا تناكاذا
 وهف كس ناكن او لقثلا دازام. نعمك كس ال ايبص فدرا نا هنال الجر فدراف هلوش

 بكاارلا لج اهرضي دق ةبادلا نال لقثلا ربتعي ملو اهتيف فصن نعم امنا و لجرلاك

 لمممل اهرجاتسا ناو هلوث ) ةسورفلاب هلعل ليقثلا بوكر اهيلع فخ و فيفللا ||
 وهام تبطع امال( لقثلا دازام نعك تبطعف هنمرزكا اهيلع لمس ةطنملا نه ارادقم اهلع

 ةبادلا كلتلثم هقيطبال الج ناكاذا الا امهيلع مسقناف لقثلا ببسلاو نود ام ريعو نوذام

 هحرش ىف لاق ةبادلا ةقاط ةدامنع هجورملا الصا هيف نذالا مدعل اهتهث لك نعضن ذئنيخ
 ءاثلا سسك لقثلا هلودو دقع ريغنم هيف اهتعفنم ىفوتسا هلال ةدايزلا ردق ىف هيلع ةرحاال

 فاليلاب وافلام ريصي هناف ناكملا كلذ زوال ناكم ىلا ةباد رجأتسا ولو فاقلا كيرحتو
 بجي الو ٌباهذلا ةرجالا بجيت هناذ اهبحاص ىلا ةبادلا سو داء اذا مث انماض راص

 اهلاخم راص ناكملا زواج امل هنال اًياجو ابهاذ اهرجأتسا دق ناك اذا جملا ء رش هيلع

 ةباد رجأتسا اذا ةيادهلا ىف لاق اندنع ناعمجيال ناعضلاو ةرجالاو ناعضلا هيلع يصف

 ةيراعلا اذكو نماض وهف تقفنف ةريملا ىلا اهدر مث ةيسداقلا ىلآ اهب زواجلل ةريملا ىلا

 ةريللالا لوضولاب دقعلا ىهتنيل ايناحال ابهاذ اهرجاتسا اذا ةلثسملا هذه ليوأت ليتق

 000 انوك الار اهاذ اهرحاسسا اذا اما ىعم كلاما نب, ىلا اذود زم دوعلابرصي الف
 | ىلع ىرحم باوملا ليقو ناضلا هنع عفتري هناف قافولا ىلا داع مث فلاخ اذا عدوملا
 هراد سلجو اهب بهذي إف مولعم ناكم ىلإ ةباد رجأتسا ولو محدالا وهو قالطالا
 ْ اهسح هنال هيلع ةرجا الو اهل هك ناىضلا هيلع بحب تبطعف ةدملا تضم ىّتح

 رخل عضوم ىلا اهبكرف مولعم عض وم ىلا اهاهاتشأا اذ ذك هبف نوذأم ريغ عضومىف

 ( هلا )



 د 1 دع

 اهرجأتسانأو هيلع ةرجا الو الاخ راصدهنال هئم برقا ناكناو تكله اذا نمضي كلا ٠

 ناو افلا ريصيال هنوكلسي سانلا ناكنا ماعلا قيرطلا ريغنه بهذف مولعم ناكم ىلا

 مولعملا مسرع كلمتمل اذاو تكله اذا نمضإ هناف سانلا كلسإلا ع كرش

 ناكمىلا اهرجأتسا ولو ةاعسملا ةرجالا هيلع بجي هناذ اهبحاص ىلا ةبادلا سو عجر مث ْ

 اذكو ةرجالا هيلع بحي هناف ائيش اهيلع لم< ملو اهبكري لو اهب بهذف اهبكريل مولعم
 ءاوس ةرجالا هيلع بحي هناف ةدملا تضحو هيلا مجتافملا سف اهنكسل [واذا رح اتسا

 ةرجأتسملا ةبادلا تبطع اذاو هريغوا ناطلسنم عنام هعنم اذا الا نكسي ملوا اهنكس

 ةرجأتسملا نيعلا نال هيلع ناعض الف يانج الو فالخ الو دعت ريغنه رجأتسملا دبعلاوا
 اهناف ةدسافلاوا ةصكتلا ةراحالا ف ةرجأتسملا نيعلا تناك ءاوس رجأتسملا دب ىف ةناما

 ًاهبكرل اهرجأتسا ولو ابرعالا اهبكر نا هل'سيلف اير اهبك ريل عباد ساس 0

 || بوكرلل اهرجأتسا ناو اهبكرينا زجيمل لمحل اهرجأتسا ناو ايرع اهبكريمل جرسسب
 || نوكي لباه رهظ ىلع ىكتالو اهيلع قلتسينا زوجي الو اءاتم اهيلع لمكنا زجل
 ريغنم ةبادلا در رجأتسملا ىلع بحي له ةراحالا تضقنا ناف ةداعلاو فرعلا ىلع ابك ار
 مهضعل لاقو ةعيدولاك ةناما اهنال ةبلاطم ريغ نم هقزابال مهضعل لاق اهبحاص نم بلط

 0| دعب هتنبىق اهسح نافذ درلا زق هتان ا دعب هنال كلذ همزاب

 1| ةبادلا 2 1 هلوق ) نيكالاو نع رذعل اهسح ناكنا تفلت تح اهتعفنم ءافيتسا

 هيلعو ( ةفيتح ىبا دنع نعك تبطعف اهبرضوا ) فنعب هسفن ىلا "5 ( اهماب
 لعفاذا ( نمكيال دهشو فسوبو وبا لاقو ) ةمالسلا طرسشب ديقم كلذ ىف نذالا نال ىوتتلا

 2 1 م وا داتغم ريغ يرض اهبربض اذا اما و انراعتم اعف دف
 00 هناف نذالا نود ىبصلا برض اذا يعملا ملا فالح اههدنتع اذهو اءاجا

 اناعصا لاق جركلا ىف لاق ةبادلا فالحب ْريبَعلاو مهلا لها نم هنال برض الب ملعتلا

 هيصووا هنا نذاريغب هابرض اذا ةعانصىف ىصلا هيلا سل لىذلا داسالاو عملا ف 0

 اداتعم ايرض هابرض اذا اذهو انعض!1 ىصولاوا بالا نذاب هابرضاذا اهاو انعض تاغ
 نمضت اخ هنبا بالا ب رض اذا امإو لاح لك ىلع انعض كلذك نكي مل اذا اها هلثم هرضي

 اذهو ةرافكلا اههيلعو ناثربالو نعم تاغ بيداتلا ىصلا ترض اذا ىصولا اذكو
 نرضاذااماو ةزافكلا اههلعو ناثرو ناصصنال لمحو افضوإ و لاو كس 0 ١
 هئطونمتناخ اهئطوولو ثررلو اءاجلا نماض وهف تتاح هوحنوا زوشنل هتآرعا جوزلا
 || نمضي الف طولا ىف هل نوذأم هنال اهاضفا اذا اذكو دهتو ةفشنحىبا دنع هيلع *ىتال

 اا لوبلاو اهاضفا ناو ةيدلا هتلقاع ىلعف هثطوزم تتامزا فسوب وبا لاقو هنم ثدحبام

 |١ اهذخف رسك اذا اماو هلام ةيذلا ثلثق كسا ناك ناو هلاهىف ةيدلا» ك..ةسال

 || نم ثداح ريغ وهو هيف نوذأم ريغ ذخملا رسمك نال اءاجا نمضي هناذ عطولا ةلاحف

 26 ل



 هريغل و رجأتسلل لمعي نم كرتشملا نال ( غابصلاو راصقلاك ل معي ىتح ةرجالا قدتسيال نم لك
 نمضي كلها هديىف ةناماعاتملاو مل وف ) عناصلاو طايمللا ثلذكو هلهعب اصتخم نوكيالف

١ 

١ 

 ا هنعضيف ضبقلاب هيلع ( نوعذم وه دمتو فسوب وبا لاقو رفزو ةفينح ىبا دنع ائيش

 || وهو بلاغلا قيرحلاكهنم عانتمالا عاطتسيال بلاغ ”ىثنه هفلت نوكينا الا هديىف فلتاذا

 || مث ةاشلا تومو ةعنملا عم نوكينا وهو رباكملاو دعلاو تيبلا تدناوح عيمج ذخأينا

 لميل افهم ءاطعاول اما لع هيف اثدحم هيلع رجأتسملا عاتملا ناكاذا نعم امنا امهدنع

 || نيكسلاوا فيسلاوإ فحتملا عاضف اباصن هل لمعيل انيكسوا ازاهج هل لمعيل افيسوا افالغ هل
 | امئاو هريغ ىلع هرجأتسا امئاو كلذىف لمتلا عاقبا ىلع هرجأتسيمل هلال اماججا نعضييال هناف
 | نوعم وه نالوقب امهو هبحاص نذاب لصح ضبقلا نال ةفينحىبا دنع ةناما عاتملا ناك

 )نإ تالا راتخا و طفل !ىفاودبتح ان ونعضي ربما اولعاذا ءارجالا نال سانلا لاومالاط ايتحا
 ىبا لوق ىلع ىوتفلانا ثيللاوبا ركذو فصنلا ىلع ملصلا هك زيشملا ريجالا ىف ىوتفلا دنع
 هنمضءاشنا زايملاب هبحاصف لمعلا دعب كله اذا امهدنع هيلع ناعضلا بجو اذا مث ةفينح

 ىعداولو ةرجا هيلع نكيملو لوم ريغ هتهق هنعض ءاش ناو ةرجالا هيطعبو الوم هنيف
 | نكلو نيبا هنال ةفنح ىبا دنع ريجالا لوق لوقلاف ركش وهو هبحاص ىلع درلا ريجالا

 | نومضم بوثلا نال بوثلا بحاص لوق لوقلا اهمثدئعو ةرجالا ىوعد ىف قدصيال

 هقدنم بوثلا قيرختك هلعنم فلت امو هل وق ) ةنب الا درلا ىلع قدصي الف ريجالادنع
 ( نوعضم اهدمنم ةنيفسلا قرغو لجلا ىراكملاهب دشي ىذلا لبخلا عاطقناو لالا قلزو

 قيرطلاىف ةلوج ترخ لبج ىلع اب وث راصتلا فذج ناو هلعش تلصح ءايشالا هذه نال

 راصف ةداعلا ترج اذهب طئاحوا لبج ىلع الا هفيفحن هنكمال هنال هيلع ناعم الف هتقركف

 ةمالسلا طرشب زامتحا ىف هل نذا هنال ةاوجخلا قداس لع ناعضلاو نوضي ف هيف ان ىذام كاذ

 | مدآ ىنب نعضيال هلا الا يل وق ) ناعضلا همز اذهلف هقوسب ايناج راصف طرشلا دجوب ملو

 دمت: ملاذا اذهو هدوقو هقوسبناكناو ( هنعمج! لل ةبادلا نم طقسوا ةئيفسلا ىف مهنم قر غنم |
 ىلع هناعض بجوم ناكل مهنعضول هنال مدآ ىنب نضل امناو مهنعض هدمت اذا اما كلذ
 ل وق ) ءعسفنا مهيدبا ىف مدآىنب نالو لوق ةراجالادقعو لاوقالاب نعضنال ةلقاعلا و ةلقاعلا
 كلذ نم بطعاهف هيلع ناعمالف داتعملا عضوملا زواج: ملو غازربلا غزب وا داصفل ادصف اذاو

 | اما َدبادلا بحاص نذاب غْربلا ناك اذا اذهو كلذىف هل نذؤي مل هنال ( نع هزواحن ناو
 | ىبصلا ةفشح ناتلخا عطق ولوال ما داتعملا عضوملازواجن ءاوسنماض وهف هنذا ريغب ناك اذا
 ١ نيلعفب هت وم لصح تافاذأ د ةيدلا لك بج اهنم ل ناو ةيدلا فص هيلع بحي هلم تكتف

 ”ئرباذا اماو ةفشللا عطقوهو هيف نوذأمريغ ىناثلاو ةدلدلا عطقوهو هيف نوذآم امهدحا

 الماك ةفشللا ناعض بجوف هيف نوذأم ريغ ةفشملا عطقو نكيمل هناك ةدلطلا عطق لعج
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 د“ د

 ناب ) هلعنم فلتام الو هلرغ ) بصغوا هنم قرس ناب ) هدبىف فلت اهف صاخلا

 اذااما فراعتم داتعم لغم ناك اذا اذهو دقدنم فوتلا ىرحضوا هلك رد ردخلا
 هلكاوا منغلا نم ”ىبث تام اذاو انماض ايذعتم ناك اهلجر رسسكوا اهنيع أقفف ةاش برض
 اهنم تقرغف رهن نم اهاقس اذا اذكو نيما هنال هنيع عم كلذىف هلوق لوقلاو نعي مل يئذلا

 ةلماك ةرجالا هلف ثكا وا منغلا فصن ةدملا ف كلهناو كلذ ىف دعتم ريغ هنال نهض ل ةاش
 ىعارلل سيلو دجو دقو ةدملاىف هسفن ميلست وه هيلع دوقعملا نال ائيش اهنم ىعري مادام

 اهبحاص نذاريغب زوج الف اهيلع لج ءازئالان ال اهبحاص نذاريغب اهنم ”ىث ىلع ىري نا

 نال ةفينح ىبا دنع اهيف هيلع ناعض الو اهعبتيال هناذ قابلا عاض اهعبت نا فاخف ةدحاو

 طورشلا اهدسفب ةراحالا و ل وق ) تدن ىذلل نماض وه امهدنعو هلعف نه سيل دنلا

 هنح ىبا لوق ىلع هلعف ريغب فلنام ناعم كزيشملا ريجالا ىلعوا هلعف ريغب وا هلعشب فلتام
 دسفنال هلعش فلتام ناعم كريشملا ريجالا ىلع طرسثاذا امدقعلا هيضتقب اطرعش طرشاذا اها

 ةلاقالاب هدف محد ةضواعم دقع هنال اندنع ةراجالا دةعىف رايحللا طرش ز وجيب و دقعلا

 هب رفاسي نا هل سيلف ةمدخلل ادبع رجأتسا نمو مل وق ) زوحيال ىعفاشلا دنعو عيبلاك

 نكي ملو رصملا ىف هرجأتسا اذا اذهو قشا رفسلا ةمدخ نال ( دقعلا ف كلذ طرشي نا الا

 ناكاذا اماو راشملا فالتخا هيفف رفسلاَة يه ىلع ناكاذا اها رفسلا ةّيه هيلع
 ريغنف هب رفاسو ةمدخلل رصملاىف هرجاتسا اذاف هب رفاسيزا هلف هرحأتساو ارفاسم

 امدسم راصق دقعلانع حجب رخف فلاخ هنال هيلع ةرجاالو هنعض هديىف فلتف طرش

 هرخاتسا ناف ناطتكالا نائضلا واو ردمإلا نآلاةرحالا همزاي مل امتاو دقع ريغب هريغ دبعل

 ةرخآ الا ءاشعلا دعب سانلا ماس نا ىلا رجفلا عولط نم همدختسي نا هلف اموب همدخل
 فلعو هقيقد نمعو هجل حطو هبوث لسغ لثم تيبلا ةمدخ نم ءىش لك هفلكي نا هلو |

 ىلا مدر 2س م هعانم لازتا و ٌريبلا نم ءاملا ءاقتساو هنسحب ناكنا اهلحو هتاد |

 ارح اخس نإ «ركم و هح رشق ذك ةمللا نم ذا ة ال14 ذه نآل دقانحا همدخاو 1 ظ

 تمالف نس هدبع رح اذ | و ةنتفلا هسفن ىلع نمؤيال هنال اهب ولو ةمدخلل ةما وا ةأرها

 اهف ءاش ناو ةراجالا ىلع ىبضم ءاش نا رايخلاب دبعلا نوكيو هقتع زاح هقتعا رهشا دتس

 ةرجا نوكيو اهضقننا كلذدعب هل سيلف اهزاجاو اهيلع ىضم ناف ةيركاب هسفن كلم هنال
 اهاك ةنسلا ةرجا ضبق دق ىلوملا ناكناو ىلوملل ىضمام ةرجاو دبعلل ةن سلا نم قباه

 ملستب ةرجالا قح## ىذلا وه صاخلا ريجالاو هلق ) ناهاش ىف اذك ةيدلا وهو

 ا اصاخىعم امناو ( منغلا عراوا ةمدخلا ارهش الجر رجأتسا نك لمعيمل ناو ةدملاف هسفن .

 ا ريجالا ىلع ناعمالو ملوق ) ةدلاىفه هريغل لمتنا جتلإلا هلال بغا ود هل ىو حل '

 || تدنناو هلعف ريغب هنال هيلع ناعضالف تبطعف اهلع ىزن لحفل ناكن او نعم تبطعف لعف ناذ

 ا ناعم صاملاا ريجالا ىلع طرش اذا اكدقعلا اهيضتقبال ىلا طورسشلا ىنعي ( عيبلا دسفب اك



  اهكلم دق هنال ىلوملل اهلك ة رجالاف ةراجالا ىلع ىضملا دبعلا راتخاف دبعلا قتعا مث فلس
 هاضتقا ىذلا هحولا ىلع ةرجالا تقمتسا محق ملاذاف دبعلا 00

 قتعا اذا دبعلا ىف ايرايملا اهلو تقتع ةدملاىفتاخ هدلو مارجآولو جركل ىف اذك ضبقلا .

 وهو ( زاجةكم ىلا نيبكارو ال2 هيلع لمحل الج رجأتسا نمو هل وف اايرارم نقع اهنال

 | نم هنالو ( داتعملا لمحما هلو ل وق ) ئحلاو باهذلا ىلع ةياغلا فوةصاخ باهذلا ىلع
 0000 ل لع ترجاتسا لاقاذا مآ ءاشا نم بكرا نا ىلع لوشب وأ نييك لا نييعت
 ماخحنلاو ريعبلا فناىف ىتلا ةربلاو جرسلاو بتقلاو مازحلا ميلست ئركملا لغو ةدساف

 | لمحلا اما و ةبادلاك هنعضإ مل ىرتكملا دي ىف ا ةعادزلاوأ سوفال

 اهدوقو ةبادلا قوسو هطحو لمحلا ةلاشا ىركملا ىلعو ىرتكملا ىلع وهف اطغلاو
 هلال لفتلا ةالصو لكالل بحي الو ضرفلا ةالصو ةراهطلل نيسبكارلا لزنينا هيلعو
 هلوق ) فيعضلا ميشلاو ضيرملاو ةأرلل لا كزيينا هيلعو رهظلا ىلع امهلعف مهنكعي
 حدرولا وهو لمحملا ةده اشمب ىنتنت ةلاهجا نال ( دوجا وهف لمحملا لاخلا دهاش ناو

 ناو مل وق ) اضيا سكعلاب هيف لابو ةيناثلا متثو ىلوالا مي ىلا سيكي لمت هيف لان

 ( لكاام ضوع درب نازاح قيرطلا ىف هنم لك اذ دازلا نم ارادقم هيلع لمحل اريعب رجأتسا
 ا دارلا ريغ اذكو ةبادسهلا ف لاق هضوع درب نا زاح هنم ”ىث وا دازلا قرعف حا

 أ دقعتب دقعلا نال اهؤادا بج الىا ( دقعلاب بجنال ةرجالاو 0 نوزوملاو ليكملانم
 اذاو ةاواسملا ةضواعملا ةيضق نمو ةضواعمدقعلاو عفانملا ثودح بسح ىلع ائيشف ائيش
 || نم لحتوا ليحمتلا طرسش اذا اذكو ةيوستلا ققحتل ةرجالا ىف كلملا تن ةعفنملا ىفوتسا

 ١١ ىطم لبق رجاتسملا هقتعاف رجوملا هضبقب ملو نيعم دبعب ةنس اراد رجأتساولو طرش ريغ

 ولو دقعلا درجت هكلمال هنال محدنال رجوملا هقتعا ولو هنهث هيلعو هفتع محد ةدملا

 | ليممتلا طرشي نا اما ةثالث ناعم دحاب قحسإو يل وق ) هقتع ذفن هقتعاف رجوملا هضبق

 ١ ةدئاذو دقعلا سفنب كلع ىعفاشلا لاقو ( هيلع دوقعملا ءافيتسابوا طرسش ريغ نم ليحمتلابوا
 ١ ةعقتملا ءافيت سا لبق دقعلا دعب رجوملا هقتعاف هئيعب ادبع ةرجالا تناكاذا اهف فالحل

 رادلا سبح هل ناك دقعلا ىف ةرحالا ل ريت ط رش اذا رجوملا مث قدعل هدنعو قتعبال أن دنعف

 ٌ نا ىلا عسيبملا نسح بجو يكف ٠ نُعلاكة رجالاو عيبملاك عقانملا 5 ةرحالا 6 اوك 2

 نم ليممتاب وا هلوق ةلمعملا ةرجالا ىفوتسي ىتح عفانملا سبح بحي اذكف نُملا فوتسب

 || هلا الا ةرجالا/ةرجأتسملا نيعلا سبحب نا هل ةراجالا تطدقتا مث لح اذاذ طرش ريغ
 نيدلاك رجوملا اهكلم ةرجالا رج ًاتسملا لحي اذا هحرش ىف لاق تكله اذا ا_هنعضيال
 || هقتعاف رادلا بحاص ىلا هعفد و هئيعب دبعي اراد رجأتسا اذا اذه ىلعف هلع اذا لجؤملا

 )00 كارا اهضنق لبق رادلا تندهتا ناف ليمختلاب هكلم هثال هتتع ذدمن رادلا كحاص

 | نأآلا ضوعلا در همزابف رادلا ميلست تان هلال دبعلا ديف قتعملا لعف امهدحا تاموا

 (كاذ )



 ١ هقتع حدا سا دجتفا ولو دق لأ مجرف قلاب ردت 0

 دوقعملا ىفوتسا اذا هنال هيلع دوقعملا ءافيتساب وا هلوقو دنع زج تسلا كللم لا زو كلب دك

 رخآى الا ةرجالا مسيالنا طرشناف هتلباق.ىف ضوعلا كلم قساف ةعفتملا كلم دف هيلع

 ةرجالاىف اناعحا فلتخاو دقعلا ىضتتم طرشدهنال زئاح كلذف لمعلا ءاقيتسا دعب وا ةدملا

 هبلاطيال الوا لوقي ناك هنا ةفيتح ىلا نع ىورف بحن قم دقعلا ىف اهليحمت طرشي ملاذا |

 وه و ةدملا ىلع عقن ىتلا ةراجآلا ىف ةدملا ىضه دعب وا اهلك ةعفنملا فوتسي ملام

 لوق وهو الاخ الاح بجي اهنا ىنعي موب لك ىضم دنع هبلاطي لاق و عجر مث رفز لوق
 ستي ملو ةرجالا ليحمن طرشي ملو ةراجالا دقع عقو اذا جركلا ىف لاق دمحو فسورىبا

 زوحيال كلذ ناذ هل اهبهو وا ةرجالا نم رجأتسملا رجوملا أربا تح دقعلا هيلع عقوام |

 كلمتال ةرجالا نال ةراجالل اضن كلذ نوكيالو انبدوا ةرجالا تناك انيع فسو.ىادنع |
 كلذك سيلو محدنال كلذ و بجي مل قح نم ربا دقق اهبهو وا اهنم ربا اذاذ دقعلاب

 لوبقب ةراجالا لطبت ملامتاو ةبلاطملا ريخأتل وهامنا ليجأتلاو هكلمدقهنال لجؤملا نيدلا
 كلذ زاح اند ةرجالا تناك اذا دمت لاقو ءاوس اههدعو اهدوجوف محدن اهنال ةءارللا

 ةبهلا لبق نا عفانملا ءافيتسا لبق رجاتسلل نخوملا اهلهاوف نابعالا نم اع تنط ااا

 نكت مل اهناكف اهدر اذاف لوبلاب الا مثيال ةبهلا نال لطبت مل اهدر نا و ةراجالا تلطب

 قاعحسالا تقو نيس ناالا موب لك ةرجالا هبلاطي نارجومللف اراد رجأتسا نمو هوَق )
 لامحلف ةكمىلا اريعب رجأتسا نمو هل فَف ) ةدملاىضم دعبالا بحال رفز لاقو ( دتعلا ىف
 بحنال الوا لوب ةفيشحوبا ناكو دوصتقم ةلحرم لكريسلا نال ( ةلحرم لك هبلاطينا
 هيلع بجنال فسو. ىبا نعو رفز لوق وهو رفسلا ءاهتناو ةدملا ءاضقنا دعب الا ةرحالا

 ابلاطينا طايلناو راصقلال سلو مل وف ) هفصن وأ قيرطلا ثلث غلب ىتح ةرجالا سينا

 رجأتسملا تيبىف طايملا نكيمل اذا اذه قصعسسملا ىف لاق ( لئعلانم انرشب يح ةرجالاب

 1 تدرى لع اذا اذكو ةيادهلا فو طاخام ردع قحسا هنا هتيب ىف ناك اذا اما

 ابجوتسي الف هب عفتنم ريغ ضعبلاىف لمتلا نال غارفلا لبق اضيا ةرجالا بجوتسال
 لزنمىف هطاخ اذا جركلاىفو مزال طرشلان ال ( ليحتتلا طرشي نا الا هل وق ) رجالا
 ةفينحىبا دنع ةرجالا هلف بوثلا كلهمت غرفاذاف غرشب ىتح ةرجا هلنكيمل بوتلا بحاص

 نوعضم بوثلا امه دنعو بوثلا بحاص لزم ىف هطاخن اذا ىنعي ليعلل السم راص هنال

 الو طيخم ريغ هتف هنعض بوثلا بحاص ءاشناذ هبحاص ىلا رولستي الإ هنايط نم م هيلع

 رفق هتبب ىف هل ركل ازابخ رجأتسا ناو علق ) ةرجالا هلو اطيخم ءاش ناو هل ةرجا
 هنالودجارخاب لمعلا مامت نال ( رونتلا نم ربمللا برم ىتح ةرجالا قمتم مهردب قيقد

 هتيق هنعض ناذ نماض وهف هجارخا لبق ريمللا قّررحا ناف هجارخا دعب الا هب عفتيال

 كلذ نال محلاو بطحلاا نمضي الو ةرجا هل نكي مل اقيقد هنعض نا و ةرجالا هاطعا ازوبخم



 دو
 2 تت
 تديىف ربح ناكن اذ هجرخاام دعب ريملا قرس ناو ناهضلا بوجو لبق اكلهتسم راص
 ناو ةعفتملا لست لدبلا قحكساف هديب هتييو السم عقو هلع نال ةرجالا هلف ماعطلا بحاص
 ىتح ةرجالا قحسامل هلوقو ميستلا لبق كله اذا ةرجالا بحت ال زابمللا تيب ىف يخي ناك

 نم قمكسا ا'ريللا ضعب جرخ اذا اما ةرجالا عيجب قحتسإ ال ىتعي رولتلا نم يللا جرحي
 نم هنال ( هيلع فرغلاف دل ولل اماعط هل مجطيل اخابط رجأتسا نمو مل وق ) هباسحت رجالا
 ناكولذا ةعلوال هلوب ديقو نماض وهف هححذني موا هقرحاوا ماعطلا دسف ناو لمعلا مامت
 هنم تمقوف اهب مجطبل وا يخعل زانب حابطلا وا زانملا لخد اذاف هيلع فرغ الف هنبب لهال
 وهو رانلا لاخدان.الا لمعلا ىلا لصي مل هنال هيلع ناعص الف تيا قرحاف ةررش

 هلال راذلا ىف ناكسلا نم ءىبش قزتحا اذا ناكملا بحاص ىلع نام الو كلذ ىف ذأ نودع |
 ةيوار ىرشا رادلا بحاص ناكناو هكلم ىف ارب رفح نك ببسلا اذه ىف ايدعتم نكي مل ||
 هما مقو وا اهترمسكق رودنقلا ىلع ترخف ةبادلا ترفق ةباد ىلع لجر اهب لخدو ||

 الو رادلا بحاص نذاب اهلخدا هلال ةبادلا بحاص ىلع ناعض الف هدسفاف ماعطلا ىلع
 هأ برضيل الجر رجأتسا اذاو مل وق ) امهلعف ريغب لصح هننال زابمللاو خابطلا ىلع |

 لع مي رسشتلاو ةماقالاب متدق لملا نال ( ةفينح ىبا دنع هماقا اذا رجالا مسا ايل
 فسوب وا لاقو مل وق ) فافملا دعب بصنلا ىه ةماقالاو هشب ىلا لهل اك لا

 وه جي. رشتلاو لمعلا مامن نم جييرسشتلا نال ( هجرششي ىتح ةرجالا قمعسيال دمت و ||
 دنعف جم رشثتلا لبق نبللا فلت اذا فالملاا ةئافو فافملا دعب ضعب ىلع هضعب بكرب نا
 ةماقالا لبق فلت اذا اماوريجالا لام نم امهدنعو رجأتسملا لام نه فلت ةفينح ىبا ||
 هكلم ىف انيل هل لمعيل هرجأتسا اذا: ئصملا ىف و طسبنم نيط هلال اءاججا هل ةرجا الف ا
 هجرسي لو هماقا ناف ميلستلا مدعل هل ةرجا الفا هففرب نا لبق نطللا هدفا همت ١

 اذا اها و ملستلا مامت نم جي سثنلا دمت و فسوب وبا لاقو ميلست وه ةفينح وبا لاق ا

 دسفاذا هنا ىح هناعض نع حب رخن ال زجأتسملا ىلا هلسيو هجرشي ملاخ هكلم ريغىف هلع ||
 مهردبف ايسراف بوثلا اذه تطخ نا لاق اذاو هل وق ) رفز دنع الا هل ةرجا ال ههلسن لبق

 دساف دقعلا رفز لاقو ( ةرجالا قدكتسا هلع نيلمتلا ىاو زاج نيمهردبف ايمور هتطخ نا و ||
 || نيتعفنم نيب هريخ هلا انل و'محدي الف نيفلتخم نيلع طرش هنال لوهجم هيلع دوقعلا نال ا
 [|| هيلع عقوام نيعتب لمتلاىف هذخأب و لمعلاب بحت امناو دقعلاب بحت ال ةرجالا و نيتمولعم ا

 01و ضرالف رتسعل هتغبص نأ لاق اذا اذك و ةدحاو ةعفنم ىلع عق و دقعلا ناكف دععلا

 قدسي ل ايمور هيلع طرش دقو ايسراف هطاخ اذا مث اذه ىلع نيمهردبف نارفعز هتغبص ||
 رد فصنبف ادغ هتطخ ناو ,هردبف مويلا هتطخنا لاقناو لوف ) ةرجالانم ائيش ||
 ىعسملا هب زواحجتنال ةقينح ىبا دنع هلثم ةرجا هلف ادغ هطاخناو مهردهلف مويلا هطاخناف ا

 مهرد ىلع دازءالو 0 فصن نم صقن. ال ريغصلا عماملا فو ) مهد فصت وهو

 (لاقو )
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 نا دساف امهالكح رفز لاق و ( نا ئاج اعيجج ناطرشلا دمتعو فسو وبالاقو )

 مهرد كلف مويلا هتطخ نا لاق ناو نامهرد ام«!زواحي ال هلثم رجا هل دمخو فسو وا ا

 مويلا ىف هطاخ نا و مهرد هلف مويلا هطاخ نا دم لاقو كل *ىئث الف ادغ هتطخ ناو

 |ةناطع ناكل اذها تعكس نا لاق ناو هل وق ) مهرد ىلع داب ال هلثم رجا هلف ىتاثلا

 دنع اذهو ( ىعسملا قحسال عع نن مالاىاو زاح نيم ردبف ادادح هنت قأإو مهردبف

 دقعلا» ,هردب رهش لكاراد رجأتسا نمو معلوف ) ةدساف ةراجالا اههدنعو ةفينج ىتا

 امتاو ( ةمولعم روهش ةلجح ىع<! نا الا روهشلا ةيقب ىف دساف دحاو رهش ىف مي
 رهشلاو ةمولعم هترجاو دقعلا بيقع هنال مولعم هلال لوالا وه و دحاولا رهشلا ف حد

 لك ةلك نا لصالاو هلوهحم اهيف ةراجالا نال روهشلا هيّ ىف تدسف امئاو فلتح ال

 ةلج- ىمس اذا اماو مومملاب لمعلا رذعتل دحاولا ىلا فرصن. هل ةياهن ال اهث تلخد اذا |
 ىناثلا رهشلا نه ةعاس نكس ناف نإ وف ) ةمولعم تراص ةدملا نال زاح ةمولعم روهش |
 نكس رهش لك تللذكاو نهسشلا ىضع نإ الإ هدف نإ نكي ملو هيف دّقعلا حد ظ

 ناؤ هل وو ) ىتاثلا رهشلا ىف ىنكسلاب امهيضارب دقعلا مت هنال ( ةعاسوا اموب هلوا ىف

 ةضخحا نال ( ةرجالا نم رهش لكطسق مسيمل ناو زاج يهاردةرشعب ةنس اراد راسا
 ةلهالاب اهلك ةنسلا روهشف لالهلا لهب نيح دقعلا ناك نا مث ميسقتلا نودب ةمولعم

 رهشلا دم لاقو ةفينح ىبا دنع مايالاب لكلاذ رهشلا ءانثاىف ناكناو لصالا ىه اهنال |

 ةيناثلا و د لوق لثم امهدحا ناتاور فسوب ىبا نعو ةلهالاب ىقابلاو مابالاب لوالا |

 مالسسلا هيلع ىنلا:نال ( ماما و ماخلا ةرجادفعلا زوو روق ) ةشدح نإ 00
 ةماخغأ ردق نال هركي هنا ةماخلا ىلع ائيش ماها طرش ناذ هترجا ماجا اطعاو مصحا ظ

 ىلع وزل الخ رجوب نا وهو ( سبتلا بيسع ةرجا ذخا زوحنالو رفوف ) لوهحب |

 ىلع زاصتسالا زوصالو نل وق ) لسقلا ريغ لع ذخؤت كلاةرجالا وهلا ت0
 اهلع اهل ةبرق ءايشالا اذهنال هقفلاو نأرقلا ميلعتو ةمامالا اذكو ( يا و ةماقالاو ناذالا

 ثيملانعناح تيملا نع يا لعرجوتسا اذاف موصلاو ةالصا اك الع ةرجالاذخا زوحالف

 روخل ملال هترولا لع لفلا دري و اًساجو ابهاذ قيرطلاىف هتقفن رادقم ةرجالا نههلو

 مويلا نأرقلا ملعت ىلع راجتسالا |ونسحتسا اناشم ضعب و ةيادهلا ىف لاق هيلع راجهتسالا

 اماو ىوتفلا 17 لاق:نأ رقلا ظفح عيضت عانتمالا بف ةيئادلا رومالا ىف ىتاوتلا رهظ هنال

 ملعت ىلع زوحجيو هبءافولا ىلع ردقب هنال عاججالاب هيلع راجتسالا زوي الف هقفلا ميلعت

 ةعقولا ريضح اذا ريجالا نال داهللا ىلع ةرجالا ذخا زوحالو عامجالاب بدالاو ةغللا

 ربتلا رفح ىلع زوجو تيملا لسغ ىلع راحجدسالا زو الو كلذ همزاف لعفلا هيلع نعت

 مهريغ دجو مل نا ىوانتفلا فو هيلع راجتسالا زوجي نويعلا ىف لاق تيملا لج اماو
 217317017103077 337717 275721006530217106575735: 371:50 3:27 7555257 521790354 قات



 0 ْ 0 نا 4#

اجتمالا ىف اوغلتخاو زاج روم راس ] لوا ل5 بجو كا ال وج
 | ةأرق ىلع ر

 راجتسالا زوحبالو ءلوف ١ راتخلا وهو زومجيال مهضعب لاق ةمولعم ةدمربتلا ىلع نآرقلا

 نوداعف ضاصقلا ىلع راحجيتسالا اماو ةيصعم اهنال ىهالملا راس اذكو (.حونلاو هانغلا ىلع

 ىف صاصقلا فالح هيلع ردقب كلذو وضعلا ةنابا هنم دوصقملا نال اماجا زوجف سفنلا

 راحتسالا زوجو هلعف نم سيل هنال هيلع ردقبال وهو حورلا ةتافا هنم دوصتملانال سفنلا

 | هبشاف هيلع ردقي كلذو حورلا ةتافا نود جادوالا عطق اهنم دوصقملا نال ةاكذلا ىلع
 الع هاشم الجر ىضاقلابركأتسي نا«شأب ال فسو.وبا لاق'سفنلا نود اهف صاضقلا

 مكانا اذإ هلال ةدساف ةراح الاف ةرهاسشم ريغ ناك ناف هب دب نيب. دودلسا .بسضي.نا
 برضلا ىلع هرجأتسا ناو ةمولعم ةدملاو لمعي مل وا لمع ةدملا ىلع عّمب دقعلاف ةرهاشم

 ( كيرسشلا نمالا ةفينخ ىبا دنع عاشملا ةراجا زوجيالو روق ) زوجي الف لوهحم كلذف
 هدحو عاشملا ميلست نال ههلست ىلع ردقبالام رخا هنال مسقبال امموا مسقب امم ناكءاوس
 ةيلختلاب نكمت ميلستلا نال ( ةرئاج عاشملا ةراجا دو فسوب وبا لاقو موق ) روصتال
 ْ نم زوجن الف عاشملا ن نهراماو عيبلاك راصو هكا رظشر نم ةرحاب اذا ا صو ىناهتلاب وا

 عاشملا ةبهو زوجي ىعفاشلا لاقو اندنع هلقحنال اهفو نئسقلا لقحن اهف هريغو كنّرشلا

 عاشملا فةوو زوج ىعفاشلا لاقو اندنع زوحبال اهلقح اهفو ا وسعلا ليك ال اهف

 ىرط و عاشملا ريغ ىف تلصح ىتم ةراحالا مث دم دنع زوحنالو فسو ىبا دنع رياح

 نب رجوملا دحا تامو نيلجر نم اراد رجأتسا اذا اماهلطبب ال هنا كلذ دعب عويشلا

 ةقفص نيلجر نم هراد رجا اذا اذكو اعاشم ناك ناو ىلا ةصح ىف ةراحالا ضقتتال

 ىلحا قجىف قب و هتح ىف ةراجالا تضقتنا نيرجأتسملا دحا تام اذإ مث زاج ةدحاو

 مكل نعضرا ناف ىلاعت هلوقل ( ةمولعم ةرجاب ئثظلا راحصتسا زوحيو ملوق ) اًئاج
 عشب دقعلا نا لان مهنخ دقعلا اذه مكح ىف نورد الا فلتجاو نهر وجا نهوتأف

 نايعالا نم نيع نبللا نال عبتلا قيرط ىلع نبللاو هب مايقلاو ىبصلا ةمدخ وهو عفانملا ىلع

 ىلع عقب دقعلا نا لاق نم مهنمو بوثلا ىف غبصلاك عدتلا قرط ىلع الا ةراجالاب قصتسيال

 محدا لوالاو ةرجالا قحهست مل ةاش ننلب ةدملاىف هتعضرا ول اهنا ليلدب عبت ةمدخلا و نبللا
 زومث ةنوتبملا اماو ةيعجرلا ةقلطملا اذكو اهدلو عاضرا ىلع ةجوزلا راجتسا زوحيالو

 اهنبا عضل اهرجأتسا ناو اهريغ نم هدلو عضل ةجوزلا راكنسا زوجيو حصالا ىلع
 جوزلا ىلع ةقفنلل ةةككسم اهنا اه راجتسا نم عناملا نال زاج لام دلوللو دل ولا لام ن

 1 ا مير دشن نا ناو دهجو نياهتستت الج ةقتلا ىرخ ىرجت عاضرا ةرجاو

 دنع اهتوسكو اهماعطب زوحيو ل وق ) ةيبنج الك اهراجتسا زاخل هيلع اهل ةتفن الف
 ةقفنلا ىرحم ىرحن ىهو طسولا اهلا نو دو ئه كللذ ن نف فصو ملناو ( ةفينح ىبا

 | دبس ىبإ كلا 1 يناقاو نام نمو فون
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 قا اريناو عطل ا ل حرم رجالا نر

 تاقللعملاىف روكذم اذهو فورعملاب نهتوسكو نهقزر هلدولوملا ىلعو ىلاعت هلوق : هن

 نال ةعزانملا ىلا ىضفت ال اذهىف ةلاهملا نالو ةرجالا هجو ىلعالا نوكي ال كلذو

 ةلاهملا نافذ مهطلاو ريمللا فالح دالوالا ىلع ةَقفُش راهظالا ىلع ةعسوتلا ةداعلا ىف

 اهلجا و ةوسكلا سنح ف صو و مهارد ةرجالا ىعس ناف ةعزانملا ىلا ىضشب اهيف

 || ريجالا مكح ىف اهنال مهريغ نم اهسفن رجوت نا ٌريظلل سيلو عاججالاب زئاج وهف اهعرذوأ

 طولا نال لبخل هع د ابر يلا رجأتسما سيل و موق ) صاخلا
 0 نا الا هقلس ةنايصص هب عب مل اذا ةراجالا محسقي نا هل نا ىرتالا هل قح
 ملاذا مهلزنمىف ٌرظلا اوسبحي نا مهل سيلو هقح لزنملا نال هلززم ىف اهنايشغ نم هعنمي

 || ملو لمتلا اهيلع اوقحسأ مهنال اهل ثم ىلا ىبصلا ذخأت نا اهلو اهيلع كلذ اوطرسشي.
 ٍإ ( ةراجالا اوت نا مهل ناكتلبح ند نبل وث ) صان رجااهنال انس سما || كلذ نم قرس ناف هيلحو هتوسك ىلعو هيلع ةنمتؤم ىه و صوصخم ناكم ىف هوقحد

 : 2 ا ىف ارذع كلذ ناكف ىبصلاب رضي لماملا نبل نال اهنبل نم ىبصلا ىلع اوفاخ اذا

 || نا اضيا اهلو ىبصلاب رضي ةضي رملا نبل نال ةراجالا اوس نا مهل تضرم اذا اذكو

 ىف اولاق دقو ةرجالا ست نكي مل نا عاضرلا نم اهجرخي نا جوزللو رذع ضرملا نال محب ظ

 : هنا ىرت الا هب نوريعي مهنال كلذ اوس! نا اهلهالف عاضرالا اهنيشي نم تناكاذا ٌيظلا

 ناك اذا كلذ اهلف عاضرالا نم تعنتما اذا كلذك و اهيدث لكأت الو ةرخلا تومت لاب.
 اوناك ناو اوكف نا مهلف اهنم ىبصلا عاتم ىلع اوفاخ و ةقراس ٌريظلا تناك ناذ اهنيشي

 املعو هلوث ) جس اال ناكالاو اول نا. ست روزس

 ىصلا رضيو اهنبل دسفب اًئيش لكأت الو ماعطلا هل غضمت ناب ( ىبضلا ماعط ل مصل نإ

 كلذ ريغو ناحيرلاو نهدلا نم لافطالا هب حلاعي امو هبا لسغو هماعط مط اهيلعو

 ١ رثظلا ىلع هنا ناحيرلاو نهدلانم دمت هركذام ةيادهلا ىف لاق هلها ىلعف هماعط اماو'
 رجن مل ناو اهيلع وهف اهيلع هناب ةداعلا ترجنا هحرشىفو ةفوكلا لها ةداعزم كلذف'

 راجااذهنال ( اهل رجا الف ةاش نيلب ةدملاىف هتعضرا ناذ مل وق ) هلها ىلع وهف كلذ
 نال اناسحسا رجالا اهلف هتعضراف ىرخا اًرظ هل ظلا ترجأتسا ناف عاضراب سيلو

 عقودتعلا نال اهل رجاال سايقلا فواهسفنب هتعضرا اهناكف ىلوالل عّمب ةيناثلا عاضرا

 ةقرام نوكت وان هنم اعتوا انهتنل عضر ال ىبصلا ناكاذا َّجركلا ىف لاق اهلمم ىلع

 نه ىصلا عاض ناو ةراجالا اوخ-#نا هلهالف ىبصلا ظفح نع ءانزلاب لغاشتت ةينازوا

 نذاب هتذخادقو هيلع ةنمتؤم اهنال اهيلع ناعمال هبايثْنم ءىث قرسوا تاخ طقسوا اهتبب

 || ىفوتسي ىتح هلعنم غارفلا دعب نيعلا سبحينا هلف رثا هلمع عناص لكو موق ) هلها
 ةقينح ىبا دنع 15 ناك ١ عاضف سيح ولد كالا اذكر (يناقتلاو :غابصلاك هرم
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 ' نال نعضب امهدنعو ميلستلا لبق هيلع دوقعملا كالهل هل ةرجا الو سبلاىف دعتم ريغ هنال
 ١ ءاش نا رابخلاب اههذنع هنكل نعضي نا ىلوا هسبح اذاف سبملا لبق نوعضم هد.ىف ءىثلا

 ١ راصقلا ناكنا ةريخذلاىفو ةرجالا هلو الومعم ءاشناو هل ةرجا الو لوممجم ريغ هتيق هنعض ا

 "سبا قح هل سيلف ريغال بوثلا ضيدب ناكن او سبملا قح هلف ضيبلاو أشنلاب رصقب
 'دوقعملانال ( حالملاو لامخاك نيعلا سبحنا هل سيلف نيعلا ىف رثا هلم سيلنمو هلوف )

 ' لجا ريطت بوثلا لسغو هسبح روصتالف نيعلا ىف مئاقريغ وهو لمعلا سفن هيلع
 ' له ناك هنآل هلمعل رثأ الو لعمل ءاقيتسال هسيخ دارملا نوكي ثتبح قالا فالح اذهو
 وهف عاتملا لالا سبح ناف سبملا قح هلف هنم هعاب هن اكف هايحا دقو كالهلا فرعث
 'اهناف ةعيدولاكابص انراص هنيدي اهسيح اذاف هدب ىف ةناما نيعلاو هلمعل رثاال هلال بصاغ
 ءاشنا رايمللاب اهحاصو بصغلا ناعم اهنعد نيعلا سح اذا مث نيدلا لجال سحنال

 ' غلب اذا لاما ف فسوروا لاق رجا الب ةلوخ ريغ ءاشناو رجالا هلو ةلومث اهتهق هنعض

 لازئالا نال هعضي ىتح كلذ هل نكيمل هتبقر نم ”ىثلا عضينا لبق ةرجالا بلطي لزملا

 ( هريغ لمعتسا نا هل سيلف هسفنب لمينا عناصلا ىلع طرش اذاو مل وق ) لمعلا مامتنم

 ىستسملافاذك قلطم وهف هطيخ نا ىلع لاق اذأ اما كدب وا كسفنب لمتنا ىلع لاق ناب

 هتمذىف لع هيلع قحمسملا نال ( هامعينم رجات سينا هلف لمعلا هل قلطا ناذ هلق )
 (000 اا |اذاو لوف ) ندلا ءاشا ةلرنم هريغب ةئاعتسالاباو هسقن هؤافبا"هنكك و
 ا( | 70 1اا لاقو ءابق لمتنا كترما بوثلا بحاص لاق ٌبوثلا تحاصو
 ”بحاص لوق لوقلاف رفصا هتغبصف رجا هغبضت نا كترما غابصلل بوثلا بحاص
 لاقولهنالو هلوق لوقلا ناكف بوثلا بحاص ةهجنم دافتسم نذالا نال (هنيمب عم بوثلا
 'هب رقاول اًئيش ركنا هلال فلحي هنكل اذه كلذكف هلوق لوقلا ناكل معلا ىف كل نذا مل

 هبوث ةعث هنعك بوثلا بحاص ءاشنا ىنعي ( نماض طايملاذ فلح ناف هل وف ) همزل
 "ناو ضيا هنوث دق هنعض ءاشنا غبصلا ةلئسم ىف اذكو هلثم رجا هاطعاو هذخا ءاشناو

 ' طايخ ىلا ءاحولو قصتسملا ف اذك ىمسملا هب زواجنال هلثم رجا هاطعاو بوثلا ذخا ءاش

 كيفكي هن لاق مهردب هطخو هعطقاف اصيق ىتافك نا بوثلا اذه ىلا رظنا هل لاتف بوث

 دتقناىهو طرش فرح هيلع لخدامل هنال بوثلا مف نهض كيفكيال هعطقنا دعب لاق مث

 . ناو نعكف ةطورششملا ةفصلا دجو.مل فكيمل اذاف ةيافكلا طرعشب فوصوم عطش هرما

 | عطش هما هنال نيضيال هيفكيال وه اذاف هعطقا لاق من لاق اصيق قيفكيا رظنا لاق

 راصقملا عفدولو نعمل اذهلف هرمعاام لعف دقو اعيج طرشلاو فص ولا نع راع قاطم

 هد هنم هبلطي بوثلا بحاص هءاج ىتاثلا مويلاىف ناكالف ةمولعم ةرجاب هرصقيل ابوث
 "نال بق هرمصق ناكنا ةرجالا بلطو اروصقم هيلا هلسف ثلاثلا مويلاىف هءاج مث هايا

 ا ناو ةرجالا هذ اروصقمم هدو دقعلا بجحوم ىلع هل هرمصق 2 ةرجالا هأذ دوي

 ب ثيل ع خخ د دو يع جبجج



2 06-0 
 لوقلاف دمع امهنيب زجي مل هلا لصالاو دقعلا ةهجنم الا اهل ةهقال عفانملا نال ( ةفينح

 هليع عم ركنلل لوقلا ناكف هيعدب , عناصلاو هلمع موقت ر 5 هنال بوثلا بحاص لوق

 نك كنا د رجالا هلف ).ه) ةلماسس عا ( هل اكل رج ل فسوبتوا لاو هلق

 راصف ةرجاب هل طيخي هلا هندام ترح دقف اغب رح ناكاذا هنال ( هل ةرجا الف هل اشرح 3 ا

 رهاظلا نال بوثلا بحاصل لوقلاف ةداع الف افب رح نكي مل ناو هب قوطنمل اك داتعملا

 هنا هلوق لوقلاف ةرجالاب ةعنصلا هذهل الذم عناصلا ناك نا دست لاقو هلو 0 ةعم

 مر كلذ ىرج ةللاخل كلك بصنو كلذ لجال توناملا جت امل هنال ( 5 رجاب هلع

 نابحتسا امهلوقو ةفيثح وبا هلاقام سايقلاو رهاظلا ارابتعا رجالا ىلع صيصنتلا

 اي نراخالا لثملا ةرجا ةدسافلا ةراجالاف بجاولاو هلق ) دمت لوق ىلع ىوتفلاو

 ناك اذا اما ام ولعم ىعسملا ناكاذا |ذتهو تغلبام ةغلان لشلا ةرحا رز لاذو (يبسللا

 رجا بحي هتاف اهرمعانا ىلع اراد ردوا بوثوا ةباد ىلع رخآ انشأ !ذ] م الوهجلا|

 اغلاب لثملا رجا هل بحي ارجا هل مسي ملو اريجا رجأتسا اذا اذكو اءاججا غلبام اغلاب لثلا

 فالخ عافتنالا ةقيقحم بحي امنا لب ةيلختلاب ةدسافلا ةراجالا ىف بحجتنال ةرجالامث علبام

 اهنييو هنيب الخ اذا عفتيمل ما اهب عفتنا ةيلغتلاب ةرجالا بحي ثيح ةصيتلا ةرامالا ١
 ءافيتسالا نم نكم هنال ( اهنكسي ملناو ةرجالا هيلعف رادلا رجأتسملا ضبق اذاو هلوف)

 اذا اذه ( ةرجالاطنةس هدب نم بصاغ اهبصغ ناف هلوف ) لدبلا رارقتسا كلذ بجواف '

 باسحن رجالا نه هنع طقس ةدم اهيف ن نكمام دعب اهبسخ اذا امل اهتكس نال

 ها ا ىكسلاب رضي ابيع ا دجرو ناو هلروق ) نكسام ةرجا همزاو كلذ

 نيراد رجأتساولو ءاضقلاىلا جاتحيالو محسقلاب درفتينا هلوررضيالا اهب عافتنالا هنكمال ا

 كلا صعب بيع امهدحا ىف ثدحوا امهدحا نم عنام هعنموا ام«دحا تطقسف |

 ةرجأتسلا نيلاب بيعلا تودحم مث ةدحاو قفص امهبلع دق ناكاذإ اسيجتاد 2: برأ 1

 ىدحا تيهذ اذا ند املا ديعلاك رابكلا تبشب الف عفانملا ىف رث ؤيال امهدحا نيهجو ىلع '

 اذهف اهانكسوف هب عفتنيال طئاح اهنم طتس اذا رادلاكو ةمدخلاب هرضيال كلذو هينبع |
 تربد اذا ةبادلاو ضرم اذا دبعلاك عفانملا ىف رثؤي صقنلا ناكناو رايملا تبشر

 رايخ الف طتسام رج وملا نب ناف رايمللا رجأتسمللف اهئان ضعب مدنا اذا رادلا وأ

 ىلع اهئانب نم نهو امو اهبزايم حالصاو رادلا نييطتو لاز بيعلا نال رجأتسملا
 رجأتسملاو هكلم حالصا ىلع رجال كلاملانال كلذ ىلع ربحالو رجأتسملا نود اهكلام |

 كلاملا ىلع حب رخملا ٌرب و ةعولابلاو ءاملا يب حالصا اذكو كلذ رجوملا مليم اذا حبرخم نا |

 بارت رادلا ىفو ةدملا تضقنا اذاو رجأتسملا لعفنم ءالّسا ناكاذا هيلع ربحالو اضيا ٠ْ



 "ناو اهيف هعضو عاتك راصف هلعفب ثدح هنال هعفرينا هيلعف دامروا رجأتسملا سنكنم
 زادلا تبرخ اذاو هل وق ) هل بست<ال عوطتم وهف رادلا للخنم ائيش رجأتسملا ملصا

 دي اهضطدف هلىئعي ( ةراجالا تخمفلا جرلا نع ءاملا عطقناوا ةعيضملا برش عطقناوا
 مسفنيال دقعلا نا لاقنم انباكصا نمو 2 وهو ممسفلا ىلا جاتحال هنا ىلا ةراشا

 اهنا ىلع مح اذهاو رحوملا الو عنم نا رجاتسملا سيل اهانب اذا رجوملا نا دم نعو
 اهعاب مث هراد الحا ذا ع نا رز ىا تدفن زجشلا لوق نعم نوت ع

 هل سيلو ىزرشملل امزال عببلاناك تضقنا اذا ةدملانا ىتح راج عببلاف ةدملا ءاضقنا لبق
 ةدملانم ىتب اهف ةراجالا تلطبو عببلا زاج عببلا زاجا رجأتسملاناولو ذخالانع عنتميثا

 هل سيلف ةراجالا دقعب ءارمثلا تقو املا ىرتشملا ناكناف عببلا محفنيال هناف مف الو

 رابخلا هلف ءارعثلا تقو املاء نكي مل ناو ةراجالا ىضمت نا ىلا ميلستلاب عبابلا بلاطي نا
 ةراحالا دقع دقو نيدقاعتملا دحا تام اذاو مل وف ) هاضمأ ءاشناو بيعلل هضعقن ءاش نا

 هلام ن٠ ةرجالا قاتحتسا ىضنقا دتعلا نالف رجأتسملا توم اما ( دتعلا مفتا هسفنل
 تام ىذلاوه رجوملا ناكناوريغلا كلمنم ةرجالا تقحمسأ هتوم دعب ةراحالا ايش ولف

 هلوق ) ز وجال اذهو هريغ كلم نم عفاملا تيفوتسا هتوم دعب ةراجالا انيقب ولف

 ريغصلا هنبال رجآ اذا بالاو ئصولاو ليكولا لثم ( محدفنت مل هريغل اهدقع ناكناو

 حاكتلا ناف تام مث هما جوز نك اذه سيلو تام مث دقع اذا فقولاىف ىلوتملاو
 ةحابتسالا كلذ ىلع عب امئاو عفانملا ىلع عشال حاكتلا دقع نال ةراجالا فالح لطبال

 رجا: سمللف دصحتس ل عر ز ضرالا ىفو نيدقاعتملا دحا تام ولو دقعلاب كلي كلذو

 اذه هبشي الو ةرجالا نم ىعسام مهيلع نوكيو ضرالاىف كلذ وعدي نا هتثرووا |
 لدبلا نال لثملا ةرجا بحيو كي عرزلا ناف دصحت# مل عرز ضرالاىفو ةدملا تضقنا اذا
 رابمللا طرمش حدو هلو ) لشللا ةرجا الا نكي مل ةدملا هذهىف ةيعستالو بجو ال

 ةراجالا محسشنتو مل وق ) ةراحالا تقو نم رايملاا ةدم ءادتا ربتعيو ( ةراحالا ىف

 سلفاف اناكدوا اراد رجآ نكو هلام بهذف هيف رحل قوسلاىف اناكذ رجأتسا نك راذعالاب |

 | ( نيدلاىف اهعابو دقعلا ىضاقلا حش رجآام نمئنهالا اهئاضق ىلع ردقبال نويد هتمزاو
 37 ىو تادايزلا ىف ركذ اذكهو ضقنلا ىف ىضاقلا ءاضق ىلا َرقتفب هنأ ىلا ةراشا اذهىف

 اضقلاىلا جباتحيال هنا ىلع لدي اذهو ضقتنت هيف ةراجالاف رذع هنا انركذ الكو ريغصلا

 | ط ميلستلا ىلع ردال وهو عاب اذاف ال وا رادلا رجوملا عيل نا ءاضعلا قيرطو

 0 رادلا وا عيبلا مف دق سعت ىضاقلا ىلا مالا عف رب ىرشملاف اجلا قح

 | ةراجالا ضقنبال ىضاقلاو ةراجالا ضقتتتو عببلا ذفنيف عيبلا ىضمي ىضاقلاف هيلا
 رجتسملا قل الاطبا ضقنلا نوكيف عببلا قفتاال امر دوصقم اهضقنول هنال ادوصقم
 | هلف دلبلا نع ع نا ر را 00 ولو ا 0 2 3 د



 ها 1
 هيف عيببل اناكذ جاتا ام دعب سلفا اذا اذكو هريغوتراصعلا ىف : زاجألا سنن ١
 حفلا ىف رذعوهف اةراس هدجوف ةمدخلل ادبع رجأتسا ولو ناكدلاب عفتنيال سلفا اذا هنال |
1 5 3 
 || اهيلع رفاسيل ةباد رجأتسا نمو ملوث ) ررضب الا عفانملا ءافيتسا هنكميال هنال |

 دعمت 'ردغل رقسلا ىزكملا كرتاذا اذكو ررضب الا رغسلا هنكعال ةنال ىتكلا صاد

 ماقملا كرثو رفسلاىون مث دلبىف اراد ىريك ا وا ةنسلا هذهىف رفسلا كرت ىلع مزعي نا لثم

 هرهظاام ريغرخا ىنعمل خحسفلا ديرب نا زوجي هنال ك ادا دنع هفلحت!نا ىركمللو حفلا هلف

 ىضردقهنال محسف!نا هلنكي ملهرادزم صخرا ارادواهلاج نم صخرا الاجدجو ناكناو |

 هنال هباهرجأ ىذلا رجالا ىلع ةدايز دجواذا محق! نا رجوملل سيل اذكو روكذملا رادقملاب |

 (| نا هنكم هنال ( رذعب سيلف رفسلا نم ىراكملل ادب ناو مل وق ) روكذملا رادقملاب ىضردق |
 : ةياور ىلع بتاوملا اذكف رجوملا ضرم ولو همالغ وا هريجا عم باودلاب ثعب و دعقب

 حور ىض ريال دق هنالو رض نع ىرعيال هنال رهظالا وهو رذعوه ّجركلا ىفو لصالا

 (|| لاما ىباف ةرايزلل فوطتنالبقرحتلاموب تدلو ةأرماىف فسو.ىبانعو رذعوهنسحلاوبا
 أ نكميالو فاوطلا لبق جورحلا ىلع ردقبال اهنال ةراجالا ضقنو رذع اذه لاق اهعم مب نا

 || تدلو تناكناو امهتع ررضلا عفدل ةراجالا تحدق سافتلا ةده ميقب نا لامخبأ مزلت نا |
 1| نال اهعم ماقملا ىلع لاما ربجا لقاوا ضيملا ةدكالا سافنلا ةدمنم قس ملو ثالذ لبق |
 ْ محا نم غارفلا دعب اهبف جاما ماقمب ةداعلا ترج دق ةدملا هذه |

 * ةعفشلا باتك <
 ىو ”ىث ىلا ”ىث مض هنال رتولا فالح وه ىذلا مضلا وهو عفشلان م ةذاوحاك لا

 عوفشملا ءىثلا مضي عيفشلا ناكال باوثلا لها ىلا عوفشملا مضت اهنال كاذب ةعافشلا

 ةتباث ىا ( عيبلا سفنىف طيلخلا ةبجاو ةعفشلا هللا دج لاق ) ةعفش كلذ ىعم هكلم ىلا

 هجو ىلع ىدأتلا هيلع هريغ لوخدب هقحلي هنالو هيلعال هلدبجاو اهنال اهكّرب متي الذا
 هلذعفشال ىفاشلا لاقو ( قيرطلاو برشلاكعببملا قحىف طيلخلا مث هلو ) ماودلا

 اندنع ةعفشلا قدسي ىذلا راجلا مث راوملاب ةعفشال ىفاشلا لاقو ( راجلا مث هلق )

 1| اذا اما ىذاحلا نود ىرخا ةكس نم هبابو ةعوفشملا رادلا رهظ ىلا ىذلا قصالملاوه

 || امهنيب ةقرافلا قيرطلا نال باوبالا تبرق ناو هلةعفشالف ذفان قيرط امهتنبو ايذاحم ناك

 ١ ( طيلخلا عم ةعفش راجلاو برشلاو قيرطلا ىف كيرسشلل سيلو هاوق ) ررضلا ليز
 صخا هنال ( قيرطلا ف كيرسسشلل ةعفشلاف مس ناف لوف ) مهنم ررضلاب صخا هنال
 | ببسلا ةوقب ققحيي مججرتلا نال ( راجلا اهذخا مس ناف ملوث ) راجلا نم ررضلاب



 و

 | هيلسف عببلا دمع لبق هتعفش عيفشلا سولو ىنعي ( عببلا دقعب بحت ةعفشلاو هلوق )
 ميلستلا دنع عيبلاب لعب ملناو تلطب دتعلا دعب اهلس ناو دقعلا دعب هتعفش ىف وهو لطاب

 الإ ىّرشملا كلم لبق عببلاب تبثت ةعفشلا نا طوسبملافو ابجاو امج طاقسالا ةقداصمل

 اهذخأي نا عيفشلل ناك تيرتشااه نالف لاقو,نالف نم رادلا هذه تعب لاقول هنا ىرت

 ( داهشالاب رقتسنو هلوف ) عبابلل رايخللا ناكاذاام فالحب ةعفشلا بحي رايمللا طرمشب اناد

 0) تاوكسلاب كلذ دعب لطبال ابلغ :دبشا اذا هنأ ىئعملاو ريرقتلا بلط. وهو ىناثلا بلطلاب ىا
 ةتاوملا بلط نه.دبالو هتعفش ىضذاقلا لطيف نثلا ءاشبا نع زحبوا هناسلب اهطقسي نإ الا

 ( ذخالاب كلمتو هل وف ) دابش الاو بلطلا نم دبالف ضارعالاب لطس فيعض قح هنال
 ذخأي مل ناو كلملا تبثي مك اح اهب مركح اذا هنا هداز رهاوخ مامالا ركذ دقق لكشم اذه
 هلوق ةدئافو ك الا كك هانعمىف وه امبو ذخالاب كلميو دارملا نوكي نا لمتكف رادلا

 ميلستلا لبق وا كالا مكح لبق نيبلطلا دعب عيفشلا تام اذا اهبف رهظت ذخالاب كل و
 لطبت ايا كلذ لبق ةعفشلا كلذ اهب قةحتسملا هراد عاباذا اهفو هنع ثروثالىضاررلاب هيلا

 كلملا مدعل اهتعنش قدتسلال كلذ لبق ةعوفشملا رادلا بنجي راد تعبب اذا اهفو هتعفش

 قا *ىث طقسرال عيفشلا ربضح مث هلكاف نينس ىرشملا دي ىف رمثاذ امرك ناك اذا اهثو

 نه ىزرشملا هعابول اذكو كرتءاش ناو نقلا عيمجب هذخا ءاش ناريخم وهو ذخالا مدعل

 دقعلاب ءاش:ناو لوالا نُلاب لوالا دقعلاب هذخا ءاش نا رايملاب عيفشلاو راح هعيبف رخآ

 ىزرشملا كلمىف ىهف عيفش اهلو اهشعبقو اراد ىّرشا اذا جركلا ىف لاق ىناثلا نُعلاب ىناثلا
 الا اهيف فرصتلا نم ةعفشلا بوجو هعنمبالو هكالما راس ىف زوحي اماهيف هفرصت زوجي
 واىزشملا اهل“ اذار وق ) ةرجالا هل بيطيو رجوي و مدهي نا هلواهب عيفشلل مكحي نا

 ىنضاقلا ءاضقوا ىضارتلابالا عيفشلا ىلا لقتني الف متدق ىزشملل كلملا نال ( كاح اهب ركح
 ءاضقىف نال ىضاقلا هلىضقب ىتح ىرشملاهلدب ناو ةعفشلاب عيبملا ذخا نم عئتمت نا عيفشالو

 نبدهاش ةدابش ةلزنمب ىضاقلا اعو هكلم ببسب ىضاقلا ةفرعم ىهو ةعفنم ةدايز ىضانلا
 دهشا عببلاب عيفشلا ٍلعا اذاو هل وق ) ىدن+لا ىف اذكءاضق ريغب ذخالا نم هل طوحا اذهف

 ىئنل وهامناو مزال ريغ هيف داهشالاو ةيثاوملا باط ىم اذهو ( ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجىف
 هعامس دنع ةيثاوملا بلطف قاقحتسا بلطو ةيثاوه بلط نابلط ةعفشلا بلط مث دحاحميلا

 هديىف رادلا تناكنا عيابلا ىلاوا ىزشملا ىلا بهذ, ىتح ثكمبال مث اهبلط ىلع دهشي عببلاب
 قافحمالا بلط وهو رخآ ايلط ءالؤاه نم دحاو دنع بلطي و ةعدبملا رادلا ىلا وا

 كلذ دعب لطبت الو ادبا ةعفش ىلع وهف نيبلطب هتعنش تدنا اذاف ادوهش هيلع دهشيو

 تلطن ىرخا ةرم بلطي ملو رهش ىضماذا دم نعو ةياورلا رهاظىف بلطلا ري

 ىلع بلطي نا ةيثاوملا بلطف ريرقتلا بلطو ةيثاوملا بلط نابلط ةعفشلا بلطلاش و

 (روف)



 م -

 نم ةمقشلا مالسلا ذاق ةلوتل تلظب بلط لو سل تكسول ىتح ءارعثا ملا دوق |[

 وه ريرقتلا بلطو ججركلا رايتخا وهو عيفشلا رع سلج؟ فقوتي هنا د نعو اهئاو. 1
 دييقتو هدبىف عببملا ناكنا عبابلا ىلع دهشيف سلجلا نم ىا هنم ضهنب مث مجشلا لوق ||

 الا توكسلاب لطب.الو جركلا رايتخا ىلا ىا هيلا ةراشا هسلجمىف دهشي هلوقب مجشلا |]
 اهلاطاناوا اهبلطا اناوا تبلط لوشنا بلطلا ةيفيكو ضارعالا ىلع لدبام هنم دجو.نإ .

 بلط هنم مهفب ظفل لكب بلطلا < ةيادهلا فو تلطب ةعفش تيرتش *| اعف ىل لاق ناو"
 ريرقتلا بلطاماو ىنعلل رامتعالا نال اهبلاط اناوا اهبلطا وا ةعفشلا تبلط لاقولاك ةعفشلا
 ةعفشلا تيلط تنك دقو اهعيفش اناو رادلا هذه ىرشا انالف نا لوق.نا وهف داهشالاو

 ةفينح ىبا دنع روفلا ىلع ةعفشلا بلط جركلا ىفو كلذ ىلعاو دهشاف نآلا اهبلطاو

 مالسلا ةيلع هلوق امهلو ةريخلا رابختو لويقلا رايخك سلا لع اهنا دجدنعو فسو ناو
 مهب ملام ةعفش ىلع ناك دم دنع سلجلا ىلع اهنا تنث اذاذ لاقع ةطثنكح ةعفثلا

 هتريضحي سيلو عيبلا هغلباذا لوب ىزارلا ركب وبا ناكو بلطلا ريغب لغ اشتي وا

 نم ىلا ضهن مث ىلاعت هللا نيب و هنيب اهف طقسيال ىتح ةعفشلاب بلاطم ىتا لاق هدهشي نم
 هيلا :لضين ا مطتتنم ف لئاس ذاهشالا نواف قاس يللا قدصيال هنال دهشت

 لكو واع ني دهشأ نافانلبلا نع بناه عببلاب لعأ نيح عدشلا ناكناو هسا ل

 : هيلع هتردق عم كلذ هغلب نيح لكوب ملو دهشي ناو ةعفشلا ىلع وهف ةعفشلا هل ذحأي نم 1

 |١ ريخا ناو رضاحلا هيلع ردقب اك بلطلا ىلع ردقب بئاغلا نال هتعنش تلطب ةعاس تكسو ||
 ١١ لع هتعفش تلظب تلطلا لبقهرخآ ىلا تاتكلا ا ذو ةطسووااهل واق ةعمتلاو ت11
 هغلبام دعب لاقولو علا سلجم هل دمت نعو روفلا رابتعا ىلع اذهو جن اشملا ةماء اذه

 هلح بج مليزعلا هفلب اذ مت ةسست تل كب وا اهاريسششا نم عببلا

 هلال ةننح فا هنعاذهو لذع داو وانا 000 ل دوا نالح هش

 نالجر هر ىح رفؤ“لاقو ةلادسعلا وأ ةدعلا اما ةداهتشلا ىطرشددحا كلا ف

 اذا داهشالا هيلع بح د#و فسو وبا لاقو ةداهشلاك لودع ناتأمماو لجروا نالدع

 1| ناك اذا لدع ريغوا ناك الدع ةأرماوا ناكايبص ادبعوا ارح ناكءاوس دحاو هربخا

 | ربتعي مل ريختلا اهغلب اذا ةريخاىفاماو هتعفش تلطب كلذ دنع دهشي مل ناف اتحربملا

 || ”تكسف تيريشادق عيفشلل لاق اذا ئررشملا اذكو اءامجا ةداهشلا ىطرش دحا ريخلا ىف

 (هنم ضهن مث مل وف ).ةداهشلا ىطرشدحا ىرشملا ف نكي مل ناو اءاجحإ همت كلا
 ىلعوا) ىرشملا ىلا هلسل مل ىا ( هدب ىف عببملا ناكنا عيابلا ىلع دهشيف ) سلجملا نم ىا

 ضب مل عيبملا ناك اذا هلصاح و داهشالا و ريرقتلا بلط اذهو (راقعلا دنع وا عاتبملا

 دهشا ءاش ناو هدي ىف مادام اّمح هيف عيابلل نال عيابلا ىلع دهشا ءاش نا رايخلاب عيفشلاف
 ناك ناذ هب قلعتم هدحو عببملا نيع هنال راقعلا دنع ءاش ناو هل كلملا نال ىزتشملا دنع



 دو

 .راص و ةموصللا نم ججرخ ميل ستلاب هنال هيلع داهشالل ىنعم الف عببلا ماسدق عبابلا
 باتكلاىفو هدب ىف نكي مل ناو ىّرشملا ىلع داهشرلا حدلو ديلاو كلملا مدعل ىبنجالاك

 عيفشلا ناكاذا اما دحاو رصمىف اوناك ناب دحاو عضوم مهعجج اذا اذه راتعلا دنعوا

 || عيابلا ناكول اذكو هتعفش تلطب راقعلا ىلا وا عبابلا ىلا بهذف رصملا ىف ىرشملا عم
 رادلا و عيابلا دنع عيغشلا ناك ناو اضيا ةعفشلا تلطب راقعلا ىلا بهذف اعم ىّرشملاو

 راذلا تناك اذا ىدنلا لاو قطن ال هيلع دهشاو ئزشملا ىلا بهذف ئريسلا دب ىف

 عيابلا روضح اما نيرضاح ىرشملاو عيابلا نوكي ىتح اهب عيفشلل ضق مل عيابلا دب ىف
 عيفشلا دقن امهر ضم هل ىضق اذاف هل كلملا نالف ىررشملا روضح اماو هل ديلا نالف

 تناكناو ىرشملا نيبو هنبب ىرج ىذلا عيبلالطبو هيلع هتدهع نوكيو عيابلا ىلا نما
 امئا و كلم الو هلديال هنال طرشي سيل انه عيابلا ةرضخ ىرشملا ىلا ةلتس رادلا

 نوكي و ىرتشملا ىلا نعلا دقن ةعفشلاب هل ىضق اذاف ةصاخ ىريشملا روضح طزشب
 ارهش اهكرت نا دم لاقو هل وف ) ىزتشملا و عبابلا نيب عببلا لطب الو هيلع هتدهع
 كلذ نال طقس مل رذعل ناك اذا اما رذع ريغ نم اهكرت اذا ىنعي ( تلطب داهشالا دعب

 وهو ام« وق ىلع ةيادهلا ىفو دم لوق ىلع ىوتفلا و ئصتسملا ىف لاق طيرغت سيل
 راسيف اك حر رصتلاب هطاقساب الا طقسي مل رعتساو تدن ىتم قملا نال بهذملا رهاظ

 تيبلا و ٌثبلا و ماجاك( مسقبال امم ناكناو راقعلاىف ةبجاو ةعفشلاو م وف ) قوقحلا

 هنال ةصرعلا نود عب اذا لخلاو ءانبلا ىف ةعغش الو اولع وا الفس ناكءاوس ريغصلا

 لفسلاىف ةعفشلا هب قحساو ةعفشلاب قمح ثيح ولعلا فال اذهو هل رارقال لوقنم
 ةكرششلاب ةعفشلا قاقحت#ا| ناك هيف ولعلا قيرط ناكااذا اماف هيف ولعلا قيرط نكي مل اذا

 قحتلا رارقلا نم هل امب ولعلا نال لمتلا و ءانبلا ريطت نكي ف ةرواجيلاب ال قي رطلا ىف
 نفسلا ىف ةعفشلا بحن كلام لاقو ( نفسلا ىف الو ضورعلاىف ةقفشالو ر] وق ) راقعلاب

 ةلوقتم نفسلا نالو طئاحوا عبر ىفالا ةعفشال مالسلا هيلع هلوق انلو راقعلاك نكست اهنال
 مسملاو هلوق ) ) راقعلا ىف هماو دك موديال هيف كلملا نال لوقنملا ىف ةعفشالو ضورعلاك

 قتالاو رك ذلاو لداعلاو ىنابلاو نوذأملاو تتاكملا اذكو.-( ءاوس ةعفشلا ىف ىجذلاو

 ىضاقلاوا هيصووا هدجوا هيصووا هوبا ريغصلا اهذخأي ىذلاو ريبكلاو ريغصلاو
 ملناذ بجاو ريغصلا نع ررضلا عفرو ررضلا لاوزا تبثت اهنال ىضاقلا هبصن نموا
 رفزو دمت لاقو امهدنع غلب اذا هل بحت الو تطةس لوقلاب اهولس وا ريغصلا اهوبلطي

 ةءاربلاك زوجي الف ريغصلاب اررمض اهطاتسا ىف نال هغولب دعب اهب ةبلاطملا هلو طتسنال

 ىلولا نالو اههلسن كلم اهب ذخالا كلم نا امه و صاصقلا نع وفعلاو نيدلا ن

 د .هتسرا ضي مياع# رح سدس ا هايل سن

 | طتساو ريغصلا كلم ىلع نُعلاَقب دقف اهلس اذاذ زاح نلا لثم ا عل

 انا



 ايلو هل مالا بصتن الو دج الو ىصواالو د نكيمل ناو اقريفاف هكلم ! ١
 هيف تبجو لام وه ضوعب راقعلا كلم اذاو مل وق ) غلب. نا ىلا هتعنش ىلع وهف

 ملو ضوعلا طرمشب ةبهلاىف ةعفدلا بجي هنال ىرتشا لقب ملو كله لاق اما ( ةعفشلا

 ( اهب هتأرما علاختوا اهيلع لخرلا جوري رادلا ىف ةعنشالو هاو ) ءارش كانهنكي
 اهجوزت ناو لام تسيل ضاوعالا هذهو لاملاب لاملا ةلدابهىف بحت امنا هعفشلا نآل

 عيبلا ىنعم نآل ةفيتح ىبا دنع رادلا عيجب ىف ةعفش الف افلا هيلع درتنا ىلع راد ىلع

 ةلدابم هنال فلالا ةصح ىف بحن امههدنعو عبتلا ىف اذكف لصالا ىف ةعفش الو عبات هيف |

 سيل اهلدب نال ( دع مدنع اهب حلاصيوا اراد اهب رجأتسيوا مل وق ) هتحىف ةيلام

 نالف رادب كقتعا هدبعل لوس نا هتروص ( ادبع اهيلع قتعيوا هل وقف ) لام نيعب '

 قتعلا نع ضوع اهنال اهيف ةعفش الف ديسلا ىلا دبعلا اهعفديف دبعال اهبحاص اهبهوف

 لزتملاهنا معز هيلع ىعدملا نال (توكسوا راكتاب اهنع حلاصيوا ملوث ) لام سيل وهو
 اذا اماو ةموصملاا عطقو نيعلا ءادتقال ضوعلا عفدامناو ملصلاب اهكلع مل هناو هكلمنع

 كلم نمو هتح نع ضوع هذخأيام نا ىعدملا عزىف نال ةعفشلا تبجو هيلع حلاص

 تبجو رارقاب اهنع ملاص ناذ هلق ) ةعفشلا اهيف تبجو ةضواعملا هجو ىلع اراد |

 ملوث ) ةلدابم ناكف ملصلاب اهدافتسا امئاو ىعدلل كلملاب فريعم هنال ( ةقفشلا اهيف |
 هيلع ىعدملا ىضاقلا لأس ةعفشلا بلطو ءارسثلا ىعداف ىضاقلا ىلا عيفشلا مدقت اذاو |

 دد رم هال" هلع ىذملا مهب ( ةنيبلا ةماقا هفلكالاو هب عفشي ىذلا هكلمب فرتعا ناف

 ضبق اذا ىرتشللاوا هدي ىف عيبا ناكاذا مصخلا وه عيابلاذا ىريشملاو عيابلا نيب

 لأس هلوق ىريشملا فلحسا اذه دعب هلوق للدب ىريشملا هنم دارملا نا رهاظلاو ظ

 تجرخ دق نوكينا زاومل اهب عفشت ىتلا رادلا نع هلأس ىا. هيلع ىعدملا ىضاقلا |

 هكلمىف اهنا هيلع ىعدملا فرعا ناذ كلذب ةنيبلا ةماقا ىلع ردّس وهو عيغشلا كللمنم |

 ةماقا ىعدملا فلركتا ناو ةعفشلا هب هيلع قدتسي امب فرعا هنال ةعفشلا هل تتنث' |
 ىتلا رادلا هذه هيلع ىعدملا لاق ناف عببلا مو. هكلم ىف اهب عفشي ىلا رادلانا ةنيبلا

 ىتح ةعفشلاب هل ىضشال الاق ادمتو ةفينح ايا ناف هكلم تسيل اهنكلو هديىف اهركذ |

 اهنا عيفشلا لوق لوقلا ناك ديلاب هل رقا اذا هنا فسو. ىبا نعو هكلم اهنا ةنيبلا مشب

 رعيالوا ءارمشلاب لعب وهو ىرشملا ءاسث دعب اهب عفشي ىتلا هراد عيفشلا عاب ناف 0

 ةيؤر رايخحوا ءاضق ريغبوا ءاضع بيعي هيلع تدر ناب هيلا تعجر ناف هتعفش تلطب

 وهف محفل راتخا مث ادلث رايملاب هلا ىلع رادلا عاب اذاو تلطبدق اهنال ةعفشلا دعت مل

 عبلل ضن هنم كلذف رايمللا ةدم ىف ةعفشلا بلط ناذ اهنع لزب مل هكلم نال هتعفش لع.
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 : د او

 | ةنيبلا ةماقا نال كلذ همزلي هنا هانعم سيل ةنيبلا ةماقا هفلكالاو هلوق ةعفشلا هلو

 | هفاكمانعمو ال ما تيب هلله هلأسب هنا هانعم امناو هرايتخا ىلع فوقوم كلذو هقوقح نم
 | تب( ةنيب غيفشلل تماقوا لكن ناف لوف ) هكلم اهب عفشي ىتلا راولا نا ةنيبلا ةماقأ:

 ||| الما عاتبا له ) هيلع ىعدملا لأسىا ( ىضاقلا هلأس مل وق ) اهب عفشي ىتلا رادلا كلم
 | هل وق ) عببلا توبث دعب الا بجينال ةعفشلا نال ( ةنيبلا لا عيفشلل ليق عايتبالا ركنا ناف
 | ةعفش رادلا هذه ىف كيلع قحلام هللابوا عاتبا ام هللاب ىرزتيشملا فلحتسا اهنع رمي ناف

 ]| ةعفشلا تناكاذا دوجالاو ةعفشلا هيلع تقحسا رقا ناف ( هرك ذ ىذلا هجولانم

 ظ تناكناو ةعفشلا :عيفشلا ممسو عاتبا دق ن وكينا راومل عاتباام هللاب فلحمسإالنإ ةطلخلاب

 راوججلابةعفشلا هيلع قتال نم هنا هيلع لوأت الثا عايتبالا سفن ىلع فاحتسانا راولاب

 تلصحوا تيرتشا ىنا عيفشلا هلق ىذلا هجولا نم ىا ( هركذ ىذلا هجولانم هلق )

 قحمسلالى ا بيسلا ىلا ةعجار هركذىف ءاهلا نوكتنا لمحو ضوعلاو ةبهلاب ىل
 ||| راوملابوا عيبملا قحىفوا عيبملا ضعب ىف ةطلخللا وهو هرك ذ ىذلا ببسلاب ةعفشلا ىلع
 | ةعاس اهبلط هناو اهب“ ابلط بلطي هنأ عيفشلا فلح ىضاقلل ىرتشملا لاق ناو

 هفلحت هناذ سلجلا نم همايق وا هتوكس دعب اهبلط امنا هناف ريخأت ريغ نم ءارششلاب هلع ||

 | نيثلانال ىضاقلا سلحتلا نما عيفشلا ضحب ملناو ةعفشلاف ةعزانملا زوحتو هلق ) ||
 رضخح ىتح ىضشإال هنا دمت نعو لصالا ةياور رهاظ اذهو نما لاقتنا دعب بحي اما

 ىضقاذاو نا هنع رخأتبو ىزيشملا الم لمعتيف الفد نوكيدق عيفشلا نال نُملا عيفشلا |

 عيفشلا بلط ناو عيفشلا نم نُملا فوتسي ىتح اهسبحب نا ىزيشمألف عيفشلل رادلاب ىضاقلا ||
 | مفدي ىتح نجلا ىف ىضاقلا هسيحالاو مس ناف ةثلثوا نيموب لجا نُملا ماستىف الجا ا
 ذوفن دعب هضمي الف ءارمثلاو عببلا ةلزنمع كلذ نال ةعفشلاب ذخالا ضقتنالو نلا |

 ناكناذ ىزشملا هل زم هنال ( ةيؤرلاو بيعلا رايخي رادلا دربنا عيفشللو هلق ) كاذب |
 اذاو هل وق ) بيعلاب دراا ىف عيفشلا رايخ لطببال بيعلا نم عيابلا أرباو اهل أر دق ىرتشملا ||
 | ىضاقلا معسيالو هلديلا نال ( ةعفشلا ىف همص اخينا هلف هديىف عيبملاو عبابلا عيفشلا رضحا ١

 لعجيتو عيابلا ىلع ةعفشلاب ىضقيو هنم دهشمب عيبلا محدفيف ىريشملا يضحي ىتح ةنيبلا
 نمل فوتسي ىتح هسبح هل نال هب قلعتم هَمْح عبابلا دي ىف ناك اذا عيبملا نال هيلع ةدهعلا

 ربتعب ل تضبقدق رادلا تناكناو هل كلملا نال ىزششملا يضحي ىتح ةنيبلا عع مل اماو أ

 ةروص (هنم دهشم عببلا رحدفيف هل وف ) كلمالو هلدبال ايبنجا راصدق هنال عيابلاروضح

 قح لطب الك عببلا تهدف لوقبالو ةصاخ ىرتشملا ءارشش تخدش لوقي نا ملا

 ةدهعلاب عجرب اذهو هنم ىّرشملا هناكريصيو هيلا ةقفصلا لوف عببلا ىلع ءانب اهنال ةعفشلا

 أ'| ةدهعلا نك ثيح هدي نم هذتاو ىرشملا هضبقدق ناك اذاام فالح عيابلا ىلعىا هيلع

 || داهشالا عيفشلا كرتاذاو مل وق ) عببملا قاقصتسا دنع نكلاناعض ىه ةدهعلاو ىرتشملا ىلع

 (نيح)



 د و

 ردّس وهو لاق اماو ةبتاوملا بلط اذهب ىنعي ( هتعفش هت تلطر تك ىلع زحف دعو مالا

 نع هتعفش نه حلاصناف هل وق ) هتعفش ىلعوهف لئاح داهشالان يبو هنيب لاحول هنال كلذ ىلع"

 ضوعلا لوبش ريصيهنال ( ض وعلادرو هتعفش تلطب هذخا ) ضوعوا مهاردنم (ضوع'

 ىنصاختالو ىنءرشا عيفشلل ىزشملا لاق اذا اذكو *ىث ضوعلانم هلن وكيالو اهنع اضرعم

 مج هردب ةنس ةئام كرجوا لاق اذا اذكو هتعفش تلطب تورش ءالاق ايف

 اذاو يلوق ) ةعفشلا لاطبا ىف ليح اهاكمذهو هتعفش تلطب كلذ عيفشلا بلطف كرم
 عيبلا دقع دنع كل هل ن نكي مل ثراولا نال هنع ثروت ملو ( هتعفنش ت ططب عيفشلا تاه

 ذقن لبق ءاضقلا دغب تام اذا اها ةفقتشلاب ءاضقلا لبق عببلا دعب د عيفشلا تام اذا هانعمو

 "م تارا عد ملا تام اذاو مل وف ) هتثرول مزال عببلاف هضبقو نقلا

 ريشملا اهب ىصوا وا ىصولاوا ىضاقلا اهعاب ناذ هتيصوو ىريشملا نيد ىف عابتالو
 ا غاب اذاو مل وق ) هقح مدقتل رادلا ذخآيو هلك كلذ لطب, نا عيفشللف .

 لبق قاقحسالا بيس لاوزا اناب عببلا ناكاذا اذه ( تلطب ةعفشلاب هل ىضش نا لبق

 هعيب ناكن اف عي ملوا ةعوفشملا ءارمثب ملاء وهو عاب ءاوس و هكلمب لاصتالا وهو كالا |
 قبيف هكلم لاوز عنمب هرايخنال هتعفش لطبت مل ةعفشلاب هل ىضقي نا لبق هل رايمللا طرشي ظ

 ضقن هنم كلذف رايخلا ةدمىف ةعفشلا يلط اذا اذكو عببلا محق راتخا اذا اذهو لاصتالا ]

 عيبلا دمع نال ( هل ةعفش الف عيفش وهو عاب اذا عيابلا ليكوو مل وق ) ةعفشلا هلو عببلل ظ
 هل وق)' هتعفشل الطبم كلذ ناكهلامزال يلستلا ناكاذاف ىّررشملا ىلا عببملا ملست هيلع بجو |

 ةعفشلاب ةبلالءملا ىفو عببلل جتت* كردلا ناهض نال (ىريشلل عبابلا نع كردلا نعض اذا ثالذكو

 عيبلا نال ( ةعفشلا هلف عيفش وهو عاتا اذا ىّرشملا ليكوو هل وق ) حدب الف كيذل رحسف

 دحاو دجوي ملو توكسوا ميلستب الا لطبتالف هدعب بحت ةعفشلاو عببلا دعب لكولل لصح .

 ناكنا تلق اهب هل ىضقي فيك تلقناف هل تحص كلذلف دقعلل مي ةعفشلاب هذخا نالو امهنم ظ

 هسقنل اهضبش عيفشلا وهو ىرشملا مؤيو مم الاىلع ةعفشلاب هل ىضق ارضاح مالا |
 اذا اذكو هيلع ةدهعلاو ىم الل الوا اهضبق ابا مالا ناكناو عبابلا ىلع هتدهعو

 ليكولا هلوق ةعفشلا هلف عيبلا راتخاو عيفش ريغلا كلذو هريغل رايخلا طرعشو ىرتشا |
 ىلع وه دمت لاقو ميمتلا وهو امهدنع ملستلا زاج ةعفشلا ميس اذا ةعفشلا بلطب |

 كلم نع عببملا لاوز عنمم هنال ( عيفشلل ةعفش الف رايحلا طرمتب عاب نمو موق ) هتعفش
 نع عناملا لاز هنال ( ةعفن ثلا تبجو رايخلا طقسا ناف مل وق ) عب ملاك راصف عبابلا
 مل وق) عببلا همزا رايمللا طقسا اذاهنال ميعتلاىف رايمللا طوقسدنع بلطلا طّرشيو لاوزلا

 اهذخا اذاواءامجا عيبملانعكللا لاوز عنمالهنال( ةعفشلا تبجورايملا طرشي ىزتشا نمو

 طرسشلاب تدن هنال عيفشلل رايخ الو درلا نع ىرشملا زحت 0 عببلا تنجو 21201 ىف عيتشلا

 ضبقلا لبق اما ( اهيف ةعفش الق |ادساف ءارش اراد عاما نمو هلَوُق ) هنود ى ءررشْلل وهو
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 ا ضوعلا طرسشب ةبهلا ىف مث اهيف ةعفش الف رخالا.نود امهدحا ضبقوا اضباقتب لناف ||

 ظ

 ظ

 نع كلذ طقس نقلا ضعب ىزشملا نع عيابلا طح اذاو لوف ) ىنجالاك وه راص و |أ

 ّ : 1 0 م 3
 ري حجج داب رجح حب

 ا داسفلا ريدقتا هللا 0 ممسفلا لاتحالف 0 0 0 كل 0 دل
 | دق دسافلا عيبلا نال ( عناملا لاوزا ةعفشلا تبجو حفلا طتسا ناذ موق ) زوحبالف

 | اذاذ حفلا ىف عيابلا قح توبثل ةعفشلا نم عنم امئاو ضبقلا هب لصتا اذا اندنع هب كل

 رم اراد ىذنم مذ ىرشا اذاو هلق ) تبجو اذهلف عناملا لاز حفلا ن م هقح لت

 سيل هنال ريزملا ةعثو لاثمالا تاوذنم اهثال ( رخلا لثم اهذخا ىمذ اهعيفشو ريزنخوا

 اهذخأي نا هلف ةعفشلاب اهذخأي نا لبق يذلا لسا ناف دبع وا ةاشب اهارتشا ول اك ىلثع

 (ريزندخاو رجلا ةهقب اهذخا اسم اهعيفش ناكناو هل وش ) رخل مي است نع هزممل رخل ةيعب
 رجلا 0 اهتضنئذلاو م د م ااا البسم اهعيفش ناكناو ا

 اذك لطاب ههلسنف نيلدبلا ضبق لبق ةعفشلا مس ول ىتح ضبغلا تقو بلطلا طرتشي
 الو هين ةعفش الف كلذ دعب هضوع مث ضوعلا طارش ىلع ةراقع هل بنعوانإإو قتعتسللاق

 هني عم ( ىرشملال وق لوقلافن ُملاىف ىرشملاو عيفشلا فلتخا اذاو هلرث ) هضوع اهف

 متي ملاذا اذه كرت ءاش,نا و ىرتشملا هلاق ىذلا نْثلاب ذخا ءاش نا رايملاب عيفشلا و ْ
 0000| دك ةايلانادقي امانا نان هاوق ) اهب ىضق ةنيب عيفشلا ماقا ناف ةنبب عيفشلا

 .انمه ىررشملا نعدا اذاو مل وق ) انابثا ٌركا اهنال ىزشملا ةنب فسوبوبا لاقو ( امهدنع

 ديىف رادلا تناكءاوس ( عيابلا لاقامي عيفشلا اهذخا نُملا ضبشب ملو هنملقا عيابلا داو |

 أ اهذخا ع نُدلا ضبق ناكناو مل وف ) ىررشملا نع اطح كلذ ناكو ىرشملا دب ىف وا عبابلا

 دقعلا ركح ىهتنا نلا اذوتسا امل هنال ( عبابلا لوق ىلا تفتلي مل و ءاش نا ىرتشملا لاق امب

 هيلع عجري هنا ىتح عيفشلا نع طحي ناب عيفشلا اهذخا ام دعب طح اذا اذكو ( عيفشلا

 | ناكاذا اما ةدحاو ةملكب لكلا طح اذا اذهو ( عيفشلا نع طقسي مل نعأأ عبجب هنع طخ

 ىتح ( عيفشلا ةدايزلا مزاي مل نقلا ىف عيابلا ىريشملاداز ناو ملوش ) ةريخالاب هذخأي تاملكب
 دقعلا لاحىف روكذملا ردقلاب ذخالا قح هل تين دق عيفشلا نال لوالا ناب اهذخأي هنا

 عقجا اذاو مل وق ) ريغلا قح طاقسا ىف زوجي ال امهيضارتو امهيضارتب ىه امنا ةدايزلاو
 ىجفاشلا لاقو ( كالمالا فالتخا ربتعيالو ةيوسلاب مهسؤر ردق ىلع مهنيب ةعفشلاف ءاعفشلا ْ

 او 2 الو اهتلث رختللو اهمضن مهدحال هثلث نيب راد هتروصو ءابصنالا ريداقم ىلع

 ان دنع نيفصنت |ىهنيب اهب ىضق هعفشلا 0 0 هبيصت عبج فصنلا بحاص 9

00 



 ا

 رخآ عيفش رضح اذا مث اهعيمج هل ىضقن ىضاقلا ناف هتعفنش تيئاو الوا ءاعفشلا نم |
|] 

١ 

 | ءاح مث اهعيفش وهو اراد ىّرشا الجر نا ولورا يس ا تدساو |

 هنود. عيعشءاج ناو اهعيع هل ىضق.هنم كوأ عي عيفش ءاج نا و اهفصنب هل ىضق هلثم عيفش |

 مهضعب باغو مهطعب ضخم, ءاعفش رادلل ناك اذا ده اذك هلدعفش الف | |

 ١ نا زو و بلاطي نا زوجي بئاغلا نال عيجلا ىف ةعفشلا قح هل تيم ىضاخلا بلاطف ْ
 رضاخلا ناكناو هكراش هقح بلطو بئاغلا ءاج ناف كشلاب ضاملا قح طقسالف بلاطيال

 عيجباذخأي لب كلذ هلت 5ي مل هةح رادقم وهو ثلئلاوا فصنلا ذختآ انا بئاغلا ةبيغىف لأق

 هنا نظ ءاوس هتعفش تلطب رادلا فصن رضاخلا بلط اذا عيبانيلاف و عدب وا ءش نأ
 ذخأت نا اما ةعف_ثلا بلطي بئاغلا ءاج امل سضاخا لاق ناف نظي ملوا كلذ ىوس قمتسال

 ناذ هنم ُثكا همزاي الو فصنلا ذخأي نا هلف فصنلا الا ذختآ ال بئاغلا لاق عدتو لكلا
 نم ددع ىلع مسقتو لعاملا قج طسإو تلاددلا 1 سل ا ظ

 هلق ) عدبوا لكلا ذخأي نا الا رخ الل نكي مل امهدحا سف ناعيفسش رادال ناكاذاف قب
 ]1 اهاّرشا ناو هلق ) ميقلا تاوذ نم هنال ( هنهتب عيفّتلا اهذخا ضرعب اراد ىرتشا نمو

 ْ ذخا راقعب اراقع عاب اذاو مل وق ) لاثمالا تاوذ نم هنال ( هلثم اهذخا نوزوموا ليكم

 | اعيفش ناكاذا اما اعيجج امهل اعيفش ناكاذا اذه ( رخألا ةجتب امهنم دحاو لك عيفشلا

 ا هتعفش سف فلاب تعي اهنا عيفشلا غلب اذاو ملوق ) رخآألا دهب هذخا امهنم دحاول ْ

 ١ ( ةعفشلا هلو لطاب هيلسف رثكا وا فلا هتيثريعشب وا ةطنح وا لقاب تعب اهنا لع مث
 ردعب دقو فلالا ىلع ردقب الو فلالا نود ام عفد ىلع ردقي هنالو ارورغ غيلشلا ىف نال

 اهتيقرين اندب تعبب اهنا ناب ناو ملف ) فلالا عفد ىلع ردقب الوريعشلاو ةطنملا عفد ىلع

 رفز لاقو ةعفشلا هلف فلا نم لقا اهتم ناكناو لس اذا ىنعب ( ( هل ةعفش الف زكا وا فلا

 نالف ىرشملا نا هل ليق اذاو مل وق ) نافلتحم ناسنج امهنال نيهجولا ىف مث ةعفشلاهل

 ملص الو دي ز ةرواجم هل حلت دق ناسنالا نال ( ةعفشلا هلف هريغ هنا لع مث ةعفشلا اسف

 ليق اذا و هريغ قحيىف اهلسن كلذ نكي مل هراوج ىضرب نمل جس اذاف ورمع ةرواجت هل
 ورع بيصن ذخأي نا هل ناكو ديزل ههلست محد ورعو ديز هنا لع 0

 تيزريشا اهنا لع مث اسف رادلا فصن ىّرش ثا هنا هغلب ناو هقح ىف دجوي مل ماستل انالا

 0000 ىذلا نا ناب مث هسف اهلكتعبب اهنا هغلب ناو ةعفشلا هلف اهلك
 ةريخذلا ىف لاقريثكل او ليلقلا ىف هيلست محصيف اهنم ءزج ىف السم ناكاهعيجج ىف يس اذا هنال

 مثوسف فلاب لكلا ىرتشا هنا ربخا ناب لكنا ن نمث لثم فصنلا نمث ناك اذاام ىلع لوم اذه

 ىررشا هنا ناب مث فلأب لكلا ىرشا هنا ريخا اذا اما فلالاب فصنلا ىزرتشا هنا رهظ
 ( ةعفشلا ىف مصخللا وهف هريغلا راد ىرتشا نمو موق ) هتعفش ىلع هناف ةئامسم# فصنلا

 | هيلع ةدهعلا نوكيو نُءلا هيلا لسبو ليكولا ديزم اهذخأي نا عيفشللو دقاعلاوه هنال
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 ||| لكوملاوه مصخلا نوكيق دي هل قبيل اهلس اذا هنال ( لكوملا ىلا اهلسي نا الا ملوق )

 ]| ناكاهبنع تضع اوا اهتيهووا كل اهتلس لاقف ىّرشملل ةعفشلاإس ىبنجا عيفشال لاق ولو
 | كلجا نم هل اهتلسلاق هناكف كا اهتلسلاتف ديزل هبطاخ اذا ىبنجالا نال ناسحمسالا ىف الست

 ا نكي مل اهتعفش كل تبهووا رادلا هذه ةعفش كل تلسدق ىبنجالا هبطاخامل عيفشلا لاق نأو

 | ىلب ىذلا دحلا لوطىف عارذ رادقم الا هراد عاباذاو هل وق ) أدتبم مالك هلال اهلست كلذ

 (| هيلي ىذلا عارذلاب هل لصح امنا راوملا.نال راوملا عاضقنال ( هل ةعفش الف عيفشلا
 أ| اذه هنم بهو اذا اذكو ةعفشلا طاقسال ةليح هذهو هل راوجال اهف عببلا لصح هانثتسا اذاف

 | لوالا ممسلا ىف راجلل ةعفشلاف اهتيشب عاب مث نعي اهنم امه عاب ناو موق ) هيلا هلسو ردقلا
 | قحاراجلاو هيف راج عيفشلانال كلذك ناكامتاو ىرخا ةليح اضيا هذهو ( ىناثلان ود

 || ىلعاهعي داراف افلا ىواست راد هل لجر اهتروصو اهعيجج عب قحسي ايرادلا ضعب عدب
 ةئام اهراشعا ةعست عسب مث ةئامعسب |ءاتبم اهنم سشعلا عيد هناف عيفشلا اهذخايإل دَجو

 ىزشملانالراشعالا ةعستلا ىف ةعفشلا هل تبثت الو هن ةصاخ اهرششعىف تبثت امئا ةعفشلاف

 ابوث هيلا عفد مث نع عاتبا ناو مل وق ) رمثعلاب اهيف اكيرمش راص اهراشعا ةعسن ىرتشا نيح
 | نئاوهو دقعلا هيلع عقوىذلا ضوعلاب بحت امنا ةعفشلا نال ( بوثلا نود نْلاب ةعفشلاف

 ا طاقساىف ةليللا هركتالو موق ) هبذخؤيالف ناثدقعب هكلمامناو دقعلا هيلع عقبمل بوثلاو

 (د# دنع هركيو مل وق ) هركتالف هيلع قح باجي نع عانتما هنال ( فسوب ىبادنع ةعفشلا
 | ىوتفلا وزجيإف هيلعررضلا ةيقبت ةليملا ةحاباىفو عيفشلا نعررضلا عفدل بحت ةعفشلانال
 ]| ةليخلا تناك اذا ىنعي بوجولا دعب دمت لوق ىلعو بوجولا لبق فسوب ىبا لوق ىلع

 || اوفلتخا اذهىلعو فسوب ىبالوقىلعف هلبق تناك ناودم لوقىللع ىوتفلان وكي عببلا دعب

 ]| اذه اذكو د لوقىلع ىوتفلاو دم اههركو فسوب وبا اهزاحاف ةاكزلا طاقسال ةليلا ىف
 اليكل اهريغ ىلا ىدعتو ةدحيلا ةيآ كرت اذا هنا اوعججاو يا طاقسال ةليللاىف فالتخالا

 || عيفشلاىضق مثسرغواىزشلا انب اذاو موق ) ىدنلا ىف اذك هركيهنا ةدح كلا هيلع بحت
 ]| ىزنشملا فلكءاشناو اءولقم سرغلاو ءانبلا ةعثو نكلاب اهذخا ءاشنا رايخلاب وهف ةعفشلاب
 ]| ضرالاذخأتنا اما عيفشلل لاقي فسوي ىبانعو رفزو دمتو ةفينحىبا لوق اذهو ( هعلق
 فاكيالف هكلم ضرالان ا ىلع هانب هنال ءانبلا ىف قحم ىرشملا نال عدت وا امئاق هنهمب ءانبلاو

 ]| نالو قماهل نم ةهجنم طيلستر يغنعريغلل دك اتهقح هب قلعت, لح ىف ىنب هنا انلو هعلق
 | ىرشاولو هتبهو هعب ضني اذهلو هيلع مدقتي هلال ىرششملا قحنم ىوقا عيفشلا قح
 ||| هل سيل فسوب ىبا نعو دححدملا مدهب ىعأي و اهذخأي نا عيفشالف ادحمدم اهانبف اضرا
 0 ان ءارش ىدكشملا هان مسفلا هقحبال نعم اهيف ثدحا دق هنال اهذخأي نا

 عيابلا ةبغرب تن هقح نال ىّشملا قدح قباس عيفشلا قح نا انلو ىرتشملا دبعلا قتعا

 ركناو نالفنم رادلا هذه تعب لاق ول هنا ليلدب ىرشملا كالمىف هلوخد لبق عببملا نع

 (نالف )
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 عيفشلا اهذخا اذاو هل وق ) ىزشملا اهكلمي مل ناو ةعفشلا عيفشلل تبشر ءارمثلا نالفإ

 نُدلاب عوجرلا اما ( سرغلاو ءانبلا ةمتل عجرب الو نلاب عجر تقحتسا مث سرغو اهيف انف
 بحي امنا عوجرلا نال سرغلاو ءانبلا ةمهتب عجرومل امئاو هن عجر هل سيم امل عببملا ناذ
 امهنم دحاو لكزال عيابلانم اهذخا ول اذكو رورغ ىرتسثملانم دجوب ملو رورغلا لجال

 ىلع اوعجماو ام*رابتخا ريغب اهذخا ىذلا وه امئاو رادلا هذهىف كلملا هل بجوب ملا

 سرغلاو ءانبلا ةهأل مجرب ىزتشملا نا تقحتسا مث سرغ وا اهيف انبف اراد ىرتشا نه نأ
 ضقنلا هيلا مسي و اينبم ءانبلا هل عج رب نا هلو هيلا اهلستو عببلاب هرغ هنال عيابلا ىلع
 رادلا تمدهنا اذاو هلت ) عيبانيلا ىف اذك ريغال نْهلاب عجر ضقنلا هيلا مسي مل ناو

 امهلباقبالف ركذ ريغن م عببلا ىف الخد ىتح عبات سرغلاو ءانبلا نال ( كرتءاشناو نكلا عيمجب

 هاوق ) ةروصلا هذهىف نمل لك ةحبارم اهعبب اذهلو ادوصقم رصي ملام نعله
 عدف تش ناو اهتصح ةصرعلا ذخث تنش نا عيفشلا ليق ءانبلا ىريشملا ضن ناو

 ءانبلا مده اذا اذكو اعبت قبب إف فالتالاب اد وصقم راص هنال ( ضقنلا ذخأي نا هل سيلو
 هنع تطقس ةعفشلان ال هسقنب مدهنا اذا اذكو هعاب هناكف ىريثملل ميسي ضوعلا نال ىنحلا

 هعاب و رادلا باب ىريشملا عزنن ول اذكو ”ىشث ريغب ىزيشملل سي نا زوجي الو َدمئاق نيعوهو '
 عيفشلا اهذخا رمت اهلخت ىف و اضرا عاشا نمو لوف ) هتصح عيفشلا نع طقس
 سيلو اهعاتبا اذا اذكو ركذ ريغنم لخد.ال هلال عببملا ىف رثلا ركذ اذا هانعمو (اه رع

 هل وق ) هيلا ىرس عببلانال اعب عيبم هنال هذخأي عيفشلا ناف ىرتشملادبىف رمئاف رمث لحمل ىف
 عببلا ىف لخد هنال لوآلا لصفلا باوج اذه ( هتصح عبفشلا نع طقسي ىزشملا هذخا ناف

 نكي مل نعلا عيمجب نُعلا ىوسام ذخأي هناذ ىناثلا لصفلا ىف اما ندلا نم ءىبث هلباقيف ادوصقم

 ملف ) ةيادهلاىف اذك نألا نم *ىش هلباقب الف اعبتال اعيبم نوكيالف دقعلا دنع ادوجوه
 ىّرشملا ةلزنم عيفشلا نال ( ةيؤرلا رايخهلذ اهآر نكيملو رادلاب عيفشلا ىضاقلا ىضق اذاو

 اهب دجو ناو مل وق ) عيفشلا اذكف ببعلاو ةيؤرلا رابخب اهدري نا ىرتشملل زوجي اهكف
 الق هنع بئان سيل ىزشملا نال ( هنم ةأربلا طرش ىرشملا ناكنا ئ اهدرب ْنآأ هلف ابنعا
 ني اهذخا ءاش نا رايملاب عيفشلاف لجؤم نع عاتبا اذاو مل وق ) عيفشلا قح طاتسا كلمي

 لجؤم ني لاما ىف اهذخأي نا هلسيلو (اهذخأي مث لجالا ىضقنب ىتح ربص ءاشناو لاح
 نثلاناك ىرشملا نم اهذخاناو ىرشملا نع نلا طقس عبابلا نم لاح نب اهذخا اذا مث
 نعربصلا هدارم لجالا ىضقني ىتح ربضءاش ناو هلوق ناك اي هلجا ىلا ىريشملا ىلع عبابلل
 فسوب ىبال اذالخ اه*دنع هتعفش تلطب هنع تكسول ىتح لالا ىف هيلع بلطلا اما ذخالا

 كيلي تسيل ةعستلا نال ( ةهستلاب ,هراجل ةعفش الف راقعلا ءاكرشلا مسق اذاو هلق )
 عيفشلا سف اراد ىرتشا اذاو هل وُث ) ةعفشلا هب قحتسلال كاذو قوقملا ريبمتىه امناو



 ان يل ل ا

7 : 44 

 1 نأ يتلا داراف ( ضاق ءاضقب بيعبوا طرشبوا ةيؤر رايح ىرشملا اهدر مث ةعفشلا ْ

 | لقتل اهذخا ضاق ءاضقريغب ضبقلادغي بيعي اهدر ناو (هل ةعفشالف) ةعفشلاب اهذخأي |[
 اههتحىف زحف ةلاقالا نال ( ةعفشلا عيفشللف الياقت وا ضاق ءاضق ريغب اهدر ناو ملوق .)
 ((| لاق الياقت وا هلوق ىضارلاب لاملاب لاملا ةلدابم وه و عببلا دوجول عيفشلا قح ىف عب

 ! ١ عيابلا ىلا تداء اهنال ةعفشلا عيفشلل ناف هدعب وا ضبعلا لبق الي اقن ءاوس جضركلا ىف

 || هنم ءارسثلاك كإذ راصف هاضرو هلوبقب هكلمىف تلخد اهنا ىرتالا أدّتبم كلم مكح ىلع

 طرشوا ةيؤر رايح ىزشملا اهدر مث ةعفشلا عيفشلا سف اراد ىرن اذ[ ديادهلا قف ل

 أ ضبتلا نيب اذهىف قرف الو هجو لكنم محف هنال عيفشلل ةعفش الف ضاق ءاضقب بيعوا

 ا ' | ءاضق ريغب ناكن او لصالا نم حف هلبق نال

 ا *“ ةكرشلا باتك ع

 لصالاىف نيكراشتملا نيب دمع نع ةرابع عرمشلا ىفو ةطلخلا وه ةغللا ىف ةكرشلا ||

 || كالمالا ةكرسشف دوتع ةكرشو كالما ةكرش نيبرض ىلع ةكرشلا هللا هج-ر لاق) ررلاو |[

 ىدوا وا امه بهوام اذكو كالملا بابسا هذه نال ( اهنايرتشي وا نالجرلا اهثرب نيعلا ||

 || هاوق ) يقال اطلخ هبحاص لامب امهن* دحاو لكلام طلتخا اذا اذك و هالبتق هب امل
 ا هيحاص ىيصت ىف امهم دحاو لكو هنذايالا رك بيصن ىف فرصت نا امهدحال زوحالو :

 ا برضلاو مل وف ) ةيالووا نذابالا زوحجيام هريغ لاهىف ناسنالا فرصتنال ( ىنجالاك ||

 | اذكىف كتكراش امهدحا لوقب ناوهو لوبقلاو باحيالا اهتكرو ( دوقعلا ةكرش ىناثلا ||
 | عيانصلا ةكرششو نانعو ةضواف» هجوا ةعبرا ىلع ىهو علوق ) تابقارخأالا لوَسَو

 أ لاعالاب ةكرشو لاومالاب ةكرش هجوا ةثلث ىلع ةكرششلا ىدنخلاىفو (هوجولا ةكرشو

 | ةكرش اما ءلوف ) نانع و ةضواف» نيهجو ىلع اهنم ةدصحاو لكو هوجولاب ةكرش و

 أ نيب زوجيتف امهنيدو امهفرصتو امهلام ىف ايواسّتبو نالجرلا كريشي نا وهف ةضوافملا
 | نييالو غلابلاو ىبصلا نيبالو كولمللاو رملا نيب زوحالو نيلقاعلا نيغلابلا نيممسملا نيرملا

 ( نامثالاك هيلع ةكرشلا دقع محدن ىذلا لاما ىف ىواستلا اهاضقتتم نال ( رفاكلاو ىلا

 أ ام نال هيف لضافتلا ريتعي الف راتعلاو ضورعلاك هيلع ةكرشلا دقع محدن الام اماف

 أ اذكو دالو الاو تاجوزلا ىف لضافتلاك اهتعص عنمبال هيف لضافتلاف هيلع ةكرمشلا دقعنبال
 ' نأل كلذ رثؤي ملرخآآ ناسنا ىلع هل نيدب رخآ آلا لامىلع لضفب امهدحا لام ناكاذا

 | ةضوافملا ظفلب الا ةضواقملا حديالو ىتابلا ىف اذك هيلع ةكرشلا دمع حديال نيدلا

 | انف اهاتعم مدغل محدن مل اهب اوطقلتي مل اذاف اهطورسش ىلع نوفشال ةماعلا نال |

 | اهلا ريتال دولا 5 6-5-2 0 مل ناو تحح اهياعم فرعي اهل دقاعلا ٍْإ

 1 ماو
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 رخلا نال دبعلاو: رلا نب زوج الا نجت فرضتلا ىف امه©واست طربشبو اهناعم رع اماو

 دبعلاو نذاريغب فرصت رمحا نالو هكلمي ال دبعلاو عربتلا كلي دنأل ايدل انو دكت معا

 غلاب رح ناي الو اة ندا نيب زوحبال اذكو ةاواسملا دجوت ٍض نذاب الا فرضت

 اما و انانع تناك حدن 7 ملاذاو محدتناال ءالؤه ةلافكو ةلافكلا ىضتقت امنال ىضاولا

 لاقو ىنذلا و مسملا نيب ةضوافملا د#و ةفيشح ىبا دنع محصن الذ نيدلا ىف مهواسق ش

 ىبذلا نال هدنع هركي هنا الا اههتلاكوو.امهتل افك زوج نارح امهن ال مدن هت فسووا

 ىمذلا و مسلما نا امهلو ءاب رلا همعط! نا هنم فاح و دوتعلا قم نال ىلا يدش

 نوكتو الا نود ريزنملاو را ىف فرصتي ىمذلا نا ليلدب فرصتلاىف نايواستبال
 نا و امهتض واف تزاج ناي» ذلا ضوافت نا و اءاججا امهتنب زو نانعلا نال انانع

 ايباتك امهدحا ناك ناو ةيادهلا ىف لات فرصتلاىف ناي واسن» امهنال امهنيد فلتخا .

 نييتاكملا نيبالو نيببصلا نيبالو نيدبعلا نيب ةضوافملازوحجنالو اضيا زوجي ايسوحمرختالاو '
 لك هب ىّزشي امو ةلافكلاو ةلاكولا ىلع دقعني و يل وق ) مهنم ةلافكلا ةعص مادعنال

 اذهنال هتوسكو هسفن ماعط اذكو (متوسكو هلها ماعطالا ةكرمتلا ىلع نوكي امهنه دحاو '

 امهنمدحاو لكن الك لذ نع (ءاشام#لا بلاطنا عيابللو) ةضوافملا نه انثتسهراصف هنمديال

 نا ليفكللو ةلافكلاب هبحاصو ةلاصالاب ىريشملا ءاش امهإا لطيف هبحاص نع ليفك
 هلوق ) امهنيب كريثم لام ند هيلع انبد ءاضق هنال ىدا ام هحصخ ىرشللا لع

 اهنال ( هل نم اض رخ آلاف كارتنثالا هيف محد امع الدب نويدلا نم امهن* دحاو لك مزايامو .

 محدي ىذلا “ىثلا لدب دارملاو هب بلاطف ثاذ لدبب هنع لفك هناكف ةلافكلا ىلع ةدقعنم .
 عببلا هلا حاشا نق مد ىذلاو هتكرش تاطب .زاععلا ئزشا اذا تح هف كارشالا

 ىلعف دمعلا مد نع ملصلاو ةيانجلاو علخلاو حاكنلا هيف حلال ىذلاو ةراجالاو ءارمثلاو ظ

 سيلو هيلع ةكرشلا دقع محصنال 2 ةصاخ هل مزال كيذف نيكيرسشلا اريحا ا ةردكخحيل

 اههدحا ئنجول اذكو كارتشالا هيف محدن الام نع لدب هنال رهملاب ةكيارتت نكشان نا

 بوث وا ةباد ىلع ىج ناو ةراحتلا نم تسيل ةيانللا نال ةصاخ هل مزال 3في

 لاقو كاّرش الا هيف حم ام كلذ و ناعكلاب هيلع ىلا كلم هن ال امههدنع ككل

 ئطولل ةيراج ىرتشي نا نيكيرشلادحال سيلو ىمد آلا ىلع ةيانملاك همزاي ال فسوب وبا
 اهارشان هل نذا ناد كاردشالا اهض محدن امم هي ناكل نال هكب سث نذان الا ةمدجللا ١

 هكي رمش ىلع عجري نا هل لهو نمثلاب ءاش امهبا بلاطي نا عئابللو ة:صاخ هل ىهف اهأطيل

 هيلع عجري اههدنعو كلذ هل بهو هكي رش ناكر يصيو ال ةفينح ىبا دنعف نُهلا نم ”ىشب
 لصوف ةبه هلبهووا ةكرشلا ههحدت الام ( امهدحا ثرو اذاو ول وق ) نْملأ فصنب

 || لاما سأر ملص اهف ةاواسملا تاوفل (انانع ةكرشلا تراصو ةضوافملا تلطب هدي ىلإ

 تيا د هيف 0 الا د كان ءاقب هي ءادا هيف طرش 3 ظ



 0 هل ريثأت الف 0 هب دلال 4 ا لطبت مل هدب ىلا لص وف كلذ هل بهو وا

 لإ ريناندلاو مهاردلا اما ( ةتقانلا سولفلاو ريئاندلاو مهاردلاب الا ةكرشلا دقعنالو هلق )
 | ايرتشم ىزشملا ريصيف دودعلاب نيعتال اهنالو تاكلهتسملا اهب موقبو ءايشالا نامثا اهالف

 || اماو هنعضام ير هنال دوصقملا حجررلا مصيف هتمذ ىف امل نماض ىريسشملاو ةمذلا ىف اهلثم

 | اهنال دمم لوق اذه و اولاق اهب تقحلاف نامثالا جاور حب ورت اهناف هققانلا س ولفلا
 ||| ىلع امهنايعاب ةدحاوب اهنم نينثا عيب زوحي الو نييبعتلاب نيعتبال ىتح هدنع دوقتلاب ةقحم
 | ةعاسف ةعاس لدبتي اهنمث نال اهب ةب راضملاو ةكرمثلا زوجي الف امثدنعاما فرعام

 000 ا 1و | ]4 ردقب الو تاكلهتسمملا اهي موش ال هنالو ةعلسس ةغاس ريض و
 عضوم ىف قفنت اهنال ةقفان اهنوكي رابتعا الو ضورعلاك تراضف

 ا امنا و عضوم نود

 ا مجدنال ةكرمشلا هنمدل ىذلا هجولا ىلع اهيف ليكوتلا نال ضورعلاب ةكرشلا زوخنال

 ||| ةلاكولا زجن ملاذاو محدنيال اننإب هنمث نا ىلع كضرع عب هريغل لاق نه نا ىرتالا
 | ةكرشلا هنعتل ىذلا هجولا ىلع اهيف ليكوتلا نافريناندلاو مهاردلا فال ةكرسشلا دقعنمل

 || اب رتشا ناو اننإب هيرشنام نا ىلع لام نم فلاب رشا لجرلا هل لاق ول هلا ىرثالا حدي
 | ضورعلا ىف لوالا فرصتلا نالو كلذ زوجي هناف انني هبرتشا ام نا ىلع ىلام نم فلاي
 || زوحال هنمث ىف اكي رش رخآ آلا نوكي نا ىلع هلام امثدحا عببو ءارسثلا دوقنلا ىفو عببلا

 | اهزوجيالو هلق ) ئاج هريغ نيبو هنيب عببملا نوكي نا ىلع هلامب ائيش امهدحا ءارعثو
 || هبشت ةرعئلاوريتلانال ( ام ةكرمثلا مجدنف ةرقنلا و ريتلاب سانلا لماعت نا الا كلذ ىوس

 أ دقعلانال هجو نم ريناندلاو مهاردلا هبشتو ءايشالل انمث تسيل اهنال هجونم ضورعلا

 || اذاف لماعتلا ىف سانلا ةدام اهيف تريتعاف امهم دحاو لكنه هبشلا تيطغاذ فرص هيلع

 ١ دارا ناذ هلوق ) , هاردلا ريغب تقحلا اهب اواماعت, مل ناو مهاردلاب تقلا اهب اولماعت

 ا ااا دلع مث رخحآلا لام فصتب هلام فصن امه دحاو لك عاب ضورعلاب ةكربملا

 ١ ناودللاو | راو علا ذك نسل ملصي ال لام امهل نالجر هتروصو اهثدحا عاب هباوص

 | رخ آلا لاما فصن اماشم هلام فصن امثهدحا عسر نا هيف قيرطلاذ ةكرمشلا دارا هوو

 | ةكرشلا دقع هدعب نادقعي مث كالما ةكرش امهندي ةكرش لاملاراص كلذالعف اذاذ اضيا اعاشم

 ١ عاب هلوشب نالا دمع مث هلوق ىلا جاتحال ليق ناذ هبحاص نع اليكو امهنم دحاو لكن وكيل
 || هلوتب و كلم ةكرش وه امنا عببلاب نال كالذ ىلا ججاتح انلق طلخلاب ةكرشلا تبث دحاو لك

 أ ناذ ءاوسلا ىلع امهعاتم دع ناكذا ةلئسملا ليوأت ةيادهلا ىفو دقعلا ةكرش تبثت ادقع مث

 ْ اهثدحا ضرع ةمث ناك ناب ةكرسثلا هب تدئام ردّسب لقالا حاتم عسب توافن امهم ناك

 ا سمس هضرع ساجلا ةعبرا لقالا بحاص عيد ةئام رخ ل ضرع ةعقو ةئامعل را

 أ ا ايهم دعا, لك ليكوت تينيل كاملا ةكريش دعب دقعلا ىلا ةفباطلو دخل الا لفرع

 ا | نموه سبل ليكون لها وه نم تزلج تقذلو هتك نم وه اهف هبحاصل اليكو



 دسم 2

 وا هلانوذأم ادبع وا ثالذك امهالكوا هلان وذأم ايبص ناك ول امهدحنا نا ىح ةلافكلا لقا
 اهنال ( لاملا ف لضافتلا حنو روق ) امهنب نانعلا ةكرش زوجت هناذ كلذك اه 1

 رفز لاقو ( حررلا ىف الضافتبو لاملاىف اي واس, نا مدن و رفق ) ىواستلا ىضتتقتالا
 ةراتولاملاب قحتسا ةران ع:رلانا انل هلام بر نم ٌثكا امهدحال طزشينا زوحال ىفاشلاو
 هنالو اعيجج امه قدسي نا زاج امهنم دحاو لك ق 2 نا زاج اذاف ةيراضملا ةلالدب لمتلاب

 نيلاملا ىف اههدحا لعناو ةاواسملاب ىبضري الفالع ٌركاوا ىدهاو قدحا اههدحان وكي دق

 هلق ) طرش ىلع امهندب مج ررلاو اعيج المع امهتاكراص رذعريغلوا رذعل رخآآلا لمعي لو

 طرسثب سيل لاخلا ىف ةاواسملا نال ( ضعب نودهلام ضعبب امه:» دحاو لكاهدقعي نازوجحنو

 نيدقنلاب الا حدنال اهنا ىنعي ( هب محدن ةضوافملا نا انيب مالا مديالو روق ) اهيف

 ( مهاردرخ لاو ريناند اههدحا ةهجنمو اكتشينا زوجي و هلو ) ضورعلاب حدنالو
 ن٠ ريثك ىف دحاولا سنللا ىرحمت اي رجادق ريناندلاو مهاردلا نا انل زوجنال رفز لاقو

 ىلع دقعلاك امهملع دقعلا راصف تاكزلا ىف ضعب ىلا اهضعب مضي هنا ليلدب ماكحالا

 مهردفلا اههدحال ناكاذا يك مهاردلا ىلع ديزت ريناندلا ةعث تناك نافذ دحاولا سنملا

 ةضوافملان ال انانغ تناكو ةض وامل حد ةئامو مهرد فلا اهنيف رايد ةئام رخآ اللو

 بلوط ةكرشلا اههنه دحاو لك هاّرشا امو هل وق ) اهيضتقتال نانعلاو ةاواسملا ىضتقت
 لصالا وه ليكولا و ةلافكلا نود ةلاكولا نمكنت اهنا انبي امل( رخآألا نود هنُع

 دقن اذااما هسفن لاهنم ىدا نا ىنعي هنم هتصحب هكي سث ىلع عجر, مث قوقللا ىف

 هلوشبالا هسفن لام نم ىدا هنا فرعيال ناك ن اذ ئصتسملا ىف اذك عجربال ةكرشلا لام نم

 ركنملا لوق لوقلا نوكيف ركنم وهو رخ' آلا ةمذىف لاما بوجو ىعدب هنال ةنيبلا هيلعف
 تلطب ائيش ايريشي نا لبق نيلاملا دحا وا ةكرشلا لام كله اذا و ملف ) هليمي عم

 تلطبو همدعل كلاهلا ىف تلطب امهدحا كله اذاف نيلاملا نيذهب تنيعتدق اهنال ( ةكرشلا
 اههدحا ىرشا ناو هل وق ) هلام حر نم ائيش هيطعيزا ضر, مل هبحاص نال رذت الا ىف
 عقو نيح كلملا نال ( اطرمشام ىلع امهنيب ىرتشملاف ءارسثلا دعب رخت آلا لام كلهو هلامب
 ةكرشلا مث كلذ دعب لاملا كالهب مكمل ريغت الف ءارشثلا تقو ةكرشلا مايقك اكرشم عقو

 ضعت الفى رشملاف تمتدق ةكرشلا نال هعبب زاح عاب امه!انا ىتح دم دنع دقع كو

 تيصن ىف فرصت نا امهدحال زوال تح كلم ةكرش دايز نب نسا دنعو اهمامت دعب
 هتلاكو. هفصن ىزشا هنال ( هنمئنم هتصحن هكيرش ىلع عجريو عل وف ) هنذاب الا رخالا

 كله امهلاو ( لاملا اطلخ ل ناو ةكرشلا زوحجتو هاووق ) هسفن لامهنم نغلا دقنو
 طرش اذا ةكرشلا زوجت الو رؤوف ) هبحاص لام نم كله ةكرشلا دعب طلخلا لبق

 ةراجا اهلعجي و ةكرشلا دقع نم امهجرخ اذه نال ( حم, رلانم ةاعمم ,هارد امهدحال

 هلوق ) رجالل ىعملا ردقالا لصحال دق هنال ةكرمشلا عاضقنا بجو طرمش هنالو
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 / لكون و ةبراضم هعفدي و لاملا عطب نا نانعلا ىربث و نيضوافتملا نم دحاو لكلو |

 لاملا عقد نأ هل سيلو راحيل ةدام نه كالذ نال عدونا هلو ( ةنامادب لاملا ىف فرصت نم

 تناك نا نانعلا كنرمشل سيلو هلثم دقعلاب كلمبال هنال هكيرش هل نذآينا الا ناتع ةكرش
 ”نوخم اذكو ةئيسنلاو دقنلاب عس نا امنه دحإو لكلو ةراحتلا نم تسيل دباتلا

 عابناوهيف نبات ناصقتبوا هتيق لثمالا زوال امهدنعو ةفيتح ىبا دنع ناهو نعامب
 دن اههدنعو ةفشح ىبا دنع نيبيصنلا ىف هليجأت محامل رخآألا هلجاو الاح امثدحا
 ضرق نا .امهدحال سلو اماجحا نيبيصنلا ىف زاح ددععلا ىلو ىذلا هلحا ناو هبيصن ىف

 | ىلعءاسثلا كلمي هنال ةلاقالا تزاج رخألا هعاب اهف امهدحا لاقا اذاو عربت ضرقلا نال

 | علق ) ةلاقالا كلءال هناذ عيبلاب ليكولا كاذك سيلو ءارسثلا ىنعم اهيف ةلاقالاو ةكرشلا
 ا ناطايخلاف يل وف)لبتتلا ةكرشو لاعالا ةكرشونادبالا ةكرشى عمو ( عيانصلا ةكرشاماو

 ءاوسو ( كلذ زوحف امهنيم بسكلا نوكيو لامعالا الْبقَت نا ىلع ناكر شي ناؤابصلاو
 رخت الاو طايخ امهدحاو نيفاكسالا و نيطايمللاك ةئاج ةكرشلاف تفلتخاوا مهلاعا تقفتا

 ةيقواشت ةكرشلا هذه نوكيدقو لاعالا تفلتخا اذا عحدلال رفز لاقو غابص وا فاكسا

 نإ اطررشي ناو ةلافكلا لهانم اعبج+ انوكينا ىغينيف ةضوافملا اما انانع نوكتدقو

 ' اناكءاوس زوجف نانعلا اماو ةضوافملا ظفلب اظفلت ناو نافصن امهنب نوكي هللا قزرام

 ١ طاّرشا زوجي و هكب رش هب ذخاؤي الف امهدحا لبقت اذاف انوكي ملوا ةلافكلا لها نم

 |[ نود اهغدحا لع ناف نانع ىهف ةكرشلا اقلطا ناذ لضافتلا ىلعو ءاوس امه حرا

 | ًاههذحا دب تبخ نافذ اطرش ام ىلع امهنب رجالا ةضوافم وا نانع ةكرشلاو رخئالا

 | انانع تناك ءاوس كلذ عيمجت ءاش امها لمعلا بحاص ذخأي اعيجب امهيلع ناعضلاذ
 || هلال ( هكيرش مزايو همزاي لمتلانم امهنم دحاو لك هلبتتامو موق ) ةضوافموا
 ” بلاط و لمتلاب امهنم دخاو لك ت لاطي هنا هتشاقو هاسفنلو هل لبقت نا :ىلع هطلس

 | اناتع تناك اذا اما ةضواف» تناكاذا اذهو هيلا عفدلاب عفادلا ريو ةرجالاب امهدحا
 ”رخلا نود امقدحا لع ناف يل ووُق ) هبحاص نود .ببتسلا رشاب نم بلاطي امناف

 ١ لاح م. راو لضافتلا اطرشن اف ةضواف»وا انانع تناكءاوس ( نافصن امهنيب بسكلاف

 | لصحافناعضلاب مب رلا ناقحس امهنال رخت آلا نم الع رثك ١ امهذحا ناكناو زاج البقتام

 || نالجرااف هوجولا ةكرش اماو مل وق ) هبحاصل ةناما وهف لمع ةدايز نم امهدحا نم

 دقو ( كلذ ىلع امهنيب ةكرشلا ححدتفاعيدب و امههوجو ايريشينا ىلع ام لامالو ناكرشي

 0001 اهظفلب اظنلك و ةلاقكلا لها ف ان وكي نإ ةتضوانفلاو اناتعو ةضواف» هذه نوكت
 اذان ثا نوكي و ىرسشملا نم ىف نالضافتيف:نانعلا.اماو ةنمث اذكو امهنني ىزشملا
 | اهف رختالل ليكو امهنم دحاو لكو عْلْوُق ) انانع نوكت تقلطا اذاف ناعضلا ردق ىلع
 اطرش ناو هيف الضافت نا زوجالو كلذك حب, رلذ نافصن امنه: ىزرتشملا اطر ناذ هيرشي
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 || ناعضلاو ناعضلا ىلع ةدقعن. ةكرش هذه نال ( كلذك مي ران اثالثا امهنب نوكي نا ٠
 | رجيم هبيصن نم رك ١ هل طرش ناف دقعلاب امهنم دحاو لك نعضامرادقمب حم. رلا هب قدتسي

 || هوجولا ةكرش ىف حيررلا قاقحت“ا نالو زوجي الف لع الو لام ريغ نم هل طش حب. ر هنال
 يف نعم ملام حمير هيلع كازلا يرلا ناكف ىريشملا ىف كلملا ردق ىلع ناعضلاو نامكلاب ' ْ

 | ( شاشتخالاو دايطصالا و باطتحالا ىف ةكسشلا زوجت الو موف ) هطاررسثلا <

 || ريغ هب لكوملا ما نال لطاب حابملا ذخا ىف ليكوتلاو ةلاكولا ىنعم ةنعضتم ةكرشلا نالا
 | هذخا ام كلع امهم دحاو لكزنال هنع ايئان ملصن الف هرما نود. هكلمي ليكولاو حب”

 || هبطتحا وا امهنم دحاو لكهداطصا امو هل وق ) ليبس هيلع هبحاصل نوكي الف ذخالاب

 ْ ناو هيلع اقفتا ام ىلع اههننب وهف هاطلخ اذا اما هاطلخت ملاذا اذه ( رخن آلا نود هل وهف

 ||. فصنلا مامت ىلا رخالا ىوعد ىلع هنيمب عم امهنه دحاو لكل وق :لوقلاف 'ىبث ىلع اقفتي مل

 ]| امههدحاو لكل ىذلا ليكلا ردق ىلع نُهلا مسق نذؤبو لاكي ام ناكن اذ هاءابو هاطلخنن او

 ]| دحاو لكق دصامه«ن* دحاو فرعي ملناو امه:* دحاو لك ةِهق ىلع مسسق امهريغ نم ناكن او
 ىواستلا ىضتقت ديلا نال ةئيدالا لبس ملا فصنلا نم رك ىعدا :ناذ فصذلا ىف امهند

 || رجا هلف هعجوا امزح رخالا هدشو امهدحا بطح ناب رخلا هناءا و امهدحا لمع ناف

 | ناو غلبام اغلاب هلثم رجا هل دم لاقو فسوب ىبا دنع كلذ نمث فصن هب زواحي ال هلثم

 || غلب ام اغلاب هلثم رجا هل ناكح ده هلائيش ابيصي إف هوحن و كابشلا بيصنب هناعا
 الإ هبحاصل بلكلا باصا ام ناك ديص ىلع اعيج هالسراف باك ام4*م ناك نا و اءاجا

 | بلك امهنم دحاو لكل ناك ناو كلاملا لاسرا عم هيدتعي ال كلاملا ريغ لاسرا نال ةصاخ

 || دحاو لك بلكب اصا ناو نيفصن امهندي ناكا ديص اياصاف هبلك امهنم دحاو لكل سراف
 || ةيوار رخآآللو لغب اههدحتالو اكَرَشاناو ل وق ) ةصاخ هل ناك ةدح ل اديص امهنع
 ١ قتسا ىذلل هاكبسكلاو ةكرشلا محد مل امهنلي بسكلا نا ىلع ءاملا امهتلع ايقتسيل

 | ةرجا هيلعف هي وارلا بحاص ناكن او لغبلا بحاص ناكنا ةيوارلا لثم رجا هيلعو
 ةرجالا بوجو اماو ءاملا وهو حابملا زارحا ىلع اهداقعن الف ةكرششلاداسف اما (لغبلا لثم

 دقعب ةيوارلاو لغبلا ةعفنه وهو ريغلا كله ىفوتسا دقف قتسملل اكلم راص اذا حابملا نالف

 طرش لطس و لاملا ردق ىلع امهنيب م رلاذ ةدساذ ةكرش لكو هل وَف ) هترجا همزليف دساف |

 ا نيكي ريشلا دحا تامااذاو لق ) ءردقب ردقيف لاسملا عباتت هيف جرا نال ( لضاشلا

 || توملاب لطبت ةلاكولاو ةلاكولا نعضت اهنال ( ةكرمشلا تلطب برملا رادب قلو دتراوا

 |١ لكنال و توملا ةلزم هنال هقاححب ىضاقلا ىضق اذا ادئرم برملا رادن قاللاب اذكو
 كب رمشلا مع اذا ام نيب قرف الو نذالا عطقب توملاو نذالاب فرصتت نيكي رشلا نم دحاو
 أ ىضب نا لبق هقال دعب انسه دترملا عجر نافذ ىمكح ل نع هنال لعب لوا: هبحاص توم
 هنالامهتيبةكرشالف هقاحلب ىضقامدعب هعوجر نانو دس 1 ىضاقلا

 دا
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 1 لكل سيلو هل وق ) ديدج دقعبالا دوعتالف ةكرمشلا تطقناو هكالما تلاز هقاحبب ىضقامل
 0: أ ةراحتلا سنج نم ّنسيل كلذنال ( هنذاب الا رخت الالام ةاكز ىدؤينا نيكيرسثلا نم دحاو

 | اهاداف هتاكز ىدؤينا هبحاصل امهنم دحاو لكن ذاناف مل وف ) اهتف فرصتلا كلمالف ||
 ا اذا نمضنإال الاقو ةفينحىبا دنع اذهو لعيملوالوالا ءاداب اع نماض ىناثلاف امهنم دحاو لك |
 ا رخآ ألا بيصن امهنم دحاو لك نعم امم ايدا اذا اها بقاعتلا ىلع ايدا اذا اذهو ( عي مل ا

 ا امهل هةسفئب مالا ىداام دعب ريعفلا ىلع قدصت اذا ةاكزلا ءاداب راومألا فالحل اذه ىلنعو

 ااا 12و ىف نآل اذهو كورلا نعضي الفا هب ىلا دقو ريتفلا نم كنلقلاناروم أم هنا ||
 حدب روف لاك رانضو هعسو ىفام هنم بلطي امناو لكوملا ةينب هقلعتل ةاكز هعوقوال |!

 ملعب لوا لع روعأملا نمضي مل ملا محو راصحالا لازام دعب جيذ اذا راستبالا هد
 | دوصقم نال اذه و افلاخم راصف ةاكز عّمب مل ىدؤملاو ةاكزلا ءاداب روهآم هنا ةفينح ىبالو

 دوصقللا اذهو ررضلا مزليال هنا رهاظلا نال بجاولا ةدهع نع هسفن حججارخا ىهآلا
 ىمكح لزع هلال لعب ملوا لع الوزعم راصف هنع رومأملا ءادا ىرعو هثاداب لصح

 * ةبراضملا باتك

١ 

١ 
 ظ ارو ري: نورخأو ىلاغتاةللا لاق رغسلا وهو ضرألا ف برضلا نم ةقتشم دغللا ىف ةباضملا

 د نيبدقعنع ةرابع عرشلاىفو هللا قزر بلطل نورفاسي ىا هللا لضف نم نوغعس ضرالا ىف
 باجيالا اهتكرو امهنبب جيرلا نوكيو هيف ةراجيلارخأ آلا نمو لاما امهدحا نم نوكي نينثا '

 هبف لعاو لاملا اذه ذخوا ةلماعموا ةبراضملاملا اذه كيلا تعفد لوس ناوهولوبقلاو ْ
 أ الح[ اوا سلبق براضملا لوتيف ناغصن انني وهف <ىش نم هللا قزر امنا ىلع ةبراّضم

 (رخ الا نمل عونيكيرسشلادحا نملاع ةكرشلا ىلعدقع ةيراضملا هللا هج-ر لاق ) تيضروا |]
 [| ةناما وهف لاملا عفد اذاذ ةفلتخم ماكحا ىلع لقشت ةبراضملا مث .رلاىف ةكسشلا هدارم |

 || ا ا ااا هلال ةلكو وهف هب ىرشا اذا هكلام ساب هضبق نال هيف لمينا ىلا ةعيدولاك

 || اهبف بجاولا نال ةراجا تراص تدسف اذاف اكي رش راص حرر اذاف هرماب ريغلا لاهىف |

 لالا نوكيف بصاقلا ةلزنع وهف لاملا بر طرش براضملا فلا اذاف لثملازجا 077)
 اذاف هل بيطي فسوب وبا لاقو امهدنع هل بيطيال هنكلو بواضلل مرلا نوكيو هيلع ْ

 د براضملا ةضرقب نا كلذىف ةليملاف براضملا ىلع انوعضم لاملا لعي نا لاملا بر دارا

 لإ ضرقتسملاىلا هعفدي مث ثلثلاوا فصنلاب ةبراضم هنم هذخأي مث هيلع دهشيو هيلا هلسيو

 حيران وكي كلميلو حجيراذاو هيلع ضرقلا ىف هديىف كلهول هناىتح لمعلا ىف هب نيعتسيو |إ .
 نيما ءادتالا ىف وه بئارم سجن براضملل تراصف ىدن#لا ىف اذك طرشلا ىلع امهنيب
 وهف فلاخ اذاف ريجا وهف تدسف اذاف كب رش وهف ببر اذاذ ليكو وهف فرصت اذاف
 اهنا ىنعب ( هب عدت هل انبب لالا الا وا 2 د بصاغ
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 نا وه و ةكرشلا ىف هانبب ىذلا فالحل ىلعف سولفلا امافريناندلاو مهاردلاب الإ ميتال ْ

 نيدلا نم نالف ىلع ىلام ضبتا لاق نا و زوحنال امهدنعو اهب ةيراضملا زوجي دمت دنع'

 كلذو ضوبقملا ىلا ةب راضمألا فاضا هن ال هب لع و هضيق اذا زاس.ةبراضم هب لعارا

 رجي مل ةبراضم نيدلا نم كيلع ىلامب لما لاق ناو ةبراضملا ىضتقم وهو هديف ةناما |
 نيدنم أريالو هتراسخ هيلعو هحر هل نوكي كلذب براضملا هاّرش ثااَمو ةغيتح ىبادنع

 كلذ نع هن ارباب وا هليكو وا بلاطلا ضبقب الا ندلا نم ريال نويدملا نال بلاطلا |

 نوكي نا ىضتقي ةباضملا دع نال وملاك .نيدلا قبف ءوجولا ذه ضاشاو 000
 دمخ و فسوب وبا لاق اهيفاثي كلذو هيلع انوعضم نوكي نيدلاو هدي ىف ةناما لاما سأر

 امهنيب حمرلا نوكي نإ اهطرشش نم و مل وق ) نيدلا نم براضملا أرب و ةبراضملا زوجت
 داو ةكرشلا عطب تاذ يدق ونزل( فاه مهارد هنم امهدحا قعسنال |ءاشم

 الام لجر ىلا عفذ اذا هحرش ىف لاق جاوسملا مهاردلا كيت الا عي رلا نم لصخ النا ظ
 اذه ىف لع نافذ ةدساف ةب رالف مهرد ةئام براضمل“ هلا وزر ايضا و ا

 دساف دقع دنع هلع ىفوتسا هنال ءىئش ٌج,رلا نه هل سيلو هلثم رجا هلف حن. رب ملوا حيرف

 رجا هل فسوب وبا لاق ةراجالا ىف كلثملا ةرجا ىلا عجر لدبلا هيلا اسي مل اذاف لدبب

 حجيري مل اذا هنا فسوب ىبا نعو غلبام اغلاب رجالا هل دمت لاقو ىعسملا هب زواجيال هلثم

 ةمكتاا ىف براضملانا مولعمو ةحتتلا نم ىوقا نوكتال ةدسافلا ةيراضملانال هل رجاال

 اذا اهنال ب رب ملوا خي ر رجالا هل د#ث لاقو ىلوا ةدسافلا ىنف ائيش قحتسامل حري ملاذا

 ةيراضملا ىف لاملاو , ري مل وا ير رجالا اهيف بحي ةراجالاو ةراجا تراص تدسف

 جركَلا ىف و ةيادهلا ىف اذك ةححتلا ةيراضملاب ارابتعا كالهلاب نوعم ريغ ةدسافلا '

 نوعضم وه امهل وق ىلعو نعضيال كراشملا ريجالا نا هلصا ىلع ةفينح ىنا دنع نعكيال

 بوجو ةلالدب ةراجا تراصدق ةدسافلا ةبراضملاو كَرشملا ريجالا نيعضن ىف اههلصا ىلع

 ملف ) لمتلاب الا رجالا قحصتسلال هنال كرتسشملا ريجالا ركح ىف براضملاو اهيف رجالا
 لمعلا طرسشينا زوحال ىا ( هيف لاملا برا دبال براضملا ىلا السم لاملا نوكي نا ديالو |

 براضملا دب صولخ عنمي هنال ةبراضملا تدسف لاملا بر لمع طرمش ناف لاملا بر ىلع '

 ةبراضم مثيلا لام اعفد اذا ىصولا وا بالا فالح اذه و فرصتلا نم نكع الو ا

 دحاو لكل نال نييبنجالاك اراصف لاملل نيكلامب اسيل امال زوجي ثيح اهلي طرشو |
 لاملل كلاملا وه هنال تدسف ريغصلا لمع اطرمث نا ب راضم ريغصلا لام ذخأي نا امن»
 اهفوهف هيتاكم باسكا كلميال ىلوملانال ةبراضملا دسفت مل هالوم لع طرش اذا بتاكملاو

 ةعلتسلا و :ناكملاو نلمزلاب ةديقم ريغ ىا ( ةقلطم ةبراضملا تحص اذاذ موق ) ىن :حالا

 ددتملا قالطال (لكويو عدو عضو رفاسنو عيب و ئزشي نا:براشملل زا هلق |
 || ليكوتلاو راجتلا عاص نهوهام ,ظتنيف ةراحتلابالا لصحنالوهو حاب رتسالا اهنمدوصتملانالو |



 فضل
 ظ | لصح عضبا اذاف ضوعب لاملاىفرجأتسينا هلزالو مهتداعو مهعنصنم عاديالاوعاضبالاو
 ]| ىلع ردالدق هنال رجالا نم هعم لمعي ند رجأتسي نا هلو ىلوا وهف ضوع ريغب لاملا

 لأ هلو كلذب الا هظفح ىلا لصوت.ال هنال عاتملا هيف ظفحي انبي رجأتسي نا هلو هسفنب لمعلا

 | ةرفاسملا اهاو عض وءىلا عضومنم عاتملا لقنب لبصح م, رلا نال هلم باودلا رجأتسي نا

 ]| عيجج ىف رج نا هلو رحب وا رب ىف كلذ هل نا روهشملا ناف ةقلطملا هب راضملا ىف لاملاب
 | رح وا رب ىف ةقلطملا هب راضملا ىف لاملاب رفاسسي نا هل سيل فسوب ىبا نع و تاراحبتلا

 أ ىلا هنم عوجرلا ىلع ردقب عضوم ىلا هب جرخي نا هل نكل و لاما بحاص نذابالا
 | هلوق كلاملا نذاب الا زوجي الف رطخ هيف لاملاب رفسلا نال همم تيبيف هنليل ىف هلها |
 ناف لاملا سأر نم سضحلا نود رفسلا ىف هسفن ىلع قفتبو هانيب دقو لاملاب رفاسن و |'

 | تاودلا فلعو هبوكرو هتوسكو هبارشو هماعط ةقفنو نعمك رضمحلاىف لاملانه قفا

 شارفو جارسلا نهدو باذشلا لسغو هحباوحف اهيلع فرصتو هرفسفف اهبكري ىتلا
 ]| ةماحلاو ءاودلااماو اهنم دءال ءايشالا هذهنال اهراجتساو بوكرلل ةباد ءارمشو هيلع ماني
 ]| ةيراضملالام نود هلامىف وهف ندبلا حالصا ىلا عجري اهو باضتحاو ناهدالاو دصفلاو

 اماو بارشثلاو ماعطلاك هب راضملا لامىف د# لاقو امهدنع هسفن لامىف نهدلا جركلا ىفو

 ]| لك ًايزاهل فسوب وبا لاقق محملا اماو مادالاو ماعطلا ىرحم ىرحجي اهنم داتعملاف ةهكافلا
 || اهاستك ١ ىذلا بايثلا نمهغمو هرصم ىلا رفاسملا عجر اذاو ةداعلا ىف لكأي ناك اك هنم
 الأ لاملا عفد, نا سيلو هل وف ) ةبراضملا لام ىف هدر *ىش ةقفنلل هاريشا ىذلا ماعطلا نمو

 | هلثم نوضتيال ءوثلا نال كبأرب لعا هل لوقبوا ( كلذ ىف لاملابر هل نذيناالا ةيراضم

 ألا ناف ليكوتلا ىف ايهيلا قلطملا ضيوفتلاوا هيلع فيصاتلا نمدب الف ةوقلا ىف ام«بواستل ||
 أ عاضب الاو عادبالا فالحب كيأرب لعا هل لبق اذا الا هريغ لكوي نا هل سيل ليكولا
 سيل هنال كنأر لما هل ليق نا و هكلمال ثيح ضارقالا فالخ و هنعضتيف هنود هنال

 ' كيأرب لا هلوقىف ةبراضم عفدلا اما ةقدصلاو ةبهلاك عربت وهلب راجتلا عيذص نه

 | ةعلس ىفوا هئيعب دلب ف فرصنلا لاما بر هل صخ ناو هلق ) راحتلا عنصنم وهف

 ةعاضب هعفدينا هل سيل اذكو صصخخبف ليكوت هلال ( كلذ زوا_تننا هل زجل اهليعب

 | ناف هريغىلا هضي وفت كلم الف هسفنب جارخالا كلعال هنال دلبلا كلتنم اهجرك نم ىلا

 جارخالا درجت هيلع انوعضم نوكيال هجرخا نم ىلا لاملا عفدو دلبلا ريغىلا جرخ
 هداعاول اذكو هيلع ناعم الف فرصتلا لبق لاملا كله ناف دلبلا جراخ هب ىرتشي ىتح

 ماض افلاخم راص دوعلا لبق هنىرشاناو اهطرش ىلع تناك يك ةبراضملا ثداء دلبلا ىلا
 '0 لك و هيلعو هحرال نوكتفلاثملا "تحاصا نذآ ريغ فرضت هلال هل كلذ نوكيو

 دليلا ىلا هتيشداعاو هضعب ىرشا ناو فاسو ىبال انالخ امه دنع ا هل بيطيالو

 | اذهذخ لونا دييقتلاو صيصختلا ظافلاو داعاام ردق نعضيالو هب ىزرشاام ردق نمض

 ( ةيراضم )



 هب 1 لاق اذا اما هفوكلا ى هب 1 ةفوكلا ىف هن لمعت نا لع ير 3

 فطع فرح واولا نآل اهريغ ىفو اهيف لم نا هلو اديبقت نوكيال واولاب ةفوكلاىف'
 ةمولعم ةدم ةبراضلل تقو اذا كلذكو هلق ) طرششلا فورج نم :سيلو ةروسشما 5

 مومملا ىف افلتخا اذاو هنقوامب تقونف ليكوت اهنال ( اهيضمب دقعلا لطبو زاج اهنيعب
 لمتف ةفوكلا قوس ىف هب لمعا لاقولو مومعهلا يدب نه لوق لوقا صودقلاو
 اهقوس ريغىف لمعف ةفوكلا قوسوىفالا لمعتال لاق ناو زاج اهتوس ريغىف ةفوكلا ىف
 محد هنه عيدتوا نالف نم ىريشتنا ىلع لاق ناو هسفنل هازشاام نوكيو فلاخم وهف

 هلوف ) ةلءاعمىفنالفب ةقثلا وهو ةدئاف ديبقتلا اذه ىف نال هادعت,نا هل سيلو ديبقتلا

 لثم اهريغوا ةبارشب ( هيلع قتعينمالو هنبا الو لاملا برابا ىّررسشي نا براضلل سيلو
 كلذو#ت , لا هب لصحم ئذلا فرصتلاىف نذا ةيراكملا نال دبع لع لاملا بر فلحينا

 هفرصت مح! الف نوقتعي لاملا بر كلهىف مهلوخديو ىرخا دعب ةرم هيف فرصتلاب

 الف لاملا برا دلو ما ريصت اهنال لاملا بر نم تدلو دق نم ىريشينا هل سيل اذكو مهبف
 ناف دوف ) نم لعفزاف دنيا دولج الو اره ىرتشنانا هل سيل اذكو اهعيب ىلع ردقب
 ذفن ىرشملا ىلع اذافن دجو ىتم ءاسثلا نال ( ةيراضملا نود هنسفنل ايزتشم رشم ناك ,هارشا ا

 ماع ءارسثلا فنذالا نال فلاخ سيلف ضبق اذا كللع اعادساف ءارش اعيش ىرشا ولو هيلع

 هل سيلف بر لاملا ناكناف هاوف هْضِيق دعب هعبب نكمي ام كلذو دسافلاو عيحتلاىف

 قتعيو لاما بر بيصن دسفب و هبيصت هيلع قتعي عي هلال (.هسفن ىلع قتفينم ىيشننأ ١

 ريصي هنال ( ةبراضملا لام نعم مهارتشا ناف لوف ) فرصتلا عنه فورعملا فاللا ىلع

 نازاج نر لاملا ىف نكيمل ناف مل وق ) ةبراضملا لامنم دقنلاب نعضيف هسفتل ايّرشم ١
 يراسل كي رهتب لج رد هلال 0 رش الذا فرصنلا نم عنامال هلال.( مهيرشي ظ

 عنصال هنال ( ائيش لاملا برا نعي مل و مهنم هبيصن َىَدَع مهتهف تداز ناف مءاوف ) |

 اكراصف مك ىلا قيزط نم تدن' ءئث اذه:نآل ةدايزلا هكلمت ىفالو ةهتلا ةدابزىف هتهجن.

 ىلع ردق ىلع امهنيب ءؤالو.نوكيو هريغ مم ةرواذأ 7

 نكح هلق ) حب رلا نم لاما بر ةصحو لاما سأر ىف ىىسيو براضلل هؤالوو |
 ناقد . نامي ةيلع بجوف تتعب هل عندك ردعلا تاز نال دلو

 هيلا لوو ءارثلا حد اهجوز براضملا هب ىرشاف ة رع لاملا عفد ىذلا ناك

 وم لالا سأر ىلع لضف هيفو دبع ثراخملا ىرشاولو ءاستلا اهكلما قت 00.

 ذفنلالل بر هقتعاناوهعب رىفهقتعذفن هقتعاول براضملان را ىتح من رلا فصت كلذ ودبعلا

 بيصت هيف تراّضلل نس لق لاما سار ىلع لضف دبعلا ةعقىف ب كبمولو هعابرا ةثالثىف هقتع
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 اة ةكياحلاسو . ؛بوع عم اضل

 ٌ عكا تبيصذ هيف براضلل رهظ نيفلا ىواس ادع 4هب ىرتس اف افلا لاملا ا كوك نأ

 | ىزرتشا ناو هلام سأرل ايفوتسم راصو قتع لاملا بر هقتعا ناو قتعبال هقتعاول ىتح.
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 | امهتعدحاو' لك نافذ لاملاسأر لثم امه:* دحاو لك َةَعق نيدبع ةيراضملا لام براضملا

 || انتغاعم اههقتعا نا ترظن لاملا بر ام«ةتعا ناو امهنم دخاو ىف هقتع ذفنال اقرفتموا اه

 أ لاحلا برااعْيج امهوالو و: ارنسعم'وا ناك ارمسوم ةئامئسخ براَضل نعضإ و اعيجب
 ١ فالتالا ناعم كلذ ناكف ةئامتسجت- وهو مب رلا نم هييصن براضملا ىلع فلتا هنال
 ًاريصي و هلك قتعي لوالا دبعلا ناف اقرفتن امهقتعا ناو ارسسعموا ناكا رسوم نعضيف
 ١ نوكيو هفضن ىف هقتع ذفن هقتعا اذاذ ررلل رخنألا دبعلا نيعتو لاملا سأرل ايفوتسم

 أ الانملا براضملا عفد اذاو مل وق ) امهدحلا هقتعا نيكي رش نيب دبع رك ديكح
 ١ عفدلاب نهض مل ) كنأرب لععا هل لقب مل ىا كلذ ىف ( لاملا بر هل نذأي ملو ب راضم
 هذهو (لاملا برا لوالا براضملا نعض متر اذاف برب ىتح ىناثلا براضملا فرضتالو

 ا وهو حن. ري ملوا مي ر نمص هب لمع اذا دمتو فسوبوبا لاقو ةفنتحىبا نع نحلا ةياور
 ١ تاتكلا ىف ركذ مث لمع لوا لع عفدلاب نعضي رفز لاقو ةفينح ىبا نع ةياورلا رهاظ

 ١ نعي امهدنعو ةفينخ ىبا دنع ىتاثلا نعكيالنا ىغبي ليقف ىتاثلا ركذنملو لوالا نعي
 | ىتاثلاوا لوالا نمض ءاش نا رايخلاب لاملا بر ليقو عدوملا عدومىف مهفالتخا ىلع ءانب

 ١ عدوملا عدومن يبو هذه نيب هل قرغلاو هدنع اذكو اهثدنع رهاظ اذهو روهشملاوهو اماججا

 عفنتل ىتلاثلا براضملا لمع انهو انماض نوكي الف لوالا ةعفنل ضبقب ىناثلا عدوملا نا

 ١ هكلم هنال ىتاثلاو لوالا نيب ةبراضملا تحص لوالا نعضنا مث انماض نوكي نا زاخل هسفن

 ١ عجر ىناثلا نعض ناو هسفن لام عفد اذا اك راصف هريغ ىلا عقدلاب فلاخ نيح نم ناعضلاب
 أ رارق نال اطرسشام ىلع امهندي عررلاو ب راضملا محكيو هللماع هنال نعض امب لوالا ىلع
 ىتاثلا نآل لوالل تيطبالو ىتاثلل برلا بيطيو ءادتا هسنعض هئاكف لوالا ىلع ناعضلا

 | ىرتيال وهو نامضلا ءاداب دنتسملا هكلم هقحسي لوالاو لمعلا ىف ثيخالو هلمعب قش

 'هعفدي نا هلنذا دقو فصنلاب ب راض للملا هيلا عفد اذاف نوق ) ثبخ عون نع
 | تراذ نافضن انني هللا قزرام نا ىلع هل لاق لاملا بر ناك ن اذ ثلثلاب هعفدف هن راضم

 | ىلا عفدلا نال (سدسلا لوالا براضملاو حررلا ثلث ىناثلا براضممللو حي.رلا فضن للملا
 || فصن ةسفنل طرنش لاملا برو كلاملا ةهج نم هب مالا دوجول_محد دق ةبراضم يناثلا

 َ ىناثال عيجا ثلث رد كلذ نم لعج دقو فصنلا الا لوالل قب رف هللا قزرام عيجج

 ا نراضتالف نافصن انني هللا كقزرام نا ىلع لاق ناك ناو هل وف ) سدسلا الا هلقبإ 0:

 ' لف ءضتلا هيلا نضوف'هلال ( ناغضت لوالا تراضالاو لاملا ترننيب قيامو ثلثلا ىتاثلا
 ١ الخ انهي نوكف نيثلثلا ذلاا هقزر دقو لوالا هللا قزرام فضن هسفنل لغجو
 ١ ىيبف“ىثنم تحراخ هل لاق ناكولو اقّرفاف حبرلا عيجب فصت كانه هسفتل لعج هنا لوالا
 || .لاملا برو لوالا نيب ىتابلاو فصنلا ىتاثللو فصنلاب هريغ ىلا عفد دقو نافضن كنبب و

 ا (نآل)



 فضلا ا ديلا ل ىش ند ا هللق ناو ملوق ) ض0

 || هل لاق اذا اذكو ( لوالا براضملل ءىث الو خيرا فصن لاملا براو حيرلا فصن ىناثنإف |

 ]| نوكيف لضفلا قلطف هسفنل لعج هنال كلذو نافصن كنب و بف لضف نم ناكاخ |

 || لوالا براضملا د رشث ناف مل وق ) ”ىثريغب لوالا جر و طرمشلاب فصنلا ىناشلاد

 لوالا براضملا نعضيو فصنلا ىناثلا براضمالو فصنلا لاملا براف حببرلا ىتلث ىتاثلل

 هقح ىف ذغن. ف لاملا برا قححس* وه ائيش يناثلا طرمش هنال ( هلام ىف يرلا سدس ىتاثلل
 || ولو هب ءافولا همزايف هكلمي دقع ىف اهب” ىعسملا نوكل ةح# اهسفن ىف ةيعشلا نكل '

 | ىدبعلو هثلث كلف *ىش نم هللا قزر اه نا ىلع لاملا اذهب لمعا براضعملا لاملا نر لاق!

 ١ لع طرشي مل اذا:الوا نيد دبعلا ىلع ناك ءاوس لاملا ب رن ناشثلثلا و باح وهف هللثا |

 || هلصا نم نال ةفشح ىبا دنع نيد هيلع ناك نا دبعلا طرششام ناك هلع طر ناو دنا

 وهف هل طرشام د#و فسو وبا لاقو هبسك ىلوملا قكسل مل نيد ديعلا ىلع ناكاذا هنا '

 || ”ىث نم هللا قزرام نا ىلع لاملا اذهب لما هللا ناو نكي ملوا نيد هيلع ناكءاوس هالومل '

 || اذهو لاملا برا ثاثلاو براضهلل ناشلتلاو تاج وهف هثلث ىلو هثلث كدبعلو هل كلذ

 || انوتدم ناك ناو برابطملل طوربشم هل طورسثملا» نيد دبعلا ىلع نكي مل نا نيهجو ىلع

 اذا هبسك كلي ال براضملا نال دعا كلذ نوكي و ةفينح ىبا دنع زاج هلبع ط سث نا ' :

 ا الا قضتسي ال. ىلا نال لاملا برن وهف هلعيط بشي ل نإو ةغينح ىبا دنع انور نإ

 ]| توكسملاك هنال لاملا برا نوكيو ”ىثث هنم هل نوكي الف هيلع طورمشم ريغ كلذو لملاب
 هدبع بسك كاع هلال براضملل نوكي دجتو فسوب وبا لاقو هلام سأرب هقحتسف دنع

 هيتجوزا وا براضملا:نبال ثلثلا طش نإو هلع طرت اذا اعف ىعن انوي ده ناك نإ

 ناقهسإ ال هتجوزو براضملا نبا نال لاملا برا وهف امهل طرسش امو ةئاج دب راضملاف

 حمرلا نم هنع تكسام و هنع توكسملاكامهل طورمثملا راصف لاهالو لمع ريغ نم ررلا ٠

 نوكيف ضرق وهف براضملا هلكح. رلانا ىلع لاما هاطعا ناو هلام سأرب لاملا بر هتحكتسا '

 || فصن كل ناىلع لاملا اذه ذخلاق ناودعاضب وهف ىلهح رنا ىلعلاق ناو هحنر براضملل

 || ناو لاملا برا قابلاو هل طرمشام براضمللو ةّئاج ةبراضملاف اذهىلع دزب ملو هثلثوا عررلا |

 || براضملل نوكيو ةئاج اهنا ناسحتسالاف اذه ىلع دزب ملو حي رلا فصن ىل نا ىلع هذخلاق

 براضملا ثاثلاف اذه ىلع دزب مل و هشلث كل و ىل .رلا فصن نا ىلع لاق ناو فصنلا

 ىضنق ىهو هعسفلل ةلكنيبلا نال ئاج وهفاننب هللا قزرام نا ىلعلاق ناو لاملا براقابلاو |
 نيفصنامهندب ن وكي وزاج حن رلا ىف ناكب سثاننا ىلع لاقناو نيفصنامهنيب ب رلان وكيف ةاواسملا |

 نا ىلع براضملا لاق ناو ثلثلا ىف ءاكرشش رهف ىلاعت هللا لاق ةاواسملا ىضتتقت ةكرسثلا نال
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 نه ديسلم بح يوووصس هوم - هج هي رح راسم يصب يعش هب يبوس هايس فب م بهي ميومو سم هع رس موب

 ةكرشلا نم قم : ةكرشلا نال نافصن امهنب.ب رلاو فسوب ادلع زاج حرا ىف ء و ءاكرش كا
 الا وهو بيصنلا نع ةرابع كرمثلا نال ةدساف هب راضملا دمت لاقو ةاواسملا ىضتقت ةكرسلاو

 ءاوس اهآطينالاملا براسيلف ةبراضملا لام نمةيراج براضملا ىرشا اذا * ةلئسم * لوهجت

 نكي مل ناو زوال ةكّرشملا ئطوو ةكريشم ىهف جير هيفناكاذا هنالال ما حر لاملاىف ناك
 'اهعيدب نا براضملل ناكت ام ول لاملا بر نا ىرت الا كلملا هبشي قح براضمللف مير هيف

 توماها ( ةبراضملا تلطب براضملاوالاملابر تاماذاو هَل وف ) ةكّرشملا يرانا تهيشاف

 .ةلاكولا لطي ليكولا تومو ةلاكولا هبشاف هريغ نود هل دّتع ةبراضملا دقع نالف براضملا

 0 اذ اما 1 نالوذآلا لير توملاو نذالاب قرصن ةبراضملا نالفلاملا-بر تؤماَحاو
 فرحا رادن قطعوا مالسالا نع لاملا بر دترا ناذ مل وف ) ةلاكولا لطب لكوملا توهو
 ١ كلذب هنال دترا مون نم تلطب هقاحلب مك املا مكح نا نيهجو ىلع اذه ( ةبراضملا تلطب

 | ىلا عجر نا ةفوقوم ىهف هقاحلب راو راصف هتئرو ىلا لتقنتو هكالما لوزرت
 ١ ضرع لاملاب ىزتشا دق براضملا ناك نا و لطب ملو هب راضملا تزاج السم م دهن لأ راد

 ]ا ا 117 ويرعلا تنذل بزاضملا عي برحلا رادب قلو كاذ دعب لأما كي دتزا

 | لع ف وقوم دترملا"كلاءنا لضالاو هقاحلب مكحلالبق هندرب لزعنب الف لزعنب مل ةلالا هذهىف

 " لاح ىف براضملا فرصتق كالمالا مكحىف ر الر دنعو كلذك هفرصتق ةفينح ىنا

 1 ' نال اههدنع اضيا تلطب هقاحلب 3 قطوا لتقوالاملا بر تام ناذ ماج لاملا بر ةدر
 لع ةب راشملاو دترملا وه براضملا ناك ناو اضيا امهدنع كالغالا ليز نابض هذه

 تلطب هقاحب مكحو برملا رادب قو ا لتقوا براضملا تام ناف اعيجب مهلوق ىف يا

 ْ 71 ع ماجا ا وس اهدادتراريغ و اهدادتراف ةأرملا اماو توملاكءايشالا هذه نال ةبراضملا
 | نآل اهقاحلب كف برملا رادب قحلتوا تومت نا الا ةب راضملاوا لاملا ةبحاص ىه تناك
 ْ براشتملا لاما بو لرع اذاو مل وق ) اهفرصتيف رثؤت ال اذكف اهك الما ىف رثؤت ال اهتدر

 ا | 35 لكاولا لوعو -ةتهج نع قيكو هنال ( راج هفرصنق عاب و ىتشا 00

 " نع لزعلا هعنمب الو اهعسب نا هلف ضورع لاملاو هلزعب ع ناو هلق ) هلع ىلع فقوت
 2 دق هقح نال كلذ د.عب لزعلا ا راف تو ارقلاب اتم دك هيراقللا ند ) كلذ

 | هلوث ) عباب ضن تناك رلاتملا سار ىخ نتن ىهو ةعستلات رهظي امئاو م, رلاىف تدل

 ١ ادقن تراص دق اهنال اهعاب اذا ضورعلا ىنعي ( رخآ ائيسش اهن ىرشي نا. زوجيال مث
 او قرم نادل باف تضن دق ريئاند وا مهارد لاملا سأرو هلزع ناو هل وقفز

 | مهارد هل ضن ىذلاو ريناد لاملا نفأ ناكاذا 1 لاملا 6 سنج نم ناكاذا اذه

 ا 0 الا رهظي ال عب رلا نال انا_بحتسا :لاملا سأر سنحي اهعيدب نا هلف سكعلا ىلع وا
 ا ىلع كاملا هربجا هيف براضملا عبر دقو نوبد لاملاىفو اقزفا اذاو رق ) ةيادهلا ىف
 ١ ربجت ضوعب 7 هلع 3 ل نال ريجالا ةلززمي هنال ( د ءاشعق

 )7 (ىلع)
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 دي ؟هال +

 ليكو هنال ( ءاضتقالا همزاي مل خي ر لاملا ىف نكي مل ناو هيل ف ) ريجالاك همامتا ىلع |
 الو لاملا برا كلم نويدلا نالو هب عربت ام ءافنا ىلع ربحت ال عربتملاو عربتم وهو ضخم |

 دقعلا قوقح نال ( ءاضتقالا ىف لالا بر لكو هل لاس و علف ) ربجب الف اهيف هل ظح
 هلوق ناك لحا هل لاقب ريغصلا عماجلا فو هقح عيضي ال ى هليكوت نم دب الف دقاعلا ىلا

 نم نذل ل“ ةلاوللا عم ناذ ةلاولعاو ةلاكولا نند ديشاتملل تلاكولا ةنم دارملاو لك

 رجالا ناكف رجالاب نالمعي امهنال ءاضتقالا ىلع نا ربحي رجالاب عاببلاو راسمكلاك رجالاب |

 ( لاما سأر نود حت, رلا نم وهف دب راضملا لام نم كله امو عل وف ) امهلمع لد. امهل
 ىلا الهلا فرصي اك ىلوا عبتلا وهام ىلا كالهلا فرص و لاملا سأرل عبت حي رلا نال

 لام نال ( براضملا ىلع ناعم الف ب, رلا ىلع كلاهلا داز ناو عل فَف ) ةاكرلا ىف وفعلا

 لعب ل نا و هك اله ىف هلوق لبقي و ةعيدولاك راصف ةنأمالا هجو' ىلع ضوبعم هب راما

 ىبا دنع ةناما ىهف ةدساف وا ةح# دب راضملا تناكءاوسو ةعيدولا ىف لبقب كلذ

 هب راضملاو مب ىلا امسشقأ اناكن اذ يل وف ) نوعدم لاملاؤ ةدساف تناك امهدنعو ةفينح

 نال ( هلام سأر لاملا بر ىف وتس ىتح حم رلا دارت هضعب وا لاملا كله مث اهلاح

 هل عبتو هيلع ءان اذه و لصالا وه هنال لاملا سأر افيتسا لبق مدت ال م را نسق ||
 صقن ناو مْلوُق ) ع ر هنال ( امهنني ناك ) لاما سأر نع ىا ( ءئت لضف ناذ عل وذ )
 ( مب, رلا اسنقا اناكنا و مل وف ) ني.ءا هنال ( براضملا ىلع نامض الف لاملا سأر نع
 نال (لوالا جيرلا اداري مل )هضعبوا ( لاملا كلهو اهادقع مث ةيراضملا اًهَدش ) و لوالا

 بجو.ال ىناثلا ىف لاملا كالهف. دج 'دقع ةيئاثلاو كلصفناو تدق لؤالا دب راخلا

 ( ةئيسنلاو دقنلاب عب نا براضعاازوجيو مل وق ) رخآ لام هيلا عفد اذا اكلوالا ضاقتتنا

 هنلا راجتلا عيب ال لجا ىلا ناك اذا اما داتعم لجا ىلا عاب اذا اذه و راحيتلا عناص نم هنال

 ىرتشينا هل ناك اذهل و سانلا نيب فورعملا ىلا فرصن ماعلا مالا نال رجب ملداتعم وهالو

 ناهلوراحيتلا ةداعل ارامتعا اهبركتس؛ناهلو بوكرلل ةنيفس ىرشينا هل سيلو بوكرال ةباد

 زاجنٌلارخا مث عابولو راحتنا عنص نمهنال ةروهشملا ةياورلا ىف ةراحتلا ىف ةبراضملا دبعل نذأي
 دنع اماو ارصت هن» ىوقا هنالىلوا براضملا» كلذ كلمب ليكولا نالف امثدنعاما عاجمالاب

 ليكولان ا ىنعمب ةلاقالا كلميال هنا ليكولا فالخي أسنلاب عببلا مث ةلاقالا كال هناذ فسون ىلا
 براضملاو نمض نلا رخا اذا ليكولاىف الاق امهنا الا نلا ريخأت و ةلاقالا كلم امهدنع
 الو ءادتبا ذخؤي نا كلم كلذكف ةئيسنب عسب مث ليقتسي نا كل براضملا نال نعضن ال

 زوجيال لاتق فسوب وبا اماو نعض رخا اذاذ ًاسنلاب عيد مث لياقب نا كلميال ليكولاو نعي

 لجر ىلع نّثلاب براضملا لاتحا نا وانركذ امل براضللا ريخأت زوي و ليكولا ريخأت
 ن٠ اونكمت امب ر مهنأل راحلا ةداع نم ةلاوللا نال اح وهف رسعاوا رسبا هيلغ لاحأو



 ألا لاتحا اذا ىصولاك اذه سيلو ليما ءاضتقا نم نونكمتي امب رك هيلع لاح نم ءاضنقالا
 ْ زاج ملصا كلذ ناكن اف رظنلا طرمشب ديقم هفرمصت نال ملصالا هيفربتعي هناف ميتلا لامب
 ا زوحنال هيف طاشحا الاخ طابتحالا هجو ىلع مب ءديل] فرصتي ىحدولا نال رحب ملالاو

 الا عبتال براضلل لاملا بر لاقناو زاج هوداتعا 5 راحياا ةداع ىلع براضملا فرصتو

 وهو ةعفتم كلذ ىف هلو صيصختلاا اهلخدي ةبراضملا نال دقنلاب الا عيس نا هل نكي مل دقنلاب

 || نإو هلاريخ دقنلاب نال ةئيسنلاو دقنلاب عسب نا هلف ةئيسنلاب عيل نا هما ناف لاملا ليجمت

 (]/ هعيب نا هل ناك كلذ نم ركاب هعيت الو فلاب ادبع هل عس نا الجر لكو ول م هنع هاهن
 ]| همزايهناف دبعلا اما ( ةبراضملا لامنم ةماالو ادبع جوزيالو مل وق ) هيلع داز امبو فلاب أ
 حاكنلا نال اهجوزرإال دمشو ةفينحوبا لاقق مالا اماو ضوع ريغنم ةبراضملاب قاعتي نيد ٍْ
 ةمالا جوزينا هل فسوب وبالاقو اهسفن جي. وزت كلمتال ةنوذأملا نا ليلدب ةراحيتلا نم سيل |[

 نع اهتقفن طوقس اهجوزتىف نالو عيبلاكراصف رهملا وهو ضوع ليصحن اهجوزت:ىف نال ||

 ةراحتلانم تسيل ةباتنكلا نال بتاكي نا براضللا سيلو ىلوملا |'

 د ةلاكولا باتك

 عرشلا ىفو ظفاحلا منو ىا ليكولا منو هللا انيسح مهلوق هنمو ظفللا ىه ةغللا ىف ةاكولا ا

 ناسنالا هدقعي نا زاح دقع لك هللا هج-ر لاق ) مولعم فرصتوف همام ريغلا ةماقا نع ةرابع |

 هريغ ليكوت ىلا جاتصف هسفتب ةريثابملا نع رحددق ناسن الا نال ( هب لكوب نا زاج هسفنل 1

 ليكولا صقن عفدل اذهو هب ادبتسم هسفن ةيلهاب ىا هسفنل هدقعي نا زاج هلوق ىنعمو |[
 دوقعلا تحن لخديالام نع ازاّررحا هلعفب نا زاجل عف لكل شب ملامتاو ليكوتلا كمال هنال ||

 عم هب لكوينا زوجيالو هسفتب هلعفبنا زوحي هناف صاصقلا ءافيتسا لثم هلعفام وهو أ
 اذه ىدبع عسب كتلكو هلوق نم ةلاكولا هب تبشي ىذلا ظفللاب الا جحدلال ةلاكولا مث هتبيغ ْ

 تدراوا تنسوا تيضروا اذهىدبع عيسن نأ تيبحا لاقاذا فسو ىبانعو اذكءارسشبوا |[

 اذكعقبال اهتلطول ىتح اليكوت اذه نوكيأل ىت أما قالطن ع كاهناال لاقولو ليكوتوهف ْ

 من رصلا باوملاب وا ةصيحتلا ىوعدلاب ىا( ةموصملااب ليكوتلا زوحيو هلق ) ةياجنلا ىف ْ
 فسوب وبالاقو امهلوق وهامنا هقالطاب اذهواهعيججىفىا( اهتابثاو قوما رراسيف ملوق) |

 الواهيف ةموصملااب ليكوتلا زوجيال هدنع ناف نامالاو صاصقلاو دودملا ىف الا كلذك وه

 تال ةلاكولاناف صاصتلاو دودملاىفالا ءافيتسالاب زوحيو مل وق ) ةنيبلا ةماقاباهتابثا ىف

 صاصقلا ىلوو هم قورسملاو فوذقللا ىنعي ( سلجملا نع دوا هي مم اهئاهشسال ١
 لكوملا نوكينا الا مصحلاا ءاضرب الا ةموصملااب ليكوتلا زوحبال ةفيشحو ا لاقو هلو )

 ال ]زق هلع ىدملاوأ عدلا لتكو ناك ءاوس ( ادعاصف مايا ةثلث ةريسم ابناغوا اضيرم ||

 هليكوتز وجال عيحتلاكو هف هعنمال ناك اذا اما ةموصخلاا نم هعنعاض سم ىنعي اضع معن وكينا ||

 (دنع)



0 
 اماو ريضاحلاك وهف اهنود اها مايا ةثلث ةريسم اًساغوا هلوق مصلخا ءاضربالا ةقينحن ىفإ دي | ا

 لاحرلا باطخ فلأت مل اهنال مصخلا ىدرريغب لكوت نا اهل زاج ةردحم تناكنا ةأرملا ا
 اببس كلذ نوكي امرو اهئايل اهتجحب قطنت ف تعتقل ك املا نلت ترف ل ا

 اهتداع ناكاذا اماو ضيرملاك اهولعج و نورخأتملا هنسحت“ا ءئث اذهو اهتح تاوفل

 ىتلا راذعالانءو مصخلا ىضربالا ليكوتلا اهلزوجيال لجرلاك هن لاغير سلا ست ١

 ىضّس ىضاقلا ناكاذا ضيملا ةفينح ىبا دنع مصخلاا ىضر ريغب ليكوتلا موزا بجوت ا

 محلا ءاضر ريغب ليكوتلا اهنم لبق ةبلاط ىه تناكنا نيهجو ىلع ىهو دج لا ىف
 ليكوتلا اهنم لبقبال دحم لا نم ىضاقلا جرخ ىتح بلاطلا اهرخا نا ةبولطم تتاكناو

 دمحو فسوب وا لاقو مل وف ) ليكوتلا ىلا اهب رذعال هنال بلانطلا مصخلا ىضر رغب

 فالىلا امنا زاوللا ىف فالخ ال ةيادسهلا ىف لاق ( مصللا ىطر ريغب لبكوتلا روع

 || راتخا ربجيوال امهدنعو من ةفينح ىبا دنع مصخلا درب ةلاكولا دئرت له ىنعي موزللا ىف
 | لكوملا نم ع اذا ىضاقل | نا ميحتلا ىسخرسسلا لاق و امهل وق ىلع ىودتلا ثيللا ونا
 ريصخ ىضربالا ليكوتلا هنم لبقبال هليطاباو هلي ليكولاب ىعدملا ىلا رارضالاب دصقلا

 ىئطرريغب ءاضقلاو ىضاقتلاو نيدلا ضبقب ليك وتلا نال ةموصملاب ديقو هلبعيف الاو

 ليكولا مث اءامجا ةموصملااب اليكو نوكيال نيعلا ضبقب هلكو ولو اءاججا ئاج مصخلا |
 عضف ةنيبلا تعمس اهايا هعاب لكوملا نا ةنيبلا هديىف وه ىذلا ماقا اذا نيدلا ضب |

 كامي نمت لكوملا نوكينا ةلاكولا طرسشنءو مل وش ) عببلا اهب تبثيالو ضبةلانم ليكولا
 ا كلم انا ليكح ولا نال( فرصتلا |

 ْ امهنم مد امهنال بتاكملاو نوذ أملا دبعلا ليكوت زوجي اذه ىلعف هريغنم هكلقل اكلام |

 (| ربعلا سيلو هيلغ روجحكا ىصلا الو هيلع روهتحلا دبعلا ليكوت زوحالو فرصتلا

 || فرصتلا نم كدي نمم نوكي نا ربتعملا امتاو هب لكو اهث فرصتتلل اكلام لكوملا نوكي نا
 همزايو مل وق ) هع لكوي نا زوحبو قب الا عب زوجي ال اولاق مهنال ةلمبا ىف

 وهو هفرضت كح هل تبثرال نم ليكولاناف ليكولا نع ازارتحا كلذب ديق ( ماكحالا

 محدبلال كيذلف نقلا كيمال عببلاب ليكولاو ىرتشملا كلميال ىرعثلاب ليك ولا ناف كاملا
 اًئيش ايزتشا ول امهناذ نيروجحلا ىنصلاو دبعلا نع زارتحا ليقو هريفغل ليكولا ليكوت
 دب الف لكوملا ةهجنم فرصتلا كلي ليكولا نال كاذب امهليكوت محد الف هناكلعال

 ]| ماكحاالا همزاي نمت لكوملا نوكي نا طرشش امناو هريغ نم هكلمتل اكلام لكوملا نوكي نا

 أ كلذدجو مث ماكحالا همزايالنمم لكوملا ناك اذاذ لكوملا ىلع هب عجرب ليكولا مزايام نال
 الق ةرابعلا ف لكوملا ماتم موقب هلال ( هدصقبو دقعلا لتعينمت ليكولاو مغ ) حدبالف

 الطاب ليك وتلا ناك انونحتوا عببلا لقعيال ايبص ناكول ىتح ةرابعلا لهانم نوكي نا دب
 الا نع عقبال الزاه فرصت ول ىتح هركملاو لزاهلا عب نع ازارتخا هدصقب و هلوق



 : ١)

 : يد
 أ فرصتلا لها نم لكوملا نال ( زا امهم هل نوذألا وأ غلابلا رملا لكو اذاو هلوق ) 1

 ١ دقعلا قوتح تقلعت امهلثم الكو اذا امهنال امهلْثم طرش امنا و ةرابعلا لها نم ليكولاو

 || انها هلوق ةياهتلا فو ليكولاب دقعلا قوقح قلعت.الو اضنا زاج امه ود الكو ناو ليكولاب.
 | ْ ارح نوذأملا ليكوتك هقوذ نم لكوب نا زوج لب ةيقرلاو ةيرطاو ةيلثما ىلع رصحمم ريغ

 || (ءارسثلاو عببلا لمعي هيلع اروجم ايبص لكو ناو هل وق ) انوذأم ردا ليكوتكهنودوا
 أ ادعوا ) شحافلا و-ريسيلا نيغلا فرعي و بلاس عيبلاو بلاج ءارمثلا نا فرعي ىا
 أ 7 ااا لشلا نإ ىصلا نال ( اميلكوم قلبت و قوقملا ام قلعت, الو زا هيلع اروح
 أ امناو هل كلام هسفن ىلع فرمصتلا لها نم دبعلاو هيلو.نذاب هفرصت ذي هنا ىرتإلا
 مازرلا امهنم محصيال هلا ىرتالا هقح ىف فرصتب سيل ليكوتلا و ىلوملا قحىف كالمال

 ىرتشملا نا فسوب ىبا نعو لكوملا مزاف هديس قم دبعلاو هتيلها روصقل ىبصلا ةدهعلا
 أ دقوتح نا ىلع دقعلا ىف لخد هلال محسفلا رايخ هل ىبص هنا مع مث عبابلا لاح عي ملاذا
 ناخ ىضاقىف ركذو ةيادهلا ىف اذك بيعىلع رع اذا مريخ هفالخ رهظاذاف دقاعلاب قلعت
 ةدهعلا كلت همزاي قتعا اذا دبعلاف ةدهعلا موزا قحىف نيروجحلا دبعلاو ىبصلا نيب اقرف

 | لوزرال هقحو هقح لجال ىبصلاو قتعلاب هّمح لاز دقو ىلوملا قح اهموزا نم عناملا نال
 2 ىلا ليكولا هقيضي دقع لك نييرض ىلع ءالكولا اهدقعي ىتلا دوقعلا و هلوف ١ خولبلاب

 2 دلك ول يح ) لكولا نود ليكولاب قلعت دقعلا كلذ قر ةراحالاو عيبلا لمس هش

 ١ اثناح ناك 'ىنث هيلع ليكوللام فلحول و هنيمب ىف اراب ناك *ىث هيلع لكوملل ام ىّرشملا
 ١ ضبقبو عببملا مسيف مل وق ) ليكولا نود لكوملاب قلعت ىفاشلا لاقو ةياهنلا ىف اذك
 | قوما نه كلذ لكن ال ( بيعلا ىف مصاخيو عببملا ضبقنو ىرشا اذا ناب بلاطيو نها
 ' عمو داطصيو بهن دبعلاك قباسلا ليكوتلل ارابتعا هنع ةفالخ لكوملا تشب كلملاو

 | اذهلو هتعاش لكوملا ىلا لقتني لب رقتسيالو ليكولل الوا كلملا تبن ىا هنع ةفالخ مهلوق
 | لك ولو هللا ءاش نا هناس ىت ايام ىلع هحاكت ذاسف الو ليكولا بيرق قتعى رهظيال

 ْ دقعلا قوقخ و طرشلا اذه محد! الف قوةللا هن قلعت. ال نا ىلع ءارمثلا و عببلاب الجر
 ' نابطاخي الا روج ادبع وا اروج ايبص دقاعلا ناكن اف عيبملا لست و نقلا ضيفوه

 ١ ميلستب نابطاخف قوقملا امه تقلعت نينوذأم اناكااذاف لكوملا ىلا تالذ امئاو مياستلاب
 | ضبش لكوملا ليكولا ىعا ول و كلذ هل سيل نُملاب ىرتشملا بلاط لكوملا ناولو عببملا

 ١ نمثلا ضبق نع لكوملا ليكولا ىهنولو هيلا نثلا ميلست ىلع ىرتشملا ربجا هبلاط امهاف نقلا
 ' دقنول ىرتشملا ناريغ هيهن حصلال نْملا ضبق نع ليكولا لكوملا ىهن نا و هيهن حد
 'هضعبوا هبهووا نُملأنع ىرشملا أربا ليكولا ناولو اناسحتسا هنع أربب لكوملا ىلا نقلا

 ا حدا فسوب ونا لاقو امهدنع اذهو كلذ لكوملل ليكولا نميو زباج وهف هنع طحوا

 كلذ لعق ولو فالملاا اذه ىلع وهف نُثلا هنع رخنا ول اذكو هطح الوب هتبهالو هؤار أ
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 لعمملا لا هتف تحس اع كلم لك رن لن كلما مث عاججالاب مسي

 ليكولا نع ةفالخ لكوملل تبشر كلملا نا عيدتلاو ىجركلا نسملا ىبا ةقيرط هذهو

 اذا همراحم هيلع قتعل ليكولا ىلا لقتاول كلملا نال سابدلا رهاطو.ا بهذ هيلاو 0
 || لكو هل وق ) رقتسي ال ليكولا كلم نال نوقتعي ال امنا جركلل باحي و ةلاكولاب مهارتشا

 | لكوملاب قلعت هقوةح ناذ دمعلا مد نم ملصلاو علخلاو حاكنلاك هلكوم ىلا هفيضي دفع

 ليكولا نال ( اهيلسن ة ًأرملا 0 دصلاب جوزلا ليكو بلاطي الف لك ىلا ني

 هسفن ىلا هفاضا ولو لكوملا ىلا دقعلا ةفاضا نع ىغتسي ال هنا ىرتالا ضحب ريفس اهيف

 أ| ةريغصلا وبا لاق وريغصلا هنبا جوز اذابالا فالح لوسرااك راضف هل حاكنلا راص

 ىواتفلا ىف اذك نبالل حاكنتلا زاج ىنب ال لقب ملو تلبق بالا لاق كنبا نم ىتنبا تجوز

 |١ لوالاب ديتم باوملاو هل باوج بالا لوقو نبالا ىلا باسجبالا فاضا جب وزملا نال

 || دز ملو نبا تجوز ريغصلا بال ةريغصلا وبا لاق ول و ىنب ال تلبق لاق ول امراضصف'
 ]| طاتخح نا بحي و ميتا وه بالل حاكنلا عقب حاكنلا تلبق ريغصلا وبا لاقف اًئيش هيلع

 | نالف لج ال حاكنلا تلبق لوقب نا حاكنلاب ليكولل ىغبشي و ىنب ال تلبق لوقيف هيفا

 (| الف ةأرملا ليكو ناكنا و علمللا لدب ضبق هل سيلف جوزلا ليك و ناكنا علخلاب ليكولاو
 أ| هل سيل ةباتكلاب ليكولا اذكو دقعلاب ال ناعتلاب ذخا ويف نعض اذاالا علخلا لدبب ذخاؤي

 | هنال ( هايا هعنع نا هلف نُكلاب ىريشملا لكوملا بلاط اذاو عل فَق ) ةباتكلا لدب ضيف
 || نكي ملو زاح هيلا هعفد ناذ مل وق ) دقاعلا ىلا قوما نا امل هقوتحو دقعلا نع ىنجا
 ذخالا ىف ةداذ الو هيلا لصو دقو هتح ضوبقملا نلا سفن نال (.ايانهي هات نإ دل

 00 نيدب ةصاقملا عقب نيد لكوملا ىلع ىرتشملل ناكول اذهل و هيلا عفدلا مث هنه'

 اذا ليكولا نيدبو ليكولا نيد نود اضيا لكوملا نيدب ةصاقملا عقب نيد اههيلع هل نكولول
 هنعضي هنكلو اههدنع ءاربالا كلم هنا امل دمتو ةفدنح ىبا دنع ةصاقملا عقب هدحو ناكل

 زاج ليكولا هلكو ناف هايا هعنمب نا هلف هلوق و ةصاقملاو ءاربالاىف ىا نيلصفلا ىف لكوملل

 1 ائيش هل ىرشيل الجر لكو نمو ل يذ ) هعنم هلف كلذ دعب ليكولا هاهن ناذ هعنم هل سيلو

 راعيالا هنكمف امولعم لعفلاريصيل ( هنمث غلبمو هسنج وا هتفصو هسنج ةيعسش نم دي الف

 دارملا دلوم وا ىرت وا ىشبح هل وةف هتفص اماو دي راحو ادبع هلوقق هسنج ةيعست اما

 زاج مهرد ةئامب ادبع ىليشا لاف نهلا ركذو عونلا ركذيملولو عونلا انهه ةفصلاب

 قيقروا بوثوا ةبادك اسانحا علك انظف ناك ناو هن غلبمو هسنجوأ هلوق ىعم وهو

 | سانجالا نعمىف ناك ام اذكو نلا عم عونلا نيس ىتح ندلا نيب ناو ةلاكولا محدنال هناثا

 ىردب الف سنج لكنه ذخؤي نُملا كالذين ال نقلا نيب ناو ليكوتلا هيف محدلال رادلاك
 نلارادقمو سنملاوا ةفصلاو سنملا نيس نادنال لب ةلاهلا شحافتل مالا داره

 عونلاوا نُثلا ناس كل هناذ ةيرالاو دبعلاك اسانجا ال اعاونا 8 ا ناك نا 1
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 ١ أراب 9 نا 0 ةلاهللا لقت عوتلا رك ذبو امولعم عونلا ريصي نما ريدقتب نال

 ١ ١ ىو" عونلا نيب ناف اعاونا لمي هنال محدن مل انمث الو امون رك ذب ملولو ةيراحوا دبع

 | عون لكنم نما اذهب دجو.مل اذا اذهو نا نيب اذا اذكو زاج ىدنهلاوا ىثبحلاوا

 ١ 'ةلاكولاف أرادوا ةبادوا اب وث ىليشا لاق ولو املا ضعب دنع زوحيال دجو اذا اما
 | هللالاق ضرالا هجو ىلع بدبامل مسا ةغللا ةقيقحيف ةبادلا ناف ةشحافلا ةلاهحلل ةلطاب

 ١ لاغبلاو ليمللا ىلع قلطي فرعلا ىفو اهقزر هللا ىلع الا ضرالا ىف ةباد نمامو ىلاعت
 | اذهلو فوصلاو ريرملاو ناتكلاو نطقلا لوانت, بوثلا اذكو اءاونا عجب دنقريخلاو
 | فالتخاب اشحاف اذالتخا فلتخي اهنال سانجالا ىنعم ىف رادلا اذكو ارهم هتيعس محديإل

 3 رويعص ةييعل نكتمل راد ىلع جوزتول اذهلو نادلبلاو ناريزلاو لاحملاو ضارغالا

 | لاق ناب بوثلا عونو اراج- لاق ناب اهنمثو ةبادلا عونوا اهنمثو رادلا سنج ىمعس نافذ

 أ ىرشينا هرمماو ارانيد ةورعىطعامالسلا هيلع ىتلا نال اناس زاح ىورموا ىوره

 00 0 ا115 لردما لاق ناو ةنصلا ركذ نع تكسو نقلا و سنملا 1 اخ

 أ ابوث ىلّ شا لاقولو هسفنل وهف ليكولا هارتشا امو ةلطاب ةلاكولاذ ةفص الو انمث ركذي ملو
 000 م دا ناليورموا ايوره لوقيف هعون ىعسا ىتح زجيمل هارد ةرشثعب

 لكىف دجو.دق هنال نعل ارد امولعم ثالذريصي الف ناتكلاو فوصلاو نطقلاك ةفلتخم

 | ىلعتا هل لوقبف ةماع ةلاكو هلكوي نا الا هلق لن ملا كلذب ردقتام بالا سائجا

 ىل رشا هل لاقءاذا مالثنمم نوكي هب ريشي ءى 0 ل مالا ضروف دنا ( تيأرام

 ْ مكح هبكح ريصيو 0 هناف اهنم كيلع رست اموا تدرا ةباد ىاوا تش بون ىا

 ١ ةعوطقموأ ايع هل ىرْشاف اهنمئواهسنج ىمعس هي راج ءارششب هلكو ولو ةبراضملاو ةعاضبلا
 نال لكوملا ىلع زوحجيال امهدنعو ةفينح ىبادنع لكوملا ىلع ئاح كلذف ةدعقموا نيديلا
 ' ةمدكا ىف دوحوم هب راملا مسانا ةفينح ىبالو كلذ نوزشيال سانلانا ةداعلا نم

 لكوملا ىلع زاجنيلجرلا ىدحاو ا نيديلا ىدحا ةعوطقموا ءاروع هل ىّرْشا ناذ ةبسعملاو

 ركلو| ةمدخلل وا مدت ةيراح لّرشا لاق ناو بيعملا نورشي دقو ةبيعم اهنال اماجنا

  ىلّيشا لاقناو لمعلل ملصتال اهنال اماججا لكوملا مزايمل نيديلا ةعوطقموا ايع ىزشاف
  ىدحا ةعوطقموا ءاروع ىرشا ناذ اءاجا نيديلا ةعوطقم الو هايمعلا ءارش زي مل ةبقر
 ' ةرافكلاىف اهتتع زوجيام ىضتقي ةبقرلا ىلع هصيصنت نال اءاججا لكوملا تمزا نيديلا
 تاذوا ةعاضرلا نم هتخاوا اقتر هل ىرْشاف اهدلوتساوا اهأطا ةيراح ىلّرْشا لاقناو

 ديقلا فلاخ هنال ليكولا ىلع ءارشلا ذفنو لكوملا مزاي مل ةيسوحم وا هنم مرحم جر

 مادام بيعلاب هدرينا هلف بيع ىلع علطا مث نُملا ضبقو ليكولا ىرتشا اذاف ملوق )

 هدر.مل لكوملا ىلا هلبس ناف مل وق ) هيلا اهلك ى هو دقعلا قوقح نم هنال ( هديىف عببملا

 هنذابالا هنم نكح الف ةيقيقللا هدب لاطبا هيف ا ادا - دم دق هنال ا الا



 مص سر

 ]| دقعب ليكوتلا زوحبو مل وق ) ةلكولا ىف هيلع رجح هدب نم عببملا ألا دحا نالو |
 مالسالاب ليكوتلا هدارمو هب ليكوتلا كلعف هسفنب هكلمب دقع هنال ( رسلاو ف رصلا ٠

 || زوجيالهنافإسلا هل لبقي هلكو ناب هيلا مسملا لبقنم ليكوتلا اما سلا بر لبقنم كلذو '
 | قراف ناف هل وق ) حصنال اذهو هريغل نثلا نوكينا ىلع هتمذىف ماعط عيب ليكوت هناف |

 || ريتعيالو هل وف ) ضبةريغنم قارتفالا دوجول ( دقعلا لطب ضبقلا لبق هبحاص ليكولا
 ]| هضبق حدف ليكولاوهو دقاعلا ضبق ذقعلاب قمهسملاو دقاعب سيل هنال ( لكوملا ةقرافم

 || ةلاسرلا نال لوسرلا فالخت هيلع روجحلا دبعلاو ىصلاك قوقملا هب قلعتال ناك ناو
 ْ حد لف دعاعلا ريغ ضبق لوسرلا ضبق راصف لسرملا ىلا همالك لقتننو ضبقلا ىفال دقعلا ىف

 ]| قلعت" امناو لوسرلاب قلعتبال دقعلا قوقح نال ةلاسرلاب فرصلا محدنال هحرشيف لاق

 ]| ةقرافض ربتعيالو هلوق صتسملا ىف لاق زجيمل اذهلف دقعلا لاح ىف ناقزتفم امهو لسرملاب

 || هناذ ليكولا دقع سلجم ىف ءاج اذا اما ضبقلا لبق عببلا دعب ءاجاذا ربتعيال امنا لكوملا
 "| ريصي ساجلا ىف ارضاح ناك اذا هنال لكوملا ةقراف» ربتعي و لكوملا ىلا دقعلا لقتني
 || ليكولا عفد اذاو هل وق ) كلذ دعب ليكولا ةقرافم ربتعي الف هسفتب فراص هناك
 | عفدي نا هل ناك امناو ( لكوملا ىلع هب عجري نا هلف عببلا ضبقو هلامنم نْثلا ءازمشلاب
 | ىلع هب عجر امئاو هنم هسفن صلخي نا هل ناكف هذي قلعتم نُدلا نال هلامنم نْولا

 | كله هسبح لبق هديىف عببملا كله ناف ل وق ) كلذ ىف هلخدا ىذلا وه هنال لكوملا
 | هدياضباق لكوملاريصي سبح مل اذاف لكوملا ديكهدب نال ( نُألا طقسي ملو لكوملا لام ند

 |١ هلسيلرفز لاقو هدب ملوا نملا دقن ناكءاوس ( نلافوتسب ىتحهسبحنا هلو هلو )
 || عبابلل نا امكف نلا ءافيتسال هسبح ناكف لكوملانم عبابلا ةلزنمب ليكولا نا انل هسبحن نا

 || ىفوتسي ىتح عببملا سبح نا ليكولل اذكف ىرتشملا نم نقلا ىفوتسي ىتح عببملا سبح نا
 | فسوب ىبا دنع نهرلا ناعض انوعضم ناكمديىف كلهف هسبح ناف مل وق ) لكوملا نم نلا
 ْ ىلع ق> ريغب عنم هنالرفزدنع بصغلا ناعُمو ةفينحىبا لوقوهو ( دمت دنع عببملا ناعكو

 ]| عيابلاةلززمي هنا امهلو ىدعتلا ناعم هيلع ناكف دعتم هسبحب وهف هسيحينا هلسيل هنا هلصا

 || عم سبملاب هيلع نوعضم هنا فسويىبالو هكالهب طةسيف نا ءافيتسال هنم هسبح ناكف دنم
 لقالا ريتعي ىا فسوب ىبا دنع نهرلا ناعم هلوق ىنعمو نهرلا هبشاف هل سلا قح توبث

 ةس# ليكولا عجري ةريشع عببملا دقو رششع ةسج نما ناك اذا اك نْملا نمو هنت نم
 لعجي ليكولا نا كلذو ٌركأ وا لق نقلا طقسي نا عببلا ناعم ةروسصو لكوملا ىلع

 ىزشملا ىلا ميلستلا لبق عيابلا ديىف كله هناكعببملا لعجيو هنم ىرتشملاكلكوملاو عيابلاك

 ىزشملاو عبابلا ىفاك “ىش رخالا ىلع امهدحال نوكيالو لكوملاو ليكولان يب عببلا محدفيف |
 نا لكوملا ىلع ليكولا عجريف تغلبام دغلاب هتف بسحب ناوه بصغلا ناعض ةروصو |

 لجر لكواذاو هْلْوَق ) ركا هتيق تناكنا ليكولا ىلع لكوملا عجرو ٌركا هنمث ناك



 تح جب رج 2 تست حا يمحو مسمم» جوع مج ب

 ١ ركل 0 يع اذا اذه 7 رخالا 0 5 اهف ف ا اههدحال سيلف لفل 0

 ١ لكو مث هعيدب امهدحا لكو ناب نيمالكب امهأكو اذا اما اذه ىدسبع عيد اهلك كلنا
 | دا رفنالا ىلع دحاو لكام#لا ىصوا اذا نييص ولا فالح زاج عاب امياف دعس نا اضيا رخت آلا

 1 ةليصولا بوجو نال ححدالا 4 فرصتلاب اههثهءد_حاو لك درفن نا زوحنال ثيح

 | رخالاو ىرشاوا امثدحا عابف اههلاكو و ناف ةدحاو ةلج نييصو اراص توملا دنعو توملاب

 || ةفينح ىبا دنع زج مل زاحاف اًساخ ناك ناو زوجي اعلتملاف لاقو نيجي ناالا روجال سضاح ||

 ا درفت نا رخالل زج مل روج ىصوا روج دبع امهدحاو امهلكو ولو ريجولاىف اذك |[
 ١ ةلعلا دعس نارخالل نكي لهلقع بهذوا نيليكولادحا تامناف دحا و ىأرب هاضرمدعل هعش |[

 ” دا طبوا دموصللاب ل ناالا لوف ) ةياهتلا ىف اذك دبعلاو ىص ىصلا ىف اهانركذ ىتلا

 بصتغوا ةيراعوا هدنع ةعيدو درب وا ضوعريغب هدبع قتعبوا ضوعريغب هتجوز
 ١ نال كلذ ىلع امهعاتجاىف ةّئافلا مدعل اههدحا هيدرفنب نا زوج هناف ( نيد ءاضقب وا

 |” رشا اذا امهالو ءاضقلا سلجم ىف بغثلا ىلا ءاضفالل رذعتم ةموصللاىف عاقجالا

 زوجيالف لاما ضب يلا ايهتنا اذاالا رخالا ماعم اهيف امهدحا موقيف امهف!1 ةموصخلا ىف

 ةعيدولادرو ضوع ريغب هدبع قدعو ضوعريغب هتجوز قالطاماو هيلع اعّم ىتح ضبقلا
 ءاوس هيف دحاولاو نينثالا ةرابعف ضخحمربتعت ىه لب ىأرلا ىلا جباتحتال ءايشاف نيدلا ءاضقو

 | رخالا ىباو قلطاذا امهدحإ ناذ امكيدياب اهرماوا اَنْ نا اهاتلط امهل لاقاذاام فالح
 ردتعاف امهلعفت قدلطلا قلع هنالوو امعلأر ىلا ضيوفت هنال قالطلا ىلعامتكح ىتح عشب

 | مل نيقلط رخآلا اهقلط مث ةدحاو امهدحا اهقلطف اثلث اعيج اهاقلط لاقولو رادلا امهل وخدي

 | امهاكو اذا هنال دراب ديق ةعيدو دربوا هلوق ةياهنلا ىف اذك ثالث ىلع اعّمحت ىتح ءىش عقب

 | اهضبق اذإ لصالا ىف دم لاق ةريخذلا ىف اذك ضيقلاب درفن نا عال رب اهضبش

 ٠ نإ اطنح نآل كاف دف هلو نكموهو امهعاقجا طرش هلال نعم هبحاص نذا ريغب امه دحا

 | نعال هبحاص نذاب ضبقاذا اماو نع كلاما نذاريغباضباق راص امهدحا ضبق اذاف عفنا

1 
| 

 ا

 | ىلا جاتحنال كلذ نال هنيعب دبعوا اهئيعب ةجوز ىنعي هدبع قتعبوا هتجوز قالطبوا هلوقو

 | اعتحن ىتح زحي مل هليع ريغب دبع قتعب وا اهنيعريغب هتجوز قالطب امهاكو اذاراما ىآرلا

 | دبعو ةجوز نود ةجوز جارخاىف اضرغ هلنال ىأرلا ىلا هيف عجري اذه نال كلذ ىلع
 | هنيعب دبع قتعي اههلكو اذا اذكو هبحاص نود كلذ درتي نا امهدحال ن نكي إف دنع نود

 لجر ىلع هلناك ناو ىأرلا ىلا هيف جاتحي ضوعلا هقيرطام نال هتجوز علخ وا لام ىلع
 ضريملواميأرب ىضر هنالرخ آلا نود هضبقب نا امهدحال سيلف هضبقب نيلجر لكوف نيد

 لكوامب لكوب نا ليكولل سيل و موق ) ىدبالا فالتخاب فلتخ ؛ىثلاو امهدحا ىأرب
 دافتسيال هنالو هب ليكولا نود فرصتلا هيلا ضوف هنال ( لكوملا هلزذأي نا الا هب

 هنال زاح هلزذا اذا 1 0 2 لول 0 1 دقعلا ىضتقم

10 



* 30 
 0| هل نذا اذا مث هبآر ىلا ضيوفتلا قالطال ( كبأرب لما هل لوّسوا هلق ) كلذ ىضر

 | كلميال ىتح لكوملانع اليكو ىتاثلا ليكولا ناك اليكو لكوف كبأرب لععا هل لاقوا لكوملا .

 اذك لوالا لكوملا توم اعيج نالزعني و ليكولا تومب لزعتال اذكو هلزع لوالا ليكولا

 هليكوت حد الجر ليكولا لكوف ىمالا هيلا ضوفو الجر لكو اذا ىواتفلاىفو ةيادهلا ىف

 لكوملا ءاضرب الا هلزع كلميال ليكولا هلكوف انالف لكو لكوملا هللاق ول اما هلزع هلو
 روضح دوصقملا نال ( زاج هتريضح هليكو دقعف هلكوم نذا ريغب لكو ناف مل وت ) لوالا

 || ىلاقبلا لاق ىه نم ىلع دتعلا قوقحو ةدهعلا ىف اوهلكتو هيأر لصح دقو لوالا ىأر

 || ليكولا ةزاحا طرشي لهو طيخلا ف لاق ىناثلا ىلع ناخ ىضاقو نويعلا فو لوألا ىلع

 ]| طرشي نولوشب خاشملا ةماعو طّرْشيال لصالا ىف لاق ال ما هترمضح ىتاثلا دقعام لوالا

 |١ قالطلاب هلكو ول ىتح دقعلاب ديق هليكو دقعف هلوق هزاحا اذا ام ىلع لو قلطملاو

 || ةرضح قتعاوا ىتاثلا ليكولا قلطف كاذب هريغ ليكولا لكوف هل نذأي ملو قاتعلاب وا
 | قالطلا قلع هناكف طرشلاكلوالل هليكوت نال قانعلاو قالطلا عقبال لوالا ليكولا

 عببلا فال طورشلاب ناقلعم قاتعلاو قالطلا نال طرمشلا نودي عقب الف لوالا قيلطتب |
 هت رضح ريغب دع ناو' هَل وق ) طرسقلاب قلكتلا لَك الف تاتانالا نت هلاف ءركر
 ةيادهلاىفو ليك ولا ىلع ذهني ءارسثلاف ىرشاول اما عيبلا ىف كلذ امنا ( زاج ليكولا هزاجاف

 هزاحاف ليكولا ريغعابول اذكو هزريحيف هغليب نا الا هبأر هتاف هنال زجمل هتبيغ لاحىف دقع اذا

 نال ( ءاش ىتم ةلاكولا نع ليكولا لزعي نا لكوملاو هلق ) هبأر هرضح هنال زاج

 لزعلاب اياتك هيلا بتكف اًناغ ليكولا ناكولو نهرلا ىف ةطورسثم ةلاكولا تناك اذا ةلوع

 ًالدعال وسلا ناك نم انك الوسر هللا (لسارإ || !نك و كدت دقات ٍبعو باتكلا هغلبف

 انالفزا لوقبو ةلاسرلا غلسنا دعب اريبكوا ناك اريغص ادبعوا ناك ارح لدع ريغوا ناك

 هيلا لسرا الو هيلا بتكي مل ولو لزعني هناف ةلاكولا نع كتلزع ىنا لوقب كيلا ىنلسرا
 نالدع نالحر لزعلاب هرخأ ناذ لزعن.ال هناف بئاغ لك ولاو هلزع ىلعدهشاو هلوعهنكلو

 رهظ اذا هقدصي موا لكولا هودص ءاوس اماجا لزعنا لدع دحاو لحر وا نيلدع ريغوا

 ا هءذك ناو اماجا لزعلا هقدص ناف لدع ريغ دحاإو هريخا ىذلا ناك ناو ريخلا قىدص

 ُْ 00 0 ا

 7 ا تلا هعيلب 0 0 لعل

 كلم ركحم داع ناو ةلاكولا تدام اف داء نا ىلوملا كلم ىلا دبعلا داع ناذ ماغي ملوا لع

 نال ( سبح رايد دطقو وتلاكو ىلع وهف لزعلا دب لين هل ىف ١ دشن



 | #*ي تت :
 ا عيبب هلكو اذا اذه ىلعف اهب علا دعب الا اهيكح تبثيال ىهاونلاو ىماوالاو ىهن لزعلا

 ]|| دبعلاتاموا ليكولا ديف كلهف نثلا ضبقو دبعلا ليكولا عابف عيال وهو هلزع مث دبع ||
 ىلوم ىلع ليكولا عجريو ليك ولا ىلعنملاب عجري هناف ىرتشملا ىلا هللسل نا لبق ليكولادب ىف ||
 | اذكو هيلع هب عجر نامضلانم همزلامو هلكوم ىلع وهف فرصت اخ لزعنيمل هنال دبعلا |

 لكوملا كلم هب لاز ناو عببلا نال ليكولا اعبي ملو هعاب ىلوملا نكلو دبعلا تمي ملول |
 دبعلا عجر ول ىتح رورغلا مكحي هيلع عجرف لزعلاب هلعبمل نيح هرغو ليكولا لزع دق |
 ' هعبب ليكولل زاج ءاضقب بيعب هيلع دري نا لثم لوالا كلملا ركح ىلع لكوملا كلم ىلا ||
 | هيلع دري نا لثم فناتسم كلم ,كح ىلع هيلا عجر نا و لطبت مل ةلاكولا نال دمحم دنع |
 ”0 1 ءارق ءارشا ول ع انناتسم. الوخد لخد هنال ةلاكولا تلطب ةلاقاناوا ءاضق ريغب |[

 دغلا لبقاليكو نوكيالو هدعباهفودغلا ىفاليكو ناك ادغهدبع عسب الجر لكولجر + عرف * ||
 دغ ءاج اذا لوقب نا وهو ليك و تلاك زئاح رطخلاب تاقالطالا قيلعت نا اذه ىف لصالاو

 اعأو قاتعلاو قالطلاو ةراكحلاىف دبعلل نذالاكو كتلكو دقق رادلا تلخد اذاو كتلكو دقف
 نويدلانم ءاربالاو ةقدصلاو ةبهلاو عببلاك زوحيالف رطخلااب تادبيقتلاو تاكيلقلا قيلعت

 ءاجاذا ليكولل لاق اذاذ ثلذ هبشاامو ةعجرلاو نوذألملا دبعلا ىلع رحغاو ليكولا لزعو
 | اقبطم انونج هنونحي و لكوملا تومب ةلاكولا لطبتو هْل وق ) لزعنال كتلزع دقف دغ |[

 ىذلا عضوملا ىف اما هلزع لكوملا كالع عضومىف نوكيامتا اذه ( ادترم برحلا رادب هقامحب و

 اذكو نج مث قالطلاىف اهيلا هتأرما ىما لعجاذا ينوجلاب لزعنيال هلزع كامال

 || ليكولا نال هنونجو لكوملات ومب تلطبامتاو ةيادهلا ىف اذك نهرلا عبب ىلع طلس اذا لدعلا

 | زوحجيالف سماريغب هفرصت لصحف هما لطبي هنونجو هتومبو ىم الا قيرطنم فرصتي ||
 اا 1 او نوذأملا بابىف ىدنخلا ركذ اذك ةلاكولا دوغت هنولج. نم قانا نا ||

 قبطملادحو ةلاكولا لطسال ضرملاو ضرم ءامغالا و ءامتالا ةلزنمب هليلق نال اقبطم

 هلآل ةليلو موب نم كا دنعو هنع موصلا هب طقسي امب ارابتعا فسوب ىبا دنع رهش |
 ردتف تادابعلا عيجج هب طقسي هلال لماك لوح دم لاقو سخلا تاولصلا هب طقسي ||

 لاق اك رهش ةفينح ىبا دنع قبطملا دح ّجركلا ىفو ةيادهلاىف اذك اطاتحا هب |أ

 هلوق لكلا مكح رثكالل نال لوملا دكا اضيا د نع ىكحو لوح د دنعو فسوب وبا |!

 اال ل وا ديملا فرضت نآل ةغيتح ىبالوق اذه ادم فرك ا راد هتان و |
 اههدنع اماو تلطب برما رادب قلحاو لتق ناو هتلاكو ىلع وهف لسا ناف هتلاكو اذكف ْ
 ناكن او هقاحلب مكحب وا هتدر ىلع لتقيوا تومبنا الا هتلاكو لطبتالف ةذفان هتاف صتق |[

 اهتدر نال اهتاحب مكحيو قحلتوا تومت ىتح هتلاكو ىلع ليكولاف تدتراف ةأرما لكوملا
 هقاحلب كلا لبق السم برحلا رادنم دئرملا ءاج ناو اهكالما ليزتالو اهدوقعيف رثؤنال

 | ليكولادعيمل هقاحلب ركل دعب البسم ءاجناو هتلاكو ىلع ليكولا نوكيو كلذك ل زي مل هناكف |

 ( ةلاكولا ىف )



 دع محال دع

 دنع دعتمل دام ناو هتلاكو تعطقنا برها رادب قلو ليكولا درا ناو ىلوالا ةلاكولا ىف !

 هلام ةثرولاذخأف برها رادب دترملاّق لح اذاو جركلاىف اذك دوعت دم دنعو فسورىا |

 ىضقو هقاملب ركح ىضاقلاناولو مهنعضينا هل ناكام م عجر مث هولكافىضاقلا ماريغب
 اهقتعاو هيلع اهدرب انا ثراولا ىف ثراولا دق دا يضل ةثرولإ هلام ٠

 ]| بتاكملا لكو اذاو هل وق ) دترملل ءىث الو ا اح هعنصامناك اهبهووا اهعابوا ثراولا |

 || لع ةلكولا لطب هوجولا ه ذهف اقررفاف ناكي سشلا وا هس لقا رس ه] نوذأللا وازحم مث

 قاتفاو نوذأملا لع رحلا انكو هيوك هنذا لطم تناكملا نع نآل رعب ملوا ليكولا

 مالا ءاقب دقعي ةلاكولا ءاشب نالو هيف اكريشا اهف امهنم دحاو لكن ذا لطب نيكيرشلا

 فقوتالف ىركح لزع اذهنآل همدعو معلا نيب قس نارفالاو رخآو زمملاب لطبدقو

 دحا لكو مث ددض اقم وا انانع اكريشا ءاوس اقَررفاذ ناكي مثلا وا هلوق توملاك اعلا ىلع

 محدنإال هال (هتلاكو تاطب اقبطم انونج نجوا ليكولا تاماذاو هلوق) اثلاث نيكيسشلا

 دوعينا الا فرصتلا هلزحي مل ادئرم برحلا رادب قل ناف لوف ) هتومو هنونجدعي هلعف
 اليكو دوعي هناف السم دام ىتح هقاحلل ىضاقلا ضب مل اذا اذه هقاحب مكمل لبق ( السم
 دوعي دمت دنعو دوعيال فسوب ىبا دنعف اسم داو مث هقامب ىضاقلا اضق ناو اءاججا

 || لكواهث فرصتاذا هنال ( ةلكولا تلطب هب لكو اهف فرصت مث ؛ئثب لكنمو هلوق )
 لثم اهوجو ,ظننب ظفللا اذهو هي ادهلاىف لاق كلذ دعب هيف ليك ولا فرصت رذعت هب |

 ةأرما جيوب هلكوب وا هسفنب لكوملا هبئاكوا هقتعاف هتاتكبوا هدبع قاتعاب هلكوبنا |
 (| تضقناو ةدحاووا اثلث جبوزلا اهلطيف هتأرما قالطب هلكوبوا هسفنب هلعفيف ءىث ءارشبوا

 |١ كلذ هل زوجي الف تضقنا اذا اما اضيا اهقلطي ن ا ليكولل زوحب ضقت: مل اذا اهنال اهتدع

 فرصتلا رذعتل اهاكروصلا هذهىف لزعني ليكولاناذ هسفتب علاخف علملاب هلكو اذا اذكو

 ءاضع بيعي هيلع درولف هسفنب هعابق هدبع عيبب هلكو اذا اذكو لكوملا فرصت دعب

 لاكو لزعلاكراصف فرصتلا نم ةلعنم هسفنب هعيب نال هع نا ليكولل سيل فسوب ىبانعف ١
 ]| نكيمل ةبهلاىف عجر مث هسفنب بهوف ةبهلاب هلكو اذا ام فالح ىرخا ةرم هعيدب نا هلدمت

 "| وهف ضاق ءاضه درلا اما ةجاحلا مدع ليلد ناكف عوجرلا ىف راتخم هنال بهي نا ليكولل

 رد ناو هعيس نا هل ناك هكلم مث هيلا داع اذاف ةجاحلا لاوز ليلد نكي رف هرامتخا ريغب

 || ةلاكولا نم ليكولل جارخا لكوملا عبب ناف هعيس نا ليكوال سيلف ضاق ءاضق ريغب هيلع

 || هدلوو هدجو هيبا عم ةفينحىبا دنع دقعي نا زوال ءارسثلاو عيبلاب ليكولاو هاوق )

 !| نمت ؤم ليكولا نال هل هتداهش زوجت النم اذكو ( هبتاكتو هدبعو هتجوزو هدلو دلوو |
 |( فرمملاو ةراجالاو ةلصتم ءالؤه نيبو هنبر عفانملا نال ةمه© هتتلح ءالؤه نم عاب اذاف

 ١ هدبعىفالا ةهقلا لثمع مهنم هعب زوجي دمتو فسوب وبا لاقو مل وق ) فالكل اذه ىلع
 هبسفن ند عج هنال ديعلا فالح ةئياشم 0-0-0 0 3 لك ند . --



 و

 . هلوقىفو زحتلاب ةقيقح بلقنيو بتاكملا بسكىف قح ىلوملل اذكو ىلوملا دبعلا دب ىفامنال
 ةدئاف صيصختل نكي ملالاو ريسيلا نيغلا ىف اضيا اههدنع زوال هنا ىلا ةراشا ةعقلا لثمب

 . ةريخذلا ىف لاق امهدنع زوحي ريسيلا نيغلاب مهنم عببلا نا ةريخذلا ىف ركذ نكل ةياهنلا ىف اذك ا

 ناكناو فالخالب زوجت ةعقلا م رك اب ناكنا هل هتداهش لبقتال نع عب اذا عيبلاب لكلا

 اههدنعو ةفينح ىبا دنع زوج الريسي نبغب ناكناو فالخ الب زوحبال شحاف نيغب لاب

 || لاقوا ءالؤهنم عببلاب لكوملا همماولو ناتباور ةفينح ىبا نعف معلا لثم ناكناو زوجي
 ريغصلا هدلو نموا ةهسفن نم هعيب نا الإ عاسجالاب ءالؤه نه هع . زوج ا ااا نمت عب هل

 ا طوسملا ىف ديقو كلذب هللكوملا حرص ناو اعطق كلذز وج الهناذ هيلع نيدالو هدبع نم وأ

 يدع هنم هعب زوجي انو.دم ناك اذا هنا ىلا ةراشا هيف ناك هيلع نيدال ىذلا دبعلاب

 ةوأرما هجوزب نا هلكو ولو ءالؤه نم ىّرشا اذا ءارسثلاب ليك ولا مكح كلذكو ةنفحملا

 زوحالاضيا اذكف غلاب تناكناو عاجالاب ز وجبال ةريغص تناكنا هتنبا ليكولا هجوزف

 وهف اهل هتداهش زوحجال نموا ةما ليكولا هجوز اذا ذكو زوي امهدنعو ةفينح ىبا دنع

 ليكولاو مْ وق ) اماجا زاج اهل هتداهش زوي نموا هتخا هجوز ناو فالخلا اذهىلع
 ظفللا ركح نمو ماع عيبلاب هرما نال ضورعلاب اذكو (ريثكلاو ليلقلاب هعبب زوجي عيبلاب
 ةئاممهعب لاق اذا اما ةقلطملا ةلكولا ىف فالملااو ةفنحىبا دنع اذهو هموع ىلع لمك نا

 ( هلثمىف سانلا نباغت ال ناصقنب هعيب زوحي ال الاق و مل وق ) عامجالاب صقنبال فاالابوا
 دوقنلاب وا لثملا نع عببلا ىهوفراعتلاب قلعت ىمالا قلطمن ال ريناندلاو مهاردلابالازوحالو

 نا الا هثلثنه اربتعم ناك ضيرملا نم لصح اذا هنال هجو نم ةبه شحاف نيغب عيبلا ند

 ثلذولامب لام ةلدابمل مسا عببلا نالقلطم عسب ىتادقو عببلا قلطمم روم موهلوَب ةفينحابا
 عيدب ال فلح نم نال عب ةاباحملاب عببلا اذكو دوقتلاب عيبلا ىف دجوياك ضورعلاب عببلاب دجوي

 الاقو ةفينح ىبادنع ناك لجاىا ىلا ةكسنو ادقن مظنني صالا قأطم مث ثنح ةاياحم عابف

 ةثسلب تعبف دقني عيدتنا كترما صم الالاقف ليكولاو ىهالا فلتخا ناف فراعتم لجاب ديقتل

 مسي ملو ”ىث عيدب لكو نمل ئاجو م الالوق لوقلاف اًئيش لقت ملو هعيدب ىتترم !ليكولالاقو
 0 ىزشبنا زوجي ءارشلاب ليكولاو هل وق ) اءاجحا ةئسن هعسنازاج ةئسنالو ادقن هل |

 ةمولع» ٌةعث هل تسلاهف اذه هدازرهاوخ مامالا لاق ( اهلثمىف سانلا نباغت ةدايزو ةهقلا

 ةدايزلا تلق الا مزايالداز اذا رعااو ريم اك ره دنع ةمولعم ةعئهلاماودلبلا كإذ لها دنع

 ءارسثلاب ليكولا مث ( هلثمىف سانلا نياغتبال اهف زوحي الو هل وق ) ناهاش ىف اذك تثكوا

 امو لثملا ني زوجي امهدنع و ةفنح ىبا دنع هل هتداهش زوج ال نم ىّرشي نا زوج ال

 نم ىررشي نا لكوملا هرما نافذ اءاجحا هبتاكمو هدبع نم ىريشي نا زوجي الو هيف نياغتب
 ةلج ىدنلا لاق هناكوا ل نموا ريغضلا هدلو نم ىرشي 0 الا عاجج الاب زاح ءالؤه

 الا لح ةفارشو دعب 0 0 0 لا اما 7 1 ٍ
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 هؤارشو هعيب زوجي نم مهنمو اوفع لعحي هيف نباغتام ردقو ىصولاو دملاو بالا وهو ا
 اوعسر نا ةفينح ىبإ دنع مهل زوحب نوذأملاو ٍثتاكملا وهو هفالخ ىلعو فورعملا ىلع .

 فورعملا ىلع الا زوحيال امهدنعو فلاب امهرد ىواسياه اوّرشا و و مهردب اغلا ىواسيام ٠

 زوجي نه مهنمو اءاججا هؤارش كيذكو ناكام فيك هعب زوجي لقاعلا غلابلا رطلا اماو :

 ةضوافموا نانع ةكرش كدرمثلاو براضملا وهو فورعملا ىلع هؤارسثَو ناك اه فيك هعب '

 امهدنع و ناك نمث ىابو ناهو زع امب ةفيتح ىبادنع ءالؤه عب زوحي قلطملا عببلاب ليكولاو
 فالح اوزاشا ناف اماما فورعملا ىلع الا زوجيالف مهؤارشاماو فورعملاب الا زوحجيال

 مهريغلاه ن١ هيف اوذفنام اونعص و مهسفنا ىلع مهؤارش ذفن دوقنلا ريغبوا ةداعلاو فرعلا

 ضرم ىف هلام عاب اذا ضيرملا وهو اوفع هيف نباغتام ردق لال نم مهنمو اءاججا

 رايملااب ىّرشملاو تلق ناو هتاباحم زوجنال هناذ قرغتسم ند هيلعو اليلق هيف اباحو هتوم

 ءاضقل هتكرت عاب اذا هتوم دعب هتيص واما و حدف ءاش ناو معلا مامت ىلا نْعلاىف داز ءاش نا

 هتثرو ضعب نم هلام عابول اذكو اوفع لعحجبو هعبب محد هيف نباغتإام ردق هيفاباحو هنوبد
 ةفينح ىبا لوق ىلع اماو امهلوقىف ىرلشللا ريخو اوفع لعحج ال لق ناو هيف اباحناو

 عاب واو نيد هيلع سيلو هتثرو راس نريحب ىتح هتهف نم رثكاب ناكنا و عببلا زوجي الف
 زوجيال نم ةبراضملا لام براضملا عاب ولو عيبانيلا ف اذك زاج هنهق لثمب مهنم ىصولا
 مهنمو اليلق هيف اباح و ءالؤه نم عاب اذا ىصولا اذكو زوحبال اليلق هيف اباحو هل هتداهش

 د دنعف ىزشاوا ميتيلا نم هلام عاباذا ىصولاوهو اريخ نكيملام هؤارشالوهعبب زوجي الن

 سانلا نباغتبال ىذلاو مل وق ) الف الاو زاج متبل اريخ ناكنا امهدنعو لاحب زوحيال
 ةقفحمم ريغ ةدايز مهعوقت تحن لخدام نال ( نيموقملا موقت تحن لخدب الام هلثم ىف

 ىذلا ىدن#لا لاق اهنع ىنع ةقحم نكت مل ناو ةدايزلا كلت ناسنا هموقب دق هنال

 وهف رثعلا فصن نم 2 ناك نا و هنم لقا وا سثعلا فصن هلثم ىف سانلا نءاغتب

 مينهد ضورعلا ىف هيف سانلا نياغتام ردق ىب< نب ريصن لاقو هيف سانلا نءاغتب ال ام

 هانععو س#لا وهو هدزاود راقعلا فو سثعلا وهو هدزاب هدناويملاىفو ريثعلا فصذوهو

 راقعلا ىفو مهرد ةرشثعلا ىف ناويملا فو ,هرد فصن مهارد ةرشعىف ضورعلاىف نا

 كي فرصتلا نا كلذ هجوو هيف ناغتال امم وهف اذهنم ج رخامو نامهرد سثعلا ىف |

 فرصتلا ةلتل نبغلا ةرثكو ناويللاىف طسوت, و راقعلاىف لبو ضورعلاىف هدوجو |
 اذا ليكولا مركح نال ( لطاب هناهضف عاتبملا نع نْلا عببلاب ليكولا نعم اذاو هلوق )
 راصف هيف انما هنوكن» ضبتلا بجوم ىف زحي ف نُءلانم هضبقب اهف انيها نوكينا عاب

 لاتحا م 1 | ناكول اذك و اذه اذك محم م ةعيدولا ناعص عدوملا ىلع طرش ول 5

 ىزررشملا ىلع هلا- ىلع لاملاو ةلطاب ةلا ولا تناكدنم ىرتشملا ”ىريينا ىلعلبكو لا ىلع نغلاب

 أزج عاب اذا اذكو ( ةفينح ىبا دنع زاج هفصن عابف دبع عسب هلكو اذاو هلق )
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 ]| قابلا عاب ءاوس ةغيتح ىبا دنع زوجي هناف عبرلا وا ثلثلا لم فصنلا ريغ امولعم هنم
 ا لكلا عاب ول هنا ىرتالا عامت جالاو قاريفالا ديق نع قلطم ظفللا نال هعبب ملوا هنم

 | هيف امل زوجيال دمحتو فسوب وبا لاقو ىلوا هب فصنلا عاب اذاف ه دقع زاج نفث فض

 | اذه كلذكو ملا هزيجيوا اهصتخي نا لبق رخالا فصنلا عبب نا الآ ةكرشلا رض نم

 || دبعلاب ديق اماو ههبشا امو بوثلاو ةبادلاو ةمالاك رض هضعبت ىف ”ىش لكىف فالتخالا

 | براقثملا ىددعلاو ىتزولاو ىليكلاك ررض هقب رفتىف سيلو هب لكو ام فصن عاب اذا هنال

 ا عاججالاب ىنعي ( فوقوم ءارسثلاف هفصذ ىزرتشاف دبع ءارشثب هلكو ناو م وق ) اءاججا زاج

 | ةفيتح ىبال قرفلاو فصنلا لم وهف فصنلا ريغ هلازجا نم أزج ىريشا اذا اذكو

 000 تاو لص ءارثب هلكو هنالو هسفنل فصنلا ئرتشا هلعلف ةمهلا هنف قت ءارعشلانا
 || ىتح فسو ىبا لوق اذهو لكوملا ةزاحا ىلع ىا فوقوم ءارسثلاف هلو5 دبعب سيل دبعلا

 لاقو ةزاجا قتعلا نوكي و هقتع ذغن لكوملا هقتعا ناو هقتع ذفتءال ليكولا هقتعا ول

 دقاعلا ىلع اذافن دجو اذا فقوت.ال نذالا ريغب ءارششلا نال هسفنل ايّرشم ليكولا نوكيد#

 سعالاىلا لوحتي ذئيفل قتعلا لبق قابلا ىزيشي نا الا هقتع ذقن ليكولا هقتعاول ىتح
 ]| لاثتمالا ىلا ةليسو عقب دق ضعبلا ءارشش نال ( لكوملا همزا هيقاب ىرشا ناف ملف )

 || مم الادر لبقىتابلا ىرتشا اذاذ اصقش اصقش هلارثىلا جاتحف ةعاجب نب اوروم نوكيناب

 || ةموصملاا لبق هيقاب ىزتشا اذا ىدنحلا ! ىفو قافتالاب مالا ىلع ذفتيف ةليسو هنا نيت عيبا
 أ لكوملاو لكلا مصتخا اذاو ليكولا مزلي رفز لاقو ةئالثلا ان انع دنع لكوملا مزا |[

 | ىررشا ليكولا نا مث ليكولا ىضاقلا همزااو قابلا ليكولا ىرشي نا لبق ىضاقلا ىلا
 | ررمص هضيغعنت قام عج ىف ركملا اذه كالذكو اماما ليكولا مزا كلذ دعب قابلا

 ىّرشا ءاوس مالا مزا هضعب ىرشاذ ررنض هضيعبتىف نكي ملام ءارسشب هلكو ناف
 سمالا مز نيسمخم رك فصن ىزشاف ةئاع ةطئحرك ءارعشب هلكو نا وحن رشي ملوا قابلا ا

 ءارشب هلكو اذا اذكو اماججا سصمالا مزا امهنم ادحاو ىرشاةنيدبع ءارمثب هلكوول اذكو ا

 ءاريشب هلكو اذاو ملف ) مالا مزل اهنم ادحاو ىرتشاذ توافتملا ىددعلا نه ةعاجج

 لاطرا ةرمثع هلثم عابب مل نم مهردب الطر نيسشع ىرتشاف ,هردب مل لاطرا ةرشع
 ةهجنم فرصت ليكولا نال ( ةقيلح ىلا دنع مهرد فصنب ةريثع هنم لكوملامزا مهردب

 هانعم و ليكولا مزايو لكوملا مزايالف ه,رومأم ريغ اهلعدازامو ةرسثعب هرما امناوهو آلا
 ةرسشع تناكاذا هنال ه.دبق امناو امهر د هتيق ىواست ملا كلذ نم لاطرا ةرمشع تناكاذا أ[
 ىلع كلذ لكوملا مزليال نا نا ىغبش ليق ناذ اءاجحا ليكاولا ىلع لكلا ذفغن كلذ ىواستال هلم اإإ

 ةرسثع ءارشب هلكودق اذه و ادصقال نيرسثعلاىف انعك تبثت ةرسثعلا هذهنال ةفسضحىبا لوق ا

 || عقتال اثلث اهتلطف ةدحاو ىتأم ما قلط لاق اذا اكةفمتح ىبا دنع زوحيال اذه لثمو ادصق

 أ| قالطلاىف عسم كاذ انلق هبل يكوتلا مدعل تبثرال نعضتملاو ثلثلا نعضىف اهتول ةدحاولا ِ



 داما دع

 || نال هطرمث مدعل ليكولانم الو هب لبكوتلا مدعل لكوملا نمال الصا تبثيال نعضتملا نال |
 || لاقو مل وف ) ليكولا نه تن لكوملا نه ءارسشلا تبث ملاذا انهو لكوملا ةأرما ةأرملا |

 ةيادهلا ىف اذك ةفينحىبا عم دمج ل وق محلا ضعبىفو (نورمثعلا همزلي دمحو فسوروبا |
 الطر نيرسثع ىواسامت ىريشا اذااماو هدحو دو ةفينحىبا عم فسووا هحرشفو |

 لف لوزهم ادهو نيعدلا هب رومأملا نال عاججالاب هسفنل ايزشم نوكي ليكولا ناف مهردب

 ( هسفنل هيرشي نا هل سيلف هنيعب * ف ءارشب هلو اذاو ول قا) حالا هوست ل00
 || لكوملل ءارثلا دقعلا دنع ىون ءاوس هقحتسمل عقب نيعتبام لعفف تنيعت ةلاكولا لبقامل هلال

 ىلاو ءارسث ىلا نُدلا ىف فلاخ اذاالا لكوملل وهف ىسفنل تيررشا لاق ناب هسفنل هب حرصوا

 حرصو ارضاح ناكاذااما اثاف لكوملا ناك اذا اذهو لكوملا هامس ىذلا ريغ را سنج
 هسفن لزعي نا هلو هسفنل ءارعشلا ىلع مادقالاب هسفن لزع هنال هسفنل ريصي هسفنل ليكولا
 ىعس نكي ملوا هسنج فال ىزشاف اهص نُثلا ناكاذا اماف هتبيغ نود لكوملا ةرضحي

 ليكولل كلملا تدب بئاذ وهو ىتاثلا ىرتشاف هن ارسثب اليكو لكو وا دوقنلا ريغب ىرشاف
 لوالا لكوملا ىلع ذفن لوالا ليكولا ةرضح ىتاثلا ىرتشا ناو هوجولا هذهىف لوالا
 ذك ان ىرتشاف هيع انآ اها نعلا نيعن نيعي ملاذا اضيا اذهو افلام نكي إف هبأر هرضح هنال

 هنيه شب ديع ءارمشب دلكو ناو مل هش )اس لإ تان هنال لكاس ٠0

 ( لكوملا لامب هيرشي وا لكوملل ءارمثلا تيون لوقب نا الا ليكولل وهف ادبع ىرتشاف
 هلوش ا مدلل ناك رم الا مهارد ىلا دقعلا فاضانا هوجو ىلع ةلئسملا هذه

 هفاضا ناو هسفنل ناك هسفن مهارد ىلا ةفاضإ ناو د! اذهو لكوملا لامب ه,رشيوا

 ةينلا ىف ايذاكت ناو هسفنلف هسفنل هاون ناو ىم اللف ىم الل هاون نا ةقلطم مهارد ىلا

 دقاعلل وه دمت لاق ةين هرضضح ملهنا ىلع اتفاوت ناو ةرهاظ ةلالد هنال عاججالاب دقنلا ركحي
 لقت الام هعقولام نالدتلا ركض فسوب ا وهل ليتنا 20 3

 ( لكوملا لامب هيرشيوا هل وق ) هبحاصل لقا لمف دنقدقن نيملاملا ىاف اذوقوم نيهجولا
 هءريشي نا دارملا سيل ىا هلام نم دعنلا هدري ملو لكوملا م هارد ىلا دقعلا فاضا ةبدارا

 فاضا اذا اهفو الي لست رسلان هن مث ةقلطم ,هاردب ظ

 هيلا فاضا ام دعب لكوملا لام نم دقن ءاوس ىمن الل هنا ىلع عاججا لكوملا ,هارد ىلا ديلا ظ
 مث هعابف نالفل دبعلا اذه ىنعب لجرا لاق نمو ناهاشىف اذك هسفن لامنم دقنوا دقعلا |

 هعقت الف هنع ةلاكولاب هنمرارقا قّباسلا هلوق نال هذخأي انالف ناذ هرما نالف نوكي نا ركنا |
 | هيلا ىزتشملا هللسإ نا الا دن را رارقالا نال هلنكيمل هرمآ مل نالف لاق ناذ قحاللا راكتالا

 ا عيبلا هجو ىلع ميلستلا نا ىلع ةلئسملا هذه تلدو ةدهعلا هيلع و ىطاعتلاب اعبب نوكيف

 || ةيادهلاىف اذك سيسمللاو سيفنلا ف قدح وهو نُدلا دقن دجوب مل ناو ىطاعتملا كي
 ْ هلوف ) عببلا هجو ىلع مي ءاستلا و نثلا دقن نم ىطاعتلا عبب ىف ديال تاعقاولا ىفو |



 : د لام دو

 || وه رفزا نالخ ( دو فسوبوباو ةفينحىبا د لسلك و هموطملا لك ولو

 كامي ائيش ثا نم نا انلو هب ضرب ملو ةموصملا ريغ ضبقلاو هتىوصخب ىضر هنا لوقب
 || ىهو اهعطقن رومأم ةموصملاب ليكولا نالو ضبقلاب اهؤاهتناو ةماؤصملاا مامتو همامتا
 || ىلع نمتؤيدقو ءالكولا ىف ةنايمللا روهظل رفز لوق ىلع مويلا ىوتفلاو ضبقلابالا عطقتتال

 || ىلع ىعدب ناب الجر لكو لجر هتروصو عيانيلا ىف لاق لاملا ىلع نمتؤيال نم ةموصحلا|
 نادل ناف رارقالاب وا ةنيبلاب ليكولا هتبئاف اذه ىلع دزي ملو ةنيب هيلع هلمهرد فلا نآلف

 - صللابالا ضبقلا كلمال هنا نورخأتملا راتخاو ضبقلاب لكوملا هرمأي مل ناو هنم هضيقب |
 هضبش اقثاو نك ول لكوملا نال ذخأن هنو ثيللاو.ا هيقفلا لاق رفز لوق وهو هيلع

 ةناماب ال امهتثاماب ىضر هنال اعم الا ناضبقنال ةموصمللاب نيليكو اناك ناو هيلع صنل

 تهقاول ىتخ ( ةفينح ىبإ دنع ةموصللاب ليكو نبدلا ضيقب ليكولاو مل وق ) امهدحا
 اليكو نوكيال امهدنعو امهل اذالخ هدنع لبق هلاربا وا لكوملا ءافيتسا ىلع ةنيبلا هيلع

 ١ هتموصخم ىضر هضبقب هاضر نكي ف ةءوصخلل ملصيال نم ضبقلل لست دق هنال ةموصملاب
 روصت,ال نيدلا ضبق نا ةفينح ىبالو ةم وصخلل ىدتبي ضبقلا ىلع نمتوم لك سلو |

 | ليكولا اماو بيعلاب درلاو ةبهلا ىف عووجرلاو ةعفشلا ذخاب ليكولاك ةعحاخمو ةبلاطم الا
 ) ليكولاك راصف لقتلاب ليكو هنال اءاجا اهيف ةموصملااب اليكو نوكيال نيعلا ضبَس

 ةموصللاب ليكولا رثا اذاو مل وق ) لوسرلا هبشاف ةلدابمب سيل لقنلاو ةجوزلا لقب
 ىضاقلادنع رئاف ايش لحر ىلع ىعدب ناب هلكو نا هتروص ) هرارقا زاح ىضاعلادنع

 زوحنالو *“ىثلا كلذ م و زاب هلكوم ىلع رقاذف هيلع ىعدملا ليكو ناكوا هاوعد نالطب

 ةفشح ىبا دنع ىضاقلا دنع هيلع هرارقا زوجي الو هل وف ) ريغصلا ىلع ىصؤلا رارقا
 | هناو هتبلاطم هل ملاظ لكوملا نا هعزىف نال ةلاكولا نم حجبرخب هنا الا اناسحسا ( دمحو

 | هرارتازوجب فسو والاقو مءلوق ) كلذىف ةموصخلا| محدن الف ائيش هيلع قحمسال ا

 ىضاقلا سلجم ىفال هرارقا محدنال رفز لاقو هسفن ماقم ةماقا هنال ( ىضاقلا ريغ دنع هيلع ||

 | هلال هداضت رارقالاو ةعزانم ىهو ةموصخلاب رومأم هنال سايقلا وهو هسلخم ريغىفالو

 ١ هتدابش لب ليكولا مثءاربالاو ملصنا ثامال اذهل و هدض لوانتبال ”ىشلاب ىمالاو ةملاس |

 دهش نا هب لكو اعن ناك ناو تلبق هب لكوام ريغ ىف ناكن ا هل لبش لهو هلك و ه ىلع
 حصالا ىلع تلبق مصاخب ملو هدعب ناكناو ةمهتل لبقيال هيف مصاخ دقو هدعبوا لزعلا لبق '

 فسوب ىبا دنع هتداهش لبقال مصاخب نا لبق ةموصملااب ليكولا لزع اذا ئصملا ىف لاق |أ

 هلزع مث مصاخت ةم وصحلااب هلكو اذا عيبانيلا ىفو اماجا لبقيال مصاخ ناو امه اذالخ ||
 ناك ناو هتداهش لبقبال ىضاقلا دنع ةموصملا تناكناذ قللا كلذ ىلع ليكولا دهثف |

 مصاخ ةلاكولا دعب هتداهش لبقبال فسوب وبا لاقو امهدنع تلبق ىضاقلا ريغ دنع ||

 سها ميرغلا هقدصف هنيد ضبقىف بئاغلا ليكو هلا ىعدا نمو مل وق ) مصاحب لوا |

 ( هللش) 0

 دتتسملل م



 دع مسا دع

 |١ رارقا هقيدصت نالو قيدصتلاب ترهظدق ةلاكولانال كلذ ىلع ربجا ىا (هيلا نيدلا ملت ْ

 ه.ذكوا تكمن هنال قيدصتلاب ديقو كلذ دقي هدد 1 نادل سيل هيلا عقد اذا مث هسفن ىلع

 بئاغلا نن نان نوف ) هدرش نا هل نكي مل عفد ول نكلو هيلا هعفد ىلع ربحنال

 ةلاكولا ركنا ثيحن ءافيتسالا تبثي مل هنال ( ايناث نيدلا هيلا مب رغلا عفد الاو هقدصف

 ديق ( هديىف ايقاب ناكنا ليكولا ىلع هب عجررو هلوق ) هلي مناة لل

 هلا فرتعا هقيدصت دل يرام كلهوا هدب ىف عاض اذا هنال هناقب

 ميرغلا ناكناو هريغ اظينا هل سيل مولظملاو ذخالا اذهىف مولظموهو ضبقلا ىف قح
 ميرغلا ىلع لاملا تبحاص عجر ناف هادا ىلع هيلا هعفدامناو ةلاكولا ىلع هقدصل مل

 ةزاجالا ءاحر ىلع هيلا هعفد امناو ةلاكولا ىلع هقاليي مل هلال ليكولا لح

 رضح ىتح عوفدملا دّرتسي نا هل سيل اهلك هوجولاىفو هيلع عجر هؤاحر عطقنا اذاف

 نا لكوملا ءاج اذا ىدنخ الاق القحتوا ارهاظ اها بئاغلا اح راص ىدؤملا نال كالا

 جرب عرفلاو ايناثمنرفلا نم هد ذخااهركتا ناو ههجو لح الا 00

 ناك نا دعت ريغ نم هدنىف كله ناو هلثم هنعك هكلهتسا ناو هد,ىف قاب ناكن ا ليكولا ىلع

 اذا مث هيلع عجر تكسوا هبذكوا نامخلا هيلع طرشو هقدص ناو هيلع عجربال هقدص

 لك ولالا عفد ناكنا كلذ هل ناك تلكوام هفلحن نا ميرغلا دارا تا لكوملا عجر

 نع عفد ناك ناو قيدصتلا ىلا داع اذا الا هفلح نا هل سيل 5 نع ناكناو قيدصت نع

 لاقناو هل وق ) ليكولا ىلع عجري هنكلو قيدصتلا ىلا دامزاو هفلحينا هل سيلف دوعحج

 1| هل رفا هنال ) هيلا مياستلاب سم لن مل مش عدوملا هقدصو ةعيدولا ضبف بئاغلا (لكاو ىلا

 هكلهىفام ةلازنه لني هتمذىف امب هرارقاو ةمذلا هلحم نيدلا نال نيدلا فال ريغلا لامي

 ةرددع لحجر ر ىلا عفد نمو ذقن. ال ريغلا كلمىف رارةالاو ريغلا لام نيع ىهف ةعيدولا اماو

 ليكو قافنالاب ليكولا نال ةرمثعلاب ا مهارد

 ىضتيا افلا لجر ىلا عفد اذا 0 هنا سايقلاو ناسعسا اعلا

 0 هيلا تعفد ىلا فلالا ىضتقاو هلامنم افلا :مرغلا ىلا لكفلا عفدف هنيد اهب

 هللاو زوجي هناف اضوع اهذخا مث هسفن لامنه فلاب ىّرشاذ فلالا هذهب ءارسثلاب هلكو

 لبعا ىلاعتو هناحس

 د ةلافكلا باتك عي

 | مايتلل هسفن ىلا اهعض ىا اي رك ذ اهلفكو ىلاعت هللا لاق مضلا ىه ةغلا ْق ةلافكلا | ظ

 | عرمشلا ىفو ىرخالاىلا نيتمذلا ىدحا مض اهنال كلذب ةلافكلا تيعسامناو اهرمأب

 ليصالا ةمذ ىف نيدلا لصا لب نيدلا نود ةبلاطملا ىف ةمذ ىلا ةمذ مضنع ةرابع

 ةلافكلاذ لاملاب ةلافكو سفنلاب ةلافك نيب ريض ىلع ةلافكلا هللا هجر لاق ) هلاح ىلع



 ككشاما
 ]| ليق ناف لاملا ىف زوجي اكهرما ريغب وا هنع لوفكملا ىماب ناكءاوس ( ةئاج سفتلاب
 | ىلع ردقب انلق هيلع عنتمت نا بولطملل نال هراضحا ىلع ردقب مل هما ريغب لفكت اذا

 || ءاد الا ناكما ىلع فوقوم ةلافكلا زاوجو بولطملا كلذ مزايالةنكلو هراضحلا '

 | ىذلا وه روضاانال ( هب لوفكملا راضحا اهبنوعضملا ىلعو يلوذ ) هقاتحتسا نود

 أ كاملا همزلا هراضحا ىلع ردقب وهو هرضح ملناو ليفكلا همزتلا دقو هب لوفكملا مز
 | تلفكت لاق اذا دقعنتو ملف ) هيلع هجوت روضمحلانال هسبحالاو هرضضحا ناف كلذ

 00000000 01 ( هلدياوا دهجو. وا هسأرب وا هدسحت وا دوري وا هتبقي اوا نالف سمن
 ١ ةدحاولا سفنلانالدنم ءزجىاب اذكو ( هثلثوا هفصنبوا هل وف ) ندبلا عي نع اهرتعي
 | هلجريوا نالف دي تلفكت لاق اذا ام فالح اهلك ر كذك اعئاش اهضعب ركذ ناكف ىزحيتال

 لفك ليفكلا لاق ناب ليفكلا ىلا ءزملا فاضا اذا اماو ندبلا عيج-نع ام ربعبال هنال

 اذا كلذكو مل وق ) نهرلا باب ىف هركذ جركلاىف اذك زوجمال هنا شلثوا صن كن
 نءاض اناوا ( هب ليبقوا هب ليفكوا هب ميعز اناوا ىلا وا ىلع وهوا كل هتنعض لاق

 نع ىور مايا ةثالث هب تلفتكت لاق ناو لطاب وهف هتفرعم نماضانا لاق اذا اما ههجو
 | اذك طرشام ىلع ىمالا نوكيف ”ىرب اناذ تضم ناف لوقب نا الا ادبا ليفك هنا دمت
 ءامعأ همزا هنيعب تقوى هب لوفكملا ميلست ةلافكلا ىف طرش ناف موق ) عيبانيلا ف

 ناكميف سو هرضحا اذاو كاملا هسب> الاو هرضحا ناف تقولا كلذىف هب هبلاط اذا
 | ١ لودكملا نك ناف ( ةلافكلا نم ليفكلا *ئرب هتك اخم ىلع هل لوفكملا ردقن
 | اذهو هسبح هرضح ملو تضم ناف اًماجو ابه اذ ةفاسملا ةدم كاملا هلهما دلبلا نع

 ا مس ناو هناك فرعينا ىلا ةبلاطملا تطقس هناكم فرعيرل اذا اما هناكم ليفكلا مع اذا
 زي هنا ىتح هلوبق ىلع ربحي ةلافكلا ةهجي هل لوفكملا ىلا هسفن سفنلاب هب لوفكملا
 ” كارلا ىف اذك اريأل مالا ريغب تناك اذا اما سمآلاب ةلافكلا تناك اذا اذه و ليغكلا
 تناكناو اعيجج اؤرب ,هدحا هرضحاف ةدحاو ةلافك لجر سفنب اولفك ةنلث ناولو

 ةثلث لفكت ناو ةدح ىلع اراضحا بجوا دتع لك نال نوقابلا أري مل ةقرفتم ةلافكلا

 لفكت نا و مل وق ) *ئىرب لاملا عيج+ ,هدحا ىداف ةقرفتم وا ةدحاو ةلافكح لام

 ليق و دوصقملا لوصمل ( ءئرب قوسلا ىف هلسف ىضاقلا سلجم ىف هلسل نا ىلع هب
 هلس اذا اذكو راضحالا ىلع ال عانتمالا ىلع. ةنواعملا رهاظلا نال ل

 هلال ( أرب مل ةيرب ىف هلس ناو مل وق ) اذه ىلع وهف هيف هل نع ىذلا دلبلا جاونىف
 داوسلا ىف هلس اذا اذكو ىضاقلا ىلا هراضحا ىلعال و اهيف ةك احلا ىلع ردّشال

 أرب هن اف هيف لفك ىذلا رصملا ريغ رخآ رصهىف مس ناو هب مكملا لصف ضاق مدعل

 هئيعامف هدوهش نوكيدق هنال أريال امهدنع و ديف ةمصاخملا ىلع ةردقلل ةفينح ىبا دنع

 هسحدقو نحياىف هلسولو تامهوملا تضراعتف اًضيا رصملا اذهىف هدوهش لعلوانلق

 (ريغ)



* 0/0 
 || *ىرب هب لوفكملا تاماذاو مل وق ) هيف دك احلا ىلع ردال هنال أريبال بلاطلا ريغ
 !| اذا اذكو هراضحا نع هزحتل ( أرب مل هل لوفكملا تام اذاو ةلافكلا نم سفنلاب ليفكلا
 اذه ءافبال لصتال هلامو هسفنب هب لوفكملا ميلست ىلع ارداق قبب مل هنال ليفكلا تام
 هتثرو ىلا هلمسانا ليفكلا ىلعف هل لوفكملا تاماذااماو لاملاب ليفكلا فالح بجاولا

 | اراغص اوناكناف هراضحاب هوبلاطين انيقابللو ةصاخ هل ةلاغكلا نم *ىرب مهضعب ىلا هلسناف
 |١ هبلاطي نا رخ اللو هقحىف ”ىرب نييصولادحا ىلا هلسناف هراضحاب هبلاطينا مييصولف
 || نماض وهف اذك تقوىف هب فاوب ملنا هنا ىلع هسفن لفكت اذاو هلوق ) عيبانيلا ف اذك

 || ( سفناب ةلافكلا نم أرب ملو لاملا ناعم همزا تقولا ىف هرضخحي ملناف فلا وهو هيلع امل

 لاح وهف اهتادص هيلعف ادغ هب فاو. ملنا اهجوز سفنب ةأرمال لفك اذا اذه ىلعو

 ةلافكلا لاملاب ةلافكلا ىلا مضدهنال سفنلاب ةلافكلا نم أريملو قادصلا همزل هبفاوب ملناف

 ةافلا ناف سفنلاب ةلافكلا نم أربب ملو هلوق رخالا هيلع قب امهدحا ىفو اذاذ سفنلاب

 ىلوق) رخآ نيد هيلع نوكيا زاومل انلق فلالا نامضوهو دوصقملا لصحدقو كالذىف

 قئونلل ةلافكلا نال ( ةفنح ىبا دنع صاصقلاو دودللا ف سفنلاب ةلامكلا روح الو

 هانعم ةيادهلاىفو زوجي دمحو فسوب وبا لاقو قثوتلا كرتو دودملا *ىردب رومأم وهو
 |١ صاصت#لا ىفودبعلا قح هيفنال فذقل ادح ىف ربجن امهدنعو ةفينح ىبادنعةلافكلا| ىلع ربح ال
 | انزلا دك ىلاعت هلل ةصلاخلا دودملا فالك قاثتسالا امم قيلف دبعلا قحب ضال ذا
 اتح لج ر ىلع عدا هتروصو عاججالاب مدي ليفكلا ءاطعاب هسفن تحبغس ولو برمثلاو

 هييجيال ةفينحىبا دنعف هسقنب اليفك هل هنم ذخأينا ىضاقلا ىعدملا لأسف هركتاف فذقىف

 || ىضاقلا مايق لبق هدوهش رضحا ناف ىنايق نيبو قيام همزال هل لوش نكل و كلذ ىلا

 || عامسل هيلع قمكسم روضالا نال هسفنب اليفك هل قب ناب هرمي امهدنعو هليبس الخالاو
 "| اه ةلافكلا زوجي الف صاصقلاو دودملا سفناماو راضحالا نعضي امنا ليفكلاو ةنيبلا

 || امولعم ةرئاخل لاملاب ةلافكلا اماو مل وق ) ليفكلا نم اهؤاغيتسا نكمالهنال اعيجج مهلوقىف
 || كلاموا فلاب هنع تلفكت لوقينالثم اك انءدناكاذا الوهجموا هبل وفكملا لاملا ناك

 ةلاهملا لمنح" عسونلا ىلع ةلافكلا ىنعم نال ( عببلا اذهىف ”*ىثنم ككردي امبوا هيلع
 ضرقلاو تاكلهتسملا مقو تايانلا شوراو تامايبلا نامثا لثم اه*كانبد ناك اذا هلوقو

 لاملا تشيناىلاىدؤي هنالهب ةلافكلازوجالهنانةلافكلا لد نع كللذب زّرحاو قادصلاو
 ءادا ريغنم زمحملاب هسفن نع هتلازا دبعلانال هنعلوفكملا ةمذىفام فالح ليفكلا ةمذىف

 || ءاشناولصالا هيلع ىذلا بلاط ءاشنارايملاب هلل وفكملاو ول وع ) ءادالابالا أريالليفكلاو
 ْ ةأربلا الل والا مايق ىضتع كلذكو ةبلاطملا ىف ةمذلا ىلا ةمذلا مض ةلافكلان ال ( هليفك بلاط

 ( طرمشلاب ةلافكلا قيلعت زوجي و مل وُق ) مضلا اهاضنتقم نال اعيجم امهملاطب نا هلو هنع
 تعبابام هلوةك ق للا بوجول اطرش نوكينا لثم هل امالهو هلاببس طرثلا ناكاذا ىنعي



 ١ 0 د ما“ دو

 ا كذب قلعت هل س دل اطرش ناكاذا اما هن , نماض اناذ هيلع كل تدن ام وا هاد وا ان داق :

 "| مزليف لاملا اماو طرسثلا زج مل نالف ىلع كلام ثكالنماض اناف رادلا تلخدنا هلوتكزجيمل |!

 لفكتناو الفالاو زاج راحتلا هفراعت, انيعم الجا ناكنا لجارىلا لفكت ناو الاليغكلا ||
 ١ ليجأتلاو ةرئاج ةلافكلاف ءاعسلا رطمت ناىلا لاق ناو زاج فاطقلاوا سنيدلا واداصملا ىلآ |!

 | لآ ( هلك ذل باداموا ىلعف انالف تعياب ام لوقي نا لثم ملف ) الاح لاملا بحي و لطاب
 0 لاق ول ىتح ةلافكلا ةعص عنمت هتلاهج نال هنع لوفكملا عيل انالف لاق امنا ( ىلعف ) ررقت

 | لوالا فالخ ةلاهللا تشحافتف هثع لوفكملا ةلاهمل زج مل هلنماض اناق سانلا نم تعبابام
 | الونكملا ةلاهلل مجدل مل ىلع وهف سانلا نم دحا ىلع كل بادام لاق ناو ناهاش ىفاذك 'ٍ

 | هل لوفكملا ةلاهطل معدل مل ىلعوهف سانلا نم دحال كيلع بادام لاق اذا اذك و هنع ||

 | امنا ( ليفكلا اهعض فلاب هيلع ةنيبلا تماقق هيلع كلام تلفكت لاق اذاو هلوق )

 | لوهجم ريعبلا لجو ميعز هباناو ريبعلا لج- هبءاج نكو ىلاعت هلوقل لوهجلا ةلافكلا تعص
 رادقم ىف هنبم عم ليفكلا لوق لوقلاف ةنيبلا مقت ل نا و موق ) صقني دقو ديزي دق ||

 لوف ) هنيم عم ركنملا لوق لوقلاو ةدايزال ركنم وه و هل مارلملا هلال( اعلا 1

 ريغلا ىلع رارقا هنال ( هليفك ىلع قدصي مل كلذ نم ٌرثكاب هنع لوفكملا فريعا اذاو

 اب ةلاغكلا زوجتو هلق ) اهيلع هتالول هسفن قح ىف قدصي و هيلع هل ةيالوالو |
 (( عقب هيفو هسفن قحىف فرصت وهو ةبلاطملا ميلا هنال ( هرما ريغب و هنع لوفكملا |

 لفكناذ هل وق ) هما دنع وهذا عوجرلا توبي بولطملا ىلع هيف ررض الو بلاطلا ||
 نودلاب هسفن ىلع هرارقا زوج نمت ىمالا ناك اذا اذه ( هيلع ىدؤي امب عجر هماب |

 ةكد7 ةلافكلاف هنع لفكي ناب الجر ما اروجحت ايبص ناكول ىتح عربتلا كامب و |

 ىنع نالغل نعمت لجرلل لجرلا لوب نا ةلئسملا ةروص و هيلع عجرب ال ىدا اذا نكلو |إ
 هيلع عجر. ال ىنع لقب ملو ىلع نالفل ىذلا فلالا نمض لاق اذا اما ىلع هل فلاب |!

 عجري ال هلا هنع ىورو هيلع عجرب نا هلف هلاغرح ناكنا فسوب وا لاق و امهدنع

 اناسحتسا اماججا هيلع عجر هل اطيلخ رومأملا ناكناو نكي ملوا هل افبرح ناكءاوس هيلع 1

 | هلايع ىف نمو هتجوزو هدلوو هلايع ىف وه ىذلا دلاولاك هلابع ىف ىذلا وه طيلخللاو |]

 | عضيو هيئادبو هيطعيو هنم ذخأي ىذلا طيلخلا ليقو نانع ةكرعُم كيرسشلاو ءارجالا نم |'
 رفزا اذالخ اندنع هب عجرب مل ىدا مث قتعف هرماب هالوم نع دبعلا لفكت ولو لاملا هدنع

 اذا اما ةفص و اردق هنض ىذلا'ندلا لش ىدا اذا اذه هيلع ىدؤون اع : عجر هلوق 1

 ' انوي زوا ةسدكم ىداذ دايجوا حاعص) لفكتاذا اي ىدا امب ال نع امم : عجر هفالخ ىدا |'
 دايملاو حاحتتلاب ىا ند اك سؤ الو زوموا الكموا ريئاند هاطعاوإ بلاطلا اهب زوجتو |[

 عج رب ُثيح نه نيدلا ءاضق روماملا فال ءادالاب نيدلا كلم هلال ىدا امب عجرب ا

 عج لل ءرماريغب هنع لفك ناو هل وق ) ءادالاب كل ىتح 1 عسل ا
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 ا حلب

 تس ع

 ةلافكلا تناكاذا هيلع كلذب عجري لاملا بلاطلا هل به و ولو هيلع عجر هنع

 هنع ىداول اذهل و ةلافكلاب هيلع عربت هنال هيلع * ىنث الف هيماريغب هنع لفك ناو.

 لاملاب هنع لوفكملا بلاطي نا ليغكلا سيل و هلق ) هحرش ىف اذك هيلع عج
 | لآس نمو ضرتملا مكح ىف ليفكلا نالو ءادالا لبق هكلمب ال هلال ( هنع ىدؤي نا ٍ

 : لوفكملا مزالب نا هلناك لام مزول نا هل وق ) هيلع عجري مل لعفي رف هضرفي نا الجر ٠

 ]| وه هنال هسيحن نا هل ناك سبح اذا اذكو سبخلاو ةبلاطملا نم ىنعي ( هصلخت ى - هلع ا

 ا ةلافكلا تناكاذا اذه و هلثم هلم اعيف هتهج نم الا كلذ هقطل اهو كلذ ىف هلخذا دنا

 ١ لوغكملا بلاطلا أرب اذاو ول وق ) همزالب نا هل سبل هلثم نيد هيلع هل ناكاذأ مثءرماب
 : ليصالا ةأرب نال همها ريغب وا هرمعاب ن نمض ءاوس ( ليفكلا ءىرب هن انوتشا وا هتع |

 || هأرا وا هتمذ ىفام ىدا اذاذ ليصالا ةمذىام نعض امنا ليفكلا نال ليفكلا ةأر,بجوت

 ْ نافذ ةءاربلا هنع لوفكملا ٍلوبق طرءشي و هبلا ةلاغكلا دوعت ءزيش هتمذ ىف قب لهنا

 أ دوقي ال مهضعب لاقو دوي مهضعب لاق ليغكلا ىلع نردلا دوعب لهو تاقلزا اهدا

 أ| ليقكلا أربا اذا و مل ْوَق ) لوبقلا ماقم كلذ موس لوبقلا لبق هنع لوفكملا تاهولو
 || رخآ ناو هليفك نعريخأت وهف ليصالا نع بلاطلا رخا اذا اذكو ( ليصالا ارب مل
 ا لاق لبا ؤملا.ءار الاب ريف تقوم ءارا رتخأتلا نال ليضألاا نع اريخأتنكي ل ليتالا ١

 || الا ليصالا ةءارب بجوت ال ليفكلا ةءارب و ليفكلا ةءارب بجوت ليصالا ةءارب ىدنخلا'

 || ماتم كلذ موتيف درلا و لوبقلا لبق تومي وا ةمأرلا كلوبق طرت ليشض الإ ١١١١
 || لبق ءاوس ءاربالا عد ليفكلا أربا نا و هلاح ىلع بلاطلا نيدو دترا هدرولو لوبقلا

 د.الف هيلع هبقدصتوا نيدلا هل بهو ناو *ىنثب ليصالا ىلع عجري الو لبي ملوا ةءاربلا

 تئرب ليفكلا بلاطلا لاقولو ىدا اذا ؟ليصالا ىلع عجري نا هلزاكل بق اذاف لوبقلا نه

 لاق ناو ليصالا أرب الو ليغكلا *ىرب كت.أربا لاق ناو نيدلا ءافيتساب رقا هناك راص ىلا |

 اج لدمالا و ليفكلا أري ىلا اتثر'هلوقك وسافيسوب نا لل كا ل 10
 ليضالا نود ةضاخ ليفكلا أري كنأربا ةلؤتك وه ند لاكو ليصالا ىلع عجريو

 تريلا راسك كيلقلا ىنعم نم هيف امل( طسشب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت زوجي الو هل وق ) !

 اذهلو قاتعلاو قالطلاكاضحم اطاقسا ناكف لذبلا نود ةبلاطملا هيلع هنال حضن هنا ىوربو ا

 || اهتيلعت زوحي الف ليضالا ةءارب اما و ليصالا ءاربا فال درلاب ليقتكلا نع ءاربألا دترب ال |
 طورشلاب قلعتبال كيلقلاو هتمذ ام هكلمب هنال كيلتلا نعم اهيذ نال الصا طرشلاب |

 2س ا ( ماعلا ل قادما نكعال قح لكو هلرقر' أ



 د وع

 000 تلاد هيلع هباحيا ٌرذعتب هنال دملا 1 1 ما

 1| هلو ) نويدلا رئاسك نيد هنال ( زاج نلاب ىزتشملا نع لفكت اذاو هل وق ) ةباينلا
 هنال اذهو نما وهو هريغب نوعتم نيع عببملا نال ( نمل عيبملاب عبابلا نع لفكت ناو
 || نلا نم هتح طقسي و ”ىش عيابلا ىلع بحال عيابلا دب ىف ضبقلا لبق عيبملا كله ول

 ا اةمذلا ىلا ةهذلا مض ىه ذا ةلافكلا ىنعم قيقحن نكمل نقلا نم هتح طقس اذاو
 ظ محدن مل اهنيعب تناك ن اذ لمحلل ةباد رجأتسا نمو موف ) نيفلتخلا نيب مضلا ققحنالو
 ظ نك ةراجا مث قب الف دقعلا مسني ةبادلا كالهب نال هنع زجاع هنال ( للاب ةلافكلا

 "( ةلافككلا تزاج اهنيعريغب تناك ناو هلوق ) ناعضلا مح هب مل اذهل و اهب ءافيتسالا

 ظ أ مصنالو هلوق) هسفن ةباد ىلع هلمك ناب كلذ هولا قو لل

 لاو امهلوق اذهو اضيا ةلاوملا اذكو ( دّقعلا سلاحي ىف هل لوفكَملا لوبش الا ةلافكلا

 ظ حنا ضعب ىفو زاج هب ىضرو هزاجاف هغلب اذا لب سلجلا ىف كاذربضيال فسويوبا
 || اعيج لاملاو سفنلا ىف ةلافكلا ىف فالمللاو ةزاجا ريغ نم زوحتو هدنع ةزاجالا طرشي

 أ| ىا اعيج امه موقيف هنم ةبلاطملا كيلمت وهو كيلقلا عم ةلافكلا ىف نا امهلوق هحو

 ” ةلاثكلا نألو سلحلا ءاروام ىلع فقوت الف دّقعلا رطش باحالاو لوبقلاو باحيالاب

 || دق فسوب وبا اما و عببلاك هلوبقو هاضر ىلع فقوف هل لوفكملا قح هب قلعتي دقع
 || رارق الك راصف لوقلاب ةمذلا ىف لام باحجا ةلافكلا نال ةزاجالا ىلا جاتحال هنع ىور
 || ةلصا ىلع دقعلا لكن الفل تلفكت هل وق نال ةراجالا ىلا جاتحي هنا اضيا هنع ىورو
 ”00 | و لا نأ ىبقت تجوز تلاق اذا ةأرملا ىف لاق كسلجلا نع بئاغ ىلع فق

 ظ الجر ندلا هيلع ىذلا لاقاذا ككاتكلا ةلئس ةروضو هدينع ةتزاسا ل فش
 ! 'تلتحاوا تنعكو| تلفك لاق هب هل لتخاوا ىنع هب هل لفك اذ نيدلا نم اذك ىلع نالفلنا

 || ايلوضف ناول اذكو زوحي فسوب وبا لاقو امهدنع زوحيال هناف هزاجاف كلذ بلاطلا غلب مث
 (فسو ىبا دنعو زوال امهدنعف ازاجاذ امهغلبف ناباؤ امهو نالف ىلع نالفلام تنعك لاق

 | ةلكلاو ةاتسمف الا هل وق ) اعبجج مهلوق ىف فقوت هناف دحا بئاغلا نم لبق اذاو زوجي

 ]| ءامرغلا ةبيغ عم هب لفكتف نيدلا نم ىلع امب ىنع لفكت هثراول ضيرملا لوب نا وهو

 | مح! اذهلو هقيقلحا ىف ةبصو هذهنال كلذو كلذدعب بلاطلا تزاجا اذا ىنعي (زوجهناف

 | ماقم ماق هلا لاقب وا لام هلناك اذا حدي امنا اولاق اذهلو مهل لوفكملا مسي ملناو
 | ض ضرما هنالؤ هسفن رضحاذا اكبلاطلا عفن هيفو هتمذل اقيرفت كلذىلا هتجامل بلاطلا

| 
|| 

|| 
| 

 لقتنا نيدلا ن كراصو كالهلا ىلع تفرسثا هتمذنال نيدلا ىف ىنجالاكراص توملا ضم
 ناذ ايبنجا ناكاذا بطاخلا نا انركذ دقو ىننجالا باطخك هباطخ راصف ةكرت ىلا هتمذ نم
 ا نع نع نماض ليفك امهنم دحاو لكو نينثا ىلع نيدلا ناكاذا و مل وق ) فقوت. ناعضلا
 ]| عجريمل امهدحا ىدااغ )هبحاص نع امهتعدحا و لكل فكو فلاب ادبعاي رز شااذا اي( رخن ألا



 اههنهرحاو لك ىلع لاملانال( ةدايزلاب عجريف فضنلا ىلع ه.دؤيام ديزي ىتح هكيرش بع هب
 نع عقو لقاوا فصنلا ىذا اذان ةلافكلا ةهج نه فت و دنباذلا ةهجو» قس 5

 مجر هاداو ريما لك نان: ةلافكلا بسب دما 0 لع هازال ا :

 لفكت اذاو هل وق ) هيلع عجرب مل هماريغب لفك ناو ناعضلا ىف هلخدا هنال ه

 عجر امهدحا هادا اخ هبحاص نع ليفك امه* دحاو لكو ,هرد فلاب لجر نع نان

 لاملا عيمجت امهنه دحاو لك لفكت اذا ىنعب ( اريثكوا ناك اليلق هكب رش ىلع هفصتنب

 اذااماو اضيا لاملا عيمجب هبحاص نع امهنم دحاو لك لفكت مث دارفنالا ىلع فلا وهوا

 هادا اخ ةشادملا ةلكسم لثم رخآ الا نع اههنه دحا و لك لفكت و اعم فلاب هل الكت
 هيلع عجر دارا اذاذ فصنلا ىلع هاداام ديزي ىتح هفصنب هبحاص ىلع عج ريال امهدحا

 سيل هنال ( دبعوا اهب لفكت رح ةباتكلا لامب ةلافكلا زوجتالو روق ) ةدابرلا عيمج
 ءادالاب الا أريبال ليغكلاو ءادا ريغ نم رحملاب هسفننع هتلازا دبعلل نا ليلدب مجبتتك نيد

 اذا تلق ناذف'ليفكلا ةمذ و لصالا ةمذ. ىف لاملا تورش نيب كاكالا هلا ١ نمو.
 01 د لا نال تلف ديعلا كاد شن ىالف دبعلا ةلافك حدتال رجلا ةلافك دن 0
 تحول اع ريصي رملا نا رابتعاب زاوملا مدع لاقي امب رف لصالل عين ليفكلاو'دبعلا نه

 سيل ةباتكلا لدب نا رامتعاب اهتحص مدعف نظلا كلذ عفدل دبع وا رح لاقف ةلافكلا .

 "د حلا لامع ديقو لكشملا ىف اذك ديعلل ركلا ةيعت مدع رامتعإبال نوعا ن0

 ةلاكك نأ دنعلا فيمرك 151 وزان هيعمل هب لفكف لجرا نيد نناكملا لع نأك
 هبحاص ىلع عجر امثدحا هادا ”ىش لكف هبحاص نع ليفك امهم دحاو لكو ةدحاو

 قبو فصنلا نع ”ئربو قتعلازاج اههدحا قتعا ىتح ائيش ايدؤي ملولو امهثاوتسال هغصن
 هبحاصوا ةلافكلاب قتعملا ءاش امه!ا قتعيمل ىذلا ةصحذخأآي نا ىلوللو رخالا ىلع فصنلا '
 ذخا ناو هرماب هنع دؤم هنال ىدا امب هبحاص ىلع مجر قنعا ىلا دل ل

 00 0اس و لجارا تاماذاو ولت ) هارت اعد ا هنال ”ىشب قنعملا ىلع عجري ملر خلا .

 هنبا ناكءاوس ( ةفينحىبا دنع ةلافكلا 2 7 مل ءامرغلل لجر هنع لفكتف ائيش كري ملو
 هنع لفك مث لاملا عف هفدول امراصف ةمزالملاو ةبلاطملا نم ءامرغلا قح طعس دق هنال اننحا وا

 ىتلاماق تامالجر نا ىورا توما دس ةلافكنا دو دمر 00
 لاقف نا رانيد هيلع من اولاق نيدنم مكبحاص ىلع لاقف هيلع ىلصيل سو هيلع هللا ىلص
 ذئني> هيلع ىلصف هللا لو سراي ىلا امه ةدانق وبا لاقف مكبحاص ىلع اولص ماليسلا هيلع

 كلذ. ربخاف توملالبق ام لفكتدق نوكينا لقحي الق همهضم هيلع تدر لالقو ظ

 معا ىلاعتو هناحم# دّيلاو ظ

 د ةلاوملا باتك 6

 عرسشلا ىفو لحم ىلا لحبنم ءىثلا لقن وهو لقنلاو ليوحتلانه ةقتشم ةغللاىف ةلاوخلا |



 59 نويدلاب ةزئاح ةلاؤللا 3 هجر لاق 1 لاملاوهو هب لاحلاو ةلاوملا لبق ىذلا وهو هيلع.
  نويدلاب تصتخا امناو محدتال اهب ةلاولا ناذ قوقلاو نايعالا نع ازارتحا نويدلاب ديق

 ازوجن دقو : اح هب ةلاوملاف ةلافكلا هب زوجت نيد لكف ةمذ ىلا ةمذنم لقتنت نويدلا نال |[

 | ةلافكلا هب زوحت الو هب زوحت ةلاوملا ناف ةباتكلا لاكةلافكلا هب زوجتال نيدب ةلاوملا |[

 7” ل | 0 لتحا لجر لقب نا ةقلطملاف ةديقمو ةقلطم ني رض لع ةلاوماوأ ||

 ١"تلتحا لوقيف كيلع ىل ىتلا فلالاب لتحا لوقب نا ةديقملاو تلتحا لوقيف مهرد ||
 ليلا ىلع ةلاوخادعب هل سيلو هل لاحنلا نيدنم ليحلا أري امهبلكىفو نا رباح امهالكو |[

 | اننأك اذا اهلا وهو قرف ةديتملاو ةقلطملا نيب نكل هيلع لاح لا ىلعام ىوت نا الا ليبس ||
 ١ لاحلا ةءارب نيتوا ةديقملاىف نيدلا لطب ناف هيلع :لاحلا نم ليجلا ةبلاطم تعطقنا ةديقم |[
 0000000 )1 0س ىزشي نا لثم ةلاوحلا تلطب ةلاوملاهي تدبق ىذلا نيدلانم هيلع ||

 | رهظف ادبع عيبا ناكوا عيبملا قوعسأ مث * لبقف هيلع لجرا اهب لاحا ىتح فلالا دؤي ملو

 | هند, ليلا ىلع عجري نا هيلع لاسملل ناكو لطبت نيهجولا نيذهىف ةلاولا ناف ارح
 أ لبق عدولا دنع فلالا تكلهف ةعيدو لجر دنع مهرد فلاب ةلاوملا ديق ول اذكو

 عاب ةلاوملا هب تدبق ىذلا نيدلا طقس اذا اماو لطبت ةلاولا ناف هل لاحلا ىلإ اهيلست

 || كلهف عيبم نمثنم فلاب لاتحب نا لثم ةلاوملا لطبتال ليصالا نم هتءارب نيت ملو ضراع
 || عجر ىدا اذا هنكلو ةلاوللا لطبت الو هنع نُلا طقس ىرتشملا ىلا هيلست لبق عببملا ||

 َ لام لطبتال اهناف ةقلطم تناكاذا اماو هرماب هنيد ىضق هنال ىدا ام ليحلا ىلع ||

 | اس ىذأ اذاف ىد وب نا ىلا هيلع لاخلا ىلع ليحلا ةبلاطم اهيف مقال لاوحالا نم

 ا هل لاحلا نا ولو اضيا لطبتال ليحلا نيدنم هيلع لاحملا ةءارب نيت لو اصاصق هيلعام
 | لاحلا عجرب ملو لبقب ملوا هيلع لاحم لبق ءاوس ءاربالا حد نيدلا نم هيلع لاحلا أربا

 ١ جاتحي هل هبهو ناو عجرب مل اذهلف كيلي تسيلو طاقسا ةءاربلا نال ”ىشب ليحلا ىلع هيلع
 || ول اراصف ةبهلاب هتمذ ىفام كلم هنال ىدا ول اليحا ىلع عجري نا هلو لوبقلا ىلا
 | هكلم هنال ليلا ىلع عج ري نا هيلع لاما هثروف هل لاحلا تام ول اذكو ءادالاب هكلم

 || اناديحددد هيلع لاجئا نم هل لاا ىضر ولو ءادالاب هكلم ولاك راصف ث رآلاب

 0 ليي أ نع عجرب هاذ قابلا نع هأرباو هقتح ضعب ىلع هلاصب نا وحن ىقابلا نع

 ْ أ راثذلا ع مهاردلا ىلع حلاص اذا اي هتح سنج فالخ ىلع حلاص ناو ريغال ردقلا

 ا اضوع نوكي نا ملي ىدا ام نال نيدلا عيمج عجري هناذ ض ورعلا ىلعوا سكعلا ىلعوا

 | هللاحلا اما ( هيلع لاحلاو لاتحناو ليحلا ىضرب حدو هل وق ) نيدلا عيجب نع
 ادا سس ه4 ١ ب1 .. همس ظطسكلا 0



 د ا د

 هيلع لابمملانم نيدلا مازتلا نال هاضر نودب محدن ةلاوملاف ليما اماو همازتلا نودب
 اذكه ماب نكيمل اذا هيلع عجريال هنال هعفن هيف لب هب ررضت,ال وهو هسفن قحىف فرصت
 لاق نم نا ىتح طرمشب سيل هيماو نيدلا هيلعنم ىضر ةياهنلا ىف لاق اذكو ةيادهلا ىف
 تدص نئدلا بحاص كلذب ىضرو ىلع هب لتحاف نيدلانم اذك نالف ىلع كا نا هريغل

 هل وف ) لصالا هيلع ىذلا “ىرب دقو نيدلا هيلع ىذلا ىلع عجتريال لاملاىدا ناذ ةلاوطا

 اذهلو ةلافكلاب ارابتعا أريبال رفز لاقو لوبقلاب ( نيدلا نم ليخلا ءىرب ةلاوللا تمتاذاف

 لقتا ىتم نيدلاو لقتل ةلاوطلانا.انلو امرت نوكيالو ليلا لقت اذا لوبقلا لهذا
 ربجي امئاو ةيوغللا ىتاعملا قافو ىلع ةيعرسشلا ماكحالاو مضلاف ةلاغكلااما اهيف قبال ةمذ نم
 ىدنخل | لاق امربتم نكيإف ىوتلاب هيلا ةبلاطملادوع لمحت هنال ليجلادقن اذا لوبقلا ىلع
 ليصالا بلاط ءاشنا رايملاب ةلافكلا ىف بلاطلان وكيو ةئربم ريغ ةلافكلاو ةئربه ةلاوملا

 ةلاومللارفز لاقو ةلاوح نوكت ذئئيخ ليضالا ةأرب طرشب ةلافكلا نوكينأ الا لكلا وأ |
 أرب مل ولف دحاو قحلا نال ةئربم اههالك كلام لاقو ةئربم ريغ اههالكو ءاوس ةلافكلاو
 قين ةمذ ىلا ةمذنم لوحت اذا قحلاو ليوحتلا نم ةقتشم ةلاوملا انلق نيتح راصل ليصالا

 ةلافكلاو اغراذ لوالاناكقي رخآعضوم ىلا ءىثلا تلوح اذا كنال ةغراق لالا ةمذ |

 هل وت ) لوالا غارف بجويال ؛ىنثلا ىلا ”ىثلا مضو مضلا وهو ليفكلا نم ةقشمم |
 هل وف ) ىوت ناو عجريال ىفاشلا دنعو هقح ىوت. نا الا ( ليحلا ىلع لاتحلا عجرب ملو

 هيلع ةنيب الو فلحن و ةلاوحلا دحتحت نا اما نب ما دحاب ةفنح ىبادنع ىوتلاو |

 ىثائرقلا لاقو ةلاوملا هلوبقب هيلع لاحلا ىلع هل لاححلل ٌدنب الو ىا ( اسلفم تومي وا أ
 اليفك الو انبدالو انيع كري ل ىا اسلفم تومي وا هلوق هل لاحملل الو ليحملل ةنبب الو |

 فالخ ليلا لاقو اسلفم تام لاتحنا لاقف هيلع لاحلاتام ناذ هل لاححال هيلع لاحلا ىلع

 ةرسثعلا وهو لصالاب كسمت هنال علا ىلع هنبمي عم لاتحلا لوق ل وقلا طومسملا ىف لاق كلذ

 فسوب وبا لاقو ل وق ) ةياهنلا ىف اذك اعلا ىلع هنيمي عم ليحلا لوق طوسبملاريغىفو |
 ءاضتلانال امهلصا ىلع اذه ( هتايح لاحىف هسلفب مك الا مكحي نا وهو اثلاث اهجو دمتو

 هللا قزر نال ىضاقلا مكحي سالفالا ققحت الف ةفينح ىبا لصا ىلع اماو مج سالفالاب |
 تلحا لاق ةلاوملا لام لثم ليحلا هيلع لاحلا بلاط اذاو مل وف ) ٌجارو دان ىلاعت

 وهو ققحندق عوجرلا ببس نال ( نيدلا لثم هيلع ناكو هلوق لبق مل كيلع ىل نيدب |

 نوكتالو ركنملا لوق لوقلاو ركب وهو انيد هيلع ىعدي ليحلأ نا الا هاب هنيدءاضق |
 لاتملا ليلا بلاط ناو ْلوَق ) هنودب نوكئدق اهنال هيلع نيدلاب هنم !رارلا هلازألا |
 لوق لوقلاف كيلع ىل نيدب ىنتلحا لاتحلا لاقو ىل هضبقتل كتلحا امنا كاقو هب هلاحا ام |

 ةامعتسم ةلاوللا ةظفلو ركنم وهو نيدلا هيلع ىعدب لاتحلا نال ( هني عم ليخحلا
 لاتحلا قدصي. الو ةضوبقملا فلالا ذخا فلح اذاف هنيمب عم هلوق لوقلا نوكيف ةلاكولاىف |

 رج



 00 هل وق ) لاملا هل ىفوتسيل هليحيدق هلال ةنيب الا نيدلا نم ىجداام ىلع

 | ةلاولا نا ةلاوملاب ةلئسملا هذه ةبسانم ( قيرطلا رطخ نما ض رمملا هب تاما وم نق
 | ضرقب مل ول هنال ضرقتسملا ىلا هلام نم ىوتلا ةلاح لقن ةلئسملا هذه ىفو لقنلا ىه

 ]|| جتافلا و لكتملا ىف اذك ضرقتسملا لام ىلا ىونلا ليحي ضرقل ابف هلام ىوتلا ناكل

 4 كتضرقا رجانلا لوقي نا هتروص و ةقرولا وهو ءانلا متو نيسسلا مضب ةحيتفس عجب
 كلذ ىلا هسحف اذك ذلس كليكو ىلا اباتك ىل بتكت نا طرشب مهاردلا هذه

 .ناكاذا هركي اماو سأب الف لعفف كلذ هلأسو طرش ريغنم هاطعا اذا اماو

 000 ندركلا دضتلسا عش عون هنال اطورششم قن رطلا رطخ نما

 )0 معا هللاو ةعفتم رج ضرق نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن

 ا * ةمالعلا مامالل * ةرينلا ةرهوللا نم * لوالا ءزملا مت

 ركب ىبا * مالعلا كلملا ىلاعت هللا ىلو * مالسالا عش
 رصتخم ىلع * ىنعلا دادملا دمت نب ىلع نبا

 و * ملصلا باتك كلذ ىليو * ىرودقلا
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 ةبهلا قاتك
 توولا باتك

 كضعلا تانك

 ةعيد ولا باتك

 ةي راعلا باتك

 طيقالا باك

 ةقلا تاكل
 اللا تاَتَكآ

 دوعفملا انك

 ل

 تال اب
 نيود تانك"

 ةعراملا تاكا

 ةاكاسملا تاتتك

 حاكنلا باتك

 عاض را[

 قالطلا باتك

 ةعجرلا باتك

 ءالبالا باتك

 علخلا كك

 ناهطلا تانك"

 ناعللا باتك

 ةدعلا تانك

 تاقفنل [تاتك
 قاتعلا باتك

 ريب دتلا باب
 داليتسالا باب

 051 [تاتك

 نو.عك

 . 6# ىرودتلا رصتخم حرش ةرينلا ةرهوج نه ىناثلا دلطلا تس رهف #*

 0 تاكا
 تاانطا تاعك

 تالا ياتك"

 ةناعقلا تاب

 لقاعملا باتتك

 برشلا دح باب

 فذقلا دح باب

 ةاالا باك
 مااا ناكك

 اابذلاو دولا ا

 :: هك خلا تانك

 نامالا تك

 ىوعدلا 0

 كا دايخلا تانك
 انف عوجرلا باتك
 ىضاقلا بادآ تاتك

 نعسعلا تانك

 ناد

 ل تا
 دكار رططعا تاق“
 اناصولا تاتك

 ضئارفلا باتك

 تايباسهعلا برقا باب

 بحلا باب
 درلا باب
 ماج رآلا ىوذ باب

 ضئارفلا باسح
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 لك عيغشلا ذخأيو اعيجج امهيف ةعفشلا تبجو اهلاحب ةلئسملاو هيلع ىعدملا رقا ولو
 حملاصملا ,ضعب قحتساف رارقا نع ملصلا ناك اذا:و مل وق ) ىرخالا دعب امهنم ةدحاو

 ناكرارقا نع ناكاذا ملصلا نال ( ضوعلانم كلذ ةصحب هيلع,ىعدملا عجر هنع
 عجر هيف عزانتملا قكتساف راكتاوا توكس نع عقو ناو هلوق) عييبلاك ةضواعم

 ضوعلا لدبام هيلع ىعدملا نال ( ضوعلا درو ) قسملا عمىا ( ةموصحلاب يدملا

 نع اضوع ذخا دتف هلةموصخال هنا نيت قاقح#الا رهظ اذاف هنع هتموصخ عفدل:الا

 كاذ ىف ىا ( ةموصخلاب عجرو هتصخدر كلذ ضعب قصتسا نا و مل وق ) *ئىثريغ
 ضعب قمعتسا مث ءىش ىلع هنع لوصف هنس مل رادىف امح ىعدا ناو ِهِلِوَق ) ردنقلا
 قحتسا اذاام فالخ قب اهف نوكينا زاوجي هاوغد نال ( ضوعلاْنِم ايش دريمل رادلا

 ىنعي رادىف اح هلوقو هلكب عجريف هلباقب ”ىثنع كلذ دنع ضوعلا ىرعي هنال هلك
 هنسومل هلوقو زوجال ةعفشلا ىلع ملصلا نال ةغفشلا ببسب هل اقحال رادلا نيعىف اح
 ىلبقلاواىبرغلاو قرسثلاكمولعم بناج ىلا الو ثلثلاوا فصنلاك م ولعم ءزج ىلا هبسنب لىا

 رك اوا عاشملا رادقم رادلانم قب نا رظن رادلا ضعب قحا مث عياش ءزج ىلإ هبسن ناف

 عزانتملا عيجج ىلع ضوعلا مسق هنم لقا قبناو ضوعلا نم ”ىثب هيلع ىعدمل عوجر الف
 ليلدو ةراشا هيف هنسرمل هلوقو هلوهف قبامو هيلع ىعدملا ىلع هدر قحمسملا باصا اخ هيف

 زئاج مصلاو يل وق ) ىفاشلا انالخ اندنع راج مولعم ىلع لوهجلا نع ملصلا نإ ىلع
 ىدوا تيملا نا هثرولا ىلع ىعدينا عفانملا ىوعد ةروص ( عفانمللاو لاومالا ىوعد ىف

 نيع راحتسا ييداول هنا ىلع ةظوفحم ةياورلا نال ةثرولا ركنا و دبعلا اذه ةمدخم هل

 هنا الا ( اطملاو دمعلا ةيانجو ملووَق ) ئصتسملاف اذك زجيمل ادلاصت مث ركس كلاملاو
 فالخ كلذ لاطبا زوج الف امرش ةردقم اهنال أططلاىف ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا محدتال

 اهئاو لام سيل صاصقلا نال ةيدلا ردق ىلع ةدايزلا زوجت ثيح صاصقلا نع ملصلا
 تزاح كلذ ريغ ىلع حلاص اذااما ةيدلا ريداقم دحا ىلع حملاص اذا اذهو دقعلاب موقتب

 01 11 ب1 ى بسلا ىف ضل طرشي هناءألا اهيل ةلدابم هنال ةيدلا ذقن للعت ةذاثزلا
 زاج ةدايزلاب اهنم رخآ سنج ىلع ملاصف ديدلا ريداقم دحاب ىضاقلا اضقولو نيدب نيدنع
 ىضق اذا جركلا ىف لاق ءادنا علصلا فالخي ةلدايم ناكف ءاضقلاب قلحا نيعت هن ال

 ةرهب ىئامنم انك ىلع ريعبلا ةئاملا نع ىلولا لتاقلا ملاصف ربعب ةئام ةيدلاب ىضاقلا

 ىلع حلاص اذاف لبالا ف بوجولا نيع ىطاقلا ءاضق نال زاج كلذ عفدو هدنع ىهو

 'ىنثب لبالا نع حلاص ناو زئاج رقبلاب لبالا عيب و ةقحتسمي تسيل نآلا رقبلاف رقبلا

 ىلع لبالا نم حلاص ناو زوجي الف نيدي انيد ضوام دفف لجؤم نوزوملا وا ليكملا نم
 رثكاب تناك ناو ةنقيتم ريغ ةدايزلا نال زاح هيف نياغت ام ٌركاوا لبالا َةعث لش

 زوحب الو هل وق ) زوجي الف قملا نم رك ىلع حلاص هنال زج مل هيف نباغتت ام

 ) ىوعدىف (



 *« هاد
 زوجبال اذهلو هريغ قحنع ضايتعالا زوجي الو هقحال هللا ح هن ال ( دج ىوعد ىف |

 دملا ناك ءاوس وباهتجال لولا قح هنال اهدلو بين ةأرلا تعدا اذا ضايتعالا
 اماو فال الب لات ل ىجب هضددللا نلف دقرسلا) نا اماانزوا فدك 0

 دحف ملصلا مقو ناذ عرسشلا قح هيف بلغملاو اندنع ىلاعت هلل قح اضيا هناف فذقلا دج |

 ىوعدلا نع ضيعا هنال دنا طقسو ميبعلا لدب بجيال ىضاقلا ىلا عقرينا لبق فذقلا

 اذاو موق ) لكشملا ىف اذكدملا طقسب الو لدبلا بحال عفارتلا دعب هيف اص ناو |
 ىوعدلا كري ىتح هل هتلذب لام ىلع هتللاصف دحجب ىهو احاكت ةأرما ىلع لجر ىعدا أ

 نكما دقو اهلج نكما اذا ةعتلا ىلع ةلومت نينمؤملا روما نال ( علمللا ىنعم ىف ناكو زاج |

 هل لحي الف ىلاعت هللا نيب و هنيب اهف اما ءاضقلا ىف ىنعي زاج هلوق و هجولا اذه ىلع اهلج
 لام ىلع اهملاصف لجر ىلع احاكت ةأرمإ تعدا ناذ ول وف ) ايذاكن اكاذا هذخأي نا

 ةقرف اهنم ىوعدلا كرت لعج ناف ىوعدلا كتل لاملا اهل لذب هنال ( زحي مل اهل هلدب |

 ىذلا ضوعلا ةلباسقم ىف *ىبث الف ةقرف لعجي ملنا و ةقرفلا ف ضوعلا ىطعي ال جوزلاف |
 اهرهم ىف ةدايز اهل هلدب ىذلا لاملا لعجي و زوجي خحاشلا ضعب ىنو حدي الف اهل هلدب
 ناك اذا ىنعي ( زاج هاا هاطعا لام ىلع هللاصف هدبع هنا لجر ىلع ىعدا اذاو هل وق )

 قتعلا ىنعم ىف ىدملا قح ىف ناكو هلق ) عيبانيلا ف اذكبسنلا لوهجم هيلع يدملا

 طاقسال لاملا ذخأي هناهعزىف نال هتحىف هجولا اذه ىلع هحيت#' نكما هنال ( لام ىلع

 كلذ و ةموصملا هسفن نع هب طقسي هنا هيلع ىعدملا معز ىفو رتاج كلذو قرلا نه هقح
 ىلع قاتعالا ةلزنمب ىعدملا قح ىف نوكي ةيادهلاىف لاق لصالا رح هنا معزي هنال اج
 الا ةموصملاا عفدل هيلع ىعدملا قحىفو لجاىلا ةمذلا ىف ناويح ىلع مح<ي اذهلو لام

 لكوول وف ) ءالولا تشو لبقيف هدبعهنا ةنيبلا ميَشب نا الا دبعلا راكتال هيلع ءالوال هنا

 ءابرلا نم هيف امل ( ةضواعملا ىلع ل محي مل ةنيادملا دقعي قحيسم وهو ملصل ا دع هيلع عقو ىث

 نايعالا نم نيع ىلع هللاصناو ( هيقاب طقساو هتح ضعب ىفوتسا هنا ىلع لمح امئاو )
 | ءاب رلا ىلا ىدؤيال هنال ةضواعملا ىلع لمحو زاج مهارد ىلع اهنم هملاصف انيع ىعداوا

 || ىعدملا ىلع ىعدملا هتحتسل ام سنج نم ناك نا حلصلا لدب نا ىنعي ةنيادملا دقعب هلوق و

 امناو نيدلاب عيبلا ةنيادملاو ةضواعملا ىلع لمكلال ملصلا ناذ امهنيب ىرج ىذلا دقعلاب هيلع

 هلزك مل وق ) عورشم ريغ بصغلا نال كلذك ب صغلا ىف ناكناو ةنبادملا ىف ةلئسملا عضو
 ضعب نم هاربا هناك و زاح فويز ةثامسج ىلع هللاصف دايج مهرد فلا لجر ىلع

 لاقول اذكو طرششب سيل قرفتلا لبق ملصلا اهيلع ع و ىتلا ةئامسجلا ضبقو ( هقح
 نم لقا ىلع هللاص ولو اح طخلاذ ةئامسج نيطعت نا ىلع ةئامسج كنع تططح

 همللاصف ةجرهنب فلا هل ناك اذا أكفصولا ةهج ند ديزا هنكلو ردقلا ةهجنم هقح ||

 ةضواعم هيف نال هقح عيمب عرووجرلا هلو ضبق امدر هيلع و زج مل ةديج ةئامسج ىلع |[



 7 ل ل 0 فورعملا عانطضإ لاكن او نينا نم فورعملا عاتظضا نوكيف طخ امب ةدولبا

 ( قلحا سفن لجا هناكو زاج ةلجوم فلا ىلع هللاص ولو هل وق ) ملصلا زاج دحاو
 | لج اذلو لالا هنيد لجا نك راصف هقح لثم ذخا دقو ةبلاطملا ريخأت الا هيف سيل هنال
 زوحيال ةئسن اهلثم ,هاردلا عب نال ةضواعم هلعج نكميال هلال قا سفن لجا هنا ىلع

 ريغ ريناندلا نال ( زجن مل رهش ىلا ريناند لع هلاصولو لوف ) ريخأتلا ىلع هانلمخ
 عب و ةضواعملا ىوس هل هج و الوريخأتلا ىلع اهلج نكمب الف ةنبادملا دقعب ةقصتسم
 )| ةلجؤم فلا هل ناكولو مل وق ) ملصلا مدنال اذكف زوجيال ةئسن ريناندلاب مهاردلا

 قسم ريغ وه و:لجؤملا نم ريخ لمعملا نال ( زحي مل ةلاح ةئامسجت ىلع هملاصف دايج
 هيلع ناكزحي مل اذاو مارح وهو لجالا نع ضايتعا كلذو هنع طح ام ءازاب نوكيف
 ىتم لاقق فلا هيلع هل ناكولو لجالا لولح دعب لاما سأرب عوجرلا هلو ضبق امدر

 كلذ هل قب نا بلاطلا ىباذ ةئام_سج- ىداف قابلا نه ءئرب تناف ةئامسج ىلا تيدا

 بحاص ةءارب و طرشب ةقلعم ةءارب هذه نال قب امت أريب الو كلذ هل لاق ةفينح ابا ناف

 لوّش ةأرملا اذكو جركلاىف اذك كيلقلا ىنعم اهيف نال طرمثلاب اهتيلعت زوجي ال لصالا

 ةئامسجت ىلا تيدا اذا هنئاكمل ةلاقملا هذه لو لجرلاو اهرهم ىف اهجوزا ةلاقملا هذه ||
 نم ةيادهلاىفو ةءاربلا زوحنالو هل كلذف ىدا امدعب د نا ابا مث كتناكم نم ”ئرب تناف ||

 "ىرب وهف لضفلا نم ”ئىرب كنا ىلع ةئامسج اهنم ادغ ىلا دا هل لاقق فلا لجر ىلع هل أ
 دوعيال فسؤي وبا لاقو امهاوق اذه و فلالا هيلع داء ادغ ةئامسمخلا هيلا عفدي مل ناف

 ىهو ىلع ةملكت هركذ ثيح اضوغ ةئامسجلا ءادا لعج هنا ىرت الا قلعم ءاربا هنال هيلع

 ءاربالا ىتبف همدع ىرجم هدوجو ىرخ هيلع اتسم هنوكل اضوع ملعنال ءادالاو ةضواعملل

 أدب هنال هتاوشب توفيف طرمشلاب ديقم ءاربا اذه نا امهلو ءادالاب أدب ول اي دوعي الف اًملطم
 متيرا ةراحن ىلا السوت وا هسالفا راذح هل اضوع ملي هنا ودغلا ىف ةئامسمخلا ءاداب

 كئأربا لاق ةءاربلاب أدب اذا اما و طرسشلل ةلقحم ةضواعملل تناكن او ىلع ةلكو هنم
 طعيم وا ةئامسخلا طعا عقاو هيف ءاربالاف ادغ ةئامسلا نيطعتنا ىلع فلالا نم ةئامسجتنم ||
 اطرش ملصي هنكل و اتلطم اضوع ملصيال ةئامسجلا ءادا و الوا ءاربالا قلطا هنال ||
 هللاصف دوس فلا هل ناكولبو هل وق ) هب ديقت الف طرسشلات هدييقت ىف كشلا عقوف |

 فصو ةدايز ىهو ةنادملا دقعب ةقحسم ريغ ضربلا نال ( زجي مل ضي ةئامسج ىلع |[

 فلالا نع حلاص اذاام فالح ءابر وهو فصو ةدايزو ةئامسم فلالا ةضواعم نوكتف |[

 ردق ىلع ملاص اذاام فالخحو افصوو اردق هلك ط اقسا هنال دوس ةئامس# ىلع ضببلا
 ضبقلا طرشي هنا الا ةفصلاب ريتعم الو لثملاب لشملا ةضواعم هنال دوجا وهو نيدلا ||
 مهرد فلا ىلع اهنم هللاصف ةجرهني رهرد فلا هل ناكاذا كقازفالا لبق سلجيا ىف ٍإ

 نمو مل وق ) انرص نوكيف لادبتسا هنال اطرش قارتفالا لبق ضبقلا نوكي و زاج ةديج |

 ( لكو)



 ( لكوملل مزال لاملاو هنعج! نا الا هيلع حلاصام ليكولا مزاي مل هنع حلاصيل الجر لكو |

 ضخ طاقسا هنال ندلا نم هيع دبام ضعب نع ملصلا ناكوادمعلامد نع ملصل | ناكا ذا هبديرب ١

 دلو. اذا اما نهملا هلزابال_ جاكتلاب ليكىلاك هيلع ناك زاقا انيعمو اريقس ديف لكزلا 0 ا

 عجريو لكوملا نود ليكولا ىلع انه دقعلا قوتحنال ليكولل مزال لاملا ناف لام ىلع ظ

 ءاوس لكوملا ىلع عجر لاملا نعض اذا حلصلاب ليكولا ىدنخلا لاق لكوملا ىلع نعض امب ١
 ناب ةأرملا هترما اذا اذكو ناعضلاب | ا ملصتلاب مالا لعجو هرمآي مل وا ناعمتلاب هما

 || ليكولا فالخب ناعضلاب !سما علملاب مالا نوكيو اهيلع دوعي لعفق اهجوزنم اهعلاخم
 ٌ قرفلاو ناعضلاب هسهأ نوت الا حوزلا ىلع هب عج رب ال هناذ ةآرملل رهملا 0 اذا حاكتلاب

 || ىلع كتأرما علخا جوزلل لاقول ايل وضف نا ىرتالا اهرما ريغب اهيلع زوحي علملاا نا
 || مالا اذكو ناعضلاب اهيلع عوجرلا اهرما ةّماعق زوجي ناكالف زاج اهعلخت ىلامنف ةئام

 همها ةدئ انف هما ريسغب لجرلا ىلع زوجال حاكنلاو ىنعملا اذهل ناعضلاب سما ملصلاب
 ذخاؤم ذئنيح هنال هنعضي نا الا هلوق اقررفا ثالذلف عوجرلا توبث ال حاكتلا زاوج
 ةعبرا ىلع وهف هما ريغب ءىشىلع هنع حلاص ناو هل وق ) فرصلا دقعبال ناعضلا دعب

 كاوعد نم ىكلاص لوهنا كك كبري ) لاملا همزاو لصلا م هنعكو لام حلاص نإ هحوأ

 هذه ىنلا ىلعوا ىلع فلاب وا ىلام نم فلاب لاقوا اهب نماض ىنا ىلع فلا ىلع نالف عم

 هديفوه ىذلل وهاماو امدملانم ”ىث هل نوكيالو عربتم هلال ليكولل مزال لاملاذ لعف اذاف

 همزاو ملصلا مت اذه ىدبع ىلع وا هذه ىنلا ىلع كت اص لاق اذا كلذكو هلوق )
 ثيذكو مل وق ) ناث هجو اذهو هيلست مالا دتف هسفن لام ىلا هفاضا امل هنال ( اهيلست
 ضوعلا ةمالس بجو ميلستلا نال ثلاث هجو اذهو ( اهلسو فلا ىلع كتملاص لاقول

 هزاحا ناف فوقوم دقعلاف تكسو فلا ىلع كتملاص لاق ناو هلق ) دقعلا منيف هل

 دقاعلا نال فقو امناو عبار هجو اذهو ( لطب هزجب ملناو فلا همزنو زاج هيلع ىجدملا
 همزا بولطملا هزاجا ناف همزلي إف هسفنىلا لاملا فضي مل هنال لاملاب عربت. ملو دقعلاب عربت

 كاوعد نم ىملاص لوعنا وهو اة اهحو ىدنا دل كا لطب هزجي ملناو لاملا ظ

 حلاصملا ىلع ملصلا لديو زوجف لاملا ىلا هفاضا اذا اك هسفن ىلا ملصلا ةفاضاب نالف ىلع

 عجريو ليبس هيلع ىعدملا ىلع ىعدملل سيلو هما ريغب وا هيلع ىعدملا ماب ناك ءاوس
 هرمأي ملوا ناعضلاب هما ءاوس هرماب ملصلا ناكنا هيلع ىعدملا ىلع نعض امب ملاصملا
 || لوقب نا وهو رخآ هجوو ةيادهلا ىف لاق هيلع عجري الو عربتم هناف هرماريغب ناكنا و

 ملستلا هنيع امل هلال هسفن ىلا هبسني ملو دبعلا اذه ىلعوا فلالا اذه ىلع كتللاص

 || ىلع هل ليبس الف هدرف ابيع هب دجووا دبعلا قا ولف هلوقب متيف هتمالس اطراش راص
 || لناو ملصلا مت لحلا مس ناف هاوس ائيش مزتلي ملو هنيعب لحمنم ءافبالا مزتللا هنال حلاصملا



 *« م_#
 ((| ىلع هبيصن نع امهدحا حلاصف نيكيرش نيب نيدلا ناكاذاو مل وف ) 'ىثب عجررمل رسب

 كَرشملا نيدلا نا لصالا ( هفصنب نيدلا هيلع ىذلا عبنا ءاشنا رايخلاب هكيرتكلا كو ْ

 | نيبرشعتلا نم ضوبتملا ناف هنم ايش امه دحا ضبق ىتخ دحاو ببسيئن اك اذا نينثا نيب :أ
 )0000 | اقلللا لع قاب ةكراشملا لبق هنكلوا ضاوبتملا ف هكراشب نا هبحاضلف .اعبجح
 |. ا اسجل نييضنلا نم ضوبقملا ناكاماو هتضح ذكي رششلا نعضيو هيف هفرصضت ذفتن
 | قوقللا اريمت ةهسقلانال زوجيال كلذو ةمذلا ىف هنوكلاحنيدلا انعسق اههدحا نم هانلعجؤل

 || كزشملا نيدلاو نيقْللا نم ضوبقملا راص دعستلا رحت ناو ةمذلاىفاهىف ىتأت ال كلذو ||

 | ثورولاو كرشملا لاملا نمثو ةدحاو ةقفص ناكاذا عببملا نقكدحتم ببسب ابجاو نوكينأ
 || هيلع ىذلا عشنا هل باتكلا ةلئسمىف لوقن اذه انفرع اذاف كريشملا كلهتسملا ةعقو امه

 | لبق هلال ةكراشملا | قح اهل نكل هبيصن ضبق ضباقلا نال ةتمذف قاب اهبيضن نال لضالا

 | قح هلنال ( بوثلا فصن ذخا ءاش ناو مل وق ) ضباقلا كلم ىلع قاب هيف هكراشي نا
 | ذخأي مناف كلذىف هتح نال ( نيدلا عبر هكيرش هل نمبنا الا ول وق ) هيف ةكراشملا

 | هكيرش ىلع عجري نا هلف هيلع لاملا ىوتف همي رغ ىلع عوجرلا داراو بولا فصن
 ||| رخؤيملو هبيصن امهدحا رخا ناف اكريشم لصالاىف عقو امنا ضوبقملانال بوثلا فصنب
 ||| فسويىبادنع < ةيادهلا فو هحرشف اذك زوجبامهدنعو ةفينحىبا دنع زحيملرخئألا
 أ بيصننال ضبقلا لبق نيدلا دعست ىلا ىدؤي هنال محصبال امهدنعو قلطملا ءاربالاب ارامتعا

 | ةعجسقو رخآ الا بيضن نم امه دحا بيصن يبق الحمم رخت آلا بيصتو الجؤم ريصي امهدحا
 | هقح طاقسا هبيصنل اههدخا ريخأتىف لوقب فسوب وباو زوال ةمذلا ىف هنوك لاح نيدلا

 | هكيرنتل ناكنيدلا نم هبيصن فصن ىنوتسا ولو هل وق ) ةبهلاو ةأريلاكر اصف ةبلاطملا ف
 | نيل نموهف اكريشم راص ضوبقملا نال ( ىقابلاب يرغلا ىلع ناعجري مث ضبق اهف هكراشينا
 ةهنعضينا هكي رشل ناك ةعلس ن.دلا نم هبيصن, هسفنل امهدحا ىرشا ناو مْلوُق ) اعيجخ

 | مثمصلا قالخي ةسكامملا ىلع عببلا بم نال الك ةصاقملاب هقح اضباق راصهنال ( نيدلا عبر
 ضباقلا ريختبفهبررضت مصل !ىفنيدلا عبر عفد هانمزلا ولف ةطيطخلا و ضامنالا ىلع هانبهناف
 نيدلا فصن لث ةعاسلا نمث ناكاذا اذه نيدلا عبر هنعضينا هكيرمشل ناكهلوقو ملصلا ىف

 نيدلا نيبو هنمئنيب ةصاقملاب ءافيتسالاو هدقعب هكلم هنالع بلا ف بوثلا ىلع كيرشا| ليبسالو

 هبيصن ىقوتسا ضباقلا نال قاب هتمذ ىف هقح نال انرك ذام عيج-ىف ميرغلا عب نا كبرشللو

 ( نيكي رش نيب سلا ناكاذاو لوف ) هكراشبال نا هلو ةكراشملا قح هل نكل ةقيقح

 فسوب وبا لاقو امثدنع زج مل لاملا سأر ىلع هبيصن نم امهدحا حلاصف ) هيف !سملا ىا

 امهلو ةصاخ هبيصنىف امهدخالاقاف ادبع ايزشا اذا ابو نويدلا راسب ازابتعا (مصل زوجي
 ةزاجا نم دبال اههبيصن ىف زاجولو ةمذلا ىف نيدلا مق نوكي ةصاخ هبيصنىف زاجول هنا
 عم ةحسن ىفدمح لوقو كلذ كلمبال وهو هنذا ريغب هكيرش ىلع دقعلا محسف هيف نال رخ الا

 (ىبا)
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 مهدحا اوجرخاف ةثرو نيب ةكريلا تناكاذاو مل وق ) ةفينحىبا عم ةخش ىفو فسوب ىبا ض

 ( اريثكوا هوطعاام ناكاليلق زاج اضورعوا اراقع ةكّرلا تناكن اف هايا هوطعا لامب اهنغ

 نج-رلادبع ةأرما رضامت ملاص هنا هنع هّللاىضر نامع رثا هيفو اعب هصخصت نكمإ هنآلا
 ابهذ هوطعاف ةضف ةكّرلا تناكناذ مل وق ) رانيد فلا نينامث ىلع اهنمث عبر نم فوع نب
 ناو فرصلاب ربتعم هنال سلجملا ف ضباقتلا ربتعيو ( راج وهف ةّصف هوطعاف ابهذوا |

 ىلع هوماصف كلذ ريغو ةضفو ابهذ ةكرشلا تناك ناو عل وق ) لطب ضبقلا لبق ارا

 هبيصن نوكي تح سنللا تالذنم هبيصن نم ركا هوطعاام نوكي نا دب الف بهذوا ةْضف

 هبيصن لباقي اهف ضياَعَتلا نم ديالو ءابرلانع ازارتحا ( ثاريملا ةيقب نم هقحح ةدايزلاو هلثمب
 اتلطم زاج اضع فرصلا لدب ناك ناو ردقلا اذه ىف فرص هنال ةضفلاو بهذلا نم

 لقاوا هبيصت لثم نع ملصلا لطب امنا هبيصننم دكا نوكي نا دب الف ةلوق ءابرلا مدعل

 امنا ةاطعملا نال باح ملصلاذ تيملا ةأرما اهنا نيدحاج اوناكح اذا اما فداصتلا:لاح
 زاج ةنئم لقا بهذ. هنع اوللاصف ابهذ ناكول ىتح ةضواعملل ال ةعزانملا عطقل وه

 حلاصلا اوجرُح نا ىلع ملصلاىف هولخداذ سانلا ىلع نيد ةكّرلايف ناك ناو لوف )
 نبدلا ىلا عجار ةتعىف ريعضلاو ماللارسسكب ملاصملا ( لطاب حلصتلاف هل ندلا نوكيو هنع

 نيعلا ىف ىأ لطاب ملصلاف هلوق ملاصملا ةصح وهو هيلع وهنمريغل ئردلا كيلمت هيف نال
 ملصلاو ملصلا بيصت. مهيلع عجرب الو هنم ءامرغلا أربي نا اوطرش ناف عْلَفَْف ) نيدلاو

 ةليحو زاولا ةليح هذهو اج كلذو هيلع وهنمم نيدلا كيلمت وهوا طاقسا هنال ( اح

 اوًضره نا ةجو الاو مهب ررط نيهجولا ىفو نيعربتم هبيصن ءاضق اولحتل نا ىرخا

 ءامرغلا نم هبيصن ءافيتسا ىلع مهليحو نيدلا ءارو امج هوملاصيو هبيصن رادقم حلاصملا

 د6 ةبهلا باتك 6

 ةراح ىهو ضوع ريغب نايع الا كيلمت نع ةرابع عرسشلا فو عربتلا ىه ةغللا ىف ةبهلا

 مثاال ائينه ىا اًئيرم اًئينه هولكف اسفن هنم *ىش نع ركل نبط ناف ىلاعت هلوةوهو باتكلاب

 ةبقاعلا دومحلا ىرملاو ؛ىبث هصغنال ىذلا غاسملا بيطلا ىئهلا ليقو هيف ةمالمال ايرم هيف

 ةبهلا هللادج-ر لاق ) اواحت اوداهت مالسلا هيلع هلوقوهو ةنسلابو ىذؤيالو رضيال ىذلا

 اذهلو هدحو باحيالاب ةبهلا نال دقعني عببلا ىفو محدن لاق امنا ( لوبقلاو باجيالاب مدن
 ىتح اعيجج امه الا متي الف عيبلا اما ثنح هل بوهوللا لبقي لو بهوف بهبال فلحول

 منتو هلوق) عببلا ف دقعنب ظفل لمعتسا |ذهلف ثنحال رخن آلا لبقب ملو عابف عيب ال فلحول

 كلملا تايثاىفو عربت دقع ةبهلا نال كللملا تودشل هنم ديال ضيقلا ةيادهلا ىف لاق ( ضيقلاب

 موقب ضبقلا عيبانيلا ىف لاق حنالف ميلستلا وهو هب عربتي مل ائيش عربتملا مازلا ضبقلا لبق

 1 ناو زاح هضبقف رضاح دبعلاو اذه ىدبع كلل تبهو هللاق اذا هنا ىت> لوبقلا ماقم
 ا

 م 2



 || 00 و اا كن ميسو 000 ا

 ( 000 لا ا

 || نال هيف عجري نا هلزكي مل هلدبهوف نيد لجر ىلع هلاك اذا هحرش ىفو اناسحمتسا زاح
 ' لاقناو اهيف عوجرلا نكمي نيع كانه قبب ف هنم ةءاربو هل طاقسا هيلعوه نء نيدلا ةبه

 ا رف اًماغ هل بوهوملا ناك ناو ةبهلل در هنال هلاح نيدلاف اهلبقا ال هلابيجم هل بوهوملا هل

 || مثتف دحاولاب درفنت ةبهلا نال هيلع ناك ام نع ”ئربو ةبهلا تزاح تام ىتح ةبهلاب رعب

 || سلجا ىف هلبوهوملا هضبق ناف هل وق ) تيقبف درلا تاف دقو درلاب لطبت امئاو باحيإلاب
 لوبقلاب عيبلا مامت نا اي ضبقلاب ةبهلا مامت نال ناسحتسا اذهو ( زا بهاولا سما ريمب

 | قاّتفالا دعب ضبق ناو مل و ) ةبهلا اذكف باحيالا بجوملا نذا ىلا جاتحال لوبقلاو

 | لوبقلاكةبهلا ف ضبقلا نالف هل نذأي ملاذااما ( ضبقلا ف بهاولا هلزذأي نا الا محمل
 | نذا اذا اماو ساجلا دعب لبقول امزجي مل كلذ دعب ضبق اذاف هدعبال ساجاب صتخي كاذو

 | ٍبوهوملا ناك ناذ ليكوتلاك ساحلا دعب قب طيلستلاو ضبقلا ىلع هنه طيلست نذالاف هل

 | هدعب هطبقو بهاولا فرصتاو ضيقاف هنيبو كنيب تيلخ دق هللاقق سلجيملا ىف ادوجوم ||
 || مدنمل هلزع ىتح هضبقي لف قارتفالا دعب هلنذا ناو قارتفالا دعب لطببال طيلستلا نال زاج ||

 | اما ةلبوهوألا تام اذا اذكو ةبهلا تلطب ضبقلا لبق بهاولا تام ناف كلذ دعب هضيق

 || هلبوهوملا ثام اذا اماو لكوملاك هطيلست تافو هكلم لاز هتومب نالف بهاولا تام اذا
 | ضبقب ملام ةبهلا نا اولاق اذهلو هنع اوروم نكي ف هلاكلام نكي مل هضبق لبق تامامل هنالف
 | ةنهدبعلا بهوولو هعوجر محد اهضبق لبقاهيف عجرول هنا تح بهاولا ثالم ىلع ىهف

 || نابهاوللو ىلوملا هكلمب كلذ دعب مث هلهضبقالو هلىلوملا لوبق زوحيالو دبعلا ىلا لوبقلاف
 || لوتبهلا دبعلا لبقولو ليكولاكراصف رقتسيالدبعلل كلملا نال جور اكاذه نوكيالو عجرب

 || بهوالهلوبقالواوملا ض.ةزوجبالو مد 0 وملااهلبقودبعلا اهدرولو تحل وملا اهلبشب ْ

 | كتلحنو كتبهو هلوشب ةبهلا دقعنتو هل وق ) نكي ملوا نيد دبعلا ىلع ناكءاوس دبعلل
 || اذا ماعلالا ةيادهلاىف لاق ( ثا *ىثلا اذه تلعجو ماعطلا اذه كتمعطاو كتيطعاو |]
 ضرالا هذه كتمعطا لاق اذاام فالح نيعلا كيلمت هب داري هناف هنيع مطيام ىلا فيضا |

 آ| هذه لع كتلج و ءىثلا اذه كترعاو لوف ) ماعلا اهنيطل نال دبل نوكت ثرخ

 || لاق ناو امهلق اهنال ةيراع تناك ةيراعلا ىون 0 ( ةبهلا نالجلاب ىون اذا ةبادلا |'
 كتخحمم لاقولو مهنودكو ا ىلاعت هللا لاق كيلا هب داري هلال ةبه ناك بوثلا اذه 0 ا

 | ةيراع ىئهف ارادوا ابوثوا ةاشوا اريعب هحنم اذا جركلا ىف لاق 0 تناك ةيراكخا هدع

 هف لصالاو ضرف ىرخالاو ةبه اههدحا ناتاو ور هيفف هاردوا اب وا اماعط روم ناو

 2 الا هن ا لكو هَ راق وف هاي رماد 1 هب عفاف ل7نا

0 1 
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 اذك و( ةعوستما الا مسقب اهل ةبهلا زوجتالو هلوق ) ناناور هينف دات

 هكيرش نم بهو اذا ىنعي هريغو كيرشلا نيب كلذىف قرف الو مسقيال اهف زوجيو ةقدصلا .
 || ريغ ن نكل ةرئاح يبو اهني ىاامنال اهف كلما 1 ا ع1 ىو زوجيالا
 عاشملا ةبهو مل وق ) تدص ةموسقم اهلسو اهعسقول هناف ةزوحم اههلست لبق كامل ةتبثم

 || ريغ نئسعلا لقحنال اهف ةعاشالا نال كلذ هابشا و بوثلا و دبعلاك ( ةزئاج مسقب الام يف

 || اهلقحال اهف و ةوسقلا لقحت اهف زوجيال اءاشم نهر ول هناذ نهرلا فال ةبهلا ىف ةرثؤم
 || لوصاولا ةلئسملا هذهىف جاتحي هلا عا ( ةدساف ةبهلاف اماشم اصقش بهو نمو هلق )

 || نراقملا وهله دسفملا عويشلا يناثلاو اهلقحي الام نيبو ةعسقل ا لمح اهف قرفلا اهدحا ةثلث
 اما ةبهلا تقول وا ضبعلا تقول وه له عويشلا ىف ةربعلا نايب ثلاثلاو ىراطلاو ا
 || لعجو ميحتلا وهو زوجي ميحس لاقثم فصنوا مي .هرد فصن هل بهو اذا لوالا
 دسفملاف ىتاثلا اماو هتيلامىف اناصقن بجو هضيعبت نال ةعستلا لّم<ال عاشم ةلزنم اذه
 اهتعص عنمال اهضعب ىف عجر مث ةبه بهو نم نا ىتح ىراطلا نود نراقملا عويشلا وه

 ةبهلا تلطب اهضعب قمهسا مث اهضيقق اراد هل بهو اذا عيبانيلا ىفو ناهاش ىف اذك
 ىتح مسبب ملو راد فصن هل بهوول ىتح ضبقلا تقول عويشلاىف ةربعلا نا ثلاثلاو

 صوصنم ضبقلا نال مسقب اهث عاشملا ةبه زجنمل امتاو زاج سو رخآ الا فصنلا هل بهو

 عاشملاو ضبقلا لاك طريشيف ةضوبقم الا ةبهلا زوجتال مالسلا هيلع لاق ةبهلا ىف هيلع
 وهو همرلي مل ائيش همازلا هزيوجنىف نالو بوهومريغ كلذو هيلا هريغ مضي الا هلبقتال

 ىلع هلسو مسقب اهف اماشم بهو هنا ولف كلملا تثال ىا ةدساف ةبهلاف هلوق و ةعستلا

 راتخلاو حياشملا فالتخا هيف ال ما دسافلا عببلا ىف امان وعضم عقبو كلملا تبثي له داسفلا

 هدنعو ضبقلاب همامت نال ( زاح هلسو هعست نا لوف ) ناعضلا بحبو كلملا تبثبال هنا
 ضبقلاو ْربقلا و و لبعفلإ ميلع عقو اذإ الا عرتبالا هريغب لصين انيجل انهو واذ ولا ظ

 الخ و رهلاو للا نيوز ىلع ارم تيل نإ لثم انايجسا زوج ذم تكا 1|

 سايقلاو اناسسا زاح هضبقاو هلصفو هزيم ناف ةلطاب ةبهلاف لصف ريغنم اهني و هنيب
 اسايق محد! مل بهاولا نذاريغب هضبق و هل بوهوملا هلصف ناف رفز لوق وهوزوحيال
 راحأالا بهو اذا اذكو هترمضح ريغبوا هتريضحي ضبقلاو لصفلا ناكءاوس اناسحتساو

 هيلا رادلا اس و بهاولل عاتم اهيف اراد بهو ولو ضرالا نود عرزلاوا ضرالا نود

 ةليملا و ميلتلا ةعل طرش غارفلاو عاتملاب ةلوغشم رادلا نال حد: مل عانملا عم اهلسو

 محديف هيلا رادلا مس مث هنيبو هني ىل< و هل بوهوملا د دع الوا عانملا عدوب نا هيف

 محد هنييو هني الخو رادلا نود عاتملا بهو ول هسكعبو هدب ىف وه عاتم ةلوغشم اهنال ظ

 محد امهندي و هنيب الخ و اعيجج عاتملا و رادلا هل بهو ناو الوغشم نوكيال عانملا نال

 ١ ةيولان رادلا يه يانا عمان الا تعو مرش اش ا
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 تقو رادلا نال اعيج امههيف مد عانللا ةبه مدق نا و محدن عاتملا ىف و محدن ال امهيف |

 اقيقد بهوول و هل وق ) ضبقلا عنتمب الف هل بوهوملل عاتم ةلوغشم تناكاهيلسن ||][
 مودعم بوهوملا نال ( رحب مل ملسو نحل ناذ ةدساف ةبهلاف مسعت يف انهدوا ةطنحىف

 عاشملا فالخب ديدحتلاب الا دقعني الف الطاب دسقعلا عقوف كلملل لح؟ سيل مودعملا و
 ميعتلا نهدلاو ةطنملاىف قيقدلا عبو عاشملا عب زوجي اذهلو.كياقلل لحم اشملا نال

 رهظ ىلع فوصلا و عرضلا ىف نبالا ةبهو ةيادهلا ىف لاق هتبه اذكف هعبب زوحيال

 زاوللا عانسا نال عاشلا ةلزنمب لكلا ىف رثلا و ضرالا ىف لحمنلاو عرزلاو منغلا
 زاج ضبقلا و عطقلا ىف هل بوهوملل نذا ناف عباشلاك ضبقلا عنمب كلذ و لاصتولل

 نطبىفام بهو ولو لاق مسعسلا ىف نهدلا ةبه ةلززمي عرضلا ىف نبالا ٍَجضركلا ىف لعجو
 ىلع هطلس و مسع# ىف انهد وا نبللا نه اهعورض قاموا هفع نوطب ىف اموا هتراج

 زوجينالف هيلع دقعلا من مل بوهوملا نال رحب مل هجارخ#أ دنع وا ةدالولا دنع هضبق

 هلع دقعلا زوجي هنال مسق اذا عاشملا ةبه كاذك سيل و لاق هعبب زوجيال اي هتبه

 ةبهلاب اهكلم هل بوهوملا دب ىف ةب وهوملا نيعلا تناكناو هلق ) هعبب زوجي ىتح
 سناجت ىتم هنا لصالاو طرعثلا وه ضبقلا و هضبق ىف اهنال ( اضبق اهيف ددحي مل ناو

 بون. الو نومكملا ريغ نع نوومضملا بان افلتخا اذا و رخآلا نع امهدحا بان ناضبقلا ْ

 عيبلاب اضوبقم وا هد ىف اب وصغم “ىنثلا ناكح اذا هنايب نوعضملا نع نومضملا ري
 اذا اذكو نيضبقلا قافتال رخآ ضبق ىلا جاتحي الو زاج احح اعبب هنم هعاب مث دسافلا

 ولو ةنامأ اههالك نال امهئافتال رخآ ضبق ىلا جاتحال هل هبهوف ةعيدووا ةيراع ناك

 ضبقىلا جاتحيال ديلا بحاص نم هبهوف دسافلا دقعلاب اضوبقموا هديىف ابوصغم ناك |
 ةنامالا ضبق نال ديدج ضبق ىلا جاتحي هناف هنم هعابف ةيراموا ةعيدو ناكناو رخآ

 ةيراعوا ةعيدو هذبىف تناكاذا ىنعي ابق اهيف ددحي مل ناو هلوق نوعضملا نع بون.ال
 ضبعلا ديدحن ىلا جاتحي هناف انهر تناك اذا اما دسافلا دقعلاب ةضوبةموا ةبوصغموا

 دقعلاب نبالا اهكلم ةبه ريغصلا هنبال بالا بهو اذاو مل وق ) جاتحال هنا ىورو (

 هعدومديوا هديىف تناك اذاام نيب قرف الو ةبهلا ضيق نع بونيف بالا بق ىف اهنال
 ىفوا هريغديىف هنال ادساف اعبب اعيبضوا ايوصغموا انوهرم ناك اذاام فالح هديك هذب نال

 لك اذكو هل ىصو الو تيم بالاو اهلايع ىف وهو هما هل تبهو اذا اذكو هريغ كلم

 عيال هلا هريغوا وه دال ى هيلع دهشيوا هل بهو هنا اعيزا بالل ىغبنيو هلوعينم
 هيلع هل نال ( بالا ضبقب تمت ةبه ىنجا هل بهو ناو هل وف ) كلذ. الا هكلم لاوز
 ناك اذا اذكو الف الاو زاح هلوعي ناك نا دا دل طق السلا ايآلا نكي ل نا ةيالو
 ىصلا ىلا بهاولا اهعفدناو هريغ نود هلوعي نمل ضبقلاف الاخوا امعوا احا هل ضباقلا
 زاحهيلاتفزدق تناكنا جوز اهلو ةبه ةريغصال بهو ناو الف الاو زاج لقعي ناك نا

 ( هضبق )



 م
 هسفنماعم هماقا دعف هلزتم ىلا هعم اهلقن اذا بالا نال زج مل فزتمل تناكن او اهل هضبق

 ىتحبالا ةيالو مدعنت ال اذهب نكلو ظفملا باينم ةبهلا ضبقو اهلام ظفحو اهظفحىف |
 جوزلا كليو لقعت تناكاذا محد اهسفنل ىه تضبق ناو محد بالا اسهل ضبق اذا
 هنوكلميال مهناف ج وزلا ريغ اهلوعينم لكو مالا فالح بالا ترضح عم اهل ضبقلا

 ةاراورتصلا ءال وه فرضت نآل ميتا ىف ةعطقنم ةييغ هتبيغ وا بالا توم دعب الا

 حجوزلاالو بالا ضبق زجيمل تكردا ناو ةرورضال بالا لوصح عمو بالا ضي وفتال

 هل اهضبنق ةبه ميتيلل بهو اذاو عل وق ) اهسفن ةيلو تراص اهنال اهنذاب الا اهيلع
 لاق ىضاقلا هبصن نموا ىضاقلاوا هدج ىصووا هدجوا هيبا ىصو وهو ( زاج هيلو
 ن* مهاوس نم اما روك ذملا ءالؤه مهو ةعبرال الا ريغصلل ةبهلا ضبق زوحنال ةياهنلا ىف

 هل اهضبقف هما رخ ىف ناك ناو هل وق ) ىنجالاك هلوعي ناكاذا الا زوحب ال برآقالا
 ناك اذا اذهو هبابزم اذهو هلام ظفنحو هظفح ىلا عجرت اهف ةيالولا اهل نال ( باح

 هل نال ( هيرب ىتجا رحى ناكاذا:تكلذكو ول وق ) ةعطقنق ةغ اناع ولاا 2
 ةغيرالا مدغ عم اذهو هدب نم هعززن نا رخل ىنجا نكمال هنا ىرت الا ةربتعم ادي هيلع
 ناو مل وق ) زاج اهناباو اهلعاذ بهاولا وه ىننجالا ناك اذا اذهو مهانركذ نيذلا

 اذاو مل وق ) هقح ىف عفن هلال لمعي ناك اذا ىنعي ( زاج هسفنل ةبهلا ىبصلا ضبق

 ةدحاو ةلج اهضبق وهو ةدحاو ةلج- اهالس امهنال ( زا اراد دحاول نانثا بهو

 فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع زحي مل نينثا نم دحاو اهبهو ناو مْ ْوَق ) عويش الف
 نهراذا اكعويشلا ققحب الف دحاو كيلقلاذا امهنم ةلجلا ةبه هذه نال ( مدي دمتو
 دبعلاك مسشب ال اهث تناكول اذهلو دحاو لك نم.فصنلا ةبه هذه نا هلو نيلجر نم

 نوكيف فصنلاىف امهم دحاو لكل تبث كلما نالو حدا ام*دحا لبقق ةيراجلاو

 امهنف ناو لكل تيب وهو سبملا هبكح نال نهرا فالح ةيكج نآل كلذت كيلا
 مسقولو زوجت ال تناك اذا مث نهرلا نم ائيش درتسيال امثدحا ند ىضقول اذهلو الماك

 بلت الفادساف ءادت الا ىف عقو هنال زوجي ال رفز لاقو زاج هتصح امهم دحاو لكلا سو

 امهدنع محد مل اهثلث رخن اللو اهاثلث ايدحال امكل اهتبهو لاقناو فانيتسالاب الا اًرئاج
 لاقو ةفيتحىبا دنع محدن اهنصن دحاو لكل اهكنم اهتبهو لاق ناو محدن دمت لاقو
 دمشلوق لثم ةيناثلاو ةفينح ىبا لوق لثم امهدحا ناتاور فسوب ىبا نعو حدي دم
 هلك اذه اماججا زوجي هناف هوحن و دبعلاك مسقني ال ايش نينثا نم دحاو بهو اذا اماو

 مهارد ةسشعب نيريقف ىلع قدصت اذا ريغصلا عماملا ىف لاق ةقدصلا اماو ةبهلا مكح

 فدسو ىبا دنعو زجيمل امه اهبهو وا نيبنغ ىلع اهب قدصت ناو زاج ام اهبهو وا

 قرف ةفينح ونا و لديريغب كيلمت امهالك ةبهلاو ةقدصلا نال اضيا نيدنغلل زوج دمتو

 داري ةبهلاو هل كيرشال دحاو وهو ىلاعت هللا دجو اهبداري ةقدصلا لاقف مكملا ىف امهنيب



 | اينما كلا و دبه ىفلا لع ةقدصلا نال ميتتلا وه اذهو نابث) اهو فلا ل نا
 | ةقدصلاو ةقدصلاك عاججالاب زاج نيريتف اناكنا نينثانم بهو اذا ىدنخا لاق ةقدص
 ||| اماو زوجت امهدنعو ةفينح ىبا دنع زوجت ال نيينغ اناكن او هناح# هّللِإ وهو دخاول عقت

 ]| بهو اذاو مل وق ) دبه ىنغلا ىلع ةقدصلا نال زو ال اهناف نيبنغلا ىلع ةقدصلا
 ا]| بلكلاك هتبه ىف اعلا مالسلا هيلع هلوقل ( هركي هنا الا اهيف عوجرلا هلذ ىنجال ةبه

 || عوجرلا طتس هضوع اذاف ( اهنع هضوعينا الا ها وق ) هحابقتسال اذهو هّئقىف دوعي
 | اذا هنالو اهنع ضوعي ملام ىا اهنع بتي ملام هتبهي قحا بهاولا مالسلا هيلع هلوقل

 ةبهلا ىف ربتعيام ضوعلا ىف ربعيو عيبلاك عجري الف اهلدب هل مس دقف ضوعلا ضب
 ةبهلا سنج نم اريثكوا اليلق ضوعلا ناك ءاوسو ةعاشالا مدع و ضبقلا طارتشا نم

 ؛ اظفل رك ذي نا هتروصو هدعب وا دقعلا ف ضوعلا عفد ءاوسو اهسنج ريغ نم وا
 اهلديوا اهنع ةافاكم وا كتبه نع اضوع اذه ذخ لوقب ناب هتبه هضوع هنا بهاولا

 هلبس اذا هلكاذهىف ضوع هناف كلذ هبش اموا اهباوث وا اهيلع ةازاحم وا اهتلباقم ىفوا

 ضوع اهنا عب ملو ظافل الا هذه نم اًئيش هل لقب ملو ةبه هل بهوول اما بهاولا هضبقو

 عوجرلا عنمب ام بوهوملا ىف ثدحي ملاذا هتبه ىف عجري نا امهم دحاو لكل ناك هّنبه نع
 ناو عوجرلا طوقس وهو هتلباقم ىفام هل مس هنال ضوعلاىف عجري نا ضوعما سيلو

 هضوع ىذلاىف عجري الو رخ آلا فصنلا ىف عجري نا هل ناك ةبهلا فصن نع هضوع

 مهرد ةئام هل بهو اذا اماضوع هل نكي مل اهيقاب نع هل هبهوام ضعب هضوع ناو هنع
 || هبه و اذا اذكو ةئاملا ىف عوجرلا بهاولل ناكو اضوع نكي مل اهنم امهرد هضوعف

 ةبهلا ىف مت دق هل بوهوملا كلم نال اضوع نوكي رفز لاق و اهنم ائيش هضوعو اراد
 بهاولا دوصمتم لوقت انا الا اذه اذكف اضوع محدن هلاوما رئاسو هلاوما رئاسب قحتلاو
 اي ناك اهنا (ىرتالا انهنم مهرد ليص# ىف ةئام بهي مل هنأ معن انال لصحب مل اذهب

 هضوعف هل بوهوملا دب ىف امهدجا تدلوف نيتي راج هل بهو اذا هحرش ىف لاق هدب ىف

 كلذ راصف هيف عوجرلا قح هل سيلام هضوع هنال امه.ف عجر. نا هل نكي مل اهنع دلولا
 تنعش ناي زه ةي راح تناكناب ( ةلصتم ةدايز ديزي وا مل وق ) عوجراا عنخ اضوع

 عبجج ىف ناف اصيك هطاخو هعطق وا رهصعي هغبصف اب وث وأ ارب اهفرقحو أ اهيف ىنبف ارادوا

 عم الو ناكمالا مدعل ةداي زلا نود ةبهلاىف عوجرلا ىلا هج وال هنال هل عوجر ال ثالذ

 هلنكي مل هل بوهوملا ديف تلبخل ةيراج هل بهو ولو دقعلا تحن اهلوخد مدعل ةداي زلا

 هل بهو ناو ةب وهوه نكي مل ةدايزب ةلصتم اهنال دلولا لاصفنا لبق اهيف عجري نا

 ةدع ىضمت نا لبق هعوجر ناكنا عضولا لبق اهيف عجرف الماج هم« وا الماح ةي راج

 كالذىف عجرب نا هل سيل اخورف راصف اضب هل بهو ناو الف الاو زاج للا ةدايز اهيف عي

 لاق و لبحتن ملام اهيف ا ا ا اوف ير ا وم اب

 ( مهب )
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 بوهوملا ايا ناكول هل بهاولا نا ىرتالا مكح هئطوب قلعت دق هنال هل عوجر ال مهضعب |
 اذا اهنال ةدايزلاب ديق و عوجرلا هل نا محدالاو اهؤطو هيلغ مرح ةعاضرلا نههل'

 ةي راح بهو اذا سدا دا نود لالا ىف عوير كلب ةلضفنملا ىف نال ةلصتلاب قار

 مالا ىف دقعلا نال دلولا نود ةي راجلا ىف عجري نا بهاولل ناف هل بوهوملا دي ىف تدلوف

 دقعلاب قحلي ال دلولا ناف ضبقلا لبق تدلؤف ةي راج هل بهوول هنا ليلدب دلولا عشتسقال |

 عيجىف اذكو هل بوهوملا كلم ىلع ثدح هنالو دلولا نود اهيف عوجرلا هل ناك اذهلف |

 ةيراج هل بهو اذا اذكو بسكلا نود دبعلا ف عوجرلا هلناك ايسك ب ستك اف ادبع بهو

 اهنع لصفتم شرالا نال شرالا نود ةي رانلاىف عجري نا هلف اهرا ذخاو اهدي تغطنق ٠

 هلف نأرقلاو ةباتكلاو مالكلا اهلف ديِمحع ةيراج هل بهو ولو هب لا دمع هيلع عقب مل

 نيعلا ىف ةدايزلا ثودلح عجرب ال ناخىاق ىفو ةياهنلا ىف اذك دمحن اذالخ اهيف عوجرلا

 انئيِصو هل بهو ولو هيف ةدايز مالسالا نال هل عوجر الف اف ارفاك ادبع هل بهو ولو
 ولو كلذ دعب دوعي الف عوجرلا طقس داز نيح هلال هل عوجر الف اش راص مت ربكو

 الوط لاط اذا م عوجرلا عنمي ال هناف هيف اناصقن ثروت هسفن ىف ةدابز بوهوملا داز

 هلف ءاملاب هلبف اقب وس هل بهو ولو ةقيقللاىف ةداي ز, سيل هنال هن ق هصقتب اثحاف

 ابارت هل بهو اذا ام فالخت ءالاب اهلبق ةطنح هل بهو اذا كناصقن اذه نال عوجرلا

 قيوسلا فالخم انيط ىم# هلال لبلا دعب تسب ال بارتلا مسا نال عجري ال ثيح ءاملاب هلبف
 ةيادهلا ىف لاق عوجرلا عنمي مل رعس ىف ةدايزلا تناكنا و تاعقاولا ىف اذك ةطنخلا و

 || نا هل سيلف ءاش اهيف ىنبوا الخ اهتم ةيحان ىف تدناذ اب اضرا رخآ آل بهو ناف

 ُ قابلا ىف عجر موسقم ريغ اهفصن عاب ناو ةلسصتم ةدايز هذه نال اهنم ”ىش ىف عجري

 || قي رطب اهنصنىف اذكف اهاكىف عخري نا هل نا اهبصتىف محرر نالها اته لالا
 : هثرولا ىلا كللملا لفت , هل بوهوملا تومي نال ( نيدقاعتملا دحا تومي و اهلووق ) ىلوالا

 م هبجوا ام هنال دقعلا نع ىبنحا هنراوف بهاولا تام نا و هةلانخ ىف لعتا اذا اكراصف

 | تجرخا ءاوسو هطيلستب لص حوارا الا ٠نم ةبهلا جرختوا موق )
 ٍ لئازلا نود قب اهف عوجرلا ال كك نع اهضعب حارخ ولو كلذريغ وا ةبه وا عيب

 (| ناو هلوُق ) اهيف عجري نا لوالل ناك اهيف عجر مث رخال هل بوهوما اهيهوؤلو
 هلف كلذ لبق اما هيلا اهلس دق ناك اذا اذه ( اهيف عوجر الف هنم مرحم جر ىذل ةبه بهو

 | عوجرلا هلف اهضبتف دبع وهو هيخال بهو اذا اما ارح ناكاذا انا اذه و عوجرلا

 هيخا دبعل بهو ناواهيف هفرمصت زوجي الواهب عفتنيال هنال ج-رلل ةلص لصحمت مل ةبهلا نال

 ديعلا نال هل عوجر ال امهدنعو كدسبعلل ل اهنال ةقيلح ىبا دنع عوجرلا هلف اهضبقو
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 ” بيلا ن| ةيح ىبالو حدب ال اذهو هيخا كلم محشي عوجرلاب راصف هالومل هدي ىفامو

 ءوشلا نا ليلدن دبعلا ةهج نم اهكلمب امنا و دبعلاب اهنم اًئيش كلمب ال ىلوملاو دبعا تلصح
 ' ىلوملا اهلبقيملو اهلبقول دبعلا نا هيلع لدي هتهجنم ىلوملا هكلمبمث الوا دبعلا ىلا لقتنب
 | مل وق ) هنبدىف تعبب نيد دبعلا ىلع ناكولو حدنمل ىلوملا اهلبقو دبعلا اهدر ولو تعص
 || ةيجوزلا نال جسرلا ةلص اهب دوصتملا نال ( رخ الل نيجوزلا دحاا هبهو اه كلذكو

 | اذه ىلا رظنب امناو لاوحالا عيجبىف ثرالا اهب لصح هلا ليلدب ةبارقلا ىرحم تيرجا

 ْ عوجرلا هل بجوا دمعلا نال عوجرلا هلذ اهل بهوام دعب اهجوزت ول ىتح ةبهلا تقو

 | هل عوجر الف اهديىف ةبقاب نيعلاو اهل بهوام دعب اهنابا ناو هدعب اذكف جي وزرلا ىلبق
 أ زاج مر ريغ مرحموا مرح ريغ مر ىذل بهو ناو عوجرلل بجوم ريغ عقو دفقعلا نال
 كتبه نع اضوع اذه ذخ بهاوال هل بوهوملا لاقاذاو مل وق ) بهوااهف عوجراا هل

 لبق ضوعلاىف عجري نا هلو ( عوجرلا طقس ٍبهاولا هضبقف اهتلباقم ىفوا اهنم الدب وا

 هل بوهوملا نع ىنجا هضوع ناو لوف ) ضبتقلاب الا ميال هنال بهاولا هضبش نا

 لدبك ىبنجالا نم حيف قا طاقسال ضوعلا نال ( عوجرلا طقس ضوعلا ضف امربتم

 | هضبق اذا ضوعلا نم هب عربت اهث بهاولا ىلع عسجري نا عربتمللاسيلو حلصلاو علملا
 || ةبهلاكراصف عوجرلا نم بهاولا قح طاقسا هتلباقمىف هل لصح دق هنال بهاولا

 هيما ناب عوج رلا لطب عربستملا ريغىف مكملاو امربتم هلوقىف ةّئافلا اه ليق ناف ضوعب

 | قيرطب كلذىف مكحلا انلق هل بوهوملا هنعمتي نا طريثي هضوعف ضيوعتلاب هل بوهوملا
 انه ةياهنلا ىف لاق عربتملا ريغ ضيوعت لطب نا ىلواف عربتلا ضيوعت لطب امل هناف ىلوالا

 بوهوملا ىلع عجربال هتبهنع بهاولا ضوع اذا ىبنجالانا ىهو اهتفرعمنم دبال ةلئسم
 | نماض ىنا ىلع ىنع هضوع لوقب ناب احب رص هل نع ملام هرها ريغب وا هىماب ناكءاوس هل

 | طرش ريغنم هيلع عجري هناف هاضقف هنبد ءاضقب اناسنا ىما اذا هناف نيدلا ءاضق فال
 | عرش نا هرما امئاو هل بوهوملا ىلع اقحتسم نكي مل ضيوعتلا انه نا قرفلاو مالا ناعض

 دقف هب بلا طم وهف نيدلا اماو ناعك ريغنم ع وجرلا تبثرال كللذو هريغ ىلع هسفن لاعب

 عجر ةبهلا فصن قسا اذاو هل وق ) هيلع قسم لامي ةبلاطملا هنع طقسي نا هرما

 اما ةئيسقلا لحال ايف اذهو ضوعلا فصن لباشام هل مسيل هنال ( ضوعلا فصنب

 قحيسا ناو مل وق ) ضوعلاب عجربو قابلا ىف لطب ةبهلا ضعب قعسا اذا اهلقكامىف
 ناالا ( ةبهلا ىف عجرب مث ضوعلانم قبام دري نا الا ةبهلا ىف عجري مل ضوعلا فصن

 ضوعلا نم قيامنا انلو رخ الا ضوعلاب ارابتعا فصنلاب عجري رفز لاقو ةلصتم ةدايز ديزت
 هل سيل الا عوجرلا ىف هقح طقساام هنال ريختن هنا الا ءادتبالا نم لكلل اضوع نوكينا مصب

 اهفصننم هضوعف اراد هل بهوناو بهو اهث عجريو هدرينا هلف هل اسيل اذاف ضوعلا لك

 عنامو هلوق ىف عناوملا مباشملا ضعب عم دقو هنع ضوعي مل ىذلا فصنلاىف عجر

 (نع)
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 نيعلاو امهوم ميملاو ةدايزلا لادلاف هقزح عمد فورح ىبحاص اي ةبهلا ىف عوجرلا نع '

 ءاهلاو ةبارقلا فاقلاو ةيجوزاا ءازلاو هل بوهوملا كلهنم جورخلا ءامللاو ضوعلا
 ىلا هل بوهوملا هلم دادغبب ارمت لجرا بهو لجر * ةلئسم * هل بوهوملا كاله

 هل بوهوملا اهئطوف ةيراج لجرا بهو اضيرم ناولو تاعقاولا ىف اذك اهيف عوجرالف
 راتخلا وه اذه رقعلاهل بوهوملا ىلع بحيو ةبهلا دري قرغتسهنيد هيلعو بهاولاتام مث
 ( مكاخلا كح وا امهيضاريب الا عوج رلا مدي الو مل وق ) اضيا تاعقاولا ىف هركذ
 هقتعاف ادبع ةبهلا تناكول ىتح ءاضقلاوا ءاضرلا نم دءالف ءالعلا نيب هيف فلتخم هنال
 هكلم مايقل نعمتي مل كلهف هعنم ولو هقتع ذفن ةبهلاىف عجارلا ضبق لبق هل بوهوملا

 لبقب مل اذاو ىدعت هنال هبلطام دعب هعنمم نا الا ءاضقلا دعب هدي كله اذا اذهو هيف

 ةبهلا ضبقلا نال ةناما تكله هل ب وهوملا دىف تكله ىت> مسقلا دعب ةبهلا بهاولا

 ناعضلل بجوم ريغ دقعلا هاضتقاأم ىلع دقعلا تب اهدقع خحدشلا اذاذ ناعض هب قلعتيال
 ا هيلع جوا صقن بوهوملا دبعلا نا ولو ىدعتلا نم تانام الا هب نعضتيامب الا نعضنالو

 عشب مل ةدايز شرالا نال اصقان ةصاخ دبعلا ىف عجرينا هلامئاو ناصقنلا نم اًئيش هنعضي

 هضبتف ابوث هل بهو ول ىتح امهيضازببالا هلوق حدشلا اهيلع عقب نا زوحي الف دقعلا اهيلع

 ملصنال عوجرلا نال هل بوهوملل هتهث نعض هكلهتساو بهاولا هنم هسلتخامت هل بوهوملا

 تعجرع وجرلا ظافلاو عيبانيلا ىف اذك امهن دحاو دجوب ملو مك املا مكن وا اههيضا ريالا

 اهنهروا اهعاب هنكل كلذب ظفلت ملناذ اهتضقنوا اهتلطباو ىكلمىلا اهتددروا ىتبهىف

 ماعطلا طلخوا بوثلا غبصول اذكو اموجر كلذ نكي مل هربدوا بوهوملا دبعلا قتعاوا

 || خوسفلا نال حدي مل اهتعجترا دقق رهشلا سأر ءاج اذا لاق ولو اموجر نكيمل هسفن ماعطب

 ا محديال عضومىف عوجرلا ىلع اقفتا اذاو كيلقلا ىنعم اهيف ناكاذا قيلعتلا لبقال

 || ىضارلاب وا مك املا مكح ةبهلا تحسقتا اذا مث زاج هيبشو ماحرالل ةبهلاك هيف عوجرلا

 |١ اذاو هلق ) عببلا ىف ربتعيال ككلملا لاقت ىف ربتعيال ضبقلاو بهاولا كلم ىلا تداع
 | بهاولا ىلع عجري مل هل بوهوملا نعضف قدس |اهتهسا وا ةيوهوملا نيعلا تفلت

 هل لصح هنالو هب وهوملا نيعلا ةمالس هل بوهوملل بجو مل بهاولا نال ( *ىثب

 || عجري مل تقحتساف اهثرو ولاك هكلم نم ىلع عجري مل تقحسا اذاذ ضوع ريغب اهكلم'
 || الف عربت دقع هنال ”ىثب ريغملا ىلع عج ريال ريعتسملا اذكو اذه اذك اهتيعب ثراولا لامىف
 ( نيضوعلاىف ضباقتلا ربتعا ضوعلا طرمشب بهو اذاو هل وق ) ةمالسلا هيف قحسي

 عويشلاب لطمو هبحاص عنمبنا امهنم دحاو لكل اضياقت, ملامو ةادّتبم ةبه ضوعلا نال
 ١ اهنع بالا ضوعف ةبه ريغصل] فهو اذا ىعي ريغصلا هنا لامىف ثالا نم 2 الو



 | ءادتالا ىف ةبه ضوعلا طرشب ةبهلا ىدنلا لاق زوج ال عربتلا هجو ىلع ريغصلا لام

 ١ اءاشم ناكاذا ىنعي ءادتالا ىف ةبه هلوقف عببلا ىنعم ىنعملاو ةبهلا ظفل ظفللاف ءاهتنالا ىف عب
 | اذا امهنا وهو ءاهتن الاف عب هلوقو عببلا فالح ضيقلاب الا اهيف كاملا عقب الو زوحيال .

 | رفز لاقو ةعفشلا اهيف بحبو ةيؤرلا رايخو بيعلاب درلا امهنم دحاو لكل ناك اضياقت

 | عبب هنال قاقحمسالا دنع عجر اذكو (ةعفشلا اهيف بجو ةيؤرلا رايخو بيعلاب درب عيبلا

 | هيف ضوعلا ركذ اذا اهف فالحلااو ةيادهلاىف لاق ءاهتناو ءادتبا عب وه رفز لاقو ءاهتنا
 ' رتل لبقو فلابوا اذه كبوثب دبعلا اذه كنم تبهو لاق ناب ءابلا فرح اما ىلع ةماكب

 أ نمهتثرولو هتايح لاح ىفرمعملل ةئاح ىرمعلاو ل وق ) اماججا ءاهتناو ءادتبا اعيب نوكي هناف

 أ طرشلالطبرو كيلقلا مديف هيلع اهيدري تاماذاو هر هل هرادلعجينا ةانعمو ( هتومدعب
 | هذه ىراذ تلعج لوقبنا ىرمتلا ةروص عيرانيلاىفو ةدسافلا طرغثلاب لطبتال ةبهلاو

 | اهلك ظافلالا هذهف ىلع در ىهف تم اذا كتايح كل ىهوا كرع كل اهتلعجوا ىرع كل

 أ ةبهلا قرتعيام اهيف ربتعا ةبه تناكاذاؤ لطاب طرششلاو هدغب نم هتثرولو هل ىهو دبه
 | كتبقرا اهتروصو ( دمتو ةفينحىبا دنع ةلطاب ىقرلاو مْل وق ) ةبهلا لطببام اهلطبي و
 | 'ىلبق تم ناو كل ىهف كلبق تمزا اهانعمو راظتن الا ىهو ةبقارملانم ىهو رادلا هذه
 أ لاقو ءاش ىم اهذخا ةل زوج امهدنع ةيراع نوكت اذه ىلع هبلا اهلس اذاف ىلا تذاع

 'لاقولو دساف طرش ىقر هلوقو تل ل راد هلوق نال ةعب“ ةيه ئه فسووا

 ا ادسافاط رش اهيف طرشو ةبه بهو اذاو اماجا ةيراع تناك كل سيبحوا كلىقر راف

 | اهذخت ناوا اهعيسالنا هيلع طّرشاو ةيراج لجرا بهو نك لظاب ظرمشلاو ةزئاج ةبهلاف
 لصالاو دقعلا اهيضتشال هنال ةلطاب طورشثلا هذهو ةزن اح ةبهلاةرهش دعب هيلع اهدريوادل وما

 || نهرلا ةيادهلا فو نهرلاو ةبهلاكهدسفال طرسشلا ناف ضبقلا هطرش نم دقع لكنا اذهىف

 | ىلءرخاو نيدلانع ءاربالاو ةعجرلاو ةراجالا و عببلا طرمثلا هدسفب ىذلا و طرسشلاب لطب

 علخلاو قاتعلاو قالطلا طرمشلاب لطسال ىذلاو ىدنخلا ةياورىف ليكولا لزعو نوذأللا
 | دبعلا نذاو ةلاقالاو ةلاولاو ةلافكلاو ةيضولاو ةياص ولاو «بهلاو ةياورىف نهرلاو
 تدص ىا (ءانثتسالا لطب و ةبهلا تعص اهلج-الا ةيراج بهو نمو هَل فق ) ةراحتناىف

 اهبهو مث هردول و مالا ىف ةبهلا تزاج اهبهو مث اهنطب ىفام قتعا ناو دلولاو ةيراخلا ىف
 ةبهوا عاشملا ةبه عقيفريبدتلا ناكمل اف ةبهلا ذيقتت نكمالو هكلم ىلع قاب لما نال زج مل

 لجلا نود مالا ىلع هيف دقعاذا نهرلاو ةراجالاو عببلا ىف اماو بهاولا كلل لوغشم “ىث
 | محدن ل اهدلو الا مالا رجأتسا اذا ةراجالا ىف هتروصو اعيج ءانثتسالاو دقعلا لطب هناف
 ىلا تيدا اذاوا اهنم ءئرب تناوا كل ىهف ادغ ءاح اذا لاف مهرد فلا رخآ ىلع هلنهو

 ( فصنلا)
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 طرعشلاب قولعتلاو كيلمت ءاربالانال لطاب هلك اذهف ىقابلا فصنلا نم ءىرب تناف فصتنلا

 ححصنال ةيهلاكةقدصلا وول وق ) اهادعت,الف قاطعلاو قالطلاكة ضنا تاطاقسالاب صتخم

 ةيهلاكاهنال ( ةمستلا لمحت عاشمىف زوجن الو نوف ) ةبهلاك عربت اهنال ( ضيقلاب الا
 زاج نيريقف ىلع قدصت اذإ اما زحي مل ةعسملا لحم ءرشن نينغ ىلع قدصت اذا هتروصو'

 لكدق هنال ( ضبقلا دعب هقدصلا ىف عوجرلا حدنالو هلوف) كلذ اني دقو ةبهلا فالح

 ىلع قدصت اذا اماو لصحدق باوثلا نال ريقفلل بهو اذا اذكو ىلاعت هللا نم باوثلا اهيف

 اولاقف اونسحم“أ مهنا الا ةيهلاك ضوعلا اهب دوصتللا نال عوجرلا هل نا سايقلاف ىتغ

 بلطيدق باوثلا نالو اهظفل ريغل هلا دارا ولو ةقدصلاب اهنعربع هنال ايف عوجرالو

 هيلع ةقدصلا ىفف كلذ هيفكيال لايع هلو باصن هلنم نا ىرتالا ءاينغالا ىلع ةقدصلاب

 سنجي قدصت, نأ همزا هلامب قدصتي نا رذننمو مل وق ) اهيف عجري مل اذهلف باوث
 ا”كلوعاممع ةرابغ لاملا نال هلامعيمجب قدصتلا همزاينا سايقلاو ( ةاكزلا هيف بحينام

 اذكف كلمبام عيمجي قدصتب نا همزا هكلم قدصتب نا رذنولو كل امم ةرابع كلملا نا

 قلعت ىذلا لام او ضورفلاىف اهلوص | ىلع ةلومت روذنلا نا ناسحتسالا هجو اذه

 بهذلاب قدصت نا بحب اذه ىلعف ةاكزلا ةلالدب هكلعام ضعب وه ةقدصلا ضرف هب

 ام كلذ نآل هنود امو باصنلا رادقم نيب قرف الو متاوسلاو ةراحتلا ضورعو ةضفلا و

 اذا اولاق اذهلو ردقلا نود سنملا اوريتعا مهن اكف هريغ هيلا مضنا اذا ةاكزلا هبقلعتي

 همزا هيد هب ىضق نافذ هب قدصت نا همزا هب طيحن نيد هيلعو هلام قدصت نا رذن

 قدصتنا همزايالو ةبجاو نكت ناو ةاكزلا هيف بحتام نينج ريتعملا نال هلثم قدصتنا

 تسيل ىتلا ضورعلاو لماوعلاو ثاثالاو ةمدخلا ديبعو ندبلا بايثو ىكسلا نوب

 كلذ عيمج لخد كلميام عيج- رذنلا ادهب ىون ناو اهيف ةاكزال ءايشالا هذه'نال ةراحيلل

 اءامجا اهب قدصت ةي رمثع ةلغ وا هي شع ةرمت هلزاكولو هسفن ىلع ددش هنال هرذنف ظ

 كلي امم ةرابع كلملا نال ( عبجلاب قدصتي نا همزل هكلمب قدصتي نا رذن نمو لَو ) |
 ىلام لاق نمو ةيادهلا ىف اذكءاوس لوالاو هنا ىوري و هكلعام عيجج لوانتب كلذو ظ

 سايعلاو ”ىث لك ىلع وهف هلام ثلث ىصوا ناو ةاكرلا هيفام ىلع وهف ةقدص نيكاسملا ىف

 ةيصولا ىف الامل مسا مومعل رفز لوق وهو لكلاب قدصتلا مزلي نا ةقدصلا ةلئسم ىف

 عراشلا بجواأم ىلا هباجيا فرصنيف هللا باجياب ربتعم دبعلا باحنا نا ناسحتسالا دجو

 لاق ولو لام نود لامب صتخي الف ثاريملا تخا ىهف ةيصولا اما لاملا نم ةقدصلا هيف

 امهنإ ميحتلا و لاملا ظغل نم معا هنال لكلا لوانت, ليق دقق نيك اسملا قف ةقددص ةلالنأام

 كسفن ىلع هققتام كبسا هللاَش و مل وق ) ءاضتلا لئاس ىف ةيادهلا ىف هركذ ءاوس

 ولانال ( تكسماام لثم قدصت هلليق الام بستكا اذاف الام بستكت نا ىلا كلابعو

 اننكعو هيلع قدصت نا ىلا جاتحي هنال هءانررسضا لاملاىف هلام عيمب قدصت, نا هانمزلا

 ل552 بربر_رررراااا-_ا_1_1_1 ااا يوي7 ا ٠سُسصا



 هكسم ىذلل ردقب ملامتاو باتكلا ىف ركذ امب راسضا ريغ نم نيقملا ءافبا ىلا لصوت. نا
 توةكسما ةفرحاذ ناك اذا ريبكلا عماملا ىفو كلذىف سانلالاوحا فالتخالامولعماردق

 ناكناو ةنس توق كسما ةعيض بحاص ناك ن او رهش توق كيسا ةلغاذ ناكناوهموب

 اذنه ىلبه حازملا هجو ىلع رخ آل لاقل جر * ةلئبس * هلام هيلا عجري نيح.ىلا كسما ارجات
 ىلع ىم كرابملا نبا هللادبع نا ىور امل زاج ةبهلا سو تلبق لاقف كل هتبهو لاقق ”ىثلا

 هيلا هوعفدف برضا فيك اورت ىتح اذه ىل اوبه مهل لاقف روبثط ىف نوب رضي موق

 لاق امناو خعيشلا اهيا انتع دخ لاق تبرعض فيك متيأرا لاقو هرسكو ضرالا هب برضف
 لجر اهريغو تاعقاولا نم * لئاسم * ناعضلا بوجو ىف ةفينحىبا لوقنع ازرحت الذ

 اديرث ناك نا ءانالا كلذ ىف اهلكأي نا هل حابب له فرظىفوا ءانا ىف ةيدهب هيلا ثعب

 ناكناو هتذل تبهذ رخآ ءانا ىلا هلوح اذا هنال ةلالد كلذىف هلنوذأم هنالدلح اس هوحنوا

 فرظ ىف اهب ثعب اذا ليقو الف الاو اضيا هلحابب طاسنبا امهنيب ناك نا اهون وا ةهكاف

 ناو هيف اهلك ايزا هعسيالف كلذ هبشو بارملاو عاصتلاكامهكلمي مل امهدر ةداعلا نم ءاناوا

 بتك لجر هدر همزاي الو فرظلا كلم رّملا رصاوقك فرظلا دربال نا ةداعلا نم ناك

 هيف فرصتلا هل سيلو هدر همزل هرهظ ىلع باوملا بتكا هيف ركذو اباتك رخآ ىلا
 لهال سيل 0 ل ا هلا بوتكلاةكلفالاو

 لهال سيل اذكو هريغ نود مهناوخ مهل حاب | اما هنالرخآآ ناوخ نم اولواس نا ناوخ

 مهولوان ن 0 صاخ مهل جتنا امنا هنا ال مهماعط نم رخآ ناوخ لها اولوانب نا ناوخ

 | "0 1 هالات ىلععي نا هازوحيال ناسنا دنع افيض ناك لجو * ءولك أبنا مه زحي م

 بحاص ريغل ةرهالو ةاكملا سان ىلع مئاق وه ىذلا مدحللا ضعب ىطعي ناالو كلذىف

 تيبلا بحاصل بلكمهدنع ناكن او اناسحم#| زاج تيبلا بحاص ةره تناك ن اف تببلا

 ةداعنذالا هيفنال كلذ هعسو قرحملا يملا هلوان ناذ ةداع هيف هلزذاال هنالديطعي نازوجيال

 هنفكي نا هلن وكي تح نبالا هكلمي له هيف هنفكيل بوش هنبا ىلا لجر ثعبف تام لجر
 هكلمال نبالا ناذ عرووا هقفل هنيفكش كرت نمت تملا تناك نا هسفنل هكسعو هريغ ىف
 هفرصصينا نءالل زاح كيذك نكي مل ناو هيحاص ىلع هدر هيلع بجو هريغىف هنفك ناو

 هناحممس هّللاو لطب لبقا ال لاق ناو زاج تكس اذا نيدلا نت ءاربالا بحا ثيح ىلا

 لعا ىلاعتو

 ئ فقولا باتك

 نع ةرابع عسشلاىفو اهتسبح ىا اهتفقواو ةبادلا تفقو لاقب سبملا وه ةغللا ىف فقولا
 ةفينح ىبا لوق اذهو ةيراعلا ةلزنم ةعفاملاب قدصتلاو فقاولا كلم مكح ىلع نيعلا سبح
 لصتت هجو ىلع ىلاعت هللا كلم مكح ىلع نيعلا سبح نع ةرابع وه دمشو فسوب وبا لاقو

 (ةعفنلا )
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 ثروبالو نهربالو عاب الو مزليف ىلاعت هللا ىلا هنع فقاولا كله لوزريف دابعلا ىلا ةعفتملا

 ىنعل ) مكاح هب كح ناالا هفدنح ىلإ دنع فقولا ن نع فقاولا كلم لوزرال هللا هجر لآق /

 مسي نا كلذوف مكملا قيرطو ححدبال هنا حدالاو عياشملا فالخ ديفف مكحلا اما ىل 1
 8 م نري 2 ا هفقوام فقاولا

 عيمبجت ىصواول اكزاج مهك لم لاوزب اوضر اذاف مهل كلملا نال زاجةثرولا هزاجا اذا اذكو

 هتوم هللع اذا هال (ل ذك لع ئررد تقر دنف تماخا لل و هتلعي وا هِلْوَق ) هلام

 ثلثلا نم ناكف هنومب هقلع عربت هنال ثلثلا نمربتعيو زئاج كلذو ةيصولا جرم دجرخا دقق
 ةلزنمب هنال ( لوقلا درجمب لوزإ فسوب وبا لاقو موق ) ضيرملاف ةيصولاو ةبهلاك
 ايلو فقولا لعجب ىتح كلملا لوزرال دمت لاقو مل وق ) ىوتفلا هيلعو هدنع قاتعالا

 ربتعا اذاو ةبهلاك ةايللا لاحىف عربت هنال ضبقلا هدنع فقولا طرسشنم نال( هيلا هلسي

 هلزعي نا هل له هيلا هلسو ايلو هل لعج اذا مث محديل كلذ ىلوت اناسنا ماقا ضبقلا هيف

 طرشي مل ناو كلذ هلف مهب لادبتسالاو ماوقلا لزع فقولا ىف طرش ناك نا كلذ دعب
 اذا اذكو محدن هتايح ىف هل نع اذا فسو ىبا دنعو ىوتقلا هيلعو دمت دنع محديال

 هتايح ىف اق هلعج اذا الا ليكولا ةلزنم ميوقلا نال ماوقلا ةيالو تلطب فقاولا تام
 كلذ ناكو امهدنع فقولا محد اذا مث ىواتفلا ىف اذك ايصوريصي ذئنيخ هنافو دعبو

 اذاوول وق ) ةبهلاك ثلثلا نم ناك هتوم ضرعىف هفقو ناو لاملا عيمْ نم ناك هتحص ىف
 مهقتعاف اديبع اوناكول ىتح ( فقاولا كلم نم جرخ ,هفالتخا ىلع فقولا قعسا

 هعبب ذفن هكلم ىف لخدول هنال ( هيلع فوقوملا كلم ىف لخد.مو هل وق ) نوقتعبال
 مكحلاب ةفينح ىبا لوق ىلع تدئىا فقولا قكسا اذا هلوق ىنعمو هكالما رئاسك هيف

 ايل اضرا عاب لجر * ةلئسم * مل سنلاو فقولاب امهوق ىلعو توملاب قيلعتلابوا |

 لطبو تلبق كلذ ىلع ةنيبلا ماقا نا نيهجو ىلع اذهف عببلا لبق اهفقوا هنا كتللذ دعي

 فيلحت داراو ةنيبلا ةماقا نع رحم اذا مث ضقانتلل هلوق لبق مل ةنيبلا قب مل ناو عببلا |

 ضقانتلا حدنل ىوعدلاو ىوعدلا ةعص ىلع ءانب فيلحتلا نال كلذ هل سيل هيلع ىعدملا

 ةفوقوم ىهو ضرالا هذه ىنتعب كنا عيابلل لاقف فقو اهنا ضرالا ىرتشم ىعدا ناو

 ىضاقلاناف لوتم نكي مل ناذ فقولل ىلوتملا ىلا ىه امناو عيابلا ىلا ةعصاخملا هذه تسيلف

 هلوق ) عيابلانم نقلا دررسيو عيبلا لطب ةنيبلاب فقولا تدنا ناذ هعصاخمف ايلوتم بصني

 ملامىف اما (زوجيال دمحلاقو ) ةعسقلا لمحت اهفىنعي ( فسوب ىبادنع باج عاشملا فقوو

 عويشلا عم متيال هناف ةربقملاو رجسملاىف الا دمت دنع اضيا عويشلا عم زوحف اهلقحي

 نالو ىلاعت هلل صولخلا عنمب ةكرشلا ءاقب نال فسو.ىبا دنع اضيا ةعستلا لحال اهف

 دما ىف ىلصيو ةنس عرزتو ةنس ىتوملا اهيف ريتعي ناب حجقلا ةياغ ىف كلذ ىف ةاياهملا
 ةعسق و لاغتشالا ناكمال دحتملاو ةريثملا ادعام فالخ تقو ىف البطصا ذو تقو ىف



 أ طرمش هدنع ضبقلا لصا نال ةعسقلا لقال اهف ىنعي زوحجبال د#ت لاق و هلوق ةلغلا
 ا ءزج قمحتسا مث لكلا فقو ولو ةبهلاك ةعستلا لقي عاشمىف محدن الف عربت عون هلالو
 لطبي مل هنيعب نيم هنم ءزج قحتسا ناو نراقم عويشلا نال دم دنع قابلاىف لطب هنم

 لخيديالهنال فقولاىف عرزلالخد.مل عرزاهيفو اضرا فقوولو عويشلا مدعل قابلاىف
 الو ول وق ) تاعقاولا فاذك طرسشلاب الا فةولاىف لخديال اذكف طرسشلاب الا عيبلا ىف
 ١ نم دوصتملا نال ( ادبا عطقنتال ةهلل هرخا لعجب ىتح دمحو ةفينح ىبا دنع فقولا مني

 - نالفدالوا ىلع ةفوقوم ةقدص هذه ىضرا تلعج هلوقك اذهو قتعلاكديبأتلا فقولا

 ا لّشمل اذاو ادا عطقيإال نيك اسملا رثا نال نيك اسلل اهتلغ تناكاوضرقنا اذاذ اولسانيأم

 | زاج ىبذ ىلع فقو ناو لج لاو ديبعلاك كامالنم ىلع فقولا زوجي الو مح<نمل ثيذ
 أ نيذلا نع هللا 5 اهنبال ىلاعت هللالاق هيلع قدصتلا زوحي اذهلو ب رتلل عضوم هنال

 عيبلا ىلع فقولا زوجي الو مهوربت نا رايد نم كوجرخي ملو نيدلا ىف كولتاقب مل
 رطانةلاودجاسملا ىلع فقولا زوجيو هيف ةبرقال هنال قيرطلا عاطق ىلعالو سئانكلاو

 ملو اقلطم افقو فقو ناو هزجيمل هلدلو الو هدلو ىلع فقولاك مودعم ىلع فقوولو
 أ تقدصتو تليسو تسحو تفقو ةتس فقولا ظافلاو محدالا ىلع زاج اببس ركذب

 ||| لاقو ووقف ) ةينلاب الا مدتال ةيانك هيقابو هيف حي رص لوالا ةثلثلا) تمرحو تدباو
 | لش كلذو ( مه#ا مل ناو ءارقفلل اهدعب راصو زاج عطقنت ةهج ىعم اذا فسوب وبا
 | ركذي ملو هذلو دلوو نالف دلو ىلع ادبا ىلاعت هلل ةفوقوم ةقدص اهتلعج لوقب نا
 ]| فرن وهف هلل نوكيام نال اهدا دقف هلل اهلعجاذا هن ال كلذو نيكاسملا الو ءارقفلا

 | فسو ىبأ دنع الا عاججالاب طرش ديبأتلا نا ليقو مهرك ذول مراصف نيك اسمملا ىلا

 | قتعلاك كيلتلا نود كلملا ةلازا هن ال هيلع نس فقولا ظل نال ديأتلا ركذ ٍطرشبال

 | اذهو مهمل ناو ءارقفلل اهدعب راصو فسوب ىبا لوق ناببىف باتكلا ىف ركذ اذهلو
 | نوكيدقكلذو ةلغلاوا ةعفتملاب ةقدص اذه نال طرش ديبأتلا ركذ دم دنعو ميحتلا وه
 | هحرش لاق هيلع صيصنتلا نم دب الف ديبأتلا ىلا فرصن.الهتلطخ اديؤم نوكيدقو اقوم
 | نيكاسملا لعىهف اوْضرعنا اذاف ىدل وىلع اددا ىلاعت هلل ةقدص هذه ىضرا تلعج لاق اذا

 ركذلا لك الا ةنازخىف لاق ىثنملاو ثانالاو روك ذلا هبلصّنِم مدلول نوكت اهتلغ ناف

 ثدحي دلو لكلو فقولا موي نيدوجوملا دالوالا ىلع كلذ نوكي امتاوءاوس هيف ثنالاو
 كلذدجو اذاف ةلغلا ىتأت موب دالوالا نم هل نوكينمب ربتعملا نال ةلغلا ثودح لبق كلذ دعب

 رهشا ةتسنم لقال دلو دلولا اذه ناكنا ةلغلا دعب دلو ها دلو ناذ فولا ىف اولخد
 مهعم لخد اذهلف اهلبق قولحم هناب طيحم معلا نال فقولا ىف لخد ةلغلا تعلط موينم
 هتصخ اهنيحم دعب تامنهو اهيف ق> هل ن ناكيمل ةلغلا ىأتنا لبق هدالوان ءم دحا| تاه اذاف

 ضراآلا هذه تفقو لاق اذاو هتثرول يب امو هاباصو اهنم ذفنتو هنود اهنم ىضَس هل



 نينبلا دالوا ةيف لخد هدالوا دالوا ىلع فقو ناو دلولا دلو هيف لخ دال ىدالوا ىلع

 دالوا هيفلخد هترذوا هبقعوا هلسن ىلع فقو ناو هدالوا دالوا عبجلا نال تانبلادالواو أ

 هتبرذنمو ىلاعت هللا لاق هترذو هل نم عبجلا نالاو دعب وا اوبرق تانبلا دالواو نينبلا |

 مالابهيلات سني وهو هترذنم ىسيع لعجو هتبرذنم دعبلا ىلع هلك مهلغج ناهلسو دواد
 فقو ناو هيلا نوبسنبال مهنال تانبلا دالوا هيف لخدنمل هيلا بسن. نه ىلع فقو ناو.

 انال ايا ىثنملاا هيف لخ ديل تانبلا ىلع. فقو اذا اذكو ىثنمللا هيف لخد.مل نينبلا ىلع |
 اني وا انا نوكي نا اما ولخال هنال ثنملا لخد تانبلاو نينبلا لع فقو ناو وهام نال |

 هتانب هيف لخد.ال ديز ىنب ىلع فقوولو تائبلانمالو نينبلانه سيل هال لخدبال ليقو |
 محدلال ىضراتفقو دقق اذه ىض غنم تم نا لاق لحجر تاعقاولاىف لاق * ةلئسف +

 ىض رم نه تفنا لاق ناو محدلال طرششلاب فقولا قيلغتو طرشب هقلغ هلال تامؤا ءرن |

 زوجي كلذو طرشلاب ليكوتلا قيلعت اذه نا قرفلاو زاح افقو ىضرا اولعجاف:اذه |

 زوجي الو ملوق ) ديأتلا هاضتقم فقولاو دبأت اممهنال ( راقعلا فقو حدبو روق ) |
 زوحبال ىدن# ا لاق ةفقو محدن الف دنانلا ىلع قمال نال ( لوح و لاشك الففإو ||

 اهملاصمل ديبغ و راوثا اهيف اضرا فقن نا وهو ةريغل اغنأ نوكي نا الا لوقثملا فقو

 ولو ةزانملا بايثو ةزانملاؤاروبقلا رف رملاك هفقوب ةداعلا ترجوا اعيتاهغم افقو نونوكف

 اهف الا اهناضعانود اهراث عفتنيو اناسعسا زوو اسايق زوحيال ةمئاتلا راحأالا فقو

 ىلع اروث فقو اذا تاعقاولا ىف لاق حرضلا وهو فالخلا رحخ# 1 هعطق داتعي

 الو فراعت هفاهفالا محدلال لوقنملا فقو نال محصيال مهرش ىلع ءازنالل ةيرق لها

 هلابعتسا زوجال ءازئالا ىلع فقولل هدنع زاج اذا مث زوجي ىتفاشلا دنعو اذهىف فراعت

 اهتركاو اهرب ةعيض فقو اذا فسو. وبا لاقو مل وق ) كلذل هفقورل هنال ثراحاىف
 الودوصتملا وهام ليصح ىف ضرالل عبت هنال ةثارللات الآ راس اذكو ( زاج هديبغ مهو

 متاملاو ديبعلا ةقفنو اوقتعيمل مهقتعا ناف دكلم نع اوجرخدق منال مهقتع فقاولل زوحي |

 لطعتوا ابساكدبعلا نكي مل ناف مهباستكا| ىفف ايش طرشي مل ناذ فقاولا طرش ثيح نه

 هتعفل ليقو هل كسك الام قدا اذا اكل املا تدب ىف هتففنف هتففش كيما فيموا ضر 2ك

 هلا لقتني ملو ةثرولا ىلا تلقتنا ةكرتلان ال لاملا تبب ىفف تام ناذ ايح مادام فقاولا ىلع

 زوحيد# لاو و وق ) هتقفن هيلع نم ىلع هريهجتو هنفكفدبعلا تامناف هتقفن مهمزايالف مهيلا

 وغو اولاقامىلع هعم فسوب وباو ليم اوه عاركلا ( هللا ليبشىف حالسلاو عاركلا سيخ

 لاق حالسلا العن ولم و اهياع نودهاخي برعلانال لبالا كالذ ىف لخديو هدنع ناسحسا

 اهمايثأو ةزانملاو راشنملاومودقلاو ورملاو سافلاكت الوقنملا نملماعت هيفام فقوزوج ودمت
 لوق ىلع راصمالا ءاهتف ٌركاف زوحب ال فسوب ىبا دنعو بتكلاو فحاصللاو رودقلاو

 تلطيف فسوب ىفا دنع اءاشم نوكي نا الا ةكيلمت الو هعبت رح مل فقولا محد اذا و دمت



 |' نسقلا اماو هنعدكلم لازدق هنالف كيلقلاو عببلا عانتما اما هتعماقم ححصنق نوسقلا كيرمشلا
 ١ فسورونا صخاامناو ابصنالا ليدعتو قوما ييمت ىه امئاو هتهجنم كيل تسيل اهنالف

 ٌ هكي رش مساقب ؛ ىذلا وهف كرشم راقع نم هبيصن فقو نا مث عاشملا فقو زوحي هدنع نال

 ١ لجر ىلع هبيصن نم قابلا عشرووا ىضاقلا هعماق ؛ ىذلاف هل صلاخ راقهع فصن فقو ناو |'

 ا ناكاذاو امساقمو اعساتمن وكي نا زوحيال دحاولا نال هنم لذ ىزشي مث ىرتشملا مساقب ,مش

 2 نوكي و زاج ىطعا ناو فقولا عبب هنال زوجيال فقاولا ىطعا نا مهارد لضف نوسقلا ىف

 | هترامعب ف قولا عافترانم ”ئىدتسنا بجاولاو مل وق ) ةيادهلا ىف اذكءارسش مهاردلاردش
 | فقوناو هلق ) هلةيقبت كلذب ةأدبلا فو هلحاصمنم هترامع نال ( طرشي ملوا كلذ طرسش

 أ اهلعف ىلع ربحي نا ال ةرامعلاب ةبلاطملا ىتعي ( ىتكسلا هلنم ىلع ةرامعلاف هدلو ىنكس ىلع اراد
 | هتمدخ ىصوملا دبعلا ةقفتكر اصف ناعضلاب عيا رمل نال ىنكسلا هلنم ىلع ةرامعلا تناكامناو

 | هلزمىلا اهدرت رم اذاذاهترجاب اهرعو ماجا اهرجآ اريتف ناكوا كلذنم عنتما نافول وق )
 ١ اهرعواهرجتا اذاهنالو ىكسلا بحاص قحو فقولا قح نيقملا ةيامر كلذ ىف نال( ىنكسلا

 | الصا ىنكسلا توفب اهرمعي ملناو تقو نود تقوىف ىنكسلا بحاص قدح توب اهترجاب

 | رذبلا بحاص عانتما هبشاذ هلام فالتا نم هيفامل ة رامعلا نع عنتملاربجي الو ىلوالوالا ناكف

 | ريغ هنال ىنكسلا هلزم ةراجا محدن الو هقح نالطب, هنمىضر هعانتما نوكي الو ةعرازملا ف
 | هيلا جاتحا نا فقولا ةراعىف مالا هفرص هتلآو فقولا ءانب نم مدهنا امووإ وق ) كلام
 || هعض ومىلا هثبع ةداءارذعت ناو(اهف هفرصيف هتراعىلا جاتحي ىتح هكسما هنع ئغتساناو

 أ هنالضقتلا ىنعي(فقولا قمتسمنيب هعستي نا زوجيالوول وق )حالصالا ىلا هنمه فرصو عب
 | ةلغفقاولا لعج اذاو ول وق)عفانملا ىف مهتحامناوديف يلع فوقوملل قحالو نيعلا نمءزج |
 أ هدنع نال دمت دنع زوجالو ( فسوب ىبا دنع زاج هيلا ةيالولا لعجوا هسفنل فقولا ||

 | 0 ط3 نك راصف ضبقلا دجوي مل هسفنل تاذ طررش اذاف ضبقلا فقولا طرسشنم نا أ
 | لحبالو ةفوقوملا ةقدص نم لكأي ناكم السلا هيلعىنلانا فسوي ىبالو هسفنل ضرالانم |

 '000 1 املا و فقولازاج مانا ةثالث هسفنل فقولا فر ايما طرشولو طرستبالا هنم لكالا
 ١ ناكوهسفنل ةيالولا طش فقاولا ناولو ةيادهلاىف اذكل طاب فقولادمتلاقو فسوب ىبا

 | نوم اه ريغ ناك اذا ىصولا جير نا هل اكءارقفلل ارظن هدي نم هعزني ناىضاقللف نومأم ريغ (ِ

 |0000 لل الل نع هدرفب ىج .هنع هكلم لزب ل ادم قب ادا و ول وق ) راغصلا ارظن ||
 هنالف هيف ةالصلا اماو هب الا ىلاعت هلل صلال هنالف دارفالا اما ( هيف ةالصلاب سانلنذأيو

 كلذ نوكيف هيف ةالصلاب سانلل نذأي نا هيلستو دمتو ةفينح ىبا دنع ميلستلا نم دبال

 دنع هكلم لاز دحاو هيف ىلص اذاف مل وف ) هوضبق مهناكف هيف اولص اذاف ضبقلا ةلززنمب

 ةالصلا طريشي دم نعو ,هاندا طرتش رراشيف رذعتم سانلا لك لعف نال ( دمحو ةفينح ىبا

 هلوقو 11 تح دبا لكو 2ك ل ف 0 ةعاجملاب هيف |أ



 ذا ناو قاتعالاك كلل طاقسا هنال طرمشي سيل هدنع ميلستلا نال ( ادهم هتلعج ١
 هكلم ىلع ناك هراد نع هدرشب ملو ه قا ل ندا هراد طسو قا

 صلخ مل هنالو هنم عنملا قح هلو هب طيحم هكلم نال هتوم دعب هنع ثروبو هعيدب نا هلو

 سانلل هرهظا اذا اماو ةدح ىلع اقب رط دجحسملل لعج ملو هسفنل قيرطلا قبا هنال هلل
 هلغسا نكسو ادم هل'زنم مطس ىلع ىنب ناو اصلا اد راض هيمواش لال ل

 انكسم 5 ادم هلفسا لعج ناو ادم نوكي فسوب وبا لاقو امهدنع ثاريم وهف
 ولعلا نود لفغسلا ىف ققحت كلذ و دب أت ام دحتملا نال اماجبا زا اهبرط هلدرفا و
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 نعو ةرورضلا ربتعا هناكف لزانملا قيض ىأرو دادغب لخد نيح نيهجولا ىف هزوج هنا
 ادد اه ىبف اضرا بصغ اذا عيباتسلا ىف لاق ىرلا لخد نيح اضيا كلذ زاحا هنا دم

 اهىئبف اراد بصغ ناو لاستغالل ماجا لوخدو ةالصلل رجسملال وخد شان لف اهاج را

 اهلعج ناو هيف عم <. ال اعمأج لعج ناو هلخدي نا الو هيف ىلصي نا دحال لحال | ردم

 دحيم لا لوحام برخ ولو ةحابالاو رطخلا باب ىف هركذ اهرمي نا دحال لحال اًقيرط
 ةراملا هيف ىلصي دق هنال ةععلا موب ىلا ةفنح ىبا دنع ادا ادم يب دحا هدنع قس ملو

 دقو ةبرق عونل هنيع هنال هتوم دعب هتثرو ىلا وا ىتابلا كلم دوعي دم لاقو نورفاسملاو

 دنع رخا دححتم ىلا لقن هشيشح و هبشخ و دحجملا رصح نع ىنغتسا ناو تعطقنا
 ىلا هضقن فرص زوجي الو دجاسملا حلاصم ىف فرصيو عابب مهضعب لاقو فسوب ىبا ْ

 لب دم للا انهضقن فرضتال ىئبلا اذكو دحملا نحل نه تسل اهنال 2: را

 ليللا عيمل هعضو زوحب ال دجدملل جارسلا نهد ىلع فقوولو ىرخا رب ىلا فرصي
 لهو هيف ةالصلإ هيلا مجتحا اذا هفصنوا ليللا ثلث ىلا زوحب و نيلصملا ةجاح ردقب لب

 سأبالف ةالصلا لجال عضو ناك نا رظنب دحتملا حارس ىلع باتكلا سرد. نا زوحن

 ليبسلا ون: هنكسي اناخوا نيلسملل َدياتسنب نمو هل وُف ) ةالصلا نم اوغرفب نا ىلا كلذ

 كا هب ركح نا الا ةفينح ىبا دنع كللذ نع هكلم لزب مل ةربتم هضرا لعج وا اطابروا

 طايرلا 0 ةياقسلا نم سانلا اقتسا اذا دمحم لاقو لوقلاب هكلم لوزب فسو وبا لاقو

 هل نا ىرثالا هنع دبعلا قح عطقن, مل هنا ةفينح ىبال ( كلللالاز ةريتملاىف اونفدو ناخلاو

 طرتشيف ةربثملاف نفديو ةياقسلا نم برشيو طابرلاىف لززني و ناحل ىف نكسيف هب عفتني نا
 مل هنال دج لا قالخم ءارقفلا ىلع فقولاىف اكتوملا دعبام ىلا ةفاضالاوا مك اذسا ركح |

 هلصا نم نا فسوب ىبالو مك ادا مكح ريغ نم ىلاعت هلل صلخف عافتنالا قح هيف هل قبب
 ركذ امي كلذو طرش هدنع ميلستلا نا دمحلو قتعلاك ناكف مزال طرعشب سيل ميلسنلا نا

 مهنالو ٌربلا فالخلا اذه ىلع و هلك سنملا لعف رذعتل دحاولاب هيف تكي و باتكلاىف

 اهيف نذدي مل اذا اماو هيف ىلص اذا د كاك راصفاضبق كلذ ناكة ربتملا ف |ونفد اذا
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 ءارقنلاو ءاينغالا كزتشبو اهبف عوجرلا هلذ اهجاص ديف ثتيقبف ضبق اهيف لصح مل دحا |
 0 ةحابا ناكامو ةخابا كلذ نال دياَقسلا نم برشلاو دحمم لا ىف ةالصلاو ةربقملا ىف نفدلا ىف
 ىئنغلل زوح الف كيلملا اهاضتقم نال ةقدصلا ةلغ فالح ىئغلا نود ريقفلا هب ضتخمإل

 ١ ىدعت ناف.دعت الب هدب ىف تفلت نم ىلع ناعال ةياتسلا ىلع ةلبسملا نا 'ريكلا تفلتولو

 7 20١ عا ىلاعتو هناحس هللاو هل تفقو ام ريغ ىف اهلمعتسي نا ىدعتلا ةفصو نعض

 *« بصغلا باتك ْ

 ' عرششلا فو لام ريغوا الام ناكءاوس بلغتلا ليبس ىلع ريغلا نم “ىلا ذخا ةغللا ف وه
 ١ مادختسا ناك ىتح هنع هدب ليزب هجو ىلع كلاملا نذا ريغب مّريحم موقتم لام ذخا نع ةرابع

 | مادخسالا نوكي امئاو طاسبلاو ريرسلا ىلع سولملا نود ابصغ ةبادلا ىلع لجخلاو دبعلا

 اذا اما هرم هل نحو الحك هل بكريل هبصغ اذا متهبشنل صاغلا ههمدح#إ اذا ابصغ

 تايثاو ادصق ةقحلا ديلا ةلازا اندنع بصغلا مث نىضيال لعفف دبعلا اهيا تنا لكأتل لاق
 ةقحلا ديلا ةلازاو ادصق ةلطبملا ديلا تايثا هللا هجر ىعفاشلا لاقو انعض ةلطبملا ديلا
 هدنع دجو دق هنال نوعض» اههالك هدنعف بصاغلا دب ىف ةثداملا ةدايزلاىف هتدافو انعم

 ناك نا نيهجو ىلع بصغلاو محلا ديلا ةلازا دجوي مل اندنعو دلولا ىلع ديلا تابثا

 ١ همكححل هلام هنظي هريغ لام فلتا نك هنودب ناكن او مرغملاو مث ءاملا همك اعلا عم
 بصغلاو عوضوم أطملاا نال هيلع مثاءالو هدصق ىلع فقوت. الف دبعلا قح هنال ناعضلا

 لاوما نولك اينيذلان ا ىلاعتلاقو ديالا لطابلاب مكتيب مكلا وما اولكات الو ىملاعت هلوقل مرحم
 هقوط ضان م اريش بصغنموهمد ةمرك املا لامة مرح مالسسلا هيلعلاقو دي الا انظ ىماتسلا

 ناع هيلعف هدبىف تالهف لثم هل اًئيش بصغ نمو هللا هجر لاق ( نيضرا عبس نم هب هللا

 ١ ناك ناذ توافتتال ىتلا تادودعملاو تانوزوملاو تاليكملا ىف اذهو ( لثم هل ناكن ا هلثم

 ا ماقم موب لدبلا نال هلدب در بجو اكل اه ناكن ا و هنيعب هدر هيلع بجو ادوجوم
 ' هلثث ىلع رده ملو سانلا ىدبا نع عطقناو هنا وا و هنيح ىف ايلثم بصغ ناذ لدبملا

 | رفزو دمحم لاقو بصغلا موي فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع نوعصت# موي هنيق هيلعف
 ةبلاطملا تطقس عطقنا الف عطقتب نا ىلا هتمذىف ناكل ثملانال سانلا ىديا نع عطقناام رخا

 | قمتلا عطقنا امل هنا فسوب ىبالو هل لثم الام تقولا كلذىف بصغ هناك راصو لثئاب

 | هل لثمال ام بصغ اذا هلصا بجوملا وهذا بيسلا داععتا مو. هتعث ريتعيف هل لثم الامم

 | لثمللا دجو ىتح هبلاطي ملول هنا ةلالدب هعاطقنا دعب هتمذىف تباث' لثملا نا ةفينح ىبالو

 || هني ربتعي نا بجوف ةموصخلاا موي ةهقلا ىلا لثملا نم لقتني امناو هب هبلاطي نا هل ناك
 أ ربجا كلذ فلكتو عاضقتنالا لاح ىف لثملا بصاغلا رضحا اذا جركلا ىف لق ذوب
 || مل وق ) اءاججا بصغلا موب هتيث هيلعف هل لثمال ام بصغ اذا اماو هذخا ىلع كللاملا

 ( ناكناو)
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 ]| باثلاو توافتملا ىددعلا لثم كلذو بصغلا موي ىنعب ( هتِق هيلعف هل لثم الامم ناكن او

 || هنال ةمتلا'ريعيسشلاب ةطيولتملا نبل ىفو نزور الو لاكيال ام كلذب ءابسشاو باول و ديلا

 || نيعىف كلاملا قح نال هنيعب بوصخملا در ىلع ردي ملاذا ةهقلاوا لثملا نعضي امئاو هل لثمال

 ةمالشلا ةلازا دوصقملا نالو هاضرب الا هلدب ىلا عوجرلا رجب مل كلذ ىلع ردق اذاف هلام

 ىرخا ةمالظ ىهف اهيلع ةردقلا عم اهلدب عفد اماف ةيقاب تمادام نيعلا درب نوكي كلذو

 ضبق موي ةهشلا هيلعف هلا در بجو اذا مث هرايتخاب الا هريغ كلمىف زوحال هنا ىرتالا

 || ضبعلا نال اهناصقن ىلا ال و رعسلا ىف ضبقلا دعب بوصغم ا هم ةداي ز ىلا رظن الو

 ]| تمادام ىنعي ( ةبوصغللا نيعلا در بصاغلاىلعو مل وف ) ناعضلا بجوملا بسلا وه

 || هلا ىلصالا بجوملا ليقو افلخ صلخم ةهقلا درو اولاقام ىلع ىلصالا بجوملاوهو ةّعاق

 | (نعب نيعلا مايق !لاخ- تاوصقملاب ةلافكلاو نهار لاربلا ف ندر صلخم نيعلا درو

 || دمنا بجاولا لاقنم دنعف هديىف داق ىهو نيعلا ناعض نم بصاغلا هنم بوصغلاأربا اذا

 ةععلأ بوجو راشعا ىلع ناحك#إ ةلافكلاو نهرلا اذكو نيعلا ناعض طةسبو ةءاربلا محدن

 فلا هلو فلا اهتيق ةيراج بصغ نهف اضيا هتّئافو ححدنال نيعلا در بوجو رابتعا ىلعو

 درلا بجاولاو نويدم هنال فلالا اذهىف ةاكزلا بحتال هناذ لولا اهيلع لاح دق لاح

 اهك اله ىعدا ناو هل وف ) نكام الا توا عقلا توافتل هيف هبصغ ىذلا ناكملاىف

 || هسيح اماو ( اهلدبب هيلع ىضَمب مث اهرهظال ةيقاب تناكول اهنا اعب ىتح كاملا هسبح

 || ةهثلا ىلا نيعلانم هقح طقسينا ديري وهو اهؤاقب لصالاو نيعلاب قلعتم اهبحاص قح نال.

 ايلثم ناكنا لثملاب هيلع ىضق كلذب نيب هل تماقوا اهك اله ىلع اتداصت ناذ قدصي الف.

 ناصقنلا نمض ةصقان اهدرف اهبصغ موي اهنديىف ةدئاز تناكناذ ايلثم نكي لنا ةهقلابوا

 ىهو اهدرف نيام اهبصغ موي اهتيف نوكي نا لثم رعسلا ىف ةدئاز اهبصغ مون تناكناو
 سفناىف هللا هيقلي ”ىش اماو ةقتحم ريغ رعسلاىف ةدايزلا نال ةدايزلا نعضيمل ةئام ىواست

 سانلا سفناىف هللا هيقلي روت هنال كلذك رعسلا ىف ناصقنلاو نيعلا ىف ةبغرلا نم سانلا

 || ناف ةدايزلانعجلمل اذهلف هيلع وهام ىلع اعبجج نيلاحلا ىف نيعلاو نيعلا ءارمثىف نودهيف

 || ىتح ندبلا ف تصقن مث نيام ىواست تراص ىتحاهند,ىف تدازف ةئامىواستىهو اهبصغ
 ةنوعم نوكتالف ضبقلا اهيلغ عشب مل ةدايز اهنال اندنع ةدايزلا نعمل ةئام ىواست تراص

 |١١ اهبحاص اهبلط ناف هلعف ريغب تكلهو هلعف ريغب هديف تلصح ةدايز اهنالو رعسلا ةدايزك

 || انماش نابع اهرلا نم عنسا ا هنال ةدايزلا نيت تلقا نس اهدرازد عنتماف ةيقاب ةدايزلاو |
 ]| بصغلا نامه نآل ( لوحبو لقي اهف بصغلاو مل وق ) ةعيد ولا دحج اذا عد وملاك

 هكلام بصغوا هعاتمنيبو لجر نيب لاحنبنا كلذ ىلع ليلدلاو ليوحتلاو لقنلاب قلعتم

 |١ هنمتكلهف هلقنو عاتملا لوح ولو عيبانيلا ىف اذك هنعكي ل فلت ىتح هلام ظفح نم هعنمو

 || لمعتسي لقنلاو رخنآ ناكم ىف هتابثاو ناكمنم لقتلا ليوحتلا ليقو دحاو ليوحتلاو لقنلاو



 | ةفيتح ىبادنع هنعضي ل هديىف كاهفاراتع بصغ اذاو هل وَق ) رخآ ناكمىف تابثالا نودب
 آ]إ هبارت باهذب وا ةيواعس قاب همادهناب نوكي امنا هكالهو ( هنعضي دم لاقو فسوب ىاو
 | اههدنع هيلع ناعضالف اذهلثم ناكاذاف هبارثو هراححاب بهذيف ضرالا لعل يسلا ةبلغبوا
 | لاقو اههدنع فلتملا ىلع هناعضق سانلا نم دحا لعش ءايشالا هذه تثدح ناذ نعضي دم لاقو
 | فلتملا ىلع عجر بصاغلا نعض ناذ فلتملا نعض ءاشنا و بصاغلا نعض ءاشنا ريم وهده

 || راقعلا بصغىف ئيفاشلا لوقو هلعفب فلت هنال نعض هانكس نم تفلتول اهنا ىلع اوعج+او
 | عاتجا ةلاحتسال كلاملادب لاوز كلذ ةرورض نمو ةبصاغلا ديلا تابثا ققححل دمت لوق لثم

 | نيعلاىف لغش كلاملادب ةلازاب بصغلا نا امهلو ةدحاو ةلاحو دحاو لحم ىلع نيديلا

 | راقعلا ىال هيف لعف وهو اهنع هجارخاب لوزتال كلاملادب نال راقعلاف روصت.ال اذهو

 ةئاث ةبحاص دب تناك ىذلا ناكملاف راقعلا نالو هتيشام نع كلاملا دعب اذا كر اصف
 ' ها 1 در ةلعشب ضن امو دل وق ) لياوحتلاو لقتلاب ققحت امنا بصغلاو نعضي الف هيلغ
 هإعفب بصاغلا دبىف بوصغملا كله اذاو هلق ) فالتا هنال ( اعيجج مهلوق ىف هزعط

 هنال نعضامب هيلع عجر هريغ لعفب كالهلا ناكناذ الوقنم ناك اذا اذه ( هنعض هلعف ريغبوا

 ناعض هيلعف هدي صقن ناذ مْ وُق ) نيعلا درب هنمصلختب نا هنكمب ناك اناعض هيلع ردق

 || اما ىورلا ريغ هدارمو رعيسلا ثيح نمال زطا تاوف ثيح نم ناصقنلا ىن ب ( ناصقتنلا

 بجو اذاو ءابرلا ىلا ىدؤي هلال لصالا دادرتسا عم ناصقنلا ناعم كمال ىورزلا ىف

 بصغناو امهنيبام مرغيف ةصقان موقتو يسع مو ةحبك نيعلا تموقناصقنلا ناعك

 ا 1 017 لو هدي تنرفا دما تناكوا كلذ لبق قبا نكيرلو هدينم قاف ادب
 | ءانزلاو قابالاو ةقرسلانم ةيراجلاو دبعلا نم صقنام ناعك بصاغلا ىلعف تقرسوا
 بصاغلا نءك اهبحاص دنع تتاخ ةمومحت اهدرف بصاغلا دب ىف ىج اهباصا ناو

 | وهاماو بصاغلا د ىف تناك ىلا ىلا نم سيل. توملا نال اهتيث نود ىجلا اهتصقنام

 أ اه لماكتت مث از أزج ملالا اهنع لصح ىجلا نال اهبحاص ديف تثدح ىتلا ىلا نم
 0 بصاغلا 8 تناك 532 لاو كلذ نم 0 0 حان ددحجب

 بصاغلا ىلع ناع الف تالذ نم تتاخ ىلوملا ديىف 0 بصاغلا ديف تلبحول
 بصاغلا ىلع ناعضال لبخلا نم بصاغلا ديىف تتاخ اهبصغ مث اهلبحا ىلوملا ناكول ذك

 ناك ناذ ىلوملا ديىف ىلوملا اهلتق ول ام وهف ىلوملا ديف ناك ببسب لصح فلتلا نال

 لوملا ديىف اهل ناك جوز نمالو ىلوملانم لابحا ريغ نم ىلبح ىهو اهبصغ بصاغلا

 ببسبالو ىلوملا لعف ريغب بصاغلا دىىفتفلتاهنال اهتيف نعط كلذ نم بصاغلا ديىف تتاف

 هدب ىف كلذب تذخاف ىلوملا ىلع اهدرف نصاغلا دب ىف تقرس وا تنز ناف هدب ىف ناك

 ( ىف )
 اء يساوثأا و
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 اهكلاخ هريغ ةاش يذ نمو ملف ) هدب ىف ناكٍب بسب تفلت اهنال اهتيق بصاغلا ىلعف |

 وهو ةياورلارهاظ اذهو ( اهناضقن هنعض ءاش ناو هيلا اهلسو اهتهف هنعم ءاش نا رايملاب |
 تناك ناو اهناصقن هنعمض ةياور ىفو هوشي ملو اهل عطقو اهلس ول اذكو دم لوق |
 كالهتسالا دوجول اهنيق عيجج هنمضي نا كلامأف اهفرط عطف محلا ةاوك أم ريغ ةبادلا |

 ( هناصقن نعض اريسي اةرخ هريغ بوث قرخ نمو هل وق ) ةلوك ألا فالحب هجو لكزم أ
 هلوق ) بيعلا نهضيف بيع هلخد امناو هجو لكن م ةمئاق نيعلا نال هكلامل بوثلا و |
 اذاوهل كالهتسا هنال (هتهف عيج- هنمضينا هكلالف هعفانم ةماملطس اريبك اقرخ هقرخ ناو أ

 كلم ىف عمتجمال ىتح اهلدب بضاغلا كلم َدهَملا كلم امل هبحاص نال هكلم هنيق نعض |
 اكالهتسا هكلبتسي مل هنال ناصقنلا هنعض بوثلا بحاص ءاش نا و نالدبلا هنم بوصغملا

 اذكهذخأي و ناصقنلا هنعضي نا زاج اذهلف ةربتعم ريغ هيف ةزثاملاو ةدايزب لصتا الوامات |

 ةداي زب لصتاالو هلوقو هقرحا ول امم ززتحي امان اك الهتسا هكلبتسي مل هلوقف هحرش ىف
 قرخ هلوق نوزوملاو ليكملا نم ززتحي ةرب تعم ريغ ةلثاملاو هلوقو هغبصول ام ززتحي
 ركذ هنال ةثلثملا ءاشلاب وه اريثك هلوقو اقيرخت لقب ملو اقرخ هلوق ليلدي فيفتتلاب وه
 ىقصتسملا ىف اذك اريغص اقرخ لوالا ىف لاقل ةدحوملا ءابلاب ناكولو اريسي هلوق ةلباقمىف

 امو هلا عير ناصقن بجوا ام وه مهضعب لاق شحافلا قزخلا ىف نورخاتلا تلخلا

 بوثل هدعب قابلا ملصي الام ليقو ةهقلا فصن ناصقن بجواام مهضعب لاقوريسي هنود
 هبت وفبام هنا جتتناو عفانملا ةمام هب لطببام شحافلا نا ىلا باتكلا ةراشا ةيادهلا فو
 طاسوا فكتتسيام شحافلا طيحلاىفوناصقنلا هيف لخدي امناو ةعفنملا ضعبونيعلا ضعب

 قرخ ناو نمضنالو مثآي لعفق اذه ىبوث قرخ لجرإ لاقولو كلذ عم هسبل نم سانلا
 فداص فالتالا نال لاملا نعضي الو مياشملا زكا دنع ابوتكم هتيف نعم هريغ كص

 لاز ىتح بصاغلا لعشب ةبوصخملا نيعلا تريغت اذاو هل وف ) لاما فداصي ملو كصلا

 (هرخا ىلا اهنعضو بصاغلا اهكلمو اهنع هته بوصخملا كله لاز اهعفانم مظعو اهعسا

 ىفسنلا نيدلا محن لاق بصاغلا اهكلم هلوق و اهنع كلاملا قح عطقن, ال ىتفاشلا دنعو

 ءاضقلاوا ناعضلا ءادا دنع الا بوصغملا كالعال بصاغلا نا انباعصا نم نيقتحلا دنع ميحتلا
 الاو كلملا تبن ةثالثلا هذهنم ءىثادجو اذاذ ناعضلا ىلع نييصخلا ىضارتب وا ناعذلاب
 هلعجب نا الا هلوانت بصاغلل لح ال كللملا تبن اذا ةثالثلا هذه نم ءىبث دوجو دعبوالف

 ىضق اذا هلا ىلا ةراشا هيف اهلدب ىدؤي ىتح اهب عافت الا هل لح ملو هلوق لح ىف هيحاص

 هنا طوسبملا ف صن دف ثتالذك سيل و ناعضلا دؤي ملام عافتنالا هل لحال ناعضلاب ىضاقلا

 ثلاملاقح نال عافتنالا هللح لدبلا ىدا اذا مث ناعضلاب ىضاققلا ىضق اذا عافتنالا هللح
 هنعض اذا اذكو هقح طوقسل هأراا اذا اذك و ىضاّرلاب ةلدابه لعفس لدبلاب افوتسم راص

 نصغزاو ىف وف ) هبلطبالا كالا ىضشال هنال هنم ىضرلادوجول كلاما هنعض وا كاملا



#١ 
 اهذخأيف (ةفينح ىبادنع اهنعاهكلام كلم لزي مل ةيئاواريئاندوا مهار دابر ضف ايهذوا ةضف |

 انوزومهنوكو قابرسالانالدجو لكنم ةيقاب نيعلانال ائيشهلمع هيطعيالو بصاغلا ”ىثالو |]

 بوصغعلل ليبسال دممو فسوب ونا لاقو مل وق ) دوجوم هيف ءابرلا نايرج اذكو اضيبا قاب
 هنال (ٍبصاغلا اهكلمو اهبصغ ىتلا ةضفلا لثم هيلعو ةبوصفملا ريناندلاو مهاردلا ىلع هنم

 مهارد امه رضي ملوامهغصي لو بهذلاوا ةضفلا كبس اذااماو ةربتعم ةعنص اهيف ثدحا |

 مهارد هبضغ ولو اءاججا اهنع اهبحاص دب عطقنت مل ةولطم حافص اهلعج لي ريناند الو |
 ةفيتح ىبا دنع اهيف امهنيب ةكرشالو اهلثم هيلعف ريغال تراص ىّتح همهاردب اهطلخف

 | الآ الل |رآ ايلساهغاص اذا ىعب اهردق كراش ءاشناو اهلثم هنعض ءاشنا زابمناب وهالقو |
 || لضفلاب قدصتي و ةفينح ىلا دنع هلثم هيلع ناك هعرزف اماعط هبصغ ادا جركلا ىف

 [| نهضول اما ثبحلا نكمل بحلا دامعنا دعب نِعُم اذا اذهو لضفلاب قدصتال امه دنعو |
 '| هبصغ اذا ىنعي هتف نعض تبنف هسرغ عون لك اذكو عاججالاب لضفلا هلبحلا داقعنا لبق
 || هاربخف اقيقد بصغ اذا اذكو تدن اذا بحلاك وهف اكلهتسم راص تدن اذا هنال هسرغف

 ابشخوا هلزغف ًاتطقوا ةيناوا انبل هلعجل اب ارث وا هعسا لاوزن هكلم اخورف راصف اضيبوا
 اهيلع بف ةجاس بصغ نمو عْل وق ) هنع هكلام كلم لوب هلكاذه ىنف ةنيفس هلمعف

 ىلع اهدريو ءانبلا ضب ىعفاشلاو رفز لاقو ( اهني بصاغلا مزاواهنع اهكلامكلم لاز
 اهسفن ىلع ىنباذا اما اهلا وح ىنب اذا اندنع ءانبلا ضقنال امنا ىتاو دنهلا لاق اهبحاص
 اهبلاوحوا اهيلعىبب ءاوس ضقتنبال هنا ىنعي مد الاوهو ثلذدرب باتكلا قالطاو ضن

 نيقلحا ةيفوت اندكميو ررض ءانبلا علقىفو مالسالا ف رارضاالو ررضالمالسلا هيلعهلوتل |

 اهيفسرغفاضرا بصغنمو مل وف ) اهماقم موقتىهذا اهتيث بصاغلا مزليناب ررضريغ نم
 قحاملاظ قرعل سيل مالسلا هيلع هلوفل (اهكلام ىلا اهدرو سرغلاو ءانبلا علقا هلليق ىتبوا
 || ايف ققحتبال بصغلاو ةكلهت سم رضت مل ضرالا ناف قاب ضرالا بحاص كلم نالو
 || قرعل سيل مالسلا هيلع هلوق ىنعمو هماعطب هريغ فرظلغشا اذا اياهغيرفت بصاغلا مؤيف

 مظلاب قرعلا فص ووابصغ ضرالاىف سرغيىذلاوهو ملاظ قرع ىذل سيلىا قح ملاظ

 [| هل وف ) قرعلا ىلا ةفاضالا ىلع ملاظ قرعل سيل تاياورلا ضعب ىفو هبجاص دارملاو
  1نوكيو اءولقم سرغلاو ءانبلا ةعقدل نمضي نا كل اللف كلذ عله صقنت ضرالا ناك ناف

 اهيف بحي ىتلا ةلاخلا اهنالامولقم هتيقنمضيو امهتعررضلا عفدوام# ارظن هيفنال ( هلعواقملا
 هعلشب مينا اهبحاصل نكلو اهبامهو موقيو ءانبلاو رجشلانودب ضرالا موقيف اهدر |
 ||| مدهبالا جرخنال راص ىتح ربكف هيب هلخداو اليصف بصغولو امهنيبام لضف نعضيف |

 درو ءانبلا مده هيلع بجو رادلا ةِهَقنمرثكا ليصفلا َدِعَف تناكناف بابلا علقو رادلا
| 

 || ريغ نهةعقلا نم هقح ذخأيهنال ليصفلا ةيقمرغرتكا مدهلاو ءانبلا َةَعَف تناكناو ليصفلا

 || هلال اهحنذ ىلع اهبحاص ربحي مل اهبحاص ريغل ةٌولْول ةجاحدلا تعلتا اذا اذك و ررض

 ( نكيبل )



 يا

 ىتحربصاف تئشناو ةهقلا ذذف تئُشنا ةؤلؤالا بحاصل لايف هنم لصح لعشب نكي ىل |
 ةؤلؤالا بحاصل لاقب هلا دنع ىورو هرايتخاب اهكلام اهحذيوا ةجاجدلا اهقردت أ ا
 ةيق زكا امها رظن, ةياور ىفو ةجاحدلا ذخ و ةجاحدلا ةيق ةجاحدلا بحاص اطفاا |
 حري ال ناكو ةربحم ىف ةؤلؤل وا مهر عقو اول و نوليغلا ىف اذك زايلتا هبحاصف |

 مىغالو ترسسك ةريلا نم ديف كا ناكو ةربحلا بحاص لعفن كلذ نكن ا اهريسكب الا

 ترسسكد حا لعف ريغب وا ”ىبثلا بحاص لعفب عقوناو اهيف عقاولا *ىبثلا بحاص ىلع
 ةههب تلخدا ولو رسنكتت ىح ربصالاو ءاش نا ةربحلا َةهق ءوشلا بحاص ىلع و ايا

 اطيخ بصغولو ليصفلا ةلئس ىلع وهف اهرسكب الا ج رخت ملو ةمرب وا ردقىف اهسأر |
 مدهناف دلبلا ىف عقو قب رح ءافطال هريغ راد بكر نمو عزيالو هتيق هيلعف ابوث هب طاخف

 ةماعل ناكف نيلسملا ىلع ماء قيرملا رزض نال رادللا دعف نعضإمل هيوكرب اهنم ارادج |
 هريغةلأب ودعلا كلذ لجر مهنع عفا نيلسملا ىلعو دعلا لج اذا اي مهنع كلذ عفد نيسملا ا

 رجا هغبصف ايوث بصغ ن نمو مل وف ) اذه كاذكائيش اهنيقنم نعمتي مل ةلالا تفلت ىتح ٍجح |

 كلذ سو قيوسلا لثمو ضيا هب وث ةهق هنعض ءاش نا رايحلاب هبحاصف نم+ب هتلف اقيوسوا |
 نيينادلا نمنيقملا ةياءرهيفنال (امهبفنعتلاو غبصلادازام مرغو اههذخا ءاشناو بصاغلل
 اذااماو عبت بصاغلا لامو عوبتمهلام ناللصالا بحاص هنوكل بوثلا بحاصل ةريدخاو
 بوثلا ىف نيع ةدايزز تسيل ةراصتلان ال ءىشريغب هذخأينا هبحاصل ن اذ هرصُقف ايو بصغ

 ديقو ءاملاو نوباصلاب هإسغ اذا اذكو نيعدل قبب ملو فلت هريغو نوباصلا نم هيف هلمعتساامو
 ةهق ملستب ممؤي بوثلا بحاصناذ هب غبصناف ناسنا غبصيف حيرلا هتقلا ولذا هغبصف هلوشب

 امنا و امهيقح ردق ىلع امهنيب اكرشم بوثلا نوكيوا غبصلا بحاص نم ةيانجال هنالغبصلا |

 قيوسلا ةيق نععيلصالا ىف لاقو ىلثم قيوسلان ال لثملاقيوسلاىفو ةمهقلا بوثلا ىف ركذ |[
 رفصعلاكةد اعلا ىف بوثلا ىف دب زب غبصلا ناكاذا اذهو ايلثم قبب رف ىلقلاب توامت هنال |

 بصاغلل هاسو ضيا هنوث ةع هنعك ءاشنا رايملاب هيحاصف هصقن ناك اذا اما نارفعزلاو

 ازارتحا رجا هغبصفهلوشب ليقو ةرخاك غبصلا ىف ةرفصلاو بضاغلل ”ىثالو هذخا ءاشناو

 هغبص اذاف ةرتاك ةداي ز امهدنعو ناصقن وه ةفينح ىلا دنعف اذالخب هيف ناف داوسلا نع

 ءاش ناو هل هكرتو ضبا بوث ةهف هنعط ءاش نا ةفيتح ىبا دنع رايملاب هبحاص ناكدوسا
 || هيطعيف رفصعلاك وهدمخو فسو و الاقو اصقن هيف لخداهنال بصاغلا ؛ىثالو دوساهذخا

 ]| الاةقيقللا ىف نيب فالخال لاقنم انباصعا نمو ضيبا هنوث ةهق هنعض ءاشناو هيف غبصلا دازام
 مهدنع اناصقن ناو داوسلا نويسلي ال اوناكمهناف هنامز ىف دهاشام ىلع باحا ةفينح ابا نا

 وه اذه ىلعف ,هدنع ةدايز ناكو داوسلا نوسبلي اوناكهناف امهنامز ىفام ىلع اياحا امهو

 ناك هبوثه غبصف رفصعلا بصغ ىذلا وه بوثلا بحاص ناكناو نامزورصع فالتخا

 هنزو لثك نزو. ناكناو هليك ل شف لاكي ناكن ا رفصعلا لثم ناعض هيلعو هل بوثلا



 | بولا سبحبنا رفصعلا بحاصل سيلو هذخلا موي هته نزويالو لاكيال امم ناك ناو
 | اهكلم اهتيق كلاما هنمضف اهبيغف انيع بصغنمو هلوق ) عبات سيلو عوش بوثلا نال

 وهو ةدايزلا ىعدب كللاملا نال ( ل ا

 ا 0 ( نا نم زكا ذنبا كلا مشيرا لا ور /ايو حارع لو لوتلا 5

 أ هنال يصاغلا ىهو ( كلاملل رايخ الف نيهلا نع بصاغلا لوكسوا اهماقا ةنيبوا كلاملا
 || هنيه عم بصاغلا لوب اهنعض ناكناو هل وق ) رادقملا اذهىعدا ثيح كلاما ىضرب اهكلم
 | ءاضاو متي ل هلال (( ضوعلا درو نيعلا ذخلا ءاش ناو ناعضلا ىضما ءاشن نا رايملاب ثلاملا
 0 لصفلا اذهىف هنود وا نعمام لثم اهتعثو نيعلا ترهظ ول و رادقملا اذهب
 اذهو هيعدبام طعيمل ثيح هاضر متي :مل هنال رايملااب كلاملا نا ىنعي ةياورلا رهاظىف باولجا
 اهرامثو ةبوصغلا.دلوو ل رايخال هلا جركلا هلوقب امل انالخ محدالا وه
 اهيف ىدعت نا الا هيلع ناعم الف كله نا بصاغلا دىف ةناما بوصغملا ناتسلا رمثو

 ةلصتم ةنوعذم صغلا دن اوز هللا هج-ر ىعفاشلا لاقو ( اهايا هعنوفا_عكلام اهبلطيوا

 ادصق دَقحلا ديلا ةلازا اندنع بصغلانا وهو لصا ىلا عجار فالخلاو ةلصفنموا تناك

 ]| انعض ةقحلا ديلا ةلازاو ادصق ةلطبملا ديلا تابنا بصغلا هدنع و انعض ةلطبملا ديلا تابثا و
 1 ةاصتمونغاو دلولاك ةلصفنم ناءون ىهو بصاغلا ديىف ةثداحلا ةدايزلا ف كالذ ةدئافو

 1 تاينا هدنع 'دحو 4 نوعصم اهقالك هدنعو اندنع بصاغلا دبىف ةناما امههالكو نعساك

 هذه ىلع ةماث نكت مل نا كلاملا ديو ةقحلا ديلا ةلازا دجويمل اندنعو دلولا ىلع ديلا
 بصغلا دعب هدبىف ثدح نا نيهجو ىلع دلولا ثودح مث بصاغلا اهلي زب ىتح ةدايزلا

 00005 كانا وا الماح اهبضغب نا نيب قرف الو هنم هعنم وا هلق ىدعت نإ.الا ةناما وهف
 دل ولا نمضي هناذ اهعم دل ولاو اهبصغب نا ىناثلا هجولاو هل ةهقال لجلا نال ةناما
 نف ةدالولاب ةيراملا تصقن امو مِلوَق ) نامضلل بجوملا ضبقلا هيلع عقو دق هنال
 | ناكاذا اما بصاغلا دبعي تنز وا بصاغلا دنع تلبح اذا هنر وص ( بصاغلا ناعض

 دلولابناصقتنلا ربجهب ءاذو دلولا ةِعَقْناكن اذ مل وق ) هيلعنامض الف ىلوملاوا جوزلا نم لبا

 هكلمل ارباج ملصيالف هكلم دلولا نال دلولاب ربجنال رفز لاقو (:بصافلا نع هناعض طق

 ةيوصغملادب عطق نك ةشءافلاب تئاقلا ربحي نأ بج وفالام تدافاو ارح تتوف ةدالولانا انلو

 ماعم موب هناف ءاذو دل ولا ىف ن يمل ناو تتينف اهنس علق نكو ءاذو هيفو اهشرا بصاغلاذخاذ

 امل هنال ناصقنلا ناعم هيلعف دلولا تاماذا اذكو ناصقنلا لضف بصاغلا مرغبو هلازابام
 اذاكلذكف هريغل ناك هيلع ناك هدبىف شرالا فلتولو هدى شرالا كلاتكراص تا

 موب اهتعق نعض اهسافنىف تتامو تلبخل اهدر مثاهب انزف ةيراج بصغنمو دلولا فلت
 بلاسل هدعب كالهلاو 0 درلا ند هيلع ناعضال اهدنعو ةفيش ىبا دنع اذهو تقلع
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* 
 اهدر مث بصاغلا دب ىف تج اذا اكبصاغلا ن نعي إف ةدالولا ىهو كلاملا دب ىف ثدح..

 اهيف دقعلا امو اهبصغ هنا ةفيشحىبالو هنم تكلهف تدلل اهدر مث هدبىف تنزوا تكلهف

 هلق ) درلا محداإف هذخا ىذلا هجولا ىلعدرلا دجؤو إف كاذاهيفو اهدوو فلتلا بل

 بصع اذا هتروص (ناصقنلا مرغيف هلامعتسار صقن نا الا هبصغام عقانم تصاغلان نعت

 اندنع رهشلا عفانم ناعم هيلع بحال كلاملا ىلا هدر مث هلمعتسي و ارههتكساف ]زاخو

 ىدنحلا لاق نمضيال اندنعف هالؤم ىلع هدرب مث امايا دبعلا ليعتسي نإ عفانملا فالتا ةروصو

 ٍجركلا ىفو اهصغ راد ىنكس ىفالو بصغلا دنع همادختسا ىف بصاغلا ىلع ةرجاالو

 كلاملا هلكاذ اماعط بصغولو اهب قدصت.و بصاغلل ةرجالاذ بوصغملا دبعلا رج اذأ

 وهو هايا هسلاذ ايوث ناكوا هفرعيال وهو بصاغلا هانا هعمطا وا هفرعي الوا هفرعي وهو

 هل عسل بصاغلا نعك ولف سللاو لكلاب هل اس دق هنال بصاغلا هنم “ئرتت دقف هفرعبال

 ةطنح بصغ اذا هنا دو فسو ىبا لوق ىلع يبن و ملصنال اذهو ضوعملاو ضوعلا

 أمريتم هسفن كلم مطا هلا نابف نطلب اهكلمدق هنال اربال نا هنه بوصخملا اهيعطا واهنسطف

 هنالان دنع هنم ءىرب هلعينا ريغ نم كلاملا همعطاذ اماعط بصغ نمريبكلا ىودنربلا فو كلذ
 لطبسال هكلم ناب هلهج ىا هل هضيق لطسال هب هلهفشل هيلا لصو هلام نيع ناف َةَقيَمح ءادا

 ىلا راشاو اذه ىدبع قتعا ىرشمل عبابلا لاف ادبع ىرشا نمنا ىرتالا ايعرش اهكح
 قدح هل نكلا همزايو اضيق لعجو هقاتعا ع هدبع هنازع ملو ىّرشملا هقتعاف عببملا

 سل هنال أريبال يفاشلا لاقو اذه اذك هنم دجوام ةدك عنعال هكلم هناب هلهجو هكلم

 هلوق ) رورغلل ايفن ءاد الا لطبف رورغلاب لح مل عرسثلاو رورغ هنال هب رومأم ءاذاب

 ريزتخلاو انل لملاك مهعم رجلا نال ( امهتهث نع هريزنخوا ىمذلارجخ اسملا كلهتسا اذاو
 مازاالا رذعتف عوضوم فيسلاو نونبدتامو مهكر نا ان عا نتو انل ةاشلاك مهتحىف

 هفلتا اذاام فالخي هكلمتو هكيلمتنم عون رسلان ال ايلثم ناكناو رخل ةعق نحت لا الإ

 مسام نار لوف 0 دكلمتو هكيلمت نم عونمم ريغ ىذلان ال هلثم بحي هناذ ىىذل ىذ

 مس بصغولو اًضيا هيلع ناعضال امل ىذ ىهكلهتسا اذا اذكو ( ( نمضي مل هسمل اسم
 تكله ناف اهدرتسي نا هنم بوصغملل ناك بصاغلا اهللخوا هدنع تللكف ؛سملارخ

 نامكلا هيلع بجو مل بصغلا نال هيلع ناعض الفالخ تراص امدعب بصاغلا دنع
 نيس كالهثسالا نال الخ اهلثم نعم ىضاغلا اهكلهتسا نا و كلذ دعب هيلع بح

 هنعذنال هكلهتساو ده هلامي هغبدف هتيم دلج بصغع ناو ناعّصلا بحوب وهو رد

 هيطعيو اغودم دلطلا نعل امهدنعو هلعف لصح امئا ميوقتلا نال ةفشح ىنبادنع |

 مدقتملا بصغلاو فالتاب سيل غايدلان ال اماجا هيلع ناعم ال كله ناو هيف غابدلا دازامإ

 ناعضال غابدلا دعب كلهف هل ةمشال امب هغبد اذا اماو هل مقال دلخلا نال ناعض هب قلعتال

 || وهو الام راص دلجلا نال اءاججا نعض هكلهتسا ناو كالهتساب سيل غابدلا نال هيلع



 ش مكح ىلع الام لاحتسا هنال ل

 لامي الام راص دلجلا نال هيف غابدلادازام مرغيو هذخأي نا هبحاصلف ةعق هلام هغبد ناو
 نمضبف انويدم هنهق ىلاو غوردم ريغ ايكذ هنهق ىلا رظنب نا كلذ ةروصو بصاغلا

 ل« نم ةتبملا دلج ذخا اذا هلك ا ذهو هقح ىفوتسي ىتح هس نا بصاغلاو ام«ةهبام لضف
 ] هيلع هل ليبسأال ليق دقف هغبدف ناسنا هذخاذ قيرطلاىف كالاملا اهاقلا اذا اما اهبحاص

 م لئاسم * عجرب نا هل ليقو عوجرلا هل تبثي رف اهذخال ةحابا قيرطلا ىف يملا ءاقلا نال
 ' ديراح نيفلالاب ىرشا مث نيفلاب اهعابف ةيراج اهب ىرتشاف افلا بصغ نمو ةيادهلا ىف لاق
 اذكو فسوي ىبال اذالخ امهدنع اذهو حررلا عيمجب قدصت هناف فالآ ةثالث اهعابف
 | ءايشالا هذه عببو نماض وهف اذدوا ارامزموا البطوأ اطب رب مل سكن هوا ذه ىلع عدوملا

 | تدعا ء ءايشالا هذه نال اهعم زوج الو نوكلال امهدنعو ةفنح ىنا دنع اذهو را

 ا عافتالا هوجونم لح امل ملصت اهنال لاوما اهنا ةفينح ىبالو رخل اك اهميوقت لطبف ةيصعملل
 | وايا] ةلطاض ريغ ءايشالا هذه ةيق ىحو ةدنغملا ةمالاك راصن لمنال ا تحض ناو
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 أ ىبا دنع دلولاما ةهق نعضيإملو ة ةربدملا هه غ نعض هديىف تتاخ ةربدموا دلو ما بصغنمو
 | ىعست اهنا ليلدب قافتالاب ةموقتم ة ربدملا ةيلام نال اعيجج انههتهش نعمت [مهه ندعو هقيتح

 | ةفينح ىبالو ةريدملاك دب رلحا قح اهل تباثلا نال اهانعمىف دلولا ماو ةث روللو ءامرغلل

 | ةرح اهناو لاحب هتوم دعب ىعسنال اهنا ةلالدب ريغال عفانلا الا اهنم كمال ىلوملا نا
 | ىبأ دنعف هدبىف تاخ ضرخ ايبص بصغ ولو اهل ةمثال تفلت اذا عفانملاو لاملا عيجج نم

 ' ىلعف تاخ ةيح هتثبنوا هلتقق عبس هرقعزكلو تميملو ضرع مل ناو هيلع ناعضال ةفينح
 ' اؤاش امنا اوعبتينا ءايلوالل ناف طخ بصاغلادبىف لجر هلتقناو ةيدلا بصاغلا ةلقاع

 ١ لكو بصاغلا ىلع عجر, مل لتاقلا اوعبنتا ناو لتاقلا ىلع عجر بصاغلا اوعبتا ناف ةيدلاب
 | "ىربو لتاقلا اولتق اًواش نا رايخلاب هؤايلوا ناك ادمم هلتق ناو ةلقاعلا ىلع ناعضلا اذه
 || ىبصلا نا ولو لتاقلا لامىف بصاغلا ةلقاع ىلع ةيدلاب بصاغلا اوعبتا اًواش ناو بصاغلا
 ا مهل نكي مل ةيدلا ىبصلا ةلقاع نعكف هيا ىلع هدرف بصاغلا ديف الجر لنق ىذلاوه

 | بصاغلا نمضي امناوهتانج 0 نءملال ىبصلان ال ”ىثب 7 اوعجرينا

 ١ "| لجر مف نأ 1 تاكل! نم ةتعابط مح اص) نافا فيلا وب اونا, لاق سفن 0 قناجلا
 ظ لحوا د ببعلا هنم برهف راد باب مذ اذا اذكو هرفن اذا الا نعش 1 راط دلما راطم نصت

 / اهطابر لح ناف نماض وه لاق ةبادلا تبهذف باسبلا مف تدب ىف تناكوا لجراهحف ا
 ) 1 ١ طق ا بل
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 بايلا مج” وا هديق لح اذا دبعلا ىف لاقو بابلا اف ىلع ناعكلاذ رخآ بابلا فو لبر

 نامضال ةفينحوب| لاقو انونجم نوكينا الا هسفنىف ارابتخا هل نال نعضبال برهف هيلعا
 نيبال لهم دعت راثط ناو نعح هروذ ل نامل ب اط نأ ىعفاشلا لاقو كلذ عيجج ىف

 سعتلا باذف ادماج ناكن او نعم اماذ هسيف ىذلا نمسلا ناكناف قزلا طابر لح ناو

 هيلا ءاجخل ايوث لجرل كلهتسا اذا تاعقاولاىف لاق هلعفبال سعثلا لعفب لاس هنال نمت

 قال ليلا لع هرب ىدي مال] ىلإ إلا عفر, لحىف كلعجاالو اهذختآال لاف هني ٠

 هبحاص رج ىف هعضو نكلو مك اذا لا هعفرب ملناف هتمذ ةءارب وهو كلهتسملا قح كاذىف

 اهبحاص ىدب نيب اهعضو اذا ًاريب هناف ةعيدولا فالح ا هيدب نبب هعضو ناو ”ىرب

 ضبقلا ةقيتح نيدلا ضِبَق ىف بجاوولانا قرفلاو هيدينيب هعضو اربي بوصغملانيع كلذكو

 رعلا ةبلط ةضواعملا مدعل ةيلخلاب درلا قةحي بصغلاو ةعيدولا فو ةضواعملا ققحتلا

 هنال هب 0 هنذا ريغ هريغ ةرح نم مهنم دحاو بتكف رباح مهعمو سلجم ىف اوناكاذا"

 مصاع نب ىلع تعمم لاق دعملا نب ىلع ىور ةلئثسم ىضربال هنا لع اذا الا ةلالد هيف نوذأم ْ

 مهرد قبو نامه رد عاضف اوطلتخا رخال نيم ردو لجرل ,هرد ن ء ةفينحابا تلادس لاق

 8 هتلأسف ةمربش نبا تيقلف اثالثا امهنلس قابلا مهردلا لانق وه اهيا نم فرعبال علنا نم
 امهنبب قابلا مهردلا كل لاق هنا لاقف ةفشحابا تلا مث تلق ادحا اهنع تلآسا لاقف

 كحاانبجل نيعئاضلا نيمهردلا نم ,هرد لوقت انال ةفيتح وبا أطخا ل لاق من تلق اثالثا

 هنا لقي و نيمهردلا نم ىناشلا هنا 0 نيعئاضلا نم ىتاثلا مهردلاو كثالب نيمهردلا

 ةفينح ىلإ ىلا تدعو ادج هءاوج تنس اذ نافصن امهنيي قابلا مهردلاف دحاولا مهردلا ' ْ

 هنيعب هباوج ركذو اذكو اذككل لاقو ةمربشن.ا كيقلالاقق ةلثسملا ف تفاوخ هل تلقو

 نيمهردلا بحاصلف :ريعال ثيح امهنيب ةكرشش تراص تطلتخاامل ةثالثلانا لاق من تلق

 مهردلاف هتصح بهذ بهذ مهرد ىاف مهرد لك ثلث مهردلا بحاصلو ,هرد 1ك

 لعا ىلاعتو هناحس هللاو انالثا امهتيب قابلا

 6 ةعيدولا باتك 6

 قىّتحمويلا ىلاصو نع هريغ ىذلاام ىريما لثس ىاشلا لاق كرا وهو عدولا نم ةعتشم ىه

 عم ظفلحا ىف فرصتلل لها وه نم عم نايعالا كرتاوع ةرابع عرشلا ىفو هكرت ىا هعدو

 ظافحمسالا ىه ةعيدولا نا ةنامالاو ةعيدولا نيب قرفلاو كلاملا كلم مكح ىلع اهئاش

 مكملاو هرحفف ابوث حيرلا تقلا نابدصق ريغنم هديىف عقو ئذلا ا ةنامالاو ادصق

 يم ىلا ءادالاب الإ أريبال ةنامالا ىفو قافولا ىلا دام اذا ناعضلا نم أرب هنا ةعيدولا ىف

 ولف اهيلا ةجاحسانلاب نال (اهنمض ل تكله اذاذ عدوملادبىف ةناما ةعيدولا هللا هجر لاق)

 اهظفح نا عدومللو مل و ) مهل لاصم لطعتنف اهل و بق نم سانلا عنتما ةنوعضم تناك
 ل ا ل ل ا ا ا ا ل تلا ل



 | هنال مهيلا اهعفد نم ادب دحيال هنالو مهبالا ظفملا نم نككيال هنال ( هلايع ىف نو هسفتب
 ] نكسي ىذلا وه هلايعف ىذلاو هجورخىف ةعيدولا باحدتساالو هني ةمزالم هنكمال

 أ ءاوس هنكاسي نموه ىواتفلا ىفو هدبعو هريجاو هدلوو هنأ را نم هتقفن هيلع ىزحتو هعم .

 | ردلاتسملا لع هتودكو ةماعطو ةدهاشءاربجا نوكي نا ريجالا ف طرتشيو الوا هتقفن ىف ناك
 | اذا هيلا عفدلاب'نعضيف هلايعف وه سيلف هارد هتقفن هيطعيو ةموايم اريجا ناك اذا اماف

 أ تعاضف نوذأم هلدبع ىلاوا ةضوافموا نانع ةكرش هكيرش ىلا اهعفدناو هديىف تكله
 ١ :اهعدواؤا مهريغب اهظفح ناذ موق ) هديك ,هدف هلاوما نوظفح ءالؤه نال و

 أ هلثم نعضيال ءوثلا نال و ةنامالا ف فلتخم ىدبالاو هريغ دال هدي ىضر هنال ( نهم

 اظفاح نوكيف زرملا رجأتسا اذاالا عادبا هريغ زرحىف عضولاو هريغ لكوبال ليكولاك

 ناف ةرجا ريغب ىنعي اهعدواوا هلوقو ةرجاب ىتعي مهريغب اهظفح ناف هلوقو هسفن زرحب
 دنع ىتاثلا نمضي نا اهبحاصل سيلو لوالا ىلغ ناعضلاذ ىناثلا دبىف تعاضف اهعدوا

 لوآلا نعُك ناف ىناثلا نعك ءاش ناو لواآلا نع ءاش نا رايملاب وه امهدنعو ةفشح ىبا

 عجر ىناثلا نعمك ناو هسفن كلم عدوا هنا رهظو ناعصلاب هكلم هنال ىتاثلا ىلع عجرإال

 [| هريغ ةناماب ضر مل كلاملا نا امهل ةدهعلا نم هقللا هيلع عجريف هللماع هنال لوالا ىلع

 [| ىتاثلا ضبق نا ةفينح ىبالو امهنيب ريخخث ضبقلاب ايدعتم ىتاثلاو ملستلاب ايدعتم نوكيف
 || نال ىناثلا ىلع ناعت هببجبمل ضبقلا اذهب لوالا ىلع نامضلا قلعت اذاو لوالل ضبق
 | نوكاي و اماجا نعم ىناثلا اهكلبتسا ناو نينثا ىلع ناعضلا بجوال دجاولا ضبق
 ىناثلا نعمك ناو ىناثلا ىلع عجر لوالا نعضناذ ىناثلاوا لوالا نعض ءاشنا رايملااب اهبحاص

 كانه نال هديىف ةعيدولا تكلهاذا نعت: بصاغلا عدومنا اوعججاو لوالا ىلع عجريال

 ءاشناو عدوملا ىلع عجريالو بصاغلا نعم ءاشنا رايملاب هن بوصغملاو نانومضمناضبق

 دنع تكلهف رخآ بصاؤ بصاغلا نم بصغاذا اذكو بصاغلا ىلع عجريو عدوملا نع
 | وهو ىتاثلا نعض ءاش ناو ىتاثلا ىلع عجرب وهو لوالا نعض ءاش نا رايمملاب كلاملف ىناثلا

 || ةعيدولا عدوملا بهو اذا اذكو ىتاثلا ىلع ناعضلا لصاح رقتسي اماو لوالا ىلع عجرال

 | َناَصِبَس ريعتسملاو هل بوهوملا نال ناضبق كانه نال ىناثلا دنع ٌتكلهف اهراعا وا

 || عدوا نمو ءاش املا نيعضتىف رايملااب كلاملا نوكيف لوالا ٌضبقلل فلاخم وهف ا|مهسفنال

 || ةراجتلا ىف هلاثوذأم ناك نا اهكلهتسا ناف عاججالاب هيلعناعضال هديىف تكلهف ةعيدو ايبص
 || ريغب اهضبق ناو اءاج-ا اضيا نعم هيلو نذاب اهضبق نا هيلع اروح ناكناو اماججا اهنعض

 ' ىف نعضي فسوب ونا لاقو كاردالا دعبالو لاما ىنءال امهدنع هيلع ناعضال هيلو نذا
 لاومالا عييضت هتداعنم ىبصلا نا قزفلاو امامجا نعض هلتتق ادبع هعد وا ناو لاخلا

 ثالذك سيلو هنيعضت هل نكي إف هفالتاب ىضر هناكف ةداعلا هذهب هلع عم هيلا مس اذاف

 ١ اهف هيلع ىج ناو 2 ىلع هتف ل رنوكيف نايبصضلا ةداعّنم سيل 8م لتعلا

 (نود)



 |! هلنشع ا ةعيدو دبع دنع ءا دا كلا لام ف لع ان شا نود ظ

 اعاجا | ينعم هالوم نذاب اهضيق اروح و ارد نك نا اهكلملا ناو دك لع ناعضال

 لاملا ىف اهنمضل هالوم نذا ريغب اهضبقوا اروح ناكناو قتعلا دعب ىلا هيلع انيد نوكتو
 اهيف عاببو لالا ىف اهنمغي فسو وبا لاقو امثدنع القاءاغلاب ناك اذا قعلا دعب اهنعضبو

 قرغلا فاخف ةئيفس ىف نوكي وا هراج ىلا اهلسيف قب رح هراد ىف 8 ناالاهل ف ) |
 هيضتري و ةلاذحا هذه ىف ظفحلل اب رط نيعي كلذ نال ( نمضي ل ىرخا ةئيدس ىلا اهلقنيف |

 ىعدا اذا اك راصف نائل ةظقتسماه ةرورص ىيعدب 0 ةنسالا كالذ ىلع قدصي الو كلاملا 1

 هلايع ضعب ىلا اهعفدينا هنكما ناف قيرح هرادىف عقو اذا ىناولخلا لاق عادبالا ىف نذالا
 ةعيدولاب طيح نا بلاغلا قي رخلاىف هداز رهاوخ مامالا طرشو نع ىنجا ىلا اهعفدف

 ئح هلام عدوملا اهطلخ ناذ ول وق ) ئصتسملا ىف اذك نعض ةفصلا هذهب نكي مل ناذ
 ايه دنعو ةقيشح ىبا دنع اهنلع عدوملل اكسال مْ كواليس 3 ) اهنيض نبع ال راص أ

 دوسلاب دوسلاوا ضيبلاب ضيبلا مهاردلا طلخم نا لثم ءاش نا ةكرش اهسنحي اهطلخ اذا
 عم هنكماو ةروص هّقح ريغىلا لوصولا هنكمال هنا امهكريعلابريعشل اوا ةطنملاب ةطنملاوا

 ةفنح ىبا دنع طولخلا ىلع هل ليبس ال طلاخلاا ًارباولو هتح ريغ ىلا لوضولا رذعت هنال ا
 ةكرشلا نيعتف ناعذلا ةريخ طقس ءاربالاب امهدنعو طقس دقو نيدلاىف الا هل قحال هنال |
 ىلا كلاملا قح عاطقنا بجوب هسنج ريغب عئام لكو تيزلاب للا ا طلخو طولخملا ىف |

 تابح نم اول ال امهدحا نال ميدل ىريعشلاب ةطنملا طلخ اذكو عاججالاب نامضلا

 دنع ناعضلا ىلا كلاملا قح عطقن هسنحجي عئاملا طلخاولو ةعسشلاو :رييقلارذعتيف رخاألا ظ

 دقو لاح لكي ةكرش دمت دنعاو يك الل اع لقالا لعك فسو. ىبا دنعو ةتيح نإ
 هكلم هنالف ةفينح ىبا دنع اما هبحاص ىلا هلثم ىدؤد ىتح هلكا طلاخلا عسب ال اولاق

 اهبلط ناذ يل وق ) اهبحاص كلم ىلع دياب نيعلا نالف امهدنع اماو روطم هجو نم
 هللا نع هلوع دقف اهيلط اذا هنال ) 0 |ييلسل ىلع ردعب وهو هنع اهسف اهيحاص

 ردشب ملاذا اماو عنملاب ايدعتم هنوكل اهنعضيف هلاعنام ابصاخ ناك كلذ دعب اك ذاك

 رداق ريغهنالاهنعضنال اهدر ىلع لادا ىف ردقب الديعب ىا ءان عضومىف نوكيناب |ييلست لع

 || قشنا اذا اك( اهبحاضل كب رش وهف هلعف ريغ نم هلام تطلتخا ناو مْلوَف ) درا ىلغ
 ]| عدوملا قفنا ناذ ل وق ) قافتالاب اذهو هيف ناكر شيف عنصلا مدعل طلتخاف ناسيكلا
 طلخو اهضعب قافناب اهل افلتم لعج هنال ( عيججأ ن :عذ قابلاب هطلخف هلث. در مث اهضعب

 || هتقفتل اهضعب ذخا ناو كالهتسالا ىنعم طلخلاو هلام وه هعفد ىذلا لثملا نال هلثم اهقاب

 1 نائخكلا بجوبال لعف ريغ نم ةينلا نال نعي مل عاضف هعض وم ىف هعضوو هدرف هلادب مث

 الأ كلهي هناذ طلخللا ليق قابلا كله اذا اع ازاّرحا طلخلا ركذ امنا ىقابلاب هطاخش هلوقو
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 ْ عدوملا ىدعت اذاو هلق ) عيبانيلا ف اذححح ايدعتم راص قابلاب هطلخ اذا اها ةناما

 مث هريغ دنع اهعدوا وا همدختس اذ ادبع وا هسيلف ايوثوا اهكرف ةباد تناك ناب ةعيدولا ىف

 عفترا ةعيدولادقع نال ًاريال ىيفاشلا لاقو ( نامضلا لاز هدب ىلا اهدرو ىدعتلا لازا

 تاقوالا,رئاسسىف ماء ظفللاب هما نا انلو كلاملا ىلع درلاب الا أري الف انهاض راص نيح

 هبرضوا ةحيش ليكولا هتف هدبع عسب الجر لكو نه نا ةلالدب ىدعتلاب لطبي ال ىالاو
 مل سبللاو مادختسالاو بوكرلا ناكاذا اذهو مدقتملا ىمالاب هعبب محك هعاب مث هب رتض

 كلاملا ىلع درلاب الا ناعتلا نم أريبال ىدعت اذا ريعتسملا اماو اهنعض اهصقن اذا اما اهصقن

 نع هلزع دقف دراب هبلاط امل هنال ( اهنعض اهايا ه دعخل اهبحاص اهبلط ناو هلق )
 دنع اهدعج ول هنا ىلا ةراشا هيفو نعضيف عنام بصاخ كاسمالاب وه كلذ دنعف ظفحلا

 دنع اهدعجناو اهنعض هليكو ةريضحوا عدوملا ةريضح اهدعجناو نعمل كلاملا ريغ

 ذخأن فسو ىبا لوقبو عيبانيلا ىف لاق نعمت رفز لاقو فسوب ىبا دنع نعضيي ل امهريغ
 عبط علق هيف نال ظفملا باب نم عضوملا اذه ىف هدوع هتعيدو ىنحك دق ناسيا نا

 انهف هل ركح اهدحج امل هنال ( ناعضلا نم أري ل فارتعالا ىلا دام ناف د وق ) نيعماطلا
 دعب هريغل هب فرعا اذاذ هل هنا رهاظلاف ”ىث هدب ىف نه لكن ال اهيلع هدب توشل كلملاب

 نعم تعاضف اهتيسنف تق عدوملا لاقق اهبحاص ةعيدولا بلط ناو هناعض همزا هكاله

 ةعيدولابأرفاسي نا عدوملاو مل وق ) نع اهتطّةسا لاق ناو نعضي ال نم تطقس لاق ناو

 نعي اذوخي ناكاذا اما انما قيرطلا ناكاذا اذه ( ةفيشحىبا دنع ةنؤمو لج- اهل ناكناو

 نال نعد اهب رفاسف اهب رفسلا نع اهبحاص هاهنو انمآ قي رطلا ناكاذا اذك و اءاجحا
 اه ذخا ناطل سلا دصق ناب كلذ ىلا رطضي نا الا غلبا رصملا ىف ظفلحا نال ديفم دبيقتلا

 مزلي هنال نعم اهب رفاس ناف اهب رفاسي مل ةنّومو لج اهل ناكاذا دمت و فسوبي وبا لاقو
 سعالا قالطأ ةفينح ىب الو كلذن ىضرب ال هنا رهاظلاو دلب ىلا دلب نم لقنلا ةرجنا كلاملا

 ىصلا لام ىف ىصولاو بالا كلي اذهل و انمآ قي رطلا ناك اذا طفحلل لحم ةزافملاو

 كلذ نم ةعيدولا هعنمت الف هلاغشانم رغسلاو هلاغشا كّريل ةعيدولا مزيليال ناسنالا نالو

 نالعج و"+ هرطاخملا ىف ىهنلا مادعتا دنع + هرفاسملاب عدوملا نعضيلال + ةموظنملا بحاص لاق

 حرف هاهن اذا هنال ةرطاخلا و ىهنلا مادعناب ديق + هنؤم هاملا» لكىف * هنوعضم هذه
 نعضيال ةنؤم الو لج اهل نكي ملاذا اما و هوم قي رطلا ناك اذا اذكو اءاججا نعم اهب

 هل وق) لاج ةرجاوا رهظ ىلا هلج- ىف جاتحت ناكاموه ةنؤمو لج-هلىذلا واءامجا ةرفاسملاب

 هيلا عفديمل اهنم هبيصن بلطي امهدحا رضح مث ةعيدو لجر دنع نالجر عدوا اذاو
 (هبيصن هيلا عفدب دمتو فسو وبا لاقو ةفينح ىلا دنع رخالا سضح ىتح اهنم ”ىث

 نيدلاىف ايهيلا عفدلاب مؤيف هبيصن عفدب هبلاط هلا امه نوزوملاو ليكملا ف فالكاو
 || بيصن عفدي هبلاطيهنا ةفينح ىبالو فصنلا وهو هيلا مسام ميلستب هبلاطي هلالو كرشملا

 بئاغلا )



 رك حن يعلو نول لشي نيعملا 1 عش كلحلاو را هبل اظي ب هلال نئاقلا ٠

 هقح مياس, هبلاطي هنال كرتشملا نيدلا فالخب ةجسفلا ديالو عدوبلل سيلو ةعسقلاب ال

 رجيم مسي امم ائيش نيلجو دنع لجر عدوا ناو مل وف ) اهلاثاب ىضقت نويدلا نال هيلا |||
 ناكناو هفصن امنه دحاو لك ظفحب و هناعسشتي امهنكلو رخئ الا ىلا امهدحا هعفدي نا |

 امهدحال امهدنعو ةفينحىبا لوق اذهو (هبحاص نذاب امهدحا هظفحينازاج مسقبال امن

 سينا امهنم دحاو لكل ناكفامهتناماب ىضر هلال اعيج نيهجولا ىف رخن الان ذاب ظفحنا ٠
 عقوف امثدحا ظفحي ضر, ملو امهظفحب ىضر هنا ةفينح ىنالو مسي ةاغيف ايرخت الا ىلا
 عدوملا عضوم نال ضباقلا نعضنالو عفادلا نعضيف كالاملا ىضر ريغب رخن آلا ىلإ ميلستلا

 (نعخ ملابملا اهلسف كتجوزولا اهلستال ةعيدولا بحاص لاقاذاو هلؤق) 0 دنع |
 كقودنصيف الو كسفنب اهظفحت ال لاق اذا اكرثؤيال هيهنف اهييلا ميلسستلا نم ديال هنال |
 ىدبا ىلع ظفحت امم ةعيدولاو اهيلا عفدلا نع هاهن ىتلا ىو ةأرعا هل نكي مل اذا اذهو |
 رخآ تبب ىف اهظفحن تيبلا اذه ىف اهظفحا هل لاق ناو هل وق ) ئصتسملا ىف اذكءاسنلا ||

 || اذا اذه و زاوملا ىف ناتوافتال ةدحاو راد ىف نيديبلا نال ( نمضي مل رادلا كلت نم

 ناكاذا اما هيف ظفملاب سماىذلا تيبلا نم ازرح صقنا هيف امهظفح ىذلا تيبلا نكي ىل

 نال ( نمض ىرخا رادىف اهظفح ناو هلق ) عيانيلا ىف اذك نعض زرحا ىناثلا تيبلا

 زرحا ةين اثلا تناك وا زر ىفايواست اذا اماو ظفملاو زرلا ىف فلتخم ن:رادلا مكح

 قراس ءاخل حوتفم بابلاو حرخف رادلا ف ةعيدولا عضو اذا عدوملا + لئاسم + نيضيال

 ضرم اهباصا اذا ةعيدولا ةبادلا عييضت اذه نال نعضدحا رادلا ىف نكي ملنا اهذخاف

 حلاعملاوا عدوملا نعض ءاشنا رايملاب اهبحاصف تبطعق اهملاعب اناسنا عدوملا عاف حرجوا
 هيلع عجريال هل تسيل اهنا لع نا حلافملا نعض ناو دحا ىلع عجريال عدوملا نع ناف

 ناكن ا داسفلا ةعيدولا ىلع فاخ اذا عدوملا هيلع عجر هل اهئظوا هريغل اهنا رعي مناو ا

 نمضو اهعاب ضاق دلبلا ىف نكي ( 1 ناو اهعب ىق هنذ اتساو هيلا اهرما عفد ضاق دلب ىف

 الف ةعيدو هيفو هيف هتأرما كرتو هلزنم نع باغ لجر ةطقالا اذهىلعو اهبحاصل اهنمث
 || تاعقاولا ىفلاق نعض ةنيماريغ تناكناو نعل ةنيما هنأ ما تناكنا ةعيدولا دج ملعجر

 عيضم ريغ هن ال هيلع ناعكال تعاضف نسانلإ عيادو هيفو ةالصلا ىلا هتوناح ند ماق قوس

 مهارد ناكنا سرع هزنيل اًئيش رخآ ىلا عفد لجر هنوظفح هناريج نال هتوناحىف امل

 نا هل سيل هسفنن ٌرنولو هريايلهريغ ىلا هعف دينا هلالو ةسقئل اًئيش اهتم سكنا هل سيل

 || سبحينا هل سيلو هنم طقتلي نا هلو هرثنيل هريغ ىلا هعفدينا هل اركس ناكناو هئم طقتلي
 || ءاج مث نيراصلا تال هيف السنز الجر عدوا لجر تاعقاولا ىف اذك هسفنل اتيش هنم

 ١ ىئررذاا كا لسزلا كنم تضيق عدوملا لاقو هنم تيهذف امو دق هيفنا ىعداو هدد

 ا اذكواعينص هيلع عدب مل هنال هيلع بحال اولاق نب لا دملع بح لهو هيلع ناعكال هيفام
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 | نيمالف كلذ نم زكا تناكاهنا ىعدا مث عدوملا ىلع اهنزب ملو سنك مهارد عدوا اذا |!

 | ةعيدولا تبهذ لاق اذا عدوملا ةنايمللاوا عييضتلا وهو لعفلا هيلع ىعدب نا الا هيلع
 | تاه بيرغ نيما هنال كلامل اذالخ هايم عم هلوق لبقب ايش ىلامنم بهذب ملو ىلرْثم نم .

 اهوحنو مه ارد ةدج ىواسي اريسي اًئيش فلخو فورعم ثراو هل سيلو لجر رادهىف ||
 عا ىلاعتو هناحيس هللاو ةطقالا ىنعم ىف هنال هسفنل اهذخ أي نا هلفريقف رادلا بحاصو أ

 * ةيراعلا باتك

 ىلعف رانشو راء اهبلط نآل راعلا ىلا ةيوسنم ليقو ةيطعلا ىهو ةيرعلا نم ةقتشم ىه
 ىربركا لاق ةيراعلاىف هغل ةراعلاو ةددشم بسنلا ءاب نال ديدشتلاب هي راعلا لاعب اذه

 ||| كيلمنع ةرابع عسشلا فو رودنالىا * هراف ه, فوطيال ىتبيو * هراء هذه ىتزب نا ىتح

 || ةلباق نيعلا نوكتنا اهطرشش نمو ضوعلا نع اهي رعتل ةيراع تيعسو ضوع ريغب عفانملا
 | اضرق الا سولفلاو ريناندلاو مهاردلا ةي رام نوكتال ىتح اهنيع ءاقب عم اهب عافتنالل

 هللا هجرلاق ) امهدحا تومب لطبتو ءاش ىتماهيف عجري نا ريعملانا ىتح ةمزال ريغ ةيراعلاو

 كيلمت ىهو مل وق )ريخ لعف و ناسحا عون اهنال ةعفنملا كامل ةديفم ىا ( ةزئاج ةيراعلا
 ةحابا ىه ىركلا لاقو انباحتا ةماعو ىزارلا ركب ىلا لوق اذهو ( ضوعريغب عفانملا
 هلزج مل ةحابا تناكولو ريعي نا ثالمت ريعتسملا نا ههجو و عدا لوالاوريغلا كلم عفانملا

 زامل اكيلمت تناكول اهنا جركلا لوق هجوريغل هحنب نا هلزحي مل ماعط هل يبا نك اهريعينا
 عانتما انلذ اهرجوب نارجأتسملل زاج عفانملل اكيلمت تناكامل ةراجالا ىف انلق ماهرجو:نا هل

 عطقنبال هجو ىلععفانملا هكلمريعملانا ىنعملا نكل ةعفنملا كلممال هنال سيل ةيراعلا ةراجا ||
 اذهلفاهنم ريعتسملا قح عطقف قاقح#سالا ةراحالاب قلعتل دجو.نا هلزاجولف ءاش ىتم اهنع هقح ||

 بوثلا اذهكتحن»وضرالاهذهكتمعطاو كترعاهلوقب محدنو لوف )اهتراجازجيمل ىنعملا ||
 ئرادو ىتكس كلىرادو دبعلا اذه كتمدخاو ةبهلا هبدريملاذا ةبادلا هذهىلع كتلج-و |[

 اهنال اضيا ةيراعضرالا اذهكتمعطاو ةيراعلا ل سصوهف كترعادهلوق اما( ىنكسىرعشال

 كتم“ هلوقو نيعلل ةحابا ناك ماعطلا اذه كتمتط ا لاقول اذهلو ةعفنملا دارا هنا رمف تطتال |[

 كلم ىضتقت تناكولو ةدودر ةحهلا مالسلا هيلع لاق ةيراعلا نع ةرابع بوثلا اذه |إ

 اذا اهحتفو نونلارسسكب هحنعو همي هحضم لاش ةيطعلا مما رسسكي ةحلا اهدر بحت مل نيعلا

 ةدماهانكس هللعج هنال هرمعباهتيقوتو ةعفتملل ناب ىرعع هلوقو حاملا ىف اذكائيش هاطعا

 امهبلوقب نا ىغبشب كلذك ناك اذاذ كتلج-و كتح» ىلا عجار ةبهلا هب دري ملاذا هلوقو هرم

 ةلوقو ابكل اذ نيب لب لو كلذ نيب ناونع لاعت هلوقىف [مامهنم دحاو لكدارا هناالا
 كل ىرادو هلوقو همادختساىف هل نذا هنال ةعفتملا كيلممف ميرص دبعلا اذه كتمدخاو

 ىهو عفانملا كيلمتاهنال ( ءاش ىتم ةيراعلاىف عجري ناريعمللو مل وق ) كلاهانكسىا ىنكس ||

 ( ثدحن )
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 صصص سا

 ةيراعلاو هل وق ) هيفعجرينا عربتماف ضبق هب لصتي مل اهنم دجو مل اخ الاسف الاح ثدحت
 ناعض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل مالسلا هيلع لاق ( نعضن مل دعت ريغنم تكله نا ةنامآ
 نيح ةيما نبا ناوفصل مالسلا هيلع هلوتل طرشلاب ةنوعضم تناكن املا اهيف طرش ناذ

 . طرشي اهذخاذ ةنوعضم ديراءلب لاققدمتاب اهذخأت ابضغانا وفص'هللاق امردا هنمراعتسا ا

 الو وغل طرشلاف هل نماض اناف عاض ناف كيوثوا كتاد ىنرعا لاقول عيبانيلا فو نامضلا

 ىدعتلاب نانكيامتاو ناعضلا امهيف طرشولو ادبا نانعضنال ةراجالاو ةعيدولا اماو نمي

 اريث أت ىدعتلا نال نعم ىدعتاذا هنال كلذ لاقامنا دعتريغ نم هلوقو جركلا ىف اذك

 زواخل هامس عضوم ىلا ةباد راعتسا اذا اذه ىلعف اهنعض ةعيدولا ىف لصحول هلا ليلدب

 هبوكري راصق عضوملا كلذ لوانّتي مل نذالا نال اهتعت نك كاطعف عضوملا كلذ اهب

 ٍِ أري مل تبطعف هيلا اهراعتسا ىذلا عضوملا ىلا اهب عجر ناذ نع اذهلف ابصاخ هيف

 هنا انلو ىدعتلا لازا مث عدوملا اهيف ىدعت اذا ةعيدولاب ارامتعا أربب رفز لاق و ناعضلا

 سيلو نِل وف ) بصاغلاكاهبحاص ىلع درابالا كلذ نم أرب الف ىدعتلاب ناعضلا همزإدق
 ”ىنثلاو ةراحالا نود ةراعالا نال 0 باطعف هرج نأف (هراعتسا م 10 نا ريعتسملل

 كلذ عنمي اهب رجاتسملا قح قلعتو عوجرلا ةيراعلا ىضتقم نالو هقوفام نعضتتال

 نعض ناو هكلم رجنآ هنا رهظهنال رجأتسملا ىلع عجربال ريعتسملا نعض نا مث كلاملا نذا
 فال رورغلا ررضل امفد هديىف ةيراع هلا اعبي ملاذا رجوملا ىلع عجر ادعس“

 كيلمت ةيراعلانال ( لمعتسملا فالتخاب فلتْكال ناكاذا هريعينا هلو هل وق ) لعاذا ام

 طرش امئاو كلمام بسح ىلع هكلمب نا هلزاج ايش كلم نخ اكيلمت تناكاذاو عفانملا

 لامعتسارال هلامعتساب ىضر هلال ريعملا نع ررضلا ديزل اعفد ليعتسملا فالتخاب فلتخمالنا .

 نا هل ناف ائيش هل مسي ملو ةباد راعتسا ناب ةقلطم تردص اذا ريعينا هل زوحي امناو هريغ

 ثكرولا تخ ريعننا هلف قلطا امل ةنال هريغ كار و بكر نا هلو لمشللا  اا
 ىح كسفم بكربنا هل سيل هريغ بكراولو هبوكر نيعل هنال هريغ تكرينا هأ سل كسفا

 وه هسليل ايوث راعتساواوه اهبكريل اهراعتسا اذا اماذ باكرالا نيعتدق هلال نعض هلعفول ا

 راعتتسا ناو هسيلو هب وكري انه ةدبقم اهنال نكد فات هريغ هسلا وأ هريغ اهيكراف

 لمعتسملا فالتخاب فلتختال رودلا نال نعضي ل اهنكسف هريغ اهراءاذ وه انكسيل اراد

 عفانملا كيلمت ةراءالا نال ( ضرق نوزوملاو ليكملا وريناندلاو مهاردلا ةيراعو هلو )

 زوج اكت وافتال ىذلا دود ملا اذكو اهنايعا كالهتساب الا اهب عفتنيال ءايشالا هذهو

 اذا اضرق ريناندلاو مهاردلا ةيرام نوكيامتاو هنيع كالهتساب الا هب عفتنيال هنال ضيبلاو

 اًضرقال ةيرام تناك اناكد اهب نب زب وا انازيه اهب رباعبل اهراعتسا اذا اَمأ ةيراعلا قلطا

 سرغيوا اهيف يل اضرا راعتسا اذاو مل وف ) هيلع ناعضال دعت ريغ نم تكله ناف ظ
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 عاجرتسالا بجوت ةيراعلانال ( سرغلاو ءانبلا علق هفلكيو اهيف عجر, ناريعمالو زاج الخ

 سرغلاو ءانبلا ناصّقن ىف ىنعي ( هيلع ناعضالف ةيراعلا تقويمل ناف هَل وق ) اهغيرفت فلكيف
 هنالدعولاب هنم قسوتسي نا ريغ نم دقعلا قالطاب ريغ ثيح رورغم ريغ ريغم ريعتسملا نال
 تقوناو علل رورغلاب بحيامنا عوجرلاو ارورغم نكي رف تيقوت ريغنم ةيراعلاب ىطر
 تيق وتب هرغ هلال ( علقلاب سرغلاو ءانبلا صقنام ريعملا نع تقولا لبق عجرف هي راعلا

 اياك هيكل ور مهوجز محد تقولا لبق عجرو ةيراعلا تقو اذا ةيادهلاىف لاق ةدللا

 هل تقو ثيح هرغ هنال علقلاب سرغلاو ءانبلا صقنام ريعملا نعنو دعولا فلخ نم هيف

 ضرالا بحاص نمضيهنا ديهشلا مك الا لاقو هيلع عجريف دعولاب ءذولا وه رهاظلاو.
 نوكُف امهتهق هنعذيلالو امهعف رب ناريعتسملا ءاشيناالا هلنان وكي و هئانبو هسرغ ةعث ريعتسلل

 ضرالا بحاص ىلا رايملاذ ضرالاب ررمض علقلا ىف ناك اذا اولاقو هكلم هنال هل كلذ

 م اهعرزيل اهراعتساناو لصالاب ميجرتلاو عبت بحاص ريعتسملاو لصا بحابص هنال

 نا ىلا كييف ةمولعم ةياهن عرزلل نال ثقوب ملوا تقو عرزلا دصحي ىتح هم ذخؤت
 هلال سرغلا كلذك سيل و نيقحلل ةاءارم ريعملا رض. الىتحلثملا .ةرجاب كرنب امناو دصسي

 ةعفنلل هضبق هنال هيلع بجاو درلا نال ( ريعتسملا ىلع ةيراعلا درةرجاو روق ) هلةياهنال
 ةقفنو نهترملا ىلع نهرلا در ةنؤم نهرلاىفو اهبحاص ىلع درلا نم ةعيدولا ىو هسفن

 راعتسا ولو ريعملا ىلع ةوسكلا و ريعتسملا ىلع ةراعتسملا ةبادلا فلعو ريعتسملا ىلع زاعتسملا
 ىنرعا لوس نا ةراعتسالاذ ىلوملا ىلع هتقفنف هالوه هراءا ناو هتقفن هيلعف ةمدخلل ادبع
 ىلوَق ) ريعتسملا نم بلط ريغنم همدختساو ىدبع ذخ ىلوملا لوقب نا ةراعالاو كدبع
 ةيلكتلاو نيكفلا رجأتسملا ىلع بجاولا نال ( رجومل اىلع ةرجأتسملا نيعلا در ةرجا و
 ىلع ةبوصغملا نيعلا در ةرجاو عل وَف ) ىنعم رجوملا ةلماش هضيبق ةعفتمن اف درلا نود

 ابصغ اههكلام نم اهلقن هنال كلاملا دب ىلا ةداعالاو درلا هيلع بجاولا نال.( بصاغلا

 ناسحتسا اذهو ( نعضي لل تكلهف اهبحاص لبطصا ىلإ اهدرف ةباد راعتسا اذاو هلوق )

 فراعتملايلستلاب ىتا هنالو لبطصالا ىلا اهدريثلاماف كلاملا ىلا اهدرولو هدي هلبطص نال

 راعتسا نمو اهل اعيضم ناكف هليكو ىلا الو اهكلامىلا اهدرب مل هنال نعضي سايقلاىفو
 ريجالا فالخب ةرهاشم نوكينا ريجالاب دارملاو نع مل هريجاول هدبع عم اهدرف ةباد
 ىّصري كلاملانال هريجاو ا ةبادلا بحاص دبع عم اهدر اذا اذكو هلايعىف سيلهنال ةموايم

 باودلا ىلع موس ىذلا دبعلا ىف اذهليقو هدبعىلا اهدرب وهف هيلا اهدر اذاهنا ىرتالا هب

 ريعتسملا نا ىلع ليلد اذهو نعض ىنجا عم اهدرناف محدالا وهو هريغ ىفو هيف ليقو

 انثيع راعتسا ناو هل وق ) ةرامالا نود هنال عادي الا كل مهضعب لاقو عادب الا ثاميال

 نعضي ل هحرش ىف وه اذكو نعيم ةخسضشىفو نعض هيلا اهلملو كالاملا رادىلا اهدرف

 راد لا هدرو ادبع راعتشسا نا ةيادملا ىو لززللا, تالا ؛هلا ىلا زاشا ,كلذ دعب مناربغ

 ( كلاملا )
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 ىنعم وهو ريعملا ىلا هدرب ىتح 01 ةيراعلا تناكناف نمضي هلسي لو كلاملا

 اذكو ( نهض هيلا اهلسي ملو كلاملا راد ىلا ةعيدولا در ناو هل ٍوَف) باتكلا نتم فاه

 ةعيدولاو هريغ نود كللاملا ىلا درلاب كلذو هلءفؤحسف بصاغلا ىلع بجاولانال بوصغلا
 اسهعدوا امل كلذ ىضتراول هنال لايعلا ىف نه دب ىلا الو رادلا ىلا اهدرب كلاملا ىنضوب ا

 ريعملاىلآ الا اهدرب مل رهوج دقع ةيراعلا ثناكول ىتح افرع اهيف نال ىراوعلا فالح

 ةفيتخ ىلا دنع ىتيعطا دق كنا راعملا بتكي ةعارزلل اضرا راعا نمو هيف فرعلا مدعلا

 ىلوا عوضوملاب ةباثكلاو هل ةعوضوم ةرامالا ةظفل نال ىئترعادق كنا بتكي امهدنعو
 ةعارزلا ظننت ةع ارزلا صخت اهنال دارملا ىلع لدا ماعط الا ظفل نا هلو رادلا ةراعا فاك

 ىنكسلا الا راغتال اهناذ رادلا فالح ىلوا اهب ةباتكلا تناكف لم يعمل
 هدبىف اهدومو ةزافملا ىف ريعتسملا مان ةباد راعتسا لجر تاعقاولاىف لاق * لئاسم * ١

 ملو هدب نم هعزتناف دوقملا دمولو هيلع نامضال اهب بهذو دوقملا عطقق ناسا ءاقلا
 اميهيطضم مان اذا اذهو مينفم انههبو عسا لوالا هجولا ىف هنال نعك كلذ رعشي'

 مان اذا عدوملا نال عيضم ريغ هنال هدب ىف سيل دوقملا ناكولو نعضينال ادعاق مان اذا اما ١
 ةيوستلا ىلع ضن ءاوس اذهىف ريعتسملاو عدوملاو هيلع دلع ناعكال ةعيدولا تقرع ادعاق'

 تاتكلا تحاص ْن نا معنا أطخ هيف دجوف هيف ًارقيلا اباتك راعتسا لجر ىبخر لا امهنيب
 ةركالال هنأ معي ملناو هنذا ريغب ريغلا لام ق فرضت هنال ىىللصتال نإ ىقبش هخالصا هركي

 هيلع بخاو ريغ حالصالا نال هيلع مثا ال لعفن ملولو ةلالد هلنوذأم هنال زاح هحالضإلا

 ىعرب كانه هنوكي ىضرب ريعملانا ع نا عاضف ىجرملا ىف كرت مث هلمعتساف اروث راعتسا لجو ٠

 ةيراعاروث رخآآ نف بلط لحجر هنذا ريغب ك7 هال نعض الاو نىضيال ةداعلا وها دخلوا

 هدبىف تامو هايعتساو هبحاص نذا ريغب ريعتسملا هذخا دغلا نم ناكالف كيطعا ادغ هل لاقف
 اًئيْش تراع ةأرغا هيلع ناسعمال هبحاص دنع تاغ هذر ناو هنذا ريغب هذخا هنال نعم

 نمكيال عاضف ةداء ءاسنلا ىدنا ىلع نود ا حشلا عاتمنم تراعا نا جوزلا نذا ريغب

 ترسسكتاف ماجا دنا لهعتساو مايا لخد لجر نضال قركف ليوارسلا ريغتسم قلزولو
 سنيكناو هدب نم طقسف هبرمثيل عاقفلا زوك عاقفلا بحاص هاطعا اذا اذكو هيلع ناعمال

 هيلارظنيل هنذا ريغب ءانا ذخاو ين آلا عيب قوسىلا ىتا ولو هنذاب هذخا هنال هيلعن اعمال

 عا ىلاعتو هناحيس هّلاو هيف نوذأم ريغ هنال نعض سيكناف هدب نم طقسف

 6 طيقالا باتك

 متاغهزرحمو مث هعيضم ةيمهتلا نم ارارفوا ةليعلا نم افوخ ذبن مدآ ىنب نم ذوبنمل مسا طيقللا ْ

 اهف هيلا بودنم طاقتل الاو طقلي هنا امل هل اه راشعاب اطيقل ىعسو هكرت نه لضفا هذخاو

 ( رح طيقللا هللا هجر لاق ) هئايحانم هيف امل ةي رنىف ناك اذا بجاوو رصملا ىف ناكاذا



 | مالسالا راد رادلاو ةيرللا مدآ ىنبىف لصالا نال دحب هفذاق نا ىتح هماكحا عيجبيف ىا |
 |١ هتدابش زوحو ةنيبلاب الا حدا هدبع هنا هريغوا طقتلملا ىعدا ناو رارحالا راد ىهو

 ||| هنمو هيلع ةيانجلاو ةباتكلاو ريبدتلاو قتعلا هنم محدنو الدع ناكاذا غولبلا دعب .

 | ىورو مهدالوا نم ناكف نيلسملا نيب دجو هنال مالسالاب هلركحيو رارحالا ىلع ةيانللاك

 [ نم هتقفنو مل وق ) رح وه لانق ههجو هللا مرك ىلع ىلا هب ءاج اطيقل طقتلا الجر نا ||
 | تييىف هتقفن تناكف هيلع هلقعو نيلسملل هئاريم نال ةبارقالو لام هلنكيمل اذا ( لاملا تب

 ١ رع لاقف ىباب ىلع هتدجو لاقف ذودنمم هنع هللا ىذر رمم ىلا ءاج الجر نا ىورو مهلام

 ' 006 لأ لع لدي اسوبااريوغلا ىسع هلوقق رح وهو انيلع هتقفنا اسونا:ريوقلا | ئيغ

 ' ىارلا لفطلا ذوبدملاو طحتلا سوبلاو دلب ريوغلاو هلبقنم ءاج سأبلا ناو هثبا نوكي نا
 ا لو لال امبتلا لعاب عجنربالو عوطتم وهف هلام نم طقتلملا هليلع قنا ناذ |

 نال حد الا ىف ىضاقلا نم ىمالا درجت ىئكيالو ةيلع انيد نوكيل ىضاقلا هرمأي ناالا
 اا 3 نوكي نأ طرتت اذا لاقحالا اذه لوب اكو بيغزلاو تحلل نوكي دق هتلطم
 || ققتينا طقتلملا ابا ناذ عوجرلا هلف غولبلا دعب طيقللا هقدص نكلو ىضاقلا هرمأي ملولو

 || هلا ةنيبلا ماقا اذا لدع دب ىلا هنع هلقنب نا ىضاقلاف هنع هلقنب نا ىضاقلا لآسو هيلع
 أ كلذ دعب عجر ناف هدبعو هنباك هنقفن همزلت نم نوكينا زاوم ةنيبلا تطرش امئاو طيقل

 أ/ دب ىلع هانا ءاش ناو هيلا هدر ءاش نا رايملااب ىضاقلاف هدب ىلا هدرب لطب ىضاقلا ىلا
 | تقبس دق هذب نال ( هدب نم هذخأي نا هريغل نكي مل لجر هطقتلا ناف ل ْوَق ) لدعلا
 ظ هنبا هلا عدم ىعدا ناف هل وق ) هدي نم ىلوا ىه ديب الا هعززني نا دحال نكي إف هيلا
 0 ناو هب.ىلوا وهف هامدا اذا اما هبسن طقتلملا عدب مل اذا هانعم ( هلوق لوقلاذ

 ١

0 

 مما 1 عم

 | قرش هنال هعفني امب ىبصال رقا هنال هبذك و ا طقتلملا هقدص ىعدملل وهف هنبأ هناطقتملا
 أ وهف هدسج ىف ةمالع امهدحا فصوو نانثا هامدا ناف مل وق ) همدعب ريعي و بسنلاب
 | | هللو ةعالع فرعي ناسنالا نا رهاظلا نال ذللا قيسلع لدت ةمالعلا: نال (هب لوا
 أ امهدحا ةوعد تقبس نا و بسنلا ىف امهءاوتس اال امهنبا وهف ةمالع امه دحا فصي مل

 | ىوقا ةنيبلا نال ةنيبلا رخ آلا ماقا اذا الا هيف هل عزانال نامزىف هّقح تبن هنال هنبا وهف

 نيمسم اناكنإو عسسل هب ىضق ىذرخ لاو لسه امههدحا نالجتر هامدا اذا ىدن#ع ١ لاق

 | نينثا نم ٌركا ىعدملا ناكولو امهل هب ىضق اعبجب اهاماقا ناو ةنيبلا ماقا نمل هب ىضق
 اع راك ١ نم تشاو نينا نم تبش فسوب وأ لاقو ةشسجح لجأ هزوح هلأ ةقيشح ىبا نعف

 الا حدبال ةأرما هتعدا ناو كلذ نم ٌركأ نم تبث. الو ةثلث نم تبث دم دنعو كلذ

 تماقاو نانأ سما هامدا ناوريغلا ىلع بسنلا لج- هيف نال ةنيبلا ةماقاب وا حيوزلا قيدصتب
 || امهنم ةدحاو نبا نوكيال امهدنع و امهنبا لعجي ةفيتح وا لاق ةئيبلا امهنم ةدحاو لك

 ك1 لتنال سسنلا تانآ نا هاج ىلآلاو ادا وئادل وا نانا دلت نا .ةلاحتشاإل

 ( ةدالولا )



 * ؛ه
 ثرالا بوجوو ةناضملا قحو ةرهاصملا يرحن نم رخا ماكحا هب قلعت امناو ةدالولا

 تين هنبا هلا ىمذ ىيداف مهارقنم ةيرقىفوا نيلملا راصمانم رصمىف دجواذاو هلو )
 هب ررسض قاما رفكلا نال السم هانلعج امتاو هلعفن هبسن تايثاىف نال ( اسم ناكو هنم هبسن |[

 هعفتب اهف هتوعد تعكف با وهف عفنلا هيف هللصحامو هيلع زوجيال ررضلا هبسكي اف
 ناكةسينكوا ةعبب ىفوا ةمذلا لها ىرق نم ةيرقىف دجو ناو هل وف ) هرضيام نود
 ةياور ايمذ دجاولا ناكاذا اهف باوملا اذهو ىراصنلل ةسينكلاو دوهلل ةعببلا ( ايمذ

 ةياورلا هيف تفلتخا نيلسملا ناكم ىف ايهذ وا ناكملا اذهىف اسم دجاولا ناكناو ةدحاو

 ناكامهيا مالسالاريثعا ىوعدلا باتك ةياور ىفو ناكملاريتعا طيقللا باتك ةياور ىف

 مل هدبع طيقللا نا ىعدا نمو عْل وف ) ديلا ةوآل دمت نع ةعامس نا ةياور ىفو دجاولا
 هنا ةنيبلا يَعب نا الا ىوعدلا سقنب هنع لقتتيالف رهاشلاب رح هنا انيب دقانال ( هنم لبقي

 ماكحا هيلع ىرج نارظنب كاردالا دعب هقدصو هدبع هنا لجر ىعدا اذا عيبانيلا ىفو هدبع

 هقيدصت ادبع ريصيال ماكحالا نم كلذ هبيشاامو هفذاق دحوا هتداهش لوبق نم زارحالا

 ادبع عدا ناو مْل وق ) هاءدا ىذلل دبع وهف رارحالا ماكحا نم ءىث هيلع رن مل ناو هايأ

 هنوكو هلعفنا بسنلا تويثو هل ةعفنملاروصح ىجارز انال( ارح ناكو هنم هبسن تن هنبادلا
 آلف ا هيفام لطب و هعفن هيفام حدف هيلع ارض اقيقر

 ةفشح ىبا دنع ادبع نك امهننا وهف ناكولمت هاعدا نا و كشلاب ةرهاظلا ةيركا لطبت

 نبا وهف ىبا وه ىنارصنلا لاقو ىدبعوه ملا لاقولو ارح نوكيو امهنبا وه دمت لاقو
 رهاظللارابتعا (هلوهف هيلعدودشم لام طيقللا عمدجو ناو مل وف ) ارحنوكيو ىنارصنلا

 نوكيودب هلكت مل ه.رش اموضوم ناكاذااماو ( املعوهو دبادىلع ادودشم ناكاذا اذكو

 قر اهردص دنعو دادغم تدجو ةطيقل نا ىكحو هلىهف ةباد ىلع طيقللا دجو ناو ةطعل

 ىّررشي * ةيرفعج راند فلااهعمو * ةيلقلاو ةحهابطلا نب + ةيقشو قش تن هذه هيفروشنم

 ةريغص ىهو ةياور ىفو * ةريبك ىهو هتلب ح وزب مل نم ءازج اذهو * ةيدنه ةيراج اهب
 ةنطلسلاو ةبارقلاو كلملا نم هيلع هلةيالوال هنال ( طيقللا طقتلملا جوزتزوحالو هلق )

 (ظيقللا لامىفهفرصتالو مل وُق) كانا الا هجوزرالو ةيالولابوهامتا ريغصلا ىلع فرضتلاو

 هلسإو مل وق ) ضحم عفن هال ( ةبهلا هل ضبقب نا زوحيو هل وق ) مالاب ارابثعا
 ةياورهذه ( هرجوبو هلوق ) هل عفانملا بالحتشاو هيئات تايم هلال (ةطاات

 هعفانم فالتا كالميال هنال حدالا وهو هرجوي نا زوحال ريغصلا عماجلا ىفو ىرودسقلا
 ىذلل ال لاملا تيبل هثاريمو لاملا تيىىف طيقللا ةيانجو اهكلمت اهناف مالا فالح علا هبشاف

 هلال ةيدلا تبجو امئاو لاملا تيبل لتاقلا ةلقام ىلع ةيدلاذ أطخ طيقللا لئق اذاف هطقتلا

 | ءاش نا رايخلاب مامالاف ادع لتق ناو نولبسملا الا هل ثراوال هنال لاملا تيبل ناكامتا ورح

 َّط ذخأي نكلو هذ د ل ا ىلع الع ناو كنت د



» 

 ]| مامألل سيلو لثقين اهل سيل ىصولاو ىصولاكو هف دقعلاب تبثت مامالا ةيالو نال ةيدلاهنم

 عا ىلاعتو هناحس هللاو لدب ريغنم نيلسملا قح طاقسا كلذىف نال اعيجج مهلوقىف وفعي نا

 * ةطقللا باتك ع /
 اذهو اهكرتنم لضفا اهذخاو لاملانم طقتليامل مسا ىهو اهكيرحتو فاقلا ناكساي ئه
 لاق ) هل ةنايص هذخا ىئف فلتلاو عايضلا هيلع فاخب امهاوسام نال رقبلاو لبالا ريغىف

 ذخالان ال(اهبحاص ىلعاهدرو اهظفحلاهذخأي هنا طقتلملا دهشا اذا ةناما ةطقللا هللا هجر
 فاخ اذا بجاو.وهوءالعلا ةماء دنع لضفالا وه لب امرش هيف نوذآم هجولا اذهىلع

 نآل كلامل اهذخا هنا اقداصت اذا اذكو هيلع ةنوعضم نوكتال كلذك ناك اذاو عايضلا

 لاقو دهشيملواهذخا ناو اهناعم هيلع بجو هسفنل هذخا هنارقاناو ةنيبلاك امهةداصت

 لوقلاو اهنعكيال فسو وا لاقو ام*دنع اهنعض ةديىف تفلتف كلاملا ه,ذكو كلامللاهتذخا

 رقادنا امهكو هلوق لوقلاناكف ركش وهو انوعضم اذخا هيلع ىعدب ةطقللا بحاص نالهلوق

 ةطقل ذخا ولو ريب الف هكلامل ذخالا وهو هبريام ىعداو ذخالا وهو ناعضلا ببسي

 اذا رفز لاقو اهبحاص دب ىلا اهيد ؤي ىتح اهناعضنم أريي مله سفنل اهكسعل وا اهلكأيل
 هبشاف هنم اهذخا ىذلا عضوملا ىلا اهدر دق هنال ”ئرب هنم اهذخا ىذلا عضوملا ىلا اهدر

 هسفنل عقو ذخالا نا انلو عض وملا كلذ ىلا اهدر مث اهبحاص ىلع اهدريل اهذخا اذا ام

 بكر اذا بصاغلا اذكو هليكو ىلا وا كلاملا ىلا درلاب الا أرييال بصاغلاو ابصان راصف

 الف هيلع نوعكم ذخالا نال نماض وهف بوكرلا كاذىف تفلتق ابحاص ىلا اهدريل ةبادلا

 دهشاو اهحاص ىلع اهدريل ةطقللا ذخا ناف هليكو دب ىلا وا اهبحاص دي ىلا درلاب الا أرب
 بهذ ناو نع مل هيف اهدر ىتح هناكمنه حربت مل ناكن ا اهعضوم ىلا اهدر مث كلذ ىلع

 ىلع هولدف ةطقل دشن هوقعمس نم لوقبنا داهشالا ىف كيو نعض اهدرف هيلا عجر مث اهب

 | اذا مث ةفلتخم اسانجا وا ادحاو اسنج تناكءاوس ىنعي رك ١ وا ةدحاو ةطقللا تناك ءاوس

 نعال نيمالاو دهشا نيح نيما هنال قدصم وهف تكلهدق لاقف اهبلطي اهبحاص ءاخ دهشا
 داهشالا طررشيال فس وب ونا لاقو امهدنع متح داهشالا دهشا اذا هلوقو دعت ريغنم

 ةلظلا هذخأي نا دهشا اذا فاخوا دهشي نم دحي ملاذا اما دهشيّن ا هنكما اذا اهف فالخلاو

 امانا اسهفرع مهارد ةرسشع نم لقا تناكناذ هلق ) اءاهجا نمضي مل داهشالا كرف

 أمايا هلوقو ةفينح ىلا نع ةياور هذهو ( الماك الوح اهفرع ادعاصف ةرمشع تناكن او

 ريثكلاو ليلقلا نيب ليصفت ريغنم لوحلاب لصالا ىف دم هردقو ىريام بسح ىلع هانعم
 ناك نا لاملا رطخ ردق ىلع فيرعتلا نا ةفسشح ىلا نع نسملا ىورو كلام لوق وهو

 مهارد ةثلث تناك ناو رهشف مهارد ةرشع تناكناو ال وح اهفرع ادعاصف مهرد ةئام

 ]| مايا ةثالق ابهذ ناكاذا اما ةضف قئادلا ناكاذا ىنعي ام ويف اقناد تناكناو مايا ةثالث
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 هذهنا ليقو اهلكأ اجاتحم ناكناو اهناكم اهب قدصت اهوحنو ةرمتوا ةرسسك تناكناو

 امنا فيرعتلا مث ىونفلا هيلعو فيرعتلا اهب عقب ةده اهفرعي امناو ةمزالب تسيل اهلكر يداقملا |

 دجو ناو عماجلا ىفو هيفدجو ىذلا عضوملا ىفو دجاسملا باوباو قاوسالا ىف ارهجنوكي
 اهدج وف اهطقتلم دينم ةطقالا تعاض ولو اهمكحىف اكرشاو اعيج اهفرع نالجر ةطقللا
 اههدحا ىأرف نايشمب اناكولو هدب تعفنرادق لوالا نال هنيبو هنبب ةموصخالف رخآ ديف

 رعي اثيشدطقللا تناكاذاو م آلان ود ذخت الل ىهف هسفنل اهذخاف اهتله هبحاصا لاق َةِطْقل
 قبب هنكلو فيرعت ريغنم هذخا زوحي ةحابا نوكي هناف ددبملا ىونلاك اهملطيال اهبحاصنا

 بلغي اليلق ناك اذا داصللا مايا ىف لبانسلا طاقتلا اشملا ضعب لاق هكلام كلم ىلع

 هلق ) هذخأي الف الاو فيزعت ريغئم هذخلأين ا سأبال هبحاص ىلع قشيال هنا نلا ىلع
 ىلا قلل الاصيإ هيلا اهلس ةنيبلا ماقاواببحاص ءاج اذا اما ( اهب قدصت الاو اهيحاص ءاجناذ
 ىلع باوثلا وهو هيلا اهفلخ لصيل اهب قدصت, ئحب مل اذا اماو بجاو كلذو هتوتسم

 ( اهبحاص ءاج ناذ هل وف ) اهبحاصب رفظلاءاجر اهكسما ءاشناو اهب قدصتلا هتزاجارامتعا

 ( طقتلملا نع ءاش ناو ) اماوث هلو ( ةقدصلازاحا ءاشنا رايملاب وهف ) ام قدصتلا دعب ىنعي

 اهباوثهلف هسفن كلي قدصت هنا رهظف اهكلم نيعضتلاب هنال نيكسملا ىلع اهب عجري مل هنعض ناف

 اهنمض اذا عربت دقع ةقدصلا نال طقتلملا ىلع اضيا هب عجرب مل هيلع قدصتملا نع ناو |

 ةرقبلاو ةاشلا طاقتلا زوحيو هل وف ) عربتللا ىلع هب عجرب مل هيلع عربت ىذلا |
 صوصللاو دسالا اهيف دلبلا نوكينا لثم عايضلاو فلتلا مهيلع فاخ اذا اذه(ريعبلاو |

 كل ىه امتاف اهذخ مالسلا هيلع هلوقلف ةاشلا اما اهذخأي ال فلتلا ةنومأم تناكاذا اما
 اهؤاتسو اهٌواذخ اهعم اهلو كلام مالسلا هيلع هلوقلف لبالا اماو بئذلل وا كيخالوا

 ريغب اهيلع طقتملا قفنا ناذ مل وق ) اهذخأيف اهبحاص اهينأي ىتح رحجشلا ىعرتو ءاملا درت |
 ىلع انيد كلذ ناك هرماب قفنا نا و مل وف ) هتبالو روصقل ( عربتم وهف كاملا نذا
 نإ وق ) قاتلا فرضطنلا نوكي دقو هل |[ 1: املا لام ةيالو ناقل 0 7
 ( اهترجا نم اهيلع قفناو اهرجآ ةعفنم ةيهبلل ناك ناذ هيف رظن مك املا ىلا كلذ عفر اذاو

 ةعفنم اهل نكيمل ناو هل وق ) هيلع نيدلا مازلا ريغ نم هكلم ىلع نيعلا ءاقبا هيف نال
 نا هلف طاتحم رظان ىضاقلا نال ( اهنمث ظفح ماو اهعاب اهتع“ ةقفتلا قرغتست نا فاحو

 لعجو كلذىف مكانا نذا اهيلع قافنالا ملصالا ناكن او مل وف ) نيرمالا ملصا راتخي

 قافنالاب هرعأي امناو نينا نم رظن اذهىفو ارظان بصندهنال ( اهكلام ىلع انيد ةقفنلا

 ةمادتسا نال اهعس ىمأي رهظب ل اذاف اهكلام رهظينا ءاجر ىريام ردق ىلع" ةثالثوا نيمو.

 ةنيبلا ةماقا لصالا ىف طرسش ةيادهلا ىف لاق ةديدم ةدم قافنالا ف رظنالف ةلصأتسم ةقفنلا

 سعؤي امنا و قافنالاب هيف ىعؤي الف هدب ىف ابصغ نوكي نا لقحي هلال جتنا وهو
 اهاع قفنا ىضاقلا هل لوقب ىل ةنيب ال لاق ناو لالا فشكل ةنيبلا نم دب الف ةعيدولا ف



* 
 ا ايصاغ ناك نا 6 ب الو اقداص ناك نا ثلاملا ىلع عجرت ىتح تلق ايف اةداص تنك نا

 ءايحا هلال ( هنم ةفقثلا ذخأي ىتح اهنم هعنم نا طقتلملاف كلاما رضح اذاذ هلق ) 0
 ' هكاالهب ةقفنلا نيد طقس ال مث عيبملا هيشاف هتهج نم كلملا فاقت | هناك اصف هتففس كلف

 نهرلا هبشي سرملاب ريصي هنال سبملا دعب كله اذا طقسي و سبملا لبق طقتلملا دب ىف
 هدنع ناذ هللا هجرر ىعفاشلا لوق نع زارتحا اذه (ءاوس مرهلاو لخلا ةطقلو هلو )
 'نا ىعداو لجر رضح اذاو يل وق ) هبحاص ئح نا ىلا ادبا هفرعي مرملاىف طقتلبام

 | اهعفد اذا هنا الا ةئيب ريغب قدصي الف عدم 3 ) ةئيبلا مش ىتح هيلا عفدت مل هل ةطقللا

 لح اهتمالع ىطعا ناف مل وق ) ءافع فوعف اهبحاص ءاج ناف مالسلا هيلع هلوقل زاج هيلا
 ربحي ىيفاشلا و كلام لاقو ( ءاضقلا ىف كلذ ىلع ربحي الو هيلا اهعفدب نا طقتلمل

 ىلعربجي ال ليق هقدص ولو اهاموو اهاكوو اهددعو ,هاردلا ,نزو ىعست نا ةمالعلاو
 ارهاظ كللام عدوملاو رهاظ ريغ انهه كللملا نال ربح ليقو ةعيدولا ضب ليكولاك عفدلا

 ناأو لوف ) ةقدصلل ل اوسيل ءاينغالانال ( ىنغ ىلع ةطقللاب قدصت. الو هلوق )
 هاضررالا 00 حاج الف ريغلا لام هنال ( اهب عفتني نا هل زج مل اينغ طقتلملا ناك

 ( اهب عفتني نا يات راق اريقف ناك ناو مل وف ( عاججالاب ةقدصلا لحم هنالريقفلل ةحابالاو

 مالسلا هيلع هلوتل اهب عفت نا هل زوحي الو ادبا فرعي ىففاشلالاقو ةجاح وذ هنال

 هتجوزو هلباو هبا ىلع اينغ ناكاذا اهب قدصت, نا زوجب و مل وق ) ةطقللا لت الو

 ءالؤه ىلع اهب قدصت. نا زاج اريقف ناكاذا اهب عفتني نا هل زاج امل هنال ( ءارقف اوناكاذا
 معا ىلاعتو هناحس لاو

 »6 ىثنملا باتك

 ىتح طوحالاب ثرو هلاح هبتشا اذاف هلابم ثيح نم ثروب ركذو حبرف هل دولومل مسا وه

 |ذكهنرس نموا هربد نم ثدللا حبر و رك ذالو جبرف هل نكي ملاذا اذكو هلاح فشكتي

 نء لوبي ناك ناف ىثنخ وهف رك ذو حبرف دولوملل ناكاذا هللا هجر لاق ) عيبانيلا ىف

 قبسي لوبلاو امهم لوس ناك ناو ىثنا وهف حرفلا نم لوس, ناك ناو مالغ وهف ركذلا

 لقال وه هلا لع لدي نيعضوملا دحا نم قبسلا نال ( قبسالا ىلا بسن اههدحخا نه

 ريتعم الف ءاوس قبسلاىف انك ناو مل وق ) ضراعوا ةلعل رخآألا ىرتملا ىلا لدع هناو
 هتلتلةلالد الف هتعسو حرتلا قيض لجال رثكيو لقب لوبلا نال ( ةفينحىبا دنع ةركلاب

 ىلع ل دتهتزتك نال ( الوب امهثك ا ىلا بسن دمحتو فسو وا لاقو ل وق ) هتزكلالو

 أولاق ةثكلا ىف ابوتساناذ ةزكل اب مجزريف لكلا م 52 كا الل نأل لضالا ىف ئرملاوه هلا

 "0 روما اب اذع ورق ) لسانا لا رظنلي لكشم وهو كلذب انل العال اعيج

 ىوتسم ىدث هل ناكوا لاجرلا متي اكللتحا اذا اذكو ( لجر وهف ءاسنلا ىلا لصووا يلح

 ( هلوق )



 00 <. اور
 هلا 2 00 00 ٠

 |إ 1 000

 : أ
 د 45 د 0

 | نكماوا لبح وأ ضاح وا هيدنث ىف نبل هل لزن وا ةارملا ىدثكىدث هل رهظ ناو هِلوَش )
 الف ىنملا ججورخ اما و ءاسنلا تامالع نم اذه نال ( ةأرما وهف حبرفلا نم هيلا لوصولا

 ناب لبملا ةروص و هحرش ىف اذك لجرلا نم حب رخب اكةأرملا نم جرح هنال هب رابتعا
 لبق نبللا ركذ ىلا ةجاح الف ةلقتسم ةمالع نييدثلا روهظ لبق ناذ ىنم اهيف ةقرخ مهمتي

 عقو نبللا لزن اذاف لجرلا ىدث نم ريع ال ثيح ىدث هل رهظيوا ىدث الو ل زي دق نبللا نال
 ملو وهف لاق امنا ( لكثشم ىثنخ وهف تامالعلا هذه ىدحا هلرهظي مل ناذ لوف ) يبل
 لصالا وه ريكذتلا نال هركذ امنا ليقو نيرمالا دحال انيبعت نوكي هثناول هنال ىهف لش

 لصالاو ( ءاسنلاو لاج رلا فص نيب ماق مامالا فلخ فقو اذاذ مل وق ) نييعتلا ىلعال

 اذه تبن اذاف نيدلا روما ىف طوحالاب هروما عيجبىف هلذخؤي لكشملا ثنحلا نا كلذ ىف

 لاجرلا فص ىف فقو اذاف ةأرما نوكي نا لمح هنال ءاسنلاو لاحرلا فص نيب فق انلق
 فوقولاب ىماذ مملع دسفا ءاسنلا فض ىف فقو اذاف الجر نوك نا لقو سلع دسفا

 ماق ناو لجر هنا لاتحال هتالص داءا ءاسنلا فص ىف فقو نافذ نيرمالا نمأيل كلذ نيب

 هتاذحب هفلخ ىذلاو هراسيزع ىذلاو هنيمنع ىذلا ديعيو ةمان هتالصف لاحرلا فص ىف

 سلجت اك هتالص ىف سلحجيو عانقب لصيزا انيلا بحاو ةأرما هنا لاقحال اطامتحا متالص

 || ىلع وهو ةيادهلا ىف لاق ةأرما هنا لاقتحال ةداءالاب سها عانق ريغب ىلص ناف ةأرملا
 || ءاسنلاولاجرلا مادق فشكت.ن او ىلخلاو ريرللا سبل هلدركيو هأزجا دعيمل ناو بابحتسالا

 مرحا ناو لاجرلانم مرحم ريغب رفاسي ناو ةأرماوا لجرنم مرحم ريغ هب ول نا هركيو
 ناو طبخلا سل هل هركي ارك ذ ناك نا هنال هسايلب ىلإ عال فسو وبا لاق قهار دقو محب

 || شف ةأرما وهو طيخلا سيل كوت نال ةأرللا سا سلي دم لاتو كر 1 ٠

 | ةرعوا ةجحب غلبامدعب مرحا اذا هحرشىفو غلب مل هلال هيلع ”ىثالو لجروهو هسبل نم
 نا نْم ونال هنال هيلع ءىشالو ةأرها نابل نذلب دع لاتو ةسابلب ىل اعال فسوبوبا لاق

 لاقحال اطامتحا مدلا هنيلع بحجب هنا دمت دنع ىنبنيو هفشكنم ىلوا هريسف ةأرما نوكي
 همع ناذ مي لب ةأرماالو لجر هل_سغي ملهرما نيبتسي نا لبق تام ناو اركذ نوكي نا

 هلسغت ةيراج هلئرشياله لاقبالو ةقرخ هم هنم مرح جراذ ناك ناو ةقرخب همم ىنجا

 لعمجي مالا سعت لاقو ةيبنجا نوكت هتوم دعب ةيراملاذ كلعال تيملا انلق ناتلنا ىف مئلقاك |

 | ةأاوالجر هلسغتنا سي الف الفظ ناك انااهإ ايتتيناكاذا هلك دهون لسه و هنا

 دحيو ةدرلاب ىثنملا لتقبال عيبانيلا ىف لاق باوثا ةسجف ةأرملا نفكت اكنفكيو هربق ىح#و
 فذاقو ثوبحلا ةلززنم هنال هقذاق دمي الو غلب نكف نك اذ] ةقرشسلا عطعبو فذقلا ق

 مل وف ) أطخ لف اذا ىنالا, ةيد هيف بحرو هفارطاف صاصقالو هيلع دجال بوبخا
 الجر ناكاذا هنال هيلا رظنلا هتكولمل حاب هنال ( لام هلناكن ا هنتخت ةما هلعاشتو

 اذا اما انت نك اذا اذهاو ةأرملا ىلا رظن ةأرملان هآغا نا ناو سل 4 لخبر هان



 * ه2
 | ممألا هل عاتب لام 16 10 ) ينط ما ءاسننلا و لاحرال زام اهتلشيلال ناك

 امنا اهّثارش نال ( لاملا تيرىف اهنمث درو ماهالا اهعاب هتنتخ اذاذ هنتخت دفا لاملا تدب نم

 امهنيب لامة ثتخوانبا فلخو هوبا تامناف هل وق ) ةجاملا تلازاهغارفدعبيو ةجامحشلا وه
 | تايم ىف ةدمع ةنأ وهو مهس ىتنخمل و نامهس نءلل مهنا ةثلث ىلغ ةفينح ىبا دنغ

 ىطظعيف ركاذلا بيضن نه رك ١ ىث قالا تطل 1 1 نإ الا نسل( رهف ع تيل نادألا

 ١ شخ دلوو نيوناو جوز نع ةأرملا تنام اذا اهنه لئاسم ىق كلذو ركذ بيصن ذئنيح

 ١ هلناكل ىتنا ناكولذا ةسجخ ىثنخللاو ةغبرا نيوباللو ةثلث جوزلل شع ىنثا ىلع مهنيي لاملاف
 ١ تال ىثنخو مال خاو جوزنع تتام اذا اهتمو رمشع ةئثالث ىلا ةلئسملا لوعت تناك ةتِس

 ١ ناكل ىتناناكو لو نامس وهو ىحلل قابلاو مهس مالل خاللو ةئثالث حوزلل ةتسنم ماو

 «فدصنلا جوزلل نينثا نع بال ىتنخنو ماو بال تخاو جوز نع تنام اذا اهنمو ةثلث اهل

 | نود لاح ف ثرو تم ىتنملا نال عامجالاب ىننخلل ع ىثالو مهس فضنلا تخاللو مهس

 ١ ىثنا ثاريم فصنو لجر ثاريم فصن ىننخلل دممو فسويوبالاةوول وق ) كشلاب ثري اللا
 'لوق ىنعي ( هلوق سايق ىف افلتخاو ول وق ) ليخارش نبا ىفاع هعساو ( ىبعشلا لوق وهو

 ا ناالانا هنهحوو ةثلث كن ل و ةعيرا نءالل ةعبسىلع امهثنن لالا فسوب. ونا لاقف ىغشلا

 اذه امهيقح ردق ىلع امنهنين مسقب عاقجالا دنعف عابرا ةثلث ىثنللاو درفنا اذا لكلا قدسي
 عابرا ةثلث ىتنللا بيصنو عابرا ةعبرا نبالا بيصن نال ةعيراب كاذو ةثالثأ برضي

 انا 00( هع قلو ةعبس ناالل تع ىنثأ' لع انهن :ن“ثاريملا دم لاقو مل فَف )
 فصنلا فض ىطعيف ثلثلا هل ناك ىثنا ناكولو فصنلا هل ناكل اركذ:ناكو ل لوقب

 'فصن هيطعبف رشع انثا هلقاو فصن هثلثلو فصن هفصنل باسخ ىلا ججاتحف ثلثلا فصنو

 "نا ىرختا قيرطو ةعبس ناللو هس كلذف نامهسوهنو ثلثلا فصنو ةثلثوهو فصنلا
 'ىرخالا ىف اههدحا ىرضاف ة:الثنمتناكىثنا ناكو لو نينثانم' تناكارك ذ ناكول لوفت

 © دعبرا ناللو نامهس ىتنخلل نوكيف نييثنالا ظح لثم ركذلل امهنيب فصنلاف ةتس نوكي
 راو ةسجنب نوكي نيمهشلا نيذه ىلإ ةقلث ىثنخلا ليل نضام هبت (واشلا لضوملا/ دكا

 تهحاذ ثالثا وهف ثنا ناكن او نيفصت امهئدت لاملا ناك اركذ ىنحلا كاكول تلق تكس

 اةئالث نءاللو ةثلث ىننخلل نافصت امهنيب لاملا لاح ىتذ ةتس كلذو”كثلثو فصن هلءئىش ىلا |[

 ' مهسلا ىف كشلا عقوو نيقيب ناتباث تنحل نامهسف ةعبرانباللو نامهس ىثنخللا ثالثا لاحىفو ٠
 ' رتكا ةعبس نم ةثلثف مدقتام ىلع هفعضاف رسكتاذ فصنو نامهس هلن وكيف فصنتيق كازلا ||

 ١ لاملا فصن ريصبي عابسأ ةثالث ىلع عبسلا فصن تدزول كال سثع تا نمت هسجل نم

 رثك | وهو سدسلا فصن كلذو رششع ىنثا نه مهس ةدايزب الا لاملا فصن ريصتال دايو

 | ٍبرضي نا محاولا قي رطلاو ىنهلل عفلا فسو ونا هلاقام نا تبثق عيسلا فصن نه
 ىن ىف ”ىبثث هل نم برضا مث نينامثو ةغيران وكي امهدب ةَقفا وهال ثيح مشع ىنثالا ىف ةعسلا

 || (ردع)
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 ةسهجل ىثنفللاو ةعبس ىف سشع ىننا نم ”ىث هلنم برضاو نوثلثو ةنس ىثنحما نوكيف سشع |
 1 1 : نا 1 3 ١ ١
 ١ نينامثو ةعيرانم مهس توافتلانا رهظف نيثلثو ةسجخ نوكي ةعبسيف 0

 هتايجالو هرما نيبتسسي الو هعضوم الو هتهج فرعي الو دتفيف ةهجىف حر ىذلاوها
 لجرلا باخاذا هللا هجر لاق هتايح الو هلتق الو هتوم نيبتسدالو ودعلا هرسابوا هتومالو

 || هيلع موقيو هلام ظفحي نم ىطاقلا بصن تيموا وه ىا عب ملو عضوم هل فرعي ملو |
 |١ ةفصلا هذ. دوقفمللاو هسفنل رظنلا نع زجام لكل ارظان بصن هنال ( هقوتح ىوتسيو

 || نويدلا ىنعي هقوقح ىف وتسيو هلوقو نونجلاو ىبصلاكر اصف هلام ظفح نع زجام هنال ْ
 || الو هدقعب بجو نيدف مصاخيو اهاضاقتيو هتالغ ىفوتسيو هلام, غنم ميغ اهبرقأ ىتلا
 ١" كلام سيل هنال لجر ديف ضورعو اراقعىفهل بيصنىفالو دوقفملا هالوت ىذلا ىف مصاخب

 فالخ الب ةموصملا كلمال هناو ىضاقلا ةهجنم ضبقلاب ليكو وه امئاو هنع بئانالو

 | لامنم داسفلا هيلع فاخي ناكامو نيدلا ىف كلاما ةهج نم ضبقتلاب ليكولا ىف فالكناامناو
 |١ الو ةقفنىف ال عابال داسفلا هيلع فاخحال امو اهوحنو راغلاك هعيدب ىضاقلا مما دوقفملا .
 || داسعلا هيلع فاخال امو هلام طيجف الا ييئاقلا لع بالو ال ىتياتلا 00
 || تيم هلوق ىنعمو هريغ قحىف حج هسفن قحىف تيم دوقفملا ىدنملالاق هسفنب ظوفحم ٠

 | كلاب ثري ولف كتر وج توها لبق تاهدق 01 نار هخ نع ترا 0 0
 نيقبب هل لاملا انقرع انال هتثرو نيب هلام مسقبالو هنم ثروال هنا ىتح هريغ قحيىف جو
 لوز الف امهنيي امثاق حاكنلا انفع انال هتأرما هنم نيينال اذكو كشلاب هنع لوزب الف
 هنوك اما لوالا سكعىلع هريغ قحىف تيم هسفن قحىف جج دوقملانا ليقدقو كشلاب

 ىتح هريغ قحىف تيمو هيف ةايملا باعصتسال هنج هكالما لي زئال انف هسفن قحيف ايح
 هدالواو هتجوزىلع قفتيو ملوث ) كذلاب هثرون الف هتايح نقيتنال انال هريغنم هثرونال
 ءالولا ةبارق عيجج ىلعو هلامزم هبوبا ىلع قفني اذكو راغصلا هدالوا ىنعي ( هلامنه
 هيلع قفنب ىضاقلا ءاضق ريغب هتريضج لاح هلامىف ةقفنلا قحتسانم لكنا لصالاو

 الا هتسضح لاح ا_هقحسلال نم لكو ةناعا ن وكي ذئئيح ءاضقلا نال هتييغ دنع هلامنم

 بئاغلا لع ءايضقلا و ءاضقلاب بخت نين ةقفبلا نآل هتبيغ ىف هلامنم هيلع قال 1
 رابكلا روكذلانمانمزلاو رايكلا هدالوانم ثانالاو راغصلا دالوالا لوالا نف زوال

 ةوسكلاو ريناندلاو مهاردلا ىعي هلامنم هلوقو ةلاخلاو لامللاو تخالاو حالا ىناثلا نهو
 هناذ بالا الا عاب الف ديبعلاو ناويملاو راقعلاو رودلا نم كلذ ىوسام اماف لوك أملاو
 هلوق ) ائيش عيببال امهدنعو لوقنملا ريغ عسب الو ةفينح ىبا دنع ةقفنلاف لوقتملا عيدي



 * هك
 | ادنعتاو,امهنلت |ىضمامللا قرغب نيس عب را تضما اذا كلام,لاقو ( هتأرما نبي و هنبي قرب الو
 1 نا هتوهتسا ىذلاىف ىضق اذكه هنع هللا ىضر رع نال تءاشنم جوززت مث ةاذولا ةدع

 ظ ارادتعا ةدم ىضمدعبامهند» قرفيف ةيبغلاب اهتح عنم هنالو ةودقو اهامازهب كو ةنيدملاىف :
 | المت ةنعلا نم نينسلاو ءاليالا نم عبرالا امهنم رادقملا رخا رامتعالا اذه دعبو ةنعلاو ءاليالاب
 اهيثآي ىتح هتأرما اهنا دوقفملا ةأرماىف مالسلا هيلع هلوق انلو ةياهنلاىف اذك نيهبشلاب

 قالط وا توم نيبتسي ىح ربصتلف تيلتا هتأرما ىه هنع هللا ىضر ىلع لوقو ناببلا

 ىضق ولو ىلع لوق ىلا عجر هنع هللا ىضر رو عوفرملاىف روك ذملا نايبلل انايب حرخ
 || امهنع هللا ىضر ىلع لوق ىلا رع عوجر ححددق هنال ذفنبال رع لوق ىلع دوقتملا ةأرماف
 ةئام هل مت اذاذ روق ) ةيريهظلا ىواتفلا ىف اذك ذهني هناب ىتفب ىدنق رعسلا مامالا ناكو
 000 لل ةلاوز هده ( هتأرما تدتعاو هتوم انمكج دلو موينمآ ةنش نورشنو

 3 هال لاعب اقسوي ىبانع ئورملا فو نارثألا توم ردقب ةياورلارهاظىفو ةفبنح
 ومب مكذلا تقونم ةافولا ةدع هنأرما ىلع بجو هتومب م كح اذاف ةنس نيعسش

 هر ل اولا كلذ لير ولا عا هلام ماو الؤق)

 هل وق ) ةوبلحا ىلع اقبم هتومب مكحلا ليام لإ قت ف ب ارراعو
 || ايم هنوكىف ثريالف هريغقح ىف تيم هنا هانبب امل ( هدف لاح ىف تامدحا نم دوقفملا ثربالو

 ةيصوي هل ىصوا اذا اذكو قوقملا نم هيلعال فرصيالو هبيصن فقوب لب هريغ قحىف
 ًأذهلف حصبف ايح نوكي نا لقحبو محدي الف اتيم نوكي نا لقحي هنال ةفوق وم تناك
 لعا ىلاعتو هناح# هللاو تفقو

 هالوم ىلا هدرو قارعالا ةءادرو قالخالا ءوس نم وهو قالظنالاو درقلاوه قابالا
 هيلع ىوقب نم قح ىف هكرتنم لضفا قب آلا ذخا وناسحالا الا ناسحالا ءازج لهو ناسحا

 | ىعسبال خلان م برهناف هل ديسلا ظ ريعنم براهلا قد هلا ىلاعثلا لاق هن ايحا نم هيفامل

 اذا هللا هجر لاق ) بيعب سيل ب رهلاو بيع قابالا اذه ىلعف ايراه ىعسي لب امن

 نوعبرا لعج هيلع هلف ادعاصف مايا ةثالث ةريسم نم هالوم ىلع لجر هدرف كولملا قبآ

 لاضلا دّدبعلا در اًماو طرشلاب الا ءىش بحال هنا سايتلاو ناسحسا اذه ( 0

 ةيادهلاىفو ( هباسكف كاذنملقانم هدر ناكناو مل وق ) مهف “ىئثالف ريعبلاوا ةاشلاوا
 ليقو ىضاقلا ىأر ىلا ضوفب وا امهحالطصاب ثالثلا نودام نع درلا ىف حذرا ردقب
 نوكي نا هالوم ركناف هالوم ىلا لجر قب الاب ءاح ناو مايالا ةثالثلا ىلع نيعب رالا مدقب

 || ةئيب ماقا ناف هركس وهو ىوملا ىلع ق> بوجو هدرب ىعدب هنال ىلوملا لوق لوقلاف اَقنآ

 كارلا هاو دما در ىف لعلا بح او هكا تلق كادي رقا هالوم ناؤا :هالوم لم قلك كنا

 ا (اذا)
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 هتوع اقتتعامهنال ىنث الف اهب لصي نا لبق ىلوملا تام ناذ ىلوملا ةيح ىف ناك اذا .

 ١ لسردضوطلا ااراواملم جتا 0 نوت 0

 ١ ناف قابالاب هنع لازاكلم ىلوملا دفتسي إف هسفن ديىف بتاكملا نال هل والف هالوما للا

 || ادحاو دبعلاو نينثا ديسلا ناكاذا اذكو امهنن دحاولا لعفل دحاو دبعلاو نينثا دارلا ناك

 || هامل نلنو نالعج هيلفف ادحاو ديسلاو نينثا ديعلا ناك ن إو زكلالملا ردق" ع ايتن لدك
 اذكو لعملاب هكسمم ناكاذا هيلع ناعم الف هديىف كلهناف لعللاب هكسمب نا قب الاب
 هت رت ىف لعجلاف تامدق ديسلا دجوف قب الاب ءاج ناو كالهلاب طقس لعملا نآل هل لعجال

 مل ناو لعملا ىطعي ىّتح دبعلاب قحا وهو لعملا هلف هلام طيح نيد ىلوملا ىلع ناك ناذ

 محراذ دارلاناكن او ءامرغلا نيب ىقابلا مسق مث لعبللاب ”ىئدبو دبعلا عيب هريغ لاه هل نكي

 او هل لعج الف هلايعىف ناك نا ماحرالا ىوذ راسو لاخلاو علاو حخالاك ىلوملا نم مرجم ٠

 هلايع ىف ناكءاوس هل لعج الف هدرف هيبا دبع لجرلا دجو ناو لعملا هلف هلايع ىف نكي ىل
 لعملا هلف هل ايع ىف نكي مل نا هنبا دبع بالا دجو ناو جوزلاو ةأرملا اذكو نكي ملوا

 هلايع ىف وهو هنباوا ىلومأل ابا دارلا ناك اذا ةيادهلا ىف لاق هل لعج الف هلايع ىف ناك ناو .
 قبا نا و ةداع درلاب نوعربت ءالؤه نال هل لعج الف رخئ آلا لع نيجوزلا دحا ؛ دروا

 ا هدر هنال هل لعج الف هيصو هدر اذا اماو ىصلا لأم ىف لعملاذ ناسنا هدرف ىبصلا دبع

 | هيلع بجاو وهام لعف هنال هل لعج الف هالوم ىلع اعنا ناطلسلادر ناو هيسفن دب ىلإ

 الا هنعتب هل ىضق ام*رد نيعبرا نم لقا هنهق تناكناو مل وف ) عيانيلا ىف اذكى صولاك

 ادحاو امهرد هتيق تناك ناو امهرد نوعبراهل بحب فسوونا لاقو امهكلوق اذه ( اههرد

 اولصفب مل اوبجوا نيح ةباعتلا نال اهنع صقني الف صنلاب تبن نيعب رالاب ريدقتتلا نال

 || صقنيف كلاملا لام ىبحل درلا ىلع ريغلا لج دوصقت لا نا امو اه ريثكو جملا ليلق نيب

 || ( هيلع ”ىث الف هرد ىذلا نم قبا ناو هل وق ) ةدئافلل اقيقحت ”ىث كلامأل اسيل امهرد

 ١ 2 © وهو هل ”ىث الف حلا ضعب ىفو هذخا نيح دهشا اذا اذه نكل هدب ىف ةناما هنال

 ةلزنمب لعملا ىفوتسي ىتح قب الا سبحن نا هل ناك اذهل و كلاملا نه عيابلا ىتعم ىف هنال

 لاح ىف ىلوملا هقتعا ناو هل *ىث ال هدب ىف تام اذا اذهلو نْثلا افيتسال عيبملا سبح عيابلا

 هقتعاناو ارحدرهناكراصف قتعلابلاز كلما نال لعملا نمائيش قحسا مللجر هنءاجو هقابا

 نم هعاب اذا اذكو هقتعا مث هضبقول اكراصف هل ضباق قتعلاب هنال لعملا هلف هادا نيح

 || دق هنالو لعملا قحسي هضبقبو هضبق دعب الا هعب نم نكمعال هنال ل عملا هل ناك دارلا

 || هذخا نيح هيلع دهشا ناك نا مث هل ”ىبث الف هدر نا لبق دبعلا تامول و لدبلا هل اس
 |١ ملناو ىدعتلاب الا نمضي الف ةنامالا هجو ىلع هذخا راص دهشا امل هنال هيلع ناعم الف

 أ| هذخا اذا دهشي نا ىتبش و مل وُق ) هيلع ناعض ال فسو وا لاقو امهدنع نعم دهشي
 )| لوزل ةداهشلا تطرمشاف هسفنلا هذخا نوكي نا زوج هنال ( هالؤم لع هدريل هدخأي هلآ
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 | تقودهشي ملنما هدرول ىتح دمتو ةفينح ىبالوق ىف متح داهشالا ةيادهلا ف لاق ةمهتلا
 ىلا ىقب الاب ءاح اذاو هسفنل ذذخا هنا ةراما داهشالا كرت نال امهدنغ هل لعج ال ذخالا

 | هلخدا ناو لعجلا هلف هبهو مث هضبق نا و هل لعج آلف هضبشب نا ليق هل هبهوف هالوم

 ىذللف كلذ دعب لجر هبءاح ناذ هل لعج الف هالوم ىلا هب لصي نا لبق قباف هالوم رصم
 قتع زوجي و هحرش ىف لاق لوالل ”ىثث الو مايا ةثلث ةريسم نم هدر اذا لعجلا هنءاح

 هنال هديىف وه نم الا هعب زوج الو هكلم.ىلع قاب هنال ايج ناكاذا هراهظ نع قبلا

 هلوق ) هضبف ىلع رداق هنال هدب ىف وه نم ىلع هعيب زاج امنا و ههلمت ىلع رودقم ريغ
 ةايح ىف درااو نهرلا نم هجرخ ال هقابا و ( نهترملا ىلع لعملاف انهر قب آلا ناكناو
 لقاوا ندلا لثم هتف تناكاذا ادِهَو توملاب لطب ال نهرلا نال ءاوس هدعب و نهارلا
 نومضملا ردقلاب قلعت هتح نال نهارلا ىلع قابلاو هيلع نيدلا ردقبف ثك ا تناكن اذ هنم

 | ناكولو نهترملا نيد نم ءاضق بسح لعلجا نهارلا ىداو ءاوس نيدلاو هتعف تناك نا مث

 | اعاىلاعتوهناحشدتلاو عيانيلا ف اذكدلولاب ةربعالودحاو لعمان عيضردلواهعمو ةما قبلا

 آلا |( را كالو ذيل قفا نم نكت ملو دخالاكلم نكت ل ىلا ىع تانوللا ضرا
 | ءاملا عاطقنال ضرالا نم هب عفتني الام تاوملا هللا هجر لاق ) تدعب وا دلبلا نم تب رق
 | نال ةيربوا ةك# تراص ناب ( ةعارزلا عنمي امم كلذ هبشا اموا هيلع ءاملا ةيلغلوا هنع

 مالسالا ىف اكولمت ناكوا هل كل ام الايداع اهنم ناكاخ عل ْوُق ) ةويملا ىلع لدي عافتنالا
 | حاصف ماعلا ىصقاىف ناسنا فقو اذا ةيرقلا نم ديعب وهو هنيعب كلام هل فرعي الو

 أ عيجج نال داعل ناكمال هبارخ مدقت ام وه ىداعلا ( تاوم وهف هنم توصلا عع مل

 | ىروهج اناستا ىنعي ماعلا ىصقا ىف ناسنا فقو اذا هلوق و داعل نكي مل تاوملا

 | اكلم تسيلام نا ىواحطلا ركذو فسوب ىبا لوق مهذلا هراتخا ىذلا اذهو توصلا

 تاوم وهف تدعبوا تبرق ءاوس دلبلا ةجراخ تناكو دلبلا قفارم نم ىه الو دحال

 عطقتباال هيرقلا نم ابرق نوكي ام نا رهاظلا نال دعبلا طررشا فسو وباف دم لوق وهو
 || هايحانم ل وف ) ةترتح اهنع ةيرقلا لها قافترا عاطقلا ربتعا دمتو هنع اهلها قافترا
 فسوب وا لاقو ةفينح ىبا دنع هكلمي مل مامالا نذا ريغب هايحا ناو هكلم مامالا نذاب

 هلوق ةفينح ىبال و هل ىهف ةّتيم اضرا ايحا نم مالسلا هيلع هلوقل ( هكلم دو
 نا دجال سيلف نيلسملل قج هالو هماما سفن هن تباطامالا ءرملل سيل مالسلاا هيلع
 ةكلمو ءايحالاب اهكلمي مل اذا ةفينح ىف ادنع مث لاملاتدن لاك مامالا نذا نودب هب صنخي

 اهدرسالو اهايحا اذا هل اهلعجنا مامالل ىلوالاو هل اكلم ريصت ءايحالا دعب مامالا اهانا

 ارجز اهدرتسي نا هل ناك مامالاب انو اهت هكرت اذا اما الهج ناذيتسالا كرت اذا اذهو هنه

0 



2 

| 
| 1 

 ءادتا نال رثعلا اهيف بحي ةيادهلا فو جارخ وا سثعب اسهكرت مامالا هاهكرت اللا
 جارخلا ءاقبا نوكي ذئنيح حبارملا ءام اهاقسا اذا الا زوحيال سمملا ىلع جاركلا ف فيولا |
 ناالا كلملا بس ءايخالان ال ( (]لسسملا كلم مءابحت الاب ىعذتا كلعو هلوق ( ءاملارامتعا ىلع 1

 اهذخا نينس ثلث اهرمعي ملواضرا رجنعو مل وق ) هطرشنم مامالا نذا ةفنح ىبا دنع ْ

 اهتراع كرت اذا هنال اضيا فيفخملاب ىوربو ديدشتلاب رخخ ( هريغىلا اهعفدو هنم مامالا

 نيزسملا ةعفتلل اليصخت اهيضارا ةراعراهظا مالسالا راد نم دوصقملاو اهلمهادتم نيس 5 1

 ةرامعلا وه ءايحالا اهناو هب ثلاع ءاحاب سيل ريجحتلا نآلو مبارملاوا رمشعلا ثيحح نف

 رجح هنولعيوا هلوح ةراخلا عضو هنولخي اوناكرهئال هن ىبمس مالعالل وه امئا ريجحتلاو

 رو ةنسلاق جار ىضارالا نأ تلاغلا نال نيكس ثلث ردق امتاو هنانحا نع رهريغ

 ثالثلا ىهو ثالثلا رايتخاالاو ةبغرلا ىلع هب لدئسيام سبح ىفايترالل لعجام زثكآو
 مامالا ىلع بجوف اهتومو اهفالتا دصق هنا رهاظلاف ردقلا اذه اهكرت اذاف عونلا ثالذنه |
 اذه امناو اهكلم ةدملا هذهى ضم لبق هريغ اهايحا اذا امأ ةنايد هلكاذهو اهنع هدن ةلازا |

 كريو ىماعلا نم برقام ءايحا زوجي الو عل وق ) دتعلا زاج هلمف ول و هركيف: مايتسنالل

 اوم نوكتالف اسهيلا مهتجاح قفمتل ( متطنلو مهداصخل احرطمو ةيرقلا لهال ىعرم

 تاوم ضراىف رفحاذا هانعم (اهمي رح هلف ةيربيف ارب رفحنمو ل وع ) اهب مهتح قلعتل

 اهميرك نطعلل ناكناذ هل وف ) ٌربلا يرحاذكف هرئاد ءانغ قحارادلا بحاصو رادلا ءانفك ||

 ىذلا لبملا ناكناذ هتيش املانطع ميكتلا وه نوعبرا بناج لكن م ىنعي ( امارذ نوعبرا |
 هل وق ) هحرشىف اذك كلذىلا ةيعاد ةجاللا نال لبلحا ىهتنمهلف نيعبرالا زواج هب عزي

 مالكلاو نطظعلا ىف نوعبرا ةفينحو الاقو اهثدنع اذه ( اءارذ نوتسف ححضانلل تناكناو

 عارذلاو ىدنخلا ركذ بناح لكنع نوتس امه وق ىلعو نطعلا ىف مالكلاك لبلعا لوط ىف

 تناكناو هْلَوق )ا ءاملا هيلع قت هلل د ىذلا ريعبلا محذانلاو ةضيفن ةناعلا عازىلع ديب ريتعملا

 د.الف ةعارزلل جرخسي نيعلانال عارذ ةئامسج ةيادهلاىفو ( عارذ ةئاغلشب اهمرُك انيع

 اذهلف ةعرزملا ىلا هيف ىرجب ره نمو ءاملا هيف عمت ضوح نمو ءاملا هيف ىرجي عض ومن#
 عتم ارب اهعرحىف رفح نا دارا نمو مل فق ) بناج لكم ةئاعص ريدقتلاو ةدانزلابردق
 دارا ناف اعربت اهسيكي نا لواللف رفخ نافذ هنلالخالاو هقحح تيوفتىلا ىدؤيال ى( هنم

 هريغ رادىف اهيقلي ةسانكلا ىف ام هنم ةيانخ هرفحنال كلذ هلل يق اهساكب ىناثلاذخأ بنا ||

 ىناثلا رفح ناو يتلا وهو هسفنل اهسكي مث ناصقنلا هنمضتي لبقو اهعفرب ذخؤي هناذ ||

 ىتاثلإذ رفللا ىف دعتم ريغ هنال هيلع ءىش الف ىلوالا ٌربلا ءام بهذف ىلوالا يرخن ءارو ارد

 سرغت ةرجيشلا وره لوالا رفاخلا كلم قبدسل  لوالا نود ةقلثلا بنئازوتحا' نم" من رلحا

 جات هنال هعرح ىف ارحتش سرغي نا هريغل نكي مل ىتخ اضيا ميرخ اهل تاوم ضرا ىف



 فالثتا ةرمثو بناج لكنم هعيجج ردق دم دتعو بناج لكن م رهنلا ريظن فصن ردق هل |

 فيو ىإ دَنض انتم ريزاا وه ليقو قيرطلا وهو ةانسم هلوق ميرملا, الا ءايتساالو |

 # هد

 وق ] ةيادهلا ىف اذك عرذأ ةسمحت ردتم وهو هيف هعضيو هرم هيف دحي هل مرح ىلا
 ال واحلل < ا هيلا ةداوع زوجي ناك ناف املا هنع لدعو ةلجدوا تارخا

 هرح نكي اذا تاوملاكو هف هيلا دوعينا زوحال نآكناو ملوش ) ارهن هن وك ىلا ةماعلا
 لع )في ب لوق وه امتآ مامالا ندا طاّرغشا (  مامالا نذاي ها هابحا نم هكلع : ماعل

 ءال3 ىلع هش ريب نا الا ةغينح ىبا دنع ميرح هل سيلف هريغ ٌضرا اق ارهت هل ناك نمو

 هراغألا هب عقتيالا رهتلانال ( هنبط اهيلعقليو اهيلعىشمي ةاتسمدل دو فسوي وبا لاو |
 هنالو هل رطلا نآ رهاظلا ناكف هطئاصم رظسبل رهتلا ىلإ هيلع زاتحيو هنيط هيلع قلي
 نيطلا ءاقلا هنكميالو رهنلا نطبىف ةداع ىنملا هتكمالو هتع ءاملا ليستل ىتملا ىلا جاتحي
 بلا ىف ىرللا نا ةقيتح ىبال و ريبلاب ارا اشعا ميرملا هل نوكيف رح الا دعي ناكم ىل 1!

 ءامقسالاب الا رثبلا ىف نكمبالو مرملا 370 كي رهتلا ىق ءاملات عامتالا نالو رثآلاب ءافرع

 نيطاتلا اماو رهنلا بحاصل امهدنعو ةغتح ىبا دنع ضرالا بحاصل سرعلا ةيالو نا |

 دجال كوله ريغ عضوم ىلا هلمتب مهضعب لاق حاثملا هيف فلتخا ةغتح ىبا دتع رهتلا |

 لبقو هدنع هنم عنمب لبق دقق رورملا اماو شحمت ملام ةانسملا ىلع هيقلي نا هل مهضعب لاو |
 ٍلعا هللاو نيطلا ءانلا امه وشو سرغلا ىف هلوغ ذخأت رفعج وبا لاقو ةرورضلا عنمال |

 : 3 نوذألملا باتك #

 هنآل ةنلهأب هلا فرصت كاذ دعي دبعلاو اندنع قا طاقساو رخل! كقنع ةرابع نذالا

 قلل فرصتلان ع هزاجحن او ريما هلععو قطانلا هناسلب فرصتت الهإ قب نذالآ دعب

 هعح لطيبال ى هنذان م دالف ىلوملا لأم كاذو هيسكاوا هنبقرب نيدل دلإ لمح ال ىلوملا

 ٌراسىف هفرصت زاجام اءانذا ةراحلاىق هدبعل ىلوملا نذا اذا هللا هج-ر لق ) هاضرريغنم

 نعي ( ىرتشيو عيب ملوق ) هديقبالو ةراجلاىق كل تنذا هل لوقي ناي ( تاراجتلا |
 اههرذع زوحالو اءاجا ريس ناصتنو ةفنح ىبا دتع هيف نباغتال ناصتنبو ةهلا لثمب |

 دنع زاّرحالا هتكعال هنال ربسيلا فالكم نذالا دش الق ع ريتلا هلت هنال شحاعلا نيعلاب |

 اناس ند هلل نوتأللا ى يلا | ده ىلع و هرطاكر 7 ا

 عبجج نخ نآك نآذ ند هلع نكيرمل اذإ لاملا حي نم ريع ةياوع ضر نوذأملا دع

 ةيس نبدلا ناك نأو دبعلل تراو الو ةثرولا قلح ثلثلا لع رللا ىف راصتالا نال ل ةانأ
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 هل ورخلا ىف اكعببملا ددراق الاو ةاياحلا عيج دا ىّرثمل لاه هذق اع اطبخ

 000 ا اا لكي نا هلو هر راحت هلال إلا زعهو !سي نإ
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 حاملا نا كلعو ءاغدساو ءاهأ اهناذ ةراجلا عباوب نم امال( نخشربسل و -رش ب ىهلوت )

 ( ءارجالا )

 ظ



 هلو خرلا ليصح# هيف نال ةعزا رع ضرالا ذخأيو راجت عينصنم هنال تويبلاو ءاوث

 كسنقت رجو ناهلوراحلا ةداحن م هنالاهذخأا.و ةءراضم لاما عفدبو نآتع ةكرش هكر

 لص الق سيخ هنالدسفت نهرب ناالورست هلال هسقنعش نأ هلل وىيفاشلا اذ

 هلزذاناكناو هل وت ) عيراوهودوصتلا اهب لصح و اهبرجحالف ةراحالا اما لولاك

 ىو هيف زؤحي هتاغربلا ف هلزذأي نا لم ( اهعيجج ىت هلزوذأم وهف هريغ نود هنيعب عوف
 ه1 انتل و ىوملانح ةياناو ليكون نذالا نال: عوتلا تاذىالا هلا ودام نوكيال رقت لو

 فالح عون زنود عوت صتخ الق ديعلا اةيكلام رهظي تللذ دتعو رخل !كذو قدا داجخ#

 َ ةراجلا اق اريش كإتنذا لوعنأ لثم نذالا هلت قو ناو ِهربغ لاهق فرضت هناذ ليكولا

 عوللاكهقا فقرصت ! فدوح الق رخن» قالطاه هذإ نال هيلع رح“ حادا هلزوذآم وهف

 فقرصت هال انذا ناك كلذنع تكسو و ههنب إف ىتشيو عش ىلوملا هآر اذا انكواقتلا»

 هسقنل اظرصتم ناك امل ىرشملا نا 5 ةءئحر دك راصق هترضتق روح قومقو هللا

 ىاراذا اذه هيشيالو اذه اذك هعلاطاعسا ىلذل الإ نع هتوكس ناك فر مصت ىق قح عم

 ححدتامتا هريغدبع عياب نال هعب زاوجيق انذا هتوكس نكي -

 كس رجإ هللا ناو دعب حصن مل ليكوتلاب ىصرلا هنح دج ملاذ ليكوتلاب ةقومط
 ةراجالا نال هريغىفو كلذ فرصت نا هلو ةراحلاىت هلنذإ وهف اايصوا اراصق دعقاو]
 سلق ةسعب <ىتىق هلزذ ١ نآو :هلوت) اهعج_ىق هل نذا ةراحلا ضعب ركذو ةراجلا نبا

 هال اذه و ةلهال ماعطو ةوسكلا بوت ءارمشي هرحايناق تم ماد_ختسا هال ( هل نونا ٠

 راجتاىق كل تنذإ دق دغ ءاماذا هللاتولو مادختسالا بايدتع دتاذهب انوذأم واضر ١
 0 ليكو تناف دغءاباذا لجرن لاقاذا !ذكو دغ ءاح اذا هلانودآم راش
 تر دك دغ ءاح دا نوذ ملا هديعل لاقوا كتلرع دعف دغ ءاحاذا هليكول لاةولوالكو

 هئال هاةكتعجار دعتدغ ءاجاذا ةيعجرل 00 كلتا

 ةونألا باك يارا نأم رسب ولاد لعل دامية عا دادع

 .«لإ

 للاذإ امأو اع الإ مصنال هلع ر أ ا آم نوكد لاك نم اناككأ نمو

 وسق هلعرخ ناوار وج ريصتال لع



 01 وال إلو ةيرركلا دلي ديما قوتشي هتبكر قلتم هناهاةيانلكلاو زهملا اما ةرامتا نك
 00 داو ةأرغا رم رفااولاو لوملا نذا ريغب جيوتلا نم ناك ام نهرلا نم دارملاو هَتبقَز

 أ اركب هما وا ةرح ضنقفا هنا رقا ناو ةيرحلا دعبالا هذخاؤيالو ىلوملا نّوحىف معدنال هناف.||

 | فسوب ونا لاقو يانج رارقا اذهو ىلوملا قيدصتب الا لالا ىف همزليال امهدنعف هعبصاب

 لاقول هللا دج.ر فسوب ىبا تالاقمىف ةموظنملاىف لاقلاملاىف هب ذْخْؤِي و لاملاب رارقا وه
 || ىصملا ىف لاق هيلع بجياذ ام حمصيملو عمسا لاحللا ذخؤي اهترذع ىعبصا تلازا نوذأم |[
 || اهلثم رهم هيلع بجي اهترذع تبهذف تطقسف ةيبنجا عفد اذا اكرهملاب ن وكينا لقح ||

 ||| اهتانذالاو ةراجتلا نم سيل جييوزتلا نال ( هكيل ام جوزيالو جوزتينا هلسيلو هلرغ ) |
 ]| دعب هيلع رهملاف اهب لخد اذاف دسف ىلوملا هزي ملو محدن ملاذاو ةراحلا ىلا فرص ا

 || زجل هدبع جوز ناذ هكيلامل حي وزتت اما وىإوملا قحىف تباث'ريغ ببسي همز هلال ةيرحلا |أ
 كلذكف هنما جوز ناو ةقفنلاو رهملاب هتبقر قختس هنا ةلالدب ارض هيف نال اءاجحا

 اههل واهتراجا هبشاف اهعفانم لاملا لصح هنال زوج فسوروا لاقو امهدنع اضيا زوحال

 | لاقنانع ةكحرش كبرشثلاو براضملا فالحل اذه ىلعو ةراحالا نهسيل مي.وْتلانا
 نانعلا بحاصو *ةمالا ب .وزت نوذأملا كلودهللا هجر فسوب ىبا تالاقمىف ةموظنملا ف

 | جبيوزت مهل زوجال هنال ةمالابديقو امامجا كلذ كلمي بتاكملانال نوذأللاب ديق * ةبراضملاو

 ]| سيل هنال ( بتاكيالو ]وق ) اءاجا كلذ كلع ضوافملا نال نانعلاب ديقو اماججا دبغلا

 ||| نكت رف را كفب لباقم ةباتكلا ىف لدبلاو لاملب لاملا ةلدابم ةراحجتلانال ةراممجتلانم
 أإ| عجرتو هنع امان دبعلا ريصيو هكلمدق ىلوملا نال هيلع نيدالو ىلوملا يحي نا الا ةراحن

 ىلوملا هزاحاذ هيلع نيدالو بتاكاذاف هنع ريفس ةباتكلا ىف ليكولا نال ىلوملا ىلا قوقلحا

 ةباتكلا دقع قوقح نال هضبق ىلع دبعلل ليبسال ىلوملل ةباتكلا لال زاجا اذاف زاج

 || الا أريال دبعلا ىلا بتاكملا عفد ناف دقعلا قوقحنم ةباتكلا لام ضبقو دقاعلاب قلعتتال

 | ىلوملا هزاحا امدعب نيد نوذأملا قل ناذ بتاكملا قتعيوزوجي ذيل اهضبقب ىلوملا هلكو.نا

 | بسكنم دبعلا جرخ ةزاجالاب تححامل ةباتكلا نال “ىث اهيف ءامرغلل سيل ىلو ملل ةباتكلاذ
 ٌقح هب قلعد. ال نيدلا لبق دبغلا تسكن م ىلوملا هذخاا امو ىلوملا دن ىقراصو نوذأملا

 ىلوملا اهزاحا ناو ةدساف ةباتكلاةريثكوا ليلق نيد هيلعو بتاكنوذأملا ناكناو ءامرغلا

 || ةباتكلا ةزاحا كلمي الف نيدلا دوجو عم دبعلا بسكىف فرصتلا كلميال ىلوملا نال

 ]| ضرفبالو عربت قتعلا نال ىلوا قتعلاف ةباتكلا كاممال هنال ( لاهىلع قتعبالو هلق )

 الو ضوعب بهيالو هل وق ) ةرم ةقدص نيترم ضرق مالسلا هيلع لاق ةبهلاك عربت هنال
 ىلوملا نذاب الا لاملابالو سفنلاب لفكينا هلسيلو عربت كلذ نال قدصت,الو ( ضوع ريغ |

 زوجي آلف بتاكملااماو زوجيالف انوردم ناك اذا اما نيدهيلع نكيمل اذا زاجىلوملا هلنذا ناف

 نوذ أملاو ةيرللا دعب اهب ذخؤيو لالا ىف اهب ذخؤيال لفكن اذ ىلوملا هل نذاولو هتلافك |[
 ا انا“

 (ريعي نا )



 *« هوا
 لاملا ذخأي ناو ةبراضم لاملا عفدينا هلو ةراحتلا ةداع نم هنال بوثلاو ةبادلا ريعينا

 كمي وهو ةلافكلا نود ةلاكولا ىلع دقعنت اهنال نآنع ةكرش كراشد نا زوحو يَراَ

 اهكلمالوهو ةلافكلا ىلع دقعنت اهنال ةضوافمةكرش كراشدنا زوحجنالو لكوتو لكونأ'

 (هلصي نم فيضيوا ماعطلا نم ريسيلا ىدهينا الا هل وف ) ةراحتلا ىف هدبعل نذأينا زوحتو
 هيلع روع انا فسون ىلا نعو هل نذا ال هنال هيلع روجحلا فالح راحتلا ةداءنم ةنال ا

 اذا ام فالخ هن سأبال ماعطلا كلذ ىلغ هتاققر ضعب امدف ههوب توق للوملا هاطع| اذ

 11 (ىدصت نا: اث 2ك وازولاف كولا هنارربصت رهشلا لب كر مهنال رهش توق هاطعا

 زوجي الو ةداعلا ىف هنم عونمت ريغ كالذ نال هوحنو فيغرااكر يسيلا ىثلاب اهجوز تدب ند

 (ىوملا هيد ناالا ءامرغلاببف عابب هتبقرب ةقلعتمهنويدورل وق ) ثاثالاو بايثلاو مهاردلاب

 بوضغلا اعضو راجتسالاو ةراجالاو ءارشثلاو عببلاك اهانعمىفاموا ةراحتلا نيد دارملاو

 قرخوا ةباد رقعوا قاقحم#الا دعب ةاريشملا ئطوب رقعلا نم بحجينامو اهدحج اذا عيدولاو '
 ةيرخلا دعب هنم قوتسي هتمذ, قلعتم وهف ةيانملاو رهملاك كلذ ريغب تباثلا نيدلا اما اوت

 ىلوملل كالملانال هعيب نا ىلوملل سيلو م انا هعس ىنعي اهيف عاب هلوقو هتبقرب قلعتالو
 مف هبسكنم اوفوتسيل عيبلا كرت نوراتحيدق ىهنال مهقح طاقسا هعيببىفو قح هيف ءامرغللو
 مهضعب زاحا ناو ندهرلا ناك مهتزاجا ىلع فقو مهنذا ريغب عاب اذاف مهنذا ريغب هع هلنكي

 نيدلا عيمجي هيدغب ىنعي لوملا هيدشينا الا هلوق كلذىلع اوقفت.نا الا رحب مل مهضعب ىباو
 ( صصخلاب مهنيب هنمث مسقيو هل وق ) هلجال عاب *ىشءامرغلل هتبقريف قبرمل هادف اذا هنالا

 هءنوعبتب نكلو ىلوملا هب بلطيال نيد مهل قبناف ةنيبلابوا دبعلا رارقاب نيدلا تين ءاوس

 الإ زمسفلا قح مهلف مهنذا ريغب ىلوملا هعاب اذا اما ىضاقلا هعاب اذا اذهو قتعلادعب دبعلا

 قح لطب هاف نيدلا نم دبعلا اًورباوا مهنيد ىلوملا ىضقوا مهنويدب ءاذو نُعلا ىف ناكاذا
 انهنا قرقلاو مسا قح ءامرغلل سيلنيدلا ىف كربلا عاباذا ىصولاك اذه سيلو نجلا

 ءاعستسا مهل سيل كانهو ,هنيدىف هوعستسيو عببلا اوح-فنا ,هلف دبعلا ءاعستسا ءامرغلل

 للوملا هبهوف نيد دبع ىلع جرا ناك اذا * ةلئسم + تيملا نيد ءاضقريخأت هيفنال ةكّرلا

 عجرناف نيدهدبع بع هلت ال ناسنالا نالديلع ىذلا نيدلا طقس هلبغف نيدلا بحاصّنم

 ول امر اصفدهنع ةبلاطملا تطقس هكلمامل هنالدمتو ةفضح ىبادنع نيدلا دعي مل هتبهىف ىلوملا

 ةبهلاىف عجرولو حاكنلا محدقتأ اهجوزإ ةما بهوول الجرنا مولعمو حاكنلاكوهف هأربا
 ناىرخا ةياور دمشنعو دبعلا ىلع نيدلا دوعي فسو.و.ا لاقو ىنعملا اذهل حاكنلا دعيمل

 تلصح ةدايز هنعهلا وزف هيف صقن دبعلا ىلع نيدلا نوكنال دبعلا ف عجرينا هلسيل ىلوملا
 ناو نلف ) عوجرلا تعنم هل بوهوملا كلمىف ةدايز انف تلص> ىتم ب وهوملا نيعلاو

 هلوق ) هبةبقرلا ءفو مدعو هتمذىف نيدلاررقتل (ةيرطادعب هببلوط هنويدنم ”ىثلضف
 |وراص مهنال ( هقوس لها نيب را رهظي ىتح هيلع اروجح رصي مل هيلع رج ناف



 شلع
 | لأ كا اع طيزسشيو انااا كلذ عفتزلف هل ةئادلاو دعم قرسصتلا زاوج نيدقتح

 نالارعم "ال ناار وا 0ر31 هيف شيلاو قواشلا قا هيلع رجول ىخ مهنال هقوس

 ْ لولا تاه ّنآَف هَل وَ ) رهتشنال نينثالاو دحا ولاثو ةرهشلاب نذالا نمجحهحورخ دوصقللا

 | اذكو نذالا طقسي توملاب نال ( اروجح نوذأملا راص ادترم برحلا رادب قلحوا نجوا
 وهف هبركح نا قامتلاافاو هلاح ىلع نذالاف قبطم ريغ ناك اذااما اًبطم ناكاذا نونملاب

 راص اقبطم انونح ديغلا نج ناو زئاج هفرصنف اسم عجر ىتح هب كح مل ناو توملاك

 000 1 قيم رخ انج ارجالاو هلذا ةوعبال كلذ دعب قا نا اروصخ

 | قاحلااب اههدنعو ةقينح ىبا لوقىف دادترالا دنع روج راص برملارادب قلو نوذألملا

 | اذك ميحتلا ىلع نذالا دعيمل قابالانم داع ناف ( اروجحم راص دبعلا قبا ناف هلوق )
 هانعم ( ةفينح ىبا دنع لاملانم هديىف اف راح هرارقاذ هيلع رج اذاف عوق ) ةريخذلا ىف

 | فلا ىلع لوقيف هيلع نيدب رشوا هنم هتبصغوا نالفل ىدنع ةعيدو هنا هديىف امب رقب نا
 تسو ونا لاقو هديفامت ىضقيف ةعيدولاو نيدلاب هرارقا محدن ةفيتح ىبا دنعف ,هرد

 اءاججا هرارقا زحي مل هديىفامب طيحن نيد هيلع ناك اذا هحرشىفو هرارقا محصنال دمخو
 | هلافطيحن نورد همزا اذاو مل وق ) رحلا دنع هديىف ىذلا لاملاب قلغت دق ءامرغلا قحح نال

 فسو ونأ لاقو ةفننح ىبا دنع اوعتعي مل هديبع قتعا ناو هد.ىفام ىلوملا كلمي مل هتشرو

 ١ هقثع زاج هلام اطيحم نيدلا نكي مل ناو هتهث هيلعو هقتعانم قتعيو ( هديىفام كامي دمتو
 | دبعلا ىلع ناكاذا اذه ( زاج ثكاوا هنعق لثم اًئيش ىلوملانم عاب اذاو مل وق ) اءاججا
 [ نال امهني عيبالف نيد هيلع نكي ملناو نيد هيلع ناك اذا يدك "نع ىبنجالاك هنال نيد

 | دنع اذهو هقحىف مهنم هنال ( زجب مل ناصقتنب هعاب ناو مل وق ) ىلوملل هديىفامو دبعلا
 محسف ءاش ناو ةاياحلا لازا ءاش نا ىلوملاريخو زوجي ناصقنب هعاب اذا امههدنعو ةفيشحىبا

 فالخحو ةحبتال هنال ةفينح ىلا دنع نيد هيلع ناكاذا ىنجخالا اناح اذا ام فالح اذهو

 هيغل قلعت ةثرولا ةيقن قح نال هدنع زوحنال ثيح هثهق لثم ثراولا نم ضدرملا عابام

 ْ ( ناج لقاوا ةيغلا لثم ائيش لوما ذغاب ناو هل قف )اريغأل ةيلاماب قلعت اطرعلا قحأما
 ْ مس اذا هنال ( نثلا لطب نقلا ضبق لبق هيلا هلم ناف هلوق ) ةمهت كلذ دقحبال هال

 ' ةدالبق لعادل تبثنال ىلوملا و هدبع لع ىلوعلل ابد نكلا لصح نُعلا ضبق لبق عيبملا

 ' نقلا نالطبب هدارعو عببلا زوجيالف نمثريغب هيلع عاب هناكراص نقلا لطب اذاو نيد
 ةلازاب ىسؤي هتيفنم ركاب هعاب ناو عببملا عاجريسا ىلومللو هب ةبلاطملاو هعلست نالطب
 هلعيابلا نال ( زاج نقلا ىفوتسي ىتح هديىف هكسا ناو معلوف ) عببلا ضقنوا ةاباحلا
 قاب هيف هكلم نال (زئاج هقتعف نويد هيلعو دبعلا ىلوملاقتعا اذاو موق ) عيبملاىف قح

 اة ل ل نتا
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 5 تو

 لثم ةيقلا تناك اذاام ىلع لو هنيقل نماض ىلوملاو هلوق نا نيت اذهبوريغال نيدلا

 كالبتسا نام هنال رعي ملوا نيدلاب مع كلذىف ءاوس هتيم نم اض هلوقو لقاوا نيدلا

 نيدلانال ( قنعلا دعب قنعما هببلاطي نيدلا نم قيامو هل وق ) لهجلاو معلا هبق ىوتساف
 هتمذ ىف مهند لضاف قبو هتبقر نم مهيلع فلتاام ىوملا نمض دقو هتبقرو هتمذي قلك ا

 نعال هناف نورد امهتزإ دقو امهل نوذألملا دلولا ماو ربدملا قتعا اذاام فالخب اذهو

 لف مهقح افلتم ىل وملا نكي يف عببلاب ءافيتسا امهتبقرب قلعت مل ءامرغلا قح نال اًئيش ىلوملا

 وه رفزا انالخ ( اهيلع رج كلذف اهالوم نم ةنوذأملا تدلو اذاو هل وق ) ايش نمضي

 رخخ ١ ىلع ةلالد نوثف :دالولإ ادعي اهضحن هنا رهاظلا لوقن نحن و ءادتالاب ءاقبلا ريتعي

ورد اهتبكر نا اهتيق نيضيو ةلالد ىلع ضاق حب رصلا نال ءادتالا فالخ
 الحم هفالتال ن

 لصفنا نا رظنب مث رجال اهالوم ريغنم تدلو ناو عببلا عنتمب هذا ءامرغلا قح ه.قلعت

 هيف ءامرغا قحالف ثلذ دعب نيد اهتحلول ىتح ىلوملل دلولاف ند اهيلع سيلو اهنم دلولا

ولا لبق مهمح تدن نئذلا ءامرغلا نيدىف عاب هناف نيدلا تون دعب تدلوناو |
 نود ةدال

 دعب لصفنا ناو هما عبشبال هناذ ةيناملا دلو فال اذه و ةدالولا دعب رهت تنن' نذلا

 ىوآلا ىف نا قرفلاو ءادفلاوا عفدلا نيب ةمالا ف ىلوملا بطاختو ىلومال نوكيو ةيانملا

 عفدلاب ىلوملا بلاطيامتاو اهتبقرىف تبثرمل ةينالااماواهدل و ىلا ىرسيفاهتبقرىف تباثندلا

هلاو بسكلا فالخ نيدلا فل خديالنيدلا لبقدولوملادلولاو ءادغلاوا
 ناكاذا ةقدصلا وةب

 بسكلان ا قرفلاو ءامرغلل نوكي كلذنانيدلا قل ىتحىلوملا هذخأي ل اذا نيدلا قول لبق

 اهدي ىف وه سيلف دلولا اماو ىلولا هذخأي نا لبق هيف اهفرصت زوجي هلا ةلالدب اهديفف

 ىصلا ىلونذا اذا و هلق ) اهنم ذوخأأللا بسكلاكر اصف ديف انهف طنا زوال هلال

 ىح (هارعلاو عيبلا لقعي ناكاذا نوذألملا ديعلاكعيبلاو ءارسثلا ىف وهف ةراجتلا ىف ىبصلا

نمو ىضاقلاو ىصولاو همدع دنع دملاو بالا ملظتني ىلولا ركاذ هفرصت ذغب
 || نا هطرش

 || تّشام نا كيش نوذألا دبعلاب همغتلاو حيررال ابلاج كلملل ابلاس عببلا نا لقعي نوكي

 هديقامب هرارقا حدو دبعلا فاكتوكسلاب انوذ أ هريصيف ىبصلا ىف تن ماكحالا نم دبعلا ىف

 هدبعل لاق اذا ىدن#عا لاق * لئاسم * دبعلا ىف اك هتاتك الو هدبع جي وزن كلعالو هبسكن م

 ءادا كالمال هنال ةراحتلاىف هل اوم لوعلا اذهب ناكرح تناف مهرد فلا ىلا تيدا اذا

 ىم لاق اذا اذكو لوبقلاب قتعي الو ءادالاب قتعيو ةلالد انوذأم راصق تاستك انا الا" ثقلالا

 ىلع رصتشال اذهف ىلا تيدااه اذا وا ىلا تيدا نيحن وا ىلا تيدا ام هوا القتل

 طرشب قلعم قتع هنال ىدؤي ىح قتعيال هناف رح تناو افلا ىلادا لاق اذا اذكرو ليلكلا

 ناو ءادالاب الا قتعيال ليقو لالا ىف قتعي ججركلا ىف لاق رح تناف افلا ىلادا لاق ناو

 قتعي فلا كيلعو ر> تنا لاق ناو دؤي ملوا ىدا لالا ىف قتع رح تنا افلا ىلادا لاق

 اذا اما و لاملا همزلو قتع لبق اذاف قتعيال لبش ملام امهدئعو ةفيتخ ىنا دنع ”ىث همزابالو
 ا الا سافل ق1 كا



*» 3# 
 أ 1 ناو قتعي سلجلا ىف ىدإ ناف سلجلا ىلع رصتتقي اذهف رح تناف افلا ىلا تيدا نا لاق
 8 لاملا خا ءاوس قتع لاملا نيبو هنيبالخ_ ىتمو لوبقلا ىلع ربجي فلالا ىلوملا لبقب

 نلالعإ دياز هديخلاب ١

 دك ةعرازملا باتك

 00 رتل مندا لح تملا نع ةراصع عرمشلا ىفو عرزلا نم ةلعافم ةغللاىف ةعر ازملا

 || لها عم سو هيلع هللا لص ىتتلا دقعنم ةقتشم ليقو ريبخ عرازملا نآل ةرباحم ىعو
 أ ميرااو كلثلا كاما (ةلاب عبرلاو ثلثلاب ةعرازملا ةفيشحوا لاق هللا هجر لاق )ريبخ
 ا أ ةرباخلامو تباث نب ديز هللاتف ةرباخملا نع ىهن نيح سو هيلع هللا ىلص ىنلا ظفلب ربت

 لبقو ءاوس كلذ ىف ناصقتنلاو هدايزلاف الاو عبروا ثلثب اضرا ذخأت نا لاق هللا لوسراب
 ىا ةلطاب هلوق و اذكه نوعرا ني مهناف كلذ ىف سانل اةداع راك متعاب عبرلا و ثلثلاب ديق امنا

 رجا هلف ىف عرح لو اهبركو ضرالا قس ناف ةقينجىا دنع ةدساف تناكاذاو ةدساف :

 نم ناك ناذ ضرالا بحاص لبقنم رذبلا ناك اذا اذكو ةدساف ةراحا ىنعم ىف هنال هلثم 1
 اهنا ىلع ليلدلاو هكلم امن هنال ضرالا بحاصل جراخللاو ضرالا لثم رجا هيلعف هلبق ا

 1 لوهجتوا مودعم رجالا نالو ناسا :ريفق نعم ىف نوكيف جراخلا ضعبب راجتسا هلا ةدساف

 (ةزئاج ىهدمو فسوب وبا لاقو مل وق ) هنم جيراملا ضعبب هع ىعرب نا هرجأتسا اذا اي ١

 ا اهب لمعتسي ةرجا دحال دق ضرالا | بحاص نال اهيلا س انلا ةحامل ىوتفلا هيلعو

 نع ىهن مالسلا هيلع ىنلا نا ةفينح ىبأ ةج نمو زئاج وهف هيلا ةزورضلا تع ام
 عرزلاب عرزلا عب هنا لمتحف عرزلا وهو لقملا نم ةلعافم ةلقافلاف ةنبازملاو و ةلقاحلا
 0 ل سفر ىلع بطلا عبب وهف ةنبازملا اماو ةعرازملا هنا لمقكو
 دحاول رتبلاو لمملاو دحاول رذبلاو ضرالا تناك اذإ هجوا ةعبرا ىلع امثدنع ىهو
 لوخدل تلطباله لاقبالو ةعرازملا لصاوهو حيراحلاا ضعبب لماعلل راجتسا هنال (تزاح
 اذا لمعلا هلآ اهنال لماعلا لمعل ةعبات ىه امناو ةرجأسمريغ رقبلا لوقنف لمعلا ىف هعم رقبلا
 ةعنان ةراالا تناك اطابخ رجاتسانم نالو اج كلذناف طايملا ةرباب هل طيخحأ نبا رح اتسا

 رثبلاو لمتلاو دحاول ضرالا تناكن او هلو ) اذه كاذك ةزجا اهتلب اقم ىف سيلو هلم
 ضرالل رجاتسم لماعلا نا ههجوو ىناثلا هجولا اذهو ( اضيا تزاج دحاول رذبلاو
 ضرالا تناكناو هل وق ) ةمولعم مهاردب رجأتسا اذا زوم جيراخلاا نم مولعم ضعبب
 هنا ههجوو ثلاثلا هجولا اذهو 3 تزاج رخآ نم لمتلاو دحاول رقبلاو رذبلاو
 روق ) هترباب هبوث طيخفل اطايخ رجأتسا اذا اراصف رجأتسملا ةلاب لمعلل هرجأتسا اذا
 هجولا اذهو ( ةلطاب ىهف دحاول لمملاو رذبلاو دحاول رقبلاو ضرالا تناك ناو

 ( ةعبات )

 اا يا ا ل اا ل ريصتال اهنال يرادلا ضعبب ةرجأتسم انهه رقبلا نال ةياورلا رهاظ ىف لطاب وه و عبارلا
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 ِ 1 اذهب 5 5 4 5

 ىعد امي رف فالتخالا للا ا 0 نال ( ةمولعم ةده ىلع الا ةعرازملا مصل

 عرزلا ةده ناذ ةفوكلاب اًمالع دنع اذه عيبانيلا ىف لاق رخآلا ةده ىلع ديزت ةدم امهدحأ

 زوجيف مولعم هعارزلا تقوف اندالب ىف اما عا ا

 ةكراشملل اقيقحن ( اءاشم امهنيب جيراملاا نوني كب ناو مل وق ) ذخأت هب و ثيللا وبا اق

 نا زاومل ةكرشلا عطقنت هبنال ( ةلطاب ىهف ةامسم ن ا رفق امحهدحال طرش ناذ هل وش )

 بحاص طرش اذا اذكو را نود اهه روع روس ردعلا كلذ الآ ضرالا جركل

 2 رثلا عطق ىل ![| ىدؤي هنال دساف وهف ايهم قابلا ناكل و فرأت ردع عقرب نأ نذل

 ىلعام اطرش اذا تالذكو مل وف ) رذبلا ردق الا جيرخم ال ناب هعبجب ىفوا نيعم ضعب ىف
 ىهو ىمحم مسا تانايداملا و دساف وهف امهدحال هاطرش ىنعي ( قاوسلاو تاناي داملا

 ضعب قسي ىذلا ريغصلا برسشلا وهو لودملا نم ,ظعاو رهنلا نم رغسصا نوكت ىتلا
 ليقو لودللا قوف وهو ضرالا لك اهب قس ىلا اهئاكو ةيقاس عج ىقتاوسلاو ضرالا

 حر اموا نيعم عضوم عرز امهدحال طرش اذا اذكو ةيسراذ ةغل ىهو موتعلا تانايداملا

 كلذ نم الا جرحت ال هناز اول ةكرشلا عطق ىلا ىضفب هنال زوجي ال هس ةبعم ةيحان نم

 5 هبيصت دق هنال دساف وهف بلعأ رح "دلو نانا اهثدخال كرف اذا اذكو عضوملا

 1 اها ا نيعصُت 000 اطرشا ذا ما الا اك 0 الف

 رذبلا بحاصل 0 نيتلا مث دوا وه اهف ةكرشلا اههطارشال ةعرازملا تصح نبتلإ

 نا دقاعتملا هيلع صن مل اهث فرعال اراعا اًضيا امهنيب نيتلا مب اشم لاقو هرذب ءامن هنال

 بحاصل نيتلا و نيفصت تملا الماش وأو لصالا طرسشب موعل عبتلاو علا ع هنالو

 رذبلا هلبق نم سيل نم قح ىف ربتعي امنا طرمشلا نا اولاق دقو دقعلا ركح هنال تحص رذبلا

 لمع نا ىلع ارذب و اضرا عفد اذا اذه ىلعف هرذب حراما قصسف رذبلا بحابص اما

 طرسشلاب هلاةحسم راص حيراملا فصن هسفنل طرش امل هنال زوال نا سايقلاف اًثيش لماعلل

 هنال زوج ناسحسالا ىف محمل مل اذهلف هرذب همحسيف عرازملل هطرشيمل اذا ىقابلاو

 نوكي نا جراخلا ناش 0 لماعلل قابلا لذي له ثلفلا وا فصنلا نا لع 11
 ةوعتلا ةعزازملاف اذه ( لماعلا *ىث الف ايش ضرالا حجب رخت مل ناو ملوُق ) امهنيب

 ىعسملا هيف بحي ميت دتعلا نال لماعلا وا ضرالا بحاص لبق نم رذبلا ناكاذا

 بجو اعيش ضرالا جرح ملو ةدساف ت 5 اماو ايش قمعسي ف ئعسملا دجو لو

 ضراللار كقطع وهف ل اعلا | ليق ن هم ندنلا ١ ناك نافذ ندا هلق نك ىذلا ىلع لكلا رجا



 0 '011 11 ١ لكرجا لفلعللف ضرالا بحليم ليتنم زذبلا 0 مك
 (غلبام الاب هلثمرجا هل دمتلاقو )امهدنع اذهو ةدايزلا طوقسب ىضر نال ( جراما نم هل
 ا ىفوتسا هنال ( هضرا لثم رجا ضرالا بحاصلف لماعلا لبق نم رذبلا ناكناو هلوَق )
 ولو هانرك ذ ىذلا فالحل ىلع جبراحلا نم هل طرشام ىلع دازب لهو دساف دقعي اهعفانم

 وه رقبلاو ضرالا لثم رجا لماغلا ىلعف ةعرازملا تدسف ىتح رقبلاو ضرالا نيب عجج

 أ هنال ( هيلع ربحي مل لمعلا نم رذبلا بحاص عساف ةعرازملا دقع اذاوهلوق ) مميعتلا
 أ رجأتسا اذا اكراصف هيلع ررض هيفو رذبلاوهو هلام فالتابالا دّمعلا ىف *ىضملا هنكمال

 ١ سيل ىذلا عنتما ناو أ وُق ) كاذ ىلع بجي مل رادلا بحاصلادب مث هراد مدهلا ريجا
 ارذع ناكاذا الادقعلاب ءاذولا ىف هيلع ررضال هنال ( لمعلا ىلع كالا هربجا رذبلا هلبق نم
 أ| ةعرازملا تلطب نيدقاعتملا دحا تام اذا و عل وف ) ةعرازملا ه مجفف ةراجالا هب حدي

 | 1 را يحاص تامناذ اهدعب ناك! ذااما ةغارزلا لبق تام ىنعي.( ةراجالاب ازاستعا
 نحن هتئرو لاف لماعلا وه تيملا نأكاذاو طرمشلا ىلع مسقيو دصحتسإ ىتح لم ماعلا دبىف

 ا١ ديلع ررمضالا هنال تالذ هل نكي مل ضرالا بحاص ىبا و دصحت#ي نا ىلإ عرزلاىف لمتن

 | علقاو دارا ناو اولمم اهث مهل رجا الو هتيقبت بجوف عرزلا علق ىف مهيلع ررضلا امناو

 | ده مهطعا وا م كني نوكيف هعلقا ضرالا بحاصل ليقو لمتلا ىلع اوربحجي مل عرزلا

 || اذاو هلوف) مهتصح ىف كتققنب دوعتو مهتصح ىلع قفناوا كل هلك عرزلاو مهتصح
 أ 00000 د لش نجا عررازملا ىلع ناك كردي مل عرزلاو ةعرازملا ةده تضقنا

 أ| دقعلا ةيقبت ىف نال ( ام«وتح رادقم ىلع امهيلع عرزلا ىلع ةقفنلاو دصحتسا نا ىلا

 || لمعلا نوكي و ىلوا داصحلا ىلا هتيقبت ناكف اههدجاب ررنض قاملا هدف ىفو نيقملا ءافبا

 | فالح اذه و كزاشملا لاملاىف لع اذهأو ةدملا ءاهتاب اهتنا دق دقعلا نال اعيجم امهيلع

 | انيَمب كانه نال لداعلا ىلع هيف لمعلا نوكي ثيح لقب عرزلاو ضرالا بر تام اذاام

 | ءاّمبا اذه نكي لف ىهتنا دق دقعلا انه اما لماعلا ىلع لمعلا ىعدتسسي دقعلاو هتدم ىف لمعلا

 | ىلع امهيلع عرزلا ىلع ةقفنلاو هلوق هيف لمعلا بوجوب لماتعلا صتخي إف دقعلا كلذ
 || ملاذا اما ةدملا ءاضقنا دعب نوكيامتا اذهو هريغو ءاملا قس رجا لثم كلذو ام«©وتح ردق

 | ايهيلع دي ردتلاو سايدلاو داصملا 5 رجاو هلو ) ةصاخ لباعلا لغ ئهف ضعت
 | ردق ىلع امهءلع داصملاذ هاعس و اليضف هاذخأي نا ادارا اذا اذكح و ( صصملاب

 0( | الإو داصملا نعل( تدييف لماغلا لع ةعرازملا ف هاطرمش نات ول وق ) امهيتح
 | فسوي ىبا نعو كردب نا ىلا عرزلا ىلع موقب نا هيلع امئاو عرازملا امزلي مل امهنإل

 وهو ىنخربلا 8 ناشر 0 كولا لع كلذ هسه قا هنا
 0 رت ديضطوسا و...« حبحب 0 -- 7



 "0 0 للك ردا جيقلتلاو وسلا نمرثا ردا يئن

 لواىف جرت ةرمث لوا ىلع عشبو زاج ةدملا رك ذب مل اذاف ةرورضلل اهزاوجىف خوسف كلذ

 || ( ناجنذابلا لوصاو باطرااو مركلاو رجلاو ليلا ىف ةاقاسملا ز وحجنو ملوق ) ةنس

*» 0# 

 ىلع وهف ظفملاو قسلا لثم كاردالا لبق لمع نم ناكام نا لصاملاو انرايد ىف مالا
 سايدلاو داصملاك ةياورلا رهاظ ىف امهيلع وهف ةسقلا لبق كاردالا دعب ناكامو لماعلا

 اخ سايقلا اذه ىلع ةاقاسملاو ظفملا و لجلا وحن اههيلع وهف دعسملا دعب ناكامو ههابشاو.

 6 ةاقاسملا باتك ع

 زنك اوا لق عبرلاب وا ثلثلابوا فصنلاب ةلماعم ةرثملا راجنالاو مركلاو لكتلا عفد ةاقاسملا

 اءاشم ةرثلا نم ءزحجي ةاقاسملا ةفينحوبا لاق هللا هجر لاق ) ةلماعملا اهنوعس ةنيدملا لهاو
 دمتو فسوب وبا لاقو مل وق ) ناحطلا :ريفتك هيف لومعملا نم ءزجب راجتسا هنال ( .ةلطاب
 ىلا ةيعاد ةجاملا نال ( اءاشم ةرْملا نم ءزج ايعسو ةمولعم ةدم اركذ اذا ةئاح ىه

 تاركلا لثم لوقبلاف باطرلا لوقبلاو نافللاو ةفلحاو حراصقلاو ةغصقلاك عجم باطرلا

 لج رفسلاو بنعلاو نامرلاو خجطبلاو ءاثقلاك باطرلا و كلذ وحنو قلسلا و لتبلاو

 زاج لمعلاب ديزت ةرملاو ةاقاسم ةرمث هيف الن عفد اذاف هل وق ) كلذ هابشاو ناحدابلاو

 ىهانتلا دعب لمعلل رثا الو لمعلاب قمعسل امنا لماعلا نال ( زجيمل تهتنا دق تناكناو

 ةدسافلا ةراحالا ىنعمىف هلال ( هلم رجا لماعللف ةاقاسملا تدسف اذاو موق ) كاردالاو

 هل هطرشام ىلع دازرال هلثم رجا هل ةفينح ىبا دنع مث تدسف اذا ةعرازملاك راصو

 بحاص تود اما ( توملاب ةاقاسملا لطبتو مل وف ) غلبام اغلاب هلثم رجا هل دم دنعو
 تام ناذ هتهج نم لمعلا رذعتلف لماعلا توم اماو هريغ ىلا لقتنا لكلا نالف لكننا

 نا ىلا كلذ لبق موقب ناك ام هيلع م وقب نا لماعللف رضخا رسب ةرّقلاو لكلا بحاص
 ةثرولاب رارضا ريغ نم لماعلا ىلع ررضلا عفد كلذىف نال هتثرو كلذ هركولو كردي

 ؛| اًواشنا ءايشا ةثلثنيب رايملاب ةثرولاف ارسسب ىيصت ذختآ انا لاقناب ررضلاب لماعلا ىضر ناف

 غلب ىتح سببلا ىلع اوقفنا اؤاش ناو هبيصن ديف هوطعا اًواشناو هوعسقو هومرص

 هرك ناو هيلع اوموّسب نا هتئر ولف لماعلا تام ناو لماعلا ةصحمف اوقفنا امم نوعجري و

 || للا بحاص ناكارسب هومرصينا اودارا ناو نينناملا نه رظنلا هيف نال لكلا بحاص
 هماقم مهمايقل لماعلا ةث رول رايمحلااذ اعبجج انام ناو اهانرك ذ ىتلا ةثالثلا تارايحلاا نيب

 اذاو انيبام ىلع لحتلا بحاص ةثرول رايملاا ناك هيلع اوموقب نا لماعلا ةثرو ىلا ناذ

 1 رجا ريغ 3 كردي ىح هيلع موه نأ لماعلاف رضخا رس وهو ةلماعملا ةدم تضقنأ

 معا ىلاعتو هناححس هللاو فرعلا مدعل عاج+الاب زوحيال عرزلا بحاص ىلع عرزلا ىف داصحلا

 5 ف



1 
 1 د 3 د

 1 كاذكو اهراجتسا زوي ضرالا نال اذهىف ةعرازملا فالخ هراجتسا زوال رمهشلا نال ا

 ]| حست اك راذ_عالاب مست نو يل وق ) | هيلع ةعرازملا ف و انهه لماعلا ىلع لمعلا

 !نالارثلاو فعسلا ةقرس هنم فا اةراس لماعلا نوكي نا اهيف راذعالا ن نعو ( ةراجالا

 أأ لمعلا نع بطي نآك [ذ] لماعلا ضم اضيا كلذ نمو لخنلا بحاص لغاررض هيف

 أ تاروت ةيئاثاوال هادا ناتاور هيف ارذع نوكي لش لمعلا كرت لماغلا دارا ناف أأ

 | عا ىلاعتو هناحس

 6 حاكنلا باتك

 هب لصوت دقعلا نال دتعلاف زاخن وهو 2 وه ٌئطولا ىف ةقيتح ةغللا ىف حاكتلا

 || للاعت هلوق يطولا هيف ةقيقللا نا ىلع ليلدلاو ارج س اكلا ىعم !كاحاكن ىعس غعيطولا ىلا

 اا ا دل ايطار اذا دمالا نال ا ءاسنلا نه مكؤابا مكنام اوسكتتالو
 هيلع هلوق اذكو ئطولا هب دا رملاو ةينازالا مكش :ال ىتازلا ىلاعت هلوق كلذكو نءالا ىلع

 (٠) لوشلاو باجل دع حاكتلا هللا هجنر لاق ) ةجملا مك ان هلأ نعل مالسبلا 1
 ١ هتلباقمىف تبث لاملاو ةأرملا كالم ىلع عضبلا نال عببلا دقعك لوبقلا و باحيالا ىلا رقتفاف دع

 || دقو ( نيظفلب مِلوَق ) جوزاانم * لوبقو هيلع ىلي نموا ةأرملا نم باحا نم دب نكي ف ْ
 ١ نيدهاش ةرضح لوّشنا ل

 1 | بجوز لوب نا هافك نينادلا نم اليكو وا نب ريغص ىلو ناك اذا اذكو هذهب تجوز ىنا
 |0000 له نم هنا جوز اذأ اذكو رف را افالخ اند دع لوبق ىلا جاتحالو اذهن ج1 كضا ||

 | ىلاعت هللا لاق ناببلا وه ريبعتلاو ام نيبب ىا ( ىضاملا نع ام# ربعي روق ) ريغصلا
 ا الو ىطاما نعام هدحاب ربعي وا هلق ) نوني ىا نوربعتاي ؤرلل متتكنا

 دوم سايقلاو ناسحت#“| اذهو ( كتج وز لوقيف جوز لوس نا لثم لقتسملا نع
 ١ ناكف ةمواسملا هيف عقبال حاكنلا نا ناسحتسالا هجو دقعنب الف ةدعو ماهغتسا لقتسملا نال
 | ليفتسسملاب ديزي لبقتسملانع رخالاو هلوقو ىضاملا ةلززنمت راصف باحالا ةظفلب دصقلا
 ظ 0 ب وس الملا راروق ) نع ويل مالا ةعفا
 || ةدابشال دبعلا نال رملاب ديقو ةزاجالا دنعال دقعلا دنع امهروضخ-طررشيو ( نيلقاع نيغلاب

 'امهودب ةيالوال هنال لقعلاو غولبلاب ديقو هستب هسفنل حاكنلا لبق نا زوال هنال هل

 | قيال رفاكلا نال مسملا ىلع رفاكلل ةداهشال هنال نيلسملا ةسكنا ىف مالسالا رامتعانم ديالو

 الو ( نيتأرماو لجو وا هلوق ) هلثم ىف ادهاش نوكي الف ةلسملا هتنبا ىلع حاكنلا

 | الودع رلوق ) ةلاكولاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلا ىف ءاسننلا ةداهش لبقتال ىيفاشلا
 | ادحاجتول ىتح لودعلاب الا كاملا دنع تبثي الو ( فذقىف نيدودحت لودع ريغوا اوناك
 نابكح هل حاكتلا نالو لدعلا الا لبقبال هنا, رهملا ىف افلتخا وا كاملا ىلا اهفارتوا
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 33 7 د . 7

 حاكتلا دعنا هسفتل لوبقلا كامنم لكنا داقعنالا ركل راهظالا مكحو داقعنالا ركح
 ]| ةداهشب و فذقلاىف دودحلاو سرخالاو ىعالا ةداهشب دقعت . اذهىلعف الف الزمو هروضحي

 ١ هتاالونال هتمأ حوذزي نا تتاكملل ناكن او بتاكملاو دبعلا ةداهنجب دقعني الو اهيشاو هيلا

 || دحاجيلا دنع وهو راهظالا مكح اماو ىلوملا ةهجنم ةدافتسم ىه امناو هسفن ةيالوب تسيل
 | عمس نا حاكتلا داقعناىف ةداهشلا طش نمو ماكحالا ٌرئاسىف لودعلاالا هيف لبقب الف

 ا مث رخئألا عهبش مصا نيدهاشلا دحا ناكول ىتح ةدحاو ةلاحىف اعيج امه#مالك دوهشلا

 | رخآ الا مالك اعمسن ملو نيدقاعلا دحا مالكن ا دهاشلا ععساذا اذكوزجيمل هبحاص عمسأ و جرخ

 | مهفلا نود عاعسلا ربتعملا ىواتفلا ىف لاق دقعلا نيدهاشلا مهف طرشي لهو حاكنلا مدبم

 ا 7 وقر مجتااوهواضبا مهفلا طرشي ة يريهظلا ىف لاقو زاج نييمحتا ةداهشب حوزتول تح
 داقعنالا قحىف ىنعي ( فسو.ىباو ةفينح ىبادنع زاج نييمذ ةداهشب ةيمذ سم حوزت ناف

 ئمذلا ةداهش نال حاكتلا ىف دحاميتلا عقوناف ( زوجيال رفزو دمحلاقو ) راهظالا قخىفال

 لاح لك ىلع ام«©داهش تلبق هركشت ىهو ىعدملا ىه حج وزلا ناكناو لبقتال سملا ىلع

 | رهملا نود حاكنلا ةعصىف لب ان ريغ ناطسم انعم دقعلا دنع ناكالاق اذا دمت لاقو امه وقىف

 لمحتلا تقو اناكاذا اما نيرفاك ءادالا تقو اناكاذا اذه لبقت مل كلذ الوقب مل ناو

 || الق نا دمت دنعو لاح لك ىلع ةلوبقم ام©داهش امهدنعف نيلسم ءادالا تقو و نب رفاك

 |١ عببلا ىلا حي وركللانم اهعنم هلف ةيمذ جب وزتت اذا مث الف الاو لبي انريغ نالسم اندنع ناك

 الجر سها نمو ةيادهلاىف لاق سافنلاو ضيملا نه لسغلا ىلع اهريجنالو سئانكلاو
 | حاكتلازاج امهاوس دحاو لجر ةداهشب 9 بالاو اهجوزف ةريغصلا هتنبا جوزينا

 || ادهاش حوزملا بيف اريعمو اريغس ليكولا نوكبوف سلحلا داحن ال[ زشاس لح لا

 | اذا اذه ىلعو ارشابم بالا لعجي نا نكمي الف فلتخم سلجلا نال زجل امئاذ بالا ناكناو

 ا باف تناكناو زاج ةرضاح تناكنا دحاو دهاش ةرضحم ةغلابلا هتبا بالا حيوز

 ْ لحزرلا كلذ عم بالا ناكو دقعلا ترثاب ىتلا اهناك لعجن ةرضاح تناك اذا اهنالز وحال

 ْ ءابريغب هما لومينا هباوص ( هتادحيالو هماب حوزتينا لجرلل لحنالو لوف ) نيدهاش
 || هللالاقدق ليق ناف اهم كانجوز لقب ملو اهك انجوز ىلاعت هللالاق هسنب ىدعت لعفلا نال
 حاكت دمع اهيف سيل ةنملان ال نيعروح مهانرق هدام انلق نيع روح مهانجورو انك

 || هتخا تانب الو هيخا تان الو سان كلفس ناو هدلو ةناب الو هتنباب الو هَل فق )

 : نولع ناو مارحدلماو بالا, ةلاخنو دللاو بالا دع كلذكو.( هتلاخيالو دمتنالو نا ١

 | فافضسا شارفلا ىفو فافضتسالا نع نهنوصو بئارقلا ميظعت ءالو اه مرحتف ةهكماو
 مكئاسن تاهماو ىلاعت هلوتل ( لخدي ملوا اهتنباب لخد هتأرما ماب الو ول وف ) نوب

 اهجوزرت اذا اما اه“ اجي وزت اهجوزت اذا دقعلا درجمب مرحي اهمناو لوخدلا ديق ريغنم
 نيمللاوا ةوهشيل يرقلا ىلا رطنلاو لوخيدلاهبا لبصتإ اذارإلا اهنإن 2 نلف ادسؤ احر ظ



 ١ م سبي بس
 دوبي

* <2 
 ١ ( هريغ رج ىفوا هرجىف تناكءاوس اهماي لخد ىتبلا هتأرعا تن الو مل وق ) ةوهشل
 )| اهدالواك هيلع نمرخل اهب لخددق نهتدج نال نلفس ناو اهدالواو ةبرلا تن, كلذكو

 'تاهماو نولع ناو اهتادجو اهتاهماو ىه هيلع مرحن اهناف هتجوزيماك تراصو هنم
 ا | لوخدلا نال توملاو ةقرفلا ىف تنبلا جي. وزت هللج مالاب لخديىل اذا مث نولع ناو اجتابا

 أ |وسيكتتالو + ىلاعت هلوتل ( هدادجاو هببا ةأرمابالو ول وف ) ميرحتلا بجورال ىبكملا
 ١ ىهف ارا حاكتلادقع بالا اهيلع دقعنم لكف ئطولاو تملا لون وهو هوا ركنام
 أ اذا الا دقعلا درحمب مرحنال اهناف ادساف حاكنلا ناكاذا اما دقعلا درب نبالا ىلع مارح

 | اهتمو ءاوس هحرشيف لاق ةوهشل سمللاوا ةوهشل حرفلا ىلا رظنلاوا ّيطولا هب لصتا
 ا بالا ناكءاوسو اعيج ٌئطولاو دقعلا ىلع عقب حاكتلا مسا نال الالحوا امارح بالا

 | اهجرف ىلا رظن وا اهلبقوا اهسم نمو هتؤطومو هتحوكتم مرحتىف عاضرلا وا بسنلا نم
 | ( هدالوا بو هبا ةأرمإب الو هلق ) هيلع مارح هدادجا ءاسن كاذكو ةوهشل

 أ زوح ادساف ناكاذا اما احح حاكتلا ناكاذا بالاو نبالا ةأرماىف لوخدلا طرشي الو
 | لفس ناو نبالا نبا ةأرما اذكو بسنلاوا عاضرلا نم هنبا كلذىف ءاوسو لوخدلا لبق

 | ىعسنال اهنال نبالا اهأطي ملام بالا ىلع مرحتال ةما نبالل ناكاذا اماو بالا ىلع مارح

 أ[ هببا ةبيبر لجرلا جوزتي نا سأبالو * مكتانبا لئالحو * ىلاعتهلوقب ديقم ميرحتلاو ةليلح
 | هماب الو ول وق ) اهتنبو هنبا ةليلح ما جوري نا بالل زوجي اذكو هيا ةجوز ماو
 ا ا وا كالا نالوا( عاشوا نم تضارالو ةعاضرا»
 ا تسلا نم مركبأم عاضرلا نم مرن مالسلا هيلع هلوقل ةعاضرلا نم هتخا تانو هيخا تانو

 أ ادع ىتعي حاكتب نيتخانيب عمجيال هانعم ( نيمب كلمبالو حاكتب نيتخا نيب عمجيالو مل وق )
 ' هشخا 0١١ وااو امام عج نإ هلف#ئطو ريغن ه كلملاىف اما اتطو ىنعي نيم كلم الو

 ” 1 ناوادمالا أظيالو حاكتلا مد اهئطودق هل ةما تخا حوزت ناو عاضرلا وا بسنلا نم

 ١ ةؤطوملا مرح اذا الا ةحوكتملا ىطي الو امكح ةئوطوم ةحوكتملا نال ةحؤكتملا يطيل

 / ىبا نعو ةبتاكوا قتعوا ةبهوا يي و زتوا عس كلملا بابسانم ببسب هسفن ىلع
 ْ هل سيلف اهتخا ىرشا ىتح اهأطي لف ةيراج جوزتولو كلذ هل عيبتال ةباتكلانا فسو
 راص اهارتشا ىذلا ّيطو ولف حاكنلا سفنب اهتخال تدن' شارفلا نال ةازتشملاب عنمسي نا
 ةحوكنملا ئطينا هل لح اهتخا جوزت ىتحاهأي ف ةما هل تناكولو شارفلاب امهندن اعماح
 ' قرفب دحاو دقعىف نيتخا جوزت ناو اهكح ةؤطوم تسيل ةقوقرملا ذا انطو عجبا مددعل
 رههنم لقالا ةدحاو لكلف هدعب ناكن او امه ء”ىثالف لوخدلا لبق ناكن اذ امهتليو هنبب

 امهجوزت ناو ىرخالا ةدع ىضقنت ىتح امهنم ةدحاو حيوزت زوجبال مث ىعمملا نمو اهلثم

 ل ا

 | دسفبالو ىعسملا نمو اهلثم رهمنم لقالا اهلف اهب لخد ناو امل ”ىئثالف م ريغ

 ( حاكن )



 نيدفقع قى امهجوزت نا و ىرخالا ةدع ىضقن ملام ىلوالا ابظيأل !هنإ الا لوألا اتا

 لطاب امثدحا حاكت نال هنيبو امكن قرش نكلو كلذىف ىرحتال هنا الوا امهتيا ىردالو

 همزايو قيرفتلا نيعتيف ليهحتلا عم ديقنتلا ىلا الو ةيولوالا ءدعل نييعتلا ىلا هجوالو نيقبب |
 ةيولوالا تمدعناو ىلوالل بجو هنال ءاعسملا فصن عي امهنيب نوكيف قادصلا فضن

 اهتخا تنب الو ابتلا الو اسهتعو ةأرملا نيب عمجي الو لوف ) اعيج املا فرصيق |
 اهتعو ةأرملا نيب عمجب الو هلوقب مع دقو اهبخا تنبالو لاق مل تلق ناف ( اهبخا تنبالو |

 ةمعلا حاكتو زوجيال ةمعلا ىلع خالا ةنبا حاكت نا نظي امبر هنال لاكشالا ةلاز ال تلق |
 ةرلحا حاكن ز وحيو ةرللا ىلع ةمالا حاكت ز وجبال ماهيلع ةمعلا لضفتل زوحي اهيلع |
 || تناكول نيتأرما نيب عمجب الو مل وق ) نييناملا نم زوحال كلذ نا نيبتف ةمالا ىلع |

 بسنلابوا عاضرلاب مرحتلا ناكءاوس ( ىرخالاب حب ورب نا زجب مل الجر امهنم ةدحاو لك
 1| ام«: ةبارقال هنال ( هلبقنم اهل ناكح وز ةنباو ةأرما نيب عمج نا سأب الو هلْوق ) |

 ةأرما جوزتي نا هلزوحجيال اركذ اهتردق ول جوزلا ةنبا نال زوحنال رفز لاقو عاضرالو |
 ميرحملا زوصت, نا طرشلاف هذه جي وزت هل زاج الجر اهتروص ول بالا ةأرما انلق هيا
 ريغلا قحو عماو بيسلاو بسنلا هجوا ةسج حاكتلا نم عناملا نا هلصاحو نييناذطسا نم
 1| عاضرلا ببسلاو تالاملاو تامءلاو تاوخالاو تائبلاو تاهمالا بسنلاف نيدلاو

 1 عبرانم كا نيب عمباو امهانعمىفنمو نيتخالا نيب عما وه عمجاو ةي روهصلاو

 تايفثولاو تايسوجلا نيدلا لجال مي رحتلاو هتدتعمو هريغ ةجوز ريغلا قل ميرخحتلاو
 ( اهتباو اهما هيلع تمرح ةأرماب انز نمو عل وف ) نيم كلمبوا حاكتب ناكءاوس
 ةاهتثملاوةوهشل ىه هتسم اذا اذكو اهتنباو اهما هيلع تمرح ةوهشب ةأرما سم اذا اذكو

 ناغثلاىلا اهقوفامو ةاهتثم نوكتال اهنوداخ سجن تنبو ادعاصف نيس عست تنب نوكتنا

 نك ناذو ةرسشعا لاف ةنيع نكت مل نا نويعلا ىفو الف الاو ةاهتشم ىهف ةنيعم تناكن ا

 ةيادهلا فو هل ًالاراشتنا طرشبالو امهدحا ةوهشب سملاب ئتكيو ةاهتشم ىهف اهلثم عماجي
 | ءاهتشالاب هبلق كر: نا وهف ايوبحموا انينع ناكناذ ما زهد | راكشلا دادز دا طروش

 ةمرلا تبثنال هدب ىلا اهندب ةرارح لوصو عنمب اتيفص ناك نا بوث ءارونم اهسمناو
 ةمرطا تنين اهسأر هب لصتا ام سمنا ةوهشل اهرعش سم اماو تنين عنمبال اعيَقر ناكناو
 هنا مجتلاو سمللاب لزنا اذا اما لني مل اذا سملا مرحي امئاو تبثثال لس زيسملا سم ناو
 هتشامل لاقو ةأرما سم ناو ٌيطولا ىلا ضفم ريغ هنا نييت لازئالاب هنال ةمرللا بجوال
 ناك اذا اما غلا ريغىف ةلبقلا و حجرفلا ريغ ىلع سمللا ناك اذا قدصي هناذ كلذ لاقو اهلبقوا

 || اهما هيلع تمرح ةوهشل ةأرما حبرف ىلا رظن اذا اذكو ه.ذكي رهاظلا نال قدصيال كلذك

 دم لاقو ىنكي رعشلا تبنم ىلا رظنلا فسوب ونا لاق جب رفلا ىلا رظنلا ىف اوماكتو اهتنباو

 لخادلا عب زلا' ىلا ظني: ىح تبثنال ىسخ نسملا لاقو قشلا ىلا وظن ىح ةمرللا تيشنال



 أ دنعالا ققحتنال كلذو هبناوج ىلا ال جرفلا لخاد ىلا رظنلا وه ربتعملا نا مدالاو
 | رظنلا ىف طّريِشَت الو ةمرطلا:تبثتال هيلا رظنف ةُمئاقوا ةيوتسم ةدعاق تناك اذا اما اهيابكتا

 | ىلا رظن ناو كلذ طرشي ىواتفلا فو ىوتفلا هيلعو حجتت'اوه هل الإ كيرحت حرفلا ىلا
 | لجر ركذ ىلا ةأرملا ترظن ناو تاعقاولاىف اذك اهتنباو اهما هيلع مرحت مل ةوهشل اهربد

 | عيانيلا ىف لاق هنم دجو ول اك ةرهاصملا ةمرح هب تقلعت ةوهشل هتلبقوا هتسلل وأ ةوهشل
 | حجاحزلا ءارو نه رظنلاك لئاح امهنلب ناكءاوس ةمرملا بجوب ةوهشل حبرفلا ىلا رظنلا

 | ءارونم اهارب هنا ىرتالا لايخ هنال ةأرملاىف رظنلاب ةربعالو لئاح نكي ملو اريسلا ءارونمو
 ا 111 ناو ةمرطا تبثنال املا اهجرف نظنقأ نضوحلا ءافش ىله تناك اذان اذكو ةرفهظ
 ) فلست الق دلل اها ةبح تناك اذا هلك اذه ةمرللا ثبثت هيف ىهو اهجرف ىأرف ءاملاف
 | اثاب اقالط هتأرما قلط اذاو عْلوُق ) ةرهاصملا ةمرح اهليبقتب الو اهتطوب الو اهسلب

 | تخالا ةلعىف تناكنء.لك اذكو ( اهتدع ىضقن, ىتح اهتخاب جونينا هل زجيمل ايعجروا

 | تبجوو هدلو ما قتعا ناو اهاوس اعب را جوتي نا هل سيل اذكو ةلاملاا و ةمعلاك
 ا زوحيال رفز لاق بناجالا نم اعبرا وا اهتدعىف اهتخا جوزّرف ضيح ثلث ةدعلا اهيلع

 | تحخالا حاكت لاقق امهنيب قرف ةفينح وباو امهالكز وح دمحو فسوب وبا لاقو امهالك

 || انباهصا دنع اج وهف اهتدعىف اهاوس عبرالا جوزت اما زوجي عبرالا حاكتو زوحيال
 | تمرح تخالا حاكت تمرح اذا ةدعلا نالو ةرياك ةدتعم اهنال زوج ال رفز لاقو ةثالثلا

 ةدعو حاكنلا دقعب همرحن بحب ددعلا ةهجنم عنملانا انلو ةرلا ةدعك عبرالا حاكت

 عملا ميرحت نال تخالا ميرحت كلذك سيلو عجل مرحب إف حاكتلا دقعب بحي مل دلولا ما

 | زوجي و نيهلا كلع ئطولاىف امهنيب عجبا ز وحال هنا ليلدب حاكتلاب صتخمال نيتخالا نيب

 || هدلوما تخا اذكو اهل شارفال مالا نال نيعلا كالم اهأطي هتحت اهتخاو ةأرملا جوتي نا

 || ناب هما مرحب ىتح ةجوزلا طي نا هل رجب مل حاكتلا زاج اذاو اهجوزري نا هل زوجي
 | ىتح مالا ءاطيال اذكو اهجوزيوا اهةتعي هدلو ما اذكو اهجوزي وا اهقتعيوا اهعي
 | قالطلا ناكناو اءاججا زوجيال ىعجر قالطنم ةرحةدعىف ةما جوزت ناو ةجوزلا قلطي
 امهدنع زاج انزلا نم الماح جوزت ناو زوجي امهدنعو زوال ةفينح ىبا دنع اذكف اننا

 ا ةلسم ةًأرما تءاج ناو حاكتلا زوال رفزو فسوب وبا لاقو اهلج عضن ىتح اهأطي الو

 اذهو ةدعلا اهملعالاقو ةفيشح ىنا دنع اهلعةدعالو حوزرتتنازاح ةرجاهم بّرحلا رادنمانيلا

 أ ٍبسنلا تباث دلو. لماح اهنال اهلج- عضت ىتح زحجيمل الماح تناكاذا اما الئاح تناكاذا

 | ماكحا قح ىف كلذب دبر ( اهدبع ةأرما الو هتما ىلوملا جوزتي نا زوحجنالو هلق )
 اهيلع قالطلا عوقوو قاتعالا دعب حاكتلا ءاَقبو ىلوملا ةمذىف رهملا توين نم جباوزالا

 | نشح وهف لاقحالا ليبس ىلع امارح اهئثطو نع اهتم اهجوزت اذا اما كلذ ريغو
 | عقبامريثكو فلادملا ثنح دقو اهقتعب افولحموا ريغلا ةقتعموا ةرح نوكت نا لاسقحال

 (الو)



 يف
 ةارملا الو اصعش اهنم كال نم حورتب نا لجرال زوحينال اذكو ىدايألا اهتلوادن اذا اهسالو

 دبش جياتسال ادخل دوا هبجابص ا دخلا كه اذ) (ذكاو .هنم اصعشلا انلإ ل ترو
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 اثرها ..ي 5

 ايرتشا اذا ردملاو نوذألملا اماو حاكنلا دسف اهازشا مث هما جوزت اذا اذكو حاكتلا

 هتجوز ىرتشا اذا بتاكملا اذكو دقتعلاب اهناكلممال امهنال حاكنلا دسغب ملامهتجوز

 رشا نيف ةفينحو ا لاق اذكو الملا قح اهبف هابي امئاو اهكلمال نال حاكتلا دسفنال

 عيبا لخديال ىرشملا رايخ نا هلصا ىلع اهحاكن دسفب مل رايخلاب اهيف وهو هتجوز
 اندنع ةماوا ةرحن ةئباتإكبلا كييك داوم ( ثايباتبتلا حفر دوس, نافارا دارا

 اندئع زوحيف نيمي كلم اهثطو اماو ءامالا نود نهنم :م رارللا جوزت زوحب ىعفاشلالاقو

 عال! ناودبعي 00 سوجلا ( تايثثولا 70 تاس نقلوا زوحيالو هل وق ) هدنعو
 اهحاكت حست 11 هيلع انتم رج راح ف ةياتك [سملا جوزتولو مراحلا حاكت نولحتسيو

 ىبا دنعف تأناصتولو اهحاكت دسف ال تدوهتف ةيننارصتوا ترصنتف ةيدوج حوزت ناو 1

 اوناك اذا ةفينح ىبا دنع تائياصلا جوت زوجبو نوف ) دسفب امهدنعو دسشال ةفينح ظ

 دووملا نيد نع اولدع موق نوبا لالا زوجيال لاقو باشتكب نؤرقبو نيدب نونمؤي .
 مودا ره ليقو نيد ىلا ندبزماجررخ اذإ يعول ادصا وو ةكئالملا اودبعو ىراصنلاو
 مالسلا هيلع حون نيد ىلع مهنا نوعز مهنا ليقوهنومظعيو مالسلا هيلع سرداب نونمؤي

 0 ل تانك اراك وكل (نودح عب اوناكناذ ملوش ) بونملا بهم مهتلبقو

 مالا لاو مرححلل زوكاو لوف ) ن رشم مهنال ( متك انم

 اهجوز مث هتراح ئطونمو فالحل اذه ىلع هتيلو مرحلا حيوزتو هللا هجر ىجفاشلل اذالخ
 هيلع ناءالا ةوعدريغ نه هبسلن تبشرال دلوب تءاسول اهناذ اهالومل اشارف تدل اهنال زاك

 لاقو امهدنع ءاريتسالا لبق اهأطي نا جبوزالف حاكتلا زاج اذاو هامل ةنايص اهئريتسي نا
 زاوجي م ىلا نا امهلو ىلوملا ءام لغشلا لامحال اهئريتسي ىح اهأطي نا هل بحاال دمت

 0 اهجوزتف ىنزت ةأرما ىأر اذا اذكو ءاربتسالاب ىعؤي الف غارفلا ةراما عقلا

 انرك ذام نعملاو اهثريتسي يح اهآطد نا هلبحا ال دك لاقو امخدنع اهكريتسينا لبق اهأطي

 ىلو اهيلع دّتعي مل ناو اهاضرب ةلقاعلا ةغلابلا ةرلحا حاكت دقعنيو هلوق ) ةيادهلا ىفاذك

 رهاظ ىف ةفينح ىبا عم فسوب وبا ةيادهلا ىفو ( ابيثوا تداكازكي رفزو ةغتحب بأ دش

 مث ىلولا ةزاجا ىلع اذوةوم دقعنب دمت دنعو ىلو الا دقعنيال هلا فسو ىبا نعو ةياورلا

 رك مل ةزاجالا نما عما نافذ ىلولا ةزاحاب الا زوحنال دمت لوق ىلع اذوقوه دهعنا اذا

 مدقتملا دقعلا لطبو افنأتسم ادقع اهيلع دقعيو ىلولا ةيالو ك املا طقسي لب مك اما ةزاجاب

 ا ناسنا ةزاجا ىلع فقو دقع لكن ال

 ابا ناف ةزاجالاب الوا ىلولا ىعأي كاملا نا ىنعي ك املا ةزاجا ةزاجالا نم ىلولا عنتما |

 افك ناك نافذ ةزاحالا لبق ةهجوزلا وأ حوزلا تلف ناذ مك احلا هريج و لضعلاب هيلع ىصع ظ

 ا
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 ادمالا ةلزنم هدنع وهو وفكر يغوا ناك اوهكنارال ند لأقو فسوب ىبادنع قابلا هثرو

 ١ نأ هراهظالو هقالط عقبال اهنم رهاظوا اهتلطول ىجحب اهالوم نذا ريغب تجوال اذا

 ' حاكنلا ىف ةأرملل ىلولا نذا اذا دمتو فسوبوبا لاق جركل ىف لاق اهارحب هئتطو ناك ئطو

 ١ رابجا ىلولل زوجالو هل وف ) لاح ةأرما لوقب حاكتلا دقعنبال ىيفاشلا لاقو زاج تدّمعف
 ]ال1 دلو بلل نوح ىنفاشلا الاقو ( اينث زا تناك اركب حاكنلا لع ةغلابلا
 | تكهذ اذا ليقو ( اهم نذا كلذف تكحذوا تتكسف اهنذأتسا اذاو عْلوَق ) ةغلابلا

 | كانهو ىو اهرمأتسا وا ىلوريغ اهرمأتسا اذا ةيادهلا ىفو ىضر نوكيال ةيزهتسملاك
 نكي ف ناك ل تامل الا اةلقلا توكسلا اذهنال ملكت حى ضر اهن وكس نكي مل هنمىلؤا

 ا راهتسالا فرشعيو دماعم منا 4 ىلولا لوسر عا ناك اذاام فالح ىضرلا ىلع ةلالد

 أ نا ىنعي هنع اهتبغر نم هيف اهتبغر رهظيل هبةفرعملا اهل عشب هج ىلع حبوزلا ةيعسن

 هنيدي ملاذا اما ىضر نوكي هناذ تتكسف اهبطخم نم اهل نيب اذا الا ىذر نوكيال اهتوكس
 نال ميلا ركل ةيعس طرتشيالو اصيخت نكي مل راهتسالا نال ىضر نوكيال توكسلاذ

 ريغ نم اهجوز ناو اضيا رهملا ريس طرشي |.هربغ ناك اذا اما و ىفكي حج وزلا ركذف

 | دنع تلك ناذ ًاوفكر يغ نم اهي وز كمال ىلولا نال ىضر اهتوكس نوكيال أوفك
 ١ الب ككب نأ لدبقو ىضراا ذو ةهاركلاو طختلا ليلد هنال ىضر نكي ل ناذيتنسالا
 | ريغ نم ناكاذا هنالو ةهاركلا ليلد وهف توصلا عم ناك ناو ةهارك نكي مل توص

 | عم ناكاذا اماو ةزاحالا ليلد كالذو اهلهاو اهي وبا ةقرافم ىلع نزح وهف توص

 | عومدلا تناكنا ليقو ىضر نوكيالف ةهاركلا ليلد وهف طختلاو لي ولاك توصلا
 ” 11 لا نع وهف ةدراب تناك نا ليقو ةهارك وهف ةحم تناكناو ءانثيضر وهف ةدذع

 | 0 || راف كج وزا نادنرا ىنا ركبت ىلولا لاق اذا ئيضزرإ سيلفةراح تناكن او ىضزلاو
 | ناك هنم ىلوا هريغ ناك ت لاعف اهربخا مث الجر اهجوز ناواانذا اذه نكي مل هنم ىلوا هريغ

 دابف تتكسف ةعاج- دع ىتح ائالفوا انالفوا انالف كجوزا نا ديرا لاق ناو ةزاجا اذه

 هللا نذاتسا ناو هل وق ) اهجوز مهياب ىضرلا ىلع ليلد توكسلا نال زاج اهجوز
 | نالو اهسفننع برعت بيثلاو تست ركبلا مالسلا هيلع هلوقل (”لوقلاب اهاضرئم دءالف

 أ ةلق ىلع ليلد اهنم هناف ركبلا الخ اهتح ىف قطنلا نم عنام الف اهنم ابيع ديال قطنلا
 مكحىف ىهف هضيح وا ةيثوب اهتراكب تلاز اذاو مل وق ) جاوزالا سرامت مل اهنال اهئايح

  ةثولاوهو ةرفظب تلازاذا اذكو ىكر اهتوكس نو ف ركبلا جوزي كعب وزنا ىا ( راكالا

 نيحابيث اهدجوف ركب اهنا ىلع اهجوزت اذاو تحت ىلا قوف نم ةبثولاو قوف ىلا تحتنم
 | نا هلسيلو كلذ نع هبنت ملام اذا ريغب ركبلا رهه ضبقب نا باللو الماكر هملا اهلف اهئطو
 | جوزتاجنا ىنعي ( ةفينح ىبا دنع كاذكى هف انزب تلازناو هل وق ) اهنذابالا بيثلا رهم ضب
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 تلاز ناو اهتوكسب ىئتكيالو بيثلا جوز, اكجوزت دمحتو فسوب وبا لاقو ركبلا جوزي اك ١
 اهمزلا نيح اهلع لعفلا كلذ رهظا عرمشلا نال اماججا بيثلا مكح ىف ىهفدساف حاكنبو ا هيلا
 ملودحلا اهيلع مشب مل اذا ءانزلاب اسهلاوز ىف فالحلاا مث كلذ. بسنلا تدناو رهملاو ةدعلا |
 اءامجا اهتوكسب ىنتكيال كلذ نم ءىث دجو اذا اما هب رهتشتملو اهل ةداع ءازلا صن
 الو اهلوق لوقلاذ تددر هل ةسحم تلاقف تكسف جاكتلا كغلب حوزاالاق اذاو هلوف)

 تدب اهتوكس ىلع ةثيبلا حوزلا ماقا ناف هلوق لوقلا رقز لاقو ( ةفينحىبا دنع اهيلع نيمب

 ماقا ناو تايثالا ىلع ىهامنا ةنيبلاو درلا تبثت اهنال ىلوا اهتنيبف اعيجماماقا ناو حاكتلا .
 حوزلا ةنس تناكت در اهنا ىلع ةنيب ىه تماقاو تربخا نيح تزاجا اهناىلع ةنيب جوزلا
 ىلوالا فال اهتنيب ىلع تحجرتف موزللا تتنئا هتنبيبو ةروصلاىف اي وتسا امهنال ىلوا
 لعتماق امنا اهنال ثداح *ىش تابثا ىلعال توكسلا ىهو مدعلا ىلع هتنيب تماق مث نال.
 دنع اهيلع نيمالو هلوق درلا تايثا ىلع تماق اهني و مالكلا مدع وهو توكسلا
 رلَوُق ) حاكتلا اهم زن تلكن ناو تئرب تفلح نا دمجو فسوي وبا لاقو ةفينح ىبأ ١
 ”زكلا ىف لاق ( هيف فلحتسي دمتو فسو ولالاقؤ ةفينحىبا دنع حاكتلا ىف فلحسيالو
 حاكتلا ءايشا ةين امئىف فل سلال ةفينح ىبا دنع نأ اذهىف لصالاو امه وق ىلع ىوتفلاو
 نلوس اههدنعو دودحلاو بسنلاو ءالولاو داليتسالاو قرلاو ءالي الا ىف ”ىئلاو ةعجرلاو

 ككاو هيلع ىهوأ 030 اهيلع ىدا اذا لاك هذه هروصو دودللاىف الا اهعيجج ىف

 ىفو رخآألا ركتاو اهعجر هنا ةدعلا دعب هيلعىهوا اهيلع عدا اذا ةعجرلا ىفو 0
 ىلع ىعدا قرلا فو رخآ الا ركناو اهيلا ءاف هنا ةدملا دعب هيلع ىهوا اهيلع ىعدا ءاليالا

 ىلع ىعدا ءالولا ىو رحل كك هالوم هنأ هلع لوهجلا ىداوا هدبع هنأ لوهجم

 ىلعوا هدلو هنا لوهج ىلع ىعدا بسنلاىفو رخ الا ركناو هيلع وهوا هقتعا هلا فورعم
 تامدق ادلووا دلولا اذه هنم تدلو اهنا اهالوم ىلع دما تعدا داليتسالا فو سكعلا

 ( كياقلاو دق دصلاو ةبهلاو جم وزّتلاو حاكتلا ظفلب حاكنلا دقعنبو هلوف ) لكلاف
 دياقلا ىلع ةايلحا لاح ىف كيلقلا اهب عشب ةظفل لك دععتب ان دنع حاكتلانا اذهى لصالا

 هنروصو ميتا اوه عيبلا ظفلب دععن و ةيادهلا ىفلاق ةراجالاو ةيصولا نع زاّرحا اذهو.

 ءارسثلا ظفلب دمع لهو اذكب ىنبا كتعب اه وبا لاقوا كنه ىسفن تعب ةأرملا لون نا
 ظفاب دقعنبالو مل وق ) دقعني ىخلبلا مساقلاوبالاق مني تباجاف اذكب كتيرتشا لوقبنا لم
 اماو ديأتلا هاضتقم نال حاكتلا ىنانب كلذو ةنقوم ةراجالا نال ( ةحاب آلاو ةراجالا
 دقعت الو ول وق ) كلملل بب سب تسيل اهنال اهب دقعني الف لالحالاو ةراعالا و ةحابالا
 ةأرمال لاقولو هب دقعني الف توملا دعبام ىلا فاضم اهيف كيلقلا نال ( ةيصولا ظفلب
 أ| رهملا لبقا الو حاكتلا تلبق تل انف دوهشلا ةريضحي مه اردلا نم اذك ىلع كدتجوزت
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 . تلبق دقو عبت لام او لصا حاكتلا نال حني ريبكلا صفح ىف ن نعو 00 محد مل

 ١ ىبا زاحانا لاملا نم اذك ىلع كتجوزت نيدهاش رضح لجرل ةأرعا تلاوولو لضاللا ف

 ١ زاح تزجاوا تيضر لاقف سلجلا ىف ارضاح بالا ناكن اذ محدبال تيبق لاَقف ئذروأ

 ١ هلا امهعصا ناتاور هيف نبا فصن كتجوز لاف ةأرملا فصنىلا حاكنلا فاضا ولو

 ١ اذا ام فالخم ءزملا اذهىف للا بلغت ءازجالا رئاسىف ةمرملاذا عنتم ىدعتلا نال مدنا |

 ' لكف اهاث ناك كانه للا نال قالطلا عّمبو ةفاضالا عصب دا ىلا كف شا لاق ْ

 نزوح ودلوق ) ىزحجبلامدعل اطانتحا لكلا ىف عقو اهضعب ىف ةمرلا عقوا الف ءازجالا ||
 جوزيال كلام لاقو (ابيثوا ةريغصلا تناك اركب ىلولا امهجوز اذا ةريغصلاو ريغص حاكين

 | الو اببث تناك اذا اماو اركب تناكاذا داو بالا الا يعفاشلا لاقو بالا الا ةريغصلا

 0000 7 ٠١ د اوإ بالا ريغ ةيغصلاوا ريغصلا جوزاذا زداوثلاق لاق هذنع دحلا:اهجتور/
 | محصيالف ناصقن ةيعسلاىف نوكينا زاولل ةيعسش ريغب ةرمهو ىعصرهمب ةرم نيته دعينا
 | هلف اهوا اهجوز اهب عتقسللال ةريغص ناولو لثملا رهمب ىتاثلا جدو لوالا دقعلا

 اريغ ىهو حج وزلا قلل ساتحالا ءازاب ةقفتلا نال اهقفن نود اهرهمب حوزلا بلاطي نا
 ١ تطبقو ةريغصلا اهتنا تجوز ةأرما ناولو تباث وهو كلملا ءازاب رهملاو هت ةسوبحم
 أ اهجوز نود اهرهمب اهما بلاطتنا اهلف ةيصو مالا تناكناذ ةريغصلا تكردا مث اهرهم

 ١ اذكو امتاق رهملا ناكنا اهما ىلع حوزلا عجربو حوزلا بلاطتنا اهلف ةيصو نكت ملناو

 ١ برقالاذ برقالا ةيالولا ىف ربتعي و ( ةبصعلا وه ىلولاو موش ) دجلاو بالا ريغىف اذه
 فال محشوا رخ ًالازاجا ءاوس زاج امهدحا حوزف ةدحاو ةجرديف نايلو عقجا اذاذ

 نيب ةيراج تناكاذاو رخ' آلا ةزاجاب الا زوجنال هناف امهدحا اهجوز نينثا نبب ةيراملا

 اما هجن ورب امخدحا درفت نا زاج امهنم بسنلا تدنن ىتح هايعداف دلوب تءاح نينثا ||

 )0 طأرإ آلا امهجوز ناذ رز وف ) رخألا نود. انمع دحا هب درمتنال كالاملاةو ناك ||
 غولبلادعب امهاضرب هارشثاب امن اكف امهتقفشروفوو امهتالو لامكل ( غولبلادعب امه رايخ ||

 حاكنلا ىلع ماقاءاش نا رايملا امهنم دحاو لكلف دملاو بالاريغ امهجوز ناو هلق )
 ْ نا ام#و دملاو بالاب ارابتعا امه رايخال فسوبوبا لاقو امهدنع اذهو ( محض ءاش ناو

 ١ لوانتب داو بالا ريغىف باوملا قالطاو لاملا ىف هل ةيالوال هناةةلالدب ةصقان خالا ةبارق

 ةيادهلا ىف اذكر يخيف ىضاقلا ىف ةقفشلاو مالاىف ىأرلاروصقل مجي<تااوهو ىضاقلاو مالا
 امه رايملا امهل دمت لاقو امهدنع امهل رايخالف اغلب مث ىضاقلا امهجوز اذا هحرشففو

 ببسب هلوق ىنعمو بالا هبشاف دحاو ببسب ح اكنلاو لاملا ىف اه«ءلع ىلب ىضاقلا نالوقب

 ! امهلتدن | اذاف علا دقع نع رد اننا دع لش دمخو ايصو ناكاذا ملانم زريحب دحاو

 | نا كيف حاكنلاب تلع ىف ووفلا لع ولبلا رايخ مث ىلوا مك اخاف ملا ةيالوب رايملا
 ا ايا ريما ات ءلئا اذا | ةيادهلا ف ل ندبلا رخل لا دنع ةلاوااجد انني لا در
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 طرتشإملو ترذعف هبدرغني ىلولاو هبالا رايملا ركحي فرصنلا نم نكمتال اهنال حاكننلا لصاإلا

 فالح لههلاب رذعت 5 مالسالا راد رادلاو ةيعرشلا ماكحاللا هقرعمل عرفت اهنال رايخلاب رعلا

 غولبلا رايخىف طرءشيو رايمللا توبثب لهملاب رذعتف اهتفرعمل غرفتتال ةمالا نال ةقتعملا

 عش مل اهسفن تراتخاف حاكنلا اهغلبو ةريغصلا تك ردا اذا ىنعي قاعلا رايخ فالخ ءاضقلا ا

 رابخ لطبيب الو توكسلاب لطب ركبلا قح ىف غولبلا رايخو مالا مكحي الا ةقرقلا
 حوزلا اهب لخد اذا ةيراخلا اذكو ىضر هنا ا هلم يح وا تيصضر لعب ملام مالغلا

 رخآ ىلا دتعال ركبلا قحىف غولبلا رايخو حاكتلا ءادتا ةلاخلا هذهل ربتعا غولبلا لبق

 لطب اماو مالغلاو بيثلا قح ىف مايقلاب لطبيب الو توكسلا درحع لطب هنا نعي شلل
 وهو لوملا تايئاب تين هنال قتعلا رايخ فالح ىضر ركبلا نم توكسلان ا ريغ ىضزرلاب

 ةعبرا نم غولبلا رايخ قراغب قتعلا رايخ مثريخلا رايخ ىف اك سلجيلا هيف ريتعيف قاتعالا
 لطب الو سلجلا ىلع رصتقبو توكسلاب لطب الو ءافق ريغ نم اهرامتخاب عقب هجوا

 الو ىثنالا نم محدن هنال قالطب تسيل غولبلا رايخ ةقرفلا مث زيجولا ىف اذك لهجلاب

 اهكلم ىذلا وه حب وزلا نال ةريخلا رايخ فال انركذ امل قتعلا رايخ اذكو اهل قالط
 غولبلا دعب تام اذا اذكو رخ آلا هثرو غولبلا لبق امهدحا تام ناذ قالطلل كلام وهو

 مث ةريغصلاو ا ريغصلا علا جوز اذا ٍيركلاىف لاق مجم دعلا لصا نال قيرفتلا لبق

 غولبلا لبق تئطو تناك ناو اهرايخ طقس اهغولب بيقع تتكسف اركب تناك ناذ اغلب

 [| نالف ركبلا اما مالغلا اذكو ءاضرلا ىلع هب لدتسي ىذلا لعفلابوا لوقلاب الا اهرايخ لطب

 ]|| قوف ءاضرلا ىلع لدي ال اهتوكسف بيثلا اماو تيضر دق اهلوق ىرحم ىرجا اهتوكسس
 لب ملاف ءاضرلا ىلع هتوكسب لدتسإال مالغلا اذكو هارحم ىرجام وا اهلوق ىلع ىضزراا

 نع ماشه لاق نويعلا ىف و هرايخ طقس ال ىطرلا ىلع هب لدتس العف لعفشب وا تيضر
 اهرايخ ىلع ىه لاق جحوزلا دنع تضاخ اهجوز اهب لخدف اه اهجوز ةريغصلا ىف دمت

 ىلع ىه لاق هاف دخل ىهو اهعماج مل ةيللسا 1م ناف تلق لاق حوزلا اهعماح ملام ظ

 رايخو ةقتعملا رايخو كاردالا رايخ ةثلث تارايملا ىدنخلا لاق ةقفنلا بلطت ملام اهرايخ

 تدووكلسلاب لطني الءاببث تناك ناذ ازكي تناك اضا تاوكسلا لل ةكاردملا راخفإ -

 رايملا لاطبا ىلع ليلد هنم ئحب و لاطب الا مح رصب الا لطب ال حجوزال رايملا ناك ناو

 ءاضقب الا ةقرفلا عقت الو هوجولا نم هجوب رايتخالا نع ضرعاوا رخآ لمعب لغتشا اذا اك

 لطب ال ةقتعملا رايخ أماو طرشب سيل رايملاا مدع و طرش حاكنلا دقع رعو ىضاقلا

 ىضاقلا ءاضق ىلا ججاتحي الو رابتخالا سفنب ةقرفلا عقتو ساجلا رختا ىلا دنع و تاوكسلاب

 (| رعب قلعت و سلجملا رخآ ىلا دتم و ءاضقلا ىلا جاتحي ال هنا ةريخلا رايخ ىف اذه اذكو
 | تناك ناو اهل رهم الف لوخدلا لبق ةقرفلا تراتخاو ةريغصلا تكردا اذا مث رايخلاا
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 | سيل و هيلع رهم الف لوخدلا لبق ةقرفلا راتخا اذا ريغصلا اذكو رهملا اهلف لوخدلا دعب
 ]| ريغصل ةيالوالو هَل وف ) ةلئسلا هذهالا رهم ريغ نم جوزلا لبق نم عقت ةقرف لوصفلا ىف

 اذهلو * ًآليبس نينم ؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو * ىلاعت هللا لاق ( دسم ىلع رفاكل ةيالو
 ءايلوا مهضعب اورفك نيذلاو + ىلاعت هلوقل ةرفاكلا هتنبا جبور نا رفاكلل زوجيو ناثراوت.ال
 ( مجورلا براقالا نم تابصعلاريغل زوجي ةفينحوبا| لاقو هل وف ) ناثراوتب اذهلو * ضعب
 هنا رهشالاو برطضم فسوب ىبا لوقو زوجبال دمت لاقو ناسحن“| وهو روهشملاوه اذه
 ةموظنملاف لاق ةفيشح ىبادنعىئنالاو ركدلا كاذىف ءاوسو تابصعلا مدعدنعاذهو دم عم

 تخالا مث ةدلا مث مالا مهالواو * تحب مل نم يوزن مهلكل 7 مج-ر ىذ لكو لاخناو مالاو

 تخالا نم ىلوا دسافلا دنلاو نيوب الل تخالا مث نيالا نا تنب مث تنبلا تنب مث نءالا
 عاججاب تايصعلا مدعدنع ىهتيالو بالا موق نم ىتاللا ءاسنلا مالسالا مشلاق ةفينح ىبادنع
 مالا اماو علا تلو خالا تشو ةمعلاو بالل تخالاو ني والل حلا ىهواناعكا نم

 رإ وق ) ؟انلا نم ىلوا ماحرالا اولواو ةفينحىبا عمدا محدالاو دمشعم ليق فسوب وباو
 اهجوز ةبصعلا نم اهل ىلوال نم ىا ( زاج اهقتعا ىذلا اهالوم اهجوز اذا اهل ىلوال نمو
 وهو تابصعل ار خآ ةقاتعلا ىلوهو كلذدعب ماحرالا اووذ مث ىئثناوا ناكا رك ذ ةقاتعلا ىلوم
 || هنم دعب أوه نمل زاج ةعطقنم ةببغ برقالا ىلولا باغاذاو لوف ) ماحرالا ىوذ نم ىلوا
 ا اهجوزول ىت> ناطلسلا نم ىلوا دعبالا ىلولانا اندنع نا لصالاو ( رفزا اهالخ جوزي نا
 أ نا هنم دعب الل زاج هلوق و هنم ىلوا ناطلسلا ىهفاشلا دنعو رجب ملهروضح عم ناطلسلا
 || جمب وزت كام. ال هناف ىصولا اماو اهجب وز براقالل سيل اهالوم باءاذا ةمالا الا جوزي
 دلبىف نوكي نا ةعطقنملا ةمبغلاو ملوث ) هلةبارقال هنال كلذب بالا هيلا ىصواولو راغصلا
 ىركلا ىواتفلاو ئصملاىفو ىرودقلا رايتخا اذه ( ةرمالا ةنسلا ىف لفاوقلا هيلا لصيال
 اذهو هبأر عالطتساب ؤفكلا توفب لاح ناكاذا ليقو ىوتفلا اهيلعو مايا ةثلث اهوردق

 | ناكاذا ىدعسلا مامالا لاقو ةعطقنم ةبيغىهفوه نبا رعي ال ناكاذا رفز لاقو نيرخأتملا
 هيلع فقوي الدلب ىف ايف وأ هناكم رعي ال ادوقفم وا هرثا ىلع فقو الاحايس بزرقالا

 ةفنح ىبا دنع ىلوا دملاف ةوخالاو دملا عقجا اذا و ةعطقنم ةبيغ بئاغلا هل رام وهف
 دحلاب دارملاو جوزي نأ اههنم دحاو لكل زوحب امهدنعو با نموا ماو با نم اوناك ءاوس

 1 حاكتلا ءادشإ دنع ربتعي ىواتفلا ىف لاق ( ةربتعم حاكنلا ىف ةأفكلاو مل وق ) بالاوبا

 | حاكنلا حيال ارجاف راص مث أوفك وهو اهجوزت ول

0) 
 ادعس ف سس



 سيل ةيند ةعيضو حجبوزت اذا في رشلا ناف لاجرلا قمحال ءاسنلا قط ربتعي امنا ةأفكلا مث
 هيقفلا نا حن بيدتلا أوفك نيسلاو شرفتسال شرغتس هلال ضازتعالا قحادانلا

 ىبرعلل ؤفك ىمتلا ملاعلا نا ىتح بسنلا فرسش قوف علا فرمش نال ىولعا أوفك نوكي
 |١ ىواتفلا ىفو ايف فلتخاذ لقعلا ىف ةأفكلا اماو لهاجلا ىنغلل ؤفكر يقفلا ملاعلاو لهاجلا

 | ريغ نم ةأرملا تجوز اذاو هل وف ) ةلقاعلل أوفك ن وكيال نونجلا نا تح لقعلا ىف ةريلال

 ١ امفد ام«: اوق رشي نا مهلف اهسفن تجوز اذا ىنعي ( امهننيب اوقرشب نا ءايلواللف وفك
 ١ ذكرا وه ملأ نيكمالوأ مر مجراذ ىلولا ناك اوسو مهسسفقنا ن ء راعلا رر.نكل ظ

 لطب ال قيرفتلاب ةبلاطملا نع ىلولا توكسو مك اا دنعالا ةقرفلا هذهن وكتالو ىواتفلا ىف

 00 ك4 امهنني ىضاقلا ضقب ملاهودلت ىّتح نامزلا لاط نا و محلا ىف ا

 "د لعل را 0 ةقرفلاو امهنيب متاقثاريملاو ءاليالاو

 ناو ةدعلا العو ةدعلا ةقفنو ىعسملا لك همز ةحمت ةولخ ام الخ وا اهب لخد ناو اهلا

 تجوز املاهنا ولو ىعسملا فصن اهلف لوخدلا لبقو ىضاقلا قيرفت لبق جوزلا اهتلط'
 او ذقعلا مك ريرقت كلذ نال ايضار ناك اهرهم ضبقو ىلولا اهزهج وفكر يغب اهسفن

 ىولا نذاريغب لجرلا تلذنم اهسفن تجوز مث جوزلا اهقراف مث ؤفكريغنم ىلولا اهجوز
 ءايلوالا الل 1 ىاثلاب ءاضر نوكي ل لولا ءاض أ نال ضارعللا لوا ناك

 00 أ قح هنودوا هلثموه نملالو ىلولا اذهل نكي مل ؤفكر يغنمهاهاضوب
 اههدنع ةأرملا كلذ, تيضر اذا نيقابلا ق> طقس ةأفكلانه هقح ءايلوالا ضعب طقساولو

 نيدلاو بسنلا ىف ةربتعم ةأفكلاو ول وق ) ضر مل ند قح طقسيال فسوب وبا لاقو

 مهب رشباو رخف نال مهل ءافكا برعلا تسيل و ضعبل ءافكا شيرتف بسنلا اما ( لاملاو
 ةيعئاه نا ىتح ضعب ىلع ,هنم ضعبلا لضفل ةربع الو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن»

 برعلا راس اذكو ضارتعالا اهتايلوال نوكيال ىعئاه ريغ ”ىشرق نم اهسفن تجوزول
 ةساسللاب نوفرعي ىهنال برعلا ةماعل ءافكااب اوسيل ةلهاب اون و ضءعبل ءافك | مهضعب

 ىلهاب اي بلكلل ليقاذا ىعاشلا لاق هنولكأيو ديما ماظع نم قنلا نوجرختس ىبنا ليق

 ىلاوم اوناك ءاوس ضعبل ءافكا مهضعبف ىلوملا اماو بسنلا اذه مول نم بلكلا ىوع

 هانعمو مهيلاوم ىف وه سيل شيرق هب ترف ىذلا ىنعملا نال برعلا نم ,هريغلوا شيرقل
 موقلا فرشا ىلوم ىدنحلا ىفو ّجركلا ىف اذك شي رق ىلاومل ءافك ١ برعلا ىلوه نا

 ناك برعلا ىلومنم اهسفن تجوزول مثاه ىب ةالوم نا ىتح عيضولا ىلوم هب واسيال
 ءابا هل وفك وهف ادعاصف مالسالا ىف ناوبا هل مهنم ناكن د ىلاوملا مث ضرعتلا اهيلاوم

 مالسالا ىف ناوبا هلنم أوفك ن وكيال مالسالا ىف دجوا با هلوا هسفنب سا نمو مالسالا ىف
 ًاوفك نوكي الدش لسا نماما و ىنثملاب دحا ولا قلحا فسووباو دللاو بالاب بسنلا مامتنال
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 | فالخم مالسالابال بسنلاب مهرخف نال مالسالا ىف ءابا هل مدقت نمل وفك ن وكي مالسالا ىف با
 | اهنال ربتعيال دلاةو ميلا وه اههدنع اضيا ربتعيف ةنايدلا ىتعي نيدلا ىف ةافكلااماو معلا
 | نايبصلاهب بعلتوناركسقاوسالا ىلا يرخيوا هنمر خيو عفصي ناكاذاالا ةرخ الار وما نم:

 | ةياورلا رهاظىف ربتعملاوه اذهو ( ةتفنلاو رهملل اكلام نوكيناوهو لاملاىفربتعتو ملف )
 || ةقفلابو هتافبأ نم ديالف عضبلا لدن رهملانال اًوفك نوكيال اههدحا كلم وا امهكلم ملنم نا

 ]| دق هنال رهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقتلاربتعا هنا فسو ىبا نعو اهماو دو حاودزالا ماَوَو

 أل| ةقئافلا نا تح دتو ةفيتح ىبا دنع ةريتع ءانغلا ىف ةأفكلا اماو روهملا ىف ةلهاسملا ىرحي

 '0لثلا لورشت و ءانقلاب نورخافت سانلا نال ةتقنلاو رهملا ىلع رداقلا اهفاكيال راسلكىف
 | مداوهو اذهو مهضعب لاق حارو دا لاملا ذا هل تابثال هنالربتعيال فسوي وبا لاقو

 امهدنع اذهو ( اضيا عبانصلاىف ريتعيو هل وق ) لصالا ىف مومذم لاملا ةرك نال

 ]10 | ١ راطبلا نا ىخ رهاظلا و غو رضيال ةياور ق ناتاور ةفض ىبا نعو

 سانكلاو غابدلا و ماجا و كئاملا الا ضعبل مهضعب ءافك ١ مه ةياور ىفو راطعلل

 اذاو ل وق ) ضعبل ءافكا مهضعب نوكيو فرملا راسل ءافك ا نونوكيال مهناف قاللحاو
 متي ىتح ةفينح ىبا دنع اهيلع ضارتعالا ءايلواللف اه رهم نم تصقنو ةأرملا تجوزرت
 ىلعمح< امنا عضولا اذهو كلذ مهل سيل فسوب ولا لاقو ( اهقرافبوا اهلثم رهم اهل

 حرسثىفلاق هعوجر محد دقو ىلوريغب حاكنلا ىف هيلا عوجرملا هلوق رابتعا ىلع دمت لوق

 ىتاو دنهلا رفعج وبا حو مايا ةعبسب هتوم لبق ةفينح ىبا لوق ىلا دمت عجر راتخلا
 اا1 | دلال جودرال ىلو ىل هل تلاتق مايا ةثلث هوه لبق دمحم ىلا تءاح ةأّرمعا نا

 عجر, مل ىتلا ةياورلا ىلع هتروصو كسفن جب وزف ىبهذا دمت اهل لاقف اريثك الام ىنم
 || اذه ىلع تدتعف ارهم مسي مو جوزتلا ف ىلولا اهل نذآي نا امهادحا نيتروصف اهنع

 | دتعلاف لثملا رهم نودب اهجيوزت ىلع اهيلوو ةأرملا هركا اذا ناطلسلان ا ةيناثلاو هجولا

 | ةفبنح ىبا لوق ىلعف ىلولا نود رهملا كلذ. ةأرملا تيضر و هاركالا لاز هنا مث باج
 | ( اهتراشبوا هل وُق ) كلذ هل سيل امهدنع و لدثملا رهم ىلا غيلبتلا لجال جحدشلا هل
 ( راهظلاو قالطلا كش ةقرفلاب ىضاقلا ضقب ملامو ىضاقلا دنع الا ةقرفلا هذه نوكتالو

 || ناكناو ىعسملا اهلف لوخدلا دعب ناكنا امهنيب ىضاقلا قرف اذا مث متاق ثاريملاو ءاليالاو

 | ريفصلا هنباوا اهرهمنم صقنو ةريغصلا هتنبا بالا جوز اذاو هل وق ) اهل 'ىثال هلبق
 ||| ةقيتح ىبادنع اذهودملاو بالا ريغل كلذ زوج الو ( اههع كراج هتأرمارهمىف دازو

 | مالكلا اذه ىنعمو هيف نباغتب امب الا ةدايزلاو طللا زوجنال فسوب وباو دمت لاقو رفزو
 | لصا اماو زوحنال ناصقنلاو ةدايزلا نا مهضعب نظو الصا امههدنع دقعلا زوحجال هنا

 | ءوس فرعي مل اذا ام فالمللاو امهدنع ز وحال حاكتلانا ححدالاو زوحيف حاكللا
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 ةرشثعلا نودام ليقو هللا هجر نيدلاقفوم انك دافا اذك رهملا فصن نوذام حاكتلا ىف
 اذه ىلع وهف شحاف نيغب ليكولا امهجوزف ةريغصلاوا ريغصلا جوزي نه بالا لكو ولو
 امهدنعو ةفينح ىبا دنع زاج ةما ريغصلا هنباوا ادبع ةريغصلا هتنبا جوز نه و فالتخالا

 ةريغصلاوا ريغصلا جوز اذا ىنعي ( دملاو بالاريغل كلذ زوحي الو هل وق ) زوحيال

 نونا ة عريحلا 2 يونيو ل ل ل ب

 لاق اماجا هيف نياغت ام ناصقنلاو ةدايزلا نوكت نا الا زوحي ال هناذ دملاو بالا ريغ

 ةرهو ىعسم ره ةره نيته دسقعي نا طاشحالاف داو بالاريغ امهجوز اذا رداونلا ف

 للملا رهمب ىناثلا حدب و لوالا مد الف ناصقن ةيعشلا ف نوكي نا زاولل ةيعمت ريغب
 اذا اذكو ( ارهم هيف مسي مل ناو مكن و ارهم هيف ىعس اذا حاكنلا حديو علوق )
 لكل و لطاب طرششلاو دقعنم راغشلا حاكن نا اولاق دقو اهل رهم ال نا طرمشب اهجوز'

 هتخا جوزلا هجوزب نا ىلع هننبا لجرلا حبوب نا وهو اسهلثم رهم نيتأرملا نم ةدحاو
 لكلو حاكنلا زوجي اندنعف ىرخالا قادص امهم ةدحاو لك عضب نوكي نا ىلع ةماوا

 مالسلا هيلع هيمن اماو حاكتلا اذه زوحي ال ىفاشلا لاقو اهلثم رهم امه«نه ةدحا و

 زوحيال هناذ هتبقرب جوري نا هدبعل نذأي نا وهو رهملانع ىلاخلا وهف راغشلا حاكت نع
 وهو زوجي ال رهم الب هتجوزت نا و حاكتلا مسفنا و هتكلم هتبقرب اهجوزت اذا هنال

 دقعلا موي ,هارد ةرمثع هنهق ام وا ( ,هارد ةرمثع رهملا لقاو أوف ) راغشلا حاكت

 اطاريق شع ةعبرا مهرد لك ةنز نوكي نا وهو ةعبس نزوريتعملاو ضبقلا موال
 لبق اهتلط نافذ اهلثم رهم رفز لاقو ( ةرشع اهلف ةرمثع نم لقا ىع ناذ هلق )
 ىلع اهجوزت اذا و ايش مس مل اذا امةعتملا اهل بحي رفز دنعو ةسج اهلف لوخدلا

 بوثلا اهلو مي“ دععلاف ةسج ىواس راص ىج هصبش إذ مهارد ةرشع ىواسإ بو

 ىتح هضبقب ف ةينامث ىواسي بوث ىلع اهجوزتولو دقعلا موي مثلا ربتعملا نا انبي امل ريغال
 ىعسملا اهلف دازاخ ةرئثع'ىعم ناو هل وق ) نامهردو بوتلا اهلفةرشع ىواسا 0

 اهسفن تلتق اذا اذكو اضيا ىعاملا اهلف ىه تنام اذا اذكو ( اهنع تام وا اهب لخد نا

 طعس ىفاشلا دنع'و اهتؤكأ اه سفن اهلتقا نال رهملا لاو اهل تحت هلاف لوشن ل5

 نال اهرهع طقس هنا ةفشضح ىبازع نسملا ىور اهسفن تلتقف ةما تناك نأ و اهرهم

 اهه© وق وهو طقس ال أ ةفدح ىبا نع ىورو اهلتق هناكف نقلا ىلع هلو اهتانج

 دنع اهرهم طتس لوخدلا لبق اهالوم اهلتق ناو اهتوك رده اهسفن ىلع اهتانج نال

 انونحموا ايبص ناك اذا اما القاء اغلاب ىلوملا ناك اذا اذهو طقسي ال امثدنعو ةفينح ىبا

 لتقب رهملا طقسيو * ةموظنملاىف لاق اءاج-ا طقسي ال اهجوز ىلوملالتق ناو اءاجا طقسيال

 انالخ هدنع حوزلاىلع هدر اضوبقم ناكناف ضوبقم ريغ هنا ىلع ليلد طقسي هلوقف * ديلا

 ىلع اهجوزت ناف ( ىعسملا فصن اهلف ةولحللاو لوخدلا لبق اهقلط ناو موق ) امه

 فصن ىف اوفلتخاو ةسج مامتو ىعهام بصن اهلف لوخدلا لبق اهقلط مث ةرسشع نم لقا



 ا #0
 ظ | وعيج طقس لاق نم مهنمو هفصن ّىِس و رهملا فصذ طقس قالطلاب نا لاق نم مهنك رهملا

 ّْ تاذاهشلا . نع عوجرلا باب ىف ةيادهلا ىف اذه بو ةعئتملا قد رط ىلع هفصن بحي امئاو

 |  كاسسا اهل لوالا لولا ىلعف اهتلط مث اهب اهنهرو مهرد ةئام ىلع ١ ايهجوز ”اذا هتشافو

 | فصنلاب نهر وهف لوخدلا لبق اهتلطو ىععملاب اهنهر اذا صملاىفوال ىاثلا ىلعو نهرلا

 آ١ تناك نا ةذأي ز كلذ نم ثدخ- لوا ناويحوا ةيراج وا دبع ىلع اهجورت ناو عاججالاب
 (| الخ وا ملكتف سرخا ناكوا نيعلا نم ضايبلا لاوز و نعسلاك لالا نم ةثداح ةلصتتم
 || ادب ىف ثودحلا كلذ ناكو رقعلاو:شرالاو رملاو دلو لاك ل صالا نم ةثداح ةلصفنم وا رمثاف

 || نافصنتب ةداي زلاو لصالا ناف لوخدلا لبق اهقلط مث لصالا ةأرملا ضبقت نا لبق جوزلا
 | لصالا ناف ةبهلاو بسكلاك لصالا نم ةثداح ريغ ةلصفنم ةداي زلا تناك نا و اعاججا

 | 0ادصتل اهمراك دو فسو وبا لاقو ةفيشح ىبا دنع ةأرملل اهلك ة داي زلاو فضصنتب
 ]| بحب و كلذ, ةضياق ةأرملا تراص غيصلاك لصالا نم ةثداح ريغ ةلصتم تناكاذا اها و

 | ةدايزلا تلصحو لصالا ةأرملا تضبق اذا اما و ضبقلاب مكح موي ةهقلا فصن اهيلع
 | فيصنتلا عنا نيعلا نم ضايبلا لاوزو نعتاك هنم ةثداح ةلصتم تناك نا اهدي ىف

 || دمحو فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع اذهو ابيلا هلس موي دعما فصن اهيلع جوزللو
 | عنتما رتعلاو (ةد]و ركللو دلولاك هبنم ةثداحا ةلدضفقتم تناك ناو فيصتتلا عنتم ال

 ||| هلس موي لصالا ديف فصن اهيلع حجوزللو اهل ةداي زلاو لصالا ناكو اماما فيصنتلا

 || ةأرملل نوكي ةداي زلا ناف ةبهلاو بسكلاك لصالا نم ةثداح ريغ ةلصفنم تناكنا و اهلا

 [| اهجوزتوا ارهم اهل مسي ملو اهجوزت ناف مل وش ) اضيا اماججا نافصن امهندي لصالا و اءاججا
 ]| ىه تنام اذا اذكو 0 12 تاه وأ ام لخد نا اهلثم رهم اهلف اهل رهم ال نا ىلع

 ا اهلثم ةوسك نم باوثا ةشلث ةغتملا اهلف ةولمللا و لوخدلا لبق اهتلط ناف هلق )

 | رهم فصن اهلف لأملا رهم فصن نم ٌرثكا ةعتملا تناك اذا مث ( ةفحموراجنو عرد ىهو

 ا "0 ل[ لا ةراما اهلثم ةوسك نم هلوقو لثلا رهم فضن نع لدي دعتملا نال.لثملا
 ا هردقزتةملا ىلعو هردق عسوملا ىلع ىلاعت هلوتل هلاحربتعي هلا مي<©او جركلا لوق وهو

 ظ اهعلاخ ناو ( اهلثم رهم اهلو راج حاكتلاف ريازخ وا رج ىلع رسملا جوزت ناو هلوف)

 || ضوعب الا كامي الف موقتم عضبلا لوخد نا قرفلاو جب وزلل ؛ىث ال ريزنخ وا رجخ ىلع

 ا اهلثم رهم اَهلف رجخ وه اذاف لكلا نم ندلا اذه ىلع اهجوزر اذاو موقتم ريغ هجورخو

 | وه اذاذ دبعلا اذه ىلع اهجوزت اذاو الخ هنز و لثم اهل امهدنعو ةفيشح ىلا دنع

 | ةفيتح ىنا عم لمع د ند ناك ول را فسو ولا لاقو اهثدنع لثملا رهم بدك رح

 سيلفرح امهدحا اذاف نيدبعلا نيذهىلع اهجوزت اذاو ليلا ف فسوب ىبا عمو دبعلا ىف

 قابلا اهل فسوب وبا لاقو امهدنع ادعاصف هارد ةرشع ىواس اذا امهنم قابلا الا اهل

 ْ 4. رج امههدحا اذاذ لكنا م نيندلا نيذه ىلع اهحوز د اديع ناكول ر كا ةعقو

 "قالا )



 *« ها
 قابلا اهل دو فسو وا لاقو مهارد ةرثع فاس ناك اذا ةقيتح ىبا دنع قاحل

 ذ ىه اذاف ةخولسملا ةاشلا هذه ىلع اهجوزت اذاو لمللا نم ندلا كلذ: لثمو

 اهتيق فسو وبا لاقو امهدنع لثلا رهم اهلف ةتيموا ادع ةيعتلا ةكورتم وا ىسوحت

 وه اذاف هيلا راشاو رملا اذه ىلع امجوزت ولو ىرخالا ةميَقو قابلا ابل فسوب ىنا
 دمحو ةفينح ىبا لوق ىلع اما اءاجحا كلذ اهلف ةيك ذ ىه اذاف هما هذه ىلع وا دبع

 هيلا راثملاو يتلا نم غلبا هر اإل 0 للا نود هيلا راكحلاب قلعت م كل نالف

 لالح هيلا راثملاو امهم لالملاب ى ولعت هدنع مكحلا نال فسوب ىبا 00

 قلعت مكملا نال ةفينج ىبا دنع الذ ام انام ل كل ندلا اذه عاتجتر اذااو

 ( اهنع تاموا اهب لخد نا اهل وهف ربم ةيعست ىلع ايضارت مث اره اهلل ميسي ملو اهجوزرت ناف
 ةعتملا اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط ناذ امه رف ماقم ماق دقعلا دعب كاملا هضرفاذا اذكو
 ىعل ( ةدايزلا هتمزإ دقعل ا دعي رهملاىفاهداز ناو هلوفز) ةضيرفلا فصناهل فسو والاقو

 ان 0 اهضيف منا و تحك اهضيق نا 0 هبه ىهرقز لاقو ةدايزلا ةارلا تلبقاذا

 تحك اذاو ةدايزلاب ايضارت دقو * ةضيرفلا دعب نمهن متيضا رث راهف مكيلع حانجالو + ىلاعتهلوق

 تطحناو هلزق) لصالا م صل فسو وأ لاقو لوخدلا لبق قالطلاب طعسي ةدايزلا

 اهجوزااهرهم تبهو اذا اذكو اهتحق الي طملاو اهقحرهملان ال ( طملا محد اهرهمنم هنع

 اذالم فال اهكلم تبهو اهنال اهبلع ضاّرعالا هريغالو با اهئايلوالسيلو ةبهلاتعص
 مهقح نم راهمالا نال ةفمنح ىلا دنع ضازعأالا مهلناف اهرهمنع ترصقو اهسفن تحوز

 هتما قادص سهينا لوم زو<و كلذ , نيشلا مهب ف ردا مهقح صلاخ ىف تفاسضت د دو

 هيلا هعفد هنم حوزلا | اري هلو هنن اكم رهم بهينا هل نينو لم

 املعو رهملال م اهلف اهعلط مث ٌيطولان ٠ عنام كانه سيلو هنأ اب حجوزااالخ اذاو هلوق)

 بجوتالو ةدعلا بح وت اهناذ 5 كسا تناك اما هي ةولخلات ناك اذا اذهو ) ةدعلا

 ةولملاو طاستحالل بحن ةدعلاو ّيطولا ىف نامهتم امهنال ةدعلا تبجو امناو رهملا لاك

 ةدسافلاو عرشلا ةهجنم الو عبطلا ةهج نمال عنام كانه سيلو اهسفن مست نا دفا

 نكميالاضرم امهدحاوا نيضيرم انوكينا عبطلاف امش اماو اعبطاما عنام كانه نوكيا

 || امهدحاوا نيمرحم انوكينا عرسشلا ةهجنم ىذلاو ثلاث امه*ه وا قتر اهبوا عاملا هعم

 || ريغ وهف عوطتلا موص اماو ضرف موص ام*دحاوأ نيمئاصوا عوطتوا ضرف مارحا

 ةياورلاق لاعق ناضمر ريغ موص ق ةباورلا تفلتخاو اكتمل وا ضدك تناكوا عنام

ْ / 
 ررضلازنال ةولخلا عنمال روذنلاو تاراغكلاو ناضمر ءاضقو عوطتلا موصنا ةصحتلا

 ةلانكلا 4 بحي هناف ناصمر كلذك سيلو ريغال ءاضقلا الا ةمزانال هناال ريسي رطفلاب اهيف

 00 ق



 #« م0

 | ىرخا ةياور ىفو اعيجج امهيف بحت ةرافكلا نال لفنلاو ضرفلا مح نيباو وس اذهلو
 ' رد ر| ناضمر نيش ىقاائاصوا اضيرم امهدحا ناك ناقوإ وق ) هضرفك موصلا لفن نا
 'لوخدلا مدعهف افلتخاول ىتح ( ةحب# ةولخ تسيلف اضئاح ةأرملا تناكوا ةرمموا 2

 | ضرملا ناكءاوس ررض هب هقملب وا عاجلا عنمإم ضرملا نم دارملاو هلوق لولا ناك ||

 عبرالاو رجلا ةنسليقو هلفنك اهلفنو هضرفك اهضرفموصلاكةالصلاو ةأرملابوالجرلاب |[
 ْ الفنوا اضرف م !ناكءاوس محن امرحموا هلوق زيجولا ىف اذك ةولخلا ةحح عنمت رهظلا لبق
 'ءاضقلاو كسنلا داسفو مدلا نمىإ ةرافكلاو ءاضقلا نم همزليامل ةرمعب امرحم ناك اذا اذكو

 | تجرخ مث ةعاس هعم تثبلو اهفرعبال هنا الا ئطولا نم عنام كانه سيلو اهب الخ ناو

 | امالخولو تاعتاولاىف اذك اهفرعي ملام ةولخ هذه نوكتال اهفرعي ملو اهبلع لخدوهوا
 | وهو مونلا رعظي نا زاول رثؤيف متانلا اماو ةولملا محدن امهلاح لقعي ناسنا كانهو

 | ناكناو تحصليللاب ناكناو ةولخلا محتال رابنلاب ناكنا ليقوهعم ةولحلا حدنالف هبتنم
 | مصا ناكناو تحح اعقب ملناو ةولخلا مدن ملام أ ىلع نافقب اناكنا ءاينعوا ىمعا امهعم

 فسوب وبا لاق لجرلا ةيراج امهم ناك ناو تحح اليل ناكناو محدنال راهنلاب ناكنا

 ْ مدن اهنا ىلع ىوتفلاو هيف اوفلتخا ةأرملا ةيراج امهم ناكناو محدن دم لاقو محدنال

 || ةطقاس اهأر اذاهنال ةولكلا محدن مل اهل ناكنا ىتاولحلا لاق امدح ا بلك امهم وابسالخ ناو

 | سيلف ءاركصوا قيرطوا دحسىف اهب الخ نا و تحح لجرال ناك ناو حبل لجر تحن
 ا ميطس ىلع امالخ ناو تحاليل ناكناو ححدلال ارامن ناكنا ماخلا ىف اهم الخ ناو ةولخي ا

 بورضم رس هيلع ل#ىف اهب الخ ناو تححص اليل ناكناو ةولُح تسيلف هيلع باجال |
 | مهضعب لاق اهسفن نم هنكمتملو اهب الخ ناو الف الاو تحح ”ىطولا نكما نا اراجن وا اليل

 || عم ةولكلا هيف تدسف عض وم لك ىواتفلا فلاق تحصاهؤطو ه1 مهنضعب لاق و حدنال :

 || ةدعلا بجيتال عاجلا نع ازجام ناكناو ةدعلا اهيلع ناك اهقلطف ةَقيقح عاجلا ىلع ةردقلا ا

 | اذكو عاملا نع ازجاع ناكاذا ةدعلا بجوال نصي رملا ةولخ نا ىلع ةلئسملا هذه تلد |

 || نا مث + عماجتال ةريغصوا ةفندم ةضيرعىه تناكاذا اذكو نام«ت:الامبنال ريغصلا ةولخ |[

 ىعسلاربملا دكأت كلذنم ضعب نود عضاوملا ضعبىف يطولا ماتم ةولذنا اوماقا انباحصا ||

 بسنلا توبثو اهاوس عبراو اهتخا حاكن ةمرحو ةدعلا باوجوو لقا ب دكا انو ا

 ةفينح ىبا لوق سايق ىلع ةرهلا ىلع دمالا حاكت ةمرحو ةدعلا هذهىف ىنكسلاو ةقفنلاو |'
 | ةقلطملا تعي لوالل املحو تانبلا ةمرحو ناصحالا قحىف ئطولا ماقم اهومي#ملو ||

 | مالم ةولخلا اوي ل اذكو لوالل نحت اهأظيملو ابن الخو نخآ وزب تجوزت اذا اثلث ||

 برقالا وهو عقب ليقو عقبال ليقدتف رخآ قالط عوقواماو ثاريملاو ةعجرلاقحىف ئطولا |



 ا

 انهقلط مث هت أرماب بوبحلا الخناذاو نإ ]5 ا لا مالو ميلستلا بجوإال دل ١
 بوبجلا ( اطايتحا اماججا ةدعلا اهيلعو هفصن ابل امهدنعو ةفيت>ىبا دنع ربملا لاكابلف 1

 عناوملا ريغ نم هنأ ماب الخاذا نينعلا اماو اوعطق ىا هاتيصخو هر 5 لصوتسا ىذلاوه ا ٠

 8 قترلاب الخولو اضعيا ىصخلا اذكواءاججا ربملا لاكال بجو اهمقلط مث اهانرك ذ ىتلا
 ]| رذعتاهتطو نال ةدعلا اهملع بجئامتاو ةولخلا ةعص عنم قترلا نال املع ةدعالو رهملا فصن

 ||| ىتلاىهو ةدحاو ةقلطمالا ةتلطم لكل ةعتملا بحتتو يل وف ) طاششحالل بحي امنا ةدعلاو
 || اذهو البق نم ةقرفلا تءاحاذا الا ةبجا وابل ةعتملا» ( ارهسابل مسي ملو لوخدلا لبق اهقلط

 || لوقىلع ةعتملا ابل بحتس!هناف اره اهل ىعسدقو لوخدلا لبق ةقلطملا هيلع لخدي مالكلا

 ١" ةكلطم عبرا تاقلطملا نيدلاردب مامالا لاق كلذ ابل بحال هناذ كلذك سيلو مالكلا اذه

 ارهسابل ىعم دقو لوخدلادعب ةقلطمو ةعتملا امل بحت هذبف اربس اهل مسي ملو لوخدلا لبق
 ال ةعتملا اضيا هذهف ارهم ابل مسي ملو لوخدلادعب ةلطمو ةبصكتسم ابل ةعتملا هذهف

 : ٍجركلا ىف لاق بحه سالو ةعتم اهل بحنال هذهف ارهم اهل ىعم دقو لوخدلا لبق ةقلطمو ظ

 | ىزارلا ركب وها لاقو لجرلا لاح ردقّلع ةبحتسملاو ةأرملا لاح ردق ىلع ةبحاولا دعتملا |

 2 ما ةعفتلاو أ اهردق لع ةأرملا رومهو لحرلا كا ردق ىلع هعتملا

 || نيدتعلا دحا نوكيف هتخاؤوا هتنبا لجرلا هور نا لع هنا لجرلا خور ان مل
 ىفاشلا لاقو ( اهلثم رهم امهنم ةدحاو لكلو نا باح نا دقعلاذ رخآ آلا نع اضوع

 هانركذ دقو راغشلا حاكتب اذه سيل اندنعو راغثلا حاكت هدنع هنال حاكنلا اذه محديال
 ١ ( اهلثم رهم اهلف نأرتلا ساعت ىلعوا ةنس هتمدخ ىلع ةأرم ارح جوزت ناو مل وف ) لبق نم

 اذاو ارهم هعفانم نكت مل ارهم نوكي نا محمي الام نالو هدلوك هنم ءامت ركلا ةمدخ نال |

 ميلعت اماو ةنس هتمدخ ةعق اهل دمت لاقو اههدنع اهلثم رهم اهل ناكارهم هعفانم نكت مل

 نال الامالا رهملا نوكي نا زوجيالو ارهم نوكي نا محديال ههلعتف بجاو ركذ هنالف نآرقلا
 * مكلاوماب اوغشننا مكلذ ءاوام مكل لحاو * ىلاعت هللا لاق لاملاب ءاغتبالا وه امنا عورسنملا

 جوزت ناو هلق ) هتبقر ملست هنعضتل لام ىهف دبعلا ةمدخ اماو لام سيل ميلعتلاو

 نكت ملناو دبعلا عفانم نال ةنس ةمدخ اهلو ( زاج ةنس هتمدخ ىلع هالوم نذاب ةرح دبع

 ةنونجلا ىف عقجا اذاو مل وق ) هدلوكدنم ءام هعفانمنالو لاموهام يلست اهيلستب يفالام

 دحلا فالحلا اذه ىلعو ( اهونا دمت لاقو امهدنع اهنبا اهحاكت ىف ىلولاذ اهنباو اهوا

 تلقع مئابنبا اهجوز اذا دم لاق نبالا ركح هبكح لفس ناو نبالا نبا ثلذكو نبالاو |
 اهجوز اذا هنا ةفنح ىبا دنع ىغْشو اهلرايخالف اهدجوا اهوا اهجوز ناو رايخلا اهلف

 | بالاو نالا ريغ اهجوز ناو هدنع بالا ىلع مدقم نبالا نال اهل رايخال نا تلقعو اهنبا

 | كلام لاقو ( امهالوم نذاب الا ةمالاو دبعلا جاكت زوجنالو ءلووق ) رايلاا اهلف دملاو

 | نذا ريغب جوزت دبع اما مالسلا هيلع هلوق انلو حاكنلا كلذ قالطلا ثللم هنال دبعلل ز وجب
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جي وتلا مهل زوجيال نوداملاو ريدتملاو بناكملا اذكو ناز ىا رهام وهف هالوق
 نذاب الا 

 "بسسكلا ق> ىف وهامنا هنع رحلأ كف نالف بتاكملااماو هكلم ىلع قاب هنالف ريدملا اما ىلوملا

 بابنم هنال هتما#ج وزن كلعو هدبع حن وزت كلعال ىتاكملا نا ّيح حاكتلالوانتال كلذو . '

 حجوزرال نوذأملا اذكو اهتءا ب وزت كلمتو اهسفن جيون كللمال ةيتاكملا اذكو باستكالا ||

 أ| ىبا دنع بتاكملاك وهف هضعب قدعملا اماو اهنم سيل حاكتلاو ةراحتلا ىف هلنذا امناهنال هسفن

 || اذكو هحاكن زو<ف نويدم رح ةلززنم وه دمحو فسوب وبا لاقو حاكنتلا كلمي وهف ةفينح
 ا فقو لوملا نذاريغب ءالؤه نم دحا حب وزرت ناذ اههسفلا مب وزر: ناكلمب ال دلولا ماو ةربدملا

 ١ حاكنلا ىلع ةمالاودبعلا رابجا ىلومأل زوو لطب هدر ناو زاج هزاحا ناف هتزاجا نبع
 | نأج هدبع نم هتما جوز اذاو ةفينح ىبا نع ةياور ىهو دبعلا ىف رابجاال ىعفاشلا دنعو

 ]| اماو رايخلاا ةماللو هلرايخال دبعلاف اعيج اههقتعا ناذ رهملا بح الو امهنم هركب ناك ناو

 | نا ولو امهاضرب الا دقعلا زو< الو حاكتلا ىلع امه8ركينا ىلوملل سيلف ةيتاكملاو بتاكملا

 قاتعلاب قتعلا ذقن اهتتعا اذاف هتزاحا ىلع فقوت ىلوملا نذاريغب اهسفن تجوز ةيتاكملا

 | ناك ناو دقعلا لطس هلل اهعضي ناك نا تزع ناو تقتعف نذا اذا اذكو هيف رايخالو

 ]| نذاريغب ةما تجوزت ناو هتزاحا ىلع فقوت ةعاضرلا نم هتخا تناكاذا ام هللحنال

 || لاز دقو ىلوملا قل ناك عانتمالاو ةرابعلا لها نم اهنال حاكنلا حد اهقتعا مث اهالوم

 ]| .نذا اذاو انركذ امل هحاكت محد قتعا مث هالوم نذا ريغب جوزت اذا دبعلا اذكو اهلرايخالو

 | راركتلا ىضتقبال ممالانال ةدحاو ةرمالا نذالا كللذب جوزين ا هلزحي مل جب وني نا هدبعل

 امتدت ةفيتخ ىنا دنع دسافلاو 2 حاكتلا ىلع وهف جوري نا هل نذا اذاف هقالطاب

 اههدنع هدب اه اج وزنا ح ورني نا هلف ادساف اهاكن حوزتول ىتح ريغال ميدل ىلع

 | اهجوزت ناب داسفلا ىلع ةحوكتملاب لخد اذا اضيا هتاقو ىمالا ءاهتنال زوجيال هدنعو

 || دو فسوي وبا لاقو هدنع هيف عاببو لاملا ىف هب ذخؤي هيلع رهملاف ةدتعموا دوهش ريغب
 || ثنح هدنعو امثدنع دسافلاب ثنحال حجوزريال فلح اذا اذه ىلعو قاتعلا دعب هبذخؤي

 فرع الو فرعلا ىلع ةينبم ناميالا نال اءاججا بالا ىلا نيعلا فرص. ليق و دسافلاب
 || ربدملا اما ( هيف عاب هتبقرىف نيد رهملاف هالوم نذاب دبعلا ؤزت اذاو لوف ) دسافلا ىف

 || ىلوملا نذا ريغب كلذنم مهمزا امو ةبقرلا نذ هتافيتسا رذعتل رتيملا ىف نوعسيف بتاكملاو

 | حوزلا تبن اهنونب نا هيلع سيلف هتما لجرلا جوز اذاو مل وف ) قتعلا دعب هباوعبتا
 مادختسالا ىف ىلوملا قح نال ( اهنطو اهب ترفظ ىتم جوزال لاب او ىلوملا مدخت اهنكلو

 ىلعف كلذ لعف ناذ اهمدخع سالو حيوزلا لازنمىف اهندبو هنيب ىلح نا ةئوبتلا ةروصو قاب

 طقستو كلذ هلفاهمدختسإ نا هلادب مث اهاونا اذاو اهل ةقفن الف لعفب مل ناو ةقفتلا جوزلا
 انايحا ىلوملا مدخت تناكف اهأوبا ذا هنا اولاقدق و ةقفنلا تداء اهأوبف داء ناف ةقفنلا ||
 ةناكملااماو ةمالا ركح امهمكح دلولا ماو ةربدملا اذكو اهقفن طقست مل اهمدختسي نا ريغنم |
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 قحال اهسفن دب ىف انال الوا هعم ىلوملا اهآوب ءاوس ةقفنلا اهلف ىلوملا نذاب اهجوزت اذا

 مث هعم اهأوب ىلوملا ناكدقو ان اب اقالط ةمالا هتحوز قلط ولو اهمادختسا ىف لوملل

 ةعفنلا ذخايو حوزلا ىلا اهديعي نا ىلوملا دارا ولو اهتةفن تطقس همدخت ىلوملا اهجرخا

 اهل بجيل ةدعلا ىف انو نا ىلوملا داراف قلط موب ج وزلا هتوبتت ىف نكت مل ولو كلذ هللا
 ةقفن الف ةدرلاب ةقرفلا تعقوو تدترا اذا ةأرملا اذكو بحت رفز لوق ىفو بحي ل ةقفنلا

 ةقفنالف جوزلا نم دالواب تءاجو اهالوم اهجوز اذا ةمالامث ةقفنلا دوعتال تلسا اذا مث اهل

 تءاجل ةرح دبعلا جوزتولو مهببا ىلعال مهكلام ىلع ممتقفنف ىلوملا كلام منال جوزلا ىلع مهل

 ولو ةبارقلا نم دلولا ثري نم ىلعف لام اهل نكي ملناو لام اهل ناكن ا ابيلع مهتقفنف دالواب

 اههدالوا ةّتفن ةربدملاو دلولا ماو الع _هتقفنو مالاكن وبناكم اهدالو اذ ةيناكم دبعلا حب وز

 نا ىلعوا دلبلا نم اهجرخم ال نا ىلع فلا ىلع ةأرما جوزتاذاو هل وق ) امهالوم ىلع
 ]| ( اهلثم ربه اهلف اهجرخاوا اهيلع جوز” ناو ىعسملا اهلف طرسنلاب افو ناف اهملع حْؤْدال

 ]| ركاوا ابلثم ربع اهل ىعسام ناك نا اهل في مل ناذ لثملا رههنم لقا اربس اهل ئعم هانعم

 لوخدلا لبق اقلط ناو اهلثم رم ابل لك لقا اهل ىعم ىذلا ناكن او هريغ اهل ءىش الف

 لثملا رهم هب بحي ةفيتح ىلا دنعف نيفلا وا فلا ىلع اهج وت ناو فلالا فصن اهلف
 اذكو لقالا فصن ابلف لوخدلا لبق اقلط ناو فلا نه هب صقتالو نيفلا هب زواحيال

 هبزواحنال لثملا رم امل بحب ىلا دبعلا اذه ىلعوا ىشيملا دبعلا اذه ىلع اهجوارت اذا

 لاوحالاىف لقالا همزاي دو فسوب ونا لاقو ىثبلحا دِعث نع صقنالو ىلا ةعث نع

 ملنا فلا ىلع اهجوزت ناو اءاجا لقالا فصن اهل نحن لوخدلا لبق اهتلط ولو اهلك

 دنع دان ىاشلاو ثا لوالا طزشلا» ةأرعإ هل تناك نا نيفلا "ىلع ءا ءارشا ك1
 ىلع دازبال اهلثم رب اهلف ةأرما هل تناك ناو فلا اهملف ةأرما هل نكي مل ناف ةفينح ىبا

 || امهدنعو لقالا فصن ابلف لوخدلا لبق اهقلطول اذه عم نكل و فلا نع صقنبالو نيفلا

 || ريغ ناويح ىلع ابجوز ناو هلوَق ) كلذ اهلف دجو امهاف نا راح اعيج- ناطرعثلا

 (| ناب هغصو نود ناويللا سنج ىعس عي ( هنم طسوا الو ةيعستلا تحص فوصوم

 محدنال ةباد ىلع اهجوزت ناب سنجلا مسي ملاذااما ةرقب وا سرف وا راج- ىلع اهجوز'
 نال ( هتهق ءاش ناو ناويملا اهاطعا ءاش نا ريْخم حوزلاو هل وف ) لثملا رهم ابلو ةيعشلا

 مث هتعق همزإي امئاو هلثم همزايال هكلبتسم نا ةلالدب اكتان وبث ةمذلا ف تبثنال ناويللا

 ارانيد نوسجت هتف ضبا ىعس ناف ضيبا مسي ملاذا ارانبد نوعبرا هتيث دبعلا نم طسولا

 || ىلا ديملا امهدنعو ىدنبلا ىدرلاو ىدنسلا طسولاو ىورلا ةقشح ىبا دنع ديملا مث

 | طشسولاو نوسج هتيق ديلا ةفضح ىبا دنع مث ىدنبلا ىدرازو ىت القيصلا طسولاو ظ

 قضملا ىفلاق نادلبلا ف صخرلاو الغلا ر دق ىلع ريتعملاف امهدنعاماو نوثلث ىدرلاو نوعبرا

 نا دكلا ءهامهلوقو
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 اكو بوثلا ركذ اذا الهو لإ ريس للا عبرت يكل منذ ةفصلا لوي وا
 ) ايسث اذوا ايورموا ايوره لاق ناباسنج ىعس اذا اها ةريثك سانجا بالا نال هيلع دب

 ١ رهاظلا ىف دقعلا موي ةهقلا بحنو هتعق ءاطعا وا هتاطعا نيب جوزلا ريخيو ةيعمتلا تصص
 ١ حاكت ةروصو ( لطاب ثقوملا حاكتلاو ةعتملا حاكت و هل وق ) ملستلا موي ةياور ىفو

 لطاب وهو امايا كلسفن ىنيعتموا كب عتمتال ةرشعلا هذه ىذخ ةأرمال لوقب نا ةعتملا
 رفز لاقو ارهش وا مانا ةهرشع نيدهاش ةدابشب اهحورنب نا تقوملا ةروصو عاج-الاب

 "مل وّرلا ظفل ركذ هلا امهنيب قرفلاو ةدسافلا طو رشلاب لطسال حاكنلا نال عيب وه

 | لطاب اط رشلاف تقوملا ح اكنلا زاج اذا رفز دنع مث ةعنملا ىف هركذب ملو تقوملا ةف
 ١ ةرششع ىلا كقلطا نا ىلع كتجوزت لاق ناو دبأتلا حاكنلا ىضنقم نال ادبؤم نوكيو

 دب ْوملا حاكتلا و قالطلا ركذب ديب أنلا عطق طرش و دقعلا دبا هنال اح حاكتلاف مايا

 0 و هلل ) دل ليو مالا افا ورلا هلطمال

 هلوقل راركش اذه سيل ( لطب هدر ناو زاح ىلوملا هزاجا ناف فوقوم امم الوم

 0 ككل ا رسقاب ناب ل ا داررلا نذل اهالى مب نواب الا تسلاول هابعلا عاكت دوال

 ١ فوقوملا حاكنلا لطب اهطو هل لح نم هثراو ناك ناف تام ىتح ىلوملا زجب لف ىلوللا نذا

 نم ةمالا ثرو ناو اهلطيتاهلاذ ةفوقوم ةحابتسا ىلع تأرط ةحم ةحابتسا لكن ال

 ' اذا اذكو هلاحن فوقوملا بف ةفوقوم ىلع ةع*” ةحابت سا أرطي مل هناف رفزل انالخ

 ارشا اذا ىنعي كلذك ىزشملا ةزاحا ىف مكحلا» ةزاحالا لبق اهعاب نكلو ىلوملا تمل ْ

 زوج ال رفز لاقو اند نع زاج اهحاكن زاجاف ةيروهظوا عاض رنه ةيمرجم اهنييو هنيب لجر |!
 ا جوز اذادبعلا اماوز وح الرفزلاقو اندنعز وحب هنا حاكتلا تزاحاف ةأرعا اهارشاول اذكو ا

 حابتسيال ديعلا 5 ةزاحالا ىررشملاو ثراولل ناذ هعابوا نلاوملا تام مْ قوما نذا ريغب

 ةأرمال جر جوزول كلذكو يلق ) اهضتانبام ةفوقوملا ةحابتسالا ىلع أرطي ملو كلملاب
 | ريح هل ناك اذا ةزاحالا ىلع فقوت اندنعدقعلانالصالاو ( هاضرريغبالجروا اهاض رريغب

 | لوبقلا ىلع فقوت. دقعلا رطشو فقوترال دقعلا ةلاح ربحت هل نكي مل ناو دستعلا ةلاح ||
 | ىلا اودهشا لاق اذا لوقنف اذه تبن اذاذ سلجلا ءاروام ىلع فقوت. ال و سلجملا ىف ||

 تجوز دق ىتا اودهشا ىه تلاق وا تزاحاف اهغليف ةساغ ىهو ةنالف نم ىسفن تجوز دق

 ا اوعجاو ةزاحالاب زوج فسو وا لاقو اههونءع زوحبال هناذ زاحاف هغلبف نالق نم ىسفل

 | نا الجر لكو لجر ىصملا ىف لاق ةزاجالا ىلع فقوت هناذ لباق بئاغلا نع لبقأول هنا |

 زاج ةغلاب تناكناو اءاججا زجر مل ةريغص تناكنا هتنبا ليكولا هجوزف ةأرما هجوزي
 دالو اهل 0 0 6 : ةحوز اذا اذه ىلعو ر وحال ةقينح وا لاقو اه

 ) تنبلاك)



 ع 00 ولو اقافتا زوج<ف تحال را رخال اهاو الا تنل ءالاو تنبلاك

 ىلا هجوال هنال امهنه ةدحاو ههزلي مل دحاو دقعىف نيتأر ما هجوزف ةأرما هجوزب نا

 ةدحاو همزاي فسوب ىبا نعو ةيولوالا مدعل امهادحاىف ذيفنتلا ىلا الو ةفلاخحلل اههذيفتت

 ( هسفننم هع ةنبا جوزي نا علانبالزوجبو مل وق ) لوالا حيت<تلاو جوزلا ناب نيقبتو
 ىتح ناذيتسالا نم ديالف ةريبك تناك اذا اما ةريغص تناكاذا اذهو ز وحال رفز لاقو

 ايهدنع زوح ال ىضراب تكفا وا: تكحضو ا تدكسف نانيتكسا ريغنم اهي وز 1١

 | ىلولا نكضاذاو مل وق ) ناطلسلاو مك اناو قتعملاىلوملا اذكوزو< فسوب والاقو

 عجريو تالافكلا رثاسب اراشعا ( اهاووا اهجوز ةبلاطمىف رايالا ةأرمللو هناعض حد

 نيجوزلا نيب ىضاعقلا قرف اذاو عل وقف ) هرعاب ناك نا جب وزلا ىلع ىدا اذا ىلولا

 بحجب امتاو دقعلا درجت هيف بحال رهملا نال ( اهلرهمالف لوخدلا لبق دسافلا حاكتلا ىف

 اهسملول اذكو ةولخلاب هيف بحيال رهملانا ىنعي ( ةولخلا دعب ثاذكو مي وق ) هعفانم ءافيتساب
 اشملا ل وق نعم وهو ضئاحلاب ةولخلاك << ريغ ةولخلاانال ربدلا ىف اهعماجوا اهلبقوا

 لخد ناف مل وف ) مجتلا حاكنلا ىف ةدسافلا ةولخلاك دسافلا حاكنلا ىف ةهتلا ةولحلا
 لثملا رهم بجو نكي مل اذا اما ىعتم مث ناكاذا !ذه ( ىعسملا ىلع دازبال اهلثم رهم اهلف اهب

 هلق ) ةياهنلاىف اذك هيلع دوتعملل ايفوتسم ريصي ىتح لبقلا ىف عاملا ىف ربتعيو غلبام اغلاب
 دنعوا قيرفتلا تقو نم اهؤادتا ربتعيو رهملا لاك بج وا ئطو هنال ( ةدعلا اهلعو

 ةئءطو رخآ نم وه رفز لاقو 2 وه تائطولا رخآ نمال اهئطو كرت ىلع ئطولا مدع
 امتدع تضقنا دقف قل رفنلا لف ةثطو رخا دك ضخ ثتلثاتصاخ تدك نان اك

 مجدا حاكنلا ىف قالطلا لثم دسافلا دقعلا ىف قيرفتلا نا نولوشب انباكصاو هدنع

 ("اهدلو تسن'تشرو ول وق ) ادم ةددشلا تربع قالبطلا لح نرد

 || امهدنع دقعلا تقو نم لجلا ةدم ءادتا ربعي و دلوال ءايحا هنايثاىف طاتحي بسنلا نال

 أ ربتعي اهلثم رهمو هلق ) ىوتنلا هيلعو محتلا وهو لوخدلا تقو نه دمتش لاقو
 || ةأرملا نال ( ! تليبقنم نكيمل اذا اهتلاخ الو اهماب ربتعي الو اهم تانب و اهتامعو اهتاوخاب
 اهيبا مع تنب تناكناب اهدا ةليبق نم مالا تناك ناف م فرسثتو اهيا ليبق ىلا بسنت

 سدلو رهم ريغب اهسفن تجوز ةارما نع رافصلا مساقلا وبا لثسو اهرهم ريتعي ذننيخ

 اهل ىضقيف اهيبا ةليبق لثم ىرخا ةليبق ىلا رظني لاعف لامخباو لاملا ىف اهيا ةليبقىف لاثم اهل
 نانأرملا ىواشستي نا لثملا رهمى نتي و هل فق ) ةليستلا كالت ءاسن نم اهلك ١ لد

 ةبويثلاو ةراكبلا و(ةفعلاورصعلاو دلبلاو بسنلاو نيدلاو دقعلاو لاملاو لامخباو نسلا ىف
 اهقحتا نيد حن ان ا ناهمو رولا كحل ىحاسلا ميتال ة ارمللاو

 ||| هلززمنم جورخللاو رفسلانم اهعنمي نا حوزال سيلو لدبلا ىف هقح نيعت م لدبلا ىف
 ١" ءافنالا لبق ءافيتسالل را ل هنال لمعملا نعي هلكرهملا 7 5 ايلا رانزو



 | عببلاف كليجأتلاب اهتح تطقسا اهنال اهسفن عنمت نا اسهل سيل الجؤم هلكر هملا ناكناو
 | عنمت نا اهلف الاح ناكاذا رهملا هلصاحو عببملا سبح هل سيل نُدلا لجا اذا عيابلا ناف

 | لبق اهسفننم هتنكم ناذ عاججالاب دحاو مهرد هنم قب ولو هلك هيف تست ىتخ اهسفن
 | امهدنعو ةفيش>ىبا دنع كلذ اهلف رهملا لجال عنم نا كلذ دعب تداراو اهاضرب كلذ

 اهبلف ةنون<وا ةيبصوا ةهركم تناكاذااما اهاض ربا لخداذا اهف فالحل وكلذ ابل سيل

 لجالا لح اذا اذكو امهدنع عئتمتنا اهبل سيلف الجؤم رولا ناكاذا اماو قافتالاب عنتمتنإ

 ناكاذا فسو.والاقو كلذدعب امل تدثالف سبملا ابل بجو. مل دقعلا نال عنتمت نا اهل سيل

 لخد,ناهلذالجؤم هضعب والاح هضعب ناكن ا واهب لخد نكي مل اذا عنتمتن ا اهملف الجم ربما

 | لاو ةيده وه تلاقف 'ىثب لزاما ىلا تعي لجرإ + عورف * لاملا اهاطعا اذا اهب

 هللا نوكياف ىعن اهلوق هيف لوقلا ناف الوك آم نوكي نا الا هلوق لوقلاذ رهملا نم وه

 | اماو دسفب و قبب الاموا وشلا وا ولدللاو نبللاو ميطبلاو بطرلاو ربما لثم لكالل ايهم
 | راثلا نم هيلع بحي ناكام ليقو هلوق لوقلاف ةيللا ةاشلاو قيقدلاو ريعشلاو ةطنملا

 سيل لاق فخللا ىف لوقت اخ راغصلا مساقلا ىبال ليق رهملا نم هبسحب نا هل سيل ةوسكلاو

 اهنقح جوزلا ىلع بحال هلا ىهو ةييحم ةلئس انهو جوركلا ما اهل ئه نا حجبوزلا ىلع
 ىلع ةأرما جوزت لجرثاهتما نود جبورملاا نع ةيهنم اهنال اهتما فخ هيلع بحي و
 هقتعا نا و لطاب قئعلاذ لوخدلا لبق هتقتعاف اهلا هعفدو ادساف احاكت هئيعب دبع

 هل اهنطب ىف نؤكي ام نا ىلع ىلبح ةيراج ىلع اهجوزت ولو راج قتعلاف لوخدلا دعب
 ةأرها ىلع هل ناكولو ان اضعا نه وضعك اهنطب ىف ام نال اهل اهنطب ىفامو ةيراملا:ناف

 ولو لطاب ليجأتلاو اهلثم ربس اهل ناك اهملع املجؤي نا ىلع امجوزرف ةلاح ,هرد فلا

 نا ىلع اهجوزتول اي اهلثم رهم اهلو حاكنلا زاج افلا هيلع درت نا ىلع فلا ىلع اهجوزت
 . اهجوزئاولو هقفنلاو فلالا اهل ناك اهيلع قفتبال نا ىلع فلا ىلع ابجوزت ولو اهل ربه ال
 هل بهو نافذ الوا افلا اهيال بهو ءاوس اهلثم ربع ابل ناك ,هرد فلا اهيبال بمب نا ىلع

 اذه هبشي الو لثملا رهم اهل ناك مهارد ىلع كتجوزتت امل لاق ناو ةبهسلا ىف عجري نا هل ناك

 تناك ةلسم دمالا مب. وزن زوحي و مل وق ) ىربكلا ىواتفلا نم لئاسملا هذه لك علخلا

 نيعلا كلع اهأطي نا زوجي و ةياتكلا ةمالا ب وزت زوجي ال ىتفاشلا لاقو ( ةيباتكوا
 ردق اذا زو< ال ىىفاشلا لاقو اندنع ةرح حاكن ىلع ردق ناو هما حور نازوحو

 ةمالا حاكن زوحي ال اذكو ( ةرح ىلع ةما جري نا زوجي الو هل وق ) ةرح حاكن ىلع

 فسوروا لاقو ةدعلا ىف تمادام هسيح ىف ةراحا نآل ةفينح ىبا لوقىف هنم دتعت ةرللاو

 مج وزت زوجي و ةتاكملا ىلع مالا حاكت زوج و نياب قالط نم ةدتعم تناك اذا زوج دمتو

 ةمالا مكنت ال مالسلا هيلع هلوقل ( ةمالا ىلع ةرملا يوزن زوجيو مل وق ) هللا ىلع ةيمذلا
 سيلو ءامالاو ماركا نم اعب را جوتي نا رحللو هل وق ) ةمالا ىلع ةرلا مكنتو ةرملا ىلع

 كل



* «0 ْ 

 0 كلام لقو للا 1 جوري نا دبعا زوي هالو ) تلذ ند رك حج وزي نادل
 نيترح امهنب عمت و نيتأرما جيوتي نا دبعلل ىدنخلا لاق رلحا ةلرتم حاكتلا ىف هدنع هلال

 ةعبار حوزتي نا هلزجي مل انياب اقالط عب رالا ىدحا رالا قلط ناف ل وق ) نيتماوا انك

 قدنااىف لاق ةعبار حورينا زوحي هناذ تتام اذ اام فالح ( اهتدع ىضقنت ىتح اهريغ

 اهتوهربخ هيتآي ىتح ىرخا اهناكت حري نا هل نكي مل نهيدحا تدنق ةوسن عب را هل لّجر
 جوتي نا هل نكي مل ةدوقفملا قلط ناو نامزلا كلذ ىلا اهلثم شيعب الام نسلا نم غلبتوا

 || ةثلث صبريف سأبال ادح غلبتوا اهلوشب الا كلذ رعي الو تضقنا دق ابتدع نا عي ىتح

 | اهجوز ناك ارح رايملا اهلف تقتعا مث اهالوم ةمالاءجوز ناو هل وف ) جوزتي مث رهشا

 || ملو قتعلاب تلعن اف رايخلا اهل ناب معثو قتعلاب هيف بعت ىذلا سجما ىف اهرايخو ( ادبعوا

 || اهرايخ لطب و قالط ريغب ةقرف وهو سلجلا كلذيف رايملا اهلف رخا سلجتف رايملاب عت
 || اهالوم نذاب اهجوزت اذا ىنعي ( ةبتاكملا كلذكو ملف ) ةريخملا اخت سلجملا نع ايلا
 ١ رهملا ناك اذهل و اهاضرب اهيلع ذفن دقعلا نال اهل رايخال رفز لاقو رايخلا اهلف تقتعا مث

 || ( اهل رايخالو حاكتلا حد تقتعا مث اهالوم نذا ريغب ةمالا تجوز ناذ هل وق ) اهل

 |١ ديسلا نوكي رهملاو ىدنلا لاق رايملا توث لع ءانن ةمالا صخ امناو دبعلا اذكو

 زن ملناو هدعب وا قاتعلا لبق لوخدلا لصح ءاوسو اهقتعي ملوا اهتتعا حاكنلا زاج اذا

 رهملاف قتعل ادعب لوخدلاناكن او ديسلل رهم او قتعلا لبق لخد ناذ دقعل ازاح اهعتعا ىَح

 ىلا حاكت 2 اهحاكن هأ ل اه#!د>حا دحا ودتعقف نيتأما 6 نمو هلوق 1 اهل

 ةقيلح ىبا كبح اهحاكت 2 ىلل هلك ولا ردك ) رقم حاكت لطبو هل حك

 اهحاكن محد ىتلا باصا اخ امهيلثم ره. ردق ىلع ىعملا مسقب دمحو فسوب وبا لاقو
 حاكت لطبو امهعجاوأ أرهم ةدحاو لكل 0 ءاوسو لطب ىرخالا تاضا امو مزل

 ىلعو ةفينح ىبا لوق سايق ىلع غلبام اغلاب اهلثم رهم مامت اهلف اهب لخد ولو ىرخالا
 بيع ةأرملاب ناكاذا و هل وق ) ىعسملا نم اهتصح هب: زواج ال اهلثم رهم اهل امهلوق

 ماذجلاو نونملا ةسخلا بويعلاب رايملا تبي ىعفاشلا دنعو ( اهجوزا رايخ الف

 ازوحم ابيث اهدجوف ةليج ةباش ركب اهنا طرمشب ةأرما حوزت اذاو نرقلاو قترلاو ضربلاو
 اذك هل رايخال هناذ لئاس باعلو لئاز لقعو لئام قش اهل حورق تاذ اه وشارك ايع

 لئاس باعل اهل اهوشوا ايع هجوزف ةأرما هج وزب نا هلكو اذا ىواتفلا قو طوسملا ىف

 اذا اذكو زوحن ال دمحو فسوب وا لاقو ةفينح ىبا دنع زاح لئاز لقمعو لئاه قّشو

 هدنع زاج بوب وا نينعوا ىضح نم اهجوزف لجر نم اهج وزب نأ الحر ءارلا تلكو

 هلكو ولو لاحلل بوبحلا ىف ريو ةنس نينعلاو ىصخللا ف لجوت ابنا ريغ امهل اذالخ

 ةريغص هجوز اذا اذكو ةفيتح ىبا دنع زاح هيفاكتال ه ارا هجوزف ةأرعا هجوزر نا

 مدا ةماعلا ادا ا ظ



 زج مل هني ليكولا هجوز ناف زاح دلو
مهدنعو ةريبك وا تناك ةريغص ةفينح ىلإ كي

 1 ا

 آ) رايخ الف صرب وا مازج وا نونج حب وزلاب ناك اذاو ملفت ) زوجي ةريبكت ناكاذا

 | بملا ىف اميابنع ررضلا اعفد رايملا اهل دم لاقو ( فسوب ىباو ةفدنح ىبا دنع ةأرملل ||

 ]) ماقملاب ررضلا اهتمي اهنالو قالطلاب ررضلا عفدنم نكمتم هنال هبناج فالح ةنعلاو

 | ىلؤا اذهف نينعلا عم رايخلاا اهل تدنث اذاف نينعلا عم ماقملا اهتملي امم دكا نونحلا عم

 ٌئيطولاب نال امهلال ةنعلاو بلا ىف تدن امئاو جوزلا قح لاطبا رايخلا ىف نا امه و

 اذهواهايا هئطوب اهرهم مع جوزلا ىلع قسملا نالو هب ةل ريغ بوعلا هذهو
 | مك الا قرفالاو اهبلا لصو ناف الماك الوح مك املا هلجا انينع ناكناف مل وق ) دوجوم
 ا مكحو اهل رايخ الف اقتر تناكا ذا اما اقتر.نكت ملاذا اذه ( كلذ ةأرملا تبلط نا امهنيب

 ١ هل سيلو هلا ةروص هلنم نينعلاو ىئثنخ اهجوز تدجو اذا ىنعي نينعلا مكح لكشملا ىثنملا

 َ ةيعثلا» عتتلا وهو ةيرق ةيادهلا ىفو ةيسمت ةنس ىا الوح هلوقو عاجلا وهو اهانعم
 أ نيحنم ليق ةنسلا لواو اموب نوسجو ةعبراو ةئاغلث ةيرمتلاو اموب نوتسو ةسهخو ةئاقلث

 ناضمر رهشو ضيملا مايا هيلع بسحو عفارتلا لبقام هيلع بسحب الو نامفاري |[

 ١ لحآ اذا مث لوالا فالح هنع ولت دق ةنسلا نال اهض مالو هض رب هيلع بسح الو ا

 أ| اهلارظن اهتتطو دق وه لاقو اهيلا لصيمل هنا تعداو ىضاقلاىلا كللذ دعب اعفارتو دنس
 | ناتنثالاو ةلدعلا ةدحاولا ةدابش هيف ىزحبو تريخو اهلوق لوقلاذ ركب ىه نلق ناف ءاسنلا

 0001 ١) راكبلا ىو لدتص الاب توفت نمت داهش نآل اهلع نيم الو قئوازو طؤحا
 || ريختال فلخ ناو لوكتلاب اهديأتل تريخ نيِهلا نع لكن ناف هنيب عم هلوق لوقلاف بيث ||
 أ ىتح سعؤت اهناذ اهرماىف ءاسنلا كش ناو هنيمي عم هلوق لوقلاذ لصالاىف ابيث تناكناف ||
 نافكيدلا ةضيدب نح“ ليقو بني ىهفالاو ركب ىهف هيلع هب تمر نافذ رادملا ىلع لو. |]

 أ ةراكبلا روهظب وا هفازيعاب اما اهأطيمل هنا تن اذا مث ركب ىهف الاو بيث ىههف اهتعسو ||

 أ ادبا كلذ دعب رايخ اهل نكي ملو انهتح لطب هعم ماقملا تراتخا ناف اهريخي ىضاقلا ناف |[
 | ىضاقلا قرف ةقرفلا تبلط ناو اهقح نالطبب تيضر اهنال حاكنلا اذهىف ةموصخ الو |

 00 لوف اذهو كاملا قيرش هك ايس صتخم ةقرفلا هذهو امهنيب
 || ةريخملا رايخو ةقتعملا رايخك ءاضقلا ىلا جاتحيالو اهرايتخا شفني ةقرفلا عقتامهدنعو ||
 ْ 01 | رايغك اهكشي تقرف ىضاقلا لقب ملام دق ان ا هةحفانا|

 ” نذل رك انابكا هيلع رصتق فسو ىلا نعو ةياورلا رهاظىف را ىلع رصتقال

 أ امهنيب قرف اذا مث ( ةئيإب ةقيلطت ةقرفلا تناكو مل وق ) جوزلا ريبخكتك اهايا ىضاقلا ريبخت ||
 | رايخالف نينعدنا اعتىهو الجر ةأرملا تجوز ناو رايخ اهل نكي كلذ دعب اهجوزتو ||

 ئطؤلا ىف اهل قدال هنال 5 املا هلجوب مل انينع اهجوز ناكو اقتر ةأرملا تناكاذاو اهل أ

 ْ سل نكي ةمجاضللا ف عوالم ا ىضم دعب دعم ا ب 50 اواو أ
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 * ها # ١

 نال اهرايخ لطب تيضر دق تلاق ناذ ىضرلا ىلع كلذ لدي الف هلا ارابتخا تيان

 ىطاول لكك نا هنال كاذب ةربع الف ةدملاىف اهربدىف اهئتطو ناو طاقسالاب عيررصت اذه

 لطب الو كلذ ربتعي مل ةدملا ىف اهريغ ىلا لصو ناو اهرايخ. طّتس ضئاح ىهو اهئتطو ناو

 نجدقو ةدملا تضف نينعلا لجاولو هب ةربعالف اهرهم هب رقتسال اهريغ ئطو نال لجالا

 ناولو مكحلا قيرطنم نونجتلا ةأرما ىلع قالطلانال اقالط تاذ ناكو امه ىضاَعلا قرف |

 فال هل قالطال نونجاو قالط هنقرف نال لجؤي ملاهيلا لصي ف هوبا هج وز نونجيا
 دمحم لاقو فسو ىبا دنع ىلوملا ىلا كلذىف رايلااف انينع ةمالا بوز ناك اذاو لوألا

 اهب بجن ة<# نينعلا ةولخ نال ( اهبالخ دق ناكاذا رهملا لاكاهلو هلق ) ةمالا ىلا
 مث هراظتنا ىف ةدئافال هنال ( هلجؤي ملو لاخلا ىف امهنيب قرف ايوبحم ناكناو عْلوَق ) ةدعلا

 بحي و رهملا فصت بحي امهدنعو ةفيتح ىبا لوقىف ةدعلا اهلعو رهملا لاك اهلف امالخ اذا

 عشبالو راظتنالا ىف ةدئافلا مدعل لاخلا ىف ريخن اهناذ ايبصوا اغلاب بوبجلا ناكءاوسو ةدعلا
 ىضاقلا قرف مسي نا ىباو لقعام دعب هتأرما تلسا اذاو ةلاخلا هذهىف الا ىصلا نمقالط

 (نينعلالجؤي ا لجؤي ىضملا وهل وق ) كردي ىتح امهندب قرفبال فسوي ىبادنعو امهنيب
 ناكولو ءاوس نينعلاو وهف هركذ قيو.هايثنا تجرخا ىذلا وهو هنم وح ره طولا نال

 وه لاقو عاملا نم نكمل هنا ةأرملا تلاتق عاجلا هب نكعام قب و ابوبحم ركذلا ضعب

 اهلوق لوقلا مهضعب لاقو جاليالا هب نكميام هل نال هلوق لوقلا مهضعب لاق هنم نكمتا انا

 ضرع رفاكاهجوزو ةأرملا تلسا اذاو مل وق ) فعض هضعب عطق اذا ركذلا نال

 دنع اّماب اقالط كلذ ناكو مهند قرف ىلا ناو هنأ ما ىهف لسا ناف مالسالا ىضاقلا هيلع

 ناك اذا اذهو قالطب سيل فسوب والاقو مالسالارادىف اناك اذا اذهو( دمتو ةفينحىبا

 مسا ناف مالسالا بالا ىلع ضرعيف هابا سضح ىضاقلا ناف انونحم ناكاذا اما القاع اغلاب

 امهنيب قرفالاو تلبسأن اذ بالاك اهبلع ضرع ما هلو تام دق هوبا ناكن او امني قرفالاو

 قرف الاو مسا ناف مالسالا ىضاقلا هيلع ضرع مالسالا لقعي اريغص حب وزلا ناكناو

 مالسالا نال ضيح ثلث ضيحن ىتح نينثال اهناذ برللا رادىف تلسا اذا ةيبرلا اماو امهنلن ي
 ايعجر اقالط هتأرما قلطملا هبشاف نكمت ريغ هيلع ضرعلا نا الا جبوزلا نم وجر كانه
 هتارعا هذ تلسا ناد مالثمالا الع نحر ةيسوحم هتحتو حوزلا لسا ناو هلزؤف)

 ةأرملاو اهلبق نم تئاج ةقرفلانال ( اقالط ةقرفلا نكت ملو امهني ىضاقلا قرف تبا ناو

 نم وهو لجرلا ةهج نم كانه ةقرفلا ناف اهلبق ةلئسملا فالح قالطلل لهاب تسيل

 هلق ) امئاباب امهنيب قرف اذا ىنعي ( رهملا اهلف اهب لخد ناكن اذ مل ْوَق ) قالطلا لها
 تراصف لوخدلا لبق اهلبق نم تئاج ةقرفلا نال ( اهل رهم الف اهب لخد نكي مل ناو |

 دحا ةدرو مالسالا ءابا ىدنخلا لاق لوخدلا لبق اهجوز نءال ةعواطملاك اهسفنل ةعئام
 دنع اضيا مف وهف هتهج نم ناك ناو اماجحا مف وهف ةأرملا نم لصح اذا نيجوزلا
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 ١ ضيحت ىتح اهيلع ةقرفلا عقت مل برملا رادفف ةأرملا تلسا اذاو هلا وق ) قالط مالسالا
 | رهشا ةثلثف ضيللا تاوذ نم نكت مل ناو ( اهجوز نه تناب تضاح اذاف ضيح ثلث

 | ضيح ثلثىلع ةقرفلا عوقو فقوتىفىا كلذيىف اهب لوخدمريغواجم لوخدملانبب قرفالو
 لبق ةقرفلا تناك نا رظنت مث اهريغو ةلوخدملا ايف ىوتسيف ةدع ن تال ضيا هدهنإل

 |١ بحب ايهدنعو ةفيتحىبا دنع املع ةدعال اذكف هدعب تناك ناو اهملع ةدع الف لوخدلا

 | حوزلا عساول هنا هتاف ضيح ثلث ضيحن ىتح ةقرفلا اهيلع عقتمل هلوق ضريح ثلئاببلع

 || اههد_نع قالطب  ةقرف ىهف ضريح ثلث ىضمب ةئرفلا تعقو اذا مث اههح اكن ىلع ا

 (/ قالط ريسغب ةقرف ىهف (سملا وه حوزلا ناك ناو قالطريغب ةقرف فسوب وبا لاقو
 | ءادشإ امهنيي حاكنلا حصن هلال ( امهحاكت ىلع امهف ةياتكلا حوز مسا اذاو هلوق )
 ةنونببلا تعقو الم برا رادنم ايلا نيجوزلا دحا حرخ اذاو ءل وق ) ىلوا قب نالف

 ١ نيرادلا نبابتل ( ةنونيبلا تعقو امثدحا ىساذاو هلق ) عقتال ىعفاشلا دنعو ( امهنيب

 | اذاو هل وق ) رادالو نيدام فلتخي مل هنال ( ةنونيبلا عقت ملاعم ايبس ناو هلوق )
 ١ اهلع آلاقو ( ةفيتح ىلا دنع الع ةدعالو جوتت نا زاح ةرجاهم انيلا ةأرملا تجرخ
 ١ اوكسمالو * ىلاعت هلوق ةفضحىبالو مالسالارادىف لوخدلا دعب تعقو ةقرفلانال ةدعلا

 | ىتح حونرتمل الماح تناكناف هي وق ) هتعصعب كسمت اهي وزتتنم عنملاىفو * رفا وكلا مصعب

 | لماملا ىف م اهلج- عضتى> حوزااامب رقبالو حاكتلا زوجي هنا ةفنح ىبانعو (اهلج عض

 ١ بسنلا تبان دلو. لءاح اهنا لوالا هجو ىتازلا لحت لذ هلةمرحال ىبرالا ءام نال ءانزلا نه

 امهندب ةنونيبلا تعتو مالسالا نع نيجوزلادحا دترا اذاو مل وق ) اطايتحا حاكنلا نم عنمت

 ١ تناك نا و قالط ىهف حجوزلا نع ةدرلا تناك نا د لاقو امهدع ( قالط ريغب قرف

 | هلصان٠نآل ءابالا ف هلصا ىلع سه فسوب وباو ءابالاب هريتعي وه قالط ريد ةقرف ىهف اهنم

 َ ةيفانم ةدرلا نا ههحوو امهنن قرف ةفنح واو كلذك ةدرلاذ قالطب سيل حوزلا ءابا نا

 ٌلاسعالا توفي هنال ءابالا فال اقالط لعجن نا ةدرلا ترذعتف عفار قاللعلا و حاكنال

 فود الو ءاضقلا ىلع ءابالاب ةقرفلا فقوت اذهلو ناسحالاب .رستلا بحق فورعملاب

 حاكتلا مح بجو هتاف هدعيوا لوخدلا لبق نيهجوزلا دحاهادترا ناكءاوسو ةدرااب

 | رزعتو مالسالا ىلعربجتو ةقرفلا عقن اهجوز قرافتل تدترا ةأرعا طقتلملا ىف لاق اندنع

 دقعلا ددحي ئصملاىف لاق لوالا اهجوزب الا جوْرتت نا اهل سيلو اطوس نيعبسو ةسج

 وه جوزلا ناك ناذ هاو ( حاكتلا ديد ىلع ربجن اهنا نعي تباوأ تير ريس رهع

 اهلف اهب لخد. مل ناو هلوف ) لوخدلاب رقتسا دق هنال 0 رهملا اهلف ام لخد دقو دترملا

 || تناك ناو ملوث ) قالطلاك تراصف لوخدلا لبق هنه تلصح ةقرف اهنال ( فصنلا ||
 | اذا 0 اكن رايصف 0 25 تيفال 0 اهل رهم الف را لبق ةدئرملا نه ||
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 دق هنال ( رهملا عيمج اهلف لوخدلا دعب تدترا تناكناو مل وف ) ضبتتلا لبق عيبملا فلتا
 امهف اعم السا مث اعم ادترا ناو مل وف ) اهلبق نم ةقرفلا نال اهل ةقفنالو لوخدلاب رقتسنا '

 امثدحا ةدر امتدر ىفو ةيفانم ام*دحا ةدر نال حاكتلا لطسب رفز لأتو ( امهحاكت ىلع

 رخئادلا 2 لطب حاكتلا نافرخ الا نود كادر دع امهدحا مسا اذااماو ةداز و"

 برحلا راد 00 رح جوزت امرحنا ولو اهتادتبا ل اث. هيفانم ىهو ةدرا ىلع ٠

 رهتا ةثالثاوا ضيحن نه تناك نا ضيح ثلث اللا ضخن ام مالسالا سفن هلي عقتال ةقرثلاف

 ةقرفلا تعقو دقق الاو حاكنلا ىلع امهف ةدملا هذهىف امهنم قابلا لسا ناف ضيحت نكت ملنا ْ

 ةفيتح ىبا دنع اهملع ةدعال ةرجاهملاكىهف ةلسملا ىه تناكنا ةأرملا نا مث ةدملا ىضم دنع
 لوف ) اءاجا اهيلع ةدع الف جوزلا وه مسملا ناك ناو ةدعلا اهيلع امهدنعو كلذ دعب

 وه امنا لاهمالاو لتقلل قدكسم هنال ( ةدئرمالو ةرفاكالو ةملسم ديرملا بو يي نا زوحالو

 رفاكالو اسم اهجوزرتيال ةدترملا كلذكو هل وف ) لمأتلا نع هلغشب حاكتلاو لمأتلا ةرورعض
 دحا ناكاذاو ملف ) لمأتلا نع اهلغشي جوزلا ةمدخو لمأتل ةسوبحم اهنال (.دترمالو |
 0 اذا اذكو هنيد ىلع دلولاذ السم نيجوزلا أ

 حجوزااو ةلسم ةآرملا نوكت نادوصت املا دلولا اًرظن كلذ نك |

 دل ولاف روق ) امهني ا مح ناجوز امهف اسي ملو ىه تلسا ناي ءاقبلا لاح ىف ارفاك

 سا ىذلاو مالسالا ر هنو سا نم عمريغمتلا دلولا ناكاذا نفي ( كل لع

 || السم نوكيال برللا راد ىقدلولاو مالسالا راد ىف هسا ىذلا ن اك اذا اما برا رادىف

 نيو.الا دحا ناك اذاو مل وق ) هابس ىذلل اكولمم نوكيو هيبس محد هنا ىت دل همام

 رفاكلا جوزت اذاو هلو ) هلرظن عون هيفزال ( ىباتك دلولاف ايسوخت رخآ الاو ايياتك

 لوق اذهو ( هيلع ارقا السا مث مهنبد ىف ,هدنع راح كلذو رفاك نم ةدع ىف وا دوبش ريغب

 هنا الا رفاكنم ةدع ىفو دوهشريغب ىنعي نيهجولاىف دساف حاكتلا رفز لاقو ةفينح ىبا

 لوالا هجولا ىف دمتو فسوب وبا لاقو مك انا ىلا ةعفارملاو مالسالا لبق مهل ضرعت.ال
 ةمرحو هيلع عج ةدتعملا حاكن ةمرح نال رذز لاق م ىناثلا هجولاىفو ةفينح وبا لاق اك

 الإ تناك اذا ةيمذلا نم ازاّررحا رفاك نم ةدعىف لاق امتاو هيف فلتخحم دوهش ريغب حاكنلا

 1| لسا مث دوهشريغب ةيمذ ىمذ حوزت اذا لئاسملا عيرفتو حاكنلا زوحال هناف سم نم ةدتعه

 ناذ ةقيلح ىبا دنع زوج هلاذ ىىذ ةدعىف ةيمذ ىذ جوز: ناو رفزل انالخ هيلع رعب هاف

 اماو مالسالاب هيلع نا رقيالو دساف حاكتلا رفزو دمعو فسوب ونا لاقو هيلع ارقا ااسا

 مسي وا ايلا اوعفارتي نا الا مهغلع ضعنال ةفيشح ىبا دنع نا الا دساف وهف مراحلا حاكن

 امهدحا عفترا نا دم لاقوال ما انيلا اوعفارت ءاوس امهثلب رفا فسوب وبا لاقو امهدحا

 ١ 1-3 ةعب 0 عمج وا دحاو دقعىف نييتخا رفاكلا حجوزت ولو الف الاو تقرف

 !| مسا اذا دمت لاقورفزو فسو ىباو ةفينح ىبا دنع مالسالاب هيلع رقيالو لطاب حاعتلاف
 صم ١ ل ا ل م سو م مسع



 كاد وهف اهتنب و ةأرما نيب عجب ناكناف اعبرا:سخخلا نم و نيتخالا ىدسحا راتخا
 ا هيلع تمرح اههنم ةدحاو لخد. ملناو امه تقرف اهتش لخد نا دمت لاقو مهلوقىف

 "ملام تنبلا مرحال مالا حاكنو لخد,مل ناو مالا مرحب تنبلا يوزن نال تنبلا| كسميو مالا
 || هنيب قرب فسوب ىباو ةقينح ىبا دنعف قرتسا مث ةوسن عب را ىبرطلا جوزت اذاو اهم لخدي

 || ةفينح وا لاق اهل قادصال نا ىلع ةيمذب مذ جوز ناو نيتلث نيب ريخب دم دنعو نهنييو

 || ةموظنملا بحاص لاق ةلسملاو مملاكدمتو فسوي وبا لاقو ةيبرملاو ىبرمحاك اهل قادصإل
 | * ةمذلا ىف بحي مل هايفن ول * ةمدلا لها حاكتىف رهملاو * هللا هجر ةفينحىبا تالاقم ىف

 ا ملوا امهدحا سا اذا اذكو (امهنني قرف السا مث هتنباوا هما ىسوجيلا ج وزئاذاو هلق )
 ا امهنيي قرفب امهدنعو ةفدنح ىبا دنع امه لن قرشال امهدحا عفر اذا اما ايلا اعفارتو السب

 مكح هلامهدنعو ميلا ىلع امهتيب قرش ملام ةععلا كح هنيب حاكتلا اذهل ةفدحىبادنعمث

 دنعف قيرفتلا دنع ةدعلا وبسنلا توثاو ةوسلا و ةقلا توجو فدنشافو مهنيباهف نالطبلا

 لدعي نا هيلعف ناترح نانأرما لجرلل ناك اذاو مل وق ) امهل اذالخ كلذ بح ةفينح ىبا

 ةثدحام«!دحا تناكوا (اببث ىرخالاو اركب امه«يدحاوا نيببثوا اناكن يركب مسقلا ىف امهند

 | ىغبذ هناف ةيباتكىرخالاو هلسم اههلدحاوا تايباتكوا تالسم نك ءاوسو ةميدق ىرخالاو

 || ىرخالاو ةرح امهدحا تناكناف مل ْوَق ) سوبلملاو بورشثملاو لوك أملا ىف امهنيي لدعينا
 | نال ةمالا ةلزم دلولا ماو ةريدملاو ةبتاكملاو (ثلثلا ةماللو مسقلا نم ناثلثلا ةرحللف دما

 ىه اهنا ةقحتملا دي وستلا مءاوس مسقلا رابتعاىف ميتصلا و ضيرملاو متاق مف قرلا

 هيلع ربحي مل هكرت اذاذ هقح ةعماجلا نالو طاشنلا ىلع اهانبم نال ةعماجلاىف ال ةتوتيبلا ىف

 [|| الو اهل مسق ال ىتلا ىلع ليالاب لخدب الو اهموب ريغ ىف ةأرملا ماجي الو ليالا مسقلا دامعو
 ”0ا03 ٠ لذل ناو اًهريغ ةللقاهض رمى اهدوعي و ةجامل رابللاب اهتلعال 1 نا مان

 | هلذ اثلث انلثوأ نيتليل نيتليل مسقب نا دارا ناو تومتوا ىئشت ىتح اهدنع مهب نا سأب الف

 ةك<تااو ةضي رملاو ةلذاعلاو ةنونجلاو ةغلابلاو ةقهارملا نيب مسقلاف ىوسي و كلذ

 بوجو نال ءاوس ءاسنلا نيب مسقلا ىف نينعلاو ىصحلااو.بوبجلا اذكو ةيباتكلاو ةلسملاو

 0 | ل[ دنعو ةهدتلاو ةكدحلا نب مسقلا ىف ىوسي و ةعماجملا نود ةسناوملا ىف لدعلا
 ليضفتلا بجوول انلق ثالثبف ابدث تناكن ا و لايل عبسي اهلف اركب ةئردحلا تناك نا

 هل وف ) اهظيغي ام اهيلع لخدا ثيح ٌركا اهنناجىف ةشحولا نال قحا ةميدقلا تناكل

 رفاسيف نهنيب عرشب نا ىلوالاو نهنم ءاش نمي رفاسيو رفسلا لاح ىف مستلا ف نهل قح الو
 دنع ميقب نا بايقابلا بلطف هرفسنم داع مث نهيدحاب رفاس ناف ( اهتعرق تجرخ نم

 نكلو هعم تناك ىتلا ىف هرفس ماياب هيلع بسحن مل و كلذ نهل نكي مل هرفس لثم نه

 ا هكر دتسن هلل برص ماقلاو نم عنا اذا لجرلانا اولاق دقو نهنيب لدعلا لبقتسي
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 رطفب و اهعم تيدب ناموب هناف ىضاقلا ىلا هتعفرف موصلاو ةالصلاب اهنع لغتشي وهو
 اموي اهل لعجي لوقب الوا ةفينح وبا ناك ىدنخلا ىف و تيقوت الو دح كلذ ىف سيلو اهل
 اهل نوكيف رخا اثلث هيلع حوزريي نا ردقب هنال ةدابعلل غرفت اهيلايل و مايا ةثلثو ةليلو
 2 هللا ىضر رم هنسحتسإو روس نب بعك ركح اذهب و عبرالا نم ةليلو اموب مسقلا نه

 موق و راهنلا موصي جب وز نا تلاتف هنع هللا ىضر رم ىلا تتا ةأرمها نا ىور هناف
 كانث نسحا ام اهل لاقق ارارم اهمالك هيلع تداماف كجوز حب وزلا من رم لاقف ليللا
 |١ ماص ذا وكشت اهنا لاق ثلذ فيكو لاق هوكشت اهنا روس نب بعك لاف كجوز ىلع

 || امه ضقا لاق و كلذ نم رمم بحتف اهل غرفت ملو اهتبحص رجه ليللاب ماق و راهنلاب
 أ[ اذك ةرصبلا ءاضق هالو ورع هنسحتساذ ثالث اهجوزاو ةليلب اهل بعك كش تفك اي

 ا اعب را جوزت ول هنال ىثب اذه سيل لاقو اذه نع عجر ةفينح ابا نا الا ةياهنلا ف
 ةدحاو لكل اح اذه انلعج ولف عبرالا نم ةليل ةدحارو لكل نوكي بجاولاب ةَتبلطف

 نسحام ردّقب مايالا نم ةليل اهل لعجن امنا و اتقو اذهل تقو ف هلاعفال غرفتي ال ناكل

 لعجي ىواسطلا لوق وه و لوالا ةفشضح ىبا لوق ىلعف ةما ةأرملا تناك نا و كلذ ن٠

 لايل عبس نم ةليل اهل نوكيف رئارح ثلث جيوتي نا هلل نال لايل عبس لكنه هليل اهل
 (كلذىف عجرتنا اهلو زاج اهتبحاصل اهعسق كب تاجوزلا ىدحا تيضراذاو هلق )

 ناول و عربتلا ىلع رجب ال ناسنالاو عربت هنال و طعس الف بجي ملاتح تطقسا اهنال

 لعمل الام حوزلا اهل لذ وا ريك ١ مسقلا نم اهل لعميل جب وزال الام تلذب نهنم ةدحاو

 دريو زوحن ال هلك كلذف اهل اهمو لعجمل اهتبحاصل لاملا ىه تلذ وا اهتيحاصل اهموي

 هتجوز نع هءام لزعي نا لجرلل سيلو مارح ةوشرلاو ةوشر هنال هبحاص ىلا لاملا

 ةمالا ىلا فسو وبا لاقو اثدنع اه الوم ىلا نذالاذ ةما تناك ناذ اهنذاب الاةرطا

 تاوصلاب اب عا ىلاعتو هناحح# هللاو اهاضرريغب كلذ هل ناك هتما نع لزعي نا دارا ناو

 انلوقف م رجلا هب قلعت صوصخم عاضرا نع ةرابع عرشلاىف و صملا ةغللاف وه

 فوج ىلا نبالا لصو ءاوسو عاضرلا ةدمىف عضارلاو ةيمدآ ةعضرملا نوكتنا صوصخخم ٠
 هنذاق رطقا ناو روهشملا ف مرح هب قلعت مل هب نعح ناف هريغوا طعءسوا ىدث نم لفظلا

 لصح اذا هريثكو عاضرلا ليلق هللا هجر لاق ) مرح مل ةمآوا ةفئاج ىفوا هليلحا ىفوا :
 عيبانيلا ف لاق فوملا نا لصو هلا امان هما د ( مي رمحملا هب قلعت عا ضرلا ةدم ىف

 نوثلث ةفينح ىبا دنع عاضرلا ةدمو موق ) فوجلا لا لص و هنااسبا دج ولا

 تدل ا ما لاقو ارهش

 ماديا باجي سو تخإو ند ايات فصنو نالوح هك طسولاو فصنو لوح قىتدالاذ ىصق اوطسوو ىدا



 أ آل اذاوايدعت نوكيأل نيلوحلا 1 ناو اططش نوكيال نيلوللا نع صقتنول تح

 1 ١ اه رمأي نأ هلو هل ةكواع اهعفانمو اهنبل ك ل طولا عاضرا ىلع اهرايجا هل تدلوف ةمأ

 | عاضرالا ىلع اهربجال هناف ةرللا ةجوزلا فالخم ماطفلا هرضي مل اذا نيلولا لبق هماطش
 | عاضرلا ةدم ما ىلا هنزل قح اهل نال نيل ولا, لبق اه ىعأي نا هل سيلف هب تيضر ناف

 ا هيلع لاق ( يرحن عاضرلاب قلعت مل عاضرلا ةدم تضم اذاذ يل وق ) كلذ ىه راتخت ناالا

 َ عاضرلا نع ىنغتساو عاضرلا ةدمىف لصف نهف انباعصا فلتخاو لاصفلا دعب عاضرالمالسملا

 | ارهش نيثالثلا ف عاض رنم ناكامنا ةفينحىبا نعدمحىورف مهنم دحاو لكل وق ىلعةدملا ف

 ا مطف اذادهنا ةفينح ىبنأ نع نسما ىورو ىوتقفلا هيذعو مرن عاضروهف هدعب وأ ماطفلا لبق

 | اءاضر نكي مل ارهش نيثلثلاوا نيتتسلا ىف كلذ دعب عضتراف ماعطلاب ىنغتسا ىتح نيتنسلا ىف

 أ عاضراا نع 4 قعتسال افيعض الكا لكاف نةيطف ىه ناو ماطفلا دعب عاضرال 1

 ا دل وف ) نوما لبق ةماطفلاب دتعي ال ناكف دم اماو مرح عاضر وهف عضتراف داع مث

 أ اهجورني نا هل زوج هنا عاضراا نه هيخا ماالا بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرحن و

 || عاضرلا فالخي هيا ةؤطوموا هما نوكت اهنال ( بسنلا نم هيخا ما جوري نا زوحي الو

 || اهب لخدي نا لبق اهتلطف ةأرما حج وزت ولو عاضرلانم هبا ةأرما جب وري نا زوحي الو

 أ اذكف بسنلا نم اهما مرح ةأرملا ىلع دقعلا نال ةعاضرلا نم اهما جبونرتي نا هل ل ىل
 | ةبسيرلا مير ها لخد نا عاضرلا ن نه هنأرعا تذ حيي وان 1 ا اضو 1

 جوزي نازو< و هلوق م( عاضرلا ن 3 ةيدبرلا اذكف مالا ٌىطو قلعت بسنلا ره
 | تخا

 |١ اذه دجو. الو هيلع تمرح اهما ٌئطوال د (بشسنلا ند زو< الو عاضرلا ند هنأ

 | كالذ زوجي ال ماهجوزتي نا زوجي ال عاضرلا نم هنبا ةأرماو هاف ) عاضرلا ىف ىعملا

 | قلعت لعقلا نبلو عل وق ) ىندتلا رابتعا طاقس ال صنلا ىف بالصالا ركذو ( بسنلا نم
 | هلانباو هلابآ ىلعو اهجوز ىلع ةيبصلا هذه مرت ةيبص ةأرملا عضرت نا وهو ميرمتلا هب
 اذا لسلا نيلب عرحتلا قلعتب امنا و ( ةعضرملل ابا نيللا هنم لزن ىذلا ججوزلاريصي و ا

 مرنال ىح هنود اهب صخب ميرحملا نافذ نبل اهل لا و دلت مل اذا اما هم ةآرأل تدلو ٍ

 عقو اهجوز ىلع ةيبسلا هذه مرح هلوق ئرخا ةأرمانم لجرلا اذه دلو ىلع ةيبصلا هذه

 || ةأرماب لجر انزول ىتح هريغو اهجوز نيب قرف الف الاو بلاقلا جرخم جبرخ و اقافتا
 رك ذو ةعورفو هلوضا ىلعو ةيدصلا هذه هيلع مرن هئبلب ةيبص تعضراو هنم تدلوف

 ريغ نه نبل اهل لوا نيل اهل لف انزلا نم تدلو اذا ةأرملا لاقف اذه فالخ ىدنلا

 هنم تبثي مل نم لكو ىتازلا نم ال ةصاخ اهنم نوكي عاضرلا ناف ايبص هب تعضراف ةدالو

 نبا وهفايبص تعضراف هنم تلبخ ةهبشب ةأرما ئطو نا و عاضرلا هنم تيب ال بسنلا

 نم و عاضراا هنم تنل ٌىطاولا ن نم هبل تدنأ نم لك اذه ىلعو عاضرلا نم ئطاولا |

 | هالو ريع نم ىصا لك عصر 4 ْنا ة ةأرملا ىلعو عاضرلا هنم تبثيال هنم هبسن تبثنال ||

 (تعضرا 0(

 1 ا ب



 ل

 دا

 اهلو هتجوز قلط نمو نامزلا لوطب ىسني ال ىتح اطايتحا بتكنلو ظفحتاف تعضرا ظ

 لبحت نا لبق ناكنا ىناثلادنع ايبص تعضرا مث رخآ آب تجوزتو اهتدع تضقناو هنم نبل
 ' |[ دلتنا لبق ىناثلا نم تلبحام دعب ناكناو اعامجا لوالا نم نوكي عاضرلاف ىتاثلا نه
 لوالا نود ىناشثلل ميرحتلاف تدلو اذاف ةفينح ىبا دنع دلت نا ىلا لوالانم عاضرلاف

 ىناثلل ميرحتلاف تدلو اذاف دلت نا ىلا اعيجج امه:خ وه دمت لاقو لوالا نم وهف الاو هنم ناك

 نم خالا لثم كلذو بسنلا نم زوجي اك عاضرلا نم هيخا تخا جوزي نازوحجبو هلق )
 بجوبام امهنيب سيلهنال ( اهج ورينا هيبانم هيخال زاج هما نم تخا هل ناك اذا بالا

 نا امهدحال زحي مل عاضرلا ةدم ىف دحاو ىدث ىلع اعّمجا نييبص لكو ملوث ) امي رحت
 عاضر مدقت ترصق وا ةدملا تلاط عاضرالا ىلع امهعا_مجا دارملا ( ىرخالاب جوري
 اعم امهع اتجا دازملا سيلو تخاو خا امه ةدحاو امهما نال الما رخالا ىلع امهدحا

 ةريغص حب وزتول اذه ىلعف دحاو ىدث نم امههعاضر ناكاذا ديرب امناو ةد>او ةلاحىف

 امهتعضراف ةأرمها تءاجخل نيتريغص جوزتولو هتخا ريصت اهنال هيلع تمرح هما اهتعضراف
 رهملا فصن امهند ةدحاو لكلو هيلع اتمرحو نيتخا ائراص ىرخا دعب ةدحاو وا اعم

 عجر داسفلا تدم“ ةعضرملا تناكن اذ امهلعف ريغب لوخدلا لبق تلصح ةقرفلا نال

 نيهجولا ىف نعت» ىعفاشلا دنعو “ىثب اهيلع عجري مل دم<نتمل ناو رهملا نم مرغ امب اهيلع
 هنأ مها هتلاثلا تناكو نايلوالا تنان ةدحاو دعب ةدحاو نهتعض راذ ابابص ا نك ناذ

 امل متامهنيب و هيب ةقرفلا تعقوف نيتخا نيب اعم اجراص ةيناثلا تعضرا امل اهنال
 تعض را ناو عقاب قلعت, ميرحتلاو ناتيبنجا امه و امه اتخا تراص ةثلاثلا تعضرا

 نيتريخالا تعضرا الف مرن هب قلعت مل ىلوالا عاضرانال اعيج- نباعم نيتنبلا مث ىلوالا

 نهتعض راذ ايايص 6 0 نأ نأ و نهحاكت كاسفبف ةدحاو ةلاح ق تاوخا نراه

 الف انايف ىلوالل اتخا تراص ةيناثلا تعضرا امل اهنال اعيج نب ىرخالا دعب ةدحاو

 ةعضرملا جب ونت نا زوحن الو يل وق ) اعبجب اتابف ةثلاثلل اتخا تراص ةعبارلا تعضرا

 الو لوف ) اهتخا دلو هنال اهدلو دلوالو اهوخا هنال ( اهتعضرا ىتلا دلو نم دحا

 عاضرلا نممرحي مالسلا هيلعلاق ( ةعاضرلا نم هتعاهنالجب وزلا تخاب عضرملا ىصلا حوت

 ( ميرحتلا هب قلعت بل اغلا وه نبللاو ءاملاب نبللا طلتخا اذاو مل وق ) بسنلا نم مراه
 || اذا اماو هحرو هنولو همعط دجو.نا نبللا ةبلغو مير حلا هب قلعت, مل ءاملا بلغناو

 1 برشيال فلح اذا نيعلا ىف ىدغتلا ه عقبال هنالعرمملا هب قلعت مل ءاملاوه بلاغلا ناك

 || ميرمتلا هب قلعت مل ماعطلاب طلتخا اذاو هلو ) مس الانم هجارخا دم دنعو عطلاو
 |١ لاق م رحصلا هب قلعت ابلاغ نيللا ناك اذا امهدنعو ( ةفينح ىبا دنع ابلاغ نبللا ناكناو ظ

 0( ق



 ا . مهلوقف ميرهتلا هن هن قلعت.ال اهب محط ول ىتح رانلا هسمت مل اذا اهف امه وم ةبادهلا ىف أ

 ١" تبثر نا ىغبلي اوسح هاسحاذا:اما هبرسشي ملاذا هدنع ميرتتلا تبثر مل امنا صتسملا فو

 | نلوق ) مرملا تن 01 سس كا ثيحي اليلق ماعطلا ناكنا ليقو

 | ءاودلاذا هيف ادوصقم قبب نيللانال ( مرختلا هب قلعت بلاغلا وه نبللاو ءاودلاب طلتخا اذاو

 ميرحتلا هب قلغت بلاغلا وه نبللاو ةاش نبلب طلتخا ناو ِهْل وق )١ لونعولا لع هتوقتل

 أ نإ وق ) نهدلاب ظلتخا اذا اذه ىلعو ءاملاىف ا( عرختلا هب قلعت. مل ةاشلا نبل بلغ ناو
 نعؤ ( امهب دم لاقو فسو ىنا دنع امهثكاب ميرمتلا قلعت نبت أما نبل طلتخا اذاو

 ةيولوالا مدعل اءاججا اعيج ام! قلعت ايواست اذا اماو فسو, ىبا لوق لثم ةفينح ىبا

 'نبللا نال ( ميرختلا هب قلعت ىبصلا هبرجواف اهتوم دعب ةأرملانم نبللا بلح اذاو هلق )
 / هقرليال نبالا نالو مرحتلا عنعال كلذو سحن ءاعوىف هناالا هلبق هيلع ناكام ىلع توملا دعب

 ١ عاضترا ةلالدب ربتعيال ةعضرملا لعفو اهلعف دقق َدَملا نالو هلبق هلاك هدب هلاخل توملا

 أ| ناذ جوز اهلو ةريغص اهنبلب عضترا ول هنا ةَنيملا نيلب مرلا ةدئافو ةُمان ىهو اهنم ىبصلا

 | ّئطو فالخم اذه و اهنفدي و اهمع نا هلف ةتيملل امر حم ريصت و هتجوز ما ريصت ةتيملا
 | توللاو ىدغتلا نيللا نم دوصقملانا قرفلاو عاججالاب ةرهاملا ةمرح هب قلعتبال هناف ةتبملا

 || مل وف ) ديلا ىطوىف دجوب ال كلذو ةداتعملا ةذللا ئطولا نم دوصقملاو هنم عنمب ال

 || ىلاعت هلوةوهو صنلا قالطال ( ميرحتلا هب قلعت ايبص هب تعضراف نبل ركبلل لزن اذا و
 | هب تعضراف نبل اهل لزن نينس عست غلبت ةيبضنا ولو * مكنعضرا ىناللا مكتاهماو *

 | ادعاصف نينس عست تنب نم لدصح اذا هب ميرخملا 0 امئاو رخت هب 2 ملايبص

 || ةقيقللا ىلع نبلب سيل هنال (ميرحت هب قلعت. ملايبص هب عضراف نبل لجراللزن اذاو هلق )
 || هب قلعت ةأرما هنا مع نا نبل نخل لزن اذاو ةدالولا هنم روصت, نم روصتت امنا نبللا نال
 ]| ىلع نوكي ال هنا ءاسنلا لاق نا لكشا ناو مرحت هب قلعت, مل لجر هنا لع ناو علا

 (| اذاو ميرحت هب قلعت, مل ثاذ نلقي مل ناو اطايتحا ميرحتلا هب قل هت ةأرمال الا هترازغ

 | ةاّش نيل نم نايب 2 تورس اذآو ل ف 1 . وغلا قالت ى صلا ممطاو ةأرما نبل نيح

 | اهني ةوخا الو هب تبثتال ةمومالا نا ليلدن هل ةمرخال ةاشلا نيل نال (اههنيب عاضر الف

 | ةريبكو ةريغص لجرلا جوزت اذاو هلفف ) ماعطلا مكح هل متاهبلا نبل نالو اهدلو نيبو
 | اعماح نوكيف اهل اما تراص ةريبكلا نال ( جوزلا ىلع اًممرخ ةريغصلا ةريبكلا تعضراف

 أ اهنال ( اهل رهم الف ةريبكلاب لخدي مل ناكن اف لوف ) مارح كلذ و تنبلاو مالا نيب
 لف اهنم لصح مل هنال ( رهملا فصن ةريغصللو هل فق ) لوخدلا لبق اهسفتل ةغئام تراص

 عاضرالاب تدصقو حاكنلاب تايعناب (داسفلا تدنن تناكنا ةريبكلا ىلع هبعجرو هلق )
 | فسوب ىباو ةفدح ىلا لوق وهو لوالا ميتا اوالوا تاريعت اهملع عجر د. لاقو داسفلا

 ْ 00 ةحاح ريغ ن م اهعض رث ل وه ديمعتلا ري ري_سقنو اهنع 6-0 لويعتت مل امنا انهلوق لوقلاو



 * هو
 نكت مل اذه نم ءىبش تاف اذا اما دسفم عاضرالا ناب معت ناو حاكتلا مايقب عت ناو ةناكشا

 ناتأ ما هل ناكولو ةدمعتم نوكتال ةناعبش اهنا ايمن ةعياج اهنا نظىلع اهتعضراناو ةدمعتم ||

 اهلف ةنونحلاب لخدي ل ناف هيلع امرح ةريغصلا ةنونملا تعضراف ةنونخو ةريششا
 اذكو ةيانللاب فصورال اهلعف نال ةنونجلا ىلعهب عجربالو فصنلا ةريغصلاو رهملا فصن ٍ

 تعضتراو اهخىف هتلعجو اهدث تذخاذ ةمئان ىهو ةلقاعلا ةريبكلا ىلا ةريغصلا تءاجاذا
 الجرناولو دحا ىلع هب عجرب الو رهملا فصن اههثم ةدحاو لكلو هنم انناب اهلع ريغ نم اهنم ا

 دمت ناذ قادصلا فصن امهنه ةدحاو لكلو هنم اتناب ةريغصلا هب رجواف ةريبكلا نيل ذا
 دمعت ناو ل وف ) تاعقاولا ىف اذك امهنم ةدحاو لكل قادصلا فصن مىغداسفلا لجرلا

 كالهلا فوخ اهنع عويلا عفد تدصقاذا هانعم هنأ ما ةريغصلانا ثلعناو (اهيلع ءوثالف |

 نكتمل داسفلاب !عتملو حاكتلاب تلعناو اهكاله تفاخ اذا اهياع ضرف عاضرالا نال اهيلع |

 ريغنم ( تادرفنم ءاسنلا ةدابش عاضرلا ىف لبقت الو مل وق ) ناعض اهمزاي الف ةيدعتم |
 وهو ىدثلاىلا رظنب مرحلا مج-رلا اذ نال لاجرلا هيلع علطبام هنال لجر نهعم نوكينا

 ( نيتآرما و لجر وا نيلجر ةداهشب تشب امناو وارق ) كلذ ىف ةداهكلا لوبقم

 ناكنأو اهل رهم الف لوخدلا لبق ناكن اذ امهنيب قرف كلذ. اودهش اذاذ الودع اوناكاذا |[

 ٍجركلا ىف لاق نكسالو ةقفن ةدعلا ىف اهل سيلو لثملا رهمنمو ىعسملا نم لقألا اهلف هدعب ظ

 تلافق ءادوس تءاجث باها ىبا تنب ىبحب ما تجوزت لاق ثراملا نب ةبقع نا ىودو
 هل هتركذ مث ضعاف حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا كلذ تركذف لاق اهكتعضرا ىنا

 هزننلا قيرط ىلع سو هيلع هللا لص ىنلا هرما اماو كتخا اهنا ليق ىا ليقدقو فيك لاف

 قيرفتلاب : الو ةنع ٌضرعا امل قيرفتلا بحو ولو اناثو الوا هنع ض_عا 81 1

 حاكتلا ءاَش ىلع ليلد اهقراف هلوق نالو هززنتلا هب دارا هنا ىلع لد لعشبملالف هلاؤس لوا ىف

 د قالطلا باتك +

 ىريشاو لبا تقلطا ترغعلا لوقت قالطالا نم ذوخلأم ديقلا ةلازا نع ةرابع َةَثللاَِف وه

 الط ةأرملا ىف هولعجف نيدنعملا فالتخال نيظفللا نيب. اوقرف امتاو ءاوس امهو ىتأم ا تقلطو

 وهو ناصح سرغالو ناصح ةأرملل اولاتق ناصحو ناصحنيب اوقرف اي اتالطا اهريغىفو
 حاكنلا ةدقع لل عوضوملا ىنعملانع ةرابع ع رمشلا ىف وهو ىنعملاىف فلتخم ظفللا ف ءاوس ||

 مهدنع قالطلاو طرشلاب هقيلعت زوحي اذهلو عضبلا نع قملا طاقسا نع ةرابع لاشو
 ناكناو انبايوا لوخدلال بق اقالط ناكاذا هيقع كلملا لاوز لصح امئتاو كلملا ليز,ال

 قالطلا هللادجر لاق ) ائاضقنا دعب الا كلملا لزب مل ىا ةدعلا ءاضقنا ىلع فقو ايعجر

 ةيادهلا بحاص رابتخا اذهو ىعديو نسحاو نسح هلا نعي ( هجوا ةثلث ىلع
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 | لمتحف هجوا ةثلثىلع عشلا يسقتاما ةعدب قالطو ةنس قالط نيب رض ىلعوه جركلا ىفو

 قالطوهو امهنع احراخ اقالطو ةعدب قالطو ةنس قالط دارا هنا
 3 قالطو امم لوخدملاريغ

 10 ىنععىف اقالطو ةيانك قالطو منررص قالط دارا هنا اضضيا لقكح و ةيسيالاو ةريغصلا '
 ٠ْ ةدحاو الإ هب عقب الو ىعجرلا اهم عشب ظافلا ةثلث وهو ةيانك الو خيمدب سيلو ررصلا

 قلطي نا قالطلا نسحاو ملوق ) ةدحاو تناو كج-ر ىربتساو ىدتعا هلوق وهو
 ]| هلوقليق ناذ ( اهتدع ىضقن ىتح اهكريو هيف اهعماجب مل رهطىف ةدحاو ةقيلطت هنأرما
 ١ قالطلانال كلذكوه ليق هنم نسحا اذهو نسحوهام قالطلا ىف نوكينا ىغيشب نسحا

 / لالطو هَل وق ) هلم ندحا اذهو ةئسلا قالطوهو ندح هيف اهعءاحالراهطا ةثلئفاثلت
 ||| عاجال رهطىف ةقيلطت اهتلطي نا وهو ( راهطا ةئلثى اثلث اهب لوخدملا قلطي نا ةنسلا
 || اهيلع عقو دتقىرخا اهتلط ترهطو تضاح اذا مثىرخا اهتلط ترهطو تضاحاذا مثديف
 / تناك ناو اهتدع تشضقنا ىرخا تضاح اذاذ ناةيح اهتدع نم ىضمو تاقيلطت ثلث

 روش ىضم اذا مث ىرخا اهقلط رهش ىضماذا مث انرك ذام ىلع ةدحاو اهتلطروشالا تاوذ نم

 تضقنا رخا رهش ىضم اذاف ناروش اهتدعنم ىضمو ثلث اهيلع عقو دقق ىرخا اهقلط

 | لاقو رهتشن نيقيلطت لك نيب لصفو ةنسلا اثلث اهتلطي اههدنع اذكف الماح تناكن او اهتدع

 ]| ةماك اثلئاّهتلطي نا ةعدبلا قالطو هلق ) ةرمالا ةنسلل قلطتال لماما رفزو دمت
 أ]| نال ( ايصاع ناكو هنم تنابو قالطلا عق و كالذ لعف اذاذ دحاو رهطىف اثلث وا ةدحاو

 لأ ةيويئدلاو ةيئيدلا حلاصملا هب تقلعت ىذلا حاكنلا عطق نم هيف امل رطخلا قالطلا ىف لصالا

 | ةاهابم قيتحتو نيدحوملا ريثكت هيفو هنع اضيا ةارملا ظفحو ءانزلا نم سفنلا ظفح ةينيدلاف

 00 واللا لجاد لمت ةأرملا نال ةشيعملا ما ماوقف ةيومدلا اما :نيلسسرملا ديس

 صالحا ىلا ةجاعلا عيبا امناو رطحللا عم هيف ناك كلذك ناك اذاف امث ما مظتنيف هج راخ

 | ىنلا نال ايصام ناكامناو راهطالا ىلع قالطلا قب رفتب لص كلذو حاكتلا ةلابحنم

 اهتلطول هللا لوسراب تيأرا رع نبا لاق ضيلاىف قالطلا رمع نب ىلع ركنا امل مالسلا هيلع

 ||| اقلا هتآرما اًمابا ضعب قلط تماصلا نب ةدابع لاقو كنم تناب و كىر تيصع اذا لاق اثلث

 | نوعستو ةعبسو ةئامعستو' ةيصعم ىف ثالثب تناب لافف سو هيلع هللا ىلص ىنلل ثلذ ركذف
 عاشبا اذكو ابرنض هعجوا الا اثلذ قلط لجرب ىتؤيال هنع هللا يضر رع ناكو كلميال اهن

 ةدعلا ليوطتْنم هيف امل هوركم ضيملا ةلاحىف قالطلا اذكو ةعدب دحاولا رهطلا ىف نينثثلا

 ١| آطخا هنالصالا ىف لاق ةنيابلا ةدحاولاىف ةياورلا تفلتخاو اضيا سافنلا ىفاذكو ةأرملا ىلع

 7 107 تادانزلا ىو ةنوئيبلا ىنهو ضاللخا ىف ةدئاز ةفص تانثا ىلا ةجاحال هنال ةنسلا

 تقولاىف ةنس نيهجونم قالطلا ىف ةنسلاو هل وق ) زجانلا صالخلا ىلا ةجاعتل

 قالطلان ال ( اهب لوخدملاريغو اهب لوخدملا اف ىوتسي ددعلاىف ةنسلاف ددعلاىف ةنسو ||

 ىنععملا اذهو ايناث اهيلع دقعلا كردتسيف هلودب, نا مدنلا نم انوخ هنم عنم امنا ةلكىف ثالثلا |

 2 (دوجوم)
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 اهتلطي نا وهو قالطلا نسحا وه ددعلا ىف ةنسلا نا لاو ام لوخدملا ريغىف دوجوم

 1 دقق هل وخدم ريغ تناك ناف ددعلا لصا 0 ازاحب اددع ةدحاولا تيعمو ريعال دج
 رظنلا نم د الف هل وخدم تناكناو رخآ سها تافثلا ريغ نم اهقالط ىف ةنسلا ثدجو

 ةلوخدملا ىوتسي هلوق ايعدب ناكل مل ناو اديس ناك عاشبالل ملتي ناكن اذ تقولا ىلا ْ

 ناف م

 لاقو ىرخا ةرم اهجوزت ةعاس ةثلاثلا اذكو اهجوزت ةعاس ىرخا تعقو اهجوز'
 ةنفلاو هل وق ) ةريخدلا ذك ى قالا نه وهنا ىضف يح ىلا عقبال فسو وبا

 الماحوا ( هيف اهعماجي مل رهطيىف اهتلظي نا وهو ةصاخ اهب لوخدملاىف تبثت تقولا ىف

 رهط ىف اهقلط ناو ةدعلا اهلع لوط ضيملا لاحىف اهتلط اذا هنال اهلج نابتسا دق

 || روصتال اذهو اهقالط ىلع مدنيف عاملا كلذ نه تقلع نوكي نا نمٌوِدمل هيف اهعماجدق

 اهقالط هركيال هنا ىتح تقولا ىف ةنسلا اف تشب الف ةلوخدملاريغ اماو ةلوخدملاق الأ

 نهطلا ةلاحىف اهتلطي ام لوخدملا نيغو هلاوق ). اهلع ةدعالا نال سن هو

 رغص نم ضيخحنال ةأرملا تناك اذاو مل وف ) ضيلاةلاىف اهتلطبالرفز لاتو ( ضيللأو |
 ضئاملا قالط ند عناملا نال ( ءاش ىم ةدحاو اهتلط ةنسلل اهتلطي نا داراو ربك وا ْ

 ىتح اهقلطيال رفز لاقو ةريغصلاو ةسالاىف م ودعم اذهو لبهلا فوخو ةدعلا ليوطت

 ىتم ةدحاو اهقلط ددعلاب ةنسلا قالط اهل صلخ نادارا نافذ اهعماحام دعي رهش ىضع

 ملوث ) ىرخا اهتلطي مث اربش اهكريمت ىرخا اهتلطي مث ربهش ىضمب ىتح اهكري مثءاش
 رغص نه ضيخحنال ىتلا ىنعي ( نامزب اهقالطو اهئطو نيب لصف.الو اهتلطي نا زوو

 يب ربال ةريغص تناكاذا اهف فالخلاو ربشب اهقالطو اهتطو نيب لصف رفز لاقوربكوا
 رهشب اهقالطو اهتطو نيب لصفب نا لضفالاف كلذ اهنم جرب ناك اذا اها ليلا و ضيلحا اهند

 ةدعلا هابتسشا ىلا ىد ؤيال هنال ( عاجلا بيقع زوج لماملا قالطو هلوف ) اءاجا
 اهتلطيال رفزو د لاقو امهدنع ربشب نيقيلطت لك نيب لصف اثلث ةنسلل اهتلطيو علق )

 لوصف ىلع قيرفتلاب عرشلا درو دقو رطللا قالطلاىف لصالا نال ( ةدحاو الا ةنسلل

 اهناسيش. اههو اهلاوصف نم سلا لمالا قح ىف ريشلاو ضيللاوا روتالا ىشو ةدعلا

 بحمسو قالطلا عقو ضيا لاح هتأرما قلط اذاو دلوق ) ةريغصلاو ةسالا لك

 مالا ةقيقح المع بجاو هنا مصالاو م.اشملا ضعب لوق بابحت-الا ( اهعجاري نا هل

 اكن ةعاس ةدحاو عقب ةنسال اثلث قلاط تنا لوخدلا لبق اهل لاقول ىتح اهريغو

 ةعجارملا بوجو تبث فيكف ةعجارملاب هنا سعأي نارعىلع بوجولا تدنا امنا رهالا لبق

 ىذلاوه سو هيلع هللا لص ىنلاناكر اصف هنع بونملا لعفك بئانلا لعف اناق رع لوق

 ةياوراف 1 ضريملا ةلاحف علمللاو ىدن#لا لاق بوجولا تبثيف ةعجارملاب هرما
 ترهط ناذ ريل وف ) هركيام اهنم ىأر اذا ضيملا ةلاس قاب سائل وشملا فو تادان.



 ا رفزو ةفينح وا لاقو امهلوق اذهو ( اهكسما ءاش ناو اهقلط ءاش ناذ ترهط مث تضاحو

 | ةضيملا كلت لي ىذلارهطلا ىف اهتلطينا زاح ضيملا ىف اهقلطامدعب لوقلاب اهعجار اذا
 أ ناداراو لوقلاب رهطلا كلذىف اهعجار مث هيف عامجال رهطفف اهقلط اذا:فالملا اذه ىلعو
 | هل سيل فسوي وبا لاقو رفزو ةفدتح ىبا دنع كالذ هلف رهطلا كلذىف ةنسلل ىرخا اهقلطي

 ا فسويىبا عم هنا ثيللا وبا رك ذو ةفينحىبا عمها ىواسطلا ركذ برطضمدم لوقوثالذ

 | عاماب اهعجار ناو حيرفلا ىلا رظنلابوا ةلبقلابوا سمللاب اهعجار اذا فال_تخالا كلذكو

 || ناكءاوس ( القاء اغلاب ناكاذا جوز لك ق الط عبو هل وق ) اءاججا كلذ هل سيل
 | راج قالطلا لكمالسلا هيلع هلوقل اداجوا الزاه اهركموا اعئاض ادبعوا ارخ

 | امهل سيل هنال ( نونجلاو ىبصلا قالم عقب الو مل وق ) نونجلاو ىبصلا قالطالا
 أ همالك ضعب مالكلا طلتخم ناكنم وهو اضيا هقالط عقبال هوتعملا اذكو مجم لوق

 | ةقافالا ةلاحىف اما هتعلا ةلاحىف ناكاذا اذهو نيناجا مالك لثم هضعبو ءالقعلا مالكلثم

 برش نمو هيلع ىمعملا اذكو رادتخالاميدع هنال هقالط عقبال مئانلا اذكو عقاو هنا مجتتلاذ
 | قالطلا ثالذ تزجا لاقو ظةيتساولو هب ةربعال قالط متانلا ناسل ىلع ىرجولو جيلا

 || عقوهتأرما قلط مث دبعلا جوزت اذاو هل وق ) ربتعم ريغىلا ريعضلا داما هنال عقبال هتعقواوا

 || حاكنلا اذهىف لوول قدا و: هال وم قح ةماقسا رؤي مل اذا مي هلوق نال ( هقالط

 | قاسلا ثامنم دي قالطلامالسلا هيلع هلوقل ( هتأرما ىلع ءالوم قالط عقبالو مِلوق ) |
 ' 0 راعلا ( ةياكوم_مص نير لعقالطلا وهل وق) هيلا هعفر ناكق دبع لصح لك انالو
 أ احرص رصقلا ىمعم هنم قتعيو ما رح تنا قلاط تنا لش انبب اروهظ هب دارملا رهظام
 | قلاط تنا هلوق حيرصلاذ مْلوَق ) هيدارملا ّرتساام ةيانكلاو ةينبالا رئاس ىلع هعافترال
 | قالطلا ىف لمعتست طافلالا هذه نال ( ىعجرلا قالطلا ه.عّقب اذهف كتقلط دقو ةقلطمو

 || هل وف ) ىونام عتب ىىفاشلا لاقو ( ةدحاوالا ه.عقبالو مل وق ) هريغىف لمعتسنالو ْ
 | ىو هنال حدتال ةنابالا ىون اذا اذكو لامعتسالا ةبلغل حيرمصلا ىتعي ( هين ىلا رقتفبالو |

| 

 قدصي مل قاتو نع قالطلا ىون ناو هدصق هيلع دريف ةدعلا ءاضقناب عرشلا هقلعام :ريحمت

 | هب حرص ناو هلقكح هنال ىلاعت هللانيبو هنيب اهف قدصيو رهاظلا فالخ هلال ءاضقلا ىف ||

 || قدصي مل لمعلا نع قالطلا هبىون ناو ءاضقلا ف ”ىث عقب مل قاتونم قلاط تنا لاق ||
 2 7 كي كل ير ل ل ا ال حل ا در | 0 لتس ةتلللم حنا لاك ول و ىلاعت هللا ناو هدب اعف ندب ةعيشح ىإ نعو ةناددالو ءاضق

 | انياب اهتلمج لاق مث ةيعجر ةقلط اهقلط ولو ةينلابالا اقالط نوكيال فيغتلاو ءاشغلا |[

 لاق اذا اذكو اعقاو هارا دمت لاق قلطاوا اتلاط ىنوك اهل لاق ولو اثلثالو انءاب ريصتال |'

 | قلاط تناو قالطلا قلاط تناو قالطلا تنا هلوقو هلو ) قتعاوا ةرح ىنوك هنمال أ
 أ اضا اا ل يم تا ا عا اا كسا نكي لنا“ :



  2ا ١

 ىلا هيف جاتحيالو اضيا قالطلا هبعقب قالط تنا لاق اذا اذكو (ثلثىبف اثلث ىون ناو
 مسا هنال ةزاكلاو مومعلا لح ردصملا نال هيف ثلثلا هيأ حدي و ايعجر نوكيو هينا

 ةين تحك الف ثالثلا ضعب ننتتثلا نا لوب وه رفزا افالخ هيف نيتثثلا هين حالو. سنجلا

 تناكول ىتد اسنج اهنوكل ثحح امنا ثالثلا ةيأ لوقن نو اهضعب :ةين تحك ثالثلا

 لقحنال ظفالاو ددع ةركلا قحيف نانثثلااما ةيسنملا رابنعاب نيتنثلا ةين حصن دما ةأرملا

 قالطلا ىلوقبو ةدحاو قلاط ىلوش تدرا لاقو قالطلا قلاط تنا لاقولو ددغلا
 عقيف قلاطو قلاط تنا لاق هناكف عاقبالل ةللاص امهنم ةدخاو لك نال قدصص ىرخا

 || تناكاذا اذه ( ةدحاوالا عقب مل نيتنثا ىون ناو هلق ) ا الو خدم تناكاذا ايعجر
 اذا ناننثا عّميف ةدحاو ةريلا ىلع مدقت دق نوكي وا مرحنو ناتنث عّشب ةما تناك اذا اها ةرخ

 اما ردصملا نال ةدحاو تعقو هل ةيئالواقالط قلاسط تنا لاق ولو ىلوالا عم ىنعي امهاون

 ناو دكؤملا هدافا امالا ديغال ديكأتلاو الكا تلكاو اهايق تق كلل وةك يغال ديكأتلا ديب
 الا عقبال ةفينح ىلا نعو ةركلا ىنعم ديغب ردصملا نال لصالا ةياور ىف اثلث ناكاثلث ىون

 اثلثناكاثلث ىون ناف كلذ اهفصو هنال قالطلا اهملع عفو ديدشتلاب ةقلطفاب لاقولو ةدحاو

 ماللا رسكب لاطاي لاق ولو قالطلا ةركاذه لاحيف الا ةينلاب الا عقبال لاط تنا لاقولو

 تينع لاقو قلاط تنا قلاط تناوا قلاط قلاط تنا لاق ولو وب مل ناو قالطلا عقو

 تنا لاقوا كتقلط دق قلاط تناوا كتقلط دق كتقلط دق لاق اذا اذكو ةنايد قدص لوالا
 ولو ءاضتلا ىف ةدحاو ىهف قلاطىغ تلق لاقوا اهتتلطدق لاق تلقاه لجر هللاقف قلاظ

 دمم لاقو ةدحاو عقب فسوب والاق تناو قلاط تناوا تنا قلاط تنا اهب لوخدملل لاق

 اهنال ( لاح ةلالد وا ةيذألا اللا اع مسيو يالا ىلظلا تسلا ل
 || اهنم ظافلا ةثلث نيبرض ىلع ىهو علف ) ةلالدلا وا ةمنلانم ديالف هريغو قالطلا لقحت
 |١ اما ( ةدحاو تناو كج-ر ىربتساو ىدتعاهلؤةوهو ةدحاوالا هب عقبالو ىعجرلا اهب عقب

 /| هلوقو ةينلا ىلا جباتحف هللا عنب دادتعالاو حاكنلا نم دادتعالا لقت هنالف ىدتعا هلوق

 | لقح ةدحاو تنا هلوقو كقالط ديرا ىنا لقكو كنتقلط دق ىنال لقكحي كج-ر ىرتسا

 ريتعمالو كفوق ىف. ةدحاو ثنا لمحلاو ةدخلا و.ةقيلطت ا فود ردزسل ا نوك

 بارعالا هوجو نيب نوزيمال ماوعلا نال ميدل وهو اشملا ةماع دنع ةدحاولا بارعاب

 1 ناو ىو ناو ”ىث عال عفر ناو ون ملوا ىون عقب ةدحاولا بصن نا مهضغب لاقو

 ١ تايانكلا ةيقبو موق ) ةيئلاب الا عقبال هناىف ءاوس لكلا نا ميمتلاو مالكلا هيفق اهنكس

 ||| اهانركذ ىتلا ةثلثلا الا نبا وب اهلك ت ايانكلا ( ةنباب ةدحاو تناك قالطلا اهم ىو اذا

 || ةظيلع ىلإ عوتقت ةنونيبلا نآل اثلث ناكاثلث ىون ناو ىل وق ) جر اهلك يفاشلا لانو
 || ناو مل وق ) انه ىونام عقيف ثلثلاب نوكت ةرانو ةدحاوب ةنونيبلا نوكت ةراتف ةفيفخو

 ١( ةنونيبلا نا انل ناتنثا عقب رفز لاقو اندنع نيتثثلا هين مدنا و هدحأو تناك نيتنثا ىؤت
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  مالكلا هنعضتي ملام ةينلاب عقب نا ح<تلالف نيتنياب تنا لوقتال كنا ىرتالا ددعلا نعضنتال
 لاقاذا اذهلو ةنونيب عون اهنكلو ددعلا ثيح نم عقتال اهنال ثالثلا دارا اذا كلذك سيلو

 ' ةرطاىف ثالثلاك اهتحىف ايلعلا ةنونيبلا ءاهتنال اتعقو نيتنثا ىوني ناب ِتنا ةمالا هتجوزإ

 ' كلهاب قللاو كب : راغ ىلع كالبحوا مارحو ةلتوو ةتبو نياب تنا هلوق ٌلثم اذهو ملوق )

 تنا هلوقو ةينلا نم ديالف هريغو قالطلا لق ظافلالا هذه نال ( هرخا ىلا ةيربو ةيلخو

 عطقلا لمتحيث عطقلا وه تبلا ةتو هلوقو نيدلا نم لقحيو حاكنلا نم ةنونيبلا لقكب نباب

 كابحو نيهلاو قالطلا لق< مارح هلوق تب ةلزنمب ةلتب و ريمللاو ةؤرملا نعو حاكتلا نم
 كتقلط ىنال لمح كلهاب قاو ىنيعيطتال كنا لق كو ىنم تنب دق كنال لقح كءراغ ىلع

 نم لق ةيربو لغشلا نموريملا نمو حاكنلا نم لت ةيلخو اهلهال ةرايزلا لقحو

 كتبهو لقح اهولبقب ملوا اهولبق ءاوس كلهال كتبهو و هلوق نيدلا نهو حاكتلا
 ا كيبالوا كلهأل كتبهو لاق اذا ةفينح ىبا نعو نيعلا هبه لقكو ىنم تنب دق كنال مهل

 ١ جاوزالا اهكلمعو ءالؤه ىلع قالطلاب درت اهنال ىو اذا قالط وهف حاوزالل وأ كمال وأ

 اقالط نكي مل ىنجال نالفل وا كلا وا كمل وا كيخال كتبهو لاق اذاو قالطلا دعب

 | امهلال اندنع ناتانك امه كنقراذو كتحرس و هلوق ءالؤه ىلع قالطلاب درتال اهنال

 | لح كتحرس هلوق قيدص تقرافو ىلبا كتحرس لاقي هريغو قالطلا ىف نالمعتسي

 'ةرح تناو هلوق ىندم لمح و قالطلا لمكك كنقرافو ىحجناوح ىف لّقح و قالطلاب
 ةروعلا راس لك و ةقلطم كنال لح ىعنقتو هلوق ةرح اهنوك لقكحو ميرحملا ديفب

 1 1 بس م 0 ىبرعاو 0 ا أ

 ىلآتاو قلطناو جوزتو ىوقو ىهذاو جرخا اضيا تايانكلا نمو هنم اهداعبا لقحو

 الاو اقالط ناك قالطلا هب داراناذ كيلع ىلحاكنالو كيلعىل !ليبسالو كنس وو 5 ىدب حاكتالو

 ا ”ىنث عشب ال كقالط نم ”ىرب انا لاق ناو هاون اذا قالطلا عقو كحاكت نه ئرب انالاقولو الف

 ضرعملاو اتلطم نوكيال قالطلا نع ضرعملاو هنع ضارعاو هل كرت ءىشلا نم ةءاربلا نال

 تقلط هتذخا دق تلاقف كقالط ىذخ لاقولو تاعقاولا ىف اذكاتلطم نوكي حاكتلا نع

 لاقولو ولي ملوا ىون قاتعلاو قالطلا عقو هللا كقتعا هتمال لاقوا هللا كقلط اهل لاقولو

 ١ لهاديبعلاةناو اهوني مل هنا ءاضتلا ف قدصبالو هتأرما قلطتقلاوط ايندلا ءاسن عيجج
 رارحا مهلك مدآ دالوا لاق ولو قتعي دمت لاقو هدبع قتعيال فسوب ونا لاق رارحا ايندلا

 ناك ةأرماب ىل تناام لاقوا ةأرماب ىلتسل لاقولو تاعقاولا ىف اذك اءاج-ا هدبع قتعيال

 ١ قالطلا ىون ناال لاق ةأرما كلله لئس وا كجوزب انام اذكو ةفينح ىبا دنع اقالط
 يل ىوت اقالط ا ئث نوكيا 0 ا 101 1 1 اقالط هو

 ««دشاعج

 اد



 د5٠ دع

 هنا ىلع اعيج اوقفتا دقو كجوزتا مل هلوةك ”ىبث هب عقب الف بذك ةيجوزلا ىفذ نال ون ونا
 نيهلا نال ىون ناو ”ىش هب عشبال هنا ةأرماب ىلهللاو تسلوا ةأرماب ىلتنااه هللاو لاقول
 راص نيعلاب ىنلا دكا امل هنالو *ىث عقبالف هيف بذاك وهو ىضاملا لوانتب ىثنلا ىلع
 لاقول هناىرت الا قالطلاهب عقبال ربمللاو ريما الا اهب دكؤيال نيعلانال اماعاال ارابخا كلذ '
 لاق ولو هحرش ىف اذك سما اهقلط نكي مل اذا *ىش كلذ, عقب مل نسا كنتلط تنك

 كنببو بي حاكنلا تكدفوا ىملفا لاق ولو قالطب سيلف قالطلا ىونب كيف ىلةجاحأل
 اوت نا الا قالط ظافلالا هذهب عقب مل ين هلن نكي مل ناف مل وف ) اتالط ناك قالطلا ىوني
 اهب عقيف هلو ) اهريغ قالطب هبلاطتوا قالطلاب هبلاطت نا وهو ( قالطلا ة ركاذمىف
 "ا ااما ( هبونب نا الا ىلاعت هللا نيبو هنبب اهف عشبالو ءا ممَعلا ىف قالطلا
 ىراتخاو لديب كرماو مارح تنا هل وةك ةقرفلا ىلع لدن ةظفل لك عقب هناذ قالطلا
 قالطلا 00 اباوج تجرخ امل ظافلالا هذه نال نبابو ةيربو ةيلخ تناو ىدتعاو
 اياوج نوكي نا لّقح هنال نامت هللانييو ل مم كلذ ناك
 اناكو ىراطلا هر كاذمىف انوكي ملناو هل ف ) ةينلاب الا عقب الف ءادتا نوكي كب نا لمحو اهل
 ىدتعا لثم ( ةهتشلاو بسلا اهب دصتبال ةظفل لكب قالطلا عقو ةموصخوا بضغىف
 لال معلا اح و ةقرفلا لع لب ةعنشلا ملصتال ظافلالا هذه نال لدي كرما ىراتخا
 تدل ا و تاراكك  مانسف | هقلل هك ا ةقرفلا همالك نم رهاظلاف ةقرف

 كيري شوطا ود ودل ربط 0 شا
 ةلاحىف اهب م الكت ناو قدي مل قالطلا هب درا مللاقو قالطلا ة ةركاذم ىف اذهب م اكت ناذ

 اا 1 هنا قد ا ولالا اهب ىوت 0 ىضرلا

 هتو نيابو مارح تنا ىهو قالطلا اهب درب مل هنا ظافلا ةسخ ىف قدص بضغلا ةلاج ىف
 أ| ريدلا نم ةيلخو ةؤرملانم ةلتو نيدلا نم نباب لقي ةينشلل ملصت هذه نال ةيربو ةيلحو
 دري ملو اهدارا هنا رهاظلاف ةيلشلا لاح لاملاو كعم عامتجالا مارحو مالسالا نه ةيربو
 ىلع كلبحو كلهاب قلحاو ىجرخاو ىهنقتو ىرتتساو ىبوقو ىهذا تالولدملاو قالطلا
 ثلثق اثلث ىون ناو انياب عق و قالطلا اهم ىون نا كلذ هابشاو كنييو ىئبب حاكن الو ث كنيراغ

 تاضيوفتلاو قالطلاةرك اذهوا بضغلاوا ىضراا ةلاحىف اناكءاوس اقالط نوكيالونب مل ناو
 ةيعجرلا تايانكلاىف الو تاضيوفتلا ف قدصيال بضغلا ةلاح ىنف ىراتخا كدب كما
 اهلوقىف مث ىسفن تقلطوا ىسفن تزنخا هلةيحم تلاق اذا تاضيوفالا ىف قدصيال ىنعي
 فصواذاو ل ْوُق ) ةيعجر ةدحاو ىسفن تقلط اهلوقىفو ةنباب ةقلط عقب ىسفن تزيخا
 دا اذاذ ظفالا درعع عقب قالطلا نال ( انباب ناك ةدشلاو ةدايزلا نه بسضب قالطلا
 ةاوا قالطلادششا قلاطوا نباب قلاط تنا لوقبنا لثم هل وق ) هظفاىف سيل ىعمدافا
 قالا تان بلا را لبجاكوا عدلا قالا نا ةالطوا قالطلا

 دن كدت رنا طم دين هسغت نف نع حا ؟اطسا و ارق نالوا مح
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 ثلث ىهف اثلث ىونو قالطلا بقا قلاط تنا لاق اذاو ةَنبلا قلاط تناوا قالطلا اوسا وا |

 لاقاذا ةيادهلا فو ةنايدحت لاقو فسوب ىبا دنع ةيعجر ةدحاو ىهف ةدحاو ىون ناو "

 "نوكيف اثلث ىوني نا الا ةنياب ةدحاو ىهف تيبلا ءالموا فلاكوا قالطلادشا قلاط تنا

 را ناو.كلتت اثلث ىون نا فلك لاق اذا .هحرش,قو ردصملا ركذل انلث | 0 00”
 داريف ددع هنال ثلث ىه دمت لاقو امهدنع ةنباب ةدحاوف دن هل نكي مل ناو ةنباب ةدحاو ||
 هنبي اهف ةينيد ةشاب ةدحاو ىون ناذ دمت لاق فلالا ددعك لاق اذا ايددعلا ىف هيبشتلا هب |

 نوكيالو اءاجا ةنباب ةدحاو ىهف'فلاكةدحاو لاق ناو ءاضقلا ىف هنبدا الو ىلاعت هللا نيبو |

 ل1 ةدكك قلاط تنا لاق ناو ثالثلا لقحال ةدحاولا نال.ئون نازو اكلت (00
 ىدن#لا لاق كلذ ريغ ىون ناو ثالث ىهف ثلث ددع لثموا ثالث ددعكوا فلالا ددع |

 افلاك وا تببلا ءالم وا ز وكلا ءالموا ليا مظع لثموا لبملا لثم قلاط تنا لاق اذا ١

 قالطلا هبش يم ةفشحىبا دنع نا لصالاو عاججالاب ةياورلا رهاظىف اناب ناك فلا لثموأ

 فسو ىبا دنعو الوا مظعلا ركذ ءاوس اريبكوا ناك اريغص ههبش ”ىش ىاب انياب عقب ”ىثب |

 ش نوكي مظعلا رك ذي مل ناو اريبكوا اريغص هب هبشملا ناكءاوس الف الاو انياب ناك ظعلا رك ذنا

 دمشو ىعجر وهف الاو انياب ناك مظعلاو ةدشلاب فصو هب هبشملا ناك نا رفز دنعو ايعجر 1

 ةربالا سأر مظع لثم قلاط تنا لاق اذا هنابب فسوب ىبا عم ليقو ةفينح ىبا عم لبق |

 ةربالا سأر لثم لاق ناو ىعجز وه رفز لاقو فسوب ىباو ةفيتح ىبا دنع اناب ناك |أ ١

 "لاق ناو رفزؤ فسو ىبا دنع ىتجرو ةفينح ىبا دنع ناب وهف لدرخلا ةبح لثم وا

 ناكلبللا ,ظعلثم لاةناو ىعجر فسوب وبا لاقو رفزو ةفينح ىبا دنع انياب ناكل بما لثم |
 اذك ددع لثمقلاط تنا لاقنا و عاججالاب اثلث ناك اثلث اهلك طافلالا هذهب ىونناف اءاججا انياب

 ةدحاو ىهف رمتلا ددعوا سعثلا ددع قلاط تنا لاق اذا اكددع هل سيل “ىش ىلا فاضاو '

 هانعم نال د دنع ةدحاوف موجتلاكلاقولو فسو. ىباذنع ةيعجرو ةفينح ىنادنع ةناب ||

 '000 انإآرلا ددع ىلاط تنا لاق ناو الث ناوكش ددعلا ىونم نا الا .ءايبض موحلاك |

 ' انآ لاق ناو اءاجحا ثلث ىهف لمرلا ددع لاق ناو دم دنع ثلثو فسوب ىبا دنع ةدحاو

 | الوا لاق اذاف ثالث ريثكلاو ةدحاو ليلقلا نال رات اوه اثلث عقب ريثكألو ليلقال قلاط
 ا عقب ريثك الو ليلق ال لاق ناو كلذ دعب ريثك الو هل و5 لمعإال ا ثالثلا دصتف ليلقال

 دلل قالت | را رج قلاتط تنأ: لاق نازو تاعقاولا ىف اذك سايقلا اذه لع ةدحاو

 | كمسانم ضوملا اذهىفام ددع قلاط تنا لاقناو ةياهنلا ىف اذكابم الوخدم تناكاذا

 | ةلب وطوا ةضيرعوا ةيوق وا ةديدش ةقيلطت قلاط تنا لاق ناو ةدحاو عشب كمع# هيف سيلو

 أ تنا لاق ناو وغليف ام قيليال فصولا اذه نال ةيعجر فسوب. ىلا نعو ةنباب ةدحاو ىهف

 | لاق ناو ةئياب ةقلط رفز دنعو اندنع ايعجر ناك اذك دلب ىلا وا ماشلا ىلا انهش نم قلاط

 ضيحةلاج ناكءاوس لاحلل عّمب ةياورلا رهاظ ىف ةنسحوا ةلدعوا ةليجوا ةليذب ةقلط

 ) رهط وا (

 ١
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 تانلب هضاب تحب بكل د وسل ع و يصب عيم هيك اسابل عسزخ

 هل دعاوا قالطلا نسحا وا ةنسلا قالطوا مالسالا قالط وا نيدلا قالطوا ةدعلل وا |

 عقب ةنسلا تقو فداص نا ةنسل هلكاذهف ةنسلا ىلع وا قحلا قالطوا هريخاوأ

 الماح وا عاج ريغنم ةرهاط ةأرملا تناكاذا عقب هنا ىنعي ةنسلا تقو ىلا رظتتيف الاو ١
/ 2 

 قلاطتنالاق ناو هل رايخ الو تقلط رايملاب ىلا ىلع قلاط تنا لاق ناو اهلج نابتسا دق ١

 اذك لالا ىف تقلط رفز لاقو دمتو ةفدتح ىلا دنع ةنسلا ىضم دنع تقلط ةتس ىلا

 زوجي الام هلوقو ةدحاو تقلط قالطلا نم كيلع زوي الام قلاط تنا لاق ولو عيانيلا ىف |

 عش ليقو ةعجرلا كلي و وغلي كيلع ىل ةعجرال هنا ىلع قلاط تنا لاق ناو لطاب كيلع
 ثلث لاقف ؟تكسام دعب هل: ليقف قلاط ثنا لاق نإو تالثف تلثلا ىون نآو د1

 ةبابسلاو ماهجمالاب راشاو اذك قلاط تنا لاق ناو ثلث عقب فس وب ىباو ةفينح ىبا دنعف

 قدصيال نيتموعضملا ىون ناذ ددعلاب رعلا ديفت عباصالاب ةراشالا نال ثالث ىهف ىطسولاو

 ةدحا و ىهف ةدحاو راثاو اذك قلاط تنالاقناو ىلاعت هللانببو هنيباعث قدصيو ءاضتلا ىف

 || ةموعضمل ايف اهروهظب راشا اذا ليقو ةروثنملاب عقت ةراشالاو نانثثا امهف نيتشن راشا ناو

 ١١ اددعب ةراشالا ف رتعملا هسفنا لا عباصالا نوطبو ةأرملاىلا فكلا رهاظ لعج اذا عنا

 ككفلط دق لاعف ىقلطو ىقلطو ىقلط هل تلاقولو هلسراام نود هعبا_صا| نم هضيقأم

 ||| ىتلط ىقلط تلاق ناو اباوج ملحن اذهو ثالثلاب هترما اهنال وني ملوا ىون ثلث ىهف
 1 تلاق ناو ثالثف اثالث ىون ناو ةدحاوف ةدحاو ىون نا كتعلط لامقواو ريغب ىقلط

 ثالث ىهف كنقلط دق لاق ناو ةدحاو ىهف قلاط تناف وا قلاط تنا لاقف اثلث ىئعلط

 عقو ةلخا نع هيربعيام ىلا وا اهتاج ىلا قالطلا فاضا اذاو ملوش ) تاعقاولاىف اذك

 ةفاضالاب عببلا دقعني اذهلو لبا نع هبربعي ءايشالا هذهنم دحاو لكنال ( كهجو وا
 اذكو قالطلا ىف اذكف اهحرف وا اهدسح وا ةب راخلا هذه ةبقر كتعب لوعنا لكم اهلا

 نهدتلا ناتاورهيف قلاط كمدلاتاذا ةياورىف مدلا اذكو كنددوا قلاط كسفن لاقاذا

 قلاط كنم سأرلا لاق اذاو ارده همد بهذ لاقب ةلجلا نع هن ربعي مدلا نال عقب اههنم

 عقبال قلاط وضعلا هذه لاقو اههجووا اهسأر ىلع هدب عضووا قلاط كنم هجولاوا

 ًأزج قلط نا كلذكو مل وف ) قالطلا لثم قاتعلا اذك و ايلا هفضي مل هنال قالطلا

 تنا لاق ناو كرشعوا كسدسوا كعبروا ( كثلثوا قلاط كفصن لوقب نا لثم اعياش
 قلاط كلجروا قلاط كدب لاق ناو هل وف ) قلاط كفصن لاق اذا ؟تةلطقلاط فصن

 فنالاو ناسللا اذكو عّمب ىجفاشلاو رفزلاقو قلاط كيدئلاق اذا اذكو ( قالطلا عقبال

 عيبا نع اهبربعي سأرلا ةلززم ديلا ليق ناذ فالخلا اذه ىلع دخفلاو قاسلاو نذالاو

 لاق اذا .اندنعو اهحاص ديلا دارا ليف ادرج تخل اه دل لك راسل هيلع لإ
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 ا ررتم لكلا نع ةرازم كا كلا نوكتن | دور م1[ :طاهسام تدر 1

 00 | |( نذ لورق دو ىذاطلاب انورتم تاذك نوكي الو نوكي دبلاب ذخالا نال دخلا

ا ءرطاىف م لكلا ىلا ىرسي مث قالطال الحم نوكيف حاكنلا ها
 ]|| فالخب عياشل

 ريغ ىلا قالطلا فاضا هنا انلو سكعلا ىلع مالا قالطلا ىفو ءزملا اذهىف للا بلغت
 ديلا ف نوكيام قالطلا لحم نال اذهو اهرفظ وا اهقبر ىلا هفاضا اذا اك وغليف هلحم

 | ةفاضا مدتالى ةح'ةلاصإلا ١ قيزطب نعي كالا ديقالو ديعلا عقد نع ئشإ قالطلا 0

 حاكتلا ةفاضا 00 هانعمو ةلاصا ال اعين حاكتلا كلمب هيا اعاجحا اهيلا حاكتلا

 | اذكفهيلا هخاضا 3 هت ىح اندنع حاكنلا لحم هنال عياشلا ءزللا فالح لجرلاو ديلا ىلا

 ١ نمكتلا ناناور هيف ةأرملا فصنىلا حاكنلا فاضا 5 ىراشلا فر قداس اخ نوكي

 نع هب ريعيال ديد قتعنال ةكوامملا ىف ذك هلل 3 قلاط كريد لاق ناو محد ال أ [ىهنم

 ْ نديلا 2 ام«! ريعيال هيد عشرا هنأ رهظالاو نام لاو رهظلاق اوهلتخا و ندباا 0

 جحدلال هنال عاججالاب قلطت مل كقرعوا كمدوا كقيروا كرفظوا قااط كرعش لاق ناو

 ( ةدحاو اقلاط تناك ةقيلطت ثلثوا ةقيلطت فسعن اهتلطناو هاوق )هيلا حاكللا ةفاضا

 تقلط افصنو ةقلطوا اعبرو ةةلط قلاط تنا لاق اذا اذه ىلعو ىزحنال قالطلا نال

 تعقو دقو ةعوقوملا ىلا فصنلا فاضا هنال ةدحاوالا عقبمل اهنصنو ةقلطلاقناو نيتتثا
 فصن قلاط تنا لاق ناو ناتنث عقب هنا را مهضعب لوق اذهو ايناث عمت يف اهتلج

 ريغ فطعلا نال اثلث تقلط واولا تدنا ناو ةدحاو تقلط ةنلط سدس ةهقلط تلث ةقلط

 || ا 00000 عقو اعبرا وا انلثوا نينا نم عقوا اذا اذكو

 || ا 0 عقو 0 كس لاتْناو ناسا ل !| اذكو نيلي ةدح او لك ةقلط

 | ةقيلطت فرعذ 1 اناث تعط نيتقياطت فاصنا هيراث ققلاط علا هال لاق ناو ار

 ا ةفلطاهت ال ناش عه ليق ةدملط قاصنا هداك لاق ناو نر نك فاصنا ةقداك لاق اذاذ ةقلط

 ا فعل لاق نأ ل و اهسفنىف 0 5 ةعيلطل لك فض نر تلك عيه ليقو لماكشف فصنو

 دنا اذا 5 ةركقلااو ةزكن ةقلط ىلا ءزج لك ف اضا هنال ثالث عقب ةدلط عب رو ةقعلط ثلثو ةهقلط

 ا فاضأا هن ال ةدحاوىهف اهسدسو اهثلثو هعلط فصت لاقناو لوالاريغ ىت داثلا ناك تدبعا

 ا

 ا
 ا
 ا
 ا
 أ

 ا هلوف لوألا وه قالا نك تدعإ د ذا ةفرعملا و هال كف رعم ةتيلطت كلا ءزدح كا ؛

 عقبال ىف اشلا لاقو اندنع عقاو هق الطف هركملا اما ( عقاو ناركسلاو هركملا قالط و

 ْ هن الا ماجا عقبال هب رقاف هن رارق الا ىلع هر 5 اامإ قاللع ١] ظفل ىلع هرك | اذا اهف فالحلااو

 0 رز ةقسلامابقو بذكلاو قالا ورارقإلا 0 قالطلا نك 2 ا
 6 2 هيعمل توديع ةصوتحت كا جل. دوما .. رص محم ضي محل ا تيس - أ هيد .ةخاضح لا
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 ْ 50 كل ل تر ديفا

 نه دج ثالث مالا هيلع هلوقل هقالط عشب ا لز 0 بذاكلا 0 لدي هسألا

 00 "ا لم ركسلاو لوقو 51 اوقاتلاو حانت 0 نولزهو دعا

 نع 0

 كك هر و رمل دبع هبرشوأ رخل بر ىلع هر "1 و ركسلا عم قمح: الف داقتع الا باب نم ظ

 أ طل ل تيركلا ىف لاق تاو كا

 وفعلاو رذنلاو نييلاو 0 ءؤلاو را قاتعلاو قالطلاو حاكنلا

 || ربتعيالف ةيصعم وه ام هلقع لاز هنال ةذفان هتاقرصت عميخل ناركسلا اماو صاصتلا نع

 بطان 0 لتعلاب دوتلاو فذقلاب دا همزاي هنا ةلالدب فلكم هنالو هل ارجز هلاوز

 ىوا_عل واجركلا راتخاو ىراكش ساو سلا 0 ىلاعت هللا لاق عيارسشلاب

 ةلارحو 1 لعف ةيصعموه ببس لاز الف لقعلا لئاز هنال عقال نا ركتلا ىداط نأ

 ىنتسا هتأرمال لوقي نا ديري نا لثم هدصقب مل ناو ناسنالا نم عقب قالطلان ا اولاقدتو
 هنا دنغ نع ماشه ىورو ميعتتلا ىف قاتعلا اذكاو تعلط قلاط تنأ لاض كال قى

 عشب هنا ع قالطلا فالخن قتعي ال رح تنا لاقف ىئتسا هدبعا لوس نا دارا اذا

 نال ناركسلا و هركملا ىنعي ( قالطلا ه,تيون لاق اذا قالقلا عمو هلو ) امين

 عقوف هدك | دهف تللذل [كضاخ ناك هنا ريخا اذاذ قاللعلا ىق نارثؤي ال ركل ءاركل كا

 ناركسلا قافا اذاف هدنع امهل وق محجر : مثلانإ لتر ىواحطلاو ٍجركلاراتخا اذهو

 ذئنيح قالطلا عقيو ىواحطلاو ّتركلا دنع قدص قالطلا ىون هنا هسفن ىلع رقاو

 قالطلا عقوي ذيبنلاو رخخا نم ناركسلا نم قالطلا رص نا انباحتا ةماع لاقو عامجالاب

 قالطلا هبتيون لاق اذا قالطلا عقبو هلوق نوكي نا لح لوقلا اذه ىلعف ةين ريغ نم

 قالطلا هب تيون لاق اذا لا |ضعب ىفو بتاكلا نم اوهس عقو

 قالطلا عقب و رحدنلا صعب ىفو ةدنلا ىلا رقتعت ىلا ىه.تادابكلا نآل باوصا وهو

 || طئاح وا حول لع اسس انانك هنا رسا ك1 هن دارملا» اذك ناكن اف باتكلاب

 | عقب الون ملناو عقو قالطلا ىون نإ نيبتسم وهو كلذريغوا راح#الا قرووا لمروا
 ىلعوا ءاملا ىلعوا ىوهلا ىف بتك ناب نيبتسيال ناكاذا اماو مر رصلاك نيبتسملا ليقو

 ةباتكلا هجو ىلع بتك اذا اماو عاججالاب وني ملوا ىون عشب الاعج ةرذطص ىلعوا ديدحلا

 | قلطت اهناذ قلاط تنأف اذه ىباتك كانا اذا ةنالفاب بتكي نا لثم باطخلااو ةلاسرلاو

 سرخالا قالط عقب و مل وق ) قالطلا وني مل هنا قدصي الو اهيلا باتكلا لوصوب

 فرعي ال ناك ناو عقو همالك اهم فرعي ةراشم تنك( نييهجو ىلع اذه ) ةراشالاب

 | | هقالط مث كشلاب لوز, الف هلاوز ىف انككشو هحاكن ءاقس انقيت انال عقب ال همالك اهم:

 »ني رح سما ع هس جم

 سج



 ىلا قالطلا فاضا اذا و لوف ) ىعجر وهف ثلثلا نود ناكاذا ةراشالاب موهفملا

 ةأرما لكوا قلاط تناف كتجوزت نا ةيبنجال لوقب نا لثم حاكتلا بيقع عقو حاكتلا

 || فصن اندنع بجو تقلط اذا متاندنع تقلط اهجوزت اذا هناف ( قلاط ىهف اهجوزتا

 ىزخا ةرم اهجوز اذا مث دللا بجي الو اهلثم رهم اهل بجو اهب لخد نا و قادصلا
 1 !لمالا رزكت الو ءامسالا رزكت اهئاف لكاماو راركشلا تجوتال نا نال قلطتال
 كتجو: نا هلوق ىف قالطلا عفن امنا نيدلا ريهظ ماهالا لاق تقلط ىرخا ارا ح وز

 نا اهل لاق مثاثالث اهتلط اذا اما ثالثلاب ةقلطمريغ ىهو قيلعتلا تقو ناكاذا قلاط تناف

 تجوز نا لاق لجر اقتنملاىف لاق قلطت ملرخآ جوز دعب اهجوزرت مث قلاط تناف كتجونزت
 زوي هناذ جوز دعب اهخوزت مث ثالث, تنابف اهجوزّتف تهرح تلح الكو قلاطىهف ةأرما
 هلو ) نيمي وهف اقالط هدر, مل ناو ؛ىثدب سيئف قالطلا تمرح تلح الك هلوش ىتعناف

 اذه ( قلاط تناف رادلا تاخد نا لوقبنا لثم طرششلا بيقععقو طرش ىلا فاضا اذاو

 طرشلاب هلع اذا هالو طرمشلا تقو ىلا هٌؤاَقن رهاظلاو لالا ىف تاق كللملا نال قافتالاب

 || ةأرماو طرمشلا دو اذاف تقولا كلذ ىف قالطلاب ملكتملاك طرشلا دوحو دنع زاص

 ا هكلم نه تجرخ تناكناو قااط تنا تقولا كلذىف اهل لاق هناكق الطلا عقو هكلم ىف
 | ريصي هنا اني امل نيعلأ تاحتاو قلطت مل هكلم ريغفف ىهو طرشلا دجو مث لوقلا اذه دعب

 أ قلاط تنا هكلم نم تجرخ دقو اهل لاق ولو قالخلاب ماكتملاك طرسشلا دوج و دنع
 تلخدو اهتدغ تضقناو اهنابا مث قلاطتناف رادلا تلخد نا اهل لاق اذا هلصاح قلطت مل

 | طرسشلا دوجو دنع قلعملا نال قالط اهيلع عقب ملو طرمشلا دوجول نيعلا تلحتنا رادلا |

 |( هلأ عال 0 لاق اذا سيلا ليق ناف مكللا قيرط نم تقولا كلذىف باوبللاب ملكتتلاك ||
 انلق عشب مله هآدتا ول ناك ناو قلطت 0 تلخدف نج مث 0 تناف رادلا 5 |

 نقلا ناب ىرتالا مكحلا قيرط نم هقالط عقب امنا نونجاو يح عوقولا انربتعا امنا

 ميتا ىف اقالط كلذ نوكيو امنه قرغب ىضاقلا ناف نج دقو ةدملا تضخ لجا اذا

 قلطي مل عب وهو تلخدف قلاط تناف رادلا تلد نا هتأرمال نونهيلا لاقولو

 ١ ةفاضا مدي الو مل وق ) تقلط نوني وهو تاخدف ميلا كلذ لاق ولو انلق ال
 ١ رادلا تلخد نا ةيبنجال لاق ناذ ( كلم ىلا هفيضيوا اكلام فلاخلا نارك نإ ه1 قداعلا

 | هفاضا الو حاكتىف قالطلا عقوب مل هنال (قلطتمل رادلا تلخدف اهجوزرت مث قلاط تناف

 ' لاق امنا ( اه ىتمو ىتمو الكو لكوام اذاو اذا و نا طرمثلا ظافلاو هل وق ) حاكت ىلا
 'ءامسالاف فورح اهضعبو ءاعسا اهضعب نال طرششلا فورحو لقب ملو طرششلا ظافلاو
 " اذكو ةيعسالا ةمالع نيوئتلاو اذاو لك لايف نيونتلا امهلخدي اذهلو اذاو لك لم

 اذهلف ظفل امهنم دحاو لكزال ءاعسالاو فورخلا لوانتت ظافلالاو ,هملا تقولا مسا ىتم |[

 تقولا ىنعم اهنف سيل طرمشلا قرصابنال ناب أدب امتاو ءاعمالاو فورللا لعشل ظافلاولاق أ



 ْ ةرا 5 2 الو ةرات 1 ىزاجف رشا تقولل ل لصت اذا اهاروألو
 ١١ ةطاحرال لكو تقولا مايق عم ن 5ك نا لثم : ناك تانىق مزلو مهما تقولل مسأ موا

 موع تبج وا اهب تلص و اذاذ اهمزالت اهمنال "انا ين ىهو دارا ليس م

 لغفلل انطرسش لعج امنا طرسشلاو اهملت لاعفالا نال اط ورش هذه تلعج اماو لاعتالا ١

 الا لعفلا نود مسالا اهيلي ىذلا نال ةقيقللا ىلع طرمشب تسيل لك ةلك نا اولاق ذهلو |

 الع تعقو ىتلا ءامسالا ىلع دوعت اهدعب ةروكذملا لاعفالا نيال رسثلا ىنعمىف تلعجاهنا |

 || هذه لكو مُلَوُق ) رَخ وهف هتزشأ دبع لك لثم طرتشلا نعم لعفلا كلذ نوكشأ لك |
 | دوجوبف راركتلاومومعلل ةيضتقعريغاهنال تهتناىا ( نيهلا تلحتا تدجو اذا طورثلا |
 رركش رركش قالطلا ناذ انك ىف الا عل وف ) هنودب نيعلل ءاقبالو طرمشلا مت ةرم طرسثلا |
 تا هللا لاق لاعفالا ميمعتىضتتقت الك نال (تاقيلطت ثلث عقب ىتح طرمشلا |
 ترركف + اهيف ١ وديعااهنم اوج رحنا اودارا الكو هاهريغ ادواج هانلدب هدولج |

 ا )0 ىث 0 رركتو كاذدعب اهجوزتناف مل وق ) لاعفا كالذو جورخلا ةداراو
 طرمشلا رركتو رختا صور دعب اجلا لاا

 نا انل قلطت رفز لاقو اندنع ”ىش عشب مل
1 

 ءىثالو نيهلا ةلاح هكلم نكت مل ىناثلا ىف اهفن اتسا ىتلا تاقيلطالاو ىضقنادق كللملا |
 ج وتلا سفن ىلع تلخد اذا انك نا لعاو ”ىث عشب ف هكلم ىلا ةفاضم تناكالو اهنم

 اهداقعتا ل حوز دعي ناك ناو 0 لكي ثنحن قلاط ىهف أع ا تحوز لك لاق ناب

 || كتج وزرت الك لاق اذا هنايب روصحم ريغ كلذو جي.ورلاب قالطلا نم اهيلع كلمام رادتعاب

 ىلا قالطلا فاضا دق و لعفلا رركت اهنال ادا اهج وزت الك تقلط اثلث قلاط تناف

 تلك اكو رادلا تلخد الك هلوق كلذ هبشي الو قالطلا عقو طرسشلا دجو ىتخ اهجوز'

 كلذ قالط لاز اذاذ حاكنلا كلذ ىف هكلم ىف تمادام اهيلع رركتي قالطلا ناف انالف

 ا (اهلطببال نيعلادعب كلملالاوزو عْلفَف ) هحرشىف اذك هريغىلا راركتلا فرص ل ثالملا

 |١ اهجوزت مت اهتدع تضقناو اهتلطف قلاط تناف رادلا تلخدنا اهل لوش نا هتروص

 1| ازنهو هكلمو نهو تلحتاو هكلم و ىهو تدتعنا نيمعلا نال تفلط راذلا دل

 رادلا تلد تناكناو قالطلا عقوو نيعلا تلح هكلمىف ظارحتلا دحو ناذ هلوق نعم

 :هكلم ريغىفىهو تلحتا نيهلا نال قلطت مل رادلا تلخدو اهجوزت مث اهتدع ءاضقنا دعب

 : نيدلا قوم انك ناكو ئش عم ملو نيعلا قالا هكلم ريغىف دحو ناو هلوق رنئعم اذهو

 دجو اذا هنال ”ىث عقال تلخدو جوز دعب اهجوزتو قيلعتلا دعباثلث اهتلطول ىتح لحلا |

 | دجو ناو لباق لحللاو طرششلا دجو هنال قالطلا عقوو نيهلا تلحتا ركن ف نرخ
 هنأ رغد لاقناو ةيلحلا مادعنال ئش ع 1و طرخلا دود>حول نيعلا كلا كلملا رعىف

 رادلا تلخدو هللا تداع مث هريغ تجو:تو نيتنث اهتلطف اثلث قلاط تناذ رادلا تلخد نأ

 ل سم مس يصر لع يجي مسوس



 لوا مدبب قاتلا نا 0 لفرع هنأ قلعت 0 ار اثلث تعلط

 ' ناراهل لاق ناو ىقتب ام دوعتف مدهتال رفزو دمت دنعو ثالثلاب هيلا دوعتف امهدنع ثالثلا
 رادلا تلخدو هيلا تعجر مث هريغ تجويف اًثلث اهعلط مث اثاث قلاط كناف رادلا تلخد

 لاملاىف تقلط نا محب رادلا تلخد نا قلاط تنا لاق ناو ةيادهلا ىف اذك ءىث عقب مل

 تلخد كنال قلاط تنا لاق هناكف ىضاملا لوانتن اهنال طرمثب تسيل ةحوتفملا نا نال

 طرمشلا فورحو ىضاملا دئفب هنال اضيا لالا ىف عقب رادلا تلخد ذا لاق اذا اذكو رادأا

 لاق ناف ءاضقلا ىف لالا ىف تقلط قلاط تنا رادلا تلخ نا لاق ولو لبةتسملا ىلع عقوام

 تلخد ناو قلاط 'تنا لاق نا و ىلاعت هللا نيبو هنبب اهث نيد لوخدلاب قلاط اهنا تدرا

 رادلا تلخد قلاط تنا هانعم نال هللا نيب و هنب اعثو ءاضقلاىف لاخلا ىف تقلط راذلا

 ةدحاو ةعاسلا اتلاط تناكرادلا تلخد ناو ةعاسلا قلاط تنا لاق ناو ىلخدت ملوا

 هلوق ةلززم وهو قلطتمل رادلا تلخد ول قلاط تنا لاق ناو ىرخا رادلا تلخد ناو ||

 لاق اذا كلذكو دجو ملو دجوول رادلا لوخدب اقلعم اهقالط لعج هنال رادلا تلخدنا

 رادلا تلخد ال قلاط تنا لاقاذا اذكو اضيا قلطت ملرادلا كلوخد الول قلاط تنا
 ناف نل وف ) ةعاسلا تقلط رادلا تلخد قلاط تنا لاق ناو لخدت ىتح ءىش عمال |
 لحلاو طرمشلا دجو هلال ( قالطلا عقوو نيهلا تلحتنا هكلمىف ىهو طرشلا دجو |

 رجول (نيبلا تاحنا كلم ريغىفدجو ناو ل وق ) نيلا قالو ءازملا لززنيف ءازجلل لباق

 مث قلاط تناف رادلا تلخد نا لوقب نا لدم ةيلحلا مادعت.ال ( ءوش عَمب ملو) طرشلا

 اهنلع دقعلا 0 مث ةدعلا ءاضعناو قالطلا دعب تلخدف رادلا لوخد لبق اهقلط

 لوق لوقلاذ طرمشلا دوجوىف افلتخا اذاو مل وق ) نيلا لالحتال ”ىش عقبال لخدتو
 طرشىف ثنحلاب هلا وز هيلع ىعدتىهو حاكتلا ءاقن لصالان ال ( ةنيب ةأ 1 معَ ناالا جوزلا

 نم الا يعي ال طرسشلا ناكن اف هلق ) ةنيبالا اهلوق لب الف اهريغ هيلع علطي نا زوج

 دق تلاقف قلاط تناف تضح اذا لو نا لثم اهسفن ق>ىف اهلوق لوقلاف اهتهج

 امنا ةريخذلا ىف لاق امتهج نم الا كلذ رع ملاذااهسفن قح ف ةئيما اهنال ( تقلط تضح

 هتاوف دعب تربخا اذا اما قاب قالطلا عوقو طرشو تربخا اذا ضيملا ىف اهلوق لبش |[

 | قلاط تناذ ةطي> تضح اذا لاق اذاو لبشبال ترهطو تضح تلاقول ىتح لبشال ||

 لبقيف رهطلا دوجو قالطلا طرش نال ىرخا ةضيحرت ملام اهلوق لبقب تضح تلاقف

 لبشبال اهنم ترهط وا ضئاح انا نآآلا مث ترهطو تضح تلاقول ىتح رهطلا بام اهلوق

 قلطت ملو ىهتقلط تضح تلافف كءم ةنالفو قلاط تناف تضحنا لاق اذاو ملف )

 اهيذك اذا اذهواهتىض قحىف اهلوق لبشالف ةمحمىهو اهتسض قح ىف ةدهاش اهنال( ةنالف

 ضيملادوجو لع 1 اذااضيا اذهو اعيج اههيلع عقو اهقدصاذا اما ةصاخاهيلع عشب هنا

 0000 هلوق اا 2 ماك انم تدل 2 0 اذا انآ امنع



 ذك ضي يالا ارسال ع ديلا نال اهلوت لولا قلاط تناف ئيضغبت وا ىيبحت ا

 تلاتف قلاط تناف ةنللا نيضغلت تنك نا وا رانلاب هللا كنذعي نا نيبحن تنك نا لاقاذا

 باوملاو قالطلا اهيلع عقبو اهلوق لوقلاف ةنملا ضغبا وا رانلاب هللا ئبذعي نا تخاانأ]
 انا تلق نا اهل لأق هناك س الا ىلع فقوف | _ىهظفلب قالطلا ىلع ديال سلما ىلع اذهىف'

 رانلاب هللا كءذعي نا نيبحت تنكنا اهل لاق ناو ةنلجا ضغباتوا رانلاب هللا ئبذعي نا 0
 هذهو قلاط تناف ينحت تنكنا لاقوا كلذ بخا انا تلاقق رح ىدبعو قلاظ تنافا ْ
 تدلو اذا لاق ناو اهتبحاص قلطت ملو دبعلا قتعي ملو تقلط كبحا انا تلاق كل
 لجروا نالجر اهتدالو دهشيوا اهتدصي ملام قلطت ال تدلو دق تلاقف قلاط تنافا
 تلخدن ا اهل لاق ناو ةلباقلا تدهش اذا قالطلا عقب امهدنعو ةفينحىبا دنع نانأرعاوإ ظ
 اهتدصي ملام قلطت مل تلكوا تلخد تلاتف قلاط تناف انالف تلك ناو قلاط تنافرادلا
 اتلاف ناتلاط اعناز اوضح اذ ذا هنأ رمال لاق ناو قافتالاب نات ماو لجروا نالجر دهشيوا
 بذكو ةدحاو قدص نا و اقلطي مل امهذك ناو اعيج انّتلط اههثدص نا انضحخ اعيجلا

 اذا نيهلا نال ةبذكملاىف طرمشلا لاك دوجول ةقدصملاقلطت ملو ةيذكملا تعلط رخال ظ
 انلاق اذاذ اعيج- امهضي# قالطلا قلع دق انهو امهدحا دوجو. ثنح مل نيطرششب تقلع

 ةيذكم اهسفن ىلع ةقدصم ىهو اهريغ ىلع ةدهاش اهسفن نع ةرخم ةدحاو لكف انضح
 اهرابخا وهو ةيذكملا قح ىف ناطرششلا دجو امهادحا قدص اذاف اهريغ قح فا
 دجوف ةقدصملا اماو تقلط اذهلف اهضيح اهتبحاصل هقيدصتو تضاح اهنا اهسفن نع
 اهتيحاص ةهج ند رخآ آلا طرتشلا دَحَو ملو اهسفن نع اهرابخا وهو نيطرشلا دحا انف.

 تضح اذا اهل لاقاذاو هل وف ) قلطت مل اذهلف اهريغ ق>-ىف ةقدصمر يغ ىهو اهنذكهنالا

 اضيح نوكي ال هنود عطقنب اه نال ( مايا ةثلث رّمسي ىح قاطت مل مدلا تأرف قلاط تنافا
 ىعدب قالطلا نإ هتاف و ( تضاح نيح نم قالظلاب انه مايا ةثلث تمت اذا و هلق )
 ثالثلاىف اهعلاح ولو رارح الا كح هم تلثلا قف ناك كلذ ةدسع قدع قلع ولو"

 مص مدلا | تأر نيح تخوف اح لوخدم ريغ تتاكولو ةقلظم اهينوكلا علذلا لنا
 نم رهطت ىتح قلطت مل قلاط تناف ةضيح تضح نا 90
 تناكاذا مث رهطلاب كلذو اهئاهتناب اهلاكو اهنم لماكلا ىه ءاهلاب ةضيلا نال ( اهتضيح
 ةالص تقو اهيلع ىضمي وا لستغت ملام عاطقنالاب اهتراهطب كح م ةرسشعلا نود اهنا
 اهيلع عقو ةرششع اهمايا تناكناو [ضئاح ن وكتق ةدملاىف مدلا اهدواعي نا زاولج لماك
 قلعولو نس قالطلا نا هتاف اهتضيح نه رهطت ىتح هلوق لستغت مل ناو اهيضعمب قالطلا
 هور اهنوكل عل ركل 2 اهعلاخ نا و دسعلا | كح همحح ثلثلا ىف ناك كلذ هدبع قتع

 تضح 2203 حاكنلا حدي مل مدلا ت دا تجوزرف اهب لوخ دمريغ تناكناو)

 قادس وأ ةضيح ثلث لاق اذا اذكو رهطتو ضيحن ىتح قلطت مل قلاط تناف هضيح فص ظ
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 ضيملا اذهنم ثدحام تينع لاق ناف لبقتس ضرمو لبقتس ضيح ىلع اذهف قلاط:

 ناو رب الا اهفضت تضح اذا و قلاط تناف ةضيح فصن تضح اذا لاق اذاو ةْضيِح

 'تنا اهل لاق ناو ناتتلط عقو ترهطو تضاح اذاف رهطتو ضحن ملام ”ىش عقب ال قلاط

 "لاق ناو الث رقسي نا طرعشب قلطت مدلا تأراف نيف كضيح عموا كينيح ىف قلاط

 'ةدعلا نم ةضيللا كلت دنعي الو قلطت ال رهطتو ضحن ملاذ كتضيح عم وا كتضيح ىف

 تناف تضرم اذا ضيرم وهو لاق وا قلاط تناف تضح اذا ضُناح ىهو اهل لاقولو

 00| |ذث راك الا ثذدصف ءا اود ضيللا نال ىون وهف ضرملا اذهّنم فر اهوا
 | 0ا1 ىذأل تتر نا لاق اذا فاعرلا بحاص اذكو قدص كلذ نم اثداحت أ زج ىو اذإف
 | لبجلا ىون اذا هنا الا لبةتسم لبح ىلع وهف تلبح اذا ىلبحل لاق اذا اذكو اذه ىلع وهف

 0| ا لق نإو دحاو عع وه امئاو ةددعتم ءاّرجا هلل سيل هنال ثنحال هيف ئه ىذلا
 ١ تءداذا لاق اذاام فالخ هيف موصت ىذلا مويلا ىف سعثلا بيغت نيح تقلط اموب تعكاذا

 . لاق نمو هطرشو هنكرب موصلادجو دقو رايعم هردقب مل هلال امئاص عبضأ اذا قلطت اهناف

 ' تدلوف نيتنثا قلاط تناف ةيراح تدلو اذاو ةدحاو قلاط تناف امالغ تدلو اذا هتأم ال
 00 ناتنث هززنتلا ىفو ةقلط ءاضتلا ىف همزا الوا امه: ىردي الو ةيراجو امالغ

 ْ يش عشب 38 ةيراجلا عضو اهتدع ىضقمن' و ةدحاولا تعقو الوا مالغلا تدلو نااهنال

 | عضو اهتدع تضقناو ناتتلط تعقو الوا ةيراللا تدلو ناو ةدعلا ءاضقنا لاح هيالاعلا

 , نانثثا لاح قو ةذحاو عقب لاح ىف اذاف ةدعلا ءاضقنا لاح هنال رخآ ءىش ةهعشإال مث مالغلا

 نبقي ةيضقنم ةدعلاو اطايتحا و اهززت نيتنثلاب ذخأي نا ىلوالا و كشلاب ةيئاثلا عقب الف

 : تدلو اذاهتمال لاقاذا اذكو تقلط اسم ادلو تدلوف قلاط تناذادلو تدلو اذا لاقناو

 عرمثلا ىف ادلوربتعيو ةقيقح ادلو نوكيف دولوم دوجوملا نال كالذك وهف ةرح تنافادلو

 "دلولا ةدالو وهو طرشلا قةحتيف دلو ما هماو سافن هدعب مدلاو ةدعلا هب ىضقن, تح

 |15 ارخ ثلث ةرملا قالطو ادبعوا اهجوز ناكارح ناسنقيلطت ةمالا قالطو:هلوق )

 ىهفاشلا لاقو ءاسنلاب ناربتعم اندنع ةدعلاو قالطلا نا اذهىفلصالاو ( ادبعوا اهجوز

 ناتنث هدنعو اندنع ثلث اهقالطدبع تحت ةرح هريسفتو ءاسنلاب ةدعلاو لاحرلاب قالطلا

 اوعجاو ثلث هدنعو اندنع ناتتث اهقالط رح تحن ةما ضيح ثلث اهتدع نااوعجاو

 ١ عاجالاب ناتضيح اهتدعو ناتنث اهقالطفدبع تحت مالا تناك اذا اماو ناتضيح اهتدعنا
 اءامالاو رت ارلا ند اعبرا كلمب ارح لجرلا ناكناف لاحرلاب ريتعم ةحوكنملاددع نا اوعججاو

 آم لوخدلا لبق هتأرما قلط اذاو مل وث) نيتماوا اتناك ن يترح نيتننا كل ادبع ناكناو

 اذهىلعالا اهب راكش ردقبال هلال ةدحاو لك اثلث قلاط تنا هلوقنال ( اهيلع نءقو اثل#

 ةفصلا نال ناب قلاط تنا اذكو عاشا ءادتاب سيلو ةفصو ريسفت اثلث هلوق نال هجولا

 ىوالاب تناب قالطلا قرف ناف هل وف ) نيتنتا قلاط تنا اذكو دحاو مالك فوصوملاو

 ( عهتملو)



 اذهلف ةيبنجا ىهو ةيناثلا اهقداص اهيلع ةدعالو ىلوالاب تناب املاهنال ( ةيناثلا عقت ملو
 نود ىلوالا عقب هناذ فطع فرح ريغبوا فطع فر قالطلا ظفل ررك ءاوسو عقد مل

 قلاط تناوا قلاط قلاط تنا هلو لثم اذهو اطرشش مالكلا ىلع لخدي ملاذا ةيناثلا

 اذهنم ةدحاو لكن القلاط تنا قلاط تناوا قلاطمم قلاطوا قلاطف قلاطوا قلاطو

 ةدحاوو ةدحاو قلاط تنا اهل لاق اذاو مل وف ) لالا ىف ىلوالا عقيف ةدح ىلع عاش
 || هنال 'ئثاهيلع عشمل ةدحاو هلوقلبق تتام ناو ىلو الاب تناب اهنال ( ةدحاو اهيلع تعقو'

 |١ لبق لحلا تاذ ددعلا ركذ لبق تتام اذاف ددعلا وه 86 ناكف ددعلاب فصولانرق ٍ

 ةدحاو لاقناو مل وق ) ةيادهلا ىف اذكاثلثوا نيتنثقلاط تنا لاقاذا اذكو لطبف عاشالا
 هب ظوفلملا نا لصالاو ةدحاو اهدعب ةدحاو لاق اذا اذكو ( ةدحاو تعقو ةدحاو لبق

 نات“ تعقو ارخااعقوم الواهب ظوفلمللا ناك ناو هذحاو تقولوا اس كا
 عستيف الوا عقوم الوا هب ظوفلملا ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنا هلوقف اذه تننث اذاف

 الوا هب ظوفلملا ةدحاو اهدعب ةدحاو اذك و ةيدنجا ىهو ةِيناثلا اهفداصت و ىلوالا ْ

 هذهب تناب دقو ىرخا اهدعب ناربخاو ةدحاو عقوا هلالريغال ىوالا عقيف الوا عقوم

 اتعقوذىرخا عقومالوا هب ظوفلملانال ( ناتنث تعقو ةدحاو اهلبق ةدحاو لاقناو هل وَق )
 (ناتنث عقيةدحاودعب ةدحاو لاقناو مل وق ) ةدحاواهلبق ناربخاو ةدحاولا عقوا هنالاعم'

 || اتعقوف امهنيب قرف هناكف ةنراقملل عم نال ةدحاو اهعموا ةدحاو عم ةدحاو لاق اذا اذكو

 [| ريغل لاقناو ىلوالا عوقو دعب ةيللحلا مايقل اهلك هوجولا ىف نانتث عشباهب لوخدملافو.
 ؛| ريعيال ةلخا هذهنال اثلث ةقلط نيثلثو ةدحاووا نيرشعو ةدحاو قلاط تنا اهب وخدملا
 ||. نب سشعلا نال ةدحاو .قلطت رفزلاقو ةقلط رطشعدجا هلوتك ةدحاو ةلج 5-1
 اذك ةدحاو قلطت اهناف نيثلثو ةدحاو قلاط تنا لاق هناكريصيف ةدحاولا ىلع ةفوطع» ظ

 ىدحا قلاط تنا لاق ناو نيثلثو نيتلثاوا ني سمعو نينثا لاق اذا فالحلا| اذه ىلعو اذه

 ةدحاو لاق ناو فوطعمريغ دحاو مالك هنال اءاجلا اثلث تقعلط ةرمثع قلثاوا ةرمشع

 ةدحاو لاقناو ظفللا |ذهريغ ىلع اهب ءاكت نا هنكمي ناكهنال اماجحا ةدحاو تعقو ارثعو

 ناو هجولا اذهريغىلع اهب ملكت نا نكمي ال ةدحاو ةلجاهنال مهلوقىف ناننث تعقو افصنو

 جشضركلاىف اذك ميد اويكو ده دنعو فسو ىبا دنعزاتنت عقو ةدحاوو افصنلاق ظ

 تعقو رادلا تلخدف ةدحاوو ةدحاو قلاط تنافرادلا تلخد نا اهل لاق ناو هل وف ) ظ

 عشب طرشلار خا اذا اماو ناتنث عقب امهدنعو طرشلا مدقنا هب ديرب (ةفدنح ىبا دنع ةدحاو]

 ناو ثلث عقب امهدنعو هدنع ةدحاو تقلط اثاث رركو طرشلا مدق اذا مث اءاججا ناننث

 نيهجولاىف اثلث تعلط ةلوخدم تناكناو اماجا الث تقلط ثالثلا رركو طرشلا رخأ

 قلطت اهناف رادلا تلخد نا قلاط مث قلاط تنا ةلوخدملا ريغل لاق نهىف اوفلتخا تلذكو

 قلاط تنا لاق هناك راصف يجاربلل مث نال ةفين> ىبا دنع اهدعبام لطس و لاخلا ىف ةدحاو
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  ٍ 1"فا سووا لاقو عمبجل اهنال واولا فال رادلا 0 وع لاق

 تلخد نا قلاط مث قلاط مث قلاط تنا اهل لاقناو ناتتث عقيف رادلا لخدت ىتح قاطنال

 ىتح 'ىث اهبلع عقبال امهدنعو ةفينح ىبا دنع اهدعبام طةسو لاحل ىلوالا تعقو رادلا

 لوخدم ريغ ىهو رادلا تلخد نا قلاط قلاط تنا لات نا و ثالث عقيف رادلا لخدت |

 تدلغتو ةدحاو تعقو ةلوخدم تناكناو ةيدنجا اهنال قيلعتلا حامل ةدحاو تعقو اهم ١

 لي( دالبلا عيمجىف تقلط ةكمىف قلاط تنا اهل لاق ناو هأ وق ) ةدعلاىف اهنوكل ةيناثلا 0
 ”'فصو هنال ناكم نود ناكي صتخ ال قالطلا نال لاا ىف قلطتو ةكمب لاق اذا اذكو

 د 00 د نلف ) دالبلا نك ىف تقلط ابف تقلط ىماو ةكم. ىف. ىذللطلاب اهل
 قرع اذا ليق ناذ لالا ىف اهريغ ىف و اهيف قلطت اهنا ىعي ( زادلا ىف قلاط 8 '

 اهلآل رادلا ركذ امنا انلق رادلا ركذ ةدئاف اخ رادلاب همدع اضيا فرع ةكم صاصتخالا |
 ىلوالاف اهيف ةتلطم تناك اذاذ نكامالا فرسشا اهنال ةكع صتخم مل امنا لاقب نا نكمال |

 ناكملاب صاصتخالا مدعزا عيل رادلا ىف ةلئسملاعضوف نكامالا رئاسىف ةقلطم نوكت نا |
 هنال باهذلا ىلع وهف ةكم ىلا كياهذ ىف قلاط تنا لاق اذا اماو ةكم فرس رابتعابال |
 اقلاط تناك ل ظلا ف ىهو سعثلا ف قلاط تنا لاق ناو اطرعث راصف لعف ىلع ىف لخدا |

 ةقلطم ناك ىف ةتلطملا و سعثلا ناكم ىف هانعم نوكي و لعش تسيل سعثلا نال ابناكم |

 رظ مايالا لعج هنال ملكت نيح تقلط مايا ةثلث ىف قلاط تذنا لاق نا و نام لكىف |

 هلك ببتع ذجو دقوا أزخ فرظلا راصف عاشإلل افرظ اهلك نوكي نا نكم الو |
 ) ادملع هنال ( ةكم لخدت ىتح 01010 تلخد اذا قلاط تنا اهل لاق ناو ملف |

 ا تنا اهل لاق ناو مل وق ) هدوجو نود قلطت إف دوجوم ريغ لعف وهو لوخدلا طرسشب
 كلذ و دغلا عيجج ىف قالطلاب اهفصو هنال ( رجفلا عولطب قالطلا اهيلع عقو ادغ قلاط |

 صيصختلا ىون هنال ءاضقال ةنايد قدص راهنلا رخآ هب ىو ناف هنم ءزج لواىف هعوقو ١

 لاق اذا !يىلاعت هللا نيبو هنبي اهف ةححص مومعلاىف صيصختلا دينو هلت وهو موملا ىف |
 ذخؤي مويلا ادغوا ادغ مويلا قلاط تنا لاق ناو ماعطنود اماعطىونب وهو اماعط لك 1ال |

 ناكمويلا لاق امل هنال دغلا ىف ىتاثلا فو مويلا ىف لوالا ىف عقيف هب هوفت ىذلا نيتقولا لواب '|

 لاطبانم هيفام رحنتال فاضملاو ةفاضا ناك ادغلاق اذاو ةفاضالا لحال رجبنملا و ريحت |

 موبلا تقلط ادغ مويلا قلاط تنا لاق اذا ةداهنلا ىف لاق نيظفللا ف طرشلا ىغلف ةفاضالا |

 أ ادغو مويلا اهب فصتت مويلا ةقلطلا هذه عوقو نال دغىف ىرخا قاطتالو لاخلا ىف ةقلط ١)

 تنا لاق ناو انركذ امل ريغال ةدحاو عقب هرخآآو راهنلا لوا قلاط تنا لاق ناو دغ دعبو |

 دغلا ىف عشب ىذلا قالطلابو ادغ قالطلاب اهفصو امنا هنال دغىف الا عقبال مويلا ادغ قلاط |

 ا عشب هلواو رابنلا رخآآ قلاط تنا لاق ناو مويلا هلوق ىلف مويلا هب ةفوصوم نوكتال

 ا اولا 11 ىف قلطت دول )انا ءا فلل يدعو معلا كاس نال
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 ةقلطلاب ىهو نيتقولا ىف قالطلاب اهفصو دق و كارششالل فطعلا نال اهريغ قلطت الو.
 ادغو ةدحاو موسيلا قلطت مويلاو ادغ لات ناو نينقولا ىف قالطلاب فصدت للوالا

 قالطلا اهبلع عقو دغىف قلاط تنا لاق ناو هلو ةدحاو الا قلطت ال رفز لاقو ىرخا

 امهدنعو ءاضقو ةنايد ةفدح ىبا دنع قدص رابنلا رخا هب تيون لاق ناف رجلا عولطب .

 قالطلا عوقول اذرظ دغلا لعج هنا ةفينح ىبال هللا نيبو هنيب اعف نيديو ءاضتلا ف قدصيال

 تاعيتسالا ىضتقال ةيفرظلا نال هلازج -| عيجج ف ةقلطم اهنوك ىضتقيال افرظ هنوكو هبف

 ادغ هلوق فالخ هعيج ىف امايص نوكي " ىضتش ال نابع ش ق تعص تلق اذ كنا ىرا لإ

 اذا كنا ىرت الا دغلا عيجج ىلا افاضم ةفصلا هذهب اهفصو ثيح باعيتسالا ىضتقي هنال

 ةلززم راصفدغلا عيج ىف قالطلاب اهفصو هلا امه و هعيج موص ىضنقا نابعش تعك تلق

 هكلمىف نكت ملاهنال قلت مل مونلا بحة قلاط تنا لاق اذا ودع هلوق

 هنوك نال قتعي هناذ مويلا هاريشا امنا و سا رح تنا هد كلك اذا اه فراخ ما |

 اتلاط اهنوك ةأرملا ةلثسم ىفو لصالا رح تنا لاق هناكف مويلا هقاقررسا مرحب صا ارح

 ةفاضإ هنال ةعاسلا قالطلا عقو سدا لوا اهحوزت ناو م ويلا اهحاكن م رحال سمأ

 قالطلا ميدقت حدنال هنال ى 2 عشب مل كج وزنا نا لبق قلاط تنا لاق ناو هكلم لاح ىلا

 هنأ رمال لاقناو تقلط اليل اهجوزتف قلاط تناف كجوزتا موب ةأرمال لاقناو حاكتلا ىلع
 ىرتالا هنود اهيف ىهو ديقلا ةلازال قالطلا نال اقالط ىون ناو ءىثب سيلف قلاط كنم انا

 اهاوس ثالث حيوّرلا نم ءاشام ىلا قلطنب جوزلاو جورخلاو حولا نم ةعوذملا ىه اننا

 ةلازال ةنابالا نال تقلط قالطلا ىونب مارح كيلغع 00 انا لاق ناو هلاماب عتمسيو

 ناو امهبلا امهتفاضا تعصف كريشم وهو لملا ةلازال مب رحلا اذكو ةكّريشم ىهو ةلصولا

 اضيا كلذكف الوا ةدحاو قلاط تنا لاق ناو اءاجنا ءىثب سلف الوا قلاط تنا لاق

 لوخدل ةدحاولا ىف كشلالخدا هنا دم#ل قرفلاو ةيعجر ةدحاو قلطتدمحلاقو اههدنع

 تنا هلوق فالح قلاط تنا هلوق قبو ةدحاولا راشعا طتسف ىتنلا نيبو اهنيب وا هلك

 قالطىف كشلا هيلع لخد نمو عقب الف عاقبالا لصا ىف كشلا لخدا هنال الوا قلاط ظ

 ىح هنيه ىلع ناكو اهبانتجا هيلع بحيالو قالطلا عشب مل ال ما اهقلطا ىردي الف هتجوز |

 ةيمبلاو رحغا لثم قالشطلا هيلع عقب الام هنأ ما ىلا مم اذا و ائيقي عقو قالطلا نا لعب

 فصوينم اهيلا مض ناو قلطتال دمت لاقو امهدنع ةنارما تدلط قلاط اع دحا لاف

 ايلا مض ناو هتجوز ىلع قالطلا عقبال ةيبنجالاك اهقالط كلممال حوزلا نا الا قالطلاب
 هتأرما قلطت فسو, وبا لاقو ةفينح ىبا دنع هتأرما قلطتمل قلاط امدحا لاق الجر

 قالطلاب فصو هنا ةفينح ىبالو ةه#«لاك لاح هيلع قالطلا عوقو محصيال لجرالا نال

 هتحوز قاطت مل هتيم هو هنأ عا ا ا دقو اقالط عل ةئاوننل 0

 0 كمل ك١ ةيلكلا هذه هامل لاق ناو 0 ليق قالطلاب فصو ةتيملا ننال اءاججا
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 1 | ىاونن ىراستخا هتأرمال لاق اذاو هل وق )-قتع رح راجلا اذه هدبعل لاق اذا اذكو

 ااذللا اهدلعو ثنادام اهيسفن قلطت نا'اهلف كنسفن قلط' اهل لاق وا قالطلا كاذب
 | سلخلا نم وه ماق اذا اذكو رخا لعىف ذخأتوا هنه مقت ملام ثكاذؤا اموب لواطت ناو

 لعجام نع اهاهنبالو كلذ ىف عجري نا حوزلل سلو اهسلحم ىف تمادام اهدبىف مالاذ

 اذا ىنعي (اهدينم سمالا يرخ رخآ لعىف تذخاو هنم تماقناف مل وق ) محدفإالو اهيلا
 تلكم |ذ[ |ذك و ةصرعم تراص تماق اذا: اهنال اهنسفن نام نا لبق اهسلخحم نم. تاق

 ]| تطقشا وا تمان وا هلكأتل ماعطب تعد اذا كهلبق ناكامل عطاق هنا لعب رخآ لمع

 هلكاذهف ءارعثلا وا عببلاب الجر تبطاخ وا اهجوز اهعماج وا تبضتخا وا تلستغاوا

 ةدسعاف تفان وأ ناتعرج وا ةعرح هب رش وا نيتلتل وا ةمتل تلكا ناو اهرايخ لطم

 وعدا تلاق ول اذك و اهرايخ ىلع ىهف اليلق العف تلعفوا موقت ناريغ نم اباي تسبلوا
 ىهف تدعتف هاف تناك وا هريشتسا ىلا ىلا وعدا.وا ىرادتخا ىلع مهدهشا ادوهش ىلا

 لطب اههدحا ناتاور فسوب ىبا نعف تعحطخاف ة دعاق تناك ناو اهرايخ ىلع

 تناكاذا اذكو اهرايخ لطس تماقف ةدعاق تناكناو لطبال ةيناثلاو رفز لاق هبواهرايخ

 | اللف اهن ةبادلا تراس ناف ةبك ار ىهو اهرتخا ناو ضارعا اذه.نال تبك رف ةمئاق

 اذا اذك و اهفاقنا ىلع ردقت اهنال اهلعف نم ةبادلا ريس نال اهرايخ لطب راتخت نا

 اهرايخ ىلع ىمهف اهتفق وا ناو اهرايخ لطب رات نا لبق تراسف ريست ةبادلاو اهريخا

 | اهنال اهلعف نم سيل اهريس نال اهرايخ طقس مل تراسف ةنيسلا ىف ىهو اهريخ ناو

 | اهيف هلطبا تيبلا ىف اهرايخ لطباام لكف تيبلا مكح اهيكجو الهفاقلا لعاردنال
 | ناو اهرايخ ىلع ىهف ل ىف اناكوا ةبادلا ىلع اهعم ج وزلا ناك ناو الفال امو

 |1115 هاو اهراخا ناإو اموظت وا اضرف تناكء اوس اهرايخ لطب ةالصلا ق اتأدتا

 نيتعكر ىلع تلس نا اموطت تناكن او اهرايخ ىلع ىهف ارتو وا ةضي رف تناكن ا اهتمتاف

 عوطتلا ىف نيتعكر ىلع داز ام نال اهرايخ لطب اه«هلع تداز ناو اهرايخ ىلع ىهف ||

 ىلا اهلاقتناب اهرايخ لطب مل ىلوالا رهظلا ةنس ىف تناكناو ىرخا ةالص ىف لوخ دلاك |'

 لطب ملاريسي ائيش تأرق وا تحس ناو ةعفشلا اذه ىلعو ةعملا ةنس اذكو ىتاثلا عفشلا
 اهرماف تّدش الك كد كرما اهل لاق نافذ ةدحا و ةرمالا رات نا اهل سيلو لطب لاط ناو

 ثالث نين يح ةدحاو سلحم لكىف اهسفن قلطت نا اهلو هريغو سلما كلذ ىف اهدس

 تفوتسا اذاذ ةدخا و نم ٌركأ ساحم لكىف اهسفن قلطنال اهنا الا راركشلا ىضنقت الك نال

 اضيا اذكو ةيانك هلال ىراتخا هلوقىف ةينل انه دبال مث اهل رايخالف حوز دعب اهجوزتو اثلث

 اًنهلف تئشام اذا وا تئش ىتم وا تش اذا كدب كرا اهل لاق ناف كدب كرما هلوق ىف

 اهل لاق هناكف تقولا نا ديفغب ىتمو اذا نالريغال ةدحاو ةرم رات نا هريغو سلجلا ىف

 ]| هريغو اذكىف اهدب نم مالا جرخ اهجوز ساجلا ىف تراتخا ناف تْئش تقو ىا ىراتخا
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 ىون اذا اثلث نوكت ىهفاشلا لاقو ( كلذ جوزلا ىون ناو اثلث نوكتالو ع وق ) لبقتتس |
 تلا ىراشتشلا لاق ىل ىح ( اهمالك وا هيالككق نيسلاركذ ساد الو هل رذ)

 هاكاذهف جاوزالا وا ىلها وا ىنا وا ىنا وا ىسفن تزتخا تلاق اذاو لطاب وهف ترتخا

 عقو جوزو ىسفن ترتخاوا جوز لبال ىسفن ترتخا تلاق ناو قالطلا ىلع ةلالد
 حجرخو 'ىث عقال ىسفنو جوز ترتخاوا ىسفن لبال جوز ترتخا تااق ناو قالطلا
 دعو در< اذه نال يد بم ل نأ نسال يعن راح ةخاانا تلاق نا و اهدب نم مالا ظ

 اناسحتساو اسابق عقبال ىسفن قلطا انا تلاقق كسفن قلط لاق ناو عقب ناسحتسالا ىفو '
 تةلط وا ىسفن تمرجتوا ئشفن تلاوا' دش تيتا تلاع راش

 يش تقلط تلاتق كسفن قلط اهل لاق ناو انياب قالطلا هب عبو اباوج ناك ىسفن

 نوكيال ىسفن تريخا تلاق ناو اميعجر قالطلا هب عمو اباوج ناك ىسفن تهرخ وا

 00 ىهف ةدحاو وا اثالث اهسفن تقلطف ثلثلا ىونو كسفن ىراتخا لاق ولو اباوخ

 انلث اهسفن تقلطف ثلثلا ىونوا اثالث كسفن قلط اهل لاق ناو اثلث نوكي الورفلماب

 ةدحاو كسفن قلط اهل لاق ناو قافتالاب ةدحاو ىهف ةدحا و اهسفن تقعلط ناو نعقو

 قلط اهل لاق ناو ةدحا و عشب اهثد دعو هفيشح ىلا دنع ”ئ * عقبال اثلث اهسفن تقلطف

 ضوفللا نال ةيعجر ةد_حاو ىهف ىسفن تقلط تلاقق ةدحاو ىون وا هل ةينالو كسفن

 || ناو اهيلع نعقو كلذ حوزلا دارا دقو اثالث اهسفن تعلط ناو قالطلا م .رص اهيلا

 تلاقف كلسفن قلط اهل لاقناو اهتح سنج هنال ةما تناك اذا الا خ2 ال نيتلتا ىوت

 ىرتالا قالطلا ظافلا نم ةنابالا نال قلطت مل ىسفن ترتخا تلاق ناو تقلط ىسفن تنبأ

 كلذ تزجا دق حجوزلا لاقف يسفن تنبا تلاق وا قالطلا ىونب كنتنبا اهل لاق اذا هنا

 كترتخا هتأرمال لاق ول هنا ىرتالا قالطلا ظافلا نم سيل هنال راشخالا فالخ تناب

 ١| تزجا جوزلا لاتق ىسفن تّريخا ءادتا ةأرملا تلاق ولو عقب مل قالطلا ىوني ىراتخاوا

 || ريب سيل كسفن قلط هلوقو ريبمتلل اياوج لصح اذا اقالط فرع اما هنال ؛ئىث عقبال

 ةنابالا نال اهيلا ضوفام ريب تتا اهنالىسفن تنبا اهلوقب عقبال هنا ةقيتح ىنانعو وغليف

 هن ال لطب اهسلحم نه تماقناذ هنع عجرب نا هل سيلف كسفن قلط اهل لاق ناو قالطلا رياغت

 ليقيف سلجلا ىلع رصتقي الف ليكون هنال كترمض يلط اهل لاق اذا ام فالخت كلغ

 اهل لاق اذا اّياتق وءناك اذااها انقوم رايملا نكيمل اذا اذه اهسلحمىف تمادام هلوق عوجرلا

 ءاوس ايقاب تقولا مادام راتح نا اهلف ةنس وا ارهش وا رهشلا اذه وا مويلا كسفن ىراتخا

 كلذىف رايمللا اهل نوكيو ءاوسوهف ضرعت ملوا رخآآ لمعب تلغتشاوا سلا نع تضرعا

 رايخلاا اهلف رهشلا اذه وا مويلا كدب كما وا مولا ىراتخا اهل لاق ناو تق وملا تقولا

 لاق ناو دغا| نم اهلثم ىلا ملكت ةعاس نم وهف اموب لاق ناوريغال ربشلا وا مويلا نم قب اهن
 م ع تا
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 || انتقوم ناكاذا رايملا واموب نيثلث لمكتسي نا ىلا اهيف ملكت ىتلا ةعاسلا نم وهفارهش |

  0كل عا لاق اذا هلاثم تقوم ريغ ناك اذاام فالح رعت ملوا تلع ءاوس تقولا ىضمب لطب ١

 أ سلجم ىف رايلنا اهلف تقوي مل نا باف تناكناف اهسلحم ىف اهد. اهرجاف ععست ىهو كديب

 | ناو تقولا ةيَس ىف رايمخلا اهلف تقولا نم 'ىث ءاقب عم رعلا اهغلبف تقوب هتقو ناو اهلع

 هيض لطبيف نامزب ضي وغتلا صخ هنال اهل رايخ الف تلمع مث ٍلعت نا لبق تقولا ىضم

 تلاتف فلالاب واءافلاب وا واولاب ىراتخا ىراستخا ىراتخا اهل لاق ناو عت ملوا تلمع
 |١ ةدحاوب واةدحاو ىفوا ةعفذ وا ةعفد وا ةرمب وا ةرم ىسفن تزخا وا ىسفن ترتخا

 || ةكاب ةدحلاو عقت ةقبلطتب وا ةقيلطت ترتخا تلاق ناو اعيمج مهلوق ىف ثلث عقب ةرايتخانوا
 / نع الن تفلط ةريخالا وا ىطسولا وا ىلوالا ترزخا تلاق ناو حوزلا هن ل جاتحالو

 | رابتخالا ذا هيلع راركتلا ةلالدل يلا ىلا جاتحال امناو ةدحاو امهدنعو ةفينح ىبا
 ةدمأل اهنال اعاجما ثلث ىهف ةراشخا تريخا تلاف ناو رركش ىذلا وه قالطلا قحىف

 | م رصب اها هنال ( ةيعجر ةدحاو ىهف كسفن لط هلوق ىف اهسفن تقلط ناذ هلق )

 || اثلث اهسفن تقلط ناذ هل وف ) ايعجر ناكاناب نكي مل اذا قالطلا .رص و قالطلا
 0 مسا وهو قالطلا لعف ىلعفا هانعم قلط هل وق نال ( اهيلع نعقو كلذ حوزلا دارا دقو

 | ثلثلا ىلا فرصيو ثالثلا ةبن هيف لمعي اذهلف لكلا لاقحا عم لالا ىلع عقبيف سنج
 *ىث اهيلع عقب مل ةدحاو تدرا امنا جوزلا لاقو اثلث اهسفن تقلطا اذا مث اهمدع دنع

 تم كسفن ىلط اهل لاق ناو عل وق ةدحاو عفن دمحو فسو ونا لاقو ةفدنح ىنا دنع

 اإ| اذا اك راصف تاقوالاىف ةمام ىتم ةلك نال ( هدعبو سلما ىف اهسفن قلطت نا اهلف تش

 اذاف راركتلا ىضتقت ال مو اذا نال ةدحاو ةرم ةيشملا اهلو تش تقو ىاىف لاق أ

 كالذ دعب تءاشف اهعجرساول ىتح ةيشم اهل قب ملو تةلطف قالطلا طسش دجو تءاش ||

 راركتلا ىضنقت الك نال ثلث عقب ىتح ادبا اهل كلذ ناكت نش الك لاق ولو اهتيشس رثؤي ل ||

 قلطت نا اهل سلو اهتيثم تطقس حوز دعب هيلا تداء ناذ قالطلا اهيلع عقو تءاش اهلكف
 ةله عاقبالا كلمت الف عامجالا موعال دارفنالا موع بجوت اهنال ةدحاو ةماك اثلث اهسفن |[
 ىضتقتال نا نال سالا ىلع روصقم كلذف تّنش نا كسفن قلط اهل لاق نا و اعجج و ||

 لعشغ هقلع هنال سلجلا ىلع رصتقب هلك تدراوا تيضر وأ”تبجا نا ذك و تقلا

 اهتلطب نا هلف ىأر ما قلط لجرا لاق نا و هل وف ) رابخلا لثم وهف بلقلا لافا نم
 ساجلا ىلع رصنقب الف كيلع سيلو ةناعتساو ليكوت اذه نال ( عجري نا هلو سلجلا ىف

 سلميا ىلع رصتقي هناف لقب ملوا تُدْش نا اهل لاق ءاوس كسفن قلط ةأرملل هلوق فالخن |؟
 اهتلطي نا هلف تش نا اهتلط لاق ناو مل وف ) الكوت ال اكبلمت ناكف اهسفنل ةلماع اهنال ||

 اذهىف لصالاو ءاوس لوالاو اذه رفز دنعو عجري نا حوزال سيلو ( ةصاخ سلجملا ىف



1 
 ._ِب 7 م و ا و 0 -- 0

 لوقتف اذه تدثا اذاذ ا املا هنع عوجنلا لوزا كرلحو رالكا ىلع رصتغالالق را ْ

 ساجلا ثالذ ىف اه سفن قلطت نا اهلف الوا تش نا اهل لاق ءاوس كسفن ىلط اهل لاق اذأ

 وهف ةيشملاب هنرقو ىتأم ما قلط لجرا لاق اذا اذكو ضيوفت هنال اهلزعي نا هلس يلو ةصاخ
 لاق اذاو هنع لزعلا كلمبو سلجلا ىلع رصتقب ملو اليكوت ناك ةيشملاب هنرشب ملناو كلذك

 نا اهلو اهتح ىف ضي وفت هنال سلجلا ىف اهسفن قلطت نا اهلف كبحاصو كسفن ها قلط اهل

 قتأرما اتلط نيلجرا لاق ناو اهتبحاص قح ىف ليكوت هنال هريغو سلجلا ىف اهتبحاص قلطت
 هنرشب ملو ىتأرما اقلط لاق ناو هيلع اتي ملام قالطلاب قرفتلا اههدح ال سيلف اهتم نا
 ةدحاو اهسفنتعلطف اثلث كسفن قلط لاق ناو اهقلطينا امهدحال ناكو اليك ون ناك ةيشملاب

 قلط اهل لاق ناو ةرورعض ةدحاولا عاقبا كتف ثلثلا عاقبا تكلم اهنال ةدحاو ىهف
 اهيلا ضوفامريغب تنا اهنال ةفينح ىبا دنع ”ىث عشب ملاثلث اهسفن تقلطف ةدحاو كسفن

 اهقلط اذا كراصف ةداي زو هتكلم ام تتا اهنال ةدحاو عقب امهدنع و ةادتبم تناكف

 ةقلط ىسفن تقلط تلاقف اهيف ةعجرلا كلما ةدحاو كسفن قلط اهل لاق نأو افلأ حوزلا

 لصالا ٍقدبو فصولا وغليف فصو ةدايز و لصالاب تتا اهنال ةيعجر ةدحاو تعقو ةنباب

 ارابتعا ةنباب تعقو ةيعجر ةدحاو ىسفن تقلط تلاقف ةنياب ةدحاو كسفنىلط لاق ناو

 تدشن ا هانعمنال ىت عشب مل ةدحاو تعلطف تْنْش نا اثلث كسفن ىلط لاق ناو حوزلا مآل

 تّدش نا ةدحاو كسفن يلط لاق نا و طرشلا دج وب إف ثالثلا تءاش ام ئه و ثالثلا

 ةدحاولل ةيشم سيل ثلثلا ةيشم نال ”ىث عقبال ةفينح ىبا دنع اذكف اثلث تقلطف

 نيح تنكنا اهل لاقناو هل وف ( ةدحاولا هيثم ثاللثلا ةيشمنال ةذحاو عقب امثدنعو

 فالخ اهبلقيىف ناكناو قالطلا عقو كضغباوا كبحا انا تلاقف قلاط تناف نيضغبتوا

 ةيذاك ىهو كبحا انا تلاّتق قلاط تناذ كبلش ىنيبح تنك نا لاق ناو ( ترهظا ام

 ىحلا ةقيقح اهم داري بلقلاب تقلع اذا ةبحلا نال قلطتال دمحم لاقو امهدنع تقلظ

 هتوع ضرع ىف هتأرما لجرلا قلط اذاو هل وق ) لوالا ىلع هناسيح اهحو دج و 1و
 ءاضقنا دعب تام ناو اثلث اهقلط اذا اذكو ( هنمه تثرو ةدعلاىف ىهو تاخ انياب اقالط

 اهتلطف كلذ هتلأس اذا اما ىذرالو اهنم لاؤس ريغب اهقلط اذا هانعمو اهل ثا ريمالفابتدعب

 اهنال ثرثال ةدعلا ىف ىهو تاخ اه_سفن تراتخاذ ىراتخا اهل لاقوا اهعلاخوا اثالثوا اناب

 اهقلط ءاوس ةدعلا ىف ثاريملا م رحال ىعجرلا نال نيابلا ركذ امتاو اهتح لاطباب تيضر

 ايعجر اقالط هتعحىف اهتلطول ىتح حاكتلا ليزر ال ىىجرلا نال اهلاؤس ريغب وا اهلاؤسب

 اهنابا اذا ىدنخللا لاق ةاذولا ةدع ىلا ابتدع تبلقناو هنم تثرو ةدعلاىف ىهو تاهو

 ةأرملا نوكت نا ىنبليو اهنن ثررال وهو جوزلا نه تثر و اهاضو ريو هنود نص

 تعتعا مث ةباتكوا ةكولمم قاللطلا تقو تناكاذا اما ثاريملا لها نه قالطلا تقو ظ

 اهقلطف ةعجرال ىقلط هض مىف هل تلاق ناو دجو مل رارفل رفلا نال ثرئال تلسا وا ةذعلا ىف

 (1) ف



 | اهلل نأو اه لا لاش ةضار 0 1 ١ حاكتلا ليزرال 35 نال 3
 ضدرملا مث هارت رفز لاقو هثرت مل ةدعلا ىف ىهو كلذ دعب تام مث حد مث ضيرم وهواثلث ||

 | ناب ابلاذ كالهلا هنم فاخيو ابلاغ هنم شيعيال اضرم اضي رم نوكي نا.ةقملطملا هثرت ىذلا
 اول 0000 ناوهق لبقو توم نا ىلا بهذ. الو يحال شارف بحاص نوكي
 وهف محب وهو ئحيو بهذ ناكاذا اماذ ادعاق ةالصلا هل زوي لاحىف وهو ةدشب الا

 | ةئيفسلاهب ترئسكنا اذا اذكو ترو ذئيح قملطف اجروا اصاصق لنقيل مدقناو ميتلاك

 | هنأرمال لاق اذاو لوف ( تقوةكللذ نم تامو اثلث قلطف عبس ىف عقووا حول ىلع قبو ا

 || ناك اذا هعمس ملوا .ءانثتسالا عمس ءاوس ( قالطلا عقب مل الصتم هللا ءاشنا قلاط تنا

 تتامناف هسفن عم“! ملام محدنال ىناودنهلا لاقو ٍجركلارابتخا اذهو هناسل هب كرحدق

 || قلاط تنا هلللاءاشزا لاتف ءانثتسالا مدق ناو قالطلا عشبمل هللاءاشزا لوشنا لبق ةأرملا

 ١ وهو ءاضقلا ىف عقاو قالطلاو عطقنم وهو ءانئتساب سيل دمت لاقو امه دنع ءانثتسا وهف

 || ءانثكسا وهف قلاط تناف هللاءاشنا لاق اذا اماو ءانثتسالا دارا ناكن ا هللا نيب و هنبب اعث نيدم

 اان 2 قف |ذك ماج | ءايعسا وهف واولاب قلاط ثناو هللاءاش نا لاق.اذا اذكو اءاجعا
 | قالطلا ركذ مدق ناو رهظالا وهو عاججالاب واولا ركذب ءانثتسالا محديال ىدنلاى و |[

 | هللاءاشينا الا لاق ناو اينثتسم نكي مل هللا ءاش نافذ قلاط تناوا هللاءاشناو قلاط تنا لاف |

 ( وهف هللا دارا.اموا هللا بحا امب وا هللا ةردّس وا هللا ءاضب وا هللا ءاش اذا وا هللا ءاش ام وا ||
 | رهظيالنم ةيشع قلع اذا اذكو ءانثتسا وهف هللا ةيشع قلاط تنا لاق نا و هللا ءاش نا لثم ||

 | سيلباوا نلاوا ةكئالملاوا ليربج ءاشنا لاق اذا ايءانثتسالا مكح ههكح ناك هتيشم انل
 ( ديز ءاشف ديز ءاشو هللا ءاش نا لاق اذا يهريغ ةيشم هللا ةيسشثم عم ىض اذا اذكو

 | تقلط سلجملا كلذ ىف ءاشناف ديز ةيشم ىلع فقو دز ءاش نا قلاط تنا لاق ناو قلطت مل |[
 | لطب ماقناو عقو سلجلا ىف ءاشناف هيلع رصتقيو هلع سلجم ىلع فقو اًئاغ ناكاذا اذكو |
 ١ لاقناو هرك د الو قالطلا ةم طّرشي الو نالف ىلا هلعجام تّنش لوب نا هتيشم ةروصو أ[

 | ءانثتسالا القو ةفنح ىبا دنع ثلث اهيلع عقو هللاءاش نا اثلثو اثلث قلاط تنا هتأرمال
 مكحال وغل ىتاثلاددعلا نا ةفينح ىبال هللاءاشنا ةدحاوو اثلث لاقاذا فالحل اذهىلعو ّئاح |[

 | توكسلاكءانثتسالاو عاقبالا نيب لصفيف وشح وغللاو ثلث نم تكا كلعال حوزلا نال هل ||
 | ةدحاو قلاط تنا لاقناو هللاءاشنا تئشلاق هناكو عمجلل واولانال دحاو مالك هنا امهلو |[

 | تنا اهللاقناو مل وف ) وغلب سيل ىناثلا مالكل نال اءاجحا راح ءانثتسالاف هللاءاشنا اثلثو

 | فصنالا اثلث لاق ناو ةدحاو تقلط نيتنثالا اثلث لاقناو نيتنثا تقلط ةدحاو الااثلث قلاط

 | ءانثعسا حدنال هنال ( ثالث عشباتلثالا اثلثلاقناو نيتنثا دمحم لاقو امهدنع اثلث تقلط ةدحاو

 | مهضعب لاقو مالكلا لكل طب, هنال عوجروه مهضعب لانق لكلا ءانثتساىف اوفلتخاو لكلا |
 | هب ىصوملا عيج ىنثتسا اذا ىصوملا ىف اولاق مهنال مي وهو عوجرب يسلم د

 يجو



 ا 1 ,اجاهق وتنال هضرأا كين ا 5-5 2 ا اة الالطب

 ١١ ءاندسس 21 لطبو ة هفينح ىبنا دنع تسلا | تعقو ةدحاوو هدحاوو ةدحاوالا اثلث قلاظ تنا

 || ىلوالا ءانتسا فسويوبا لاقو اثلثالا لاق هناكف هرخآ ىلع فوقوم مالكلا لوا مكح نال

 5 الا حصدق ةناثلاو ىلوآألا || نال ةدحاو همزاب و ةثلاثلا ءانتتسا لطيو اخ ناقل

 ١ ءانثتسا محك و لطبف محن الام ىثتسا ١ دقف ةثلاثلا ١ ركذ اذفززاح هيلع تكس ول هلا

 ا اماجا رس د لطب الف ذا ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو قلاط تنا لاق ناو هاوسام ٍْ

 ةدحاووةدحاوالا ةدحاوو ةدحاوو ةدحا وقلاط تنالاق اذا اذكو 2 ةلهلا ءانثتسا ٠

 || اذادم#و فسوروبا لاقدقو مكئالف اهانثتسادقو اهلايح ىلع ةلجج ةدحاو لكن ال ةدحاوو

 !/| ةدحاو نيتنثا لكنم ءانثت سالا لعجو ناتنثا عقو نيتنثا الا نيتنثاو نيتنثا قلاط تنا لاق

 ناك هيليامىلا عجر ىتهو هريغ ىلا عجربالو هيليامىلا عجري ءانثتسالان ال ثلث عقب رفزلاقو

 ثلث ىه لاق اثلث الا نيتنثا و نيتنثا قلاط تنا لاق نوف دم نعو محد الف لكلا ءانثئتسا

 نوكياذهو فصنو ةقلط ةدحاو لكنه نوكيهنال نيتلمخا نم ءانثتسالا لعجي نا نكميالهنال

 لاقاذا فسو, ىبانعو اهعفري هنال نيتلخجا ىدحانم نوكي نا نكميالو ةلخخبا عيجب ءانثتسا
 ةدحاو لكىلا ءانثتسالا انددراذا انالد# لوقوهو ثلث ىهلاق نيتنثا الا نيتتثاو ةدحاو

 ىلع هعسعي هنال اضيا امهللبأ هذه ىلا هضعب و هذه ىلا هضعب انددر نا وامهانلطب |نيتلججا نم

 تعقو ةدحاوالا اثلثالا اثلثقلاط تنا لاقناو ءانثتسالانالطبالا قب ف نيثلثلاو ثلثلا ردق

 ثلثلا نمامهينثنس! ناتزث قب ثلثلا نم ةدحاوولا انثتسا اذاذ هيليامم ءانثتسا لك لعجب هنال ةدحاو
 قبب نيسالثا نم ةدحاولا ىئثتساف ةدحاو الا نيتنثا الا اك الا اثلث لاق ناو ةدحاو يدش

 قلاط ثنا لاق ناو ةدحاو قبب ثالثلا نم امهينثنسي نانتث ب ثالثلا نم امهينثلسن ةدحاو

 ءادتالا لخد. ةفشضح ىبا دنع نيتلثا تقلط ثلث ىلا ةدحاو نموا ثلث ىلا ةدحاو نيبام

 تنا لاق ناو اعيج نالخدب دهتو فسوروا لاقو اعيجج نالخد.ال رفز لاقو ةياغلا نود

 لصا ىلع اما ةدحاو ىهف ةدحاو ىلا ةدحاو نه وا ىرخا ىلا ةدحاو نيبام قلاط

 الا اعيج نالخديف امهلوق ىلعاماو ةدحاو عقيف طقست ةياغلاو لخدي ءادت الاذ ةفنح ىبا

 زكا عقبالو ةدحاو ىهف اهيلا اهنم ىنعي ةدحاو ىلا ةدحاو نم هلوق نوت

 نم مهنمو ”ىش عقب مل طقس اذاو ةياغلا وا ءادتالا طقسي هنال 'ئىش عشبال رفز لاقو اهنم

 كلذو ادودحمو ادح دحاولا ءىثلا لعجهنال ميتا وهو اضيا رفز دنع ةدحاو عش.لاق

 نه لاق اذا فسو ىبا نع رشب لاق قلاط تنا هلوق يب و همالك رخا وغليف روصترال

 ةدحاو ىهف نيتلثىلا ةدحاو نساموا نيتنثىلا ةدحا ونه لاقناو ناتنث عشب نيتنث ىلا نيل

 ىهف هيث هل نكي ملوا باسملاو برضلا ىونو نيستنثىف ةدحاو لاق ناو ةفينح ىبا دنع
 لوخدمريغ تناكن او اءاججا ثلثىهف نيتنئو ةدحاو ىونناف ناننث' عقب رفزلاقو ةدحاو
 "| هلك نأ ل عل نيل 0 ةدحاو ىوت ناو نيتنثو ةدحاو هلوقىف اكةدحاو عقب اهب



 | عقب فرظلا ىون ناو ىدابع عم ىا * ىدابعف ىلخداف * ىلاعت هللا لاق عم نعم ىتأتدقىف

 ا نال ثلث رفز دنتعو ناتلثىهف باسملاو برضلا ىونو نيتنثىف نيتنث لاقناو اءاججا ةدحاو '
 آ اارلا ورا كس اذاو ول وق ) ثلث ىلع قالطال دب مال هناالا اعبرا.نوكينا هتيضق»(]

 ىرتشي نا الا (امهنيب ةقرفلا تعقو هنم اصتشوا اهجوز ةأرما تكلموا اهنم اصقشوأ

 | مث اما 0 عج مهلنال حاكتلا ا ددشال هتجوز مهنم لك بتاكملا وا ربدملا وا نذل

 ْ اذا ىنعي من 0 لهدم قالطلا عوقو اهيلع كلميله اهجوز ةأرملا تكلم اذإ
 كلم وهو ىفانملا عم هل ءاقب الو حاكنلا مايق ىعدتسي قالطلانا امه اهب الوخدم ناك ا

 اكلك اذا هيبقاب ةدغلا نا ني انكم ىث عقبال اهتلط مث اهاّريشا اذا اذكو نيعلا :

 معا ىلاعتو هناحجس هاو اهب الوخدم

 د ةعجرلا باتك د“

 | تبلت ىهو لوالا حاكنلا مكح ىلع هتقلطم قلطملا عاجنرانع ةرابع ىهو ةعجارملا ىه

 | لصح ملو اهيلع قالطلا ددع فوتسي ملام لوخدلا دعب قالطلا خ رصب ةقلطم لكف
 ١ هتأرما لجرلا قلط اذاو هللا هجر لاق ) ةدعلا ىف اهُواَقب ربتعيو ضوع اهقالط ةاقمىف

 أ طرش امنا ( ضرت موا ثلاذب تيضر اهتدعيف اهعجاري نا هلف نيتقيلطتوا ةيعجر ةقيلطت
 | تيضرهلوقو كالذدعب ةعجرلا ح2 اف هقوعحو كاملا لاز تضقنا اذااهنال ةدعلا قاهواعب

 ١ ثراوتلاو ناعللاو ءاليالاو اهيلع راهظلا زاوجليلدب ةيجوزلا ىلع ةيقاب امنال ضرتملوا
 ١ ضرت ملوا تيضر هتجوز كاسما حج وزالو عاجالاب ةدتعم تمادام اهيلع قالطلا عوقوو

 ا اهل ةيجوزلا ءاش ىضتعياذهوالعب هاعع# درب قحا نهتل وعب و* ىلاعتهلوق تاذ ىلع لددق و

 أ قالخ الو ةعجرلا ف عير صاذه (ىتأر ما تعجاروا كتعجار لوبن اةعجرلاو هل و2 )
 ا( رام ةقلإو ةرضحلا ف ىأرما تعجارهلوقو ةرضلا فاذه كتعجار هلونق هيف
 | اهلعيو نيده اش اهعتجر ىلع دهشيو لوقلاب اهعجاري نا ىنسلاف ىتدبو ىنس نييرض ىلع
 || كاذ ىلع دهشي ملو ىنأر ما تعجاروا كتعجار اهل لوقينا وحن لوقلاباهعجار ناف كلذ
 أ اهأطينا لثملعفلاب اهعجارناو ةح# ةعجرااو ةنسلا فلاخموهف كلذب اهلعبملو دبشاوا ]

 تما

 | 0 ال1 هلو ركي هناالا اندنع اعجا عريصي هنا ةوهشلا اهجرفجلارظن,وا ةويشلاهلشوا
 ١ روق ) اعجارم نوكيال ةوهشل اماضع ارئاس ىلا رظن ناوداهشالاب كلذ دعب اهعجارينا
 ار لحادلا ىلا نعي ( ةوهثشل اهجرف ىلا رظتوا ةوهشل اهسلنوا اهلبجيو| اهأطيوا

 أ رهمالو هيلع ةردقلا عم لوتلابالا ةعجرلا 6 لاقو اهم ابكنا دنعالا كلذ ققحني ١
 | ناسن الا ىلع بحبال ضوعلاو كلملا لي زال ىتجرلا قالطلا نال ضوعالو ةعجرلا ىف

 | اهجزت اذا اذكو ىوتفلا هيلعو دخت دنع زاج جي ويلا ظفلب اهعجار ناو هكلم ةلباقمىف ]
 ا نب لاق ةعجرلا ىونو ىتأرما تنا لاق ناو راتتلا وه اهل اعجارم راصا



 | ةعجرلا كلذب ىوت اذا ت 0 8 0و 2 ايا ا ظافلا ٠ نو

 راص نونحيوا هيلع ىمثم وا متان وهو هتعماجولو ةعجرلا تايانك هذهو ةياهلاىف اذك
 ةهبطللاوا نقذلاوا دحلاا ىلع ناكناو عاجالاب مهلا ىلع ىعي ةوهشل اهلبشوا هلوق اعجارمه

 ةمرح بج وت تناك عضوم ىاىف ةلبةلانا نويعلا ف قلطاامرهاظو هيف اوفلتخا سأرلاوا
 اذا اذكو ةوهشل اهسطوا هلوق ةريخذلاىف اذك مهيدتلا وهو خم اشملا ضعب دنع ةرهاصملا

 اهكرف هتسملاذا فسو وبا لاقو دمتو ةفنح ىبا دنع ةعجر ناك ةوهشل اضيا ىه هتسمل

 هتسمل اذا عيبانيلا فو ةعجر نكت مل اهكَري لو اهعنهناوةعجروهف اهعنم ىلع ردّقب وهو

 اههدنع ةعجر ناك ةوهشل هتلعف اهنا جوزلا رقاو لقعلا لئاز وا متانوا هراكوهو ةسلتخم

 سمللا ناكاذا اما و اهعنم هنك#ع وهو اهكرت اذا الا ةعجر نوكي ال فسوب ونا لاقو

 هتوم دعب ةثرولا اهتدصولو دمت لاق عاجءالاب ةعجر نكي مل ةوهششريغ نم رظنلا و

 ةداهشلا لبش مل ةوهشل هتلبق اهنا دوهشلا دهش ناو ةعجر كلذ ناك ةوهذل هتسا اهنا

 طاشن دوهشال رهظي هنال لبق مهضعب لاقو امودهاشي ال بلقلا ىف ىنعم ةوهشلا نال
 ةوهشلا طرش ىلا هيف جاتحيالف دهاشي هنال اعاجحا زاج حاكتلا ىلع اودهش ناو هجولا ىف

 نوكيال فسوب ىبا دنعو ةعجر نوكي ةفيتح ىبا دنعف ةوهشل هجرف ىلا ىه ترظن ناو
 زوحالو حرعلا ىرخم ىرحال هنال اعاج-ا ةعجر نوكيال ةوهشب اهربدىلا رظن ناو ةعجحر

 اذاوا رادلا تلخد اذاوا كتعجار دف دغ ءاجاذا لوقب نا لثم طرشلاب ةعجرلا قيلعت

 ( نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشينا بحتسيو يل وق ) اءاجلا ةعجر نوكيال اذهف اذك تلعف
 ىلاعت هللا لاق ىنعملا اذه نع ىدؤي اموا ةنالف قأرما تعجار دق ىنا ادهشا ام#© لوقب

 هل وق ) ةعجرلا ىلع هقدصتالف ةدعلا ىضقنتن ا نمؤيال هنالو * مكس لدعىوذا ىدهتاو +

 قداطإ انلو توج ولا رعالا و هنزل محدنال كلام لاق و ( ةعجرلا تعج دهشي ملاذا و

 نملوعبو * ىلاعتهلوقو * فورعم ن م * ىلاعت هل وة وهو داهشاالا ديق نع صوصتنلا

 داهشالا ركذب ملو اهعجاريلف كنبارم هنعهللا ىطر رم ناك هلوةو * ىهدرب قحا

 « لاف اجساقبلا ةلاس ىقديف اطرش تسيل ةداهشلاو حاكنلا ةمادتس | هنالو اذهنم ”ىثفف

 بابحمسالا ىلع ةلومم ةيالاو ابف ركاذتلا ىرحال ىداهشالا ىحست هنا الا ءالبالاو

 نهوقرافوا فورعم نهوكسماف *هلوقىف ةقرافملاب ةعجارملان رقىا ةقرافملاب امنرقدنا ىرتالا

 لاق ةدعلا تضقنا اذاو لوف ) ةعجا رملا ىف اذلف بحسم ةقرافلا ىف داهشالاو * فورعمب
 الاعربخا هنال ( اهلوق لوقلاذهت ذك ناو ةيعجر ىهف هتقدصف ةدعلاىف اهتعجار تنكدق

 ءاضقنا دعب ىعدا اذا اذهو ةمهتلا عفترت قيدصتلاب نا الا امه: ناكف لاا ىف هءاشنا كلعي

 فلسا ال ىلا ناملا لئاسملا نم هذهو ( .ةفينح ىبا دنع الع نيمي الو يل وف ) ةدعلا
 لاقاذاو هل وف ) عاججالاب ةدعلا ءاضقنا ىلع ةأرمللا فلستو حاكنلا ىق اهانيب دقو .

 ) ل نقلا ل اسس تلاقف كتعحار ا ظ
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 | روفلا ىلع تلاق اذا اهف فالخللاو ةعجرلا محدن و حوزلا لوق لوعلا فسوب ونا لاقو
 فلحت و عاجالاب ةعجرلا تعص كلذ هل تلاق مث ةعاس تتكس اذا اما همالكب الصتم

 ١ لزم ىف نوكلاو جاوز الا نم عانتمالا لدبت اهل وكس اهنال ةفيتح ىباهنع ةلثسملا هذهىف

 محدنإال ةعجرلا وةعجرلا تعض تلكناذالاقبالواهنم حد اذهلف هلذب مدنام اذهو حوزلا

 ةدغلا ءاقبل مكحلا قيرط نم ةعجرلا كلع جوزلاو ةدعلا اهلوكني تن امنا لوقتف اهلذن

 ١ اناا ادار لاه ىدع نفس (كلاق مالكلاب ةأزما تأب ولو اهلوشال |
 ءاضقنادعب ةمالا جوز لاق اذاو هلق ) ىدن#+لاىف اذك ةءجرلا محدن م كتعجار اهمالكب :

 ةفنح ىبا دنع اذه و ( اهل وق لوقلاف ةدالا هتذكو ىلوملا هقدصف اهتعجار تنكدق اهتدنع |؟

 صلاخ وغامب رقا دقف هل كولمت اهضعب نآل ىلوملا لوق لوقلا دمحتو فسوب وبا لاقو رفزو |'
 ةدعلا ىف لوقلا و ةدعلا ىلع ئتنن ةعجرلا مكحنا امهل و حاكتلاب العرارقالا هباشف جوزال هقح أ

 ةمالا نمةدعلا وحب وزلا ىلا ةعجرلا نال كلذ ىف هلل خدمالىلو ملا نالواهاع ىئتساهت اذكذاهلوق ||

 ولؤدهيلع ىلوملالوق لبس مل جوزلا ركناف اهتعجاردق تنا حجوزال لاقول ىلوملا نا ىرتالا
 ةيضقنم اهنال ميعكلا ىف هدنع اذكو ىلوملا لوق لوقلا امهدنعف ةمالا هتقدصو لوملا هبذك ا
 ىلوملانال لوالا فالح اهلاطب ا ىف اهلوق لبقب الف ىلوملل ةغتملا كلم رهظدقو لاملا ىف ةدعلا ||
 ىتدع تضقنادق تلاق ناو ةدعلا عم هكلم رهظي الو ةدعلا مايقب رقم ةعجرلا ىف قيدصتلاب |'

 مدلا عطقنا اذا و هَل وق ) كلذ ىف ةنيما اهنال اهلوق لوقلاذ ضقننت مل ىلوملاو جوزلا لاقو

 ةرثعلا ىلعهلدب زمال ضيا نال ( لستغت ملناو ةدعلا تضقنا مايا ةرسشعل ةثلاثلا ةضيلا نم
 لقالعطقنا ناو مل و ) ةغجرلا عطقناو ةدعلا تضَقناف ضيا نم تجرخ عاطقنالا درج

 نوداهف نال ( ةلمكةالص تقو اهبلع ىضمب وا لستغت ىتح ةعجرلا عطقنت مل مايا ةرشعنه |

 اذا اما ةلبسم تناكاذا اذهو ةالصلا تّقو ىضموا لسغلا نم د.الف مدلا دوع لمح ةرمثعلا

 نك ال عاطقنالا ناكءاوس اهتعجر تعطقنا و عاطقنالا سفنب ىضقنت اهتدع ناف ةياتك تناك

 هلوق اهمزايال لسغلا ضرف نال ةدئاز ةراما اهتح ىف عقود ال هنال هلق الوا ضيحلا

 تقو ىندا ربتعي هرخا عطقنا ناف تقولا لوا عطقنا اذا اذهو ةالص تقو اهيلع ىضمب وا

 لاقوفسوب ىباو ةفينحىبا دنع ىلصتو منتوا هل وق ) ةميرحمتلاو لاستغالا ىلع هيفردقت
 ينل #0 هانم تناك اذا تعب :( لصت مل ناو ةعجرلا تلطقما فيع دا دنع

 0 نكيمل ناكراصو اهمعت لطب ءاملا تأرول اهنا ىرتالا ثدلا عفر ريال ميتانا |

 هلل كارا ولا انهن ىار الا 0 اب قلعت هنال تلص اذا كلذك سيلو

 لسغلاب هصبتستام هل تحابتسا تمعن اذا اهنا 0 و لسغلاك راصف ةالصلا كالت لطبتمل

 ليقو اندنع ةالصلا ىف عملا نمش هعج رلأ عطش ليق مث - تلت ا ول ( :راصق

 ائيش تيسنو تلستغا ناف مل وق ) عورشلاب عطقتت اهنا 0 2ع ف ارعلا
 وضع 5 لقا ناك ناو ةهعجرلا عطقتت مل هقوف اخ الماك ا وضع 0 املا هيصل مل م

 ( تعطقنا )

. 



 ةعجبرلا قيال نإ لماكلا وسلا .تلاو نيعبصا وا عبصار دق ثلذو ( تعطقنا

 ةعجرلا قت ناسحمسالا ىف نا الا لكلا مكح يتارال واهندبن ركاتليع فام

 نودام نال ةعجرلا تعطقنا وضعنم لقاّقب ناو لستغتمل اهناكف هلا قاب ثدحلا نال
 اهنا الا ةعجرلا عطقنت انلتف هيلا ءاملا لوصو مدغب نقين الف هتلقل فافحا ةيلا عراستب وضع ٠

 اهجوزنم اهنيب ادم لاق قاشنتسالاو ةضعضللا تيقن اذا اماو اطابتحآ جبوزرلا اهل لحال
 عطغنال ةعجراا نا امهادحا ناتاور فسو. ىنا نعو ثالذب تأت ملام جاوزالل لحالو

 تفلت قاشنتسالاو ةضيفلا نال دعب ل وق لثم ةماشلاو لما وضع ىف ثدلكا نإ

 كشلاب جاوزالا مح:ةسنالو كشثلاب اهتايثا زوجي الف طابثحالا اهيف ربتعي ةعجرلاو اهبوجوىف
 راجلا رؤسنال جاوزالل لختالو اهيلع ةعجز الف تمهتو راج- رؤسب تلستغا اذا اماو

 ةعجرلاتيقب اسجن ناكن او جاوزالل ثلحو ةعجرلا تعطقنا ارهاط ناكن اذ هيف كوكشم

 جاوزالل لحتالو ةعجرلا عطقنت اولاقف نيتيثيللا ىف طايتحالا ربتعاف حاوزالل لحت ملو

 اهني مئان حاكتلا ذا ج وزال لالخ اهنال ( نيزثت و قوُدْنَت ةيعجرلا ةقلطملاو هلق )

 حوزلا اهارب ىلواطتنو رظتلتىا فوشنت هلوقو اهبلع لماح نيتلاو ةبحسم ةعجرا مث
 ههبشا امو سحبتل اب ىنعي ( اهنذؤي ىتح اهيلع لخد.ال نا اهجوزب بحمسيو ملوق ١

 ةدرجتم نوكت امبر هنال ةعجارملا هدصق نكي مل اذا اذه ( هيلعن قفخ اهعجسوا لوف )
 ىلاعت هللا ىمن دقو ةدعلا اهيلع لوطيف اهتلطي مث اعجا م هب ريصي عضوم ىلع هرمصب عّتبف

 ىراصنالا راسين: تباثىف يالا هذه تلزنا *اودثعتلا رارمض نهوكسمتالو * هلوَش كلذ نع

 اهتلطمت اهعجار هنم نيبت تداكو ةثالثوا نيموبالا ابتدع تضقنا اذا ىتح هتأرما قلط
 نادارا اذا لجرلا ناكو تلذب اهل ةراضم رهشا ةعبس اهيلع تضم ىتح كلذ لثم اهم لعفق

 لوطتف اهقلط مث اهعجار مث ةثلاثلا ةضيللا ضيحن ىتح اهكرني مث اهتلط هتأرها راضي

 ةعيلطت ءاسنلا مم اذا اهانعمو * ةيآلا ءاسنلا ماا اذاو * ىلاعت هللا لزئاف ةدعلا اهيلع

 نه وكسم| ا فورغم نهوكسبا ةدعلا ءاضقنا تقوو نب راتىا نهلجا نعلم يدر

 ىتح نهوكرتا ىا فورعم نه وح رس وا ةدعلا ليوطنلال ةيوعلا نسحا ىلع ةعجراب

 |اودتعتل ةدهلا :ليوطتل نهل ةراضم نهوسحت الو ىا ا رارتط ند وكس لو ندع نك

 ىلاعت هلوثل اهتعجر ىلع دهشي ىتح اهم رفاسي نا هل. سيلو كلذب نهولظت ىا نملع

 صتخ لعق ةلالدب محدن ةعجرلا ليق ناذ ىعج رلا نم تادتعملا ف لزن *نهمتوم ندنهوج رن ال*

 لزم ىف اهعم نكسلا نم مظعا نوكتال ةرفاسملا انِلَق ةعجر اه ةرفانسملا نوكيال ف حاكتلا

 (ّئطولا مرخال ىتجرلا قالطلاو مل وُ ) امب ةرفاسملا اذكف ةعجر نوكيال كلذودحاو

 اذا بحي هدنعو بجبال اندنعف ٌيطولاب رهملا بوجو ىف هندناذو همرحب ىجفاشلا لاقو

 هل نا ليلدب دقعلا عفري الو كلملا ليزبال ىعجرلا قالطلا نا انل اهعجاري نا لبق اهئطو

 ا ىقلااوط فاك ل :انالوناهتلا ا اقام نب هتعمل
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 اهجوتينا هلف ثالنلانود انياب قالطلا ناكاذاو هيل وف ) اهون. ناو اهتلجبف تلخد
 مدعنيف ةثلاثلا ةتلطلاب قلعم هلاوز نال قاب ةيلحلا لح نال ( اهتدع ءاضقنا دعبو اهتدعىف

 قالطلا ناكاذاو مل وق ) هل هتالطاىفءابتشاالو بسنلا هابتشاىف ةدعلاهف ريغلا عنمو هلبق
 اهب لخديو احيح# اساكن هريغ اجوز مكنت ىتح هل لحن مل ةمالاىف نيتثا وا ةرلاىف الث
 صنلا ةراشاب ئطولا طرش تثو ةقيقح ئطولا لوخدلاب دارملا ( اهنع تومب وا اهتلطيم#

 ديفتسا دق دقعلاذا ةداءالا نود ةدافالا ىلع مالكلا الج ئطولا ىلع حاكنلا لمح نا وه
 لحال مالسلا هيلع هلوق وهو روهثملا ثيدحلاب صنلا ىلع دازب وا حج وزلا مسا قالطاب

 بيسملا نب ديعس ىوس اذهىف ءالعلا نم دحال فالخالو رخالا ةليسغ قوذت ىتح لوالل

 هيلع هللا ىلص ىنلانا ىورو هؤاضق ذفتبال ىضاقلا هب ىضق ول ىتحربتعم ريغ هلوقو

 اكل بالا ىلغات ريغ اهجاوزتف اثلث ةتأرما قلط' لجرب نعرنملا لع وهو لكس سو

 رخئألا ةليسع قوذت ىتح لوالل لحتال مالسلا هيلع لاقف اهقراف مث راخلا فشكوّرسلا

 ركذامل ىلاعت هللا نال هل ةججال انلق هريغ اوز مكنت ىتح هلوق رهاظب بيسملا نبا ميتحاو
 طرمشلا مث هيلع رصنقال امهدحا ىنكي ناكولو نيرما راتعا ىلع لد جب وزلاو حاكنلا

 (11 1 لشلاو ديو لايكتاو ةغلابمو لاك لازئالا نال لآذئالا نود جاليالا وه يطول ف
 ٌئيطولا كلذب لحن اهناف مارحاوا موصوا سافنوا ضيحىف ىناثلا جوزلا اهتطو ءاوسو |

 هالوم نذاب جوزت ايتاكموا اربدموا ادبع ىناثلا جب وزلا ناكولو اتت ماكنلا نوكينا دعب

 لخد. نا لبق اثلث اهتلطف رخآ اجوز تجورف اثلث اهتلط ولو لوالل تلح امم لخدو
 ةاث ةقلطملا ول وق ) جركلا ىف اذكنيلوالل تلح اهب لخدف ثلاث حبوزب تجورف اهب

 لامتحال (لبحت ملام لوالل لحتنالناثلا اهب لخدو رخآ حبوزب تجورف ةاضفم تناكاذا

 | مظن دقو لبقلاف لصح ئطولا نا انلع تابخ اذاف ربدلاف لصح ٌيطولا نوكينا

 | اديج اهظن كلذف هللا هج-ر لماهلا ىسوم نب ىلع ني ركب وبا نيدلا حجارمس لجالا هيقفلا

 تاحو حوز ىلع تمرح اذا * هبرغ اهفرعي سيل نم ىذل * ةبسحم ةلئسم ةاضغملا ىفو لاتف

 كاذ نا كشل * هبيطخالو مدقلل الالح تسيلف لبحن إف اهتلطف + هبيصن لب ونم لان ناثل
 انل هلوكشلا قب لو جرفب تئطو دقق تلبح ناذ * ةبيرقلا ةليكش وا جبرفب اهنم يطولا

 كرت هتلآ تناك اذا هانعم ( غلابلاك ليلحتلا ىف قهارملا ىلا هلوق ) +ةبم

 ىصلااماو اهئام لوزتل ببسوهو نيناتملا ءاقتلال هّئطوب لسفلا ةأرملا ىلع بحنو ىهتشتو
 عماجو سني الولسم ىناثلا جوزلا ناكناو اقل هب مؤي ناكن او هيلع لسغ الف

 لحتلاك راصف طرعشب سيلوهو لازئالا هنم مدعي امناو ةطلاخلا هنم دجو.هنال هنه تلح

 اهلحيال هئطو ناذ بوبا اماو هايثلا تسلخ ىذلاوه لول لاو لززني ملو عءاج اذا

 تلج ناف نيناتملا ءاقتلاب لصحت امنا ةحاب الاو ةقصالملا الا هنم دج و مل هنال لوالل

 2 5 5 ا ل معرس وعي صو خس همر بن

 (لوالل)

 اكل دلل و ذو لاقو تسوى دنع ةنصخ ا تتاكو لوالل تلحب تدلوو بوبا نم



 د ا
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 د ١4 دو ْ

 نوكي نا طش ىلا هلا نال ( هل اهنخال لاول! 9 مل ف ) ةنصحم نوكت الو لواللا

 اولاق دقو لوالل اهلحال دسافلا حاكنلا ىف ئطولاو حوزب سيل ىلوملاو جوزنمه ٌئطولا
 حوارت ىتح نيعلا كللع اهؤؤطو هل لحمل نيتلثا اهعلط دقو حجوزلا اهارشا اذا ةمالاق

 6 5 قالطلان ال كلذ هل نان لا ناداراذ تقتعا ول داما

 أ| اهجوزتي نا هل زاج اثلث اهتلطو ادساف احاكن ةأرما جوز ولو حجوزلا يطوي الا عفتريال

 هلوتل ( هوركم حاكتلاف ليلحتلا طرسشب اهجوزرتاذاو هْلوَق ) هريغاحوز مروا
 ا م لبق دعما سلا مكشنا الا لاقو هل لاحناو للخلا هللا نعل مالسلا هيلع

 | كلحا نا ىلع كتج وزت لو نا هتر وص و ةهاركلا ديغب اذهو للحلا لاق

 اظفل دقعلا ىف هطرشب. ملو لوالل لالحالا هبلق ىف قاثلارعضا اذأااما كلذ ةارللا تلات وأ

 لوالاو ىناثلل ىنعي هوركم حاكنلاف هلوقو ملا ىف | 35 اءاجلإ لوالل تلخ اك

 دساف حاكنلا فسوب وبا لاقو رفزو ةفينح ىبا دنع اذه ( لوالل تلح اهئطو ناذ هلوق)
 هنال لوالل لحن الو يح حاكنلا دمت لاقو هداسفل لوالل لحبالو تقوملا ىنعم ىف هنال

 ةرطاقلط اذاو هأ وق ) ثروملا لتق ىف مهدوصتم عنمب ىزاحيف عرشلا هرخآ ام لتس
 تداع لوالا ىلا تداع مث رخا اجوز تجوزت و ابتدع تضقتنا و نيقيلطت وا ةقيلطت

 د لاقو امهدنغ اذهو ( ثالثلا مده اكقالطلا ىناثلا جوزلا مده.و تاقيلطت ثالث

 تضقنا دق تلاق اثلث اهتلط اذاو مل وق ) ىعفاشلا لاق هبو ثالثلا نود ام مدجال

 |١ كلذ لق ةدملاو تدع تضقناو ىئنتلطو حوزلا بلخدو رخا جوزب تجوزتو ىتدع
 |١ اهنال الوطم اذكه هركذ اما ( ةقداص اهنا هنظ بلاغىف ناكاذا اهقدصي نا حوزلل زاح

 || للا طرمشب ةملان تناك نا ىب لخدب ل قاقلا نإ تلات ئاهج وتقتل 0
 اهناذ مهلا ركذ امالوطم هتركذ اذا اماو تقدص هب ةملام نكت مل ناو قدصت مل لوالل

 ]| ناو اهرسفتسي ملام هللحن ال كل تللح تلاق ول طوسبملا ىفو لاح لك ىلع قدصتالا

 لخد. ملو تجوزت وا رخآ اجوز جوزتا ملاتلاق مت ءىتب ةريخت لو اهلأسي ملوامهج وز
 ]| اهل و دف لملا طارش فرعت نم تناك اذا ىواتفلا فو حاكنلا دسفبو اهلوق لوعلافىف

 || لوخدلا ىه تعداو لوخدلا ركنا ىتاثلا جوزلا نا ولو ةدعلا ءاضقناب فاّرعا دقعلا ىف

 الع ىناثلا قدصيالو لوالل لك ركشتمىهو لوخدلاب رقا ىذلاوه ناكناو اهلوقلوقلاف

 معا هللاو عيانيلا ف اذك اهب لخد هنا هلوقىف تفتليالو

 ا ءاليالا باتك ع

 ةصوصخم ةدم ق ةجوزلا عطول 16 نع نع ةر رابع عرشلا ىفو نيِعلا ةغللا ىف وه

 3 0100 ا لا 2 ءاليالاو

1 



 * ا

 ا هنال الوم نوكيال 0 51 كلل هللا لاق انإف ( لول ىهق ريشا ةعيرا كذا
 كواطا اللعب ملو كبرقاال لاق امناو نيعلا ىلإ اذاضم عملا ن نكي ف نيمي ريغ نم اهئطونم عونم |

 ناذ عاجباهبداراو * نرهطي ىتح ل لا نعيترابع نابرتلانال |[

 هللاو لاقول اذكو ىلاعت هللا نيبو هنبب اعف قدصيو ءاضقلا ىف قدصي مل عاجلا هب هب درا مللاق

 ١ قدصي مل عاملا هب درا مل لاقو ةبانج نم كتملستغاالوا كؤاطاالوا كعضانا ال واكعماجا ال

 أ كسأرو ىسأر عمتجالوا كسماال هللاو لاق ناو ىللاعت هللا نيبو هنبب اهف قدصيو ءاضقلا ىف

 هذه ىف ناذ كدلج ىدلج سمالوا كشارف برقا الوا كيلع لخدا الوا كنم وئدا الوا

 ”تيون لاق ناف هريغو عاملا لمحت اهنال ةنايدو ءاضق قدص عاجلا هب درا مللاق اذا ظافلالا

 'آلفالاو ايلوم ناكع املا ىون نا اهاشغبالوا اهيتأيال فلح اذا اذكو ايلوم ناكع اما اجب

  هتابربكو هلالجو هللا ةمظعو هللاتو هللاب هلوقك نيِلا اهب دتعني ةظفل لكب ءاليالا دقعتو

 كتبرق نا هطخ#و هللا بضغ ىلعو كنرقاال هللا ٍلعو هلوقك نيعلا هب دقعنيال امب دقعنيالو

 ١ هللاو لاق اذا ايايلوم ناكءاليالا ةدم ىف اهدوجو اجربال ناكن ا ةيافءاليالل لعج ناو

 ” ةريسم هنيو 000 كيرقا الوا بجر ىف وهو مرهلا موصا ىتح كب رقاال

 ا( 0 || |ذك وايلوم نكي ل لقا ناك ناو الوم نوكي هناذ ادعاصف راق كارا

 ١ ناو ايلوم نكي مل لقا ناك ناو ادعاصف ربشا ةعبرا ماطفلا نيبو اهثيبو كلفط ىمطفت

 ""سايقلا ناك لاجدلا وا ةبادلا جبر ىتح وا اهبرغم نم سعثلا علطت ىتح كيرقاال لاق

 | 1 الوم نوكي ناسحمالاىفو ةعاسف ةعاس كلذ دوجو ىرب هلال ايلوم نوكيال نا

 ١ حوا ةعاسلا موقت ىتح لاق اذا اذكو ديأتلا نوكي امنا ةداعلاو فرعلا ىف ظفللا اذه

 ا حاكتلا ءاقب عمال ةدملاف هدوجو جرب ناكناو ايلوم نوكي هناف طايملا مسىف لجلا هلي

 ١ لتقاوا توماوا ىلتقتوا ىتومت ىتح كررقاال هللاو لوشنا لثم اضيإا ايلوم نوكي هناذ

  ككلما ىتح كبرقاال لاقف ةما تناكاذا اذكو اءامجا ايلوم نوكي هناف اثلث كتلطا ىتحوا

 اهب رشي دق هنال ايلوم نوكيال كنزتشا ىتح لاق ناو ايلوم نوكي كنم اصّتش كلماوا

 ا هيرشي ا| 1 كلذ اضيا ايلوم نوكي ل ئمفنل كنرتشا تح لاثؤلو حاكتلا دسفنالو هريغل

 اخر ناك نا و ايلوه ناك كضبقاو ىسعنل كيرشا ع كف نإ و[ كتاف اء كا ل

 ]قارعة وار ح ىدبعف كت رق نا ل ل وش نا لثم الوم ناك حءاكتلا ءاقب عم مم هدو>و

 ا 'محاوا ةبقر قتع ىلعف لاق اذا اذكو ايلوم نوكي هناف قلاط تناف وا 0 رخل

 | لوكي دج لاقو امهدنع ايلوم نوكيال وزغاوا نيتعكر لصا نا ىلعف لاق ناو ةرمتلا:وا

 ”لاقو امهدنع ايلوم ناكى أر مها قلطا ىتح وا ىدبع قتعا يح لاغف يان هلعج ناو ايلوم
2 

 | لوكي رفز لاقو ايلوم نوكيال اهوب الا ةنس كنرقاال هللاو لاق ناو ايلوم نوني فسون وا

 ٍ ىثنسا امل هنا انا و مو. ناصقتن الا لاول اع ةدملا رخآآ ىف ل ردك ييطتلا هولا نال انلود

 1 ا هذه ىق توص لاق وإ هلا ىر الإ ئىشسملا 2 لاا مر ل لس 0 نيعم رب دع ع
6 
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1 هنا كد د جع  جبدجحدتا دج د همس تحبس بوجبا و ::داضنسصت ع حنت نك
 ب اا صام جو مو ع5 1

 (امو)



 موي نامعقن الا لاق اذا اهاو اهرخاو اًهئانثا و اهئادتا ىف مويلا ثالذ نوكي نا لقا امو

 اهثطو ناف يل وق ) قيام نع ةرابع هنالةدملا رشا ىف نوكي ناضتقنلا نالابل وم نإ

 ثنلاب عفتري نيهلا نال (ءالي الا طقسو ةراغثكلا هتءزلو هنيه. ىف ثنح روشالا ةعبرالا ىلإ

 عنم اهلل اهنأل (ةدحاو ةقيمطتب هنم تناب ربشا ةعبرأ تنضم ىتح اهب رش ملنا'و وق |

 ىلعو ناثعنع روثأملا وهو ةدملا هذهىضم دنع ح اكنلا ةمتف لاوزب عرشلا هازاخ اهّمحا

 (نيهلا تطقس طقق رهشا ةعبرا ىلع فلح ناك ناذ هل وق ) تباث نب ديزو ةثالثلا ةلدابعلاو

 امال ( ةيقاب نيهلاف ديالا ىلع فلح ناو مل وق ) اهئاضقناب تلازذ اهب ةنقوم تناكاهنال ا

 دعب قلحا عنم دجوي مل هنال جب وارلا لبفأوالطلا رركج الدنا الانس ك5

 نال ( ءاليالا دام اهجوتف داع ناذ مل وق ) ئطولا ىف اهل قحال نءابلا نال ةنونيبلا .

 ءاليالا اذه ءادش | ربتعيف ( ىرخا ربشا ةعبرا ىضع تعقوالاو اهئطو ناف ) ةيقاب نيبلا

 رش مل نا ىرخا رهشا ةعبرا ىضم تعقوو ءالالا دام اثلاث اهج ونت ناذ مي .وزرلا نيح نه

 (قالط ءاليالا كلذب عقب مل جوز دعب اهجوزت ناذ هو ) اهيف ثنحي ملام ةيقاب نيبتلانال اهم

 هنيع فاضاالو نيعلا موب هكلم ىف نكي مل اتالط دافتسا ناآلا و كلملا اذه قالطب هديسقتل |

 ثدحلا دوجول ( هنيع نع رفكاهئطو ناذ هل وق ) ثنملا مدعل ( دياب نيعلاو هل وق ) هيلا

 ثلت ىف اهعاجج ىلا لصيي هنال ( ايلوم نكي مل رهشا ةعب را نم لقا ىلع فلح نا ءلوق )

 ناك ني رهشو نب رهش كب رقاال هللاو لاق ناو ايلوم نكي ملا ذهلف همزاي ثنح ريغ نم ةدملا |

 دعب نب:رهش كل رقا ال هللاو لاق م اموب ثكم و نب رهش كي رقا ال هللاو لأت ناو ان.

 لوألا نيهلا دعب امونت راص دقو أدتب» باحنا ىناثلا نال الو. نكي مل نيلوالا' نب رهشلا

 اذا اذك و عنملا ةدم لماكت رف هيف تنمو 1 اريخا ةيبرا ةناكنلا در نع

 ايلوم نكي مل نب رهش كب رقا ال هللاو لاق مث ةعاس ثكمو نب رهش كب رقا ال هللاو لاق

 ةداأ ةتنعا هال ايلوم نكي مل نب رهش الو ني ره كرا ال هتلاو لات ناو :١ ل

 نا ىرت الا الخادتف نيلج اراص كلذك ناك اذا و رخآ اياجنا ىناثلا راص ىئتلا فرح

 هلوف) ةياهتلا ىف اذك نيمويب ىضتني نيعلا ىلإ نيموب الو اموي انالف لك ا ال هللاو لاق نم

 وهو نيعلاب عنملا قّدحتل ( لوم وهف قالط وا قتع وا ةقدص وا موص وا ع فلح ناو

 لام هلجال همزاي هناف محا اما َدَمشملا نم اهيف امل ةعئام ةيزجالا هذهو ءازملا و طرعشلا 0

 ةلججنم ىدهلاو لام ىلا اهئادا ىف حباتح ةرمعلا نال ىدهوا ةرمعب فلحول اذك بلاغلا ىف

 فاكتعالاو قتعلاو ةقدصلا اذكو تارافكلا بجوم نم موصلا اذكو تارافكلا

 رهشلا كلذ ناكنا اذك ربهش موص ىلع هللو كتررق نا لاق ناو موصلاب الا حصدنإال هنال

 ”ىشريغنم ةدملا ف ئطولا هنكما ىضم اذا هناللوع سيلف رهشا ةعبرا ىضملبق ىئَضَق

 ةدملاف اهئثطو ىلا لصوتال هنال لوم وهف رهشا ةعبرا دعب الا ىذمال ناك ناو همزاي

 ماكحا نم همزلي ىنعمب الا اهتطو ىلإ لصوتر.ل هناذ قالطب فلح اذا اماو همزاي مايصدالا

 ذم +٠ ل نادم د تال

 ها 712:2757-/07277252325057577727: 27-77222772:2777522177777جج جد جب

 ع نسيان باز عب>



 د

 | دشن ىبا دنع ايلوم نكي ل ةالصب فلح ناف ايلوم ناكر اهظِب فلح اذا اذكو نيعلأ
 | تراصف رذنلاب اهباحيا حدب ةالصلان ال ايلو:نوكي زفزو نسحلاو دمت لاةو فسوب ىباو

 | بلاغلاىف اهلجال لام همزليالو ناميالا ماكحا نم تسيل ةالصلانا امهلو موصلاو ياك

 ا الف ىمذلا اما مسملا قحىف هلك اذهو ةوالتلا ةدح“وا ةزانلا ةالصب فلح نك راصف

 | اذااماو اهلها نم سيل هنال فاكتع الاو ةقدصلاو موصلاو جاب فلحلاب هواليا حدب
 قاتعوا قالطب فلح ناو امهلاذالخ ةفيتحىبا دنع ايل وم نوكي هناف هللا ءاعمأ نم ميسا 1

 | رهش موص ىلع هللذ كتبرق نا لوب نا موصلاب فلحلا ةروصو عاجالاب ايلوه نوكي
 | كترقنا لوشنا ماب فلللا ةروصوءىش همزايالو ايلوم نوكيال رهشلا اذهلاق اذااغا
 هتروصو اذك ةقدص ىلع هالف كّترق نأ لوقبنا ةقدصلاب فلا ةروصو ةجىلع هللف

 قالطلاىفو اذه ىدبع قتعوا ةبقر قتعىلعف كترقنا لوقبنأ وه قالطلاو قتعلا ىف
 قاتعلاو قالطلا نييعت ةلمسىفو ىرخا هلذجوز قلاط ةنالفوا قلاط تناف كَم رق نا

 ىضم لبق تاموا دبعلا عابوا ىتح ةدملا ىضمت نا ىلا هكلمىف هيلع فولحلا ءاقب طريشي

 ناو ءاليالا دقعنا نابرتلا لبق هوجولا نم هجوب هلم ىلا داع اذا مث ءاليالا طقس ةدملا

 هعاب مث رح اذه ىدبعف كتررقنا لاق اذا هلاثم ءاليالا دقعن,ال نابرقلا دعب هكلم ىف لخد

 ءاليالا دعنا ناب رقلا لبق هكلم ىلا دام اذا مث ءىث ناب رقلاب همزايال هنال ءاليالا طقس

 تاخ نارح ناذه ىا دبعف كتيرق نا لاق ناو دقعن.ال نابرقلا دعب هكلمىف لخد ناو

 امهعاب وا اعنج انام ناو قتع نابرقلاب همزلي هنال ءاليالا لطب.ال امهدحا عابوا امثدحا
 .لبق هوجولا نم هجو. هكلمىف امههدحا لخدنزاف ءاليالا لطب بقاعتلا ىلعوا اعم اعيج

 لوآلا لوخد تقو نم ءاليالا دقعنا هكلمىف رخ الا لخد اذا مث ءاليالا دقعنا نايرقلا

 ىلع عرف اذهو ايلوم نوكيال رفز لاقو لوم وهف ىدلو وحن ىلعف كتبرق نا لاق ناو
 ةتلطملانم ال 1ناف مل وق ) تارافكلا ةلج نم كلذو ةاش ٌميذ بجوي رذنلا اذه نا
 ءاليالا ةدم ءاضقنا لبق اهتدع تضقنا ناذ ةمئاق امهنبب ةيجوزلا نال ( ايلوه ناك ةيعجرلا

 اهل قحال نيابلانال (ايلوم نوكيال نيابلا نم ال [ناو مل فق ) ةيلحملا تاوفل ءاليالا طقس

 الا( اذاو ةجوز اهنال يطولاىف ات> اهل ناذ ةيعجرلا فال اهتح اعنام نكي ف ٌئطولاىف

 ءادتبا نال ءاليالاب ىرخلا تعقو ةدعلا ىف ىهو رهشا دعب را تضخ اهنابا مث هنأ را نم

 ناكناو قباسدقعي ةنونيبلا اهتمي ةثوثيملاو اهنابا اذاف ءاليالا مكيف ةجوزىهوناكءاليالا

 هللاو لاقف تارم ثلث دحاو سلحتىف هتأممانم ال اولو جركلاىف اذك ءادتا اهتحنبال

 ملناو ةدحاو نيهلاو دحاو ءاليالاف راركتلا دارانا كءرقا ال هللاو كدرقا ال هللاو كدرقا ال

 ا دح ا وءالبالاف كدشألا و ظيلغتلا داراناو ثلث نيعلاو ذحاو ءاليالاف ةن هل نكي

 ةتيلطت تناب اهبرشب ملو رهشا ةعبرا تضم اذا تح فسوىلاو ةفشضح ىبا لوقىف ثلث

 ( لوالا )
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 ثلاثلاب طفلا نحب تلاثلاو ىناثلاب ظفلتام ند ىاثلاو لوالاب طقلياه نس 0
 تضماذاف ىرخلاب تنآب ةعاس تضماذاف ةقيلطت تناي اهبرقب ملو رهشا ةعبرا تنم

 هنأرماند ىل ! اذاهنا اوعجلاو تارافك ثلث هيلع تحو اهبرت اذاو ىرخاب ثنا ةعاتأا

 ةدحاو نيميودحاو ءاليا هجوا ةعبرا ىلع ءاليالام ثالئنيعلاوثالن ءاليالاذسلاحم ثلثىف

 ءاحاذا لاقوا نيسلحمىف هنأممانه ىلا اذا وهو نانيمبو نآاليالاو كبرقا ال هللاو هرتكا

 فالحل ةلّثسىهو نائيمودحاو ءالياو كيرقاال هللاوق دغدعي ءاحناو كنترقاال اوف

 دحاو ءاليالا» ظيلغتلا##ب دارأ و كيرا ال هللاو كنركا 1 هنلإو داو سلخ ف ل
 اهب رق ناو ةدحاوب تناب اهب رقب ملو رهشا ةعبرا تضم اذا ىتح امهدنع ناتنثنيعلاو ١

 اذاوهو ةدحاو نيممو نأالياو ناتنث' نيعلاو نانثا ءاليالا رفزو د<لاقو ناترافكت جو |
 ايهتلخدوانيتلخد امه!دحا تلخدف كيرقاال هللاوذ نيرادلانيذه تلخد الك هتأماللاق

 ىناثلاو ىلوالا ةلخدلا دنع دقعن. لوالاف ةدحاو نيمو نأالبا وهف ةدحاو ةل>د اعيجل ا
 ناف ةرللا ةدم ءاليا فصن كلذو ( نان رهش ةمالا ءالباةدمو يل وق ) دياثلا هلي 0
 نوكت تقتعا مث اهقلط مث اهنم اال [ولو رهشا دعب رآ اهتدم ريصت ءالمالا ةدهى تل
 تقتعا مث انياب اقالط اهتلط اذا ىدنخلا لاق رئارملا ةدم اهئاليا ةدهو ءامالا ةدع اهتدع '
 ىلا تلوحن ةدملاىف تقتعا مث ايعجر اهةلطناو رئارلا ةدع ىلا اهتدع لو#نال ةدعلاىف |

 نا رهش اهتدغ دما تناكنا ةحوزلا ىلا رظن امنأو راك ءالبالاىف دبعلاو رارظلا 00

 ارم ك0 عاجلا ىلع رد ال اضي رم ىلوملا ناكناو هَل وق ) ربشا ةعب راق رح تناك ا

 اهيلا لصي نا ردشال ةفاسم امهنيب تناكوا اهلثم عماجال ة ةريغص وا ءاقتر وا ةضقإ سم

 نا لصالا و ( ءاليالا طقس كلذ لاق ناف اغلا تق هناسلب لوس نا هئفف ءاليالا ةده ىف |

 اهل اعئام ةدملا ىف ئطولا كرد جورنال ا اذا لظلاف هنمو عوجرلا وه ولا |

 ناف * دوعس 5 ةءارق لليلدب ةدملاب صيخ “لاو آف كاذ نع هعوجر لعح اهتحنم |

 هماقم لوقلاب لا مأق ا هيلع ةردقلا عم ٌئطولا وه اندنع :ؤلاو *نهيف اًواف أ

 نوكينالّثم 0 ل رط نم زخ َلِيَرَح لع رمعلا مث من عاججلاب الا ؛ىنال ىفاشلا دنعو'

 دعبالا اهناما ىلع ردقبال ةفاس اههنيب نونا كاذكك نقرا عاجلا ىل إع ردسال اضي ها

 ىه نوكت وا ابوبحم وه نوكي وا اًعتر وا اهلثم عماجال ةريغص نوكت وا ةدملا ضم

 لوقلا اذه عيججيف هّئفف اهيلع ردشبال عضومىف ةزمئانوا اهيلعردقبال عضومىف ةسوبحم |
 ىدنخلاىفو لوقلا هْعفجركلا ىفلاق هيلع اهلخ دنا نكمل عضومىف اسوبحوه ناكناو ٌ

 اذهذ كلذك ىهوا اًماصوا امرحخم نوكينا لثم مكحلا قيرطنم ىناثلا رمتلاو عاملا هيف |

 وهف ىلاعت هللا ىلح هنم عنملا نال لوقلاب رفز دنعو هيلع رداق هلال اندنع ئطولا هْمْف''

 دنع و اهتعجار وا اهيلا تف هناسلب لوش نا هيفف هلوق ة دهاكملا قيرط نمد عنملاك

 سيل داهشالا اذه و ءاليالا تلطبا و ىتأ معا ىلا تف ىتا اودهشا لوه هفيشح ىبأ'
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 ١  5أ ةنيبلا ماقأ همشاذكف ل لوقلا جوزلا داو ا ٍَجح 1 ام ْ

 دعب افلتخا نا و “لا اف تلي هنال هلوق لوقلاف ةدملا ءاشب عم ىلا ىف افلتخا اذاو
 فلل امن هنال اهيلع نيم الو هيف هكلعال لاحىف ءْولا عدي هنال ايل وق لوقلاف اهيضم ١

 ا وهر الا اذ! امأ ضنرغ وه و الا اذا اذه اهبلا تك هناسنلب لوش نا هك هلوق هبف

  3اهيلع قالطلا عقبال لولاب هدف ناكاذا مث عامباب الا محدنال هئيفف ضرم مث .
  0ايلال ةراثكلا همز َيط و اذا اهلاح ىلع ىهف ةقلطم تناكلذا نييلا اما |

 ١  25هيلع فول“ سيلف لوتلا اماف هيلع فولحلا لعشب عقب امنا كلذ و ثنحلاب الأ ١

 | ةعبرالا دعب اهئطو مث اهيف ءافو رهشا ةعبراب ةتقوم نيلا تناكْناَو هب نيِعلا لحضت الف '

 طتس اهيلا تف لاق اذا 0 ءاليالا طقس كلذ لاق اذاذ هلوق هيلع ةازاكنا 2 رهس ذا

 || )حد ناو عل وَق ) هيي نع رفك اهبرقا اذا اما و ةدملا ىضمب قالطلا عقبال ىا ءاليالا

  1كلذ لطب ةدملا ىف عاما ىلع ردق اذا ىا ( عاملا هّعف راصو تلا كلذ لطب ةدملا ىف |

 ]| ىلعو ءاملا عم مهتلاك دوصقملا لوصح لبق لصالا ىلع ردق هنال عاملا هٌّعف راصو لوتلا |

 ماقم ميقا لوقلاب ىلا نال لوقلاب هنم “ىلا حيل انباب اقالط ءاليالا دعب اهتلط اذا اذه ||

 مث ةنونيبلا دعب دجوال ىنعملا اذه و ةدملا ىضمب نييتال ىتح ةرورضلا لجال ئطولا ا ١

 || لاق اذا و مل وف ) نيهلاو ةدملا عفري لعفلاب “لاو نيعلا عفري الو ةدملا عفري لوقلاب تلا |
 || انذك وهىأ ( لاق اك وهف بذكلا تدرا لاق ناف هتنث نع لئثس مارح ىلع تنا هنأرمال '
 هلا نيبو هنبي اهف اذهو عيبانيلا ف لاق همالك ةقيقح ىون هنال ءاليا نوكيالو ةياورلا رهاظىف |أ |

 )| ا لاقناو هل ْوُف) ني عرشلا ف مارملا نارهاظلا نال انيمي نوكيو قدصيالف ءاضقلا ىف اما

 اللاو هلاك مارح هلو نال ( ثالثلا ىون نا آلا ةشاب ةقيلطت ىهفقالطلا تي ون:|| ”

 || اذه ( راهظوهف راهظلا تدرا لات ناو هل وق ) قالطلا ىف انركذ اي هتين ىلا هيف عجري |
 م ءرحخلاب اهقصو هنا امهلو مراجملاب هييشتلا مادعنال اراهظ نوكيال دمت لاقو امهدنع |

 ا ا ماد لاق ناو هِلوَق) هاون اذا ديقملا ىلع لمحت قلطملاو ميرحن عون راهظلا فو

 اندنع نيعلاوه امنا لالطللا مرحنىف لصالانال ( ايلوم اهب ريصينيمب وهف ائيش هب درا ملوا |
 | رهاظ نال ءاضنلا ىف قدصي مل ائيش درا مل لاق ناو نيِلا دارا دق ميرحتلا تدرا لاق ناذ |
 [| مارح ىلع تنا اهل لاق اذا جركلا ىف لاق ايلوم اهب ناك نيم هنا تدم اذا و نيعلا كلذ ١'

 هلكو هف ىلع ةمرحت تنا وا كيلع ىسفن تمرح دقوا مارح كيلع اناوا ىلع كتمرحدقوا |أ |

  1ىون ناو ثاللثف اثالث ىون ناو قالط وهف قالطلا تدرا لاق ناذ هتبن ىلا هيف عجري ءاوس

 اهكرتنا لوم وهو نيمي وهف ةن هلنكي ملناو ةنباب ةدحاوف نيتنث ىون ناو ةدحاوف ةدحاو

 أ قدصيالو هللا نيبو هنبب اهث ءىثب سيلف بذكلا تدرا لاق ناو ةقيلطتب تناب رهشا ةعبرا

 هلال قدص تاحابملا عيمج ىون نا مارح ىلع لح لكلاق نا و ءاضقتلا ىف نيملا ىنذ ىف ||

 [| نود 0 هريغ نود 0 0 هريغ نود ا هسفن د لف ددش ||



 تنا هن ًاررمال لاق ناو ةصام ثارسشلاو اجلا لج وهف دي هل” نكي 1 ناو د
 ميرمتلا ىون نا و بذك و هف ابذك ىون نا رخلاكو ا ربززملا مسلكوا مدلاكو ا ةتيملاك ىلع |

 ميرحتلا هب ديرب ما تناف اذك تلعف نا اهل لاق ناو قالط وهف قالطلا ىون ناو ءالياوهف |

 لاقناو بذك وهف ىبا تنا لاق اذا اماذ هما لثم اهلعج اذا نوكيامتا ميرحتلا نال لطاب وهف

 ىو و مارح ىلع اغا ا لاق ناو مارخ ىلع تنا هلوق لشثم وهن مازخ ماك

 ىلع لمى ال دحاولا ظفللا نال اعيجج ناقالط انههف ءاليالا ةيناثلا ىف و قالطلا ام«؛دحاىف

 مارح ىلع هذه لاق نا و امه«تلع قالطلا عقوف امهظلغا ىلع لج امهدارا اذاذ نب ىما |
 عا لاق نا و ناظفل امهلال ىونام ىلع ناك ن يلا ىونب مارح ىلع هذه و قالطلا ىون. |

 لم هنا انبي امل اثلث اثلث ناقلاط اههف ةدخاو ىرخالا ىفو اثلث امه!ادحا ىف ىونب مارح ىلع

 عا ىلاعتو هناحس هاو امهظلغأ ىلع |

 د لكلا اتك ع

 نيب دقع نع ةرابع عرشلا ىو نيمعلاو لعنلا علخ هنمو عا الا نم قتشم ةغللا ىف وه

 ىح ةض واعملا مكح امتهج نم ريكح و اهتلطيوأ اهعلضف هلذبت ةارملا نع هيو لاملا نيج وزلا

 الو 2 ىلع رايخلا طرسش هيف اهل زوجي و اهضارعاب لطب, و هنع عوجرلا اهل زوجي

 تح طرشب قى َحاعم قالط ىأأق قيلعتلا كح حوزلا ةهج نم دهكح و راطخال اب هقيلعت 2

 هقيلعت 60 هضا عاب لطب الو املا طرش هيف هل زو< الو هنع هعوجر مجكنمال

 ىدتفب نا س أب الف هللا دودح اميتلال نا اذاخو ناخوزلا قاشن ناو هللا هجر لاق ) رطخلااب

 امهتم داو لكن وكي 5 نا وغو قا نع دعانتلاو ةفلالا ةقاشملا ) هءاهعلج لام اهسفن

 حاكتلا بحجاوم 0 امهم زلدام هللا دودحو زوثنلا ءاح اهيا نم رد مو هدو ىلع َىَش

 زوشن اهنم نكي ملاذا هنال ققاشتلا طرسش امناو هيلع اهلو اهيلع حوزلل هللا هضرفام وهو

 ( ةنباب ةقيلطت علملاب عقو كلذ العف اذاف مل وق ) ائيش اهنم ذخأي نا هل هرك هنم كلذ ناكو

 عالخمالا نيعتم علخلا ةلياعم ىف لاملا ركاذ نال لام هتلباقه ىف ناك اذا وش ملوا ىو ءاوس

 ا نغم لاملا د وجوف 0 00 0 اماو 0 ١ ا هناك هند

 8 ثالث هدنعو اندن 0 ا 1 0 كد دعي 0 مش 0 اذا هللا

 قس! و ج وزلا لبق نم ةقرفلا هب عقب لوبق و باحيا هنال ( لاملا اهمزاو هلق )
 لاك ىلع قالطلاو علا مح معلا الو لاملا اهمزاف هدهج نم ةقر فلا دحو دقو اهنم ضوعلا

 ىلع لذ رخآآ لع ىق تذخاوا لوبعلا “ل بق سلا نم تماق ناذ سل 1 لوعلاب ذا

 3 بهذوأ ىدح هسا دا اهنسلحت هيق ريثعل و علخلا 2 2 ضاع تلق مارا
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 | ثاال نيهلا هلزنع هبناجنم علخلاو لاملا اهمزاو قالطلا عقوو اهلوبق محد كلذ.اهسلجمىف
 / كلمت اهنا ىتح لاملاب لاملا ةلدابم ةلززمب اهبناجنمو راطخالاب هقيلعت محدلو هنع عوجرلا

 | اهلع سلح ىف اهلوبق ىلع فقوت, ةّاف ىهو فلا ىلع اهتقلط وا فلا ىلع قتأرما
 | سلجم ىف ةزاجاف ريمللا هغلب اذا ىتح محددال هناف بئام وهو كلذ تلاق يلا ىه تناكولو

 | هعوجر م01 فلا ىلع كتعلا> لاقق جوزلا ًادعا اذا جركلا ىف لاق زوجبال دلع

 | لوقيف تقوب وا طرسشب هقلعينا زوجيو اهلوبق لبق سلجلا نع همايقب لطب ملو كلذ نع
 | تأدتبا اذا اماو جبل كلذ لبق تلبق ناف ديز مدق اذاو فلا ىلع كتعلاخدقف دغ ءاجإذا
 ا لبق هيف عجرتنا اهل زوجي عيبلا باحبا لثم كلذف فلاب كنع ىسفن تعلخ تلاقق ىه

 | ركذو تقو الو طرشب قلعت.نا زوجيالو همايقشبو سلجلا نع اهمايقب لطم و هلوبق
 طرسشلا رايخ محمل اثلث رايخلاب ىلا ىلع فلا ىلع كتعلاخ لاق اذا حوزلا نا عيادبلا ف

 تابقف الث رارذناب كنا ىلع فلاب كتعلاخ لاقف اهل رايجلا طرشناو تلبق اذا علجلا محإو

 علخلا لطب ثالثلا ىف هتدر نافذ ةفيشح ىبا دنع زاج رايحلاا اهسفنل ىه تطرش وا

 اههدنعو عببلاك هيف زوجي رابملا طرششو لاملا كيلمت اهتهجنم ىذلا نال مث هدرت مل ناو
 | فلا ىلع كسفن قلط كتقراف كنتياب كتءاراب كتعلاخ ةسهن علللا ظافلاو ز وجبال

 ةلالد ضوعلارك ذ نال قدصي مل قالطلا بالذ, وبا مل لاتف تابقف فلا ىلع كتعلاخ لاق ناف

 ىلاعت هلوقل ( اضوعاهنم ذخآينا هل انهرك حبوزلا لبق نم زوشنلا ناكناف ملت ) هيلع
 ناكناو هل وق) + ائيشةنماو ذخأت الف لاقنا ىلا جوز ناكم جوز لادبتسا متدرا ناو*

 لا ةقفتلا نود رهملانم ىنعي ( اهاطعا امن ٌركا اهنم ذخأي نا هل انهرك اهلبق نم زوشنلا

 | هللا لوسر اي تلاقف هيلا تءاج نيح سيق نب تباث ةأرمال مالسلا هيلع هلوقل اهريغو
 ]| ناك دقو الف ةدايزلا اما لاقف ةدايزو من تلاقف هتقيدح هيلع نيد رثا لاعف تداثالو انا ال

 | حاتج الف .* ىلاعت هلوق قالطال اضيا لضفلا هل بيطي ريغصلا عماجلا ىفو اهنم زوشنلا

 اذكو ةدايزلاذخا اذا ىنعي ( ءاضتلا ىف زاج كلذ لعف ناف مل وق ) +هب تدقا اهف امهيلع

 لاملا اهمزلو قالطلا عقو تلبتق لاه ىلع اهتلط ناو كل وق ) هنم زو كنلا و دخأ اذا

 كيلعو قلاط تنا لاق اذا اما فلا ىلعوا فلاب قلاط تنا هتدوص ( انباب قالطلاناكو

 سايل ىلو فق اهلوبق ةلئسملا ىنعمو ةفينح ىبا دنع ”ىث اهمزلي الو تقلط تلبقف فلا
 لثم علما ىف ضوعلا لطب ناو هل وق ) ةريخلا رايخك لطب لوبقلا لبق هنم تماق ناف
 ”ىثبجي ملاماو ( ةنباب ةقرفلاو حوزلل ”ىثالف ةتيموا ريززخوا رخ ىلع ةلسملا علاختنا
 مازلالا مدعل هريغ باحيا ىلا الو مالسالل ىعنملا باجنا ىلا هجو الو الام تعمام اهنال
 را بكف ارورغم راصف آلام تعم اهنال ارج- رهظو هئيعب لخ ىلع علاخ اذا ام فال

 موقةتم هيف ىلوملاك لم نال دبعلا ةعث بحب ثيح رج ىلع قتعا وا بتاكاذا ام فالخحو

 (ضري مو )



 : ملكا نال ناب ناكامناو موقنم ريغ جووللا ةلاسبف عضبلا كلم ام ناجم هلا ضربا

 ( ايعجرناك قالطلا ىف ضوعلا لطبولو هلوق ) ناو تايانكلاو قالطلا تايانكن م
 ١ ضوعلان ع الخاذا قالطلا مح ررصزنال ايعجر ناكامتاو قالطلاددع فوتسومل اذا اذه

 |١ جوزال الام تلذب اذا ةمالا اما ةرللا ىف اضيا اذهو ايعجر ناك ةنونيبلاب فصوب ملو'
 أ| نوكينا زاج ارهم نوكي نا زاج امو ملوث ) قتعلا دعب اهيلع بحي هنال انياب ناك اهقلطو ١
 ١ نوكتو هنم طسولاهل نوكيف قاطم ناويح ىلع علملا زوجي هنا هتدئاف ( علف
 تس نأ اج اذ عتتألا ىلع دنا علا نال نط قانا لة

 / ارج علخلا ىف تمس اذا اهناىف حاكتلا قرافن هنا الا علخلا ىف تبش نا زاج 0

 |١ مزاي مطل ىو ع 67 و ءىث اهلع هل ن نكي مل هيلع اهعلخف هل دق الهوا اريزتخوا |

 | هل هكلمىف هلوخدو موقتم ريغ حوزلا كلهنم عضبلا حورخ نا قرفلاو للا رهم جوزلا
 ا اهعلخول عللخا ىفو لوخدلاب لثما رهم اهل تي ارهم اهل مسي ,ملو اهجوزتاذا هنا ليلدب ةيق

 | ىعلا>هل تلاق اذاو مل وق ) “ىثث اهيلع هل نكي ملو تقلط ل

 || هل مست مل ثيح هرغت ملاهنال ( اهيلع هل 'ىشالف 'ى : اهديىف نكي ملو اهعلاخف ىديىفام ىلع
 ! 00 ذا اذكو دَعَف هلائيش.هل تمس الو الام |
 || تدر ”ىث : اهدنىف ن ب ملو اهعلاخ لام نم ىدن ىف ام ىلع ت تلاق ناو هلو ) هلكئ هالو

 : ىمسملا باحيا ىلا هجو الو ضوعبالا لاوزلاب ايضار نكيرمل الام تعامل اهنال ( اهرهم هيلع ١
 | هب ماقاهنيعتف جورملاا ةلاح موقتم ريغ هنال لثملا رهم ىنعا عضم للا َدِعَف ىلا الو ةلاهجلل هتفقوا' 1

 | ريغنال ”ىثب اهيلع عجري مل هنم هتأربا دق تناكو رهملاب عوجرلا هل بجو اذا مث جوزلا ىلكا

 ا كا ىهو ةبهلا لجال عجرا اهيلع عجرولف ةءاربلاب هل اسدق هقهستلب
 || اهديىف نكي ملو لعفت هاردلا نموا مهاردنم ىدي ىفام ىلع تلاق ناو رلوق ) انامض
 || تلك نه راد هايف حسو ناو دن هلقاو عجبا تعمساهنال ( مهارد ةئالث اهبلع هلف ”ىث هَ

 || محد رهملا ىلع علخلا عقوناو ةثلث هلف ةثلثن ءلقا اهدييف ناكناو جوزان ىهف شكا ىلا

 علخلا حد اهتدع عفن ىلع اهعلا> ن او اهنم هدرتسا هتضبق ناو هنعطتس ةأرلا هصخن ل نأ

 ( فلالاثلث اهيلعف ةدحاو اهقلطف فلاب اثلث ىنقلط تلاقناو هلق ) ةقفتلاهنع تطقسو
 قلط اهل لاقاذا تلاذكس لو فلالا ثلث ةدحاو لكت دلط دق فلاب ثالثلا تبلطاملاتأ ١

 | ةنونيبلا عوقوزجتإف فلالا لكبالا ةنونيبلاب ضري ل هنال ةدحاواهسفن ت تقلطف فلاباكل تكلل
 |١ (ةفيتح ىبادنع اهيلعهل ”ىثثالف ةدحا واسقلطف فلا ىلع اثلث ىتلطتلاقاذاو مل وق ) اهضعبس |

 "| تاضوعملا ىف ءابلا ةلزنع ىلع ةلك نال فلالا ثلث, ةنباب ةدحاو ىهامهدنعو ةعجرلا كلمو

 طرشلل ىلع ةلك نا ةفينح ىبالو ءاوس ,هرد ىلعو ,هردب عاتملا اذه لج-ا ,يلوق نا ىتح |
 | ىلخ دتنا ىلع قلاط تنا هنأ اللاقنهو * ائيش هللاب نكس شيالنا ىلع كنعياس : ىلاعت هللا لاق |
 ا مريام ل ا سايق نا ةاراط تناك ّْ



 | انا اثلث رادلا تلخد نا اهل لاقول هنا ىرت ل 1 رعد طورشملا
 | دج ويملام انتلئسم ىف كلذك ط رمشلا لاكمدعل *ىث اهيلع عشبمل ةرزه رادلا تلخسدف اثلث قلاط

 آان 00 مات نأ ىنب ايللج عجول لدبلا عيجج هب قهتسملا دطرنتلا لاكأ

 () قالطلاب ةقلعتم ريغ فلالا تركذ اهنال ةفينح ىبادنع ابلع هل ”ىثالو قالطلا عقو اهتلطو

 ' ضاوعالا ىف قرفال هنال فلالا اهمزاي دّمحو فسوب وبا لاقو ضوع ىلع فقبال الطلاو

 | قرشا هلي مهرد كلو عانملا اذه ىل لجلا لجرل لاقنم نا ىرت الا واولا و ءابلا نين
 | هفالخح قالطلاو ضوع ريغب حدنال ةراجالا نا ةفينح ىبال باوملاو اذه اذكف مهردلا
 عقبمل ةدحاو اهسفن.تقلطف فلا ىلعوا فلاب اثل كسفن قلط جبوزلا لاق ناؤ هلو )

 اثلث ىقلط اهلوق فال هلك ف لالا هل هسيل الا ةنونيبلاب ىضرام هنال ( ”ىث الع

 | ةدحاو ىنقلط تلاق ولو ىضرا اهضعب تناك فلاب ةن ونيبلاب تيضر املامنال فلاب

 الل را ل2 فلاب وبا لاقو *ىقزيغب ةفلنخ ىبا دنع اثلث تقلط انلث اهقلطف فلا
 ١ ىذلا حاكتلا نم تئرب لوقب نا اهتروصو ( ( علخلاك ةأرابملاو لوف ) فلالا اهمزاي و

 ادحاو لكل قح لكن اطقسي تارابملاو علمللاو هل وق ) تلبتف فلا ىلع كنيبو نب
 | ةلاح متاقلا حاكنلاا ىنعي ( ةفينح ىبا دس نع حاكتلاب قلعتي امم رخ آلا ىلع نيج وزلا نم

 ا ةفددح ىبا لوق لثم ةأرا لاف فسو. وا لاقو هقوتح طقسيال هلبق ىذلا اما ةأرابملا

 نال طقسال اعيج امهيف دمت لاقو هايمعسام الا طقسال لامىلع قالطلاك وهف علخلا اماو

 أ كلذ ريغ رهملا ناكو نيدوا نيع ىعمم * يف خلل ل عطل ار رن

 | رهلا نمديلع اهل *ى ذالو هل تعسام اهمزا لخدب موا اب لخد دقو حوزلا ةمذىف وهو

 اهب لخد.ملنا هفصنبو ام لخد نا رهملاب هيلع عجور نا اهل امهدنعو ةفينح ىبا دنع

 ا انا وهف“ ىد ىلع اه لخد. نا لبق اهعلاخوا اهأراب مث رهملا تضبق دق تناك اهناولو

 ١ '”اذكو رهملا نم 'ىثثب ةأرابملاو علخلا دعب هبيحاص امهم دحاو لك عبتب الواهل هلكرهملاو

 لقت ةامسم هاردب هنم تعلتخا مث زكا وا لقا وا رهملا فصن هنه تضيق تناكول

 | كلا قو رهلانم هديىفامت هبحاص ىلع امهنم دحاول ىثالو هل تعسام حب وزالف اهب لخ د نا

 قالملا عضوم اذه رهملا طتسي له تلبقو رهملا ركذي ملو مولعم لام ىلع اهعلاخ اذا

 ” لخد. انا هفصنوا ام لخدنا هب ٠ عجرت نأ اهلو طغسال امه دنعاو طقس ةفيتح ىلا دئعف

 00 رهملا ناكو مهاردوا بوثوا دبع ىلع اهأراب وا اهعلاخ اذا هحرش ىو اج

 ا لق ,َنأك ناذ هنم ”ىثب الع عجررال رهملا اهاطعا دق ناك ناو كلذ ريغ هل *ىث الف

 | هققاو و ةفينح ىبا لوق اذهو ”ئث هياع اهل نكي مل هنم اًئي_ث اهطعي ملو لوخدلا

 ( دب ل لاقو كلذ بجوال علخلا نا لاقو هتفاوي إف علملا ىف اماو ةأرابلا ف فسو وبا

 ١ ةأرابملا ف ةفينح ىبا عمو علا ىف دج عم فسور وباف لام ىلع قالطلاك وه اههيلكف

 ' رهملاك حاكتلاب اهل بجو ق>لكنم حوزلا “ىرب علملا ظفلب علخلا ناكنا عيبانيلا ىف لاق

 ٠ ةمقلاو) (0



 ١ كاذكُف ةًرابملا ظفلب ناك ناو ةدهلا ةفت هنع ء اتبالو ةيضاملا ةودكلاف ةيضاملا ةقفنلا 1
 ١ اهل 'ىشالف هضبقت مل تناك ناو اهل س اهرهم تضبقدق تناك ناف ةفنح ىبا دنع اضيا

 : نس 0 فسوب وبا لاقو هدعب وا لوختدلا لبق ناكءاوس جوزرلا لك
 ٍ ايعمام الا طقسال دم لاقو علخلا| لع انعدام ذل طقس مل علخلا ظفلب ناك ناو ةفشحو ا لاق ْ

 [|| اهرهم تضبقدقو لوخدلا لبق ناكنا هلوق ىلعف ةأرابملا ظفلب وا علجلا ظفلب ناكءا وس

 تعمام عيجج اهيلع هلو اهل وهف لوخ دلا دعي ناك ناو هنم فصنلا در اهيلع بجو ١

 || ىذلاوهو طقسال رح ببسي رهملا ريغ ند هبحاص ىلع امهدحال ناك اذا هنا اوعجساو '

 | حج وزت لجر تاعئاولا ىف لاق * ةلثسم + حاكنلا قوقح نم هلوش يتلا هزرتحا
 ىلع هنم تعلتخا عار رهم ىلع ايا رنا

 عا هللاو ىناثلا رهملا نم جيوزلا ًاريب اه

 6 راهظلا باتك ع ١

 اغباش ًازج وأ اهعيج نع ه.اريعن اءاضعا نم اوضع وا ةنآرعأ هيشنانإ رع اكل
 تن, ةلوخ ىف تاز ةلداجلا ةروس لوا هتويث لحاو ديب أتلا ىلع هيلع مرحن نم اهنم

 تماصلا نب ةدابع وخا وهو تماصلا نب سوا اهجوز ىفو جرزملاا نم ةأرما ةبلعت

 الف اهزنع ىلا رظنف اهتالصىف ةدجاس ىهو اهجوز اهأرف مسملا ةنسح ةلوخ تناكو

 ىعا ارهظكا لع ما لاق و يضف هلع تداف أهسفن نع اهدوار اهتالص نم تعرق

 هدي ةلوخ سفن ىذلاو تلاقو تعنتماف اهسفن نع اهدوارف داع مث كالذ دعي مدنو

 همكح كفوف هللا مكحيو اننبب هلو سرو هللا ىضشب ىتح تلقام تاق دقو ىلا لصتال

 ىلا تجرخ مث فيعضلا ريبكلا ميشلا ةأرملا هب عفدي امم هتعفدف ىلع عقوف ةلوخ تلاق

 تدجوف !سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا تضمو اهتسلف ايايث مهنه تذخاف ىتريج
 ةباشاناو قجوزت تماضلا نب سوا جوز هللا لواساب تلق هسأرا قش لسفت ةمئاع

 ىلها قرفتو ىبابش ىفاو ىلام لكا اذا ىتح لهاو لام تاذ ةينغ تنكوىف بوغ م

 دالوا هنم ىلإ و كلذ ىلع مدن مث هماك ئنلعج و ىنم رهاظ ىئطب ءاد هل تربو ىسربكو

 رك دام هللا لوسراب تلقف هيلع تمرح دق الا كاراام مس و هيلع هللا ىلص لاهف هاياو ْ

 عيطتسيال ريبك يش وهو للا ساتلا بحاو ىدالوا واو ىع نءاو ىوز هناو اقالط

 هللا لوسر عجارا تلعجل تلاق هيلع تمرح سو هيلع هللا ىلص لاقف هسفن مدخن نا

 رك دام هللاوذ كلذ لقتال تاقف هيلع تمر > هيلع تمرح لوقب وهو سو هيلع هللا لص

 كل هنن 0 ناو ل



 | لجو زع هلوق الت مث نأرقلا كجوز ىفو كبف هلللا لزن! دق ةلوخاي لاق هنع ىرس انف ||
 || رخا ىلا * اكرواحت ععسب هللاو هللا ىلا ىكتشتو اهجوزىف كلداحت ىتلالوق هللا ععسدق +
 ريصي عيعت هللا نا ىلاعت هلوقو ”ىث لك هععم عسو ىذلا كرابت ةشثاع تلاقف تانالا

 هب ىم سو هيلع هللا ىلص لاقق هيلا وكشي نمي ريصي هيلا عرضت و هيجان نم عيمس ||
 | مجش هلا تلاق نيعباتتم نيرهش مصيلف هبرم لاق كلذ هدنعام هللاو تلاتف ةبقر قتعيلف ||

 ]| لاق كلذ دحام هللاو تلاق رمت نم اقسو انيكسم نيتس عطيلف هب رم لاق موص نم هبام ريبك أ
 | ىلعفا لاقف كلذ لثم هنيعا اناو تلاق اماص نيثلث عسي لتكم وهو رمت نم قرعب هنيعنسانا ||

 له تماصلا نب سوال لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ةياور ىفو اريخ هب ىدوتساو

 نيعباتتم نيربش موصت نا عبطتسن لهف لاق لاملا ليلق ىنافال لاق ةبقر قتعت نا عيطتست
 |١ وشغت نا تفخو ىرصب لك تاره ثلث مويلاىف لكا ملاذا ىنا هللالوسراب هللاو لاق

 ]| ىلا لاق هللا لوسراب ىتنيعت نا الا هللاوال لاق انيكسسم نيتس عطقنا عيطتست لهف لاق ىنيع
 1 كاذب لشو هيلع هللا لص هللا ل وسر هناعاف هكريلا هواك عاذو اناض يقع هديك كتبعم

 || هللكال هيلع تمرح دقق ىتا رهظك ىلع تنا هنأرمال لجرلا لاقاذا هللا هجر لاق )
 8 كإعالو حاكتبالا ادا هل لحال ىعي ( هراهظنع رفكي ىتح اهليبقتالو اهسلملالو اهئطو

 انيق 13| ذل وكب ى حدس ىلإ ا وعر م تلق تواكب اهحوزر جوز د ءعبالو نيم

 يال رات ران ةرحت تناك ل اذك و, رفكي ىح هل لحن ال اهاّرشا مث اهنم رهاظف ةما هتحوز

 رظنب نا هلل حال اذكو ةرافكلاب الا عفتريال ام رحت بجو راهظلا نال اها شاف تيبس مث

 || رفكي ىتح اهب رقي هعدت نا ةأرملل ىغبنيال اذكو عاجلا ىعاود نم هنال ةوهشل اهجرف ىلا

 || ةلبقلاو سلا هيلع مرح امئاو لجرلا مزا كمارللا نم عانتمالا اهمزلف هيلع مارح اهمال

 | مارحالا ىف مدهيف عشب ال يق يرد هيلع تير عاملا ىعاود نم هنال حرفلا ىلا رظنلاو

 ||| جرالا ىلا ىضفي ناكل ىعاودلا تمرح ولف اههدوجو كي هنال متاصلاو ضئاملا فالخت

 (|| اذا كتقوملا ىفاما ديؤملاوا قلطملا راهظلا ىف هلك اذهو راهظلاو مارحالا تلذك الو

 || ناو ةرافكلا همزلي ةدملا كلت ىف اهمرق نا هناف ةنسلاو ربشلا ّؤمويلاك ةمولعم ةدم رهاظ

 | ميرص ىتا رهظك هلوقو راهظلا لطبو ةرافكلا هنع تطقس ةدملا تضم ىتح اهبرقب مل

 ||| مدنالو اراهظالا نكي مل قالطلا هب دارا ناو وني ملوا ىون راهظلا ه.عقيف راهظلا ىف

 | يالطلاكاهل م كحال امها وقاو لوق هنال نونجلاو ىبصلا راهظ محدنالو اقالط نركب نأ

 ةرافكلا نم ما عنتما ناو ةرافكلا هنع تطقس تنام مث هنأ ما نم لجرلا رهاظ اذاو

 ردك نا لبق اهئطو ناذ ءلوق ١ قالطيوأ 0 ٍجح هسح ىضاقلا ىلا هنأ مما هدعف رف

 مث رهاظولو ( رفكي ىتح دواعبالو ىلوالا ةرافكلا ريغ هيلع ءىث الو ىلاعت هللا رفغتسا ||
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 ةدرلا دعب ارهاظم نوكيال امهدنعو ةفشنح ىبا دنع هلاح راهظلان اهجوزال سا متل ْ

 نا ىنعي ( اهئطو ىلع مزعي نا ةرافكلا هببحي ىذلا دوعلاو ريوق ) عبانلا ىف اذك

 ملو هيلع ةمرحم نوكت نا ىضر اذاف راهظلا دعب اهئطو دصق اذا هيلع بحيامنا ةرافكلا
 مزع ناف اهنع ررضلا اعفد ريفكتلا ىلع ربجتو ةرافكلا هيلع بحال اهئطو ىلع مزعي
 تام اذا اذكو تطقس اهأطيال نا كلذ دعب مزع نافذ ةرافكلا هيلع تبجو اهتطو لع

 رهاظ ناو هأزجا رخآ مبوز تحتوا ةنابه ىهو هراهظ نع رفك اذاو مزعلا دعب اههدحا

 عي نا الا ةرافك راههظ لكل هيلعف ةقرغتم سلاحم ىفوا دحاو سلم ىف ازا رم هنأرحا نم

 دحاو سلجم ىف كالذ لاق اذا ءاضتلا ىف قدص راركتلا دارا اذاف لوالا راهظلا ةرم لكىف

 هل وق )اعيجم نيهجولاىف قدصيالهناذ قالطلا فال سلاح ىف كلذلاق اذا اهف قدصيالو

 همانموضعب اههشاذا اذكو (رهاظم وهف اهجرفكوااهذخقك وا ىما نطبك ىلع تنالاقاذاو
 ىلع اهتكانم هلل حن الن اههييش اذا كلذكو هل وق ) رهظب هميشتك وهف هيلا رظنلا زوحال

 ( ةعاضرلانم هتخاوا ةعاضرلانه هماوا هماوا هتعوا هتخا لثم همراحم تاوذنم ديأتلا

 هيبشنلاب مك! كلاملاقو مالاب هيبشتلابالا راهظلا مح<نال ىبعشلا لاقو ديأتلا ىلع مارح ننال
 ناوال ما ام الوخدم ناك ءاوس ارهاظم ناك كما رهظك ىلع تنا اهل لاق اذاو ةيبنجالاب

 هبا ةأرماب اهبش اذا اذكو الف الا و ارهاظم ناكاجي الوخدم تناك نا كتنبا رهظك لاق

 انز دقو ةأرعاب اهممش ناو دنأتلا ىلع هنلع مارح ايهلالا [ىضاطم ناك فش | 2| 1
 ذيب ألا ىلع اهحاكت هل لحال هلال فسوب ىبادنع ارهاظ»ناكه وبا اهم انز دق ةأرماب وا اهماب
 هلطبا مل هحاكت زاوجن كاح ركح ول ىتح هيف فلتخم اذه نال ارهاظم نوكيال د# لاقو
 لبق ناو همكح ذه مل هزاوحب مكاح ركحول فسوب ىبا دنعو ديأتلا ىلع ةمرحم صن ف

 ىبا دنع ارهاظم نكي مل اهتنباب هتجوز هبش مث ةوهشل اهجرف ىلا رظن وا ةوبشل ةيبنجا
 ناو ارهاظم نوكي فسوب وبا لاقو رهظاو نيبا ٌيطولا نال ئطولا اذه هبشيالو ةفيتح

 :ًارماوا هتأرما تخا لثم رخآآ لاف هلل ىهو لالا ىف هيلع ةمر ةأرعاب اهببشا

 نوكيال ناعلب اهنيبو هنيب قرف ةأرماب اهبمش ناو ارهاظم نكي مل ةيسوحموا جوز اهل
 ىلع مارح هدنع تناكناو فسو ىبا ع اذكو رهاظف اهقدنع اما ماجا ارهالظم ٠

 ىتح ءاسنلا بناج نم نوكي امنا راهظلا مث زاج اهحاكن زاو< ماح ركح ول هنال ديأتلا

 ىلع كسأر لاق اذا تكلذكو هِل وف ) ا ذك نال ل ا

 سس و

 ىنبا جرفكوا ىلا حرفك لأق ناو ارهاظم نوكيال با وا ىلا رهظك ىلع تنا لاق ول

 ىعدموا ىدتعوا ىبا رهطك نماننا لاق ناو رهاظم وهف كنم ترهاظ دق وا ارهاظم ناك

 نوكت فسو وا لاقو دخت دنع اهخوز نم ةرهاظم ةأرملا نوكتالو رهاظه وهف
 نيع ةرافك اهيلع دايز نبا نسملا دنعو ميتا وهو دم لوق ىلع ىوتفلاو ةرهاظم
 اًهط واذا نيم ةرافك اهملع بحيف مارح ىلع تنا تلاق امناكف ميرعلا ىضتقت راهظلا نال



 ْ | ((رهاظم لاك ل رشع وا كتلثوا كعضن وا كتقروا كندب وا كهجووا كرف وأ ىلا 0

 | اهجرفكوا اهنطبكوا ىتا رهظك ىلع كرهظ لاق ناو ندبلا عيجج نع ءايشالا هذه. ربعي هنال |
 نء وضعلا اذه نال عيبانيلا ىف اذك ارهاظم نوكيال كلجر وا كدب وانكلذخل وا كنطب وا

 اوضع وا هتأرما هبش اذا ارهاظم نوكي امنا وهو صخمتلا عيجب نع هبربعيال هنأ را
 || لم ىلع تنا لاق ناو هلوف | دلال ىلع هلل< ال نع صخشلا عيجج نع هب ربعي اهنم

 ْ دارا ناو ”ىثب سيلف مارك الا دارا ناف ةفينح ىبا دنع ( هتيث ىلا عجر ىباك وا ىتا

 | مير وه فسوب وبا لاقو ءاليا وهف ميرحتلا دارا ناو ىون ايوهف راهظلا وا قالطلا |[
 | لاق اذا كلذك سيلو راهظ وه د لاقو ءاليالا هانداو م رحخلا هيبشتلا نمت رهاظلا ال ||

 ظ هلزف) 00 1تل د رتل توكيل ةماركلاب هيبشتلا نال با حرفك ىلع تنا |'

 سيل هنكل رهظلاب هيبشت هيفو اهعيمت هيبشت هلال ( راهظ وهف راهظلا تدرا لاق ناو |أ
 مالاب هيبشت هنال ( نئاب قالطوهف قالطلا تدرا لاقناو مل وق ) ةينلاىلا رقتفيف حيرصب |

 | ( 'ئىثب سيلف هين هلزكي ملناو هل وق ) قالطلاىونو مارح ىلع تنا لاق هناكف ميرحتلا ىف ||
 | هييشتلاف اراهظ ناكامل ابنم وضعب هيبشتلا نال اراهظ نوكي دمت لاقو امهدنع اذه
 | مارح ىلع تنا لاق ناو اراهظ نكي لف ةماركلا ىلع لبا لمتكب هنا امهلو ىلوا اهعيمجي

 | لقحيو هيبشتلا ناكمل راهظلا لقح هنال ىونام ىلع وهف اقالط وا اراهظ ىون و باك ||
 | ىلعف ةِن هل نكي مل ناو اضيا اراهظ ناكر يغال ميرحتلا ىون ناو مي رحتلا ناكمل قالطلا |

 ا 1 لال لع تنا لاقأناو اراهظ دمحم لوق لعو ءالنا ناوكي فسو. ىبا لوق
 | ائيش ونب ملوا اتلطم امرحتوا اقالطوا ءالياوا اراهظ ىون ىوس ةفيتحىبا دنع راهظ وهف

 تنا لاق ناو قالط وهف اقالط ىون نا امهدنعو هريغ لح الف راهظلاىف مي رص هنال

 نورهظي نيذلاو * ىلاعت هلوتل ( ةجوز نمالا راهظلا نوكيالو مل وق ) بذك وهف ىبا
 | ةجوزلا تناكءاوس * مهئاسن نمنولوب نيذلل *ىلاعتهلوتل تاجوزلا هب دارملاو * مهئاسن نم

 | يل وق ) نسما ةرمللا ةرافك هترافكو ةيباتكوا دلو ما وا ةبتاكم وا ةربدموا ةماوا ةرح |

 ناو ارهاظم نوكيال هدلو ماوا هتربدم نم اذكو ( ارهاظم نكي مل هتما نم رهاظ ناو |

 قتعلاب ريفكتلانا الا را ةرافك هترافكو هراهظ محد بتاكملا وا ربدملاوا دبعلا رهاظ (ُ
 | زوال هنع امهب رفك للوملاوا هالوه نذاب امهم رفكولو قتعي ملام هنم زوحال ماعطالاو ||

 100 41 1 هبا ىلغت هلال كلاذ نم هغتم نا لوما نسبلو مايصلاب رثكتلا هلزوكو ||
 ا لاقنمو هل وق ) ىىدآ قح هب قلعت. ىل هنال كلذنم هعنعنا هل ناذ نيلا ةرافك اء نطنلا ا

 | ناكءاوس ( ةرافك ةدحاو لكل هيلعو نهعيجب نم ارهاظم ناكىبا رهظك ىلع نتنا هتاسنل
 ةدحاو ةرافكالا بجبال هناذ نهعماخ هلاسننم الآ ذا كلذك سيلو سلاحموا ساحمىف

 ميرمتلاو ميرحتلا عفرل بجتن امنا ةرافكلاف انه اماو هل كيرشال دحاووهو هللاب مسقا هنال ||[

 0 1 0 ع 5 ةدحا 0 و و ا م نهم ةدحاو او لكف ا



 ل 75 ربل ا 0 ارامل اللا رهاظ اذا 0 ءالبالا فالح

 نال هللانيبو هني اعف ةدحاو ةراتكا هيلع ْنَو ف لوالاراهظلا ىو نا الا ةرافك راهظ '

 لاق اذا عيبانيلا ىف لاقو هيلع لج رابخلالا ىون اذاف رابخا ىناثلاو عاقبا لوالا راهظلا

 كلذلاق اذا اهف قدصيالو دحاو سلحم ىف كلذ لاقاذا ءاضقلا ف قدض راركتلا تدرا

 ايعجر اقالط ا ةاطولو نيهجولا ىف قدصيال هناف قالطلا فالح ةفلتخحم سلاجيىف

 نك هراهظ حد مل انياب قالطلا ناك ناو ةجوز اهنال هراهظ جحد ات دعىف اهنم رهاظ مث

 ديدج دقعبالا هيلا دوعتال اهنا ليلدب ةجوز, تسيل هذهو ةجوزنم الا نوكمال راهظلا

 عفترالو كلملا ليزر ةنال راهظلا مير نم دك قالطلا ميرحنو قالطلاب ةمر# اهنالو

 ( ةبقر قتع راهظلا ةرافكو مل وف ) ةرافكلاب عفتررو كلملا ليزيال راهظلاو ةرافكلاب

 انلوتف لدب الب مثاق عفانملا نم ىقبشام سنجو ةرافكلا ةينب انورقم هكلمىف قرلا ةلماك عي

 زوجي اهعماجب نا لبق رخآألا اهفصن قتعا مث ةبقرلا فصن قتعا اذا يح قرلا ةلماك

 قتع نال زوجي اهدنعو ةفينح ىبا دنع هترافكنع زوحنال اهعماحام دعبو هترافك نع

 امثدحا قتعا نينثا نيب دبع ناكولو اهثدنع ىزحنال وهذا اههدنع لكلا ةلرنم فصنلا

 كقتبال ديعلا نال ارسعموا ارسوم ناك ءاوس ةفينح ىبا دنع زوحنال هترافك نع هبيصن

 قتتعملا ناكاذا اههدنعو لدبلاب امتع ناكف ةفينح ىبا دنع اهلكل ا وحالاىف ةياعسلا نع

 قةعاناو امههدنع دبغلا ةياعس عنمب قتعملا راسي نال زحي مل ارسسعم ناكناو زاح ارسوم

 ةبقر انلوق ىنعم اذهف هترافك نع زوجال انيكسم نيثلث مطاوا ارهش ماصو ةبقر فصن

 زوال هترافكن ع هوني ملو هدبع قتعا اذا هاف ةيئلاب ان ورم انلوقو هكلمىف قرا ةلماكا

 مرح جر وذ لخدولو اضيا زوح ال قاتعالا دعب هترافكنع ىون اذا اذكو هترافك نع

 نداسع هنرافك نع زاح عنصلا دوجو تّقو هترافك نع ىوت نا هعنصب كلم ىف هلم

 عوطقم ادبع قتعا اذا هناف متاق عفانلانم ىفتسام سنجو انلوقو زوحنال ىفاشلا لاقو

 ةدحاو دب عوطقموا انمزوا نيديلا لشاوا ادعقموا قشلا سباب وا نيلجرلا وا نيديلا

 ىوس دي لكنم عباصا ثلث عوطقموا نيديلا ىئاهبا عوطةموا بناجنم ةدحاو لجرو

 عوطمموا ةدحاو دب عوطقم ناكن اف هترافك ن عزوجالسرخاوا اهوتعم وا ىعا وا نيماجالا

 روعاوا نيما مالا ىوس دب لكنم نيعبصا عوطقموأ ةدحاو دب لُثاوا فالخ نم لجرو دب

 ةماوا ىثنخوا ابوبحيوا ايصخوا انينعوا فنالا عوطقموا نينذالا عوطقموا ءاشعاوا

 لاح ناكاذا ليقو ةياورلا رهاظىف زوجي مصا ناكناو هترافكنع زوي انرقوا 1

 هاونو لدب ىلع هدبع قتعا اذا هناف لدب ريغب انلوةو زوحال هناذ ععسل مل هنذا ىف ميدو

 قتعا اذا ضيرملا اذكو اضيا زوج الهناذ لدبلا نع كلذ دعب هآرباناو زوحنال هترافكنع

 ناو هترافكن ع زوج ال ضرملا كالذ نم تاخ هلام ثلث نم حرحال وهو هترافك نع هديع

 لبق نم (نيعباتتم نيربش ماصدحي مل ناذ أ ) زاج هضرم نم ه”ىر ناف ةثرولا تزاحا



 بف

ْ 

 ا رقس وا ضرم رذعل اموب رطفاو مايصلاب رفك اذا مث زوحيف انمز نوكي نا الا موصلا هل
 ]| ناف فنأتسهناذ قيرثتلا ماياوا رحخلا مويوا رطفلا مو. ءاحول اذكو موصلا فنأتسي هناف
 آ]| اذؤحال دمذ بجو ام نع اهف موصلا نالاضيا فئأتسي هناف رطشملو مايالا هذه ءاص
 ا ١ تسفنوا تضاخل لثقلا ةرافك نع وا راسطفالا ةرافك نع تماصف ةأرما تناك ناو

 || موص دجتنال اهنال سافنلاو يملا دعب ءاضقلا ىلصت نكلو فئأتسنال اهئاذ كلذ لالخ
 ]| موصت ناكناو فنأتست اهناذ سافنلاو ضيخلادعب اموب ترطفا ناف اههبف ضيخال نبربش
 ا( مايا ةثلث موص دمي اهنال فئأتست اهئاذ كلذ لالح ىف تسفنوا تضاخ نيم ةرافكن ع

 ]| رخآىف سعثلا بورغ لبق قاتعالا ىلع ردق مث نيعبائم نيربش ماص ناو اهيف ضيحال
 | لدبلا نم هغارف لبق لدبملا ىلع ردقدنال اموطت هموص نوكي و قدتغلا بحي مويلا كلذ |[
 | هي مناف مويلا اذه موص متينا هل لضفالاو ةالنصلا نم غارفلا لبق املا دجو اذا مهتملاك ظ

 | ماعطاف عطتسي ملناف هلق ) هؤاضق بحي رفز لاقو اندنع هٌُؤاضُ هيلع بحيال رطفاو |

 ]| قاتعالاف اذه (سيسملا لبق كلذ لك مل وق ) بيتزلا اذهىلعالا نوكيالو (انيكسم نيتس

 )| لاقواندنع اضيا ماعطالا ىف اذكو اسامي نا لبق نم اسف لاقىلاعت هللانال صنالرهاظموصلاو
 1 دلسملا ةبقرلا قتعلا ىف ئرحب و هل وق ) هلق أطيب نا زاج ماعطالا هترافك تناك نم كلام ا

 1 ىهفاشلاو ءالؤه ىلع قلطني ةبقرلا مسا نال ( ريبكلاوريغصلاو ىثنالاو ركذلاو ةرفاكلاو ْ

 ]| انلق ةاك زاك هودعىلا اهفرمص زوحن الف ىلاعت هللا قح ةرافكلا لوب و ةرفاكلا ىف انفلاخ |[

 صوصتنملا سايق ةاكزلا ىلع سايعلاو نامبالا طرسشريغنم اقلطم ةبقر قتع هيلع صوصنملا

 قتع زوحجنالو سب#ملا ف صنلا مدع سايقلا ةكح طرشنمنال زوج ال وهو صوصنملا ىلع

 (نيلجراوانيديلا ةغوطقمالو ءايمازوجالو هاو ق) هتمالسالو هتايح فرعيال هنالنينملا

 | ناكاذا اذهو زوجي الزا سايتلاو ناسحتسا اذه ( مصالا زوجي و هاوق ) كلذ انبي دقو
 | زوحبو هيزحيال داصلاب صرخالا وهو الصا ععسال ناكاذا اما ععسل هيلع 3 اذا ثيح

 فثالا عوطقم زوجي اذكوامب. اهذدعب ةماقةعفنملاو ةنيزالنا داريامتا امهنال نينذالا عوطقم
 عنميال عطق ريغ نم الصا هدقف نال ركذلا عوطقمزوحيو ةبقاب مشلا ةعفنمو لامحلل داري هنال ]

 ىتاجبا نع كلذب زرتحا ( نيديلا ىاببا عوطقم زوحي الو ىلدوث ) ىثنا ناكناب زاوبلا
 لواثتلاو شطبلا ةوقنال نيديلاىتاهبا عوطقمزوحي الامتاو زاوملا عنمبال كلذنال نيلجرلا

 عباصأ ثلث عوطقم زوحيال اذكو عباصالا عيجب تاوفك امها وف راصف امهدقفب توفت

 ناكاذا نيتفشلا عوطقمالو نانسالا بهاذلا ىزحبالو عباص الا نم نكد [تا وعل دب لكن د 1

 مالكلا ةعفنم نال ىسرحلاو سرخالا ىزجالو زاج هيلع ردّعب ناكن اذ لكالا ىلع ردقال

 نونا الو يل وق ) ةزااوهاعا,كلذنال نيبجاملاو ةّيللاو رعشلا بهاذ زوج و تمدعتا |[

 نحب ناك اذا اماذ عفانملا تئاذ ناكف لقعلابالا نوكيال حراوملاب عافتنالا نال ( لقعيال ىذلا /

 (قيشو )
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 اكان كا عَن له قتعا ناو ةأز رجا اعيضر الفط قتعا ناو ىزحي هاف قيشر وا

 ردملا قتع زوحي الو ملف ) هز مل توملا دحيىف ناك ن اذ ه .أزجا توما هيلع فاختو
 ضعب ىدا ىذلا تتاكلا الو ملف ( امهعيب زوجي ال ىح صقان امهةر نال ( دلولا ماو

 نم هيف تاق قرلا ند( ضي

 باك الاو دالوالا بتاكيلل ا هلع لصحي ملو خاسفتنالا | لبقي هلال بناج لك

 ىونب هلاوا هابا ىّرشا ناذ هل وق ) ناهاش ىف اذك ةرافكلا نع قب آلا قتع زوحو'

 للسن قدما ناو ريوق ) دفا منضال نال تروولع اسد راق ءارسشلاب
 هو دمعو فسوب او ايس يارس رعي سا ل

 مث ةرافك ن ملي فس تاو ا زوجي الو ارسوم ناك اذا

 قاتعالا يبس هكلم ىلع نكفم مم ناصعنلاو نيمالكب هقتعا هنال ( زاح اهنع هيقاب قتعا

 كلم ىلع نكمت كانه ناصقنلا نال مدقنام فالح زاوملا عنمب ال كلذو ةرافكلا ةهج

 قتعا مث اهنم رهاظ ىتلا عماج مث هترافك نع هدبع فصن قتعا ناو هل وف ) كيرمثلا
 لبق نوكي نا قاتعالا: طرمث و ه دنع ىزحتي قاتعالا نال ( ةفينح ىبا اذه زحن مل ديقالا
 دعب لصح فصنلا قاتعاو اساّم نا لبق نم ةبقر ريركف ىلاعت هللا لاق صنلاب سيسملا
 لكلا قاتعا لصف لكلا قاتعا امهدنع فصنلا قاتعا نال زوج امهد لع و سيسملا

 دحي مل ن او هلوق ) ىرخا ةبقر قتع فتأتسا ةفينح ىبا دنع زحي ملاذاو سيسسلا لبق
 را الو ناضمر رهش امهف سيل نيعباتتم نب رهش موص هترافكف قتعي ام رهاظملا

 ىهنم مايالا هذه موصو هيلع صوصنم عباستتلا نال ( قب رمشتلا مايا الو رحتلا موي الو
 ادماع اليل رهشلا لالخ ىف اهنم رهاظ ىتلا عماج ناف مل وش ) بجاولا ن نع ىوني الف هنعا
 فتأتسي الو همايص ىلع ىضمي فسوب وبا لاقو ( امهدنع موصلا فنأتسا ايسانا راهنو

 هب رومأملاب تأي مل امهبف عماج اذاف امهيف سيسمال نيعياتتم نيرهشي سما ىلاسعت هللا نإ
 ٌئطو اذا اذه هبشي الو فاكتعالا ىف يطولا هبشاذ موصلاب صتخي ملانه ئطولا نالو

 ىنعمل اهيف ئطولا نم عنملا نال فنانا ثيح دمام البلو ايسان | راكت قلل دكا
 هليلد عباتنلا لطب, ال موصلا داسف ىف رثؤي ال ٌىط و لكنا فسوب ىبالو موصلاب صتخي

 ايسانوا ادماع ليللابوا ايسان اراهن هلوقو لثقلا ةرافكى ليللاب اذمامو راهنلاب ايسان يطول
 تاوفل ( فنأتسا رذعريغل وا رذعل اهنم موي ىف رطفا ناو ملف ) اءاجا فئاتسي مل
 ا مل كاإذ لالخ ق تسفنوا 6 ةأرعا تناك ناذ هيلع رداق وهو عباتتلا

 هل كلم ال هنال ( موصلا الا ةرافكلاىف هزجي مل دبعلا رهاظ اذاو موق ) اذ انيب دقوا

 هنع ىلوملا قتعا ناو مل وف ) هنع هعنم نا ىلوملل سيل و همزاف موصلا لها نم وهو
 0 موصلا هنم محصيال هلال مصنال اندنع ىمذلا راهظو ( هزي مل هنع مطاوأ
 0 4 هرعلا تلا( انكدم -نتسللا ماسلا طم
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 | راسعالاو راسيلا ىف ربتعملاو توملا ىلا هيف زحتلا ربتعي ثيح ىنافلا يشلا ىالخم لاقتنالا
 | ارسعم ريغكتلا تقو ناكو ىنغوهو رهاظول ىتح راهظلا تقوال ريغكتلا تقو كلذ يف
 'انيكسم نيتس هلوق موصلا هزجب ملرسيا مث ر يقف وهو راهظلا تقو ناكنإ و موصلا هأزجا
 | لو ) دمذلا لها ءارتق زوج ال فسوب ونا لاقو امهدنع ننيمذ وا نيلسما وناكءاوس

 أ اماصوا هلق ) عاصلا فصن رادتعاىف هلثم هقيوس وربلا قيقدو ( ربنم عاص فصن

 ْ رب نم انم هاطعا ناذ ءانما ةعب را عاصلاو هلثم هقب وسو ريعشلا قيقدو ( ريعش وا رمت ّض

 | اندنع ةهألا نال ( كلذ ةهق وا موق ) دوصقملا لوصلح هأزجا ريعش وا رمت نم نيونمو
 أ كلذو ةجاملا عفدو ةلللا دس دوصقملا نالو تارافكلا ىف اذكف تاوكزلا ىف ىزخت
 ' نا دعب ىنعي ( اريثكوا اولكا اليلق زاح ,هاشعو مهادغ ناف مل وق ) ةمَتلا ىف دجوب

 | ءادغ نيتعبشم نيتك نم دب الو ماعطلا رادقم ال عبشلا وهربتعملاو مهعبشي ام مهل عضو

 ١ مادالاب الاربلا ريغ'ىف ىزرجب الو نيرو وا ءاشع وأ نيئادغوا ءاشعو روح“ وا ءاشعو

 | ةطنملا ريخىف و عبشلا ىلا ءافيتسالا هنكعل ريعشلا ريخىف مادالا نم دب ال ةيادهلاىف لاَ

 ' الا ب داماك لكاالا قوتسي ال هنال ىرجم ال ميطف ىبص مهيف ناك ناف مادالا طرشي ال

 أاموب نيتس ادحاو انيكسم مطا ناو هلووق ) لكالا ىفوتسي مهنم دحاو لكن وكي نا

 اءاص وإ رب نم عاص فصن موي لكاموب نيتس هاطعا اذا اذكو ( هأزجا نيتعبشم نيتلكا

 ' هموب نعالا هزجي مل انيكسم نيتس ماعط دحاو موي ىف هاطعا ناو هل وق ) ريعشوا رمت نم
 ' ةلكأ نيتقرفلا ىدحا مطي نا هيلعف ةدحاو ةعفد انيكسم نيسشعو ةئام عطا ولو ( ثالذ
 - نيتقرفلا ىدحأ طي نا هيلعف هريغ نيتس اشع و نيتس ادغ اذا اذك و ىرخا ةعبشم

 "( فئأتسي مل ماعط الا لالخ ىف اهنم رهاظ ىتلا برق نأف مل وق ) ىرخا ةعبشم ةلكا
 ماعط الا صقنال عاملاو انيكسم نيثلث مطي هناف هنأرما عماج مث انيكسم نيثلث عطا اذا اك

 امير هنال هلبق هدعب سيسملا نم عنمي هنا الا اساّ نا لبق نم هيف ركذي مل ىلاعت هللا نال ||

 نيكس لك انيكسم نيتس ىطعاولو سيسملا دعب ناعتبف موصلا وا قاتعالا ىلع رده
 هب زج دنت لاقو امه وق ىف امه دحا نع الا هب زج ال نب راهظ نع ةطنملا نه اماص

 راطفا نع عطا اذا اماماجحا هيزحي هناف نيفلتحم نيسنج نم ناترافكلا 2000

 اهنيعب امه ادحا ىون. ال نيتبقر قتعاف راهظ انرافك هيلع بجو نمو مل وف ) راهظو ||
 ةدحاو ةبقر قتعاناو زاح انيكسم نيرشعو ةئام مطاوا رهشا ةعبرا ماص ناو امهنعزاج ا

 ' عيمج ىف امهدحا نع هب زحي ال رفز لاقو ( ءاش امهبأ نع كلذ لع نا زاج ني رهش ماصو ||
 عا هللا و كلذ :

ٌ 
 ا
/ 

ُ 

 *6 ناعللا باتك +
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 ده دنعو فسو ىبا دنع تاداهش ناعللا مث محزلا بابيسا نم قيسلاو قداس و مدقم |

 هريغ ىلا اولقتاو مكحلا لبق ناعللا دعب كاملا لرع اذا هتاف و دما ىنعم اهيف ناميا

 هللا هجر لاق ) ىنسب دم دنعو نيهلا ىنعم اهيف ةداهش هنال ناعللا فنأتسي فسو ىبادنعف
 نسذ اذا وأ اهفذأ» دح نم ةأرملاو :داهشلا لها اش وزان رلاب هنأرما لحجر كلش

 تينز تناوا ةينازاي اهل لوب ناب كلذو (ناعللا هيلعف فذقلا بجومب هتبلاطف اهدلو |
 اءاجب تعموج لاقناو ناعللا بحي هناف ىتموه سيلوا ءانزلا نمدلولا اذهوا نينزت كيتأروا

 نافللان أل هداهشلا لكلا نم اناوكت ناظ رشم انا نامل الو د داق اما نحس ايطو تطورا
 ءانزلادح ماتمو هقحىف فذقلا دح ماقم َهَمتاق نعللاب ةنورقم ناممالاب تادكؤم تاداهش اندنع

 ءادهشلا ةلج نم ,هانثتساو ءادهش مهاعسف هسفنا الا ءادهش مهل نكي ملوىلاعتهلوقل اهتحىف

 ةداهشلا ىلع صن هللابتاداهش عبرا ,هدحا ةداهشف ىلاعتلاقو سنا نهن وكيامنا ءانثتسالاو

 وهو ابذاكن اكول نعللاب هبناج ىف نكرلا نرق مث نيعلاب ةدكؤملا ةداهشلا وه نكرلا انلقف نيمو
 نا ديال انلق اذه تدن' اذاف ءانزلا دح ماقم متاةوهو بضغلاب اهناج ىفو فذقلا دح ماقم متاق

 اهفذاق دحن نمت ىه نوكت نا دب الو ةداهشلا هيف نكرلا نال ةداهشلا لها نم انوكي

 هافن امل هنال دلولا ىتاب اضيا بحي و اهناصحا نه دب الف فذقلا دح ماتم هتحىف متاق هنال

 دملا هيلعف حوزلا بناح نم ناك نا ةداهشلا ىف ىنعمل ناعللا طتس ىّتهو اهل اذذاق راص

 هبلاطت مل ولف اهتح هلال اهبلط طرش امنا هتبلاطف هلوق ناعل الو دح الف اهناحنع ناكناو

 صاصتقلا الو فذقلادح لاطبال ةدملا لوط نال ةدملا تلاط ولو اهتح لطسال تتكسو

 اسيل ةمالا و دبعلا نال ةرللاو دبعلا نيب ال و ةمالاو رحلا نيب ناعل الو دابعلا قوتح الو

 طثارعش نمو اههثذاق دحال ةرفاكلاو ةمالا نال ةرفاكلاو مسملا نيب الو ةداهشلا لها نم

 امهنيي ماكتلا نوكي ناو فذقىف نيد ودحم ريغ نيلسم نيلقام نيغلاب نيرح ان وكي نا ناعللا

 فذق هلال انعالت, مل اهفذق مث ادساف احاكت اهجوزت ناف اهب لخدي مل وا اهم لخد ءاوس احهك

 بحب الف اهفذاق دحنال دساف حاكنب ةءوطوملا نال ىنجالا فذقك ةيجوزلا فداصيمل

 ةيباتكوا ةنونحم وا ةريغص ةأرملا تناكاذا ىدنلا لاق ةريغصلا فذاقك ناعللا هيلع

 امارح اتطو تئنطو دق تناكوا فذقىف ةدودحموا دلو ماوا ةبتاكموا ةربدموا ةماوا

 نيييصاناك اذااذكواهتهج نم ىنعم طقس ناعللا نالناعلالو دحالفاسرخوا ةرماهرع عيجب ىف

 امهنال ناعللا بح نيقسافوا نييمعا اناكن اف نب رفاكو ا نيكولمموا نيس رخاوا نينونحم َوا

 لهانم ىمعالا نالو امهدابشب حاكتلا دقعني اذهلو ماكحالا ضعب ىف ةدابشلا لها نم

 بحي فذقىف نيدودحم اناكولو بسنلاو حاكنلاو توملاك ةضافتسالا هقيرط اهف ةداهشلا

 ناكو ةفيفع ةرح ةأرملا تناكناو هل ةيادبلاذا هتهجنم طقس ناعللا نال دما جوزلا ىلع

 هتهج نم ىنعم ناعالا طقسدقو 2 اهفذق نال دملا هيلعف فذقىف ادودحت وا ادبع حب وزلا

 ةجوزلاون ونجلاو ىصلاكهفذق 2 نك ج وزلا ناك ّتمو ناعللا هنم حصبإال هناوهو



 أ دودحم ريغ القام السم ارح جوزلا ناكناو مدي مل هفذق نال ناعل الف اهفذاق دحب نم
 "سيل اهفذق نآل ناعل الو دحالف ةيناز وا ةنونحيوا ةريغصوا ةرفاكوا ةما ىهو فذقىف

 ١ نال ناعل الو دح الف فذقىف ةدودحم اهنا الا ةفيفع ةلسم ةرح تناكناو مي فذهب

 | فحي الف ةداهشلا لها نم تسيل اهنا وهو اهتهج نم ىنعم ناعللا طقس امئاو مي*© فذقلا

 ]| طقس ناعللا نال دما هيلعف اهفذتف فذق ىف ندودحم امهالك ناكنا و دما ال و ناعللا

 "001 اذ[ امن ززح اهنذت دح نم ةأرملا و .هلوق هب: ةيادنلا نال وزلا ىف ىنعم
 اا د1 نسأل هنيه تاهل فريال دلو اهل ناكن اب اهفذاق دحمال هنا الا ةداهشلا لها نم
 | ناعللا نال ( دصفب هسفن بذكي وا نع الي ىتح ماما هسبح عنتءا ناف مل وق ) نإاعل
 []| نيشلا عفتريل هسفن بذكي وا هب ىنأي تح سيحف هللافيا ىلع رداق وهو هيلع قحتسم قح
 ا تعنتما ناذ ناعللا املع بجو نع ال'ناف مل وق ) فذقلا دح دح هسفن بذك ناذ

 خاسنلا نم طلغ اذه اولاق ءانزلا دح ىنعي ( لحتف هقدصت وا نع الت ىتح مك املا اهسبح
 ]| ىلوا انهف ةدحاو ةرمب دحتال مثو ءانزلاب اهرارقا نم غلبا نوكيال هايا اهقيدصت نال

 أ بحال دلحاو ءانزلاب حرصت مل اهنال اضيا دحتال تارم عب را م املادنع هتتدص ناو

 | حجب وزلا ناكاذاو مل وق ) ىعدملا وه هنال ج وزاب ناعللاىف أدب امنا و يرصتلاب الا

 ىنعم ناعلا ارذعت هنال ( دملا هيلعف هتأرما فذقف فذق ىف ادودحت وا ارفاكوا ادبع
 از ناو لاعت هل وف تباثلا ؤهو لضالا بخاولا ىلا راصيف هبتهجنقم

 ارفاكحب وزلا نوك ةروصو هنع فلخ ناعللاو * ديالا ءادبش ةعبراب اوتآي مل مث تانصحلا

 بسن ىنوا هيلع مالسالا ضرع لبق ءانزلاب اهفذقق ةأرملا تلساف نبرفاكن اح وزلا ناكن اب

 فسوي وبا لاق ايناث اهفذتف مسا مث دما ضعب هيلع ميقا ناف دما هيلع بحي هناف اهدلو
 ؛ فذاستلا ةداهش نا ىلع ءانب اذهو امهندب ناعل ال رفز لاقو انعالي مث دحلا ةيقب هيلع ميقا

 فذقىف ادودحم وا هلوقب ديقو طوس لواب لطبت رفز دنعو دملا لاك دعب لطبت امنا
 ةداسشلا لهانم حج وزلا ناكناو ملف ) نعالي هناف رج وا ءانزيىف ادودحم ناكول ذا

 ةنوتحم وا ةيبص تناكناب اهفذاق دحبال نمت تناكوا فذقىف ةد ودحموا ةرفاكوا ةمأ ىهو
 هبجوم طقس امناو هتهجنم محد دق فذقلا نال ( ناعل الو اهفذقىف هيلع دح الف ةيئاز وا

 تناكاذا اذكو هتقدص ول امكراصف ةنصحم الو ةداهشلا لها نم تسيل اهنال اهتهج نم ىنعم

 دهشيف حج وزلاب ىضاقلا ءئدتس نا ناعللا ةفصو مل وق ) اسرخوا دلو ماوا ةيئاكموا ةربده

 ىلإ ( ءانزلانمهب اهتيهر اهف نيقداصلا نمل ىنا هللاب دهشا ةرم لكىف لوقيف هللاب تاداجش عبرا
 هل وق ) كلذب اهريغ دصقب دق هنال لاقحالا لاوزا ةراشالا طرش امنا ايلا ريشيو لاق نا

 تاق وهو نعالي لجرلا اذكو ةمئاق ىهو ىنعي ( هللاب تادابش عب را ةارلا يشاع

 || هللاب دهشا ةرم لكىف لوقت مل وق ) غلباو ربشا وه اماو طرعشب سيل مايقلا جركلا ىفو
 لإ ناكنا اهلع هللا بضغ نا هس

 2-2 جي ءسسسسيس
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 نوكيف اريثك نعللا نلمعتسي ءاسنلا نال اهيناجىف بضغلا رك ذ امنا ( نيقداصلا نه

 لاقول ىتح اندنع ةدابشلا ظفل ىلع فقب نعللا مث قدصلا ىلا نبل دا بضغلا ركذ'
 انعتلا اذاف هل ووق ) ناعللا مي مل كلذ ىه تلاقوا نيقداصلا نمل ىنا هلا فلحا
 قالطلاب اهقرافيف جوزلا ىلع ةقرفلاب ىضقب ىتح ةقرفلا عقت الو ( امهنيب مايا
 هك ورلا و ةقرالا عقتال مك املا قرفب نا لبقو امهنيب داع قرف كلذ نم عنتما ناف
 ْ اههدحا تام اذا امه ثراوتلا ىرجنو هٌؤالباو هراهظو الع حوزلا قالط عقب ةّماق |

 (| ناعللا نم اعنتما امها ولو ىضاقلا قدرفت ريغنم ةقرفلا تعقو ناعللا نم اغرف اذا رفز لاقو

 نا لبق جوزلا نعتلا امدعب تنج اهنا ولو ماما امهربجا امهدحا عئتماوا هتويث دعب
 أ| امهنيي قرب ال نا ىضاقلا لأس ناعللا نم اغرف امل امهناولو دحالو ناعللا طقس ىه نعتلت
 ]| جوزلاب كلذ دعب مث ةأرملا ناعلب أدب ىنضاقلا ناولو امه« قرشبو كلذ ىلا ام«ب<ي ملا

 || امهنأولو ةقرفلا عقت امه قرفو اهرمأي مل ناف ايناث نعتلت ةأرملا أي نا هلىخبني هناف

 || ناعللا لبتتسي ىتاثلا مك املا ناف هريغ بصنو لزعوا تام ىتح امهثلب قرش رف انعتلا

 |١ ىتح انعتلي إف جوزلا اهفذقولو ليقتسيال دم لاقو فسوي ىباو ةفينح ىبا لوقف امهنيب
 ]|| عوضوم ناعلانال مكحلا قيرط نم رذعت ناعللا الن اعل الودحالف ةنباب ةقيلطتوا اثلثاهتلط
 نال انعالت ايعجر قالطلا ناك ناو ناعلل ىنعم الق قالطلاب عطقنا دقو شارفلا عطقل

 || لك نال ناعلالو دحالف فذقلا كالذب هتذخاذ قالطلا دعب اهجوزنت ناو ةيقاب ةيجوزلا '

 ١ رح رف لوالا حاكتلا ماكحا نم ناعللاو رخآلا نع هقوقحن درفنم نيحاكنلا نم دنحاو

 ]| ناعلالو دحالف اهنابا مث اهفذق اذا ىدنخلا لاق رخآ حاكن ىف فذقب حاكتىف انعالت نا '
 "1| ناو تلاز دق ةيجوزلا نالف ناعللا افاو ناعللا بح وا فذقلا نالف دللا طوقس مآ |

 (| ءانزلاب اهفذق مث انياب اقالط اهتلط ناو ةيجوزلا مايقل انعالت ايعجر اقالط اهتلط مث اهفذق

 0 ةيلع دح الف اثلُ قلاط تنا ةساَزان هنأ رهال لاق ناو ةيينجا ينال لكلا ةساللا ١

 || اذإو قالطلاب تلاز دقو ةيجوزلا ناعللا طرش نم نال كلملا لاوزب طقس ناعلا نال
 | بجو ةيازاي اثلث قلاط تنا لاق ولو دلحا ىلا لقتني مل مكلا قيرط نم ناعللا طقس
 ةفنح ىبا دنع هناب ةقيلطت ةقرفلا تناكو هل وق ) ةناب الا دعب اهفذق هنال دملا هيلع

 تسن تشرو اهتدع ىف نكسلاو ةقفنلا اهلو نينعلا ىف اك ىضاقلا قيرفت امنال(دحتو ا

 فسو وبا لاقو هل وق ) ربشا ةتس ىلاذ ةدتعم نكت مل ناو ةدتعم ناك ن ا نيتنس ىلا اهدلو

 ثيدللا نعم نالوقب امهو ادبا ناعتجال نانع الثملا مالسسلا هيلع هلوقل ( ادبؤم امرت

 ناك ناذ مْ 7 ) باذكالا دعب نع الثلا قب مل هسفن بذكا اذا اماف نينعالتم اهادام
 نم ةأرملا نوكت نا دلولا قذىف طرشي و ( هماب هقللاو هبسن ئضاقلا نندلو فذقلا|

 قولعلا نيح ةماوا ةيباتك تناكول تح ىتح عضولا نيح ىلا قولعلا نيح نم ةداهشلا لها

 بسن تدن ناعللا لها نم تسيل و تقلع امل اهنال دلولا ىف حدي ال تقتع وا تلسا مث
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 || الا ىئتنبال ةجوزلا دل و نال اهلاح رييغتب كلذ دعب ريغتب الف حفلا هتمأيال اتوبث اهدلو

 الإ ىلع ناتدصيال امهنبا وهو ناعل الو حوزلا ىلع دحالف هتقدصف ةراادلو ىقذولو ناعللاب
 عم اهنع الي نا زوجي الو اهدلو قوقح طاقسا كلمتال مالاو دلولل ق بسنلا نال هيفن :

 الإ هنا تلاق دقو نيبذاكلا نمل هنا هللاب دهشت نا ليحصتسي هنا ىرت الا فذقلا ىف هل اهقيدصت
 | ' ىلا هللاب دهشا تارم عبرا لوقيف جوزلا كاملا ىمأي نا دلولا ىئنب ناعللا ةروصو قداص

 ا ١ دلولا ىئنو ءانزاب اهفذق ولو ةأرملا بناح ىف اذكف دلولا ىتذ نم هب كتيمر اهف نيقداصلا نم
 ١ هما دلولا تمزلا دق لوقف هماي هقحليو دلولا بسن ىضاقلا ىقنب مث نب ىمالا ناعللا ىف ركذ

 بالا نه ةيقاب هبسن ماكحا عيجب بالا نم هبسن عطق اهدعب هنا مث بالا بسن نم هتجرخاو

 ١ ىلا امهدحا ةاكز عفدو لبقتال رخ الل امه دحا ةدابش نا ىتح ةقفنلاو ثاريملا ىوس

 حجوزلا تنبل دلولا يوزن زوحجالو زوجمال اهل هحي وف ةنبا تناكناو زوجنال رخآلا
 | حوزاا داع نآف ِمَْل وف ) دلولا هقدص ناو قنملا دلولإئعدن نا نعالملاريغ دحال زوحالو
 | نأ هل لحو فذقلا دح دح ) ءانزلا نم هب اهتيمر اهف ايذاك تنك لاق ناب ( هسفن بذك اذ

 || هل وق ) ةدب وم ةمرح تمرح دق اهنال هل لحتال فسوب وا لاقو امهدنع اذهو ( اهجوري

 ١ ول وف ) ةدابشلا لها نم نوكي نا نم ثاذب جرخ هنال ( دخل اهريغ فذق نا كلذكو
 | اهفذاق دحبال نمت ريصت و ةدابشلا لها نم ثلذب ج رخت اهنال ( تدل تنز نا ثالذكو
 | ىدست مث براا رادب دئرت مث ةنصحم نوكت وا ناعللا تقو اركب نوكت نا هتروص و

 ' لوخدلا لبق تنزىات دف تنزواحشلا لوقن وكيفدلجلا نيهجولا فاهدخ ىنزتو استو
 | تاع ذاب هاتفلا ةياورو ىلزتو لست مث ىبستو قمت و دترت نا الا دللا روصت الف هدعب اما

 ]| (امهنب ناعلالف ةنونحموا ةريغص ىهو هتأرما فذق اذاو مل وق ) تفذقىا دب دشتلاب تنز

 | نال ةلواتكلا كل ذكو ءانزلا ابنه ليسا ةريغصلا نالو انيتجا ناكول اههقذاق دحال ايبنال
 ||| ناعلالو دحالف ةنونحم وا ةريغص تناو تيئز هتأرمال لاق ناو ةحح<# تسيل اهلاعفا
 | ناك ةرفاكوا ةما تناو تين ز لاق ناو كلذ لعف اهبف اهنم محديإال ةلاح ىلا فاضا هنال
 | كجوزتا نا لبق تينز اهل لاق نا واهن» روصت ءانزب لاخلا ىف اهل اذذاق راص هنالناعللا هيلع

 أ لجرا لاق نم نا هيلع لدي اهنم روصتب ءانزب لاما ىف اهل افذاق ريصي هنال ناعللا هيلع ناك
 ١ ةنس نب رثع لئاقلا نس ناك ناو دحلا هيلع بجوو اذذاق نك هد نيسج ذنه تدنز

 أ هنال ( ناعلهب قلعتال سرخالا فذقو ملوث ) اذه كلذك لالا ىف هل اقذاق ريصي هنال

 أ لاق اذاو هلو ) ةياتكلاك ىهف ةراشالاب هيلع لدتسي امتاو ءانزلا طفل يرصب ىتأيال

 أ رصيإف لا مايقب نقيتبمل هنال ( رفزو ةفينح ىبا لوق اذه ناعل الف ىنم م كلج سيل حجوزاا

 0 فذقلادنع هدوجو انقيت انال (نعاليو فذاقوهفروشا ةتس نم لق ال هب تءاحنا اههدنع و)اذذاق

 | ىنم سيلف لج- كب ناكنا لاق هناكف طرشلاب قيلعتلاكر اص لالا ىف اذذق نكي ملاذا انلق

 ١ دلل هما 0 هقيلعت حدنال فذقلاو

 أ (دنم)



 ١ ا «*
 || فني ملو انعالت ءاثزلا نم لحلا اذهو تينز لاق ناو مْل وق ) كشلاب نعالي آلف فذقلا دنع
 هبسن ىئلب الف دلولا اماو ناعالا هيلع بجوف ءانزلا حي رصب اهفذق هنال ( للا ىضاقلا

 |١ هقافحساب مكحبال هنا ىرت الا هلبق لاتحالا نكمل ةدالولا دعب الا هيلع بتزنال ماكحالان آلا

 ْ اماو هيفن 5 الف نوكي النا زوجيو نوكي نا زوي لوهجم هنال ةيصولاو ثاريدبملا|
 : وهف هماب لما قلاو لماح ىهو هنأ رنا نيو لاله نب نعال ماليسلا هلع هاى

 || دلو لجراا ىقن اذاو هل وق ) كلذ اعنال نحن و ايحو لجل مايق فرع هنا ىلع ل وت
 1 هيفن حد ةدالولا هلا هل عاتسبو ةثنهتلا ابق لبش ىلا لاملا ىف ةدالولا بيعع هنأ ما

 |١ ةجوزلا شارفىف دول وملا نأ عا ( بتسنلا تدنو نعال كلذ دعب هافن ناو هب نعالو

 |١ تبث ةحوكتملا شارف ىوقلاف فيعضو طسوو ىوق ةثلث شارفلاو ناعللاب الا نتتيال
 || الا هتف بسنلا تشي ال ةمالا شارف فيعضلا و ناعللاب الا تي الو ةوعد ريغنم هيف بسنلا
 || اذاو ناسعل ريغ نم قتليو ةوعد ريغ نم تسنلا هيف تدثدلولا ما نئازذ طسولاو ةوعدلاب

 أ ىنتنبال هاف هوجولا نم هجوب ناعللا طقسو ءانزلا نموا ىنم وه سيل لاق ناب ةجوزلا دلو
 || هافن اذا انلق اذه تدب اذاذ ىتنيال هناف انعالت ملو ناعللا لها نم اناك اذا اذكو ادبا هبسن
 : ىلع ةلالدوا فاّرتعا هنم رهظي ملام ةفينح ىبا دنع هب نعالو هيفن محد ةدالولا بيقع

 ]| ركذو.مامالا ىأر ىلا ضوغم وه امتاو انقو ىئنلا ةدم ىف ةفينحوبا تقوي ملو فارتعالا

 |١ ةقيقعلا ىلا ةدالولا نيبام وهو مايا ةعبس ىلا نسا ىورو مايا ثلث ىلا :ةيقب:هل نا ثيللاروا
 | ةدم ىف هيفي نا هل فسوب وبا لاقو هلت ) هيلع ليلدال ريدقت هلال حتت ريغ اذه و

 ا مدق ىتح عب ملو بئاغ وه و تدلو اذا اما اسضاح ج وزلا ناكاذا اذهو ( سافنلا

 | ةدم رادقمىف امهدنعو هم ودق دعب ةننهتلا هنف لبشام رادقم ىف ةفينح ىبا دنع ىئثلا هلف

 || ئه ناو افا تعا ناك تكمف.هدب 'ىه اذا:ةجورلا دلو وف اولاةدقوااصيا هماودت د نا
 || ىنلا بقري امتاو شارفلاب تبث, ةجوزلا دلو بسن نال اذارتعا نكي مل تكسف ةمالا دلوب

 || ١ هنال شازفلاب تبث. الف مالا دلو اها وفاتح كالذب ناصا ةءنهتلا دنع تكس اذبف جور"
 دلؤك دلولا ما.دلو.و ىوعدلا مايتم موكنال توكسلاث ىوخذلاب تيلسان اما 101

 فزعاو لوالا ىئنف دحاو ناعبىف نيدلو تدلو اذاو مِلَوُق ) اثارف اهل نال ةج وزلا
 حاوزلا دحو دحاو ءامنم اتلخ نامؤت اهنال ( ناعل الو جوزلا دحو امهبسن تدب ىناثلاب

 هبسن ضعب تش نا زروجبال دخا ولا للا نا لصالاو ىناثلا ىوعدب هسسفن بانك هنال

 ١! ىتاثلاقنو لوالاب فررعاناو عُلَوَق ) دحاولا دلولاكوهف دحاو لج امهنال ضعب نود

 ىناثلل هئفنا محم الالف“ هيد تدن ” لوالاب فرررعا اذاف دحاو لج امهنال ( نعالو امهبسن تدن

 ىناثلا ذو لوالاب رقا امل هنالو ىناثلا نب ةجوزال افذاق راص هنال ناعللا هيلعو اعبج انبثف

 ١ امهافق اتيمامهدحا تدلو ناو لوالا رارقالانع هعوجر محدي إذ اموجر ىناثلل هين ناك
 امهبسن همزايو نعالي هناف ناعللا لبق امثدحا تام مث امههاسفن ناو نا دلولا همزاو نعال
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 أ كال تيلاو هيلع ركح ثاذ نال هيفن حدنال امهنم تيملا نالف ب بسنلا تاويث اما اعيج

 القني فسوي ىبإ دف ناعلا ماو دنع مضخم سيل ىناثلاو مصخ هل ضحي ملاذا هيلع

 ا ' طقسال دم دئنعو ةدئاذ ناعللا ىف نكي رف هنوم كلذ رذعت دقو بسنلا فذ هب دوصعملا ند

 |١١ دحاو نطبىف دالوا ةثالثإ تءاح ناو ىدتحلاق اذك ىسفلا ىفل نع درفسب دق ناعللا ند ا 100 .

 | مهودحب ىناثلاب رقاو ثلاشثلاو لوألا ىفأ ناو نءال ثلاثلاب رقاو ىتاثلا ذو لوالاب رقاف

 ٌْ ْ ليعا هللاو زيجولا ىف ا 0

 ْ هي ةدعلا باثك غي

 0 ل ىهو هتهبشوا حاكنلا لاوزب هال م زلي ىذلا صبرتلا ىه ةدعلاو ةدع عجج ةدعلا

 ظ عضوو روهشثلاو ضيللا برضا ةنلث ىلع ىهو محراا ةأرب نع فرعتلل امرش تعضو
 || حاكتلا ةهبشب ئطولاو دساسفلا حاكسنلا ىف هقرفلا و قالطلاب بحي ضيحلا) لسجل
 ا الدب بحي اهنم برض نيرض ىلعض ر وهشلا اماو اهالوم تودو دلولا ما قتعب و
 1 اهجوز اهنع قوتملا مزاي ىذلا وه ىناثلا برضلاو ةسيألاو ةريغصلا ف ضيلحا نع
 ظ ايه“ ماكتلا ناكاذا اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدللا هيف ىوتسيو الماح نكت ملاذا
 أاإ| ةدع لك هب ىضقيف لجلا عضو اماو توملاو ةقرقلا ىف ضيملا هيف اهتدعف دسافلا اما
 | هتأرما لجرلا قلط اذا هللا هجر لاق ) ريغصلا ةأ راى الا هلثم فسوب وبا لاقو امهدنع
 || اهتدعف ضيخت نمت ةرح ىهو قالطلاريغب اههندب ةقرفلا تعفو وا اثلث وا ايعجر وا انياب اقالط
 هلبق اما لؤخدلا دعب اهتلط اذا اذهو ةيباتك وا ةلسم ةرطا تناكءاوس ( ءارقا ةثلث

 لوخدلا دعب هيلع مرت نا لثم قالطريغب امه« ةقرفلا تعقو وا هلوقو اهيلع ةدع الف
 ءارقالاو ل ْوُف ) ميركتلاب ةقرفلا بجويامم كلذ هبشااموا اهسفننم اهجوز نبا نكمت ناب
 اهتلط اذا هتدئاذو ضيللا للخت ىتلا راهطالا ىه ىعفاشلا و كلام لاق و ( ضيملا
 ىهفاشلا دنعو اندنع ةثلاثلا ةضيخلا نم رهطت ملام ابتدع ىضقنتال هيف اهعماجت مل رهط ىف
 ١ هلوق ضيللا ىه ءارقالا نا ىلع ليلدلاو اهتدع تضقنا ةثلاثأ ةضيللا ىف تعرش ىتم
 ]| مالسلا هيلع هلوقو اهضيح مايا ىا اهتارقا مايا ةالصلا عدت ةضاخسما مالسلا هيلع

 || اهتدعف ربكو ارغص نم ضيحتال تناك ناو ملف ) ةالصلا-عدف كنرق كانا اذا ةمطافل ||
 |١ روبشلا تريتعا رهشلا ةرغىف افا اذا ةافولاو قالطلا ىف روبشلاب ةدعلا مث ( ربشا ةثلث ||

 ةفينح ىلا دنعف ربشلا ضعب ىف كلذ لصح ناو ددعلا ىف تصقن ناو اماجا ةلهالاب

 | موص ىف لاق اذكو امو. نيثلثو ةئامم ةاذولا ىفو امو. نيعسّنب قالطلاب دتعتف مايالاب ريتعي

 || لثم امهادحا ناتاور فسوب ىبا نعو روهشلا ضعبىف امأدتبا اذا نيعباتملا نيرهشلا
 ا١ ريشلا لمكفو ةلغلاب نب رثو مايالاب ريثلا ةيهادست ةياثلاو ةقنح ىا: لق
 || ةرللا ةلسملاكةدعلا اهيلعف !سم تحن تناكاذا ةيمذلاو دمحم لوق وهو مايالاب ثلالا نم
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 "| هللاقح ديالا لل ةيمذلاو 1 ل لات 0 بحي ةدعلا لإ نال ةمالا مالا و

 1| ىبا دنع ةقرفالو توهىف اهيلع ةدع الف ىبذ تحن تناكناو حوزلا قحب ةبطاخمو ىلاعت

 || اهحاكتزوحنالف الماح تناك اذا اماو ةدعلا اهيلع اههدنعو مهند كلذ ناكاذا ةقينخ ا

 | كرد نا ) اهلج عضت نا اهتدعف الماح تناكناو ملوف ) اءاجا عضت ىتحا

 || ةدتعملا سيلوال ما بسنلا تباث للا ناكءاوسو ةماوا ةرح تناكءاوسو ةافو وا قالطنم

 || ناف هريس ىلع تبملاو تدلوولو لقاوا موب توملاو قالطلادغب تدلو ءاوس ةدم لَكِ
 ]| اذا ةيعجرلا ةقلطملاو ريخالاب ةدعلا تضقنا ةثالث وا نيدلو تدلو ناذ ىضقنت اهتدعا

 || ناو دلولا ىكا روهظي ةدسلل ىضخت نا يت اذه لض كنب كلذ 00
 ]| ةدتعمللا تناكناو الفالاو ةدعلا هب تضقنا هضعبوا قلخلا نيبتسم ناكنا اطتس تطقسا.

 اذكو سايالا دحىف لخدت ملام روهشلابال ضيملاب اهتدع ناف اهضيح عفتراف ضيحت نم
 | ضيحلاب ةدعلا تفن أتساو روهشلا مكح لطب تضاخ روهثلاب دتعت ةريغص تناكاذا
 || ناتقيلطت ةمالا قالط مالسلا هيلع هلوقل ( ناتضيح اهتدعف ةما تناكناؤ هلق )
 ةيتاكملاو كلولا ماو ةرئدملا اذكو ارخنال ضيللاو فصنم قرا نال ناش 0

 قل وق ) ةرطلاك اههدينعو ةفشخ ىبا دنع هن اكملك تاقسستسملاو نيش را 1

 || اهجوز ناكءاوسو هفيصنت نكماذ ىزجيت هناف ( فصنو رهش اهتدعف ضيحنال تناكناو
 ىقدع تضقنا ةدم دعب تلاقف ةأرملا تقلط ناو ءاسنلاب ةريتعم ةدعلا نال ادبعوا ارح

 قو ضيحت نم ةرح تناك اذا اموي نيتسنم لقا ىف قدضتال ةفنحو ا لاق قدصت م ْنِف
 رهطلا لقا ردّتيف اهضيح بيقع اهتلط هناك لعجي هنع دمت ةياور ىف ناتاور هحرخشت

 مث اضيح ةسج و ارهط سثع ةسج مث مايا 'ةسجن ضيملا ةدم فصن وامو. سثع ةسجلا

 رخآىف اهقلط هناك ل عجب نسملا ةياورىفو نوتس كلذف اضيح ةسجخو ارهط شع ةسجخ

 سثع ةسجخو اضيح ةرمشع مث رهطلا لقا مث مايا ةرمشع ضيملا ةدم ثكا ردقف رهطلا

 تقلطاهناك هحرخ و اموي نيثلثو ةعستنه لقا قدصتال امهدنعو اضيح ةرشعو ارهط

 ةثالثو ازهط رشع ةسجو ضيح مايا ةثلث مث رهطلا لقاو ضيا لقاب أدييف رهطلا رخآىف
 تناف تدلو اذا لهاح ىهو اهل لاقوا ةدالولا بيقع اهقلطو الماح تناكناو ضيح

 ةسج لعجنا هجرت و امو. نينامثو ةسج نم لقاىف ةفينحىبا دنع قدصتال اهناف قلاط

 ةسجخو اضيح مايا ةسجخ لعج دمت ةياور ىلع مث ارهط مشع ةسجو اسافن نيستعو

 ةئامنم لقاىف قدصيال نسا ةياور ىفو نينامثو هس كلذف اضيح ةسيخو ارهطسثع
 ةسجلاو ةئامزه لقاىف قدصتال مهضعب لاقو مايا ةسثع ضرحلا لعجن نا كلذو مون

 اضيح ةرشعو ارهط سثع ةسهلل هدعب مث امو نيعب را سافنلا نوربتعي مهنال امور سثع

 ةسو ةئام كلذف اضيح ةرمثعو ارهط شع ةسجاو اضيح ةرئشعو ارهط رشع ةسجخو
 سثع دحا سافنلا لعجي امو نيتسو ةسج نم لقا ىف قدصتال فسوب وبا لاقو سثغ
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 |0000 واطي ةئللو ارم راش ةيبخو اضرح ةثلثو ارهط شع ةسج هدعب انو

 || افلا لعح ةعاسوااموب نينسجو ةغبراى قدصت دم لاقو اضيج ةئثالثو ارهط سمع
 ارثع ةسجو اضيخ ةثالثو ارهط رشع ةسجو اضيح ةثلثو ارهط رقع ةسجاو ةعاس |

 ” ادا و١ ند ىهو هلا تناك اذا اما ةرخ تناك اذا هلك اذهاو اضيحن ةثالث و ارهط
 ا | 1 1 لبح هيعد ةباورقافوب نيعيرانم لقاىف قدصتال ةفينج ىا دنعف

 | ىفو اضيح ةسجو ارهط شع ةسجخو اضيح ةسجخو ارهط رشع ةسجخ ريتعيف ضيملا
 | ةسئعاهتلبتتسا مث رهطلا رخآىف اهقلط هناك لعب نيثاثو ةسجنف قدصت نسحلا ةياور
 | نيرشعو دحاىف قدصت دمتو فسووا لاقو ارهط ةسجو ارهطر شع ةسجو اضيح مانإ

 ظ هع ”و ارهط سثع ةسجو اضيح مايا ةثلث اهتلبقتسا مث رهطلا رخآآىف اهقلط هناكاموب

 | دم ةيواور ىلع اموب نيتسو ةسج نم لقاىف قدصتمل ةدالولا بيقع تقلطناو اضيح

 ا ا رثع ةسجخو اضيح ةسج مث ارهط رشع ةسجخ مث امو نيرشعو ةسج اهسافن لعجب
 | سافنلا ربتعي هنال امو. نيعبسو ةسج- نم دال نسا ةياور ىلعو اضيح ةسجو ارهط

 | 01 91 لوق لعو اصيح ةريثعو ارهط سثع ةسخو اضيخ شع مث نيعبرا رهطلاو
 || ةثلثو ارهط سثع ةسجن مث اموب سثع دحا سافنلا ربتعي هنال اموب نيعبراو ةعبس نم ديال

 |!| ارتي هلال ةعاسو اموب نوثلثو ةتسس دمت دنعو اضيح ةثلث و ارهط رششع ةسجخو اضيح ||

 | هل وف ) اضيح ةثلثو ارهط سنع هسجحو اضيخ ةثلثو ارهط رثع ةسجح مث ةعاس سافنلا ا

 'ىفالا بحنال ةذعلا هذهو ( ةرشعو رهشا ةعبرا اهتدعف ةريلا هتأر مانع لجرلا تاماذاو

 ظ 0 ل تو ميا ةرشع راو لخدي ملوا اهب لخد ءاوس مبحص حاكن ||

 | ةياتكلاتناكاذا اماو اريغص و ااطسماهج وز ناك اذا ةريغصو ا ةيباتكوا ةلممتناكءاوسو ||
 | نوكتنا الا مهنيدف كلذ ناك اذا ةفينح ىبادنع تومالو ةقرفىف اهيلع ةدعالف ىمذ تحت |

 | تناكناو هل وف ) توللاو ةقرفلا ىف ةدعلا اهيلعامهدنعو اهلج عضتىتح حيونت الف الماح
 || اهلثم ةتاكملاو ةربدملاو دلولا ماو فصنم قرلا نال ( مايا ةسج و نا رهش اهتدعف ةما ||

 || نهلجا لاج-الا تالواو ىلاعت هلوقل ( اهلج عضت نا اهتدعف ةلماح تناكناو هلق ) |
 | كل 09 ( نلحألا دبا اهتدعف: ضرملا ف ةقلطملا تثرو اذاؤ لوف ) نهلج نعضي نا ||

 اد 2 فايننلب هتروص و ريغال ضح ثلث فسوبونا لاقو امههدنع ضيج ثلث اهف ةافولا: ||
 0 !ذ|ا17 | 1ع كرت اهناف ةدعلا ف ىهو تام و انلبوا انناب اةاللع اهب الوخ دم ىهو ||
 'سثعو رهشا ةعبرا اهيلعف ضرموا ةدصىف ناكءاوس اءاججا ةافولا ةدع اهيلعف ايعجر |||

 | 3 از نم اهتدعو ةمآلا تقتعا ناو هلّوق ) قاب. حاكتلا نال اءاجا يملا ةدع لطبتو

 تقو نم كلذ نوكيو هجو لكنم حاكنلا مايقل ( رثارطلا ةدعىلا اهتدع تلقتنا ىججر

 ' ةدعىلا اهتدع لقتنت مل اهجوز اهنع فوتموا ةتوتبم هو تقتعا ناو لوف ) قالطلا
 | روهشلاب تدتعاف ةسيآ تناكاذاو هلت ) توملاو ةنوئيبلاب حاكتلا لاوزا ( رئارطلا
 يرش هع جدخ اح عويشسم + يوسي رو امد رساور ديف شو نصرا د ول
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 « دو
 !| اذهو ( ضيحلاب ةدعلا فن أتست نا اهيلع ناكو اهتدعنم ىضمام ضقتنا مدلا ثأر ملا
 لطبب ةداعلا ىلع مدلا تأر اذا اهناف اردق اهيف سايالل اورد مل ىتلا ةياورلا ىلع

 قمح ةيللكا نال ند ميلا وهو افلخ نكي مل اهت دع نم ىضماه نا رهظو ساب الا

 || ةدمب اهيف سابالا اوردق ىذلا ةياورلا ىلع اما تاملا ىلا رمملا ةمادتسساب كلذ و سايالا
 ]| اهلثمضيحنال ىتلا ةريغصلا هارت اكنوكيو اضيح نكي ملاهدعب مدلا تأر مثاهتغلب اذا

 سايالاب مكملا نال عججا تاياورلا ىلع ضيح ةسب آلا هارثام نا مهضعب نع ةيتأرمللا ىفو

 ديال اذه ىلعف داهتجالا هب لطبيف صن مدلا ةيؤرو داهتجالاب ةنس نيسجو سجن دعب

 ىلع مث سايالا لطببال رضخاو ارفصا ناك اذا اها ةداعلا وهام ىلع رج-ا مدلا نكت نأ

 مهضصعل لاقو ديعب اذهو حاكتلا دسفيو رهشالا ةدع لطبت رجا ناكاذا رايتخالا اذه

 ى

 || سايالاب مكحلا دعب ىترملا نا ديهشلا ردصلا ركذو ميتا وهو ضّقب ملوا ىضق هذاسفب
 ماكحالا نم ىضم اهفال لبقتسي اف سايالاب ركملا ضقتنيو ضيح وهف اصلاخ امد ناكاذا
 ره لولا (ذهو ةتدملا داففا لع لس راس ةردك ئرملا نكن أف

 | طرتشي الوا ىضمام نالطب مدعل سايالاب مك انا مكح طرتشيوهو ىوتفلا هيلعو راتخلا
 1| ةدمىف اوفلتخاو طرشي النا ىلوالاو حن. اشملا فالتخا هيف مدلا رثملو سايالا ةدم 0

 || ةنس نيسخو سجن ىلع داقعالا ةياهنلا فو نوعبس ليقو ةنس نوتس مهشععي لاق س
 ا 3 رما تضاحولو ةنس نوتسو نانثا ىتفاشلا دنعو نرخأملا ا

 هدا قنا مث ةنس نيسجلو سجح ىلا ريصت اهناف اهضيح عطقتا مث نيتضيحوا ةضيح

 قالطلا ناك ءاوس ضخلاب ةذعلا تتفتاتسا اهتدع مام لبق ةريغصلاا تضاخ ناو رو

 ةقرفلا ف ضيملا اهتدعف ةهبشب ةئوطوملاو ادسافاحاكت ةحوكنملاو ل ْوُف ) ايعجروا انآ

 ناك امئاو ”ىث اهيلع بحيمل تام ىت>اهب لخد مل اذا اما اهب لخد اذا اذه ( توملاو

 حاكنلاقح ءاضقلال ئطولا لجال بحت ةدعلا هذهنال توملاو ةقرفلا ف ضيملا اهت دع

 اهيلع ناك ضيملا تاوذنم نكتملناو ضيح ثلث تناك يطولال جال تبجو اذا ةدعلاو

 ةاذولا ةدع نال قالطلاو توملا ىؤتسا اهناو ةصخ ماقم موظراروش لك نذل 001

 ةما تناك ناو ةجوزب تسيل هذهو * اجاوزا نورذيو * ىلاعتهلوقل ةجوزلا ىلع بجنامنا
 اهنع دلولاما ىلوم تام ناو مْ وق ) فصنو رهش رهشالابو ناتضيح ضيحلاب اهتدعف
 دعلا ىف اهل َمفن الو جوز تحن الو ةدتعم نكتمل اذا اذه ( ضيح ثلث اهتدعف اهقتعا وا

 اكرهشا ةثلث اهتدعف ضيحنال نم تناك ناو دساف حاكن نم ةدتعملاك يطو ةدع اهنال

 اهٌواطي ناك ةما نع تامناو ّئطو ةدع اهنال قتعلاو توملا اهيف ىوتسا امئاو حاكتلا ىف

 هدلو ما جوز اذاو هل شارف. اسيل امهمال *ىث امهءاع نكي مل اهقتعاوا اهؤاطي ناكة ربدهوا

 تسيل اهنال ىلوملا تومب اهيلع ةدعالف جوز نه ةدع ىفوا جوز تحن ىهو اهنع تام مث

 كعب موسع لاقو هدا سف ىضشال مدلا تأرمث حاكتلا زاوكح ى ذق ىتضاقا منك



 6 155 د

 نأ ةلعلا ف ىهو اهتنعا ناو ماركا ةدع اهتدمف حب وزاأ اهتلط مث اهقتعا ناف هلاشارف ||
 ١" تام مث تضقنا دق اهتدع تناك نا وريغتت مل انياب تناك ناو اهتدع تريغت ةيعجر تا

 .امهيلوم نيبو جوزلاو ىلوملا تام ناذ هلاشارف تداع اهنال ضيح ثلث هتومب اهيلعف ىلوملا |[

 ا ثلث اهبف سثعو ربشا ةعبرا اهيلعف الوا تام امها .عبالو مايا 0 ناهس نم ىلا
 ١ ةما اهنال مايا ةسجنو نا رهش املع بجو دقف الوا جوزلا تام اذا هنال عاججالاب ضيح

 | امه عمجف ىل و ملا ةدع ضيح ثلث اهبلع بجوف اهتدع ءاضقنا دعب ىلوملا تام مث
 )ا ا اهنال هتوع ةدع اهباع بح مو هلنوع تقتع ًالاوا لوملا تاه أو اطاتحا

 'اهلقا لخدي روهشلاو سثعو ربشا ةعبرا اهيلع بجو ةرح ىهو حوزلا تام الظ ريغلا
 000١| دل كلف اهيف مثعو ربشا عب را طابتحالا قي رط ىلع اهبلعيبجوف اهزكاف |]

 | سيلو اءاججا رششعو رهشا ةعب را اهبلعف مايا ةسجت و نب رهش نم لقا امهتتوم نيب ناك ||
 | اهيلع بحي مل الوا تام نا ىلوملا نال انهه ضيملا بوجول ةلاح ال هنال ضيح اهيلع
 ا اهنأل رشثعو ربشا ةعبرا اهيلع بحي حوزلا توم مث هتومب قتعيو جوز تحن اهنال ”ىش

 اهمزايال ىلوملا تومي و مايا بجو ناربش اهيلع بجو الوا جب وزلا تام ناو ةرحن

 | اهانمزلف هفصن لاح ىفو سشعو رهشا ةعبرا لاح ىف اهم زيف حاكننم دنعت اهنال ةدع

 | ةعبرا اهيلع ةفينح ىبا دنعف الوا تام امه!االو امهتتوم نيب ّك !عب مل ناو اطايتحا ٌثكالا |

 | امهعوقوب مكحي امهننام عررات معيال نيثداح نيرما لكذال اهيف ضيح الب سشعو ريشا
 اا | 1 ةذعلا الع تبحو ىوملا توم عم جب وزلا تومب انمكح اذاو قرفلاك اعم
 | ريشا ةعبرا اهيلع امدنعو طقسف ىنعم ضيملا باحيال نكي ملو ررارللا ةدع اهيلع ناكف
 | مث ةدعلا تضقنا و امدقتم حوزلا توم نوكي نا لمتحي هنال ضيح ثلث اهيف سثعو

 | طايتحالا اهيفربتعي ةدعلاو جوزلا تاه مث الوا تاه ىلوملا نوكي نأ لّتكحو ىلوملا تام

 ْ اهيلعف اهتتعاف دلو هنم اهلو هتأرما جوزلا ىريشا اذاو ضيملاو روهشلا نيب عمجيف
 | قنعلا نم ةضيحو ةجوزلا بنتجتام امه. بنتحن حاكنلا نه ناتضيح ضيح ثلث
 ا نكت مل ناو هريغ ق> ىف ةدتعم تراصف اهحاكن دسف اها ّرشاامل هنال كلذ اهيف بنتجال

0 

0 

2-6 

 قحو هقح ىف ةدتعم تراص اهقتعا اذاف اهون نا هلزو< ال هنا ةلالدب هقح ىف ةدتعم

 | بجوف قتعلاب لاز دقو اهئطو ةحابا هقح ىف ةدتعم اهنوك نم عناملا ىنعملا نال هريغ

 | اماو دادحالا اهيف بحب حاكنلا ةدع و قتعلا نمو حاكنلا داسف نم ناتضيح اهيلع

 111 ناك نا ايف دادحا ال قتعلا ةدعو هصاخ قتعلا لجال بحي امئاذ ةثلاثلا ةضيملا

 | ةحابال ا ىف ببس كلملا نال اه ؤط و هل لح اهاريشا مث ةناب ةقيلطت اهيرتشي نا لبق
 | نيتضيح ىل والا ةلئثسملا ىف تضاح نافذ حاكنلا دقعك راص هن ونيبلا دعب لصح اذاف

 قتعلإ نم دنعتو اهجوزي نا هل نا ىتح حاكنلا نم اهيلع ةدع الف اهقتعا مث قتعلا لبق
 اا || ١ انارما,نعريضملا تاماكإ و وز وف )' جركلا ىف اذك ىرخا: ضيجب ثلث ||

0 



 نال رشعو ربشا ةدعبرا اهتدع فسوب وبا لاقو امهدنع اذه ( اهلج عضت نا اهتدعف ١
 تالواو * ىلاعت هلوق قالطا ام4#و توملادعب ثداحاكر اصف هنم سنلا تباث. سنل لجخلا

 ةعبرا اهتدعف توملا دعب للا ثدح ناو هل وق ) * نهلج نعضي نا نهلجا لاج-الا '

 للا ثدح هلوقو هلامال ريغصلا نال ( اعيجب نيهجولا ىف هبسن تبث الو رشعو رهششا
 للا ريسفتو خعاشملا ةماع دنع ادعاصف ربشا ةتسل هعضت نا هثودح ةفرعم توملا دعب '

 لحام ثدجحل اذا ريبكلا ةأرخا اهاؤ هتوم دعب نيشان نس لق ال هلم تدل
 5ك دنه تبا بسلا "نإ لكما عضو ىلا روهشلا نم اهتدع تلقتنا ةدعلا ىف توملا دعب .

 ثددحوا لما ىهو ةتأزما نع ىصخلا تامااذاو ةيادهلا ى اذك امك تولإ دع انك
 بوبا اماو عماج هنال هنم بسنلا تباث دلولاو اهلج عضت نا اهتدعف توملا دعب لجل

 توبث ىف لحتلاك وه نيشاورلا دحا ىنف هتوم دعب ثدح وا لماح ىه و اهنع تام اذا

 نا ىصلاكوه ةيناثلا ةياورلا ىفو ءاملاب فذح هنال لجلا عضو ةدعلا ءاضقناو بسنلا

 امهناو ةدعلا هب ضقنت مل هتوم دعب ثدح نا و ةدعلا هب تضقنا هتوه لبق للا ثدح

 اذاو مل وق ) هنم دلولا نوك لاحتاف حل وبال هنال هنم بسنلا تبث الو روهشلاب ىضنقنت

 ةردّشسةدعلا نال ( قالطلا اف عقو ىتلا ةضيملاب دتعي مل ضيا لاحىف هتأرها لجرلا قلط

 اهملعف ةهبشن ةدتعملا تئطو اذاو مل وف ) هلبق اهضعي تاذ دق هذهو لماوك ضيح ثلث
 كتجوز اهنا هلليقف اهجوز ريغىلا تفز اذا ةدتعملا هنم عاونا ةهبشلا ّيطوو (ىرخا ةدع

 اهب لخدو ةدعلا ىف اهج وزف داء مث اثلث اهقلط اذا اهنمو هفالخي ىعالا ناب مث اهئطوق

 نود اهتلط اذا اهنمو ىل لحم اهنا تننظ'لافو اكلت اهقلط دقو ةددسعلا ىايتط

 حوز اهلو ةهبشب تئثط و اذا اهنمو ةدعلا ىف اهتطوو ةيانكلا ظفلب وا ض وعب ثلثلا

 نايضمم و نالخادتو ناندع اهيلع س2 عضا وملا هذه ناف ئطولا تالذ دعب اهعلطف

 ايسيتحم ضيِملا نم هارتام نوكيف ناتدسعلا لخادتت و هل وق.) اندتع ةدحلا و هذه ىف

 نا وهو لصا ىلا عجار فالحلا لصاح و نالخادتبال ىيفاشلا دنعو ( اهي امهم هب

 ىذلا صبزرلاب ةرومأم اهنوكل لعفلا وه هدنعف لعفلا كرتما لعفلا وه له ةدعلا ىف نكرلا

 نيموصلاكدحاو تةويف نالعف روصت.الو لعف وهو جورمللا نعو جوزرلا نع فكلا وه

 لاعفا كرت روصترو جورخلا كرثو جوزرتلا كرت وهو لعفلا كرت نكرلا اندنعو دحاو موبىف
 الصا اهيلع لعفالنم ىلع بح اذهلو ةريثك تابلاطم كَريك دحاو تقوىف ةريثكك"

 دحاو ىلع ةقفنالف ىعجر قالطنم ةدعلا تناكو اندنع اتلخادت اذا مث ةنونجلاو ةيبصلاك

 اهنيب قرفو تجوز اذا ةجوزلا نا ولو لوآلا ىلع اهتقفنف نيابنم تناكن او اههم
 اهنال ةدعلا ىف تمادام اهج وز ىلع اهل ةقفنالو ةدعلا اهيلعف اهئطو دقو ىتاثلا سو.

 دحاو سنذج نم اتناك ءاوس ناتدعلا لخادتتو هلوقو نويعلا ْق اذك ةدعلاق اهسفن تتعنفم ْ

 ١ نالخادت اههناذ ةهيشل تّئطو اذا اهحوز اهنع ىفوتملاك نيسنج نموا تحور اذا ةعلطملاب |



 | اذاف نامزلا ىضمىه ةدعلانال ( اهتدع تضقنا دقق ةدعلا تضم ىتح ةافولاوا قالطلاب ||

 ) ا
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 ٠
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 | اعيجب اههنه هي ابستحم ضيخلا نم هارتام نوكيو هلوقو رهشالا ف ضيا نم هارت امب دتعتو

 ٠ ايلات قابلا قطو لبق ةضيح تضاحدق تناكااذا:امأ' ىنآسلانم:قيزرغتلا دعب ني
ائضيخ اهتدع مام نم اهيلع نوكو ةهضاخ لوالا ةددع نم 1

 أ ذاق ضيح ثلث ىئاثلانمو ن

 ِ ةضيح ناثلا ا بع ند تيفو لوالا ةدع تضقوناو اعيج [يهنم تناك نيتضيح تضاخ

 اذهلو ( قاثلا ةدغ مامت اهلع ناف اناا قينكت اكوا لوالا نم ةدفلا امطقلا ااذف ملوق )
 || اهتدع 3 ةثلاثلاىف اهعجارب الو نيتضيلحا ىف اهعجار نإ لوالل ناك ايعجر قالطلا ناكول

 أ| اهقحيف ةعبارلا ىه ىتلا ةتلاثلا ةضيملا ىف اهجوزتي نا ىناشلو هتحىف تضقنا دق |[
 ا عت مل ناف ةفولا بيقع ةافولا فو قالطلا بيع قالطلاىف ةدعلا ءادتاو هلزف»)

 ْ اهؤادتا نأ قالطلاىف نوتفب انعاشدو ةيادهلاىف لاق ةدعلا تضعنا ةدملا تضم

 هتذك ناف ةنس ذنم نم اهتلط هنارقا ول هلا ىتح ةعضاوملا ةمهتل ايفن رارقالا تقو نه

 : بح لن لاق هتقدص ناو رارقالا تقونمد ةدعلا تك هناف قرد 3 تلاقوا داكفالا

 00 0 نار ر ملا هققن اهل نحالو زارقالا تقوم راتتملاو قالطلا تقول ةدغلا
 ةقث ريغ ناكوا اثلث اهتلطوا تام بئاغلا اهج وز نا َهَقث اهربخا ةأرما نا ولو هقدص
 | الفقح هلا اهيأر ربك ا نا الا ال ما هباتك هنا ىردتالو قالطلاب اهجوز نم باتكب اهاناو

 سأآبال ىتدع تضقناو جوز ىقلط لجر ةأرها تلاق ول اذكو جبوزتتو دتعت نا أب

 ئظاولا منع ذنع وا امهنب قي رفتلا بيقع دسافلا حاكنلا ىف ةدعلاو مل وق ) اهجوزّري نا

 | طولا رخا دعب انلث تضاح تناكن اذ تائطولا رخانم رقز لاقو ( اهتطو كرت ىلع

 ' مزعلا ةروصو دلحا بجو اهئطو مث امهندي قرف ولو هدنع اهتدع تضقنا دتق قيرفتلا لبق
 اذه ماعم موس اموا اهليبس تيلخوا اهتكرتوا اهتطو تكرت لوعينا ٌيطولا كرت ىلع |

 ةكراتم تالذ سلف اهحاكت كا ولو ةباهنلا قلق هب ةربع الف م زعلا درحم اما لوقلا

 ريغىف اما امم لوخدملا ىف اذهو اهليبس تيلخوا اهتكرتوا كتكرت لوشب ناب ةكراتملا اها

 قالطلاو اهلا دوغيالزا دصق ىلع اهكري نا وهؤ نادبألا ق رفت تكي اب لوخدملا
 اذك حف وه امنا ةقيقح قالطب سيل هنال قالطلا ددع صقنال دسافلا حاكنلا ىف

 اهئطوو ريغلا ةحوكنم حج وزن ناو ةدع بجوتال دسافلا حاكنلاىف ةولخلا مث ةريخذلا ىف

 ناو ةدعلا ىضقنت نا ىلا لوالا ىلع مرحنو ةدعلا بحت هريغ ةحوكتم اهنا !عبال ناكنا

 ملوف ) اضخم ءانز نوكي ذئنيح هنال لوالا ىلع مرحنالو ةدعلا بخنال ةحوكنم اهنا ع

 ىعفاشلا دنعو ) دادخالا ةلسم ةلقام ةغلابن تناك اذا اهجوز امنع ىتوتملاو ةتوتبملا ىلعو

 اهدهعبافو جوز توم ىلع فسأتلل اراهظا بجو دادحالا نال ةتوتبملا ىلع دادحا ال

 ىلع فسأتلل اراهظا بحي هنا انلو هتوفب فسأت الف ةنابالاب اهشح وا دق اذهو هتامت ىلا
 0 | ةناب 000 ا ماع ببس وه 0 0 ةمعث تاوف

 (ناك)
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 اهجوز قراغتمل اهنال ةيعجرلا ةقلطملا اذه هبشيالو اهدعبال ةنابالا لبق ايم هلسغتنأ اهلناك

 ]| ( نهدلاو لحكلاو ةنيزلاو بيطلا كزتت نا دادحالاو مل ) دادحالا اهيلع بحي يف
 |١ نانغل دادحالاو دادللا لاقبو رعشلا ةنبز هيف نال هريغوا بيطملا نهدلا كلذ ءاوسو

 || اهسأر ىكشتوا ريرللا سبلتف ةكحوا لصتكتف نيعلا عجوابب ناكناب ( رذعنمالا هلق )
 |١ ملووق ) ةنيزالوادت اذه نال ةنيزلا ةدارا ريغ نم ةدعابتملا ةظيلغلا نانسالاب طشتمتو نهدنف

 |١ ايون سبلت الو هل وق ) ةنزز هنالو بيطانخلا مالسلا هيلع هلوقل ( انللاب بضتخت الو

 | ةنيزلاهب تدصقنا ريرللا سبلاماو بيطملا بوثلا سبلتال اذكوهنم بيطلالاوزا هسيلتنا

 اذكو ةنيزلا ةدارا ريغ نم زاج هريغ مدعلوا ةكحابب ناكاذا اي رذعل هتسبل ناو زي مل

 ( ةريغص الو ةرفاك ىلع دادحا:الو عل وق ) ةنبزالل سبلت اهنال ىلحا سبل اهل لحال
 ةالصلاك هيد ةدايع دادحالا انلق ة دعلا ىلع اهايق ةريغصلا ىلع بحن يفاشلا لاقو

 || ةدعلاىف ةرفاكلا تلبسا ناف ناهزلا ىضم اهنال ةدابعب تسيلف ةدعلا اماو موصلاو

 ةبيتاكملا اذكو ( دادسحالا ةمالاىلعو عل وق ) ةدسعلا نم قب اهف دادحالا اهم زا

 عنملا فال ىلوملا قح لاطبا هيف نكي مل اهف هللا قوقح تابطاخم نهنال ةربدملا و
 ما ةدعىف هو حج سلو بق نذ جور | نم دل ولاءاةدعى الو دضاقلا ساكنلا جن ىف ليلو لا )ادع لاننا سس ل ١

 ةدع اهتدع دلولا مأ و هل ةهيرجال ةلسافلا و هبيجوزلا ةمراح دادحالا ند ) دادحا

 ا اذا ىلوملا نم ىعل دلولا ما ةدع ق الو هلو ىنعموأ نكشف مم هجروا ّئطو

 هاوق ) دادحالا اهيلعف اهجوز تام اذا اما امهننب ةيجوز ال هنال اهنع تاموا اهقتعا

 اهل لوقينا ضي رعتلا ةروصو ( ةبطما ىف ضيرعتلاب سأبالو ةدتعملا بطخت نا ىتبني الو
 ىلتيل لوقب وا اهيف ىه ىتلا ةفصلاب اهفصيق ارذك اهتفص ةأرما بجاو حاكنلا ديرا ىتا
 اهنع ىفوتملاف اذه و ناكا ما هللا ءاضق نا و كنبب و ىبب هللا عمج نا وجرا وا كالثم

 نم نكمت الف اهل زم نم جيرخت ال اهنال اهتبطخي ضيرعتلا زوجي الف ةقلطملا اما اهجوز
 فالح ( اراهنالو اليل اهتيبنم جورملا ةتوتبملاو ةيعجرلا ةتلطماازوجالو ولو ) ثاذ
 ناكاناب قالطلاو ةافولا ىف جورملا نهل زوج ثيح ةبتاكملاو ةمالاو ةربدملاو دلولا ما
 1 حجر نا اهل دساف حاكن نم ةدتعملا اذكو ىعجرلا نود نيابلا ىف جرن ةريغصلاو ايعجروا

 اذه لصاو ايقاب حاكنلا ناكول اماهتدع ىف جوركلا نم ةيباتكلا عنع نا جوزلل ليقو

 فلتخاو * ةشحاش نيتأآينا الا نجرخالو نهتوي نهوجرُكال * تاقلطملا ف ىلاعت هلوق

 ىعختلا لاقو اهيلع دحلا ةماقال جرف ىنزت نا وه دوعسم نبا لاق ةشحافلا ىف فلسلا

 نال وعلب ناا؛لوق عكا اولاق انياعصا نا الا ديج نيلوقلا الكو جورخللا سفن وه

 ةشحافلا نا ىلع لد ةشحاف نيتأي نا الا ىلاعت لاق الف اهسفنل ةيان نوكت ال ةياغلا

 اهنالف ةيعجرلا اما ءاودس ةدتعملا مزاي اعف ثلثلاو نيابلاو ةيعجرلا ةقلطملاو حوران ريغ
 عي ا مع وبل حي مسي
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 '01 انآ هان نيطعت همك هل انلث ةتلطلااو هتوتبملا اذكوأ ئوزملا نع اهعنم هلق ةحوز ||
 ا اهمزاي ال هنال ةفولاو قالطلا ىف جوردلا اهلف دلو ماوا ةبتاكموا ةربدموا دما ةدتعملا ||

 ١ اهتاعسىف ةبتاكملاو اهتمددخىف ىلوملا قح نال ةدعلا ىف اذكف حاكتلا مايَخ لاح هلنزنمىف ماقملا'

 || ةفيتح ىلا دنع ةبتاكم ىهف اهضعب قثعملا اما و ةياعسلا ترذعت حب ورملا اهانعنم ولف

 || الو ليلا ضعب و راهن جرخت اهجوز اسهنع ىقوتملاو ل وق ) ةنويدم ةرح امهدنعو
 | دتعدق و شاعملا بلطل اراهن حجيورهللا ىلا خباتخف اهل ةقفن ال هنال ( اهلزنم نع تيد
 || ضعب و هلوق و جوزلا ىلع ةبجاو اهتقفن نال ةقلظملا كلذك الو لالا موع# ىلا كلذ

 | لوف ) لبللا ثكا اهلززنم ىف تيت اهنا دم نعو اهجاوح ليكتستام رادقم ىنعي لئلا
 | ( توللاو ةقرفلا عوقو لاح ىنكسلاب اهيلا فاضي ىذلا لزملا ىف دتعت نا ةدتعملا ىلعو
 أ حبوزلا نيب و اهنيب ةرتس نم دب الف اثلثوا انياب ناك اذا اما ايعجر قالطلا ناك اذا اذه

 أ|| هيلا تلقتنا اع جبرخت الو رذع اذه نال جرحت اهناف هنم اهيلع فاي اًمساف نوكي نا الا

 || نسل امهنيب ةلوليللا ىلع ردقت ةقث ةأرما انهننب العج ناو اهكريو حر نا ىلوالاو ْ

 | راد نم اهبيصن ناكناو هل وق ) هيلا حرت امم لقتني الو تجرخ لززملا اهب قاض ناو |[
 | تفاخت قاتسرلا ىف تناكوا تيبلا مدهنبناب ( رذعنمالا جرت نا اهل سيلف اهيفكي تيملا ||

 اهيفكيال تيملا راد نم اهبيصن ناك نا و عل وق ) لاقتنالاب سأب الف ةلظلا وا صوصللا
 | حوزلا رفاسي نا زوجي الو هل وَق ) رذع اذه نال ( تلقتنا مهبيصن نم ةثرولا اهجرخاف
 أ( ضعبىف اهتلطف رعلل رفاسف هتأرماب لجرلا مبرخولو كلذ هلرفز لاقو ( ةيعجرلا ةقلطملاب

 |0000 11 11| ةنذأح مالا دثلث نم لقا اهرصم نيبو اهتنيا ناك ناق اهتع تاموأ قئرطلا
 | اماورفس ءاشنا ريغنم اهلزنم ىلا دوعت نا ردقت اهنال لقاوا مايا ةثلد اهدصقم نيبو اهني

 | ىطم اهنا كلذ نم لقا اهدصقم نيبو اهنيبو !دعاصف مانا ةثلث اهرمصم نينو اهنيي ناك اذا
 ١ ىضملاىف هيلا جاتحالو رفسلا نم ةعونمت ىهورفس ءاشنا ىلا اهدوعىف حباتحت اهنال اهدصتمل

 | تعءاشزا رايخلاب ىهف كلذك اهدصقم نيبو اهنيبو هلم ن ملقا اهرمصم نيبو اهنيب ناك ناو
 لزمىف دادتعالا نوكيل ىلوا عوجرلانا الا هريغوا مرحب تعجر تءاش ناو تنعم

 تءاش ناو تضم تءاش نافذ ةزافملاىف ىهو رفس امهنم دحاو لك ىلا ناكناو حوزلا

 | ةماقالل ملصنال هلال جورملا نم اهيلع فوخا كانه ثكملا نال الا مرحم اهعم ناك تعجر

 ملصن ىهو نمالا اهيفةعش برقا ىلا تغلب و تضم اذا مث انركذ امث ىلوا عوجرلانا آلا

 | ةماقالل لي توملاوا قالطلا عضوم ناكاذا اماو ةفيتح ىبا دنع هيف تماقا ةماثالل

 دنع اذهو كلذ دعب حرت مث الوا مرح اهعم ناك ءاوس اهتدع ىضقنت ىتح هنم حب رحال اهناف

 امه!| ىلا هعم حرت نا سأب الف مرحم اهعم ناكاذا دمحم و فسو وبا لاقو ةفينح ىبا أ[
 دقو رفسلا ةمرملا امناو ةدحولا ةشحوو ةبرغلا رمضلاعفد حابم جبورلا سفن نال تءاش |

 عطقنا اهتلط وا تام اذاذ حوزال ةعبات رفسلا ىف ةأرملا نا ةفدتح ىبالو مرح اب تعفترا |'
 امص - تر ب مح جعو ع



 1 كالكلامل

 رو الخادلا قاب ءاقلا اهني رق قلعت. م كى رابصاورل اهرفس مكح

 نودام ىلإ جرت نا ةأرملل ناف مرحلا مدع نم عوال عنما ةدعلا نالو ةر ورمض ريغ نه
 ةدعلا ىف مرح ريغب رفسلاىلا جوركلا اهيلع مرح الق كلذ ةدتعملل سيلو مرح ريغب رفسلا

 لبق اهقللل ع ابتدع اهجو نت مث اننأب اةالط هنأ لخرا قلط اذاو قل د ١ لد
 املعو رهملا فصن اهل دم لاقو اههدنع ةليةتسم ةدع اهيلعو لماكر هم هيلهف لوخدلا
 قاشثلاىف لوخد وه له لوآلا حاكنلا ىف ل وخدلا نا هلصاو ( ىلوالا ةدعلا مام

 ام لخدو ؤفكر يغنه تجوز اذا اذه ىلعفال دمت دنعو من امهدنعف دقعلا درج

 ةدعلاىف اهجوزت مث ةدعلا اهمزلاو رهملا همزلاو امه: قرفف ىضاقلا ىلا ىمالا ىلولا عفرف

 اهسفنتراتخاو تغلب مث اهب لخدو ةريغص جوزتوا لوخدلا لبق امه قرف مث ىلو ريغب

 مث انياب اهقلط مث ام لخد و ةريغص حوزتوا لوخدلا لبق اهقلط و ةدعلاىف اهجوزت مث
 لخدوادساف احاكت 5 ةأرعا حجوزتوالوخدلا لبقاهسفن تراتخاو تغلب مث ةدعلا ىف اهجوزت

 لئاسملا هذه ف لوخدلا لبق اهقلط مش : عك احاكت ةدعلا ىف اهجوزرا م امهنط قرف مث هي

 للوالا ةدعلا نال الصا اهيلع ةدعال رفز لاقو دمحمل اذالخ الماك امهدنع رهملا بحي اهلكأ
 لوخدلا لبق قالطلا هيلع درو دقع هنال بجيل ةيناثلاو دوعت الف جب وزتلاب تطقس دق.

 اذا ةيعجرلا ةقلطملا دلو بسن تشو هل وف ) ةدعلا فانيثسا الو رهملا لكب جوت الفا
 زاومل ةدعلا ةلاحىف قولعلا لاتحال ( اهتدع ءاضقن ابرقت ملام زكأو نيتنسل هب تءاحا

 اهذكاو فالخالب رهشا ةتس للا ةدم ثا نا اذهى لصالاو رهظلا نس 0
 ءاضقناب ترقا نكت ملو نيتتسل دلو ةيعجرلا تغاج اذا انلق اذه تدن' اذاف اندنع ناتنس ١

 تنن' نيتتس نه رك ال هب تءاج ناو ةيقاب لأ ةدهو ةيقاب ةدعلا نال هبسن تن اهتدحت |

 اذاذ كلملا ليزيال ىعجرلا نال ءاضقنالاب ترقا نكت مل اذا ةعجر هب اهم ولع ناكو اضيا ١

 ]| هلا ىلع هما لمَك ىطولا ةحابم ىهو ثداح ْئطو هنا ع نيثنس نم رك ال هن تءاح

 || ءاضقنالاب ترقا اذا اماو ةعجر كلذ ناكودمزا اذهلف اهئطو اعجا مراصف ةدعلا ىف اهتطو'

 ]| دحاو نطيىف نيدلو تدل وم قلاعظ تناذ ادلو.تدلو الك هتأرهال لاق ولو اه رارقأ
 || ىهو اهفداص ىناثلا ثنمحلا نال قالط هب عقب الو ىتاثلاب ةدعلا تضقناو لوالاب تقلط

 | انك نال ثلاثلاب ةدعلا تضقناو نانقلط عقو ةثلث تدلو ناو *ىث عقب الف ةيبنجا

 ةدجاو تقلط لروالا تدلو.املابنال طسثلا راركش ءازللا رركت دقق لاعفالا رركت

 ةتس للا ةدم لقا نال همزاي مل ادعاضصف روشا ةتسل هب تءاج مث ةدعلا اب ىضقنت ةدهىف
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 َ ةيضقنم هعض وب ريصتاهنال ( هنم تناب نيتتسنم لقال هب تءاج اذاف هل وف ) ءىث عقب الف
 ١ لح هنال اعجا م ريصيالو ةدعلا ىفوا حاكتلا ىف قولعلا بوج ول هيسن تبثيو ةدعلا

 أ كال هب تءاج ناو مل وق ) كشلاب اعجا مم ريصي الف هدعب لّقحيو قالطلا لبق قولعلا |
 ' ةلزلا ءافتنال هنم هلا رهاظلاف قالطلا دعب قولعلا نال ( ةعجر تناكو هبسن تدن نينتتسنم
 لقال هب تءاح اذا ا هدلو بسن تبث ةتوتبملاو هلوف ( اعجا رم ئطولاب ريصيف اهنم

 نيتنس ماهل هب تءاج ناو مل وق ) قالطلا تقو امئاق للا نوكينا لقمر هنال ( نيتنس نم
 مارح اهئطو نال هنم نوكيالف قالطلادعب ثداح لا نال ( هبسن تبثيمل ةقرفلا موب نم

 'نيتنسل هب تءاجاذا تبر هبسننا بتكلا نه هريغىفنال وهس م الكلا اذه هع سقف لاق

 . نيتتسنملقال دلولا سأر حب رخ اذا عيبانيلا فو ناتلس هتادمو 0 لوقتم هجر نأ

 لقال ندبلا فصنو سأراا جر ىتح دلولا همزايال نيتتسنم زك ال اهنع لصفنا مث

 نيتنسنم رك ال قابلا و نيتنس نم لقال ندبلا نم ريك الا نيلجرلا لبق نم حب رخيوا نيتنس نم
 مكمل ةهمشب اهئطوناب هجو هلو همرلا دقف هاءدا اذا هنال ( هيعدب نا الا هلق )

 'اهحوز اهنع قوتملا بسن تبشرو هلوف ) نات اور هيف اهقدصت ىلا جاتحي له هامدا اذا

 ١ دعب هب تءاج اذا رفز لاقو هدعب وا لوخدلا لبق ناكءاوس ( نيتنس نيبو ةافولا نيبام

 .ةافولا مو.نم مايا ةرمشعو رهشا ةربثعل كلذو بسنلا تبثرال ربشا ةتسل ةافولا ةدع ءاضقنا

 أ
| 

| 
 ١
| 

 ١

 اهبسن تن ادعاصف رهشا ةتسل هب تءاج نا تدلوف اهجوزت مث تلبخل ةأرماب انز ول و

 هانزلا نم ىنبا وه لاق اذا اما ءانزلانم هنا لَه ملو هيعدينا الا تبثرمل لقال هب تءاج ناو
 || لقالدلوب تءاج مث اهتدع ءاضقناب ةدتعملا تفزنعا اذاو موق ) هنمثري الو هبسن تثبال
 تبي ربشا ةتسل هب تءاح ناو هل وق ) نيقيب ابك رهظ هلال ( هبسن تن ربشا ةتسنم
 اةعبرا اهتدع ءاضقناب ترقا اذا اهجوز اهنع ىفواملا اذكو ( ةدعلا دعب ثودملا لامتحال

 | هللا نأو هبسن تنث'رارقالا موب نه.ربشا ةتس نم لقال تدل مث اسثعو رهشا

 اةيسن تبثرمل ادلو ةدتعملا تدلو اذاو علق ) تبث. مل رارقالا تقو نه ادعاصف رهشا

 0000011 لآ الا ناتأرماو لجروا نالجر اهتدالوب ددهشي نا,الا ,ةقشح ىا دنع
  ةدقعم تناكءاوس ( ةداهش ريغنه بسنلا تبثيف جو زلا لبق نم فارتعاوا رهاظ لج

 هلوق رهشا ةتسنم لقال هب تءاج ناب رهاظ لج- هلوقو ةافو وا ىعجروا ناب قالط
 رانآو رظاذط لج كانه ناك اذا هانعم طرق ةلباقلا ةداهّش نال ةمانأ تعي ةداهش ريغ:

 تداراو اتيم ادلو تدلو نوكت نا زاو ةلباق امتدالوب دهس نانم دءالف ةدالولا حجبوزلا

 (( ةدحاو ةأرما ةداهشب عيمباىف تبث دمحو فسوب وبا لاقو هلو ) هريغ دلو همازلا

 مالسالا رخف لاق حاكنلا مايق لاحىف ايبسنلا مزاه شارفلاو ةدعلا مايقل متن ش ارا كل

 ا مامالا ركذف دحاولا لجرلا ةداهش اهاو امهل وو ىلع ةلدع ةلسم ةرح ةأرملا نوكت نا ديالو |[

 ]| اذك ليواقالا 58 لع 0 هن ةصالطلا ىو دة اذهىف ١ نا ا ل

 ( صتسلاىف )
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 اهجوزت موبنم ربشا ةتس نم لقال دلوب تءاخل ةأرما جوزت اذاو هل وق ) ئصتسملا ف
 نال حاكتلا محسفتلاو 0 نو لاف حاكنلا ىلع قباس قولعلا نال ( هبسن تبثي مل

 دممو ةفينح ىبا دنع ءانزلا نم لمخلا نوكي نا الا اهحاكن زجب مل لماح ىهو ةأرها جوزتنحا

 اذا ىنعي هبسن تدن' ل هلوقو دتعف لصح هنال رهملا همزاي حاكتلا اذهىف اهتطو اذآ مثا
 ادعاصفربشا ةتسلهب تءاجناو هلق ) هبسن تدنءانزلا نموه لّهرملو ةامدا اذااما هعدبملا

 هبسن تبث اضبا تكس اذا اذكو ىئالا تقو ىف هل مل هنا ىنعي ( هب فرعا اذا هبسن تنل
 ةدحاو ةأرما ةداهشب هبسن تدن' ةدالولا دعجناو عْلوُف ) ةمان ةدملاو مئات شارفلا نال

 (شارغلاب تب بنتا نال نعلن ءاظنول ,ىح دحااو: لج اذكو ( ءدالولا يقعد

 تدلو نافذ نعال هافنف ةأرما هب تدهشف هبدلتمل جوزلا لاقق تدلو ةحوكنم هتروصو

 رهاظلا نال اهلوق لوقلاف رهشا ةتسذنه تلاقو ربشا ةعبرا ذنم كتجو تت لاقق افلتخا مت

 فالملا ىلع وهو فالكتسالا ركذب ملو حافس نمال حاكت نم ارهاظ دلت اهناذ اهل دهاش

 قلطت مل ةدالولا ىلع ةأرما تدهشف قلاط تناف تدلو اذا هنأرمال لاق اذاو ف ورعملا

 امتداهشنال قاطت اههدنعو ةمات ةححب الا تيثب الف ثنملا تعدا اهنال ةفيتح ىبا دنع

 ةفينح ىلا دنع ةداهش ريغنم تقلط لباب فرعا دق جب وزلا ناكناو كلذف دج

 هنال ةإراقلا ةداهش طرشي امهدنعو ةدالولاوهو هيلا ىضفب امب رارقأ لبخلاب رارقالا نآل
 عبرا يتفاشلا لاقو ( ناتنس لما ةدم ثكاو مل وق ) ثنملا اهاوعدل ةجنم دال
 ىلاعت لاقو * اربش نوثلث هلاصفو هلج-و + للاعت هلوقل ( ربشا ةتس هلقاو هل وف ) نسا

 ةدعالف ةيمذلا ىىذلا قلط اذاو مل وق ) رهشا ةتس لمعلل قبف + نيماع ىف هلاصفو*

 فسوروا لاقو اهنع تام اذا اذكو مهبدىف كلذ ناكاذا ةفينح ىبا دنع اذه ( اهيلع

 حجوزلا قلو هللا قلل بجن ةدعلانا ةفيتح ىبال مالسالا رادىف امهنال ةدعلا اهيلع ديو
 اقح هدقعيال هنال هتح طقسادق حج وزلاو موصلاو ةالصلاك هللا قوقحن ةبطاخم ريغ ىهو

 لوق اذهو عضت ىتح اهل ةقفن الو ( حاكتلا زاج ءانزلا نم لماما تجوزتت اذاو ملف )

 هل وق ) يطولا ءام ةمرطل لماحلا جوزتنم عنملاو هل ةمرحال ىنازلا ءام نال دمتو ةفينح ىبأ

 نوكي نا الا عضت ىتح لماح أطونال مالسلا هيلع هلوقل ( اهلج عضت ىتح اهؤاطنالو

 فالخللاو دساف ءانزلا نم ىلبملا حاكت رفزو فس وب ولا لاقو اهأطي نا هل زوج ىنازلا وه"
 اهلو اهئطونم عنم الو قافتالاب مجم حاكتلاف هنم هنارقا اذا اما لجملا ركتااذااهف

 ثريو هبسن تدل حاكتلا دعب ادعاصف رهشا ةتسل دلولاب تءاج اذا مث لكلا دنع ةقفتلا
 عا هللاو تاعقاولاىف اذك هنه ثرب الو هبسن تبث ال كلذنم لقال هن تءاح ناو هنه

 د تاقفنلا باتك د

 || اهنف امل كلذ تيس كله اذا هسرف قفن لاعب كالهلا وهو قافتلا نم ةتتشم ةغللا ىف ةقمنلا
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 | هللادجر لاق) ببسوا بسنب ةقفنلا قاقحت»ا نع ةرابع عرششلا ىفو هكالها ولاملا فرص نم

 ١ ةربدم وا ةما تناكاذا اما ةيتاكم وا ةرح تناكءاوس ( اهجوز ىلع ةجوزال ةبجاو ةقفنلا

 أ هتدعو دسافلا اما هتدعو ميتا حاكنلا ىف بحي امناو ةئوبتلاب الا اهلّيَمفن الف دلو ماوا

 | لوكأملا ىه ةقفتلاو ةيباتكلا ةرفاكلاب نعي (ةرفاكو ا تناكة لس يل وق ) هيف اهل ةةفنالف

 تعئتما اذاف دلبلا مدا بلان نم مادالاو دملبلا توق بلاغ نم ماعطلا وه و بورشملاو

 | الفلا و ءايهن ماعطب اهتأي نا هيلع بجو تائهلا تاوذ نه تناكنا نيمللا و نحطلا نم
 | ةينآو مجطلا ةل[هيلع بحبو صخرب و ولغب رعسلا نال مهارد ةقفنلا نوكت نا ىخبنيالو
 ىلع ةقفنلا بحنو كلذ هايشاو ةفرعملاو ردقلاو ةرملا و زوكلا ل. برمثلاو لكألا

 أ عم بحي [هيكح ىف نمو ةجوزلا ةقفنف كلملاو بسنلا و ةيجوزلاب عاونا ةثالث ناسنالا
 | ميلستب بجيت اهنال ةضواعملا هبشن اهنال اهرفكب الو ةأرملا راسب طقسيالو راسعالاو راسيلا

 أ ناكارسوم بالا ىلع بجن ىهو دالوالا ةقفن اهنه برضا ةثلث بسنلا ةقفنو اهسفن

 | هلزأك اذا اما اريك دلولا نوكيناو كلذك بالاو ارخدل ولان وكيناريتعي هناالا ارسسعموا
 ناربيعم اههو ارسسوم ناك اذا دلولا ىلع بحيث نيدلاولا ةقفن اهنمو هلام ىف هتقفنف لام

 | نورسعم ,هو ارسوم ناكاذا هيلع بحب ماحرالا ىوذ ةقفن اهنمو امث رفكب طقسن الو
 ' هنايب ىتآي ام ىلع هلاما و هدبع ةقفن هيلع بحف كلملا ةقفن اما و ,هرفك عم بحنالو
 | (اهانكسو اهتوسكو اهتقفن هيلعف هلزنم ىف اهسفن تلس اذا ي] وق ) ىلاعت هللا ءاش نا
 | لتت مل ناو ةقفنلا اهل بحي دقعلا ةحص دعب ةياورلا رهاظ ىفو اهسفن اههيلست طرش

 | ماذاف جوزلا تيب ىلا اهلاقتنا ةقفنلا بوجول ربتعا هلا فسوب:ىبا نعو جوزلا تدب ىلا

 | ىرودقلا راتخاو ةقفنلا بحت هلززم ىلا تلقتنا امدعب اماف ءادتا ةقفنلا بحنال كلذ دجوب

 000 | لذ ةئغلا تلك اذا اهنا اضيا فسو ىانع و فسو قا لوق هللا هجر
 ا كرت اذاذ اهل قح ةقفنلا و هل قح ةلقنلا نال ةلقنلاب اهبلاطي ملام ةقفنلا اهلف حج وزلا تدب

 ١ نآل اهلف اهرهم قوتستل كلذ ناك نا تعئّماذ ةلقنلاب اهبلاط ناو اهقح طقيسي مل هعج

 | اهاطعادق ناك اذا اماو رخ آلا طقسيال نيقللا دحاب ةبلاطملاو اهقح ةقفتلاو اهقح رهملا

 ا ا لاح كاذرجي ول وقب ) ةزمثان اهنال اهل ةقفن الف ثعتتساف الجم ناكوأ اهرهم
 | نيرسوماناك اذا هريسفتو ىوتفلا هيلعو فاصملاارايتخا اذه (انستعموا جبوزلا ناك | رمسوم

 | نودف رسوه وهو ةرسعم تناك ناو راسعالا ةقفنف نيسسعم اناك ناو راسيلا ةقفن بجن

 | الا هته ةرييوم ىهو ارييغن ناك ناو[تارسبعلا ةقفن قوفو تارسوملا ةقفن

 | ةفحلخو نا راجت و نامرد ىهو اهتوسكو هلوق هتعس نم ةعسوذ قفنيل ىلاعت هلوقل
 ءاسكو راج و ةفحلم و ىوره عرد ءاتشلا ىف هيلع ضرفب ارسعم ناكاذا عيبانيلا فو

 ىو ره عرد ءاتشلا ىف هيلع ضرفب ارسو» ناكن او ةفحلمو راهنو عرد فيصلا ىفو

 فيصلايف اهل ضرفبو ءاسكو رازاو صيق اهمداحلاو ءاسكو مسيرباراهنو ةيرونيد ةفيلمو ا

 (عرذلا
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 ]| سيل ربشا ةتس ةدم ىف ةوسكلا اهل ضرف ول و ةفحلمو مسي ربا راجو ىروباس عرد
 قرخمت مل اداتعم اهتسل ول ثيح ناك نا اهيضم لبق تقرت ناذ ةذملاىضمت ىتح ءىث اهل
 كلر سلا وا سدللا مدعل هواه ناك نا هد كل بوثلا قد ناو ثيحو الاو 0 0

 : 0 اذكو الفالاو ئرخا ةوسكاهل ضرغ هناف مون نود امو هسلل وأ هريغ ١

 ]| تقولا لبق تقرخضمف اداتعم اسل امتودسك تسل ناذ ىرخا ةقفن اهل ضرفن هناف اهققتت مود

 بوثلا قرس ولو ىدن#ا لاق اهريغ بحت ال ةدملا ىف قرذتت ملاذا و ىرخا اهل ددج '

 |١ اهريغ بجو ةدملا ىف ؛ىث اهثه لضفو ةقفنلا ىف اهسفن ىلع تزرنق نا و هريغ بحنال '

 || هشريفتامايطعي نا هيلع بجيو اهل ”ىثالف اهدنع ةوسكلا وةقفنلا تعاض اذا عيانيلا ىفو

 ىلعو فيصلا ىف عطنو ءاتثلا ىف ةسفنط هيلع بجو ارسوم ناكن اذ حوزلا لاح ردق ىلع

 ' ١ مح نئرغت نا دهاإلا عطنلاو ةسفنطلا نوكيالو ءاتشلا ىف دبل و فيصلا ىف ريصح ريقفلا .
 || نانشالاو ىمطخلا و ردسلا و نهدلاو طشملاكمح*ولا ليزيو هب فظنتنام اهل بحتو

 ا هرابتخا ىلغ وه لب ةمزاي الف لحكلازو تاضفتا اماو دليلا لها ةداط لع ناسا ١
 ا نانصلا هب علطشب أم هيلع بجنو ريغال ةكوبشلا هن عطقنأم هئم هيلع 5 بيطلا اماو ْ

 ]| ءاملا نم هيلعو ماخع ا الو داصفلا الو بيبظلا ةرجا الو ضرعلل ءاودلا هيلع بحيالو

 || ةرسسعم تناكن اف ةبانللا نم لسغلل ءاملا ءارعش هيلع سيلو حولا نمابندب واهبايث هب لسفتام
 || ةرسود» تناك ناو اهسفنل هلعنتل بهذت نا اهل نذا ءاش ناو ابيلا هلقن ءاش نا رايخلاب وهف

 |١ ناف هل وف ) لجرال سادم هيلع بحيو ءوضولا ءام هيلع بحيتو اهبلا هلفنب نم ترجأتسا |
 || الجؤم ناكاذا اما لحل رهملا ىنعي ( ةقفنلا اهلف اهرهم اهفوي يح اهسفن مياستنم تعنتسا |

 1| رهاظ ىف لج الا لولح دعب اذكو فسوب ىبال ف الخ امهدنع اهسفن عنمت نا اهل سيلف |

 امهدنع عنتمت نا اهل سيل لاملا تفوتساو الاح هضعبو الجؤم هضعب ناكاذا اذكو ةياورلا |

 نا اهل فسوب وبا لاقو اهسفن عنمت نا اهل سيل ام ولعم الجا دقعلا دعب هتلجا ول اذكو |

 ام لخد ناذ اهب لخد نكي مل اذا لوصفلا هذه عيج- ىف لجؤملا ءافيتسا ىلا اهسفن عنمت |

 ناك اذا اهت فالملاو اهسفن عنمت نا اهل ةفينح وا لاقو امثدنع اهسفن عنمت نا اهل سيلف ظ

 سبملا نم اهتح طقسي ال ةنونحم وا ةيبص وا ةهركم تناكول ىتح اهاض رب لوخدلا |

 لاق اهل ةفنال اههدنعو ةقفنلا اهل ةفدح ىبا دنعف ةقفنلا قاتحسا اذه ىلع ىئبشبو قافتالاب |

 تالاقم ىفو ةعفتلا لي زب ال لوخدلا دعب ةقدصلا ءاغتال عانتمالاو ةفينح ىبال ةموظنملا ىف ظ

 هتروصوال لوخدلا اهرهم دقن لبقف الجؤم اهقادص نكي ناو هللا هجر فسو ىبا |

 نا لبق فسوي ىبا دنع اهب لخ دب نا هلسيلف ةنس ىلا ةلج ؤ» ,هرد فلا ىلع اهجوزتت ظ
 ناو مل وق ) عنتمت نا اهل سيلو كلذ هل اههدنعو هعيج اهيطعي تح عنتمت نا اهلو اهدقني |

 قحريغب هنذاريغب هت نم اهجورخ زوشنلا ( هلزنم ىلا دوعت ىتح اهل ةقفن الف تزمثن

 نا هتلأس اذاالا ةزشان تناكا بلع لوخدلا نم هتعنخ اهتيب فانكاسن حجوزلا ناكناف |
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 اي 1 دو

 بحيف رهملا اماو اهبذ ىنعمل عانتمالا نال ( هيلا تلس ناو اهل ةقفن الف اهب عتمتسلال ةريغص
 ناو يل وق ) ةقفتلا اهلف هتبب ىف اهكسماف ةمدخلل وا سانيتس الل اهم عيتني نمم تن اكن اذ

 ءا زمتلا نال ( هلام نم ةقفنلا اهلف ةريبك ة ا ل ا

 عتمسإ ادح غلبت ىتح اهل ةقفن الف عاجلا ناقيطي ال اريغص امه الك ناكن اف هلسبق ن
 نكي ملو ةقفنلا تيلطف اهيلا ل وص ولا هنكمي الاض ىم ةضي ىم دج وزلا 0

 هتف راف لاقت الا نم تعبتما نآو'هبلط اذْسنَع لاقتالا نف عنتمت ملاذا ةقفنلا اهلف اهلقن

 ناك ايعجر اهت دعى ىنكسلا و ةقفنلا اهلف هتأرما لجرلا قلط اذاو مل وق ) انهل

 الماح نوكت نا الا ةتوتبلل ةقفنال ىيفاشلا لاقو اضيا ةوسكلا اذكو ( انياب وا قالطلا

 حج وزلا ةدرو ناعلا و ءاليالا و علملا اب ةنابملا و ةقفن الب ىنكسلا اهلف الئاح تناكن اذ

 نيتتس ىلا ابلع قفنا لماح اهنا ةقلطملا تع دا ول و ءاوس ةقفنلا ىف اهما ةعماخجم و

 دما نأو ىئكسلاو ةقفنلا اهلف اهتدع تلواطت ةأرها ناولو ىدنخلا لاق اهقلط ذنم

 اهمهلا ناذ كلذ دعب روهشلاب ةدعلا ىضقنتو سايالا دحىف لخدت ملام نينس رشعىلا كلذ

 الياحواالماحتناكءاوس ( اهجوز اهنع ىفوتملل ةقفنالو يل ووق ) اهتدع تضقناام اهفلح
 بجينملامناو ىواتفلا ىف اذكل املا عيمج نم ةقفالا اهلف لماح ىهو دلو ما تناكاذا الا

 كان اش اج وا اهانيجوا ولف ةثرولا ىلا لاز: تيملا كام نال اهجوز اهنع قوتملا ةقفن

 ةدرلا لثم (اهل ةقفن الف ةيصعمب ةأرملا لبق نم تءاج ةقرفلكو هلق ) محدنال اذهو ريغلا
 اماو ةزشانلاك ق>ح ريغب اهسفن ةعنام تراص اهمال اهسفن نم هنيكموا جوزلا نبا ليبقتو

 ' تناكناو هل وف ) ةقفنلا اهل ناكل وخدلا نم هتعنمو اهل ىرتكي وا هلززم ىلا اهلوحب |

 | تطقنس ةدعلا ىف تدترا ناو اهتقفت طقستمل ةدعلا ىف اهسفننم اهجوز نا اذا

 تراتخا اذا اكحابم ببسب ةقرفلا تءاج اذا اماو ىنكسلاو ةقفنلا تذام تلساناذ اهتقفن

 'ولو ىنكسلاو ةقفنلا اهل ناذ اب لوخدم ىهو ةءافكلا مدعلوا قاتعلاوا كاردالل اهسفن

 ىنكسلاو ةقفنلا نم هتريتنا طرشب اهعلخاذا الا ىنكسلاو ةقفنلا اهلف لوخدلادعب اهعلخ

 ١! دنع ءازرألا محدن الف ىلاعت هنا قفت قملاح ”نيكشلا نال ركشلا نود ةعنلا نم ارنب هناق

 ةبادهلاىفو ايعجروا انناب قالطلا 00 (اهتقفن تطقس تدترامث اهتلطناو هلق )

 اهلف قالطلا دعب اهسفن نم اهحوزئات تنل نا اهتعفن تاطقس اتا م ان اهقلط اذا

 هلوق ) سجحنال ةنكملاو ةسوبسحلل ةقفنالو بوتت ىتح سبحت ةدئرملانا قرفلاو ةقفثلا
 | ةقفن الف مرحم ريغ عم تجوا اب بهذف اهرك لجر اهبصغوا نيدىف ةأرملا تسبح اذاو
 ١ الف ردقت تناكناو ةقفنلا اهلف هّلاذو ىلعردقتال نيدلاف تسبح اذا جركلاىفو ( اهل

 حوزلا اهسح ناو نيهجولاىف اهل ةقفنال هنا ىلع ىوتفلاو اهرايتخاب عنملا نال اهل ةقفن
 | الف اربشا اهب بهذف اهرك لجر اهصغاذا اماو محدالا ىلع دقفنلا اهلف هيلع هل نيد

 سم منو يراد اهعيس بل منو هيد. نال فيكي ١ ند مع. 2ليدس نبل من ء عهدي هيوم هي م امل ين مل ل ساما ا وحس هزم مح ف اج دوم د يعم را هن ل

 ولا

١ 



 عنملاو دجودق ميلستلا نال هلازنم ىلا اهلعن دق حوزلا ناك اذا تقسو ىبادنع ةقفنلا اهلنا

 تح ءاوس اهل ةقفنال دحخ لاو ناضفر ىف ةماصلاك تراصف اعاع ضرف 10 م

 مل( اكل ا هيلا ل تان او 0 ريالا 1 مرت

 اهعلا جاتحال ةماقا منا ادا هيب تعاقااوا ةكمب تزواح ناذ ا ةيصتملا ىه يا :
 اهب عاشسالا نم نكمتم هنال اماججا ةقفنلا اهلف اهعم حوزلا مح اذا أماو اهتقشن تطمذسا

 عوطتال تج اذا اماو ىركلا بجيالو رفتسلا نود رضملا ةقفن هيلع بحيو هقبرطف |

 تضرم اذاو نلرْوُف )كلذ نم اهعنم جب ؤرالنال اهعم خبوزلا نكيرمل اذا اءاججا اهل ةقفنالف |

 اهتقفن طوق ىف كلذ رثؤيالف هللا لبق نم عنملا واهسفنل ةلضمابنال (ةقفنلا اهلف اهجوز تديىف |
 ضيملاكضراعب وه اما عئاملاو تيبلا ظفحنو اهنميو اهب ستي ةناف متاق سايتحالا نالو |

 || مث تضرم ناو ميل لا قيقحتل ةقفنلا:ابلف تضم مث اهسفن تلساذا فسوي ىبا نعو

 ناو لاق ثيح ديلا ةراثا تاتكلا طفل قو ْنَمَْح اذه محمل خلستلا نال كال كاع

 فسوابا نوي ةعاعم نا لاف ابا تدب ىف تض زف اذا انع ززتحت ا جبوزلا لرتم ىف ترض ره

 هنال كلذ دعب اهدر هل سيلو ةقفنلا الف اهلقن اذاذ اهلقتي ملاه اهتقفن همزايال اعترلا ىف لاق

 ارسوم ناكاذا جبوزلا ىلع ضرفبو مل وف ) ضئاخلاك طولا ريغ اهب عاتمسالا هنكمب
 | اسوم هنوك كلذ ىف هطرشش اماو اهمارمثو اهماعط ملتتل نم مهنا هيلعزال ( اهمداخ ةقفن

 |١ ناكناو كلذ امل ضرفب اضيا هنعو محدالا ىهو ةفدنح ىنانع نسملا ةياور هذهف

 1 لاقو اهثدنع اذه دحاو ( مداخ نم زكحال ضرشالو يل وث ) دمت لوقوهو ارسعم

 ا اهمدخ ايقدحا نيمداخ كا جاتحن دو اهنال اهل ضرق ناعذاح اهل ناكنا فسو وأ

 ىلا هلسرتو اهل ملصنام اهل عاتب و ةقفنلا هنم بلطي اهجوز ىلا هلسرت ىتاثلاو اهلّنمىف

 0 ةعقن هه زاد مل هيف اهتمد ماقول 5 نزلا نا اههل و اهجناوح ىضشو اهوا /

 مداخ ىا ليق 5و ك ولمملا وه مداخللاو دحاو نم 1 عدنا هه زل | 1 ماعم هريغ ماقا | ذا

 هلوق 1 مناقل هعفن قوسلال هما كك هج وكنملا وريغلا ةكولمتوا تك ةرح ناك

 الع لخدب نم رقتستدق اهنال ( هلها نم دخا اهبف سيل ةدرفنمرادىف اهنكسنا هيلعو

 ) َكِلَذ ناكخ نإ الإ هلوف اهجوز م ةرشاعملا نم اهعنم دقو اهعاتم ىلع 2 فاخنو

 0 هنكستنا اهماع سلف اهريغنم دلو هل ناكناو ملوش ) اهتح طاقساب تيضر ابنال

 ١ عنم ن نا جوزالو ل وث ) اهعاتم ىلع هنم فاخت دقو اهجوز عم ةرشاعملا نم اهعنمي هنال

 لوخدلا اهلهاو هريغنم اهدلوو اهيدلاو
 3 0 تقاو ىاق دعم ةولخلا اماع ل ) الع

 فارة لاو 0 ع ل رذعت ءالؤه لوخدو

 اهمالكو لا ا مهعنعال و هلل ع مدا و هولا مراحملا نهام خرب



 | لعلاو اهداقتقا ن ه مهمل ديال 0 نالو ج-رلا ةعيطق نم كلذىف امل ( اًواش تقو ىا ىف

 امهنيي قرشب مل هتجوز ةققنب رسعانموول وق ) نيدلاولا ىلا جورالا نم اهعنمالو الاب أ
 || هبلاطيف جوزلا ىلع ميرغلا ليحت اهنا ةنادثسالا ىف نذالا ةداف ( هيلع قيدتسا اهل لاشو ||

 تنادتسا ناو ةصاخاببلع ةبلاطملا تناكهنذا يغب, تناذتسا ناو ميوزلا ضريمل ناو نيدلاب ||

 مل ةقفنلا تناكاذا ىنعي عيوزلا ىلع ثالذ نم *ىثالو ةعوذتم ىهف كالعا اهرغأي نا لبق

 ىلع انبد نوكيلب ةعوطم نكتمل تضرف لق تناكاذا اهآ كلذ لبق هيلع اهل ضرقت

 ىضاقلا ضرف ةيجوزاابو هب فرعم لجو ديىفلام هلو لجرلا باغاذاو غلف ) جوزاا
 || كلذب ىضاقلا ٍلعاذا اذكو ( هيدلاوأو راغصلا ةدالواو بئاغلا ةجوز ةقفن لاملا كلذ ف
 ا اذا اماو هب راضموا اندوا هاب ىف ةناما لاملا ناك ءا وش كلذ هي ىذش هر فرعي ملو

 ||| رظان ىضاقلانال ( ثاذب اليفكيهنمذخأيو عل وق ) هيلع ىطقبال هناف نيزمالا دحا دخت
 ىلعوا اهقالط ىلع ةدنيبلا قب اهر لصو اذا هنأل بئانغلل رظن ليشكلا فخناقو.طاتخم

 نكي ملوا ةقفنلا اهاطعاام ىاقلا اهفلح انضيا اذكو ليفكلا نئضيف اهتقفن اهنافيتسا
 الا الالللا لام ةقعن نش الو دل ىق ) هريغؤوا :زؤسشن نم ةقفنلا ظقحي كبس اهكنيب
 ءاضق لبق ةيحاو ءالؤه ةقفن ند ندلاولا و راغصلا دالوالا و ةحوزلا ىعي ( ءالؤبل

 | يهريغ اما مل ةناءا ىضاقلا ءاضق ناكف عيسفناب اوذخأي نا مبل ناكاذبل و ىضاقلا
 | زوج ةفينخوبا لاقو زوحنال بئادغلا ىلع ءاضقلاو ءانضقلاب مهتقفت بح امنا مرالا نم

 أإ| راقعلاناعيدبالو امهتجاح ردباههتقفت ىف ضورعلا ايناغ ناك اذا دلولا ىلع اعد نا نيو.الل

 فسووبالاقو مالا نود بالا عيبلا ىلوت ىذلاو كالذىف اذهياع ضرزعينا ىتاقل سلو
 ىلا هتعصاخف سبا مث راسعالا ةقفنب اهل ىذاقلا ؛ئظقاذاو خلوق ) كلذ امه سيل دمتو |

 قمتي ملةدم تضم اذاو مل وق ) هراسبب قدعابل ددحجت هلال ( سوما ةقفئابل مت ىضاقلا |[
 تاحاصو ةقفنلا اهل ضرف ىضاقلا نوكينا آلا ابل ءالف كلذ هتبلاطو انف جوزلا الع أ

 مك سالف ان دنع ضوعب تسيل وةلص ةقفنلان ال ى صمام ةققن ابل ىضقيفاهرا دعم ىلع حوزلا

 ا ناك ةده تضم قىحاجاع قعشإ ف ةقفنلا اهل ىضذاعلا ننكر 5 اذا اما ءاضقلاب الا اهف بوجولا

 0 امه>الطضاب هسفن ىلع حوزاا اهضرفاذا اذكو هتمذىف اثيد ريصت م كلذ ةيلاطملا اهل ١

 تراص اذاو هيلع ىضاقلا ةيالونم ىوقا هسفن ىلع هتالونال مكايلا ضرفنم دك اهضرف |'

 ذئنيح ةقرفلا تءقوواامهدحا تاماذا الا نامزلا لوطب طقستمل حالطصالابوا ءاضقلاب امد |[

 اذا اذكو (تطقسروبش تضموأ ةعفتلاب هيلع ىضقام دع حوزلا تام اذاو هلوق ( الكف 1

 ولو ضبعلا لبق توملاب لطبن ةبهلاك ت وملاب لطبت ةلصلاو ةلص ةقفنلا نال ةحوزلا تتام

 محدن الف بحتساامع ةءارب اهنال ةأربلا محدن ةلبقتسملا تاقوالا ىف اهتفننم امجوز تأربا

 حوزلا لامىف عوجرلا الف الام نه تقفناو حوزلا ىلع ةقفنلا اهل ىضاقلا ضرف ولو

 ١ طقسا ال هناذ ىضاعلا 6 اند هقفناام مضل االا اههدحا تومي طعسلو نييدح انآ دام

 0 هم يوم جبت ةياحسس ء د فيضسممو م وما * « هيب 2 جملا ا دا يس عم يرانا مع عج ثا



 #« د6

 دنع نيف اين 110: اهيل لق انيال ل ر اهلرعوا ( دس نع اهنا ناوهلوق ) | |

 امنع ثروتو اهل اكلم ةقفنلا نوكتو رهش ةقفن اهاطعا اذا اذكو فسو ىباو ةفشح ل

 درب و ةدملا نع ىضم ام ىا ( حج وزال قب امو ىضم ام ةقفن اهل بحي دمت لاقو لوف ١)

 ءرش الف ةكلاه تناكاذا اما ةكلهتسم وا ةماق تناكنا هتثرو ىلاوا حجوزلا ىلا قيام |
 حجوزلا تاماذا اذكو اهنم قابلا دري دمحم دنع ةوسكلا فالحلا اذه ىلعو قافتالاب اهيلع 1

 اه. لصتا ةلص ةقفنلا نال امهدنع * ىثب اهيلع عوجرلا هتثرول نكي مل تقولا ى طه

 عجر مل كالهتسا ريغنم تكلهول اذهلو ةبهلا ىف يتوللادعب ةلصلا ف عوجر الو ضبقلا ١
 هدر بجف لبقتسملا ىف هقحست ال انوعضم اضبق تضبق اهنا دمحم عاججألاب ”ىشثب اهيلعا
 هدر هتامعتسا اهف بجو ةدملاىف اهتوموا هتومو هللا هجر دمحت ةموظنلا ىف لاق نبدلاكأ|
 هنال ىثب اهيلع عجرب مل هنود اخ رهش ةقفن تضبق اذا اهنا دنع ةعاعم نتا وزو
 ىلع دازام نال قيام تدرو رهش ةقفن اهنع عفر تاذنم رثك ا تضبقناو ريسيلا مكحيفا

 ديق ( اهيف عابب هيلع نيد اهتقفنف ةرح دبعلا حوزت اذاو هل وق ) ريثكلا مك كح ىف رهشلا/|
 اهل ةقفنال ةئوبتلا نودبو هعم اهثوس نا اهالوم ىلع سلف هما حوزت 9 هنا ةرطلالاا

 نيع ىفال ةقفنلا نبع ىف اهمح نال هيدغب نا لومللو هالوم نذاب حوزت اذا اهيف عاب امئاو

 ىلوملا هل نذأي ملاذا اماو ميحتلا ىفلتق اذا اذكو ةلص اهنال تطقس دبعلا تامولف:ةيقلا |
 اهرهم ىف عب ولو دسافلا حاكتلاىف ةقفن الو دساف حاكتلا نال اهل ةقفن الف جيورلاىف ١
 ردملاو بتاكملاو دبعلا ةأرما ةقفن زيجولاىف لاق قتعلا دعب قابلاب بلاطي نُعلاب فيملوا

 هيض نأ الا كلذ ىف عاب ادبع ناك ناذ رهملاك ىلوملا ىلعال هيلع ةماوا تناك ةرح

 ءاوس هدلو ةقفن دبعلا ىلع بحي الو نايعسي لب ناءابي الف بتاكملاو ربدملا اماو ديلا"
 دما ل هتتفف ةرح تناك ناو اهالوم لق دما تناك نا لب ةماوأ ةر 00 0

 ةاعستسملاو ةيئاكملا دلوو ةبارقلا نم دلولا ثري نم ىلعف لام اهل نكي مل ناف لاماهل ناكنأ
 ةقفن ةردملاو دلولاماو اهلثم بتاكم هه و اهيلع هتقفن نوكيف هما ةباتكىف لخادلا

 نينتاكم ناوبالا ناكاذاو اهتقفن هيلعف ةيراجدل وتسا اذا بتاكملاو امهالومىلع امهدالوا
 اهأوبف ةما لجرلا جوزت اذاو مل وف ) هبا ىلع هتقفنو مالا ةباتك ىف لخدي امهدلوف
 لززنمىف اهنيبوهنبب ةيلختلا ةئودلاو ( اهل ةقفنالف هعم اهثوسملناو هيلع اهتقفتف هعماهالوم

 ساتحالا تاوفل ةقفنلا تطقس ةئودتلا دعب اهمدخسا ناف ىلوملا اهمدحسي الو جبوزلا

 ةمالك اذه ىف دلولا ماو ةريدملاو اهتقفن طقست ال اهمدخسي نا ريغنم انايحا هتمدخناو'
 هتجوز ةقفن ىف هكراشب الك دحا اهيف هكراشيال بالا ىلع راغصلا دالوالا ةقفنووز وف )|

 ارح دلولا نوكي نا هيف ريتغي هنا الا ارمسعم وأ ناك اضموم كلذ هيلع بَحَو ( ذحأا
 ىلع بحي اذكو هلام ىف هتقفنف لام هل ناك نأ هنال اريتف دلولا نوكي ناو كلذك بالاو

 مهنال نيناحموا انايعوا انمزاوناكاذا روكذلاو ءارقف نك اذا ثان الا هدالوا ةقفن بالا

|| 

0 

 ا
1 

1 7 



 أ *«ي
 هب عجرب و هيلع قافن الاب بالا سما دا لا ا 2 ن0
 . | هنير اهف هعسي و عجري هنا دهشا نوكي ناالا عجري مل سما ريغب هيلع قفنا ناذ هلام ىف

 ا | عجرب الف ءاضقلاىف اماف عجري نا هلت تناك اذا دهشي مل ناو عجري نإ ىل !اعت هللا نيب و

 أ بالا ناك ناذ مالا نود بالا ىلع هتقفنف ناو هلو ارسسعم ريغصلا ناك ناو دهشي نا الا

 ا هب عججرب بالا ىلع انبد نوكيو هيلع قافنالا مالا مأي ىضاقلا ناف ةرمسوم مالاو ارسسعم
 0 ىرخ هعاضرا نال ( هعضرتنا هما ىلع س لف اعيضر دلولاناكناو مل وق ) هيلع

 | هعاضرا اهمازلاب ىا * اهدلوب ةدلاو راضتال * ىلاعتهل وق ىف ليقدقو بالا ىلع هتقفنو هتقفن

 أ اهاوس دجويال ناكاذا اما اهريغ هعضري نم عضوملا ف دجوب ناكاذا اذهو اهتهاركعم
 ارجأتسيو عوق ) اهل ةرجا ال اذهىلعف كالهلا نع هل ةنايص هعاضرا ىلع ربجت اهناف

 تداراو اهدنع ٌرظلا هتعضرا اذا مث كلذ تدارا اذا ىن نعي ( اهدنع هعضر, نه بالا

 ١١ طرمشي مل اذا مالا تيبىف ثكمت نا اهيلع بحت الو كلذ 0 اهلتم ىلا ظل دووعت نا
 ءافولا اهمزا مالا تيب ىف عاضرالا نوكي نا اهيلع طرتشا ناو دقعلا دنع اهيلع كلذ

 ١ لمحت نا اسهل ناك مالا دنع عاضرالا رئظلا ىلع طرمتي ملاذا ماسلا ىف لاق طرسثلاب

 دما ىلا دلولا لخدت مث * مالا راد ءانف دنع هعضرف هوجرخا لوقتوا اهلرتم ىلا ىصلا

 00001( ريا ةللامدلو محدن ةدتعمو ا ار مر م اقل نال رق

 "الا + نهدالوا نعضري تادلاولاو * ىلاعت هللا لاق مكملا ىف بحمل ناو ةنايد اهياع قس

 ابا لمفلا ناكف اهتردق ترهظ ةرجالاب هيلع اذاذ اهزع لا_ةح ال ترذع اهنا

 'ةدحاو ةياور ىعجرلا قالطلا نم ىنعي ةدتعموا هلوقو هيلع ةرجالا ذخا زوجي الف اهيلع
 حاكنلا نال زوجي هنا امهنم زيعكلاو ناتاور هيفق نيابلا نم ةدتعملا اماو متاق حاكتلا نال

 هنبا عاضرال ىعجرلا نم ةدتعموا ةحوكنم ىه و اهرجأتسا ناذ ةيبنجالاك ىهف لاز دق
 تضقنا ناو هل وق ) الع قس ريغ هنال الما اهريغ دجوا ءاوس زاج اهريغ نم
 دقو ةيبنجا تراصو ةيلكلاب لاز حاكتلا نال ( زاج هعاضرا ىلع اه رجأتساف اهتدع

 اهب موقا اهنال ىلوا ىهف هعضرت نا مالا تداراف هعضري نم سقمتلا اذا بالا نا اولاق

 بالا لاق ناو مل وق ) زي مل حاكنلا ءاقب عم ةرجا ذخأت نا تدارا ناف هيلع قفشاو
 'تسقلا ناو قحا تناك ةيبنجالا ةرجا لثم مالا تيضرف اهريقب ءاحو اهرجأتسا ال

 .ةدلا و راضتال * ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو هنع ررضلل اعفد (اهيلع حجبوزلا ربجن مل ةدايز

 | ةقفن بحنو غل وُق ) ةيبنجالا ةرجا نم ٌركأ اهب همازلاب ىا *هدلوب هل دولوم الو اهدلؤب
 "ىمذ هتروص ( هنيدهف هفلاخ ناو مل وَق ) لام هل نكي ملاذا ىنعي ( هيا ىلع ريغصلا

 'اذكو رفاكلا بالا ىلع هتقفنو اهل اعبت دلولا مالساب مكحدلو هنماهلو تلبسا مث ةيمذ جوز

 هيلع تحن اذكو بالا ىلع اولا دنع مي*< هدادتراف دئرا اذا ىبصلا

 ليزالا | رس اندلاع يلا و هافلاخ ناو نيوالا ةعفت
 رب بسس - مرج تجوب سس ج 0 1 7172777777:



 | ةليج ةرشثاعم امهرش اعبي و اب اذا اههو سكي و اءاج اذا امهمعلن نا ةبحاصملا ناضل
 دقرفلا تعقو (دا و حل وف ) اهوج نانوع ام رو لإ عن شيع نأ فورعلا نم نيل

 هه قحأ اننا مزلسلا هيلع هلوتلا( يوت ملام هب قححا مالان ريس داوامينو ند
 || ريتا نك قا انوش ةراشالا هيلاو تالا نم ةناضطسا ل ناو قفتخا اهنالازا 3 0
 اهب ر هيف اهعزانو مصاع هبا ما هنأرما نيب و هني ةقرفلا تعقو نيح ا هنع هللا ىطر 1

 هيلع رك ملونورفاوتمو نإ ديهدحاب هلاق رعاب كدنع لسعو دهش نم هلريخخ

 ءاوح هل ىرجو ءامو هل ئطب ناك اذه نيا نا هللا لوسراب تلاق 5 ةأرما نا ىورو مهنمدحا ظ

 ىو رتملام هبقحا تنااسو هيلع هللا ىلص لاف ىنم هعززي هنا هوبا ميزو ءاقس هل ىدنو |

 تجوز اهنا الا تناكوا ما نكت ملناف دفق ) اينو ديجترم ينال ةلالسلسا ل ظ
 مالا لبق نم اهنال بالا ما نم ىلوا تدعي ناو مالا ما نا عب ) نالا ما نم ىلوا مالا ماق

 ىلوا) تدعب ناو (بالا ماذ نكي ملناف مل وت ) ىلوا اهب ىلدانذ اهنم ةدافتسم ةيالولا ةذهو '
 هل نكي مناف ولف ) ةقفش زكاو ةيالولاىف لخدا ىهفادالو اهل نال ( تاوخالا نه

 ا :ال بي رقا نينال(تالالئاو تابع لوا تاس 07
 تفلتخاو بالل تخالا نم ىلوا مالا نم تخالا مث ماو بال تناك نه نهالواو ثارمملا ىف |
 لوا ةلاخلانإا فسو ىباو ةفينح ىبا نع دم ىورف ةلاحلاو بالا نم تالا ىف ةياورلا '

 ةفيتح ىنا نع فسو ونا ىورو ةدلاو ةلاخلا مالسلا هيلع هلوقل رفزو دمت لوق وهو

 بالل تاوخالا دالواو ىلوا ىبرقلاو دملا تي ةلاخناو تالا ثني اهنال ىلوا تحال نإ

 <ت06بالل تاوخالا دالوا اماو اهلكت ايا ورلا ىف تامعلاو تالاخلا نمىلوا ماللوا مالاو

 ىلوا حالا تان ىيمالاو تالل تخالا دلو م نور مالا نم تخالاو نس لن
 ةمعلات اني ولاحلاا تانبو علاتانباماق خالا تانبنمىلوا تخالا تانبو تالاخلاو تامل نه
 بالانم تخالامدقتو مل وق ) مرحم الب جر نهنال ةناضحلا ىف نهل قحالف ةلاخلا تانو
 مالا ةبارقل اكيج 7 ) تامل نم ىلوا تالاملاا مث بالا نمت الا مثءالا نم تخالا مث مالاو |

 كللبق اذا + ةلئسم + نيتا رق تاوذ مجرت ىا ( تاوخالا لززت كنا زيو هلوف ) |
 نا باول اعيجب انهئام م قلخ وهو تالا نم دلولا لع قسما مالا ىف هكا
 ثالإو هللا لو ةعفشلا عض وموه ىذلا بلقلا نه ابي رق اهئارت نيب نم اهما دق نم مالا ءام

 ةجارلاو ةقفشلا عضوم وه ىذلا بفقلان نم ديعب وهو بلصلان م هرهظ ءا روزم هام جرحي

 || نال هن قلخم مالاءام نال لق ءالا نود تالا لا بلت داولا نا كش
 ا ريغتو لوز لب دلولا ىف م ودنال ءايشالا هذهو معللاو رعشلاو لازهلاو نعش او دلولا ىف

 || ءايشالا هذهو لصافملاو قورعلاو بصعلاو ,ظعلا هنم قلخ لجرلا ءامو بهذتو

 ( اهتح طقس ءالؤه نم تجو : نم لكو هَل وف ) تومب نا' ىلا هقراقت الو هنه لوزن

 ءافللا هتملي ىبصلا نال ةَتيلاكر يصتو اهتناضح طقست هناف ىبصلا نم ىبنجاب تحج و زن ىا



 0 نايشغلا رظن 0 | هيطعيو 0 هيلا رظن هنآلا اينجا 1 هما بوز نه

 اهنع تاخ جي ورلاب ءالؤهنم اهتح طقس نم لكو ادج ليلقلا ”ىثلا رزنلاو نيعلا رخؤمب
 ا اة د هلوق ) مناملا لاوزا اهتحيامابناباوا اهجوز.. ||

 تجوزت اذاف اهمال اهتاضف ةج وزلا توقف دلوب ىتآتف ما اهل نمب با هلم حجب وري نا

 نكمل ناف ملف ) ةقفثلا مايقل اهتح طقسمل هتتاضح هلنمت هنم مرحم جر اذوا لفطلاع

 ١ ىصلا ىنغتسااذا اذكو(ابيصعت مجرقا هب رهالواف لاجرلا هيف مصتخاو هلها نم ةأرها ىبصلل

 بالا برقالاو ةبارقلاىف بيتزتلا ىلع ام#ب ىلوا تابصعلاف ةيراملا تغلبوا هن

 ةناضملا اوةهس عهتجا اذاو ثاريملا ىف ا بالل خالا مث ني وبالل خالامث بالاوبا دما مث

 ةلافكىف لاخلا نباو ملا نبال قحالو انس ,ه ريكا مث ىلوا مهعرواف ةدحاو ةجرد ىف

 مالاو وق ) اهيلع نانمؤي الف اهل مرح اسيل اًمهنال مالغلا ةلافكىف قح امهلو ةيراملا
 ( هدحو ىجتسيو هدحو سيلي و الح و ترسو كاز لك اع مالغلاب قحا ةدملاو ||

 تاساحيتلا نم هسفن رهطي نا ءاحينسالاب دارملاو بلاغلل ارابتعا نينس عبسب فاصحلاا هردق

 انهومالغلاب قحا عما ظفلب تادملاو مالاو لع و ل عنو ةيويما

 غلبملا اذه غلب اذا دلولا نالو ناتدملاو مالا جركلاىفو دحاو سنج نونال دحاولا ظفلب

 بيدآتلا ىلع ردقا بالا ولاجرلا قالخاب قالختلا و بيدأتلا ىلا جياتحا و ءاسنلا مايق نع ىنغتسا

 ثيللاوبا لاق ةوهشلا دح غلبت تح دمتنعو ( ضيحت ىتح ةيراجلابو موف ) فيقثتلاو ا
 ناكءاوس مالا دنع ناك اهوتعم غلب نمو ىوتفلا هيلعو نينس عبس غلبت ملام و

 اناا |0006 نإ دنم دارفنالا تيلطو غلاب بنب لجرلل ناك اذا: ىدتحلا لاق اتنيءوا انبا
 اد لإ اهنف هن ومآنا ريغ تناك ناو اهعنم هل يلف ىأز اهلو اهشكيَشن ىلع ةنومآم

 مالا فلتخا اذاو ةنومآع تناكن او دارفنالا نم اهعنم هلف اركب تناك اذا اماو تهرك ناو

 || ىل< نم راتخي هنالو هلام حلاصك هرابتخا ىلا اهيف عجرإال ريغصلا حلاصم نا انلريبختلا | القعاذا دي راجاو مالغلا ريخي ىبفاشلا لاقو اندنع غولبلا لبق ريخ مل دلولا ف بالاو
 هللا لص ىنلاتتا ةأرغا نا ىورام اماو رظنلا ققحصت الف هببدأت كريو بعللا نيبو هنبب

 تُئش امهناريخا مالغلل مالسلا هيلع لاف ىنبا ىف ىنقاشي نم لج لا لاق هيلع ءامهتسا
 | قفوف هدها مهللا لاق ميسو هيلع هللا ىلص ىننلا نا ىور دقف هايا اهاطعاف اهراتخاف

 ناباآلل سيلو اناحا لاق اهنم اك ريغصلا نكمال ةينع ىبا سس نأ ليقو ىلع .: 251

 كلذدل ىتفاشلادنعو هيفهذخلا هل زوجي ىذلادحلا غولب لبقدب رفاسيو هما نم ريغصلا ذخأي ||
 101سم ١ ا سل ا
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 نع ل اذاذ ةناضملا را رغصلا مادام مهل تبشبإ م قحمسلال | أ
 دلولاىف ىهف تقتءا اذا دلولا ماو اهالوه اهقتعا اذا ةمالاو مل وق ) ىنعلا كلذ لاذ
 نال ( دلولاىفقح قتعلا لبق دلولاماو ةمالل سيلو هلوق ) ةناضللا ىف ىنعي ( 5 ةركللا
 ىلوملا كلم ىلع امهفانم نالو ةيالولا ىف ءامالل قحالو ةيالولا نم برض ةناضا
 ىلوا ىهفدلو هنماهلو هدلو ما قتعا اذا ىلوملا مث ىلوملا ةءدخ علت ةناضااب لاغتشالابو ١
 نا هيلع فاخيو نايدالا لّقعي ملام بسلا اهجوزنم اهدلوب قحا ةيمذلا او ملف ) هتاضح ا
 امهنيب ةقرفلا عقتف جوزلا مسي نا هتروصو ىثتاوا ارك ذ:دلولا ناك ءاوس.( رفكلا كتل |
 هنال نايدالا لقعي ملام هب قحا ىهف هدنع دل ولا نوكي ن نا ديري امهنم دحاو لكو أ

 ةعلطملا تدارا اذا او َنْلوَق ) هيلع ر رض كلذ ىو رفكلا قالخا هتد وع لقع ىتم |
 حوزلا ناكدكو انهنطو لا هجرك نإ دا تلد اكمل سلف رصملانم اهدلوب جرخت نأ"
 ماعملا اهل مرا ا هنا رهاظلاف دلب ىق حوزتا اذا لج رلا نال( هيف اهجوزتا ا
 هنال كلذ اهل سيلف هريغ ىف حاكتلا عقو دق و اهدلب ىلا هلقنت نا تدارا اذاو اهدلب ىف ١
 زوجنالو هماّتلا ريغ نم هدلو نيبو هنبب قيرقتلا !ءاهل زوج الف اهرلب قارس دال
 نيب ناكاذا هلك اذ ب رخ رام هل هيف اهجوزتىذلا دسلبلا هلقتنااضيا اهل
 ل ا علطي نا بالا نكمي ثيح اب راقت اذا اما توافت نيدلبلا .

 ناو طار ذات رار ىلع قب نا نر سود
 كد ددح الا تناك ءاودسو ةنامرلا رك دو ردعل (مسنرسو( ل
 نبالا رب مل ندبلا 2 مص هنا الا 000 ا ك 5
 ل ل لا ىلع رده دهال انمز بالا ن وكن للا الإ هتتفن ىلع
 يدلل كلا ىلع رد ال اهنال ةنمز ريغ ىهوا ا اهتهفن نبالا مزلي ب هنا ةريق تناك اذا ١
 0 ب ال اين ال قحا مالاف اعيجج امهيلع رد الو هبوبا دحا ةقفن ىلع ردسي نبآلا !ناكاذاوإ

 ١ نود هرغص ىف نءالا ةقفن هيلع بج ىذلا وه هلال قحا ب بالا مهضعب ل نافويبيكلا لك

 اههدحا ةتفن ىلع الا ردقبال وهوريغص نباو با لجرال ناك ناو امه اهعسعي ليقو مالا ١
 امهلاذ امهنم د_حا فن ىلع ردقبال وهو نا ونا هل ناكن او امه. لعجب ليقو قح | نيالف
 هجوز,نا هيلع بجو رسوم نءالاو ةجوز ىلا بالا حاتحا ناو لكأ ماك هب نالك أي |
 بالل ناكناذ هتو_كو بالا ةتفن بحي امامه وسكو امهتقفث همزايو هي راج هل ىدششر
 ةدحاو ةقفن الا نءالا مزاي مل ثك ا وا | ناتجوز بالل ناكن او اضيا امهتفن نيالا مزادل و ما
 | نييمذ اناك اذا ىنعي هند ىف هوفلاخ ناو هلوقو نوملع اهعزوب وه و بالا ىلا اهعفدنو '

 مل وف ) نيدلا ىف انلتاّقب نم رب نع ماييندلال تاس ناو ل
 دلولاو تادخلاو داد حالاو ني والاو >و زاإ الا نب دلا | فالتخا عم ةتفن بجتالوا
 ىنارصنلا هيخا ةقفن مسملا ىلعالو بلا هيخاةقفن قارصنلا ىلع بجتنالو ( دلولا ادلووا

| 
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 دنع قتعلا ف الخ كلذ لثم ثراولا ىلع و ىلاعت هللا لاق ثرالاب ةقلعتم ةقفنلا نال

 || هيلع قتع هنم مرحم جسراذ كلم نم مالسلا هيلع لاق ةيهرحلاو ةبارقلاب قلعتم هنال ثالملا
 | هتافنف ىنغ نباو ىنغ با هل نوكينا لثم ( دحا هبو.ا ةقفنىف دلولا كئاشيالو هلوف )

 ا( كيبال كلامو تنا مالسلا هيلع لاق بالا ىلا فاطم نبالا لام نال بالا نود نبالا ىلع

 || امهلعتل ىنعملا نال ميتتلا وهو ةياورلا رهاظ ىف ةيوسلاب ثانالاو روكذلا ىلع ىهو
 | ةقفتف ان ون<#وا اريغص نءالا ناك ناو برقا هنال نيالا ىلع هتقفنف نا نناو نبا هل ناكولو |'

 || تناكوا اريقف اريغص ناكاذا مرحم مر ىذ لكل ةقفنلاو لوف ) هلام ىف ردقتءالؤه ||

 | ردق ىلع كلذ بحيف اريقف انون وا اريتف ىععا وا انمز اركذ ناكوا ةريقف ةغلاب ةأرمتا
 أ ارغصلاو ةجاملا نم ديال مث دالوالاو نيدلاولل الا ةققنلا بحت ال يفاشلا لاقو ( ثاريبلا |[
 أأبعت امهتحلي هنال نب والا فالخ بسكلا نع رمملا قتحتل ىمعلاو ةنامزلاو ةثونالاو |!

 بحجتالو بسكلا ىلع امهتردق عم امههتففت بيف اههنع ررضلا عفدب رومأم نبالاو بسكلا ١
 | مج-رلا ةلص ىلع رداق ريغ وهف اريقف ناك اذاذ ةلص اهنال غلا ىلع الا ماح رالا ىوذ ةعفن |!

 | لضفب اب دمت لاقو باصنلاب ردتم وه فس وب وا لاقف كلذ ىف ىغلا دح ىت اوفلتخاو |'
 | ةيلاملا هللا قوةح ىف ربتعم كلذ نال باصنلا رادتعال عم الو اربش هلايعو هسفن ةقفن نع

1 

 | ثاريملا ردق ىلع كلذ بجف ناكمالا هيف ربتعي اماو باصنلا هيف ريتعي الف ىتدآ قح اذهو ||
 ' اوما هلزاكن او نبالا نبا ىلع قابلاو ةقفنلا سدس دما ىلعف نبا نباو دج هلناكاذا ام |' َ

 ١ ىلعو هماو هنا نم هيخا ىلع هتقفنف نمز ريبك و ارمسعم ريغص نا هلو نوقرفتم ةوخا ةثلث :

 ا |رسسعم بالا ناكولو ةصاخ مالاو بالا نم خالا ىلع دلولا ةتفنو اسادسا هما نم هيخا |]

 ٠» مسلخ وجاو» مير فا دم او مستو عرش ينم

 أ
 أ
| 

 ا
 أ
 ا

 ' ةجوز هلو ارسعم لجررلا ناكاذاو هم ىلع هتقفن تضرف رسوم خا هلو ريغص نا هلوانمز |'
 ا رسيا اذإ هب هعبت, جوزلا ىلع انيد كلذ نوكيو اهتتفن ىلع اهوخاربج ارسومخا.ةجوزالو |[
 ١ هنال ملا ىلع ةعفنلاف لاحو مع لجرال ناكولو دحا هتجوز ةقفن ىف هكراشيد حوزلا نال ||

 'ةلاخو ةمع هل ناك ولو مرتع جر وذ هنال لاخلا ىلع ةقفتلاف مع نباو لاخ هل ناكناو ثراو أ

 ' ثلث هلناكاذاو لماكريغ ملا نبا محر نال ناثلثلا ةمعلا ىلعو ثلثلا ةلاملا ىلعف عنباو ||
 0آ00 000 دال نا حالا نال اهنادسا تاخ الا لخا ةقفلاف م نباو تاقرغم تاوخا |

 | ىلعو ناثلثلا بالا ىلع اثالثا نيودالا ىلع ةغلابلا ةنبالاو نمزلا نيالا ةقفن بحتو ملف )
 بالا ىلع ةقفنلا لك ةياورلا رهاظىفو فاصملاا ةياور هذهو ثاريملل ارادتعا ( ثلثلا مالا

 عجاار مهتقفنىريعضلاو ثرالا ةيلها نالطبل ( نيدلا فالتخا عم تتفن بجتالو هلوق ) |!
 "اىرودقلا حرش ىف ركذام هيلع لد, ئصتسملا ىف اذك نمزلا نءالاو ةغلابلا ةنبالا ريغ ىلا |

 '”ههجوو ةينارصنلا هبا ةقفن ىلع مسللاربجو ةلسملا هتنبا ةقفن ىلع رف اكلا ربكو 1

 ' بحي اهنال(ريقفلا ىلع بحتالو لوف ) نيدلا فالتخا عم هتلص بيف دكأتم جرلااذهنا

 1 (ةلص)

01 

000000000 



 3 ناك اذا بئاغلا نبال 0 هسفن 1 قنا 011 ل ولا هو 0

 امئاو ( ةفيتح ىلا دنع زاج امهتقلت ىف دعاشم هاوبا ابنا حل ىف ) هلام ىف كام ةهبش هل ن١
 زوحنال دمتو فسوب وبا لاقو هالوتت ال تدرفنا اذنا مالا اما مالا نود بالا عببلا ىلوتي '

 بالل عيال ىضاقلانا دم لاقدقو غولبلاب اهع ا طقنال هيلع هل ةيالوال هنال بالا عيب

 عامجالاب ىنعي (رحي مل راقعلا اماب ناو هل وف ) اهغ ب ىفهيلع ضرتعيال نكلو ضورعلا '
 اههتحايفوتسا امهلال ( انعضي مل هنه اقفناف هبوبا ديف لام بئاغلا نبالل ناكناو هلو )
 فرصتهنال ( نعم ىضاقلا سا ريغإ هنم اههيلع ىفناو ىنجا هيىفلام هل ناكناف هل تف )

 راسيلا عم بجينال ىتح ةجاملل ةيافك بحت مهتقفن نال (تطقس ةدم تضخ ةقفنلاب ماحرالا |

 اهراسي عم بحتناهنال اب ىضق اذا ةجوزلا ةقفن فالح ةدملا ىضعب ةيافكلا تلصح دقو |

 راصف هيلع ةيالو ىضاقلل نال ( هيلع ةنادتسالا ف ىّضاقلا نك نادل هلق طقست الف

 نا ولو هب عوجرلا مهل ناكو ةدملا ىصمم طتستالف هتمذ ىف انيد ريصيف بئاغلا لمكان 1

 ءاينغا ةبارق هل سيلهنال لاملا تيب نم هيلع قه هناذ هل ءئىثالو هالوم هقتعا اريغص ادبع'

 مهنا كيل امملاىف مالسلا هيلع هلوقل ( هتم 00 قنا لوما لعو دلوق

 مهوسبلاو نولكأت ام هومعط | ركيدبا تحن هللا مهلعج مكتاوخا |

 نحيو ارجوموا انوه ما ريبكوا ناك اريغص دلولا ماو ربدملاو نتلا كلذ ىف ءاوشو هللاداس

 لجرلل ناك اذاو هديس ىلع بت اكملا ةقفن بجي الو هقيقرا ةراهطال ءاملا ءارعش ىلوملا ىلع

 توق بلاغ نم نوكتو ةوسكلاو مادالاو ماعطلا ىف مهنيب ىوسي نا هل 1 ديبعأ]

 اوبذعتالو نوسيلتام

 اهنأل كلذ هإف هعاضرا ىه تداراو اهريغ كَ دلولا مينا دار دا را ناف 00 اهني

 اهدلو نيدو امهنيب اعبرقت هيف نا تلا ذا هإ سيل ليقو اهتهدخ وا اهب عاتمسالا ديريبدقو كك

 اذاو ىلوملا ىلع قابلاف امهتقفنب امهبسك في ملناو هل كلاملا ثازم ءاقبو ايح كولملا ءاقب
 نكيمل اذا لكأيو ىلوملا لامنم هديب ذخأأي نا دبعللف دبعلا ىلع قافن الا نم ىلوملا عذتما

 اههدحا عنتماف اكّرشم دبعلا ناك ناو طيحلاىف اذك كالذ هل سيل ايدك ا

 ( امهعيبوا امهتقفن ىلعىلوملا ربجا بسك امهل نكي ملناذ هاروت ) هيلععجرو ىناثلا قفنا |

 | ىوذو نيدل اولاو دلولل ىضاقلا اًضق اذاو خل وُق ) ناعضلا همزاذ ديالو ريغب ريغلا لامىف '

 || نييناحلل رظن هيف نال ( امهسفنا ىلع اقفناو ابستكا بسك امه ناكو عنتما ناف هلت ) ش

 ا لا كل 1 هك رجوال ةيراخلاو اتمز ديعلان نوكينإب كالذو
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 | اراهن همردسا اذا حسو لمعلا نم قيطي الام دبعلا فيلكت ىلوملل زوجنالو ضوعلاب

 ىلع ايعا اذا فيصلا ماياىف ةل وليقلاب هل نذآينا بحتسيو سكعلاب اذكو اليل هكرتينا

 أ كلم نمو لسكلا كرتو ةحصنلاو ةمدخلا ىف دوهجلا لذب دبعلا ىفوئتداعلا هب ترجام
 || قافقحسالا لهانم تسيل اهنال هيلع ربح مل كلذ نم عنتما ناف اهيقسو اهفلع همزا دهب

 فورعملاب مالا قدرط ىلع ىلاعت هللانيبو هنيب اهف ةنايد هب مؤي هنا الا اهعبب ىلع ربجنالو |

 ىبنلا ىهندقو اهل اببذعتو قافنالا كرتىف نال عببلا اماو قافئالاب اما ركنملا نع ىمهنلاو |[

 | بلحلا كرت هركيو فلعلا ةلقل اهب رضي كلذ ناك اذا ةعهبلا بلح ىف ءاصقتسالا هركيو |

 ذخأي الثا بحتسيو اهيذؤي الثل هرافظا بلاطلا صقب نا بحكسيو ةعهبلاب رضيهنالاضنا |[
 ليقن نم هقيطتالام ةباونلا فيلكت هركيو هريغ لك أيال مادام اهدل و نع لضفام الا اهنبل نم
 لسعلا نم اًئيشامتراوكىف اهل قببنا بحس لحن هلناكاذا اذكو هريغو ريسلا ةماداو للا
 ءوش ماق ناو ءاتشلا مأياىف جورملا اهيلع رذعتهنال رثكا ءاتشلا ىف كلذ نوكينا بحتساو

 [| اههدحا 0 نيكي رش نيب ةبادلا تناكولو لسعلا ءاَعبا هيلع نيعتبمل لسعلا ماقم اهب ادغل

 ]| انياب اقالط هتآرما قلط لجر تاعقاولا ىف لاق * ةلّئسم * كلذ ىلع ربجا اهيلع قافنالا نم أ

 0 ل ]نإ طرشي :دملاف تمدام كيلع قفنا انا اهل لاقو ةدعلا ف ىهوابلا:لجر ءاغ ||
 عجرين أ هإذ هب حجوزتنا تبا مث اهتدع هلا اد ىتحاجلع قفناق تيض رف كتدع تضقنا اذ ا

 || اهيلع قفنا اذإ اما طرمثلا اذهب اهبلع قفننا اذا اذهو دساف طرسشب اهيلعقفنا امب اهيلع |[

 اهيلع عجرل هنا لل قفنا هنا افرع هب تلع نكل مي ورا الع طرشيملو ||
 لعا يلاغتو هناصحس هللاو عربتم هنال ١

 35 قاكملا تانك د

 ا” 11 0 كلا ةونلا تاناو قرا وهو' فعضلا ةلازا هلال ةوقلا وه دغللا ف قنعلا
 ا( | 1]]و نيالزلا ذاقتو:ةكل املا ناطلس رهظي اه- نال ةيبكح ةوق ةيزملا تناك امئاو أ[

 عرشلاىفو * *ىش ىلع ردقب الاكولمم ادبع * ىلاعتهللا لاقاذهنم ”ىمشىلعر دال كولملا اذا |[
 | بودنم قاتعالاو رارحالا نه هب ريصي هجوب هك ولمت نع هقح ىوملا طاقتسا نع ةرابع |[

 ا 1007 اس وضع لك هللا قتعا اندلا ىف انمؤم قنعا نمؤم اعا مالسلا ةيلع لاق هنلا |[
 ءاضعالاب ءاضعالا ةلباتم ققحتل ةمالا ةأرملاو دبعلا لجرلا قتعينا اونسحتسإ اذهل ورانلا نم ||

 لاق ) اهلها دنع اهسفناو انمث اهالغا لاق ري باق رلا ىا هللا لو سراي تلق رذ ىنانعو |[

 الا محصنال قتعلا نال ةيرطلا طرش كلم ىف ( لقاعلا غلابلا ريا نم محد قتعلا هللادجر ||

 || اذهلو ارهاظ ارسضدن وكل هلهانم سيل ىصلا نال غولبلا طرش و كولمملا كالمالوكلملا ىف |[

 ]| ىبصلا لاق اذا اذكو فرصتلا لهانم سيل نونا نال لمعلا طرسثثو هيلع ىلوملا هكلمبال ['



 6 11لا/ دوع
 منه 77ْصخ يتحسس اا
 نركك نإ ا طرش امئاو مزاه لوقل لهاب سيل هن ال محصيبال نلتحا اذا | ارح هكلما هاولمم لك

 قال هدبعل لاق اذاو مل وق ) مدا نبا كلميال اهف قتعال مالسلا هيلع هلوقل هكلمىف ا

 قتعلا ىلوملا ىون قتع دقف كتقتعاوا كتررح دقوا ررحموا قتعموا قيشعو ارح تأ
 ىلع مم. رصلا ىجركلا ىف لاق هننن نع ىنغاف هيف محي رص دئافل الا هذه نال ( وني مل وا

 قدتعو [رحاتنا هلوتك ةفضو كتررج وا كتتعاد نيصحسا راسنا ا
 مل بذكلا تيون وا لمعلا نم رج هنا تيون لاق ناف قتعسلاي؛قيتعاب رحباب هلوقكا
 راضحسالا هدارم نال قتعي مل رح هعساو رحاب لاق ناو ةنايد قدصيو ءاضقلا ف قدصي

 لاقآولو قتعتال هثما تنابف ةرجاب ىرخأت لاقف:قيرطلا قةأرما هتجاز ولو هل مسابأ

 ذئنيح ارح كتبعم هل لاق اذا الا قتع كلذ ديعلا لاتهبرح انا كلل هسا نمل لك هد

 ه.دارا اذا نيهجولا ىف قتعيال هللا نيبو هنيبامىف اما ءاضقلا ىف اذه ثيالا وبا لاق قتعيال

 قتع هلا عيال وهو كلذ لاف رح تنا كدبعل لق ةيبرعلا نيم ال: نمل لاق ولو :تدكللا

 نا لجرلا دارا ولو قالطلا ىف اذكو ىلاعت هللا نيدو هنيب اهف قتعيالو ءاضقلا ىف قتغ
 كرفرح انا ضي م وهو هالومل ديعلا لاقولو قتع قتعلا هناسل ىلع ىرخل ائيش.لوقي

 قتميال ىبسم هلا معي ناك نا رح كلصاوا رح كبسن هدبعل لاقناو قتعيال من ىا هسا

 لاقو ار ح تنا لاق ناو لصف ريغ نم قتعبال تاعق اولا ىفو قتتع ايبسم نكي مل ناو

 هولعجي لو الف الاو عقو قتعلاو قالطلا هب ىوننا كلذ ىجمتف ق لا ط تنا هتجوزإ
 هذه نال ( كن دبوا كتبقروا كهجووا رح كسأر لاق اذا كرذكو ها وف ) اح رص

 كن دب وا رح هجو كهجو وا رج كسار لا ناو نديلا عسيجج نع اهم ربعي كيش

 رح ندب لثم وا رح هجو لثم وا رح سأر لثم لاق اذا اذكو قتفتال ةفاضالاب رحب ند
 قتع نيونتلاب رج ندب كندي وا رح هجحو كهجوو ارح سأر كتسأر لاق ناو قدي"

 انركذ امل تقتع نيونثلاب رح حبرف كجرف لاق اذا اذكو هيبشتب سيلو فصو اذه نال
 ريدلا ىفو ةلخلا نع هبربعي حرفلا نال تقتع ( رح كجرف هتمال لاق اذا اذكو ءلوفق )

 ميلاف رح كجرف وا رح كركذ هدبعل لاق نا و قتعتال يتلاو نانا ور تسالاو
 عيجج نع هب ربعيال وضع ىلا ىقتعلا فاضا ناو قتعلا امها ناتاور مدلا ىو قّعيال

 ىون ناو قتعي مل كرعش وا كذخثوا كق اس وا كلجر وا رح كدب لثم قتعي ال ندبلا

 تايانك كلذكو قتعي ملونب مل ناو قع ةيرللا هب ىونو كيلع ىل المال لاق ناو هلق )
 نال ( كليبس تيلخو كيلع ىل قرالو كيلع ىل ليبسالو ىكلم نه تجرخ لثم قتعلا .

 كيلعىل ليبسالو قتعلابو عيبلاب لق ىكلم نم تجرخ هلوقف نيسهجو لق ةظفل لك
 لاق اذا اذكو ) دعمك نال لق ةبوقعلاو موللاب كيلع ىل ليبسالف ةمدخلاب تيفو كنال
 هدب لوزت دقو ديلا لاوز ىضتقت قالطالا نال تقتع قتعلا ىونو ( كتقلطا دق هتمال

 قتعت مل قتعلا ىونو كتقلط 0 لاق ولو كليبس تيلخ كك هريغ و 5
5 . 0 
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 |ايزفي دق هال مرا غارت قرلاو ميرحتلا ىضنتت اهناو ديلا ليزبال قالطلا نال
 ' قنعلا ىلع ةلالد ميرحتلا نكي إف اهتنب وا اهما ئطو دس ة ةيراج وا ةعاض رلا نم هتخا ||

 ل ناساسال لاق ناو هلق ) انركذ |1 قتعت مل قتعلا ديري مارح ىلع. كجرف لاق نأو ١

 هدب مايقل هب ناطلسلا ىعتو ديلا نع ةزابع ناطلسلا نال ( قتعت مل قتعلا ىونو كيلع |[
 ١ ليبسأل لات اذا ام فالح كيلع ىل ديال لاق هناكف بتاكملا يف ايديلا نود كلملا قب دقو: ||
 نأ 0 ١ كلاما ءافتاب نوكي امناءاتلطم هيفن نال قتعي ةلاف قتعلا هب ىونو كيلع ل ||

 "ءالولا ليبس الا كيلع ىل ليبسال لاق نا و قتعلا لمح اذهلف اليبس ىلوملا ىلع بتاكملل
 | ءالولا تنثاو هنع ليبسلا قناملهنال قتعلا نع هفرص ىلع قدصي ملو ءاضقلا ىف قتع |[

 ا لاق ءاضنلا ىف نيدب ليقو هريغ ىلع قدصي الف كلذ دارا هنا بع ةيرملا ىضنقي ءالولاو |
 ىلع تدنو ىنبا اذه لاق نا و نأ وث ) قتعيال بجاو ىلع كقتع لاق اذا تاعقاولا ىف |

 ' ىلا> وأ ىمعوا ىبا اذه هدبغل لاق وا ىبا وا يب ةذه هتمال لاق اذا اذكو ( قتع كلذ ||

  ةنايد قدص بذكلا هبتيون لاق ناذ ةينلا ىلا جاتحي الو قتعلا اهب عقب ظافل الا هذهف
 بسن دبع نكي مل اذا مث هلثمل هلثم دلو ناك اذا هانعم كلذ ىلع تدن هلوق و ءاضقاال
 ا ليقو قتعيو هنم هبسن تبث ال فورعم بسن هلناك ناو قتعيو هنم هبسن تبث, فورعم

 ؟ منغ كلذ زرحا ليق و الصتم هللا ءاش نا لش مل ىا كلذ ىلع تبثشرو هلوق ىنعم

 .امهدنعو ةفينح ىلإ دنع قنع هزتن كليألا كب وأ ل ذه دخلا لفن و مانا خو
 ىزرشاولو هبسن تشرالو هيلع قتع هارشا مث ءانزلا نم ىنبا اذه هريغ دبعل لاقولو قتعيال

 8 قتعيال هدلو كولملا ىّرشاولو قتع مالل خالا ناكن اذ هيلع قتعيال ءان زلا نم هاحا

 ١ اءالومننا ىّررشاذ قرغتسم نيد دبعلا ىلع ناك ناف قع هديس نم مرح مجراذ ىرتشا| نا

 ١ اماجا قتتعي مل هالوم نبا ىّرشا اذا بتاكملا اماذ امهدنع قتعيو ةفشضح ىبأ دنع قتعي مل ا

 اةفدح ىلا ليع ىَبعت 1 ىتْنا اذه هدبعل لاقناو قتع اهديس نم اهنبا ةتاكملا تّرشا ناذ |؟

 'اذكو ( قتع ىالوم ايوا ىالوم اذه وا مل وق ) اءاجا قتعيال ليقو قتعبال اههدنعو |[
 ' اذه هلوق ىف مث ءاضقال ةنايد قدص بذكلا هب تينع لاق ناو ىتالوم هذه هتمال لاق اذا ||
 ١ حجباتحبال عيرصلاب ءادنلا نال ىالوءاي اذكو حمي رصلاب قحتلا هنال ةينىلا جاتحال ىالوم ||

 ' قيتعاي رحاب ظافلا ةثلث ىف الا ءادنلاب عقبال ةيرملا مث قيتعايو رحاب هلوقك ةبنلا ىلا |[
 ' اذه نال ( قتعي مل حا اب نبا اي لاق ناو عْزفَف ) قتعيال ىكلاماي ىديساي لاق ناذ ىالوماب |[
 0 نااي لاق ناوقيقحتلا هب داربالو ةقفشلاو ماركحالل لمعتسي ةداعلا ىف ظفللا |

 ١ قتع ىبا اذه هلثمل هلثم دلوبال هلمالغل لاق ناو مل وق ) هبا نبا هناذربخا يهنال قتعي ||
 0 ىبا هذه وا ىدجوا ىبا اذه هلوق ىف مالكلاو قتعبال 00 ( ةفدح ىبا دنع هيلع ا

 فورعم هلا الا هلثل هلثم دل وب ناك اذا اماو فالخلا ىلع ىنبا اذ ه هلوق ىف مالكلاك :
 00 اه تلا عوتوما بسلا تمي اداب قتمي هناذ بسألا |

 0( لق 1



 قيم هناال هيل تيشا مل امنا و ةهيبشب وا ءانازل ىطو ناب هاما: ند اقولخم نوكي نا لعد

 هيسن تبثشرو هيلع قدع بسن هلفرءيالو هلثمل دلوب هلثم ناك ناو هيلا بوسنه وه نمل

 هيف مصخللا وهو انلوق و هرارقا لبتف هيف مصخلا وهو هسفن ىلع نكم# رقا هلال هشه

 فالملاا ىلع وهف ىدج اذه ىص وهو هدبعل لاق اذاو جا اذه لاق اذا امم ازاّرحا

 هو نالا وهو ةطساو الا كلملاف هلدجومال مديل دق نال تاجا سا 0
 امهل نال ةونبلاو ةوبالا فالخي بجاولا نع ازاح لمح نا رذعت هسمالك ىف ةتاثر
 ةفينح ىبا نعو ةياورلا رهاظ ىف قتعيال حا اذه لاقولو ةطساو ريغ نه كلملا ف ابجوم

 00 نا عاجلالاب قتعيال ليقو فالحلا ىلع وه ليق ىنب هذه هدبعل لاق ولو قتعيا

 ةيادهلا ىف اذكربتعي الف مودعم وه و ىعنملاب مكحلا جام نعسلا اريج نع نإ هيلا

 ةنارعال لاق ولو تاعقاولا قاذكا قع + ا تعال ل اق ا ةززحت تنا هذيعل لط ء10
 اذك كلذ ةقرفلا عفن مل ىتنب هذه هنم انس ريكا وا هلثا دلون" ىهو بسنلا ةقورعم ى ىهو'

 1| قالطلا نال ( قتعت مل ةيرلا ىونب قلاط تنا هتمال لق ناو هلق ) رانملا حسش ىف

 ودعا + ىو ىلا 0 لاق ول ايماو " ناو قتعلا هب عقب رف هباب ف حيض
 2 الا هنالو قتعت مل قتعلا هب واو 2ر1 وا نءاب تنا لاق ول اذكو قتعت ل

 تاداجلاب ىلا دبعلا نال اذهو ديقلا عفر قالطلاو ةوقلا تابثا ةغل قاتعالا نال هلنفل

 قالطلابو عنام حاكنلا ديق نا الا ةرداق اهناذ ةحوكتملا ثاذك الو ردقيف ىح قاتعالابو

 حاكنلا كلم قوف نينا كلم نال ىوقا لوالا نا ًافخ الو ةوقلا رهظنف عناملا عفت ري

 اذهلف هقوف وهام نعال هتقيقح نود وهام نع ازاحم حمص ظفالاو ىوقا هطاقسا ناكف

 ةنارخىف اذك ىون ولو ( قتعي مل را لثم تنا هدبعل لاق ناو مل فق ) قاتعالا ىف عنتما

 هلو ) ةيرطلا ىف كشلا عقوف اذرع ىناعملا ضعب ىف ةكراشملل لمعتسي لثملا نالو هقفلا

 تابثالل ديكأتلا هجو ىلع تانبثا قنلا نس ءانيسالا نال( قتع رجالا تا ٠

 ىلام لاق ناو قتعي مل ركلا لثم الا تناام لاقناو قتع ةيرالا تايثاو ةداهشلا ةلكىف اك

 فسوب ىبأ دنع قتعي ملهدبع وب ملو رارحا ,هلكايندلا ديبع لاقناو اوقتعيمل ديبعهلورح
 بوثل لاق ولو تاعقاولا ىف اذك اءاجا هدبع قتعيال رارحا مهلك م د دالوا لاق ناو

 رح تناف كنمش اذا هدبعل لاق ولو هيبشتلا دارا هنال قتعي مل رح ةطايخ هذه هكولمم هطاخ

 هدبع نبب عمج ول و هيلع ءاءد وه لب مب سيل اذه نال قدعي مل كيف هللا كراب ال هل لاق مث
 ايدحا لاقوا اذهو ارح ىدبع لاقف ةيراسلاوا طئاطلاوا ةعجلاكقتعلا هيلع عقبالنم نيبو

 اءامجا قتعيال الوا رح تنا هدبعل لاق ناو قتعبال امهدنعو ةفينح ىبا دنع دبعلا قتع رح

 فصورريغلا دبع نال ينلاب الا اماججا هدبع قتعي مل رح اكدحا هريغ دبعو هدبعل لاق ناو

 اذكو ىلوملا ةزاجا ىلع ةفوقوم ةيرح عقوا نوكي نا زوج دقو هالوم ةهج نم ةيراحاب |

 نال هيف مس رح 2 وا هذه وا ةرح تنا لاف هتيم ةماو ةيح ةما نيب 2 اذا
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 راد لاق ناو هتماب ةيركلا صتخالف هدا تتامو ةرح تتام لايف ةيرطلاب فصوت هتيملا
 | مي دقت نيب قرف الف امه.ف هسفن ريخ هنال ةفينح ىبا دنع دبعلا قتع ىدسبع و ارح تنا

 ناو ةينلاب الا هدبع قتعيال رح ايدحا لاقف رح نيبو هدبع نيب عجج ولزو طئاملا وا دبعلا
 'مويلا قتعا دغو مويلا لاق ناو دغ ئحيب ملام قتعيال ادغ وا مويلا رح تنا هدبعل لاق

 'هانعق وا ولف اعيج امهيفال نيتقولا دحا ىف قتعلا عق وا دقف دغوا لاق اذا هنا قرشب ملو

 ادغو مويلا لاق ولو ادغ قتع مويلا قتع اذا هنال اعبج نيتقولا ىف اعقاو ناك مويلا ىف

 دغلا ىف عقو اذا و دغلا ىف اعقاو ناكم ويلا ىف عق و اذاف اعيجج نيتقولا ىف هعقوا دف

 | هنال قتع امهدحا مدقق نالفوا نالف مدق اذا رح تنا لاق اذاو مويلا ىف اعقاو نوكيأل

 "نالف مدقناف دغ ءاج اذا وا نالف مدق اذا رح تنا لاق اذاو دجو دقو امه دحاب هقلع

 0017 | 10 ىأ نعو نالف مادقي ىح قتسيالال وا ده ءاطن اذا قتع.دفلا حم لبق
 ' عقبالوا لعفلا دجو ناذوا فرح امهنلي لخداو تقوو لعف نيب عجج اذا هنا هيف لصالاو
 ادوجو امهتبساب قلعت فسو,. ىبا نعو لعفلا دج وب ىتح عقبال الوا تقولا دجو ناو

 ١ اذا الا دغلا ىف قلطتالو ةدحاو مويلا ىف قلطت ادغو مويلا قلاط تنا هتأرمال لاقاذاو

 ىرخا دغلا ىفو ةدحاو مويلا ىف تقلط مويلا و ادغ لاق ولو ىرخا دغلا ىف تينع لاق
 لجرلا كلماذاو هل وق ) فانيتسالل كلذ ناكف محديال دغلا ىلع مويلا فطع نال

 |ءاوسو كلذ ريغبوا ةبهلاب وا ءاسثلابوا ثرالاب هكلم ءاوس ( هيلع قتع هنم مرح جراذ ||

 اذا ىدذلا اذكو مي ءالؤه كلمو كلملاب مهقتع نالان ونجم وا اريبك وا اريغسصص كاملا ناك ||
 ا محراذ ىبراأا كلم اذا اماو مالسالا راد لها نف هنال هيلع قّتع هلم مرح محراذ كام

 ' ادبع ىبرحلا قتعا ولو قتعي فسو وا لاقو امهدنع قتعي مل برحلا رادو هنم مر

 | السم ادبع ىبرحا قتعا ناو قتعي فسو وا لاقو اهمثدنع قتعي مل برححا راد ىف ايرح

 | هقتعاف ايرح ادبع ىرشاذ برحلا راد لسملا لخد ولو اءاججا قتع برحلا راد ىف ايمذ وا

 دمت لوقو لوقلاب قتعي فسو ىبأ دنع و هليبس لخ ملام ةفينح ىبا دنع قتعيال كانه
 | هالوم نم مرح مج-راذ ىزشا ناف هل كلءال هنال قتعيال هدلو كواملا ىزتشا ولو برطضم
 دنع قتعي مل هالوم نبا ىرتشاف قرغتسم نيد دبعلا ىلع ناك ن اذ هكلم ىلوملا نال قتع

 | نبا ىريشا اذا بتاكملا اماذ هكلمهنال اههدنع قتعيو كلمال هنال هلصا ىلع ةفينح ىبا

 ) لجرلا قتعا اذا و هل وق ) بتاكملا باسكا كلميال ىلوملا نال ااا قتعي ال هالوم

 دي كتعو هفشح ىبأ دنع هالول هانهق هيش ىف ياسو ضعبلا كلذ قع هدبع ضعب
 1 ةفين> ىنادنع ردعلا كالذ قدعل كعيروا كثلثو ارح كفصنت لوهنا هتروصو ( هلك قتعي

 ا لاف اذا ع الوهجم أرج ركذ ناو هيلع هناعسالو هلك قتدي امهدنعو قابلا ىف ىىسنو

 ا 2 لاق ناو نايبلاب 0 ةفدنح ىبا دنعو هلك ق تعل اب دنوف رح كم ٌوز>و ارد كضعي

 | ىزحت: قاتعالا نا لصالا مث هسدس قتعي ةفننح وا لاقو اههدنع هلكق تعي هناف رح كنم
 2 تسل دل ناد ل ع لا اهرمك كو



 لكللا ىلا هتفاضاك ضعبلا ىلا هتفاضافذ ىزحتبال اهمهدنعو قتعاام ىلع رصتتش ا
 ىذلا قزلا وهو اهدض ةلازاباهتابثاو ةيهك َءوَو وهو قلسعلا تاثآ قامعألا

 داليتسالاو صاصقلانع وفعلا و قالطلا كح راصف نايزجتنال امهو ىمكح فعض وها
 قرااوهقح كلملانال كلملا ةلازا وهوا كلملا ةلازاب قتعلا تابثا قاتعالا نا ةفدنح ىبالو ا

 || لاقهريغقحال هقح ةلازاوهو فرصتلا ةيالو تحن لخدبام فرصتلاقحو عرشلاقح ٠

 وهو تاذرصتلا ىلع ةردقلا نع ةرابع وهو كالملا ةلازا ةفنحىبا دنع قاتعالا ئصملاق '

 قتعلاوهوىزميننال كح هب قلعت نكل فصنلاءارسشو فصنلا عيب ففرعاملالاو زو اتويئزحيتم ١
 ةكاهشلاو ةيالولا داعتو ةثكلاملا قاطلس ان رهظي ةيمكح ةرقدط ةراح نال

 ءاضءاكاذهو افيعض هضعبو ايوة صخلا ضعب نوكينا روصت الهنا الا ىزحتنال ةوقلاو '

 قاللعلا ددع كالذكو ةي زحم ريغ ىهو ةالصلا ةحابا اهب قلعت و هب زحم» اهناق ءوضولا

 نال قرلانم ”ىئ:لوزبالف قتعلا نم ”ىث تبث ال ضعبلا قاتع ايف كلذك ناك اذاذ ميرال

 ةلع رطش دجو دقف هضعب طقس اذاذ كلما لك طوقسب مكح قتعلا توبناو قرلا طوقس أ

 هناالابهوبالوعاببال بتاكموهامناو هماكحا رئاسو هتاداهشىف الصا ارحنوكيالف قتعلا |
 نالادصق كلملا ةلازا قاتعالانا انلقامناو ةدوصقملا ةباتكلا ف الخ قرلا ىف دررال رحم اذا

 مالسالا نع ف اكنتسالا ىلع ةازاجملل هيلع قرلا برضنال عرش قح قرلاو دبعلا قح كاملا

 ىلاعت هلل قح ءازجلاو هيلع قرلا برضب كلذ ىلع زول ىلاعت هللدبعتلاو دايقن الا نعو
 اذا كرشملا دبعلا نا ىرتالا انعض هنم نكع و ادصق ريغلا قح لاطبا نم نكعال ناسنالاو

 | لاقو هبحاص بيصن ىلا ىدعت اهيطت'قتعا راو دوش دبحاص نيس 0000
 |١ لهما ةلازاو رعلا تابثا مالعال اك قرلا ةلازاو قتعلا تابثا قاتعالا دمتو فسوب ولا

 بنذلان ال فصنلا ىلع اهبوجو روصتال ةبوقعلاو ةبوقع قرلانال ز<“ ريغ امه الكو

 نارهظف قالطلاك هلكت دئهضعب تدن اذا ىزحتالامو فصنلا نود فصنلا نم روصتال

 تابثا ما كلملا ةلازا هنا ىلع ءان هيف فالتخالاو هيف فلتخ قاتعالاو اماج-ا رحم ثالملا

 ادصق قرلا ليزنو قتعلا تاثا امهدنعو اعو انعض قرلاو ادصق كلملا ةلزا هدنعف قتعلا

 ريغب ضعبلا لذ قتع هلوق ريث حح هتف هيفف هظفحاو لصالا اذه ركحاف اعبن كلملاو
 ىتح ةفينح ىبا دنع بت اكملا هل اززمم ىىستسملا هالومل هتعشث ديه ىف ىعسو هلوقو ةياعس

 امتاوقاب قرااز ال ةياعسلا راتخا اذا رخالا ىلا اماو نعكاذا قتعملا ىلا اها ةياعسلا ىدؤي

 جوزريالو هتداهش زوجنالو ثرو.الو ثريالف بتاكملاك قرلانم هتبقر صيلخما ىعسي
 وهو دحاو هجونم بتاكملا قرافشن هناالا قاتعالل لباق بتاكملا نال هقتعي نا رايخ هلو

 || املا اذهو دن طر ىف ةيرطلا غوقو ةباغسللا بييتوللا ىلا تال زرات 1
 ىف عقو قتعلا نال نويدم رح ةلزنم ىجستسملا دمتو فسوب وا لاقو رلادعب دوجوم

 "| ىلع هعسجوب ىع مث رار> هارب ونهو هير عفو حلا اب ىلا دل ذأ لع ةفدس ذأ قرع شلل اخ را حالا الفك يف مالم شل 0 222 أ
 ةدممحلا
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 00| د نردألا لمو اًلمتعا اذا: نوذأملاو نوه رملاك هد هاكحا قف راك وهف ىتعلاب م
 ' نات اذاو مل وك ) ةرحىهو اهنيقىف ىستاهنا# تباف اهجو.تبنا لحياه الوم اهقتعا اذا
 | لاقوا رح كنم ىبيصن لاق اذا ىنعي ( قتع هبيصن امهدحا قتعاف نيكي رش نيب دسبعلا
 ارسومناكناذ مل وف ) اءاججا قتعيال رح ىبحاص بيصن لاق اذا امارح تناو ارح كفصن
 ءاش ناو هبيصن دعف هكيرش نعم ءاش ناو قتعا ءاش نا ةفينح ىلا دنع رايملا اب هكي رشف

 | ءاش نا ةفينح ىبا دنع تارايخ ثلث هكيرشلف ارسوم ناك اذا قتعملا ( دبعلا ىعستسا

 أ امهنيب ءالولا نوكيوىرحتنهدنع قاتعالا ذا قابلا ىف هكلم مايقل هكبرسش قتعا اك قتعا
 أريغو ةبهلاو عببلاب هيف فرصتينا ردقبال هنال هيلع هفلتا هنال هبيصن َدِهَق هنعض ءاشناو |[
 هكله ىلع قتع هن ال نماضلا هلكءالولاذ هنعم ىتمو هعباوتو قاتعالا ىوس امم كلذ ١

 ةفينح ىبادنع ةياعسلا عنعال قتعملا راسي نال دبعلا ىعستسا ءاش ناو ناعضلاب هكلمت نيح |؟
 || قتعملا ناكناو مل وق ) امهندي ءالولاف ةياعسلا وا قتعملانمب كب رشلا راتخا نيهجولاىاو |(
 | هلسيلو ( دبعلا ىعستسا ءاش ناو قتعا ءاش نا ةفينح ىبا دنع رايملاب كب رشلاف ارسسعم ||

 أ راسيلا عمناعملاالا هلسيل د مو فسوبو.الاقو هل وق )نيهجولا ىفامهنب ءالولاو نيعضتلا أ
 | ىذلل سيلوهيلع ناعضلا هلبجودنق ارسوم ناكاذا قتعملانال ( راسعالا عم ةياعسلاوا |[
 || ىلع عجرينا هل سيل قتعملا نعض اذا مث امهدنع قتعملا راسي عم دبعلا ىعستسي نا قتعي مل ||
 || [سسعم ناك ناوامه دنع ىرحتلا:مدعل هتهج نم هلك ق تعلا نال قتعملا ءالولاو امثدنع دبعلا |إ
 لقت ا وهقاتعاب قتعدبعلا نال قتعملل امهك وق ىلعاعيج- نيهجولا ىف ءالولا وةياعسلا الا هل سلف ||

 || قعملا ىلع ىعستسملا عجريال مث ارسعم وا ناكارسسوم نيهجولاب ىتعي هيلا هكي رش بيصن :
 | هترسعل هيلع ”ىث الذا قتعملا ىلع نيد ءاضقللال هتبقر كاكفل ىعس هنال عاججالاب ىدا ام

 | ىلع عجربو نيدلا نمو هتيقنم لقالا ىف ىعسي هنافرسعملا نهارلا هقتعا اذان وهرملا فالخم أ
 ١ هيلع عجر  اذهلف نهارلا ىلع انبد ىضعبوا تكف دق ةبقرىف ىعسي هلال كلذب نهارلا |]

 ل وآلا نمي نا ثلاثللف هدعب ىناثلا قتعا مث هبيصن مهدحا قتعاف ثلث نيب دبعلا ناكولو

 ١ هل سيلو دبعلا ىعستسا ءاش ناو هيواسيل قتعا ءاش ناو ةفينح ىبا دنع ارسوم ناكاذا

 | ءالولاوءالولا مكح هب قلعت, لقنلا كلذو لوالا ىلا لقنلا قح هلثدن هنالىتاثلا نعضينا |

 | ءاش ناو هيلا لقتنا مهسلا نال قتعي نا لواللف لوالا نيمضت راتخا اذا مث زسفلا هتلبال |
 ' نا هل نكي مل كلملا نال ىناثلا قتعملا نعمت نا هل سيل و نعضملا ماتم ماق هنال دبعلا ىعستسا ||

 ١ عيجج قتع لوالا قتعا امل اههلصأ ىلع اما ةفينحىبا لوق هلك ا ذهو هماقم اذه ماقدقو هنع

 تلقدبعلا نمقبام ةعفرادملاكلام قتعملا نوكينا وهراسيلا ةفرعم مثل طاب ىناثلا قتعفدبعلا

 ناكناو هنعضي هناذ هكيرش بيصن ةعقرادتم ضورعلاوا لاملانم هلزاك اذا نعي ترثكوا ||
 || ريتعتل دبعلا 0 ىلع رق هاما دارملا رعلا و وهو هزعضنإال ل كاذ نم لقا ن كالي 0



 || هراساق قسما لال [ةكواناعصلا بسلا ىلا نال ىشلا مو هياكل ناعضلا ديفا ا
 بالا بيصن قتع ا_ه#هدحا نءا نالجر ىؤشا اذاو هلق ) قتعلا مو اضيا هرادتعاو | 1

 ةياورلا رهاظ عب موا هكيرمش نبادنا ءارعشلا تقو رخآالا يع ءاوس ( هيلع نامض الو

 كب رثلاو هلوف هيلع ناعض الو ىالا بيصت قتعي ىنعي ) هاثرواذا كلذكو هلرف)

 اههدنعو ةفضح ىنادنع هلك اذهو ( دبعلا ىعستسا ءاش ناو هبيصت قتعا ءاش نا رايخخاب

 هتيف فصن ىف دبعلا ىعس ارسعم ناكن اذ ارسوم ناكنا هتعف فصن بالا نعي ءارشثلاىف ١

 هيف بجاولا امتاو ادحتاو الوق نعكلالف ثرالاىف اماو عي ملوا لع ءاوس هبا كيرشلاا

 3 قع ند نوما هدنعف ةيصو وأ ةهقدص وأ ةيهم هاكلما ذا قالا اذه ىلعو ريغال ةياعسلا

 ناكاذا هبيصن هياعقتع ىذلا نيكل اههدنعو هيض دبعلا ىعسيو اًئيِش ةكيرتل هلع ظ

 || اهجوز نعتتام مث اهجوز نبا تّرشا ةأرعا هتروص هاثرو اذا كلذكو هلوق ارسوه |

 تدلوف امهدحا انهجو زت ةي راج ملا نبالو مع نبا نيلجرلل ناكاذا اذكو اهيخا نعو ظ

 دحاو لك دهشا اذاو هل وق ) هيلع ناعضالو ىالا بيصن قتع ملانبا تاه مث ادلو |

 )| نب رسوم هبيضنىفا | كيهنم ىحاو لكل دلل ىس فيرا حالا لع نقلا 0
 ناعضلا هلناو هقتعا هكيرشنا مغ اههنه دخاو لكن ال ( ةفيتح ىبادنع نيرسعموا اناك

 قرفالو ةناعتسلا تيفف تالذق هبحاصب هقدنصي ل ثيح ناعجلاارذعت دقو ةياعسلا ءإ

 بيصنت قتع لوي امه الك نال اعيج اههلءال ولا 1 ةياعسلا ىف راسعالاو راسلانبب هدنع |

 فسوروبالاقو مل وق ) ىلهؤالوو ةياعسلاب ىيصذ قتعو هلهؤالوو هقاتعاب هيلع ىحاص

 ةياعسلا نا امهلصانم نال ( امهل ىعس نبيرسعم اناكن او ةياعسالف نيرسوم اناك اذا دمتو
 ناكناو مل وف ) ةياعسلا نمدبعللءاربا امهنف دحا و لكم راسيلادوجوف راسيلاعم تبثتال |

 ىلن اعضلا لوقي رسوملانال ( سيعبلل عسي ملو رسوملل ىعس اريعم رخآ لاو رسوم امضدحلا |
 لوتيف رسعملا اماو هيعسسن ا هل ناكف دبعلا ىلع ةياعسلا ىلو اسعم هنوكل ىيرش ىلع

 دقتعي و هل ايربد ناكف دبعلا نع ةياعسلا طقساو ىكورست ىلع ناعتلا يجوا قتعلا نا |

 هبأربال ةياعسلاب دبعلا ىلع عجر الو كيرششلا ىلع قدصي الف هكيرشش ىلع ناعضلا بوجو |
 هنع أربت وهو هبحاص ىلع هليحي امهتهالكن ال اههدنع كلذ عيمجىف فوةوم ءالولاو اهنم

 هيلعام ىدؤي دبع ةفينح ىبا دنع وهو اههدحإ قاتعا ل اعف نا ىلا افوةوم قسف

 ةياعسلارذعتو نايلوملا دهش نيحرحوه امههدنعو ىتاكملا ةلزنع ىيستسملانا هلضانم نال

 زاح رخ لاروع ىلو هعتعا هنا هيحاص ىلع امهدحا دهش ناف هي رللا عنمال 2

 قتعلا ع دهاشلا ىلع ناعكالو هيحاص ىلع زحب ملو هسفن ىلع دهاشلا رارقا

 راكتلا عم تش اهنا ةفيتح ىب لصا نذ ةياعسلا 0 أو هريغ ىلع هب رقا امتاو هييصت ىف

 ناعضلا رذعتدقو ةياعسلا وا ناعضلا هلناو هقتعادق كيرشلانا دهاشلا معز ىفو راسعالاو

 رذعت دقو هكلم ىلع هبيصن نا ةعز ىنف ركنملا اماو ةياعسلا تيقبف هقدصي مل ثيح
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 لاقو ةفينح ىبا لوق هلكاذهو دبعلا ىعستسي نا هل ناكف هكيرش رارقاب هيف هفرصت

 " ةياعس الف ارسوم هيلع د وهشملا ناكناذ راسيلا عم تبثنال ةياعسلا دمحو فس وب وبا
 دبعلاأربا دقف ناعضلاالا هل قحالو هكيرش قاتعاب قتع هنا مع زب هناليدبعلا ىلع دهاشال
 تش ةياعسلا نال دبعلا ىعستسي نا دهاشللف اربسعم هيلع دوهشملا ناكناو ةياعسلا نم

 طوقس فزعيملو هكلم ىلع هبيصن نال لاح لكب ىعستسي هيلع دوهشملاناو راسعالا عم
 ' ءالولا دمحو فسوب ونا لاقو ةفشح ىبا دنع امهنيب ءالولاو كلذ هل ناكف ةياعسلانم هقح

 أ مل وق ) فقو اذهلف دحجب هكي رشو هكي رشل هلكءالولا نا معزي دهاشلا نال فوةوم
 ناطيشلل لاق اذا هنا الا ( قتع منصالوا ناطيشلل وا ىلاعت هللا هج ول هدبع قتعا نهو

 قالطلا فاك ( عقاو ناركسلاو هركملا قتعو علق ) هناك هللاب ذايعلاو رفك متصالوا

 ١ هللاةيشم وا هللا ءانشي منا وا هللاءاشنا رح تنا هدبعل لاقناو هركملا ىلع ةععلا بحبو

 قتعي مل أشي مل نا وا طئاجلا اذه ءاش اذا لاق اذا اذكو قتعيال هناف هللا ءاشي نا الا وا

 | اههدنع قتعيال رح تنا هللاءاشنا لاق ناو قتعيال رح تناذ هللاءاش نا لاقف ةيشملامدق ولو
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 | قتعلا فاضا اذاو هل وف ) عاج+الاب قتعي رح تناو هللا ءاش نا لاق ناو قتعي دمت لاقو

 | رادلا تاخد نا لثم طرمثلا ىلا ةفاضالاف ( قالطلا ىف عد يحد لك دس وا كلف لا

 || هجارخاو هعب هل زوجيو طرشلا دوجو دنع قتعي هناف رح تناف اديز تلك ناوا رح تناف

 ا 000 || 0| ككل ليزر الا طرشلاب قدعلا قيلعتنال طرسشلا دوجو' لبق كلذ هكلم نع
 أ اكول كلم مث قتفرح وهف لبقتسا اهف هكلما كولمم لك دبعلاوا بتاكملالاق اذاو ةصاخ |

 | قتعاذ رح وهف ادبع تكلخ تقتعا اذا لاق ناو قتعي امهدنعو ةفشح قا دنع قّتعيال

 أ| كلما كولمت لك ل جرا لاق اذاو مجد كلم ىلا ةيرخلا فاضا هنال اءاججا قتع ادبع كلذ
 ٠ لبقتسا نم قتعي الو ةلاثملا هذه لاق موب هكلع نه لك ىلع وهف هل ةَنِن الو رح وهف |

 | اقتعيمل الماح ةما ىرتشاف نارح امه نيك ولم تيرتشا اذا لاق ولو ثاذ دعب هكلم ا
 ' هلال هل وانتي ال ك ولملا مسا نال اهلج- قتعي مل رح كريغ ىل كولمم لك هتمال لاق ولو ا

 |١ ىلع هلل لاق ادسبع نا ول و هكيلامت نم سيل هنا ىلع لدف هرطف ةقدص هيلع بحيال

 اا | اذه تررشا نا لاق ناؤ/ ةيرلا دعي اذ ةمازل نيك اسم ةرمثع ماغطاوا ةعسلا قدع
 |( 10 ٠ رشا نأ لوقي ىح كلذ همزاي ل ئده,ىهف ةاثلا هذه تيرشا ناورح وهف
 أ راد نم ىبرحلا دبع جرخ اذاو معلوف ) همزني فسوب وبا لاق و ةفيتح ىبا دنع قتعلا
 ا ءالوالو ءادتإا سما ىلع قاقّرسالاو رسم وهو هسفن زرحا هلال( قدع الشم الا برحلا

- 
 ممساف هالوم نذاب ةراجت ىف انمأتسم انيلا دبعلا حبر ناو نيلسملا ةماعل نوكي لب هيلع

 0 الا كلم لع هيقنا روك إل هناا الا هليلع هانما انال.هال وملاميمت ظفحتو مامالا هعاب ||
 ا ىبراا لخد أذاذ هع ىلع ريجا ا هالوم ناكولو هل رفاكلا قاقرسا 1 نم روب 1

 | امثدنعو ةفيتح ىبا دنع هيلع قتع برا راد هلخداو السم ادبع ىّررشاو ناماب انراد

 ٠١ قبال (



 | نموضمك امل عبات هنال ( اهلج قتعو تقنع الماح ةيراج قتعا اذاو ملف ] قَال

 | بحاص قتعاف رخال اهلمك و لجرا اهب ىصوم ةيراج ناولو اهب هلاصتال اهث اضعأ '
 || ملو قتع ةصاخ لجلا قتعا ناو هل وق ) ةدالولا موب هتيق نعضو للا قتع مالا ةيراخلا

 | ركال هب تءاج ناو هدوج و انقيت "ال رهشا ةتسنم لقال هب ت ءاج اذا ىنعي ( مالا قتعي

 ةمالا نوكي نا الا كشلاب قتعي الف لوقلا اذه دعب هب تلج نوكت نا زاومل قتعيملا

 لقال امه دحا نيدلوب تءاج ناو قتعي ةناذ نيتتس نيب و اهنيبام هب تءاجو جوز ةدع ىف

 تدلو اذا هنمال لاق اذاو دحاو لج امهنال اعيج- اًقتع اهنم ئكال رخ' الاو رهشا ةتسنه

 دعب دلت نا لثم هكلم لاوز دعب هن تءاج ناو قتع هكلمىف ه.,تءاج ناذ رح وهف ادلو

 رح وهف ادلو تدلو اذا هتمال لاق ناو قتعيال ىرتشملا كلم ىف دلتف اهعسر وأ هتوه

 نال قتعيال امه دنعو ةفدنح ىبا دنع قتعي ىناثلا ناف ايح ادلو مث ايه ادلو تدلوف

 ةفينح ىبالو ىتاثلا ىلع ؛ىش عقب الو هعضوب نيعلا تلحتاف لوالا دوج و نيهلا طرش
 كف ةط ورقم ةانلل تراص تيملا ىلع هعوقو لاحتساو ىج ىلع الا عقب ملامل قتعلا نا

 هيلع لخداف رح وهف ىلع لخدي دبع لوا لاق اذا لصالا ىف دمت لاق اهب ظفلت, مل ناو

 فالملاا ىلع ةلئسملا لاقنم انباصصا نك افالخ هيف رك ذب ملو ىلحا قتع ج دبع مث تيم دبع

 ىلا قتعي و فالخ اهيف سيلا لاقنم مهنمو قتعيال امهدنعو ىملا قتعي ةفينح ىبادنعف
 دعب دبعب اذه سيلف توملاب لطم قرلاو قرلا ه.قلعتامم ةرابع دبعلا نال ميلا وهو
 قلاط ىت أرماذ وا ةرح تناف ادلو تدلو اذا لاق ناو ىتاثلا قتعيف ةقيقللا ىلع هتوم

 دلو تملا دلولا كوقن ىداربلا ديعبس وبا ناك و ةأرلا تتلطو تمتع ايه اكل بدل

 ةدعلا ه. ىضقتتو دلوما هب ريصت دمالا نا ليل دب هسفن ق>حىف دلو سالو هريغ قح ىف

 ناكناو هسفن قحىف ادلو نكي إف هلوح هيلع قتعلا عقوو ةيصولا قدتسيالو ثريالف
 قاثلا قحن ىف ادلو ناك الهف لاه الو هتد الو هقتع قلع ئذلا ديعلا قح قادلا ١

 تيصوا لاقولو قتعينا هقح امتاو قتعيالنا ىتاثلا قحنم سيل هلال انلق قتعبال ىلا
 || عماجلا ىف دمحلاة ىحلل ةيصولا عيجب ناك اتيمو ايح تدلوف هذه نطبىف امل ىلاه ثلث .

 "| نال قتعتال ةيراحو امالغ تدلوف ةرح تناف ركذ كنطب ىفام ناكنا هتمال لاقاذا ريبكلا

 لام ىلع هدبع قتعا اذاو مل وق ) اركذ اهنطب ىفام عيج نوكي نا ىضتقتف ةءاءام هلك

 راصو لاملا همزاو حك رح تناف اهلا ىلا تيدانا لاقناو لاملا همزاو قتع ثلذ دبعلا لبق

 افلا ىئيطعت نا ىلع وا فلاب وا فلا ىلع رح تنا لاق نا نيهجو ىلع اذه ( انوذأم

 لامللاىف قتعو ص سلخ ىف دبعلا ليقف اهب ىيحن فلا ىلعوا افلا كيلع ىلنا ىلعوأ

 ىانملا عم تيثرال ةباتكلا لدب فالخب اهب ةلافكلا محدن ىتح هتمذ ىف نيد فلا هيلعو
 سلجلا نم ماق ناو كلذكف سلجلا ىف لبتف ريملاا هغلبف اناغ دبعلا ناكولو قرلا مايق وهو

 ناك ناو ناويللاو ضورعلاو دقنلا نه هعاونا لوانتب لاملا ظفل قالطاو هلوبق محدنال

0) 2 



 أ| مولعم ناكاذا نوزوملاو ليكملا اذكو حاكتلا هبشاف لاملا ريغب لاما ةضواعم هنال هنيع ريغب
 || رح تنا لاق ناب ةلاهللا تكا ذا اماو ةريسي امنال فضولا ةلاهج رضي الو سنملا

 | هناف لاملا ءاداب هّقتع قلعي نا ىتاثلا هجولا و هسفن دِعف هيلع و قع لبتق بوث ىلع

 || ىتم وا تيداام اذاو رح تناف افلا ىلا تيدا اذا لوقب نا لثم اناوذآمزيصي و 2

 || طرسشب هقتعقلع هنال لوبقلا سفن قتعبالو ءادالاب الا قتعيال هناذ تيدا ثيح وا تيدا

 | باستكالا ىف هبغر هنال انوذأم راص امناو رادلا لوخدب هقلع ول اي هلبق قتعي الف ءادالا

 || اولمت وهف ةيئاثلا "ىف دؤيو لوألا ةلئسملا ىف لبي ملامو انباصصا لاق هنم ءاذالا هبلطب

 | كلذ لطب ةيئاثلا ىف ىدؤيو ىلوالا ىف لبقب نا لبق ىلوملا تام ولو هعس نا ىلوملاو
 اا 1 نأ لبق كاك رخ تتناذ زادلا تلخد نا لاق اذا ام افقيقز دنعلا ناكو لوقلا
 هلوق ىلا عجار اذه (دبعلا قتع و هضبق ىلع ىلوملا ربجا لاملا رضحا ناذ هلوف)

 لاملا ءادا لبق لوبقلاب قتعيف فلا ىلع رح تنا هلوق ىف اما ر> تناف افلا ىلا تيدااذا

 هضبق نم ىلوملا نكغ ثيح ةيلختلاباضباق لني هنا اهريغىفو ةلئسملا هذهىف رابجالا عمو

 هأرأ ناف طرشلا مدعل لكلا دؤي ملام قتعيال هناالا هّضبق ىلع ىلوملاربح ضعبلا ىذا ولو
 || لام نم لأملا ذبعلا ىذاولو بتاكملا فالح قتعيالو أريبال لكلا نعوا ضعبلا نع ىلوملا ||

 | ءادالادوجو قتعلا طرمش نال هلثم هيلع عجر, نا ىلوملل ناكو قّتع لوقلا اذه لبق هستكا |[

 | اذاف ىلوملا لام قتعلا لبق هبستكا ىذلا لاملا نال هلثم هيلع عجر امتاوهبقتعف دجو دقو |[
 || سلجملا ىلع رصتقب تيدا نا هلوق ىف ةيادهلا ىف لاق اب وصغم الام ىدا هناكراص هادا ||

 | رصتشال تيدا اذا هلوقفو سلجا ىلع فقيف تْنش نارح ثنا لاق هناكف دبعلل رييخت هنال ٍإ

 قتعرح تنا افلا ىلا دا لاق اذا عيبانيلا ىف لاق ىتم ةلزنمب تقولل لهعتسن اذانأل سلجلا ىلع |
 | لوا لبق“ىث همزاي ملو لاخلا فقتع فلا كيلعو رح تنا لاق ناو دوي ملوا ىدا لاما ف

 | قتعبال لبقي ملناو فلالا همزاو قتع لبقنا دمثو فسوب وبا لاقو ةفينحىبا دنع لبشب

 | ناف نينس عب را همدخب نا همزاو قتع لبقف نينس عبرا نمد نا ىلع رح تنا هل لاق ناو
 ةعث هيلع دمت لاقو اهه دنع هسفن ةعث دبعلا ىلعو ةمدخلا تلطب ةمدحلاا لبق ىلوملا تام

 دنعو هسفن ةعث عابرا ةثلث هيلع اههدنعف تام مث دنس همدخدق ناكناو نينس عبرا هتمدخ
 هالومل هسفن ةعتهلامف ىضق الام كرتو دبعلا كرت تامول اذكو نينس ثلث ةمدخ ةعق دم

 تدحهسأ مث ةي راج هسفننمدبعلا عاب نمنا ةلئسملا لصاو ةمدخلا ةعتب دم دنعو اههدنع

 رحو رح تناهدبعل لاقولو ةيراملا ةعع دمح دنعو هسفن ةععل ىلوملا هيلع عجري امه دنعو

 | لصففوغل ىتاثلاولوآلا ظفللاب تعقو ةيرطان ال ةفينح ىنادنع دبعلا قتعو لطب هللا اش نا

 01 اي دحاو مالك هنآلا قتميالو ناح ءاثتسالا اههدتحاو تاوكتبلاكءانثتسالاو ةيارلعا ني
 | رح ىدديبع دحا رح ىددبع دحا رح ىديبع دحا لاقف دبعأ تا ناكاولو كللرح نأ

 0و اههدحا قتعي نبدبع ىلع ىناثلا قتعلا عقوا مث لوالا ظفالاب قتع مهدحان ال مهاكق تع

 ( قب )
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 نال دحاو الا قتعي مل رح كدحا رح كدحا لاقولو ثلاثلا ظفللاب قتعيف دسحاو الا قب ا
 ىتاثلا ظفلاب قلعتر مف رح مكدحا لاق نيدبعو رح نيب عجج مث لوالا ظفللاب قتع مهدحأ ١
 نانثا مهنم هيلع لخد دبعا ةثلث هل لجر + ةلئسم + هيف قداص هنال كح ثلاثلاو
 كلذو رح ادحا لاقف ثلاثلا لخد مث رخ الا تدثو امهدحا حرخ مث رح اكدحا لاف"

 تباثلا عابرا ةثلث قتعي اسمهدنعف نايبلا لبق تام ناذ نايبلاب ىمؤي اح ماد اخ متع
 جرادللا اماو هعبر قتعي هنانلخادلا ىفالا ثاذك دم لاو نيرخ الان نم دحاو لك فصتو' ظ
 بيصنف امه اوتسال امه ةبقر قتع بجواذ تداثلا نيبو هنيد راد لوالا باحجيالا نالف ؛

 رثاد ىتاثلا باحيالا نال رخآ اعبر ىتاثلا باحيالاب دافتسا تباثلا نا ريغ فصنلا امهتمالك

 باجيالاب ةي رلا فصذ قدسا ناكدق تباثلا ناالا امهنيي فصنتيف لخاادلا نيب و هنبب ظ

 ل والا باحصالاب ىكتسملا باصا اخ هيفصنىف ىتاثاا باجيالاب قكتسملا فصنلا عاشف ل والا
 قناثلا | باحيالاب ديراول دلال عاب را ةثلث هل متعب لا هل نوكيف قف غرافلا باصا اماو اغل ظ

 هنم قتعيف فصنتيف فصنلا اذه قتعي ال لخادلا هب دي را ولو ىقابلا هفصن قتع تباثلا

 اضيا لاوحالا رابتعا ىلع ةيرح فصن لخادللو لوالاب فصنلاو ىتاثلا باحبالاب عبرلا

 لخادلاو تباثلا نيب باحالا رادامل لوقيف دمت اماو لاحىف قتتعي الو لاحىف قتتتعي هنال

 هتيضقو امهنني رثاد هنا نالوقب امهو لخادلا بيصي اذكف عبرلا هنم تباثلا باصا دقو
 قاقحتساالو لوالا باجالاب فصنلا هقاتحسال تباثلا قحىف عبرلاىلا لزن اماو فيصنتلا

 ىناثلا باحيالا نا دمحم جباميتحالا ىف تلق تش ناو فصنلا هيف تبثيف لبق نه لخادلل

 قااثلا باحجبا محد جراملا لوالا باجيالاب دارملا ناكنا ةنالداسعلاو ةحسلا ب

 دبع نيب راد هنال ىقاثلا باحا محد ال تباثلا ه.دارملا ناك ناو نيدبع نيب نادك

 ديفغب داسفلاو ةدعلا نيب ددرت اذاو ةلماك ةبقر ةيرح دافا ةلاحم ال اكيخك ناكولو رحو

 تباثلاباصا هناىرتالا عبرلا وهو فصنلا فصن لخادلا باصافامهثيب ةبقر فصن ةيرح

 ضرملا ىف هنم لوقلا ناكن او عبرلا لخادلا بيصن اذكف عاججالاب عبرلا ىتاثلا باحالا ىف

 نا هانعمو اذه ىلع ثلثلا مسقب و اوةحتساام ردقب ثلثلاىف او سض ىهريغ هل لام الو
 ىلا انتجالل ةعبرا ىلع ةبقر لك لعب انال ام©ك وذ ىلع ةعبس ىهو قتعلا ماهس نيب عم ظ

 نييهسب حيراملاو لخادلا نم دحاو لكو هثلث هتبقر ىف تباثلا برضيف عابرالا ةثلثلا
 ثلثلا نه ذفنب و ةيصو توملا ضرم ىت قتعلاو ةعب را امهم و ةثلث تباثلا نه قف

 نورشعو دحا ثالذ عيججو ةعبس ىلع ةبقر لك لعجف كلذ فعض ةثرولا ماهس نوكيف

 نم دحاو لك نم قتعيو هعابسا ةعبراىف ىىسيو هعابسا ةثلث ىهو ةثلث تباثلا نم قتعيف ظ

 قتعي هلال ةتس ىلع ةبقر لك لعجي دم دنعو هعابسا ةسج ىف ىعسي و هاعبس نب رخالا

 لثم ةثروللو ةتس كلذف نامهم حجبراملا نمو هثل تباثلا نمو مهس لخادلا نم هدنع

 هثلث اهيف تباثلا برضيف ةتس ةبقر لك لعجت رشع ةيئامث لاملا عيجج نوكيف كلذ |



 7. امدَلَوو هل وف ] لوما هامدا اذا اذهو ىلوملا نق بسنلا تباثثهنال ( 3ح اهالوم نم ةمالاأ
 || لوقف ( دبع وا رح اهب جوز ءاوسو مالل عبات دلولا نال ) اهديسل كولمت اهجوز نم

 أ|| قتعا هنا لجر ىلع نا دهاش دهش اذا * لئاسم + عبت هلال ( رح دبعلا نم ةرللا دلوو

 01| لام نآك ولو لبقت اههدتعو ةقدح ىبا دنع ةداهشلا لبقت مل زكي دبعلاو دبع

 ||| ةلوبقم ةحوكتملا قالط ىلع ةداهشلا اذكو اءاجلا ىوعد ريغ نم ةداهشلا تلبق هما

 | ةمرح وهو ىلاعتدللا قح ىلع لمشن قتعلا نا ىلع ءانب فالخلاو قافتالاب ىوعد ريغنم
 أ هيف بلغملا الاق اههنكل دنع رهتلا عفد و هتيكلام وه و دبعلا قوقح ىلعو قاقرتساالا
 أ اهف ةداهشلاو اهريغو ةعجلا ةماقاو ةيعصالاو ةاكرلا بوجو نم هيف امل ىلاعت هللا قح

 ا عفن قتعلا نم دوصقملا ,ظعم لوقب ةفينح وبا و ىوعدلا نودن لبق هللا قح نم وه
 ||| ةمالا قتغو ةأرملا قالط فال لاومالا ىوعد ىف مىوعدلا نود لبقب الف دبعلا

 ألا تناف رادلا هذه تلخد اذا هدبعل لاق اذا عرمشلا قح وهو جيورفلا مب رحت نعضتن هنال
 ||| ولو قتعي ال لخد مث هاّرشا ول كلذ دعبف نيهلأ تلحناو قتعي ال اهلخد مث هعابف رح

 ا هذه تاخد نا هتأرمال لاق اذا اذكو قتع لخد مث هاريشا ىتح لخدي مل عببلا دعب ناك

 ١ لعا هللاو تقلط تلخدف اهجوزرت مث ةقيلطت اهتلطف قلاط تناف رادلا

 6 ريبدتلا باب دي

 | دييقت ريغ نمريب دتلا حرص رك ذب وا قالطالا ىلع هتومب هدبع قع قلعي نا وهريبدتلا

 0 هدبع قع ىلوملا قيلعت نع ةرابعريبدتلا لاغبو ىتوم دعد رح تناوا رح تناذ تمزا هلاثم

 أ نا لثم ةيصولا ظفلب عقب و ةيصولا مكح همكحو توملا وهو ةلاحمال نئاكق محتم طرشب
 | ىف رد نعرح تناؤا رح تناف تماذا هدبعل ىلوملا لاق اذا هللا دج-ر لاق ) هتبقرب هلوصوب
 | هذه نال ( هكيلمت الو هتبه الو هعب هل زوج الو اربدم راص دتف كتربد دقوا ربدم تناوا

 ا 00 2 ثنا لاقاذا اذكو رد نع قدعلا تابثا ىضتفن اهئالريبدتلا ق عررص ظاقلالا
 ا توملا ناكم ركذ اذا اذكو ىومىفوا ىتوم دنعوا ىتوم عمرح تناوا ىتوم دعب كتتتعاوا
 | قلطملاف ديقمو قلطم نيبرمض ىلع ريبدتلا مث تم ىتهوا تمزنا لاق اذا اذكو كالهلاو ةافولا

 ناوا ىنم ريد نع رح تناوا ربدم تناوا كتربد لثم هيلا ءىث ماعضنا ريغ نم هتومب هقلغام

 | هقتع قلعي نا ديقملاو هيف هتبقر لخدنف ىلام ثلث وا كتبقرب كل تيصوا وا رح تناف ته
 تلتقوا تقرغوا اذهىرفس ىف وا اذه ىذ رم نم تم نا لدم دوجولا رطخ ىلع ةفصب

 | هقلع هنال ردع سيلف رح تناف تنفكوا تل سغوا تنفدو تمزا لاق اذا ةفينشحوبا لاق

 و رخا ىنعمب و هنومي تومو هتومم هقلع نا و قالط الا ىلع توملاب قتعلا قيلعت وهريبدتل

 (هريغ )



 نالف تام ناف ىتوهو نالف توم دعب وا نالف تودو قىتوم دعب رح تنا لوع نا لثم هريغ

 قالطالا ىلع لوملا توم ىناثلا طرسشلاو هكلم ىف نيطسشلا دحا دج و هلال ردع 1
 ةثرولا ىلا هلاقتنا دعب دجو ىناثلا طرمشلا نال قتعب مل و اربدم نكي مل الوا ىلوملا تاه ناو

 وهو هتوم لبق رهش ىضم اذاف ربدم سيلف رهشب ىتوم لبق رخ تنا لاق نا و قتعب الف
 ىلع توملاب ةيرللا قلعي مل هنال ريدم سيل امهدنعو ةفينخ ىنا دنع ريدم وهف هكلم ىفا

 اذكو هتبه الو هعب زوي ال هلوق اماجا قتعيال رهشلا ىضم لبق تام ناو قالطالا

 ( هرج وبو همدختسإ نا ىلوملاو مل وق ) هنمث نم ءافيتسالا نهرلا ةّئاف نال هنهر زاحيالا
 عشب نا زوجي فرصت لكنا لصالاوريبدتلا اذكف ةراحالاو مادختسالا منمتال هي ريحا نالا

 زوج ال فرصت لكو ةمالاىف ئطولاو مادخ#الاو ةراحال اكربدملا ىف عش نا زوحي رخاىف

 (اهئطو ةما تناكناوول وق) ربدملا بتاكب نا زوحيهناق ةباتكلا الا ريدملاىف زوحال رطا ىف

 فرصتل ا زاخل هكلم ىلع اهعضب عفانم نال ( اهجوزب نا هلو عل وت ) اهف مئات هكلم نال
 تام اذاوول وف ) هكلم ىلع اهئطو نال اهاضرريغب اهجوزب نا هلاولاق ضوعلا ذخاب هيف

 تقوىلا فاضم 000 ةيصو ريبدتلان ال (ثلثلا نمجب رخنا هلام ثلننهر.دملا قتع ىلوملا ظ

 نعىلوملاكالم لاز اذا اذك و ثلثلا نم قتعي هنا ىف ديقملاو قاطملا ريبدتلا هيف ىوتسيو توملا
 نكي مل ناو هل وش ) توملاكهنال هقاحلب رككف قمطيو دترينا لثم قتعيدناف توملاريغب ربدملا

 ناكن اذ ها وق ) هشاثىفىعس هثلث قتع اذاذ ثلثلا نم هقتعن ال (هتعف ئلثىف ىعس هريغلام هل

 نيدلا مدقتل انق هتهق عيج-ف ىنعي ( هلام رغل هتعف عبج-ىف ىعس هنهف قرغتسينيد ىلوملا ىلع
 عن نيدلاو ةيصولا ةلززنمب ريبدتلا نالو هنْيَق در بحت قتعلا ضقن نكما الو ةيضولا لع

 هنيبادبع ريد نمو هتف ناعض هيلع بجوف حالا هقحلنال هعوقو دعب هريبدت ناالا ةيصولا

 اذانامهدنع قتعلا فاكضعبت. ال امه دنعو قتعلاك ة فضح ىبادنع ضعبّش ريبدتلا نافرخآ نيبو

 قتعا ءاشنا تارايخ سج دك رشلف رثو»ب رهو انك دخلا هربداذا ةفيتح ونا لاقاذه تدن

 دقيق 0 ثلثلا نم هبيصن قتعامهدحا تام اذاذ امهنيب ارد نوكت و
 نص ءاش ناو هنو قتع 1 ةياعسلا لطب ذئئيح ةياعسلا ذخا لبق تام اذا الا ىقابلل

 دبعلا ىلع عجري نا ريدمللو ربدملل هلكءال ولأ ن وكي و اربسوم ناك اذا دعت كيس د

 عجري مل ناذ هلزاكاهف هماقم ماق هكيرش نمض ا هيعستسينا هل ناككبرشلان ال نعض امب ظ

 الماك رخأ آلا فصنلا ىف دبعلا ىمهسو هلام ثلث نم هبيصن قتع ىلوملا تام ىتح هيلع

 نق هكلم لغ هبيصن نال دبعلا ىعستسا ءاش ناو ردع ربع ناك فصنلا كلذ ند رد

 || اذاذ هيعستديف دبعلا ىلع عجري ناريدمللو فصنلا كلذ قتع ةياعسلا ىدا اذاف هعبب رذعت
 || فصنلا كلذ قتعو ةياعسلا تلطب ةياعسلا ذخأي نا لبق ريدملا تام اذاو هلكق تع ىدا

 || اذهل ناوكلو هر ول از وح هييضن ناوك تام اذاذ هلا لحادكر راش ا كلا ا
 سعلو ثلثلا نم كصنلا كلذ قدع ردملا تام ناو كلذ وك و ةياعشسلااو قدعلا ف نايل
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 ْ 00001 رك نإ( اه مهن ءالولاو ديف بصت ق دجلا عسل دملا

 || ىعستسا ءاشناوقتعا ءاش ناوربد ءاشنا ناعضلا طقسو تارايخ عبرا كيرسشلاف |رسسعم
 'لقتناو اريدم هعبج- دبعلا راصدق امهدنعو ةفينحىبا لوق هلكاذه هلاج ىلع هكرت ءاشناو
 ”لثنلا ناك نآل اسمعم وا ناك ارموم هبحاص سيصن ديف نعضف هيلا هكيرش بيضصن
 ١ دلوو ول وق ) هل هلكءالولاو ثلثلا نم قع تام اذاذ راسعالا و راسيلاب فلتخمال

 اريبدنلا قلع ناف موق ) اهقرب قري و اهقتعب قتعي هم ال عبات دلولا نال ( ربدم ةربدملا
 | اذك ضرم نه وا اذه ىرفس وا اذه ىضرم نم تم نا لوقب نا لثم ةفص ىلع هنو

 ١ ىتلا ةفصلا ىلع ىلوملا تام ناف هل وق ) قلطملا ربدملا فالح ( هعيبب زوحيو ردم سيلف
 ابحي ادع ناك نا هالوع ىلع رددملا انج ناو ثلثلا نم عب ( ربدملا قتعي اي قتع اهركذ

 ا ا ءآل وم لتق اذا اذه ىعف ىبنجالاك صاصقلا بجو اهف هالوم عم هنال صاصتقلا
 || ىبعلا ح“ ةنا الا لتاقلل استال ىهو ةيضو قتعلا نال هتيث عيججىف ىعسي نا هيلع بجو
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 ا
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 ا صاسخصتقلا اولحت اًواش نا رايخلاب ةثرولا مث هسفن ةمش هيلع بجوف منال هعوقو دعب

 ا اهنال صاصقلا اطقسم ةياعسلا رانتخا نوكيالو مولنق مث ةياعسلا اوفوتسا اًماشا ناو

 ا .سفنلانوداعث اذكو رده كف اط ءالوف لتقناو لوتعملا : نع ض وع ال قرلا نع ضوع

 َ نا هالوم ديبع ىلع هتانج اماو لتاقل ةيصوالو هيضاو نجلا نذل دك قائدهم الا

 ا تبن دحاول امهو ادمع رخآ آلا لتق اذا نيدبعلا دحا اذكو صاصقلا ىلومألف ادع تناك

 ا ”000 01 11 هن الخ ءالوم دع لع ر دملا ةيانج تناك ناو صاصقلا ىلوملل

 / للم لع هنآل زده هتان هربدم ىلع ىج اذا ىلوملا اذكو نيد هريدم ىلع هلتبشيال

 | ناو اهنم صنقا ادمع ناك ناذ توم لثقلا نال قتعت اهناذ اهالوم تلبق اذا دلولا ما ||
 | اهناذ ةردملا فالح ةيصون سيل اهقتع نال اهريغ الو ةياعس نم اهيلع ”ىثال ًأطخ ناك ||

 | هنال ةيصولل ادر أطخ اهالوم تلنق اذا ىنعي اهنيق عيجب ىف ىعستو ثلثلا نم قتعت

 َ رعا هللاو لتاقلل ةيصوال ||

 33 داليتسالا باب د

 | تدن ةكولمم لكف هعرف تدن' لصالا تدن' اذاذ بسنلا عرف وهو دلولا بلط داليتسالا

 | هكولمم دلو بسن تدث اذا اذكو هل دلو ما ىهف اهضعبل وا اهل كلام نم اهدلو بسن

 أ ىعفاشلا دنعو اهكلم نيح هلدلو ما ىهف اهكلم مث ةهبش ئطوب وا حاكس اهديس ريغنم ||

 'ةمالا تدلو اذا هللا دج-ر لاق ) دلو ما ربصت مل اهكلم مث هريغ كلم ىف اهدلوتسا اذا |

 هقلخ نابتسا دق اطقس وا اّتيموا ايح دلولا ناكءاوس ( هلدلو ما تراص دقف اهالوم نم

 هب قلعت طقسلا نال قلخلا لماكلا ىلحا دل ولا ةلزنمب وهف هنرقا اذا هتلخ ضعب وا

 ما هب نوكتال اهناذ هتلخ نم ”ىش نيتسي مل اذاو هبةدعلا ءاضقتنا ةلالدب ةدالولا ماكحا

 ْ (دلو) 1



 ولا انا فرق كال ا نط ايي ايكيمالو اهعب روخال م وقال دلو

 ينفر نم ءافللسالا نهر[ ك8 نال اهنعار 0 11و قدتاو زاج اهسفن نم اهعايا

 نال ( اهجيوزتو اهتراجاو اهءادختساو اهؤط و هلو ملوث ) اهيف ع اهعيدب
 هتما يطو اذا انباعصالاق ( هب فرعي ناالا اهدلو بسن تشالو لوف ( مئاق اهيف كلا

 بحي و هيفني نا ىلاعت هللا نيبو هنيباه هللحب مل هلوب تءاجو اهنصحو اهنع لزعي ملو |
 ةفينح ىبا دنع هيفن هل زاج اهتصخم ملو اهنع لزع ناو هنم هنا رهاظلا نآل هب فريعي نا

 فسور.ىبا دنعو كشلاب فاريعالا همزليالف هريغنم نوكي نا زوحجبو هنم نوكي نازوجي هلال

 نيهجولا لقخا ال هنال اهقتعا تام اذاث هقتعي نا هلبحتسي دمحم دنعو هيعدي نا هلبحتسي |

 ١ تراس اهلل اعتلال نمو كشلاب قريسي الثل هقتعي نا هلبح#[
 رشي نا لبقربغلا كلم ىف اهداليثسا دعب ثدح ىذلا اهدلو اماو اهعب هل زوال هلدلو

 1 دلولا اماو دلو ما ناراض هكلش اذا رفز لاثو هعب راو هدلرإو ردت لاس

 ناذ مل وق ) هعي زوجيال اءامجا دلو ما نبا وهف اهايا ىلوملا كلم دعب ريغلا نم هب ئحن
 هنا الا لوالا دلولاب فاثيعالا دعب هانعم ( هنم رارقا ريغب هبسن تدنا دل وو كلذ دعب تءاحا

 ةحوكتملا ف الي جي ورلاب هلقن المع ىتح هفيعض اهشارف نال ( هلوش ىنتنا هاغن اذا ١)
 دلو. تءاخل اسهجوز ناذ ىِل وق ) اهشارف دكأتل ناعللاب الا هيقن اهدل و قيال ثيح

 حج وزلا نم تبث, بسنلاو ريب دئلاكدلولا ىلا ىرسي ةيرخلا قح نال ( هما مكح ىف ىهف
 تياث هنال هنم هبسن تبثرال ىلوملا هاعدا ناو ادساف ح اكنلا ناك ناو هل شارفلا نال

 للوملا تام اذاو هل وف ) هرارقال هل دلو ما هما ريصتو دلولاهب قتعبو هريغنم بسنلا
 تسل اهنال ( نيد ىلوملا ىلع ناك اذا ءامرغلل ةياعسلا اهم زلي الو لاملا غبجب نه تقتع

 ريدملا فالح ءامرغلا قح ام قاعتالف ةفيثح ىلا دنع بصغلاب نعضيال ىح موقتم لاك

 اهتبقراةهشال دلولاما اماو هالوم توم دعب ءامرغللو ةثرولل ىعسيدنا ليلدب موقتم لام هنال

 ائيش هكيرششل نعذي مل امثدحا اهقتعاف نينثا نيب تناكاذا اذهلو ةثرولل ىعسنال اهنال

 ثلث اههد_نع دل ولا ما ةهش قصملا ىف لاق نع امثهدنعو ةفشح ىبا دنع هبيصنىف عسن ملو

 هيلعو ديهشلا ردصلا رامتْسا وهو نآتلا ةعق فصن ليقو نَدلا مش اثلث ربدملا ةعئو نةلادعش

 اهلعف ىنارصنلا دلو ما تلسا اذا ةيادهلا ىف لاق دلولا مال ةجقال ةقينح ىنا دنعو ىوتتلا

 لاخلا قى تعت رذز لاقو ةباعسلا ىداوتي عح قتعتالا بتاكملا هلم نواه فال

 ىلع قبت مسا نافىباذ مالسالا ىلوملا ىلع ضرعا اذااهف فالحل اذهو ابلغ نيد ةياعسلاوا|

 "| حاكتب هريغدما لجرلائطو اذاو هل وق ) ةياعس الب قتعت اهناذ اهالوم تام اذا اماو اهلاح

 || ةماي انزولو هلدلو ماريصتال يفاشلالاقو اندنع اذه(هلدلو ما تراصاهكلم مث هنمتدلوف
 ىنازلا ىلا دلولل هيف ةبسنالهنال هل دلو ما نوكتال ىتازلا اهكلم مث ءانزلا نه نم 00

 ثيح.ءانزلا نم هاخا ىرشا اذاام فالخ هءزج هنال هكلم اذا ا كار
 د ا يي جب بيع رججو موجع د
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 اذهو عدب ملوا ةهبش بالا عدا هبذكوا نبالا هقدص ءاوس ( هلدلو ما تراص وهم هبسن

 'اهنباو ارفاكو ا ادبع ناك اذا اما دلاولا ى وعد نع نب الا تكسو اسم اح بالا ناكاذا

 ١ ناف بالا نم داليتسالا تبثبال فسو وبا لاقو اهدنع اذهو هاوعد محدبإال سم
 ١ نيبيل ةيراجلا ركذو عيبانيلا ىف اذك هل دلو ما ةيراجلاو نبالل هلولاف هيا عم نيالا هاعدا أ

 ةلطاب هتوعدف بالا ىلا لعتنتال ثيح هتريدم وا نءالل دلو ما تناكول ىتح كيلقلل لحم هنأ

 "دي راجلا نوكت نا طرششب محدن امنا بالا ةوعد مث رقعلا بالا مزليو بسنلا تبثشي الو ||

 َ قولعلا تقو نم ةتباث ةيالولا نوكت ناو ةوعدلا تقو ىلا قولعلا تقونم نءالا كله

 ا دللا ةوعد حدلال اذهلو محدلال قتعاف ادبعوا اساف ارفاكن اكول ىتح ةوعدلا تقو ىلا

 كلذ دعب دلوب تءاج مث نبالا كلم نم ةي رامجلا تجرخ ولو هل ةيالو ال هنال بالا ءاَقب عم

 " كلمىف قولعلا ناكول اذكو نءالا لامنع ةيالولا لاوزا لطاب هاوعدف بالا هامداف موي

 / هيلعو ملوث ) ز وجبال كلذ ناذ بالا هامداف هكلمق تدلوف نءالا اهارتشا مث ىنجا

 هيلا اهانلقن انال ارسعموا ناك ارسوم اهتمق هيلعف هنبا ةيراح ٌئطواذا بالا ىنعب ( اهتهف

 ١ عيبلاك لقت ناعص هنال راسعالاو راسبلا ىوتسو ضوعب الا لقت الف نبالا كلمنم أ]

 | ةهثالو اهرمع هيلع سيلو هلق ) ذئيح هيلا تاقتنا اهنال قولعلا موب اهتيف بحضو ||
 ' لخديف ءزللا نامعض رقعلا ناعضو لكلا نامي وهو اهتهث هانعك انالف اهرقعاما ( اهدلو ْ

 "قولعلاب هيلا اهانلقن انالف اهدلو ةمش اماو تا لجر دب عطق نك ثك الاىف لقالا

 . هئامض همزاي إف هل ةققأل توولا كلذ دلولا نالو هكلم ق قاولعلا زاضف ذئحت اهكلكأ |!

 ١ هكله ىلع اثداح دلولا لصح ناعضلاب مالا كلم امل هلال ةيلع ءالو ال لصالا رح دلولاو

 ءامالاىف ركذ اذاو لثملا رهم ه.دارب رئارطلاىف ركذ اذا رقعلا هسفن ةيراح دلوتسا هناكف

 ا ىدح سلا هركذ اذك اهتعف سثع فصنف ابن تناك ناو ردك تك نا هيف دع وهف أو

 "ٌئطولا نآل رقعلا بحي هناذ بالا نم داليتسالا تبثي ملاذا فسوب ىبا لوق ىلع اماو ||

 اى دنع دلولاةعق هيلعو رهملا قبف ةهبشلا دلسا طقسدقو رهموا دحنم اولخنال ريغلا كلمىف أ

 ١ كيلقلا نال دلو موي هنهق ربتعيو ةهقلا باحيانم ديالف هدلو كلمنم هيلا هانلقن انال فسوب |
 ' هنال ( بسنلا تبثي مل بالاءاَس عم بالاٍبا يطو اذاف مل وق ) ةدالولا دعبالا حدنال هيف

 | | مالا نف تدل [ك دنا نم تدث اسم بالا ناك نا دل وق ) تالامايق لاحدعتا ةيالوال |!

 '00 اال زل ملا هلال هيو هل زززع هكر و تآلا رفكو بالا دق دنع هتالو.روهظل ||
 ١ ىلع هل ةيالو ال ىنارصنلا نال دللا ةوعد تحص نيلسم نبالاو دملاو اينارصن بالا ناكول :

 | لبش الف مالابا اما بالابا دملاب دارملاو هتوعد تحك دعلا ةيالولا تناكف لسملا هبا 1

 "هبسن تدن' اهضدحا هامداف دلو تءاقت نيكيارش نيب ةيراخلا7 تناك اذاو هلوق ) هتوعد |'



 داليتسالان ال ( هلدلوماتراصو ملف ) نيئام نم قلعن.ال دحاولا دلو لاذا اذا قولملاوهو
 كلملل لباق وهذا هبحاص بيصن كالع مث دل وما هبيصن ريصي ةفينح و الاقو اه ع ىرعت الآ

 فطن هيلعاو رز وق ) ةكرشم ةيراج عطو هال اهم قضت واهتيف فصن كا 1
 ناعض هنال راسعالاو راسيلا هيف ىوتسيو داليتسالاب هبيصصن ةكيرش ىلع فلتا هنال ( ابني
 ردعلا بجو ةهبشلل طقس امل دما نال ( اهرقع فصن هيلعو ملف ) عببلا نامضك لن
 5 5 قولعلا تقو ىلا ادنكسم تب تسنلا نال ) اهدلو ةعف ند * ىث هيلع سلو لوف (

 هأنعم ) امهم هبسن تدن اعيجج هايعدا نآو لوف ( كيرمثلا كالم ىلع ءىش هنن قتلا

 ةسجنواةعبراوا ةثلثوا نانثا هيعد.نا نيب ةفيتح ىبا دنع قرفالو امهكلم ىلع تلج اذا
 دك |نم تبثال دم لاقو نينثانم زكا نم تبثبال فسوي وبا لاقو اعم اعم هوعدا اذا ثكاوا ١
 اصاصق ريصيورتعلا فصن امهتمدحاو لكىلعو ام دلو ماةمألا تناكو هل فق ) ةثلثنم
 رثعلا ههزا دللا طقس اذاف هكي ريش بيصنل طاو امهنه دحاو لك نال ( رختألا ىلع هلام
 اناكول و هيلع هيحاصل بجوام لثم هبحاص ىلع هل بجو امههدحا و لكنال اصاضق نوكي 1
 نال هبحاص ىلع امهنف دحال رقع الو امها وهف هايعداف تدل وف لماح ىهو اهاي و

 دلو. تءاجن ىبذو سم نيب دي راما تناكولو رخ' آلا كلم ريغىف امهم دحاو لك ْئطو
 دبع نيب تناكناو ىلوا ىباتكلاذ ىس وحمو ىباتك نيب تناكناو ىلوا مسملاف هايعداف
 اذك ناكنم اتاك ىل وا قباسلاذ ةوعدلاب امهدحا قبس ولو ىل وا بتاكملا» بتاكم 1
 هل رقا هنال ( لماكن با ثاريم امهنم دحاو لكن نبالا ثريو ملف ) عيانبلا ىف
 اذا + ةلئسم * سسنلاىف امهتاوتسال ( دحاو با ثاريم هنم ناثريو مل وف ) هلك هناي
 دلو اهعم ناك 0 هلدلو ما تراصو هرارقا محد هلدلو ما اهنا هتعحىف ىلوملا رقأ
 هدلو ماىهف نكي ملناو تالذكف دلو اهعم ناكنا هتوه ضرمىف كلذب رقا ناو نكيملوا

 ةيراجىلوملا يطو اذاو هل وق ) عيبانيلا ىف اذك ربدملا قتعياك ثلثلا نم قتعت اهناالا اضبأ
 اه رّمع هيلع ناكو هنم ذل ولا بسن تبشر بتاكملا هقدص ناف هاءداذ دل وب تءاجت هيناكف
 نال بتاكملا قيدصت ىلا هتوعد ةدحىف جاتحال هلا فس وب ىنا نعو ( اهدلو ةعقو
 |١ نءالا ةيراحىف بسنلا تن اذاف هنبا ةيراجىف هتحنم ىوقا هبناكم ةيراجىف ىلوملا قح
 كلذكلممب بالاو هيتاكع لامف فرصتلا كاممال ىلوملانا انلو ىلوا اذهف قيدصت ريغن#
 هتقدص هئنم تدن هاءداؤ دلو تءاج اذا اهناف اهسفن ةناكملا نع ازارتحا هيناكم ةيراجن ديقو

 رتعلا هيلعف ٌركال ناكناو ةباتكلا مو. نم ربشا ةتسل ناك اذا هيلع رقع الو هتنذك وأ
 هيلع رقعالو هل دلو ما تر راصو اهسفن تزحي تءاش ناو ةباتكلا ىلع ىضملا تراتخا اذإ
 مل وف ) ةموصخللا موب هنيع نعي اهدلو ةعقو هلوق فورعم بسن دلولل نكمل اذا اذهوأ
 ملف ) عيانيلا فاذكاهعبب بتاكمل زوجيو ةقيقحاهيف هل كلمال هنال ( هلدلو ما ريصتالو
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 | فاك لولا ساق اا واننا ( تيل ايسكو باكا هكا ا

 * بتاكل باتح 1
 نع ةرابع عرشلا ىفو دب اتكلاو ةبتكلا هنمو ناك مض ىا مضلا ةغللا ىف ةباتكلا

 بتاكملاو ةباتكلا لد. ءاداب لاملاىفةبقرلا ةيرحىلا بتاكملل ديلا ةيرح مط وهو صوصخم

 تتاكملا انُحاشم لاق اذهلو ءاقرالا ةلزنم اهضعب ىفو رارحالا ةلززنم ماكحالا ضعبىف

 ناو رع ابن ريطتسا اذا ةماعنلاكراصف دي رللا ةحاسب لي ملو ةيدوبعلا ديقنع راظ
 مهوب اكف ىلاعت هلوقو ةبجاوب تسيلو دبعلا اهبلط اذا رحت ةياتكلاو رباطت لمحمسا
 ةماقا هبدارا ليق اريخ مهيف لع نا ىلاعت هلوقو باحاو متح ما ال بابحتسأو تارا

 ادبع مادام هنال نيملسملاب رضيال قتعلا دعب ناكنا هبدارا ليقو ضئارفلاءاذاو ةاولصلا

 هبناكي النا لضفالاذ قتعل ادعب نيريسمل انرضي هنا لع ناذ كلذ نم هعنعت ف ةاللاوم دب تحن 1

  هلوقو بسكلا ىلع ةردقو ءافوو ةناما و ادشر مهيف متلع نا هانعم ليقو زاج هبتاكن اف

 0 تبدنلا ليس لع ةلامكلا لام صعب هنع ط4 نا هيدارا ليق هللا لام نم مما 1و ىل اع

 نال دي الأ رهاظ ىلا برقا اذهو هيلا ةقدصلا فرص 4 دارا ليقو محلا لس ىلعال

 "تئتاكاذا هللادجر لاق ) باقرلا ىفو ىلاعت هلوق هيلع لديو طملاا نود ءاطعالا وه ءانالا

 'ازاريحا لاملا طرمش ( ابتاكم راص كلذ دبعلا لبقو هيلع هطرشام ىلع هتماوا هدبع ىلوملا
5 1 

 تيدا اذا هللا نوكينا الا امهئاداب قتعيالو امملع محدتنال ةباتكلان اف مدلاو تملا نع

 | ر رخو ارج ىلع هبتاك اذاام فال هيلع *ىشالو طرمشلاب قتعيف رح تناف كلذ ىلا
 "ه]لاق نوكي نا الا اهئاداب قتعيال امهدنعو فسو.ىبا دنع قتعي هناف هتعقوا رخلا ىداف
 هعزلب لام ةنالدبعلا لوبق طرشو هتعقىف ىعسيو ءادالاب قتعيفرح تناف كلذىلا تيدا اذا

 جسشلا لقحمالهنال لام ىلع هقتعا اذاام فالخت هلوبق لبق عجرينا ىلوملاو هماّتلا نم دءالف |
 ْ : دل ىدنحل ا لاق ,هرددهيلع قبام دبع بتاكملا مالسلا هيلع هلوقل لكلا ءادابالابتاكملا قتعيالو |[

 اناعصا لاق هب و تباث نب ديز لوق وهو لوبقلاب قتعي الو ,هرد هيلع قبام قر بتاكملا |

 نوكيو لوبقلاب قتعي سابع نب هللادبع لاقو ىداام ردقب قتعي هنا ههجو هللا مركىلع لاقو |[

 طرش زوجيو هيلع نيد قابلاو قتع ةعتلا ردق ىدا اذا دوعسم نبالاقو ءامرغلاكاممرغ ||
 قكازو<الوماياةثلثطرش اذا مسفلا اهتحلبدض واعم اهنال ةباتكلا ىف دبعلا وىلوملل رايملا
 زوجيو الاحلاملا طرشي نا زوجي وهل وق )ةمولعمةدمىعسا ذا زوجي امهدنعو ةفينح ىبا دنعاهنم

 "اذاريغصلادبعلا ةباتكز وحن وول وق ) نيم نمد.الوالاحز وحال ىجفاشلا لاقو(امجينهالج وم
 ىفاشلاو هقح ىف عفان فرصتلاو لوبعل ١ لها نم لقاعلا ناد (ءارشلاو عيبلا لمعي نك ا

 | دنس نا م كتر 1 ل 0 ٍ

 ا ل اي م ا اوس حب يحاول ا ا ا محا

 ا( عفدام )



»* 
 ىدا ناف هكارذإ لإ بقوتو زا ناسنا هنع لبن اذإ ىدنحلاىفو ةيادملا ١ قدام ١
 تح اذاذ مل وق ) دريسي نا هلرذز لاقو اناسحتسا درتنسي نا هل سيلو قتع لياقلا اذه

 لاقو تلشملا ةهأع لوق اذه ( هكلم نم جرح مو لولا ب نس تاكل ص
 يرخ هلوقو رايللا طرمشب ىزرشملاكدبعلا اهكلمعال نكلو ىلوملا كلم نع جرخت هنن

 مث رقعلا بجو اهئطوف ةما تناكولو شرالا بجو هيلع ىنجول ىتح ىلوملا دب نه '

 لدي نم هالوم هأربا اذا اذكو هدالوا قتغو هقتع ءادالا دعبو رجلا كف لاملاىف ةباتكلا,

 (رفسلاو ءاسثلاو عيبلا هلزوجو موق ) قدعي هناف لبق ملوا لبق هلدبهو وا ةباتكلا
 اذه ىلعو كلذ. الا باستكالا لصح الو باستكالا ىف نذالا بجو ةباتنكلا دقع نال

 سيلو ىبنجالاك هعتق ىل وملا نآل ىلوملا ىلع عسب و ىلوملا نم ىرتسشي نا زوي اولاق
 ىرتشي نا ىلوملل زوجي الو ىننجا ىلع ةحارم رخ الازم هارشااه عدنا امهدحال

 ةفوكلا نم حجرا نأ هالوم ةشع طارش نان ىنج لاك هعم هيد مهردب نيمهرد هناكم نه

 دادبتسالا ةهج ىلع ديلا ةكلام وهو دقعلا ىضتقم فلاح طرش اذه نال حجر نا هلف

 نذاب الا ج ولا زوحبالو ءلوُق ) دقعلا محدو طرشلا لطبف صاصتخالا توبثو

 وهو اهتبقر كلمال ىلوملا نال هتما جوزي نا هلو هدبعالو هسفن حوزبال ىنعي ( لوملا
 ةعفنم ليصح ريغنم نيدلا هقحلي هنال هدبع مي, وزت فال اهرهم ليصحت ىلا لصوت

 جوزتتنا اهل زوجال ةبئاكملا اذكو زوي الف نيدلا هسفن مزلي هلال هسفن جب. وزت اذكو

 ةباتكلا دقعل هيف فرصتلا نم عنم امناو ىلوملا كللم ىلع قاب اهعضب نال ىلوملا نذا ريغب

 افلا ىلا تيدا اذا هل لوس نأ زوجنالو لد. ريغبالو لد ال هدبع قتع بتاكملل زوجالو

 دقع اهنال هنم زوجين اهناذ ةباتكلا الا قيلعتلا كلم الف قيقحتلا كلم ال هنال رح تناف

 قئتعلا نؤكلمال نضوامملاو ىنصولاو تالا نا ئراالا امكج كدالاب كر ىلا
 ةمالا جي وزت ةثالثلا ءال ؤهلو بتاكما زوجي و بتاكملا كلذك ةباتكلا نوكلميو لامىلع

 فيغرلاك ىنعي ( ريسيلا ؛ىثلاب الا قدصتيالو بببالو ملووق ) دبعلا مي. وزت مهل سيلو
 ىلع بهو ناذ عربتلا نم عونمت هنال هتبه رحت مل امتاو كلذ وو عملاو لضبلاو هوحنو
 هكلمالف عربت ةلافكلانال (لفكتالو هل وق ) ءادتإا عربت هنال اضيا محدن مل ضوع
 هب ذخا لفكف ةلافكلا ىف هالوم هلهنذا ناذ عربت هنال ( ضرشالو الامو اسفن هيعولب

 فورعملا ىلع الا ءارشثلاو عببلا هل زوجبالو صاصقلا نع وفعلا كالمب الو قتعلا دعب
 ءافيتسالاو نيدلاب هرارقا زوج و ناكام فيك ةفينح ىبا لوق ىف زوحبو امهلوق ىف

 ليق ناف (هلديدكو ا ةمكتح هيكح ناكو هتاتك ىف ل خد هلّدما نم دلو هلدلاو نان ]وق )
 هنا عم ّيطو هنا نكمي انلق اذه روصت, فيكف زوحيال هسفن دي راج بتاكملا داليتسا '

 اذكو ادلو هل دلتف اهاريشا بتوكاذاف ةباتكلا لبق ةما جوزتينا هتروصلوقنوا مارح

 ئرسشا اذإو ةيادقلا قا ذكااضِيا اهشاتككف لخد اهجيوو ند[ 0, تاك تدلد



 | عنمكلملا قحو كلملا ةقيقح هل سيلو كلملا قح هل نال حاكتلا محدفني مل هتجوز بتاكملا

 | اهاررشا اذاو اهعب هلزوحيال هلدلو ما ةيراجلاريصتو ةباتنكلا ىف لخددهنم دل واهعمناك نا

 أ اهاّرشا ناوزوحي ةفيت>ىباذتعو اهعب هلزوجالق هلدلو مات راصامهلوق ىلعف دلولا ريغب
 أ ةناكملا 5 تزرشاولوهنم تدلو نكتملو هتحوز ىّرشا اذا رطاك اهعيب هلفهنمتدلو نكتملو

 ادلودهنم تدلوف امهبتاك مث هما نم هدبعىل وما حوزتناف هلق 0 عاجحالاب تتاكتال اهحوز

 | ةقفنو ةي راو قرلا ىف اهعبأي اذهل و عجرا مالا ةيعبتنال ( اهل هبسك ناكوامحب اتك ىف لختذ

 ْ 00 كاد هتنئاكم ىلوملا ل103 هلل ) عودا اهتتفنو اهلعدلولا

 اهلع ىن ىجناو هلق ( هدب نع ةجراخ 1000 مالوم له مارح هبت اكملا

 ا طقس ادع اهيلع اتجناذ ًأطخ ةيانج ىنعي ئيطولا ىف انبي امل (ةيانللا هتمزا اهدلو ىلعوا

 ىنجالاك ب تاكملا بسكىف ىلوملا نال ( همرغ اهلام فلتا ناو هلوق ) ةهبشلا صاصتلا

 ١ هقرقريو هقتعب قتعيدنا ىنعي ( هتاتكىف لخد هنياوا هابا بتاكملا ىرشا اذاو هل وف

 ْ دال ةارللاو دادجالاك هدالولا ةَبارق نم هكلم نه لك اذه ىلعو هعبب ةنكعالو

 الإ ناصقنلاب عجربالو بيعلاب هدرب نا هلسيل هبنا وا هابا بتاكملا ىرشا اذا مث دالوالا

 ارح لو ةباتكلا ىف اهدلو لخد هدلو ما ىرشا اذاو ملف ) درا هلذ_ةيح رحم اذا

 نكي ملناو اهدعب دلولا ىريشا مث اهارتشا وا اهدل و عم اهاريشا هنا اذهب ديرب ( اهعب

 | جراذ ىرشا اذاو هل وف ) اتيموا ايقاب اهدلو ناكءاوس اهعب هلزجي مل هكلم ىف تدلو

 اهثدنعو هعب هلزوحي هنا ىتح ( ةفينح ىبا دنع هتاتك ىف لخدي مل هلدالوال هنم مرح

 0 ككل ق 0 هيا امكلا 3 بتاكملا 0 | ةفيشح ىبا دنعو هعبب هل سلو لخدب

 ا | جوز « انس روصأو ةددلاك اكتلا ءادتا عنم وهتمأ دتساو حاكتلا ءاعب عنمال كاملا حو

 0110 1 دعلا تيجو ىح ةهبشبا تئطو مث ةأرعأ' يوزتولواروحأل سم نم ةدتعم
 ١ ةباتكلا لاحىف جوزي نا هلسيلف هبتاكمث هالو هجوز اذا دبعلا ىف هتروصو امهنيب

 ١ ١ هلناكن اف هلاح ىف كاملا رظن محن نع بتاكملا زم اذاو مل وق ) مدقتملا حاكنلا لطببالو
 ١ ىلع ديزبالو ةثالثلاوا نيمويلا هيلع رظنناو هأريوعتب للم هيلع مدقت لاموا هيضّق نيد

 ! عفدلل مصخللا لاهماكر اذعالا ءاليال تبرعض ىتلا ةدعلا ىه مايالا ةثالثلا نال ( كلذ

 | هز هاريممت ىلوملا بلطو هجو هل نكي مل ناذ هل وق ) الع دازب الف ءاضقلل نوردملاو

 ىح هرمملال فدو. وا لاقو هل وقف ) هزمت نييتذق هنال امهلوق اذه (ةباعكلا مشو
 21 ااا ااا ااا فرفففففصفرولبببفبحبحبححفبفحف ل اا تت ا

 00 0( كلوت )
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 لقب مل اهنا ( قرلا ماكحا ىلا | داماك رع اذاو وز وف ) يلح است( نامت هيلع ن١ 9 1
 آلا زغ اذاذ ماكحالا ضعب نع ىلوملا تعنم ةباتكلا نا الأ تيان هدف قرلا ناذ قرا ل دن

 |١ هدبع بسك هنا رهظ هنال ( هالومل باستك الا نم هديىفام ناكو هلوق ) هماكحا ىلا دام |
 دبعلا نافذ كلملا لدبتل ىلوملل بيط وهف زم مث هالوم ىلا تاقدصلا نم.بتاكملا ىدا اذاو ١
 ةريو ثيدح ىف ةيودنلا ةراشالا تعقو هيلاو قتعلا نع اضوع ىلوملاو ةقدص هكلت |

 هلوانتب هلابملا نال ىعش اهللوا ىنغلل حابا اذاام فالح اذهو ةيده انلو ةقدص اهل ىه
 1 رملاب هنال باولجا كلذكف ىلوملا ىلا ءادالا لبق بت اكملا زع ناو ججيبْلا كلم ىلع ْ
 سك | نم هيلعام ىضقو ةباتنكلا محسفتت مل لام هلو بتاكملا تام نان روف ) كلملا

 0 ثاريم دي لل املا دحام نم ءزج رخآىف هقتعب ركحو

 اذلو كرو ءاو كني مل ناو هلق ) هالومل هكرتامو | دبع توكو ةياتكلا مسخن ىبفاشلا ١
 تءاخ اهئطوفةب راج ىرشا بتاكدهنر وص ( هم وجي ىلع هيا ةباتك ىف ىعس 57 |ادواوها|
 ناف ءادالا ىف هفلخف هبسك لثم هبسكو هتاتك ىف لخاد هنال هس دع تام مث ه,فرعاف دلو ا
 الراو نم ةناتكلا لام ءادا ىلع فوقوم وهف ذل اناا ىف شم رغا ادلوو لوبا ةكطدك || ا

 ةءاتكلا لدب دولؤملا ىدا اذاق مهيعستسي نا هلئلو هب ىلوملل سيل و ةباتنكلا ىف دولوملا

 | ةعاسلالاملا ىدؤنْنحت اولوةبزاالا هعم ءالؤهدر قرلا ىف درو زحم ناو اعيجج اوقتعو قتع '
 || ىدا اذاف هل وق ) ةباتكلاىف دولوملا دلولازحمب ىضاقلا ءاضتق لبق مهنم كلت ليتل
 لإ ءادالا هفلحف هتاتك ىف لخاد دل ولا ند ' دلولا قثعو هتوم لبق هبا قشب.انيكج]]

 ةناتكلا ىدؤت نا اما اهل لبق ىسشم دلو كرت ناو نإ وك رهو !اعراضوأ]
 هتاتكىف دولوملا نيب قرف الف امهدنع اما ةفنح ىبا دنع اذه ( قرلا ىلا تدد رآلاو ةلاح

 ىلع هدبع املا بتاكاذاو مل وق ) هموجن ىلع هبا توم دعب ىعسي هناىف ىزشملاو
 هقحىف لام اسيل ريزملاو رجلا نال ( ةدساف ةباتكلاف هسفن ةعث ىلع وا ريززتخوا رجح

 انسجو افصوو اردق ةلوهحم ىهف هسفن ةعق ىلع اماو لدن ريغ ىلع هناك هلاك ر يصف"

 همزإو قع رجلا ىدا ناف مل وق ) ةبادوا بوث ىلع هبناك اذا ام راصف ةلاهللا شحافش ١

 دقعلاداسفل ةبقر در هيلع بجو هنال / هيلع دازرو ىرعنمملا نم صقتال هتيق ىف ىعس نا ا

 هلعف ريتعاو عببملا فلت اذا دسافلا عيبلا ىف ا” هنن در بحت قتعلاب تالذ رذعن دقو ١

 هتاكاذا ام فالخ لدبلا ىه اهنال ةعقلا ءاداب قتعي هسفن ةعق ىلع هبتاك اذا مث ةباتكلا موي |
 فالتخال دقاعلا دارم ىلع هيف فق وبال هنال ب وثلا ءاداب قتعيال ثيح ب وث ىلع
 ىدا اذاف رخ نم لطرو فلا ىلع هبتاك اذا اذكو هتدارا نودب قتعلا تبثن الف هسانجا
 دكا ةباتكلا لدن ناكناو ةنهقلا همزاي زكا ةيمقلا تناكنا زكا تو قتع
 لوشن ا الا قتعبال كلذ ىدا ناذ ةدساف ةباتكلاف مدوا ةتيد ىلع هبتاكناو لضفلا دّرسإلا ظ

 ءرش همزاب الو ةباتكلا لجال ال نيعلا لجال قتعي هناف رح تناف كلذ. ىلا تيدا اذا ١
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 أ ةباتكلا زح-غلو قرلا ىف هدربنا ىلوملل ةدسافلا ىف نا ةزئاللاو ةدسافلا ةباتكلا نيب قرشلاو
 ١ ةداملاىف محق! نا دبعلل و دبعلا ىضرب الا زميبفل نا هل سيل ةزئاملاو دبعلا ىضرريغب

 | ناف ةدساف ةباتكلاذ هسفن دعت ىلع بتاكاذا عيبانيلا ىف لاق ىلوملا ىتطر ريغب ةدسافلاو
 | موقت ىلا عج رب افلتخا ناف امهةداصتب تبثت ةهقلا مث اهريغ هيلع ”ىثالو قتع اهادا
 | رخالاو فلاب امهدحا موقف افلتخا ناو ةعث كلذ لع ”ىث ىلع نانثا قفتا ناف نيهوقملا
 | زجي ل هسنج مسي مل بوث ىلع هبتاكناو مل وق ) اصقالا دؤي ملام قتعيال ةرشعو فلاب
 [ ىدافرحتناف ابوث ىلا تيدانا هل لاق اذاام فالخ ةلاهملا شحافتل ( قتعيمل هادا ناو

 ” فوض وهربغ ناويخا ىلع هب اكح ناو هل وق ) طرشلا لجل قتع ايوث هلا

 سرف لوقبنا لثم هتفصو هعون نيبب ملو ناويللا سنج نيب هنا ىنعي ( ةئاج ةباتكلاف
 أ اذا اما عقلا لوبق ىلع ىلوملا ربجي و هنم طسولا ىلا فرصنو ريعب وا ةرشوا لغب وا

 ! رضحا ناف طسو دبع هلو زاح دبع ىلع كتناك لاق ناو زوحنال ناويحوا ةباد لاق

 | هادا ولو زوحنال دبع ىلع كتنتاكل اق اذا ىدنلا ىفو ةضبق ىلع ربجرملطسولا نود ادبع
 | ةثلث ىدا اذاف ةدساف ةباتكلاف مهارد ىلع كتناكلاق ناو ةبادلاو بوثلا ىف ايقتعي ال

 | سيلو هيلع عشب ماطشو مهاردلل سيلو ةشحافتم كلذ ىن ةلاهللا نال قتعيال مهارد

 | قتعلا نال هسفن ةعث همزاي و قتعي هناذ دبعلا لبقف ما ىلع هدبع قتعا اذا ام اذه

 ةباتكهيدبع بتاكناو مل وق ) هسفن يق تبجوف ةشحاف ةلاهملاو لوبقلاب عقب كانه

 لكنا ىلع امهبن اك ناو قرلاىف ادر ازحت ناو اقتع ايدا نا مه رد فلا ىلع ةدحاو

 ' فصنب هكي رش ىلع عجريو اقتع ىدا امه:او ةباتكلا تزاج رخالا نعينماض امهم دحاو

 ١ ةقفصام#ال لطب رخالا لبقب ملو امهدحا لبقناذ اعيجج امه وبق كلذىف طّرشبو ( ىدا ام

 'زحي ناو قرااىف ادر ازخي ناو اقتع اعم ايدا اذا مث عيبلاك امه وبن الا محدن الف ةدحاو

  فصنلاب هكيرش ىلع عجريو اعيجب امتع لاملا رخالا ادا اذا ىتح هزحم ىلا تفتلي ملامهدحا

 ١ ةلافكلا قحب هفصنو ةلاصالا قحب هفصن عيجلاب امهنم دحاو لك بلا طي نا ىلومللو
 ' لاملا ناعم ىف ناي واستم امهنال اريثكوا ناك اليلق هفصنب هبحاص ىلع عجر ائيش ادا امه«او

 (بلاطيو قب ام ابت اكم نوكيو رخ الا نع هتصح تطقسو قتع امهدحا ىلوملا قتعا ناذ

 / عجر قتعملا اهادا اذاف ةلافكلا لجال قتعملاو ةلاصالا لجال هتصح ءاداب بتاكملا ىلوملا
 ' ول وق ) هيلعةتحتسم اهنال 'ئىثب هبحاص ىلع عجربال بتاكملا اهادا ناو هبحاص ىلع اهب
 | باسكالا ةمالس عم ىنعي ( ةباتكلا لام هنع طتسو هقتعب قتع هبتاكت ىلوملا قتعا اذاو
 [1] لصح دقو قتعلاب ًالبات الا هماتلاام هنال هنم هل ايرم راص هقتعب هنال هل دالوالاو
 /لاملا دا هل ليقو ةباتكلا محسفنت ل بتاكملا ىلوم تام اذاو مْلوَق ) همزاي الف هنود
 ' ىلع اج ورم بتاكملا ناك ولو تيملا ماقم اوماق مهنال ( هموحن ىلع لوملا ةثرو ىلا

 ' كلذو اسهيف انيد كلمت امناو هتبقر كلمت مل اهنال حاكنلا محسفني مل ىل وملا تام مث ىلوملا تنب ||



 : ىقدع 9 ثان م نود هديصع نيرو ذل نوحي كي ءالولا نأ ىح 0 8 ىقدعي ا ./

 3| ناسححسالا هجو اهيف اند اوثرو امئاو هتبقر اوثري مل مهنال قتعيال س ايقلا ىف اماو اناس ٠ أ
 ُ ةئاريو كانا م هل نون ربه هآنأ مهقتعل مهنالو "0 ءادالاك راصف هناا 2 مهتتعنا |

 قتعبال هناف هدحا هقتعا اذا اذه ةشللو ةئماوفوثتساو ]5 هعتع بج وت ) هناتكللا لامه ا

 ولو اذه اذك قتعب مل ءادالاب هتصخ نم ةىرب ولو ريغال هتصح فداصي اما هل هءاربانال |

 تيملا ماقم مئات ىصولانال ال ما نيد تيملا ىلع ناكءاوس قتغ تيملا ىصو ىلا بتاكملا عفد |[

 ىلا هعفد هنال قتعي مل نيد تيملا ىلع ناكنا ثراولا ىلا هعفد ناو هيلا هعفد ول اكراصف |

 ىح اضيا قتعي مانيد هيلع نكيملناو ىبنجا ىلا عفدلاك راصف هنه ضبقلا ق<نالزم |

 || عفدي مل اذا هنال راغصلا ةصح هيض نم دحاو لكىلا ىئدؤي |

 ا هدلو ما ىلوملا بتاك اذاو وْ وف ) هحرمىف اذك قوكسملا ىلإ عفدي مل هجولا اذه ىلع |

 || ىلوملا تام ناذ ةريدملاك اهتدناكم كلذ اهثراجاو اهئطو هل نال 0 مكح ىلع اهنال ( زاج |

 : ناذ هل وف ) باسكالاو دالوالا اهل اسيو ةناثكلا لام اهنع طتسو ذاليتسالاب تعتحا

 (| تدلو ناو ول وف ) اهقتع بجو. هتوم نال ( ةناككلا لام اهنع طقس ىلإ 0

 || تراضو اهسفن تزحي تءاش ناو ةباتكلا ىلع تضم تءاش نا رايملاب ىهفهنم هتنناكم |
 بسنو امهنيب ريخ# لدب ريغب لجاو لد لجاع ةيرح اتهج اهل تيثهنال ( هلدلو ما |

 | اهالوعنم رتعلا تذخا ةباتكلا لع ىضملا ترراتخلا نانرخ وهو لولا 0

 || داليتسالاب هتوع تقتع ىلوملاتام ىتح دؤتمل ناو تقتع تدا اذاف اهتباتكىف هب تناعتساو ا

 || اهنال تايم قيام اهتاتك دنم ىدؤيالاه تكارو ىه تنام ناو ةباتكلا لآ ا
 | ١ ديعدي نا الا ىلوملا مزلي ملرخآآ دلو تدلو ناكرحهئال دلول ىلع ةباعس الف الا "1 1
 اهلاعت بتاكم هنال دلولا اذه نعسءافوريغنم تتامو هيعدب مل ناف هيلع اهطو دم رطل |

 اهعبتيف اهدلو وهذا دلولا ما ةلززم هنال ةياعسلا هنع تلطبو قتع كلذدعب ىلوملا تامولف |

 تناك هل لام الو ىلوملا تام ثا ( زان ةت ردع كنك ناوي وفر ا ا
 تام نا نيهجو ىلع اذه ( ةباتكلا لام عيمج ىفوا ايعتا كيو 0 نا نييارايطا
 لام هل نكي مل ناو اهنع ةباتكلا تلطبو تقتع هثلثنم ةربدملا ج رخ لاه هلو د١
 ةفشح ىلا ل وق اذهو اهتيق ئلثىف تءاش ناو ةباتككلا لامىف تعس تءاش نا رايملااب ىه

 لاقو ريبدتلاب هنم تاذام ىلع دقعن. لو قرلا نم قيامه ىلع دقعنا ةباتكلا دقع 1

 اهةتع فش الو لقالا ءاداب قتعت اهنال ريخم الو امهنم لقالا ف ىيسي فسوب وبا
 هنأل ةياككلا قلت 'ءانش نإو اهتعن قلثق تعش تءاشانا نك كذا د 7

 ىعسي ةفينح ىبادنع نا فالحلا لصاحل ريبدتلاب ثلثلا اهل بس دقو لكلا ىف لدبلا
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 # 0 د

 | تراتخا ناف ثلذيف رايخلا اهلو اهريغ هل لامال ناكاذا ةهملا ثلث وا ةباتكلا عيجبفف |
 7 فس ىلا دنعو الا تعب عقلا كثف ةياعسلا تراتخا ناو موحتلا ىلع تعس ةباتكلا
 | نم لقالاف يسن دمت دنعو رايخ الب هلا شلثنمو ةباتكلا عيجبنم لقالاف جست
 0000 | هيو واو دن وا قفتاق رابخ الب ةباتكلا ثلث نمو ةيقلا كلك
 | كثى ىلنت هل وق ) ةفيتح وبا امهلاخو رايخلا ىقن ىف دمحو فسو وبا قفتاو دمت
 | لجر ماسملاىف لاق ةربدم اهنوك لاح تدقع ةباتكلا نال ةنقال ةربدم ىنعي ( اهنيق

 | هريغ هللام الو ىلوملا تام مث هتعص ىف كلذو ةئاثلث هتيق و ةئام ىلع هبتاك مث هدبع ربد
 | ةئام ةباتكلا لام عيج ىف ىعس ءاش ناو نيتأم عقلا ىثلث ىف ىعس ءاش نا ةفينح وبا لاق

 | نم لقالاىف ىعسب دمت لاق و ةئام وهو لقالا ىف ىعسي لب هل رايخ ال فسوب وبا لاقو |'

 | محد هتنتاك ربد ناو هلو ) ناثلثو نوتسو ةتس كلذو ةباتكلا ىئلثنمو جلا ىثلث |[
 ' 5 مشو اهسفن ترع تءاش ناو ةباتكلا ليغ تضم تءاش نا رايخلا اهل وريبدتلا 8

 أ مسفلا اهتلب ةباتكلانا ليلدب قتع باحيا ةدايز هيف نال بتاكملا ريبدت حد امناو ( ةربدم
 اهآلوم تام ناذ ةباتكلا نم ءاربا قعلا و هتومم قتعي ريبدتلاب هنالو حفلا هقملنال ريبدتلاو

 اذه و ةَجَألا ثلث ىف تءاش ناو ةباتكلا ىثلث ىف تعس تءاش ناف ثلثلا نم جرخنال ىهو

 فالتخالاو رايخ الب ةباتكلا ئلثنمو ةعتلا ثلث نه لقالا ىف امهدنعو ةفينح ىا دنع

 ىجست اهنا ةلئسملا هذهىف ةفينح ونا لاق امئاو رادقملاىف فالخ الو رايخللا ىف لصفلا اذهىف
 ضرملا ف ءاربالاو ةباتنلا نم ءاربا ريبدتلا نال ىل والا ةلئسملا فالح ةباتكلا كلثىف

 امهلوق ىلعو كلذ ىف ىعسنق اهاثلث قب و ةباتكلا ثلث ىف كلذ حدف ثلثلا زواحيتال
 هل لام الو ىلوملا تامو اهتاتك ىلع تضم ناذ عل وُق ) ٌركاالا اهمزإي الف لقالاب أربت اهنا
 ]| دنع اهني ثلث ىف تعس تءاش نا و ةباتكلا لام ثلث ىف تعس تءاش نا رايخلاب ىهف

 أ|| اما رايللاىف لصفلا اذهىف فالحللاو لقالاف ىىست دمتو فسوب وا لاقو ( ةفينح ىبا
 همدعو قاتعالا ىزجن ىلع ءانب ةلئسملا هذهىف فالخلا ئصملا ىف لاق هيلع قفتخ رادقملا

 ةباتكلاب ل#وريبدتلاب لجؤم نيلدب ةررح اتهج هاقلت دقو ادبع ناثلثلا قب ةفينح ىلا دنعف
 ىلع لجؤملا ريثكلا راتخي ىسعف هيف سانلا توافتل ةدئاف عون امهنم دحاو لكل ال ريخخف

 وهف نيلاملا دحا هيلع بجو رح وهف هلك ق تعي هضعب قتع ادا اههدنع و لحما ليلقلا |

 ( ز< مل لاه ىلع هدبع بتاكملا قتعا اذاو ملوث ) ريبكل ىنعم الف ةلاحمال لقالا راتخم
 هل وق ) كلذ هل نكي رف ءادتبا عربت هنال ( حدب مل ضوع ىلع بهو ناو هل وق ) عربتهنال
 هجو لدبب قتع باحيا هنال زوج ال نا سايقلاو ناسحتسا اذه ( زاج هدبع بتاكن او

 | هتنتاكم هلزاج هدبع عب هلزاجالف عيبلاك خدشلا هد هك راك نع اذه نإ نا محال

 اذكو كلم عون هيف هلزال(لوالا ىلومالهؤالوف لوالا قتعين البق ىتاثلا ىداناذ ملوث )

 ءءء مج 7 1 وج مح دا جم بج برج

 مرقاو هيلا سانلا برقا ىلا ءالولا لقتن اذ هنم ءالولا محد نم كانه سيل هنال اعمايدا اذا

 ) هيلا 1



 0 لولا ١ نال ا ءالولا عجرب 0 قد كلذ دعب لوالا يناكملا قدا نان أ

 قتع لوالا قتعادعب ىاثلا ىدا ناو ل قف ) هريغ ىلا لمتنبال دحاو نم تط ان[ بسأل
 ىدا اذاف ارح راي ىدا امل لوالا بتاكملا نالءالولا تون لهانم دقاعلا نال

 فض لجالا تقاك اذا + ةلغسبم + هل ءوالو ناكف ديب نم دعت رج كيوتل
 قف ىدا اذان ةراصلاى هلاثؤذأم رختالا فضتلاو ان كم وهصن ناكوتا لام لك .٠

 عيت رخالا تفصنلا راضاو ىلوملا هفصتو هل همضت 1سككلا نم هد ىف لسا ٠
 قتعلاو قتعلا ىلا هجرت ةباتكلا نال ةفينحىبا دنع اذهو هاعستسا ءاش ناو هقتعا ءاش ناف ا

 ايت اكم هلكر صيف ةباتكلا اذكف ىزحصاال قتعلاف امهدنع اماو ةباتكلا اذكف ىزحيت هدنع '
 ناكيلا هلك وهذ نيتك ١ امو دوه ىذا ان

 ا ءالولا باتك 6

 قتعول ىتح ميلا ىف هكلم ىلع قتعلا هببسو ةمعن ءالو ىعسيو ةقاتع ءالو ناعوت ءالولا ا
 هبيس نا مهضعب هلا ام نع ميك“ !اىف هلوقب زرتحاو هل هؤالو ناك ةثارولاب هبن رق هيلع

 ىناثلاو قاعد مدعل هنم ءالولا تش 2 هيلع قتعو هس , رق كلم اذا مه دنعف قاتعالا|

 ناىنا ىلع كتيلاو هل لوقيف لجر دب ىلع لجر سي ناوهو دقعلا هببسو ةالاوملا ءالو
 لفسالا نج ناف لاق اكوهف رخالا لبقو كتلقاع ىلعو كيلع ىلقعف تينج ناو كل ىثراف ته

 ماكحالا هذه تبثت الو ىلع الا نم لفسالا ثرب الو ىلع الا هرب تام ناو ىلعاالا هلقعب

 اذك نينناثلا نم ثراوتلا ىزح طوسبملافو ةالاولا دع نوب هدب ل مالا
 ءالولا مالسلا هيلع هلوتل ( هل هوالوف هكولمت لجرلا قتعا اذا هللا هجر لاق-) ىنضملاىف
 قتغوا لام ريب و لام قاتعالا ديض'ئوتسي و ( قتسنادأرملا كلذكو لل )0

 || ابجاوقتعلا ناكءاوسو داليتسالاب وا ريبدتلاب ةاقولادعب قتعوا ةباتكلالدب ءادابوا ةبارقلاب

 || ءالولا طرش ءاوسو رذنلاوا نيعلأوا راطف الاوا راهظلاو لثقلا ةرافكىف طبجاوريغوأ'

 أ( رع الل قتعلا نوكم هقتعاف ثفلا ىلع ع كديع قتعا لاتولو ءالولا نم أرد 1
 لدبلا رك ذيملو ىنع كدبع قتعا لاقناو روم أملا نع نوكيرفز لأقو هلءالولاو اناسحتسأ '

 هل وق ) هل ءالولاو مالا نع فسووالاقو امهدنع هلءالولاو رومأملا نع نوكي هقتعاف

 هلوقوهو صنلا فلاخم طرشلان ال ( قتعانمل ءالولاو لطاب طرشلاف ةساس هنا طرشنأف
 ةعاجب هؤالونا ىلعوا هيلع ءالوال ناىلع هقتعينا ةّماسلاو قتعانمل ءالولا مالسلا هيلع

 هن الوذىوملا دعب قتغا ناكلذكو ىلوملل هؤالووقتع تتاكملاىدا اذاو يل وف ) نحمل
 هقتعو هنارششب وا هقتعي ىصوملا دبعلا اذكو هالوه توم دعب قتعا ولو ىا ( ىلوملا ةثرول

 دبعلا ناك ولو ءاوس قنعلاب ءالولا قاقحتساىف ىموجلاو ىبذلاو سملا قتعو هنود دعب
 ءالولا نال ءالولا تويث عنم ال ايمذ قتعملا ناكاذاو هنم ءالولا تين السم هل قتعملاو ايمذ
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 00000 كيررال هناالا ءالولا ثوبث عمال اذكف بسنلا توين عنعال رتكلاو بستلاك |
 ' هوربدم قتع ىلوملا تام اذاو مل وق ) توملا لبق قتعملا لسا اذا الا رفاكلا هنريال سما

 جراذ كلم نمو هل وق ) هتهج نءاوقتع مهنال ( هل ,هؤالوو هدالوا تاهماو
 ' هنم مرحم

 امهلف الام كرتو امهنع تاخ امهايا امهدحا تّرشا ناتخا هتروص ( هل هٌؤالوو هيلع قتع

 ىلوم نال بسنلا نم ةبصع هل نكي ملاذا ذهو ءالولاب ةيرشملل ثلثلاو ضرفلاب ناثلثلا

 ١ ةمالا ةمالا ىلوم قتعاف رخآ ال ةما لجر دبع جوز اذاو مل وق ) ةبصعلا نم دعبا ةقاتعلا

 لقال هتدلو اذا ذهو هنع ءالولا لقتني مل اذهلف ةمالا نم ءزج هنال قتعلاب لما رشاب ىلوثلا

 أ ةتس نم لقال امهدحا نيدلو تدلو اذا اذكو قاتعالا تقو لخاب نةيتلل رهشا ةتس نم

 ١ نم زكال اهقتع دعب تدلو ناف ِعْل وق ) دحاو لج نامؤت امهنال زكال رخن آلاو رهشا

 ١ ءالولاىف اهعبتيف اهب هلاصتال اهل اعبت قع هنال ( مالا ىلومل هؤالوف ادلو رهشا ةتس

 11| ( بالا لوم ىلا مالا ىلوم نع لقتاو هناغالو رح دبعلا قتعا ناف لوف )

 ١ هل تدلوف برغلا ةقتعم معلا نم جوزت نمو هل وف ) لوالا فالح اعبت دلولا ىف تن انه

 م مههكح فسووا لاقو (دمو ةفينح ىبا دنع اهيلاومل اهدالواءالوف ادالوا
 دبعلا ناف ادبع بالا ناك اذا ام فال اب ع بالا ناك اذا م بالا ىلا بسنلا نال مهب

 بسنلا لوهجم بالا نا اههلو مالا لاومل هُو الوفا دالوا هل تدلوف هقتعم حج وزت اذا أ

 هما ىلا ومل هدلو ءالو ناكف ةلقاع هل سيلو ةقاتع ءالو ءالوالو فورعم بسن هل سيل هنال ا

 ةقتعم حج وز دحال قتعع سيل برعلا ريغ نه ىمحي لصالا رح لجر ةلئسملا ةروص و ٍإ

 عضولا ناهاش ىف لاق مها ىلاول والو فسو وبا لاقو ادبع تجوز ةقتعك راصف ا

 كاذك هيف مكملا نوكي برعلا ريغ ةقتعم جوزتلا ناكول ىتح اقافتا عقو برعلا ةقتعم ىف

 عبتب دلولانال هيلع ءالوال رحدلولاف ىلوم بالاو دحال اهيلع ءالوال ةرح مالا تناكناف

 ةقاتعلا ىلومنا عا ةبوصعال بجو»ىا ( بيصعت ةقاتعلا ءالوو هلق ) اهيكح ىف مالا
 نبا كرتول ىتح ثانالا نود روك ذلا هثربو ماحرالا ىوذ ىلع مدقمو ةبصعلا ند دعبا

 ةصاخ نبالل ثاريملاف الوم باو الوم نيا كرتناو اهنود نءآلل ثاريملاذ ىلوم تنيو ىلوم

 قابلاو سدسلا تالت اسادسا امهنيي نوكي فسوا وبا لاقو ةبوصغ برقا هنال امثدنع

 نافصت ام69! وه امهدنعو ةفينح ىبا دنع دجلل ثارملاو ىلوماخاو ىلوهدج كرت ناو نءالل

 نم ةبصع قتعملل ناك ن اذ روق ) بالا وبا دملاب دارملاو بالوا ماو بال خالا ناكءاوس

 نع ةبصع نكي مل اذا ثري امناو تابصعلا رخآ ةقاتعلا ىلاوم نال ( هنم ىلوا مهف بسنلا

 كانه نكي مل اذا ىنعي ( قتعملل هئاريخ بسنلا نم ةبصع نك مل ناو لوف ) بسنلا

 ىا لاحىف انل وق ىنعمو ةبصع هال هضرف دعب قابلا هلف ناك اذا اما لاح ىف صرف بحاص



 آل| الف بيصعت لاحو ضرف 0 هل نآذ بالا رع كننلاك ةدحلاو ةلادثدلا سرق حالا
 ا نود د لولا ىف ل هلاريخ قتعملا تام مث لولا تام ناف هلق ) ةلاخلا هذه ىف قتعملا كر |

 ةتعاام الا ءالولا ن٠ ءاسنلا سيلو ملأ وف ) ةأرملل ىيصعت الو بيصعت ءالولا نال ( هناا

 ءالاو - ل[: راو تي دلك درو طمللا ذي (نيتاك نه بتاكوا نيتاكوا نقتعا نم قتعاوأ

 رح كولا ناف اذلؤ تدلوذ ةرج ةأ ما اهدبع تحور | لا نارك روسو 0
 مالا ىلاومل هناري نوكي دلولا تامول ّىتح هبا ىلاوم نود هما ىلاومل هؤالوو همالاعلا

 ثرح ةأرااوهتالومأ ىلا ةسفن لإ هدو ءالو رج اه دع كستس(ةارل نا واد كل
 هناريخ با هلنكي ملناف هيبال هثاريخ هلث ازيهالو نيالا تامول كلذ دعف اهسفن ىلإ اهةتعم ءالو
 ىنعي نةتعا نم قتعا ْوا هلوق ضارفلا باب ىدن+لا ىف اذكح هابا تقتعا ىتلا ةأرمللا

 اهمال اهل هثاريه ناذ هل ثراو الو ىتاثلا قبو لوالا تام مث هقتعاف ادبع ىرشا اذا اهقتعم نا.

 برا هنال اهيخا نود اهن.ال ءالولاذ اهاحاو هنالومنبا قتعملا كرت ولو هقتعا نه تعتعا|

 || ةأرما هتروص (نردوا ل وف ) اهسا موقنم هنالاه با لعاهتانح لتغنا 0
 تراح تاهربدم ىتع ىح اهتاحلب ىطقو ك0 5 تقلحو تدترا مث اهدبع تروا
 |١ هتروص ( نريدنم ريد وا هلزؤف) اهل ه ٌوالوف هذه هتربدم كرتو ربدملات اه مث اذيلا | إسم

 | ناذ ل ق3 ) رك هر هلو وذ ىاع ١١ تام مث تامو هدبع ريد قةعام دعب ريدملا اذه نا

 مهنم برقا هنال ( نبالا نب نود نبالل قتعملا ثاريخ رخآ نبا دالواو اسا لوما كر

 تيملا ىلا برقا ناكنم نا'هاسنعمو قتعملا ةبصع بقال ىا ( ريبكلل ءالولاو كل وه
 ٍساوا هنع لقعيو هنريبنا ىلع هالاو و لجردي ىلع لجر مسا اذاو هلق ) هلءالولا ناك

 تلا لوهحت هتزوص ( هال وم ىلع هاقعو ميت ءال ولاف هالاو.و هريغ دب ىلع

 كيلع ىلقعف تينج ناو كل ىتاريخ ته نا ىتا ىلع كتيلاو هريغوا هبدب ىلع سا ىذلل لاق

 ىح اذا هننع لعشو هنر تاهااذا هل الو للك انلا نوكنو ادع كاد عد رخ الا ليف !

 لاطباهيف نال ةالاولا محدلال ثراو هل ناكول ىح تراو هل نوكال نآ طربا كل

 تامناو ىلع الا هلقعي لفسالا نج نافذ طرشام ىلعف نيبنالا نم طرش ناو ثراولا قح'

 اذا نيالا نم ىرحن 00 نا طوسملا ىفو ىلعالا نه لفسالا ثرب الو ىلع الا هثوب

 برعلا ريغ نهلفسالا ىلوملا نوكينا اهنم طئارمش هل ةالاوملا ءالو مث ىدنلا ىف اذكو هاطرسش

 ةقاتعلا ءالو نال اقتعم نوكي النا اهنمو ةالاوملا نع ىغاف لئابتلاب نورصانتب ترك

 || ءالولا تدقع لجر عم تدقع اذا ةأرملاو لّثعلاو ثاريملا طرشي نا اهنمو ضقنلا لمحل
 فتوي وبا لاو ةفينح ىبا دنع اضيا راغصلا اهدالوا ءالوو اهؤالو تبثي و محي هناف |
 تبش.الو راغصلا هدالوا ءالوو هؤالو تدن ادحا الاو اذا لجرلا اماو كلذ تلال دمشو ١

 ( ىلوملل هناريغ هل ثراو الو تام ناذ هلرفف ١ مهيلع هل ةيالوال هنال رابكلا هدالواءالو

 تناكولو ةيادهلا ىف لاق ( هنم ىلوا وهف ثراو هل ناكناو هَل وف ) هدقام ىذلا ىنعي



*»0 
 | هريغ ىلا ةيالوب هنع لقتني نا ىلوملاو يل وت ) ماحرالا ىوذ نم امهريغ وا ةلاخوا ةمع
 ةلزنمب ىمكح حاف هنال ىلعالا هنع لقعي ملام لقتني نا هل لفسالا ىنعي ( هنع لّقعي ملام

 ريغب ادصق ءالولا دقع حدي نا لغسالل الو ىلعالل سيلو ةلكولازنف ىمكلملا لزعلا ٠
 | لوقب نا وهو لوقلا قيرطنم محف نيب ريض ىلع حفلا مث ليكولا ىف اي هبحاص نم رضحم
 لفسالا دقعي نا وهو لقعلا قدرط نم محفو هتريضح محدن امتاو كعم ءالولا تهدف

 هلالوب لوح5نا هل نكيمل هنع لقع ناف هلوث ) هتسضح ريغبو لوالا ترضع رخآ عن

 نآل ( ادحا ىلاو. نا ةقاتعلا ىلول سيلو مل وق ) ريغلا قح هب قلعت هنال ( هريغ ىلا
 ىئصتسملاىف لاق هريغ ىلا لقتنيال دحاو نف تن اذا بسنلاو بسنلا عرف قتلا ءالو
 نينا نم ناثراوت ةالاوملا ءالوف نا اهدحا لوصفىف ةقاتعلا ءالو فلاخ ةالاوملا ءالو
 ةقاتعلا ءالوو ضقنلا لمتحي ةالاوملا ءالو نا ىناثلاو ةقاتعلا ءالو فالخم كلذىلع امفتا اذا
 مهيلع مدقم ةقاتعلا ءالوو ماحرالاىوذ نع رخؤم ةالاوملا ءالو نا ثلاثلاو اهلمتحال

 6 تايانملا باتك

 لاقبو فارطالاو سوفنلا ىف عقاو لعف نع ةراسبع عرشلا ىفو ىدعتلا ةغللا ىف ةيانملا

 ىدعتلاو ةيانج سفنالا ىف ىدغتلا هجو ىلع هريغ لامموا هريغي ناسنالا هلعفام ةيانملا

 ءاطخ ودمع هبشو دع هجوا ةسج ىلع لتتلا هللا هجر لاق ) اذالتا وا ابصغ لاومالاىف

 ا 170 را دثلل ىلع هلا دم رك ذو ( ببي لاقلاو ءاطخلا ىرجم ىرخلا امو
 الخلا ركح ف الخد ناو امهمكح نايبل نب رخمألا نيعسقلا نبذه خحشلا داز امئاو ءاطخو
 مر وه ىذلا لتقلاك زيكا هعاوناذ الاو قح ريغب لثقلا ىنعي هجوا ةسج ىلع هلوقو

 ريغب سفنلا لق نا ٍلعاو قي رطلا عاضقل ابلص لتقلاو اصاصق لتقلاو ىب رلحا لنقو

 لبق تام مث انبسم لق ناذ هنم هب وثلا لبقتو ىلاعت هللاب رفكلا دعب رئابكلا ريك !نم قح

 اهيف دلخم مل اهلخد ناف رئابكلا راسك هللا ةيشمىف وه نب رانلا هلوخد متحنال هنم ةبوتلا

 ازج الا قي رفت ىف حالسلا ىرحم ىرجا اموأ حالسب هب رض دمتلام دمعلاف روق )
 ١ رلاو نيكسلاو فيسلاك ديدحلاب هلبق دمعلام دمعلا ( رانلاو رخغاو بشملا نم ددحملاك

 ١ عضوا عطقب ناكءاوس ديدان م ناكام عيججو ءافشالاو ةربالاو ةباشنلاو رجنلاو
 كالهلا هنم تلاغلا ناك ءاوس كلذ ريغو ةريزلا و دادللا ةقرطمو فيسلاك ضرب وا

 انلازاو ىلاعت هللا لاق لثعلل عضو هنال ةياورلا رهاظىف ديدملا ىف دمحلا طرشي كادوا

 ةضفلاو بهذلاو صاصرلاو .رفصلاك ديدحلا هبشيام لك اذكو ديدش سأب هيف ديدملا

 اذا اك صاصتلا هيلع بجي اهنم لقثملاب هل تقول تح ضرب وا عضب ناكح ءاوس

 | ءازجالا قب رفت ىف حال_سلا ىرم ىرجا اموا هلو5 صاصرو ارفض نم دوماهب ريض
 ناو صاصتقلا هيفف هب هلبق اذا ةاكذلا هب عّمب ناكام لكو ددحلا راو ةطيللاو جباجزلاك
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 هقرحا ناو صاصْملا هيقق ديدملا طماضا ناو ةيدلا هيش دوعلا هباصانا هل ع1
 بحيو ةفينح ىبا دنع هيف صاصق الف تاخ قرغق ءاملاىف هالا ناو صاصقلا هيلعف:رانلاب
 هنال بلاغلا ف هنم ضلختنال ءاملا ناك اذا صاصقلا هيلع امهدنعو ةلقاعلا ىلع ةيدلا
 ةغشح ىبا دنع ةيدلا بحت قرغف رحلاىف هاقلاو الجر طق اذا عيبانيلا ىف لاق رانلاب لتقلاك

 اداوحل تناك ا ب رح ىلع قلغ ولو ةيدلا بحت مل كلذ دعب قرغ مث ةعاس حبس ناو
 ببس تام امناو فلتلا ىلا ىد ؤيال بيش هنال ةفشضح ىبا دنع اًئيش نعمك مل اشطعوأ'

 هيلع دمعو فسوي وأ لاقو ديلا, نوكنال رطلاو ديلا الا قبب ف ءاملاو ماعطلا دنق وهو رخآ

 ناكن اف تاخ هايإ ههعطا وا امم الجر قس ناو مسلا سك فلتلا ىلا هادا ببس هلال ةيدلا |
 هغلكوا هأنأ ةرجوأ ناو برضيو رزعي نكلو عطا ىذلا ىلع نايك الف هسفللا هلكا تيملا .

 رورغلاو هرغامتا هيلا همدق ىذلاو اهل لتاقلا وهف هسفنب هلكا اذا هنال ةيدلا هيلعف هلك
 دنع هيلع صاصق الف هسأر ىلع لبج نموا مطسنم هاسقلا نإو سفنلا ناعض هب قلعتيالا
 كلاغلا ىف هنم صلخت:ال ناكح اذا صاصقلا هيلع دو فسوب ونا لاقو ةفشح ىبا'
 عقوف ا ةلسسجل ند اهضوم دم ول ىئح هريغوأ لثعملا نعل ءاوس هب ريض دمام |

 الو دوتلاو مث أملا كلذ بج ومو مل وف ) صاصقلا هب بحي دمم وهف هنم تاف هريغىف
 انمؤم لتقب نمو * لاقف هيكح و دمعلا ركذ, ىلاعت هللا نال ( اندنع دمعلا لتقىف ةرافك'

 الطللا قة: رافكلا نيف هنكختإ ًاطخخا | رك دواء فكل اركذ ملو* ماهج هوازن ادهعتم

 تا ريمملا مع نأ لتعلا مكح ن نمو اهنيل ًاسطملا قى اهب وج وك دبعلاىف ةبحاو تناكولف'

 لاك ىلع هنع 00 َن | مهل اذكو مهل قط نال ' ءاذلل والا وفعل نا ذل هلوق /

 | ىفاشلالاقو ( هيف ةرافك الو مل وق ) اوفع ولاك صاصقلا نع مهةح طقس اومحاص اذاف

 1 30 زاح لام ىلع ءايلوالا حل كاص اذا م كااذ رك دقو ةاراتككا بحي هللا هجحرا

 وع نكل زرزخاط نة داع ومو ا رس ةيدلا سنج نم اريثكوأ ا

 نا الم نيقابلا بيصن بلقب و الام ىقاعلا بيصن بلغني الو صاصقلا لطب ىهضعب

 ةهج نم رذعت ىمو كا هيدصت بالقتال صاصقلا هلند لبق نم هوافتسا رذعل ىم صاصعلا'

 ذعت ءافدسالا نال الام بلقن اهل قاعلا تبيصت مش الام هييصن بلقب صاصتقلا هيلع نم ا

 هلوف 0 هريغ ةهج ند ءاقيتسالا ردعل 5 الام باعت تفعل مل ىذلا بيصنو هلنهج ند 1

 ( حالسلا ىرتحم ىرجا ام الو حالسب سيل ام هب ريض دايك د نأ ةغشح ىبادنعدمتلا هش

 ةريبكلا ءاصعلاو رييكلا ناو نب راصعلا ةقدك كالهلا هذم للاغلا ىشب هب سصل لب 1

 || ةريغص اصعب هبرض اذا اماو دع وه الاقو هدنع دمعلا هبش وهف كلذ هلتق اذاذ كلذ وو ١

 : ريعص طوس ةيرمعط نأو اءاججا دع هبش وهف تاخ طوسب هيرض وا تاخ ادمم همطلوا |

 دهعلا ةيش و هلوق ةقيتح ىنال انالخ امه دنع صاصقلا هيلعف هلتق يح برضلا لاورا

 بجومو هلو ( كيدآتلا دصَم كلذ لثم نال ) ايلاق لتهال ام هب ربض دمت نا اامهدنعا



 | ةراتنىهو ةرافكلاو مثالانيب اذهىف عج مل تلقناذ ( ةرافكلاو مث أملانيلوقلا ىلع كلذ
 | ىلع هلوق ةرافكلا ءازاب مث الا طقسي مث ءادتا مث الاو ةرافكلا هيلع نوكينا زاج تلق

 أ نافصاقتلا اذاو ضحمدمعب سيل هنآل ( هيفدوقالو ول وق ) نيلوقلا فالتخا ىلع ت00

 أ بجينو ةرافكلا هيلعو هيلع صاصقال ارفاك هنظ السم مم لتتف نيكرسشملا و نيلسملا نم
 رديصع طقسا هنال ةيدلا بحتنال رافكلا فص ىف ناكاذا اما نيطلتخم اوناكاذا اضيا ةيدلا

 | هلق ) ةيادهلا ىف اذك ههنموهف موق داوس ركنم مالسلا هيلع لاق مهداوس ريثكشب
 لخد.و نينس ثلثىف ةيدلا بجتو اضيا ثاربملا م ريو ( ةلقاعلا ىلع ةظلغملا ةيدلا هيفو
 أ دصتلا ف ءاضطخن نيهجو ىلع ءاطخلاو مل وق ) ,هدحاكن وكيف ةيدلا ىف مهعم لئاقلا
 ىبرح ىلا ىنزوا سوه اذان ايرح هنظوا (ىداوه اذاذ اديص هنظي اص جرب نا وهو

 دسعق اذا اماو دصقلا ىف ءاطخ هلك اذهف هريغ باصاذ لجر ىلا ىروا عيال وهو مسا

 صاصتقلا هن بح دع وهذ صخألا كلذ نم رخآ اوضع باصاذ صخ# نم اوضع

 نيعستلا نم دحاو لك نال ( ايمدآ بيصيف اضرغ ىجري نا وهو لعفلا ىف ءاطخو هلوق )
 | ةرافكلا كلذ بج ومو هل وق ) دصتلا ىف رخآلاو لعفلاىف امهدحا نا الا ءاطخ

 | ايمذوا السم لتق ءاوسو نينس ثلثىف ةيدلا بجتو ثاريملا مرحب و ( ةلقاعلا ىلع ةيدلاو

 ةلسم ةيدف قاثيم مهالبو مكن موقنم ناكن او * ىلاعت هلوقل ةرافكلاو ةيدلا بوجوىف

 رجاجي نا لبق كانه ميسم هلتقف براا راد ىبركلا لسا ناو * ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهاىلا
 | نمؤم وهو ركل ودع موقنه ناكناو * ىلاعت هلوقل ةرافكلا الا هيلع ءىش الف انيلا

 | همدز رحب مل هنال ةلسم ةيدف هيف لقب ملوريغال ةرافكلا بجواف * ةنمؤم ةبقر رب رحف

 | مهيلا دام مانيلا رجاهو كانه مسا اذا كلذ هبتشي الو دعك هل ن نكي ف مالسالا رادف

 | نيهجولاىف هيف مثا ال ىنعي ( هيف مث ًامالو روف )ان :رادب هززردلا نق هلال ةعقا مم رل نأ ٍ

 | لتتلا مثا دارملاو لعفلا دصقب مل هنال لعفلا ف ءاطخوا دصقلا ىف ءاطخ ناكءاوس ||

 | زوحي هنال ثاريملا مرحب و ىرلا ةلاحىف تبثثلا كرت هنال هنع ىرعيال مثالا سفن اها

 قلعت لق لكنا لصالا و هثاريم طقسف هتاف ءاطملا رهظي و لقلا دقعي نا

 صاصقلا هب قلعت, ىذلا اما الف الامو ثاريملا عنمب هناف ةرافكلا وا صاصقلا هب
 اهبكاروهو ةباد هاطتوا ةرشابملاب لتقلا وهف ةرافكلا هب قلعت, ىذلا اماو هان دف

 | ةيقح وأ ةنلاوا رخ هدب نم طقدس وا ميس نم هيلع طقسوا هلدقف مويلاىف هيلع بلقنا وا

 اثراو ناك نا ثاريملا مرحب و ةرافكلا بجو ةرششابملا لبق هلك اذهف ةددح وا |)

 لت نا وهف ةرافك الو صاصق هب قلعت,ال ىذلا اماو ايبنجا ناكن ا ةيصولاو |[

 عرشا اذا ا"ببسلاب هثروم لتق اذكو اندنع ثاريملا عنميال هناف امهر وه نونجلاوا ىبصلا

 تاخ هثرو» اهيف عقوف قب رطلا ىلع ارب رفحوا هثروم ىلع طتسف قيرطلاىف احانج |[
 || ثاريملا عنمب ال هناف محرف ءانزلاب هيلع دهشوا اجروا اصاصق هلق اذا اذكو ثاريملا عنم ال

 (اذكو)



 3 ةيدلاو ةءاستلا بحي هرادىف الشق رك د اذكو ثارمملا - تا

 ةرافكلا الو صاصقلا بحي ال هنال ثا يملا عنمي ال ىغابلا لثق اذا لداغلا اذكو تاريللا
 ىلع اناو هثلتق لاق نا نيهجو ىلغ وهف لذاعلا ىغابلا لتق اذا افا و اهلك مضاولا هذه ىف

 انا نالاو قملا ىلع اناو هتلتق لاف ناو اءاسججا هثريال لطابلا ىلغ ن الااناو لطابلا"

 1 فسوب ونا دنعو ةراقكالو اًصاضق بجي ال لبق اذه نالايهداعرالثرو كلا
 ,ال كلذ عمو ةرافكلا الو صاصقلا بحب آلا دع هنا لتق اذا بالاو قر يغب هلتق هنالا

 فاعلا لاقو ةهبشال طق انتل ىطامتلا يكسو دق لوقن انا ال الضالع انس
 لوتتملا مد ثرويو لوأتمو نونجو لةاغؤ ريبكو ريغص نم نع لثقلا مسا هيلع مثوانماتر
 هيف لخد. الو كلامل اذالخ ناهؤزلا هيف لخدي و هلام ثري نم هقحتست و ةلاوعا راسا

 رابكو راغص دالوا لوثتملل ناكناذ مهلك | وعمتجي ىئح صنقب نا ضعبلل سيلو هلىصوملا
 هللا ىضر ىلع نب نسا نا ىورامل راغصلا غولب لبق ةفيئخ ىبا دنع اوصتق نا رابكللف
 كلذ. ىلع هيلا ىضوا دقو راغص هنع هللا ىَّز ىلع ةثرو ىفو مجله نبا نم صتققا هنعا

 ضع قتح اوصئش نا رايكلل سيل دمتو فسو وا لاقو ةددحاو ٌةيرمُض هبرضا لاقو

 اخ لولا ديدو ةلثسملا هذه همي لوس ىزارلا رك ناك

 اهبوجو نال ناجوزلا اهنم ثريال كلام لاقو هتثر ١ ب ماسالا راسك هع انا

 لاق نايفس نبا لاعتلا ثيدح انلو ةبارقلا فالك توملاب عفنرت ةيجوزلاو توملا دس هَ

أ مسو هيلع هللا بص هللا لوسر نما
 4 اهحوز لقع نم قابضلا ميشا ةأرسا ثروا ن

 5 كا ةيصولا 0 كلي لص ىلا كالت ق هكد يل كلاما ثتلش لحر ىصوا اذا و مشا

 هلاوما راسك هاباصو اهنم ذفنتو هنورد اهنم ىضقت ىح تيملا لام ةيدلا نالو تارا

 (ءاطخلا م كح همكش هلتقيف لجر ىلع بلقني مئانلا لثم ءاطخلا ىرخي ىرجا اهو هلوف ْ

 هنالف ىصاضتتلا لاروع سااهاتارملا نامارشو ةيدلا سوحوو ىماصلا ل0 نعال
 اماو هلقث تام هنالف ةرافكلا بوجو اماو هلعش تام هنالف ةيدلا بوجو اماو دمت: مل

 ءأطمللا ىرحم كالذ ىرخا امناو مزنلا رهظاو دلك دقعا نوكي نا زار تارا نام

 اذهلف أطخ الو دمع هلف فص وب الف هل دصقال مثانلا نال ءاطخلا ركح هب قلعت ناوا

 ( هكلمريغىف رخخا عضاوو ْثببلا رفاتك ببسي لتقلا اماو لوف ) ءاطخلا مسا هيلع قاطبملا

 كلذ بجومو هلوف ) هيدعتل هيف ببس وه امئاو هيف ئطاخ الو لتتلا دمتم سيل هنال
 هنال ( هيف ةرافكالو عل وق ١) فلتلا ببس هلال ( ةلقاعلا ىلع ةيدلا ىمدآ هيف. فلت اذ
 نا ايمدآ تتطو اذا ةبادلا ىلع بكارلا دب_ثي الو هلقش عقو الو هسفنب لتقلا سئابب ملا

 قنا ,افكال اولاق اذهلو بكاارلا لقثو اهئطوب لصح لتقلا نال ةرافكلا هيفا

 را هيا 0 بلس ت ا 1 [ىهلعش ب تامالو 0 اساس 0 فد



 ' ف
 "هيلع نامضال مهر ريغىف اما سانلا رمىف اهرفح اذا ال هو مهنه ريغ 0

 الا دمعت اذا امأ روع ىلع *ىنثملا دمعتي مل اذا كلذب نمضي امنا ( را عضاوو هلق )
 ريغ هاتف ارج عضو ولو هيلع رورملا هدمعتب هسفن ىلع انج ىذلا وه هنال نوكنال كلذ

 ”ىذلا وه رفاملا ا رفاللاو ىلولا فلتخا اذاو هاحن ىذلا ىلع ناعما هعض وه ن

 "صاصقلاو لوف ) دمحم لوقاذه دما ىلا فاللا لوك لوتلاف سفن طتسأ

 نال نم اتسملا نع ديأتلا ىلع هلوشب ززحا ( ديبأتلا ىلع مدلا نوةحت لك لتقب بجاو
 ْ لاعب عنملا وه نعلحاو مدلا حابم راص هراد ىلا عجراذا انا انراد ىف نومحم وه امنا همد

 ١ دبعلاب رلحاو رطاب رملا لتّشو هل وق ) ظفللا اضيا نقلحاو كفسي نأ هعنم ىأ همد نّمح

 000 || ل املا ىبم نأل دبعلاب رطعا لتشال فاعلا لاقو ( ةديحل صاصقلا نوكيو
 ”اهيف مهيلع انبتكو ىلاعت هلوق انلو هفرطب رحلا فرط عطقب ال اذهلو امهندي ةيفتنم ىهو

 هنال( هيف فالخالا اذهو رملاب دبعلاو علو ) عبخلا لواستب كلذو سفنلاب سفنلا نا

 'دبعلاو مل وق ) ىلوا اذهف لكا وهو راب را ىف ىوتسي نا زاج اذاف لوتقملا نع صقان
 [رردلا اذكو صاصقلا ىلومال تدن' دحاو لجرا امههورخئ آلا نيدبعلا دحا لتقولو ( دبعلاب

 | 'فالخ الو هءلتش ال فاش ل١ لاقو ( ىمذلاب مسمملا لتشو هءلوق ٠ لوا [كيع لكك اذا

 نرخ هنال ( نم أتسمملا لتس الو ملف ) عطش هلا ىتذلا نع قرس اذا مسملا نا
 | لتشالو ةاواسملل اسايق نع اتسملابنم مااسملا لتقن و نم اتسملاب ىذلا لتقالو دب .أتلا ىلع مدلا

 ا مجدا وريغصلاب ريبكلاو ( ةأرملاب لجرلا لتقبو مل وف ) رفكلا وهو مجيبلا مايقل اناسعسأ

 | [سفنلاب سفنلا نا اهيفمه لع انيتكو ىلاعتهلوقل فارطالا صقانو نون! اباذكو نفزلا وىمعالاب

 لينذالاو نيلجرلاو 0 عوطقم لجر لتقول ىت> ةربتعم ريغ سفنلاىف ةلث | كلا نزلو

 اا 0 1| يدا اذك ادع ناك اذا صاصتلا بح هنا نينبعلا دوت ورك اذملاو
 'صصتو هدبعب ديسلا الو هدلو دلاو داقنال مالسلا هيلع هلوقل ( هدبعبالو هناب لجرلا لت
 'اذكو نينس ثلثىف بحجتنو دمعلا لتعتال ةلقاعلاو دع اذه نال نءاالا لتقىف هلامىف ةيدلا

 الع ناو دبا مكح اذكو اضيا سفنلا نود اهث نبالا ىلع ىنج اهث بالا ىلع صاصتقال
 تلعناو مالا اذكو دلولا لفسو دجلا الع ناو مالا لبق نم دما اذكو نبالا نءاب لتقل

 "دما واةد,او ا مالاوا بالا لتق اذا نبالا اماذ نولع ناو مالاو بالا لبق نم تادملا اذكو

 ظ |0117 0١ ناو ادع ناك اذا اهنود ايفو سنئلا ف صاصقلا تحب هنا العناو
 ' ضاصق هيلع بحال ناسسنالاو بالا نم ءزملا مكح ىف نءالا نا قرفلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 5 | ٠١ اولو ىرجتالا/ دن ناكم دلولا نم ٠ 0 اب شلك بألا اهاو «كارخا: ضعيف
 ١ صاصقلا هيلع بحيال رخالاو درفناول صاصتلا هيلع بحي اههدحا ناسنا لتقف نالجر ||

 آ001 7 انحال هلاذاصعلاب رجالاو فييسلاب اههدحاو ا دمانعلاو ئيطاخاو بالاو ىنجالاك |
 هتلقاع ىلع ةيدلا 0 درفنا 2 01 هيلع بحيال ىذلاو الابعو نعمان صقلا ||

 0 لاكن )



 ا ضو ْ 1

 بالا كيرش ريغىف اذهو هلامىف ةيدلا بحت درغناول صاصقلا هيلع بحت ىذلاو يطال

 قمكسسملا وه هنالو ءىث هلام فالتاب هيلع حيال ناسنالاو هلام هنال ( هدبعبالو هل وف )'

 ردملا نال ( هيئاكبالو هربدعالو مل وق ) هسفن ىلع كلذ قحتسا نا لاحتو:همدي ةيلاطملل

 هنال كيبال كلامو تنا مالسلا هيلع لاق هكلم مكح ىف هنال ( هدلو دبعبالو هلوف)
 ةرافكلا بجو هتماك اهلتقن صاصقلا بجبال اذكف هنبا ةيراح ٌيطوب دملا هيلع بحال

 هنم صققا ادع هالوم بتاكملا لتق ناف هدلو دبعو هبتاكمو هريدهو هدع لتعب ىلوملا ىلع

 || هتروصو ةيدلا تبجَو طقس اذاو ةوالا ةهرل (طقس هباىلعاصاصق ثرونمو هلو" )

 3 هدلوو بالا هلق ند لك اذهىلعو هتراووهو همأ نم هدلواخا لتقوا ادع هنا ما لتقف ناب ظ

 لهاب سيل وهو توملا دعب صاصقلا كامي ثروملاو ثروملا توم لبق ثراولا وفع

 لوقنوإ ثرالا قيرطب ضعبلا دنع تدن انلق ءادتا ثراولل تبثيف تقولا كلذىف كيلقلل

 مث ةأرملل ءافيتسالا ةيالو نوكي هتأرما ابا لجر لثق ناب ثرالا اهيف ققحتي ةروص نيعب
 لاق لكشملا ىف اذك هبا ىلع بجاولا صاصقلا ثري هناف لتاقلا نم دلو اهلو ةأرملا تتام
 ءادتا تبث, صاصقلا نال هوفع محدنال نا سايقلاف تام مث حورجلا ىنع اذا جركلا ىف
 هوفع زوج ناسحسالاو هريغ قحنم أربا هن اكف توملا دعب مهل تبث مل كلذالول ةثرولل

 لاملا عيجج نم ن وكيو زاج هطةسا اذاف هنافيتساىف هماقم ثراولا موقب امناو هلقملا نال

 حور#لا توم لبق حراجلا نع ىئع اذا ثراولاىف اولاقو قالطلاك لامي سيل قح هنال

 زاج ةلاملا هذه ىف نعول حورجلا نال هريغ قح نع ىنع هنال هوفع محصنلال نا سايقلاف
 زوجي نا ناسحسالاو زج مل هقح تورث لبق ىنع اذاف هتوم دعب قا ثراولل تب امناو

 دنع هنع أربا اذاف توملا دنع مهل تبث ملاذ الول حرملا دنع ةثرولل تبث قاحا نال هوفع

 ءاوس ( فيسلاب الا صاصتلا ىفوتسيالو هْلوَق ) زاج ةحارجلا وهو توملا بيس توبث
 هب لعشب و اه لتق ىتلا ةلالا لثم لتقعب ىعفاشلا لاقو رانلاوا ددحملانم هريغب وا هبهلتق

 انلو ةاواسملا ىلع صاصقلا ىبم نال هّتبقر ز الاو تام ناذ امورسشم العف ناك نا لعفام

 اذاو هل وُق ) هللادابع اورذعتال مالسلا هيلع لاقو فيسلاب الا دوقال مالسلا هيلع هلوق
 || كري لنا هجوا ةثلث ىلع اذه ( صاصقلا هلف ىلوملا الا ثراو هلسيلو ادع بتاكملا لتق

 || دبعلاب لتقت رللاو ادبع تام هنال ىلؤملا كالم وهو تام هنال اءاجلا صاصقللا ىلومالف ءافو |
 || ىلوملا قكتسملاو تعقو ةحارطلا نال اماجا هيف صاصقالف ىلوملاريغ هثراووءافو كرت اذاو |

 "| طوتللاف ةهبش كالذ راص قتلا ريغتالف ىلوملا ريغ قحتسملاو توملا لصحو هيف قرلا ءاقبل

 هلنكي مل هنال صاصق ىرشملا تبثرال ىرتشملا ديىف تاهو هعابو هدبع حرج نك صاصقلا

 (00( َْق
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 ١ لاقوامهدنع صاصقلا لوملف لوللاالا ثراو هل سيلو ءافو كرتناو ةحارملا دنع قح
 ١ ' ءالوا|اببسب توملادنعو كاملا ببسب ةحارللا دنع قكست ىلوملا نال. هل صاصقال دبي

 | وه ىلوملا نا امهلو صاصقلا عنخ قدتسملا فالتخاك راص قاقحتسالا اتهج فلتخا الف

 أ ملووق ) ءافو ريغ نع تامول اك صاصقلا هل بجوف نيل املا ىف بتاكملا قوقل قمسملا

 | هقح طقس ىلولانال (ىلوملاعم اوعتجاناو مهل صاصقالف ىلوملاريغهثراوو ءافو كرت ناو
 هاوق) هل صاصقال هنا انييدقو هدحو ثراولا قبف هب دتعيال ثراولا م هعاعجاو قتعلان

 | نآل ( نهترملاو نهارلا عقب ىتح صاصقلا بحي مل نهترملا دب ىف نهرلا دبع لق اذاو

 ' امههعاستجا طرشو ن.دلا ىف نهترملا قح لطبل هالوتول نهارلاو هلديالف هلكلمال نهترملا

 أ فسوب. ىبا نعو اعمجا ناو صاصقال دهن لاقو امهلوق اذهو هاضرب نهترملا قح طقسيل

 أ ةراحالا دبع لتقولو هناك انهر نوكن دهَملا اهلف افلتخا ول ىتح اههعامتجاب ديقو هلثم
 ا ىرتشملا راتخا ناذ ضبقلا لبق عيابلا دب ىف لتق اذا عببملا اماو رجوملل صاصقلا بحي

 أ ةفينح ىبا دنع صاصقلا عبابللذ - در راتخا ناو هكلم هنال صاصقلا هلف عببلا ةزاجا |[

 ا صاصقال فسوب وا لاقو نأ كي مل هناكف هلصا نم دقعلا حقنا در اذا ىرشملا نال ١

 ٍإ | هل تشالف ىزش ناك كلملا نالدح ارا دنع صاصقلا هل تبث . 0 عيلان ةيعلاإ | عيابالو

 ْ (صاصقلا هيلعف تام ىّتح شارف بحاص لزب يف ادم الجر حرج نمو مل وف ) كلذ دعب

 قشاولو صاصقلا طقسلام [|يهنيد دجو ملو توملاب لصتاو هنم دجو لتقعلا ببس 0

 قنعلا برض ىذلا لتاقلاف ادع فيسلاب هقنع رخا برض مث هاعما جرخاو لجر نطب

 ًأطخ هتبقر برض ناكن اذ قنعلا برض دعب شيعب الو نطبلا قش دعب شيعي دق هنال
 / بناجلا نم ذفن قثلا ناكن اذ ةفباللا شرا ةيدلا ثلث نطبلا قش ىذلا ىلعو ةيدلا هيلعف 1

 ' اموي هعم شيعي ناك ناب ةويملا هعم ,هوت قثلا ناكاذا اذه ةيدلا اثلث بجو رخالا ]

 ا
| 
 ا
 ا

 ' ىذلا لتاقلاف لوتقملا بارطضا برطضي امناو ةايلحا هعم مهوتب ناك اذا اما موب ضعبوا

 ال0 را قالا برص ىدلارو ءاطخلا ىف ةيدلا تحو ديغلا ىف هنم صتقنفا نطبلا قش
 شيعبال ةحارج هحرج اذا اذكو هنم غورفملا جي ذ هلال هيلع نامضالو ركنملا بكترا
 اذا اما بقاعتلا ىلع ناتح ارجلا تناكاذا اذهو لوالا وه لتاقلاف رخا هحرجو اهنم

 | زحتو هنم صنقا كلذ نه تام نا هيلجرو ناسنا دب عطقولو نالتاق ات اع

 فيسلابلتقالاو تامناف لعفام لثم هب لعفب ىعفاشلا دنعو هالجرو هادب عطقبالو هتبقر

 اذهو ( عوطقملا دب نهريكا تناكول وهدي تعطق ادعم 0 هريغ دب عطق نمو ملوش )
 | ( نذالاو فنالا نر امو لجرلا كالذكو هلق ) ءرب ١ لبق صاصقالو ءريلا دعب ناكاذا

 | نموا مدقلا لصف»نم اهعطق اذا هانعف لجرلا اما صاصقلا الذ عطقب بحي هنا ىنعي
 وهو ةلثاملا هيف نكمي هنال صاصقلا بجو نراملا هنم عطقن اذ فثالا اماو ةبكرلا لصفم

 | كلم هاي هنال 0 الف اهلكحوا ةبصقلا ضعب 0 امتاو هنم نالام
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 ديك "11 د ١

 ةلثاملاناكنال صاصقلا بجو اهلص نم اهعطقاذا نذالا اماو نسلا الا ةلثامملا رذعتل مطعفا
 الف الاو هردقب صاصقلا بجو ةلثاملا هيف نكي ضعبلا كلذ ناك نا اهضعب عطق ناو

 مدعل صاصتلا ءافيتسا نكميال هنال ( اهيف صاصقالف اهعلتف لجرنيع برضنمو هلق (

 تاروقوا تدهس اذا اماو(ضاصقلا هلسف اهونط سدا ةمات تناك ناظ لإ وذ ١
 دل ع هلوف) وهو ميشلا» ردا امذ صاصقلا ةيفيكو ةماق تناك اذا اهيف صاصقالف'

 اضيا بطر نطش ىرخالا هئيع طب رتو لولبم ىأ (2 تطر نطق ههجو ىلع لعجتو ةأرآ

 ةباععلاو رضحخ ههجو هللا مرك ىلع كللذن ىذ طق ( اهؤض بهذي ىد ةازلاب هنيع لباشو )

 ىرسيلا الو ىرسيلاب ىنعلا نيعلا ذخؤيال هنا ىلع ن ولسملا عجبا و فالخ ريغ نم ىهنع هللا ىضر
 ةبابسلاب ةيابسلاو ىنعلاب علا ماهبا ذخؤيو امهعباصا اذكو نالجرلاو ناديلا اذكوىنعلاب
 ىرسلاب الا ىرسيلاالو ىعلاب الا نيعلا ءاضعا نم ءىث ذخؤيالو ىطسولاب ىطسولاو

 ضنقملا نس ناكءاوسو * نسلاب نسلاو * ىلاعت هلوتل ( صاصقلا نسلاف و مل 2
 ةعوززملا عرتناو لجر نس عز نمو ديلا اذكو توافتتال امهتعفنم نال ردصاوا ريكا هنم

 ريغب قوتسا هنا نيبن هنال مهرد ةئامسج لوالا ىلعف لوالا نس تدنف عزانلا نس هنس

 غلابلا نس .ى نا ليقو الوح ا اذهلو ةيانملا تمدعنا ىرخا تنام هنال قح

 هذه نكل طوسللا ىف اذك هب ةربعال ردانلاو تبنتال اهنا اهيف بلاغلا نال قابس

 اهلصا نم اهعلق ولو اريبك وا ناك اريغص الوح ىنأتسي كيرلا ىفاما علقلا ىف ةياورلا
 كلذ ىوتشسام طفشت و ىلا ىلا ىهش نا ىلا درملاب ذخؤت لب ملال نس علق م ادع

 صاصق حورالاو ىلاعت هلوتل ( صاصتقلا ةزثاملا اهيف نك ةحبث لكىو هل وف )

 ىنعلاب ىرسيلاالو ىرسيلاب ىنعلا ذخؤتالو ( نسلا الا ظع ىف صاصقالو هلوف)

 لفسالاب ىلع الا ذخؤيالو سرضلاب سرضلاو بانلاب بانلاو ةينثلاب ةينثلا ذخؤت و
 دربملاب كلذ رد رساكلا نس نم ذخؤي نسلا ضعب لكلا الو ىلع الاب ل رفس الا

 ةمكللاو ةمطللا ق صاصقالو لدع ةموكح بجي امتاو ةدئازلا نسلا قف صاضقالا

 ءاوس (أطخوادعوه امنا دع هبش سفنلا نوداهف سيلو هل وق ) ةقدلاو ةءاجولاو ةزكلاو

 ىلا ةبرضلا تلآ اذاو ( صاصقلا هيفف هريغوا حالسب سفنلا نود اهف ةيانملا تناك

 لع لمعاال ءىثب تناك ناو اماجحا صاصتقلا هيفف ةددحم ةبشحوا ةديد< تناك ناذ سفنلا

 ةأرملاو لجرلا نيب صاصقالو مل وق ) ةيانجال ةيارسلا نال ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفق حالسلا

 ىناكتلا ورادقملا فات شرالانال صاصتلا بحال ادمم اهدي عطقول ىتح (سفنلا نوداهف
 ةصقانو ءالشلاب ةككتلا ديلا الو راسيلاب نيعلا عطشال هنا ليلدب سفنلا نود اهف ريتعم

 نمزلاب ميدل لتس اذهلو هيف ربتعيال ىفاكتلا ناذ سفنالاف صاصتلا فالح عباصالا

 نال ةأرملاو لجرلا نيب ىفاكتالف سفنلا نود اهف اريتعم ىفاكتلا ناك ن اذ دحاولاب ةعامجاو

 شرالا بجحو صاصقلا طقس اذاو لزغلاو :ريمللاو نطلاك هدي هل ملصنال ا ملصت اهدي
 كلنا 77ج

/ 

/ 



 ا نيبالو هاوق ) سغاالا 1 0 صقلا ىرجن ىففاشلا لاق الا ا

 ول "لوف ( اهتهف نبعلا دن شراذ فلتخم ام4ثرا نال رللا دب ىناكتال دبعلا دينال (دبعلاو.رلحا

 ا صاصقلا.بحن و مل وف ) نظلاو زرحلاب الا فرعيال امهثافتا نال ( نيدبغلا نيبالو

 ْ اةساتكلازو دلَسملاو نيترلحا نيتأرملا نيب اذكو ىدذلا ىن ب ( رفاكلاو مسملا نيب فارطالا ىف

 | هيلا ىمرملا دترا مهسلا هيف عم نا لبقق سم ىلا مهسب ىبر ولو نيتباتكلا نيب اذكو

 | صاصقلا طقسو دمعلاىف هلامىفو ًاطالاىف ىتارلا ةلقاع ىلع ةيدلا بح هناذ هلتقف هب عقوف

 أ لف هنال هيلع ناعكال امهدنعو مهسلا جورخ ةلاح ريتعاف ةفيتح ىبا دنع اذهو ةهبشلل

 | اقتالف [ضوعو هب عقو مث مهسلا عوقو لبق عساف دره ىلا مر ولو مدلا ةحابع اسيفن

 || فصننم لجر دي عطقنمو مل وق ) ةباصالا ةلاحربتعي هنال ةيدلا بحت رفز لاقو هيلع
 || كلذ قلئاملا راتعا نكمال هنال ( هيلع صاصق الف اهنم ءئربف ةفئاح هحرجوا دعاسلا
 لا ا و نا نكم الو سك اذه نالو ,ظع ىف صاصقالو مظع دعاسلا نال

 | نكمي ال هنال صاصقال ةفئاج هحرج اذا اذكو قاسسلا فصن عطق اذا اذكو هرسسك ام

 ةصقاتوا ءالش عطاقلا ديو ةحعص عوامتملا دي تناك ناو هل وق ) شرالا بحيو ةئاملا
  شرالا ذخا ءاش ناو هل ؛ىثالو ةبيعملا ديلا عطق ءاش نا رايمللاب ع وطقملاف عباصالا

  اهعطشي هناف ةدحاو عبصا الا عطاقال سيلو نيعبصا هل عطق اذا اذه هبشيالو ( الماك |

 ىبا دنع هيلع صاصقالف اهلثم هديىفو ةدّئاز اعبصا عطق نمو ىرخ الا شرا ذخأياو

 || لجر دب عطق نمو هيف صاصقال كلذو لولوتلا ىرجم ىرجت اهنال فسو ىباو ةفينح
 || هلال ةفينح ىبا دنع هلصنتملا ىلع هتدف كلذ نم هنم صتقملا تام مث هنم صتقاف ادع

 ١ هيلع ”ىثال دهتو فسو ؤا لاقو سفنلا ىف ىفوتسا دقو ديلا هقح نال هتح ريغ ىوتسا

 نجر 1 اذا * ةلئسم * هنم ثدحام ناعض هيلع بحيالف عطقلا ف دا داك ناك

 جالع ريغ نم ناكناو هب سأب الف ةلكأ اهيف تعقو اذا اك حالعل كلذو ىدب عطقا
 ناو ىمالاب تناك ةبانلا نال نعكيلال سفنلا ىلا ىرس ول مث نيلالا ىف اهعطق هل لحال

 لاق ناو:هلام ىف ةيدلا بجو ةهبشلل هيلع صاصقال هلتق ناف هلتق هل لحال ىئلتقا هللاق

 مهيلع ناعمال داصفلاو عازبلاو ناتمللاو مادطاو شق ادنلع نست ذل هل مر ىدنع لقا

 | تبعوتساف ةحيت الجر مج نمو مل وق ) نذالاب ناكاذا سفتلاف كلذنم ثدحي اهف

 أ صنقا ءاش نا ( رايملاب جوج ملا» حباشلا ىنرق نيبام بعوتستال ىهو هينرق نيبامة عشا
 اهرادقم ذخأي ىنعي ( الماك ش رالا ذخا ءاش ناو ءاش نيبناللا ىانم ءىدتس هتححت رادقم

 ا( ار دخ ات نهو حجوجملا ىنرق نيام ناح انزل ةعشلا ياك اذا اذك و اض عو الوط

 نيبام ردق صنقا ءاش ناو شرالا ذخا ءاش نا اضيا جب وجشملا ريخي هاذ حابشلا ىترق

 م2 ناو هعح ريغ ىلا ىدعتلا الماك ءافيتسالا رذعت هنال اًئيش هيلع 07 0 قرف

 عطق اذا اسما صاصختو هلرت : هرخؤمىف هحشل نا هل سيل سأرلا مدقم ىف

 جل 5 ل دس 3 1 تن زيف 5:27 3290827تايفتلا لقت

0-6 



 |١ هيف فسو ىبا نعو اضيا صاسقال هنا لصالا ىف ركذف هلصانم عطق اذا اما هضعب '

 ا نورا "5 ميا ِ

 اذا ةفسشلا وك لذ رادعم 0 دال هنال صاصقالف ني همت ناو لصتملاك مولعم ملقلا ١ ا

 رذعتب هنال اهضصعب عطق اذا ام فالحب ةلئامللا ناكمال صاصقلا بحي عطقلاب اهاصقتسا '
 بجوو صاصقلا طقس ٍلام ىلع لونتملا.ءايلواو لتاقلا ملطصا اذاو يف وق ) ةاواسلا '

 || قح طقس ضوع ىلع هبيصننم حلاصوا مدلا ىف ءاكسشلا دحا افع ناو هل وق ) لجالا |

 | طقس اذاذ ضعبتبال صاصقلا نال ( ةيدلا نم ىهبيصن مهل ناكو صاصتلانم نيقابلا |

 |١ صاصتلا بحي هاف نييلولا دحا افعو نيلجر لجر لتق اذاام فالح هلكط قس هضعب |

 ]| قح بلقتا امئاو دحاو صاصق حاولا انهو ناصاضق كاسم تحولا نال د
 | لاملانم هلكىش الف ىفاعلا اماو لاملا ىلا لمتنا مهلعف ريغب رذعت ال صاصقلا نال الام نيقابلا |

 | دمعلاو دع هنال لتاقلا لام ىف لاملا نم نيقابلل بجنام مت هاضرو هلعشن هقح طقسا هلال

 آلا صاصقلا نع نيكيرششلا دحا نع ولو نينس ثلث ىف لتاقلا لام ىف بحو ةلقاعلا هلقعتال

 | بحبو هيلع دوق الف صاصقلا طقسي هنا رعبال نك رعوا وفعلاب معي ملو رخالا هلتتق

 ]| نك راصف وفعلاب طقس دق صاصقلا نال دوتلا هيلع رفز لاقو ةيدلا فصن هلام ىف هيلع

 ا رعي و هبجاص وفعب املام ناكاذا اماو هابا لتقب مل هنا نيدن مث هلتتق هابا لئق الجر نا نظ

 ةيدلا فصنت لوثعملا ىلع هلو اءاجحا صاصتقلا بجي هناف هيلع امارح راص همد نأ

 هل سل امهدحا ىف صاصتقلا نع ىل | ىقعف دحاو امهءلوو نيلجر لتق لجر 7 تلكم 4

 | طقسا هناكف امهدحا ىف نع اذاف نينثالا ىف ةدحاو ةعسلالا قسيال هنال رخالاب هلتقب نا

 ىتح ضعب نود صنقي نا ةثرولا ضعبل سيلو ضعبتب ال وهو هفصن ىف صاصتقلا

 بئاغلا نوكينا زاومل اعيجج اورمضح ىتح لتاقلا لتقب مل ابناغ مهنصعب ناكن اذ | وعمي
 هاف وتسا هتليع 5 قوتسا ول ليكولا ند صاصعلا َّق لكو نأ بئاغلل سيلو قع دو

 هناف رضاح وهو هلكو اذاام فالح ىنع دق لكوملا نوكي نا زاولح ةهبشلا مايق عم

 صاصقلا نع لوتعملا ةترو نم افغ نم وتسلط ارا :ال هيف ةهب ا 3 زوكحن

 1 صاصعلا ىل الس سالف اهجوز ىقعف ةأ سما لوتتملا ناك وا ةدح وا ماوا ةأرها وا لحر

 ( د نسق اهجاوةماس لكل هللا ضئارف ىلع ثوروم مدلا نال

 | متعامل لنق نيل ونقلا ءايلوا مضل ةعاج دحاو لتق اذاو هلق ) هب ىهتلتقل اعنص لها

 صاصقعلا نر نيالا ىقح طمسو هللتق مهم دحاو سدح ناو كالذ ريغ مهل ”ىشالو

 بج ونمو م وث ) دارفنالا ىلع هلتق مهنه دحاو لكن اك راص ةعاجب لتق اذاف ضعبترال



 ا ل ل
 || امهيلع كلذ نوكبو سفنلا ةيد فصن ديلا ةيد نال ناسنالا عيجج ةيد فصن ىنعي ( ةيدلا
 | صاصقلا هيف دحاولا ىلع بحي امم سفنلا نود اهف لجر ىلع نيلجر ىنج اذا اذكو نيفصن

 أ افصن شرالا امهيلعو هلجر وا هدب اعطق وا هنس اعلق ول م امهيلع صاصق الف درفنا ؤل

 أ ىلع شرا مهيلعو مهيلع صاصقال اذه ةلازنم وهف ددعلا ىف كالذ ىلع دازام كلذكو

 أ عطق اذاو هل وع ) اوراك ناو نيعطاقلا ىلع صاصتلا ىجفاشلا لاقو ةيوسلاب مهددلع
 ا ( نيفصن اهنامستتل ةيدلا فصن هنم اذخأي و هنبمي اعطقينا امهلف ارضخل نيلجر ىنمي دحاو

 | فصنلا هل قبو همح ضعبذخا [يهنم دحاو لكزال اهناستع ةدخاو دب ةيدهنمنا ذخأأي نعي :

 || رخ آللو هدب عطق ام« دحاو رضح ناو ملوث ) شرالا ىلا ردتلا تاذىف عجربف ١

 | نال رخآآلا ةبيغعم هدب عطق هل تبث امئاو ناسنالا عيجج فصن ىنعي ( يد فصن هيلع |[
 ْ 0س ل ل ا

 اذاذ وفعينأ زوحبو للطي ١ نأ زوجن بئاغلان ال بئاغلا راظتنا همزايالو صتشنا هلز اف ل

 ا ناو هدب عطقب نا ىتاثلل ناكو هقح لطيام دحا افع اذاو هدب ةيد هل ناك بئاغلا ريضح :

 ا لجر دب عطق ن هو هلعف ريغب تاذ صاصقلا هيف نيعتام نال هيلع ؛ ىثال ةيواعم ةفاي هدب تبهذ

ث هوعطقا لاق ماهالا ءاش ناذ أرب نا لبق ادم هلتق مثادمم
 ا اذهو هولتقا لاق ءاش ناو هولتقا م

 00011 لولا هعيش ىبأ دنغ انا هانعم عطقيالو لش امك دئعو ةفدنح ىنأ لوق

 ْ |0000 سا لجدبلا رقا اذاو علو ) ديلا مكح طقسو هلتقب اههدنعو هلتقب

 | ريغ هنا انلو لامي رقا اذا مراصف لاطبالاب لولا هنال هرارقا نال رفز لاقو

 ىلوملا مزاي ملء ءاطخلاا لقب رقا اذا اهاو هسفن ىلع هرارقا لبقف هسفنب ريضم هلالا هيف مهتم

 رخآ ىلا مهسلا هنم ذفنف !دع الجر ىمر نمو موق ) قتعي نا ىلا دبعلا ةبقرف ناكو
 دع امهادحا ناتانج امهنال ( هتلقام ىلع ىناشل ةيدلاو ل والل صاصقلا هيلعف انا

 5 تايدلا باتك د

 ةرابع ةيدلاو سفنلا نودام ىلع ةيانملاب بجاولل مس ا شرالاو سفنلا لدب ةيدنلا

 ةيدلا مس ملو بئاغلا 0 ياسا هيلو رع نرد ناذنالا لديىف ىد ؤيام نع

 ءالتخا اكو بحن ةيدلا مث امهنيب ةلثاملا مدعل اروصق بئاغلا مام اهمايق ىف نال ديف

 اك دع نال خربخاو ىصلا لتق ىفو ببسب لثقلا ىفو دمعلا هبث ىفو هارحم ىرج امو

 نك اتلثف هلام اها ادع هنبا بالا د الإ ةلقاعلا نا لع اهاكتايدلا هذهووادسلا ||



 يا

 ةظلغم ةيد هتلقام ىلعف دع هبش الجر لجر لتق اذا هللا هجر لاق ) ةلقاعلا ىلع بجتالو
 هءباشو لتقلا هب دصق نيح دبعلا هباش هنال دع هبش لتتلا اذه ىعت ( ةرافكلا هيلعو | ْ
 ديغلا 35 45و هلوق ًاطخ ادع راضفه ارجب ىرجاع الو حالسب هبرضيرمل نيح ًاطخلا . ا

 ةقحنوثلت اثالث اد لاقو ( هرخآآ ىلا اقابرا لبالانم ةئام فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع ١
 هلرف ( نيعب رالا ىنعي اههدالوا امنوطن ىف تالياح اهلك هس ناوعلراو ةعدج نوثلثو

 هلق ) ابيفالا هوتبثي مل ومنع هللاىضر ةباصصلانال ( ةصاخ لبالاىفالا ظيلغتلاتيش الو ١
 فالا ةرسثع ىلع ةضقفلاىف داؤ ال هلا يح ) ظلغتت مل لبالا ريع نم ةيدلاب ىضق ناف

 ةراغكلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيف بحي اللا لتقو لري ْ
 هلها ىلا ةلسم ةيدو ةنمؤم ةبقر رركف آظخ اسنمؤم لثقنمو ىلاعت هلوقل ( لتاقلا ىلع
 ىف اشلاو كلام دنع اذكو ( ةرخآ ىلا اساجعا لبالا نع ةثأم اططغا ىف ديدلاو هلرف)
 فالخال اذهو ( .رانيد فلا نيغلا نمو 'ىل وف ) نوبل نبا ض احلا نبا لدي العج معنا الإ
 سع انثا يفاشلاو كلاف لاقو ةعبس نزو ىنعي ) فالا ةرمثع قوولا نمو هلوق) هيف

 ةفدح ىبادتنع د راخلا عاوتألا ه ذنحه نم الا ةيدلا تبث كا هلق / ٍٍض رد فلا ١

 ةلح امام للطلا نمو ةاش افلا متْغْلا نمو ةرش امام رثبلا نمو همخو فسو وا لاقو'
 ايه رد نويسج ةرشن لك قيكو امش رد نوح ةلح لك ةمش ءادرو رازا ( نابوث ةلح لك

 ةيدالو ةياهنلا ىف لاق ( ءاوس ىصذلاو وسما ةيدو هلق 1 هارد ةيسجح ةاش لك ةهقو

 م فالا ةعبرا ىنارصنلاو ىدوهيلا ةيذ ىىفاشلا 00 2 لا ل نع املا ى

 هامل نال فالخ الب لجرلا ةيد فصن اهتدف ةأرملا اماو مهرد ةئام نامت سوا ةيدوا

 سفنلا نود امو 00 اذكف اهتداهشو اهثاريمؤف لجرلا نم تفصنلا لع ت تال

 1 اهتدد ثلث ىلا لجرلا ةأرملا لقاعت بيسملا نيديعس لاقو اهتدب ربتعم ةأرملا نم

 نجح رلادبع نب ةعيبر نا ىور دقو ءاوس دش ةأرملاو لجرلاذ ةيدلا ثلثنم لقا ناكام نا

 نيعبصا عطق ناف لاق لبالا نم سشع اهيف لاف ةأرعاإ عبصا عطق لجر نع بيسملا نبا لاس
 ؟| لاو اعيرا عطق ناذ لاق نوثلث اهفلاق عباصا تل عطق ناذلاق ليالا نع ن ورع اهنلاق

 || ىتارعا هل لاق اهشرا لق اهتبيصم تدازو اهلا مظع امل ةعيبر لاق لبالا نع نواستعاا
 سأنلا ىفَو مل وف ) تباث نبا ديز ةتس دارا ةنسلا اذكه لاق اعتم لهاج لبال لاق تنا

 ةيصتلا عم نراملا عطقولو ةبنرالا ىع“و فنالا نم نالام وهو ( ةيدلا نراملاىفو ةيدلا

 ْ رميجفلا ناسالا ىنعي ) ةيدلا ناسلالاىفو هاوق دحاو وضع هنال ةدحاو ةيدىلع دازتال

 || ةيدلا بحت مالكلا عنم اذا ناسللا ضعب عطق ىف اذكو ةموكح هيفف سرخالا ناسل اما
 ددع ىلعةيدلا تعمق ضعب نود فوراحا صعب ملكت ناذ هدم ةدوصقملا ةعفملا تي وقتل ةلماك

 1 الامو ءىثث هيف هيلع بحنال فورا نم هيلع ردق اخ افرح نورثعو ةينامث ىهو فورا

 : انر>سثع ةينامىهوناسلالا فورح ىلع مسمن هنأ 2 ا هطسق ةيدلا هيذ هيلع ردع
 كسول و اب رع لوركا اك لال 01ج 15 هقول كاعد لال ا ا اس ظل ا
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 أ دانلاو داصلاو نمل امللاو هوازااو ءارلاو لاذلاو ميجاو لادلاو ءاثلاو ءاتلاو فلالا |

 || مدا لوالاو هداز رهاوخ مام الا لاق ءايلاو نونلاو ماللاو فاكلاو ءاظلاو ءاطلاو

 [| ةموكح هيفق ثنللا وىصملااو نينعلا ركذ اما ميدل رك ذل ىئعي(ةيدلا ركذلاىفو لوف )

  لوبلاب ىبرلاو جاليالاو ىيطولا ةعفنم كلذ, توفن هلال رك ذلا عظم ةيدلا تبجو امنآو

 ١ ١ ةعفنم ىف لصا اهنال ةلماك ٌديدلا فشلا ىف ادكو قالعألا قي رط وه ىذلا ءاملا عفد و

 'اذااما نائيقان ناش الاو رك ذلا عطق اذا هلكاذهو اهل عئاتلاك هب صقلاو ىفذلاو حالي ل لأ

 000 ارآل طقلا زكذ ىو اص ريب اههلطشن "ا ةموكح هنفق امعطق اتناك دقو غطق

 || بحي اضرع اهعطق نا ةدخاو ةعفدب رك ذلاو نييثنالا غطق ناو ام* دف عف ركذلإ ةعقتمال

 | الوا نييثنالاب أدب نإو ناترذ بحي نييثن الا مث الؤا رك ذلا عطق نا ًآلوط اههعظق ناو ناتبد
 "لاق امهدتف عم رك ذلإ ةعفتم ال هنال ةموكخ رك ذلاىفو ةلماك ةيدلا ْنيِشنالا ىنف ركاذلاب مث

 ارك ذلاو فنالاو ناسللا ةثلث ةلماك ةيد اهنم وضع لكىف بحي ىثلا ءاضعأآلا نسحلا وبا

 ا ةعفنم فلت لقعلا باهذ. نال ( ةيدلا هلثع بهذف هنسأر برض اذا لمعلا فو هلق )
 || اذا اذكو ماهبلا لاعفا ىرخت ىرحت نونا لاعفانألو سفنلا فلتك راصف ءاضعالا

 || ىضق ةقع هللا ىضر رمث نا ىور دقو همالك وا هق ود وا هعشوا هرصن وا هععم نىهذ

 / 0 همالك و هلقع بهذف هاو لع تره تايد عب راب دحاو لجر ىف

 | ”ىثث الف ةأرملا يل اما لجرلا ديل ىنعي ( ةيدلا تبنت إف تقلح اذا ةيحللا فو نلوق )
 ا ا دلك تلك لع ةينللا ا نا ىتأو هنهلا رفع قا نع ىكح و صقن اهنال اهيف
 ١ ةماوكح اهيفف لم ءاكل اج اهب عقب ال ةعقجم ةليلق ثاريعش تناك نا و ةلماك ةيدلا بحت ةرفاو

 ا 00 00001 يملا دنع لازاهنال اهيف "ىث الفأ هتيثت اثبافرمتم تارعطش تنك نأ و

 | امهدنعو هتيف صقنت اهنال ةموكح بحت دبعلا فو رملا ىف “ىث اهيف بحال ةفينح ىبا نعف
 | انراشلافو روهشملا ىلع كلذ ىف ءاطلللاو دمملا ىوتسي و اضيا رللاىف ةموكح بحت

 ' ةياورىف ناتاور دبعلا ةيلىفو اهفارطا ضعبك راصق ةيحللا عيان هنال ححدالا وهو ةموكح

 ااذك رطاف ةيدلاك اهيف عقلا نال هتوف ةفدح ىبا نع نسحلا ةياور ىتو ةموكح لصالا

 /( ةيدلا سأرلا رعش ىفو مل وق ) ةيدلا فصن امهدحاىفو ةيدلا نيبجاملا ىفو جركلا ىف

 0010 ا ال1 هآرئاو لجرا "كلذ ىف ىوتسي و هقتوا هتلح هاوس ثقي مل اذا ىتعي
 ١ الو لماكلا لاخلا هب لمحت ال هنال ةموكح هيفف قاسلاو ردصلا رعش اماو ه.لمحيتلاىف

 | ةفدح ىبإ دنعف ضيا تبنق لجر سأر قلح ناو هيف ةلثاملا'نكمي ال هنال رعشلا ف صاصق
 هلوق) ناصقنلا شرا هيفف ادبع ناكناو ةموكح هيفا فاسو ىبا دئعو هيف ءى 3

 1 نيتفشلاى و ةيدلا نينذالا ىو ةيدلا نيلجرلا ىفو ةيدلا نيديلا فو ةيدلا نينيعلا ىفو

 (١ ةيدلا فصن ءايشالا هذهنم دحاو لكىفوةديدلا ةأرملا ىبيدث ىفو ةيدلا نييثنالا فو ةيدلا

 ٍ ىبيدل قو هلوق شعالاو لوحالا نيعىف اذكحو ةيدلا فص ةرصبملا روعالا نيعىو

 ١ م (ةأرلا
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 ةأرملا ةيد فصن امه دحا ىفو؛ لجرلا ةيد فصن ىهو ةأرملا ةيد ىنعي ( ةيدلا ةأرملا

 ةيدلا فصن اههدحا ىفو نبللا كاسساو عاضرالا تاوفل ةلءاك ةيدلا اهيدث ةلح ىفو

 فصنو لجرلا ىبيدث ىفام فصن امهدنعو ةأرملا ىبيدنىفام ةفنحىبا دنع ىثنحلا ىيدتىفو
 اههدنعو ةئشح ىبا دنع ةأرملا دب ىفام شنمللا دب ىفو ثاريملا ىف اهلصا ىلع ةأرملا ىدن نإ
 ىيدتىفو صاصتلا هيفف اددع ىثنمللا لتق ناف ةأرملا دب ىفام فصنو لجرلا دب فام فيدل

 تبنتمل اذا اذه ( ةيدلا عبر امهدحاىفو ةيدلا نيئيعلا رافشا ىفو هل وق ) ةموكح لجراا

 عطقول ورعشلا ف صاصقالو رعشهنال تبني مل اذا هيف صاصقالو هيلع *ىئالف تدن اذا اما

 هل وق ) ةبصتلا عمن راماكراصو دحاو ”ىثك لكلا نالةدحاو ةيداهيفف اهبادهاب نوفملا

 عبصا لكىف مالسلا هيلع هلوقل ( ةيدلا رشع نيلجرلاو نيديلا عباصا نم عبصا لكىفو

 عباصالا عطق ءاوس اهريبكو اهريغص ىنعي ( ءاوس اهلكعباصالاو ول وق ) لبالا نم سثع
 عم فكلا عطقولو عباصالا عم مدقلا اذكو عباصالا هيفو فكلا عطقوا فكلا نود

 ةعفنم ال فكلا نال اعبت اهيف فكلا لخدي و عباصالا ديد هيلعف عب اصالا هيفو دنزلا
 لاقو امهدنع ةموكحدعاسلاىفو اهتبدعباصالا ىف دعاسلا فصن نمديلا عطقناو اهبالا هيف

 فكلا فذ أطخ لصفملا نم عارذلا عطقناو عباصالا ةيدىف دعاسلا شرال خدي فسوب وبا

 عارذلاو ةيدلا فصن هيف فسوبوبالاقو امهدنعةموكح عارذلا ىفو ةيدلا فصن عباصالاو

 ةيدلا فصن هيفق ذختلا عم لجرلاوا دضعلا عم ديلا عطقول اذكو عبت فكلا قوف امو عبن

 عباصا اذكو فكلا ريغ عب اصالا عبتبال ةفينح وبا لاقو عبت هدنع مدقلا قوف امو
 ةيد ثلث اهدحا ىنف لصافم ثلث اهيف عبصا لكو مياوُق ) مدتلا ريغ اهعبتبال لجرلا
 مسقنل عبصالا ىفام نال ( عبصالا ةيد فصن ام*دحا ىنف نالصفم اهي امو عبصالا

 تبهذ اذا ءاوس للشلاو عطقلاو عباصالا ددع ىلع ديلاىف ام مسقنا اماهلصا ىلع

 دمعلاى اما أ طخ ناك اذا ىنعي ( لبالا نم سج نس لكىفو عْلفُف ) هيلع ةيانملاب هتعفنم
 فصنوهو لبالانم سجن هلوةو لجرلا نس ةيد فصن ةأرملا نس ةيدو صاصقلا بحت
 ترضخاوا تدوساوا تطقس اذا اذهو ,هرد ةئامسمخت ,هاردلا نمناكناو ةيدل] 6

 برضي نا نكميال هنال اءاجا هيف صاصق الو امان شرالا اهيف ناف طقست ملو ترج وا

 ناتاور ةفينح ىبا نعف ترغصا اذا اماو هلامف شرالا بجيب و رضختو | دوستق هنس

 اهيف ”ىثالف ارح ناكناو ةموكحل اكولمت ناكنا ةياور ىفو ةموكح بحت ةياور ىف
 ادبع ناكناو *ىث الف ارح ناكن ا ةفينح ىبا دنعف تركصا وا ترج اذا ىدنلا ىفو

 نانسالاو هل وف ) امات اهش نأ بح رفز دنعو دبعلاو رللا ىف ةموكح امههدنعو ةئوكخ

 ندطلا ةعفنم اهيف ناكناو نيحاوطلان ال ىنعملا ف ةيواستم اهنال ( ءاوساهلكس ارضالاو

 ىهو اهلك هنانسا طقسا ىتح هخ ىلع الجر برض ولو كلذ ىواسن ةنيز كحاوضلا ىف

 هيلع ناك كحاوض عبراو ايانن عبراو باينا ةعيراو اسرمض نورشع اهنم نوثلثو نانثا

 (؟م) ف
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 ديدلا اثلث ىلوالا ةنسلا ىف ,هرد فلا مشع ةتس مهاردلا نم ىهو ةيد ساجحا ةثلثو ةيد
 ] قب'امو ةيدلا ثلث ةيناثلا ةنسلا ىفو اهساجنا ةثلثنم ثلثو ةلماكلا ةيدلا نم ثلث

 ول وق ) ةلماكلا ةيدلانم قبام وهو ةيدلا ثلث ةثلاثلا ةنسلا فو سال الا ةئالثلا نم
 ' [ذا نّملاو تلش اذا ذبلاك هعطق ولاك ةلماك ةيد هيهق هتعفنم بهذاف اوضع بر نمو

 ءاوتسا وهو لامكلا ىلع الاج توف هنال هبدحاول اذكو ةيدلا بحي هام عطقناذ لجز |

 اح ولاب صتخم ىتلا ىن : 000 0

 | .دلحلا نرخ ىلا : درص راحل (ةجالقلاو ةعضابلاو : 4 ا ةعمادلاو داص 1 1

 ا ةهليكسلا لاو مدلا رهظن ىلا ليقو مدلا هبشيام اهنم 3 2 ىتلا ةعمادلاو مدلا هلم حرك ذ الو

 | ةجاالتملاو هعطقت ىا رحللا عضرت ىتلا ةعضابلاو ليسبو مدلا اهنم جب رخي ىتلا ةيمادلاو
 | ةعئاهلاو ةكضوملاو قاسحسلاو هلق ) ةعضاسبلا ن* ثك ١ محللا ىف بهذت ىتلا ىه ١

 | قاصمسلا ةدلجلا كلتى مت ظعلا|قوف ةقيقر ةدلجىلا لصتىتلا قاحمسلاف (ةم الاوةلقنملاو |

 | هديا 8 0 ص ولا 2 ال ةععض وملاو قيحاوم 3 معلا ليق هئمو اهتقرو اهدحت 1

 | لاهو 01111 لإ لفشل ىلإ ىف لبقَو غامدلا وف ,ظعلا مشهت ىتلا ىه ةعماهلاو

 ْ 'تاتنالا نال مشلا اهركذ 1 امئاو غامدلا ىلا || لصي ىلا ىهو ةغمادلا اهدعبو غامدلا اهيف

 | تناكاذا صاصقلا ةعطوملا نش هلوق 0 امرت كلا ءم الق بلال غلا ىف اهعم ش دعي ل

 ١ زها ولا نوكتالو ناي واستيف ,ظعلا ىلا نيكسلا ىهتنت ناب ةنكمت اهيف ةلثاملا نال ( اد

 ناكناو عاجلالاب هيف صاصقال جياجشلا نم اهقوفام نال ةكتضوملا صخ اماو سأرلاىف |

 ١ صاصقالو مظعلا سكت ةعئاهلانال اهيق'ةلئاملا نكمال هنال ةمالاو ةلقنملاو ةكئاهلاك ادع ْ

 ٍ ىور قالخ اهيفف ةحمذ وملا ليقام اماو ةلئاملا اهيف رذعت ةماالاو ةلقنملا اذكو مظعفف ْ

 ا ركاذو هيلا نيكسلا ئهتن هبف دحال هنالاهيف صاصقال هنا ةفدح ىبا نَع نسللا

 اهيف صاصقال هناذ قاسملاىف الا 00- هلق نأ اور رغاشك وهو لضصالا ق

 0300 و1 طع 2 سل ذآ اعف ةا رسل نكمي هنا كلذ هجوو اماجلا

 ا( اه 0 ا ا 10 و كالذ ردع هدب د> لما م راوسمت هحا را روغ نيس

 هدلح قس 5 ردعال ا اهيف 9 قزثامملا ٠ 0 الق قادمسل اآمأو لعفام ل هدد قوس ا

 | عجبد صاصقلا طقسف ءافيتسالا رذعتيف مظغلا قوف ةقيقر ةدلجولا نقلا ريكا ىح

 ندا ةياور ىلع وهامأ هموم اذه ( حاملا ةيقنىف قئباصقالو عل فَق ) شرالاىلا
 ا الراو هلق ةحغذ وألا قوام ىلع 0 ل2 20 ا ال اماو ةفنح ىبا كر

 ناكول موق نا 6 ادطلا كلا ىلع 5 رك ريسسقلا ) لدع ةموث 0-0 هن و ةحطولا

 | كلذ بف دبعلا ةهق 9 رظنم مث ب 0 سس رسال وك ولم

 1 (ردقلا )

 تن يي ا ا ل ا ام ع



 ا

 د 1

 سثع عبر ناكناو ةيدلا مشع فصن بحي ةهقلا ريثع فصن ناكناذ رلحا ةيدنم ردقلا
 ةعضوملا نود اف ىح نا ىلا ىدؤي هرابتعا لوقو اذه ركش نسحلاوا ناكو رشع عرف

 زكا دبعلا ىف قاعمسلا ىه ىتلا ةجشلا ناصقن نوكينا زوجي هنال ةحذوملا ىف امم تكأ

 باج ةكأ] قاسحساا ىف انيجوا خلا ةيدنم كلذ لم انبجوااذاذ متع شع سا
 اهل ةحح# ىندا ىلا رظنب نا لدعلا ةموكح ريسفت 4 ةمضولا

 ىلعو ةعدوملا شرا فصن بجو كلذ فصن اذه ناك ن اذ ةحدوملا ىهو ردم لا

 ةيانملا تناكاذا ميقتسي امنا اذه نكل محدالا وه اذهو مالسالا 2 لاق رابتعالا اذه

 ىوتفلا تناك امهريغ ىلع ةيانللا تناكناو ةحضوملا عضوم امهنال سأرلا وا هجولا نك

 ةرجاو ةقفنلا نم هيلا حبا_ةحبام وه ةموكملا ريسفت مهطعب لاقو ىواسطلا لوق, لك

 اعب را قاسسلاىف يسرا ه1 سل ل نعو ًارسبنا ىلا ةيرودالاو بليل |
 ءالعلا . نم ةعاج نعو ردعتتلا هجو لع ةموكللا دو لع ظل لود يخول

 ثلث ةعق الاقثم نيثلث ةجالتلا 0 بالا نم عب را ةهف الاثم نيعبرا قاسمسلاىف اوردق مهنا

 اهنم ليسي ىتلا ىربكلا ةيمادلا فو نيريعب دع الاقثم نإ رششع ةعضابلا ىفو لبالا نفآ
 مدلا اهبذ مان ىتلا ىهو ىرغصلا ديما دلا ىفو عبرو ريعب دق افصنو الاقثم يشع ثا مدلا

 هلو ) ليام ةعبرا اهنود اهفو ليقاثم ةسهن ةصراخلا ىفو ليقاثم ةتس ليسيالا
 نات امولجرلا فم هرد ةئامسج كلذو ( ةيدلا شع فصن أطخ تناكاذا هت ولاقز

 اسج لجرلا ةحمذ ومىف ىدا ليالانم ىدا ناو ةلقاعلا ىلع كلذ بجو ةأرملا ف نودجو

 مهاردلانم وهو ( ةيدلا ريع ةعئاهلا ىفو موق ) كلذ فصن ةأرملا ىفو لبالانثلا

 فصنو رشع ةلقنملا فو موف ) كلذ فصن ةأرملا فو شع لبالا نمو مهرد فلا
 همالا قو مل وق ) مشع سه لبالا نمو ةئامسجتو فلا ,هاردلا نه وهو ( سثعا
 ةغأ املا فو مل وق ) ثلثو ةيد عب را ىفو ةلماك ةيد ءاما ثلث ىفو ( ةيدلا ثلث

 فول ىلا لصتام ةفئانلاو جامي لا نم تسيل و ةحارملا نم ىهو ( ةيدلا ثلثا

 تالا هللا 00 ىذلا عضوملا ىلا ةبقرلا نم لصوت اموا ردصلاوا نطلا نم
 ةشاح ىهف فوالا ىلا لصت ىتح رك ذلاو نينثالا نيب ةحارطلا تناك ناف ارطفم ناك

 ناكامو اماجحا ةلقاعلا ىلع وهف آطللاىف ايهقوف اك ا هئاامسج هشرا ناك اان م

 انملا نم ةلتاعلا لمحتف ةأرملاف اها لجرلا ىف اذهو.ىناملا لام يف, كلذ نود

 تدعت ناذ عل وق ) ةيدلا يشع فصن كلذ ربتعي ىذلان ال ادعاصف نيسجو نيت امابلع

 ىو مل وف ) هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ونا كلذب ىضق ( ةيدلا اثلث امههفف ناتمئاج ام
 هل وق ) ةيدلا فصن سلا ىفناكف ةيدلا مشع عبصا لك ىف نال ( ةيدلا فصن ديلا عباصا
 تعطقول واهب وهامنا شطبلاذا اهل عبت فكلانال ( ةيدلا فصن اهيفف فكلا عم اهعطق ناف

 اهيف ناك اذا ذك ى فكس لاف كم لع سلو 1 الا هيد هيلعف ةدحاو عبصا اهذو ديلا ٠



 00 لاق هيف عباصا ال افك عطق ولو ريغال عباصالا ةيد هيفق ةثلث وا ناعبصا

 ا 0011, ةبلئاا قطن فكلاو ناسألا قف دعانلا فيت مساهتلت ناو

 ديلا عطق اذا اذه ىلعو عباصالل عبت مدقلاو فكلا قوفام فسوب وبا لاقو امثدنع

 ةموكح هيف مدقلاو فكلا قوفامو ةيدلا هيف اهمهدنعف ذخفلا نم لجرلاوا دضعلا نم

 |وهفابكنملانم ديلا عطق اذا اذكو عباصالل عبت مدقلاو فكلا قوفام فسوب ىبا دنعو

 لب نم ءزج اهنال ىمد الل افرمشت ( لدع ةموكح ةدئازلا عبصالا ىفو مل وق ) اذه ىلع

 ادئاسلو ىبصلا نيع و هل وق ) اذه ىلع ةدئازاا نسلا اذكو ةنيز الو اهيف ةعفتمال نكتل

 0١ دلو مالكلاب ناسلاىف دكصلا ةفرعمو ( لدع ةموكح كلذ ةحص لعب ملاذا ه ةركاذو

 سعثلا اهب ليوق اذا 0 ةفرعمىف ليقو رظنلا ىلع هبلدتسي امب نيعلاىفو ةكرالاب
 ا 7 .ءاانلاو مالكب سب ىصلا لالمت ساو الف الاو ة*“ ىهف تعمد نا ةحوتفم

 ارق ل اذا ريغصلا نس قو٠ ءالشلا ديلاك هنال ةموكح ئىصلللاو نينعلا ركذ ىفو توص

 'اهيفف تبنت مل اذا اماو ةموكح اهيف فسوب وبا لاقو ةفيلح ىبا دنع اهيف *”ىثال تدن اذا

 اذا ىنعب ةموكح هيلجرو هدب ىفو ةلماك ةندلا هفناو ريغصلا نذا ىفو ةلماك نسلا ديد

  لجراا ىتودنث ىفو ةلماك ةيدلا تبجو هنم كلذ دجو اذا اما امهكرحي ملو دعقب ملو شم مل
 ا | الاذو كلذ نود ةموكح هبودنت لحث قو كلذ فصت امهدحا ىو ةفاؤكح
 ركذلاو ءالشلا لجرااو ءالشلا ديلاو َهمئاَقلا ءادوسلا نسلاو اهرون بهاذلا ةماعلا نيعلاو

 .فكلاو ّمِلْخا عوطقملا ةأرملا ىدث اذكو ةموكح ةينرالا عوطقملا فنالاو ةفشللا عوطقملا

 اايحاص اهدرف هريغ نس علقولو 2 هيف هيلع رغشال ىذلا نةجاو عباضالا عوطقملا

 00 ل تناك اه لأ دوعت ل قورغلا نال المك شرالا علاقلا ىلعف رعللا تدنو اهناكم ىف

 "نمو مل وق ) هيلع ءىثال ناك تن اذا رفظلا فو تمحتلاف اهتصلاو هنذا عطق اذا اذكو

 (ةيدلا ىف ةكوملا شرا لخد) تبن رف ( هسأر رعشوا هلقع بهذف ةحذوم الحر ججث

 ةحمذوملا شرا لخد.ال دايز نبا نسحلا لاقو نيذهريغىف ةحدوملا شرا لخد.الو

 اعنا هسأر رعشوا هلوقو كلذنم ”ىثىف اهشرا لخدبال رفز لاقو ةصاخ رعشلا ىف الا

 كلذو رعشلا هيف لخدو ةحخوملا شرا هيلعف هنم ريس ء”ىشوا هضعب رئانت اذا اما هعيج

 طخاوملا شرا بحي ءاوس اناك ناذ رعشلا ىف ةموكملا ىلاو ةحنذوملا شرا ىلا رظن نا

 ةسأر رعش تبني ملاذا اذهو ثكالاىف لقالا لخد رخآلا نم ثكا امه دحا ناكناو

 همالكوا هرصبوأ همم بهذ ناو لوف ) “ىث همزاي ل ناكاك عجرو تدن اذا اما
 طقس لصح اذا اما توم ةيانملا عم لصحي ملاذا اذه ) ةيدلا عم ةحطوملا شرا هيلعف

 1 ادع 00 و هتلفاع 0 0 ةيانطلا ا ةيدلا قناجلا ىلع 5 ردك ور

 ( عبصا )

 تيل ا
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 يح يي و |
 جيس

 أ ةفيدح ىبا ددعديلغ ساصقالو شرالا انمي اهنا ىلا ىرخا تلا لارا
 ادمم ةممذوم هحمث اذا اذهىلعو ( ىرخالا ف شرالاو ىلوالاف صاصتقلا هيلعامهدنعو
 تبني ملاذا رعشلاو لتعلا ةيد هيلعو امه. صاصق الف هسأر رعش وا هلقع اهنم بهذف ْ

 لصالاو دحاو لعش دحاو وضع ىف تلصح ةيانملا نال اهيف ةح وملا شرا لخديو
 ىهو زكاالا ىف لقالا شرا لخد نيئيش تفلتاو دحاو وضع ق تلضح اذا ةيانللا نإ |

 صاصقالو عيبا ىف لاملا بحي ادع تناك ن او لخدبال طخ تناكو نيوضع ىف تعقو

 اذا مك ىناثلا ىف شرالاو لوالاف صاصقلا بحي امثدنعو ةفينح ىبا دنع كلذ نم ”ىثىف |

 || طقس ىرخا اهعضوم ىف تتبنف لجر نس علق نمو هل وُق ) ىرخا تلشف اعبصا عطق
 || ةبانملا نال المك شرالا هيلغدمحو فشوب ونا لاو ةفسح قادت دق ( ار

 || راصف ىنعم تمدعنا ةيانملانا ةفينح ىبالو ىلاعت هللا نم ةأدتبم ةمعن ثداملاو تقتحتدق

 || تمحتلاف ةجث الجر جحش نمو هلق ) اءامجا شرالا بحتال تتبنف ريغص نسس علق اذا اك
 امنا شرالاو نيشلا لاوزل ( ةفينح ىبا دنع شرالا طقس رعشلا تبنيو رثا اهل قب ملو

 || هملذ همطل ول اك شرالا هب بجبال ملالا درحمو ملالا درج الا قبب مل لاز اذاف نيسشلاب بحي
 || هيلع دمح لاقو ول وق ) لدع ةموكح وهو ( ملالا شرا هيلع فسوب والاقو هلق )

 كلذ ذخا هناك راصف هلعش ءاودلا نمثو بيبطلا ةرجا همزل امتا هنال ( بيبطلا ةرجا |

 ]| امبربتعم حرملا نال ( أري تح هنم صتقب مل ةحارج الجر حرج نمو هلق ) هلام نم |
 || نمو هل وق ) كلذ هب رظنني نا بجوف اهمكح بجويف سفنلا ىلا ىرسي امبرف هيلا لؤي
 ١ نال أطخ هلتق هانعم ( ديلا شرا طقسو ةيدلا هيلعف ءربلا لبق هلتق مث أطخ لجر دي عطق
 فيسلاب ادم هلتق مث ادع هدب عطقولو سفتلا ف فرطلا لخدف دحاو سنج نم ةيانملا

 ءربلا لبق الذ لعف نا دمحو فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع هلتقي مث هدب عطش نا ىلوللف

 لتقي هنا تام مث اهب هل صتقاف هدب عطق ناو ديلا مكح طقسو سفنلا ف صاصتقلا هيلعف
 عطقلا ءافيتساو دوقلا صتقملا قحو دمع لتق تناك ةيانملا نا نيبتي هنال هنه صتتملا
 عطقلا ىلع مدق امل هنال صاصقلا ىف هقح طقس هنا فسوب ىبا نعو دولا طوقس بجورال

 هنا نييث ةيارسسلا دعبو هيف هقحنا هنم انظ عطقلا ىلع مدقا امنا انلق هءارو امم هأربا دنف

 ىرس مث هافوتسا اذا فرطلا ىف صاصقلا هل نمو هب علا نودب هنع ايربم نكي إف دوقلا ىف
 عطقلا ىف هقح نال قح ريغب لتق هنال ةفيتح ىلا دنع سفنلا ةيد نعم تامو سفتلا ىلا

 ىفوتسا هنال نوضال امهدنعو لاملا بجوف ةهبشال طقس صاصقلا ناالا التق عقو اذهو

 زارتحالا ذا صاصقلا باب دس نم هيفامل ةمالسلا فصوب دييقتلا نكمالو عطقلا وهو هقح

 هلسيلو هلتهن نا ىلوللف تالذنه تاخ ادع لجر دب عطق نمو هعسوىف سيل ةيارسسلا نع

 صاصتقلا هيف طقس دمع لكو مل وق ) هلتقالاو تامناف هدب عطقت ىهفاشلالاقو هدب عطقب نا
 اولتق ةرمشعوا هدلو دلووا هدلو لتقاذا اكنينس ثلثىف نعي ( لتاقلا لاهىف ةيدلاف ةهبشب



 | ةدحاو هيد مهعيجج ىلع بجو 1 وع طعسل 0 هوا 0 0

 ا لك ىلعو ادع ناك اذا مهلامىف بحيو نينس ثلثىف رشعلا كلذو اهرشع 5 لك ىلع

 أ ايزو ا شراؤه وق ) الاف اذكًأطخ لتقلا ناكنا ةرافك دحاو

 | م0100 01 لأ وهفدتعلاب بجو لام لكو دقعلاب قححسا لام هنالآلاح بحيو ( لئاقلا

 | احلصالو ادبعالو ادع ةلقاعلا لقعيال مالسلا هيلع هلوق هلصاو تامايبلا نامئاك لجالا

 || كلسيءنال ةلقاعلا ىلع بحال سفنلا نوداهف دبعلا ىلع ىنجاذا ىا ادبعالو هلوق اذارتعاالو
 || ةلقاعلا ىلع بحالو ءادفلاوا عفدلا هالوم ىلع بحي ىئجاذا دبعلا [ذكو لاومالا كلم مف

 |! اىلصالو هلوقريملاب داممريغ كلذو ةلق اعلا ىلع هني بحي أطخ ادبع لجرلا لتق اذا امان
 آ000 ]1 لل يد نم هللاصف أطخوا اهتوذ اعثوا لسشنلا ف اصاصق لجر لع دا اذا ىا
 | لاملا بجوت ةيانجيرقا اذا ارارقاالو ذارتعاالو هلوقو هريغىلع زوجالو هسفن ىلع هحلص
 ||| ( نيتس ثلثىف هلامىف ةيدلاف ادع هنا بالا لتق اذانو هل وق ) ةلقاعلا نودهلامىف بحت اهناف
 أ صاصتقلا هيلع ىيفاشلا لاقو ىنجالا ىلع صاصق الف نبالا لتقىف ىنجالاو بالا كّرشاولو

 || صاصتقلا هيلع بح رخالا نا روهشملاف امهدحا نع ىنعف لجر لتقىف ادماع كّرشا اذاو

 || ةفوتسم سفنلا عج ناكراص امهدحا نع طقسا امل هنال هيلع صاصقال فسوب ىبا نعو
 || ىلع قدصيالو هلامىف ىهف ىناملا اهب فرتعا ةيانج لكو مل وق ) جركلا ىف اذكهلعش
 0 ول آل | ل رلابألا هيف ليجأتلا تيثيالف هرارقاب همَْرلا لام هنالالا هلام نوكتو (هتلقام
 أ( ثاريملا نامرخ نال ثاريملا مرحنالو ( ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيفو أطخ نونجلاو ىبصلا دعو

 | قيرط ىفارثب رفح نمو ملوث ) نونجلاكهوتعملاو ةبوتعلا لها نم اسيل امو ةبوقع
 ١ اهناهضف يهب اهيف فلت ناو هتلقام ىلع هتدف ناسنا كلذ, فلتف ارج عضووا نيلسملا ||

 || قلعتت اهنال ةرافك هيلع سيلو ةلقاعلا هلمحتنال لاملا ناعمو لام ناعم كلذ نال (هلامىف

 أ التاق نوكي نا ليحتسيف رفادلا توم دعب زئبلا ىف عقيدق هنال لتاقب سيل بلا رفاحو لتتلاب
 ا عفدولو لتقلاب قلعت ثاريملا نامرحو لتاقشب سيل هنا انيب امل ثاريملا مرحالو هتوم دعب |]

 | 000 وا منام حاالاو سئاب هول لا رص نا قاما اعل كر ا

 ْ اهسأر عسو نكلو اهقمعي لولو لوالا ىلع سايقلاو اناسحتسا امهيلع ناعملاذ رخآآ لجر |[

 ١ تاغ ناسنا اهيف طقسف ٌربلا رعتىف ارج لجر ل اناسحساو اسايق امهيلع ناعلاو |]

 | نك نار متفو لجر ءاخخل اهسيكوا اهسأر دس مث اب رفح ولو رفاخلا ىلع ناعمشلاف |
 ]| ناعكلاذ قيقدلاو ةطنملاب اهسيك ناو ىناثلا ىلع ناعضلاذ ةرادغا وا باّرلاب اهسيك لوالا

 || ةفينح ىبا دنع رفاخلا ىلع نامض الف اموجووا امغ تاخ ناسا اهيف عقو ولو لوالا ىلع
 || نمضي دمت لاقو نما اغ تام ناو هيلع ناعم الف اموج تام نا فسوب وبا لاقو

 ا هاحق قبرطلا ىلع ارخ عضو ولو عوقولا تيبس ,ثدح امتا كلذ نال نيهجولا ىف ا

 لغش لاز دق لوالا ىدعتلا نال ىتاثلا. ىلع ناعملاذ ناسنا هب بطعف رخآ عض وم لاا ||
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 آ| هارغ نم رجأتسا ولو را ءاقلا ةلزنمب قيرطلا ىف نيطلاو بارلاو ةبشخلا ءاقلاو ىناثلا 1
 | ريغ ىف اهنا رفاملا معي ملاذا رفاللا نود رجأتسملا ىلع ناكضلاذ هكلم ريغ ىف اهورفشل ا يب
 هيف رورغالو هريغ كلم ىف هرما محدنال رجأتسملا نال نع ع ناو روذعم هنال هكلما
 تاف ,هرغح نم ,هيلع تعقوف نورفحب ةعبرا رجاتسا ولو رفاملاا ىلا اضم لعفلا قبف |

 ةيانجو هتبانج نم تام هنال عبرلا طقسبو ةيدلا عير ةثالثلا نم دحاو لكىلعف مهنم دحتاو ١
 رجاتسملا كلهىف تناكاذااما قيرطلا ىف ُربلا تناكاذا اذهو هلعفب هباصا|م طقسيف هباكتا ا

 قيرطلا ىف عرمشا ناف مل وف )ن وعض ريغ هنم ثدح اخ حابم لعفلا نال ؛ىش بحال ناىغبنيف ١
 هءاصا نا نيهجو ىلع اذه ( هتلقاع ىلع ةيدلاف تاغ ناسنا ىلع طتسف ابازريهوا انشور
 هءاصا ناو هكلم ىف هعضو هنال دعتمريغ هنال نعضي مل طئاملا ىف وه ىذلا لخادلا فرطلا |
 فصنلا نعم اج نافرطلاهباصا ناوثاريملام رحال و هيلع ةرافك الو نع حيراخللا فرطلا |

 فصنلا نعضي نا_تسالا فو كشلل نعمت النا سايقلاف هباصا نيفرطلا ىا لعب ملنا وأ
 قرحاف رخآآ عضومىلا متررلا هتكرح اذاذ هنمض ائيش قرحاف ارجج قيرطلا ف عضو ناو ٍ
 هتبقاعب هلع عم هلعف هلال نعي حير رلا موي ناكاذا ليقو هلعف حر رلا حفل نعضنال ائيش ٠

 اناسذا لتنق عقوو حانملا جارخال ءارجالا رادلا بحاص جاتا اذا رضاك لف
 مهلعو رادلا بحاص ىلإ السم لمعلا نكي ملام ,هيلع ناعضلاو لمعلا نم اوغرشب نا لبق ١

 نه طقس ناو اناسحسا رادلا بحاص ىلع ناعضلا» رهغ ارف دعب طقس ناو ة رافكلا

 | كلذ طقس نم هتلقام ىلع ةيدلا بجو هلتقف اناسنا باصاف ابشخوا ةراجوا | ا مهيدي ا
 أ| ريغىفرلا عضاوتو بلا رفاح ىلع ةرافك الو مل وش ) سشابم هنأل ةرافكلا هيلع و هدب نع
 هنا ليلدب التاق نوكي نا ليحم نال لت اقب سيل اذهو لتقلاب قلعت ةرافكلا نال( هكلم|
 اولاق اذهلو لعفلا هنم محد النهوهو كالذي لعافلا توم دع رايك و ل1 عّشدو ا

 (نعضامل ناسنا اهيف بطعف هكلمىف ارب رفحنمو هل وق ) ةلعلا هذهل ثاريملا مرحال هنا ١
 اهدي ) تباصا امو ( ةباذلا تةطواملنماض بكارلاو َقِل وف ) هكلم ىف دعتم ريغ هلالا

 هيلع ةيدلا صفق اهنذ نود اهردصوا اهسأأرب هتم دصام اذكو (اهمنب تهدكحوا
 نآل ةرش املا لتأق وهو ةيطولاو ثاريملا مرح و ةرافكلا هيلع نم و هتلفان لع

 اضيا ةلقاعلا ىلع هتف تيجو ادبع كاذب بطاعلا ناك ناف هل الك هل تراص دب ادلا
 سفنلا نودام تياصا اذاو هلام ىف هدتيق بجو هتفلتاق الام تاطا ناو دك ةتد ناآلا
 وهف ادعاصف سثعلا فصن ناك ناو هلام ىف ةيدلا مشع فصذ نه لقا هشرأ نانا

 هنال يست' تناك اذا اذه ( اهينذي:وا اهلجر تختقلام نعضدالو نإ وف ) ةلفاكلا لع
 زدقلا ىف هلكك اذ ىف نماض وهف قيرطلاىف اهئقوا اذا اما ريسلا عم هنع زارتحالا هنكمالاا

 ا اهلحروا اهدي تراتاذاو قيرطلا لعتسو قاع الاب لود ا تنذلاو لح ران '

 هنكمال لوألا ةدولا ىف نال نع اريبك رححا ناك ناو نعل ناسنا ني ْت اعقف ازايغ وأ
<2 0 
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 | [/] 1 راط ةدشو بكرا فيت وهاما قاثلاىفو هنع يرعيال ةبادلا ريس نال هنع زرحتلا
 7 ل نإ الا اقلاو قياسلا تعض بكارا دنعض *ىث لكو بكا راك انركذ اهف فدترملاو
 | امهنال ئاَتلاو قئاسلا ىلع ةرافك الو اهلجروا اهدي ةبادلا هتأطوا اهفةرافكلا بكارلا

 | لحما ىلا اههنم لصتنالو لتقلل نب سشابم ريغ امهنال ةيصولاو ثاريملا نامرحالو ناببسم
 00 ا) نك ارق ءاطيالا ىف اماو ءاطبالا ءارو اجت بكازلا ىلع ةرافك الاّذكو ءىث
 | بكارلا مرحيو هل ةلآ ىهو هيلا فاضم هب ادلا ريس نال هل عبت ةبادلا لقثو هلقشإ فلتلا
 .قيرطلاىف تلابوا تثار ناذ هل وق ) كاقلاو قئاسلا فالخم رسئابم هنال ةيصولا و ثاريملا

 | هنع زارتحالا هنكمالريسلا تارورض نم هلال ( نمضي مل ناسنا هببطعف ريست ىعتو
 000 لآ اهلا نآق فاشالابالا كلذ لعفب ال نم باودلا نمنإل كلذل اهقوا اذا اذكو
 تاورض نم سيل هنال فاقبالا اذه ىف دعتم هلال نعط اهلوروا اهثورب ناسنا بطعف

 سخانلاذ بكارلا تقلاف تنئوف هماريغب بكار اهيلعو ةباد ست الجر نا ولو ريسلا
 تحت ناذ سخانلا هنعك اهروف ىف تباصا اف هب تسمج نكلو هقلي مل ناو نماض
 هتبقر ىف ناعمضلاذ ادبع ناك اذا سخانلاو هسفن ىلع ىتاملا هنال رده همدف هتلتتف سخانلا
 0 ||| لجرزا اهدب تباصا, مل نماض قياسلاو موق ) هلام قف اببص ناك ناو
 'ىرودتلا ركذ اذكه ةيادهلا ىف لاق ةخفنلا دارملاو ( اهلجر نود اهدي تباصا امل نماض

 ' هنكيف قياسلا نيع نم *ىارمب ةخفنلا نا ههجو و ختءاشملا ضعب لام هيلاو هرصتخم ىف
 'قياسلا نا يرانثملا زكا لاقو هنع زاّرحالا هنكمب الف ئاقلا ريصب نع ةّاغو هنع زاّرحالا

 .انذاوهلوق ) ححدالا وهو هنع زرحتلا هنكمال هنال اهارب ناكناو اضيا ةسينلا نعضييال
 راطقلا لوا هيف ىوتسي و ةيانملا ىلا هل برتم هنال ( أطوا ل نماض وهف اراطق داق

 قياس هع ناكن او مْل وف ) ةلتاعلا ىلع نوكي و هتد نم اناسنا ريعب يطو ناف هرخاو

 ' ئطوف عيال كاَقلاو راطقلا ىلا اريعب لجر طبر ناو كلذىف امهك ارشال ( امهيلع ناعضلاذ
 مث هريغ طب ر نم راضقلا ةنايص هنكم هنال ةيدلا ناقلا ةلقام ىلعف هلثقف اناسنا طورملا
 راطقلاو طب ر اذا اذهو ةدهعلا هذهىف مهعقوا ىذلا وه هنال طبارلا ةلقاع ىلع نوعجرب

 احرصال هرما ريغب هريغ ريعب داق هنال دئاقلا نعض اهداق مث مايق لبالاو طبر اذا اما ريسي
  ماجتلاوا حرسلا عقوفةباد قاس نمو ةيادهلاىف اذك هيلع هقلس"ام عجري الف ةلالد الو

  ماكحالاو طبرلا كريب هريصقتل عوقولا نال نع هلتنف لجر ىلع لملاو تاودالا راسوا
 0١ دلك انش وأ اناسنا اهروف ىق تباصاف اَباس اهل. ناكو ةع«لاسرا نمو هنف

 لاتعأف قوسلا لقت ةههبلا ندب نا قرفلاو نع مل هروف ىف اًئيش باصاو ائاط لسرا
 000 ار ناولوءاول ةمدعو قوسلا دوحو راصف قوسلا لقي الريطلاو هقوس
 ”افصن ابه«يلع ةيدلاف كلذنم تام تاحارج سثع رخا هحرجو ةدحاو ةحارج الجر

 روت نأ لممحاف تاحارج رشع نه توم الو ةدحاو ةحارج نم تومي دق ناسنالا نال

( 
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 لجر هحرج ناو ةيقابلا تاحارملا نم نوكي نا لّقحا و ةدحاولا ةحارطلا نم توما
 فصن لجرلا ىلعف هلك ك اذ نم تاخ حي.رلا هبتمر رج هباصاو ةيح هتشهنو عبس هرّتعو

 ىرخالاو رده امه ادحا نيتانج نم تام هناكف ةدحاأل ةحارج هلكق ابلا لعج و ةيدلا

 ىلع ناذ هانرك ذ ام كلذ ىلا مضنا مث رخآ هحرجو ةحارج لجر هحرجول اذكو ةنوعضم ش

 اهصققن ام اهيقق اهئيع تئقف باضقل ةاش ةيادهلا ىف لاق ثلثلا نذهب و ةيدلا ثلث دحاو

 اذكو ةمقلا عب ر هروزجو رازملا ةرقب نيع ىفو ناصقتلا الاربتعي الف للا وه دوصقللا نال ْ
 هنالو ةثارللاو بوكرلاو لبلاك ملا ىوس دصاقم اهيف نال سرفلاو راجلا و لغبلا نيعىف
 بحق نيعا ةعب را تاذ اهناكف لمعتسملا انيع و اهانيع نيعا ةعب راب لمعلا ةماقا نكمي امنا

 ةهبشلا هيلع صاصق ال ادع هلتتف ىنلتقا لجرا لاق اذا * لئاسم * اهدحا تاو عب رلا ْ

 لاق هيلع ةيدال هنا ةفينح ىلا نع نسحلا ىورف ةيدلا اماو صاصقلا هيلع رفز لاقو

 لاق ناو دو فسوب ىبا لوق وهو ةيدلا هيلع ةيئاثلا ةياورلاىفو يتلا وهو جركلاىف
 نمكيب مل لعفف هدب عطقاوا ىدبع لتقا لاق ناو هيلع *ىش ال لعفذف نيعاقفا وا ىدب عطقا

 دبعلا انج اذاو عل وق ) لتاقلا لام ىف ةيدلا تبجو هلتتف هثراو وهو ىخا لتقا لاق ناو ١
 ادع الجرلتق اذا هنالءاطملاب ديق ( ه.دفت وا اهب هعفدت نا اما هالؤمل ليق ءاطخ ةيانج
 اذهلوءادفلا نود عفدلا وه ءاطملا لتقىف ىلصالا بجاولا مث صاصتقلا هيلع بجو

 ميما مالسالا رخف ركذو ةيادهلا ىف اذك ب جاولا لحم تاوفل دبعلا تومب بجوملا طقس

 ءادقلا هرايتخا دعب دبعلا تاخ ءادفلا راتخا اذا ىلوملا مث ءادفلا وه ىلصالا بج اولا نا
 راتخي نا لبق تام ناو هتمذ ىلا دبعلا ةبقرنم قالا لقن هرايتخاب هنال ءادفلا طقس مل

 هلتق ىلوملا نكلو تمي ملناذ دبعلا ةبقرب اتلعتم ناكه تح نال هيلع نجلا ق> طقس ايش |
 ناكناو صتقب نا ىلوملاو ةيانملا تلطب ادم تناكنا ىنجا هلق ناذ شرالل اراتحم راص |

 ةعقلا كلت فريصتوا ىح رخالو ةءانللا لو ىلا اهضدو ةعما لوزإ
 دبعلا ىلع ىلوملل ليبسال كلذ دعب رسعاو ءادفلا ىلوملا راتخا اذا مث شرالل اراتخم ريصيال

 للوملا ديف نكيمل اذا اههدنعو ةفينح ىبا دنع كلذ دحي نا ىلا ىلوملا ةمذىف نوكيو |

 ديعلا ةيقرف ةيانللا ىلو قح ناكو الطاب هرايتخا ناك شرالا رادقم رايتخالا تقو |

 ناف الاح هم زلي كلذ لكو ( اهشراب هادف ناو ةيانملا ىلو هكلم هعفد ناذ هلق )

 ناف هلأ وف ) هيلع ىنجلا قح لطب دبعلا تاه ىتح ءادفلاو عف دلانم ائيش ىلوملا رحب مل

 دقق هادف امل ىل وملا نال ءادفلا دعب هانعم ( ىلوالا مكح ةيناثلا ةيانملا مكح ناك نك داث

 نا اما ىلوملل ليق نيتبانج ىنج ناذ مل و ) نكت مل اهناكف هتبقر نع ةيانملا طقسا
 ةدحاو لك شراب هدف نا اهاو امهيعح ردق ىلع هنا عسعل نيتانملا ىل و ىلا هعفدت

 رخ الا نيع ءاتفو ادحاو لتق اذاف اهتبقرب ةيناثلا قلعت عنممال هتبقرب ىلوالا قلعت نال (امهنه

 ردق ىلع هوعسشقا ةعاجج اوناكاذا اذكو سفنلا شرا فصن نبعلا شرا نال انالثا هاعستقا

00 
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 | وهو لوملا هقتعا ناذف هلق ) مهشورا عيمجي هادف ءادفلا ىلوملا راتخا ناف مهش ورا
 1 ناالا ءا ادغلل اراتخم نكيمل لعب اا (ايقر + لقالا نع ةيانجاب سال

 اشرالا نال لقالا همزا امناو ناعضلا همزايف ةيانملا ىلو قح اهب قلعت هتبقر كلهتسا
 | اذكو اهاوس قتعلاب فل إف لقا دبعلا مث تناكناو هاوس هيلع سيلف لقا ناكنا
 هقتعا وا هعاب ناو مل وف ) اذه ىلع وهف اهربد وا اه دل وتساف ةيراج تناكاذا

 'هعاب ناف هريغل هيرقاوا هربدوا هبهو اذا اذكو ( شرالا هيلع بجو ةيانملاب رعلا دعت

 | ءادغلل اراتتع زاص هقتعاف هقتعب هيلع ىلا ما اذا اذكو ءادفلل راتخموهف هيلع قل ا نم
 ْ ا | دعب ىوملا همدختسا ناو قتعلا ىف هماقم ماق هيلع ىنجلا نال ةيانجلاب املا ناكاذا

 | مك الا صقن هرجا ناف ارايتخا اذه ن وكي الو هيلع ناعض الف ةمدخللاب بطعف ةيانملاب
 ا اذبعلا ثتاكولو رابتخاب تسيل نهرلاو ةراجالاو هدفاوا هعفدا ىلوملل لاقو ةراحالا

| 
| 
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 ا لعيمل ناكناو فسو.ىباو ةفتح ىبا دنع شرالا هيلعف ةيانملاب رعلا دعب ناكن اذ رحم مث

 ا دلولا ما وا ربدملا ئج اذاو مل وق ) ارايتخا نوكيال جيوزتلاو هدفا وا هعفدا هل ليق اهب

 ( نوكت رب دانا عن نا عا ( ام«انج شرانمو امهتيثنم لقالا ىلوملا نعض ةيانج

 1 ' دلع نجوا ًاطخ اليتق ربدملا لتق ناف دلولا ما اذكو ةلاح هتلقام نود هلام ىف هذيس ىلع

 5 اة املا شرا نهو ردملا ةعقنم:لقالا هيلع نوكيؤ ىلوملا ىلع هلكك لذف سفنلا نود اهف

 1 تعيو ةهقلانم رثكاىف ىلوملا نم منهالؤ شرالا نم زكا ىف ةيانجلا ىلول قحال هنال

 ١ ّشلث دلولا ماى ثالذو امهتعثنم لقالا ىلوملا نعم هلوقوريبدتلا مو.ال نج موب ريدملا ةهق

 اءاضَس لوالل دهَملا ىلوملا عفد دقو ىرخا ةيانج ىنج نايل وق ) ناثلثلا ربدملا فو اهتيق
 | لوألا ةيانلا ىلو ةناثلا ةنانللا ىلو عبشو ) عفدلا ىلع روبحت هنال ( هيلع يش الف ضاق

 ' ىلو لاف ضاق ءاضق ريغب لوالل َدِعَلا عفد ىلوملا نك ناو هل وق ) ( ذخا اهف هكراشيف

 ١ اههدنعو ةفينحىبا لوق اذهو ( ىلوالا ةيانملا ىلو عبتا ءاشناو ىلوملا عبتا ءاش نا رايملاب
 ' للوملا نال ىلوملا ىلع هل ليب سالو لوالا ىناثلا عبتيو دحاو ءاضق ريغبو ءاضَم عفدلا

 / ةفادح ىبالو نمكل آلف ايدعتم نكي رف ةيناثلا ةيانملا ىلول قحالو لوالا ىلا عفد

 ' اهعفذ ناذ اعئام هب ىلوملا راص ىذلا قباسلا ريبدتلا ىلا اهناعض دنتسي ردملا تايانجنا

 . لوالل مس دقف ءاضق ريغب اهعفد ناو نع الف هرامتخا ريغب اهنغ هدب تلاز دقف ءاضق

 ىنج موب ربدملا ةعث ربتعي و ءاش امه!ا نيعضتىف رايملاب ىناثلا ناكو ىتاثلا قح هب قلعت ام
 ٠١ ]ياكل نودو هديس نود هسفن ىلع ىهف بتاكملا ةيانجاهاز ريبدتلا موب الو ةبلاطملا مونال
 ائاللا لام اذاو مل وق )' هتانج نشزا نم هو هتف نم لقالاب هيلع رككف هسفنل هباسكا نال
 هضقن ىلع ردع ةدمى هضقن ٍض هيلع دهشاو هضقنن هبحاص 00 نيوسملا قيرط لإ

 لاموا ناسنا هب فلت ىتح هضعنب بلاطي ملناو لام وا سفن نم فلتام نع طقس ىتح اهيف

 (ااس نكيف 0 ءانبلا ا هلوان هؤانب ناكاذا اذهو ( نعمل
 د اع انحلت 3 0 2 000 تا مضلع تسامح لع ع للا

0 



 دك 70 د

 بلوط ءاوس هطوقسي فلتام نعم الئام هل ادت أ ىف هانب اذا اماو نعمتي الف هلعف ريغب لصح
 فلتامو ةلاعلا ىلع وهف سفن نم فلتام مث هريغ ءاوه ىف ءانبل ايدعتم هنال ال ما همدجب

 رجأتسملاو نمترملا ىلا مدقتلانا ىلا ةراشا هيف هبحاص بلوطف هلوق هلامىف وهف لامنع
 دهشاو مهلا مدقت ناذ كلام ريغ هنال هضقن نم نكمل هنال حدنال نك اسلاو ريعتسملاو
 نهارلا ىلا مدقتلا مححإو طئاملا ضقن نوكلميال منال ”ىث مهمزايالو لطاب ثلذف مهبلع

 ْ مدت ةراجالا نال رجوملا اذكو همدج. و نيدلا ىضّسب نا هنكمي نه ارلا نال رجوملاو

 || ريغصلا طئاح مده ىف ميتيلا ماو ىصولاو بالا ىلا مدقتلا م<بو رذع اذهو راذع الل
 ةمزال ىهف ةيانج هنم تلصحو مدهنا تح هضقني ملاذا ىنعي متيلا لامىف ناعضلا ن 56

 غلابلا ةلقاع ىلع هنم ناك امو ريغصلا لامىف مزال وهف غلابلا لام ىف مزاي اهنم ناك اخ ريغصلل

 ءاوس رجاتلا دبعلا ىلاو هل ةيالولا نال بتاكملا ىلا مدقتلا حدننو ريغصلا ةلقاع ىلع وهف

 ناكن او دبعلا ةبقرىف وهف الام ناك نا طوقسلاب فلاتلا مث هيلا ضعنلا نال الوا انودم ناك

 لئام اذه كطئاح نا مدقتملا لوقب نا بلطلا ة روصو ىلوملا ةلقاع ىلع وهف اسف
 || مدقتلا لوب نا داهشالا ةروصو ائيش فلتو طقسب نا لبق هضقناذ عدصتموا فوموأ
 || طئاملا ناكاذا داهشالا حدب امناو اذه طئاح مدهى اذه ىلا تمدقت دق ىنا اودهشأ
 مدقتلاو ضقنلاب ةبلاطملا طرمشلا امئاو طرمتب سيل داهشالا ليقو اذو وا ايهاو وا الئام
 لاعت هللا نيبو هيب اهن هب فلتام همزا مدهنا تح لعفب ملو هيلا مدقتول ىتح هيلا

 نيتأزماو لجر ةداهش لبق.و ةعفشلا بلطى اكدوا نع ازرخت داهشالا ركدااعأ

 اهضبقو هيلع دهشا ام دعب رادلا عاب ولو لتقلا ىلع ةداهشب تسيل اهنال مدقتلا ىلع

 كلذ مدني ملو عضولاب ايناج ناك هلال حانملا عارمشا فال .هناهط نم ءئر ىرشلا

 هارتشا ام دعب هيلع دهشا ناف هيلع دهشي مل هنال ىرتشملا ىلع ناعض الو اربي الف عببلاب

 هيلع ةرافكحالو هلق اعلا ىلع نسوفنلا نم فلت ام ىا فلت ام نعك هلوق نماض وهف

 فصن لجرلا نم هشرا غلب نا سفنلا نود ام ناك ناو ثاريملا مرح ألو سئاس رع
 اماو هلاه قف لقا ناك نا و اضيا ةلقاعلا ىلع وهف اهتد سثع ةأآرملا نم و هتد سثع

 تركتذا ناو لاومالا لتعتال ةلقاعلا نال ةصاخ هلامؤف ضورعلاو باودلانه هب فلتاه

 هنا ىلعو هيلا مدقتلا ىلع ءايشا ةثلثىلع دوهشلا دهشي ىتح هيلع لقعال هل رادلانا ةلقاعلا

 ناعضلا همز ةثلثلا ءايشالا هذهب رادلا بحاص رقا ناو هل رادلا نا ىلعو هطوتس نه تاه

 اماو طرف هنال نكح هضقن ىلع اهيف رده ةدم ىف هضقن ق هلوقو ةلقاعلا نود هلام ىفا

 الاموا اسفن فلتاو طةسف كلذ بلط ىف ناكف همدهي نم بلطي بهذ نكلو طرف مل اذآ

 ىلع دهشاف طقسف طئاحلا ىلع دهشي مل ول و هتلازا نم نكي مل هنال هيلع ناعض ال هنأف

 داهشالا دعب طةسف لئاملا طئاملا ىلع دهشا نا و اماجا نعض ناسنا هب لتعتف ضقتلا

 ىلع داهشا طئاملا ىلع داهشالا نال امه دنع نمض كلهف ناسنا هءاّرب وا هضّن لتعتف



» 1 
 ]| ىلع لئاملا طئاملا طقسولو ضقنلا ىلع دهشا اذا الا نضال فسوب ىبا دنعو ضقنلا

 ا بحاص ىلع سيل تملا عفر نال نعضيال بطعف هريغ ليثتلاب ثعتف داهشالا دعب ناسنا

 | ةكطقسف طئاطلا لع تناك ةبشخوا ةرح بطع ناو تبملا ءايلوا لا وه امنا و طئاطلا

 ا غب رفثلا نال نوصي مل هريغ كللهىف تناك ناذ هيلا غب رفتلا نال هنعض هكلمى ىهو هطوقةس

 نعك اناسا لتقف مهدحا ىلع دهشا ةسج نيب طئاطلا ناك اذا 0 لاق اهكل ام ىلا

 ا ىلع ةيدلا فصن ع هك ةفينح ىلا دنع اذهو هتلقاع لع وكي دو ةيدلا 0

 رده اهضعبو هيلع دهشا نم بيصن وهو ربتعم اهضعب نيت انج نم تام هنال هتلقاع

 | هتغدلو ناسنا هحزج اذا فصنلا نوضيف نيمسق ان اكف هيلع دهشي مل نم بيصن وقتو

 "ةفيت> ىبالو اذه كاذك فصنلا نع هناذ لكلا نم تاخ دسا هرقعو ةيح هتعسلو برقع

 ازا هضقنب هبلاطي نا ىوتسي و هل وق ) كاملا ردق ىلع بيف طئادلا لعف نم تام هنا

 ١ الحر مهنه دحاو لكنم هيلا مدقتلا منصبا ل مهاك سانلا نال ( ىذوا

 أ] ىلا لام ناو مل وق ) ايمذوا ناكالسم اربدموا ناكابتاكم ادبعوا ناكارح ةأرمهاوا ناك ْ

 | نا مهلف ناكس اهيف ناكناو هل قا نال ( ةصاخ رادلا كلام ىلا ةبلاطملاف لجر راد

 ا لكشف ىلعف اتاخ ناسراف مدطصا اذاو أ وق ) ةيراعوا ةراحاب اه وناكس "ارد دلال

 أ لك ةلئاع ىلعف ادع ناك اذا اما ءاطخ مادطصالا ناكاذا اذه ( رخئ آلا ةيد امهن* دحاو

 | ةمدص ن « تام امهن* دحاو لكءاطن:اىف نا قرفلاو رخآ آلا ةيد فصن امهنم دحاو

 ْ اقيرطلا ىف ىنثملا وهو حابم هسفنى هلعف نال هبحاص لعف ىلا فاضم توملا نال هبحاص

 اذا اناو نينس ثلث ىف هتلقام ىلع امهن* دحاو لك مزلام نوكي و ناعم ايبس مصب الف

 ظ ريغ لعقو هلعشب اهتم دحاو لك تامدقو نيروطخم نيلعش انام امههناذ اتاخ ادع ام دطصا

 ||[ اذهف اناخ اطقسف امهنيد عطقناف هسفن ىلا امهم دحاو لك هيذجو البحادم نيلجر نا ولو

 لكنآال ارده نائوكي و ام«ف ناعض الف امهروهظ ىلع اعيج- اطتس نا هجوا ةثلث ىلع

 | ائقسي ناكف هسفن ىلا هيذلل هيف هبحاص لعف رثا ولذا هسفن ىلع هتانج تام امهنم دحاو

 || نآل رخآلا ةلقاع ىلع امهنم دحاو لك ةيدف اههوجو ىلع اعيج- اطتس ناو ههجو لع

 الل ١ ذاو ذات لع ابهدحلا طقس ناو هتوقو رخألا نان تان انهت فدنإ و ل

 رده همدق هافق ىلع طقس ىذلا اماو رخت ألا ةلئاع ىلع ههجو 0 طقاسلا ةيدق ههحو

 عطاقلا ىلع ناغذلاف اناخ اطّةسف اهقريغ ريغ عطاق امه: لبا عطق ناو هسفن لعف نه تام هنال

 [[تالاو هدب ن ٠ لجر هيذح +. انا بخ ناكولاب هتلقام ىلع نوكي و هنم فالتالا نال

 ادعت بذاجلاو قح هل كسمم بالا نال هوبا هثريو بذاجلا ىلع هتدف تام ىتح هكسمب
 ١ ل رخ الاو هنا هلا عذب اهقدحاو انبص نالجاز بذاحن ولو هيلع ناعضلا ناكف

 معز اذا دلولا ىف نيءزانتاا نال هتد هدبع هنا ىعدب ىذلا ىلعف ام4ذج ند تام هدبع

 ريغل 0 تذجو قحن 12 3 هديع هنأ 0 « ىألان ا وهف متو هنا اهمهدحا



 د :

 قرخت هدي نم بوثلا بحاص هبذخ رخآ هبثبشتو بوث هدب ىف الجر نا ولو نيضف قو

 تطقسف هف نم هعارذ بذخل لجر عارذ ضع الجر ناولو قرحللا فصن كسلا نم

 ضعلا نآل عارذلا شرا ضاعلا نعضيو رده نانسالاف رخ الاعارذ مل بهذو هناتسا

 سلج ولو هنمكل ال نانسالا طوس نم هنه ثدح اخ بذملاب هسفن نع ةعفدي نا هلف رض ا

 | نيو نم هبوث قشناف بوثلا بحاص مانق ميال وهو هبوث ىلع سلف لجر بني لدا

 نه فلتلا لصح دقو ايدعت كلذ راصف هيلع سلاحي نا هل سيل هنال قشلا فصن ن .ميص اذه

 اكد "الا بذخل لجر ديب ذخا الجر نا ولو اناا دا كدلع| و سالك

 نمض اهبذحل هاذاذ اهرصعيل اهذخاناو هيلع ءىث الفدخ اصيل اهذخا ناكنا تاقينذاكلا

 اذا اماو هسفن ىلع ايناج راض ص نين اذا هنال هتد اهل كسلا

 دن ترسكتا ناو ناعْضلا كلا مزلف هسفن نع ررضلال عفاد وهف اهرصعي نا دارا

 ]| هنع هللا ىضر ىلع نع ىور * ةلئس + ّجركلاىف هلك اذه بذاملا نعضي ل كسملا ظ

 || نكراوج ثالث نا كلذو اثالثا ةيدلا,ب ةهصماقلاو ةصقاولاو ةصر راعلا ىلع ىضق هنا

 تطقسف ةبوكرملا تصمت دب وكرملا ت تصرقف ةثلاثلا تءاخل ىرخالا نهادحا تبكرف نيعلي

 || ةصماقلا ىلعو ةيدلا ثلث ةصراقلا ىلع هنع هللا ىضر لع لعخل اهتنع قدناف ةبكارلا

 || تطقسف ةلخت اودم ةرشع نا ىورو اهسفن ىلع تناما ةصقاولا نال ثلثلا طتساو ثلثلا

 : طقساو ةيدلا شعب مهنه دحاو لك ىلع هنع هللاىذر ىلع ىضعف تاف مهدحا ىلع

 : دازبال هنب# هيلعف طخ دبع لجر لتق اذاو هل وق ) هسفن ىلع ناءا لوبتلا نال فلا

 الا فال رقع هيلع ىضق ركاوا فالآ اةرششع هتعع تناك ناف ,هرد فال ةرمثع ىلع

 وا لاقو امهلوق اذهو نيئس ثلث ىف ةلقاعلا ىلع ثاذ نوكيو مهارد ةرششع
 بحن فسوب

 ةيانج اهنا امهلو تغلبام ةغلاب ةعتلا تبجوف لام ىلع ةيانج اهنال ( تغلبام ةغلاب هتيق

 مهل وقىف دبعلا لتَع ةرافكلا بحت را ىلع ةيانملاك ةيدلا ىلع داري الف ىذا سفن لع

 رباع نم عرتتلا ف اغا اهل ند اهب نا صقنل | 0 م هسنع 0 هلوقو اعيج

 مهرد 1 ةيدلا ىلع اهنيف تدازا ذا ةمالا قو مزوف رهملاو ةقرسلا باص

و مهارد ةاسم عال ةيادهلا قو ) مهارد 0 الآ
 ةرخلا ة هيد هذهنال ةياورلا ر مانطظ وه

 ىبا نع نسحلا ةياور ىرودقلا ىف روكذملاو لجرلا ةيد نم صقنب اكةرشع اهنم صقتنش

 ةرثخ| هيدا ىلع دن زثال نا ةمالا ىف ديتعا# لجرلا ةيداقصت ةركلا ديد نا اههجو و ةقيتح

 فصن دبعلا دب ىفو مل وق ) ةسج ناصقتلا ربتعا ناك ف الآ ةسج اهتعف تناك ا ذاف

 اذهو هلكب ربتعيف هفصن ىجدالا نم ديلا نال (مهارد ةسجت الا قالا ةسجخ ىلع دازرال هتيف

 ةئامسج و نافلا بحي هناف فال 1 ةسج تناكاذا اما زكا وا فال آ ةرشثع هتهق تناكاذا

 تغلبام غلاب ةيدلا تبجو هدي ىف كلهف افلا نورسشع هتهق |ادبع بصغ ولو ناصقن ريغ نم

 تت نال اءاجا 6 هيلعف هدب ىق تتاف نورشع 0 هما بصغ اذا 000 0-0



 ا
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 ؛ راسل هع
 ا . نمضيال للا نا ىرتالا لاملا ىلعالا دربال بصغلا نال ةيمد الا ناعكال ةيلاملا ناعم كيصنلا#

 ||| ارحايبص بصغنمو كيلقلاديف حدنال رملاو كيلقلا ىضتقي بصغلا ناعذ نال بصغلاب
 | عبس هلكا وا ةيح هتشهنوا هتعاصنم تالا وا كيلع قد داق ةاقسوا اه هدب ىق تاع
 ]|| طئاح هيلع طقسوارب ىف عقووا هسفن ىبصلا لئقنا و اناسحتسا ةيدلا بصاغلا ةلقاع ىلغف
 | اوعبتا واش نا رايللاب هؤايلواذ ادع لجر هلتق ناو هتلقاع ىلع هترد نماض فصاغلا ناف
 لامىف بصاغلا ةلدام عجري و هتلقاع ىلع ةيدلاب بصاغلا اوعبا | ؤاش ناو هولتتق لئاقلا
 | بصاغلا اما ةيدلاب اؤاش امببا اوعبتينا ءايلو اللف أ طخ بصاغلادبىف لجر هلثقناولتاقلا
 ظ نالبصاغلا ىلع عجر,للتاقلا اوعبتاناو لتاقلا ىلع عج ربصاغلا اوعبتا ناف لتاقلا اماو

 امنا ىنعي ( دبعلا ةهثنم ردتموهف رلحا ةيدنم ردقبام لكو مل وذ ) هيلع ناعضلا لّصاح
 ظ دبعلا نم هيف ةيدل | فصن هنمرلا ىف بجوامو عقلا هيفدبعلا نموهف ةيدلا رللا نمهيفبجو
 || هنال ةلقاعلا هلمحت ال سفنلا نود اهف دبعلا ىلع ديانملا سايقلا اذه ىلعو ةيعلأ فصن
 ا لاقو امهدنع ةاقاعلا ىلع هتهقف أطخ دسبعلا لتق اذا اماو لاومالا ناصع ىرجم ىرجا
 | هاثجام ىلع لو# وه انلق ادعالو ادم ةلقاعلا لقعيال رع لوقل لتاقلا لام قف فسو وا
 0 هلوق) مهنه هيلا برقا ىللوملا نال ةلقاعلا هلمحلال دبعلا جام نأ هيلع ىجام ال دبعلا
 ْ رسثع فصن اهتعيف ةماوا دبع ةرغ هيلعف اًنيم انينج تقلاف ةأرها نطب لجر برض

 ]| هتلخ نابتسا امدعب ىثنا وا اركذ نينللا ناكءاوس لجرلا ةيد شع فصن ىا ( ةيدلا
 أ(]| ىنلا ىضقق ايم انينج تقلا ةأرما نطب تبرض ءارعا نا ىو را هيملخا صعب وا
 0 مهرسسفتسي ملو مهرد ةئامسج اهتي* ةماو |دبع ةرغب ةيراضلا ةلقاع ىلع سوهيلع هللا ىبص
 | ىهو ةأرلا ةيد زمثع فصن وه ةئامسهتو ءاوس تح نإ نع ليف كاوا د هلأ
 ا نوكت نا وهو را نينللا ىف اذهو هلام ىف كلام لاقو ةنس ىف اندنع براضلا ةلقاع ىلع
 أ (]| نوكيو انرك ذام بف ارح دلولا نوكيف روذعم نم وا اهديسنم تقلع ةما وا ةرح ةأرملا
 ]| ثررال اثراو براضلا ناك ولو مالل كلام, دنعو هصاخ مالل نوكي لو هيبع ان دروع
 ةرافكلاو ةلماكة يدلا بحن برضلا كلذ نم تام مث ايح حبرخ ناف ايم حرخ اذا اذه
 هنقلاناو هَل وف ) ةلقاعلا ىلع ٍبحتو ةلماكة يدلا هيفف تام مث ( ايح هنقلاناذ هأوق )
 مث ايح جيرخ ناو نينملا فالتاب ةرغلاو مالا لتقب ةيدلا ( ةرغو ةيد هيلعف تتام مث ايه

 الف ايم هنتتلا مث تتام ناو مل وق ) هتبد نم مالا ثرتو ناترد بحت مالا تنام مث تام

 هل وق ) ناتد بجو تامو ايح جرخ مث مالا تنام ناو مالا ةيد بحجتو ( نينلا ىف ”ىث
 نينللا مث هتثرول لوتقملا نع لدبلاو هسفن لدب هنال ( هنع ثوروم نينملا ىف بح امو

 ةعب را ثيللا ىبا ةنازخ ىفو ثروبو ثررال ايم جرخ ناو ثرورو ثري ايح حرخ اذا

 ناف ناثرغ بحي نينينج تقلا ناو لتاقلاو نينملاو دترملاو بتاكملا نوثروب و نوثري ال
 ةرافكلا براضلا ىلعو ةيدو ةرغ بحت اتيم جرخ رخالاو تام مث ايح امهدحا حرخ

 1 ٠ 1 1111 كلا سلا

 (ناو)



 افق ْ

 ثلث بحب انام مث نييح اجرخ ناو اهدحو مالا ةيد بجن نيته اجرخ مث مالا تتام ناو

 لاق اك هترغ *ئش لكل واو لولا ىلع ةيانلاب ثحو ردقم لوا اهنال ةرأ تيعناو تايد
 ناكو ل هتهف شع فصن اركذ ناكاذا ةغالا نينج فوول وق ) رهشلا ةرغرهشلا لو

 ةزطقع اح ناك ول رك ذلا نينللا ةعق تنك اذا روصو( شنان6 نإ ذة سعت ©

 اذه ىف ليق ناذ لماكر انبد بح ةرسشع اهتهف ىثنا نكن او رانبد فصن بحي هنافريئاند
 زوج ال اذكف ليضفتلا زوحيال امانلق زوج ال كلذو شرالا ىف ركذلا ىلع ىثنالا ليضفت

 || بوجولا نال اذهو ليضفتلا اذكف قافتالاب انه ةي وسلا تزاج دقو اضيا ةيوستلا

 ]| وثنلا نعمىف ىثنالاو عيملا ىف ةيكلاف الذا ةيكلاملا ةفص رابتعاب الو_كنلا عطق رابتعاب

 | ىلع ىتنالا ليضفت انروج اذهلف لاصفنالا دعب اماوشن عرسا نوكت ارو ركذلا ىواست
 || نينجىف بحيام هيف بحي دلولا ما نينج اما ةربدملاو ةكولمللا ىنعي مالا نينج ىفو ركذلا
 | ىام هيف ناف انينج تقلاذ لجر اهبرضف رح كنطب ىفام ةكولمملا هتمال لاق اذا اذكر رطل

 ٍ مث ايح هنقلا مث اهنطب ىفام ىلوملا قتعاف ةمالا نظب برض اذا ةيادهلا ىف لاق ةرلحا نينج
 1| ناكدقو قباسلا برضلاب هلثق هنال قتعلا دعب 0 ناو ةيدلا بجنالو ايح دتيق هيفق تام

 ا بجوامو جركلا ىف لاق ايح دقيق بجنو ةهيدلا نود ريَقلا سجن اذهلف قرلا لاحىف كلذ

 | ققدلا ن١ نسنلا نودام نال هتعانسنم الاح هب ذخوإ براضلا لاه وت 230
 | ةرافك الو يل وق ) :راتك الو لاح صاضق + يلح ال هنا كلالذب لاوملا 00 07
 | ةرافكلا نالو هتبد ناصقن ليلدب صقان نينملاو ةلماكلا سوفتلا ف تفرع اهنال (نينملا ىف
 || ةرافكلا هيف ىعفاشلا لاو زاج اهب عوطت ناف هتايح اعبال نينملاو لتقلاب بحت امنا
 || دلولا ماو ربدملا هيزحيالو ( ةنمؤم ةبقر قتع أطخلااو دمعلا هبشىف ةرافكلاو هلق )

 |١ ام هير جالوز< مل ائيش ىدادق ناكناو زاج ائيش دؤي مل اناك قتعاناو صقان امهقر نال

 ىزجيالو ( نيعباتتم نيرهش مايصف دحي ملناذ مل وق ) ىمعالاك وهف رصبال هنال نطبلا ىف
 هللاريغال موصلا و قتعلا ركذ امئاو لثقلا ةرافك ىف هركذب مل ىلاعت هللا نال ( ماعطالا اهيف

 لعا ىلاعتو هناحجس

 6 ةماسقلا باب د«

 ىلولا مه ريخت: الجر نو سجن فلختسا هلتق نم معيال ةلخ ىف لبقلا دجو اذاو هلق )
 ىلولا فلحتمسا ثول كانه ناك اذا ىعفاشلا لاقو ( التاق هلانلعالو هانلتقام هللاب نوفلحت

 ناك نا ثوللاو ل وا ىوعدلا تناك ادعم هيلع ىعدملا ىلع ةيدلاب ىضق و انيع نيسج

 لدع ةداهشوا ةرهاظ ةوادع نم ىعدملل دهشي رهاظ وا هنيعي دحاو 0 تقلل ةمالع كانه

 فالح امئاو ,هتلجج ىلا ةبسنلاب اذه ءاناتتام هلوقو هولنق ةلحلا لها نا لودعريغ ةعاجموا

 زو< ليق ناف هسفنب لتقلا رشاب هلا زاومل انلتقام فلح الو تلتقام هلللاب مهنم دحاو لك



 عم لتق دق ناكو تلتقام هللاب فلح نم انلق تلتقام هللاب نيعلا ىلع ايريحف ه عم هلتق هنا

 ابجن اذهلو التاق مهنم دحاو لكن وكي ادحاو اولتق اذا ةعاسجا ناذ هنيع ىف ثنحي هريغ |[

 'ةلحلا لها نم فلح نا ىبا نمو مهيلع صاصقلا بحتو مهنم دحا ويلك ىلع ةرافكلا |[
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 أ اولكت اذا ًاطخنا ىف اما دملا ىف اذه ناهاشيف لاق ةيادهلا ىف اذك ف لحب ىتح مك املا هسبح |

 | عم ةيدلا بجنال تفاشلا لاقو ةيدلاب ةلحلا لها ىلع ىضق اوفلح اذاذ مل وق ) ةداهشب

 "ىلا ىلا ءاج الجر نا انلو ةمزامال هيلع ىعدملل ةئربم عرشلا ىف تدهع نيهلا نال ( ناميالا
 'مهنم فلح سو هيلع هللا لص لاق نيتيرق نيب لتق ىلا نا لاتق ٍمسو هيلع هللا ىلص

 ارع نا ىورو لبالا نم ةئام كلو ىلب لاق اذه ريغ جا نم ىل سيلا لاف الجر نوسج
 اننامبا مرغنا عمزالا نبا ثراملا لاقق ةيدلا مهمزعو ذيع نيس ةماسقلا ىف فلسا
 ”اهوعفدي ىح مامالا 0 ةيدلا اوعفدب نأ اوعنشما نافذ اذه مد لطب مي م لاق كلرعإو

 00 |1] لقا ول مالسلا هيلع هلوتل ( ةيانملاب هل ىضقب مث ىلولا فلحتسالو روق )
 || ركنا نم ىلع نيهلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا نكل مهلاوماو موق ءامد موق امدأل مهب و اعدب
 | نال ( اني نوسجخ مت ىتح مهيلع نامبالا تررك نيس ةلحلا لها لمكي مل ناذ هلق )
 ةأمماالو نونحمالو ىص ةماستلا ىف لخد.الو عل وق ) اهمامتا بحيف ةئسسلاب بجاو نيسخلا

 نييلاو ميكتلا لوقلا لها نم اسيلف نونجيلاو ىبصلا اما ( بتاكمالو ربدمالو دبعالو ||

 0000 زرملاو ىغألا ةماسقلا ف لخدو ةرصنلا لها نم اسيلف دبعلاو ةأرملا اماو لوق ||

 | هينيع نم جري مدلا ناكوا قنخ وا برص رثا وا ةحارج هب نوكي نا رثالاو لتي |
 ةماسقلا مهيلعف ةلحم ىف سأرلا هعمو فصنلا وا ليتقلا ندب ٌركا دجو ناو هينذا وا أأ

 اذا كذذكو هءلوق ) مهيلع *ىش الف سأرلا هعمو فصتنلا نم لقا دجو ناو ةيدلاو ْ

 أةلع هربد نمو فامر فنا نم هججورخ نال ( هخوا هربدوا هفنا نم ليس مدلا ناك |'
 اوهف هينذا وا هينيع نم حير ناكناو هل وق ) لثتلا ىلع لد الف ءادوسو ىف هخ نمو ||

 || باد ىلع ليتتلا دجو اذاو هل وق ) ديدش برض نم نوكي اذه نا رهاظلا نال ( لبتق ||
 ا ناكاذا اذكو هرادك هدب هتاد 5 ) ةللا لها نود هتلقاع لع ةيدلاف لحر اهقوس ا

 "|| الت اس اهتوني ناك اذا اذه هدآز رهاوخ مامالا لاق اهبكار وا اهات ||
 / هيلع ةيدلاو ةماستلاف ناسنا رادف دجو ناو هل وق ) هيلع ءىثالف اراهج اراهن اهتاس أ
 ا ل هئتلقاع ىلع ةيدلاو هب ىف رادلا ند هيلع ةمانسقلاو ةيادهلاى لاق ) هتلقاع ىلعو 3

 اهيف دجوف اهضبش لف اراد ىردشا نمو هيلع نامي الا رركتف مهب هتوقو مهنم هترصن ||

 ( اههدنع كالملا عم ةماسقلا ف ناكسلا لخديالو مْل وق ) عبابلا ةلقام ىلع ةيدلاف ليق |
 || امهلو كلاملاب نوكي اك ىنكسلاب نوكي رييدتلا ةيالونال اعيجب امهلع ىه فسوب وبا لاقو ْ



 مودا مهرارقو مزلا كالملا صتخلا وه كلاخانا

 نود ةطمللا لها ىلع ىهو لوف ) مهنهريصقتلا ققحتف هيلا ريبدتلا ةيالو تن اكف
 ناعضلانال نوكريشم لكلا فس وب وبالاقو امهأوق اذهو (دحاو مهنم قب ولو نيرشملا

 ةيالوو لخد ىرشملاو ليصا ةطحلا بحاصنا امهو هيفاو وتسا دقو ظفملا كرب بحب

 نيزشملا ىلع ىهف مهاكاوفلت ناب ( مهنم دحاو قب. ملناو هل وق ) ليصالا ىلا ريب دتلا
 هلوق) مهمدقت نم نع تلازو مهيلا تلقتنا ةيالولا نال اهم دنع ناكسلا نود كلل

 ةماسقلاىف ةلقاعلا لخدي و هموقو ( رادلا بر ىلع ةماسقلاف رادلا ىف لدتق دجو اذاو

 لاقو امهدنع اذهو هيلع رركت رادلا بحاص ىلعف اسيغ اوناك ناف اروضح اوناكنا

 هتد بن ةقدنح ىبا-دنعف هسفن رادىف اليتق دجونمو ةلقاعلا ىلع ةماسقال فسو ول

 ةئفلسىف لشتلا دجو َناَوَمَْل وق ) هش ”ىثالارده وه امنا دنعإو هئلررا 0 7

 ءاوس كلذ ىف هريغو كلاملاو مهيدبا ىف اهنال ( نيحالملاو باكرا نم اهيفنه ىلع ةماسقلا

 مهريغنم ,هدجت# صخا مهنال ( اهلها ىلع ةماسقلاف ةلحم دعس ىف دجو ناو هلرق)
 ( لاملا تيب ىلع ةيدلاو هيف ةماسقالف مظعالا عراشلاوا عماجلا ىف دجو ناو هلوق )

 لاملا تيبىف ةيدلاف هلئاق فرعي ملو نحل ىف دجو ناو مهنم دحاو هب صتخمال ةماعلإ نال
 دجوناو مل وف ) ناكس مهنال نجحدلا لهاىلع ةماسقلاو ةيدلا فسوب وبا لاقو امهدنع
 ممءاص اهيف حاصول ثيحي ةيربلا تناكاذا اذهو ( رده وهف ةرامع اهب رش سيل ةيربىف

 ةماسقلاف توصلا هنم عع ناكاذا اما ىرقلا لها نم الو رصملا لهانم دحا هعمل ل

 ةماسقلا ( ام#©رقا ىلع ناكن يتق نيب دجو ناو مل وق ) املا ئرقلا برقا ىلع ةيدلاو

 ان اك ناو هلوق رده وهف عمسي ال ناكاذا اها امهنم توصلا عسي ناكاذا اذه ةيدلاو

 وهف ءاملا هب رمي تارفلا طسو ىف دجو ناو علق ) اعيج اميلع وهف ءاوس برتلا ىف
 طاشلاىف ابستحم ناك ناو عل وف ) ةعطقنملا ةزافملاكوهف دحا ديىف سيل تارفلا نالرده

 هيلا مهب اود نود رويو هنم نوقتسي مهنال ( ناكملا كلذ نم ىرقلا برقا ىلع وهف
 مهنع ةماسقلا طقستمل هليعب ةل41 لها نم دحاو ىلع لنقلا ىلولا عدا ناو هل وق ١

 ءاربا دحاو ىلع هاوعد ناف طقست ةماسقلا نا دنت نعو ( اهل اح ةيدلاو ةماسقلاو

 هنال ةيدلاو ( ةماسقلا مهنع طقس مه ريغ نم دحاو ىلع ىعدا ناو هلوق ) نيقاذل
 هل تفرعالو هتلتقام هللاب فلحتسا نالف هإ:ق فلحمتسملا لاقزاو هل وق ) مهل أربم راص

 انرك ذام ىلع فلحو لبشالف هلوس هسفن نع ةموصمللا طاقسا ديرب هنال (نالف ريغ التاق |

 (امهتداهش لبقب مل هلتق هنا ,هريغنم لجر ىلع ةلحلا لها نم نانثا دهش اذاو هلق )
 لها نم دحاو ىلع لتقلا ىلولا دا ناو لبقب دمتو فسوبوا لاقو ةفينحىبأ دنع اذه

 لكلا عم َةُماق ةموصخلانال اءاجنا لبش مل هيلع ةلحلا لهانم نادهاشدهشف هنيعب ةلخلا

 لجر ىلع رهش نمو امهم ناكف هتداهشب هسفن نع ةموضملاا عطشنا ديرب دهاشلاف
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 د و

 هللا ريغىف قيرطلا ىف اراهنوا رصصملا ىف اليل اصع هيلع رهثوا اراهنوا اليل احالس

 ًاصعلاو لتتلاب هعفد ىلا جاتكف ثبليال حالسلا نال هيلع ”ىثالف ادع هيلع روشملا هلتقف

 قيرطلا ف راها اذكو هعفدّللا رطضف ثوغلا هقحتال .لمالا ق نكي ثيلت ناكل اك

 عا هللاو ارده همد ناك هلتق اذاذ ثوغلا هقحليال هنال

 د6 لقاعملا باتك

 ه ةلذاعلاو كفست نا نم ءام دلا لقعت اهنال القع ةيدلا تيع“و ةيدلا ىهو ةلقعم عججوه

 ا .تبجو ةيد لكو ءاطخللاو دمعلا هبشى ةيدلا هللا هجر لاق) لئاعلا ةرصصنب نوموعه نيذلا

 هلا سفن» هلوقب ززرتحا ( ةلقاعلا ىلع لتقلا س

-. 

 'ناويدلا ىف ,هؤاعسأ تيتكن يذلا شيملا ,هو (ناويدلا لها نم لتاقلا ناكنا ناويدلا لها
 جر ءاطعلا (نينس ثلثىف ,هاياطعنم ذخؤت مل وش ) ةريشعلا ,ه هللا هجر ىهفاشلا لاقو

 "مسا ءاطعلاو لتقلا موي نمال ةيدلاب ءاضقلا تقو نم نينس ثلث ةدمربتعيو ةرم ةنس لك
 ظ  ليقو رهش لكىف هل جرام قزرلاو ني:ترموا ةرم ةنسلاىف لاملا تيد ند ىدزملل حجر ام

 0000000١ اادجاو دمى ناك لقا وا سفنلا ةيد ثلث بجاولا ناك اًذإو مويراموب
 ' |١ دي ةللاثلا ةنسلا ىف ةدلا مام ىلا كلذ. لع دازامو ةياثلا ةئسلا ىف نيثلثلابمامت ىلا
 'فصنلا بجاولا ناكن او نينس ثلث ىف دحاو لكىلع كلذ ناك ةيدلا لك بجاولا ناك

 هلك ىف بجاولا ناكام لك اذهىلعو ةنسىف لقاوا ثلثلا ناكناو نينتسيف ناكنيلثلاوا
١ 
 ظ

 ٠ هل وق ) تاداهثلا نع عوجرلا باب ىف هحرشىف اذك نيتتسىف ةلقاعلا ىلع وهف ةلمن الا ىف
 ”نينسلاب اياطعلا تناكاذا هانعم ( اهنمذخا لقاوا نينس ثلثنم رك اىف اياطعلا تجرخناذ
 دعب تجرخ مث ءاضقلا لبق ةيض املا نينسلا ىف تعّمجا ول ىتح ةيدل ايانضتلا دعب ةلبقتسملا
 ١ ةدحاو ةئس ىف اياطع ثلث هلق اعال حج رخولو ءاضقلاب بوجولا نآل اهنم ذخؤيال ءاضتلا

 ةنسى اهنه ثل: لكف نينس ثلثىف ةيدلا عيمج ناك اذا مث ةيدلا لكاهنم ذخؤي ليفتسملا ف

 000 0 ردع لتكولو ةدحاو هئس ناك لقاوا سفتلا يد ثلث بجاولا ناك اذاو

 1 ةعلرا 0 ب دحاولا دازب ال نينس تلثف مهيلع ط_سعتو هتلسق هتلق اعف ناودلا

 1 ةعبرا ىلع دازإال هنأ ىلا ةاراسا اذهق ) اهنم صقن و نيعنادو هرَد ا لكف مارد

 / ىلع نينس ثلثىف ةيدلا | عيمجنم دحاو لك دازب ال هلا ىلع دمت صن دقو ةيدلا عيجج نم

 ١ محد الا وهو ثلثو ,هرد وا مهرد الا ةنسىف دحاو لكنم ذخؤي الف ةعبراو ا هارد ةثلث

 | هلا عضيوابسن ىئعي ( اهيلا لث ابقلا برقا اهملا م 2 تلاذل ةليبقلا عمل مل نا هاف )

 امداد ل ااناو مد مةوخالا تايصعلا ١ سيرت ىلع ا

 هع 2 م م مدح م م حس م مع م اح ل سجاده... م. سييصسم يي دج 20 يم بسسس

 كلا
| 



* 00 
 || نوكيف لتاقلا ةلقاعلا ف لخديو هلوق ) نولخ دال ليقو مهبرقل نولخدي لبق دقق

 : ىعفاشلا لاقو هريغ ةذخاؤمو هجارخال ىنء» الف لعافلاوه هنال ) مهدحاك ىدؤي اهف

 || لع نك كل اهنا *رك هي رذلاو كاستل لع لقا ةيدلا نع "ىف لماتلا ىلع نيا
 ]|| .ناكاول اذه (لغو ناببصلا وءاسننلاب نورضاتي 4 سانلاو هتبَقا م مهكرتو ةرصنلا لشأ

 لمانم ( هالوم ةليبق قتعملا ةلقاغو مل وق ) ةيذلا نم اههتلع ءرشال ا ابيض ليا
 ١ لقعي ةالاوملا ىلومو هلو ١ مهنم موقل | ىلوم مالسلا هيلع لاق هلقع لها نم اوناكف هترصن

 |١ فصنن» لقا ةلّق اعلا لمحت الو موق ) هتوم دعب هنوثري مهنال ( هتليبقو هالوم هنع

 ( فاعجالا نع زرحتا ا ىف ةلقاعلا ىلع للا نال ( ادعاصف رسثعلا فصن لمحصتو ةيدلا رثع

 0 نكي مل اذاو ةنسْىف كلذ ناكس علا فصن تاج اذا ةلقاعلا مث ليلتلا ف فاحجا الو

 نيفريحلا ىلعف ةفرحلاب هترصن تناكناذ هراصنا هتلقاعف ناويدلا لهانه وه الو ةليبق

 ةيادهلا فو باجبساب ةفك اسالاو دنق رعس) نب رافصلاو نب راصتلاك ه راصنا مه نيذلا

 ]| همزلام اذكف لاملا تبل هثاريم ناك تام اذا اذهلو لاما تدرىف ةيدلاف ةلقاع هل نكيمل اذا

 تعجر بالا هاعدا مث هنع 0 ناف هما ةلبَق هلقعت ةنعالملان باو لاملاتِد , مزاي ةمارغلا نه

 ىلع مالا ةلقأاعل ىضاقلا ىضَقب مو.نم نينس ثلثىف بالا ةلقاع ىلع تدا ام مالا ةلقاع

 فصن نع هشرا 00 ىنعي ( ىتاجلا لام ىف كلذنم صقن امو موق ) بالا ةلقاع
 ىنعي ( دبعلا ةيانج ةلقاعلا لقعت الو مل وق ) ةلقاعلا نود ىتاملا ىلع ناك ةيدلا رشع

 ىناجلا امم فرعا ىتلا ةيانملا لقعي الو مل وف ) ةرااريغ ىلعو ارملا ىلع دبعلا ئجاذا

 سرا لك كانه د تحلم انه هداعا لف تايدلا ىف اذه ركذ دق تلق ناذ ( هوقدصي نااالا

 فارتعاب وا ملصلاب م زلام لقعيالو لاق انهو لتاقلا لام ىف وهف ملصلاو رارقالاب بجو
 هوقدصي نا الا هلوقب انه قيدصتلا ركذ هنال ةدئاز ةدئاف اذهىف نا عم راركت داق ىالكإ

 ىف نينس دعي الا ىضاقلا ىلا | وخفتر. يا 0 لتضارلا نو هلق ) كانه هركذيإف
 || ءاضقلا تقزنم ليجأتلا نال ( هيلع ئَطَم موي نم ننس ثلثف هلام ةيدلا هللا

 || هانيب دقو ( ملصتلاب م زلام لقعيالو هلا ) ىلوا رارقالاب تباثلا ىنف ةنيبلاب تباثلا ىف
 ةلق ام ىنعي ( هتلقاع ىلع هتانج تناك طخ هلتقف د_بعلا ىلع رملا :ئج اذاو هلوف )
 | عا هللاولاومالا كلسم هب كلسي هنال ةلقاعلا هلمحتتال دبعلا نم سفنلا نوداموىنالا

 دح ىعن اذكو لوخدلا نع سانلا عنمي هلال ادادح باوبلا ىعسو عنملا وه ةغللاىف دحلا

 عنملا ةبوقعلا هذه ديرا الف عببلا ىف هيلادحام لوخدنم عنمهنال ادح هيلا ىهتنت ىذلارادلا |

 اذهلو ىلاعت هلل اتح ىفوتست ةردقم ةبوتع لك وه عرشلا ىفو ادح كلذ ىبعس لعفلا نم

 اذكو هنع ضايتعالاو هطاقسا كال ىىدا ق> هنال ةبوقع ناكن او ادح صاصتقلا ىعسال
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 اداوم (رارقالاو ةنيلاب تبي ثلا هلا هجسر لاق ) ه 00 ل

 |١ امهتهبش وا كلموا حاكت نع ىراعلا ةأرملا جب رفىف ٌئطولا وه ءانزلا ةفصو مامالا دنع هنو

 1 ةزواحم طرش امتاو ءانب سد دل هاوس امو دعلا بج وما ءانزلا وها اذه ناعلخا نام زواحنبو

 ' ةرافكو محا داسفو لسغلا نم ٌئطولا ماكحا هل 0 2 كليمدام اك ند ناشلعأ نام

 ةقينحلاو كلملا ةقيفح نع 10 0 كل 0 لعل ا ا 000 00

 00 كولهملا عطوو ةعاضزلا نم هتخاىه ىتلا هتي راحو ةيسوجلا هتب 5 ٌّ

 د وهش ريغل هج وزرملاو ءاسفنلاو ضئاخلا هنأ ا ٌّئطو اذكو ءان 3 سلف امارح انك نأو

 ١ هبتاكوا هنبا هي راج ئيطووا هديس نذا ريغب دبعلا جوزت وا اهالوم نذا ريغب هما جوزتوا

 أل حوزت وا ةرح ىلع ةما جوزتوا ةعسقلا لبق تزرحا ام دعب برملا رادىف منغملانم ةيراجلاو

 ا ىلع مارح قطو لكف دع دمهمحو فسو وأ لاقو ةفيتح ىبا دنع دحين ال هناف مارح ىلع

 |! لوشهنأ هابتشالا ههيشو كالذ هبش و ريغلا ةدعىفو دوهش ربغب حاكتلاك هيف ةقهبش بجو

 0001و لكر لع دوهتشلا نم ةعبرا دهشت نا ةئيبلا هل وق ) ىلإ لحن اهنا. تننظ

 | نينثاب الا ميال ءانزلا نال انلق ةعرا هيف طرشي ملو ءانزلا نم مظعا لتقلا ليق نافذ ( ءانزلاب

 ا نأ ةعيرالا ْق طرشو دحاو ند ناك لتعلاو نيدهاشب اذ تبشر دحاو لك لعفو

 أ ةداهشلاالو لاحرلا ع ءايسنلا ةداهش هيف ليعالو نيإسمالو دع ارارحا اروكذ اونوكي

 ١ مهتداهش لبقتال ةعيرأ م لقا دهش ناو ىخاعلا ىلا ىضاعلا باتكالو ةداهشلا لع

 أ ةركب ابا نا ىور امل كلذ هيلع دوهشملا بلط اذا فذقلا دح اعيج- نودحي ةفذق مهو

 ا | اعا اارج دنع هانرلاب ةبعش نب ةريغملا ىلع اودهش ثراخلا نب عفانو ديغم نب لبشو

 | تيأرو اركتم امماو ايلاع اسفنو ةيداب امادقا تيأر لاقق عبارلا ناكو دايز ماقق هنع

 | ا هلل دا هنئع هللا ىكر رع لاقف كإَذ ءاروام ىر ,داالو راج ىتذاك هقئاع ىلع اهلحر

 ظ ظ اذا اذكو ةثالثلا دخل سو هيلع هللاىلص هللالو سر باصحا نم ادحا حف ل ىذلا
 | قذعلا دح نودحن ةفذق 2 مهتداهش لبعت مل دحاو لعل ادجاو اودهثف نبق رفتم اًواح

 || ادحاو ىضاقلا ىلا اوماقو دوهشلا سلجم اوسلجو دحاو سلجم ىف اورضح اذا اماو

 ا ص ْنأ ىور دقو ةدحاو ةعفد ةداهشلا نكمال 5 مهتداهش تليف اودهشف دحاو دعبل

 | لوالا هيلع دهش الف ةريغملا سلجا هنال هجولا اذه ىلع ةداهشلا لبق هنع هللا ىطر
 | ةثلث بهذ لاق ثلاثلا دهش الف كفصن بهذ لاق ىناثلا دهش الف ةريغماب كعبر بهذ لاق

 | دايز مأق الق بضغلا 2 ند هب داس لتف ل لك ىف دع هللا ىكر 02 ناكو كعابرا /

 | داوسلا ىلا برضي ناك هن ول نال كلذ لاق امناو باّتعلا ملساي م رع هل لاق عبارلا ناكو |[

 ( ههبشف )



 هزعاو ها ١ 1 ا اذا بانعلا ١ نال ةعاجشلاب د ا 3 31
 ْ هجو ىلع وهو مذ لوالاو حدم اذهو هنارقا ةلباقم ىف دايز ناك كيذكف نا ريطلا نع

 اولاقام ىرداال دايز لاقف ءافخالا ىلع هل ضيرحو هبحاص ريس كنه ىف هيلع راكنالا

 ارماوايلاء اسفن تيأرو حجباومالا بارطضاك د حا و فاك ىف ناب رطضي امه أر كلا
 ةث الثلا برضو فذقلاب حرصي مل هنال دلا رع هنع | كلذاعإ روما ردن ١ ركشم

 ىجشركلا ىف لاق مهتداهش رت مل اهفرعنال اولاقو ةأرماب ىنز هنا اودهش ولو فذقلا دحا
 ميقا كلذ لبق فذ حجوزلا نم نكي ملو جوزلا م هدحا ءانزلاب ةعيرا ازا نع دهش اذ

 هثلث ءاجو جوزلا اهفذق ناو اسهيلع حوزلا ا ليعتال ىفانشلا لاق دلع ا هذلع
 تنزدق اهنا اودهثف ةثلثو وه ءاح ناو حوزلا نع اليو نودحي دق مه نودهشد هاوس

 ١ فذاش سيلو نها 40 ناعالا حوزلانع ةعاردو دودلا مهنعو اهنع ارد اول دعيملو

 نعالي جوزلا نا دوهثلا عوجر باب ىف فذقلا ىف جركلا ند سماملاا ءزملا ىف ركذو'

 || ةقيدلا هيف فلتخ هنال (وهفيكو وهام ءانزلا نع مامالا مهل سيفأ مل فق ) ناعللا هفذه قلعت

 ه.ذكي وا كلذ ققحن حرفلاو نايئزإ نالجرلاو نايثزت نانيعلا مالسلا هيلع لاق زاحناو

 د نيو هل / نك اد تجي الف اهرزن نوكك دفادال انو كلا مهلآسي امئاو

 مل هنال دملا بج وال كلذو ةاغبلا رك اسع ىفوا برحلا راد ىف ءان 0 لاتحال

 اودهش اون وكي نا زاو ( انز ىتمو عل وق ) هيف ةهبش كلذ راصف دب هيلع مامالل نكي

 اوفلتخاو نونجم وا ىبص وهو انز نوكي نا زاودلو ,هتداهش لبقب الف مداقت» ءانزب هيلع
 |( ىأر ىلا هض وذو اتقو هيف ردي ال ةفشح ونا ناكف دملا طةسي ىذلا مداقتلا دخل ىف

 1 3 مهتداهش لبعيال اونام تقو نم رهش ىضم دعب اودهش اذا امه دنعو ىضاسلا

 || ريغصلا عماملا ىفو رهشلا نود اهف 5 ليقف بيرق هنودامو ديعبلا مكح ىف رهشلا

 اولئس اذا امرو هتما وا هتأرعا نوكت نا زاولح ( انز نمو هلوق ) 0 هل رك

 |١ اولاقو كلذ اوني اذاذ ل وق ) هنا ةيراح نوكت دقو ةهبش كلذ ريصيف اهفرعنال اولاق

 مد عم ّربلا ىف ءاشرلاك وا ةربحلا ىف مقلاكوا ) ةرسكملا ىف ليملاك اهجرف ىف اهئطو هانيأر

 هل وت ) لطب ذتيح اذذلت هاندمعت اولاق اذا الا ةداهثلا لطبتال رظنلا اندم اولاق ناف
 ( ةلادعلا رهاظب فتك ىلو ( مهتداهشب كح ةينالعلاو رسسلا ىف اولدعناف مهنعىضاقلا لاس

 مامالا هسبحي لصالا ىف لاق متعطتساام دودحلا اوردا مالسلا هيلع لاق ءردلل اط ايتحا |

 هسخ ىف لسلو دؤدلساو او ردا لبق دقو هسكأ فك لك ناذ دوهشلا نع كاد حا

 اودجوف ةعبرا دهش ناذ ةثحافلا باكترال امه راصهنال اريزعت سبح امنا ليق كلذ
 نا زاوط مهيلع دحالو لبشمل و8 داهش ند لحزراا ىلع دحالف نولسم رارحا مهو نا

 نايمملا نال فذقلا دح رببلعف انايعوا فذق ىف نيدودحموا اديبع اوناب ناف نيقداص اونوكي
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 3 ا رف 0

 || 0 ا ندودفلاو الزل انو ةفانق اوثاكد رز ذك نتفق هيلع ادهش انور

 ةيك بلا ةنالغلاورسلاىف هلوقو فذقلا دح هيلع بجوف ةفذق اوناكف ةداهشلا لها نه

 لاايسلاو هتلدع ىذلا وه لدعملا لوقيف دهاشلاو لدعملا نيد ىضاقلا عمج نا ةينالعلات ناعوت .

 ىتح مهباسناو دوهشلا ءاعمسأ هيف اباتك هيلا بتككيو ىكزملا ىلا ال وسر ىضاقلا ثعبينا
 | قسفلاب هفرع نمو ةداهشلا راج لدع هعسأ تحن بتك ةلادعلاب هفرع نخ ىزملا مهفرعب

 ا 00 لس اذا الا عا هللا لوّسواّرسلا كته نع اًزازتحا اًئيش هعسأ تحن بتكي مل

 | ةلادعب هفرعي مل نمو كاذب حرص ذقيح هتداهشب ىضاقلا ىضق كالذ حاررصي م نأ

 ”اةودلاو ٌليعْلاَو ةأرملا سلا ةيكرتىف لبقا ةقينح ونا لاق روتسم هعما تل بكي قنسف الو
 | سلا ةيكزت نال هتداهش لبقانم الا ةينالعلا ةيكزتىف لبقا الوال ودع اوناكاذا فذقلا ىف

 1 | الودع اوناك اذا لوبتم ةندلا رومالا ىف ءالؤه لوقو ىنيد مما هب ربخلاو رابخالا باب نم

 | انيأر مهلوش موصلا بحيو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مهتاور لبقي هنا ىرئالا
 | اهنال ةزلاج رسلاىف هدلو دلاولا ةيكزت اذه ىلعو ةداهشلا ريظن ةينالعلا ةيك زو لالهلا

 أ اغلابلا رقي نارا رقالاو هل وفق ) ةريخذلا ىلا هازعو ةياهنلا ىف هركذ رابخالا بابنه

 | ( ىضاقلا هدر رقا انك رثملا سلاجم ىف سلاح ةعبراىف تام عبرا ءانزلاب هسفن ىلع لقاعلا

 أ! راوت كح 0 0 01 قلك نلاج يف تاغ عبرا رش تح هرارقاب هذخأو.ال هنا ىنعي

 | داع ناف هنع هيحنلب ىعأيو كلذ ةهارك هل رهظيو رارقالا ىلع هرجزي نا ىضاقلل ىغبتيو هنه
 وهف دحاو شلح تاره عبرا رقا ناف تإإذك هب لعف اككلاث دام ناذ تللذك هب لعف ايناث

 را رع و ةقرنسلاى اذكو هعوجر محد عجر مث ءانزلاب رقا ناو دحاو رارقا ةلزنم

 ١ هعوجر مح<!الو لاملا قحىف حدنالو عطقلا قحىف هعوجر محدن ةقرسلا ىف نااالا
 وهو ءانزلاب ةعبرا هيلع دهش ولو دابعلا ق وقح نم امه©ال صاصقلاو فذقلاب رارقالا نع

 ا رقب ملام دم لاقو رارقالا م كج هيف ذخ وي و رارقالا سفن مهتداه تلطب رقا مث رش

 'رارقالا م كح ذخؤيو نامل تلطب اعب را رقا اذاف ةداهشلا لطبت ال تارم عب را

 ا راد دلع دعا تدخل ةأرماب ان هنا رقا ولو هع وجر بد عجر ول ىتح

 ا ف دياع هللا لص ىلا ثعبف ةأرماب ىتز هنارقا الجر نا ىورامل دحام دنعو

 ةفينح ىبالو ةأرملل فذقلا دح هدح هلا ةفينح ىبا دنع لوهت وهو لجزلا ند ترحل

 ةيلحلا ىنل ةج اهراكتاو ةأرملا نودب روصتال ءانزلاو هلحم نودب روصتال لعفلا نا

 انال و دللا طقسف رارقالا ىنلا ضراعف ةروسض ل-جرلا نع ىفنلا ىضتقاف اهتحىف

 ا ىذا لعفلا نو اًطهتعا دلنا ل وتسهل رك ناسي انحو تال نيج اهانقديك
 ةهبش كلذ ناك اهقح ىف ءانز ْن اوك نا لطب اذاف دحاو لءف وهو اهنم دج ول ( 1 هنم

 ل[ ولع دال نا اعلاف ةناق انهت ءانزلاب رقا ىتلا ةارللا تناك ن4 هنع دحلا 1

 اح لاش 0 ني فلطق انك ف كدت لس نك نست عل |

 - مس هي ب 0002-

 ا - عا دي تفرع ايباوا تن

 ا



 هانز لل ا 0 اال تيلطو عملا | تعداف دلل أ
 عبرا هرارقا مت اذاف لوف ) اندنع زوجنال كلذو رهملاو دملا نيب عمج رهملا باج « ىفوأ
 مقل كذب لو ( انز نمو انز نياو وه فيكو وعام ءانزلا نع ىضاقلا هلا تارا 1
 هجر انصحم ىنازلا ناكناذ هلرف ) رارقالا لوبق 9 عنمال نامزلا مداقت نال انز يتهأ
 لقعلاو عولبلا ة ةعبس ىهو ناصحالا طنا رش هيف عهتجا ند ٠ نصحملا ) توع ىح ةرالالا |

 ربتعملاو ناصحالا ةفص ىلع اههو اهب لوخدلاو ميلا حاكنلاو ةيرهلاو مالسالاو |
 راستعاالو لازرالا هيف طرتسشي الو لمسغلا بجو. هجو ىلع لبقلا ف جاليالا لوخدلا ىف
 ناصحالا ةفص ىلع ايههو اهب لوخدلاو مالسالا نا فسو. ىبا نعو ربدلا ىف ئطولاب |
 ابهو اهب لوخدلا اماو نضحمع سيلف هللاب ل رشانم مالسلا هيلع هلوق انل ط رشب سيل |

 اذا هدنع نا يح طسئب سيل فس وب وبا لاقو اهثدنع طرش وهف ناصحالا ةفص ىلع

 ةرفاكلا ئطواذا لسملا اذكو مدقتملا ئطولاب نينصحم اراص اهتعا مث ةيرلحا لبق ٌئيِطولالصح ١
 ءانزلاك انصحم هب نوكي الف دسافلا حاكنلا ىف يطولا اماو ه دنع انصحم اهب راص'

 انصحم نوكيال قتعلا دعب اهب لخدي مل اخ اهالوم اهتتعا مث اهب لخدف ةما حوزت ولو ا
 امض نإ دك كلا ردا لس اهب لاحد ف تكردا مث ةريغص ىهو اهب لخد اذا اذكوأ|

 ناكنا هجر ىف اوذخا ام دعب بره اذا اها كلذك موجرملا قد اذا ىنعي توم تح هلوق

 ىلي الو عبتا ةنيبلاب ناك ناو هليبس ىلذفهنم اموجر كلذ ناكو عبتب.ال هرارقاب ءانزلا تنل ١
 نكما هنال ( ءاضف ضرا ىلا هجر ملف ) هراكنا حدال ةداهشلا دعب هنال هليبس ا
 اودارا اذا ةالصلا فوؤصك نوفطعل مهل | اولاق اذيلز اصعد مهطيب ىرصي اليكو هحرا

 موشي هنكلو طب ربالو هلرفح الو اوججرو نورخا مدقبو اوحنت موق مجر اكو هدرا
 رفح سو هيلع هللا ىلص ىنلانال اهلرخ ءاش ناذ ةأرملا اماو سانلل صن و ا ١

 عوجرلا اهنم عقوتبهلال اهلرفحم ل ءاش ناو فشكتت نا ةفاخم اهلرتسا رفلا نال ةيدماعلا
 ةنيبلاب ءانزلا تدنن اذا ىنعي ((نبانل ا مث مامالا م هجر دوهشلا ىئدش هاوق ( برهلاب

 اراهظتسا مامالا مث هلوقو ةداهشلا نع اوعجرف لتقلا | ومظعتسا امبرف رهل 7 ] اناكما مهب ىدبا

 طقس ءادت.الا نم دوهشلا عئتماناف مل وق ) دلا ”ىئرد بجورم ةداهشلا ىف ىربامب رفهتحيف ١
 طقس ,هطععإ عنا اذا اذكو فذقلاب م.رصتلا مدعل فذتلا دح مهيلع بحجب ملو (دحلا ١

 دتراوا نجوا سرخوا ىمعوا مهضعب باذوا مهضعب تاموا اوناموا اوناذ اذا اذكو اضعيإا '
 فسوب وبا لاقو طرش يا دوهشملا نع ذللا لطب دلل سر

 ذا هلك اذهف اودئراوا اونح ح وأ اوعاذ ااذكو سا هلا مث مامالا محجر اواغوااوعنتما اذ ذاآ

 م ىري نأ مامالا لال ى ادب الإ اوعطتم وأ ىّط م اوناك اذا ا ارذعريغ 0م اوعتا 1

 اذكو محراب اًوديب نا مهيلع بجو ءانزلاب مهما ىلع ةعب را دهش ناو ىرلاب سانلا سي
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 طي #1 1
 ا! الف علا نبا اماو مرحلا محرااوذ اذكو التقد هلاودمعتي ال نا بحتسي و مجرلاوذو ةوخالا |
 7 ىلع دهش اذا نئالا نا اولاق دقو ىننجالا هبشاف لمكي مل هج-ر نال هلتق دمعتي نا سأب |!

 ١ تعقو اما ةداهشلاو توملاب بحي ثاربملا نال ةداهشلا هذهب ثاريملا مرح مل ءانزلاب هبا :

 | ةلعلاهذهي ثاريملا مرحب مل لتنف صاصقلاب هيلع دهشاذا اذكو توملا ريغ كلذو ءانزلا ىلع
 ١ ةيدماغلا ىئر مالسلا هيلع ىنلا نال ( سانلا مث مامالا ادا ارقه ىتازلا ناك ناو هاف )
 0 ةأرملا تناك ن اذ ءانزلاب تفرتعا تناكو هسجولا اوقتاو اومرا لاق و ةضتخلا لثم ةاصخ
 | تعدا ناذ قك ريغ كلذو دلولا فات, اهججر نال دلولا عطغبو عضت ىتح مجرت مل الماح

 ١ انركذ ىتلا ةدملا اهب صبرت ىلبح اهنا نلقناف ءاسنلا اهيلا رظن اهرما لكشاو ىلبح اهنا

 ١ ىه نلقناذ ءاسنلا اهلا رظن ءاقتر واركب انا تلاقو ءانزلاب ةأرما ىلع اودهش اذاو مدقت اهف |
 ١ لوشب هانبجوا مهيلع هانبجواولاانال اضيا دوهشلا دحي الو مهبذك ناب هنال دحت مل ثلذك |

 | مجبر مجراا هيلع بجودقو اضيرع ىتازلا ناكن او ءاسنلا لوقب بحتال دودملاو ءاسنلا
 | ناك ناو اضيرموا ناك ات هكلهي مجرلا نال هراظنتاىف ةافال هنال هنرب رظنُنن الو

 ”0 1 ل رك ١ برقلاب ررضلا هقلل اسضي رم ناك اذا هنال أرني ىح رظننا دلطأ هدح
 ءاسفنلا ىلع دخلا ماش الو كلذ لاوز رظننا اديدش دربلاوا ادءدش دما ناكاذا اذكو هيلع

 اللا شر كان زاب ترفاأملا ةيدناغلا ىا ىورو نضع شافتلا نال اهساقن نم الغتت يح
 ْ تلاتف ةقرخ ىف دلولاب هنا تعضو الث ىعضت ىتح ىبه ذا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهللأق أ

 | نم ةرمسك هدب ىفو هىتتا هتمطفالف ديبطفت ىنح هيعضراف ىهذا لاقق هتدلو دق اذه وه

 أ اهب لما مث نيلسملا نم لجرىلا ىبصلا عفدف ماعطلا لكادقو هتمطفدق اذهوه تلانق نيخ

 | مدتتاف اهسأر هبىترف رج ديل ولا نيدلاخ لبقاف اهججرب سانلا ىعاو اهردص ىلا اهلرفخل
 ةبوت تبان دقل هدي ىسفنىذلاوذ دلاخاي الهم مالسلا هيلع لاق اهمشف دلاخ هجو ىلع مدلا

 | ىنلا اهيلع ىلص ةياور ىفو تادو اهيلع ىلصف اهب ىما مث هلرفغل سكم بحاص اهباتول
 | ندين ني تعض ول ةبوت تنأت ذقل لاق تنز دقو اهيل كضتا رع هل لاقق مالنلا هيلع
 أ ولو لاغت هلل اهسفتب تداج نا نم لضفا ةبوت تدجو لهو ,هتعسول ةنيدملا لها نم
 | ىضَش نا لبق ادعوا ءاطخ ناسنا هلتتق مجرلل بجوملا ءانزلاب لجر ىلع دوهشلا دهش

 ١ دق مامالا ناك ناو ةيدلا ءاطمللاف بجوو صاصقلا دمملاىف بجو كذب هيلع مامالا

 | همد مجنأ دق هنال هيلع نامض الف هئيع ءاقق وا هدب عطق وا ناسنا هلتتق هج رب ىضق

 لوتقلاك لسغلا طقس الف قح لتق هنال ( هيلع ىلصيو نفكيو لسغيو هلوق )
 ١ تعسقول ةب وت باثدقل نعامىف لاقو ةيدماغلا ىلع مالسلا هيلع ىنلا ىلص دقو اصاصق

 محلا ةلاح ىف سانلل سأب الو ةنملا راهنا ف سمنني هتاأر دقلو مهتعس ول ةما ىلع

 ' ناكو انصحم نكيلناو هل ٍفُف ) ىلوا ناك عرسا ناك اخ هلق دوصقم لا نال هلدقم اودممتنن ا
 الو دمع الو كلش ال ىا (

١ 
0 

: 1 

٠ 
 يدعم تاهل م مدمج و وجم مم يم ل ل مم

 هل ةرمث ال طو_سب هيرضب ماه الا لهأد ةدلج ةئاه هدفت رح
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 موملا ريغو كلهي حربملا نال ملوملا ريغو حربملا نيب ىا ( اطسوتم ابرض مْل وق ) حي راعتا
 لوصو عنمت بايثلا نال رازالا ا الخام ىن هب ( هبايث هنع عّزيو هل وق ) رجزلا هبرصحال

 ىلع برضلا قرشن و هلوق ) هل | نيد ةفأر امه مذخأتالو ىاعت لا لق هبل ال

 لصوب نا بجي هنالو كلهمال رجاز دلخجلاو هكلهي دحاو وضعىف ع نال( هئاضعأ

 هلوتل ( هجرفو ههجوو هسأرالا علو ) ةذللا اهيلا لصو مءاضعالا لكىلا ملالا

 ساوملا عمي سأرلاو لتتم جرفلا نالوريك اذملاو سأرلاو هجولا قا دالجلل مالسلا هيلع

 هنال اضيا نطبلاو ردصلا بنتحي و هقوذوا هعش وا هرصصب وا هععم برضلاب لتخ امب رق

 أ( ادحاو اطوس نالو'اناطيش هضن ل ادحاو طوس سارا برب اقن اند
 ١ ىلع ههجو ىلع قلي الو دود ريغ امماق اهلك دودحلا ىف لجرلا برضيو فلتلا هنم فاحال

 || ىلوتوباشلا طبرتوامملع اهم ايثفلتق اهلرتسا هنال ةدعاقدحمتف ةأرملااماو هاديدشيالو ضرآلا

 || هنال نيطوسوا اطوس موب لكىف هقرغبنا زوجنالو برضلا نييىلاورو ةأمااهيلع اهبايثفلا
 محدالا ىلع هأزجا ىناثلا مويلا ىف اهلثمو هيل اوتم نيس مويىف هدلجولو ماليالا هب لصحالا

 هدلجا دبع ناكن افي وق) ساند والا نم لصف نا نمؤيال هنالان دنع دجتملا ىف دملا ماَعالو

 هجرفو هسأرو ههجو ءاقتاو هبايث عزت نهرا اهيلع دلج ىتلا ةفصلا ىلع ىا (كلذك نيس
 ( هليبس ىلخو هعوجر لبق هطسو ىفوا هيلع دما ةماقا لبق هرارقا نعرقملا عجرناف هل وقر
 لوف ) امهيف هعوجر لبشال هناذ فذتلاو صاصقلا وهو دبعلا قح هيفام فالح

 اهتئطو كلعل وا ( تلبقوا تسمل كلعل هللوقبو عوجرلا رقملا نّدلي نا مامالل بحمسإو

 نع عجر مث كلذب رقاف ةعبرا هيلع دهش ولو نونج كلا لبخ كلا هللوقب وا ههبشل
 ثاذىف ةأرملاو لجرلاو هل وق ) رارقالا عم ةداهشنل ظحال هنال دلحا طقسو هنم لبق هرارقا
 اهبايث نم اهنع عززيال ةأرملا ناريغ مل وق ) عوجرلا لوبقو دما ةفص ىف ىنعي ( ءاوس

 ول وق ) اهلّزسا هنال ةسلاج برضتو اهتروع فشك اهديرجنىف نال ( وشملاو ورفلا الا
 اهل رفللاو اهيدن ىلا ةيدماغلل رفح مالسلا هيلع ىنلانال ( زاج مجرااىف اهل رفح ناو

 رفحت مل مالسلا هيلع ىنلا نال لجران رفحيالو ردصلا ىلا اهل رفحتو اهلّتسا هنال نسحا
 ةعبرا مالسلا هيلع هلوقل ( مامالا نذاب الا هدبع ىلع دما ىلوملا مقبالو هل وف ) نعام
 هيلي الف هسفن ىلع كلذ ليال ىلوملا نالو تاتدصلاو دودملاو ء ناو دعما ةالولا ىلإ

 حا عجراذاو هلوف ) دبعلا قح هنال هديع ىلع هعقي نا هلف ريزعتلا اماوهدبع ىبع

 ( امهلوق اذه هيلع دوهشلا نعمجرلا طقسو دللا اوبرض مجرلا لبق ركحلا دعب دوهشلا

 الف ءااسصقلا تك انو مك الا م كم تحح دق ةداهشلا نال هدحو ل دحب دمت لاقو

 لبق دحاو عجر اذا اكراصف 00 نم ءاضمالا نا امهلو عجازلا قح ف الا محدن

 |١ اعيج اودح 0 | لبق مهدحا عجر ولو هيلع دوهثملا نع قملا طقسي اذهلو ءاضقلا

 ! لمكت م ةداهشلا نال اهي مهوق ىف هيل 0 ءدربتاني اذه اذكف



 و ش * "4 دو

 الل اذنع اظل ىلا ال5 رجلا دحا الراو تطل هقحىف

 ال اهث ريس اماو لالا ىف فذ م جمالك انلَق هريغ ىلع قدصيال هلال هدحو عجارلا دحب

 جرف ادلج ناك اذا اماو نوف اذذق قب ءاضقلا هب لصتي مل اذاف ءايضقلاب لاصتالل
 ' ىنا دنع طايسلا رثا ىف عجارلا ىلع ناعضالو اءاجا ةصاخ | دل مهدجا |

 ا رح نا دلخجلاو ةفينح ىبال ل ا طل يلم رباط نت تام اذا اذكم

 اللا | سه ريغ ىلع اودهش ةعب را هتروص دهاشلا اذه نعكيال تيذك دحاو لاقف.

 نك تنام نا[ ذك وأ ةجا را شرا عجارلا نعصيال مهدحا عجر مث ”دلملا هحرش ىضاقلا

 ناذ هل وق ) عجاراا نمضي دو فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع هيلع نامض ال دلجلا

 1 راصهنال عجارلا دحال رفز لاقو (ةيدلا عبر نعضو هدحو عجارلا دلج مجرلا دعب عجر

 ع رومل هنال فذاقلا ن :ع دلحا طعس فوذكقملا تام مث ايح فذق نمو ةايملا لاح ىف هلاذذاق

 ١ و لالا ىف اذذاق رصي ملو ةهباسلا ةداهثللاب هعوجر دنع اذذاق راص عجارلا نا انلو

 ةداهشو هتداهثب فلت فوذكقملا نآل ةيدلا عبر نع امناو دحلا هيلع بجو ايهم فذق

 ا هجرف رثكأ وا ةسجخ دوهثلا ناك ولو قمحا عابرا ةثلث هتداهشب تدل نه يد دقو هريغ

 هو نانا عجر ناو مهتداهشب قحلا عج عطقب نم قب 4مم نصت مهم دحاو

 يش اذاو قطا عابرا ةثلث مهب تدن' نم يب هنا انيب امل ةيدلا عبر ناعجارلا نعك هسجن

 جحر اذا هانعم ةفيشح ىبا دنع نيكزملا ىلع ةيدلاف دبع م اذاذ مجرف | 1

 يدلا دعو فسو وا لاقو مهانيكز كلذ عمو ديبع مهنا ل اولاقنان ةبك تلا ْن

 © دنع نورزعن مهنكلو اريخ دوهشلا ىلع اونثا مهنال نيكرملا ىلع 0

 ٍُ ةقالحلاو اهيلا مكملا فاضيف ةيك ريلاب هلم 1 ةج ريصت امنا ةداهثلا نا ةفينح ىبالو |

 | 7728 رارحا مهن اوعزو ةيك تلا ىلع اوتنث اذا أما ,هانيكزو ديبع مهنا انلع اولاق اذا ّْ
 ةيكرلا ىف ةناطخا ىذملا لاقولو اعاهحا: لاملا تيب لع لي:ذوهشلا ىلعالو مهيلع

 0 ذ تدمتتو دبع مهنا تلع لاق اذا فالكلا امتاو ملا ىف اذك اءامجا نمضيال |'

 ناصحاو هلوق ) ةنذق مهنال (اودح ةعبرالا نع دوهشلا ددع صقن ناو معلوف )

 العام واهب لخدو اجيك اماكن ةأرما جب وزت دق انتم القار اغلا ارح نوكي نا مجرلا

 اهب لخد دقو ةياتكوا ةنونحموا ةريغص وا دما نر تناك ناف ( ناصحالا ةفص

 اًوطو كلذ دعب دجو, ملو ةياتكلا تلساوا تقتعا مث ةمالاب لخد ول اذكو انصحم نوكيال

' 
| 
 أ

َ 

 لاذ فوذقملا ناصحا نع ازاررخا مججرلا ناصحاب ديقو انصحم نوكي ال هناف از ىتح

 هرطاو مالسالاو لقعلاو غولبلا وهو ريغال طئارش سج عاما نع ةرابع كانه

 1 ةلئس» * لوخدلاو حاكتلا نيئيشب مجرلا ناصحا نع صو ءانزلا لف نع ةفعلاو

 ”ةداهشلك ةداهشلا ىلع ةداهشلابو نيتأرم 1 رةداهشب تن ناصحالا ىلع ةداهثلا ||

 ف انلق لتعلا اهب تبشر ةداهش 2 ءااقلا ةداهشل اضتح لا نقر لاقذو 1 يع ا
 رم وبسم سل ل سس حجاج

0 ) 



 بجو ا هيف ةيروك ذلا راتعا بجو ولف هيف بلاس وه اممئاذ ناصحالا اماو ءان زلات :

 وه ناصحالا نالو دحا هب لّشب مل اذهو ءانزلا هبت بش ىذلا ددعلا راتعا بجول ءاثزلا ف

 عمءاسنلا ةداهشب 0 ثيءايش الا هذه ن 0 دحاو لكولوخدلاومالسالا ولقعلا و عولبلاو 5 86 5

 ل دلللا نيب ن نيس هل وز عاقجالا دنعاذكف دارفنالا دنع لاجرلا

 هارب ام رادقم ىلع هب كب رزعيف نولصم كلذ مامالا ىرب نأ الأ ا ( ىئنلاو دلحلا نيد ركنلا ١

 ىفاشلا لاقو دملا قيرط ىلع ال ريزعتلا قدرط ىلع هلعف كلذ مامالا ا ناو (كلذ ره

 ةئام اههنه دحا ولك اودلجاذ ىتازلاو ةينازلا * ىلاعتهلوق انلدللا قب رط ىلع ام4 مم

 ةياغلا تناكل ادحدهعم بي رغتلا ناك و لف هيلع دازب الف دملا عبمم نايب اذهو * ةد :

 هلق ) نا دلبلا ةفاتسم ىف رادتم قئلا سيلو ريذاتملا ةمولعم اذ ودل نالو دلحا ضعب
 ببسي عانتمالل ىنعم الف هيلع قدس قالتالا نال ( مجر مجرلا هدخو ضيرملا ىتز نآف

 وهو كالسهلا ىلا ىضشال ى( أب ىح دلحت لل دلخلا هدح ناك ناو هلو رن
 هلق ) كلذ لاوز هب رظننا اديدش دربلاوا اديدش رللا ناكاذا اذهلو هيلع قسم يؤ

 هر نس 00 كاله ىلا ىدؤي ال ى(اهلج- عضت ىتح دحنمل لماما تنز اذاو

 وهس وهو ىل اك م أ ضعب قو ) اهسافن ن م كاعد ىف دلطلا اهدح ناكناو هاو 7

 لاحىف ضئاملا دلجحنو ضرم عون سافنلا نال هنم حرخم هبديرب عفتري ىا العتت ب باوصلاو

 نال ( س افنلا هللا م

 ىا هلا اك اممانإلا 00 نا كك 0 0 دخل نكي لا 0

 اودهش اذاو ول قف ) سلا ديهالف لورتلا دنع عوجرلا نال رارقالا فال برهت ال

 فذهقلا دحىفالا مهتداهش لبقت مل ماما ء ,هدعب هتماقا نع مهعنع مل مداقتم دح دوهشلا

 ةقرسلا ىف نعتيو هءذخؤي منيح ا كاوا ةقرعس اودهشا ذا ىنعب ) ةصاخلا

 دايعل !|قومحو دايعلا قوقح ن م اههنال مداقتلاب لطب الهناف صاصقعلاو فقذقلا لو اماولاملا

 رجا ترش الا .مداقتلاب لطم الو محدن هناف رارقالاب هلكاذه تدناولو مداقتلاب لطبتالا

 اعيج را ركالاو ةنيبلاف هط رش ند سيل له لاقو اههدنع هطرش ن 0 ةحارلا دوحو ناذ

 لبيع ىل هلوقو قافتالاب لبيع تقولا كاذ لمَ ةحارلا تهذذ كدعل ناكم نم هناٌواح ناو

 نال مهيلع دحال هنا رهاظلا جركلا نسحلاو.ا لاق فذتلادح نودحب لهو مهتداهشا

 ابيدس كلذ نوكيالف ةهبشلاب هنلع دوهششملا نع انا طقس امناو ددعلا ةلم اك ةداهشلا

 ةماقالا عنمب كيذكف ءادت الاىف ةداهشلا لوبق عنمم اي مداقتلا مث دوهشلا ىلع دملا باحنا ىف

 مداش ام دع ذخا مث دملا صعب برص م دعل بره اذا هتديافو عنعال رفز لاقو ءاضقلا دعل

 : ديك هيلع ماعب ركز دنعو دودحلا تانى ءاضعلا٠ 5 ءاضم الا نال د هيلع ماقال هناذ نامزلاا

 ' نم لع ةحالو هل يق )ءاركشساتا هلال ( رع ترقا هود



 م 011 ف

 00 ت1 117 اين تعال ناو اهلل كورا هدلو براك 5 1
 ١ 'ىعبتو لح قى ةاعإو ةهبشلا نا لعاو كيال كلامو تنا مالسلا هيلع لاق ليلد ىلع تشن

 ةيراج عضاوم ةتس ى لل اىف ةهبشلاذ هابتشا ةهبش ىعسو لعفلا ىف ةهبشو ةيبكح 3

 البق حوزلا قحىف ةروهملاو ميلستلا لبق عيابلا ق>ىف ةعببملاو تايانكلاب انياب ةقلطملاو هنبا

 'نهرلا باتك ةياورىف نهترملاقحىف ةنوهرملاو هريغنيبو هنيب ةكرتشملا ةيراجلاو ضبقلا
 ا ' | اندلا شثرو رهملا بح و مارخ اسهنا تلع لاق ناودلحا بحن ال عضاوملا هذه ىف
 فذاق ىلعدملا بجيالو بالا دوجو عءادج ىعدملا ناك اذا كلاملا قيدصت طريشي وهاعدا
 | ىهواثلت ةقلطملاو هتجوزو هماو هيباةيراج عضاوم ةينامث ىف لغفلا ىف ةهبشلا اماو ءالؤه

 'ةيراجو ةدعلا ىف ىهو لوملا اهقتعا اذا دلولا ماو ةدعلا ىف لام ىلع قالطلاب ناكؤا ةدعل ىف
 ظ ححدألا وهو دودملا باتك ةياورىف نهترملا قحىف ةنوهرملا ةيراجلاو دبعلا قحىف ىلوللا
 | لاق اذا هيلع دحال عضاوملا هذه ىفف نهترملا ةلزنع اذه ىف نهرلل ريعتسملاو ةيادهلا ىف اذك ا

 "لعفلا ف ةهبشلا تناك عضوم لكىف مث دح مارح اهنا تلع لاق ناو ىل لحت اهنا تننظ

 اهنم يسنلا تيلي اخاف دعشاا تناك عضوم لكىفو هاعدا ناو هئم دلولا بسن تيشرال

 أ كلملا لاوز دح مارح > اهنا تلع لاقو ةدعلا ىف اهنطو مث اثلث هتحوز قاط نمو هاعدا اذا

 أ نظلا نال دح مل ىل لحن اهنا تننظ لاق ناو ةيفتنم ةهبشلا نوكتف هجو لكنم لحلا ىف

 | اهالوم اهقتعا اذا دلولا ماو ةقفنلاو سيلاو بسنلا ق>ىف مئاق كلملارثا ذا هعضومىف

 ا راث "الا ضعب مايقو عاججالاب ةمرطا تول اثلث ةعلطملا ةلزنم لام ىلع ةقلطملاو ةعلتملاو

 ١ لأقو ةدعلا ىف اهئتطو مث اهسفن تراتخاف اديب كرماو ةيربوا ةيلخ تنالاق ناو ةدعلا ىف
 ابجحيف ةعيدولاو ةمدخلل ةراعتسملاو ةيراعلا ةي راملا اماو دحي مل ىلع مارح اهنا تلع

 حاكنلا ىف هن أما ّيطووا هبت اكم دي راجوا هنا ةي راج ئطو نمو انقلطم نوف دلحا

 | ةيراج وا هبا ةي راج ننالا يطوناو كلم ةمش هنال دحاو رهم هيلعف ارارم دسافلا

 '0 117 ناو رلا كان همطو نال رهن ئيطو لكل هيلقفةبسشلا ىدا دقو ارازطافما
 ' ةناعفاولا ف اذك رهم فضن ئيطو لكل هيلعف ارارم امهدحا اهتطوف نيكيرتش نيب ةيراجلا

 "لاق ناف هالوم ةيراج دبعلا يطووا هتجوزوا هماوا هبا ةيراج ئطو اذاو هلق )
 ( ل لت اهنا تننظ لاقناو لوف ) ةءوطوملا ىف ام ةبش ال هنآل ( دخن مارح اهنا تلع
 ا هيو لام ىف اطسنلا ذأ ناد رهان لا كيرشأ هنط نال ) اضيا هفذاق ىلعالو هيلع دح الف

 'عاتتسالا هيلع هبتشي نا زاخل هتجاح دنع هنم لكأي هالوم لام ىف دبعلا اذكو هتجوزو

 ْ هنا تننظ دب راطلا تلاق اذا اذكو هذ ذاق دحن الف ةقيقح ىتز هلا الا ةاضلسا 3 ةهعش ناكف

 1 اههنع ءىرد ىل لحن اهنا تننظ لاق امه«!اذ دحاو لعفلا نال لما عدب مل لحتلاو ىل لحب

 'ةيراج ىنز لجر تاعقاولاىف لاق ام«تلع مارح كلذ نا الع دق اههلا اغيج ارقب ىتح دملا

 حا ا مارد طنا ةيراللا تلو ل لنا استطاع لاعو هتالخل وا هدحنو ا ذم ا واه
 ب ري مع
 0 1 ا ا ا ا ا ا



 مارح هنا تلع وهلاقو لالح هنا تننظ ةمالا تلاق ناب سكفلا ىلع ناكول واءاججا اههتع ْ]

 ءئردو دملا هيلع بحي ةفينح ىبا دنعو د#تو فسو ىبا دنغ امهنع اضيا دملا ءئرذ |
 || اذه نم هنبا هلا ىعدا اذا بسنلا تبث الو دح مل ىل لحت اهنا تننظ لاق ناو هلوق اهنع '

 |١ نال مارح اهنا تلع لاق ناو هيلع دح الف نيمناغلا نه وهو ةعستلا لبق منغملا نم ةي راج

 ةيراج ئطو نمو معلوف ) دلولا بسن تبثي الو كلما مكح هلذ نيمئاغلا نيب يشم ةينغلا

 مراحلا راس اذكو لاملاىف امله طاسنا ال هنال ( دح ىل لحن اهنا تننظ لاقو همعوا هيخا

 الف اهتطوف كتجوز اهنا ءاسنلا تلاقو هن أم اريغ هيلا تفز نمو مل وف ) دالوالا ىوس

 هكلمريغىف هئطو نال هفذاق دح الو ةدعلا اهيلعو لثملا رهم ىنعي ( رهملا ةيلعو هيلع دح

 هلال ( دللا هيلعف اًهطوق هشارف ىلف ةأرها دجنو نفاو نإ ف ) اهدلو بسن تشر
 قرش. الناسنالا نال اب لها كانه هلال فاقزلا ةلثس هبشت الو ةبعكلا لوط دعب هابتشاال

 داوىف تش الو فاقزلا ةلثس ىف بسنلا تبث اذهلو ةلهولا لوا ىف اهريغو هتأنمحا نيب

 انا تلاقو ةيبنجا هتاحافاهاءدا ذا الا لاؤسلاب نريبعلا هنكم هنال ىعا ناكاذا اذكو هذه

 هلو ) اهجوزريغ ىلا ةفوفزلاكىهو هنم اهدلو بسن تبثيو دحب مل اهتطوف كتجوز
 كلذ اي ناك ناو ( رزعيو دملا هيلع بجي مل اهمطوف اهحاكن هل لحال ةأرعا حوزت نمو

 اوغليف هل فداصي ىل دمع هنال كلذ املام ناك اذا ( دحب امه دنعو ةفينح ىنا دنع) اذهو

 || عضوملا فةأرماىتانمووإ وق) ا ركنم ىتاهنال رز عاما وءايدنالا ضعب ةعيرشىف مراحل تاوذ

 فسوبوالاقو) نيا عدوبو(ر زعيو ةفدح ىب ا دنع هيلع دح الف طولموق لعل ع واو رككملا

 رزعبو هيلع دحالف هتماوا هتح وز ىف هلعف ناكن ا نيهجو ىلع اذهدحلا هيلعو (ءانزاكوهدمتو
 كى هن ال رزعي وءانز ىعسي ال هن ال ةفينح ىب ا دنع هيلع دحالق لحجر قواةيدنحاىف هلعفناو

 هتما وا هدبعىف هلعف ولو اءاجا دح اهريدىف ةيبنجا ىتا اذا اما مالغلاىف فالخللا ليقو

 نكم ولو ريزعتلا هيفو مارحءانتسالاو ىواتفلا ىف اذك رزعيو فالخ الب دحبال هتجوزوا
 ىتا اذا امهلوق ىلغ مث هليلغ ةييثالو هاوركع كلان لزناف هركاذب تيعلا نم هاو

 ناو اجحر نين_صحم اناك نا اعيج نا دحن امهناف طول موق لع لم وا اهريد ىت ةيبنجا

 ةعبرا نم اهيف ديال طاوللا ىلع ةداهثلا مث ءانزلا ىنعم ىف هنال ادلج نينصحم انوكي مل

 لك ىلع هب لوعفملاو لعافلا لتق طول ماوق لع لمع نم ىفاشلا دنعو ءان زلاك اهه دنع

 تنكح ولو ءانا» سل هلال نادهاش كلذ قف لبشو نكماد كلا وود لوك ءانزب

 رادىف قرا نالو ىل وق ) ةيفنلا لح رلا نايك اهبكحتا ناك اهعطرش الل د3 ادرك ارق
 انسو ل0002 00000 هن مل ائيلا 150005 را
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 | || ابجوم دفعتب مل هنال انتا امدعب ماقبالو دحي رف هيف مامالل دبال عضوم ىف ىنز هنا انل دك ||
 ةّناغلاو بئاغلا ةلزنم ةنمأتسملا ةيبرطلاو نمأتسملا ىبرملا نا ةفينح ىبا دنع لصالا
 ىمذلا ةلززم فسوب ىبا دنعو ةيبصلاو ىصلاو ةنونلاو نونحا ةلزم دمت دنعو

 ] ةسانشلا دحنالو عملا دحي هناف ةنمأتسم ةيب رح انز اذا ىنذلاو ملا نا هناي ةيمذلاو

 1 تباغ مثأةأرماب انز نمو ةياغلاك اهنالف ةفينح ىلا لوق ىلع اما دمتو ةفينح ىبا دنع |

 || || ىبا لوق ىلعو دحب هناف ةنونج انز لقاعك راصف ةنونجلاك ىه دم دنعو لجرلا دحب 1

 000 را لسع نقص رجا از ولو ةيمذب انز ذك اعجب نادك فسوب |
 ” را رتاك نيج نأ دجال دم دنعو ةلسملاوا ةيمذلا دحتو ةقيتح ىبا دنع بئاقكو هو ||

 عاجبألاب اعيجل نا دح امهناف ةيمذب انز ىدذك اعيج نا دحب فدسوب ىبا دنعو ةلقاعب انز
 ىعدا اذا ايةكرششلل رخن آلا نع طقس ةهبشلاب نيينازلا دحا نع طقس ىتم دلحا نا.لصالا مث

 |١ طقس اهتهج نع روصقلا ناكن اذ لعفلا روصقل طقس ىتمو رك رخنآلاو حاكتلا امثدحا

 1 1 ١ ناو ةمئان وا ةهركم وا ةنونحم وا ةريغص تناك اذا اي لجرلا نع طتسي ملو اهنع دملا

 || دح مث اهركم وا ايبص وا انونجي ناك اذا ماعيجج امهنع طقس هتهج نم روصقلا ناك أأ
 )| برشلا دحو هيلع ماقب فسو وبا لاقو امهدنع نمأتسملا ىلع ماشال ءانزلاو ةقرسلا |
 || ىوسام ىف ىذلا اماو عاججالاب هيلع ماّقب صاصقلاو فذتلا دحو عاجمالاب هيلع ماقال |[

 ]| ةأرماب نونجلاوا ىبصلا انز اذاو برششلا دح هيلع بحجيالو اءاججا املاك برمشلا دح
 1 ةريغص وأ 'ةنونجمم حجم از اذاو دملا اهيلع رفز لاقو اهيلعالو هيلع دحالف ةعواطم

 ]| ىعسي اذهل و لعفال لحم ىهامتاو هنم قمت ءانزلا لعف نا انل اماججا ةصاخ لجرلا دح

 ُ نكفلاب ةبيسم اهنوكل ازاحم اناز تيعساهذا الا اهب تزهو ةءوطوم ىهو ايناز و اًءتطاو وق

 | مثا هنع فكلاب بطاخم وه نم لعف وهو ءانزلا حجت نم نيكفلاب اسهتح ىف دملا قلعتف
 || هيلعو دح ءانزلا لعشاهلتتف ةيراجي انز اذاو ةفصلا هذهب سيل ىصلا لعفو هتسئابمب

 || انز امدعب اهاّرشا هناكف اهكلمل بيس دعا ناعض ررقت نال دحال فسو ىبا نعو ةهقلا

 ايس كلم وا اهب هل ىصوا وأ اهلرو وأ اهضيقو هل تيهو وا اهاررشا مث ةعاب انز نمو اهب

 ١ اهب انزف هما بصغ ولو دحلا هيلع فسو ىبا نعو ةفينح ىبا دنع ديلا هلع ”ئرد انهنم

 ]| دللا هيلع لاق ةفينح ابا ناف كلذ نم تتاخ اهب انزف ابيث ةرحح ب صغ وا كلذ نم تتاف

 | كلمنال اهنال اهيف لاكشا الف ةرملا اما مالا عفو ةرملا ةيد كلذ عم هيلعو نيهجولا ىف
 ]| تيملاو توملا دعب بجو نامضلا نا لاق هنا الا ةمقلاب كلمت اهناف ةمالا اماو ةيدلا عفدب

 (ٍ دحالو ةفدح ىبا لوق ىلع ةمتلا مرغ اهرصب بهذ نكلو تمت مل ولو هكيلمت عدبال |

 ||| هنال اعيج نيهجولا ىف ّدمالا ىف دح هيلع سيل فبسوبوبا لاقو ءارمثلا ةلزنمب اذهو هيلع ||

 ري لجر ىف لات فسوب ابا تعمم ةعامم نبا لاق ءاسثلاب اهكلكريصيف ناعلاب اهكلم ||

 000 لوق وهو دما هيلع نا اضيا هنع يد ل 0 اهب يف ماب 1



 اهجوزت مث اه انو اذا ضيا دما اهيلع نسحص اذكو حاكتلاب اهعضب كاجالة رن
 معا هللاو دحب امهدنعو رفزو ةفيشخ ىبا دنع دخن مل ر كنت ىهو ةأرماب انز هنارقا نمو .

 6 برمشلا دح باب

 هيلعدهشف ) ناركس هب اًواجوا هعم ( دوجوم اهخي روذخاف رفا برش نمو هللاهجر لاق) |

 اليلق رخخلا نم برس ءاوسو هعم دوجوم اهحرورقا اذا اذكو ( دملا هيلعف كلذب دوهشلا |

 مداعتم ءانز لحجر ىلع دهش نم نال ةداهشلا تقو هعم اهو دوحو طرش امناو اريثك وا

 اهحبر باهذ دعب رقا ناف هل وق ) ةداهشلا لبقت مل ةميدق ةقرس وا مداقتم ره برش وا

 || ركسلاو اهحر باهذ دعب هيلع اودهش اذا اذكو دح دم لاقو اهثدنع اذه ( دحب 0:

 ا نامزلاب هردق هناريغ قافتالاب ةداهشلا لوبق نم علمي مداقتلاف دح له لاقو اههدنع دح مل

 دهم دننع هلطبال مداقتلاف رارقالا اماو ةحاولا لاوزب ردقم امهد_عو ءانزلا دح ارايتعا

 ناركسوا هعم اهحنرو ذوزسشلا ةذخا ناذ ةحنارلا مايق دنعالا دحنال امثدنعو ءانزلا دح فاك

 نا ىورو اءماجا دح هءاولصي نا ليق ة<ارلا ثطقناف غامالا هيف رمصم ىلا هب اوبهذف

 اهي ناكدناو خا نبا اذه نا هل لاَمف هنع للا ىضر دوعسم نبا ىلا هيخا نباب ءاج الجر

 نسحنتمل كنا تنا رهتيلا لفاكس نب مهل لامق رقاف دوعسم نبا هلأسف رخلا برش دقو ىرج ىف

 ةرتزتلا هودلجاف اهحير مث هدجو ناف هوزمم م هورت رت لاق مث هتمرج هيلع تزسالو هدا
 هوزم نم هلوؤو دملا ةماقا 5 هكتيسسيو كرك نا

 نآل ركسلا طرش اهنا( دح ذيسنلا نم ركسنمو نإ ك2 ) اورداو هاولقاو

 طارتشا ريغنم اهليلق برمشب بحي دملا ناف رّلا فالح دللا بجوبال ركس ريغ نم هبرش

 ىلع لدءال كلذ نال ( اهأيقتوا رخلا من. ر هنه دج و نم ىلع دحالو لوف ) كسلا
 دحي الف ءاملا مدعل ,رطْضم شظعلا لاحق اهبرشاوا هرك !نوكي نا زاوط هراتخإ ا“

 الا( اءوط هيرشو ذيبتلا نم ركسا هلا لعب ىتح نا ركسلا دحالو هاوق ) كشثلا عم

 كشلاب دح الف اهركم ذيبنلا برش وا كاهرلا نيلو ملاك ذيبنلا ريغ نم 1 ل

 نونجاك لقعلا لئاز هنال راح زئالا لصحل (ركسلا هنع لوزب ىح دح الو ول وف )
 ضرالاالو ةأرملانهلجرلا فرعيالو اباوجالو اًقطن لقعيال ىذلا وه دحن ىذلانا ركسلاو

 لام اذه ىلاو همالك طلتخو ىدهي ىذلا وه اههدنعو ةفينح ىبا دنع اذهو ءامسلا نم

 دح الاو اهت ءارق هنكما ناف نورف اكلا اهيااي لق أرقتسي فسو. ىا نعو راشملا زكا

 هلال هن ءردلا لات, بذكلا لاقحال هركس لاحىف هسفن ىلع هرارقاب نا ركسلا دحالو

 ةيوقع جاصلاكهيف نا ركسلاف دبعلا قح هيف نال فذقلا دح فال هللا ق- صلاخ
 كشلا عم 0 داقتعالا تاب نه 0 ند 0 ةئم نيمال نإ كلا را وارد

 كدا 0 نيل ددلوتا
 هج: حله يم احل نادم ملا حا ا ا
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 | نآو ريصعلا نوكينيتحمف ؛لاق اذاف فاكلا 9 نيل مح هلو فاكلا نوكس عم اهحمفو

 ” فج دعب ديريك الا راسادحو بريثشلا درجت رخا دح نوكي نيسلا مضو نوكسلاب لاق

 1 [م هند ىلع برضلا قرفب هلوق ) مضلاو نوكسلا ىلا لام هللا هجر ميشلاو ركسلا

 دركال دْخ نعو روهسملا ىف درجبو سأرااو هجولا بنتحنو ) ءانزلا دح ىف انركذ

 أ برسثب رقا نمو لوف ) فصنم قرلا نال ( اطوس نوعبرا هد ادبع ناكناو هل وف ) ||
 ةقرسسلاو ءانزلا دك عوجرلا هيف لبقف هللا قدح صلاخ هلال ( دح مل عجر مث ركسلاو رخلا ِ

 ' ةرم هرارقاب وا نيدهاش ةداشب )'برسشلا د ( ترو ) نيتيلاوتم نيتحت#ل انهه ركسلاو |إ

 | عساسنلا ةداهش هيف لبقبالو هل وق ) نيترم رارقالا طرشي فسوي ىبا نعو (ةدحاو ||
 معا هللاو دودحلاىف ءاسنلا ةداهشل لخدمالو دح هنال ( لاجرلا |!

 6 فذقلا دح تاب 6

 دارملاو هيلا * ءادهش ةعبراب اوت أيل مث تانصحلا نومري نيذلاو * ىلاعئهلوق هيف لصالا |

 صنلا ىفو ىداعملا رئاسو رفكلاو قوسفلا نم هريغب ىمرلا نود عاججالاب ءانزلاب ىمرلا ىمرلاب |
 اذا هللا هجر لاق ) ءانزلاب صتخم كلذو دوهكلانم ةعب را طاريشا وهو هيلا ةراشا |'

 00و ناذإب لاقوزاب ( نزلا يرمي ةنصدع ةأرسا وا انصح الجر لجرلا فدق ||
 اذ] ءانزلا لع سانلا ردقا تنا هانعم ناف دحنال هناذ سانلا ىتزا تنا لاق اذا اما ىناز تنا وا |

 0001 ارب الجر قذف ول ىتح ةياتكلاب بجبال هنال ءانزلا عي رضي لاق ماو.
 هبلاطف لوف ) فذ-ةلاىف حي رصب ست هنال تقدص لاق ىذلا ىلع دحال تقدص

 | هنم روصت نم فوذقملا نوكي نادب الو هفح هال ةتلاتظم طرشق ) دحلاب ىف وذقملا

 فوذقملا قيدصت فذاقلا نع دحلا طعسيو هفذاق دحنال كنخوا ان ون ناكول ىتح ءانزلا لعف

 | تاباورلا ىدحا ىلع هلالخىفوا دملادعب اهماقا ءاوس فوذقملا ءانز ىلع ةعبرا يشب ناب وا :
 هءانز تدب ةنيبلا هذهب نال تزيجاو هتداهش تقلطا ّجركلا ىف لاق دملا دعب اهماقا ناف |]

 ا هحرش ىو ةداهشلا لوبق عادلا كارب د ا برضلاو نصحم ريغ فذق هنا نيف ؛

 فقالتخا هيف نوكي نا لمتحف هتنبب لبقت مل لام كلا ىلع ديلا ءافيتسا دعب ةنيبلا ماقا اذا |

 صنلا انلق نهعم نينصمخلا ,متكرشا فيكف تانصحملا فذقىف درو صنلا لق ناف حيراشملا |

 مي وهو راعلا عقدل بوجولا نال صنلا ةلالدب نينصحلاىف تبثي مكملاف نهيف درو ناو ||
 ( ارح ناكنا اطوس نينامث ّك اا هدح مل وذ ) نهل معالاف فذقلانال نهصخامناو عبملا |['
 فوذتملا نع راعلا عفدل عرش هلال دبعلا قحو عرمشلا قح هيفزا فالخالةيادهل اىف لاق |'

 قح يآ اذهو ادح ىمس هنمو ارجاز عرش هنا مث دبعلا قح وه هجولا اذه نخ ||

 هيف وسل ىذلا نك دمخو ةفينح ىبا دنع لطاب هوفعف ىنع مث ” هاعدا اذا هنا ىّتح عرشلا :

 ا ناتهملا ' 0 هكا 0 | اكل نابذ فوذ ملأ نود 0 1

 ش ( اناعهصاف )



 1 1-00 ل 1 /

 نعمت نح 5 ل م دلع لا ند 5 قح بيلقت ىلا اولاما ناضأ ا

 ةقرسلا و ا اننا دلل اعحع ناكف ع ناصقتلا نالو دلع ةدابزلا زو ال اددع ا

 ىهفاشلاو هنع وفعلا زوحبالو ثرو مل ىلاعت هلل قح هنا تدن اذاف قرلاب فصنتي هنالو | ا
١ 

 | الجرف ذق نم نا ىتح عرمشلا ءانغو هتجاح راتعاب دبعلا قح ٍبيلخت ىلا هيفلام هللادجل
 | دللا ضعب ميقا ام دعب تام ناو لطب ال ىعفاشلا لاق و اندنع قللا لظب ف وذتملا تاغ

 ثروال اندنعو دبعلا قح هلال هدنع ثروب هنا ىلع ءانب لطسال هدنعو اندنع قابلا لطب

 | قذاقلا لاقف دحلاب فوذقملا بلاطف الجر فذقولو ىلاعت هللا قح هيف بلغملا نال

 فوذكللا يقي تح فذا ا لؤقلاف رح تنا فوذتملا لاقو:دبعلا دحح دك دعانا

 | فوذقلا لاقو دح كِفذقىف ىلع بحي الف دبع تنا فوذقملل فذاقلا لاق اذا اذكو ةنيب

 هركذ فذاقلا ىلع دحال دملا دعب فذقلا ررك ولو اضي ١ فذاقلا لوق لوقلاذ رح تنا ْ

 نعالملاو لاق ثيح ناعللا باي اضنا زكلا ف هيلا راشاو دمسلا بارف 0
 مهنم دجاو لك فذقوا ةدحاو ةملكب ةعاجم فذق ولو دح همزايم فذلا ظفل رركاذا

 مهضعب مصاخ اذا اذكو ادحاو ادح مهل برنض اوعصاخف ةقرفتم مايا ىفوا ةدح ىلع مالكي
 دح فذاقلا ىلع امناذ مهنه دحاو رضح اذا اذكو اعيج مهل نوكي دااف دقن ضعب نؤد

 مهل دحين لو هقح ىف دحلا لطب هفذق ىف مصاخم مل نم كالذ دعب سضح نافريغال دحاو

 لكلف فذقلا رركن او دحاو دح بجو ةدحاو ةيلكب مهفذق نا يجفاشلالاقو ىرخا ةرها

 ىتاثلل دحي هناف رخآآ الجر فذق مث هدح نم غرفو فذاقلا دح اذا اندنع مث دلحا مهنم دحاو

 قابلا طوسلا برن رخآ فذق مث اطوس نيعبسو ةعست برضف الجر فذقولو رخآ ادح

 همامت ليق رخآ فذقف * 0 دملا نم قب ىتم نا لصالاو ىاثلل دح هيلع نكي ملو

 ىلع هب فوذ هملا عم ن ب ملو الجر فذقولو ىناثلا دحب ملو لوالل دما هيب برض

 دَح ىوعد هلال اندنع هفلعسإال م ناف هفذقام هللا, هفالحمسا داراو هفذق هنا

 زوحالو نيلجر ةداهش فذقلا ىلع ةداهشلا ىف زوج و فاد يفاشلا لاقو ءانزلا د

 ماقا ناذ ىضاقلا ىلا ىضالا باتكالو ةداهش ىلع ةداهش الو نيتآم هاو لجر ةداهش
 نيدهاش ةداهش ىلع نيدهاشوإ نيتأرماو الجر هفذق ىلع هقدص هنا فوذقملا لع فذاقلا

 هعج نال ( هتاضعا لعب ردضلا: قرف هل وق ) زاج نضاق لا سان اتا
 سارلاو هجولا قبو هيلع قسم فلتلا سلو فلتلا ىلا ىدؤي دحاو عض وهىف

 برضي ىدنلا ىف لاق ةيادهلاىف اذكءانزلا دح فالح ( هءايثنم درحب الو ملَوَق ١

 عزي امئاو بالا هنع عيال هناذ فذقلا دحىف الا دحاو رازا ىف اهلك دودملا ىف

 عنمب تالذ ءاق نال ( وشحلاو ورفلا هنع عزي هلا ريغ هل وق ) ودملاو ورفلا هنع

 ىقايو فذقلا دح كلذ ىلع برضي هناذف ةبجوا صيق هيلع ناك اذا اما مل الا لوصح

 || فصنلا ىلع دبعلا دح نال ( نيعبرا دلج ادبع فذاقلا ناكن اف هل وق ) ءادرلا هنع

 0( طا
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 ديبعلا لو لعج نيا 0 ةدلح نينامث مهودلجاف 707 هب الا تلق ناذ رارحالا لوس ند

 هتداهش لبشيال دبعلاو ادبا ةداهش مهل | وابقتالو ىلاعت هلوق ليلدب رارحالا هي آلا دام انلق

 | افيفع السم القاء اغلاب ارح فوذقللا نوكي نا ناصحالاو مل وق ) فذقب مل ناو

 1 ] نكي مل ىذلا وه فيفعلاو فذقلا ناصحاف اهنم ديال طئارسش سجن هذه ( ءانزلا لعف نع
 ةدحاوة رم هرعىف هنم كلذ دجو ناف هرعىف دساف حاكن الو ةهبشلاب الو ءانزلاب ةأرما ٌيطو

 || نباايوا كبال تسل لاقف هريغ بسن ىقننمو هلوق ) هفذاق دح الو انص## نوكيال
 || ملسم ةرح هما تناكاذا اذه ( فذاقلا دح اهدحب نءالا هبااطف ةنصحم هدم هماو ةيئازلا

 دحال نكي مل ةياغ تناكناو اهل قا نال دحلاب ةبلاطملا اهل ناكة نصح ةيح تناكن اذ

 | ىضروف هلاق ناف كابا اذه سيل لاق ناو هيف ةباينلا ز وجبال ديلا نال اهريغ هالو نا

 | تسل لاقناو هنعهبسن ىف دصق هنال دح بضغىف هلاق ناو حدملا لقحك هنال فذاقب سلف

 هنال فذاقب سيلف كمال تسل لاق ناو ل وصوم مالك هلال دحب مل كمال تسلوا كيال |[

 | نالف نبا تسل لاقناو اذذاق نكي مل كبوبال تسل لاق اذا اذكو كما كدلتمل لاق هناكف بذك ||
 ةرحدهماو كِبال تيسل لاق ناو اضيا د ل هدج ىلا هبسن ولو قداص هنال دحال هدج ىنعي

 رزعيو ةنصحم تدبل هما نال دحب ملارح هوباو ةما هما تناكن او همال دنا ِهمزا دبع هوناو

 ثروبي ال هنال دا لطب دما ةماقا لبق تنام مث ةيح ىهو اهفذق اذا هنال ديم هلوش دبقو

 تناك نا ىلابب الو دكا هيلعف ةلسسم هما تناكو نيننازلا نبا اي لاقول و ىعفاشلل اذالخ اندنع

 ال لكلا الرحل كابول نساني ىإ ءانولا دل واي لاق ولو هيلع دحال ةرفاكمالاو ةلسس ةديل
 | ىنكي مالا 000 تاينإلا نم اهتوف نم ومالا فذق هنال دج دياز تفلأ نباءاب لاق ناو 59

 أ ءانزلل ةضرعتملا نوكتدق ةبحتلا نال رزعيو دحي مل ةبحتلا نبا اي لاق ولو دمللا باح ىف

 لاقولو ةةسافلا نبا ايوا ةرجافلا نبا اي لاق اذا اذكو فذق حجيرمص اذه نكي ف لعفترل ناو

 فذقلا دحب بلاطي الو مل وق ) اهريغو باودلا دوق لمح هنال قذاَم سيلف داوقاي
 ةي رللا ناكمل هب قل: راعلانال دلاولاو دلولا وهو (هفذقب هبسن ىف حدقلا عقب نمالا تيملل

 تاسبل هبلاطملا ةيالو.اندنعو ثرو. هدنع هلال ثراو لكل تب ىفاشلا دنعو

 كالو للاب ثاربملا نع مورحبلا اندنع ثيثل اذسهلو انركذ ام لب ثرالا قيرطب

 ةوخالا اماو ةيادهلاىف اذك دلولا مايق لاح دلولا دلول تبثيو-دمحن اذالخ تنبلا دلول

 || كوبا كدلي مل لجرا لاق ولو ةموصللا قح مهل سيلف مهد الواو لاوخالاو ماس الاو

 || ادلو نكيملو ةفطن ناك امنادما جرىف بالا هحرطام لاح نال قداص هنال هيلع دح الف

 || بلاطينا دبعلاو رفاكلا هنبال زاج انصحم ف وذتملا ناكناو ملف ) هما هتدلو امناو

 الأ هنا انلو املا زاعلا | عوجرا امه وان, فذقلا نال كلذ امهل سيل رفز لاقو ( دحلاب

 دلو اهلو ةماوا ةنارصن هتيم فوذقملا ناك ول و دحلا هيلع نيف نسعحم فذع هريغ

 || هالوم بلاطي نا دبعلل سيو هلوق ) ةنصحم ل هنال دح 1 ىلع ن 0 لس
 د
 : 0317 رت

1 0 ( 



 دحي هالوه ةبلاطم كلعال هنال ( ةلسملا هر فذَش |
 تبث. مل لاخلا ىف ةبلاطملاهل ثبثي مل امل هنال اضيا هالوم بلاطينا هل نكيرل كلذ دعب قتعا ١

 هما ىلع كالذ كلمال هنال ةيملا هما فذ هابا بلاطي نا هل سيل دل ولا انك

 ناك كولملا ريغ رحدلو كولملا مال ناكو هريغنم نبا اهل ناكو لذ همال هكلمي الف هسفنل |
 ) هعوجر لبةبمل عجر مث فذقلاب رفا ناف هلف ) نييبنجالاك امهنال ةيلاطملا امه

 هيبشتلا هب دارا هنال ( دحمل ىطبناي ىنرعل لاقنهو هلوق ) ىددآلا قح هب قلعت هنال ْ

 قارعلا داوسب سانلانه ليح طدنلاو اذذق نوكي الف ةحاصفلا مدعو قالخالا ىف
 نكي مل كلذك هوبا سيلو روعالا نبا اب وا طايلاا نبا اي وا ىبرعب تسل لاق اذا اذكو

 نكي مل ناسناب تنا ام وا لجرل تسل وا ناسنال تسلو مدآ نباب تسل لاق ولو افذاق

 دحب مل ةينازاي لجرل لاق ولو فذق وهف نالف دلو تسل وا بال تسل لاق ناو افذاق

 لجر لاشي ةفصلا ىف ةغلابملل مالكلا ىف لخدت دق ءاهلا نال دح دم لاقو امهدنع
 ىنازاب ةأرمال لاق ول و ةأرملا ةفصب لج رلا فص وف همالك لاحا هنا ام# و ةمالثع
 تان ز: لمجرا لاق ناز ربك ذتلا مالكلا ى ل تعال[ نال عاجل الاب دحب هناف ءاهلا ريغب

 2 زومهملا نال دال دمت لاقو انهدنع اكن دح ليما ىف كانز لاق ناوادخلا

 0 كما ابا هبشا * هلوق اهنا صقرت ىهو برعلا نم ةًأرها تلات“ هه ذراع |

 هلاح مسا لم + لبملا ىف ءانز تاريملاا ىلا قراو *.لكو فولهك ننوكت الو + لع
 ىذلا زجاعلا لكولاو ةيعللا مظعلا ىف املا ليقثلا فولهلاو ةبشلاىف انز واحنال ىا

 ةشحافلا ىف لمعتس هنا امهو ادارمهررقن لديخلا ركذ نالو هريغ ىلا هما لكي

 ءىنازايلاق اذا ام ةلززنم ادارم ةشحافلا نيعت ةماشملاو بضغلا ةلاحو اضيا ز ومهم

 ناك اذا ادارم د وعصلا نيعي امنا لبخلا ركذو ليلا ركذي ملو.تأنزالاقوا ةزمهلاب

 ليقو انركذ امل دحنمل لبملا ىلع تأنز لاق ولو هيف لمعتسملا وه هنال ىلع ةملكب انورقم

 لاق ولو فذاق وهف ناكناسل ىا برعلا ناس ريغب الجر فذق ولو ةيادهلا ىف اذك دح

 نيحدتتدض اهنال لجرلا دح الو ةأرلا تذح كب تنيز تلاففأ ةكاز ان ةارغأل

 تلافق ةيئازاي لاقولو اهفذق مكح قبو هفذق مكخ طقسف كب اهلوشب هتقذقو تنيز لاق
 فوذقملا نم دجوب ملو رخالا فذق ام«* دحاو لكنال اعيجج ادح ينازلا تنا لبال

 قيدصت تئرز اهلوقنال امهثم دحاو ىلع دحالف كعم تنيز تلاكف ةينازاب لاقولو قيدصت

 أ تلاقذ ةينازاب لاق ولو اذذَق نكي رف دهاشوا سضاح تناو نوكي نا لكي كعم اهلوقو

 ءانزلاب ىنم عا تنا لق هنال ةفذاش ىه تسيلو اهفذق هنال لجرلا دح نه ىتزا تنا

 لمحت هلال هيلع دخ الف ةأ غال كلذ: لاقاوا كنم اريخ انماز تيارا لج لاناولو

 كجوز كلانز ةأرمال لاقولو ءانزلا ىف ةكراشملا ىضتّسال اذهو ةانزلا نم اريخ نيبطاخلا

 _ كرهظوا كذخت انز لاق ولو حاكتلا لبق اهنم محدن انزلا نال فذق وهف كجوزتي نا ل ابق

 ناذ همال هكلع الف“ هسسفل قدقلا دح

 ك0 ف ب دو موج ولج هاو ناك:

 3 7 ب مسج جو جوج 22



 ا .فذاقعب سيلف هعبصاب نالف كنانز لاق ناو فذاق وهف كو 7 لاق 3 فذاش اني سيلف

 ”تئطو لاق اذا اذكو دح مل ةنونحي وا ةمئان وا ةهركم وا ةريغص تناو تذيز لاق ناو

 'ةرفاكل وا تقتعا دق دمال لاقولو هريغو ءانزلاب نوكي دق مارمحلا ٌيطو.نال امارح ائطو

 الأ ريتعلاو اهانزب ماكت موي فذاق هنال دحلا هيلعف ةرفاك وا ةما تناو تدنز تلسا دق

 الإ | 190 لها نهذا لج را لاق ولو ةفاضالا لاخ نود هروهظ لاح فّدقلا ىف اندنع

 0001 ل ىالاق فذق مو فذقلاب هرما.اةنال لسرملا لع دحالق ةيئازلا نبا ايزوإ
 ١ انالف نا هل لاق ناو دح اهلطم اذذَق فذق ناف لوسرلا اماو ءانزب سيل ءانزلاب سهالا نا

 ١ سبر لاق ناو هريغ نع فذقلل كاح هنال هيلع دج الف اذك كل لوقب كيلا ىنلسرا |[

 01و دلل لا تغلي ادهاش كم انالف تينع لاق ناو امهل :قذق وهف كعم نالفو ||
 ١ ةأرمال لاق ناو لعفلا ىف امهكا رشا ىضنقاذ تينز ىف ريضلا ىلع انالف فطع هنال دحلا |!

 || هنم نوكينم ىلا ءانزلا فاضا هنال هيلع دح الف سرفب وا رام وا روش, وا ريعب تينز
 . مهرادب وا بوثاوا, ةاشب وا ةرقس تدنز لاق ناو روث وا زاج كئطو لاق هناكف ٌيطولا

 | لاق نا و ضوعلا ىلع كلذ لمح نال ءانزلا لعف اهنم نوكي ال ىثنالا نال ذاق وهف |[

 007 01 از لاق ناو انناز كاذب نوكيال هنال هيلع د آلف ةقان وا: ةزقب تينز لجر ||
 | سيلف ءاعسلا ءام نبا اي لجرا لاق نمو هلأ وق ) اذذاق نكي مل ريع وا روث تينز لاق ناو ||
 هب بقل ءاهسلا ءام نبا نالو ءافصلاو مركلاو قلحلا نسحب حدملا لقح هلال ( فذاقب ||

 | هلاخ ىلا وا هع ىلا هبسن ناو موق ) رذنملا نب نامعنلا دل مسا وهو هلاخ#و هتافصل

 | كّنابا هلاو ىلاعت هللا لاق ابا ى هس ءالؤه نء دحاو لك نال ( فذاَش سيلف هما جوز وا

 || ابا ىعني مألا جوزو با لاما ثيدحلا ىفو امم ناك ليعمساو قحداو ليععساو مهارإ

 | ازارحا كلملا ريغب ديق ( هفذأق دح مل كلم ريغفام ارحااتطو ّيطو نموه وق ) ةيزنل
 || ئطاولا قذاق دحن ال اماو كلملاىف مارح هناذ ةيسودملا هّتماو ضئاخلا هنأرعا يطو نع

 ١ نإ قالط نم هنم ةدنعملا يطو نك وهو ءانزلا هبشي ثالملا ريغ ىف ئطولا نال كللملاريغ ىف
 ' ةظاضرا نم هتخا ىهو هنمما ئطو:اذا اذكو كلملانيغ ىف مارح كو اذهف ثالث وا

 ضئاخلا هنأرما ٌّىطو فالح ةديؤم ةمرح مارح > اهنال هفذاق دحن مل ةعاضرلا نم هما وا

 اهتع ةأرما وا دحاو دقع ىف نيتخا حجوزت اذا اذكرو ةفوم هفارخ ين ل هشبل ةنفااو

 | هبا ةيراج وا هريغ نيبو هنيب ةما يطو اذا اذكو هفذاق ىلع دخ الف اهئطؤ وا اهتلاخ وا

 | هتلناكم ئطو ناو هفذاق ىلع دح الفاهما وه يطو وا هوا اهئطو دق ةماوا هما وا

 ا 0 لاقو دنس رك و شتا اك هن نضراح اهعركو كلم اهنال فذاك دج اههدنفف |
 ةأرما جوزت ناو هيلع رهملا بوجو ةلالدب اهئطو نع لاز هكلم نال هفذاق دحبال رفزو ||

 هلم مرح / جبر اتاذ وأ حوز نه هد ءق وااحوز اهل نأ 0 قهرا ذأ عا وادوهش ريغب ْ

 دح فسو ونا لاق مع ريغ متل كا هفذاق ىلع 01 9 |

 د تح يا لوس يا ددخ عال اس هرخي حاس ن7 2 ادروتإ ا



 لخدو اهتنب جوزت مث ةوهشل اهجرذ ىلا رظن وا اهلبق وا ةوهشل ةأرما سمل ناو هفذاق

 || هدنع هفذاق دحب هنا ىتح ةفينح ىبا دنع هناضحا طقسمل اهب لخدو اهما جوز وأ اهب |
 || دلوب ةنعالملاو مل وف ) هفذاق دحيال هنا تح هناصحا طقس دو فسوب وبا لاقو
 فذقلا كعل دلولا بالا ىعدا ناذ دود نرد بسلا تبان ريغ اهدلو نت ) اهفذاق دجال |

 دلو ريغب ةنعالم تناك ناو د دلولا ثالا, دا ام دعب فذاق اهقذَقَرَر او اهفذات د م ا

 دحو دبعلا قح هيف نال دح السم فذتق ناماب انيلا رح لخد ناو دح قذاق اسهفَدَتف |

 نناناباوأ نجاعلا#

 فاسو وا لاقو ام دنع هيلع ماهل ءان زلاو ةقرسلا دحو ىذلاك هيلع ماعال برثلا 1

 ةما فذق نمو يلف ) عاججالاب ةقرسلاو ءانزلا دح هيلع ماب هناف ىجذلا اماو هيلع ماع

 هيف بجبام سنجي فذق هنال ةّماغ ريزعتلاب غلو رزع ( ءانزلاب ارفاكوا دلو ما وا ادبع وا
 غلسإال هنا الا ( رزع ثيبخ اي وا قساف اي لاقف ءانزلا ريغب السم فذق وا ءلوق ) دملا

 لاق اذا اذكو ىرباه رد ىلع هرزعيف مامالا ىلا هيف ىأرلا نوكي لب اذه ىف ةتاذ ريزعتلاب |

 نئااي وا قسافلا نبا اي وا ثم وا رفاكاب وا ىسوحت انوا ىنارصن اب وا ىدوهي ابو ارجافان

 رزعي هناف قراس اب وا صلاب وا ةثيبحللا ننا اب وا ةقسافلا نبا ايوا ةيسقلا

 لاق اذا اذكو رزعل مل كاذك وهو قراساب فا صلاب وأ قدساف اب لاق اذا أ كاد عيمج ىف ظ

 برعلا نالو بذاكه نال رزعي مل راسا نبا ايوا بلكلا نبا اي وا روثاي وا درق اب وا بلكأي ا

 عيمج ىف رزعي افرع ىف ليقو ىلكلا ةيحدو ىروثلا نايفس لاقي ءامسالا هذهب ىعشت دق ظ
 نسح اذهؤو الف الاو رزعي ةيولعلاو ءاهقفلا نم هب بوبسملا ناكنا ليقو ابس دعب هلال كلذ
 ديلباب لاق-ناو رزعي هنا رهاظلاف ماقحاي وا ةكحذ ان وا ةرخم اي وا ىهالاب لاق ولو

 رفاكلا وه ةفينحوبا لاق ةلفسلا ىف اوفلتخا و رزعع ةلفساي لاق ناو تاعقاولا ىف اذكو رزع

 رو.نطلاب بعاللاو ماقملا وه د لاقو هل ليقاهو لاق امب ىلا ال ىذلا وه فسوب وبا لاقو

 ىد اذا ىذلا وه ىح نيريصن لاقو ةيندلا لاعفالا ىتأي ىذلا وه ةلس نب دب لاقو

 (تادلج ثلث ةلقاو اطاوس نوثلثو دعس هك( دةتلاد يدل وت ) لك د
 هيلع هلودل نيعبرالا ىلا هب غلبالو امهل وق اذهو ريزعتلا هب عقبال كلذ نم لقا "نال

 صقايف فذقلا ىف دبعلا ف دح نوعبرالاو ن.دتعملا ند وهف دح ريغىف ادح ىتتا نه مالسلا |

 راج زن الا هب دوصقملا نال لجرلاو ةأرملاو دبعلاو رللا ريزعتلا ف ىوتسيو طوس هنم |
 رارحالا ىف دملا لقا فسوي و.اريتعا (اطوس نوعبسو ةسج ريزعتلاب غلب فسوب وبا لاقو)

 وهو ةياورىف طوس هنم صقنيف نونامت ةيركلا ىف دح لقاو ةيرخلا وه لالا ذا
 هللا نضر ىلع نع روث أم وهو طاوسا ةسجن هنم صقنب باتكلا ةياور ىقو رفز لوق

 نيعبسو اسجخ غلب الف ةدقع ةسج لكل دقعي ناك ههجو هللا مرك ايلع نا هلن وأتو هنع

 غلبت مل اهنال تادلج عب را وهو قابلا ىف دقعي مل مث ةدقع ةريثع سجخ ثاذو دقع

 فاسو ا لوق ىلع رزعيف ديعلا اماذ نيعبس و سجس ىلع سصتقا هنأ ىوارلا نظف انيك



 *« ا
 ا دنع اضيإ اذكو رملا ىلع اسايق 7 د علا نال ندور نال

 ريزعتلا مث ىضاقلا هاري اه ىلع نيث نيثلثو ةعست ىلا طاوسا ةثلث نينام دبعلا رزعي ةفينح ىنا

 ١ ءاهتفلاك ف ارمش الا فارمثا ريزعتو داوتلاو ةنق اهدلاك فارمث الا ريزعت بتا م عبرا ىلع
 ١ ىضاقلا بابىلا ردحاو مالعالا فارسثالا ريزعتف ساسمللا ريزعتو طاسوالا ريزعتو هي ولعلاو
 ' لعفت كنا غلب ىضاقلا هل لوقب نا وهوريغال مالع الا فارش الا فارسشا ريزعتو

 ل لو دلل ىتماقلا .تابااىلا ناس[ وا مالع الا: ةقوسلاك طاسوالا ريزعتوءاذك |!
 هلال ةفينح ىبادنع لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش ريزعتلا ىف لبقبالو سبللاو برضلاو رملا |؟

 000 لادا عفاسلا ةداهش دف لبقت دمحو تنسو وا لاقو صاصقلاو داك ةب وقع

 ريزعتلا ف برضلا ىلا مضي ١ نا مامالا ىأر ناو هل وق ) هنع وفعلا مصيبه ئال نويدلاك يد

 ىأر اذاف رجزلاو عدرلا هنم دوصقملاو مامالا ىأر ىلع قوفوم ريزعتلا نال ( لعف سدا

 "برضلا دشاو مل وف ) هسح ال عدترب ناكن اواضيا هسيح برعضلاب عدتربال ماشلا نا

 ١ تيوغت ىلا ىدؤيال ىفصولا ثيح نم ففخ آلف ددعلا ثيح نس ديت نسا

 هنال ( ءانزلا دح مث ول وق ) ءاضعالا ىلع قي رفتلا ثيح نم ففخب مل اذهلو دوصقللا
 ا دح مث نلوق ) * هللانيدىف ةفأر اميب كذخأتالو + ىلاعت هلوقب دكؤمو باتكلاب تباث

 ' اتداص هنوك لاقحال لقحم هبيس نال ( فذقلا دح مث مل وق ) نقيتم هببس نال ( برسشلا
 كاوقلاىف لاق فصولا ثيح نم ظيلغت الف ةداهشلادر ثيح نم ظيلغتلا هنق ىرج دق هنالو

 ةدشلا مهضعب لاقو دحاو عضوم ىف عمجي مهضعب لاق ريزعتلا ةدش ةيفيكىف اوفلتخاو

 برضبي لصالا هب رشا ىفو ءاضعالا ىلع قرم؛ لصالا دودح ىفو برضلا ثيح نم
 غلب اذا ل والا عوضوخ عوضوملا فالتخال باوللا فلتخا امنا ليقو دحاو عضوم ق

 دحو فذقلا دح ةعبرالادودللا تعمتجا ناذ ءاصقا هب غلب مل اذا ىتاثلاىفو هاصقا رب زعتلاب

 ماهالاف ”ئرب اذاذ سبح مث فذقلا دح أدبي ةفينح وبا لاق برمشلا دحو ءانزلا دحو ةقرسسلا
 اذاذ سبح مث هيلع ةقرسلا دح مدقءءاش ناو ةقرسسلا دح ىلع ءانزلا دحن مدق ءاش نا رايخلاب

 اهشن ناك ناذ ٍترعشلا دحت هيلع ماقا ىرب اذاف أري ىحن سحب مث رخ آلا ىف دح *ىرب

 اهيف ناك ناو اهادعام لطب و مجري مث ةقرسلا ىف لاملا نعضيو فذقلا دحب أدب محر

 سفنلا ىف صتقي مث سفنلا نود اهف صتقب مث فذقلا دح أدب اهنوداهفوا سفنلا ف صاصق

 تان هرزعوا مامالا هدح نمو علف ) عب . انيلاف اذك دودلعا نم كلذ ادعام وغليو

 لوف هقراكتلا طردت 1 لعفو عرثلا سعب هلعفدنال ( رده همدق

 ةداهش مهل اولبقت الو * ىلاعت هلوقل ( بات ناو هتداهش تطقس فذقلا ىف لسملا دخ اذاو

 لاوقالا ذافن ناسالا ةرمثو هل ةازاحم هناسل ةرمث هللا هبلسف هناسلب فوذقملا ىذا هنالو * ادنا

 لبقت ىعفاشلا دنعو جسما ضرع كتهنيف اةدص ناك هفذق نا مهنوتل ةب وتلا دعب لبق ولف

 قسفلا نم هيلياه ىلا عجار ءانثتسالا اذه انلق اوبات نيذلا الا ىلاعت هلوقل بات اذا هتداهش ْ
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 (نود )



 شا
 | نيئيش ركذ ىلاعت هللا نالو فانيتسالا ىلا برقا هنالو ةداهسشلا لوبقنم عنملا نود

 ةداهشلا لوبق نم عنملا قبب و قسفلا مسا هنع لوزي. دب وتلابف ةداهشلا طوقسو قسفلا
 | ديبأتلا ركذل نكي مل ةب وتلاب لبقت هتداهش تناكو لف ديأتلاب ةداهشلا طوس دكا هلللا نال

 || الماك ادح مالسالا ىف دح هنال هتداهش لبقت مل هسا مث هيلع دما ةماقا دعب دترا ناف ىنعم
 مالسلا هيلع هلوقل هتداهش تزاج كلذ دعب لسا مث هرفك لاح ىف دخل ارفاك ف ذاقلا ناكناو

 | هلنال بات ناو ادبا هتداهش زن مل قتعاف ادبع دودحلا ناكن او هلبق ام بحي مالسالا
 || الجر دبعلا :فذق ولو هتباهش .تلبق ناضمر لالق ةيؤوب دهشولا هنا لبلد ةداهنش غو
 مسا مث فذقلاىف رفاكلا دحناو مل وق ) دسعلا ذح هيلع ماقب قتعا مث قرلا لاحفف
 هل نال ةمذلا لها ىلع هتداهش لبقت ملف ذق ىف دح اذا رفاكلا نا عا ( ةثداهش تلبق

 مالسالاب هنال نيلسملا ىلعو مهيلع تلبق مسا ناف هده امي درتف هسنج ىلع ةداهشإ

 لبقتال ثيح قتعا مث دح اذادبعلا فالح ' مالسالا ةلادع ىهو حر مل ةلادع هلتثدح

 ديأتلا لع هتداهش تلطب .مالسالا لايف دحف رغكلا للف 'فذقلا نط ا
 ]| الو دح هنال رفا و هو دحاذاام فالحب هدلخ اميع تلطبف ةداهش هلو لصح دملا نال

 هضعل و هرفك ةلاح ىف دحلا صعب لصح ولو اهلطبت ةداهش كا فداصي ف هل ةداهش

 نال تليق باتول ئد ديأتلا ىلع هتداهثي لعتال دئاؤرلا رهاط قه عنا

 '١| ةلاس ىفريخالا طوببلا دجو اذ ةياورافو مالسالا ةلاسق دجوب لس 00
 مقاول هنال ريخالا طوتسلا وه ةداهشال نلطبملا نر ديانا ىلع هنداهش تلاطب مالسالا

 ا رك اريتعا ةياور ىفو ةداهشلا :لطبتو ىقابلا برضي هناذ رخا فذق مث دللا ضعب هيلع

 ةلاحىف كا دحو ناو ديبأتلا ىلع هنداهش تلطد مالسالا ةلاح ىف مر دحو ناذ نا

 || مثرسا مث فذقيىف ادحاو اطوس رفاكلا برض اذا ةيادهلا ىفو ةتداهش لطم دا ركل

 لوالاو يكادال عبات لقالاو هتداهش درت فسو ىلبا نعو هنداهث تزاح قِبام برض

 ا ولو عاججألاب هتداهش لبقت ال مالسالا دعب دا لكدح مث [سا مث فذق ولو عصا

 هعيجج برضي ملام هتداهش لبقت هنا ةياورلا رهاظ ىنف ههامت لبق بره مث دما ضعب ملا
 تطفس هوك برضا اذا ةياور ىفو هتداهش لبقت ال ادحاو اطوس برض اذا ةياور قو

 *ردهي طوسب ىبارلا ةداهش * ةفيثح ىنال ةموظنملا ىف لاق طقستمل لالا برض ناو هتداهش

 6 ةقرسلا باتك 6

 قاريسا هنمو ةيفلخا هجو ىلع ريغلا لام ذخا نع ةرابع ةغللا ىف ةقرستلا قيرطلا عاطقو'

 ءاهتناو ءادتا هيف اءارم ىوغللا ىنعملاو ةعب سثلاف فاصوا هيلع تديز دقو معلا

 1 راهملا ىلع 5 هر ا كاملا م لالا ١ ذحا و ةيفمللا ىلع تدبلا بعت ١ اذأ اكربغ 0 ءادشا وأ



 *« هد

 ١ نال ةيقللا ىلع ذخالا طرش اماو ءاهتنالاو ءادتالا طرتسشا اراهن ناكاذا اهاو اليل ىعب

 ,) ذخال جورلنا وهف قيرطلا عطق اماو ابصغو ةسلخو ابهن نوكي ةيقلا ريغ ىلع ذخالا
 | اذا هللا هجسر لاق ) ثوغلا هنم ذوخأم لا قمل ال عضوم ىف ةرهالا هج و ىلع لاملا

 ١ دحاو كلامل ةثعلا تناكءاوسو ةدحاو ةعفد ىنعي ( مهارد ةرسشع لقاعلا غلابلا قرس

 قلاش قا وك نأ عطقلا ثوب ىف طّرشيو عطش هناف دحاو زرحىف تناكاذا ةعاجلوا

 | ةارتثعب ردقم وهو الماكاباضن قوزمسملا نوكي ناو.اغلاب نوكي ناب دب وقعلا لها ند
 'ةسشثع هنهث اموا مل وق ) مهارد ةثلث كلام لاقو رانيد عبر ىهفاشلا لاقو اندنع ,

 ال00 نوكي نأ رعي و ابهذ ناك ناو اهل هتمقربتمي مهاردلا ريغ نا ىلا ةراشا هيف ( مهازد

 ١ عطشب مل امهنلن اهق رعشسلا صقن ناذ عطقلا نيح ىلا ةّقرسلا نيحخ نم ةرسشع قورسملا

 ١ امفارتو دلب ىف لاملا قرس اذاو ذخالا دعب ناصقنلاب ةربع ال دم لاق و اهه دنع اذه و

 ' ول وق ) اميجت نيدلبلا ىف ابان قو سيملا دقق نوكي نا دب الف رخآ دلب ىف ك اح ىلا
 طرتشي هنا ةياورلا رهاظ و كلذ ىف ٌةياورلا تفلتخا ( ةبورضم ريغ وا دب ورضم

 / ةب ورضملا ىلع قلطت مهاردلا مسا نال محدالا وهو دمتو فسوب وبا لاق هبو دب ورضملا

 ١ نسما ىورو عطشب مل ةبورنضم ةرشعنم لقا اهنيق اربث هارد ةرشع قرسول ىتح افرع

 0 الا الف ردلا م ةكزأ [كانضنك اه ريغو ةباوزسغملا نإ ىوتس هلا دهسا | نع

 مهارد قرس ناو تايدلا ريداقم ليلدب ةعبس نزو اهنم ةرمشعلا نوكت نا
 ةجرهتوأ فوز

 ” قارس اذا اذك و اهَنف نزوال ةرغ الذا دابج مهارد ةرشع ىواست ىتح عطقب مل ةقوتسوا

 دايح مهارد ةرثع هتعث راند فصن قرس ولو عطقب مل لقا اهتفثو ةسثع اهئزو ةرقن

 ١ ناني نكلو نيبطاخم ريغ امهلال ىبصالو نون ىلع عطقالو عطقب مل لقا تناكناو عطق

 ةهشالو زر>نياوف ) ىدنلاىف اذكعطق هتقافالاحىف قسسف قيغبو نك ناكن اولاملا

 الام قرس وا سلتخاوا بهتنا ول ىثح عطقلا بوجول طرسشش زرملا ( عطقلا بجو هيف

 نيهجو ىلع زرطاو عامقلا بجي ال ىرملاىف نا ويلا وا راحأالا ىلع راثلاكارهاظ

 م ااا اراد نوكي نا كلذ ىف ءاونس و .ةعتفإلاو لالا ظل لا ان وحلا

 مالسلا هيلع ىنلا نال هبحاصب ازرحم نوكي نا ىتاثلا زرحلاو اقودنص وا اطاطسف وا

 اناث هاك نكءاوس و هءاززحم ةلعفن هسأر تحت تناكو ناوفص ءاذز قراس عطق

 كاملا هب زعو رادلا قراسلا,لخد ناف هؤادر قرس نيح امئان ناكن ا وفص نال اظميتسموا

 صللا لخد ناو عطق ثالملا عي مل ناو ةيفحب سيلو رهج هنال عطقب ال كلذ عب قراسلاو

 نود اهقدحا معي مل ناو عطقب مل هيحاصب امنع دحاو لك لع نا اهفرادلا بحاضو اليل

 مسملا قرس ناو نماتسم ىب رح نه مالسالا راد ىف قرسنم ىلع عطقالو عطق لا

 هللا ءاش نا نيمنام ىلع عطقلا طقست هيف ةهبشلا نالز رللا ىف ىا هيف ةهبشالهلوق عطق ىبذلا نه

 فصننيال عطقلا نالو لصف ريغنم ةيآلا قالطال ( ءاوس عطقلايف دبعلاو راو مل وق )
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 ىلا عوجرلا هنع ىورو نيفلت نيسلحنىف نيترم هرارقابالا عطقنال فسوب وبالاقوامثدنع |

 دهشناف دحدنال نيتأر ماو لجر ةداهشب زوحالو ( نيدهاش ةداهشبو روق ) اميلوق
 ىغبنيو لاومالا ىف ةجب لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش نال لاملا بحبو عطب مل نانأماولجر

 اهردقو اهناكم و اهئامزو اهتبه امو ةقرسلا ةضك نع نيدهاشلا لأ نإ ىف

 هنم قورسسملا روضح رارقالاب ةقرسسلا ىف عطقلا ةماقا ىف ربتعي و دودحلا ىف ايطابتحالل

 نم دب الف ةداهشلاب هتوث ىفاماو كلذ رتعيال فسو وا لاقو امه دنع هتماقاب هبلاطيف

 مهارد ةرششع مهنم دحاو لك باصاف ةقرس ةعاجج كرش رشا اذاو ل فق ) اءاجما هروضح

 قرس ناو كلذ نم هباصا ام نعم عطقلا بحي ملناو ( عطش مل لقا هباصا ناو عطق

 قرسف اراد لخد ولو اعبج+ مهل عطقلا كلذ نوكيو عطق مهارد ةرششع ةعاجج نم دحاو
 اذكه لعفب لزب ملو رخا امهرد قرسنف داء مث اهتحاس ىلا هجرخاذ اههرد اهنم تيب نه
 لكىف جرخ ناو عطق رادلا نم ةرمثعلا حجبرخا اذاف ةدحاو ةقرس هذهف ةريشع قرس ىتح

 بوث قرس ولو تاقرس اهنال عطقب مل تاره سثع كلذ لعف تح داع مث رادلا نه ةرمه

 ةفيشح ىبا نعف ةرمثعلا ىلع ديزت ةرورصم م,هارد هقرط ىو مهارد ةسثع ىواسي ال ١

 لعب لوا لع عطقلا هيلع فسوب ىبا نعو عطق اهب مع ناو عطقب مل مهار ,دلاب اسي ملاذا
 بصقلاو شيشملاو بشحلا اك مالسالا راد ىف احابم اهفات دجوب ا ف عطق الو ملوف ١

 لخدب وريقملا ءىثلاوه ةيفاتلاو ءاملاو ةرغملاو جنرزلا كلذكو (ريطلاو ديصلاو كعسلاو

 باّرلاو نيطلا الا ءىشث لكىف عطقب فسوب ىبا نعو ماجلاو زوالاو جاجدلا ريطلا ىف

 راخفلاو رودقلاو مملاو لكلاو ةراخطا نم ءىش ىف عطقالو ةفينح وبا لاق نيقرسلاو
 كلذ ىف عطقا فسويوبالاقوو عطقلا حاجزلا ىف ةفينحىبا نعو جاجزلاو رج الاونبالا اذكو ||

 دجوال هنال جزوريفلاو دممزلاو توق ايلاو ؤلؤالاو رهاوملا ىف عطش ةقيتحىبا نعودهلك |

 سوئن.الاو ءانتلاو جاسلا ىوسام ىنعي يشكلااك هلوق ةضفلاو بهذلاكر اصف اهفات |

 ( ميطبلاو معللاو نبللاو ةبطرلا هكاوفلاك داسفلا هيلا عرسي اهف.الو ل وق ) لدنصلاو :

 لكلا وهو ىدولا ليقو راج ا وه زئكلاو رك الو رمث ىف عطق ال مالسلا هيلغ هلوقل
 00 ةاُش قرم ولو هكا ذ ق عطعي فسوب وا لاقو راغصلا

 10 | لثم ةبطرلا هكاوفلاو هيف عطقالو ال تراص اهنال عطقبال اهجرخا

 لفتم باب 585 ةريضح ىف ةدودجم تناكولو اهيف عطق ال كلذ هابشاو ناهرلاو حافتلاو
 عطق ال اذكو ةزرحم تناكاذا اهيف عطقب هناف زوللاو زومل اكةبايلا هكاوفلا اما و

 ةهكافلاو عْل وق ) داسفلا امهنلا عرسيال هنال ةعثولاو ءانللا ىف عطقب و ناحنر الو لَه ىف

 تعطق اذا اماو زارحالا مدعل امه.ف عطق ال ىنعي ( دصح مل ىذلا عرزلاو رجلا ىلع

 اذه (ةدساو 1 أذا مقا كل كد 0 هك ل |
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 إ عطق الو عطق لغم باب اهيلعو ةريضح ىف لعحو عرزلا لصحو اهماكيمهسا لعل ةهك اغلا



0 #١ 
 ا ا اسوا ةرشوأ م 1 ىتلا بادثلا ةقرسىف

 سيلوا ظفاح اهعمو قلغم باب هيلع اهل ىنب دق طنا ىلا ليللاب اهاوا ناف عار كانه ناك |"

 اهجرخاو هارد ةريثع ىواست ةاشوا ةرقب قرسو لخدو بابلإ رسكف ظفاح اهعم |؟ |

 قالغاربتعي هلال قلغم باب هلوشب ديقو عطق اهيلع بك اروا اهتو_سيوا اهب دوقب وهو |
 ريتعي ال ةعتمالا راسو ةريضحلاىف ةطنملا اما روفتلا اهعبط نمنال عضاوملا هذه ىف بابلا |

 عرسسيال امم هنال كسملاو دوعلاو بيطلاو ناهدالاو اهلكب وبلا ىف عطقو قالغالا اهيف

 نطقلا ةقرس ىف عطشب و داسفلا هيلا عرس ال هنال اضيا لنا ىف عطق و داسفلا هيلا

 | ا شورفملاو سوبلملاو لسعلاو بي,زلاو رمتلاو نعسلاو قيقدلاو فوصلاو ناتكيلاو
 | ضي راقملاو نيكاكسلاو سيطارقلاو مدالاو صاصرااو رفصلاو ديدخلا نم ىناوالاو |||

 عطق الو ملوق ) احابم اهفان دجوي هنال نانشالا ىف عطش الو ناسرالاو نيزاوملاو ا |

 ظ سي دلاو عاقفلا ةقرس ىف عطقب و طاشنلا برطلاو ةركسملا ىا ( ةب رطملا ةب شالا ىف

 هنال ( رامزماو فدلا ذححو رودنطلاىفالو ملف ) ديزلاو ريلا ىف عطقبالو لذناو

 نعو ,هرد فلا ىواست ( ةيلح هيلع تناكناو ىوعلا ةقرسفف الو هل وق ) ىهالمل |

 ا نا انل م ا

 '| عبتلاب ةربعالو ةعبات ىه امنا ةيللحاو ةدام هيف نوذأم كلذو هيف ةءارقلا هلوانتنم دوصقملا

 ْ لا عطقال اذكو عطقبال باصنلا ىلع ديزب ةينالا دقو رك هش هناا قرش نم نااوع حلا

 [| هانا قرس ولو لاع سيل: وهو اهيفام دوصتملا نال رعشلاو ةغللاو وتلاو هقفلا بتكىف |
 ءان دل" ىف انه لأ نظن ناو لسا نيلوا 0 5 ال ماك عطوا ءاموا ذي هيف تنام هتف ةضف ١

 ا بهذلا بيلص ىفالو هاوق 0 عطق مارد ةرشغ رع الا ةعَق تناك اذا فسوب ىبا دنعو |؟

 | ليثاقلا اهيلعىتلا مهاردلا امانة ضفلاو بهذلا نم منصلا اذكوهرسكىفنوذأمدنال (ةضفلاو ْ

 هارد ةرشثع ةيلخلا دق تغلي اذا عطقب هنع و اعلطم هيف عطقب فسو وا ىبا

 ا ىنعم نال عطقب مل اربخ ىبذن» ىمذ قرس ولو ةدابعلل ةدعم تسيل اهنال اهيف عطب هناف

 |١ امنال ةضفوا بهذنم اناكناو ( دزلا الو م رطشلا ىف الو مل وف ) صقان اهيف ةيلاملا

 الأ رملا 0 ( ةيلح هيلحن ناكناو رملا ىبصلا ق راس ىلع عطق الو نإ وق ) ىهالملا |

 ]| ىصلاىف فالكاو اباصن هيلللا تناكاذا 0 فسوب وبا لاقو هل عبت ةيلخلاو لامب سيل |[

 1 قل اوحوا 00 هلق ابارح ق رس ناو هيلعام ىلعو هاشم ىلع ادب هل ند ةارثكا ٍ

 الو مل وق ) ءاءولا نود لاملا ةقرسسلاب دوصقملاو لاملل ةيعوا اهنال عطق لام اهيف |[

 ]| ةقرسو عطشو لوف ) ةقرسال ابصغ ناكف هسفن ديىف هنال ( ريبكلا دبعلا ةقرسيف :

 ]| هسفن ىلع هل ديالو لام هنال ملكشالو هسفننع ربعيال ناكاذا ىنعي ( ريغصلا دبعلا |[
 ْ اريغص ناكناو عطشال تانإوإ وبا لاقو غلابلاك وهف هسفننع ربعي ناكاذا اماو ةي«لاك |

 ل لاو هلو 0 ةيادهلاى ذ اذك هجو نم لاف هحو ند ىدا 1 5 الو ماكتإال ١
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 هتفلاو وحتلا بتك تناكناو ذخالاب دصقسال اهيفام نال ( باسملا رئاذد الا اهلكر ئافدلا ىف

 ناويدلا لها ,هو باسملا رافد اماو لام سيل وهو اهيفام اهترسسب دوصقللا نال رعشلاو |[

 رتافد كلذب دارملاو عطقلا هيف بحث لام قرولاو اهيفام نود قرولا اهنم دوصتملاف
 راحيلا رتافذداماو لام ريغ كلذو هيفام هضغ نال عطقب مل ضم ملاذإ اما اهباسح ىضمدق

 امهنال ( دهفالو باكةةرسىف عطق الو مل وق ) قرولا اهنم دوصتللا نال عطقلا اهيفق
 اذهلو ىف اشلا دنع امههعب زوح هنال روصق امهتلام ىفذا قالطالا ىلع لام اسيل

 ولذا هل عبات اذهو بلكلا ةقرس دوصتملا نال عطقبال بهذ قوط هقنعىف ايلك قرسول

 ( رامزمالو لبط الو فدالو عل وق ) هذخاو بلكلا قنعنم هعطقل قوطلا ةقرس دازا

 هيفف ةازغلا لبطاما وهللا لبط لبطلاب دارملاو انه رمسك ىلإ بالت دق ف راعم هذه نذ

 سوئنإالاو ءانتلاو جاسلاىف عطشبو هل وف ) اضيا هيف عطقال هنا راتخلاو فالتخا |

 باو.اوا ىنا وا بشتلاا نم ذا اذاو ملف ) ةزرحم ةزيزع لاوما اهنال ( لدنصلاو |
 اهنال دجاسملا باوباىف عطقبالو ةسيفنلا لاومالاب تقحتلا ةعنصلاب اهنال ( اهيف عطق

 عطق اف وفلم ناكن او عطش مل اب وصنم ابكرم ناك نأ اط اطسف قرس ولو ةزرخم ريغ
 الا سنملا ىلع بلغت مل اهيف ةعنصلا نال بصقلا ىراو. وريصالا ةقرسىف عطقالو

 نارتخاب نادللا ايه ( هناح الو ناح لع عطقالو هلرق ١ زراحا ريغ ىف طسسن اهنا

 فسو: ونا لاقو امهدتعااذه ( "شان الو اوأ وف ) نومأملا ئىثلار 2 0
 كلمال هنال كلملاىف تنكمت ةهبسشلانا انلو هلثم زرحب زرحم موقتم لام هنال عطقلا هيلع

 فالكل ىلعوهف لفقم تدب ىفربتلا ناكن او تيملا ةجاح مدقتل ثراولل الو ةقيتح تيملل
 هيفو ةلفاقلاىف توباتنم هقرسس ول اذكو ربقلا ةرايزا هيف لوخدلا ل وأت هنال مجتتلا ىف
 ( سلتخمالو بهتنم الو ل وق ) اءامجا عطقب ملرينا'د وا مهاردربقلا نه قرسولو تيم

 ةلفغ ىلع ةع رسب “ىثلا فطخم نا سالتخالاو ارهق ةينالع ذخالا وه ىاهتن الا

 ةدودشم ,هاردلا تناكاذا هناي و عطقشال مكلا حج راخ نم رط اذا رارطلا ناو

 تناكناو عطقبال حج رامللانم ذخاو ةدتعلا لحو 0 هدب لخداذ مكلا لخاد نم

 ءاوس عطقغب فسوب وبا لاقو عطق هجرخاو اهيف هدب لل هذ حجراخ نم ةدودشم ةدقعلا

 تطقغس تعطق اذا ثيح ناكنا رظن. لاقنم انباححا نمو لخادلاوا حب راما نم رط

 عطقب مل ضرالا ىلع طمس تعطق اذا ثيحن ناكناو زرحلانم اهذخا هن ال عطق م ىف

 هل وف ) مهنم وهو نيلسملا ةفاكل لام هنال ( لاملا تيءنم قراسلا عطشبالو هلق )

 ”ىنثب هل ىدوا ولو ةهبش لاملا ضعب ىف هكلم توبث نال ( ةكرش هيف قراسلل لامنه الو

 رخآ ىلع هلزمو عطقشب مل لوبقلا لبقو هتوم دعب هقرس ناو عطق ىصوملا توم لبق هقرسف

 ىواست اضورع هنم قرس ناو ءاوس هيف لجؤملاو لادا عطشب مل اهلثم هنم قرسف منا

 ال عطقبال فاسو ىبا 0 هنم ءافيتسالا 2 سيل هيد هك - د هرشع



 1 دك 5١ د
 0 666 ش؟؟ يي تت آذآ

 || 0 يح ءاضقوا قح انهر داراعلا | لاق اذا اماو هقح نع ءاضق ءاىعلا صعب دنع هذخ ادن

 عطقب ليق س كلا لعوا ريناثد قرمتف مه ارد هقح ناكناو عاججالاب عضطقلا هنع

 ||| ىلع نا امه قيفوتلاو دحاو سنج دولا نال عطقبال ليقو ذخالا قح هل:'سيل ةنال

 ||| نا ىنفاشلا باعحا هل وشب ىذلا فالحلا فرعيال قراسلانا ىلع 16 لوالا لوعلا

 فرعي هنأ 0 لمح ىناثلا لولا ىلعو نك يسمو لم حالا ن ا هل زوجي مي رغلا

 هارد هيلعو ةضف نم ايلح قرس ناو عطقلا طعس ةهبش ثرو. كالذو هب دتعيو فالملا

 ||| عببلا هجو ىلعالا هتح نع ءاضق نر عطق ريئاثد هيلعو بهذنم ايلح وا

 لجراا وا هالوم يرغنم دبعلا قرس ناو جركلا ىف اذك ضورعلاكراصف ةضواعملاو

 امهثويدىف ضبقلا قح هل سيل هنال عطق نوبدملا هدلو يب. غنم قرسناو عطق هيبا مي.غنم
 هلام هدبع نيد نال عطش مل هدبع نيد سنج نم هم غنم قرسو نيد هدبع ىلع نكي مل ناف

 تيبنم قرس ناو ( عطقب مل هنم مر جر ىذوا هدلووا هب وبا نم قرس نمو هلزف )

 همدعو زر-لا ارابتعا عطق هريغ تدينم هلام قرس ناو عطقشبمل هريغ عاتم مرلا مسرلا ىذ

 لخد.ن اهل نال عطقشبال فسويىبا نعو عطق ةعاضرلا نم هما نم قرس ناو ةيادهلا ىف اذك

 عطش هناف ةعاضرلا نه هتخانم قرس اذا ام فالخ هثحو الو ناذيتسا ريغنم اهيلع

 ارا حو اني اههشن, نآلا رخن الا نم نيجوزلا دحا قرلس اذا اذكو هلوق اعاجا

 ءاضنلا دعب اهجوزت ناو عطش مل عطقلاب هيلع ىضش نا لبق اهجوزتمث ةيبنجا نم قرسولو
 || اهجوزنم ةأرلا تقرس ولو عطقب فسو وبا لاقو امهدنع عطش, ملاضيا كالذكف عطقلاب

 ]| ريغ هلصانال امهم دحاو عطشب مل ةدعريغب تنابف اهب لخدي ملو اهقلط مث اهنموه قرس وا

 ءاوس عطقب مل ةدعلاىف تناكنا ةعلتملاوا ةثوثبملا هنأ ما نه قرس ناو عطقلل بجوم

 هلوف) عطش مل ةدعلاىف ىهو اهجوزنم ىه تةرس اذا اذكو اثلثوا نينثا ةقلطم تناك

 الو عطقنال هناذ ) هبناكم نم لوما وأ كن كس جد وا هايس ةأرعا نم وأ هالماسس نم ديعلاوا

 قتلا ك١ |دكو اهالومنم تقرس دلو ما وا انوذآموا انتاكموا اريدم دبعلا نوكينأ نِنأ قرف

 عطقال ( منذملانم قراسلا كلذكو هلووق ) اتح هبسكى هل نال عطشنال هبتاكمنم ىل وملا

 ( رودلاو توببلاك هيف نعمل زرح نيبرض ىلع زرحلاو مل وف ) ابيصن هيف هل نالهيلع

 اهيف نكي مل ناو زرح اهاكمذهف تيناوملاو طيطاسفلا كلذكو ناكملاب زرح اذه ىعمنو

 هنأ الا زارحالا دصقل ءاننلا لد هل بأب الوا بايلا ح ودفم وهو كلذ نم قارس ءاوس ا

 عطقلا بجي ثيح ظفاملاب زرحملا فالح هيلع هكلام دب مايقل جارخالاب الا عطقلا بحيال

 قررطلاىف سلج نك ( ظفاحلاب دا ان هلوق 1 كاذب كاملا دب لاوزا ذخالا درج هيف

 مو هيلع هللا ىلد ىنلا عطق دقو 4 20 وهف هعاتم هدنعو رسما ىفوا ءاردعلا ىفوا

 اظقيتسم ظفاملا نوكينانيب قرفالو دحملاىف متانوه , 0 نا سا نإ ودص ءادر قرش

 | ا دل اطفال دعانا نم 0 دعي هال 0 ا هدنع وأ 0 عاتملاو امتانوا
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 | ظفاحلا ناك اذا اذه ظفاملاب هلوقو عيبضتب سيل هنال هلثم ريعتسملاو عدوملا نعال اذهلوا
 || ءريش لك انكانشم لاق ظفاح سلف ءارال كيخ دعب اذإ اماءار كيك هال ١
 |١ عطقب هناف ةريضحلا نم ةاشلاوا لبطصالا نم ةيادلا قرس اذا اي هلم زرح ربتعه

 : عونلا زرح ناكام يجركلا قو عسطشإال عضاوملا هذه نم لخاو ا مهاودل] قرس اذاو

 ١ ريناندلاو مهاردلل 0 2 سصاوقو لاعإلا هك رش اولعج 52 عون لكل درو وهف

 عم قي رطلانم لبالا قرس ولو ةمحمولا رارجلا ةحيرستلا 2 وهو لاذ ولولا

 قرم اذا اذكو زرحم ريغ رهاظ لام اذه نال الوا اهيلع اهبحاض ناك ءاوس عطشال اهلج

 زرح ريغ وا زرح نم اًئيش قرس ناو هلؤق ) عطقب مل الجوأ اريعب راطقلا نم قرسولو
 درج نم قرسؤول ىتح دحاو زرح نم ىنعي ) عطعلا هيلع بجو هظفح هدنع هيحاصو

 عطقالو لوف ( عطش مل رحا اههرذ كيد قرف رخآ التم ىتا مث مهارد هعسن لجرل

 تيناوح كثالذ ىف لخديو ( هلوخد ىف سانلا نذا تدب ند وا ما-ج- نم قربس نه لع
 اهئأو لاودالا زارح ال تينب اهنال عطقب هنا اليل اهنم قرس اذا الا تاناخلاو راحتلا

 هنال ( عطق هدنع هيحاصو امام دجدملا نم قرس نمو هلوف ) راهنلاب صتخ نذالا

 قبب مل تيبلا نال ( هفاضا نم قرس اذا فيلا ىلع عطقالو هلق ) ظفاحلاب زرح

 ىلع عطقال اذكو ةقرسال ةنايخ هلعف نوكيف هلوخدف هلانوذآم هنوكلا هتح ىف ازرح

 هراد رحا اذاو هلوخد ىف هل نذا مضوم ند قرس ريجا الو مهعاتم قرس اذا موعلا مداخ

 لائم [|يهنم دحاو لكو رجوملا نم رخ اغسل وا رجاتسملا 5 رجوملا قرف لحر ىلع

 ضخا راص ادق رجأتسملا نال ةفينحأ ىبا دنع امههنف قراسلا عطق ةدح ىلع رادلا ن»

 رجاتسملا نم رحوملا قرم اذا اههدنعو هلَوَحَد نع دعنع نا هل نأ ىرت الا تلال زراحاب

 رح>وملا نم مااا قرس ناو عطعلا طوقعسىف ةهيش كلذ راصف ذكلم رادلا ند عطقال

 تيب نم قرس ناو لاملا ىف الو زرأا ىف هل ةهبشال هلال درفم تدب ىف ناك اذا عامجالاب عطق

 ناك اذا اك فالحخلاو عطع اه دعاو ةقيئح ىبا دنع عطعب مل نانا وا راهص الا

 تيبلا ناك اذا ربصلا هلددَس قااذك و عاج عطقب ال تنبلل ناك اذا اما نعلل تدببلا

 عطقب : لدعلا تثني نموأ نينارملا تشدن نم هنهر نهارلا قرسولو اعاجا علطشبال هح وزال

 هل وق ) هدب ماتم َةُماَف هديزال عطقن مل لدعلا تيب نم نهترملا هقرسس اذا اذكو هكلم هنال
 دحاو ىلع عطق راق تنبلا جراح رح هلو انو لاملا ذخاف لخدو تببلا صللا بنقل اذاو

 كتم هنم دجوب مل جراخلا اذكو جارخ الا هنم دجو مل لوالا نال ةفيتح ىبا دنع امه“

 ن ولو اعيج اعطق لخادلا لب نم هلوانتف هدب حجيراخلا لخد نا فسوب ىنا تا هدب ق

 |١ ىلع عطق الف حراملا هذخاف ةلوانم ريغ نم زرحلا حجراخ هل بحاص ىلا هب ىجر لادلا
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 ا

 يا 1
 ١ او هلوق ( مش نا اهج رب مو ةقرعس قرس نه ن | لصالاو امهنم دحاو

 اذا اما هارب ثيحي قيرطلا ىف هب بر اذا اذه ( عطق هذخاف حرخ مث قيرطلا ىف هاقلا

 جورخ لبق اكلهتسم راص هنال ةدحاو حجرخ ناو هيلع عطق الف هاربال ثيحن هب ىجر

 بحجب مل هجورخ لبق هك الهتساب ناعضلا هيلع بجو اذاذ هيلع ناعصلا بوجو ليلدب
 الاي د كال هارب ثيحب هب ىرااذا كاذك سيلوزرطا ىف ةاشنا خذ ول معطق هيلع

 00 اتا يال هدخ اة هلوقي ديقو همم وهو جرخت ةلاك اص هذخاو جرخ اذا

 وق ) اقراسال اعيضم ناكف ةقرسلا ال عبيضتلا دصق هنا يع هذخأي ملام هنال عطش مل

 ا اللا نال عطقب هنا ىنعي ( هجرخاذ هقاسو راج ىلع هلج- نا كلذكو

 ا

 ١

 ١

َ 

| 

 ا

 ْ 'ىتج هقمس ملول ذا هقاسو هلوش ديقو هقول هيلا فاضم ةب ادلا ريس نالو هيلع

 ارا راط ناو عطق هريطو رثاط حانج ىلع اًولْول لعج ول اذكو عاطشبال هسفنب راجلا جرخ

 ولو عطقب مل هجارخا لبق قارحاوا لكاب زرملا ىف لاملا فلتا ولو هيلع عطقال هسفنب

 روث وأ هلثم نعضيو عطب مل جرخ مث زرمحلا ىف هعلتباف اولؤلوا ريناند وا مهارد قرس

 ظ ًائيش ذخأي ملو جرخ مث تيبلا بقن ولو طئاغلا عم اهعضي ىتح رظتنيالو اي 0 نكي مل نا

 2 ثا ناك نا اًئيش ذخاو لخدف ىرخا ةليل ىف ءاح مث

 || ةاش جرخ ناو عطق الاو هيلع عطق الف ثلذك قبو نوراملا هارب ارهاظ بقنلا ناكوا

 عضوف راج رهن زرللا ىف ناكناو عطقب مل اباصن ىلوالا نكت ملو ىرخا اهتعش زراحا نم
 ١ كيرحتب هجرخلا نكلو ةوق هل نكي مل ناو عطشب مل هسفن ةوّشب ءاملا هب يرخ ىتح هيف عاتملا
 َ لودمحلا عطق قراسلا عم لاملاو قراسلا لجو رخآ لخدف زرح نم الام قرس ولو عطق

 ثنحي مل قبطل الماح الجر لمخل اقبط لم< نم نا ىرت الا لماعتلل ةربعال هنال ةصاخ
 "بابلا قلغاف كلاما عالطا امهنيب للختنا ادعاصف نيتعفد زركلا نم ابان حرخا ولو

 "ةعفد لكىف جرا ناكاذا عطقلا بجي الف ىرخا ةقرس ىتاثلا جارخالاف بقنلا دسوا ْ

 "نيفصن هّتش نا هجرخا مث زرللا ىف بوثلا قش ولو عطق كلذ للحم: ملناو باصنلا نود |

 ااضيا اههدنع عطقب اذكف الوط هقش ناو اباصن ىواسي قشلا دعب ناكاذا عطق اضرع ||
 أ ننعط ءاش نا رايملا هيحاصل نوكيف كالهتسا لوطلاب قشلا نال عطقشبال فسو ونا لاقو |

 كلا َهَهِبَس هيف هل ناك هيلع كّرلا رايخ هل نا الف ناصقنلا هنعجو هذخا ءاشانأو هتعق أ

 اذا هناف بوثلا ذا كلاما دارا اذا عطقلا بحي امنا امهلوق ىلع مث عاطقب الف نامضلاب |
 "طقس اكي*“ هنيث هنعضو هل بوثلا كرت اذا اماو ناصقنلا هنمإ نا هل سيلو عطق هذخا

 كالملا ببس مادعنال اماجا عطق اريسي ناكاذا اما اًشحاف قرحللا ناكاذا هلكاذه عطتلا

 اذخالا مهضعب ىلوتف ةعاجج زرإلا لخد اذاو أ وق ) ةهقلا لكن يعضت رايتخا هل سيل ذا
 رفز لاقو ةرشع هته" اموا مهارد ةريشع مهنم دحاو لك باصا اذا ىنعي ( اعيجم اوعطق
 "اذه ( عع 1 ايش ذخاف هيف هدب علا تيبلا للا بقننمو هلوت 1. م نحتالا 2-

 هامل دمه ا
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 اذا اكهيف لوخدلا طزشي الفز رطلا نم لاملا ذخا هنال عطقب فسو وبا لاقو امههدنع
 نامكلاو لاهكلا هيف طعن نرحلا كته نا امهاهلو ىف ريصلا قودنست ن0
 يل وق ) ديلا لاخدا هيف نكمملا ناذ قودنصلا فالخ داتعملا وه لوخدلاو لوخدلا ىف

 كته نكمل هنال ( عطق لاملا ذخاف هريغ 5 ارا ىلإ تقلا قودنم ض ىف هب لخد| نأ

 ةقرسلا نال عطقب مل ز را ىف ذخا قراسلا نا ولو ةفصلا هذه ىلع الا ,ئ كلاو قودي

 سايقلا ناكو مصعملا وهو ( دنزلا نم قراسلا نيب عطقبو هلق ( يارخالب الا م

 ميسو هيلع هللا لص ىنلا نا الا امهيدبا اوعطقاذ ىلاعت هلوتل بكنملا ىلا اهلكديلا لوانتب

 فلتلا ىلا ىدا مسحت ملاذا اهنال ( مسحتو عل وق ) ناب هلعفو دنزلا نم قراسلا دي عطقي سما
 ةريخ ذلا يف لاق مدلا عطقتيل رانلاب ىلع ادق نهد ىف عطقلا دعب هدب لعجنا مسلحا ةروصو

 عطشنالو اولاق ةقرسسلا وهو كلذ ببس هنم نال قراسلا ىلع نهدلا نمثو عطاقلا ةرجاو

 قرس ناف مل وق ) كلذىف مالا سوت ىح سبح لب دندشلا دبل َف الوديدشلا
 هل وق ) سنجلا ةعفنم تبهذ ىرسيلا هدب تعطق ول هنال ( ىرسيلا هلجر تعطق ايناث

 قراسال ناكناو اشيا رزعيو توميوا ( بوت ىتح نجلا ىف دلخو عطقب ملاثلاث قرس ناف
 ردا هلع د كرت نأ مهضعب لاقو اعيجج ناعطقب مهضعب لاق دحاو مصعم ىف نافك

 ناكن اذ رات لا وه اذهو اعيج اهعطق نكمي مل ناو ةئازلا عطقت ملا هءطق ىلع راصتقالا

 ةديازلا هذه عطقتالو ىرسيلا هلجر تعطقايناث قرس ناف ةطابلا تعطق امثدحاب شطب

 اذا اذكو عطش ملىبلا لجرا 7 وا عطقا وا ىرسيلا ديلا لشا قراشلا نا

 عباصالا ةعوطقم وا الث ى ١! ديلا ا تناكن او هلك ل املا نمو الش علا هلحر تناك

 ةصيحص تناكاذا اهنال دنزلا نه 1 اهئاف ماهب الا ىوس نيعبسصا وا ماهب الا ةعوطقموا

 ىرسلا هلجر تعطق كلذ لبق ةعوطقس علا تناكناو الش تناكاذأ اذكف تعشق
 سيح و ةقرسلا نعكنو عطقب مل كلذ لبق ةعوطقم ىرسيلا هلجر تناك ناذ لضصقفملا نك

 || هيلع ؛ىثال ادع هراسي 35 ةقرسىف اذه نيم 31 دادععلل ك الا لاق اذاو بوت 5

 "| دعيالف هنمريخ وهام هسنج نم فلخاو و فلتاف يملا ىهو لدب اهفلتا هنال ةفينح ىبا دنع

 ًاطخللا ىف نمضي رفز لاقو أطملا ىف هيلع * < ىشالاو دبعلا ق ىف عطاقلا ن .ىضا اههدنعو اذالتا

 هنا انلق هنع وفعم ريغ ىأ عوض وه ريغ دابعلا قح ىق ني هم وصعم ادب عطق هنال اضيا

 هنا امهلو هنع وفعم داهتجالا ىف أطملتاو نيعلا نيمعت صنلا ىف سيل ذا هداهتجا ىف ًأطخأ
 صاصقلا بي نا ىغبني ناكو ىئعيالف مظلا دمت هنال لي وأتالو ق>ريغب اموصعم افرط عطق

 نوكي مهضعب لاقال ما ةقرسلل عطقلا اذه نوكي له ةفينح ىبا دنع مث ةهبشلل طقس هنا الا

 ناكاذا هنأ تح اهنع نوكيال ىواحطلا لاقو'عطاقلا ىلع صاصقلا بحي ال ىتح اهنع

 نمضي ملأ طخ هدب عطق دادللا ناكن او ةيدلا بحي أطخ ناكناو صاصتقلا بجي ادعم
 اذ ىلا ططم عطقلا 0 ناب دامهتجالا ىف طفلا ءاظحلااب دارملا و رفزا اذالخ اندن
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 | نوضيال 0 اذا ىلا ىو اون لع الءراسلاو نيعلا ةفرعم ى اطخلا اما صْنْلا ف

 ١ قراسلا حرخا ولو ميلا وهو لاق لاعثلاو نيهلا ةفرعم ىف وا داهتجالا ىف أطخا ءاوس
 ' دحا عطق ناو ه مهاب اهعطق هنال قافتالاب نعضي مل اهعطقف قيم هب هذه لاعف هرانس

 ' امتسيو صاصقلا بحي دمعلا ىفو ةيدلا بحت أطحلاا ىف كاملا نذاريغب ىرسيلا قراسلا
 رضحن ناآلا قراسلا عطشإلو هل وق ) لاما قراسلا نمضيو ىئعلا ىف عطقلا ع

 اا قررا طخ نا الا لاقامتاو كاذىف طرش ةموص4لا نال (ةقربسلاب ب لاطيف هنم قورسمملا
 ظ -أ:سملاوريعتسملاو ع دوتسملا ةموصخم عطقب اندنع نال كلاملا مضحي نا الا لقب ملو هنم

 | كلاملا ناكءاوس كلاملا ى وس ةظفاح د.هل تناكنم لكو عضدتسملاو ب راضملاو نمترملاو

 | رفز لاقو تصاغلا نم قرس اذا ناعم دب هدب تناك نم ةموصملا اذكو اًماغوا ارضاح
 هتحوصخم عطقب هناف نمتؤملا باغو كلاملا سضح ناو كلاملا ةموصعالا عطشال ىنفاشااو

 عطقبال هناذ لبق وا هنيع تعطقام دعب أخا ىرابت ىراسلا نم قاس ناو تاور رفاظق

 ةعباض دب ىها#ماو نيعكالو نيما الو كللام د تسيل اهنال ةحح“ دم تسيل هدب نال

 ١ ىراسلا نالاضتا كلاملا ةموصخ عطقب الو قد رطلا نم ذخالاك هنم ذخالا راصف ةظفاحال

 /عطق قراس هنم قرس مث قراسلا نع عطقلا ”ىرد ولو لاملا ىلع ةحت## دب هل نكيمل
 بج وت اهتل ازاف ةح# دي نماضلا دب و ناعضلا هذخاب قلعت هنع ءئرذ اذا عطقلا نال

 ”انيعلا درب بلاط نا ق راسال له اولاق دقو بص اغلاك ل والا قراسلا ريصيو عطقلا
 كلذ هل ةياور'ىو ةحمت دم تسب ل هدب نال كلذ هل سيل ةياور ىقف هدب ىلا كلا

 ظ ناعضلا نم نيعلا درب قراسلا صلختف عطقلا كري و نامضلا كلاملا زاتْحم نا زوج هنال

 ةبلاطملا اضيا هل تبثي لاقب نا زوحيو ةبلاطملاىف هل قحالف ناعص همزايالف عطقلا دعب اها

 ّ ]ذك ىلاعت هللا نيب و هنبب اه هيلع بجاولا نإعضلا نم نيعلا درب صلخم# هنال عطقلا دعب

 ' الو قراسلا عطقب نا نهترلاف نهترملا نم قراسلا ديىف نهرلا كله اذاو كيركلا ىف
 ا ذ اهك الهب نيدلا هنع طقس هنال نيعلاىف قحالو دب هل قبب مل هنال هيلع ن هارلل لييتس

 0 باصنلا نع اهتيث تصقنوا هنم اهعاب وا قراسلا نم اهبهو نافيإ وق ) ةبلاطملا هل تبث
 - لس امدعب ةبهلاىف ىنعملا عطقلا طقس ثاريم اهكلماذا اذكو (عطقشب مل ا

 أ دع اهتيق فا هئم اهعابوا هل اهيهو اذا فسو ونا لاقو ةدعبوا عف اكل لق دلك ١

 اديلع علق الف كاملا ىلا عفارتلا لبق ةقرسسلا قراسلا درولو عطقلا طقسي مل عفارتلا ا
 0 ناك هنم قورسملا هنع ىعف قراسلا عطش مك اللا سما ولو عطق كلذدعب اهدر ناو

 او رسب ملوا روزب ىدوهش تدهش لاق ناو هنع وفعلا محي الف هللا قح عطقلا نال الطاب

 أ * ةعفارملا لبق هيلا هدر مث الام لجر نم قرس ناو عطقب مل هل ةقورسسملا نيعلاوا نه

 كلاما ىلا هدرب مل ناف ةبلاطملاو ةموصيللا تطقس لاملا در اذا هنال عطقب مل ةنيبلا هيلع ماقا
 1 ووكي كيملناو هدب م 0 عشا ةماعلا 1 كلك تالت نكلو

 هلايعف) ( ١



 ديو مس لا

 اذاو عطب رفز لاقو ( عطقب مل اهلاح ىهو اهقرسسف داع مث اهدرو اهيف عطقف اًنيع قرس

 قرفلاو ايناث اضيادحاهب انزف دام مث ده ةأمابانز اذاام فال ناعضلا بجوان دنع عطقب مل

 دملا طقس اذا ءانزلا ىفو هنع اضوع لالا ناعك بجو عطقلا طت_س اذا ةقرسلا قنا

 هيف عطقق هقرسف الزغ تناك نا لثم اهلاح نع تريغت ناو مل وق ) ةأرملا نيع نعمت
 اذا اذهلو تلدبت دق نيعلا نال ( هيف فالخال اذهو عطق هقرسف داصعف محل مث هدرف

 ولو لزغلا ةهَث همزاو بصاغلا هكلمو هنع هبحاص قح عطقنا ابوث هحفال زغ بصغ

 اهبحاص ىلا درت رينان دلاو مهاردلاو علطقب هناف ريثان د وأ مهارد اهب سطف ةرقن قرس

 هدب تعطق نا دعب قراسلل نوكي هط اخو هعطقف اب وث قرسس ولو ةفينح ىبا دنع

 هدب عطق لجال رذعتم نيعضتلاو هنم قورسملا كله نع تلاز نيعلا نال هيلع ناعم الو
 امه دنعف هدب تعطقق رفصاو ارجسا هغبصف اب وث قرس ولو ناعّتجال ناعتلاو عطقلا ذا

 دازام ىطعيو هنم بوثلا ذخؤي د لاقو هنع هبحاص قح عطقن و قراسلل نوكي

 داوسلا نال ةفينح ىبا دنع اصقان هنم ذخا دوسا هغبص ولو بصغل اب ارابتعا هيف غبصلا

 ىطعيو هنم ذخؤي دم دنعو رفصعلا لثم هنم ذخؤيال فسو ىبا دنعو ناصقن هدنع

 اهلعؤل اهبحاص ىلع اهدر مث اهيف عطقف ابه ذوا ةضف قرس ناو هيف غبصلا دازام

 نيعلا نال ةفينح ىبا دنع عطقب مل اهقرسف داع مث ,هارد اهب رضف ةينآ تناكوا هينا
 هدي ىف َةُماق نيعلاو قراسلا عطق اذاو مل وق ) امهدنع تريغتاهنال عطقب الاقو هدنعريغتت مل
 ىهو اهيلع حجوزتوا اهبهووا اهعاب دقنقراسلا ناكاذا اذكو ) اهيبحاص ىلع تدر

 اهيف قراسلا فرصتو هكلم ىلع اهنال اهبحاسص ىلا درت اهناف هدي ىف ىه نم دي ىف ةمئاق
 تناكناو هْل وق ) ريغلا كلم ليزبال عطقلا نال عطقلا دعب اذه لعف اذا اذكو لطاب

 عطقلاو نائكلا عمتجلال هلال روهشملا ىف ةكلهتسم تناكاذا اذكو ( اهنعضي 1 ةكلاه

 هنا دمت نعو نيهجولا ىف نمضي ىعفاشلا لاقو كالهتسالاب نمضي ةفرتح ىبا نعو اندنع

 لاك | مث قراسسلا دب تعطق ولو ءاضقلا ىف كمرلي الوردللا نيبو هنيب اهف ناسصلا ٠»

 هدب ىف كلهف هريغ دنع قراسلا هعدوا ناو ثالهتسملا نع<ا نا هبحاصل ناك هريغ لاملا

 ةفينحىبا دنع ائيش نعكنالو اهعيملل وهف اهدحال عطقق تاقرس قرس نمو عدوملا هنعضنال

 الا اهلك نعي اههد_:نعو لخادتلا ىلع دودملا ىنبم نال دحاو عطق لكلاب بجاولا نال

 مت سطح هدب تعطقو اعيج اورضح نافذ مهدحا مضح اذا ةلئكسملا ىنعمو اهل عطق ىتلا

 ةقورسملا نيعلا نا قراسلا ىعدا ناو هل وق ) اهلكت اقرسلا ىف اماجحا ايش نضال

 ىعفاشلا لاقو ةقرسلاب هيلع ادهش امدعي هانعم )0 هن -- ١ مل ناو هنع عطقلا طقسا كلل

 ههشلا نا اكل و دلل فان دسا ىلإ ىدؤيف ىراش هنع ا هنال ىوعدلا درعت طقسال

 (؟4) ف
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 !ىعدا ناو رارقالا دعب عوجرلا مدل هنالو لاّمحالل ىوعدلا درج ققحمت ىهو ةئراد“

 ١ فلك لاملا نال لاملا نعضيو عطقب مل فلح نا ىبا ناذ فلس ركناف ةقرس لجر ىلع

 نمضبو عطقب ملركتاو هرارقا نع عجر مثارارقا كلذب رقا ولو هيف فلحتسال عطقلاو هيف

 تقرس لاق ولو د آلا قح وه ىذلا لاملا ىف لبقبالو دودللا ىف لبقت”عوجرلا نال لاملا
 مد مكح هب قلعت.ال نيعم ريسغل رارقالا نال عاظقب مل ىه نم ىرداالو ,هاردلا هذه

 لاملا نعضو عطقب مل نيح دعب ةقرسب لجر ىلع اودهش ولو هكلم ركح ىلع مهاردلا

 | قيرطلا عطق اودصتق عانتمالا ىلع ردي دحاو وا نوعنتم ةعاجج جرخ اذاو هلق )
 انوررعلو ( ةبوت اوثدح ىتح مامالا 0 ادشه اولتقالو الام يد لبق اوذخاف

 مكملا نا ىواسطلا ركذ قيرطلا عطقىف ءاسنلاو لجرلا ُكَريشا ولو اركنم مهترشابمل ضي

 أ/ نال ءاسنلا ىلع عطقال ةياورلا رهاظنا الا ةقرسسلا ىلع اسايق لاجرلا ىف مكمطاكءاسنلا 2

 ١ نهنا ىرت الا برللا لها نه اوسيل ءاسنلاو ابرج مهنوكل مهيف عرش امنا عطقلا اذه
 'لاجرلا نع عطقلا طقسي له نهلجرا الو نهيدبا عطقب مل اذا مث انه اذكف نلتقبال برملا ىف

 ىبذوا ميسم لام !وذخا ناف ءاوق ) طقسال ةياور ىفو طةسي ةياور ف ناشاور هيف |

 هتعثام وا ادعاصق ,هارد ةرمشع ,هنم دحاو لك باصا مهتعاجج ىلع مسق اذا دركاماو ْ
 ا ىلا ح 0 لجرلاو ديلا عطق تبجوامتاو ) فاللخ نم مهلجراو مهيدبا مامالا عطق كد

 .عطقلا لل فقالخ ند عطق ادا هاحر عطق ةدايزب ريكح انا قدرطلا ةفاخا لاما ذخا

 ١ ىرسيلا لجرلاو ىنعلا ديلا عطق دارملاو ةعفنملا سنج تيوفت ىلا ىدؤي دحاو بناج نم

 ١ ثوغلا هيف هتححي ناكاذا اما ثوغلا هقحنال عضوم ىف نوكي نا قيرطلا عطق طرعش نمو

 ةنايللا مهباكترال نوسبحيو نوبدؤيو هبحاص ىلا لاملا درب نوذخؤي مهنا الا اعطق نكيرل ْ

 ( ادح مامالا مهلتقالام اوذخأي مو اولنق ناو ملوث ) ءايلوالا ىلا هيف ىمالاذ اولتق ناو |

 متككاذ قيرطلا ةفاخا لتقلا ىلا اوفاضا مهنال ادح لتقلا ناكامتاو اصاصقال ةسايس ىا

 ىلاعت هللا قح كلذ نال ( مهوفع ىلا تفتلي مل ءايلوالا مهنع ىئع ول ىتح) مهيلع لفل

 ا وا 8 وأ اسجعب لتعلا ناكح ءاوس اواتق ناو هلوق اهنع وؤعل ازو< ال هللا دود>و

 مهيديا عطق ءاش نا راخلاب مامالاف لاملا اوذخاو اولنق نا ودل 2 ) فيليب وأ بمح
ةقيلح ىبا لوق اذهو ) مهلتق ءا ناو ايلص مهلتقو فالخ نم مهلجراو

 ١ رسصقع امك دنعو 

 ! نعو سفنلاق لخد سعنل | نودام ند لحر الاو ىددب الا عطشالو هدحو بلصلا ىلع

 1 ةلطافتيسا زوح الف نامل ْق هيلع ص و.صتم ا بلصلا 5 هيفعأ 0 لاق هنا فاسو ىنا

 ءامث ناو هل وق ) هدحو ةفينح وبا ةموظنملا فو ةفينح ىبا عم فسوب وبا ّجركلا ىفو
 | م ءايحا نوبلصيو مل وق ) كلذ ىف دياورلا فالتخا ىلع هلبقوا لتقلا دعب ىنعي ( مهبلص

 | الع طبري مث ضرالا ىف ةبشخ زرغي نا بلصلا ةيفيكو ( اوتومي نا ىلا رلاب مهتوطب مت
 ' هيدي اهيلع طرب و ىرخا ةبشخ اهالعا نم طبربو اهيلع هيمدق عضيف اضرع ىرخا ةهيشخ
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 فالتخا ةلثسملا هذهىفو توعناىلا خرلاب هنطب ضخضخو رسالا هءدنىف ححرلاب نعطي مث

 بلصلا نآل لثقلا دعب بلصي مث الوا لتي هنا ىواعطلاىوروايح بلصي هنا ىورف ةياوؤر

 هبلص نهرجزلاو عدرلا ىف غابا ايح هبلص نال محد | لوالاو هببذعتىلا ىدؤيهنالو ةلثم ايح

 سانلا ىذأتي مايالا ةئالثلا دعب هنال ( مانا ةثلثم ثك ١ نوبلصبالو هلق ) توملا دعب

 ىتح ةبشخ ىلع كري فسو ىبانعوهونف ديل هلهانيب و هنيب ىلخ مايا ةثلث بلص اذاذهتحنارب

 نونجموا ىبص ,هيفناك ناذ مل وق ) انركذ امب رابتعالا لصحدق انلق هريغ هب ربتعي تح قزق

 لاقو رف زو ةقينح ىبا دنع اذهو ( نيقابلا نع دما طقس هيلع عوطقملا نم مرحم جروذوا

 نوغلابلاءالقعلا هورسثابن او اعيجج هيلع دحالف نونلا وا ىبصلا ذخالا سئابزا فسوب وبا

 دحلا طقس اذاف عبت نوقابلاو نوع ويتملا مهف اورشثاب اذا نونجل او ىصلا د مل واو دح

 مهضعب لعف عشبمل اذاف لكلاب تماق ةدحا وةيانملا نا امهلو ىلوا عبتلا نعدط وقف عوبتملا نع

 أما لدا ف كذا اذادماعلا و طخ اك ركملا تبشر الهبو ةلعلا ضعب قابلا لعف ناك ابج وم

 ةّهبش محرلا ىذا نإ نيقايلا نع دا طقس هناف هيلع عوطقملا نم مرت مجحروذ ,هيف ناكاذا

 ءايلوالا ىلا لتقلار اص دحلا طقس اذاو ةقرسسلاىف هنع علعتلا طوقس ةلالدب ج-رلا ىذ لامىف

 لاملا تذحاو تلتنق لتقلا تيلونا ةأرمها مهيف ناك ناو اوفع اًؤاش ناو اولنق او اش نا

 لتقاالو نييراحلاب لعفاام مهب لعفاو لاجرلا لتقا فسوب وبا لاق لاجرلا ثاذ لعشب مو

 مهعجوا نكلو لاجرلا لتقاالو هتذخا نا لاملا اهنعكاو تلتق نا اهلتقا دمت لاقو ةأرملا

 دحلا أردا لاق هنا اضيا ةفينح ىبا نعو دمت لوق لثم ةفينح ىبأ نعو مهسيحاو ابرض

 دماعلاو ىطخل اكراصف هيلع بحال نمو دما هيلع بحي نم لتقلا ىف كّرشا هنال مهنع

 قيرطلا اوعطق ةرششع نا ول لتاقم نبا لاق ءاوس ساب مل نهو ساب نم عيبانيلا ىف لاق

 اوذخا مث اوبات ناف نولتقب مهنا لاملا ذخأيو لتقن مهنم دحاولاو مايق مهنم ةعسنلاو

 ىنعي (اوفع اًواش ناو اولئق اًواش نا ءايلوالا ىلا لتقلا راصو لوف ) ريغال دحاولا لتس

 رجكوا اصعب لتق اذااما ديدح لتق دقو نونج سيل لجر وهو لّقنم اولتق اًواش نا

 ىلع ناك ن ونجلا وا ىصلا لثقلا ىلو ىذلا ناكناو لوتتملا ةثرول ةيدلا هتلقاع لع نأكا

 ديلا ىرجا مهنم داو للا قا ناو 1 ) انعض لاملا ذخا ان اكن او ةيذلا امهتلقاو

 مكطاف مهل ادر ناكو ستان ل نمو لاما ذخاو مهنه لتقلا سثاب نم ىنعي ( مهعيجج ىلع

 دخاو قيرطلا عطق نمو مهلانيعم ناك نمت هريغل مزال وهف سثابملا مزلامو ءاوس مهاكم هيف

 اوبات نيذلا الا * ىلاعت هلوقل دما هنع طقس اًناتءاح ىتح هيلع رد مف مامالا هبلطف لاملا

 طعس اذا مث دا هذع طعس مل هيلع ةردعلا دعي بان ناو * ةيالا مهيلع اوردعهب نا لبق ند

 هنم صتقاو لثق ناك نا هواتق واش نا لوتتملا ءايلوا ىلا عفر ةردلا لبق ةبوتلاب دخلا

 قح طقسنال هب وتلا نال اكلاه ناك نا هنعضو اممتات ناك نا لاملا درو حرج ناك نا

 ةقيتح ىلا دللتعاولا الإ تريتعا لتق ناك دقو قئارطلا عطق ىف دملا طقس اذا مث نييمدألا
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 عا هللا و ةقرسسل اكءاوس قي رطلا عطق يف دبعلا ورا و هلصا نع ضطاضتلا 3111

 * ةبرشالا باتك +

 0 ا لا ا هاا اولا :

 ' اذاريصعلاو مل وق ) خجاتن نا نود نم ٠ ( دب زلاب فذقو دتشاو الغ اذا ) هنم 0 ىلا ىعب ا

 ( الغو دتشا اذا رملا عيقنو هلق ٠) ءالطلا ىعساو ( هيثلث نم م لقا بهذ ىتح عط

 'اهدحا عضاوم ةرشعىف رخل ىف مالكلاو دتشاو الغ اذا بيب زلا 100 7

 مسالا اذه توبث دحىف ىناثلاو اركسم راص اذا بنعلا ءامنف ىنلا ىهو اهتيهام ناسف

 0و ادشا اذا 000 لوق وه ديزلاب فذقلا طاررشا نم هركذ ىذلا اذهو

 ٠ هللا انااشاز ل 00 ها 1 عبارلاو نيعلا م رح سجرلاو سجر م ٍ

 ' اهبصاخو اهفلتم نعملال ىتح اسملا قحفف اهموقت طوقس سداسلاو اهلحتسم رفكي
 ىلع هل ناكنمو اهتزعب رعشي موقتلاو اهناها دقف اهيسحامل ىلاعت هللا نال اهعب زوحيالو
 عب نمث هنال هيدؤي نا نويدملل لسحبالو هذخأي نا هل ليال رجخ نمثنم هافواف نيد سم
 1 اهعب 5 كيم هيف وةسل نأ مسمي لإ و رخل ع هيدؤ د هناذ ىدذ ىلع نيدلا ناكناو لطاب

 ْ بحاو ريا نالو مارح سحضلاب عافتالا نا ا عافتالا : هم رح عباسلا و راع مهني اهف

 اهب راش دحت هنا نماثلاو هوبنتجاف ىلاعت هللا لاق باَرقا هب عاش هت الاقو بانتجالا

 ْ 0011 رس 6 داد نا ءودلجاف رجلا برسث نم ماليسلا هيلع هلوقل اههنم ركسي مل ناو

 / هنم ركسي ملام هيف دحال هنا الا ديزلاب فذقلا دعب اهيف رثؤيال بطلا نا عساتلاو هودلجاذ
 ' هضوااهليلح زاوج رشاعلاو مج دق اذهو ها ليلقلاب دا نال اولاقام ىلع

 ' هشلثنم لقا تهذ ىح مط اذا ريصعلا اماو رجلا ىف مالكلاوه اذه ىفاشلا فالخ

 ىعتو فالتخالا ىلع ديزلاب فذقو دتشاوالغ اذا مارح كلذو 0-2 قدا خوبطملا وهف

 دتشاو الغ اذا اضيا اندنع مارح وهو مطلاب هفصن بهذام وهو فصنلاو قذابلا
 ١ دتثاو الغ اذا اضيا مارح وهف بطرلا ءامنم ىتلا وهو ركسلا ىعس وهو رّملا عيقن اماو

 ةبرشالا عيبانيلا ف لاق دهتشاو الغ اذا مارح وهف بييزلا ءامنم يلا وهف بيزلا عيقن اماو

 ىروهاو ءالطلاو قذابلاو ميفلاو رقلا ذيبنو ببي زلا عيقنو ركسلاو رخلا ةينامث
 ]| وهو ركلسألاو فال آلا ىلع دتشاو :الغ اذا بنعلا ريصع نم ىلا وه رجلا
 | هنامنم ىلا وهو بيلا عيقنو ديزلاب فذقو دتشاو محط ريغنم الغ اذا بطرلا ءاهنم

 ْ | قديسبلا وهو معصفلاو دتشاو الغ اذا رقت ذسو فالللا ىلع دتشاو الغاذا مارح وهو

 | خل انا يستلاوهو قذاب لاو ديزلاب فذعو دتشاو ىلغي ىن مك كر ءاملا اق عش و 0

 حطام ء ءالطلاو 5 زلا فذقو دتشاو الغ اذا مارح وهو هيثلث ن ه لقا تهذيب يح ا

 1 ا ا لل ا يل يف م ل يمل ا هيرمعا

 نم )



 بص نكلو روك ذملا ءالطلا وه'ئروهتجاو هاثلث هذ ىح سعوا سعلا رت |

 ديكحو اركسم راصو خط ىتدإ كلذ دعب نحط مث زعطلاب هنم بهذام رادقم ءاملانم هيفا

 دللا هيلع بجو اليلق اهنم برشنمو اهريثكو اهليلق مارح رخل مث قذابلا ركح '
 بجو فول ىلا لصيام رادتم اهنم برش نمو اهلحتسم رفكيو اهي ىوادتلا زوجي الو"

 اذا هنم ليلقتلا ىف دخ هلثموا !بلاغ رخلا ناكنا اهب مشو ءاملاب رخْلا طلخ ولو دحلا هيلعا
 اهنال رثكوا لق مارح كلذ برشو ركسي ىتح دحب ملابلاغ ءاملا ناكناو هفوج لفقر

 نب يلشالا نه هريبخاوإ) ربحا مجط ولو هب سثث زج مل ءاملا تطلاخ اذا ةلساحلا وةك
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 .طلا اهليزب الف هيف تررقت دق ةمرللا نال هبرش ل مل هاثلث بهذ ىتح دادتشالا دعب |

 كا مبطك اهتحابارف رثؤيالف ةمز# نيعىف لصح ئميطلا نال دح ناسنا هيرمش ناف
 (| ريغتف ةحابم نيعفف لصح ممطلا نال هاثلث بهذ ىبح خط اذا ريصعلا ثاذك سيلو

 وه 5 تبنعلا مع مح ط واو لح كاذلف ريصعبي سل وهو هيف ةدشلا ثدخح ريصعلا هه نع

 ةغينح ىبا نع فسو وا ىورو مجطلاب لحي هنا ةفينح ىلا نع نسللا ىور دقف رصع مث

 ريغت مل هيف مئاق ريصعلاو ربط اذ ذا بنعلا نال 2 وهو مجطلاب هاثلث سهذب ىتح لحال هنا

 الا عمج ولو هاثلث بهذب ىتح لحب الف ريصعلا دعب هضطك ريصعلا لبق هطو

 ىنتكي ناكن او رّمقلا نال هاثلث بهذي ىحن لحال بيزلاو بنعلا نيبو ارّملاو بنعلا نيب
 عججاذا اًذكو اطايتحا بنعلا بناج ريتعيف هيلث باهذنم هيف دال بنعلا ريصعف هخط ىتداب

 دحاو لك خط اذا بييزلاو رقلا ذينو هلق ) انلق امل رقلا عيقنو بنعلا ريصع نيب

 هنظ ىلع بلغيام هنم برش اذا دتشا ناو لالح وهف ) مسني ىحىا ( حط ىندا امهنم

 هب رش اذا اهث فالحلااو مارحوه دم لاقو امهدنع اذه (برطالو وهل ريغنم هركسال هنا |

 هل وق ) عاجمالاب مارح وهف الاو ىوادتللوا ماعطلا ءارقم الوا ةعاظلا ىف ىوتقتلل

 عملا امه ليقو حط ىندا ناخيطإو بيرزلا ءاهو رقلا ءام عمج ناز وهو ( نيطيلكلاب سابالو

 اد ةاثلا امس ولو نيثلثلا:ناهذ امه قف رتعي واتس زاورتلاوأ سعلاو
 هللا ولو ةهار ريغ نم لحن ادعاصف مون دعب و ةهاركلا عم لح اهتعاسّرم اهعذ م

 || اهلكا لح اهتحارالو را ممط اهيف دجوب مل نا 'تنضط و توج اذاذأ لسعت ينا6 رد ظ

 الأ ناو لالح ةزدلا رس ةطبللاو لسعلا ذسو لوف ) لحال كذادجو ناو

 ذدتملا اذكو برط الو وهل ريغنم هيرش اذا فسوب ىباو ةفينح ىبا دنع اذه ( خطا مل |
 راشاو نيترجشلا نيتاهنم رجلا مالسلا هيلع هلوتل هوحنو سعتملاو صاحالاو نذل نك

 باتكلل ا ىف راونا ملا ىهو طرشنالا لقإو هتحايأل مجالا طرشي ليق مث ةلكتااو ةمركلاو ىلا

 ةيادهلا ىف معصو دحال ىدنا لاق هنم ركس اذا ْن وبلا نم ذكملا ناش د لهو

 | ركساذا مث كلذ قوف لب ةبرسثالا رئاس ىلع ىهعاقجاك هيلا نوعقجي قاسفلانال دحن هنا
 ]| 0 بهاذو مئانلا 2 ةقشح ل دنع هقالط عمال تاويل نك هدعملا هيرشالا و
 7 رت دنع زخم اهبل 0. تا ولف دوز بماي ل + كحد يلم نحمد ب فشاب ٠ هددقج سميع وو هيلع تن هسا حاكم

 هرج وسم

00 



 0 ل ل را ع 21122 ع رت حا والا يحسم يدم م

 ملمس ا

 0 جو جم جد

 ||| عرتلا ءابدلا ( ريقملاو ريقتلاو تفزملاو متنطللاو ءابدلا ىف داسبتن الاب سب الو مل وف ) .دح |

 ا تفزلاب ىلطملا ءان الا تف زااو سضخ رارح وه ناتغل ايم ءاتلاو ءالا محب مهنلاو ا

 [[| هركب مل امناوريقلاب لطملا ريقملاو روقنم دوعريقنلاو عافصلاب لبقو ععثلاب ليقوريقلا وهو |

 || ىذلا وشو ةالعأ اماذ ا ْن م اهي زاوام رهطل ا تراص اذا مث ىفاشلل انالخ كالاذ 6

 || رادع هيرش اذا اهف فالكلا | 89 0-5 اسف اي هقالط عقبدمم لاقو خحتلاب

علا ريصعو مل وق ) عاجالاب هقالط عشب هناذ برطلاو وهلل ههرسثاذا ااما
 ! يح ط اذا بن

 ا اذا اهف فالخلاو مارح دم لاقو امهدنع اذه ( دتشا ناو لالح هثليث قبو هاثلث بهذ

 ْ 0000000 ناو لالخ لوقو اماحا لكل ىهلتلا ديا دصق اذار اما ىوقتلا هب دضق
 / ناسا هب رش ناف لحب مل حط 322 ط ريغ نم ديزلاب فذقو دتشاو الغ اذا اما ريصع وه اك

 ١ تراص ءاوس تلحرجلا تلال اذاو هل وق ) همرحت الو ائيش لحنال فورظلانال كلذ

 || هبشااهوا راخلا ءاملا اهيف بيصيوا ململا اهيف حرطين الدم ( اهيف حرط ”ىشبوا اهسفنب الخ

 ' لاخكف للاب لسغ اذا الا سباب رج هنال رهطيال لّديقو اعن رهطي ليق رْخْلا هنم صقن

 ” و هلوف ) ىعفاشلا تالاقم بايبىف هركذ ئصملا ىف اذك رهطيف هتعاس نه

 || مارح هلككلذو نويفالاو ةشيشدلاو جينا لكا زوجالو هركي ىبفاشلا لاقو ( اهليلحت

 |' ةالصلا نعو هللا ركذ نع هدصيو اداسفو ةعالخ هيف لجرلا ريصي ىتح لّثعلا دسفب هنال

 | مك هنم ركس ناو هيلع دحال ثلذنم اًئيش لكا ناف رخل رحت نود كلذ ميرحت نكل

 | لعا هللاو دا نود امبر زعي لب كلذ هيلع دحالو مارح هناف طئاغلا لك او لوبلا برمثاذا

 © مت ابذلا وديصلا باتك

 || ناملاىف رك ذ اكطن اشو ماكحا هل عرشلاىف هنا الا لاطبالا كديصف تبكراذاو بلاعتو

 |[ او ىرالاَو رعملا دهفلا و عملا بلكلابدايطصالا زوحيو هللا هجر لاق )ةحبذ عجم حيايذلاو

 ١ نعو نيعلا سجين هنال ريزملاب زوج الو دهفلاو بدلاو رفلاو دسالا نم ( ةلعملا حراوملا

 0 ا كا يركلا نم هيف امل هريغل لمعي ال دسالا نال دسالاو بئذلاب ز وجبال هنا انناكحا ضعب

 ٠ 0 لل بلساس م لاعب اذهل و هتان ملعتلا هنم روصد ال

 | ديصلا ىلع عبسلا ءارغا بيلكتلاو نيطلسمىا نيبلكم حراوْا نم متلع امو ىلاعت هلوقل

 د أ رغ ةحراحاذ نوكي ناو العم نوكي نا وهو لسرملا ىف عبرا طئارش عبس دايطصالل مث

 | | لسرملاف ثلثو هبحاص ىلع كسمي ناو ىزابلاو بلكلا هحر ناو نيعلا سجن
 | دنع لاسر الا لاح ىف ةعستلا ىتاثلاو لاسرالا لقعي ايباتكوا نائسم نوكي نا اهدحا
 | لورق ) ىراوتلاو بلطلا عاطقنا لبق هماقم ماق نموا لسرملا هقحلي نا ثلاثلاو ركذلا

 ا هلت ىلا ن ع ةياود ىهو امههدنع ل ا 0 كرس 5 201



لف 0 لمتلا تييآل ةنيشتو أ
ك ا 9 هنا لئاضلا ْنَظ مط 

 0 

 اههدنعو اثلاث هداطصا ام لح هدنع ىلوالا ةياورلا ىلع مْ 0 ىأد لإ ضوفب لنا

 هدنعو عبارلا الا لكؤي ال اههدنع نا ىتح ثالثلا مامت دعب انعم ريصي امنا هنال لحيال

 لاق دقو رايملاا ةدم ىف مرامتخالل تبرم ةدم اهنال ثاللاب ها ردق امناو ثلاثلا لك وي ْ
 لاق ئبحاصت الف اهدعب ءىش نع كتلأس نا ةثلاثلا ةرملاف سضفغلل مالسلا هيلع ىسوم ٠

 داصص اذا مث هريغ ىلا لقتنيلف م. ر م 2 ىف رحنأ ن نم دنع هللا حر

 ريلعت للطي هداص ام كلذ دعب لكا مث ادويص هيحاص هيداصف رهاظلا ف انعم نلكلا

 نم كالذ لبق هداسص دق ناكامو العم ريصيف ابناث لعي ىتح اذه دعب هداص ام لكؤي الو ْ

 ميلعتو هل وق ) اهلكا لحب دمحو فسوي وبا لاقو ةفينح ىبا دنع اهلكا لحب ال دويصلا
 ديدشت ناتغل ىزابلاىفو طرمشب سيلهيف لكالا كرتو ( هتوعد اذا عج رينا ىزابلا

 عملا هبلكل سرا ناذ موف ) زاوبا هعمجو هيف ةغل اضيا زابلاو ةازإ هعججو اهفيفحتو ءايلا
 ( هلكا لح تاخ هحرجو ديصلا ذخأف هلاسرا دنع ىلاعت هللا مسا رك ذو هرقسوا ءزابوا

 مسي ملو هبلك لسراوا ادماع مسي ملو ىمر نافذ لاسرالاو ىمرلا تقو ةرعسشلا نم ديالو
 لح ايسان ثالذ دنع ةيع«ألا كرت ناو ىعفاشلل اذالخ اندنع هلكا لح ال تيم ديصلاف ادماع
 ريتعملا نال هلكا لحب ال كلذ دعب ىمعس مث هبلك لسرا وا كلذ دعب ىع“ مث ىنر ناو هكا

 رهاظ ىف هنم دب ال طرش حرخلا هحرجو هلوقو قافتالاب اذه لاسرالا تقوو ىبرلا تقو

 دهنلا وا بلكلا هنم لكا ناذ هلو ) ديصلا ندبنم ناك عضوم ىا ىف هب قتكيو ةياورلا

 نم بلكلا برسث ناف ميلعتلا دقف ىلع لدي كلذو هسفن ىلع كسما امئا هنال 006

 هلع باغ ىلع لدي اذهو هبحاص ىلع كيصلا دسا هنال لكا هنم لكأي ملو ديصلا مد
 نم ديصلا كاصلا ذخا ناو هل ليام هيلع كسساو هبحاصل ملي الام برش ثيح

 بلكلا بثو اذا اذكو قابلا لكا زاج اهلكاو هيلا اهاقلاو ةعطق هنم هل عطق مث بلكلا
 لعف اذا ام فال قابلا لكؤي هناف ةمتل هنم ذخأف هبحاص دب ىف راص دقو ديصلا ىلع

 هناذ هبحاص ىلا هعفد دعب ديصلا نه بلكلا قرس اذا اذكو هبحا_ص هزرد نا لبق كلذ

 هناق هلثتق هريغ اديص ذخاو بلكلا هأطخ أف ديص ىلع هبل سرا ناو قابلا لك ول
 ىل ىلع هلسرا اذا اذكو لكا هريغ ٍذخاو هآطخ اف هنبعي ديص لع هلسرا اذا أذكو لك

 1 بلا ناو بلكلا ةلزنم هلك اذه ىف ريطلاو لكا ادبظ حاف ربط ىلع وا اريط ذخأف ظ

 اياك ل سرا ناو الف الاو لكا هرجزب رجزا ناف ىع“و سم هانعاف هل لسرم الو ديص ىلع
 مث هلتقف اديص ذخا ناو هلكل كا هلئقف دويصلا نه دولا ل ذخا اخ ىعمو ديص ىلغ

 اذا اذه ىلع ىزابلا اذكو اضيا كلذ لكا هلتقف رخآ اديص ذخا 3 هلتقفرخلا اديص ذخا

 هلتةؤ رخ خا اديص هب م مث الي وط هيلع جو هلتقف | اديص بلكلا ذخا ناو هروف ىف ذخا

 يلع ديصلا م ةدافا لاسر دسم د



 فافشام

 هاا لق ) لكألا كرت د ل ابا لا رانا كاكاو

 00 ىتح هيك ذت كرت ناذ هيكح ذ نا هيلع بجو ارح ديصلا لسرألا

 رك ١ اهلثم نم شيعي ةحارللا تناك نا فسو»ىنا دنعو ٌذلاب لحن ةفيثح ىبا ندف

 ةموظنملا ف لاق لكا حذف حوذملا هاش نم ركا ىِس ناك نا دمحلاقو مم ذلاب لح مويلا

 هللا مسا رك ذب مل ىموحم باكو ا مم ريغ بلك كر اش ناو هل وق ) الف الاو لكا هامداف ا

 ىجركلا ىف اذك لك ؤي ملاديص باصاف ليف ىلع هب 1 ولو ةاشلاك وهف بلكلاب هديص

 | لاسرالا م كح مانع الف دايلعصالا بابسأ نم ديصلا نم 0 هنوك نال لا 5 1

 ا
 جب ينعي همن ني سيول جمل يس رب بحجص»

 (سح)

 | 7 11 لح طقس اها هنأل لكا ديصلا ذخأف راط م : ءث ىلع طقسف:لسرا اذا ىزابلا اذكو

 هنن هىف باصا اخ مهب ىمر اذا ىمارلا اذكو الب د وط ثكمي ملاذا اذهو ديصلا نم نكمل

 .ايج اولكأ رخآا ىلا هنم ذفُ مث رخآ ىلا هنم ذفن مث اديص باسصا اول ىتح لكا كاذ

 هلق ) لكؤي مل اديص باصاف ةرسي وا ةنم ىرخلا ةيحان ىلا مهسلا حي رلا تلاما ناذ

 | شيعبام ردقالا ل امم حرطلا ناك ناذ ماعئالا م مهسلا هده رج وأ عبسلا هرهغ امو ا

 ' ةيدزملاو ةدوقوملاك وهف قبول نيمووا انو هلثه شعل نانا لكؤي مل هاكذف 0

 ْ 0000 0 اا ونا دكاو + مدع عذلاولاموي هايح« معنا لخ ح ورملا يي ذول

 | ةاش عطق ولو هنطب بئذلا رقب ناب حرا نيدلا ظفاح سفو * ىذلا ى أم قوفريخالا

 ١ ناللكؤنملرخا اهحنذ مثديفام جرخاو اهفوج قشوا كرحتإ سأرلاو رخآ اهحذ مثنيفصن
 | هردصب همدصول اذكو ( لكؤي مل هحرخ ملو بلكلا هقنخ ناو ملوق ) اهلتتلوالا |؟

 1 ليلد اذهىفو ةياورلا رهاظىف طرسش حرا نال بلختالو بانب هحرد ملو هلثتف هتهبحوا

 ١ اوضع رسك اذا ةفيثح ىنا نعو قنملاك راف مدلا رهنال هنال سستلا لخدل هلا لع

 ١ محللا ىلا لصو ناف هنرق وا ديصلا فلظ مهسلا باصا ولو ةنطاب ةحا ل دن اكول هم

 كيلكت لسرا اذا مث متاح نب ىدعل مالسلا هيلع هلوقل ( لك ؤيمل) ادع ى ءب ( هيلع ىلاعت

 ١١ امنا كناف لكأت الف رخآ بلك هكراشناو لكف ادع ىنعي هيلع ىلاعت هللا مسا تركذو عملا

 أ زوجبال قثوملا نال لكؤي ملاديص باصاذ قوه ى َظ 0ك هبلك لسرا ولو كبلك ىلع ثيعم ||

 "اهنا لع مث اديص باصاف امه اهيلا ىىروا هنزاب وا هيلك ل سراف اديص هئظف اسح مس ناو ||

 ١ 'ةاطضااملح لوك أ امريغوا لاك مدس سح هنا اعناو لك ويم داو داش سح ناك

 ' هب قلعت امر نا كولا ه وحنو عابسلاك لكؤيال اديص سحا ناكنا رفز لاقو

 ا اا فسو 9م نأ نعو :ىدآ د 111 اس 0 0 كك ةحانأ

 ]| نم هيفو نك + ملاذا اما هحيذ نم نكمت اذا اذهو ةيملاكراصف حمدي ملو هحبذ ىلع رودق»

 ا رك ذو لحن ةفينج ىلا ن نعو ةياورلا رهاظىف اضيا لكؤي مل حوبذملا نم نوكي ام قوف ةايلحا

 | تقولا قيضل نكعي مل ناو لكؤي مل نيكس دقفل نكحي ملاذا هنا وهو اليصفت هيف مهضعب |
 | رارطضالا ة6كذ مكح لطبف اديص قبب مل هديىف عقو اذا هنال ان دنع لك ؤيالاَخ ضيا اذكف ا



 عال نال ل لكا ع لقا نهال هنال لعؤيال رست نا

 لاح هبعافتالا لحال هناف 0 فالحب اهب عافتالا زوجي هناف 7 ةمرخحم تناك نا

١ 

 ا

 اب واسل ةحايالا او رطملان ال تاصاام لك ؤي م هريغ وأ كليص نس كا نا 2 م اذا اماو ْ

 ناو لكؤي مل اديص باصاف ريعب ىلا هبلك لسرا اذا ميال ف 1 رطغلا ركحلا ناكف

 ىعسف ديص ىلا امهملجرلا ىراذاو مل وق ) لكا ايبظ باصاف ربأ رتخوا بئذ ىلا هلسرا

 كلر نآو هاك د ايح هكردا ناو تاغ مهسلا هحرج اذا هباص ام لكا ىجرلا دنع ىلاعت هللا .

 لطيف لدبلاب دوصق#ملا لوصح ليق لصالا ىلع ردق دلال( لكون طالب حل ةديكالللا

 قوف ةايملا نم هيفو نكمي ملو هديىف عقو اذا اما هحكذ نم نكمت اذا اذهو لدبلا ركح

 لماحمف ديصلاب مهسلا عقو اذاو لوف ) ةياورلا رهاظ ىف لكؤي مل حوبذملا نم نوكي ام

 هناذ لكؤيال سايقلاو ناسحتسأ اذه ( لكا هباصا ىتح هبلطىف لزب ملو هنع باق تح

 هيلع ىنلا نا ناسحسالا هجو اهريغ نم نوكي نا زوجو هتيمر ند تام نوكي نازوح

 هيحاص ىت 1 ىّتح هوعدلاعف هءاعحا هيلا ردابف ريقع شحو رامك ءاحورلاب ىم مالسلا

 ىنلا مماف هلل ا لوسراب كلل اهتلعج دقو اهيلط ىف اناو ىّتيمر هذه لاف رهننم لجر ءاخ

 اذه لكا هباصا ىتح هبلطىف لزب ملو هلوقو قافرلا نيب اهعدتن نا ركب ايا مالسلا هيلع أ

 0 | اما 0 ل ظ

 هيلط قت دكف 0 هتمرلات اذه 3 هللاعف اديص ا ىدها الحر

 تام هنا مالسلا هيلع لاقف هيف ىتامرعو مويلا هتدجو مث هنع ى كي ءطعق ليالا لع حك تح

 ا نع ىوردقو هيفىلةجاحال هتلقف هيلع كَحاعا ضرالا ماوه لعل ئردا الو كح

 ىئصملافو كنع ىراوتام امتالاو هتلباعام ءايصإلا تدع ام 0 تعدإ 5 لكلاق هنا سابع :

 مث هيف مهسلا عوقو دعب هنع بيغي نا امنالاو اعي رس هيدب نيب توهف هيرب نا ءاعكالا
 قرغلا نم تام هلا لقح هنال ( لكؤي مل ءاملا ىف عقوف اديص بر ناو ملف ) توم

 ( لكؤي مل تاخ ضرالا ىلا هنم ىدرت مث لبجوا حمس ىلع عقو اذا كلذكو هلوق )
 هد.( لك |! ءاذنش ضر لع عقو نا و هاف )طوعسلا نم ترا[

 زارتحالا نكمي هناف مدقت ام فالحب دايطصالا باب دس هرابتعا ىفو هنع زاريحالا نكي الآ

 لاق ىقتنملاف اذكك لذب توملا لاه ال لكؤي ل هسأر قلفناف ةرخخ< ىلع عقو ولو هنع

 انو لوقت ) ناناور ديف نوكي نا لمتحف لصالا باوج فالخ اذهو ديهشلا كاملا

 ققحمتل حرملا نم ديال هنال ( لكا هحرج نآو لكؤي مل هضرعي ضارعملا باصا

 نيفرطلا نم توهتنلا مهسلا وه ليقو نسأرلا ةددحم ىصع نضارتلاو ا ةل1

 حرت الو سكت و قدت اهنال ( اهنم تام اذا ةقدنبلا تباصا ام لكؤي الو ملف )

 را ناكح ناو هلمث ا ضسسلاا ه1 يوتا



* 0# 
 | عيانلاف ل 1 0 هب حرت ةدح 2 ناكاذا ةقدنبلا مث لكلا 5 ةدح هب و افيفخ

 | باصا ناو لكا هقرخ ناو لكؤي مل هقرخي لو هحانج سسكف دوعوا رجح ارئاطىبرولو
 | ا افسي ءامرناو لكا ددح؟ هنابا ناو ةوقلاو لقثلاب هنابا هنال لك وي مل هناباو هعطتف سال

 | لكؤيال فيسلا ضبقم وا نيكسلا ءافّتن هباصا ناو لكا هحرخل هدحت هباصاف نيكس وا
 ظ نا حرجلاب تاخ هحرخ هامر ولو ةيادهلا ىف اذكءاوس هيف هريغو ديدللاو اقد هلتق هنال

 || نيرخآتملا ضعب دنع اضيا كاذكف ايمدم نكي مل ناو قافتالاب لكا ايمدم حربا ناك |أ

 || دنعو مدلا ظلغ وا ذفنملا قيضل سدح دق مدلا نال ةريبك وا ةريغص ةحارمجلا تناكءاوس

 أ ةريغص تناك ناو ءامدالا نودب لح ةريبك تناك نا مهطعب دننعو ءامدالا طّريشي مهضعب

 أ ( وضعلا لكؤيالو ليعلا "لك دش ا وص عطقف اديص ىجراذاو هلق ) ءامدالا نم دنأل
 أ ىج هنم نابملا نال ةفصلا هذهب وضعلاو تيم وهف ىلا نه نينا ام مالسلا 0 هلوقل

 [| نا ناو 00 ) ةحا را هذه دعب هتهالس 0 هن 0 21 هيف ةايلحا ع ةقيفح

| 
| ْ 
||| 

 ألا 0 زكا ناك نا و هحذ ول كقور» ا اغعطاق راص ىأرا 3 اع كلل 3

 ا الخ ا ناباف 1 برض واو عيملبا 50 نيعصنب 0 نابملا 0

 أ اىصلااماو (مرحلاو ىنثولاو دترملاو ىموجلا ديص لكؤيالو هلوُق) هركيو حبادوالا عطقل

 ||| هحنذالو هديص لحال لتعيال نكن او هحيذو هديصب سأبالف ةيعمتلاو يذلا لقعي ناكاذا

 ١ .عانتمالا ريح نم هجر ىلو هو مو هباصاف |اديسص فر ندهو هلق 0 انللذك' نوح

 0 نك نأ هلوق : هذخاو اح مدتلا وه قاذلا ا لكؤيو ) الل وهف رخآ هامرذ

 1 || سيل ردد ىناثلاب توملا لاقحال ( لكؤي ملو لوالل وهف هلتتف ىناثلا هامرف هنْحْنا لوالا

 اون ثيحب ىلوالا ةيهرلا تناك اذا اذهنو لوالا فال رابتخالا ةاكذ ىلع ةردقلل ةاكذب

 ثيح لوالا ىبرلا ناك اذا اما ىناثلا ىىر ىلا اضم توملا نوكي ذئيح هنال ديصلا اهنم

 ١ لح هلا نانا اذا ا”حوذملا ق قبام ردع الا ةايلحا نم هيف قم ناب ديصلا هئم 0

 ُ نءاض قاثلاو لق ءاوس همدعو هدوحو ند ناثلا ىرلا ىلا فاضيال توأملا ا

 )| ىمرأاب هكلم هنال هل اكولمم اديضص فلتا ىجرااب هنال ( هتحارج هتصقن امريغ لوالل هتهعل

 ١ أ هوحو ىلع ةلكسملا هذهو ا مول ربثعل فالتلا ةعقو هتحا رجب ص وعنه وهو نما

 َ هتانج نال هتحارج هتصقنام ناعك ىناثلا ىلعو لكاىناثلا ةيمر دعب لوالا ةيمر نم تام

 أ عذتم ريغ وهو هيلا د. ىتاثلا نال لكؤي م 1 ةماثل | هلأ راحا نم تال ناو احور هتةداص

 ا ؟اكولعاناويح لتق 2 0 0 اطعم هداف اصلا ىن اا نعكيو كم ىلا قىر نك 5 ناصف

 | هج رخا نا ىنلا م نوال كم مئاوراشأ ل 0 ةحاب 0 راخلا 3 ك١ طل

 ظ1]1]1]22211111ز ]1 ]|1000 000 هسدعك 3: نقل



 ةحارللا هتصقلاهو نيتحارح اسورحم هتيكنفضن لوالل ىتاثلا ىلعو عاملا 1 |
 || هتصقن ام نعض امناو هفصن تدثو ناعملا فصن هنع طقسف اههلعقب تام هنال هن اثلآ

 ||. نمضي مث ةحارملا هتصقنام نعني تادايزلا ىف لاق هريغ كلم ىف لصح هنال ةيناثلا ةحارللا
 || هصقنام نعضيف هصقن دقوريغلل اكولم اناويح حرج هنالف لوألا نامضلا اما هل ةعق فصت
 ]| كولمم وهو هفصن فلتم وه نوكيف نيتحارجلاب لصح ابا توملا نالف ىتاثلا اماو لوا
 || ةماهنعم ةيناثلاو هعينصب نكتمل ىلوالا نال نيتحارلاب احورخم هني فصن نعضيف ةريغ
 ىمر الول رايتخالا هاكذب لحب لاح راص ىلوالا ةيمرلاب نالف ثلاثلا اماو ايناث اهنعن الف
 لكؤيام دايطصا زوحيو مل وق ) هنعضيف رعللا فصن هيلع دسفا ىتاثلا ىجرلا اذهف ىتاثلا

 هشيروا هرعشبوا هدلج عفت ناب لوك الا 0 هلنال (لكؤيالامو ناويملا نه هج

 ؟| اذه ئصتسملا ىف لاق ند ىباتكلاو هلا ةحيب ذو هلق ) هرمث عاف دتسالوا هنرقوا

 ]| هتمجذ انل لحال ىسوجلاك وهف اهل ١ هدقتعا اذا اما اهلا م دقتعيال نك ناك اذا

 0 مسملاك اداقتعا اما ديحوتلا ةلم بحاص حاذلا نوكينا هطرسش نمو

 || ةحبذ 0 قح ىفال ديصلا قحىف طرشلا اذهو مرا جراخ الالح نوكيناو

 ناك ا ريغص ىث اوا ناك ارك ذ اهلطيضنو ديما لقعي ١ حم اذلا ناكاذاهبديرب ىباتكلا و مملا

 الإ ةحذ 00 لكؤتال تيم هتحجبذف ةيعسشلا طبضرالو ب ذلا ىلع ردقبال ناكن او اريبكوا

 | مل وق ) سرخالا ةحبذ زوحيو لقعيال ىذلا نا ركسلاو نونجلاو لقعيال ىذلا ىصلأ

 هلوةلف ىسوجيلااماوهلثمىئثولاو هلةلمال دئرملان ال( ىنثولاو دئرملاو ىسوجيلا ةحبذ لكؤتالو
 ْ مهحيابذ قا فو مهل ؛ اسن ىكحان ريغ تانكلا لها هن مبا وتس سوا قف مالسلا هيلع

 || ىب نونمؤي اوناكاذا لكؤت ةفينح ىبا دنعف ىراصنلا نم قرف مهو نيباصلا ةحيبذاماو
 مالسبلا هيلع ىميع ةوبش' نورقبالو بكاوكلا نودنبعي اون اك ناو تاتكب نورقنو

 هتسحنذ ةمرح ظني مرحلا قالطاو ةصاخ ديصلاىف ىنعي ( مرحلاو هلو ) لكؤتمل
 زوجيو مر وا لالح هحنذءاوس ديصلا نم مرلحا ىف .ذأم زوال نكلو مركحاو لاا ىف

 م ذلا طبض ىنعمو ايبصوا ةأرما تناك ناو كلذ طب ضيو ةيعسلاو يذلا لمعي نم ةحمنذ

 مهتعبذ زوجي ثدحلاو ىثنللاو ىصحلاوبوبجلاو فلقالاو جادوالا ىرف ىلع ردنا

 اهلكا لحال ديم ةصبذلاف ادع ةيعتلا م اذلا كرت ناو هل وق ) انركذ ام ىلع

 نيهجولا ىف لكؤيال كلام لاقو نيهجولا ىف لكؤي ىعفاشلا لاقو ( لكا ايسان اهكرت نآو
 بلكلالاسرا دنع ةيعستلا كرتاذا فالخلا اذه ىلعو ءاوس ةيعمشلا هكرتىف ىمذلاو لاو

 ح وذللا ىلع ىهو حم ذلا دنع طرتشي راشخالا ةكذىف ةيعمشلا مث ىرلاو ىزابلاو

 عب ساد عقلا لإ ىلع ىهو ىرلاو لاسرالا دنع طّريشي ديصلا|قو

 لاسرالاىف اذكو لح هريغ هءاصاو ىمعسو ديصىلا ىتر ولو زوال ةيعشلاكِإَت اهريغ

 لعل لش 3 د و1 7 0 عجضا ولو



 | اا تاق دعبل 0 قف كي 0 ا ا

 ١ م هقار ضد ةرا شوال اا ةيولا و ييرعماا ةريديت هيلا ( قانا ا

 - 27011 ا 3 ا 20-2 0 ب يب بي ببيبيبميلا

 | واولا ن ودب ريكا هللا هللا مسي ىتاولملا لاقوربكأ هللاو هللا مسب ةيعستلا ةروصو ةنسا ا

 "مم ذمث هب لغتشاو رخآ لعىف ذخا وا ثيدملا لاط اذا اماو هأزجا ىلوالا ةيمسا كلت

 اوه امتاو قافتالاب بجاوب سيلف ةحصبذلاب ةلبقلا لابقتسا اهاو لك د مل ىلوالا ةيعمالا كلت

 ' لاقامىلع درجلا صلاخلا ركذلاوه طرسشلاو نسح وهف ميحرلا نمحرلا هللامسب لاق ناو

 ءامد هنال لك وي مل ىل رفغا مهللا ةيعسلا ناكم لاقول ىتح ةيعسلا|و درج دوعسم نبا

 هب روعأملا نال ءأزجا ةيعسلا دي رب هللاالا هلاالوا هلل داو ا هللا ناحيس لاق ولو لاؤسو

 ةيعستلا نع هي رجال هلل دما لاتف بذلا دنع سطع ولو مظعتلا هجو ىلع ىلاعت هللاركذ

 ١ ىلاعت هللا مسا عم رك ذي نا ىغبنيالو لكؤيال ةيعستلا نود ركشلا ديري هللدجلالاق اذا اذكو
 ١ نا اهدحا هجوا ةثلث ىلع هيف مالكلاو هللا لوسر دمت هللامسب لوقينا لثم هريغ اًئيش

 قاثلاو ةحبذلا مرحنالو هركي اذهف انركذام لوقب نا لثم اذوطعمال هب الوصوع هركذب

 || ةحصيذلا مرق لادلا سدكب هللا لوسر دمتو هللا مسي لوقب نا لثم انوطعم هركذي نا
 ]| ةيوسشلا لبق لوقبناب ىنعمو ةروص هنع الوصف» لوشن ثلاثلاو هللا ريغل اهب لها هنال
 "ا ركذا ال ناعضوم مالسلا هيلع لاقدقو هب سأبال هناذ ةحبذل | عجضي ن | ليقو اهدعبوا

 ' ىلوالاو لكؤت دم ىلع هللا ىلصو هللا مسي لاق ناو ساطعلا دنعو ةحبذلا دنع امهيف

 | دنع اذكو اهلكا لحال هلاهظعت فيضلا ىأرم دنع حرذلا لكثملا فو كلذ لوشال نا
 || فيطلا ةيبغ دنع مي ذ اذا اماو هللاريغل هب لها هنال هل اهظعت هري_غ وا ريمالا مودق
 | اهسحالوا ةئيرغلا نسح وهو ةيهورلا وا ةيسرافلاب ىعسولو هب سأيال هناف ةفايضلا لجال

 اا ارث فو ردصلا ءالعا بلا ( ةبللاو قلسملا نيب يذلاو ملوق ) هأزجا
 2 حم يذلاب سآبال ريغصلا عماللا ىفو نيتيحللا ىلا كلذ قوفا ةبنلا ىف ةاكذلا جضركلاىفو

 ١ ةبللاو قللا ىف يذلاو ىاىف ىنعمب نيب ممشلا مالك ىنعمو هالعاو هطسو هلك ق للا ىف

 || ىرحموةلملا ( ناجدولاو ىرملاو موقلللا ةعبرا ةكذلا ىف عطقت ىتلا قورعلاو هلوق )

 ىرملاو موقلطا ام#6ناذللا ناقرعلا امهو مدلا ىرحناجدولاو ماعطلا ىرجم ىرملاو سفنلا
 أ «اوق ) اهل ىف اهطرش دجوو ةاكذلا لكا هنال ( لكالا لح اهعطق اذاذ هلوق )

 | ماكحالا نءريثكف لكلا ماقم موقب كالا نال ( ةفينح ىبا دنع كلذكف اهرك ا عطقناو
 | لاق ( نيجدولا دحاو ىرملاو موقلملا عطق نم دبال دمتو فسوبوبا لاو هلق )
 || زاج ادجاو كرثو ةثلث عطق اذا هانعمو هدحو فسوب ىبا لوق اذه نا روهثملاو ةيادهلاق
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 ا نيجدولا دحاو ىرملاو موقلملا مطق نأ فسو ىنا دنعو ةفيتح ىبأ ددع تنك .هثلتلا ىأ

 ا ري )جدولا 8 [فهدحا نع رضا وا ىزلاو موقلا لقبا ى جح الف الاو داو

 ) اهنم (



 فددلا

 ركبوبا لاقو لكؤتال رافصلا مساقلاوبا لاق مداهنم لسي مو ةاشلا حيذ ولو هيلع

 اذاو مالسلا هيلع هلوقل ( هترفش مم اذلا دحب نا بحت: و يفوق ) بانعلا تفلع اذأ |
 ناويملا ىلع لهساوج ذل ع رسا اهديدحت نالو هترفش مكدحا دحملو ةحيذلا و:سحاف مذ ا

 نا هركيو هنع يهنم وهو ناويملا بيذعتنم هيف امل ةلياكلا نيكسلاب إذلا هركيو |

 (هعمضت نإ لبق انيتد دحالا نيتيم اهببعنإ تدرإدقلا اظهرت لم 2 عججضادق ْ

 دحبوهو اهجو ةعفح ىلع هلجر لعجو ةاش عجضاأدق الجر هنع هللا ىطر رع ىأرو ١
 كلجر عضتنا لبق اهتد دحال لهرم لاقف ةاشلا تدرشو برهف ةردلاب هب سضف ةرغشلا || 1

 قر اهعمهديو قفر , اهقوس نا نحشإ و اهحذ د ارا اذا اهلجرب رك < نا اضا ري |

 عاضتلا ( هتصيذ لك وتو كلذ هل ءرك سأرا عطقوأ عامل ا نيكسلاب غلب نمو هل وف ) أ

 زاح قورعلا عسطق ىتح ةي> تيه ناذ اهافق نم ةأ ثلا حيد ناق هأوق ) هبا لب

 اهنم كرححا إف هضإ مه ةاش مذ لحر اهفنا فتح تتامول م اهلحىف ةاك ذلا دوحسو لبق"

 اضع نإو لدا ود 2 اهنيع كت ن او تلكأ هتعض ناو لو ود د اهاذ تكتل نا اهوفالا

| 

 ا
| 
| 

| 
 لاح لكب تلكا انيقب تلع اذا اما اذلا تقو ةيح اسهنا معي مل اذا هلك اذه تلكا ماق ْ

 ا
 لكنا راتخحاو ةاكذلا لحت ال دهشتو فسوب ىبا دنعف حوبذملا شيعب ام رادقم الا ةايلجا |

 نم متيك ذامالا ا هذ هلوقل ىوتفلا هيلعو هيف تيقوت الو هلكا لح ج وهو شذ 'ىث ْ

 6م و كر مل ناو تلكأ مدلا اهنم حب حجرخو تكرحنو ة رشوا ةاش خذ ناو لضقريغ | ْ

 كرحم: مو مدلا اهنه ججرخ ناو تنكا مدلا اهنم حجر ملو تكرحت ناو لكؤت مل مدلا اهنم |
 هاوف) عيبانيلا ىف اذكذخآن هنو ةفينح ىبا دنع تلكا ىملا نم جرح ام لم هجورخو أ

 شحوت امو يل وف ) ةاشلاكه حذ ىلع رودقم هنال ( حب ذلا هاك ذف ديصلا نم سنأتسا امو
 ةيراتخا نيب رض ىلع ةاك ذلا نا اذه ىف لصالاو ( ح راو ردعلا هناك ذف منلآ نه

 1 الجر ىأر سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىورو اهعجذأ أم دعب ةرفشلا دحب مث ةاشلا مجدي

 اة اهنع رع ىمو ةيرارطضالا ةاكذلا هللا ةيراشخالا ىلع ردق قىدهو ةيرارطضاو

 || ةايشلايف نوكي اما اذهو لصح دق جادوالا يرف نآل لكؤت ىاو كنهلاو فكل

 زوجبال كلذو اهملا ىف داز كللذ لعف اذاذ هنم عزام سن مت اهبلا نالو اهتعضو عضوم |

 ١ اهدلج علك ناو تومتنا لبق قنعلا سكينا اضيا هل هركيو ةبقرلا مظعىف ضيا قرع

 تنام اهنال ( لكؤت مل قورعلا عطق لبق تتام ناو ول وف ) نونسملا فالخدنال( هر

 ١ ناو لكان ! اهرعش مش مل ناو تلكا ئيهتصبق ناو لكؤت ال اهلجر تدم ناو تكا

 ]| نم اهشإ قي لو اهنط تتذلا,ق شوا تح ع اذا اش ١/ عيانيلاىفو تاعقاولا ىف اذك |

1 



 د ا و

 راهناو حرجاو نعطلا ةيرارطضالاو نيبحللاو ةبللا نيبام ةيرابتخالاف ةيرارطضالا هل
 ثبىف 'ىث اهنع عقووا تدن اذا لبالاك لهالا نم ديصلا ةلعيف ناكام لكو ديصلا ىف مدلا

 ةرقب تدرت اذا اذكو هلكأ لحف هيلع ردق عضوم ىأ ىف هنعطي هناف هر ىلع ردقب ف
 عمججا اذه ىلع قورعلا فداصي ملام حرطلاو رقعلا اهتاك ذ ناف اهحذ ىلع ردعب ٍض م

 ناعفدي امهلال رّعلا اهئاكذف ءارععلا ىف تدن اذا اهناف ةاشلا اماو رذعتم هيف يذلا نال ءالعلا

 هللا لاق ( حبيذلا منغلاو ةرقبلا ف يهميسملاو يل وق ) ام«يلع ردقب الف امهتو قب امهسفنا نع

 اهرحتناف مل وق ) مظع حم.ذب هانيدفو منغلا فلاقو * ةرقب اوحيذتنا كمي هللانا * ىلاعت
 زيلاخملف ةهاركلا اماو تّبشامب مدلا رهثا مالسلا هيلع هلوقلف زاوملا اما ( هركيو ناح

 لأ ةئدبلا مسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر عمان رحت لاق رباح ىور ليقناف ةثراوتملا ةنسلا

 ظفللا ىف ناكاذا لعفلا رعضتدق برعلا ليق ةرقبلا انحبذ لقب ملو ةعبس نع ةرقبلاو ةعبسنع

 [دراب ءام اهتيتسو ىا اهانيع ةلامث تبش ىتحا دزاب ءامو انت اهتقلع ىاشلا لاقهيلعليلد |أ
 ىلاعت هلوقا ( رحتلا لبالاف بمهسملاو يل وق ) ةرقبلا انعذو هانعم اذه اذك ل عفلا رعضاف |]

 رحتلا اهيف بحتسا كلذلف مح اهيف سيل ةندبلا نم ةبللانالو ندبلا ىنعي *رحتاو كبرت لصف#

 امهحنذ نافوإ وق ) دحاو هجوىلع امهتلحناذ رقبلاو منغلا فالحب ناويملا ىلع لهسا هنال

 ةرقبلاو ةاشلا رحن اذا هدنع اذكو لكؤت مل اهحنذ نافذ زوج ال كلام لاقو ( هركي و زاج

 لوقتعم اًماق رك نا ريعبلا ىف ةنسلاو تُنش امب مدلا رهنا مالسلا هيلع هلوق انل نالكؤيال ||

 ةعهذم مث نت نا ةرتبلاو ةاشلاىف ةنسلاو لضفا لوالاو زاج عجم ا ناف ىرسيلا ديلا

 عطقو ةاش معذ لجر تاعقاولا ىف لاق عيمجا ىف ةلبقلا لبقتسي و قورعلا عطقل نكما هنال
 |١ عوطقملا لكا لحب ةعطق اهنم ناسنا عطقف ةيقاب اهيف ةايحلا نا آلا جادوالاو موقلخلا ||

 00000 كلا لات انتلطم ابح يسال اذهو ىلا نم نائاءام لا مدع ضصوص#لا نال ||
 اهب ونتج تءقوف رنا دعب تطقس اذا لبالا نعي * اهنم اولكف اهبونج تبجو اذاف * ىلاعت ||

 حج ورخ دعب الا ندبلا نم لكالا زوج الو اهنم اولكف اهحور تجرخو ضرالا ىلع ||

 لكؤي مل اتيم انينج اهنطب ىف دجوف ةاشوا ةرش حيذوا ةقان رح نمو عل وق ) حورا |
 هلوتل الف الاو لا هقلخ مت نا امه دنعو رفزو ةفدح ىبا لوق اذه ( رعشي ملوا رعشا

 اهعيب ىف لخسدي هلا ليلدب اهّئازجا نم ءزج ركحيف هنالو هما ةاكذ-نينملا ةاكذ مالسلا هيلع
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 مسا ىهو+ يملا يكيلع تمرح *ىلاعت هلوق ةفنحىبالو اهئاضعا رئاسكر اصف اهقتعب قتعيو

 قبو تومت دق اهنال دما توم تومي ال هنال نينلا ىف دوجوم اذهو هفنا فتح تاما

 هل ةكذ اهتاكذ نوكتالف اهتايحن ةلعتم ريغ هتايف ةيحىهو توميو ايح اهنطب ىف نينملا |[

 روصت.هنالمدلاو ةايلا فل صاهنالو رخ الل ةكذ اههدحا ةاكذ نوكيال نيطاشلاكاراصف ||

 رهاطلا محلا نم سمينا مدلا ريهننل عرش حم. ذلاو اهمدريغ ةدح ىلع مددلو اهتومدعب هتايح |[
 عازب بصنلاب هما ةاكذ ىوردق ثيدحلا نم هاورامو هنممدلا جورمل اببس نوكيال اهحنذو |!

 ( ضلال



 فالحل امئاو عاججالاب 7 مل تاهو رايح نيل جرخ اذا اهاو دعا 21 ضفاكلا |
 الفمدلاو ةغضملاك وهف ل ابكي مل اذا هنال قلحلا لماكن وكينا اطرسش امناو ايه جرخ اذا اهف |

 || ىذلكلكا زوجيالو هل وق ) متي ملوا هقلخ متىا رعشي ملوا رعشا هلوق ىنعمو هلكا لحي |
 لإ اذكو ه. داطصي بانهلن وكي نا 00 م دارملا (ريطلا نه ب بلخم ىذالو عابسلا نه ب بان 1

 |١ دسالا عابسلا نهتانلا | وذفهلريثاتالثالذو بان هلريعبلا و بلخم اهل ةهاججلاةالا وبلا د ا

 3 رعلاو ليفلاو ىلهالاو ىربلا زوتسلا و بلكلاو باعثلاو عبضلاو بئذلاو ذهئلاورفلال ا 1

 سينلاو ىزابلاو رقسلاو ريظلا نم بلخلا وذو ماوهلا عابس نم سرع نباو عوبريلا اذكو |
 ىور دقو هبلخمب داطصيام لكو نيهاشلاو ةأدلعاو دوسالا بارغلاو جحرلاو باتعلاو |

 هبناكو هلكو مو ءانرلا لكا نعل ا مرحو ةرشع ربخ موب نعل مالسلا هيلع ىنلا ١

 وو ةكد_صلا عنامو ةلوصوملاو ةلصاولاو ةموشوللاو ةعشاولاو هيلعو هدهاشو |

 ىذ لك لكا لاقو عابسلا نم بان ىذ لكو ىلهالا راجلاو ةمثحملاو ةيهتنملاو ةفطاخلا |

 ةيهتتملاو ةادحلاو ىزايلا لثم ىوهلا نم رع طل ىط ةفطاخلااو مارح عابسلا 0 بان |

 ىهف اس هرسكو ءاثلا محب ىور ةمثهاو اةوكو كضذلا لثمك ضرالا نسا
 0 أ ١ كا ىذ لك وه ل اع تا ىح تبلكلا هيلغ مج كديمص لك محفلاب

 ا هنال ( عرذلا بارغب سابال هلإ قف ) ىئدلا و تكلا لثم ديصلا ىلع

 ريف اسملاو ءاجلا و دهدهلاو قعتعلا لكاب سأبال اذكو فيما لك ًايالو ريظلا عابس نموه '
 اذكو ( فيملا لكأي ىذلا عقب الا لكؤيالو هل وت ) رامثلاو بحلا اهلكا ةفاع نال

 اذكو ءالعلا عاججاب هلكاب سأب الف جاجدلا اماو لك ْوِبال بلاو فيلا طلخ بارغ لكا
 (اهلك تارشللاو بضلاو 0 لكا هركيو وفق ) جاجدلا مكح ىف ىركسكلا طبلا

 ىربلاو “املا نعي اهلكت ارشملاو هلوقو بضلاو عبضلا 00 سأبال ”يفاشلا لات

 ةياضعلاو غازوالاو ناريفلا اذكو تااستللا ع اهدا ءااخشلا اذكو اهريغو عدفضلاك

 ءايش الا هذه نال نالعللا و بايذلاو براقعلاو سانزلاو بدرذلا 2 تايلحاو دفانعلاو ا

 بنرالا لثموه فسوب وبا لاتق ربولا اماو* ثئابملا مهيلع مرحيو + ىلاعتهللا لات ةئبتخسم ١

 رجو شحولا رّشب و ًابضلا لكا زوجي و فيلا لكأيالو تبنلاو لوقبلا فلتعي هنالا
 ( لاغبلاو ةيلهالا رجلا مول لكا زوجي الو مل وف ) لعولا وهو ليالاو شحولا

 نا ئدانب نا ةملطاب انماورببخ مون ةيلهالا را مول مرح مالسلا هيلع ىلا

 رودقلا اوقاراف سجر اهناف ةيلهالا رجلا مومل نع مك اهني سو هيلع هللا لص هللا لوس

 سرفلا مح لكا هركيو موق ) هلثم ناكف راجلا نم دلوتم وهف لغبلا اماو الغت ىهو
 هلكاب سأبال دمتو فسوب وا لاقو هبززت ةهاركال رحت تهارك ىنعي ( ةفينح ىبا دنع

 مو 3 ْق 00 را 0 نع 1 هيلع ا 0 ىهن لاق رباح ىوراملا



 كالي

 || تتاكامل لبالا نا ىرتالا بوكرلاب ةمعنلا نم رك لكالاب ةمعنلا ناو هرك ذل اهلكا زاج ||
 | باهرا لا ليمللا نالو نواكأي اهنمو مهبوكر اهنمو ىلاعت لاف امهنلي عجب بكرتو لكؤت |
 ١ اهتحابا ىف نالو ةهنغلا ىف انمهس سرفلا برضي اذهلو اهل ام ارثحا اهلكأ هركيف ودعلا |

 | سأبالو مل وق ) داهجلا ليلقت هبرش ىف سيل هنال هب سأب الف اهنبلاماو داهملا ليلقت ١
 | * ةلثسم * ابظلا تهبشاف فيلا ثلكا نفالو عابسلا نه تسيل اهنال ( بنارالا لكاب |'

 ان ١ ىوساامو تكلا سأر لثم هشأو ادلاو ثدلوف ةزعم لغير اذا تلكلا

 أ لكؤي مل فلعلا نود رسبلا لوانت ناذ فلعلاو ربلا هيلا مدقن هنا زعملا هبشي هاضعالا
 | اعيج امهلوانت ناذ ماوسام لكؤيو سأرلاب ىئرب محلا نود فلعلا لوانت ناو بلك هنإل
 | رعنو جن ناو هاوسام لكؤي و يذلا دعب سأرلاب ىري رعن ناو لكؤنال حن ناذ برضي

 | ليقو هاوسام لكؤيو سأرلاب يري برش ناو لكؤيال بلك وهف غلو ناف ءاملا هيلا برقب
 | اذاو هل وف ) لكؤيال ءاعمالا هنم جيرخ ناو سأزلا ىوساف لكؤي ٌشركلا هنم ججرخنا
 | ( ايش امهيف لمعتال ةاكذلا ناف ريزنملاو ىتدالا الا هدلجو هل رهط هل لكؤيالام حبذ

 | هتاكذ مدالا غابد مالسلا هيلع هلوقل غابدلا ىف اك هتنساحتل ريززحلاو هتءرط ىجدالا اما

 أ عرشلاىف ةتاما هحبذ نال ىسوجلا هحيذام فالُحم ةاكذلاب رهظي كلذك غابدلاب رهطب اهكف
 | لهو هدسشال ليلتلا ءاملا ىف عفو ول ىتح همحم# رهطي هجم رهطب اكو غابدلا نم ديالف
 أ كلدو هطلاخ اذا تيزلاكز وحي ليقو لكالاك زوجيال ليق لكالا ريغ ىف هب عافتنالا زوج

 'بجوملا ىف اوقلتخاو ةيادهلاىف اذك لكالا ريغ ىف هب عفتنيو لكؤيال بلاغ تيزلاو يملا
 ١ الا رهطي ال هنا رهاظلاو ةيعسشلا عم حم ذلا وا ذلا درحم له هل لكؤي الام ةراهطل

 ' ةلالطلا لبالا مول لكا هركي و ىسوجما هحذام ريهطت مزليف الاو ةيعشلا عم حيذلاب

 | ام يغال تاساحتلاو ةرذعلا لكأت ىلا ئه ةلاللاو ةاشلاو ةرقبلا اذككو اهنبل برششو

 ىلا ىبن اذكو ةساحجبلا اهلكا نم بلغ الا ىتلا ىه ليقو ةلالجي سيلف تطلخ اذا

 | فلعتوامايا سبحتنا الا لمعلا ىف اهب عفتني وا اهيلع ىزغيوا اهيلع حن نا سو هيلع هللا ىلص
 نآكو اهكرب شالا ىذأتال ىح اهلابعتسا نم منك اهسفن ىف نت اهنا ىلع لو اذهو

 سبب اهنا ىورو اهل بيطي ىتح اهسبحن لاق امئاو انقو اهسبح ىف تقورال ةفينح وبا

 ' ةفينح وا فقوتو مايالاب ةربعالو نتنلا لاوز ىلع فوقوم كلذؤمايا عبس ليقو مايا ةثالث
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 ١ ريصي ىم بلكلا ةيناثلاو اهل بيطي ىتم هذه اهدحا اتقو انف تقوي ملو لئاسم نامثىف
 | ةسداسلاو راخلا رْوْس ةسماملاو لكشملا ىلا ةعبارلاو ناتللا تقو قم دثل اثلاو العم

 | فقوت نيكسثملا لافطا ةئماثلاو ءاسالا ما لضفا ةكئ الملا له ةعباسلاو اركنم رهدلا

 | ننبال هنال ةساحتلا لوانت ناو هركت مل امن اذ جاجدلا اماو هعرو ةياغل لئاسملا هذه ىف

 | ةجاجدلا سيحن لهو فلعتو اهوحنوا مايا ةثلثت سبح ةلالجلا مذ ديرا اذاف لبالا نيتنب اك |

 | ناك مالسلا هيلع ىنلا نال مايا ةثلث سيحن اهنا ىوروال فسو. وبا لاق اهحنذ ديرا اذا



 دن اذا

 0 7 كلل ا 1 ىّتح ةريازخ وا 1

 رخحا ةدشنمه فلتام اماو كعمل أنم ىا ( هنم ىفاطلا لكا هركيو كعسا الإ نان
 طشلا ىلع ءاملا هاقلاوأ وهذ ثداح ببسب تام هنال لكؤي امثادحا ناتاور هيفف دربلاو

 ةعولبملا نال اعيج اتلكا نكس تعلت | ةكعن نا ولو هفنا فتح تام نالوا

 ةرذع تلاحسادق اهنال لك ؤنال كعسلا ريد نم تجرخ اذا اماو ثداح ببس تن

 ساكبلا تيرطاف كعسلإا عاونا نف امهنال ( ىهام راملاو ثيرما لكاب سأب الو هلرق)
 هلوتل ( هل ةاكذ الو دارملا لكا زوجي و لوف ) زدقلا ليقو ىبرعلا ىهاه راملاو'

 لاعطلاو ديكلا نام دلاو دارللاو كعسلا نانتيملاف نامدو ناتتيهانل تلحا مال لاهيلع |
 لكأن تاوزغ عبس سو هيلع هللا ىبص هللا لوسو عب انوزغ لاق .دوا ىبانع ىواردحلا

 هلك هلك لاقق ت تملا هن فو لجرلا هذخأي دارطلا نع هنع هللا ىضر ىلع لثسو دارا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرك + ةلئثسسم * هتحابا ىلع لدو هتحاصفن ءدعاذهو]|

 دازو مدلاو ةناثملاو ةرارملاو ددغلا و لبيقلاو نييشن لاو داذلا | ءابشا ة ةعبس ةحمبذلا نه

 سفتنلا نال ةهوركم ةيقابلا ةتسلا اماو صنلاب مارخ مدلااما ةفينح وبا لاق رب ,دلا عيانيلا ىف ١

 لعا هللاو اهه ركتو اهئيطخستا |

 6 ةيعحالا باتك دي

 قدصيول هلا ةقارالا اهنا لع للدلاو 1 راك نود عنلا نم مدلا ةقارا ةيحضالا |

 قدصت. ملول تح بجاوب سيلو بحسم مي ذلادعب اهمحلب ةقدصلاو رح مل ناويحلا نيعب |

 مهرد فلاب قدصتلا نم ريخ مهارد ةرسشعب هيعدالا ءارش'تاعقاولا ق لاق زاب

 ( ةبجاو ةيعذالا هللا هجر لاق ) ةقدصلاب لصحتال مدلا ةقاراب لص# ىتلا ةيرقلا نال

 عبو ازاحمأو هس ون كلذ لاق مثلا الا لعفلا تافص نم بوجولا نال ةيحذتلاىاا

 هبو ةدكؤم ةنس اهنا فسوب ىبا نعو اهدحاج رفكيال تح اداقتعاال الع ةبجاو هلوَش

 مهتم اسم رح لك ىلع هلو ) فسو. ىبا عم دمت لوق ىواسطلا ركذو ىبفاشلا لاق
 ةدابع اهنال مالسالا طرشو ائيش كلمال دبعلا نال ةيرطلا طش ( ىحدالا مون ىقرسوه ا

 هرفس نع اهب لغاشتل رفاسملا ىلع تبجوول اهنال ةماقالا طرشو اهلهانم سل رئاكلاو

 هرهس عب لعاشت, ال ىح ضرفلا ضعبو ةعملاك كلذ نم دك ١ وهام هنع طقسدو هن

 قح اهنال راسبلا اهبوجوىف طرتشيو ىراربلاو ىرقلاو راصمالا لها ىلع بجنو
 طرتشاو ةقفتلا نع ةبرقلا هجو ىلع هلوقب زّررحاو ةاكزلاك ةيرقلا هجو ىلع بحب لامىف

 اهلواو هدعب ناموب و رحتلا موب ثلث ىصضالا ماياو اهيلا فاضف مويلا نال ىصخالا موب

 ليللاب اهكذ ناو قورعلا ءافيتسال نكما هنال ليللا نود راهنلاب اهحذ سحتسملاو اهلضفا
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 وج ناو مهيلع بجيت هن ةك ا لانئاو كلك لي طم الردم ركلا عم هأزجا

 ١ ىهف ةريثعلا اماو ةكم لهانم ناكن او امرحم ناكاذا جاملا ىلع بجتال ىدن+اىفو

 ' راغصلا هدالؤوا نعو هسفن نع هلوف ( بجرىف ماعت تخل ىهو ةخوستف

 "ةسفن ىلعالا بحجيتال ةياورلا رهاظ ىفو ةفينح ىبا نع نسسملا ةياور هذه ةرطفلاب ارامتعا
 ًَ ل 0 لبو هنوج سأر كانه بيسلا نال رطفلا ةقدص فالخب ةصاخ

 اليصو وا 5 كينغ م لام ريغصلل ل هئرطف 4 بحي ناكْناَو عاجاللاب

 اريغصلا لام نمال هسفن لاهنم هوبا هنع ىحضا رفزو دم لاقو امهدنع ريغصلا لام نم
 "ز وحال ليقو رطفلا ةقدص ىف فالملناك اذهىف فالحلاو نسملا ةياور ىلع هلك اذهو

  زوحينالف عوطت اهدعب ةقدصلاو ةبارقلاب ىدأت ةبرتلا نال اماجحا ريغصلا لامنم ةيحذتلا

 لك ًايوهلامنم هنع ىحعضن هنا محدالاو هلك هلك انا ريغصلا نكم الو ريغصلا لامىف كلذ
 . عفتلن ا زوحي اكهليعب عفتنيام قب امب هل عاتبو هتجاح ردق هل رخدرو هنكما ام ريغصلا هنم

 لاقو هريغو زيللاو ةطنمللاك لكؤيام هب هل ىرشي ناهاشىف لاق و ةيحخالا دلجي غلابلا

 ىودو ةروهثلا ةياورلا ىف هلامنم هيلو هنع ىحص ارسوم نوذجلا ناكولو عيبانيلا ىف
 هنال رابكلا هدالوا نع ىح2ا نا هيلع بحنالو نوجا لام ىف ةيحضالا ىجضال هنا

 ناك اذا هنع ىحضن هنا ةفينح ىبا نع نسما ىورف ريغصلا هنبا نبا اماو مهيلع هل ةيالوال

 وهو دلو لجرلل دلو ناو خالاكه يلع دجلل ةيالوال هنال هيلع بجنال ايح ناكن او ايم هوبا
 "ع ذلا مايا ضمت ملام هنع ذب نا هيلع بحي ةفينح ىبا نع نسحلا لاق حب ذلا مايا ىق سموم
 'سيلفهنع حي ذنا لبق رحتلا ماياىف ريغص هل نبا تام ناو بوجولا تقوفف ثدح هنال

 'ايوجولا لبق تام نذ اهتقو رخآ آب اندنع بحت ةنقوملا تادابعلا نال هنع ىصخت نا هيلع

 حدي نا هيلعو هسفن نع حب ذي نا رفاسملا ىلع سيل ةفينح وبا لاق دقو هقحف نيتي مل
 .ناكناو ىركلا ىف اذك مهنع محد مل هعم ني رفابسص سم اوناكن اذ نيععم اوناك اذا ةدالوا نع

 هيلع ةيحضا الف رحملا مايا طسوىف تامنمو ةصاخ هسفننع ىحمذ نيرفاس هدالواو اهتم
 ىتح يذلا طرش ( ةاش مهنم دحاو لكن ع حميذي هل وق ) ايبص وا اغلاب ناكءاوس

 'ةرشوا ةندب بذوا مل هت ) ةقارالا قل يل 1 1 دل

 نرد رب مهلك اوناك اذا ةعبس نع امهنه ةدحاو لك *ئىزحي ةرقبلاو ةندبلاو ( ةعبس نع
 'ءازج رخآالاو ىدهلا مه دحا ديري ناب برقلا هوجو تفلتخا ناو ىلا-هت هللا دجو اهب

 ”زوجال رفز لاقو ا ارالاو ةكيفحال] رح ادا كمل ىدتخا رح الانا دبصلا

 لكلا نع ”ىزجال هناذ نحلل ةييبصتب كيرب مهد حا ناك ناو اهلك ب رقلا تقفتا اذاالا

 'مادعنال اضنا لكلا نع 0 هناف عبسلا نم لقا مهدحا بيصخ ناك اذا اذكو اماجحا

 ١ اج تلو فشلا وأ ةسمخن نع زوجي اذكو نمل قبه رهلا فصو
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 اراك و تي لهازم ذوجإلو ةجبسوم ذك واكناو دحاو تيب لها نع ذو

 "2 تاخ 0 هلدششا ناو عيبلاب اراشعا دلخجاو حرراسالانما دس 1 ١

 ا ركسالام 6 '

 | ( را راسا ىلع 0 هلوق ) مهلا هبيصتب ديرب 0 7 0.
 ةعج- رفاسملا ىلع سيل لاق 1 هنع هللا ىدر لع نع ىوراظ رفاسلااماو رهاشف ريل

 0 ١ عولطب لخدب ةيحضالا تقوو ملف ) ةيصضاالوا

 طاالف اهددع 0 تكلم وادم كفرا 5 دكا مهرد انام هلو رحنا .

 اذا ا هيلعف رجلا مايا ىف نيتاام دافتسا م هل لامالو ىحذالا مول ء ءاح ولو

 (ديعلا ةالص مامالا ىلصي ىتح ممذلا راصمالالهال زوحال هناالا زوق ) ند نكي
 مذ نم مالسلا هيلع لاقو يذلا مث ةالصلا اذه انمو.ىف انكسن لوا نا مالسلا هيلع هلوتلا

 رخا ناف نيلسملا ةئس باصاو دكت مَ دعف ةالصلا دعب من ,ذ نمو هتحبذ دعيلف ةالصلا لبا

 |١ ىبح ادمعتم ةالصلا كرت اذا اذكو راهنلا فصتن تح من ذب نا هل سيلف ةالصلا ماما

 5 د دعق ام دعب ن,ذ ناذ اهلك مايالا ىف ةالص ريغنم م ذلا لح دقف راهنلا فصتتا |

 |١ اناسصساءأزجا ةنابملا لها لصي ملو دجدملا لها ىلصام دعب .ذ ولو زاج دهشنلا رادقتا

 | هيرجي ه كف قف ليكون ل اذكو مهأز حا اه اوفتكا ول ىتح ةريتعم الضال

 ا ربتعيو هأزجا ثدحم وهو مهب ىلص هنا بع مث مامالا ىلص ام دعب ذ ناو اناسسأ و اسايقا

 ١١ دعب هنع اوحبذف داوسلاىف ةاشلاو رصملاف لج رلا ناكمال ةيححد الا ناكم حيذلا ىف

 ةالص دعب الا مب ذلا زوجيال رصملا ىف ةاشلاو داوسلا ىف ناكناو زاج هرماب رجننلا عولط
 دعب اهب ىصضيف رصملا حب راخ ىلا اهب ثعبهناذ لحتتينا دارا اذا ىرصملا ةليحو ديعلا

 لبق لاملا كالهب طقست اهنا ثيحنم ةاكزلا هبشت اهنال اذهو ةيادهلا ىف لاق رجلا عولطا ا

 لعافلا ناكمال لحلا ناكم برقلا ىف ريتعيف باصنلا كالبم طقست ةاكزلاك رحتلا مانا ضم

 رطفلا موينم رجلا علطام دعب لاملا كالهب طقستال اهنال رطفلا ةقدص فالح اهب ارابتعا
 مهرماو ىحضالا ةالصل رصملا لخد هيف هنكسم داوسلا لهانم لجرلا ناكناو

 لوعفملا ناكم نود لعفلا ناكم ريتعملا نال رجفلا عولطب هنع اوحنذينا زاج هنع اوحه<!نأ

 هلوق ) ةبجاوب تسيل ديعلا ةبطخ نال نبذ نم هأزجا بطخم ملو ماهالا بص ناو هتع

 مهيلع ةبجاو تسيل ديعلا ةالص نال ( رجلا عولط دعب نوحنذيف داوسلا لها اماف

 رجلا عولطب الا لخديال يذلا تقو نال رجلا عولط لبق اوحمذي نا مهل زوحي الو
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 يح هتيعذأ لفمعاولو ) هدعل نيهوو رملا مولا مانا هلت ةزلاح 4 هلق

 " قدضت نكلو اهح ذب نا هيلع سيلف رحتلا مايا دعب اهباصاف تعاضوا رضلا مايا تضم أ|أ

 لوألا دجو مث اهريغ ىرشاف تلضف ةيحذألل ةاش ىرتشا ناو ائيشيهنم كري الو اهب

 زكا ىلوألا ةعث تناكءاوس هأزجا ريغال ىل والا إذ ناو. لكلا حب, ذب نا لضفالاف

 تناكناو زاح لضفاوا ىلوالا لثم تناكن ا ريغال ةيناثلا خذناو لقاوا ةيناثلا دق نم

 |رسسعم ناك ءازؤس اعيج امهعمج نا همزاب الو اهب قدصتو 5 داب زلا نوصي انهنود ا

 ءارسثب ريقفلا ىلعو هب نيعتب مف ءارمثلاب ال ءادتبا عرسشلاب ىنغلا ىلع بوجولا نإل
 أ ناكنا عنام بيعب تييعت مث ةهلس ةاش ىزشا اذا اذكو هيلع تنيعتف ةيحضالا ةينب

 ١١ عرششلاب ىغلا ىلع بوجولانا انرك ذ امل هذه هبزجت اريتف ناكناو اهريغ هيلع ابنغ
 ' اهناكم رسوملا ىلعف ةيحذتلا ةاريشملا تتاف اذا:اولاق اذه ىلعو ءارسثلاب الا ءادتا

 3 نيعن بوجولا نال اههعم هحذ ادلو ةيحدالا تدلو ناو ريعفلا ىلع ”ىش الو: ىرخا

 ١ 'بوجولا نال ةبجاولا ةيحضالا ىف اذه لاقنم انباصحا نمو اهدلو ىلا ىرسسف اهيف

 أ اهدلو اهعبتب مل تدلو اذا اهب ىحمذل رسوملا اهاريشا ىتلا ةاشلا اماو ءارسثلاباهيف نيعت

 ١ هنككلو هيلا رسي مل قما نال زاج هب قدصت ولو دلولا خذ بحيال نولوب انباحصا ناكو |
 ١ عببلا ىف هنعو لكالاىف هتعتب قدصت هلك اوا هعاب ناذ اهماطخو اهدلك وهف اهب قلعت

 1 ' م دف ةيكضالا تدلو اذا ىدن هاى لاق هب قدصت م ذلا مايا تضم ىتح دلولا كساناو

 ١ هلك الحبال اهحذلبق هحذناو هما كح دبكح نوكيو ءارجا جلا لهب نضع المو دلاولل
 ُ واو( ل ىشعال ىنا ءاجرملا الو اروع الوابل ١ كمبو ول و ( و

 لا وهو اهل قنالىا قننال يتلا ءافحتلاو اهضرم نيبلا ةضيرملاو اهجرع نيبلا 0 ا
 اوفرسشتسا مالسلا هيلع لاق ( بنذلاو نذالا ةعوطقم زوج الو هل وق ) لازهلا ةدشل

 ول ْمَف ) نذالاك دوصقم وضع وهف بفنذلا اماو امهتمالس اوبلطا ىا نذالاو نيعلا
 ةيلالا مكح اذكو ( زاج بنذلاوا نذالا ٌركأ قب ناذ اهنذ وا اهنذا زكا بهذ ىتلاالو

 نذآلا نم بهاذلا ناكح نا هنا هنعىورف كلذف ةفينح ىبا-نع ةناورلا تفلتخاو

 دح ىف ثلثلا لع زحب مل ثلثلا نم رثكا ناك ناو هأزجا هنود اخ ثلثلا بنذلا وا

 ثلثلا بهاذلا ناك نا هنع ىورو ةثرولا ىضر ريغ نم ةيصولا هيفاذقتت هنال ليلقلا

 ريثك ثلثلاو مالسلا هيلع هلوقل ريثكلا دح ىف ثلثلا لعل زاج لقا ناكن او زحجي مل

 ماكحالا م رك لكلا مكح ىف عبرلا 0 مل عبرلا بهاذلا نك نإ نع ىاوأنو

 قل اذأ فاسو ىبا دنعو قلما ْق مدلا تبوح وو سارلا 2 4 اوردق مهلا ا الا

 ناتاور هيف فصنلا بهاذلا ناك ناو هز< مل هئم ا تهذ ناو هأزحا فصنلا نم كا ا

 امهادحا) ٠



#0 
 1 ليق دم لوقو زوجي ةياثلا فو رطخلا بلقف ةجاب الاو راما عاقتجال زوال مهاد
 دحىف ثلثلا نا ةفينح ىلا دنع نا رهظ الاو فسوب ىبأ عم هيادهلا ىفو ةفينح ىبأ عم

 نرقال تلا ىهو ( ءاجللاب ىعذي نا زوج و عْل وق ) ريثكلا دحىف هيلع دازامو ليلقلا |[
 هلوق ) اهترق فالغ رسكتا ىتلا ىهو اهصقلا كلذكو اضيا اهلا ىعتو ةتلخ اهل |

 بهذ ام عفنا هت ىف دازام ةفينح ونا لاق ىصملا ريغ نم ال بيطا هنال ( ىصختات ا

 اذهو متاهبلا ىف دوصقم ريغ لقعلا نال ةنونجلا ىهو (ءالوثلاو هلوق ) هيتيصخنم ١

 ةعلخ اهل نذاال ىلا ىهو اكسلا اماو هيزجال فلتعتال تناك اذا اما فلتعت تناكاذا | 3
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 || ةقلخ ةزيغص نذا اهل تتاكا!3|اهر و ءارتنلا قد نذالاب تان كنأل اهب تن نإ

 برملا نال زاج ةنيعس تناك نا ايرجلا اماو عنام ريغ هرغصو دوجوم وضعلا نال زاج |
 0 ناتاؤر اهيفف اهل نائساال ىلا ىهو ءاقهلا أماو محلا ىف ناضعنالو لكلا قوه اما

 ةياورلا ىفو الف الاو تأزجا اهرثكا قب نا لاقف 0 اهريتعا اهادحا فسو ىباأ

 ٍْز ةيحخالاو لوف ) اهب لكالا اهنم دوصقملا ناله ًارجا هب فلتعتام اهل قب اذا كَ ا

 || ىلهالا نم ادلوتم ناك ناذ شحولا نم “ىشث اهيف زوجي الو ( منغلاو رقبلاو لبالا نم

 |١ ىلع بئذلا ىزن اذا تح ةيعبشلاف لصالا ىه اهن ال مالا كلذ ىت ربتعملا» ىدحولاو

 ]| ىلع ناك ن اذ ىثحو روث اهيلع ازن ةيلها ةرقبلا تناكاذا اذكو دلولاب ىحدي ةاثلا |

 ١ ناف نأضلا الا ادعاصف ىثلا كلذ ىف ”ئزح هل وق ) دلولاب ىصضي نإ رحت ل سكفلا ا

 ]| رظانلا ىلع هبتشي ايانثلاب طلخ اذا ثيحب اهظع ناكح اذا ىنعي ( *ئزي هنم عذملا ١

 ةنس هلام زعملا نءو اهنم ىثلاو ةعبس ليقو رهشا ةتس هل متام نآضلا نم عدلجاف ديعب نه

 ندوب نيس نا هلا ل اءالا نمو ةثلاثلا ىف نعطو ناتنس هلام رعبلا نهو ةيناثلا ق نعطو ||

 لضفا نآضلا ن هرك ذلاو اهسنج نم اهنال سيماولا رقبلا ىف لخدب و ةسداسلا ىف |

 لكايو هل ىف )ايوتسا اذإ زكذلا نع لدستا ردلا نس شنالاو وحس ١0٠١
 هباصا ىذلا سئئابلا *ريقفلا سئابلا اوهتطاو اهنم !ولكف * ىلاعت هللا اق ( ةيصضالا مل نم |

 مل وق ) جاتحلا نمزلا وه ليقو كيلا هدب دمي ناب سوبلا رثا هيلع نيبت و عوالا ررمض ||
 قدصت نا لضف الا :ىدنخلا لا اور داو اهتم اولكف مالسلا هيلع هلو( يل

 ذاح اهنم يعي قدضت ل ناه هكيفل تلئلاو كرنزلل ةحاض تاثلا 1 تا
 عناتلا اوم اواهنم اولكف + ىلاعت هلوقل (ثلثلا نم ةقدضلا صقتبالزا بحتسسو لوق )
 لاق كلأسيالو هسفن كبريو ضرعتب ىذلا وهزعملاو لأسي ىذلا وه عناقلاف + زعملاو
 ناف راخدالا و ماعطالاو لكالا اثالثا تاهملا تراصف اورخداو اواك مالسلا هيلع |

 دق ارا اهتم دارملا نال هأزجا اهنم ءىشب قدصت. مل ناو لضفا وهف اهعيمجب قدصت

 ( تيبلا ىف لمعتسن هلا هنم لمعي وا موق ) اهنم ءزج اهنال ( اهدلحب قدصتوو هلق )

 هللا نئيضو ةشياع نا ئرودقاو ةدسفتل !ورفا ةذكم نا سادالو لال كاد كار عطتلاك

٠ 



 يك 5 وع

 | سأب الو اهدلجي اذكف اهمحلب عفتني نا زوحي هنالو اتش اهتيضا دلج تذختا اهنع

 ىرتشيالو كلذ ريغو بارجلاو لختلا لثم هلاقب عم تيبلا ىف هنيعب عفتنيام هب ىرتشي نا |
 اهرازج ةرجا هيطعي نا هل سيلو نبللاو ةطنملاو رازب الاو مملاو ىلدناك هنم كلهتسيام
 مهاردلا وا سولفلاب سلا وا دلجلا عاب ناف ميحتلا ىلع دلجلا ةلززمب اذه ىف محللاو

 هتيححذا ذب نا لضفالاو مل وف ) هلدب ىلا تلقتاا ةبرقلا نال هني قدصت ةطنملا وا
 ىنلا نع < دقو لضفا وهف هسفنب هيلو اذاف ةدابع هنال ( يذلا نسحي ناك نا هدد |؟

 ايلع ةبرطلا ىطعاو نيتسو افي هدب اهنم رحف ةندب ةئام قاس هنا مسو هيلع هللاىلص |

 هيلع هلوقل اهدهتشي نا هلىغبنيو هريغب ناعتسا مماذلا نسحنال ناك اذا اماو قابلا نحف ||

 رطقب ةرطق لواب كلل رفغي هناذ كتيحضا ىدبشاذ موق د تنب ةمطافاي ةمطافل مالسلا |]
 *هلكيرسشالنيملاعلا بر هللىتامتو ىايحتو ىكسنو ىتالصنا + ىلوةو هيتلع بنذلكاهمد نم |

 || هللا باي ىردحلاا ديعس وبا لاق افعض نوعبسو كنا 'يهىف عضوتف اهمدو اهمحلب ءاحي هنا اما
 || مل وق ) ةمام نيلسمللو ةصاخ دمت لال لاقف ةماو نيلسمللو ىهل ما ةصاخ دمت لال هذه |
 ١ هأزجا هاب يسملا اه<ذ ناذ اهلها نم سيل وهو ةبرق اهنال ( ىباتكلا اهحبذب نا هركيو |إ

 ١١ اههنع أزجا رخأآلا ةيصضا امهتمدحاو لكح حذف نالجر طلغ اذاو هِلْوْق ) هركيو ||
 || هلاثذا حيذلل الها ناكنم لكب انيعتسم كلاملا راصف حبذلل تنيعتدق اهنال ( امهيلعناعمالو |

 اذا اندنع مث هما ريغب هريغ ةاش حيذ هنال ةيعذالا نع زوحنالو نعكي رفز لاقو ةلالد

 هبحاص نف هتخولسم امههنم دحاو لكذخا هرما ريغب هريغ ةاش امهنم دحاو لكحيذ

 هيحاص ايهنم دحاو لك للاخلف اهنم الكا دق اناكن اذ ةلالد هليكو هنال هنعكيالو

 قباسب اهكلم هنال ةيحضالا نع تزاجو اهنيث نعض اهب ىصخضف ةاش بصغ ناو ام«زحيو
 تبثي ف حيذلاب اهلعضي هنال هيزجيالدناف عدوملا اهب ىصخضف ةاش عدوا اذا امفالخ بصغلا

 رعا هللاو نيهجولاىف زوج ال رفز دنعو يذلا دعب الا كلملا

 *« ناميالا باتك دي
 هنمو ةوقلاب ىا نيعلاب هنم انذخال ىلاعت هللا لاق ةوقلا ىه ةغللا ىف نيعلاو نيمب عجج نامالا
 لجر مسا ةبارعو ةوقلاب ىا نيعلاب ةبارع اهاقلت دل تعفر تكا اهاذ] نفامتلا لوف

 ُكّرلا وا لعفلا ىلع فلاملا مزع ىوق دقع نع ةرابع عرشلا ىفو ةباحكلا نم دودعم |

 برضا ةثلث ىلع نامالا هللا هجر لاق ) اب ىوقتت ةمب زعلا نال ام دقعلا اذه ىمسو ||

 هيف دمعت ضام ما ىلع فلملا ىه سومخلاف وغل نيمي و ةدقعنم نيب و سومغ نيمي ||

 دقل هلعفب مل *ىث ىلعوا كلذب هلع عم هلعفام هلعف دق ”ىش ىلع فلحب نا لثم (بذكلا |
 ( لوي نا لثم ىضاملاب صتخي الو اضيا لاا ىلع عقب دق و هلعفب مل هنا هلع عم هلعف

 هلع عم ىلع هقحتسام هللا فلحف قح هيلع ىعدي وا بذاك وهو نيد ىلع اذهلام هللاو

 ( هقاقممساب )



 هيد#

5 
0 
 دك ؟راالا داع ١

 م. تيعسو ىلاعت هللا ىلع ىرحتلاو املا قح اهم عطقب هنال سوملا نمي اهلكمذهف هقاقحتساب

 || مالسلا هيلع هلوقل ( ابحاص اهب مثاي نيعلا هذهف و ووق ) رانلا ىف ابجاص سمنت اهنال اسوم
 ةبوتلا عم ىنعي (رافغتسالا الا اهل ةرافكالو مل وق ) رانلا هللا هلخدا ايذاك هللب فلح نه

 : *ةرخالاىف مهل قالخال كئلوااليلق انمث مهناعاو هللا دهعب نوررشي نيذلا نا * ىلاعت هلوقل

 ]| قوقعو سومغلا نيلا رث اسبكللا نم ثلث مالسسلا هيلع لاقو ةرايفكلا ركذيملوةيا

 ىلاعت هللا نال ةرافكلا اهذ رثؤي الف رئابكلا نم ةريبك اهنالو فحزلا نم رارفلاو نيدلا ولا

 روصت.ال كلذو دقعلاو للا هسبف روصت ام دقعلاو ةدقعنملا نيعلا ىف ةرافكلا بج وا

 اهنراقب ثنملا وهو اهلل بجوملا ىئعملا نال اهدقع ىلع ءاقبلا محديال هنال سومغلا ىف
 ىذلا عيبلا ةروصو ثدمللا اهئراقب ىثلا ةالصلاو قتعلا هنراقب ىذلا عيبلاكدقعتت الف

 رخالا قتعاو ليكولا عابف هسقتعب رخآ لكويو هدبع عيب الجر لكوب نا قتعلا هنراقب
 مدنلا تالاح ثلث ىلع كلذو رافغتسالا الا هلوق دقعنبال عببلا ناذاعم امهالك حرخو
 لبقتسملا مالا ىلع فلا ىه ةدتعنملا نيعلاو هلوَق ) دوعيال نا ىلع مزعلاو عالق الاو

 لسرم ماسقا ةثلث دقعنملا مث ( ةرافكلا هتمزا كلذ ىف ثنح اذاذ هلعفب ال وا هلعشب نا

 دقو انابثا نوكي دق كلذو هيفنو لعفلا ىف تقولا نع ىلامللا وه لسرملاف روفو تقومو
 مادام لوالا ىفف ادب ز برضاال هللاو نلاو ادب ز نب ىمال هللاو تابثالاف ايفن نوكي
 ادبا ثنحيال ىناثلافو ثنح اههدصحا كله ناو ثنحال نيمئاق هيلع فولحلاو فلاملا

 َتقوملاو ايناث' نيعلا دقعتبالو ةرافكلا هتمزاو ثنح ةدسحاو ةرم هيلع فولحلا لعف ناف

 مويلا ضحي ملام ثنحال انهف ءامهيفو مويلا زوكلا اذهيف ىذلا ءاملا نب سثال هللاو لم

 عامجالاب ثنحال مويلا ىضم لبق تام ناف ةرافكلا هتمزاو ثنح لعفب ملو ىضم اذاف
 ثنحب فسوأ و با لاقو امهدنع ثنح مل مولا ىضم لبق زوكلا ىف ىذلا ءاملا بص ناو

 اذاذ ثنحنال تقولا ىف نيمئات هيلع فواخلاو فلاملا مادام نا هلصاحو مويلا ىضم دنع

 فئلاملا تام ناذ عاججالاب ثنح نامئاق هيلع فولحلاو فلاللاو هدحو تقولا تاف

 نيهلا تلطب فلاملاو تقولا قبو هيلع فولحلا تاف ناو عاججالاب ثنحال متاق تقولاو

 مايق نا اهثدنع لصالا نال مويلا ىضم اذا ثنح فسو ولا لاكو ثنح الف امدنع

 كالذو طرشي سيل فسو ىبا دنعو نيل عفرت هلاوقف نيعلا داقعنال طرسش هيلع فولحملا

 اههدنع ثنحال هنا ءام هيف سيل وه اذاو ز وكلا اذه ىف ىذلا ءاملانب رمثال هللاو لوقب ناب

 ثنحال ةفينح ىلا نعو قافتالاب ثنح هيف ءامال هنا م ناك ناذ هتعاس نم ثنحن هدنعو

 بجوت لاخلا هل الدف بيس هنيِعل نوكي نا وهف روفلا نيمي اماو رفز لوق وهو ريم واااع

 هبديةتيف سها ىلع ءانب وا مالكل اباوج تجرخ نيمي لكك الذو ببسلا كلذ ىلع هنيمي رصق
 تجرخ مث ةعاس تدعتف قلاط تناف تجرخ نالاّف جيورختا ةأرملا أيهتت ناوحت لالا ةلالدب

 ب م

 ةعاس ثكف رح ىدبعف هترض نا لجر لاق هدبع برضي نا دارا ول اذكو قاطبال

 كي ا و صوم ع م مو لص م ل ل ل ا م معسل

 0 ل بم جا ع

 هل ميل ل ا يس



 يا

 1 هروف ىف هّثنح طرش دجوب ملو كلذ هروف ىلع عشب هنال ثنحب ملك لذ دعب هب رص مث

 | بهذو هعم دغتب إف رحىدبعف تيدغتناوا ىدغتاال هللاو لاقف ىعم دغت هل لاق اذا اذكو

 1 لاق ولو ثنحي نأ سايقلاو اناسحتسا اهلكهوخولا هذهىف ثنحال هنا ىدغتو هتبب ىلا

 ا لعفي مل ناف روفلا ىلع وه ةفينح وبا لاق رح ىدبعف اذك لمفا رف اذك تلعف اذا لَخَر

 فسوبوبالاقو دبالا ىلع وهف اذك لعفا مل:مث لاق ناكناو ثنح هلعف رثا ىلع هيلع فولحلا

 روفلا ىلع هنارح تناف كب رضا لف تم نا كدبعل لاق اذا دمت لاقو روفلا ىلع امهالك

 هند دّرسا اذا لاف تودع اذا ىئم هدرست كنا تلاقق امهرد هتأرمال ناركسلا بهوولو

 اهمالكل اباوج هلي نوكيو ثنحيمل ناركس وهو هتعاسيف اهنم هدرتساف قلاط تناف كنم
 0 اد حبرخ مث هنيد هاضقف هنذاب الا دلبلا نم جرخنال همرغ فلح ولو

 مالاو لاق ايهنا نظي وهو ضام ا ىلع فاح نا وغللا نيبو مل وق ) عيانيلا ف
 هنأ معيالوهو تاعفام هللاو وا قداص هنا نظي ؤهو اذك تلعف دقل هللاولثم ) هفالخ

 ورع وه اذاذ ديز هلا اا ل اب ل را ل زل رينو دع

 هلك اذهف لكا دقو مويلا تاكاام هللاو وا هريغ وه اذاف بارع هنا فلحف ارراط ىربوا
 ريغنم هللاو ىلب هللاو ال مهل وة نم ةنمسلالا ىلع ىرحي ام وغللا نيمي نا ليقو هيف ثنحال وغل

 | وجرت نيعلا هذهف هل وق ) هب ديال ىذلا طقاسلا مالكلا وه وغللاو كلذ ىف داقتعا

 عطقلا ىلع اهب ذخاؤيال هنا ىلاعت هللاربخا دق ليف ناذ اهبحاص ( اهب هللا ذخاؤيال نا

 معي مل هانرمسف ىذلا وغللا نا امهدحا نيهجو ند هنع باوملا انلق كشلاو ءاحرلاب هقلع 3

 هثديفح ىلا لص وتلاب علا مدعو هريسسفت ىف قالتخاللال عأ هللا هدارا ىذلا وه هنأ ل

 نوكينا زوحث عضاوت ءاجرو عمل ءاجر نيبرمض ىلع هاجرلا نا ىناثلاو وج رن لاق اذهلف
 اذا اما و وغلا وا رح ْن 0 !اغت هلل 0 ادع

 13 اييلاو نيعلايف دهاعلاو 0 ١ ثالذ همزل رذن فلح اذا اذكو 000

 نيهلاو قاتعلاو قالطلا دج نهل زهو دج نه دج ثلث مالسلا هيلع هلوقل ) ءاوس

 هل وق ) دماعلاك وهف نيملا هناسل ىلع ىرفل حسي نا دارا اذا اك ئطامللا كلذكو
 مدعنبال قيقا لعفلا نال ( ءاوس وهف اهركموا ابسانوا ادماع.هيلع فولحملا لعفنمو

 ناف طرتشلا قدحمدل نون وا هلع ىمم وهو هلعق اذا اذكو طرنشلا وهو هارك الان

 ا تكلا حال نا بنش ناونجملا ننذ الو: ىنذلا "قس :لخال تعوم ةرافكلا لبق

 بنذلا ليلد عم راد ةرافكلا بوجو وهو مكملا انلق نونملا ةلاح هيلع فولحلا لعفاذا

 وهو مج-رلا لغش ليلدعم رئاد هناف ءاربتسالا بوجوك بنذلا ةقيقح عمال ثنا وهو

 ا ةيراحى رشا نابالصا لغشلا كلج وب ملناو بحجب هنا تح لغشلا 0ع كالملا ثا روعسا

 متحرلا ا ص ا هللاب نيعلاو هولوق ( 1 ناماتتاو
7707777737 
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 الام ايهما 0 5 ١ لاق نم انا ا ل 0 ل 0 ضعت مت نال

 ريبكلا لثم كرتشم وهام اهنمو لاح لكب هن دقعتب فلللا» نج-رلاو هللاو لم ةشادلا

 نسا ونا ركاذو انيع نكي مل نيعل ادب درب مل ناو انيمي ناك نيعلا ه دارا نق رداتلاو كر

 ةفصيوا مل وق ) ةح# انيع دصق فلاحلانا رهاظلا نال لصف ملو اذيم امهلعف نيعستلا

 نيب رض ىلع هللا تافص نا عا ( هنايربكو هلالجو هللا ةنعو هل وقك هتاذ تافص نم

 تافص نم ناكامو افلاح هب ناك هتاذ تافص نم ناك اخ لعفلا تافص و تاذلا تافس

 هدضي فصو نا ز< ملو هب هللا كر ناكنا املي قرفلاو افلاح هب نوكي ال هلعف

 تافص نم وهف هدضبو هب فصوب نا زاحامو ةوقلاو ة ردقلاو اعلاكهئاذ تافص نم وهف

 هتوشوا هتزعب وا هتيظعبو| هللا ةردقب فلحنم انلق اذه تدن' اذاذ هبضطغو هتج-رك هلعفا

 راص هللا ةردقو لاق اذاو ىلاعت هعساب فلام اك ا فلاح هب ناكهتاذ تافص نم كلذ هبشا اموأ

 هيف سايقلا ناكو ( ايم نوكيال هناف هللا ٍلعو هلوق الا ملوث ) رداقلا ةللاو لاق هناك
 دارب دق علا نال اع نوكيا نا . اون دعا مهنا الا هتاذ تافص نم هنال انبع 8 ١

 اني نوكي الف هريغ هللا مولعمو كمولعم ىا انيف كلع انلرفغا مهلا لاقي مولعملا هلا

 هللا هجوو لاق ناو لاّتحالا لاوزإ انمم : نوكي هناف ةفصلا وه ىذلا معلا هب ديرب نا الا اولأق.

 لاق اذا ىدنهللا لاق كبر هج و يب و ىلاعت هللا لاق تاذلا هب داري هجولا نال نيمب وهف
 امهيف ايم نوكي فسوب وبا لاقو ةفينج ىإ هانع امهيف انيع نوكيال هللا هجوو هللا قدرا

 دتع ورب لو. هتعاتلط هدانبع لع هتح نال ا: نوكيال هللا حو هلو رتب
 هللا الا 0 ال لاق ولو ايم نوكي هللا هجوىف ةفينح ىبا نع جركلا ىورو “ىث هللادجوىف'

 ىنع اذا هللا مسب اذكو لعفال ربك ا هللاو هللا ناك اذكو اهيونب نا الا امم نوني ناعفال
 لو مأثور دوجدأ ل لل لع هللا مسب نا د2 نعو انيع ناك نييلا هنأ

 ماك| ال نا ىلع هلل لاق ناو تاذلا تادفص نم هنال نيمي وهف هللا توربجو هللا توكلمو |

 روق ) ةرافكلا هيلعو ثنح هلك مث نيعلا اهب ىبون ناذ اهي ونب نا الا نيع سيلف انالف

 بضغلا نال ( افلاح نكي مل هطخ#و هللا بضغك لعفلا تافصنم ةفصي فلح ناو'

 اهبربعي ةجارلا نال هللا ةج.رو هلوق اذكو ني سيل كلذو رانلاو باقعلاوه تس
 رطملا اشيا ةجارلاب داري دقو * ن ودلاخ اه هيف ىه هللاةجنر ىف * ىلاعت هللا لاق ةنطلا نع |

 هللا لص, ىتلاك افلام نك مل هللاهشب سلنس نمو نلف راع نو 0 ْ
 افلاح ناك ن أرقلا نموا ىننلا نم *ئرب وه لاق اذا اها ( ل ةلاو هسو هيلع

 هللاو هلو_ةك واولا هق ورح ىسقلا فورحي فلطلاو هاو ( رفك امهنم ىرتلا نالا

 رهظملا ىلع لخدت اهنال ءاتلاو واولا نم معا ءابلاف ( هللات هلوقكءاتلاو هللاب هلوتكءابلاو |

 هللاءاعسأ عيج ىلع لخدت اهنال ءانلا نم هل هب تفلحو هللاب تفلح لوقيف رمضملاو ١

 نجرلا 7 لوقت الو كللات لوقت هن اعسا رئاس.ن ود للاعت هللا يسب ةصتخم ءاتلاو هنافس

 يجبر زر مخك عم جبل
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 زلط اذا لاشو "00712111 اراك اننا نوف (فاورلحا رمت دقو هلق ١
 ( نوكي ةريسك ناوانيك َن وكيال بارعالا فرح نكس نا هجوا ةثلث ىلع وهف مسقلا فرح

 7 اوس نإع وهف هللاتوا هللاب وإ هللاو لاق ناو امم نوكي ميدتلاو هيف اوفلتخا هبصن ناو انيمي

 | ماقم ماقيدق ماللا نال اني ناكملل لاق ناو مسقلا فرحي د بصل

 | هل وق ) دحاو ىنعللاو هب متنه ءا ىرخا ةياورىفو هل متنمآ دق ىلاعت هللا لاقاهنم لدبتو ءابلا

 ا هدابع ىلع هللا قح نال دمت لوق وهو ( فلاحي سيلف هللا قحو لاق اذا ةفينحو.ا لاقو

 ا 000 الا .ادابعلاو تاماطلل نع ةرابع قا ناك اذاو اعيش دب اوكرشي الو هودْبسنا |
 أ ىلاعت هللانال نيمب هللا قحو هلوق نا فسوب ىبان ند راني نوتيلا كلذ لله كاكاو

 ا انيمي نوكي عيطم ٠ ىبا نبالاق نلعفال قااو لاق ولو قا هللا لاق هناكف قالا هناب فصوب
 ١ * ضرالاو تاوعما تدسفل مهاوها قللا عبتا ولو * ىلاعت هللا لاق ىللاعت هللاوه قا نال |

 هللا ءاعسأ نم قلما نال ايم نوكيال رصنو:.١لاقو * نيبملا قل اوه هللا ن انولنو * ىلاعتلاقو

 .فلحا وا فلحا وا هللاب دوا شقا كي اذإو هل وت ) دعولا قيقحه داري ركتملاو

 'ةغيضتلا هذهو فلا ىف ةامعتسم اافلالا هذ_هنال ( فلاح وهف هللاب دهشاوا دهشا وا هللاب

 ااهللا لاق نيمي ة داهشلاو لالا ىف افلاح نوكيف هني رش لابقتسالل لمعتستو ةقيتح لاعلل

 أ دوهعمللا وه هللاب فلخاو * ةنج مهناجبا اوذْعنا * لاق مث + هللا لوسرا كنا دهشن اولاق *ىلاعت |(
 ' لاقحال اهنم ديال ليقو ةينلا ىلا حاتحيال لبق اذهلو هيلا فرصنيف روظح هريغبو عورستملا |||
 أ عاشلا لاق نييلا ىه ةيلالا نال نيم وهف اذك نالعفال تب لا لاق نا هللا ريغي نيعلا و ةدعلا 1

 هللا دهع ىلع لاق نا كازذكو هلق ترب ةيلالا ةئفاتر د اذا 0 اظفاحاال الإ ليلق ا

 "لعجف * ناعالا اوضقنتالو متدهام اذا هللا دهعب اوذ واو * ىلاعت هلوقل ( نيمب وهف هقاثيموا ظ

 ا

 ادهعلاك اهنال نيم وهف هللا ةمذ ىلع لاق اذا اذكو دهعلا نع ةرابع قاثيملاو انيمي دهعلا

 'اههدنعو هللاقحودهلوةىف كني وه فسوب وا لاقهللا دهعىلع له ملوهللادهعولاق اذا اما
 [لاقو + مدا ىباي مكيلا دهعا ملا * ىلاعت هللا لاق هرما وه هللادهع نال اني نوكيال

 ارذن ىلعو هل وق ) هح سش ىف اذك هللا ماو لاق هناك راصف + مدآ ىلا اندهع دقلو *
 هع مل ارذن رذئنمو هب ءاذولا هيلعف هاعع ارذن رذننم مالسلا هيلع هلوقل ( ىلع هللا رذن وا |'

 ظ نيهلا باحياب حرص هنال فلاح وهف ىلع هللانيمب وا نيمب ىلع لاق اذا .اذكو نيمب ةرافك هيلعف |!

 كاد اناذ اذك تلعف نا لاق ناو هاوف ىلاعت هللاي الا 1من نيعلاو هسفن ىلع

 ةرافك همر كلذ ق ثنح اذا ىح ( ايم ناك كرشعوا رفاكوا ىسو<وا ىقارصنتوا

 وه لاق اذا اذكو نيمي وهف كلذ لعف نا مالسالا نموا نأر لا نم *ئرب وه لاق اذا اذكو نيمت

 فلح اذا هلك اذهو ني وهف نانعمر رهش نموا ةالصلا نم وا ةلبقلا هذهنم ”ىرب أ

 رفاكوا ىنارصنوا ىدوهي وه لوقينا لثم زوج ىضاملا ىلع فلح اذا اما ليقتسملا ىلع ||

 قتلا رع جرخ همالكنأل رقاد دمش لاق هلعف هلا 0 1 لف ناكنا ا



 نهود نال رفكيال لاق تلذ نع هلأسب عاج نبا ىلا ىبحب نب ريصن بتكو'
 تلعف نالاق ناو هل وف م هع)ا وه اذهو هتلاقم قدصي نا دضق امئاو ككل 2 دقتعل ملا

 ل هءافعوا هللا نعل 1 لاق اذا اذك و ( فلات سيلف هطخغ#وأ هللابضغ هيلعف اذك

 ( فل احب سيلف ةتيم وا ابر لك آو اره براشو ا نازاناف !ذك ت تلعف نا لاق نا كلذك
 لاقاذا ماو ةرورعضلا دنغ تحنادق تملا نالو ارق ن وك ال اهنككت حو ةيصعشابلا

 وهف رفا كلذ َدقتعم نال افلا نوكي هناف ءان رلل وا ةتيملل وأ محلل لحسم اياناذك تلك
 هللاو وأ هللاو هللاو لثم نينم ناك فطع فرح نيعمأ نيب لخدا نمو ىدوهي اناف لاقاذا ا

 لاق ةدحاو نيم وهف نج رلا هللاو وا هللا هللاو لثه فطع ريغ ناك ناو ند رلاو

 ىدوهي وه لاق اذا ديحت نعو نايم امهف كلك ١ ال هللاو كلك | ال هللاو لاق اذا فسوي وبا

 لكل هيلعف دحاو ءىشل اذك لعف نا ىسو#م وهو اذك لعف نا ىتارمضن وهو اذك لَه نإ

 لاق ناو ةدحاو نيمي وهف ىسوحم وه ىنارصن وه ىدوهي وه لاق ناو نيمي كلذ نم ”ىثثا
 ةدحاو نيم ىهف هلوسرو هللا نم ثئرب لاق ناو ةدحاو نيمي وهف هلوسرو هللا نم ”ىرب وه

 نيهلا جركلا ىف لاق ناترافك امهيفو نانيمي امه هلو سرنم ”ىربو هللانم ”ىرب لاق ناو '

 مالسلا هيلع لاق فلحتسملا دين ىلعف املاظ ناك ناو ام ولظم ناك اذا فلاخلا ةين ىلع
 لاق اريسي ايش ناكن او ليق رانلا هل بجوا و ةنملا هيلع هللا مرح هني سم قح عطق نم

 ىلعف قاتعلا وا قالطلاب نيعلا تناك اذا اما تا_هقاولا ىف لاق كارا نم اميضق ناكناو

 || اهيف ”ئزح ةبقر قتع نيعلا ةرافكو هل وف ) اولظعوا املاظ ناكماوس كلاخا دي ا

 آ| ناذ ةريبكلاو ةريغصلاو ةرفاكلاو ةنمٌؤملا ةبقرلا قع هلزحن ىنعب ( راهظلا ىف ”ىزحاف |
 |١ وهف فعض اه امتاو ةلم اكهّناضعا عفانم انلق انلق نم زلاك وهف هناضعاىف عفانم الريغصلا ليق

 ملام قلدلا صقان هنال ايح موي دعب دلو ناو زوحال الج قتعا !ناوافعتلا ركل

 ليلدب صقان مهقر نال هلزحي ملدلو ماوا اربدم قتعا ناو ىمعالاكو هف صال هنال لصفتب ظ

 قتع زوو زاح ايش دوز ل ناكن او ردك 1 كيش ىدا دق ناكنا بتاكملا اماو مهعيب عانتما
 فال_خ نم لجرلاو ديلا وا نيلجرلا ىدحاوا نيديلا ىدحا عوطقمو روع ا و

 اذكو دحاو بناجنم لجرلاو ديلا عوطقم الو نيلجرلا وا نيديلا عوطقم هءزحب الو

 ثيح ناك اذا مصالا زوجيو هأزجا قيفيو ني ناكن اذ لقعيال ىذلا نونجلا قع هبزحال ظ

 نبديلا لشا الو نمزلا الو قثلا:سباب الو دعقملا زوي الو الفالاو ععس هنذاىف حصص اذا ظ

 ناو دترملا الا هأزجا مدلا حابم قدعا ناو سرخالا الو ىمعالاالو نيماهبالا عوطقمالو

 فنالاو نينذالا عوام زوح<يو هأزحا هتيم نع قتعلا ءارسثلاب ىو هنباوا هابا ىرتشا

 الصا همدع نال ركذلا عوطقم زوجي و ةنيزلا تتاف امتاو ةيقاب مثلاو عمسلا ةعفتمنال

 بهاذلا ايبا وا كرا و نوعا و ىصخلاو حلا زرصر ا ل ظ

 هلق ) ءأزجا ردق ناذ لكالا ىلع ردقبال ناكاذا نيتفشلا عوطقم الو نانسالا



 يا ده 27

 ل 6 4

 ) كالا هيف زوميام هنداو از ا بوث دحاو لكل نيك اسم ةرشع امك اش ناو

 م مجدعلاو لاو نمنملا ك1 ملم سال اهنال نافلخاو ةوسنلعلاو ةيالعلا هبا زج 8

 'ةالصلا نال هب زك دمت نعو هند راسو هتروع ريسي بوث نم ديال ينال ”ى رخال هنا

 | نال اراج اه دب ز_ نانم دب الف ةأرما اسك اذا اما الجر اسكاذا هلك اذهو هعم زوجت
 ادحاو ابوث نيك اس ةرمثع ىطعا ولو هفشك عم ةالصلا اهل زومجالو ةروع اهمأر“|

 ا 13 تلات ناف نمايذلا رهاط ىنا دنعالا هيزحال تاوثا ةسثع ىواسي وهو ||
 نع هونب ملام هيزحنال فسوب وبا لاقو امهدنع ماعطالا نع هأزجا نيكاسم ةريشع ماعطا
 ايف غلبتو ةوسكلا يق ملم ىهو مهارد مهاطعا اذا اماو عيباذيلا ىف اذك ماعطالا

 اةوسكلا ةهث غلبتو ماعطلا ةيث غلبتال تناك ناو اءاججا ماعطلا نع هيزجي هناف ماعطلا
 'ةرشع مطا ءاش ناو هل وق ) ءأزجا ةسجن مطاو ةسج اسكولو ةوسكلا نع زاج

 ١ عاص فصن نيكسه لك ىطعينا كيلقلاف نيكمتلاو كيلقلا ماعطالاىف ؛ىزجتو ( نيكاسم

 بيزلا اماو رمت نم اماصوا هقبوسوا هقيقدوا ريعش نهاءاصوا هقبوس وا هقيقدوارب نم

 بوبا هذه ادعام اماو ريعدلاك ةياورىفو عاص فصن هنم *ىزحي ةطنخلاك هلا يتصل

 'اوارب نم عاص فصن ده اهنم جبري ىا ةهملا قيرط ىلع الا هيزجي الف نخدلاو زرالاك

 ”امناو هلوانتب مل صنلا نال هل يك مامت بوبملا راس ىفربتعيالو ريعُش وا رمت نم عاض يق

 / ناتعبس ناتاكأ مهل ىل _ مش مهشعي و مهب دغي نا وهف ننكملااماو ةعملا اهيف ريثعملا

 | هب زال مادا ريغب مهمعطا نآذ ورم هلو مهشعيوأ نيئ ادغ مه دغيوا نيئاشع ميرثعإو وأ

 كلذ ناك اذا هآزجا ريغال اقب وس وا ارمتو اريخ م انريغال ةيطنملا بخ قاآلا

 [لكف ل مل ناو ةأزحا ءاشعو ءادغ مايا ةرمثع ادحاو اًنيكسم مطا ناو هلها ماعط نم

 ْ ةرشع ادغ ناو كيلقلا ىف مدقتلا ربتعي امناو هعابشا دوصقملا نال ادحاو ايغ رالا ةلكا

 . هنال هيزجي ىل مايا ندع رع امعو انكتس: ادغا اذا اذكو هيزحي ل مهريغ هرم ع اكو

 قرذ اذا مك ردقملا رادقملا 0-5 ردع[ ور ناكل اه ىلع ةرسثعلا ماعط قرف

 هأزجا مهارد وا اسولف ءاشعلا ةهث هاطعاو انيك كيس اكسل اوأ و ناكسم لع نيكميملا ةصخ

 لاق مهارد وأ اسولف: مهّلاشع ع هاطعاو مهادغف نك انس هرثع قى هلدف اذا اذكو
 “م

 نال هل | هليل نربتع ناضمر ىف اشع وا اموي نيرشع انيكسه ادغ ول دن نع ماشه

 اطعا ناو ّجركلا ىف اذك ةعانب دحاو موب ىف ةعوجلاءدسك ذحاول مايا ىف ةعوملا دس

 |” ق سم عفدلا راركت نال هزجب مل دحاو موي ىف نيكاسم ةرمثع ماعلم ادحاو انيكسف

 نع ماص ولو اذه اذك ةدحاو نع الا زج مل ةدحاو ةعفد ةايصح عبس ةرتعا ىمر اذا

 موصلا هيزح مل كلذ دعب نك ذن مل هيسن دق ماعطوأ هيسذ لق ةديع هكلمىفو هليع ةرافك ١

 ةرافتكلا فرص زوجيالو دحاو:اذهو دوجولا مدعب كلذ ديق ىلاعت هللا نال عامجالاب

 3 زوحن هادا 1 فشلا 1 هتناكحز عفد روح < ال نم للا ا

 00 2-لا ام 5-7
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 د مح تم

 لإ ةاكراك مهلا اهفرص زوحبال فسوب وبا لاقو ةاكزلا فالخت امهدنع ةءذلا لها ءارق 1
 ١ هذه ب مل ناف هل وق ) دجاسملا ءانيو ىتوملا نفك ىف اهفرص زوخالو"

 دحو رسوملا ةرافك ىلوالاو رسعملا ةرافك هذه ( تاعبانتم مايا ثلث ماص ةئالثلا ءايشالا '

 اذا |ًدهو هنبع نع رفكيام رادقم ةياغك نع لصق هل نوكي نا"نيعلا ةراغك قزانكلا

 نا وهو موصلا هيزحيال كلذ هكلم ىف ناكاذا اما: هيلع صوصنملا نيع هكلم ىف نكيىلا
 اذا اًماو ال ما نيد هيلع ناكءاوس نيكانسم ةرمثع ماعط وا ةوسكو ا دبع هكلم ىف نوكي |

 وهو ادبع كلم اذا هحرش ىف لاق راسعالاو راسبلا ربتعي ذئنيح هكلم ىف كلذ نكي ملا
 موصلا هيزحي الف ةبقرلل دجاو هنال هقتع هيلع بجوو موصلا هبزحي مل هيلا باتحم

 ارسوم ناك ول ىىتح بوجولا تقوال ءادالا تدون راسعالاو راسلا ىف اندتع نيتعملا و

 هلزوجبال رسيا مث بوجولا تقو ارسعم ناكولو موصلا هلزاج سسعا مث بوجولا تقو |
 موصلا قرفول ىتح اندنع طرش عباتلا تاعباتتم هلو ىفاشلا انالخ اندنع موصلا |

 ليالا نم ةينلا موصلا اذه طرسش نمو عبات ءاش ناو قرف ءاش نا ىعفاشلا دنعو زوحبال |

 ءاضقلا هيلع بحي ال رطفا ناذ مويلا ثالذ موص م نا لضفالا رسا مث هيف عرش ناف

 لكن آل موصلا نم اهعنم اهجوزاف ةرسعم تناكاذا ةأرملاو ءاضقلا هعزاب رثز لاتراندع

 سيل هتأرما نم رهاظ اذا الا دبعلا ىف تالذكو هنم اهعنم هلف اهباخياب اهنلع بجو موص |

 ةرافكلا مدق ناذ مإ وق ) ةرافكلابالا الا لصيال ذا ةأرما قح هب قلعت هنال هعنم ىلوملل

 زوجيال هناذف موصلاب رفك اذا الا زوح ىعفاشلا لاقو اندنع اذه ( زحي مل ثنملا ىلع

 انالف نلتتيل وا هابا ملكي الوا ىلصيال نأ لثم ةيصعم ىلع فلح نمو مل وف ) اضيا هدنع

 ىأرف نيع ىلع فلح نه مالسلا هيلع هلوقل ( هنيج نع رفكيو هسفن ثنح نا يتبنيف
 رباجلا ىلاربلا تيوفت هيف نالو هنيعنع رفكيل مثريخ وه ىذلا تأيلف اهنم اريخ اهريغ

 ةلئسملا هذهنع ىعشلا لآس نحل نا ىكحو هدضىف ةيصعبلل راجالو ةرافكلا وهو
 | نم اركنم رابط اننا لد سيلا لاف ةيصعم ىف نيب هذه نال هيلع ةرافك ال لاف

 | ىأرلاب لوب نمت ىا نييئارالا نم تنا ىبعشلا هللاتف ةرافكلا هيف بجواو اروزو لوقلا

 || رفكبو لتقلا كرت ىلع مزعيو نيتعكز ىصيو هابا ملكي ىا هسفن ثنحب نا ىجبنيف هلوق
 رافغتسالاو ةبوتلا هيلعو صاع وهف ان الف لئقو هابا ملكي ملو ةالصلا كرت ناف هني نع

 نيهلا تناكاذا هلك اذه و هيلع فولحلا ساب ملهنال هيلع ةرافكالو هللا ىلا هرماو

 ناكاذا رذنلا اماو هتايح ءازحا نم ءزج ا < الف قالطالا دنعاما ةت:ةؤم

 اضيرم دوءا وا قوس ىلا بهذا نا 0 هلل لاق اذا 0 ةيصعملا ىقوا حابملا ىف

 || اناسعسا ةاش حيذ همزا هدلو يذ رذن ناو كلذريغوا متشاوا برسضاوا ىتأرما قلطاوا
 مع.ذنا امهلو ةيصعم ىت رذنال مالسلا هيلع هلوقل ”ئىث همزايال فسو وبا لاقو امثدنع

 نيح مالسلا هيلع ال 3 هللا نا ليلدب ةاشلا حبيذ نع ةرابع عرمشلا ىف دلولا



 1 /تماقت2-37775ج

 د 4

 ' مالا نا ىلع لدف ايؤرلا تقدص دق لاقو ةاش حم,ذب هرما مث هرذنب ني نا هدلو حبذ رذن

 | * مهاربا ةلم عبتاو * ىلاعت لاف ميهارباب ءادتقالاب هللا مادقو هماقم موقبام لوانتب حذلاب

 ' ناو هنبانم هدبعل ثللما هنال ةاش همزلي دم دنعو “ىش همزإيال امهدنعف هدبع خذ رذن ناو

 نع همزاي نا زاجام نال ةاش همزاي دمت دنعو ءىش همزايال اههدنع اذكف هسفن خذ ردن |أ
 مع ذب رذنلا عاونا ةثلث ىلع اذه نا هلصاخل رطفلا ةقدصك هسفن نع همزلي نا زاج هنبا
 ءوثال فاسو ىبا دنعو عاونالا ةثداثلا ىف ا بحب لة للعو هسفنو هدبعو هدلو

 َ اماو دلولا ةلززنم اذه ىف نيالا دلوو ةصاخ دلولاىف ةاش همزاي ةفينح ىبا دنعو اهيف

 ا نيهلا ذيفنت هيدر مل اذا هلك اذه ىدنولتا لاق اءاججا “ىث همزايال دملاو مالاو بالا ىف

 ] فلح ناو لوف ) ةيصعم ىف رذن هلال ءىث همزايال نيعلا ىف لعفلا ذيقتت دارا اذا اها

 | اهنال نيعلل لهاب سيل هنال ( هيلع ثنح الف همالسا دعب وا رفكلا لاج ىف ثنح مث رفاكلا

 | اهنالةرافكلا لهانم وهالو امظعم نوكيال رغكلا عم وهو ىلاعت هللا ميظعتل دقعتت |

 ' قاتعو قالطب فلح اذا اماو موصلاو ةالصلاك هنم محدتالف ةينلا اهط رثنم ةداسبع
 | ةفينح ىبا دنع هنم تناب ربشا ةعبرا اهبرقي ملول ىتح هؤاليا حد هنأرمانم الآ ناو همزا
 || رصي مل هكلمب امن ائيش هسفن ىلع مرح نمو مل وق ) هؤاليا حدبال دمتو فسوب وبا لاقو
 || مارح وا مارح ىلع ماعطلا اذه لوّشب ناب ( نيم ةرافك هحابتسا نا هيلعو هيلع امرحم
 0000( ذل ززوا هما مرح اذا اكن اصو ةرائقكلا هتنراو ثنَح ةلكا ناق.هلكا قلع
 | رصب مل انلق ةمرللا ىضتقت ةحابتسالا نال امرحم رصصي مل هلوق ضقانب هحابتسا نا هلوق

 || هلكا دقو لكؤي حابملا نال حابملا ةلماعم لماعي نا ةحابتسالا نم دارملاو هنيعل امارح امر

 | اذا مثامارح ناكنا دعب الالح راص دارملا نا ال حابملا ةلماعم الماعم ن وكيف فلح امدعب

 | نمدارملا وهو ةرافكلا هيلع تبجوو ثنح اريثكوا اليلق هسفن ىلع همرح امم لعف

 | لكأيال فلح اذا ام فالخب هنم ءزج لكل وانت تدن اذا مي رحتلا نال ةروك ذملا ةحابتسالا

 و فيغزلاك ةدحاو رو هلكا ىلع ردع اماعط ناك نأ اليصفت هيف ناذ ماعطلا اذه

 اذا لصالا ىف ركذو هضعب لكاب ثنح ةرم هلكا عيطتسيال ناك ناو هضعب لكاب ثنح ىل

 ردقلا كلذ نال اناسحتسا ثنح نيتبح وا ةبح الا اهلكاذ ةنامرلا هذه لك ايال فلح

 || هذه عيببال فلحولو اهعيتل لك اب سيل هنال ثنحي مل اهثلث وا”اهفصن كرت ناو هبدتعيال ْ

 | ىلع ىنآت نا نك عببلا نال ثنحي مل اهفصن عابف تيزلا ةيبايللا هذه عدبال وا روزا

 ماعطلا ىلع وهف مارح ىلع لالح لك لاق ناو هل وف ) ةقيقملا ىلع نيهلا تلمخ لكلا
 اهاون اذاف اهيونب نا الا هنيعىف لخدتال هنأ رانا هتْئاف ( كلذ ريغ ىونينا الا بارسثلاو

 ||| نا الا هيمي ىف لخديال ساسبللا كلذكو بورمثملاو لوك أملا نع فرصيالو ءاليا ناك
 نال بارسثلاو ماعطلا ىلعو اهيلع ناكهتأر ما ىونب مارح ىلع لالح لكلا ناو هيون
 ىلعامتا هيتأرم ال لاق اذاو هتينب همزاي ةأرملا يرحتو ظفللا رهاظب همزاي بارشلاو ماعطلا

 ( مارح )



 دحا ولا ظفللا نآل اهي نتتلاط اتناك ءالرالا رت الاى و قالطلا امجدح | مارح | ١
 لاق اذا اذكو قالطلا وهو امهنم ظلغ الا ىلع لج امهدحا دارا !ذاذ نيرما ىلع لمحل |

 ا 2” حاو ىرخالاىفو اثلث اهه ادحا ىف ىون ما رح ىلع اًعاامهل ظ

 نءو هل وف ) جركلا ىف اذكامهدشا ىلع لمحف نينءم ىلع لمحت ال دحاولا ظفللا نأ ١

 ١ سنع ىلع هلل وا مهرد ةئامع قدصتا نا ىلع هلل لاق ناب ( هب ءاذولا هيلعف اقلطم ار رذن رذلا أ

 هب زجيالو هن ءافولا همزاي اسضيا اذكف ةنسس موص لع للا ناو ةدحاو ةياور وكلا

 لوقلا اذه ىلا عجر ةفينحابا نا ىوريو هيزجي ةياور ىفو ةياورلا رهاظ ىف نيمي ةراقكا
 ارذن رذن نمو هب ءاذولا هسيلعف هاعم ارذن ردن ند مالسلا هيلع هلوقل هب ءافولا هيلعف هلوقو

 لوقيف رذنلا قلطي نا اهدا لئاسم عبرا انه ىنصتسملا ىف لاق نيم ةرافك هيلعف هع ل

 هيلعف ةعملا موب موص ىلع هلل لوشن نا ةيناثلا نيم ةرافك هيلعف ىلع هلل رذن وا رذن لع هللا

 قلعي نا ةثلاثلا طرمثب هقلعي مل هلا ثيحن نم قلطم وهف باستكلا ةلْئسم ىهو هب ءافولا |

 اذك تلعف نا ردن ىلع لش نا'ةعباراو هذه دعا ناتكلا ق ةزوك دم ىحو 00

 سفنب ءافولا هيلعف طرشب هرذن قلع ناو هل وت ) نيهلا بجوم اهبجومو اني دتعنت هذهف |
 ةنس موص وأ ةج ىلعف اذك تلعف نا لاقو كل ذ نع عجر هلا ةف.شح ىبا نعو رذنلا

 ام ةدبععلا نع جرح و ( دم لوق وهو نيمي ةرافك كلذ نم هأزجا كلماام ةقدص وا |

 ىلع وا ةقدص ىلاخ اديز تلك نا لاق ناب هنوك دب ريال اسطرش ناك اذا اذهو اضيا اعس

 ءاش نيئهذلا ىا ىلا ليو ريف ردن هرهاظب وهو عئملا وهو نيعلا ى عم هيف نال ةح أ

 هللا افشف ىئاغ دروا ىضيرم هللا افش نا هلودك هنوك دب رب اطرش ناك اذا ام فالح

 اذهو هسف نيبلا نعم مادعنال قالخاالب ردا هاكاولا هيلع ناذ هتاؤدرزإ 0
 ايش ونب ملو ةقدص ىلع هلل لاق اذا عيبانيلا ىف لاق ةيادهلا ىف اذك ميلا وه ليصفتلا

 نيكاسم ةرمثع ماعطا همز ايش ون مو نيك اسم ةرشع ماعطا لاق ناو عاص فصنب ق ةدصت

 رممشملا وا ةيبعكلا لخدف اب لخدبال فلح نمو هلوق ) عا اص فص نكس لكلا |

 مسالا ناممالا ىفربتعملاو ةداعلا ىف اتوب ىمكال هذه نال ( ثنحي مل ةسينكلا وا ةعيبلا وا ْ

 ىلاعت هللا نا لاقبالو اهل تينبام عاقبلا هذهو ةتوتيبال دعا ام وه تيبلا نالو ةداعلاو |

 ةيعس نود داتعملا وه ربتعملان ال + عفرتنا هللا نذا توب ىف * ىلاعت لاقف انوي دجاسملا ىع

 ةالصلا ىف ةءارقلا نال ( ثنح مل ةالصلا ىف نآرقلا أرتف اكمال فلح نمو هل وق ) نأرقلا

 امئاو سانلا مالك نم *ئ اهيف و مصيال انت الص هذه نا مالسلا هيلع هلوقل مالكب تسيل |

 || سيل راك ذالا نم ةالصلا ىف هب ىتؤي ام نا ىلع لدف نآرشلا ةءارقو ليلهتلا و ميمستلا ىبه
 ا ريغ ىف نآرقلا أرق ناو ثنح ملربكوا لاه وا ةالصلا ىف جس اذا اذكو ثنح الف

 || ثنحالو اضرغ ليقو راكتم هنال ثنح ةالصلا ريغىف مج“ وا لله وا ريك وا ةالصلا |

 | ثنحي مل ىلصف ملكش ال فلح ناو احدض وا امراق ىعس لب اماكتم ىعس ال هنال 0



 | هب حف مامالا ني ىلصف ان الف ا فلح 0 نيعلاب دا مم ريغ هنال اناسحتسا
 ١) لطب مالكلا نال قالطالا ىلع امالك ىعسال اذه نال ثنحن ؛ مل ةءارقلاب هيلع متفوا فلاحلا
 وه مامالا ناكولو مالك هنال ثنح ةالضلا ريغ ىف هيلع مع ناو اهلطبب ال اذهو ةالصلا

 أل ةءارتلاو اهريبكتك مالكب سيل ةالصلا مالس نال ثنمي رش دفا (ف ولما هيئلاذلا !

 فسوب ىبا دنع ثنخحال هب قطن ملو هههفو هيف رظنف ن الف باتك أرقبال فلح ناواهيف

 ْ لاق فرعلا ىلع عقت نامي الاو فراعتم زاجم هنال ثننحي د لاقو ناسللا لغف ةءارقلا نإل ا

 ]| ثنحال اهرختآ ىلع ىتا ىتح اهيف رظنف نأرقلا نم ةروس أرشب ال فلخ لجر تاعقاولا ىف

 [| قرف دمو نالف باثكأر قب ال فلخ اذاام نيب و هذه نيب ىوس نفدسوب وباف قافتالاب |
 | نأرتلا ةءارق اماو رظنلاب لصح دقو هيفام مهف نالف ٍباتك ةءارقنم دوصقملا لاقق امني
 | كبرحت نوكي اما كلذ و تاوثلا نأرقلا ةءارق نم ضرغلاّا ةءارقلا نيع اهنم دوصقملاف

 ظ ناو ثنال ةلماك هيأ ناك ناو ثنح لك اهنم كيف ةروس أرقبال فلح ولو ناسسللا
 || فوقولا هنم ضرغلا نال هلكه أرق هناكو ثنخ ارظسالا هأرتق نالف باتك أرقنال فلخ
 | انالف لك | موب لاق ولو ةيادهلا ىف لاق هأرشب مل هناكو ثنحي مل هفصن أرق ناذ هيف اه ىلع

 / قلطم هب داري دتعال لعفب نرق اذا مويلا مسا نال راهنلاو لبللا ىلع وهف قلاط هنأ اذ

 | نيدبال فسوب ىبا نعو ءاضقلا ىف نيد ةصاخ راهنلا هنىنع ناو دتممال مالكلاو تقولا

 ةقيقح هلال ةصاخ ليللا ىلع وهف انالف لك ١ ةليا لاق ناو فراعتملا فالخ هلال ءاضتلا ىف

 | ( ثنحب مل لاملا ىف هعززف هسبال وهو ابوث سبليال فلح نمو لوف ) ليللا داعس ىف
 | ىلع ةلوخت ناعالانا انلو هعزن نا. ىلا نيولا تقونم انسبال لصح هنال ثنح رفز لاقو
 | بوثلا ءاشو هنع زاّرحالا نكمام ىلع فلح نا ةداعلا ىف ناسنالا دصقو ةداعلاو فرعلا

 | ىلع دّتمتال نيهلا نالو ثنحي مل اذهلف هني تحن لخديال هسعزني نااالا نيهلا دعب هيلع
 أ عازلاو نيهلا نيب امنا مولعمو ثنحلال ريل فلحي امنا ناسن الا نال هنع زاريحالا نكميالام
 00000 ارال فلح اذا تاذكو ولف ) ءاوسام ىلع نيغلا تناكف هنع زارتحالا نكمال
 '001 || نآل ( تنح دعاس تبل ناو ثنبع مل هتعامس نم واب محلا

 | اسبالو ابكار لصح هنيم دعب لوزلاو عزنلا كرت اذاذ بوكرو سبل بوكرلاو سببا

 ثنح نيلعن وا نيفخ وا ةوسنلق هاسكف هل ةيلالو ائيش انالف ويسكيال فلح ناو ثنغل
 فلخول اك هنمريسلا دوجو. ثنخل لعفلا ىنن ىلع فلح هنالو ىسكت امت ءايشالا هذه نال

 )ناو ناك رانك ىف :ىرظكااع ةرابع ةوسكلا, نآل ثنحال د, نعو فرتشالو لكأبال

 هلبهو امئاو هسكي مل هنال ثنحب ملابوث اهب ىّرشي مهارد هاطعاف اب وث انالف وسكيال فلح

 | وهو رادلا هذه لخديال فلح ناو هل وق ) جركلا ىف 0 اهف هرواسو مهارد

 | لاصفنا وه امتاو هل ماودال لوخدلا نال ( لخدي مث حيرت ىتح دوعقلاب 0

 | سيلا موب اراد لخد نم 1 يارا 1 ذل نسل لخادس | اا ىلا ناب
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 الوش اب اي هانا اير اهلخد ءلوسو ديلا مون ا لوقشدال ةعحلا ا

 سيل هنال ثنحنال اهركم اهلخدا نافذ عيمجل ا لوانتب لوخدلا مسا نذل كنك هناق هماب

 انال ثنحنال ىرخالا لخد ىلو هيلجر ىدحا لخدا ناف لخدم وه امناو لخاذإ

 الخاد دحاو تقوىف نوكي الف ىرخالاب اجراخ هانلعج هيلجر ىدحاب الخاد هانلعجول
 لخدف نالف ىلع لخدبال فلحولو ثنحبمل هيهدق لخدرملو هسأر لخدا ناو اجرا

 توببلا ىف داتعملا لوخدلا اماو ةداع هيلع لوخدب سيل اذه نال ثنحنال رجحمملا ىف هلق

 هجرخا ناو ثنح هجرخاو هلمحف اناسنا اذ د_جتملا نم ميرخال فلحو راو
 دوجول ثنح عجر مث اهديري هدلب نم جرذف ةكم ىلا رخال فلحناو ثنحال اهركما

 ةرابع نايثالا نال اهلخدي ىتح ثنحبمل ةكم ىتآيال فلح ولو ةكم دصق ىلع جوركلا

 لاق نايتالاك وهف 1 َّكأ بهذال فلح ناو نوعرف ايتأف ىلاعت هللا لاق لوصولا نع

 اد لخد.ال فلح نمو لوف ) ةيادهلاىف اذك محدالا وهو حب وراناك وه مهطعي

 اهلوخد اداتعم اراد هني ىفربتعملا ناكر ادلا نيعي ملال هنال ( ثنحمل ابارخ اراد لخدف'

 ثنح مل هب ىدتراف اصيق سبليال فلح ول اذهلو ةداعلا ىلع ةلو# نامبالاذا اهانكسوا

 دعب اهلخدف رادلا هذه لخد.ال فلح ناو هلوف / داتعملا سللا دو_صقملا نالا

 اهيف مسالاو اهعسا ءاقب كلذ قلمت اهنيع امل هنال ( ثنح ءارعص تراصو تمدهنا ا

 صيمتلا اذه سليال فلح اذا اذه ىلعو اهناطيح تيقبو اهف وقس تمدهنا ول قاب

 اذهىف لصالا و سبللا نم دانعملا نعال مس آلآ ىلع تعقو نيعلا 0 هب ىدت راذ هليعلا

 فلح اذ ذا هنا انعيج امهيف طرش مسالا 0 طرسشش بئاغلا ىفو وغل رضاحلاىف ةفصلانا

 ءارعص تراصو تمدهنا ام دعب اهلخدف اهئيعب اراد وا اهيلا راشاو رادلا هذه لخدالا

 وغل رضاما ف ةفضلاو اسهيف فصو ءانبلاو ةحاسلل مسا رادلا ذا قاب مسالا نال 3
 اراد اهانب ولف لاز دق مسالا نال ثنحيمل هلخدف اناتسبوا اماجوا ادم تلعج ن

 دعب اراد اهانب ناو ىلوالا رادلا ريغ اهنال ثنح مل اهلخدف ادحم اهلعجام دعب 0

 تمده دق اراد لخدف اهئيع ريغب اراد لخديال فلح ولو ثنح اهلخدف ءارعص تراضام'

 ذئتيح ةماق اهناطيح تناكاذا الا طرش بئاغلا ىف ةفص!انال ثنح مل ءارعكص تراصو'

 لزب مل هلال ثنح هفتس مدهنا ام دعب هلاخدف تيبلا اذه لخد.ال فلح اذا اماو ثنح

 ناطيلحا لاوز دعب اني ىعسي الو مسالا لاز هنال ثنحي مل هناطيح تلاز ناو فصولاريغ

 مدت دعب تدب سيل تيبلاو اهطثاوح تلاز ناو راد رادلا ىعاشلا لاق رادلا فالحن'

 تيبلا نال ( ثنح مل مدهنا ام دعب هلخدف تيبلا اذه لخدبال فلح ناو هلَوَف)
 هنال ثنح لخدف هناطيح تيقب و هققس مدهنا ناك ناو انبي مسي ملءانبلا لاز اذاف بما ظ

 ناطيلا 0 ادام تيبلا مسا هنع لزب مل فقسلا مدهب هنالو هيف فصو فعسلاو هيف تاس

 ثنح 1 اي ير ا لخد.ال فلح ناو تارخ تدب لاعب امناو ةيقان

0 



 0 110[ اذه لجل كفلخ ناو طرش بئاغلا ىف تلصاولااو هيف فص و ءانبلا نال
 ماكبال فلح ولو ماوق ) مادهنالا دعب قبب مل مسالانال ثنحي مل هلخدف رخآ انبب ىنبو
 هجوز ىلع نيلا ناكاذا اذه ( ثنح اهلك مث ) اًاب اقالط ىا ( نالف اهتلطف نالف ةجوز
 "هذيعو نالف قيدص ملكيال فلح اذا اذكو هذه نالف ةجوز لاق ناب اهيلا راشم ةئيعم

 "هساق ثنحيب دمت لاقو امهلوق اذه ( ثنحي مل رادلا لخدوا دبعلا ملكف هرادوا هدبع

 ا 7 ل اا دبللا مالك نم هعاشتما ناامهلو نالف ةجوزو نالق قيدص ىلع
 لاوزب ةنع هنيمي تلاز ىلوملا ىلا هيف كلملا فاضا الف ىلوملا ىلا هفضيمل هنيعب دبعلا دارا
 'عانتمالا راص ةفاضالا عم اهلوخد ىلع فلح اذاف ىلاوت الو ىداعتال رادلا اذكو هكلم

 'نالف بوث سبليال فلح اذا اذكو نبعلا تلاز كلملا تلاز اذاف اهبحاض لجال نيعلاب

 بكرو بوثلا سلف نالف اهعابف نالف ةباد بكري الوا
 عنتمال هنال ثنحيمل ةبادلا

 اهتساسلخ ىلاوب الو ىداعيال دبعلا اذكو نالفل اكلم امادام لاق هناكر اصف كلاملا ىف ىنعمل الا

 ا 11 ةوراو قيدصلا,تاذك سيلو هالوم لجال هنم عئتم امتاز هتلزم طوقسو

 تدلوف نالف تل حجوزريال فالخ ناو كيو هب 0 وأ ةراحا وا كلم نالف اك كاش اراك

 لاخلا ىف ةدوجوم اننب ىضتقي نالف تذب هلوق نال ثنحي ملاهجو رف نيعلا دعب تنب هل
 5 نيعلا دعب هل دلو مث نيعلأ تقو هل تانمالو نالف تانب نم اننبوا نالفل اتنب لاق ناو

 قولحلا ماعط نم لك ادقق اماعط ىعسي هنم ءزج لكن ال ثنح فلاحا نيب و رخآآ نيب و هنبب
 هذه نال ( ثنح هلك مث هعابف ناسليطلا اذه بحاص ىلكيال فلح ناو لوف ) هيلع
 اًاراشا اذا امراصف ناسليطلا ىف ىنعمل ىداعيال ناسنالا نال فيرعتلا الا لقال ةفاضالا

 اظفلب ايبصوا اخهش راص دقو همك باشلا اذه رلكيال فلح اذا ثاذكو هلوق ) هبلا
 ْ مك ١ال لاق ناو وغل رضاملا ىف ةفصل اذا هيلا راشملاب قلعت مكي نذل( تنحللو يبل

 اذه مل لكأيال فلح اذا كلذكو موق ) هبديقب ةركنلا ظفلب ايبصوا امش وا اباش
 لكأيال فلحناو معلوف ) هيلاراثملاب تقلعت هنيع نال ( ثنح هلكأف اشيكر اصف لما

 ' اهم ثدح ام ىلع نيِعلا تناكف اهلكا ىتأتال هنال ( اهرمث ىلع وهف ةاختلا هذه نم

 ًاهسيدوا اهعلطوا اهراججوا اهرمثنه لكا اذا دمت لاقو ثنح ىل اهنيعنم لكا ناف
 0 هلكأب ثنح مل حط اذا اما حطي مل ىذلا سبدلاب دارملاو اهنم ءايشالا هذه نال ثنحي
 ا 1 فلح ناو ة دد_ج ةغيصن ريغتدق اذه نال ثنح ملاهذساوا اهلخ نم ب سش ناف

 -_ مص سس يح دي



 * 0 د

 اج ناو م ركل هبيزو هبنع لع وهف ايش منال اذه نم /

 ا تا 5 متابان ود د 1 2 عارف ما 11 انه نمل !

 || اهناف ةلخلا فالخم هزيغ نود اهل ىلع نييلا تلمخ اهسيقنى ةلوكا أم ةاثنلا 0

 لك أي ال فلخل بنع ىلا رظن ولو اه: ثدحيام ىلع نيهلا تلمح اهسفنف ةلوك أم ريغ
 هيلا هئيع فرصناف هسسغن ق لول بنعلا نك هبطسز نود هسفن ق.بنعلا لعوت

 نييلا نال ( ثنحي مل هلكأف ابطر راصف رسبلا اذهنم لك ًايال فلح ناو هلوف ) ةاشلاك

 ٍ 7 هنع ليزي بطرلا ىلا هلاقتا نا مولع تلازو معبأ اب نيت نيعي تلت 3
 أ!| طقا وا لصم وا هنم عنص نبج نم لكأف نبللا اذ هنم لكأيال فلح اذا اذكو سسبلا

 ا لكأف ةضيبلا هذه نم لك أيال فلح اذا: اذكؤو ةبادللا زاريشلاو هاوملا لصملا زاريش وأ

 نوكيام ىونناذ ثنح مل هنم برمثف الخ تراصف رجلا هذه قوذب الوا اهنم حجر خرفنفا
 (ثنح ملابطر لك أف ارسب لك ايال فلحناو هل وق ) هسفن ىلع ددش هلال ثنح كلذ نها

 ا (ةفدح ىادتعشتح انذمارسب لك افايطر لك ًايال لح ناو هل رض 0 ١١)

 ]| بطرا مسسا نم هب جيرخ مساب صتخا هلال ثنحبال فسوب وبا لاقو كلذ دم هتقاووا
 ا اريني لك أيال فلج اذا اذكو بطرلا هيف تنذملا سسلاو بطرلا لك !ادنك ىلا نا

 ىذلا نال ثنحن ال فسو ّىبا دنعو انركذ املا امه دنع. ثنح ريس نسب اديك ابر لك 0

 هيلع قولعملل ةيلغلا تناكن اذ ةبلغلاريتعا فسو واو بلاغلا ىف ارسب ىعسال بطرااىف

 10 [ضم نزع اذ ل تلح اذا لاك عب را انه راصف ثنح مل هريغل تناك ناو ثنحا

 ىلا دعو تنم انسه دتعف ريسي نسب هلقاانطر لك افابطر لك ايد لح قا[

 | ءلاز هنال تنال |رمت ناصاه: دعب هل اف طرا |ذه لك ايال فلج ولو 200
 ْ اذه عملا اذهل ثنحال ابطر راض امدعب هلكأف رسبلا اذه لك أيال فلح اذا اذكو مسالا

 1| ارمسب ىرتشاف ايطر وا ارنب ىّرشنال فلخ اذا ءارشلا ىف اما لك الا ىلع نيعلا ىف هللا

 || ىوس فسو واف اماججا ثنح هيلع فومحلل ةبلغلا تناكن اذ اءاججا ةيلغلا ربتعي هناف اينذها

 عبتيف عبات بولغملاو ةنحلا فداصي ءارشثلا نا الاقف ءارسثلاو لكالا نيب اقرف امهو امهنينا

 ةيادهلا ىف لاق ادوصتقم امهتهدحا ولكن اكفائيشفائيش هفداصي لك الا ىفوريثكلا هيفليلقلا"

 ةلخلا فداصي ءارسقلا نآل ثنحيال تاطز ايف دي اةساك ىزرشان ايطر ىرتسلا تفل

 ريعش تابح اهبف ةطنح ىررشاف هلك أي ال وا اريعش ىرشبال فلح اذا اذكو عبات بولغملاو
 ابسق لكأفهل ةينالو ارم لكأيال فلح ولو انلق املءارمشلا نود لكالا ىف ثنحي هناذ اهلكأ وأ

 ]| لك آف ال لكأيال فلح نمو هل وق ) جركلا ىف اذك كلذ ىون. نا الا ثني ال ابطر وا

 (| اج هترعش راشتعاالو ةداعلاو فرعلا ىف هلوانتيال م 31 مسا قالطا نال ( تنحي مل كعشلا

 تدب تارك اثيب ترش ال لح نم نا ئرت الا, نأ رقلا افلا ىلع لكمال ناماالا نال نأرقلا ف
 | ىلاعت هلوقىف ةباد رفاكلا ىعدق ناك ناو ثنحن مل ارفاك ب كرف هباذ بكري و توبكعتلا|
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 | تياسناو يا مكح 0 را 00 اذكو#* اا ا رسشنأ *

 000 دايو ام دان ليسا ريغ وشما كرام نم هلكأ ملل ىاف انش لكي

 ' هنال كلذ عيججيف ثنح ناسنا موا ريززنخ موا هتيم لكا ناذ هلكأ لاحيا ىلعو ةيوشمو

 || ىحللا ىلع عقب هنا ءارمثلا ىلع هنيمي تناك اذا امإ لكالا ىلع نيجلا ىف اذهو امل ىعس
 انآ | ١ اكوا ادبك لك اذ ان لكي الا فلجت ناو ئدنلا ىف انك هوارش زوح ىذلا

 سيلف نطبلا معشاما اذ دك اذه اق تح لاكشلا وز اعيد و ةشاعنلا وأ هي راوا داكلا وا

 اموا رهظلا مكنش لكا ناو مصشلا رك ايبكح ديلالا اذكو هبوني ناالا هلكاب ثنحيال محل
 مسا ذكو ثنحربلا دويص مل وا رويطلا مّ لكا نافذ نيعم مل هللاقب هنال ثا محللا ىلع

 أ اشار ىررشاو جل مط فاح اذا ف فالح نا ويا 0 وضع سارلا 5 سّؤراا

 اا فر دكنال فلحب ولو اسأر ىزتشا لاش امئاو ان ىزرتشا:لاسقنال هلال ثنجال هناذ
 هلوق ) ثلاث عون ىه امئاو رهشالو 2+ تادسلااهنالا كنح ل هيلآ ىزشان اهكثالو
 | دنع امركاهيف عركي ىّتح ثنح * مل ءان اب اهنم برشف ةلجد ن نم ترثيال فلج نمو

 ْ فسو وأ لاقو ثنح مل ءاناب وأ هذي هلاك ناذ هيف ءالنإ ا 33 نا وهو ) هفييدح ىنأ

 ١ ةقيقح اهل تناكاذا هدنع نيعلأ نا لصالاو ءانالاو ديلاب فاريغالاو عركلاب ثنحي دمتو

 اىهيلع لمعت اك دنعأو 2 نود ةقيفلحا ىلع تلج معتم فراعتم 5 اخو 3| عاام

 نءريثك اهلعش فراعتم ةلمعم هاو ةقيمللا وه ةلحدلا ق 0 لا نأ مولعمو اعيج

 اههدنعو ةقيقملا ىلع هدنع د ءاناب اهنم ل 1 نا وهو فراعت» اضيا زاىلاو سانلا

 | برشوا هبف عرك ءاوس اماججا ثنحي مل ةلجد نم دخلأي رهن نم برش ناذ نيرمالا ىلع
 ا نوكلا اذه نم تامل فلح نذل هريغ 0 برش امتاو ةلحد نم برش مل هند ءاناب هم

 اذا اما كلذ برشب ثنحال هناذ رخآ ءاناو ارخآ زوك ىلا هٌؤاف لوخ ءانالا اذه نم وا

 دود ود ةل>د ءام ل اماجا بح اهنم ن1 0 ل 3 ةلحد م 0 كر فلح ا

 ترعتيال فلحولو لوف زهنلا اذه لف دوجوم وهو ءاملا ىلع هليع نال ثنح هب سف

 0 ا فام ام ترش .هلألا ( كنج ءاناب انهنم بزتتف ةلجدءاه نم ||
 4 ةلحدلا ف هاف عضل ىدح ثنحي مل ءاناب اهنم برشف هلدنالو ةلحد نأ ا برشا 1

 فلح ناو عركلاب الا ثنحب رف رهنلا ىل لع نبيع را ص ضيعشلل ىطو نهر 5

 فسوروبا لاقو ةفينتح ىنا دنع ريغال عركلا ىلع وهف اولمم ناك ن اف بلا اذهن 0 ْ

 كريت فاحناو عاصجلالاب فاّرغالا ىلعف وام ريسغ ناك ناو فاّرغالاو عركل ١١ ىلع

 ا اهيف ةفراعتم ريغ ةقيقللا نال فاّرغالا ىلع وهف ٌربلا اذه ءامنم وا ٌريبلا اذه ند

 د تحال هنا ميدتلاو هيف اوفلتخا اهلفسا نه عركو فاكت ناذ زاجلا ىلع نيعلا

 - ع2 ل ا

 .(اذا)

 | [هنه ذخاي رهن نم هلوتساف ةلجدنم ءام برشيال فلحناو اهنم ذخأي ىذلا رهنلا ف ]أ

 1 ك1 هس همت 2 دا اواو :
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 ١ دو 01 6 ْ

 | ىلع ةمدقم ةقيقللاو اهضَق لكؤتو ىلقتو ىلغن اهناذ ةامعتسم ةقيتح اهل نال اهعضق اذإ
 اذا اهف فالحلااو زاجلا مويعل مصل وهو اعضقو اربخ اهلكا اذا ثنحب امثدنعو زاحنا

 فلح ناو اءاججا ثنحي مل اهزيخ نم لكاف ابح اهلك أي نا ىون اذا اما ةين هلزكي م
 نيجلا نا هلصا ىلع ةقشد ىبا دنع ثني ىل اهعبوس ند لكاذ ةطنطا هذه نم لكايالا

 ١ اماو هلا ىلع زيا ىف كثنحي دست لاقو ابح لكؤتنا اهتتيقحو ةقيقلا ىلع لمح

 ' كلذب ىعسال قيو_لاو ةطنح ريخ لاقي ازاحم ةطنح ىم“2 ريمللا نال قيوسلاو ريما نيب

 ناو لوف ) ثنحي مل اهتلغ نم لكاو اهعرزف ةطنملا هذه نم لكآيال فلح ولو ا ||

 هلسيلو اذكه هلكا ةداعلا نال ( ثنح هزربخ نه لكاذ قيقدلا اذه ند لكأيال فلح
 | لكا اذا ثنحي مل هنيعب هلكأي نا ىون ناذ ةين هلنكي مل اذا اذهو كلذ ريغ فرعت ةقيقح

 ةداعلا رت مل هنال ( ثنح مل وه امهفتسا ولو مل وق ) همالك ةتيتح ىون هنال هزربخ نم
 زاحلا نيعلا تلوانت ةليعتسم دة هل تسيل و لمعتسم زاحم هل نم نال كإذك هلاهعتساب

 جدي نا لبق هب يف لزغلا اذه سيليال فلح ول اذكو ةلززنملا هذهب قيقدلاو عاجلالاب

 ريح هلكاذ لخلا اذهوا لسعلا اذهوا نبللا اذه لكأيال فلح ناو انركذ امل ثنح ىل

 نيدلا اذه لكأيال فلحولو الكا ىعسبال بريثلا نال ثنحي مل هبرش ناو ثنح رمتوأ
 لعفشل اننع لكأيال فلح ناو لكاب سيل و برش اذه نال ثنحب مل هبرشو هقدو هفنخ

 برشبالو لكاب سيل اذه نالب ثلا ىف الو لكلا ف ثنحي مل هؤام علو هلفث ىدروو هصمب

 تباذ ىتح اهؤام علبت لعجو ةركس دف ىف لعفل اركس لك بال فلحا ولو ضع رهان

 ل اهيف ىتات الام ىهو تلصو هفوج ىلا اهلطوا نحس ا

 ءوض ولأ ضءطمتف ءاذللا ١  0 0كلح ول و مطلا 0 اعلا 0 روم نود ريهطتلا هيدوصقملا

 لك ؤيو عطيام لك ماس عاملا نال! ثنحت هيك اذروا | ركوأ اح وأ از لك انااا

 ليلها لكا ناو هب ثنحيف اماعط ىمس مادالاو هريغ عموا هسفنب ١ هنال تنحي ىل ةدوحتوا

 وا هحلم وا هتزوا هلح نم لكاف نالف ماعط نم اماعط لكأنال فلح ناو افاعط ىعسال ظ

 ثنح مل اربخ هب لكاف هنام وا هذيل نم ذخا ناو ثنح ةسقن ماعطب هلك اذ ايش هنم ذخا ش

 تيحب وهو هملكف انالف ماكيال فلح ناو علف ) الفالاو ثنح نعسملا هنم لاس رص |
 وهو هلكول [؟ همونل مهشب مل هلا الا همم ىلا لصوو هلكدق هنال ( ثنح مئان هنا الا ععسي

 ثنايلإ هاكلعا قَد ول 000 0 "ل واو ءادان اذا 3 ظ

 هباودتفاف موق 0 700 5 منا ادحا مويا فلاح نا و ند 0 كيبل

 ةنايد ثنحي ف مهتماما دصقب مل هنكل ءاضق ثنف- هما رهاظلاىف هنال ةنايدال ءاضق ثنح



 *ك ١
 | هوجولا لكفف ةنايدالو ءاضقال ثنح مل ةوالتلا ةدحن» قوا ااا ةالص ىف مهما ناو

 فلحناو هلق ( ةلفانلاو ةضئرفلا ةدورسعملا ةالصلا ىلا فرصل ةمامالا نبع نيهلا ن

 ثنحال فسوب وبا لاقو امهدنع اذه ( ثنح هلك ىتح هنذاب معي ملو هلنذبف هنذاب الا هماكيال
--- 

 أ هنيع طقسب امهدنعف هلزذأي نا لبق ديز تاخ ديز هلزذأي ىتح انالف ملكيال فلح ولو

 | ىدبعف كترضض نا لاق ولو ثنح هلك ىبم فسو ىبا دنعو ثنحبال كلذ دعب هلك ناذ 1

 | هنفكول ىتح اضيا ةايللا ىلع وهف هوسكيال فلح اذا اذكو ثنحال هتوم دعب هب رسضف رح |[

 | كرا هلع دعت هلق رخ ىدبعف كتلشغ نا لاق ناوزسلا ةوسكلاب ىو ناالا ثنحال |
 7 السلا اذاو ول وق ) ثنحمال هتوم دعب كلذ لعفق هيلع لخدي الوا هماكتال فلح ولو ||

 1 دوصتقملا نال ( ةصاخ هتبالو لاح ىلع وهف دلبلا لخد ثيبخ عاد لكب هلعيل الجر ىلاولا ُ

 | رهاظ ىف لزعلاب اذكو توملاب لاوزلاو هتبالو دعب هتاف ديفب الف هرجزب هرش عفد هنم

 أ هتروصو لزعيوا ىلاولا تمي ملام نيهلا قبو يملا دعت ملايلاو داع مث لزع ناف ةياورلا
 ىّتح كلذ ن ن» ايش لعب مف هتلحم ىف قراسوا قساف ن نم هب رع نم لك" هيلا .,عفريل فلحس أ

 ا نيعلا هنع تلطبو هليع نم جرخ دقو هعفرب نا هيلع سيلف مع مث هلع نم م لماعلا لوع

 عادلا هليم تلطب دقو هيلا همعفري نا اضيا هيلع نكي مل هلزع دعب الماع لماعلا داع ناذ

 هدسيع ةباد بكرف نالف ةباد بكريال فلح نمو ول وق ) ثيبملا رجافلا ةلمهملا نيعلاب
 | نال ثنحي دم لاقو امهلوق وهوال ما انويدم ناكءاوس نوذألملا هدبع دارملا ( ثنح مل
 فلح نمو لوقف ) هالول هديفامو دبعلا نال دبعلا ىلا فيضا ناو ىلوملا كله ةبادلا

 ىرتالا اهم اهيطس نال ( ثنح اهزريلهد لخدوا اهحطس ىلع فقوف رادلا هذه لخدال

 نال رادلا نم زريلهدلا اذكو دححدملا جلس ىلإ هدوعصب هفاكتعا دسشبإال فكشعملا نا

 ةيادهلاف ذك راسا ىلا دوعصلاب ثنحال انفرعىف ليقو هرئادلا هيلع نشا دال

 ناكناو ( ثنح مل احزاخ ناكب ابلا قلغ اذا ثيحب بابلا قاط ىلع فقو ناذ هلق )

 تناك نأ ىرخالا لخدب ملو هيلجر ىدحا لخدا ناو ثنح قلغ اذا بابلا لخاد
 ةطبهنم تناكءاوس ثنحال جركلا فو ثنحال ةيوتسم تناك ناو ثنح ةطبهنم رادلا

 ثنحت مل هدبب ايش اهنم لوانتوا هبمدق لخدب ملو هسأر لخدا ناو جتنا وهو ةرقسم زا

 ءاوشلا لكأيال فلح نمو مل وق ) عطقب ملهلعفول قراسلانا ىرثالا لوخدب سيل اذهنال

 ايوشم اكتم لكا ول ىتح رعللا هب داري ءاوشلا نال ( رزملاو ناجندابلا نود محلل ىلع وهف

 | ل وق ) هسفن ىلع ددش هنال ىونام ىلع وهف هريغوا ضب نم ىوشبام لكىون ناذ ثنحال
 | اكس لكا نافذ فرعلل اراستعا ( مبلل نم عجطلام ىلع وهف ميرطلا لك ايال انلخبا ناو
 نآل ثنح قرم هلل محط ناف ثنحب مل هيف قرمال ايلقم ال لكا ناو ثنحب ملاخوبطم

 هقره نه لكاذ ائيش مالا اذه نم لك أيال فلح اذا عبب انيلاىفو معلا ءازجا هيف قرملا

 ناف ثنح اخ وبطم امحم# لكاذ ميرطلا لك أيال فلح ناو ةقرملا ىوني نا الا تنح مل ْ
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 عاب و رينانتلا ىف 1 ىلع هشعفسوؤرلاب لك يال تفلح ع نمو روق ) اضبط رولا

 منغلاو رقبلاو لبالا سؤر ىلع لوالا ةفيشع ىبا لوق ناكو مطلا وه سبكلا (سملا ف ١
 د فسو وبا لاقو ةصاخ منغلاو رّقبلا سؤر ىلع اهلعجو لبالا سؤر نع عجر مث

 ةفينح ىبا دنع وهف اسأر ىؤشيال كفلحت اذا ىدنا ىفو ةمضاخب منغلا سرؤر ىلع ىه

 عامجالاب لبالا سؤر ىلع خقنالو ريغال مغلا سؤر ىلع امهدنعو مثغلاو رقبلا سؤر ىلع

 كيسلا و دارطلا سؤؤر نيفلا ق لخ ديالو لكلا ىلع عشب لكالا ىناما ءارعثلا ف اذهو ٠

 عاجالاب لخدال لبالا سؤر اذكتخو ءارشثلا ف 3 لك الا ىفال اهاجما ريف اصعلاو ٠

 ثنحالو هريغو عباجدلاو روالا هلكريطلا ضب ىلع وهف ةاةينالواضيب لكأيال فلح ناو '

 لها داتعياه ىلع هنيجف !”ربخ لك ازال فلخ ناو َخْل وق ) هب وش نا الا كعملا ضب ىف
 دالبلا ىف ةداه ريحاف لككو نحدلاوةردلاو نيعشلاو ةطتطسا لكن ( ايش 0١

 هلكا ناز مهدنع داثعم ويخمنال ( تنحل ىارعلاب رزآألا زتخوا فياطقلا لكا ناذ لوف (

 ىزشيالو عيبال فلخح نمو دز وف ) ثنح انربخ زرألا نولكأي مهثداع دلب ىفوا ناتسربطيف |
 ءامشالا هذه قوقح نال كلذ ىونينا الا ثنحي مل كاذ لعف نم لكحح وف رجوتالو |

 ناك ناو هسفن ىلع ددش هنال ثنخ كلذ ىون اذا اماذ ىه آلا نود دقاسعلا ىلا عجرت

 هتداع ترج نم فلاللا ناك ناو ذقعلا اذه قومح مثلا هنال ثنح فلاشلا وه ليكولا |
 ىلع هليع نال ثنح كلذ لعفشبنا هريغ ىماف هوك و ناطلسلا لثم هسفنب كلذ ىلوتب النا |

 ناو مل وف ) همالك ةقيتح ىون هلال :اضُقلا ىف نيد هسفنب هالو لنا ىون ناف هب هلا
 ةباتكلاو علملا اذكو ( ثنح كلذ لءف نم لكوف قتعي الوا قلطي الوا جورريال فلح |

 ءايشالا هذهىف ليكولا نال ةتفنلاو ةوسكلاو ةقدصلاو ةبهلاو دمعلا مد نم ملصلاو

 تقلطو انالف تجوز لوش امئاو تجوزت لوقبال هسفن ىلا هفيضيال اذهلو ريعم و ريقس |

 كلذ ىلانا تي ون سمألا لاقناف هيلا ال ساألا ىلا ةعجار دقعلا قوقح و نالف ةأرعأ

 الوا هديع برضي ال فاح ولو ىل !اعت هللا نيب و هند اعف نيدب و ءاضقلا ىف ند ل ىف ظ

 ءاضقلا ىف نيد ىسفنب هيلا نا تي ون لاق نا و ثنح كلذ دعف اناسنا عاف هتاش حببذي |

 برض ةعفنم نال ثنح مل هبرمضف اناسلا ىماذ هدلو برضي ال فاح اذا هي ادهلافو |

 مالا فالخب مالا ىلا هلعف بسن لف فيفشلاو سيداتلا وهو دلولا ىلا ةداع كلولا |

 ةريغصلا هتلبا جوزي ال فلحناو هيلا لعفلا فاضيف هرماب راعالا هتعفنم نال ديعلا برضي |

 قلعت,ال دقعلا قوقح نال ثنح هناذ زاجاف هرماريغب لجر اهجوزوا اهجوزب الجر ماف |

 تكس لب ارهش ه1 ريش هج نالف نع رخؤيال فلح ولو زريجملاب تقلع دقاعلاب
 سيل 'ىطاقتلا كرو ليجأتلا وه ريخأتلا نال ثنحم ل: رهدشلا ىضم حت ةيضانقت نا

 ا اهونا اهجوزف ركب ىهو اه< وزتىف نذأت ال تقلخ اركب ةأرها ناولو ليجات
 ا 1 171 1 1177 1 11

 ١ نوكيالو اضبط نكي مل تيزوا ن .ىمب نط نإ ناو“ وهف هيلإو | مهشبوا كدوب اسدع مط ١
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 | ةنسلاب نذالا ماقم ميقا 000 رسل تركسلا نآل اها هزال حاكتلاو تنح اهلك

 | ثنح لبي إف هيلع قدصتوا هل بهوف هيلع قدصت الوا ائيشث هل بهيال فلحولو
 دحاو بناج نم انه كلملا نال الءا لبق ءاوس ثنح كترعا لاق مث هريعيال فلح اذا اذكو
 ا ىج ثنحب ال هناذ لعفف بتاكي الوا رجوب الوا عيدي ال فلح اذا ام ٌفالحب نييناج نمأل
 لوبتلاو تاحالاب الا نوكي ال كلذو نيضوعلا لوصخ كلذ, دوصقملا نال رخ آلا لبي

 عببلا وهو طرسشلا بوجول دم دنع ثنح ىرتشملاوا عيابال رايخ هيف اعب عاب ناو
 عيبلاك ةياور ىف ةفينح ىبا نع ناتاور هيفف ضرقلا اماو فسو ىبا دنع ثنحي ملو

 ميما ىلع وهف ىلصي الو جوزريال فلحولو عيبلاكهلعج ىواحملاو ةبهلاك ةياور ىفو
 || ةالصلا اذكو هدسافب عّمب وهو ثالملا هنم ضرغلا نال عيبلا فال دسافلا نود كلذ نم

 | لخدوربكف ىلصيال فلحولو دمافلاب دجوبال كلذو ىلاعت هللاىلا برقلا اهنم ضرغلا
 ىلصي ىتح ثنحي مل ةالص ىلصا ال هللاو لاق ناو. د: و مكرب ىتح ثنح مل ةالصلا ىف

 مل رهظلا ىلصي ال فلح ولو ثنحي ال ةزانملا ةالسص ىلصف ىلصي ال فلح ناو نيتعكر |[

 مث ةعاس ماصو موصل] اي و انصاف موسعي ال فاح ناو ةعبارلاىف دهشّتب ىىح ثنح |

 || فلح نمو ملوث ) الماك اموي موصي ىتح ثنمن مل اموص موصا ال لاق ناو ثنح رطفا |
 ١ ىلع اسلاج ىعسنال هنال.( ثنحي ملريصح وا طاسب ىلع سلخ ضرالا ىلع سلاحي ال |
 | سلال نالو الئاحربتعي الف هل عبت هنال هسابل اهنيب و هنيب لاح اذا ام فالح ضرالا |أ
 | فلح نءو ع وذ ) هنع لصفنم لئاح اهنيب و هنيب لحب ملو اهرسثاب نموه ضرالا ىلع ||

 (01 راك و طانب هقوف ريرس ىلع: سال ) ريسملا اذه' ىلع ىا (.نيرس ىلع سلحبال ||
 | كلذ دعب لاق اذهلو رب رسسلا اذه ىلع ىا ريرس ىلع هلوق ىنعمو هيلع اسلاج دعي هنال |!

 ١ هقوف لعج ناو ملوَق ) هلثم هقبسي ناريغ نم رخآ روصتال ذارخا اريرس هقوف لعف
 ا” ١ نإ فرم ررس لع ديم تناك اذا, اذه ( ثنحت مل هيلع سل رخآ [ريسس
 ١ ثنح الف هريغ ىلع دعق امئاو هيلع فولحلا ريرسلا ىلع دعب مل هنال ثنحال هناف ريرسسلا
 | مطسلا اذه ىلع مانيال فلح اذا اذه ىلعو ثنحي هناف ركشم ريس ىلع هنيمب تناكاذا اما
 ' 1١ لا سلخ ال فلج ولو انين امل ثنحي ال ىتاثلا ىلع سلخ رخآ ايطس هيلع انف

 أ اذهو هنع مسالا لاز مدهنا امل هنال هيلا سولملاب ثنحي مل هِضقنب ىنب مث مدهف طئاملا ||
 | هاربىذلا عضوملانم هسسكف تلا ذهب بتكيال فلح اذا اذكو هيلع فلحي مل رخآ طئاح |
 | مارق هقوفو هيلع مانف شارفىلع مانبال فلحناو لوف ) بتكاذا ثنحي مل ايناث هارب مث ||
 اشارف هقوف لعج ناف مل وق ) سلجملا مارتلاو هيلع امئاندعيف شارفلل عبت هنال ( ثنح ||

 *ىثلا لثم نال ثنح ال امناو شارفلا اذه ىلع سلحجب ال فلح اذا اذه ( ثنحن ملرخآ ||

 || ةدايزا لعش كلذ نال ثنحي فسوب ىبا نعو ميا وهو دمت لوقاذهو هلاعبت نوكيال |
 || هسيلف صيمتلا: !ذه سبليال فلحول اك هيلع فولحملا شارفلا ىلع امئان راصف ةئطوتلا
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 اذالاق اذا اذكو الوصوم نوكينا دعب ارخؤموا امدقم ءانثتسالا ناكءاوس (هيلع ثنحالف

 هللا ىئناعا ناوا هللاداراوا هللا بحا امموا هللاةردش: وا هللاءاضّس وا هللاءاشي ناالاوا هللاءاش

 اذه كاذل ثنحمدناارخأ صيخ ىلإ

 ناأ هلع أيل كلح ناو مل وق ) هللا نينو. هنيب اعف نئدض وهذ ءانثتسالا كيري هللا ل
 ضرع ملاذا هانعمو لالا ةعاطتسا ىنعي 2 ةردقلا نود نهعلا ةعاطتسا ىلع وهف عاطتسا |

 هللا لبق نم ردقلاو ءاضتلا ةعاطتسا ىون ناف ثنح هت أي لف هنايتا نم هعنمي ما ئجنوا
 هلال اضيا ءاضتلا ىف نيدب ليقو ءاضقلا ىف نيد. الو ىلاعت هللا نيبو هنبب اهف نيد ىلاعت

 ضيرملا ةدايع اذك والما هيقل هل نه ىلا لصينا نايتالاىف هيفكيو همالك ةقيقح ىون'

 كح هياكل فلح ناو هل وق هع قر هل نذ وي ملو هداعف هدوعي ناب فلح اذا

 وهف ائيش ىون اذا اها ةين هل نكي ملاذا اذه ( رهشا ةتسىلعوهف نامزلاوا نيماوا اناهزوا ٠
 نكي مل ناو ىون ام ىلعوهف ةين هل ناكنا ةفيتحوبا لاق رهدلاوا رهد لاق ناو ىونام ىلع '
 وهف رهدلا لاق ناو رهشا ةتس ىلع وهف ارهد لاق اذا اهمثهدتعو رهدلا ام ىردا ا ةنادهلا

 نامزلاو نيملا اما ميلا وهو د. الا هنا رهدلا ىف فالخال لاقنم انباكصا نمو د.الا ىلع ١

 هبداراو * نوح نيحو نوسمتنيح هللا ناحف *ىلاعت هلوةك تاقوالا لقالن وكي ةراتف
 عنتم ال هدارا ولذا فلاملا دارم كلذ نوكي نإ نوحي الو مجمصلا ةالصو رصعلا ةالص ْ

 ني> ناسنالا ىلع ىتا له* لاعت هللا لاق ةئس نيعب را ىلع عشب ةرانو نيمي ريغ ةمالك نها

 لاقل هدارا ولذا اضيا فلاملا دارم كلذ نوكي نا زوحن الو ةنس نيعيرا نعي + رهدلا نه

 ةتس لكى ا *نيح لك اهلكأ ىتوت * ةلكلاىف ىلاعت هللالاق رهشا ةتس ىلع عشب ةراثو ادبا

 ليقام طسوا اذهورهشا ةتس علطلا حورخت قو ىلا بطرلا تقوعاطقناتقونءنالرهشا

 لامعتسا لمعتسي نامزلا اذكو اهطسوا رومالا ريخ مالسلا هيلع لاق ىلوا ناكف نيناىف '

 سو ىادنع زهدلا ذكور وق ) دجاو ىعم نيح ذنمو نامز ذنه هتاراهلاه نلا
 ردقب إف ةفينح وبا اماو رهشا ةتسىلع عقبامهدنعف ارهد هماكي ال فلح اذا ىنعي ( دمتو
 ديالا هبدارملا» ماللاو فلالاب فرعملا اما ميدل وه ركنملا ىف فالتخالا اذهو اريدقت هيف

 هريسفت فرعيال ءاوس ارهدو رهدلا نا ةفينح ىلا نعو هرم عيمج ىلع روهثملا مهلوت ىف

 لاق ناو ادعاصف رهش وهف ديعب ىلا لاق ناو ةئنس نينامث ىلع وهف ابقح هملكيال فلح ولو

 فلج ناو عل وف ) رهش نم لقا ىلع وهف الحا هلكا | ال لاو لاو رهشلا نوداخ تن

 وهف ةفينح وبا لاق ةريثكامايا لاق ناو عمبأ لقال ارابتعا ( مايا ةثلث ىلع وهف امايا هماكي ال
 رسثع ةثلث ىلع وهف امو. سثع ةعضب لاق ناو ع وبسالا مايا وه امثدنعو مايا ةرسشع ىلع

 وهف مايالا هماكي ال فلح ناو هل وق ) اهلقا ىلع لمحف ةعست ىلإ ةثلث نم عضبلا نال
 روهشلا هماكي ال فلح ناو ( عوبسالا ماياىلع اههدنعو ةفينح ىبا دنع مايا ةرمشع ىلع

 هماكي ال فلح ناو ارهش سثع ىثا ىلع امهدنعو ةفينح ىبا دنع رهشا ةرشع ىلع وهف

 را
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 عب 01 ايقدنعو ةفين> ىلا دنع ادعاصق نيكس سئعو مج رشع ىلع وهف نينئسلاوا عملا

 ١( اذا مث عاججالاب ثلث وهف اعجج لاق ناو عامجالاب ثلث ىلع وهف نيس هلك ١ ال لاق ناو رمعلا |
 أ موصرذن اذا اذكو اعيج مهل وقىف ةعمبا موي ريغىف هماكي نا هلف اعججوا عجبا هماكيال فلخ |[

 أ رهشا ةرمثع ىلع وهف روهشلا هماكيال فلح ناو هل وق ) اهنيب ام موص همزلي مل عجلا

 هللاو هنأرماللاق اذا تاعقاولا ىف لاق هاثيندقو ) ارهشرشع ىثاىلعامهدنعو ةفدنح ىبا دنع

 | بتكق انالف ملكي ال فلح ولو ثنحي ال اهلك مث امهدحا تاخ نييح كاوبا مادام كلك |
 الز قرع األ هلا زاشاوا هيلآ واوا لودس را هيلكف الونمر هيلا لسراو اباتك هيلا

 هل وق ) اذه ىلع وهف انالف ثدحب ال فلح اذا اذكو ءايشالا هذه نود قطنلا ىلع عّشن

 ١ ( هليعىف رب ةدحاو ةرم هلعفف اذك نلعفيل فلح ناو عل وق ) ديأتلا ىلع لم نامز نود

 لحمتوفوا هنو كالذو هنم سابلا عوقو ثنحامناو هدح وادق ولعفلا داحا دوصعملان ال /

 ١ مث تعجرو قي لحلو ةرماهل نذاف هنذاالا هنأ معا حرخن ال فلح نهو هلوق لعفلا

 ١ ةدحاوةرم نذالا ىونناف(حب ورخ لك ندا نددالو ثنح هنذا ريغب ىرخا ةرمكجرخ

 ١ تنذا لوقت ال ينل | مدعقف ةليملاو ءاضق و ةنايد قدصي جشركلاىفو ءاضقال ةنايد قدصي

 ا هنذاب الا هن أر ما جبرختن ال فالح ناو تجرح اك كل ت01 هله لك ىف حج ورك اب كل

 ثنحتال فسوب وبا لاقو امه دنع ثنح نذالا دعب تجرخف معس ال ثيح نم اسهل نذاف ||
 ' ناآلا لاقناو دل وف ) تجرخ الك كل تنذا لوّسوا جورخ لكىف نذالا نم دب الو هلوق

 ىتح لاق اذا اذكو ( ثنحي مل هنذاريغب كلذ دعب تجرخ مث ةدحاو ةرم اهل نذاف كل نذا

 3 ا اعيجس مهلوقىف ىوناه ع وهف 00 1 نذالا ىو ناف ىضرا نا ًالاوا ىضرا

 رهظلا ىلا رجلا عولط نم لك الا وه ءادغلا ىدغتال فلح ناو ملوث ) هسفن ىلع

 ١ اذهو ىدنخلا لاق ىثعلا لكا نم ذوخ أم هنال ( ليللا فضنىلا رهظلا ةالص نم ءاشعلاو

 لك الانع ةرابع ءاشعلاو ءادغلا مث رصعلا ةالص دعب نمءاشعلا تقوفانف عىفاما مهفرعىف |

 اوفلحا اذا رضحملا لهانا يح مهتداع بلانىقدلب لك ىف ةداعلاق عبشلا هبدصعت ىذلا

 ولو ةداعلا ىف كلذ ند عبشلا نودصق ال مهنال اوثنحي مل ناللا اوب سثف ءادغلا كرتىلع ||

 ىيح ارمتوا ةهكاذ لكاف ادغت ال فلح ولو مهدنع ءادغهنال اوثنح ةيدابلاىف اذه ناك

 نعو ردنا ىلعالا نوكي ال ئداوبلا ريغىف ءادغلا نال زربخ ريغب امل اذكو ثنحي مل عبش ||
 ١ ثنحن ال اوللاو ةسي رهلا ىف اضيا هنع و ثنملا ةشيرهلا وزر الا لكا ىف فسو. ىبا
 فلح ولو عبشلا فصن نه رك ١ نوكي كك ل انا هلا بانل ليادخي ا
 هلوق )كالا ى مذلا عافترا نيب و سعتلا عولط يبا ميصللا 0 لاق ميصتي الا
 0 لل عوير بعل 0 1 تال دل : هلق ) لللا فصن دعب نم ىجركلا ىفو ( رجلا عولط ىلا ليللا فصن نم روحم لاو |

 للخلا 9



 الا فسو ىباو ةفنح ىبا دنع ماداب سيلف هب عبمعي الام اماو لسعلاو تيزلاو لائاو

 هوني مل ناو مادا وه دمت لاقو خوبطملا ريغ معالاو ضيبلاو نيماو ء ءاوشلا لثم هيون نا

 الا هدحو.لكؤي هناف هيهاضيام و محللا فالخت هدارفناب لكؤيال هنال عاججالاب مادا ملاو

 نفر ل يدق سس ااناو افرملا تدلك فنالاع 0١ نكي مل ملمو ءامب اربح درث ناو هيوني نأ

 مطبلاو لقبلاو امانجا ماداب تسيل ةهكافلاو مادا “دمت لاقو امش دنع ماداب سيل هنأ

 ىبا نعو بلاغلا ىف لكالاب درفب رملا نال ماداب سيل زواو رقلاو ماداب سيل بنعلاو
 لاقو ىرخالا هديب ةرمتو هديب ةمتل ذخا مالسلا هيلع ىننلا نال مادا رقلانا دمتو فسوبا
 هج و ىف هجوا ةثلث ىلع وهف ةهكاذ لكأيال فلح ناو جركلا ىف اذك هذه مادا هذه

 1 مطبلاو | نيتلاوا صاحالاوا لج رفسلاوا كسرفل اوا سعملا لككا اذا اموهواءاجسا ثنحي

 رايمللاوا ءاثقلا لكا اذا اموهو عامجالاب ثنحبال هجوىفو ركسلا بصق اذكو اهوحنوإ

 ةفينحىبا دنعف بنعلاو بطرلاو نامرلاوهو هيف اوفلتحا هخو قو كلذ وحنو رزْطاو أ

 عبشلل لكؤي بطرااو عبشلا نود هكفتلا هلكاب دصقام هدنع ةهك افلا نال هب ثنحال

 نعانم هنال ةهك اذ كلذ لك امهدنعو بنعلا اذك و صمم امناو هلكأ دصّمال ناه رلاو

 * نامرو لو ةهكاذ امهبف + ىلاعت هلوق ةقينح ىبالو هريغب مذتلا قوشب هب عئتلاو هكاوفلا

 ةهكافو لاق مث * الختو انوتزو ابضقو ابنعو ابح# ىرخا ةيآىفلاقو ةهك افلا ىبع امهفطعف
 لكا ال هلوشب ىون ناف هيلع فوطعملا ريغ فطعلاو بطرلاو بتعلا ىلع ةهكافلا فطعف

 لكأيال فلح ناو هنسفن لع ددش هنال اماجنا ثنح نام رلاو بط را و تعا هيك

 لك اناف ركسلاو لسعلاو صيبمللاك ضماح هسنجىف سيل ولح ”ىبث لك ىلعوهف اولا

 ضماح وهام نامرلاو بنعلا سنجىف نال ثنح مل اًهطبوا اولح انامر وا اولح ابتع

 ثنحن دمت نعف ابطروا انيت لكا ناف ضماح هسنجىف نال اولا نه سل تسب زلا اذكو

 سليال فلح ناو اولملا لثم وهف ةوالح لك ًايال فلح ناو ضماح هسنج ىف سيل هنال

 ناكناو لاجرال جنا ىتح ىلحب سيل فرعلا ىف هنال ثنحيمل ةضفلا نم امتاخ سبلف ايلح

 ثنحال عص مريغ ْؤل ول دقع سبل ناو لاجرال حاببال ىتح ىلح هنال ثنح بهذلانم
 نولحب * ىلاعت هللا لاق ىلح هنال امه و ىلع ىوتفلاو ثنحن امهدنعو ةفدنح ىبا دنع

 وهف بيرق ىلا هند نيضقيل فلح ناو هلوَُق ) *اول ولو بهذ نم رواسانم اهيف
 رهاظلا هب ذكي ملاه ىونام ىلع وهف تناكاذا اما ةين هل نكي مل اذا اذه ( رهشلا نودام

 هرخآ ىلا رهظلا تقو هلف رهظلا ىلص اذا هقخ هنيطعيل فلح ولو الجاد كنيضق ال اذكو

 ىضم نافذ هفصن ىضمب نا لبق هيطعي نا هلف لخادلا رهشلا لواىف هئيطعيل فلح ولو

 نال ( رهشلانه.ثكا وهف ديعب ىلا لاق'ناو لوقف ) ثنح هيطعي نا لبق هفضنا

 هلها كرثو هسفنب اهنم جرخف رادلا هذه نكسيال فلحنمو ملفُق ) ابرق دعي هنودام

 نوت طل 2 1 1 علا ءاعس انككايش دعب هل طك رح 0 هعاتمو



» "1# 
 ةفوكلا نك اس نا رباب نا ابل هل ثدي ل يف ل او هم جرف ل
 ' هسقب اهنع لقت ىتح ريال هناف رادلا هذه ن اامنال ال لح ذآ تركلا رادلا فالح
 اندلاع وهو نار للا ذخأي لو نذ لم ندمان دمي 00 هلهاؤ
 لاقو ثنحدتو اهيف قب ول ىتح ةفينح ىبا دنع عاتملا لقننم دبالو ةياذدهلا ىف لاق ثنح
 هيتارخدك هن موشأم لقن ربتعي د# لاقو رذعت دق لكلا لقن ن نال رك الالعنربتعي فدو وا

 ىلا لقتني نا ىغبنيو سانلاب قرا اذهو ىن كسلا نه سيل كلذ ءاروام نال هتبب ثاثا ىا ||
 تل نثري ال اولاق دهسا ىلاوإ ا 2 ا دابر [ عضوم ْ

 ىلع ردقب ملو اقولغم تببلا 1 م ا وات قد كالا ةارملا
 ىتح جب ورالا هلك ف ذ ليللا فوجيف نيعلأ تناكول ا ذكو ثنحيرمل هعاتم كرتو جرتف دق
 نيلاباو باودلا راكتسا دنكمو هسفن اهلقتي وهو حجرخت ف ةريثك هتعتما تناكوا جن
 ملقا | تنخ مل عاتملا اهيلع 0 ةبادل جب رخ اذا اذكو ثنح مل لعفب ف
 ىا ( اهيتع ثنحو هليع تدتعنا ايهذ را اذه نيلعيلوا | ءاعسلا ندعضيل فلح نمو
 انلو ةقيعح ةقيقح ليحمملا 0000 دمتي الغ فراق ويناعأ ١ق م هعارق دعب
 ةكئالملاو ءايننالا تدعص دقو ليخسم رغ هاج !ىلا دوغصلا لال ةقيقح روصنم ربلا نا
 ىتح ثنحال اهتقو اذا ااما نيعلا ق ةاطا اذا اذه 0 راح صقواكاو مزلكلا عوام
 اههدنع سعألا بورغ دنع ثنحب هناف م ويلا ءامسلا ندعصال لاق اذا اك تةولا ىضمي
 فلح ولو لاخلا ىف ثنحرب نيعلأ ىف بقري مل اذا هنال لالا ىف ثنحب فسوب وبا لاقو
 هنأل رفزو دمشو ةفض- ىلا دنع ثنحي مل هيف ءاما ال رولا ذه ى عدلا ءاملا نرمتنل
 فاح نك اذه سلو هلي دقعتي 3 مهوتم الو دوج ومال هيلع دوتعم ءام د كانه. نسل

 لخدتدق اهنال اهدوجو مهوتم لاعفالا هذه نال ابهذ را اذه نيلقيلوا ءاعملا ندعصيل
 تناك اذاف مهريغ ةردق صن امناو تقو لكى ءاعسلا ن نودعصي ةكئالملا نال رداق ةردق تحن
 نال ا يل ف وب وا لاقو انتلكسم فالخ تدقعنا اهد وجو امه وتم ن نيعلا
 اذهى ىذلا ءاملا | نيرشال لاق اذا اما تقوي مل اذ ذا اذه ثنطلا طرش دك ؤبءاملا مدع

 لاخلاىف ثنحب فسو.ىبادنعو ثنحال , هدنع اضدا "00 امر وكلا 1

 ءاملا نيرمشال لاق هناكف لالا ىف ةدقعنمرب اهل بق ريل اذ ذا ةقوملا نيعلا نا هلصانم نال |[
 لاق اذا اما ءامز وكلا ىف نكي ملو فلح اذا 0 هيف ءامالو ةعاسلا |[
 2 تلوانت نيهلا نال اءاججا ثنح بصناف ءام هيفو زوكلا اذهىف ىذلا ءاملا نب مثال أ
 ذلا ءاملا نيرشال لاتف تقوناذ ثنفربلا طرش مدع مث هني تدقعن اذ ادوج وه هيلع ا

 0000 لا رالاع دنع ثنحيمل بورغلا لبق بصناف ءام هيفو مويلا زوكلا اذهىف
 ىذلا ءاملا نرشال بورغلا دنعلاق هناكف امهدنع تقولا ر خاب اهداقعنا قلعت, ةتقوملا نال
 1: دبا ستظل ا دنع دقعتيال هليع 0 كلا اذهىف



-» 
 ثنفل ريلا طرش مدع مث قافتالاب تدقعنا نيملانآل اءاجلا ثدحن بورتال ولا

 ١ ةجرهب وا اذو ز هضعب نالف دجو مث هاضقف م ويلا هنيد انالف نيضقيل فلح نمو هلرف)

 راص اهزوحت ول اذهلو سنخلا مدعي ل بيعلاو بيع ةفايزلا نال ) ثدي م وسم وإ |

 ىهو لاملاتيب هدرام فوبزلا قةحتلا ريلااهدرب عفتربالو يح ةقحتسملا ضبقو ايف وتبتلا

 أ| ةربشملا ىهو ةضفلاب هومم رفص ةقوتسلا ,هاردلا سنجْنماسيل مهنال ( ثنح اصاصروا ١

 ةصاقملا ةقيرط نيدلا ءاضق نال هليع ىنرب هضبقو ادبع هند هعاب ناو ةيادهلاىف لاق |

 ةبهلاو هلعف ءاضتلا نال ةصاقملا مدعلأ ريب مل نيدلا هل بهو ناو عببلا د رجمب تققحت دقو

 امهرد هنبد ضبقبال فلحنمو وق ) ربلا طرش دجوب إف نيدلا بحاصنم طاقسا |
 هننكل لكلا ضبق طرشلا نال ( اةرفت» هعيجج ضبقب ىتح ثنح مل هضعب ضبنق ,هرد نود

 ىلا فرصنيف هيلا فاضم فورعم ند ىلا ضبتلا فاضا هنا ئرتالا قيرفتلا فصوب

 هنال ثنح اق رفتم هضعب ذخا ناكدقو هّتيَعب ذخا ناو ثنح الف اقرفتم ةعيجلا ذخا نكي مل |

 دع ضبعف رح ىداسعف هرد نود اههرد هانم تصيق نا لاق ناكولو ربلا طرش مدع

 ّْ رع لعف دقو ,هرد نود امهرد هنعب تذخا ال لاق هناكف ضيعبتلل نه نال ثنح ىضمو

 قالا ذخاو هضعب راهنلا لواىف ذخات مهرد نود امم*رد مويلا تضبق نا لاق ناو ْ

 ثنف هذخلا دقو ماويلا ىف اةرفتم :هذخأ, الثا "لع تعقزو هانم نال تحت راولا رك

 فلحوأو نودلا ىقوتسي اذه نال اقرفتم دعب ال اذه نال ثنحمل الواف الوا هنزي لعج ولو

 هنم ناسا هعنموا هسفن ىلع هبلافوا ب رهف هيلع هلام هنم قود_س ىت>:همعىغ ق راشال

 نافهسفنب هتقرافم هنم دجوب ملو هسفن لعف ىلع تعقو هليع نال ثنخي مل هندبو هني لاحوأ

 هريغ لعف ىلع فلح هنال ثنح هنم كلذ دج وف يح هنم ىفوتسا ىتح ىف راشإال لاق

 لغاشقي مل نيتازو ىف هند ضبق ناو هل وق ) هحرشف اذكث نخل ثنملا طرسشش دجودقو

 ةدحاوةعفد لكلا ضبق رذعتدق هنال ( قب رفت كلذ سيلو ثنحن مل نزولا لمجب الا امين

 نيتأيل, ف لحن نمو يلروق )؛ضنقب اذكه نوردلا نالو هما ىتتلسم ردحلا دل
 وح م كلذ لسق ريلا نال (ةتاش ءازجا نم ءزجل رخو تبحتب تام قدح اهنا )ف ةرصبلا

 ةدعالو اهب لخدي ملاذا اهل ثاريهالف هتأرما قالطب فلح اذا هنا ىتح عيبانيلا ىف لاق
 راغلا ةلزنمم نيلجالا دعبا ة دعلا اهيلعو ثاريملا اهلف اهب لخد دق ناكناو اهلع

 قلاط تنا اهل لاق اذا ّجركلا ىف لاق اهتومب رذغت, ملربلا طرمش نال قلطتمل ىه تتام ولو

 جوزلا لبق ىه تتام ناو قلطت مل اهيتأت نا لبق ج وزلا تامو ةرصبلا تأت مل نأ

 قالطلاب هقح طةسا هلال اهنم حج وزلا ثري لو اسهئايح ءازجانم ءزج رخآ ىف تقلط

 معا هللاو



 || عرستلا ىفوهريغىلع قح باحيا ناسنالا هب دصتي لوق ةغللا ف ىوعدلاو ىوعد عججوه
 ا] ايعدم الاقح ىعسي ةح هل ناك نم نا ىتح هاو عد ىلع هيعدمل ةجال لوق نع ةرابع

 ' هيلع هللا ىلص ىنلا نا لاقب الو هعم ةلالد ال هلال ةوينل عدم ةليسم لاقب نا حدو
 ةنيبلا هدنع تماق اذا ك املا اذكو هقدص ىلع لد نأرقلا نال ةوبنلل عدم !اسو

 ديىف ام ىلع دهش نم لك لاّشب و اهتماقا لبق كلذ هل لاقب امناو عدم هنا بلاطلل لال
 ١ ىعدملا هللا هجر لاق ) رةهوهف هريغل هسفندب ىفام نا دهش نم لكو دهاش وهف هريغل هريغ

 ىعدملا لاقبو اهكرت اذا ( اهيلعربجي نم هيلع ىعدملاو اهكرت اذا ةموصخلا ىلعر بحت النم
 | ؛ىثلا ررقو ارهاظ ىعدا نم وه هيلع ىعدملاو ارهاظ هب ليريل انطاب ىعدا نم لك وه
 هسنج ىف امولعمائيش ركذ 52 ىوعدلا لبعب الو هلو / ركدملا ىعحاو هيلع وهام ىلع

 | ريئاثد ةسجن وا مه ارد ةرشع لوب نا هردقو ةضفوا ابهذ لوقب نا هسنخل ( هردقو

 | هيف مصخللا لكن ولو هيلع ةنيبلا ةماقا حدنال لوهجلاو الوهجم ناكث لذ نيبتي ملاذا هنال
 | اه راضحا فلك هيلع ىعدملا ديىف انيع ناكناذ عل وف ) ءىثب هيلع ىضشال نيعلا نع

 | نيعلا اذه نا دهاشلا لوس ىتح فالح»الاو ةداهثلاىف اذكو ( ىوعدلاب اهلا ريشبل |

 ' لإ ف ةراماألاب كلذ و:طرش نكعام ىصقاب مالعالا نال فالحتسالا قءاذكو هقح |

 نال ( اهتيق ركذ ةرضاح نكت مل ناو هل وق ) فيرعتلا ف غلبا ةراشالاو نكمب لقنلانال |
 | ةروكذلا ركذ ةهقلا ناب عم طرشب و نيعلا ةدهاشم رذعتت دقو فصولاب فرعتال نيعلا ا
 | ( هب هبلاطي هناو هيلع ىعدملا ديف هنا ركذو هددح اراقع ىعدا اذاو مل وق ) ةثونالاو |[

 | لاقتحالا اذه لوز ةبلاطملابو هديىف نّعلاب اسوبحم وا هدي ىف انوهرم نوكي نا زاوم
 | دنع دا ركذ نم ديالو مهباسناو دودللا بامحصا ءاعسا ركذيو دعب رالا دودلا ركذيو

 ||| اروهشم لجرلا ناك ناو عضوملا اذه ىف بالا ركذب ىفتكي لبقو مجيدتلا وه ةفينح ىبا
 00 اركب اكو رفزا انالخ يكالا دوجولا اندنع هب قتكي دودح ةثلث زك ذ نافا هركذ تكي

 | («هبلاطي هنا ركذ ةمذلا فاتح ناك ناو هل وق ) ةداهشلا ف طرشي ىوعدلا ىف ديدحتلا ||
 | فص ولاب هفي رعت نمدبال نكل ةبلاطملا الا قبب رف ىضح دق ةءذلا بحاص نال

 || ىضق اهب فرعا ناف اهنع هيلع ىعدملا ىضاقلا لئسىوعدلا تححاذاف مل وق ) هبفرعيل
 | ىبا دنعو فلمتسيف اههدنع ركنم وهف ركتاالو رقاال هيلع ىعدملا لاق ناذ اهب ( هيلع
 | نال فلم سيف ركن وا هيلع ىضقيف رش ىتح سح لب فلحس الف ركع سلا هيد

 | لش ا نمنأل (هنيبلا ىعدملا لئس ركنا ناو نوقف ) احرص ركنملا ىلع هجوت اما:نيعلا

 ||| اهرضحا ناذ ءل وق ) ةرضاح ةنبب ىل ىع دملا لاق اذا ركنملا فلح ال نا ةفينح ىبا
 || هتبلاطم الا هفلحتساالو ( اهيلع فلحمسإ نيصخ نيب بلطو كلذ نع زي ناو اهب ىضق

 (نال)



فاطم
 

 هفلحتسا ناذ ةنيبلا ىلع ردقب نا ىلا نيهلا ريخأت رات نا زوحي هنال هّتح قالعتسالا نالا

 ىلع نيهلا تفقو كلذلف نيهلا دعب ةنيبلا عاسمس ىربال رخآ ضاق ىلا هعفري نا نم

 كلذ دعب هاوعدىلع ىعدملا هيلع ىعدملا نيع ةموصملاا ىضاقلا عطق اذا مث هتبلاطم

 رهظيال دمت دنفال ما هب ذك رهظي له تلبق اذاذ تلبق كلذ دعب ةنيبلا ماقا ول تح

 ةنيبلا ماقا مث فلخ ببس ريغ نم لاملا ىعدا اذا هنا ىوتفلاو رهظي فسو.ىبادنعو هبذك

 6 لاق لحر عماسملا ىفو ءاربالا مث ضرَقلا دسجو هنا زاومل ةنيبلاب هءذك_رهظبال

 اضف نيعلا لبق افلا هضرقا انالف نا نا دهاش دهشك ”ىث ىلع نالفل' ناك نأ قلاط ثنا

 افلا هيلع نالفل نا دبش ولو ءاربالا مث ضرقلا دجو هنا زاوم ثنحال لاملاب ىذاقلا

 بلطو ةرضاح ةنب ىل لاق ناو عل وق ) ةياهلا ىف اذك ثنحي كلذ, ىطاسقلا ىضقو

 فلسا فسوب وا لاقو رصملا قا ةرعض اس ما هك ( ةفينح ىبا دنع فامحمس م نييلا

 ةفينح ىلا عم هنا ىواسطلا ركذو فسوب ىلا عم هنا فاصمخلا ركذ ناتاور دمت نعو

 فلسا رصملا جراخ تناك ناو اعاججا فاحت ل م 1-4 سلع هنوبلا تاكل تلا

 دعب هتني رضحاناف اماهجا ةذيبلاب ثنح ففلح ناذ هفلخل ةّياف ةنيب ىل لاق ناو اماججا

 ىدنخلا ركذ ةنيبلاب ءاج مث كاملا هفلحف ىاوعد ىلع ىلةنسال لاق ناو هتنيب تليق فلحام ١

 ةناي لكو ةنيبال لاق ولو لبقت هحرست ىف و لبقتال دمت لاقو ةفينح ىبا دنع لبقت اهنا

 هرارقاب هسفنل بذكم هنال لبقتال دم لاقو اههدنع تلبق ةنيب ماقا-مث ناتيبو روز ىهف ىل

 ىدملا نوكي ناب اهفرعيال وهو هلزوكت وا اهيسن دق ةنبب هلزوكي نا زوج نالوقب امهو
 لوقلا اذه هنم قبس امدعب كلذ. ىعدملا لع مث ىعدملا اع ريغب نيلجر دنع رقا دق هيلع

 ىلع ةنيبلا مالسلا هيلع هلوق انلدرت ىعفاشلا لاقو ( ىعدملا ىلع نيعلا دربالو وق ١

 ناب ( قلطملا كلملا ىف ديلا بحاص ةنيب ليقتالو موق ) ركتا نم ىلع نيءلاو ىعدملا

 قلطم كله ىوعد نوكيال هتارو وا هترريشا لاق ناو هيلع ديزي الو هكلم اذه نا ىعدب

 ديلاب اهداضتعال ديلا ىذ هني ىضقي ىعفاشلا لاقو ىلوا جراخلاا ةنيبو ةيادهلا ىف لاق

 نالو اهع امس ىنعم الف هدب انديفت امم ركأ انديفت ال ديلا ىذ ةن نا انلو روهلظلا ىوقيف

 ىذملا لك اذاو مل وق ) اراهظاوانابثا ثكا جبزاحلا ةنيب تناكف كلملا ىلع 3 هدب

 ىضشال داق كح ) هيلع ىعدا ام همزا و لوكتلاب هيلع 3 نيهلا نع هيلع

 00 نو دق لوكتلا مهب 4 ىذق فاح اذاذ 00 ىلع نيعلا در لي هيلع

 وكتلا مث مص ا ملاذا لوالا م < ديكحو تكلبي نا, اهكح

 : 00 تبثي لوكتلا نال رارقالا ماقم تا ماا لذبلا ماقم تاق ةفيشح ىبا دنع

 ىلع لدف مهنم محل | 1 الذب ناك ولف مهلذب مدنال ءالؤهو ليكو لاو: قود الار تبتاكملا

 هل لعج ىوعدلا نم رها_ظلا ىف ايرب ناكامل هيلع ىعدملا ناب هلو رارقالا ماعم ملا هنأ

 "| الذاب نانا دا الق. هلذي و م | 1 د نيعلان فلهم 0-00 "نيدالا



 امل الذاب ناك بهو اذاف بهال نا نيبو بهي نا نيب اريخم ناك امل بهاولا نالو هراتخا امل
 © ناو دكر هللكالو هب رش نا هيلع: بجو احن ناك نا هلال رارقالا كلذكالو بهو
 | ' ىغشو هلوق ]امدكلا دمت نإ زوحنالو ايذاك ن وكي هنال هب رشب نابزحي مل اقح نكي مل

 أ| هامدا ام كيلع تيضق الاو تفلح ناف انلث نيعلا كيلع ضرعا انا هل لوقب نا ىضاقلل

 هيلع ىضق ولف طايتحا اذه ( لوكتلاب هيلع ىضق تارم ثلث ضرعلا هيلع ررك اذاف
 ١ فلحا ىضاسقلا هللوّقب نا ضرعلا ةروسصو زاج ةدحاو ةرم ضرعلا دعب لوكنلاب

 ١ هلل وش ىبا ناف ةيناثلا ةرملاىف كلذ هل لوقب فلحن نا ىبا ناذ لاملا اذه كيلع اذهلام هلاب
 (000 اذان ارلاف هيلع ضفالاو فلخ لوكتلاب كيلع ثتيضق فلحت مل ناف ةثلاثلا تي
 | ةرجافلا نيعلا:اولاق مهنا سوواطو خس شو رع نع قورامل اهب ىضق ةنيبلا ىعدملا ماقاف

 . ركنملا فاحت مل ااكت ىوعدلا تناكاذاو هلقَق ) ةلداعلا ةنيبلا نم درت نا قحا
 ' نيهل' ةدئافو هلذب حدنال حاكتلاو لذبملا ةلزنم هدنع لوكتلا نال ( ةفينح ىبا دنع

 ' اذا ةريخذلا ىف لاق دوهشلا نع ةلئسملا ةدم ىف اهل ةَقْفنالو هيف فلا مل اذهلف لوكتلا
 حوزتال ىقلطيلف حاكتلا رككنإ دفا حور اذه نذل عجوزا نا 000 ىضاقلل : كلا

 مالسالا رِكِف لاق عنصي اذاخ حاكتلاب ارقم ريصي قالطلاب نال اهقلطي نا هنكمعال حوزلاو

 ا ريدقتلا اذه ىلع هناذ ادثلث قلاط تناف ىتأر ما تنك نا اهل لق جب وزال ىذاقلا لوقب
 ١ ءاليالا ىف ءلاو ةعجرلاو حاكنلا ىف فلحتلالو و وق ) ؛ئىث همزايالو حاكتلابارتمريصيال

 ١ ةداف نا انسب امل ةفينح ىبا دنع اذهو ( دوداساو بسنلاو ءالولاو داليتسالاو قرلاو

 ١ لئاسملا هذه ةروصو اهلذب محدنال ءايشالا هذهو هدنع لذبلا ماقم تاق وهو لوكتلا نيا
 ١ اذا اذكو اهيلع نيمالو اهلوق لوقلاذ تددر تلاقق تكمف حاكتلا كغلب اهل لاق اذا

 ' ءاضقنا لبق هيلع تعدا ةعجرلا ةروصو فلس مل ركناف هيلع حاكنلا ىه تعدا

 دعب اهيلع ىلوملا ىعدا ءْؤلا ةروصو الع كلذ وه ىعدا وا ةدعلا ىف اهعجار هنا اهتدع

 | لوهجم ىلع ىعدا قرلا ةروصو هيلع ثلذ تعدا ىه وا ةدملا ىف اهيلا ءاف هنا ةدملا ةاضقنا

 ” 1| نوه نأ دالتسالا ةروصو رختالا ركناو'هالون هناا لوهم لا عدا وأ هدبع هنا

 | تناك ذك ادلو هنم تدلو اهنا تعذا وا ىلوملا ركناو هنم ىبا اذهو ئالومل دلو ماانا

 || هذه ىف اهراكنا ىلا تفتليالو هرارقاب تبثي دالينسالا ىعدا اذا:ىلوملا اهاو ىلوملا ركتاو
 | لوهجم ىدا ءالولا ةروصو ةصاخ داليتسالا ىفالا نيينالا نم ىوعدلا روصت لئاسملا

 | هتروصو ةالاوملا ءالوىف كلذ ناكوا كلذ هيلع فورعملا ىعدا وا هقتعا هنا فورعم ىلع
 | هيلع وه ىدب وا ركش وهو ىبا اذه لاق ناب هداو هنا لوه# ىلع ىعدا بسنلا ىف

 أ لاملا لجال اهيف فلحمسا هناف ةقرسلا ىفالا اهيف فلحت سال هنا اوعج-اذ دودحلا اماو
 | اذكو لاملا نعكيو عطقب مل لكن ناذ فالح هناذ ركناف ةقرس رخا ىلع ىعدا هتروصو

 م هنأ ااهجوز ىلع تعدا تاك دملا ىنعم ىف هنال رك ةولنم هيف نامعسلال 0



 هب دصقي , ملاذ اذا ىنعي ح ا فامتسبإل ةلوتا ىنعم مث 0 هناف هفالحسإ تلال

 اهتلط هناو اذك ىلع اهج وزن هلا تعدا ناب فالحتسالا بجو كلذ هب دصق اذا اما لآملا

 ةقفنلاو ثرالا دصق اذا اذكو عاججالاب اهل فلحتسي هناف اهرهم فصن همزاف لوخدلا لبق

 ( ناعللاو دودملا ىف الا هلكك لذىف فلحتسي دمحو فسوب ولا لاقو مل وق ) ئصلا ىف اذك

 ىررارق الاو رارقا امهدنع لوكتلا نال كلذو رنكلا ىفهركذ امهلوق ىلع ىوتفلاو
 دملا ىنعم ىف ناعللاو تاهبشلاب ءئردتن دودملاو ةهش هيف رارقا هنكل ءايشالا هذهىف

 ةماسقلا ىف فلحتسا مالسلا هيلع ىنلا نال اناسحتسا اف فلحسف صاصقلا ىوعداماو

 رقبوا فلحت ىتح سبح نيهلا نم هيلع ىعدملا عنتماف سفنلا ف صاصقلا ضوع تناك ناف

 ىضقبال لكن ناو أري هناذ فلح اذا ىنعي لوكتلاباهيف مك م ةمظعتسم سفنلا ةمرح نال
 هيلع ىضش امهدنعو ةفيتح ىبا لوق اذهو فلحن وا رقب ىتح سبح هنكلو ءىثب هيلع

 سفنلا نود اهف صاصقلا تناكناو صاصقلاب هيلع ىضقب رفز لاقو لكن اذا ةيدلاب

 شرالاب هيلع ىضق اهدنعو ةفيشح ىبا دنع هنم صنقا لكت ناو ”ئر اهيف فلح نا هنا

 ىوارق ىسبح * فالكخاب مكحلا س وفنلاىفو * فارطالا فل وكتلاب صتّقب ةموظنملا ىف لاق

 ل ل او ولا اذاو رز وق ) + امهبف الاق لاملا ل وكنلابو * اعسقي

 اههعم م راثالو اًتلطم اكلم كلذ ايعدا اذا ىنعي ( اتهنيب اهب ىضق ةنيبلا اماقاو هل اهنا

 ىضش دمت لاقو امهدنع هلىهف اًحرات قبسا امهدحا ةئيب تناكناف ادحإو امه راتناكوأ

 ةفينح ىبا دنع نافصن امهني ىهفرخ الا خروب ملو امهدحا خرا ناو نيغصن امهندن اهب

 ىذلا امم ىضش دمت لاقو ُ.راتلا بحاصل اهب ىضقب فسوب ونا لاقو تقولل ةربعالوا

 ناالا جبراخلل اهب ىضق امهدحا ديىف تناكاذا اها ثلاث ديىف نيعلا تناكاذا اذهؤ خروب ىل

 جراملاا نم ىلوا ديلا بحاص نوكي ذئنيح قبسا ديلا 0 مرات واخيرا اركذي

 نيتنيبلا نم ( ةدحاوب ضَهب ل ةنيبلا اماقاو ةأرما حاكن امهنم دحاو لكىعدا ناو هل وف )
 ناذ ( امهدحال ةأرملا قيدصتىلا عجريو مل وف ) كارشالا لبقيال لحلا نالاممب لمعلا رذعتل
 انام ناف رهملا فصن امهم دحا و لك ىلعف امم الخد ناذ اهني و امهلن قرف انمهنم |دحا قدصتومل

 دحاو لك ىلعف لوخدلا لبق ىه تتام نافذ اههثم دحاو لكث اريده فصنو رهملا فصن اهلف

 هحرش ىف لاقثاريملا 0 اهلفلوالا وه ةأرملا تلاقف امهدحا تام ناو ىعسملا فص اهتم

 قبساامهدحا تقونكي ملوااتهب لخدي ملواامهدحا تدب ىف نكت مل اذا اهةبدصتولا عجرم او

 معزي امه دحا و لكل جر ىلع ناذثا ىعدا ناوول وف )لوا اح اصقايشلا هذهدحادج وناذ

 رايخلاب امهن* دحاو لكف ةنيبلا اماقاو) ديلا بحاص نم هانغم ( دبعلا اذه هنم ئّرشا هنأ

 دا ىلع دقام امه دحاو لك نال ( كرت ءاشناو نمل فسصنب دبعلا فصن ذخا ءاش نأ

 | احرو ملاذا اذه 0 ذخالا نيب رايملا هل ناكف قابلا هلإسي ملو اهفصن هلس دقوا

 ْ بحاصل هبىضق رخآآلا خروب ملو امهدحا خرا ناو ىلوا اخ ران امهتبساذ اخرا نآفا

 0 ىف ظ



 اشم
 أ روب ملو امثدحا خرا اذا كانه هناذ نيلجر نم كلما قلت ايعدا اذا ام فالخت رات :

 أ أ( راتخا ال امهدجا لاقف امهني ىضاقلا هب ىضق ناو مل وق ) نافصن امهن وهف رخئألا .

 ءاضقلا دعب ناكاذا اذه ( هعيجج ذخأي نا رخنالل نكيمل ) نيا فصنب فصتلار ءاتخبا ال.ىا
 فلا يبجي عيا ذخأي نا رخسآللف ىضاقلا ىضقي نا لبق كتل اههدّحا راتخا اذااما |[

 | نامز ىف ءارمثلا تدل ١” هنال ( امهنم لوالل وهذ اح رات امهنه دحاو لكرك ذ ولو لوف ) ||

 اسيل هيلا كلذ عقد هنال هيلا هعفد ىذلا نألا ىناثلا ىلع عيابلا دريو دحا هيف هعزاني ال ْ

 ضب امهدحا عبو اخي رات اركذي مبناو هلوق ) عوجرلا هل ناك هل إس مل اذاف عببملا هل |

 ظ .هبحاص ركذ ناف هلارش قبس ىلع ليلد هّصِبق نم هنكمت نال هديىف هنا هانعم ( ىلوا وهف ١

 1 نال هديىف وه ىذلا ءارمش لبق ناك هءارسثنا اودهشي نا الا هيلا تفتلي مل انقو كلذ دعب

 نم هانعم ( اضبقو ةبه رخنالاوءارش اههدحا ىعدا نافيإ وق ) ةلالدلا قوفب مح رصلا

 امهعم ب ران الو ةنيبلا ام اذا ناو ) فصنتب و ناتنيبلا لبقب نينثا نم ناك اذا اما دحاو ا
 ْ انلق اعم امهب انهكح اذا واعم نيدتعلا عوقو انيكح امهْخحي ران معنمل اذا انال ( ىلوا ءاسبثلاف ْ

 "قيسف ضبقلا ماعضناب الا كلما بجوال ةبهلا دقعو هسفنب كلما بجو ءارثلا دقع

 تعداو ءارثلا امهدحا ىعدا ناو مل وذ ) ىلوا ناكف ةبهلاىف كلملا عببلا ىف كلملا
 ' نم ىلوا ءارمثلا دحت لاقو: ف سو. ىنا لوق اذه ( ءاوسام# هيلع اهجوزت هنا ةأرما

 ايهصيحت" نكي و نكما ام ناتنيبلا ميحت” هلصا نم نال عقلا جوزلا ىلع اهلو حاكنلا
 000 21 جلال هنت نم وع ةيعحأ ىلا جاتجرالا اكمل لاعب ناب انه |

 ةأرملا عجرتو ىعسملا ريغ ىلع ادقعنم حاكنلاو ىعسملا ىلع ادّعنم عببلا دقع راصف هتحص ىف /

 ىلا غجرف هعلست رذعت دقو حاكتلا وهو ما قاقحمالا بيس نال حوزلا ىلع دبعلا ريع ا

 نيعببلاك وهف دقعلا سفنب كلملا عوقو ىف ناي واسن, عيبلاو جاكنلا نا فسوب ىبالو هني |

 0 احا يدا داوم وق ردت فصن حجوزلا نم ةأرملا ذخأت اذه ىلعف |!
 ا 1 اش ( ىلوا نهراذ اضبقو ةيهرخ الاو ||

 ا ناكاذا اذهىلوا نهرلاذ هلوقو نهرلا نم ىلوأ عيبلاو ءاهتنا عب اهنال ىلوا وهف

 كلملا ىلع دنيبلا ناجراملاا ماقا ناو مز وق ) ءاوس امهف نينثا نم ناكاذا اها دجاو نم

 ىدلا نآك ناف نيكلاملا لوا هنا تننا هنال ( ىلوا دعب الا م راتلا بحاصف خت راثلاو
 اكل ا ت11 فكم ةئادلا نس نآل كلوا ناك ني راثلا دحا اهتس قفانوف ةماوا. ةباد

 ًانعاوز 1 هانعم ( دحاو نم ءارمثلا ايعدا نان ملف ) ىلوا هقدص نم

 ا!6/ناو هلوق ) هيف هل ةعزانم ال تقوىف هتننا هنال ( ىلوا لوالاذ ني رات ىلع ةنيبلا

 كالملان اتش امهنال ( ءاوس امهف اح رات اركذو رخآ نم ءارسثلا ىلع ةنيبلا امهم دحاو لك

 ًاخرات اركذو هلوقو حن. رات ريغ نه كالملا ىلع ةنيبلا اماقاو ارمضح امهناكر يصيف ام«عئابل

 ا رخآلا خروب ملو اههدحا خراوا قدسا امه دحا ناكوا ادحاو اًحرات ىنعي ءاوس امهف

 ( هلوقو )



 ا نقلا فرصنن فصنلا ذخا ءاشانإ امهنم دحناو كرش و ءاوش ايف
 هادحا تيقوت نال نيفصن امه اهب ىضق ىرخالا تقوت ملو نيةنيبلا ىدحا تقو ناو"

 "7 عيابلا ناكاذا ام فالخب مدق ارخآ الا ن وكي نا زاوم كلملا ميدقت ىلع لدبالا
 نيب يح هب مكح اخي ايران امهدحا تنثا اذاف هتهج نم الا قتليال كالملا نا اقفتا امهنال

 .دللا كر خروم كله ىلع ةنيبلا جراملاا ماقا ناو هل قف ) هريغ ءارث همدقت هنأ

 امهناكو ديلا ىذ ةنبب لبي ال دمت لاقو امهدنع اذه ( ىلوا ناكاخي رات مدقا كلم ىلع

 دحاو لكديلا بحاصو حبراخلا ماقا ناو مل وف ) امهنيب نوكف كلملا ىلع ةنيبلا اماقا
 نب ىسيع هلوقب امل اذالخ ميلا وه اذهو ( ىلوا ديلا بحاصف حاتنلا ىلع ةنيب امهنم
 جيراملاا ماقا اذا هنا هتافو ءاضقلا قي رط ىلعال هدب ىف كّرب و ناتنيبلا رت اهت هنا نابا

 هلوق ) لبش ال اندنعو هدنع هيلع ايضقم رصي مل هنال نابا نبادنع لبقي كلذ دعب نبا
 ببس لكو ) نطقلا لزغك ( ةدحاو ةرمالا مجدشتالىتلا بابثلا ىف جحدشلا تاذكوا

 ظناذ ىرخلا دعي ةرع سيكش!قلااماو دوعتال ترك اذا اود( رتب ك1

 ءانبلاو رعشلا نم جب وسنملا بوثلا لثم كلذو قلطملا كلملا هلع جراخلل هب ىضشب

 مهيلع لكشا ناف ةريملا لها ىلا هيف عجري هناف الوا رركش هنا لكشا ناف سرغلاو

 هناف جاحزلاو رفصلاو دب دملاو ةضنلاو بهذلا نم عنضإ ام لول كا هك

 دعب ةرم غاصي ىلا نال جراخلل هب ىضق ايلح ناكناو جحاتنلا ةلزنمب نوكي الو رركشب
 هنمءا مثلا ىلع ةنيدنلا سحاص 3 كللملا ىلع ةنيب عجيراخلا ماقا ناف هل وق ) ىرخا
 هلوف ) هنمّقلتاذهف كلملا ةيلواتتشنا تن تناك ناىلوالا ةنيبلان ال ( ىلواديلا بحاص ناك

 ( ناتنيبلا ترتاهت امهعم ميراث 7 رخ آلا نم ءارسثلا ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لكماقاناو

 نيتنيبلاب ىضقا د2 لاقو امهدنع اذهو ديلا ىذ دب ىف رادلا تك رتو اتلطب و اتطقاست ىأ

 نيدهاش نييعدملا دحا ماقا ناو م] وف ) هلز وكف ارخآ هازنشا ىذلا وه حراخلاا لعجاو

 اصاصق ىعدا نهو هل ول ) نينثالا ةداهشك ةعبرالا ةداهش نال ( ءاوس امه ةعبرا رخآالاو

 لكن ناو صاصتقلا همز سفنلا نود اهف نيعلا نع لكن ناذ فلحتسا دخل هريغ ىلع

 نال ( امهبف شرالا همزاي امهدنعو ةفينح ىبادنع اذهو فلحن وا رب تح سبح سفنلا ىف

 ةقيتح ىبالو ضرالا هب تبشاو صاضقلا هنأ كبش الف اه دنع ةهبش ِهف رارتا لولا

 يدخل ليق ةرضضاح ةنبب ىل ىعدملا لاق اذاو يل وق ) لاومالا كاسم اهب كلسي فارطالا نأ

 ةرضاح هلوقو هتح بهذ الو ( هتمزالع ىمااالاو لعف ناف ماياةثلث كسنب اليقك هظعا

 ىؤرم مانآ ةثالث زر دقتلاو لفكيال بيغ ىدوهشو ا ىل ةنببال لاق ول ىتحارشلا قا

 ديالو ريطملا و لاملانم ريقللاو هيجولاو لماخلا نيب قرفالو عيتتلا وهو ةفينح ىبا نعا
 هيلع فخا هلال ليفكلا ءاطعاب رؤي هحرش ىف لاق ليفكتل ةزمضاح ةني»ىل هلوق نه

 ةمزالملا تيَش لعش مل ناو هسفن نع ةمزالملا طقس لعف ناف كلذ ىلع ربجنالو ةمزالملا نف



 | اذكو ( ىضاقلا سلم رادقم همزاليف قيرطلا ىلع اببرغنوكي نا الا هل وق ) هيلع

 الا ةيزالنملاو ليقتكلا ذخا ىلا ىا امهبلا فرصنم ءانثتسالاو سلما رخآآ ىلا الا لفكيال

 لوقو رادنملا |ًذهىف ررضالو رفسلا نم هعنم هن رض ةداب زكلذ نم ريك ١ ليفكلا ذخاو:

 'اميا هعم رودي و هعم بلاطلا بهذي نكل باهذلا نم عنملا ةمزالمل اريسفتس يل هتمزالمب
 هل نذا نت لوخدلا ف تلاطلا هنذأتسي ل وخدلا داراو هراد باب ىلا ىهتنا اذاف راد

 اذامث دئاوفلا ىف اذك لوخدلا نم هعنميو هراد باب ىلع هسبح هل 10 ملناو هعم لخد

 ' هسفنب همزالي امئاو هريغبالو همالغب همزالي نا هل سيل ىضاقلانذاب هعرغ ىعدملا مزال

 ' ىعدملا لاق ناذ موق ) ىواتفلا ىف اذك هدحو مصخلا وه هنال هيلع ىعدملا ضري مل اذا
 ا ىلع ةنيب ماقاو هنم هتبصغ وا ىدنع هنهار وا بئاغلا نالف هينعدوا ”ىثلا اذه هيلع ظ

 | اثرت هلال هر ماقاو هينرجاوا هيئراعا لاق اذا اذكو ( ىعدملانيبوهنيب ةموصخالف كلذ
 ١ لاقو ةنيبلا ماقا اذا الا هاوعد درع ةموصملا هع عفدنيالو ةموصخ كدب تسل هدب نأ

 'لاقو ةنيبلا ماقا ولو هنع عفدنبال ةمربش نءالاقو هني عم هلوقب عفدمي ىليلىها نبا

 ليملاب اذورعم ناك ناو ةم وصالا تعفدنا ةنيب ماقاو اطلاص لج رلا ناكنا فسو ونا

 لاطبال لاف هيلع دهشيو هانا هعدوب رفاسم ىلا هلام عفدي دق لاتحلا نآل هن عفدنت ال

 | ىلإ مل هعفدبو ناسنا لام بصغردق هنالو هلبهال ىضاعلا هبهلا اذان هريغ قح |[

 ا كالاملا ةامحا اذا ىح دوهشلا | هيلع دهشلو ةيالع هانأ | ةعدوب نأ ةرعابو رفسلا كن

 َ اذاذ هسفن نع ةموصخلا عفديل تثئاغلا نالف عدوم هنا ةنيبلا ديلاوذ ميقب هنم ا

 'ىعدي ناك اذا ىعدملا نا ول و هنم لبقب هناف الدع ناك اذا اما هنم لبشال ىضاقلا همهنأ

 ١ هن لبَهال هناق هتقرمس وا < ىتلا اذه م بصغ لاق اذا ام ديلا تبحاص ىلع لعفلا

 ا ةعيد ولا ىلع هن ديلا وذ ماقا ن ناو عاججالاب هسفن نع هم وصخلا| عقدي و ةيلع ىاذملا

 أ نالف نم هتعّشا لاق ناو هاوف 0 عاججالاب تعفدنا هلعاف مسي ملام ىلع نم بصغ لاق ناو

 | ىلوالا ةلثسملا فالخب اهصخ هوكي فرتعا كلددي هدب نا معز امل هنال ( مصخ وهف بئاغلا

 / ماقأو نالف هنعدوا ديلا بحاص لاقو ةدش ماقاو ئه قرس ىعدملا لاق ناو هلو )
 أ راصف هيلع لعفلا عدب مل هنال عفدنت د لاقو امهل | اذه ( ةموصملا عفدنتمل ةنيبلا

 ” ةلاخأل لعاسلا عدتس 0 ذنا امهأو هل مسي ملاه ىلع نم بصعغ لاق اذا

 || راصف ريسلا ةبسلح ةماقاو هيلع ةقفشم دعلا أرد هليعل 0 هنأ 0 ١ هدي ىف ىذلا وه هنا رهاظلاف 1

 | ىدللالاقاذاو ول وق ) هفشك ن عز رحالف هيف دحاله نال بصغلا فالح تقرس لاق اذا اك |[

 | .ةموصخلا عفد هنبعب كلذ نالف هينعدوا ديلا بحاص لاقو ) ديزنم ىا ( نالف نم هتعتبا ١

 هتهج نم ديلا ىذ ىلا اهل وصو ن وكف هريغل هيف كلما لصا ىلع افاوت امهنال ( ةنيب ريغب

 || ًاهك اسماب قحا هنا هتنب تدثا هنال هضبْشب هلكو انالف نا الا ةم وصخ دب هدي نكت ف ||
 أ هللا فلجلف | ل 8 ا ( هريغ ن ود ىلاعت هللاب نيعلاو لوقف ) ||



 دك ا ا/ د ٠

 |١ ىذلا هللاو * لثم فطعلا فرح نودب ىعي ( هفاصوا ركذب دكؤيو هلوق ) رديلوللا
 لاملا اذه كابق الو كيلع نالفلاه * نحرلا م يحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الا هلال

 قمسملاو هيلع رركت نيعلاناذ فاعلا فر اماو هنم ءىشالو اذكو اذك وهو هاءدا ىذلا

 ىضاقلا ءاش ناو اثلث انامعا ناك + محراو ند اأو هللاو 0 لاق ول هناذ ةدحاو نيم هيلع

 ىلليقو هريغ ىلع ظلغيو حالصلاب فورعملا ىلع ظلغيال ليقو هللابوا هللاو لوقيف ظلغي ملا

 ( قاتعلاب الو قالطلاب فلحت سالو موق ) لاملا نم ريتا نود لاملا نه ريطملا ىف ظلي
 هيلع ىعدملا تالابم ةلقل كاذب هفلح نا ىضاقلل غاس مضملا حلا اذا ان امزىف ليقو

 ركذ ةياهنلا ىفو ةيادهلا ىف اذك قالطلاب فلخلا ببسب عانتمالا ةرثكو ىلاعت هللاب نيعلاب ١
 هنال لوكنلاب هيلع ىضقال لكنف قالطلاب هيلع ىدملا فلح اذا ىضاقلا نا مهطعي

 ىعدملا فيل داراو نذاك دهاشلا هيلع ىعدملا لاق ناو مر هنع ىهنم وه 2ع 1 /

 مهمارك نم سيلو دوهشلا مارك اب انما انال دهاشلا فلحال اذكو هقلحن ال بذاك هنا اعيام ا

 هوم ىلع ةاروشلا لا ىذا هللب ىد وهلا فلحشتو لو مهفال سا

 ىبا نعو ( رانلا قلخ ىذلاهللاب ىسولاو ىبسسع ىلع ليجنالا لزنا ئذلا هللاب ىنارصنلاو |
 ىدوهيلا ريغ فلحسال هلا فاصملاا ركذو اصلاخ هللاب الا ادحا فلح ال ةفضح |

 فالخت ركذت نأ يبني الف اهل |يظعت ديا مسا عم رانلا ركذ نال هللاب الا ىنارصنلاو

 ىذلا هّللاب فلحتساالو اصلاخ ىلاعت هللاب ىثولا فلح و َديظعم هّيلاىتك نال نيباتكلا

 نا نم عونمت ىضاقلا نال ( مهتادابع توبىف نوفلحتسالو دلوقر يولا لا
 ميظعت دوصقللا نال ( ناكءالو نامزب ملا ىلع نيعلا ظيلغت بحنالو عاوث ) اهرضحي |

 هدعج فلاي هدبع اذهنم عاما هنا ىعدا نمو نوف 0 كلذ نودب لصاح وهو 4 ممتملا

 مث *ىشلا عاب دق هنال ( تعبام هللاب فلس الو لادا ىف مئاق عبب امكنيبام لاب فلحتسا

 نيعلا هذه در كيلع قحت!امدللاب بصغلا ف فلحتسإو نوقف ) ٍبيعلاب دريوا هيف لاعب
 هبهووأ هيلا ةدر مث هبصع ة زود 20 ) ايصغام هللاب نلوعسا الو اه درا

 الو كعد وا بصعغام هللاب فنلاومسال ةيراعلاو ةعيدولا ىوعد اذكو كام هاّرشا وا هنم

 ةئقلا انركذ امناو انهتعق درالو نيعلا هذه در كبلع قحتلام ديلي فلحتسي نكلو كراعا |

 اهكنيبام هللاب حاكتلا فو مل وق ) امهنم دعت ريعتسملاو عدوملا دنع تفلت نوكي نا ناو
 ةفصلا هذه ىلع فلحتسا امناو حاكتلا ف فلحمس! م لوق ىلع اذه ( لاملا ىف تاق حاكت

 اهكتيب ترف لوقي مك ا هقلح اذاف اهعلاخ وا اهتم تنابو اههتلط مث اهجوزت نوكيا رار
 لاو قلاط ىهف كنأ ما تناكنا ىضاقلا لوقي مهضعب لاقو فسوب ىبا نع ىور اذك

 دعب ناف رخآ حجوزب جوزت نا امه وق ىلع حاكنلا ىوعدىف نيهلا عفدىف ةليملاو من حج وزلا

 ناكولو دوهثلا نع ةلئسملاةدمىف اهل ةقفنالو ةريخذلا ىف اذك ىدملل فلحسلال تجوزتام

 اهل ل ةنيبلا ماقاو ىعدملا وه 6 زلا قو دقنلا نك كا حاكتلل اهراكتا نال اضيا



 ىو

 | اهتلطوا اهعجرتسا مث ةدحاو اهقلط نوكي نا زاول ( اهقلطام هللاب فالح الو لوف )
 ! امهدحا نانثا اهامدا لجر سى راد تناكاذاو لوف ح وز دعب هيلا تعجر مث الث

 ١ اهعبرفصنلا بحاصلو اهعابرا ةثلث عيجلا بحاصلف ةنيبلا اماقاو اهفدصن رخآ الاو اهعيج '

 أ(| هب درفناف قابلا فصنلا ىف عيا بحاص محازيال فصنلا بحاص نال ( ةفينح ىبا دنع

 ||| ىلع ةمسقلا هذهو نيفصن امهندب ناكف هيف امهةعزانم توتسا قابلا فصنلاو عيملا بحاص

 || نيم“ ىعدب عيمجابحاص نال ( ثالثا امهننبىه فسويوبا لاقو مل وق ) ةعزانملا ق يزل
 | هذهو مهسا ةثلثكالذو هيعدب امب مهتم دحاو لك برضف امهس ىعدب ففصنلا بحاصو

 ||| ىلعاهنصن عيبا ٍبحاصل إس امه!دياىف رادلا تناكولو هل وق ) لوعلا قيرط ىلع ةمتملا

 | هدي ىذلاوهو ( ءاضقلاهجو ىلعال اهفصنو ) هكي رش ديىف ىذلا وهو ( ءاضقلاهجو
 ا عيمجأ بحباص ةنيبف اهفصن امهنم دحاو لك ديىف نال ثالذو مازلا ءاضقال ك رتءاضق هانعمو

 || تبحاص ةئيو هبحاص ديف ىذلا فصنلا ىلغ ليقو هدب ىف ىذلا فصنلا ىلع ةلوبقم ريغ

 || هبحاص ديف ىذلا فصنلاب عيجلا بحاصل انمكحل هديف فصنلاذا ةلوبقم ريغ فصنلا
 | ىلع اهفصن ذخأي عبتجا بحاص نا انلق اذهلف هيلع ناكام ىلع هديىف رخأألا فصنلاقبو

 اماف ةئيبلا اماقا اذا هلك اذهو ءاضقلا هجو ىلعال هدىىف كبي ىناثلا فضنلاو ءاضقلا هجو

 ىعدبو رادلا فصنب هلرقا فضنلا عدم نال عيتملا ىعدم ىلع نيم الف ةنيب اهل نكت ملاذا
 اذ ىعدبال عبملا بحاص نال عبمبا ىعدم ىلع نيمي الف هلدسفن ديف ىذلا فصنلا نا
 | ناو نيفصن امهيدا ىف رادلا كرت فلح اذاذ فصنلا ىعدم فلحنو هدب ىف ىذلا فصنلا
 ثلاثلاو اهثلث,ىناثلاو اهعيج- ىعدب مهدحا ةثلث دب ىف راد * ةلثسم * هلوضق لكن

 قيرط ىلع مهنيي مسي ةفدح ىبا دنعف هاعداام ىلع ةنيبلا مهنم دحاو لك ماقاو اهفصن

 ةتس نيثلثلا بحاصلو سثع ةسج عيبا بحاصل نرقغو ةغبرا نم َنوكَتف ةعزانتللا

 ثيللا نيثلثلا ىعدمو لماكلا لكلا ىعدم ىعس انا كلذ قب رطو ةثلث فصنلا بحاصلو

 ديىف نوكيف فصنلاو نيثلثلا ىلا انتجال ةتس ىلع رادلا لعجيف رضنلا فصنلا ىىدمو

 || ىعدب لماكلاذ رصن ديىفام ىلع ثيللاو لماكلا ىوعد نيب عمجي مش ناهس دحاو لك

 دب ىف هفصن ثلثلا ىلّوَن ثلثلا ىدمو ناثلثلا قخ لوس هنال هفصن ىىدب ثيللاو هلك

 فدصتنلاو ةعزانم الب لماكلا فصنلاف ناثثا فصنلا رخو رصن ديف هفصنو لماكلا
 ةتس ىف نينئا برضاف رسكنم وهو نيفصن امهندب مسقيف هيف امهتعزانم كفوحسا رم الأ

 | ىتثانم ةعب رأ وهو ثيللا ديىفام ىلع رصنو لماكلا ىوعد نيب عمجيو شع ىنثا نوكي
 الإ ثلثلا هنم ىىم ةتس فصنلا يح لوش هنال هعبر ىعدب رصنو هلك عدي لماكلاف سشع

 امزانتو لماكلل ةثلث سف لماكلا دب ىف مهسو ثيللا دب ىف مهس نامه# سدسلا قب ةعبرا

 دحاو لك دي ىف لعجف نيرششعو ةعبرا نوكي رشع ىنثاىف نينئا برضاف رسكناف مهسيف
 لماكلل تلس ةعب راف صن دب ىف ىنلا ةيناثلا ىلع ثيالاو لماكلا ىوعد نيب عمجم مث ةينام
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 ديا و دو

 رصنديىف ةعب راو هدي ىف اهنم ةيناقث لكلا نم رسشع ةتس الا ىعدبال ثيللا نال ةعزائمالب |
 ةعزالملا ىف امهثاوتسال نيفصن امهنيب ىرخالا ةعبرالا تيَعبف لماكلا دب ىف ةعبراو

 ثييللا دب ىفام ىلع رصنو لماكلا ىوعد نيب عمجي مث نامهس ثيللو ةتس.لماكلل لصيف ١
 لكلف نيمهس ىف امهتعزانم توتساو لماكلا تلبس ةتسلاف نيمه“ هديىفام عبر ىعدب سصنف |

 ىفام ىلع رصنو ثيللا ىوعد نيب عمج مث هس ىصنلو ةعبس لماكلل لصخل هس دحاو ١

 لاملا ىفو نيمهس هديىفام عبر ىعدي سصنو ةعبرا هديفام فصن ىعدب ثيللاف لماكلادي |
 ديىف امم لماكلل لسصح اذاذ نام#* لماكلل قس و نيمهم رصنو ةعبرا ثيللا ذخاف ةعس 1

 نامثا ةسجن ىهو سثع ةسجخ كلذ راص نامه هعمو ةعيس ثيللا ديىف امو ةتس رصن ٠
 رادلا عبر وهو ةنس كلذف ةعبرا لماكلا نمو نامهم رصننم ثيلل لصحو رادلا |

 راصتخالابو رادلا نمث وهو ةثلث كلذف ناو لماكلا نمو هس ثيللا نم رصنل لصحو

 ةفينح ىبا لوق اذهو رصنل اهنمثو ثيلل اهعبرو لماكلل اهناما ةسمخف ةنامث نم نوكت '
 | ههجوو امهم نينامثو ةثام نم محدنق لوعلا قيرط ىلع مهنيب رادلا مسقت امهلووق ىلعو |

 لقاو هفصن ثيالاو هلك ىعدي لماكلاف رضن ىلع ثيالاو لماكلا ىوعد نيب عم نا
 مث ةثلث ىلا تلاعو مهس هفصن ثيللاو نيمهم هلكب برضي لماكلاذ نانثا فصن هللاه

 جرو هعبر ىعدب رصنو هلكى عدي لماكلا ثيللا ىلع رصنو لماكلا ىوعد نيب عمجب
 ثيللا ىوعد نبب عمكو ةسجخ ىلا تلاعف هلكب اذهو هعبرب اذه برضي ةعبرأ عبرلا
 ةعبرا نه كلذو هعبر ىعدب سصنو هدب قام فض ىعدب ثيللاذ لماكلا ىلع رصنو

 عبرلا قب رصنل مهس هعبرو ثيلل نامهم هفصنق ةعبس هيفو ةعيرا ىلع هديقام لصف
 ةسخلا ىف مث ةعبرالا ىف ةثالثلا برضاف ةنبابتم اهلكو ةسجخو ةعبراو ةثلث لصف لماكلا

 دي نوكي نينامثو ةئام نوكت ةثلث ىف نيتسلا برضاف ةثلث ىلع مهنيب رادلاو نيتس ن 5

 ديىف ىذلاو نوعبرا لماكلل هاثلثو نورششع ثيلل ةثلث رصن ديىف اخ نوتس مهنه دحاو لك |
 ىذلاو نوعبراو ةينامث ثكالذو لماكلل هساجلا ةعبراو شع ىئنثا وهو سصنل ةسج ثيللا |

 هدب ىف قببو رع هسج كلذو رصنل هعبرو نوثل كلذو تيلإ هفصن لماكلا دب ىف

 لصحام عيججو نوثلث ةرمو نوسثع ةرم نوسخ ثيلل لصحام عيمشل مشع ةسخ عبرلا
 ةثلثو ةئام لماكلل لصحام عيجبو رشع ةسج ةرمو سثع انثا ةرم نورسشع وةعبس رصنل |

 رادلا تناكاذا هلك اذه سثع ةسج هديىف قبو نوعبراو ةينامتةرمو نوعبرا ةرم أ

 امهس رشثع ىنثا ىلع ةفينح ىبا دنع ,هنيب مسقت اهناف ,هريغ دب ىف تناكاذا اما مهيدباف |
 جاتحت كنا ههجوو نانثا فصنلا بحاصلو هثلث نيثلثلا بحاصلو ةعبس عيما بحاصل

 "| مهس هتعزانم نع الخف ةثلث الا ىعدبال رصنو لءاكلا امهف نامهس كلذو قابلا ىف امهل |
 || نوكي ةتسىف نينثا انيرمضف سسكتاف امهنيب مهس نوكيف ثيللاو لماكلا ةعزانم هيف توتسا |



 1 ةسب راو ةحس نم ل يل صن دي ةنامك لوكا ندالتلل 1

 ١ مهتعزانم توتسا ةتس قببو مهسامهنم دحاو لكل لماكلاو ثيللا نيب نامهسو لماكلل
 مهس ةرعو ةعب را ةره ريشع ىثا نم ةعبس لماكلا باصاف نامه« ديحا و لكلاهيف ٠

 ىلعو نامهم رصنلا باصاو مهس ةرمو نام ةرم ةثلث ثيللا باصاو نامهس ةرعو

 ةثلث رصنلو ةعبرا ثيلاو ةتدس لماكلل لوعلا قيرطب ةرمشع ةثلث ىلع مهنيب مسقب امهلوق

 | نيثلثلا ىلا اذتجاحل ةتس ىلع تعض رادلا نال ةتس وهو لكلاب برضي لماكلا نا ههجوو

 ١ لماكلاو ةثلث فصنلاب برضي رصنلاو ناثلثلا وهو ةعبراب برضي ثيللا) فدصنلاو
 [| رادلا نمث نم مهنم دحاو لكص خام ةفرعم اماو شع ةشلث عبملا راصف ةتسب برضب
 أ ىبا ل وق ىلعف باصا ام ردقب نا نم مهنم د-حاو لك ىلع ناف افلا اهنمث اوكي نأ لدم

 | نولافثو ةثلثو ةئامسج كلذو فلا نم سثثع ىنثا نم ءازجا ةعبس لماكلا ىلع .ةفشح

 ثلثو نونامثو ةثلث مدقلا نم حيرخ سشع قنا لع فاالا مسقت نا هفرطو ,هرد تلثاَو

 | ةعبس تلق تئش ناو ثلثو نونامثو ةثلثو ةئام_.ه محصن ةعبس ىف كلذ برضاف مهرد

 | ثيللا ىلعو كلذك هدحن فاالا نعيةبسنلا كلت ذْحت اهسدس فصنو اهفصن سشع ىنثا نم

 ْ مسقلا نم تجرخ ىلا ىهوا ةلثو نينامثو ةثلث برضت كنا ههجو اا ولسمو ناساف

 ا ىهو سثع ىثا نم ةثلث هدب تلق تئش ناو نوسجو ناثام مدي هئلقاوهإو أد ىف ابق

 ١ نا ههجوو ناثلثو نوتسو ةتسو ةئام سصن ىلعو فئلالا نم ةيسنلا كلت اك ير

 ١ رشع ىنثا سدس هد تلق تقش ناو ثلثو نينامثو ةثلث ىف هذي نيذللا نينثالا برضي

 ا هس حصل رثع ةثلث ىلع فلالا مسقأ وت لعوا اهسدس فلالا ن هد

 ١ ناوكف كلذ قرصنلاو لماكلا ماهس برضيف سثع هثل نم رج د و ناوعتسو

 ا هفيصن سصن ىلعو رثع ةثلث نم ءازحا ةعيسو نوتسو دحاو ةئامعب را لماكلا ىلع

 ال| كلذ ىف ةعبرا ىهو ثيللا ماهس كلذكو سثع ةثلث نم ءازجا ةرسشعو نوثلثو ناشام

 أ دحاو لكماقاو ةباد امزانت اذاو ملف ) شع ةثلث نم ءازجا ةعستو ةئاقلث نوكي اضيا

 ١ ( ىلوا وهف نيخيراتلا دحا قفاوب ةبادلا نسوا رانا ركذو هدنع تحين اهنا ةنبب امهن»

 ٠ اهعريغدب ىفواامهدي ىف ةبادلا نوكت نا نيب اذه ىف قرفالو 2 هادشي ناك نذل

 دب ىف كريو نيب رفلا بذك رهظ هنال ناتنيبلا تلطب نيتقولا فل[ اهنس ناكاذااماو

 || نيفصن امهنب اهب ىضش لصالا ةياور ىفو جبت لا ره واول انما هكا ذل اذنك اهل ىف تنتاك نم

 ا اًتمران ا ركذي مل امهناكر راصو تيقوتلا طقس هنال ) 0 0 كفا نإ هلق 0

 سيلواهب موكحت نيتنيبلا نم ةدحاو لكنآل امهريغ د.ىف اهايعدا اذا اذهو هحرش ىلاق

 اهتهدحا دي ىف تناكاذا.اماو نيفصن امه تناكف اهيف ايواستق ىرخالا نم ىلوا اهادحا 5

 ةبادىف اءزانت اذاو مل وف ) ىلوا وهف ديلا هعمو هتنيدب موكحم هنال ىلوا ديلا بحاصف |[

 الأ اذا 0 رهظا هف رصت 1 1 لوا نك ارا انهناملب قلعتم رخخ الاو اهبكار امهدحا ْ
7 0-0 



 ا

 نا تلاغلا نال ىلوا جربسلا ىف كارلا هفيدر رخاالاو عب رسسلا ىف ايكار امههدحا ناك
 ىبا لوق اذه ىدنجلا لاق ىلوا ناكف هسعم هريغ فدريو جرمسلا ىلع بكري ةبادلا كلام

 كلذكو دل وق ) ءاوس امهف جرسلا ىلع نييك ار اقيبساناذا اهاوءاوس امهدنطو ل
 لج امهدحال ناك اذا اذكو ( ىلوا للا بحاصف امهدحال لج هيلعو اريعب اع زانت اذا

 اصيق اعانت اذاو وْ ْوَق ) فرصتملا وه هنال ىلوا للا بحاصف قلعم روكرختآللو
 لكاس امزانت ولو انرمصت نهطا هبال.( ىلوا سياللا: ديلا قلطس رح الار الايك

 هيف اي وتساف هيلع ديب سيل دوعقلا نال امه: وهف هبقلعتم رخ لاو هيلع سلاج امهدجا
 فلتخا اذاو يلق ):ءاوس امهف رخآدىىف هنم فرطو لجر دءىف بوث ناك اذا اذكو ا

 عيبملا نه ردع عيابلا فعاوا هنم رثكا عيابلا ىعداو انمث ىروسلل ىداف عببلا ىف ناعيابشلا ١

 تناك ةنبب امهم دحا و لكم اقأ ناو اهب ىضق ةنيبلا امهدحا ماقاو هنم ٌرزكا ىّرشملا ىعداو ' 1

 ىدملا ةنيب ةنيبلاو ركنم اهيفانو عدم ةدايزلا تبثم نال ( ىلوا ةدايزال ةتبثملا ةشنيبلا

 ىزشملل ليق ةنيب اههنم دحاو لكل نكي ملناةهْل وف ) تايئالل تانيبا,نال ركب ةنيالو
 ةامدا ام مست نا اما عيابلل ليقو عيبلا انخمفالاو عيابلا هاعدا ىذلا نُعلاب ىضرت نا اها

 ىلع امه دحاو لكك اذا فلحتسا ايضاّ مل ناف عببلا انُهدفالاو عيبملا:نم ىرتشملا

 نيمي أديبف هأ وق ) ركنم رخآ آلاو هبحاص ىلع عدم امهنم دحاو لكزال ( رختآلا ىوعد :

 نُعلاب الوا بلاطم هنال اراكتا امهدشا ىزشملا نال جيتا وهو دم لوق اذه ( ىئرشلا

 محفيالف بلطلا نودبأما كلذ ابلط اذا ىنعي ( امه عببلا ىضاقلا زحف افلح اذاذ لوق) |
 هاوعد قبن لف الذاب لعجي هنال ( رخالا ىوعد كم نيعلا نع امهدحا لكن ناف هل وق ) ظ

 ضعب ءافيتسا ىفوا رايملا طرش ىفوا لجالا ىف افلتخا ناو مل وق ) رختالاىوعد ةضراعم |
 لوقلاو عل وق ) دوةعملاو هيلع دوةعملا ريغ ىف فالتخا هذه نال ( فلات الف نثلا |

 لوقلاو ط رمثلا ضراعت ناشر اسمهلال ( هشيم عه لجالا و رايمللا ركش نم لوق |

 هنمدقعلا ول نا ز وج هلال دةعلا نم ىننجنا لالا نالو ض راوعلا ركتل

 لوقلاذ دقعلا سلجم ىفاناك نا فسو وبا لاقو ةفيثح ىبا لوق ىف هلش راسملاو |

 لوق لولا دم لاقو هيفنب نم لوق لوقلاف اًقرتْفا دق اناك ناو راياناىعدم لوق |
 عيبملا كله ناذ هل وق ) مت عيبملا و اسفلتخا اذا هلك اذه نيلامللا ىف رايمللا ىعده |

 ( نقلاىف ىزشملا لوق لوقلاو فسوب ىباو فادح ىبا دنع فلاختالف نهلا ىف انلتخا مث |

 عيابلا بلط اذا ىنعي ( هنيه عم ءلوق ) هضيق دعب ىردشملا ديف عببملا كله هانعم

 (| نافلاحي دم لاقو مل وق ) عبابلا لاقام همزا لكن ناو لاقام لس فلح ناذ كلذ ىلع هنيم

 فلئامملا دعب ةعقلا رادقم ىف افلتخا ناف هتعث در بح ىا 0 كلاهلا ةهف ىلع عببلا رحسفي و

 افلاحتي مل نثلا ىف افلتخا مث نيدبعلا دحا كله ناو هل وق مث ) هذي عم ىّرشملا لوق وقلاذ

 #2 ةيئا+ ارت دفعا نع زا ندبي نوب ا ا 0#“ |١ ( كلاهلاةصح كرينا عيابلا ىضرينا الا ) هنيمب عم ىّرشملالوق لوقلاو ( ةفيتحىبادنع



 ل

 | نافلاحت؛ فسوب وبا لاقو هل وق ) ثاذريغ عبابلل شالو ىملا نادازي و نافلاحت ذئنيعف
 ١ لاق كلاهلا َدَيَق ىف افلتخا اذا مث ( دمت لوق وهو كلاهلا َدِعْفو ىلا ف عببلا مدفن و

 | ةنيبلا ماقا امهلاو ىرتسشملا لوق دم لاقو فسوي ىبا دنع عبابلا لوق لوقلا هحرش ىف

 ىعداف رهملا ىف ناح وزلا فلتخا ناو هلوق )كلا عيابلا ةنيبف اعم اماقا ناو هتنيب تليق

 || هنيبلا اعيج اماقا ناو هيلي تابق ةنيبلا ماقا امهلاذ نيفلاب تلاقو فلاب اهجوزت هنا 6 وزاا

 ٠ نكي ل ناو هل وق ) ىلوا ةنبثماف كلذ ىفنت جوزلا ةنيبو ةدايزلا تبثت اهنال ( ةأرما نير ةنيبلاف
 أ| لثم ناكن اذ لثملا رهم مكحب نكلو حاكنلا محدشا ملو دمشو ةفينح ىبا دنع افلاحت ةنيي امهل

 هل وق ) هل دهاش رهاظلانال هني عمىنعي ( حوزلا اقام ىضق لقاوا جوزلاهب فرتعاإم
 ا ناكناو هل وق ) اضيااهنيم عمىا ( ةأرملا هتعداام ىضقرركا واةأرملا هتعدااملشناك ناو

 أ بجومنال ( لثملارهم اهل ىضق ةأرملا هتعدا ام لقاوا جوزلاهب فرعا امن رك لثملارهم

 اههدحا عم نكي ملو اهبف افلتخا اذاف ةيعستلاب كلذ طقس امناو عضبلا ةعشوهو لثملا رهم دقعلا

 أ جوزلا لوق لولا فسوب وبا لاقو لثملا رهم وهو دقعلا بجوم ىلا عجر هل دهشي رهاظ
 | مهارد ةريشع نودام دب ناوه لق ركنتسملا ف اوفلتخاو ركنتسم *ىثب تآي ملام هني عم

 | هيلع اهلثم حوزريال ارهم ىيدب نأ وه هداز رهاو> ماهالالاقو عرشلاىف زكبتسم كإذَنال

 | نوداف ركتتسملا مهضعب لاقو فلا اهلتثم رهمو مهرد ةئام ىلع حاكنلا ىعدا ول مةداع

 | لبق ةراجالاىف افلتخا اذاو مل وق ) اركنت_م نكي مل رهملا فصن زواج اذاذ رهملا فصن

 فقالتخالا عقو ناذ لدبملاوا لدبلاىف افلتخا ةأنعم ) ادارتو نافلاحتن هيلع دودعملا ءاقيش_سا

 نيميءدب ةعفنملا ىف عقو ناو ةرجالا بوجول ركنم هلال رجأتسملا نيع أدب ةرجالا ىف

 ظ ةئيبلا اعيج اماقا ناذ هنن تلبق ةنيبلا ماقا امهنأو هبحاص ىوعد همز لكن امهبأو رجوملا

 || نآو ىلوا رجأتسملا ةنيبق عفانملا ف اناكناو ةرجالا ىف فالتخالا ناكن ا ىلوا رجوملا نيف

 أ| ةسثعب ارهش اذه ىعدب نا وحن لضفلا نم هيعدب اهف دحاو لك ةنبب تلبق اهي اناك

 دوقعملا ءافيتسا دعب افلتخا ناو ول وف ) ةرشعب نيرهشب ىضَمب ةسمخم نيرهش رجأتسملاو
 || مل وق ) هيلع قوكسملا وه هنال ( هليمي عم رجأتسملا لوق لوقلا نوكي و افلا“ مل هيلع

 ظ لوقلا ناكو قب اهف دقعلا حف و افلاحت هيلع دوقعملا ضعب ءافيتسا دعب افلتخا ناو
 || ريصيف ةعاسف ةعاس دعي دتعلا نال هيف نافلاحت الو هليع عم (نجأتسملا لوق ىضاملا ىف
 ىف بئاكملاو ىلوملا فلتخا اذاو عل وق ) اهلع دقعلا أدتبا هناك ةعفنملا نم ءزج لكىف
 ةباتكلا لدبىف ( ةباكملالوق لوقلاف ) افلاحتإمل اذاذ ( ةفينح ىبادنع اهلاحتإمل ةباتكلا لام
 فاتخا اذاو هل وق ) ( ةباتكلا زحت مث نافلاحتي دمشو فسويوبا لاقو موق ) هني عم
 ظ سوقلاو بتكلاو قلحاو ةمامعلاك ( لجرال وهف لاجرال ملي اخ ثيبلا عاتم ىف ناجوزلا

 | ممدلاو لالاو ةياق رلاك ( ةأرملل وهف ءاسنلل ملي امو مل وق ) حالسلاو سرفلاو

 ةنب لاو ريصلحاو ريرعسلاك ( لجرلل وهف اهل عصي امو هلوث 0 د راحا باسبتو زرالاو
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 اذان قرح الويس ادب رهظا ناكف اهيرتشي و تيبلا ةل ؟ىلوت لجراا نا رهاظلا نال

 فلتخاو اصهدحا تام ناذ مل وق ) ةّرفلا دعب وا :حاكتلا مايق لاح ىف فالتخالا نآك
 تملا[ وذا حلل ديل |نال ( اههنم قابلا وهف ءاسنلاو لاح را ملصي اخ رخسألا عم ثلا
 قابلاو اهلثم هب زهجن امة ًآرملل عف دب فاسو. ىبا لاقو هلق ةفيشح ىبا لوق اذهو

 ض راعم ال هادع اهف مث اهلها تيب نم زاهملاب ىتأت ةأرملا نا رهاظلا نال ( هنيع عه لجرلل

 ناكامو لجرال وهف لاج رلل ناكام دم لاقو ءاوس توملاو قالطلاو هيلع هدب رهاظل هلا
 ثراولا مايقل ءاوستوملاو قالطلاو هتثرول وا لجر ال وهفامهل ملص! ناك اموةأرملل وهفءاسنلل

 نال ةايلا لاح ىف رحلل عاتملاف اكولمتامهدحا ناكاذا اما نيرح اناك اذا هلك اذه ثروملا ماقم

 ةفددح ىبا دنع اذهو ضراعملان ء ىلا نيتلحق يشل ديال هن لت وملا دعب ىملاو ىوقاهدب

 ةموظنملا ىف لاق تاموصملا ىف ةريئعم اذي اسم# نال را ةلززمب نوذأللاو بتاكملا اههذنع)ا

 + امهلالاقو رحال كاذف + ابكت دق تيبلا عاتم ىفو + اعحخ رحو ن وذأه ناحاوز *

 رهشا ةتس نم لقال هبتءاج ناف عيابلا هامدافدلوب تءاخل ةيراج لجرلا عاب اذاو هل وف)
 رفز لاقو ناسحتسا اذه ( نما دريو عببلا محد! و دلو ما هماو عبابلانباوهف اهعاب مون نه

 قولعلا لاصتا نا انلو اضقانم هاوعدىف ناكف دبع هنا هنه فاربعأ عيبلانال ةلطاب هتوعد

 تدنسا ةوغدلا تحح اذاو ءانزلا مدع رهاظلا نال هنم هن وك ىلع ةرهاظ ةداهش هكلع

 ندلا درب و زوجي ال دلولا ما عب نال عببلا | مح-فيف هدلو ما عاب هنا نيبنف قولعلا تقوىلا

 عيابلا ةوع دف هدعب وا عيابلا ةوعد عم ىرتشم | هامدا ناذ مهل وق ) قحريغب هضبق هنال

 زكأل ه,تءاج ناو داليتسا ةوعد هذهو قولعلا تقو ىلا اهدانتسال قبسا هنال ( ىلوا
 الإ زكلم ق قولعلا لاضتا دجوب مل هنال عيابلا ةوعد محدن ' مل عببلا تقو نم نيتندسل نا

 نال عيبلا لطب الو حاكتلاب داليتسالا ىلع لمحو سنلا تش ذئيح ىرشملا هقدصاذا

 ريغو ري رحن ةوعد هذه هقحالو قتعلا ةقيقح ه.تبثي الف هكلم ىف نكيل قولعلا نا انقيت

 تدك قوالا ةلث_دلا | ىف عيابلا ةوعد لبق هامدا ىرريشملا ناك ناو هلها نه سيل كلاملا

 امناو هتوعد تحدف هكلم ىف ةمالاو هسفن لعن كم رقا هلال هلم هيت -- هنوعد

 ماتهلجلاو هريغ كلم ىف اهجوزت نوكي نا زوج هلال هسفن ىلع نك مج رقا هنا انلق

 محدن ” مل كلذ دعب عبابلا هامدا ناف هنم لبق هكلم ىف وهو هامدا اذاذ لبخلا عم اهارشا

 للا وح )  ىرشتملا نم ىيكدلا تو وهو محلا هقحلبال ىعم هن قلعت دق هنال ون

 نا الا هيف عيابلا ىوعد لبقت مل نيتتس نه ٠ لقالو رهشا ةتس نه كال هب تءاج ناو

 قولعلا نا منال انال داليتسا ةوعدال كلم ةوعد انه عيابلا موعد نذل ) ىرشملا هقدصي

 ةلاخلا هذه ىف هفقتعو عقوم قاتعك كلملا ةوعدف كلم موعد تناكااذاو ةكلم ف نك

 نوكي نا زاومل ىئّرشملا هقدص اذا هتوعد تلبق امئاو هكلم ىف سيل دلولا نال ذقنال

 ما مالاو رح دلولاو عذبلالطبو دلولا بسن تبشر ىزشملا هقدص اذاو لاق اك مالا



» 1 
 ّْ قيدصتب عبابلا نم تن امل بسنلا نال لبقي مل قيدصتلا دعب ىرشملا هامدا ناف دلو

 0| وق زول عا اسباغ كنت ةلازا ىف .هتوطاد ليقنالو ىزع ثملا كلم لاز ىّدشلأ
 ( مالا نم داليتسالا تبث. مل رهشا ةتس نم لقال هب تءاج دقو عيابلاءامداف دلولا تام '

 مالا داليتسا هعبت,الف كلذ ىلا هتجاح مدعل توملا دعب هبسن تبث. ملو دلولل ةعبات اهنال

 بسلا تبثي رهشا ةتس نم لقال هب تءاج دقو عيابلا هامداف مالا تنام ناذ هلق )
 ا در دمحتو فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا لوق لوقىف نْكلا لكدربو عيابلا هذخاو دلولا ىف

 "فاضت مالانال لصالا وه دلولانالف بسنلاتويئاما ( مالا ةصح دربالو دلولا ةصح

 تباثلاو اهدلو اهقتعا مالسلا هيلع هلوآل هتهجنه ةيرللا ىه ديفتستو دلولاما لايف هلا
 هنالفةفيتح ىبادنع هلك نلادراماو ىلعالا عبتب ىندالاو ةيراا ةقيقح هلو ةيرملا قح اهل

 ا هيلع ةنوعضم نوكتال اهناف ىزتشملا دنع تكلهف دلو ما عاب نم و دلو ما ةي راخلا نا رهظ

 أ نوكت امهدنعو نُعلا عيج - درب كلذلف بصغلاو دقعلا ىف هدنع ةموقمريغ اهتيلام نال هدنع

 | ىلع نها ” ف دلولا يق رادقم نُدلا نم دريف امهدنع ةموقتم اهنال ةنوعضم

 | اهلتئاذا 10 انه د . دلولادعق بانا اموات مالا تيك تا ا [كينيقزاانقم
 ا مل وق ) عاججالاب مالان ود دلولا ةعق دري هناف دلولا عيابلا ىعدا مث اهتهت ىرتشملا ذخاف لجر

 ا دحاولا لماو دحاو ءام نم امثال ( هنم امهبست تبي نيمأوتلا ىدحا بسن ىعدا نمو

 | ىجداف نيمأوتلا دحاو ةيراخلا ىلوملا عاب ول اذه ىلعو ضعب نود هضعب بسن تبثبال
 هلدلو ما مالا تناكو عببلا محفو عيمبا ىف هتوعد تحح هدب ىف قابلا كولا لل

 آك تاداهشلا باتك #6

 ا اودهشاو * ىلاعت هللا لاق دوا نع دوةعلاو نوردلل ةنايص قثوتلل ةعوضوم ةداهشلا

 ' رابخالا نع ةرابع ةداهشلاو * مكنه لدع ىوذ اودهشاو * قالطلا ىف لاقو * متعيابت اذا

  ليقو ةئباعملا نع ”ىدت ىلا ةدهاشملا نم ةقتشم ىه اذه ىلعف نايعلا ةدهاشم نع ءىثلا ةع<ن

 |0111 | دك ءاذزلل نضال يلم رضخ دهاشلا نآلروضمل | وهو دزوهشلا نم ةقتثم
 ا ءاضقلا شلحيىف طورمثم قدصب رابخا نع ةرابع عرمشلا ىفو ةداهش هٌؤاداو ادهاش
 اهءادا دهاششلا نم ىعدملابلط اهبيسف مكحو نك رو ببسو طرتش اهلو ةداهشلا هظفلو

 | ركحلا نيل | اهيكح و ةداهشلا اخف ةيلخالا بيتك و لماكلا لكلا اهطرشو
 ٠ اذا اذهو اهؤادا ىنعي ) ضرف ةداهشلا هللا هجر لاق ( ةداهشلا هيضتفت ام ىّاقلا ىلع

 ا بوجولا ماززللا هنال هكرتو لمحتلا نيب ريخم وهف اهلمحتي ملاذا اما اهبكح ماّرلاو اهلمحت

 ' اهلمحتو ةداهشلا لوبق نع زرخ#نا ناسناللو رذنلا نم هسفن ىلع هبجوب اك وهف .
 | 3 لالا كلذ ىانادتع ىلع دهكيا وا هتداعق تش "نا هنم تلطأ لجز تافقاولا قو
 ( اقواذأ دوهتلا مزن ىل 75 ) مانسسألا هعسالف 18 عنتم نا هلزاج هريغ دحي بلاطلا |

 (ديكأت )



 * ا د
 ىضاسقلا نا لع اذا الا ةياهنلا ىفلاق ( اهناهك مهعسيالو ءلوق 1. ل 5

 مهتداهش لبغقت نم هاوس ةعاج- كصلا ىف ناك وا كللذ هعس نا وج رث اناذ هتداهش لبشبال

 مهتداهشب قللا رهظيال نم نكلو اوناكوا هاوس نكي مل ناو عانتمالا هعبي هلاف هوباجاو

 هلزاكاذا دمت نعو عانتءالا هعسال الوبق عربا هتداهش نا الا رهظي ناكوا ىضاقلا دنع

 ىعدول اًضيا دمخ نعو عانتمالا هعسل ل هريغ دحن وهو ءادالل مهضعإ اىدف ريثك د وبش.

 ناف دهشي نا هلىراال دهاشلا بهذم قالخ هنكل هتداهشب ىضقي نم ىضاقلاو ءادالل 1

 نا هلف لدع ريغ ضاق ىلا ةمو_صملاا تعفر ول بو. نب فلح لاق كلذ نسال دهتح

 ناطلس نم هسفن ىلع دهاشلا فاخ اذا اذكو لدع ضاق ىلا اهعفر, ىتح ةداهشلا متكب ١
 لطاب ىلع دهش ول اذكو عانتمالا هعسو اههجو ىلع ةداهشلا ركذتإ مل وا هريغ وا ربا 1

 ىيدف اذكب رهش لك ةعطاقم نيساحتلا ق وسذخا قوسلا لهانه لجر نوكي نالثماذكو

 رقاا ول ةنعللا بحب عبس كلذب دهشاول اولا يح ءادالا هلرصير لع ءاشلا نا
 هلوق) اهلتادا نم علم هناف لطاب هج و نم هببس نا دهاشلا فرعو ,هاردب هدنع لحجر"

 اهيفريخي د ودملا ىف ةداهشلاو لوف ) ةيضرفلا تقو ناب اذه ( ىعدملا مهبلاط اذا

 اهئال بج اؤزسلاو لقا اوناك اذا امادبعب رااوناككاذا اذه (ناهطالاورسلا + 1
 دقف رسناف كتهلانع ىقوتلاو دملا ةداقا نيتيسح نيبهنال اهيفاريخم ناكامناواذذق نوكت

 0 وقل ( لضفازيسلاو مل وق ) م«يف ريخ كال ذلف ىل اعتهللاتح رهظارهظانا ون سحا |
 ىنغ وهو ىلاعت هلل قح راهظالا نالو ةرخئ الاو ايندلا ىف هللاهرتس ريس اسم لع ريس نه ظ

 ناس بي هنا 0 هلوف ( ىلوا ناكف هيلا حاتحموهو قص لإ كفشك كل راعشلاو

 ( قرس لوبالو ذخا لوقيف هل وف ) هناك هعسالفىد الا قح لاملانال ( دق سلا ىف |
 عطقلا بجوياهف رتسلا ىلا بدندقو عطقلا بجوب قرسهلوقو ناعتلابج وب ذخا هلوقنال

 هناىرثالا هنم قورسملا قل ءايحاذخا هلوقىفنالو ناعما ج واهف ةداهشلا هيلع بحنو

 همح ءايحا قرس هلو ىف لصح الف عطقلا عماجال ناعضلاو عطقلا بجو قرش كاك و!

 ( لاجرلا نم ةعبرا اهيف ريتعي ءانزلا ىف ةداهشلا اهنم بتارع ىلع ةداهشلاو هلق ١
 دنعف طاوللا ىلع ةداهشلا ىف اوفلتخاو مكلم ةعيرا نهيلع اودهشتساف ىلاعت هللا لاق

 ةعبرا نم هيف ديال امهدنعو هدنع ريزعتلا هبجوم نال نددع ندلخر دف لبيعب ةفشح ىنا

 لبقتالو نالدع نادهاش هيف لبق هنا اعيج اناعكحا دنع ححصالاو ةيهبلا نابتا اماو ءانزلاك

 ةهبشلا اهيف رثؤي دودحلا نال ( ءاسنلا ةداهش هيف لبقتالو وز وق ) ءاسنلا ةداهث هيف

 مل وف ) ةداهشلا ىلع ةداهشلاك ىهف لاجرلا ةداهش ماقم ةّماق اهنال ةبش نهتداهش ءاسنلاو
 ةذاهاش انف لبقنألو نيلخو ةذاهش انف لبق ضاضقلاو دودللا هع ةدايكلا امر
 سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ندل نم ةنسلا تضملاق هناىرهزلا نع ىور امل ( ءاسنلا

 ةدابش نا اولاق دقو صاصقلاو دودحلا ىف ءاسنلا ةداهش زوال نا هدعب نم نيتفيلدللاو
 ميم 2< ل وا يخوف < ١ او ومجم/ .-.... ياراجب عه هلا ل نب ع اح“ ةسدي - ص دا حب ا ارم مل يالا سم



 ١ دحتو فسوب وبالاق ثالذكو لاجرلا الا لبقبال رفز دنعو ناصحالا ىف لبقتلاجرلا عم ءاسنلا
 , ةداهشلا اماو زوهنال ةفيتح ىبا دنعو ءاسنلا دوهش هيك رتىف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش لبقب

 . ولف نالجرالا عطقلا قح ىف لبقبالو نان ماو لجر لاما قح ىف اهيف لبقي ةقرسلا ىف
 ١ قولا نم كلذ ىوسامو هل وق ) عطقلا نود لاملا تدن' ةقرسسلاب ناس ماو لجر دبش
 قائعلاو حاكنلا لثم لام ريغ وا الام قلا ناكءاوس نار ماو لجر وا نالجر هيف لبشب

 ريغ وا لاق هنال ءاصيالا انهه ةيصولاب دارملاو كاذ ريغو ( ةيصولاو ةلاكولاو قالطلاو

 بويعلاو ةراكبلاو ةدالولا ىف لبقي و هلوُق ) الام ناكل ةيصولا دارملا ناكولف لام
 هلوق طوحا نينثالا نا الا ( ةدحاو ةأرما ةداهش لاجرلا هيلع علطيال عض ومهىف ءاسنلاب

 اضيا عياسبلا فلحبو لوبقم نهلوق ناف ةيراملاب بيعلا ىعدا اذا ىتعي ءاسنلاب بويعلاو

 ثرالا قح ىف ةفينح ىبا دنع ليش. الف دولوملا لالهتسا ىلع نهدحو ءاسنلا ةداهش اماو

 لبقب اههدنعو نيتأرماو لجر وا نيلجر نم هيف دب الف لاج رلا هيلع علطي امن هنال

 ةدالولا دنع توص هنال امهدنع ةدحاو ةأرما تالذ ىف كيو ثرالا قح ىف نهتداهش

 روما نم اهنال عاجحالاب ةلوبقف هيلع ةالصلا قح ىف اماو لاجرلا اهرضحم ال ةلاطلا كلتو

 علطيامم هنال اندنع نيتأرماو لجر وا نيلجر ةداهش الا هيف لبقت الف عاضرا اماو نيدلا

 اهعاضر ادهاشي و اهيدث ىلا رظني نا اهنم مرحلا ج- رلا ىذل نا ليلدب لاجرلا هيلع
 ىتح مدقتام عيجج ىلا ةراشا اذه ( ةداهشلا ظفلو ةلادعلا نم هلككلذىف دءالو مل وف )
 , ةداهش اهنال ميلا وه اهريغو ةدالولا ىف ءاسنلا ةداهش ىف ةداهشلا ظفلو ةلادعلا طرتشيإ

 « ىف اذك مالسالاو ةيرحلا هيف طرشو ءاضقلا سلج صتخا ىتح مازلالا نعم نه هيف امل

 ظافلا نم دهشا هلوقىف ناذ ديكوت ةداب ز اهظفل ىف نال هنم دءالف ةداهشلا ظفل اماو ةيادهلا

 نوضرتنم * ىلاعتهلوتل ةلادعلا تلمرسشامنا ودشا ةظفللا هذهب بذكل | نم عانتمالا ناكف نيعلا
 رتابكلا ابنتحم نوكي نا لدعلا ريسفتىف ليقام نسحا ةريخذلا ىف لاق * ءادهشلا نم
 لاقوهلاطغخبنم ٌركاهباوصو هداسف نم زكا هحالص نوكيو ٌراغصلا ىلع ارصمنوكيالو

 هابشاو بوصغملاو اب را لكأي هنا لاقبالىا جرفالو نطبىف هيلع نعطي ملنملدعلا عيبانيلا ىف
 ناكاهعباوتنعوابتعإساذاف عباوتامه و جيرفلا ونطبلا نعطلا عضومنافنازدنا لاقبالو كلذ
 ةداهشلا طفل دهاشلا ركذ, نانو وق ) هنمجب ري هنالنطبلا ىف نعطلا ةلجج نمبذكلا والدع
 ربتعا ىلاعت هللا نال ادهاش نكي مل ةظفللا هذهب نال ( هتداهش لبقت مل نقينا وا عا لاقو

 مك املا رصتش ةفينح وا لاقو هلق ) + تاداهش عبرا مهدحا ةداهشف * هلوقب ةداهشلا

 مال_سلا هيلع هلوقل هيف مصخلا نعطي ىّتح هنع لئس ال ىنعي ) سما ةلادع رهاظ ىلع

 صاضقلاو دودلحا ىف الا وق ) فذق ىف ادودحم الا ضعب ىلع مهضعب لودع نولسملا

 نعط ناف م وث ) اهيف ءاصةتسالا طّرشيف اهطاقسال لاتحب هنال ( دوهشلا نع لئسي هناف

 أ نا دب الف بايترالاو كشلا مهتداهش ىف ىضاقلل عقواذا اذكو ( مهنع لأس مهيف مصملا

 (لئس)



 دي ملال دع

 دمحو فاسو وبا لاقو هلو ) ةيكزرلاب الا لوزت الو ةمهتلا لوزيل مهتلا دع نع لي
 ءاولس ثا[ ودعا ار ايس و قوما عيجج ىف ىنعي ( ةيالعلاو رسلاىف مهنع لكي نال

 ةيفيكو ةيادهلاىف اذك نامزلا اذه ىف امهلوق ىلع ىوتفلاو نعطي ملوا مهيف مصل 52

 مهفرعي ىتح مهباسناو دوهشلا ءاعسأ كك املا بتكي نا ةينالعلاو 0 مهنع لاؤيسلال

 نيعلا نوكزملا بتكيف مهيلا باتنكلاب لسسريو مهئاق دصاو مهنا ريج نع لئسيو ىكزملا
 رسلا ةيكزت ةياهنلا ىفو مسملا ضرعل ةنايص قسافلا مسا تحتافلان ونتكي لو لدعلا مسا تحن

 نوكيو مهفرعي ىتح وهشلا ءاعما هبف اياتك هيلا بتكيو نكزملا ىلا الوسر ىضاقلا كعب نإ

 مهطلاخت مل اذا هنال سانال ظلاخم ريغ ايوزنم نوكي الو سانلاب ةربخ هلالدع هيلابوتكملا 1

 وه همسات حنبتك ةلادعلاب هفرعنذ باومجا هيلا بوتكملا دري و هريغ نم لدعلا فرعي ملا
 لوشوا تسلا كته نعازازتخا هعسا تحن ائيش بتكيال قسفلاب هفرعنهو ةداهشلا راح لدع

 كل هتداهشب ىضاقلا ىضق كلذ حرصي مل نا فاخ و هريغ هل دع اذا الإ رغا هللا

 كلذ عيجج 07 روتسم هسا تحن نتك قسفاالو ةلادعب فرعي مل نمو كلذب حرصي
 ناف ةينالعلا ةيكزت اماو لاملاب لاقسيوا ددهت وا لدعملا عدخف هيلع علطي ال رسلا ىف

 هريغ ليدعت ةهبش التل ةينالعلا ةيكزتىف امهنم دب ال دهاشلاو لدعملا نيب عمج ىضاقلا |

 ىضق من هيلع ىعدملا ةرضح لاق ناف رسلا ىف هتلدع ىذلا اذه !لدعمال ىضاقلا لوقا

 ىتض رم لدع هنا: انا ادنع لدعملا لوقب نا ةئالعلا ف ةيكاتلا قص لو 0
 ود هلوس كي ليقو زوجت ال هتداهشو الدع نوكي دق دبعلا نال ةداهشلا نتاج لوقلا

 هليدعت ىف لوقب فسو وا لاقو ةيادهلا ىف اذك مدا اذهو رادلاب ةّاث ةيرللا نال لدع

 ةباعكلا دهع بتناك ةيكاّيلاو ءاكزو هلدع دنق هنسأب'ال لاقاولو اريخ للا هم رعا ام

 دوهشلا نم ةيذالا فاخي ال لدعملا ناكو ءاحص اوناك مهنال ةيكزت رسلا ىف نكي ملو ةينالع

 ةئتفلا نع ازرحن سلا ةيك ب قتكاو ةينالعلا ةيكازت تكرت اننامز ىفو مهحرج اذا

 اذك ةلئقو ءالب ةينالعلا ةيك تا لاق هنا دحت نعو حراملا نوذؤيدوهشلا نال ةيذالاو

 هعسي ناعلس وا لاق ببر هئمرب ملو ةعامجلل اظفاح الجر ىكزملا ىاراذاو ةيادهلا ىف

 امهلوش هلدعي نا هعسو هدنع هالدعف نالدع نادهاش ءاخل هفرعيال ناكناو هلدعي نا

 نينثا نم دب ال د# لاقو طوحا نانثالاو امهدنع اج دحاولا ليدعتو عيبانيلاىف اذك

 نعي لدعملا ىلا ئضاقلا لوسرو دهاشلا نع مجزرملا فالملاا اذه ىلعو ةداهشلاب ارابتعا

 || نانثالاو امثدنع زاج دوهشلا نع مججرملاوا ادحاو لدعملا ىلا ىذاقلا لوسر ناكاذأ

 | ربتعي ام ددعلا اهيف ربتعيف ةداهشلا ىنعم ىف ةيك يلا نال نينثا نم دبال دم دنعو طوحا

 || ظفل طرتشي ال اذهل و ةداهشلا ىعمىف تسيل سنلاىف ةيكتلا نالوش ابهر ةلادلا 0
 طزرشيو ءاضقلا ساع؟ اهصاصتخال فاصاملاا لاقام ىلع عاججالاب ددعلا اذكو ةداه_ثلا'

 ةيك زت ىف لبقا ةفينح ونا لاق دقو ةيادهلا ىف اذك دمت دنع ءانزلا دوهش ةيك از ىف ةعبرا



 هللا ا] هيك ىف ليبفا الو الوادع اًوناك اذا :فانتلاف دوادسملاو ديعلاو ةًارملالسسلا |[
 ١ لوقو ىنبد مما هبربخلاو رابخالا باب نم سملا ةيكزت نال هتداهش لبقا نم ةيكوت الا
 . نع رابخالا ىف مهتاور لبقت هنا ىرتالا الو دع اوناك اذا لوبمم ةيئيدلا رومالا ىف ءالؤه

  ةداهشلا ريظن ةيتالعلا ةيك تو ,هلوقن موصلا بحيو إسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ةيك زرت اذه ىلعو فاصللا لاقام ىلع عاججالاب ددعلا اذكو ةداهشلا ةيلها اهيف طررشيف

 ءاسمالا ليدعت اذكو ةياسهنلا ىف اذك راتبخالا باب نم اهنال راج رسسلاىف هدلول دلاولا

 نيب رض ىلع دهاشلا هلمحت: امو لوف ) عيانيلا ىف اذك دمحم انالخ امهدنع كولحلاو |

 مكحو لثتلاو بصغلاو رارقالاو حاكتلاو ةراجالاو عببلا لثم هسفنب تبث ام اههدحإ

 عم اذا اماو ( هيلعدهتي مل ناو هبدهشي نا هعسو هآروا دهاشلا كلذ عمس اذاف مك الا

 زوجت عضومىف كلذ لوقب هعمس نا ,هرد نغلاب نالفىلع نالفل تهكح لوقب مكالحا
 زوي ال عضوم ىف هعمس ناك ناو كذب مك اا هرغأي مل نا و كلذ دهشي نا هل زاح هبف 1

 عببلا ىف اذه ( عاب هنا دهشا لوقب و هل وق ) ثاذب ده شي نا هلزوجيال هيف همكح
 دهشي الو ءاطعالاو ذخالا ىلع دهشي هناف ىطاعتلاب عببلا ناك اذأ اماو رهاظ من رصلا |'

 اذكب رقا انالف نا دهشا لوقب رارقالاىف و زاع عببلا ىلع دهشول ةريخذلاىفو غيبلا ىلع

 لوش الو هلق ) ةياهتلا ىف اذك لبقب ال عامنتلاب دهشا لاق ناب ىضاقال سف ولو

 ىضاقلا هرسف ولو دهشي نا هل زوجي ال باج ءارو نم هعمس ولو بذك هنال ( ىندهشا |'
 سلج مث دحا هيف سيل هنا ٍلعو تيبلا لخد ناكاذا الا ةمغنلا هب_شت ةمغنلا نال هلبقبال ||

 هذه ىف علا هل لصح هنال هارب الو لجرلا رارقا عمسف هريغ كلسم هيف سيلو بابلا ىلع

 زاح كصلا اذه ىف امب ىلع اودهشا موقل لاقو قح اكص هسفن ىلع بتك لجر ةروصلا

 هلوق ) مهلع هأرقب ىتح رجب مل كلذ مهل لاقو هريغ هبتك ناو هيلع اودهشي نا مهل |'
 ءىشب دهشإ ادهاش عمس اذاذ ةداهشلا ىلع ةداهشلا لثم هسفن. هبكح نيبتي الام هنمو |[
 اماو اهسمت ةبجوم ريغ ةداهشلا نال ( هدهتي نا الا هتداهش ىلع دهشي نا هلزحي ل |[

 ىرتالا دجوب ملو لمحلاو ةبان الا نم اسهيف دب الف ءاضقلا سلجم ىلا لقنلاب ةبجوم ريصت |
 هتداهشب عطقب ملو ائيش كالا هءزلي مل مكانا دنع اهبدهش ام دعب ةداهشلا نع عجرول هلا

 كيذ.دهشي نا هل زج مل ىئثب لجر ىلع دهشي ادهاش عمم نم اناق اذه حد اذاذ اقح :

 سلجت ريغ ىف هععس اذا اذه ةياهنلاىف لاق هيلع دوهشملا ىلع قح هل تشب مل امب دهش هنال ٍ

 هدهشي ملناو هتداهش ىلع دهشي نا هلزاح ىضذاقلا سلحىف دهشي ادهاش ععمول اماءاضقلا |

 ( كلذ ىلع دهشي نا عماسلا عسي مل هتداهش ىلع ادهاش دهشي هعسول كلذكو ملوق ) |'
 مهرد فلان الف ىلع نالفل نا دهشا انا لجرل دهاشلا لاقولو هلم ملو هريغ لج امنا هنال ||

 ام ىلع دهشاوا هب تدهش ام دهشاف لاق ول اذكو كللذ ىلا تفتلي مل كلذ. هيلع دهشاف ||

 سها ظافلالا هذه عيج- نال ىداهش ىلع دهشا لوقب ىتح لطاب هلك ك لذف هبتده-ث ||

 2) ةداهشلاب )



 هتداهش لقن ىف /ةيانتسا كلذ نال 0 0 دهشا لاق اذا ام نال هسفن ىلع ا

 ركاش نأ الإ انيشن نأ هطحل ىار د انه شلل لح الو هلو ) كلذ هسفن ىلع هلداهشا

 فسوب وا لاقو امه وق اذهو نيب علا هل لصح ف ططخا هيفا ططلا نال (ةاتلا

 ةلكسملا هذه ىف مهنيب فالخ ال ليقو فسو ىبا عم دمت ةيادهلا فو دهشي ن ا هلاك

 امئاو ةداهشلا ركذب نا الا اعيج اناحصا:لوق ىف دهشينا هل لحال هنا ىلع نوةفتم مهناو

 ١ هيلع نعؤي دتخح تح هرطق قاف نال هناويدىف ةداهش ىضاقلادجو اذا ايف مهذب فالكلا |١

 ىلعو هريغ ديىف اهنال كصلا ىف ةداهشلا كيذك الو اعلا هل لص ناصقتنلاو ةدايزلانه ||

 نحن اندهش انا مب قثي نم موق هربخاوا ةداهشلا هيف تناك ىذلا سلما رك ذ.اذا اذه

 || 'ىث هيف دزب ملهنا اعو هطخ هنا نةيتسا اذا ريغصلا ىود ربلاىفو ةيادهلا ىف ؤاذكت ناو

 | نا هعسب ال اه دنعف عمعمام ظفحال ن .كل هيف دزب مل هلا ليلدب . لعوا هلع اوبخم ناكناب

 0 امل وق ميوقتلا ىف لاقو هن .لومملاوه فسوب وبا هلاقامو هعسي فسو ىبا دنعو دهشي

 | نيهجو ىلع هتداهش مث زوحي ال هؤاضق اذكو ( ىمع الا ةداهش لبقت الو اوف ميما

 فسووا لاقو امه دنع 2 ىعا وهو اهادا 3 ريصي وهو اهلمحم ناك نا امه ددا ١

 |١ هؤادا زاح هلمحن 2 اذاف هيلع دوهشملا ةنياعم الا ءادالا لاحىف هنم دقفت مل هنال زوحي 1

 /| نون اكءادالا عنف لمحلا عنم ىمتلانا امهلو بئاذ ىلعوا تيم ىلع ريصي دهش ول 0

 || لثمءادالا هيف محدننال لاح ىف محدن لمحتلا نا ليلدب لمحتتلا ةلاح نم دكا ءادالا ةلاح نال و
 لمحتلا عنمب ىمعلا ناك اذاف مج هلمحن ناف لمحتلا تو انيص وا |ديعوا [ةساف ن وكما نأ |

 || لبق ىع مثريصب وهو مك الا دنع ةداهشلا ادا اذا ىتاثلاو ءادالا عن نا ىرحاو ىلواذ
 الأ دوهشلا ءاش اندنع ةداهشلاب مكمل 0 نم نال اندنع اجر يم نا ماسلا رحت ملاح مكحلا

 يشل را نشف 0 ىتح مكاملا اب كح 1 ىلا ةداهشلا 'ةيلها لاخ لح

 هدا مكحملا لبق ىعع اذا 0 اهب ءاضقلا عنع كلذ ناف اهب مكحلا لبق اوعجر وا

 1 ل مكحلا عنم ال كلذ ناذ مكحلا لبق ءادالا دعب اوباذ وا دوهثلا تام اذا ام فالخ

 ةصاخ محرااىف الا دودحلا ىف اذكو لاملاىف نعي تلطب ام ةبيغلابو تهتنا توملاب ةيلهالا

 فسو ىبا نعو مب ةآدبلا تاوفل ءاضقلا دعب اوناموا تاوهجملا ت داغا اذا طعس هناذ

 الاخ 0 لبشال ىمع الا 5 داهد نا اولاق دقو مهليعل 0 0 اضدا مرا لطبال

 ئعالا'نالا كاذيزوخو ثوملاو حاكنلا و .ىسنلاك ةضافتشالا هقيرط اهث ليقتنرلا لكر
 ةداهشلا نال ( !كواملا الوائل وق ) ريصبلل ع ”ةضافتسالا هقب رط ام معلا هل عشب

 اك و لمت اديع 3 ىلاعت هللا لاق هر ع لع لتلل نأ 1 ىلواذ ةسفن ىلع ليال وهو ةيالولا باب نم

 0 اذه امل ديعلا ىللخ دي الف * اوعدام اذا ءا ءادهشل ا ىآي حا 3 ىلاعت لاقو 0 0 ىلع ردشالا

 : نائكلا لها ْند ل هنالو ا سا للا روضاا نع امعلتم هالوم ةمدخ هيلع ند
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» 
 |1119 ىلاعت هلوثل ( بالناو فذتلا ف دوداا الو روق" 0( ةداهشلا نما
 "دراا نال فذفلا ريغ ىف دو دحلا فالخ دملا مامت نم هتداهش در نالو * ادبا ةداهش مهل

 نيذلا الا + ىلاعت هل وفل بان اذا هتداهش لبقت ىهفاشلا دنعو ب وتلاب عفت رادقو قسفلاب |أ
 ١ لبقت هتداهش نا انباصصا لاق دقو قسفلا وهو هيليام ىلا ف رصن. ءانثتسالا انلق * اوباب. |[

 ْ "قب طرسثلا دجوب مل اخ هيلع دما ةماقا اهلاطبا ىف طرش ىلاعت هللا نال دلا هيلع مهب ملام

 ١ هتداهش لبقت ةياورلا رهاظ ىف همامت لبق برهف دللا ضعب برضولو هيلع ناك ام ىلع

 كذا ةياور ىفو هتداهش لبقتال ادحاو اطوس برض اذا ةياو ر ىفو هعيجج برضي ملام
 ١ فذتف 00 |ط نآو اطلستالا لوألا ترض ناو هنداهش تظقس دلل اوكا نَرْمَص
 ظ هل تثدح مالسالاب و دملا مامتنم اهدر ناكف ة داهش رفاكلل نال هتداهش لبقت لسا مث

 ١ هتداهش در هدح ماَعف الصا هل ةداهشال هنال قتعا مث دح اذا دبعلا فال ىرخا ةداهش

 ا ىلع هتداهش تلطب مالسالا ةلاح ىف دخل رفكلا ةلاحىف فذقلا ناكاذا اماو قتعلا دعب

 | تاياور ثلث هيفق مالسالا ةلاح ىف هضعب و رفكلا ةلاح ىف دللا ضعب لصح ولو ديأتلا

 000 01| نأل لقت تاثول هلا ول ىح ديأتلا لع هتداهش لطتال ةئاورا زهاظف ||
 ١ مالسالا ةلا- ىفريخالا ط وسلا دجو اذا ةياور ىفو مالسالا ةلاحيف دج وب مل هلاكو دللا

 ا اانا زل أربعا ةياور قواريخالا وسلا وه اهل لظنملا نال ديأتلا ىلع ةتداهش تلطب
 '00 1 رثكلا ةلاحف هكا دجو ناو هتداهش لطت مالسالا ةلاخف 1 ا

 | راع لاق بالا ىلا بوسنم ناالا لامزال ( هذلو دلو وهدلوا دلاولا ةداهشالو لق ) ||
 ا ادلولاةلزنم دلولادل وو لبقتالف هسفال هتداهش ناك كلذك ناك اذاف كيب ال كلام تنا مالسلا 1

 أ اهنال ( هدادجاو هب وبال دلولا ةداهش.الو وولف ( ةيهتلا ءافتنال هيلع هتداهش زوحتو ا

 , مهلا ةاكزلا ءادا زوج ال اذهل و ةلصتم دالوالاو ءاب ' مفانلاو ةدالولاب مهلا بودل

 | ا عافتالا نال ( رخ الل نيجوزلا دحا ةداهش لبقت الو ول وق ) ةمهتلا بف تنكفت
 ادجو لكن ء هسفنل ةداهشاجنال ( هدبعل ىلوملا ةداهش الو ملف ) 000 دانالضتم

 اول وق ) اءارم فوقوم لالا نال نيد هيلع ناكنا هجو نموا نيد دبعلا ىلع نكي ملاذا |
 ' اذكو ره رد هيلع قب ام قر بتاكملا مالسلا هيلع لاق كل مكح ىلع هنال ( ) هتاكملالو ا

 أ هذاتسا ررض دعي ىذلا صاخلا ذِتلا ريجالاب دارملاو ه نحلاقسا قمل جالا ةدايت داوصأل |

 00 101 كلا :داهش الو وز وا ) ةرهاثنوا ةيئاشمرتحالا هلدازملا ليقو دشن رض
 ' اهتكرش نم سيلا دهشْناةلاملا فامهكاّرشالدجو نم هسفنل ةداهشدنال ( اههتكرش نموهاعف ||
 لبقت ال امرغم هنع تعفدوا امنخم دهاشلل ترج ةداهش لكنا لصالاو ةمتلا ءافتال لبقت ||

 ا ةعبدو نيلجر لجر عدواولو زوجي الف انخم دالك هك رم نم ؤه انف كنرشلا ةذاهثو ا

 َ . اوغم انمتداهشي ايهسفنا ىلإ ارحي مل امال امتداهش تزاح ناعدوملا هلدهثف اهاءداف عدم ءاق

 َ امه«©داهش 00 نهار /اريغ لجرا نهرااب نانهترملا ده اذا اذكو اهرغم اه اعذد الو
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 أ| عاب اذاام فالخ ةتيئولا نم امهتح لاطبا اهبف لب عفن ةداهشلا هذه ىف امه سيل هال 0
 عفدت اهم :ال امهداهش زوخن ال هناذ هل ام ادهشف نيعلا كلت عدم يدان نينثا ىلع انيع '

 || لبقت و مل وق ) لبقت الف امهسفنال نا دهشي امه امهتع ع نُعلا لاطبا وهو امرغم اههتع '

 || لحس اههرح اال سيل هنال ةاريحم* ىدي الاو ةاريق* هلراعالا ند ) هعو ةيخال لجرلاة داش

 || قساف هنال لامفالا ىدر ناك اذا ىنعي ( ثاحم ةدابش لبقتالو هلق ( رخالا لام ىف

 ةدابشلا لوبتم وهف شحاوفلا لعفب ملو مسكت هلاضعا ىفو ني هنزل ىذلا اما ١

 || اهتداهشف اهتبيصم ىف ح ونت ىتلااما اهريغةبيصم ىف حوتن ىتلا ىتعي هب ( دن

 || اهريغ وح“ ىكعتو ربصلا نع ىهنتو عذجلاب ريل اهنال ةحنانلا ىف ريخال مهطمعب لاق ةوبشا

 ْ ةبكترم اهنال ( ةنغمالو ع وق ) تملا ىذؤتو ىلا نزحت و اهلند لع ةرجآلا لأ

 | مل وف ) ةبنغملاو ةحئتانلا نيقجالا نيتوصلا نع ىهن مالسلا هيلع ىبثلا ناف امارخ

 1| طقسي اهءرمثف رخخلا اما ةيرمش الا نم رخلا ريغ برش ىنعي ( وهالا ىلع برعثلا نه دهآلو ١
 |١ برمشي نا هتين نمو برشب ىا ةمزالملاو ةموادملا نامدالاو وهل ريغب ناك ناو ةلادسعلا '

 ْ برثلاب مهمتي نم اماف هنه ارهاظ كلذ نوكيل نامدالاىف طرش امئاو اهدجو اذأ كلذ كعب |

 سلجم ىف سلجنم اذكو هنه كلذ روهظ لبق ةلادعلا نم جرخن مل هنه كلذ رهظن ملو

 ىنغملاوهو ( روبنطلاب بعلي نمالو مل وق ) برشيمل ناو هتداهش لبقتال برشلاو روجتلا |
 ىلع فب دقو ةلفغ ثروب هنال هتدابش لبقتال ماخلاو روبطلاب بغلي نه اذك و

 | فرعيالو اهريطيالو اهعيس ناكاذا اماو ماخلا ريبطت دارا اذا هحطس دوسي تراوغلا
 ركذ دق هنال راركت اذهىف لاقبال ( سانلل ىنغي نمالو هلق ) هتدابش تلبق رامتل اهيف

 ىئغتلا ىف اذهو اةلطم ىنغتلا ىف لوالا نالوا ماع اذهو ةأرملاب صوصخم انلق ةينغملا
 ةشحولا ةلازال انايحا هسفنل غي نكلو هريغل ىغبال ناك اذا هنال سانلل ىئغتلاب ديقو سانلإ

 هللا ىنضر رع تن ىلا ءاح فوعن. .نجرلا دبع نا ىورو قضتنملا ف اذك كذب سآبالف

 لاق نجحرلا دبعاي ىنتعمسا هللانق الجخ رمع هيلا حيرخف هامدف هتيب ىف مرني رع عمسش هنع
 /؛ تلق ىتا لاقال لاق لوقا تنكام ىردتا سانلا لوقب ام انلق انولخ اذا انا هل لاق من

 * فويسلاو ةنس الا نيب ىتج# نيمر الف * فويخعلل ضرعتلا الاءالعلا فرش نه قب مل |
 اهعاونا نم امون ىا ( دلل اهب قلعت ىلا رانبكلا هياوبا نم اباب ناي نهالو كل |

 ْ رمم نب هللا دبع لاق عطاق صنب ةضحم ةبوقع اهيلع عرش اضخم امارح تناكام ةريبكلاو

 || الظ متيلا لام لكاو ابرلا لكاو لتقلاو نيدلاولا قوقعو هللاب كارسشالا عبس ٌرابكلا
 سايالاو روزلا ةداهش داز هلعلو عست دوعسه نبا لاقو سومنلا نيلاو تانصحلا فذقو

 ىلا نه لاق ىه عبسا رئابكلا نع سابع نبا لو ءانزلاو روزلا ةداهشوا هللا حور نم
 هللا ةيصعم ىلع رارصالاو هللاب رفكلا بلقلاىف عبرا ةرمشع عبسنه ليقو برقا نيعبسلا

 روزلا ةداهشو رفكلاب ظفلتلا ناسللا ىف عبراو هللا ركم نه نمالاو هللا ةجر نم طونتلاو
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 قلل 37

 يرعشو ميلا لام لكاو الا لكأ ن نطْللاب قرف كيلكر ارا رتل نولاو تاصلا 0

 .لجرلا ق ةدحاوو ةهقرسلاو لتعلا ديلاق نانثاو طاوالاو ءان زلا حبرفلا ىف ناناو ذا

 ةعيقولاو بيس الب ا هجوز ىلع ةأرملا عانساو قح ريغب ملا برضو ةوتشرلا ذخاو

 ةردقلا عم. ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب مالا كرتوربكلاو دسملاو ةحابتلاو بذكلاو

 ةلبتلاو سمللاو لحالام ىلا رظنلا ٌراغصلاو ريبك وهف رانلا هيلع هللا دعوا بنذ لكريبج

 دنع توكسلاو اهنع ىهنملا تاقوالاىف ةالصلاو ىثملا قرخكالاو هيخا ةبطخ ىلع

 ريغب ماخلا لخدي نمالو مل وف ) ريفكتلا لبق اهنع رهاشملا ةجوزلا يطوو ةيبغلا عامس

 لاو را قب رطلا ق ىتع نم اذكو سانلا نيب عام مارخ ةروعلا فشك نال رازا

 طرشو م ردلا دكأتم هلال ( ابرلا لك الو مل وق ) ةياهنلا ىف اذك هريغ هيلع سيل
 ةداهشلا دودرم قساف وهف ماركا ل كاب رهتشا نم لك اذكو ايرلا لكا ىف ةرهشلا لصالا ىف

 حدشال مم رطشلاب بعالا درجت نال رامألا طرمش ( رطشلاو دزلاب ماقلا الو هلق )

 راق ريغ نم مث رطشلاب بعل نه هحرش ىفو قساف هلعاذو مارك رامتلا اما ةلادنعلا ىف

 رك ذب وا ةالصلا نع هعطقش. ثالذ ناكن او ةلوبقم هتداهشف ةالص كرتالو ةثحاف.ركذالو

 هدرع؟ هلا هءبعليام راسو درتلاب بعللا اماو هتدايش لب مل هيلع فلح وا اقف هيلع

 اةالتخا هيف ناذ م رطشلاب بعللا فالخم تالذ رن ىلع سانلا عاججال ةداهشلا لوبق عنم ||
 ىلع لك الاو قيرطلا ىلع لوبلاك ةعقتسملا لاغفالا لعفن نماللو يّ وق )' سانلا نيب

 نم اذكوأ تكلا نع عنتمال كلذ لثم نع ىبسيال ناكاذاف ةورملل كرات هنال قب رطلا

 انا الو ىذكيال دع ناك اذا: الا لالدلا وهو نساخلا ةداهش لبقتال اذكو سانلا هارب

 ديد د 20“

 (رذع )

 ”ناقكو رجلا ٌرابكلا نمو نيدلاولا قوةع ندبلا رئاس ىف ةدحاوو فحزلا نم رارقلا
 ا |[ ديعتم ةالصلا كلاراأو محرلا عطقو رذع ريغ نم ناضمر ىف راطفالاو رذع ريغ نم ةداهشلا

 |انزولاو لبكلا ىف ةنايلخاو مهنع هللا ىضر ةباعصلا بسو نأرقلا نايسنو ةاكزلا عنمو

١ 

 ةبغلاو ةهمتلاو ضيملا ىف ىطولاو رارطضا ريغب ريزنللا محو هيما لكاو علا لها ىف

 | نب ديعس لاق راهظلاو نيملسملا ريتحت و ةيصولا ىف فيملاو هعم لكأي نا ةيشخ دلولا لثقو

 ْ لف رات ىف ثبعلاو دحملا ق.ءارنثلاو عيبلاو مايا ةثلث قوف !سملا نارجمو

 | نيلسملا قيرط ىف وا ةلبقلا لبقتسم طوغتلاو ةبطخللا ةلاحىف مالكلاو ةعتعا موب باقرلا

 موس ىلع موسلاو شجنلاو جبوزالو مرحم ريغب ةأرملا ةرفاسمو ةيبنجالاب ةولحلاو انقسالاو
 ةبطخلاو ناب ريغ نه بيعملا عمو ناكتح لاو ئداجا زةعاذما عبو نابكرلا قلتو هيخا

 : فلدلاب 0 ةهقسق روهظل و طاصلا كلل بس رهظا 0 ةداهش ليقتالو هلوف

 ' ا زف اهكران نأل اهنع ةبغر ةعا كرات ةداهش لبقتال اذكو نوعباتلاو ةباعتلا حلاصلا
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 ظ

 ا
 ا ' للا لع لقوتلا لك زو هاملا رمش اذا اا ةياهنلا قب لاق. سانلا نين قوسلا ىف لجأي
 ! ثيحب ناك اذا قبرطلا ىلع لوبلاب دارملاو كلذ مجهتسلال سانلا نال هتلادعىف حدشبال



 فورعم وه نم ةداه-شالو هلام ةاكز كرب رهتشا نء ةداهش لبقتال اذكو قساف رذغ

 هتداهشف بلغا هيف ريخلاو هنم ءىثب ىلتا امتاو ه.فرعيال ناكاذا اما شحافلا بذكلال
 نوراه هل لاقف هيه ظ فسو ىلا دنع دهش ديشرلا نوراهربزوناىوريو ةلوبقم

 دبع انا كسلجم ىف ثلل لاق امو هتععم لاق اريخالا هنم معا ام هتداهش لوبق نه كعئمام

 هلوف ) ةلادعلاف حدشب بذكلاف ايذاك ناكن او ةلوبةمريغ دبعلا ةداهشف اقداص ناك ناف

 ضعبل مهضعب دهشي ضفاورلا نم موق مهو ( ةياطملا الا ءاوه الا لها ةداهش لبقتو

 ةفوكلاب لجر وهو باطلا نبا ىلا او..ف هاوعد ىف قداص هناب نودتتعيهلد وهشملا قيدضتإ ظ

 ن' ىسيع ريمالا هلتق دقو رغصاالا هلالا قداصلا رفعجو زيكالا هلالا وه ايلع نا دقتعي |

 الودع اوناكاذا ( ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لها ةداهش لبقيو هلوق ) هبلصو بوت

 مهملع تبرض اذا ىسوجلا اوئىر 0 مهو ( مهللم فلتخاناو ملوق ) مهن دف ]|

 ىلع ىب رملا ةداهش لبقت الو روق 0 املا ىلع ,هتداهش لبقتالو ةمذلا ا 5

 30 نينهاتسمملا ةداهش لبقتو هيلع ل ةداهش لبقتو نمتسملا نر ل ( ىذلاا

 لبقت ال كّريلاو مورلاك ني راد لها نم اوناكن اف ةدحاو راد لها ند: اوناك اذا ضع 'ىلغا

 نييمذلا فالح ام42! ثراوتلا عنمجو هي الولا عطش ن.رادلا فالتخان ال ثرالا ادهلعواا ١

 ىذلإ هت وادع ىق قم ملا نال ىذلا ىلع 0 ةدابش لبقتو انراد لها نم مهنالا

 تناك ناو هلوذ ) هيلع لبقت الف مل هنوادع ىف لطيم ىجذلاو هيلع هتداهش تابتف '

 اذه ( ةيصعمب ملا ناو هتدابش تلبق رابكلا بنتي نملجرلاو تايسلا ند بلغا تانسسملا ١
 ترك نذ بلا غلا ريتعي اهيقوت دعب واهاك ٌرابكلا ىتوت نم د.الذا ةربتعملا ةلادعلا دح وه"

 لكلا رابتعا ىف نال هتدابش تلبق ةيضعملا هنمتردن نهو ةتداهش ىفكلذ رثا هيضاخنا
 نه داحاو لكن ال ةيقعم ملا ناو هلو قوقل ءايحا ح وتفم وهو ةداهشلا بابدس

 نه ىلع ةداهدلا تعقو ولف ةئيطخ باكت را نم ولحال مال_لا مولع ءاسالا نود

 ناو هلوؤو بلغالا ربتعاو كالذ ىف عوسف ايندلا ق كلذ دوجو رذعتل السصا هل بنذال

 رصاوا ةريبك بكترا نع لك نا هلصاحو زاغصلا عب تائيدللا نم ىلغا تانسلعا تناك

 هصخو نت مل ىذلا وهو ( فلق الا ةداهش لبقتو عز وف ) هتلادع طةستهناف ةريغص ىلع

 ناتتخالا كرت اذا لبقب امتاو هتداهش لبقتال هنا سابع ننا لوق نم ةدراولا ةهبشلل 932

 ( ىصخللاو مل وق ) هتداهش لبقت مل ةنسلاب ةناهتساو نيدلاب اذافضما هكرت اذا اما رذع ن

 ناك اذا قعي ) ءانزلا دلوو هلق ىيظ هد تعاطق اذا ع راصف انَظ وضع هد ملطق هنا

 هتداهش لبقتال كلام لاقو امههرةكك دلولا قسف بجوال كا قسف نالا ردع

 وف امنا مالكلاو كالذ 07 لدعلا انلق مهتيف هلثك هريغ ن.وكي نا: تح هنآل ءانازلا ف

 اقل مكح ةداهشلا ىف هبكح و لكشملا ذا 5 ((ةرئاطل كلا 3000 ) لدعلا ىف.

 || فلا 8م اذا ام( ل 0 ناو ت تليق م ناش كا هلوق |



 دو

 | ىنعملاف ىوعدلا قباطت نا ةداهشلا مكح نم نال ةطنح ركب وا ل ةئامب ادهشو مهرد ||
 دهشول قّتحقالطلاو لاومالاىف ) ا رغنلا ف ن.دهاشلا قافتا ريتعي و هلوف 0( ظفللاو

 | ناو كلذ نم ءىش تبشرال ةيرب تنا لاق هنا رخآ دهشو ةيلخ تنا لاق هنا امهدحا

 'الصزإل لو نان لاتو نيفلالا نع هيريعيال فلالا نال ىنعمو اظفل افلتخا امهنال ) ةفينح ||

 ' اما ننلا ىعدب ىعدملا ناك اذا اذهو اهيلغ افتا دف نيفلالاف ةلخاد اهنال ( فلالاب لبقت ||
 أ دبش ناف ناتةلظلاو ةقلطلاو ناثاملاو ةئاملا اذه ىلعو عاججالاب لبقتال املا عدا اذا
 | لخدي مل ناو اثلث قلاط ىهف اهب لخد دقو ثلثب دهاشو نيتتلطب دحاوو ةقلطب دحاو

 | اههدهاش امهيف قفتا نينثالاو اهيجج اهيف اوقفتا ىلوالا نال ةياهنلا ىف اذك ناتنث' عّمب اهب

 ' اةتامسو فلاي رخالاو فلاب امهدحا دهش ناف هلا انزال ر راق تلت انفاق ||
 ١ ىلغ نيدهاشلا قافتال عاججالاب ىنعي ) فلاب ةداهشلا تابق ةئامسجنو افلا ىعدن ىعدملاو

 ىرخا ةلج ةئاهسلاو ةلج فلالاف ناتلج- ةئامسخلاو فلالا نال ىنعمو اظفل فلالا
 ١ تبثف اهل ىعدملا ىوعد عم نيتلخخلا دحا ىلع اقفتا دقق ةئامسجو افلا ىعدب ىعدملاو

 | فلاب اههدحا دبش ول ام ةفينح ىبا دنع اذه سيلو هيف افلتخاام تبثي ملو هيلع اقفتاام

 / ىذا اما ىدملا ناكو لو لبقت الف اهيف افلتخا دقو ةدحاو ةلج- كلذ نال نيفلاب رخالاو

 | ىعدملا هبذك هنال ةلطاب ةئامسج-و فلاب دهش ىذلا ةداهش نال عاججالاب لبقت ملريغال اغلا

 ||( وكلاو هئاذاو ةئاملاو ففضنلاو ةقلطلاو ةتلطلا ةئامسجو فلالا ةلئسريظنو كلذف

 | نيفلالاو فلالا ريظن وهف فطع فرح امهندي سيل هنال يثع ةسخجلاو ةرششعلا فالح
 ' ىرطد لع ناك ولاما هوحنو ضرتلاكل ام ىوعد ىف ناك اذا هلكاذه ئدتنحلا لاق

 ١ ىّرشملاو نيفلاب نالف نم ادبع عاب هنا ىعدا اذا اماهاك ل وصفلا ىف عاججالاب لبقتال دقع
 ةئامسهجو فلاب رخالاو فلاب امهدحا دهش وا نيفلاب رخالاو فلاب دهاش دهشف ركن

 ؟اههتدابش تلبق ةئامسج اهنم هاضق رخآ لاقو فلاب دبش اذاو ملوق ( عملا يني

 ١ ( رخآادعم دهشينا الا ) درف ةداهش اهمال ( هاضق هنا هلوق لبقت مو ) هيلع امهتافتال ( فل

 الا نيدال هنا هتدابش نوعضم ءاضقلا دهاش نال ةئامسمح ئضق هنا فسو ىبا نعو

 ١ دهشيال نا كلذ اع اذا دهاشلل ىتبنيو ملوث ) ةيادهلا ىف اذكهاتلقام هباوجو ةئامسج

 ١ ىغبني هلوق ىئعمو مظلا ىلع هل انيعم ريصيال ىك ( ةئامسجت ضبق هلا ىعدملارقب ىتحفلالاب
 | مون لثق هنا نارخا دهشو هك رحتلا موب لتق اديز نا نادهاش دبش اذاو هلوف ) بحب
 تسيلو ةبذاك امهادحا نال ( نيتداهثلا لبقت مل كاملا دنع اوعتجاو ةفوكلاب رحضلا

 نا لاق اذا اهث كلذ ةّافورركيالو داعيال لعفلاو لعف لتقلان الو ىرخالا نم ىلوا امهادحا

 ١ ةثرولا ماتاو ةفوكلاب رحلا موب لتق هنا نيدهاش دبعلا ماقاف رح ىدبعف ماعلا محا ىل

 تابق نيناكم ىف وا نينقو ىف كلذ, لتاسقلا رارقا ىلع اودهش ناو ةكم لتق هنا نيدهاش ||

 ا ( ةداهشلا )
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 دحاو لكىف كلذب رقا نوكي نا زوف رركتو داعت لاوقالاو لوق رارقالا نال ةداهشلا .
 دبشو سما فوثلا اذه هعاب هنا نيدهاشلا بدنا ديشااذا اذه ىلعو لبق نيو 0
 هعاب هنا رقا هنا رخالا دهشو سما هعاب هنا رقا هنا اههدحا دبش وا مويلا هعاب هلا رخآ
 داعت نا زوحب لاوقالاو لوقلا وهو دحاو ىئعم هب دوهثملا نال: ةدانهشلا تلبق ةويلا |

 دبش اذا هناذ حاكنلا فالح نيدها روضح هتوبث ةك طرش نم اذه سيلو رركتو
 حاكتلا نال لبقتال امهثداهش ناذ مويلا اهجوزت هنا رخا دبشو سما اهجوزت هنا اههدحا '
 دبش امتاو نينثا ةداهشب عقو هنأ جانبا اههدحا دهشي ىملو ني دهاش روضح الا عصبالا

 حرج ىلع ةدابشلا ىضاقلا عمتبالو ل وق ( دحاو ةدابشب عقو دقعلا نا امهنم دحاو لك

 نورجأتسم وا ةةدف ,هنا لوقيف دوهشلا ىعدملا خرجي نا وهو ( كلذ مكحالو قنالو
 لأسي نكلو اهيلا تفتليالو هتثوب عمال ىضاقلا ناذ ةنيب ثالذ ىلع ماقاو م ىلع
 هلوق مهتدابش لبق مهتلادع تن اذاف ةينالسعلا ىف مهيك زو سسلا ىف ىعدملا دوهش نعا

 تحن لخإبي ادنمم كلذ, ناكو ثايثالاب انور ىفنلا ناك اذل :ةلوبتم ىنلا لع ةحايقلل الا

 هذه لبقت هريغ اثراو هل اعئالوا هربغ هلشراوال نالف ثراو اذه نا اودبش اذا ايءاضتلا
 رح تناف مويلا رادلا لخدت مل نا هدبعل لاق اذا اذكو لاملا لك هيلا يسب هنا ىتح ةدابشلا .

 طورشلا ىلع ةدابشلا نال هقتعإ ىضقبو امهه©داهش تلبق لخدي مل هلا نادهاش دبشف

 اذه محا ملنا لاق اذا لجرلا نالءاضقلا تحن لخدي ناكاذا لاق امتاو ةعومسم قنلا ىف ٠

 ىنلا ىلع تماق اهنال اههدنع قثعي مل ةفوكلاب ىحخ هنا نادهاش دهشف رح ىدبعف ماعلا
 هلوق م ولعم ىما ىلع تماق اسهنال قتعي د لاقو ءاسضتلا تحن لخدال ات ةيعضتلاو

 نكمي انلق كحال هلا مولعف عمن مل اذا هناف اذه ىلا ةجاحال ليق ناف كلذب ركسحالو
 اذا اماف 7 عب ىف ةنيبلا عمي نا زوحيال ىضاقلا ناف مكب نا:زاح نحلاو معتال نا

 ىضاقلا لأسي رخآ هحرجو دهاشلا لدع ناذ هيف 0 هنال حد هعب زاوحي مكح

 موق ) فلا ثاذ دعب هلدع ناو هب ىضقبال نانثا هحرج ناو الذ, ىبضق هلدع ناف رخآ

 ةيالوو لوخدلاو حاكتلاو توملاو بسنلا الا هنباعي مل ؛ىثب دبشي نادهاشال زوجالو

 طارش و ناسك |ذهو ) هب قد نه هريخا اذا ءايشالا هذهب دهشي نا هعسب هناذ ىضاقلا

 طريشب و رهقدص هبلق ىف عشبو مهب قش نم نانأر ماو لجروا نالدع نالجر كلذب هربنا
 دحاورابخاب قتلي توملا ىف ليقو فاصملا هركذ اذكةداهشلا ظفلب رابخالا نوكينا اضيا

 ههركيو هباهم ناسنالا ذا دحاولا ريغ هلاح دهاشي ام لق هنال ةدحاو ةأرما اماو لجراما

 ىضاقلل اهرسف اذاامااهرسسش:الو ةداهشلا ءادا قلطي نا ىغبنيو بسنلا وحاكنلا ثالذكالو

 ىلع عماستلاب ةداهشلا رمصق هللا هجر مذلا نا مث هتداهش لبقت مل عمانلاب دهشا ىنا لاق ناب

 فسو ىبا نعو فقولاو ءالولا ىف عماستلا رابتعا ىئنب اذهو اهريغ ركذي ملو ءايشا ةسجخ

 روصعلا لص كاع قب 13 ا سلا همنا هنال ءال نسا شلل
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 نا ةهملا ا نيرشوالا نع زايد امال ىانلع رلا ندلا 7 ءامالا لة :

 ١ هل وق ) لبقتال مهمتداهش ىف كلذ اوركذي ملول ىثح ةربتملاوا دما ىلع فقو هنا اودهشي |
 ' صاصقلاو دودللا نع ازاّرحا ( ةهشلاب طقسيال قحح لكىف ةلاج ةداجشلا ىلع ةدابشلاو ||

 "مل وق ) ريغلا ماس ماقام تبثتالفةيشل !اهةرثؤتابنال ( صاصقلا ودودلحا ىف لبقتالو ملغ )
 ' لصا لك ىلع ةعبراالا زوجنال ىمذاشلا لاقو ( نيدهاش ةداهش ىلع نيدهاش ةذاهش زوجو

 اههنأ شلجر ةداهشىلع ادهشنادهاش هتروصو دحاو ماقءنامئاق نيدهاش لكنآل نادهاش. ||
 ١ دنعونادهاشدحا و لك ةدابش ىلع دنجو هنالزاعهناذ رخآ ل خر ةداهش ىلع اضيا ادهشامهتيعب

 زو راش 2 ناذهاشزسالا ةذانث لغو نادهاش لوالا ةدابش ىلع دبش: نا الاز وحن ال فاشلإ

 ١ ةداهش لع دحاو ةدابش لبقتالو يل وق ) نيلجر ةدابش ىلع نيتأر ماو لجرةداهش اندنع

 ! هيثيآلو هتداهث لع نيلجر ةداهش نم دب الف ةجئاب موقنال دحاولا ةداهش نال ( دحاو
 | تدي دنق اههنه داو لك ىلع نا دهشي اعيجج نيدهاشلا نال نيثثا ىلع نانثا دهشاذا اذه

 | لنصالا دهاش لوّش نا داهشالا ةفصو نلوق ) نيدهاش هتذاهشب دحاو لك ةداهش

 ا ' وال مار اذكي ىدنعا رثا نالفان نالف نايدهشا ىلا قداهنش ىلع دهشا عرفلا دهاشل

 ا لهو هعع“ ناكاذا اما هسفن ىلع هدهشا رثملا ناك اذا ىندهشاو لوب امنا ( هسفن ىلع

 ١ هل لاق ولو ابذاك نوكي ال ىىدهشا لوي الو ىدنع رقا لوقب هناف هسفن ىلع هدهشي
 ' دهشاف لاق ناو نك كلذ ىتداهش ىلع دهشاذ اذك نالف ىلع نالفل نا دهشا ليمتلا ىف

 ىداهش ىلع دهشاف لوقب ىتح محدنال تدهشام ىلعوا تدهش اكوا هل تدهش ام لثم

 | هنمدب الف قداهش ىلع دهشا هلوق اماو ( زاج هسفن ىلع ىتدهشا لس مل ناو هلق )

 لصالا ةلادع ْنِم دب الو كلذ رك ذب مل ناو زوجت فسوب وا لاقو اههدنع طرش وهو

 ١ هتداهش ىلع ىنذهشا انالف نا دهشا ءادالا دنع عرفلا دهاش لوقبو ماوق ) لقانلاو
 هتدابش نم دب ال.هنال ( كلذي ىقداهش ىلع ديشا ىل لاق واذكي هدنء رقا انالف نا دبشي هنا |[

 0 لإ دفا لع لصإلا دوش ءاع طرشي و لييخلا ظلو لصالا ةدايش نكاذو
 عرفلا دوهش ةداهش لبقت الو هل وق ) عرفلا ةداهش لبقت ملاس رخوا ايوا امسفول

 نوعيطتس ال اضم اوضرع وا مايا ةثلث ةريسم اوسغ.وا لصالا دوبش تومي نااالا

 ١ تبث ال لدبلاو لصالا دوهش نم لدبلاك عرفلا دوهش نال ( مكلملا سلجم روضح هعم

 | ناكم ىف ناك نا فاسوب ىبا نعو بارتلاو ءاملا ةلالدب لصالا ىلع ةردسقلا عم ريكح |
 شاتلا قود ءانحا دابث اللا 2 هلها ىف تس نا عيطتسسإ ال ةذاهثلا.ءادال ادعول |

 000١ لصالا دوبتلدع نافاوإ قا ) ثنللا وا ادخا 4.3 قفرا.قاثلاو نسحا لوالاو

 نال كلذو ل وصالل نوكزملا مه عرفلا نا هاك كالا نحل 9 0 ( زاج عرفلا

 نا زوحن الو مه ريغ ليدعتو مهلي دعت نيب قرفالف ملي آر دعت ةدص ع ال مدابشل يملقن ا

 ةلاا ارت لإ ةيداتبس ىق.ر وت ل دهاشلا ةدابم مجيد نر يا ع كلذ ىف لاق ا

 ( رهظي )



 د مسرب دا 1

 نا دهاش دبش اذا اذكو هتدابش ىف كلذ رثؤي الو ةلادعلاو حالصلا همن نم را
 ممليدعت نع اوتكس ناو هل وق ) ةيادبلا ىف اذكانلق امل هليدعت حد رخالا اههدحا لدعف
 ذوخأملا نال فسوي ىبا لوق اذهو مهمزاي ال ليدعتلا نال ( مهلاح ىف مك املا رظنيو زاج

 عرفال دوبش لدعت مل نا د لاقو ممتلادع مهلع ىنح دق هنال ليدعتلا نود لقنلا ملع

 مهف اهوفرعي مل اذاف ةلادعلاب الا ةداهش ال هنال متداهش ىلا تفتلي مل لصالا دوهش

 أ| ليدعت نع اوتكسو لودع ,هواو دبش اذا فسوب ىبا دنع مث لبقت الف ةدابشلا اولقثي ملا

 | مكاحلا رعي مل ناوالفالاو عرفلا ةداهشب مكح اولدع ناف مهليدعت نع مكاللا لأس مهلوصا
 | اذاو عيانيلا ف اذكة يئالعلا ىف مهاكز و رسلا ف ممعيجج نع لأس عورفلاو لوصالا لاح
 هتداهش ىلع دهشي نا .عرفلل زوجي له هنداهش ىلع دهشاف رصملا ىف اسوبحم لصالا دهاش ناك

 مهضعب لاق اننامز اشم هيف فلتخا ةريخذلا ىف لاقا مك له ىضاقلادنع دبش اذاو

 مث دبشي ىتح هنحم“ نم هجر ىضاقلا نال زوجي ال ىضاقلا اذه ن<”ىف اسوب ناك نا

 رظني و هلوق زوجي ةدا+شلل جارخالا هنكمالو ىلاولا نيع“ىف ناكناو نحيا ىلا هديعي
 هيلع مصخلا نعط لبق دهاشلا ليدعتىف فالل:ا نم مدقتام ىلع ىنعي مهلاحىف مك اذحا
 ةداهشب سيل ليدعتلا نال حرمجلاو ليدعتلاىف دحاولا لبقب فسوبوباو ةفينح وبا لاق

 دلاولا ليدعت لبقتو ةلاسرلاب تشرو ةداهشلا ظفل ىلا جاتحال هنا ىرتالاريخ وهامناو

 ءانزلا ىلع ةدابشلا ليدعت رقتفب الو مصخس روضح ىلا جاتحي الو هدلاول دلولاو هدلول

 ةينالعلا ليدعت اما سلا ليدعت ىف فالحلاو نينثا نه لقا هيف لبقبال دمت لاقو دعب را ىلا

 ةعبرا ءانزلا دوهش ةيكزثىف طرشي ةيادهلاىفو عاججالاب ةداهشلا ظفلو نينثا نم هيف دب الف

 هيف لبقب اذه ىلع مصحللا مالك ىضاتلا مسفي ملاذا ناججرلاىف ميفالتخا اذكو دمت دنع
 لاقو امهدنع ةأرملا ليدعت لبقت اذه ىلعو نينثا نمد.ال د# دنعو دحاولا لوق اهثدنع
 طريشيف ةبوقعلاىف اما تابوقعلا ريغىف امهلي دعت لبقت امنا ةفينح ىبا دنع مث زوحيال دمت

 لوو ةيك لا ةلعلا ةلعو ةداهشلا ىه ةلعلاو ةلعلا ةلع هيك را نا هلصا ىلع ةروكذلا

 لدع وهف ىضر لدع وه لاق اذا هنال ىلو ىلع هلوق ىلا جاتحن الو ىذر لدع وه ىكزملا
 ممل رجأتساف عضوم ىلا دوهشلا جارخا ىلا ىعدملا حباتحا اذا عيبانيلا ىف لاق هلو هيلع

 لاقو تلبق قد رطلا ىف هماعط نه اولكأ ناو فسوب ىبا دنع مهتداهبش لبعتمل تاوكرال تاود

 دهاشال فلكتي نا دوهشملل سأب ال ىحن نبريصن لاقو اعيجج نييجولا ىف ممتداهشلبقا ال دمت
 اموا ىثملا ىلع ةوق مهل ناكنا ثيللوبا هيقفلا لاقو ىثملا ىلع ردشب ال اش ناكاذا دباد

 لبقت مل ةداهشلا لصالا دوبش ركنا ناو مل وق ) فسورورا هلاق اكورف ةباد هبنوركتسي '
 عورفلا ءاج مث اوتاموا اوباغو ةداهش ةثداملا هذه ىف انل سيل اولاق ناب ( عرفلا دوبش ةداهش |

 ' عرفلا ةدابشن اذ انتداهش ىلع عورفلا دهشن مل اولاق وا ةثداحلا هذهىف مهتداهش ىلع نودهشي

 ناتسافلا دهشاذا * لئاسم * طرش وهو تبث. مل ليمحتلا نال لبقتال امهداهش ىلع

 0 ىق



 'امهتداهش تدر امنا امهنال لبقت ملاهب ادهشف ءاج مناب ناو ابات مث امهدأهش تدرف ةداهشب

 | اذا اذكو امهتداهش مح ىلإ ةبوتلا راهظاي الصوت انوكي نا زاول ةيقاب ىهو ةمهتلل
 . ةداهشلا كلت اهل دهش مث هريغ تجو زث و اهنابا مث تدرف ةداهشب هتجوزلإ ركحا حج و زلا دهش .

 ||| اهابا مئاهجوزا تدبش اذا اذكو هتدابش مدت ىلا اهقالطب لصوت نوكينا زاول لبقتمل
 ' دبعلا قتعا مث تدرف ةداهشب ىصلاوا نونحلا وا رفاكلا وا دبعلا دهش ولو هل تدبش مث

 | رهقال مهتداهش تلبق اهب | ودهشف اودام مث ىبصلا غلبوا نونجلا قافاوا رفاكلا لسا وا
 ا 0001 او دمعت لجل لهقدابت كاقوالو اهتادا لاح: داهستلا لها نع وتوك

 | . اذهلف ميتداهش تدر هلجال ىذلا ىنعملا لازف اهلهانم اوراص مث ةداهشلا لها نم اويل

 ]| هب رضاال ىا ( هرزعا الو قوسلا قهرهشا رو زلادهاشف ةفيتحو ا لاقو هلوق ) اولبق

 | أك نا قوس لها ىلا روزلا دهاشب ثعبب ناكاح رنا طوسنملا ف ركذام ةربشلاريسفتو
 | مككئرقب احب رش نا لوقب و نوكي ام عجب ارصعلا دعب ايقوس نكي مل نا هم وق ىلا وا ابق وس
 '0 لح راو هم سانا اورذحو ءورذجات:روز دهاش [ذه انذحو انا ممل لركورموشعللا

 ا 0 له ا كلذ دعب 0 دهاش بان اذا 1 ءاوس دوزلا ةداهشىقف ءايللو

 د هاي م 0و رت افممب ةزدقم يورط دنعف ةبوتلا 0 و ناكل كحال
 مكحلا ىف ادبا ةيداهش لبقتال اروتدم ناكنا ىناثلاو ىضاتلا ئأر ىلا" ض روش ميدتلاو

 | قي رطالذا كذب هسفن ىلع رقملا وه روزلا دهاشو ىوتقفلا هيلعو لبقت فسو. ىنا دنعو

 | يحب مث لج ر لتقب دهشي نا وه ليقو تايثالل تائيبلاو ة داهشلل ىنذ هنال ةنيبلاب هتابثا ىلا
 | رزعيال تطلغوا ةداهشلا ىف تأطخا لاق اذا اما نيقب هبذك تبثر ىتح ايح:هلدّقب ذوهشملا

 || ما هنع هللا ىضر رع نال ( هسيحتو ابرض هعجون دمحو فسوب وبا لاقو هاوق )
 0 ارم ناكدلا ىلع لو اذه انلق سبحو هب فيطو ههجو رو رزع ىتح روزلا دهاشب
 ا ميدلاو ريزعتلا هيلع رع عجب اذهلو رزعي ةفصلا هذهب ناك اذا ةفينح ىبا دنعو ثالذ ىلع

 سلا و ةنويدلاو

 3 تاداهذلا 00 عوجرلا اك د .

 روز, تدهشوا هب تدبش اع تعجر دهاشلا لوق هنكرف مكحو طرشو ن كر هل بابلا اذه

 ءاضقلا لبق عجر ءاوس لاح لك ىلع ري زعتلا باج هم ها ل ل

 الام هب دوهثملا ناكو ءاضقلا دعب عجر نا رب زعتلا عم ناعضلاو اس ءايضقلا دعب وأ هتداهشب

 متداهش نع دوهشلا عجر اذا هللا هج-ر لاق 1 ىطعتسملا ىف اذكا ص وع ريغ هلازا دقو

 1 . 117 هاوق) ائيش اهب اوفلت مل منال ( مهبلع ناعم الو طقس اهب م كلا لبق |[

 ا هش م مجسفإ ملاو مكن ْ



 ل

 ةدابشال محدش هنال ) مك املا ةريضحب الا عوجرلا محدنإالو هلوف نامضلا هم رف

 ئذلاطوششبالاو نك مك ان ىإ دارملاو ىضابعلا نئلخن نم ةدايقلا + سنش ل

 اههعاولا) لع دوني عملا يدا ىل هنا ك5 ةرضعحالا عوجرلا حدنال هلوق ةدئافو مكتح

 اعوخو ىعدا هنال اههيلع هثنيي لبقتال اذكو نافلح ال امهنيع دارا ناو هتموضتخ لبا ١

 ال ررقلا نال اهجاجر م البام كى لاغ ناريغاش كرت [ذ1و هلوق ) الطاب

 نانعضا اماو ابدعت فالتالل اببستدقو ديل اف ينامضلل بيل ىدصتلا هج ا

 ( فصنلا نمض امهدحا عجر اذاو لوف ) ققحي# هب فالتالا نال لاملا ىعدملا ضيق اذا

 قللا فصن هتدامشب قب نم قب دقو عجر نم عوجرال قبنم ءاقب ريتعملا نا لصالاو

 هتداهشي قس نم قب هنال ( هيلع ناعض الف مهدحا عجرف ةثلث لاملاب دهش ناو هلق )
 ( لاملا فصن ناعجارلا نعض رخآ عجر ناذ هلا وف ) عجارلا ىلا تفتتلي الف قلحا لك

 نات ارساو لخاز دهن ا و هلق 0 قالا فصن هتداهشب عطقب نم ةداهشلا ىلع قيدق هنال |

 اتعجر ناو ملف ) قبب نم ءاقبب لاملا عاب را ةثلث ءاقبل ( قلاعب ر تنعم ةأرعا تعجرف '

 رسثعو لجر دهش ناو هل وق ) قللا فصن قب لجرلا ة داهمثب نال ( لاملا فصن اتنعض

 تعجرناف ها وق ) قالا لكهنداهشب عقبنم ب هنال ( نهملع ناعمالف نامث عجرف ةوسن
 ةيقابلا ةداهشب عبرلاو لجرلا ةداهشب فصنلا قب هنال ) قا عب ر ةوسنلا ىلع ناكىرخا

 هسادسا ةسج ةوسنلا ىلعو قا سدس لجرلا ىلع ناكءاسنلاو لجرلا عجر نافذ مْلوَق )

 اوناكولاكراصف لجر ةداهشب عطقنا اه لثم نينا را لك ةدابتب عطقلا هنال ( ةفيشح ىبا دنع

 فصنلا لجرلا ىلع دمحو فسوب ونا لاقو هل وق ) اسادسا لاملا اونعم اوعجرف لاحر ةتس
 لجرلان ود سثعلا ةوسنلا عجرناو ةدحاو ةلزنمب ترثكن او نهال ( فصنلا ةوسنلا ىلعو

 ةأمماو نالجر دهش ناو َقِبْنم ءاقبب رابتعالا نا انلق امل نيلوقلا لع قللا فصن نهملعف

 اهدوجوف ةدحاو ةأرما ةدابش زوجيال هنال اهنود نيلجرلا ىلع ناعضلاَ اعيج اوعجر مث

 لجرلا نمض ةأرماو لجرلا عجرفةوسن ثلثو لجر دهشولو دهاش ضعباجنالءاوس اههدعو
 اثالثا فصنلا نانمضي ةفيتح ىلا لوق سايق ىلعو امهدنع اعيش ةأرملا نعضن ملو فصنلا

 امهدنع فصنلا نماعو فصنلا هيلع ناك اعيج- اوعجر ناو ثلثلا املعو ناثلثلا هيلع

 عجرف ناتأ ماو نالجر دهش ناو هساجنا ةثلث نملعو لاملا امج هيلع ةفينح ىبا دنعو

 نانأرملا» ناتأرملا قبو نالجرلا عجر نافذ لاملا ناظفحي نيلجرلا نال امهلع ناعض الف نانأرملا
 عجر ناف هيلع نامضال دحاو لج عجو ناو لاملا فصن نيلجرلا ىلعو لاملا تل انا

 اعيج- اوعج-ر ناو انالثا لاما عبر ةأرملاو لال أمماو لجر قبو ةأرماو لجر

 نا دهاش دهش اذاو مل وق ) نيتأرملا ىلع ثلثلاو نيلجرلا ىلع هاثلث اثالثا ناعضلا ناك

 افلثا امهنال ( اههيلع نام الف اعجر مث ٌدكاوا اهلث. رهم رادقم حاكتلاب ةأرما ىلع
 لقاب ادهش ناو لوقف ) موقتم 0 هلوخد دنع عضبلا نال ضوعب لام نيع هيلع



 أ| فالتالا دنع ةموقتم ريغ عضبلا عفانم نال ( ناصقتنلا انمي مل اعجر مث لثملا رهم نم

 || امهكلاذ ناعجرب مث فلا اهلثم رهمو ةئامسج ىلع اهجوزت هناا دهشي نا هتروص و
 أ ىعدا امل هنال جوزلا رارقاب مزاي لاملاو َدَعَف هلام اهكلم نع اجر مل امهنال ائيش نانعضي ال

 أ رهمو فلا ىلع ىه تلاقو ةئام ىلع ةأرما حاكن ىعدا اذا ئصملا ىف لاق هرارقاب همزا كلذ
 أ ائيش اهل نانعضا ال ام لوخدلا دعب اعجر مث اهل ىضقو ةئام ىلع نيدهاش ماقاذ فلا اهلثم

 || رهع مامت ىلا اهلوق لوقلانا ىلع امهدنع ءانب ةئامعست اهل نانعضإ اههدنعو فسوب ىبا دنع

 أ لوقلا فسو ىبا دنعو ةئايعست اهلع اغلتا دقق امه داهش الول فلاب اهل ىضقب ناكف اهلثم

 ةأرغا خي وتب لجر ىلع ادهش اذا كلذكو ول وف ) ائيش ابلع اهلتب لف جوزلا لوق

 / موقتم عضبلا نال ضوعب فالتا اذه نال ( انما مل اعجر مث لقاوا اهلثم رهم رادقمب

 أ رهم نم ٌركاب ادهش ناو هل وق ) فالتا الك ضوعب فالتالاو كلملاىف لوخدلا لاح

 ةفينح ىبا دنع باج حاكنلا اذه مث ضوع ريغب اه افلتا امهنال ( ةدايزلا انعم اعجر مث لثملا

 ١ اهؤطوهلز وج هنا هتدئافو نطابلا ىف زوحجيالو رهاظلا ىف زوج امهدنعو نطابلا ورهاظلا ىف

 ا اجر مث ركا وا عقلا لثع عِس ادهش ناو هلق ) زوحي ال امههدنعو ةفينح ىبا دنع

 ١ ىدب ىرشملا ناكاذا اذهو هكلمنع هالازا ام لثم امهداهشب هل الصح امهنال ( انعضي ل

 ا ىئصتسملا ىف اذك ةداي زلا نانعضل ركن ىريشملا و ىعدب عبابلا ناكاذا اما ركش , عبابلاو

 ا هلو ) ضوعال ءرملا اذه افلتا امهنال ( ناصقتلا انمض ةهقلانم لقاب ناكناو هلق )
 امهثال ( رهملا فصن انعم اعجر مت اهم لوخدلا لبق هتأرما قلط هنا لجر ىلع ادهش ناو

 ١ حوزلا نبا تعواط ول اهلا ىرتالا طوقسلاو لاوزلا فرش ىلع ناكاناعض هيلع ادكأ

 || نلوق ) اههءلعاضيا اه.عجر ةعتملا نمضو ارهم اهل مسي مل ناك ن اوالصا رهملاطقس تدئراوا
 ' همزاي رهملاو هل ةعق ال حوزلا كلم نم عضبلا جورخ نال ( انعم مل لوخدلا دعب ناكناو

 | ( هتيقانعط اعجر مث هدبع قتعا هنا ادهش ناو هل وق ) ةجق هل ائيش هيلع افلتي رف لوخدلاب

 | اذه امهيلا لوحصاال قتعلا نالقتعملل ءالولاو ضوع ريغ نم هيلع دبعلا ةيلام افلتا امهنال

 | انعطاعجرم# كلذب ىضاقلا ىضتفهذه هتراجدلوتساهنا ادهشناو ءالولا لوحتي الف ناعضلا

 ١١ اهتعف انعطو تقتع كلذ دعب ىلوملا تام ناذ هكلم ىلغ ةيقاب ةيراملاو داليتسالا اهصقنام

 || مث نواصي ادهش ناو هل وف ) ةثروال اهناعغ نجف ةمدقنملا امهتداهسشب تفلت اهنال دما
 | امهنم لصح ملو لثقلا اراب مل امهنال ( امهم صتّمب ملو ةيدلا انعض لتقلا دعب اعجر

 | ثلث ىف امه ام ىف ةيدلا ناعط نوكي اندنع مث امهنه صتّق ىعفاشلا دنع و هيلع هاركا

 نام رح الو ةرافكلا امهيلع حي الو فاّريعالا لقعت ال ةلقاعلاو نافررعم امهنال نينس

 ( اونمض عرفلا دوهش عجراذاو أ وق ) هناثرب امهناذ هيلع دوهشملا ىدلو اناكن اب ثاريملا
 دوهش عجر ناو هلوف) لا افاضم ءفلتلا ناكف منه تردص ءاضقلا ساجي ىف ةداهشلان ال

 0 عرفا دوه دهشن واو ) نعول ع كيلا طقام دعب عي ( لمألا 4

 سدامق



 1 يق ) ءاضمتلا لاتسالو 1 الا اوركتا رهنال لوصالا ىلع ىا ( مهدلع ناعضالف انتداهشا
 || داهش الا وركا منال لوصالا ىلع ىا ( مهبلع نعما الف 32 مه اندهشا اولاق نآذإ

 ١١ ندب م دكح دك ه اون انطلغو ,هاندهشا اولاق ناو هلوق ءاضقلا لضيالوا

 لوصالا ىلع نامض الف امثدنع اماواو يضحول اك راصف لوصالا ةداهش اولقن 3

 امهدنعف اعيجم عورفلاو لوصالا عجر ناو عورغلا ةداهشب عقو ء ءاضقلا نالاوعجر اذا

 | نعض ءاش نا رايملاب وه دمت دنع و ممتداهثب عقو ءاضفلا نال ع ورفلا ىلع نامضلا

 : 0 اوطلغوا لصالادوبش بذك عرفلا دوهش لاقناو هل وف ) لوصالاوا عورتلا
 مهلع ناعضلا بحي الو مهاوقب ضتني ال ءاضتلا نم ىضما ام نال ( كالذ ىلا تغتلي ملا

 ةعبرا دبش ناو ملوث ) عوجرلاب مه ريغ ىلع اودهش امنا ,تدابش نع اوعجرام نال

 ناصحالا دوبش نآل ( اوزعكإ مل ناصحالا دوبهش عج رذ ناصحالاب نادهاشو ءان زاب ١

 . ناصحالا ودب وقع محراان الو لقعلاو غوليلاك هيف ظطارخت ناصح الااماو ,محرلل نيبج وه ريغ 3

 | بقاعي ال ناعم هذهو هب ركحاو 2 وزرللاو مالسالاو عولبلا وهذا هيلع باقعلا زوحبال 5

 ريغ ءان زلا كيف هيف ادوجوم ناك ناصحالا نو هريغل الل ءان زلاب باقعلا قدسإ اماو املع

 4 ناصحاالادوبش ةداهشب 6-52 مل اذاو حرا بجو ناصح الا دعب ءان زلادحو الف جرال بجوم ظ

 تع اذه ( اًونعح ديك يلا نعان وت, نما عجر اذاو هلوق ) عوجرلاب اونعضن مل جر"

 ١ اب قلعت ال ةيك ثلا لبق تناك اهنا ىرتالا ةداهش دوبشلا ةدابش اولعج ىهنال ةفيتح ىبا

 ادرك او اف دولا رع 5 مهيلع ناعضال اههدنعو ةيكررلاب قلعتي امناو كح

 ةيدلاق كيبع داوود اذاف مج 3 لاا زد ءاب زلاب لحر ىلع اودهش ةعئرأ هنروصو ناصحالا

 ديبع مهنا هانلع اولاق ن ا ء اوعجرا ذا هانعمو ةفيتح ىنادتع نيكزملا لع |

 ا 0 ميبلع ناعم الف رارحا مينا اوعزو ةيكزْتلا ىلع اوتيئاذا اما ,هانيكَز كلذ عمو '
 ٍ . هلو دحنالو كإذ ىف اوةدص اونوكي نا زاوجب دوهشلا بذك نيبتي مل هنال دوبشلا

 تب ىلع ةيدلا دمشتو فسو وا لاقو اندنع ثروب الف تام دقو ايح اوفذق مهنال فذقلا

 أ مه اولاق اذا اما رارحا مهاولاق ناب ةيرلاب نوكزملا ربخا اذا ايف فالخلا ليقو لاملا

 ا نادهاش دبش اذاو عل وق ) الدع نوكيدت دبعلانالاءاجا نونعضنال اديبع اونابق لودع
 '| ركلا نال ( ةصاخ نيهلا دورش ىلع ناعضلاف اوعجر مث طرمشلا دوجوب نادهاشو نيعلاب

 ١ عدوا انزل د ورشل مم ناصح الا دورتك ى هذ اكاد ف يرش رادلا لوشدو نجا 007
 قالالا دورش نزال ةىاذ هيفا رهلظإ الف'انعب اها لوخدلا لق قالطلا و قتعلا نيمي ةلئدملا

 اهفوا لوخدلا لبق قالطلا ىف ةئافلا رهظت امناو مهبلع ناعذال اوعجر اذا لوخدلا دعب

 م اهلخد هنا نا رخا دهُشو رادلاهذه لخدال هدبع تعبي فاح هنا نادهاش دهش اذا

 هادم ءل لاق ول الحر نا ريالا نيِع 0 ىلع ناعكلاو اعيج قا 0 ل بعلا قتعي



 د م

 نبيع قتع هنال براضلا نء<!الو دبعلا قتعي نالف هيرضف رح تناف نالف كىرض نا

 ْ عا هللاو اذه كيذكف برضلابال هال وه

 معاو لالا ند ةليضف ق ناك اهذ حجار ةدو# ةضاير 0 عقب مسا بادالا

 || هيلا سانلاب نال هب ةيانعلا بحي نيلسملا حلاصم نم ةملصمو نبدلا روما نم ىما ءاضقلا نا
 ا ( ةداهشلا طئارش ىلوملا ىف عّمجي ىتح ىضاقلا ةيالو حدنال هللا دج-ر لاق ) ةيظع ةجاح

 نوكيل ىلوتملا لقب ملو لوعفملا مسا ظفلب ىلوملا ركذامناو ةلادعلاو غولبلاو هي رلحا ىهو
 ةداهشلا طئارمش هيفريتعا امئاو ىضاقلل ىلوالاوهو هبلط نودب هل هريغ ةيلوت ىلع ةلالد هيف

 أ| لاقريغلا ىلع قلحا بجوت ىتلا ةداهشلا هبشا ريغلا ىلع ركملا ذوفن هيف ناكامل مكملا نال
 نوكيو هل وق ) هنيدو هحال ص و هفافعب قوثوملا الا ءاضقلا ىلوب نا ىتبنيال هحرش ىف

 اهخوسنمو اهعتان فرعيو ثيداحالاو ةنسلاب افرام نوكي نا وهو ( داهتجالا لهانم
 ءاضتلا ىف لوخدلاب سأب الو ول وق ) كلذ نم نولبسملا هيلع عمجا امو اهصاخو اهماعو
 نوطاص موق هبنتجاو نول اضموق ءاضقلا ىف لخددقو ( هضرف ىدؤينا هسفن نم قش نم
 فوخلا مالاو مهظعلا رطخلا نم هيف املايثدلاو نيدلل إساو طوحا هيف لاوحبلا ةلرتو

 لاق ( هيف فيملا هسفن ىلع نمأبالو هنع رمملا فاح نمل هيف لوخدلا هركيو هلوق )
 هللا ىف وهف [عءاغ ىضنف الع اع لجر ةنلا ف ضاقو رانلا ىف نايضاق مال لا هيلع
 هلق ) رانلاف وهف !عامريغب ىضتف دع لجرو رانلا ف وهف لهج امي اضتق لهج لجرو
 عيبانيلا ىفو هناسلب اهلأسيالو هبله اهبلطيال ىا ( اهلأسيالو ةيالولا بلطي نا ىغبالو
 | اذك ةنيدم ءاضق مامالا ىتالو ول سانلل لوقب نا لاؤسلاو ىنلو مامالل لوعب نا بلطلا

 هوركم كلذ لكو ءاضقلا هدلقيف مامالا ىلا كلذ غلبب نا عمل! وهو كلذ ىلا هتبجال

 هددسي كلم هيلع لزأ هيلع ربجا نمو هسفن ىلا لكو ءاضقلا بلط نم مالسلا هيلع هلوتل
 اهيف ىتلا طئارطلا ىهو ( هلبق ىذلا ىضاقلا ناويد هيلا اس ءاضقلا دلق نمو هلوف )

 لاح ىف رظنب و هل وق ) فتولا لاوداب ماوتلاو ايصوالا بصنو كوكصلاو تالحمتلا
 أ هانا همزلا قحب مهنم فّرعا نخ هلق ) نيللسملا روماىف ارظان يصن هنال ( نينوحدملا
 قحب هتسبح ىنا لوزعملا لاق اذا ىنعي ( ةاس الا هيلع لوزعملا”لوق لبقب مل ركنانهو

 ١ ةلوبةهريغ درقلا ةداهشتو سانلا رئاسب قححلا لزعلاب هنال ةنيبلا ن ودب هل وة ىلا تفنلي' مل
 ىداني ىتح هتيلختب لحمل مل ةنيب مقت مل ناف هل وق ) هسفن لعف ىلع تناكاذا اهسال
 نالف بلطي ناك نم امايا هسلحتىف ىداني نا ءادنلا ةروصو ( هماىف رهظت_سو هيلع
 أ( اهئاو هقلطاو هسفنب اليفك هنم ذخا مصخ هل رهظي مل ناف مضاف قحب سوبحلا نالف نب

 : ا اج 0 ندد ناار لي 000 را تيد قيوم نأ سما لئاج مصخ هوكي نا ناو ليغكلا دلما
 بما ب متم يه ييتخا 23 ا رج

 (هلوق)



 د مم دع

 بسح ىلع لمعيف ) فوقولا تالغ ىا ( فوقولا تاءافتراىفوعيادولا ىف رظنيو هلق )

 هلق ) ( كلذ ىف لوزءملا لوق لبقبالو هدب ىف وه نم هب فرعي وا ةنيبلا هب موقتاه
 ةلبقلا ليقتسيو ءابرغلا ىلع هناكم هبتشيال ى( دحمملا ق ارهاظ !سولج مكانا لم
 هلخد ناف مهل هسفن اذ رفم موصحلا ىلع لبقبو هددسيو هقفوي نا هللا وعديو هسولج ىف
 هبل لغشا ةفضلا هذهب ناكاذا هنال مكمل نع فك بضغوا! َساعنوا رح وا ره

 نال ضيرمواأسباحوا نقاحوا ناسثطعوا عياج وهو ىضقالو موصللاا مالك مهشب ف

 هللا نعل مالسلا هيلع هلوقل ىثثرءالو شاموا بكار وهو ىضشالو هبلق لغشي كلذ

 ىري ثيحن هدعقيو حالصلاو فافعلا لها نم اتاك ذخمن نا ىقبنيو ىثترملاو ىثارلا

 ىلا حجباتحي دق هنال ةداهشلا لها نم بتاكلا نوكي نا ىغبشو هيلع سبتلي الثل بتكيام
 ءاضقلا لبق هتداع ترج نمت وا هنم مرحم جحر ىذ نهالا ةيده ىلبش الو لوف هندابش

 داز اذا ىدهملا اذكو لبق ال تناك اذا اما ةموصخ بيرقلل نكي ملاذا اذهو ( هتاد اهع

 ( ةماعزوكتناالا ةوعد رضحالو عل وف ) هتده لبشال ةموصخ هل تناكوا داتعملا ىلع
 اهريسفتىف ليقام حدا اذهو ( اهلمعي اهرضحال ىضاقلا نا فيضملالع ولام ىتلاىهو

 اهرضحبال ىضاتلا نا فيضملا لع ولام ىه ةصاخلاو ناتهللاو سرعلا ةوعد ىه لبقو

 مرحم جحر ىذل وا ىنجال نوكت نا نيب ةصاخلا ىف لصف ىل مهذلا نا مث اسهل ىل
 ( ىضرملا دوعيو ريانملادهشيو لوف ) مرحم جر ىذل تناكاذا الا اهييحال ةيادهلا فو

 دهشي مالسلا هيلع ىنلا ناك دقو اهنم ءاضقلا عنم الف ملسملا قوقح نمو ةنسلانم كاذنال

 ( رىوصخ نود نييصمخلا دحا فيضيالو يل وق ) ماكلا لضفاوهو ىضرملادوعيو ٌرانلا
 هي وسلا دوج ول اعيجك اهني نإ ناي ال هنإ ىلا ةراشا هش ةن وكلا 1

 مالكلاو املا رظنلا ىف اذكو ( لابقالاو سلجلا ىف امهني ىواس ارضح اذاف موق )

 ناذ ىنضاقلا ىلع مال نا ةم وصحملاا لجال 'ئذاقلا سلجم لخد نم ىغيشب و امهعم

 دهاشلا سيو مالسلا مكيلعو هلوق ىلع ديزيال هباوج دارا ناف همالس در هيلع بحال
 مكح هيلع ىعدملا باذ ىتح اهب ركحي ملو ةنيبلا ىضاقلا عمس اذا مث هيلع دربو ىضاقلا ىلع

 هلوق ) عيبانيلا ىف اذك هراضحا نم دب ال دمت لاذو فسوب ىبا دنع هدوع رظنتب الو اهب

 اذكودهل اذاعضاو رخ' آلا بلق رسسك هيف نال ( ةج هنقليالو هيلا ريثيالو امهدحا راسالو|
 هقح كرو ريغ امرو هثهد كالذ نال رخال[ ىلع هعفرب ملام امهدحا ىلع هتوص عفر ال

 بلطف هدنع قاحا تنل اذاذ هل وق ) هبحاص نود امهدحا هجو ىف كحضذنال اذكو

 ءازج وه امنا سملانال ( هيلعام عفدب هرماو هس لمتل مل همرغ سيح قملا بحاص ظ

 لوا ىف الط امم هنوك ف رعيال ؛هنال هرارقاب قطا تنث اذا اذهو اهروهظ نم بالف ةلطاجملا

 تين اذا اماو هسبح كلذ دعب عئتما اذاف لاملا بحدتسي ف لاهمالا ف عمل هلعلف ةلهولا ظ
 داك عبط اذاو ةيادهلا ق أذك هراكتاب لطملا روهال تبل نيح هس ةئيبلاب قحا

 يا ا ل كيال تن. هسا عل الل اك طبل 01 ال ا ا اا ا اا ا ا ا اا ار املا بااءخظظللال

 ا



 د 4 وع

 !إ امهلعي وا ناحلطصي ايهم امهنيب مكماذقنبالو اههدري نا سأب الف ناهصحلا لطصب نق

 , ا! ثروب ءاضقلا لصف نما لطم ىموصللا اوددر هنع هللا ىضر رع لاقريخ ملصتلا نإ
 ' اهمزل نيد لكىف هسبح عنا نان لوف نيترس نم زك ١ مهدري نا يغبشالو نياغضلا

 ا( ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلاوإ ضرقلا لدب و عببملا نك هدب ىف لسصح لام نع الدب
 أ! هسحال ارسيعم ناكاذا اما ارمسوم ناكاذا هسبح امناو هانغ تدي هدب ىف لاملا لص اذا هنال

 |  ضوعك ( كلذ ىوس اهف هسبحالو ن] وق ) لجؤملا نود لخلا هب دارملاف رهملااماو |
 000000 ازا هل نا هعرغ ايش نا الاووق نا لاق اذا:تايانطا نشوواو بوحصغملا |

 .قوسا هنال ( هليبس.الخ لام هل رهظي مل ناف هنع لأسي مث ةثلث وا نيربش هسحنو ءلوق .)

 0 هسيح ةدم ر دقت سيل والظ كد دع هسبح نوكمف ةرسبملا ىلا راظنالا

 | ١ 141 نم سانلا نخ هيف سانلا لاوحاإ قالتخال ىنفاقلا أر ىلا ىضوفم هيف ردقتلا لب
 0 ناذ مك اللا ىأر ىلع كلذ فقوف ريثكلا ه رخال نم جهنمو لسيلقلا سبملا

 | رات ا ىهو ىرخا ىف لبقتالو ةياووىف لبقت ةدملا لبق وا هسبح لبق هسالفا ىلع ةنيبلا
 || دورشلا هيلع علطي الوب لام هل ن وكي نا زاومل هراسبالو هراسعا ىلع علاتال ةنيبلا نال
 | هجرخا هراسعاب ربخاف هنع لأسو ةروكذملا ةدملا ىضاقلا هسبح اذا مث هسبح نم دءالف

 | طوحا نانثالاو هلوقب لمع ةقث كلذب هربخا اذا لب ةدابشلا ظفل ىلا جاى الو سيلحا نم |'

 ١ بلاطلا لاقو راسعالا ب ولطملا ىعدا ناب ناك اذا افا ةعزانم لاح لالا نكي ملاذا اذهو |'

 انه هجورخ دعب ( هتامرغ نيبو. هن لوح الو عل وق ) ةنيبلا ةماقانم دبالف رسوم وه

 00 لآ ١ ندللا ناك ن اذ جرخ ىح ةئاورظتني لب هنوعبتال ةجاط هراذ لد ناذ سيلا
 | سبحبو ل وق ) اهم زالت ةئيما ةأرما ثعبب نكل واهب ةولخلا نم هيف امل اهمزاليال ةأرما

 'هدبعو هاك نيد ايا سب<و اهنع عانتمالاب ملاظ هنال ( هتجوز ةقفن ىف لجرلا

 | سيللاو كالذي املاظ ريضيبال هنال ةباتكلا نيدب هالومل بتاكملا سحنالو نودملا نوذأملا

 || ناو نودلاولا سبحال ىنعب ( هدلو نيد ىف دلاو سبحبالو مل وق ) مظلا ءازج وهامنا |'
 ]| دود اكهيدلاو ىلع دلولا اهتحتسإالف ةيوتع عون سبملا نال دلولا نيد لجال اولع |'

 | روق ) كاذنم دشا سبملاو * امهر هنت الو فا امهل لقتالف + ىلاعت هّللالات صاصتلاو |

 ' ةعقنلاو داولا ءايحاثلذىف نال اريتق اريغص ناكاذا ( هيلع قافنالا نم عنا اذا سيحتو |'

 ىدن#ع لاق نامزلا ىضم طقسإال هنالد سبحامتاهنافدا ولا نيد فالح نامزلا ىضم كردتستال |'

 ]| ىلولا ىضاقلا سيح لام ريغصالو هنود ءاضق هل زوج ىلو هلو اريغص نويدملا ناكاذا |

 ا ( صاصقلاو دودملاىفالا ءىش لكىف ةأرملا ءاضق زوحبو هل وق / هنويد ءاضق نم عنتا اذا

 |00١1| قومملا ىف ىفاستلا ىلا ىضاقلا باتك لبه وهل وق ) اهتداهشل اراتعا
 ا ١ قانسر ىّصاق ىلا رصم ىضاق نهو جا ىضاق ىلا مصم ىضاق نه هب كيري ) هدنع اهب ا

 || ط رش اماو عبانيلا ىف اذك رصم ىضاق ىلع درو اذا قاتسس رلا ىضاق باتكل بش الو |

 ) ةداهشلا



»0 
 | اهب دبش اذا مهل وق ) اهب الا ىضاقلا باتكهنا عيال هيلا بوتكملا ىضاقلا نالف ةداهشلا |

 ىضاقلا ىلا ىضاقلا باتكل بقت امناو باتكلاب ىا هدنع هب ىوريو قوقملاب نعي ( هدنع ||

 ىفو لبقت ال كلذ نم لقا ناكاذا اما ادعا صف مايا ةكث رفس ةريسم امهم ناكاذإ
 ماكحالا ىف رخ آلا ىلا امهدح ا باتك زاج نايضاق دحاو رصم ىف ناكاذا ماشه رداون |

 هيلا بوتكملا ىلا هباتك لو صو لبق لزعوا بتاكلا ىضاتلا تام ولو عيبانيلا ىف اذك'

 توملا دعبو كح هب تبثرال لزعلا دعب هناطخو هباطخ ماقم موقي هباتك نال هب لمجال |
 باتكلا هيلا لصو ناو لطب دق هباطخ نال هباطخ ةلازنم هءاتك نوكي نا نه حجر أ

 لزعوا الوا هيلا بوتكملا تام ناو تاج كلذف لزعوأ كلذ دعب بتاكلا تام مث هأرتف
 مصملا تام ناك ناو هريغ ىلا بتك هنال باتكلا لبقب نا هل غبن, ملءاضقلا هريغ ىلوو |

 || ةداهشلاب ركح مصخ ىلع اودهش ناف مل وق ) هماقم مهمايقل هتثرو ىلع باتكلا ذهب

 كلذب رقاوا ةنيب كلذ ىلع ماقاو افلا لجر ىلع ىعدا لجر هتاروص ( همكحب بتكو
 || ةفاخمىضاقلا كلذ ىلا اباتكىضاقلا اذه بتكي رخآ دلبىف دنم اهذخأي نا ىلع احنطصاو

 ْ اودهش نا ىا ( مكحب مل مصخ ةرضح ريغب اودبش ناو هلأ وق ) باتكلاب هذخأيف هركتنا

 ءاضقلان ال اه مكح امنا و (اهيدنلاتوتكملا مكعب ةداهشلاببتكو) هلوقوبتاكلا ىضاقلا دنع

 ةلزم هباتك ناكءاضقلا زجي ملاذاو رضاح مصخ هدنع نكي ملام اندنع زوجيال ىلاغلا ىلع
 || ةداهشب الا باتكلا لبقبالو هل وف ) هيلع كلذ. دهش هناكف قملا تايثاىف هيلع ةداهشلا

 ىل وق ) ةمات حب الا تيشرالف باتكلا هبشي تاتكلانال ( نيتآرعاو لجر زا 1
 مهترضح ( هقخيمت ) اعلان ودب ةداهشالهنالهب مهلعيوا ( هيفاما وفرعيل يبلع هأرقبنا بجو
 متللاو باتكلا ىف ام !ءنال دمتو ةفينح ىبا دنع اذهورييغتلا مهوتبال ى( هيلا هلمسإو )
 سيل فسوب وبا لاقو طرش امهدنع اضيا باتكلا ىفام ظفح اذكو امهدنع طرش مترضحب

 لوق ىسخ رسلا راتخاو هقخو هءاتك اذه نا مهدهشي نا طرشلاو اط رش كلذ نء ”ىَتن
 مكيلع هأرق له لوقبو باتكلا ىفام نع ةفينح ىبا دنع ,هلأسي ىتح هحتفل الو فسوب ىبا

 انترضحب هقخوا انترضحب هقحي ملو انيلع هأرقواال اولاق ناذ ,كترمضح هت لهو

 اذاو هلق ) ذئيح هحتف انترسضحب هقخو انيلع هأرق من اولاق ناو هحنفلال انيلع هأرقب ملو
 هروضح نم ديالف ةدابشلاءادا ةلزنم هنال ( مصخلا ةرضح الا هلبقي مل ىضاقلا ىلا لصو

 هلوق ) مصخو عدم الا تبثنال ةداهشلاو ةداهش هنال هل دوبشملا روضح نم اضيا دبالو
 سلخ ىف انيلا هلم ىضاقلا نالف باتك هنا اودبش ناذ هّقُح ىلا رظذ هيلا دوهشلا هلس اذاذ

 ساحم ىف هلوق عمو ) هيفام همزلاو مصخلاا ىلع هأرقو ذئنيح هصف هتخو انيلع هأرقو هيكح

 ناهاشيف اذك منال ساحلا كلذ ريغىف هلس ول ىح هيؤدم“> حدي سل ف أ ريكح

 اذه نأ ودعق اذا فسو ونا لاقو امهدنع كلذ اولبعي نا نم الخ ماع هآرقو
 || ىلا ىضاقلا باتك لبقبالو هلق ) انيلع هآرق لهب مل ناو هلبق ىضاقلا نالف باتك
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 ١ و

 ىضاقلا ىلا ىضاقلا باتكىفو ةهبشلاب ناطقسي امهنال ( صاصقلاو دودلا ىف ىضاقلا

 ىلوق ) تابشلاب اردت دودحلاو ىضاقلا نم نكي مل هنا نكيف طمللا هبشي طحلا نال ةهش
 نودءاضتلا دلق هنال ( كلذ هيلا ضوف نا الا ءاضقلا ىلع فلح نا ىضاقلل سياو

 لكوب نا هل ز وجال ليكولاك هلثم نعضتنال ”ىشثلا نالو ليكولا ليكوتك راصف هيف ديلقتلا
 | قالحمسالا نم نكي هناذ تئش نم هلو مامالا هل لاق اذا انهو كب أرب لما هل ليق اذا الا

 | ىذلا دلبلا ريغىف مكح نا هل زوجيال هنا ليكولا ىنعم ىف ىضاقلا نا ىلع ةلالدلا نمو ||
 ]| رضحمب ناحتسملا ىضق ناف هيلا لعج اهفالا فرصتب نا ليكوال زوحيال اك هيلا لعج ||

 وهو لوالا ىأر رتضح هنال ةلاكولا ىف كزاج لوالا زاجاذ فلحمملا ىضق وا لوالا نم ||

 || نع باو مهنال ةفيلمللا تومب ةاضقلاو ءارهالا توم نولزعنيال ةاضقلا نا ٍلعاو طرسشلا أ

 ||| اذاو هلق ) ةياهنلا ىف اذكةفيلخلا تومب ناطلسلا لزعنيالو نوقاب مهو نيلملا ةعامج ||
 ||| نوكي وا عامجالاو ةنسلاو بات.كلا فلاخب نا الا هاضما مكاح مكح ىضاقلا ىلا عفر
 ||| دهاشب مكملاو ادع ةيعسلا ءكوزتم لم ركملا لثم باتكلا ةفلاخم ( هيلع ليلدال الوق

 ألا وه يدتعلا سفنب اثلث ةقلطملا لسمك ةنسلا ةفلاخمو * نيديبش اودهشتساف * ىلاعتهلوقل نيميو |

 | ىضشبالو م وق ) دالوالا تابسا عبب زوجت لثم عامجالاو هلوقو بيسملانب ديعس بهذم '
 | نالو ءاضقلا هجو هبت شاذ مضلللانم راكنالاو رارقالا لق هنال ( بئاع ىلع ىضاقلا

 || ( همام موش نم مضحي نا الا ل وف ) هيلع ءاضتلا زوجيال اذكف هلءاضتلا زوجيال بئاغلا

 ا لك كرو امه الجر نالجر مكح اذاو مل وق ) ىضاقلا هب صن نموا ليكولاك ||

 || لهانم نوكي نا طرتشيو ايبصالو ادبعالو ارفاك نكي مل ناب ( ماجا ةفصب ناكاذا زاج |[
 || ارفاكوا غلبف ايبصوا قتعا مث ادبع مكحتلا تقوناكول ىتح مكحلاو ميكحتلا تقو ةداهشلا

 || اهكك ةمصاخع امهنع هللا ىضر بعك نب ىباو رع نيبناكهنا ىوربو همكح ذقتبال مكحو !ساف
 | لاق نيئمؤملا ريمااي كيتاف ىلا تعب اله رمعل ديز لاقف امهيلأ مب رخف هايتاف تباثث نيديز امهنيب

 أ لاقف رع ىلع نيعلا تناكو رولا لوا اذه رمع لاق ةداسو رمعل قلاذ مكلا ىتؤي هتيبىف رع ْ

 | ريما فعل لب ىبا لاقق فلحا لب ىنتمزل نيم رع لاقف نينمؤملاريما اهنع تيفعا ول ىبالديز ا

 ايضاق نوكيال مامالا نا ىلع ليلدو ميكحتلا زاوج ىلع ليلد اذهو هقدصنو اهنع نينمؤملا

 ناك سابعنبانا ىور ىتح رهف هّتفلاب انورعم ناكدقو ههتفل هايكح امئاو هسفن قحف ا
 لبقيف انث اهقفب عنصن نا انرما اذكه لاقو بكري نا دارا اذا هباكرب ذخأيو هيلا فلتخم ||

 ١ هلوقل لاثتساف رمعل ةداسولا ديز عضو اماو انفارمتناب عنصت نا انرما اذكه لوقبو هدب ديز |

 || تقولا اذهىف هنع هللا ىضر رمم هنسحتش مل امئاو هومركاف موق ميرك مكانا اذا مالسلا هيلع

 ىلع نم كلذ نكي ملو نيعدلا نيب ةيوسنلا بوجو ىلع ليلد روما لوا اذه لوقىفو
 ْ ظ نيبصخلا قحىف هللاىضر رع هلنيبف ىضاقلاك سيل اذهىف مكحلا نا هدنع عقو نكل دز

 قسافلاو فذقف دودو 2ك د كار ضاكلا ركحي زوجيالو ملف ) ىضاقلاك ا ||

 ( ىصلاو )



 نيمكسل انملج 11 رول ف ناين اةيلهاا رامعا ْ ءاضتلا ةلهامادعتالا صل 3
 ركحاذاف ول وق ) امهاضربالا كح الف امهتهج نم دلتم هنال ( امهيلع كحرلام عجيل

 اذاودل 1 اهجلع و رك روزا لل تت 0 امهر
 ىلع دما ر امم هضقن ىف د ) هاضما هيهذم قفاوف ىضاعلا ىلا مكحلا كالذ عفر

 كلذل سيل هبهذ٠ فااخ ر ل لضاخا لا عقر وأ هنا انهه كاضما 0 هجولا ثلذإ

 ردصيمل م 00 هنال ( هلطبا هفلاخ ناو يل وق ) ىضاقلا اذه هاضما اهف ضقنلا ى ذاقلا

 ارو يضئاروع نإ ) امهعاتجا نم ديالف نيلجر هكا اا ةيالو ل ا
 صاصتقلاو دودملا نالو هتحابا ناكلممال اذهلو امهدىلع امهل هيالوال هنال ( صاصقلاو

 ةريخذلا فولاجر' عم ءاسنلا ةداهشك هنمعنملا ىف ةهبش مكمل ةيالو ناصقنو ةهبشلابن اطقسي ١
 كانا ىضق أطخلا ةيدو امكح اذإو نلرفق ) بلا قونحم هنالل صاصتلا ف وك
 زوو لوف ) مهتهج نم مكحنالذا مهلعهلةيالوال هنال ( همك كح ذهل ةلقاعلا ىلع .ةيدلاب ا

 مكحو هِلوَق ) عرششلل قفاوم م هت مدا ىلإ د نا نا

 لبقب مل هنال اعيجج ىلوملاو م ىلا مكج ىل ( لطاب هتجوزو هدلوو هب وبال ك الا

 0 فالغ "1 لجال مهل ءاضقلا حدي ال اذكو مهل هتداهش

 لعا هللاو ةيادهلا ىف اذكءاضقلا كلذكف ةمهتلا ءافتنال هتداهش لبقب هنال

 يي دهستلا باتك

 هق رز, امساو بصن.نا مامالل ىغبني هللاهج-ر لاق ) ءابصنالا ليدعتو قوقملارييمت ةعمقلا

 هنا ثيحنم ءاضقلا لع سنجنم دعستلا نال ( رجا ريغب سانلانيب مسقيل لاملا تيبنه

 تناكف ةفاكلا مت مس اتلا بصن ةعفنم نال لاملا تدننم هقز رب امناو ةعزانملا عطق اهب مث مني

 رجا ه انعم ( رجالاب اماق بصن لعشب ل ناف هلوق ) منغِب امرخ ىهلام تيب ىف هتافك

 املاء انومام الذع نوككنا تحيو.هل دف را نس وصلا لع مهل عفتلا نال نيعسام لا ىلع

 نكيملاذاهنال ةعجستلا ماكحاب املا سانلانيب اف اذيما هللانيب و هنبب اهف الدع ىنعي ( ةعسقلاب
 مهربج ى ) دحاو مساق ىلع سانلا ىضاقلاربحب الو هلوق ) فيلا د

 ٍّء ةدايز مهن ىلطي امر هنال مهل رارضا كلذ ىلع مهرابجا ىفنال كر نا ىلع

 تح ا وكدشا اذا من ال ( نوكّرشي ماسقلا هك هلوق)  دعاقت و لثملا رجا

 كلذ ىلا مهنم لك ردات كاّريشالا مدع دنعو مهنع اودعاقتو لدول سانلا ىلع

 ( ةفينحىبا دنع سؤرلا ددع ىلع ةعسقلا ةرجاو يل وق ) ةرجالا صخّرتف توفلا ةيشخ |
 لصح اه لثم ليلقلا بحاصل لصحب لمعلا نال توافتءال وهو ريبتْلاب لياقم رجالا نآل

 هرابتعا رذعتيف ىمالا سكعني دقو ليلقلا ىلا رظنلاب باسملا بعصت اممرو ريثكلا بحاصل

 لا و حم منى هلرق را مل نامل
 تم



 ربألا بلا رفح فانلق 0 1 الر نار ولاو لاكأ عامر ردَس . ردت كا

 1 | اللا ىلع لهي ليق دعسملل اننا نزولاو ليكلاو توافتبال وهو بازتلا لمس ل

 ' اوكي مل ناو انلوقو توافت. وهو نزولاو ليكلا لمجب لباتم رجالاف اهل ان وكي مل ناو
 000 لقلا مولتمم لكلا ريصبل هايكل اناسنا ماو ,اليكع ايزدنشا ناب نمسا
 اوعدا ةعيضو اراد ميدباىفو ىضاقلا دنع طرعلا نفح انا هلزغ) ءابصن الا ردق

 هتوح ىلع ةنيبلا اوهتب ىتح ةفيتح ىبا دنع ىضاقلا اهعست مل نالف نع اهوثرو مهنا
 ىتح ةعسقلا لبق هكلم ىلع ةاقبه ةكرلا نال تيملا ىلع ءاضق ةعستلانال ( هتثرو ددعو

 1 تناكاذاو ةمستلا دعبام فالح اهنم هنويد ىضقب و اهيف هاياصو ذغتي ةدايز تثدح ول

 | ضورعلا رب ٌماسو لوقنملا فالح ةنيبلا نم ديالف هيلع ةححن سيل رارقالا» تيملا ىلع ءاضق

 ا ىوتلا اهيلع ىتخت وبا ف واو اش ا مهنيت اما ريم اه وعدا اذا
 ركذي و ( مهفاّرتعاب اهعستن دعو فسوب وبا لاقو ملوُق ) هسفن نصحم وهف راقعلا اماو

 | ةاراثملا راقعلاو ثوروملا لوقا ف كمن 000 هنا ةىسقلا باتكىف

 ا مكح ىف سيل ىَ 21| كلهنا ةقينح ىبال قرفلاو ركتملاىلع.الا ةنيبالو ركنال هنال اذهو

 | ناك مهني اهجسق اذاف بيعب عبابل عياب | عياب ىلع دربال هنا ىرت الا فن تسم كلم وه لب عبابلا كلم

 هك 00 1 الط منابلا لك انربطت نوكي الو هيلع رعت تاذ

 تيملا عياب ىلع ثراولا درب هنا ىرت الا هيف هفلُح ث راولاو تيملا كلم مكح ىلع ةيقاب

 | ةثر ولا كلن ىلا هكلم ,كحنم *ىثلا نفر 1 د سبب عا تكلا
 تاتكق ارك ديو قرد الا مهلا كلملا لاعتأ لع نرتعشالو ن وحال كاذو

 | رارقالاب وا ةنيبلاب تناكاذا 0 ةمسقلا كح نا هتاف ( مهلوقب اهعسق هنا ةوستلا
 هاما نيالا ىح مملع رصنقب رارقالاب و تيملا ىلا مكملا قدمت قتلا اتناك ىف

 ةنيبلاب هتوم عن ملانال تيملا ىلع ىذلا نويل لحي ذو دوا تاكهاو مورد قتعيالو

 راقعلا ىوس ام كريشملا لاملا ناكاذاو لش ) م هودعبال ره راَرقاو مه ه راركئاب هانلع امتاو

 1 رتيسق ىف ناللتن امن اًئيشوا اضورع 0 ) اعيج رو روس هوثرو منا اوعدا

 ةسقنب ظوفحم راقعلاو هل لصحام مهنم دحاو لك ظ فح مسق اذاف ظفملا ىلا جاتحي هنال تيملل

 اوعدا ناو مل وق ) هانركذ ل ا
 نوعد. مهيديا ىف راقعلا ناكاذا هانعم ( مهفا يعاب مهني علق مهبلا لقتنا فيكا ورك ذي ملو كلملا

 | سيل هنال مهفارتعاب منيب مسقب هناف مهريغ نم هسيف كلملا لاقتنا نوعديالو مهل كلم هنا

 عماججا ىف و ةهسملا تاتك ةياور هذهو مهريغل كلملاباو رقا ام ىهنافريغلا ىلع ءاضو ةمسقلا ىف

 دحاو لكناكاذاو هلق ) مهري نوكي نا لامتحال ةنيبلا اوهتي ىتح اهعسمل مل ر يغصلا
 ةلتلرضتنس رخالاو عفاش مهدحا ناك ناو 7 ل طب مسق هبيصتن عفت ءاكرسشلا نم

 ماسي مل ليلقلا بحاص بلط ناو مسق ريثكلا بحاص بلط ناف هبيصن
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 ْ مشق مل ليلقلا بحاص ناك نا هلوقو رتعي ٍض هبلط ىف تنعتم ىناثلاو هبلط ربتعاف هب

 |١ ( امهيضاريالا مسقب مل رضتسي امهم دحاو لكن اكاذاو هل و م مهنيب ةاباهملا 0
 امهل لا نال اههيضارب زوجي و اهت وقت اذه ىفو ةعفتملا ليمكتل :ىسقلا لع رشا نال

 كالذو قوما اريمت ىه ةمسلا نال ) دحا و فنص نم تناكاذا ضورعلا مسقبو هلوق )

 ةطنملا وا باودلاوا بابثلاوا منغلا وارقبلا وا لبالاك ثلذو دحاولا فنصلا ف نكم

 ضعب ىف اهضعب نانا مس هن االو لوف ) ةدح ىلع كالذ نه فنص لك معي ريعشلا وأ

 اهليبسو ةض واعم عقت 0 زييمت ةعسقلا عفن الف نيسنملا نيب طالتخا ال هنال ( اههيضا يالا

 || ناف هدارفناب ىنعي ( قيقرلا مسشبال ةفينح وا لاقو هلوق ) ىضاقلاربج نود ىمارلا

 || ءاكرششلا ضعب ةعمتلا بلط مسقيالاها عييانيلا ىف لاق قافتالاب منق رخنآ ”ئش هعم نآك
 ا توقايلاو ٌوْلَوالاك ةتوافتملا ( رهاوجلاالو لوف ) زاح مهيضاررب تناك اذااما ضعب نود

 1| سنج درفنا اذا اماو ضعب ىف اهضعب مسقتتال ةفلتحم سانجا هذه نال دج رب زااو

 || ىتاعملا نال ةاواسملا طبض هيف نكمي الف قيقرلا اها و هتع-ت زوجف نكمي هيف ليدعتلاف اهم

 | ةعاجللاو قدصلاو راقولاو لامحالاو ةمدخلا ىلع ربصلاو ةنطفلاو لقعلا مهنم ةاغتبملا

 نوكي دقو ةفاتحلا سانجالاك اور اصف هيلع فوقولا نك#ال تالذو قالا نس>وءءافولاو
 | لضفلا ىلا اتوافت لاجرلا لاثما را ملو ىعاشلا لاق هسنج نم فلانه اريخ مهنم دحاولا

 "| راصف ةنطابلا ىتاعملا توافتل شحاف ىمد الا ف توافتلا نالو دحاوب فلادع ىتح

 |١ ىرتالا خلا داتا دنع ال تاهف تواعتلا»نأل تاناويللا راس فا < سا
 |١ اذا لصالا ف لاقو'دحاو سنج تاناويللا دونات مدا بنس ا

 || ركب وا لاق اعب ققرا هيث اولخداو مق اهريغو باشلا نم هاوس ”ىش قيقرلا عم ناك

 داحتال قيقرلا مسقب دو فدوب وبا لاقو ثالذب كالملا ىضارت ىلع لو# اذهو ىزارلا
 ةيلاملاىف نيمناغلا قح نال سسق امنا مغملا قيقر انلق مثالا قيقرو منغلاو لبالاىف اكسنملا

 مش الو هل وق ) اة رفا ةيلاملاو نيعلاب قلعت انهو اهنمث ةعسق و اهعي مامالل ناك ىتح
 ررّضلا لاقشال نيرادلا نيب طئاطلا اذكو ( ءاكرثلا ىضارينا الا احرالو ٌربالو ماج

 ةافؤلا ىلع ةنيبلا اماقاو ناثراو مضح اذاو ل وف ) اهنم مسق لكب عفتني ال ذا نيفرطلا ىف

 نإ رضاملا بلطب ىضاقلا |_هعست بئاف ثراو مهعمو ,هيدبا ىف رادلاو ةثرولا ددعو

 هل بصب و مسي ىبص بئاغلا ناكم ناكول اذكو ( هبيصن ضي اليكو بئاغال بصنو

 اوداقا ناو ( مهدحا ةبيغ عم مسقب مل نيزتشم اوناكاذاو لوف ) هيصن ضفايصو

 ةمسعلاىف نال ( مسقيمل هنم شوا بئاغلا ثراولادبىف راقعلا ناكناو ) ءارسثلا ىلعةنيبلا

 رضح- ناو لوف ) انه مصخالو مهخ هنع ن وكب ناءالا زؤحي الف تئاغلا دل ناك

 ا كا ولا نال نيمك> روضح ن هديال هنال ةئيبلا ماقا ناو ) مش ىملدحاو ثراو

 | سضاخلا ناك ن اذ نينثا سضانلا ناكاذا ام فالح امساتدو امساقم اذكف اهصاخمو اعكاخت
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 ع داو سضح اذا اذكو ةنيبلا تما اذا مسقو ايص و ريغصال ى طاقلابصت اريغصو اريبك ||

 |. اول تا ةيساولاو ثاييلا ىلع ةنيبلا اماقاو ةعستلا بلط واهيف ثلثلاب هلىصومو

 ا رودلانال ( ةفينحىبا لوقىف امتدح ىلع راد لكمسق دحاو صم ىف 2

 / تاي افسو والاتو ملف ) كلذ ىلع إوضاري نا الا ةفلتخلا سانجالا ةلززنع

 | يكسسلا لضا ىلا! ر اظن ةروصواعمادحاو سنجابنال ( اهعست ضعبىف اهضعب ةهسق هل ملصالا ْ

 ظ 'ديقتلا فو ىضاقلا ىلا عبجرتلا ض ونيف ىنك كسلا هوجوودصاقملا فالتخا ىلا |رظن ىنعم سانجا |[

  ىهوام دنع ةعسعلا ىف ناعتجال نرصمىفاتناكاذا نيرادلا ناىلا ةراشادحاو صم هلوش

 ةناكءاوسةدحا ودم سقت تويبلا وىرخالا ىف امهادحا مسقب دم نءوامهنع لالهة ياو :
 | | ولاحو رادوا ةعيضو راد تناكاذاو مل وق ) ريسي امهنباهف توافنلانال لاح ىفوا ةلح ىف
 نب دقو ناسنج ةعيضلاو رادلا نال سنملا فالتخال ( هتدح ىلع امهنم دحاو لك مسق

 طالتخاال و رخالا نم نيقلحا دحا ريم ةعسقلا نال ضعب ىف اهضعب 0 نيكس نإ

 فاصملا| ركذ اذكهو نيسنج توناملاو رادلا لعج هللا هجر مشل ١ نا مث نيسنخلا نيب

 ”0001 0 وف | ناناور ةلئسملا ف لمصخ د حاو سنج اهنا ىلع لدبام لصالا ىفو

 00000 نال صا ادخال لك لع تكي يوسي هظفح هنكعل ) هعسقلام روصي نا ممساعلل

 ىتاوملا ىفو هسفن مهن عارقالا ىلوت ىتح ىضاقلا ىلا ةدغاكلا كلت عفريل اذك نالف

 ىتح ءابصن الا لقاربتعيو مهيلع موسفملا ماهس ىلع هيوسيو اعطق هع-تلام روصي هانعم |

 مهدحال ناك ناو جومعلا نكعل |ءاررا هلعج اعب ر ناك ناو اسادسا هلعجاسدس كلذ ناك ول |[

 هيلي ىذلاو لوالاب ابيصن بقلي و مهسا ةنتس هلعج فصن رخ اللو ثلث رخ آللو سدس
 همهم حرخ نك هك ىف اهيقليو ةعرق اهلعجيو ىهيماسا بتل نتكيو اذه لع كلاثلاو قاتلا

 لوالا ءزملا هلف سدسسلا بحاص كلذ ناك ناذ همه ئِي ناك نا لوالا مهسلا هل الوا ٍ

 لوألا هلف فصنلا بحاص ناكناو هيلي ىذلاو لوالا هلف ثلثلا بحاص ناك ناو

 'ماهس ىلع هيوسي ىا ةهقلاو ةروصلا ثيح نم ىا ( هلدعيو موق ) هنايلي ناذنلاو

 هردق فرعيل ( هعرذبو هل وق ) هريغ نع ةعسقلاب هعطقب ىا ىازلاب هل زعي ىوريو ةعستلا
 اءانبلا موقب ةيادهلاىف لاق مث ىوقتلا ىلا جاتحي ناكاذا ىنعي ( ءىثلا موّسو هلق ) |!

 عقوو ةحاسملاب ضرالا تعش اذا ىتح م وقف ةدح ىلع مسقبتانبلا ذا هيلا هتجا

 بيصنت لك درغو هاوق 0( كاد لثم رخ الا: ىطعبل نادلا ةعث فرعي مهد حا بيصت ىف

 .عطقنت ( قلعت رخالا بيصن مهضعب بيصنل نو ٍجح هب سو هقيرطب ىتاثلا نع

 [ىاتلاب هيلي ىذلاو لوآلاب ابيصن بعلي مث هلوف م( ماع هلع نوسعلا نوم ءم قفحيو ةعزانملا

 الوالا مهسسلا هلف الوا همهس م رخ نك. ةعرقلا جب رب مث اذه عر تفل هيلي ىذلاو :

 | سفن الا بيطتل ىه امنا و ةبجاوي تسيل ةعرقلاو ( ىتاثلا مهسلا هلف ايناث جرخ نمو
 ريغ نم ابيصن مهنم دحاو لكل نيع ول ىضاقلا نا ىتح ليملاةم#ت ىنلو بلقلا نوكسو

 ( عارتا)
1 



 ادا

 مهاردلا ةعستلا ىف لخدبالو هل وق ) مازلالا كلهف ءاضقلا ىنعم ىف هنال زاج عارقا
 اهيلع ربحي ال ةضواعملاو ةضواعم دقعلا لعجب كلذ لاخذا نال ( مهيضا رب الإ ريناندلاو

 ءاكسثلادحا داراو ءان لضف نيبناملادحا ىفو اهتعست اودارا ةعاج- نيب راد هنتر وصو

 لعحت هناذ ضرالا نم هضوع نوكينا رخآلا داراو مهارد ءانبلا ضوع نوكي نأ

 مهارد ءانبلا ءازاب دري نا هبيصن ف ءانبلا عقو ىذلا ككلار ا نياك نال

 رخ دل ليش مهدحالو مهن 7 ناذ لوف كلذ ىضاقلا كي رذعت اذا ال

 ناناقل سلفا ال نا قيرطلا فرص نكما ناف ةعستلا ىف طرتشي مل قرط وا

 هإوَق ) ةرورض ريغ نم , نيسقلا قيقحن نكما هنال ( هبحاص بيصنف ليسيو قرطتسب

 طرشي ملاذا اذهو فنأتستف طالتخالا ءاقبل ةفلثخم ةعستلا نال ( ةوسقلا تحمف نكمي ناو

 هل نكي مل كلذ طرعشي مل اذا هنال هقحن هلزاك مهنم دحاو لك باصاام نا نوسقلاىف مساقلا

 تف اذهلف هبيصنب عفتليال كلذ هل عقب نم ريصيف هكيرش كليصن ىف قارطتسلالا قفا

 هاري هناف هقوقح هل وهف مهنم دحاو لك باصا ام نا اهيف طرش مساقلا ناك اذا اماو

 | لفس ناكناو ل وق ) ةمسقلا لبق هيلع ناكام ىلع رخآلا قحيىف ليسملاو قب رطلا

 || ريتعيالو ةهملاب مسقو هتدح ىلع مهنم دحاو لك موق ولع هللفسو هللغس الولعو هلولعال
 | ناكاذا ةلئسملا ىنعمو عارذلاب مسقب امثدنعو ىوتقلا هيلعو دمحم لوق اذهو ( كلذ ريغب

 رخال هلفسو امهنيب كرتشم ولعىا هللفس الولع هلوقو رخال ولع و امهنبب كرشم لفس
 لصالا ىه عارذلاب ةمسقلا نا امهلوق هجو امهنبب كرتثم ىا ولع هل لفسو هلوقو
 ارب هذاا نم ولعلا هل ملصيال ا ملسصب لفسلا نا دمت لوق هجوو نكماام هيلا راصيف
 فسو واو ةفيثح ونا فلتخا مث ةئسقلاب الا ليد_ثلا قةحصت الف كلذ ريغو البطصاو
 فسو وبا لاقو ولع نم نيعارذب لفس نم عارذ ةفينح وبا لاقف عارذلاب ةعستلا ةيفيك ىف

 تدب ىف ولعو نيلجر نيب لفس هناي هلولعال ىذلا لفسلا نم عارذ واعلا نم عارذ لك

 ةحاسلا اماو عاججالاب ةهتلا قيرط ىلع ءانبلا مسقب هناف امهتعسق دارا اضيا امهنيب رخآ

 فسو وبا لاقو ةفيتح ىلا دنع ولعلا نم نيعارذب لفسلا نم عارذف عارذلاب مسقت

 ةفينح ىبالو هيف نايواستم اههو ىنكسلا امهثم دوصتملا نال لفسلا نم عارذب ولعلا نم عارذ

 هيلع ءانبلاو ىتكسلا لفسلا ةعفتم نا ىرت الا لفسلا ةعفنم نه صقتنا ولعلا ةعفتم نا
 هيف ةعفتم الف ولعلا اماو كلذ ريغو باودلل اطب مواداتوا هيف لعجناو هيف ٌرِبلارفحو

 ىلعلا' ةعقنم ,نالو لهدسلا بحاص*ءاضرر آلا ولع كانبلا هنكع النا ريغال كدا
 ناعستل رت لوق ىلع اماو ولعلا تاوف دعب يت لفسلا ةعفنمو لفسلا تاوف دعب قينال

 ىلع ىوتفلاو ةهقلاب الا ليدعتلا نكمي الف دربلاو را فالتخاب فتح اههتعفنم نال دعا

 |١ رخآ تدب ىف ولعو نيلجر نيب ولعو ولعو لفس وهو لم اكتسب * لئاسم + دم لوف

 |( نأل الع ل 10 0 اكل كلي نع 0 ,ن م لا كلذ ا [ىهنيب



| 

 ا 1 #ئ م ى

 ”| اذهو كلذ ولع نم نيعارذب اذه لفس نم عارذو ولعلا كلذ نم عارذب هولع نم اعارذ

 / ديو لقس ناك ناذ ولعلا نم نيعارذب لماكلا نم عارذ فيو وا لاقو ةفيشح ىبا دنع

 *| فسو وبا لاقو ةفينح ىبا دنع لفسلا نم فصنو عارذ. لماكلا نم عارذ لكف لماك

 !|| ةئام ةلباقمب لعجب ةفينح ىبا لوق ىلعف لفسلا نم.نيعارذب لماكلا تيبلا نم عارذ لك

 ب نا كلذو عارذ ثلثو لماكلا تيبلا نم اءارذ نوثلثو ةثلث درجلا ولعلا نم عارذ
 انوسج فسو ىبا دنعو لماكلا نم عارذب ولعلا نم عرذا ةثلث لكن آل ةثلث ىلع ةئام. .

 ف ءاوس هدنع لفسلاو ولعلا نال درا ولعلا نم عارذ ةئام لماكلا تيبلا نم اعارذ

 | ناعساقتملا فلتخا اذاو لوف ) ولع نوسمو لفس اهنم نوسج ةثام ةلزئم لماكلا نم
 أ ىضاقلا مساق كلذىف ءاوسو لبغنال دم لاقو امهلوق اذه ( اههداهش تلبق نامساقلا دهشف

 دمت دنغو لبقتال ةرجاب اعسف ناو اهه©داهشس ثلبُق ةرجا رغب اعمش نا هحرشىفو هريغو

 هرغ لعف ىلع ادهش امهلا اههلو امهسفلا لف ىلع نا دهشي امهلال نيهجولا ىف لبقتال
 أ امهل ناذ رجالاب است اذا اماو ريما اههلعف نال اههنسفْلا لعف ىلعال ضبقلاو ءافيتسالا وهو

 اا رجوتسا لع ءاشا نايعدي امهنال غاججالاب امهثداهش ىف كلذ رئاذ ةعسملا تص اذا ةعفتم
 ْ' "ديم ميلا وهو رجا رغب قلازحاب اعف فارع ةلوبقع امهداهش ىنسملا ىفو هيلع

 '| عزو طلغلا اهثهدحا ىعدا ناو هل وف ) ةلوبقم ريغ درفلا ةداهش نال لبقبال دحاو

 ٌْ ةئسب الا كلذ ىلع قدصي ىل ءافيتسالاب هسفن ىلع دهشا دقو هبحاص دب ىف ءىد هءاصا

 مقت مل ناف ةئيدب الا قدصي الف هقح ءافيت-اب رقا دقو اهمامت دعب نوبل ا محدش ئئدب هال

 | لع امهنيب مسقيف ىدملاو لكانلا بيسصت نيب عجج مهنم لكن نف ءاكرشلا فاحسأ دي

 | اييصخ لوق لوقلاذ هضعب تذخا مث قح تيفوتسا لاق ناو ملوث ) امهابصن اردق
 ظ لبقتالف ركنم وهو 5 ةييصتل هتافيقساو ةعسقلا ماع رقا هنإل ( هليم عم

 | سفن ىلع دهشي ملو ىلا هلل ملو اذك عضوم ىلا ئباصا لاق ناو عوق ) نيب الا هيلع
 1 ىلع دهشيمل هلوقو امهنيب متي مل دقعلا نال ( نوسعلا توتشو اهلاحن هكيرش ه.ذكو ءافيتسالاب

 نع نوسقلا زيسفت ل هليعي اههدحا بيصن ضعب قمعسا اذاو ول وق ) رش ل ىا هسفن

 قبام نوكيو محمل فسوي وبا لاقو ( هكيرش بيصن نم كلذ ةص عجريو ةفيتح ىبا
 :/ 0 لاق فسوي ىبا عم حل ضءدبو مجتا ىف ةفالح ىبا عم دهثو نيفرعأ امه

 ْ ل الف نيعم ضعي قافقكسا ىف اما امتدح تيصذ نم عياش ءزج ىف فالالا

 00 ضعب قح#سا ناو رادلا عيجج ىفال نيعم ىف نوكي ناتحسالا نال غاججالاب

 هد ملول اهنال قحتسملا قل ةعستلا لطم اءاشم رادلا فصن قحتسا اذإ كقافتالاب حقت
 " نيعض وم ىف هبيصن هيلع قرفتيف قوسملل اههنه د_حاو لك دب ىف امل ةعستلا ىلإ انرهحا

 'ارايلناب هيلع قحتملاف امو سقم امولعم اههدحا دب فام فصن قس اذا اماو ررضتيف
 ”مجر نعستلا لطب ملناو هضعب قاقحساب هبييصن هيلع قرفت هنال ةعسقلا لطبا ءاش نا

 |( لع) 1



 دك "0 دع

 دب ىفام فيصن عجري ناكهدب ىفام عيجج هيلع قحمسا ول هنال هدب ىفام عب

 فصل قحسا اذا اماو عاجحالاب انعبا ا اذهو هدب ىقام م ع فصنلا قدس 0 ك1

 امولعم هديىفام فصن قسا ول امرايملاب وه دمتو ةفينح وا لاق اماشم اههدحا دب .قالإ

 نودي ةعستلاو ثلاث كيرش رهظ عياش ءزج قاقح-اب نال ةعسقلا لطبت فسو وبا لقوا

 عا هللا و نيبيصنلا ىف عياش ضعب ق<# اذا امةلطاب هاضر

 د هاركالا باتك

 هتيلها ءاقب عم هرايتخا هب دسفب وا هاضر هب ىئتنيف هريغب ناسن الا هلعشب لعفا مسا هاركالا

 ناكماوس رداقلا نم-نوكي امنا كالذو هب دعوتام قيقحن هركملا فاخ اذا ققح# امنا اذهو

 هرايتخا هبدسفب وا هلوقو عيبلاك هلل ريصي اهف ىإ ءاضرلاهب ىئتليف انلو مف هريغوا اناطلس

 عطقلاب وا لتقلاب نوكي ناب الماكهاركاالا نوكي ناب كلذو فالتالاكهل ةلاريصي ادنهف ىا
 ا | ءالالا ققحتل راتخالا ا

 اذا هيكح تش هاركالا هللا هجر لاق') هراتخإ هب دسنف هلع ٠ ا لإ 0
 رده مل ةفصلا هذهب ناكاذا هنال ( اصلوا ناكاناطلس هب دعوتأم عاقبا ىلع 1

 ءارسش ىلع وا هلام عب ىلع لجرلا هركا اذاو هل وف ) هزحمل كلذ نم عانتمالا ىلع هركملا

 ديدشلا برضلاب ثالذ ىلع هركاو هراد رجوب وا مهرد فلاب لجرا رشب نا ىلعوا ةعلس

 عجرو هححش ءاش ناو عيبلا ىضما ءاش نا رايخلاب وهف ىررشاوا عابف سيملابوا لتتلابوا
 ضار نع ةراحن نوكت نا الا * ىلاعت هللا لاق ىضازنلا دوةعلا هذه طرش نم نال ( عببملاب

 ىلع فوقوم هنالتبشرال رفز لاقو اندنع كلملا هب تدن اهركم سو اهر كم عاب اذامث * مكنه

 ىلا افاضم هلها نم ردص عببلا نكر نا انلو كلملاديفبال ةزاحالا لبق قوت

 كلملا ه. تبثيف ةد_سفملا طورسثلا رب رانك لاصق ىضارلا وهو هطرش دقفل داسفلاو هلحم

 داليتسالاوريبدتلاك هضقن نكمال انرصصت هيف فرصتوا هقتعاو هضبق ول تح ضبقلادنع

 اهوحتنو ةباتكلاو ةزاجالاو عيبلاك حفلا هقحلا افرصصت هيف فرصت ناو ةهملا هتمزاو زاج
 تامايبلا راس فالي ىدب الا هتلوادت ناو عبابلا دادرتسا قح عطتني مو مدني هناف |

 قلعت دقو عرشلا قا كانه اهيف داسفلا نال حفلا اهيف ىزتشملا فرصت ناف ةدسافلا ْ

 لطببالف ءاوس امثو دبعلا قل درلا انه اما هتجامل مدقم هقحو دبعلا قح ىتاثلا عببلاب

 اذا هح مشىف لاق مهرد فلاب لجرا رقب نا ىل_عءوا هلوق ىناثلا قح لوالا قح

 اهضاعبا ىلعو فلالا ىلع هركم هنال لطاب هرارقاف ةئامسمحت رقاذ فلاب هلرقب نا ىلع هركأ

 همزلي هيلع هركأ لوالا فلالا نال فلالا همزل نيفلاب رقاذ فلاب رشب نا ىلع هركأ ناو

 ىلع هركأ اذا اذكو همزاف هرايتخاب هادتا امناو هاركالا تحن لخدت مل ىناثلا فلالاو

 هلو ( تالذ ةمرز هيلع ةركا| ام رثع 0 1 ةئاع رقاف ,هرد فلاب رش نا

 0 تح #7



 أل ةزاجالا ةلالد هنال اعباط عببملا رسا اذا اذكو ( عببلا زاجا دفق اموط نقلا ضبق ناك ناو ٠

 | نعلأ ى |01/ ورمل ل انو ناك نا هدر ,هيلهو .ةزايلب سيلف اهركم هضبق ناكناو هلو )

 ىئصتسملا ىف اذك ةناما ناكف هضبق ىلع هركم هلا 'ئث هنم ذخؤيال اعلاه ناك ناو |

 أ امئاق ناك ناو ( ميابلل هتبَق نعض هركم ريغ وهو ىرتشملا دولا هع ءاندل ظ
 | عجري نا هل ناك هركملا نعض ناف ( ءاش نا ه هركملا نمضي نا هركملاو مل وق ) هيلع هدر

 | هل وق ) هركملا ىلع عجربال وهو ىررشملا نعض ءاشناو ةهتلا وهو نعض امب ىزشملا ىلع
 ا 001 كلذ لع ءرك لالذاف رثلا ايربشي وا دسملا لكأي نا ىلع هركأ ناو

 ىلع وا هسفن ىلع هنم فا اب هيلع هركينا الا ) كلذ ىلع مدقينا ( هل لحمل ديق وا
 || هركا اذا اذه ىلعو ( هيلع هركاام ىلع مدشب نا هعسو كلذ فاخ اذاف هلاضعا نه وضع

 أ هب هودعوتام هب نوعقوي مهنا هيأر ربكا ناكاذا اذهو ريززملا لكا وا مدلا برش ىلع
 أ هب اوغتوا ىتحربص ناذ هل وق ) هلوانت هعسي مل كلذ نكي ملاذااما كلذ هنظ ىلع بلغوا
 احابم امانعط دجو نهو حابملا ماعطلاكةلاخلا هذهىف هَتيملا نال ( مثآ وهف لكأي ملو
 أ ىنلا بسوا ىلاعت هللاب رفكلا ىلع هركاناؤ مل وف ) امثآ ناك تام ىتح هلكا نم عنتماف

  قاخم غاب هركي ىتح هاركاب كلذ نكي مل برضوا ديقوا سبحب سو هيلع هللا ىلص
 امهتشوا ةلسموا اسم فذق ىلع هركأ اذا اذكو ( هئاضعا نم وضع ىلع وا هسفن ىلع هنم
 || هولعاف مهنا هنظ ىلع بلغ اذا .( هب هورما ام رهظي نا هعسو كلذ فاح ناك هلووق)

 ٠ اوذخا نيكرششملانا ىور امل ( هيلع مثا الف نامبالاب نئبطم هبلقو كلذ رهظ اذاف ملف )

 || مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىف لاقو اريخ مهتهلا ىف لاق ىتح هوهرك او رساي نب ران
 ظ ىتح ىنوهركا ارمث لاق كاروام هل لاق ؛هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاجاظظ ارمش

 | ناذ لاق ناعالاب انئيطم لاق كبلق تدجو فيك لاق ارش كيف تلقو اريخ مهتهلا ىف تلق

 )| + نامالابنئمل* هبلق ودركأا نم الا * ىلاعت هلوق لزن هيفو رفكلا ىلا ال ةنينامطل ىلا دعف اوداع

 سفنلا تاوف عانتمالا ىفو قيدصتلا مايقل ةقيقح ناميالا توشبال راهظالا هذهب ناو

 ىف اذك قدصب مل نامبالاب انئمطم ن تنك لاقو ديق وا سبح رفكلا هلك ىرجا ناو ةقيقح |

 ١ دفا نوكي ىا (ازوجأم ناكر فكلا رهظي ملو لتق ىتحربص ناو يلوف ) ىدنخلا

 نورك ذتلوا كنلتقنل هل اولاتف ىدعنب بيبحاو ذخا نيكرسثملا نإ ىور امل هيلع همادقا نم |

 هولتفريخ مسو هيلع هللا لص اد ركذبو مهتهلا متشي ناكف ادت مشت ريخ انتهلا

 | ةركا ناو وْ ِوَقف ) ءادهشلا ديس هامسو ةنللا ىف قيفر وه مالسلا هيلعءلاقف هوبلصو |

 لعش نأ هعس و هناضعا نم وضع ىلعوا هسفن ىلع هنم فاي ىماب اسم لام فالتا ىلع
 | بحاصلو هل وق ) ةرورضءهارك الاو عاجلا ىف مةرورضلا دنع حابتسي ريغلا لامن ال ( تالذ

 | هركا ناو مل وق ) هسفنب كلذ لعف هركملا ناكف هل ةلآ هركملا نال ( هركملا نم! نا لاملا
 | مسملا لتق نال ( رزعيو امثآ ناك هلتق ناذ لّتَقب تح ربصي لب هلتق هعسال هريغ لتق ىلع

 ( حابتسيال )



 | ههركا ىذلا ىلع صاصقلاو لوف ) اروجأم ناكل تق ىتح ربص ناذ ةرورضلل حابتسبال
 || هركملا لعو صاصتلا امهبلع بمجال فسوبوبا لاقو امهدنع اذهو ( ادمع لتقلا ناكنإ
 1 مجينال هاركالا ن ١ ا كلل نذر ناقو روم املا نكمل كل تنل ةيدلا يلا
 (| بيس وه امئاو لتثلا سثابب مل هركملا نا فسوب ىبالو هلبق هلاك هارك الا دعب هلاخ لئلا
 || ةلقاعلا والام لوحدع لتق اذه نال 0 ةيدلا تبجو امئاو رخخا عضاوو ٌرببلا راك هيف
 || اوهركتسا امو نايسنلاو أطلخا ىتما نع عفر مالسلا هيلع هلوق امهلو دمعلا لممتالا
 || ذخا هناكف ةل الكر يصيو هيلا لقتني هركملا لعف نال هركملا ىلع صاصقلا بجو امناو هيلع
 أ ةلقاع ىلع ةيدلا تحي اك ناك اذا هلال دمعلاب ديق و هب هلدتف فيس اهيفوه كلا ديب

 | ] ليقر ناو ثازيملا را مرحال نلملا,لبق قو ماجا هرككا لع ةراش هركللا
 || مآ وهف ادع هلتتف مد نم لحىف تناف ىنلتقا نالف هل لاق انالف نلتقتل وا كنلتقنل

 || هثروم لتقىلع لتس هركا ناو جركلا ىف اذك الا لاهىف هتد بحنو هيلع ؛ىثالو

 || .نا تراولا لئابتلو ثاريملا عنمبالو ةيدالو.دوق هركملا لع نكي هاو 07
 || لودتملل امراو هركملا ناك ناو ةيدلا هيلع فسو ولا لاقو امهدنع ههركا ىذلا لتقلا

 ]| اهعطش لصي هلال هدب , عطق هعسو كدب نعطقتل وا كنلتقال لجر هل لاق ناو ثاريملا عنم

 || عقو كلذ لعنق هدبع قتعوا هنأرما قالط لع هركا ناو هل وق ) هلسش

 || قاتعلاو قالطلا ىف لمنال هاركالا ىدن+ل ١ لاق ىعفاشلل اذالخ اندنعاذه ( هيلع هركاام

 ءؤلاو ءاليالاو راهظلاو رذنلاونيعلاو دمعلا مد نع وفعلاوريبدتلاو ةعجرلاو حاكتلاو

 || هركملا ىلع هدنع هتيعي عجريو هقتع محد قتعاف قتعلا ىلع هركآ اذا اما مالس الاو هيف

 || ناكنا ةعتملاوا قادصلا فصن نم همزتتلا ام هيلع عجري مل لوخدلا لبق قالطلا ىفو

 || دقعلا زاج حاكنلا ىلع هركا ناو ؛ئثب عجربال لوخدلا دعب ناك ناو ىعسم ريغ رهملا

 لثم هضوع هنال ”ىنب هركملا ىلع عجربالو زاج لقا وا لثملا رهم لثم ىعسملا ناكن اذ

 لثملا رهم رادقم بيو ةلطاب ةدايزلاذ لثملا رهم نم ٌركا ناك ناو هكلم نع هجرخلاام

 عجريو مْل وق ) لوخدلا لبق قالطلاب فصتني هنا ىتح رادقملا كلذ ايعم امهناكريصيو
 قتعملا ىلوملل ءالولاو ارسسعم وا ارسوم هركملا ناك ءاوس ( دبعلا ةعتب ههركا ىذلا ىلع

 الملا مامت عم هكلم ىف دحال قحالو ىلوملا ةهج نه عقو قتعلا نال دبعلا ىلع ةياعسالو

 ىذلا وه كلملاب ريغلا قح قلعت نال رسسعم وه و نهارلا هقتعا اذا نهرلا دبعك اذه سيلو

 هنال هركملا ىلع ناعض الو قتع هنم مر جر ىذ ءارعث ىلع هركأ ناو ةياعسلا بج وا

 ( لوخ دلا لبق ناكاذا ةأرملا رهم فصنب عجرب و مْل ْوَق ) قتعلا نود ءارمثلا ىلع ههركا

 هلبجو امناو ةعتملا نم همزلب امب هركملا ىلع عجر ىعمم نكي مل ناف ىعسم رهملا ناكاذا اذه

 لبق رهملا ذا هنم صلخم# نا زاوجي ناك اناعض هيلع ررق هنال هزكملا ىلع كلذ عوجرلا
 تثدترا ناب هأرملا ةهحب نم. نيسب تناكول ةقرفلا نا:ىرتالا ظوتسلا فاسق لع لوخدا



 قالطلابكالذ 1 امئاو 2000 هناذ 0 نبا 00 لوتس ل

 قمل

 هلام هذخا هناكف هيلع هررق هنال هركملا ىلا فاضيف هجولا اذهنم لاملل اذالتا ناكف

 .نامض الو الماك حوزلا ىلع رهملا اهلف ام لخد دق حجب وزلا ناكاذإ اماو هيلع هفلتاف

 ظ هركاناو هلق ) هيلع عجري الف قالطلابال لوخدلاب هتمذىف ررقت رّجملا نال هركملا ىلع

 | ءاركألا نآل ( ناطلسلا ههركي نا الا ةنيتح ىلا دنع دملا هيلع بجو ءانزلا ىلع

 | نوكي امئاو فوكلاا عم ن وكيال وهو راشننالاب الا نكميال ئطولا نال ءانزلا ىف روصتال
 0000 || (ذاز] كللذك سلو هؤراسخاب انزةتاكف هل زاتخالاو سفنلا نوكستو ةذللا عم

 | اههركا اذا اماو هارك الا عم لصح كلذو نيكملا الا اهنه سيل هنال دحنال اهناذ ءانزلا ىلع

 '00 0١ لل و هسولاو رثز لق هو دنا ه نحب امهادحا ناتاور هيف ناطلسلا
 أ هنم مضتلا الو هتبلاغم نكمال ناطلسلا نال رهملا هيلع بحيو رزعبو هيلع دحال ةيناثلاو
 | نال هيلع مادقالا هعسبال ءانزلا ىلع ناطلسلا ههركا اذا ريبكلا ىود بلا ىفو هريغ ىلا

 [دمحو فسو وبا لاقو مل وق ) ءاضتلا ةلزنع كلذو لسنلا عايضو شارفلا داسف هيف
 أ لصف ناسا عبط نع راشتن الان الهريغوا ناطلسلا ههركا ءاوس رزعيو ) دملا همزايال

 "ئطولا نال رهملا بحجيو دللا طةسيو هاركالا محديف ةعقاوملا ىلع هركي مث هرايتخا ريغب

 ا ذلا ىلع هب عجري الو رهملا بجو دملا طةس اذاذ رهم وا دحنم ولخ ال ريغلا كلم ىف

 اا سياف افلت هنم فاح ال ب رض وا ديق وا سبح هللع ةركا ناو ههركلل

 'هآرك | الف تاروظحلا اماذ دوةعلاو لاومالا ىف هاركا ديقلاو سيملا نال دخلا هيلعف لعف

 أ( هتأرما هنم نيتمل ةدرلا ىلع هركا اذاو مل وق ) وضعوا سفن فلتهنم فاخامب الا اهيف

 ا ال[ نسملا ىورو داقتعالاب قلعت ةدرلا نال نامالاب انئيطم هبلق ناكااذا عي

 ١ هتآرما نينو ناعالا ضلخا نا السم نوكي هللا'نيبو هنبب اهثو رهاظلا ىف ادئرم نوكي
 ْ /رفاك هركا ناو روهشملا وه لوالا نكل بسملا هيبازم ثريالو ثرويالو هيلع ىلصي الو
 | اعوط ضرالاو تاوعسلا ىف نم مسا هلو * ىلاعت هلوقل همالسا محد !ساف مالسالا ىلع

 ءاركا اذهو هللاالا هلال اول وشب ىتح سانلالتأتا نا ترما مالسلا هيلع لاقو * اهركو

 : ملعا هللاو مالسالا ىلع

 د ريسلا باتك 6 ١ أ

 َ ىنلا ةريسب صتخ ام ءادتقالا نع ةرابع عرشلا ىفو روهالا ىف ةقبرطلا ىهو ةريس عجج وه

 ناكرا نم نكر وهو ودعلل داهللا وه * انههريسلاو هب زاغم ىف مسو هيلع هللا ىلص

 اا 4 يكل هرك وهو لاتتلا م يلع بنتك * ىلاعت هلوق * هب وجو ىف لصالاو مالسالا

 0 مه وبدجو ثيح نير شل اول ةاف * ىلاعت هلوقو م لع قاجروغاو لاثتلا مكيلع ضرف

 )0 | كنك نيدلا نوكيو كش نو وكلى + نق نوكتال ىنح م هاتوا وقو

 (هللا حر )



 د ال د

 كاذب ناكاذا ىنعي ( نيقابلا نع طتس قيرف هب ماق اذا ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا هللا هجر
 عتب نا ىلا ودعلا نم برقالاذ برقالا ىلع ضرف ةيافك مهب نكي مل اذا اما ةيافك قب رفا

 لق ) ةشيعلا عفانمو ةعارزلا نالطب نم نيلسملا حلاصم عطق هب لكلا لاغتشا ىف نا

 ناكلانل مهتادابم ىلع فتو ول ,هلاتق نال ( انؤدب, مل ناو انيلع بجاو رافكلا لاقوا
 لاتقو ةيذالا ضعبل مهضعب نه لصح اذا نيسملا ىف دجوب ىنعملا اذهو عفدلا هجو ىلع

 | ةأمماالو دبعالو نونجمالو ىص ىلع داهللا بحجيالو نإ وق ) نيلسملا لاتتل فلام نيك رسشملا
 5-5 ند بروج ولا لها ند كيل نو ىصلا نا ) عطقا الو لهدم 5 «

 ظ اههو ةعماو 2 ضرف هنع طقسن هلالو ىلوملا قح مدقتل دبعلاو امهنع عوفر

 ىلوا اهنع ةيافكلا نئرف طوعسف ةعتحا ضرت اهنع طعس ةارملاو نايعالا سوت

 ىلع ودعلا مج ناف هلاوق ) هطاقساب ىضر دقو هقلح عنملانال هيلا جرخ لاتقلا ىف هدبعا

 0| ( هديس نذا ريغب دبعلاو اهجوز نذا ريغب ةأرملا جرحي عفدلا سانلا عيجج ىلع بجو دلب

 نايعالا ض و ىف ق-حهىف هلريثانال حاكنلا قر و نيعلا كلهو نيع ضرف راص هنال
 ةندم اورصاخل برا راد. نولسملا لد اذاو. معلوف ) موصلاو ه3
 (| مل وت ) دوصتملا لوصمل ( مهلاتقنع اوفك ىهوباجا ناف مالسالاىلا ,هوعد انصحوا |

 | ازارتحا ةيزلا هنم لبش نم قح ىف ىعي ( ةيزطلا ءادا ىلا مهوعد اوعتسا ناو

 هللا لاق فيسلاوا مالسالا الا مهم لبشال مهنال نيدترملاو برعلا نم ناثوالا ةدبع نع

 مهيلعو نيئسمللام يهلف اهولبىا ( اهولذب ناف ملوث ) + نولسإوا ,هولتاقب * ىلاعت

 وعما ْناَد هلو مهلاواو نييسملا ءامدك مهلاوماو مهّوامد 00 َّىَل مهيلع ام د

 لتاقب نا زوحن الو هءلوف ) مهلاتق بجوف اوباف مهلا اورذع ادق مهنال ) مهولتاق

 1| ةهمارغالو اومثا ةوعدلا لبق مهولتاق ناف ) مهوعدب نا دعب الا مالسالا ةوعد هغلبت لنه

 ]| مالسالا ءادتاىف ةوعدلا هغلبتل نم لتاشب نا زوجيال امنا عيبانيلا ىف لاق كلذىف مهيلع

 : ناكموا ناهز نم ا رومشاو ضاف لد مالسالا نك ةوعدلا نا ةحاح جاف اننامزق اما

 ايا ءامالا نوكشض مالسالا لاه ٌواعَدو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعب هغلب دقو الإ

 وعدي نا بحساو علوق ) ةيفخو ارهج رهلتاقب نا هلو هكرتو مهيلا ثعبلا نيب
 ]| ىنلا نا حد دقو مهتغلبدق ةوعدلا نال ( كلذ بحيالو مالسالا ىلا ةوعدلا هتغلب نه |

 مهم و ن ولفاع ىأ ن و ناغ مهو قاطصملا ىنب ىلع راغا اسو هيلع هللا لص ظ

 || اونا ناذ ءلووق ) ةوعدلا ديدجت ريغنم لاتتلا زاوجخ ىلع لدب اذهو ءاملا ىلع قست |

 || هل وت ) هلادعال مدملا هلال وال سصاتلا وه هنال ( ىلاعت هللاب مهيلع اوناعتسا



 || هيلع هللا ىلص ىنلا بصن عامنومدهبو مهتوصح ىلعابن وبصنب ىا ( قيناجلا يلع ل |

 'ةريوبلا قرحا 7 هيلع هللا ىلص ىنلا نآل ( هوك رخو مل وق ) فئاطلا لها ىلع سو
 ا ااققاو مهرج اوعطقو ءاملا مهبلع اولس راو هلوق ) لحن هيف ةئيدملا برق عضوم وهو

 | نو هيلع هللا لك ىنلا نا حف دقو مهعجج قرفتو مهتكوش رسكك لى نال ( مهع ر ز
 الإ هلوق ) مه:ور 5 عطش صو فئاطلا لها رصاحو مهليخت عطقب ىعأو ريضنلا ىتب صاح

 | نالقينجتملاو ةراخغاو باشنلاب ميمرب ىتعي ( رجاتو | ريسا سم ىف ناكناو مهرب سأبالو
 'ىل وُ ) صاخر رض ريسالا و رجاتلا ليقو نيلبسملا عاج نع بذلاب ماعلا ررضلا عفد ىبرلا ىف

 . (رافكلا ىراب نودصسو مهيهر نع ا وفكي مل ىراسالاب وا نيلسملا نايبصب اوسرنت ناذ

 1 مهيلع ناعض الف ىراس الاوا نايبصلا نم ادحا اوناصا ناف هلتق داقتعا زوحيال إلا ل

 | ركسع ناكاذا نيلتسملا عم فحاصملاو ءاسنلا جارخاب سآب الو مل وق ) ةرافك الو ةيد نم
 أ ةلززم هتفلا بتك كلذكو قةحتلاكب لاغلاو ةمالسلا م كيلادغلا نال ( مهعب نمو ميظع

 مجطااكن هب قلي لع ةماقال ميظعلا ركسعلا ىف نجرخي ئاحتلاو ةيادهلا ىف لاق فحاصملا

 | هب لدتسي هنال لاتتلا ن ورسشابب الو ةنتفال عفدا توببلا ىف نهماتخ باوشلا اماف ةاوادملاو

 || اوناكناف ةمدخللاو ةعضابملل نجار خا بحتسلالو ةرورضلا دنع الا نيلسملا فعض ىلع

 أ سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عم نجرخب ءاسنلا ناكدقو رئارطحا نود ءام الاف نيجرمديال

 ا ملصا تنك تاوزغ عبس سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر عم توزغ ةيطع ما تلاق داهملا ىف

 || ثالام نب سنا: ما ناحلم تنب ميلس ما كلذكو ىضرملاب موقاو جرملا ىواداو ماعطلا مهل |

 || هركيو هل وق ) هنع ساسللا مزهنا نيح نينح موي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تلتاق |[
 || قولو ةكضفلاو عايضلل ءاسنلا ضيرعت هيف نال ( اهيلع نمؤيال ةيرسىف كلذ جارخا ||

 || نوفكسيف رافكلا ىدا اهلاني نا نم اهيلع نمؤيال فحاصملا كلذكو قاقّرسالاو ىسلا

 | هل وق ) ودعلا ضرا ىلا نأرتل باو رفاستال مالسلا هيلع لاق دقو نيلسملل ةطتاغم اهب ||
 || ذتنيح هنال ( ودعلا مس نا الاهديس نذأب الا دبعلا الو اهجوز نذأب الا ةأرملا لتاقتالو |[
 || ردغلا ( اولغي الو اوردغيالنا نيلسمال ىغبنيو هل وق ) موصلاو ةالصلاكنيع ضرف ريصي |

 || ائيش كسمي ناب هيف ةنايمللاو منةملا نم ةقرسسلا لولغلاو نامالاب رفدلاو دهعلا ضقنو ةنايملاا

 ”ىذلا ذخا ةغللا ىف لولغلاو من هج رج نم لولغلا مالسلا هيتع لاق هرهظيالو هسفنل

 ا نذالاك هاضعا وا ىراسالا ل اوءطَش نا وهو ( اولثم الو هل وف ) ةيغلتا ىف |

 ||| اوتثيو مهسؤر اوعطقبنا وه ليقو مهليبس اولختوا ,هولتقي مث عبصالاوناسللاو فنالاو ||
 | هلبق اما مهب رفظلا دعب ةلثملا هركت امناو زوج ال هلك اذهو مهربك اذذم اوعلتيو مهفاوجا

 | ( ادعتمالو ىعاالو اينافاخشالو انونجمالو ايبصالو ةأرما اولتّسالو موق ) اهب سأبالف
 | عاطت نمت اوناكو لاتتلا ىلع اوضرح.وا اولتاق اذا الا لانقلا لها نم اوسيل ءالؤه نال |'

 ْ دادس هد اما برغل هلىأر را ىذلا تب ان انتافبان 0 هلوق ملتقي كا :



 ةرافك الو ةيد هيلع نكي ملو هيلع نامضالف أطخ وا ادم ءالؤه دحا لتق اذا مث لتق هبأرب

 اولم<و اورسوب نا ىغبني مهلتق حب مل اذاو رافغتسالا هيلعو ادمع ناكاذا هركي هنا الا

 نؤاطي مهنال برملا راد ىف مهن :وكريالو كلذ ىلع نولسملا ردق اذا مالسالا راد 1

 زوجا اذكو هلسنءالو هبأربال هيف رافكلل ةعفامال هنال هوكرت اًواَش ناو نولسنيف ءاسنل

 نحب ىذلا لتق زوجي و اهوكرت اًواش ناو اهورسا اًواش نا اهتدالو اجريال ىتلا ا
 0 نادلا عطقاو مصالاو سرخالا لنق زوجي اذكو مجمتلاك هنقاذا لاحف هنال قس
 اذكو ابكاز لتاقب نا رخالا نكميو هني لتاقب نا هنكمي هنال نيلجرلا ىدحا عطقاوا

 نردك نأ ا هلزف 0 لجرلاك تراس ص تلتاق اذا اهنال اهلثق زوجي تاتاق اذا ةأرللا

 اذهلف هتلتاتم ناعتس ام ٌركا هنأرب ناعتسي ىأر هلنمال ( برحلا ىف ما

 مهكلم ناك اذا اذكرو يعحلاكب رفت اهلتق ىف نال ( هةكلم ةارلإ ند كتوا هل وف ) لتس

 رلوق ) هلتقب سأب الف مهعجج قيرفت هلق ىف ناكو ةعقولا مهعم هوريضحاف |ريغص» 7
 نونحملاو ىبصلا نا الا هرمثل اعفد لثقيف لتاش نا الا بطاخم ريغ هنال ( انونحم اولتهبالو

 امهبحاصو + ىلاعت هلوقل لتقلاب ىبرملا هابا أدتيب نا يسملل هركيو نالتاقب اهادام الا نالتقيال
 هملاعيناب سأبالو كلذل ةضقانم هلتقىفو هيلع قافتالاب هؤايحا بحيو * اذورعم ايئدلاىف

 هنكمال ثيحب هلق بالا دصق نافذ ثالذ وحن وا هسرف متاوق برض اذا م هريغ هلتقيل
 نيدب را مرلا مرا ى وذ نم نيدلاول| ىوس نم اماف عفدلا هدوصقف نال هلتع الا هعفد

 ىوردقو ءاوس بالاكمرحم مر ىذ لكف جراودللاو ىغبلا لها اماو مهلتش نان
 نب ديبع هاخا لق ريع نب بعصم كلذكو دحا موب هابا لتق هنع هللا ىضر ةديبع ابا نا

 او هل وق ) ردب موب ماشه نبا صاعلا هلاخ لتق هنع هللا ىضر رم اذكو دحا مويريمم
 ( هب سأب الف نيلسملل ةيلصم كلذىف ناكو مهنم اقيرفوا برملا لها حلاصيزا مامالا ىأر
 دقو هب لصاح رثلا عفر وهو دوصقملا نال نياسملل |ريخ تناك اذا داهج ةعداوملا نال

 كلذ ىف نيلسملل نكي مل اذا اماو ةيبب دملا ماع ةكم لها !سو هيلع هللا ىلص ىنلا عداو
 اونهتالف * ىلاعت هلوقل مهتعداومو ىهتللاصم زوحيالف رافكلا نم ىوقا اونوكيناب ةكستما

 ىلا مهوعدتو رافكلا لاتق ن ِ |وفعضتال ىا + ركعم هللاو نولعالا متئاو ماسلا ىلا اوعدنو

 حاول ليو ؛رحالا قدما ركلاو اندلا ىف رصنلا هللا مدعو اه نولخ الا ناو

 اذا نيكرمثملا ةعداوم نولسملا بلطي نا سأبالو رصنلا و نوعلاب مكعم هللاو نوبلاغلا
 هللا لفض ىتلا نال كلذ ىلع الام نولسملا كلل نإ لسا ناس مهنا ىلع اوفاح

 مث 3 0 ناذ هلوف نيسملا نع م هررض عفدل الام ةفل وَلا ىلطعي ناك سو هيلع

 حف هلا مهربخاو مهدهع هيلا 3 ( مهلتاقو مهيلا ذ نبع تقلا مصلا ْضَقنْنا ىأر

 ىتكيو مهعيجج ىلا ذبنلا ربخ اهيف غلب, ةدمنم ديالو ردغلا نم اوي ىد هلو مهني ىذلا

 6 مير ام زب ل هدو رح يا ا نا ا حا ا ل ل 1 ا

 لسع

 كاذب 0 دك فا رطا ىلا 0 ذافنا نم هلع دعب ا اهيف نأ ع ةده ىضعم كالذ ْق
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 ١د ٠

 ىلاعت هلللا هىماذ نيكرششملا نم ةعاجج دهام سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكدقو ردغلا ىنتني

 نء طحنو ىضمب نا ىلا هدهع ىلع رهشا ةعب را هدهع ناك نم رقيف ,هدوهع ىف رظنب نا :

 لاقف رهشا ةعبرا ىلا اهنم لقا ناكن م دهع عفريو رهشا ةعبرا ىلا كلذ نمتثكا هدهع ناك |
 ىلا ثعبف تايا رششع مامت' ىلإ * نيك رمشملا نم متدهاع نيذلا ىلا هلوسرو هللا نم ةءارب * ىلاعت

 ةروس لوا نم تايالا سشعلا هذه هعمو ةكم ىلا هنع هللاىضر ركب ابا !سو هيلع هللا ىلص

 حجرخف هدهعدهع لكىلا ذبنو مهم ثيح رحتلا موب نيكرششملا ىلع اهأرشبنا هرماوةءارب |
 هللا لص هللا لوسر ىلع مالسلا هيمللغ ليربج ليف ةكم ىلا اهجوتم هنع هللا ىذر ركب وبا ||

 ركب ىبا ىلا هنع هللا ئضر يلع ثعبف كتيب لها نم لجر الا كنع غلببال لاقو سو هيلع

 هريخاف قيرط ىف هنع هللا ىضر ركب ابا قلع ئح راسف تايالا رقت ىذلا تنا نكهل لاقو

 ههج و هللا مرك ىلع ماق ةيحان لكنه ك رشلا لها عمجا رحلا م وب ناك الف كلذ

 اولاتف مكيلا سنو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر ىنا سانلا اهيا اي لاقو ةبتعلا ةرجج دنع
 ناك نهو كرثم ماعلا اذه دعب تيبلا اذه نحب الو نمؤم الا ةنللا لخدنال هناب لاق اذ امب

 هللا ناذ تنعم اذاذ رهشا ةعبرا ىلا هلجا ناذ دهع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هنن |

 نه متدهام نيذلا ىلا هلوسرو هللا نم ةءارب * أرق مث مهنم *ئىرب هلوسرو نيكسشملا نم ”ىرب |

 ءا ا كاايقر ىف ةءاربلاو تانالارخنا ىلا * رهشا ةعبرا ضرالا ىف اوحكيسف نيكرشملا |

 لبق نم نيفث اخ ريغ نينءآ اوربداو اولبقاو لهملا ىلع اهيف 0 ىا ضرالا ىف اوصف
 هللاناو هللا اوتوفتنلف ةدملاهذه متلجاناو مكناف رهشا ةعبرا ىضمتنا ىلا ب خالو رساالو |؟

 ا 0 قاس ناذاو رانا ةرخالا ىفو لتتلاب ايندلا ىف نب رفاكلا ىزخم

 ”ىرب هللا نارحضلا موي وهو ربك الا محا موب نيكرثملا نعي سانلا ىلا هلو سرو هللا نم

 ناو! ةلملع دماقالا نم * ,كلريخ وهف كرمشلا نم مدت ناف مهنه ”ىرب هلو راق نيك تملا نع

 ت09 + نبك سما نم متدهام نيذلا الا + ىلاعت هلوقو هللا ىزحمم ريغ مكنا اولعاف متض عا

 قايالو اودع ةلغ اولام الناب ةدبدحلا ماع سو هيلع هللا ىلص ىنلا مهدغأع ةناتك نم

 مهل قب ناكو اودع مكيلع اولامي ملو هيلع ,هومت دهام امتاًئيش كوصقني لف ىذا مهنم نيلسملا

 لاق مهل دم ىلا مه دهعب مهل ىب نا سو هيلع هللا ىبص ىنلا صاق رهشا ةهسست رهدمع نم |

 لاتتلا مرح ىتلا رهش الا ةعبرالا هذه تضم اذا ىا * مرا رهش الا ملسنا اذا + ىلاعت هللا
 مهوسحا 5 مهوذخ وم را ىفوا لا ىف 0 مهوكدجو ث يح نيك رسثملا اولتقاذ * دهعلاب اهيف

 رانا لارا تزل لا | هيف نوذخأي قيرط لك مهلاتقل اودعقاو ةكم لوخد ند, يهوفتعاو ||
 مرهلاو ةخغ ا وذو ةدعتلا وذو لاوش ىه رهشالا هذهو ,ملع ليبسلا قييضتب مما اذهو

 اذا مهيلا ذبني ملو ىهلتاق ةنايخم اًودب ناذ عل وق ) ةفورعملا مرللا ةعبرالا ىه تسيلو

 تقو ىلع ةعداوملا تناكاذاو دهعلا ىضقان نوريصي ذئنيح مهنال ( مهقافتاب كلذ ناك |
 0-0 كلذ دعب مولع ن نولبسملا ريغت ا 1 الف ل دي 0 دهعلا لطي كَقق هل 9 2 0
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 اانا 2

 جراد وهز 1 1ك فاول لع الا رخ د سم 0 د لب 5 |
 ملووق ) * هنمأم هغلبا مث لاغتهلونل هيبسالو دمذ لحالو دنمأم ىلا دوعي ىح 2

 انيلا جورملاب مهسفنا اوزرحا ممنال ( رارحا مهف نيلملا ركسع ىلا دبع حش ل

 ن0 مداد رهظو اني لا ولسا اذا اذكو لاول سل

 0 رسللاو يلا( ماعطلا ن .مهودجو ماو 01 0
 باششلاىف ام ةجاملا طريشل ةهياور ىفف هياور فقرلتخا هيفو ةجاملاب كلذ مثلا ديعن مو

 ماعط ىف مالسلا هيلع هلوقل ريقفلاو غلا اهلوانت زوجي لب طرشيال ةياور ىفو باودلاو'

 اولمعتساو لوقف ) ةضفالو بهذ هنم اوعدبال اذكو اولمحالو اوفلعاو اولكرسل

 لوك أملا نهدلا نعي ( نهدلاب اونهديو هَل وَق ) بيدا اولمعتسيو ةضىفو ( بطلت
 كرولا نهدو ججسفتبلاك هنم لكؤب الام اماو طيلسلا وهو لاو تيزلاو نعتلا /

 عم راحجتلا لخد ناو تاثلاك وهف هن نا ل حس هنالا هنا ع نهد , نا هل سيلف ههبشا امو 1

 نال نملاب الا مجاود اوفلعيالو ائيش هلم ارك انا مهلزحي مل لاتتتلا نوديربإل ال ريكتسعلا)

 نيإسملا قح ند هيلع ناعد الف فلع وا هنم ايش لكأ ناف هنْغلا ىف هلقحال رجاتلا ١

 0 ةعش نال متايبص و م مهد يبع |وهعطي نا مهلف سلا هيف رقتسي مل |

 و هيلع تك هتةمغن ند 5 ايادلف هند ريجالا اماو ىهلثم اوناكف مولع ةبجاو
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 نهقيقر نمعطاو نفلعو ناكا ىضرملاو جرا ةاوادمل ءاسنلا لخد ناو ةرجالا قمتي |

 اوعذ ركسعلا نا ولو لاحرلاك نرصف نول مد ري هنا ىرت الإ ةهسلاا ىف افكت نول نال |

 لكالاىف هيلا نوجاتميال مهنال ملا ىلا دولملا اودر محلا اولكاذ لبالاو منغلاو رقبلا |

 ( ةعسق ريغب كلذ لك حالسلا نم هنودجي ام نولتاغبو مل وق ) باشلاك ى ف فلملاو|

 هتعداذا اذكو حالس هلنكي ملوا هحمر رسكناوا هفيس عطقنا نابب.هيلا حباتحا اذا ىنعيا

 هدر ةجاملا تلاز اذاف تال س بالف هيلع لتاعيل مكغملا نع سرق تاوك رولا ةجاح

 هحالسو هتاد هب قيل اًئيش حالسلاو باشلاو باودلا نم لمعتسي نإ ىتبنبالو ةهنغلاىف ١

 هبلايث نوصيل ن ل ةجاح ريغ نم عافتنا اذه نالو لولغلا ابروّك ايا مالسلا هيلع هلوتل
 رقتسي مل هيف قا نال ىث هنم كاله اذا هيلع ناعكالف ثالذ لعف ناف هحالسو هسرفو

 ىتح هنولوغ ىل ىنعب ( هنولوجالو كلذ نم اًئيش اوعدب نا زوحالو مل وق ) نيمئاغللا
 لئثسو ضورعلاو ةضفلاو بهذلاب هعيدبالو هلك أي نا طرمشب زاج ماعطب اًئيش عاب ول |

 مكدحا هذحأي ىهسلا ىتحال لاق مفملا نم ”ىشب قحا دحا له سو هيلع هللا ىلص ىننلا

 ريعد مانس نه ه ةرو سو هيلع هللا ىلص ى ولأ ذدخاو هيخا نه هب قحا وه س لف هينج ند ١

 لولغلا ناف هقوفامو كلذ نودانراطسا و طيملا اوداف م 5 انغب نم زها نسانلا اج لاق

 سن ءالزرحا ين حالا ةغداوق ماتو راو زيتا عي تا كتر
 م ق



 1 د 1 و

 ' وه لام لكو هلوق / ارارحا نوكيو اعبت همالساب نولسم مهنال ( راغصلا هدالواو ا
 ' ( ىىذوا مبسم ديف ةعيدووا مل وق ) هلوهف لام ىلع مسانم مالسلا هيلع هلوقل ( هديفف
 اهدب ىف تناك ول اك ىهف ةمزحم ةحح# ادب امهل نال زرحم وهف ىجذلاو ميسملا ديىفام 0

 قل وف ) ةعيتك دب هل سيل ىبرحلا نال ءىف وهف ىبرح ديف ناك ام اماو هلدي ةعدوم ديذا
 نكي يف رادلا لها ديىف برها راد نم عقب راقعلا نال ( ؛ىف هراقعف رادلا ىلع انرهظ ناف
 ' ىدنا لاق راقعلا مكح همك دوصحت ريغ ناك اذا عرزلاو َهِهْنَع تناكف ةقيقح هديىف

 دبعلا ناكاذا الا أيف نوكيالو ىراوملاو ديبعلاو بايثلاو ,هاردلاكهلوهف الوقنم ناكام
 ' راثعلاو رود للاكل وقنم ريغ ناكام اماو ىلوملا دبنم حجبرخ لتاق امل هنال ايف نوكي هناف لتاق

 ايف نوكيالءاوس لوةنملاريغو لوقنملا فسوب وبا لاقو اههدنع *ىفوهف دوصحل ا ريغ عرذلاو أ

 مادام هنال(”ىف اهلجو هلق ) مالسالا ىفهعبتنالةييرح ةرفاكاجنال ( 'ىف هتجوزو هلوف )
 وه انلتف ةباتكلاو رييدتلاو قتعلاو عببلا ىف اهعبتب هنا ليلدب اهنم وضعك وهف هماب الصتم

 اعيتكيلمقلل الحم نوكي دق !ملاو مالل اعبن مكمل ىف قيقرومالسالا ف بالل اعبت مسم قيقر
 رافك مهنال ( “ىف رابكلا هدالواو هلوق ) ةثرلا مادعنال رح هناذ لصفتملا فال هريغل

 ىلع درمتامل هنال ”ىف هديبع نم لتاق نمو مهسفنا مكح ىلع ممنال مهند ةيعئالو نويبرح
 لها نم حالسلا عاب نا ىغشالو نول وت ) برحلا لهال اعبت راصو هدب نم حجيرخ هالوم

 هنال ديدملا اذكو بردا الا ملصبإل حالسلا نال انلانق ىلع مهل ةيوقت هيف نال ( برحلا

 مهنم عابال اذكو انيلع مهل ةيوقت هيف نال ريجاو لاغبلاو ليخللا كلذكو حالسلا لصا

 احالس ىّرشاف انراد ىبرللا لخد ولو لانتلا ىلع ب ناعتسي امت هنال ةمذلا لها قيقر
 ( ةفينح ىبا دنع ىراسالاب ىداغبالو هل وف ) مهلا هلاخدا نم نكعالو كلذنم عنمي هناف
 رش عفدو انيلع رافكلا ةيوقت هيف نال نيكرشملا ىراساب ن ولسملا ىراسا ىداشنال نعي

 ىراسا م ىداغي نا سأبال دمحو فسوب وبا لاقو مل وق ) انريساهداقنتسا نمريخ هتايح
 نيكرشملا ىراسا ةادافم اماو رفاكلا لتق نم ىلوا وهف سما صيلخت هيف نال ( نيلسللا

 برخلاب صتخي امب مهل ةنوعملا نم هيف نال بهذملا نم روهثملا ف ز وجن الف مهنه هذخان لام

 ١ ةجاح نيلسملاب ناك اذا كلذ, سأبال د# نعو لاملاب متم حالسلا عيبك راصف لانتلاو
 اذا لاملاب ةينافلا زوحتلاو ريبكلا مثلا ىدافب نا سأب الو دم لاق ردب ىراساب الالدتسا |'

 ىلا نولتسملا رطشيي نا الا مهب ىدافيالف نايبصلاو ءاسنلا اماو دلولا امهنم جريال ناك
 ءاسنلا امإو مهل ةنوعم معلا هدرىف سيلف هلدلوبالو هيف لاتقال ىنافلا مثلا نال كلذ

 مهلسن ركيف نودلي ءاسنلاو نولتاقيف نوغلبي نايبصلا نال مهل ةنوعم ,هدر ىنف نايبصلاو
 لعفب نا زحي مل لاملاب هتاداهم اوبلطف مهنم هانذخا اذا حالسلاو ليحل ثالذكو د لاق

 ىراسالا ىلع ىا ( مملع.ملازوحجالو هل وق ) لاتقلاب صتخم امب مهل ةنوعم هيف نال كلذ |

 زوجي الف هيف قاقرتسالا قح تدن رسالاب هنال ةيزجالو جبارخ ريغ نم اناح مهقلطي ناب |



 برعلا نم ناك هنال ةرغ ىبا ىلع - و هيلع 0 ع ض وع ريغب هنم هطاقسأ |

 ءاش نا رايكلاب وهذ ا رهق ىا ) ةونع ادلب مامالا مها اذاو هلزق) هقاقّريسا ْز 2

 اهلها رقاءاش ناو هل وق ) رييخ مسو هيلع هللا ىلص ىلا لعف أك ( نيمئاغلا نيب اهمسقا

 ( ةباععلا ةتفاومم قارعلا داوسب هنع هللا ىطر رع ل ةيزطا مبلع عضوو اهيلع

 00 اذهو متجاح مدع دنع اهتيسق كري ناو نيمتاغلا ةجاح دنع |يوسقلنإ ىلوالا لق

 الا ( مهلنق ءاش نا رايملاب ىراسالا ىف وهو ه وق ) ,ملع هدر نملازوحي الف لولا

 0 هردغ ن٠ فاخب امل كلذ مامالا ىأر اذا داسفلا ةدام مسح ,هلتقىف نالا واسينإ
 ناب رهتةزسا زوجي نع اوناك اذا اوس موا اوإسا و ) مهقزتسا ضخ ناو هلوق (ّ

 لبق برملا راد ىفوا مالسالا رادىف اريسا لتق نيلسملا نم لجر او برعلا نم !ون 2 0

 ةحاب الا لصا ىلع ىبنال ةرافك الو ةهقالو ةيدنم هيلع *ىث الف اولسي نا لبقواوعستن نأ |
 ها دي راق مهؤامد تمرح ىهعابوا مامالا مست نبا

 لتاقلا راصف ىهنع لتتلا مك اطاقساو مهبف قرال يرق عيل والا نال 1 مهلتق اذا

 ةعش لص لف كن 502 1 ةحابالا نال دوتلا هيلع بحيالو هريغ دبع لتق نك انا

 لتقلا نال ةهنغلاىف مسقو همد مرح مسقب نا لبق ريسالا مسا ناف ةهبشلاب طقسي صاصقلاو
 ملف ) قاقزسالا ىف انبال مالسالا نالف ةمسقلا اماو مالسالاب عفتريف رفكلا ىلع ةبوقع ْ

 مهل امناو مهكريال هناف نيدترملاو برعلا ىرشم الا ( نيمسملل ةمذ ارارحا مهكرت اند
 0 ( برملا راد ىلا مهدري نازوحيالو هل و ) لبق نمانيبامل فيسلاوا مالسالا
 بسلا داقعنا دعب ةعفتملل اريفوت مهقرسي نا هلو ,هلتشال او رسأ ناذ نسا ىلع مهل ةيوقتا

 مامالا دارا اذاو لوف ( بيلا دفعت ل هنال ذخالا لبق مهمالسأ فالح ذخالا وهو

 ( اهقرحو اهحذ مالسالا راد ىلا اهلقن ىلع رده مل ىثاوم هعمو مالسالا راد ىلا دؤعلا '

 اماو هللا ءادعا ةكوش ةرسسكن م حدا ضرغالو ميعص ضرغل زوحب ناويملا جين نآلا
 مب ذلا لبق اهقيرحت زوجالو اهدولجو اهموحنب رافكلا ةعفتم عطقلف يذلا دعب اهشيرحن

 اهرتعبال هانعم ( اهكربالو اهرقعيالو مل وف ) ةلثمدنال اهرتعيالو ناويللا بيذعتنم هيفامل

 هلوتف ةدحاو ةلئسم ال ناتلْث م نات اهفرقعلا نودب ءادتا اهكرببالو ةروقععاهكريو
 لوق نع ازاّرحا اهكّري الو هلوقو اهرقعي هدنع نافذ كلام لؤق نع ازارتحا اهرقعي الو

 ناكناو هقرح هقبرحن نكمي حالسنم ناكامو حن ذالو رقع ريغ نم اهكزي هدنع ناذ ىبفاشلا '
 مهئاثاو مهتين ؟ رسسكي كلذكو برها لها هدجبال عضو مىف هنفدي هناف ديد, اكد قرت نكمل
 اوردشي ملاذا ىبسلا اماو مهل ةظياغم تاعباملا عيججو ,هناندا عيجج قاريو هب ن وعفتنيال ثبحن

 ةعيضم ضراىف خويشلاو نايبصلاو ءاسنلا كريو اولتسي ملاذا لاجرلا لتقب هناف مهلقن ىلع

 بنذنوعطقب ىمنابرا رادىابرقعوا ةيح نولبسملادجو اذا ذكو اشطعو اءوج اوكلبل

 رادىف اومادام نيملسملا نع امهررضل اعطق امه ولتّشالو ةيلا بانا نورسكيو برتعلا



 د و

 | تح برحلا راد ىف ةهنغ مسقبالو هل وق ) طيحلا ىف اذك امهلشل ءاقا و:برذلا
 " ىفاشلا دنع و زاوملا مدع ال ةهاركلا ىهنلاب دارأا ( مالسالا راد ىلا اهجرخ
 | لاقن رصانلا نيعملا ”ىدزلا ( ءاوس رشابملاو *ئدرلاو هل وق ) كانه اهتعستب سأيال
 هيلع ىموم نع ايك اخ ىلاعت هللا لاق هرهظ دثيو هرمصسب ناك اذا نالف ”ئدر نالف

 | ناذ عل وق ) لاتتلا سئاب ىذلا وه رشابملاو انوع ىا * أدر ىعم هلس رداف * مالسلا
 . ناكاذا اذه ( اهيف مهوك راش مالسالا رادب ةهنغلا |اوزرح نأ لبق برم ارادىف ددم مهمل

 | ناالا ةهنغلا ىف ركسعلا قوس لهال قحالو هل وف ) ةهنغلا عيب لبق وا ةعسملا لبق
 | ناك نا هل مهسا ركسعلا عم رجاتلا لتاق ناف ريجالل الو رجاتلل مهسيال اذكو ( اولتاه

 ا ركسعلا عم لتاقو هبحاص ةمدخ كرت ناريجالل اذكو لجارف الجار وا س رافق اسراف

 | لاثقلا هين ىلع لخد نه نا لصالا و هل *ىث الف ةمدخلا كري ملناو مهسلا قحمما

 || لهانم وهو لتاقب نا الأ هل مهسيال لاتتلا ريغل لخد نمو الما لتاق ءاوس مهسلا قس

 | سرافق اسراف ناكنا مهس هلف هريغ وا ضرمل لتاسقب لف لتاسقيا لخد نمو لافتلا

 | دمهس هلؤ ةينغلا جارخا لبق صلخت مث رساف التام لخد اذا اذكو لجارف الجار وا

 | محد ةنيدموا نصح لها وا ةعاججوا ارفاك ةرح ةأرماوا رح لجر نمآ اذاو هلق )

 | ذاك" هاوس نم ىلع دب نولسملا مالسلا هيلع هلوقلف دحاولا لجرلا ناما اها ( مهناما

 ١ مدنا ا ناك ىعمو ادا وهو مهلقا ص مهاندا مهتم ذب ىئعساو مهؤامد

 نولتاش ىا معا وس نم ىلع كب هلوق ىعمو ءاوس ةيدلاو صاصقلا ىف عيضولاو في رثلا

 ا ا زءاح وهف ةأرملا ناما اماو هب زا اودؤب وأ اوس يح 2 0 ىلع ناكنم

 ىناه مانا ىورو يع اره انماو ترحا نم ان را دق لاف اهناما و هيلع هللا ىبص ىنلا

 ىبا نب هللادبعو ماشه نب تار الكا ا موزع ىئب ند اهل نيوج تراحا بلاطىبا تلي

 ىلع نيكح رشللا نيريجنا لاقو امهلثتيل اههيلع ههجو هللا مركىلع اهوخا تلقنف ةعسار

 هنود تقلغا مث امهلبق اتت ىح امهلتعتال هّللاو تلاتف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 زوحالو لوقف ) تنما نمانما وت رجا نمان رجادق كلذ هل ناكام”لاتف ةصتلا هلت ركذو

 قدي ناكاذا هنال ( مامالا هيلا ذبنيف ةدسف» هيف نوكي نا الا مهلاتق نيلسملا نم دحال

 لاق ه_سفنب مامالا مهنما اذا اك مهيلا دبنيف هضقن مامالل ناك ةلذمو نهو كلذ نيإبسملا

 | لاقو غلي ىتح ةفينح ىبا دنع هناما حدنال مالسالا لمعي ناك اذا قهارملاو ركلاىف

 | نه دقع نامالاو دوقعلا كلمال هنا ةفينح ىبالو غلابلاك لاستتلا لها نع هنال مدي دن

 رافكلا ةيوقت دصتم هنال نيلسملا ىلع مه:: هلال ( ىمذ ناما زوحالو هل وق ) دوقعلا
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 كولا لإ نا 0 وع نال هاما زوال ايلا رجاهي مو كانخ لسا  تلذكو مهبلا | 1
 نا الا ةفينح ىبا دنع دبعلا ناما زوجالو مل وف ) ررضلانم كلذب اوصلختبل رافكلا

 ١ هنالوهناما حداالف 2 :م نونمآ مهف هسفنلاتتلا كلمال دبعلان ال ( لاتتلا ىف ىلوملا هلزذأي ْ

 ]| ( هناما حصي دمتو فسوب وبا لاقو هلق ) نونجلاو ىصلاك راصف ةيالولا كيعال |

 لجر لاق نامالا نامالا برحلا لها لاق اذا عيبانيلا ف لاق هلنذؤيرملوا ل :ةلاىف هلزذا | 1
 اوعمساو اولاعتوا هتمذو هللادهعوا اولهذتالو اوفاختال ةرح ةأرعاوا نيلسملا نم رحل
 مهلاومااوذخاو ,هوبسف مورلا ىلع كرتلا بلغاذاو هل وذ ) ميت نامآ هاتفا
 ]| نياوالاقح عطقناو كاذن وكلي مهناف م هدالوا اوقرتساو 7 وما اوذخا نعي ( اه وكله
 ل ل بلت

 ]| هان 0 هاا ةلازتمع مهنم الانا تيت ْ
 |١ ىلع اوياغ اذا نافكلا نا معا ( انلا وما ىلع اوبلغ ناف هلق ) هيلع مهانبلغ اذا اذكف |

 | اما ولختال اندنع مث ىجفاشلل اذالخ اندنع ( اهو 1 مه راباه وزر ل

 || مسا نم مالسلا هيلع هلوقل اهلع اهءاكصال لييسالق ١ سا ناذ نولسملا مملغيوا اولسي نا
 لبق اهودجوف اهاب راءاج ناف مهبدبا ن ماه ودعتساو نولخملا مملغ ناو هلوهف لام ىلع ا

 ا مول ىهف وسلا ل ابلع ريع نة ول )7 نعل ا

 ا ال نكن اماو ( اوبحا نا ةهقلاب اه وذخا ةعستلا دعب اهودجو ناو *ىنث ريغب |
 هتتع ذغن همهم ىف عقو نم هقتعاف ادبع ناك ولو هلثم اودر هوذخا اذا منال ةديافلا مدعل 1

 صقشنا هلو سبل و هبهعاب ىذلا نُملاب هذخأي نا هلناكلجرنم هعاب ناو كلاملا قح لطبو ا

 هكلاخ مالسالا راد ىلا هج رخاو نع كلذ ىزشاف رجان برا راد لحد نافذ رثزعببلا ا

 رحت 5 ءاش ناو هب رجاتلا هاريشا ىذلا لاب هذخا ءاش نا رايملاب لوالا '

 ةعتلوذخا ضرعبهاريشا ن و انلقاعف رظنلا لدعا ناكف هيف نسال هنال انام هتم دأب

 هل : كا 0 وداو 1 0 لع علا ا ع 00 يم رعلا /

 0 0 0 اذكف 0 0 0 00 30 نال ( كلذ ا ا

 اذهل وهبر كلل 0 مق 0 اندالواتء اها وان ويتاكمو انوريدمو اقرامملعجو 20 طقسا

 هال 1 3 رادن٠ جرخاملدبعلان ال ( ةفدحىبا دنع هوكلم ملهوذخاف رهبلا لخدف
 ىلع هدب ترهظ اذاو هسفن ديف دبعلا لصف نيرادلا فالتخا عم هدب قت نا عانتمال هنع

 اهدعبو نوسعلا لبق هرحاصل ناكم رلعلا اذاذ كَ خلل الم 055 3 ةموصعم تراص 0

 2 00 هركك هل كالاملا جا نيدعلا 3 0 ا 1 00 0



 و
 00 ا

 هوذخاف ريعب مهيلا دن ناف مل وث ) هن وكلمي مهناف مهيلا دلاذا سرفلا وا ريعبلاك راصق

 هل نيذخآ اوراص هوذخا اذاف جورملاا دنع رهظت اهلل ديالذا ءاليتسالا:ققحتل ( هوكلم
 هب لخدو لحر هأ ريدا نو هانرك ذاه ىلع دبعلا فال ةاوكلم كلاذلف هيحاص دب نم

 ا عاتموا س رف دعم بهذو مهيلا ديع قبا ناو ءاشنا نُكلاب ذات هيحاصف مالسالا راد

 "001 لولا نافانلا هحرخاو هلك كلذ لجر ىّرشاو هلك لذ نؤكرسثملا ذخاف

 نّملاب هعمامو دبعلا ذخأي امهدنعو ةفينح ىبا دنع اذهو نّملاب عاتملاو سرفلاو *ىث يغب

 قتع برها راد هلخداو السم ادبع ىريشاو ناماب انراد ىب را :لخد اذاو ءاش نا

 ' نيرادلا نيابت وهو طرششلا ماقيف بجاو رفاكلا لذ نع لسملا صيلخت هنال ةفينح ىبا ةنع
 نيجوزلا دحا سا اذا اف قيرفتلا ماقم ضيح ثلث ماش اهل اصيلخ ةلعلاىهو ةلعلا مام

 اهبلع لمحت ةلوج مامالل نكي ملاذاو مل وق ) قتعيال دو فسوب وبالاقو برحلا رادفف |[

 | اهعجنرب مث مالسالا راد ىلا اهولمحل ) كيلمت ةعسفال ( عاديا ةعسق نيمتاغلا نيب اههسف نينا
 د ريبكلا ريسلا ةياور ىف ىهو ,هاضر طرشي ملو اقلطم زعشلا هركذ اذكه ( اهعسقيو مهنم

 | مهل لام لوملاو ةلوهخلا نال متانغلا اهيلع لج ةلوج منغملا ىف دجو اذا مامالا نا هتلجمو

 نيفاغلا باودلا تناك ناو نيم ا لام اهنال اهيلع اهلج- ةلوج- لاملاتسىفناك اذا اذكو

 مهنم اهرج تسي لب ريغصلا ريسلا ةياورىف مهباود ىلع اهلج- ىلع ,ه ربجنال هناف مهضعبلوا

 رجآلاب اهيلع اهلمحم ريبكلا ريسلا ىفو اهيلع اهلمحي مل اهبحاص ضرب مل ناف كلذل |

 مهنبب اهعسقول لاح ناك ناو صاخ ررمض لمحت ماعلا ررضلا عفد هنال اوضري مل ناو |[
 | لجلا ىلع نو ردقبال اوناكناو عادا ةعست مهنيب اهعست هلج- ىلع ,هنم دحاو لك ر دب |

 | ءاسنلا كّرتيو اولسامل اوناك اذا لاجرلا لتقب مامالا ناف ةراحالاب باودلا نود الو

 | رانلاب اهترحيو ناويملا حيذبو اثطعو اءوج اوتومل قيرطلاىف خويشلاو ىراردلاو ْ
 حجببا امتاو كلذ لبق اهيف دحال كلمال هنال ( ةيسعلا لبق مئانغلا عيب زوجي الو هلوف) |

 ١ اماعط حابإ نك هعبب هلزحمل ”ىش لوانت هل جنا نمو ةجاحلل فلعلاو ماعطلاب عافتنالا مهل |
 | نيماغلا قحنال ( ةعستلاىف هل قح الف برملا رادىف نيمتاغلانم تام نمو هل وق ) هريغل ||
 | كلذ لبق مهنم تام نف ةعمتلاب الا اهنوكلمي الو مالسالا رادب اهوزرح ملام اهيف تبش.ال ا

 ١ تام هلال ( هتثرول هبيصنف اهجارخا دعب مهنم تام نمو هل وف ) ائيث اهنم قهسال 1

 | ىلع لفتلاب ضرحب و لاتقلا لاحىف مامالا لقب نا سآب الو مل وف ) اهيف هتح توبث دعب

 | هيلابودنم ضيرختلا ةيادهلا ىفو بابحتسالا ظفلب طوسبملا فو سأب الظفلب هركذ ( لاتتلا
 | بيغرلا ضيرحتلاو مهبغرىا * لاتقلا ىلع نيئم ؤملا ضرح ىنلااهيااي * ىلاعت هللا لاق

 | نوبغر نامججتلا نال نسل ةبعفنم كلذىف نالو ضيرحت عون ليفتتلاو *ىثلا ىف
 | اليتق ) مكنم ( لتقنم لوقيف و وق ) لانقلا ىلع نومدبو مهسفناب نورطاخت كلذىف أ

 هدعبوا لاتتلا نم غارفلا لبق نوكي نا اما نيهجو ىلع ليفدتلا ىدنلا لاق ( هيلس هلف ||



 كج ماب دع |

 غارفلا دعب و لاتقلا ىلع ضي رحملا لجال زاج امنا هلال تللذ مامالا كلمال هدعب ناكناف
 لوّسنا اما هجوا ةعبرا ىلع وهف لاتقلانم غارفلا لبق ناك اذا مث ضي رحنال هنه

 لتقنم لوي وا مكتم لقب ملو هل وهف ايش ذخانم لوي وا هل وهف اًئيش مكنم ذخانم ١
 مكنم ذخا نم لاق اذا اما مكن لقب ملو الينق لنقنم لوب وا هبلس هلف الينق مكنم ظ

 لاق اذا اذكو كلذ تحن مامالا لخد اًئيش ذخا نم لاق ناو كلذ تحن لخدال مامالا نافذ

 مامالا ناف مكنم لتقنم لاق ناو هبلس هلف هريغوا وه لتقول ىتح وه لخد الينق لنقنم

 لكلا بلس هلف ٌركا وا نيلجر لجر لتنق الينق مكنم لتق نم لاق اذا مث لخد. ال
 مواهب ازرابه لوتقملا ناكنا رظنن كناذ الجر اولتق ٌرثك اوا ةثلثوا نالجر ناكناو

 نوكي و هباس نوقحت- الف ازجاع راص مهم واقبال ناكناو هبلس هل ناك مهنم الك

 ةدالج الف ازجام ناكناف ةدال_لا راهظال اذه لوب امنا مامالا نال شيلجا عيججب ةهنَع
 لاق * ىلاعت هل وق هنمو هيلا لؤي امب اراتعا ج وهو اليتق هاعم اليتق هلوق هلتق ىق

 ىعس رخلا ىلا لوي ناك منكل ابنعرص اعاو + ارج رضعا تارا نإ 3 0-

 رخآ ألا هزهجا مث هب رمضف امثدحا ادب ناف هبلسيف هاكّرشا نالجر هل:ةولو ارج

 هناللل والل بلسلا» ل وهب نيعي الو لتاش نإ تعال تبيح هال و1
 قاشا بل سلاف ةلاملا هذه ىلاهريصي مل لوالا برض ناكناو لوتقملا مكح ىف راص

 هقنع هنع هللا ىطر ىلع برضو هيلجر عطقف ابحرم برض ةلبسم نب دمت نا ىور دقو
 بذع ام هب ذعانا تدرا ىنكلوهنلئقل هلتق تدر أول هللا لوسراي هللاو ةلسم نب دمت لاف

 هلعج هب ضنا ىلع لو# اذهوةلسه نب دمحل هيلس سو هيلع هللا ىلص ىنلا اطعاف حا

 | لجر لتقف لتاقلل بلسلا لعجي مل اذاو ةفينح وبا لاق لاتتلا ىلع نيعي الو لتاقبال ثيحب

 | تلعجدق ةيرسلل لوقبوا مل وش ) ءاوس كلذىف هريغو لتاقلاو ةهنْغلا ةاج- نم هبلسف البتق
 | فصنلاوا سخلا دعب ثلثلا لاق اذا اذكو سما عفربام دعب ىا ( سملا دعب عب رلا كل

 ِ ىععأم هل نوكيو كلذ سج هنم ذخؤي ركسعلا ةلجج نم عبرلاب نودرفنم مذا هانعم سن ا دعب
 عب رلا مكلف لاق ناو ديف ركسعلا نون راش مهل ىعسام ىلع دازامو سجل ادعب كلذ نم مهل

 | الينق لتق نم لاق اذا اذكو همي لفنلا مهل راصو عبرلا سمخت مل سخملا دعب لَه مل ناو

 ]| بالسالا سمخت سلا دعب هبلس هلف الشق لك نم,لاتءناو باسل ا
 ا قلعت تزرحا اذا اهنال ( سلا نم الا مالسالا رادب ةهنغلا زارحا دعب لفسالو مل وت )

 || اذاو مل وق ) هنم ليفتتلا زوف ديف شيل قح الف سْلا اماو شيلا عج قحاب
 اذا ىعفاشلا لاقو ( ءاوس هيف هريغو لتاقلاو ةهنغلا ةلج- نه وهف لتاقلل بللبلا لع مل

 | هحالسو هبايث نم لوتتملا لعام باسلاو لوف ) هبلس هلف ريدم ريغ البقم ارفاك لق
 هتقيقح ىف هلام نه هبكرمهىلع هعمامو هل الاو حجبرسلا نه هبكرم ىلعام اذكو ( هبكرهو

 || ىلع ناكامو ىرخا ةباد ىلع همالغ عم ناكامو همالغو هبينج:اماو هطسو ىلع وا



 د ا و

 | زراب كلام نا ءاربلانا ىوردقو شيملا عيمب ةهَنَع وهو بلسب كلذ سيلف رخآآ سرف
 | اغلا نيثلث غلبف هيلع موقف رهوح اق بهذ ةقطنم هيلع ناكف هبلس ذخاو هلثتف ناب زرملا

 اإإ هسج اوذختااناو اهظع الام اذه ناو بالسالا سمال انك انا هنع هللا ىذر رم لاقف

 | ( ائيشاهن ولك أيالو نعل نم اوفلعي نا زجبمل برلا رادنم نولبسملا رخ اذاو ملوق )
 ( مالسالا رادف نودحب مهنا بلاغلا نال تعقب نأ لقا كلذ لإ ةحاشتا و هر وربضلا نال

 ماعطوا فلع هعم لضف نمو هل وق ) ةهنغلا نم لوانتلا ممل حاببالف فلعلاو ماعاملا

 |١ ىغبنيف فلعوا لكا نم ءىثب اوعفتنا ناذف تعفترا دق ةرورضلا نال ( دهْنغلا ىلا هدر

 ” اا ]1 لك نأ متقملا ىف هنيف دروا دعستلا دعب ناك نا هتهقل قدصت نإ اننَع ناكل
 | لبق ناك اذا ىفلا هدري امئاو *ىث ةعسقلا دعب همزاي ملو ةعستلا لبق هدرناريسقق ناك ناو
 لح وهو قدصتلا هبجوح اهدعب اماوريغلا قح هنال ةهنغلا ىلا هدر هنكمي هال نيسعلا

 هلل ناف * ىلاعت هللا لاق ( اهسهج حب رف ةهنغلا مامالا مسقبو موق ) ريق هلال قدصتال
 | امهسو هلامهس ىنعي ( نامه-سرافلل نيمثاغلا نيب ساجحالا ةعيرالا مسقب و هلوق) + هج

 | نييقارعلالوق وهو دايز نبا نسملاو رفز لاقدب و ( ةفينح ىبا دنع مهس لجارللو ) هسرفل

 هلرهس هانعم ( مبسا ةثلث سرافلل دمشو فسوب وبا لاقو هلوق ) نييرصبلاو نييفوكلاو

 ةنؤمنم دكا سرفلا ةنؤم نال زاخل الها لوق وهو ( مهس لجارالو ) سرفال نامجو
 سرفلاب قاس الا عني سايقلا نا ةفينح ىبالو دكا همس نوكينا بجوق ىدالا

 ريل سايقلا كرت امئاو لغبلاو فيسلاو  رلاو سوفلاك تال" الا ةلزنج برحلل ةلآهن ال

 ىورو نيفهس سرافلا ىطعا سو هيلع هللا لص ىنثلا نا اهضعبىف رابخألا تفلتخا دقو |[

 عافتنالا نالو هيلع قفتاام تدئاو هيف فاتخاام طقسا رابخالا تفلتخا الف ةثلث هاطعا هنا .||
 هدارفناب سرافلاو لتاقبال هدارفناب سرفلا نا ىرت الا سرفلاب عافتنالا نم ىظعا سرافلاب

 لضفال ةفيتح وبا لاق اذهلو هبحاصي قس ام ٌركأ سرفلاب قدك نا زحب رف لئاش

 ىلع ةيبدملا لها ىلع رببخ مئتانغ مسق مالسلا هيلع ىلا نا ىور و نانا ىلع ةئهبل

 لكار كامو فلاوسراف ةئاثلث اهم ةئامسجو افلا شيملا ناكو امهم رشع هيام

 مي. رخلا هجوو ادحاو امه« لجارلا ىطعاو هسرفل امهسو هلام## نيمهس سراقلا ىطعات

 امهس ةئام لك امهم رثع ىثا اهلعجت ةئام سثع انثا ةلاحرلا لوقت كنا سثع ةنامث ىلع

 نال ةثالثلا هذه فعضت مث ادحاو ةئام لك ددعلا نم ةثلث اهلعجف َةئالُث ناسرفلا لوّشو

 ناسرغلل نوكيف رشع ةينامث نوكي سشع ىنثا ىلا اهعضنو ةتس نوكتف نيم“ ىبنم دحاو لكل
 لوق اذهو ( دحاو سرفلالا مسيالو ملف ) ناثلثلا ةلاجرللو عيبا ثلث ةمسقلا هذهىف

 ا ةئالثل سالو نيس رفك مسي فسوب وب لاقو دايز نيا نسلحاو رفزو دو ةفشح ىبا

 | هتحن ىذلا ايعا اذاف ةبينح نوكي رخالاو هبكري امهدحا نيسرف ىلا جاتحي دق لجرلا نال

 مي رض )

 سارفاب ربيخ موب رضح ماوعلا ني ريب زلا نا ىورام ,هلو هيلع لتاقب رخالا بكر [؟



 ل

 ظ سرف لع الإ يوإ 1 ناكلا نالو دحلان نيرتلالا سو هيلع الل ل1 يبلادل يي نإ
 لبمنا مسا ال ( ءاوس قاتعلاو نيداربلاو ل و ) ةدحاوتمضد نيسرت لح نال حول ل

 ظايرنهو * ىلاعت هللا لاق ليلا سنج عيجج ىلا فاضم باس هراآلاو كلذ عبجب ىلع لقشتلا

 نيجهلاو قاتعلاو نيداربلا ىلع قلطي ليخلا مساو * مكودعو هللاود 4 نوبهر ليلا |
 ريصا نودرلاذ ىوقا برهلاو 0 ذا قيتعلان الو ادحتاو اقالطا فرقملاو

 قيتعلاو هسا لبقنه ةءاندلا هيف ىذلان ودربلا ىوتساف 3 لك ىئفافطع نيلاو '

ْ 

 ل يذلا نيكل ناين ا هنأ لبق نم و هنأ ٍلقنمال هيف ةءاندال يذلا ا

 فارقالا نال كلذك سيل هوناو ةبرع هما ىذلا وهو هريغو سرفلان ملا :

 راج-وا لغبوا ريعب هلنمنا ىنعي ( لغبالو ةلحارل مهسبالو روق ) للا لبقنم وهامنا
 2 ناك لد نيو هل وق ) مهيف مودعم ليما ىف ىذلا ىتعملا نال ءاوس لجارلاو وهف

 هناف هب ريضحف لاتقل هرجأتسإ وا هراعتسا ءاوسو ( سراف مهس قحسا هسرف قفشاسراف

 قفنو هلوق هب قدصتيف روظحم هجونم همهس قمسأ هب ريضحو هبصغ ناو هل مهسي

 هسرف يب ءاوسو كلاه ىنعم هلكريعبلا لبلتو ناسنالا تامو ةبادلا تقفن لاعب تام ىا

 هسرف تام اذا ىعفاشلا لاقو سراف مهس قحسإ هناذ اهدعب وا َةهْنْغا تلصح ىتح هعم

 هنال برحلا ةلاح هدنعو ةزواجيلا ةلاح اندنع ريتعملا نا لصالاو لجار وهف لاتقلا لبق

 كرك عاب م راف لحد ناو فول 50 هن اال لاتق عون ةزواجلا انلقو ببسلا وه ظ

 لا ريس دعا سرنا هس لس يا ا | هبهاو وا رجا ى| هنهار د

 هعب نالو اسراف لاتقلا ةزواحلاب هدمعق ن نكيمل هلا ىلع لدب تافرصتلا هذه ىلع مادقالا نال

 هقح طاقساب ىضر هنم دجوب مل هنال هسرف قفنا اذا كلذك سيلو هقح طاقساب ىضر هل
 لصح دق قاقحمس الا بيس نال سراف هس هل برضي هنا ةفشح ىبا نع نسملا ىورو

 سرفلا مهس طقسيمل لاتقلا نم غارفلا دعب هعاب اذااماو هتوك سرغلا عبو اسراف هلوخد وهو

 لع لدب لاتعلا ةلاحىف ةعس ا طعس هلأ عتكقلاو ضعبلا دنع لاتعلا ةلاح ىق هعاب اذا اذكو

 |١ قحمسأ اسرف ىّرشاف الجار لخد : نهو هلو ) هلزع رظننب هنا ال ديف ة راختلا هلظغ نأ

 ْ ريتعملا نأ لحار مهب هإو هأ بهوواه : وأ ةراعتمسا اذا اذكو ) لحار مس

 (| ركسعلا متغينا لبق هل بهو وا اسرف ىرشاو الجار لخد اذا نسما لاقو لوخدلا ةلاح

 لانقلا لوخدلاب دوصقملا نال س راف مهب هل ترض | ونغ 2 مهعم هيلع لتاق مث ايش

 ناكملا قيضل الجار لتاقق اس راف لخد ولو ةيادهلا ىف لاق لوخدلا ةلاح هب عافتنالاو

 لوخدلا دعب هراعاوا هيهووا هسرف عاب اذا ىدنختا ىنو قافتالاب ناسرفلا مهس قمتي

 ُ كولمأ مهسي الو هلوق ) سرا 3 رخآ هناكم ىرتشا ناف هسرف مهما
 : خليل ( ىو 0 م 520 تلشلا .. تاما



#0 
 ' اضيرحن مهل حضري هنا الا هعنم نا هالومل دبعلاو نازجات ىبصلاو ةأرملا نال مهسلا هب

 ' ج و رللا نع ىلوملا هعنهف هر ,هوتو هيف قرلا مايقل دبعلا ةلزنمب بتاكملاو لاتقلا ىلع

 ١ جرحلا ىوادت تناك اذا اهل محض رب امنا ةأرملا اذكو لتاق اذا دبعلل حرب امناو لانقلا ىلا

 أ دبعلا نم لصح ملو هالوم ةمدخل دبعلاو اهج و ز ةمدخلل تلخد اذا اما ىضرملا ىلع موقتو
 ' لتاقاذا هل محط ريامغا ىمذلا اذكو مهل محض ريال هناف نيلسملل عفنالو ةاوادم ةأرملانم الو لتق
 هرذع نُمؤيال د أ لاعفلا ىلع ةمذلا لها نيعتسال نا مامالل ىغشو قب رطلا ىلع لدوا

 م
 | مهل محض رب هنا مامالا نذاب نيإبسملا ب ولت ودرس اذا مهنا الإ 00 0 و

 ََ م هلوف م( ةلايفطرجبو ) رد ا 0(

 ءارتف لخدب و هل وق ) هلام نع ء عطقنملاوه ليبسلا نباو ( ليبسلا ءانبال مهس و نيك اسما

 ْ ناكاااسمو ىناتيلا مهسىف نولخد مهيف ىب رعلا:ئوذ ماشا ّىء )ا مهيف ىبرقلا ىوذ

 | ىئصتسملا ىف اذك كلذك ىب رقلا ىوذنم ليبسلا نباو نيكاسملا مهسىف نولخد. ىب رعلاىوذ

 مهمدق ىلاعت هللا نال ( نومدقبو ملف ) (سوديلع هللا ىلص ىنلا ةبارق ىبرقلاىوذ هلوقو

 ىلا عفديالو مل وق ) * ليبسلا نباو نيكاس 1اوىماتيلاو ىب رتلاىذلو * ىلاعتلاقق هي الاف

 هباتكىف هسفنل ىلاعت هللا هركذام اماذ روق ) ةجاملاو رقفلاب قسما هنال ( ايش مهاينغا

 طقس ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهسو ىلاعت هعماب اكرت مالكلا حاتنفال وه امئاف نسل نم

 لثم دهنْغلا نم'دسفنل ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيفطصي نك ىثوهو ( ىئصلاطقس كدت

 هللا ىلص ىننلا نمزىف هنوةحسإ | وناك ىل لا ىوذ مهسو ملت ) ةيراجوا فيسوا عرد
 لثم ركذال مهنيب مسقن ( رقفااب هدعبو ل وق ) ةرصنلا تلاز هتومبو ( ةرصنلاب سو هيلع
 ناكو لفون و عت دبع ىنينم مهريغ نود ةبلطملا بو مشاه قبل نوكيو نيش الا ظح

 ا ]3 سعت دبع اوس لفونو نعت دبعو بلطملاو مثاه ةعب را فانم دبع د

 وهوعطمنءاريبجنا ىورامل ةصاخ بلطملا ىئبو مثاه بل وه امناو اًئيش هنم نوطعيال

 تعمق بلطملا ىبو مشاه ىنبل مسق امل سو هيلع هللا ىلص هلللا لوسزل لاق لف ون ىنب ن١

 مهتارق لثم اتتبارقو ايش انطعت ملو مشاه ىنب و بلطملا ىتبنم اننا ويضر هللا لاوس راب

 مالسا الو ةءلهاجىف انوق راب مل مهنا دحاو *ىبث بلطملاو مشاه اتمنا مالسلا هيلع لاف

 قرفنم هللا نعل هعباصا نيب كبش مث اذكه دحاو ءىث بلطملا ون. و مشاه ونب امنا

 ىطعا امل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا تأ ع ارابك ,هانلج-و ارامغص انور امه

 هللا ىضر نافع نب ناثع هانا سعش دبع ىنبو لفون ىنب طغيملو بلطملا ىئبو مشاه ىنب

 وه هللا لوسراي.الاقف لفون ىئبنم وهو مطم نب ريبجو نيا يوم وهو هع

 امنناوخا لاب اخ ,هيف ىلاعت هللا كعضو ىذلا عض ومأل مهلضف 0 مئاه ونال

 قرفت 0 بلطملا ون وانا لاتق ةد ا اسارق و انتعنم و مهتيطعا بلطملا ىنب ن
 || [ يس 0 ااا اا اا



 ىلع لدي اجل 0 كشر دس 0 مث ءاه ىنبو بلطلاامئاو مالسااالو ةلها

 نب ريغم برا راد نانثاوادحاولخداذاو ملف 7 هبا رقلاب الةرصنلاب وهامنا قاقحتسالا نإ

 ةيلغو ارهق ةذوخأملا ىه ةهنغلا ذإ َةعْنْعِل سيل هنال ( سمن ىل اًئيش اوذخاف مامالا نذر

 هنا روهثملاو ناتاور هيفف مامالا نذاب نانثالاو دحا ولا لخد اذا اماو ةقرسو اسالتخا ال

 ةياورلاو صصلتلا قيرط لع ار مالا  !ةياثلا ةياورلاو هباصانمل قابلا وسمحت
 صصلتلاب ال ةرهظب ذوخألملا ناكف مهل رتصت ميلا دقف مامالا مهل نذا امل هنال حصا ىلوالا

 ريغب اولخدو ) ماهالا م هل ندا ملناو سه ايش اوذخ اذ ةعنم مهل ةعاج لخدناو هاو (َ

 اولخدو مهل ةعنمال هاا دينَع و ارهق ةذوخألملا لاكف مهترصن مرلادتف ماهالا

 رار خللا تنحل |ام ةهنغلا ذا ةعنْغِب سيل ذوخأملا نال سمح ملائيشا وذخاو ماهالا نذا ريغب

 مهم دحاو لك هذخا اه ةهْنَغ نكي مل اذاو هنوذخأي ام نورمستسي مهنال صوصللاكءالؤدو

 هلوق ) شيشملاو ديصلاك ةحابالا لصا ىلع د هنال هيحاص هيف هكراثيال ةلوهف

 هنال ( مهئامدو مهلاوما نم ”ىشل ضرعت.نا هل لحبالف ارجان برحلا راد اسملا لخداذاو '
 ريسالا فالح مارح ردفلاو اردغن وكي كلذدعب ضيرعتلاف ناهتسالاب مهل ضرعت. النا نعض

 ائيث ذخاو مهب ردغ ناف هل وق ) اعوط هوقلطا ناو ضرعتلا هل حابيف نمأتسم ريغ هناف

 بجواذ ردغلا بيس لصح هنال ( هب قدصت نا موي و اروظحم اكلم هكلم هب جرخو

 فاثلإا يرش بلطيالو هعب 2 هعاب هنكلو هب قدصت, مىلناق اروظحناكف هيفاثيخ كلذ

 هنال ( ةنسانرادىف ميقب نا نكمي ملناماب انيلا ىبرللا لخداذاو عل وق ) لوالل بلطتال اك
 مهل انيع نوكيف نيكرثملا انيلع لدينا نمؤي مف نيلسملا تاروع ىلع فقو انراديف ماقا اذا
 لخديف مالسالا نيدىف ةبغر مهل رهظينا زوحدق هنال ةريسيلا ةماقالا نم نكمو انيلعانوعو

 نيلسلاب ررمض هيفو ةريملاو ةراحتلا باب دسىف بلمللا عطق ةريسيلا ةماقالا نم هعنمىف نالوديف
 مامت تكا اذا مامالا هل لوقب و مل وق ) اهنودام ةريسيلاو ةنسلا ىه ةلي وطلا ةدملاو

 لوخدلا تقو نم هيلع عضوت هي زملا نا ىلا ةراشا هيف ( ةيزملا كيلع تعضو ةنسلا

 لخدام لواىف كلذ هل لو نا مامالل ىغبن. و لوقلا تقو نم بتكلا ضعب ىفو
 امتزواح اذا هللوعبو ةثلثلاو نيرهشلا وحن ةنسلا نود نوكيو ىرام ىلع ةدمه4برضيو

 ايمذ راصو ةيزملا هنم تذخا ماقا ناف هاوق ) ةيزملا كيلع تعضوو ايمذ كتلعج |
 هنم تذخا اذاذ ةيزحلل امزّرلم راص اذه دعب ماقأ ا هنال ( برك اراد ىلا عجرينا كريملو ظ

 راد ىلا دام ناف مْلوَف ) برحلا راد ىلا عوجرلا نم نكميال ىىذلاو ايهذ راص ةيزلا

 لطبا هنال ( دوعلاب احابم همد راصدتف 0 اندوا ىجذوا لسم دنع ةعيدو كرر و فوك

 نامالابهنال ( رطخ ىلع هلام نم مالسالا ر دفاهو ءل وق ) برخلار ادىلا هعوجرب ةناما

 هيلع ناكام ىلع هلام قف هلام نع 00 ليزي ال همد نع رطمللا لاوزو هلامو همد رطخ

 ةعيدولااما ( ايف ةعيدولا تراصو هنويد تطقس لتقف رادلا ىلع رهظو ارساناف هلق )



 د منالال دو

 | هيلع ديلا نالف نيدلا اماو هسفنل اعبت يف ريصيف هديك عدوملا دب نال اريدقت هدب ىف اهنالف

 | هلق ) طقسيف هب صتخف ةماعلا دب نم قبسا هيلع نم ديو تطقس دقو ةبلاطملا ةطساوب

 | فرض لانق ريغب برملال ها لاوما نم ) هذخاىلا اوعرسا ىا ( نولبتتلا هيلع فجواامو
 فيجولاوريسلل جاءزالاو عارسالا وه فاحالا ( جارمللا ف رصي ينيلسملا لاصمىف

 بركلا لها لاوما نم نولسملا هيلع فجواام ةلجسملا ىئعمو بيرقتلا قوف ريسلا نم عو

6.4 

 000 1 (ءاوةوايف سجال ابنغ اهلها اولجا ىلا نيضرالا لث لاكش
 رقع ضرا اهلكب رعلا ضراو مل وق ) سخلا هيف بجيالو ةهنغلا ةعسف مسقيال هلا هتدئاف
 ىر نه هي رق. بيذعلا ( ماشلا دح ىلا ةرهم نعلاب رح ىصقا ىلا بيذعلا نيدام ىفتو

 ةاعسم نهلاب عضوم وه ةرهمو راجالا دحاو ميلا ءاملا محب وه رخ هلوقو ةفوكلا

 ( جارخ ضرا اهلك داوسلاو موق ) ةيرهملالبالا اهيلا بسني ةليبقوبا ناديح نب ةرهج
 ىثانرقلالاقو هيضارا قارعلا داوسو هعرذو هراج#ا ةرمضحلا كاذب ىعسقارعلا داوس ىنعي

 ثلعلا نءو ناولح ةبمع ىلا بيذعلا نيبام ىهو مل وق ) امهارق ةفوكلاو ةرصبلا داوس |[
 ةلجد قرش قارعلاب ةيرق ثلعلاو اضرع قارعلا داوس دح ناولحةبقع ( نا دابعىلا |

 اخمرف نونامو ةئام قارعلا داوس لوطو ر علا طاش ىلع ريغص نصح نا دابعو [؟

 نوثلثو ةتس ليقو بيرج 3 فلا نوال لا هتحاسو اكمرف نونامث هضرعو

 مهفرصتو اهل مهعب زوجي اهلهال ةكولم اهلك داوسلا ضراو مل وق ) بي رج فلا فلا ْ

 هيزملاو مهض راف حارتلا ىلع عضوو اهلع اهلها رقاو ارهقو ةونع تقف د ) اهف ا

 ةونع تيفو أ اهلع اهلها لسا ضرا لكو هاوف) مهل ةكولم ضرالا تيعبف مسؤر ىلع :

 0 ًادتبال املا نال برعلا ضرا ىوسام 2 ( سثع ضرا ىهف نيمناغلا نيد توسفاو :

 تيك ترا لكو هَل وذ ) داوسلا ضرا ىوسام كلذكو ةدابعو رهط هنال هن قيلا سشعلاو |

 جارللاورفاكلا ىلع فيط وتلاءادت.ا ىلا ةجاملان ال ( جارخ ضرا ىهفاهلعاهلها رقافةونع
 قسناماو راهنالاءام اهيلا لصيال ضرا لكو راهنالا ءام اهيلا لصو اذا اذهو هبقيلا

 ءام ئعم ىف نيعلا ءامو رشثعلا هيفف ءاعملا ءام هتتسام مالسلا هيلع هلوتل هي رمشع ىهف نيعب

 هل وف ) * ضرالاىف عيباني هكلسف ءام ءاعسلا نم لزنا هللانا رتملا + ىلاعت هللا لاق ءاعسلا |!

 مل وف ) برتلا ريل اواهب رقبىا ( اهزيح ةريتعمىه فسوب ىبادنعف اناوم اضراايحا نمو
 ( دي رسشع ىهف رششعلا ضرا ريح نم تناكن او ةيجارخ ىهفعبارحلا ضرا ريح نمتناكن اف ||

 سثعلا ضرا ريح نمتناك ناو حاارملاا هيلعف ايهذ ناكاذا اها ميسم اهل ىب#لا ناك اذا اذه

 حجارخلا ضرا ريح نم اهنال ةيجارخ ةرصبلا ن وكي نا فسوب ىبا دنع سايقلا ناكو
 اندنع ةرصبلاو مل وف ) مهعامجال سايقلا كرف سثعلا اهيلع اوعضو ةباسعتلا نااالا
 ٌرِم اهايحا نا دمت لاقو مل وق ) هانيبامل ( مهنع هللا ىضر ةباععلا عاججاب ةي سثع

 ا ءءء --- 6-0 2 0 0 ا ةلحد ءام و .- عسا 0 اه ف روح 0

 (ةيرتع )



 د مسالا“ ا

 تحن لخدتال ىتلاراحملاو نويعلاو راب الاو ءاعسلا ءام ىرسثعلا ءاملا ةيادهلا ىفلاق (ةيرسشعا

 تارفلاو ةلجدونوحعجو نو#ءامو مججامالا اهقس ىلا راهنالا ىجاراخاءاملاو دحا ةيالو

 هلوق ( راغلاو عورزلا ةاكز بابىف هركذ فسو ىبا دنع ىجارخو دم دنع ىرسشعا'

 )ا ةهيجارخ ىهف رجدزر رهلو كلما كا مجحامالا اهرفتحا ىلا راهنالا ءامب اهايحا ناو ْ

 باطخلا نب 2 هعضو ىذلا حارخلاو هلوق ( مهكو لم ريكا وهو سراف كولم نم رجدزب ١

 ) مهردو عاصلا وهو ىعت اه ْريفق ءاملا هل بي رج 0 داوسلا لها ىلع هنع هللاىذر

 هركذ ىذلا وه ةعطاتملا جارخف ةعماقم جبارشو ةعطاقم جارخ نيب سض ىلع جبارتللا

 نعي سثعلا كح هيكح نوكي و زومي هناف هعبروا هثلثوا جاردلا فصن اما جارخلا نم
 هيلع بجيال نكقلا عم ضرالا لطع اذا ىتح ةعارزلانم نكعلابال ججراملاب قلعتي هنا

 ىعبش و فصنلا ىلع دن نيل هنأ همي - نمو حجارخلا ىف كالذ عضو و سثعلا ىف مكى ْش

 اءارذ نوتس هلوط ضرا بي راو نيلسملا نم ذخ ودام فعض سلا نع صقننال نا
 هللا هجر ىريصلا ان ةيش ةماعلا عارذ ىلع كب زب اعارذ ن ومس هض رعو

 لثم قارعلاب لاط را ةثلث وه ىعش اه يفك ماهبالا ريغ نم تاضيق عبس ربتعملا عارذلا نا

 ضرالا كل:ىف عرزب امم نوكي و د#و ةفينح ىبا دنع انما ةعيرا كلذو ىزاخا عاصلا

 ناو ا مهردو قصتسملايف اذكر يعشلاو ةطنملا نم ن وكي نيدلا ريهظ مامالا لأقو

 بي رجىفو لق ) اطاريق شع ةعبرا هنزو نوكي نا وهو ةعبس نزو نم مهردلا
 ةلصتملا ( مهارد ةرمشع لصتملا لمعلاو لصتملا مركلا بي رجىفو مهارد ةسج ةبطرلا

 ةفيظولاو امه ةبطرلاو َدنؤم اهفخا مركلاف ةتوافتم نؤوملا نالو هتحن ةعارزلا نكمي الاه

 اهطس وا ةبطرلاىفو اهاندا عرزلاىفو اهالعا مركلا ىف بحاولال عجل اهتوافتب توافتت

 عضوت فانصالا نم كلذ ىوسامو لوف ) رع نع لونه ريدقتلا اذهو ةيادهلاىف اذك

 دقو هنع هللا ىضر رع فيظوت هيف هنال هريبغو نارفعزااكهانعم ( ةقاطلاب سحب اهيلع '

 بجاولا غلببنا ةقاطلا ةياهنواولاق هيف فظوتال اهث اهرئتعيف فظوملا ىف ةقاطلا رمت ربتعا

 نارفعزلا بير>ىفو ىدن4لا لاق فاصنالا نبيع فصنلا نال هيلع دازيالو حراما فصن

 ةعورزما جارخردق هنمهذخؤيةعورزألا ضرالا ةلغردق غلب ناك نا قيطيامردق حارخلا

 رركتال جارخللا نا لعاو ريدقتلا اذهىلعو ,هارد ةسج هيفف ةبطرلا ةلغ غلب ناكناو

 اهعرز ءاوس دحاو جارخ ةدحاولا ةنسلاىف هيلع امتاو ةدحاو ةنسىف جراخلا رركتب

 حراخ لك ىف هدوجوالا سثع قةحنال هنال ريثعلا فالح اثلثوا نيترموا ةرم ةنسلا ىف

 عيب رلاةلق دنع صقتلا ةيادهلاىف لاق ( مامالا اهصقن اهيلع عضوام قطيمل ناذ موف )
 دنعو ناصقتلاب ارامشعا اضيا دمت دنع ةزئاجف عب رلا ةداي زدنع ةداي زلا اماو عاججالاب زئاح



 دج ال 4 د

 ١ تجرخ اناذ كلذنم رثكا لمحت مهيضارا تناك اذا ثالذب سأبال دمحم لاقورع ةفيظ و ىلع

 ١ حجارخلا ذخؤيو هلكح ارخلا ذخا حجبارحلالثم تجرخاناودفصن ذخا جارخلناردق ضرالا

 اهنع عطقناوا ءاملا جارنا ضرا ىلع بلغناف مل وق ) نيناحلاو نايبصّل#و ءاسنلا ضرا نم

 ضرالا تناك اذا اذكو ةعارزلا نم نكمل تاق هنال'( مهيلع جارخالف ةفآ عرزلا مطصاوا

 لاق هضعب بهذ اذا اما جيرامللا لكب هذ اذا ىنعي ةقآ عرزلا رطصا هلوقو ةخعسوا ةزث

 لقا قب ناو حجارذلا بج نيمث ردو نيريفق رادتم قباب هلثمو حارذلا رادقم قب نا دمت

 اذه قفناام ىلا الوا رظنتنا اذهىف باوصلاو انخياشم لاق هفصن ذخا جارملا رادقم نم

 | هنم لضف ناف حجراخللانم الوا قفنا ام بسحم جبراخلا ىلا رظننت مث ضرالا اذهىف لجّرلا

 | لو# مالطصالاب طقس حارخلا نا باتككلاىف ركذامو هانببام وحن ىلع هنم ذخا *”ىث
 ١١ حارطلا طقسيالف كلذ قب اذا اما ضرالا غرزبنا هنكمام رادقم ةنسلا نم قمل اذاام ىلع
 | قارتحالاكاهنع زاررحالا نكمل دي واع ىنعي ةفآ عرزلا لطصا وا هلوقرو كا وعلا ف ذك.

 هوحنو ماعنالاوعابسلاو ةدرقلا لكاك اهنع زارتحالا نكمب و ةي واعسريغ تناكاذااما هوحنو

 ١ طقسب داصملا لبق حراخلا كاله نا مالسالا مش 0 محدالا ىلع جارحلا طقسيال

 | ذخؤيمل ةنسلا مامت دعب ضرالا بحاص تام ولو هطقسيال داصملا دعب هكالهو حارخلا

 ذخؤي هلا لصالا ةكز ى رك ذو فسوب ىناو ةفينح ىبا دنع هتكرت نم ضرالا حجارخ

 ةياور ىو ةياورلا رهاظ ىف هيلع وه نم توم طقسال هناذ ريثعلا فالح هتكرت نم

 ةعارزلا نم نكمتم هنال ( جارخلا هيلعف اهبحاص اهلطع ناو هل وق ) طقسسي كرابملا نبا
 ' ةعساقم جارخ ناكاذا اما افظوم ح ارملاا ناك اذا اذهو ةعارزلا توف ىذلا وهو

 حارخ ةيلعف رذع ريغ نم نيرمالا سخا ىلا لقتتا نمو كاوفلا ىف اذك ءىث بحبال

 ذخا ىلع ةلظلا ءرجتال ىد. ىفالو فرعي اذهو ةدايزلا عيض ىذلا وه هنال العالا

 ( هلاح ىلع جارخلاا هنم ذخا جارمللا لهانم ٍسانمو ملوث ) ةيادهلا ىف اذك نيلسملالام
 ضراإسملا ىزشي نازوحبو لوف ) كلاما ريغت ريغت الف حجبارحلاب تفصتا ضرالا نال

 ىّرشا اذا عي ) حجارخللا ضران٠ حجراخلا ىف رسشعالو 5 ا

 ضراىف رشعو جارخ عقتجلالو هيلع رشعالو ريغال جارملا هيلعف جارخللا ضرا لا

 نيفلتخم نيببسب نيلحت ىف ابجو نافلتخم ناقح امهذال امهنيب عم < ىفاشلا دنعو ةدحاو

 حجارخلا وهو ةيوقعلا ىنعم ىف ةنؤم امهدحا نا ىنعي نافلتخحم ناقح هلوتف نايفانتي الف

 جارذلا لحم نا ىنعي نيفلتحم نيلحىف هلوقو رشثعلا وهو ةدابعلا ىنعم ىف ةنّؤم ىتاثلاو

 وهو قيقا ءاغلارمثعلا بوجو ببسف نيفلتخم نيببسب هلوقو حجبراخلاا سشعلا لحمو ةمذلا

 هيلع هلوق انلو ةعارزلا نم نكمتلا وهو ىريدقتلا ءافلا جبارخللا ببسو حجرراخلا دوجو

 ةونع تحف ضراىف بحب حارالا نالو 0 ضرا ىف جارخو رشع 30 ماللا

 || ىلعو ةدحاو ضراف د هو 0 0 ا 5 ىف سثعلاو | رهو
 ١ هدم فم 1م عرا ل هيما“ حساس م“ نال يونا 74من ل بامسدح نيم يشع عسل ا ا وج م

 احا



 ا 3 1 1 1 ال هرتحا رو اذا جاهردا عم ةاكز 1 فالكلا تذل
 نيبرض ىلع ةيزجاو لوف ) ةراحتلا ةاكز نود حبارمللاو اسثعلا اهيف نكةزامللا

 هللا ىلص ىنلا حلاص اي( قافتالا هيلع عقبام يسحب ردتتف مصلاو ىضازنلاب عضوت ةيزج ا
 ىدعتلا ز هجالف ىضاررلا وه بجوملا نالو ةلح ىتئامو فلا ىلع نا 0 سو هيلع |

 رافكلا ىلع مامالا بلغ اذا اهعضو مامالا *ئدتس ةيزجو علوق ) هيلع عقو ام ريغ ىلإ

 امهرد نيعبراو 20 ةنس لكىف ءانغلا رهاظلا ىنغلا ىلع عضيف مهك ذلغا ىلع مهرقأأا 1

 وه ليقو ريثكلا لامل١بحا صوه ءانغلا رهاظلاو ( مهارد ةعبرا رهش لكىف دنم دخلا ا

 ناو ءادغالا ةيزج هنم ذخا اعنغ هنسلا ٌركاىف لجرلا ناك اذا مث فالآ ةرشع'كلمىذلا

 نال ةيزجح هنم ذخ ؤر ملا هن سلا رثكأ ضر نمو ءارقفلاةيزج هنم دخا اريتف اهزك 1 ىف ناك

 0 0 كيلا ١ كدضن ص مغ اذا[ 4 و ىفذ )6 وهف لمعلا لع ردع 3 ضي ملل ٍ

 ةنسلا زكا محد ناف د ودلاك طقسعلا ملا ناكف ةبوقعلا هقبرط اهئايواست طةشملاو

 ا 1 لانك طقس وخلا رس ) لكلا مكح زكالل نال ةيزلطلاهيلعت

 لمملانع هب ىنغتسيال هنثكل لاه هل ىذلا لالعا طس وللا ( نامهردارهش لك ىامحردا_
 8م سشع ىنا لعملا ريعفلا ىلعو هلوف 0( ادعا_صف اهق رد ىقئام كلمي نم وه ليقو ١

 ناك هجو ىاب ريناندلا و مهاردلا ليصحن ىلع ردقب ىذلاوه لوعملا ( مهرد رهش لك ىف

 ىتكيو امه” لوقعملا نوكي نا دءالو ةيادهلا ىف لاق الصا ةفرل نسحال ناكناو

 || عضوتو معلوف ) اندنع هيلغ ةيزج الف لقعم سيل ىذلا ريتفلا امأو ةنسلا رك ى دنت

 || ناثوالا ةدبع ىلع عضوتالو ,تلأ نم ناثوالا ةدبعو ىس وجلاو باتنكلا 'لها ىلع ةيزملا |

 هللا ىل_ص ىنلا نالف برعلا اوكرششم اما ظلغت دق امهرفك نال( نيدنرملا ىلعالو برعلا ند

 رفك هناذ كتر لأ اماو رهظا مهقح ىف ةزمعملاو مهتغلب لل ناقلات مهرهظا نيد ءاشن سو هيلع

 ةدايز فيسلا وأ مالسالا جا نيه رفلا نم ليقب الق سا ىلع فقوو مالسالل ىده أمدعب

 هل ف ) ةيزملاب هيلع مهرارقا زوجي الف قرا رفكلا ىلع نورشب ال ممنالو ةبوقعلا ىف ظ

 نالتشال امهو 1 وا لاتقلا نع الدب تبجو ةيزالا نال ( ىصالو ةأرها ىلع ةيزجالو

 1 ناك اذا | هل اىف نولتش 0 ءاينغا اوناكاذا ةيزملا مهملع قس نارا ان لا
 1 ريتف ىلعالو عل وق ) نايبصلاو ءاس دل ااوهيشاف لاتعلا لها نم اوسيل مهنا انل و ىأر مهل

 ميلا وه مهنع قدرا دلولا )م اوريدملاو بتاكملاو كولملا لع عضوتال اذكو ( لقعم ريغ ْ

 نودّال اوناكاذا هنا ىلع لو اذه ( سانلا نوطلاخ ال نيذلانايهرلا ىلعالو هلق ١)

 1 ) هنع تاطعس هد رح هاو اا نتو هلوض 0 حارخلا شضرا لك طاعتك راصف اهوعيض

 ظ كلذو لالذالا هحو ىلع سد ' اهنالو للم هيلا طعسبف هد 2 هدو ا تحن 4
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 0 د مسا دو

 1 ند ذخؤيالو ىضم امل هنع تطعس هيب زج هيلعو ايهذ تاماذا اذكو مالسالاب هنع طسقسإ

 ف6 كئاموا مسا اذا ىنعا نيهجولاىف هنع طقةسنال ىعفاشلا لاقو اندنع دلك ذه هتك ر 0

 ىرخالاىف امهدحا لخدب ىندعي ( ةيزلا تلخادت نالوح هيلع عقتجا ناو هل ت5 )أ

 هللا ىف « للا هلع تبجو امل هلال ةغتح ىادتعاذهو ةدحاو .ةن رح ىلع رصتش و |
 ا

 ٌ نا وقع هيلع عهتجا ىرخا هي زج تح وو ىرخلالا ةنسلا تلخد ىتح ذخؤي ملو ىلوآلا
 هنم ٌلْخَوِي دمتو فسوب ونا لاقو دودملااك امهدحا ىلع راصتقالا بحف دحاو سنجنم |

 | ةئسلا مامت دنع تام ناو ةرجالاو حارملاو ن ويدلاك نالخادت الف لامف قح اهنال |

 | اذه ىلع ضرالا جارخ ليقو ةنسلا ضعبىف تام نا اذكو اعيج مهلوقىف هنم ذخؤبال
 | دنع لولا لوا ىف بجت ةيزملا عيبانيلا ىف لاق قافتالاب هيف لخادتال ليقو فالسخلا

 لاقو ناموي وا موب هنه قبب ثيحنم همام لبق لوملا رخآآىف ذخؤي اهنا الا ةفينح ىبا

 زوحنالو ولووَق ) اهنم ناربش ىضعو ةنسلا لخدت نيح ةيزملا ذخؤي فس وب وبا
 ةمدق سانكو عيب مهل تناك اذا اماف ( مالسالا راد ىف ةسينك الو ةعب ثادحا

 مهيف ناكاهضقنب مهانذخا ولف هيلع مهام ىلع مهانر رقا انال كلذ ىف مهل ض رعت مل

 ( اهوداعا ةمدقلاعببلاو سيانكلا تمدبملا اذاو ملوث ) زوجال كاذو مهدهعل ضن
 ىذلا عض وملا نم اهولو حينا مهل سيل اذكو لوالا ءانبلا ىلع ةداي زلا نم نوعنمي مهنا الا

 لاقو ةعببلا ةلززمب اهيف ىلكخال ةعم وصلاو ديادهلا ىف لاق سصملا نم رخآ عضوم ىلا هيف ىه

 ارمصم ريزنلللاو رخلا اهيف عاب الو ةعيبالو ةسينك ب رعلا ض را ىف كريب نا ىغبنيال دمت |

 مالسلا هيلع لاق انطو وا انكسم برعلا ضرا اوذخ# نا ةمذلا لها عنميو يرق وا ناك ||

 ىراصنلا نجرخال لباق ىلا تشع نال مالدسلا هيلع لاقو برعلا ةريزج ىف نانيد عمال

 مهجورسو مهبك ا ىهو معز ىف نيلسملا نع ريما ةمذلا لها ذخؤيو هلق ) نا رجن نم ْ
 كل ذل لقا اورعاي نا دانجالا ءارعأ ىلا بتك هع هللا ىطرارع نآل ( مهنالقو م

 اوهبثسالو مهنبد ارباوق دحي ناو مهتطانم اورهظي ناو صاصرزاب مهاقر ىف اوم

 نمأنمل اوريغ مو مهيز طلتخا اذاذ ههظعتالوهنالاوم زوجيال رفاكلانالو مهباوثا ف نيمو

 قيضا ىلا ,هوملاو مالسلاب مه ٌودبت ال مالسلا هيلع لاقو نولسم منا انمانظ مهيلاون نا

 هنزب ريم ريغ وهو مهدحا تومي دق هنالو مالسلاب مهأدبن نا نمأن مل مهفرعنمل اذاف قيرطلا ||
 نا ىتبديال ةفيتح ونا لاقو زوحال كلذو هل رفغتسنو نيلسملا رباقم ىف هنفدنو هيلع ىلصتف*

 ةسلايط اوسليالو هتّئيهو هبكرع ىف الو هسابل ىف مسملاب هبشتب همذلا لها نم دحا كري ||

 رعلا لها هب صتخب اسابل اوسبلي نا نوعنمو مهتبدرا لثم ةيدرا الو نيرسملا ةسلايط لم

 :[ وهو ارانز هطسوفف مهم دحاو لك لعحي قى اوذخؤد ن ىعبطو فرشلاو دهزلاو '

 |١ سبلي و ىثارلل رهظي ثيحب ظلغلا ىف نوكيو هطسو ىلع هدقعي فوصلا نم مظع طيخ ا

 | تامالع مهتوب ىلع لعجبو نيلسملا سنالق هبشنال اهب فرعي دبللا نم ءادوس ةلب وط ةوسنلق |



 اس ذ نع حوال ايش نا اشيا بست و ةرتتلا هل اوعدت للا 000 1

 ةعسولا كالذىف 0 ) حالسلا نول و ليلا نوكار الو هلق ةئيهلاو ىزلا ىف

 اودوعيف مهتكوش ىوعقتنأ كلد اولعف ع ا انالو مهيلع قييضتلاب ان ها دقو مهيلع

 ةيئالع نيلسملا رايد ىف ضع ىلع مهضعب را اوعسب نا مهل سيلو انبرح ىلا

 دالب ىف قسفلا راهظا لحالو قدسف 0 م ارقالو نيإسملا راصماى كلذ نولخدبالو

 هنرخلا | ءادا نم عنتما رواق ورا لانا نءؤي مل هورهظ اذا ىبنال نيل
 ها اذأ اما ( هدهع ضقتني مل ةلسمم انزوا سو هيلع هللاىلص ىنلا بسوا اسم لتقوا.
 مامالا نكما ةلسمب انزوا السم لتق اذا اذكو هنم اهذخا ءامالا .ركما ةيزملا ءادا نه

 0 الف ساو هيلغ كللأ ىلص ىنلا بس اماو هيلع دودحلا ةماقاو هنم صاصقلا ءافتسا

 ىنلا بس نادرو هعفرإال ىراطلاف هعنم ال هل نراقملا ريكا او ردك هد [لكظع دهعلال اًضقنا

 دلو هلن ولو يف ىلاعت هللا نوبسي مهو ىلا عت هللا بس ىرخ ىركل انو هلا

 منال ( انورراكف عضوم ىلع اوبلغيوا برملا را ادب قمل نا الا دهعلا ضقتنالو هل وق )'
 رش عفد وهو ةداقلا ٠ نع ةمذلا دقع ىرعيف ائيلع اب رح اوراص برا رادب اوقلل اذا.

 هل 6 ناف مالس الإ هيلع صرع هللابذايعلاو مالسالا ن ع مسملا كنا اذاو هلق ١ نرملا

 ةيادهلا ىف اذك هتغلب دق ةوعدلا نال بجاو ريغ اولاتام ىلع ضرعلا نال ( تفشك ةهبش

 الا هناكم لتق الاو ساو بات ناف باتتسي هناف مالسالا نع غلابلا دئرا اذا ىدنلا فو
 سيح و هلق ةيزج هنم ليقتالو اهيلع دازر ازيا مانا ةثلث لحؤبي هلاذ لج قيناب تط اذ

 الا 9 لاق هدا نم لتقف لهتساما 1 ااماذ لهتسا اذا اذه ) لتق الاو مسا ناف مايا ثلث

 ناو لاهمألا 0 فسول ا نعو هن داورلا ر ها طظقىب و لاهتسالا نود لابغالا زو ٠

 ناذ مالسالا هل ضرعي ريغصلا 6 ءاذا اىو اضا هقيتح ىلا ند 2 اذكو ليس لإ

 ضرع لبق لتاق هلثق ناف هل وف ) لهتسد مل هنا ىلع لمتحف لاهمالا ركذي ملو لتق ىبا
 رك د هيلع ىوسم ل اتقلا ١ نال ( لتاقلا ىلع 5 02 هرك هلع مالسالا

 لل هن راق ةدترملا اما وهلوف 0 بجاو ريغ ةوعدلا غولب دعي ضرعلاو مدلا مم

 ضوشبو مالسالا ىلع اهل وم اهربك ريك 2 هما نإ أ[ لكيم اواة رح تناك اوس ( اسنااوخ سس

 لكىف اهجر مث ىضاقل ا نا ةأرملا سح ةيقيكو اهاطبالو هيلا اهيداتو اهرعأ]

 لتقف الاو لسا ناذ تائكسا ديعلاو ثوم وا م ىح ادا مول لكاذكه امم لعفب اهسح

 دادترا هدادتراف لقعي وهو مالس الا نع ىبسعلا دترا اذاو هال وا نوكي هباستكأو

 اذاو نيرفاكلا هاونا ثريال ىح مالسا همالساو لتشالو ءالسالا لعشر
 ىذلاو مدا همالساو دادتراب سيل هدادترا فسو وا لاقو هيلع لصي مل ادناه تاما

 لوزو هلوق سيطلا نم تيبلحا ريعو ةاحتلا بيس مالسالا نأ فرعا ىدذلا وه لمعي



 دوم و

 |0 دعو فستووا للر هند ى| هلع امارخ الاوز هدر كمالما نع ديرملا كلم

 / التكأ ام لقتلا ةيدر ىلع تاموا لثق ناو اهلاح ىلع هكالما تداع مسا ن نانهلوق )
 لاملاتيبىف عضوي هنا ىنعي ( “ىف هتدر لاحىف هبشتكا امو نيلسملا دتنروجلا همالسا لاحف'

 'نيبنكلا الك الاقو ةفيتح ىلا لوق اذهو هقاحلا يكحو ادئرم ب رلحا رادب ق هك اذ[ ذكف

 نا امهلو رفاكلا ثريال !سملاو ارفاك تام هنال ءرو اههالك فا ثلا لاقو نيلسملا هتثرول

 ثيروتلا دنتسيو هتثرو ىلا هتومب لقتنيف هانيام ىلع قاب ةدرلا دعب نيسكلا قف ادكتم

 'تناكامل ةدرلا نالو اسملانم + مسلا ثيروت نوكيف توملا بيس ةدرا اذا هتدر لبقام ىلا
 اان ءارجا نم ءزدع رخآ هو را ل ب انوع تلك خ دما اج
 اهتدر لاح هبسك نا ةفينح ىبالو لاخلا كلتىف هلاكلم ناكام ملا ثراولا ثريف ايكح
 سيل انلوقب انزرتحا اماو ىبرمحلا لاكأيف ناكف دحال قح هيف سيل مدلا حابه بسك
 ك1 019 نركيأل ةلاق هتدر لاح الام تستك او درا اذا بئاكملا نع دحال قح هيف

 ١ لاو نيسحلا هتثرول مالسالا لاح ىف هبستك ١ام نا تدناذاو هب قلعتم هقح نال هالوم

 "[لبشم ارح ناك ناذ هلبقالو هتوم مودال هدادترا موب دئرملا ةثرو لاح ربتعي ةفينح وا

 [توع وا دترملا لتقي نا لبق مساوا قتعا ناو ثري مل ارفاكوا ادبع ناكن او ثرو ذئموي

 نكات هقامحلب مكحيوا لتشب وا تومي موب هلاحربتعي دو فسوب وبا لاقو ثرب ىل |
 تالا راو لقاوا تولي لوز , امئاو ةدرلاب لزب مل دترملا كلم نا ابهلص] ننال |[
 ل ل دترملا تالف نا ةفدح ىبا لصا نفو لالا كلتىف ثراولا لاح ريتعاف |[

 بجو اهكف هتايح ءازجانم ءزج رخآىف توملا موب ملا كلم لو اك همالسا ءازجا نم

 د 7 قادت ةدزلا خو دن رمل ث راو لاح رعب اذكف توملا موب ثلا ثرارو لاح راسعا

 نع ةياور ىف هتوم تكو لا 1 راو قلو هد رثأ هلاع هل ان راو ناك نم هنري امنا ةدادهلا قو

 هنع ةياورؤو ثرال كالذ لبق تأم ند نأ ححح ىلإ ع نسلحا ةياور ىفو اولاق ةفشح ىنأ

 ةدرلا نك فلنا هفلخ لب هنو هقامدحم جس | لطب الو ةدرلا دنع هلاثراو نأك نم هثرب 4

 تارحال ا اهتارول | ةدرللو هدنع فسوب ىبا هياور ىفهو اولاق توملا ةلزنم

 ىهو تدنرا نا مسملا اهحوز اهتريو ةقينح ىبا دنع كتر فالح "ولا بملدب دجح ون 0 1 8

 فالح ةدرلاب اهلاع هنح قاعت ٍش لتعتال امنا ارد 0 1 ا هةر راَذ ايا هدعل اه

 هل وقا) نطَرلا ىف قالطلا هبشاق لتقب حوزلا نال ثر اهناذ مي وهو دنرا اذا هناف دترملا

 ىعي هدالوا تاهماو هورب لد قتع هقادخمت مانا مكحو ادن براحا رادب قط ناو

 لآ وز ناذ ةفينح ىبا ل لضا| لع اما اعيجج ىهل وق اذهو هيلع ى نأ | 3 تالحو ثلثلا نم

 هوريدم قتعو كل لاوز رهتسأ تافولو هنود ل رثمي قامعللاب 0 او اعارمع ةدرا ا 1

 قا ىعللاب وا توما, لوز , امتاو ةدر رلان لزب ا هكلم ناذ امك نا ىلع اماو هدالوا ت انماو :

 كد كو ل رو ىف | مد انت لام ىدُؤ و هداكم ماو هيف بأ 21 قفا 3 7 اذا ١
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 أد لا هود تلح قاع كلم لاوز را حسن اذاو تبل لوما .ؤالو نوكي ار 2

 يحال 0-0 ءاضنالا هقالط 0 هنا الا 0 0 ع.ةعطقنم ىه 1

 هبتكا امم مالسالالاسىف هتهزا تلا نويدلا ىضقبو وق ) ءاضقلانِم يالئالاداح

 لو ىهو ةفينح ىلا نع ةياور هذهو ( هتدر لاح ىف نوبدلا نم همزل امتو مالسالا لاح ىف

 ىقابلا ناك في مل ناذ ةصاخ ةدرلالاسىف هسبتكا اهف اهلكهنوبد نا ةفينح ىلا نعو 0
 ناكف هتح صلاخ ةدرلا بسكو ةثرولاقح مالسالا بسك نال مالسالا لاح ىف هسيتك ايف
 هاّرشاوا هعابامو موق ) ل ءىضتي ذكي في ملاذاالا ىلواهنم نويدلاءاضق
 قطوا لتقوا تامنا وة دوعع بك © ان فوت لراس هيف فرصتو هَ

 فسو. ىبا دنع نا الإ ةرئا هترصت امه دنعو ةفيتح ىبا دنع 10و ل

 رطل رمل فرضا 1 مكحابالو هوم لش رصتك ىه

 هقاحلا ركحوا تام اذاف ارهاظ لتقلا ىلا ىضغب دادترالا نال ضيرملا نم حن اي حصتق

 ةدئرملا فالغ ضيرملا ن٠ نوكي ام دمت دنع ثلثلا ن٠ هتاباحتو هتقدصو هتبهو هقتع زاج
 بسم مالسالاراد ىلا دترملا داعاذاو عاق ) مميحتلا تانرصتكاهتاةرمصنف لتقتال اهناف

 اذاف هنع هلانغتسال هفلخ امنا ثراولا نال ( هذخا هنعب هلام نه هتثرو دب ىف هدجو اا

 هتتعاوا هبهووا عوجرلا لبق ثراولا هعاب اذا اماو هيلع مدقيف هيلا جاتحا السم داع

 طقس هناف لاز اذا هلبوهوملا كاك ر اصف هكلمي ند نع لاز كالا نال هيف هلع وجر الف
 هنال اسم هعوجر لبق هيف فرصت اهث ثراولا ىلع نام الو اذه كلذك عوجرلا ق>

 اذا اما هقاحلب مكحو قحلاذا هلك اذهو هل بوهوملا فرصتك هكلم رهاظ ىلع فرصت'

 تا 0 الو اهلاح ىلع هلاوما عيمجل هقاحلب مك ن نا لبق السم عجرا

 ادهكلم نال ( اهفرضت زاج اهتدر لاح اهلام تفرصت 0 ةدئرملاو هل وق ) هدالوا

 تقللوا سيلا ىف تتام ناذ مالسالا ىلع ربجتو سبحن نكلو لتقتال ىه مث اهتدرب لوزبال

 تدترا اذا الا ةدرلاب تعقو ةقرفلا نال اًئيش هن٠ اهجوز ثربالو اهتثرول اثاريم اهلام ناك

 اذا جج وزلاو رارفلا تدصق اال اهنم ثري ذتنيح ضرملا كلذ نم تءاخ كسب رد

 ىراصنو هلت ) توملا ضرمىف قالطلا هبشاف لتقب هنال هنم ثرتاهناف عي وهو دترا

 ىراصن نم موق مهو ( ةاكزل رلا نم نيللسملا نم ذخؤي ام فعض مهلاوما نم ذخؤي بلغت ىنب
 فنان 11 اولاقف ةيزملا مهنم هنع هللا ىضر رع بلط مورلا برش برعلا

 نا و مورلا نطراب كنا دعاب قت اناث ةيرطا انه ذخأتانا تدرا نان ط0

 ىلع هنع هللا ىضر رم مهلاصف ثللذ كلذ نيملا نه هذخاتام كدضا دخان

 ى 1 1 0 2 1 9 و 8 در ةباككلا رص كلذ ناكو منش اف اه وعسف دب رع وده رول لادا ةععاشملا , دعاك
 21 22 2 ب د 5-7-2-2



 157 رفز 0 مرا عا رخو ةيزما ىلقتلا لوم ىلع عضوتو مهلع لا

 » انلو ةقدصلا نامرح قحىف ه قمل ىعش اهلا ىلوم ىرتالا مهنم موقلا ىلوم مالسلا هيلع

 لصالاب قي ال هبف ىلو ملاذ راغصلا فص و هيف سل هنال فيفخح ةاكزلاةيفعاضم ذخا نا

 ْ و | نسادخؤتو ملوف ) اينارصن ناك اذا !سملا ىلوم ىلع ةيزللا عضوت اذهلو
 نود ءاسنلا ىلع بحت ةاكزلاو ةفعاضملا ةاكزلا ىلع ملصلا نال ( *ىث ,منايبص نم ذخؤي
 | لاق © هتيتلل[ىف ةيزج هنال اضنا محاسن نم ذخؤيال رفز لاقو فعاضملا اذكف نايبضتلا

 ١ ةيزج الو ةيزلا فقراصم ف اذهلو مك ام اهوعسف ةيزج هده دنع هللا ىكر 8

 أ ضرا ىفو اهيلع هلثم بوجو لها نم ةأرملاو ملصلاب بجو لام اذه نا انل و ءاسنلا ىلع
 | حاراناو سثعلاىف ةفعا_فم رشعلا ىنعي مهنه لجرلا ضرا ىفام نييبلغتلا كاملا ىلا

 ١ [امهيلع فعضتي اذكف رشعلا نيلسملا نم اناكاذا ةأرماو ىصلا ىلع مث ةيجاركللاىف دحاولا

 ١ سّقع د2 لاقو اههدنعنا سثع هيلعف رثع ضرا ىلغثلا ىرشا اذاو بلغت نب نم اناك اذا

 دو فسوبوبا لاقو ةفينح ىلا دنع نا سشعلا ريغت مل سمنه اهعابوا نطل فاز دحاو

 ١ ةادهأ امو بلغت ب ىراصنت لاودا ندو حارتلا 0 مامالا هايحامو هءارق ( دحاو سثع

 (ٌ مكارم رغنلا ( روغتلا هبد_سيذ نيلثسملا حلاصم ىف فرصت ةيزملاو مامالا ىلا برخلا لها

 "هنا تالذ ةدئاكو ) رولا رطانقلا هىسو ول ف ( هنمو دعلا لوح اق نانا ا

 ' مهو اذعو مهل اعو نيلسملا ةاضق هنم ىطعيو هلق ) نيمئاغلا نيب مسقي الو سم ال

 1 ممتلع ءالؤهو نيرسملا حلاصمل لوم اناث 2 ) ممرارذَو ةلياعملا َق ازرا هم عفدبو مهيفكي ام

 َ لاتالل اوغرفَس ٍظ تاستكالا ىلا اوجاتحال مهتافك اوطعي مل ولف ابالا ىلع ىراردلا ةقفنو

 ١ اة لدع عقو كرما نأ «٠ لظلأ ىلع ب تاع اذا برط الها ةيده مامالا لبيع امنا ةريخذلا ىف لاق

 ا تدرول 10 ءاق عمال ص عب ٠ لبعب امنا ليقو هماده لبهال اكيط نولتاع نيزسملان ا

 ْ موق بلغت اذاو مل وق ) هنم لبشال هتده تدر اذا هناا ىف عم! نم اما هتده

 َ فشكو ةعاجلا ىلاد وعلا ىلا مهاعد مامالا ةعاضط نع اوجرخو دلب ىلع نيسملا نم

 َ 0 نكيمل ناو منع هلازا 9 اال ل مهجور يس نع 0 0 6 ) 0 ٍإ

 ١ < مهل كاك اذا مهلئاشب أ ناطلسالو ةاغب مه ةيالولا وعداو 0 قح ١ اولاق م 0 كلان أ

 أ 005 3 7 0 لدعم 1 واتا و 00 اغلا | وعينا 00 تع و وةوثو 001 هلل 1

 أ 20352 ا ةعاجس 001 ل 1 دل ننال اره ا

 ازوحب ان دنع كا هداز رقاوخ ماهالا 00 ىرودعلا راتخا اذه ) هؤدس ىح لاتش

 0156 الا ام ملاكا هل انا اذا هد وعن واو دكت اذا مهلاتقب ًادبنا ||

 ىلا ولنا 5 لاعت هللا لاق ) مهدجج قرفت د ىتح مها نلتاق انودب ناذ هلو 0 0 ةدلا ا

 دع ب ا زهحا ةسقا لاكن 6 ان نةدلرق 1 3 0 قح ىت ْ

00 
 ا
 ا

ْ 

 ا



 «ا 3

 || ىلع زهجاو اوب رهواوم زهنا اذا مهوربده لتق اهيلا نرد ةكفرهل تناكاذا ىا '

 اولتاش نا بجاولا نك ا لتس و عارسألا راهجالاو هل ف عرس 2 م

 اذا ناك هنع هللا ىضر ايلع نال هالخ ريسآلا ىلحنا ماهالا ىأر ناو 0 لوزن ىّتح

 3 رح ىلع زوج مل هيف هل ٠ نكي ناو اوف ( هالخو هيلع نيعي كنا نلعسا اريسادخا

 م ! مسشالو هد رد مهل ىبسي الو هلق ( َككذ ناوودب مد را عال ) مه اوم عبشملو

 01 ل كلا |! موي هنع هللا ىذر ىلع لوقل ( لام

 هد الاى هلوذو ام مهل ا هانعم رس مهل ا هلوعف بايلا اذهىف ةودعلا 0

 هلوق ) هسبح ءاشناو ءاشنا ريسالا لتقب ةميف مهل تناكاذاذ ةَئيف مهل نكيمل اذا هليواتا

 تعضو اذاف كاذك عاركلاو ( هيلا ن وللا ٍ نا مهحالسب اولئاقي نا سأب ال 1
 هنم نوعنمي امناو ةبلغلاب كلمال مهلام نال موعار 0 مهيلعدر اهراز وا برحلا

 مامالا يع ودل وف ) مهيلع در مهيغب لاز اذاذ لدعلا لها ىلع هب اود ىحأ

 عا ركلا عسب مامالا نا الا ( مهيلع اهدريف اوووتب ىتح |يوستلالو مهيلع اهدربالو مهلاوما ْز

 ناكذ هنت لع نا ةنؤم ىلإ جاتح عار كلل نال شبا ورطنا كلذ نال سحوا ظ

 مدنم مهنم لدعلا لها باصا وا لدعلا لها نم حب راوما باصا امو هبحاصل عفنا هعيب | ش

 دحال ناعمال رده هلك كاذف هبحاص ىلع نيس رفلا دحا هكلهتسا اهوا تاحارج وا '

 لهانذ مهتال هب اوذخا مهعجج قيرقت دعبوا جورخلا لبق هولمفام اماو رخت آلا ىلع مهنم ْ

 مهئامدب نوفل ءادهتدلاب عنصيأم مم عنصي ءادهش لدعلا لها ىلتق مث مالسالا راد ْ

 لوف ) نونفديو مهيلع ىلصي الف ىغبلا له[ ءالتق اماو هيلع نص الو ناولتعت و ظ

 ( ايناث مامالا هذخأي مل سثعلاو حجارخلاا نم اهيلع اوتلغ ىتلا دالبلا نم ىعبلا لها هابجامو |

 نينس هتاكزدؤي ملنه طوسملا فو مهبلاطي نا لدعلا ماماللف اوييحمل اذا هلا اذه رهاظ#

 ىدؤبو 0 < الذا ا بايو ركسعفلا
 فرعو برحا رادف سان ءاذكو هبدس ررقتل هما, قلحانال ىلاعت هللا نيو 2:1 5 كك ٠

 آرحا هفحىف 0 0-1 هلوت 0( املا جب رخ قا 0 ٍش ةاكزلا ت وجوأ

 اوديعي نا ىلاعت هللا نيبو مهنيا هلها فا هقحىف هوفرص اونوكي مل ناو هنم ذخانمآ١

 ءاينغا اوناكناو فراصم اوناكف ةلتاتم 1 اقره ءلع ةداماال ةيادهلا ىف لاق ( كلذ"

 اذاو سثعلا ىلع مثلا م مالك لمحمف ءا ممفلا قح سثعلا نال كالذك ءارتف اوناكن ا سثعلاف و

 ناو ثرالا عنمي الف قي لتت هلال هنري وهف هثراو وهو ايغاب لدعلا لهانم لجر لتقا

 هلم لاق ناو هثار , هاف اضيا وح ىلع نآلا انا و ق> ىلع تنك لات و ىئابلا هلتق

 نيهجولا ىف ععابلا ثررال فسوب وا لاقو عك كيع اذهو كثري مل لطاب ىلع كل 0 اناو :

 معا هللاو
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 3 ةدحار ل تاعك د

 | قزر ناكام ىا * ار وظحم كن ر ءاطع ناكامو * ىلاعت هللا لاق سيلساو عملا وه ر املا []

 ا حابملا دض ردا واع رش هلايعتسا نم 5 75 د ٌّ زهوهو سالف نبلا ا وبعغكر 1

 ا ةبادهلا تحاصو باقع الو باو قاروسا ريع نم هكرتو هلعق نيب فلكملا ريخام حابملاو ا

 نك نع ىاورملاو هوركملا ىنعمىف اوملكتو لاق مث ةديفاركلا باتنكب بابلا اذه بنل |

 | ةفنحىبا دنعو مارطاظفل هيلع قلطي مل اعطاق اصن هيف دحيملام هنا الا غارح هوركم لك نا
 "00 | ةباط الون ( ريرطلا سبل لاجرلل لح الهلا هج-ر راق ) برثا مارحلا ىلا هناف سو: ىباو

 رفعزااو رفصعملا نسَنَل لاح رذل 0 0 ةرد ل8 هإ قداح الن هلت ان

 ١ (ءانلل لحو مل وف ) نفكلا بابف جركلا ىف كلذ ىلا راشا سرولاب غوبصلاو

 | لاق دقو اهروكذ ىلع مرحو ى ّمأ اند بهذلاو رب رخل لحا مالسلا هيلع هل وهل

 | ماو ) ةموعضم نعي عب را وا عباصا ثلث ردق ناك اذا بوثلا ىف ٍعلاب سأبال ةفيتح وا

 هدنع هيلع سولطاو هيلع موذلاو هشارتفا اذكو ) ةفيلح ىلا دنع هدسوت نع الو

 فئاووا لاو مل وف ) هبفافحسا هيلع سولملانال ةدْحْلا ىهو ةداسو لعجاذا اذكو

 هللا ىخئررمع لاق مارح مه هبثتلاو ةرساك الاو ةربابملا ىز نع ا ) هدسو هركي دو

 رج ىلع كنا نثل لاق هنا هنع هللا ىضر صاقو ىلا نأ دعس نعو مجامالا ىزو 1 هنغ

 قلو هلع سولخلا اذكف زوحال هسل.نالو ريرللا ىلع ئيكتا نانم ىلآ بحا ءاضغلا

 هنع هللا ىضر اسنا نا ىورو ريرح هدف ىلع سلج سو هيلع هللا ىبص ىنتلانا ةفينح

 000 اا وإ عماتسو ىبا لوق ىكلل لا قوز 2 ناس لع نيل دنلاو رضع

 00 019 اوف ) فالتخالا لع ةبادهلا فو مجبل هنا رطل ف رك دا دس

 جاب دلاو رب رحلا نسل ل عا ) ةقشح ىبا دنع ه راد و بررحا ىق اهقدنع حاسب دلا نس 5

 لاحرلا ىهن عالسلا هيلع ىنلا نال اعدم ناكاذا ةفيتح ىبا دنع برطاىف ةركي

 اههدنعوهيلا ةجامل وعدتالف برلاىف همام هريغ موب نا نكمي هنالو لعشر ملو هسبل نع

 ودعلا نيعىف بيهاو حالسلا ةرسضمل عقدا هنم صلاها ناف ةرورض هيف نال هركيال

 21 1 لخملاو ربرح ريغ هادسو 0: 00 ىذلا وشو طو 0 ةرورضلا اناَو

 هت و ايا هادس ناك اذا مهمل سلب نس ا هلق 0 ىدنحل 00 ماجا دست ١7

 هل لخنال ريرح ريغ هادسو رب رح قدوس ناكا دا اماو هريغو برالاى ىدعل ) ازخوا انطق ا

 هسيل زك ل 0 اكرلك هادو هديل ناكاذاو اماجا ترااى دب سالو براا ريغ

 اقتيفص ناك اذا اذهو برللا ىف زوجي ' اهذ دنعو هريغ 00 ع

 عامجالاب هيل لحال اقع 4 لصحال اقيقر 0 اذا أما ا براق و هذدعلا ءافنأ هب لضخ 1

 لح هنال 5 [ذكاو 5 ةضفلاو بهذلاب 0 ارال م هلرق ) ةدافلا مدعل ||
2 



 0 لوألا 4#

 يملا لاير. رول كهل | اما | ريغال الا نعي ) مئاقلا الا هلوق ) اننا 1
 اما لاح رلا هسليام ةفص ىلع برض اذا لاول حاج اما ةضفلا نم ماين مث

 0 دف الدقن وك نا ىِغبشو ةريخذلا | لان ورك ءاسلا متاوخ ةفص ىلع ناك أ

 وا قيتع نم هصفو ةضف نم امتاخ ذْخَتا ولو لاقثملا هب غلبال ليقو هيلع دازيالو الاقم" ا
 ىفو ه. سأبال ىلاعت هللا ءامسأ نم ءاعسا وا هعسأ هيلع شقن حز وريفوا دج ريزوا توقاي' ا
 ىوردقو مارح راو رفصلاب متذتلا نا ىغ ضن اذهو ةكتنل لاب الا ميال ريغصلا عماجلا ١
 ةخار كنتم دحا ىلاه لاقذ رفص نم امتاخح ل>ر ىلع 0 مسو 0 هللا ىلص ىنلا نا

 ىدنخلاىفو رانلا لها ةلح كيلع ىنرا ىلاه لاق ديدخ نم امتاخ رخآ ىلع ىأرو ماضل |
 رانلا لها ىز هنال :اسنلاو لاخرلل هوركع صاصرلاو ساختلاو رفصلاو ديدالاب معلا
 ناح ئطاذ نيو روع هنا زيجولا ىف محتتو حياشملا فالتخا هب متدكلا ىنف قيتعلا اماو
 نيزت هنالءاسنلا فالخم هفك نطاب ىلا متاخللا صف لعجب نا بخسيو زوجي هنا عج

 هكرت هل لضفالاذ اههريغ انا مثلا ىلا اههتجامل ناطلسلاو ىضاقلا متت امناو نهتحيف ١
 ىرسيلاهرصنحف متن نا ىغبشيو عيانيلا ىف لاق ةيادسهلا ىف اذك هبلا ةجاخلا مدعل ا
 هنا تح صفلاب ريتعمالو اهب متالا ماوق نآل ةريثعملا ىه متاخلا ىف ةقلملا مث آلا فال
 نافذ ( ةضفلاب فيسلا ةيلحو ةّقطنملاو مالنا آلا جلف ) هريغوا ارج نوكي نا زوكلا

 نمنالىل<لاب ديق امنا ( ءاسنلل ةضفلاو بهذلاب لحتلا زوحو عوق ) عاججالاب هركيال كلذ '

 نا هركيو هلت ) لاح راك اهنم ناهالاو ايف لك الاو ةضفلاو بهذلا دينا لادمعتساق)

 مرح ال هنال كلذ هسسبلا نم ىلع مهالاو ىدنخلا لاق ( ريرتلاو بهدلا 02 ولا: سيلي
 [يهوفلأي الثل كلذ نم نوعنمم ىمنالو هيةس مرح هب رش مرح امل راك سابل الا مرح سبللا

 ةالصلا مههلعتب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىما اذهلو ىصاعملا راسو رجا يو هن وعنمي

 كلذ نع ىمن مالسلا هيلع ىنلا نال ( ءاسنلاو لاجرال ةضفلاو بهذلا ةينآىف بيطألاو'

 تلاذكو ةضفلاو بهذلا ليع لامك الاو ةضولاو تبهذلا ةتعاع لكلا زوجي ال اذكو ١

 لمالاب أب الف ةضفلاو نهذلانيغنمةنن"الا اماو كلذ رن كا

 رفصلاو ديدحلاك ءاسنلاو لاجرال عافتالاو امنه بيطتلاو ناهدالاو ايف برشلاو |

 صاصرلاو حجاجزلا هين 1لامعتساب س ًابالو وز وق ) نيطلاو بشللاو صاض لاو 00

 ىبا دنع ضضفللا ءانالا ف برشلا زوح و عل وف ) توقايلا اذكو ( قيتعلاو روللا

 نك ا اذه ) سضشعفملا ر ري رسسلا ىلع سواللاو و صضخقفملا حربلا ىلع توكرلاو ةقيتح

 2 0 ب 1 772

 || هيدي بضخ نا ناسنالل هركيو نويعلا ىف لاق اهوداتعيو اهوفلأي ىل اهكرت لغ مهب سطو

 | ه.سأب الف انللاب بيشلا بضخ اماو ءاسنلا هءسأبالو ىصلا ثااذكو انملاب هيلجرو

 || ناهدالاو برشلاو لكالا زوجالو موف ) داوسلاب بيشلا رييغت هرككو ءاسنلاو لاح رآل

 3 3 2: ديلا عضو و يفلا 0 و ليقو ىلا حس و اكد ا هضفلا 020 2 1 ل ه انجب 0 ص وم 000 يح ا ع 0



 دحر ترك تضل حصد

 5 ىوري د 0 كلذ 1 فاسو وبا لاقو سواملا 0 حرسشاو 5 رسسلا ىو

 )ا اضفلاو بهذلاب بيضملا ءانالا فالحل اذه ىلعو فسو ىب دا عم ىوري و ةفينح ىبا

 || ىلع هلعجو ةارملا ةتلحو دحملاو فقسلا ىف كلذ لعف اذا 8 امج ببضملا ىسركلاو |'

 فاللللاو فالخلا اذه ىلع بوثلا ىلع ةضفلاو بهذلاب ةباتكلا انك ماسلا و نمهصملا |
 0000 00 هلا قريشعلا هركي و هل وق ) اماما  سأبال هيوقلا اما صلخام ىلع
 . نيسثعو اثلثو ةرشاء ةئاتس نارشلا ف نا لاق ةمالع تابآ شع لك نب لصفلاو ميلعتلا

 .معزعبال احرص ابرع اوناكممنال مدقتاهف اهوركم طقنلا ناك امنا ( طقنلاو ريل فك لا سماع

 ' كل رث نال بتم لكشلا و طقنلاف برعلاب ممملا تطلتخا دف نال اما فيهكتلاو ندعلا

 | ءام ةف رخزلاو دحملا شقنو فحملا ةيلحن سأب الو مل وق ) ظفلاب لالخا كلذ
 لعف هركي و فيرشتلاو مظعتلا كلذب دوصقملانال ( بهذلا

 | ارو ءانرلا| قدرط ىلع كلذ

 ١ رجسملا ةلغ نم ناكاذا اما دحسملا فةوريغ 2 4 ساند ,ىزتعا قو ايدلا

 |ريادسا ىف ةبعرلا 0 ) نايصخلاا مادختسا مركب هرثدو لوف / كلا ذل تاو نعضيو رجل

 لعفب هنال ( من اهبلا ءاصخ عابالو نإ وف )ممر ع علل ا دك لع نالوا كح

 هيلع ىلا نال ( ليلا ىلءريلا ءازناوول وق ) ثاذباهل بيطيو نعست ةبادلا نال عفنلل
 'ىذلاو اهبكرالو اهذخنا املاهوركم لعفلا اذه ناكولف اهذ#:و ةلغبلا بكري ناك مالسلا

 ١ ١ بحاف ةليلق مهددنع كنان لح | نالف مث دا ىئبل كالذ ه نال مداسلا ه«تلع هنأ ىؤر

 انهو ) 1 ةيراطاو ديعلا لوق ندهاو ة كد له ىف ليشنا زوكنو هلوت 0 اهريثكن 25

 ُ 0 0 هلويق هعسل سيل كالذ هنظ 0 ا ملاذ ا اما 5 0 3 كِدَع |ذإ

 | هنأ سواف ىلع رسشع 6 ل و بذاك هنا ا خل 0 كَم هعيش ل د ىعبش نايبصلا هلكأب

 | ىالوع ىثعب لجر ةيراح ت كا اذا ريؤصلا 0 دال اىف لاق 1000 ةحاح امم ىوبسلل اهو

 نان مرا اهريغ ىلوملا ءادهاب تريخا اذاام نيب را 20 اهذخأي لآ هعس و ةيده كك هلا

 |' املا نذإلاو تايراضملاو ثالكولا لثم ((قدانلا لو تالباعلا ف نَسو ماوق )
 ا داوت 0 ةليلع ليعلا راف هيذك هيلع بلغ اذا فا! ةفانكدس ىأيلا ىلع بلغاذا اذهو

 ١ ودع اوناكا اذا 8 0 تك .علاو راطالوق اهيف ليش " "0 ادعلا الا تانايدلا رابخاىف لبشالو

 | هب اضوت ملءاملا ةباحب ىضام سم هربخا اذا ىتح ءاملا ةساحيت رابخالا تانايدلا نمو

  ناودب ًاضوترالو مهن 0 ا ف اخت ١ نط ناك رج انما ردا ناك ناو م

 ْ باوجاذهو مهنيا ودب اك بذاك هنا كك .ًاراركا ككاو طوحا ناك - ءاملا 0

 الاةيننجالا ن 6 لحرلا رظم نا زوحنالو هلوذ ءوضولا لعل معاي ط احلا 95 اما مكمل

 لاحرلا 2 ةلماعما لل اهتحاط ةرورض تكلا هحجولا ءادبا ىف نال ) اهيفكو اههجو ىلا

 (ذخا)

 000 ها



 اهل صخرا را ها 0 لا رطل دقو ءانلط ولاد اذشأ |
 ةفينح ىبا نع نسلحا ىورو اهمدق ىلا رظنلا هل حاببال هنا ىلع ةلالد مثلا مالك ىو هيف

 بشي هجولا نالو فكلاكر اصف اهءدق ودسف ىنثملا ىلا رطضت ةأرملا نال كلذ حاب دنا ١
 فدك ققحتال ةرورضلا انلق ىلوا اهمدقف اههجو ىلا رظنلا زاج اذاف مدقلا ىهتشنالاه |

 رظنلا زوحي الف نيمدقلا راهظا نع هب ىنْغتستف نيفخلاو نيب روما ىف مت ةأرملا ذا مدقلا |
 مالسلا هيلع هلوقل ( ةجاخالا اههجو ىلا رظنبالة وهشلانسايال ناك ناث نإ فت )ا |
 هلو5 صاصرلا وه كالا ةهألاموب كنالا هينيعف بص ةيبنجا ةأرها نساحت ىلا رظننم ١

 هنال ةوهشلا فاخ ناو اههجو ىلا رظنلا هلز وحن الع ةداهشلا ديرب نأ وه ةحاشلالا

 ةماقا اودارا اذا ةروعلا ىلا مه راظن نم ديال ءانزلا دوهش هلصا ةداهشلا ةماقا ىف هيلا رطضم

 مادعنا و مرحلا مايقل ريشا ناك ناو امك الو اههجو سع نا هل لحالو ةداهثلا

 1 1 2 هيف نال رظنلا فال ةرورضلا

 ريكا هيفةوهشلان الر ظنلا نم ظلغا سملل|نالو هلا مور ةرج هفك ىلع عضو ليبسب اهنم سيل

 خال الاه ذي سم ا ًانال ىهنشتالا زوع تناك اذااهأ رش اذ طا 0 ١

 ا

 3 5 3 ما
7-2 1 5378 1 

 رجأتشاريبزلا نب جديع رراخلا فاسأ ناكهنعدللا ذر ركبابانا ىور دقو ةنتنلافوخ |
 ىلا مهاربا ىلا اهد,تدمةأرمانا ىوروهسأرىلغتو هيلجر رمت تناكف هضرقلا زو

 اًكش ناكاذا اذكو اهفخلاصف زوم ىه اذاذ هتفثكف كهجونع شكا اهل لاتف هخاصتل

 همك نا ةأرعا سطع ناو اهتفاصم هل لحال ن ا ناكاذا اما املعو هسفن ىلع ن ها

 نا دارا اذا ىضاعلل زوج و لوف اذهىلع املع مالسلادرا نكاو دلما لاو ايت[ ر ع

 ةجاحا ( ىهتثتنا فاخ ناو اههجو ىلا رظنب نا املع دهشدنا دهاشللو اهيلع مك

 ءادا هب دصس نا يغب نكلو ةداهشلاءادا و ءاضقلا ةطساو. سانلا قوقحخ ءايحا ىلا
 حابب ليق ىهتشا اذا ةداهشلا لمحل رظنلا اماو ةوهشلا ءاضقال اهيلع مكملاو ةدايخلا

 نا دارا نهو ةرورض الف ىهتشب ال نم دجوب هنال حابأل هنا حصالاو ءادالا ةلاحىف اك

 ءاضق ال ةنسلا ةماقا دوصقملا نال ىمتشي هنا ع ناو اهيلار ظننا س يا ارا 3

 ضرملا ناكاذا اما ( اهنم ضرملا عضوم ىلا رظنب نا بيبطلل زوحيو لوقف ) ةوهشلا

 عض و»ىف ناك ناو ةرورض هناا ودلادنعديلا رظنلا هلز وح هناذ جرفلا ريغ اهندب اسف
 كالت نا ابملع اوفاخو اهيوادت ةأرما دجوب مل ناذف اهم وادت ةأرمعا رعي نا ىقيتيف حرفلا

 لجرلا اهيوادب مث ةلعلا عضوم الا ”ىثث لكاهنم اوريس لكل عجووا ءالب اهبيصي وا
 اذه ىلع نا_تلناو ةلباقلا رظن 00 جرا عض وه نم 2 عاطتسا ام هريصب ضعي و

 5 هلول ( هتبكر ىلا هترس نيب امالا هند عبجب ىلا لجرلا نم لجرلا رظنبو هلق )
 لجرلل هيلا رظنلا حام امو تيه الو ىجذخت ىلا رظنتال هنع هللا ىضر ىلعل مالشلا

 لجرا رظنب نأ زوج اه ىلا ا 0 0 2 و : هلق ) سملا حاب لجرلا



 | ىلجمالا لجراا ىلا ةأرملا رظن نا لصالاىف رك ذو ( ةوهشلا تنما اذا لجرلا نم هيلا

 '0 ]ا راتتو رق وق ) دلغا سنجلا فالخ ىلإ رظنلا نال ةمراحم ىلا لجرلا'رظن ةلرنع
 | ةوهشلا مادعناو ةسناجلا دوجول ( لجرلا نم هيلا رظنب نا لجرال زوجبام ىلا ةأرملانه

 | اهؤطو هلحابب هلال ( اهجرف ىلا هتجوزو هلل ىتلا هتمانم لجرلا رظنبو هلو ) ابلاغ
 | رظنب نا لجرلل حابب عيبانبلا ىف لاق ىلوا رظنلا زوجي نالف رظنلا قوف وهو اهب عانمتسالاو
 | لكرظنبال نا ىلوالا نا اولاف اذهلو بدالا نم هنا الا هسفنحيرفو هتكولممو هنأ مما جبرفولا

 | رخل نأ لوألا لوقب هنع هللا[ ئضر رع ناكو هبحاص ةروع ىلا نيجوزلا نم.دحاو
 ا سميا ةفينح ابا تلأس فسوي وبا لاقو ةيادهلا ىف اذك ةذللا ليصحت ىف غلبا نوكيل
 | لجرلا جوز اذاو.ثاذ ساب 2 لام هسيلع ءلرغتل اجرت ىه سمتو هتأرما جرف لجرلا

 هنأ ماب عتمسم# نأ سأبالو ةوهشل اهسمو اهتبكرو اهترس نييام ىلا رظنلا هيلع مرح هتمأ

 ثالذ هلز وج امنا امهدنعو دم لوق اذهو ةمالا كلذكو حيرفلا نود امب ءاسفنلاو ضئاحلا

 هجولا ىلا همرا<م تاوذ نم لجرلا رظنب و هل وف ) ةبكرلا ىلا ةرسسلا نيب اما دع ام

 دياتلا ىلع نهتم انم هل زوجت النه مراحلاو ( نيدضغلاو نيتاسلاو ردصلاو سأرااو
 حدالا يف حافسوا جاكت ةرهاصملا ثناك ءاوس ةرهاضملاو عاضرلا لثم بيسوا بس

 هنا ليلدب ججرفلا لحم نالحي انمهنال ( اهنطبو اهرهظ ىلا رظنب الو هل وق ) ةيادهلاىف اذك ||
 هيبشتلاب مي رحكلا عقوامل مارح هيلا رظنلا نا الولف ارهاظم ناكدما رهظب هتأرما هبش اذا |'

 0ك ]ذ/ ند اذاو عرتملا هب عقب مل يا سار لع نة عال لاول هنا ولا

 مرحلاب ىلوا"ناكف رهظلا ىهتشي الاه ىهتعشي نطبلا نال ىلوا نطبلاف رهظلا ىلا رظنلا

 ةراشلا ةسفن لع نما اذا ( اهنم هبلا رظن نا هلزوح اه سمع نا أب الوولووق )

 هل وف ) نب ةرفاسملاو نهعم ةولعللاب سأب الو كلذ هل زج ل ةوهسشلا نمأي مل ناف

 ةريدملاو ( همراخحم تاذ نع هيلا رظنب نا هل زوجي ام ىلا هريغ ةكوللءنه لجرلا رظنب و

 ةفينح ىبا دنع ة_باكملاك ةاعسنسملاو نقلا ةمالاك كلذ عيجج ىف دلولا ماو ةبتاكملاو

 روف لق دق نهم ةرفاسملاو اهانعم نمو ةمالاب ةولخلا اماو ةنودملا ةرلاك امهدنعو

 لصالاىف د# ربتعا لازئالاو باكرالا فو ةرورضلا مدعل حابب ال ليقو مراحل ىف اك ||

 أ كلذ سم نا .سأب الو ول وف ) ةجاسملا درجت مراحلا تاوذ قو نهف ةرورضلا

 | ان ةلارظللا هلزوحام رهظلاو نطبلا ىوساه ىتعي ( ىهتشي نا فاخناو ئرثلا دارا

 0001 ]زار لا لجال ىهتشا ناو ةلاخلا هذه ىف. رظنلا حابب انياشم لاق ةيادهلا فو
 ىلا رظنلاف ىصخللاو نإ وق ) عاتقس' عون هنال كلذ هبأر ربك ا ناكوا ىبتشا اذا سملا
 هنالو هلق امارح ناكام محال ةلثم ىصللا اهنع هللا ىطر ةشياع لول ( 1 ةيينجالا

 ن0 قدس لجر هنألا تنحل اذكو لني و قحتسا هنال تويحلا اذكو .عماخم لجف
 0 لال ( ام هيلا طن ن 0 الإ رك رظنب نا ك م



 # الكل - ا
 تب م - خامل دمج

 لجرلا ةلغل لبق 3 نا. هركيو ا 3 لا زا 0 ةقدحم 50 حوز ا مر
 عروتملاو ملاعلا دب ليبقت ق 0 ضعب صخر ىمخرسلا لاقو هنم اًءيشوا هدب وأ |

 ةسج ىلع ةلبقلا ثيالاوبا هيقفلا لاق ةنس ملاعلا دب ليبقت نايس لاقو كربتلا ليبس ىلع ا

 ندلاولا ةلبق ىهو ةجر ةلبقو ديلا ىلع اضعب انضعب لبشب نا وهو ةيحن لبق هجوا |

 وهو ةدوم ةلبقو اههسؤر ىلع هيدلاو دلولا ليبقت ىهو ةقفش ةليقو دحللا ىلع ا[. ا

 مهضعب دازورفلا ىلع ةمالاو ةجوزلا ليبقت وهو ةوهش ةلبقو ةهبللا ىلع هاا خالا لسبقت ا
 قال ةمالا نال ( اهنذا ريغب هتما نع لزعبو رز وف ) دوسالا رحلا ليبتت وهو ةتايداةلم ||

 ةرح تناكاذا اذه ( اهنذاب الا هتجوز نع لزعي الو ملوث ) اهالوم ىلع ئطولاىف اهل |
 عادعسالا نال ةمالا ىلا فسو ونا لاقو اههدنع اهالوم ىلا كلذىف نذالاف هما تناك اذا اما ْ

 قحا ىلوملا نا اه4لو ةرطاك اهنذا رابتعا بجوف هيف صقن لزعلاو اها لص ئطولاب |

 ناكاذا ميابملاو نييمدالا تاوقاىف راكتحالا هركيو مل وف ) اهتطو لديتواهدلو كاسماب |

 نوعلم ركتماو قو زرم بلاجلا مالسلا هيلع هلوتل ( هلهاب راكتحالا سضي دلبىف كلذ ||
 نم هكملا سباح هنال هب سأب الف اريكا رمصم ناكن اب هلهاب رضيال عضومىف ناكاذا اماف |[

 ةطنملاك تاوقالاب راكتحالا صخ و ليصفتلا اذ_هىلع قلتلا اذكو هريغب رارضا ريغ |

 ةماعلاب مضاام لك فسوب وا لاقو ةفانح ىبالوق وهو شيشملاو نيتلاو تقلاوريعشلاو

 راكتحالا ةفصو باشلا ىف راكتحا ال لاقهنا دمت نعو ايايثوا ايهذ ناك ن ا وراكتح ا وهف هسبح
 ىلا هماغط بلح ئذلا سصملا كلذ فرق نبوا قوسلا نم ماعطلا رش نإ 0

 مث اراكتحا ناك تلاط اذاو اراكتحا نوكيال ترصق اذا ةدملا مث هزوع لاحىف رصملا

 ءىرب دقف هليل نيعبرا اماعط ركتحا نم مالسلا هيلع هلوقل امون نيعبراب ةردقم ىه لبق

 لصاملاو لجآريثك هقوف امو لجام ليلق هنودام نال رهشلاب ليقو هنم هللا ئرب و هللا نم

 رخا دلب نم هيلجام وا هتعيض ةلغ ركتحا نمو أ وف ) ةدو# ريغ ماعطلا ىف ةراحتلا نا ||

 ةماعلا قح هب قاعتب مل هتح صلاخ هنالف هتعيض ةلغ ركتحا اذا اما ( ركتحت سيلف
 لوم روك ملا رخآ عضوم نم هبلج اماماو عسب ال نا هل كالذكف اهعرزر.ال نا هل نا ّىرتالا

 فدسو وبا لاقو !هتانف ىلا بلجو رسصملا نم عجج امب قلعت امنا ةماعلا قح نال ةفينح ىبا

 ناطلسال بتي الو مل وُقف ) نوعلمزكنحلا مالسلا هلع هلوق وهو 2 ا ىداط ا

 ترعسول هللا لوسرااي اولاقف ةئيدملا ىف ءالغ رعسلانا ىور امل ( سانلا ىلع رعس نا

 هيلاف دقاعلا قح نقلا نال و قزارلا طسابلا ضباتلا رعسملا وه لاعت هللا نا لاك

 عقواذاو ةماعلا ررض عفد هب قلعت اذا كا 1 ضرعت نا مامالل قبس الف هردقت

 نكمل عا قطاقلا لا مه ما اوعفر و ماعلا ىلإ اورطضاو دلبلا لهاب ررضلا |]

 راكتحالا'نع هاهنو كلذ ىف ةعسلا راششعا ىلع هلها تودو هتوق نع لضفام عيش نا ظ

 سانلا ىلع ررضلل امفدو هلارجز ىرب ام ىلع هرزعو هد.سح ىرخا ةرم هيلا عفر ناف ا



 1 0 دك رار د36

 | 20 عيل ا 7 0 ما ركدحا ام عي ىلع نيركدحملا ريجا دهم لاق

 ” للا لها لع مامألا ل دار ايع تكا نولي نا راالو املس ناشد
 | سيل اذهو هلثءاودر ةعس اودجو اذاف يلع هقرفو نيركتحلا نم 00 !

 | ريغب هلوانت هل زاج كالهلا فاخو هريغ لام ىلا رطضا نمو ةرورضلل وهامناو رج
 | جراو لاك ةنتفلا لها ن نم هنا فرعينمم انعم ( ةذتفلا مايا ىف حالسلا عب هركيو هيل وث ) هاضر

 ١ كلذ لسانا ةئقتلا لها نم هنا ف رعيال ناك ناو ١كدئلع ةنوع٠ كلذ ىف نال ةاغبلاو

 'سوجلا نم هعيبب سأبال ىنعي ( اره هذي هنا لعب نم ريصعلا عب سأبالو ملف )
 مايا ف حالسلا عيب فال هريغت دعب لب ريصعلا نيعب ماقبال ةيصعملا نال ةمذلا لقاو

 ا مسملا اًضوو اره ىم ذلا عابف نيد ىبذ ىلع عسل ناك ولو هليعي عشب ةيصعملا نال هنتفلا

 | مسملا عابف اسم ىلع مل نيدلا ناك ول و حابم اهل هعيب نال هذخا ممل زاج اهنمه نف

 0 لا نوكف زوحجال رمحلا مسلما عيب نال هذخا هل زكي مل اهنمث نم هاضقو ارج

 5 هللاو

 د اياصولا باتك ع

 ةئسلاو باتكلاب ةعورشم اهنكل ةبجاوالو ةضورفم ريغ اهيف بغ م اهلع ثوثحمديصولا |

 ا 0 اف ةئيلااماو *نيدوا ام ىصوي ةيصو. دعي نم + ىلاعت هلوق باتكلا ام
 ةيلع هللا ىبص هللا ل وسر ىتداعف توملا ىلع هيف تفرششا اضرم تضرم لاق صاقو ىنا ْ

 هلك ىلا ىص وانا ةدحاو ىل تنرءالا نثرت سيل وريثك ىلام نا هللا لو سراي تلق سو |

 ءاينغا كتثرو عدت نا دعساي كنا ريثك ثلالاو من لاق هثلثبفا تلقاللاق هفصنبفا تلقال لاق

 ناسنالا نالو سانلل ةلئسملا ىف مهفكا نودمب ىا سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نا نم اريخ

 | هريصقت قالت ىلا جاتح تاوفلا فاخو توملا هل ضرع اذاذ هلع ىف رصقم هلماب رورغم

 | ةيراعلاو ةبهلاك دقعي لام ف قح تابثا اهنال ( ةبجاو ريغ ةيصولا هللا هجر لاق ) هلام

 ' ثاريملا ىلعو اهيلع مدقب نيدلا مث ثراولا نود ىنج الل ىا ( ةبحس ىهو هلوف ) ||
 ثاريملا ىلع نامدقم امه مث عربتلا ىلع مدتم بجاولاو عربت ةيصولاو بجاو نبدلا نال ||
 هللا ليق ناف * نيد وا ام ىدوب ةيصو دعب نم * هلوشب امثدعب ثاريملا تدنا ىلاعت هللانال |!

 000010707 نا ليقاهيلع امد ندلا نوكي:هفكف ندلا لبق ةيصولا رك ذ ىلاعت |[
 لك نو درفلا اذا اههدحا نع ةيالا هذه ىف ثاريملا ةعسريخآت بجوت اهنكلو ببتزللا
 0 03 راخا اهكار ما لوا ثلثلا نم لقا هيصولا له لق نافاعتجا [ذا:امهنم داو

 مهبيصنب نونغتسي وا ءاينغا اوناكن او ىلوا اهكررف نوثري ام نونغتسيالو ءارتق ةثرولا ناك |]

 ىصو» نا دير لجر نع فسوب وا لث_سوري# هجولا اذه ىف وه ليو ىلوا ةيصولاف

 مهلا موضع كا و ركب ن نحو 0 وهف 0 لد لاق راغص ةثرو 3 1

 ولك



 ىلا "سرس نسر سول
 ةيصولاىف فيلا مالسلا هيلع لاق دقو فيح هيالو ثراول ةيصوالف همح ق> ىذ

 دع ازا ةنوكريتعيو ثلثلا ىلع ةدايزلابو:ثراولل ةيصولاب هورسفو راكلا ركل

 هلوعصل | 1تروملا تقوانرا 0 راو ناك نذ ةيسولا تاوال ولا

 ىصواولو اهل ةيصولا تحح توملا دنع تنابو اهتلط مث هتجوزل ىصوأ اداهلام ديم

 ثراوال ضدرملا نم ةبهلاو اهل ةيصولا مدنال هحاكن ىف ىهو تاهو اهجوزت مث :ددجالا

 11 ضنا اراك فا يزرم 2 د .-تايتح ةصد ا ةيصولا ريطت اذه قا
 قع ) ةثرولا اهي نااآلا 1 ارقالا تقو كلذ ريتعض لاح ىف فرصت هنال اذه 1

 هتراولو ىنجال ىصوا نأو مهتزاجاب زوم“ ىوملج عاتتشالا نال نودلابءاكتا ىو وسل
 لتاقل ىصوا اذا اذه ىلعو ثراولا رخالا ةيصو لطبت و ةيصولا فصن ىنج اللف
 مهو هنوع دعب ىنعل ) هنارولا هيجي نا.الاثلثلا لعداز اه رو / ىتجاللوا

 ردقب يلا ىلع زاج مهضعب هز ملو ىصوب وا هتثارو ضعبل ,هضعإ ه زاحاناف نوغلابءاكتا

 ىو اوزاحا 0 ىذلا ق> ىف لعب هنا ع دارلا قحىف لابو هتصح ٠
 نا ناف هلام فصنب لجرلا ىدواو نينبا كرت اذا هناباو ريك مل مهلك, هناكرح ملىذلا'

 اوي مل ناو ناعبر نينب الف فصنلا وهو ناعب ر هل ىصوملل اءاب را مهنيب لاملاف ةثرولا

 ىذلا قح ىف لعجب رخ' الان ود امهدحا زاحا ناو ناثلثلا نينءاللو ثلثلا هل ىصوملف

 ١ مهلك هناك رجب ل قدم /| قح ىفو لاملا عب ر يجعل ىطعيو اوزاجا مهلك مهناك زاجا

 || انتحال رمشع ىنثا ىلع لاملا لعجف هل ىصوملل قابلا نوكيو لاملا ثلث هل ىطعيو اونريك مل

 0 قبو هعئرأ وهوز مل ىذلا تعلو 2 وهو زاحا ىذلإ عبرلاف عيرلاو لعل ىلا

 قحلا ذا قلنا تويث'لبق اننال هتايح لاحىف مهتزاجاب ربتممالو يالها ىف لاح هل ىضو ١
 توب دعب 0 توملا لعد اهوزاحا اذاام فالح هنافو لعل هودرب نا مهيأ ناكف توملا لَم

 هناف ثراولا ةزاجاب زاجام لكو ش التم طقاسلا نال هنع اوعج رب نا مهل سياف قملا
 ١ عناملا عفر ة زاجالاو ىصوملا نم ردص بيسلا نال اندنع ىدوملا لبق ند هل زال 2١ هكَلَع

 زوج الو هلوق ىف هح رى لاق نهرا عب زاجا اذا نهت راك راصو ضبقلا هطرسش نم سدلو |

 ناكاذإ اما ثاريملا عيجج قحمست نا زو ثراو كانه ناكااذا ىعن تلثلا لع داراك

 نع عنعالو كلذ ىلع داز ام ىدو نا زو هناف ةهحوزلاو جوزلاك لالا عيجج ىوساال

 ىلع داز اذ لاح هيلع دازبال ثاريملا نم امهس نات امهنال هناثربام امهقاقكسأ كلذ
 تكور اذا دم لاق اذه ىلعو هب ىصوب نا زاخ دحال مف حال ضئرملا لام وهف كاد

 نوكيو ةاج ةيصولاف اهلام فصنب ىنجال تصواو هريغ ائراو كنت ملو اجوز ةأرملا

 ثلثلا جوزال ناكامتاو لاملا تيبل سدسلا بو فصنلا هل ىصومللو لاملا ثلث ح وزال
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 هلىدوملل الوا ثلثلا جر نا ىلا جاتحف ةيصولا حجارخا دعب الا ثاريملا قوهسال هنالا

 ١ ةلمكت هل ىصومللثلثلا قبب اثاريم هفصن حوزلا قدسي ناثلثلا قبيف لاح لكب هتعتسي هنال
 ”اهجاوزا كلذ تصوا اذا اذكو لاملا تيبا نوكيف هل قكتسلال سدهلا قبيو فصنلا ||

 ١ فالح ثاريملا لبق ةيصولا قممسلال هنال ةيصو هفصنو اباربم هفصن هل هلك ل املا ناك أأ

 ا |١ هيض قت اهل ثراوأل هنال ةيصولا هل تزاج امناو ثراو ج وزلا نال ىبنجالا '
 "ناك هلام عيم لجرا ىصواو اهربغ هل ثراوال ةجوز كرت اذ كل 6 » ىلعو هنز راحا ىلع

 | اذاذتلا حرخك ىح ائيث ثاربملا نم قنا اهزال سادسا ةبيبجت هل ىموملاو سدس اهل
 عيمجاب هل ى صو ال نوكي هااخإ بعل قامو قابلا 2 عسا ا ل 8 اذاذ ةيص ولا

 0 هيام ناثلثلا قبي ثلثلاوهو ةعذ را ِهل ىصو ملل رسشع ىنثا نم هلصاو

 | ا واو اهسادسا هسجح كاذو سذدع ىثا نم ةيريشع هل نوت و هل ىصوملل دوعت ةدس خس

 ١ تلكلا هائيطعاف ىنجالاب الوا انادب يع اهلو لاملا عيب ىنجال ةجوزلا 8 ىصواأ

 ١ مامت ن ىنجالل قبو هع قبب انا ريد اهعبر اهيطعت ةسامك قه رسثع ىزثا نم ةعدرا وهو

 ١ جارخا دعب كلذ تقصسا اهنال ينام اهل ىصوم ةأرملاو عيجباب هلىصوم هنال ةينامث هتيصو
 ١ قابلاو اهتيصو مام نم 0 اهل قل نايهس ةيناقلا هذه نم اهل لصح ىنجالل هال

 ' ةتسلا عابسا ةعبرا لجرال نوكي ةتسب ةأرملاو ناك ىنجالا اهيف برضيف ةتس لاملا نم
 | يردطت ىلا ةنسلا ىلا لجرلا اهب برضن ىتلا ةيناقلا تعج اذا كلال اهعابسا هثلث اهاَو
 اا 1, اهعابا ةعبرا اظدحت اهنم ةياقلا سستم نفع ةعيزا كلذ ناك ةأرملا اه
 ' كلذ نمو نيعبراو نينثا نوكي عبسلا حرخم ىف ةتسلا برضتق اهعابسا ةثلث اهدحي اهنم

 ةطبسا اهعير ةأرملل نورششعو ةينامث قبي شع ةعبرا اهثلث الوا لجترلا ىطعيف ةلكسملا 3

 ' ةعست اهنم قبب رسثع ىنثا اهعابسا ةعبرا اهنم لجرلا ىطعي 0 مشع واوا : قس اثاري

 000000010 ا ردع ةتلس اهلو نورتتعو ةتسا لجرلل نوكف ةأرملل اهعابسا ةثلث ىف
 ١ ىلعاما ةيصو عيم هل ىصوملا برضي لاق نم سايق ىلع دمت لوق اذهو اهنا ري ةعبسو
 'اهتاريم ةأرملا هتحسلامو ثلثلا جارخا دعب قابلا نوكي نا ىغبني ةفدنح ىبا لوق سايق

 ١ ىلع دازام نآل نامثث ةثلث اهلو نامثا ةسجن لجرال ةينامثث ىلع امههتلب امو سقم ةتس وهو

 ا ةلاقلا نع قب لجرلا نانوكف ناهس وهو هيف اهل ةعزاتمال ةيناثلا ىلا ةتسلا
 ١ ةلسج هل لوقتف ةسهنل نوكي امه درفنا نيذلا هيمه عم ةثلث هلو ةثلث اهل نيفصت اهني
 ” لجرلل نيعب راو ةيئامث نوكي نُملا ج رخمىف ةتسلا برضتق اهنامثا ةثلث اهل و ةتسلا نانا

 ”نورشثعو ةعبراقِ انثاريم ةينامث اهعير اهل نوثلثو نانثا يد ثلثلا قدك سثع ةتس اهنم

 1 نيثلثو 00 ا 1 للا 531 ووصم 0 0 كالذو اهلامثا ها لح 00 طعد

 الوقف ( نوعن راو ةيامن كلذل نجع ةعس نوذي 5 لا ةمروطم هع اهنامثا ةثلث اهلو |[

 1 هللاو د 11 انا ا ا ادهاعن اك ءاوس 0 ةاتللةيصولازونالو 1



 يكاد

 لاقو امذد ا ةثرولا ابن زاب هتان ىضوا 7 ثاريملا مر اج ةيصولا مرح :

 ثالذو ثاربملا ناهر 2 وهف ةبودعلا ب رط ىلع ةيضولا نم نم علم 5 زوجنال فسوو

 دوعي اهئالطب عفن نال ةثزولا قلع عانثمالا نا امهلو ةيصولا اذكف ممتزاجا ىلع فم

 ساسيتلا ىواخظلا لاق ثراوال ةيصولاك ثزاع اهوزاحا اذذاذ ثاربملا نالطب عفتك مهلا

 لاملا عبر ةجوزلا تةهدا هلتاقل ىضواو ةجوز كرتو لجخرلا تاه اذاو فسوب وبا هلاقام

 ثراولااهزي< واشراو كانه نكي ملاذا الا ةيصولا قدكشإال هنال لتاقلإ ةيضوقيامو اللا

 لادملا عابرا ةسشلث قبب اهئاريزم عب رلا ةأرملل انلش ان ركذتاف ىلع الا اهل اةوتدتم نكي ملاذاف هلا

 ( دما رفاكلا ورفاكلل منا اىضوي.نازو<و خل وق ) ةيصولا ق<لتاقلا ةتصتسيف هل

 ىنذلإ ةيصولا تزاجإ امهتاؤ ىفصتسملا ىفا ذك ةلطاب ىبرعلا ةيصولا نال ىتذلا رفاكلاب دارلا

 ا موج رح ملو نيدلاىف كولئاشبمل نيذلا نع هللا ابهننال + ىلاعت هلوثل ىبرتلزجتملوا
 نالةلثدملاهذه ذروا امتاو ديالا * نيدلا ىف كولثاق نيذلا نع هللا ك اهنيامنا + لاق مهوربتنا

 ةيضولانادباولساورفاكلا وسل !انيب ثراوتالو ثاربلا خا ةيصوا !!ناوهولاكشا عونابف ١
0 

 دراوهيفدراولا نض لن وكي اف اوبن تدي 3 هلا ع مدح نم هيد الت وَتلا كنوع خ نم ثا ريملا هب دا

 ةيصولا اما ةيالولا قيرظ هقنرط كنرالا نا امه قرفلاىف ىدخت رسلا لاقو ةيصولاىف ١ ا

 هلوق ) ناهاشىف اذك ظراؤلا ١ قالك ب علا هل: ينقوملا قارال [فتهلاو | كل ا

 اندنعهل ىضوملا لوبق ىلع فت ةيضولانا اذهىف لصالا ( توملا دعب ةيصولا لوقو

 فقوفدععز كيل هنا انلو مالا كم كلم هنال لوبقلا ىلع فعال رفز لاقو'

 دجو ناو ةيصولا ثم توملا دسم ل وبقلا دجو نافذ عئبلاب ةبهلاب كيِلملاك لوبقلا ىلع ٍ

 ةكزامالا لير اكن وما نا نع هكلم لاز ىضوملا ثام اذاذ مكح هب قلعت ملهلبق
 هن هلئصوملا قج قلعتل ةلئرولا هكتمالو اس لع ع 1 سرت لخس ل و
 00 توب ناوا نال ( لظابشلذف اهدروا ةايلغا لاخىف هل ىضوملا اهلبقناذ عل رث )

 لوبقلا ىدنل لاق هضبقن لوا هضبق كاللاتد ىضوملا توم دعب لبق اذا مث توملا دعب '
 ليلدلاو ىصوملا توم دعب تلبق لو نا مل رصلاف ليلدو حن رص نيب رض ىلع

 نوكيو هتيصولال وبق هتو» نوكبذ ىضوملا توم دعب درااو لوبقلا لبق هل ىصوملا توم نا

 ةثرولا ناكءاوس ( ثلثلا نودي ناسنالا ىصوب نا بحسو مل وق ) ةرول اناث

 هنال ثلثلا لامكتسا الخ هيلع لاملاريفوت ةبارقلا ةلص صيقتتلا ف نال ءارتقواءاينغا
 هجوى ةيصولا لبف لجر ىلا ىص وا اذاو هلو أ ةنمالو ةلصالف هقح مامت ءافدسا |(

 هفرصتىلا ىدوملابلق نآمطا دف اهلبقامل هلال ( درب سيلف ههجو ريغىف اهدرو ىصوم ا

 ارورغم راص هنوم دعبوا هتايحىف ههجو ريغىف هدر 6 ولف كلذ ىلع دعم وهو تاخ
 حدا ثيح هلام عيبوا هتيع ريغب دبع ءارشب ليكولا الخ هدر محدن اذهلف هتهج نتا

 ةيادهلاىف اذك هسفن.ف رصتلا ىلع رداق ين هنال كانه ررضال هلال ههج وريغق هدر |
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 ْ ١ لوف ١ حاشا فالتخا فنا ا هك ىثىف هلكو اذا ام ىلع 2 لا مالك

 |١ فرصتلا همازلا ةيالو هل سيل ىصوملانال ( ةيصولا لطبتو در وهف ههجوىف اهدر ناو
 أ ىتحدرملو لبقبمل ناف عجر ءاش ناو عربتلا ىلع ماقا ءاشنا عربتملاو اهلوبقب عربتم هنال
 ,/ مازلالا ة الو هل سيل ىدوملانال لبقتمل ءاش ناو لبق ءاش نا رايخلاب وهف ىدوملا تام

 || وهو لوبقلاو مازئلالا ةلالد اذه نال هتمزا دقف هتكرتنم اًئيش عاب هنا ولف اريخم ناكف |

 [) هع ذفبال ثيح عابف ليكولا فالح لعب ملوا ةياصولاب لع ءاوسو توملا دعب ربتعم

 هيلا ةيالولا لعتتتتف تيملا ةيالو عاطقنا لاح ةصتخم اهنال هفالخ ةيص ولا نال |

 | انقرتلال هفراشلاف هفالخ تناك اًذاذ ثزاولاك هناكم ءالخ هنع ىصوملا فل ىدؤولان ال ||

 ا اضولا لع اق هلكو م ريغ نم هسفن لزع تال ليك ولا نا حرك قو

!| 

ْ 
 ا

 ظ 1 دعو ثدولا توم دعب ةكرثلا نم اًئيش عاب اذا ثراولا نا ىرثالا ةثارولاك] علا ىلع ١
 1 ةبانأ ليكوتلا نآل ليكولا لوفو ليكوألا كالذك الو ىضولا كلذك هم زوج هناف هوم ا

 (/ لزعلاو هتمرما ليكوتلا نال لوقنوا مع ريغنم محتتالف ىملا ةيالو مايق لاحف هتوشل 1
 | ىلاعت هللا ماو هيهاون و ىلاعث هللامماو اب ةزبتعم مهيهاون و دابعلا ما واو هنع ىهن
 | مهلعلبق اهعرخت دعب رما اوب رش ةباععلا 3 نا ىرت الا سلا دعب الا مزنتال هيهاونو ا

 " حانج تاللاصلا اولممو اونما نذلا ىلع سيل * ىلامت هلوق ,مرذعىف لزف م رملاب ا

 ١توملا دعب ف رصت وا ةيصولا ىصولا 1 اذا خجركلا ىف لاق يالا + اومعط ايف 5

 ' هلزعف اهب مايقلا مزتلا هنال مك الا دنع الا كلذ 0 ةيصولا نم هسفن حجرخ نا داراو
 د اذ انآ لكوملا:ة ردطح ريغي هةسفنل ليكو لا ”لزعك مك الا ةرتضح ريغب هنسفنلا |

 لزع اذا ليكولاكراصو هقوقح ءافيتسا نع هزحتل ىص وملا ماقم هاف ّك الاف رك الا دنع
 | ١ ١0 درسإو ةلثتمى الا لوبقلاب كلَع هب ىدوللاو مل وق ) لك ولاكرضح هدفت

 ىدوملا ةثرو كلل٠ىف هب ىدصوملا لخديف لوبتلا لبق هل ىصوملا تومب مث ىصولملا تومي
 ١ فقوب امناو هتهج نم حسفلا دتءلعال امامت هتومب ىصوملا بناجنم تمتدق ةيصولانال ( هل
 تام اذا ىرتشملا رايخلا هيف طورمثملا عببلا ىف امهكلمىف لخد تام اذاف هل ىصوملا قدح

 ١١ ةيصولا ىلع مدقم نيدلا نال ةيصولا ا هلام طيح نيد هيلعو ىصوانهو ةزاحألا لبق

 أ ذفنق ةأريلادعب ندلا قمل كل ا نا الوا م هالاؤ ع عربت ةيصولاو مزال هنال

 || ةيصولا نم ىطاقلا مهجرخا قسافوا رفاكوا دس 0 ىصوا نمو هإوَق ) ةيصولا

 أ ركذو اهدعب نوكيلمتا حارخالا نال ةيصولا ةعص ىلا ريشب ظفالا اذه ( مهريغ بصنو
 دبعلاىف ليقو لطبتس روصتلا هذه عيججف هانعم لبق ةلطاب ةيصولا نا لصالا ىف دمت

  قسافلا قو ملا ىلع هتالو مدعل ةلطاب هانعم رفاكلا ىف اذكو هالو مدعل ةقيقح لطاب هانمم

 ريغ َدبَع ىلا ىصوا اذا جركلا ىف لاق ىىذلا اذهىف رفاكلا نم دارملاو لطبّتس هاعم

 هال وا هقعس دعلا عقاسام نال دبعلا ىلوم اهزاجا ناو ز وجنال ةلطاب ةيص ولاف

 ع6

 هلي تي وبلا ا ع
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 دبعلا عنميو عجري ا "هن هدرا اور زاحا و ةقرو لا اي 1 روح الث ١

 فرصت نافذ اهنه هجارخا ىضاقلا ىلع ناكو ةيصولا معدل اذهلف فرصتلا ن نمأو

 ذبعلاو ةلاكولاب هذرصتكة يصولاب دبعلا فرصت نال زاج اهنم هجارخا لبق اهئم * ىشفا

 ناكءاوس هيلا ةيصولا حدتق :ف بتاكملا اماو عر ةلاكولاب فرصت نا زوجي

 لاح هلاح راض زرع اذاذ رطاك هسفن عفانمل كالام بتاكملا ند هريغ بتاكمر ْ

 ىلع رفاكلل ةيالو الو ةيالولاب ىصولا فرصت نال رفاكلا ىلا ةيصولا زحجن مل امتاو دبعلا '

 ةلاكولاب هنم محدن ا" هفرصنت 8 ىضاقلا هجر نا لبق فرصت اذا ىور دقو مما

 د حجبارخالا لبق فرصت ناف لاملا ىلع فوخي هنال قسافلا ىلا ةيصولا زج ملامتاو

 نه ةأرملا نال زاج لجر ىلا ةأرملاوا ةأرمما ىلا لجر ىصوا ناو ةلاكولاب ارابتعا هفرصصت

 ىلا ىصوا ناو ةيالولا لها نه. هنال زاج ىعا ىلا ئىص وا: ناو لجراك ةيالولا لك

 ىصوا ناو قسافلا ىلا ةيصولا ىهف بي ملاذا اما بئاتلا ىنعي زاج فذق ىندودحم |

 ىلا مسملا ىصوا اذاام فالح ىجذلا ىلع ةيالولا هل تبث مسملا نال زاج - نا ىذ

 ( ةيصولا م لا ىفو هسفن دبع ىلا ىصوا نمو أ وق ) ةلطاب ىهف ىنذلا |
 هنكم الف هيلع ارو :نوكيف هوعس نا: زابكللل.نآل رابكلا لع هل ةيالول 20

 ةمولا قح ءافولا نع زحتبف ىرتشملا هعنهف هنم هبيصن عسب نا ريبكللنا ىنعي فرصتلا

 هي رحاوملا

 1 7 27 حج مج

 عج تحتم

 امس تير 71222-32211222

 ىلب نم ةثرولا ىف سيل هنال ةيصولا زوجت ةفدنح ىبا دنف اراغص ,هلكاوناكاذا اماو
 ةشرال][ت راك مهل 0 هعفانمو مهاحاصع مايعلاو فرصتلا ىلع ردعب وهو هيلع

 هترولا ىل !| اهقهرص ىلع مانا هن الف هالاوإ هعقانم ند هريغ كا ا سلو راك هيلا

 نالو اهيفانب قرلا نا امل ةمدعتم ةيالولا نال هيلا ةيصولا زوكال دتو فسو وا لاقو

 زاج هبتاكم ىلا ىصوا ناو عورسشملا سكع اذهو كلاملا ىلع كولجبلل ةيالولا تان

 ىضم قتعو ىذا نافذ بتاكل عب مهنكم ال هنال اراسك واءاراغص ةيرولا 000

 زل نما ىلا ئطوأ نكو لل وقن) انركاتاف لع دلعلا مكح ديا اراض رع ناو ردا

 ليمكت نآل ةئرولاو ىضوملا ىلع دياعر (0- اساشإ مض ةيصولاب مايقلا نع
 ةقيمح كالذ فرعي ىتح هييحنال كلذ ىصولا هيلا اكش ولف هيلا ١ رخآلا مضب لصحت رظنلا

 لدبتسا الصا هز ىضاقلا دنع رهظ ناذ هسفن ىلع ايف ايذاك ن وكي دق ىءاشلا نال

 لا اههرؤتالا نكي 1 نينا لا ىصوا نمو هلَوف ) نينادلا نم رظنلل ةباعر هريغ

 لكلز وجب فسوب والاقو هللا ءاشنا اهنسن ءايشاىف الا ( رخالان وددمتو ةفين>ىتادنع

 هل ا ل ل ريم وب با ةيس بيوس يلا

 ةياصولا نال اكسال عيج ىف هيحاص نذا ريغ نه لاملاىف ف سصتلاب درع نأ | يذم دحاو

 حاكتالا ةيالوك الك اههنم دخاو لكل تبثيف أركتال رشا قفصو ىهو ةي ولا امل

 عامجالا فصو وهو ضيوفتلا فصو ىعاريف ضيوفتلاب تبثن ةيالولانا امك و نب وخالل

 نيوخالا فالح ىنثملاكدحاولا سيلو ىنثملاب الا ضرب ملو ىدوملا ىطرب ديقم طرش وهو 1
 + نك 3:اقتناقفاقات كلا /221117:ت01777177 17537123, "تمت تن هني تومخ 03 -3 دكت 2 2201 حلا تداهم 876+ . وهي:
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 آلا مل وق ) الماك امهنم دحاو لكب تماق دقو ةبارقلا كانه بيسلا نال حاكت الا ىف
 ١ هبحاصل ايقدحا راظننا ىو تيما داسفريخأتلا ىف لذ ) هريهجو تيملل نفكلا ءاعتق

 ( متوسكو راغصلا ماعطو هلوق) هنفد لمعت نقول ان نحن و هنفدل ريخأت نفكلا ءارشق

 . بوصغملا در اذكو امهلك تانامالاو ىراوعلا در اذكو ) امايعب ةعيدو درو هاف (

 'اذكف ءاضقلا نع عقوو زاج ام6ذاريغب نيدلا هل نه هذخا ول هنال نيدلا ءاضقب درتي نا
 ١ ميل ريغب اهبحاص اهذخا ول ةعيدولا اذكو زاوملاب ىلوا وهف امهدحا نذاب هذخا اذا

 الأ قدعو اهنيعبا ةيصو ديو هلوق ) امهدحا ملستب اهذخا اذا اذكف زاج امهم

 ١ اهيف عاقجالا نال ( تيملاق>ىف ةموصملاا و ملف ) ىأراىلا اهيف عانضإل دنال ( تغب

 ' نكلو نالوشنام مهفب ملاعم املكت اذا امهنال ة دنحاو ةلاح ىف اهنم ىتأت.ال اهنال رذعتم

 | ريغصلل ةبهلا لوبق اذكو رخ الانذاب الا ضبقب نا اهثدحال سيل ضبقلا ىلا مالا لآ اذا

 | فلتلا ةيشخ ريخأتلا ىف نال فلتلا هيلع ىثخام عِبب اذكو تاوفلا ةفيخ ريخأتلا ىف نال
 اذا اهف لئاسملا هذه ىف فالتخالا نا لاق نم انباحصا نذ ىدنخلا لاق ةرورض هبفو

 | فرصت 5 [يىهنم دحاو لكلف هدو ىلع |يهنم دحاو لك ىلا ىضوا |ذاام|اعم يهيلا ىدوا

 || ةدح ىلع ابهخ دحاو لك ىلا ىصوا اذا اهث فالتخاال لاق نم مهنمو اءاججا رخآلا نود

 || قالتخالانا ميعتلاو اداجلا فرصتلاب درقني نا امهدحال زوجي الف اعم امهه2لا ىضوا اذااما

 أ لولا لام ىف فرصتي نا اهثدحال سيل نوالاىف فالتخالا اذه كلذكو دحاو امهيف

 | ا دا ز هيف نا الا نيصاولا ىف اهانركذ ىتلا ةصوضخلا ءايشالا ىف الا خالا نذايالا
 | اهج وزب ابنث تناك ناو أركب ناك نأ ةأرعا هج وزب نا نب والا دحال سل هلا وهو

 ا ىلاوا ىلا نا ىصوا نا ىذلا ىصولاوا رخآ ا_يصو ىضاقلا برص ملام فرصتب 8

 ١ بتارصأب ملام فرصتت نا هل زوحبال 0-5 كل ىصوا |اكل] ةفقيتح ىبا نعو رخا لحر

 ْ ىلا ىصوا ولو نينتا أ ىحر امتاو احا أو ا مل تملا نا رخا ايصو ىضاقلا

 ا زود هناف هيحاص زاحا مْ ةدودعملا ءايشالا ريغىف لاماىف فرحت ادق 5 نياجر

 | 2 هثلار ف ىحصو وهف را ىلا ىصوا و ىصولات ام اذاو دقعلا ديدحت اننا حاتحالو

 ' لنا ال هنآر ىطر دنال لوالا تنملا ةكرتف ايضو نوكيال ىفاشلا لاقوان دنع لوالا تيملا
 ا م 2 / / ايضار راض هدوصتم 3 ل ةينملا هن زتعل هنأ هلع 2 كالذ هن ناعت_سأ امل هنأ انلو هريغ
 ةثرولا زن مو هلام ثلثب رخالو هلام ثالث لجرإ ىحوا ندو هلوث هريغ ىلا ها_صياب

 ا امهل نو" 3 هلامك ثتلثلا اىهنم داو لو قيس اوزاحا اكان ) نافصذ اههنص ثلثلاذ

 0011و سدسلاب رخالل و ثلثلا, اهتيحال ىطروا نافوز وق ) ثلثلا

 ( ةثرولا )

 ةثرولل مو ناثلثلا



 ىطعيذ اههيتخ ردو ىلع هناوستيف [يهيقح نه قاض ثلثلانال ( امالثا امههنيبثلثلافةثوولا ١

 هلام ثلثب رخاللو هلام عيب اههدحال ىصوا ناذ مل وق ) نامهس قكاللو هس لالا
 لوعلا يس لع( بم و تسوي ىلا ا حا هج درا ىلع امه ثلثلاف ةثرولا زج ف

 ثالثا ةثلثث لاملا عيجج لوب نا هحيرختو هعبر ثلثلا بح اصلو هعابرا ةثلث خي اب بحاصلا

 هثلث عيجلا د ثالثا ةعب را كلذ ناكر خالل هب ىص وملا :ثلتلا هيلا تعض اذان |

 رجن ملاذا ىنعي ( نافصن املي ثلثلا ةفنضح وبا لاقو هاوق ) دحاو ثلثلا باشا

 مدع دنع عورشماربغ ىلع ةداي زلا تعقو ثلثلا ىلع د ازامب هل ىصوملاىف نأ ةههجوو ةقزولا]

 ثلثلاب هل ىصوملا عم ةدايزلا كلت برضيال نا بجوفريغلا قب ةيصو امنالو ةزاجالا

 فوقومهنال لالا ىف تباث ريغ بيس ىلد. ثلثلا ىلع داز امب هلىدوملا ناب تلق تّدد نآو[

 تزاجا ناو نيفصن امه ثلثلا ناكف ايواستف ثلثلاب الا هل ضر مل هناكف ةزاجالا ىلع

 بحاص ىطعيف ةعزاثاا قيرط ىلع ابهنيي نوسقلا نوكي ةفينح ىبا لوق ىلعف ةثزؤلا

 | نيفصن امني نوكيف ىناثلا ثلثلا ىف امهتعزانم توتساو ةعزان الب لاملا ثلث عيجلا |
 |١ ىصوا اذا اذه لعو سدسلا ثلثلا تحاصلو سادسا ةسجخ عيبا بحاصل 0 ظ

 ]| فصنلا بحاصل لاملا فصن ناك ةثرولا تزاجا ناذ هلام فصن. رخ' الو هلام عبرب لجرل

 || نوكيف ثلثلا نم ةيصولا زوجت امناف اوزيحي ملناو عبرلا ةثرولل قب و عب رلا رخاللو
 || عبرلاب هل ىصومللو ةعبرا فصنلاب هل ىصوملل ةفينح ىبا لوق ىلع ةعبس ىلع امهم ثلثلا

 || ةاغلم ثلثلا ىلع ةدايزلا نال ثلثلابالا برضيال فصنلاب هل ىصوملا نا ههجوو ةثلث

 !| عب رلاب رخاللو ثلثلاب امهدح ال ىصوا هناكف عب رلاب برضي عب رلاب هل ىصوملاو هدنع
 ةعبس كالذف هثلث هعبرو ةعبرا ةثلثف رسثع ىنثا كلذو 6 ثلث هل باسح ىلا جاتحف

 هنم ةعبس نورششعو دحاو هلك ل املاو لاملاثلث ةعيسلا نوك . و كلذ ىلع اههتيص و ليصق

 ةثلث ىلع امه ثلثلا مسقب دو فسو ولا لاقو ةثرولل رثع ةعبراو امهل ىصوملا

 عيمج برضي فصنلاب هل ىصوملاال مهس عبرلاب هلىصومللو نايهس فصنلاب هل ىصوملل

 امهنلب عبر لك لعين فصنلا فصن لثم عبرلاو عبرلاب برضي عبرلاب هل ىصوملاو هتيصو

 الا ثلثلا ىلع داز امي هل ىصوملل ةفدنح ونا برضيالو م وق ) نيمهس نوكي فصتلاق
 هلىصوا هناك لعجيو ثلثلا ىلع ةدايزلا اغلت ىنعي ( ةلسرملا مهاردلاو ةياع لاو ةاباحلا ىق

 ةئامس رخالا ةعفو ةئامو فلا امهدحا َهِعق نا دبع ا ةاناتحلا ةروص و تلا

 ةاباصحلا تلصح دق انهف رخا نالفل ةئام رخالاو نالفل ةئا امهدحا عابب نا ىصواو

 كلذ حجرخ ناف ضرملا ةلا- ىف هنال ةيصو هلك كلذو ةئامسم رخاللو فلاب امثدحال

 ناف هثرولا زجي ملو نب دبعلا ني ذه ريغ لام هل نكي مل ناب جب ري مل نا و زاج ثلثلا نم

 امثدحا امهتيص و ردق ىلع اثالثا امهنين ثلثلا نوكي و ثلثلا رادقم زوجت امه«اباحت

 ل كيك را 15 هس
 و5 ا و



 دو

 | نآل مهرد ىثلث و نيتسو ةتسو ةئامسهتس نم ٌثكاي فلالاب هل ىصولا برضب ال نا بجو

 اًديقو فلا اههدحا َدِعَف نيدبع قتعب ىصوب نا ةياعسلا ةروصو نيدبعلإ دِعث وهو ةئامعبسو

 ٠ ناقتعي امهناذ اوزيحي مل ناو اعيجج اقتع ةثرولا تزاجا نا امثريغ هل لامالو نافلا رخالا
 ا فلا هتف ىذلإ ثلثلاف اثالثا اههتيص و ردق ىلع امهنيب نوحي معلا هلام تلخإو كلثلا نم

 ' ثلثو نوثلثو ةثلثو ةئاثلثو فلا وهو قابلا ىف ىجسبو رخالل ناثلثلاو قابلا ىف ىعسيو
 اىذلاو هتيف فصن ةئامسه- ىف فلا هتعث ىذلا ىعس نا بجو اياصولا راسك ناكولو

 ' ثلثلا ىلع داز اه برضيال نا سايقلا نال هتف عابرا ةثلث ةئامسمنو فلا ىف نافلا هنهف

 [ رخاللو فلاب اههدحاال ىصوب نا ةلسرملا هاردلا ةروصو نيفصن امهنيب نوكيف فلا وهو

 ١ عيمج امهم دحاو لك ب رضيو اثالثا امثل ثلثلاف ةثرولا زن ملو فلا هلام ثلثو نيفلاب

 ١ مث ةئاقلث هتيقوةئاع لج ر نما دبع عي نا ةاباحلاةرؤص لئاسملاثالثل ىرخا ةروص و هتيصو

 " ىلع ةئام وهو ثلثلا مسقاف ةئام ىتاثلا ةيصوو ناّنام لوالا ةيصوف امهتيصو ردق ىلع

 011 كل نأ ةناعسلا ةروص و اهثلث ةئاملا تخاضلو اهاثلث نياملا تحاصل ةثلث

 أ نب دبعلا ىوس لامالو تام مث ناّثام هنعق رخا ادبع قتعا مث ةئام هتهث هتوه ضمىف

 ١ ىعسي و رخ' الل اهثلثو ناّثاه هتف ىذلا اهاثلث اثالثا امهنيب ةئام وه و ثلثلا مسقاف

 ' رخالو ةئاك' لجرا ىصوا اذا ةلسرملا ,هاردلا ةروصو هتف نم قب اهف امهنه دحاو لك ||
 ' بحاصلو اهاثلث نيتث املا بحاصل اثالثا ام: ةئام وهو ثلثلا مسقب هال نع تاخ نيت امب
 . اهجرخمىف ةيصولا نال هتيصو عيم عضاوملا ةثالثلا هذهىف برضي امناواهلث هئاملا

 ىصوا اذا كلذك الو ثلثلا نم رادقملا اذه حرخ رخآآ لام هل نوكي نا زاولل ةحيحت

 | ىتعي ةهي © ريغ اهجرتمىف ةيصولانال هلام يم وا هلام فصنب رخ الو هلامثلثب لجرل
 | ةيصولا كلت هيف لخدي زخا لام هلجرخوا رثكول هلام نال حد مل هجرت ىف ظفالا نا

 | ةثرو هلزكت مل ناف رخال هلام ثلثو ل جر هلام عيمجب ىصواولو ثلثلا نه حرخم الو
 | ةفينح ىبا لوق ىلع ةعزانملا قيرط ىلع ىهنط مسقب لاما ناذ اوزاجاو ةثرو هلتناكوا

 | ثلثلاىف امهتعزانم توتساو ةعزانم ريغ نم عيةجاب هلىص وملل ةلكث الذف ثلثلا ىلع دازام

 ا ْ امه دحاو لك ب رضي لوعلا قرط ىلع امثل مشب امهل وق ىلعو نيفصن | هيب مسقيف

 | ةثلثوهو عيملاب هلوصوملاو مهس وهو ثلثلاب برضي ثلثلاب هلىصوملاف هتيصو عيمج
 | ةثرولا تزاجا اذا اذهةثلث عيتلا بحاصلو مهس ثلثلا بحاصل ةعبرا ىلع لاملا لعجيف
 نيفصن ةفيدح ىبا دنع مسقيف امه لاملا نوكيف ثلثلا ف ةيصولا تزاج اونريحي ملناف

 رس نأ ال ةيصولاز# مل هلام طيح نيد هيلعو ىدوا نمو اوف ( اعابرا [يهنس مسقيف

 ( ءامرغلا )



 يشل

 بجاو نو 0 هر ند ةيصولا لع مدقم ندلا 0 ' نيدلا نم ءامرغلا

 ١ اهتال ( ةلطاب ةيصولاف هنبا بيصنب ىصوا نمو مل وت ) عربتلا ىلع مدقم بجاولاو |]

 ناو ريش 'ىثلا لش نال ( زاح نبا بيصن لثب ىصوا ناو هل وق ) ريغلا لامب ةيصو أ :
 لي هلوصوملا لعجي انال ( ثلثلا هلوصومللف نانبا هلزاكن اف يل وق ) هب ردقت ناك |

 نا ا ثلثلا هلن وكيف ةثلث ىلع امو_سقم هلام نوكيف ثلاث نناك نبا بيصن
 نئالا هزاجا نا كلذ ىلع داز امو ةزاجا ريغب لاسملا ثلث هلزاك دحاو نبا الا هل ن نكي

 داز امو ةزاحا ريسغ ن نم ثلثلا هلزاك هلام فسعنب هل ىصواول امزح مل هزحب مل ناو زاج

 نبا هلو هتنبا بيصنب وا هنبا بيصنب ىصوا اذا ىدتنحلا لاق و ةزاجالا ىلع قوقوم
 ا سم ا نكي مل ناذ ةيصولا محدن 31 ةنياوا
 1 :!| هل نوكيف هلثم هيلع دازب مث نبالا | بيصن رتعيف هنيعال هريغ 'ىثلا لثم نال زاج هنبا

 أ 00 ىلا جاتحبالو ثلثلاهلف نانبا هلناك ناو ثلثلا هلذ هزحملن اوزاج نءآلا هزاحا ناذ

 تنل بيصن لده 0 لاخلا فرص هلناك ةدحاو تلي هلو هنلب بيصن لثع ىحصوا ناو

 1 لكل ىلاملا ك0 نيك ءالن دل تل ناك ناس اهل ناك ناو ثلثلا هلف هزحنملناو زاح هتزاحاناف

 نا لاملا فصن ىطعي ناكول نبا بيصنن ىصواولو ثلثلاامهادحا بيصن لثخ ثلثةدحاو
 لثم هل ىصوا هنال لاملا ثلث ىطعي ناكول نبا بيصن لثمي ىصوا ناو ةثرولا تزاجا
 مهسسب هل ى دوا دقف اضنا مهس ناالا كلذ تيصن ردع نا نم دب الف مودعمنب| بيست

 نا بيصن ىلثع لش : لو ناكول نبا بيسصنب ىصوا كانه هناذ ىلوالا فالح ةثلث نم

 وهو رياح هلك كلذف هواوا اخو كلا هض ىمىف ادبع قتعا نعو مل وقا) ناكول

 هإوق ناكم م ذل أ ضعي ( ىفو ( اياصولا بانعصا مم هيا ا لا

 اياصولا مكح ديكج ةاياحملاو ةبهلاو قدعلا نم هض مىف هنعربتام نال طلخ وهو راج
 راصف فاضم ريغ هناوم لبق زم هنال الف ةيصو ن وكي نا اهاذ هيف ثلثلا رابتعا ىف
 هركذام نعم لعل لوقبوا“ هيف ثلثلا راثعا ىف اياصولا ىواس هنكل هتعصىف هزت ىذلاك
 اناصولا باعصا عم برضلاو ثلثلا م رابتعالا ةيصو هلو دارا هنا محشلا ضعبىف
 قلعتل ثلثلا نم هراشعاو رحت نيو | نال ةيصولا ةقيقحال
 ثلثلا قاض اذا اذه ( ةفيشح ىبا دنع ىلوا ةاباحلاذ قتعا ماا قح
 قاضاد دا كاكا ةاناعحلا 6 او هئهد 1 [يهنم دحاو لك لك ى ظمأ | امهل عستا اد ذا اما اىهنع

 ضي رملا 2 ردن ىذلا نيدلك اك تزاضف ةض واعملا حجر اهجرخا دقو ىدا قح اهنال 1

 | امهنال ( ءاوسام# اباحمث قتعا نافول وق ) ةضواعملا جرخم هجرخا هنال قتعلا ىلع مدقم هناف
 ةاياسمللو حفلا قولت الو هعوقوب ميدتتلا ةيزم قتعلا ىف لصح هنال لاخلا اذه ىف ايواست
 | لاقو اوف ( افا ا قاكسل الف ىصولا ؛ كد.يدجح ند 4 اهتم 3 هنالو ةضواعملا 2 هد زه

 | اهنلب دو 0 00 قدا قتعلا دامحل 1 !وا قتعلا 8 فسو وأ

 ا 27 توا[ ىلا 171533 523-

 2121101 ذأ اذ ]|

 تي ع فمع

115 

 هادا كم
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 : 111111111 1 ] 11 ةهيييسيهمس مس تسلا لقناة عال ادت 0س

 هنيق ادبع ىريشاو فلا هديك ادبع قتعا ضي مم هتروصو ىلوا قعلا نكف ججدفلا

 اصاخن ةاياحلاب مث قتعلاب ادب ناف فالا ةئلثهلام عيمجو ةاباحم فلا عبابلل لصف نيفلاب فلا

 || ىلوا قثعلا امهدنعو ةئامسج ىف دبعلا عسي و ةئامدسج عيابلل نوكيف ةفينح ىبا دنع

 ||| ”ئثالو دبعلا قتعيف قتعلا ىلا فلا وهو ثلثلا فرصيف رخأتوا ةاباحم ا ىلع مدقَت

 مق اناح مث قتعا مث اباح اذا ةفينح ونا لاق مهرد فلا ةثرولا ىلا عيابلا دربو هلع

 نيب و ام« مسق ةريخالا ةاباحلا باصا اخ ةهملا ىف اههواستل نيفصن نيتاياحلا نيب ثلثلا

 ||| اباح مث قتعا ولو اهاواس اهيلع مدقت اذا هنا انيب دقو اهيلع مدقم قتعلا نال نيفصذ قّعلا

 | قتعلا نيبو هنيب مسق قتعلا باصا اخ نيفصن ةاباحلاو لوالا قتعلا نيب ثلثلا مسق قتعا مث

  عيباشلاىف لاق اذه كلذك ثلثلا ىف ايواست قتعا مث قتعا ول م ةهللا ىف ام«©واستل ىناثلا

 | ةاباحلاذامهاوس هل لامالو هقتعاف افلا ىواسي رخآالاو نيفلا ىواسي اههدح انا دبغ هل لحر

 ىل وا قثعلا امهدنعو ةفدنح ىبا دنع اذهو هتف عيجب ىف ةثرولل سيو زءاح قتعلاو ىلوا

 نافمصن امهت ثلثلاذ قتعلا مدق ناف هدر ءاشناو نيفلاب دبعلا ذخا ءاشنا رايحلااب ىّرشملاو

 فلاب دبعلا ذخلا ءاش نا رابملاب ىرتشملاو هني فصنىف دبعلا ىيسيو ةفيشح ىبا دنع

 | 01 ذل طر نأو ةئامس ف ةئرولا قتلا يس هذخا مقر نا ل ناو هاج و

 ١ ماهم ني[ هلق هلام مهسب ىصوا نمو عل وق ) هيلع ةياعس الو دبعلا قع كيلا

 ةفينح ىبا نع نيت او رلا ىدحا هذهو ( سدسلا هل ريف سدسلا نع صن نااالا ةثرولا

 00000001 نجاه نا قرشا ةياور هنع قورو هيلع داو الو ديادسملا ف لام

 000 00| ةباورلا هذه لض طق سدملا نطفي ذك وسلا لع نر نال

 | ةموظنملا بحاص اهب ذخاو ىمخ سلا اهدّمعاو هيلع ةدايزلا ز وحاالو [سدسلا نع

 ادا نق ىا كلثلا نود سدسلاف .دزب ناذ ثرالا لها قح .قدا مهسلاو لاق ثيح ||

 | سا هل دمحتو فسوب وبا لاقو ذئيح سدسلا هلف سدسلا ىلع ةثرولا ماهس سخا |!

 ١ ثلثلا ىلع اهل ةيزمال ةيصولان ال ثلثلا ىلا درب ذئنيحف ثلثلا ىلع ديزي نا الا ةثرولا ماهس

 ) لوألا ةياورلا مف هلام نم مهسب لجرا ىصواو نباو ةجوز هنايب ةزاحالا مدع دنع |)

 بيصن وهو نّءلا ةدرولا ماهس سخا نال لاملا سدس هل ىصدوملا ىطعي ةفينح ىبا نع

 بيصن لثم ىطعي ةناثلا ةياورلا ىلعو سدسلا هل مثيف سدسلاْنع صقان وهو ةجوزلا

 ا قف دل ىطعف ةعسن نوكي مهس ةضي رفلا ىلع دازريف سدسلا نع اصقان ناكن او دج وزلا

 ديزل مهماهس سخا نال امهلوق ىلع اضيا اذكو ةعبسنء الل قينو امهم ةجورلاو امهم هل ١

 | ةفيتح ىبا دنعف عبرلا مهماهس سخاف بالوا ماو بالاخاو ةجوز كرت ناو ثلثلا ىلع :

 دازب و ثلثلا نم لقا هنال عب رلا ىطعي امل وق ىلعو هيلع ةدايزلا زوجيال هنال سدسلا ىطعي ا

 ىصوأ اذا اقتنملا ىفو امهل وق ىلع سؤلا هل ىصوملا ىطعيف ةسجخ نوكي مهس ةضي رقلا ىلع ||

 هل وق ) دحاو نبا ةلزنمب لاملا تيب لعجيو لاملا فصن هلف هل ثراو الو تاف هلامنم مهسب ||
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 بج ب7 20223762571: 11- عج كت موتك 2 تتح دايت 2-0 تحتج دهون تك كلل

 ريثكلاو ليلقلا لوانتب لوهجتم هنال ( منام : 1 2 0 لق ا ءزج نطاقالنا دا

 مهسلا فالخ نايبلا مهيلاف ىصوملاماقم نوُئاق ةثرولاو ةيصولا ةحم عنمتال ةلاهجلاناريغ |
 صقشب وا هلامنم طحن ىصوا اذا اذكو ةثرولا ناب ىلع فقبالف مولعم ردق نع ةرابع هنال
 ىلا ناسبلا» تام ناف اح مادام ىصؤملا ىلا نائبلا:اماذ ضع وا تْيَصنوا ىثبوا هل

 سلجم ىفوا سلجلا ثاذىف لاق مث نالفل ىلام سدس لاقنهو هماسقم نومئاق مهنال هتثرو |
 سدس لاق ناو هيف سد_سلا لخدي. و هلام ثلث هلف ةثرولا تزاجاو ىلام ثلث هل رخآ |

 سدسلان ال دحاو سدس هلف نالغل ىلاه سدس هريغ يفوا نسلجلا تكاد لت 2نرلل ل
 ةغالاىف دوهعملا وه ل والا ىناثلاب داري تديعا ىّم ةفرعملاو لاملا ىلا ةفاضالاب افرعم ركذ '

 ىصوملا اهمدق ءاوس اهنم ضئارفلا تمدق ىلاعت هللا ق وقح نم اياصوب ىصوانمو هءلف )
 ةيادبلا هنم رهاظلاو ةلفانلا نم ,ها ةضيرفلا نال ( تارافكلاو ةاكزلاو جحا لثم اهرخاوا |

 ىصوملا همدقامي اهتم هدب ةوثلا ف: ةيواسم اهلك ضئارفلا تناك ن اذ هب نظ نسح مهالاوه امب |

 ا لاف ةاكرلاو محا ىف فسو ىبانع ةياورلا تفلتخاو أاهعيج نع تارص ل ١

 5 ل1 ناكو ريغال لاملاب ةاكزلاو لاملاو ندبلاب قلعت هنال صولا هر ا أدب نيتاورلا "|

 اههنم دحاو لك نال د لوق وهو ةاكزلا مدقب ىرخالا ةياورلا ىف لاقو ميدقتلاب ىلوا

 ىد الا قح اهم قلعت, ةاكزلا نا الا ةيضرفلا ىف ناي واب. امهف نأرقلا ىف هيلع ص وضنم |

 نورضح نيذلل هتوم دعب سانلل اماعط ذك: نا ىصوا اذا عيبانيلاىف لاق ىوقا تناكف |
 اا لوطي ىذلل تلثلا نم كالذ زو ' ىناو دنهلا رفعج وبا لاق مانا ةثلث هب زعتلا

 || لك أي نا همام لوطيال ىذلا زوجي الو ريتفلاو ىنغلا هيف ىوتسيو ديعب نم يحب ىذللو
 اذكو ةلطاب ةيصولاف هربق ىلع أرةيل *ىثب لجرل ىصو | ناو ةلداب للص ور ل هلم

 3 وه 0 لعل 0 ناب 4 0 هربق 0 هيف هربق 7 0 ت0 اذا ||

 0 0 00 رانا داب 0 نع

 دع 1 لاق نا | ردقلل ا|هف مصم وةراج ةيصولاف هرد فلاي اوودصت لاق ناو ءا سا 1

 سيلامو 1 ١ تلقا نع مريثعل هيصو وهف كيلع ىل ىذلا نيدلا ند ئىر تناك تعا 3|

 ناكذ مهالا | مدع نامناالا و هب واسم امنال لفاونلا ىعي ) ىدوملا اك لح مدق بجاوب

 1 د 0 اكاد جت هدلب ن 00 هنعا وجا 0 0 نمو هلو ) ىلا ١ دم لقا

 0000 ترو نم كك 000 كالذل عسل ثلثا نماذا | اذه و تاذكأ

 نآرتلاب ىصو:نا الا ةكمنم هنع مح دنع منا ىصواف ناسا رخ تاخ ايكمناك نا و ةكعملا

 ءنيالهلامثلث ناكناو تام ث يح نه 3ع 0 هل ٠ نكيرمل نا 0 ار نم ان راق هنع 0

 ( غلبت تتيح ند ههنعاودا ه هعفنلا هيص ولا غ مل نافذ هلوف) غ ١ 1 م ثيح ند 90 < كذب
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 هانركذام هيف نكمملاو نكم | نا عئانال

 هدلب نم هنع مح هنع م نا ىصواو قيرطلا ىف تاخ اجاح هدلب نه حرخنمو هلرف )

 فالخلا اذه ىلعو ( تام ثيح نم هنع مسحب دمتو فسوب وبا لاقو ةفينح ىبا دنع
 ظ ةفيدخ ىلا دنعو تام ثيح نه قابلاب هنع مب امهدنعف قيرطلا ىف هريغنع حاملا تام اذا
 ١ ىلع ناعكالو هنطو نه هنع هب سنو هشثلث ذخؤي و ىصوملا لام ىلا هدب ىف قبام مضي

 ىصلاو عربت اهنال ( ىصلا ةيصو مدتنالو لوف ) توملا تقو ىلا قفنا اهف لوالا
 توشلا ىف دكأ ةككلا لاحو هتعت لاحىف هبه محدنال هنا ىرت الا عربتلا لهانه سيل

 ركاب ىصوي نا زوجالو هتعح لاح ىف هلام عيجج به نا غلابلل نا ليلدب ةيصولا نم
 مدنال كاردالا دعب تام مث ىص وا ول اذكو هّتيضو زجن مل هتبه زجن مل اذاذ ثلثلا نم

 ةيصو نالفل ىلام ثلثف تكردا اذا لات اذا اذك و ةزمابملا تقو ةيلهالا مدعل هتيصو

 | بتاكملاو دبعلا فالح قاتعلا وقالطلا ىفاكاةيلعتو انريخت هكلم الف هتيلهاروصقل مجدل مل

 | ىل وما قح عناسملاو ةقتتسم اههتيلها نال محم! ثيح ىقنتعلا دعبام ىلا ةيصولا فاضا اذا

 نال (ءافو كرث ناو بتاكملاةيصو ححدنالو هاوق ) هطظوةس لاح ىلا امهتفاضا مصيف |

 | زوو هلزؤف) محمي امهد_عو محدال ةفينح ىبا لوق ىلع ليقو عربتلا لبقبال هلام |

 ا الا اولاق ةبهلاك اهيف عوجرااهلزاخل مني عربت عون اهنال ( ةيصولا نع عوجرلا ىدوملل

 ا محدإال هاف هنم مرح مر ىذل ةضوبقملا ةبهلاو ريبدنلاو ةزجمملا ةاباحلاكامزال عقو اهف
 | ناك عوجرلا ىلع لديام لعفوا عوجرلاب حسصاذاو هل رق ) عيانيلا ىف اذك اهيف عوجرلا

 ) نالنل وهف نالفل هن تيصوا ىذلا دبعلاوا ىئيصو تلطبا هلوتف حر رصلا اما ( اعوجر

 ىدوا اذاام فال اهظفلنيبل اهداراولذا ةكرشلا عطق ىلع لدي ظفالا نال عوجر وهف

 | ايل لاَص ظفالاو ةكرشلا لمتك لحما :نال امهنيي نوكمي هناف رخال هبىتضوا مث لج رن هن |
 ههشف لزغبوا هطاخو هعطق مث بوث ىص وا اذا اك عوجرلا ىلع لدب ىذلا لعفلا اماو

 ١ هلك اذهف اهربذ وا اهبتاك وا اهتتعاوا اهعاب مث ةماي وا اهحذف ةاشبوا اهيف ائبف رادبوا

 نمو هلق ) اءوجر نوكيال هبىصوملا بوثلا لسغو ةيصوال الاطباو اعوجر نوكي
 هلوق) فسو. ىبا نقل ا رس [نزوكل و د2 دنع اذه ) اموجر نكي مل ةيصولا دح

 | نوةصالملا ,هد#و فسوب وبا لاقو ( ةفسح ىبا دنع نوقصالكلا رهف هنا ريل ىصوانهو

 | نوع ءالؤه نال ةدحاو ةعاج-و داو دم مهعمت و ىصوملا ةلحم نكسي نم مهريغو

 اءادنلا عمم نم لكب هورسفو دححملا ىفالا دهسملا رامل ةالصال مالسلا هيلع لاق انا ريج

 راوذا اذهب ةعنشلا قحس اذهلو ةتصالملا ىهو ةر واجيلانه راملا نا ةفينح ىبالو

 "نيةصالملا هنا ريل وه ةقدح ىبا دنعف ىتا ري ىلام ثلث تيصوا لوش نا ةلئسملا ةروصو

 ' ايضا ةًاماوا ناك الجر ايمذ وا السم ناكءاوس كلاملاو نك انسلا هيف ىوتسيو هرادل

 موو



 عة

 | وشو تاذلااف مجمل نال لوم يو عمل ةيضاولا 0 ىد كللذ نه ا 9

 . نود كلذ قحيسملا وه ها عاج الاب كاذ قحسف بتاكملا اماو ىصدوملل ر راح سلا

 لخديو ( هنأرمانه مرح مر ىذ لكل ةيصولاف هراهصال ى دوا ند دلوق )٠م |

 محر ىذ لك هجوزو هبا 2 4 جوز نمو هلا هجوز نه مر محر ىذ لك اضيإا كلذ قا 1

 بالاةجوزالو نءالا ةجوزالو ةحوزلا كالذفؤف لخد.الو هراهصا مهلك ءالُؤ وهف هذه مرح |

 ىصوملا تام ولواهن ود اهلهاب نوصتخي رابصالا نال كام مر محرر يد لك ةجوزالو.

 ةدعئف اك نا هيص ولا قدس رهصلاف ىعجر قالط نم هتدع ىف وأ رار 6 ىف ةأرملاو

 هلوف (ُ توملا تقو طرش وهو حاكنل اءامس ةيرهصلا ءاعب نك | يي سلال ناب قالط نم"

 نلخان ال حاوزالا مراح اذكو ) لنه مر مجرتاذ لكحوز نيمللاؤ هناتخال ىدصوانهو أ

 مرد مجحراذ ناك سو هلم مرج جر تاذ لك حوزو تح دل حوذو تدل | قر ممم |

 برذالاو ديعلاو رثخا كالذ ق ىوتسلو مراحل حجاوزالا لوانتال انفرع قاما مهف رع ق 1

 هيف مهاك ىثنالاو رك ذلاوريقفلاو ىغلا هيف ىوتسلو لكلا لواش طفلا َن دعل الاو أ

 هءراقال ىصوا نمو مل وف ) ىصوملانم ليضفت ريغنه رخالا ىلع ,هدحا لضشبال ءاوس |[
 ىوذل ىلام ل لوهنا هيروصو ) هم مر مج-رىذ لك نم ترقالاةبركالل ةيصولاو ا
 مرا محراب كتيضطحلاو ةلصلا ةيصولا هذهب دوصعملا ند مردحلا محرلا رثعا عاف قبارق ا

 برتا+ مسا ةبارتلان ال ( دلولاونا دلاولا مهيف لخدالو موق ) قنعلا باجياوةقفنلاك ا
 اذهلو مسالا مهلوانت, الف هسمنب برقي دلولاو ةبارتلا لصا ناوبالاو هريغب ناسنالا نم |

 نيدلاولا ىلع نيدرقالا فطع ىلاعت هللان الو هنم اقودع تالذ ناك اسرق هدلاو ىعمنم اولاق

 هبدارملاو * سدسلا همالف ةوخا هلناكن اذ * ىلاعت هلوق ليلد.نانثا ثيراوملا ىف عما لقاو

 نال دحاولا ىلع وهف ىوذل لّشب لو ةبارق ىذل ىصوا اذا اولاق دقو برقالاف بر[الا ربتعي

 ةثارولا مدعو ةبارعلا 1 تنس ةلئكسما هذهل طرشا ةفيشدحانا نا هاضاخ دحا وال مسا اذه

 عاج كل ق هايحاص هففاوو برئالاف برقالاو ةايمرملاو ةيعتلا وذالو مه قو الناو

 فرمالا» تزرقالاو ةيدزحلاو ةسنلا ىهو اهاطريتشن رف ةريخالا ةئالثلا ىف هافلاخو ىلوالا

 نا انيرال ) ةفيثح ىلإ دنع هيمعل ةيص ولاق نالاخو ناع هلو كاذب ىصوا اذاذ هلوف !

 مع هلزاكن او علوش ) نيلامللا نم برقا نامعلاو برقالاف برقالا زابتعا هلسصا نه
 درفتا علا ناكف بيرتلا ىواسيال هدنع ديعبلانال ( فصنلا نيلاخللو فصنلا مالف نالاخو
 كا ملا قحسلالف نانثا هلقاو عم ةيصولا لعج ىصوملا نال ةيصولا فصن قوعسيف

 ا مجالا هل نكي مل ولو امهل ناكف نيلامللا نم برقا هل وكمال ىناثلا فصنلا ذو اهفصن نم ||



*» 10 
 || ركا قعسيال هنال ةيصولا فصن هل ناك هريغ مرحلا محرلا ىوذ نم هل سيلو دجاو

 اذاام فالخ ةثرولا ىلع دريهتيصولا هيف لطيف هل قكتسمال دامو انبب ال فصنلا نم
 اوه ذا اهلك اسهزرحف درفال ظفللا نال ةيصولا لكلا نوكي ثيح هتارق ىذل ىدوا

 || امهتبارق ءاوتسال ةيوسلابامهنب ةمعلاو مل ةيصولاف ةلاخو الاخو ةمعو امت كرتولو برقالا

 ' ناكول اكةيصولل ةتسم ىهف ةثراو نكت مل ناو ةمملاو لاوخالا ةبارق نم ىوقا ىهو
 ١ ىصقا ىلا بسن, نه لكل ةيصولا دمشو فسوب وبا لاقو مل وق ) ايمذ وا اقيقر بيرقلا

 . لخدبو ىذلاو مسملاو عمباو دحاولاودعب الاو برقالا هيف ىوتسي و ( مالسالا ف هل با
 هتاارق عيمج ةيصولا لوكتو مالا ىا. تالا لبق نما هنلا بيست ني رق لك ديضولا ف

 01| 3 نول لاشي اعيج نيفرطلا ىف مالسالا ىف هلبا ىضَقا ىلا ءاسنلا و لاجرلا ةهج نم
 هيراقال سابعلا نبنم لجر ىصوا اذا هناي ءاوس ىثنالاو ركذلاو دعب الاو مهم برقالا

 لخد ه.راقال ىصوا اذا ىولعلا كالذكو سابعلا ىلا بسن, نه لك ةيصولا ىف لخد

 ىلع مث ”ءاودس كلذ ىف ديعبلاو تي رعلا ههجو هللا مر 5 1ع !| تساي / نع م لك ةيصولا ىف

 ا امايرا مه نوكف نانو نايعلا هيف كارسا ناداحلو ناع هلو ه.راقال ىدوا اذا ايهلصا

 ةيصولا فص نيلاخللو ةيص وألا فضل عللف نيلاخو نع كاران برقالا ناريتعيال اههنال

 | ولو عيمبا قست دحاولا نا امهلصا ىلع ةيصولا عيجب قحتساا_هدنعو ةفينح ىبا

 ةحوزلا ىف ةقيقح لهالا مسا نال ةفشح ىبا دنع هتجوز ىلع وهف نالف لهال ئص وا

 فسوب وبا لاقو جب وز ىا اذكدلب نالف لهأت مهل وق هنمو * هلغاب راسو * ىلاعت هللا لاق

 دوق ديؤم وهو ف عا اراب هتقت ميشاو اوعي ن لك لوا لهالا مس ا دمخو

 ةجوزال ةيصولا نأ اذه ىف سايقلا تادايزلا ىف د لاق * نيعجحا كاهل دار + لات

 ةجوزلاو رارحالا نم ةلزنم هعمجي نمت هل وعي نم عيب نوكي نا انسحتسا انكل ةصاخ
 ١ تجوز دق انني تناكوا لّرعا دق اريبك ناكاذا اماف هلوعي ناكاذا دلولاو هرجىف ميلا

 ”ىثىف هلهال ىصوملا لخدبالو ىصوهلل ثراوالو كيلامم كلذ ىف لخدباالو هلها نم اسيلف
 نك ةيصول اف لخديالف هيلا فاضملاريغ فاضملاو هيلا فيضا دل ىصوا 30 ةيص ولا نه

 ثلثوا همهارد ثلث, لجرا ىصواولو هلق ) ةيصولا ىفنالف كلخديال نالف دلول ىصوا

 لالا ىف منغ هل نكي مل وا هتوم لبق هلك منغلا كلوف هعحا ثلث ىص وا ولو قيام شلت

 تمل ةيصولا هذهو ذئليح ههأايق ريتعيف توملا دعب بتايا ةيصولانذ نذ ال ةلطاب ةيصولاف

 م ةاش ةعق ىطعي منغ هل سيلو ىلام نم ةاَس هل لاق ولو توملا دنع اهتاوش ل اطتف نيعلاب

 ١ ىلا اهفضي ملو ةاسن ىصوا ناو ةاكلا ةيلاع ةيصولا هدأ مه نا دانلع لانا كا اهفاضا امل

 | د ةاشلا ه هر وص رب عل 0 ودبو لاملا 0 هتقاضا 2 1 لاش لبث اناكتسا هلام

 لا راجع

 (معي)



 ضع

 ىفَع نم ةاش لاق ولو ةيلاملا هداه نا رع ةاش هكلم ىف سيلو ةايشلا ركاذ 5 2

 اذكو هتيلحو هبةحب فيسلا هيطعا د لاق هفيسب هل ىصوا ناو ةلطاب ةيص ولاف هل مغالو

 ةدافرلاو دبلا نم هعباوتو حبرسلا هلف رسب هل ىصوا ناو هلباج و هبقح هل نا ىنعي رفز لاق
 لصتلا هل فيسلا ىف ف سو وا لاقو رفز دنع فالغلا هلذ فحكم هل ىصوا اذا انك

 ىلع كزداوشخم نطق ىهو ةزرئيملاو دبللا نود ناب اكرلاو ناتفرلا هل جرتشسلا قو نفملا نود

 الا لخدب الف ةلصفنم ءايش الا هذه نال فالغلا نود فصصملا هل ىنصدملا ىفو ربعبلا رهظ'

 فمعدملا عباتفالغلا نال رفز لوق ىلع ىوتقلاو عاتملااهيف لخديال رادبىصوا نك ةيعشلاب

 هل سيلو ناسللاو نايوعلاو ناككلا هلف نا ريع هل ىضوا ناو هلصا ىلع فيشلا نفك

 لد ناربملا عباوت نم.هنال كالذ هلرفز لاقو فسو ىبأ دنع اذهو تحلا دلو ناويصلا

 هلرمت ةرصوش هل ىصوا ناو قلاوطلا نود ةطنحلا هلذ قلاوجىف ةطن هلىدواول

 هلىصوا ناو قلاوملا فالخت ةداعلاىف رّقلا عيبىف لخدت ةرصوقلا نال رقلاو ةرصصوقلا

 نعاو هدحو لسعلا هلاماو هدا لخدنمل ءاناىف تيزبوا فرظ ىف نعش وأ 35 لدسعل ظ

 2 م ثلث . ىسوا نعواللو# 0

 اذا 30 ند مهاردلا ةلززم ىهف 0 لح نم تن اما ةفاتم 0 سس

 ِ ةعسعلاب هلىصوملا قكسا نا زوحجيال اهنم قابلاف 'ضءبىف اهضعب مسهنال ةقلتم تناك

 نمو م وق ) هثلث نم كا هل ىصوملا قحت## نا زوحي الف ىقابلاب ةقلعتم ةيصولا نكت |
 تعفد نيعلا ثلث نه فلا تجرخ ناف نيدو نيع لام هلو مهرد فلاب لجرا ىص وا

 ىتح هثلث ذخا نيدلا نم ”ىش حرخالكو نيعلا ثلث هيلا عفد حرخ مل ناو هلىصوملا ىلا

 نال ةثرولا قحىف سحب نيعلاب هصيصخت ىفو ةثرولا كيرسش هلىصوملانال ( فلالا ىفوتسي
 هتس نم لقال عضو اذا لابو لمعلل ةيصولا زوجنو مل وق ) نيدلا ىلع الضف نيعال

 هجو نم فالح-ا ةيصولا نالف ةيصولا اما لوبقلا ىلا جاتح الو ( ةيصولام وب نم رهشا

 هتخا اهنال ةيصولاىف اذكف ثرالا ىف ةفيلخ ملصي نيدو هلام ضعيف ةفيلخ هلعج هنال

 تسيلو كيلمت اهنال هل محدن ال اهناف ةبهلا فال كيلقلا ىنعم نم اهيف امل درلاب دترت اهناالا
 هدوجو ع اذا اضيا ةئاجىهف هبديصولا اماو اعيش هكلعل هيلع دحال ةيالوالو فالختساب |

 ةرثلاك دوجوملا ريغىف حد اذهلو هزحو تيملاهجاحل عساو ةيصولاب اب نال 0

 نكي ملو هتراج نطبى امب لجرا ئدوا اذا ةلئسملا ةروصو ىلوا ا

 اذا هدوجو ةفرعمو نطبلاىف هدوجو [عااذأ راح وهف هتاد نطب ىف امعوا ىلوملا ند كللذ

 تقو نم ةدملاربتعي هلا ىواحطلا ركذو ىصوملا تنوم تق نماروشا ةكسس 5 0

 ةلطاب ةيصولاف كلذ دعب ادعاصف رهشا تسل هندلو ناو باتكلا ىف روكذملا وهو ةيصولا

 2 مايسُسااسالالُْاُلُشفئيبيرر1 2 2 ريييش1ش22:21222-_5-2--21212512ئ2ئب1 110: 22شلدح[ل[ؤ[ؤ[ؤ تا تت” تتم ا



 0 لقالر بتعب ةدعلا ىف نكت مل ناو نيتنس ىلا ربتعي ةيصولا زاوجىف كلذكف نيتنس ىلا ربتعي |؟

 ٌزاج رخال اهنطب ىف امو لجرا ةيراجلاب ىصوا ناوءاوس ةبادلاو ةيراملاىف رهشا ةتس نم.||
 أ آل دل [كادلوو ةيراللا نوت : دقيح نهسا ةمدشلاو | نهشا/ هت نم ٌدكال تدلواذا الا :

 || اهب ىصوا ىا ( ءانثتسالاوةيصولا تدع اهلج-الا هي راجي ىصوا اذاو موق ) دي راملاب

 ا انو ةيراطا لعج دق ثاربملا تخا ةيصولا نال روحي هناف.اهتطب: ام ىنتتساو
 هنكل اظفل للا ل وانتيال هي راخلا مسا نالو نطبلا ىف اهق ىرحت ثاريملاو اثاريع اهنطبىف

 لمملا دارفا جدن هنالو اهدارفا 7 ةيصولاب مالا درفا اذاف اع قالطالاب قوس

 ١ ماو هنم ةؤانثتسا 5 دقعلاب هدارفا حدنام نأ لص ١ وها انهو ةزواسشتسا ناك ةنضرلاب

 ١ لقتا دلولاب هلىصوملا تاف رخآل اهنطبىفامو نانال ةيراملا ةبقرب ىدواولو الفال
 ةمدخلاب هلىصوملا تاخ رخال اهتلغو اهتمدختو ناننال اهتبقرب ىصوا ناف هتثرو ىلا كلملا

 ” لخجرا ىنوا نمو هل وق ) ىدوملا ةثرو نود ةبقرلا بحاص ىلا كلا داع ةلغلاو

 || ناجر# امهو لبق مث ادلو هلىصوملا لبقب نا لبق ىص وملا توم دعب تدلوف ةي را

 ]| اه الصتم ناكنيح اعبت دلولاو ةلاصا ةيصولا ىف تلخدمالان ال ( هلىد ومالا مهف ثلثلا نم
 هنود اهبىضَق ىح تيملا كل» ىلع ةاقبم ةعستلا لبق ةكّرلاو ةعسقلا لبق تدلو اذاف

 اذه ركذي مل.هل ىصوملا لبَقب نا لبق هلوقو هل ىصوملل نانوكيف ةيصولا ىف لخد
 هنآل هيدبق امنا ىصوملا توم دعب تدلوف هلوقو ةعستلا لبق هباوصو ةيادهلاىف طرشلا

 ا 100 ارك ل ناو هل وق ) جركلاف هركذ ىئصوملا تون لق تدلوام قيتسال
 0000 1! !ةيلو امج اهل وانت ةيصولا نال ( اعبج امهنم ةضخلاب دحاو ثلثلاب بْنَ
 | دنع اذهو ةصحلاب امه«بف برمض ثلثلا نم اعيجب اجرخ مل اذاف ثلثلا نماجرخ اذا هلىصوملا
 | ( دل ولا نم هذخا ءىثلضف ناف مالا نم كلذذخأي دمحو فسوروا لاقو علَوَف ) ةفشحىبا
 | ثلثلانء اجر مل اذاف عبتلا قيرط ىلع اهعم لخدي دلولاو مالا نيعب تقلعت ةيصولا نال

 ا[ اخ الا هيادهلا قو دل ولا نم كلذ ناك ءىد ثلثلا نم لضف ناف مالا ف ةيضولا تنيعت

 هللجر ةلئملاةروصو امهلوة ةفيتحوبا لوقو ةفيتحىبا لوق امه وق لعش اذه سكعىلع ||
 مث لجر ةمالاب ىصواف كلذريغ هل لام الو ,هرد ةئالث ىوعست ةماو مهرد ةئاقس ]

0 

1 

 .بسنلا توثب لحإلذ ددليح ةدعلا ىف ةيراطا تناكاذا الإ أه دعب ا 8 زاومل

 دنع دآولا ثلث و مالا هل ىصومالف نئستلا لبق مهرد ةئاهث ىواسي ادلو تدلوف تام

 اههدنعو ىرودقلا فام دضوهو ةيادهلا ىف ركذام ىلع تأت اذهو ةثرولل قبامو ةفيتحىبا
 مالا ىف تدك دق ةيصولا نا ةفيتح ىلإ لوق هجو ةثرولل قب امو امه:ه دحاو لكاكث هل

 لصا مالا نالو اهتعص دعب اهنم ”ءىش ىف ةيصولا محسقا نا زوج الف ث ثلثلا نم حرت ىهو ٍْ

 ضعبى ةيصولا ضنتنت اعيجج امهيف ةيصولا انذفنولف لصالا جازيال عبتلاو عبت دلولاو ا

 حرخ الف لاصتالا ةلاح اعبت ك ةيضاولاوف كب دق دلولا نا :اناملو 5 كلذو م ١
 بج



 ١ 0 امم هنال نال هل ص وملا اج ابا 0 دسقلا لبق تدار اذا اذه ه لافنالا العا
 8 10 9 هدبع ةمدخ ةيصولا را هلوق رسعلا دعي هيذ كل رارشتل اهكلمو

 ديريغبو لدبي ةايللا لاح ىف اهكيلمت حا عفانملا نال ( ادبا كلذب زوجيو ةمولعم نيس
 ةمدخلاب هلىصوملا ىلع نيعضوملا ىف دبعلا ةتفنو ادبؤءو اتقوم زوجيو توملا دعب اذكفإ

 ثلثلاىف هلىوصوملا قح نال ( همدخل هيلا لس ثلثلا نم دبعلا ةبقر تجرخ ناذ هاوف (

 |١ ( اموبهلصوملاو نيموب ةثرولامدخ هريغ هللامال ناك ن اذ هل وف ) ةثرولاهيف هجازال ١

 | ءازجا هتعسق نكمال دبعلا نال ةثرولا رمي ملاذا اذهو نيثلثلا ف ,هتحو ثلثلا ىف هتح نال ا

 تناكاذا رادلا ىنكس'ةيصولا فالخم ةاياهملا ىلع هتفدخ ءافيتتسا نكم و ارك الهلال

 وهو ءازجالاب ةعستلا نكمي هنال عافتنالل اثالثا رادلا نيع مسقب ثيح ثلثلا نه حرختال'

 || هتمدخب ىصوملا دبعلا مث انامز امهدحا دقت ةاياهملاىفو اناذو انامز امهنيب ةيوستلا لدعا '

 || ضوعلا ىلإ لقت مل زاجا اذاف ةمدملاب هل ىصوملا زاجا اذا الا هوعيب نا ةثراوال سيل ٠

 |١ ىفوتسل هل ىصوملل قدا بجوا ىضوملانال ةثرؤلا ىلا داع هل ىصولاتاه نان ظ]

 ئموملا كله نمءادتإ اهععسا هل ىصوملا ثراو ىلا لقتا ولف هل مكح لع 0

 تلطفا ىظوملا ةإيح ى هل ىصيوملا تام ناو هلوت زر 0 طار ريغ

 لوبقلا طرمشنمو لوبقلا ةيصولا ةعص طرشنم نالو توملاب قلعت اهباحبانال )َ ا
 اذاؤ هل وق ) اذه مدع كلذ لبق هل ىصووملا تاه ااذاف ىضوملا تو ا 0

 لكلا مظننب دلولا مسا نال (ءاواس هيف كورك ذا مهني ةيصولاف نالف دلول ىصوا

 نود روكذلا نبالا دلو ةيصولاىف لخد هبلصنم دلو نالفل نكي ملناذ ادحاو اماظنتا

 || دلو ىف ماعيج امهل ةيصولا ن وكتو ثانالا لخدب امهدنعو ةفشضح ىبا دنع ثانالا

 ةفيتح ىبأ نعف نالف بل ىصوا ناو رؤهثملاف كالذىف تانبلا دالوا لدي الف ىلصلا

 مسا مهل واستتبال ثانآلا نال ثانالا نود كلذك نود رغب روكذلا نا ةياور ىف ناتاور

 | نينبلا مسا نال امهاوق وهو ءاوس نونوكي و روكذلا عمم نولخدي ةياور ىفو نينبلا
 1 لاق اذا اماو لكلل لوانت» باطمللاذ مدا باي ىلاعت هللالاق مهعاقجا لاحىف عيبا لوانتي

 مسالا ةفيتح نال فالخ الب ءئش نهل نكي مل تادرفنم تامنالا هل نكي ملو نالف ىبل

 نلف نيكااسلاو ءارذقللو ثلث نهرو هدإل وا تايد لان ثلث ىص وا واو. و وك اذإل

 قب رذ لكلو ةثلث نهل ةعبس ىلع ثلثلا مسقي دست لاقو اههدنع ةسهت نم هسا ةثلث

 | هانيب امل نانثا ثاريملا ىف هانداو عملا ظفل روكذملاو ناسنج نيك اسملاو ءارّفلا نال نامهس |[

 نستلحا هي. دارإ ماللاو فلالاب روكذملا مبا نا اههلو نانثا قيرف لكن ٠ ناكف مدقت اهف

 دحاو قد رف لك نم ريتعا ثتالذك ناك اذاف ءاسنلا حوزتا ال لاق اذا اك ىتدالا لواستف

 د لاقو اههدنع ل هفصخو نالفل هفصنق نيكاسملاو نالقل هئلْك ىصوا نإو

 امثدن 2 ددأ اون و 0 كن هف رمص هلف 00 ىصوأ ول نيك الا هاثلثو نالفل 8



 | نكسلاوريتفلاو سئايلل هثلث ىدصوا ناو انينام ىلع نيئيكسم ىلا الا فرصيال .دنعو ||

 ١ احاتحم ناكاذا نمذلا وهو سابلل ءزج ءازجا ةثلث ىلع ثلثلا لعجب دحتو ةفينح وبا لاق

 ' باو.الا ىلع فوطبال ىذلا ريقفلل ءزجو باو.الا ىلع فوطي ىذلا وهو نيكسملل ءزجو

 ١ نمو دحاو سئابلاو دخاو نيكسملاو ريقفلا نيزج ىلع لعب فسوب وا لاقو لأسيالو

 أ لك ثلث هلف امهم كتكرسشا رخال لاق مث مهرد ةئامب رخآتالو هرد ةئامب لج را ىصوا
 ' امهعم كتكرشا رخال لاق مث نيّثامم رخالو ةئام عبراب لجرل ىصوا اذا ام فالخب ةئام

 ادكلإو لك ةاواسم ىلع ءانلمفلانيلاملا توافتل لكلا نيب ةاواسملا قيقح نكميال هنال

 | مهنيب ةيصولاف نالف ةثرول ىصوا اذاو ل وق ) ناكالا ردقب ظفللاب الع هبيصن فيصينتب

 ْ 'ثاريملا ىف م ليضفتلا هدصقنا رع ثا رولا ظفل ىلع صن امل هنال ( نينثالاطخ لدم رك ذل

 | اماف ناسنالا توم دعب دلولا نم دجو نه نع ةرابع بقعلاذ نالف بقعل ىصوا ناو

 | دلوف دلو هل نكي ملناف ثانالاو روكذلا نه هدلو بقعو هلبقعب اوسيلف هتايح لاحىف

 ١ هلبتعب اوسيل هتان دالوا نال ثانالا داو مهيف لخد.الواضيا ثانالاو روكذلا هدلو

 | ىرثالا العالا لوانتي مسالا نال دلولا دلو ىلع بلصلا دلو مدشبو مهئابال بقع م هاماو

 آ دلولا دلو بقعلاف ءاب 00 ناف ,هدمل بقع ,هؤاباو مهاب ال بقع دلولا دلو نا

 ا تدم نك ) ا 1 قتل كير عادم هلق لع ورععو ديزا ىصوأ نمو لوف

 [ رادجو ديزن ىصوا اذا امراصو اهلها نم وه ىذلا ىلا مجازي الف ةيصوال لهاب س

 | ةثرول هفصنو ثلثلا فصن. الا ىلا ضرب مل هنال ثلثلا فصن ىحللف هتومب ملعيال ناك |!
 | هتصح تلطب ىصوملا توم لبق اههدحا تام مث ةيصولا تقو نيبحاناكولو تيملا |!

 | دولا توف دعب اههدحلا تاه ناو ثلثلا:فضن ئمللو ىصوملا ةثرؤلا كلذ لقتاو |

 | ورمعل ناكت م ديزو ورعو ديز نيب ىلام ثلث لاق ناف ول وق ) هنع انوروم هبيصن ناك ا
 ثلثلا فصنب امهنم دحاو لكل ىصوا دقق كاريشاو مسقت ةلك نيب دلك نال ( ثلثلا فصن ْ

 |" لاق ولو ثلثلا لك هل ناك تكسو نالفل ىلام ثلث لاق نه نا ىرتالا مدقتام فالخ

 | مث ديزا ملاس هدبعب ىصوا اذا عيانيلا ىف لاق ثلثلا قس مل تكاد و ندلف نبأ كاف تلك

 ٌْ نا [يىهنم قابل وهف ىصوملا ةايحىف اضدحا تام نافذ نافصت اههنيد وهف ورمل هب ىص وأ

 | اريقف توملا تقو ادنز ناك نا ترظن اريتف ناك نا ديزاو ورمعل ىلاه ثلث تيصوا لاق

 ظ 17 ةثرو ىلا لتتتاو هتصح تلطب كللذ لبق تامو اريتف نكي مل ناو امهندب ثلثلاف

 ٠ قوسا الام بستك ا مث هللامالو هلام تلك ساد نان ول 2 ثلثلا فضن ورمعلو ا

 | توملا دعبام ىلا فاضم فالخسا دع ةيصولا نال ) تواادذع هكلعام ثلث هلىصوملا

 ٍْ كلهو 0 هلزاكول ذك هليقأل توملا دنع لاملا دوحو طرشي توملا لعد نكح تع و

 ظ ا فلثلا 0 كت 0 -- بال اذا * 00 * كك ا 0 أ سل



#1 
 هناصقن ىلاو ثدبلا لاو هلأ را 8 مااا هيف دير نوف ا

 ناك ناو اهفصن ةيضو لكنه تصقم اياصولا فصن لثم ناصقنلا ناك ناف اياصولا نم |

 لمعلا نوكي سايقلا اذه ىلعو اهثلث ةيصو لك نه تصقن اياصولا ثلث لثم ناصقتلا |

 رخآلو ةئاثلث رخالو ناثام رخالو ةئام مهدحال مهرد فلا اناصولا تغلي اذا هلاك |

 اياصولا فصن لثم اياصولا غلبم ىلا ةئايسجل د ةثامسج- هلام ثلثو ةئامعبرإ ا

 ةئام نيّثاملا بحاصلو نوسج ةئاملا بحا علف اهفصن ةيصو لكنم صعنيف ةئامسجت ْ

 ىضوا !ذا نسفق اذه ىلعو ناّنام ةئامعبرالا بحاصلو نوسجو ةئافاةئالتلا سلا
 ىلع مهنيب ثلثلا ةفينح ىبا دنعف هلام ثلثب ثلاسثلاو هلام عبرب رخالو هلام فصنب لجر ْ

 ىلعدازام برضيال هنال ةعبزا فصنلا بحاصلو ةعيرا ثلثلا بحاصل امهم رمشع دحا

 ةثلث هعيجج ناكسثع دحا لاملا ثلث ناكاذاف ةثلث عبرلا بحاصلو ثلثلاب الا ثلثلا

 الا هل صو مل هناك فصنلاب هلىص وم اف مشع ىنثا عبرلاو ثلثلا حرم نا ههجوو نيثلثو

 هلىصوملاو ةغبرا ىتاثللو ةعبرا وهو شع ىثاثلث هيطعيف ثلثلابالا برضيال هنال ثلثلاب

 بحاصل سثع ةثلث ىلع ثلثلا مسه دو فسو. ونا لاقو مثع دحا كالذف ةثلث عب رلاب

 سثع ىنثانم ةتس كلذو فصنلا ىهو هتيصو عيم#ي براضي امثدنع هنال هتس فصنلا

 ةعست هلكلاملا نوكيف ةرشع ةثلث كلذف ةثلث عبرلا بحاصلو ةعبرا ثلثلا بحاصلو

 نافصن امه ثلثلاف ةثرولا ز< ملو هلام ثلث رخالو هلام عم لجرا ىصوا ناو نيثلثو

 هلوق سايقىف اوفلتخاو ةفينح ىبا دنع هيف صن الاو زاحا ناو هلصا ىلع ةقنح ىبا دنع

 بحاصل سدسلا و عيبا بحاصل سادسا ةسج سادسا امهنيي وه فسو وبا لاتق

 بحاصل ثاذ يف نيثلثلا ىف هلذعزانمال ثلثلا بحاص نا ىنعي ةعزانملا قيرط ىلع ثلثلا |

 هلىصوملا بيصن ناذ جيف اذه نسملا لاقو نيغصن امه مسقف ثلثلا ىف ايوتساو عيا

 لوقو عايرا ةثلث رخاللو عب رلا هل بحي لب اهءدع دنع هبيصن لثم ةزاجالا دنع ثلثلاب

 نيفصن امه ثلثلا مسق نا نسملا هلاق ام رخو عيبانيلا ىف هركذ ميبعتلا وه فسوب ىبا |
 ىلا انتجامل ةثلث نم !هلصا لوقنف نيثلثلا مسقب مث ةربعلا ةطقاس ثلثلا ىف ةزاجالا نال

 ثلثل ا راصف ةتس نوكي هفعضاف رسكناف هيف امهثاوتسال نيفصن امهنيب ثلثلا مسقب مث ثلثلا

 هل ريصيل امهساهنم ىعدي ثلثلا بحاصو اهلكى عدي عيبا بحاص ةعبرا قب وامل نيمه#
 مهسلا ىف امهتعزانم توتساو ةثلث هنم عيبا بحاصل ف عيبلبا ثلث لوالا مهسلا عم

 ةعست عيبا بحاصل رشع ىنثا نوكت ةتسلا فعضاذ رسكتاذ نيفصن امهنلب مسقيف قابلا

 هثلث مسق شع ىنثا راص اذا لاملا هنال عب را وهو ةثلث رخاللو لاملا عابرا ةثلث ىهو

 هلل كيل نيمعمالا اهنم' ديال. رخالاو اهلك د 8 بحااص ةيئامث قب نيفصنالوا امههندن |
 توتسا نامحس قبو عيمجا بحاصل تاسف ةيقابلا ةتسلا ىف هلةعزانمالو عيجلا 0

 مح راج فق مالو 0 ب حبل 2 مسيتصا جمب #2701: نسبا دهم 2# م

 ١ عر نإ ها ةكاةس فينح ىلإ لوق اذ- هىلعو نينسإا يت مس انما
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 ا لا دلو رفحا لوقت نامه وق 50000 دعو ةعز زانملاب هد دعف فاد 5

 ا رخآلاو اهاك ىعدب عيا بحاصق ةيلغلا لحال ةثلثلا ن ٠ ةلئسملا تاك ثلثلاب هيصوو ا

 ١ ةمدخ ناكل ىصوا ولو هثلث رخاللو مهس كلجل) سل ةعيرأ ىلا لو وعتف |يهس ىعدب ا

 ْ | ةثرولا نود عاسفتنالاب درفنملا هن ةهنوطلا , هل ىص وألا ىلع 0 وكر هدفت كديع

 6 ضئارفلا باتك

 ١ مولعلا نه ضئارفلاو اهردق ىا ةقفنلا ىضاقلا ضرف لاشب ريدقتلا وه ةغللا ىف ضرفلا

 فت ُضُنارفلا مال_بلا هيلع لاق اهيلا سانلا راقتفال اهب ةيانعلا بحي ىتلا ةفب رشلا

 ٠١ ىلا مكشررا وه مسق لكي مل ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع لاقو ةمالا نم عفري ع لوا وهو علا

 ١ هشض ود والا ممسق نيا اهعبعف اهنا اشار ىلوت نكلو لل ت6 ىلا الو ٠ ترقق كلم

 ا

 | مكح فرعي نم نا دحي الف ةضيرفلا ىف نالجرلا فلتخي ىتح ىتما نم علا عرنيسو "م

 || ةلاحو ةايح ةلاح نيتلاح ناسنالل نال ليق ٍرعلا فصن اهناف هلوق ىنعمام لق ناذ ىلاعت هللا

 نيم-# نم مسق نع ةرابع انهه فصنلا ظفا ن وكيف توملا ماكحانم ُضْئارفلاو توه
 | توملا دعب مكح ضئارفلاو توملا ضرم لاحىف فرصت ةيصولانا 0 اهتيسانتتو

 ثازاملا دس نم اذهب دارا امنا ( 5 رشع لاحرلا ند مه رو للا عمن لا دينا هجر لاق )

 ا ناو نيالا هلوف هيف ضعب ىلع معلب ميدعتو قافحس الاى اوفاتخلا أ و ١و دكا ق

 0 ةيعنلا ىلومو ملانباو علاو خالا نباو خالاو الع ناو دلاو بالاو لفسا ناو نبالا

 ١ ثاري» الا ثرب آلف ةبصعب سيلو جحر وهف مالا ونا اما بالاوا داب دارملا ) حوزلاو

 أ نمو ول وق ) هللاءاش نا هناي ىتأي ام ىلع تابصعلا نم دحا نكي ملاذا ماحرالا ىوذ

 1( ةهعنلا ةالوهو ةجوزلاو تخالاو ةدلاومالاو تلفس ناونء.الا ةنباو ةنيالا عبس تانالا

 ةدح نأ ىورامل كلذو ثيدحاب تدن' امتاو نارلاط اههناريم نكاخما ةمعنلا ةالود هوو ةدطاذ

 ا ماعف انكش هللا كاع قف كك ددحاال لاعف اهّثاريد تلطت ةهنع هللا ىكر ر ب ىبا كل تءاح

 ا ةددح هتءاحدقو مسا 4 اع هللا ىلص هللا لوس نأ تادهيسد لاجف ةيعسش نأ ةريغملا هيلا

 1 ةالوه انآ و فاد ةدع هللا ىذر ركب وا اهل بجواف سددسلا اهل ض رقذ اهدا ريد تلاعت

 ظ ىذلا اهدلوو اهطيعلو اهتدتع تاريد ةأرملا زون مالسلا هيلع هلوعل ث كك اريملا اهلف يعنلا

 5 لك رح ءالولا مالسلا هيلع لاقو ءانزلا نم اهدلو - هللاو اهطيقلب دارملاو هبت نعال

 امأ ( نيتلم لهاو دترملاو:لؤتتملا نم لتاسقلاو كولملا ةعبرا ثري الو مل وق ) بدنلا
 اكسل نيد ةبارق 0 هام كك 0 ند ثالمال لد علا او كح لم عون ثاريملا نالف كمل ل

 تل الا هلان لولا عاو رد 0 قراانم ؛ 2 دنع - ل ا
 2 22 2272256577777 يي ب ل تت
 117011217771157 1400 23771: 57135717 3511::1-05: 118: ةلكت1 2533-7

 ( ثروالو )



 هتبقر كاكفل ىعسي ناك نا رظني هناذ ىعستسملا اماو هنع اثاري» ن وكي لضف امو لصف البا

 ىعسي ناك ناو ضعبلا قتعم لثم اذهو نو.دهرك اهثدنعو ةقينخ ىبادنع بتاكملاكوهف

 نوملا هقتعا اذا نوذأملاو هالوم هقتعا اذا نوهرملا دبعلاك اهيف لح نكلو هتبقر كاكفلال

 اهتيفىف ىعست اهناف تباف اهجوزتي نا ىلع ىلوملا اهقتعا اذا ةمالاوأ نيد نوذألملا ىلعو
 ةيدلا نم ال لوتقملا نم ثري الف لتاقلا اماو عاججالاب نوثروب و نوثري ءالؤه نافذ ةرح ىهو

 لئهتسا هنال هل ةبوقع ثاريملا مرح هنالو لئاقلا ثريال مالسلا هيلع هلوتل اهريغ نم الو

 هبقلعت الام اما ةرافكلاو صاصقلا هب قلعت التق ناكاذا اذهو ثاريملا نم عنخ هللاهرخاام

 ةرافكلا الو صاصقلا بجوال ىذلا نمو تايانللا ىف كلذ انيب دقو ثا ريملا عنمبال كلذ

 اكببسلاب هنروم لتق اذا اذكو امهاريم مرحيال هناف امهثروم التق اذا نونحل!و ىبصلا وه

 اهداقوا ةياد قاسوا قيرطلا ىلع ارج عضووا قيرطلا ىلع ارب رفحوا انور عرسشا اذا

 ىلع طمس ىتح دهشي ملوا هيلع دهشاذ هطئاح لاموا اج-روا اصاصق هلتقوا هثروم تئطوف

 اذا لداعلا اذكو ثرالا عنمالو ةيدلاو ةما_سقلا بح هرادىف الينق هثروم دجووا هنروم

 نالا اناو لطابلا ىلع اناو هتلتق لاق نا لداعلا ىغابلا لتق اذا اماو ثرالا عنمال غابلا لتق

 ثري اهثدنعف قملا ىلع نالا اناو قم ىلعاناو هتلتق لاق ناو اماججا هثربال لطابلا ىلع

 ادعم هلتق ناو ةرافكلا بحنو ث ريال أطخ هنبا لثق اذا بالاو ثريال فسوب ىبا دنعو

 هانرك ذ ىذلا لصالا ىلع اذه لكشيو ثرءال كلذ عمو ةرافكلا الو صاصقلا بحيال

 ىبذالو سم نم ثري الف دترملا اماو ةهبشلل طقس هلا الا صاصقلا بجو دق لوقن انا الا

 نه ىبرللا ثريالو نيتلم لها ثراوتال مالسلا هيلع هلوقلف نيتلم لها اهاو دترم الو

 ةلم مهلك ب رملا لهاو ضعب نم مهضعب ثر, همذلا لهاو ىبرألا نم ىعذلا الو ىنذلا

 نياصحوف اناك اذا ا ضعب نم مهضعب ثرب ال هناذ ةفلتخم مهراد تناكاذا الا ةدحاو

 هثرو هقاحلب مكح و برحلا رادب قمحوا دئرملا لتق ناف رخالا مد امهنم دحاو لكل تسي

 لاملا كلذ ناك ءاوس ىب رملا لاكأيف هلام نوكي ىعفاشلا لاقو اندنع نولسملا دتثرو

 مالسالا بسكو ةدرلا بسك ةفيتح وا لاقو مالسالا لاح ىفوا ةدرلا لاح ىف ةيلشكا |

 دل وق ) نولبملا هوو متر او ةدرلاو مالسالا بسك دجحتو فسوبونا لاقو ثوروه

 ثلثلاو ناثلثلاو نهلاو عيرلاو فصنلا ةتس ىلاعت هللا باتكى ةدودنلا صورا

 تخالاو بلصلا ةننبا نكت ملاذا نبالا ةناوةنالاة سجن ضن نان سدس

 نكي ملاذا ج وزلاو اهوخاالو ماو بال تخا نكي مل اذا بالل تخالاو ماللو بالل

 جوزال عبرلاو هل وق ) ةبصعلا ىلا فرصي اذه نم لضفامو ( نال كا

 نبالا دلو صخ امتاو ( نا دلوالو دلو نكي مل اذا تاج وزللو ناالا دلووا دلولا عم

 نيج وزلا بححت الف ماحرالا ىوذ عم؛الا ثريال ج-روذ تنبلا الو نآل تدلع 1١ ق

 جا
11 

 (ه؟) ُك



 ىلوق ا نأ رقاب صوصنتم وهو 7 ألا را د دولا عه تاج وزال ن نلاو هب لق 0 |
 ١ 'ادعاصف نيتخالاو نيتنبالا نعي ( جب وزلا الا فصنلا هضرفنم ادعاصف نينثا لكل ناثلثلاو
 ' ( تاوخالاو ةوخالا نم نانثا الو نيادلو الو دلو تيملل ن 9 اذا مالل ثلثلاو هلو )
 ا همالف ةوخا هل نكن اذ * ثلثلا همالف هاوبا ند كي مل ناف * ىلاعت هلوقل
 'ناوباو ةجوزوا ناوباو جوز امه و قيام ثلث نيتلثس.ىف اهل را زةللتلا
 . لاملا عيج ثا اهلف دج بالا ناكم ناكواو ( ةجوزلا وا جبوزلا ضرف دعب بام ثلث اهلف

 مهانناو مهركذ مالا دل و نم ادعاصف نينثا لكل وهو هاوف ) دجال ىتابلاو عاجالاب
 ش ىضتنش اذهو * كانلا| ف ءاك رش مهف كالذ نم ريكا اوناك ناف * ىلاعت هل وتل ءاوس هيف

 . دلووا دلولا عم نيوالانه دحاو لكل ةعبس ضرذف سدسلاو هلوق ) مهنيب ىواستلا
 ا هلا عم نبالا تانبلو تادجااو ( نءالا دلو وا دلولا عم دجالو ة وخالا عم مالل وهونالا
 ' طتستو ملف ) مالا دلونم دحاوللو مالاو بالل تخالا عم بالل تاوخاللو بلصتا
 ١ لبق نم نك ءاوس مالاب نطقسيف تادئجا اما ( بالاب تا وخالاو ةوخالاو دحلاو مالاب تادلا
  لبقنم تادملا بح بالاو اهنبا عم طقست بالا ما ةدملا كالذكو مالا لبق نموا بالا
 ْ ناتنث' تس تادللاو بالا عم ثرت مالا ما نا ىتح مالا لبق نم تادللا ب الو هسفن
 ١ لكنا معاو اهل 'ىثال هلاف مالا با ما ريغ تاثراو نهلكو كمال ناتنثو 21 ناتنثو كلل
 ثرال هناف ارفاكوا ادبعوا التاق ناك اذا نبالكث اريملا لها نم ادحا بحال ثريال ن
 | بالا عم ناثر اهنا تاوخال "او ةوخالا نم نينثالاك اذه سيلو تيملا ةلرنم لعجنو

 ْ بالا نا الا لصالا ىف ثاريملا لها ن نم امهنال سدسلا ىلا ثلثلا نم مالا نابحتح . كلذ عمو

 ١ اذهو ( دملاو بالاو نبالا دلوو دلولابةعب را دحاب مالا دلو طقسيو هلوف ) امهبح
 00 نركب نا الا نألا تام طقس نيثلثلا تانبلا ليكتسا اذا مل وق#) هبف فالخال
 ' نييثنالا ظح لثم ركذلل مهنيب ثاريملا ن وكيو ( نهبصعيف نبا نبإ نهنم لفساو ا نهئازاب وا

 0 دل تاوخالا طتس نييلذلا مالاو ثالل تاوحالا ليكسا اذاو هلو )
 لعا هللاو خالا نبا نهبصعي الو ( نهبصعيف خا نهعم ن 0 نأ

 “6 تابصعلا برقا باب

 اذه ( ةوخالا مث دل ل ا ل ترقاو هللا هجر لاق )

 إ كا ثاريملاىف دعم مهل ظحالو هدخنع ةوح الاد . ىلوا بالا ءانا دلح | نا ةقيشدح ىنا دنع

 ظ 2-0 000 ناها 00 0 بالا ه ها اضيا د ولا ةهج ع م 0 دالو
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#1 ْ 

 لودو ماحرالا ىوذ ىلع مده تابصعلا ع دكا تلا ىلوم او بالا

 ةجرد ىف ناثراو ىوتسا اذاو لت ) ماحرالا ىوذ نع رخؤم ةئرولا دعبا ةالاوملا
 ناو نئالاو هل وق ) ةيالوو ابيضعت برقا هنال (:مالاو تالل نت ٠ مهالواف ةدحاو.

 تابصعلانم ,هادع نمو نييثن الا ظخ لثم ركذلل مهتاوخلا نوعساس ب ةزخالاو نيل

 0 ) دجلا دالواو ةوخالا دالوا لثم ( مهنانا نود ثاريملاب مهروكذ درقتب

 ( ىلوملا ةبصع نم برقالاف برقالا مث قتعملا ىلوملا وه ةبضعلاذ بسنلا نم ةبصع تيملل

 قتعا وا نةتعاام الا ءالولا نم ءاسنال سيل مالسلا هيلع هلودل ثانالا نود روكذلا تعي

0 

 6 بدلا باب

 ( نيوخا وا نبآلا دلووا دلولاب سدسلا ىلا ثلثلا نم مالا تع و هلا هجر لاق )

 انوكي نا الا ثاريملا نع اطقسوا نيثراو ناتخالاوا ناوخالا ناكءاوس ادعاصف نيتخاوا

 نبالا ىنبل تانبلا ض رف نع لضافلاو هل وق ) اهنابسحنال امهناذ نب رفاكو ا نيدبع

 ىنبو نبا تانبو اننب كرت اذاو موق ) ثلذ انييدقو ( نينثالا ظح لثم ركذلل مهتاوخاو
 لضافلا اذكو نيثنالا ظح لثم ركذلا مهلاوخاو نبالا ىنبل ىتابلاو فصنلا تنبللف نبا

 دل وق ) ( نيالا ظطح لثم ركذلل بالا سان و بالا ىبل عالاو تالل 007

 نيتارق هلال ( نافصن امه قابلاو سدسلا عد مال خا امهدحا مي نبا كرت نهو

 ماو بانه ةوخاو ماع نم ةوخاو اماو احوز ةأرملا كادد ن ناةكرسملاو لل مث )2

 لاقو ( مالاو بالل ةوخالل *ىثالو ثلثلا مالا دالوالو سدسلا ماللو فصنلا ح وزالف

 لعج ىلاعت هللانا انل ةي وسلاب مالاو بالل ةوخالاو مالل ةوخالا نيب ثلثلا يعفاشلا

 هيلع لاق دقو ةضيرفلا تقرغتساف ثلثلا مالا ند ةوخاللو سدسلا ماللو فصنلا ح وزال

 لعا هللاو ”ئث مهل قب ملو رك ذ ةبصع لوالف ضئارفلا تقباام مالسلا

 * درلا باب

 مهيلع دودرم ةبصع نكي ملاذا ماهسلا ىوذ ضرف نع لضافلاو هللا هجر لاق /

 نيجوزلا ىلع درب ملامتاو لاملا تيبل لضافلا يعفاشلا دنعو ( نيج وزلا ىلع الا مه هاهسردق

 ىذلا بيسلا عاطقنا دعب هاقحمسأ امهلال فيعض وهف ينلاب ال 0'انل للا#

 توملا دعب قاب بنلا نال بسنلاب ثري نم فالح اههض رف ىلع نا دازب الف هب نام

 ببسب ناقحم نيجوزلا نا لوقنوا لضافلاب ىلوا اوناكف قا_تةحتسالا ىف ,هلاح ىوتق
 بسنلا لهاو هب نامي كلذ ريغ بيس امهل 00 مل هانهسا اذاذ حاكتلا وهو دحاو

 ثرب او هلوق ( جلي ابلاو تخالف ةوخالاو تنباف ةوئباوهو ضل 7



 5 اذا هيا نم نونجيلاو ىبصلا ثريو القام اغلاب ناك اذا ىنعي ( لوتقملا نم لئاقلا

 ياا

 قب رطلا ىف هعضو رج ىلع طقسوا قب رطلا ىلع اهرفحرثب ىف هثروم عقو اذا لقاعلا غلابلاو

 0 افق كا مجر وا صاصقوف هثروم لقوا الينق هنبارإدىف بالا دجو وا

 ةدحاو ةلم هلكرغكلاو هلوق ا ثاربملا مرحال ءايشالا هذه عبجج ىنف ءانزلاب هببا ىلع نبالا

 لامو هل وق ( ثالذ انيب دقو ( مسملا رفاكلا الو رفاكلا - علا كراذلو هلها هب ثراوتب

 لاىف هبستكاامو ول وق ) همالسا لاحف هبستك ام عد!( نب لسملا نم هتثرول دتزملا

 1 ناري مل امل هنال نيلبسملا نم هتلرول وه دمتو فسوب وا لاقو ةفيشحىبا لوق اذه ( 'ىف هندر

 ؛ هلام ةدرلاب لوزب ال هكلم نا !مهلصا نم نالو نولسملا هثر و رافكلا هو
 هديىفام نوكي نا بجوف مدلا حابم دترملا نا ةفينح ىبالو اهلبق هلا هبسك ىف ةدرلا

 الرا مون هلا رتب دترملا ثراو ةفينخ ىبا لوق ىلع مث ىبرحلا لا آيف ةلالا كلت ىف

 /قتعا ناو هنرب مل ةدرلا موب ارفاكوا ادبع ناك ناو هنرو هتدر موب السم ارح 5

 طنسوا ةعاجم قرغ اذاو ىل و ) هنري مل هفاحأب مككيوا لتقيوا تومي نا لبق مسا
 | 0 2و ( «خروزم ءايحالل م ندا لجلال ينم تام نم ٠ اعيلو وطذاح 1

 نيصخ# 3و اق رفتول ناتارق ىموجلاف منجا اذاو ءلوف ١ اعم مهتومب كح لا

 ا همأ جبوزتا ىسوخم هريسفت اعيجج امه ثرو صخ#ىف اعتجا اذاذ ( اههنه ةدحاو لكب ثرو

 ةيجوزلاب مالا ثرتالف ههال هتخا ىه تنب نعو هتجوز ىه ما نع تام مث اننب هلتدلوف

 ةيهوم الا رابتعاب سدسلا مالل نكلو ةنبالا عم ثرث ال مالل تخالا نال ةيتخالاب هتنباالو

 تنام مث ىسوملا تاخ نيتنبا هلت دلوف هننب جوز“ ىسوم ةبصعلل ىقابلاو فصنلا ةنباللو

 "سدسلا ماللف ماو بال تخا نعو بال تخا ىه ما نع ثتاه اهناف نيتنبالا ىدحا

 ' انريتغا املاثال تالل ةيتخالاب سدسلا ماللو فصنلا مالاو بالل تخناللو ةيمومالاب

 صخ# ىف دوجوملاك كلذ راص اهب سدسلا قاتحممسال مالا ف تدجو ىتلا بالل ةدتخالا

 ” قصتسلا ىف اذك سدسلا ىلا ثاثلا نم مالا ناب اهو نيتخالا تكرت ابهناكر خا
 'ادسافلا جاكتلانال ( مهنيد ىف اهنولحت! ىتلا ةدسافلا ةسكنالاب ىسوجلا ثربالو علوف )

 سوا نا لصالاو باسنالا فالخب سودا نيب هبجوي الف نيمللانيب ثراونلا بجوال
 ١ ناثراوتبال الاف ازثاج امه نكي مل ناف ازئاج اهني حاكنلا ناكاذا ةيجوزلاب نوثرب

 الاج حاكن ثاذف هيلع ن كي السا ول حاكن لكنا دسافلا ند را ةفرعم و ةيج وزلاب

 اثري هناف رخالا بححال اههدحاو نيبيسب ىلدب ناك امو دساف وهف هيلع ناكزيالامو

 | هناي توعحلاب كربالو بجاحلاب ثرب هناف رخ الاب بج اههدحا ناك ناؤ نيبيسلاب
 | نورث مادلو هن تدلوف هتنبا جوز اذا امهببال هتخا ىهو هما ىه ةجوز كرت ىموت

 ْ ١ اهنال لاملا ثلث ثريو ةيجوزلاب ثرال دساف حاكتلا اذه ناذ هينال هتخا ىهو هما اذه

 بعحال اههدحا نال اعيد نيببسلاب ثريف هنال هتخا اهنال لاملا فصذ اضيا ثرثو هللا

 (رخالا )



 8-5 ها ىهو ةأرما كراولو ةيصع نكي مل نا اعيجج نييبسلاب امهيلع در قابلاو رخالا أ

01 مث يلا هتحاو هلل هذهف ان هلت دل وف هما حوزت اذا مهنال هتخا
 اهنوك فصنلا اهلف 

 ىثنالاو رك ذلا هما دالواو همال هناريم نوكي دلولا كلذ تام اذاذ تاهتالا نم ةنعالملا دلو ظ

 1 قبامو ثلثلا ادع امعف نيناللو سدنلا دحا والف مأ نم ةوخاواخا 5 اذاف ءاوس هيف ٠

 : ناك موعل ةالوم تناك اذ تركالاف تفارق ل١ مالا ةيصعل نو اهدالواو مالا ثاريه دعب ٌْ

 ا

 ةبصعو مل وُق ) بلصلا دلو عم ثرتال مالل تخالا نال مال اتخا اهنوكب ثرئالو انني

 اذكو هءاب كلذ قلعت تا هل: نكي ملال ءانزلا دلو نال ( تاهمالانم ةنعالملا دلو ءانزلا دلو

 2 1 0 7-10 7205-- م 20 3 5

 || اذا ادهو ) هعينح ىبا لوق ىف هنأرما عض ىتح هلام فقو الج كرتو ام نمو عار )

 قلنا ننح نلبعا ارك ذ قات نانا وم دل و هل ناك اذا اما لما ىو دل و تيبلل نكي مل

 || لوق اذهو هعاستا ىتامت فقواو لاملا عست تيطعأ ىثنا ناك ناو هساجحا ةعب را فقواو

 : دلتال ةأرملا نال لاملا ثلث دمت لاق و لاملا تصن نيالا نكي فلوب ونا لاقو ةقينج ىبا

 || دلت اهنا فسوي ىنالو ثلثلا دوجوملا اذه قس نينثا نم زنك | دحاو نطب ف ةداعلا ف

او نطبق ةًارخأ ةلغاف 251 نا ةفدح ىبالو قا نوكت نا زوحيف ادحاو ادلو ةداعلاىف
 8 دح

 ىوتفلاوعستلا قست تنبلاو سمخلا نبالا قمعسيف نينب ةعيرا للا نوكي نا زوجيف ةعبرا

 دنه ربشا هتس نم لقال هب تءاج ناب نطبلا ىف هدوحو فرع اذا هلك اذه فسو. ىبا لوقىلع

 0 هدم تناك أت اما حاكتلا ناكاذا هلث اريمالف كلذ نم ركل هبتءاحاذااها ثروملا تام

  قصتسملا ةاذك هن ةترولا ةلج نم هوهف قالط وا توم هقرفلا تعقو هلم نيتتس نه لقال هب تءاحنا

 3١ نا الا مهعماقب دو فسوي وبا لاقو ةفيتح ىبا دنع ةوخالا نم لاملاب ىلوا دملاو هلق )

 || ضرف بحاص كانه نكيملاذا امهادحا ناتلاحدحلا اهلوق ىلعمث ( ثلثلا نم ةعساقملا هصقن

 | نيبريخم وهف ضرف بحاص كانه ناكاذا ةيداثلاو لاملا عيجج ثلث نيدو ةعساقملا نيبريخم وهف

 فصنلا خاللو فصنلادجلل خاودج هناي لاملا عجب سدسو ا قبامثلثوا ةعماشملااماءايشا ةثل

 ناك ناذ ةعساقملا نم هلريخ انه ثلثلا ةوخا ةثلثودج ءاوس انه ةعاعملاو ثلثلا ناوخاودح

 || لاملا عيجج سدس ىلاو قام ثلث ىلا رظني مث هضرف ىطعا ضرف بحاص مهعم

 | ام*ريخا ىلا رظنت مث هلريخ املا لاملا عيجج سدس ىلا وقيام ثاثىلا الو ارظنت ةعساقملا ىلاو

 ١ نال نافضصن امهنيد قابلاو فصنلا تذبلل خاو دجوتش هناي هلا ريخ ناك امه!اذ ةعماتملاىلاو

 5 اهلاحي ةلئملاو نيوخا اناكن اف لاملا عيمجج سد سنهو قبام ثلثنم هلريخ ةعماقملا

 قايلا ثلث اهل احن ىهو ةثلث اوناك نافءا وس ةع١اقملاو لاملا عيجج سدسو قدام 1

 1 ناثلثلا نيتئيالل ماو بال ناوخاو دجو نانتب ةعماتملا نه هلريخ لاملا عيجج سدس

 1 ةعمافملا
 3 0 ا ند 00000 لاملا 0 لكل دخلا ىطعل 0

 قل
5 



 | ةضيرفا قدا ذولا ل و رم عاملا نال نييثثالا 0

 قبو سدسلا ماللوناثلثلا نيتنب اللف تخاوا ماوبال خاو دجوماو نيتنباك ىرخا ةضيرف
 > حلل قالو سدسسلا نم صقتنال دا بيصن ناديز بهذم نال دا ىطعي سدسلا

 | ( نهب رقأل سد لاذ تادجلا عقتجا اذاو مل وف ) ةبصع انهه تخالا نال تالا

 لعن ههج و هللا م رك ايلع ناف ضعب نم برقا تادملا ضعب ناك اذا هنا رعا

 ىبرقلا تناك نا دي ز نعو هباعحاو ةفشحوا لاق هبو تناك ةهج ىا نم ىنرعلل سدسلا

 ناكو مالا ةهج نم ىدعبلا اهتكراش بالا ةهج نه تناكناو اهل سدسلاف مالا ةهج نم
 ىبرك بالا ةهجنء ناك ناف تناك هج ىا نم اعيجج ىدعبلاو ىب رتلاث روب دوع_سما

 | لوق ىفو مالا مال سدسلا ةفينحوبا لاق با ما ماو ما ما ثلذ لاثم ام« رقا ثرو ىدعب و
 أ برقا اهنال بالا مال سدلا ةفينح ىبا دنعف با ما ماو با ما امهلث وه دوعسم نأ

 لوق ىلعو بالا مال سدسلا ةفينح ىبا دنعف ما ما ما ماو با ىبا ما امه وه ديز نعو
 اهل فسوب ىبا دنعونيتدج بيصن اهل رفزو دم دنعف ناتارق ةدجا ناكاذاو ام« وه ديز

 هماما لجرااةدج ناف ادلو هلت دلوف هتلاخ تنب حوزت لجر هناي ةدحاو ةدج بيصن

 هتدج فلخو لجرلا تام ناف هبا ماما هتدج انعبإ ىهو هما ماما ولا اذه ةدج ىه

 نيتبارقلا ةبحاصل رفز و دمت لوق ىف نيتدنلا نيتاه فلخو دلولا اذه تام مث هبا ما

 | امهليوه فسوب ىبا دنعو سدسلا ثلث بالا باما ىه ىتلا ىرخاللو سدسلا انلث

 "ضعبىو ( هما دللا بج< رق وق ) نيتارقلا بحاصل هلك سدسلا كلام دنعو نافصن
 أ اهبحت هنافاثراو ناك اذااما ثراو ريغ دما ناك اذا اذهو هما دنلا بج الو عيدا

 نم دللا بح الو ىدن+ع لاق مالا ماك عم ثرت الف ثاريملا اذه قحسا دقوهب ىلدت اهنال |

 | ىوذ ةلجج نم ىهف جر اهنال ( مالا بالاما ثرت الو مل ووق ) هلبق نم ناك نه الا تادجلا |

 | دا اهنياو ةدسافلا ةدللا هذه ىع-تو ماحرالا ىوذ نم وهو اهيبابىلدت اهنالو ماحرالا |

 | عم ةدجلا لحمك ةدللا مه ةدملا ما لحم نال ( اهءا بح ةدج لكو لاوق ) دسافلا
 لعا هللاو اهنا بجحت ةدللا اذكف اهما بححت مالاو مالا ١

 د ماحرالا ىوذ باب

 لصالاو ( ماحرالا او وذ هنرو مهسوذالو ةبصع تيمأل نكي مل اذا هللا هجحر لاق )

 مهضعب ماحرالا اواواو * ىلاعت هلوقل لاملاتدب نم ثاريملاب ىلوا ماحرالا ىوذنا اذهىف
 خالا تنبو تخالا دلوو تنبلا دلو ةرمثع مهو هلق زر < هللا تاحك قف ضخ كوا

 مث ( مهب ىلدانمو مالانم خالا دلوو ةمتلاو مالل لاو مالا وباو ةلاخلاو لاذاو ملا تنبو :

 ا( الا ا تايسملا لل درو يرد كر اهيضعلا تن روك ماجرالا ىوذ ثياوت |
 تانبلا دال وا مث مالا وبا دما تيما ىلا مه ا ةفيتح وبا لاق برقالا ةفرعم ىف عقو |



 د 416 ع ' 1

 0| رهاظ ىف د دااذنا مهدالوا مث تالاملاو تاميعلا مث ةوخالا تائنو تاوخالا دالوامث 1

 تالا دالوا بتال الاقو مالا وا دما 1 ا | الوا مه!ر ردا نأ هنع ىورو ةياوزلا |

 اذك نهدالوا مث تالا_خاو تارعلا مث مالا وا داا 3 ةوخالا تانيو تاوخالا د2 2

 هريغ نم هيلا برقا تملا دلو ل تملا دلو نم ناك م مهالوا ىرود_هلاىفو ىدن+لاىف |

 نعل ) تاوخالا دالواو ةوخالا تان 0 اههدحاوا نيوءالا دلو مث ءلرف لفس ناو

 بادجلا دالوا نم محرلا ىوذ نه مهلك اش نمو تالا مهو دجلا دالوا نم ىلوا مهنا

 هنا دالواك هيلا برقا مهدال وا كاذكف ءالؤه نم تيملا ىلا برقا ةودخالا نال مالا

 وه الاقو ةقيلح ىبا دنع مالا ب با دول 0 1 ا ةيحأ ةناو همأ انا هلو هلا 1 اماو

 5 باللوا مالاو باللل تا هناىف ةقيشح ال ع كور كاذكو مالا نم + خالا ةنبال وه

 || نءاو تنب تنب * لئاسم + ىلوا وهف ادالو مالا ىبا دجلل نال مالا ىبا دحتل لاما نأ

 : فكدنل وا ىرخا تلي تب و تلي نبا برقا ادهن تذيلا تذبل لاسملا تدب تن

 1 ىدُن :دلا لاق هياص ٠ ند اب و اما كر هناك نييثن الا ظح 0 ككل مهن لاللاذ ةدحاو

 | 1اوناك نأ نا دب الاب مسقن و نا نيالا ربتغي هلا فدسوب ىنا دنع تالا ارا

 )| نادبالاب عش فالملاا لوا ناك ناذ فالحلاا لوا تانبلا دالواىفربتعب دو نييثنالا

 ثاريه مهل ىطعي لصالاىف فالحل ناك ناو نييثنالا ظح لثم رك ذلإ مهن ن وكي هلاك

 اها نيش الا لح ل كك يهد وهف تن ناو تلي تلي كل اذا هناي لكلا

 اذكو نا رخآلاو ان انهدحاو نا ادءالارب تعب هن ال لك الف فسو ىبا لوق ىلع

 دنعف تنب نا تاباو تان تن نبا هارت ولو نا الاب عقو فا لوا نال دع دنع

 تنبل هثلثو تنبلا تب نبال هاثاث نييثن الا ظح لثم ركحذال امهب لالا فسو ىبا

 لوا ربع ع 4 ١ كرللا| نا تلا 0 ةلثو تبل تكي نال لاما ل لع دنعو تنبلانا

 4 تب و تح نا كرم اذا ام ةوخالا تانو تاوخالا دالوا ق اذه كلذكو فقالخلا

 ثاريم ا له ددع و نييشن الا اظح ل ركل فسوب أ لوق ىلع ماو تل اههالك

 امثدحا واهءونا ىوبا ادل و مث هاو ) تحد نيل الا خالا تذبل ناثلث ىهلصا

 3ع عقتجا ناو اركان .٠ ه لعل هيلا ب ردا 3 وه ند ) تايعلاو تالاخلاو لاوخالا مهو

 ناكف مالاب ةلاخلاو بت الان 000 هيت علا 0 ةرعلل هاثلدو مالاو تالا 0 ةلاخلل لاملا ل هلاحو

 0 ا ا ا ا ا رعال قابلاو تلقا نان ا إو ا ناكل مال اع كر ناو 3 كد 0 تيدعل ةدحاو لكل

 لصالاف تاقرفتم تاوخا ب ةثلثو تاقرفتم تاوخا تان ثلث ك رث ناو اذه تالذك قبام

 سدسلا 8 1 تاوخالا دال والو نع ا 10 سس م كلا كا ند تاوخالا دالواالو

 إ
 فصنلا مالاو بالا ن همتاوخالا دال وال مهاصا ثاريم نوطعي مهناد#و ةفشح ىلا دنع ا

 ظ
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 0 ' فسووا لاقو هيل ىلع“ مهن نور مهئابصتا ردق 3 هيلع در قابلاو مهلصا ثاري» ا

 ١ ريثعل هناؤ تالاخلاو تامعلا اماو اهمال ناكام ةدحاو لكل 0 نيم ةداو لك ل

 ظ ١ ناديالاب مسقن فسوب ىبا لوق ىلمف نهدال وإ اهاو عامجالاب برقالاف ب رقالا نهيف :
 | لاملا تاقرفتم تالاخ ثلث هناي تاوخالا دالواو تانبلا دالواىف انركذ مي دمم دنعو |'

 أ هلك لامللاف نيقرفتم لاوخا ةثلث كرت ناو برقا اهنال اعاججا مالاو بالا لبق نم ةلاختل
 ١ |يهنسب لاملاذ ةدحاو ةحردق اه زاك كلاخو م كك 5 ولو مالاو بالا لبق نم نا

 ظ ' مالاو بالا لبقنم:ةبعلل هلك لاملاف تاقرفتم تاغ ثلث كرت ناو نيثنالاظح لثم ركدذلل ||

 ١ ثلثلاذ الاخو دع كرت ولو ثلثلا ةلا لاو ناثلثلا ةبعلل ةلاخو ةمع كرت ولو ترقا اهنال ||

 ةجردلا ىف دعبا ةمعلانءإ نال ةلاخلل لاملا ةع ناو ةلاخ كرت ناو ةممملل ناثلثلاو لاخلا ْ

 نييثنالا ظح لثم ركذلل امهنبب لاما فسوب ىبا لوق ىلعف ةلاخ ياو لاخ ةنبا كرت ناو |'

 | تال وا نم رخ لاو ةبصعلا دال وا نم اهنال مملاتنبل هلك لاملاةمع نباو مع ةنبا كرت ناو 1
 ) ثراوب ىلدانم ئهالواذ ةدحاو ةجردى ناثراو ىوتسسا اذاو هلوث ) ماحرالا ىوذ :

 | تليو تب تنب تنب كرتول اذكو بلا تنبل هلك ل املا ةع نباو مع ةنبا كرو تام لجرك |['

 ||| ةفينح ىبا دنعف ( رهدعبا نم ىلوا مهب رئاو هل وق ) نبالا تئب تذبل لاملاف نبا تن
 تالامللاو تامعلامث ةوخالا تانبو تاوخالا دالوا مث مالاوبا دخلا ماحرالا ىوذ برق' ||

 || ءاوسةبصع نكيمل اذا ماهسلا ىوذ مهس نع لضافلاب قا قثعملاو هلوغ ) هان دقو |[

 1 هل ثراو الو تومي مث هدقاعي و هيلاوبو لجراادب ىلع سي لجرلا وهو ( ثري ةالوملاىلومو ا

 ظ ا ناو هالوم با قتعملا كررت اذا هلوق ( نيلسملل هنا ريم كلام لاق و ان دنع هل هناريخ هريغ ١

 | هالومدج كرتناف نالل قابلاو سدسلا بالل فسوب وا لاّقو اههدنع نالل هلاك ءالوم |[

 للاب جت “د و7

 | ائيش دجلا عم نوثربال ةوخالا نا هلصانم نال ( ةفيثحت ىلا دنع دجتل لاملف هالوم املاو ||
 ةوخالا نا ابهلصا د. نال ( امهنب وه دمحو فسوب وا لاقو هلق ) ءالولا ىف اذكف ا

 تبا الو عاببال بسنلاو بستلا ةيشكا ل

 ” 0113[ نينا نم اهلصاف قبامو فصنو| فضتو فصن ةلئسملاف ناك اذا هللادجرلاق )| ا
 قبامو ثلث اهيق ناك اذاو هلوق ( معو جوزك ىناثلاو بالوا ماو بال تخاو حورك

 | اهيفناكاذاو مل وف ) معو نيتباك ىناثلاو معوماك ل والاف ( ةثلثنماهلصافقباموناثلثوا |[
: 0-7 



 جوزك ىناثلاو ةبصعو ةج و زك لوالاف ةعب رانم اهلصاف فصنو عبروا قبامو عبد

 لولا ( ةينامئنناهلصاف ةدامؤ فصنو نموا قبامو نمت اهيف ناك ناو هلوف تاو

 تب و ماك ةياثلا و بالو اماو بال تح و ماك لوالاف ) ةن نك اهلصاف سدسو

 تالوا ا نب وال نيتخا ف خف .5 لوالاذ ) ةرثعو ةعستو هينا و هعيسّولا لوعتو هلرق)

 فصلوا كيزكو تصن انهض ناك ناو لزوظ ) تنبو ةحو“ بتايا

 ةيلامث ىلا ل وعت هذهف مال خاو ماو بال نيتخاو حج و زك ىناثلاو ةعبس ىلا لوعت هذهف
 2 ناكولاك عبا رلاو ةعست ىلا لوعت هذهف مال نب وحا وماو نال نيتخاو جوزك كلاثلاو

 ةدان زلا وه لوعلا ) كلذ ريغ ىلا لوعت الو هلوق 0 ةرشع ىلا لوعت ىهف ما ءالؤه

 اهلصاف سد_سوأ ل عبرلا ع ناك اذا داو هاو 0 نيتكسلا قب داضتا دنع ضئارفلا ىف.

 لوعتو ملف ) مال تخاو ةجوزك ىتاثلاو ماو ةجوزركح لوالاف ( رمشع ىنثا نه
 ناتاباو ماو حوز رع ثلث ىلا لوعت ىلاف( سقعغ هعبسو رشثع هس و تع ةثلك لا

 ةعيس ىلا لوعت ىتلاو مال ناتخناو نيروب 9ناتحاو فيجو او |

 ةعبيران» اهلصاف ناثلثوا ناسدس نقلا عم ناكاذاو هل وت ) ما ءالؤه عمناكاذا رشع

 ىلا لوعتو هلووف ) .نيتنباو ةج ورك ىناثلاو نباو ني وباو ةج و زك لوالاف ( نبرشعو
 باجا ههج وللا مركايلع نال ةيربلا ىعبهذهو نيوناو نيتئناو ةجوزك ( نيرشعو ةعبس

 0 للدجلا اهلوا'ةيطخ تطخ ناك هلا كلذو اهسن اهتم داع لا 0200 ١
 من8 داع لاق لئس الف ىعجرلاو بأملا هيلاو ىعستام سفن لك ىزحيو اعطق قحاب ركح
 مسقنن مل ناو تعص دقق ةثرولا نيب ةلئسملا تعسشلا اذاو هل وق ) ةبطخ ىلع رتساو اعست
 حجرخاخ ةلباط تنك نإ اهلوعو ةضئرفلا لك ىف م مهددع برضأف ميلع مهام قدرف ماهس

 مقال ةثالث وهو قبام نيوخاللو مه عبرلا ة ةأرمال نيوخاو ةأرماك ةلئدملا هنم تدك

 نا اهلوعو هلق ) محدن اهنمو ةينامث ن وكت ةلعسملا ليصاف ندا ا 0

 لوعتو ةةسند اهلصا بالوا ماو بال تاوخا ثاثو احوز ةضيرفلا تناك اذا اي تلاع

 تاع ء مهماهس قفاو و نأت ل قف ) ن نبسثعو دحا و ند 2 دلو ةعبس ىلإ

 مهد عبرلا الل ماعا هتسو ةأرماك هدم محدن ةلئدملاف غلباخ ) ةلكدملا لصرف مهددع

 تلثو ثلث مهسؤر ددع مهبديا ىفام قفاو نكلو مهياع مقتل ةثلث قبام ماعاللو

 عبرلا ةجوزال 2ع اهتمو ةناع نوكي ةلثملا لضا ىف نان[ 5 مهددع ثلث برضاف

 ريك اوا مهنه نيقيرف ماهس مسقنب مل نآف مل و ) مهس دحاو لكل ةتس ماعاللو نام

 ةلكملا لضالاو عمتجأ ام 2 كلانلا قررداق عقجاام مث رخالا ىف نيشرفلا دحا برضاف

 هثلث 0 نيتجوزال رغثع ىنثانم اهاصا معو مال ةوخا ةثلثو تادج سو نيتج و زك

 ىلع 2 داو 0 1 وهو 0 قيام ماو 0 ةعل را قلخلا مدلل ةوخالل و نايهس سشددلا ١ تادعاو

 1 اودو نيةج وزلا كا ءابرضاف ةوخالاو كاد 0

 ( ه؟) 2



 | لصاىف نيثلثلا برضا مث نيثلث نوكي ةوخالا ددع ةثلثىف ةرمثعلا برضا مث ةزرعا

 | ةضيرفلا ىف 'ىش هلز» لوقب مث حد اهنم 2 يسر تاس نوكي نيشخ اننا ىغاوا ل يسم

 1 لكل عيبا نم عبرلا وهو نيعست نروكي نيشلت قف هتلث نيت ورللا نشلثىف ٌكوْرتَصَف
 0 ةوخاللو رشع ىثا ةذحاو لكل نيتس نوكي نيثلثىف .نامحس تادجظو نوعبراو ةنسج

 ظ نيم ناو نيثلثىف ةثلث عاو نوعبرا دحاو لكل نيرسشعو ةئام نوكي نيثلث ىف ةعبرا

 ارا ن )0 8 رسب[ ءا دعا دادع ءالا تواست ناف هل وف ) نوتس و ةئاثلث هلك كلذف

 أ عبرا نء اهلصاف لثاقملا ىع-! اذهو ( ةلئسملا لصاف نينثا برضاف نيوخاو نيتأّرماك ||

 هوو بوس وسر ششي

 دحأو اضيا 05 هثلت وهو قدام ني وخالاو ايهيلع ريكتم مهم عبرلا نيتج وزال

 نو اللو نامت نتج وزال ةينامث نوكي ةعب را ىف نيا ترضاف رخآلا نعي كسغي نةدعلا
 اود عب راك لقالا ن :.ع ةكالا هأزجا رخالا نم ًازج نب ددعلا دحا ناك ناو هلوق ) هند

 لوم لا دعما ىدت ادع 5( ٠ وخالا ددنع ن ٍُء كأز رجا ةعب ردا ترض اذ ذا ني وخاو

 نةتماف اضرا رسسكتم ةثلث نب وخاللو نوبلع 006 ٠ مهس تاج وزال ةعب رانم ةلكملا لصا
 ا تاح وزال رد ع اهحش 0 ةعب راى ةميرالا ترض اذا هيف نالخدب نينثالا نال 0000

 | قفو تنيرض رخالل اتقاود نيددعلا دحا ناك ناق هلؤف ( رع اخ نا وخاللو ةعبار

 | ماعا ةتسو تخاو ةوسن عبراك ةلكسملا لصا ىف هبرضاف عقجا اخ رخالا عيمجىف يكرر
 لصاىف مهعجاام 2 الا عم .ح ىف امهد>ا فصن برطاق فسعنلاب ةعيرالا قفاوت ةتسلاق

 | لك ماهس برضاف ةلئسملا تعص اذاف هلوق ) ( مدت اهنعو نيعباراو ةيئامث نوكي ةلكسملا

 اكن ( ثراولا كلذ قح حرم ةضيرفلا هنم تدحام ىلع عقجا اام مسقا من + ةكتلا ق تاو

 ]| سسكتم مهس ماعاللو فصنلا تخاللو عبرلا تاجوزال ةعب رأ نع ةلكسملا لصا لوقت
 | مث رشع ىنثا نوكي ماعالا ددع ىف تاج ورلا ددع فستذ برضاف ةتس مهو مهيلع
 | 1 قو هع رآ تحاللو سمع قنا تاح وزلل نيعباراو ةياشم نكي هضنرفلا ىف
 هيصن ناك ناذ ةئثرولا دحا تام ىح ةكرتلا مسقت مل ناف ملف ) رشثع ىنثا ماعاللو
 ١ مسالا ىل ناو ةلكسأا دم. تعح دو ددكع ىلع مسن لوالا تيملا ن»

 ىرخالا ىف نيتلك_سملا نىدحا تنرمض مث اهان رك ذ ىتلا ةقيرطلاب ىلاثلا تملا ةطيرق تعص

 هاو نال فاو ةجوزك ( هتضي رف هنم تدكام قفاوت قالا ثلا ماهس نكي ملاذا
 اال ود ثراو هل سناو ماعالا ضعي تاه .ىح ةكرتلا ضاقت ملم ماعا ةدهيرا و
 | ىويلع سيكتم مهن ماعاللو ناهس تخاللو مهن ةجوزا ةسعبرا ن 5 لولا ةلئدملا نات
 '”ةندرا ماعاللو هيام تخاللو ةندرأ هح وزال ركع 0 4ع ا قى ةندارأ ترعضطأف

 براد 0 6 ل مينا م 4س هدك و هللا اهنوخا افلح و 0 0 ذحاو 1

 هكند ق ةعلا زا ةجوزال حد اهنم و ئيد راو هيامت 0 ل ئىدو 0

 | فصنلا وهو نيرسثعو هدبراب و ةنلث ىف هنا 58 تملا و هيلو عر وهو يدع ْىث نو*٠د 3



 يا

 او 0 جس تاك ناذ هلرف ةعل رآ داو 6-0 هك رولا ةيعب نيب سدع ىلا 3 6,

 ن٠ لكف ناتلك_ىلا هنم تعص متجا اخ ىلوالا ىف ةيناثلا ةلكملا قذو ب رضا |

 ب 0 ا ن* "”ىث 5 ن ل ةياثلا ةلثسلا قثو ّق بورمضد ىلوالا هيعمل 3

 ح وزلا تام مث ةعب را نه 2 ناوخاو ح وز هلا تملا هكرت قذو ىف بورض»
 ميج ىف ,هددع فصن برضاف فاصنالاب ناتفاوتو ةءيرا نم اهلصا نين ةعيرا فلخو

 لوقف ١ ةعبرا حوزلا دالوالو ةعبرا نيوخالل ناتلئسملا محدن فض 0 نارك

 نم دحاو نك بيصن ةفرعم تدراو ةح+انملا لكس تدحااذاو

 ( هرح ثراو لك ماه_سنه هل تذخا حج رخ اه نيعب راو ةينامث ىلع ةلئدملا هنم تدحام

 0 0 نذل تتاح

 ىذلا ,هوادجو ةدجو اياوانبا فلخو ئ الات امم رتل :ا نم نياو ناوبا ح وزهنروص

 هقاقأ| كردصام ةندس نم هنضارف لخإو 2ع أ :ا نم هسجخ هدي و لوالا تملا مهفلخ

 هلال ء يش هنيئاثلا ىف هل سيل و شع تا لوالاف تالل نيعاشو نان
 دعو هيلع باتا بالا وهو ا حا وزالو شع ةعبس ماللو ما وا

 نوعي 20 ةيام ىمو مهردلا تادح ىلع ها كسللا ماهس مقا قو سدح ةياثلا ناللو

 5 و رسشعو كاع را وهو ىهردلا فضعد كااذ لياعت نيثلثو 2 ماهسلا فَضَد 35 رك

 ه2 اكل موس لك مشع ةتساوهو ىهردلا ثلف اهلياش نو سثعو ةعبرا ماهسلا ثاثو

 طاريالاو ةعست نمأو سثع ىنثا قئادلاو رستع ةيئامث عب رلا و ناتبح مهسالا ةثالثال و

 فدعتو هس ةردأو موهسا ةثلث ناتيح وهو طاريالا فدقن وهو حج وسطلا و مها ةتس

 رسثع ةعيس ماللو قئاذ كالذو امهم رشع ىثا الل نا تلع دقو ةبح الد مس لكلاَر

 اهئلش اهلباش 0 قب مشع ىثاب قذ ةاذللا ند ه2 تلك ا اه تلو و قئاد كالذو

 ئ لك لمافيف ردع هناك 0 ةعنرا تلباقو نرثعو هعب راب نيثلث و < هع انلل 5 قل

 1 5 هرد عبر ح وزالو رك داك تلثو كل اهاثاغ ناك اهثلث هسه تلباق اذاف هش كك

 ل و ةيحو هرد عبر نيآلا نبالو ةبح ثلدوتابح
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 ب راو ةيامك سدسو ,هرد سدس قئادلا مث ةكرتلا نه ”ىث لك مسقبو ةلغلا مسقن كلذ
 ا هعل را قئادلاو نامح حج وساعلا و رسدع | نيءبس و نينا ماه س ند |يدصح هبا

 سس دلاس فصن ناوعت قارعلا لهاو عهردلا سس دس طاريتلاب ريثخو قاد كرت طاريقلاو

 تابح ىنامث قئادلاو قئاود ةتس ره ردلا لاش دقو تايح عبرا وهو اطا ريق يهاردلا

 ةرشع لكو لاطو قدام اهيفرط نء عطق نكل رسشةت ىتلا طس وتملا ريعشلا ةبح دارملاو

 1 ىنا ند ناو ناواو 5 وز هنروص لوه أ اذه نم ب رذاو ليقاشم ةعيس نزو مك

 الل قبو نانا سس كم ١ مالل و نانثا نس ما ١١ نب اللو هثل كد دمنا جرا
 ا تام م ةسجح نب

 هدس نه هتدعا 0 لو مالا ىهو ةدحو كوالا ف 6 وهو اناو ابا فلخو نءالا

 | 0 هل 4 ا هدحل رفلا ترمضاق مسن و.قفاوت ال هج ةدسا و تناك مول تافو



 ؛ ةيناثلاو ىلوالا نع جب وزال ةيناثلاو ىل والا محدن هنعو َنيِعِبِسساو نينا

 | ةيناثلا ىف هل ؛ىثالو سشع ىنثا ىلوالا ىف بالل و سشع ةعبس ةيئاثلاو ىلوالا نم ماللو

 | تابح نا تلع دقو ن وعبسو نانثا كلذف ن و سمع ىناثلا كلاسهلا نباللو ماوبا.هنال ||

 | ىلع هعسقاو نيعب راو ةيئامثىف ثراو لك بيصن برضاف نوعب لاو ةينامث مهردلا |

١ 
 ا

 نو سثعو هثل

 ةبح ثلث و ةبح رشع دحا مالل و تابح ىن امك بالل حل نيعبس و نينا
 ثلثو ةبح سثع ةثالث نءآلا نالو ةبح ثلثو ةبح سثع هسه حوزالو

 000 11 زلإ لوقت نإ ةناصما و ردح ن وعييزاو ةئاح دل تقذلق:ةبج-

 طقسيف نوعبس و نانثا ىه و ةضيرفلا الث نوءب راو هيام
 ناف ةكريلا ند هبيسصن وهف قب اخ ةثلك ثزراو لك ماهس نم

 وهو هثلث نورششعو ةثلث وهو حج وزلا بيصن نم تطمسا
 انف رهو لت واريقع هس قرانا تو ةعبس

 للاعت وهنا_دس هللاو * ثراو لك اذكو ةكرتلا نه

 + هقلخ ريخ د# انديس نع هللا ىلضو * زعا

 'هركذ الك « اهلست (سو هبعصو هلآو
 00 ع لمع كك و 8 ناوركااذلا

 + نيملاعلا برهلل دجلاو * نولفاغلا

 + ادا امئاد ادهح

0 

1 

:1 

 ةريألا ةره وجي ىعلا :باتكلا اذه نم ىتاثلا دلخ عبط مث دق
 ( كب دو# ) ةعبطمىف ىرودفلا رصتخم ىلع ا

 نسى لالا ثا را ودج قف ىاكلا
 هيكشل ناضمار نع نب رسعو

 فلالا دعب ةئاغلث و ئدحا
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