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 ا درثلا ىف ديتكمربك"
 و

 ىركتلا ب يكل راد

 رمد

 رصمنا لعبرعلا 0 ةيقرشلا مصاوعلا يف لوجي نس
 ىهن ين مظعأن ودي رعلا تكفا عبط يفاقاطن اهعسوأ ١
 ىلحلا ىنابلاقطصمب ةصتتخملا ( ىربكلا ةيبرعلا نتكلا رادز
 اضذخاو ة ةبرحه ١١1/5 ةنس ةنكملا هذه 2 هوغو

 وةررشلا تلا ىح ينوكلا ءوشنلا ا امسحوفلاب
 ةيماعلا نكن عبط ف اهدارفنان امراغمو ضرالا قراشم
 رومعللاءاحنا يف ادلب ئرثال اذلو ( ةيئميملا) امتعبطم يف اهعاونأب
 ةقثلا نم اهراجتل امل ىتكلا كان: نم روفوم مسق اولا
 لارا ة دعت لازنال يعور وكذملا ةبتكملا باتا, ةنامالاو
 ش1 اهب ةحض وم ةلماعملا 00 ىلاط لكك اناجم ةيونسلا اهسراهف



 تيلكلاةعبططاو
 ( 7٠١5 ةرمن نوفيلت * رصع ةديدملا ةكسلاب )

 راما راق رلاو -.ى رولا فاح موه ارب * 0

 ايرعاولا لماطب ميس رلاو بانك تاودولاو ٌئيعازلاو
 يع سسك تكلا فانصا موه عيال ةرعئسم * :عبليلا

 ىسانمولا نحب ةيعازلاو ةيراهتلا لافشولاو بال ل
 لالا سسمو لالترلا للا ىبعو * رعاونا لكي ريلولا * تاغلاو



 ةنبللا فل الباب 51
 ضرعأ فسوب ىللاعت هلوقىف ىدانملا ءافتك اءادنلا فرح ف ذح م ءادنلا

 لخداماف اودجساالأ لاقهن أك هسنتللانبه انا لبقومولعمد | رملاز الا ذه نع
 عاهتجالاب فل أت طقسو لصو فل امال او دجس | فل آت طقس هيبنتتلل ايهلع

 ةمرلا ىذلوقهريظن ونيسلاو فلالانينك اسلا
 رطقلا كئاعرجنالهنملازالو *« البلا ىلع ”ىمراداب ىماساابالأ

 .اراصتح ةياهنلادح اذخا عبطو حيحصت دعب راتخلا عبط من راتسلاةلا مس
 ةرخافلاةيلكلا ةعبطملاكلذو # ةناهنلاوةبادبلاىفةلل دم اف * ةيا امهلكش ىف
 رص ةديدخلا ةكسلا رجاتلا دمع ىدنفا هللا دبعديسلا اهريدمو اهبحاصل

 ىف ديدجلاهعبط نسحو هحبحصت نمماهلاناك دقو ةرهاقلا

 .+١٠ ةنسنم لاوش لوأ (دحالا ) ديعلاموب رك

 ىكزأو ةالصلا لضفا اهبحاص ىلع ةيرج#

 نوركاذلا هرك ذ الك ةحتلا

 هرك ذ نع لفغو

 نولفاغلا



 1511 ةنبللا فل الاب اب
 هنمو مالكلا ريثكلا ةقاقبلاو قمحالاةجابلها تلق * ةميهبلا ثينأت
 نمدحاوللوةلوام5 1ضاوةلوأد 0 ءوملاو رك كلاقنف ىوجساع

 ةثالثل عما ىف لخدت عباسلاو ةيحوةطك قنالاو رك ذلاىلع عي

 فرح نم ضوعللو ةبراوحلاواةجتز ا وداك ةمجتيو اذ هلاك بسنلل هجوأ

 ريبزلا نبهللادبَغو رمعن.هللادبعو سانعنب هللادبع مثلو ةلداعلاك فودحت

 تين الابلصأ اله (اله) اذه فال دبعةدامىةلدابعلا هللا همر رسف تلق#
 ناكم ىلاترشأ اذاب ير قتللانبهوانه (انه) ضيضحتلا ىنعماهيف راصف له عم

 ديعبتلا ىلع ليل داهيفو باطخا|فاكلاوةدئازمالللاو ديعبتلل كلانهو كانهو

 لثم ايأ اهلصأو ءادنلاف ورح نمايه ( ايه) ثنؤمللرسكتو زكذماحتفت .

 نموتادايزلا فو رح نم ىهومجعملافورح نمفرح ( اي) قارهوقارأ
 كل وةك ىئنأ وأ ناك اركذرو رجا ملكت | نءاهبىنكي دقو نيللا و دملا ف ورح
 ةصاخ ءادنلا ىفاهف ذحن نأ كلواهتنكس تئشن ا واهتحتف تشن | ىمالغو ىنوأ
 فايع ىش ريغال >تؤ فل الا دعب تءاح نافرسكلاب دابعاب وموقانل وقت

 اهرسكو ”ىخ رضع منتأامو ىلاعتهل وةك عمم اءايدعب تءاجن||اذكو ىاحرو
 ىرصت لثم بوصذملا ماكتملا نعام ىنكي دقو هجولاب ىدلو ءارقلا ضعب

 نيلعفت تنأو ىلعفأ كلوقكت سن اتا: ةمالع نوكت دقو امجو حو نر آو

 ديعبلاو برر قلاهب ىدات ف رحاب وةبوابءايلاىلعاويفاوقىلاةديصقلا بسنتو

 اودجسااب الأ ىلاعتهل وقو سجعت ةلكى ه# رمعم ةربق نم كلاب «زجارلا لوقو
 فرحي ءافتك | ىدانملاهيف فذ اودجسا ءالؤهاب الآ هانعم فيفختلابهللا



 ةنمللا فل الا بإب 11“
 ادك ناك دقل هللاو ل وقتاهب مسقي دقو د ودق سانلاوتق وا دن زام كم تق ىأ

 هللاو وك ريظملاىلعالا ل_خدنالو ام مجرم براقتل ءا- لا نم لدب ىهو

 70٠ ,اواعقالل وق فك دملاة عاج ر يمض نوكن دقو كنز أو كتابخأو
 اهؤاحاذاقح ىلاعتهلوقو دم كلوانب رمط وفك ةدكازز ركن دقوا وطقاو

 0 الك كيو (كيو) .ةسارهيفواولان وكت نأ زوجابب اون تحتقو
 ١ د1 فرخ نه ف رخئاطا (اه ( تاطخافاكلاو ا ةيسدقوخوو

 نيينينتلان ب عمسجمو ءالؤهم تااهلوتتوهستت فقرحاهوتادايز :لافورح

 دقءاطاو لج رلااهمأ ابل وقت ىئ القرافمزيتغوهوءال ؤهايالا اذكو تك ودل

 يضوركذملل وه (وه) اه رضوهب رض لوقت هد اغلاو تك اغلا نعةنامك نوكت أ

 مثوهبلاموهيناطلسوهللوحنةك رحل نايبل فق ولا ىفءاط ادا زتدقو ثنؤملل

 روصقةماهو قارأو قارهلثمةزمطا نمالدبءاط|ن وكت دقو اذام مت ىنعب هم

 نالفنيأكاقيو هذانأاه لوقتةأرملاو اذانأاهلوقتف تن نبأ لاقي برقتلا

 - ةسبرقثناكن اةأرمال وكاذ وهاه اديعب ناكن اواذ وهاهابي رقناكن |لوقتف
 ةعي.لا ىلع برعلا مالك ىفدا زتءاظاو كلت ىهاهة ديب تناكن او هذيهاه

 ىو ةميركو يركوةب راضوبراض وحن ةلع افلاو لعافلا نيب قرفلل ب ذأ

 عمجاو دحاولانبب قرفللو ةأسعاو "ىرصا وحن رنا ىفثنءوملاو ركذملان ب

 ةيرقوحم تنأتلا 0 قفل كيب علو رع و رقروق زك وذ رقي وكت

 ٍ ناكاف ةقاقبوةجاباهوحت اهذواةاس و ةمالاكو اعمال اباودكر ءو

 2١ دصقب ةثرتاتفامذ نا اك امو ةهادلا و ةياهنلاو ةناغلا ثدن اتدصقب هشبن اتقاح دم

22+01 



 5350 ةنيللا فل الا باب

 كإ ضعباع تر سوح تعتلا اوه راب كد وكان ا 1

 ةفاك قلطنمديز اماوحنلمعلان عةف ةتنازروكالكسحلا وش ىأ

 ةيفانلاو احراخ ديزامو ديزج رخام وحن ةيفانو هللا نم ةمحر امف ىلاعتهلوق وحن

 زاجحلا لهأة غل فل معتو سايقلاوعو ةراوداهنال دحنلهأة غل ف لمعتال
 اهنمةفودحم ء يج وارشب اذهام ىلاعت هللا لاق واح راخ ديزام ل وقت سدلب اهماشت

 بسنت ةديبعوبألاق كولءاست,معو مبو ملوحافرحابيلاتممضاذافلالا ٠
 00 00 عير ما لقد وامام ىلع ايت لا

 يدق اماذ 1 ولاق ةد“ 7 ونلال_خدن ودب 22 * نودتملومفأ مقت

 امهمز البلح معزو ءازخل ا ىنعماهيفامهم ادكواماهماعدي زن ااهنالةازاجلا

 همز وكت ناز وحد وسسلاقو ءاهلالا او ه1 واوتلامابسلا ودا ١ ١ دا

 هب ىزاجحيو نامز نعلا ؤس وهو نكمتمريغفرظىتم (قم) اماهيلامضذاك
 مهضعب ديبعولأ عمسو طسوىنععن وكت دقو نم ىنعي لي دهةغل فنوكتو

 هاديزاولوقت ةيدنئلاف رح ااو (او) ىمك طسوىأا مك عين

 ىلعلدنالو نيئيشلانبب عم<فاطعلا فورحنمواولا(ورءاديزاياضيألاقبو .
 نس ذءاجنأمبح وأ ىلاعتهلوقك ماهفتسالا فل ا اهيلعلخدنو بيئزرتلا

 ةيابسلا ىلاراشأو نينابك ةعاسلاوانأ تعب مالسلاوةالصلاهيلعهلوقك

 اديزمرك أو تق مطوقك لاحللواولان وكت دقو ةعاسلا عم ىأىطسولاو



 ةنيللاملالابا - "10
 ىدنع لوقت يملا لعهدعب ام بصنتف ؟ ىرحج ىرجن دقوا ذك ت لعف لوقت

 هتتا اهانعم عدرورج زةلك الك (الك) ةياتكلاكهالامهرداذك واذك
 عمطبال ىأ الكم عن ةنج لخ دي نأ مهم “ى سما لكع مطب أ ىلاعت هل وفك ندم

 فرح (ال) ةيصانلاعفسنل هتنب ل نئلالكهلوقك اقحى نعم ن وك, دقو كلذىف
 : نوكيدقو ادغ لعفب الت لق ادغ لعفي وهلاق اذا لعفلا عقيملو لعفب كل ل

 نم ىهنم لك هب ىههي دب ز مقر ال و مقت الكلوقكى بلان وكيدقو معنو ىللادض
 الآ ا ا ىأ لج تال [|كعنمام ىلاعتهل وقك اوغل ن وكي دقو مظاحو ىئاغ
 كلوقك ل”والا هيف لخدامت ىتاثلاجا رخال فطع ف رح ن وكي دق ودجست
 فطعفرخ نوكت نأ نمتج رخواولاا هيلع تنخدأنافارمعالا ديز تب.أر

 ضعب ىلع اهضعب لخديال فطعلافورحزأل ورم الوديزمقياكلوقك
 . ىفقيساك تال لاقبف ءاتلاا,يفدازندقو نا ًاتلالو فطعللو اولا نوكتف
 ( ول) دجلاال مف ريدجلا كلوقكاهفل أت بهذ ماللاو فلال اهل بقتسا اذا وتبي
 كتم رك ال ىتتثج ول لوقت ل“”والا عانتما لدج أ نم ىناثلا عانتم الوهو نمت ف رح
 ١ (الول) امأو لوالا عوق ولجأ نم: اثلاعقوتاهمال ءازجلل لان ادض وهو
 ديزالول لوقن لوالا لجأ نم ىتاثلا عنجالولن ا كلذو وون قم نو ةك رق

 وهوالهىنعن وك, دقو ديزد وجو لجأ نم كالطا عوقو عنتما ى انكلط
 ام ( ام ) بررق لج أ ىلا ئترخ أ الول ىلاعتهلوق هنمو زي زعلان ارقلا ىف ريثك
 ءازطاو كدنعامتم روحت ريخلاو كدنءام وح ماهفتسالا هجوأ ةعست ىلع

 ردصللا ليوأت ىف لعفلا عمامو اديز نسح ام وحن ب جعتلاو لعف أ لعفتام وحن

 انسانا همي
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 تفضصوناو ةركن ىلا هتفضأ ةركن هبت فصونافافاضم الا ن وكيالف بحاص ىنعم

 هون ودي زىلاالو رميمم ىلا ةتفاضا ز وحال وماللاوف لالا ىلا هتفضُأةف رعم هب

 لاقواولا حتفب لام ىوذنيلج رب ولامتاذةأ صايولامىذل جرب تر رم لوقت

 تاوذةوسش و رتيطلا له ئوتالح ر وكم لدعى وذاوديشأو ىلاعتةللا

 لشم ىوذ لذ لص و تانلسمدت بصنلا عض ومىفءاتلار سكب لاملاتاوذايو لام

 تاذهتيقل لوقت نكمتمريغنامز ف رظ وهف حابصوذوةىصتاذ ط وقام واصع 1

 ءايريفغب ءاسم اذو حايص اذوةىمتاذوءاشعلاتاذو ةادغتاذوةليل تاذوموب

 تيكو تيك لثمتيذوتيذناكمطوقو ةتستاذالو رهشتاذاولوق. وامه ْ

 بترتلا 0 فطعلاف ورح نمءافلا (اف)

 -”توكبناىاثلاعضوملاو ارمعف اديزتبرضلوقت كارتشالا عمبيقعتلاو

 . هي ريض لوقت كاريس نوذسبقعتلاو فطعلا لك ىرختو اهدعب |! ةلعاهلبقام

 وع كلاثلا عضوملاو عجولاو ءاكبلإةلعبرمضلا ناك اذاه عج وأف هب ريضو كبف

 0 اف قرزناكلوقك ط رشأابا وج ىفكاذوءادتبالل ن وكي ىذلا

 دو دسم تن [كلوقنال ضعب ىفهضعب لمعي فن ًاتنسنم مالك افلا دعا ظ

 ىهنلاو مالا دعب اهبتئج اذا لولا |ذكوءافلاباباوج تراصةلمإاو هربسخأ |

 ءايشالاهذهيف ءافلادعبامبصنت كن االاضرعلاو ىّعلاو ىنلاوماهفتسالاوا ظ

 كنكلو ناسحالل ةلعةرايزلا لعجن مل كيلا نسحاف ىنرز لوقت نأرامضابةتنلا

 مهبممسا اذك (اذك ) لاح لكوع كيلا نسحأنا ادبأ أش نم كاذتلق |

 ( ريع 41 ظ



 ةنيللا فل الابإب "161
 لجرا زل 00 مس ملامفاضي أ لخدت ا و ادم

 ١ و -كلاودلو مسالا اميعن ا 00 كدقل ةلاتلاق

 تناكمسالا نع ترخأت ناف تلعف و لعفت ىهل وقت ىضامارخا ىفو لبقتسملا

 تلعف كلوقىف 0 ورك دقو ةمالعتناكتمدقت:ناواريمض

 اثثؤم تبطاخن اوتحتف ارك ذمتبطاخ ناف ثن ٌوملاورك ذملاهيف ىوتسسيو
 دعءاع ف رحءاحلا (اح) ةبواتءاتلا لعاهيفاوقلاةديصقلاةبسنوترسك
 ىذلوقت ثنءوملللاذلار سكب ىذو رك ذدملاىلاهب راشي مسا اذ (اذ) رصقبو
 اضيأ هدهوهللاةمأ ىدهوديزاذهتاقهينتلااهاهيلع تلخدأ ناف هللا ةمأ
 طقستف امهنوكسل نيفلالا عامجا حصبال هنال ناذاذةينثتو ءاطا كبررحتب

 ظ فلا طقسأ نموبرعافنارحاسل نيذهن ار قاذ فل أ طقس نفامهادحا

 1 دعب هنلا اوين لييطايفو بالطعم نلوم زال كاذو

  ثن"وملل ىذىلعفاكلا لخدتالو د ا واذ

 ْ . ةينثثلا ىف لوقتو ًأاطخ هناف كيذ لقتألو كلتو كمت لوقتات لعاهبلخ دماعاو

 ” ثن'ومللو ديدشتلا كناذ اولاقاع رورلاو بصنلافكديذو عفرلا فكناذ

 ا امآواتىفقيسفاكلا حو كل وأ عمجل اودي دشتل باضبأ |كناتو كنات



 5م 6 ةنمللا فل الا باب

 لعفلاقاصاال ىهو ءامسالا ىلع لوخدلا»صتخيو رجلا لما وعنمفرحءءابلا
 كلف ىدعتب ال لعف لكوه برو رملا تفضل كن أك دب زي ترس ل وقت هب ل ىقنملا
 نوكتدقو هريطود راطأو هيراطلوقتد, دشتلاوةزمطاو ءايلاندب دعت نأ

 عضوامبرو اريصن وايداه كب رب ىنكو ىلاعن هلوةواذك كبس كل وقك ةدئاز

 هنماتنا نم مهممو ىلاعتهل وقكىلععضوم عضوي دقو لجأ نمكل وق عضوم

 رعاشلال وقكءابلا عض وم ىلع عضوي ارانب د ىلع ىأرانبدب

 اهاضرينبجعأهللارمعا * ريشقون ىلعتيضراذا

 () نع ىنععشبلا اذهىفىلع ناروهشملافورعملا تلق * ىفتيضرىأ

 عمجلاءال وأو ةسثتلل ناتودذ ل ثم هتورك كملل اذ ل ثم ثن وما يلا هب راشبي مسا

 تئج ثيطاخاذاوءالؤهوناناهو دنهاناه لوقتف هستللاه انباع لخدبو

 كنات ةينثتللوةئيدر ةغل ىهوءاتلامعتفب كلتو كانو كلتو كين تاقف فاكلاب

 ةيطاخل ع نا فاكلاف كا الوأو كالوأو كئلوأ عمجاو ديدشتلاب كناثو

 5 ذتلا ىف هيلاريشت نا فاكلا لئقام وعما وةينثتلاو هس اكلاورك دتلاف

 هلئاسم نم *ىشىف'ىطخ + لصالا !اذهتظفحناف عمجلاوةينثتلاو ثينأتلاو
 كلت ىلعاه لخ ديالو دزه كاناهو دنه كنتاهلوقت كانو كنت ىلعاه لخ ديو

 تادايزلا فو رح نم ف رحءاتلاو كلن ىفةغل كلاتو هيبنتلااه نم ضو عماللانال

 لوقت ةيئاغلا مآ ىف لخ دنت و لعفت ”تنأ ل وقت سطاخملا لمقتسملا فازت ىهو'

 اوخرفتلف كلذبف ىلاعتهلوق '”ىرقاكبطاخلا م ىناهولخد ارو دنه مقتل

 لعفاكل وقب اهنعءانغتسالل ةئيدر ةغل بطاخلارمأ ىفماللا لاخد ا شفخ الا لاق



 َ ةنمالا فل الاب اب ”6

 تعبتأو ريغ عضومىف اهدعبامواهتلعج اهبتفصو نافالا,فصويدقو هنم
 ناكول ىلاعتهلوقك ديزالا موقلا ىفءاج تاقفبا رعالا ىفاعابقاماهدعب مسالا

 بركيدعمنبو رم لوقواتدسفل هللا الاةط !ًامهف

 نادقرفلاالا كيب أر معل * هوخأ هقرافم خألكو
 00001 داو ةحراعةعملاوءانتتسالا الا لصأو نيددق رفلا لاقت اك
 اخلاقك وا ولك ةفطاعالا ن وك دقو ضراهءاشتسالاو

 مسراط سردب مل نا ديس * !|ةردغاباراداط ىرأو

 : محس دلاوخ حتايرلا هنع * تعقد ادماهادامرالا

 كل نبأ نم ىأ اذه كلىت أل وقت نب اءانعم ىف /(ىنأ) ادامر وار اداط ىرأ ديري
 | 0 نإ ساهم كنا اتى أ لوقت اهيئزاح ىلا فورظلا رم نه وادع

 لل فك ىا :نصحلا مهتفتنأ كل أ لوقت فنك ى عع ن وكن دقو كنق نأت
 ةلصتملا تارمضملا عيمح هب لصتب و مهمممساايا ) ايا) نق قبس دقفانااماو كلذ

 فاكلاكىبهف بارعالا نماملعذومالواناياوءاياو ىاياوكايالوقتةب وصنملا

 نونلاوءاطاو ءابلاو فاكلا نماهدعبامو هلب تناقنونلاو فلالاوكلذىف

 يانا نيب وحنلا ضعب لاقو ةفاض ريغ نم دح اوى ك باطخلل ادد وصقملا نعاس

 لقتالو ىنثبرضلوةتنا حصيوهنال ىاياثب رضل وقت و هد عبام ىلا فاضم

 ” نوكحندقو كاياكتب رضلوقتو فاكلا, هنع كئانغتسال كاياتب رض
 لثمكايهلاقودعا,تلق كن اكلعف نملدب وهودسالاوكابال وقتي ذحتلل
 (اب) واوالب اذك لعفتناكايا ل قتالواذكل عفتناوكايالوقن وقار هوقارا



 انا ةنيللا فل الا باب ْ ٠

 ةياهنلان الاهاخيدت مواهتغلب ن وكت ن ازئاجواهتاخدن وكت نأ زئاجو ةكممملا
 ىعارلا لاق دنعىنعمي لمعتسااعروهنزواحم عنتماع اود حا وها لو! لمعت

 لاق و#:لب ادوذلا ىلادوذلا# مل 2# عم ىنعع *ىح دقو # اننا وغلا ىلا ثتداسدقف

 اذاولاقوهّللا ىلا ىراصننملاقو كلا وم اى لا مهاوماا ولك انالو ىلاعت هللا

 اديزناالآ لوقت هيبنتللمالكلاهب حتتفيف رش (الأ) امأو .منيطايشى ا اواخ

 هدحاو هظفل نمهلدحأو ال عمش (ول وأ)امأ وجراخاديزنا ماعاد وقتاكجراخ

 لامحالاتالوأوبابلالاول وأ قءا> لوقت تاذاهتدحاوثانالل (تالوأو)وذ

 ثن ؤمللهذورك ذمللاذددحاو هظفل نمهلدحاو العم اضباوبف (ىلوأ) امأو

 ءالواتلقف رك لع هتبنب هيددمنأو ءانلاب هتبتك < هنترضق نات دكت

 ديزوب |لاق ءال وه لوقتف هسنتالاه هبلع لخدنوثن وم اورك ذملاهمف ىوتسو

 لخدتهيلعو اضيأنونيوةزمط ارسكف كموقءالؤهلوقي نم برعلا نمو : ١

 كلذدحاوف كئل وا لاق نم ىفاسكلالاق كالوأو كئل وال وقتباطخا فاك

 رغىفكثل وأ اولاقاعر و كئلوألثمكلالوأو كاذهدحاوف كالوألاق نمو

 رعاشلالاق ءالقعلا

 مايالا كل وأ دعب شعلاو * ىوللا ةلزيمدعب لزانملامذ

 ىلالاامأو الوم هنع ناك كثل وأ ل كدا ؤفلاو رضيلا وعمان | ىناعت هللا لاقو

 فرح وهف (الازاماو ىذلاهدحاو هظفل نمهلدح اوال ماضي ا وهف ىلعلانزوب

 ءدقملاو غرفملاو ىننلا دعبو باجنالا دعب هجوا ةسمح ىلعدب ىنئثتس ءانثتسا

 ىنئتسملا سنج ريغ نم ىناتسم ان ال نكل ىنعمي عطقنمل اءانئتسا فن وكيو عطقنملاو



 ةنمللا فل الا باب "نت

 ملاسمأمأ تنأ !اقنلانيبو * لجالج ني ءاسع ولا ةنيظايأ
 تلق ةروصقماه-الديعبلان ودب رقللاهنأ الا لبق ديزل وقناهم ىداش, دقو
 ىهولاق ديعبلاءادنل اهنث الث ىناللاايهنموأ ايأ نم وأاي نم ةروصقماهمأ ديري
 تبثرملامو عطق فا وهف لص ولا فتبئام لكو عطق فل أو لصو فل نابرض
 نكن دق عطقلاف ل أو ةدئازالا لص ولا فلان وكت الو لص وفل اوهفهبف
 مسااذا (اذا) أو ذخأ فل اك ةيلصأنوكستدقو ماهفتسالا فل اك ةدئاز
 اذا كئبجأ لوقت ةلمح ىلا ةفاضمالا لمعتستو لبقتسم نامز ىلع لدي
 كيت 1 كلوق عقوماهعوقو مسااهن ىلع ليل دلاوزالف مدق (ًداورسلا رمخا

 "انف ىتاتنا كل وةك ءافلا ىتاثلاكت ١ ىنتأتنا كلوقك لعفلا اهدحا
 " مهيدبأ تم دقاعب ةئيس مههضت ناو ىلاعت هلوقك اذاثلاثلاو كيلا نسح
 اذاقتحرخ كل وقوحناهف تنألاحىفهقفاوتءوشان وكت ونوطنقب مهاذا
 - ىضم امىهف(ذا)امأو مايقب تقولاىف دبز ىًأجافف تجرخ ىنعملا متاق ديز
 - كلوقكسجاولا لعقلا الااهيلب الو اذا لمة ًاحافملل نوك دق ونامزلا نم
 ان دعا وذا و يلاعتهلوقك مالكلا ىفاعيمحنادازيدقو ديزءاجذا ادك انأامس

 5 ادرشلاة لام اد رطتاك "لاش د ةدئاتق ىف هوكلسأ اذا تح

  عماسلا جمل ءريخ نع فك دقن وكوا ةديصقلا رخادنال مث 0
 0 وكلا نمتج رخل وةت ةباغلاءادتب ال ىهتنم وهو ضفاخف د ىلا



 16 ةنيللا فا الابإب
 زيمفتلاوا ةغللا ةمأنم ادحافزعأ الو ردصلا مع ديالا 3 ب 300
 ةيزلا اوطعي تح ىلاعتهلوقو دي عمحاهمأ نم ىره وجل هيلا بهذام ىلا بهذ
 ناسحالاوةمعنلاديلاوةئيسنال ادقنهانعم ليقو مالستس اوةلذ نعىأدي نع

 اضرأ ديأواهريكو ونيعلامضب ىدعك اهريمك وءانلا مضن ىدياهعمججو هعنطصت

 دك اتوهو كاديت مدقاما دهواهمادقىا الا وهأ ةعاسلا ىدي نيب نا لام و

 هيديىف طقس لاقيو تنأهتنجام ىا كادي تدجام لاق. اك تن اهتم دقام ىا

 يف'ىثلا اذهو اومدن ىامهيدياىف طقسا وىلاعتهلوقدنمو مدن ىا طقسأو

 يكلم ىفىاىدي

 6 ةنيللا فللالا بالي
 ددقو ةزمه ىمست ة كر حتملاوافل أ ىمتةنّللافةكرحتمو ةنيل نايرض لالا

 واولانم ةيلقنمهيف فلالاتناك امانرك دول والاب املا يفةزمطاانركذ
 *ىث نم تايم ةنمريغ تافا ىلع نبمبايلا|ذهوا ذه لبق ىذلا بالا ىفءابلاو

 امسااهتلعج ناف ةفوقومةروصةمءاجهف رح ىلالا (1) هاندرِفااذهلف

 تادايزلاو نيللاو هملافورحنمىلالاو اف رح مسن لام ثن ْؤن ىهواهعددم

 ىف لالا نوكحت دقو هاسنتمويلاك ل وقاهعمج :رشع تادايزلافورحو

 .نينثالل ةمالع ءامسالا ىف نوكت دقو نالعفي والعف وحن نينثالا ريمضلاعفالا
 مالكلا ىف دازتدقت زمطاو ةزمهىهف تكرحناذافنالجر وحن مفرلا ىلعالبلدو

 5 امهني تلصف ناز متعمتجاناف ورمعمأ كدنعدي ز أ وحماهفتسالل

 ةمرلا وذلاق



 ءابلاوواولا باب # ءابلاوءاطا لصف "و

 واولاوءاطاحتفب ىوارطلا عماو ةمخضلااصءلارسكل ؛ةوارطا ( اره)

 عمدلاو ءاملاىمه (ىمه) ةوفهوفبافهدقوةلزلاةوفطا (افه) دلب مساةارهو

 بارعموهو ءاطارسكب مازدلا نايمه و نيتحتفباضي اان ايمشو ىردهبايو لاس

 كنهاذهلوقتنيتحتفب ونهاهاصأو *ىثاهانعموةيانك ةلك خان زوب نه(انه)
 اريكتالو هبا نهمه وضعاف ةيلهاجاءازعب ىزعت نم ثيدخحاىفو كئيشئا

 نيبامدودمءاوطلا (اوه) كينيبتررمو كانهتبًارو كونه ىءاجلوقتو
 ' ءاوهميتدتفأوىلاعتهلوقو ءاوهلاخلكو ةيوهالا عمجاو ضرالاوءامسلا
 ىوهو ءاوهالا عمجلاو سفنلا ىوهروصقمد_ وطاو ميل رع الك

 - لفسا ىلا طقس حتفلاب ايوه يم ريىر 5 عدم وه ىمسالا ىدصءبإ وبحأ

 نهم ةيواهوةماهتس ا ناطيشلا تاو ةحالود ىوهاو ماك ع وساو

 رانلاةرقتسم ىا ةيواه همأف يلاعت هللا لاق مالو فلا ريغب ف رعم ىهو رانلاءامسا

 ديأاهعج نالنيعلاةنك اسلعف ىلع يديابلصأ ديلا (ىدي) د6 ءايلا لصف الع
 ىتالا لعفا ىلع لعف عمجالو سولف و سلفاو سافكح لعف عجامج و ىديو
 ىدبالا تءمح دقو لمجاو لجو نمراو نمرك ةدودعم ةريسل فورح

 "ىف لوقيبرعلاض عبو عراك او عرك ١لثم عمجلا عج وهودايأ ىلع رعشلا ف
 -ةغللا هذهىلع اهتينثتو احر لثم ادي ديلا ل وقي مهضعب وءايلا ف ذحيديالا عمجلا

 هللا لاقو ةقاط ىا نادينالفب ىلامو هاوق هدياوةوقلاديلاونايحرك نايدي

 ْ دِشدأ ردصموهو ةوقب ىا دب أب ىلاعت هل وق تاق #2 دياب اهات ءايسلا و ىلاعت

 ” ىرهزالاصن دقو لادلا با, هعض وم لب انهرك ذبل ديلاعمح سدلو ىوقاذا ادي



 - ءاملاوواولابا» * ءاطا لصق

 ةأرمالو طعأى أل جرايتاه (اته) ةريغلاةوبطاوبارتلاقاقداضب ًاءابطاو

 لك اًدهىفد عب و تيهىفةيصهرك ذدقاتهىفمرك ذاملك تلق * ىتاه

 ءاجمتواضي اءانوا دع هيب وح دملادضءاجطا (اجه) هذعب لب تيهىفروكذملا
 اهتدحغو ءاجهواوجهف ورحلات وجهوهتمجهلقتالو ىجبم وهفءاتلا حتفب

 لاقي ثن وبورك ذيةلالدلا وداشرلا ىدطا (ىده) ىعع هلك اهتيجسبم و ةيجبم

 ءالعلانب ورم وب لاق مط دهيم وأ ىلاعتهلوقو ىدههي دم نيل هللاءاده

 زاجحلا لهأةغلهذه هتف رعةيادهثدبلاو قب رطلا هتبده ومط نيس اما

 باتكلاىفىدهدرودق تلق * رادلاىلاو قيرطلاىلاهتبدهلوقب مهر يغو

 هلوقو مقتسملاطارصلااندها ىلاعتهل وقك هسفنب ىدعم هجوأةثالث ىلعزيزعلا

 اذمل انادهىذلا للدم | ىلاعتهل وقك ماللاب ىدعمو ني دجنلاهان دهو ىللاعت

 اوس ىلاان هيفا وناكتدل وة5_ كايدو قحا ىدبهللا لق ىلاعتهلوقو

 لاق لضب نمىدبالهللان ا ىلاعنهلوقو ىنعع ىدتهاو ىدهولاق طارصلا

 نا ىدهيىلاملاَش معنلا نممرحلا ىلا ىدهام ىدطاو ىدتب الهانعمءارفلا

 هلحم ىدطا غلب تح ”ىرقو هلثم ليعف ىلعاضي اىدطاو نيميوهواذكناك

 ءاطارسكحبي هتبده نسحااملاشو ةيدهو ةيدهةدحاولاواددشم واففخم

 راسىأ نالف يدهىدهلاشو رمتوة رك لثم ىده عمجاو هنريس ىأاهحتفو

 ايادطاةدحاو ةيدطاوقنعلاىداطاو رامع ىدهاودهاو ثيدحلا ىفوهتريس

 اوداهت ثيدحلا فو ضعب ىلا مهضعب ىده. نأ ىداهنلاو هيلاوهل ىدهأ لاقي
 ءاذهو اوذهاضي او ذهيواناي ذهوايذه ىذه هقطنم فىذه (ىذه) اوباحن



 الا وواولا باج ءاطاوواولا لصف 31

 - نملكو هالوتهنملاقب ودعلا د ىلولاو هبجوباهلبقتسم ىاابم وموه ةبجو
 2 رصانلاو معلان باو قتعملاو قتعملاىلوملاو هبلو وبهفدحاو مأىلو

 ءالو امهس ىلاولاقيو ةاداعلادضةالاوملاو قتعملاءالو ءالولاو فيلخلاو

 نا رهش مهياعمى ا ومو ةعباتتم ىاءال ولا لعءايشالا هذه لعفا وعبان ىأ ردكلاب

  ناطلسلار سكلاب ةيال ولا تيكسلا نبا لاق ةياغلا غلب ىأدمالا ىلعىل وتس او عباثت

  رسكلابو ردصملاحتفلابة يال ولاهي وبيسلاقو ةرصنلارسكلاو حتفلابةيالولاو

 7 لز يا سل عام هب راقءانعم ىمصالا لاق ديعووددهمن كلىلوأ مط وقومسالا

 ىأ اذكبىلوأ رالف و مسالا هلاقام نسح أ ىلو أ ىفدحأ لقيم و بلعت لاق

 . فعضلا قولا (ىقو) ايلولاىهةأرملافوىلوالاوهلاقيوردج أ وهب ىرحأ
 فعض ىأأااين وو تو رسكلاب ىن مالا فىنولاقبءايعالا ولالكلاو روتفلاو
 ءانيملاو رمدقهتجاح ىفىتاوتوهلعفب لا زيال ىاا ذك لعفي نب الن الفون اووبف

 ىم ءاقسلاى هو (ىهو) ىنولا نملاعفم وهواع واف رمو نفسلاءالكدملاب
 قيصهنمو * هؤاقسىهو نم ليبس لخلثلافوقشن اوقرخايهو سكلاب

 لاهو طوقسلاب" محو فعضاذا ل وو عمال تالا

 ” تاوُلاَمو سة ىو (ايو) ههسشااموأ رسك انهماتضأ قاد اوافق هب ردح

 : الو ران لرش ةددعملاوةفتحلانأك ىل اعىولّتخ ديدقوهللادعل ىوو

 كيووهقاسكلالاقو نأك لوقتف ئىدتبتمأ ىولوقتةلوصفم ىمليلخلا
 .ِ ةنمللا فلالا باب نماو ف ىناسكلالوق ركحذ رمل ًاءانعمو نأهيلعل د

 ل لالا ءوشنمتنيلاو ءارتعذلا تبنلاةيشلاءابلا (به) ة6ءاط لسفإل
 ا



 -/ ءايلاوواولاباب# واولا لصف
 نماههفامل غو ب رحباليقهنمو تاوضألا و ةيلخلا ىغولا وز ب دكا
 ىفووىنعع ىفوأوءافودده.مب فولاةيردغلا دضءافولا (ىفو) ةيلخلاوتودلا

 ء.هلارع قوأو قاولا ولا وزكومتىأل وعف ىلعابيف و رمكسلاب ني ىثثنلا

 ىنععهافوبو هقح ىفوتسا وايف ا وداطعأ ىأ ىنءع ةيفرت هاف وكت قرار ذأ

 اوماتتموقلايفاوتو ىف أن الفىفاووتوملاةافولاو ه_حورضبق ىأ للا هافوتو
 ةيقتلاةاقتلاو دجاوتتلاوىوقتلاو ىدقب ىغتكو ن, توتي فنا ( قو )

 ةياقو هللاءاقوو نعم تتاوقوتوهللااقت اما ولاقو قتلا ىتتلاوةاقتوةيقن ىتتالاقنب

 ثردحلافةيقوالاو ةغلواوأأحتفو ءاساللقلااضيةياقولاو هظفخ رسكلاب ٠
 دنعةيقوالاو سانلاهفراعتنامفمويلاامأو ىغمامف ناك اذكوامهردن وعب رأ

 عيججاو راتسياالثوراتيس اوه ومجرد ءايسنأ ةببخو مت روتر نر ونال |

 سأرهبدشيامءاكولا (كو) عما يفءايلا تففخ تش اوءايلادي دشنب ىقاوالا
 ءاك ولاد دش هباقيس فام لع ىوأو اهءاكو واهيمانع طنين | ىلو عا

 ءاقيسلا وبك ايعسامهنيام المي ياةو رملاوافصلا نين كوي ناكدن ثيسدحلا ىف و

 كوأ مط وق نم وهودف كوب هناك ملكش الف تكسي ناك هناهانعم ليقو *لملادعب

 يلودعب دعابتلاقيوندلاوبرقلاماللان وكس يلولا (ىلو) تكساىاكقلح

 هالوو ذاش وهو امهيف رسكلاب هيلي هيلو هنم لاقي كب راقي ام ىأكيليامت لكو
 افورعم»الوأ وامهيفةبالو عيبلا لجرلا ىلووداباا ىلا ولا ىلواذكو ةيلون"ىثثلا
 عيبهالو واذك لمع ريمالاهالوو ٌداشوهو فو رعملل هالوأ ام بجعتلا ف لاقيو

 لكل وىلاعتهلوقو ربدأا,راد لوو ضرعأ هنع ىلونودلةت لمعلا ىلوتو ىلا



 ءايلاوواولاب اب واولا لصف 001

 5 ىراوتو هافخأ ةيروت هآروو هريغهاروأو امدهبف رسكلا,ىريىروىرخا

 هقضتملاذاو دادضالا نموهومادق ىنعع ن وكي دقو فاخ ىنععءاروورتتسا

 ىلاعتةلوقو دعب نمولدق نم كلوقك ةياغلا لعهعف رتفءارو نم هتبقل تلق

 3 يبيع رولا او هرتس ىأةيروتر يملا ىرولوقتو مهمامأ ىأ كلم ءاروناكو

 وا لوز رهظن.ال ثدحهءاروهلعجب اكواينالا» ارو ماد وخ امد 3

 ركذموه ىومالالاقو ةئ ٌومىهءارفلالاقهب قلامىسوملاو هقلحهسأر

 لاق لجر مساى سومو ىومالا نمالا هيف رك دتلا عمن لديبع وبألاقو ريغال

 ىلع فرصنبال ىبعفو ةركنلا ىفهفارصن |ليل دب لعفم وهءالعلا نبورمعوبأ
 وه ىئاسكلالاقو تلعفأ لكن م ىنبب هنال ىلعف نم زك ًالعفمن الو لاح لك

 هاساوو سيع فرم دقو ىسوموىوسوم هيلا ةبسنلاو سوم ىف مدقو ىلعف
 عملا وءريغو سر فلان ول هظعم فل اخي نول لك ةيشلا ( ىشو)هاسأ ىف ةفيعضةغل
 ىثولاقيو اهنولرباس فل اخينولاهبف سيل ىأاهيف ةيشال ىللاعتهلوقو تايش
 ىثولاو ىثومو ىثوموبفةرتكللددشةيشوتهاشووةيشوايشوهيشي بوثلا
 ةياشو ناطلسلا ىلاهبىشثوو بذك ىأهمالكىشولاقيو فو رعمبايثلا نم

 حتفب ةياصولامسالاو + لمح ةللاقحوأو ىشن هلى صوأ (ىصو) ىئئس يلا

 ' موقلا ىصاوتو ةاصولامسالاو فعمب ةيسصوتءاصوو اص وأ واع رك وؤاولا
 3 . ناوعمكدنع نواف 0 ول تدخلا اضعب مهضعب ىصوأ

 7 ثيدحلا ىووءاعولاىفهلعج عاتملاودازلاىعوأو ةيعوالا دحاوءاعولا (ىعو)

 ١ نم مهولقف نورمضي ىأن وعوبامب اعأهللاو ةيعاونذأو هظفحايعو هيعب
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 رك دبةأسعا نم كتبهان ةَرَما هذهو هررغ يلظت نع كان كار د
 نم كيهان هللادبعاذه ةفرعملافلوقتو لعاف مسادنالعمجمو ىنئيوثن ٌوبو

 لاقيدعولاىأولا (ىأو) 16 واولالصفإ# لاخلا لع كيهان يصنتف لجر

 هعمجو باتكلا ولا( و)ىشحولار اما كبر حتلاب ىأولاوايأو هتبأودنم .
 مالكلاو ماهطالاوةلاسرلاوةباتكلاو ةراشالااضيًأ وهو ىلحو لح لثمىجو

 اضيأىحوأو ايحوهيحيمالكلاديلاجولاقي كريغملاهتيقل أ املكو وخلا ٠

 هئايبن أ ىلا هللا جوأو بتك ىأاضي | وأو حووه يف مالكب هملك,ن أ وهو
 رصقيو دع ةعرسلااحولاو ا وحبس نأ ويلا ىو أف ىلاعت هللا لاق راشأ ىحوأو

 ىحوتوملاق. عبرسلا ل يعف لع ىجولاوراديلارادبلا حولا جولالاقبو

 دعب جرخام نوكسلا,ىدولا (ىدو) دصقو ىرحسهناضرمىخوت (ىخو)
 فل ًاريغب ايدو ىدي ىدوهتملوقت ىومالا نعديدشتلا,يدولااذك ولوبلا

 تيطعأ ةيدهيدأ ل يتقلاتبدووواولا نم ضوعءاطاو تايدلاةدحاوةيدلاو

 اودةعامجللوايدنيثالل وانالفدتلقدنمت مأاذاو هتدكتدخأتردناوهتد

 ةنخئاؤلا لسفلااغص لصف كعىدولاودومورفكله ل 0 ١

 لاقءايلا نءةرسكلاباوفدك ارو فورعم ىداولاوةيدو
 لثم ىدو عج هن أك سايق ريغىعةيدوالا عملاو * قهاشلابداولا رقرقرق *

 ثيدحلاىفو هلك أ ايروهبريهف وج حبقلا ىرو (ىرو) رملة يرسسأو ىرسس ع

 "لت نأن مريخ ثي دل اماه تلق د هيريقحاحبق ؟دح ف وج ىلتكينال ْ

 ةفلهيفوهراثتجرخايرورسكلابىريدنزلاىرووقاخلاىرولاوارعش ٠



 ءايلاوواولاباب# نونلا لصف 1
 ةواقن رسكلاب/ىشلا تن وءرايخامهمف مغلابهتياقنو ”ىشلاةوأقن (اتن) هتءادرل

 لمرلا بنثك روصقماقنلاو ةفاظنلادودممءاقنلاو فيظن ىأ تن وهف حتفلاب

 ' ىتتتلاو رايتخالا ءاقتنالاو فيظنتلا ةيقدتلاو اضبأأ نايقنو ناوقت هتبئتتو

 7-0 ةيقنم ةقانهذه لاقي خم ىأ ققناهيف راصو تنمس ىأاهريغو لب الا تقن ا وريختلا

 00 ”)ةراكن كه حرجو مهيف لتق ”ودعلا ىف كن ( 31 يي عو

 | اواثال د دحلاو وامسباب نمءاحامب رودملاو حتفل ابءاع رسكلاب ىمثيم ريغو ل املا

 لجرلا ىبوهعفرو هلددنسأ نالف ىلا ثي دا ىمبو ىغهنال قلل ىنعب هللا ةمانن

 افقحح ثيدحلات يع ىنمصإلالاق بستناوهىّعاو ىرامهمابو هبسن هبأىلا

 .ةميغلا هج وولع هتغلب ىأة يفت هتيعوريخلاو حالصالاهجو ىلع هتغلب ىأ
 - عدوتيمصأاملك ثيدحلا ىفو تاممث ةتعباغاذاهامتاف ديصلا ىروداسفالاو

 هجولا ىونلاواضي اةينلاوهلثم ىوتناو مزعةاونوةبن ىود, ىون(ىون) تيمأام
 وه يذلا ضوتلاا أو ريغال ةئنوم ىهودعب وأ برق نم رفاسملا هيوش ىذلا

 ٠ لاقياك مهارد ةسمح ةاونلاوءاونأ هعمجو ثنؤيورك ذب وهفرقلاةاون عمج

 "0 00 ملأ (ىص) زوميملاف رك ددقوزمطاهلصأوءاداعءاوانو شا نبرشعلل
 005 كا نعاوهاتو فك ىأ ىحات وهنعىهنتن وايمن اهنناذك رعدابمو خالل
 : ' ةبهنلاو لوعف ىلعركنملا نع وبن فؤرعملاروم الدنا لاقي واضعي يضعب ىهناعأ

 ِ 7 ففقو أذاءاملا ىهادتو حبقلا نع ىهمتاهم ال ل وقعلا ىهو ىهلاةدحاو مغلاب

 ١ غلب ىأ يهانتو ىبتناف ربحا هيلا ىبنأوغالبالا ءاهنالاو نكسو ريدغلا ىف

 ١ هلا هانعم لجر نمكيهان لجر اذهلاقيو هتياهن غلب لاقي ةباغلا ةياهنلاو
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 عع ءايلاوواولاب اب ه نونلا لصف

 ةزمطا كرترايتخالاودربملالاة هيف زمط ا مهضعب زاجأ وكي لضفلااوسنتالو

 وهتيكسلانبالاق واسنلا ق رعلقت الو ق رعر وصقم ح:ةلاباسنلا مالا لاق

 'ىرقواطالتعاق رخ نمةأ رملاهيقلتاماهرسكو نونلاحتفب ىسنلاواسنلا قرع ٠

 نيلحنرملالزانمىف طةسامو ينام ىمنلا و ايستمايسن تنكو ىلاعتهلوقامب

 نق زمطااهل صا واضعلاةاسنملاو مءاسنأ اوعي وأ دق مهنعتمأ لاذَر نم

 معزو حتفلا,ةوشنلانيب ناركس ىأ ناوشن لجر (اشن) زومهملافترك ذ
 ىسرافجتساشنلا وهاشنلاو ركس ىأىشتن ادقو رسكل اب ةوشن هيف عمسهنا سنوي :

 ىصاونلاةدحاوةيصانلا(اصن ) انملزانمللاولاقاك افيفخحهرطش ف ذح برعم

 ْن وصنت لام اهنعىملاعت هللا ىضر ةشئاعتلاق ادع هءابو هتيصان ىلع ضبقهاصنو

 ريك وصلا (اضن) تيما س أر حيرتتتت تحرك اه أكهتيصانن ودع ىأ تيم

 هل زههريعب ىضن أو ةاضنم ىهفرافسالاهتضن دقو ةوضن ةقانلاو لوزهملاريعبلا

 اضيأ وضنلاوهلثم هفيس ىختناو ادعامهمابوهل سهفيساضن وهعلخ هبوثاضن و
 ءاطنالا (اطن ) هتيابأوهتقلخأ هتيضتناوبوثلاّتنضن او قاخابوثلا

 نزوبايعنهاعنبهل هاعن لاقيت وملاربخ ىهنلا (ىن) نمعلالهأ ةغلبءاطعالا .

 ىنلاو نالف ىنءاح لاقي ىبنلا لم ليعف لع ىجنلاو مضلاباضي انا عن و ىىس
 ةأرملاو ةلزاغملاةاانملا (ىنن ) توملاربخيتأب ىذلا وهو ىعانلاديدشتلاباضيأ
 لاقي ىردهبابو هدرطءافن (ىنن) هريسيو هبجعبا هماكت يأ ىصلاىغانت
 * ايفانواليتق؟ اراحححبصاف * ىئاطقلا لاقمزاب ودعتباضي.أ فن و ىنتن افءافن

 "يثلا نم ننام مخل !ةبافنلاو نايفانتيامهو كلذ ىفانباذ_هلوقتو ايفتنم ىأ

 ف
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 رادتيمسهنمو ىدن سلف موقلاق رفتناف ىدتتملا وزئداتلاوةؤدنلا!دكو

 - هلوقوةرواشمان وعمتي يأابفنودنإا وناكم بمال ةكع ىصقاهاشب ىلاةودنلا

 هيدامسق ةسلح وهناكم ىدانلاو ىدانلا ل هأ اناوهن رششعىأ هيدانعدتلف ىلاعت

 سانالنس.لاقيد وا نمادنوهلهأ ضوقتهب داريو سلحملا ضوقن لاقباك
 باهذدعباضي أ ادنلاو ىخس ىأ فكلاى دن نالفو ىدعه:اواودنف ىدنلا

 0-10 دوخلاىدنلاو توضلاد دعب ناك اذان الف نماثوض ىدن نالفلاقب,ثت وصلا

 8 ىلعىدنتب وهوهنماريخرثك أ ىأن الف نم ىدن أن الف وداوج ىأدن لخرو
 عادت !هعمج و للملاورطملا ىدنلاوهبادكأ ىلع ىدن لقتال و ىخستب ىأ هباححصأ

 ' الياي ضرألا ىدنوةسك اكدودملا عج نالذاشوهو ةيدنأ لع مج دقو
 ' راهنلا ىدنىدنلا ل بقو ةبدن لقتالو نيعلارسكي ةاعف ىلع ةيدن ضرأ قابللبو

 " هلقئاضي أ ةودنويدصهيابو دن وبف لتباءىشلا ىدنو لدللا ىدن ىدسلاو

 نئحتفباضي ناو زن وادعهبايو ثوازن(ازن)ةيدتءادنوهريغمادنأو ىرهزالا

 ” فلظلاو رفاطي فكاذلاقيدملاو رسكلابءازن وزني نال ىلعرك ذلاازنو
 ' ناوسنلاوءاسنلاومضلاورسكلابةوسنلا(اسن )ةيزتتهازنوهريغهازنأ هلا و

 . نونلارسكبنايسنلاوتايسن لاقيو ةيسن ةون ريغصت واهظفل ريغ نم ةأ سما عمج
  نايسنلا ريثكن ونلا حتفب نايسن لجرو ظفحلاورك ذلادضنيسلانوكسو
 ” ءاسانت عن يان 00 - 00 ا ا

 محي سب
 77 ع

 ظ 0
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 ادكنماجم ( اج ) ىتونمدحأ ون وحالملاىفاونلا (اتن) لوعفم نعم ليعف
 هلوق امه”ىرقوءاجنو هريغىنأ وةاجنم قدصلاو رصقل بةاحنو دملابءاجحن وجني
 المل وق رم تناذككلهن لب لعفتال كبش ىقلا كو 1 0
 هلاق ةغللا وأ ريسفتل اةمئأرابكن مادحأ فرعأ بير غلوقاذهوتلق# لعفن
 كرهظنف ضرالا نم ة وج ىلع كعف رن ىأ كيجنت مهضعب لاقو لاق هللا همح ره ريغ

 ىف مثرفاساذا ثيدحلا فو عرسأ ىجنتساو كحورب لقنملو كن دبب لاق هنال

 وجنلا عضوم حم يجنتساو نطبلا نم ج رخام وجنلاواوجنتساف ةبودجلا

 هترراسىأ وجدت و جلاقب نينثا نيب رسلا وجنلاو عفت رملاناكملاوجنلاوهلسغوأ
 مسالاوهناخانعهصخماجتن اواوراست ىأ | وجانتوموقلا ىجتناو هتبجاناذكو

 لوقناكمملعف ىوجنلاو يوجنلا# مهلعج ىوجن مهذاوىىلاعتهلوقو ىوجنلا
 لاق ةحالا عم اوهراست ىذلا لف ىلع ىجنلاو مملعفاضرلاامتاواضرموق .

 لاقو ايجناوصلخىىلاعتهللالاق قيدصلاك ةعامح ىجنلاز وكيدقو شفخالا
 قبرطلاو نصقلاوحنلا(احن)ار دصموامسا ىوجتلاو ىجنلان وكيدقؤءأ ر فلا

 هرصب يحنأو !دعامهسابو فرص ىأهيلا هرصب احنوهدصق دصق يأهوحناحنلاقب ٠
 ىحتلاو ىنرعلامالك-|!بارعا وحتلاو ىحنتف هعذوم نعداحنو هلدع هنع

 ريكلاةوخنلا(اخن) ىحاونلاةدحاو ةيحانلاوءاحنأ عم او نمسا قز رسكلاب .
 دقوتوصلاءادنلا (ادن) مظعتو رختفا ىأانيلعن الف ىختن !لاقي ةمظعلاو

 مهضعب ىدان اودانتو ىدانلا فهسل اج اضيأ هادانو هب حاصءا دنوة | دانمد ادانو مضي

 ( رات
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 ايانملا عمل اوةردقماهم ًالردق ىأ هل نم نماهقاقتشاوتوملاةيناوىنلاجورخ

 ١ ننويلاق فورصمرك دموهوذكع عض ومروصقم نمو ىنلاةدحاوةينملاو
 قامالا ةدّحاو ةينمالاوموقلا نم ىناعالا نا لاقو ىنما ونأءوقلا ىنتما

 شفخالا نع هلقناذك ديدشتلاو فيفختلاب ىتامأ ونام اهعج ىف لاقيت لق#
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 77 ” ىدتسا ىنمتس اولا ىلعءابلا,وةفطنلا ىلعءاتلا ىرق ىنمي نم نم ى اعتهلوقو

 "هللا لاق ها رقباتكلا ىنعو ةينع هرتغىمو *ىشلا نمت ةينمالا نمل وقت حتف ىف
 َ مآ هتور*ىشادهلاقو قاامأالا تاتكلا نوماعنال نويمأ مهنموىاعت

 .بذكلاوهو نملانمبواقموهواهلعتفي ىأ ثيداحالا نمي ن الفو هتينع
 ةاهم عج حتفلاباهملا (اهم) ةنيدملاو ةكم نيب ةعاذخو ليذط ناكمض مساةانمو
 .اهاتسةد.دحلا ىهمأَوةرولبلااضيأةاهملاوت اوهم عمج او ةيشحولا ةرقملا مو
 .ى ان هنعىانومان (ىأن) *6نونلا لصف# اضيأ ىوةآ سما مسا ة يم (ايم )ءام

 اودعابت اًوانتودعبف هدعب !ىأ ىأتناف» انأودعب ىأ سلف نزوايأن حتفلاب
 هعفد هابتوامسهبابودعاتتو قاجتهنعءىشلاابن (ابن) ديعبلاعضوملا ىتنملاو
 كنع عفدي قدصلا نأءانعم ديعولاال كنع ىنيقدصل ا لثما فو هسفن نع
 هلصأ لبقو زومهم ريغوه ديبع وبألاق ديدهلانود بورخلا ف ةئاغلا
 ]| او ليتلاال كتتتج نع ريل عقلا نأ ءانعم ءانتالا نم زمطا
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 ٠ هقفاوي مل اذاهلزنم نالفب انو ”ىثلا نع ىرصبابنو ةبيرضلاىف لمعبم اذا
 7  نافضرالا نم عفتراامةوابنل اوةوبنل اوقبسام لكلا بابوهشارفاذكو
 ” وهو زمطلا ريغهلصاف قلحلا رئاس لع فرش هنأ ى أ هنماذوخ ام ىنلا تلعج

 ا

 ل اانايلا ا



 م
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 ىىغقتلاو ىظتلااولاقك ءايت اطلا ىدحاتبلق ططقغل اهاصأ لبقو ىثثلا
 ىملا (ىم) ىطع هإهأ ىلا به: ىلاعتهلوق هنموتلق #4 ضخقتلاو ننظنلا

 0 ارفاكلاودحاو تملك اب نم ملا ثي دخلا ىفو ءاعم الا دحاو

 ةبنشلاو مارق وتب ولالا نمالا لك يال نم ولا دل لك ركل

 ءاكموادعهبابو رفصاكمدقو ريفصلا ففخءاكملاوك اكملاعمجاو رئاطدملاو

 لاكممو ةغلنونلابنيئاكيمو ليا ىلا فيض اكيم وهليق مسا زومهمربعو .
 الب وطهعم كشاعأو هب كعتمىأ ةيلهك كسبحهللا كالم لاق, (الم) ةغلاضبأ

 ىترحناوىلاعتهلوقدنمو ليوطلانامزلا ىل ا وهتةم تعتمتسا ىرمم تلك و

 . هللا مأو هللاط ا هءغىفدل لما ور وصقمالم دحاولاراهنلاو ليل ان اولملاوايلم

 دارأت لق نا رقلاامهءا> ناتديجناتغل لما وباتكلا لم وهل لوط وهإهمأهل
 هالمتساو قحلاهتيلعىذلاللعلو ىلاعتهلوقو ةيلعىلك ىهف ىاعتهلوقدب

 ناونمةينثتلاوهبنزويىذلاروصقمانملا (انم ) هيلعةيلينأ هلآسباتكلا ٠
 ثيدح ىفواهتاب اقم ىأن الف رادانم ىرادلاقبو نملا نمحصفأ وهوءانمأ عمجاو
 هرصق ىأ عبسلانيضرالاو عيسلات ا ومسلا نمهانم مرح مرا كدر ادهاج

 اهءادح ىأ ةكمانمز ومعملا ثملا ثري دخل !ىفهفرعأىذلا تلق # هؤادَحَو

 روهشملا وهاذه تلق #* نافف#<ىذولاوىدملاوددشم وهو لجرلاءامىملاو
 اضي أ ىنهأو رباب نم نمدقو ىدِم ىفنىومالا نعقبساملاةالخ ةغللا ةّثآ نع
 ع
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 ' لأ ىدملاو ىدمو تايدم عمجلا ورك _:دقو ةرفكامملامضب ةيدملاو

 ليبقتلاو ةبعالملادنعج رامز وكسلاب ىدملا( ىذم) دما ريغ وهوى ءاشلا

 مةريغلا ثيدحل ايفوةاذ :امملاءاذملاو اًضياىذمأو ىرباب نم لجرلا ىذم

 ءاسنو اجري نجلا عمجنأ وهديبعوب ا لاققافنلا نمءانقلاو نامالا
 5 ىذاملاوتاددشمىيملاو قدولاو ىدملا ىومالا لاقواضعب مهب ىذاع مهيلخحي

 د -
 يوم
 - ةورم ةدحاولارانلااهنمحدقتةقارب ضيب ةراجحو رملا (!ىم) ضيبالا لسعلا 5

 0 ام ىلعهنو رمتف | ىلاعتهلوق 1 هود دج هما زمو ع ةورم ا ثمصاو

 ىف كتالق ىلاعتهل وقامهس* ىرقومضب دقو كشلاةب رااوهلداحءاصضوارامو

 ةرو سم هيلا ةبسس لاو دلب مساو سمو ىراغلا|ذكو هيف كشلا *ىششلا ىفءارتمالاو هنم

 7 وم هيلعدل لاقي ةلمضقلاةب , زملا(ازم) سايقلا ل عىورمبوثلاو س'دقلا ريغ ىلع

 6 ىنمأو حابص الا دضءاسمالا و حابصلا دضءاسملا (اسم) لعف هتمىتببالو
 5 / ذم رباب نم ىثم و2 ءاسمالا نم مسا ىتسملاوغضوهو ردصموعواضا

 | لاقبو ساكحلاايمج هيف تشمتو نعم ماش اواض اذاشم واهله ةنق ىف

 ١ ل[ عم (ىضم) ىاوملا ع او ةفو رعم ةيشاملاوءاودلاءاشم أ و ىشمتسا

 |ىلعتيضمو ففن ءاضم ىضمي ىمالا ىف ىضمو بهذايضم رسكلاب ىضعي
 اىضمأو هيلعوضمم مآاذهو اهمضو مملايتفب اوضماضي [تاومف ا

 اوىلعملا واياطملاو ىطملاةدحاوةيطملاورهظلاروصقماطملا (اطم) هذفنأ

 :وخ ام وهو لاقاهر سف طع ىلا ةيطملاىهمسالا لاقوثن وبورك ذب عج و

 ديلادمو رتخبتلاىطْعلاوةيطماه دخن ااهاطتماو ريسلا فدملاوهو وظملا



 ”با/ 2 ءايلاو واولابا* مملاومالل الصف
 ءايلاتابثابىفاللاو نونالب ؤاللاو را و بصنلا ىفنيئاللاو عف لاف واللا تاغل

 ءايالب رسكلاباللاءاسنلل تق تكشن او ءاسنلاو لاج رلا همف ىوتس. لاح لكىف -

 ةنطا ةاهللا (ىل ) مق قبس هيف عضوملا|ذهتاقزمب نم مهنموزمهالودمالو :

 ةوهللاو اضيأ تابهللاو تاوبللاو اهللا عملاو مفلا فقس ىدقأىف ةقبطملا

 ديدشتلاو مضلائايط “ىلا نعىط واهللا عم اواهريغوأ تناكمثاردةيطعلامضلاب ٠

 هلغ ثتءاطأوهنعيرضأو 2 د كر وةعالج اه رسكو ماللا مضب ,انايطو :

 انط عأ اوهالتو هلثمهب ىولت و هب سعل ادع باب نم“ 0

 اولاقاوط دختن نآاندرأ ول ىاعت هلوقو عار نع و هلل نكي دقو ضعبب مهضعل

 دعب ىكليلاىف تيدا ىوهكرتاىأءىشلانعدلال وقتوادلو لبيق وة ضءا ٠

 هكر ىأ هثبد> نع ىل دعرلا تود عمساذا رييزلا نب اناكو هنعالاءوضولا
 دي دش نص غي هبشب ؟ رشءانللا قا قممب هنموهنعةلا ىعمصالاهتعضرعأو

 ءايل لك ًايوهو ةيواعمىلع لخد ثيدحلاىفو لكؤي زاجنألاب نوكيضايفلا“
 ماارسكبنو وثم عمجلا وددعلا نم ةئام( ىأم) 6 ميملا ل صفإلل | ريشةم ىأ ىشقم
 ثالئاولوةينأ هقحوةئاماث لاقي هوبيسلاق اضيأتائفو اهمضب مهبطعبو

 ةنالث وح اعجن وكيةرشعلا ىلاةثالثلا زيمنالفال ! ةثالثثك تائموأ نيئم
 موقلاىأمأو ابا 5 وهم مهم كو ا 00 '

 ةفيعض هبفةغل ىحتماو 0 ير ع



 0 م لاوواولا باب ه ماللالسف كم“
 5 نمىأ ءاغللابءاف ولا نمن الف ىضر لاقي ءافل وهف ريقح ناعم لك ىلا نك

 رسكلاب ءاقلهيقل (ىتل) هكرادتهافالتوهدجومافل أ وليلقلا,رفاولا هقح

 2 ةدحاو ةبابقلو انامقلو ديدشتلاو مضلا.ايقلو رصقلاو مضلاب تلودملاو

 . ةاقل لقت الو دملاورسسكلاب ةدحاو ةئاقلو حتفلابةدحاو ةيقل ها وامهف مضلاب

  قلأو كدب نمهقلأ لوةتهحرط هاقل أ وبرعلا مالكرم تسلو ةدلوماهماف

 هافق ىلع ىتاتساو ىنعمب اوقالتو اوقتلاو ةدوملابوةدوااهيلا تلو كدب ن مهب

 000 د لآ نأ [ْشلاب هوقلتذا ىلاعتهلوقو هلبقتسا ىأتءاقلتو
 حتفلابءاقللاو ءاقللا لثم ردصماضي ًاءاقل تلا ودءاذح ىأ هءاقلت سلجو ضعب

 . وقلم وهفعضلا» لجرلا ىتلهنملاق, هجولا ىفءاد ةوقللاو هناوط ىلملا“ىشلا

 " ىعللا ةنيءامإ ة ب راحو ىلا لج رو نسحتست ةفدلا قةرمسىمللا (ىل)

  لبخلاىول (يؤل]) هتللجرلاجوزتيل ثي دخلا ىفوهلكشو هبرتلجرلاةلو
 اوولت ناوىلاغتهلوقو ضرعاوهلامأهسأرب ىولأو ةسارئؤلو امل هبوليهلتق

 ” ةضارعاوهنل ن وكي ىخاقلا وها. ينعهللا ىضرسابعنء!لاقنيواوباوضرعتوأ

 ” انها لاق ىلو نمماللاءوعدمةدحاوواوب“ئىرقورخ آلا لعنيمضحلا دال
 . اؤول لانعت#ل وقواه وك دة تفاهنعاو رعت وأاهومسقتف ةداهشلا اولتن ا ىأ

 . فطع ىأ هيلع ىؤلو : ىنعمب ىواتو ىوتلاو ةغلابملاوةثكسالد,دشتلامهسؤر

 ” مودبلع زيمآلاءاول و ةلمرلا دنعبد دك اوهوهغطقنمروصةملمرلا ىولو

 هب تولأو هبسهذ ىأقحىولأودوتبلاومالعالا نودئ مهودراطملاةبولالاو
 ثالثا هنيفو نيذلاىععهظفل ريغ نميذلا عجن ؤاللاو هبتبهذ برغم ءاقنع 3
8 

0 
 -«ح

0 



 1 ءايلاو واولاٍب اب * ماللا لصف ْ
 كنحلا تحن ةمامعلاق يوطت ىحاتلاو ةبحللا ميظعرسكسلابىنايل لجرو
 رشق دور كم ءاحللاو ىحلتلانرمأو طاعتقالا نع ىهم هنأ ث يدا ىفو

 هاحلي هاو هلئماضيأ اناهاحلب اها و ادعةبان واه رشقاصغلاءا و رجشلا

 دي كاحال نفل هعزانءاو ةاحالمهاحالو ىحلم وهف همال ىأابل 1

 ندلىةغل ىدل(ىدل)هنعلو هحبقىأ هللاءاخ مط وةواوعزانتا و> التو كأداع

 (ىذل ) كيلعلادتاكتارمضملابهلاصتاو بابلا ىدلاه ديسايفل أو ىلاعت هللا لاق

 لخداف يذاهلصأو ةلصب الا مث الو ةفرعم ىنبموهو رك ذملل ممم مسا ىذلا

 لاذلا رسكب دللا و ىذل تاغ عبرأ هيفوهناعزنينازوالوماللاو فل الا هيلع

 فدحم اذلاو ناذللا تاغل ثالث هتزشتى و ءايلاد دشتب ىذلاو اهتوكس دللاو
 راو صنلا وعفرلا ىف نيذللاناتغل هعج ىفونونلادبيدشتب ناذللاونونلا

 ايدللا ىذلا ريغص:ونودللاعفرلا ف لوقينممهمو نونلا ف دحب ىذلاو
 ةف رعم رانلاءامسأن م مسااضي أ ىظل وراذلا ىظللا (ىظل) ديدشتلاو حتفلاب

 ءاعد وهو كلاعل رئاعلالاقب (اعل) اهدهلتاهيظلت واهءاهملارانلاع ءاظتلاو فرصن.ال :

 نمداغل 1و دلظب أ“ ىثلاعل آوىدصوادعدبانو الطا؛لاقاغل (اغل) شعتني نايدل

 .تاذ ةلك ىأةيغال اهيف عمست ال ى اعت هللالاق وغالا ةيغاللاو هننمداقل ًاددعلا

 لوقكبنقلا هيلع دتسالامناجالا ف وغلاو انو سال لت م ١ ١
 ناو اهعمج و وغل وأ ىئااهلصا ةغللاو هللاو لي وهللاوال همالكى ناسنالا

 ىلا ءاتلا 0 ع 0 دمت لاقو ا و ىرب وقرب

 مهول ع
 ” “أ زينا لا



 2 0 تاعفمل نلانل ل وقل تا رج يع وو عرتص اهعجوةغل مضلاب

 ' ىف همك لاقيو لبقتملا لعفلا بصتتو ماللاك ةبقاعلل و اذك نوكي

 - اهردكو ءاتلاحتفب تيكو تيك سالا نم تلك لوقتو هللاق اقباك فقولا

 7 تاكا 00 00 او اللا 00 د 0

 ا ١ ننولق

 ما القو كيلاو 0 حا حسب كيبل ترحل

 هاناىلا ةناثلا ءانلا 1 لوم انآ 17 وك ل اا ناكملاب

 ّ .فلاخيليلحلا نعي رخنلااذهوتاق# ننظتهلصأو ىنظناولاق الاقثتسا
 7 مهم مسالا .(ىتل) ةافانمالفامهني عمجلا نكمأناف ببل فلوقنم اع رختلا

 ّ هقو ةلصب الا مد. الو ريكشلاهنمماللاو فل الا عزاز وجبال وةف رعموهوثن ْؤملل

 3  ناتالاو ناتالاناتغل هتنئثت ىفواهن وكسب تللاو ءاتلارسكب تللا و يتلا تاغل ثالث
 ” ءاتلارسكبتالل اوىنالل !تاغل سمح عما ىو اهف ذحاتللا وز ونل اديدشتب

 " متتفلاب ايتللا ىلا ريغصتو ءاتلا طاةسالاوللاوءاتلارسكب تاوالاو قاوللاو

 ةثللا (ىأ) ةيهادلاءامسأ نمنامساامه وىلاوايتللا فالف عقولاقيوديدشتلاو
 : . نمةيحللات ينم ىحللا ( (ىحل) قل وتاثل اهعح ونانسالا لوحام فيفختلاب

 0 ةق ةورعم ةحللاو ل وعف ىلع ىلا ,ثكلاوإًاةثالث را ا

 مالغلا ىحتلادقو ىرذوةورذىفمضلار يظن اهم_ضوماللار سكب ى عمجلاو



 35 ءايلاوواولا با, # فاكلا لصف

 عطاك نيالا ىلع ةلال دلل عضو ىدكى ثم يغدر فم مماوهو عومجلا فلك
 نيفاضمالان ان وكيال و ثن مال اتلكو درفم وهوامبقو فاف نيثالا لعةلالدلا نحن
 ىتءاح لوقت ةدحاوةلا- نع رلا وبصنلاو عفرلا فناك رهاظ ىلا! فيض اذاف

 ْق ءايدفل أت ملق رمضم ىف افيحا اذاو تررمو تباراذكو نيلج رلاالك

 ىلععفرلا ف تيقبو امهياكبتر ص وامهياكت يأ ر لوقت راو بصنلا عضوم
 نالكو تلكو لكل يقل هب ملكت ولو دحاوب هنم ماكشب الو ىنثم وهءارفلا لاق واطاح

 ىدحاىفىأ# هدحاوى الس اهياجر تلكى ف رعاشلال وقب جتحاوناتلكو

 ةفودحم رجشلاوف تلالاو ةرصيلا ه1 دنع يسم ل رتل[ ٠١ ١
 * دص مويةماماىويالك * ريرجلوقادرفمهنوكى عليل دلاو ةرؤرضلل
 رتستتملا ىطغتملا ىأ هحالس ىف ىمكشملا عاجشلا ىمكلا(ىمك ) ىلعوبأ هين دشنأ
 ىلع وهو ةعنص مساءايميسللثمءايميكل اوةاوكلا عملو ةضيبلاوعردلاب

 توتكواهك نعادكب ثدنك تقود رغدب دياز و ىشل ماكتت نا ةيانكلا (ىنك (

 اهرسكو فاكل امغب ةينكلاو نوناكموقو ناكلجرو امييفةنانك اضيأ

 ديعب ىكي لقتالو هللادنعى أب نكي وهوادكب نالفيتك او ىكل اةدحاو
 انكانكو تاق# هيمسل وقتاكةينكو هو ةنكت ديز ىف أب ودي زاب ءانكوتللا
 ىلا لاثمالا ىه ايورلاَي كو ىاراقلاهرك د ةياتك هينكي تفيفتت فكي

 ايكح هوكي هاوك (ىوك ) رومالانايعأ نعاهبىنكي ايؤرلا كلماهب رضي
 مسيملا ةاوكملاو ىكتلاءادلا رخا لاقبالو ىلا اءاودلار خا لاقي وهىوتكاف ٠

 ةوكلاو روصقمو دودمم رسكلاب ءاوك عمجلاو تببلا بقن حتفلابةوكلاو



 ظ ءايلاووأولا باب *فاكلا لصف نرخ
 ىركو ةلعف لعةيرك ةأ ماو ركو هف ىدص باب نم ىرك د قو ساعذلا ىركلا
 راكم لجر كاوقليل دب ى راكز دصمهب الوودمت ءاركلاو يرهبابود رفح رييلا
 ابصن نيراكملاو اعف زن وراكملا عمجاو ففخم ىراكملاو لعاف نم وهاع | لعافمو
 !دهكسفن ىلاافيضملوقتو ديدشتلاب نيب راكملال مت:الوةدحاوءام ارجو
 ىايراكم ناذهو قرف ريغ نمامهيفةددشمةحوتفمءابب ىراكمءالؤهو ى 7
 ىركتساو ىرتك ١و ىركم تببلاو ةاركم ىهف رادلاىرك أو كءايجتفت
 ' قاكلا مضي ن يركع ع مسج و ناجل وصلابب رضت ىتلاةركلا و ىنعمب ىراكت و
 رك ذلالاقيو ىراب ا وهلبق رئاطءارلاحتفب ناوركلاو تاركواه دكا
 لثم اضيأنيواركو ناشرووناشرولثمناورك ناو ركلا عجوارك# هنم
 ةوك انو هتودكو اسكلاةدجاواهمضو فاكلا رسكبة وكلا (اك )نيشارو
 ىدكو هسبل ءاسكلابىدكت و ةيسكألا دحاو ءاسكلاو 00 ا
 0 ةئرطخلا لوق هنمو ىدصهبابو ىستك !ىأنايرعلا

 - :ىباكلامعاطلا تنك نافدعقاو * اهتيغبل لحرثالمراكملاعد
 " .هبلا مهذام ىلا ةجاحال * ةيضارةشيعوقف ادءاك ودكملا نعي ءارفلالاق
 ةقومدافك (قك ) ىمتكملاءانعموهتقيقح ىعوهو لب داتلا نمءارقلا
 ءاقاكو هنافكف ءىثلاهتيفكتساو هبؤتك او“ 'ىثلاءافكو ةيافكح هيفكي
 .(9لك ) ”ملسوملاسلثم كو فاك لجرو هتافكى أ هتافاكم اجر وتًافاكم
 - تانبو ىلكو تايلكع محلا و رسكلا,ةولكل قتالو ةفو رعمةواكلاوةيلكلا
 ” ريظن نييئادكك أتىف الكو مضلاباهنمنيعلا عضوم كرحبال ءاتلا,تعمج اذاءايلا

 >6 11 ها 3 1 , مه 1



 2 ءالاوواولا باي * فاك! اوفاقلا لصف .

 0 فو تاوقطس اوم حمرلا هو ةانق عمجاضياانقلاواضبأأ

 ةرماديدشى ا ناق رح ورذحتّلاةانةلا ا دذككو لابجولمك اضن ءانقو
 ىتح موهبتك ىف ةغللاةك أ هرك ذاك زمطاب ىئاقرمحأ فورغملاروهشملاتلق *#

 هبنل نيبابلا نم ناك و لو اضيًأ زمط باب درك ذدناف ىلا متهللاهمحر ىره وللا
 7 5 5 8 3 ع 2 8 7 ا ع ش

 نازك نازوحتف هيفدرك ذ هريغادح ف رعأملو لتهلاقهريخ تك كلوا هلع 2

 ءاونقةأ ماو فنالا نقأ لج رلاةب فنالاىفباديدخاانقلا وهقلا قيس نم

 دي دش لج روى وقاهعمج و لمع | نمةقاطلاة”وقلاو فعضلا دضة”وتلا (اوق)

 نالفلاةب ةيوق هتباد تناك اذا جرلاىوقأو قاخلارسأديدش ىأ ىوقلا .

 ءاوقلاوىوقلاو رسكلا,ىلاوهتادىفىوقملاو هسفن فىوقلافوقمىوق
 تلخ يأ توقأو رادلا تبوقو هب رسنأال ءاوقلزنمو رفقلادملاو رصقلاب

 ليقو نيوقملل اعاتمو ىلاعتهلوقه4ن:وتاق * ءاوقلااوراصموقلاىوقأو

 هلثم ىوقتو ىوقورف ةوقرسكلا 0 هعمد ازال ىدلاىوقملا
 ةجاحدلاو ستحاىأ ىوقاضي ا رسمكلا,رطملاىوقوهماغىّأهاوةفءاواقو

 رم اةوبقلا (اهق) الالعف و ةللعف للعف نم وهو حيد: ىاءاقيقوةاق وقى وقت

 0 )  فاكلا لصف« ءاعطلاة وهشب تهدت ىأ ىَرش اهمال كلن تنفتم لبق 2

 ىدك أ(ىدك )ادعامهسابوهرانج خيم دئزلا ايكو باكوهف طقس ههج ولايك
 (اذك ) لياقلاعطق ىأىدك ًواليلق ىطعأ و ىلاعتهلوقوهريخلقلجرلا
 بصنق ددعلانعةباتك نوكتواذكواذك لعق لوقنىثلا نعةيانك اذك

 ) 7-2 امهر دز ورشع ل وقتاكامهرداذكى دع وقت زيمعل |ىلعهدعبام :



 023503032 0  ءاألو واولابا + فاقلالصف ا

 3 دل ]| فو ءربظ ىلا داس وه قاض د صم وضرالابة تيل آل جرلا قصلبن ا

 0 ل رخؤمروصقمافقلا(افق) انق)ايعقملك أ |لسو هيلع هللا ىبصعن

 هك ًاكدودمملا عجدنال سايق ريغ ىلع وهو ةيفق أ و ءافق او مضلاب ىنق عملاو

  ىلاعتهلوقهنمو هايادعبت ا ىأن اللفب هرئا ىلع قو [مسوادعهبانوهعتاهرثاةقو

 اهّضعن نال رعشلا فا وقهنهو ىنقملامالكلااضيأ هنمو انس ربمهراث |ىل 0

 2 سارةيفاقلعزاطيشلادقعيثيدحلا ىفو افقلااض .أةيفاقلاو ضعب رث 3 عبناي

 - ينالادحالثي دخلا ىفو احبرصر وجب هتف ذقاذااوفق لجرلا توفقوكدحأ

 ولقموىلةموهفمحللاو قيوسلا الق (القر هعبت ىاهاةقتود رت اىتفاونيبلاوفقلا

 3 ١ ىذلاة القملاو ىلقااوايالق هع ماعطلا نم ةياقلاوءالق ل انحرلاوادعو بر دبابو

 ّ ” ءالقو ىلقهيلقبهالق ل وةتضغبلا ىلةلاوهىلاملا اجا و نزايلقمامع و هلع لقب

 2 .اهغومتومالا ىلاقونامثالا مذ ىذلا قلو 'ىطةغل هالي ودملاوحتفلاب

 اهريغومغلاتونق (انق) فقولاىلعاممدخاو لكى وا دح اوالعج نامسا
 ةراجتللال كسفنلامهتنتقااذاامهيفابمضو فاقلا ر سكب اضيأ ةسنقابدنق و ةونق

 0 لج رلاققواو 2 وست لكن م ناقث ال للا فو هداحادرعو هلام اءانتقاو

 2 نم قتقبام هاطعأ ىا هللا ءانقأو اي 8 ا يانغ راج تاك رورو قرمكلا
 . نمةثامىطعأن هبرعلالوقت ان اًضرلا لاو داض راضتاد انقأو شنلاوةينقلا

 -ىطعأ نمو ىغلاىطعأ دف نأضلا نم ةئام ىطعأ نمو ىنلا ىطعأ د قف زعملا

 هلأ نكيام ءاطعأ هك اءانقأو هللادانغألاقيو نملاىطعأ دقف لبالا نمةئام
 ءانقأعجلاو ونتلا ل ثمروصقمانتلاو ءانقالاوناونتلامملاو قدعلاونتلاو

 وخاف كة رشسش ال
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 تاو ءايلاوواولابا « فاتلا لست 2-2-0007
 ىنعمي ةيصقتهرافظأ ىصقونذالا ةءوطقم نكن وءاوصق ىمسن ةقانملسو هيلع
 ةيحانلاو ىصقالاناكملا,نالفو اهيصاقأ نم ذخاهانعم ىلاسكلالاقو صق

 ءاضقلا (ىضق) ىن 8 : ىدقت وةلئسملا ف ىدقتسا وامهيف م كلانامصقلاو ىوصقلا

 ءاضق رسكلاب ىذقي ىضق واياضقلا عن لاو هإئةيضقلاو ةضفالا عما وكحلا

 غارفلا نعم ن وكي دقو هايا الا اود عال كير يشق وى توق نوكأ

 تامهبحن ىضق وهنُم غر فهن 5 ل ىأةلع دفتر سرة ذق ل َوَقَن

 ىنىلاانضقو ىلاعت هكوقدنمو ةندىغق لوةتءاهعالاوءادالا ىنعع نوكيدقو

 هانغلب اودبلا انهم أ ىأ مالا كالذ هيلاانضق و ىلاعت هل وق و باتكلا ىف ليئارسا

 نالف ىضقلاقباك "ىلا اوضه | ىنعب ىلا اوضق م ىلاعتهلوق يفءارفلا لاقو كلذ

 هردقوهعنص ىأ هاضقلاة,ريدقتلاو عنصلاىنععن وك دقو ىضم و تام ىأ

 لثمدي د هكنلاءايضاقريمالا ىضق وام ذاقريص ىأن الف ىضفتس ا لاةبودان رك ذام

 هتنامل ىضقو ىعع هاضاقت وهند ىذتفا و ىنعع ىذق:وؤ"ىشلاى ذقن و ارم سعأ

 اولدبأ تاداضلات زك اماف ضضقنهلصأوض قنا ىزابلا ىذقنو ىنعماهاضقو
 تايطقاولاقاعب روت اوطق ىلعاضي. أ عمجي و اق عمحاطقلا (اطق ) ءاي نها دح-| نم

 عض وفاطقلا ضاي رو رغاصالاكر باك الا سيل ىأ ىطق لئماطق نس نل لثملا ىفو

 هتساىلع ساج باكلا ىبقأ (اعق) .ةفوكسلابعضومناوطقوىلا ولك لانكا

 عضينأوهو ةالسملا ىفءاعقالا نع ئهنلاءاج دقو هيديابدانوهيلجراشرتفم



 ءايلاوواولا باب# فاقلا لصف 24
 ىطقسإام ىدقلا (ىدق)ةدقوةودقوةودق كب ىل لاقيف مضي دقوهب ىدنقب

 نععلاىدقوهفةأدق اهيف تطقس ىد دبا نم هننعتبدقو بارشلاو نيعلا

 ىذقلاا بف لعج هريغاها دقأو ىرهبابو ىذقلا,تمرهنبعتذقو لعفىلع
 عمجلاوةف ورعمةب رقلاورهظلاا رقلا (ارق) ىذقلااهنم جرخأ ةيدذقت اهاذقو

 ىلعتعجاهلعل و ةيناعهغل رسكلابةي رقلا وءابظو ةيبظكء ارق سايقلاو ىرقلا
 ' ىلاعتهلوقىفنيتيرقلاو ىو رقاهيلاةبسنلاو ىو ةيحلكو ىرذوةورذك كلذ

ك اهعيشت دالملاىرةتساو فئاطلاو ةكممظعنيت,رقلا نم لج ىلغ
 نمجر

  نيحأدملاو حتفلابءاقورسكل اب ىرق هيرقي فيضلا ىرقو ضرأ ىلا ضرأ
 برعم ىسرافةلفاةلاءارلا مشب ناو ريقلاو فئنضلاهب ىرقاماضي !ىرةلاوهنلا

 بنذلالاقيوبنذلا هاف واضياةواسقوةوسقو دملاوحتفلاءاسق وسقب دتشاو

 برضو هو ىسقمثردو هدباكس مالا ىساقو باص ىا اق رجح و ساقلاةاسقم

 ةَنَيَش مثاردو نانو دك نايف هعجو كدر ةيلص هتضق ىا فوبزلا نم

 ” هيابودعب ناكم ااصق (اصق ) ةلبق ثيدح ف وهوروةقملاوشقملا(اثق)تابسقو
 ةيصقو ةبصاةضرأواضقاناكم ىلاعتهلوق هنموتاق * ىصقو صاقوهفاهس
 اضيأ ىدصباب نم ىذق وامساضي أ ةبابو ىصق و ص اق وهف دعابت موقلا نعاصقؤ

 ٠ فرط نم عطقةاشلاؤ ريغبلااصقو ىصقم لقتالو ىحصقم وهفهريغهاصق أ وهلثم

 وقم لب ىدقأ له لاه.الوءاوصقةقانو ءاوضقةاش لاو ادعفبابو هنذأ

 0 هللا لص هللال وس رلناكو ندحأ لجرلاقبالو ءانسخ أن ماهل وىَطَقْمَو

 ْ 1/11 121 1 ندمان شيش رن اك نظم ىلا ا ا اا 9



 نم ىصفتأت دك اموةليق ثيدح ىف وهوداصلا نوكسوحتفلابةيصفلا مسالاو

 هبلا ىذف ا وءاضفلا ىلا ج رع يلد و ضرالا نم ا و يلا

 اهيكلاسم لعجااذا اهاضفاف هتأ سما عماج واه رشاب هنأ سما ىلا ىضف ا وه”

 (اعف) هد وجس ىفهتحار نطاسب اهسم ضرالا ىلا هدبب ىضف ا وةاضفم ىبف ادحاو

 عافأ عمج او ىورأ اذكو نيونتلابىعفأ 1 هلوقت لعف أ وهو ةيح ىفالا 1

 الفلا عما وةزافملاةالفلا(الف) عاف أت اذ تاعفم ض راويءافالاركذناوعفالاو

 ولفلا لثم ور انزوولفلاو ةولف ىن الا ورهملاواولاديدشتب وافلاو تاوافلاو

 لفو لفي نأ ىهمشا ىأهسار ىلفتساو وه ىلافتو ىرهبانولمقلا نم هسأوىلفو

 يكل ءىشلا ىف( ىف ة) ىراضيأ اهباوهبي رغوهيناعم جر ختسا وهرب د رعشلا ْ

 عمجاو أهنن اوج نمدتماامرادلاءانفو بر !ىفاضعب مهضعب ىنف أ اوناهت وءانق 1

 'ىشلوقتاكةوفلاب غوت صم ىوفمبوثواهب غبصيقورعةوفلا (اوف) ةينفأ
 ريدقتردقامو فرظلاوءاعولاوهو ضفاخفرحىف (ايف ) ةوقلا نمىوقم

 ىلع ىننعمب نوك شو ريخاىفكشلاو رادلايفديزو ءانالا ىفءاملا لوقتءاعولا

 قاعي رين وقام لانا سنوي معزو لخنلاعو دج ىف كنب 0 1

 قتلا امقلا ١( (ابق 1 ,ق)ة6فاقلا لصف اننا قه لامعا اهروهبلعن ودي ري كنبأ

 ضيب | قروهيلإوحعرلابيط تبن وهونال مف ىلع وبابلان اومالا (اغ)
 ةودقنالفلاق.ةوسالاةودقلا ) ادق) حاقاويحاقأ هعجورفصأ هطسوو



 : ءاملاو واولا باب # ءافل ا لصف 5-0

 1 تاكو ىفولوعفكوتفوةيتف ونايتف مجاو ىتافتو قفت

  ةوجفلا (اذ) ايتفلافهلااوعف:راةيلااوثافتوىوتفلا وايتفلا مسالا وماتفاف

  ىوش(اخ)هنمةوخ ىف مح وىلاعت :هل وقهنموتلق * نيئشلا نب «ب عسا لاو ةجرفلا

 3 روصقم همالك ءاوخو همالكىوخ ىفكلذ تف رعلاقب هنطو هانعملوقلا

 . (ىدف) لصبلا ىنعباهؤامد“س دي ضر أاخ لك انمث ردا و ؟ اوودممو

 هذقنافدءادق ىطعأهادافودادفو ريغال رصقب حتفلابو رصقيو دع رسكل ايءادفلا
 - ىدتفاواضعب مهضعب ىدف اودافت وكادف تاعج هل لاق ةب دف:هادف وهسفن هآدفو

 9 ءادقلاو ىدفلاوهب ,دفلاوهتنعىوزتاوهاماحماذك من الف ىدافتو اذكبهنم

 . ؟ىشثلا ىرف وهسبل ورفلا ىرتفاوءارفلا عملا و فورعمورفلا(| رف) ىنعع هلك

 .ةيرفلاممالاو هقلتخ اءارتفاو4_ةلخاب ذك ىرفو ىرذشاو هالو

 ىرفأواهعطق جادوالا ىرفأ اوامظع ليقو اقلتحاع ونصم ىاايرف ًاشملاعت هل وقو

 بئذلاىرفأو هحبص نع ليللا ىرفت لاقي قشن هز ا ىأ ىرفت و ىرفناغهقش“ى هلا

 :ِ يح لع هعطقدا رف وداسقالا ةرج ىلعهعطق <دالا ىرفأ كايكتلاد أشلا نطب

 ' ريثكلال ومةىلع”وسفلاو دملاءاسفلا مسالا و ادعب اب نماسف (اسف) حالصالا

 2 هبابو عاذ ربخلااعف (اشف) هاسفم نمهاسم ب ر ”قااملئاؤو وسفلا

 تيدا و اهريغولبالاو ةمئاسلا غلاك لاملانم رشتنم ءملك قئاوفلاو

 | ةيليلاو وشل نم رمل ىصغت (اصف) ءاشعلا ةمخ به ذت تح مشا وفا ومض

 ّ ءاغلا 1 كر دفلادار 5 د ااعدلا 5 ودلوأ 3 :
-9 
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 215 ءايلاو واولاباب # ءافلاونيغلا لصف

 0 6 4ك |هملع يسارا ْ

 ىنغو 0 20 اع يجو ا 3 كا ةنع

 ةانغمو نآلاف نغم كنع تينغأو ىدص :امهمابو شاعاضي. أ ىنغو هب ماقأ ناكملاب
 ىأ اذه كنع ىغب اموهارحم كنع تازج أى اممفاهحتفو مملامخب نالف

 ىقلان وكن دقواهجوزبتينغ ىلا ة راجل |ةيناغلاو كءعقنبامو كلنع”ىزجام

 ىغت هنملوةت ىاغالا عم او ءانغلاةيجحالاك ةينغالا واطامح واهسحبتينغ

 " يقلاو رثكللا ا و ريسكملاب وعفنلا د ملاو حتفلابءانغلاو ىنعمي ىنغو

 ىمتسا اوناغتو ىنةتسا ىأاضي | ىنغتو ىنعؤوف نع رسكلاب نغهنم لوقت راسلا

 اهولهأ اهب ناكىتلا عضاوملاىعو قاغملادحاو روصقم ىنغملاو ضعب نع مهضعل :

 اًضيأةباوغوانغرسكلا,ىوغي ىوغدقواذي أ ةسسحلاولالضلاىتلا (ىوغ)

 هريغلاقيالو ىمصالالاق ليعف ىلع ىوغوبفهريغهاوغأو وغوواغوهف حئفلاب

 ىموةبايغلا ل ثماه رعقرئبلاة يايغ (ايغ) نوطلتحخل اريثكلاانلا نمءاغوغلاو
 قواهوجو ةماظلاو مضلاب ةريغلا وةباحسلاككسأرق وف كلظأ“ىث لك 3

 ناتيايغوأ ناتمامت امهناك ةمايقلاءوبنارمعل او ةرقبلا ءىن ثيدحملا

 ةفئاطلا ةئفلا( ىف )ة6ءافلا لصفالعاسو ةعاسكى اغ عم او”ىلا ىدم ةباغلاو
 دملاو حتفل ,ءاتف رسكل ايف دقوةياشلاةاتفلاو باشلا فلا (ىتف) نوثف عمجاو
 دقو ةوتفلانب تف وهلاقب مركلا ىخسلااضيأقفلاو ءاتفلانبب نسلا تف وهف

 ( رات س 8*4 )



 م16 6و0 تان ناحلا لصت 0

 ادعبا,نمو دعلات و زغ( ا زغ) بجعال ىأو رغال مط وق وا دع هبابو بجع ىأ

 ىزغو قبسو قبامك ىزغوةاضقو ضاكة ا زغهعمج وزاغلجروةازغلامسالاو
 وزغلل هزهج هازغأو قاسفوقسافك ءازغو نيطقو نطاقو جيجحوجا

 العلا اذه نم ىزغبام تف عوهدصقم ىازلاو مملاحتفب مالكلا ىزغمو
 اههضو نيغلا حتفب ةوشغ هرصن ىلع لعجو ءاطغلا ءاشغلا (اشغ)داريام ىا

 نورصببال يف مهانزشغأف ىلاعتهلوق هنمو ءاطغىارسكلبةواشغواهرسكو

 ةيسشغتهاشغو جرسلاة يشاغةيشاغلاواهعا زفان ىشغتاهنال ةمايقلا ةيشاغلاو
 اهقعو هريغ هايا هاشعأو هءاحانايشغهشغو هبرض طوسلاب هششغوهاطغ

 وهف نيتحتفبانايشغو ايشغوةيشغ نيغلا مضي هيلع ىشغواهعماحانايشغ
 رجش ىضغلا (ىضغ) هب ىطغت ىأ هب ىشغتو هبوثب ىشغتساو هيلع ىثغم
 اضياهاطغوةيطغتهاطغو هبىظغتءامءاطغلا (اطغ) نوفجلاءاندا ءاضغالاو

 ردقلا تلغ (ىلغ) افغلقتالوتيكسلانباناق مان ىفغا (انغ) هلثم ىرباب نم

 يلؤدلادوسالا ونا لاق تيلغلاقب ال و نيتحتفباضي |انايلغو ىردباب نم
 © قولغمرادلاباللوقاالو * تيلغدقموقلاردقل لوقأالو

  ءالغولغيرعسلا الو امسهبابودخحا هيف زواج رمالا ىفالغو نك أ ال حيصق ىتا ىا
 . يلاغوةيمررادقمةياغلا ةولغلاوا دعدبابو هيلعر دقي امدعب أ هب ىر مهسل ابالغو

 ' اهامس نم لوا لبق بيطلا نم ةيلاغلا وا اهب ىلغأو لاغن مي هارتشا محللاب

 ةعرساضي|وهوولغلاءا ولغل او ةيلاغلاب ىغت هنم لوقت كلملا دبعن.ن املس كلدب
 - مضي هيلعى متو هيلع ىمغم وهفةزمطا مضي هيلعىمتأ (ىمت) هلواوبائشلا
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 هلءاودال يعص يأ ءاتعءادو ىنععاباعتوابعتورمالاةيلعايعأو فلالاب امهداك

 (ابغ) 6 نيغلا لصف 9 هلىدتبسال“ يشب ىتأتنأةاياعملاوءابطالايعأدن أك

 ءيشل ىلع يغوهلن طفت ملاذاامهيف ةوابغاضي أ هتيبغو رسكلاب يلا نعتيبغ ٠
 لفاغت ىناغتو ةنطفل | ليلقل ا ليعف ىلع ىبغل او هف رعت اذاةوابغرسكلاب

 ديدشتلاب ءاغلا كل ذكو شاهقلا نم ليسلاهلمحنام دملا ومضلاب اغلا ( ائغ )

 ءاثلا حتفباضبأأ انامثغو يمر باب نم هسفنتثغ دقو فنلا ثيخنايثغلاو

 ةادعلا ةاللض نييام ةودغلاو ضوعالاب و اولا اوفذح ودغهلضادغلا(ادغ)

 اهما الا رحس لثمةف رعماهمال فورصم ريغةودغهتبت لاقي سمشلاعولطو .

 تاودفغلا عماو ديعتادع كت لاقف ىدغ عملا و ةنكماملا فورظلا نم

 ماعطلا قناته اولاق ممالكلاجاودزالوه اياشعلاوابادغلاهبت الىئامطوقو ١

 ىلاعتهلوقو |مساباب نمادغدقو حاورلا دضودغلاو تر مأ وهام اويتأر مو

 سمشلاعواطءات أ لاقياكتقونا نعل عفلاب ربعف تاو دغلاب ىأ لاص آلاوودغلاب
 احابص اشنت ةباحس ةيداغلاو ءاعلا دض وهوهنيعب ماعطلاءادغلاواهعواط تقو ىأ

 بارشل اوماعطلا نمد ىذتغيامءاذغلا(اذغ) ىدغتفهادغوودغلاءادتغالاو .
 لاعبو اففخءاملابهتب ذغ لاس الو ةتسر يأ ا دعباب نم نيللا/ىصل !تودغلاَه

 تحتف اذا كمسلا نم وهوءيشلادب قصلب ىدلاءارغلا (ارغ) اددشم هتيدغ

 ىأ ادع بأن نمدلجا تورغ هنمل وقت تددم اهتردك اذاوترصقنيغلا 7

 هب ىرغوةارغل |ممالاو مهنبب تيرغأ و ديصلاب باكل تيرغأو ءارغلانهتفشلا

 ارغدق و بجعل اورغلاودملاو حتفلابءارغلامسالاو هب عل وأ ىأ ىدصباب نم

 ْآ



 ٠ ءايلاوواولاباب هي نيعلا لصف هذ
 . باوصلا نعةيبمع ةأ ماو لها ىأ بلقلا ىمع لجرو ءابنالا مهيلعتنيمعف
 ديدشتب وه تلق مهاهج ىأ مهم مهفون وم م وقءامهف ةلعف ىلع بلقلا ةيمعو

 رعشلا نم يسلادتعو ةيمعت تدبلا نعم ترمعو بي دهلا نم فرعبءايلاو ميملا

 كلذنال ةبلق ىمعاامهبدارب ؛أعاد امعااممطو وق دي دشتلاب مهملع تيمعف < ىرقو

 الدب نس الام قلل اخ ١اهن وبعلا ى مح قلاقيالو لال كلا ريثكلا ه للان شإ

 ”ىحلل هوجولاتنعو ىلاعت هلوق هنهوامس هباول اذو عضخانع(انع 2 ) هنم بجعتني

 وهف هراسأى ع ماقأ ىأ |مسباب نمار يسأ مهنف نالف انعلاقيرسسالاىتاعلاومويقلا

 مالكلا ىعموةياتعىعيدارأ ىأاذك هلوقب عون اوعةوسنوةانعموقوناع

 همالكى عم ىف وهمالك ةاذعم يفو هم الك نعم ف كلذ تف رعلوقت دح اوهنانعمو

 ىنعو ىعتفاض أ هانعتو ةينعتهريغهانعو بضن و بعت ىأ ءانعرسكلاب ىنعو

 هنم ترمأ اذاولوعفم لع ىعماهب وهف ةبانعهلعاف مدس لام ىلعابم ىنعب هتجاحب
 ال ام ىأ ةيتعب.الامةكر تءرملا مالاسا نسنح نم ثي دخلا ىقوقجاحن نعتاتلق

 هانعتو ةاناعلاقيةاساقملاّةاناعملاوناونعلامسالاو هنولع وباتكلان وتعودمهت

 ' مضلابءاوعرسكلاب يوعيىوا نب آو بئذلاو باكلا ىوع(ىوع) وهىنعتو
 بلكلا دودمت ددشمءاوعلاو اهحباصي ىأبالكلا ىواعي وهو حاص ىأدملاو

 يعولعف ىلعموبف هقطنم ىفىدقونايبلا دضىعلا (ايع) اريثك ىوعب
 دتهنملاذاىعوهرمأب ىعاضيأ لاقبو ليعف لع يعوبف يضرب يضر نزوب ىيعب
 اويح ىف رماكاففخاويع ما فلوقتو هرماءايعاو رثك ماغدالاوههجول

 هللاءابعآو نايعلاقب الو ىعم وهف يملا فلج رلاايعأواددشم | ويعاضي أ لاقيو



 نا دكا اهالي
 يشب ءايلاوواولابا, # نيعلا لصف

 اموزاجملاى هو ةكمءاروامىلآو ةماهت ضرأ ىلادحت ىوقاك ةلاملاوىلاعملا

 رسكلا.ةيلعلا ىه مهضعب لاقو ىلالعلا عم اوةف رغلانيعلامضب ةياعلاواهالاو

 هالع هالعتساو الع لجرلا ىلعتساورسمملا ماهس نم عباسلا ماللاحتفب ىلعملاو

 ىلعتو تماس عاام نمةًأأرملاتلعتوةلهم فالع ىأ ىلعت وةإ ثم ءالتعاو

 عافترالا ىلاعتلاو هلثمءالاعو هعفر هللاهالعأو عيفرااىلعلاو هتاعنم لجرلا ٠

 ايلاعت نين رمللو ىلاعتةارمالوماللا حتفب لجراي لاعتترمأ اذاهنم لوقت

 ىلاو تيلاعت دقلاقبوهتعىمالوتيلاعت هنملاقب, نأ زون الو نلاعتةوسنللو

 العف وامسان وك, ضفاخ فرح ىلعوهذخ ىأ ديز كيلع مط وقوي اعت أ 'ىش ىأ

 كيلعلوقتءايرمذملاعم باقت هفل ًاوبوثا د, زالعو بوث دي ز ىلع لوقتاف رحو
 رعاشلالاقوهالعو كالعل وةمفاطاح ىلعابكر تيب رعلا ضعب وهيلعو

 فرحزال مساانهه وهفهق وف نم تدغىأ ام دعب لطلا ضفنت هيلع نهتدغ

 دقو هدهعىف ىأن الف دهع ىلعا ذكن اكمط وقو را فرح ىلع لخديالر جلا
 سانلان« ىأن وف وتسيسانلا ىلعاولاتك ١اذا ىلاعتهلوةك نمعضوم عذوت
 لوقتو ريخالابابلانمءابلا فددهاش عمه رك ذءابلا عض وم عضو دق وتلق#

 نولع دقو هناونعباتكلا ناولعوا دي ز نطعأ هانعم ديزب ىلعو اديز ىلع
 هتقاعوأ رقولا ماع دعب ريعملاىلعهب تيلعام رسكلاب ةؤالعلا وهن ونعباتكلا

 (ىمع) ىواداوةوادالثمواولاحتفب ىوالعلا عم اودوفسلاوءاةسلاكةيلع

 هللادامعأو ىمعموقو ىمعأ وهف ىدصٍبابنم ىمعدقو رصبلاباهذ ىمعلا

 ىلاعت هلوقهنمو ستلا ىمالا هياعىمعو كلذ هسفن نم ىرأ لجرلاى اعتو
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 ' لاملاوفغوءافعلاابت دلا لعفءام هملعتب رشو افيغر تلك افقتب تلخداذاز رح
 " وفعلا لق نوقفتت اذامكنو لاس وىلاغتهلوقهتمو تلق * ةقفنلا نعل ضفبإم
 ريعتمال ولاح رلاقالخأ نمر وسما ذخ ىأ وفعلا دخ ىلاعن هل وقامأ وتياق#

 نم ىفعأ لاَشو هلع ريب هاظعأ عب هلام وفعءاطعا| لاق. ولاق مهلع

 ' ”هافاعو ءافعالا هلأس ىأهعم جو خلا نم هافعتساو هنم نعد ىأ كعمجورخلا

 : ردصملا عض وم عضون و دبعلا نعهللا عافد ىدو ةيفاعلا مسالا وىنعم ءافعأ وهللا

 هيَ 0000 لزيملاافعوةففاعهلل اهافاعل لام

 ملو هكرت ىاهبنذ نع افعوامع لشملزنملا : ىنعت و ةغل ابمللد دشاضي |حرلا هتفعو

 امهريغو تنزتلاورءشلا افعو وفعلا ريثكلا ل وعف ىلعوفعلاو ا دعهبابوهبقاعي
 هافعأو فقختلابهريغمافعواورثك ىأ| ونعّح ىللاعتهلوق هنموامسهبانو 1

 ' !دع باب نمهافعو ىحللا ىعتو براوشلا و« نأرمأث يدخل! ىفودرثك اذا

 فاع دحاولا فورهملابالط ةافعلاو هفورءماطيمهانأاذااضي ًاهافتعاو

 ةراجحلا نم لصح امم ل واتامن تدنام وه لبق صل اخ !انهذلانايقعلا (اقع)

 |”رعالو طرتشتفاواح نكنال لثم اف و 0 يي

 حتفلابءالع رسكلاب ف رشلا ىفىلعو امسباب نمناكملاىفالع (الع) ىتعتف
 بابو ربكت ضرالا ينالعوهب رض 000 العو ةيبصو ىبص لك . عيفر فن رش ىأ ىلع ع وهو سانلا ةيلع نمنالفو هيف ةغل الي ىلع 3 3

 اهرتكو نتسلا مضب اهلقسدض اهرسكو نيعلا -مضبرادلاواعوامسةنالثلا

 3 و ةالعلا ذكوف رشلاوةعف رلاالعلاو ءالعلاو فرشمناكملكءالعلاو

 و 97 نذل "1 ا
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 مهفالتئاو مهعامجا ىأ نساسملااصعا وقشدق جراوخا ىفلاقبو قاصعدهده :

 هبدالاهبدا ري كلهأ نع كاصععفرتالمطوقوف الخلا عقو يأ اصعلاتقشن او ظ

1 

 دة كان ا اع ل

 ىر با,نم هاصعدقوةعاطلا هضناصعلاوا-عهباواصعلايهب ريضداصعو .

 هيلع ىدعتساو هاصع ل ئمهاضاعو ”ىدعو صاعوهفاناصعواطي | ةبصعمو

 اهأ زج ةيضعتةاشلا ىضعوءاضعالادحاو اهرسكو نيعلامضب وذعلا (اضع)
 مسقلا لم امفالا ثا ريم ىف ةيضعتال ثي دخلا ىفو هقرفاضأ“و هلا ىضعوءاضعأ

 يسال قرف الاه ومنو هولا كم ةبحلاكمسقلا لمتحيالامنأىنعب

 نعل مسق مث عا هنكل و مهضعب ىلعو أ مويلعا ررض هيفنال هيف مسقلا ةثرولا

 ءاطاواولااهناصقنو هضعامتدح او نيضعنأ رقلااولع+ ند |ىلاعت هل وقو موسي 1

 ناني نكعيو طنقلا وءاطعلا سالاوالامداطعا (اطع ) هضعى مارك ذدق 5

 فا ىوتني لاجنم م و ءاطعألا 8 طيس ر ماسلا

 ذاشلاملاهاطعاام مط وقواياطعلا عمجاو ىطعملا“ىذلا ةيطعلاو ثن ؤملاو يي

 امناو لعف| بلع لخديالبحعتلانالىلدمرك اموفورغماالواام.طوقك

 اذكىطاعتين الفوةلوانملاةاطاعملاو هيلع ساقبالو برعلا نم عمسامهنمز وجي ٠

 عباصأ فار نك ماق ىأ رقعف ىطاعتف ىلاءثهل وق يف ليقودهبف ضوخ ىأ

 تن أله تاق اش كيطعب نأ ديز نمت درأ اذا واهم :رمضف هيدي عف رم هيلجر

 نودلانال هيطععم من ]نه عابس شادكد ةددشمة> وتفم ءايديطعه

 نينثالل وانكاساهلمق ن الك ءاي تح تف و تمن دا وءايواولا تبلقو ةفاضإلل تطقس

 نب ناوفصلاق بارتلادملاوحتفلابءافعلا (افع) ءايلاح تفي هيايطعم منأله ٠
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 لبف ىلاعتهل وقام ”ىرقو اهرسك و نيسلا حتفب كاذ لعفأ نأ تيسعلاقبو

 " انلقامل لعافالو لعفب هنهلاقبالو ميسعلاحرالو نآيسءعءاسنلا لوقت ميسع

 نكقلطن اهب رىمعىلاعتهل وق ىفالا نا رقلا عيمح ىف بج اوى اعت هللا نم ىسعو

  نارقلافتءاثل اضي أن يقي وءاج ر برعلا مالك ىسعةديبعوبأ لاقو هلدبينأ
 ىلابرغملاةالص نم ةيشعلا و قشعلا (اشع) نقيلاوهو برعلاّ غل ىدح | ىلع

 ' موق زوةمتعلاوب رغملانا اشعلاو ىشعلا لم دودمت ر وكم ءاشعلاو ةمتعلا

 - نيام ىثقعلاىرهزالالاةتلق *رجفلاعواط ىلا سمثلالاوز نمءاشعلان ا

 - روصقماشعلاوءادغلادضوهوهنيعب ماعطلادودمت حوتفمءاشعلاوءاشعلا
 : 2 اعف 0 اأو 6 0 ا

 5 00 عج داع اهلا نتف ككم زو ىش 0 اهم ادب

 ِ لكر اصمم لصالا ؤها د هالله دصق ىأءاشعو ى شعت يأ اشعوءاوشعطخ

 5 ا 0 ل

 3 ل 0 ماعم مرم تي اشعلاشإ

 هناومعو أدع لاقي ة هن وم ال (اصع) اع ا ةيشعتاضأ هاشعو

 . ىأ هاصعوتلأ أمطوقو نمزأو نمز لثم صعأواهمضو عنا وبكيدتم حلاو
 : قا رغلا 0 "عا رقلالاق ىاضعمده ولم وهوراقسالا كرتوماقأ

- 

7 
3 

3 
 ا



 1 ءاملاو واولاباب # نيعلا لصف

 هنشغىأ ءارتعاو ادغبنان نماذكمارعو ةف ورعمز وكلاو صينقلاةورعو

 ياهو رعففاهماعاه رم هل لعجيف احاتحالجر اهبحاصاهيرعبةاخنلاةيرعلاو

 راع راف ترق ال رك راو 1 :

 جاتحيف ا ا 0 هادا فسخ را

 مضلاباي رعرسكل يهب ايث نم ىرعو كلذ فهل صخ رف نمش هساجدعش نال 4

 ها“رعوهارعاوءاطاب هك وهن اللءق ىلعزاك اموةنابرعةًارملاونايرعوراعوبف

 نمدهيلاهبسن هي أ ىلاهازع (ازع) جرس هيلع سيل ىرعس رف وئرعتفةي رعت
 نم ثيدحلاىفو ءازعلامسالاو بسنتنا وىَمتتا ىأ ىزعتو ىزتعافىروا دعباب

 ءازعلاو ةيلهاجلا ىسنب ىنعيا ونكت الوهيب أ نهمه وضعاف ةيلهاجل اءا لعب ىىزعت

 مضي نوزع عمجاو سانلان مق رفلاةز زعلاو ىزعتف ةب زعتها زعلا قير بصلااضي.أ

 «؟ئةلاسع (انع) قبرعلامقلانعو ديفا نع ىلاغتهل وق نم واه ريتك و نرعلا

 لثم ركوىلو ايسعوسعي حخيثلاا دعو بلصو سب ىأ دملابءاسعوامسباب نم
 عمط هيفو ةبراقملالاعف أ نمىسعو هبف ةغل رسكلابىسعوليلخلا لاق. اتع

 نأ ديز ىسع لوقت لا | ىفءاحال ئضاملا ظفلب عقوهنالفرصتبالوقافشاو ٠

 ىسع مط وقامأو و :اقلطمادب ,زىسعلاقي الامان وكلا ءزيبخنأالا جورتتل

 اهريغف قيالاملاثمالا فى أ, دقو ريشا عض وم عضوردانذاشفاسؤب أري وغلا

 قلطن ديز ىسعاولاقف 000 لعفلا|ولمعتساو داك ىّسغ |[ ومشاعر و

- 
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 عمج وهو ءادغالان عل ارسكب ادعلاو هدض ىلع ب دق ىثل انرال ةقيدضب

 بلعثلاقوءادعأ ىأاهمضو نعل ارسكب ادعم وق لاقيت يكسل |نب |لاقهلريظنال
 ىداعل اومضل ايذادعتلق ءاطاتلخدأناف نيعل ار سكب ادعوءادعأ موق لاقي

 لظلاىف دم ازواجندملاو حتفلابءادعلاو ةوادعل | نمموقل !ىداعتو ودعلا

 هللا اوسسق ىلاعتهلوق هنمو اضي أ او دعو دملاب ءادع وامس باب نم هيلع ا دعلاَقي

 ريغبو ام عم هب نئتسي لعف ادعو ومس لما ودع نسحلا ارقو ملعريغب اودع

 اودع هودعيمادعو اهدعبام صن اديزادعامواديزادعموقل | ىقءاحلوقتام

 “دعوز واحن ئأ ىدعتف ةيدعتهادعلابهريغ ىلا ئشل اةزواحن ىدعتل اوهزواح

 .اودعهيلعادعدقو حارصل املظل !ناودعل اودنع كرصب فرصا اقزام

 ' ةودعلاو هقئا وعر هدلا ىدا وعو ىنعع هلك هيلع ىدعت وهيلع ىدتعاو اة ودعو

 ىوصقلا ةودعلاب مثو ىلاعتهللالاق هتقاحو ىداولا بناحاهر سكو نيعل | مضن

 نمىلعكيدعيل لاوىلا كباط ىودعل اوعفترملا ناكملاهوزمعوبأ لاقو
 هيلعهب تنعتسا ىأ ىتادعاف نالف ىلع ريمالا تي دعتسالاقن هنم مقتني ىأ كماظ

 وأ برج نم ىدعباماضي !ىودعل اوةن وعملا ىهو ىودعل اهنم مسالا و ىناعأف

 نموأ هفقلخ نم انالف نالف ىدعأ لات, هريغىلا هبحاص نم هنز واح وهوهريغ

 رضحلاو دعلاو ايش ءىشث ىدعبال ىأىودعال ث بدخل فو برج نموأهبةلع

 7" كننعجعفدو راح ىأ هقطنم ىف ىدغأ و هس رف قدعاو اود عودعتادعلوقت

 .يذلاعرزلالاذلا ن وكسو رنكلاب ىذعلا (اذع ) هرشوهماظىانالفةيداع

 ءارعلاب ذنل ىلاعت هللا لاق هيرتسال ءاضفل ادملاب | رعل !(ارع) رطملاءامال ا هيقسرال
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 نلآاا _كنسنننيضس: ينو ءريياا لدي

 تب

 0 ءايلاوواولاب اي نيعلا وءاظلا لصف

 ( اهط ) ريمضلاةيوطلاوةكع عضوم ملا, ىوطوذو نيترم سيد قتلاوةكربلا
 ىانذا ىوهطاف ثيدحلا ىفو اضيأ ةغل ايهطاهطب وا دعهبابو محتالا خبط وبطل
 فورءم ىظلا( ىظ) *(ءاظلا لصفإلم خابطلا ىهاطلاو كلذ كح أ نا ىبمعاف
 ءانأا حتفب تايبطو ىدن ل ثم لوعف ىلعىظو ءاهط ريثكلاو أ ةثالثو

 ىف رمدقو حيسلابقسيام ىوقسملاوءامسلاهيقستام عرزلا نم ىمظملا (ىمظ)

 ند ى دقت لكتوح 2 ونلا ىدعتانملديأف نظلا نم وظن (ىلط) ىقس
 عم اوةيسكالا_-رءبرضةيابعلا وةءابعلا (ابع) ة6نيعلا لصفإل# ضقت
 قعم وقوتاع 0 كو نيعلا مضباضي - وام بان مانع (اّنع) تا ابعلا

 بن

 هلم عقبال قدام رشها تال ا !انملا وم نافل واضي اراب ٠

 ايتعوتعب خيشلااةعو هرمسفب مل ىلاعت هللا همر ير

 نيح قع *ىرقو قح ىف فيقث و لذهةغل تعوىلوو رك اهردك و نيعلا مهب
 لاق نيتحتفباثعو اضيأ ا وئعرشكل ان عوامسهءابو دسفآضرالاىفاثع (انع)
 ملك ء ارقلاىرهزالالاق تلق * نيد فم ضرالا ىف اونعتالو ىلاعت هللا

 ةوحملا ( اعز ريغال ةيناثل اةغللا,لز نار قلان أى غلدءانلا نتف ىلعن وقفت

 عم اوىلولادض ”ودعل |(ادع) ةنيل ىمست اهتلخموةن دملابر قل اداوج أ نمبرض

 3 دل ة”ودعىنالاو ةاداعملاوةوادعل نب ودعلاقب'ادعالا

 اهرخالاروبصةأرعاو راونط لح ووصفه رك هش ؤمناك لعافىءعناك اذا

 اهييشتءاطا اهيفاولخ دأامتاو ءارفل لاق للاةتودعهذهاولاق اردانءاحادحاو



 ءايلاوواولابإب * ءاطلا لصف 1
 0 2 لالصلا ف سار لكو ناطبشلاو نهاكلاتوغاطلاوباذعلاةحبص
 001 دك نا جادقوش وغاطلا ىلا |ومك اعنا نودي ري ىلاع:هلوقك [دَخاَو
 تيغاوطلا عمجاو د عاطل عوابوأ كاقذل و مك اعح نوك رة
 تاي نم اولتقا ثييدخحلا ىو ةيفطةدحاولا لقلا ص وخ مغلابافطلا(افط)

 ةيللا هذط ليقاع رو نيتيفطلابهرهط ىلع نيطخل اهبشهن اك رتب الا و نيتيفطلا اذ

 ءاملاقوف *ىشثلاافطو هرواجيام مسا,*ىشلا ةيمست نم وهو ةيفطتااذ ىا ةيفط
 قانعالا بطلاو فاظلاتاوذدلوالطلا (الط) امسوادعهباو بس ري والع

 ةوالطلاو ةالطابتدحاوءارفلاو ورمعوبألاقو ةيلطاهتدحاوىجمصالالاق
صع نم خيبطامءالطلاو ةوالط هيلعاملاَغ نسل ااهحتف وءاطلا مضي

 ع 0 بنعلا ري
9 

 ا 0 ءالطلا را ئميس ب رعلا ضعب و م مسا طفو هالك بهذ ىدع
1 

 0 كلل نارطقلااض اءالطلاو اهتمعب ءالطلا هنأ الاهمس | ني كلذب
 امط (امط) قسما لكيلا ونهدلاب ىلطت و ىرباب نمهريغو نهدلابهالطو
 1 :رآ اذاماط وهفاضي أى غم نزوبايمط رسكلاب ىمطي ىمط وامس باب نمءملا

 وهف ىدصهبابو عوجلاىوطلاو ىوطناف ايطهيوطبءاوط(ىوط) رهن :ا|المو
 7 وطنالفو كلذدمءتاذاابطرسكلاءىوطي ىوطونابطو واط

 . عضوم مسااهرسكوءاطلا مشب ىوطوت "وحن ىأ ةيلات "وطن وهدوب ض رعأ

 . منموةركنهلعجوناكمو داو مسا ه|عجت هف رص نف ف رصبالو ف رصدمأشلاب

2 
2 

 - لاقو ىنثلاةىقلاوه ىوط مهضعب لاقو ةفرعم هلعجو ةعقب وةدإب هلعج هف رصب
 : هيف تدنكن سا لاقونت رم سدق ىأ نبتت يم ى وط ىوط س دقملا ىلاعتهلوق ىف

2 1 
 0 ش



 "#0 2 ءايلاوواولابإ * ءاطلاوداضلا لصف
 ,« دن نؤيور دبييضالاءارلالات حدالاعو د10 15
 .”وعت ىأحتفلاب ةوارضرسكل اب ديصلا,باكلا ىرض (ارض) مويلاىلا بهذ

 .ارغاك_ااضيأهبهارضأو هدوع4بحاصهارضأوةيراض ةبلكو راض لكو

 وذ ررمعلوقهنمو ةوارضان |ادكب لج رلاوق تدق

 رزج ققبسدقو رم اةوارضك,ةوارضاط ناف رزاغاهذ هوى ايادنعهللا

 ةباس ىف اضبوثوامسوادعباب نمئلاافضدقو غوبسلاوفضلا (افض)

 اينضو انض هتكر لاقي نضو ئض لجر وهف ىدصه بابو ضرما نضلا (ان)
 زو ىواضمالغو ىد_دهبابولازطاىوضلا (اوض) هلقثأض رملاءانضأو

 ىأاووضتالواوب رتغا ثيدحل ىفو ةيواض ةيراجوةيواض هيف و فيحنىأ لوعاف

 ,عزتبرعلانأ كلذو ةمومعلاىفاوج وزتتالوتايبنجالا فا وج ”وزت
 هم وق عبط ىلع امي رك ”ىجي هنأ ريغ افيحني واض“ىجيدتب ارق نم لجرلا داونا

 (احبط) 34 ءاطلا للصف 96 امهم “ىرق ونيلب و زمبيةلكاشملاةاهاضملا( ىهض) :

 :وارطلا نب ضغىأىرط“ىش (ارط) ادعوهبابوهاحدلثمهطس هاحط.

 ثيررطو ةءارطو ةوارط ىرطب ىرطو ةوارط ورطي ورطدقو ةءارطلاو .
 ءاعطلا نهبرض ءارلاوةزم_-طارسكبةيرطالاوهحدمهارطأو ةيرطت بوثلا

 لكودحلا زواج ىأانا وغطو ن ايغط وغطي وامهيف نيغلا حتتفب ىنطي يفط (اغط)
 ينط ايغاطهإءجلاملاءاغطأ و هلثمرمسكل ا, ىغطو غاط نايصعلا ىفد دح ز واحب

 لثم حتفلا, ىوغطلاو ريثك ءاميءاح ليسلاىنطو هجاومأ تجاهّرحبلا
 عب ةيغاطلاب اوكله ًافدومئامأف ىلاعتهلوقو هقعاصلاةيغاطلاو_:تاغطلا



 'ءايلاوواولاباب # داضلا وداصلا لصف ده

 ىلاعتهلوقهنمو تلق * نونلاعفربناونصعماوناونسنانثالاو ونص
 ىوصلا (ىوص) هييأ ونصلجرلامع ثيدلا ىفو ناونصريغو ناونص
 2 ارانمو ىوصمالساللناثبإ د ةوصةدحاولاةراجحلا نممالعالا

 . هدعب مس مشلاعواط دعب راهنااةوحض (احض) ةداضلا لصف قب رطلار انآ
 ابدا ىلا كحد كنا نق 5 د دتوثن ونة روصقم سمشلا ق رشت نيحح ىهواحضلا

 ربع فرظ وهورغن ود رصك لعف ىلعمساهنا ىلا بهذرك ذنمو ةوحض عمج

 هدعب مث هنونت كموب ىحض ه,تدرأ اذاىححذ هتيقل لوقت رخحس لثم نكمتم

 ماقأهنم لوقت ىلعالا رابنلاعافترا دنعوهو:رك ذم دودمم حوتفمءاحضلا

 ىلاعت هللا ىضررمعلوقدهتمو حيصأ حابصلا نمل وةناكىحضأ قحرابنلاب

 يحل عافترا ىلا الا اهواصتال نعي ىحضلاةالصب اوحضأ هللا دابعايهنع

 را حاضناكمو ىحاوضلا نولزني مثلا ةز رابلا هتيحان”“ىش + لك ةيحاصو

 ىحضب ىحضو اط زرب ىأ دملاو حتفلاب ءاحضرسكلا» سمشلل ىحضو
 . هنعهللا ضر رمعنباناثيدخا ىفوهلثمدملاو حتفلاباضي ًاءاحض 0

 - حتفب نوثدحا هيو رياذكه لتمر حأ نم حضالاقف لظتسا دقام رح الجر ىأر

 1 حتفو ةزمطارسكب حضإ وهامتا ىمصالالاقو ىحضأ نمءالا رسكو ةزمطا

 7 اهيف ًامظنال كنأو ىلاعتهلوقةنمو نسمشللز وربلابء سمانا هنال ىحض نم ءاحلا
 0001 دو ذل لسف لل لوقتاك ذك ل عش ن آلاف ىحضأو ىحضتالو
 1 اهرسكو ةزمطا مغب ةيحش أ لاقي ىحضالاموي خذتةاش ىهوةيحضالا نم

 ١ ةاطر أك ىحضأ عم اوةاحضأو اي ا عمجاو ها ار



 ١١" | ءايلاوواولاباي#داصلارصف - 2222 :

 تلق * ةناوقصةدخاولاناوقصلا|ذكوةراجحلاءاوشسلا 1 ١-0 ١
 قووارلاةاقصملاو ةكمب عضومافصلاو بارتهيلعز |اوفص لئ.كىلاعتهلوقهنمو

 وهو ةمسقلا لبق هسفنل مغملا نمسيئرلاهيفطص,امىئصلاو ىفاصملاؤصلاو ٠
 هافطصاواصل اخنايفاصت و هافاصوهلدصلخأ دولا هافصأايافص عما واضيأةيفصلا ٠

 ةدحاوةالصلاوومح ر لا ىلاعت هللا نم ةالصلاو ءاعدلاةالصلا ( اللص ) هراتخا

 ةيلصت لاقي. الوةالص ىلصلاقير دصملاعضوم عضوي مسا وهو ةضورفملاتاواصلا

 ىلات ىنصملاواهم ”وقواهسيل رانلااصعلا ىل_دو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع ىلصو
 هالصدنعهس ا رنال قباسلاولتب ىذلا وهواياصمءاحاذا سر فلا ىصلاقب قباسلا

 محللاتيلصو زمطابةءالصلاا ذكو رهفلا فيفختلاب ةبالصلاو هبنذز رغم ىأ

 لاقيوةيوشم ىأ ةيلصمةاشب ىت اهنا ثيدحلاىفو هتبوشىرباب نمهريغو

 انف هتيقل أ ناف اهالصب هتلعجو رانلاه :لخدأ اذااران لنج رلاتءاصاضإأ

 لص وئرقو ةيلصت ةتلصوفلاالا هتيلس[ تلق دب هقا رحال ركل ظواقلا

 قرتحا ىأايلص بصي رسكلاب رانلان الف ىلصمهوق نم وهف ففخ نمواريعس ٠
 اذاهرانب نطصب الن الف واهم ىلصتؤ رانلاب لطصاو اءاداوم ىلوأ مث ىىاعت هللا لاق

 نا ثيدحلاىفو اهريغو ريطالسىصنت كارشالا ىلاصملاو قاطب الاءاجش ناك

 نبالاق تاواصو يبو ىلاعنهلوقو ةالصمةدحاولاىلاصمواخوخنناطيشلل ٠

 (امح) تاواصلا عضاوم ىأدوهيلاسانكى هامهنع م اعتةللاىضر سابع
 عدو تيمصأام لك ثيدحلاىفو ةأو تاو هتلتقفهتسرادادسنلا دصأ :

 نهنمةدحاو لكف دحاولصأ نمثالثوأ ناتلخحت جرخاذا (انص) تعأام 3



 |١ ءايلا و وا ولا بان ةيداصلا لصق 0000

 سوقي ةتنصاود ونقلاو له !ىلا لام ىأ ا“ اوبص وةولص سباسشلسع 

 *لا عاطم نم ببن أ ىوتسملاهبهموعيرابصلاونايبصلا عم بعل ىأاعامس

 0 مب نم تبسم وقت ربدف صاكروبدلااهئلب اقموراهنلاو مالا ىوتسا اذا

 - حاسمويلاوميغلا باهذاضي اوحصلاو حاص وهفادعباب ن مو 0 نما احر

 - لقتالو وح ىهف ىفاسكلالاقوةيحصم ىهف ميغلا| مع 0 ءايسلا تح و
 0 0007 يدسلا (ىدم) ءاسلاانل تحن ىأانبجسأ وةيجضم
 | هلا كل ل2 ةقواج رغو لاا قكتوص لتع كبح ىذلااضأ

 د بةللا ارظان هفرشتس يدلاوهو ضرع:هليدصتو قيفصتلا ةيدصتلاو

 06 تالادلا ىدحاتسلةفبرق لا وهوددصلا نمددصتهلصألمقو تلق *

 5 رسكلاب ىدصدقو شطعلااضيأ أ ىدصلاو نناظتو ضضةن نم نظت و ىضقت اولاق
 - ةيرصتةاشلا ىرص (ىرص) ءان تصد سا[ ونا تصودا صودص وهف ىدص

 7 (اعس) حالملا راصلاوةارصمةاشلاواهعرض ىفدبللا عمتج يت جحامابأ| بلحم اذا

 -  ىدصوىروامسوادعهبابولاماغص (اغص) ءاعصو وعص عملا ورئاطةوءصلا

 ” هبلاىنصتل وىللاعتهل وق واكب ولق تغص دقف ىلاعتهلوق هنموتلق * اضياايغصو
 1 ءانالا سس آلام هلاوس اود الين وتمؤ,النيذلاةدتفأ

 آ 000 | بودل وقصي با ريثلافص دق ور دكل ا دضدو دم ءاقصلا (اقص) هلامأ
 0 هقلخ نمهللاةوفص لس وهيلعهللا ىيصدمح لاقيهصلاخ؛ىشلاةوذصوةيفصت

 اولقءاملا اوعزناذاف ثالاثلا تاكر خلا: ىلامةوفصهللاقي ةديمعوبأ افطصمو

 ا و روصقم افص عماو ءاسامة رخص ةافصلاو ريغالداصلا حتفب ىلام وفص
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 5.4 ءالاوواولاباب *' داصلاو نيشلا لصف

 هتباكش نع عزو هاوكش نم هبتعئاضيأ كشأ وءؤكشم دال... اداعق
 نما وضع كششا و ءاكش لثمءاكتشاو دادضالا نم وهو ءوك شام هلاَراَو

 دإاج ةوكشلاو ةذفانب تسل ىلا ةوكحلاةاكشملاو ينعع شنو هئاضعأ

 ىفومحالاءاضعأ نم وضعلاواشلا (الش) ةوكشذخم ا ىكتش اونبللوهو عيضرلا

 لاق قرفتلاو ىلبلادعب هؤاضعأناسن الاءالشأو نعالا اهولشب ىتَكا ثيدحلا

 نلكلاتيلشأ دي زوي أ لاق و أطخديصلا ل عت لكتا تيلك سانا ل ود وصامل
 الوهبهتب رغأاذاهتدساوديصلا,ىلكل | تدس وأ لاقيت يكسلانب|لاقودنأوعد -

 مجعالادايز لوقو ءاعدلا ءالاشالا هن | هتيلشأ لاقي

 لكون هيتبب نيب اندكفاانيلع #* : هبالك شافو رمعانأ اذيتأ
 ةعطقلاوءاوشلا مسال وايش +يوشيمحللا ىوش (ىوش) هبالكىرغأف ىورنو
 كسوملو يوتشا لخفاو محللا ىوشن ادقوءاوش دخن اىوتشاو ةءاوشدنم

 ةويشلا (ايش) سأرلاةدلج ىهو ةاوشيسوتلاو ال لا موقلا

 تببش نم لوعفم نعع ليعفوه تأق * تس ىهشماعطوةفورعم

 ةوهش هاهشأ سيكلا ىلا تنهشو ئقلان اويش لج ارو هينا اذا كلا

 هئاهتشا ىلع لمحنىأ ماعطلا ئهشب ءىشاذهو اذك هيلع ىهشنو هتبهّدشا

 نيب ىبسلاقيو نايبصوةيص عماومالفغلا ىصلا (ابص) د6داصلالصفإل .
 عمجلاو ةيبصةيراجلاو ترصقترسك اذاو تددم تحئتفاذا ايصلاوابصلا

 وبصي ابصو ىناصت هنم لاقي قوشلا نم اضيأابصلاو اياطموةيطم لئمايابصلا

 (ةراتع 9



 ءايلاوواولا باي# نيشلا لصف ٠
 : اضي , آءارتشا اذا ودعا اذاءا ريشو ىرشدهب رش "ىّملا ىرتشدقورصقن ودعءارششلا

 . هللا ةاضرم“اغتبأ هسفن ىرشي نم سانلا نم وىللاعت هللا لاق دادضالا نموهو

 'ةيرشأ ىلعءارسشلا عمجموموعابىأ سخي نيدو رشوىلاعت هللا لاقو اهعيبب ىأ
 ىهو ىرشلا نم ىدصبان نمهدإج ىرش وةلعف أ ىلع عمج الالاف نالذاش وهو
 اهرسكو نيشلا حتفت نايرشلاو لعف ىلعرشوبف ديد هش عذلا هراغصجارخ

 ( اطش ) محنىرتشملاوبلقلانم 0 ب ا
 نمةقلفلا ةيظشلا (اظش)ةبوطشلابايثلاهيلا بسنترصم ةيحانب ةبرق مسااطش
 ةراغ (اعش) اياظشرباطت ذاىثثلا ىظشت لاقباياظشلاعمجلاو اهوحنواصعلا
 قلاهونانسالا ىلعةدئا زلا يهةيغاشلانسلا(اغش)ةقر ةدهةيشاف اك [اوعش

 01١' ية دق وءاوقش د[ رماو شا لج رلاق. نانسالا نماهريغةتبن اهتتبنن فئاخم

 ” اور غدنع سمشلاوهقاحا دنعرمقلاوهن وم دّنع لج رال لاقي (ىفش) ىدصب اب
 ةرفحافش ىلع منك و ىلاعت هللا لاقهف رحى لك افشو لاق يأ افشالا هنم ىتبام

 - ضرملاؤشأو هيلعفرشآ “ىلا لع شأو ءافشهيفش,هضرم نمهللاهافشو
 لاقةفك اسالل ىذلا ؤشالاوهظيغنم ئشتوءافشلا بلط ؤشتساوتوملاىلع

 7 (اقش) لاعنإف صح اواههابشأ ودوازملاوقاسالل ناك ام شالا تيكسلانب|

 ' دقو ةغل ىهورسكلاب اتواقشةدانق أر قوةداعسلادض حتفل ايةواقشلاوءاقشلا

 - هحتفو رسكلابةوقشلا نيب قشوهف هللاءاقشأ واضي أ ةواقش و ءاقش رسكلابىتش

 ١ ىأحتفلاب ةاكشوةيكشو رسكلا.ةباكشوادعبا,نمهاكش (اكش) ةغل
 "هيل مفءاكشأو يوكشلا مسالاو ىكشمووكشم وهف هب هلعف ءوسب هنعربخأ
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 ءاملاوواولا باب نإ نيشلاونيسلا لصف
/1” 

 نم اوناكريسخ وذ هيف نكمل ورسشلا فاووعسا اذاف سانلا نم ردانلا فل نا ١

 0 نيب رغلا حرش يفد يك فيو رطانكو ديالا دل :

 نحتمي نخب كوك اهسلا (اهس) اهس) مهب ىوتست ىاض رالا مهب ىوست ول ى اعت
 هاسوهف امسوا ذعباب نم ”ىشلا ءاهسدقو ةلفغلا وهسلاو مثراصبادب ىانلا

 ىموهواهبىئاتسي ةلك امسالوىسدحاولاو نالثمانايسلا .(ايس) ناوهسو

 ةباغلا وأشلا(ى ًاش)(نيشلا لصفإل رجلا |وعف رلااهب ىنئتسملا ف كلوام هيلا مض

 مهقبس ىأ اوك 2 1 لاقي ق.سلا اًضلواقلاو اقلط ىأ اواشادعو دمالاو

رعمءاتشلا(قش) تاوبشلاوابشلا عما وهف رطدح * ثلك ءام(اش)
 لاق فو

 لثم ىوتشوىوتشءاتشلاىلاةبسنلاو ةيتشا“ اتشلا عج وةوتش عمج وهدربملا

ش ثأوهلثم ىتشتوءاتشلا هبماقأا دعباب نما ذك عض وعاتشوفرخوىؤرخ
 موقلا ت

 قيفكي ىاةيتشتى يتشن 'ىقلااذهو“اتشلا: نمةاناتقم هزماعوءامشلا فا واخد

 هصغأ هاجشأو | دعهبابو هنزحءاجش دقو نزلا و مطاوجشلا (اجش) ىلاتشل

 هريغو مظع نم قالا ف شنب اماجشلاو ىدصب اب نم ىجشاعيم<امهنملوقتو

 لاق "لل | نم ىجشلل لب و لاقبو ةلعف ىلع ةيجشةأ ساو نب. زح ىأجش لجرو 1

 دشن أ ورعشلا ف ددشدقولاق ةففخ ىجشلا“ ايوةددشم ىلا اءايدربملا

 هاجش نماليعف ىجشلاتاعجناف * انيلخلالبل نع ” ن ويجشلامان

 ادشدقوىنغملاىداشلا (ادش) ريغالديدشتلا,ناكوجشووجشم وهفنزحلا

 ) رش ةحا رلاءاك ةددحا تلال اديضيو ا 5 ١

:3 000 
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 ءابلاو واولاباب *# نيسلا لصف 5-5 ١ 1 ١

 9 7 هتلقاذاةمسلاو و عطقنبال رفس قاوسلاريس لا فو اهيلع قت لا ةقانلا ىهو
 . ' ىقاوسلاذا موقلاس لوقت باسل! د هنموبف واولاهناصقن تلعجخو ءاطاب

 . ءاوسوءاوسولع مهيلا ذيناف ىلاعتهللا لاقلدعلاءاوسلا (اوس ) ةنس ةنس عضوم

 1 ىشعالا لاقهريغ“ىشثلاءا وسو ميحجلاءاوس ىفىلاعت هللا لاقهطسو ىلا

 ” ىعجوأ ريغ ىنعب,ناك اذا ىوس شفخالا لاق#اكئئا وسل اهلهأ نعتل دعامو#
 - تحتفاذا دا دف كف دك وانسلا ةممض ناتاغل ثالث ةنفن وكي لدعغلا
 2 - تلق*نيقيرفلانيبامف 12 وول دع عاغا وسو ئوس وى وساناكمل وقت تددم

 0 01 كا وو كاون وكاوس لج رثر رمل وقتوئوساناكمىلاعتهلوقهتمو

 . . ءاوسأ مثو عيمجللءاوسامه ونا اوست شن اوءاوسرمالا اذهىفامهو كريغ

 افسيادا دك ىواستال  ىغلا اذهءارفلا سايق ريغىعةينام لثم ةيساوس مثو

 0 راق ” هلآتبوسوةلداعبالىأ هبواس الاذهو اذك ىو الا ده

 ” نمىوتساو وتسمى قلخلاىوس لجرو ةبوسلابامهنب "ىلا مسق
 23 ١ ىوتسأو ىوس ىاامهس ىواسو دى اةيادر ,يظ لعى وتساوج اح وعا

 ! اهلل اق رهظو ىلوتسا عا ىو يا يللا

 0 قارهممدو فيس ريغ نم * قارعلا ىلعرشب ىوتسادق
 لاقددصق دصق ىان الف ىوس دصقو هب امش ىهمن !لجر لا ىوتساو

 ءاوسلا مسالاو لدتعا ءىشلاىوتساو * قحدمةفيذح ىوس نفرصالو

 لاقتلق * اوكله اوواستاذاثر دخلا قوت دعقما تقاىلع ءاوسلاقي

 ةلصأ اوكله اوواسشاذاف اونيابتام ريخب سانلالازيال طوق ىرهزالا



 0 ءابلاوواولا باي#نيسلا لصف
 لا ءاملا كلذ مساوالاس قشاعلاهب رشف رطملاءام اهماع بص اذا نولوقبي

 حرفملاهومسوءابطالاوولسيف نيزحلا هاقسءاودناولسلال يقواضيأ مضلاب

 كالعام: لك ءايتنلاوتاوامسو ةيمسأ هعمجو تنّوبو ك5 كب ذل (امن)

 قحءامسلا اطنانل زاملاقي رطملاءامسلاو ءامستدملا هقسل ليقدنمو كلظاف .

 تيلعوت ولع لثمتيمسوت ومس هنملاقيولعلاو عافترالاومسلاو؟ انتأ

 اورابتىا|وماستوهاماس نم الع دقو اس الن الف و بلعث نعتسملس وت ولسو

 ىنعمي ديزب هتيمسو اديزانالفتيمسو مصا وعلا ةيحانةيدابلابعضومةوامسلاو
 وه لوقناكنالف مسادمساقفاو اذازالف ىمس وهو هب ىمستف هلثم هتبمسأو

 ايماسم ليقودمس| لثم قحتسي | ريظن ىأايمسهل ملعت له ىلاعت هل وق و هيك

 هنمهاذلاو عفاهريدقتو ةعفروهب ونتدنال تومس-نم قش شم مسالاو هيماسإ

 لعف مهضعب لاف هلصأ ري دقت ىف فاتخاو ىمسهريغصتو ءامسأ هعمح نالواولا

 اذهولافقأو لفقو عاذجأو عذك امطاعجحن وكب ءامسأو لعف مهضعب لاقو
 رسسكل مسو اهمضوةزمط ا رسكب مساتاغل عب رأهيفو عمسلاب ال! هتغيص كردنال

 اهعطقاجرو لصو فلا هفلأ و ةسماخةغل روصقمموهنهمسواهمضونيسلا
 ىلاعتهللاتاوامسإب كذيعأ ءارفلا ىكحو ماسأ ءامسالا عمو ةرورضلل رغاشلا

 ةعفرلا نمءانسلاوهب ىوادتب تدناض: أ انسلاو قريلاءوذرودقمانسلا (انس)

 ريغت نست ءارفلا هلهسو هحتتف ةينستهانسو هعف ردانسأو عيف رلاانلاودودم

 لدباف ريغتم ىأن ونسم ًامح نم ى اعتهلوق نمر يغتب ىأ ن ستيل و رمعوب أ لاقو ظ

 ةحيضانلا ةيناسلاو مرعلاةاتسلاو ضضتت نس ىضقت لثموا 0 0١



 ءايلاووا ولا باب نيسلا لصف 04
 هتميق ىف دسعلا تيعستس ا واضي !ةباعس ةتبقر قتع ف تاكملا ى4سودهب ىشو

 ةرخا,ن وك, دق هناف رهعو لجرلا فز تلق اذاف ةما ىزةاعاسم ل جرلا يعاسو

 رمعىنأو ةلهاجلا ىفنيعاسءاماثيدحخلاىفو ةمالا,صتخةاءاسملاو ةمالاو

 قس وهفهن رذأب ا رتلاعرلا تفس (ىس) هم عاب زخ ردع للاخت هللا ئىشت

 ءامللاو نيللنوكبءاقستلا ( ىتس) ميو رسكيل جر مس|نايفسو ىرهبابو ىنصك
 ثنغلا هللاءاقسوابقسهل لاقءاقسأو ىم رباب نمهاقسوةصاخءامللن وكت ةيرقلاو
 هضرأوهتيشالهاقساوهتفشلءاقسلبيقو مهلابايقسلا مسالا اند

 هيقدتامىمظملاو فئيحصتءافلاب وهو حيسلاب كس * .ام عرزلا نم ىوقفتسلاو

 كيدلا تسلل آلاك اهباعجاه رسكن م و برشلا عض وم حتفلبةاقملاوءامسلا
 اضياءاقتسالاوتلق# رفصأ ءامهيف عمتجا ىأ تتساوى رباب نمدنطب سو

 هاقسو كضرأ ىتس؟ لاقيبرشلانم ظحلا رس كلاب ىتسلاو تسلا بلط

 لست نآءافاملاوءامسز [ذك وهللا كاتس هللاقاَضي اءاقس وةرتك لا دشءاىللا

 هلغتامت مولعم مهسهلن وكب نأ ىعاهحالصايم وقيل موركوا لي ىفالجر لجر

 ةبرقلا ف ىتستساو رثبلا نمتتساوهبحاص مهنمدحا ولك ىتسموقلا قاستو
 ' ىف قلاةباقسلاو ةفورعمءاملاةبامسوءاملااهف لعج ىأتلق # ايف ىتسو

 لسوامسباب نم ةنعالس (الس) هيف ب رعب كلملا ناكىذلا عا وصلا اولاق نارقلا

 - هبشيولاق دحاوبهل عمسأل شفخالا لاق رئاط ىولسلاو هاثمايلس رسكل ا. هنع
 . لسعلااضيىولسلاو | حابب فدا ولاق 6 ىءاماَض امد وزن وك نإ
  اوناك ةزرخ مضلا ةتاولسلاو هنعهفشكى ا هالسأو ةيلسآ همه نمهالسو



 1 ءالاوواولا باب * نيسلال صف

 لاق ةيرسلان ماضي اةيراخ !|ىرستوورسلا فكن 0000

 نمىضقتاولاقم ءايتا ارلاىدحانماوادبافرورسلا نمررستهلصأب وقعب

 ريخلاَق, شيلا نم ةعطقةيرسلاو لو دخلاك ريغدر هاضي أ ىر لاو ضضقت

 لك ةارسو هلم هنعىرسو ف شكت | مطا هنعىرسن أو لجرةنامعب رأأيار سلا

 نسل يدع | ىو تاو رمم عج ا وهطسووهرهظ ىلعأ حمر فلاةارسوهالعأ *ىش

 فاوجلا ف نيام نيكو هطسووهرهظغس ا قيررطلاّتاورسءاسنلل

 نسكلاب ىرس يرو التل قات قلاةباكشلا ةيراسلاو ةاولخ 1: راسلإ

 زاجل الهأ ةغل فلالابو الليل راسى أ ىرساوحتفلاب ىرسمو مضلاي ىرس
 هدبعب ىرسأ ىذدلان احب سىلاغتهلوق دير تلق * اجا را لانا
 مضلاب ةيرملا مسالاو ةدحاوةيرس انرسلاقبو رسال تالاف ىلاعتهلوقو

 هللا لاقاعاو ماطخلا,ذخ أ وماط+ |اذخأ لثمهب ىرسأ وهارساواضي أ ىرسلاو

 اديك ًاتليالاالا نوكبال ىرسلان اكن اوالنله دبعب ى رس ىدلا ناك ىلع
 وهو ليالاىرسرسكلا!(ةبارسلا واليا ةحرابلاو أراهن سم ىرسءطوقك
 وه ضفخالالاق لباهىلا فاضم وه ليقمسا ليئارساوريظنلا ل يلقردصم

 ةوطسلا(اطس) نيعامساو نيربجاولاةكنونلا,نيئارس ا لاةبو لاق زمهالو زمه
 تاوطس عملاوةدحاولاةراةوطسلاو ادعباب نمهباطس دقو شطبلابربقلا

 موق ىلع أيش ىلو نه لكو ب دكو لمع اذا | ذك و ا دعى ا يعس يسب ىس (ىس)

 اهباع لمع ىأاههاعىجس لاقي ةقدصلا ةاعس ىف كالذلاقبامرثك اومهماععاسوبف 1

 ةباعس ىلاولا ىلاهبىهسودوجاومركلاىفىاسملاةدحاو ةاعسملاوةاعسلامشو ٠
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 " هفختسا هاهدزأوءاهزو هنمبجعتبالهلعاف مس ملامنال هاهزأام مطوقدنمو

 م

 - ةنامردقىأ ةءامءاهزمث طوقو ةعبدخ ىهدزبالنالف مطوق هنمو هبزواهمو

 ءابسلاو بسلا (ابس) 6نيسلا لصفإلب بذكلاو لطابلاوهزاامهضعب ىكحو
 ْ هلثم هتدستساو 011 كةلراض اءاسو ىردانو هردب | وردعلا تديسادق وسأل

 ثيدحلا فو جاتنلاءابباسلاو ةيبسالاةًارملاةيبسلاو لجرلابلق ىست ةأرملاو
 ةعيبطلا 0 لج راياسلا قراشع وةراجتلا يف ةكربلا راشعا ةعسن
 8 ومادىا اجساذاليللاوىلاءتالوقو مادو نكسامسباب نم ءىشلااجس دقو
 ظ ارا ةيجست تيما ىجسو نك اس ىأجاس فرط و يجاسلاز حبلا هنمو

 - اخسدقو دولا ءاخسلا(اخس) ديدح نماهماالاةف راك ةاحسملا(احس) ايون
 موثلكنبو رمح لاقامهيف ءاخس رسكلاب ىخسو وخسر

 7 ابطل انعام ا اماذا *: .اهنف ضخ ناك ةعشعش ْ
 وب ريل لاخلا لع سن ةنوخسلا نمانيخسلاق نم لوقو انلاوم ابان دج ىأ
 اول آ لج رااوجسو ادهدض نخس ىف ىلاعت هللا همخر رك ذدقتلق *
 - حتفب ىدسلا (ىدس) ءاخسلا فلكتب ىاهباح أ ىلع ىخست. ن الف وايخسراص
 ” لمهملا عضلابىدسلاو |0000 هدوم تدادسلاو الا

 اان 1 لا دو د اولا رجع ورسلا 00 ءاي نيسلا لا دن ايراداملا

 . باب نم ورسو امهبف اورسرسكلاب ىرسو ورسي ارسدقوةأو صم ىفءاخس
 | ىلع ليعف عمج نأ زيزععمج وهو ةارس ىرسلا عمجو اي را ا يرط

2 
 ع

 ّ ب

3 

2 3 
 بَ



 063 ءايلاوواولا باب # ىازلا لصف ْ
 رصق اذاهب ىرَرأ لاب ءىَقلاننواهنلاءاَرّدالاوهلعف هلع ركشر وانة ةقح ال ىذلا
 هناكزهنعىدأ ةيكز هلام كزوةفورعملاملاةاكز (كز) هرقح ىأهاردزاوهب

 ا ؛أءاك زواهبمثرهطت اولاقاه مهيكرتو ىلاعتهلوقواهح دماضيأ هسفن كزو

 مالغو ىع : ىأدملاوحتفلابع ءاكزوكزبعرزلااكز وق دصت ىزوهناكزدخأ

 رصقلاةرصقيودهانزلا (ىقز) اًضيءاكروامسبابنماكز دقو كاز ىأ ىز
 لاقدجن لهالدملاوانزلا اون رقتال و ىلاعت هللا لاق نا رقلا قطن هبو زاجحلا لهال

 لاق 0 * هؤاتز فرعبن زب نمرضاحابأ # قدزرفلا

 ءارلارسكب ةدشرل وه مطوق دضاهحتفو ىازلا رسكب ةين زل وهمط وقوى ازايدل

 .ىفوهضبقو هعججايزهب وزي“ىشلا ىوزواياوزلاةدحاو ةيوازلا(يوز) اهحتفو

 راتلاىفةدللاتوزئاو اهمراغمواهقراشمتسرأف ضرالاىلتيوز ثيدحلا

 ىوزو هينيعنيباملجرلاىوزو ةئيطاوسابللاىزلاو تاقبقتو تعمتجا
 (اهز) فئالادعب ءامالابتكب الورصقبودكف رح ىازلاو هثراو نعلاملا

 هفربظدتف لخنلا ىف ةرفصلاو ةرم!ترهظاذالاقب نكواملارسلاوهزلا

 ىهزأو ادعباب نم لخنلااهز دقو مضلاب وهزلانولوقبزاجحلا لهأووهزلا ظ

 لاقي نسحلارظنملااضياوهزلاو ىمدالااهف رعب وديزوب ااهاكح ةغلاضيأ

 ىهزدقو رخفلاو ركلااضبأوهزلاو هلعاف مسي ملام ىلع كينيعل "ىش ىهز

 ليبسلعالا اهب نوماكتبال فرح ب رءالو ربكت ىأ وهزم وهف لجترلا .
 تجتنو سمالاب ىنعو لج رلا ىهز مط وق لم لعافلا نعم تناكن وهب لوعفملا '
 لوهجم ريغ ريكت ىأ اوهزوهزباهزديردننا<حو اههابشأوةاثلاوةقانلا '



 ءاناوواولا باب # ىازلاوءارلالصف 37 ٠

 قعورو دعب الءءاملا نم دق نووب رياوناكمهمال ةيورتلام وب ىمسو هتباورىلع

 0 ادهايةدمصقلادشن 0 زمجالوزمبركف ل

 0 0 للا ايام دلع جل ١ىدلا رام اوأ

 قءاورلارك ذدقتلق د# رظنم ىأ مخ ذأ اع اورةليلخ زود ؟-دانليصالاو

 ء*اههاورعشالةيوار الجرو لا
 ناتدنصقلاقب ةيفاقلاف رح ىورلاودملاورسكلاي* املا نمءاورموقوةغلاسال
 ىقتسلا ل م عقولاة ديد يش رطقلا ةميظعةباحساضي أ ىورلاو دحاو ىور ىلع

 هلوقدنمو ادعهبابوحتف هياجر نيب اهرةديبعوب ا(اهر) ايورابرش برش لابو

 قيرطالو ءانف ىفةعفشالن أ ىضق هناثي دخلا ىفو اوهرر>بلا كرتاوىلاعت

 ءاماهيف ليسي موقلاةلحىنوكت ةبوجلاوهرلاو وهر الوحكرالو ةبقنمالو
 نيرادلا نيب قيرطلا ةبقنملات لق نب ادعدباو كرس رحلااهروهريغورطملا

 (ابز) 6ىازلا لصفر هيفءانب الءاضف ناك ابر وهنارونم تيبلاةيحانحكرلاو
 2 رفحاضي|ةيبزلاو ىف زلا ليسلا غاب دق لثملا فو ءاملااهولعي الةبب ارلاةسزلا

 ةيج ز ”ىشلا جز (احز)لاععض و مىفاهنو رفحا وناكمهمال كاذب تءيمس دسالال
 هب قتكحا | ذكبىح زتواهعف ادت فيك ىأ مايالا ىجزت فيك لاقي قفرب هعفد

 ىجز حرلاو ةليلق ةداج زمةعاضبو ليلقلا“ىشلا حزم لاواهفاس لبالاىحزأو

 اس ىرر (ىرز) هقوست ىأاهدلو ىح زئةرقيلاوباحسلا

 ناسالا لع ىرازلاو رمعوبأ لاقواضي هيلع ىرزتوةياكحنزوبةيارزرسكلاب
 ١ ك



 ' أ ءانلاو وأ ولا باب © ءارلإ لف

 ةجرد ةجرد4يف قرملعلا فق رنو لعفلا عضوم|هلعج حتف نمواهب لمعي تلا

 (اكر) قاروهف مضل, ةيقرهيق ربهاقرفهاقرتسا وقرعمجا وةفورعمةيقرلاو

 هيدي نم ىشلاىر (ىر) فاكلاحتفب تاوكروءاكرابعمح وءامال تلاَةوكرلا
 اومتراو ءامروةاماىماماروةيامروايمر هسلا,ىرو ىمترافهاقل |ايمر هيمري
 جرخلاةبولاق اهب ىرلقتالو اهيلعو سوقلا نعىرتيكسلانبا اومارتو

 صنقلا ىريىأ ى متر بج رخو رجشلال وصأو ضارغالا ىف ىريىأ رتب
 ءامرلاو نيرتىفقبسدقامالا|هنيب قرفال نيم رتنتنأو نيمرتتنأةأر مال لاقبو
 ىلا ح راى ارتو ةنعىلاعتهللاىضر رمت ثيدح ىفوهوايرلا دملا وحتفلاب

 هانقلأ هدب نم رجا ىيراوماقل [ىأ همنسرف نحاس واف <01 ١

 بفرالائرامم ءىقلا كي ىاسرالاةيمرلا ري كات لا
 لبق ةالصلا ىلا بيجال وهو باج ال نيتام م ىلا ىعدمثدح أن أول ثيدحلا ىفو

 الا ههجوام ىردأ اللاقو ةاشلا نا ظ نيبام وه ديبعوبألاقو فلظلاانهةامرملا

 مغلابةيورالا(ىور) ناروهفامسهبابو رظنلا مادأه.لاانر(انر) ربع كهذا

 ىورالاىهف ترثك اذاف ليعافأىلعىوارأثالثولوعولا نم قنالارسكلاو

 اير ةأرملاو ناثطعلاد ضزنايرلاوةسامسااذيا ىورأو سايق ريغب لعفأ ىلع

 ريسغ مهمالك ىف ترج مالا ف ركسشتلاة يورلاو رماعىنب دال لبج مسا نايرو

 اهحتفو ءارلا رسكبرايرو انرنزوب ىور رسكلاءاملا نمىورو ةزومهم

 ووفةياوررسكلا,ءىوري رعثلاو ثيدخلاىورو ىنععهلكىورتوىوتراو
 هلمحاضي ًاهاورأوةيو رت رعشلا»اوروةاورموق نمثيدحلاو ءاماورعشلا وار

5 



 ءاملاوواولا باب ءارلا لصف ه5

 ” تانك رعاعك ةاعرىعارلا عمحو حرا دخسلاك الو نع ملت قوردضخملاو

 نيأىلا الا رظن سمالاىعارو عابجو عئاك ءاعرو ناب شوباشك نايغرو
 لثماىفو هاعرف“ىشلاهاعرتساوق وقحلاةاعا م نمهاعارو هظحاالهاعاروريصي

 ىعرملاسيل لاقي ةماعلا ةيعرلاو ىملاولا ىعارلاو ملظ دف بئذلا ىعرتسا نم
 هلوقدن»و هيلا ندا هعمسهاعرأو فك ىأحيبقلا نعىوعرادقوىعارلاك

 .٠ نكلو كعمسانعرا ىنعمىلعةاعارخأنماناعاف وه ش ةخالالاق انعارىلاعت
 ال 0 لاقه اقف لوتلا لامع !لع ني ونتلايانغار لاقي و لاق مالل تدهذءانلا
 ىعراذكو ةياعرةتيعزريمالاىعرو ةبوعرلا نموهو ارحماول وةنالواقمح

 ظ تعتراواضي |ىعرموامهيفامعر لب الا تعرو لب الا تيع رو ةباعر هتمرح هيلع

 ءاسنخل|تلاقرسكلاب ةيعراهبة رم وجنلا ىعر و تعر ل ثم لبالا

 (اغر) هاعرتام اطتدنأ ةيشاملاهللا ىعرأو * اهتيعرتفلك اموموجنلاىعرأ *
 جضىأ دملا ومضلابءاغر وغريريعبلااغردقو فل |تاوذّت وص ءاغرلا

 . انهدحاواغراذالبالاتغارتو اهرسك واهم ذوءارلا حتفب نيللادبزةوغرلاو

 تلق د ةقانلاةيغارلاوهولتقف هيلعا وغارتهللاو مهن ثيدحلا ىفو انهدحاوو

 زمهالو زم ادعباب نمبونلات وفر (اذر)معأ وهو ريعبلااهمااغث فرك ذو
 ' قافتالاو ماحتلالاءافرلاوقافنالاة اذ ارماو بعرلا نم هتنكس لجرلاتوفرو

 نوكسلايهانعم ناك تعش *ناونينبلاوءافرلابجورسلل تلق اذاةيفر هتيفرلاقبو

 | سكلإغسلا قر (قر) هتنكساذا لجر لات وفر مط وق نم ةنبن انظلاف

 ١ ةلآلباههبتردكنف ةجردل رسكلاوحتتفلاب ةاقر ماو هلثم قتراوابقروابقر

: 



 هذا/ ءايلاو واولاباب # ءارلا لصف
 دملابءاخرلا نيب لاخلا عساو ىأ لابلا خر لج رورطملاًا طب أ ءامسلا ارو
 طقساذاىدرثو رسكل ا, ىدربْئبلا ف ىدر(ىدر) ةنيللا عرلاءارلامغب ءاخرو

 ىدرتو ناوادرونا ادرهتينتو سيليىذلاءادرلاو لبج نمر وم وأاهيف
 هادرأو كله ىا ىدصباب نم ىدروةيدرتهريغةادروءادرلا سل ىاىدتراو ْ

 تفقو ةنيفسلا تس رو ممملاحتفي اضي !ىس موا دعهبابو تدث ىشلااصر (اسر)هربغ

 وهو ةنيفسلاةاس مم رح الا رحىف ىرهزالالاق تلق#امسوادعدهبابو رجالا ىلع
 ىفهامعةرودهللاهحر ىرهزالا ركذ و رحسأ نم لقت ن الفاولاةاب روق ارعمسا

 ىمر ىلاةاسرملاو ىرج ىفقبس اهاس صواها رجم هللا مس ىلاعتهلوقو بي ذهملا

 اهتدحاو خساورلات ب اوثلا لاب نمىساورلاو ركنل سر فلا اهيمست ةنيفسلا اهب

 عمجاو اهمضوءارلارسكبةوشرلاوةيشرأهعمج ولبحلاءاشرلا (اشر) ةيسار

 ىثرتساو ةوشرلا ذخأىشتراو ادعباينمهاشردقواهمضوءارلا رسكب اشر
 ءاشراط لعج ولدلاىشرأو ةوشرلاهاطع ادار أَو هلغةوشرلا نلط همكح ىف

 ءيقلاتيضرو هلئمتاضرملاواضرلاابهسوءاراارسكي راو 1 00

 اضر رسكل اه نعىذرو لصالا ىلعاضيأ وض صو ىضرم وهف هتيضت راو

 ىأةيضارةشيعو شفخالا نعدو دم ءاضرلا مسالاو ضحم رد صم روصقم

 ىذرلاقيو تيض رلا قب. الو هلعاف مس لام ىلعهتشيهم تيضر لاب هن ال هيض ىع

 اضي ا هتيضرو ىنعهتيضرأوهنعوهب ىضر عم ىفهياعىخراولاةاعرو امحاصهب

 لج ىوضرو ىتاضر اف هتيضرتس ا و دهج دعب هاضر أ هاض رو ىض رف ةيضرت

 عضوملاو ىرلاىىرملاو ردصملاحتفلابو ًالكلارسكلابىعرلا (ىعر) ةنبدملا



 ءالاوواولاب اب *« ءارلا لصف ه5

 ةريزخلاوريزخلات لق# هيوقتوهدشت ىاضرملاداٌوفوتر تةريزحخلاناثيدحلا

 با,نمتيملاتيث ر(انر) قيقدلا هيلعرذ جضن اذاف ريثكءام ىلعا راغص عطقي مح
 تعظن اذا ذك وهتساتددعو هتيكباذا ادغِباب نمهنؤثرواض اةيئرموىر

 لعر طاب تلات: راولاقاعرو هبردص؟لوالا بالا نم قرهلقروا عشة ف

 الو دب ا رءالاتيج را (احر) انل قد رك ذ قبس ام ىلع لصالا فالخ

 لجر تلق هبت فصواذاف ءاخأو +جرأو هللا مالن وج ص نورخاو”ىرقو

 ًاجرف قيس دي دشتل اب ىح سم ل اجرتلق هيلا تبسن اذاف هيج مموقو جرم

 هاحرتواضي [ةواح روءاحرو ادعباب نمءاحر لاقت, دودمت لمالا نم ءاحرلاو

 هللا لاق فول |ىنعمءاح رلاو وج رلاز وكي دق و ىنعمب هلك ةيج رئهاح روهاجراو
 توذوبألاقوهللا ةمظعن وفاخنالىأ | راقو هللز وج رال<ل ام ى اعت

 رثبلاة يحانروطقماجر لاو لابي و فخم ىأ * اهعسل جريل لحتلاهتعسل اذا#

 ىلعكاللاو ىلاعت هللا لاق ءاحرأ عما ونا وج راههواجر ةيحان لكو اهاتفاحو
 هللاش ىذلا وهديبعوبألاقةرم ادبدشرمأ غبصناوجرالاواهئاحرأ

 ةيسرافلابوهو برعمناوجرالا!لبقو هبودنزامرهملاولاق جتساشنلا

 ناوجرأ وهف ةهشين ول لكو نوكيام نسح ار محار ونهل رجش وهو تا وغرأ

 نا احروءاحرلاقدم نمونايحراهينئتوهث ؤم ىهو ةفورعم ىحرلا (ىحر)
 موقلا حر و ءاحراريثكلاو حرأثالثو ةيطعا ونااطعوءاطعلثم ةمحرأو

 | ءىش (اخو) سارضالاءاحرالاو سرضلااحرلاو اهتمؤح ب رخلا ىحرومثديس

 . ىقلاخرتساو هلسر اهريغو رتسلا ىخرأو شهىأ اهحتفوءار 0



 هةيه ءايلاوواولابان # ءارلالصق ٠

 ةمالع ةدحاولا ىفئلان ودلان أ الا امهنب قرفال نيرتنتن أ ةعامجللو نيرت تنأ

 تحد) تدي ناو يندر كنا لوقتو ةعامجج نون ىه اما عمججاىفقلاو عفرلا

 مصتعملا اهانن ىلا ةنيدملا ارماسو ني رضت لدم نونلا ديدلشتب ى رب تن تلقف

 ل “”دماضو أر سعاسو قار نمرسو فار نم رس تاغلاهيفو

 لاقي نسحلا رظدملا ممملاحتفب ةارملاوابا رم ريثكلاوءارمثالثواههف رظنق لا
 ةارمىف نسح نالفورظنملاوةرظنملاةندح لاق. اك ىأر ملاوةارملاةنسحةأرما

 هنطابىلع لديه رهاظ ىأ هت ارمهلوهجم نعربخم لثملافو رظنملا ف ىأ نيعلا
 ةأيارممه أيار وةاا رممهمئاريسانلان الف ىءار لاقي ورظنملا ن ح مضلابءاورلاو

 نيودتلاب ايؤرايؤرلا عمحو نيونتالب ىلعف ىلعايؤر همانم ىف ىأر و ىنعي بلقلا ىلع
 'ىشثلاابر (امر) هل وق عمس أ وءارأ ث يح ىأ عمسمو ىأر ع نمن الف ويعرنزوب ش ا

 اهحتفو ءارلامضب ةوبرلا اذكو ضرالا نم عفت راام ةيارلاوادعهابوداز

 اذا ادعباب نم ىف لاقي ىلاعلا سفنلا وبرلاو ءارلاحتفباضيا وا رااواك بكف
 كا وقك ةدئاز ىاةيب ارةذخأ مذخأف قلاع يفءارفلالاق ورلاهذخأ

 نياملكلانهؤمادخ ى أدار وةيرتدا روت اآتدخأ اذاتسبرأ

 ببر فرم دقوبرلا,لومعم ىأب ب رمو فم لجن زوهوحنو عرزلاودلولاك 8

 حلص ثيدح يفوهؤابرلا ىف ةغل ةففخم ةبيرلاو لجرلا برأ دقو عيبلا ىفابرلاو ْ

 واولاةوبرسايقلاوب رعلا نماءامسةففخةيبروهءارفلالاقنارنلهأ ٠

 ىنوةوطحلاةوترلا (انر) ناتيبراامهوذخفلا لص ديدشتلا ومضلاةيرالاو

 ىفو ةجردب لبقو ةوطخب ىأةوثرب ةمايقلامويءاماعلامدقتب هناذاعم ثيدح .



 0 ا را ولا نإ <61 ران يمق 0

  ىنعجودحاو لوعفم ىلا ىدعتت نيعلاةبؤرلا ( (ىأر) ةءارلا لصف هليذا

 ْ ىأرلاو ةعارلشءاروةيئروايأ ر ىرب ىأر ونيل وعفم ىلا ىدعتت اعلا

 2 نيكذو ناض لثم ل يعف ىلع ىفروهنمبواقماضي اءارأو ارا هعمجو ف ورغم

 زمطابرعلا تكرتدقوايأر هقفلا ف ىأرلاقيو سم ىأن لا نم ىئرهبلاقبو

 ل هتزمهف هزمه ىلا تجاتحا ابرو بمالك ىفهترثكل هلبقتسمىف

 3 رخآ لاقو * عمس و« ريشعلا ل عنمو *

 تاهرتلايملاعانالك د هايآرتملام نيع ىرأ

 رعاشلالاقز م يغب هيضامءاحاعرو

 ,بالحلا فىرقامعرشلافدر د عار تعستوأ تير لهعاض

 4 ا رار د العو ءراتلق لصالا ىلع هنمتمأ اذاوب العلا فىوريو

 2 ءاسصنالفو ريدتلاو ىأرلا نملعتف ا وهوه امراو ةئب از أةلصاودأ نق *ىثلا

 ىأر ناعما ىآ ارثو ةعمسو ءايركلذ لعفل اقبءايرلا سالو نواره ظوقو

  ةكرلاو فيسلافو 51 !١1 هب وىلار ظن ىأ ىآ ارتينالفوا ضعب مهضعل

 1 - ىأ هتبأر هنمل وقتءايلا نم ضوعءاطاونيئر ىلع عمجو ة ةزوميم رخسلا

 00 لد كلا طاع ىلا راو



 نةراع ءايلاوواولاباب # لاذلا ولا دا لصف

 ةاونلثم ىودعمجاوهنمبتكرام حتفلاب ةاودلا ورئاطلاو لحنلا ىود اذكو

 ىل |تاياودثالثو ف صواف صوةافص لثم عج | عم لوعف ىلع ىودو ىونو
 صهدلاىهاودو مظعلا مالا ةيهادلا(ىهد)ةزافملاةيودلاو ىودلاوودلا و رشعلا

 535 لك وهو ءايهدوءا وهدةيهاد هتهدلاقيو هيون مظع نم سانلا بصيام

 ةيهاد لجر لاقي ىأرلاةدوجوركنلادودمم ءاهدلاوءاملانك اسىهذلاو

 ارذلا (ارذ) 6لاذلا لضفإلل كباصأ ام ىأ كاهدام لاي وءاهدلا واهدلا نيب
 ةكفد هس وةممأ قاعد رةقو نالف لظىنانأ لاقي هبت ير ذتساام لكحتفلاب

 هتريط'ىثلا تورذواهمذولاذل ارسكب ةورذةدحاولاهيلاعامضلاب“ئىشلا ارذو
 ادع با,نم هريغوبارتلاعرلاترذو حايرلا تايراذلاو ادعدبابو هتبهذأو

 اهم لظتساةرجشلاب ىرذتس اوةطنخلا سانلا ىرذ مط وق هنموهتفس ىآىرو

 سادك الاةيردتو ةفبكقراصوهلااجتلا الشب يرد |(

 سادك, الااهب تتتو ماعطلااهب ىرذي فارطأ تاذةيشخ ىرذملاوةفورعم

 نيعلاترذأ و فو رعم بح ةرذلاو بهذلاهنمباط اذ اندعملاب ار ىرذهنمو

 ءاك ذرسسكلا,لجرلا كك ذدقو باقلاةدحدودممءاكذلا (اكذ) هتيطابعمد

 وك دترانلاتك ذواهعفررانلاة يك ذتوميذلاة يك ذتلاو ليعفىلعك ذووف

 حوبذملافحورلا ةيقب دودمتءامذلا (امذ) اهريغاهاك ذأ و تلعتشار وضقماكذ

 نبالاقلبذيواذوهفددشم مومضمايوذرسكلا,ىوذي ل قبلا ىوذ (ىوذ) :

 زحلاءاوذأوةهلواولارسك ىوذ نينوي لاقو واولا سكي تيدا 01

 ) رات بَ ل ( :



 ءانلاوؤاول|بات# لادلا لصف - 5 ٠
 / ىنعي ماكل ىلا اهاول دتوىلاعت هلوقهنمو هيلا هعفد م ال | ىلاهلاع ىلدأو
 - لوقببرعلاض عب و نايمدهتينتتو كيرحتلا ومدهلصأمدلا (امد) ةوشرلا

 ريغصتو لصالا فةروك ذمدحا ولك ةجحوحصالا وهو ءايلادنم بهاذلاف
 . منصلا ةيمدلا ومد وهف مدلاب ثتولت ىدصب اب نم“ىثلا ىدوءامدهعجوىدمدلا
 تانثلا عع ىمدلا رعشلا فءاحو هوحنو جاعلا نمةرودلا ىدو ىدلا عما

 كذب ىمس لبق ادح اوالعج نامس ااه اكلمج مساامدقاسو ري واصتلااهيف ىتلا
 2 مدو ليستالو ىمدتىلا ةحشلاةيمادلاو مدهيلع كفسوالا موب نم سبل هبال :

 ْ اندلاعمجا و اهون دلابندلا تيم. توامسب اب نمهنماند(اذد) مدنعلا نب وخالا
 كيبلاةيسنلاو نينك اسلاعامجالوا وات ف ذخ فدانا وركملاو ىركلا لثم
 ةبارق ىأ ةواندامهنب و براق ني الانبب ىتنادوىندو ىوبند ليقو ىوايند
 ًاندفقبس دق وزومهمنوذدلا نععءىدلاوز ومهم ريغب.رقلا قدلاوبرقوا
 اليلقاثد ىانالف قدتوك<لبامما ولك ىااوندف ماك | اذانيدا ىو (؟)
 : رسك و ةبودالا دحاودودهءاودلا (ىود) صعب نه مهضعبانداون ادتواللق

 : 0 ةنوتازا ديا ووو دصم وهاعا رميكتلاب ءاودلالبقو هيف ةغل لادلا

 2 هاوادو هض ص اهريغدا وداو ض صم ىا ىدص باب نم ىوددقوضرملار وقم

 عبق, ىاةيندترومالا فقديل |لاقيوحاحصلا إلا ثيدخلافودلوق .()
 ه4ومجحع دم هأ اا ثيدحلا ىف واهسيسخ واه ريغص

 1 للا دوا فوتيل فاد



 0 نفسو ا ينو بيرس

 برءلا مالك كا اذهاضياىوعدلاو بسلا فرسكلاب ةوعدلاوماعطلا ٠

 هتينبت نم ىعدلاو ماعطلا ىفاهنورسكيو بسنلا ف لادلان وحّتفب بايرلا ىدع و

 .ىوعدلامسالاو اذكهياعىداو مكءان ان أ ؟ءايعدا لعجام وىلاعتهلوقهنمو

 هلهللات وعدواًضي اءاعدتساو هبحاصهاعدو تمدا,مبا رخللناطبحلاتعادنو

 لوقتو ةيعدالا دحاواضي |ءاعدلاوةدحاولاةرملاةوعدلاوءاعدهوعدأ هملعو

 ن وعدن نتن أ ةعامجال و ةمضلا نيعلا مامشاءنيعدتو نب وعدن ونيعدنتنأةأرمال

 ثني دخلا ىو هدعباموعدبل عرضلا ف كرتبامنإللا ةيعادو ءاوس لاحرلا لثم

 ' هيلعهللا لصهناثي دخلا ىفو هيلعت زهج حرا تيفدأ (افد د) نإللايعادعد

 دربلا_:رم ءفدلا دارأو هوفدأف هباوبهذاموقل لاف كعوبرسأب قأإسو

فدلاوأ ملسو هيلعهللا بص هللا ل وسر هاد وفهولتقف هبا وبهدف.
 ةرختملا ءاو

 طاني ناك هنال طاونت اذ ىمستءاوفدةرجشرصبأهنا ثيدحاىفو ةمدظعلا

 ةلقلاىفاهعمج واهم ىتتسي قلاولدلا(الد) لج و زعلان ود نم دبعت واهحالسلا

 ةروعانلاوةرقبلااهريدتن ونجنا اةيلادلاو ل وعفكى دوءالدةرثكلا ف ولدأ

 ىف ءاح دقو رثبلا فاهل سرأاهالدأو ادعدهبابوابعزت ولدلا الدوءاملااهر يدي

 نموهوهريرغت نم دارأ اميفهعقوأ رورغب هالو ىلدملاىنعمب ىلادلا رعشلا

 هللا ىضررمع ثي دح يفو كيلاهتعفشتسا ىأ كيلانالفب تولدو ولدلاءالدا

 ىلتو نعفعتسم كيلا هاثولدو هينفع لامتملا سابعلاب ىتستسا | هنع

 ىلا ىلا بهذم * ىلاعتهلوقك ىبلدت ىأ ىلدتفاندم ىلاعتهلوقو ةرجشلانم

 امبتمي يأهمح ربىلدي وهو اهبجتحا ىأهتجح ىلدأو ططّش ىأ ىطغهاعأ



 . ءابلاوواولاباب هي لادلا لصق هةبءل

 راداتوخ (ىوخ) :كلهاوهيلعى ا رهدلا هيلع نخأ و شخ |ىاأهقطنم

 . ىاةيواخمهتويي كتف ىلاعنهلوقه#ن»و : تطّقس اذا[ دك ويت وقاءاوخ ىوخت

 ”اهف وقس ىلعةطقاس ىا اهشو رعىلعةيواخ ىهف ىلاعت لاق ةطقاس لمقوةيلاخ

 ' ىفديذ نعهنطب ىفاجاذاة يومن لجرلا ىوخو ءاسفنا ذة ماعطةي واو
  ءايدلاوةيدةدحاولا ريطي نا لبقد ار اىندلا (ىند) ة6لادلا لصفإلا هدوجس
 . ليالاددق وةماظلاىحدلا (ىجد) ةءايدةدحاولا عرقلادملاوديدشتلاو مضلاب

 عجم اانا للا اد وىحدتو للاى دا|اذكوةيجادةلبل وامسباب نم

 ” لاق ةماظلا نموه سلو ”ىث لكس ل أ وهاع | ليللا ىجد ىبمصالالاق ةاجيد

 ”ءاعادلاقي وةارادملاةاح ادملاو*ىشلكنبلأو ىوقىامالسالااجدمطوق هنمو
 ' ىلاعتهلوقهنموادعهباوهطس "ىقلااحد (احد) ةوادعلاهرئاسدن اكءاراداذا

 " ىلكلاةيحدو ضزالاهجو نعىمخلا رطملاحدو اهاحد كلذدعب ضرالاو

 " قمل سوهيلعللا د ينلا أي مالسلاه يلع ليرب جناكىذلا وهرسكلاب
 ' اهعضوماهيحدأو اهضيب عضوم ةماعنلا يح دمو سانلا لمحأ نمناكوهتر وص

 | ارباب مدي لع ىادب ىردوءارد (ىرد)بعللا اددلا (ادد) هيف خر فت ىذلا

 + ةزكلافيفءابلا ف ذحب ردأالن ولوقب واه رسكو لادلا مضباضي اةيردو ةياردو

 0 هب كبردأ الو ”ىرقوهماعاهاردأو كيو لب أ اولاقك لامعتسالا

 . اهاسد (اسد) ةنبالملاوةاحادملا ىهونيلب و زمهي سانا ارادموزمطا كرت

 1 . ماعطلاو لا وعدلا (اعد ) ءايزينيسلا ىدحا نملدب ًافاهسسدهاص ًاواهافخا

 ”'ىلاءاعدلا امه دارملاو ردصموهونالفةاعدمو نالفةوعدىفانك لاب حتفلاب

 ا ار



 504 ءايلاو ا ولاباب# اا

 ىأءالخ كنمانألوقتو لسرأو ىغم ىأريذن ةايفاعلا ١

 ؛ هيل "+ جوى ءىر ىأ 0 كمااودا 00 هبال - حقتد ىشبالءارب

 نع م 2 0 5 نم . قلطت ةقانلا .

 هيف لسعت ىذلا لحنلا تباضبأ ىهو ةم.ظعلا ةتيفسلا اضي أ ةيلخلاو قالطلا

 بصنتتا ديزالخ ىنْؤاح لوقت ر جنو اهدعبام بصنتو اه ىنثتسي ةلك الخو

 تلق اذاو ديز نم ىتءاح نم الخ تلق كن كل عافلااهف رمضت والاعفاهلعجاذا

 مهضعب دنعو اشاح ةلزنع رج ف رح نيبوحنلاضعب دنعىهفتررشديزالخ
 الخام ىتؤاح لوقتسدنلاالااهد ع بام ف ن وك« الق الخامامأو فاظمردصم

 ىلاو مذلاكنع طقسو تردعاىامذ كالخو اذك لف |مظوقواديز
 .روصقمالخاو ىضاوملامةيلاخلانورقلاو ىجشلادض وهو مطا نم ىلا

 هتيلتخاو ىرهبابو هتعطق ىلا تيلخو ةالخ ةدحاولا نثيشأع|نمبطرلا

 زنك ضرالا تاخأو الخلا هبف لعجامةالخلاو الخ ا هب عطقبام ىلغ اواضيإأ

 لجرلا بخ وايلاخ هتفدا د ناكملاتياخأ و ىنعمب ىلخأو ىلا هلالخواهالخ .

 لجرلات يااخوهنعالخ ماعطلا نعىلخأو مزايو ى دعته ريغ لخأ والخ ىأ

 تلق # ايل هتبأ رو ىلخ وهفامويف ةيلخ هليبس ىلبخ و هنع غرفت ىو هتك ات ٍْ

 راو عفرلاةلاحىفهفالخيبصنلاةلا-ىفروصقملامسالان وكينا ردان اذهو ٠

 ىفهيلع نخأو ىدصباب نم هياع نخ دقو ش>فلا انا (انخ) صوقنلاك .

 اج يع ول



 3 ءاملاوواولا باب *: ءاخلا لصف هم

 'ضفخالالاق ارفك وانايفط امهقهرينا ايش ىلاعتهلوقو تماعدانعماولاق

 ”0| ]در 5 !(ةيحلا اذك وىدحلاةدحاوةصخلا (صخ) اتهركءانعم
 .دحاوللىصخاول وقيل وهايصختعمسو رسكس اب هعمس|+لو مشلاب هتعمس ديبع

  ناتضيلا امهققناتللا نان دك !ناصخلاو ناتضسلاناتيصخلا ورمعوالاقو

 ةيلالا|.ذكوءاتلاهقحات و نايصخ تاق تينئ اذاف ةضيبلا ةيصخلا ىومالا لاقو
 رسكلايءاصخ هصخ | لحفلا تىدخ و نار دان امه وءاتريغب ناملا تلقاهسنتت اذا

 ةوطخل ((اطخ) ةيصخونايصخ عمل او ىصخ لجرلاو هييصخ تالس اذا دملاو

 نثكلاو اهم وكس واهحتف وءاطلا مضب تاوطخ ةلتلا عمح و نيم دقتلا نيام مضلاب

  ءاطخو ءاطلا حتفب تاوطخ عئلاو ةدحاول اةرملاحتفلاب ةوطخلاو ىطخ

 هاطخمو ىتععاضيإ اطتخاوادعباب نماطخ وءاكروةوكرلئمدملاو رسكلاب

 وفواضي |هرهظاو همتك رباب نمهافخ(قخ) سانلاب اقر ىطخ لاقب هزواحم

 هيلع ىنخوايافخ هعمج و فاخ ىا خخ ىشو همتكو هرتسهافخاو دادالا نم

  نودام ىناولاو رمالاحضو ىاءافحلا حرباضي لابو ءافخ ىنخم رثالا
  *ىشلا ىفتخا لقتالو ىراون هنم ىفخت ساو حانجلامدةمنمرشعلاتاشيرلا

 هلوقو نافك الاجر ختسيهنالشابنلا ىنتخاو 0 ا

 ”مطوقك اهءاطغ يأاهءانخاهنع ليزأىأ اهيفخاداك |ةيئا ةعاسلان اىلاعت

 ءاكنا دملاو سكلاءافخلا ل داوتاق# هوكشي امع هلزأ ىأ هتبكشأ

 . (مسباب نم*ى شا الخ (الخ) حتفلاءاهيفخا ؟ىرقو ءاقسلا هب ىطغب ىدلا

 افا و ىلاعت هلل لاق ةولخ ىفهعم عمتجا هيلا اخو ءالخو ةولاخ ه,تواخو
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 نا ااا نيني ب شعزلا ار عش

 هراا/ ءايلاوواولاب اي * ءاكا لصق
 ىلاعتهلوقو كءاسن نويحت بو ىلاعتهلوقو ىردأ الىفردأالاولقك ةملكلا '

 ىثنالاو رك فلللاقت ةيحاوقبتسال ىأالثم برض,نأ ىحتسإالهللانا

 ىأ ةيح ىلعايح تي ا ربرعلا نعى ور دقن ىلع ةجاحدوةط.كدارفاللءاطاو .
 روصقمايخاو تايملا يحاص ا ذىأ ةيحنالفوىنألعارك ذ :

 هحولا ايجناو نانوملادضناولاو ءامحتسالا دودم ءابلاو يسخل اورطملا 3

 ىحم لجرلاوكلملا ىأ هللتايحتلاو ككلم ىأهللا كامح لاقي وكلملاةيحتلاو

 لعفل مساوهو لبقأو مه ىأ ةالصلا ىلع مطوقو ايخنهلعاف ةيبحمةأرملاو
 قبس لهيح و لله ىفةىمهذه تقيس دقوديرئلا لعىج لوقنتبرعلاو مالا
 تابخنماهنالزمطاابلسأ وبلا ةيباخما (ابخ) ة«ءاخخلالصفإلم اضيأدبف ٠

 فوصوأربو نم ةيبخالادحاوءابخاو ًابخىف قبس دقو اهزم ا وكرت مهنأالا
 انيبختساو تبب وهف كلذ قوفامو ةثالثوأ نيدومعىلعوهو رعش نمنوكألو
 اهرفغاهابخأو تأفط ىأاممباينمرانلا تيخوهفاناخد وءانيصن ىأءابحلا '

 هبابنم رقبلاقخوسالحاو ساح لثمءاثخا عمجلا و رقبلل ا (ىنخ)

 نءااكاقو ناهولذ ىأ ءاخا رسكب ايزخرسكلاب ىزخ (ىزخ) تك

 ل

 اهتساو أ حتفلا.ةيازخ ديكتلاب ىزخو هللأ هازخأو ةيلب فعقوتيكتلا

 ةكخح ريكنلا ىقح (( وتخ)] ءانزخ أشار انا رك ل ْ

 دشاىأ كاذن مى شخ ناكىلا ادهوءامشخ 2 رملاو نايشخ وهف فاخ ىأ

 رعاشلالوقوافوخ ٠
 دم ىننلا عمان | نكس * ىدطاعبت نمزاب تيشخدقلو



 ءاملاوواولا باب # ءاخا لصف همك

 ١ الو تع وون رانلا فدي دما ىحأو ىنععاهومحو سمشلاىحدتشاقاسكلا
 .تدنحوسوقلاةينلا (انح) هوبنتجاوهوقون ىأسانلاهاماحنودامح لقت

 ىتحأل جرو ادعباينماضإاهن ونحو ىرهبابو هتفطعد وعلا تينح و يرهظ
 ظ هبابو فطعهيلعانحو بادي دحااهرهظىف ىاءاونح و ءاينحةأ سماو ربظلا
 اول | (اوح) فلمن *لا جاو ناحل سم فلطعت يا هيلع وحتوا دعوامس
 ' ىهو ةيوحالا عأعاو ةعمتجسانلا نمت وبي ةعامءا ول اوةي وح عمجءاعمالا

 ' ةرخ ول اىمصالالاقوديدحاادصلثمةتمكلا طاا*نولةوحلاوربولانم

 ' ءاوح ةأ ماو ىوحأ لج رلاقيةفشلاةرمساضيأةوحاو داوسلاىلابرضت

 . ةيحلاتوحتو هيلعىلوتسا“ىشلا ىلع ىوتحاوهلثمداوتح اوايح هب وحيدا وحو
 - لاقتلق# ةرفصوداوسهترضخ طلاخاذاىوحًاريعبو ترادتساو تعيش

 36 وحالا و نسيلاءاثغلا ءارقلالاق ىوحأ ءاغهاعجف ىلاعتهلوق فى رهزالا

 . جرخأ هريدقت ميدقتلاءانعمارخؤمن وك,نأ زوحيولاق مدلانمدوسملا
 دض ةايلا (ابح) هترضخ دعب ءاثغهاعجفةرضخلا نمدوسأ ىأ ى وح ىعرملا

  دحا وول وقاممو ئاح لوقت ةاملا نم لعفمابحلاوتيملادض ىلا وتوملا

 .٠ نعيح نم حيو *ىرقورثك اماغدالاواضي.أ حوى هللا ءايحأ و برعلاءاي ا

 - لاقيو ءايلسا نم ينعم هنمايحتساو هاصخساو امهعاوج ما ولوقتوتتي
 1 7 لصابتك ٌرحاوقلاو ىلوالاءابلااولعاف تيحتس اهلصأ وةدحاوءابب تيحتسا
 8 - مهةفلةدحا وءاب ىحتسا شةخالا لاق ومهمالكفرثكا ال تيحتسا الاف ءاحلا
 | ا رثكلءابلا| وف ذحامت او لصالا وهو زاجحلا لهآ ةغل نءاب و
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 هبه ءابلاوواولا باب * ءالالصف

 ىعرباب نم ةارملاتملخو هتفص لجرلا ةيلحو مضاعرو ىلل وة لثم ىلح

 قوىردصب وىبعفو ىنيعب نالف ىلحو اياحاط تاعج ادعباي نما واحو

 لاقوةوالخ واحب نبعىفو نيعبالحاذكو كبجعأ اذا ةوالحر سكلا,ىردص .

 نوكسب ايلح ةأرملاتءاحو حتفلاب ىفىفالحو رسكلاب نبع ىف لح ىىمصالا
 ةيلحب اهريغاهالحو لاوخةوسوةلاحو ةيلح ىهف لح تاذتراص اللا

 قاضيأ ؛ىثلاتيلحو هتيلج تفصو ةيلخ لج رلاتلجو نخ فسفو

 قيوسلا تت الح | ولاقامع رو واه جاع اًض 1 ماعطلا ت تيلحو هبخاصنيع

  :سداجتساك ةوالخلان الجت دل قومك را سلاماوزمهف

 الو ةدئافريبك دفتسيل يأ لئاطب هنم لحيمل مط وقو هبنيز ىلا ىنحنوةدوجلا

 ةياج هيمحيامح ( ىمح) رصقي ودي لكي ىذلاءا واحلا و دحجلا عمالاهب ملكت
لاتيمحأو برّشالر وظح ىا ى مح ”ىشادهو هنع عفد ١

 و ىمح ها هج ناكم
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 انة ووو اج خرم هت تاع ماعم ا يور صم

 فالخي هذهريغاهيفةغلال اهجوزمأة ار ملاةامحو هلوسرلوهللالا ىمحال ثي دخلا

 لبالا نم لحفلا ىىاخلاو نيتحتفب ومج مخ لصأو ًامحيف هانزك ذامىلع ملا
 دلو حقل اذاءارفلا لاق ماحالو ةايصوالو ىلاعت هل وق هنموممدنعهثكم لاط يذلا

 ىاح نرالفو ىع سم نم عني ال و ربوهل زجيالو كر يالفد ربظ ئهج دقفهدلو

 اهرضو اهمسٍب رّقعلا ةمحو ةيماحو ةامحهعمجو ققح قءانرسفدقو ةقيقحلا

 ةيمح ماعطلا ضيرملا تيمحو هتزوسملالاةومحو اهتروسل”وأساكلا اينحو
 ىاحو ةفنالاو راعلاة يم او ءامحاماعطلا نم تيمتحاو امط”وأرسكب ةومحو

 ىحوهرحدتثاامهيفايمحاضيارونتلاو رسكلاب راهنلاىمحو ءاححوةاماح هنع



 ءابلاو وا ولا باب # ءاحخلا لصف نك

 لق اهتجوز دنعملصتةًارملافهلص أ ودير تام عب كرذدت كلعل ضانلا
 امفول ! الق ىحوز دنع ظحبأ+ نا لوقت سانلالائمأ نموه ىرهزالا لاق

 دقو ةلْرمَوةوظحاذناك اذا ىظح لج روها:وبمام ىلا ىلاهتنابهدنع ىنيظح

 ةوفحر سكلابح (افح) ىن ىنعع ىظتحا وة وظح ىظح ٍلظح ريمالا د دع ىظح

 ىّشع راصىأ فاح وهف دم ااضي اءافح و لكلا ىفءاخل ارسكبشي افح و ةيفحو

 نمهرفاحوأ هم دق تقر يا فح وهف ىدصباب نم ىفحو لعن الو فخالاب

 ةمأ: ركاف غلاب يأ ى غ> ويف ءامل !حمافب ةوافح رس كلايهب ىفح و ىشثملات 5

 د نوعا د لا 0 ا مالا

 .(اقتح) ىحالا ىفعتوبراوشلا ل دحلاىفو .ذخأ ىف ىصقتسا
 . مالكلاهنع كح (ىح) رازالادشورصخخ اذا وةحلاو رازالاحتفلا وقحلا

 ةاكاحلاو هلعف لثم لعفاذاءاك اح وهلعف حو ةغل وكحناكحو ةياكح يحي

 راادضواخلا ( الح) ,ئععابيك احيوانسح ىمشلا << نالف لاقي ةلكاشملا

 مو رعشلا ىفايدعتم ىلولح اءاح دقواضي ا ىلواحاو ةوالخ ول 'ئىثلاالح دقو

 . ىرعهزالالاق تلق * سرفلاتبرورعامطوقو اذهالااي دعته لع وعفا ىح

 | || نود اطفال واواح هتلفج قل تيلخ أو هتيلحنتسا «ئتثلا تيل واخا
 | لوقو نهاكلانإواح نع ىو تب دس ىفو انجحموةو الج تر 1 رمل

  ىدنو يدن لثم لحهعجوةأ رااح ىلأء او 00 !|ىلع

 0 تفييسا|ةيلحو اهرسكو ءاسملا مشب آب مهياح نم "ىرقوءا طارسكت تدقو
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 هربا ءاملاوواولا باب ءال[ل ضف

 نطبلا ةوشحو ءاشحأ عجللاو عولضلاه بلع تمطضااءاقاو مدلا دست ٠
 شيعو هناوجو وتلا تاوح ةدحلاو ةيشااومؤاعم |. 1
 ىرهزالا لاق تلق * اياثحلا ةدحاو ةيشلاو دغر ىأ ىشاوخلا قبقر '

 كاما لاقيو ةريغوأ اشارف ه«تونخاف وش او وهخإ شارنلا ةفخأ
 فلأ الب هلل شاح ”ىرقو هللاذاعم ىأ هلل اشاحلاتيودحاو ىعملوكلاشاحو

 نوكح دقو اع نس ةاك اشاح وفملالا اشا- لصالافالاو باتكللاءابتا 35 ْ:

 اديزاشاح مهتبرض تاقفاهب تبصن العفاهتاعج نافالعف نوكست دقواف رح
 اهنالرج فرحالان وكت الاثاح هب وسس لاق واهم تضفخ افرحابتلعجنأو

 لاقينأ عنتمااماف الخىفكلذز وجيك امةلص نوكت ناز اخ العف تناكول ٠
 العف نوكيدق دربملالاقو العف تسيل اهم ىلع لدادب زاشاحام موقلا ىتءاح
 ةغبانلال وقب لدتساو

 دحأ نمماوقالا نم ىناحأْمو © ههمشب سانلا ىفالعاف ىرأالو

 لخدتناْروُجِب الرا فرخ ودب زى اح لاق.هنالو لعق هنأ لع لذي ةفرضتق

 ىعقبانا فذحلاوديزاشاح مط وةك اهلخديف ذحلاانالور خلا فرح ىلع
 تايصحابعمجو ىدلاةدحاوةاصحخلا (اصح) فورخلاىفاللاعفالاوءامسالا

 ةاصخ ضرأو كسلاةرافىفدخو:ةتلصةعطقكنلاةاصس را 0

 ىظح رسكلااباهج وز دنع رلاتيظح(اظح):دع؛ئشلاىىدحاوىصحت اذ .'
 الا لثلايفوماياظح ىدحاو هتيظح ىهواضي أ ةظحواهمض ىوءاخلا ريمكب# 0
 ىلا دوتن نالأت الف بلطتامف ةوظحلا كتأطخأ نا لوقبةيلأ الفتيظح ٠



 ءالاوواولا نإ + ءاا لق هر"

 هلو آب مبا لا بجو قات /انح ) ةاباحم عيبلا فىناحو ءاطعلا

 لبالا ادح دقوا ءانغلاو لبالاقوسودحلا (!دح) لقعلااجحلا (اجح ) اضيأ
 هتعزانو لعق ىفهتب راباذ |انالق تن دحنو دملاو مخلاباضيأ ء ءادحو |دعباب نم

 ش ا لعافدحاوربدقت نالدحاو نمبواقم رشع ىداح مط وق وةباغلا

 د4 افلاع هريدقت راصف نيعلامدقو اهلمقام رايكم ل ءابك كقفواولاوهوءافلا

 هاذحو اهتحاصىع امهنهةدحا ولكردق ىألعالا,لعنلاذح (اذح)
 « ,طواماضي ا ءاذخل ا ولعتن !ىذتحا و لعتلاءاذحلاو ادعامهءابوهئاذحدعق

 - اهواتسو اهؤاذحابعم ثردح ١!ىفو ءرفاح نم سرفلاودفخ نمرعبلا هيلع

 00000 31103 | يا ءاذاو هئادحت نلَج لا ءوارا ؟ىتلاءادحو
 ٍ لامعتسالابىرحأ وهام ل طاه وحن وءا.شالا فىرحتلا(ارح) هب ىدتقاهلاثم

 لعق نأ ىرح وه كلوق نم هقاقتشاو قلخأو ردجأ ىأ نظلا بلاغيف
 ١ ىلاعتهلوقوهدصق. وهاخ وتب ىأاذك ىرحش نالفو قيلخو ريدج ىأ كك

 رك ذب ةكع لبج دم لاو سكل[ءارحواواءواوخوت ىأادشراوركئلؤاف

 - ىهوءانهدلامجعنم ةمجع مسا مضلاب ىوزح (ازح) فرصيإ ثنأ ناف ثنؤيو

  وسحلاوادعبابنمقرملادح (اسح) ريهانا كلتولعت مظعروهجاطةلمر

 00 د د اوءوسخاسحو وسحلاريثك اضيأوسح لجرو

 "دانا قععهاستحا وهاسكل قرملاهتيسحأ او ةرم ىسحيام ردق ىأ مضلاب

 فس ركلاب ىشتحبض احاو ادعباب نماهريغو ةداسولااشح (اشح) ةلهم يف

 ١  1هيزيو 717 000
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 انيس ززرإلا + "فام ع يح اياز عك ندعو ا وج بو 1000

 هللا ءايلاووا ولا باب * ءاخلا و ميا لصف

 هوفجأ هت وفج دق ورلادضدودمءافخا (افج) ىو ةي- لثم ىزخلا عمجاو

 هدع هافجتساوابن ىأش ار فلا نعهينج يفاجو هتيفجلقتالو وف وهفءافج
 ةيلاخلا لعن الف لمعت-اونيقيلا ربها ةيلخلاو نحلا هذ ىلحلا ( الج) ايفاج

 ريا ىلالجهنمل وقت ىلا مالا دملاو حمتفلا ءالاخ ا وةم هلا لهأةب زج ىلع ىأ

 اولج دقواضي أجار خالاودلبلا نمجو را اضيأءالخاو عضو ىأءالجولج

 اولجأ اضيألاقبو اميلبقاك امهماوءزلبو يدعتب مث ريغ مثالج و مهناط وأنع

 اوجرفنا ىاريغال ليتةلانعاواجأو مزلبو ىدعتب مهريغ مالجاو دإبلا نع

 اًضيا ءالجو ادعباب نم لحكلاب هرصبالجو فشكو حنضوا ىاالجو
 امهنفءالج ولجيب هلقص ىأ ف سلا الجو هبهذأ هنعهمهالجو دملاوريسكلاب

 امهف رسكلاباضي أ ةوا-جو ءالجاهواجي سورعلا الجودملاورسكلاب
 ةيلجت فيسلاىلجو لك اضي أءالخلاو ةولجاهيلارظن ىأ ىنعماهالتجاو

 ةرغاىونج (ىنج) فشكن | مط ا هنعىلجناو ف شكت ؛ىشلا لجتوهفشك»

 ىنج حاحصلا ميس ضعب وناويدلا فوتاق# طقتلا ىنءمعياهادتجباو ىر باب نه

 نيح ىنج بطرو ةبيط ةادجب اناث لاقي رجشلا نم ىنتجيام ناو ىنجةرغلا
 هلعفيمل ابنذ هيلع عدي نأ وهوم رجالا لثم ىنجتلاو ةبانج نجي هياغ جو قج
 ىوحلاو ةيدوالاّ نم عستااماضي أ وهو ضرالاوءامشلا نيبام وحلا (ىوج)

 وجوبف ىدِص باب :ّمىوجدقو:نزحوأ قثدغنهدجولاةدشو ةقرخا

 (ابح) ة(ءاالضفإ# ةمعن فتنكناوهبءاقملاتهرك اذادلبلاتنوتجاو
 ءايحلا وهاطعأ حتفلاب:وبحهوبحيهابحو ادعهبابو فز هتست اى عىل |بَخ



 هايلاوواولاباب # ميل الصف 2 ةرل٠»
 . نمزاردصما#* اهاس صواها رج هللا مسب ىلاعتهلوقو رمدكلاب ءاملاا ذهةب رج

 تسرو ةنيفسلا ترج نم حتفلاباهاسرمواهار حمو تيسرأو ةنيف دات برج
 عابسلاو باكلاداواهه و م1 ارسكي و رجاو فئاظولا نم ىراخ اةيار خلا و

 - قوءاثقلا نمريغضلاةورخاو ورجلاوةيرجأءارخلا عم وءارجورجأ عمجلاو

 "اهوا رجاهعمةن حو رج ةبلكو بغز رجان سو هيلعهللا ىنص ىنلا ىف أثيدجلا
 00000 ار وتلاما رجا وءارجلاوجتفلا ةيار ا ةنيق راو
 ثري دل | ىفهاراجو هعم ىرجءأرجوةأرا < ها راحو ةتيفسلا هب راخاوسمشلا

 3 ىأاضأ 0 ارح رج دق ولوسرلاو لكولاىرجلاو هيفاوراجنو ظ

 ُ مف رجتسإالو ملوي اولوق ثيدحلاىفو الوسرلسرأو اليكو لكو
 رماع نب طهر ءالسلا و ةالصلا هيلع ىنلا ىلعمدق ىرهزالالاقتلق# ناطيشلا

 ثيدحلا كل وقب اول وقلاقفءارغلاة نفل |تن أ وانديس تن ا واندلاوتن ا ولاقف

 ناطيشلاناشل نعز وقطتتاعاك ا وةطنتنالوا وعطتتتال ومر ضخ اع وملكت يأ

 ماسلا حضواهيف لاءار غلا واط هت: الم. ةنفج ماعطملاديسلا وعدن ب رءلاو
 نؤكارج نمكاذت اعف م ط وق وهاكوم ىرحج ىر# هنالاب رج نك ولا

 3 هآزج (ىزج) كارحلقتالوديدشتلاب كا رجىفةغل كلج نمى أ كئارج

 ّ ال ىلاعنهلوق هنمو ىضق ىأ ذههنيىزجو ىنعمبءازاجوءاز در عطاك

 - الوكنع ىزج ثردلا ىفوةاش ةتعت زج كابو اي ا نفت نع سفن ىزرجم

 ُ زمطاب ةاش هنعتأ زجأ نولوةيمع وشو ىضقت ىأ كدعب دحأ نع ىزحن

 ك1

 د

3-8 
 0 6ع 3 ِء 3 ع .

 8 ةمدلا  هأ نم دخ ويامةيزخ أو ضاقتمى از اختتم وهفءاضاقت ىاهنبدىزاحنو



 ه6 ءايلاو واولاباب # مج ا لصف
 لصف+ ةيوئاضي اهريغىون ومزابو ىدعتبهريغىون أو ىوث ىفةغل ناكملاب
 ىلا ردقءاوحرط ان الدهس ل اعتدنا ىلع دح ىف(ىَأج)# ملا

 ةفصخوأ دلح نمااع محو ءيشوأردقلاءاعووهونارفعزلاب نط نأ نم

 هنموىبا وحلا عم او عم ىأ لب الل ءاىلاهيف يحي ىلا ض وحلا ةييباخلا (ابج)
 ىجيجارخلا جو ماشلاهةضدماضي ةبالاو ىناو لاكن افجو ىلاعتهلوق :

 ىو هحالصودس نأ لمق عرزلا عيبءامجالاو هيقةغل ةواح واج و ةبامج

 موقينآةيبجتلاو ًابجىف قيسدقو زمط اها ص و ىبرأ دقف ىجأن هثردحلا

 ىابتجاو هنعولاعت هللا ىضردوعسم نب اثيدح وهو مك ارلامايقناسنالا

 ساج لئمىئنج موقو|”وثج وجي وينج ىجييتبك ر ىلعانج (انج) هافطصا
 اهرسكو ملا مضي اينجا مف نملاظلار ذن وى لاعتهل وقهنمو نو موق راو

 ياوح وج كح هدا «ةالصلا هيلعهت أثب , دا ىف(اخج - )ءاثللاعانتا اضب ا

 دجأةنالثو زعملادلو نم ىدخلا( ىدج) ضرالا نعىفاحنو هيعبضدمو ىوخ
 رصقلا ىدخلاو محلا سكب ىدجلاال وايا دا لقتال و ءادخلا ىبفترثك اذاف

 هاطعأهادج ا وهاودج ىلط ىاهادجتساوهادتجا ودادجو ةرطعلا ىودجلاو

 اهمضو مك! حتفب ةرماةوذحلا( ا ذج) ىنغبام ىأ | ذه كنع ىدحنامو ىودجلا

 نم ةودجوأ ىلاعتهل وق ىف دهاج لاق ىذجو ىذجو ىذج عملا واهرسكو
 ةعطقلاةو دا ةديبعوبألاقو بر علا عيمحةغلب ىهولاقر ما نمةعطق ىأرانلا . ٠

 ةيذج اةزرالا لثم ثيدحلا ىفو نكي وأ راناهف رطفناكبشحلانمةظيلغلا ٠
 ! دش امواضب ناب رجو ىر باب نمد ريغوءاملا ىرج(ىرج)ةتباثلا ىأض رالا ىلع
١ 



 000000030703030 ءاملاوواولابا < ءالالصو -.  ه4

 ل انا ضر رمح نب هللا دبع نعم دحلان ا بي ذهتلا فركة تاق#|ذهربخمملا
 | ةديبعو:|لاقو ىلاعتهللاباتك 7 وه شك تسأاه ةنعلك سالم رسقوامهنغ

 ف اناتك ع ومالسلا وةالصلاهيلعىسومدعب نابهرلاورابحالان ا لبق

 رمع نبهللادبع ناكف ةانثماورف ىلاعتهللاباتك ريغ نماودار أم ىلع مهند

 5 ثيردح نع ىهنلاهب دريل و ب تاتكلا لهأ نعاخالاو 2 لبوللا 2

 0ك 1 ١ نموهو كلذ نع ىهنيف كو هتنسو لسوهيلعللا ب ةنالوسر

 ”هفرصءانثو ا اس !انويخر هياوةفظعت ىلا ثوهنعاث دح ةباحصأ ٠

 نا نمايانثلاةدجاو ةينثلاو نينث اهلج ةينئتءادث وايناثهلراصانث و هتجاح نع

 ' فال او فلظلا ف كلذ وكبو .هتدن :ىتايىذلاىنثلاوةبقعلا قبر طاضبأ يهو

 | ةينل ىنالاو ءانثوناينث عمجاو ةسداسلا ةنسلا ف فخلاىفو ةثلاثلاةنسلاىف

 0م الاف ذدحئاضأ , !ناتنثو ثن ٌومللن :اتنئاورك كملاددع نم ناش اوتانث عمجاو

  قمدنالع جالو شال نينثالامويو رعشلا ىفعطقت هقول 0

 1 ةنالثثلاثاذكو نيالا دحأ ىأ نينثاىتاثوهمطوقو نيناثأتلق هتعم ناف

 2 0 و تفضأت 00 "حارا ْن - و 00 ةفاذالاب

 17 2 1 00 .قاثملاو مجول ا

 نأ دارقلا عينج ( ىمسي 0-1 لك ىفىننتاهمال ىنانم باتل كلا ة حاف ىمستونيئملا

 . 00 (ىوث) باذعلاةب انةح رلاةيانا الا اع

 ع لانىوتو ةرصبلا ىوتلاقيوهبماقأ ىأى غم نزوباضي ًاايوثوءاوك
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  هالال -  ءايلاؤواولاباب# ءاثلاوءاتلا لصف ظ

 ىذلااهدلو ةقانلاولتؤهواتب ىذلا“ىشلاولت(الت) 6 ءاتلا لصف + واولابناك

 ايلاتت ليحل تءاج وامسهبابوهتعبت لجرلا تولت وةوالتهولتينارقلاالنو اهولتب. .
 رامجتسالاو”وتىسلاو "وت فاوطلا ثي دخلا ىنودرفلا وتلا( ىوت) ةعباتتم أ
 (ادن) « السر ول وهف ىدصو أب ولاملا كالهاروضةمىوتلاو”و' :

 ءاثلا مضإ ىدنو 2 عطاواضيأ لجرلاو' ةأ ةارمللو وهو ثناكوزكا دب ىدتلا 1

 زرغم ىعفو ةوكرتلا م ةودنثلا باعث لاق اح 9

 ةيسو ةوددنلا زمهةب ؤر ناك ةديبعوبألاقوت زمهءاثلا تمم اذافىدنلا

 كلابءارتلاو ىدتلابارتلاىرثلا (ىرث) .امهنمادحاو ومب البرعلاو سوقلا .
 هنالاقي تيكح لا نبالاقدد_ءلاةزثكة وزلاو مجنلايزنلاو لا لاةرثك

 (اغث)هلاومأ ترثكل جرلا يرثأولامةرثكو ددعوذلهناىأءارثوذوةورثوذل ٠

 (ىث) ريغمأا ةنغارلا وةاشلاة_.غاثلا وامبلك اشامو زعملاوةاشلاتوصءاغثلا

 لعاهعذوةيفثت ردقلا نو تففخ تئشناو ىفاثالا ع لاو ردقلاةيفثالا ٠

 ُث ,دايفو نات ص داعنب صال | اروصةم ىلا( ىنث :) ىفاثأ 0 ًاوىفانالا

 ءانثتسالا ن ا 000 لاو 0 يل ا ٍ

 ريغتالف سانلا سؤر ىلع 00 ا

 دلي وان ين , دعو |ناكوءانغلا وهوى ودةيسرافلاب ىمست ىلا ىهلبق

 (ةراتج ال



 0 ءاملاوو اولا باد 6 ءاملا لصف هاب“

 0 - حي نالفو ىرزجو بج لك روصتمءابلارسكب ىو ةينبو ىتبوةينب لاقي

 ”لاقيوأوبأ نمبهاذلاكواوهنمسهاذلافون هلص|نبالاوةرطفلا ىاةننبلا

 3 ” لاقيوتنب هث ؤمتب ايو تب أي لثم ناتغل ىنايوىبايو نب هريغصتوةونبلا نيب نب |
 | د رطلا ىه قيرطلا تاني ةبلصالاءانلا ىرجمتورججتفلاهكتانب تيأر
 قو ىراوجلا اهببعلت راغصلا ل يئاقلاتانبلاو ةداخلا نم معشتتراغصلا
 ” هد هلوقتو تانبلابىرا ولا عمبعلأ تنك اهنعاللا ىضر ةشئاعدي دح
 ' امافلالانآل ةنالش الو لصولاوةكمق ولا ىفةتب انءاتب نالف تنب ونالف ةنبا
 انالق تينت وريغالتانب عملا و تطقساهتكر حاذاف ءابلا_:ن وكس تبلتجا

 " مفلااضي اوهبو ءاهب رسكلابلجرلا ىبيل وقت نسحلا!ءاهبلا (اه) أنب اهندخا
 ” ىا اوهانتو ةرخافملاةاهاملاو توسلا مامأمدقملات تيبلاوهملاو ىهم ويفءاهع

 ' نمفرحعابلا (اب) ثيدح ا ىفوهواهولطعىاليحلا اوه مطوقواو رخافت

 "لوقت هبلوعفملابلعفلاقاصلالىهو رجف رح ةروسكَملاو مجعلافورح
 ةدئاز ءىجدقو ماقلا,تبتك لوقتةناعتس ا عمن وكينأ رئاجودي زب ترم

 .. لصالا ىهءابلا وملاقب ديز سل ودب زب كبسح وا ديبش هللا, ىفك ىلاعتهلوةك

 "ناسف الدلو نلعف الد تلاءلوقت رمضملاو روظملا لعاطوخدل مسقلافورح ىف

 - كدمتعا كامب ىنعمو ككلم كابح ىنعم كابو هللا كابح مهلوق (اي )

 كأ”وب هانعم رمح الا لاق و كب ءاحهاتعم ىنا رعالا نب |لاقو ىجمصاالاهلاقةيحتلاب

 ' ىو ٌرمحالا لوقءارفلان ->تساو جاودزالل ءايمواوتبلقوهزمم كرئالزنم
 اىل اابتاناكول لاقو ديبعوب اددروعابت اهنا ليقو كك اءانعمن | ثيدحلا
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 ا (ىك ) لتعملانماهماوخا|ذكوتبقب و قب ناكمتقب واقب لوقت * ىطو : ع

وصلاد ملاءاكبلاف رصقيو دمي وهو ءاكب رسكحلابىكمإ :
 عومدلا رمعقلابو ت

- 

 هيكسام هب عتصاذا هاكبأو هلثم ةيكمتءاكبو ىنعمب هياعىكبو هاكبو اهجورخو '

 هلوقهنموهنم ىكب ناك اذاءاكفءاك او 3

 ارمقلاو ليللاءوحكياعىكبت * ةفساكبّت سبل ةعلاط سمشلا

عجو فدك ىفثيبلا ادههللاهمحر دروأت لق #3
 ةيوصنمرمقلاوموجنلا ل 

 ىك ابنوىعمماكب أوءاكبتساو رظن هيفيو ىكت هل وقبةب وصنم اهل عجانه و ةفساكب

 لثم كاب عمج ءابلا مب ىكبلاو ءاكبلا ريثكلاءابلا حيتفب ىكبلاو ءاكبلا فلكت

 عمج اودحاوءالبلاو ىولبلاو ةيلبلا (الب) ءايتباقواولان الا سواجو نسا اح

 نوكيوهو دلاءالب وابي هريتخا هللاهالب وا دع هيابوهريتخا وهب رجسهالب وايالبلا

 انا ترك الى هيب ال ىل وقو اضيراءالتب اوانسحءالب اهالبأ و رسشلاو راب

 نهد وع ايبا ها ه.”هويغ وطفل جسإ اور

 مطوق نم ءايلاا وف ذخلامعتسالاةزكلافيففلالا| وف ذح لب أ ماولاق'

 هبحاصدالب أو هتددمردصملاءا, تحتف ناف رصقلاب لب رسكلا,ب وثلاىبو ردأال

 كراهنال كللاقبام بجوتقيقحتااب ا وج وب و هللا ف اخي و لب ا دجمال لاَشب

 امهيفءانب اهفز ىييهلها ىلع وب وانني ىنب ( ىنب ) الدضابمال فرح ىهو ىفنال
 سرعف ءابلاهلاقدقهللاه_حروهوتلق اطخ وهودهله اب نب لوقت ةماعلاو

 ليقف اهبهلوخدةإبل ةبقاهيلعب رضي ناكهلهأب لخ ا دل ناهبف لصالان أكو
 ةايعف ىلع ةينبلاو طئاخلاناينبلاو ىنعم ىنب واراد وتب اونا هله أب لخا لكما

 ءانبلا روصقم مغلاىبلاو اذكواذكناك امةينبلا»نهبروال لاقي ةبعكلا



 ءايلاووا ولا باي# ءابلا لصف ها/:

 ةنيدملا لهاو ةيدإبلا لها, هبشت ىدابتو ةيدابلابماقا لجرلا ىدبت واهي رهاج
 'ةارملاوزاسللا ىدب نالفو شحفلا دللابءاذملا (اذب) انأدب ىنععانيدب نولوقب

 هاربدقوتايربلاواياربلا عما و زمط اهاصاو قلحلا|ةيربلاوبارتلا اربلا(اربإ) ةيدب

 "امه هلعف لثملعفيو هضراعءب ىا انالق ىراسنالفو !دعه,انوهقلخ ىادهللا

 'ءاربلا اذك ودوعلا نمت در بامو ةتاحنلاة باربلاو هل ضرتعاهل ىربن اونايرابتب
 ىربابن م ملقلا ترب وام ىدب ,ىلاةديدحلا !ةاربملاو

  دحاوىزابلا (ىزب)

 هيلع ىنب و ىدعتلا ىتملا( ىتب :) ايرعم هنظ ا وءانا ةيطام املا (اطب ) ديصتىلاةازبلا

 ىتب وهف 'ئىثلادح وه ىذلار ا دقملا ىلع طارفاوةزواحلكو ىرهبابولاطتسا
  ةياغبو دملاو مضلايءاغب اهيغس هتلاضىغبو ةجاخلا اهمضو ءاملارسكب ةيغملاو

 . تت ةأر مات غب وهلهبلطىشلاهاغب أ وهب ىتب وءاغب ةباط لكواهبلط ىًأاضنأ مضلاب

 "انغب كمآ تناك امو ىلاعتهلوقواياغب عما وىتب ىهف تنز ىادملاورسكلاةءاغب

 نم وه دك لعفتنا كلش مطوقو شفخالا نعدب دج ةفحلم مط وق لثم

 ءيقلا تيغتباو رسكناف هرسك لاقباك ىنبتاقهاغب لاقي ةعواطملالاعفأ

 'ىشلا تب (ىتب) ضعب ىلع مهضعب ىنب ىأ اوغابتوهتيغب لثمهتبلط هتيغبتو
 *ىنثلا نم ىتب و هللاءاقب او شاع ىأ الب وطانامز لجرلا تبا ذكو ءاقب رسكلاب
 نم ىاةبقاب نم مط ىرت لهف ىىلاعت هللا لاق ردصملا عضوم عضو ةيقادلاو ةيقب

 ”ىلعتسهب !نا كيلعهللا تب اللاقب همحر و هيلعمعرأ اذانالف ىعوتبأو ءاَقب

 |0000 تاكل و وبلع دا ل صا لوسراتيقب تيدا قو

 ءابحتسا هاقبتساوهضعب كرنءىشلا نم قبتساو ىنعمي هلك اقبت و ماقب أو ةيقبت



 ناو كءاحوت كتءاح دا هاى كوش رد لج راعيأو لجر ىأ ل جرب

 ىللاعت هلل |لاق زئاح كلذ لك ةيرا> ةبأوةبراج ىأةب راح تروس و كات ءامعأ خا

 هدف لمعي ىأءارفلا لاقابب بج. تدق ىأ وت ومب ضرأ ىاب سفن ىردتامو

 لاقو مف عفرف ى هحأ نيب زيا ىأ ماعنل ىلاعتهل وقك هإيقامةيف لمع الوددعب ام ١

 لوقت قا ا هديا سقم َتلَقْس ا وال ايو ؛

 عقاولانبب قرففرادلا ىف مهيأ تب رض لوقت نأزوجالو رادلا ىفمهبأ انيرضال)

 ءادنلا ةف دي مهنم مسأ ىف ارملاهاايو لخرلاااانل وقتورظتنملاو

 لجرلاعف رتوهيلا فاضت ىاتن تناك امض وعوهوهيبنت ف رحاهو مشلا ىلع بم ْ

 نك ىف ويس دفو مىعممملا اهلقنتف فاكلا ىألعلخ دندقو ىاةفصدنال

 لاثف ىأزو لبق دب زايأ لوقت ديعبلاو بررقلا هب ىدانبءادنلافورح نمايأو .

 ديس هل اضنأ |ىهولبقاديز ىأل وقت ديعملانودس رقلاهب يدان فرح 5ك

 مسقلا مدقتتةلكرسكلا,ىأن اك اذكد يريم اذكى ألوقتريسفتلا .

 0 ادب(ادب) 6ءابلا لصف« هللاوى!ىنرو ىأ لوقت لب اهانعمو

 هزم نمو ىأ رلارهاظ ىف يا ىأرلا ىدايانل ذارامث نيذلاةىرقو رهظ ىااثم
 ادبوادعهبابومهتيدا,ىلا ا وج رخموقلاادبو ىأرلا لو اءانعم و تأدب نمداعج

 ةيدايلاو دبلاو تاودب وذوهو ىأردهبف هلأشن ىأدملا ءاديرمالا اذهىدل

 ءافج هيفراص ةيدابلال زن نمىأ افجادب نمثي د اىفو ىودب هيلا ةبسنلاو

 لاق ةراضحلا دض وهو ةيداملاىفةماقالا اه رسكو ءابلا حتفب ة وادبلاوبارعالا ٠

 ةوادعلاب هادإو ىوادباهيلاةبسنااو هدحو دب ز ىلا نعالا حتفلا ف رعأ ال تلعث ِ

 5 هاب ءايلاوواولاب اب # ءابلا لصف 01

8 

ٍ 



 00303577 ءالاوواولا باي * فلالا لصف ها

 لح داذاو ماهجالاو كشلا ىلع لدربخا لخداذا فرحوأ (وأ) ف رعموهو

 ' ارمعوأ اديز تبا ركاوقك كشلاذةحابالاوريبختلا ىلع لد ىهملاو مالا
 "كسلا لك كا وقكريختلاو ىدهرلعل 5 اياوأاناوىلاعتهلوقك ماهءالاو

 نب ريسنءاوأ نسل اسلاح كل وّقك ةحابالاوامهني جمال ىلا كاوا
 دب ىنعمينوكت دقوبوتبوأهنبرضال لف ناو ىلا 022 وك 3و

 رعاشلا لاق مالكسلا عسوت

 ّ املأ 00 أوأ اهتروصو * ىحضلا قن ور فس مشلا ن رق لثم تدب
 نود لب ىنعي نود زيوا فل ةئام ىلا انلسو)و كلاعتةلوقو تنآ لب دن رب

 . كباليلاعتدانال راازلا دنع ن ودب : وأ سانتا دنع فل 1 هئام ىاءانعم لبقو

 | الا فورح ا اق و تو سماةظر ضع ودع فرخ )11( ١١

 ' ةروصقم فلاب لتقأ كفو لو دنعملا نود بررقلا اهب ىدان فلالاو

 1 " ةزمطا ىحتن ةكرحتملاو فلالا ىمست ةنيللا ونيللاو دملافورحنم فلالاو:

 7 نوكيدقو تادايزلا فو رح نماعيمحامهو فل أ اضي أ لاقبف اهفز وجت, دقو

 1 وختامسالاف ةينثتلا ةمالعو نالعفي والعف وحلاعفالا ىفنينثالا ريم فلاالا
 م 17 وقلاجرخوتايا ا و ىابا و ىا ١. عما وةمالعلاة ب آلا(؛أ)نالجر ونادي :

 | 0 ممرعم تا ىأو ف ورح ةعاجساباتكا مهل .الا عمو مهتعام محن ىا

 ا همرك أ ىمركي مهمأو ك وخأ يأ لوقت لقعي الامف و لعب نحيف ىزاجودب

 ' . ىذلا 00 00 الو ةفاضالا كرتتدقو ةفاضالل ةف رعموهو

 يول ةركسالاتعن ن وكت دقو كوخ رادلا ىفمهبأ لوقت ةلص ى ا جاتحتف

 لون لن لك



 هاا ءايلاوواولا باب 4# فلالا لصف 0100 فوتو
 فرجديدعتلاو سكلاناماو:ةومالاةسبةمأ هو ناو ا ركاوناع

 انقيتموأ ىف'ئدتبت كن اوهو دحاو هج وىفالااهماكح !عيمج ىف وا ةلزنمي فطع ٠
 اما ىتءاح لوقت اهريركت نم دبالو اكاشاههكئىدتبتاماو كشلا ككردنم ١

 ةدئاز امو ةيطرشلاناىهكمرك ا ىنناتاماةازاحلاىفمطوقو ورمعاماوديز |

 لقاعاديز ناامأ لوق:هولتي ىذلا مالكلل قيقحت ففخاماو متاقهللادبعف*ىش ٠

 يا فيدصعب ل نعع يدع 1 '

 ىأ رسكلانانا ىريىركى تا, ىنأ (انأ ) زاحلا ىلعال ةقيقحلا ىلع لقاعدنا ىتعت
 هرح ىهننا ىأاضي أما ىتأ و دانا نير ظانريغىلاغت هللا لاق كرد ااضيأ ىتاوناح

 م لثمىلا اهانجاو نت دخلا لاق هتاعاس ليلااءان اونأ, مم ىلاعت هلوق هنمو

 قفر صحالا ىف قانونا ونا وللا نم ىغم لاقيوت أ وىفااهدحاو لبقو

 ةانقلا ند الوحهب ىف وتس لاش ةيرطشا» قاس: ط3

 ءاَقْسلبُم ناو ةبت آلا عججو ة ةئاآ هقمحو فورم ءانالاو ملح اضيأ ةانالاو

 دا يوأدقواراهنوأ البل رتل يأ نكي لكوأللىرا ا ار

 2 لا :هلوق ةنم ولاعف ىلعءاواول وعف لعاي وأ ىف

 لعفأو لعف اذ اهاوأوهبهلز 'اءاوباءريغ ءءاواوءاملانم ف لا

 ءايواولا ىلقتةياوةياواىرب ىركى را لاا وديز أ نعدتح او ىعع

 ىؤا نباوقرأو هلىئرأ ىأةاوأمو ةففخ ةيوأمو مغدتو اهلبقام ةرسكل
 لتعفأ هنالفرصنالىواو وا تان عمجا ولاغشةيسر افلا, ىمس ناويح



 'ءايلاوواولابا# فلالا لصف ةأ/ ٠

 - ىدأتودملان الف نمةنامالل ىدا وهوءادالا مسالاو اهدا هندىداوهدب

 "هاذا (ىذأ) اياطملانزوب ىوادالا عمجلاوةرهطلاةوا دالاو ىهننا ىاربخلاهنلا

 " سانلا هعضت امم و لسعلا ىرالا (ىرأ) هب ىذ داو د اجوشب أ واذا وداد كو

 - ةيخالاىمست دقو ةبادلا سبح ىر .الااو ىرافاعملل طوق هعضومريغ 0

  دقوهئادحنىاةثازابوهلوقن(ازأ أرددشيو ف ىرا رالالترخا اضيا

 هتوساهلعج َّئا ةاساءومهلاعماسا وهأز 7-0000 (اسأ) هازاو لمت الوءازا

 ْ : ئستاباموهو لاهم جود محا رك ردا ودقة عش نا ءاسا وو

 . هيوستئاو ىسأربصلا ىمسمت اهمضوةزمطارسكبىمااهعججوهب ىزعتين يزحلا

 ”ةودق ك[لنشل نع دتقتالىاةوسابكل سيل نع نت اثاللاقي هب ىدتقأ يا

 مذلاو رسكلابةوسانالفىفىلو اضن مهضعب ىما ىاا وس دامو ىرعتةم اكو

 ” ءاسالاون لا اًضاوهو جالعلاوةاوادملارودةمحوتفم ىمالاو ودق عا

 دقو ىعازلا عمءاعرلا لشم ىم .الاعجةبطالاضيإ وهو دا وذلاوو عر وتكم
 نحالاو لبعق ىلع اضِإ اىماو ا واد |دعباب نم حرمات وسا

 1 ' ندع ىا ىدصبباب نم ةسصم ىلع ىسأ وةامروغا 5 ا

 2 وهفاحصن كول ًابالن الفورصقى اا دعباب نمالأ (الأ)هلن زح ىاهلىم ادق

 . ءاعماو ىتملشمءايلاب ب تتكيورسكي دقو حتفلاب ى لأ ءاه دح او معتلا» ءال 0

 . ولوألتًايالوىلاعتهلوق هنموتلق * هلثم لتئاوىلاتو ف لح ءالبا ىلعون ىلاو

 " ةيلازقتالو ةاشلاةيلأ حتفلاب ةيلالاوايالأاهعجو نيعل ا ةيلالا و يكنم لضفلا
 0 وبما وءاما عمجا ود رحل ادضةمالا(اما)ءاتريغب نايلااهتينئت وةلال 50-7

  59ىلا 5١998
 ا



 هيرو ذرات ف لنا ن1 يدفاتلفل

 لإ 816 11

 هاناواضي أ انا. مر |دقو ء ل انانالا أ 0 ةمجلاكماللان ال

 _- نال انياب امددعو زاك نا لاوإل عفو فاه ىذا 1

 0 ل هام يا ل 5

 ردأالاولاقاكءايلا ف ذحمت أ, موي“ئرقوهانعم دب رت مالكلا | ذههانعم نسحأام
 ةماعلاو هعواطووهقف اواذاةاتا“ومرمالا كلذ ىلعهاتالوقتو لبةهةغل ىهو

 ىأ انءادغ انتا ىلاعت هل وق هتمودب قااضيأ هاتا وداطعاء اتي اهاتا وماتاول وتت
 قف ٠ ىأ هاتوا ءىثلاه أنو ىوتالا لسا وهل ةولالاوواتأ

 0ص ناخ أ لوقب بولا ضميوتاوخ بلا كنالواو ياا

 ركذ برحلات لق * نابرخوب رخل ثمنا وخ ا ىلعاضي ا عمجيو صقنلا:
 هبداربق هيف عسنب دقو ءارفلا نعاضي ااهمضوةزمطارسكب ةوخا ىلعو ىراسخلا

 (من أ واناعف نحوانل عفان كلوقك اذهوةوخاهلناكناف ىلاعتدهلوقك نانثالا
 عجدقو ةدالولافةوخالاو ءاقدصالا ف ناوخالا لمعت بامرثك اوزانثا :

 ةوخالا نيبخاو * انيخالا نب ريشكمطتنكو * رعاشلالاةنونلاوواولاب

 ىلعايخ اتوءاخاولوقت ةماعلاو ءاخأ ودان ا اضرار اج تمحإو :

 ةنفب الاو هتركلت راسا ع ءااتمخأتو اخاتذخنا ىااخاتمخأتو الغافن '

ْ 
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 هم ركااضي |ىهوةبادلااهيلادشتةورعلشم وهو يخاوالاةدحاو ديدشتلاودملاب.

 ىنعمبهيداهللا عطق ىقايحالا يح وتاودالا عمجلا ول آلاةادالا (ادأ) ةمذلاو



 ءايلاوواولاوءاطا باب * فل الاوءاملا ىلاواولا لصف هكا

 . ةطاوو اضياهلاوةأىماو هلاو لجرودهل:اوهلوتو ماللاحتفباضياناطوواطو
 لعجن ال ىااه داو: ةدلاوهلونالثي دخلا ىفو اهدلووةأرملاننب قرف نأه ل وتلاو

 هبيطأام هلاهاوتلقءىثلا بط نمتبجعت اذا (هوو) ايابسلافكلذواطاو

 كنود لاق م وهو نالفاي اهو لاق 'ىثللا هارغأ اذا (هبو)

 حتفلا ىلعةينبم صوديعبت ةلك تاهيه (هيه) (ءاطالصفإلم نالفإ
 ديعب نم ىعارلالوقب (هب) ة«ءايلا لصفإلم لاح لك ىلعاهنورسكي سانو
 لبق أ ىهايدانهصحاصل

 د ءانلا و واولاباب »6

 ايلا نزلا هنيوب دين ناو ا ولا ا ا

ابى أب بأ ك وقردصمدملاورسكلاءابالا (ابأ)«فل الا لصف إل
 0 عمامبيف حتفل

 5 ىنأتوءابلاحتفب ناي 0

 3 نمفاتنأ 1 سالتبا يما ا ع

 نابأ لوقي فرعا ضعب وناوي !ةسنتلا فك وقت كنالوأو هتتمتهاذلاةءاحرأو

 نوخأ اذكو نوبأت اقنونلاوو الاب هتعمج اذاو كيب أ ةفاضالا ىفو صقنل | ىلع
 - مهضعب ًارقاذه ىلعو هاذ الاباتب دق و ناكي # رعاشلالاق نونهوزومحو

 ”انونلا فدح كنياىاباعمج ديرب قحساو ليعمساو مهارباك ياهلاو

 مطوقو ةلؤلاوةمومءلاكبالاردصمةةوبالا و مالاو بالا ناوبالاو ةفاضاللل

 ١" نفناتغل تباايوتب|ايلاقم و ةفاضالا ءاي نعاض وعن اتلاءات ولعل عف اتاي
 . كلايأال ولاقاعر ودم وهو كلايأ الو ك!بأ النول وقيو فدع ةبدناادارأ حتف

1 1 

ٍ 
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 دب ني نيو نارلالا

 1 نضيف
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07 

 هدا/ ءاط |باي#واولاون ونلا لصف

 لاق نيتاسبلاىلا|اوج رخاذاهزئتن انج رخ مط وق هعذ وم ريغ ىف سانا هعضيامت و

 هزيو رادقالا نع هزئتين الف ليقدنموفايرالا وهايملا نعدعاشلاهزنتلاامناو

 ناك اذا ميركهيزننالفو ريشلا نمدعنلاةها زئااواهنعاه دعاس يأاهنعهسفن

 سل سانلا نم ديعب ءالخ ىأ هب زن ناكماذهو قاحل اهي زن وهو مؤللا نما ديعب

 هتلع بقع وهو حصاذا عذخو برطباب نم ضرما نم هةن(هقن) دحأ هنف

 ةبكتلا (كن) مهفبال ىأهقنالو هقفيالن الفول ههقنأودقن عج وهقانوهف

 اذا عطقو برضباب نمهبجو ىف كنف هبكستسا ودحر ممشتهبكن ومفلاعر ٠

 هتهكن تريغت هلعاف مسي ملام ىلع لجرلا هكن والمأ وهبراشأ معي ةتنازما

 هان (هون) فكفهرج زودفكىأهنهنتف؛ىشلا نعهبنم (ههن) ةمختلا نم

 اذااضيأ همسايدونو هعفراذااهم ونتهريغده”ونولاقهبابو ها وهف عفت را*ىثثنلا

 هبىلابي الىا هيديويالوةلديونالزالف (هبو) 16 واولا لصف اج ءركذمفر

 نمض وعءاطاو ىنمع ةيجلاوهجولاو هوجولا عم او فورعمهجولا (هجو)
 واولارسكب ةهجولامسالاو هسفن يأرلا وه ىأ ىأرلاهجواذهلاشبوواولا

 ىأ اهريك وءاثلا مضب ههاجتدعقو حنس ىأرهلدجا وةلباقملاةهجاوملاواهمضو

 اذا هجوم ئشوهيلاوهوحن4 جوتو هللدهجو هجووةجاح فدهجوو هءاقنت

 ردقوءاحاذىأ اهيجوراصلجرلاهجودقو فلتخ#الةدحا وةهج لع لمح

 مقهفاولا (هفو ) هفارشأدلبلاهوجوواهيجوهريصىاةللادهجوأو ف رظهبابو

 نعسيسق الو هتيبفو نعهفاو ريغبالثيدحلاىفو ةريخلا لها ةغلب ةعببلا

 هلو رسكلابهلو دقو دجولا دش نم ريحتلاو لقعلا باهذهلولا (هلو) هتيبسق



 ءاطاب اب # نونلاو ميملالصف 611

 هلوقكرعشلاةرورضىفهنم لدبملاو لدبلا نيب محامي روءادنلا فرح

 ش توهالامأو هاصأ ىلا ءوشلاد رينا رعاشللن ال * اموللاايّتب ذدعوأ ترفغ *

 تومحرو توهرلثمتولعفهزووهالنمهن وك دا راف

 فئاطلاب فيقثل ناك مص مساتثاللاو ابولقمت وغاطلان اك 6” تواقع نسل

 00 علاق حل اوةوارطلاةاهملا (ههم) يل لس

 رادباندلاانرادتسلو # ةاهما دهان شيعل سلو

 طاصةّللاهب ىضري لمعالو * انشيعل ةاهمال اان زحىفك  رخآآلا لاقو
 صال لعفل مبان وكح |١ ىلع ىبمهمو هماهملا عما وةديعبلاةزافملادمهملاو

 هفةزمطاو 0 (هوم) همهم تأ.ةقتنونتاصوناف ففك اهانعمو

 ةاقلاىف هاومأ هعمح نال كيرحتلاب»ومهإص أ وماللا عذ وم ىفءاطا نمةلدبم

 هيوم هريغصتن آل ءاطاهنمسهاذلاولامح ولام أو لمح لثمةزثكلا ىفهايمو

 هن وعلا ةثهو ديدح وأ ساحن كو تحنو بهذوأ ةضفبهالط اهم وك *“ىشلاهومو

 هنن (ةنن) *6نونلا لصف # فام تكس نأ وقام ءاملا ىلا ةيسنلاو سملتلاوهو

 ش هريغهبنو لماخكلادضوهو هبانوهسن وبف ف رظهءابو رهتشاو فرش لجرلا

 ” راديو هريغةهتأو طةتساهمون نمهبتناو لو |نمهعفر مد

 : عطق هبابو ةعمتج اهقاس لب الاهدن (هدن) هيلع وه هنتف هيلعدفقو“ غلا عاش

 ثيح بهدتل كلبا ةرأال أ كي رس هدن أ الف ىهذا ةيلهاجاقالطناكو

 - ةهزن هزهرسكلابضرالاتهزندقو هزتناكموةفورعمةهزتلا (هزن) تءاش
 تنكسلا نبالاق دعسلا نمهاصأ و ض ابر لا ىفهزئتن انج رخو تابنلا,تنببزت ىا
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 5ك7070آآ1تآ] |1١] قنا قالو نونو دودو 7 : 5

 5كم ءاطاباب # ماللا ىلا ءافلا لصف

 ضوع مف ممملاواهفاشم ىأ"ىف ىلاءفهنلك هاوف هع ج نال فانل وق لأ هوفلاو
 وهو واولا ن عض وعهِف مان آ مث ىفلاقتلق دع واولا نغال هوف ىفءاطا نع

 لاقي واولا ديدشتب ةهوفاهتدحاو رامالاوةقزالاهاوفًاوانههلوقل ضقاتم

 لاقي اضيأ هبهوفتولاق باب نمهب ظفل مالكلايهافو قيرطلا ةهوف ىلعدعقا

 ةاهحلاوةطقسلاةهفلا ( هبف) اهم ىفتحتفام ىأته”وفتاموةم لك؟ت هفام

 ةف و رعم كحضلا ىف ةهقيقلا (هقبق) فاقلا لصف الم ثيدخلا ىفوهواهوحنو
 ضيببابثلا نمب رضى د وقلا ) هوق) ىنعع هةهقوه قوهقهق لوةتنأىهو

 *ىش وهف اضيأ ةيهاركو ملسباب نم ثلا تهرك (هرك ) (فاكلا لصفإل+
 حتفلابو ةقشملامغلاهركلاءارفلا برحلاىفةدشلاةهيركلاو هوركموهيرك

 ىلع ههرك أىأ هرك ىلع الف هماقأ وةقشم ىلع ىأ هركىلعماةلاقب هاركألا

 اهركهبلع هاحاذك ىلعدهرك أو دحاو ىنعمب ناتغل امم ىلاسكلا لاقومايقلا

 م الا(مك ) ءقلا ته ركتساوهنلاةخح دضابم كف لالا 51

 ةقرعألاقيهتباهن ءىقلاهنك  (هبك )بر طباينمفمك دقو 21و: ىذلا

 لصف + داوم مالكه هنك/ غابب الم فصولاههنتكبالمطوقوةفرعملاهنك ١
 ىلاعت هللا مسا لصأ الن وكي ن أهي وبيسز وجو عابهبابو 0 (هيل) مالا

 رابكلاههالهعمب * حاير ىنأنمةفلك رعاشلالاق
 1 و سابعلاك علا مسالا ىرجت ى رثماللاو فلالا هيلع تاخدأههالا ىأ

 هنال زاحاعا ةزمطاعطقب هللأ يمط وقو ةفدناك ثيح نم مالعالا فلاخيهنأالا

 نم لدب ممملا مهللا ومال ملط وقومساللامخفءادنلا ف رح ىلع فقولاهب ىوشي



 ءاظاعما < ءافلا ىلا ننعلا لصق ه5
 وهف هلعاف مسملامىلععرزلاهيعلاقبةف آلاةهاعلا (هوع) همععماوهماعو
 لهس:و ف رظ باب نمهرف دقو 'ىشل اب قذاحل اهرافلا (هرف) 6 ءافلا لصف 96ه وعم

 7 رغص لثمضيمح و هيرفهسايقؤ ضماح لثم ردانوهودهراف وهفاض أ ةّيهارفو
 - نيقذاح ىأن يعراف ى اعتهلوق ىرهزالا لاق تلقد## مظعوبف ظعوريغصوهف
 - نمونحلا حياملاسانلانمهرافلااضي أ لاقو نيرطب نيرشأ ىأنيهرفو
 ” نوذربلل لاقيو ىرهوجلالاق هجولانسحلا هريغلاقو ريسلادبلاباودلا

 2 لكم ةهرف نيذاربو ةيهارفلاوةهارفلاوةهورفاازيبهرافرامحاولغنلاو

 - داوجوعئار نكلوءراف سر غلا لاقبالو لزب ول زان لثماضب ا هرفو ة كو بحاص

 نم نيهرفان ويب لابجا نمن وتحنت وى اعت هل وق و رطب ورش ب رطباب نمد رفو
 5 مهفلاهقفلا (هقف) مضلانهرف نم وهف نيهراف أر ق نمو اذه نم وهف كا ذك أرق

 - مث هلصأ اذهىشلاهتبقفأو هقناالو هقفب الن الف واهقف رسكلا, لج رلاهقف دقو
 هللادهقفواهيقف راص ىأف رظب ا, نمهقف دقو هيقف هب ملاعلاو ةعيرمشلا عدي صخ

 ةفورعم ةبك افلا ( هكف) ماعلا ىفهثحاب هبقاف و كلا ذ ىطاعت اذا هقفت واهقفت

 - حتفلابو حازملا مذلاةغاكفلاو هعيبب ىذلا قابك افلاو هك اوفلااهسانجأو

 ”يكفلاو احازم نسفنلا بط ناك اذاهكف وهف سباب نم لح ر لا كفردضصم

 | "ىانبك افونيرشأى ءأنييكفاهيفاوناك ةمعنو*ىرقورشالا رطبلااضيأ
 | ماظن ىلاعت هللا لاقءدنت لبقو بجعت هكبفتو ة>زامملاةبك افملاو نيمعا

 0 ا وف) بعت :ءرقلان كت و نومدق ىأنوهكفت
 270007 0 ا ا شلل 3 يق 011 1ف وس لكشمءا وفا و وفلاش ةمعطال اهيا اعئام لب اوتلانا



 ه”/#" ١ ءاطا بإب « نيعلاىلانيشلال سف
 اهلصأ ةفشلا (هفش)ه رش وهف ب رطبا, نمهرشدقو ص رجا ةيلغهرشلا (هرش)

 ةفشلا نم ص قانلان | مهضعب معز وءامطايهافش اهعمج و ةهيفشاهريغصت نال ةهفش

 ىلاكَبق نم ةبطاخلا ةهفاشملاوهتح ىلع ليل دالوتاوفش عما ىفلاقيهنال واو

 ه"وشم وهفاهيوشتهللاههوشو لاق هبااوتحبقهوجولاتهاش (هوش) هيف
 هوشاركا كا لانا واهقا دشأ ةعس بدا رماليقاهفةدوم ةفصءاهوشسرفو

 نالع ما نعمىفوهو ريعبلاو ةاشلاريثكن الفوثنؤت : رك ذنمغلانمةاشلاو
 ءاطايدامش عمجا وةبم وشاه ريغ: نال ةهاشةاشلا لصأو سنجل ماللاو فلاالا

 ءاش هذه لبق ترثك اذافءاتلابف رشعلا تز واح اذاف رشعلا ىل اهايش ثالث لوقت

 مسا وهون وكسلا ىلع ىنبمدص (هص) «داصلا لصفإلعىوشءاشلا عمو ةريثك
 تلقف تنو:تلضونافةصدتكسا: ادالخ روت ل

 دقو لّقعلا صقانلا» وتعملا (هتع)6نيعلا لصف ا! ريكست نب ودتلان الر يكدتلاو
 ةهاضعاه دحاوك وشهلو مظعب رجش لكهاضعلا (هضع) هتعلا نيب هوتغم وهف هتع

 ءاهلااهناصقن لبق“ ةفشلا نم تف ذحام ةيلصالاءاطا ف ذحبةضعو ةهضعو

 ةزعل:#نوضعابعم و ناتيبلاوبدكلاةضغلا اكل لاق وواولالقو

 نموهو واولا هناصقن لبق نيضعنارقلااواعج نيذلا ىلاعت هللالاق نوزعو

 ةناهكوارحسواب ذكهولعش هيف مهايواقأ اوقرف نيك ر شملان الهتقرف يأهتوضع



 ءاطاباب * نيشلاو نيسلا لصف ه”

 الواهباهيبشتةركنلا بصنكب صن هتفاضا ىلعكرتهتكل وةركنالا ن وكمال

 اسفن هب تبطواعرذهب تقض مطوقهإم و مدقتي الر سفملانال هع دقتهدنعز وج

 فرط هبابواهيف_-راص لج را ه4 وهن ىسفت تباطوهب ىعرذ قاض ىنعملاو

 مفيأر ةفسو هسه ةقاسإ و اةاذاف ٍترطَباب نماضي ا هغ وويل اس ًارعَو

 ىو نينسلاةدحاوةنسلا (هنس) ايدعتمن وكيأل لعفنالر سكلايالاولوقي

 6[ د روت ةيع كاايلس ا وءاطارخ لاو واولاامهدخأ نال زفاهاضعت

 نوتلاو واولباهتعجاذاف ةهناسموةانا-هءرج ًاتساو ةهينسو ةينساهريغصتو

 نيوتتلاو عف رلبنيتمو نينسلوقب نم مهنمو اهمضي مهضعب ونيسلاترسك

 كاذ ذاءايلاءزايو رعشلا ف كلذءىجنامثك أوتاق# درفملاب اعاد نسق

 اوئبل ىأ هلام نمو ثالث نم لدب هنا شفخالا لاق نيس ةئالئ ىلاعتدل وقو

 تناكناو رج ىبهف ةئاملل اريسفتنوتسلا تناكناف لاق نينسلا نم ةئام الث

 ' هنستلاو نونسلا هريغتم يآهنستي ملىلاعتهلوقو بصن ىبف ثالثا اريسفت

 . 6 نيشلا لصف هتتمزئخلاقبهريغوبارشلاو يحل | ىلع عقيىذلا جركتلا

 كبرحتلاب هبشاتيدي و ههببش ىأههبشا ذه لاقي نع ناتغل هبشوهبش_(هبش)
 'نابتلالا ةهنثلاو ريك اذمو راح اولاقس ابق ريغ ىلعهباشم عمجاو

 .|ذكبنالفهبشتو ثالئاملا تاهئاشتملاو تالكشملا رومالا هب تايعتعلاو

 نه برضهبشلاو'ىثلا هيلعهبتشاو ههباشو انالفهبشأو ليثقلاهيبشتلاو
 : شهدهودشم وهفاه دش لج رلاهدش (هدش) ىنعب هبشوهبشز وك لاقي ساحنلا

 'ريغال لغش ل جرلا.دشديزوب أ لاقو لخبلاو لخسلاكمدشلا وهدشلا سالاو



 هكا ءاط | باب# نيسلا ىلا مكس | لصف

 ههون أ ودهن أ امواهح وطو هرج أ ودع هس ولو هسفن هئ وأ يحتم هذ

 ةهل اوهريغوناسن الل ةهبا (هبج) :« ملا لصفإلم اهف هاتي ةزافملاهيتلاو

 هبابوهبهلمةتسا هوركملاب ههمجو ةق دص ةهم | ىف سل ثي دخل ىفو لي خل ااضبأ

 ىأاهبيجوت ههجوو هبجوأ دقوءاحوذ نالفوةلزتلاوردقلاهاخلا(هوج) عطق
 هطدلاقيىوطا نمل قعلاباهذهيلدتلا(هلد) 6 لادلا لصف# اهيجو هلعج

 (هفر) ة6ءارلالصفا# برطبا,نم وههلدو هشهدأ وهريح ىأاهمل دن با
 ىفوهو عداوىأهفار لجرودنع ىهندقومويلكليجرتلاو نهدتلاءافرالا

 سفن ىأ كعرغنعدهفرو ةينيفرو اضي أ ةرهافرو ةعس ىأش علا نمةهافر

 هتساهلصأو ربدلا ةقلحا هم داريدقو زخيعلاّت سال ا( هتس) 6 نيسلا لصف 94 هنع

 نانيعلا ثيدحلاىفو هسلاقيفءاتلا ف ذحنوةفوذحلاءاهادردقو نيتحتفب

 ةكرحلاوةفخل اهاصأ و ها د_تهفسلا (هفس) تسلاءاكو ىو ريودسلاءاكو

 هيفس لاقي ةهفاسم هيفاسو 4ةسلا ىلا همسن اهمفست ههفسوهعمس | اذاهيلعهفستو

 هما قفوو هنطب ملا وهشيعرطب وهب ًارنيغو هسفن هفس مظ وق واهفاسم دحال
 ىلا لعفلا ل وحاماقد سم دشر ودي ز سفن تهفس لالا ناكوهصمأ دشرو ظ

 ديدشتلاب هسقن هقس ىنعم قراصودن الهلع لعفلا عوقوبهدعب ام بصتتن |لجرلا :

 زوجيكبوصنملا اذهيدقت ثدنعز جيو ىئاسكلاو نيرسمبلال وق اذه
 هدعب امج رخاهمحاص ىلا سفنلا نم لعفلال وحامءارفلا لاق ودي زب رض همالغ 1

 ةسوغلاوز تح

 رسفملا نالاسفنديز هةسن وكي نأ همكح ناكودهبف هفسلان | ىلع ديل ارسفم

 ( راع ل



 ءاطاباي # ءاتلا وءاملا لصف ٠

 ” اذاؤام ثيدح ل اطنيونتلاب هباود وهعملا ثيدحلا نمةدابزلابسأ هبا لمقو

 ىعع ةزمطلا حتفباهعأ تلق ديعبتلا تدرأ اذاو انعاهيا تلق هتففكوهتنكس

 رسكب ناهأا ولاقامعر وتاهيه ىنعمب تاهأ ل وقي نم برعلا نموتاونه

 هلبقتسا اذا مأب ههدب و طق هيابو ها سعأ ههدب (هدي) دج ءام الا لضفزلع نيو

 رهدلانم ةهربهيلعتنتأا (هرب) ةب.ديلاوةهادبلا مسالاو ةاجاف هدا ود

 كاثم ىلع توهرب ىمدالالاق نامزلا نم ةليوطةدم ىاابحتفو ءابلا مخل

 ىف رئيريخ ثيدحلا فو رافكحلا حاورأاهيف لاقي تومرضح رثب توبهر

 توربس لثم توهر, لاقبو توهرب ضرالاىف رب رشو مزمز ضرالا
 "00 ||: .ذ/ ةلعشلع ىدلاودو ةهالللاو هلبلانيبةلب الجر. (هلب)
 ىفدلبلا ع بلا ةنجلا له نك أ ثيدملا يفودالب ا رلاولض اداتو سون رط

 000 0 ىرإ ةلاممو ةرخ الامأىف .سايك أمثوابع ماها ةنقلايندلا رمأ

 ثيدحلا ينو ىوساهانعم لبقو حفلا ىلعةينبم ىهو عد, نعمهلب وهب سيل و كلذ

 ونشب ىلق لعرطخالو تعمس نذأ الو تأ رنيعالام نك اصلا ىدابعل تددعأ

  *#ءاتلا لصف عاملا ىهوةءابلا ىفةغل هال ان زوب هابل( هوب ) هيلع مهتعلط أ امدلب
 " ىسراف ةهرئةدحاولااهنعسعشتت ةداؤ اريغ راغصلاةرطلاتاهرتلا (هرت)

 يفوببرطباب نمهفت دقوريسلاريةماهفاتلا (هفت) لطابلا يف ريعتسا برعم

 الو اريقخ ريصر ال ىأ هفتبال تلق * ”ناشتب الوهفتبالنارقلارك ذىفثيدخلا
 ةراصو تقلخ أ ىأ ةبرقلا تناشت مط وق نفدرلا ةرثك ىلع قلخنال ىأ ”ناشّت

 اناهمتو اهست هيت ضرالا ىفءاتو سانلاهيتأ وهو ركتاهيت هيتيدات (هبت) انش



 ه6 ءاطاباب #* فلالا لصق

 ند هن تستخلا عل كل ذن ااناعف هل مطامعتس ارثكيامت اذه ريغ قاصد را

 2 ضوعملان وكي نأ نم ىنعملا كلذ لوا 5-1 اهريغ يف

 هللاءاشن !دغن هرك ذناملعاهالةلضأن وك نأ هب وييسر وحر ءانلا ره ىذلا

 هيف اولخدأوهوفرصاعرومالو فلأ |الب ف ورضم ريغ سمشلل مسا ةهالاو ىلاعت

 د اؤ:نأ ةهالالااناجعأو* ىلعوأ ىندشن أو ةهآلالا اولاقفماللاو فل الا

 مد مسار سنلاو رسن كلذنم اهطوق سو فررعتلامالل وخد قرارا
 كل ذباومس مانصالاة ل آلاواهايا مهتدابعواه مهميظعتل ةخالااهومس مه“ 5
 ىف ؟ىقلا ةيلعامال مهما داقتعا عبتت مهئامسأ واط قحن ةدابعلا نأ معا

 ترطةيابو ريح ىاهلأ لومتوديعتلاو كسلا ةلاتلا و 007
 سابعنبا ًارقوب رطبا: نم هم دقونابسنلاهمالا (همأ) اطوهلونهلوهلصأو

 رقأ ىعمب همأ ىرهزلا يدح يفاماهأو:ةمادعب رك تاوامهع ىاعت هللا ىضر

 تامأوتاهمأ عمجلاومأ مهو لصأ ةهمالاو ةروهشمريغ ةغل ىهففرتعاو
 امبروعجوت وهامتاوواولاةنك اساذك نمهوأةياكشلا دنعمطوق (هوأ)

 ءاطااونكسواهورسكو واول وددشاعرواذك نما اولاتفاثل ا واول وملف

 مهضعبو دمالب اذك نم"وأ اولاقفءاطادي دشتلاعم اوف ذَحابروموأ اولاقف
 ةياكشلاب توصلا ليوطتل ءاطا ةنك اسواولاحتفوديدشتلاو دملام”وا لوقبي
 م”وأنو اهسوان لجنلاه وأ دقو دم الو دعمانو اا ولامفضاكلا ن1 ارو
 لعف مساويا (هبا) عجوتةهأءأو كملاةه .آلاهنم مسالاو ه”وأ لاقاذااه أت

 انثدح هبا|تلقف تن درو ددج

0 



 2 ظ ءاط ابان« فلل الا لصف هدب
 ِ زكجحأ دنع ل صوف ًهفل اوني عج وهون ونلاو ميملامضي اذكه مسقلل

 - هنم اوفذحاعبرو اهريغةح وتفم لصولا فلأ ءاممالا ف ءىجبملو نيب وحنلا

 < هللا ماولاقف اهدحو ميملااوقب امجرو اهرسكو ةزمطا حتفب هللامأ اولاقفنونلا

 . امهحتفب هللا نمو نونلاومملامضب هلآ[ نما ولاقاميرو اه رسكو مملامضب ب هللا مو

 0 قيساو نكأ نيعلا عج و لعفا ال هللا نيينول وقبوامجر سكب هللا نمو

 0 ةءامطلا بإب ٠ع
 - ةحالا امهيفحتفلابهلايهلآ (هلأ )ريكسلاو ةمظعلا ةهس الا( هبأ) 6 فلل الا لصف ل
 ظ ةزمطارسكب كتهالاوكردب ؤامهنع مل اعن هللا ىذر سامع نب أرق هنمو دعى أ

 ” ىلعءالاهاصأوهللاانل وقهنمو دبعي ناك نوعرفن !لوقيناكو كتدادعو ىأ
 ا 017 | القدي توم ىحع ماماإتل وقك دوبعم ىأ ول ًامدنالل وعفم عع لاعف
 اهنماض وعاتناكولو مالكلا ىفهت زكل افيفخ ةزمطا تف ذح ماللاو فلاالا هيلع

 اميخفت اهموزللءادنلا ىف ةزمطاتعطقو هلالا مط وق ىف ض وعملا عماتعمتج ام
 ىلعلدبولاق ض وعماللاو فل الان الوب ىوحنلا ىلعا؛أتعمس ومسالااذط

 .مسقلا ففيرعتلا ماليلعةلخادلا ةلوصوملاةزمطا ٍعطقل مهم زاجتتسا كلذ
 ضوعرغتناكولاهنا ىرتالا ىلر فغاهللأابو نلعفتل هللأفأ م طوق كلذوءادنلاو

 . كلذزال فرخلاموزلاز وكين أ ز وجيال و لاق مسالا | ذهربغىف تبنت لا كتدنت+

 ةحوتفم ةزمهاهمال نوكينأاضي از وجيالو ىتلاو يذلأةزمه عطقنت نأ بجوي

 . ةحوتفم ىغو لصوت زم ىلا هللا نعاوهنلامب|ىفزجيملاك ةلوصوم تناكناو
 زييخر“ نمي انن نفل نر يلا انهو - نيلا ١ بال 2 ايلا 1 نفيا 00 تجوب كلذال كامعتسالاة زكتل كل ذنزك نااضأ ازوحنالو لاق



 هها/ نونلاةبا+ءانالصق 2202020-07
 * .ثوةففخوهاهسان وهب هيلعلاهنوهو بت ىاو رسم 1 0 1
 هناهأو ناوطامضلانوطاو نونيل نونيهموقو فخ نيهو لهس ىأ نيه

 ناوتساو بفشل ىأةايمديق لجلال سالاودب فختسا

 حشفب نواطاو 0 كتنيه نع شما لاقي وه 0 هب

 كبلالا 1 زوز اعلا نقير 0 ايا لصفإلا ب وكلا وا 1

 نع 0 نظلاب نيقيلا نعو ننيلانظلا ا
 الف بسنلا ءاينم ضوع فلاالاو ةففخ نامي و نمي مهيلا ةبسنلاو ب رعللدالب

 لثم نوناميوةيناعموقودي دكتنلابىناع لوقب مهضعب و هب ويس لاةناعمّتجي
 نا ق1 اذان مايو انمع نعو لجرلانعأو اضيأةيناع أ صاونونامتو ةيناك

 لقتالو ةنع مهب ذخ ىأ كب احصاينالفاي نمايلاقبانيعهريسفذخأ اذا نك

 رسكلاب مهتماياضي أ مهنعيو مهماعاكرابمراص ىأن وميم وهف هلعاف مسملامىلعهموق .

 مسالا دضةنمسملاو نعالاو ةرسلادضةنعلاو كربت هب نمحو نمايوهفانمم

 هللا ىذر سابع نبالاق نيعلا نع اننوتأت ىلاعتهلوقو ةوقلانيعلاوةريسملاو
 ىلا عاش ون اتدارأم أك انتلالشانل نون زف :نردلا لبق نم يزاجب ع ىلاعت
 اذا اوناك مهنالكلذب تيمشاما ليقناعأ و نِيأ عما ومسقلانيعلاو لهسلا

 ملافرظ هس هيحاص نع ىلع ةنئع مودم ءىرمالكب رضا وفلاح ٠ ا

 عض و مسا هللأ نع وم ريغوناسنالان يب نيلاو عمجتداكتتالا ف ورطلاززأل هع ١ ْئ :

1 



 نونلاباب # ءاطاوواولا لصف ه6

 ةجوسنملال يقو ةجوسنملاعردلاةنوضوملا(نضو)هلثم نسوتس اونانسووهف
 ناسنالا لم نطولا ( نطو ) ةنوضومررسلعمىلاعتهلوق هنمورها واب

 اهدا ىأاهنطتاواهنط وتس اواهتطوو ضرالا نطوأو اهضب ا ىممنغلاناطوأو

 ' نركلا دعاشمنم ديشملانطوملاو ديهقلاك ؟ئشلا ىلع سفنلانيطوت وانطو

 اطلا شءحتفااب نكولا (نكو) ةريثك نطا وم ىف هللا ؟رسعن دق ىللاعت هللا لاق

 " شعريغىفرئاطلا ىوأم نكولا ىىمصالا لاقوهلثم نكو ملا ورا دجوأ لبجف
 دعوباب نم نهودقو فعضلا هولا (نهو) شعىفناك امءارلاركولاو
 هريغهنهوأو هيف ةغلانهو نهم رسكلاب نهوومزلبو ىدعتبهريغهنهوو

 ١ بدي نيح وهى مدالاَلاق ليال فصن نموحن نهوملاو نهولأوانيهوت هنهوو
 ناتبتلارضنلالاقوةئدلاك ناتبتلاديزوبأ (نته) ة6ءاملالصف لع ليلا

 سلجوبرضةبابو رطق ىأ عمدلاو رطملانتهلاقب دوعب مث رتفيمثةعاس رطم

 ىمصالالاقوةعركناجهةأ ما (نجه) نوتهونتاهباحسواضي أ اناتم و

 هولا دين اح لكو هنف هناجهو ىانج اذه هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ل وق ىف

 ظ نمن وكنام اليخاوسانلا ىف ةنجط او ةنجملا نيب نيجه لج روهرايخ ىنعب

 " انبجه داولاناككلذكت سل مالاو ايركىأ اقيتعبالاناك اذافمالا لبق
 3 مسالا وهحاصهنداه (نده) هدي حالا نجع وانالا لمقنمقارقالاو

 2 تبن نونلطا )ع ناه) لَغلعن وكس ىأ نخد ىلعةن ده مطوقدهنمو ةيدطا

 : نما ىقبسهمامتو يو وهءارغنفأ] نموهودهاشلا نميهملا 2

 ” اضيأنوطاو انوه ضرالاىلع ىشمينالفو راقولاو ةنيكسلازوطا (نوه)



 0 777 ا اذ 9 ١ سيكا

 66 نونلاباب #واولاوزونلا لصف

 هبذكلانإملا (نيم) ريقح ىأنيبم لجروهتا ذتب|”ىشلا تنهتماومبمدخ

 نئام وهف عابباب نم لجرلانامدقو نويمنونظلاززك لاقينويمهعمحو
 هباب نم *ىشثلا نتن دقو ةهيركلا ةتارلانتدلا (نتن) *6نونلا لصفإلم نويمو
 نينانمموقو ءاتللاءابتا ميملا نسكب نانم و ناتم وهف نانا واس وق رطو ]مش

 ءاقثلال مضلاهرخآ كرحو هظفل ريغنمانأ عم نحن (نحن) هتتنألماولاقو
 مهنعةيانكن حنو عمجلاةمالعىهىلاواولا سنج نم ةمضلان الن ينك اسلا

 هيلع قمنب سنوي ب قل نونلاوذاو ناشنو ناونأ عمجاوتوحلانونلا (نون)

 تادايزلا فورح نم وهو مجعملا فو رح ن «فرح نونلاومالسلاو ةالصلا
 انيوبت مسالا تن”ون لوقتو لصالا ىفهمامت واففخمو اددشم دك ًاتللزوكيدقو

 اذابلقلا ف قرعنيتولا(نتو) واولا لصف ءامسالا ىفالان وكب ال نيرودتلاو
 تاو دسال يم قل نئوعمجاومصلانثولا (نثو) هبحاصتامعطقنا

 عفت رام ةنجولاو نيتنجولا ةميظعلا ليقوةديدشلا ةقانلاءانجولا (نجو)

 اضيأ ةنزودعو بابنم“ئشلاززوو فورعمنازيملا (نزو) .نيدخلا نم

 نورسخ مثونزووأ مثولاك اذاوىلاعت هللا لاق نالفل تنزووانالف تنزولاقيو
 معقو اذك لقثلا ىفالةميقلا فامهر د ىواس هنأ هانعم تلق امهر دن زيا ذهو

 دامت و ل دعت قا ةضوعل حانج هللا هنعن زئاين دلا تناكول ثي دخل اهنمو 1

 .ىلعناك اذا: هنزاوياذهو انازووةيزاوم نيئيشلانوب نزاوونزاومثردو
 .دقتناو ىطعملادقن كاقباكذخ الانزتاو ىطعملانزولاقب وهذان ناكوأهتنز .

 انسو نسونرسكل انلجرلا نسودقو ساعنلا ةنسلاو نسولا(نسو)دخ الا '



 نونلاباب * ملا لصف ن1 56
 ةياغلا ءادتبال وهو ضفاخ فرح 5 نمو نس قاسن ايا نس نع

 كل وةك ضيعبتلان وكت دقو ةفوكلاصى لا دادغب نم تجرخ كاوقك
 7 لجرزنم ةرد هلل كلوةكريسفتلاو ناسا ن وكت دقو مهاردلا نمر دلا اذه

 ْ ىلاعت هلوقو هنعةمحر تو هردكلوق ىفىنكملا مسالل ةرسفم نمزن وكتف

 ا( تلا ةناثلاو ةيإغلا ءادت ال ىلوالاقد رب نمارق لانج نمءامسلا نم كرو
 ”00000 1 كاوقك ا وفلادكوتنملخ ديدقوناببلاو ريسفتللةثلاثلاو
 : ىأناثوالا نم سجرلا | وبنتجاف ى اعتهلوقو نكات دك 1لخر نم وو

 - ىف شفخالالاقو زخ نم بوث كاذكو ناثوالاوهىذلا سجرلا اوبنتجاف
 " هللا لعجام ىلاعتهلوقو شرعلا] وح نمنيفاح ةكئالملا ىرتو ىلاعتهلوق

 ' هسفن اديز تير لوقتاك | ددكو تنم لخدأ اى اهف وج فنيبلق_:ر٠لجرل
 ”' ىلع رسسأ دجسمل ىلاعت هللا لاق ةنسدنم ىأ ةنس نم هتبأرام برعلا لوقتو

 ريهزلاةومويلوأ ن«ىوقتلا

 رهدنموججح نم نب وقأ #* رجلا ةنقب رايدلا نم

 - نممطوقو موقلاىلع ىأ موقلا نمهانرصن وى لاعتهل وةك ىعىنعمبن وكت دقو

 - اهضعب بونرخلا ف ورح الانهءابلاعض وم عضو رج ف رح نفتاعفامىفر

 . ءاقتلالءاللاو فل الا دنعهنوت فدحن نمب رعلا نم و ىنعملا تلد لاذ ا ضءب نع

 ' هنانكي ماقودهتن ؤم لم هنام(نوم) بذكلا نم ى أب ذكل ملوقيف نينكاسلا

 رسكسلابةنهلا ىئاسكلاوديز وبأ ىكحو ةمدحا حتفلاب ةنهملا (نبم) لاقدبابو
 ١ ىأ ةنهمامويف حتفلاب مهنبيموقلانهمدقومداخلا نهاملاو ىبمصالاهركنأو
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 هو نوتلاب اب محلا لصف

 نيب وحنلال وقو مهتماقتسا ىلع ى أ مهتانكم ىلعسانلا لاقيو عفمشالو رضتالاهماف

 نكمتملاوهف كلذ عمفرصنا اذافمهارباو رمعهكب رعم ىأ نكمتهنا مسالا ىف

 فرظلا ىفمط وقو نيأو فك لثم ىنبملاوه نكمتملا ريغوو رمعو ديرك نكمالا
 بصنلاب هفلخ نسلج تاراوقك اف رظدازعو |تنناةردغ لدا ىأ نكمتمهنا

 ىفلمعتسال ىذلا وه نكمتملاريغواف رظ حلصي عض وم يف عفرلاب هفلخ ةسلخم و

 امهيف بصنلاباحابصهدعومواحابص هيقل كلو قك افرظالااف رظحلصي عضم
 برعلا لاعتسأ ريغامهنب قرفلاةلعالو هنيعب مون حابصتدرا اذا عف رااز وج الو

 صقنلا ل يقو عطقلا نملاوةنملا فيعض وهلاقيةوقلا مخلاب ةناا(ننم)كاذك
 ءامسأ نمنانملاو درامهب نومعن أ هيلع نمو نونمتريغرجا مهلف ىلاعتهلوق هنمو

 ةعينصلامدهةنلالاقباضي أ ةنمو درهبابو هيلعنتما ىأ هيلع نموىلاعت هللا

 ددملا عطقتاهمالةينااضي أن ونااورهدلان وتم اون انتمالاريثك ةنونم لجرو
 عما ونالطروهوانملانماو اعجوةدحاون وكت وةثن ءوم ىه وددعلا ص قدتو

 لاق ىرهزالالاقتلق# نما نمت كلا كيد قو نيخرلاك نملاو نابمأ
 كيد قدا رماة وهو 0 هيف بخت الام هب ىلاعت هللا نيام لك نمل جاجا

 را ا رسا ىنب ىلع طقس ناكىذلا نملاك ع ااديبعوبألاقو

 وهو بطا نأ حلصي نملمسا ف (نم)وش الوردس اهيفةن ؤمال5 ”جلااذكف

 نموىلاعتهلوقك ةعانا ينعم فن وكيو دحاو ظفللا فوهو نكمتم ريغ مهم

 ربخلاو كد نغنم وخسماهفتسالا عضاومةعب رأاطوهلن وص وغب نم نيطايشلا| ْ
 رام وحن ةركنن وكت ؤدم رك أ مر ك نم وحعا زيلع اوك دنع نه تن ا روح 3



 2 نونلا باب # مملالصف ةهو؟

 - نرام اونييلتلانيرفلا ونيللاةنارملاو هيلع متساوهدوعناضيأةنا مو لخدباب
 ٍ ةنأ ع ةدحاولا حامرلا مضلاب نارملاو ةيصقلا نع لضفو فتالا نمنالام

 (نشم)ةرطملا اضيأ ةنزملاون زم عمج أوءاضيبلاةباحسلاةنزملاد,زوبأ (نزم)

 الو ةفاضالاب ناثملا بطر لك ان ناشرولا ةلغب لثملا فورعلا نم عونناشملا

1 

 ٍْ 21 نب نعم وه جرحال و نعم نعش دح مط وق ( نعم ) ناشملا بطر لا لقت

 . امهوحنو سأفلاو ردقلاكت بلا مفانمل عماج مسن وعاملاو برعلاد وجان اكو
 لاق نوعاملان وعنعو ىلاعتهلوقو ةعاطلااضي !نوعاملاو ءاملاضي !نوعاملاو

 . ةاكزلاو ةعاطلا مالسالا فو ةيطعو ةعفنم لك ةيلهاا ىفز وعاملاةديمعوبأ

 ىت دعابت نسرفلا نعماوءاطا نع ض وع فلالاو ةنوعمن وعاملا لص لبقو

 قيسام ىلعهتطبنتسا اذاءاملاتنع نمل وعفم وه لبقو راج ىأنيعمءاموهودع

 هتم هنكمأو انكم ءىلا نم هللا هنكم (نكم) مآشلاب عضومناعمو نيعفف

 ىآ ض ولا ةنكعال نالق و ىحع هنف نكعو ءىقلا نم لجرلا نكمتساو عع

 ةدحاو فاكلا رسكب ةنكملاو ذاشريمالادنعهدكم ًااممطوقو هيلع ردقبال
 وبألاق مضل اباهنانكمواهانكمىلعريطلا اورقأ ثي دخلا ىفوتانكملاونكملا

  تانكملااماذ تانك و ىهاعاوتانكمر طال فرعنالانا بارعالا نمهريغوديز

 " لعج نأ بابضلل نكملا ناكناو مالكلا فز وجيديبعوب أل اقو بابضلل ىهامتاف
 ريهز لوقكو لبالث رفاشأامناوىشبحلا رفاشم مط وقك كاذب اهيبشتريطلل
 ' لعدب دارين از وحن ولاق بلاخمهلا ماو #* لقت هرافظأ دبلدل «* دسالا فصن

 " اهيلاا وتفتاتالواهو رج زئالف اط ىلاعت هللا اهلعج تلااهغضا وم لع ى أ اهتنكمأ
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 بتي | ريدا تامل حلا 2-2

 ةالصلا لوط ناهنع لاطضل هول ردت

 أ رعشلاو ثري دحلا ىف ىورياذكه لجرلاهقف نم ةشمةبطخلا رصقو

 وأ الا ةيلصأ ميملانال ةنيعمنزو ةتتئملاقينأ ىدنعهقحو نوتلادبدشتب ٠

 كلذل ةقلخم ىأءاتلا ةتكمل وهب ديو !ناكوبانلا انه

 رهظلا انتمو نيتموهف فرظهبايوبلص'ىشلانآتم (نتم) ةارحوةردحمو '

 عضوم ةناثلا(نئم)ثنؤيو كذب مل وبصع نملامثونيع نعت لصلا اقتتكم

 هنع ىىلاعت هللا نر هتنادم كيش ىذلا نوملاو لولا

 وهف اضيأ ةناحو لخد با, نم نحمدقو عنصامناسن الا ىلابب الن ان وجا (نحي)

 فرصتم نال لاتعف "وهو لدب الب اان اخ هد مطوقو ناحمهعمحو نجام

 ىنسي ىلا ةلاحلا ىهت كسلا نب |لاقواهيلعىتتسي ىتلابالودلان ونجنملا( نجنم)

 ةركنلا ةلاحلاّتلق * اهنف ةغل نئتجنملاو نيجاتم اهعمجو ةثنؤم ىهو اهلع

 ناسنالا اهب نحتميت لا نحل اةدحاوةنحلا(نح) لبالااهب ىقتست تلا ةميظعلا

 ناكملاب ندم (ندم) ةنحلا مسالا وهربتخ !هنحتم او عطق باب نم هنحمو ةيلب نم

 القثمو اففحمندموندمو زمهلاب نئادماهعمجو ةنب دملاهنمو لخد هبايوهب ماقأ

 راصمالارصم لاقي 5 انبدمت نئادملان دم الف و تكلم ىأت ند نم ىهلبقو

 نمو هزمه ةماقالا نم هلعج نم لاقف نئادم زم نع”ىوسفلا ىعاباتل أس و
 هللا ىلص لوسرلاةنيدم ىلاةيسنلاو شياعم زمهب. اله زم كاملا نمهاعج

 قرفلل ىنئادم يا ىلاو ىبدمرودنمةن دم ىلا و تدم اسوهيلع

 نم 'ىثلا ىلع نرم(نرم) مالسلا هيلع بيعشةي رق نيدمو طلتخيالبك اهني



 نونلاب اب # مملاوماللا لصف 68+

 . ةأرملاون وعلمونيعل لجرلاوتانعلو ناعل عم|او مسالا ةنعللاو عطق هبابوريملا
 ” يفو سانلال زنمو قيررطلا ةعراق ةنعلملاو ةلهامملا ناعللاو ةنعالملاواضي ان يعل

 ةنعلو اريثك سانلا نعلي ةنعل اجرو ثدحل |دنعىنعب نعالملا| وقتا ثيدحلا

 ةيناقل هذخأهنقلتو مهف هبابو همهف مالكلا نقل (نقل ) سانلا هنعلبن وكسلاب
 ' نيب نكلأ لجر لاقي ىوناسالا فةمجعةنكللا (نكل) مهفتلاكنيقلتلاو

 " كاردتسالل فطعف رح ةليقثو ةفيفخ نكل وب رطباب نم نكل دق و نكسللا
 ١" عفرتو مسالا بصتتن | لم لمعت ةليقثلان االا ىن دعب اهب بجوي قيقحتلاو
 ام وملكتدقا رع لدي زماكتام ل وقتبا<الاو ىفنلادعباهمكردتسي و ريخلا

 - ىنر هللاوهانكل ىلاعتهلوقو لمعت ال ةفيفحلاو ءاجدقا رم نكل ديز ىقءاج
 7 قرح نا(نل) كلذاديدشتلا ءاخ نان ونتقتلاف فلالا تف ذخانأ نكل هلصأ
 هةر اوداوسلاك ةئيهن وللا-( نول ) ءوقت نل لوقتهب بصنيَولابقتسالا ىفنل

 : رثأ هففادب اذاانيواترسسلا نولودحاو قاخ ىلعتسثببال ىأن واتم نالفو

 ةنيل نممتعطقام ىلاعتهلوق هنموءانواولاتبلقن ااهلبقامرسكتأ ا نكلو
 ناليقوةنوشحخلادضناللا ( نيل) نيلابعمج وة وجعلا ىمس نيمساهر مو

 انيلهريصهشسلاو اشيلت "ىشلانيلو هنم هفخم نيلونيل ؟ وم واسل نيلبءىشلا

 . اناملو ةنيالمهنيالو هلوطأو هلاطأ لثم ماعلا و ناصقنلا لعاض اهنالالاقيو

 00 (نأم) م كل 0

 ع
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 6 نونااباب # ماللا لصف

 دحاو اضي أ ندحللا و ةتطختلا نيحلتلاو؟ىطخم ىأاضب أ ةناخ ونا نالف لاقبو

 ىنط دقوبرعلاز وحلب نارقلااؤرقاثيدادنمو نوحللاوناخلالا

 ةءارق مهنسح اناك اذاسانلا حلا وهود رغواهببرط اذا عطقباب نم هتءارق

 لعلو ثيدحل اىفوب رطبا, نم نح دقو ةنطفلاءاحلا حتفب نحلل وءانغوأ

 ىو هنعهمهفبال وقد لاقهل نط واط نطفا يأ رخ آلا نم هتجح نأ ؟دحأ

 لوقو" هاياوههنلأو برطهبابوهمهف ىأهنعوه هنو عطقهيابوهريغىلع
 انش ناكام ثيدحل ا ريخ وان 0 ايحأ نحلتو عئار قطنم قوام

 اهتنطف نم هتهج نعوإب زنف اشي دح فض رعت وهريغدد, رب ىهو ملكتتاهما دبر
 (ندل) ءانعمو هاو ينىألوقلا نس ىفمهنف رعتل و ىلاعت هللا لاقارك اهئاكذو

 ريغ فرظوهوةياغلاوهىذلا عضوملان دلو مغلاب ندلحامر ونيل ىأندلحمر

 ىلاعت هللا لاق راف ورح نماهدحو نمهيلعاولخد أ دقو دنعةل زا نكمتم

 ندلاولاقو دلوادل ون دلتاخا ثالثا هيف واهدعب ام ضةخن ةفاضم تءاج وان دل نم

 ىنكب دقومالكلاة>راجناسالا (ندل) ةداخةودغالااهب اويصنملوةودغ

 نموةرمحأ و راح لثمةنسلأ ةنالثلاقؤ رك ذ نف دنت كن ٌويفةعلكلا نعشب

 نم نسل دقو ةحاصفلانيتحتفب نسالاو عرذأو عارذ لثم نسل ثالث لاق ثنأ

 ناسالاو مهنعملكتملا ناك اذا موةلازاسل نالفو نسلأو نسل وبفبرطباب

 نم داعب الاو درطلا نعالا (نءل) رصن هباروهناساب هذخأ هنسا ون اريملاناسل

 ىهو آالاق حاحصلاةرابعو سلا رئاسفاذكه ىرازفلالوقو هلوق ؟

 هخحصم هأ ةرهاظ ِ



 نونلاباب # ماللاو فاكلا لصف نكح
 ةيلصأت مهو تمطامعت سا ىفمملاوزارأك املو مهنناكم ىلع متانخلءاشن

 ا بسن هناك نك خاشاذا لج اللاقيو 2 لك نيكسملا ف لبق كنكم ليقف

 لاقاذك ى ايش ىفتنكهلوق

 نجاعوتنكء راالاصخرشو دلع اجا ا رانك حما

 قأ شك باينم نيكدقو ةنهكوناهك عنجاو فورعم نهاكلا 0

 15 اها ن 6 ( نإ ) انهاكراض ىأ ف رظباب نم نيكو نهكت
 سنج مسا نبللا (نبل ( 6 ماللا ليصف أهمف ةغل عاكنزوب ناكوماهفتسالاو

 ةريزغلاو ةئيكب مأ |تناك ةريزغوللاتاذلبالاو ةاشلا نمن وبللا ونابل أ عمتجاو

 ةتاثلاةةسلا لمكتسا اذا ةقانلادلو نوبل نباو ب رطباب نمتنبل دقو ةنبب

 كب وو نيلاطراصفهريغتعضوهمأنالنوبل ةنباقنالاوةثلاثلافلخدو

 رصنو برضهبابو نبللاهاقسنب ال وهفهنبلو نوبللا نب |لاقيف مالل!فرعبو
  اذهو نبللا*دنعزكموقلانيلأو رموذ مات لج رك نبل وذاضي أ نبال جرو
 وأ هلايعلانبل بلط لجرلا نيلتساو ةاشلا نبل هياعرثكيىأ حتفلاب ةنبلم بشعلا

 برعلانم تيكسلا قيالاق ملكو ةلك لثمنبل عم ااه ىنبب ىتلا ةنبللاو هنافيضل

 بلاقنيلملاونيللا دخن |انيبلت لجررلانيل ودبل وةدبل لمه نيلوةنبل لوق.نم
 'ىعملاو هتقينب صيمقلا ةنبل بيدهملاىف تلق# هنابرجصيمقلا ةنبلو نيللا
 ع نلبلاّشالو هما ناملبهوخ أ وهلا عاضرلاك رسكلاب نامللاودحاو

 ةضفلا مضلابنيجالا (نك-) لبج نانبل وةجاحلا ةنابللاو ردنكلا مضلا,نابللاو
 عطقبابو بارعالا ىفاطخلانحللا (نحل) تيمكسااوايزثلا لثهارغصمءاح



 ها نونلاب ا, + فاكلا لصف ١

 لع يتلاةنانكلاو نئانك اهعمج ونبالاةأ سما حتفلابةنكلاواعيمح سفنلا

 نوناكو دقوملا ةنوناكلاو نوناكلاو رتتسا نكتساو نآك او ماهسلا اهيف

 ةصقانناك (نوك )ءورلا لهأ ةغلب ءاتشلا بل ق فنا رهشرخ الانوناكولوالا
 لف لوقت ربخ ىلا جاتحالو عقوو ث دح ىنعمب ةمانو ربخ ىلا جاتحنو ِ

 إ
 ولو ىلاعت هللا لاق عضوملاةناكملاو ناكملاوةناكملانيبنالفدنعنيكمنالفو |

 هانعمو اتلطنمديز ناك كاوقكدك ًاتلاةدئاز عقتدقو قلخ ذم ىأ ناك
 ضوقوةنونك ووك ناكل سرا رز ا

 نونلا تف حمل ن بل ىتبف واولاتف ده نانك اسىتتلا نوكي+ل هلصأ كبي

 زاجأو لجرلا نكيملا ولاقفاه وتيث أن ونلا تكر حت اذاف لامعتسالا ةرثكل افيفخم
 دشن أ وةكرلا عماهف ذح سنوي

 مانرلا دقعكنع نغمي يلق ةفلاةمه نتاج ١
 هف لعلف هجولا | ذه ريغ ىلع مر ىف تيبلاا ذهىلاعتهللاهمحر درو دقو تلق#

 امهظافل أ ض عب ىلعن ارعاشلا دراو:ناتيبامهلعلو دحاوتبب وهو نيتباور
 هن”وكو اديزو الا نؤكيالءريدقت ءاشتسال| نمت[ 2

 عضوم لصفنملا ريمضلا مضتهاياتنكو هتنك ل وقتوثدخ هن دحأ ىأن ”وكتف
 ىلؤدلادوسالاوبألاقلصتللا -

 اهناكءائز<اهاخأتنآر * ىننافةاوغلااهبرسشتر عا عد

 اهتايلب همأ «٠ دغاهوخأ * هنافهتكتوأابححرالف

 ةلزأملا ةناكملاو عوضحلااةناكتسالا وناوك الادحاو نوكلاو بيب زلا ىنعي



 2 نونلاب اب * : ىاكتلا وتءاعلا لف 55-

 35 رلا ةعرقلاةنيطقيلاو هو“ و عرقلا رجثكت ابنلا نمهلقاسالام نيطقيلاو
  قوهو اهافق نم ع ديةاشلا ةتيفقلا (نفق) رصم لهأ ةغلب عدل ان وطيقلاو

 . رجافلا لجرلا 0000 اداة ها ىدررم لوقوىخنلاةحاربا تن دح

 - ةدئاز نونلاوسمأ 1 لك ىأءافق لع ىنعب هنافق ىلعز وك 1م هتوقب نيغتسالا

 ؟اذك لعفتن أن فتن 1لاقي (نف) هبن زوي ىذلانابق برعم وه ديبعوبأ لاقو
 ” تاقوأ مملاترسكن اف ثنؤيالو عمجيالو ىنشال ربدجو قيلخ ىأ مملاحتفب

 | نام الادبق ىوتسماوباو وهكلماذادبعلان لا ( ننق نق ( تع و تلا ناك

 ' لبجلا ىلعأ مخلابةنقلاو ةنقأ ىلع عمج مث نانقا دنع اولاقابروثن ؤملاو عمتجاو

 -ديدشتلاو رسكلا,ةنينقلاوتانقوننقوءاربوةمرب لئثمنانق عّمج اوةلقلا لثم
 الردلو تونا حاولا لوصالانناوقلاو ىنانق عم اوبارم ثلا دهمف لعخجام

 , ةينغمةمالاةنقلاودبعلاضبأ نقلاون وبقدعمج ودأ ”لدحلا نيقلا ( نب ل ىلر عب

 ”ناتكلا (ناك ) فاكلالصفإل نايقلا عماو ةينغمريغوأ تناك
 ( نفك ) ديلبلا «هبشيو فك وبنوذربلاندوكلا (ندك ) فؤرعغم

 لخدهبابو ىتخانك (نك )انيفكن تلا نفكدقو فور عم نفكلا
 ”نومكلاو فتخم ىأ ٍبلقلا ف نمتكم نزحو برحلا ىف نيمكلا هنمو
 ”لعجو ىلاعتهللالاقن انك أع مجاوةرتسلا نكلا (ننك ) فورعمديدشتلاب

 ' بم واق ىلع اناعجو ىلاعت هللا لاقةيطغالا ةنك الا وانانك 3 لابخا نم

 او نشل نيفناس وءرتيسىشلا أ اسك نانك دحاولاوةنك 1
 ىو نكلاف دحاو ىنميهنك اوهنكديزوبألاقو هرسأهسفنىف هنك أو
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  ! 1نينرقلا وذىمسهنم ليقوسأ رلابنا>نرقلاو جدوط !نرقنرقلاوالفالاو
 : قاهمهو دبساملو ا واهاللعأ س مشلان رقوهبن رقىلع برضف هلل | ىلا مهاعدهنال

 ىنرقلا سيوأ هنودجم له أ تاقيموهو عضوم كب رحنلا اينرقلاو عولطلا

 ٠ هيلعدشن اوىمدالا ءهيقن ءارلان وكسب سبدهعلا ىفوهتاق# هنعهللاىضر

 ' وهونرقلان بن رقأ لجركلوق ردصماض, نرقةلاو برغملافهقيقح وادب

  1ةنرقلاو ةعاجشلا ىف كؤفكرسكلاب نرقلاو برطهبابو نينجا !نورقملا

 نيينرقو لصنلاةرقو ليلا ةنرقلاقيئىثلكنم صخاشلا ف رطلامضلاب

 هلصو'ىثثلاب"ىشلان رقوامهنب عج يأانارقرسكلاو مضلا,نرقيةرمعلاوجحلا
 . ١ نين رقم هللا لاق يكرس م رصتوبرضةنابودب

 اوكلازارقدنمو هتيحاصانارقهتن راقوهريغب ؛ىشلان رتقاو دافصالا ىف ا 3-8

 | هانرقأو رك ذدقوجحلانارقبإب هبابوامهلك أتنيترمتتيبنرقتنأنارقلاو

 بحاصلانيرقلاو نيقيطم ىأن بن رةمهلانك امو ىلاعت هللا لاق هيلع ىوقودق اطألا

 امربأ لاقيلك الا ىف نيترمتنيب عمج ىذلانورقلاوهنأ سما لجرلا ة ةنزئول

 فيررعتلاو ةمجعال ف رصن ال غلا ف لثا|هبب رضي لجرممانوراقوانورقإ

 ةنطاقوناطق عمججاو لخدهباو نطاق وهف هنطوتو هب ماقأ ناكملاب نطق (نطق)

 نكرولا نيام 0 نطقلاو بيزعو بزاعو ىزغوزاغ لثمنيطقو
 ضرالا ةنطقملاو هيف ةغل ءاطلا مضب نطقلاو هنم صخأ ةنطقلاو فو رعم نطقلاو

 ههبشوس دعلاك ىتاطقلاةدحاو رسكلا,ةينطقلاو نطقلااهيف عر زي ل

 ) -!0(راتخ
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 ' (نعرف) روتتلا ريغوهو هعضومىلابسن ظيلغ زيخوهوىئرفلا هيلع
 " ةنعارفلاةاتعلاوز وعرف تاعلكو رصم كلم سعصم نب دبل ولا نقل ن وعرف
 ةمالاهذهن وعرفان دخأ ثر د | ىفوركم كموءاهد ىأةنعرفوذوهو نعرف:دقو

  رسكلاب نطفوةنطف مضلاب نطفي *ىشللنطف لوقت مهفلاك ةنطفلا (نطف)

 اهمهذو ءاطلارسسكب نطف لجروامفءافلا تفي ةيناطفو ةناطفو اضيأ ةنطف

 ّح سانلا ريغ ىفلاقي و بلاغ صاخ هنعش دحم اهب ىمس مسا نعةيانك نالف (نلف)

 - نينافالاو عاونالا ىهونونفلادحاو نفلا(ننف) ماللاو فلالإةنالفلا وناللفلا

 لجرلا "نتف ون ودق وذ ىأن فتم لج رو هق رطو مالكلا سانجأ ىهوبيلاسالا
 " نانقالا هعجو نصغلانافلاو نينافالابءاجقتشانزوب هتبطخ ىو هنبدح يف
 - دعب نيا (ىأ) ةنيفلادعب هتيقل لاقي وتاءاسلاتانيفلا (نيف) نينافالا من

 3 ” نابقلا (نبق 1 46 فاقلا لصف + هلب وط رعشلا نس> نانبف لجرو نيا

 .. رعشلانمةلصخلااضي أن رقلاوهريغو روثانرقلا (نرق) برعم ساطسقلا

 ' نرقلاو ىورلا دنكسا بتل ننرقلاوذو ناتريفض ىأ نانرق لج راللاقيو

 | ايعوعأ ف رقلعوح لوقت نسلا فكل منرقلاوةنسن وثالث ليقو ةنسنونام
 ”-انلا لقدح اونام زله سانلاقنرقلا وس

 اي كى تفلخو #2 مهمف تن ىذلا نرقلا م هذاذا

 ظ ”ىئامهيف نيتحتف ا” ]1 ا ددلا تاقع ىمصالا نعةريمصلاةلقعلا ترقلاو
 ' ءالفع ةأرملاولاحرلايتلاةردالاب هيبشةقانلاءايحو ءاسنلا لبق نم جرخب
 " بيعوهف ضرالاباصأ نافاهودعقأ لاقف نرقاهبةيراجىف يرش ىلا مصتخاو

 ادع ايان نيفين ملا
1 

 دا فييرا 1 دف 1

ّ 2 

3 



 د ااا تف

ْ 

 0 نونلاب اب ** ءافلا لصف

 نيغالاو مجعملافورح نم نيغل اوىلق ىلع زاغيل هنا ثي دخل اهننم وهيلعوطغ |
 نيغعمحاو ناصغالا ةفتلم قرولاة ريتك ءارضتس يأ كا 0 11

 ةضدغلا ىهف ءاعتناك نافءامال ةفتلملاراجشالا هلمقو ةضيغل اةسغلاو '

 80 ناتبداو راشخالاةئتفاأ (نتف 0 *«ءافلالصفإ#

 أ نوتفمراندو هيدو_ءامرظنل رانل اهيخدأ اذااضي أ انوتفم داق رمش +

 ىمسو مث وق رح ىأ تانه وملاونينم ؤملا| ونتف نيذلان ا ىلاعت هللا لاق و نحتمم 0

 ءام اامهعسي نم*وملاوخأ نم 'وملاثي دخلا ىفو ناطيشل ا !ذكو ناتفلا غئاصلا

 هاىلعابمضودحاو هنأ ىلعءافل !حتفب ىورب ناتفل اىبعزانواعتبو رجشلاو

 قتفاو نودتفب رانل ا ىلعمموي ىلاعت هللا لاق قارحالانئفل |ليلخلالاقو عمج

 لاق :ريتخ !اذا|ذكو هلقعوأ هلام يه دق ةمتق هتباص اذن وتفم ورق نافو لحل
 هتطدت أ رملاهتنتفو مزابو ىدعت,ناتتفالااضي أن وتفل اوانوتف كانتقو ىلاعتهللا

 لاق قا نع لضملازتافلاو فلالاهتنتفأ بمصالا ركنأو اضيأ هتنتتفاو
 نينتفمن ول وقيدجت لهأ ونييتتافب هيلع مت أام نولوقب زاجحلالهأءارقلا ٠

 فس كاد وسل ناشد وثانلا ةرهرويحوو اد" تو 3 7 ,

 قنكو ىلاهتهلوقيف م ةدئازءابلافن وتفملا كك ىملاعت هل وقامأو تذتفأ نم

 1 انوكو فواح اولوقعلاك ردصم:وهو ةنتفلا نوتفملاو ديول

 مط وقك هربخهلبق اموءادتبالاب عفرن وتفلا زامل 0

 وهفاشتفت هتفوفرظلا ىنعم قلوالانال كلوز مه ىلعو كولر

 وب لاقو ثرحلل نيروثلا ةل ١ نادفلا (ندف) ادج نوتفم ىأنتفم

 زب#<ىذلانرفلا (نرف) فخم نيدادفلا عمججاو ث رحت قلارقبلا ىه و را



 ْ نونلاباي# نيغلاونيعلالصف >2 5*
 ” ناذيلاقوتالعلا ّتنودنونرا وتيم ألا نب نايعأ ثيدملاىفو نيوبالا نم
 ع ا ومجعملا ورح نمنيعلاو ايوتسم نكيملاذانيع
  نيعب ةهباصأ لاملالجررلا نيعتو حل عل هناا هللالاقاعيمج ظفحلاو

 ع 1 نويعلا غلب ىأ عابباب نم ناعّتح نفحو هنيعب همزل ؟ىشلاهيلعنيعتو

 ” لاس ىأ نيتحتفب انانيعنيعب عمدلاو ء دلال روتانا تو نويعم وناعم

 - ىلع ت ويعمو صقنل ىلع نيعم كاذونئاعوبف هنيعب هباص أ عابباب نم هناعو

 ' *ىنثلا نياعو اهقث انببعت ول ولا نيعو ةلمج ا نم هصيصخم *ىشل انييعتوماغلا
 ' ءانبع ةأرملاو نيع عمجاو نيعلانيب نيعلاعساونيعأ لجرو هنيعبهار انايع
 ” (نيغ) * نيغل | لصف #9 ةئيسنب ىرتشا لجر لا ناتعاو فاسل ارسكل ,ةنيعلاو

 ٍبرطباب نمهبأر نيغوز وبغم وهف نيغدق و ب رض ءأبوهعددخ عببل | فهنبغ
 ' ةش ةمد ىف روك دمها رعاوةناغةبقو ىأر لاف عد ىأ نيبغوهفدصقناّا
 . هنمواضعب مهضعب موقلانيغيز أن اغتل او مشل نم هلال سسسلاو
 | نصغل ا(نصغ ء) رانلالهأ ن ونيغيةدجلا لهن الةمايقلامويل نياغتل |موي لبق

 0 ةطرقو طرقلثم ةنصغو نوصغو ناصغأهعمجو رجشل | نضغ

 قتوصةنقلا (ننغ) ىحجةينك نصغلاوبأ وب رضهبابوهعطق نصغلا
 ا 1أ نغأ داوونغأ يطلاقيهميدابخ لبق نم ملكش, ىذلا نغالاو موشيحلا

 ليقةنمو ةتغاهعاوصأ قوبايذلا هفل [أكلذك يزاك اذاهنال يشعل اريثك

 ةيقراص ئذلا وهف نغمداومطوقامأو ءانغبشعلاو 0 رقلل

 ل ا ردا ار ]يقع سعد او قالا ابتلان وكبال وبايذلاَت

 ويل

 لا



 ه١ نونلاباب# نيعلا لصف

 نع نم تثج لو قترج فرح هيلعلخديامما نوكت دق نءنأ الااهعق وم
 لاقدعب عذوم نععضوتدق و هنيع ةيحان نم ىأ هنيع

 لاق ىلععضوم عض وامب رو لايح دعب يأ #* لابح نعل ئاوب رحت حقل #

 ىوزخنف ىنايدتنأ الو نع *# -سسح ىف ثلضفأ ال كمع نبا هال

 برحلانمناوعلاو نوععمجاو *ىثلك نماهنس ىف فصنااناوعلا (نوع)

 ضرافال ناوعةرقبو ارم والا واعج مهنأك ةسعدس ءب ةصا.وسف لت وق ىلا

 ةناعالاةئوعملاو ناوعالا ع جاو مالا عر يهظلان وعلاو ةريغصر كب الو ةن سم

 ةلاقو هوعلااكر او وهلا ---- نوعالو ةناعمال وو رنة

 لجرو ةبوعم عج وهون واعم ن هنالف قالخ أ املاةبو ةنوعم عمج وهءارقلا

 الو ىتعاأبرهاعذلا فوه واعودءاعافمب ب لاعتساو سال ولا لك را 3

 نم عبطقلاةنالاوهإّماضي أ اون وتعاواضعب مهضعب ناع ا موقلا ن واعتو ىلع نعت
 هتاع قلحنالف ناعتساو بكرلا رعشاضيأ ةناعلاو ز وع عج او شحولا رمح

 نيعلا (نيع) فوصلان معلا (نهع) رااهيلاسنتتارفلاىلعةيرقتناعو# ٠

 نيعلاو ةنييعاهريغصتو نايعأو نويعونيعأاهعمحو ةشؤمىهوةيؤرلاةساح ٠
 دنعاهم دقم ف نات ر قنامه ونانيعة كر لكل وةك لانيعوءاملانيعاضيأ ٠

 نايديدلانيعلاو ضانلالاملا نيعلاو رانيدلانيعلاو سمشا|نيعنيعلاو قاسلا .
 ةفسخا الودنيعب وهوهلاعيبهسفن“ىثلانيعوهرابخ *ىثثلانيعو سوساجلاو
 نيعو ةدلب نيعسأرو ةنباعمدعب ىأ نيعدعب ارثآس اطأ الو هنيعب ىمهردالا 1

 ةوخالانايعالا ونبومهفارشأموقلان ايعأو مأشلا,ن وكيبنعلا نم سنجر قبلا ب

 مه
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 قولا تاع شلال صفق - + ه6 ٠

 خرامشلاهنم عطقب وجوعب ىذلا قذعلا لص ن وجر علا (نجرع) كلذءاطعأ
 ”" ءامىلا دنع لبالا كرابم نطاعملاو ناطعالا (نطع) اسبايلخنلا ىلع تسبف

 7 دقوةن وفعلا نب نفعئث (نفع) نطعمو نطعاهد> اواضيأ غلا ضب اسمو

 ” ىلا ةنكعلا( نكع)ءاملا نم ىلب لما نفع دقواضي أ ةن وفعو ب رطباب نم نفع

 لاقي رسلادض ةمنالعلا (نلع) ناكعأو نك 5 ونمسلا نم نطملا ىفىذلا
 باتكلانولعدقو هنا ونعباتكلان اولعوبرطو لخدباب نم ىمالا نلع
 ديدشتلاو حتفلا,نامع وهف ماشلاب ىذلاامأو د فئخ نامع ( نئع) 5

 لخوض رتغاو ضر عىأ انتقاهرسكو نيعلا مضي نعب اذك هل نع (ننع)
 ىعك لبعف وهو لاحرلا ىرةشتال ةدنع ةأ سعاو ةننعلا نب ءاسنلادب ريال نينع

 عنموأ كاذب هيأ عىضاقلا مح اذا هنأ مما نعلجرلا نغعو رج لثم لوعفم

 نأ نانعلا ةكرشو ةنعاهعم-و سرفلازانعلاو ةنعلاهنم ممالاو رحسلاب اهنع

 7 نك رشم هابرشاف * ىئاعط رع هناك امطأ ومأ رئاس نود صاخ عى قاكرش

 "7 ةغللا ىعمضلاب باتكلا ناونعو دردبابو هنانعب هبح سرفلا”نعو هيف
 ”" ةتنعوهن ونعيباتكلان ونعو ناينعوزا وتعاضب لاقي ور سكي دق وهحيصفلا

 7 ةدحاولا باحسلا حتفلاب اءنانعلاو ءابتان وءلاىدحانمأو لَذِب اءانعواضت أ

 سن وب لاق ناع عج هناك اه راطقا نم ض عاام واهم اقصءامسلان انعاوةنانع

 : - نانع لوقت ةماعلا وءامسلانانعاه خوفا كحولو ءاهيناينلا صوقنمللسل

 ' اهنع هماهس فدقابهب الس وقلا نعيم ر لوقت ءىشلادعااهانعم نعو ءامسلا

 7 نم عقتو هزواحج دقو هلاكرات هباق رصنم عوجلا لعج عوج نعهمعطأو

- 



 ماله 2٠ نونلاباب * نيعلاوءاظلا لصف 000
 نكن وأةأصاهيف تناكجدوهلاةنيعظلاو كنعظ مويىلاعتهلوقا بب“ىرقو ٠

 لباللالا نعظالو لوح لاب الديزوب أن اعظأو نئااعظو نعظو نعظ عم او :

 جدوطلا ىفت مادام راضي ةنيعظلاو نكي لوا ءاسن اههف ناك جداوط ااهملعىتلا
 هبابولعلا عذوم عضوي دقو فو رعم نظلا ( ننظ) ةنيعظب تسيلف هيف نكن لاذاف

 ىو همها اذاءاظلاوءاطلا, هنظأوهنطأ هنملاق. ةمهتلا ةنظلا ومهتلانينظلا و

 وهو هنعدللا ىدرو اع لتقف .نظييعشا ىذر ىلع نكي نيرعسن | 0

 عمجاو هيفهن وك نظن ىذلادفل 6 'ىثلا ةنظم و مغداف ناظيإ را

 0 0 فورعم ن مجعلا (نع نجع «نيعلالحإو» نادم

 نجا وتنكءر 0 "شو * انجاع تحبصأ اراك تعيس

 ناانلا تزال لادلا 0 نعمل يقتم 5 ندع تانج هنمو

 نينرع ( نرع) دلب ن دعوهندعم'ىشلك ركسموءاتشلاو فيصلا هيف نوميقب
 ةنرعو ممشلا هيف ن وكي ث يح فنالا ل”وأ وهو نيبجاحلا عمتجم ت<فنالا '

 : 3 هن رع 78 لاش دف ابىذلادسالاىو امكشرعلاو نيرعلاوت اف رعءادح

 نوبرعلاوز وجر علان زو: نوير علا ) نبرع) رجشلاة عام نيرعلا لصاو 4

 اذا هن رعلاقب نوبزلاةماعلاهيمست ىذلا نابرقلانز م نابرعلاو نشحتفب

 *ددي



 نونلا باب # ءاظلا وءاطلا لصف هاا

 نحطلا نمهتلعجن انا>طلاوسارضالا نحا وطلاو ىجرلاةن وحاطلاو

 (نعط ) هرج ضرالا نمط بنما وهواحطلاوحطلا نم هتلعج ن اوهترجأ

 باب نمح دق يأهيف نعطو رمصن باب نم امهالكن سلا ف نعطو حمرلاب هنعط .

 امآوثيللال وق نانعطلا سب ذهنلا فىرهزالا لاقو لكلا ىف نعطي نمنيعلا

 : دنع لكلا ىفةمومضم عراضملا ن يعوريغال نعطلاه دنع لكلا ردص هريغ

 لاقو امهسي قرفلل لوقلا» نعطلا عراضم نم نيعلا رو ثسللا

 حمرلاب نعطي تعمسءارفلالاقو عضلاالا لكلا عراضم ىفعمسأ !ىناسكلا

 عطبق بايىفلاق<© رصن بابن كلاوو حمرلا,نعطلارك ذنا وبدلا ىفوحتفلاب
 ناعطملاو نيبابلا نمام هنمدحا ولك لع نعطي نعطىفةغل نعطي نعطو
 .اناعط نم ومان وكب ال ثي دا ىفو نيعاطم م وقو و دعلل نعطلا ريثكلا لجرلا

 (نمط ) نيعاوطلا عم اوءابولا نم توملان وعاطلاو سانلا ضار عأىفىنعب

 اا ك1 | ذك ىلإ ةمظم وهو نكس يأ ةيدن ام وانا اهطأ لجرلانامطا

 تساملاو بابذلا توص نينطلا(ننط) ىلقلا ىلع عع هنمأ اطوهرهظن ًامطودهنلا

 ةبصقلاو بصقلاة مزح مضلاب نطلاو انينط ريسكلاب نطي نطلوقت ةطبلاو
 نيطو هنمصخأ ةنبطلاو فورعمنيطلا (نيط) ةنطةمزخلانمةدحاولا

 ةقلحلا ةنيطلاونيطم وهف عاببابنمهناطلوةبو هركش مهضعب وانييطت حطسلا
 روكي ناطسافواضأ نط وهف عاب نم نيل ب همتخهباتك ن اطوةلبجلاو
 نتحتفباضب اانعظو عطق هبابو راس نع (نمظ) 01 اظل | لصفإ# دلي ءافلا



 ها نونلا باب # ءاطلاوداضلا لصف
 زعملاوزضلاعماوزعامادضن اضلا(نأخ) د«داضلا لصف هيلاتابوسنم

 ىلع عمجي دقو سرحوسراكع اًضي انأضورسو هاد 3

 هن :ًاضرتك ل جرلانأضأو نئاوض عم لاوةنئاضؤنالاو“ ىزغوزاف لم نيئض

 موقلا نضاقو بزب نيديلغ مس اقول (نغض)
 اديك اتفيضلا عمرك ذنفيضلا (نفض) داقحالا ىلعاووطن ا ونغطضاو
 هنمذ و نيمضو نماض وهفدب لفك اان رسكلاب ثلا وصار عسل

 هاياة تنم د دقفءاعوىف هتاعج ؟ىنش لكو هم رع لتعم هنع ةيمضتق اتسمت ىذا

 هيلي ىذلإنالا انعم مب الامتنبلا نم نمضملاواتيبةتنمضاع رعشلا ند نمضلاو
 ناك نيف ارا هنلع لمتشاام يأ كباتك هنمضتامتمرفو ٍ

 نمز ىأ نمض وهف ب رطباب نم لجرلا نمضدقوةنامزلاةنامضلاو هيط ىفىأ 1
 ناويدفهسفن نبك نمىأانمدهللاهثعنانمض تك !نمثئيدخلافولتسم +

 حتتفلاب ةنانضو رسكل اانانض حتفلاب نذي "ىلا, نذ( ننض) ل وحفلا بالص أ قام
 نب نم ىَضنالفو ةغل انضر سكلاب نصي ندءارفلالافو ١ نسر ل قذ
 ةيفاعف مههيحيدةلخ نمانضهللن ١ ثي دخلا ىفو صاصتخالا هبشوهوىناوخا

 هب نضيامم سيفن ىأاه رسكو داضلا حتفب ةنضم قلع هو ةيفاعف مهميعو
 هيلع ىلقب قب اطلاامومف ملا حتتفب نجاطلاو نجيطلا(نجط) ة6ءاطلا لصفإ+

 تنحط( نحط)ب رعلامالكلصأ ىفناعمتجال محا وءاطلان الت رعمامهالكو

 قيقدلا رسكلا,نحطلاو عطقباب نماضيأأ لجرلا نحط وموحنوربلاجرلا 0



 نونلاباي# داصلاو نيشلا لصف 1 فو

 نمالاعيفهتلعجناف ةدئازاهما لبقو ةيلصأهنونناطيشلاونيطايشلاسؤر

 . (ناش) نالطعف هنالهف سن طيشت نم هتلعج نا وهتف رص لجرلا نطيشن مط وق
 ةنشلاو نشااواضأ اهتشأو در هبابوهجو لكن م مهيلعاهق رف ىأةراغلا مهملع نش

 حتفلاب نانشلاو نانشلابىل عقعقب ال للا فونانش نشلا عمجو قلحلا ةيرقلا

 5 نيشلاو عابباب نمهناشدق ونيزلا دضنيشلا (نيش :.( ةعببطلاو قلحا ةنقنشلاو

 فورعم نوباصلا (نيص) د6 داصلا لصف 4 مجعملا فو رح نم فرح

 دعي كمسلا نمذختب مادا رسكلا,ءانحصلاو ابطسورادلا نك (نح)

 (ن2-]) قالدبملا قاعضلا. (نادص)  هنمضخأ ةءانحصلاو رصقبو
 هيلا جاتحامو هدانزو هماعط اهيف ىعارال نوكست ةظيرخ مضلاب نفصلا
 " فرط ىلع ةعبارلا ماقأدقو ماوق ثالث ىلع ماقلا لبخلا نم نفاصلاو

 هعج وهيمدق فص يذلا نفاصلاو ساج باب نم سرفلا نفصدقورفاحلا
 نصلا (ننص) ةعقو هبت ناك عموم نيس وثيد م اقوهو نوفص

 نانصةلراص أل جرلا نص دقوطب الا رفذز انصلا وز وجعلا مايأ نمموب

 ش ناضم لقتالون وصم َوََف اض , !ةءايصوانانص ولاقت ابن م ىلا ناَص (نوص)

 مضب هناوصىف بوثلا ل عجو ماعلا ىلع نووصمو صقنلا عز وصم بوثو
 داصلاحتفب نا”وصلاو هيفناصي ىذلاهؤاعو وهو اضيأ هنايصو اهرسكو داصلا

 ىتاوالا تاوصلاو داب نصلاوةنا”وصةدحاولاةراجحلا نميرضاددشم



 هالو نونلاباي# نيشلا لصف 5-5

 ماشلاب ليج ءانتسروطو نيئسرملا نا كنإلاق هنالناسن |مانعمةمركعلاتو

 نينس شفخالالاق نينيسر وطا ذك و رجش ىهوءانيسىلا فيض روطوهو
 حتفااو رسكساو حش فلايءانيسو ءانيسروط*ىرقو لاق ةنينساههدحاورجش

 دي نيشلا لصف  ةعقبالامسا لعج هءال ف رصب ماع |ىلعون أل اقو وحنلا ىفدوجأ

 لئابق لصاومىهونوؤؤشلادحاواضي أن أشلاو لا اورمالا نأشلا٠ (نأش)
 دقو ناجشأ عما ونزل ا نجشلا( نجش) عومدلاع ىجئاهنم واهاةتلموسارلا

 ىأ اضياهنجشأو رصن باب نم هريغهنجشو نجسش وهفب رطباب نم نجش
 ثردخحل !لاقيواهق رطىهو ةيدوالاز وجشدحاو سلفلاكنجس لاو هنزحأ

 0000 نيشلارسكب ةنجشلاو ضءب ىف هضعب لخدب ىأن وجشوذ
 ةنجش محرلا ثي دخلا ىفو ةكتشم ةبارق ىأ حر ةهجشهنب و ني لاقي وكت ملا

 ةكبتشم ىلاعت هللا نمةب ارقاهمأ ىنعملاو نمحر لا نم ةقتشم محرلا ىأ ىلاعت هللا نم

 0 الم ةنيفسلا نحش (نحش) قورجلا كابتشاك

 نحاشم ”ودعو رسكلاب ةنعشلااذكو ةوادعلاءانحشلاون وح ثملاكلقلا

 نعفغتساوهانرق عاطو ىوق اذان داش وهف لخدباب نملازغلاز دش (ندش)

 نيتحتفب نطشلا (نطش) نملابعذومىلاةبوسنمقونلا نمتان دشلا ودمأ

 لكو فور عمناطشلاو ناطشاهمجو لب وطلال اوه لل ارو ل1
 اناطيشةي+-!ىمستبرءلاوزاطيشباودلاو نا وسنالا نمدرمتمتاع

 هنااهدحأ هجوأ ةثالثهيفءارفلا لاق نيطايشلا سؤر هن أك اهعاط م اعتهلوقو

 ىعست ب رعلان | ىناثلاحبقلابهف وص وماهم ال نيطا..ثلا سو رب هحسبق ىناهعلط هبش



 قولان 2 لألف 7
 نحسو ةف رعملا فرصن. ل مسلانمهتلعجنأو فرصن | نمس لاعئاب هتلعج

 دي ربتلا نءلاو فئاطلا لهأ ةغل ىفنيم.ستلاو نمسلامثد "وراد وقلا

 ةنمسو هلم نم. تو نيمس وهف ب رط باب نم نم -دقو لوزهملادض نيمسلاو

 ءاسنل اهب نم:ءاودمضلاب ةنمسلاو كلك ا كبلكن مس لثلا ىفو انيمسته ريغ
 لاقبالو رئاط ىنامسلاو نمل |ةيهدنملطةنمستساو اننمسهدعةنمستساو

 حتف و نيسلا مضل ةينملاوتاينامس عمجاو ةيامسةدح اولادي دتسشتلا: ىفامس

 (ننس) رابخالاب ملعلاعوقورآ 2 حسانتلاب لوقت مانصال ا ةدبع نم ةقرف ممملا

 كن لعضمالاَشو دحاو ننس ىلع نالف ماقتس ألاقي هقب رطلا نامل

 تاغل ثالث هنتتسو هنئاسو قي رطل اناس نعحشو كبجو ىلع ىأ كنتسو

 لاو درديابو هدجلا نيكسلا سو نينا يغتلانوتنملا احا و ةريسلاةنسلاو
 نونسلاو سس هعجو حمرلانانساضي أنانسلاو قاما [دك ووبدع دج

 نانسالا عمجو نانسالاةدحاو نسلاوهبكاتسا اذا لج رلانتساو هه كاتس ؟ىش

 بكرلا اوطعاف بصحلا ىف رفاساذاثي دخلا ىفو ةنقأو نادقأو نق لثمةنسأ

 ربزو رونز لثم بوكر عج كرلا تلق # ىعرملانم اهونكمأ ىأاهتسأ
 6 0000000 ةنيلس 0 00

 (نيص) 00 ًاواهمع آوكتطقفرحو

 ش لعغفلاصاخندقو تادايزلا فورح نم ىهو مجعملافورح نم فرح نسلا

 ٠ ووسلا لئاوأ ىف محووجلا هل وةك سي ىلاعتهلوقو لعفيسلوقتلابقتسالل



 3 نونلاباب *نيسلا لصف

 ةنيفسلا( نفس رفو سل 20 ضن 52--- 5

 ىنعع ةلبعف ةنسفشس دب رد نب لاق ةديفس عج نيفسلاو ا 2 اصنافسلاوةفورعم

 ةنكسلاو لخ دباب نم ”ىِقلا نكس 1 هرشقت ىأءاملانةستاهناكةلعاف

 نم مسالا واناكساهريغاهنكسأو ىنكس مضل اناهتكسي هراد نكسوراقولاو عادولا

 بنذاضيأ ناكسلاو نك اسع مج ناكسلاو باتعالا نم مسا ىبتعلاك ىنكسلا| ذه
 فاكلا نود>تف زاجحلا لها وتيملاو لزتلا فاكلارسكب نكسملاوةشسفسلا

 نكلا عبشتةنامرلاناّقتح ثد دخلا ىفورادلا ل هأ نفملان زو. نكسل

 مامتو ريقفلا نكس اوهيلا تذكسام لك اضيأ نكسلاو رانلا نيتحتفب نكسلاو
 منكم و نكسن لاقب:فعضلاو ةلذلا ىنعم ن وك دق ور قف ىفقبسهبف مالكلا

 لدنتوعردتو نكست هسايقو ذاش وهو ليدنملا وةعردملان هلدن :وعردمتاولاق

 اغااوناتمقللاوةمقتلا هد رت نلا نيكسملا سل د اور ه لحتو عجشت لثم

 امتاو اًضأ نيكسمو ةنكسه تل رملاو ىطعش هل نظفي لولا دا عدلا ا
 موقو ةريقفل ناههيشت قنالاورك ذلاامهف ىوتَس لاعقم و ليعفمو ءاطاب لبق

 ىلعىأ ةزجطاتعطقن ادقف ؟تانكسىلعاورقتساثيدحلاىفوءاطالوخد
 هيلع للاغلاو ثنوبو ورك ذيفورعم نيكسلاو كن :5 اسمىفوكع ضاوم

 لج رلانمسون ا ديعودصك ناتمس ِهَعَحَوفَو رعم نمسا (نمس ]رك نقلا

 نا نامسلاو اضيأ نيمسو نومسمماعط وهف نمتسلاب هتلر ضن باب نم ماعطلا



 ظ نونااباب * نيسلاو ىازلا لصف درحإ
 '2ر و دقو ةاف را وم لتسم ىأ نمزلجرو تانا ود ١ىفةقا ةنامزلا ورهشلا

 ٍْ زمهيدقوةلثم مضل ابن اوزااوربلاطل اخيبح رسكل !ناوزلا (نوز) سباب نم
 نيشلادض نيزلاوديعلاموب ةنيزلاموبو هب نيزئيام ةنيزلا(نيز) "سماك مومضملا
 . لاقيو ىنععنادزاو نيزاونيزمماجحلاو هلماشيزنهنزو عابا,نمهنازو

 - نيسلا لصف لع مغداف تنيزت هلصأوهلثم تنيزاواهمشغب ضرالاتنيزا

 قحأ ”ىث سبيل كاقيتاق# رصن باب نمهةجس دقو سيلا نجسلا (نجس)
 .. .نباكاقو راجفلاباتكهيف عضوم نيجس و ىبارافلاهلقن ناسل نم نجس لوطب
 (نحس) نجسلا نم ليعف وهةديبعوب أ لاق مهنيو اود وهامهنع هللا ىضر سابع
 نخس نس دق ورادخا نخسلا (نخس) نكستدقوةئيطا نيتحتفب ةنحسلا
 ”ءامو 0 د نيس و لهسبا نماصي |نخسوةنوخسمفلاب

 ىنارعالا نب ادشن او نيخسو نخسم

 انيهساهبطلاخءاملاام اذا افران ةعشعشم

 . ىخاسوف هللاةح ررك ذدقتنق# ءىثب سلانلا وماباندجلاقنملوقولاق

 - نخس مويوهريغبرعلا مالكف سيل و مضلاب ليعاعف ىلع نيخاخس ءامو | ده دض

 - دقواهم "رقدضنيعلا تنخسو ةنانخسو ةنخس ايل وراح ىأنانخسو نخاسو
 3 .هنيعهللا نخش 09 هلا نيد وبف ةضسب طنب رط لثم نخست ةنمتنخس

 ' اوحسينأ مثمأ مالسلاهيلعدتا ثيدحلا فو فافخا نيخاستلاو ءاكب أ ىأ
 2 بشعلاب يشاعتلا تلق# بشاعتلا لثما مط دحاوالو نيخاستلاوذواشملا ىلع

 )| ندسدقوةدسلا عما ومانصالاّت يبو ةيعكلامداخنداسلا (ندس) قرفتملا



 ه١ نوذدلا با # ىازلاوءارلا لصف: ]

 قىذلا نمرملاو عطقاضيأ هبانو نهاروبف تنثوماد ا نضر هتنهرأ

 ةدها سم كي تاروت مروا نثر

 مظهتمدأ بارشلاو ماعطلا مهتنهرأو نئاهرلا ةدحاو ةنيهرلاو ةيرطاغ ٠
 انما م هلق لع هند نارلاشب سندلاوعبطلانيرلا(ن )نشل اجل رعو :

 اوناك ام مهم ولق ىلعن ار لب الكملاعتهلوق ىفةديبعوبأكاق بلاغ ىأاضيًانونرو :

 نيزو كيلعز ارو كناروكب ناردقف كيلغاملك ةدنعوب ا لاقو بلقلا

 رمع ْثبدح قوسهودب هل ل ع .ةالو هنمج ورا عيطةسالاميف عق واذا لجرلاب

 زمطاب ىئزبلك (نآز) 6 ىازلا لصف هب عطقن اهب نير ليقو هنعهللاىذر

 كدنع ةينازلا ( نيز) ريلاطل اخ ىدل امضلاب نا ٌؤزلاو نئكص لقت الو ريصقلاوهو

 نبزلا لصأو رانلا لها مهعفدل ةكئالملاضعب كلذب ىمسو طرسشلابرعلا

 دحاو ال ىذلا عما نم هلعجو اذه ف رءتداكت البرعلا ولاق ة يرفع لثم ةينب ز

 .لخنلا سو رفبطرلا عبب نبا زملاواهان رقبرقعلااينابزوديدابعو لبيب انآ لثمدل

 ايارعلا ف صخرونزوالو ليك ريغ نه فراك هننال كلك رغ يعور كلاب

 نوجرزلا (نجرز) ةيدابلا له مالكم سلف فيرحللو ىغلانوبزلاامأو
 تو 0 / 0 ا ركل 1 ع

 نك ةرهاشم لاقبيك نمزلا نم ةنمازم هلماعو نمزأوةنمزأو نامزأةعمجو



 ٠ نونلاباب «ءارلا لضف نال :

 لوقت ةيمجعالاب مالكلااهرسكو ءارلأحتفب ةناطرلا (نطر) فر باب
 نطارتو اهب هلك اذااضيأ هنطاروحتفلاب اضيأةناطرو بتك ب اب نمدل نطر
 ءانعرة سما نعرأ لج روءاخرتسالاو قمح اةنوعرلا (نعر) موهمسبامفموقلا

 نيتحتفباضي ا انعرو لهسباب نم نعر دق وهنعر أ امواضت أ نعرلاوةن وعرلااش

 لاق نكس وهيلا لام ىالن وكر رسك ل اءاضي أ نك رو ل> دباب نمهيلا نكر(نكر)
 وهو عضخ باب نم نك ر ورمعوبآ كحوا وماظ ني ذلا ىلا [ وك ر الو ىلافتمللا

 ا د1 اسالا رسال نك را وةبل اءناكر أةلزك ر لمج و ةعتمأو رغما

 .ةناكرو فر ظٍباب نم نكر دقو ةناكرلا نيب روقو ىأ نكر ل جرو بابثلااهيف
 ىلوتلاهفلخ ةتبلاهأ سما قلط ىذلا وهو ةكم لهأ نم لج ر مسا مغلاب
 تيمسنافةنامرةدحاولافورءمنامرلا(نمر) ةئالثلادريملهنا رسوهيلعقللا
 ةيحان ةروكرسكلا,ةينيمراو شفخالا دنعهف رصتو ليلا دنعهف رصتملهب
 قرا طا 0 وصلاةئرلا (ننر) مملاحتفب ىمرااهيلاةبسنلاومورلا

 هؤارجش قاطلا ديبز ىنأ مالك قو: تخحاض اضرأ تنراو انتر رنكلاب

 هعمجو فورعم نهرلا (نهر) تتوص نس وقلاّتنراوةن هرابطأو ةدغم :

 اق ءاطا مضي نهرءالعلانب ورمعوب ألاقولابحو لدح لثمناهر الاخفش 

 نولوقي مهنارك ذولاق اذاشاليلقالا لعف ىلع لمف عمج الهنال ةحيبق ىهو

 .تنهردقو شرفو شارف ل-ئهناهر عم نهرن وك,دقو لاق فقسو فقس

 زوجال يمصالا لاقاضبأ "ىشلاهتنهرأو عطقٍباب نم/ىشلاهتنهروهدنع“ىثلا



 ب نوتلانإ 4 ءارناككلاا
 توملا دعب ال لمعو هسفن ناد نم الا ثردْلا ىفونادفهدستساوةهلذأ ء

 نادت نيدن م لاقيهازاج ىأان دهن ديدن ادلاَقب افا وءا زحلااضي|نيدلاو

 نوي زجل ىأن وني دملانا ىلاعتهلوقوتامعامبسحو كلعفب ىزاجت ىزاحنكىأ
 امطذأامهماك ةمالاةن.دملاو دمعلا نب دملاو ىلاعت هللا ةفص ىفن ايدل هنمون ومساحم

 هلزادل وقت ةعاطلااضي /نيدلاو ةن. دم رم ملا ىمس هنم لبق و هك ام هنادو لمعلا

 نيدووف ةنايداذكي ناد لاقي و نايدالا عمجاو نيدلاهنمو هعاطا ىأاندنبدي

 نعذأ (نعذ) «يلادلالصف الدلو ٍ

 00 اوةنطفلا نهذلا (نهذ) ةيحللا عمت ن اند الا نكد (نقذ) لذو عذخهل

 ا لاقي مك ||ىلدأ مضاابندرلا (ندر) ة6ءأرلا لصفإلم هلثم نيتحتفب نهذلاو

 مساديدشتلا ومضل ندرالاولزةملاندرملاونادرالا عمجا وندرلا عساؤ صيش

 ىلا بونمهنأ اومعزىيدرلاحمرلا ةينيدرلاةانةلاو مأشلا ىلع, ةروكو رهن

 دقوراقولاةنازرلا(نزر) رجه طخانةلانام “وش اناكوةن در ىىسن روعس دا رما

 اذارمصن باب نم ءوثلاتنززوروفو كات رر وهف ف رظب اب نم لجر لان زر

 ةيرعم ىهوةوكلاةنزورلاو ليقث ىأ نيز ر“ىثوهتفخ نمهلقئام رظنتل هتعفر

 رصن هبايو نسرل ايهدشسرفلا نسروناسرأ هعمجَو لبا نسرلا (نسر)

ا وهوابيلا عديم وةماولا تأ ىذلا نشارلا (نشر) اضيأهنسرأو 0
 ىمس يذل

70 
+ 
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 وهف نولك ًايمثوموقلا لع ل خ ديف ماعطلا تقونيحتي ىدلاامأو ليفطلا

 0 يك (نعدإ ةركلانشورلاوشداولا ١

 ( راتخخ ع ”عغ) -
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 نونلاٍباب# لادلا لصف ه1

 انودناكنمنودلاب عنةيو * العلام ارءرملاالعاماذا

 ناويدلاو هكتود ”ىثلابءارغالا ف لاقيوه:هبرقأىأكاذزوداذهلاقيو

 مدالاناهدلاو قورعم نهدلا (نهد)انودت نيواودلا تن وددقو كل

 نم مدالا“ ءارخ تراص ىاناهدناك ةدزو تناكف كاع هلوقوتمو رمحالا

 رصن باب نم هنهددقو نهد عجاض. أ ناهدلأو ةدرول هلي سرفمطوق

 ٠ ريغال مضلاب نهدملاو نه دلاب ىلطت اذا لعتف | ىلعاضيأ نه داو وه نهدن و عطقو
 تاودالا نم لمعت سبام مضلاب لعفم ىلع ءاجامدح ا وهو نهدلاةروراق

 ثيدح قوهو ءاملااهيف عقنتسي لبا يفةرقن اضبأ نهدملاو نها دم هعمجو

 ح نهدتولاو دوى اعت هلوقك ههئمناهدالاو ةعناصملاك هنهادملاو ىرهزلا

 دالابب عضوم ءانهدلاو شغ ىأ نهداودراوىأنهادموق لاقونونهدف
 و

 ناوةتفرص ةيلصانونلا تلعجنابرعم ناقهدلا (نقهد)رصقب ودع ميع

 قدك رف ف [هتادنكو لاوس ةريدلا (نيد] فرست هدئاز اهءاعج

 تلق * عابامهابونيد هملعىأ نئادوهف ضرةتسا ىاأوه نادو نويدمو

 ةيغشن لوو نكادلا ذكورا رقتسالاو ضارقالا ننباكرتشم نادراصف

 نادآو ضرقتسو ىلا دن اعنأ هتداعىأنايدمونيدلا نم هيلعامرثك

 وهو ضرقتساديدشتلابن اًداومثاردةرشعىٌدأ هنملوقن لجأ ىلا عابنالف
 ضرع ىوهريسفت قبس ضرعملاو نادتسا عااض عمن اذا تدع [قونعتفا

 هتبطعاف_هتلماعاذ | انالف تنبادو ضرقتسانادتساو نيدلاباوعبابتاوش اهو

 رسكلاب انيدهني ديةنأد وناشلاوةداعلا رسكلاب نيدلاونيدب هنت ذخًاوانبد
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 657 نودلاب اب # لادلا لصف

 نم ةفجدلاو رصن باي نمانموي نجد دقوءامسلامغلاس ايلا نجدلا (نجد)

 هدجد مويو نجد موبلاقير طم هيف سيل ىدلا لظملانابرل ا اقيبطت قيطملا ميغلا

 ريثكلا رطملا اضر) نج دلا وةفاضآلا و درا نيبج ولا ىلعةلمللا اذكو

 هعمج وفور عم رانلان اخد( نخد) ةنهادملاك ةدجادملا وةماظلا مّضلابةنجدلاو

 لخد هبايواهناخد عفترارانلا تذخدوسايقريغ ىلعن ثا وعوناثعكنخاود

 جاه ق>اهيلع بطحلا ءاقلا,تدسفاذارانلا تنخدوهإةءتدخدأو عضخو

 نسرواطا نخدلاو ترظا| معان ورديلا تنخ كئادإ خيبطلا نخدو اهعاخد

 (نرد) ةداعلاو بأدلان ديدلا (ندد) تويبلااهب نخدنةرب رذلاك ةنخدلاو

 ةضرق مءانيرادو نردوبمفبرطبانمبوثلا نرددقوجيسولانردلا
 (نفذ) ىراذداهيلاةسنلاو ني راد كّسم لاقي كسل ايلا بلر ن ردا

 نفدن او لعتف ىلع ”ىعلا . ةداونيفدون وف دم وهف برضض باب نم ا

 ول عا مدقادثام م فشاك: ول لاق 00 هب.ال نيفدءادو ىنعمب

 قة سارا ةنكدلا (نكد) ضعبل مكضعب ببع فكنا

 ىسرافث ين اولا ىهو نيك اكدلا دح ا وناكدلاو نكد أ وهف ب رطباب نم*ىشلا

 موقلا نمددقونمدابعحواودوسامو سائلاراثا ةنمدلا(نمد) برعم

 اهسرك موادم يأ رخ نمدم لج روهعدي ىأ | فك نم دينالفوانسم دترادلا

 الوةمغن لجرلا نم عمست نأ ةن دندلا و بابحلا ىهوناندلادحا وندلا(نند)

 نعريصقت وهو قوف دضنود (نود) ندن دناط وح ثي دخلا فو لوقبام مهفت

 رعاشلالاق ريق اَنودلاواف رظنوكتو ةياغلا



 نونلانا < لادلاوءاتآلصق - 851427 - .٠
 تنتخو هتنب |جوز مثددعلج رلا نتف ةماعلاامأ و ب رعلا دعا ذك ناتخالا
 عطقلاعضوم اضيأ ناتحلاوةناتحلا ون احلا مسالاو رصن وب ريضباب نم ىصلا
 ةوعدلا ىمستدقو نانا ىتنلااذامالسأاوةالصلا هيلعهلوق هدمو رك ذلانم
 الو ىلاعت هلوق هنمو قيدصلا ندخلاو 0 (ندخ) اناتخ ناتخلإإ
 نزخواضي ا هن زيخاو ةنا زا ىف هلعج لاملانزخ (نزخ) ناد تام
 - ةنازيلاو ءىشثلا هيفن خيام نزلاو رصن امهءابواضيبأهنزتخاو 25 بلا
 لهس باب نم ىلا نشخ دقو نيللادض ةنوشحلا (نشخ) نا زحلاةدحاو
 تيشعأ لثم ةغلامملل وهو هتنوشخ تدتشا ء.ّثلانشوشخاو نشخ وهف
 لته نقحالاو نشا سيل دودت لجرلا نشوشخاو تدشوشعاوض رالا
 هردص نشخو هنإال دض هنشاخو هللات اذ ىف نشدخأ ثردخلاىفو نشحلا
 - لوقلا نيمختلا (نمح) :ظيغلانم 1 ل تاق هد رعواادعج
 مهنم نودلا ىأ مهتراشخ سانلانامح وفيعضلا حامرلا نم ناجل اوس دخلاب
 نم اذك ىف هاخ (نوخ) نغالاك نخالاو ةنغلاك ةنخلا (ننخ)
 نو ىأ مكسفنأ ن ونات ىلاعت هللا لاق هناتخاو ةناخمو ةنايخو لاق باب
 هريغل هدجُأ مو ةي آلا لوز ببسي ساني الر يسفتلا ذ_هتلق «اضعب مكضعب
 موقو ةباسنو ةمالع لثم ةغلابملل ءاطاواضيأ ةنئاخو نئاخ لسجرو
 لكي ىذلارسكلاب ناو و ةنايحا ىلا ةبسنانيو خم هنوخو نيتحتفب ةنوخ
 .ةثالثو حصفأ رسكلاو لاق و ىنارافلا هلق هيف ةغل مضلاو تلق *برعم هيلع
 ةلادلا لصفإلم راجتلل ىذلا ناحلاو واولا نك اسز وخر يثكلاون وخلا



 سفنلان اقوتوقوشلانيدخلا(ننح) ثمرلا فن وكن ة ب ودماللاو ءاخلا حتفب

 نحب هيلع نحدقوةمحر لا نانا و ناح وهفانينح رسكلاب نحيديلا نح دقو

 برعلاومحر هيلعننحو ةحرلاوذديدشتلا,نانخلاو نانخلاامىردًامامهنع

 لحرلا ةهنحو كتم ر ىأدحاو ىعيبراي كنناذحو براي كنا دك ل لوقت

 0-2 0 داملاهب, تدصق نافثنؤيو رك ذب عضوم نينح وهنأ سعا

 هف رمت و هتلن أةعقيلاوةدلبلاهب تدصق ناو نينح موي ةىلاعت ةلوقك قو

 رغاعلا لاك :

 لاطبالا لك اون موينينحم #* هرزأ اودشو مهيبن اورصن

 نه «خرسلا» او لصالا ىف همامتوةيبلطا فل ينحل ول وق

 امي زودئنيح لاقيت ق ولا نيحلا (نيح ( سنالاو نا نيب قلخ لبقو نا ْ

 له ىلاعتهلوق هنموةدملااضب | نيلاو نيح نعم نيحاولاقف ءاتلاهيلعاولخدا

 ىأ كلا اح نيحباذك لجفي نأهلناحو رهدلا نم م نيحح ن اسن الا ىلع 1

 هبماقاناكملابن ىأو ةعواسم لثم ةنياحهلماءوهتقوبرق ىأهننحناحونا

 ناح دقو كالطا حتفلابنيحل او نيباحالا ىفو انايحأ !اذكل عف, نالفوانح

 ةيناخلاو رمح !اهيف عابت تلا عضا ولاتاناخلاوهللادناخأو عابهبابو كله ىأ ل جرلا

 تنؤيو رك دنففورعمتوناطاوراخاتوناحوهو الا | ٠

 ثيدحلا فو كنضح ىفهلمحام ةنبحلا (نيخ | 2 احلا لصف تدن اوح ةعمجو

 مهوخالاوبالا لثمةأ را لبق نمناكنم لك نتكلا (نتخ) ةنخدخترالو



 و نودتلاباب # ءاعالضف 05

 ىهفاهج وزاهه-صح أو تفعةًأرملات تنصحأأ و لعفم وهف لعف أ ىلع ءاحامدحأ

 ظ 2ارعآلكو ةنصحم و ةنص# ىبف ةفيفعةأ سما لك بلعث لاق هنص# و ةنصحم

 ١ نجوز ىأهلعاف مسملام ىلع نص> أ اذاف”ىرقو ريغال حتتفلاب ةنصح ىهف ةجوزنم

 -  حتفلاب ناصحو ن_صاح ىهف تفعىأ ل فق نزوبانصح مضل !.ةأ رملاتنصحو

 ليقو نصحتلاو نيصحتلا نيب رسكل اىناصح سر فو ةناصخلا ةنياضي ًاءانصحو
 رك ذلك | ومس تح كلذرثك مث ةمي رك ىلعال ازني لف هئاع نضونال اناصح ىمساما
 ىلاطب الان ودام نضحلا (نضح) ىلعتلا ة ينك نيصحخل وب واناصح لب ا نم
 هحانج تحن سف: ىلا همضاذا لخدو رصن باب نمهضيب رئاطلا نضحو حشكلا

 نضتحاو هني رتىفهيلعموقتيتلا ىصلا ةنذاحو ةناضحاهدل 2 ا[ يجو

 ةنفح ن اع ا هنموماعط نم نيفكلا*لم ةنةخلا(نفح) هنضح ىفهاعج “ىلا
 برخلاب نم * ىلا تؤح وهتمروهكلم ىلا ةفاضالار يس ىأ هللاتانفَح نم
 هلنفحو هوحنو قيقدلاك سبايلاءئشلا نمالان وكمالو كيدياتنكب هتف رجاذا
 نأ عنم همد نقح (نقح) دل[ ءوشلا نفتح اوالبلق» اطعاىأ ةنفنح

 لوب هيىذلا نقاحلاو رصن امهابو نقحأ ىناسكلار كس: أوهلوب نقحو كفسر
 ' ةقاذلاو قتاعلا ل بحوةوقرتلا نيبةرقنلا ةنقاحلاو نقاش ىأراللاقيديدش

 سس وهيلعةهللا لص هللا ل وسر ىفوت اهتعهللا ىضر ةشئاعل وق هنم 1 وقل اف رط

 نييحللا نيباموهو ىرجش ىوريو دق اذو قنقاحنبب و ىرحو ىرحسسنبب
 دقو ةيودالا نم ضيرملاهب نقتحام ةنقحاو نطسلا نم لفسام ةنقاخلا ليقو

 2 نوزاحخلا (نزادم) هنمرثك ؟لاءاذافهلون نة ىذلاناقحاو لجرلان ةتحا



, 

 اك ا

 نا نونا بات © ءالعا لعق

 نجحلاب هتب ذجاذا هتنجتحاو مدن باب نم "ىلا تنجح ونا وصلاك نجحما
 نورحسرف (نرح) ةربقمىهوةك« لبجءااحتفب نوجحاو كسفن ىلا
 راد مضلاب نرحو لخ دباب نم نرحدقوفقوىرخلا هبدتشااذاو داقنال

 نالمفز وكي نأ ز وجولاعف وهودلب منان ارح ونارخل ا مسالا وانو رح
 نوذرلا (نذرح) ةماعلاهياعامىلعىتارحسايقلاو ىتانرحهيلاةبسنلاو

 رورسلادذن زحل اون زا (نزح) بضلارك ذوهليقو ةببودءاخارسكب

 هنزحو هريغهنزحأو نيزحون زحومفاضيأ انزحو برطباب نمن زحدقو
 معةغل هزحأو شيرقةغل هنزجوهيلع ب نوزحمو هكلسو كلسأ لثماضبأ

 هبهود قرأ اذإ نيزحتلاب أرقينالفو ىنعمنزحنو نزتدحاو امهب“ئىرقو
 عما و حبقلادض نسما (ندح) ةنوزحابمفو ضرالا نم ظاغامز زلاو

 نسح لج روانسح مضلاب“ىثلا ن دح دقو نحن عمج هن : اكنسابق ريغ ىلع نساحم

 0 ثنأ,ماوعو ندحأ لجرالوياوانأ م اولاقو ةنسحةأرماو

 كين اديغ نع و 5 فقءاد مةيراجاولوةيجلو درعأ م الغاولاقاكر يك ذتريع

 هماعن ىأ ِ ىلا ند وهو هيوديلا نكح وة راج ىقلا ريكو

 .ىواسملا لد ندا ةئيسلاددض و ا هدعغل ىأ ه4يسحعمسل و 7

 هج نسا نمالاعف هتلعحنأ لجرمساناسح هىاوسلادض ىنسحلاو

 (نصح) هر *ىشلا,سحلاوأ لئتةلاوهو سخلانهنالامفهتلعجناو

 وهوداصلا حقب ندحم وهف جوزئاذالجرلا نصحأو ودعلاّن دحواط وحن 3



 نونااباب * ءاخلاو ما لصف 0

 3 لاثمالاباتك ىف ديسعوب | لاقو ةنيهج لقتال و راح مسا وهتكسلا

 اذهبمىلكلانب ازاكو ديبعوبأ لاق ةنيهجتود ا احلا 5و ىيصألا
 نامحهعمج وةردلاك ةذفلا نسلم حتا (نح -) ىتمصالا نمربك أعلا

 - دضنإلاو هلثمهنجأوان ونتج مشلا,هنجيل يللا هنجو ليالا هياعنج (ننج)

 - انوش لشللا نجوىرالو قتتاهمال كل دب تنم ليق ىجدحاولاسنالا

 ىلاقب.الهب الذاش ههج اامز ونجمال مط وقو نحمل ةنالون ونجح ويفهللاهنجاو

 هردصىف'ىشلا نحاو هياع شاق الف ةلسالمل واشملا قالو هيرضاامبورغذملا

 ”ةنلاوةنجأهعج و نطبلاىفما دامدلو ولأ نينجا وادلودا ملاح اودهنك ١]

 ةرتس رتتسا ةنحب نجتساو ناج عج ا ا 0 خلاب

 برعلاوتانلاهنمو ناتسلاة ناو حتفلا,ناحمهعمحو سرتلا رسكلاب نجملاو

 ةنا نه ىلاعت هلوق هنمو نأ اة نا وباقلا حتفا ابن انا ةنج ىليخينلا ىمست

 ودحلاو منالاو ةتجع مآ ىلاعتهلوقهنمو َن ونخااضيأةنْ او نيعجأ سانلاو

 5 ناحنو نئاجو نحن وءاضم ةيحاضب أناحلاو ن+ اوبن اخ اوةدحاوةر ود ىلع

 نونجنملاو راتتسالانانتجالاو نجت اذةنح ضرأ وز ونحهناهسفن نه ىرأ

 نولا (نوج) ةثؤمىهو اضيانينجنملالاقيواهياعتس ىلابالودلا

 | مملاب ةنولحاوز وج هعمحو دادضالانموهودوسالااضّأ نوم اوضيالا

 : ةريدتسم ةلميلس ةنوللا ىرهزالا لاق تاق زماعرو راطعلاةنوج

 ةنيهج دنعو لث ا فوة لسق ةنبج (نهج) نيراطعلا عمن وكن 0 اك

 | (نجح) دي ءا | لصف 6 ةنيفج دنعو ىمدالا وىبارعالاوز .!لاق نيقملار يخلا
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 ه١ نونلاباب * م1 اوءاثلا لصف

 رك ذباوتابملالهوثأاعاو رك فموهو ربشلاب ريشي ضرعلاو ةثن“وم هو عارذلاب
 مزلمايالاا ورك ذولف مايالا موصل يداّرماو اس رهشلا نمانمص مط وقك رابشالا

 هلوقامأو ءاتلا قا ابددعلا ريك ذت
 :ه اعب راوهيجنتا وةريمعناعو * انناعواناع تبرشدقلو

 ا 2 ردع قا حا 1 0 ولوقينأهةحناكف

 0 ىشو ةيناك اوراس, وقل نأ او يتاح هك اذا

 ءزج وهو نعل نيل اوهلت نمت اوةعاتم لحجر لات نع ألاقي عيبملا نع نع اونا

 لكءوب ىذلا نيا (نيج -) 6 محلا لصف نعل | عفن سم ىأ نيم ”ىشو ةينامت نه

 مهكعلو امهيفةغل نتمضب نيو 8 امل | ةفصاخي نيل اوهنم صخأ ةنلاو

 ناب وهفانبجمضلا نبي لج را نيج دقو ةيدققلاو ياا الرعب
 تراصح أ ص امط وةك نابج ةأ ماو نيسبج وهف فرظباب نماض.أنبجو

 ةنبحداولا لاقيو نيجل اى لاهبسن انيبجهنبجو انابجهدجوهنبجأ و نازرو
 نيبحلاو ءارحصلاديدشتلابةنامحلاون ابل اوهلج ال لاملاوءاقملا تي هنالةلخبم

 - خلب رهن وحيج ( نحج) اطاشوةهبحلانيينعنانيبجامهوغدصلاقوف

 1 0 هنا
 اا او مط للا ىو 0

 هيف هفحي ىذلارقلا عضومنيرحلاون رجلا ( نرج ) ماشلا,رمتناحبجو

 عردلااضيانشوجلاو ردصلا مولا( نشج) قشمدباوبأنمبا,نوريجو
 اهعمج وةعصقلاك ةنفلط او فيسلا دمتاضيا نفل ونيعلا نفج نفلا (نفج)
 نءالاق نيقبلاريحا | ةنيفج ددعو #2 مطوقو كير حتلا»تاننجونافج

 مال :



0 
 نونلاب اب # ءاثلاوءاتلا لصف 0

 ىأ نيب نيب 'ىثلااذهؤ نونلا عف رب مكن عطقت دقل لوقت هتب رعأ مسا هتاعج ناف
 - ام هيلع تديز (ميوافلاتراصف ةحتفلا تعيشأ ىلعفاني و“ئدرلا ودل نيب

 09 ا انكر تاقوأ نياناتأ ىأ نات اهيقرت :نح اني لوقت دحاوىعملاو

 ىلع اميبواشب دعبام عف ري هريغو نيب هعض وم ىفحلص اذا اذني دعب ضفخ ىجمصالا
 حتفلاب نيتلاو ةنبتةدحاولا فورعمنبتلا (نيت) #ءاتلا لصف ربخل اوءادتبالا

 ْثيدح ىفوهورظنلاقدأانيبتتنيتوبرضهبابو اشتاهفلع ىأةبادلا نيتردصم

 نم نالعف هتلعج ناو نبدلا عبي ىذلا نابتلا وامهنعهللا ىذر هللا دمع نبملاس

 ةروعلا رتسي ربشرادتمريغص ليوا رس ديدشتلاو مضل اينابتلاوهف رصت+بتلا

 - نمبرضندتلا (ننت) هماكحا صالان اتا( نن)نيحالملل ن وك, دق و ةظلغملا

 لاقن وتيزلاو نيتلاو ىلاعتهلوةو ةننةدحاولا لكؤب يذلا نيتلا(نت)تامحلا

 1 عال ل فرانك وتيزو مكنت وها هنعةللا ىضر سابع
 2 ةحا رك |هتحمأو ني وهف لصو ظاغىأ فرطباب نم ”ىشلا نخي (نخن)

 ديلان دثمهن اة يدثلا ىذث دح ىف ( ند 0 التق ضرالا ىف نأ لاق هتنهوأ

 - رصقلا ىف هبهلاهيبشتةودنتلا نمدن | ليقاكر اك نا ديبعوب أ لاق جدخ ءانعم لبق
 ” لاح رةيناك لوقت (نم) ابولقمن وك نأ الا دنثم هنا لاقي نأ ساسقلاف عامجالاو

 ”- طقست و هللادبعىضاةلوقتاك ةفاضالا ىفءابلاتايئابةنام ىتامت وةوسن ىتامتو

 ى رجم ىرجعيف عم جم سل هبال بصنلاد نعد ورحلاوعفرلا دنعنيودتتلاعم

 . هلأ مثونىعوهف فورصمريغرعشلا ف ءاجامو فرصلا كرتفراوسوراوج
 ' عري لوطلا نال ةينامتىف لاقينأ هقحناكن ام ىفعيسبونلا مطوقو عم



 555 نونااباي# ءانأأ لصف

 نيطبلاو نطبلامظعلانيطبلاو ةنطبمةأرملاو نطبلا ٌرماضلا نطبملا ولك الا

 عباصالا فار اكو نانبلا ةدحاوةنانلا (ننب) نيطبةاشلاةب ديعيلااضبأ

 رك كب ودخ ون هناق ءاطا الاد دحاو نيب ودشب سيل عمج لكنال تضخ نان كلاشإو

 ةبوشو و عاب انهءانو قار 0 (نيب 00 هبرضن اما! (نوب)

 بصنلاو عفرلاب كفي عط 2:ديتل ءىرقودادضالا نه وهو لضصولا نيبل اواضيأ

 نوبلاو مكن را تدل ملص وعطقت ىأ ل عفلا ىلع عفرلاف

 واولاو فيعب نيبو ديعب نوبامهشي و عابو لاق بابنه هناي دقو 9: زا ولتتلا
 ىفو نالاوةحاصفلانايبلاو ريغالانب امهم نا لاقيف دعبلا ىنععام اف حصفأ

 امالكح ضواوهنم حصفأ ىأن الف نم نبب أن الفو ارحل نايبلا نهنا ثي دخلا

 وهف حضتااانايب نيس ئشلاناب واهريغوةلالدلا نم“ىشلا هب نيبتباماضبأ نايبلاو

 رهط ىلا. نابتساو هدحضوأ ىآ ااهتنياو ناس ويف ىلا 00
 مزاتو ةنالاثلا هذه ىدعتتان أهتنماتو ريط ”ىئشلا ون دفو هتف رعات 1 ةتنيتساو

 ىأ نانع ىدل حبصلا نين دق للا ىفو حو ذولااضي ا وهو حاضياالا نيببتلاو

 ” ءاتلا حتفي لاعفتلا ىلعءىاع ا رداصملا نال ذاثوهوردصم نايدتلاونيست

 ناب اف هيرضوءاقلتلاونابدتلا الا رسكلاب ءىجع و فاكوتلاوراركتلاو راكذتلاك
 اورجابم موقلا نياتوةقرافملا ةناملاو نم وهفهلصف ىأهدسج نءهسار

 ثوغلاو:ألاقو عقب وهوا تاكو ةل وعفم ى هع ةلعاف ىو ةنئاب ةقيلطتو

 ىنعع نيبو قارفلاب م ىفتاف متاحا وهفد وسالاامأف نيلج رلاوراقتملارمحالاوه

 فرظوهو 0 طسوساجلوةتكموقلانيب ساجلوقتطسو



 نونلا باب #* ءابلا لصف 0١:

 ْ اندست ندبونمسلاوهو ندبلا ل ثم نيتمضب ندبلاون اداب وهف مخضو نمس ىأ

 ىربلا (نوب) دوجسلاو عوكرلا ين وردابت الف تن دب دقىلا ثيدللا ىفو نسأ

 0 رلاقيعذوم نيربيو ف زخ نمءانا ةينربل [ورعا نمر

 (نذزب) نئوبلا رفظلخلاو نابل الا نيو لا ةءاببلا ون نناو ملا

 ةجم |ناهربلا(نهرب) ةنوذرب نيذاريلا نمىنالا ىناسكلا لاق ةب ادلا نوذربلا

 (نطب) ماشلا ىحاونب هواي ( ند .ب) ةجحلا ماقأ ىأهيلع نهرب دقو

 نوداضي أ نطبلاو ةغل هثبن اتنأ ةديمعىفأنعو ؟ةمؤعو روظلا د نظيلا

 هنطاب فرءرمالان طب وهلخد ىداولا نطبو اهطسوةنل انانطب وةليسقلا

 هبابو هصاوخ نم راصزالب نطب و ىلاعَت هللا ةفص ىف نطابلا هنم و رصن امهءابو

 © ايا سوط و بطب ىكتشا هلعاف مسرملام لع لجرلا نطب وبتكو لخد
 لاقي ريعبلا نطب تحل مج ىذلا مازحا بتقلل ناطبلاو عبشلا نم هنطب مظع

 ا مالا ناطنلا اتةلح تقتلا

 بنات 7 ا را نطبق اوكباطن ل

 ب ا( 0 ل داو هوو ىداولا ظيتسا: هنم لاوقت هنطبف لخد

 ٍ 7 اهسلواهرشاب ةيراخلا نطبت ىرهزالالاقو هنطب ينام باط ؛ىشلانطبتساو
 ْ ديدشلاءالتمالاةنطملاو هبئقلوجءالكلا نطستو اهطب هنطب رشاب ليقو

 : | امال ىذل |نطبلاو اهعمتتةصمح نمريخ ةنطبلل سدل لاقي ماعطلا نم

 ' ةركك نفنطنلا+ ظعلا ريال ىذلاناطبملا ونطيلا ل يلعلا :زوظنملاوهنطب

 دي همها



 هاا/ نونلاباي#ءاملاو فلالا لصف

 لوقت الو برعلا نع كلاذ ىكح دب زكتن لوقت ر هظملاب لصتتاعأو رمضملاب
 ان اك تنأ مطوق نسح كلذاف روظملاةلزنعمهدنع لصفنملا ريمضلانأالا كتنأ

 لاقي ةنمزأونامزلئثمةنو | 1 عججاو نيا ناوالا (نوأ) لصتللاقرافو
 ناؤيالاو ناوالاوازارمهغديوارارعمل هناك اذا سا
 1  نواناوالا عجو يرن ناوناهنمو جزالاك ةميظعلا ةفصلا طل" اا

 هلصأ نال نيواودون اون دلثمنواوأوتان اويازاوبالا عج ون وخوناوخ
 نأهل ناوى أ هنيح ناح ىأهنيانآ (نبأ) ءايزيواولا ىدح |نمتل دبافناوأ

 تكسلا نانا اوهنمبواقم وهو ىنأ لثم ناج ىأ عابباب نما ذك لعفير

 ايل ىنأ دق ىلب ىليل نعرصقأو * قياسع ىلجن نأىلنئباملأ
 هناكم نع لاستاعاف ديزني !تلقاذاف ناكم نعل وه نعاو نيتغللا نيب عمش

 اعاسَرم نابأ ىلاعت هللا لاق َىَم لم ناهز نعلا ةنوهو نح ع اةاضم نانا و

 ىذلاتقولل مسان الاو نوئعببن ايا ىماسلا أرقاهمو ةغلةزمطارسكب ناياو
 لصف ن الا ىنممنالاولاقف نيتزمطا اوفذحو ماللا|ودتفاعروهيفتنأ
 ةطنح لكث وغلاوب|لاقمأشلابعذ وم ىلاةب وسنم ةطدح ةينئيلا (نئب ةكءاب ابلا

 هللا ىعردلا> كي 5 ب ىهف ةاوسلا ضرالا ف تبنت ظ

 الكي ا وو ا

 هانم لَك كندبب كرجتش مويلاف ىلاع:هلوق ودم دسج ناسن الا ندب (ندب )هنع

 ندبلاو ءىشب سلف كعردب لاق نملوقامأو شفخالالاق هيفحورالدس#
 اوناكمهمال كلذب تيمسةكمب رحت ةرقبوأ ةقانةندبلاو ةريصقلاعردلااضيا

 لفف نزوب ًاضيأدبو ف رظبإب نم لجر لان دبو نع يندب عم اواهونمب



 . نونلاباب * فلالا لصف ه1
 تلعفناهللاو لوقتمسقلاباوج فن وكت دقو * اراغأاكلمانيأرنأام *

 تابقرلا نب سبق لوقامأوتلعفام ىأ

 هن|تلقف ترك دقو ك .#* العدق سشنلقيو

 هنم ىنتكيب رعلامالك نمراصتخا اذهودسعوب لاق نلقاك ناك دقدنا ىأ
 سيل هليواتدير ياماف معن ىنعمب هنا شفخالال وقامأو هانعم ملعدقهنال ريمضلاب
 دق ةحوتفملانأولاق نوكسال تاخد ءاطا:ذهو لاق الذلة غللا ىف عوض وم هنأ
 ةءارق ىفو نونم ْوبالتءاجاذا اهنأ كرعشياموىلاعتهلوقكل عل ىنعبن وكت
 الملا قلطن او ىلاعت هلوقك ىأىنعع نوكتدق ةففخلا ةحوتفملان واهلعل ”ىفأ
 نوكت دقو ريشبلاءاجنأاملو ىلاعنهلوقك |مالةلصن وكتدقنأواوشم نأ مهنم

 ظ نوكتدقوهللا مهب دعب ال مطامو دب رب هللا مهب دعب الأ طلامو لك هلع دماج

 : نم ةففخ ن وكت دقود زموقيناامكلوقكام ع.ةدئاز هدوكتل هيفا نأ

 ديدشتلا نم ف دح امتاض وعاه ربخ ىفماللا لخ دن أ نم دب الهدهو ةديدشلا

 ' ىلا نابستلت الثل ك وخال ديزناو ظفاح اهل عامل سفن لكناىلاعت هلوقك
 نأ نيب وهنياقرف حتفلا ىلع باعاو هدحو ملكتمال وهو ىنكم مساانأو ىننالام ىنعمب

 " فقولافةكرحلا نايبل ىهامتا ةريخالا فلالاو لعفلل بصان فرح ىهيتلا

 ٠ هلوقكة ئدرة غل ىفالا تطقس مالكلاتطسوتناف
 ” ءىشلاك ناريصيفباطخلااءاتاهم لصوتو * يتوف رعاف ةريشعلا فيسانأ#
 ' دقونتنأ و متأو ثن ؤملارسككو تن, لوقت هيلا ةفاضمن وكت ن اريغ نم دحاولا
 7 لصتتال هنشتلا فاكوتن اك انأو ان اك تنأ “ل وقتهيسشتلاف اك اهيلع لخدن



 ه١ نوذدلاباب # لالا لصف

 ليقولاقنمالا نم وهو نم الا رإءلادب ريش فخ الا لاق نيمالا دإبلا !ذهوىللاعت
 كذك انعم ليقوأطخ مملاديدشت و رصقب و دعوءاعدلا فنيمآون ومالا ومالا
 نمأ هنملوقتونينك اسلا عامجال فيكو نأ ألثم حتفلا لعقيم ه ونكيلف

 مضلاب اضي اناا و اننا رسكلاننكإ عج ولا نه« لجرلانأ (نأأ) انيماتنالف

 0 امتار مك ماق رشا نارا 0 افرحنأو ناو اناناتو

 تغشنافاتنن+اذاف ناففح دقو ردصملا ل. وان قاطعا ودل و ا

 دقو ل فاك لعد دقو .امعتتئشناو تامحأ

 قدك اذكو ندع ناوى ا وابلععي ند مهنمو ًايث لمعتالفاضي أ ن اك فخم

 نواقثتسيمثو فور | .ذهلطامعتساارثد ه1 نيكل ةوكملو 0

 نم ةسرقماللان ال ىلعل وىلعل اذك وءابلا ىلتّيلانونلا اوف د2 فرعضتلا

 ةء الا ءازققلل تاقدصلا اا ىلاعتةل وقتك نسسعتل ترا امن العتاد رنا ون وتلا
 لبقتسملا لعفلا عمن وكت نأ ودا دعامع هيفن ور وك ملا < |تابئا بجوبونال
 لعف ىلع تاخدناف كمايقديرأ ىأ موقت نأ ديرأ لوقت هبصنتف رددملا نعم ىف

 ئأآ تقنا قيال وقت لمعت الاهعا الا عقودق ردصم ىععهعم تناك ضام

 لوقت لمعتالف ةددشملا نعةفف نوكتدقناو ىضم ىذلا كمايق ىنبدتعأ

 ًاأق اهوعتر وأ هيلا لمن اودونو ىلاعت هللا لاق جراخ ديز نأ ىنغلب
 كوالا عوقو لد نمياثلا عوقوب ءازحلل فرح ىف ةراوكملا نا

 ىفنلا فام ىنعمي نوكستو كتمرك أ ينتئج ناو كنا ىنتأت نا كلوقك

 هاوتكدك أ اتالامهنب عمحاميرو رورغىفالا نورفاكلانا ىلاعتهلوقك



 ْ نونلاس اب #*خ فل الا لصق 65

 2 رنا دلل |ىفوتق>واهبرلت تنذأوىلاعتهلوق هنمو ؛تلق *

 اناذأ نذأ دقو فورعم ةالصلا ناذأو مالعالا نآذالاو نآرقلاب ىنغتبىنل
 نذألجروةنذأ اهريغصتو ةشؤمىهو لقشثو فة4نذالاوةراذملاةبدكملاو

 هماعأ دلان* "1 هاو حاول ةيقاع وت هد [لك لات ةم عمس ناك اذا

 كك ندا ذآو ىلاعتهل وة هنمو نين :و نمي لاقي اك ىن هع ن١ تو نذاآلقن هب

 اكريغالهب تدصن لق .ىلا لعفلأ ىلع ه:مدق اذا با 5 مذاو

 تلق ولكترغلآ هترخأناو كمرك ١ نذاتاةف كروزأ ةلمللا لئاق لاقول

 لاح انال هيف لمعي لاخلا لعفدعب ىذلا يلعفلا 00 ننام
 0 د ع آلآ نسأل الالم وعلاهيف لمعتال

 00 3 د و 00 نمادقو 000

 ظ نمهدابعنما هنال نم ؤملاىلاعتهللاو قيدصتلانامالاونامالاو ن هل نم هربع

 نماؤمهلصاون ميه لاهنمو ةيناثلا تنل نان زمهم نها أ نما لصأو مهماظي نأ

  ءاملاقارأ اولاقاك ءاهىلوالا تيلق وامهبعامجا ةهاركءاب تءلق وةيناثلا ثنمل

 " اساعن 11 هل قدمو ماك نمالاةنمألاو فول ادضنم الاوهقارهو

 اا 1 ١ لان روةنم الا اذك ود ح لك قش ىذلااضأةنمآلاو ٠
 . لاقو راهظالاو ماغدآلا نيب ف سوب ىعانم تال كلام”ئرقو ىنعع هنجاو

 ”هبتأدتب اناف هلعاف مسرلامىلعنالف نموا لوقت ونس ماغدالاو شفخالا

 ' هلوقوهتامأ ىف لخد هيلا نمأتساو لصالا فهماتو اواو ةيناثلاةزمط ا تريص
4 
١ 

 ح
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 ها نونلاو ميملاباب * فللالاوءايلا لصف ٠
 ىف شفخالا لاق مايهعمحو فورعم مويلا (موي) رحبلا ملاو ةماعلا

 دير“ لجر لك تيقل لوقت اك مايالا لوأ نم ىأ مون لوأ نم ىلاعتهلوق
 مويلاب ةدشلا نع اوربعاميروةرهاشم لوقتاك ةموايمهلماعو لاجرلا لك

 نافوطلا ف قرغىذلا حون نب مايوءالبل ةليأ لاقبامموي موب لاقي

 ةنودلا باب ا“

 ساجمرك ذىفوحيبقبرك ذي ىأاذكبنيؤينالف (نبأ) «فاالالصفإلم
 رسسكلاب'يشنان إب او ركذتال ىأ م ريا هيف نيؤتال سوه يلعللا بص هللا لوسر
 ةراجلا ناثالا (ننأ) اهتقوىفىأ اهماباىفةبك افلالكلاقب هتقو ديدشتلاو

 نون الاو كو نأ ريكبلاو قدعاو قانع لثم نتا ثالثو ةيانأ لقتالو ٠

 ءاملانج الا( نجأ) دلوم وهليقونيتانأ هءجوهفف# ةماعلا ودق وملادب دغتلاب ْ

 ىديزلا ىكحو لخدو برمذب اب نم ءا|نجأدقو نوالاو معطلا ريغتملا ْ:

 لقنالو نيجاحالا ةدحاوةلاحالاو ىلعف ىلع نجأ وهف براطباب نم نجأ ْش

 هيلع نحأ دقو ةنح لقتالو نحأ ابعمجو دق ةدحالا (نحأ) ةناحنأ

 هبابولع ىنممينذأو انذار سكلا,ءيشلاىفةلنذآ (نذأ ) ةنحانحا رسكلاب ١

 برطدهبابو عمتساهلنذأو هلوسروهللا نمي رح اونذاف ىللاعتهلوقهنمو برط
 بحاص من ب بنعق لاق--

 "7 ما

 050 3 فيي لوا 0 1 4 72

 اونقد اص نم اونذأامو نم * احرفاهباوراط ةسراونذاب نا

 اونذأ مث دنعرشب تكد دناو ع هتك ذاريخا وعمس اذا مص

 اتعب ح9 |



 ميملاباب# ءايلا لصف هأ؟

 اذاك قوقشا ىف وتسا لوقتءربق دعوق رف ةماهرتصإ ةراش كردبالىذلا

 ندتحتفب 6 انامهو عاب تنمو ىلع ماهو ترآ اياك كردأ

 2 كيبل مذلاب مايطاو مئاه يأ ب بلقو و قشعلا نم بهذ

 ا ميه ماه امهنم لوقت قشعلا نم نونجلاك اضيأأ مايطاو شطعلا
 ىئثطعو ناشطع لثم ىميه ةقانو نامه دحاولا شاطعل !لبالا رسكلاب

 ثاطعلا لبالا ىهمطابرشنوبراشف ىلاعنهلوقو شاطع ىأ مهموقو

 ابعورب للامر ىح ومهنابشكو مهأ بيثكت لق# شفخالا هاكح لمرلا لبقو

 ىصلا مدقو ىماتيو ماتيأ هعمج ميتيلا( مني 6 ءايلا لصف 6 ءامسلا ءام

 لبقنم سانلا ىف ميل اوامويفءادا ان وكس عماهحتف وءايلا مضب امن متيب رسكلاب
 ٠ ةميتيةردلاق. متي وهفهريظن زعبد رفم ”ىشلكو مالا لبق نم مئاهبلا ىفوبالا
 ” ققمانرك ذدقو نومسايعفرلا فل وقلب رعلا|ضعب وبر عم نيمسايلا (مسر)

 ا هم (مع) ن ياا ا امان (مي) مس ابر عشل ا فءاحو بصن

 3 موق نم 1 ردو مع ادخلو ةالصال ديعصل !مهوددصقت هممت ةيهسدق

 ' ع صلاودصقا ىأ ابطا ديعض وممتتق ىلاعتةلوقتيكسل |نب|لاق همم ًاتودمعت

 '” ةبارتلاندلاودج ولا حسم مميتلا راد ت> ةماكسلاهذط مطاعتسا يك © نبط

 : ةمالع :دحاولا تحولا م 0 ماعلا ىيمصالا ةالصلل مميتف ضيرملا يو

 ' رضيت تناك ءاقرز ةيراج سا ةمايلا و:توسلاال اولا ,يهاسكلا لاقو
 | 'دالب اضيأ ةماعلا ةماعلا ءاقرز نمر صبأ لاقيمايأ ةنالثةريسمنم بك ارلا

 ١ وج ليقواهيلا فيضاام ةرثكسل ةيراخلا هذه مساب تيمسف وجل ااهمس ؛ناكو



00000 

 ه١ ميملا باي# ءاطا لصف
 هدر ىأ ديرثلا مشهلاقي سيلا “ىلا سك مشط (مشهأ)ا ومزهنافاضي |ةميزهو
 تابنلا نم ميشطاوو رمعدمساو فانمدبعنب | ماه ىمسهنمو برضهبابو

 همضه(مضه) ءاشي فيك ب طاحلااهذخأب ةيلابلاةرجشل او رسكتملا ىبايلا
 هلثم همضمتو مولظم يأ مضتهمو ميضه وهف هما ظ همضته ا وب رضباب نمدقح

 عيرس ماعطو هرسكي ىأماعطلا مخوبهنال شرا وجلاهللاقي ىذل اموضاطاو
 لوخدلهارفكنمجرخي مامميضه علطلل لاقبوماضهنالاءىطب و ماضهنالا
 دتشاهيلعكين : (كه) ) نيحشكلاةفيطللاءاسنلا نم ميضطاو ضعب قدضعب

 دح اولا هيف ىوتسي لعن عقلا فب لج رايح (مله) ركتشل تاو بضع :

 انيلا ماه مهنا وخال نيلئاقل او ىلاعت هللا لاق زاجل لهأ ةغل ىفثن "لاو حلاو '

 ىماهةأرمللو اوماه عمجللو 0 ا :

 سالا همهأو ءومطا عمج او نزحلا للا (م) حصف أل والاو نمماهءاسنلل

 هءانوهب اذآ ض رملاهمهودي دشلاس الا بارع مدعو 0

 دعب نالف لاقي ممطا ةدحاو ةمطاو سعي هل مهاو مامغالا مامهالاودر

 قافلا خيشلارسكلاب”طاودرهبابوهدارأ “ىنثلاب”مهواهحتف وءاطارنسكب ةمطا

 اذه عقيالوماوطا ةدحاوةماطاو ةمطا مظعلاكلملاماهملا وةمهةارملاو

 (مْع ) ردصلا ىفتوصلا ديدرتةمهمطاوشانحالا نمف وخلا ىلعالا مسالا

 نم هسأر زه اذا اميوهت لجرلا ماوه ( موه ) ىنلا توصلاةمتيطا
 ريط نمةماطاو مهسيئر موقل اةماهو ماهعمجاو سأرلاةماطا(مه) ساعنلا '

 ليتقلا حور نأ ص برعلا تناكو ماه عمجلاو ىدصلا وهو ليالا



 ميملاباب # ءاطاوواولا لصف هاد

 نالفو الا لمح لشءءاط اف ذحباضي  اماسوو فرظبإ نم لجرلامسوو

 هسفنل لعج لجرلا ستاو تس”رفن ىأ ريخلاهيف تمسوتدقوريخلاب موسوم
 روكوتلااهيلعرذمثةوباب اهز رغاذا دعوباب نمدهدي مشو( مشو) اهب ف رعب ةمس

 : قوهمشنأ لا وت داو هعجو شولااذي امسالاو جلينلاودو

 ىاملاقيراعلاوبيعلامصولا (مصو) ةمشوت.ملاوةمشاولاهللا نعل ثيدحلا

 قويةيراب وأ بشخ نممحللا هيلععذوبىثلكمضولا (مضو) ةمصونالف

 لعج همضوًأو مضولا ىلعهعضو ىأ دعو باب نم محلل مضو دقو ضرالا نمدهب
 مو دقو سرعلاماعطةعلولا(مو)هل ذوأو محللا ضو ديرد ني لاق وىضودهل

 قمح وو مهفهباب واهسوهيفطل غباسحا ىفمثو (مهو) ةاشبولوملوأ ثي دخلا ىفو
 هريغمهوأو نط ىأمثونو هريغدب ري وه وةيلاهمصو بهذ اذا دعوب اب نم

 ىأ'ىشلا هوو ءاطاحتفب ةمهتلامسالاو |ذكك همه | واعهوناضي دمج وو اماه

 لصف ةعكرهتالص نم مث وأو 1 ةئامباسحلا نممهوأ لاقي هلك ه كرت

 لخد باب نم ُةتغب ءىشلا ىلع مجه(مجه) باقعلا خرف مثرط |( مثه) ءاطا

 ةمحهو هدرب ةدشءاتشلا ةمجهو لخد ءاتشلا مجهو مزلد و ىدعتب هريغمجهو

 ددش مهتوبب | وم دهوم دهتومدهناف برضباب نمهمده(مده)ة رح فيصلا

 ىلعحلصم يأ مدنهم 'ىشومادهأ عم او ىلابلا بوثلارسكلاب مده اوةرثكلل

 - موقومرهوبف برطباب نممرهدقو نسلاركمرطا (مره) هذه ىأءدرو
 برضباب نمشي امزه(مزه) رصمءانب نام رطأ وةم رهمءاشعلاك ربو ره



 ه٠ ميااباب واولا لصف

 مخو ”ىشو ماخوو ماخوأ عمجاو ةموخولاو ةماخ ولا نيب لكقت ىلإ ميحوو

 مخوتساواهمحوتسا دقواهنك اسقفاوتملاذا ةميخوو ةحوةدلبو "ىنوىأ

 اعطلا نم ملا لوقتو منا ىأرسكلاب لجرلا مخ وو هلب وتسا هو نو ماغطلا

 رعشلا ىف تءاحدقواهنكست ةماعلاو ءاخلا ختفب ةمختلا ممالاو ماعطلانعو

 همحوأ لضاو ماعطلا ةماو م2 وءاخا حتفب تام عمجاو ءادحا 2

 ءاعمالاو شركلا ماذولا(مذو)ةمح وم هلصأو حتفلاب ةمختم ماعطاذهو

 تسلو نئل هنع ىلاعت هللا ىذر لع دح ىفو رامتو ةرم لثمةمذوةدحاولا

 ةيم-5 تلأس ىبمصالالاق ةمّدولابارثلا باصقلا ضفن مهتضفنال ةيمأ ىن
 ةيرتلاوةيرتلاءاذولا باصقلا ضفن وهام اوا ذكه وه سيل لاةف فر | اذه نع

 ماروالا دحاومرولا(مرو) اهضفن باصقلاف تب رتتف بارّتلا يف تطقس دق ىلا

 (مسو)اهروثهريغدم”رووهلثممروت و ذاش وهوامهيف رسكلاب مري هداج مرو لاقي

 نيسلارسكب ةمسولاو ىوةمعب هيفرث | اذا اضي | ةمسو دعو باب نم همسو
 0 ةمسو لقتالو 2 هب بضتخي لظعلا

 لع 0 اوموظفللا ىلع سايمهعمجوو ا

 موقو هأجولا نس ىا سو نالفو لاما اضنأ مسيار ول ماعلا

 حابصو ةحيبصو فارظو فير ظ لئماضي أ ماسوةوسن وةميسوة[صاوماسو



 ميملا باب * واولاوز ودلا لصف ه +,“

 تيطتتاضرأ ماعلا وتانق ىأماعو م لجل اوةميغلا ,سالاو هيفةغل رسكلاب

 فورعممونلا(مون) ىثوم ىأ ممنمبوثوهف رخزو هشقر“ىشلا منو ةحئارلا

 0 ا ل 0 0

 ع ىعع لعاف وهو 0 6-3 ف مادي منان ليلومو دا رثكلا

 ىأموهنم وهف ةمهناذكب مهندقو *ىشلا يف ةمطا غولب ةمهنلا (مهن) قلع
 مهلاوم اعلاموهممو لالي مهم أ اعسوال نام وهنم يد حلا ىفوهب علوم

 عرج ز بالا نو ةبرطبابنم مد ومال ىةوهشلاطا رفا نتحتفب

 ١ ةمءاوملا (مأو) *واولا لصفإلم اضيً|مهنو عطقهباب واه ريس ىف دجتل اهم حاصو
 2 كلط مائولاالول لاا ىف ولعت, اك ل عف ىأامائوو ةمءاوم همءاولوقت ةقفاوملا
 الو لاق وا وكيل ط ةرقعلا وةبحصلا فاضعب موضع سانلاة قفا ومال ول ىأمانالا

 ةاهابم لباعبط ليمجان ونيل ماثللانال ىأ ةاهانملاءاعولاو ماعالا كلط مامولا

 ارجو تكلا م مالا نم جو (عجو)ا وكلط كلذالو وما ركل ااهشتو

 3 والا حفيماسول وز ناكل عما د هن زح دتشا ىذلا مجاولاو

 ندحتمب ا نيتحتفب امحو محوت رسكلاب تمحو دقو ةصاخ مس 1

 ”اههمحو دقو لبح الو ىمحو لقا ىفو اخو ةوسنو ىمحو ةأرما ىعو

 ” اهنوكسب مخوو ءاخلا رسكب مخولجر (مخو) هيهنشن ام اهمعطأ امحوت

 ش

0 



 كالادنب عع

 هدأ/ ميملا باب ## نوذلا لصف

 هلل | معن 1و حت ةلعاتم و ةمحنف :1نحأو معنتف همع انوامعتت 0 , ومعتتلا

 محن أوا ذك ل عفو معن هللاقدل معن

 انيعكب هللا عن | دذكودهدحن ءكتتعلا .رقأ ىأانيعكب هللا معن اودازىأ

 مسالا اذه عقءامر اك أو ةيعارا !|لاملاىهوماعنالا دحاو معنلاوانيع كمعنو

 ردك ناجل يعور اووت حر غال 25 ا لاقل الا ىلع

 عجواهنوطب ينام لاقو هن وطب ىفامت ىلاعت هللأ لاق ثن وبورك ةيماعن لاو ناو

 ا ىلب ضقاناعروماهفتسالاباوجو قيدصتو ةدع مهنوميعانأ عما

 ةغل نيعلارسكب معنو ب ذك ىلبو قيدصت مع: كلوقف ةعبدو كدنعىل سبل

 أر ةموعنل نم هحابص لا عنأ ذ او ةمعنلا نم هملع

 دار جو ةمامو مام لثم سنج مسا ماعنلاو ثن ءوب ورك“ ذيريطلا نم ةماعنلاو هيف
 حتفلاب نامعن واهبطرأو حايرلا“ل اذ هال تد ونا عير مضا ابى اعنا وةدارحلو

 مع مطوقو كارالا نامعنهللاقيو تافر عملا جرحي فئاطلا قيرطى داو

 ب ل اس قتل اعاض

 نيغلان وكس مغنلا (مغن) ةك عضوم ميعنتتلا وافيفخنونلاو فل الا هنمذدح

 مغتتامو هسا برضباب نم مغن دق و ىنل | مالكا
 مقان وهف هياعمقن (مقن) ةءارقلافت ودل !نسح ىأ ةمغنلا ندح نالف وهلم

 برض امهءابو ههرك مالا ,ةنو ناس>الا الاهنم مةنام لاقي هيأع بتعئأ

 عمو ةمقنل اهنم مسالاو هيقاعةنمدهللا تمارا مهفباب نممقنو

 معنو ةمعن لثم مقنو ةمقن تلق تشاو تك ةكلك قل تام

 منودرهبابوهتق ىأ ثيدحلا 6 3 ةسقنلالادباوهو ةمقمل ان وميمنالفو

١ 



 ' ميملا باب «نونلا لصف ه٠

 اهلئاوآ تلبقأو تأدتب |نيح ىأةعاسلا مسن ىفت لعل ثيل نعام ةيصتغتتا

 هنف رابغلا اوكف كر دل |قوورلا و سفنأ| ىه مل عجاضيأ مسنلاو

 ا ومسنتال كي دخلا فو نفنت ىأ مسنتو ناس الااه !ةيننلاوةمتلان وكس

 ىعمصالالاق ريعبلا فخ سال ان زوي مساملاو اهميسن تراو اا اعمر

 امظنت همظن وب رضهبابو كلسلا ىفدعمج ْول وللا مظن (مظن ) ةماعنلا مما ولاقو

 ول ول نم مظن و ول وللا هبمظني ىذلا طيخلا م قنا وةمظن ورعشلا ظن هنمو هادم

 اموةنملاوةعينصلاوديلاةمعنلا ( معن) قاستالا ماظن الا ور دضم لصالا وهو

 هلثم معنلاوءامعنا|تاقف تددم نونلا تحتفناف ىمعنلا ا ذكو كيلعهب معنأ
 تمعنو ىأت معن واهبف كلذتلعفن ا مط وق ولاملا عسا اوىأةمعنلا عساونالفو

 7 ىنعت لاحللالمعت سامه الن اف رم تبال ن امضام نالعف سكب ومع هاا

 مدينا ريسكو هلوأ حتفب معن لصالاتاغل عب رأاهيفومذ سب وح دم معنق ىضاملا

 رسكب معن لوقتف ةيناثا|ةرممكلاحرظن مث ةرسكلاةرسكسا| عباتف معن لوقت

 دنهةًأرمامعنو ديز لجرلا معن وة: ون ونلاحمةب معن تاقتئشن او نونلا
 نيهجونم عفت ري ديزومعن لعاف لجرلاف هنهدا لا تمم لق تكشناو

 فودحي !اتسرخج نوك نأ قا اوهربخ هيلعم دق دتبم نوك,نأامه دحأ

 مضلابمعنلاو لجرلا معنتلقاملوهنم لاس لئاسل ب اوج ديز وه هريدقت
 امعانراص؛ىذشلا معنو س*وب أو معن أ عم او س*وب مويو معن مويلاقيس وبلا فالخ

 معني معن ىه وامهنم ةبكس م ةثلاثةغل هيف و لعب اع لثم معني معن ءاأدك وليس انوانمل

 0 ياو وهوامهمفرم كلاب معذ هني معن ةعب أر رخل ولع لدمف كتم

 م ا ا



 اننا سدس كنة نايس و 0 خوال

 1 نب 11 ناس ام نا واى اا

 دل ١
 1 ةبلال داتلاول ةطقيس رفع دودو يخل اولا

 ه+ه ميملا باب # نونلاىلاماللا لصف

 ىلاعتهل مكى نلاالا بحص:الو نكي وناك امدعبد وحمام الو كلذهتمقاعىأ

 ىأ نولخثالثل ت تدتكل وقتخرات لامالو مهب نعي ن أل ىو :ذعبل هللا ناك امو

 اذارمالا هالو ادب ابك اوم علا الناب رضف ةنكاسلام اللاامأ و ثالث كعب

 لهأ يي لاسم رقك كسلا وسكت فراس سس

 ءادنلا فرح نم ضوعهرخا ىفةددشملا مملا وةللأ ايدانعم مهللا (مه) )ليجالا

 هعطق ىأهمذط(مذط) ريصلاهللا لتس او هللاهمطأ لاقي عورلا ىف ىتايإم ماطالاو

 فرد مملاوب" 5 عم عمشلا موملا(موم) 6 ملا لصفوإ# عطاقلا ةنس الا نم مذهللاو

 ا , لخدهبابو عي طور هظ "ىشثلا ممن( مجن) 6# نوذلا لصفوإم مجعملاف ورح نغ :

 مجنملا ىمس هنمو بورضملات قولا مجالاو تءا طاذاتددلاو نرقلاو نسسلا مج

 مساوهو ايزثلامجنلاو ل وكلامجنلاو نادجسير جشلاو مجنلاو ىلاعت للا

 فتالاهنمتجرخأ ناوايزثلان ودي رب مجنلا عاطاولاقاذافورمعودب زك لعاط

 ىعمدب (مدن ( عخت ىأ مخيت دقو ةعاخنلام كاةماخنلا (مخن) ركتتماللاو

 مدان ىأ نامدن ل>رو مدرق هللا همدنأو 4 60م ولم م لعفام

 امدنم شدعلا قرهدلا ادهقببملو * ديسأ لاقو ةمدنموأ ثدح نيعلالاقيو

 ىادن نامدتلا عمج ومدي مدنلا عمو هنامدب ودع دن ورق تارم هلا ىلع همدانو

 نمديهنال ةنمادملانم ةيولقمةمدانملا ليقواضي !ىادنةوسنلاو ةنامدنةأرملاو

 مسكت عرلا تيفو ةيبطلا عيرلا مسنلا (منش) هيدن عمباريشلا برش

 لبق نيلب لبقت نيحاط”وأ نيتحتفب عب رلامسن و نيتحتتفب انامسذ وامسن ريكا 0



 ميملاباب انف ماللا لصف 6 1

 |1035 ملمع ردقلا قابفد حا روخم ءالاباوج رفتلف
 ديزل كلوقك ءادتبالا مال برضأةسح دك اتلاءالو دع مينا د

 كير 0000 ا ناخد ةلخادلاوورمع نمل ضفأ

 ىلاعتهل وك آل واو وللاب ا وج ن وككى لاو ةريكل تناكناو ىلاعت هل وةوداصرملامل
 َّق 00 رار ركز كلام ملا وا توا لاهل قون ومادق انكل منأ !الول

 نب رغاصلا هد لوو يل ىلامالوتك نر ها [ 211 كمفلا

 خأ كل وقكصاصتخالامالوديزللاملاكل ل ةفاضالا
 هلوقك ةثاغتسالاءالودبزل

 ايرط ىهنلادءب ىلع دحي كم اما ءاعبرالا مويل لاجرللاب

 ٠ ثاغتسملانيبقرفلل ةناثلااورسكو ىلوالا او>تف مهنا الا ”رجللاعيجج ناماللاو
 ءامللاب نولوقيف هلثاغتسملا وقسو هب ثاغتسملان نوف دحدقوتا ثاعتسلااو هب

 ىرخا مالبهب ثاغتسا ىلع تفطعناف؟ و_عداع لل ىأ ء ءالل موقا,نودبرري

 لاراب ولوبكللااي«هلوقكتفطعلاب سيلل تنم دق كن الاوهزدك
 ركب ل !ايهالص | لقوةئاغتسا * اننلكىلاورسشت أ ركاب * رعاشلالوقو

 بفحعللاب كلوقك ةحو-تغمىهوسجعتلا مالاهتمو هه زمطا ىدع ع

 ع اونوكتل ىلاعتهل وك ى ىنعمب ةلعلاءالو كن اوأ ادبفرضحا تبجعاي ىنعملاو

 رعاشلال وقك ةنقاعل امالوبد ًاتيلهيريضو سانلا ىلعءا كدهش

 نك اسملا نيت رهدلا بارك # اطاخستادلاولاودغت”تومللف



 مه. ميملاباب مالا لصف

 رعشلا رسكتلا» ةمالاوةمالوةماهلكنمهذيعالايء وسب ىبصت تلا ةماللا

 اروزبنالفو مالو ملل عج او ةمح ىهف نيبكسلا غلب اذافنذالاةمحشز واجن ىدلا

 ضعب ىل ااهضعب م ومذم ةعمتجم ىأ ةمومامو ةءامام ةبيتكو نيباحالا ىف ىأامامل

 0 ذومرللأو امايو ةبلصة ريدم ىأ ةمومامو ةمامام ةرخصو

 انلآَو ها رد ؟ثارتلان ولك ًانوىلاعت هلوقو نعلا لهأ

 ترك اماق اما هاصأءارفلا لق ديدشتلا كب رمهنيف وبل امالكن اوىلاعت هلوق
 نآلمتحو اعيج ىأن ونتلاالىرهزلا ارق وةدحاوابم تقدخ تايملاةق

 فرعي الالا نمكامللاق نم لوقو تاما ىدح |اهنم تف دخ نم نا هلصأن وكب

 مامتو املاو ملأو انو مزلافورحوةمزا-ىهو ىخماملىفن فرحملوةغللا ف

 املهلصأو تبهذ ملوقتهبمهفتسي فرح رسكلاب+ولصالاقاهيلعمالكلا .
 هيلع لخ دهن أ كلو مط تن ذأ كنعهلل اافعىلاعت هللا لاق افضحفلالا قدق

 لاقبإب نماذك ىنعهماللوة:لذعلاموللا ( مول) هللوقتف فقولاىفءاطا .

 مكارك متالعجم”وللاو ةفلابملل ددشم اضيأ همولومولموهفاضيأ ةمولو
 مالأو ةمالم عمج موالملاو متاوللا كبفع 5231 زاهلاك ولعلك :

 0 همالأ ةديبعوبأ ميلممال بر لثملاىفو هيلع مالباع 1 لحرلا

 مولبواولاحتفب ةمولو سانلاهمول ةموللجرو 5570 اوموالتو .
 نابرض ىهو ةدايزلا فورح نمماللاو ثكملاو راظتنالامواتلاو سانلا ٠

 مالو دك اتلاءالو-ضالا الك الن ةكح رحدتماف ةينك اسوةك حتما

 كلذبف ءئرقو يطاخلااهم مآ امبرو بئاغلا اهم سوي سالامالف ةفاضالا ٠



 ميملاباي #مالل | لصف ةهء؟

 همزلأو بزال ةبرض ىفةغل مزالةيرضا ذكر اصلاقيومزالملاءازالاوهتمزالو
 نطابنهجولا لعيب رضلا مطللا (مطل) قانتعالااضي أ مازتلالا وهمزتلاف“ىشلا

 قوسل ليقامبروراجتلا زبو بيطلا لم<قلاريعلاةميطللاوبرض هبابوةحارلا
 ميتيلاو همأ توم ىذلا ىمجعلاوءاوبأ تومي ىذلا ميطللاو ةميطل نيراطعلا

 (مثعل) اضعب اهضعب بر ضجا ومالا تمطتلاوطالتو طال ومونآت ومي ىذلا

 (مغل)» رصبت وهنع لكن ليلا لقوات وهيف ثكمت اذا مالا ىفمثعلت ديز وبأ

 هو ذ ىنعل 0 دووم ريسملا تم ىف ارعالتلقىفا رعالانبالاق 1

 ةحقالا يقل (مقل) هنقيتسيال“ىشب هبحاص ربخ مل

 همقلاو امقلت هريغ اهمقل و ةلهم ىفاهمات ااهمقلت وهلثماهمقتلاو مهف هباء واهعلتب |
 لبج دي دعتلاو مضلايماكتلا ورصن هبابوهفك عجمي رضدمكلا م ارجح

 ماملالاو درداو هرومأ نم قرفتام عمو حاصأ ىأ هثعش هللا + (مل) ماشلاب

 ام تناوةردحلاقو غولبلا براق ىأ ملم مالغوهبلزن ىأ هب+ أ لاقي لوزتلا

 وهو ممللا نملجرلاملاو كلذ نم برق. ىأ مل,وأاطبح لثقيام عبي رلاتبش

 اقوي ودل راغض

 الأال كيدبع ”ىأو * امجرفغت مهللا رفغت نا
 براقتملا ممللا شفخالالاقو ةعقاومريغ نم ةيصعملانمةبراقملاءاملالا لبقو
 0000 ا ءارفلالاق ىرهزالا لاقتلق#*بوبنذلا نم

 ' تماصأ لاَشو ملهي ىأمومام ل جروز ونجلا نم ف رطاضإأ |ممللاو ة 0

 | ديلاو ايندلال زاون نمةلزانلاةماملاو ليلقلا“ئىشلاو سملا وهوةملنلا نم
 فادني ذنب تلق الا دن ينج ا كنا املا ل نا ديلا كال

 مي

 ىلا 0 45 7

١ 7 



 نم عدصلاو حرام هلو ماقلا ردع موق يذلالاعفمو لعفم نزوبم الماو

 َُك ا 3 م 0 0

 ةيهاذلا 0 ند وسال عج

 مثلو مهف هبايو ليبقتلا ملا وباقتلانتهمفلا ىلعناكامماثللا (متل) هلعسونم

 ف رغم ىسراق فورعم ماجالا )م ( درعملا نعناسك نب ااهلقن ةغل حتفلاب

 هلوقب هسش وهو امال ىددش ىأ ىمجلت ثري دا ىف و ضئا ا ءدشتام ماجللاو

 ْ نا وم وحل وماخل عم او هم صخأأ ةمحلل او ف ورعم محالا ير ىرفثتسا

 ءدضص اع معطبام ىزابلا مح وحتتفتو مضت ب وثلا ةمح وبا رقلا مضل ةمحللا

 ىتلا ةجشلا ةمحالتملاو ةدتفلا ىف ةميظعلا ةعقولا ةمحاملاو اضيأحتفتو مضت
 ءىشلاب “ىلا حالو بايثلا نم سنج محلم لاو قاحمسلا مآ تو محالا فتدخأ
 مو هندب ىف محللا ريثكراصاذا مي وهف ف رظ باب نم لجرلا مل وهن ةقصل ا"

 وهف محللا مههعطأ عطقتاب نم .وقلا مح و م وهف مال | ىهتش اب رطباب نم
 لشم محل وذ ىأمحال لج راضي ألاقي وهل وق ىيمصالا ومهم لقتالومحال

 حايل رع دج هقرع ل دب ىذلا ماحللاو صانو نبال

 لحرلا ملحأو ناسحالا نم هن 1 لي انج مكتىأتيدسألم مل الثا ىفوبوثلا

 عفن 2 1 رج ات ودمدللا (م دل) را رات

 عمست عبضلا لثمز وك الللاوثيدخلا فو ديدشلاتوصلا,سيلوضرالاب ٠

 هب تمزلو امازلو امورك اك دخلا ته (مزل) داصتف جرح تح مدللا 2

8 
 تا



 ميملا باب# ماللاو فاكلا لصف ةو٠

 ثالئاهبقو قبنو ة قم 000000000 كا
 كملكيىذلا ملكلاواط وطب ةديصقلااضيأةملكلاو ةلكو ة ل ةلكت اعل
 دملكو ةملكبو 1 ير اهذك ريدك دك لئمامالكوامم اكتةلكو

 نايلكشي لقتالو اة ادم ةنبرجاهتماناكو رجاهتلا دعب املاك تو هبواح

 ةحارطا ماكلاو 0 مال توسابامالاا تاك سدج امو

 ا ةبادأر قنم ة ةءارقد توك خباب نمل دق وءااكومو ءلكعماو

 هللا هلك مالسلاهيلع ءىسعوح رجتلا يلكشلاو مهمستو مهحر جن ىأ مهملكت

 : 0 ا

 " ىطغتاهجال ةرئدملاةوسنلقلاةمكلاوةمكوماك أ عن 0
 ةك اوماك أ عمجاو رونلاءاطغو مكعلاءاعوةماكلاورسك -- 00
 هل لعجصيمقلا “5 اواهماك أت ج رخأتمكوةلخنلات 5 أ ؟ اذ باكا 0

 لوقت ربخلاو ماهفتسالا ناعض ومهلون وكسلا ىلع نم مهبم ص قان مسا ونيك

 ' مرد 8 ريحا ىلوقتو زيبعل | ىلعهدعبام صنت كدنعالج رك ماهفتسالا ىف

 ليلقتلا فبردض ريثكتلا ىفهنالب رب رحم دعبام”رجنف ريثكتلا دي رتتقفنأ
 ” نم ترك اتلقف هتقرصوهرخاتد”دشامانامساهتلعجن اوتدصن تشناو

 . عفرو بارثنم ةعطق عجاذا مضلابةم رك ا( مركد) ةمكللا يو ملا

 ” لصق ءايمسلا لثم قورعم ءاسيكلاو ماعطلا نم ةربصلاهريظأ 0

 ( امؤل شلا مؤادقو سفنلاحيحشلا رصالا_ءىتدلا مثلا (م آل) د(ماللا
 ” مأللاو مق هياع سانلا هوعديام عنصاذاام آلا مألأو ةم ًالواضيأ ةم المو

 ناار ثا دن ديت لا 1مل ا ا

 ننهف اي

0 



 535 ميملاباب * فاكلا لصف 0
 ةهتك لج رود ربنةعاكو همتكين أهلا سه رس همتكتساو هنامكى غل وب دب دشتلاب

 هببضتخم ةمسولابطلخت دن نيتحتفب متكلاوهرس «متكتن اك اذاةزمهحنزوب ٠

 مركلا(مرك )رصن وب رضهبابورام ا مدك/اكمفلا ىفدأب ضعلامدكلا (مدك)

 ةوسن وءامر' و ءاك موقو مر ؟وهفامرك مضلابمركدقو مؤالادض نيتحتفب

 همرك أو حوفصلاركلاوديدشتلاو مضلابما "ركل يقمركلاّىف طرفأ ذاف

 شفخال لاق ىابرلا فدرطي الذاش وهو ىلهمرك ًاامىجعتلا فلاب وهمركي

 ردصم وهومأر 5 انسياءارا منكم ملفا نعل ا دعا ارقو

 قه ار لاقي ةدالاقلاا صب أمر لاو علا رجش مركلاو لخ دملاوج راك

 دنع ةمركملاءركملاومراكملاةدجاوة»ركملاوؤل وأ ماسح ام 5 ابدع

 نمي وجالاك مكمل ورك الاو ةمركمعمج وه ءارفلادنعو كاكا

  لاقو مركسلا فلكت مركتلاو بجعلا
 امرك ينال زك اح 1 يبا او

 ميركتلاو اهيرك اقلعش دحتسا مركستسا و مارك دالوا, فأل جر لامرك أو
 لزنل !لثم وهوةماركلاهيلا لمح لاقبوةماركل اهنم مسالأو ىنعع ما رك الاو

 ةىعلا رك (هرك ردا رفعزلا ركل( 2 فرع م 2
 طك 5 برضةنابو هلك ايل هيفام جر ختسا ودرسكى أ هبف مدقكب

 عضوم ةمظاكو موظكم ظيغلاومظك لجر وهف برضهبابوهعرتجا هظيغ

 ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي سنج مسامالكلا (ملك ) ليبقتلاةمعاكملا( معك )

/ 



 ميملا باب # فاكلا لصق 5
 مهضع ماق ىأ براىف اومواقتواهريغوةعر ءاصملاقهمواقودحاو لكلا

 ْ هلوقدنمو ةماذا عا ىلا ماق ا وهعض وم نم هماق و ةماقأ ناكملابم 5 وضعمل

 سانلا نم ةعامجاو سلجلا حمتفلابوةماقالا مهلا. ةماقملاو ةالصلا وميق,وىللاعت

 ىنعع نوكحي دقو ةماقالا 00 هلك نوكيدقف ماقملاو ماقملامأو

 ميقب ماقأ نم هتاعج ناو حوتفش موقبمأ نم ةتلعح اذا كنال مايعلا وم

 ] مخلاب كل ماقمال "ىرقو كلا ع 2 مالى تلال ىلاءتهلوقو 0

 : 00 تسر تس ع للاعتالوقو مل ةماقاالىأ

 .دحاو ىععامسوةعلسلا ماقتسانول وقبة كم لها واع وقت ةعاسلام”وقومقلا

 ش ىفىأوهبلا اوميقتساف ىلاعنهل وق و .صسالاهلماقتساَّل ا ةبلادتعالا ةماقت_سالاو

 هي وقأام ملوقو مقتاسم ىأ موق وهفاعي وقت "ىشلا م”وق وةط الان ودهيلادجوتلا
 . ماوقلاو ةيفينحلا ةلماداواهنأل هثاامأا ةميقلانيدكلذو ىلاعتهلوقو داش

 .نسحوهتماقاضيأ لجرلا م ا وةواما وق كلذ نيب ناكوىلاعت هللا لاق لدعل احتفلاب

 "الهأ مايقوهتبب لهأما وقنالف لا ةيدد امعوهماظن رسكلاب مالا ماوقو هلوط

 لعج تلا <لاومأ ءاهفسلا اوت وت الو ىلاعتهل وقهنمو م :اشمقي ىذلا وهو هني

 | 1 حقدفو هبموقيىذل هك الماضي نمالاو اوقو امايق كلل

 .ةمئاقلاو هضيقمةتئاقو مو ريتوتارأت لك تاوحامات اهعمج ود دوق

 يعمل يو ع ىلاعت هللا ءامسأ نم مس امويقلاوباودلاملا وقةد >حاو

 'متك (متك ) 6«فاكلال صف ف ورءمةمايقلاءويوةغل وهو مايقلا ىلا
 ”متكمو موتكم ىأ ماكر سوهمتتك و كلاناضل انك و رض تاننمكىثلا



 :63/ ميملا باي# فاقلا لصف

 لجءاطلادي دشتب مطقملاوبارضلادار أ وجاتحا لحفلات ومد رهو

 يور د لعاو كلا لع 2 زادت لهأو ةأ سما م ساماطقو رمد

 هكا دقة رانطا قو برعضباب نمه رف لق (ق) ف 0077 رحب

 دحاو ,.اقالاو+ زلااضأ ملا وديك ىذذلا ملقلا و هنمطةساممضلابةمالقلاو ظ

 مورلاٍبايث نمبرضنوماقوبأو مالقالاءاءورسكلابةماقملاو ةعبسلا ملاقالا

 ةمقلا نسخ وهلاق لمح زلا ةماق ركل اذجقلا (مق) انا ولأز وعلان ولك

 لكى عأ و سأ رلا ىلع اضي أ ةمقلاو سانلاةعامءاضي أ ةماقلاو ةمقلاو ىنعمي ةماقلاو

 مقشاو تاسانكلاىفمامقلا عبتتب ىأ ممقتوماق عما را الاوت

 (مق ) ىوروه ىجمصالالاق ةفورعم ةمقمقلاو هضبقو ةعمج ىأةيصعةللا

 نودلاجرلاموقلا (موق ) ةيموراهسحاومونقااهدحاو لودالا ميناقالا

 ريهز لاق هظفل نمهل دح اوالءاسنلا

 ءاسن من صتخ ل 1مل 0 عردأ لاخاكسل و ىردأامو :

 ءاسنلا لبخداميرو ءاسن نمءاسن الولاق* موق نم م وق ر خس ال ىلاعت هللا لاقو

 عملا عمحو ماوقأ موقلاعمحو ءاسن ولاحرىن لكموقنال عبتاا ليبس ىلعهيف :

 اهظفل نم اطدحاوالىتلإ عومجاءامسأن ال تنؤيورك ف؟موقلاومباقأومواقأ .
 ىلاعت لالاق موقلاورفنلاو طعهرلا لتمثنوبو رك فب نمد الا نك اذا
 ةدحاولاة”رملاةموقلاوامايقموقيماقو حونموقتب ذكلاقو كموقهببذكو
 بابو تقفن قوسلاتماقوتفقو ةبادلاتماقودمحءاملاماقوا ذك ماب ماقو

 (راتع س 5[ )



 5-2 ممملابإب #* فاقلا لصف 1

 ْ 0 هلئممطرقلاو رفصعلا بح مطرقلا (مطرق) ةمرقملاومرقملاذكو

 : سلح لثم مسقم عخوملاوب رضهبابو مسقناف"ى ١ امسقردصم حتفلاب مسقلا

 رسكلاب نحطل اوانحط نحط لثم ريا نمبصنل اوظ+ اركاب مسقلاو
 مدلا ىفءايل والا ىلع مسقت ناعيالا ىدو ةماسقلا| نمهلصأو فاح مسق أ وقيقدلا

 © هميمقل | مسالا وامهشي هامستقا ودامساقتو لا لا همساقوهل هاح همساقو مدقلا

 ' اهنال ةمسقلارضحاذاو هلوق دعب هنممث وقز راف ىلاعت هلل|لاقاعاو ةثنؤم ىدو

 ” (مشق) مالزالابهسقلابلط مسقتساو كلذ له دن لان ا وكارلا تكف

 . لاقيو ديلا نم را اعطل اةيقئئاذنأ مثَقلاَو برضدبابو لك الامش هلا

 آ لاح رلاورو فلا سوعشتقلا )م ءشقو اعرئام دما ىلا تمل ايلات :ال ام

 0 دل وب رهبان و نام 0 هلا مال 2

 | ةمصق نعولو ىلا سلا كتسا دا ىو ةرتمكلاريسكلاب ةمصقلاو

 " مدقومهفهيابونانسالا ف ارطابلك الامضقلا (مضق)تبنموصيقلاوكاوسلا
 1 مضخاوم طَحح دالابب تسل و مذقمدالبهدهنالاقف ةك< هل مع نب | ىلع ىف سعأ

  دقةعبشلان ا ىأمضقلاب مدخلا غلس مهوقو كلذ نود مضقل اومفل أ عيمج كالا

 رعاشل لاق قف لا, ردت دقةديعبل اةياغل !نأءانعمو مفل افا رطاب لك الاب غابت

 مضقلابم ضخ اك ردن تح مضقلابو * اهدبدج باش اقالخاب غلبت

 . (مطق) مرت وبدلا ع ذقل ااهفلعى ا اهمضقأ دقوقب ادلا ريعش م ضقلاو

 | محلا ناوهش ىأ مطق لج رلاةبمحالاةوهشو ب نا رضل أةوهش نيت>تفب مطقلا



 0 ميملاباب *فاقلا لصف

 هيفاطاخدا “ىلا ف سفنلا ميحش وها خد رهعلا سرفلامحتقاو هللاف يس نب |اي

 لادلا حتفب اضيامدةموامو دق رسكلاءهرفس نممدق (مدق) ةبورربغ نم

 مونهموق مدقي ىلاعت هللا لاق مدقت ىأ لفق نز وبامدق رصن,ر ص كم ادقبمدقو

 سعالا ىلع مدقأ و هادم مداقت و يدق وهف تنعن زوبام دق مضل ا.”ىشثلامدقو ةمايقلا

 ثيدح ىفومادقالاب م و. هناكس رفا رجز وهومدقألاقيوةعاجشلاءادقالاو

 مادقو ىنععهم "دق ودمدقأوةزمطاحتفباوصلاورسكلابموزيح م دق ىزاغملا ٠

 ءامسأ نم مسا لعجمدقلانةمساوهو اذكوا ذك ناكامدقلاقيوثودحلا .

 مدق نالخل لاقي ر مالا ىةقب اسلااضي امدقلاومادقالا :دحاومدقلاو نامزلا

 ميدقت هيفهلناكوا ريخ مدقدناك< د قتلا وه شفخال لاق ةئسح ةرثا ىأ ق دص

 ىنعع مدقتو مدقتساوودعلا ىلعمادقالا ريثكلا لجزلاةمادقملاوءادقملاو

 0 اهرخ و ؟فنالا ىلبامملادلا رسكبنيعلامدقموباج أ وباجتسا مطوقك

 ةمداق ةدحاولا حانج لك ىف رشعىوهشيرم.داقمريطلامدا قو غدصلا ىلإ 7

 شح | ةم”دقم وهبج و مدقم ب رض لاب ر خ وما دضم”دقملاواضي أ ىادقلا هو

 تيكسلا نب لاق ةففخاهب تحض ىتلامودقلاوءارودضما"دقوهلوألادلارسكب ٠

 مرق ديساإ لبق هنمومرةلا|اذكوةلحفلان وكب نكل ولل ذي الوهيلعل محال '

 نيتحتفب مرةلاوةلوهحةغلفمرقالا ريعلاكث يد !ىفىذلاامأوهباهسسشت مرقم ٠
 شوقنو مقرهيفرتسمارقلاو ب رطباب نم محللا ىلا مرق دقو محال ةوهشة دش

 ا لوول يور



 ميملاباب  فاقل اوءافل | لصف 95

 هب تصيل قبرربالا فىفعضوبام رسكلا,مادفلا(مدق) هنلاما ضف ركل ميخفأو
 ش .ةمادفلا نيب ليقث ىعىأ مدق لجرهنمو هلثمدي دش لاو حتفلابم ادفلاو هيفام

 ريغ نمد رك ”ىشلامدق )م هف) ول
 |0001 فلوق نيدرنأ

 هلاصف ىصلاماطف ( مطف) مصفت | لثم مصغ واط ماصقت اال ىلاعت هللا لاق مصفناف

 ميطق وهفاماطف رسكلا 0 اهدلومالا تمطفلاقب 1 نع
 0 رع و

 نم ثيدخاىفو ىح -الا مشلاب مقفل( متف) الامع ءانالا معفأ .) معف ) هن داع نع

 لاحرلانم مايفلا ( مايف) مظع مالا قافت وهي نيبام ىاهيمقف نيام طظفدح

 هوفدلصأ مفلا( )اينامايف هتبأ رلاحدلا رك ذىفوةما ميظعلا وه ليقو ميظعلا
  لاقتلق * ميملااهنهض وعفاهن وكسل با رعالا واولا لمت مافءاطا هنم تصقن

  حتف تاغل هقو انههل وقل ضقانم وهو واولا نعالءاطا نع ض وع ميملان اهوف ىف

 . نيناكم نمهب رعب نم مهنم و لاح لكى اه رسك و لاح لكق اهم ضو لاح لكى فءافلا

 'ةيماشة غل صا ليقوةطنخلا موفل !كقواهمولو د رقيق م وتلا وتلا

 . ”لثق رصم ضرأن م مويفلاو ةعدقةغل ى هعا رفلالاقو [ رت | ىلا دااوموفو

 .ىأةماهفوامهف رسكلاب“ىشلا مهف( مهف) ةيمأىنب كولم رخا دمت نب ناو ص اهب
 1 ايش همهفمالكلا مهفت وا يبفتهمهف ودمهفاف وملا ةحرمتساو مهفنالفوةماع

 .ةريغهيف نولةمتقلاو رابغلاماتقلا (متق) 36 فاقلا لصف + ةليبق مبفو 'ىثدعب

 غن مهيقهسفببىررمالا وف ) مخ) ةنمتقلأو واعت ىذلا مقالا وةرمحو

 0 . ديل رهنلاهسرف مشو عضخهبابوةيور

 :ذ نيون
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 ا ميملاباب#ءافلاو نيغلا لصف

 مكاو اوعر رخل اعلا (صلغ) ةعلغلاة ديد هلا كسل انزوي ١
 3 همت لوقت و متغ فهمح هنملوةتمومغل ادحاومغلا (ممت) قالا ىف قاتلا

 نكي الم ىلاعت هللا لاق سبتللم مهبم ىأ ةمترم الاقي وةب ركنا |ةمغل او مغناف اطغ

 وهف ٌدرباب نمانم وي مغومثو قيضو ةماظاهزاح ةديبعوب أل قةمت كياعكرمأ ٍش

 ىا اضيا معةليلو هانمانمويمغأو را! ةدش نم سفنلاب دخ ايناك اذا معموب ٍ

 ىا هلعاف مسي ملام ىلع ربخلا هيلعمتوروغ ءامط وةك ردصللابتفصوةماغ

 ملفهريغوأ ميغ مهنعهرتساذا سانا |ىلع لال ا مئاضييأ لاقي و ىمتأ لثم مجعتسا ٠

 منغلا (منغ) تميغت ىأ ءامسل اتم ادقوةمامت ةدحاولاباحسل اماهغل اور

 اهترغصاذاواعيمحامهدلعوثانالا ور وك. ذلا ىلع عقب سنجال عوض وم ثن وم مسا

 تناك اذا اهظفل نما دحاوالىتلا عومج !ءامسأن ال ةمينغ تل. ةفءاط اهنتلسأ

 ناو ددعلاثنؤنف ر وك ذمغلا نم سحهللاقيمزالاط ثين ًاتااف نييمد الاريغل

 لغذللا ىلعهشن انو هريك ذئىفىرجحددعلازال مغلا هيلي ناك اذا شايكسل|تينع

 منغدقو ىنعم ةمينغلاو منغملاو هانرك ذام عيمج ىفمغلاك لبالاو ىنعملاىلعال

 م (مغ) ةمينغهدعةمنغتو همنتغاو هلفن ىاامنغت همنغوامغرسكلاب .

 ميغأو ىعع هلكت ميغتوتميغأوتماغأو ةموغميفتءامسلا تمافوتاحسلا

 دقوة م ةدحاولا فورعم محلا 2 ) ةءافلا لصف 5 عماد وتلا 3

 ميلا محقلاو 9 من وخد والناقد #« لاو زن صوربع لكم كح

 هليشاَو هدوسامحش ههجو حو دوسأ ىامحاف رعشو هتماظءاشعلاة مشو 3

 ميظعتلا ميخفتلاو ردقلا ميظع ىأ من لجرأ مث )اهريغوأ ةموصخ ىفهتكسأ ٠



 ا لملم لاقي ة اا لمش ىأامومع مشل ءىشلا معوةصاخلا
 وه ةديبعونأ لاقو واوا ن ان يا يطع ذدعلا

 ' هناىلع لدبي دقعب ل هناصغأ ىلع منع د ةحالار و فادح تار

 / ىلبال ربسو ىهننال موعلا لاقب لاق هيابو ةحايسلا موعلا (موع) دودالتدن

 ' ياعتبن وةرهاشمل وقتاك ةمواعم همواغوةتسلام اعلاو كَ ؛[موعةنيقسل و

 .(ميع) كماععرز ع 7 نأ اهنع ىسهنملاةمواعملا ليقو ماعهيلعىت أ ١ نوع

 رس لجرلا ماعدقو هنوهش طارفا  تيكسلانبالاقو ناللاةوهش ةمسعلا

 | ساده 0 ىميعتأرماوناميعوهف ةميعواميو

 م امارغ 0 9 ميسم هادا شلا مارغلا 5-2

 ' مرعم لحرو ءاسنلا بحي مرغم لجرهنمو لاق مطام از لاواك اله ىأةديبعوبأ

 ىذلاميرغلاو هبعلوأ ىأ 'ىّتلابءمغأدقو عولولاءارغل اونيدل اومرغل نم
 ”'نيدلاهل ىذلاا بأ يرغل ان وكيدقو حنسامءوسل امير نم ذخ لاقي نيدلا هيلع
 ّ اههيرغ ىنعمل وطن ةزعو ع هع رغىف وف نبدىذ لكى ضق نيثك لاق

 . دقو مرغلاو مرغملا 00 هىنععامب رغتهم رغوهمر غأو

 . مالغلا (لغ) برضءبابولظلامشغلا (مشغ) امرغرسكلاب ةيدلا لجرلامرغ

 3 ارضلاةوهشمضلا.ةماغلاو * مالغل او ةمالاغل ااط ناهم »ع اسرف فصب لاق

 مياغل او ةماتغملاةيراخلا مليغلا واضي أ رتغاو جاه اذاةماغ زدكلاب نعملا ملغدقو



 2 ميملاباب # نيعلا لصف 0-07
 ماكعلاو برتاح دض ال آو خلعلا رسكسلاب علا (ع) ) نكسدقو'

 ليلا اضيأ وهو ةمالعلا نيتحتفب ماعلا )م اع) ) هبكعب تلات دكا

 ملاعىأ ةنواع لج رواق السل هلا ءاعو ةيارااوب وتلا ماغو

 وبف ت وثلاراصقلا ماعأ و هاياهماعاف ريا هماعتساو ةغل انمالءاطاوادج ٠

 م ىّتلا هماعو ناعحشتلا ةمالاع هسفنل لعج سرافلا ءاعأو ءاعمبونثاو

 .لاق ملعأ ع لا ص :1لاةيو ةبدعتلل لب ريثك اللانهديدغتلا سلو ملعتف

 برك, دةوق ورع

 بالكلا راجحأ نيب ليتق * ارط سانلا زيخنأ ماعت

 اديززأ ملعا كل ليقاذاولاق ثماغ ىأ ج راخانالف نات ماع: تيكسلا نب لاق

 يم |هملاعت و تماعت دق لقت م جراخا ديزنا ماعت ليقاذاو تماعدق تلق جراخ :

 ىلع هبل دس رذ اعملاو ةجإ1ا ىذ نم رشع تامولعملام ال1 ماع '

 / مقلع) قلحلافانصأنوملاعلاوماللارسكبملا وعلا عملا وقلخلا|ماعلاو قيرطلا

 مبا وبالاوخأرملا( م, ةلعرم“ ىش لكل و لظنحلا لاق ورم كاملا :

 35 َّ يلاقي الوم اوتوبالكملاردسم ةمومعلاوةلوعب لم ةمومج ماع

 هيل اهنم تف دش عدهاصأ .ترواءاساب كو تاغل ثالث يعن أابو معنباايو ١

 امه لقت الو ةلاخان |امه لوقت ولاخانب امم لقت الو معان |امه لوقت وماهفتسالا :

 اممعتهممعو متاعلاةدحاو ةمامعلاو عماعدهممعتوعهدخناهمعتساوةمعانبا ٠

 جوت مجعلا ف لبق اكبر علان اج ماعلا ن الدوس لجرلاممعو ةماعلاهسبلا .

7 . 



 اضبأ ةمصعلاو عوملا نم هعنمىآماعطلاهمصعلاقب عنماةمصعلا (مصع)

 هفطلب عنتما ىأ للامصتعاو مصعنافةمصع رسكلاب همصعي همصعدقو ظفحلا

 يأ موصعمالدا رينز زوجحيهللا رمأ نممويلامصاءال ىلاعت هل وق و ةيصعملا نم

 نكت الو ايماصع نك لم لا ىفوعنتماو ىوقتاذاهبمصعتساو ا ذكب مصتعاو

 ٠ ٠ هلوقهبن ودير يايماظع
 امادقالا و ركلاهتماعو * اماصع تدوس ماصعسفن

 اضيأ ماظعو ميظعووف رك ىأ بنعن زوبظعٍرظعب مضلاب“ىشلا مظع (مظع)

 ىأ اهظعتهمظعورمالا مظعأو همظعمود كا ل وب “ىلا ءظعو مضلاب

 0 وريكت مظعت و مظعتسا 0 و ليجبتلا ميظعتلاو همك
 ىأ“ىش همظاعتبال رطمانباصأ نوقتوا ذكر مأ همظاعتو لفقلان زوب مظعلا

 ةمظعلاو ةديدشلاةلزانلا ءاظلاحتفب ةمظعملاو ةميظعلاو “شه دنع مظعبال

 اههح رهللا مقعأ وحتفلا وهعومسملانأالا مضلاهسايقو هنمأ رببال ىذلا ءادلااضيأ

 دوت ادم وقعم مح رقاكلادا ولا بقت ملاذ اهلعاف مسي ملام ىلعتسمةعف

 هب كن لصافمتمةع اًضيألاةب واهم ضو نيعلا تشب مقعلاو مقعلا ندم

 هلدلونال ميقع لجرو قكدرشملا تالاصأ مقعت ثي دخلا فوت سباذاهيلجرو

 اباحتس حقلتال ميتععإ رو كلا ىلع هفاخ اذا هنب | لتقي دق لجر لا نال مقعكلملاو

 نيتمضب مقعةوسن وميقعة| رماوهدعب مو»الهن ال ميقعموب ةمايقلامويوأ رجشالو

1١ 
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 2 ميملاباب *# نيعلا لصف
 نمدوعلامجعدقو ضعلا مجعلا وةءارقل باه يف روج الهنالءامجعراهنلاةاللصو :

 اهيلع ءاتااكدا ولا طقنلامجعلاو هروج نم ياام تال ا

 فورَخ هنمو همجعلاقب 1 وامجعت اضيهمجعو ف ة رحله حع ألاقي ناتطقن

 ف ورح _رئاش ناب نم "لمةنلاباه زك أ اصتخيىلاةعطقملافو 1 و مجعملا

 ىأ ىلوالا ةالصو عماجلا دج سم مط وقك مج علا طلبا فورد ءانعف ءمومسالا

 كالا َّى هعمجعلاب واعجيسانو ىلوالاةعالاةالصو عماخلامويلا دجسم

 مجعأو مجعتنأ قو نم يأ لخدملاو جيب ا لثي اردصم

 نم'ىثلاتمدع (مدع) مهتسامالكلاهيلعمّجعتساو هبرعأدض باتكلا

 لفقلان زوبمدعلا اكو رةفلااضب أ مدعلاو هندقف ىأ سابق ريغىلع برطباب

 نزحلاونزحلاودشرلاودشرلاو يلصلاو ىلصلاو دحجلا ودح+ل !امهريظن و

 مدليقو مقبلامدتعلاو<دعومدعم وهف رقتفا لجرلا مدعو هللاهمدعأو

 تلق#ةمرعاهدح اوليقوامظفل نماط دحاوالةانسملاءرعلا(مرع)نبوخالا
 ليقبيدهلاىفو لاوقالادحأ ىف م رعلا ليس مهيأ عانأسراف ىلاعتهلوقهنمو

 وه ليكو ةاسم لاو ركشلا هو ةمرغ عم وه ليقو قاطبال ىذلا ليسلامرعلا

 رطملاوه لبقو مهيلع ركسلا قش ىذلا ذرحلا مساوهليقو داو مسا

 مصرعلاو رذيل سيدام دعب عج ىذلا سدكلا نيتحتفب ةمرعلاو ديدشلا

 برض هبابو هيلع عطقو هلعف دارأ اذك ىلع مزع -- ريثكلا شدحلا

 ىأامزع هلدجحبملو ىلاعتهللا لاقو اضيأ ةميزعو ايزعو لفق نزوب امزعو
 قرلا متازعلاو تمسقأنعيكييلعتمزعو مرعرمم ساو 3 7



 ميملاباب # نيعلاوءاظل | لصف 5
 :ًادقو اهنوكسواهحتفوماللا مضي تاملظ وتاملظو تاملظو ملظةملظلا

 ةملظلاءاملظلاولبللالوأمالظلاو ذاش وهوءأ وضأاموهملظأاماولاقو :ليللا

 ىنعم امالظرسكلاب ليالا ملظو ةملظم ىأ ءاماظ ةليل لاقباهب فصواميرو
 ميلظلاو نوملظم مهاذاف ىلاعت هللا لاق مالظلا ىف اواخدموقلا ملظأ و ملظأ

 مظع لخاد داو!اك وهواهقبربو نانسالاءامحتفلابءاظلاو ماعنلا نم يك كلا

 (متع) ة6نيعلا لصفإل مولظ هعجو فيسلادنر فك ضايبلاةدشنم نسا
 ةبووبيغدعن ليالا نم لوالا كاكا ةمتعلا ليلخل !لاق ءاشعلاةالصتقو ةمتعلا

 ' انحصاك ةمتعلا نهانمتعاوهمالظ هتمتعوبر ضباب نم لبللا متعدقوق فشلا

 لكو ىونل انيتحتفب مجعلا (مجع) تقولاكلذىفرا د
 00١ ف ]5 دع ةدح اولا وح و لي زاكل وك - امف وج ق ناك ام

 دضاضبإأ مجعلا ونيكحتتلابمجعلوق:ةماعلاو مجعنامرلااذط سيل لاقي

 ءامجعلاو ةمخعهباسل ىفو برهلا ددض مضلابمجعلاو ىمجعدحاولابرعلا

 " لكوءلكتتالاهال ءامتع ءَتيمساعاوزابجما امجعلا حرج ثي هلعأ قو ةمبلا

 حصفبال ىذلااضيأ مجعالاو مجعتسمو مجعأ وف الاص ًامالك- !|ىلعردقب ال نم

 هناسل ف ىدلااضي ا ءامحع 2! رطاوت رعل !نمزاكناو همالكنسإالو

 . هللا لاق اقمجاعأو نومجعأ موقو نامجعأ ن الجرو .مجيعلابحصقأ نا وةمحع

 باتكو ىمجعأ ناسل لاقيف هيلا ب سني مث نيمجعالا ضع ىلعانل زن ول و ىلاعت
 ىمجعاو مجعأن رك نآألا هسفن ىلا تسنتق ىمجتع الجر لاقبألو ىمجعأ

 | مدرنكم الادورودرواذا اذه ىرسعق و رسعق لمح و ىراودوراود لثم ىنعع



 ا ميملا باي# ءاظلاوءاطلا لصف رود وفول

 نملعتفاوه ومعطلا ت ذخأ و معطاط راحءاطلا ديدشتب ةرشلا نمعطاو

 م وك الا تدقق ىلا رسكي معطم لجر وبلطلا نهباطا لثم معطلا

 ىأ عطت لت لوقو ىرقلاوماعطالا ريثك اعطم لجروقوزرم 0

 (عط)ءاوسهيف هيف عمج او دحاولا سانلاداغ وأءاغطلا( منط) لك او بش يحقد

 نوجا راج رغم

 اطظلا ريثكلا ت تكلا وبميلظلاو :

 قدك ذا را وةللا نتا لامع ا ىهوةزملا مضلابةماطلا

 هياحصال ةماط لاعب لد رب سم مالسلاوةالصلا هيلعهنا ل للم

 ةيكرلامطف ليسلاءاج (ممط) ادبأ مج رح هبيصب ال لاقف قرعدقو رفس ف

 قوف لاقي دربابنم مطدقف بلغوالع حبك ءيِئلكو اهاوسواهنفدىأ

 مطلاب ءا-لاقير حبلا رسكلابمطلاو ةماط ةمايقلاتيمسهنموماطةماط لك
 ثيدحلا هنمو رودم عمتج ىأ .بطمهجو (مهط) ريثكلا لاملاىأمزلاو

 56 ءاكللابالو مهطملا نكي ل !دوهيلعهللا لص هللالوسر فدو

 مظعلانجوملاّتاق *# هجولا نونسم هنكلو نجوللابالو هجولارودملا

 لصف 96 لوطههجووهفنأ ىنىذلادجولان ونسم او تاك لاوهوتانجولا

 ملظلا لصأ ومالا رسكب ذي أ ةماظم واماظ ر سكي اب هماظي هماظ( الغ) 6 ءاظلا

 نساك لاا فو مظافهالأ أ هنسشانملاةبوهعدومريغىف 'ىشلا عذو

 ملاظلا دنع هبلطتامماللا حتتفب ةماظملاو ةمياظلاوةمالظلاو ٍلظ دقف بذا

 هعاط ينشإىأةنم ملظنو هلام ةماط ىادماظتو كلمة مساوهو

 ملظلا لمتحا ماظنااو ءاظتو ماظلا ىلا هبسن املظت هماظو موقلا ملاظتو

 عج و ةغل ماللام ذو رونلادخ ةماظل اوم
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 اهمرضواهريغاهمرضأو تيهتلا كتم رطض اوت م رضتو برطباب نمرانلا
 'ىثلامض (ممض) دسالا معيضلا(مغضر دسالا ماغرضلا ( مغرض) ةغل ايمالد دش

 ضعب ىلا مهضعب مضن اموقلا ماضتوهماضو درةبابوهنلا مضناف'ىثلا ىلا

 دار ةوزظلاع هضلا ( ميض) ت ا.تشاىأعواضلاهيلعت تيطضصاو

 ىأ داضلا مضإ تمضدقو 0 ماضتسم وهف هماضتساو ميضم وهف عاب

 روش مانام ضو لجرلا ميضتاغل ثالث هيف و هلعاف مسرلام ىلع تماظ

 (مسط )برعم ىم راف ب شخ نمت ةمراطلا (مرط) ءاطلا لصف عيب ف
 عمجنأ باوصلاو سايقريغىعتمعمج نا رقلا فر وس نيسا وطلاو ميساوطلا

 لك بام ماعطلا( معط ) محتاوذ ومسط تا وذلاقيفدحاوىلافاضتوتاودب

 ةقادست جرذانك هل ا رولا ربلاءاعطلا,»صخاعرو

 ريعش نم اعاصوأ ماعط نماعاص ممسو هيلع هلل| ىلص هللا ل وسر دهعىلع رطفلا

 لاقيهنم ىهتشياماضب ا معطلاو ص همعطلاةيقوذلاهيدؤيام حتفلاب معطلاو

 معط دقو ماعطلا مضلاب معطلاو امعْناك أذا معط ىدينالفامو معطهل ل

 متمعط اذاف ىلاعتهللالاق معاط وهف قاذ قالك 1 اذاءاطلا ضي امعط كلا

 همعط لقزالف لاقيوهقدي نمو ىأىمهناف همعطب + نمو لاقو اورشتناف

 ةمعطلاو نالنل ةمعط ةعضلاهذه تلعجلاق.ةلك اماةمعطلاو هلك أ ىأ

 ءىدر ناك اذاةمغطلا ثدبخوةمعطلا فيفعن الف لاقي سسك لاهةجواضبأأ

 مامالا مكمعطتسااذا 00 ا يك املا ةيطخساودكلا
 ا ١ لا وعلا مك طاوهيلع اوحتفافحتفتسا اذال وةيدومعطاف

 رب فنا. ىلا يو ل دق يول



 10 دةيايااا0دندندنينااا : ل نا ' ٍ

 ة/ه ميملاباي# داضلاوداصلا لصف

 هقتاعو قع دل هقلخنمةيادرترسإلا 0١ نع هيب

 0 قو نولوش ءاهقفلانا دديعوتأ رك دوام اينو نعألا

 هبكنم ىلع هعضيف هيبنا- دحأ نم هعفري مثهريغ هيلع سيل دحاو بو
 ىلاةلمشلا لمتش ات لق كن ًاكءامصلان الف لمتشا تاقاذافن4 جرف هنمودف

 ممصو هصلاخ “ىلا ممصولام#ثالا نم برضءامدلانال مسالا اذهب ف رعت

 ىنثيال ىذلامراصلا فيسلاةماصمصلاو مادمصلاوهدشأ دربلاممصو رحخلا
 مصأو اممص حتفلاب مصب مصق هللا ةمصاو يقم أ ةرعو لاف مهصو

 دحاو منصلا (منص) هب 0 ومصأ هنا هسفن نم ىراماصتو مص ىنععاضيإأ

 لععاليمانقم وصلا ليلا لقا (موص) نئولا وهو نمشب رعمدنا ليق مانصالا
 موقواضي اامايص ولاقباب نم لج رلا اص دقو يعطل 1 ءطلا نع كاسمالااضي |موصلاو

 ريسغ ىلع ماق س رفلا ماصوماص ىأ ناموص لج رواضا ميصو ديدشتلاب ماوص

 هلوقو حايرلادوكراضب  موصلاو لدتعاوةريهظلا مثاقماقراهنلا ماصوفالتعا
 وب أ لاقواةمصامهنع ىللاعتهللا ىضر سابع ن.[لاقام وص نئحرالت ردن ىنأ ىلاعت

 (مخض) ة«داضلا لّصف 96 مئاص وهف ريسوأ مالكوأ ماعط نع كسب لك ةديبع
 ةفص هنالنيكستلاب تامخض عم او ةمخض قالا و“ىشلكنمظياغلا مخضلا .

 5 توتال نوصل :ةح لثم كك اذا 00

 0 ىذلا ل اًضيا وه واه ع و ءافلخلا ىراتلا لاعتشا زكا

 تمرضوران اهف رطىفةحمشلاو أ ةفعسلانيتحتفب ةمرضلاو هبفرانلالاعت
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 ”ىولطاىوقماشمجماشلا ) مش ) داّوفلاك ذدلج ىأ هش وهف فرط

 هب ىذلا لجرلا مشالاو ل 0 لئثممويشمو مشم لجرلوقتءايلاىم

 ءىشلا لياخماشو شياعم لش ءياشم عمج اوثرفلا ةميشملاو مش هعمجو ةماش

 عاام ابورطق نإ هتباحس ىلا رظن قربلاءاث وهلا رظتنم هرصيب اه وحن علطت

 ١ ترسباو ةدسج#ب رخةمادص (مدص) ةداصلا لصف 6 قلحلا ةمشلاو

 ال | 1 الاد دلل ةعرملا دل |ىفكمدظض ا وامداصتوةمداصو

 ٠ | رت ىلا رص( مرص) اه“”دح دنع دمحن اء اهنكلو ربصلاهاراصق ةئز سم ىذ
 - ةنالثلابابو دج لخيلامرص و مضا امر صلا مس الاو همالكعطق لجر لامرصو

 0 مراصتلاو عاطقتن الاءارصن الا و مرصي نأ هان اح 0

 . اهرسكو داصلاحتفب مارصلاو برعم ىسراف دلجلامرصلاو عطقتلا مرصتلاو
 . مرصدقو عاج داج ىأ ءراصل جرو عطاقلا فيسلامرادلاو لخنلادادج

 دادضالانموهو حبصلااضي ًأعرسلاوب ولظملا]يالايرصلاو فرظباب نم
 ١ تقرا دا لاك داق ىلع نال او عولطتلادودجل اشبأ عر هلاو
 - (ممص) لاصتتسالامالطصالا (لص) ”ىشلاىلعةعزعلاةعرصلاوتدوساو
 ” ةيهادلاءامصلاو تمصم بلص ىأ 5 رجح واهدا دش رسكلا,ةروراقلامامص

 د . مصالا هللارهش بجر و لكلا ىف ممصلا نيب مصأ لجروةدب دشءامص ةشفو

 7 لاتقهكرحال و ثيغتسمت وصهبف عمسإل ناكه نال كاذب ىمسامتا ل الخلا لاق
  لاجنأ ءافلالاماددسع وبألاقمرحلا رهشالا نمدنالح الس ةعقعقالو
 َِ ف ءانكلا 2 ناوغو ا انتا رعالاةامشوحدب وم هدنِسح

 اطيل طفلا فلول يس المطر اهلا ايلا ادنطللا



 مؤشلاوةرسنملاةم اشملاوءابلا قمح ةنم اشوةغاش ساو ل 1 ١
 همشيأملوقت ةماعلا و انالفما اماما ,ومؤشموموشم لجرلاقي نين ادض

 ماشلا تأ اء ثآوف وكت لثمم اعل !ىلا بسنت لج لام 5 ودملابهب مءاشت دقو

 متشلا (متث ( مش وهف ب رطباب نمءاملا مشد ودربلا نيتحتفب مشلا (مش 5

 (خح] ةناسملا ةعاش ماو ب استلاماشتلاو 0 ةميتشلامسالاو برضهءانو سلا

 لحرو طرقل |قلعم ةف ا برست تا

 -- و فرط بأي َن ممدعش دق ونيمس ىا 0 حش وهدد ىفوخيشلاريثك سيتم

 م تلك دو ةعئاب ماحشلاو محاش وهف عطق بابو محشلا مهمعطأ هباحص أن الف

 ىكر رم ثتد 0 (ةرش) تب رطدباب و محشنلا ى -عمشم

 مشلا مد ل - مةعطقلاو سانلا نم ةفك اطلاةمذرشلا (مذرش) هنعمهللأ

 هناثي دخلا ىفو هازج ىأ نيشلا مضب مش مضل ب همكشي همكش دقوا زجلا مضلاب

 ةمكشل لاو ميكشلاومرجأ وطمعا ىأ ومكشا لاق مجتحا م اسوهيلعهللا ىلص

 نالفو ماكش ع او سافل اهيف ىلا سر فلا مف ىف ةتضرتعملا ةنلب , دل |ماجالا ىف

 لك ئب كذلا جاشلا (مجلش) ايبآافنأس فنلاديدثزاك اذا ةميكشلادب دش
 همثم 'ىشلامش (ممش) هان نسر يتلا * ىنارعألاقو فورءموهو

 همتشاو همشف بطلا همشأو هيف ةغلٌد رباب نمش واضي  اممشو امش حتتفلاب

 امهيف ممشلا نيب سآرلا ل يوط ىآمشأ لسجو فنالا مث !لجروءالعأ



 ميا باب #نيشلاو نيسلا لصف 0
 هالع ىأهمنست ولبالاةمنس ا دحاومانسلا (متس) لل ابح مسمسلاوراهنلاب

 قوف ىرج هنال كاذب ىمس ةنملا ىفءام وهاولاقمنست نمدجا ضوىللاءتهلوقو ٠٠

 لعجن ةمالعلا مضلاب ةم وسلا(موس)هحيط:دضربقلامينستوروصقلاو فرغلا

 ةكئالملان اف اوم وست ثيدحلا ىفو مو تهنملوقتاضي أب را ىفو ةاشلا ىلع

 نيم وسم ىلاعتهل وقو ةماعملااضبأةم وسملاو ةبعرملاةموسملا ل يخلاو تم”وستدق

 ىأ ليل ااهيف موس كلوق نم نيلس سمن وكي و ني ماعم ن وكي شفخال | لاق
 * ابعاك راهيلعوتم”وس لنك |نالنونلاوءانلابءاجاعاو ةعاسلا ةتفوايلتترا

 نيط ند ةراحد ىلاعتهلوقو د اك ىره ولا هر 5 عاتلا لكشالا فتك

 .مالسلا هيلعحونىبدح أ ماضوتوملاءاسلاو متاوحلا لاثمأ هيلع ىأةم وسم

 ىأ ةيشاملاتماسو ىعارلالاملاوهوىنعمماسلاوماوسلاوبرعلاوب ا وهو

 اهج رخأ اهبحاصاهماسأو ما وسةمئاسلاو ملاسلا عجحو ةمباس ىهف لاق هبابو تعر

 اماوسةمواس هنملوقت ةعباملافموسلاون وميست هيف ىلاعت هللا لاق ىعرلاىلا

 هبل لال هاو ةديخ ةميس رغب ةدمس وانمواش:و ىلع ءاتساورسكلا

 ىلامتهللالاق واولا نم روصقمامسلاو هياعهدارأوهاياءالوأ ىأا فسخ هماسو

 دحاو مهسلا (مهس) نيدودممءايميسلاوءاميسلا“ىجدقو مههوجو ىفمتاوس
 هعراق همهاسو ططخ ل ادربلا مسملاونامهسلا عمجا وبيصنلااضيأ مهسلاو ماهسلا

 6 نيشلالصف ا اوعراقتاومهاستواوعرتقا اومهتساو عرقأ مهني مهسأو
 اد لاق عاشو تاشءاجروتن وك ةجالاب ءاشلا (ماش)

 0 | 1 لوفر دعاة روربض قءاجاموماش لست الو هب ودس هاك

 أ
 رس

 - 4: ندد انما
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 مسا ضب آةماسوةماس ةدحاولاءاضعلا نم رجشاضإأ اسلاومالستسالااضبأ

 ونبأ ارقومالسلا ملسلاواهيلعىتتريتل !ملالسلا دح اوماللا حتفب مأسلاو لجر

 نيسلا حتف حملا وسلا ومالسالا ىلااهانعع بهذو ةفاك م اولخداو 3

 ةمالسلاماللاوىنماس نم ءاسانأ لوقت ملاسملاملسلاو ثنؤيو 0
 1 ده اا نمسا و ملستلانم يسالامالسلا 5 ها 5

 حتفب تايمالسلاواماسالجرو ىرقو ةيمأل وق فب وعلا نمةءاربلاءالسلاو

 غيدللا ميلسلا واضيأ عج اودحا ولل مسا وهو ىالساه دحاو عباصالا ماظع ممل

 نالفملسو ملاس ىأملس باقوهباىللسأهنال ليقو ةمالسل اهلا ولءافت مهمنأك
 هدخأ ىأ ههاستف ءئىشلاهيلا ماس واهتم هللا هماس وةمالس كل ا,تاؤ الا نم

 هيف فاس ماعطلا ىفمل سا ومالا اضيأأ ميلستلا وه اباض زلال ذي ميلستلاو

 مالستسالا وهو نيتحتفب ملسلا فن خد ءاسأ وملس ىأهللا ىلا هسمأ ملسأ و

 ملتساو ةلحاصلاةللاثكلو اصتلاملاستلاو هلذخهماسأ و مالسالا نم ملسأ و

 (ممس)داقنا ىآملستسا وهزم مهضعبو زمهال و ديلاب وأةلقلااماهسملر جحلا

 مضيو حتفب لتاقلامسلا اذكواهمونيسلاحتفب طايخلا مسدنمو بقثلامسلا

 لعجح ماعطلا سو مسلاءاقسهمسوهبقث دس ماسمو مامموم ومس ىلع عمجمي و

 اضيأةماسلاوةماعلاو ةماساا فيك لاقيةصاخلا| ةماسلا ود رامهبابو مسلا هيف
 متامساهعقتو ثن ؤتةراخلاع.رلامومسلاو غزولا راكن مص ربأماسو مسلاتاذ

 نوكتدقو ليللابرورلاو ليللبن وكت دقوراهنلابمومسلاةهيبعوبأ لاق

 ناعتخاملا
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 م امامزد وةملاىمسي دقو دوقملاهف رطىدشي م شاشخلاىفوأ ة ريلآ فدشي

 2 ةمزمزلاو مازووفربكت هقنابءزو ريسلا ىفمدقن ىأ مزو درهبابو همطخ ريعبلا

 رثب مسامزمزو مهلك ًادنغس وجمالك اضي أى هودي ز ىفأ نع دعرلات وص

 سبل موق فق حلة سلام ىرزلاوةع ركلا ىاةمزلاةئاضلا ثيدحلا ىف (متز) كم

 - ىحو طرقلاك اهنذأىزعمالن < هو ةغز وقد كف هبلاجاتحمال مهتم

 . لاقميتز كلذدعب لتعمىلاعتهلوقو اقلعم كرتبو ربعبلا نذأ نم عطقب ”ىث ءاضنأ

 " جرلاةممزلا ( مز) اهتمتزبةاشلا فرعتاكهمْؤلب ف رعب ىذلا ميئللا وهةمركع

 " ةمسد ىأ ةمخر ىهف ةموهزلانمدهدبتمحز ردصم نيتحتفب مز لاوةنتنملا

 ' مكسو برطباب نم *ىثلا سم مئس (مأس) «نيسلا لصف برطدهبابو
 ٠ لاس عمدلا مجس (مجس) وس لج روهلمئ أ ةلجعن زو: ةماسودلاءام اسو

 ' موجس نيعو اهعمدنيعلا تمجسو مج - ناو رج لاناص !اماجستو ل كد هنانو

 ع مسالاوداوسلاةمخسلا (مخيس) دوسالامحسالا وداوسلا ةمحسلا (محس)

 ا (مدس) هدوسىأاميخست ههجوهللا مخسوردقلاداوس مضل اماخسلاودوسالا

 ” نامدن نامدسومدانمداس لج روب رطهبايو نزلا ومدنلا نيتحتفب مدسلا

 ١ ةدلوم ةلك م يقتسملاى لا فرط وهو لغثلاجرخم مرسلا (مرس) عابتاوهلبقو
 ١ (مقس) ثدح ىأسانلاءاطسبرعلا ثي د! ىفو فيسلا دحماطسلا (مطس)

 برط با,نم مقسدقوز زا ون زا لثم مقسلاو مقسلا | ذكو ضرملاماقسلا
 ” ةأصامسا ىماسو لج وسا ماس (ملس) مقسلاريثكلاماقسملاو ميةسوهف

 |ولملاو فلسلا نيتحتفب ملسلاو لجر مساملاسو لجر مساو لبج مسا نامأس و



 5/4 ميااباب#ىازلاوءارلا لصف

 هريده ىف راطلا مر توهل ثم مينتلاو هت وص عج راذا متر توب رطبا, نممنر

 ةكرحلامورولاقهبايوهبلط'ىشلامار (مؤر) ضاننالا دعس وقلا<رتو

 ةيدابلاهعذوم مسا ةمارو بلطملامارملاو لصالا ىفىصقتسم هي وبيسد رك ذىذلا
 دلو نم ليج مو رلاودإب نمره مارو «امجاشنتما كاست للا هفو

 ىلع عضوي ىذلا مرملا (مثر) زو ىجز لثم مورو ىورلاقبوصيعن.مورلا

 لاقي حرب ىأ ميريمارنم لعفم مص ورمعوبأ ( ير) برعمتاحار جلا
 (مح ز) 6# ىازلا لصف امقم تل زال ىأ ةماقالابءاعدوهوتحربال ىأت مرال

 محدزاو اضي أ هحزأو ةمحز امبيفءاخلا حتفهم زيه ز لاقي ماحزلاةمح زلا

 هريغمرزأو عطقنارسكلابلوبلامرز ( مرز ) هيلعاومح | زنوا ذك ىعموقلا
 عضوم ةمدرزلا ( مدرز ) هلوبهيلعاوعطقتالىأهومرزتالثيدحلاىفو

 ىازى عثاالثلاتاكرحايامعز مضلاب معزي معز (معز) عالتبالا وهوماردزالا

 معزلاو ىازلاحمتفب اضيأةماعزو رصن هبايو لبفك هب معزولاق ىقاردصملا

 مهديسموقلاميعزو ةدايسلااضيأ ةماعزلاو مراغميعزلا ثيدحلا فو ليفكلا

 سابعنب |لاق رصن هبابوهلك أمقزلاودبز ورم هيف ط ماعط مسا موقزلا (مقز)
 رّقلا لهجوبأ لاق ميال ماعط موق زلاةرجشن | ى اعتهلوق ل زا امو للاخر

 ةي آلا ميحلا لصأ ف جرخت ةرجشاه ا ىلاعتهّللال زئأف همقلتن ىأهقزت ديزلاب

 موكزموهف هللاهكزأو هلعافمسملامىدعلجرلا ؟زدقو ف ورعمماكزلا (5)

 مالزالا عمجاو ىازلا ذب ملزلااذكوحدقلانيتحتفب مزلا ( مز ) 5 زىلعىنب ٠
 ىذلا طيخلامامزلا (ميز) اهبن ومسقتسي «بلهاجلا لهأناكولا ماهسلا يش و

 اك

 أ



 0 ميلا باي« ءارلالصف 1/1
 "ىلا عدلا ءارلاوبادلادب رن مان الداقن اولذهانممتلق * لجوزع

 برطضملا مغارملا ءارفلالاق اريثك (غاممضرالا فد جي ىلاعتهلوق هنمو
 مطوقو 00 ةنأت كلا ةرال(ةر) ضرالا ف هدملاو

 ثونلا قرو مقر ل|تدش ال ثدح مق مقرين ار ومالا هق ذح نم غلب ىأءاملامقري وه

 |0000 د تكل وب وتلا ردقورنسملسالا ىوهوهباتك

 -ضاسو دااوساهمف ل لا ةمحلا مقرالاوةضورلا ليقوىداؤلاب ناح ةقرلاوامقرت

 هبق حولوه ليقميقرلاو . يل نايلاعتهلوقوباتكلا ميقرلاو

 مأباتك أ أ ميقرلاام ىردأام امهنعهللا ىضرن 0 ا

 *ىثلا كتراو رصن هبابو ضعب ىلعهضعن ىتل ًاودعجح اذا ءىنثلا كر (ىر ) ناينب
 همر ىثلاءر (مير) هوحموباحسلاوك ارتملالمرلاماكرلا 0 رو
 م رقبلا ثيدح ودلك ًااض آهمرو ةحاصة مي وام راهرم دكوءارلام كل

 ةمرلاو ننيطتلا,هدهعدعب اذاكلذوءربنأهلناح طئاخلامرتساو 0

 عقد مطوقهنموةمر ااوذىمساهبومامرو مت رعت اوةبلا,ل احلا : نم ةعطق مضلاب

 . كلذ ليقف هقنع ىف لحي |ريعب لج رولا عفدالجر نا هلص ا وهتمرب ؟ىفلاهنلا

 .دقومامرو ممر عمجلاو ةيلابلا ماظعلارث تنك ةمرلاو تلج اش فد نم لك

 يحي نم ىلاعت هللا لاق اع :اوميمر وهف ىلب ىأ امهنقءارلا رسكب ةم رم رب مظغلامر

 عمجاو ثنؤللاو رك ذملا امهيف ىوتسي دقال و عف واليعفنال ميم رىهوماظعلا

 ءاج اذا مرلاو مطلايءءاج لاقي ىلا رسكل اب مرلاو قيدصوودعو لوسر لثم

 دقوت وصلا نيتحتفب منرلا (منر) ملماب اولاقاع رو لبج م سعربو ريثكسلا لاما
1١ 



 اللا ميملا باب# ءارلا لصف
 رصن هبايو هعج 'ىشلامزر (مزر) دسلاوهومسالا اضيأمدرلاوبرضهبابو

 امزراهدشاذا اميزرئاهمز ردقو بايثلا_:رمةراكلاءارلارسكب ةمزرلاو

 اذاثي دخل اىفورّقلاو دارخلانبب لجرلامزارياكةالا ومالك الا ىفةمزارملاو

 ىضر رم نعى وزىرهزالالاةتلك < دمتاتالا ووش 2 رف متلك أ

 لك أب ةبقاعملاماعطلا ىفةمزار اا ىمضالالاقاومزأ رف متلك أ اذا لاق هنأ هنعهللا
 ىنارعالا نبالاقودحاو * ,ثىلعموديال كاذو<وانملاموبوالاسعامويواماموي

 لك أينأ ةمزارملاليقو لد | مقللانيب اول وقف ركشلا,لك الا |[ طا انعم

 عماغتاسا ولكل اق هن 06 بشحلاو موداملاو ضماخاو ولخلاوسايلاو نيللا

 ها « ناك اها مسرورالا مسرلا ) بوز غئاس ريغ بشج

 مسردقو ماعطلا تغتباتكأ تا

 - ىلعمسرو تتداول *.  رعاشلالاق ا لجرلا
 مشورلاورصن هبانوهمتخ ماعطلا م سر (مشر) وصلا اهناو تك ىلاذكو 7

 متراو بارتلاحتفلابماغرلا (مغر) ردايبلاهبمتخحيىذلاحوللانيسلاونيشلاب .

 اكيد ثا فو نور لنا ايحلا ل

 هيتلسا باضخلا ىف اهنعهللاىضر ةشئاعْثيدح هنموماغرلابهقصل ًاهفناهللآ

 مغارلاقي ةبضاغملاة مع ارملاو بارتلا فب ىرا وهينيهأهانعمتلق * ةيمعرأو .

 تاكرخلاب غر عطق باب نم فالف مث رو مهيلعج رخو مه ذباناذاهموقنالف
 هللا بص ىبنلالاق اضيأ ةمت مو فاصتنالا ىلعر دقي ملاذاردصملاءارفثالثلا .

 هلل فن مع رو هفنأ نم مترلاىلعكلذ لعف لوقتو ةمت متعب مسووباعأا
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 ظ .. ميملاباب  ءارلا لصف ا“
  اعفت م 0 ال نأوضرالابهربق ةيوسن كلذيد ار مجرل اهيلعاواعجال

 " اوحر النووق نو دل اواسمدىربق اوسمداهتحصوىف كاحضلا لاق

 - للالاق نظلابلج رلا كشر نأ مجرلاو ددشم هنا حيحصلاو فيفختلا,ىربق

 ' اه اومارت ةراجحلاباومحارثو مجرما ثيدحلا هنموٍبيغلاامح ر ىلاعت
 : نارفعزكمجارتهعمحو نرامحرتلاهنمو رخاناسلب هرسفااذا همالكمجرو
 . فطعتلاوةقرلاة محلا (محر)ةغلاعم محلا وءاتلامضوةغل ملا مضورفاعزو

  موقلامحارتوهيلعمحرواضيأ ةح ص وةمحر ,رسكل ايه ردقوهلثمةمح ىملاو

 : ىأتوحر نسريخ توبهرلاقيةمحرلانمتومحر لاواضعب مهضعن محر

 ا اضيامحرلاو ة هئؤم ىو ىقنالامحرمحرلاو محرلنأ مريخ بهر نال

 3 ةجحرلا نمناقتشمنامسا محرلا نحر لاوهاثم مسخ |نزوباضي أ محرلاوةبارقلا

 َ ا مح و الار وج و نععامه ونامدن وميدنام ريظنو

 م ىلامتلبصتخح مسا نح رلازأالادحت ا رالف لاكاكدك اتلا ةبج ىلع

 و اوعداوأهللا اوعدالقلاق ىلاعتو هناحبس ةن ا ىرتالاد ريغدب ىمش نزوح ال

 | هللا تاذكلا ةشسم ناكو» ريغ هيف هكرشب ال ىذلا مسالا هب لداعف نمحرر لا
 ! ' محرلاومحارلا نعم ن وكي اكم وحلا نعم نوكيدق ميحرلاوةمايلاناحر

 1 . ةمحرلا (مخر) هلثم نيتمضن محرلاو حر برق و ىلاعت هلل وق اا

 - قيقر ىأ ميخرمالكو سذجلل وهو حر هعجو ةقلخلا ىفرسنلاهبشيأ اعقب راط

 1 نمفذحم نأ وهوءادنلا ىف مسالا ميخرتهنمو ف دحلا ليقونيلتلا مي راو

 ' ساب ايج (مدر) وسر ضايأ ريس مج رلا ووك وأ فرحسزخا

 ىلا نيل نرزيلا اذان نيس ليي كن
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 د ملا باب  ءارلاولاذلا لصف

 عاضرل دل | يفهم ا ثي دا ىفو هياعم دي اع ىف لع رلامقأوامومدم

 لاق و ةعضرملام .امذاهرسك واذا تفي عاشر لا ةمدع ىنع ةماوأ دمعة ر ٌءلاَقف

 قى وس مفي اعلا ومان ملا لامقهنع روسو اوال ملا 3

 هتدأ دق نوك انح + فض را )| قح نع طقس ءد لاس ف رحالا

 مذتساوةدمحلادض وهو هيلع مذبامت ىأريغال لا ذلا حتفب ةمدم لخبلا و الماك

 هبذدكلا كرتأ ملوللاقيفكنتسا ىأ م دن وهيلعم ذباب ىف أس املا ىلا لجرلا

 ىفو بيعلاماذلاومذلا (مذ) ادج م ومذم ىأ دملج روامتذت هتكرلاعأت
 ةصلاخلاضيبلاءايظلامارالا (مأر) ة«ءارلا لصفإ# اماذءانسملا مدعتال لثملا

 عبصالا ىف دشيطرخ ةمترلا (متر). لمرلا نكست هومر اهدحتاو ضايبلا
 ةعض ا قدشاذ ادع رادتم لوقتءالانوكسةعرلا [ة5 وةحاجلاو ؟ دلل ١

 رعاشلا لاق ةمكرلا

 مانرلا دقعكنع نغمب سيلف عكس وفن ىفانتاحاح نكس 0
 دمعار فس داوأ اذا لج رلاناكومتر عمجاو رجشلان ماب رض نادحشفب ل لاو

 هلاو هنت هلع أن اقام اح عامه دجوو مجر نافاهنم نانصخد شف رجش ىلا :

 . رعاشلالاقهةتناخدقف

 متر لاداقعتو ىصوتام ةرثك * مهبتمهنامويلاك تعفن له ٠

 موج و مجروهفرمهن هبابوةراجحلاىرلاههصأو لتقلامجرلا (مجر)

 ابروماضرلان ودماخضةراجح ىهوماحرلا ومجرلاةدحاو ةمجعلاك ةمحرلاو
 !ىآ ىرقاوحرأالهتبضوق لفغم نب هللا دبعلاقو مديل ربلا ىلع تعمج



 ميملا باب هي لاذلا و لادلا لصف 137/
 . رمدمدو حيبقلا ميمدلا (مد) ةماظم يأ ةمط دمةلمل (مهد) سانلا نم لج

 ' «ىثلاءاد (مود) مهكلهأ ييلعللامدمدوهحطحطوضرالابهقزلأ 'ىثلا
 ىقلاس نأ نيش دلجأ قو نكس“ 50 مادوةموعدواماودوامودماديومودي

 طيخم ىحلااهيمريدكلف ديدشت ااومذلابةماّردلاو هنك اسأا وهو ادلاءاملا

 : مادتساو را ةمادملاومادملاو لقملا رجش مودلا ومو دن ىأ ضرالا ىلع مودتف

 مطوقو هيلعةظاوملا مال ا ىلع ةموادملاو رظةناودبىف اذارمالا لجرلا

 ': لمعتست اك افرظالال مجتبالو مادي ل ودوم مساامنال ماودلاءانعم مادام

 0 ا ل

 0 ماهداو ءامهو ةقانو مهد ريعب و هدأ سرف لاق تداولا ةمعدلاوةفلءاها

 3 نه. 5 م 2 ند ا اح دام هللا لقد وسا ئأاماميهدا

 4 6-5 ادا عدس قا رعلا ىرق تنمس و دوتنا ريدخ ا لكلالوة:ترعلاو ىرلا

 ةعدلا (<د)متدالاديقلللاةبو ةرمحاةصلاخاءارم اءامه دلاةاشلا واه رضخ

 . غلبام» هرثك أو لبيللا ثاثوأراهنلا ثا هلق قرب الو دعر هيف سل ىذلا رطملا

 ةعوعد ةزافمو ةعد# < ناك ثد 2 ىوهريغدب هيشيم'مدعمجلاوةدعلا نم

 ولم لافي زمجالو زمهبيعلامأذلا (مأذ) 6لاذلا لصف دعبلا ةمادىأ

 باب نم همد دقو حدملادخمذلا (مذ) مودم وهفهرق> وهباعاذا عطق باب نم

 نامالاةمدلاديبعوب لاقدقعلا لهأ ةمذلا لهأ و ةمرحل !مامذلاو ميمذ وبفّدر

 ا دا همذأو محاندأ مهتم دب ىعسو سو هيلع هللا ىبصهلوق ىف
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 1/1 ميلا باب  لادلاوءاخلا لصف
 لدعلاٍب ناجمضلاب مصخلاو ةموصخلا ديد كلاداصلار سكب مصخلاو نحلف .

 (مضخ) ىنعي اومصاخت وموقلامصتخاو هتيحانوهمناح ىشلكمصخوهتبوازو
 ءاطعلا ريثكلا فججطلا نزوب مذخلاو مهفهبابو مفلا عيمجم ل الامضحلا

 (مطخ) دبل لثممالسالاو ةيلهاجلا كردأ ىذلا رعاشلامرضخملا(مرضتخ)
 ناويدلاىفرك ذتلق#«سأ رلاهب لسغي ىذلا ر سكل اب ىمطخلاو مامزلا ماطخلا ٍْإ

 بلقو هل ثم اضيأ مخأو خيبطوأءاوش وهو نتنأ ىأام وحر سكلاب كرمحللا

 سانلا نامح نم وهلاقبو ثيدحلافوهودسحلاو لغلانمىتن ىأ مو

 فئيعضلا حامرلا نمزآ-ةاومطاذر نم ىأ امهبف ادد شم اهمضوءاخا حتفب

 - ةماحخلا لكم نم ؤملال ثم ثيدحلا ىفوتابنلا نم ةيطرلا ةضغلاةماخلا (موخ)

 برعل لاهيضتثدب ةمسجلا (مخ + اذكهةرمواذكهة سمح رلااهل يم عرزلا نم :

 58 لثم ميلا و ردنو5 اردب لشم ميخوتامخ عم او رجشلان ا ديعنم

 هبماقأ ناكملاباضب أ ميخو ةميخلاك هاعجهميخو خارفوخ رف لثممايخ عمجلاو ٠
 (مرد) رتب (مأد) *6لادلا لصف# هب هتميخ برضا ذك ناككب ميو :

 مهارد مثردلا عج و ماهرداولاق امي روهيف ةغل ءاطا ربك و برعم ىسرافمردلا

 باب نم 0 م هنمل وقت فو رعد م بدلا (مسد) ميهاردماهردلا عمجو 3

 ةماعدلاو عطق باب نم ل عد( -- 1 مسدلا لعج '”ىشلاميسدب و برط

 ماجللا سرفلا تمغدأ (مشد) هيلع اذا زعتادقوتييلادامرسكلا ِ

 ميردلا (1د) همغأو فرح امغدألاقيفورحلاماغداهنموهيفىفةتلخدأىأ |



 . ميملا ٍبار# ءاخلا لصق . ا

 رخآ نال هرخا ىأ كسمهماتخ ى لاعتهلوقو هب متي ىذلا نيطلا ماتو

 مدخلا دحاومداخلاوةمدخ مضل. هم دخيهمدخ(مدخ) كسملا ةحن از هنو دحام

 نيتحتفب كتم دخ ضف ثي دخلا ىفو امداخ ءاظعأ كد وهي راح وأ ناك اماللغ

 صقتامىأ ًايشدنممرخاموبرض هبابوم از رملامرخ(مرخ) كعمج قرف ىأ
 عيا غم ال اعطق هفنآف رطوأ هفنأةرثوتءطق ىذلامرخالاو عطقامو

 مرخأوبف قش اذا قشناىأهبقثمرخادقو نذالابوقئملااضيأمرخالاو

 اًضي أ مرتو مهلصأتساو مهعطتقا ىأمهمرختو رهدلا مهمرتخاو ب رطامهءابو
 فتالاموطرخلا (مطرخ) ةحابالاوسانتلا باح أ مثو ةيم رخل نيدب ناد
 يد دا روق لحج رمش نم ةقلح ىهو مازحا مبلامزخ )ا مزخ 0

 لا روحا جر ويشالا سقأ موتيحلا ( عنخ 3 0 0

 ثنٌوملاوركذملاهيف ىوتسي فو رعم م 2 (مصخ ) فئنالاىرتعيءادوهو

 فرامصخ لوقيف هعمجمو ةينثي نمبرعلا نمور دصم لضالا ىفهنال عمجاو

 مسالاو اماصخو ةمضاخم همصاخ وءامصخ ما

 هساقفوذاشوهو ةموصخلا ىتهيلغ ىأ ترض بابن هةك2 3 ةمصاعو ة موضحا

 نمامأون ومد مث وةزمحةءارق هنمو لصالا فف رعبا رصصن باب نمز وكلا

 1 هتكرح لقنو مغدأ و اداصءاتلا اقف ن ومصتخيدار ا نوع ارق

 كرح2“رحاذا نكاسلانالنينك" ابدلاعاةجالءاخخ ا سكي لقني ل نم 0
 هبقنينك سلا نيب عم اامأ و اسالتخاءاحلا ةكرح ىلا ورم وبأو رسكلاب
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 فاعلا ل طاذا هتودوهو محمجتو سر فلا محمحو ةممةدحاولا رانلا نم

 قدصملا ذخ لاقي لاملامثا ركىهو ا وةميمح او ناخدلامومحيلاو

 ءاطاو ةفف2برقعلاة محو توماردق رسم ككايم الا اهعنارك ىألب الامام

 تخاوفلاوحن قاوطالاتاوذبرعلادنعمامحاو لثعملافرك ذدقو ضوع

 نع ةم احةدحاول /| تااذدامش 0 نيشزاولاو اطقلاو رحقاسوىراهتلاو

 عججو طقف نجاودا ااهمنا ةماعلا دنعو تن اةالالدا رفالل ءاطاوىنالاو ركذلا
 دحاو اددشمماملاَو دحاولل مامح اولاق امبرو متامحو ثامامحو مامح ةماما

 لوق اذه ءارحصلا ريط نمبرضوهو ىشحولا مام |ماعلاو ةينملات اماما
 ةماخلاو تويبلافل اب ىذلا وهماولاو ىربلا وه ماما ىئاسكلالاةو ىنمصألا
 2 وغم تاكاكنأا رقلاىف5 وسمح ل اوةماعلاو وةماخلا فيك لاقي ةضاخلا

 نك نسل ا احلا لوقاك ا بلا“ نارعلا جاد محلا هنعدللا

 ا حتاونب مميز الو الا ودق *«تعبس دقق لام م :

 أنام وح ولاقهبابو 2 ٍِ ىشلال و>هربغو رئاطلاماح ) موح ( ءأ رضكلاة: را

 ناد ويلاو ا وعو حوت ىب دحاماحو همظعم لاتقلاةموحو واولا حتفباضيأأ

 ةغلابمال دش متوموتخم وهف برضٍباب نم 'ىذثلا متخ(متخ) ءامخا لصف 3ع 2
 حتفب مالا ودحتتفادض“ى كلا متتخاوهرخا غاب نا رقلا متخو ريب هلهللا متخو را

 ةمتاخو ملاكا سبل متو ميتا وحلا ال وىنعمب هلك اناا وماتيح اواه رسك وءانلا

 مالسلاو ةالصلا بياعءايبن الا متاخ ماسو هيلع اللا لصدخمخو: 1 هلا



 ميما #* ءالالصف ع

 مضلاب كل مهني كح دق وءاضقلا حلا م( سببا نمرسكتامماطخلاو

 املاك او وعلا اك اعلا و هيلعكح وهلكح واكح

 ىأ د دفر رونألاو ةثملاضر| ا لا

 ىقهنكحو ايتن لاك راسو حتسف كحأوبكجرام

 6 ا |ىلا اومك كبتحا وكلذ ىف هيلع كتحاف هيف حمل اهيلا ل اعجاذااميكحن هلام

 نيمكحملا ةنلانا يدا ىفو 5 احلاىلاةمصاخلاةكا احلاو ىععاوكاحنو

 اوزاتخاف رفكلاو لتقلانبب اوريخو اومكح دودخالا باح نمموقمثو

 لح دقو مانا« تاما :وكسوماللا ضيا( رح لثقلا عممالسالا ىلع تابنلا

 مونلا قءار ىأ انعم ذك اح واذكبم [ح ب 52 واماح مضل م م

 هسفن نم ىرأ امتورملا فنكت امتو اماح مضلاب رح دقو ةانالارسك لاب رخلاو

 ميظعلادارقلا ل رو رة وح سلو كلذ

 نيلاناهيشريصنف ظلغي نيل مولاخلاو 0

 ظ اه ىئشتسيةراخلانيعلاة محا (مح) ) قلل اموقلحلا (مةلح ) هبسنل و بطرلا

 ءاملأ محو درديإوهتخسالا حو ةمحاك ملاعلاثب دل ىضرااوءالعالا

 حو نيتحتفن |مح حتفلاب محب اراحراص هسفش
 د هزم الع او ىتثلا

 وهو موت وهف هللاهمح أو ىم ا نماضيأ ل اح رلا محوموت وهف ردق ىأاههيف

 مث لصالا وهاذه ميما, لستغا ىأمحتسادقو 1 املاميمحاو ذاوشلا نم

 ىذلا كس رقكممحو ميم ايدإسغه مح أ وناكءام ىبام|حتسا لاستغا لكراص

 . قرتحاام لكو حفلا ودامرلا متحاو محفلابههجو مخس اميمحت دمج و هرمال متبع

000000 



 5 ميملا باب ءاطالسق

 0 عك 1 - : رحنا ماش امارخالاو ءنلاوديملاكلبق

0 0 1: 

 اذا كلذو ببلت ىأ ىنعمب مزحنو مزتح او مزاح وبف فرظ باي نم لجرلا مزح
 مزخ دقو فو.رعمةباذلاما وح وهريغتو نطحلا نمةمرط ار ايس ردت

 ١ ىرجام سل ن زوي ةبادلا مزحوه دهم ىفىصلا ما زح هنمو ب ريخٍب اب نمةبادلا
 سرف مساموزيحو مازحا هيلعمضيامو ردصلا ل اهماّرحة يلع
 ثيدحلاىفو مسحب رضبانم هعطق همسح (مسح) كالا ليخ نم

 ىفو مدلاعطقنيل رانلاب هووك ا١ىأ هومسحاث هوعطقالاقف قراسب ىنأهلا

 لات هلوقىفليقورشالا ةبهتلم وسيلة ست نال سا ل

 موسحلا ىللايللا لابو مؤشلاء وسلا لبقو ةعباتتم ىأام وسح مايأ ةينامتو

 ْش 0 وعطاقلا فيسلا ماسح واولهأ نع ريكا مسح اهمال
 باب نم همشح ديزوبأ (مهح) هنع هللا ىضرةريره ىنأ ثيدح ىفوهوةيدابلاب 8

 همدحأو هاجخ | همشح ىنارعالا ناهيذغأو ءاذا ىأى عع همشحأ و برض

 مشحو مضر مس ْ

 مطحتلا درو لعمرك اسرتسيلب نعال ( لس ١ ١

 ها ا وهلا



51 
باب # ءالا لصف

 5 ميملا
 0 م 7 7

 نم وهو فكف هنعهفكَى أ مجحاف رصن باب نم ءىشلا نعهمجح و موجحا

 ىمدح لاقي هتم ذح دقف هيف تعرسأ شلك (مدح) بك افهبكل ثمرداونلا
 مساماذحو مدحافتقأ اذاو لسرتف تنذأ اذاهنعهللا ىضررمعلاقوهنءارق

 . اهنعهللاىضر ةشئاعتلاق مارحالالفقلانزوبمرخلا (مرخ)ءاطق لثمةأ سما

 ةمرخ اوهمارحا دنع يأ هم رح وهل لس و هيلعهلل| ىبصةهللا ل وسر بيط | تنك

 ةمرحو هتبحصب م”رحخدقو اهحتفوءارلا مذب ةمرحلا|ذكو هك اهتن ا لحيالام
 نمولذقو لادق لم مرح ع اومرح ىأءارح لجروهلهأ ودم رح لجرلا

 درسةلالثبجرو مرحغاوةجط اوذوةدعقلاوذىهواضب أ مرح ةعبرأروهشلا
 امهعاف 'يبطومعثخ نايحالالاتقلا اههف لحتست الب رعلا تناكو درفدحاوو

 ا اذكولالخلادضءارخلاو روهشلازالحت باناك

 ” رشكلاب ةمركاو بجاو هانعم ناسكلالاقو اهانكاهأةيرق ىلع مرحو

 © ءاا نولي وةم رخلا هيلع تعين ةعانسلا مهكر دن نيذلا تي دحلا ىفوةماغلا

 . نامزو نمز لثمءا رخل ان وكيدقمرحلاو ةنبدملاوةكمنامرخاوهللامرجةكمو

 - روهشلالوام”رحلاو اهحاكن هلل جيلا ذااهنممرحوذ وهلاةيومارخلامرحخلاو
 - اهقوقحو اهقفا م نمامل وح اماهريغو رثبلاعرحو ليلحتلادضميرحتلاو

 7 تمرحو امرح ضئاخلا ىلعةالهلاّتمرحوةمرح م رحبمضلا“ىشلاءرحو
 قرط لتماميقءاولا رس ا هر ءىشثلادم رحو هيف ةغل مهف باب نماضب.أ

 ف

 '- لجرلا مرحأوماياهعنماذااضيأهمرحأوانامر > وع رو 4م رحوأق رسهق رسل

 : الح ناك ا اوال ريعلاو جحا مرحأو مارك ارهشلا ف لخد 00



 ْ كا ميملا بإب نت ءاطاو ملأ لصف

 ىداولا يناجدارأ ديبعونأ لاق نتميلملا راجل نذات تح ىلا 31

 اطوال تءاجامو ثيدخلا !ذهىفالا ةمهلخاب عمسأ ولاة ناتبلا فورعملاو

 مجلاو امهيفاموجح مضلاورسكلاب محيرتك اذاهريغولاملامج (مجج) لصأ

 مامجاو سأرلا رعش عمتجم مضل. ةمحاو امحابح لاملان وبحوىلاعت هللا لاق ريثكلا

 دراج ًاوءقايعابهذاذااماج ميو مك ىترالا سلما هد ارلاحتفلاب

 نيموبوأ اموي كسفن مجألاقبو ةيروك ذو كل رثىأامسميفهلعاف مسن ملام ىلعاضيأ

 0 و 5 ةاشورفغىف قتلو يايا 0 جاو

 لاك ىأدح ولامهج لجر (مهج) ميول وطلعت لاط ىذلاتدننلا ميما 7

 هداسعدهلل | اهم بذعي ىلا رانلاءامسأ نم'ءنهجن (متبج) ةيقءامأل يدا ردح

 بابو هج وأ ا هيلع متحوم وتح هعمج وءاضقلا اضيأ متل او مالا ماكحأ

 قارفلاب مثدنع مثحيهنالد والاب ارغلا تال او ىضاقلا متاح اوبرض لكلا
 .لعف اضيأ مجحلاوءوتن ىأ مجح هقف رلسبل لاقيهديح'ىشلامجح(مجبح)

  0ا 000 ١ 0000

 >> |دقودن روراقةمجحملاو هل او رسكلاب ةفاحملا الاورصنهباب و محاحلا

 مجح ه#م لوقت ضعي الكر يعبلا مخ ىف لعجي ىشرسكلاب ماجحاومدلا نم



 ميملاباي# "ميلا لصق 5

 لكو رانلا ءامسأ نم مسا محجلا (محج) مدخلا [سطاوسنسقلاو الا
 قى هوقلاف انانبهلا ون | | ولاق ىلا عت 0 مج ىسهف ة ةاوهم فةميظعر اب

 راصلجرلامذج (مدج) محجأ لثم هنع هك “ىلا نعمحجأأو محملا
 هللا تل هيسن م“ نار قل لعن ن نمثيدحلا فوبرطهبابوديلاعوطقملاوهومذجا

 محلا مشي لجرلامذسج دقومادراذجلاو قم لئم صج عجب اوم دج وهو

 مرجه_دملوقت 2000 0 0

 : ا 1 0 ا

 تراصو مسقلا نعم ىلا تل وحن ت> ترثكو كلذ ىلعترغ ةلاالو دب الة زن

 مرجال نولوقي مهارتالأ مسقلا عاب باجي كمالل اهنع باجي كلذإفاقح ل زن
 هعطق'ىشلامزج (مزج) ”ىشل تقتقح تم رج لاق نمل وق سدل و لاق كشن الإ

 وبأ (مسج) برضهباروءانبلا فن وكسلاك بارعالا فوهو ف رحلامزجدهنمو

 2 1 مس |نيمصالا لاقو ناتاتو ةايمج أ ادك ودا مسد

 - لت نام ا4لاماضأ دا تابلت و ل لادا او ا
 ٍ 1 فرط هنأنو مضاايم اسحو ميسجت وهف مظعىأ ىلا مسجدقو ناؤذوبْئذ

 ّخ 1 تحولت نق عسا و مشلجا نم مسج 1و ميسج عج يدكسلاب اسحلاو

 ٍ !ةيشحاو (مشحن مالا همشجو ةقشم ىلع هفاكن ىأ همشجم و بف باب نم سمالا

 ” نايفس ىلأد ثيدح ىف (مهلج) نانا د دلال( اج) هايا هفلكىأ



 2 ميملا باب # ميلا ىلاءاتلا لصف
 ةميمتلاو ةنسلافةايل لوطأ وهو ريغال ودكم ماَعل اليل وردبلاةليل اذا
 ةز رخ ىه ليقوهلهنلامأ الف ةميك قلعنم ثيدحلىفوناسن الا ىلع قلعتةذوع

 ىذلا ماتعلا واه سأب الف ىلاعت هللا ءامسأ و نا رقلااهيف بتك اذا تاذاعملامأو

 دإب ةماه“ ( ممهن)اومتو مهلك اًؤاح ىأ اوماتت وءاتلا فدّدرَد ىدلاوهوةمتعهف : ْ

 ءاّشو نا«لجراولاق م ددشتمءاتلا تحتف اذااضي أ ماهو ىاهمهبلاهبسنلاو

 : اج اشو قاعو ايت لوقت نم حينم هورس لاقو نونا ت11 د وتدل

 ىك تتفواولابلخا ةموتلا3ةنا ل 2 مهتأوديدشتلا عم حتفلاب

 اهماحن ى حلا ةاشلا رك[ ةمجتلا وعمرة ليز (مت) مو

 مساءامتو ةالفلاءايتلاواهلهال ةميتلا ثي دخلا ىفوةمئاست سبل وهلزنم قلجرلا

 بابنم هماثدقو هريغو طئاخلا ىفللحلا ةملثلا ( مث ) ة(ءاثلا لصفإلل عشوم :

3 

 0ك

 اذاإن ءانالا فو مث فيسلا فوة ركتلا دماج عنو مئنافبرض

 فيعضتبن ماعلا (مك) رث | وهف برطباب ن.؟ىذلايثو'ىثهتفش نمر سكنا

 ةدحاولا تويبلا صاصخهبدشو هب ىشحا ب روصو اب هيبشوا ص وخال
 ءاتلا هيلعاواخدأ اميروىخارتلاو سترتلا لعل دي فطعف رحمثوةمامت

 قنعل ال تلق تع كيصلا + ل مثالا لع أ دقلو لاق

 ملا لصفإل#فورعم موثلا (مول) بير ةللانه ةلزبع ددعمال وهو كانه نعم مشو

 ديزو نان الا اذكو لج و لبيد ايو نضال هسات ةالولا + (مج) ٠

 يمص الا لاق 7 ولجرلا نهج نس املاقب ن امس نامل ٠

 ( ناع وح عضوا



 ميملاباب د ءاتلاوءامل ل زلصق 3 1

 "ع دارو كلام ايلا ( ماب . ) برطهبابو ؟بلانيب سرخأ ىأم و

 0ك الا ريثكلا لجرلا البلا عالتبالاةمعلبلاو“ى 7 وه وقلحلاقماعطلا
 نم ظيلغلار ولا ملا( مع) عبرالا عئابطلادحأ مغلبلا( مخ أي )ماعطلا عابلا دي دشلا

 ىد لوقت قح فن :الاور كذلا ىلع عقب را ةموبلاوموبلا(موب) ره زااراتو

 ١ نآضلادلو ىهوةمهب عج مهلاومهب عج ماهبلا (م«) رك ذلا,صتخيفدايفوأ
 .امطليقلاخسلاو ماهلاتعمتجااذاف ةزعاادال وانا تلو ضاو!ناك 5-1 -د

 . ةمهملا ءامسالاو هقلغأ ب ابلا مها وهل ىلامال مهممرعأو اضيأ مهو ماهباعيمج

 ظ ثيدحلاىف وقلغتسا مالكلا هيلعمهت-اوتاراشالاءامسا ىه نيب وحنلا دنع
 ش عبصالا ماهعالاو ءاحصالبقو ”ىشمهعم سيل ىأ امهبةا رع ةافح سانلا رشح

 وه ميهبلاسرفلاو متاهبلاةدحاوةميهبلاو مهابأاهعمح و ةئن وم ىهو ىمظعلا

 ..ءاتلا لصفإلم فغرو فيغرك مهم ع اوهن ول ىوس "ىث هول طاخمال ىذلا
 ٠ . لاقي نامأوت نادلولاو مثتمىهف نط قتال هيخ واذا ةا رماة ماا (مأت)

 ” ماؤتومعاشقو معشق لثم اوت ع مج اوم ذح ةمأوتءذه و لعوف ىلعا ذه مأوتا ذه

 . اكيونلاو واول امرك ذم عم عنتعيال نييمد آلاف زاك اذاو مطحن زوراضأ

 موخدعجو ضرأوأ ةيرق لكى هتنم حتفلاب مختلا (من) ءاتلابهت وم عمج

 - موخىمو رمعوبأ لاقو اهدودح ضرالام وح ءارفلالاقو سولف وس لفك

  (م) 000 ا 0 تادرس د رس تك اود

 .. متم ىهف ىلبحلا ت أو نعم همشتساو همع وهريغةم ًاواماك ريكلاب تب ىغل ىلا
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 قل ميمابإب * ءايلا لصف ْ

 ؟ غلا مرباو هرحضاو هلك هك ةيعرن قا هبمرتثو براط بابن مهب مرب

 نم ستج وهو مربملاىمس هنمونيقاطلزغلال وتفملابايشلا نم مرتملاو ةمكحأ

 ةدحاو مضلاةمحربلا ( مجرب) ردقلاىسوةمرب عج رسكلا,ماربلا وبابثلا

 سؤر ىهو بجاورلاو عجاشالا نيب ىلا عباض الا لصافم ىهو مجاربلا

 (مسرب) تعفتراوتزشن هفك ضباقلا ضيقاذاف كلا رهظ نمتاسمالسلا

 مسربم وهف هلعافمس ملام ىلع !جرلا سرب دقو ةفو رعمةلعرسكلاايءاسربلا

 برعلاو تاغل ثالثهنفوب رعم مس ربالاو حتفلايماسريلا سب ذهعلا ف تلق *

 مسي رب الا وههريغلاقو مس ربالا وه تيكسلا نن|لاقاهمالكن م سيلامف طلخت

 ق سلو لاقو نيسلاح تف وءارلاوةزمطارسكب مسي بالا وهىب ارعالا نب |لاقو

 (ممرب) مسرباو جلتلعا لثم للسفا نكلورسكلا لليعف | مهمالك

 رافصتو ءايلاف دحيم رياومهازباوماهارباتاغل هبفو ىمحأ منا مها 53

 لاوالا وه سايقلاو نسجاوهو مهي ربهي ويس دنع ودربملا دنعهريبأ هاربا

 ( مزب ) لسرلا ةثعب ىلاعت هللا لعن وز وجمال موق ةمها ربلا و هب رب مهضعب دنعو

 كحضلا نود مستلا ) مس ( ميزاباهعمجو ةقطنملاس أر ىف ىدلازبالا

 رغالا ساجملا نزوبمسيملاو مستو مستباو مساوهف برمضباب نم مس دقو

 نم ماعطلانممش, لاقي ةمختلامشبلا (مشب) مسبتلا ريثك ماس و ماسبم لجرو
 بيط رجش ماشلاو هنم مس ىأن الف نماضي.أ مشب و ماعطلاه مشب ا وب رطباب

 فورعم غبتصمقبلا (م5,) ءارضحلا ةبحلا مطبلا (مطب) هب كاتسيررلا

 مب أل جر (5ب ) برعم لاقف وهى أ ىوسفلا لعىالتلقومدنعلاوهو



 3 ميملابار#ءاملا ىلا فل الا لصف 2

 ا دحلاو ظفللا فوه سفخالا لاقةعاجلا ةمالا وامام |نيقتمللاناعج او ىلاعتهل وق
 0 نم هم ؟بدلكلاناالو تن دخلا ىفوةمأَن ا وطن « سنج لكو عم ىنعملا فو

 ةاحمالو هل نيدال ىاهلةمأ الن الف لاقي نيدلاو ةقب رطلاّةمالا واهلتقب ترمال مالا
 نيد لهاريخ منك ىاةم أ لح أدير شفخالا لاقةم ًاريخ مكى اعتهلوقو ٠
 ٠ ىلا باذعلا مهنعان رخأنئل ولاقو ةمادعن رك داو ىلاعتهللالاقنياةمالاو

 ١  هدصقاذا هم اتوايمأت هم أ وّدر باب نمدم لاقي دصقلا حتفلاب مالاوةدودعمةما

 نيبو اهدب تس مادلا ا كبتولا ةحشلا ىوذملا ةماهخشىا اضياهماو

 ىدتقا هب ماو ةمامأ دريدر لئممؤ» ةالصلا ىف موقلاءأو قيقر دج غامدلا

 ' مامالاو د الا و ىلاعتهلالاق قيرطلاو ضرالا نم عقصلامامالاو

 ش . نان زمهم رفكلاةمئاورفكلا ةمئا اولتاقف ءىرقو ةكأدعمج وهن ىدنقب ىذلا

 7 لاقنيبمماما ىف هاننصحأ ”ىشلكو ىلاعتهلوقو همادق ىا هماما ناك لوقتو
 اظو ماهفتسالا ف غطع ف ر> ةفف# مأوامأ دا مات ونمّتاتك ىف نسحلا

 لب ىنعمي ىرخالا ىفو”ىا نعم ماهفتسال اة زمط ةلداعمامه دحأ ىف ىهناعض وم

 نيذلا ىعايالا ( ما) شطعلا رح مضلاب ماوالا (موأ) لعل قف ماعو

 موالبقنم جوز ناكءاوس<ا امهنمدحاولاءاسنلاو:لاجرلا نم مط جاوزاال

 باب نم اهجوز نم ةأرملاتمادقو * ابيثواتناكا ركب ميا | ماو جوسي
 -(مري) 6 ءابلا لصف < ةعالا نمذ وعتب ناك هنا ثيدحلا ىفواضي امون. وعاب

 ىفو اموياواعياو ةعامئتاهجوز نم ةأ لاا دقو حاحصلاةرابع (؟)

 مهفاف هأ طاثيدحلا



 ها

 نير نان داش اللا

 5 ميملاباي# فىلالا لصف 200

 نو عع لقا لعف ام هب هللا مدا اكو راسا 007

 ةبحل امني ن وكت نأ ىنعب اكسب مدؤي نأ ىرحأ هنافاوملا ترظن ول ثي دحلا

 ملو همس |مرالعج فض: ملنفداعلاتاذمراىلاعتهلوق (مرأ) قافتالاو

 ارقنمو هنالدبهلعجو ةلسقلا مسأ مراو موي مسا داع لعج هن الدق رص

 طحقلاو:”بشلاةمزالا (ءزأ) ِ مساوأمهمأ 3 ايا ل لاا

 لس هنعهّللا ىضر رمح ناش ل هع: ا نغمزاو . :

 قيضاا مزمل وبرعلا سبط ناكوةم ا ىنعيمزالالاقفع ءاودلاامددلكن ب كرثجا

 2 توما ىمس هنمو مز ًاماضيأ برك عش ومومزام نيابج نيب قيض قيرط لكو

 هك رعو عج نإ قيصم نطل الاى مسالا ن مدام ةف رع وو رعشلا نب ىذلا :

 رك ذب .سالاوةف رعم وهو ةماس سادسالا لاش أ ( نيم ز املا ناب ثي دخل ا ىفو

 0 00 ب نم 0 جدلا 1 ا

 ب 0 0 الا 3 الاوتار, .الاو ىرقلا» ل

 تمبأ دقلو امأ ت 00 لا : وماهبالتامآلا وسانالتابمالا لبق و تاهم ىلع

 5 اليو غفت الدم أب لاَميو ة ةمسمأ مالاريغصتو ةمومأ دريد رباب نم حتفلاب

 0 وءام لاب اهيلعسق ويوةفاضالاءاينماض وعش ين الا ةمالعن واعجن لعفا|

 عمجم ىتلا ةدلجلا غام دلو ًاوهمظعم قيرطلا» ًاوةّرحلا ءوجنلامأ ماومهم اموقلا :

 نالتابم الفاو باتكلا» أ انه ىلاعتهلوقوسأرلا مآ اضيا لاقبو غامدلا .

 ادكوهككحتتف كنيعم نحنل وقتف نيعم ىل ودل لجرلا لوقب اك ةباك الغ



  1٠يابا ىلالا لصف ” 0500
 ىرخ ىألاهافةلاهدقف ءوحوماعطوابا ردوا لمر نمالاسرا هلسر ايش ّ

 ليهم ولاهم وهفهيفةغل لاها و عايهبابو بصن او ٍ

 ' 0 4 ملا
 ) رشلاو ريحا ف نعمتجءاسن برعلا دنع مئأما (م1) (فللالا لصف لع
 " ىفانكباوصلاونالف ل ًامىانك نول قاما ةماعلا دنعو مت .اما عمجاو
 '- مالا عقواذااعامو امنارسكلاب م ادقو ب ذلا مالا (مث1) نالف ةحانم

 0 يمل د مضي هيو عب رصقلاب هك ها هتةواضيأموثاومئأو منوف

 - امئادمتأي هللاهع اءارفلالاق ىرهزالالاقتأاق * مون ام وهفامت هيلع هدعاماثا

010 

 | تالاف هعقو أ دملا هع .اودمناع ءازج ىز ىأموث آموهف مثالا ها رع راداعالاو

 .لاقوامت ا را ى مسن كق وك : أهل لاقات مد 1و

 لوقعلا# بهذي نالا كاذك دع ىلةعل اض ىحمالا تب رش

 1 (مجأ زاماثأ قلي ىلاعت هللا لاق مثالا ازج ماثالاو فكومثالا نعج رح ىأ لأنو

 3 ومحال مجا راء اومخلاو 6 تامحأ عم اوبصقلان 0ك مالا

 : 00 ىلع عمج دقو م<دأ عم نيتحتف» مدالا (مدأ) 0 رقب ماشلاب

  ىذلادرخا نطاب ةمدالاواىردأ ضرالا ةجو ىمساعب روةفغرأ !وفيعر 2

 ] © -ريرلأو رمسالا سانلانممد هالو ةرمسلاةمدالاواهرهاظَت رمشبلاو محلل ىلب

 ' لاق نيتاقملاد وسالا ضي الاوه لءقوضاسلاديدشلال ايلا نممدالاون ”امدآ

 ٠ لوقت هنم لن و ةبامم ادالا و مدالاورشيلاوبا امو :أةقانومداريعب

 ,ىا ا د جينا وةفلالامدال ا وب رضباب نم محلا ارا

 7170000 ز- ا



 : أ ماللأ |بابد# ءاط | لصف
 لالط |( لاه )مانصالا تيب وهو ىراصنلالّْ ب لكرطا (لكه) نسحأ لجر

 هجو لاهو ال الت هقربب باحسلا لاهتورق وهم ةئلاثلاو ةبناثلاو ةليل لوأ

 ”لبهعاو تدصءامسلا تلهماوتل اسهعومدتللهمو لبتسا ودحر ف نم لجرلا

 نمرثك ألاقي هللا الاهل ال لاق اليم مم لج لا للهوةدشب لاسالالا تما رطملا

 رمتعملالهاو ةدالولا دنع حاصىصلا لهتساوهللاالاهلا الل وق نم ىأ ةلليطا
 هللا ريغل هب لهآامو ىلاعتهلوقو ةحيبذلا ىلعةيمستلا,لهاو ةيبلتلا هنود عفر

 ىلع لهتساو لالط ا لهاوت وصلا عف رهلص | وى اعت هللا مسار يغب هيلع ىدون ىا
 ةليل نعاناله |لاقبو لها لاقب.الو نيبت ىنعع وه لهتسااضي | لاقن و هل عاف مسولام

 فرح لهوهسابق وهو لخ دفءاننخدا لاقي كليفهانالها لاقبالواذك

 لهو ىلا دقءانعمناسن الا ىلعى اله ى اعتهل وق ىفةديمعو ب |لاق و ماهفتسا

 نوكاصلا رك ذاذاثيدحلا فو ثحولاجتعتسا اله مط وقوام ىنععاضي|ن وكت

 مطوقو ةفصلا هده لهانه هناىارمتعدأو رمعب كيلعدانعمو رمعب لبي

 هانعمو حالفلاو ةالصلا ىل اءاعد وه حالافلا ىلع ”ىح ةالاصلا ىلع :ح نادال

 قل وحلاقباك ةلعيحن ذؤملالعيحدقواهيلا| وماهواهنماوبرقاوةالصلا|وتئا
 هلثم تامهناو مملاحتفب اضي/|انالمم و رصن هبأب وتضاف ىأ هنيعت لم (لمم)

 (لوغ) قيعتسلادضمالكسلانملمهملاو هس نيبو و لا
 لاهم تروم اذكو فو ىا ليبم ناكمو لات هاد ثق 10

 “”ىش نم كلاهام لب وبهتلاو عد ,زفالا ليوهتلاو عزفف هعزفاىا كا 3

 لكو ليكر غنمهيصبارلاىفقيقدلالاه(ليه)رمقلا] وح ا 3



 ب ماللاباب * ءاطاوواولا لصف 567

 001 21 اذاذك اومهلك اووكبارملا كوكو مسالا |ذهواضنأ

 عيولثم ةلك ليو( ليو) ؛ئثلوأ ىأةلهولوأهيقل (لهو) ةيحاص ل عامهتم
 لبو كودو هالبو ةيدنلا ىفو ىل:وو كاليوو هليو لاب بادع 17 اهعاالا

 : راسن: اءاطعلاقو ريخ هل نكي هتعفر ول كنالبعتلاالا سيلف هتفذأ اذا

 2 لصف# رح نم تعامل لاما هلف تلسرا ول ميج ىفداو ليولا

 لك لاا دج هدم ف رودلع رك اذااليبتمحالا هلبهت( لبه) (ءامللا

 , ناكمس مسا لبهو محللا نول دكم ويءاسنلاو كفالا ثب دح ىفولدهم

 لدمهلاةماحا توصاض,  وهوماما نمرك ذلا ليدط|(لده) ةيعكلاىف

 ب هيلع ىكنت ىهوالا ةماح نم سيلفا ولاريطلا حرا وج نم حراج هداصف مالاسلا

 -  ىأ رجشلا ناصغأ تل دهنو برضهبابو لفسأ ىلا هإسرأوداخرأ'ىثلا]دهو .
 -  قّمدنزوب لقرهاضي أ لاقيومورلا كلم ف دنخ نزوبلقره(لقره)تل دن

 3 دضلزطا(لزه )ودغعلاوىثملاننام وهوودعلا نم برضةلورطا (لوره)

 ١ مسا مىلعةبادلاتل زهلاق,نميلادض لازطاوبرمذباب نم ل زه دق ودجلا

  عباتتلططلا (لطه) ةلوزهم ىهف بر ضباب نماهحاصامل زهوالا زد هلعاف

 2 2 لطه ماحس و نالطط | ريثك ل طه رطم و لطهباحسواضي ا الاطهمو

 ٍ ؛ لاقبال وءانسس>ةأ سما مل واو و لطه باح سلاقيال و ءالطهة عدو لطاه



 1 ين

 ها/ ماللاباب « واولاَلست 220722007
 زي وعد اعد يزيل ىلع لصوو غلب ىأ الوصو نسي هيل لتعز راكبا ل دو
 . ىأ موقىلا نولنصي نيذلاالا ىلاعتهللالاق نالفلايلوقينأ وهو ةيلهاجلا

 امهننبو فلل اوبوثلا لصو اضي أ لصولا وز ارجط ادض لولا ونواصتب
 لبضوعمجاو ةلصوامهنبافكئشب لصت ا ؛ىثلكو ةعيرذولاصتاىأةلصو

 نطبأ ةعبس دإتةاشلا ىه ةيلهاخلا ىف تناكقلا ةلبصولاو لصافملالادوالاو
 22011 101 ]111111 1 11010011007“ 20 220001 ادن

 اقانعو ايدج تدلوناو ىهنط .آلو وحيذايدج ةنماثلا تدل ونافنيقانعنيقانع 31 ٠

 ناكو ءاسنلا| اهيل ةرتتالو اهاجأ نم اهاخان وحش ألف د :

 ةلصوتملاو ةلصاولاهللا نعل ثيدحلا ىو ةنئاسلا ىر ترجو لاجحرلل .

 ىدلا لضوتو كلذابس لعفي ىلاةلض وةسللاو عقلا لصتيتلا ةلصاولاف ١

 نمرثك أ اذااليصوتهلصوومراصتلادض لصاوتلاوهيلا ل وصولا ؤففطلت

 دلت لصوللاومريغوم وصلا فةلصاوللاهمو الاصووةلصاومهلصاوو لصولا 1

 روظن تيدا ىفولاعوأولوءو هعمج و ىورالا زيعلارسكب لعولا ( لعو)

 نك لعولاو مثءايوقا سادلا نم اعدل باغي ىألوعولا ىلع 00 ١

 مو !|ىلعل ال لغو ١ 0 مسالا لالا لا ا

 اهقراسافا صر لاق لخوتو هفناممالاو يرسلا يلا لاغإلاو ءاطلاف 3

 حتفب ةلكولا مسالا والكوت اذ كس ايهلكو لاق, فورعمليكولا (لكو) دعبأو '

 نالكتلامسالاو كري غ ىلع دامغالاو زجعلارابظا .لكوتلاو اهرسسك وا ولا

 9 دعوباب نمهسفت ىلاهلكوو 00 أد سمأ ىفن الف ىلع لكسن 8



 نفل واماعذمو لواماعذم هتب ارامل وقتو لوالاماعلقتالوالوااماعهتيقل

 فرظلاكهلعجهبصن نمو انماع نم لوا لاقهن اك ماعل ةفص هلعج لوالا عفر

 كلوقك ةياغلا لعهتممض لوا اذه أدب |تلقاذاو انماعلبق ماعذملاقهن اك

 لق لوقتاك كلءقلواهبادباتلقف تيصن فوده |ترهظاناف ليقهةلعف

 نملواذمهتب ا رامتلق سمالبقاموبهرثلناف سماذمهتب ارامل وقنو كلعف

 مو سشمانملوأن م لواذمهتب ارامكلق نسماآلش نيمويدمهري ناف َنَعْفَأ

 لوالا عم اوىلوالا ىهثن ؤملاىف لوقتو ةيل والا نيب لوا ذهل ةىو كلذ ز واح

 رغاشلا لاق كن اتلاثيح نم لاح رلاةعا- اذكو رخخاو ىرخا لثم
 مضلاب عترملا لب و(لبو)نولوالا تلق تئشناو #لواماوق الد وعىلعدوع 0

 دقو ديد شلارطملالباولاو مخول يق:ىأ لس ووهفاضيأالاوو البولبوي

 لجودقوفوملالجولا (لجو) ديدش ىاليبوباذ عوليب وبرضو
 لجوم عضوملاو امويف محلا حتفباضب الج ومو الجو لجو رسكلاب
 ءاحا حتفب لحوملاَو قيقرلا نيطلانيستحتفب لحولا ( لحو) رسكلاب

 لجرلا ل حوو ة-كدرةغل نوكسلا[ لح ولاو ناكملا 6 ىلا

 (لرو) لحولا ىف عقو ىأامهفءاخلا حتفباضي الح وم والحو لحوب كلاب

 ليسولا عمجاو ريغلاىلاههبرقتبام ةليسولا (لسو ) بضاالثمةبادلرولا
 : 3. ديدغتلا:ةلمسوهرىلان الف لسولاق. د>اولسوتلاو ليسوتلاولئاسولاو

 ١ دعو بابنم'ىثلاتلصو (لصو) .لمعبهيلابرقت اذا ةليسوب هيلا لسونو

 انااا يال رح

1 

 ذا

 0 ١ م1 | 8 ل 0

_--- 



 هه ماللاباب # واولاوز ونلا لصف

 هللانا ثيدحلاق و: ئمصالااهركتاو هيف ةغلرسكلاب لكت دعو: [لاق

 ىوثلاس رفلاّنلعب رجلا ىوقلا لجرلا ىنعي نيتحتفب لكلا لعلكتلا بحب

 لومنم ماعطو ع تاّذةلع ضرا و ةلع مدح ولا وو رعف لكلا (لعز) برح ا

 ةلعالات لق * عباصالا سور ىهو لمانالا:ةدحاوحتفلابةلهتالا ولعل اهياصأ

 ءركداط وأ مضيدقو لعفأ با,ىفناويدلا فاهركذهنالاضي  يلاوةزمطا حتفب ٠
 ريغ هرك ذادحأف رعاالف مملامضامأو ءامسالا نم هلوأحوتفملا باب ىف بلغ

 وهوبوثلاكئاخلاهيلعملي ىذلا شل |لاونملا(لوت) برغملافىزرطملا

 دحاولا ونمىلعمث هقالخأ توتسااذاموقلالاقيولاوتهعمجو اضيألونلا ٠ ٠

 هلونوةبطعلاهلانو لاقبابنم ةيطعلايهللان لاقت هلثم لئانلاوءاطعلا لاونلاو

 هدر ءامن؛عوهودروملا لهنملا ) لهم ( هلوانتف ءىشلاةلوانوالا ونهاطعا الب ونت

 ف"رال لهاتمرافسلاق رطىلع زوافم ا ىف لال زانملا و مستو ىعاّرملا ف لبالا

 لوالابرشلا لهنلاو دادضالا نم وهواضي ناي رلاو نا ثطعلا لهانلاو ءاماهيف

 سمالا و مفي مهف لثم ليني لينهلصأو باص الين لاني اريخ لان( لين )برطهنابو ٠

 كم نوف لبعلاو ن ونلاترسك كسفنن ءتريخأ اذاوز ونلاحتفب لتدنم

 الؤوو دعوهبابو ا ىاهيلالأودقو ًاجاملالئوملا (لأو) 36 واولا لصف ل

 طسوالاز ومهم لعف انزوىلعلأوأهلدأو رخ الادخلوالاوبوجونزوب
 كاي ذالك اوالا عمجاو كتم وااد هم طوقهليلدغ ةداواواود مطاتنلق

 ره ركل رارلا تالف سا ىاقلاىلعاضيإ : 3

 لوقت هتف رص ةفد هلعجت ملاذا ولوااماع هتبقل لوقت هف رصت فص هتاعج اذا وهو



 ماللابإب ب نوتلا لصف 5
 ملكت اذان الف نعل ضان, نالفو قبسالا ومر اواضانتو موقلا لضتن او هيلَغ ىأ

 لعج نأ وهورصن با نملوطنلاب ليلعلا سأر لطن ( لطن ) عفدودر دعب ةيع

 ءاذخلالعنلا (لعن ) هالماق المل قهسأ روع همصل مزوكف قي ودالاب> ويطملاءاملا

 00001 لح د تح | ىالعتاو لع لو: ةاسباهرشصت وةث وم ىهو

 ْ 00 لعن ولعن لاق الوهتب ادوهفخ لعن أو لعن

 لغن ن الف مط وق هنمو لغن وهف برط هبابودسف مدالا ل اغن ( ل اغت)ةضفوأ دي دح

 هنمو عوطتلا ةيطعةلفانلاو لفنلا( لفن) لغن لو ةت ةماعلاو سنلادسافناك اذا

 لاق لافنالا عمجا وةمينغلانيتحتةب للفتلاودلولا دل واضي | ةلفانلاوةاللسصلا ةلفان

 .لفتتلاو الفن هاطعأ ىأ المفشتهلفن هنم لوقت“ لفن ريخانب ر ىوقت نا ديبل

 - حتفب لق اورصن هبابو عذ وم ىلا عذوم نم هل و “ىلا للقن ( لقن) عوطتلا

 هنعهّلل| ىذرد وعسم نبا ثي دح ىفوهو قالا لعنل او قالا فا فاقل اوممملا

 " لاقبإال ب لعتلاق ىرعزالا لا تلق * بارمشلا ىلعدب لقتتباممضلا,لقنلاو

 ثيدحلا هلقانو عضوم ىلا عضوم نم لاقتنالا نم مسالا ةلقنلاو ز ونلا حتفبالا
 1 3 ريعبلا فخابم عق يتلا هقرلا ةليقنلاو همحاص أ مههمدحاو لك ثدحاذا

 ع هحاصأ ىا هفخ لقن اوه عقر ىأرصن باب نم هبوث لقن دقو لئاقنلا عت اولعتلا

 7 هلقنزك_؟ىا.اليقنتةلقنو“لوحتلا لقنتلاوةاقنم لعن ا و
 7 شارفاهنم جريح هرسكت ىأ مظعلا لقنت ىلاةجشلافاقلارسكب ةلقنملاو

 ” ىأالكت هلكت ولاكنأ هعجودبقلا ل فطلان زوب لكتلا ( لكت ) ماظعلا
 ١ نيج ىأ لخدباب نم نيعلا نعو ”ودعلا نع لكت و هريغا ةربعوالاكن هاعج
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 لي عمجال ةبترملاضي أةلزئملاوهلثمةلزئملاورادلاو لهما لزأملاو نيتحتفب

 الدمى 2 0 زنالا ىازلا حفر ماا معجل زئملاو هتبت م نعطخح ىأنالف

 الزيمو الوزن لزب ل زلوق:لولحلا وهولوزتلا ىازلاو مملاحتفب لزتملاواكرابم
 قلوزتلال زئتلاو سترتلااضيأ لن نتلاوالب زنت هل زن و عم ةلزئتساو هرغهلزأو

 لجرلاءام مخل !ةلازتلاو سانل ل زنت رهدلا دئادش نمةديدفلا ةلزانلاوةلهم .

 هادو ك0 نونلامغب لز دقوةلز ه.لاقبم اكزلاك هل زئلاولزتأدقو .

 الر ىومرقلا تانج ىلامتالوقوتقيشلا ليزا ودرس ردا ا

 ظ ريثك د لوب ةقانلا ت تاسنو ضعب نم مهضعب داو يأ اواس و 00 1

 نم هسفدب شدرلا لسن و رضن وب رض بان ن نمهشيررئاطلا لسن و مضغلابلسفت .

 دعم رد الملا د لدشا اوهشبررت اطلالسن ؟!ذكومزالودعتموبف لخ دباب

 لاقامهف نيسلاحعّفب اناللسأ والسن يكل لس عرس و دعلاف لنفومزالو

 عما وحمرلاونيكسلاو فيسلاو ميسلا لصن لصنلا (للصن) ثيدحلاىفوهو ٠

 هتعلاز رع شلا لسن وفدا اهحتفو داصل |مضب لضنالاو لاصنولوصن 2-5

 ىفهلصن تيئاضيأ مهسل !لصن و هلصن جرخ مهسلا لصن يسال 1

 0 'الابصتت مهسلا لصن ول اخد ةالاث |!تانو دادخالا نم وهو جرف “ىش

 هلصن ب 'معمرلا ل اصن ًاودادضالا نم وهو لصنل "9232 َّ

 رصن باب نم هل ضنف هلضان لاقي هامار ىأهاضان( لضن ملا 2



 ظ ماللاباب # نونلا لصف 2-6

 د12 نق تورو ذيمالسلا هيلع ىسيعباتك" ليجنالاو لح ع ماو

 ركذلا ىلع عقب ربدلا ةلحنلاو لحنل |(لحب) باتكلادارا 1 ودفحتعلا
 ىأ ال حتتفلاب هلحش هلحن زددصإ ملا لحتااوب وسعي لوقت تح ثنالاو

 ا ةلحم اهلحني : اهرهم رمل لحتو ىببحلا نزوب ةيطعل | ىنحننا اوداطع !

 0010 د11 دع نمليقو ةلاطمربغ نموت سط نعاهاطعأ
 000 ف5 ءازك | كج لاق ناو ةعستل الكتل ليقو ةلجناه رهماهاطعأ
 - نم همسج لحئدقو لازطالوحنل او ىوعدلااضياةلحنا اوهنيسوقادصلا

 باب_:ر٠لوقل اهلحتوحصف احتفل اوهيف ةغلالوحترسكتلاب لحتو عضخ باب
 | لوق وأ هريغرعش نالف لحتنأو هللعم اعداوهريغهلاقالوقهيل فاض ىا عطق

 '” اذا انك ةليبقواذك ىهدملحتنب نالفوهلثم لدتت وهسفنا هاعدا اذاهريغ

 700007 0 !لوقو هل دخااولاوىنعع لينا او لخنلا (لخن )هيلا بستنا
 3 موركلاوع نبأ لخنلاهيلع * صعدقوف ايَصقاه تمار

 3 رصن هبابو هلب رغقيقذلا لو دئالقلاموركسلاو ىلا نمبرضاولاق لخنلاف
 | لدليل تاودآلا نمءاحام دخأ وعوهي لخشام لختااوهنم جرخيامةلاخنلاو
 ٠ هريخهلخنتو هلضفأ ىعةتسا ىلا لخنت اودبف ةغل ءاخخا حتفب لخنملاو مضلاب

 15 ناكلا 1و لد نمتو ليدنملا لدنت هنم لوقت فورعم لي دنا (لدن)

 ' ةلافلاةلاذنلا(لذن) دنط ادالب نم ىهو لدنملا ىلا سدني ر طع ”ىلدنااول دنت
 ١ لفقلاز زوبلزألا (لز) سيسخ ىأ لبذن ول ذن وهف فرط باي نمل ذن دقو



 ا

 ع١ ءاللابا«نونلاومملالصف .
 نمرقتسملاذاللّغو هشارف ىلعل ماي وهو اهسفن ةرفحلا ةلملا ديبعوب ألاقو
 هب لجبتكم ىدلا ليملالوعاملاو ةعبرشلا ون كالا ةلم ىلعهن اكعجولا

 لاف ذ راج لجعل كوع ولا اريك قى انناعلخ وف. (لوم)

 المهم هلم وهرظن اهلهمأ و ةد وَلا نيتحتفب لمملا (لبم) الب وم هريغهلاومو

 لجرايالهم مط وقو دأتاءصأ ىفلهمتوراظنتسالالاهمتسالاوةاهملاوسالاو ٠
 وعازق لبلاك ءاع لات هلوق و ليمأ تقدم دا وعمجا ا 3

 حيقلا اًضأ ل-يلاو لاقتيزلا ىدودليملاورمعوب لاق وبادلم لاساحتلا

 لهملإ امهامناف ني ذه ىبوثىفىت ونقد |هنع هللا ىضر ركب ىف ثي دح فو ديدصلاو

 اليممو الامتو ءايلاحتفباضيا اناليمو عابباب نم شلال ام (ليَم) بارتلاو

 لام او ٍلظلا ف هيلعلامو قا نعلامور دصملا ومسالافبيعموباعملثم

 ىهنم ضرالا نمل ملاو هلقي لامسا وهلاهساوهتنقف ىف لبا ولا ىشلا 1

 قيرطلا ل بمو ةحارطاليمو نلحكلا ل صو تكسلانبانعرضيلاده ١

 ىهو ةيبرعلاءاهسلالبنلا (لبن) 36 نونلا لصفإله/لايمأةثالثعسرفلاو ٠
 ديدشتلاب لابنلاو لابنأ و لابن ىلعاه وعم دقوابظفل نماطد حاوالةئّوم

 لبن دقو لضفلاو ةلابنلا غلاب لبنلاو لبنلا لمعي ىذلا لبانلاو لبنلابحاص
 نعالملا اوقئاثي دخلا ىفو ءاجنتسالاة راجح لدنلاو لسن وهف فرظباب نم
 هلبنق هلب انو ل بنل ابهامر لن وحتفلاب لبنلانواوقينوثدحلاولبنلا او”دعأو

 لسنلا لجنلا (لحن) رضن لكلاب اب والسن ديزأ وأ البن هنمد وج ان اك اذا

 هالحننيعلاو لأ لجرلا و نيعلا قش ةعس نيتحتتفب لجنلاو هب دصحام لجنملاو

 1 37 ين 78 َ

 ليتر جد لاق هي مييرب حباب نيف
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 د اةدصءالحام هلعجنال وءاعدلا ىف وعطقهبابول وح و لحام وهفناطللا ىلهب

 ةعاللاىضرد وعسم نب | نعثر دا ىفءاح هناف نا رقلاهاعجنىفريمضلان ًاكتلق

 هيفام عبتي لاذ اهبحاصب لحم هاءج ق دصم لحام و عفشم عفاشن ١ارقلااذهنا

 ' ةركامملا ةلحاملاو قدصم لداحم مدخو هانعم لبق و ىلاعت هللا ىلاهب بسب ىأ
 ” ثيدحلافو ليوطىأ لحاتملجرول>متم وبفلاتحا لحمت وةدباكملاو

 (لصم) لدن” ىفةغل ليدنما,ل دع (لدم) اهرمأل وطي نتف ىأةلحاممروما

 نحلا ةراطقوهو ظقالا نم لبسي ىذلاع ءاملاممملا مضي ةلاصملاو فور عم لما
 | دود هت لكو رصن هاو: لوط:لاهدمواهي ريض ةديدخلالظم (لطم) اًضأ

 | هلط امو رصن بان نم هلطم لاقي هءنابللا وهونيدلاب لطملاقاقتشاهنمولوطمم

 0 ضايبلا عمجم ىلا نيعلا ةمحشةلةملاومودلا رك لقملا (لقم اتم) هقحب

 قنافد هولقماف ماعطلا ىفبايذلا عق واذا ثي دل اى ورصن هياوهسمت ءاملاىفدلقمو

 | دو ولاةقلارخ وي وسلا دقيهناو ءاقشلارخ الآفو امسهرح انج دحأ

 ال كا هنيرفاطاياول وا وا ىلا 1
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 ١ ةلقا ةقان ةئام نم ريخاهك رو ةيملاقىصحلا حسم ىفهنع للا ىضرد وعسم نبأ

 7 لمو *ىشلا لح (للم) قو رك هز ظن وهنرع ىلع لج رلااهراتخي ةقانةئامإ ع

 . لجرو لم ىتعم لمتساوهمكس ىأاضي ًاةلالمو ةلمواللم حتفلاب ل اع < ملا نم

 ' لدأ لاقي همأسأ ىأةبلع لعد وكلم ًاوةلولم ةأماوةلموذوةلوامو لولمو لم

 7 تام ةزيملا لم وتابكلاة لءتللم لاقي لم اى ععاضي اهيلع لمأو لمأف

 اناَق ؛ محلا ادكولوامملا وليلملازيملا كلذمسا وةلملاىفاهلمع ىأالتما كَ

 واحلا دام لإ ةلكا نال ةلماتمعط [لقتال والم: زتخاتمعطأوةلم زيخاتمعطأ
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 :از اهداف ماللاو.عايلسا وكانك لعل (لعل) (ماللا لصفإلم
 0 عج ىعك دحاوليللا ) ليل ىنعمي لعف أ ىنلعل و لف ىلعل لاقبو

 لها هريظن و سايق ريغ ىلعءامل !هفاودا رق لاي لسع اقو و إلا

 ىف رعاش رعيش لثملئالزلو ءاللة لو ةماظلا دب هس لد ا لإ لاعأو

 ةيوسنا ةلك لثم (لثم) 36 مملا لصف“ ةموايم لثمةل:الم ةاماع هكا

 لشمو لاثمالا نم هببرمغي ام لثملاو هههشو هش لاقي همم وهلثما دهام

 :لائملاو اهم وكسوماثلا مشب لثم ملجاو شا رلا لاتناو هقفس د دلل د يرد
 هكا هلاشسهاروساذ اليتم ةككذل دش و ليو انس ار رس 1 ١

 لخدهبايواسماق بصتن اهب ينيب لثمو ليال عمج اوةروصلا د امٌعَل اواهريغوأ ٍ
 اضيأ هبابو هعدج ليتقلاب لثمو مخلب ةلثلا مسالاو رصن هيابودب لكت هب لثمو

 لاق ةاثم هل غج هلثمأ وتالثلا عما و ةبوقعلاءاثلامضو ممملاحيتفب ةلسثلاو رصن ٠

 ءالؤهو ريخللمهاندأ يأ نالف دي لئمأ القواد وقدلتقاذا الف ناطلسلا لثمأ

 لئاكو ىصقالا تن اجى ومتلاك قمل كدت ًاتىلثملاومثرايخ يأ وتاليا .

 اروح نحا هدوم ىنعع ثيبلا ادهلثعوتبلا اذهع لثعو لبق هتلع نم

 لحامدلب لاقيالكلا نمضرالا سدو رطملاعاطقنا وهوبدجلا لحمل !(لح) '

 بودج ضرأو ةبدج ضرأ اولاقك لوح ضرأول حض رأولحامنامزو .
 ارو لحم اولوقي+و لحام وهفدابلا لح أو تاحأ دقو عم !دحاولا,نوديري ٠
 ىساذاهبلحلاقي ديكلاوركم الن اواوب دجأ موقلا لح و رعشلا قول

 - (راتخم 33 ( 4
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 وهو ماللاو فلالا,ببرعلا نعى وناتف رعم ضعب و لكو ىنملا ىلعو ظذلا
 - نيزت ةباصغ هبشللكالاو فضت+وأتفضأ ةفاضالا ىنعم امهيفزال ز ئاج

 - هريعب لجرلا”لك أو ردملا لاكلكلاو لكداكلا وال لك |جاتلا ىمثكسي و ره وججلاب

 هللكو لايعهيلع ثتايارق اذ ىأالكم حبصأو هريعب لك لح رلإ لك ا ودانغا

 ' دقو ءاذلالاكشلا (لك ) رونلا,تفح ةلذكم ةضورو ليلكالا هسل ًااليلكت
 لماكت واه ؤذر | ىهوةغلاع رسكب لكوةغا مما مذب لكوالكمضااب لمك, لك
 ادد ١ تحولا لمةلكءوقولماك لجروءريغهلك اوءوقلا
 ا | هلك تباو ءامالالاكأالاو ليمكتل او هلك ى أالك ل امل
 0000017 دا ماو تكلا طخ وو نئالثل ازواج ىذلالاحرلا نملبكلا
 ” راضون س | نم ىا لهاكن م لاقيو ديبعوب |لاق لهاكن م كاه أ ىف لهثيدحلا
 ٍإ لكل ا( لك )البكراص لبتك اونيفتكل |نيبام وهوكراخلا لهاكل اوالبك

 ” مسالاو اي |اليكم والاكمو عاب باب نمماعطل !لاكر دصماضي | ليكل اولايكملا
 ” 'ءوسو افشح !لملاىفوةيكرلاوةساجلاك ةليكل نط هنالاقيرسكلا,ةليكلا
 . هلذك ىأ هلك لاو لبكلا ل: ىدن نأوافشح ىيطعت ن | عمجن أىاةلك

 . ىطعلا لاك لاقيهنمذخ اهيلعلاتك اوملاولك ىأأ ممولك اذاوىلاعت للا لاق
 ' تممض نش ناو هلعاف مسن ملام ىلع ماعطلا لبكو دحالا لاتكلر
 لوكلوقب نموهنمو طويخمو طيخم ل ثم لويكمو ليكم ماعطلاو فاكلا

 ١ دحاو لكلاك اذا الباك هلباكوهلامقوتساوديصل اذوطصاو عوبو ماعطلا ؛
 "' ثيدحلافوهو فوفصل ارخؤم لويكل اوزمهالب لياكم وهف هبحاصل امهنم

2 



 / ماللا باب * فاكل | لصف
 (لفك ) ىراحصلاىفانلق اكماللا ترسكتئْشَنا "ا 4

 بصنلاهن | ليقو هتحر نم نيانك حت ةيىلاعت هللا لاق تفعضلا لفكلا .

 هنا مالسلاوةالصلامهماع ءايبنالا نم ىنمسالفكلاوذو ٠

 مانسل وح ءاسكلا رافي اوهو اك ا ها

 هنورعنمو ءانالاةماث نمبرشلاهركيلاق مهاربا ثردح هنموعكر ير بعبلا

 مضلاب لفكيهب لفكدقو نماضلا ل يفكلاو ناطيشلا لفك اهنا لاقي لاق

 فيفختلاب هاياةلقكو هايادنمضلاملاةلفك اودع رغل لام اءهنع لفك و ةلافك"

 ةتتدب لفكتو هلئمالضكن ءايادلقكو لخدو رصضادسا نودي وهلمكف

 ءئىرقو ايركز الفك وى لاعتهلوقهنمو هلوعب اناسن الفك ىذلا لفاكلاو '

 لايعلا نكلا (قلك ) اهريغوةبادللنيتحتفب لفكتلاو ءاغلا كابلات كد ١
 ىذلااضيأ”لكلاو متيلاضأ لكسلاوءال وم ىلع ”لكوهو ىلاعت هللا لاق لقثلاو 1

 ىلا رعالا نبالاق ةلالكرسكتلاب "لكك ل جرلا لك هنملاتيدلا والو هلدلوأل

 هن" اكمف رطت ىأبسنلا هللكست نمر دصمةلالكلا ليقودعإبالا علاونب ةلالكسلا ٠
 برعءلاو ردصملابىمسف دح اامهنمهل سلف دلولاودلاولاةهج نم هيف رطذخأ

 ةريشعلا نم الجر ناكو اح نكي ملاذا ةلالك ”يعنباو ةلالكلامع نباوهلوقت

 ميرلاو فيسلا ”لكراعأ ىااضي ةاداكر الداب رشم جمديعللا لح الك

 دحلا ليلك ف يسوةلالكو ةلكوال ولكو الالك كتل لكم ناسالاو فرطلاو ٠
 ,قوتب تيبلاك طاخب قيقرلارتشلااةلكل اوف رطل !ليلكو ناسا ليظ لدسرو 1
 ىلع اورضح”لكو رضح “لك لاةبف عم هانعمو دحاو هظفل لكو قيل نمهيف ١
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 _ بذكه لعل وقت وهيلعءاعدا ىا لقيملامهلوق أ والءوقت لقب ملام هل”وقلاقبو
 . لاقىنعمب لاتقاءاج واضوافت ياالواقتو هرم ىفهلواق وك هيلعداتقا وهيلع
 ” ىعو اضياةلوايقلا نعمبن وكي دقو ةلئاقلا دنعانان ألاقي ةريهظلاةلئاقلا (ليق)
  ليقموقو لئاةوهفاليةمواضي |ةلوليق و ءابٍباب نم لاق لوقت ةريهظلا ىنمونلا
 ” هلسقلاقي راهنلا فص: برش ليقلاودب دشتلاباضي | ليقو بحصو بحاص لثم
 ” هلاق اولقاعرو هخف وهوتلاقا عيبلاهلاقأ و برششف راهنلا فصن ءاقس ىا لبقت
 ” (لبك) (فاكلا لصف ءاياهلاقق عيبلاهلاقتساو ةليلق ةغل ىه و فل ا ريغب عيبا
 * . اهعءارش رخؤتف اهيلاجاتحتن آو كرادسجملار ادلا عابت نأ ةلباكملا
 ف"رانع ثيدح وهو كلذ هركدقو ةعفشلاب اهذخا نمل كريغ اهمرتشمل

 0 دعو شلا نم ةعمتجلاةعطقلاةلتكلا (لتك ) هنعهللاىضر
 . برش لتكتلاو ريصقل ديدشتلا لتكلاو اعاصرشعة سم عسي ليبن زلاهش

 م ” لاقبألو دصفيدبلاف قرعلك الاو رع لكلا 1 0
 . داوس هينيع نوفجولعي ىذلا وهو لحكلانبب لك !لجرول 0 قرع
 . لاحكلاو لحكللاوءالك ة ًارماو ليك نيعولاحتك ار يغنم لحكلا لثم
 0 . دحأوهو + 1 ا ءاحساو ممملا مضل ةلدكملاو هن لحتكي ىذلالوماملا
 ” بابنم هنبعلكو ةلحكم دخا لجرلا لحكم و تاودالا نم مضل ىلعءاحام

 ”لايركلاواهلب رغلئماهيذهةطدخل لب رك (لبرك ) 00 2
 فار ىلعنبنيسحل اربقأبعو عضومءالب ركو نطقلاهب دش ىدلاف هد

 ٠ 00 وهف برطهبابو مالا نعلقاثتلا لسكلا ( لسك ) امهنع
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يي لفقأو رفسلا نم ةعجارلاةقفرلا ىهوةلفاقلاهنمو |
 ه

 ىت (للقز برعم وهودصفب ديلا فق رعلافيقلاو قّلعو قلغألثم 1

 38 اوىلاعتهللالق اضي ؛أليلقونوابلقموقو ررسو ريرس لثم للقهءمح و 3

 هللقو ىنعع هللقو هريغهإق اوةلَقرم يتلا هلا لقو مرتكف اليلق م تك ذأ

 ةلهلاولقلاو اهلح قاطأةر 1ط[لقاوردتنال فر الياقماياها رآىاهنعفف ظ

 اهزلا ثم ةح قو رك إل ولقهلامو رثكلاولقلا ىلع دج |لاةيةلذلا ولذلك .

 ةلق ناسنالا سأرو هالعأءىثلك ةلقو لبا ىلعأةةلاو لقىلاوبفرثك ناو .

 رجهلالقو للق ىلععمجيدق وةريبكلاة راكي رءلاءاناةيقلا وللاق ع لاو

 ةلقلقهلقلقو اولحنراواوضمءوقلا ىلقتساو الق دعهلةتساو 0 ش

 اذاو ردصموبف هترسك اذافبرطضاو ك”رحتف هكرح ىالةلقتفالاقلقو :

 لقوةلثةدحاولافورعملمقلا (لق) لازل زااولازل زلاكمس اوهفهتحتف 3

 تكدر اهم عضال الا واد سنج نم بنود لمقلاو ب رطبا نمهسأر ١

 الوقلوقيلاق (لوق)ليلعف وهوفورعم لبدنقلا(لدنق)لازطادنعربعملا .

 لاقو لبق نعىهم ثيدخلاىفو لاقلاو ليقلا زك لاةبوةلاةمقالاقموقل وو .

 ىذلا ق حلا لاق مسمن ىسيع كلذ هنعهللائذرةللادعف ر>قونامساامهو :

 الوحتفلابتل وقتلق لصأو سانلاةلاقترثك ل اةبةلاقلا|ذكو نورتمهف. :

 ناوربوروبص ل لوقموقولو وق لجرو كدعتم هنال ماين وك نأ زوجي ٍ

 قاسكلانعةلاوقتولاوقوةلوقو لا وقمولوةملجرو واولاتنكس تش ٠

 عكرومك ارك لئاقعمج لوقلاو ناسالااضي 'لوقملاو لوقلار يشك نسا ىأ



 - ماللا با ةهقاقا لم + :::

 نفت نيح اه زغنمتأرلاهتلبقأامليبقلاو دحاوبأونب ثوبرعلال ائامق

 ٍ + وأ لئمالبقم لبق لاير بدأ دضلبقأو ريب د نمالسق فرعبام لمقهنمو

 .هيلعلبقاوقارعلا نم هإدقم نع نسل | لكس ثري دخلا قو قودص لخ دم

 ' لب اقمورايدت الاد لابقت سالاو هلم لباقتلاو ةيجاوملاةلباقملاوهبجوب

 ءوسةلتقاتقو التاقتورصن هبابو فورعملتقلا (لتق) هتضراعمباتكلا
 *] لجرلا لتقم لاقي هتلتق تبرصأ اذا تلا عضا وملاناسنالا لئاقمورسكتلاب

 ' ةلتاقملاواماعهبا وطيحتمل ىأا ثقي هواتقاَمَو ىلاعت هللا لاق ربخ *ىبشلا لتق وهبكف

 ' هلتقأو لاتقل و-لص؛نيذدلام وقااءاتلا سكب ةلتاقملاوالاتءقوالاتقهلئاقولانقلا

 ” تولالاب+ ىنعيتامسا ىأ لتقتساوةزكللددشالشقت اولتقو لتقلاهض رع

 ل دن نافىبتقةوسنولاحرول 1 تاو و ىأ لمتق لجر و هتعاجشل

 ' مالا ةقيرطهب كلست كن الةليتقب تر سما ذ كو نالف ىنب ةايتق هذه تلق ةأرملا
 ”ةبابوندب'ى ثلا لحق( لحق) ىنععاولتةقاوموقلا لتاقت وةلتاق ىأل ونقةأرماو

 5 5 خشلا لحقو لحق ووفهيف ةغل بر ,طباب نم لحقو لحاق وهف عضخ

 نسم ىأةزمط ا رسكباض,أ لحشتإ و نكستلاب 00 قلاخ ف

 3 10 اذقوةلذةةهعجو سر لارخ ؤم عاج لاذقلا(لذق) ادد

 ملطق ل| لصقلا (لصق) ةعذربلاةلاطرقلا ىرهزالالاقتاق#لاطرقلاةدحاو

 برضاضأ هبابو الايصق اهفلع ةبادلا لصقو ليصقلا ىمس هنمو برضهبأبو

 مىتناذا ربلا نمل زعبام مضلايةلاصقلا ون اوزل ا لثم ماعطلا ىف نيتحتفب لصقلاو

 ”لخدهبابو رفسلا نم عوجرلالوفقلاو فورعم لفقلا (لفق) ةيناثلا سادي
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 ترسكت ئاعسلاتراضمتلل2-( لق 7-25 لمفناف |
 لاقو رسكتاف هرسكح  ىأ لهاف هلف لاقي دز هبابو همرح شا لقول

 عذلي لفلغم بارشو فورعم بحمضلاب لقلفلاو لف أ نمو لذ لف نم '
 الو ةينعز زوبةليفول ويفولايفا عجاو فورعم ليفلا (ليف) لفلفلاعذلك ا
 دعب دخ لبق (لب ! در دك ناار القابلال وذلاو لابفدمحاصو ةليفأ لقت .

 نم ىأ ليةثتلابربد نمو لبق نم هصيق دقو ربدلاوربدلاهضلبقلاو لبقلاو |
 لجو اه ومن لصي ىلاةلبقلاوةفورعم لبقتلا ىمةليقلاود رح ره در ةمدقم ١

 لبقأو لبق دقوةلبقللاةليللا ةلباقلا واذ رظن وكيمسا وهو هرهاجتىأ مضلابهتلابق
 وهو فاقلاحتفب ال وبقهابقي دل بقو “ىلا لست و لبقم ىأل ب اقماع لاقي ىنعم
 هتلبقاذا لوبقنالف ىلعلاقبوًأضوىفءانرك ذدقوهلريظنالهن |لاقيذاشردصم ١

 ٠ لخدبإ, نم عرلاتلبق دقو ٌروبدلا لب اقت خر ىهواب هلااضبأ لوبقلا ونيفنلا ْ

 البقو نيتحتفب البقءا رود ءوعصم راك ماا مسالاف الوبق تلوح ىأ

 باذعلا موتأب وأى لاعتهللالاقانايعوةلب قم ىأحتفد دعب رم هكبالبقو نيتمضب ٠

 ءاسنلا نم ةلب اةلاوةقاط ىأ لق ةب ىلاموهدّسنعىأ قح نالف لقىلو

 دنعهيقلتدلولاتاقاذارم اكل!( ةلابقارلمةنةً را ةلباقلا تلبق لاقي ةفو
 ةلابقاه رسسكوءابلا مشب لبق هب لبق دقو في رعلاو ليفكسلا ليبقلاو ةدالولا
 |دعاصف ةثالثلا نمز وكن ةعام ا ليبقلاو هتف ا رعىفىأ هل ابق ىف نحنو حتفلا

 انرشحو ىلاعتهلوقو لبق عماوبرعلاو نزلا ومورلا لشمىقش موق نم
 ةدحاوةليبقلاوانايعنسحلالاقو البق ىأ شفخالا لاقالسق “ىش لكم بسلا



 ماللا باب هءاغا الصف 2

 هعطق ىأ لصفناف“ىثلا لصف ولوصقفلادحاو لصفلا (لصف) لشايف عمجلا و

 . نع عيضرلا لصفو ساج هبايو جرخ ةيحانأ | نم لصف و برنض هيابو عطقنأق
 تكتززوت لصفملاو رش لدافوهمطف ىأ هلدتفاوالاصف رم كلاب لصف هفأ

 نمثيدحلاف و ناسللا عدبملا ززوب لصقملاوءاضعالا لدافم دحاو ساجملا

 ٠ كو هناا نيب تاصق يل اهمادريسفتف اذكر جالا نم هلف ةلصاف دَقْغن قفنأ

 لجرلا ةلمصفو لاصفو ناللدف عم اودم أ نعءلصفاذاةقانل ادل و ليصفا او

 لك نيب لعج ىألصفمدقعو مهعجأب ىأممايصتب اًوح لاَ نوندالاهطهر
 اهاضعىأالمصفت ةاشل اباصقل !لصفونستل اع ليصفتلاوةزرخنيت ول ْو

 ةليضفلااو لضفلا (ىلف) لطابلاو قا نيبءاضقلا لبقو 5 احلا لصيفلاو

 0117 | عار لاه الح روزا الا اضفالاوةصيقتلاو صقتلادض
 ىذلا لضفتملاو عع لضفتو هيلع ل ضف وةحمس ضف تاذتناك اذاامموق

 هنم لضفأو م؟يلع ل ذفت,نأ ديري ىلاعتهل وقهنمودنا رقأ لعّلِظفل | ىعدي

 كل ذك هريصوأ كلذب هل <ح ىأ اللي طفت هريغىلعهلضفو ىنعم لضفتساو ايش
1 

 : *اوه لضفام ةلاضفل اوةلضفل اولضفلاب هماغ ىأرصن باب نم هلضفف هلضافو

 ء]||

 حتفلاب لعفلا ( لعف ) .دلريظنال ذاش وهو مضلاب لضفيرسكلاب لضفامهنم
 رسكلاب لعفلاو تاريخا لعف مهيلاانبحواو مهضعب ًارقو لعفي لعفردصم

 اضيأأ لاعفل اومركلا حتفلاب لاعفلاو حادق وح دق لثملاعفلا عم او مسالا

 ا لعفو ةحربق وأ ةنسح ةلعف هنم تناكو باهدلاك لعف ردصم

 ”ة كَ ةئل اثةغل هيفو بف باب نم ةيناثةغل هبف ورمهن باي نم “ىثهنم لضف "ىذا

3 



 ١ ءاللاتاسداقلال صف 22222722-7-2--5
 اذاددلو نالف لاغأو ليغم وهف ليغلا اهدلو تقساذااضيأ 5 ا يف

 ىو ضرالا هحو ىلع ىرش ىدلاءانااض أ ليفلا و هفض عا يع

 ليلق نالفو رشعلا فصن هيفف وادلاب ىتسامو رشعلا هيف ليغلاب ىتسام ثري دخلا

 ردملا جف نالبغ ءاو عا 0 هلو رشلا ف حتفلابةلاغما وةلئاغلا

 ملاسابل وقير خا عمسفاضي سم لجرلان وكن أل أفلا (لأف) (ءاغلا لصف
 كرا ىو هدقتلا ذك لا لاق كوابل ون را "| عمسيفابلاطن و

 قشىف نوكي ام ليتفلاو ةلايذلاةإردفلا (لتف) ةريطلاهركولافلا بح ناك هنا
 بابن مهريغو لبخلالتفو خسولا نم نيعبصالا نيب لتفباموهلبقو ةاونلا

 فورعم لدفلا (لذ) ةلذ ةدحاولا فورءعم لجفلا (لذ) ب رضا

 لخدلا لا نم دخت, ريصحاضيأ ل>فلاوةلا-فلاولاحفلاو ل وغلا عم او

 ىلع لخد سو هيلعدتلا ىلص هناثر دخلا ىفوهنانالالك هر وك ذنمناك اموهو

 ةنم ةحابب ساق لودفلا كلت نم لت نملاةبحاتقوراضا الا نملحر ]
 00000000011 ا ز|آ|1]1 1 2ز2 21 1ز2 212 ز2ة2ة2ة2زة2 202 زة2ةزة2زة2ز2ة2ز2ةزة2زةزةزة2ةزةزةز2ةزةزةزةز>2 ز2زةز2ةز2ةزة زي ةزةزةز 7070077

 ١ لسف ) ةطيلس ىأةلخةآصاومقافت مالا لدفتساو هيلع ىلص مت شرف (

 ٠ (لكسف ) لسفووف لهسو ف رظهبابوهلثهلوسفملاولذرلا لاحرلا نملسفلا

 ٠ لجر لبق هنمو لم ارخاآ ةيلخلا ىفء رحب ىذلا فاكلاوءافلا سكب نكسفلا
 . وهول حلا اطٌأثوغلاوب أ لاقامبمضب لكس فلوق: ةماعلاو الذر ناك اذا لكسف
 | ىطحخلا مْ 15 ملام حاترملام فاطاعلامث ىلاثلا م ىلسملامث ىلصملامث قراسلا

 فرعضلا لجرلا لشفلا (لشف) روشاقلاو لكسفلاوهو وتتعلم مطللامث 1

 رك ذلاس أر ةاشدفلاو نيج ىأب رطب اب نم لشف دقو لاشفأ عما ِ نابحلاو
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 ل0 تس لمن يودع نك ستة لذ 2
 0 ]1 ١ 1 لاقلواغلا لابن ىأن وكر خ آلاوهتمنتغنمدخ و
 ْ 8 | نمو لغي لغأ ةنايحلا نملاقب هنالد قا نمالو ةنايا نمالةصاخ منغلا
 ” ثيدخلاىفو ناخلجرلا لغأو مضلاب لغي لغلولغلا نم ور دكلا لع لع

 7 ىلع سيل خرشلاقوةوشرال ل بقوةقرسالو ةنايخال ىأ ل السا الو لالغاال

 للق نبيلع لغ الثالث سس وهيلعمللا ىلص ىنلا لاق ونامذلغملاريغريعتسملا

 تغلب موقلا لغآ و ةلغلا نم عامضلا تلغأو نغضلا نم وهف لغي هاور نمو نمؤم

 | لهي نأ هفلكه دع لغتسا وةلغلاب مهين اي ىأ مضل ابهلا يع ىلع لغي نالف ومهتلغ

 ” ءورقلاف لغلغتىرهزالالاةقتلق * اهناغذختالغتسملالالغتساو هيلع

 ردي مثيح نم هذ خأ اذاهلاتغاولاةباننمءىشلاهلاغ (لوغ) هيفلخد
 3 عض وم ىف لاق هذ عادلا ةلئاغاهيف دل ىأ ل وءايم .ذالىلاعت هل وو

 ورم مضلاب لوغلاو مطوقعلاتغتن ال اوغلاةدسعوب أ لاقو اهنعز وعدصرال

 لوط ر)) 21 ]داق ناسنألا لاغااملكو نالنغو لاوغأ عج [و ىلاءس
 1 0 ا7ساساطاسو

 ليغ دسالا عضوموةجالا رسكلا,ليغلا (ليغ) واولاهلصأ وةليغهلتق

 لاقي لايتغالا كل !ةليغلاو فتلمل ار جشلا ليغلا ىتمصالا لاق ل ويغهعمجو

 عب الشاحن طل م ا ل ةليغلا ترض اصر لاقيوهبفهلتقيف عضو مىلاهب هذي هع دخن ا وهو ةليغهلتق
 3 ثردل 2و هعضر يوتا اذا 57 ”ىهوهمأثدتااذا نالفدلو

 ” اهدلو ةأرملاتلاغأدقو نبالا كلذ مسا ليغلاو ةليغلا نعىهنأن أت مم دقل
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 ىأل زغأ نم هنال ضلا لدالاوءارفلالاقهب لز ةباماهرسسكو ملام شب لزغلاو و
 دقو لزغ ل ىأ لزغ لح رولر :هلا|ترادُأةأر تل زغاولتفو د ْ

 مضب لسغلا مسالاو برضباب نم "ىلا ل غ (لسغ) برطبا,نملزغ ٠
 لاق هردغو ىمطخ نمسا رلا هب لسغنام كلا لحفلاو اه وسو جيملا 1

 ءايلاديف ديزو مهئامدورانلا لهأم وخل نم ل_غن ام وهونيلسغلاهنمو شفخالا

 هل وقهنمو لسّتغملا اذكو ه لستغي ئذلاءاما ل وسغلاو ءالط لس اع اود واو

 حتفب لسغملاو هيف لستغي ىذلااضيأ لستغملاو ابارشو درا لستغم اذه ىلاعت

 *ىشو “ىلا هبل سغامةلاسغلاو لساغملا عم او ىتوملا ل غماهرسكو نيسلا ٠

 دحأ موي ديشتسا هنالمالملاليسغ بهازلانبةلظمط لاقيوةحيطنلا وحن ١
 هلفغأو اض ١ اةلفغو لخد باب نم ىلا ء للف (لقع) ةكمالملا هج سعف

 ةلفغملاو هتافغ لمتهاهلفغتوهنغلفاغتو رك ةىلعهكرت ءىشلا ل فغأ و هريغهنع

 سلب راعشةلالغلاوتالغلاةدحاوةلغلا ( للغ) ةقفنعلااناحتيدحاىف |
 هردص لغدقواضي دقحلاو شغلارسن كلاب لغلاواضي اعردلات 2 وبوثلات حن 1

 هدام حارس تا 0 9 |نغضوأش غاذناكاذاالغرسكلا,لغي ٠

 ن اهلض او لق لع قلم |ةعيتلا# رمال بقةنموديدح نك لل فلل
 لغدقو درباب نم هقنعىلاهدب لغو لمة بف رعشةيلعو "وق نون وجي ناك لعلا :

 مضلاب لغي منغملانم لغو شطعلاةرارحليلغلاوةلغلاواضي|لغلاولولغموبف ٠
 1 اهو عرق لغالا مما وف عمت [تيكسلا نانا ولت كغ ونا الولع 1
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 *لع لوعلاقب هلع لمح وةلادهيلعلدأ الن وعتهياعلوعوب دعب هيللعلوعملا
 - لوعم نمموقلا هلامو تدبحأ ام ”ىلع لح | لوقبهن اكىف نعتسا ىأت نشا
 هافك اذا ارهش هلاع لاقياضبأ ةلايعولاق هبابو هيلع قفنأو مهماقهلايعلاعو
 . لاق اولوعتال نآى د1 كلذ ىلاعت هل وق هنم ولام ىأ ل ائاع وهف نازملالاعوهشاعم

 7 هلغ ؟ىثلاةلاءولامو راجح ىأ كدا ىفلاع امن واوؤ ونال واوا الدهاجم
 تلاعو مقافتودتشامالا لاعو بلغ ىأ ىربص ليعمط وق هنموهلشعلقثو
 7 لاق | ضن | رفلا لهأ لعن اصقنلا لخديف اماهسدي زتنأ وهوتعفت را ةضيرفلا
 0 16 "| ىلع ليم ىمهف تل اءاذا ةضي ر فلان كل ذو ليملا نم اذ وخ ًامهنط أ ديبعوبأ

 نمو مزالودعتم لاعف نععاطاعأ أوضُأا رفلادب ز لاعو مهصقنتتفاعيج ةضنرفلا
 رخصلا اهم رقى لاةممظعلا سأفلا ل رملاول هي كاذنك دعب اهنا زمملا لاع
 اذا الوبعو ةايعليعيلاعلاق, ةقافلاةلاعلاوةليعلا (لبع) ل ). لواعملا با 1
 دحاوو الوعي هل را لابعوةلعمفخن :ا و ىلاعت 00
 وهف هلايعتزؤك لج اا لاع 1 لثم لئابع عمجلا ادنكك لعلام
 (لبتورغ) 6 نيغلا لصفإلم لايعاذراص ىأ ش فخ الا لاقةليعمةأرملاو ليعم
 كرح نيج نداشلالازغلا (لزغ) هريغوقيقدلا لب رغو فورعم لارغلا
 نيمدوأصو نوت داحءاسنلاةل زاغم ون اماغو ةماغ لثمن الز غول زغدعمجو

 اولزاغتو لزغلا فلكت ىأ ل زغتو نيتحتفب لزغلا مسالا وهتل زاغواط زاغلاقي
 اضيأسمشلاةلازغلا ليقو ىحضلاةل ازغىفنالفءاج لاقبهلو ًاىحضلاةلازغو
 لوزغملا اضيأ لزغلاو هلثم هتلزتغاو برضبا,نم نطقلا ةأرملا تلزغو
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 لعب لعامبيفلوقتزالودعتموبق هت وهلعو ةيناثلا* 1١0١

 هبجو نعهدحاص لغش. ثدح و ض رم اةلعلاو امهف العاهرسكو نيعلا مشب

 ضرم ىالتعاو لوالا هلغش نع هعنماننان« الغش تراص ةلعلا كلت 0

 هقاتعا هلتعاو ةلعب هلع لتعاوةلعب كباصاآل ىادن|كلعاألو لل وف

 نم "ىشب ىصلا للعب كدب داط ىاالياعت 'ىثن بهللعو هيلع يت هلتعاو رمانع
 هأز جنو هب ىهلت ىأهب للعتو ةلعتب هسفن للعب نالف لاقي نبللا نعدبأ زحماعطلا
 ةلالعلاودربلا فيفخ _:رم“ىشب سانلا للعب هنالز وجعلا مايأ نمموي للجملاو

 لتعملا فاضي ارك د دقو ىل العلا عمج اوةف رغلا رسكسلاب ةيلعلا وهب تالعتام مضل

 ىلعاو لقا رو لعف أ ىلعل و لعفأىلعو لعفت كاع لاي ىنعم ناتغل لعل ولعو

 فوخموأ وجم عقوتلاءانعمو اديك ونماللا تديزاماو لع هلصأ لاقبو ىنلعلو

 اهدعنإام ضفخم مهضعب واما وخأ ون الم فر> وهوقافشاو عمطهبفو
 ا|مع(لمع)ءاملاق وفن وكن تاخافن: ليل اعيلاو لاق ديز لعو ملا ديز لعل لوقيف

 لمعلا هيلابلط ىااضي ًاهامعدسأو ىنعم هل معتسا وهريغدإ مع وب رطٍباب نم
 امعلا ىلع عوبطم ىأ م ارسسكب لمع لجرو لمعلا فب رطضا لمثعاو

 اذكل نالفلمعتورلعثلا نود وهونانسلا ليام حمرلا لماعو لومع لجرو

 تلق * لماعلاة زر مضلابةلاعلاو ةرصبلا ىلعهلمع لاقي, لمعلا ةيل ون ليمعتلاو
 ءامءابقفلا لوقو تلق * ءانب هب نب اذا نبللا نالف لمعتسالاقب ىرهزالا لاق

 لوعلا' (لوع) سابقلا اذهريغهتحصا هجوالفالاو ا ذهىلع ساق لمعتسم

 ثيدحلاىفو الاوعالوعأ هنملوقت ءاكلا, توصلا عفر ليوعلاو ةلوعلاو
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 3 لب « سلارف ْ ا

 0 انك '  ىاح -ءاق * ىعاسلااهلقعي ىحةقدصلاىرتش نأهركو
 - ةيدللدوقلا كر اذان الف مدهل لقعو هتبد ىطعأ لبتقلا لقعو ىرهزالاهرسف

 .' قرفلا وها ديف هتعاهاداف ةيددتمزلاذا كلذو,_هتبانج هنعم رغنالف نعل قعو

 ةلقاعلا ىلقعتال ثي دل | قوب رمذ لكل | بابو هنع ىلةعو هل لقعو هل قع نب

 ىنانبالاةو رحىلعدبعلا ن<ينآ وهو هللاه+رةفينحوبألاقادعالوادمع

 00000 1 1 ..ءالابومود عع رحل اىينأ وهلادخرلبل
  لاقو دبع نءةلقاعلا ل قهتالمال الك|ن كلا ىلاعت هللا هحر ةفينح وب[ لاقام

 7 ةعلقع وهلَفع نيب قرفبإ افدسثر اة رمد تاذ ىف ف وبانأ ىضاقلات لك

 0 ىفامه شف هعارذ عم هفيظوىنأ يأبرضب اب نمريعملا لةعوهتمهف ىح

 د مثوهتبصع لجرلاةقاعو ىلع عملا ولاقعلا وه لب كالذ ا و

 ] مثقارعلا لهأ لو ًاطخ هلثق نمةيدن ١وطعي نيذلاب الا لق نم ةبارقلا

 -  ثلثغلباذاف هيزا ونىأ اهتيدثلت ىلا ل جرلالقاعت ةأرملاو نيوا 0

 7 هكسم أ هنطنءاودلا لقعو لج رر لا ةيد نم هصنلا ىلعةأ ر ملا ةيدتراص ةيددلا

 7 ةعضواذاهحرلقتعاو لقعلابهباغى أر صن باب نم هلقعف هلقاءوبرضهبابو
 .مالكلا ىلع ردقيماَذا هناسا لقتعاو سبح لجرلا لقتعاو هباكرو هبقاسني
 - ىرألقاعن اعتو سكت ورحت لشم لقعلا فاكت لقعتوءاتلا مغبامهالك

 . تالعلاون (للع) لاقعلاىفةغل لكعلا (لكع) هب 0 هسفن نم

 35 دق ىلوأ ىلع ىرخأ جوزت ىذلان ال كاذب تدمع قس هوسأ نم لج رادالو
2 

 . ةلعولهتدسب للعلا , ىناثلاب رشلا للعلاو هده نم لعمت لهاناهلبق تناك
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 عم لضعلا( لضع) ىربلالصيلا لصنعلا (لصع) ماشلا سو رع ىهوةنبدم -

 0 أو لاضعءادو ةاضع ىهف ةبصعىفةزنتكم ةئلتمت ةعمتج ةم لكو قاسلاةلضع

 صالا لضعأ دقو هم ىتايع أ نالف ىناضعأ و ءابطالانعأدي دش ىألاضع
 هعأ لضعو دياد.شلاتالضعملاو ههبح و ىدتبمال لضعم ساو قلغتساودتشا

 برطبا.نم ةأرلاتلطع (لطع) رصنوبرضباب نمي وتلا نماهعنم
 دقو لاطعمو لطاعو نيتمض» لطع ىبف دئالقلا نماهد _جالاخ اذا تلطعتو

 لج لا لطع لاقي لخلق أ ناكناو ىلا نموا قلل رست

 لمجال ىتب اذا لجرلا لطءتواهمن وكسو ءاطلا مغب لطعوهف بدالاو لا لا نم

 نعش. د حلا ىفو اهلهأ دوبل ةلطءمرتبو غيرفتلا ليطعتلاو ةلطعلا مسالا وهل

 - اهيلحا وع زنا ىأ اهوا طعلاقف تيف ونة صا ىتاهنع ىلاعت هللا ىضرةش

 ىهملاورجحلا لقعلا( لقع)اط ىعارال ةلطءم لب او ضرالا نمتاوملا لطعملاو

 لورا وهو | ص .االوقعمو برضباب نم لقعدقو لوقعو لقاعل جرو

 ةيدلااضأ لقعلاوةّتم لال وعفم 0 ًايالردصملانالاقو ة ةقص وههن وسس

 لحرلاىمسهبو سلما ل لاو طلاع كسعىذلا ءاودلا حتفلا,لوقعلاو

 بط 201 ةرتصبلاب وم ةيسلا يسن ينعم ىطرةاطسملا هوا وا

 ةميركو ىلا ةعيرك ةليقعلاو لقاعماهعمحو ةيدلا فاقلا مضب ةملةعملاواضي ىلقعملا
 لاقماعةق د صلاقعلاو رحبلا ةليقع ةرذلا وفم 1:1 ىش م هليقعو ليالا 1

 ظ ايعاس وجب رعاشلا
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 تاو ارتخ ءءال اول لدن او لاس هل وق وقفز ةيدفلا لدعلاو

 - كرشملا لداعلاو كلذءادف ىأ امامص كلذ لدعوأ ىلام:هلوقو ءادف لكدقت

 7 ( لادنع ) لداع طساقل كنا حاجحلاةأرملاكلتلوقدنمو هب ربلدعن ىذلا
 ” تلق © رازطاهللاقي رئاط ل دنعلاو توضص ىأ لدنعب لدبلا لدنعلا

 >لذعلا (لدع ) دواي زان ورق هيفدرك ددقو ءابلابااهعضوم سيل دنعلا

 مال ىأ ل ذتعافهل ذعلاقبو نيتحتتقب لذعلا مسالاو رصن باب نمهل ذعدقو ةمالما 1
 ةارهو ةكحص لكم | رثك ساتلال دعب :زمه نز و:ةل دع لجرو بتعأو ةسفن

 امهنعهللاىضر سابع, !هيف لاق ةضاحتسال ا مدهنم ليس ىذلقرعلالذاعلاو

 . ةلزعلالاقيةلزعلا مسالا و نعم هل ز عت وهلزنعا( ل زع) ليسي ىأو ذعب لذاعلا كلذ
 - لزعق هنعماحن لمعلا نعهلّرعو ل زغع صالا اذه نعان ألاقي هزرفأهل زعوةدانع

 ' ليحتاف ل ودم يورك دب لسعلا ( لسع) ب رض ةثالثلا بإب وهتمأ نعل زعو
 : لسعلا,لومعم ىأ ل ادعم ليجكوو رصن و ب رضدبابو لسعلاب هام ىأ , ماعطلا

 عاما ىف ةليسعلا وةلاسع لحتلاو لحتلا تب نم لسعلا دخان ىذلا لساعلاو

 ليقو ثدنأتلا لسعلاى ع ىلاةلانال ءعاطاترغصو لسعلابةدللا كلت تهمش

 | ةي تحهذلا نم ةعطقلا لاةباهنمةعطقلا ى ودل علامب ديراةءال 0

 7 لاقي سا اضيأ لسعلاو لسعلاهد و زاليسعت هاسعو لسعلا باط لسعتساو

 ّ عرساو قنعأ ىأ امهنق نتحتتفب انالسعو السعر سكلاب ل ب تئدلا لسع

 7 ىتلاةعرسب كيعقألسعلا كياعبذكث يد حلا ىفون :انالا اذكو
 7 نالقسع (لقسع) لاسعوهف برطضاوزنهاحمرل !لسعاضأ بابلانمو

 د

 0 ١ 1: دان ين كانيتالخا 1ك تعني لا اراب

 كارل نايت ام
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 ةاج الاو لج الادَص ةلجاعلاو لجاعلاو اس 1لاخو لاس ور ١

 مقبسأ ىامكبررمأم :اجعأ ىلاعتهل وقو هاهع ودب هذخأ اذاهبن دب هلجاعو

 هل لحجعو اذكعءا نيكل سل ةئيتساى الخس هلو مل كو >2

 (لدع) همدقتاذااذكوهتاجع ب اط هلجعتماو م”دق ىأاليجعت ذك ن لا نم

 طس و لداعوهف برضبا,نم ةيضقلاىف هيلع]دعالاقي روح ادضلدعلا

 لادا ةلدعلا لحأ نيزالؤو يدي نايات ولا ا

 فرطظباب نم لجرالدعدف ولع وظل

 تلدع كلوقردصم هلصأ حتةلا,لدعلاو لثم ا رسسكلاب لدعلا شفخالا لاق

 لدعلاءارفلالاقو عاتلا ل دعني وهي قرف لثمللامسأ هاعج ان حال دعأ دب َ

 لدع ىدنعلوةن لما ركل اب لدعلاو 4.فجريغنمءىشلا ل دعام حتفلاب
 تدرد1نأ و اشيل امالغلدعبام الغناك اذاكتاش لدعو كمالغ 3

 مرنم طلغت اكو برعلأ ضع اه رسم ؟ اًبرو نيعلا تحف هسنج ريغ نم هتمدق '

 - ىف كلداعي ىذلا ليدعلاو رسكلاب لدعهنالادعالا دحن|وىلعاوعمساو لاق .
 تلداعو هلثمهنعلدعناو سلجهيابو راح قيرطلانع لدعو ردقلاونزولا

 ”ىشلا ليدعتو برضوهباب و مهني تب ”وساذا نالفب انالف تل دعو نيئيشلانيب
 لبيدعتو لدعم فةثم لكو ماقتسافهم”وق ىأ ل دتعافالي دعن هل” دعلاقي هعوقت

 ةبوتلا فرصلاف لدعالو فرصاهنم لبقب الو لو دعمهم الوقت نأ دوهشلا
 ( راتخخت - 4
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 0 5 ع (ماللا باب د نيعل الصف 1 ًُخ

 رع ءوض ةقيقحلاىف لظلا نزال ةراعتسا وهو هداوس لسللا لظو

 " ناكمو ليلظ لظولظب سلو ةماظ وهفءوض نكي ا ذاف عاعشلا نود سمشلا

 ' ةئيبك م غلاب ةلظلاوهفنكف ىانالف لظ ىف شيعي نالفو لظلا ماد ىاليلط
 ' لظن ةءناح سلوااضن اةلظلاو نؤكتم كئارالا لعل ظقءىئرقو ةفصلا

 | رعبشلانم ريبكسلاتيبلارسكسلاب ةلظملاوم ومس هتحبمب .غاولاق ةلظلاموبب ا ذعو

 1 4 ”ككنماند اذان الف تا واه رغوةرجشلا ىتلظا ولظلا نم للظم شرعو

 7 لظتساوكساندىااذكرهشكلظاورمأ كلظا لبق هلظ كيلعىتلأ

 ' هله لوقت لالا نودراهلانهلمعاذا |ادك ل معي لظواهع ىرذت سا ةرجشلاب

 7 ذاوش نموهو نوبكفت متلظف ىلاعتهلوقدنمو مشلابالواظرسكلاب تللظ

 ٠١ لبع سر فوا,همخض ىانيعا رذلا لبع لجر (لبع)6نيعلا لصفالم فيفختتا
 /قلحلا اما ىاذلعت ًارماو فرظبا,نم لبعدقو متاوقلاظ يلغى أ ىوشلا
 ” هيابواهقرو تح ةرجتشلا لبعوماخضوتامخض لثم لابع وتالبععمجا 5

 7 الولصنألو فرستال ىهف ايبن ن وعبسا هر سةرجش ىفثي دخلا فو برض
 . لجرلا لتع(لت لتع)د ارجل ااهلك ًابالواهقروطقسي الو ف رساهيف عقتال ىأدرخن

 1 - ىلاعت هلل | لاق ىفا | طل غلا“ لتعلا ورمدن وب رض هبان وافنعاب دج هب دج

 7 ليجاجعلا عما و لوجعلاا ذكو ةرقبلادلو لجعلا (لجع)' مينز كلذدعب
 ْ .روثلا اه رجلا نيتحتفب يوي

 7 برطباب نم لجعدقو ءطبلا دض ةلجعلاو لجعلاو لاجعاو لجع عمجلاو
 ظ . ةأرماو نالحتولوجعواهمضو ميلا رسكب لجعو لجع لج رواضي | ةلجعو



 رم ماللاباب * ءاظلاىلاءاطلا لصف ْش
 هللالاق بنحلا لثم اعجوادحاولفطلاز وكبدقو لافطأ عمجلا ولفطاضأ

 رطم نيتحتفب لفطلاو ةأرملاتلفطأ هنملاق,اورهظ,+منيذلا لفطلاوأ ىاعت

 اطلا (للط) شراولاهيمستبرعلاواهيلا عديل ةعل ولخديىذلاىبفطلاو

 ةلواطم ىهف ىدنلا اهلطو ضرالا تاطدنملوقت لالطهعججو رار ستعأ :

 تامل اطلاق . الولاقهرده 00-5 لا هظوههد لط ًاولولطم

 همدلط وهمد لطتاغل ثالث هيف ةديدعوب ألاقوهنالوقب ىئامكلاوةديبعوبأ و

 ءولا لاظو ضرعلادش لوطلا (كوط) فق هلع لا ةةيوط ]و :

 تنك ىاهطفنالفنواطواضءاهلاط اوهرعال رطوفس ا دل
 ىذلا للا تنعلانزوبكوطلاولاقةبانواعيج لوطلا و لولعلا ١ لوطا ١

 طرف أن اف ليوطل امضاا,لاوطل اواضي أةليوطلا و هوهنف ىعرتفةي دلال "وطب
 عج لواطالاو لب 0 لاوطل اوديدشتلاب لاوطوهفلوطلا ىف ٠
 لاقبو لاو ىركلا لثملوطل ا عمجلاو لوطالا ثين ات ىلوطل اولوطالا 3
 تنأتل ا ورك ذتل ا ىفكل ذ لاقب ةيزموءانغ هبف نكي ملاذ هيف لئاطال مأ اذه |

 ل*وطت ولاقباب نم هيلع لاط لاقي. نملاحتفلاب لوطلا ودحجلا ىفالاهن م كتبالو ٠

3 

1 

 ل

 الرد اأتلاطاو هلطام ى أ! مالا ىف هلواطوهيلعنتماى اهلع ١

 لاطتساو هلهم الب وطتدل ل ”وطو -لظطتدق:ربعتلا ان ل0 ذرعا

 (للظ ) 6 ءاظلا لصف »© لاط ىنعم لاطتسا نوكي دقو لواطت هيلع ٠
 هوحنو اديني نم كلل أام اضن لالظلاو الط عمجلاو فورعم لظلا



 ْ ماللاباي«ءاطلاوداضلا ل اصؤ 016

 0 ها 0 رقلا توم ليهصسلا ( لهحص)
 ع ليكض لجر (لأض) ة«داضلا لصف ع لاهصس رف وهف مخلاباضي الاهصو

  (لح) قرط تان نم رمطان لوح دقو افح مسجلا ريغصناك اذ :امسجلا

 . «ىثلالض (للض د) نيييالكلا ةغل مملاميدقتب لحضماو سهذ“ىشثلا لحمضا

 ' قنالاو رك ذلا ةميهملا نم لضامةلاضلاو الالض رسكلاب لضب كلهو عاض

  نالقو قبر طلااهبف لضي ىأامهيف ملا حتف واهرسكوداضلا حتفب ةلضم ضرأو

 اآدج لاض ىأ للضمو ليلض لجروهلذعىف داشرلل قف و. لاذ اةلض ىنمولبإ

 "نأ لقوملاعتهللا لاق ةلالمخو الالض رسكلاب لضب لضدقوداشر /ادضلالضلا و

 ا رواوقن ةلاعلا لهأو ةديصفلا ىهو دج ة غل ذهف ىسفن ىلع لض اامنافتللض
 3 00 تاما تكلا ا مله ويعاح لح اج مف رمكلا لص ]تلح

 اامقم ةمءىثلك اذكوامهعض ومفرعتملاذارادلاو دجسملاتللضو كنمبهذاذا

 " هلوق نم هيلعؤخأ ىأ هنع لضاديريهللا لضأ ىلعل ثري د |ىفوهل ىدتبمال

 ضع فراثدحلا لصاتلق *« انيفخ ىأض رالا ف ا لا

 . هللا لضأ ىبعل عررلا فىقورذمأ قوقرح اف تم اذا هلهال لاق نيفئاخلاة اصعلا

 0 الضب ولاضتملا  دهال ولاَصل | ىدهن كن الوقت لصف هللا هلضأ ولاقىلاعت

 ف ىأ و لالض ىفنيمرلاناىلامتهلوقول !اللضل ىلا همسنتن !لجرلا

 ” اهريغو هاردلا لبطوهيبرضب ىذلا لبطلا (لبط) ةءاطلا لصف ب كاله
 | (لهجرط) فورعملا>طلا ( لحط ) فورعم

 | اوودواولإ للا (لفط) ءارلاةراهجرطاولاتامبروةفورعم

 ني انام



 5 ماللاباب د داصلا ىلا نيشلال صف

 00-3 فت و لمت تاونزلو تسري ا

 ا 4

 ادي

7 

30 

 تنل ا

 يعتاد اع كسر

 تالاوش عمجلاوجحلا رهشأ لوألا ”وشوهيتفك ىدحا تفترانازنملالاشو :

 لج روءالهش نيعو ةقرزاهداوسٍب وش. نأ نيعلا ىفةلهشلا(لهش) ليوا ا ا
 ةفارا| سي طرجشلدتعلا (لدنص) 6 داصلا لصف 9+ لهشلان يب نيعلالهشأ ١

 با, نمالنةصاضيأ هلقسو فيسلا لقص( لقص) ىنالديصلا ف ةغل قالدنصلاو '

 عج او لقيص عناصلاو نيتحتفب ةلقص عج اولقاص وهف رسكلاباضي الاقصورصن 3

 (للص) هوحنو فيسلاهب لقصنام رسكلاب ةلقصملاو تفيسلاليقصلاوةلقايصلا '

 لمرلاب طلخ رحل ا نيطلا لاصلصلاو ةيقرلااهنم عفنتال تلا يا رسكلابلصلا ٠

 اذاهن ود ماجالاةلضلصو راخفلا وهف رانلابعخبطاذاف فجاذا ل ضلصتبراصق .

 لصلاق. ثمللالاق ىرهزالالاةتوصلا معو خاذا ىنعبّت لق #* فعوض ١

 لصلصتاق اعيبج رثتمج ون ناف ”ىللدتوصةياكح ههوصىف تم وئاذا ماجللا

 ناك احوبطم تاو لا لصي محللا لصوت ود ىلا لصلصتو ٠

 دب دخلا راخفلا توصي 6توصب ىأ لاللصمو لالص نيطوهلثم ”لضو انوا

 (لوص) قلخلا ديدش ىأ ماللا ديدشتو قيتمضإ لمد لجر (ليضرا

 لوق برلاقي اضيأةلوصو لاق هبايوثو ةيلعلاصو لاطتساهيلعلاص"

 رعبلال وصوةلاصلاو لاصلا تادكح و ةيياوإل ا وضنمدشا ٠

 لوص لج وهف مهيلع ودعبو سانلا لثقي راصاذا فرظ باب نم 0 :



1 

 0 مس وهيلعَللا بص ىنلانا ثيدحلا فكَلكش عجلاو لاقعلا لاكشلاو
 - ةقلطم ةدحاوو ةلجح مّ ئاوق ثالثزوكحن نأ وهو للا ىفلاكشلا

 / سرفلاو لجعرلا ىفالا لاكشلان وكبألو ةلجحب ل جرو ةقلطم مئاوق ثالثوأ
 - لاكشلا,سرفلاو رئاطلا لكشو سبتلا مالا لكش أ وهوركم وهو لوكشم
 ” تاتكلا لكشااض [لاقب وبا رعالانهدنقاذاب تكلا لكم اكو رضن با, نم

 ” "لش (للش) هام لكاشتلاو ةقفاوملاةلك اشملاو هسايتلاوهلاكش اهب لازأ هنأك
 ” لغت هننع تلشدقودلاقداسف للشلاو ٌمرهبابو ةفيفخ ةطابيخهطاخ بوثلا
 . تللش دق و للكت الو كدب للشت ال ءاعدلا قلاش ىلاعت هل اهلشأو الدش حتفلاب

 .الومشرسكلاب مالا مهلمش( لمشإ)“ )ءالشةأ لاو لشأترصرسكلاب لحراب

 هللا عمجو لماش أو ىمصالااهف رعب و ل اخدبا, نم ىرخأ ةغل هيفومهمع

 ١ لمثلاو هرم أن م عمتجاام ىا هلمشهللاق”رفوهصأن تياكرح

 . ةيحاننميهنقلا حرلأ لامشلاوهب لمتشي ءاسك ةلمشلاو لمشلا ىفةغل نيتحتفب

 ' لواشول امو لامثو نيتحتفب لمشو نكستلاب لمشتاغل سمح اهف وبطقلا
 ” ىلعاضيأ لئامشوتالامشلامشلا عمو ماللا دي دشنب لأمشءاجاعر وهنمبولقم
 5 لامشلا عرهب رضتلومشم ريدغو لئاجو ةلامح لثم ةلامشأ وعم مهم اك ساتقربغ

 | ديلاورأ ا لومشلاو معطلاةدرابتناك اذاةل ومشم رمخلا لبق هنمودربب تح
 | لعاض أ لئاوموةق ؤماه“العرذأ هع لج لجشلا عما ونيعلافالخ لامشلا

  لئامثلا عم او قلخلااضي أ لامشلاو لئامشلاو نيعل ا نع لاعت هللا لاق سايق ريغ
 نافلامشلا عر ىفاواخدموقلا لمشأو لخدهبابو الامثتل وحن رلاتامشو



 نسل

 ويتطلب نوط رعبا دوت ير ع نو وييوا 2221 ديه قيس وهج ل تلم مالا تيلدافالا 5

 1/ ماللاباب * نيشلاو نيسلا لصف

 ىلا ةمسنلاو ةلهس ضرأو لما دح ليما (لبس) كي

 لهس لجرو لهسلاىلا اوراصموقلا لهسأ و سايق ريغ ىلع مضلاب ىلهس لبسلا'
 ءاودلا لهسأوةلوهس مضلابعضوملا لهسدقوةنو زا دضةل وهسلاو قلحلا

 الهس هدع 'ىشلا لهستساو حماستلا لهاستلاوريسيتلا ليهستلاو هتعيبط

 اناليسو عابباب نمهريغوءاملالاسولويسلادحاوليسا| (ليس) من ليهسو

 نتمتع لف ىلع اضيأ عمجو لباسم عما وهمس عضوم ءاملا لَسِمواَضيأ

 لخديام ءايلانوكسو نيسلارسكب ناليسلاو سايقريغىلعنالسموةلسمآو ٠

 دسالادلو لبشلا (لبش) 6نيشلا لصفإلم باصنلا فنيكسلاو فيسلان م

 ةلعشملاو لغشلا:ةدّحاو رانلانم ةلعتلا ( لعش) .لاشاو ليخإ عمجاو

 تمرطضا يأ ىهتلعتشاف اهمرضأ بطخلا ىفرانلا لعشأو لعاشملاةدحاو

 نيشلا حتفب لغشواهمضو نيغلاز وكسب لغش ( لغش) ابيشدسأرلعتشاو |
 عطقباب نمهاغش و لاغشأ عما وتاغل عب رأت راصف نتتتنب ونتفلانوكسو' 1

 لقال لك لغاش لغش و كدر ةغلاع ل هلهش] كفا و لع وهف 1

 ذاشوهو هلغشأ اماولاقدقو تلغتشا وهلعاف مس ملام ىلع ذكب كنعتلغش لاقي 5

 سل وز وجهلعاف ىمس اذا هنأ مثويهليلعت تلق ب هل عاف مسيملام بجعتيالهعال 3

 ا ابجعتلان الز يملا رم رضأا مت تقرر هزت رت لة ل

 لوكسو لاكشأ مج او لثنا حتفلاب لكلا( لكش) لوعفملانمال ل عافلا نمز وجي
 لكش تا ذة أ سما لاق: ل دلا رسكلا,لكشلاوهبش | ىأ اذكب لكشأ !ذهكاقب.

 هتبجو هتقبرطوهتلب دج ىلعىأ هتلك اشىلع لمعي لكل ق ىلاعتهلوقو .



 . ماللا باب # نيسلا لصف 2-5

 ' لطسلا (لطس) شراهيلجرىفةلورسمةمامح و لورستف ليوارسلاه سل

 ثخأ ةالعسلاو الاعس مضل اب لعسي للعهس (لعس) هلاثم لطبلاوفورعم

 ٠ نيسلامضب لفسلا (لفس) ىلاه لا عم اورصقب ودميءالعسلا اذك وناليغلا
 . نيعلا مضي ولعلادض مذلابةلامغسلاو حتفا لاف لاو مضلا,لوةسلاواهرم 0

 3 ا مضلاةوالعلاو دما حتا ءالعلاو دي دشتلاو مشلابواعلاو اهرسكو

 1 دض ل فاسلاو كاذءازابةلافسلاو بت يح ةوالعلاوابموالعو رلاةلافس

 - رسكبةلفسلاو ف رظٍباب نم لفس د قوةل اذنلا حتتفلا,ةلافسلاو لخدهبابو ىلاعلا
 - ةماعلاو 0 لقتالو ةلفسلا نم وهلا 9-0 طاةسلاءافلا

 3 اف ع لج رفسلا )ل ا - نيسلا ىلا 0 يا

 0 ةلسو عع ةلسأو فسلا لسودرباب نم علان 52 ) للس) جرافس

 ٍّ 7 قبالاودلولا لطلسلاو ”لاسمابعمج و ةميظعلاة ربال ارمنكلابةلسملاوةف ورعم

 - ةلالسؤ ذاوشلانم م لواسم وهف هللا هلسأ لاق لسلا مضل ,لالسلاو ةليلس

 !ٍ هائملاسوجرخ معلب 0 وانالا ةز هطتلا ودحر اةتاامكو هلأ

 !ٌ  لاسلسو لسلام ةئق هيصهريغهإساسو ىرج قلحلا ىفءاملا لف

 لساستب ىنعم لبقو هئافصو هتب وذعل قلحلا فل وخدلا لهس مضلاب لسالسو

 "ضعب هذعب لّصتم لسلسم”ىشوةلسلسلاكريصي عررلا هتبرضوأ ىرجاذادنا

 ” بابنمبوثلا لمسوبايثلانم قلخل الملا (لمس) ديدحخلاةلسلس هنمو
 ااهتلا وبس | 01 ا زتلادبلا لمسوقلخأ ىأ, لَفَشاَو لخد

 لل هاذ يس فلا 00000 272771111



 5 ماللا باب * نيسلال ضف

 تلق «كاجس عما وبيوت الو لمس غر واق كارل راك أل

 دقو كصلا لجسلاو ىألملا ولدلا لجسلاامهريغو ىنارافلاو ىرهزالالاق
 نيط نم ةراجح ىهاولاق ليجس نمةراجح ىلاءن4ل وق واليجسن م الا لجس

 سرا ىرخل بأ قلاع كل وقلمو وقلاءامس اوي بوتكم وجوانب تخبط
 لحبسلا (لحبس) برغي ور وهوا ر أ لج لاو نط نود راك هلع :

 سوهيلعشا لضم ل وسر نفك ودع ا 1 ركلا نمضيبالاب ولا !

 هيلا بسنت ىهو نهلاب عذوم لوحس لاقيو فسر كة يل وحس باوثأ اةنالثىف ٠
 ”ىطاش لحاسلاوةدا ريلاك امه وحن وةضفلاو ته ذلا نم طقسام مضل ايةلاحسلا 7

 (لخس اخس ( هطقكو هريشق ىأهلحسءام لام اوبولاةموهديردنبالاقرحتلا ا

 هعمجو ىنأوأ ناك ارك ذهعضو ةعاسزعملاون أضل نم م :هلادكوإ اةلعتسلالاقيسلا

 رعشو رص ةيايوداك راهو دس (لدس) رسمك اخسوس اف نزوب لخسس

 لايرسلا هسل [ىأ لب رستف هلبرسو ضصيمقلالامرسلا ( لجرس) كدستم

 هيوبيسلاق تاليوارسلا عم لاو ثن 0 لا (لورس)

 قا فزيصد الام مهم الكا رم تهسش اف رعأ ةرمجعأ وةدحاوليوارس

 اهفرصت ملالج راهم تيمسن اولا: كشلا قة ةفورصم ىهفذ ةكجق ال وةكرفم

 قانع و4 فرحأةثالث نم رك أىلعةث ؤماهنال ل جر مسااهترقحنا اذكو

 ةلاورسو لأ و رس ل عمج هنأمعزيو ة ل اضن أدفرصر ال نم نو وحتتلا نمو

 للبقم نبا لوقب هفرص كرثىجتحيو * ةلاورسمؤللا نمديلع * دشنيو
 هلورسوىوقأ ىناثلاولّوالالوقلا ىلع لمعلا و# حم ار ليوأ رس ىفىم راف تف#

 كيب يطع تيارا لطب د ينس  ديجج

 نعال ف صافطت ا طول

 مسه سته تشع ل نا ل 6 57



 : . مالا باب * نيسلا لصف 2
 ةلي ازملاو مهميانلبزف ىلاعتهلوقهنموقرفف هقرف ىأليزفهلب زوهتل ز أ ىفةغل

 ة6نيسلا لصفإ# نيامتلا ليازتلاوهةراف ىأ الايزو ةلبا نمهلب از لامي ةةرافملا

 هرمي طاب ىم ومايكل وستة وأ ”ىرقوناسنالاهلأساملوسلا (لأس)

 عقاوب ا ذعب لئاس لاس م اعتدل وقوةلكسم والا ؤسءىشلا نعهلأس وى ثلا هلأسو
 دقونالشو تالف نعلأسن انج رخ لاقي شفخالا لاق عقا وباع نعىأ

 ةلّوس لجرو لاس الا نمو لس هنم صالاو لاس لاس لايف هن زر ففخم

 كب رحتلان لبسلا(ليس)اضعب مب تدر لاما ولك ولا لامك ةريعوزو

 هزازأ لبس ول ه عم دلاو رطملا ليسأوهلباسجرخ عرزلا ليسا دقو لبنسلا

 نمح قورعب تودكنعلا جسن امك واقع هنش نيعلاىف ءادلبسلاو هاخرأ

 ليبساوريناو لاقو ىنيبس هذه لق ىلاعت هللا لاق ثن وبورك ذي قير طلا ليبسلاو

 ىلاعتهلوقو هللا ليبس ىف اهلعجاليبست هتعيض لبس واليبسهو دخت. ال دشرلا
 ةفلت+لا ليسلا ءانأةلباسلاو ةلصوواببس ىأالييسلَوس رلا عمت دخن | ىتتيلاب

 دقو عرزلا ل بانسةدحاو ةلبنسلاولابسلا عما وبراشلاةلسلاوتاقرطلاىف

 اهسف انيع ىلاغعت هللا لاق ةنجلا ىف نيعمسا ليبسلسو هليتس جرخ عرزلا لبنس

 تتاكو هيا سار تناك ال.نكلو ةفرعم ىح شفجالا لاق البيسلس ىمست

 (لحبس) ريراوق اريراوق تناك ىلاعت هللا لاقاك فلالا اف تديز ة> وتفم

 ءاح اذاالملببس ىثع لجرلاءاج ( لهبس ) هللازا>بسلاق لجرلا لحبس

 مدحأ ئرأ نأ هرك ال ىتاهنعمىلاعت هللا ىضررمعلاقو *ىش ريغىفبهذو

 اذاولدلا وهو رك ذم لجسلا (لجس)ةرخا لمعىفال وايند لمع ىفالالا بسس
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 دحأاو لمرلا (لمر) هبايثفلفرأ اذكو لفر وهف رصنباب نما رتخبتم
 لمروةلورطانيتحتفب لمرلاوماشلا,:ةنبدم ةام رو هنم صخأ ةلمرلاولامرلا

 لمرالاو امهيفمملاو ءارلا حتفب انالمروالمرمذلاب لمر.ةورملاو افضلانب

 تام ةأ را كلم زر 133 واط جوزالىلاةأرااةلمرالاو هلأ ىماال ىذلا ل جرلا

 لهر (لدر)هلاورليسي نالفلاق,باعللا مخل ا,ءلاورلا (لو ر) اهجوزاهنع

 نيجرسلا لب زلا( لب ز) 36 ىازلا لصف إ# برط هبابو ىرتساو برطضاهمخ
 تاقفتددش هترسك اذاف فورعم ليبزلاو اهمذوءابلاحتفب ةلب صدعذ ومو

 دعروذ ىأ لج زباحس لاة يت وصلا نيتحتفب لجزلا(لجز) لسن زوأ ليبز

 ايغابتو ىحنت ةناكم نع لح ز(لحز)ر اهي ]ليبي زاا ونفوس ل * او

 ىلز(للز)رمع لثم ف رصننب ال سنحللا نم من لحز وهلم لح زو عضخ هبابو
 ةلزلامسالاو اللزحتفلا,لزيلز ءارفلالاقو اليل زرمكلا,لزي قطنم وأ نبط

 ىه تلزازاف رسكلاب الازازو ةلزلز ضرالا هللا ل زازَوهلزأءريغهلزتساو
 ناكل ابك فا زلاحتفب ةلزملاو دئادشلا لزالزلاو مسالا حتفل ا,لازازلاو

 ىو اهادسأ ةمعن هلال زأو بدع ى أ لالزءامولل زلاعذوموهو ضحدلا

 ةلمازلا(لمز)ىلالزلاةدحاوةيل زلاواهركشدلف ةمعن هيلاّتل زا نم ثي دخلا

 ريعبلاىلعةلداعملاةلمازملاو هبلعهماعط و هعاتم لمح لجرلاهب رهظتس ربعل

 ةلواحاك ةلوازملاوةلازالالايدزالا(لوز)رث دب هباسشب لمزتوهفل هبوث ىفهلمزو
 هلوثزو هريغهلازأوالاوزلوزيهناكم نم*ئشلالازوا وجلاعتاولوا زتوةحاعملاو

 عاب باب نم هناكم نم"ىشلا تلز(ليز) اذك لخفين الف لازامولازئافاليوزت
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 ىئثم لج رو كلذ لبق ةئيهتر يغنم ام ْؤادتب ارعشلاو ةبطخل لاح راو دطشع
 اضيآلحرلاوثاثالا نمهيحصتنامو لجرلا نكسم لحرلا (لحر )الجار

 ريع.لا لحرو لحرأةثالثولاحرلا عمج اوبتقلا نمرغص وهوريعبلا لاحر

 مسالاو ىنععب لح رثو لح راونالف لحرو عطقهبابو لح ر لأ هرهظ ىنعدسش
 ةلحار هاطعأههحرأواشاحرتندلاق.لاحنرالا رسكلايةلحرلاو لمحرلا

 ارك ذ لبالا نم بكرملاةلحارلا ليقو لح ر تنال حلصت قتلا ةقانلاةأحارلاو
 دقو سس انودلالذرلا (لذر) لحارملاةدحاوةلحرملاو نأ وأ ناك

 هلذر ا وءالذرولاذرأولوذرم وق نم مخل ا,لاذرو لذ روهف فرظ باب نم لذر

 اذك لعفامطوق(لسر) هئيدرءوشلك لاذرو لوذموبفاضي أ هلذروهريغ
 نمالا_ث يدخل اهنمو كتنيه ىلعلاقباك هبقدتت ا ىأرسكلا بكاس رلعاذكو
 َناسَح تزامن هو ىظعي لوةبءاخ رلاومدشلا دب ري اهلسر واهم دحن ىف ىطعأ

 ةيراقم ليزاهمىعو اهلسر ىف ىطعي واهم دج كلتف اهجا رخااهكل ام ىلع دتشي
 وهفةلاسرىف هلسرأو ليسرو لسا م وهف ةلسا ىمهإسارونبللا اضيأ لسرلاو

 ةكئاللا لبقو حايرلاتالسرملاو لسرولسر ع اولوم رو لاسر
 فرالو در لق و نيلاعلابرلوسرا:أىلاعتهلوقوةلاسرلااضي [لوسرلاو
 لم عاود حاولاو ثنوملاورك ذملاامهمف ىوت ب اليعفوال وءف نال نيملاعلا

 ”رعشلا ليسو هريغوألاضت فهلس ار يىذلا لجرلا ليسرو قيدصو ودع

 | دل ر] ١ ةداتلهءا رك لتر وى تاتساو طش اهتلالسرتساَواطبسراتص
 اهرجواهطاطأ هبايثىف لفر (لفر) انمهصناهرسكو ءارلاححتفب لطرلا

000 



 0 ماللاباب # ءارلاو لاذلا لصف
 تيل دواهديقانعتمي وس ىاالايل دناهف وطق تللذ وى لاعت هل وقو ىنعم هلكل ذّسا و
 لهذو عطقوبإبو هنعلفغوهيسن ؛ىشلا نع لهذ (لهذ) عضخ ىاهل لل ذنو
 ةناهالاةلاذالاوهلويذو صيمقلالايذادحا و ليذلا(ليذ)ال وهذ رسكلاباضر|

 اهناهتما وهو ليلا ةلاذا نع ىهمن ثيدخلاىفو همالغو هسرف لاذا لاقي

 اهبف لسرتلا ةءارقلاىف ليترتلا(لتر) ة«ءارلا لصف اهملع لبا لمعلا

 ىمست ةلقب ةلجرلاو لجرالاةدحاو لجرلا (لجر) ىنبريغب نيستلاو
 ةماعلاو ةلحر نمقمح وه مطوق هتمو لعتسى الا تنالاجلا ءاقما

 ضابب هيلجر ىدح | ىنىذلا لبخلا نم ل جرالاو ةفاضالابهلجر نم لوقت

 لجرلا مظعلا سانلا نم اضيا لجرالاو هريغحضو هنوكنأالا د كو

 لجر عملاو سرافلا دض ل جارلاو نسا نم ودق مملارسكب لجرملاو

 - را رلا وامهبف ملا ديدشتب لاحر وةلاخرو تحصر حاب

 2 تعا ماو اجو ىلبيو نالجم لثع لاح رو لج رع او

 تالامحو لام لثمتالاجر و لاح ر عمو ةأرملادض لجرلاو لاحت لثملاحر
 ىارلاةلج راهنعمىلا تلا ىضرةشن ةشئاعتناكلاقب وةلجر ةأرمال لاقي و لجاراو

 ةلحرلاول اجار ةيعصتدلا سنت لكاس لحنورو ليج رلج لا ريغصتو

 ةلوجرلاو ةلجرلا نيب لجر لاق لجرالاو لجارلاو لجرلا ردصم مضلإب

 رعشوةلجرلاو لجرلانبب لجرا سرفوةلجرلا دمج لجاروةيل وجرلاو
 لوقت اطيسالو ةدوع+لا ديدش سلاهرسكو ملا حتفب لجرو لجر
 هلاسرا اضبأ هلبجرتو هديعجم رعشلا ليج رتتلق * المج رت رعش لج رهنم
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 ىلا نولح ربهللا دعت اح نكت هل ىفو كلذ ريسغ و لئامشلاو رظنملاو
 لدلدنو هن وهبشتيفهلدوهي دهوهتمس ىلا نو رظنيف هنع ىلاعت هللا ىضر رمي

 ليمامددحاو لمدلاولئام حور لمدنا (لمد) ايلدتم ك ضكوعلا

 لاقي ىرخالا ىلعنيتتفلا ىدح!لادتنأب را ىفةلودلا (لود) حورقلا

 لاملاف مغلإب ةلودلاو لادلا 8ك ودلاع ماو ةلودلامبيلعانل تناك

 عمجاو اذط ةرمو اذط ةرم نوكي هتولوادنب مهب ةلودءىلا راص لاقي

 هبل وادتب ىذلا ءىثلا مدا مغلإ ةلودلا ديبع وبألاقو لودو تالود

 ورمعوبأ لاقو دح اوىنعمب ناتغلامه مهضعب لاقو لعفلا حتتفلابةلودلاو هنيع

 رمعنب ىستعلاةو برخلا ىف حتفلابو لالا ىف مفلاب ةلودلا ءالعلا كا

 - امهثيبام ىردأامهللاو سن ويلاقو ءاوسبرحلاو لاملا ىف نوكت امهاتلك
 نالف ىلع ىنلدأ ءبللالاقيةبلغلاةلادالاو ةلودلا نمانو دعنمهللا انلادأو
 هتل وادتو سانلا نيب اطوا دبا هللأو تراد ىّأمايالا تلادوهيلع قو

 حتفب لب ذلا (لبذ) د6 لاذلا لصف © ةىمهدهو ةصضودهه.دخ  ىدبالا

 ةليتفلاة لاذ لاوراوسلاهنمذختب ةيرحبلاةافحلسلا رهظ وهو جاعلاك ىثلاذلا

 وهفاضيأ مغلالبذو ل دو هاو فرو فا ليقنلا ليذو لايذلا عمجاو

 دقحلالحذلا (لحذ) بب , رغنيعلام تب لعف باب نم لعاف وامهمف لب اذ

 دقو زعلادضلذلا(للذ)ل )لوحذ عملا ورأت كلت طلت ةوادعلا و

 نيللا رسكلا,لذلاو ةل ذأ وءالذأ هو ليل ذ وهفةل ذموةلذوالذرسكل ابل ذي لذ

 المل ذب هلل دوهلذأو للذباودنملذلاةن لولذةبادلاقيةب وعصلادضوهو
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 ولدنا رعشلاقءاحو قلك +>دلثدم لعتف | ىلع لخ اور
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 ا "ىشدنم اخ اددو اليلق اليلق لخد ل خدنوحيصفلاب

 لخنلاك نايتفلا ىرت مهمالكن مو ةبرلاو بيعلا اضيأ لخدلاو جرحا

 لغو هفرعالا ادعهلاقب نتحتفب لخدلا |اذكو ندخل كل

 ةعيدخو ركمىأكني الخد ناعما ودختتالو ىلاعتهلوقو ىنعمب لغدو

 انسحالخ دم لخدلوقت اضيأ لوخدلاعضومو لوخدلا يملاحتفب لخدملاو

 لخدأ ع 5 لوعفملاو لاخدالا م1 اامذب لخدملاو قدص لخدمه لخ دو

 صتخيو هرومأ ىف هإاخادب ىذلا لس لوقت
 اهفيفخو ماللاديدشتب بطرلا هيف لعجبو صوخلا نم جسنبام ةلخ ودلاوهب

 اضيأ صقرلا نمبرضو مجعاإةبعل فاكلاولادلارسكبةلكردلا ( لكرد )
 دويلا لعن ىح ةدفرأىاياو دج لاقف ةلكردلا باد ىلع مهنا ثر دخل! ىو

 لخدلال ثم داسفلا نيتحتفب لغدلا ( لغد ) ةحسفانتبدىفنأ ىراصنلاو

 هفل ألغجنف نونيالو نوناعجوادحاون وكي رمتبن ىلفدلا (لفد)

 ًادرألقدلا ( لقد ) هنونل ثنأتللاهاعج نمو ةركسنلاىف هنوت قاحلالل

 هلدب قيرطلا رعهلددقو اضيألادلا ليل دلاوهب ل دتسام ليا دلا (للد) رّغلا

 لادلاحتفب لدلاوىلعأ حتفلاو مضل!بةلوادو اهرسكولادلا حتفب ةلالد مضلاب

 تالدن "وامهفادلا حتفيالالد والدرتكلالدتعأ رمل ولكشلا و جيعلا

 هب قش ىأ نالفب لدينالفو ماللادي ه4 تشتب ةلادلاممالاو لم ًافلدأ لاش واضنأ

 ةئرطاىفراقولاو ةيكسلا نم امهو ىدطا نمىنعملا برقلدلا ديبعونأ لاق
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 ش كلوت هبا دو حصفالا وهوة رمظارسكب لاخ هد قتنمم قلوقتو اهتتوخأو

 هلال بخو ليحالر اا لج لاك هددشا < قلاواحاو سايقلا وهو حفلا. ل اخ

 2 هبشتىالياخواذك هنادلليخمو مم ولاو لييختلا نم هلعاف مس : ملام ىلع اك

 هل ققحتف هققحو هلنيبتف هنستو رو وصت 0

 َّق هفرصرال نم مهممو ه,تبمساذأ 5 5 :ض| قف رصن وهو رئاطلبخالاو

 (لبد)ة6لادلا لصفإلم لبختلا نم ةفص لصال | ىنهلعج و ةركنلا ىفالو ةف رعملا

 ٠ بيدهنلاىفو انهرك ذاذك رصن هبابودوحنو نيج رسل اهحالصا ضرالا لبد
 كقودحملسا“ علكو ةلوب دم ضرأو لخدباب نم هلع  هريغوناويدلا ىفامأو

 - ىا ةليبدلا مهنلب دلاقي ريبكحتلاةرغصمىهوةيهادلا ةليب دلاو هتلمدوهتلبد

 - نلغث لاق دادغب رهن ةلجدو باذكلا حيسملالاجدلا ( لجد) ةيهادلا مهتباصأ

2 

 تيبلا لخدلاقي ميملاحتفبالخدمو الوخد لخ دي لخد ( لخد ) بشحملا

 بآصتنابصتتا راف رح ف دحاماق تيبلا ف ل خده ري دقت ناهيف حيحصلاو

 ىردحامو تسلا تاه اكوهب لاق دودخحم و مهبم ناب رض لع هذ دكمالا ناله لوعفللا

 مهيمدنال ها اذيف ةلابقو نيب نع طسوودنع لئماها رح

 ' صخش هلىذلادودحلاو قابلااذكو كريغلامادقن وكيدق كفاخ نا ىريالا

 نوكي ال اهوعودجسلاو رادلاوقوسلاو ىداولاو.لبكاك هزوحراطقأو

 " ىداولات قالو لنخلات مالو دجسملاتىلصالو رادلا تدعق لوقتالفافرظ
 7 ىداولالزتو تيبلالخد لدم رخلا قرح دامحيوهامتاف كلذ نمءاحامو

 نمءايظلادئاصهيصناملوحادلا ) لحد) مالو فل ًاريغب ةلجدتربعل
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 ع١١/ مالللا باب + ءادحا لفق ٍ

 وأهف ةغل لخلل ا وءاسنلا ليخ الخ دحاو لاشا اور اج دا

 تلا لاق كلذ ل عف اذافءعوضولا ىنعباصالاو ةمحالا لملختو هنمروصقم

 لج اويدطال خلا (لمح) لاا هبف قو وس مالا وس ا

 نجشلات دنت ةلمر ىه لبق وفيتكلا عمتجملا رجشلا ةليخاو ةئهطلا اك

 البو ءئىقلاهللاهلوخ ( لوخ) ل والم

 ماسودهيلع هللا ىلض ىبنلا ناك ثردحلاق و ديعتلا لوختلاو هانا لم

 ىأ نونلابات وجت لوقي ىعممالا اكو هم اسلاةفاخم ةظعوملاب انل وخشب

 وهو ادحاول وخلا نوكيدقو لئاخدح اولا همشح لجرلالوخوان دهعتن
 وههريغلاقو ىارلا وهو لئاخ عمج وهءارفلا لاق ةمالا وسلا لع كوتا

 هردصمو اهتخاةلاحلاو مالاوخألاملاو كيلّقلاوهو ليوختلا نمذ وخأم

 هنمو ناسرفلا لم اواضي افيطلاو صخشلا ة لاب او لايك( لمخ )ةلوؤخخلا

 اضياليخلاوكتلاحرو كناسرفب ىا كلجرو كلي مهيلغ باج ا وىلاعت هلوق

 باححاةلابلاو اهوكرتل ريم اولاغبلاو لبخلاو ىلاعتهلوقهنمو لولا
 هعمجو مالاوخأ لاخلاو ناليخهعمجو دخلا ىفن وكي ىذا! لاخلاو لويخلا

 _:سوهو ليخىفو لوخىفمالاوخأ وهىذلا لاخخ ارك ذتلق * لاوخأ

 مضي ءاليخلاو لاخخاو ناليحلا ريثك ليخأ لجرو امهنمال رهاظلا فام دحأ
 وذىا ةليخموذولاخوذوءالبخوذوبفلاتخاهنملوقت ريكلااهرسكو ءاخلا

 تننطظباب نموهو ةلوايخو ةليخموةليخ و اليخ هلا هنظ'ىشلالاخو رك ٠
 ( رات -5975 ش
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 ا 1102 دج ا ولا فو رغم كدر! (لدرخ) هنرصتوهن وعد رءاخلا

 - كتاليبع زخ ضعب تاهلاق»م وقلاهب تك أامةايبعزحاو ليطابالا ليبعر خلا
 - ىفاونهارت موقلا لصاخت وهيلعرطاخي ىذلا ر طخ لاضنلا ىف لصخ ا( لصخ)
 ةلخلا ممتفلاب ةلصحخلاو باغاذا ةلصخ باصأو ةاصخنالف زرح لاقي ىرلا

 .. معانلا تابنلا لضحلا وبطر ىأ لضخ“ ىد (لضخ) رعش نم ةفيفل مضلاب 7
 ” قطناا لطحلا (لطخ) لفعل لضخوضخاوالالضخا ءىثلا لضخأو

 شْخأ ىأ لطخ أو برط با,نمهمالكى لطخ دق وبرطضملا دسافلا
 ةلحلاورقفلاوةجاخااضي أىهوةلصحلا حتةلا,ةلخلاوفورعم للا (للخ)
 نيب ليلخ كل وقردصم لصالا ىفهنال ثن وم اورككملاهيف ىوتسي ليلحلا مضلاب
 للخلاو قبدصلاو دولا ل ل اولالقوةلقك لالخهعم وةلواخلاوةلحلا

 ىلاعتهلوق امه *ىرقولابجو لبك لالخ عمجاو نيئيشلانيب ةجرفلا
  نطللا اهنمجرحباحسلا ف جرف ىهوهلا+وهلالخ_:ر٠ جرخقدولا ىرتف
 ٠ بوتلا هب لكامو هبللختب ئذلادوعلا لالخ ا ورمالا ىف داسفلااضي !للخلاو
 ” ىقالاوقبدصلا ليلخلاوةقداصملاوةلاخغ ااضب لالخ اوةلخالا عمجلا 0

 0 يترحو لوزهم ىألولخ ليصفو للختلا نم عقنام م ذلايةلالخاو ةلماخ

 قلح رلا لخأ ود ٌدرَباب نم لال اب هسفن ىلعهءادك لخوةق دصلا ثي دح

 ىضر دوعسمنب لوقه4هوهيلاجاتحا ل ف ورك رحت

 سانلاجاتحيم ىادنلا لتخيقم ىردبال ؟دحأناف معلا ؟يلعةنع ىلاعت هللا

 ش لسخدموقلا للتو لالخابلكالا دعب للختو لزه ةمسج نلتحاوةدنعامىلا
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 هسفشناخ ب الوحو ل اوحتق هل" وحو هدارا“ىشلال واح وال وح هب ماقالوحأو ٠

 هنملوح ًاوهودبالىاةلاحال طوقو ةليخلا حتفلابةلاغ اومزليو ىدعتي

 لبيوحتب ريصن ىا 0 لجزو هلوح ااهوةلحه سرك اىا

 ةلاوحلا نمنيدلابه_لعلاتحاو ةليملانملاتحاو باقلوحوهورودالا

 مالكلا لادت -اوبرطبان نم هتيعتل وح دةولوخلا نيب لوح ألجرو
 ةج وعماد هاجم ثيد_حىفةليحةسملا ضرالاو الاعراصىا هلاخااملا
 لاقي لولاو ليلا اذكو واولانموهولايتحالا نم مساةلب 0000-6

 هليحاامو ةلمح ربك 1 هنم ل ب>اوهو لوح ىف ةغاةوقالو لبد>ال ظ

 دحاو ىنعيلاح الو لايدحا الو ةلاحمالو ةادحدلام لاقبو هلوداام ىف ةغل

 لبخ لاقي نا اهحتفب وداسفلا» انلانؤكح لدفلا (ن لبخ) ة6ءاحخا لصفإ#
 دنسفأ از ذاهلمتخا والسخمهل. خو ب رمض باب نم : هل بخ دق وضرالا نم “ىثش ىأ

 داسفلا اضيأ لاخلا وهفا رطأ تعطقهن ميدل لك لح رد ا

 قحلابخلاةغدزىفهللا هفقو هيف سلا عانم ٌؤمافَق نم ثيدحاىفىذلاامأو ١

 ةنيطلا ةغدرلاو فذق ىأافق هلو قورانلا لهادي دص وه لاقبف هنمجرخلابء ىج

 لجحلا(لجخ) عداختلا لتاختلاو هعدخ هلتاخو برض باب نم هإّتخ(لتخ)

 ءوساضيأ لجحلاو برطباننم لجخ دقوءامحتسالا نم شهدلاو ريحتلا

 لجخ ىلج رو نتر طب و نت رش أ ىا نتا جخ نةعبش اذا ثي دا ىفو ىنغلا لاما
 ىوهو فتلملابشعلاريثكلاناكملا جلا ر سكي ل جملأو ءايح ىاةلجخبو ٠
 رسكبانال ذخ مضل بهل ذي هل ذخ (لذدخ) هنع ىلاعت هللا ىضرةريره ىلا ثيدح :



 ماللا باب #* ءاحا لصف 6
 ' رامحن م”ىحلا هيلع لمتحا املك ذك و لمحت ىلا لب الا حيتفلابةلوم او لج سم
 ' ىععناك اذاءاطاهلخدت لوعفو نكنملوأ لامح الاهيلعتناكءاوسهريغو
 لبالا ىهف ءاه الب مضلا,ل وٌ اامأو لامحالا مضلابةل وما و اهب لوعفم

 |0000|( نكن ! وا ءان ايف ناكح ءاوتكسداوطأ اهيلع قا
 ” تلاحو م لوحلا هيلع لاحو ةنسلااضيأ وهو ةوقلا اضبأ وهو ةلبحلا

 7 تيلقنا ىأ نعمت لاحتساو سوقلا تلاحو لود هيلع ىتأ مالغلالاحورادلا
 . الايحو مضلابالو> ل وحن ةقانلاتلاح ولاق لكل !بابوتج وعاو ا-طاح نع

 .. دهعلا نعلاحو لحنلاا ذك و لايح لب |ىه ولمحن رف لحفلااهب دك كلاب

 97 لوحي هش ود *ىشلا لاح ولاقهبانود وساوريغتهب وأ لاحو بلقن ا الو و>لوخحب

 ءالنارسكب الود والود لوح رجا ناكم ىلا! لاحتو د ىأ الوء>والوح

 ل#:الوهيلاوحوهيل و وهلاوحوهلوح د عقلا, لوح ىأواولاحتفو

 ٠ نم لئاح عجاضي أ لوحلاو هئازابىأهلايحيوهلايح + مقوماللارسكب هيلاوح

 ثيدحلاىفودوسالانيطلا لاخلا وهلا وح وناسن الا لاحةدحاوةلاخ او قونلا

 - نوعرف ىنعبهف توشُه ر>بلا لاح نمت دخأ لاق مالسلا هيلع ليربجن ا
 ” وهن ال ىلاعتهلوةهنعول وحلا وعبده ىلا توم نم نقلا لوحتلاو

 رخصلاك ردد سم لوحلانأج احلا نع ىرهزالا رك ذثلق 3 ال وحاهع

  لاحأو هب ملكت و لاح اب ىف !لجرلا لاح او ةليخلا سس لايتحالااضي أ لوحتلاو

 ماعطلااذكو لوحاهيلعى بأ تلوح ا ورادلا تلاح أ و لاخ ىأ لوحلا هيلع
 ناكملا/ لجرلا لاح وةلاوخ ا مسالاو هني دب هلع لاحأو ليحم وهفدريعو

 0 هكذا 30 ير 10
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 دشن أو ةلماح ىهف تلمح ىلعمانب

 ماهتةلماح لكل و ىنأ * موب هلن ونملا تضخم

 اماءامانال ريغال ةلماح ىهفاهس أ رىلعوأ اهرهظ ىلع ايشةارملات لمح اذاف
 امافاهي ىفاناف ثدنأتلا ةمالعىا هيف ةجاح الر ك فمان وكءالاف قرفلل قحلت .
 نال متسمريغا ذهةرصبلا له أ لاقوةف وكلا لهأ لوقا ذه لالا ىلعوه ..
 كارتشالا عم سناعتأ ماو سناعلجروميأةأ ص اومبأ !لج رلوقتبرعلا :

 نالوا باوصلاواولاق صاصتخالا عمذي رن ةسبلكو ةسصمةأرمااولاقو

 نأ ثانالااهب فصوةرك ذم فاصوأاهوحنو ضئاحو قلاطو لماح م ع

 ديردنبارك ذو روك دلااهب فصوةث وما سو ا طاحطا وة ارتسرا 3
 ىفبعثرك ذاذكو تلق * رسكلاو َستفلاناتغلهبف ةرجشلال محنأ '

 هيلع لمح ونا رقلاةلمحو شرعلاةلمح مهلاقي لماح عم نيتحتتفب ةلمح او حيصقلا ٠
 ىأحتفل اب ةلامح هب لمح و هيفاه دج ىأ ره سلا ىفهسفن ىلع لمحو ةامح ب را ىف '

 لم اوزالخح عج او قربلا نيتحتتفب لاو ىنعم لمتحاو هلالدا لمحو لفك ٠

3 

3 

55 

3 
0 

0 

 ةاراوخ ومر هان سس ل جوربلالوااضيأ ٠

 اولحنراىأىنعمت اولمتحاو اوامحوابلمح ة لا | لمحت و اهلمح هلك المحت
 ساجملانزوب لمحل او ةقشم ىلع ء فلا لك هسفن لع لهاد لامك لع لماحتو ]

 هدإقت ىذلاريسلا وهو فيسلا ةقالع لج رملان زوب لمح اوجا الالماعدحاو 3

 لاقو ليلحخلا لوقاذ_هحتفلاب لئاما عملا ورسكس ا ىقتملا

 نزو.لحاهدحاوايعاو ظنا نمايط هنجتاوالا ٠ ا



 ماللا باب ## ءالا لصف 1
 لح مرح 12 لظار وش ىلخ لخأو هيلعناك قاثيم نم مجرخوأ 8

 ةاف د سن نع ادلاوأ لخادلاق بسلا ق للحم او مركغاروهشىف

 . لوالاجوزال لحتى حاثالث ةقلطملا جوز ,ىذلا حاكتنلا فلاحا و مرغبل قبس

 دض ل يلحتلاو الالخو دع“ى هلا ةاكتسأ»و ىتئتس اهنيك, ىفللحنو لز لتحاو

 هلمهعف لوقو ةزهتوأريزعتهززع كل وقك ةلحتواليلحتدللخ دقو عيرحتلا

 ١ ل ديا داوم غلا دو هنيعدب تلحامردَقب هلعف ىأ مسقلاة لحم

 و9 هلوقل هبفهمسق ىلاعتهللاربام ردق ىا مسقلاة ل< الارانلاهسمتقدالو اةثالث

 ا ديعلا مضلاب تحال او 0 اهدراتوالا مكنمزا ومات
 : د هلال (لج) حتفلاب لج اوتكلا

 : ارزو ةمايقلاموب لمح هناف ىلاعتهلوقو تلق * برضباب نم لكلا ةرجش
 " ةلالدال الج ةمايقلامويمطءاسو ىلاعت هلوقو رهظلاى لعل 0
 " ىلعهفةلالدالافيتخالمح ىلاعتهلوقاذكو لومحملل مساهنالر دصملا ىلعهيف
 هنف نيتي الاي ىلاعت هللا ةمحر ىره وحلا داهشتساف اضيالومحتمال مسا هنالر دصملا
 - ىف ثانالا لمحتام لج او انالمح و المح هلمحب "ىلا لمح ىرهزالا لاقو رظن
 7 لمح وهف هنم روظام لسةؤةرجشلا لمحامأ ور هظلا ىلع لمحيام لم اواه“ وطب
 حتفلاب لا تيكسلا نب |لاق نئاب ريغمزالهنال لمحة لك لبقو لمح وهف نطبامو
 لاقسأر وأ رهظ لعناك امر سكلا:ل ماو ةرجش سر لعوأ نطب ىفناكام
 ةلماحو لماح أ سها لاقيوىمضالالوقوهوباوصلا وهاذهو ىرهزالا

 : ةلماح لاق نمو ثاناللالان وكبالت عن اذهلاق لماح لاق نف ىلبح تناك اذأ

 51300 00 , 200000 ١ قر نب ينفع في لاب 00



 فاو ماللاب اب  ءاخا لصف

 نع ىرمادكو ربلابهاباس ىف عرزلاعبب ةلقاحم اوةاةحةدحاولا بيطلا حارقلا

 ناكملاب لح والحر ك ذا دقاعايلاةب هرهبابو تلحافاهحتفةدقعلا لح (للح)
 تلاح وهب لحيىذلا ناكمااضي,| لحل أ وءاحلا|حمتفب اضي الو ال واح و رباب نم

 دضوهو لالا رسكلاب لل اومسمسلا نهد لحلاو ىنعع مهبتلاحو موقلا

 تلق # مرحوهو لل> وهلاقي لالخ ىاءارحالا نم لح لجرو مارخلا

 هنالحىفىرهزالاركاذو مرح | ىنعع مرا تامر ىفىرهوطاركذي

 مر ازواحاماضي ىلع او مرحو لحتؤمارحومرحولالحو لخ لجرلاقي

 ةاحملاو ىدط الح كل وقردصماضي اةلخاو ةرتكمهيفو لوز ىاةلحموقو

 لحبو هيف رحاب ىذل |عذوم اوه هل< ىدطا غاس, حى اعت هل وقو موقلا لزنم

 ق>ةلحىمسالو ءادرو رازاةالاو نولادوربللخلا وهإجااضي |نيدلا

 رادوكااحينماضياامحو ةجوزلاةلياخلاو جوزلاليللاو نييوث ت وكت

 ”ىذلاهل لحو ىدثلاو عرمذلانمنبللا جرخ ولولا ج رخل لح الا وةدحاو

 لحيمرحلا لحو قاطىا لب لح ودو الال> وءاخا رمكبالح رم كلاب لحي
 الواح وءاحلا رسسكب ةاح رسكلاب لحي ىدط ا لحو ىع لحأو الالح سكلاب

 فتحوا الالخرسكلايلغ يا دعلا لخو د رحنهيف لحب ىذلا عض وملاغلب ىا

 هلوقامأو ىضذغمكيلعل حف ىلاعتةلوقامب”ىرقو لزت ىاالواح مضلابلحبو

 الولج رسكلااب لحي نيدلالحو ل زثت ىامضلابف مراد نمابب ركل ل

 هللحأو هلزناهلحأو اهتدعنم تجر خ ىاالالح رسكلاب لحن أ رلاتلحو

 ىلا جرخاضي | لحأو لح ىفةغل مرحلا لحأو هللحأو هلالالح هلعجءىشلا



 ماللاباب 6 ءاا لصف ع١

 ” وكوأ لق هياجر ىفو أ اهنثالثىفوأ سرفلا ا وق ىف ضائي ليجحتلاواضبأ

 . هلعاف مسملامىلعدعا وق تاجح دقو لج< سرف لاقي د ويقلاو ليخالا ىهو

 ةيشم مهلا حتفب نوال لحد دحاولا لاجح!تاذلاهماو هدد نهم

 "7 ىف ازئاذا اذكو انالج> ر.كلاو مضلابلج< رئاطلا لجح لاي ديقملا

 ْ نيلجر وعوأةدحاو لج ىلعمالغلاو ثالث ىلعريةعلا ريعبلا لج < 5 هتيشم
 ” ةرشآلا وبايثلاب نيزيتن ىدو سورعا|لاجح:دحاو نيتحتةبةلجأاو

 لذ !(لذح] نجح ونالجحو لجح عم وةحمةلااض |ةلج|اوروتسااو

 : لاماديف لعش كلذح ىقاه ثر دا ىفو صخصتلاو رازالاةيشاح لغتلاز زوي

 7 * شلال صاحو اليضحت* يذلا لصح (ىلهح) فورءملهرأا: (لمرخ)

 ” لصاوحةدحاو ةادوْاو هلوصح ىلا هةر مالكلا ليص#و هتيقبهل ودحمو

 : قظحلا (لظح) 01 وو وح لا هيل اوحا اللامىأ ل دوخحدتو ريطلا .

 . اوعمتجااوافتحاوبرضباب نمموةأا لفح( م ا

 - موقلالفحمو ردصم ىلدالا فودو عج ىا سانلا نم لقحه دنعواودشتحاو

 لاس د هن ىلا 5ك لكفحو لد دحاو بتل داج النو ىسدتج ياقتعو

 3 7 ةيرصتلال ثم ليفحتلاو ءمثلكنملذرلاوهو ةلاثأالثمةلافأ او هب لفحال
 ةأرصم وةلفحتاشلاو عيبللاهعرمض ىفنبللا عمتجيل امايأةاشلا لح الن وهو

 00 لقحلا(لقح) ا ريل ىعاسو هيلدا صدقا وسو ىبسو

 0 لقحلاو عرز ا لقح هنملوقتهقوس طلق أ لقهقرو رعت اذا

2 

5 
5 

2 

 1 ا نيف طولا



 كيرا
 10 اللا بايدي ءاخل اوت اصف 0 ه١ ةكانسا

 لمحو لبا فلكت لمجتلا وهن زاليمح هلو طاطا مي ا

 ىأ ىنفعتو ىلمج اهننب الةأ سمات لاقباذملا.شلا وهو لجل لك أىئاضن

 نملاح (لوج) نبالا نمع رضلا فقبامىهو ةفافغلا ف رشاو محشلا ىلك
 ةلاجالاو ماشلا,لبجواولان وكسب نال واو واولا حتفباضيأانال وجو لاق باب
 ىف اولواجحنوف”وط ىآديدشتلاب دالملافلوجوفقاوطتلالا وجتلاوةرادالا

 ٍْ موف باب نم لهج دقوِعل اعلادض ليلا (لهج) ضعب ىلع مهضعب لاج برح ا

 هفختساو الاهاح يعقل هب نسل وك ذه سفن نم ىرأ لعاو و

 ىلع لمح ىذلا ص الاةل>رملان زون ةلهحلاو لبا ىلا ةمسنلا ليبجتلا واضرأ

 نمليج (ليج) اهيفمالعاالةزافملالهحلاوةلببدلولا مط وق هنمو لهجلا
 لبخلا (لبح) ه6 ءاا لصف ليج مورلاو ليج كرتلا فنص ىأسانلا

 0 نامالا لب او دهعلا لبخلاو لح أ و لابح ىلع عمجيو نسرلا

 ضعلار م ةلقملانزوب ةلملاوقدعلا ىف قرعديرولا ليخو لاصولالبخلاو ٠.
 ماعط اًنامو ماك هللا ل وسر عم انتي ا ردقل دعس د> ىو

 تر مط تاب نم ةأ رات لح دقو ل املا حتفلا, لي اورمسلاقروو ةللدحلاالا د

 لخنا ءاحذ لل لحزب ألا حتفب تايلابح و ىلابحةوسنو لمح ىهف

 لوباخلاو اهم داصيقلاةلابلاو ةلبخلا ليح نعىهن ترد اىفونيدجادلوو '

 نم طقسإام مضلاب ةلاثللا (لثح انح) لخنلاهب دعس ىّدلا ل اوهوركلا .

 هاك هلا 0 امحو ىتن اذا ةداقق عقلك رعلاو زرالاو ريعشلار شق .

 لاخلا وهوديقلااهرسكو ءاا حيتفب لجحلا (لجح) *ىشلك نمءىدرلا ٠



 ماللا باب مسا لصف 8

 لل ار رار عرس لج 0 0 لهج ىنعع لعتج -اوةسودل 0

 باودلا لالجدحاو لجلا (للح) ناع رسم اوبرهموقلا لفجأو جعزملا

 الو قيشد هلام ىالجال و قدهلاملاقب وهمظعم ءىشلا لجو ةلجا الخلا عججو

 ةلالاو كلج أ نم ىأ كل الج نم هتلعف مط وق وهتمظع ا

 ليلجاو (؟) ةلالجلا مل نعىهم ملا ىفوتاساجنلا عبتت لا رقلا

 خاس ضرالا 2 لجل < وةلجلخلاهتوصو د

 هللا عاف ةلحىف رتخبتب هموقىلعجرخنوراق ناثي دخلا ىفو ل خدواهيف
 ةرهبابودطقتلا رعبلا لجو ةمايقلاءوب ىلا اهيف لجل ووف هت خاف ضرالا

  ىأةلالجر سكلابل ينالف لجو ةلالخلا ةرذعلا لك أقتلاةبادلا تيمسهنمو
 لمح ا(لمح لل اهساملا سر فلا ليل وةمترملاىفهلجأو لدلج وهفهردق ظع

 تيكسلا نب !لاقو لام و تالا جولاجأ ولام - مما ورك ذلالبالا 6

 لا باح د ةلااو رفصة لاح هن اك ءىرقؤةلامح ةصاخو وك ذلا لب الل لامن

 ْ ١ لل ليج وهفالاجم كلا لدحر را له دقو نسحلا لاماو ةرام [وَةل اراك

 ىلاهّدر بانا لجأو ل اةدحاو ةا اودملاو حتفلاب اضيأ ءالمج و ةهإبمح

 مطاج ترثكموقلا لج وهعنص ىف لمحأو نالف دنعةعينصلا لحلو ةلجا

 ةنيفسلا لحاس لجلا ات ان اتاسحو لم ا, ةلماعملاةلماحلاو

 ْ 0 ا | رثدبو د 2 هللا ااه , ىذلا

 هدحيصم هأ جيصعصل 0

 10 ا ا ا دا ع ملا اس نا ا



 ل ا ا ووش طل يتلو نع عك , اة ا حمد ' 0

 ءءالاد ماللا باب ميل ا ىلاءاثلا لصف

 اهدلو :أ رملاناذقف لفقلا زز و نكشلا (نكتن) هل نم هنأ ره ولا كاتو

 الكت رثكلاب همأ هتلكشو ىلكتو لك ١ ةأرصاو ناجح د

 نيتحتفب لوثلا (لوث) سانلا نمةعامامضلابةلثلا (للث) همأةهللادلكتأو

 لولأ سنو ءالوندادو اهعتسم ىف رب دست و مغلا عيتت الف ةاشلا باص نونج

 لبج او هقاخ ىاهللاهابجو لابخلادحاو لبا (ىلج) د6 محا لصف لع
 لبجاح 2 دو 0 : وبةلمجلا ولابج اىللا وراس 0

 الجو دعو لورا ىرف 0 أدقلو

 هنمو ةقلحل اال ا واهففخوماللاد شم نيتمذب الابجو ءاللا اد ش.هنإت رمدكب

 تالربملا عملاو ملا مضي نسما اهًأرقو نيلوثالا ةلبخلاو ىلاعت هلوق
 لدجلا(لدج) ناسناالل ةذشل اكر فاح ةافحس او شيلا للؤ>جلا (لفحج)

 ةدشوهول دخلا مسالاوالا دجوةلداحم همداخ هلداح و رةصلا ل دجالاو وضعلا

 حرفلال ذا (لذج ) ريغدلار هلال ودجلاو ةراجخلالدنخلاوةم وصلا

 ةدوحلاففالسلانودوهو را لاترخلا (لرج) نالذجورف برطهبابو
 مظعام لزحلا (لزج) هترح بهذلالايرجن اك اهوا را لايرجلبقو
 ءاطعلا نمهل لزج آو لبزجو لزج ءاطعو مظعلا لب زجلاو سيو بطخلا نم

 عطق باب نما ذك لعج ( لعج) كك رلادخلرعا ظفالاوزتك أىأ

 لعملاوم ومساناناةكت الملا| واعج وهريصاسن هلعجو دعةمنزوباضي ا العجمو .

 انا ةلمحلاو ممل( ةلاعلا | ذكو لعف ىلع“ىش نم ناسن الل لعجام مضلاب



 مال! باي#ءاثلا ىلا ءامأأ لصق 2

 تابثالاوىننلادعب هب فطعت كوبأ لب كوخأ قءاوازمع لبا دع ازامو

 * همهم دعن تعطقهمهم لب *زجارلالوقكبر عضومه وعضو ارواعيج

 اورفك نيذلالب ىلاعتهلوقواعاست اهريغ د تكبر

 0-0 راص كلذإف نى عميانه لب نا مهضعب نع ضفخالالاق قاقشوةزعىف

 زك ىأمغلاب لاوبهدخأولاق بابنمل لادقولاوبالادحاو لوبلا (لوب)

 ْ بقا تا كللو 000 ا عل لاقبو لوب

 مْ ىلاعتدل 7 وعرشتلا لهب وةنعالا|ةلهانملا (ليم) ا

 3« ءاتلا لصفإلم كاحذلا مصاب لاح رلا نم لواهبلاوءاعدلا فص اخت ىأ لهتنن

 ا 0 ردقلا ا 0 10 4

 يزرع اودع عراق لثتااول ا لل) رصن و

 ' دحاولواؤتلا (لأت) ةيءانلا لضفإل هيج ولهدكل وقتاكهعرص نسجل انو

 ١ لاقئالادحا ولقتلا (لكف) لك نم ٍلفساممضلاب لفثلا (لفث) ليل انا

آلاّتجرخ ًاوىلاءتالوقو هنزو ىاهلقث طعأ مط وق هنمولامحاو لمك
 3و ” ضر

 ١ ليقثوهف مضلاب 'ىشلا ل قثدقو ةفحخلا دض لقثلاو مدا ىنبداسج 1 اولاق اهاقثأ

 ” هضليقتتلاو 58 سنالانالقنلاو همشحو رفاسملا عاتمنيتحتفبلقثلاو

 ١" لاق اهنطب قاهلم لقث 5 لقثم ىهفةأرملاتلقثأ ولج [هلهت ا دقو ف رمحيتلا

 0 لا دحاولاقئملاورمثاذراص ىأر اكلقتتاذتراص ىأ نفخالا

ْ 
1 



 6+8 ماللاب اب #١ ءاملا لصف

 ة أ رملا ةبعالم ةلعابملاو لاعب وب رشو لك ؟مايأث ر دا فوداهأ لجرلا ةبعالم
 لاغبلادحاو لغبلا (لغب ) عاجل الاسبان أى رهزالا له وتلق # اهجوز

 ةدحاولا فورعم ل قبلا ( للقب ) لغبلا بح ادديدغتل ا,لاغبلاوةلغب ثنالاو

 تابن لك ليقو لقبلا عضومةلةءملاوءاقمل |هلقبلا ىهوةلج راضي ةاقبلاوةلقب

 الو لخدهبابوهتبل تج رخ مالغلاهجو لقب و لقب وهف ضرالاه تر ضخا
 ماللاتددشاذاالقابلاو اهلقب تجر خأ ضرالات لقبأو ديد شتلاب لقب لقت

 لقاب نم ىبعأ لثملا ىف مط وقوءالقابوأ القاب ةدحاولا تددم تففخاذاوت رصق
 رتشا كب هل ليقفامه رد رش ءدحأب ايبظ ىرتشاناكوبرعلا نم لجر مسا وه
 ىلا تل فناف شع دح أ ى ا كاذب ريشي هناسل جرخ ًاوهعب اص قرفو هيفك حتفف
 اذهنط * اقتسفلوقملا نم قذتو * زجارلالوقو”ىعلاىفلئثاهاوبرضف

 قتسفلان الن ونلابهنظ اانا وءابلا,ىو رياذكه لقبا نم قتسفلان أ ىنارعالا ٠
 لوقهنموحابملالبلاو ةوادنلارسكلابةلسبلا (للب) لقبلانماللقتلانم .

 عا لبو لح راك ىهو ىل تفل الح المزمز ىف باطملادبعنب سابعلا ٠

 عابتاب سيل نيل وقلاىلعو أرباذا لب أو لجرلا لب مطوق نمءافش أل يقوحابم ٠
 ةاململاو ىدنلاللملاو ةدزخا نم سرد نات كاَذذؤ ٌةمُدِم امحنبلالبو 1

 لب ريكتلاب ليي ةضيرخ هلي وراح يللا ود وسو ومطالابلبلاو ٠

 وهلَباَف ةفلاملاددكةللب ودرهانو هادم 01-500 اذكوحصىا و

 لبو ةاصلاءاهودن ىأمالسأ بول وكماحرأا ولب ثيدحلاقواباصوهمح لب و

 ورمع لب ديز ىتءاحامكلوقك ىتاثا لو" الا نعبارضالا وهو فطعفرح ١



 0-0 - ماللاباب * ءابلالصق 2-0829 2-5

 اذامهنم اي ايندلا ولخال نيحلاصلا نم موق لادب لإ ولداتلاةلدانملاو هناكمددخأ

 (لذب) ليدب دحاوااديردنالاقرخ .ايهناكم ىلاعت هللا لدبأ م تام

 نم نينئامامط وأ | رسكب كب ةلدمملاو ةلذملاورصن هبايوةبداح وهاطعأ «ىغلالذي

 ةلاسلا (لس) نواصتلا كرثلذبتلاوهناهتماهريغو بوثلالاذتب اوبايثلا

 لبو لذابك لسب موقو لطب ىأ لسا! وهف فرظ باب نم لسب دقو ةعاجشلا
  ونأ لاق تدسك اع سفن لست نأ ىلاعت هل وق و لسم وبف ةكللاهماس أ هلأ و
 لستسادقو برضلاوأ توملاىلعه.فن نطوي ىذلا لسبتسملاو لست نأةديبع

 ةلاحال لتشوالثه نأ ديريوبرا 0 هسفن حرطي نأ وهو لتقتسا يأ

 نها ةكسلا نم ترك ًادقلاقبهللامس ؛لاق اذالجرلا لمسب (لمس)

 قحلادضلطابلا (لطب) ود ا> ولا فورم سبل( لص لص هنلاعبد لوك

 لخدباب نم ىلا لطب دقواليطب | | وعمج مه 2 نياق ريغ ىلع ليطابأ ع لاو

 دقو ةلطبت 0 ور روالطو هس دز واضإ ًالظإو
 ا مخلب لطبي ريجالا لطب و اعاج ثزاص ىف رظو لبس باب نم لجرلا لطب

 َّ لابو ةلوعبلا عمجاو جو زلا لعبلا ( لمت) لاطب وهف لطعت ىأ حتفلابةلاطب

 ا 0 ىدعاااضإ ًالعبلاوةجوزو جوزك ةلعب و لعباضيأ ات

 7 ءاممالو قس ريغ نمهقور عب ب رشام لعبلا وءامسلا هّتق هام ىذعلا ىمصالا لاقو

 ' هيلعرابلاءوقل ناك ص مسالعبلاو رشعلا هيففالعب برشام ثيدحلا فو

 ّ دإب مسا كبلعب ولاقاكماللاو فلالا ريغب مص مس !لعب وهيا وصتلق * مالسلا

 7 رسكلاب لاعنلاو داصلاباب ىف هانرك ذدقؤ ص رب ماس فلو ةلاكهيفلوقلاو
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 32 ماللا باب * ءابلاىلا فلالا لصق

 (لهأ) لأوهعضوملوأولاءوالا نمرك دلااهرسك و ةزهطا مضب لبالاو

 لاهأوتالهأ وتالهأ عم اوةلهالا|ذكو رادلالعاو -نح را لها له

 خرف لثملاها رعشلا ىفءاحولايل ىلعاليل ا وعمح اك سايق ريغ عءايلاهيفاوداز
 نالفلوتواهلك أيوأةلاهالا ذخأب ىذلا لهأتسملاو كدولا ةلاهالاو خارفاو
 ابوجوزتلجر لالهادقو هكلوقت-ةماعلاو لها 4 لش الو 1 1 لح
 الهأ تنتاوةعستدتأىاالهأو 5*9

 هللا ءامسا نم مسا لي (لبأ) اليه أت ريخلإ هلل هله 1و نيج و: 1 هع

 هللامتو هللا دنع مط وقك ل يئاكيمو ليئاربج مهوقو ىنايرسوا 0

 لاقرخلاو رحسلاه يلا سني ق ارعلاب عض وم مسالباب (لبب ) ة(ءابلا لصفإلم
 ل(لح) فج اون انك سوت درا

 ءاسنلا نم لوتبلاوةلتب و ةتباهقلط مط وق هنم وب رضهباب وهريغنم هنابا 'ىشلا
 لتبتلاواين دلا نعى اعت هللا ىلا ةعطقنملا ىه ليقو جاوزالا نم ةعطقتنملاءار ذعلا
 (لجي) اليتبتهيلا لّستو ىلاعتهل وقهنم و ليتنتلا ا ذك وهللا ىلا ايندلا نععاطقتالا

 دقو ىنعم هلكنيتحتفب لخبلاو حفلا, لخبلاو لخبلا(لخي) مظعتلا ليجبتلا
 ىلاهبسن هلخبأو ليخيو لخاب وهف مهل اباضي الخ و برطو مهفبان نم اذكب لحب

 مس وهيلعهلل| لص ىنلا نعم. دحا ذهتلق # ةنيجم ةلخبمداولا لاقيو لخبلا
 لديولدبلاقيهريغ“ىشلا دب ولدبلا ليبدبلا(لدي) لخبلاديدشلا لاخبلاو

 انم[ف ولا نمىلاعتدتا هلديوهرشىثلال دبا ولتسو لتسوا

 اذاهبهلدبتو هريغب عل لدتا وفا مكب منأو هريغتاضيأ 'ىشلا ليبدو ظ



 ةدحاولاةرملاحتفلا,ةلك الاواضي الك ًاكورصن باب نم ماغطلا لك أ (لك 1)
 3 ةلاخا يي الاوةصرقل ااضنأ ىهو 1-32 ولاةمقللا مذلابو عشت 0

 رو ال د فلا وندتلار و لك :الاوةكرلاو تل 6 انلعلك ور ىلا

 لك الاردك ىزتزمح نيوةلك !لجرو محاد اهلك ؟ىلاعتهلوقهنمولك أ

 لقا راصق عملك 1ةلك اومدلك آو همعط الاكبا هلك ارش ل1

 بطخلا رانلا تاك لاقي وواولانةلك اولقتالو ةد_حاوةروصىلعلعافو

 فاكلاح فب ةاك ًاماو سكلا لك اللا وءاياهمعطأ بطخل ااهريغاباك آو
 ىلا ةاشلا ةلوك الاو ةلك ًامانالفذ خخ الاقي لك أتهنم يذلا عضوملاههضو

 اعاوعبسلاةلك أ أىعلاقبةلوك الاىبفةلك الاامأو نمستو لك الللزعت
 كلك ١ ؤيىذلا ليك الاوهيلعممالاةيلغل ل وفم ىنع ناكناوءاسلا هتلخد

 ىاءانعضلالك ات وهو تلكم اتوهئانسأتاكستادقولك الاضيأ وهو

 ةبارقلاو دبعلااضي ا وهو لجو زءهللا وهرسك لالالا( لل ّك ل مهاومأذخأب

 . اضياهلمأو نيتختفبالمأ مضلاب لمايو ريسخخ لمأ لاب ءاحرلا ل مالا (لمأ)

 دقو ىقلاه لال وبامريسفت ليوأتلا(لوا)ةلانتسم هللا رظن «ىشلا لم ًاتوالمأت
 . صخشلال آلاوهعابتااضي اهلا وهلايعوهلها لجلال ! و ىنعمهل وأتواليواتدل 1
 وه سلو ص وخيشلا عف ريهن و ا راوملالوا قمار ىدلااضي ل آلاو

 ةسايسلااضياةلايالا 0 ةزانجلااضي اةل آلا 0 [هعمج 0 ءالاو تأ اجلا

 ' عجر ىا ب اذك ردق ىلا لاف بارشلا لاقي لاق هبابو عجر



 ا ماللاباب *# فللألا لصف
 رس كا رج نم ىأاهرسكو ةزمطا حتفب :ب كاجأ
 رصضنهبايو هجيهوهانج ىأا رش مهلع لجأ وةلجاعلاو لج احمل اة دز لاو

 5 ريبج نب تا" وخ لاق برضو

 يح لح و 3 مهم تاذ اساس

 هدد ءل نم ندحأ وه شفخالا لاق : لثم با وج لج وهيناحانأ ىأ

 لعأض عب ركذ ىزاناهمدقلالرألا (كذأ) ماهفتسالا ىف هنم ندحأ معن 3
 الا مقتس 0 كري مكقلا م ل وق ةملكلا هده لأ نارعلا
 حم وا ولاقكىلزاا ولاقق فخ اهمالافل اءايلا تل ديم ىل ز.اولاةف راصتخاب

 نم لبوطلا كوشلالسالا 5 0 ىنر أل صنو تزن زيىذىابوسنملا
 لكو هلبوط دخلا نيل ىأ دخلا ليسأ لج والسأحامرلاى ةتورجشلا كوش
 لاقي لوصالادحاولصالا ( لصا) فرظب اب نم لسأ دقو ليسأ لسرتسم.-

 ليسا لضفألاو هلأ ال مط وقودإصأ نم هعلق هلصأتساو لصؤم لسصأ

 لص هعمحو برغملاىلارصعلا دعب تق ولا ليصالاو ناسللا لصفلا مل
 لخد لص ادق ونا رعب وريعب لئماَصَأنالصأوةليصأ عجن 2 امداد ١

 با,نم ل سأ دقو ىأرلا كح ىأىأرا ليصأ ل جرو الص ؤمءاحوليصالاىف ٠
 اهتخأ ىهو تايحلا نم سنج نيتحيتفب ةلصالاو ةلاصأوذ ليصأ دو فرط

 لاقباودلا لبطسالا (لبطصا)ةلصأهسأرن كلاجدلا رك ذى ثيدحلا فو ظ
 ساجو لخدهبابو باغ لفأ (لفأ) برعلاةالكنمسدل لبطصالاورمعوبا

 ( ربع ل1



 ماللاباي# تلال ل اصف 1 « +

 0 ىراصتلاود ويلا تك“ وماكمت ا وهما أ نرد اىفو ريحتلا

 نوربيحتم هاأنعم

 6 ماللا باب ع
 ءامسا نال ةئن ؤم يهواهظفل نم اطدحاواللبالا (لبا) 4ىفلاالا لصفإ#

 . اهي رومزالاط ثينأتلانييمد آلا ريغل تناك اذااهظفل_نم اطدحاوالىتلاعومتا

 نودي رباعافنامغونالبا اولاقاذا وليا عن | وفيفخكلاءابلان وكس لب ااولاق

 ىلاوتا ال وا نبأل ىلابننلاو مغلاو لب الا نم نيعيطق

 اذهو لاقل ابر يطواق رف ىا لس ابأ كلب اتءاح لاقي شفخالا لاق تارسكلا

 لوباهدحاو مهضعب لاقو هلدحاو ال ىذلا عما نم وهو ريثكتلا ىنعم ىفء ىج
 ا ا رتاج! 3لاةيلو اء دحاوميضعب لاقو ل وجع لم

 نم قرفلا مثوديدابعو ديب ابعطةفانزوهريظن وديدابأ ريط ىنعمو انزوهريظن

 نع عنتما ركل هنأ ما نعلجرلا لب أوهلدحاوال هيوبيسلاق سانلا

 لوتقملاهنب |ىلع مالسلاهيلعمدا لب اندقل تدطاقو اضالياتو اهعانشغع

 ىنوماعطلا نم لقثلاو ةماخولا نيتحتةب ةلب ال اوءاوح بيصيالاماعا ذكواذك

 اولدبأف لايولا نم هتلب و هلصأو هتلب اتبهذدقفهنأاكز تبدأ لام كثر دجلا

 نومساوناكوىراصنلا ب هاز ليي الاودحو هيد أ ودحا مط وقك فل اواولا نم
 ءاق رطلا نم عون وهو رحمت لث ألا (لثأ) هليالا ليا ءاللادع يضع

 متيلاىصوفف كيد اى و لام لص اذان لئأتلا وتالثأ عن املا ةدحاملا

 يك اكلات عاااجل )الملا 0 0 أنادي



 مر قاكلاب اب * ءاطاوواولا لصق ]
 انقظنتو اهلسغق اوغلائا راتلا اهكبتتل وأ تاقعاألا ربا 0 دسا ىو

 ( كدو) 6واولا لصف لحال امباطوانت ةمرخلا كاهتناو ءوضولا ىف

 كرولا (كرو) اًضيأ كيدو كيدو ةنيمس ىأةكيدو ةجاجدومحللا مسد كدولا
 غضو ىنعلا ىلع كروتلاو ذقتو دقت لثف فخ دقو ةق ؤم ىهو دخلا ق وقام

 ىفكروتلاءركيناكهنا مهاربا ثيدحامأو ىنعلا لجرلا ىلعةالصلاىف كرولا :
 رخآآلا ثيدحلاهنمو ضرالا ىلعامهادحاوأ نيتيلالا عضوديرب امتافةالصلا

 ىدحاعضوو هباج رىبث ىّأةب ا دلا ىلع كرونواكر وتم لجرلا دجس نأ ىهم

 اعيرس ىأاكيشوجرخوقارفلاةعرمنيبلا شو (كشو) جرسلاف هيكرو ٠

 اذكنوكينأ كشوبمطوقهنموريسلاعرسأاك اشياكشوي لجرلا كشوأو

 كعولا (كعو) ةئيدرةغل ىهونيشلاحتفب كشويلوقت ةماعلاو نيشلارسكب .
 (كته) د« ءاطا لصف ك وعوم وبف دعوباب نم ىم ا هتكعودق و ىمح ثغم

 ددشراتسالا كتهوبرضوهبابو كتبعاف <. ة:هدقوءءاروامعرتسلاةرخكتطا

 كلبي “ىلا كله (كله) حضتفا ىأ كتبو مضلابةكستطاا مسالاو ةرثكلل

 مضب ةكل هنو اهمضو اهرسسكو ماللا حتفب اكلبمو اكولهو اك اله رسكلاب
 ىرجيام تسيل رداصملار داون نمةكلهملا ىديزنلا لاقمضلا,كلط | مسالاوماللا
 ركلهو ةزافملاهرسكو ماللاحتفب ةكلبملاو كلهنس اودكلهأو سايقلا ىلع

 ىقءاحو كالهو ىك لاه ىلعكلاه عمجي وب رضدهبابو هكلهأ ىنععمعةفغلىف
 ةكلطاو سرا وفىف هانرك ذامىلع ذاشوهو كلاوطاىف كلاه نالف لثملا

 ك”وهنلا (كوه) حو”دج ىأرمالاىفلجرلا كمهنا (كمع) كالطااضبإأ ظ



 فاكلاب اب توا اصف ب

 هن راش هوبأ 5 هماوبأ ع مكلممالاسانلا ىفهاثمامو

 اكلم بصن وموبأ كلمملاكلذمأ وبأ كلميالا هيراقب “حج سانلا ىفإثمامل وهب

 )2”)|+ش)!ه ب79 اهاياءاتجوز ىأ ةنالفانالفانكلمأدقو عوزتلا كالمالاومدقمءانثتسا هنال

 / اهني

 7 دقت لثمكلموكلمو كيلم وبف زعلاو كلماوهو قارعلا توكلمهللاقب

 كولملا عمل او كيلَم وأ كلام نم روصقم كلملاو كلم نم هفخم كلملان 0

 ةكلم دسعوارهق 2 ةكلمم عضوملاو كلملامسالاو كالمالاو

 هناف نقتلاد ضو هودهاوبأ كاع وكلم ىذلا وهوابمضو ماللاحتفب ةكلمم و

 ىرتشلملا نقلا لبقو سق نبثعشالا ثبدح وهو هاوباووهكلم يذلا

 للك الك نتحتفب ؟ شةتكلم قامو شال قامو ء وت [لمقاملاقو

 لخديال ثي دخلا ىفو كلام ىلا عينصلا نسخ ىأةكلملانسح نالفوأيش
 كالمبلقلالاقب هبموقياماهرسكو مملاحتفب مالا كالموةكلملا يبس ةنجلا

 دحاو ةكئالملانمكلملاو كسامامىأ!ذكلاقنأ كلاتعاموبسللا

 كسنلا (كسن) «نونلا لصفإلم اضيأكئالموةكئالملاقيو عمجو

 ىأكسنتو دشرنزوباكسن مضلاب كن كسندقو دباعلا كت ساتلاوةداسعلا

 نيمَسب كن عما و ةحب ذلاةكسنلا واكس ات راص فرظ با, نم كسن وددعت

 نيسلا حتفب كسنملاو دشرنزوناكسن مهلا, كسنيولل كسن لوقت كئاسنو

 ةمأ لكل ىلاعتهلوق امه؟ئىرقو كئاسنلاهيف عذت ىذلا عضوملااهرسكو

 هتبوقعىف غلابىأ مهف بابنم ةبوقع ناطلسلا هك (كبن) اكنمانلعج



 راك فاكلاباب * مملاوماللا لصف
 مضل كللاوهب غبصي رمح 'ىشحتفلاب كللا ( ككل )ة«ماللا لصف العاب” عم هنظأ

 كالولاقهبابو هكلعهفىف'ىشلا كال ( كول ) باصنلاىف لصتت اهي كر هاف

 وهءارفل |لاق اكتم نط تدتعأو”ىرق (كتم) ةمملالصفإل+ ماجللاسرفلا

 هن ةكلسع و, عدلا كما ( كلم ) جرتالاوه شفخالا لاقو دروامزلا

 الو"ىرقو اكيسمهبكسماذكو هب مصتعا ىنعع هلكهب كستماوهب كسمتساو

 ىاكلذلاقنأ كسامامو تكسمالكلا نعكسمأو رفا وكلامصعب اوكسع ٠

 نم كسملاو ةيقب ىامضلاب ريخ نمةكسم هيف لاقيو لخبلا كاسمالاو كلامتام

 ”ىالاولاطملا كعملا( كم )م ومشملاهيم:برعل |تناكوب”ر عم ىسراف بطلا

 تكعمو لدى ادالا كعماولاقاجر وعطقهبابو هبولطم ىادن دب هكعم لاقي

 ىو هخمجرخأمظعلا ككمت (ككم) اكيعماهبحاصابكعموتغركىاةبادلا

 كوكملاو مارحلادلبلاةكمو اودقتستآلىا مكئام رغىلع |اوككمب ال ثيدحلا

 لطرلاونالطر انملاو انمنامتأ ةعبسوانم ةجليكلاو تاجل يك الث وهو لابكم
 فصنوليقاثمةعب را راتسالاو راتسااثلثو راتساةيقوالاو ةيقوأةرمثعاتنثا

 طاريقل اوناطا ريق قن ادلاو قبنا ودةتسردلا ومثرد عابسأ ةثالث ومثردلاقثملاو

 ةيناك نمءعزجوهو مهردنمسدسةبحلاو ناتبحجوسطلاو ناحوسط

 اكحامردكلاب كلع كلم( كلم) كيك اكم عمجلا و مرد نمأ زج نيعبراو
 دكان حصفا حتفلاو ىنيي كلمو ىيككامءولا اذهو مملارسكب

 كلملاو لاملا كلم لا ةبهلاكلم هلعجاكملع ءئىشل ا دكلم ودعلا كولمملاواهجوزت

 كلملا دبعن,ماشهلاخيفقدزرفل لاق كلمت وبف



 فاكلا باب د فاكلا ىلاءافلا لصض 2 "5

 ءوشلاكف (ككَف) لكؤيف كرفي نأ حلصي نيح وهواكيرفراص لبنسلا
 لاقي ىحللا كفل اواكيكفتاضب أ كككف وامبكف دقف امهلصف نكءتشم لكوهصلخ
 حتفب نهرلا كاكفو اضياكتفاو هصاخ نهرلا كفو هيكف نبب لجرلا لتقم

 نمهتبق رتكفن او”درةئالثلاب ابو اهقتعأ ةبقرلا كفو هب كتفياماه رسكو ءافلا

 اذاهعصأو هم دق تكمن افنالف طقسو امئتاقلازام ىاامتاقنالف كفن ااموقرلا

 كلفلاو امترادتسال كل ذبتيمس حتفاكز .لاةكلف(كلف)تلازوتجرفنا

 رك ذودرفافن وحشملاكلغا |ىفيلاعت هللا لاقشن وي وركذيعجودحاوةنيقسلا

 لاقو عمجلاودارفالا لمتحيو ثناف رحب اىفىرجنيتل ا كلفل اوىلاعتدهللا لاقو

 تناك اذا اهب بهذي هناكو عمش مه نإ رجو كلفل ان منكاذا َقح ىلاعت

 قلاكلفل !لوقي هبوسس ناكو ثن ويف ةنيفسل اىلاو رك ذيف كر ملا ىلاةدحاو

 عجودحاو وهىذلا سنحلال اثم سلو دحاوىهىتلا كلفلار سكت عج ىم

 م دلو "ىش ف ناكر شي العف والعف قالعاجالا رم اني ماو 1

 - ىلع لعف عمجيز ” ًازاحاماف بهرلاوبهرلاو مجعل اومجعلاو برعلاو برعلا
 ٌ : موجنل اكالف أ دحاو كلفل او لعف ىلع لعف عمجمنأ عنتعمل نا ا لكم اعف

 © كتنفلا (كنف ( بشخو  شحخو دسأ و دس | لثم لعف ىلع عمجي ن از وجيولاق

 اذاثيدحلاىفو ةقفنعلا دنع نييحللا ف رطك ينفلاو ورفل اهنمذختب يذلا
  لصف» 0 7 ونيعي نعةقفنعل | ىناح نعي نيكينفل | 2 :

 . نيخ كمكلا ( كمك ) كك اركل اعمل اورئاط كركلا (كرك ) *

 ذ5ا110104000010 010111101 أ##' " :ثيللالاق سيلا 000 ىرهزالالاق ا تلق 0 وهو



 366 فاكلا باب # ءافلاىلاداصلا لصف

 ىف لخد ا هريغ لجرلا َكأشو هدجتىف تلخد ىآ و201 3 145
 كوش كاشي هلعاف مسي ملام ىلع لج رلاكيشو لاقامجمابوةك وشوهدسج

 هلاعلعج اكيوشت لذ طئاخلا ك ”وشوح السلا فدحلاو سأبلاةدشةكوشلاو

 اهنريانرقملاةكوشو كوشلاةريثك كوشه ضواو 000 0 لا

 دكص (ككص) رقفلاكلعصتلاو ريقفلا كواعدلا( كلعد) ة«داصلا لصف
 هب”رعم ىس راف وهوباتك كصلا وارهج و تكصف ىلاعتهلوق هنمو در هبابوهب ريض

 اكن رسكلاب كك (ك.ض) د4 داضلا لصف الع كوكصو كاكصوكصأ عمجاو
 هب كح ضوةدحاولاةرملاةكحضلاو نيترسكب اضيااكحوبعلومهفولعنزوب ٠

 22 هللا هكحضأو ىنعع كحضتساو لجرلاكحاضتو ىعع هنمو

 - كحضيامةكوحضالاو هنمكحضي ابن وكس ةكحضو كحيذلا ريثك ءاا حتفب

 هباو كل دءئشلا كرع ( كرع) ة6نيعلا لصفإلم قيَصلاكنْضلا( كنض)هنم
 ءارلا مضباضي اةكرعملاو ةكرعملاو كرعملا اذكو برشا عضوم كرتعملاو رصن
 اذاهتكيرعتناللاةبو ساس ىاةكرعلا نيا نالفو ةعيبطلاةكبرعلاو

 دكعو كاكعو ككعابعمج و نمسلاةينآ م خايدكعلا ( ككع) هتوحترسكتا

 معى دافعا (كلع) عار للقول ت1 روغثلا ىفدإب مسا

 لصفإلم جزل ىأ كلعىشواضي |ماجنالا سرفأ|كلعورصن باب نم كاعدقو
 اهمضوءافلاحتفب ةرغىلعلتقلاكتفلاو ءىرأ اكنتافلا ( كتف ) *© ءافلا

 ناميالادبق ثيدخلا فو رسكلاو مغلابكتفيو كتفيهب كتف دقواهرسكو
 كرفّآأو رصن باب نمهدس لبنسلاوبوثلا كرف( كرف) ن نيد دكا



 : فاكلا باب *نيشلا ىلا نيسلا لصف 6
 كلسلا (كلس ) ىبرعبيطلا نم كسلاو ةش وقنلا ممهاردلاةكس ار
  هيفهلخدأ ى [كلنافءىقلاف ءىثلاكلسردصم حتفلابو طبخ 2

 هنق 0 ١

 نع اهس هنظأو لخد هبايوهنف بهذاذا قيرطلا كاس لصالا فرك ذي+وةغل

 كس و رصن هبانواهعف رءاهتسلا هللا كمس(كمس) ادصق كرتبالامم هنالءرك د

 ةرقحاو فو ردم كلمسلاو هفقش حفلا, تيبلا كمسو لخدهبابو عفترا"ىثثا

 ديزوبالاق كاوسملا كاوسلا ( كوس) كومسو كامب كمسلا عججو ةكمس
 كاتساتلقاذاو اكبوستءاف ك”وسوبتكوباتك لثمواولامضب كوسهعمجج
 لخادتلاو طلخا كبشلا (كبش) ة«نيشلا لصف مفلا ركن ك”وستوأ
 ديدحلانمةكبشملاكيبابشلاةدحاو ةكابشلاو عباصالا كيبشت هنمو
 عج 0 2 طلخا داخل كنا و كاشاحجو اهيداصن قلاةكمشلاو

 ال11 ا 111 ا ركا كاف ركو فرغ لثم كارشا وءارش كبرشلا
 ثاريملاو عيبلا فدك ر شواكراشن 0 ماك رس اهو كيا

 ا آو ريشك كارش [ هعجو كرشلا مسالاو ةكرش هماعي هماع لثم هكرشب

 '” قفك رق اج ل هلوقو ل تس وهف رقاب كرش انفك فكل احا كرشلاو
 اك ارشاط لعج ى اك رشتاهكئر شو هلعن كد اود يل تدلع َى 12- 1

 "7 دض كشلا (ككش) ةكرش ةدحاولاد اصلا ةلابح نيتحتفب كرشلاو
 " ( كوش ) هريغ هيف ككشو ككشتو در باب نماذك ىفكشدقو نقلا
 ' كوشلاةرثك هك اشةرجشو كوشوذكئاشرجشو كوشلاةدحاو ةكوشلا



 احا فاكلا باي #نيصلاىلالادلا لصف . :

 ءانبلا نم فاسلا كامدملا (كمد) لاستغالا دنعمدسج كلد لحرلاكلدنو

 'ىشلا كر (ككر)د6ءارلا لصفإلم كوبدوةكيدهعمحو ف ورعم كيدلا(كيد)
 نم هعطقا مطوق هنمو كيكر وهف فعض وقر ةكاكروةكررسكلاب كرب

 هنأثيدحلاو و ةفهضطتسا ةكرساو قركح نسما لا كر ثيح

 كعب . رغىف (تلق) هله ىلعراغبالىذلا وهوةكا اكرلا نعل ءالسلا هيلع

 -ديلافو ددعمم مومضم لمحملاىفو فئفخم م ومضم ةكاكرلاىورطاو

 ةكمرلا (كمر) همالك نيب اذا كت رسمنا 2 واصن الاطبض ففخ حوتفم

 راثعاو راق لثم كان راو تامر كام راهعمجو نيذاربلا نم ىئنالا نيتحتفب

 كبس(كبس):نيسلا لصفإ#كومريلا موي هنموماشلا ةيحانب عضوم كومريو
 فرط كبنسلاو كئابسابعمح وكيس ةضفلاوب رض هبايو اها ذأ اهريغو ةضفلا

 نا افك "| رفك ا مورلا ,ج رك ثيدحلا ىفو كب انس هعمحو رفاحلا مدقم

 هريخةلقوهظلغ ىف كينسا اداهيلان وج رح يلاضرالاههش ضرالا نم كبنس

 رداقلاوهو حافسلا كافسلاو برضهباو هقارهعمدلاومدلاك فس (كفس)

 ةكسلاو تقاض وتمص ىأ هعماسم تكتساو رامهسملا كسلا( ككس )مالكلا ىلع

 مطوق هنمو لختلا نم ةفطصملاةق,رطلااضي اةكسلاو ضر اه تر دج

 هركذ ثيدحاذه (تلق) ةحيقلم ىأةرونامةكسو 1 ة رود ل

 ل ا ف تاس عوار مسوهيل عدلا ىلصى لانعةغللاةمأونوثدحلا

 اهب ث رحيل اةديد + انه ةكسلالوقي ىمصالاناكو *« ثردحلاىفو لاقو
 اه دكا عرز وأ جاتن لاملاريخمالكلا اذهىنعمولاق ا و 2 '



 فاكلاب ان # لادلا لصف ماع

 «قودللا كاردالا( كرد) *لادلا لصفإل ةكأ اح عضوملاو كئاوحةوسنو

 ةكرداو هنامر كردأ يح شاعوةك ردى ح ىثم لاقبقاحللا هباوصتنلق

 ىعع ةكرادتو تافام كردتساو غلب ىأر عل اومالغلا كردأ وها ر ىأهرصبب

 اوكراّدا اذا ح ىلاعتهلوقهنمو مطوأ ثرخا قط ىأ | وقحالتموقلاكرادنو

 لعفل مسا وهو كردأ ىأ كارد مهوقو مغدافاوكرادت هلصأو اعيمحاهمف
 ةسارلاخ نعق كرد نم كتحلاملاق كرحو نكس ةعشلا كردلاو ألا

 كل 2 الا رعقلاو كح ردة حل اوتار درانلاو اهلهأ لزاتمزاتلاتاكردو

 001 ناتج را كرادلات هك اردلا ركل كاردلاو كردو
 اولاق .هنأالا لعفأ نملاعف *ىجناماقوك ا ردالا ريثكلاديدغتلاب كا”ردلاو

 ميدالا كعددقو عطق هبايو كلدلا كعدلا( كعد) جاودزاوا ةغل كارد ساسح

 قدلا كدلا (ككذ ) اس“رك ىأب رلا فنالجرلا كعادنوهنبل ىأمصحلا 5

 اف د لا ارق ةمو درايف سر الندا وش قح م رسك و هيرضاذ هك ددقو

 لاق اكدهلعج ىللاعت هللا لاقك وكد عممجاو كد ضرأ ى شفخالا لاق هد

 ا دل انوع ارا واكيدك لقد ا روس رك نا لو

 سل الف ركدذدملبجلا نالضرالافدُخ ءاكد اضرأ هلعج ىأ دملانءاكد

 رييرج ثدادح ىف وهو عفن رب مو ضرالابهنمدششلاام لمرلا_:رم كادكدلاو

 7 كلد(كلد)ةيلص أن ونلانواعجب سان وهرلعدعقي ىذل ا ناكدلا لا تفل دلاو

 ' ةالصلا,قأىلاعتهلوق هنمو لخدهبابوتلاز سمشلا تكل دورصن باب نم “ىلا

 ” هريغوبيط نمه. كل ديامحتفلاب كولدلا واهب ورغاهكو لد ليق و سمشلا كولدل



 اس ةنوااسالل

 ممل فاكلابا,# ءاخ ا لصف

 اذا متاقلاءاملاو ةنك اسلاعبرلاهب ت ماذا لمر لاك ل

 قو كنحاع ريك ةةعج ا رهفلا واخ ًاكيحاطديدحلا عردوعإ رلادب تم

 نءاالاقو برض ةنابودجسن داحأ بوم |١ كلحو كبح هرعشن |لاحدلا ثيدح

 ةسئاعزأ ثي دخلا, ىفو هتكشتح ادقف هامعتنسح ا وهتمكحأ ”ىش لك ىنارعالا

 همكحو رازالا"”دشت ىأ ةاللصلا ف عردلا تحن كبتحن تناك اهنعىملاعت هللا ىضر

 مالغوةكرح ىأ كارح هءامو كرحتف هكر حو زن وكسلادضة كرا( كرح)

 لهاكلاوهو ننكلا عورف سرفلانم كراخلاو 5 ذفيفخىأ كرح

 هلاثم ىلعدي دخلا نم لمعي اماضي | كسا و نادعسلا كسح كسحلا (كسح)“
 كح ؛ىثلا كتحاو درب مة ىشلا اح (تكحر ك0

 برا رسكلابةكحلا ا وهرمل ضر عتبو سر مي ىأ هب ككحتتب وهو هيلعهسفن
 كلح ءىشلاكلح (كلح) كحلا دنعءىثلا نع طقسام مضلابةك اكحلاو

 دوسأ لاقيدا وسلا نتحتش كلا ا وذلشم كل واخت اود ل واح مضلاب : ٠

 اكلم تم يو روش اح مااا الراو الو

 كلاح د وساوهراقتموجوتارغلاك تح لئموةداوس وهون[ ا

 سرفلا كنح (كنح) داوسلاديدشلاءاللاحتفب كوكلحل او ىنعم كناحو
 ضرالادارخلا كنتحاو هكستحا | ذك و برضو رصن هبابو نسرلا هيف ىف لعج

 لاق هتيرذنأ كبح ال سلبا قعاك اع ىلا دورا ًاراهيلعاملكأ |

 دوغ او بارقلا كنَح لقد لاقي راقنالا كنحلا ومهيلعنيل وتس ل ل

 بوثلاكاح(كوح)هريغوناسنالا نم نقذل |تحام كناو كلاح لثم كناح
 واولا حتفباضي !ةكوح ودك موقو كئاح وهف اًضي 125 ايحولاق ةباودجسن



 00 - فاكلاب اب # ءاحا ىلا فل الا لصف مة.

 7 ىقو برسالاك ن آلا (كنأ) نفأ نم هنعنف وي دهاج لاق كفأ نم هنعكف ْوِ
 نحب ملو عملا ةينبأ نم لعف أو كن آلا هينذأ ف بص ةنيقىلا عمتس |نمثيدحلا

 | ةدحاولا فئلما ريثكلار غلا كيالا (كبأ) دشأوكن ١ 1 حاولا هلع

 ا دلما آارق_:رموةضيغلا ىهفةكب الا باحصأ ارق نفد أ

 - هبابو عطقلاكتبلا (كتب) ءابلا لصف 5 وةكب لئمامم ليقوةيرقلامسأ

 0000 11 |( كر) ةرك ل فايمطقءاع الاناداكتيو رصتوبرض
 خانتسافهخانأ ثك آلاو ليلق وهو كربف هبحاصهكر بأ و خانتسا ىأ لخدباب
 ءثلكو اهنف ء'ىلاةماقال كاذب يمس لبق كربلا عما و ضوحلاك ةكربلاو

 كراب لاقيوةكريلايءاعدلا كيرريتلاوةدايزلا وءاّعلا ةكريلاو كرب دقف ماقأو تدث

 كرابتو رانلاىف نم كروب نأ ىلاعتهلوق هنمو ككرابو كيلعو كيفو كلل
 7 هب كريتو ىدعتنال لعافتو ىدعتب لعافناالا لتاقتو لتاقلثم كراب ىأوهللا

 ' ةرامهبإبو اهقد هقنعكلبو قدلا ىنعمردصمكبلاو محز كب (ككب ) هبنمت
 7 اهنالكلذب تيمسليقو سانلاماحدزال كاذب تيمس ةكمنطب مسا ةكبو

 ' انركذدقو ةدحاواتلعجناتلك امودلب كبلعب وةربابجلا قانع !كبت تناك
 7” دحيءاتلا ل صفع ىبتئش ناوى عب هيلا ةبسنلا و ءأرلا باب ؤت وم رضح ىفةبا رعا
 كورتملاهئارثتيملاةكرت و ةكراتم عيبلا هكرانو رصن هبايوءالخ“ىقلا كرت(كرن)
 د دءالا لصفإلب ككتلا ةدحاو ةكنلا (ككت) سانلانمليج كرتلاو
 ” كبح كالا عجو هوحنولمرلا ىف ةقيرطلا ةكيبحلاو كابحلا (كبح)

 ' لاقو موجنلاقئارطا ولاق كحل اتاذءامسلاو ى اعتهل وقو كئابح ةكيبحلا عمو



 اكان از اورتا ااا زول بست فو او3 هرم روج تريل

 /ا/8, فاكلا باي#فلل الا لصف# فاقلاب اب *# ءالا ىلا واول أ لصف

 قاوقولا دالبو”ىودلاههغ ذختبر جش قاوقولاو قرفلاهنعبلكلاح ابن

 هنمو بذكلا ىف رارمتسالاماللان وكسب قلولا (قلو) نيصلادالب قوف

 هقمودقو ةبحلاةقملا (قمو) مكتنسلاب هنوقلتذ ااهنعللاىضرةشئاعةءارق
 ءارلا تفي قرهملا (قره) د( ءاطا لصف قماوؤبف هبحأ امهمف مملارسكبه قع
 ةقارهءاملا حتفب هقب رهمءاملاقا رهو قراهم هع و برعم ىسراف ةفيحصلا

 هق رح ءاملاق رهاأ ىرخ]ةغل هبفو قارا قي قارا ةضرسخلاب

 ءيقلاو قيرهم وبف ةقارعا قى ربيت ارعأ ةئلاثةغل هو لح لد[ ضنا خا
 (قري) 6# ءايلا لصف همد قب ره أ ثب دحلا ىفوءاطا حتفب اضي أ قا رهمو قا رهم

 ضيبأ (ققي) ناسنالا بصي ءادو عرزلاببصتةف اوهوناقرالا لثمناقربلا
 ءابقلا قمايلا (قماي) هبف ةغل ىلوالافاقلا رممكو هعدان ضايبلا دي دش ىأ قب

 قماليهعج وبر عم ىسراف
 36 فاكلا باب

 ريرس ةكيرالاو ةكارأ ةدحاولا رجش كارالا ( كرأ ) *ىفتلالا لصف

 (كفأ)كئارأابعمج وةلجح وهف ريرس هيف نكي ملاذافتدب وأ ةبق فني زم دجنم

 كفالاو باذك ىأ كافأ لج رورسكلاكفأ. كفا دقوبذدكلاكفالأ

 ىلامتهلوقهنمو برضهبابو “ىلا نعهف رصو هبلق ىأهكف ا ردصم حتفلاب

 تنلقنا اهلهأب ةدابلا تكفتئاو انءايأ هلغ اندجواانع انكتفاثل انكحأ
 ىلاحايرلا اضي أت اكفت وم او طولم وق ىلع ىللاعت هللا اهبلق تلا ن دملاتاكفت ماو

 ىلاعتهلوخو ىأرلاو لتعلم عَضِلا وهون وفأملا كوفانا را 12 ١٠٠



 فاقلاباب *# وا ولا لصف ١

 قىقئثوتو ةقثلابىأ هرمأىف ةقيثولب ذخأ لاقيواقيثو راصىأ ف رظٍباب نم

 هنم قثوتساو ةقثهن|هللاقاضب أ هقثوو قثوم وبفاقيثوت*ىشلا قثووهلثمهرمأ

 ةيورضملامهاردلا قرولا(قرو) دعو هباورطملاقدولا(قدو) ةقيثولاهنم دخأ
 - تاغلثالثقرولاىفو رشعلا عب رةقرلا فثي دما فو فيفختلا:ةقرلااذكو

 ْ اضيأ وهو 3 اردلار يثكق ارو لجر ودك دك ديك لُمفرووقرووقرو

 ةرجشو ةقروةدح اولا باتكلاو رجشلاقاروأ نم قرولاو كيو قروب ىذلا

 ىعمصالالاق هقروجر خر جشلاقروأو قاروالاةريشكىأ ةقيرووةقرو

 ةرجشلاةقراولاواقيروناضيأق رؤورتك آفلالاوقروأورجشلاقرولاقي

 ١ كلذريغولباوماردنملالاءا رلاحتفباضيأ قر ولاوةنسحلاقرولاءارضخلا

 7 قسو ردضمقسولا (قسو) داوس لااضايب انو ىفنالءاقروةمامحاللاَو

 ش ليللا ل لج اذاف قسوامو لمالاو ىلاعن :هلوقدنمو دعو هيا وهلمح و هعمج ىا*ىشلا

 " نوتساضي | قسولاواهقسو دقفهلتعمتجاف ضرالاوراحبلاوراجشالا ولامجلا

 " ماظتنالاق استالاوراماو لغبلا لمح رق ولاوريعملا لمح قسولا ليلخلا لاق اعاض

 : . دادقبمتةءالغإ ىلغيمحللا ةقيشولاو قيشولا (قشو) ,ةلمح لمح يعبلاقسو او

 ١ رانلاهسعالديدقةلزنم هنا مهضعب معزوز وكيدي دق ىتب أ اوهورافسالافلمحنو

 . (قفو) مرح ىامارح ىتالاقف ديص عل نم ةساي ةقيشوب ىلا هنا ثيدخ ا ىفو

 ع نم هللاهتفوو هفداصى ا هقفاوو رهاظتلاو قافتاالا قفاوتلاو ةقف اوملاقافولا

 ” ماحتل الك نيعيشلا نب ةقفاوملا نم قفولاو قيفوتلاهلأسّللا ند تخار عفوللا

  ةقوقولا (ققو]هيف لضفال ين افك ردقنبلاط ىأهلايعقفو هتبَواح لاقي
 و
 ح

1 0 



 ل فاقلات اب *# واولاىلان ونلاا لصف

 هلوقت ةماعلاو اهتم عستملا عضوملا ليوارسلاقفستو ناكم ىلا صاخمهلضرالا
 ىئاقيقرسكلاقنبةجاحدلاوبرقعلاوعدفضلاقن (ققن) نونلارسكب
 هن زاقمهقعورصن هانودشك ب اتكشاَوع (قع) اضيأ رهلل ل دقاعروت وص

 اومساعروةغلرسكلا,ةقرغلاوةريغصةداسوةقرغلاوقرغلا(قرع)ةباتكلاب .
 ”اوافتتسا مثقونأو قونابعمج تالا( كون ةقرت لحرلاق وفّلاةسفنطلا :

 مث قنبأ اولاقف ءايواولا نم اوضاوعم قنوأ اولاقفاهومدقف واولاىلعةمضلا

 َلقَعا ىف وتس لثماىفو رسكلاب قاين هن لع ةقانلا عمجتدقو قنايأ ىعاه وعجج ظ
 لقتني وهريغب هطلخ م ء هةفصوأث ب دخ قف ن وك, لج رللب رضي ةقانواص ىأ 5

 هدشنب سلعنب بسملاو كواملاضعب دنعاك دمعلانب ةف رطناهاص ا وهبلا .
 لجلا قونتسادقةفرط لاقفةقان فصو ىلا هل”وح م لمح فص ؤىفارعش 3

 قاهم(قبم)قونمتلوقبال مهضعبو ةقينلاهنم مسالاو هيف قناتصالايفق وشو ١
 لصف نونلا ضياقاهنمضلابقهنواقيممرسكلاب قوتي قوم دقو هت وسراخلا ١
 نعوملكهنم لعفمقيوملاو كلهاتوبو رسكلات قسسقبو (قبو) ةواولا ش
 رسكلاي قب و يرخأ ةعل هيف واقي وم ميرال داتا دعبدعونم ٠
 يلهأ هقبوأو امهفءابلارسكب قمل قبو ىرخأةفلهفونتحةفباقبو قبو 1

 قيئاوملا عمل اودهعلاقانيملاوهنمت ااذاةقث امهفءاثلارسكب قشردب قثو (قثو ا
  هقاثيمو ىلاعتهلوقهنمو ةدهاعملا ةقئاوملاوقاثملا قثوملاو قيثايملاو قئايملاو .

 قائولاو قائولا |و”دشف ىلاعت هللا لاق ه”دش قاثولا ىف هقثوأو هب مفقتاوىذلا

 قئودقو رسكلاب قاثو عملاو كحملا ”ىشلا قب ثولاو هيف ةغل 0

 ا



 2 فاقلاباب * نودلاو مملالصف الكل
 77م ىلاعت هلوق هنمو راقتفالاقالمالاو ءالملاةافصلاةقلملاو تلف أ ىلا
 2 ه«نوتلال صفع ب”رعم ىسزاف خلاق وف سل ىذلاقوملا(قوم)قالما

 0 ]1 يده ا لا ردلا لح وهوءالا سكي قشلا ف يق قبتلا (قبت)
 با.نمهقتن دقوضقنلاوةعزعزلا قتنلا (قتن) تاك لئماضي  تاقبنو ملكو

 دقو شطلاو ةفخل|قزنلا(قزت) هانعزعز ىأ لجل اانقتنذاو ىلاعتهل وقورصن

 و ود وسم انساك ناك !ذانتحتمب قسنرغت (قسش) ترطتاننمقزت

 نيكستلاب قسنلاودحاو ماظن ىلعمالكلا نمءاجاماضي.أ قسنلاو مظنم قسن

 مظنتلا قيسنتلاو رصن هباو ضعل ىلع هضعل فطعاذا مالكلا قسن ردصم

 احيرهنم قشن واهمش عرلا قشستسا و هفن | ىقهاخد ا هريغوءام لا قشنتسا(قشن)

 ملاب اقطن رسكحلاب قطن قطن دقومالكلاقطنملا (قطن) مثىأ ةبيط

 قطانالوتماصهلام مط وقو غيلبلا قيطنملاو 116 2 طا و ةقطأب والسمو

 ءرسق امتوعأ ريسفتلااذهو (تلق) هاوسام تماصلاو ناويحلاقطانلاف
 ( قعن ) ةفورعم ةقطنلاو ءاسنلا سب الم نم ةق ثقاطنلاو تمد ىدب

 نيا ال ا كالا لا ا 2 لاكلييز

 مخلاب اقاعنواقيعن رسكلابق عن اه قعن دقو همنغب ىعارلا توصقييعنلا

 اضيأ بارغلاق عن ناسكن با كحو اهرجزواهبحاص ىأ نيتحتفب اناقعن و

 ” (قفن) حاصىأ اقيغنرسكلا,قغنيبارغلاق غن (قغن) ةمجعم ريغنيعب
 ' قافنلاو جار اقافن مغلاب قفشإ عيبلا قفنو لخد هبايو تتامةبادلا تقف

 "” اذاىلاعت هلوقةنمو هلام يهذورقتفا لجرلا قفنأو قفانملالعف رسكلاب

 "" قبرس نيتحتفب قفنلاو ةقفنلا نممهاردلا قفنأو قافنالا ةيشخ متكسمأل

 1 تنويفيك ناهنلا لا



 "0 فاقلاب اب * مملا لصف

 قاوفلاهبش ىهوت ةزمط ا حتفب ةقألا ىف لخد لج رلاقأمأ (قام)#مملا لصفإل

 ملام ثب ثيدخلا ىفوهردص نم هعلقي س هن هن : كج يشنلاوءاكبلادنعزاسنالا ذخأب

 ردغلا هبدارأ ليقوةقد- ملا نم مزايا ءاكبلاو ظيغلا ى ا مالا او ضب

 را لهو اه وقاما عم لاو فتالا ىل امتاهف رطنيعلاق وم وثكنلا 5

 نء.الوقوةماكلاس ا اعفع سيو ىلعف وهوهءفةغل نيعلاق أ امو

 ةانوماخ و للعب اهنخ (قحب)لصالا روك ذمهناسولو' وم ل عفم هنأت كسلا

 هو ودرج ن هلال ثالث ”مذلاب رهشلا نمقاحملاو قحعتم او ىلا قحمب و عطق

 هباب نم هصاخت + ىأدولا ق ذم (قدم) ةئيدرهبف ةغل هةحم اويتك ريس هد هلا

 هنم صخ |ةقرملاو فورعمقرملا(قرم) صاخم ريغ ىأ ق ذامم وق ذم وهف رمدن

 - :رممهسلاق صواهق مرتك أ ىأ اضي أ اهق صا و رصن باب نمر دقلا ق سمو
 هلوقل ةقرامجراوخلا تيمسهنمو لخدهبابو رخ آلا بناجلا نم جرخ ةيمرلا

 قراملا عجوة يمرلا نم مهسلا قرياكنيدلا نم وق رع لس وهيعهللا ىلص
 قزمملاوقزمتفاقيز غ“ىشلاق زمو ب خباب نمبوثلا ق نم(قنم) قا”رم
 . عطقلا قزملاو قزم لكمهانق زموىلاعتهلوق هنمو قيز لاك اضيأردصم حتفلاب

 برضلاو نعطلا ةعرسقشملا (قشم) ةقزماهدحاو قوزمملا بوثلانم
 هقلمت (قلم ) ماوقلاةنسح ىأ ةقوشممةيراحورصن هباب وةباتكلاو لك الاو

 فلل اودولا قلملاو هل فطلتو هيلاد دوت ىأ رسكلاب اقالمتواقلمهلقلمتو
 هنمقامتاو هبلق ىف سيلامهناساب ىطعي قلم لج روب رطباب نم قامدقو

 (راتخم -؟ه) ْ



 - 08+ سس سس يي يبي رولي

 فاقلاباب *# ماللا لصف "1
 ' ىأ ءاخارسكب .قحلمرافكلاب كباذعناءاعدلاىفو هقل ىنععاضي أ هقحلاو

 ناكسرف مسا قحالو اضعباهضعب قحاياطملاتقحالتو باوصحتفلاو قحال

 - راجولاك ضرالا ف قش روفصعلاز زوب قوقخللا (قحل) نايفس ىنأن ب ةيواعمل
 ىف هتقان هبت صقوف لسو هيلعهللا ىلديبنلا عمافق اوناك الجرن | ثي دخلا ىفو

 ىفقوقش ىهو قوقل اهدحاو قيقاخل ىهامت ا ىمدالالاقن اذ رج قبقاخأ

 قزازنالفلاقيو قصا ىأهبقزنلاو مضل اباقوزارسكلاهبقزل (قزل) ضرالا

 مضلاب اقوصل رسكلاب هبقصلوهب قسل (قصل قسا) ىنحب ىأىتيزاوقزابو
 ٠ ىتسلبو ىتصل و تسل نالف وهريغ هب هةضل ًاودريغةبهقسل ًاوهب قصتلا وهب قستلاو

 هبابوهسأ "ىلا قعل (قعل) دحاو ىنعم هلكى نجي ىأ قيصلوويسل وىتصلب و

 ةمعللا و ةفلل امدح ًانامنا مسامضلاب ةقعالاو قعالملاةدحاو رسكلإ(ةقعاملاومهف

 : نأ وهو بوثلا يقفل (وفل قعابام مسا حتفلابقوعءللا وةدحاولا ةرماحتفلاب

 ٠ 5 ىأ ا برض بابو ممكن ععا 3 0

 | 2 وتايلا لك 1 00 ولع جما راط قلقا ةقلعل تو
 قوبارطضاوةكرح فت وصلك اذكوةقلقللاهتوصوقلاقللا عمل اوقلقللا

 ةدشةقلقللا دعوبألاق ةقلقلالو عقن نكحب ملامهنعهللاىضر رمت ثيدح

 . مزايو ىدعتباهبحاصاهقالوت ةصا عاب باب سةاودلا تقال ( قيل ) توصلا

 ةقمللا هنم مسالاو ةلبلق4ففةغل ةقالااهقالاو اهدادم حاصأ ىأ ةقلمىهف

 اضيأ عاب هبابو كب قلعيالىأ كب قيلبال ىمالا اذهو قبلبوثلا هبقالو
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 لانلإ فاقلا باب ** ماللاىلاءافلا لصف
 قلفلاودلك قلخلاوهليقو حيصلاوهلبق قلفلابربذوعأ لق ىلاعت هلوقو ظ

 عاشو قلتفاو لجرلا قلفأ هنملوقت بجعءلارمالاو ةيهادلاقزرلانزوب

 اهفصن ىهو ةنفجلاةقلف نطعأ لاقبةرسكلا اضيأرسكلاب ةقلفلاو قلفم
 شا قليفلاو هاون نعقلفتب خوحلا نمبرض ديدشتلاو مضلاب قيلفلاو
 ةديبعوب أ لاقاهقوفافةذوعب ىلاعتهلوقو تحدضقوف(قوف )قل ايفلا عملاو
 كلذ نم رغصأ ىأ كلذ َق وف وهريخ صن الف كل ليقاذا لوقت اصودانو

 لجرلاقافوتو.كنعلاو تادذلا نعي اهنم مظعا ىأابق وفاف ءارفلالاقو

 تصخشاذامهلااقاوف قوفي لجرلا قافولاقهبابو فرشلابمالعهباعصا

 اهحتفوءافلامغب قاوقلاو قا وف عزالا دنصمدخ ًاياماذكو هردصنم حيرلا

 ردت 0 اهعضري ةعيوس كرتنم تلحابمال تق ولا نم نيتبلححلا نيبام

 ةقانقاوفردق ةداعلا ثردحلا ىفو اقاوفالا هدنع ماقأام لاق باحتم

 يحوي ظن را الا مضلاو حتفلاب رقيق اوف نما لاهىلاعتهلوقو

 حوقللا ق"و فتق ”وفتافاثأامأ أ زج هنءارق فصي,ىس وم ىبأ ثيدح فو ةقافأو

 ةجاخلاورقفلاةقافلاو:دحاوةرمالراهملاو لبللاءان 1 و د ًاشءؤرقأىأ

 قافأو هركحس نمو هضرمنمقافتساو قافلاقب الو رقتفا لجرلاقاتفاو

 قلق وهف ب رطبا, نم قلق دقوجاعزنالا قاقلا (قاق) 6#فاقلا لصفإل+ ننعم
 قيبللا وءابلارسكب قبللا (قبل) 6ماللا لصفإلبهريغهقلاقأ واقل نالف تاب لاقي

 بوثلا+قبلاضي أ لاقيو مسباب نم قبل دقوهلمعياب قيفرلاقذاحلا لجرلا ٠

 ااا نطل لب ةروكيسو

 هريغدهب هقحأ و هكردأىأ حتتفلاب اقاح هب قلو رسكلاب هقحل ( قي ) هب قال ىأ



 فاقتلا ب اب#ءافلا ل اصف ا

 يحوم ل 0 هللأى خر

 عضوملاوهو هل عمج الو هقرفمو تر طلاق رفع انك رعشلاه بف قرفب ىذلا

 عضوم 3 اواعجم اك قرافمقرفمللمط وقورخا .| قي رطهنمسعشتب ىذلا

 ' الو برط با:نمهنم قرفدقو فو اقرفلاو كلذىلع هوعمشحلاق رفمدنم

 نيب قرفأ كيدو هل عججالو ا 11 هل ج روب ةقو رف[ ضاوهعرف لاعب
 " اهناك هتيل وأ هتبصانىذلاوهو قرف ل جرو قورفمهفرعىذلاوهوقرفلا

 7 قرفلاو حبصلا قلفف ةغل نيتحتفب حملا قرف نم نيب ًاوهلاقبو ةقورفم
 : هولك 00 0 قلقا ذأ اكمل * قلقلا

 يح 0 رملاقرفأو ةقرق عج قارفأوقا رفأعجوهوبرعلا
 ىمو ةةدزرف عج قدزرفلا (قدزرف) دالب مسا ةنقيرفاو لبقأ ىأ ه هامح نم

 ةطرا|تقسف (قسف) مام همساو قدز فلا ىمسهبو نيجعلانم ةعطقلا
 ديد اتسفمغلاب قسفي لجرلاقسفو اهرشق نع تجرخ
 ىف طق عمس ىنارعالانب!لاقجرخ يأ هبررمأ نعقسفو سمج باب نم

 .٠ قيسفلاو ىف. عمالكوهو بجعا ذهولاق قمم رعشىفالو ةيلهاججلا مالك
 برضو رصن هبابوهقش"ى ثلا قلف (قلف ( ةرافلا ةقسوفلاو قسفلامتادلا

 5 لاقيوقوقش ىأق ولفهاجرىفوقلفتو قافتاف هقلف لاقي هاماقيلفتهقلفو
 هقلاف حبصلاقلف لاقي هنيعب حبصلا نيتحتفب قلفلاو ماللان وكسب هيف قلف نم

 ”نل فينو
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 ا فاقلا باب # ءافلاو نيغلا لصف

 قارغتسالاو اقرغتاعّزانلاوىلاعتهلوق هنمو(تلق)اه”دم ىفوتسا ىأس وقلا
 قنعلا ليوطلا ءاملا ريطزم نونلاحتفو نيغلامضب قينرغلاو باعيتسالا
 ليللا قساغلاو ساج هبابو رظأليللا قسغدقوليللا ةماظلوأ قسغلا( قسغ)
 اذا ليللا وه نسا لاق بقواذا قساغرش نمو ىلاعتهلوقو قفشلا باغاذا

 هلوق امهم ”ىرقو ددشبو ف نثناادرابلا قاسغلاو رمقلاهنالبقو لخد

 ةغل هقلغو قلغلام ءالاو قاغم وهفب املا قلغ ولع 9 اقاسغو امم الا ى اعت

 قلقلاوباوبالا ولع اواتام وترك سس ورم هكدا

 هقحتسا برط باينم نهرلاقلغو بابلا هبقلغباموهو قالغملانيتحتفب .
 قلغتساو نهرلا قلغب الث يدا ىفوط و 21 !| ىف كتفي ذا كلذو نم دلل

 قتف(قتف ف 6 ءاغل | لصف ع 0 1 قلغمالكوهيلعجتترا ى ًامالكل اهيلع

 جار ختساهريغب كسملا قتفو قتفتافهلثم اقيتفتهقتفو رهن هءاودةش'“ىهشلا

 * هقتاف كسملا روفاكلاقتفاك * رعاشلالات هيلع هلخدن ءىش هتحنار

 باي نمنششلا نيب قرف (قرف) ناسللا ديدحح ىأ ناسا قت لجرو
 تدخاوقرموقرتفاوةرشاف ةقرفتواشي سلا هكا 0

 قرف ىم هانب لاق ففخ نم هانقرف ان ,رقو ىلاعتهلوقو قيرافتلاءهنمدهقح

 وهو ةجدملا ورعاكم رلاومايآىف اق” رفمءابل ل0 0

 نطك اعيمحامط نوكي عما اذهوناقرف عجاو كردق والطررشعةتس

 لطابلاو قا نيبهب د نارقلا 3 نالمح و لمحو نانطبو ٠
 ةكرفلاو:ناقرفلا نوزهو ىسوماست [دقلو ىلاعتما كافاذيلف نق 5 ع0



 " ثيدحلا ىفو مدلاصعل عضوملا ىلع قلعلا لاس راضي قالعالاو اهشنأ'ىثلا

 ” ةقالعنْمةأر مال جرلا قلعواقلعت ىلا قلعو قالعالا نم ىلا بح ًادودللا
 اهورذتف ىلاعت هللا لاق اهجوز د قفى لاءاسنلا نم ةقلعملاو هبحأ هقاتعاو سما

 . مضن قمعلا ( قمع)ةيلعت هقلع عياض أ هقلعتو ىنعمي هب قلعت وهقلعتو ةقلعملاك
 دقو ةقيمعابلعجاهتامعاورّملا قيمعت و ىداولاو جفلا و رثبلا رعقاهحتف و نيعلا

 عطنت همالكىف قمعنو 0 ا ا

 ْش رح اب 0 5 لاش 000 اللا قا وق 0 ومالسلاهيلع

 ” ةقاعملاقانعلاو ءاقدعقنالاوقنعلا ليوطلا قنعألاوق ةانعأ عمجاوثنؤيو

 ١ حتفلا,قانعلاواقنتع | واقن اعتو هسفن ىلاهمضو هقنع ىلعهب دب لعج اذا ةقناعدقو

 ”رئاط ءاقنعلا ل صو ةيهادلاءاقنعلاو قونعو قنعأ عما و سا ود حالا

 . هيابوف رصو هنعهسحا ذك ن عهقاع(ق وع) مسا لوهح مسالا فورعم مظع

 ١ .طبثتلاقوعتلاوهلادحأ_:رهلغاوشلارهدلا قئاوعوهقاتعا اذكولاق

 محق وبعلاو مالسلا هيلعحوب م وقل ناك موس قوعبو طيشغتلا قيوعتلاو

 .(قبغ) ة6نيغلا لصفإ# همدقتب ًالايزثلا واب نع الا ةر خا ف رطىفءىضم رخأ

 . قدغلاءام لا(قدغ) وه قبتغاف رصن باب نم هةيغدق و ىشعل اأبرشلاق وغلا

 "اق رغ(قرغ)ب رطهبابو تر زغ ىأ ىلا نيعتق دغدق و ري شكلا نيتحتفب ١
 | ةادغو قرغموبف هقرغو ءريغهقر غآو قراغوقرغوبفبرطبا.ن م ءالبأ

 .ىف عزانلا قرغأو لتقلا قاطماضيأ قيرغتلاو ىبح ىأ ةضفلابقرغم ماج



 (قشع)قارعلاىلاراصىأل جرلاقرعأوةرصبلاوةفوكلاناقارعلاو برعم
 ءارفلا نعاضر أب رطٍياب نمةغل هش واقع رسكلاب تضع دق ولا ل د دشعلا |
 بحة أ رمان ولوقيءار فلا لاق قسشبعلا تفلكتت قدعتلاوجارضلان اء ركسنأو ١
 هيلعداوب ىذلا رعشلا رسكلا.ةقعلاوةقيقعلاو قيقعلا (ققع) قشاعواهجوزل |
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 هعوبس|مويدولوملانععذتقلاةاشلاتيمسهنمومتاهملاو سانلانمدواوم لك ٠
 هدلو نعقعو ةنبدملاهاظب داواضي أ وهو ص وصفلا نم برض قيقعلاوةقيقع :

 مضلاب قعبمدلاو قعوهتةيقع قلحاذااذكوهعوبسأمويهنععذاذادربابنم ٠

 رفاك لئثمةققع قاءععججو رمعكق ةعوقاءوهفةقشمنزو:ةةعمواقوقع
 0 قاعاي كالعف ءازجقذ ىأ ققعقذ ثيدحلافوةرفكو ٠

 ةقعمعلا هبوصو فورعمرئاطقعقعلاو ىرباينمهدلاو كلا دا م

 ١ اةقلعلاو ةقلع ه نم ةعطقلاو الغلا مدلاقلعلا ) قلع) 0-0

 اح كارال تقلعوابم وه اهقلعدقو ىوطااضب أقلعلاو قلع ماو مدلا

 بابو ةقلعلااهب تقلعف ءاملاتب رشاذاةبادلا تقلعو ةلام ا ىف ىظلاق لع و

 قفط قع دك لعل قلغو قلعت يأ اقولغرسكلا ذي قاعودرطةعيرالا#

 ءادهنشلاحاورأ تيدا فوقالعأ هعجو "ينبت نم سسفنلا رسكلابقلعلاو |

 .قولعملاو قاللعلا ول دات ماللام سة[ رع ولسا لضاؤح ف

 3 ةقالعلاو ةقالاعم وبف ءىشدب قلع ل هو تدعو مح نم هب قلعام 3

 ةموصخلا |ةقالع حتفلاب ةقالعلاو امهوحنو طوسلاوسوقلا ةقالع رسكسلاب



 فاقتلاٍباب  نيعل الصف ا

 راع هنمل وقت ةقاتعلا وحتفلابقاتعلا اذكوةير 1طااذياوهولاما

 ظ ىلومزالفو ءالوم ةقن> او. قئاعو و تعووق ةقاتعواضي اقاتعواقتعرسكلاب

 نقتع 5-1 كلذو قئاتعءاسن وءاقتعلاوموةقيتعةالومو قيتعىلوموةقاتع

 لخدي لخ دك اضي | قتعي قةعواقيتعراصو مدق ىافرظيباب نم*ىشلا قتعو
 ظ تقنع ّقح اامز تقتع ينلا رذ | ةقتعااواقيتعت هقتعو قتعري اندو قتاعوهف

 + لو ًاةياشى قناع ةيراحودح اهماتخ ضف لا ليقوةقيتعلار + |قتاعلاو

 قتاعلاو هيلا مهنععطقنت ا ا أم

 . اولاقوح *ىش لك نم ميدقلاقيتعلاو ثن وبورك ديرب بكمل نمءادرلاعضوم
 ءىش لك نم ميركلا اضيا وهو قتعلادبعلا اَض 0

 ريطلا قاتعو قاتع عمجاو عئار داوج ىأقيتعسرفو'ىث 0 0
 ىلاعت هللا ىضر 16 ركب ىناللاقب ناكوةبعكلا قيتعلاتيبلاواهنم حرا وجا

 . همساورانلا نم قيتعتنن أهللاق مسو هيلع هللا بص ىبنلان ال لبق و هلامثس قيتعدنع
 ظ ىنعمي ةقيتعلا نال ءاهالب ديدج ةرطنق وءاطاب ةةيتعةرطنق لبقام اوهللا دبع

 هيلع عقاو لعقلاام نيبو لعفلا هلام نيب قرفيل ةلوعفملا نعمبدي دجلاوةلعافلا

 ل قرعلا اق رع) ةسابكلارسكلاب ق ذعلاو اهلمحبةلخنلا حتفلاب قذعلا(قدع)
  هعج ةرجشلا قرعو لسن 0 طا نمو رعدكو حشو , ىدلا

 ” قرعلاو قحملاظقرعل سيل وهل ىهفةتيماضر اايح !نم ثيدحلا فو قورع

 ” بجوتسل عوزواهبق سر غي هريغاهابح ادق ض را ىلإ لجرلا 'ىجنأماظلا

 | يراوح ليقوتنؤي وركب دالب قارعلاوةيدابلابعض وم قرعتاا اذوضرالاهب#



 اذا فاقلا باب * نيعلا ىلاءاظلا لصف

 ديبل لاقتانبكش لاقراوطلاو

 عئاص هللاام بطلا تارحاز الو * ىصخاقراوطلا ىردام ك ىل

 ىنر أاضيأ قرطأو ملكتي يف تكس ىأ ل جرلا قرطأ و ةفورعمدأ ”دحلاةقرطمو

 اذك لعفي قفط (قفط) قيرطلا نماقي رطتهلق رطو ضرالا ىلا رظني هينبع

 هلوقيمهضعب وام, ملعنافصاقفطو ىلاعتهلوقهنم وب رطهبابو لعفي لعج يأ
 باب _:رمقاط دقوهجولا قيل طوهجولا قاط لجر (قلط) ساج بان نم
 قلط لجرو اضيأنيديلاقاطةأ صاوحمس ىأنيديلاقاط لجروفرظ

 تقلط دقو ةدالولا عجو قاطلاو قيلطو قل طناسل وناسللا قيلطوناسللا

 وااطوش ىأ نيقلط وأ اقلط سرفلا |ادعلاقبو هلعاف مسرملام ىلعاةلط قلطت

 قطو مان ىهتقلطف ذاطاقعنم ةقانلا قب اطأ اومالخرتسالا قلطأ و نيطوش

 ىلخو هراس ا هنع قاطأ ىذلاريسالا قءلطلاو فيفختل اباضي ًاهقلط و ري يهدي
 قالطتسا و باهذلاق الطن الا واةاط كل وهلاقي لالخ ارسكل اي قلطلا وهاسسس

 قلاط ىهف اقالط مضلاب قلطت ىهتقلطواقيلطت هنأ صا قلطوهيشم نطبلا
 ٍقاوطالا دحاو قوطلا (قوط)مضلا,تقاط لاقبال شفخالا اضيأةقلاطو

 قوط اهقتغىف ىنلاةماجلا ةق”وطملاوهيبلفقوطلاؤ سلا يا راس و
 هق”وطو هعسو:ىف ئاهقوطىوهوةقاطا *يشلاقاط اوةقاطحلاا رطل
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 ىمراف ناقيطلاو تاقاطلا عماو ةينبالانم دقعام قاطلاو هاياهقلك“ىشلا

 اًضيأ وهو مركلا قنعلا (قنع) تيأةقابعوبر طا وقالعابيطلاهقبع



 فاقلاب اب « ءاطلا لصف ما
 تاكو رمسو دم ليفكتع قص ناو ىأ كنعقض و ئث نعسإل لاق ىلا

 هيلعقيضو هلام بهذ ىأ قاضأو ل ىأ لجرلا قاضو عس وفهرسفاذكه

 قلخ ىفاوعست. لاذاموقلاقب :اضتودب هعرذ قاض ىآاعرذهب قاض مطوقو عضوملا

 مهمت | ص سان نلاتاقبطوقابطالادحاو قبطلا (قيط) عدلا سلك

 اقبط نيكرتل ىلاعتهلوق و لاخلا قبطلاو ضعب قوفاهضعب ىأقابطتاومسلاو
 نيب نيديلا لعج ةالصلا فقيبطتلاو ةمايقلا وب لاح نعالاح ىأ قبط نع

 نئيشلانيب قباطوقاف هالا قباطتلاو ة 1 ةفاوملاةقباطملاو عوك ر لا نت دعيفلا

 قبطأو هل وذم أ ل لع اوه ط وا قولا و داوود لا ميلعج

 ضرال ا ىلع ءامسلاتقرطت ول مط وثهنمو وه قيطتةفاقيطمهلعج وداطغ غلا

 ' اراهنالو البل قرافتالَولا ةمئادلاءابلا رسكب ةقبطملا ىجاواذك تلعفام

 ددواورت ديلبسلا ود رطلا(قرط راو زعم سواق ركل ج الا قياطلاو

 موقلا ةقيرطو قرطو ةق رطأ عم او ىمظعلا ةقيرطلاو ظعالا قيرطلا لوقت

 قئارطو مهموقةقبر ط ءال وه وهم وق قب رطل اج رادهلاقيمم رايخو مهلئامأ

 ةفلتخ اقر فانك ىأ اددق:قئارطانك ىلاعتهل وقهنموفارش الا لاجرلل مهموق

 ةلاح ىأةدحاو ةقبرط ىلع نالف لازاملاق. همه ذم لجرلا ةقيرطوانؤاوهأ

 4هنئمو رعبت و لب الاهيف لوبث ىذلاءامسلاءامقورطملاو حتفلا,قرطلاوةدحاو

 لخد بان نمقرطومميتلا نم ىلا بح اق رطلابءوضولا ىتخنلا مهاربالوق
 حبصلا بكوك هل لاقي ىذلا مجتلااضيأ قراطلاو اليل ءااذاقراط وهف
 فرونبكتم لا قا“رطلاو نبكتلا نهبرض وهو ىصخلا,برضلااضياقرطلاو

 1 موا



0 

 ما فاقلاباب # داضلاوداصلا لصق

 ةقداصالاوةقادصلاو اهلشم فت مند او داصماتل |تيلقف نيق دصتملاهلض ًاداضلا
 ةقولاو عمجا لاقي دقوءاق دصأ عن او ةقيددىثنالاوقيدد-لجرلاوةلاخلا

 هلوةقدصي ىذلااضي أوهو قيدصتل |مادلا تيكسل ان زون قي ”دصل او قيدص
 ءارقفل اىلع ههتقدصتام ةقدصلاو هقادصام ىا ادهقادصم|ذهو لمعلاب

 0 ىلاعت لوقدهنمو ةقدصل !!اذكوةأر ااوهماع رسكو داصل ا حتفب قادصلاو
 اكل ىىس ةارللقدم 1 ةلثم ةقرفلانزوب ةقدصل اوةلحن نهتاق دصءاسنلا

 نم طقستران ةقعاصلا (قعد) 0-0-5 وداصلا مدي قودضلاواقا دص

 ةقعاصلا مهيذع تقل ا اذأ عطق باب نم ءامسلا مهقعص لاقي دي دش دع رقءامسلا

 اقاعصتوهملع ىشغ ةقعصرسكلاب لج رلا قعصوبا ذعلا ةحيصاضيأ ةقعاصلاو

 (قفص) تام عض رالا ق نمو تاوجْسلا 3ك 3 قعصف ىلاعتهلوقو اذ 1

 وهوديلابقيفصتلاهنمو قيفصتلا اذكو تودهل عمس ىذلابرضلا قفصلا

 لاقيو برضهبابو هدب ىلعددب برمذ ى 1 ةعيبلاو عمل لابدل قفد واهم تءوصتلا

 هدر بابلاقفصو ةرساخ ةقفدو ةحمار ةقفصو ءارشلل كتقفصتحر

 قيفد بونو برطذت ى أ قفطصتف راجشالا قفصنعرلاواضي |هقفتتت أو

 (قاص) ءانا ىلا ءانا نم هلب , و2بارشلاقيفصتو ةقافصلا نب قيفصدجوو
 هانعمتلق * قلحو /قلص نمانم سيل ثيدحلا فوديدشلاتوصلاقلصلا .

 يا موقلسع ارفلالاق فئاصملال واج دنءهزرعش قلح وأ ه هنوص عفر نم
 ء ملا فاض (قيخ) ةداضلا لصفإل؟ قاقرلاز زيا قئالصلاوناتغل كوةلضو |

 هنعقاض دقو قيضلا فيفخئاضي أ قيضلاو اضياربسكلا!اةيضوعاببابنم



 فاقلا باب * داصلال صف 061

 قشب ةمينغلهأىفىقدجو عر زمأثيدح فو لجان م ةيحانلااضيأ قشلاو
 سفتالا قشبإالا ىلاعتهلوقهنمو ةّقشلااضيأ قشلاو عضوم مساوهديبعوب أ لاقو
 اعروةقاشةقشلاق. دعا ةسلااضب أاةقشلاوبايثلا نمةقشلاو حتفي دق اذهو

 امناو ءاوسهعجومدحاو فورعمزامعنلا قئاقشو الا قيقشل او سل دولا

 يا جو ةقيقشلاو كلذاهنف زكفاضرا ىمح هنال نامعنلا ىلا فيضأ

 ةعاما قراف ىااصعلانالف قشور ةباو ةزدماق ولا قشو ةحكولاوس [نلا

 ا | 11و هربا نو كوتلاه لعق شوتوادعلاو فال قاققلاوةقاشلاو
 بطحلا ققشو هنمهذخأف را نم فراق اقتشاو رسكلابقشلامسالاو

 نيام ةقدصلا ىف ودعا ( مش : ) هود ىف قشقشي روفصعلاو ققشتف هريغ

 قوشلا (قوش)مل. ققح قنشلا نمدخ وبال اقانشالثم 00

 كلذو قئاشوهف لاقبا,نم*ىثل اهقاشلاق.ءىذلاىلا نينا عا فابتخالاو

 قيهشو عفتراا لبا قهاشلا(قوش) هقوش جيه ىأق" وشتفدق وشوقوشم

 انتيش مكاو حتفلاب قهشي حتفلاب قه ثدقو هلو اءرغرق هندوتح خا ر اجا

 . قهش لاقب ةحبصلاك ةقهشلاوهج ار خاريفزلاو سفن هنأ اذر قيهشل | ليقوامهمف

 قد دقو بذكل ادضقدصلا (قدص) ةيداصلا لصف: تافةقهثنالف

 ثيدحلا ىف اًقداصت وثب دحلا هق دصاضي أ لاق ,واق دض مشل ابق دصي ثيدحلا يف
 ْ مغلا تاقدص 0 ىذلاو كش دح ىف كقدصب ىذلا قدصملاو ةدوملاىفو

 ةماعلاو قدصتب لقتالو 1 ار تر عو ةثدصلا ى طعب ىذلاق دصتملاو

 ديدشتب تاقدصملاو نيقدصملا نا ىلاعتهل وق و ىطعي ىذلاق دصتملاام اوهلوقت



 افلا فاقلاباب * نيشلا لصف 7
 قادشأهعجو فلا بنا قدشلا (قدش)برطهبابو ةماغلاةدش قبشلا (قبش)
 اقرسشمناقرمثملاو قرمشلا عاط لاقي سمشلااضي وهو قرشملاقرشلا (قرش)

 قرشتو اهمضوءارل |حتفب سمشلا ىفدوعقلا عضوم ةقرشملاو ءاتشلاو فيصلا

 قرتشاو تءاضأ تقرشأو لخد ورصن هبابوتعلط سمشلات قرشواهمف ساج

 قرش دق ؤةصغلا واجشلا نيتحتفب قرشلاوانسح 0 الث وءاضا ىا لج رااةجو

 نأ ىلا ىأ ىنوملا قرش اةالصلا و رخ وب ثي دخلا فو صغ ىأب رطباب سم
 قيرشتو توملادنع هقبربقرشنم ةايح نم قسامرا دقم سمشلا نم قيس

 مول نال رحنلا مويدعب مايآةثالث هو قد رشتلا مايأ تيمسهنم وه دب دقت محالا
 قرشأ مط وقل كلذب تيمس لبقو سمشلا فقرشت ىأ اهنف قرشت ىجاضالا

 سمشلا قرشت تح رحنبالىدطا نزال كلب ترمس ليقو شاك هذ
 (قفش) برغم و قرشم نيب ناتشلاةيقرشملاةيحانؤفذخالااضيأ قبرشتلاو

 لاقو ةمتعلا نمير قىلا لبللالوثأ ىف ابهر محو سمشلاءوضةيقب قفشلا

 ليق هذاذاف ةريخالاءاشعلا تقو ىلا سمشلا ب ورع نهة را ققشلا لاخلا

 ناكو قفشلا هناكبوث هيلعلوقي برعلا ضعب تعمسءارفلالاقو قفشلاباغ
 هنم قفشأو قيفشو قفشم وهف هيلع قفشأ و قافشالا نممسال | ةقفشلاو رمحأ

 دحا|وىنعع قفشأو قفشدي ردن, !لاقو قفشلابالودحاو اميلصاوهردح

 لوقتوردصم لصالا فوهوقوقشلادحاوقشلا (ققش) ةغللا لها هركنأو

 وهو باودلابن وكب ءادقاقشلاا او قاقش لقتالوق وقشهلجرب و نالفدس

 < فلاوفم ريكلا قعلاو اهضط وأ ىلا عفتراامر وايغاسزا ددسن قت



 فاقلابا,#نيشلاو نيسلا لصف اضف
 (قرس) اقاحمساهملات غلب اذاةجشلا تيمساهب و سأ رلامظعق وف ةقيقرةرشق

 ءارلارسكب ةقرسلاو قرسلا مسالا و نيتحتفباقرسرسكل بق رسي الام هنم قرس
 كنبانا“ىرقو ةقرسلا ىلاهبسناقيرست هق”رسو الام هقرساولاة امي روامهف

 لبتها اذاهيلارظنلا ق راسي وهلاقيو ايفختسم عمس ىأ عمسلا قرتساو ق”رس

 ٠ نحصقوفدمىلاتاقدارسلادح اؤقدارسلا (قدرس) هيلارظشل هتافغ

 | قات) لك دع تبي لاف قدا رس ويف نطق ىأ ف سك نمت لكورادلا

 قفس دقو قيفص ىأ قيفس بوو قف نافء”درهقفسأو بر ضباب نمبابلا قفس
 وهوءاذامالكلاهقلس (قلس) حقو ىأهجولا قيفس لجرو ف رظباب نم

 ضيبلاوأ ل قبلا قاسودادح ةنلأب ؟وقلسولاعت هللا لاق ناسللا,لوقلا دش

 قل ورك وب قبلا تونا قلسلا وت رش نكتلا تاو ةفسفخ ةءالغا رانل اماللَغأ

 ليقو ةيقولسلابالكلاو عوردلااه يلا نتن هلابةيرققواسوهر "وستر ادجلا

 ديدشتلاب قامسلا (قمس) ةيقولسلابالكلا اهيلاس نتن اللاة ندم قواس

 ” .ناقيسودسأودس | لثمق وس عما ومدقلاقاسقاسلا (قوس) فورعم

 فدشكي م ويىلاعتهلوقو ىراهتلاركذ "رح قاسواهعذجةرجشلاق اسوق وسأو
 هرخؤم شما ةقاسوقاس غب رخل تماقلاقباك ةددش عاق اك نع

 ىوتسي كللادضةقولاواورتشاو اوعابموقلاق وسنو ثن ؤيوركذقوسلاو

 قاسو واولا حتفب قوس ىلععحا بروثن وملاورك ذملاو عمج اود حااولادبف

 قاسوتقاسن افاهقاتساو ةغلابمللددشق ا”وسو قئاس وهف ماقو لاقٍبإب نم ةيشاملا
 6 نيشلا لصف ع فورعم قيوسلاوحورلا عزنقايسلاواهقادص هنأ مالا



 ني ا يع ممم

 86 قاقلاباإ#«نيسلاو ىازلا لصف
 ماللاديدشتو ىازلا مب قيل زلاوهقل زأ كا ذكوبرضهبايوهقتلحهسأر قلزو
 قنزدقو دال! ىفك دخلات قانزلا (قنز) سلمأ خ وخلا نمبرضاهحتفو

 ةغل ىفقبئزلا قووازلا(قوز)ةقنخلا للا نماضي |قانزلاو بر ضباب نم هس رف
 ىفل خدي من دي دححا ىلع بهذلا عم لعجهنال قيوازعلا ىف عقب وهو ةندملا لهأ

 قيئزلاهيف نكي ناو قو زم شقنم لكل لبق ث بهذلا ىتبيوهنم بهذيفرانلا
 (قهز) قنعلابطاحأام صيمقلا قيز وهم وقوهنس> باتكلاو مالكلا د زو
 لطابلا قهز ونور فاكمو بسفن | قه زو ىلاعت هلوقهنمو تجر خهسفن تقهز
 مهضعل دنعهيف هَل اقوهزريبكلاة نسمه عضخامهابو لحمضا ىأ

 اقباست ىأودعلا ىفاةدتساو ب ضباب نم هقبسف هقباس( قبس )6 نيسلا لصف 6

 ىذلا رطخل | نيتحتفب قيسلاو لضتنن ىأ قيتسن انمهذانا ىلاعتهلوق ىف لبقو-

 قوتسمهرد(قّس) هريغو ريس نمءاديق ىزابلااقابسو قابسلا لها نيب عضوب

 لوالاحوتفم وهفلاثملاا ذه ىلعناك املكو جر وبن فيز ىااهمضو نيسلا حتفي

 مضتاهماف قوتسو تع ”رذوسودقوحوبسوجوردأو طاق ا آلا

 يونا اوسلو وطقدإد كيم كاوا هلا قحس (قحس) حتفن

 قحسدقو هإثنيتمض قجسلاو هلاقحس لاه ديعبلام قلاب قحسلاو لابلا
 قحسأو هدعب هللا هقحس أ ود.عب ىأ قيحس وبف دعن نز وب امحس مضلاب “ىلا

 قهفرصت مل ىمجعالا مسالا هب تدر ناف لج مسا ق>ساو ىلب وقاخ بونلا

 تدرأن او بهذملافو رعم ريغبرعلا مالك ىف عق وف هتهج نعريغهنال ةف رعملا
 قاحمسلاو ريغتي م هنالهتف رصهدعب أ ىأاقاحسا رفسلاهق>سأ كلوق نمر دصملا



 فاقلاٍباب * ىازلاوءارلا لصف ما

 لخدقب زن !(قبز )6 ىازلا لصف#؟قاير ا هعح و باضرلاقيرلا(قير) شب

 برعدقو برعم ىسم راق قش زلاو نيمساملا نهد قمنزلاو قز ابولةموهو

 لوقت ةماعلاو قب ازممهردو ربئزلابهقحليفءابلارسكب هلوقب نم مهنمو ةز ةزمطاب

 ةيونثلا نم قي دنزلا(قدنز) قاح ز دقو ةجرحدلاك ةقلحزلا(قاحز) قبزم
 2-1 (قرز) ةقدنزلامسالاوقدنزتدقوةقدانز هع و برعم ىس راف وهو

 برطباب نم هتنعتقرز دقوءاقرزةأر ماو نيتحتفب قرزلانإب نيعلاقرزأ

 . رصنوبرضةهءابوقرذرئاطلا قرزواهم و الاةرز ةنس الاىمسنوةقرزلامسالاو

 قارزلابهقرزورصق حمر قار زم اواهضايب رهظو تلقن اذا ىوحنهنبعتقرزو

 ىفاصلاءاملل لاقي وءافصلا دب دش ىأ قرزلا نيب قرزألصنو رصن هيا وةيةامر

 ثيدخلاىفو ف وصةمج ةقئامرزلا (قمرز) نسل نميرخقرورلاوقرزأ
 7 فوصة مج عي ةقنامرز هيلعوهانأ وعرف ىفأ ال: مالسلا هيلع وس ومنا
 "د براق رك لق و د !قوع ريمالاولاقةنا ررعاها را دسعو [لاقو
 ..عطقباب نمه: قعزدقوحايصلا قعّزلا (قعز) لاما عاتم ىاهنابرتشاهلصأو
 ” ناقؤوقاقز ريثكلا وقاقزأةلقلا عجوءاقسلاق زلا (ققز) حلملاقاعزلاءاملاو

 راوح للك راونافزهمعو كن و ووك ذب ةكسلاقاقزلاونابؤذوبائذ ل كه :

 صيقرت ةقزقزلاو در هبابوهيفب همعطً هخرفرئاطلاق زو ةروحأوناروحو

 ” تقلزردصم ل صالا فوهو ضحدىأكبرحتلاقلزناكم (قلز) لفطلا

 ُّ 000 ا اسوم
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 ١1 فاقلا ناب <« -ءارلا لف
 قرام فاقلاديدشتو مملاحتفب نطبلاقارمو عمجو دحاو كولمم اق قرااو

 هنمأألالتامباحسلاقارقرو علو أل ال: ىلا قرقرتوهلدحاوالوزالو هنم
 فهذوءاح ىأق رقرتفءاملاقرقروقارقروبفؤل 0 رتل وورق داك

 ةيقب قمرلاو رصن هبابوهبلارظن هةمر ( قمر قالت ىفراداذا عمدلا|ذكو

 نمءاملاقن رردصم نيتحتفب قن رلاو ردكى أن يكستلاب قنرءام(قنر)حورلا

 فينلا قا ورورد قلق رم عود دك ىأهقترومرغةقترأو تراطباب

 مدقم ىف هةسقاورلاوقورلا(قور)اهريغو ىحضلا قنورهنموةندحوهؤام
 ه.لزناذاا ذك عذومب هقورزالف برضلاقب طاطسفاااضي أق اورلاوتسلا

 اولا هكا وهقو رناطيشلا برض نيج ثيد نك و
 با 2 ةلادقارو ,ق وسم تبب لاقي فةسلان ود" 3عرساصا

 1 وعول قارا واقووارةيطانلااومساعروةاههل[ةوو|رلاو لاقاسس اوان
 ريق مههوج وقع ررالو لان هلو بولا واع لا (قهر) هبص |

 ةماعلا ودشغيلف ىأ هقهريلف “ىشلاىلا ؟دحأ ىلداذاثي دخلا ىفو ةلذالو !

 هلح تحام ا هلمح ىأهةهر حام |هقهرأوءاياءاشغأ ىأ انامفطهقهرألاقبو

 كرسعأال فر سعتال ىأهللا كقهرأال ته رتاللاقبهايادفاك ارسعهةهرأو

 اسف اخالف ىلاعتهلوقو مالتخالاب راق ىأق ها ص وبف مالغلا قهر وهلا ؛
 قهرم ل جرو انايغط واهفس ى ااقهر ممودازف ىلاعتهلوقو اماظ ىأ اةهرالو

 نب وتو مهمت ىأ قه رتةأر ما ىلع ىضصهنا ثيدحلا فو ءوسلاه نظن ناك اذا...

 ( نات 21 ] ظ



 فاقلاٍب اب * ءارلا لصق ١

 عجلاو داولاوهو اًضِيأ قادسر لاقيو برعم ىسراف قاتسرلا (قتسر)

 قيشر لج رورصن با,نم لبنلاههقشزدقوىرلاقشرلا (قشر) قيئاسرلا

 فنعلادض قف رلا(قفر) ف رظباب نم ةقاشر قشر دق وهفيطل دقلا ندح ىأ

 اضياهقفرأو ىنعم هلكهب قف رتوهقفرأو هبقفرواقفر مخغلا,قفريهب قفردقو

 قافر عم اواضيأاهرسكو ءارلامضب كرفس ىف مهقفارتةعاماةقف رلاو هعقن

 اوقرفتاذافءاقفرل عم او قفارملاقيفرلاو رف لا ىفاوقفارتوهقف ار هنم لوقت

 لاق قيدملاكعحودحاو اضيأوهو قيفرا|مسابهذيالوةقفرلامسا بهذ

 قفرالاو قفرماو قرخالادضاضي/قيفرلاو اقيفركئتل وأ نسحو ىلاعتهللا

 ةتع راام وجو رمال نم وفزملاو 0 ل

 اقفرم ارق نمو عطقم, لدم هاعج اتف رم كرمأ نم مم مل 'يبءوأرق نفتعفتناو
 هبآرقيهلو علطمو علطم لئماقفر د0 وو دم لماما دلدج

 اذا قفرمتدقو ةدخلا رسكلاب ةقفرملاو اهوحنو ءاملاباصمراذدلاقفارمو

 رسكلاب قرلا(ققر)هدي قف رمولعاثكتم ىأ اقفن رمنالف تابوةقف رم ذخأ
 هلوقهنمو قيقرداجوهو هيف بتكبام حتفلاب قرلاوةيدوبعل اوهو كاملا نم

 قيقرل ازيا مضلاب قاقرلاو دلب مسااضيأ حتفلاب ةقرلاو روشنم قرف ىلاعت
 قدرا زب خيتلقناف قيقرلاو ظيلغلازنخمالغ ىدنعلوقت بلعتلاق
 قرب “ىشثلاقردقو نيخثل اوظيلغل ادضقيقرلاونامساامهمالقاقرلاوتلق

 هل ققرتو هنيسحن مالكلا قيقرتو اقيقرتهققروهريغ هقرأو ةقررسكلاب
 هقتعأ هذ وهو هقرأو هكوامم قرتساو ظلغتسادض“ىشل اق رتساوهماقهل قر ىأ



 ةةيفاكذفي فب يع وسالاا

 7 فاقلاب اب # ءارلاولاذلا لصف
 قلذ (قلذ ذ) رصن رصل و برضه ابوهؤرخراطلاقرذ(قرذ)#لاذلا لصف اهم“

 اقلذ مضلا ناسللا قل ذاضي لابو اداَح راص نعي ب رذ ىأ ب رطباب نمناسللا

 8 لاق باب هرم "ىثلا قاذ (قوذ) ةقالذلا نيب قيلذ وهف برضنزو»

 قاذف ايش ىأاضي | حتفلاباقاوذقاذ امو اضي | ةقاذمو اقاذمو لاذلا حتفب
 ”ىّشدعل اش هقاذ هقو كنود م لابو هللا هقاذأوءربخ ىأ هي دنعام

 (قبر) (ءارلا لصف لولملاقاوذلاومولعم برح ىأ قاذتسم أأو
 ىفو ةقبر ىرعلا نم ةدحاولا مهلا هب دشن ىرعةدعهبف ليحرسكلاب قيرلا

 ثردعاقو قايروقازأو قبر عم اوهقنعنممالسالا ةقبر عاخ ثب ,دحلا

 رصن باب نم قتفلا قت ردقو قتفلا دض قئرلا(قتر)قابرلا| ولك ةمامدهعلاكل
 ردصم نيتحتفب قئرلاو امهانقةففاقتر اتناك ىلاعنهلوقهنمو مأتلا ىأ قتتراف

 (قحر)اهنم عضوملا كلذ قاتتر الاه عامح عاطتسيال ىلا ىهوءاقن رسما كلوق

 اًض اق ررلاو قازرالا عم اوهب عفتنيامقزرلا (قزر) رم |ةوفص قمح رلا

 لاقي ىرهزالالاق (تلق) ازر مضل ا, هقز ري هللا هقز ركل وق رد صم ءاظعلا

 عضوم ع ضو مسالا واتزر قيل ارا دال رسكباقزر قلل اهللاقزر

 4 أكفزدذ داو لاهل و ةومهقازرأ اوذخ دنا قزتراوردصملا

 ىمسي دقواهلهأى عب ةيرقلالًاس اوى اعتهلوقك م”قزرركشىأنوبذكت
 لاقو ضزالاهبابحاف قزر نمءامسلا رم هللا لزم و ىلاعتهل وهم واق زر رطملا

 قس هبىنعي بيلقلا ر عق ىفر علا لاقيإك ةغللا ىف عاستاوهو 5؟قزرءامسلا فو

 قاتسرلا بيرعتىف ةغلقادزرلا (قدزر) دودحم يأ قوزرم لجرولخنلا



 . فاقلاب اب  لادلا لصف 0

 نونلارسكب قنخلا (قنخ) قلختف هبءالطاقيلخهقلخو بيطلا نمبرض
 وهقنتخاو ديدشتلا,قانلا هنمواقيتاضب أ هقنخ و مضل ار هقنخ هقنخ ردصم

 ةقنحلاو هب قتحي لبح رسكلاب قانخلاو ةقنخنم ىهفاهسفنةاشلا تقنخماو
 ءارغلاك قصتلي ءىش رسكلاب قبدلا (قبد) ة«لادلا لصفإ# ةدالقلا رسكلاب
 قايرتلا ىف ةغل قايردلاو قرد عمجلاو ةفجأ |ةقردلا (قرد) ريطلاهب داصت

 رصن هبابو هبص ءاملا ققد (قفد) برعم ايسرافءاراوبارشل/لايكمقرودلاو
 قفدتلاو بابصنالا قافدنالا وموتكم ىأ مناك "ردك .ق وقدم ىا قفادءام ويف

 ب (ققد) ةدحاوةرماؤاج ىأمضلابةدحاو ةقفدموقلاءاحو ببصتلا

 ذخأ مطوقو قدلا ىمحه تمورسكلاب قدلاو مضلابقاقدلااذكو ظلغلادض

 هريغهقدأواقءقدراعةقدرسكل اب قدي ءوشلاق ددةوهليلقوهريثك ى أ هقدوهلج

 ءىشلا قدو اقيقد راص *ىشلاقدتساوقادتلا مالا ىفةقادملاواقبق اه هققدو

 هبقديام ةقدملاو قدملاونحطلاقيقدلا و قدلاماعناقيقدتلاوٌدرهباوقداف

 مضلاب لعفم ىلعاهب لمعي تلا تاودالا نم ءاحامدح أ وهو نيتمضب قدما ذكو
 ةبيود نيتحتفب قلدلاو قلدنا دقفاح ر اخ ردناملكومدقتلاقالدنالا (قلد)
 قنادلا (قند) مأشلا ةبصقرجضح نزوب قشمد (وضد) ردن ىدرا
 اوقندتال نسل الاق ىصقتسملا قنادملاو ثردلا سدساه رسكو نونلاحتفب
 نيل ةقممدلاو ةئلتمم قاهدس ًاكواه المس كلا قهدأ (قهد د
 ىل قمه دب نأ تئشول هنعهللاىضررمع,دحهنمو هتقروهببطوماعطلا

 متعتمتساو ايندلا <تايحىف ؟تابيط ميهذأ لاقفام وق باعهللا نكل وتلعفل



 5 6 فاقلاب اب # هاخا لصف

 ىخر ىلع مدح ىفو حيحص ىف رعاب ب رضي تلي ليها فارحلاو بوثلا

 نتحتفب قرأخاو ةدلوم ةماكفةق را امأو زك الملا قيراخقربلا هنعدللا

 (قنرخ) مضاا,قرخلامسالاو برطهبابو قيفرلادضوهوقرخالاردصم

 (قفخ) برعم ىسرافوهو ربك الاناعنلاهانب قارعلابرمدق مسا قن رولا
 رطكلا قفك قفخ ورضن ةانوصا رسل وياثلا اذكوتب رطضاقيا رلات مخ

 وهو اناقفخ عررلاتقفخو اةفخاضيأ قربلا قفخ لاقيواضي /نيتحتفب اناقفخ

 - ثيدحلا فو سعانوهوهسأر ك رج لارا ق فج وار ىود ىأاهقيفخ
 ليالانالبرغملاو قرشم اقف أن اةفاكناو نيتقفخوأ ةقفخ قف مهسؤرتناك

 تصقوف ثيدحلا فو قوقخللا ىفةغل قوقخالا (ققخ ) امهنفناقفراهنلاو
 ماللابالا سمصالاهفرميالوضرالاؤفقوتشهونادرج سلا

 رصنهبابو عطقلا لبقهردقاذاميدالاقلخ لاقي ريدقتلا قلحخلا (قلخ)

 ةانتلخ م مث لاقي قئالخلا اضي أ ةقيلحلاو قئالخا عم او ةعيبطلاةقيلخلاو

 ا قيلخنالفوةرطفلاة قلل اوردصم لصالا ف وهو هللا قاخممو

 ةقاحو هقلتخاو رصن با نم كفالا قلخو قلخا ةمانةقلخم ة ةغضموهبريدج

 ةيجسلا اهمضو ماللا نوكسب قلل اواكف ان وةلخن وىلاعت هلوقهنموهارتفا

 قالخال ىلا عتهلوقهنمو سيصنلا قالا وهفلكت, يأ هقلخ ريغب قا نالفو

 ةشساوللاو رك كملاهيف ىوتسلابىقلخ ب وثو قاخ ةفحامو ةرخ الاف مط

 ىلب بوثلاقلخو ناقلخ عمجلاو سامالاوهو قاخالاردصم لصالاىفهنال
 حتفلاب قوالاو مزابوىدعتي هبحاص هقلخأو هنئماتسج ا قاخأو ليسا



 فاقتلاِب اب # ءاخلا | وءالا لصف 5

 اهارأام واح ىرقعضئاح ةيفد نادل لبق نيح ثي دخلا ىو هن اريط ىفهعافترا

 ىتلح ىرقعنولوق نوثدحلاونيونتلاباقلح ا رقعوهديبعوب|لاق انتساحالا
 ىف عجوب هللا اهباصا ىااهقلحو اهدسج ر قعىعباهقلحو هللااهرقعءانعمو
 قلحو ةردصوهدصعوةسارثن رضاد اةردص وةدضعوة سار لاقاك اهقلح

 لا را والحالاو ركل دده بس ؤراوقلخو برب ان نمةسأر
 راسا و و ا ديرععوةقواخ رعو ناضل قالا هرج لاقألو هزعمَولَخ
 ةوقالولوحاللوق ةقل وحلاو ةقلحةقلحا 0 لاشاالو

 با,نم قمح دقو لقعلاةلقاهمضو مملان وكسب قم ا( قمح) مظعلا ىلعلا هللا الا

 ةوساوموق و ءاقحة ص اوقمح و بف 0 ,ْظ

 ةبسن اةيمحهقحو قمح هدجوهقمح أ وةاج ا

 ةقاملا فلكت قماحنو قمح ا هدع هقمحتسا و هق> ىلع. دعاسهقماح وق ىلا

 هتطغام وه لبقو ل>كلاهد وسي ىذلااهنافجأ نطابنيعلا ق المح (قلمح)

 (قنح) اديدش ارظن رظنوهنبعحتف لجرلا قا وةإقملا ضابب نم نافجالا

 وهفب رطيابنم هيلع قدح دقو لابجو لبك قانح عمجاو ظيغلا قنحلا
 الو ىلاعت هلوق هنموعايهبابوهب طاحأ ءئىشلاهبقاح (قيح) ظاتغا ىآ قدح

 ةءاحلا لصف لزوم طاح ب اذعلا مب قاحوهلهأبالا *ىسلا ركسملا قيحي

 قرخ هبوثىف لاقيوقرورخاوق رخو قرخافهقرخوبوثلاقرخ (قرخ)
 حايرلاقارتخاو برضامهبابو اهءاح ضرالا رخو ردصم لصالا ىفوهو..

 قرخنم ةعطقلاةقرخلاو بذكلا نمقلختلا ىف ةغل قرختلاو اهرورم
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 دهني ريو ناشف ا قو

 ير فاقلا باب * ءاحا لصف
 ىمساضيأ قحوةقح الاو ةعبارلاىف لخددقو نينس ثالث نبالبالا نم

 ققح مث قاقح عمجاو هب عفتني نأو هيلعلمحي نأ هقاقحت سال كلذب

 قاوح اهيفنال:كلذب تيمس ةمايقلا ةقااو تتكوباتك لس
 قاحتلاو هقح ليقهملغاذاف قل اامهنمدحاولكىعداوهمصاخ هقاحو رومالا

 در بابنم هرذح قحو نينثالالالاقبالو ماصتخالاقاقتحالاو مصاختلا

 0 اصل تار تلا رم ا وحل 7 ١ و ىا ةقحاو اض ادربادرمالا سومر ن6 اعز. 1

 اذه لعف:نأتققحو اذه لعفتنأكل قح لاقيو نيقب ىلع هنمراصوهققحت

 ءاقحأ عج اوهب قيلخ ىأه. قوقحوهب ىيح وهوا ذك لعفب أهل قحو ىنعمب

 هيجواةريعدهقحاو بجو ىأ اقح رسكلاب قحب'ىشلا قحو فن"رؤقوقحمو

 ىا اقيقحهنظو هلوق قةحو حصربخلاهدنع ققحنو هبجوتسا ىا هقحتساو
 ىلع قحيام اضيةقيقلاو زاجلادضةقيقحلاو نيصر ىا قةحمالكو هقدص

 عفرأ ةقحقحلاو ةبارلاةقيقلالاة بو ةقيقحلاىىاح نالفو هيمحينأ لجرلا

 ى ريسلاوهلبقو قي ريسلارش ف رطم ثردح ىفو ريظلاهنعتاوريسلا

 هبابلاةقلحا ذكو عوردلا نيكستل اب ةقلحلا( قلح ) كلذ نعىهم دقو ليال لوا
 قلح عملا ىىمصالالاقو سايق ريغىلع نيتحتفب قاحلا عمجاو موقلاةقلحو :

 ىف ةقلح ءالعلانب ورمعى نأ نعسن وي كحو عصقو ةعصقو ردبوةردبك

 وبالاق هّفعض ىلع هزيج مهلكب لعث لاق تاةلحو قلح عمجل او نيتحتفب دحا ولا:

 ةقلح موق ءالؤه طوق ىنالا كيرحتلابةقلح مالكلا ف سبل ىتابيشلاو رم
 رئاطلا قيلحن وق واحلا عم+ او موقلحلا قلحلاو قلاح عم رعشلان وقلحينيذلل



 فاقلاب اب # ءالا لصف 7 د1

 ىقىنعب ار رورعجلا رعل | نم نين ول نع ىبم : مالسلاوةالصلاهيلع

 قادحو قدح غمجلاو مظعالااهداوسنيعلا ةقدح (قدح ) ةقدصلا

 قئادحو ىلاعتهللالا رجشلات اذةضورلا ةقيدحلاو رظنلاةدشقيدحتلاو

 هباوقدحأو اًهدحن هياوقدحو طئاح هيلع ناتس بلك ةقيدحلالئقو ابلغ

 برض هبابو رهم اذا لمعلاو نارقلاىصلا قدح ( قدح ) هباوطاحأ

 اقذحرسكلاب قدحو حتفلاباضيأ ةقاذحو امطوأ رسكب اقاذحو اقذحو

 هبابو ضمح لخلا قذحو عابتا وهو قذاب قذاح هتهدصىف نالفو هيفةغل
 اذا ماللا ةدايزب قل ذحنو لجرلا قلذحو هّرمح لخلا هاف قذحو سلج

 وهو رانلانيتحتفب قرحلا ( قرح ) هدنعامت زك ؟ىعداف قذحلا ربظأ
 ددشهقرحو رانلاهقرحأو نكسيدقو قدلا نم بوثلاسصي قارتحااضيأأ

 *ىشلاةرحوقيرخلاو ةقرحلااممسالاو ىرحلاو رانا وشل قرح وةرتكلل
 هندربنل ىأهنقرحنل هنعهللا ىضر لع ر قو ضعبب هضعب ك> وهد رب فيفختلاب

 ةقارح اودي دشتلا.هل وقت ةماعلاو حدقلا دنعرانلاهبف عقتامةقا هو اراو

 ' رحبلا فو دعلاا هب ىري نارين ىا ص اهيف نفسلا نمبرض ديدشتلاو حتفلاب
 ةقراخلا ءاسنلاريخ هنعهللا ىخر ىلع ثيدح ىفو ةقيضلاءاسنلا نم ةقراخلاو

 ىفو اهريغو لحنلاوريطلاو سانلانمة عامة قزحلاو قزحلا ( قزح )
 00 | هت هلعيوات يذلا قزاملاو فاوصريطنمناقزح امهم ك تدخلا
 3 . قوقحلاادحاواضي 5 قلع او لطابلادضقحلا (ققح ) ىزاعإلو رماح ىارأل

 1 ناك امرسكلاب قلاو قاقحو ققحو قح عمجاو ةفورعم مهلا ةقلاو
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 كف فاقلاب اب * ءاخل ا ىلاءانلا لصق

 سرفو قلب أس رفلاقب مضلا,ةقلبلا|ذكو ضايب وداوس قابلا (قلب) زوكسلا

 هقلب و رصن با, نمبابلا قلبو ماشلابةندمءاقلملاو اقاقلب |قلب دقو ءاقلب
 هبىرب ىذلاقدنلا (قدن) هتنبل صيمةلاةقينب (قتن) قادناف هلكدحتف

 هيف خفن ىذلاق وبلا (قوب) قدانبلاعمجاو اضيألادلا مب ةقدنب ةدخاولا

 ةداتق لاق هقكا ون هراح نما. ال نم ةنجلا لخ ديال ب هاو ةعادلاة قالا و

 هنم ةمرح نقلا نم ةقالاو هرشوهلئاوغ ىلادكلالاقو ةعشغو ةماط ىأ

 ةءاتلا لصفل# صربلا نم سيل هنول فلاخي دل + ىرتعي ضايب قهملا .(قبم)
 نيب ىذلا مظعلاةوقرتلاو برعم ىسرافمومسلاءاودءاتلارسكب قايرتلا (قرت)

 هباوهيلاتقاتشا“ىشلا ىلاهسفنتقان (قو) ءاتلامضتالو قئاعلاو رحنلاةرغُ

 ىف ناعمتيالفاقلاو ملا 6 ملا لصفإلم اضيأواولا حتفباضيأ اناق يب ولاق

 ةقدرحلا لثم توصةباكخ وأ اء رعمن وكب قأالا ب رعلاملطاك ندا ١ ةككا
 لصوللاب موقةقمارخلاو فاق وف سلب ىذلا قومراو فيغرلاىهو ٠

 عضومماللاو ما رسكوديدشتلابقلجورصقلا قس ولا و مجعلا نمبلُصَأ ١
 اولاق امبرو اضيأ قلاوجلاو حتفلاب قيلاوجلا عمجاو ءاعوقلا واو ماشلاب

 قلساجو قهالخا سوق هنموقدنبلا ق هال اودي وسسهز وح الوتاقلا وحلا

 ةراجحلاابه. ىر ثلا قينجاملاو هقافصاوهحتف لاح ىف مخضباب توصةياكح

 اهعمجو ةثؤم ىهو ىتدوجأام ىأ كينج نم ةيسراهئاااهلصأو ةبرعم ٠
 دي ءالا لصف 4# سانلا نم ةعاما ةق 2 قينيح اه ريغصتو قيناك وتاةينجنم

 هنأ ثيدحلا فو رغصموهوءئدر لقدلا ن هبرضق يملا قدغ(قبح)

 ا



 ممالاو لخدهيابو أل التءريغو فيسلا قرب (قري) رابغلا نم نهدلاوأ نهدلا
 ةفاضالا, ناخق ربو ىلخل اقرب لاقي باح لاق وربدحاوقربلاوقيربلا

 عاف حتفلابرصبلا قربت لق اذاف فرطي لف ريح اذايبرطبا:نم رصبلاق ربو

 اننكو ةطلتخ نيطو لمروةراجح هيف ظلغقربالاو برغم ىسراف قيراالا

 ف الاوةق رانا لا وقر ودتاحسقزالاوةقررفلان رو ةقرلاو ءاقربلا
 قزبدقو قاصيلاق ازبلا (قزب) قريب اهريغصت وب رعم ىمراف طظيلغلاجاسدلا

 لاط لخنلا قس و رصن باب نم قس دقو قاصيلا قابلا ( قسب ) رصن باب نم
 قصبدقو قازلاقاصبلا (قصب) تاقسابلخنلاو ىلاعتهلوق هنهو لخدهبابو

 اا 1 دا ( لب نقلا ةفاصإلأل ةلتب دبي ضل لاققكو رصنابأب نم

 . اهمال كلاب ت يمس لبق رصم لعأ ةغلب نا مقراهفبوثلا ىف عضو ةعبق ر

 . داوقنم دئاقلاءابلارسكب قئرطدلا (قرطب) بوثلا بدغنم ةقاطب دشت
 هركب ىلاعتهللانا ثيدحلا ىف (قعب) ةقراطبلاعمجاو برعم وهومورلا

 - ةدشب هفباصنالاوهو همالكفزجوأ اديعهللا حرف مالكا ىف قاعبنالا

 ةغلابملل ءاطاو مالكلاريثك ةقاقيو فيفختلا قاقب لجرو قبلاع ماو

 ١ قب لاقي توص ةباكحةقبقيلاو همالكر ثك لجرلاقبأو قامقنلا اذكو



 808 فاقلابا,#ءابلاو فل الا لصف #ءافلا ب ا#ءاطأ لصف

 1 ةققاومادك لع هفقاووصنلا فيقوتلاو فقاولا#مهف وكَو جحلا

 تك و.( فكو) هيفمولتلاك ؟ يملا تقوتلاو فوك هفقوتساو

 ل 5 وأواضي اافاكون وافيك و ود عوهءابورطق ىأتدبلا

 رسكلاب فتهيهب حاص هب فتهو برضباب نم ماما تفتهلاقب توصلا

 | لهرتسك وا نم عفت مى تنك فدطلا (فده) ءاهطارسكيافاته

 نطبلاة اذى أ ةفيفهمةأ ما (ففه) افدهضرغلا ىم_هنمولبج

 فرهأأ لجرو ةرصاخلاو نطبلا رم نيتحتفب فرطا (ْففيه هزاضبأ ةففبمو

 ةصاضءافص سرفو بيسو وعملا 21 عا

 د فاقلاب اب 00 را 2

 بره ىأ اهمضوءاملأرم ك<قب اب وقب ب دبعلاقبأ (قبأ ( «(فلالا لصفإل

 ّق نخل كارت اء اقر انا كه هقرأو برطهءانورهسلاقرآلا ا

 ىحاوتلا قاف الا( قفأ) نقلا فاد وعرزلا بيصت ةفاوهو ناقريلا

 356 اذاءافلاو ةرمطا د حتفب ىتفأ لج رو رسعورسعلثم قفأ و قف د حاولا

 عمل قربلا ق قالا )سايقلاوهوامهمضي ىتفأ لوقي مهضعبو ضرالا قافآ نم :

 ةقينب هلع ىأ الا ىف قزاتو بجعم نسح ىز قا“ ىش (قز 1) اضيا قلتئاو 9

 ىأ قشناف هقشوهقرخ عضوملا ليسلا قش (قث) 6ءابلالصفإل# قونتلثم د

 عطقدبابو اهروع هنيعقخم. (قخ) ءابلارسكب اضيأاقثبو رصصن هبابورجفنا
 نمراما وتل اهكنح تحاوف رطدشتو ةيراخلااهب عنقتةقرخقنخبلاو '



 ءافلاباب * واولا لصف 70
 000 ا كون هقرااو ف زولاوءانلا تحن وف زيهيلا اولتقأف "ئوقو
 نم "هلآ اوفصاون واضر ا ةّمص ودع وبا, نم ىلا تففصو (فصو) رتسلا

 ريغنم ةفصن'ىشلاعي ةفصاوملا عيوافءاوتمراص *ىثلا فصتاو فصولا
 .ةيراجلل ليقاعرو هد لا جاو ةنراحو نك. امالغمداخلافيصولاوةنؤر

 هيااعتبام ال001 هلا فاذا بطلا فص وتساو ١ فئاصو عمجلاو هفيصو

 .ةفصلالب ادهةفصلاب نوديريسيلفنويوحنلاامأو داوسلاو لعلاك ةفصلاو

 عجرياموأ بورضم وحل وعفملاو براض وح لعافلا مس ومو تسلا الخ

 اكاخأ تبر نولوقي كلذ ىرحت ىرجياموهبشو لدموحن ىعملا قي رط نمامعيلا

 رويال اولاق اذهلف ةفصلا وهفيرظلاو فوصوملاوه خالف فيرظلا
 .ةفصلا نال 01 ىلإ فاحت وخال اك هتف- ىلا ”ىشلا فاضي تأ
 الحر (فظو) خالا وه فييرظلا نأ 52 | مثدنع فوصوملا ى

 | انط وةناحس و نييجا ا وندنعلا رعشة ربك وه 0 ولاني أ

 مويلكىناسن الل ردقبام ةفيظولا(فظو) اهئامةرثكل ب ل

 تفقووجاعنمراوس فقولا (فققو) افيظوت «ئظوذقو قزروأأماعط نم

 فققوو هيلعهعلطأ هبنذىلعهفقوودعوب ا: نماه ريغاهفقوواف وقو فقتةبادلا
 ' قىدلو ةئيدرقغل فلالابرادلا فقوأواضي ادعو امهءانو نك اسملارادلا
 ”ىأ هيفتنكىذلا مالا نَعسفقوأ وهو دحاوفرحالا فقوأ مالكلا
 ”؟ىثىأ ىاانهكفقوأام فقاولا لاقيه: قاسكلاوو رمعىنأنعو تعلقأ

 'ىسانلا فيقونوناكتيح فوقولاعضوم فقوملاو فوقولا ىلا كريص



 نحل ءاغلاباب # واولا ىلا نونلا لصف
 موقلا فدانتو هنموه فصتناو هسفن نم هفصن لاقي ل دعلجرلا فصنأو ,

 همساق لاما هفصان و نيفصن هاعج *ىشلا فيصتت و هسفن نءءاضعب مهضعل فصن ا

 رسكلايفاطن عما و ركوأ لقىفاصلاءالاةفطالا (فطن) فصنلا ىلع

 حتفب ءاملانافطن يطل ىلا قف تين عما ولجرلاءاماضي أ ةفطنلاو

 ةواقنلا ةفاظنلا (فظن ) اهرسكوءاطلا+ د فطن دقوهناليسءاطلا
 ءهاقن ىاافظن هريغهفظن و فيظن وهف فرظ باب نم ءىئثلا فظن دقو -

 دودلا ةمحعم نعو نتن قتلا (تفيا | تاس 2
 وهوديبعوب أ لاقاضيأ !نيتحتشب ةفغن ةدحاولا م غلاو لب الاف ونا قو وك ىذلا 3

 جوجأب نرا ثيدحلاىفو عقنأ اذ ا ىودلافنركيعذلا ضيالادودلا اي

 لكو ءاوطافنفنلا (فقن) مهاقر ىفذخ ايف فغنلا م ماع طلسب جوجامو ٠

 غامدلا نع ةماطارسك فىتقناا ( فقن) فئقن وهف نال را نيب ىوهم

 ةدايزلا نيط ان زون بئينلا ( تنت) لودعلا تكلا كفر ونا

 فين وهف دقعلا ىلعدازاملكو فينو ةئامو فينو ةرشعلاقيددشي و ففحي
 فرشأ “ىلا لع فانأو داز ىأنيعبسلا ىلعن الف فين وىتاثلادقعلا غلس تح ٠

 فجو ( فجو ) *واولا لصف # تداز ىأ ةثاما ىلع مه اردلا تفانو هيلع 1

 نم برضا فيجولاو فجاو سلقوبرطضاافيخو رسكلا< ف حت "ىش هلا

 رخل وو او رسكلاب فحم ريعبلا فج ودقوليخلاو لبالار يش

 هيلع متفجوأ مث ىلاعت هللا لاقو فجعأف فجو |لاقيهبحاصهفجوأوافيجوو

 عرسا أ ىااف زوربكلا كر زو (فزو) مما ىا باكرا و لش ول
 0 اب
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 0-0 ءافلاباب ين ونلا لصف أ

 ا 000 4]1 - 2ل) رحتملا نافيللاو رطضلا فييللاو تيغتسي مولظملا
 7 فتتناف برضا نمرعشلا فتن ( فتتت) 6 نونلا لصف ةفيلةدحاولا
 . طقسام مضلابةفاتنلا وخاتناافاتنملا وةرتكلادي دشتلابر وعشلا فتنو فتانتو

 .(فع) فتتنلاعمجاو مادا نم كهاضاب هتقحام ةيثنلاو بتتنلا نم

 . برضباب_:ر»نطقلا ف دن ' (فدن) فيحم وهف فرظهبابولا زها ةفاحنلا
 - (فز') فودنملا نّطقلا| فيدنلاو هب تمر جاذل ابءامسلا تف دنو فددملاب هبرض ىأ

 ” اس ارتبلا تفزتو برضهبايومزلبو ىدعتي وه ف زن وهلكه حزن رثبلاءامفزب
 | عدا ديرب نو كال يار وف سلو ىلاعتهلوقوهلعاف مس مام لع

 يمل (فس) ىازلا رسكب نوفزنيال * ىرقو مه أرشعطقنام ويلا راو
 0 هي ركل فشلاو برضامهايو هصقن ماعطلا هسنو هعلقءانبلا

 ' هنم طقساممغلاب ةفاسنلاو عفترم هالعأردصلا بوصنم "ىش وهو ماعطلا
 ' هفشنتو مهف هبابو هبرش ءاملاض وحلا فكن وقرعلا بوثلا فشن (فشن)
 'ءاملا فشنت تناك اذا نيتحتفب فشلا ة شب نيبكلارسكب ةقشن ضراوهلثم

 ' هللا ىضرتب كنب ديزأر قو هيف ةغل نودلا مضو“ىغلا ىتش ءدج) تيمنا (فصن)
 | افصن لج وةنسلاو ةيدحلا نيب قلادأر | نيتحتفب فصنلاو فصنلااهلفهنع

 . ممدحأ دم متغلبامثي دخلا ىفو لايكماضي!فيصنلاو فصنلا فيصتلاواضيأ

 "فصنو هفصن غلب ىأن آر قلا فصن لوقت هفصن غلب “ثلا فصن و هفيصنالو
 ”ىنعع فصتناو راهن| ف صن وهقاسرازالا فص وهتنآر سيشلا فصن وهرمع

 ” فدك ازابلاهضأ اوقبرطلا فصن معملان زوي فصنملاورصن لكلا بابو



 ان ءافلاباي#ماللا ىلا فاكلا لصف :
 روقنملاتيبلاكت كسلا( فيك ) ثنؤملل سكت و ركذشلل حتفت طقق باطخلإ ١

 ضيصولاقك (فك ) الستات ١»
 ناكل رسكلان ودحتفلا ىلع نب و نينكاسلاءاقتل الرخا كرحامتا ونكمتم

 فنك ىلاعتهل وةك بجعتلا ىنعمب عقب دقولا وحالا نع ماهفتسالل وهو ءاناز
 لصف“ لعفأ لحفل ل زاجينا حصام يلا مضاذا وةلانكو رفكتا

 0 هب فحتلد :امفاد>للاو هب ىطغت توتلا تيحشلا" (تحل) ة(ماللا 33

 درلا لنثم فحلملل سل لاقي لأ لئاسلا فحل و هبت فحتلا هقفهبتيطغت ٠

 صو ةفحصنز وب ةةخل اهتدحاو قاقر ضب ةراجح رسكل ا,فاخلالا (فح)

 فرظباب نم ؛ىثلا طل ( فطل ) هنعاللا ىضرثب الني ديز ثيدح ىف

 ىلاعتهللا نم فطالاوهبف قفرلا لمعلا ىف فنطللاو فيطل وهف رغص ىأ

 انتءاح لاقي نيتحتفب فلعللا مسالا وهيمزب اذكب ةفطلا أوةمصعلاو قيفوتلا

 هل قفرتلا سمالل طلت لاو ةرامماةفطالملاوةيده ىأ نيتحتفب نالف نمةفطل ١

 فتلاوديوب قيفمفلتو ةقلاسلا وة تمشتا وراس 00
 عمتجاامغيفللاو فئافللا عم اواهريغو لجراالعفليامةفافللاو هبوش

 ابو نيطلتخ نيعمتح يأافيفل مب اشج ىلاعتهلوقو ىتشلئابق نم سانلان م

 ىحو ىوذوحن هيثالث ىفنيمتعما نيف رحل اعامججال فيفللاهللاَمب ,ةيبرعلانم
 اهدحاو افافل تانجو ى اعتهلوق هنمو ضعبباهضعب فتلبراجشالا فافلالاو

 ةعرسب هلواتت ىأهفقلتو بف باننم *ىشلا فقل (فقل ) رسكلا,بفلا

 فوبلملاو“ىشلاىلع فيلتلاا ذكور سحنون زح ىأ مهف باب نم فط (فهل)

 3 93 دنيا 38
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 2 ءاقلاباب # فاكلا لصف 6:

 00د اسك ردك دقو ررشلاو وفكملاو لمادع ةناثلاةطابخلا
 ١" نمفانكلاو در لكلاٍبابومزاب و ىدعت وهو فكف ىقلا نعهفكو اضنأ

 ٠ قزر لعجا مهلا ثيدحلافو ىغأىأس انلا نعمك اموهوتوقلاقزرلا

 | لاك ساملا لاي هفك دعنا وهو نمع تنفكتو فكتساو افاقك دمع

 " فئكلاو مسملاكهجولا واعي ىث فاكلا (فلك ) سانلا ففكتي نالف
 ' ةفلكلامسالاو هجولاولعتةردك ةرمحىهو ةرمخ اوداوسلا نيب نرولاضيأأ

 > ام هزعا ع هفلكو برطهبابوهبعلوأىأ اذكي تنلكو فلك ألجرلاو
 "7 قحواةيئاننمناسن الا هفلكتيام ةفلكلاو همشجن *ىثلا فلكتو هيلعقشب

 ” لدار ا وهلا هيك ( فتك ) ةيعنالا ض”رعلا فلكشلاو
 0اارلا  دردك و وفك اوءوتتكتو باخ نيتحتم تكلاو
 ” ل طال . فسمي و ىاراةاداه4فز وك ءانو فكلاريتكب فنكلاو

 . توم ف 203512 0ك ف هنمو راعلافينكلاو املع“ زمايتك
 '0 ثنويو كلا رحفاكلاو ةفوكلاتيسمساهمو ءارجلاةلمرلاةف وكلا

 م عقتدقو هيبشثللىهو رجفرحفاكلاو ءاجطافورحرئاساذكو
 ْ اسرف فصي رعاشلالاقاكرج ف رحاب ياعلخ ديف مننا

 ىتترواروطنيلاهيفباوصت * انطسوبنجي ءاملانباكب انحرو
 | كمرك أو كفالغ كلوقك ثوضنملاو رورحلا نطاخلاررمش نوكتدقو

 ٠ نماط عضومال باطخلا وكت دقوامهني قر فاشن ؤملل سكت ورك دمل] حتفت
 / ىهاماو اد دلال كدورو كغل وأو كلتو كلذ كلوقك بارعالا

 ١

 81 م ا حلا فان



 ان ْ ءافلا باب *#فاكلا لصف .

 (فثك ) برضهبابو لبح وهو فاتك فلخ ىلا هيدي” هفتكو
 قانركسلا (فرك ): اضيأ ف تاكتو فيثك و يف ف رظ هبابو امل خلا ةفاثكللا
 عم عطقامو فعسلا عطق دعب ةلخنلا عذج ىف تبت قلاب كاما ربخلاب

 (فسرك ) فين اركلا ف انركلا عمج و ةفانرك ةدحاولابركلا وهف فعسلا
 فك عم او 'ىشلانمةعطقلاةفدكلا ( فسك ) نطقلا فسر كلا
 0 رق نم شفخالالاقو دحاوةفسكسلاو تعتكلا ]اف ايعكو

 هلة نيلح بان نم نسمشلا كفسف و اهجيامجامك ١ ارقنمو اذحأو

 . رعاشلالاق مزلبوىدعتب
 ارمقلاوليللاءو2كيلعىبت * ةفساكب تسل ةعلاطسمشلا

 اهلعجانهو ىكتهلوقب ةيوصنم رمقلاوهوجنلا لعجو ىب فتببلا اذهدروأ
 لاق نأهفدوجالانأالا رمقلا بك كلتكاو رطلاشر ان 01 0

 ىوسباعىأهجولا فساك لج روسمشلا تفسكن !لوقت ةماعلاو فسخ

 باب نم *ىثثلا فدك (فشك ) ل عماس وبعأ ىأاك اسماو افسك أ لئلا
 مفشاكتول لاقيو اهبهادإب: وادلايهفثاكو ف شكت و فنك برض |

 ةدنحا ووعكلا ) ففك_) ضعبل مكضعب بيع فشكن ولأ متقادنام

 ةفاكلاو فاكلا رسكبف فك م اواهحتفو فاكلا رسكب ن ازيملاةفك وفكألا

 ىهوهتةيشاح طاخبوثلا ف كو مهلكى أ ةفاكمهتيقل لاقي سانلا نم عما |

 ( راج عج ع ( ش ْ



 4 ٍْ ءافلاب ا, # فاكلاو فاقلا لصف ا

 ” لاقيو برطهبابو ريغتفرقفلا وأ سمشلاهتحول اذا فشق لجر (تفشق)

 >7 (فصق) عقرملابو توقلاب غلي ىدلا فذقتملاو فشق شيعلا نم مهباصأ"

 . توصلا ديدش فصاقدعروةديدش فداق عروب رض هبابو ريسكلا فصقلا

 ' موقلا ة ةفصقو لوم هنأ لاقبو بىعللاو وهللا فصقلاو رسكتلا هصقتلاو

 - باب ىلع كلذو نيفصاقلا , دروسا وا ادد |قوييت اع قزاوومفاذ

 00 04 فضخق) ةنجلا

 ع . دوقنعلارم كلا, فطقلاو بر ضباب نم بنعلا نطق (فطق ) فاضق عملو

 3 . اهحتفوفاقلا رسكب فاطقلاو ةبناداهف وطق ىلاعتهل وق ىف نا رقلاءاحهعمجمو

 ا” ئئاطق عمجلاو لم رائد ةفيطقلاو هفاطقاندمركلا فطقأ وىطقلاّت قو

 فئاطقلا هنمو فيم و ف يطق عجامهم ا ىتح و ةفص لئماضإأ فطقو

 ااا 1 فونت ركل فقبءرمش فق (فق فئق) لكك : ىلا

 ' ىتح ريك مطوق هنموةيلابلاةسبايلا ةرجشلااضيأ ىهو ضرالانتم نم عفتر ام
 - لعجناهنعيبكموحتو صوخ سم دخت اامروةسبايلا ةعرقلااضيأ هو ةفق هنأ اكراص

  (فلق) دربلا نمدعترا ةيفيش اج رلا فتفقو فاق عملا واهنطق أ ةآراادف

 ' نئاخلااهفلقوةلرغلامضلا,ةفلقلاو ناحل ىدلا وهو فلقلا نب تلق لك

 م . راصف هتفاق تحسفءارمقلا ىفدلواذا مالغلازابرعلا معز وب رضهباب واهعطق

 ,رأ اذا ميلا بكاقلاو نعرالاب طخ ليج فاق (فوق) نوتحلاك

 .لسنإل هرثآ افق لثم هعبتا اذالاق باب نم هرثآفاق لاقي ةفاقلا عمجاو

 "فاتك الاعملاو 08 2 ديكلاو هكلا (ميك ) يناطكلا

 "ش

 و

 و

 ْز ع
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 م ءافلا باب م فاحت ىلا نيغلا لصف

 هبفرغبام رسكلاب ةفرغملاو فاطنو ةفطنتك ف ارغعملاو ةفرغ ىمسإل
 فالغلا(فلغ) ف رغواب:وكسواهحتفوءازلا مضب تاف رغم ماو ةيلعلا ةف نغلاو

 هفلغأو برضهبابو فالغلاىفهاعج “ىبشلا فلغو ةروراقلاو فيسلاف الغ
 اهب فلغوةيلاغلاب لجرلا فاغت و ف الغلا ىف هاعجاضن أ هفلغأو افالغهل لعج

 اولاقو ىلاعن ا لاق ىهبال وهفافالغ ىقغ أ اعاك تفلغا كقوب ساما هنن
 ءافلغسوقؤ فلغأ فيسو فل قأ ىأ فلغلا نب فاغأ لجرو فاغان واق

 هيف فوفمدرب (فوف) ةءافلا لصف 94 فاغأ وهف فالغىفءوثلك اذكو
 عمجاو ءاسلملاءارحصلاءافيفلا (فيف) قيقراضيافوفمدربوضبب طوطخ
 ءاااضأ أوهو غامدلاق وف ىذلا مظعلا فححقلا( فحق فحق )(فاقلا لصفإلبىفايفلا

 تافدقلاو فدقلاةدحاوةفذدقلا (فذق) حدق فصن هل : اكةلاثج لع نخر

 امهنعهللا ىضررمع نب انا ثيدحل ىفو ف رمشلا ىهوتاف رغو ف رغوةفرغلثم >
 ىهو فدق وهام ا ىعمصالالاةنوث دبا ذكه فا ذقهيف دج سم ىفىبديالناك

 اهامزةنصخلا دقو ءاق نجلا ف دقوا ححرلا ةراجشلا ف كلاو ف فلا |

 نم ةنجطاىفادىذلافرةملاوةيودالا نمةفرقلا (فرق) برضل كلاب او

 بالا لبق نمفارقالاف ىنرعب سيل هوبأوةبب رعدمىذلا وهو هريغوسرفلا

 برطهبابوضرملاةانادمفرقلاوباستك الا فارتقالاومالا لبق نم ةنجطاو

 فلتلافرقلا نمنافاولوحنلاقف مهضرأءابوهيلا اوكشاموقنا ثيدحخلاىفو ٠
 اهنءهللا ىضرةشئاعثب دح هنم واهعماح هن أ ما فراق واهطلاخ ةئيطخلا ف راقو

 را فقرقلا (فقرق) .موصي مث مال تح اريغفا رق نمابنج حب صي ناك ١
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 ا ءافلا باب نيغلا ىلا نيعل الصف ٠ ١1

 ةداسولا فطعو فطعن افد وعلا فطعو لام فطع( فطع) ةفصعم و فصعم

 , اذكوءادرلا ملا ا ملاوي رض لكل ادايو قش أ هءلع ف طعواهانت

  ةقطعتسا و ضعب ىلع مهضعب فطعا وفطاعت و قفشأ هيلع فطعت و فاطعلا
 1 الع اركي هك رول اهنا رندا نم ءاضاح لج رلااقطعو فطعف هيلع

 هجر عنم ءاطلا تتقي ىداولا فطعنمو هنعض رعأ ىأ هنعهفطع ىنئوابناج“ 0

 "وهف فك ىأ ةفاقعوافعو ةفعرسكلا,فعب ما را نعفع (ففع) هانحنمو
 "فعىأ ةلكسملا نع فعت ساو هللا هفعأو ةفيفعو ةفعةأرملاو فيفعو فع

 ”هفقووهسح هفكع(لفكع) عوعتلا فيقعتلا (فقع) ةفعلا فلكت ففعتو
 5 ادجسملاقفاكتعالاهنمو اف د او لاعلا ردطو رصن وبرضهبابو

 "لق سلجو لخدةهبابو ابظاوم هياعلبقأ ءىثلا لع فكعو سابتحالاوهو

 لبك قالعمملاو باودلل فلعلا(فلع) مط مانصأ لعن وفكعي م اعتللا

 'حتفلا,ةفواعلاو رسكلا, فلم عذوملاو برضب اب نمةبادلا فلعولابجو
 قفرلادض مضلافنعلا( فنع) ىىرتفاهلس رثالواهفاعتةاشلاوأ ةقانلاةفيلعلاو

 موللاو رييعتلا فينعتلاو اضي اهب فنعو افنع 1

 ههرك ةفايعهفاعيبا رشلاو ماعطلا لج رلافام(فيعإ لأ ءقلا نآوقنعو
 ظ فدغأو ظيقلابارغىادغلا (فدغ) د نيغلا لصف 9+ ا

 "نم اضاكت:رادشأ س وما قنا ثي دخلا ىفواهاخ را ديصلا ىلعةكشلا دايصلا

 برضباب نمهديبءاملاف رغ( ف رغ)هب فدغي نيحر وفصعلا نمهبيصي بنذلا

 | فرغب م لامهنالهنم ل وعقملل مسا مضل ابو ةدحاولا ةرملاحتفل اب ةف رغلاو هنم فرتغاف



 56 ءافلاباب * نيعلا لصف كلا
 نالت ف رصاع ا شفخ الا لاق تاف رع نم مضفأ اذاف ىلاعت هلل |لاق 001 ٍْ

 نيوتلاراصوورك ذيهالوشس نهم فدا زاعتراصاتلا .

 |ذكوهب ىمساذاهلاح ىلعز وماسم كرتب اي هلاح ىلع كر هبىمسامافنوتلاةلزنم . ٠

 فراغلاو فيرعلاو فورعملاةفراعلاو تانتيرعو تان ا
 هبابوءاف رععنمجاو سيئرلان ود وهو ٍبيقنلااضيأ فيرعلاو ملاعلاو ملعلاكى عع |

 في رعتلاو تك لبثمفرغتلق ةدمكلذرشااذإ واش رعرا تادان رطل
 ليقوفرعلان مس يطتلااضيأفيرعتلاوةلاضلاداشن اضيع تلاد العألا ١

 فرعملاوتافرعب فوق ولااضبأ فيرعتلاو مطاهبيط ىأ مط اهف“رعىلاعتهلوقىف |

 فرع عضومفرتعا اوعضو اميرو هبرارقالا ب نذل,فارتعالاو فقوملا

 مهضعب فرع موقلا فراعتودف رعوحهباط ىأ نالف دنءامفرعتوسكعلابو |
 لخدهبابو هنعت ف رصن اوه_ف تدهز”ىثلا نعدسفنتف زع (قرع) اضعن !

 افيزع رسكلا!فزعت نلاتف زعدقو نات وص فيزعلاو ساجو ظ
 برض باب نم فزعدقو ىنغملاو اهب عاللا ف زاعلاو ىهالاملافزاعملاو ||

 فسعتلاا ذكو برض هنإبو قيرطلا ريغ لع دالا با | ف
 (فصع) مذومنافسعو ريجالا فيسعلاو مولظلا ف وسعلاو فاستعالاو ا

 ف صعكح ىللعش ىلاعتهل وق فنسحلا لاقو ءارفلا نع حرزلا لقا لسملا ١

 برضهبانو تديسا مرا وو هنبت قب وهبح لك أ أدق عر 5 أ

 لعافوهو خر |هنف فصعت ىأآ ف صاعموبو فوضعو ف داعي ويف ىلجو) 11
 نيبهف دسأ ب ةغل ع رلا تفصعأو بصان "هو مان ليل م وتكفل وطملا / ١
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 ٍإ : ءاقلاباب **نيعلا ىلا ءاظلا لصف م

 . دئاوزلا ف ذح دعب اف رظاوعج مهن 8 فوراطاولاةدقو فارظوءافرظموقو

 ' فرظلا فئلكت فرظتو 1 لعرتل :لرك اذمةلزتعهنا ليلحلامعزو

 . (فيع)نيعلا لسفإلس رفلل ريعتساو نظلا وةاشلاوة رقبللفلظلا(فلظ)
 . عم اوةغل مضلا,فجعوءافبعىنالاو فجعأ وهف برطهبابو لا زطا فجعلا

 8 0 ةكانفدع عمج ال ءالعف ولعف أن ال سايق ريغ ىلعرسكلاب فاجع

  لوعفو ةقبدصلعءان ةودع اولاقك هدض ىلع'ىشلا نيتدقبرعلاو نامسىلع

 | ف فرجمتيزالف (فرجع) هلزه هفجعأ و ءاط | هلخ دال لعاف نعم ناك اذا

 ١ ةوفج ةقرحعلا ى رهزالا لاق(تلق) ًايشباهم الود 6 افك زينك اذان الق

 ا ل كا ءاعنالف فرجعتو لمعلافقرخومالكلا ىف

 1 أ تناك ةبيطخرلا ف رعلاو ااا صو ة رسم كل ادن رعب هق رع( ف رع)

 | ود ردع ىأاق رعءالو الاتي" كلا د ضف رعلاو كسلادض قورعملاو ةنتنموأ

 ”ىلامتهلوقو سرفلا رع اضب . 1ك علا فارتعالا نم مسالا اضيف رعلاو

 ” سسرفلا فرك نوعب ادني ىاس رفلا ف رعنمراعتسم وه لبق افرعتالسرملاو
 ا سم ىذلا عدول ءادرا حقب ةف ة رعم لاو فور عم ان ىافرعلاب تلسرأ ليقو

 4 دلك و راثاد ةنلانيب روس وه لتمق نا زقلا ف ىذلاف ا ا ا

- 

8 

2 
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 ْح . ظفل فمساوهو ْْى ءعذومتافرعو ماللاوفل الاهلخ دن الوز ودم ريغةف رع

 دلوعه هينش ةقرعانل زتسانلا ل ووو ةحصب هلدح اوال ءارفلا لاق عمجم الف عما

 ' 6 يشلاكراصف لوزنال نك امالانالاعم- ناك ناو ةف رعم وهو ضحم ىنرعب سنل و

 ا تعنلا صن -ةيسخح تاق رعءال ؤهل وقت كدا فاو دحاولا



 مع ءافلا باب * ءاظلاوءاطلا لصق . ظ

 قرط هنهت ىلا ورخ الازع هن دج أقبل أ اذا برضبإبنمدرصب فرطو
 .برض اضيإ هباوتعمدق *ىشباهماص أ هنيع فرطو زيعةف رط نم عرس اح ْ

 ىفددحنمدلانمءارج ةطقئناضبأةف رطلاو ةفورطهىهفهنعتفرطدقو

 ًالمام كوكَملا بنطو ليلقلافيفطلا (ففط) اهريغو ةبرضنمنيعلا
 ىلع نإ رش ناوحوم دلع 5 عاصلا فنطمدآ ونب حلك ثردح | ىقود م ّْ

 سرفلاهب نفط وهرابص | ىلا. الك الن أ وهو لابكملا صن فيقطتااو لعش الق

 ”ىثلا لوح فاط -(فوط) امهنءهللاىذررمنب| ثيدح ىنوهو هبيثو
 اضيآف وطلاو ىنعع هلكف اطتساو ف”وطت و نتحتفباضب  انافوطو لاق با, نم |

 ءاملا فاهيلع بكري حطسلا ةئيهبك ل عجتف ضعب ىل|اهضعب دشي مث اههف يفض ب رق ١
 فئيقثدالب فئاطو سسعلا فئاطلاو شخ نم_دناك ا يرواهيلع لمحو ١

 نم ومان م ةفئاطامبمادعدهشدل وىلاعتهل وقو هّنم ةعطق؟ ىذلانمةفئاطلاو

 ءاملاو بلاغلارطملا نافوطلاو هق ةوفافدحا ولا امهنعمللاىضرسابعنب لاق |

 لاقو نوللاظ مو نافوطلا مث ذخأف ىلاعت هللالاق ”ىثلك ىشغي بلاغلا
 تفوطتلا رك | لج رلاف وطرد 1 سايقلا ىف اهدحاوشفخالا |

 لاي افاطل وقت مونلا ف هيي خدت اهل (فيط) هبراقودب”مأهيفاطأو
 ناطشلانم مل مِطوقكناطيشلا نم فيطمطوقو اه اافاظفو عابباب نم
 دحاو ىنععامه وناطيشلا نم مئاط وناطيشلا نم فيط مهسم اذاو“ ىرقو

 دنعناكملاونامزلا فورظهنمو ءامولا فرظلا (فرظ) 6 ءاظلا لصف ع
 فير و هفةقارلظمضلابلجرلا ف رطدقوةسنا 00000 وحنا
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 ءانلا تان # ءاطلا وداضل الصف م

 0 وهياعهللا ىلصهللال وسر عبشام ناحل لاقو لايعلا زك نيتحتف فضلا

 فئضلا ل يلخل |لاقو سانلا عمال وانت هانعم لبق فيد لعالا 3 زبخ نم

 لاقو ةدشلاو قيضلاوهىنارعالانباوديزوب [لاقو ماعطلا ىع ىدبالا ك7

 2" ةجاخل اوه ءارفلااقو ارتك هلك نمو اللقلاملان وك نأوه ىنمدالا

 ىلع عمجم دقو عمجحو دحاو فضلا (فيض) رهنلا تناحرسكلا,ةفضلاو

 هفيضو لجرلاف اضاو ةفمكو فدض ةأرملاونافيضلاوفويضلاوفابضالا

 ” تفضتو هفيضت !ذكو افيد هيلعلزن اذاةفايض هفاضو افيضهبهلزأ افيبضت

 " موقلا» قزاملافاضملاو هلامأ ىلا ىلا ؛ىشلا فاضأو بورغلا ىلاتلام سمشلا

 > ةفورعم مسالا ىلا مسالا ةفاضاوةدئاز زونلاو فيضلا عم 'ىجيىذلا نفيضلاو

 ا” الا فص ار وخال اديلف صيصخلاو فرعتلا اهنم ضرعلاو
 - (فرط) 6 ءاطلا ل صفإلم ةفاضالا ىلا جيتح|املاهف رعولذا هسفن ف رعبالفنال
 - ىلاعتهّللا لاق اعجحوادحاو نوكيف ردصم لصالا ىفهنال مجيالو نيعلا فرطلا

 7 نم ميركلارسكلابفرطلاىىمصالا لاق ءاوه مه دئفأ ومهف رط مهيلا دربال

 ” ءوثلانمةفاطلاوةمحانا|قرطلاوةصاخروك ةلإث عن وهديزوبألاقولبخلا

 ” ةفرط ةدحاولارجش ءافرطلاوهمأو هيأ بسن هبداري نيف رطلاميرك نالفو
 . مملاهضي فرطملاوعمحو دحاو ءافرطلاهيوببسلاةودبعلا نب ةف رط ىمسابب و
 . مضلا هلصاو مالعأ اط ةعبرم زخنم ةيدرأ ىهو فراطملا دحاو اهرسكو

 ” لاملا نم فيرطلاو فراطلاو هثدحتساهف رطتساو افي رطددعهف رطتساو

 " ةفرطبءا-لجرلا فرط اوةفرطلا سالاوديلتلاودلاتل ادضوهوثدحتسملا



 2 ءافلاباب داضلاوداصلا لصف

 فاصفصلاو ضرالا نم ىوتسملا فصفصلاو فاوص وةفاصىهفاهمتاوقلبالا ٠
 ىهفاهضغب أواهجوز دنع ظح مل اذا ًارلاتفلص ( فلص) فالخلارجش

 ق وف ءاعدإلاو ف رظلاردقةزواع تسلا ١ ليلخلا معز وبرطدهبابو ةفلص

 برضلاو عونلا فنملا (فنص) فلصتدقو فاض لج روهف ار يكت كلذ
 (فوص) ضعب نماهضعن زييمت وافانصأ هاعج "ىلا فينصت و هيف ةغل داصلا حتفو

 ةنسلا ]وصف دحاو فيصلا (فيص) هنم صخأ ةفوضصلاو ةاشالف وصلا
 لاقيإك ها ديكو توهو فئام فيصلا طظيقلاليقو لو'الا عيب رلادعب وهو

 ميأعأ ةفءاصم هلماعو ةفئاصةلدل وراح ىأ فئاصموبو قيص "”ىشو لال ليل ٌ

 فنصلا هيماقأ ناكملا فاص و ةمواملاوةرهاشللاوةمواعملا ل مفصلا ا

 ع وقتا تيضلا نم تست فالس شف عضوملا وه 2 فاطضاو ١

 ةوقلادضاهمذوداضلاحتفب فعضلا ( فعذ) © داضلا لصف 96 ءاتشلا نم 1

 اضي | ةفعضو ءافعضو فاعض موقو هريغةفعضأو فيعذ وهف. فعضدقو 1

 ىلع دازينأ فيعتتلاو اليلخلا ا وافيعضم دع ةفعضتسا واففخ نيتحتفب 2 ٠

 تفمضلاه ةفعاضلاو فامضالا فدك نك و ا نيلثم لعجيف ”ىتلارص 7

 هالثم هافعخ وهإاثمءىُشلا فعضو ىنعُمي عا هفَعُض 1 افيعضت 'ىثلا

 ىاتاملامءضو ءاطاةشم ك3 الا ذا ىلامعتهلوقو هلاثم |هفاعض 1 .ٍإ

 مطوقو ةرخ آلا وايندلا فباذعلا كلانفعضأ لوقت اتيموايحّب ا ذعلا فعش ٍ
 فعض 1 ةشاخلاوأ اراوظسلاءانثا !ىةعقو يدار هناك فاعشأا |ىفنالفعقو ْ

 (ففض) سابق ريغ ىلع ف وعضم وهف "ىلا تفعض و مط 2 ِ

 كيسي اناا فلخ زرنا لااا اش اا م نا د ا و سرنا زملا



 ١ : ةسنا 0 ةرشلا حبش 5 ةعصقلام“ 0 ظعأ

 ةوخأمهنال ضلاداسأو 0 ماوس ا

 د داو ضرع ادنع قدس (فدص) فصلا هيف تعم ىأ ف حصأ نم

 ال00[ اهتاتعيردلا ف دصو هنعهلامأ اذك نعهفدصأو س لجو

 هلوق امهحئىرقو عفت رملا لبا عل طقنم ىأاضي !نيتمضيو نيتحتفب فدصلاو

 لقب اللاب ةبوتلا ف رصلا (قرص) هدجوانالفقف ةداص و نيفدصلا نيب ىلاعت

 وومالاق فرصتيل هنامط وقهنموةلي اف رصلا سن وب لاق لدعال وق رصدنم

 هشاونو هباندح مهدلا فورص وار صن ال واف رصن وعيطتس مث ىللاعت هللا لاق و

 دقو ءاقتسالا دعاهم وص ةركبلا فيرصو جوزم ريغتحب ىأ ف رص بارشو
 قريضصلاو ريعبلات انو بابلاف ب رص كلذك و افي رص ر سكسلاب فرضت تقرص

 امهدح أ ةضفةدو لضف ىأف رص ني مه ردلا نيب و رين اندلابمثاردلا تف رصلاقتب

 هني ز ثي دخلا فرص دعوي أ لاق ثردحلاقرصبلط ..:ر هثب دا ىفو

 اضيأ ردصملاو ناكملا فرصنملاو فرضناف 5 لجرلا تف رصوةهنفةدايز زلات

 قهفرصو 0 ةيتلاتنابو ىذالا كنعهللافرصو موملق ناييصلاف رصو

 فوفصلا دحاو ا ( ففد) هراكم لا هللآأثق رضتساو فرصتقو ص 1

 رادلا ة هةفصو فقاصملا . يحلو ترحلاىف فق وملا فًّصلاو لاتقلا ىفمثوفاصو

 تفصو م مهماق 1 0 ةراباوم موقلافمصو فئصلاة:دحاو



 161 ءافلاباب ## داصلاو نيشلا لصف

 نالف نم فرش أن الف ورصن هبابو فو رشم وهف ف رشلاب هبلغ ىأهف رشو افي رشت
 افرش هدع اذكب فرشتو فرغو ةفرغك فرشلاةدحاو رصقلاةفرشو

 فرشم عضوملاكلذو قوفنم هيلععلطاهيلعفرشأو هالعناكملافرشأو -'

 نم وندت برعلا ضرآنمىرق ىهو فراشمىىلاةبوسنمفويسةيفرشملاو ٠
 ىلعزاك اذاهيلابسنيال عج انال ىفراشملاقبالو فر شم فيس لاقي فيرلا

 اههعأ هرخاف مرتغ لح رلافراشوهيلعف رشأ ىشلاف رامون رولا !ادع

 قرد ناهس اقعشامهمف نيعلا حُب هفعشي بحل |هفعش (تكك] فرشا

 دك فءشدقو ايحاهطب لاق ابحاهفعش دق نسا أ ارقوهض م ليقودنلق

 وهو نلقلا فالغ حتفلا,فاغشلا (فغش) فوعشموبهف هلعاف مسي ملام ىلع

 هك كك فعشبابةنانو هفاغش غلب ىأب حلا هفغشلاقيباجحلاكهنودةداج

 فاغشلا تحقبح لخ د لاقو ابح اهفغشدقامهنع هلا ىضر سابك ًارقودبف

 افوفشو هتحنام ى ريح قر ىأافيفشرسكلاب ف شي هبوث هيلعفش (فنش) 1

 ءانالا قام لك ب رشف ا افتشالا و قبق رئااهرسك و نيشلا تم تفت و واضأ ْ 3

 ىعالا طرقلا فنشلا (فنش :ث)د رهبابوهل زه مطاهفشو عرزمأث ردح ىفوهو 3

 تطرقتف اهطرق لثم ىهتفنشتف ةأرملا فنشو سولفوس افك فونش عماو
 نم كنا ثيد حلاق ولب وطئ ألح درخ نزوب فخبش لجر (فخيبش)

 ولحم ىأ فوشمرانيدولاق هبابوهالج ىلا فاش (فوش) . نيفخنش موق

 علطت “ىلا ىلا ف”وشتوتنيزاف وش فاشت تفيشو تنيزت ةيراملاتفوشتو
 ىاسكلالاق فاحي م عمإجاو ةعصقلاك ةفحصلا (فحص) 6 داصلا لصف ا“



 , ءافلابإب * نيشلاونيسلا لصف 11
 عويبلا نم عوناضي |نيتحتفب فاسلاو فالسوفالسا عم اون وم دقتملاهؤابآ

 ادك ىف بلس ا دقومولعم لجا ىلا دولاب ةعلسلا طبضتو نعل اه لقعي

 هنأرماتخأجوزلجرلا فاسو هفلسأف فلستو مارد ةتميقلت دتستاو

 طرقلا قلعم ن دل نم قنعلاءدقم ةيخانةفلاسلاودبكو دك لئمهفلساذكو

 0000 او د لآ لبق ملا مع نا لاساع فالاسلا و وق ملا تلقا

 ةدحاوماللاحتفب ةافحلسلا (فحلس) هلو”أهنرصع*ءى شلك ةفالسوافالس

 فوسلانماهلص ا ودعبلاةفاسملا (فوس) هيفةغل ةيفحاسلاو فحالسلا

 ماوه دصقلعأ لعل ه.ثفبا رتلا ذخ أ ةالف ىف لصح اذا ليل دلان أك مشلا وهو
 لك فاسلاو ةفاسمديعبلا اومس تح ةملكلاهذط ملل عتسارثك م روج ىلع

 لوقت كن أ ريالا دعب نكي ملامف سيفنتةلك فوسدهي وببس لاق طئاخلا نمقرع

 اهمال لعفلانين واهني لصفتالو لعفأ ف وس ص دعب ةسم4لت لق اذا هتف وس

 '  ”قئامالب شيعي ىأف وسلا تاتقي نالف مطوقو لعفيس ف نيلاةلزنم

 ىأ فئاس لج رو ف ويسو فايس أ هعمج فيسلا (فيس) لطملاهيونتلاو

 فيلا اويراضت ا وفياست و ةدلاج ا ةفزاسملاو تنيس حاض أ فاسو فس وذ

 ىوكتف مدقلا لف سأىفجرخت ةحرق ةفأشلا (فأش) دي نيشلا لصف

 ةحرقلا كلت بهذأ5 ّللادهذأ ىأهتف أشّلالصأتسا 52020

 لجرو لاعىأف رشم لبجو ىلاعلاناكملاوواعلا ف رشلا (فرش) ”<لاب

 وهف فرظٍبا,نم ف رشدقو ماشيأو متي لثم فارشأو ءافرش عمجاو فيرش

 هللاهفرشو ءارفلا ةرك ذ افيرش ريصيس ىأل يلق نعفراشو مؤيلا فيرش



 م6 ءافلاباب # نيسلا لصف

 2 لخينلا نضع نيتحتنب ةفعسلا (فمشن) نوفا رساو 2
 فن (فئس)ةدعاسملاوةاتا ؤملاةفعاسملاو ةلاهاضق هتحاحت هنعسأو فعس

 ّط قيوسلااذكو توتلمريغهذخأ اذااضي أ هفسأ واس حتفلاهفسب ءاودلا

 ىأمضلاب قيوسلا مةقسو نيسلا حتي فوفسوهف نوجعمريغذخ ؤيءاود

 هبجو م كثي دلل ىفوهيلع رذاذ ار وؤنلاهمجو فساوةنم ةطبقوةبح

 نادر دخلا ىفو هن دح و رظنلاةد شفافسالاو هريغ « رش هيلع رد هن لا

 ءىدزرلا قاسفسلاوهتخأتو ةكراودما ىلا رطل س1
 هركيو رومالاىلاعم نحت ىلاعت هلا تارت واتس

 نيتمضإ فقس وف وقس عج او تبلل فقسلا( فقس) ضغببو يوريواهفاسفس
 عم وهام افقسءارفلالاقوةضف نماغةس ىرقو نهرو نهر كى فخالا نع

 ءامسلا فقتسلاو ربضن تاب نم تذنلا تةسةقو بنك و دينك لو 1

 تيكسلان لاق فقسلا ني فقسا لج رنا داتا قالو 0
 نيدلاىف مهتاسؤر نم سيئر وهو عشاختبهنالىراصنلا فقساقتشا هنمو

 عناصلكلاق نم لوقوهيف ةغل فوكس الاوةفك اسالا دحا 0
 * فاكسااهارب سدماتدعشو * خامشلال وق و فو رعم ريغف فاكسا ب رعلا دنع 1

 هتبتعبابلاةفكسأو * اقتسفلوقبلا نم ذنو* رخالاقاكمتوتلاىلعوهاعا
 ضرال اهب ىوست ؟ىش ىهو ةفلس اباه وس رصن باب نم ضرالا فلس( فلس) ظ

 فلسو ةا”وسملاوا ةيوتسملاىه ىبمصالالاق ةفولسمةدلا|ضراثيدخلافو ٠

 لجرلا هلسونومدقتملافالسلاموقلاو ىضم ىا نيتح:فبافلس مضلا, فلس 0:



 ءافلا ب اي# نيسلا ىلاءارلا لصف م6 ٠

 ٠ (فقر) نافغرو نيتمضي فغروةفغرأ هعمج زيا نم هيغرلا (فغر)
 ساحلا اهنم فختيرضخ بايث فرفرلاو فوفر عمجاوقاطلا هبشفرلا
 عطل كوب 00 يع 3 ع 0000 لال ل هلل وحةحجاتح كرحاذا رئطلا رقروةف زفر ةدحاولا

 لزئ اذا ناكثن دخلا ىفوءاعالا نم امهنخ رآامنذابةقانلاتفنرأ( فتر)هيلع

 ىجولا لقثنم اهتتذا,فترتو اهانبع فرذن ءاوصةلاىلعوهو ىجولا هيلع

 عرزاهبف ضرأف يرلا (فير) فهرم وهفهققر هقيس فهرأ (فهر)
 عطقءبابو ىشم هيلا فحز (فحز):« ىاز زلا لصفإ# فايرأ عماو بصخو

 روم ه ه”ومم لكهب هبشي مبهذلا ف رخزلا (فرخز) ىشمتهيلا محزتو
 (فقز) ةيادءافلا ةففخاهحتف و ىازلامضب ةفارزل(فرز)نيزملافرخزملاو

 ىععاهفدزاو اهفز أ ورسكلاباض. ا فافزودرباب نماهجوز ىلا سورعلا فز
 اولبق اف ىلاعت هلوقدنمو اوعرسأ ا فيفز رسكل اين وف زيمهشم ىف موقلافزو
 ىلاعتهلوق هنمو ةلزملاوةيرقلا ل زلاوةفل زلاوهيرقهقلزأ (فلز) نوفزيوهيلا

 قلاب لاق هن ا مسا ىهو ىنلزاندنعكب رقت ىلابكدالواالو ؟كاومأامو

 تا وو ا ليللال وأ نم ةفئاطلا اضيأةفلزلاوافالزااندنع كب رقت

 اهفيزومثاردلاهيلعتف از دقو مئازو فيز مثرد(فيز)ةكم عذوم ةفلدزمو

 - برطهبابو لقعلاةقرلغةلانزوب فخسلا (فخس) ة6نيسلا لصفإلهريغ
 ىو ةوارمضلا اضيف رسلاودصقلادض ْنيِتحتفب فرسلا(فرس) فيخس وهف

 ةقفنلا ففارسالاو فارسالا نم وه ل قوز ملاف سكاف رس محلل ن ا ثيدجلا

 اولقاكهِنفةغل نيفارساو ليلا فاضم هناك ىمجعأ مسا ليفارساوريدبنلا
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 فأروةفاروةف ار مضل هبفؤردقوةمحر لادشاةفأرلا(فأر):ءارلا لصفإل# ٠

 مالكنم هلكب رطباب نم هب. فئرو ةزمطا حتفبافأر عطقب عطق لدم فأر يهب

 ةلزازلاةفجرلا ( فجر ) لعفىلعاضب أف ؤرولوعف ىلع فور وهف برعلا
 ديدشلا بارطضالا نيتحتفب نافجرلاورصصن بابنم ضرالا تفجردقو

 هيف اوضاخ ىأ ءيشلاىفاوفجرأدقو رابخالا فيجارا دحاوفاحرالاو

 هك رادقدراو ف ]را حلخل ال .ىذلاوهو فدترملا قف (فدر)

 رحلاو لفكتلا انا قدرا هفدر وهف ايش عبق ءييلكو ةفلخ

 مط ف درف رمأ مهبلزت لاقب هعبت ىأ رسكلابهقدرو فدترملا فندرلاو

 ها هعبتهريظن هلاثم ةقدرأو ةفدارلااهعمتت ىلاعت هلل| لاق هنممظعأر خآ

 فدارتلاو هقدرينأ هلة اغدر نسمح ىا ندا ةبادددهو

 اضي أه ف هت راورصن وبر ضباب نم هفشر دقو صملافشرلا (قشو) عباتتلا

 شطعلل نكس ناك السلق اليلق ءاملا تقر عقنأ فشرلا| لاف و

 موقلا فصا رتورصن هبابو ىرخالا ىلاامهادحا مخ هيمدق فصر (فصر)

 ىأ فيصر باوجو فيصر لمحو ضعب قزل ىلا مهضعب مأق فصلا ىف

 فعردقو فتالا سمج رخيمدلا فاعرلا( فعر) عض ومةفاسرونيص راك
 ةفيعض هيف ةغل نيعلا مخب فعرو عطقكاضيأ فعريورصني رصنك فع 3
 رجح ىه لبقو ا ىتنملااهملع سلجبل هافسأ ىف كرتتةرخص ريلا ةفوعارو

 ةالصلاهيلعدنا ثيدحلاىفو ىتتسلاهيلعموقي ريبلا سأر ىلعز وكحب

 ريبلا ةفوعارت نفدو ةعلاط فج ىف هرحس ل عج رححس نيح مالسلاو



 ءاقلا باب # لاذلا ىلا ءاخلا لصف ما

 (فوخ) فنخل انعتق رح ثيدحلا قو ناتك نم دختب ظيلغ ضب فينعلا
 ىلع فيخو لصالا ىلع فوخ موقو فئاخ وهف ةفاخعو ةفيخوافوخ فايف اخ
 ” لاقي فيوختلاةفاخالاو فوخلا ةفيحلاوءاهلامتفب فخ هنم مالاو ظفللا

 عطاقهيف فيا او فيخيال هنال ف وخت قبررط وها ر ند في ىأ فيخم عجو

 0 هلوق هنمودصقنت ىأ هف وو تفخ ىأ 'ىشثلا هيلع ةوخوقبرطلا

 نععفتراو لبجلا ظلغ نع ردحتاام هيلا. (فيخ) فوت ىلع مدخأب
 ' ىمفيخاو:أاذاموقلا فاخأدقو تعي فيا دجسم ىمس هنموءاملا ل 2-2

 ىرخالاو ءاقرز هينيع ىدح أ تناك د افنحلا د فو هولزنف

 ْ ةوخاو نوفلتخ ىاقابخ |نانلا لبق هتموت لكن م وهكلذكو ءادوس

 مخلابفدلا(فقد)#لادلا لصف ىشءاب الاوةدحاو مهما تناك اذا فايخا

 قيرغلا بت رحبلا ىفقب ادءافلار شكو لادلا مذب نيفل دل( فال د) ديل ولا نب دلاخ
 ' موقوفتدةأ ماو اضيافندلجرومزالملاضرملانيتحتفب فتدلا (فند)

 ١ رسكب فتدلجرتلقناف عمجاو ةنسلاو ثنٌّوملاَو ركدللاهيف ىوتسإ فئد

 5 |0000 2 راب شودقو تعمحو تلشو خلق اع د2[ ماكل قولا

 إ فئتدمو فت دم وهفمزلبو ىدتحت ص راه فاو 702

 1 كلذكو ف وؤدمو ف ودم ويفهريغوا ءامدلب هقوديهريغوءاودلا فاد (فود)

 ؛



 ممل ءاغلا باي#ءاخنا لصف

 ءاحلارسكي ىنيلخلاوءاسنلا عم ىأ فلاوخلا| عم اوك ناباوحر لا هلق

 هنع ىلاعت هللا ىذ رباطخل نير معلق ةفالخلا اروصقممالل اديدشتوماللاو

 دشن آو ثن ؤي دقو مظعالناطلسلا ةفيلخخلاو تنذالىيلحلا عمن اذالا قيطأول

 لاكلا كاذةفيلختنأو #* ىرخأ#«دلاوةقلخكوبأ ءارفلا

 لجأ نمءافلخاضي |اولاقو ملا ركوةمي ركل ثم لحال ىلعدب واح فئاالخا عمو
 ءافرظو في رظكءاطا طاقسا ىلعه وعم ءامللاهبف ورك ذم ىلعالا عقب الدنأ

 هفلخ لاب ه:ةءلخناك اذاانالفنالف فاخو ءالعف ىلع عمجالءاطاب ةايعف نال

 هدعب ءاحاضي أ هفلخو ىوقىف ىنفاخا ىلاعتهلوقهنمو بتكباب نمهم وقف
 هبابو هحيروأ همعطريغتاذاماعطلاونبللا !اذكوهتحار تريغت اصلا ف فاخو

 ضاعتس 'ىسوأ داووأ لامه هذ نم لاقيو فاخىفةغلهوف فلخأولخد '

 ةدلاووأدلا وهل كله دق ناكناف تهذام لثمكيلعدر يأ كياع للا فاخأ
 نم ةفيلخ هللا ناكىأ فلأ ريغب كيلعهللا فاخ لبق ضاعتس الامام و حنو

 ليقتسملا قدلعتتالو ايشلوتيناوهوهدعوام ضلال 115
 تابنلا فاخ أ ورخا هناكم لعش ءىثهل سهذدقناك اذاهسفنل نالف فاخأو

 ةفلاخلا فال اومدعب ىأهفلخ سلجو هتفيلخ هاعج هفلختساو ةفلخللا جرخأ

 هيلعللال وسر ةفلاخ ىأهللا ل وسر فالخ مثدعقعنوفلخلا حرف ىلاعتهلوقو

 نزو ةفلحلاهعضوموفورعم فالحل رجشوهللالوسر فاخ ليقومالسلا

 درو تاتو -) رخأت ىادتع سلكت ةءاو وقل وذيل

 (رع ا



 ءافلا بأي ع ءاكلا لصف ١

 0 ءانجح دب دحاضن أ فاطخخاو را فاطخل اا و نعم هفطخت وهفطتخاو

 قى ل[ فاطا وفاطخ انف ديوي لك روما اهف ةركللاىناح قف

 3ع 4اينوج اون احا

 ااا ىلع غ1 لل: ليم

 - راصبالارونل فطاخقربوهقرتسي عمسلا فطخي ناطيشلا وه حتفلاب ثي دحلا
 سلت لا فافخلادحاو اضيًاوهوريعبلافافخأ د حاوف حلا (فنخ)
 " *ئثلا فخ وهناهأ هب فختسا و هإقثتسا دضهفختساو ليقثتلادذفيفختلاو

 " نيب ناث يدا ىتو هلا تفخ لجرلا فخ وافيف+راص ةفخ رسكسلاب فخ

 ش فلحلاو مادقدض فلخ (فلخ) فخلا الا اهزوخيالادؤك ةبقعانيديأ

 ' مهنمزك | سان نيقحال سانل ءوس ف لخ ءال ؤهلاقين رقلا دعب ن رقلااضيأ
 فلل نعتكس ىأافلخ قطن وافل أت كس لاقي لوقلا نمءىد 0

 ' ماللا _:ركاساضيأ فلخلاو ءاقتسالا اضيأ فلخلاو اطخم ملكت مثةلك
 ” هي آنمقدصفلخو هيأ نهءوس هاخ وهلا. دعب نم ءاحامابحوتفمو

 : | نكي نموهنو كرحينممهنم ءاوسامه شفخالالاق هماقمماق اذا كن رحتلاب
 أخ الانكسو كيرحتلاقدصفلخ لوقب نم مهنموفاضأ اذا اعم امه

 . فقحلاو ةيش ن رم ةتفلختساام كيءرحتلاب اضيآ فاخلاو امس قرفلل

 ” ةفلحلا و ىداملاقبذكلاك لسقتسملاقوهو فالخالا نم مسالا مضلاب

 ار راهنلاولبللا لعج يذلا وهوىلاعتهلوق هنمو راهنلاو 0 ا
 جرير غر جشلا ةفلخو مشهم ىذلا تابنلا دعب تبني تبباضب اميل و هلع
 نزوب فلخلاو فصلا تنام ةفلحلا كيبنعوي ا رثكلارعلادعب

ٍ ةركندزويةفلخ ةدحاولا قونلا نم لماو حلا ىهو ضاخْلاتكلا
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 ١ ءاملا باب د١ ءاللا لصف

 اتفاح(فوح) دبعت ومانصالا لزتعا لاقيو نتخ ا لاّقيو ةيفينل | لمع لمع ىأ

 عاببات نم هيلع فاحدقو مظلاو رولا فيلا ( فيح ) ةانناج ىداولا

 ةفرحل (فرخ) عباصالابهبىرلا ىصخلا, ف ذحلا (ىذخ) د6ءاكخا لصف

 لم افورحلاو هنع ىلاغت هللا ىضررمعثردح ىف وهو قيرطلاةبرتملانزوب ْ

 قرخ هيلا ةسنلاو تح ىا راغلاديف قرت ة سلا لوشافدخلا تفي رخاو

 ناكف نإ اهنوهتساةرذعنم لجر مساةفارخواهحتف وءارلان وكسب ىفرخو
 اسوهيلعهللا لصىنلا نءىوربوةفار خشي دحاولاقوهوب دكف ىأ راع ثدحن

 نآالا ةف رعم هنالماللاو فل الاهإخَدنالو ةفف# هيف ءارلاو قح ةفا رخو لاق هنأ

 رصن هبانو اهانتحاراغلاف رخو لدللا ثي دخ نم ةعوضوملاتافارخاهءديرت :

 برطهنأبو ربكلا نم لقعلاداسف نيتحتفب فركخاو فئنرخو فورخرعلاو

 2 بهذ 0 3 نجا فول 0 فرخوبف

 0 هب فسحو ضرالا قوه مسخو ضرالاة رادو هبافحش :

 فوسخوانب قلطن |لاقياكانب فسخمال هللا دبع ف رح ىقوهلعاف مسإ ملام ىلعانب

 ل عل 0 , 0 ئ مالكلا دوجا اذه رمقلا فسخبو سمشلاتفسكب لعثلاق هفودكر مقلا

 ا
1 
1 

 فرغت يلا

1 



 ْش ءافلاب اب ءالا لصف ١

 رسكلابةف رخلا اذكو لامهل ىمنبال ظ ا صو قنم ىا فراح لجركل وق نم
 ًاضياةفرخلاو هتليع نم ”ىلعدشأ مدحأ ةف رخل هنعهللا ضر رمعثي د> قو
  :رع مالكلا فير حنو ىلماعم ىا ني رح نالف و عناصلا ف رت+لاو ةعانصلا
 قى ركو هةنعقرجلا لابو اف رحدعطق مقل فيرحو هريتغت هعضاوم
 و وايدح الملا و رقلاًا درأ فشلا( فش>)لدعولامىافرو حو
 لكى رسكلاب ةفلاو هلثم تفةحاو رسكلاباضي |ًافافحو درباب نمرعشلا نماههجوةأرملاتفح (ففح) سإايلاب رجلا فصخلا (فصح) ةلك
 ىاهلوحاوفحو جدا وطاسقتاكبسقت الاهم الا جد طك ءاجدلا هكا نم
 هفح وش رعلال و> نم نيفاح ةكئالملا ىرتو ىلاعت هلل |لاقأ ورادتساوهباوفاطا
 دري الاثلا باب  ءافح ا ىاذتنأ روهبراش فحو باشلابجد وطاف حام ءيشلاب
 هناثب د | ىفو فاقحاو فاح عمجلا ولهرلا نم جوعملا فق( فقح)
 رايدفاقحالاو هموت ىفىنثتو نحنا ىذلا وهوةرجش لظ ىف فقاح ىظب ٍض
 فالح فلح (ىفل>)قاقح الاب هم وقرذت أ ذاداعاخ ار ك ذا و ىلاعت هللا لاقداع
 لوعفم ىلع رداصملانم ءاحام دحاو هو ًافواحمو ماللارسكب افلح رسكلاب
 نينوكي دهعلا فتملانزو فلخلاو ىعميهلك هفلحتساوهفلحوهفلحأو
 شي رق نيب فلل اجبهن اثر دا ىفو اودهاعتا وفلاح وهدهاعىادفلا-دقوموقلا
 ىلوملاو فلاحا فيلحلاو مالسالا فن حال هنال مهدي ىخاىعي راصنالاو
 ىبمصالالاقو ةفرط وةصقك ةفلحام دحاودبزوب |لاقءاملافتدنءافلحلاو
 لجرلا فنحنو ممل فيرحلا (فنح) عضومةفيلخلاوذوماللا رسكب ةفلح



 1 ناز“ تداوم

 هم ءاقلا بايد#ءاخسا و ملا لصف

 عفو طل ناظرجالا و ل 3 فوح 3

 و اضياذقت لاو ف وا طلاخخ ولا وبقول اا ءالاو

 فيوجنهيفو فوجا ىاف وحجم “ىثو فوجأ 'ىث كاوق ردصم نيتحتفب
 مث فيج عمو ًافيحن فيج هنملوقتحارأ اذاتيملاةثج ةفيجلا (فيج)

 نالفتاموفوتح عمجاوتوملافتحلا (فتح) د ءا ا لصف فايجا

 سرتلال اق( فجح ) لعف هنم نبال و برضالو لتق ريغ نمتاماذا|هفن افتتح

 فجح عم او ةقردو ةفجح بقعالو شخ هيف سيل دولج_:رء٠ناك اذا

 تفيساا ةسار فادح وات ءامراضعل ارق كك وهطاقسإ لآ زن ( فذح)

 زاجحلا مغنمراخد دوس مغنيتحتفب فذحلاو ةعطقهنم علعتف هب رضاذا

 لك فرح (فر>)ف ذ>تانباهن أك تيدا ىفو نيتحتفب ةفذحةدحاولا
 نموىلامتهلوقو ىجهنلافو ر>دحا وفر لاوهدح وهريفشوهف رطءوث

 ءارسسلا ىلع هدبعين اوهودح او ةجوىلعاولاق فرح ىلع هلل |ادبعي نم سانلا

 دقو كرابأادض و هومورحدو دح ىا ء ءارلا حّتفب فراحم لجرو ءارم ةلانود

 ثيدحىو هنعهقزرب لم هن ما هيلعددشاذان آلف ك5 فروج

 بوبذلا نم ةيقبلا هيلع ىتبت نيبحل ا!قرعنم مات وم هنعهللاىضردوعسم نبا

 لفقلازنزو» ف رحلاو هب ونذهنع صح هباعددشي ىا تواادنعاهم ف راحبف

 ناسللا عذاب ىذلل ديدشتلاو رمدكلابفيرح ءوثلبق هثمو داشرلا بح

 مسالا ضيا فزخعلاو تي رحلقتالو رسكلاب فب رخ لصب كا ذكو هتفارحي



 ءاقلا باب * ملح | لصف 1-7

 مهفباب نمهفقثو اهنب وست اهفيقثتو حامرلاهب ىوستامفاقثلاو دضعك فّقثو
 فيرح لصب لثم دج ضماح ىادبدغتلاو رسكلابفيقث لو قدا

 ةنيدلاو 0011 5 اصو ©

 د 1 .. ةنلنم 17 ميكو

 0-2 لاذلاو لادلابةنيفلاف ةأادحدب رد نبال اذ. (فدج) هطنطغا

 بارشلا م ىطغبي الاماضنا قدحلا اوءاقءاثلال اديان ر ,قلا قداو ناتحلصف

 ناك ام. نو ان ويس ا ىذلاد وقفل لاسني> ةنع ها ىضرر مع خر د-> قوهو

 ليقوق دجلالاقق + رشناك اموهيلعهللا مدارك ذيملامول وفلالاقف مهماعط

 فيدجتلاو ءاملا هع ب رشي نأ هلك اب ىذلاجاتحيال نعلابن وكيتابن وه
 هللامعتب اوفدجتال دخلا ىفو .هللاءاطعأاملالقتسا وه لبقو معنلابرفكسلا
 نطلاف رج (فرج) لادلاولاذلاب ةنيفسلاهيف دحام فاذحلا (فدج)
 هنقفرحنام 2-2 رلامغب فرخلاو ف 0 ىعس ةئمو رصف هبابوهحس 9

 هنقرجدقو راه ف رجافش ىلعىلامتهلوقهنمو ضرالا نمتلك أ اول 1

 ةقزاح 2 ةلادخاى ما|ور وفرك (فزج) كو ام ركل لونَسلا

 ١" ةميغىف لفنال امهعةللا ىذرسادعنب|لاق ( ففج) برعم ىسزافافازجو
 اضيا اف وفج وافافج رسكلا, فحم ريغ وب ولا فجو اهلكى | ةفج مسقن تح

 )افق هزيع ةتفحو قابكلااهدرو ديزونااهاكح هبف ةغل حتفلاب فحيو

 7 نمفنج دقو لما فنملا (فنج) فاح ىاف اجب ارعامطوق(فلج)

> 
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 5١ ءافلات اي« ءاثلا ىلا مل الازسف 3

 ٍ عضوملا ده فلا دقنالفو رافكو رفاك لثم فا ١ عجفالالاوعت وعلاتو

 عخوملا تفل | اضي هلل و يفي هفلا راش نييكتلاباقلا هفلأب ركاب

 ىفلعاف و لعف اد وصراصفافالا و ةفلاؤم هفلاؤأ ةذوملاتفل او افالياهفل و ظ

 ةامكم ىاةغل وم غل كاف و افلا هاك ًاتف نيئيشلا نب فن اوادحلا وىخاملا 5

 مهفالبإ شرق فق الب.الىلامنهلوقو مهوولق, ةفل ٌؤلاهنمو مالسإلا لعمل تو

 ءاذشلاةلحر شيرق فل ؤنلو ةكماش, رق فاؤ آل ليفلا باح [|تكله أل 0

 هتبرضلوقتاك [دهودذ فاودخ ١ اهذنمأ 2 اذاامهسإ عمجم ىأ فيصلاو

 ارقعلر فان اوف !همح ألا |(فت ) واولا ف دياذكل اذكل

 اهعبر فن ٌودساهن كي رع ًايعريل انيتمضي فن 1 ةظورزالو م :لك

 كاد كا ل انسام 1 وب رط تاب نم "ىلا نم تاو

 نموا ثيدخاىفو بعن وهف سعت لثماعن ويف ل هفن اكتم اذعهللا :

 ىدلا ع وا كلفو جاتو اء يع رك خيتسان اوداقن ا ديقن ا فنالا لاك 4

 (فو ارافلاسو امنا اذكلاق ةوءادتب الا فانتثالا وفاشتسالاوداقنملولذورفدب

 :نزو فو ُوَم وهفةفاةتباض 1 ًأدلعاف مسيملامىلع عرزلا فيأدقوةهاعلا ف ١ الا

 فطللاوربلا نم لج لاه, تفحأ ام ةفدتلا :(قحت (فح ) 6 ءاتلا لصف فوعم

 (فلت) هتغطأ ةمعنلاهتفرثأ (فرت) ) فخ عماو ءاحلاحتفب ةفحتلااذكو

 ف ةودتلا(فنت) هلال فالتالا ريثك ىافالتم لج روبرطهءاو كالطافلتلا

 ويف اهينخ ًاقذاحراصف رظباب نم لجرلاهقث(فقث) *ءاثلا لصف#9ةزافملا

 .فقثوهف نوكأ تنال ب سالو ةققاثملادنمو مخض وهف مخض لثم فقث



 ءافلا باب هي فئاالا لصف « نيغلاباب تواولا لصق ٠“
 رسكب ناغزوو غازوأو غزو عمج اوةبيودةغزولا (غزو)واولا لصفو## عطق
 . ههفامبرش ىأاغولو امهيف ماللاحتتفب غلي ءانالا فبلكسلا غلو ( غلو ) قولا
 بابذلاريغغلي رويطلانم ”ىثسل لبقو هيحاصهغلوأو هناسل فارطأب
 . اني ارش نموانب ارش فوان أ رشبلكلا غلوديز وبأ حو

 6 ءافلا باب
 فرغك فرأ ماو ”دحلا ةفرغلانزوب ةفرالا (فرأ )  فلالا لصق

 عطقت فرالا هنعّللا ىضرنامهع نعثر دحلا ىف ونيضرالا نيب دودخل |ملاعم يهو
 برطءهبابواندلبحرلا فزأ ( فزأ ) راجالةعفشلا ىربالناك هنالةعفشلك
 0 دقوز رتابشإى سلا تح ةمامقلا نع ةفز الات ف زأ ىلاعتهلوقدنمو
 ١ هتناوبب رطامجان و بضع ى أ هيلعسسأو فولت ءأ يبا و الي لع معا
 زمطا هبف حو اهرسكو اهحتفو نيسلامضتاغل ثالث هيف فسوبو هبضغأ
 نزوبىفاشالا عّمعاو روصقمةزمطا سكب فاكسالا ىئشالا ( فش ) اضيأل

 ' هللاقاذا اقفأت فق ا دقوةفتو ةفأو هلارذق ىأةف أو هلافأ لان (فقأ) ىفاثالا
 اف لاقي و ف أافأ ف أف أف أ قا تاغل تسهيفو فأامط لثال وىلاعتهللالاقفأ
 " تنك دقو فك أعماو هفاكو راما فاكا (فك أ) هلعابتاوهورافتو
 ' لاتز ؟ ةموهوددغقلالا ( فلأ ) اك الا هيلعدشى أ هفكوأو راما
  لاقو ءاعرقلاةبالومات ىأأعرقأ فلأ اذهوةدحاولاقبالودحا ياذا
 " فئلالاوفال او فولأ عم اوزاجل مهاردلا قم تنل هذه تلقول تكسلا نبا
 7 عيبتك تالا فيلالا عجوفلالا ىلا فلالاتنح لاقي فيرلالا رسكلاب



 مثب# 2 نيعلاباب جنوتلالاداصلا لس 02020 1

 زجارلالاقغابصع ماو نيلك الل غيصوهلاعتهلوقهنموءادالا ٠

 غابدلاب ةدعملا ركابو * غالبلاب كايند نم جزت
 غابص نم هخاموأ حلملاب * غاضملا ةنبلةرسكجب : ١

 ىراصنلا غبص نمهلصأ ليقو هديدهللا ةغيصورصن وعطق باب نهبوثلا غبصو

 رعشلا اضي أ ىمسي و نذالاو نيعلانيبام غدصلا (غدص) مهطءامىفمهدالوأ

 راجشالا غومص دحاو غمصلا (غمص) برقعم غدصلاياغ دصاهمل ءىلدتملا

 غاص(غوص) ةغمصهنم ةعطقلاو حلطلا غمصىل رعلا غمصلاوةريثكهعاونأو .

 هام<وزاجحلا لهأ ةفلىف اضيأ غابصو غا”وصو غئاص وهف لاق باب نم*ىنثلا
 اهندك ةيلك سدا و تاكد اوهو تدك غوصينالفو ةغايصلا .

 اغارفو لخ دباب نم لغشلا نم غرف (غرف) ءافلالصفإ# نوغا“وصلا .

 رسكلاب ءاملاغرفوهلذب ىأ اذك فمدوهحم غرفتساواذكسل غرفتواضيأ

 غيرفتو بناوجلا يمص ىلا كب رذم ةقلح و هريغهغرفأو بص ! ىأ اغارف

 ريصينأ مضلا,ناسالا ىفةغثلا (غثل) د6 ماللا لصف لع اهؤالخا فورظلا

 (غدل) ءاغنل | ىماو غنل ا وهف ب رطبا, نم خل كقوءاننيسلاو امالوأانيغءارلا 7

 *6مملالصفإ# غيدلو غوملم وهف اضيًاغادلتو عطقبا: نمبر قعلاهتغدل ْ

 غارموغرمتم عضوملاو كعمتف كعم ىأ غر متفاغب_ر بارتلاىفهغس( غض)

 بلقو م ةعطق ةغضملاورصنوعطقباب نمماعطلاغضم ( غضم ) ةغارمو ٠
 هبابوربظ'ىثلاغس (غبن) 6 نونلا لصف هدسجنم ةغضمناسنالا

 هبابو ىرغأودسفأ مهسي ناطيشلا غزت ( غزت ) لخدوبرضوعطقورصن .

 0 ز  ز ]ز]ز]ز]ز] ]| ] ]| | ]| | | 0|ذرذرز زر زز
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 0 نيغلابإب هي داصلا ىلا ل ادلا لصف 2 ”؟4

  لصفإب دبجو بذج لثم اقف ىغبلا سنتي هلصأ لبقو جمال
 ْ ثردحلاقورسكلاب كي اافايدو تتك ور ست هيانو اغا علد (غبد) لادلا

 - غبدلا اذكو غابدلا ىف دال الاقبو هب غب دياماضي أ غاب دلاواهر ويظاهغاند
 ٠ ةغمدالادحاوغامدلا (غمد) ةفورعمةغدغدلا (غدغد) اضيارسشكلاب

 تل < ماكل اهمساو غامدلا ةجشلا تغلب يح هجش عطق باب نم هغم د دقو

  ءاملا اهنوكسو لادلاحتمب ةغدرلا (غدر) ة#ءارلا لصفإلم جاجشلاةرشاع .

 اهمضونيسلان وكس باودلا نم غسرلا (غسر) ديدكلال حولا ونيطلاو

 7 لجرلاودبلا _:ر.فظولا ل مورق ىذذلا قدتسملا عضوملا

 2 حتفلا غاورلا هنمم ءالاو نححتس اص !اغورول !اكهبابو للعلا غار ا

 "7 هلوقو داحو ارس هيلالام اذك ىلا غارو داراو تلط ىأ غاراو غارأو

 : ىغوارينالفو مهلعلامءارفلالاق لبق أ ىأ نيمار ض مهيللعغارف ىلاعت

 7 ”لكرصبلا غازو عابهبابو ليملا غيزلا (غيز) 6 ىازلا لصفإلم ةغواسمرمالا

 | .اهعأ ةمعنلاهيلعهللا غبس اولخ داو تءسناةمعنلاّ ةيسوفاولماك ْئىل

  (غوس) ةعساولا عردلاةغباسلاو فاوىأ غب اسبنذوهماهتاءوضولا غا يس

 ) ىدعتي عابولاقهبابو هريغهغاس ولاقدبابو قلحلا قيلخ دم لهب ا 0

 3 . لعفامهل غاس و هغيسي داكيالو هعرجتب 0 ا ادوجالاو 0 م زلدو

 1 غبصلا (غبص) 6 داصلا لصف ع 52 ما وسن هريغهل هغ" اوس راح ىا

 0 1 اغبصلاو عاقل عقلا حو تو كلا و ملا



 ماسالا نيغلاباي هي ءاّنلا:لصف 0
5 

 ةعيهملا (عم ه) ؤيقتلاعوهتلا ( عوه ) رطامى [ فتك نزوب عم باحسو 7

 عاربلا 9 ءابلا لصف ماشلا له 1تاقيم ىحوةبحمل اع كارو 1

 ىام ءالغلا عفب أو ضرالا نم عفت راام عافيلا (عفبر) ةبصقلا ىهوةعأر يعج 0

 0 قى رغأع ف ) عض رداوتلانم رهو وت يتلا 0 را

 كا مدبلا مول عضبلا يلطر لايف ةعفو 1

 بحصو بحاصك ع نب عنايلا عججو جضانلاو 1

 د« نيغلا بابي 0
 رسسكلاب غزبملاو لخدهبايوتعاطسمشلا تغرب (غزي) *ءايلار صقل ١

 لضونزاكملاغلب ( غاب ) عطقهبارواطرش ىاراطيبلاو مجالا غزبو طرشملا 1

 غلب وهنب راق ىأ نلجأ نغلب اذاف ىلاعتهلوقهنموهيلعفراشاذا اذكوهيلا

 غالبلاهنم مسالاو لاصيالا غيلبتلاو غالبالاو لخدامهانو كردأمالغلا
 راصلجرلا غلب وةحاصفلا ةغالبلاو ديجى أ غلابةيشو ةيافكلااض؛اغالبلاو '

 ةثئاعثي دحىفوهو ةيهادلانيغل بلا وتاياشولاك تاغاللاو فرظةبابواغيلب 1 ٠

 غلبسو شيعلانم « غبي امةفللاو يفرصت اذا سالا ىلا و 33 1

 يايات مدلا ؟دحاي يش المال ناعم ديلا روتي جلس نا : ./

 هبحاصب لجرلا غوبت وهب جاه غيد وهيحاصب مدلا غاوبت حاحصلا ة رابع 75 0

0 06 
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 نيعلاباب هي ءاط اىلاواولا لصف مس
  هتراج ف عضولاةب رسخ ىاامهفهلعاف مسلام ىلع عضواو ه.راحن يف لجرلا

 . ةعقاولاو برا ةمدصةعقولا (عقو) لاذتلاعضاوتلاو اهبف عوضوموهف

 . سانلاىف ةعيقولاوهعقوم *ىشلا عقو لاقيوهطقاسم ثيغلا عقاومو ةمايقلا

 تعقوو طةساعوقو عتب "ىشلا عقوو عئاقو عمجاو لاتقلااضياةعبقولاو ةسغلا

 "ىدعتملا لعفلا نومس ةفوكلا لهاو تطقس ىأ اعقو اذكن عو 1
 .امهف ديدشتلابةعاقوو عاقو لج روهو مهباتغا ىأ ةعيقو سانلاىف ءقوواعقاو

 ٍْ (علو) زئاجعبقوترورسلالاقيباتكلاىفعقوبام عيقوتلاو سانلاباتغب ىا

  حتفلاباضي اعولوو ماللا حتفب اعل وعاويرسكلاب هب علو نم مسالا حتفلاب عولولا
  ويفهلعاف مسام ىلعديعل وأوءئشلابهعل وأو ناحوتفماعيمج مسالاو ردصملاف .

 هبابو اليل مونلاعوجطا (عبخ) (ءاطا اصفإلم هبىرغم ىأ ماللاحتفب علوم .

 ٍ . ةقيفخ ةموب دعب ىا ةعجهدعب انالف تنتألاَقب , وةفيةخلاةمونلاعاجهنل اوعضخ

  لاقهيلاز وعرب هموقهءاجو ى اعت هلوقو عارس الا عارهالا(عرمه) لبللا نم

 . دماذا لجرلا عطعأ (عطه) اضعب مسي رع ماك لاو وكت دخولا

 0( رطةيلو عزا نتخلا علحلا( عله) عرسأ دو دع عطخأ وهسأر بت وصو هقدع

 عزجب ىاعلاخ نبجو علاه حش دبعلا ىفو ان ”رم :نم ثيدحلاىفو عواهو عاهوبف
 . جاودزاللءاج علاهن وكينأ لمتحيو مان ليلو ف داعم وكن زحيو دبل !ادبف

 ءامللا حتفب عومملا (عمج) هتدشلهداؤف علخي ه هناكىذلا علاخاو علاخعم
 0 خو عطق هبابو تعمد ىاهنبع تعمج دقو فاليسلا مضلابو لئاسلا
 | دم رجشلا ىلع طقساذا لطلا اذكو مملا حتفباشي 1 طابمحو



 8-5 نيعلاباب # واولا لصف :

 مهنيامف هوعزوتلاقيقيرفتلاو ةمسقلاعيزوتلاو نوعزويمهف ىلاعت هللا لاق
 ةعتسلو (عسو) ىعازوالامهنمو نادم نم نطب عازوالاو 00

 قفنيل ةقاطلاوةدحلاحتفلا,ةعسلاو عسولاو حتفلابةعسهعسيرسكل “ىلا

 هل وقدهنمو نعوةغساذراص لجرلا عسوأوهتعسر دق ىلع ىأهتعس نم ةعسوذ

 كيلعهللا عسوأ لاقي نورداق ءانتغأى أن وعش ولا ودم لاهات ل

 ىأ حيرت 6 لاعسولوقت قييضتلا قالخ عيسوتلاو كاتغأىأ

 لخدأ دقومجعلا ءامس أ نم ممسأعسإو | وحسفت سل + |قاوعسوت واعسأ وراد :

 ىفالا ركشب ودي زيورمعي وحنمرئاظن ىلعنالخدبال امهوماللاو فلالا هيلع

 نمر غصأ ردا عا (عصو) نيمالب عسللاوعسلاو”ىرقورعشلاةرورض
 . (عضو) عصؤلاهن ًاكريصي حلل عضايوتيل ل افارساناثيدخلاىفو روفصعلا .

 اهضومو اعضوهعضي هدب نم ىلا ع_ضوواضي اردصملاوناكملاعضوملا :

 ةغل داضلاحتفب عضوا اول وعفم لل عتءءاج تلا رداصملادح وهواضن ااعوضومو .

 اوفلخ نيألاقيموقلالاقثاىهو عئاضولا ةدحاو ةعيضولاو عضوملاف .

 مهنكسيف ضرانمام وق لقن ناك ىرسك ئاضو وحناضيأ ةعيضولاو مهعئاضو
 لجرلا عضودقوسانلا نم ءىبدلا عيضولاو ل اسملاو نحشلامهو ىرخااضرا :

 حتفب ةعضدبس> ىف لاق, واعيضوراص ىااه رسكو داضلا حتفب ةعض عضوي مضلاب ٠

 صال ىفهعضاو و عيبلاةكراتماضب أ ةعضاوملاو نهار ملاةعضاوملاراهرسكوداضلا

 ىفعرسأ هريغوريعبلاعذووتدلواءضوةًارملا تعضوو ىنوعدفةقفاويعا :

 عضوو ؟لالخا وعضو الوىيللاعتهلوقهنمو (تاق اق) هبك ار هعضوأو هريس 0



 نيعلاباب # واولا لصف ار

 "برضو مالبالا عاجمالاوهلوقن ةماعلاو ىسأر ىنعجوب لقثالو؟ ىسأر ىنعجونو

 .عيدوتلا (عدو ( دز وار ياك ٠ نمهلعجوتوملوم ىأم اكمجؤم ىأ عيجو

 . ككرتم اولاقكبر كع دوام ىلاعت لوقو حتفلاب عادولا مس الاول بح راادنع

 | خد و ةدحاولا ريكلاو رغصلا فت وافتتر حبا | نم جرح ضيب زرختاعءدولاو

 .عيدو و وف لادلا مضي ا عدوكم لوك سقما ةعدلاواهحتتقولادلا نكسب
 عداوتلاو ةأاصملا ةعداوملاو ضءاحوهبف ض: لئماضيأ عداوو نك اس يأ
 لاقبالف هيضامتيمأ دقوعدي عدوه ءاودكرايأاذعدمطوقو ياصتلا

 'اعوورعشلاةرورمض قءاحاعرو كرات كلو عداوالوهكرلاقب كاب عدو

 ”هعفد ىأالام هعدوأ 0 و اوك ذؤلاو لحال ا ىلعاضيأ عودومو

 اءادشالانم وهو ةعبدوهنمهإبقاضي أ الام هعدو وهدنع ةعبدوز وكمل هيلا

 عرب عرودقوى تلاع ءارلا رسكب عرولا(عرو) اهاياهظفحتسا ةعيدوهعدوتساو

 .قوهفكىأاعيرو هعروو جرح ىأ|اذكنمعرو.وةثالثلافءارلا رسكب ةعر
 كلذنمف هت راذاىأهعارتالوص الا ع”رو هنع ىلاعت هللا ىخررمع كي دح

 و لماعزوهعزيهعزو (عزو) هنمز وكام رظتنتال و هعف داو هففك ف
 0 ةروتساو < هانا ىشلابهعزوأو فكىأ وه عزتافدفكىأاعضو هعضي

 ذب فصلا م”دقتي ىذلاعزاولاو نمهأف هتمهلتسا ىأىنعزواف» ل

 ٍْ سانا دب ال نس 0 ركب ىف|ث ب دح يف وهو ة ةهعزوهعمج ورخؤيوم دقو

 مثرخا :| ىلعمطوأتسبحاذا شيلا تعزولاقي مهفكيناطلس نم ىأ عزاو

 5 ها ءايلامضب نعجوب لقتالوءايلاحتفب ىأى نعجويهلوق *



 5 نيعلاب اي #واولا ىلا نونلا لصق

 عيزأهبف عطنلا (عطن) صلخ و هضاب دتشا اذا عضخ يودعون نوع

 (عفن) هنم روصقم عنعنلاا ذك و ةلقب عانعنلا (ععن) قمعتمالكلاىف عطتتو عاطنأو عوطن عنج او اضم طن و عردك مطن و عبتك طا وعاطك عطن تاغ

 عقنلا (عقن) عطقهبابو ةعفاملا الا وهب عفتنافاذكيهعفن لاقيرضلا دضعفنلا

 مدما تب هخضارف ودا نيرولاق عمتجااماضيأ عقنلاو رابغلا عفنلانزوب

 ذيبنوأ ءاودل )يالا نمءاى لا ىفعمتنيام نونلا حتفب عوقتتلاو ريبلا عقن عنتينأ

 عضخ و عطق باب نم شطعلاءاملا عت و عقنم وهفءاكا ىفهريغوءاودلا عقن و

 عتاد 2 نا ىأ عقنأ ف شرلا لئلا فوهنكس يأ

 رش عيقنلاوت باث ليقو غلاب ىأعقان م موءطب هفناكتاو عجنأو نشطغلل

 3 عقن ت>برشو ىو رءاملابعقن و خبط ريغ نمءاملا ىف عقنب بدي ز نم دخشب ّ
 لاط لاقيو عقنتسا عضوملا ىفءاملاعقتن و ليهغلا فاش ىأ عقانءام وهل يلغ ىبش 1

 هبقلز ريدغلا. ف عقدتساو ىف ص ىأ عقنممسورفصا ىتحهعاقنتساو ءاملاعاقتا .

 عمتجا ريدغلا ىف ءاملاعقدتساو عقدتسم عضوملاود ريتمل هيف تن هناكلستغاو .

 سنخلا نمصخا|عونلا (عون) هلعاف مسي ملام ىلعء املا ىف'ىشثلا عقنتس اوتسثو

 عاجوأ عم او ضرملاعجولا (عجو) ةواولا لصفإل اءاونا“ىشلاعومتدقو ٠

 عجسو عجؤي رسكحلابنالف عجوولابج ولابجأو لبج لثشمعاحوو ا

 لثمىمئاحوو ىذ ملثم ىعجوونوعج وموقو ةلالثلا وجا شفي عجايو 1

 بصنب هسأر عجوينالقوءابلارسكب سي نواوقيدسأ ودب وتاعجووىلابح
 ىو عججلانأو ةسار هفجونتلقف تسفرءاا خا سأرلا

2 
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 نيعلا بإب * نونلا لصف ضف
 00 ب هنأ ل رع

 "ع 00 اقناضي !ةَغلء دا اة كلا 5

 6 انيلا عما و اعودنب ضرالا نمانل رحئفت يح ىلاعت هل وق ه4هنمو ءاملا نيع

 داب عبني و ةعبن ةدحاولا 0 مدختتو ”ىسقلاهنم دختت رجش عبنلاو

 ا ساو 0 1 لخداع ودلاو طع ولا و باطخ | هيف عجن م

 هنأ اضيأنالف عجن و عجن اهنملوقت هءعضوم يف لكلا ل طةعقرلا نزوت

 ناك اممدلا نم عيجنلاو لكلا لفظ ىفلزملا ملا حتفي عم ءجتنلاوهفورعم للطب

 مضلايةعاخنلا (عخن) ةصاخ ف ولا مد وهى 2 لاقو داوسلاىلابر مد

 ْ كو 00 د ا ٠

 ىئعذلاف 00 مان 'ىفلا ع رث(عرت) عاخنلا

 و هيحاادكن ءعزتواعاز يال وةايحلا علق ىف

 : نيتحتفب عزنلا نيب عزنأ لجرو بهذ ىأهبشلا هيب ىلا عزتبابا ذكور بلح

 اع ىازلاحتفب ةعزنلاهع ضومو هتببج ىناح نعرعشلا رمحنا ىذلا وهو

 ىةموصخ ىأ حتفلا,ةعازن مهني و ةم وصخ | ىفهبذاح ةعزانم هعزانو ناتعزتلا
 ' ؟ىثلاعزتاو تقاتشااعا زن ذكى لا سفنلا تعزانو مضاختلا عزانتلاو قح

 7 عصان ضيي ألاقي يش لك نم صلاخلا عصانلا (عصن) علتقافهعلتقاىأعزتناف
 ١ عصان و هفةرم ا وأ ةرفصلاوأ ضايبلا صلاخٍبوث لكى عمصالا لاق عصانر قصأ و

14 : 



 ا نيعلا بات # ميا لصف 0 3

 هقلاو مللت اشي ةااملو طق وما قربا نأ نسا ل :

 ىذلا ىعملالاو سيلافتدخ ا اذاتدنلانمةعطق ةعقرلا نزو:ةعمللا وهلثم ٠

 ةعول(عول) هنول رئاس هللا عقب ههسج ىفنوكي ىذلا ليا نم عما لاودقوملا .

 قوشلا نيل هداؤف عاتلاو لاق باب نم بكل هعالدقو ةتق رحى ملا

 هب عّتم دقو هبت عّتع ام وةعفنلاا يأ وهو ةعلسلا عاتملا (عتم) « ماا
 رار ماتموأ ستات كا عطق باب نم عفتنا ىأ

 ةللاهعتمإو عاذتن هنن اهمال جل اوقالطلاو حاكنلا ةعتمدنمو ةعتملا مسالاو ىنعع

 قرظبباب نم ىداولاعس دقو بيصخا عيال سم مقامي هممواذكب

 لشلاىفو اعبي صهباص هعرصأو عر و عل سم وهف لك أ ىأ اضيأ عرمأو
 بضغ»هنأ ثي دا ىفو عطقتب ىأ ظيغلانم عزه نالف (عزم) ل زناف تع ص أ

 بضغلا نم دعريهن 2 ارتنأ وهو عزه هفنأنأ "ىلا ل قح اديدشاضغ

 ىلاطبالاتوصوهوحنو بصقلا فقيرا توصةعرزملانزوب ةعمعملا(ععم) .

 ىذلا ىعمعملاوناعمعم موي لاقي "رحل ةدشن | رفعزلانزوبناعتمعملاو برخلا
 هرخآ ةكرح مساهنا ىلع ليل دلاو ةبحاصملا ىلع لدن ةلك عمو باغنم عمن وكي ٠
 دقو ءاطعالا دض عنملا (عنم )اعم اًؤاج لوقت نونو نكس دقو هلبقام كرحمم ٠

 ءىثثلاهعناموهنم عنتمافاذك نعهعنمو عانمو عونمو عنإم وهف عطقباب نم عنم 1

 دقو نيتحتفب ةعنمو زعف نالف وف رظبا,نم عنمدقو عينمناكموةعنامت
 قوه يأ ه ةرقك و رفأك لك عنام عم ةعنملا ليقو ؛ تكلا اعتدال وكيلا 1

 ( راح 2 00

 إو فر رانا ناين نيران نوايا قيال ل

 افك امو“ 211111111111 1 1 555



 نيعلا باب .# ماللا ىلا فاكلا لصف ١

 (عرك) ماتىأعبتكل وحهيلعىفامطوق نمذ وخًا مهنا لبقو هل عابتاهنال
 عضخ هبايوءانابالو ها را و سمسم نمشي هلواشمالا ف عرك

 سرفلا ف فيظ ولاكمنغلا و رقبلا فمضلاب عارك كلاومهفبا,نم ىرخأ غل هبفو .

 لث ايفو عراك معك أع اومن كاوزك دي قاسلا و دت م وهو ربعبلاو

 عاركلا نم لضفأ وهوديلا فءارذلانالاعا رذ بلطباءا ركح دمعلا ىطعأ
 ىذلادنزلا فرط عوسركلا(عس رك )ليلا عمج مسا عاركلاو لجرلا ىف

 عسكو ريش |ةعقرلان زوي ةعسكلا (عسك ) خس رلادنع“ى نانا اوهورصنخلا لب

 اهنمدخأ تح ةعبن فر لجروهو ىعسكل اةمادن مهوقهنمو نملانم”ىح

 2 ال ديوان اللا ةةولا حرقا موف

 رعاشل |لاقمدنف ديصل | نمىمصاامىأر

 هادي تعصامءاننعشتار * ال" ىعسكلاةمادن تمدن
 عجاضي نا ثيدحلاىف اهنع ىهيتلا ةعماكملاو هعجاض لثم هعماك (عك)
 ىلب ىدلادنزلا فرط عاكلاو عوكلا (عوك ) امهنيرتسال لجرلا لجرلا
 ةياهاذأ رسكلاب مكب هنع مكى ةغلاضيأ عاكبو عابباب نم ”ىشل | نع عاكوماهسالا

 " ىعذوللا وعطقهبابوهتقرحأرانل اهتعذل (عذل) 6مالل الصف“ هنعنبجو

 (عطل) 0 (عسل) داؤفلادي دخلا فن رظلا

  نزوبهكل لجر (مكل ) ةعقوهيتناكلنجملعلا( ععل ) مهف هبابو سمح الا عطللا

 7 كل لج وباطق لح عال ةأسعاو سفنل !ليل ذل ادبعل اوه لبق و مل يأر مع
 |0000 اونا دحقو متلاسا مفلاو تلال وءاعككلٌةانماو
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 ما نيعلاباب * فاكلاىلافاقلا لصف

 ف اا هب رب دة 5-3 اب ةعالقدنم

 ل 8 برضن نديح اك 0 دح نم عماقملاةدحا 1 0

 اهحتفو ملاذ ١ ب عمقلاو عمقناف هلذاو هربق ىاهعق أ ودعق واب هب رضهعقو :

 ىلع عم 0 امس عمقلاو ةلاودف ةغل عمسلازن زوب ةلاودهريغو دلاهف بصلام
 لاقو عينقو , مئاقوهق شخ دولا ذتلاولاؤسلاعوتقا (عقق) ةرسدلاوةرْقلا ْ

 وبف ممدلبو ميسو ا دالاو هابق هتيطعأاف كلاسي ىذلا عناقلاءارفلا

 دقاضي | ع ونقلانا معلا له أ ضعب لاقوماضر ا ىاءوغلا هعنقأو عونقو عض :

 دقن أو ىضارلا ومع عناقلاواضرلا ىنعمبن وكي ٠

 عونقلا نزع ىكلو * الكت لقف تعز دقاولاقو

 مناك شيع“ ىتش مهممو * هبيصنب دخا ديعس مهنف دسل لاقو :

 لئاسلا نوكين از وجولات عوضخلا رقفلارشو عوبقلانملاريخ لاف و ١
 ناكلكتلا يم نوكيف هدر الوهلبقي وزنك وا لك ىطغن اع ىض ريش الاعلاف ىمس 1

 عانقلاو اهسأر ةأرملا هب عنقتامامطوأر سكب ةعنقملاو عنقملاو اضرلاى ا اعجار
 عاقلا (عوق) مهسؤر ىعنقم ى اعتهلوق هنم قففف رتل عنقاو ةعنقملان م عس 53

 مهضعب وعاقلا لثمةعيقلاو ناعبقو عاوقأو عوقأ عماو ضزالا نمىوتسملا ٠
 ءاعتك عج عتك (عتك )*فاكلا لصف#+اهتحاسرادلا ةعاقو عمو هلوقي
 عج كتاوخات يأ روءاعتكءاعجح رادلاه ذه تن رتسشا لاقي ثن وملادبكوتىف
 درفبالو ديك انلا ىف عج ىلع عتكم دقبال و نيعتك |نيعماءوقلاتيأروعتك ٠

 ع



 0 نععلا باب * فاقلا لصق 51

 ظ ضرالا نمهسف "000 0 لادم وتحل انالو وكلا ب 0

 3 الا ليارعطيطاونا درا و راو

 .نارجملا ةعيطقلاو نالتو ءاطقأو عيطاقأ كاوتاوبا لا

 اب ثيحءاطلا حتفب *ىشلك عطقنمو عطقلا_:ر ءطقسام مضلاب ةعاطقلاو.

 ا عطق ودربعو لبجلا عطقن او قب ؛رطلاو لمرلاو و ىداول طقم ومن فرط

 رجلا عبطقت و ءومسسقت ىأ مهني مث مأ ارا يت د مكتتل ىلا ا

 || للقول ضرأنماقتاطىأ ةعيطف ةيلكف] + نمو رعلاءا حادي زو

 ةباكحةعقعقلا (ععق) ةعطق“ىشلانم عطتقاو لصاوتلادض ,عطاقتلاو اذك

 سس 1 ورعالا ليبئذ زلات هييش .ةيتةممتلا و طفلا 1 ةق) ه 00 م

0 0 0 0 

 ةعلقلاو ليلا ىلع نصحلااةعلقلاو دا صاصرلا هيلا بسن ن دعم مسا عطقلا

 "ىذلارسكلا:عالقملاو ةعلقلالاملا سب ثيدحلا ىفوةيراعلالاملاةعرجل ان زوي



2 

 مل نيعلا باب # فاقلا لصف : ّ

 ءانفلا عرق نم هللاب ذوعن ساع”لاقو ءانالارفصو ءانذلاعرق نمةلبذوعن لاقي

 تاخ ىأ كجح عرق هنعهللا ىضر رم نعمر, دخلا ىفو سايق ريغ ىلع نيكستلاب

 ةديدشلاةعراقلاو ةبادلاهبعرقتامرسكلاب ةعرقملاو ضانلا ل .جحلاماي بأ
 قيرطلا ةعراقو اهمحاس رادلا ةعراقو ةبهادلا ىهو خدلا دبادش ص

 ةيا لثمن |نم عزف اذانافالااهؤرةي تلات اي الا نارتلا عراوق ةودالع ١)
 اوعراقتواوعرتقاو ةعرقلا نم مهب عرق او ناطيشلا عرقتاهم أك ىسركلا

 هتاصا 006 هعراق لاق. ةمهاسملا_ عراقملاو فسد !|عبرقتلاو ىنعمب

 هع حا اع الا .. عطف تبا ارا (عزق) ا

 كرتيو ىصلا ناي واكل نأ اضيأ عزقلاو فيرخلاعزق هناكتيدحلا فو

 ةصاولا زلاو فاقلامغب ةعرلاو ةنعى بنقول رع هل عضاوم ىف

 نعأ م 1 كعزانقانعىطغثردحلا ىو سارا[ اوح رعشلا ىو عزانقلا

 ىفوهو سافنزوب عدقةدجاولا ةسبايلادولطابنعلا نزوب عشنلا ( عشق)

 نك ب دعو لوط ةريرهى أ ثيدح ىفو عوك الا نبةماسدح

 عاصق وعصق ع اوةف ةورعم فاقلا حتفب ةعصقلا(عصق ة) عشقلاب ىف ومتيمرلإ عاام .

 علا "ريققالاتسسقدقوترحط وأ اع. سافلانزونعسقلاو

 موبطخ هنا ثي دا ىفو اهافت فاتح رخام مهضعب لاقواهف وج ى ااه در

 ضعب مضو غضملا دش” عصقديبعوبأ لاق اهم”ر جب عصقتل اهناوهتلح ار ىلع

 عضخ باب نم» ربع رهملا عطق واعطق هعطقب “ىلا عطق ( عطق ) ضعب ىلع نانسال

 مث ىلاعتهلوقوةزمهن زون ةعطقور معن زوي عطق لج وهف ةعيطق همحر عطقو



 نيعلاباب *: فاقل ا ىلاءافلا لصف 55
 دما عرق لاقياضيأةلاغالاو ةفاخالا عازفالاو عم ءمطلادن:عنواقتو عرفلا

 ظ  هقاخ أ ىأهعزْفلاَه دادضالا نم عي زفتلا ا هناغافهلا اخ ىأهعز أف

 ىامهبولق نععزف اذا تح ىللاعت هل وقدتمو فول اهنع ف شك ىأهنععزفو

 ىمن هنا ثي دخلا فو رشقنتل اهرصعةبطرلا عصف( عصف ) عزفلااهنع شك
 ٍٍ عيش ديدش ىأ عيظف وهف فرط ب اب نمرمالا عظف (عظف) ةبطرلا عصف نع

 هدجو هعظفةساو“ىثلا عظفأ 0 وبفرمالا عظفأ اذكورادقملازواجو

 هنوأ عقف دقو 00 1١ 1121 مق رتس كاوقردبسم عوقنلا ( عقف ذ) اعيظف

 برشب ىذلا عاتفلاو عقافاهنولىأاهنول عقافءارفصةرقبو لخدو عطخ باب نم
 اهعقرفاعيقفت هعباصأ عقفوريراوقلاكءالا قوف عفن رن ل|تاخافنلاعيقاةفلاو

 ىهو تققشت همدق تءلفتو اعيلف: 0 عطقهبابوهقش"ى ةهلاعلق (علف)

  ةعببق (عبق) 4 فاقلا ل صفإ؟ اهرم مكوءافلا حتفب علفاهدحاو عولفلا

 ىقعباتتلاو تفابملا عداقتلا (عدق) .ديدحو أ ةضف نم هضيقم لعام فيسلا

 لعسانلا لمح شر دخلا ىفو هقبسي ىأهبحاص عفديدحاو لك فتنأك ء ولا

 (عدق) رانلا فش ازفلاعدامتأ طارصلااتبدج مهم عداقتتف ةمايقلاموي طارصلا
 ع

 ' |رعش ءالسالا ىفلاق نم ني دخلا ىو همتشو ش>غلابهامرىأهعذقأو هعذق

 | لاطقيلا لس عرقلاو عطق ب تان نءباسلاعرق (عرق) ردههنا1طفاعدقم

 ف 0 هسأررعش بهذ ىذلاعرقالاو ة ةفور عم 0 م

 'ءارلاحتفب ةعرقلا سأرلانم عضوللاكلذو عرق أ وهفبرطبإ,ن م عرقدق
 : ةيشاغلا نمالخ ىأءانفلا عرق كلوقر دصماضيأ عرقلاوناعرقو ا



 م نيعلابإ هدانا 00 0

 0” ل ا 5 نمد 1 نم. :

 مملارسكب عمطوبف اضيأ ةيعارطو موب رطبا نم هكا (عمط) مهتىنبل
 ةعاطتسالاوهلداقنم ىأهيدب 0 ل هريغهيق هعمط واههذو ٠

 0 عيطس عاطس ادا ماظل عيت عاتسا 1 2-2 ٠
 تابسوكسخ رهخا لهفة تطل هب عربتلا“ ىذلاءعوطتلاو ةزمطا]

 نيع ”وطملاز و زما, نيذلا ىلاعتهلوق هنوداهجلابنوعوطتينيذلاةع ةوطملاو 5

 لعفلا اوماميرنويوحنلاو ةقفاوملاةعواطملا ومغدأف نيع”وطتااهإصأ وا
 تالسملا مل والا ( ع ع 2 ة(ءاقلا لصف لعاعواطم مزاللا .

 ءوثلك عرف (عرف) 8 عفت واعحجشاضي يو ع

 |وناك هقا دلاهجتنتدلو لوأ نىتحتفب عرفلاو ماتلار عشلااضي اعرفلاو هالعأر ا

 0 الاويرطال عار ل كلدب نواف ا الدوح ذي

 ترم ةرجشلا ناصغاتعر ةثو عرفأ سو هيل عدلل | ىلد ىن :| ناكو عاصالا ا

 تعحقرفتف اهعق رف دقو عباصالا ضي ةننةعقرفا|(عارف ة)لاهضتقا ركبلاعرتفاو ا

 هلا لول زف | ىلع عحامب روردصملصدالا قوهورعذلاعزذلا (عزف 3

 نالفو ًاحياملا عمجلانزوبعزفملاوهعزف لقتالو برطباب نمام الكهنم عزف و

 هيلا وعزف سمأ مهمهداذا ىأثن ؤملاو عجاو دسحاولاه يف ىوتسيس اننا عزفم

 دنع نورئكتل كن اراصنالل س وهيلعهللا ب دىبنلالاق ةثاغالااضيأ عزفلاو



 نيعلاب اب «ءاطلاوداضلا لصف 5 4

 ” فرض اهعماوعل تناف ةكوشلابةكوشلا شقنتال لثملا فو كاؤهوهعم كليم ىأ

 00 هاخحم لح رلل

 1 احلا وكيل رااح عت ذب يلا عاض ) عيض) ل تيا عون و

 يعم عيبضتلاوةعاضالاو ةثيعمنزوب ةعيضمراد نالفو كله ىًّاهحتفو

 ٠ لقتالوةعيض ةعيضلاريخصتوردبو ةردبك عيذو عايض ع اوراقعلا ةعيضلاو

 ضرالاو .ركلاو لخنلاةرضضاخ لا دنعةعيضا|ىرهزالالاق (تاق) ةعيوض

 - ىأعوضتىفةغل كسلا عبضتو ةعانصلاو ةفرحل |الا ةعيضلا فرعتالبرعلاو

 "قوه وناسنالا اهياعلبجيلا ةيجسلا عبطلا (عبط) ة6ءاطلا لصفإلل حاف
 قراتلا وح ومتاخا عبطلا ورسكلاب عابطلاا ذكو هلم ةعيبطلا وردصم ل اصالا

 ظ مخ باتكل ا ىلع عبطو ةغل هيف رسكلاو ماما حتفلاب عباطلاو» وحنو نيطلا
 1( عاط) عطق لكسلاباب وةرجنيطلا نم عبطو امهلمع مجردلاو فيسلا عبطو

 اهختف وماللا رسكباضي أ اعلطمو لخٍدباب نم ب 00 ل عسل علل

 اعواط رسكلاب لبجلا ماطو اهعولط عضوم اهرسكو و ماللاحتفياضيأ عاطملاو

 اوثرتكتال ىأتلق#ٍذاكلا رجفلا ىنعب عااطلا مكذ ديهيالث دخلا ىفو هالع
 ' ةلالكو لع وهز اوشا. هطاوسرشاو للان لردك

 هي هنو رلا ةعلطلاو هباتكدورو ىل عا اطتوهيلععاطا ىأ“ى ذلاعلاطو 0-5

 ٠ لخنلا علطأو ةلخخنلا عل عا 0 كتلطولا قاتشمانأ مهوقهنموتلق
 انهيت لاعبى املا عاطملا وهيارعاطتسا وهرس ىلعهعلطأو هعلط جرخأ

 ظ010 16 ا 52200011 1 00101ا111111101

0 



 0 نيعلاب اب *داضلا لصف

 واؤلانم تلدبأ تك عَناو عوصأ عججاو دادمأة عبر أوهو هبلاكيىذلا
 ةداضلا لصف هيفبرشبء انا وه ليقو عاصلا ىفةغل عاوصلاوةزمم ةمومضملا

 لحل 0-5 0 عاود عا عج

 هر . ىلا ءابطتالا وة الاورك 0 وهو عابضوتاناءبض عمجاو
 ىدس و هراسي ىلعهف رطّد ريو نعالاهطب |تحءادرلا لخ دين آتدملا,فئاطلا

 طب اتلا وهو نيعبضلادح |ءادبال كاذب ىعس رسيالا نطغن و نعال هكشنم
 عضخ و عطق بابو ص رالابة بنت ح انو لجولا ميسم اه ىمصالاعاضرأ

 عيجضتلاو كعجاضإ ىذلا كعيج ضوء ريغ هعجضأ و هانم عجطضاو عجاض وهف

 سيب عيرضلاو مخ وأ فاظتاذ لكل عرضلا( حرض هيف ريصقتلا سمالا ىف

 لذو عضخ ةعارض امهيف حتفلاب عرضإ لجرلا عرضو تبن وهو قرشلا

 ةعواضملاول | ىأ هللا ىلا عرضت و كيلا ينتعر ضأ ىلا لثملا فو هريغةعرضأ و

 تعنت هناكرإ تعضغطتو ضرالا ح ةماه د1 (ععض) ةبماشملا

 خال ورم | عذعضتام ثيدحلا ىفولذو عضخ ىأ عضعضتف رهدلا هعضعضو :
 رسلان رو (عدفضا ١ ص عدفضل# هنداثلث مهذالاابن دلا ض رعدب كب زي 3

 ليلخلا هركناولاذلا حتفب هنول وقيس انوةعرافضؤنالاو عدافضلا ةحاو قع

 زئاج ماللا نيكستو عالضالاو عولضلا دحاوبنعلا ف زو علضلا (علض)

 هللال وسر لاق عطق هبابوفنجلاو ليملا عرضلان زو يضل ورلاتلا كال 1

 نالف عم كعلض لاق. نيدلا لقث ىأن يدلا ماض ن٠ كبذوعأ لسوهيلعةللاىلص ٠



  ىأسمالاب عدصافداراءارفلالاق يم ؤتاع عد صافىلاعت هلوق وأ راهجهب ملكت

 1 ىلع ل جرلا عايدوس ارلاعجو عادصلاو | وق رفتموقلاعدصتو كن دره ا

 ةغل ىف ومع ةغل ىف عطق باب نمهع رصقهعراص ( عرص) اعيدضتهلعاف مسيملام

 ةعرص ل جرو عضومو ردصم عمجملان زوي عرصملاو رسكلاب اعرص سدق

 ةيفقر عشلاىف عيرصتلاوةف و رعمةلععرضلاو سانلا عرصي ىأةزمم ْنَرَو

 عفصلا (عفص) ناءارصمامهوبابلاعارصم نمذ وخأم وهولوالا عارصملا
 ىذلاعيةصلاو ةيحانلامضلاب عقصلا (عقص) ناعفصلجرلاوةدلوم ةلك
 (علص) ةعوقصم ىبف ضرالا تعق_صدقو جال هيبش ليللابءامسلا نم طقس

 هعضومو برط هبابو؛سآرم قُم ر عش رسح يذلاوهو عملصلانييب علصأ لجز

 نذالاريغصلاعمصالا (عمص) ةعرجلان زوءاضيأ ةعاصلاو ماللا تفي ةعلصلا

 ١ راك ا ع ىلاعت هلا وضر:سابعنب انا تيدا ىو.ءاعمصىنالاو

 0031 | دج وتدقداذا ةعتصمة دبر وءاعمصلا يحض .ترابامأ

 كلوق ردصم مضلا,عنصلا (عتص) سأرلا ةقيقداهنال !ذه نمةلعوف يراصنلا

 عناصلا ةف رحرسكلاب ةعانصلاو لعف ىأاحيبقاعينص هب غنصوافو رعم هيلا عنص
 هعنطصا اذا تعياصو بف هسفنل هعنطصأ وةعيشصه دنع عنطصاوةعنصلاهلمعو

 اهسفن تعنص اذاةارم لا ثعنصتو تمسلا نسح فاكت عنصتلاو هحرخو

 ةعنصملاو ةجاحلا بلط نم مشتحيمللاىلإ عناص نه لمملافوةوشرلا ةعناصملاو

 نوصحلا عناصملاورطملا ءامديف عمجيضوحلاك اهحتفو نونلامضومملاحتفب

 عاصلا .(عوص) سايقريغ ىلعىفاعنصهيلاةبسنلاو نعل | ةيصقادودممءاعنصو

 77 ا

 و 1 نس



 ماا نيعلاباب «داصلا ىلانيشلا لصف
 سمشلان اردقلاةلبل ثيدح هنمواعاعشترشن سمشلا عش 15
 (هنش) هج نم با رشلا ععشو ةعاعشةدحاولااط عاعشالاهمويدغ نم علطت

 ضرالاو رادلا فةعفشلاو عطقباب نم هعف شفا رتوناكلاقي رتولادض عفشلا
 اهدلو اهعمتلاةأ ثلا عف ا ةعافشلا ب حاصو ةعفشلا بح ادعيفشلاو

 طاتعع ىنتئالاقف اهذخأي إف عف مفاشةاشب هانافاق دصم ثعب هنا كي دا ىفو

 أعمش مه كلل 4ف هعفشف نالف ىف هيلا عفشتو هيلاهل عفشينأهلًاسنالف ىلا هعفشتساو

 نودلوملاوبرعلام كك ادهءارقلالاقدب حبصتسإ ىذلانيتحتفب عمشلا( عم 5١

 ثيدحلا فوحا زملاو بعللا ةبرتملان زو ةعمشملاو هنم ص خأ ةعمشلاو هنودكسي

 0 نا قاشامراسأ كلا ا ند

 55 هت نالف لع عن رهزالا لق تلقا عينت يلع عنو 5

 00 ثنو هراصن اودغادأ لح رلاةعشو اعنا تست

 0 0 05 دحاوبخسأوقالكو دا لا 3

 ل 2 عبصالا (عيص) (داصلا

 عابتاب عبصأ و ةرسكلاةرسكلا عابتاب عب .باوأ مهيفةح وتفمءاملاو اهمضوةزما

 هعدص دقو قشلاعدصلا (عدص)ع 0 حتفب عبصأو ةمضلا ةمضلا 5

 قاب عدصو عدصلات اذضرال اوى اعتهل وق ةنمو (تلق) عطقهبابو عدصناف 6



 نيعلا باب  نيشلا لصف 11
  ناعبد لجرو ”ىثنم كعبشأاممساعردلا نزوب عبشلاو برطدهباب ومو

 رثك اب نيزتملا عبشتملاو غبصلا م بوثلا عبشأو عوجلا نمهعبشأو يعبشةأرماو
 ىنوث سب الككلعالاع عبشتملا ثي دا ىف لطاملاب نيزنبو كاذب رثكت هدنعامت

 ةدشةعاجشلا( عجش)ة رم هب عيشرام ردق ىأ مذلابم اعطنمةعبشىدنعوروز

 ةعجش م وقو عاجش وهف فرب اب نم لجرلا عجشدقو سانلادنع نأقلا

 ببرج لثمناعجش موقو عيجش لجرو ناعاغوةماغو مالغ ريظن ناعجشو
 ةأرااهب صوت الديز و |لاقوةعاجشة ارم اوءاهقفو هيةفك ءاعجشو نادرجو

 نم عجشالاو نيتحتفب ةعجشو حتفل ابةعجش موقورسكلاب عاجش لجر لقنو
 لاقاعيحشت هعجش وهنوةل جدوطاكة فخ هيف ىذلا لبقو عاجشلا لثم لاحرلا
 ةعرشم ةعب رشلا (عرش) ةعاجشلا فاكست عج شن و هبلق ى”وقوا عاجش كن اهل

 عرشدقو نيدلانم هدابعل هللاعرشام اضياةعبرشلاو ةبراشلادر وم ىهوعاملا

 هبابو ضاخ ىارمالا فعرشو مظعالا قيرطلا عراشلاو عطق هبابو نس ىا مط
 عرشو عورش ىهف عذخو عطق هبايو تاخدءىلا ىف باودلا تعرشو عضخ

 كرحي ءاوس ىاع“رش رمالا اذهىف سانلا مطوقواعيرشت اهبحاص اهع”رشو

 ' هنموةعبرششلاةعرشلاو ثنؤملاورك ذملاو ع اودحاولاهيف ىوتسيو سكسيو

 "7 ةنيفلاعارش رسكلابعارشلاو ا اهنموةعرش نم اناعج لكل ىلاعتهلوق
 7 ىلا ءالاق ع تاعراش ىأ ع”رشناتيح وهحتف ىأ قبر طلا ىلا عرشأ و

 " عساشلاو اهمامز ىلا دشتيتلالعتلا عوسشدحاو عسشلا (عسش) رسجلا
 .اهرورذ دعاه وذ نمىربام سمشلا عاعش( عم هش ديعبلا حتفلابعودشلاو
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 مب نيعلاباب ب نيشلا ىلا نيشلا لصف
 ) علس) عقصم لثم عقسم بيطخو عقصلا ىفةغل لفقلان زو عقسلا( عقس) عطق

 دقو تكرحاذا كرحتت ةدغلاكندبلايف ثدحنةدايز اضيأ وهو عاتملاةعلسلا

 اعمجو ا را حلا (عمس) ةغيطب يلا ةصخ نم وكت

 عمس كإوق ردصم لصالا ىتهنال مبعد س ىلعو مه واق ىلع هللامخ ىللاعتهلوقك

 هلعفو عماسأ عامسالا مهول عمج دقو اعاممو اهنيك ا

 عمسأو هيلا عمستو ىنصأ ىأهل عمتسا وهب اوعمسيل و سانلاءاريإ ىأةعمس وءايو

 عمس وهيلا عمس وهيلا عمة لاقي ولعالا هللا وعما *ىرقوماغدالاب هيلا

 هلملالا نوعمسال ”ئىرقو نارقلا اذهاوعمستال ىلاعت هلوقو دك هي ل
 00 م تا افخم 0

 هربش لا 0 0 بيعتلا لع نسب المو د اج

 كوضلا ةمكسو ةغا اقل ءوب هقلخ عماسأ هلل عمسا هلك مف ميت 15 ظ
 عماسلا يكل ركل ([ انك ندالاةماعلا 2 فيفا و

 3 الاًاطوملاديسلانيسلاحتفب عديمسلا (عدمس) عمسملاضبأ ؟عنمتلا و
 عاسلا عمجاو رضاحلاتقولاةءاسلا (عوس ) نيسلامضب عديمسلا كقتالو
 امهنم لمعتس الوم ويلا نم ةموايمل وقتا5 ةعاسلا نم ةعواسم هلماعو تاعاسلاو

 (عيس) مالسلاةيلعحونموقل ناكمص مسا مضلا,عاوسو ةمايقلا ةعاسلاو اذهالا

 ةعيسملاواعيبست طئاخلا عيسهنم لوقتب نيطي ىذل ا نيتلانيطلارسكلاب عايسلا
 زبخ نموا و ازبخ عبشلاقب عوملادض عبشلا ( مهش) 36 نيشلا لصفإ# ةحلاملا .



 نيعل !بايد#نيسللا ىلا ىازلا لصف 4

 نوعرازلا نحتمأهن وعر زت مت أ ىلاعتهلوق هنموهتبن أ ىأ هللاهعرز لاقي تابنالا
 ةعزعزلا (عزعز) ةفورعمةعرازملاوثرتحا ىأنالف عردزاو عطقامهءابو

 عمجاو عازعزو عزعزوناعزعز حيروعزعزف هعزعز لاقي لا

 د لعب سالا دلع مرازدحلالات ع هز) ءايشالا عزعزتىأ عزاعز

 صال عمزأ لاقي ,ءارفلالاقوهماع عهز أ لاقيالو مالا عمزألاقب اكل لاقو

 عمزدقو شهدا نيتحتفب عمزلاو هيلع عجأ ومالا عجألاقياك هيلع غمزأو

 ةعبس نمء زج عملا (عبس) نيسلا لصفر ترطهيابو ف وخ نم قرخ ىأ

 ءابلا مشب عيسسلاو عطقهبابو مطا ومأ عبس ذخأو أ مهعباس راصموقلا عبسو

 عيبسلاو عابس تاذةبرتمنزوب ةعبسمضراوةوبللا ةعبسلاوعابسل ادحاو

 ةثالثو تارم عبس ىأ اعوبسأ تيبلانفاطو مايالانم عوبسالاو عبسلا

 ةعبس هب نونعي ةعبسززو مهطوقو ةعبس هلعج اعيبست “ىلا عسبسو عيب اسأ

 عجسدقو عيجاسأو عاجسأ عمجاو ىّقملا مالكا عم حلا (عجس) ليقاثم

 00 اي سس اعتح كان . اعجس و عطق باب نم لجرلا

 لوقت ءطسلا هذ ةعرسلا (عرس) ةدحاو ةبج ىلعاههينح تدم ةقانلا| تعجسو

 هعرس نمو هتعرس نم تب و عي رس وهف بنعززوب اعرس مضلاب عرسهنم
 عرستو هيلاةردابملاىشلاىلا ةعراسملاو دعتم لصالا فوهوريسلا ف عرسأو

 ةحنا رلاورابغلاعطس(عطس) ىنعمهيلا اوعراستو | انكىلا ع راسو فلام

 0 اعفنل ىلاعتهل وق هنم و ذخأ ىأهتيصان عفس( عفس ةسا) عضخ هباي و عفت راحبصلاو

 اء هةر شلا نول تريغف اريس احتفل هتحتل اذا ءومتستلا ورانلا ةتعفسو ةيصانلاب

 نا ١ 1 مرا و هيرو وس لاا اللا



 مخلاب ناعفرلاهردص موناطلسلا ىلاهتعف ركلذ نمو مط ةبرقماولاق ةعوف سمع 0000

 كَوقنم تامر كم ءاسن هانعم لمق و ضَعَب قوفاهضعب ىأةعوف مم ءارفلالاقو

 تكل يتلاعاقرلا ةدحاومضلابةعقرلا (عقر ) ضفخيوءاشي نم . عقريهللاو

 تايوتا قرت عطق هبابو عاق لب ونلا عقر هنم لوقت ةقرك اضيأ ة- هكررأاو

 هرهوجوهلصأ بونلاةعقرو عقرينأهلزاح بوثلا عقرتساو عضاوم ىفهعقرت

 ةعقرأ ةعبسق وف نم ثيدحلايفوتاومسلار ئاس كاذكو اي اندلاع ءانعقرااو

 حتفلا,ناعق رملاواضي.أ عب ,قرلاو فّقسلا ىلاهب بهذه 007 ذتلا ظفل ىلعهب ءاخ

 و |( ر) قمح و ةعاقربءاح لجرلا ةرآوفرطظبابنم ةردقوقمحالا :
4 45 5 4 

 (عور) ربكلا نم ينحنا خيشلا عكر و ةالصلاعوكر هنمو عضخ هبا وءانحنالا

 كلذ عقولاقي لقعلاو بلقلامضلا:عورلاو ةعزفلا ةعورلاو عزفلا حتفلا,عورلا

 هعارو ىعور فْث غن نيمالا حورلا ناثي دخلا يف و ىلابو ىدل خفى ىعور ىف
 ا ىأعرتال م ط وقواعب ورتهعوروعزفف هعزفأ ىأ خو باب نم

 (عيد) هنسح كبجعي ىذلا لاجرلا نم عورالاولاقهبابوهبجعأ “ثلا هعارو
 ناعيرو ةبصخمىا أ ةعيبمنزوب حتفلابةعي رم ضرأوةدايزلاوءاعلا حتفلاب عيرل

 عفتر ملا رسكلاب عيرلاوداوج ىأ عئاز سرف وبابشلا ناعير هنمودلوأ 1

 لصفإ# نوشعت ةيآ عير لكبن ونت ًاىلاعتهل وقهنمو للا ليقو.ضرالا نم

 لاقي ةعب وز راصعالا ىمس هنمو نبا ءاسؤر نم سيئ رةعب وزلا(عبذ)#ىاذلا

 دحاوعرزلا(عرز)د ومعي «ءامسلا ىلا عفتريفرابغلا بنت عر ئهوةعن وز مأ

 اًضيأ عرزلاو رذبلا حرطاضبأ عرزلاو عردزموةعرنمهعضومو عورزلا



 : نيعلا ب اي#ءارلا لضف : 2 أ

 انالاق ىأةببصملا دنع عج رتساو هيلا هعفدناكامهنم ذخأ ىأ “ىلا هنم عجرتساو
 عيج روف ورعمناذالا يف عيجرتلاو اعيجرتعجراذكو نوعج ارهيلااناوهلل

 "ىلا نعهعدر (عدر) ناخلالاباحصأ ةءا رقك قا ا ىفهديدرت توصلا

 عص رم جاتو بيكرتلا عيدرتلا ) عصر ) عطقهبايو فكشف هفك ىأ عدتر اف ١

 ةعيصرةدحاولا اهب لحي قلح ىهو عئاصرلاب ىلح ىأ مد سم فنيسو ردا وجا
 برضاباب نم 0 ا تلالبال كراس يسر (عذر)
 . تلق دلولا عاضراباهتةصوزاف هعضر دلواط ىأ عدمة صاوهمآهتعضرأو

 )١( اهسفن نيل تب رش ىأزنعلا تعضت راو حتتفلاب ةعاضرلا نم أ وهو ةعض سم

 ءاهريغب مالا يف ليقول وهعسض رب ىصابعم يتلا عضرملا ومالاةعضرملاءارفلالاق

 لاقاضي ا زاح ةعض ص مالاريغل ليقول و زاح ثماطو ضئاك كانالاب هصاصةخال

 ىأىبصلاعرعرت(ععر) عيضرلات اذ عضرملاو عاضرالل ةلعافلا ةعضرملا الحلا

 عج هكدتت وو تولدت عفر لأ (عفر) ( ماغطلاث ادحالا عام را داق ََك 0

 عفرونيبوحنلا عاضوأنموهو ءانبلا ف مضلاك بارعالا قمفرااو عطقهبابو

 ةعفار لكث ر دخلا ىنواهغلس وهتصق نمهعف رياموهو عفر لماغلا ىلع نالف

 : ةندملاّتْ م ”رحدق ىلأ غل بتلفانع غابت ةغلبمةعامج لكىأ غالبلا نمانيلعتعفر

 دكا وحتفلاب عاف ر مايأ ذه لاقي ديبلا ىلا داصخلا دعب لمحينأ عرزلا عفرو

 شرفو ىلاعتهلوقو“ىنثلا كببرقت عفرلاو يا عملا طلاب لاقو

 ىنالو اني ديابىتلا طخلا خسن فسل ةدام لارخا ىلاءارفلالاقهلوقنم )١(

 هححصم هأ حاحصلا



 م.م نيعلا باب #ءارلا لصف

 هيب اعيرأوايعإ رراص أ عبرأ لكلا فلوقتةغباسلا ف فخللاو ةسماخلا ف
 اونخدىأاوعبرأوةعبرأ اوراصموقلا عبر أو عيبرلا فاهاعر ىأ اذك ناك

 هنلع تعب او ةعجنلاوداينرالا نععب رملاىفاوماقا ىأ ان عيبرلا ىف

 ةدايعف اويغأ ثيدحلا ىفو عب م وهف عبر ىفةغل عب رأ دقو تعبر ىف ةغل ىممسا
 مويلادوتئاو مويه وعد ىأاوعب رأوهلوق اواغمن وكينأألا اوعبرآوضيرملا

 هيف كحو مايالا نم ءاعبرالاو مغملاعبر وهو سي ؟رلاذخ ايام عاب رملاوكلاثلا

 ةيشاملاتعتر ( عتر) عيباريلادحاو عونريلاوتاواعب رأ عم اوءابلا حتف
 عضوملاووهلنو معنت ىأعترنو بعلن انج رخلاقبو عضخ هبايوتءاشامتنلك أ

 عطقباب نمهريغهعجرو سلجباب نر ه ةسفنس 'ىشلا عجر (عجر) ععأ م

 0 عج ري ىلاعتهلوقو كل الاعرج أ نوفل لب دعو

 . مب رىلاىلامتهلوق هنمو عجرملا اذكوعوجرلاىىجرلاونوموالتبىأ

 0 ؤينالفو حتفلابن وكتام:العفي لعف نمرداصملان الذاشوهو ييعتوت ع

 ءارلا حتفب ةعج رهن سما ىلعهلو توما دعب ايندلا ىلا عوجرلاب ىأ ةعجرلاب

 امأو اهلهأ ىلا عجرتف اهجوز توم ةأر ملاعجارلاو حصفأ حتفلاواهرسكو
 هانعم ليقو عجرلاتاذءامسلا و ىلاعت هللا لاق رطملا عجرلاوةدودرملا ىهف ةقلطملا

 عبسلاعيج را هو لجرلا عجرأ دقو نامبلاوذو ثورات 3

 1 ف : 1
 8-3 ا رت ماني نجح 14

 ىود ضب أ عرج اس7 2 ددر ىش لك 2 1 وو

 يطا ىلإ" ىلا عجاربودن "أسما عجارومالكلا هعجا رلاقن ةدواعملاة عجب | ر او

 ( راتع س 8 )



 ' نيعلا باب ©ءارلا لصف 00
 هيف أت ىذلاوهولوألاعبب رلاناعيبرف ٍةسزالا عيبرامأورخ الاعير

 000 لا وعوزالا سوا

 0 ان واسم دع

 اك فو "دا عنا اراب نرد 00-00 ءأ 1

 ا نوعب ريم ومب 0 دا ل روما رع دع

 ةفباصم لاقباك ةعبارم هلماعو ناتحتفب ىعبر ةعب رملا ةسنلاو نوعشربيو

 قلحلا عوبرمم ىا ةعبر لجرو راطعلا ةنؤجنيكستلابةعب رلاو ةرهاشمو
 وهو كيرحتلا,تاعب راعيمجامعمج واضيأ ةحاردا لو ريصق الو لب وطال

 ملوانس| تناك اذا كرحام و عمجلا ىف ك رحال ةفص تناك اذاةأامعف نالذاش

 ٠ انعبتراو عيب رلا لك اى ”|عب روريعبلا عستراوءايالو واو نيعلا عضوم نكي
 انه ع علا دج عيبرتلاو هسواج ىف عبرتو عيبرلا ف اق عضو

 نيب كلوا بكلام زوي ةعايرلاوةعنرأة عبرا نع لودعم مضلاب عابرو

 - تبصن اذان امن زوب عابر هتيعاب رتل ىدل! لاقي وتايعابر عمججاو بانلاو ةينثلا
 رفاخاورقبلاو ةعبارلا ةنسلا ىف عب رتمتغلاوايعابرانوذرب تيكر تلقف تمم

8 



 م. نيعلابا*+ءارلاولاذلال صفت 2223023232233 0

 ا
 كين هعيش

 يهف مداهمم كاس اذاف مداهنم هلم اع نك ىم لل ي قله بكد

 نيعلا 20 ىقاملا عمادملاو ةلمهملا نيغلاب ةعمادلا !

 عرذوهب عر ذيام عارذلاوثن ؤبو ير دل عارذ (عرذ) هيلاذلا لضفإل

 سحاالاب قاضوهبلغو هقبس ىأءىتلا هعرذاضي [ةنمو عطفصا نم رعونوتلا |

 مم اكفديلا طسب عرذلا لصأوهيلعوة بهو هقطبمل ىأاعرذ

 عرذالان العب .ساولاق | 9 .اةيناك فعيسبوتلاول وقواعارت ل روهلشإ -

 راج الانا ةنناماولاق اعاورع ,غالعرذأ هع وةث وم عارذلا هيوبيسلاةةئنؤم

 نالف عر ذ:دقوةايسولا ةعيرذلاو نيعارذلا كبر ح*ىشلا ىفعبرذتلاوت 2ك كعل

 رسكب تاغرذاو يرسم ىأعيرذ لتقو عئارذلا عمجاوةليسوب لسوت ىأ ةعيرذب :

 هب وسس لاق تاف رعل امم ةفوزصم ةف رعم ىو 1-5 هلآ بسم اغلا عضومءارلا ٍ

 د تاعردا تيا روتاع رداء دهل عفت ,ذاأ نونن النوم برعلا مو ١

 عايهبأبو رششتنا ريخلا عاذ (عيذ) ىعرذأ اهيلاةيسنلاو .:ريوتتريغبءاتلا .

 ىذلا رسكلابعاي زااو هاشفأهريغهعاذأو ءايلاحتفب اناعيذوةعوعيذواعويذو .

 رادلاعيرلا (عبر) ةءارلا لصف عيبا ذلإباوسيل ثيدحلا ىفورسلا منكبإل :
 عيرلاو ل ,اعيرااوعبرأو عابرأوعوبرو عابراهعمجو تناك ثيحاهميعب 3

 1 00 ن0 رسكلابعب رلاورسعورسع لثم لقثي و ةعب رأ نم 2 1
1 1 

 لعلجرلا عيردقو يما هيلعتعب رلاقب عب ارلام ويلا ىنء ىجت م نيموي عدتو ٠
 0 روهشلا عيب راع ر تترملا هع عيب رلاو عوب موبف هعطمسيإلام

 رهشولوالا عيب ررهشالاهيف لاقي الو رفص دعب نار هشروهشلا عيب درفةنمزالا



 #٠" -  - 2تملا تابع لادلاوءاالسق 003030200000707
 تعلاخولزعملاولاعاخو مضل باعاخ هنأ سا علخو عطقباب نم هلك ةعلخ -

 دقو مضلا,ةعلخلامسالا و علاخ ىهف هلاهنم لد اهقالاط ىلع تدار اهلعب ةأرملا
 هبوعضخو عطقدبابو ملظ ىأ هتيم ىف عم( عم ) ةعلتخ ىبف تعلتخاواعل اخ "
  0ةديبعيوبأ لاقوةث ومدي دخلا ع رد(عرد) د لا هل! لبسفول عل ى امم 3

 ” اهع”ردو ةأرملاتعردا لوقترك ذموهواهصيق ةأرمل عردوثنؤيو
 - ةعا ردلاودحاو ةعردملاو عضمملاز زوي عردملاو عردل|اهسبل 0

  ةعردملاوعردلا سبل عردتو عردلا س ءااضِن !لجرل |عرذاو عرار ةلحاو

 8 عرد هيلع عراد لجر و ةفيعضهغل ى هوةعردملا سبل اذا عردمت يقام رواشب.أ

 . كلعجالأ ثيدحايفو ةعفدلا ةعسدلا (عسد) مانو نبال لثم عردوذدن اك

 لا كردق لامي هلووهتمو در .هبابو هعقد ةعد( ععد) لب زا ىطعت ىا عسدن

 3 ىأسرفلاعفدناو عطقامبسابو عف دناف هعفدو ًايش هلا عفد (عفد) ميتيلا عدي

 3 قمم عقدو هنع عفادو ةلطامملاةنعف ادملاو ثي دخلا اوعف دنأو هريس ىف عرسأ

 1 نأه: بلاط يأءاوشالا هللا عف دتساواءافدءوسلا كنعهللا عفاد هنم لوقت

 - هريغورطملا نم ةعفدلا واضعب مهضعب عقد ىأب را ىفموقلاعفادنو هنعاهعف دي

 . ,ءارمانزوبءاعقدلا (عقد) ةدحاولاةرملاحتفلابةعفدلاو ةقفدلا لثم مضلاب

 " ءوسنيتحتط عقدا او الذبارتلا,قصل ىأرسكلا,لجرلا عقدلاقيبارتلا

 7 رقفو بارلاب نتقزلو نتعضخ ىأ نتعقد نتعجاذا ثيدحلاىفو رقفلا لاما
 تصمد و هنمةرطقلاةعمدلاونيعلا عمد عمدلا(عمد) ءاعقدلاب قوصلم ىأعقدم
  ةيمادلادعب جاجشلانمةعمادلاو ةغل ب رطباب نمت عمدو عطق باب نم نيعلا



 م. نيعلا بايد#ءا1ن ىلا كلا لصق

 عام لوقت هعمج ردكلا؟ ملاعب وراس عيمح نحن ولو قي أ ىلامتالوق 4

 اوضة ودعا اودهشاعيمجتموقلا محو منالا عامر خلا لاَقيو ةسخالاءابحلا أ

 |[دك را ل عةعماحو ةعضامملاةعماجمل اود ”دعوالاماضي أ نالف عم واهفة ةاللصلا ا

 اض أ ةعاجو اعوج عوج عا- لوقت عبشلا هضعوجلا (عوج) هعم عمتجا

 ةعاجم ماعوركسنزوب عاوجو عابج موقوةدحاولاة رملاحتفلاب ابةعولاو حتفلاب

 ع الا لصفإلم عوجلا دمعت عوجنو ىنعمب هعوجو هعاحأ و م |ن وكس ةعوجو ْ

 اه اعدخو عطقهبابو نالكيج نمدوركملا» راو 02- (عدخ)

 هعداخو عدخ اف هعدخو ةعب دخلا مسالا وأرحسد دع مو روك 1

 مملامضب عدجملاو هللا 0 هلال وغدا لاك ةعداخم

 ةعدخو ةعدخ بر اوالاةئتساهورسك مهم :أالا مضلاهلصأ وةنازكلا اه ربكوأ

 ش ىألادلاحتفب ةعدخ لجرو 5 ةزمهنزوباضي|ةعدخو حصفأ حتفلاومضلاب ٠

 راج م 2 ع رص تاتا ع تا كسلا ةعدخ ءواانلا عدا

 0 2 ةعدتا وما ليكون ذك وحار

7 

 هع 0 0

 نيس 0 2



 : ل #١ ميلا لصف ا

 ٍ عمال دجسملا و عج وتاعم ىلع عمجنو : ةبورعلاموهاهمضو ميلان وكسب ةعجا

 الملا نيقيلاقح كلوقك ةفاضالاب عمالا دجسمت لق تئشناو

 زوجنالهسفن ىلا ءيشنلا ةفاضانالنيقيلا “ىلا قحو عماجلا م ويلا دجسسم ىنعع
  قالتخال 0 ترعلاءارقلالاقو ريتقتلا اذهىلعالا

 .هعدنالوك أ عجأ اًَض دال دعت مالا وةيلعم رعاذأ آلا جاو نيظفللا

 لاقبال هنالك ءاكرش اوعداوىأ مءاكرش و؟س اا وعمج ًافىلامتدهللا لاقاريشتنم

 لمحجنناوانبهو انههنم عم ىذلا عومجملاو عج لاقبامتاو 5 رش عمجأ

 ىءاعمج عجاضي أ عجو عضوم لكن م عمتجا ليبلاعمجتساو دحاولا“ى 6

 .فلالار يغب ةفرعموهوفورصم ريغ عج ةوسنلات أر لو جادك و

 عجأ هةح ذخأوةف عملا ديكوتهنالدبك اوتلا نم هارحن ىرجيامذكوماللاو
 عججو ءاعجو نوعمجأ كاذكو ضحم دكوتوهو رك ذملادكوت ىف
 الوأدتيالهلبقلاءبانادك تالا ن وكب الز وعصبأو نوعتبأو نوعتك او
 | انك اوتلا نه ءريغز وكما الوعفمال والعاف نوكي الو هنعال و هن ربخ

 |00 او دجاج نوفج او هلو هتيعودقا ليف رخل 0 انو سمح

 ” ها وعم ن1 ىش ذب ناكوءاعمج ثن وملاودهظفل نمد رخهدل رسلاو عم عمو

 ءاجلاقيو عججاهعج ىفاولاقمهكلونونلاوواولاب عججأ اوعج مكءاتلاو فلالاب

 | 0 1ك عج ميلك ا:اؤلج لاقياك اسيأابمشو ميلا حتفب مهعجأب موقلا
 ئ ةلوقهنموتاق*قرفتملا دضعيماو مهلكىأ اه واح لاق اض ا دك و
 امهدحأ نمو (تلق) عمتجملا ىلا متنا و ضيا يل اوااتشلأ وأدب ىلا



 م نيعلاباب مط 1 1

 ادلجارسلانب!لاقو كبرمضيلا وه ل 0 ىذلاة ارث ءةخالالاق ٠

 (عذج)رعشلاتارورضحبقأ نم وهوالعف مسالا بلق ةيفاقلا عفر ىلا جاتحا 3

 ةعذج ىثنالاورسكلابعاذجو ناع ذجت عج او تلا لبق نيتحاف عذجلا

 ةرقشادلولوةباثلاةنسلاىف ةاشلادلولهنهلوقتاضي أعادجو تاعدح مجلاو

 نمزىفهلمماعذجلاو عذجأ ةسماخلاةنسلا فلباللو ةئلاثلاةنسلاىفرفاخلاو .
 ةعستوأر هشأ ةتسفعذجيهنا ةجعنلاداو فليقو طقستالو تبنتنسب سيل
 هللاو ميس ثيدسحلا ىف وريغصلاةمع ذو لخنلا عوذج دحاو عدل اوربشأ د

 0 نمءاملاءرج (عرج) ةدئاز مملاوةعذجهاصأوةمعذجانأ وركب وبأ ٠
 ةلهرءا رخل انزوبءاعرجلاو مسالا اهركتأ هب ةغل عطقباب نرءعرجو : ٠

 يملا م رجوهنمةوسح مضل اءاملانم ةعرجلا وامام الختم ١
 عطق بابو اضرعدعطق ىداولاعزج (عزج ) همظكىأ هعرجتفاعبرجت

 عزجلاونيعالاهبهبشتدا وسو ابي هيف ىذلا وهو تال از رحلا اضيأعزلاو | 3

 ”ىشلا نم عزج دقو برط هبابوربصلا دض عز او ىيارلا تطعم رسكلاب ١

 اضيأعشجمو عشج وهف ب رطقإيو قدرش ال7 (عشج) هريغهعزجأو ١

 احط يرأالو ةعجعج عمسأ للا فو ىحرلات وص ةعجعجلا (عجعج) هلثم
 موقلا عمجمو عطق بابو عمتجاف قرفنملا ىلا مجالا اقيقدىأ ءاطلا رسكب ١
 عضوملاو عوم ىلععمجيو سادلا ة عاج مسااضيأ عم اوانهواتهنم | وعمتجا

 عامجال ةفل د زملااضيأ عججو لقدلااضيأ عن واه 0 ةيناثلاميملا حتفب تن
 وويل خا مفلابفكلا عمو امبالا



 نيعلا باب محل ا ىلاءاتلا لصق ا

 اضل ءانلا ديدشتبهعبت اذكوهلاعبتتم هبلطت*ىشلا عبتتواهانق واهانمكحأأ

 .تاويدلا ف ىناراقلاهرك ذهبعستاام ةعبتلاو ةعبتلا لثمرسكلاب ةعابتلاو

 ارئاث ىاءارقلالاق اعيبتهبانيلعكل او دجتالمثىلاعتهلوقوعباتلا عييتلاو

 عمج او ةعيبت قنالاو ةنسلو فت ع د

 (عر) نا نم ى |ةعبانهعم مط وقو لث 'اف أاولمف !لثم 0 د

 *ىلتمم ى |نيتحتفب عر ض وح وه ريغهعرب اون رط اعز التما ىأ ءانالا عر
 - ةعرىلع اذهىربنمناثردحلا فوبابلاةعر ان زوبةعرتل او ةعرتم ةنفجو 77

 " هاوف ا اضي أ ةعرتلاو ةجردلا ليقو ةضورلا ةعرتلا ليقو ةنلا عرتنم

 ١ دملاب 000 داس وسر وملا تلا حل كولد

 : قةدعلا 6 ث) ةمسا اوراص 00 ةراعسط لتكرار

0 1 
 -ِ ةعبتلا 4 2ع

 7 لصف ةأش ةعبتاا ىف ثيدحلا ىفومنغلا نمز وكر اة اورو ربكلاب

 3 هفوج نم جرخن ةعئ عنف ثيدحلا ود رهباب وءاق لحرلا | عت ( عن) عانلا

 00 -- 1 لصف _ ار

 تير و 5 0 ب للوعي



"١ 

 "هر نيعلاباب * ءاتلاوءابلا لصف
 عيلالبلا عما و ةعولنلا اذكو زادلا كسوف سقت هغ ولالا وقع ولا

 0 ةرحافلا نيعلا لاقباهم ا ىقلارفقلا ضرالاةعقلبلاو عقلبلا (عقلب)

 عابلا (عو) لس وهيل اعدللا ىلصهللا لوس ر نعي دح وه تلق 0 عقالب رابدلا

 ربشلا نم هريشلوقناك هعاب هب دم اذا لاق باب نم لبا عايونيديلا دمر دق
 اضيأ هعابو اعابم هسايقو ذاشوهو هارشاعيبمواعبب هعيبب 'ىشلا عاب ( عيب )
 عببالو هيخأ ةبطخ ىلع لج رلا يطال كر دخلا ىفو دادضالا نم وهفهارتشا

 عئابلا ىلعال يرتشملا ىلع ىهنلا عقوا#اف هيخ أ ءارش ىلع رتشر ال ىآهيخأ عِس ىلع

 ديدشتب ناعيب ىرتشملاوعئابلللاقيو طويخمو طيخم ل ثم عويبموعيبم 'ىشلاو
 مسي ملام ىلع "ىلا عيب لاقيوو ءارتشالا عايتبالاو عيبللهضر ع'ىنثلا عابأ وعابلا 3

 00 لاو اك 2 !| عوبلوقيفاواوءايلا بلقب نم مهموءابلأرم كي هإعاق

 0 هعاشساو هم اعباشو اعيمج هعيبلاو عيبلا نم هعإاب وامههابش ولع

 هعبت ( عبن ) 6# ءاتل الصف 9< ىراصنلل ةسينك ةعيبل اوهنمهعيبين أهلأس 3
 لعتفا وهو ةعبتأ را ةكودعم ىضفهب“ رهو 1 ىقم 1| ل وات اطا ند : 1

 هعبتف “ىلا هتعنت لاقيه ريغعبت 1 هقحلف هقبسدقناك اذا لعف |ىلعدعبتاو :

 نما ىلاعت هلوق هنمو هفدر ا وهفدر لدم ىنعمب هعبت اودع لشفخ الا لاقو 5

 106 كيو ادحاون وكعبتل أوبقاثباهشدهعبت 5 ةفا بط 1

 عابتلاو رسكلاب اعابتو ةعباتما ذك ىلعدعبانو عابت 1 ةييض واع مكلانك ' :

 قيللادقاو ىل !ثيدح ىفو هنقت 1 اى أدام لجرلا عباتو ءالولاضيا
 ىاايدلا ىف دهزلا نم ةرخ آلا نلط ىف غلب اًايشدج يق لامعال (انعبات 5



 . نيعلا باب * ءابلا لصف ا
 ىذلاس لحلا حتفلا,ةعذربلا (عذرب) اع ل اخر[ دك قوق رو

 بارعالاءاسن وباودلل ابمضو فاقلاحتفب عقربلا (عقرب) لحرلات حن تلد

 ىأ ع 0 (عشب) هسلف عقربلاهسلأ ىأ مقريتف هعقربو عوقربلا اكو

 : ةلك عصبأ( عصب أ(عصب ,لاعشبم نع ىلا عشبتساوةعاشبلانيب قاحلابذخأي معطلاهيرك
 عمجأ هقحدخأ لوقت ىلاعلاا سلو ةمجعملاداضلاب هلوقبمهضعب واهب دك و

 عمج ةوسنلا تبأرو ٍنوعصب أن وعمجأ موقلاءاجوءاعصب وءاعمح نالاو عصر

 ةقئاط رسكلاب ةعاضبلا (عضب) عمج ع د ني رسلك اتوهو عصن

 لثملا ىفو ةعاضن هلعج ىأهعضتتساو؟ ىثلا عضبأ ا

 عطقت ىتلا ةجشلا ةعضانلا ورع از دعم رجهن كلذ ورجهملا انه عطتتسكا

 ددعلا ىفعضب وةيمادلا ىهف لاس نافمدلا ليس القنا الا ىىدن و محلا قشن ةوراخلا

 . نينس عض, لوقت عستلا ىلا ثالثلا 1 يم رمل ع ال دكا
 عضبلا بهذ رشعلا ظفل تزواح اذاف ةأصاةرشععضب والجرر مشع ةعضاو

 ةرمت لثم عضب عم | ومحللا نم ةعطقلاحتفلاهةعضبلاون ورمشعو عضا لوقتنال

 رسكلاب عضبملاو عطقهبابو هقشح رجلا عضبوردب وةردب لثم عضب ليقورمتو
  عاضبلا اذكو ةعماجلاةعضابملاو حاكنلامضلاب عضبلاو يدالاو ق رعلاهب عضببإم

 - ةعقابلاو عاقبلا ةدحاو ضرالان م ةعقبلا (عقب) مضيورسك< ةعاضبرب و
 0 دق رغلا عيقب ىمسهب و تشب و رض نم مرجشلامور ًاهيفعضوم عيقبلاو ةيعا ادلا

 2 ىدلا ماشلا ناعقبو ضايب ودا وس هيف ىدلا عتب الاب ا رغلأو ةن.دم اب ةربقم هو

 كفطاوهعلتاو مهف تاب نم“ىشنلا علب ( علب ( مث ديبعو مهم دخ ث دج ا ىف



 ؟ةبم  نيعلاباي#ءابلا لصف #«ءاظلاباي#ءاملا ىلا نونلا لصف
 ( طل) ردصم لصالاىفوهو ظافلالادحاو ظفالاو برضاممابو هب ملكت

 هب حسف هناسل جرخ أ ودق ىفماعطلا ةيقب هناسلب عبتت اذا ظمانو رضن باب نم ظل

 ىف ةظملودن ناعالا د دلع إو ضايبلا نم ةتكنلاكمضلاب ةظمللاو هيتفش.

 عضخو عطق هبابو رشتنا رك ذلا ظعن ( طظعن) ةنونلالصفإلم بلقلا
 حصنلا ظعولا ( ظعو) *واولالصفإل# قبشلا ظاعنالاوهيحادهظعتأو

 ىأ اظعتاف رسكلإباضي ا ةظعو دعو باب نمهظعو دقو ىقاوعلاب ريك ذتلاو

 لصف هريغ هب ظءتانمىتشلاو هريغب ظعو نمديعسلالاقي ةظعوملال بق
 نه هظقيأو ردح ظقيتم ىأ اهرسكوفاقلامضب لقب لجر( ظقب) ةءايلا
 نيتحتفب ةظقيلامسالاو ناظقب وهف لةشساو طقشف هيمن ةمولا

 2 نيعلا بابو« ظ
 نوصك [نوعج ا او كا ابدت ةلك عتبأ (عتب) *ءابلا لصف

 لا هنمو عطقوبابو امن اهلتق هسفن عخج (عخ) نوعللا د :

 0 لاثم ىلعال هعرتخا "ىلا عدبأ (عدب) مثراث ىلع كسفن

 قوفقزلا اض ١ أعيدبلاواضيأ | أ عدتبلاو عدتبملا عيدبلاوامهعدبم ىأ ضرالاو

 هنال لسعلاق زباههشد وخل واج هلو ًاواح لسعلاعيدبك ةماهت ناثيدخلا

 عدتبم ىأرسكلاب عدب ؛ىشوعبدبلابءاجرعاشلاعدبأ ونيل فالخيريغتبال ٠
 لمرلا ماعد تنك اهلق َىلاَعَتل وق دنم وعي دب ىأ رمالاذهىفعدبنالفو

 هبسن اعي دتهع”ديواعي ديهدعةعدتتساو لاك الادعب نيدلا ىف ثدخاةعدملاو

 عضخ هنأبو عرانوبف هريغو اعلا ىف هبادص أ قاف لجرلا عرب (عرب) ةعدبلاىلا



 ءاظلاباب * مالا نيعلا لصف م

 01007 لاول طقو قلا وع اةورغ قلخدي ىذلا دوءلارسكلاب

 نيشلا مضي ظاوشلا ( ظوش) اظاظش هللعجةهظشأو ٌدرهبابو هظاظش

 قوسمسا ظاكع ( ظكع) 6نيعلا لصفإ# هلزاخدالىذلا ب بللاهرسكو

 نوعيابتيوارهش توميقيف ةنسلك ىفاه.نوعمتجياوناك 3كم ةيحانببرعلل
 : © نيغلا لصف 6 كلذ م دهمالسال اءاحاماف نور خافتيوراعشالان ودشاتيو

 لجرو ظلغتسا | ذكواظيلغرا-بنءنزوباظلغمخلا#"ىقلا ظاغ ( ظلغ)
 ظلغأو ةظاظف ىأرسكلاءاضي أ ةظالغواهحتف واهم و نيغلا سكب ةظلغهبف

 اظلغأو ةظلغملانيعلاو ةظلغملاةيدلا هنمواظيلغن “؛ئشلاهيلع طلغولوقلا ىفدل

 - بضغ ظسغلا .( ظيغ) هظلغل هءارش كر هظلغت -اواظملغهارتشا بونلا

 ظاتغاف هظياغو هظاغأ لاقبالو ظيغموبف ع هظاغل وش زجاعلل نماك

 ظف دقو الغلا لاحرلا نم طفلا ( طظف) د6ءافلا اصف ىنعع ظيغتو

 ملا قرو ظرقلا ( ظرق) 6 فاقلا لصف ءافلاحتفب ةظاظف حتفلاب ظفب

 ( ظيق) ربيخدوهينم ناتليبقريضنلاو ةظيرقو طولبلارشق ليقوهب غب دي
 ظيقم عضوملاو فيصلاىفهبماقأهب ظيقتوناكملاب ظاقو فيصلاةرامح افيقلا

 عطقباب نم هللا ظلو هظل ظل ة#ماللا لصفإ# هرحدتشاانموي ظاقو

 ىأهظحال ردصم رسكلاب ونيعلا رخّؤم حتتفلاب ظاحللاو هنيعرخؤمب هيلارظن
 هنع ىلاعت هللا ىضردوعسم نبا لوقو هقراغيملوهمزل هب. ظل ( ظظل) هاعار

 حاخلالا ظاظلالا ليقو كلذاومزلا ىأءارك الاولالحل |اذايبءاعدلا ىف اوظلأ

 هبظفاتومالكلاب ظفل و ةظافل ىرملا"ىشلا كاذوهامرهف نم"ىنلاظفل ( ظفل)

 ل ال دلل 0 ل 1 ا ان ا 1

 الديد



 أ ءاظلاباي *# نيشلا ىلاءاملا لصف

 ساج هباولزن طبه ( طبه) دءاطالصفإلل شافلا طاوطولا نوكي
 كلأسن ىأ اطبهالاطبغ مهللا لاي مزليو ىدعتيوبرضهبابو هلز أ هطبهو
 ىرهزالا هل ثيدح اذهتلق * انلاحّنع طب نأكب ذوعن وةطمغلا“

 طورطاو هطبغأو ءرغهطعو ضع ىاةعلسلا ع طقر ط ملا

 رودحلا حتفلاب
 « ءاظلا باب +

 عطق هبابو طظوهموبف هنعز :>نعو هلق لم | هلت (ظظبم) د ءانلا لصق

 عضخباب نمهنبع ظحج ( ظحج) د محلا لصفإلم قاشىأ طظقا ماو

 لاحيرلا حتفلاب ظحلا ( ظظح) طظحاح قجرلا و تاثر ايلف تلا

 ( ظظح]) ة6ءاحلا لصف ريكتسم ظج لكرانلا لهأ ثيدحلا ىفو مخضلا
 نم ظحاذراص ىأاظح حتفلاب ظحبلجرلا ظحلوقتدلاو بيصنلا ظحلا

 ددج ىف هرك ذ كَم نزوب ىظحو ظوظحمو ظيظحو ظح وهف قزرلا
 عمداضلاب ظضحل اوءادوهو ضضحل | ىفةغل اهحتفوىل والاءاظلامضب ظظخحلاو

 اضي اهظفح وهسرح اظفح رسكلاب *ىثلا ظفح ( ظفح ) هيف ةغلءاظلا

 ةبقارملا ةظفاحملاو مداني لامعأن وبتك,نيذلا ةكئالملاةظفحلاو هرهظتسا

 ميلعان أ امو ىاعتهلوق هنمو طفاحلا ظيفحل او ةفنالااضيأ ةظفاحملاو ظافحلاو ض

 ةلفغلا ةلقو طقيتلا ظفحتلاو هظفحا ىأ ؟ىشلا !ذبع ظفتحا لاو ظفح

 لعدلتح اظيفحن تاتكلاهظفحو تدع ايش ءرهظتسا تايكتلا طف
 ظاظشلا( ظطش) 6«نيشلا ل ضفإ# هظفحنأهلأس اذكة ظفحتساوهظفح



 . ءاطلاباب«واولا ىلانونلا لصف ب
 عج ريوىلاتلامهب قحاب طسوالا طغلا ةمالا هذهريخ ث دحلا ىفو دحاو م سمأ
 وهواهنيعب ةرجش مسا طا ون آت اذولاقهبابوهقلع*ىثلاطان ( طو) ىلاغلا مهملا

 ( طخ و)واولا لصف دعبلا ف ىأايرثلاطانم ت_موهوأ نعوهو ثيدحلا ىف

 هطروو هطروأو كالطاةطزولا ( طرو) دعوهبابو هطلاخ بشلاهطخو

 ليق طاروالو طالخال ثيدحلاىفواهف طروتف ةطرولا فهعقوأ ىأاطي رون

 ( طسو) ةقدصلا ةيشخ عمتجم نإ قرغبالو قرفتم نيب عمج لهل وقكو ه

 ىطسولا عب 0 طواف كلا اضيآةطسو دعوبا.نمموقلا طسو.

 اعمهب نطس وف مهضعن ًارقو طسولا ىف ”ىشلال عجي نأ طيسوتلاو ةفورغم
 ةطاسولا نم سانلانيب طسوتلاو نيفصن ؛ىثلا عطقاضيأ طيسوتلاوديدشتلاب

 ىأ اطسوةمأ 5 اناعج كلذكو ىلاعتهلوق هنموهلدعأ شلك نم طسولاو

 0 ءىد رلاو ديل | نيباضيأ طسو ”ىشوال دع

 ليش لا رج 2 تام 5 ةرهول اه ىرهزالالاقتلق 2 اهدوجا وهوابطسو

 : ةرصملاو 0 نيب جاجحلا ها هان عدلا رصقل ان ىمس دإب طساوواهبطسو

 فرصا كرتو ثيناتلا اهبلعللاغلا نادلبلاءاممأ نالفورضمرك دموهو

 فرصتو رك ذن اهمناف ارممو اجلفو اًبادو اطساوو قارعلاو ماشلاوىنمالا
 موقلا طسو تسلج لوقتو اهفرصتالف ةدابلاوأةعقبلا ابدي رئنأ زوجبو ٠

 "7 عضوم لكومساهنال كبر حتلاب رادلا طسو ىفتسلجو فرط هنال نيكستلاب
 0 اميروكيرحتلا طسو وهفني هيفحاصيمل نأو طسو وبف نيب هيف حلصي

 دقو طواطولا عملاو فاطخلا طاوطولا ( ططو ) هجولاب سيلو نكس
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 4١« ءاطلا باب *نونلاوممملا لصف
 مضلاب ةطاشملاو رصنباب نمةطشا م ااهتطشم وةأرملا تطفتما .(طشم)

 ططعو ةرهبابوهدمدطم (ططم) ضر رعلامظعلا متكلاط كمو مدقلا

 اذاني دحلاىفو ىقملايفنيدسلا دمورتخنتلا ءازم ان زو ءاطيطلاوددع

 لجر ( طعم) مهني مهساب ناكمورلاو سرافمهمم دخو ءاطيطملاٍتمُأ تشم

 طعتما وب رطباب نم طعمدقو هدسح ىف رعشال ىذلا وهو طعملانبب 1 5

 طاقملا «طقم) ل عشا وهو طعع |[ذك وهوحنوءاذ نم طقاست عا طمل و.

 ىأهطامأو عابباب نمدطام(ظيم)هنمبولقم و بف طامقلا لم لبحر سكشلاب ٠
 عبنءاملاطبن (طبن) *6نونلا م صق# قيرطلا نعىذالا ةطاما ةنموءاحن

 موق طيبنلاونيتحتفي طبنلاو جار ختسالا طابنتسالاو سلجو لخد هبابو
 لثم طابن و ىطابن و ىطبن لج لاقي طابنأ عما و نيقا رعلا نيب حئاطبل نولي
 لجرلا طشن (طشن) نونلامضياضي أ ىطابن بوقعي حو نامي و ىتاميو نمي
 تاطشانلاو ىلاعتهلوقوا ذك ال طشنتوطيشن وهف حتفلاب اطاشن رسكلاب

 ىشثحولا روثلاوهو طشانلاروثلاك جرب ىلا جرب نم طشنت م وجنلا نعياطشن
 لما هل الحنا لهس ةدقعمفلاب ةطوشنالاو ضرأ ىلا ضرأ نم جرخيىذلا 2

 اطيفن وب رطٍناب نمدديت طفن دقو لح ا نيتحتفب طفنلا ( اهمال ةدتع

 ةدحاوةطقنلا( طقن) صف هيف رسكلاو نهد طفنلاو طفنلاو تطفشواض7"
 باب نمباتكلا طقنوماربوةم ريك ةطقن عجرسكلاباضيأ طاقنلاو طقنلا 5
 سانلا نم ةعامجا نيتحتفب طل( طع ) طاقن وهف اطيقنت فحاصملا طقبورصت | : 8



  5٠ءاطلاباب * مملاىلافاكلا لصف --

 2 ه6 فاكلا لصف لم نيدغللا نيب عما ىلع وهاهافامهمف رسكلاب طنقيطنق وامهيف

 هبابودنع هفشك ءىشلا نع ءاطغلاو سرفلا رهظ نع لا طنك (طك)

 اذاو هنعىلاعت هللاىضر دوعسمن.هللادبع ةءارقىفو هيفةغل طشقو برض

 هدلجوأ هطثكلاقياعاوهخلس لاقي الوهدلج عزتربعبلا 2

 نماوطغل دقو ةبلجللاو توصلا نيتحتفب طغالا( طغن) 6ماللا لصفإلمديلجت
 - نممدخأىثلا طقل (طقل) نيتحتفباضيً  طغل ورشكلاباطاغل و عطقب اب

 * ولا زك ] ت١ ةلطقأل ةطقاس لكل لاش واضي أ هطقتلا ورصن باي نم ضرألا

 نمطقتلاام نيتحتفب طقللاو طقتلبذ ريتا طا راس ديو ارممت نم نم

 هطقتلب ىذلا 006-2 طقل وهف 71ج زياد عطا هو نعلاطقل ةجوو ىلا

 (طول) انههوانهه نمهطقتلا علا طقلتو مضلاب لبنسلاطاقل اذكورسانلا

 متيِجوتَسا يأ لجرلا اةهمد مطلتسا ثيدحلاىفو هسفن هقزلأ هطالتسا

 ةمواقمل امهفزص مزايوحوناذكو فنيرعتلاو ةمجعلا غم فرصني مسا طولو
 طال وهمدعو فرصلا نبي هرف رخم كن اف دعد و دنه فالخ نيسسلادح ا امهنفخ

 ميل أ او ستلا 0 ال طواموق وق لمع لمع طوالو ل لكلا

 3 ملاربكب طرملا 0 م 0

 ١" ىأ هرعش 1 غو اهعرز وي ناك رخو قوص نه دسك !ىهو طورملادحاو

 ص ةلاهيضر رم لوقدنمو ةناعلا ىلا ةرسلانيبام ءاريم |نزوب ءاطب رملاوتاحم

 7 كؤاطيرع قشنتنأ ثيشخامأهنوص عفروزذأ نيح ةرودح ىنال هنعىلاعت



 5 ١ ءاطلا ب اب# فاقلا لصف .

 رولا طوسقلا (طسق) روطسلاة رام طخ | اس ( طمرق) 1

 مياوكف نوطساقلاامأ و ىلاعتهلوقهنمو سلجهبايو قل ان ع لودعلاو .

 هلوقهنمو طسقم وهف لجرلا ام ..3 | هلق لوعلا رك كارل طسقلاواطح

 ءىشلا انطسقت لاقي سيصنلاو ةصخلااضيأ طسقلاو نيطسقملا سحي هللا نا ىلاعت

 هيلع طقبامةطقملاورقلا طقهنموٌدرهبابواض رعدعطق*ىشلاطق(ططق)انشب

 الف لمقتسملاىلعاط وَخ دز وج الو طق هتبأ راملاقب ىضاملانامزلاهانعم طق ويقلا

 فاقلاح تق عم هيف ةغل ءاطلا ففخم طقو ضوع ىف هك 5 طق سق رو انا رك
 ءافتك الاوهو بسح مع تناك اذاامأو رهدلا نسينا 117
 رسكلان طقلاو طقفةدخحاو ةصةتبار لوقت ءاطلاةنك اس هَ رافع وق
 باتكلا طقلاوةرونسلاةطقلاو طاطق عمجاو رك ذلارونلاوهونويضلا
 ىعةمامعلا دشطاعتقالا( ل طعق) انطقانل لح ىلاعنهلوق هنموةزئاجلابكصلاو

 سصعأو طاعتقالا نع ىبمهنأ ثيدحلاىفو كنملا تحن ةرادا ريغنم سأرلا

 دشياماذكوحذلا دنعةاشلاماوقديدشي لبحر سكلاب طامقلا ( طش ) يحلتلاب
 دشيامرسكلاب طمقلاو رصن باب نم طامقلاب يبصلاوةاشلا طش و دهملا في صلا هب

 هنا حرش ثري دح ىفو يره زالالاق(تلق) طمقلادقاعمهل وقدنمو صاصخالاهب ٠

 نماهب دشييتلا هطرش هطقو نيتمضيطمقلا دقاعمهيلت ىذلا صخناب ىضق
 لسوبرطو ل خدو سلج هبابو سأيلا طونقلا(طنق) هيض ضوخواف للا ٍِ

 21007 نال 70

 حتفلاب طنقب طنقاماف نيطنقلا نم نكتالف*ىرقو طئاقوطونقو طنقوهف

 2 را



 ءاطل !باب # قاقل اوءافل لصف < ا
 - 'طرفو قبس لوق هنم هبلأ ل 1 فو انلخ طرق نأ كات ل وقدم وادعول ١2

 0 لكلاب اب وباثكن زوي ط "رف عملاو طراف وهفءاملاى ا مهقبسموقلا

 - عاواملا 0 نوط رفم مب اوىلاعتهلوق هنمو هكر هطرفأو

 لاقي نيكستلاب طرقلا هنممسالاو دخلا هيفزوا>رهالاىف طرف اوزويسنم

 " ناسرالا ممل ىف ةدراوا 0 .طرفلاو مالا طرفلاوكايا

 لاَس "01 0103 خب لدم لعاف مح لعف وهو مط تست وضاخلاردعوءالدلاو

 ليق هنمو ضوملا ىلع ؟طرفانأ ث .دحلا قواضيأ ل طرف موقو طرف لجر
 َ ا لج رواد 2 أ اظرف انل هلعج أ مهللا تيملا لفطلل

 ! طاطسفلا ( طمف)اطرفهرمأن :كوىلاعتهل وق هنمودخلإ هيف ز واح ىا نتمضب

 |0007 ]ل للتب طاقو طاتفوطاطلف تاغل هقورعخنمتعي
 " (طبق) (فاقلالصفإ# رصم ةنبدم طاطسقو تاغل تست راصف نيف ةغل

 طابقلاو ىطبق لجرو اهلصأ ى اايكت مورضملخأ طبسلان زوب ظرقلا
 ' نا ءاطيبقلاو ىطيقلاو قيلعلان زو: طيبقلا !اذكو قطانلادب دشتلاو مضلاب

 " نؤونلا حتفو فاقلا مضي طيبنقلاو تددم تففخ ناو ترصق تددش

 قو هبابو سيتحا رطملا طحقو بدلا طحقلا ( طحق) فورعماه ديدشتو

 ة اطحقةهلعاف مسملامىلعا وطحقو طحتقلا ا وقل طخحقأو ب رطو عضخ

 | ةتع نزوب ةطرق عججلاو نذالا ةمحش ىف قلعي ىذلا طرقلا ( طرق ) .

 ” طازيقلاو ىهتطرقتفاطب رقت ةيراخلا طرقوحامرو حمر كر سكلاب طارقو
 ا( لثم هلا هيف ةريسقت ءاحدقف تبدا قىذلا طاريقلاام أو قنا دببضن

 ا
 ت6



 « لإ ءاطل باب * ءاقلاونيغلا لصف

 ىفو تاونس لمحت ل تناك اذاةقانلا تطاتعا ( طوع) يضل لا

 عفاشلاو طاتعم ىنتئالاق واهدحلا لف عفاش ةاشب ىتافاق دصم ثعب هنأ ثردحلا

 لاح لثم قت رسسكلاب ةطبغلا ( طبغ) ة6َنيغلا لصفإلم اهدلواهعم ىلا .

 باب نملاناتيهطبغ لوقت دس دل وهيعاطاور ل دا 1 طوبخملا .
 0 ستحافةسحو عنتماف عدم هادم و وه طبتغافاضي أ هطبغو برض

 مط وقهنمو لاخلا ن>ىهو ةطبغلا مسالا ديعس وبا لاق ط وتل نازل سك

 هطغ (ططغ)انلاح نع لمن كيذومنو طبعا كاست ىاطبحالاطبق للا .٠

 قود اوما انلآ آل طيطغو ءاى ايفوه طغن اودردباب وديفهصوعوهلةمءاملا ىف

 طلغلوقتبرعلاوهريغهطلغأ وب رطبا نهرمالاف طلغ:( طلغ) 07

 ةطلاغم هطلاغو ىنعع نيتغل امهلعجي مهضعلو تاس ا ىف تلغوهقطنمىف 1

 000 حلك اينما ره هن طاغيام مهلا ا؛(ةطواغالاو تطاغهللاقاطءلغتهطاغو

 مهف باب نم ةمعتلا 0 (طبغ) ت اطوال ع لسوهيلعةتاىصوعتلا

 مهر اقت -الاو ,مانلا طمع ود رخو هرظي ىأ ةشع طخ لاغ ق ركشي [ برضو

 مطوق( ل ( طوغ) سانا طمع و قل اهفس نم كلذاعت | ثد دخلا ىفومهبءاردزالاو

 نم ل لجرلاناكوعساولا ضرالا نم نئمطملا طئاغلا لصأ طئاغلا نالف أ

 ىف نر 1 اءقف هتجاح ىذقو طئاغلا ىتا ةجارلا ىضشن 1 دارأ نا 3

 مضلاب ةطوغلاو لابو ظوغت دقو ةرذعلانع هبوبكي طئاغلات أدقدتجاح
 ( طرف) ءافلا لصفإلب قشمد ةطوغ ىهورجشلاوءاملاريثكماشلابعضوه 7

 ىا هيلع طرفو هلثماطي رفت هيف طرفوتاف تح هعيضوهيفرصقرمالاىف طرف '

3 

1 
« 



 00337027757 ءاطلابإ < نيملاىلانيعلا لصف « لا
 | 01 اا ودعا ىأ طتغاوموسلا ىف طتعاوراح ىأ ةيضقلاف طشأو تدعب
 ' ربهماط ثيدحلا قوءىثلكيفردقلاةزواح نيتحتفب ططشلاو رهنلا بناح

 )تحتم طمشلا ( طمش) ةدايزالو ناصقنال ىأ ططشالو سكو الاهل

 دوسأل ئمناطمشموقو ليج لح راو داو. طلاع جرم[ را رعش ض اس

 ادع (طوش) ءارحن زو:ءاطمشةًارملاوب رطبا, نم طمشدقونادوسو
 . (طيش) طوشر جحا ىلا رجل نم طاوشأ ةعبس تدبلاب فاطواقلط ىأ ا طوش
 قتح جضن تءزلاونمسلا طاشو ةكلهأهريغةهطاشأ وعاب هبابو كله طاش

 لكلاب اب ووهايطاشأو ءوشثلااهب قصلو تقرتحاردقلا تطاشو قرتحا.

 ”' لف قيرطلا طارزلاو طارسلاو طارصلا( طرص) «داصلا لصفإلم عاب
 ّ طباض لجرو برض هباب و مزحلابهظفح يلا ظبذ ( طبض) ةداضلا
 ا ايردربكللا طرشتط رضدقومادرلامضلاب طارضلا ( طرض) 0

 0011 اما يرينا هديل ارو ذل نيب هكا

/ 

 ا * .دخالا لثملا قو ىعع هطرضوهربغ هطرضاو ءارلارسك

 ٍ ا أ طر وعر يطيرضءاضقلاو ىطيرسدخالااولاقامبرو طب رض
 7 طرتسهن اهانعمو طراضلا لعف هيفب هل كحو هب ىزه ىأ اطير ضت هن طرضوهن

 0 طئاح ىلاهمحز هطغش( طغض)هب طرضأ هبحاسداضاقت ذاق نيدلا نم ذخ يام
  ةقشملاو دعا ةغضلاامأوحتفلاب رب مقلاةطغضةهنمَو عطقهناب ود 0

 ' | تحاول رآلاقبنيمالاو بقرلاك طغاضلاوةغضلاهذها - هوايا امو

 7 طغاض ىلع ناك ذاعم ثي دحهنمو لماعلا ىلع هقييضتل كاذب يمس نالف ىلع

 3 5 طيبعلاو اب اشاحبمج ىأةطبعن الف تام . .( طبع) ة«نيعلا لصف



 ك0 ا 0001111 7 ز ]1 ب ! : :

 "< ءاطلا باب * نيشلاو نيسلا لصف

 رجل طا #«# هلسخ" 0 ىفدب تعش

 عدلا طمخو ا ولختلاو .ناطاملا 5

 طومسمو طيمسوهف رق و ترض هابوديوشنل راخ انامل فلا قل

 طولا |ادكحو الصاةةرحالوذلا جس وكلا سك 0 0 ١
 هطاسو طايسو طاوسأ عمجاو هبيرضي ىذلا طوسلا (طوس) ىطونسلاو

 بيصن ىأباذع طوس كبر مهياع بصف ىلا#تهلوقولاقهبانو طوسلابهبرض
 ملا طتخاضيأ طوسااو طوسلاءن وكي دق ب اذعلان ال دش لاقي و باع

 لصف 9 كلذرتك اوهطلخاطي وس:هطوسو طا وساا ىمس هنمو ضعبب هضعب

 طحشلا(طخش) كمسلا نمبرضروتلاز زون طوبشلا( طبش) :(نيشلا

 طرشلا طرف هدع اهطحشاور را[ طخ شك عضخ و عطقهءابودعبلا

 هيلع طرش دقو طئارشابعمجو ةطيرشلااذكو طورشهعمجو فورعم

 طارشأوةفالعلاز تحتفي طرشلاواضي أ طرتشاو ياو ا ا

 لاقاه”دعأو هلاهماعأ ىأ اذكر سحرال سفن نالف طربش *او ايامالعةعاسلا

 دحا ولااهم ن وف رعب ةمالع مهسفن الا ولج مهمال طر تف و 222

 نما اودعأ مهنالاط رشا وم ديبعوبأ لاقو اييفءاولا نوكسب يطرشو ةلكارش

 نم لتفيلبح طيرشلاو عيبلل ا شاهنم د عأ ىأ همدغودإب إنم طرشأ مظوق
 ةباب و غزب مجاحلا طرشوهلثم طارششملاو نعم وانزو عضبملاكط رمشااو صوخلا ٠

 اطوطشواطشاه رسكو نيشلا مضب طشن رادلا تطش (ططش) رصنو برض



 | ١ هلا 5 ظ

 طقلا وعات 00 لاو اهداوتقل ار مغ ا و

 طقسا مالكب م | 2 تك وامام تاوحا و ةانكملاق ًأطحلا اًضرا

 هبجرخوداخدأوهب لذ دلوقتاكوهولاةب وقع ن ءاق رح طقس ا فرحي

 ظن ىلط ىأ هطقت وديلخاو جالا طيقسلاوهالعأو هبالعو هج رخآو

 رعال اك تيدحلا و عاتملانم طقسلا عيب ىذلا اددشم احوتفم طاقسلاو

 0 هيلع ةيك رلاك عيبلان م ةعيبلاو 1 مسالا ةعب بحاضالو طاقس

 طلستفاطيلست عهياعهللاهطاسدقوروقلا ةطالسلا(طلس) سول اوبوك را
 ناطلسلاونيطالسلا ماو تن ؤيورك ذينالعف وهوىلاولاناطلسلاو مولع

 ىأةطءلسةأ او ردصملاىر<هارح نالعمجمالو ن 'اهرللاو ةي السلا

 وهلاقي ةطولسلاو ةطالسلانب »ب ناسللا دي دح مميصق ىأ طيلس لحجر وةباخص

 نِعلا له دنعوبرعلاةماعدتعتيزلا طيسلان زوب ظيلسلاو اناسل مبطلسأ

 ' ظمسلاو كلسويفالاوز رخل اهيقمادام طيخلاطمسلا (طمس) مسمسلا نهد
 اطيمدت “ىلا طمسوج رسلان مقلعتلارويسلا هو طومسلادحاواضيأ

 0000000 تداوي برأ ى قامرغشلا نم طمسملاو طومسلاىلع هقلع

 رغاشلال وقك ةلطسسو ةطميسةدصق لاقي

 ايي ور + مثكلاب اهتيواد ممللادوسريغ * مسقلاك ةبيشو

 امهادح |ناتطيمسنانديصق سدقلا“ىرمالو

 هليم قسافس ىذ هك تا د هلبذحمرلا,تفشك متاتسمو

0 



 اتلا ءاطلا باب #خ نيسلا لصق 22002-
 هطخسأو ظطخاس وبقي رطدباب وضعا طخستتوات | 0000
 هطرتساو مهفهبابوهعلب *ىثلا طرس (طرس) هلقتساهءاطع طخست و هبضغأ

 ةرارملل غلا نم رت ىأ ىنعتفا مالو طرتستف | واح نك:ال لم لا ىفو هعلتبا

 اذاف نيدلا نم ذدذخايام طرتسي ىأ ىطيرض ءاضقلاوىطبرسدخال | مط وقو

 طارطرسلاو طيرضءاضقلاو طبرسذخالا يحوهب طرتضأ هيحاصهاضاقت

 طوعسلا(طعس)ءاملاقلخ نم ناطرسلاو طارصلاىف ةغل طارسلاوذولافلا

 مملامضب طعسملاو هسفنب وهطعتسافهطعس دقو فتالا فيصيءاودلا حافلاب

 (طفس)هب لمتعيامت مضل ايءاحامدح ا وهو طوعسلا هيف لعجي ىذلا ءانالا نيعلأو

 ىبمصألا لاةبرعم يمراق ةبرشالا نميرض طش الاو طانس الا دو ط0 لآ
 طقسملاو وههطقسأو لخدباب ن م هدب نم ئىتلاطقم (طقس)ةيمورلاب وه

 ةيرتلان زوي سانلا نيعأ نمناسن الل ةطقسم لعف ااذهو طوقسلا دعقملان زوي

 ىأهطقاسودلو ثيح ىأهسأر طقسم اذهل اَقب ذوملا سلجم انزوبطقمملاو

 0 هديىفطقسو عقولاقيالو 0 نطب نم دلولا طقس لاقب ليلخلالاق ايس

 نتحتفب طقس مهضعب أرقو شفخالا لاق ييدبأ ىفطةساموىلاعتهلوق هنمومدن

 ىلع فلالاب ا لاقيالور معو بأ لاقوة يدي ىفطقسأز وج ومدنلا رمض هناك

 نز وب ىطقس موقو هسا وللا ةطقاسلاوطقاسلاو هلعاف مسي ام

 ةظطقسلاو هلعدسفن يل ءهل|لعظقاستواددشم اهودح٠ طا كت

 دلولا طقسوهعطقنم لمرلاطقسورسكلايطاةسلا|ذكوةلزلاوةرثعلاحتفلاب
 ثالثلا تاملكلا فوحدقلا + هعاهممطةسام رانلا طقس ودماع :ليقظقسام '

 000 د د دز  آز ز ز زةزةزةزة ة 7



 ءاطلاباب هع نيسلاى ا ءارلا لصف نكن

 ' هيدشتام رسكلابطايرلاوطب ر نعم طبت راواهحتق وءاملا رسكب طب يم عضوملاو

 يهو ةطب ار ملااضيأ طابرلاو ءابلا نوكسب طبر عم اوامر يغو ةبرقلاوةبادلا
 اهتتطن | رص ليلا طانروةينملا تاطايرلا دحاواضي ا طايرلاو ودعلا رغئ ةمزالام

 داوسةطقنلا نزونةطقرلا (طقر) اهقوفاف سلال بلا طايرلالاقبو

 طهرلاوهتاسقو هم وق لجرلاطهر(طهر) ءاطق رةجاحد و ضابب طقن هب وشب

 ةعسن ةش كملا ف تاكو قاع :هلل | لاق سما مومن رك ل لطجرلا نع ةرعقعلا ن قدام

 طهارأو طاهراو طهرأ عم اودوذ ل 5 مهظفل نم دحاو مط سبل و عمك طهر

 ملوةدحاوةعطق تناك اذاةءالملاةطب رلا (طير) طئهارأو طهرأ عج هناك

 - سانلانمليج طزلا(ططز) ة(ءازلا لصفإلب طايرو طبر عم او نيقفل نكست
 ىأاهرسكوءابلا تفي طبسر عش ( طبس) 46نيسلا لصفإ# ىطز دحاولا

 . طبسو رعشلاطبس لجرو برَرطباب نمهرعشطءس دقو دعج ربع 3

 طبسلاوءاوتسالاو”ىتلا ندح ناك اذا ذشتو دخن لثماضب ا مسجلا طبسو مسجلا

 ترعلا رم لئاتقلاك ليئا رسب نم 0 0 1 دلومثوطابسالادحاو

 ةقرفةرشع ىنث اداره: ال ثنآ اعا امت أ اطاس [ةرمش قنث امم انعطق وىلاعتهل وقو

 نال ه2 لا نمل دي وهاع اوربت طانسالا 0 !|نأربخأ مل

 مهاردزوحنالو امهر درشعىننا كل ركك | يدب وألا رك الريصتللا

 لئايبلا وتاطاباشو طساوس عما و قي رط اهتحنيطئاح ني ةفيقسطاباسلاو

 . طخسلا ونيتحتفب طخسلا(طخس) ةيمورأاب رهش مسا طابس وةسانكلا مفلاب

 01 ا ل لال
 ا ا 5 . 1



 565 ءاطلا باب د ءالا لضفق
 مدأ نم ءاعوحتفلاب ةطب رخلاو ضر عريغ نمل وطامهيف ىأ هجولا طورخمو

 عضوم اضياطخلاو طوطخلادحاو طخلا (ططخ) اهيفامىلعجرشتهريغو

 م”وقتف دنط ادالب نم لمح اهمال ةيطخلا حام رلا هيلا بسن: رجع طخ وهو ةماعلا

 رسكلابةطلخاو طوطخ هيف ططخ ءاسكو رصن هبابو بتك مقلاب طخودب

 نق لعب طخ ابقم تعال رعب ناوهو هضنل لج رااايطتح دل نصرالا

 هراذعتس مالغلا طتخاوةرصبلاو ةفوكلا ططخهنمواراداهنيل اهزاتحا -

 ةطقنلاكط خا نماضي أ ةطخلا وةامق ثر دح ىف وهو ةصقلاو مالا مخلابةطخلا و

 ةطلاخهطلاخوطاتخافبرضبا:نمهريغب 'ىثلا طلخ ( طلخ) طقنلا نم

 داتفالار مالا ىف طلختلاوهاقعدنف ىا نالف طلتخاو كلا سرا

 دقو عجودحاووهو سلاحا سيلطاو مدانملا يدنلاك طلاخلا طيلخل اوهيف

 هل وقكوه لبق طاروالو طالخال ني دخلا ىفو نيتمذب طلخو ءاطلخ ىلع عمجب

 ةكرشلامذلا,ةطلخلا وةق دصلاةيشخ عمتجم نوي قرغبال و قرفتم نيب عمجال

 طا ( طخ) بطرو بنعوأب ني زورق نيفنص نيب عمج نأ وهو ةذنآلا ف نيطيلحلا نعىهنوبيطلا طالخأ دحاورسكلا؛طلخلاوةرششعلا رسكلإبو

 طوخلا(طوخ) ةفاضالا, طم لك أ ىلاوذةئرقو لكؤي لمح هلكارالا نمبرمخ
 هعجو كلسلاط يحل (طيخ])ةط وخةدد> اولانابط وخ لاقي ةنسل معانلانصغلا

 اذكوةربالاعضبملانزوب طخ لاوةلوطو لَوْطو لش لثم ةطوبخو طوخ

 رجفلا دوسالا طيحخلاو طابخلا مسىفلماجلي حي ملاعتهلوق هنمو طابخلا

 هطخبوثلاطاخوض رتءملارجفلا ضم الا طبخلاو ليالا دا وس لبقو ليطتسملا



 : ءاطلا باب # ءاخخا وءاخا لصف 0

 لح را طح ( طامخ) ةليوأ اطيح لقيام عييرلا تبني امناو تيدحلا
 . هريغورعبلا طحنا ولزمملا طحلاولزن ىأ طخ وّدربابنمسوقلاوجرسلاو
 00 اا اا اهدعلان م هظحتناو
 : 1 انوا لقا ربا وتابع رخ اك ىهليشو اند 2و1 انع طخ ىاةطخ

 ةطاجاو تس طاخلاو ار هلق ةطاخ تنص ل ااه ( طم ) مح 0

 - ىلاةطدحخلا ( طن طنح) شوقنم شعلان وكب دود طاط او قاخا ىفعجو

 دقو ةريرذ حتفلا : طويلا وديدغتلاب , ؛ طانح هعئاب و سنع زوي 0

 ' ( طوح] طانخلا ةفرح رسكلاب ةطاتخلاو اطينحم تيملآ طنخو هب طنح
 " طوخ مركوهفاطئاحهلوح ب اطب وحن همك ط وح وناط ادحاو طئاخلا

 لاقةيابو هاعيرو هالك هطاحو رودأ ىأر مالا كلذل وح طوحأ نأ مطوقهنمو

 | ةسفنل طاتحاو اهغمحىاةّساغ ط وح راما ورسكلاباضي !ةطبحو بتكو

 0000 0 لل ل طاحتو العم طاتو هماعد طاحأز ةقثلاب دخأ
 0 و تلا طخ ( طيخ) دال لصق هه تقدحأ ىاد
 ا اح احرك ىلا ةثانلا ىهو ءاوقعزطخ لقةنمو اهرض
 :امهمابو اهقرو طقسل اصعلاب اع رض ةرحجشلا طبخو ا تشم

 ةدعفا ىأ ناطيشلا لع د و سيلوز ونحلاكم كلاب ٠ طاخاو فرض

 ” 1و هتك رولا طر خور صن وبرض هباب ودةرششقد وعلا طرخ ( طرخ)

 | رتكأو داتقلا طرخ هنود كم هلفسآ ىلا هيلعهدب رع مث هالعأ ىلع ضبقب
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 ؛ نع هني اناا

 اءأ ىلاتو هناحح تاو
 ا

 د6 ءاطلاباب ال
 ثنؤوِيو رك ذي حانحلاتحنام ءابلاز وكسب طبرالا ( طبأ) *«فلالالصفإل
 كتكلا نرو د ( طقأ) هطباتحتداعجىشلا طب أنو طابا عم او“
 طس ( طسر) ة؛ءابلالصف إل طةسنزوب طقار عدلا فءاجامروفو رعم

 طساوةعسلاةطسلاوهلوبقرذعلا طس ورصت هبابودرشنداصلاونيسل ابكى ثلا
 طسناف دا نمتطس كاقي ماشتحالا كرت طاسنالاو ضرالا ىلع “ىلا

 اطل ء[تاف نزوب طسب ديو عساو ىأ طيس ناكمو طيسلم طاسلاو

 طبلاودرهباواهةش ةحرقلا طب (ططب) ناطسوادب لب هللا دبعءارقىفو

 لاب سنج نمدحاول ىهامع وثم اتللئاط | تسلا وةطيددح اراللالا رع

 حتفلاب طالبلا ( طلب) ةجاحدو ةماح لثم اعيج قنالاوركذللةطبمذه ٠
 نزوبةطبهبلا (طبم) فورم طولبلاو اهريغورادلا ىفةشورفملاةراجحلا

 هطبث ( طرث) 6 ءاثلا ل صفإلل برعم وهوءاموزرأ ةمعطالا نمبرمخةرحملا ٠
 موق نم. ططنلانبب جس وك ىأ طئأل جر (طط) هنعهةشاطسثترمالانع '
 اذا ريعبلا طلث ( طلث) رمدكلاب طاطث موقنم حتفلابطث لجرو مغلاب طُ ْ

 لصف اطل ن وطلشت م 0 1 رعل نور عبي أون اكمبم :| ثيدحلا ىفواقيقرهرعبى لأ 5

 0 3 0 2 هلم م20 2 الا ْ

 ىو قوق دنا ؤهو قردذلا لك نع 0 5 0 :



 ْ داضلا باب # ءاطاىلان ونلا لصف ا

 00 00 دة دجاو ءزحتس ىانالف نم ةقح ضيتسا وهو تام
 000 دار كلرخ فا ىلح ورصن با نم ةيسار ضقن (ضغن)

 نالف ضغنو مهسؤر كيلاز وضغنيسف ىلامنهلوق هنمو “ىلا نم بجعتملاك

 - ىارصن تاننمرجشلاو بولا ضفن (ضفن) م زلبو ىدعتي ةكرح 2

 ' قرولا نم طقاستام نيتحّتش ضفنلاو ةغلابملل اددشم هضفن و ضفتنيل ةكرح

 ةضافنلاو مغلابضافنلاو ضوبقملا نعم ضيةلاكلوعفم ىنعع لعف وهو رْلاو

 ' قا - ةدح لاق ةدتعرلاتاذ ىلا نم ضفاتلاو ضفنلا نع طقسام

 صن بانمدهعلاو لب او ءانبلا ضان (ضقن) ضوفنم وهف ى |هتضفنو
 " ضقانتباع ملكتي ن أل وقلا ىف ةضقانملاو رعشلا لبح نم ض نام مغلابةضاقنلاو

 اا ا سلو دوتملاربكلا ضقلا و كاك الا ضاقتنالاو هانعم
 "  ضايقناورقنلا لثمَسِب ود ضاقنالا لدا و كر هظ ضةنأ ىلاعت هل وق هنمودةثأ

 ْإ دي( 0000 وسر تتلاو و ركموحو هتيوصت كلعلا

 ' هلرذ وهنلاب+سمأ اذكرمالهذهتساو ضمئاف هضونأو عضخ و عطقدباب وماق

 ىلامم اكىلاعتهلوق هنمو عرسأ ضف وتساو ضفوأ (ضفو) 6واولا لصف

 باح اكدش لئابقن م طالخالاوسانلا : نهيق رثلاضاقوالاو نوضفوب صن

 1  قربلاضمو 00000 ا ما د ةفصلا

 | ملا تفي "ا ضموواضي ااضيموودعوهباو مغلا ىحا ون فض رتعي لو ايفخ اعمل عمل

 | ةوتاقىأةنيم لجرلا,لاقي (ضيه) *(ءاطالصفإلل ضموأ اذكو

1 
1 



 خل داضلا باب نونلاومملا لصف

 ضحملا (ضح) 36 مبملا لصف لع ءانرق مط انضيق و ىلاعتدل وق هنمو ايحو ٠

 هضح واضماح وأ ناك اولحءاملادطلاخ مل ىذلا ضلاخلا نبللا سلفلا نزوب .

 بسلا ضلا> ىأ ضخ قرعو ةيضحم دقق هتصاخلا ع لكو 2 و درا

 ضخ (ضخم) تعشو تبوك تشاو ءاوسهيف عمجاو قالاو كك ذلا

 ضرخلاو حربالا رسكلاب ةضخمملاو برضو رصنو عطق باب نم نيسالا '
 ك] رحم ى)ضختما و نيللا ضخم و هدي ز دخا و ضخ دق ىذلا اللا ض وخملاو

 ةدالولا عجو حفلا, ضاخلاو لما | نطب ىفك ةحاادلولا كلادك وةسحسملاو

 اضيأ ضاخلاوضخام ىهف قلطلاا م رضى أاضاخرسكلاب لما تضخ دقو ١

 اذا ليصفللل بق هنمواهظفل نماطدح ا والو ةفاخاهدحا وق ودا نم لما وخلا

 نعلصف هنال اخ ةنبا قتالاو ضاخ نناةساتا| فل ل ا

 هتف رعناف ةركن ضاخم نباو حلت وأ تحل ءاوس ضاخ ل ايدمأ تدعو 0

 3في ع يؤول عر د

 ندا عفو ومع

 هضرمو هللا هضيعأو برطهبابو مقسلا ضرملا (ضرم)ىول تانبونوبل
 شضرم هب سل و ضرم اه سفن نم ىرنا نضراسلل ه.ض ص ىف هيلع ماقاضير ع

 هيف ةغل هضمو هيج وا حرحلا ا (ضضم) روتةفاييف ةضيرم نيعو

 ءاملاكيرحن ةضمخملاوةبيصملا عجوضضملاو اهقرحيىأ نيعلا ضي لحكلاو .

 هبابو كرحنقرعلاضبن(ضين) «نونلا لصفإلم هنوضوف ضمخومفلا ىف ١
 ريناندلا ومها ردلاز ومسي زاجحلا لهأ(ضةن )ءابلا تشب اضيًأاناضسنوب ريض

 ىأنيد نم كلضنامدخ لاَ واءاتمناك نادعباسعل واذا الار د



 كا 2 ىلا لس ساب
 ' نر تكلا عمجب هيب دلع صبش ثدح امه وحمو ةفققاو 0

 ةاوووةسمح اضسقت يملا ضيقوتوزئار انلاىف دولا تفدقتو را

 تام ىأض وبقم وهف هلعاف مسي ملام ىلع ن الف ضبقو ودان اذاطعأ اضي !لاملادضبقو

 7 2 لا ضرف (ضرق) نضذية. وتافاد ىلاعت هلوق هنمو عارسالا ضبقلاو

 ' ضيرق رعّشلاو هلاق ىأر عشلا ل جرلا ضرقوبوثلاةزافلا تضر قودعطق

 1 بهذدلا ةضارق هنمو ضرقلاب طقسام مقلاب ةضارق ةلاو برضل كلاب او

 مو اوجردموقلا ضرقناو تام ىأنالف ضرقوضيراقملا دحاو ضارقملاو

 ' ةغل فاقلا سك و هاضقتل لاملانم هبطمتام ضرقلاواط امش نع مهكر تو مهعطقتو
 ”ضرقلا هنمذخأ هنمضزتقاو هضرقاف ضرقلا هنمباطهنم ضرقتساوهيف
 : وفر 0 د ا اصب ضرقلاو

 / لمئاللا ضقنا (ضفق) لالا لع ةدضولا ا ب عرلان وكيو هيف

 ّ '” اع طقاوف :اوكلا ضاعن اهنَمَو 0 اطلاضقناو ل

 | دسم ضقتساو 00 ا

 ن 0000 0 را ا هدحو

 0 تام 1 0 ل

 | 5 نا ىلا نالفل نال 0 هللاضقو عاتم هض راع ةضي ا ةمدضبإف ضف



 "هه داضلابا, #خ فاقلاوءافلا لصف

 نأ اورلاهنعلا ىضر ةشئاعل اوقنماذه ©تلق#هباص ىفددرتو لج رلاةفطق : ٠
 ىأ ضضفم ماكل وةفورعم ةضفلاوةضفلا عم ءافلارسكب ضضفلاامأوهبست .

 حاكتلا فضي وفنلاو هيلا مد راضي وفت مالا هيلا ض”وف(ضوف)ةضفلاب عصر ٠

 ضواشو مط سيئرال ن وواستم ىأ ىركسنزوبىذ وف موقوربمالب حو ىلا
 نئأ هرصأ ىف هضواقو ةدوافملا ةكرش ىهو عجأ هيفاكرتشا لاخلا ناكريشلا

 ربا ضاف (ضيف) اضعب مهضعإ ض واف ىأمالا فموقلا ضوافتوهاراح .

 لقتال ونسانلا قف لستم م ىأض يفتسم ثيدحو هو عاش ىأ ضافتساو ضيف

 ىقحركى أءاملاضافوهريغوءاملاةضاؤالأس, ىذلااضيأضيفتسملاو ضافتسم ١"
 ا ا ةضوضيفو عاببابو ىداولا ةفذ ىلع لاس '

 وبا وديبعوبأهلاقهحور تجر خ ئأ هسفن تضافوس اجوعاهناوتاملجرلا '
 ضيفبامت اوهسف: تضاف الو لج رلا ضاف اقبال ىنمصالا.لاقو ءارفلاوديز ."

 ءاماضافأو هعومد ضافأو ضاف حد المىادءانا نضافأ لاشوءاناوعمدلا ١
 ةضافا ةعفد لكوا وعفد ىأ ىنم ىلا تاف رعنمسادلا ضافأوهغرفأ ىأهشفن ىلع '

 نيعواضيأ ةرضبلا ربتورضمل يت ضيقلاو هيقاوعق للا 12101١ ناو
 لصفإلا داوجتاغوئىأاَضبأ ضاق لجروعاملا رثك ىأ دكا 0
 تر ضام ابو طسشلاة تعامل نسفلا وهنا | (ضبق ثق فاقلا '

 طاسنالا دض ضان الاو ككل مىف ىأ كتضق قو كضق ىف “ىشلاراصلاشو .

 لاقي ”ىش نم هيلع تضقام ملا ةضبقلاو اضوبقم راص ءىشلا ضملاو '

 ساجملان زون ضبقملاوحتفلابءاحامروهنمافك ىأر متوأ قب وس نمةضبقداطعا



 030007777 اصلا باب + ءاقلاؤنيغلا لصق "0
 000 ١ طخ وأدءادرافتمقدز ىلأ رات نم ارا هيفا وسد
 د 0 5 د او دصنو لقءاما ضان (ضيغ) هض اضغناف ةهرطلا ضامغنتاَو

  ىلاعتهلوقو اضن (هللاهضاغأو مزلب وىدعتي هللاهضاغو كلذدب لعفءاملا ضيعو

 ِ ضاع د حو هصقن اضدرغت هدي ارو |[ضقامو

 2 ضيغم ىج 6 صضافو عا "0 ألا تلافجعلاو اورثك ىأماعللا ضافوا 5 ىأ م اركتلا

 3 ضرفلا(ضرف)ءافلا دف شاع و ئايق ملا ورحش 000 عمسج

 أ ادودحو ملاعمهلز 5 كلت يسع لاحت هلل هيج وزاماضت اضرفلاو ءشلاىنزحلا

 : 0 م رقتلاو ادودحم افظتتم عا اضورفما دصأ 1 0 ا اعتهلوقو

 | سهلا ةضرفواهاداصف ىأ ديدشتلاا١انضرفواهان زب 0 ىرفو ز:زحتلا

 1 اطعلا يفهلنئرف و نفسلاطءا صل ١ ارححلا ةضرفواهن عمم قدس يتلاهتماث ءاغلا مخل

 0 ن رمل علو رك ا ةرفبلا ترف وبرضبانمناويادلا فهل ضرفو

 ”ىذرغ لاو ضرافلاو فرطو ساجمبابو ركبال و ض رافال ىلاعتهلوق هنئمو

. : 6 3 
 3 بجو أ ىأ نسضرْفاو دك اتلع هللاض رف وضئارفلا فرعب ىذلا نيتحتفب

 ديز كضرف أ ثيدحلا فوضئار مرو يقام ىمسوةهكير فلا مدالاو

 ٠ ةقرفتلاهرسكسلا ض فلا (ضضف) ة 48 كص ل|نمةمئاسلا قى ض رفاماضإ ؟ةني رفلاو

 ا هدف: ال لقتال و كاف هللا ضضفب ال ثري د او تاتكشلا مخ ضف ود دردبانو

 ل 0 000 ا 00 | 2 ءأن م



 1 داضلاباب # نيغلاو نيعلا لصف
 وهام اةمالهاةفص وو دسحلااش اش ردا 0003 لا

 لاتف نفتلااض ١ نعرعلاو مثداس +1 نم ىأ مهضارعأ نم هل فرع #

 نان مءىر ىا ضرعلاى تت نالفو مشن هلع تنم أ ىذر عدنع نم 7

 هلكة يلع ضعو هب ضعوهضع (ضضع) هبسح لجرلا ضرع ليقوباعل و مشد
 ثْيدا فودضعف *ىشلاهضعأو در هباب ةغل فواضع حتفلاب ةضعب هضع دقو ىنعك

 ريا ضضعاهلاولوقءانعم ىرهزالالاقتلق##ا ونكت الو هنآ نع هوضعاف

 ذحاو ضوعلا (ضوع) الكشتو ةلايداتنطار الا عار ودا
 ضوعلاهاطعاىأ هضواعواضي وغت هضوعوؤهضاعأو 4تاعدنمل وقت ضاوعالا

 ةي نيغلا لصف 96 ضوعلا ىلط ىأ ضاعتسا و ض وعلا ذخ | ض وعن و ضاتعاو

 ضغ( ضضغ)هدصق ىأدض رغمهفو هيفىريرىذلا فدطاضرغلا (ضرغ)

 :رركلاببوتتضخديف تفك تتلو 0 هفرط.

 كف رط ضع دن لحأة غل فو كت وص نم ضمغازا ادا لها ةغل قةنمسالاوعا

 ضع*”ىشوهو را < لاا فرطلا سوست سا حرصا

ْ 

 ةضوضغوةضاضغ اهحتف وذاضلا رسكب تضضغةنمل ون ىرط أ ضضعو

 درهباروهردق نم صقن و ضو ىأ نم ضغو هريغوبابشلا وحن ضغرضانلكو

 نمضماغلا (ضمغ) ةصقنموةلذىأ ةداضغم الا اذهىفهيلع سيللاقيو ١

 اهضامع |نيعلا ضنمغتو اضيمفت ملكته لبا اوس ةدضمالكلا

 نآالا ىلاعتهللالاق اضنأ ضمغأو ء ارشوأ عيب ىف ةيلع لهاست اذا هدعضمتوأ

 (راخيبخ ال



 ٠ : داصلا با * نيعلا لصف 171

 0000 0 رآ روك الدق رعم هلال انآ رطغ ىاانرطم :نضراءاةهملاعتهلوق
 لاعفالا .رم ةقتشملاءامسال !ىفا ذه لعفتاع ا برعلا وةركن وهو ضراغل

 "برر طفلا دعب ىنارعا لاقو انءالغلجراذهلوقت نأزوجآلف اهريغنود
 اج ذراعوةف رحل ىلاهفاضأو ةركنالاتعن هل ف هموقي نل همئاقو هم وصي نإ هُئاص
 هيض راع رعش ةفخ هيدا رب نيضراعلا فيفخ نالف مط وقو 0 م راسألا

 2( ام لثع هنلاق 0 اعمدام لثع هضراءو هلا راسى ًاريسااىف هضراعو

 0 لاقي رصتلا حض ضي رعتلاوهلباق ى اتاتكلاب تاتكلا نجراعَو

 أ توقلا ىو الكلا قض راعملاهنموهينعي ودو الوقلاقاذا نالافبو نالفل
 ”ةعسىا بدكتلا نع ةحودنل ضي راعماىفّنا لما وءىشلا“ نع .ءىشلاب

 .ىدصت ن الفل ضرعت واذب رءولاعج ىلا ضي رعتوهل ضرعتف ذك هضرعو

 0 هنو ىخوابج ضراعي هال رعشلا نازيمضورعلاو مطًأسأ تضر عت لاقيه

 ' تملوالا كمل رخاقعذلا ءز .لا مسااًضِيآضورعلاو سأ اج مسا اهمال عمجي

 . هتعجتئشناواضيرعا اوعمج كد عل تير ل ع تببلا

 ظ ضرعىف هاروهتتجهجو ىأنمهةيحان لفقنزوب ءىشلا ضرعو ضراعأ ىلع
 " سانالةضرءنالفو ةماعلا نم ىأس انلا ضر عنمزنالف ومهعنن مف ىااضي !سانلا

 . ىلاعتهلوقوهلهتبصن ىأ اذكل ةذرعانالفتاعجوهيفن وعقب نولا العا

 ٠ لثم ضرعو ضرع نعهيلا رظن و ابصن ىأ باع لذ رعاللا اواعحجتالو

 . كدنعام "ىلع ضرعا هللاق هضرعتساو ةحانو 0 ىأ رَشَعَو رسع

 . بيطنالف لاقي ةثيخ وأث ناك ةسطهريغو دسإلا ةحناز ريسكلاب ضرعلاو
! 



 [ونفل تضرف لاق هيلاهتزربآو هلهنرهظادل هتضرعو را اذكهل ضرع ظ

 بواقملا نم وهو ض وحلا ىلع ريعملا ضر عودحا و عع هقح نمابوث وهقح ناكم :

 باتكلا ضرعوعببلاىلع ةيراخلاضرعوريعيا ىلع ضوخلا ضرع ينغملاو
 ىمح ا نم ضراعدض رعو مهضرتعاو مطاحام رظن و هيلع مث”رمأ اذا دنا ض رعو ,

 لع دوعلا ضرعو برضباب نم كاذ لك التق فيسلا ىلع مهضرعو اهوحنو
 لحن بايثعضبملانزوب ضرعملاورصنو برضبا,نم هدفت ىلع فسلاوءانالا ٠

 عاتملاسلقلا نز :وب ضرعلاو هيلع نما و ىراوخلااهيف

 ةعتمالا ضورعلاديبع وبالاقونيعاهتافريناندلاو مثا ردلاالا ضرع'“ىشلكو

 ارا[ نركب كيملاو اًاتعالو نا وحن رك الز ندر ليكابلخ ديال تلا

 اضرعو فرظ ب ا,نم 'ىشلا ضرعدقولوطلادضض رعلاو بابثلا نم ستج

 درعب ام نيتحتفب ضرعلاو مضل ضارعو ضن رع وبق دع نرواصا
 هد لكلام نمنك ءاماضءا انا نضل نم اال

 ءدعلا ضّرعو اًصيرع هلعج ةيشلا ضرعاو هنضدصلا وحل 00
 ىلاعتهلوقورداونلا نم وهو بك اذهبكملوقكوهف رهظف»رهظأ ىأ ضرعأف

 ى قع رعافاهيلااورظن ىتحاهانز بأ ىأنيرفاكللدكموي من مهجانضرعو .
 نمي نادتسا ئأ ءارلا “رسكب اًضرعم تالف ناذاو ترش و ايلا ١

 ةضرتعملاةبشلاك اضراعراص؛ىشلا ضرتعاوةعبتلا نم ن وكي املابي+ وهنكم ١
 ىأ انالف نالف ضرتعاو وهن ودلاح ىأك ىشلان ود ”ىشلا ضرتعا كارلا ْى ,

 00سم

 هنمو قفالا فض رتعي باحسلا ضراعلاو هنعلدعو هبناج ىأهضراعوهبف عقو



 5 : داصلا باد **ناعلا ىلاءارلا لصف ا

 ”  كلذب اومس ىمصالا لاق ةعيشلا نمةقرف ةضفارلاو ضوف صوضريفروبف

 ” ضكرا ىلاعتهلوقهنمو لجرلا كبر حث ضكرلا (ضكر) ىلعنب ديز مهكرتل
 ْ ,لق ىح رثك مث ودعيل |[ ل 0
 ٠ هلعاق مسيملام ىلع سرفلا ضكر با وصلاو لصالا,ن دل وادعاذاس رفلا ضكر

 ' ةعقدلا دير ناطيشلا نم ةضكر ىه دينك 1 وحرك حو

 _نيتحتف ضمرلا (ضمر) هحرلاقبالو هلجرب هبرض اذا ربعبلا ةمكرو

 ان

 2 ضمر داو اخ قروب ءاضمو ضرالاو هنيغو لم رلا ىلع سمشلاعقوةدش

 : ْنَد ا هةنلف تتحمر و ةراجخا ةضم زضر اوت رط ةهبانودرجدتشاا نمو

 ىحضلا نم لاصفلا تضمراذ ا نيباوالاةالضث دخلا ىف وتقرتحاىأ ءاضمرلا

 ةعاسلا كلت ىحضلاةالصل وقبءاضمرلا نم سمشلا رح ليصفلا دجو اذاىأ

 000 1 ا راو تاللسم رةحج ناصمرربشوده قرح اءاضمرلا ةتشمرأو

 7 تعقوّقلا ةنمزالاباه ومس ةعيدقلا ةغللإ نعر وهشلا ءامسأ واهتم مهما لبق ءارفصأ
 لكلا نالوا (ضور) كلذب ىمسف را ضمر ءايأ رهشلا ذه ّقق اوفاَهتق

 - وهف ةضايرو اضاير هضوري رهملاضاروضايروضوراهعمج و بشعلاو بنعلاو
 , ةقانوةضاروضاورموقوةغلاسللادد ثماضيأ ةضورو ةضو ص ةقانو ضو سمع

 انكو ءاوسهيف نالاوركذلا دعب ةبعص يهوتض,راملوأديدشتلاب ضير

 - ىأضورأو ناكملاضارأو ةضورهلعجاضيورن حارقلا ضورو ضير مالغ
 " نالفوةببط ةعستم ىأ ةضي رتسم سفنلات مادام كلذ لعف !لاقيوهضايرت نك

 - (ضرع) *(نيعلالّصفإ# هيقولخ ديل هيرادي ىأ اذك سأل عانالف ضواري
17 
- 
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 ف



 1 داضلاب اب # ءارلا ىلاءاخا لصف :

 شيعلاقب ةعدلا ضف (ضفخ) ضخضختق هضخضتخ دقو ٠ رخو انما

 ضفخ لاقي برض هيرو هضغت وصلا ضفخو شرعلا نم ضفخ ىف مث و ضفاخ

 هبارعالا فام ورا ضفحلا وز وه ىا مالا كياعضفخولوقلا كيلع .

 َنضةحنَللاو طاطخمالا ضافخت الاو نيب وحنلاتاعضأ وم قءاسلا ف كل اهل

 اضيأ اضايخو لاق باب نم ءاملاضاخ (ضوخ) عضي ىأ عف ريوءاشي نم
 نصا اهعجو اناكرو ءاكمدش كازا عضولاو ردكلاب .

 ىف موقلا ضاخو اهمحتقا تارمغلا ضاخو هتب ادءاملا فضاخ ]و ضواخمو

 هتجح تضحد(ضحد) ة*6لادلا لصف 9عهيفاوخ وافت ىأا وذ واخوثيردحلا

 ضاحدالاو عطق هبابوت قل زدهاجر تضحدوهللااهضح داو عضخ هبابو تلطب
 اطوح ام نيتحتفب ةنيدملا ضير (ضبر) 4 ءارلا لصف ء قالزالا ْ

 هبابو ريطلا موثجو للبالا قورب ل ثم باكلاو سرفلاورةبلاو ماغلا ضوبرو 3

 نزوب ضب م اهدحاو لبالل نطاعملاكمغلل ضب ارملاواهريغ اهضبرأو سلج ٠
 ةلامح ةبقب ةظبارلاو ريقحلا هفاتاا لحرلا تدل اى ىذلا تيولاورلخ ١

 بيذهنلاىفةضب ارلادجأ تلق#ثيدحا ىف وهو ضرالا مهنم ولحالةجنللا

 عطقهبابوهلسغه.وثوهديضحر (ضحر) ىلا ذهب نيببرغلاجرش ىف الو

 ى وهو ض حا هعمجو لستغملاضاح راو ضوح مو ضيحر بوثلاو '

 ضوذصو ضيضر وهف در هباب و شي را قدلا ضرلا (ضخر) ثيدحلا 7

 دقف هنرمدك “ىث لكوهناتف مغلاب'ىذلا ضاضروى تل !نمقدامضارضرلاو '

 نيتحتفباضف ررسكسلاب اًضلأ ضف رب ورمهن هبابو كوت هضف ر (ضفر) هتذرضر |



 : م نأ دع ءاخلا وءاجلا نكصف "1

 و د اا هدي ودلحاو وعد اردد غد ريظتال 6 دن درفتأ

 77 فرط بابنم شرح دقو ضرح ىنعمىوهوقشعلاو نزحلا هباذا ىذلا

 هيلع ءامحالاو ثلا لاتقلا لع ضير ,الاو هدسفأ ىأ بلا ةهضرحأو

 3 | (ضنح] 00 دل[ ةع رح اوياشألا ايمو ارنا ةكب ضصرخلو

 " ثاحتلا ضاحنلاو هضرح اضيضح هضضحو درهاانو هثحلاَتقلا ىلع هضح

 ا نكلا ا الو ىرقوةحادامهم دحاو 6-0 ناةضاخاو

 0 ىدهأهنا ثردحلاىو لما عطقمذم دنع نحول نمرارت || ضيضخلاو

 ”- اهاف ضيتحلابهعشلاقف هب اعدعضي د لسوةلعهللا !صهللال وسر
 | لوألا داضلا مضل ضضملاو لي يدل لك اك لك 1 |اديعانأ

 . نم 'ىثلا ضم دقوضماخلامعطةضومحا (ضمح) فورعمءاوداهحتفو
 | وت هل تع ضال ود رقد 0 دال ردا وخو ضماح ويفرصن و لهسبا

 اا 1 ناو نيلطاو ضاوحالا دحاو نم هوحملا (ضوح) رمح

 1 8 باب نم ةأرملاتضاح(ضيح) عييتلاب ,ةوحتساولاق هءايواضوح

 7” ضئاوحو ضيح ءاسنو ءارفلا نع اضن أ ةضئاحو ضئءاح ىهفاضأ اضيحو

 7 ةضرطلاو ضيحلا عملاو مسالا رسكلاب داو ةدحاولا ةرملا ةضخخأو
 7 تنك قتل اهنعهللاىحر ةشئاعتلاقت آ لاا رفكستىلاةقرخ اصب اركان

 ( مدلا اهب رمتساةأر ملا تضيحتساو ضياحلا عمجاو ةضيملا اذكوةاقلم ةضيح
 " تيدا ىقو ةالصلا نعابضيح مايأّت دعق تضيحن و ةضاحيتسم ىهفابمايأ دعا:

 ١ كبرحتةضغضملا (ضضخ) «ءاكلا لصف + اعبسوأتسّنلا اعف ىشيحت

 1 0777 لوف



 1 داضلاب ا < ءالسا ىلا ءالأ لس
 ىلا للاهضغبو اضيفب راد ىأ ف رظ باب نملجر لا ضغب دق و با دش ضغبلا
 اذكو ضغبلا ةهشءاضفملاو ضغبمويفدوتتمىا هوست دعا
 ضايبلا(ضيب) باحتلا هذ ضغابتلا وذاش ىلهضغب ااممط وةورسكل اب ةضغبلا
 «مشلا ضيب دقو ةلزنمو لزئماولق اك ةضايو ضاياولاق دقو ضيالانول

 هضانق 0 صم "نضل 1 عمجو افا ذب |ض اي او اذاض د اضاف اضست

 لس الو ادك ةماضاب دشا ادهوهضوس لقت الو ضا.ءلاىف هقاقىاأ عاب بان نم

 زجارلالوقب نوجتحيو#ت ولوقيةف وكلا لهاوهنمضيبا

 ضاياى يب تخ ا نم ا 0 ضافضفلاامعردىف ةنراح

 رح الا وفاعا وهيلععمجملا لصالا ىلعةجحذاشلا تيبلا سبل دربملالاق

 خايط لايرس مهضيبأتنأف مهلك أدتشاواوتشلاجرلا اذا
 2 ثاوتك وهاغأو لضفتال نم هحصت ىذلأا لعفأ 3 قمع 07

 7 ف اكفابأ هج ركواهجو منح وهديرتبأ مهمرك أ او اهجو مهنسحأ

 هعمجو فّيسلا ضيبالاو ريع |ىلعدعبام بصتناهفاضأاماف الابرسمهضيبم ٠

 هانت يف ويط مج اوما نايف وا يووم

 ءاملاونبللا:ناضب الات كسلا بآلاف ناد وسلامتك سانلا رد نا لاو ردم

 ةضيب وةيصخخ اضي أ ةضيبلا و رئاط |ضيب وديدحلا نم ضيبلاةدحاو ةضيلاو

 ةجاحدو ضئاب ىهفةرئاطلا تضاو مهحاضم وملاك وع ل 0 0

 ةغل قف ضيب لاةيوربدو رومدلثم ضيب عمجاو ضيا كرف اذاضويب

 (ضرح )6 ءاحلا لصف#ءايلارستل ءابلا ترمسك امناو لسر لسرلا فلوق نم

 ديقهبايثىف هلوق تلق #هبايث ىف ثدحيضي سم دساف ىأن يتحتفب ضرح لجر



 احلا فاي < ءالاوفل الا لصف اما
 ' دف رق نع صانلاقب -رخأتلا صويا (ص ون) ساجو لخد هبابو عج ى ىأ
 ظ ىأ صانم نيح تالو ىلاعت هلوق هنمو اضي اةاانمو لاقهبانو غ غار ورفىا

 (صقو) «واولا لصف رفااو ًاجلملاضي أ ضانلاورارفو رخأت تقو سل

 اذكونيتضيرفلا نيبام وهو ةقدصلا ىف صاقوالادحاو نيتحتفب صقولا
 ا( 1 ليالاو و دلاو ةساخر تلا ضفولا ل مجمءاماعلا ضعب و قنشلا
 نم طبهأ نيح مدا ناثيدحلاىفودعوةبابوءطولاةدشص دولا (صهو)

 ضرالاىلاد 0 وف حر رهن 16 هلل[ ةمهو هنأ

 ة داضلاباب ع
 ةدحاولا قحناكو نتج مسا ىوةثؤم ضرالا (ضرأ) ) «فلالا لصفإ#

 | ةيحتفب نور اوءا رلا حتفب تاضرأ عا لاوا ولوقي مهتكل وةضرأ لاك تالا

 : اخ 1ىضازالاولاهاو لع ًاكضاراو ض ورأى ع عمجتدق و تنكساع رو

 ١ ةكزىأةّضيرأض رأو ضر أو بف لفسامل 3 اترا| وع اكن ريغ ىلع

 ْ يتلا «|ضرالاونيعللةبجعملا ةذيرالا ضرالاورمجوبأ لاق وةضا ارالاذس

 ”ىمأضرالاتلزاز ١ هلال و دقو هع قا حر ساّعنب ا لاق ةدعر أو

 ” مسرملام 000 لاه .بئحلا لك أ انفي ودنيتحتم هةر و

 7 كلذلعف مطوق (ض آ) اهنلك "أذا ةضور أم ىرف نكستل ابا خرأ ضر وتهلعاق

 مندل "00 اه وكنب صاكلوةردصهوم تكسلا نب |لاقاَضيأ

 هضاعب ا دحاوءىثلاضعب(ضعب) هيءابلا لصف راد عبس أ وعجرىأ

 9 ضع ةضوعن ةدحاولا قبلا ىضوعبلاو ضعتشفهأز :ج ىأ اضاعبت هخءن دقو

0 َ 7 ١ (ُ / 



 ناب 00 ىدب نك يل صام دقو قل زل نيتحتفب صمملا (صام) صاووغ 3

 لفقلا نزوب صحنلا (صخ) 6نودلا لصف تلفاآ ىلا صلماوبرط
 ا ل ىنعد.ل | لا 00 هلا دا قولا لصأ

 ثيدلا صن وميملا رسكب سورعلاةصتمةنمود رهبابوهعفر "”ىشلا صن (صصن)

 اذاو هزع ىللاعت هللا ىكر "اعتب دج 27 7 هيلادعف رنالف ىلا

 ثددح ىو هكر "ىشلا صنصن و لقعلا غولب ىهعنم ىنعي قال |صن ءاسنلا علب +

 : 5 7 د م
 ةناسل صتصش وهو ةدعاللا ضرع هيلع لخد نيحهنعهللاىضر ركبىبا .

 ىرخأ 3 هيؤو لاقريغالداصلابوهديسعوب لاقدر اوملاىدروأ اذهل وةيو

 اصيغت شيعلاةيلعهللا صغن (ضفن) ةمجعملاداضل ا, ضنضن ثري دخلا فتسل
 شفخالا شنو هضغن رعشلا قءاخ دق وهرنك ىأ 1

 اريقفلاو غلا اذ توملا صغن * ست وملا قيسيثوملا ى رآال

 هنا اطال لندن كي و:
 هدأ سم م. اذابرط تان نوي لحرلا صخغن و تردكت هدشدع تصغتشو '

 مزليو ىدعت.ه ريغ هصقن و اضيأ اناصةن و رصن ناب ند * ملا ص قن (نش) 3

 ىدعس ئدعتملاو مزاللاردصم ناصقنلاو قئدعتلا ردصم صقدلا (تلق) 3

 صقت كاوقام أ وايش ؟وصقش لل ىلاعت هللا لاق هقح هصقن لوقت نيل وعفم ى ا ٍ
 هما داو و ير أادمو ا #6 ردف ا دمربلاو ا هرد لالا“

 ةصقت ا وهطحتسا ىًأَن علا ىرتشملا صقدتساو اضيأ 8 ريغهصقتناو صن ىأ

 : هيف عقب ىأ اءالف صقتنب نالؤفو بيعلا ةصيقنلاو صقنلا فاقلاو ما 2 أ حشفب 3



 داصلا باب 6 محملا ىلا فاقلا لصف 51
 هصئتقاو 0 هبانو هداص هصدقو نيددتفب صنقلا دك هدصلااضءاصينقلاو

 صلاوق اهعمجو اهريغل نيراصالاك ربطلل ةصئاقأأو هديمصل ةهصدقت و 1

 اال 1 نم رعتنملا صاقنأ| يمضالالاةتراهماريبلاتصاقتا .(صنق)
 ءىرقامه وت اق#دحاو ىنععامهورمعوبألاقوالوطقشنملا ةمجعا لاداضلاب
 ْ 2 6 ماللا لصفإلم ىره د بلا هدم دامو ناد

 نزوب 0-0 ا وهو واتقوا ذإ ةيص 0 ب 3 هبق

 ه2 ىدلا“ ولا لع ءراد .ةىئا ذك سالأ (سول) هموم تا 12

 ىتعل هم سو هيلع هللأ ىل [ض ىلا اهلك ضدالا ج لا ةملكلا ىهثر دخل !ىفودنم

 : عطق هبابوهب وشيام 2ك وا نخذلامح (ضح) 6 ملا لصق لم بل !اطانأ

 عل را تاكد حل صف (صصم) راجل ءءالاتنالا صيخمتلاو

 قلو ةصمصملاو هصق "ىلا 1 ةلهم قيما صصع كاواضيا

 ةصيقلان يبام قرفب هييشاموسيام قرفو هلك مفلاب ةضمضالاو ناسللا ىف وق طد

 دال و رثلأ نع نعم« و نال نم صمص# 007 ابر ضخما و كلك ا ولا :انك كد !قوةصتفلا
 ةصيصم لقتالو ماشلابد, فرفختلاب ةصيصمو همضت ةماعلاو ماعط حتفلاب

 1 ثيدحلا ىفو لجرلا ىسءىقءا وتلا نيتحتفب صعملا 0 دب دشتلاب

 للا كل عبدك لاق صعل اة دع ىلاعتهلا ىضررمع ىلا ركب دعم ورم

 ا ل ١ آب صخلا (ضغم) قئدا|نالسء نموه و ّىمملاةعرسب كيلعىأ

 وهف هلعاف مسي ملام ىلع لج رلا ص غم دقو هكرحن ةماعلاو عجوو بلا ىف عيطقت



 م داصلا ب اي#فاقلا لصف
 7 0 صحقلا اض ,|مسالاوا صصق ربكلا هيلع صقوهبجو ىلعد اور

 0 ]| عدلا اع رسمك ل1 صصقلاو هيلع نلغأ راد ى > ردصملا :

 م 7 هنم هل صققا اذان الف نمانالفريمالا صق أ دقودوةلا صاصقلاو

 نوح | وكلك ضاق موقلا ضاقتوةيمدصقتن اهل ايهضقتساو ا و11

 رسح لا صقلملاو : 5و ةيابو هعطق رعشلا صقو هريغو أ باسح ىف هبحاص حهنم

 همدقم نم هّتشإن ىهمنت ثرح رعشلا صاصق ىتمصالا لاةناصقمام»و ضارقملا

 حتنلابصقلاو ىلعأ مضلا واه 00- وفاقلامضتاغل ثالث هيفوهرخؤمو

 ىو ةنار ادي هيغل سخلا حتفلابةصقلا واهريغوةاشلل صصقلا| ذكور دصلاس أر

 1 4 طقلا جرخ 0 أ ءاضيبلاةدقلا ىرت ح لستغتالض ئاخلا ثيدح

 رعش مغلاب ةصقلاو ةيرئالو ةرفصاهطلاخالةصقاهم 8 اهب ىشتحو ةلاةقرخلا

 دال اذا ع 000 + وف ةيصانلا

 (صفق) منغلا صاعقك سانلا ىفن 0 وَموثي دوت وع ا ايلعال

 اذكو سلج هبابو عفنرا “ىشلاص اق (ضاق) ريطلا ص افقأ دحاو ص فقلا

 نم ةيراخلا ةلزنع هو ةباشلا قونلا نمصولقلاو ص قناذاصلاقلظوةصلاق

 صاقلا 0 مادقو مدقو مودق ل صنئالقو نيتمضب صاقاهعمحوءاسنلا

 اصيق هصقو ةصقالاو ناصمقلا عمجاو سيلب ىذلاصيمقلا (صق) صالق
 دئاصلا اددشماح وتفمصانقلاو صينقلاو صناقلا (صنق) هسل ىأهصمقتق



 داصلا بأ دلع فاقلاوءافلا لصف 0 ١

 بصع دار هن اكديبعوب أ لاقا بر مضي هتيم ىعاماق هتبقر صير فا راث لجرلا

 حتتفلاب مالا صف (صصف) 'بضغلا ىف روثت تلاىماهمالاهقورعوةبقرلا
 ةصفصفلاو اصفماضيأ سمالا صفو صوصق هعمجو كلا هلوقت ةماعلاو

 افا هلا ولاه (صيف) 00 اهلخاو ةيط نأ نءءافلا ر ا

 2 اد 0 ل ىأ

 هبابو نيعبصالا, صرقلا (صرق) د اة يلا أرق
 الآ5 را د نع ةلاستا جانا كدحل !قواهعسل تغاربلا صر قورشت
 دنبعوب لاق دن دشتلابهصرق ىو ريو كعباص ف ارطايهيلسغا ىأءاع هيصرقا

 ربصو ةريصك صرق ةصرقلا عج زبأخا نم ةصرقلاو ص رقلاو هب هيعطق ىأ

 000 1 روس واعر هعطق 0

 وهو اصوصخ اد وعق دعق تلق كن 0 تلقاذافرصقب ودع

 ىتحيكهبقاس لعامهعضي هي ديب ىتحيوهنطبي هي دشن قصلب وهيتيل ا ىلعر لكنا

 1 ىلع سجين وه ىدهملاوبألاقو ديبعفأ ن ءبوثلاّناكمد اديك تةموتلا

 تارعالاة سل ىفو هلك داك هيدخفب هنطن قحدليو ءاكنم هيك

 ُ (صصق) دانت ىأ هصن رق دقو دايطصالل ىتآم ىا صن رقمزاب رق

 ' اصصقام“راث | ىلعا دن راف ىلاعتهلوق هم واضي |ادصق وٌد رباب نم هعبتتهرثأ صق

 : 00 صتقادقو ثيدخحلاو ن0 ةصقلاوهرثأ صصقت وه رثأ ص تقا انك



 م1 داصلا باب * ءاقلاىلانيعلا لصف

 ةريغضلاةصيقعلا (صةع) ضبقت ىأ ةصوفع هيفوصفع ماعط لاقيو ةيدابلا
 هنموبرضهبابو سأرلا ىلع هيلوهرفض رعشلانصقعو ناتصيقع نالفل لاق
 (صوع) ماهرو#روةمه ركرسكلاب صاةعو ص ةعهعجج و ةصقع اط مط وق

 لصف# لجرلا ص وعأ دقو هانعم جار ختسا بعصبام رعشلاّنم صيروعلا

 ردصم نيتحتفب صصغلاو صصغ عملاو ىجشلا ةصغلا (صصغ) .«نيغلا .
 ىريغئصغأو زاصغو هب نداغ انآف اصصغ صغأ رسكلايماعطلاب تصصغ
 هصخخ (صخ) ةعلعةدخل 1 2 مه 'ىلنمتءوقل ا,صاغلزملاو
 نيتحتفب صمغلاو مهفامهءابواهركشب لى ةمعنلا صمت ويشد ريو هرغصتسا
 ءاملا تحن لورْتلا ص ا (صوغ) برط بابنم هنيعتص#< دقو صمرلا

 ىلع رحنلا ىف ضصوغي ىذلادندةتلا ص | وخلا و لاق ف نمءالإف ا دقو
 دقو“ىثلا نعدمحبلا صحفلا (صخ) *6ءاذلا لصفإ# ةصانغلاهلعفو ول والا

 روفصعلاز زوب صو الاو ىعع صحتفاو صحفتو عطق باب نم م صخ

 ةاطق صحفمهل سيل لاقي بهدملان زون صحفملا امنكو هصحفناهنال ةاطقلا مَع
 0 ليمااهرو ىو ايسر وقلح مهن 0 وصخ ثر دا ىفو

 ةصرفلان الف زمن اوةصرفنالف دجو لاقي ةزهنلا ةصرفلا (صرف) اطقلا

 ىذلا صارفملاوعطقلا صرفلاواهمئتغااضرأ اهصرتفاو ايس رافو اه كا قل

 نمةأراااهب حست ةقرخ وأ نظق ةعطق رسكلاب ةدرفلاو ةضنلا هب عطش

 اهعمجو ةبادلا نهدعرتلا زتال ف:كلاو ين انيبة ةصيرفلاو ضيخلا

 فرار ادرككال ا لاق سو هيلع للا ىل «ىبناا نا ثيداىفو ص ارفو ص:رف



 0 ٠ داصل |باب *نيعلاىلاءارلا لصف «

 ظ 0007 اس عانس وسلا و لأ صر (صصر) ةصوخرلاو

 اوقصالت يا فصلاىف موقلا صارو هلثم اصيصرت هصصر و صوص

  .قطم ضدرم ”ىثو رسكسلاب هلوقت ةماعلاو فورعم حفلا, صاصرلاو

  اصيقراهدلو ةأرملا تصقر وصاقر وهف رصن' بابنم صقر (صقر) هب
 - نافقوملاق عمتج حسو نيتحتب صم رلا (صمر) هنتر ىآ اضن 2

 وهف برط بان نمهنيعتصم ردقوصمر وهف دج ناو صمت وهف لاس
 001 دا داداو ركقلا ( سش) ع نيثلا لصق 9ع ضمرأ
 7 ضاخشاو صوخش ءزكلا قو صخشأ ةلقلاىف ةعمو دعب نم هارت

 فرطبإل لعجو هينبع حف اذا صخاش وهف عضخ باب نمدرصن صخشو

 - هريغ ةصخشأو اضيأ عضخ هبابو بهذ ىأ دلب ىلا دلب نم صخشو
 (صوش) "ىقلا نم ةفئاطلاو ضرالا نمةعطقلا رسكلاب صقشلا (صضقةش)
 (صيش) كاوسلابهاف صوشيوهلاةبلاقهباو فيظنتلاو لسغلا صوشلا

 7 ضصقتاع | واو دش ال ىذلا رع |كملاو سك ل انءاصتشلاو رسكلاب صيشلا
 ظ لصف اج نوصخلا ىصايصلا (صيص) دداصلا لصفإلم لخنلا حقلي ملاذا
 ١ نفل ةعساو رودلا نيب ةعقب لك ةبرسضلان زو: ةصرعلا (نصرع) *©نيلا

 .. بنذلا بع مضلاب صعصعلا ( صعصع) تاصرعلاو ص ارعلا عم اوءاناهيف
 ' نالاقىرهزالالاقتاق * لسامرخاوقلخاملوأ هنا لاعب همظع وهو

 7 دلج رسكلاب صافعلا (صفع) هيف ةغل حتفلاب اضيأ صعصعلا ىنارعالا

 ” لعأ ءالكنم سل ودا و مر ب اهنم دح ىذلا صفعلاو ةروراقلاسأر هسيلب



 9 داصلاب اب #ءارلا ىلاءاخا لصف 3

 ص راو يدك امارس رخو ف انكلاصارخلاو ضال 00 ظ

 اصوصخ “ىشلابهصخ (صصخ) ةضفلاو بهذلا نم ةقلحلااهرسكو ءاخلا مشب

 ةصاخخاو هبهصخ | ذكبهصتخاو حصفأ حتفلا واهحتتف وءاحللا م ذإ ةيصوصخو

 ) صاخ) رقفلا صاصخلاو ةصاصخلاو تصقلا خرم ثبلاصخخأو ةماعلا دخ

 [ذكنمهصلخو لصوءئشلاهللا صاخو لخدهبابواصلاخراص “ىلا صلخ

 هتصالخ اذكوهنمضلخام م خلان نمسلا ةصالخو ضصاخْتف خا اضيلخت

 دقوءايرلا كرت ةعاطلا قاضيأ صالخالاو هي طيروطلا لجو

 .ةصاخ ىا كلةصلاخ ءىشلااذهو هافاصةرشعلا ىف هصلاخو_نيدلاهلل صلخلا

 تت مف مدقلا نطاب نم لخدام ص مح الا (صمح) هصخخسإة4 فيل هصاخقسإ و

 ةممخلا اواهعبتتةصمح نم ريخ ةنطالل سبل لاقي ةعولاحتفلابةصقخاوضرالا

 ةصمش و رصن باب نم عوم ا هصمح دقو ةيشعملاو ةضغملاك ردصم يهوةعاجلا 2

 (صوخ) صينانخللا عم اوريزتحلاداورولبلا نزويصونخلا (صنخ) اضيأ

 لادلا لصفإلب ص وحلا عئاب صا”وحلاو ةصوخةدحاولا لخنلا قرو ص ولخأ

 صئادلا (صيد) صيمقلاضيراخددحا ورسكلاب صيرخدلا (صرخد)
 ركتحلا ص, رتملاوراظتنالا صيرتلا(صبر) ة«ءارلا لصفإلعةصادلا عمم او صللا
 هللاهضخزأو | لل يلام دقو ءالغلادض صخرلا «صخر)

 اصيخ رهدع ام هلصح راو اصيخ رءارشا ءوقلا ]صخخرأو صيخر وهف

 صخر رتفاصبخر "ا ذك ىفهل صخر دقو هيف دب دشتلا فالخ ص الا ىف ةصخرلاو

 ةصاخرلا نيب دسللاص خر وهلا معانلا صخرلاو صقتسول ىأ هيقوه



 2 2 2 3 ع 000
 .نروفهضربوا صربالقتالوماوسوا عرب اما وس هعمجو صرت ااماس هتينثت و

 ٠ صبي علكىشلا صب دقو قيربلا صيصبلا (صصب) ماس لقتالو ص رابأوأ ةبنع
 قلعلا صيضنتلاوةنذ كرح ىأ ص يددتوسلكلا صيصب واصيصب رسكلاب

 . هبرعموهو هب ننام اه رسك و ميسا حتي صأعا(صصج) دي ميا ل اصف

 (صرح) هاا لصفإلم اصيصخنه راد ند قم عدلا صاصخلا 0

 را 2 فاس رح رسكلاب ص رك ىعلا لع نمرح دقو تش! نصر

 3 ةحرحلا اذكواليلق دالا قشتى ٍةلاةجشلاةصراخلاو قشلا 6

 موقلا صاحتو هبيصن هاطعأهصحأ وسصتلا تسكت اةصحلا ع سصصخةير مضل

 ١ ن آلا لاقت رلطون سا ىثلا صخحصحو هيك ا اك |اومستكا اىا

 ناطيشلان اةريره ى أ ثيدح قوودعلاةدش مضل كلاب صاصحلا ا و قي |! ص عجور ود

 بحأأ 0 ا لوألا رماسسماوا ل ناذاآلا ا عمسأذأ

 حتقرابتخالا ب لعثلاةفورعم صم اوثن وبورك" ذيدلب صمح(صمح) ىلا

 - ريصقلا وو 0 نمهيلعتابلو مملا 0 ضم اوهدربملا لاقوميملا

 | يس قوشلا وهالة وبرطأو 0 روح 0 0

 . اناصيح واصاخم واصيحخ واصويحو عايدي ايوداح را اا 0-0
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 ّآ (ص ا لا وفو ا ا د الا 0

 " اضيأ صرخلاولخنلا صرخدقو ارم بطرلا نم لخنلاىلعام رزح صرحا



 «ءما// داصلا باب *ءالاوفلالا لصف ظ

 شارطا (شرد) برض هبابو شابه وهف شعت هلايعا شهم ود لاقي

 ( ششه) شب رحتلا شت رهلاو ضب ىلعاهضعب شي رح وهو بالكل اب ةشراهملا

 ةشاشه حتفلاا شههب شهدقو ف ورعملةفخلاو حايترالاحتفلاةشاشطاو ٠

 نيل وخر ىأ شيش»و شه'ىثو شب شهلجرو هلحاتراو هيلا فخاذا

 لاق بابن مموةلاشاهلاَشب با رطخالاوجيطاو ة ةنتفلا ةشوطا .(شوه) 5

 م انا هنع لا دوعسم نأ ثني دح ىفو اشن وهمءاضإ 1 موقلاش وهو

 باج نم ثن د1 ىو مو دقو قاري ولا تاشوهو

 بصغأ اك هل ريغ ن نمي دا لاهلك واهل حاس أ سو اهم نمالام

 ا رك ركاذا موقلا ل دقراتو 0 كاذوحنو ةقردسلاو 2

 عايهبابواوجاهو

 د داصلا بارع 8

 ةلكىزاعمت يالداصلاو يل انال لبخدصالا (صجأ) :«فلالا لصفإلم
 (صخ*) 6 ءابأا ىل ف #9 صاح ا ىلةتالو ةداح اة دحا ولا ب رعلا مالكنم ةدحاو ْ

 0 0 2 لع م يع

 5 را ءأآتع هنا احا وذا يجادل ايتو ا 5

 فرصنبالام بارعابقاثلاتب رعأو حفلا ىلعل والات يتب تئش ناو ىلا

 ( راع تس شقا ظ



 | ىف ءاستتسالا ةققانملاو شاقنلا/ فتنلا اضأ شقنلاو اشدةنتهّمقنورصن با

 ' هباب نمهلجر نمةكو ثلا شةن وب ذعباسأ- ا شقوب نم ثي دخلا ىفوباسحلا
 " (شمدوسو ضو طقن نتحتفب شعلا( شع )اهج رختسااهشقتناو اًضييأ صن
 ع لل هل وعول شاشألا ولوامتلا شوانتلا (شون) عطق هباب وهتعسا ةيللا هتشهن

 7 نقو ةرخ الا ىف نامالا | لوانت مل ىتأ ل وةيديعب ناكم نم شوامتلا مط أو

 اا دس رو دن وو تنقأ لاقي كىواولا وم نأ كلو اندلا ق هءاورفك

 1 ليقو باشوالا لثم طالخالاسانلا نمشابوالا (شبو) «واولا لصف
 |” شح وزاطاقاب وا نش رقتشبو دق ث دعا هنموش ولا نمتواةم عج وه

 3 ةفاضالاب شح ورامح لاق, ىثحودخاولا ربلاز اويح هو شوحولا سشد>ولا
 ' دقو لاو ةولحلا ةثحولاو ششوحو تاذ ةشوحومضرأو يشثحورامحو
 لجرلا ش>ووسانلاهنع سهذورفق ل زنا نثحوأو شح وتساؤهللا ههحوأ

 مهحامرب اودح وف ثيدلا قو قحاب نا ةفاخم هحالسوهب وثب ىراذااشيحوت

 رالا ني نتا واق ءاجو ملاذ نم ىأد مانا ىشخو نم وهلاقب (سشخو)

 ا لا لع أ لياعو لبس باب نم ؛ىشلا ىشخو دقو مهطاقسىا

 . .ىف لغاولا لثم عدب ملو نواك ب مثو موقلا ىلع لخادلا شراولا( نشزو)

 بطر لك آن ناشزولا ةلعب لما فو رح قاس وهو رراطناشرولاو بارشلا
 ١ ىلعءارلا نوكسو واولارسكيناشرولاو نيش ارولا عم او نشم ىف همامت و زاشملا

 ' .فيفخ ىأ شاودو لجر (شوشو) ناورك عج ناورك لثم سايقريغ
 .بسكلاوعمج !.شبطا(شبه) ةيءاطا لصف  طالتخا ىف مالك ةشودولاو

 انين ةهشافف لل
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 ؟نون 5*9 ننلا نا » نوناولاناكلا لت
 وقلا شكو شك الاوشابكلادحاو شكلا( شك ) 4 فاكسا|لصف إلا

 نم شدكو برضهبابو دك, ىأهلايعل شدكيوه لاقي (شدك ) محديس
 (شرك ) ةبودالا نم برضشدنكلاو باص ىأشدتك اوءاطع نالف

 نيركتلاو برعلااهن وت ناستن اللة دعملاةل زرع رج لك يك ار و 2 لا

 6 ممملا كك صف 9 قيعوئترت راها كثب دا ةنمو عادلا 0 ةعاما اضآ

 وهونح نثاملاو لك زر ىذلا اهكامي دف و نويل سن را

 دعانتلاو رخأتلا نما شواشلا(نسأن> * وتلا لسن
 شن( نشتن )شاسنلاهنهو رض ةنانودخ رغجسا )تلا و لفبلا ركع (نشن)“

 ابشن الف نم نثتناملاة برضةهب انوهجار تساي انئاقلا وهو نتاتتا“ ىلا

 هبابو كةجاح نم سيل و كريغعةيل عيدلا قدي زن نّثجنلا ( شجن)باصأام ىأ
 ىشنلا (ششن) ةشدخلا كلم معتفلاب ىثاجنلاوا وشجاءتال ثري دا ىفورصن

 هعف رةللاهشغن ( شعت )ةاونةسمخلل لاقيأك ةيقوأ ف صذوهو امهرد نورشع

 تيملاريرس شعنلا وهنرشع نم ضهن رئاعلا شهتن اوهللاهشعن !لاقبالو عطق هباب و

 اىل ضقانماذه (تاق) ريرس وهف تيم هبلغ نكي الذ اوهعافتر الكذب ىمس

 .. شفن (شفن) شعنلا ىلع لوم ىأ شوعنمتيموةزانا ريسفت ىف قيس
 قينألا تقف واخت هكا هشفن و ش وفذم نبعو ب ذباب نم نطقلاو ف وصلا

 نيتحتفباشفن مضلاب شفنت تشفن و سا ج باب نم عارالا اليل تع ر ىأمتغلاو

 عار الب اليل ىعرئاوكر ئاهريغاهشفن أ و موقلا مغهيف تشفنذا ىلاعت هلوقدنمو

 نم'ىثنلا شقن (شقن) اراهنواليلن وكيل ماو لبللب الا شفنلا نوكيألو



 رمقلا باب ع قاتلا ىلا نغلا لمف- - "هع
 : © نيغلا لصف 86 ةشدع لقتال وةز ومهم ةشئاع وةفسلا ناسا فاكت شيعتلا م

 هشغ(ششغ) ليلا رخآ ةماظ ليقو لبللا نم ةيقبلا نيتحتفب شبغلا( شيغ)
 0 (شطغ) هحصنتسا دض هشغتساو ش وشم ىو رسكلاباشغمذلاب هشغي

 شتف ةءاقلا لصف ةه فاضالدالا 28 ةلوقإ و هماطا لءالاساشطغا

 2 20 و ةةح اولا ءاشحفلا( نث هف] ولما اشعه هشتف و اقف“ ىشلا سلق

 ةشحاف 0-2 02707 ثخ مذلاب نمالا شخ دقو ,ةحاو وبؤددح

 د ند

 دفا ملل ةقا دامت لاه 2 هاو
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 : 5 (ىشرف) همالك ىف نحت وش اقتويق 2 هلأ اقع ق قطنملا ق ةم اع نخاف

 7 اشارف مضلاىهشر شي ءوشلا شّرفو ةآرملا نعهب ىكي دقو شرفلاد>اوشارفلا

 ” راغص اًضيأ وهو تيبلا عاتم نم شور فملاشرعلان زون شرفلاوهظب رسكلاب

 نأ لمت و لاق عج هلعمسأ وءارقلا لاق اشرقوةل وح ىلاعتهلوق هنمولبالا
 طسببن |“ ىثلا شر فاواب اب ىأاشرف هللااهشرف مطوق نمد ىمساردصمن وكي

 اهطرلبت رادلا شيرفتو ضرالا ىلع !بطس هععارذرثرتفاو هتطوهشرتفاو

 ريطت ىلا ةشارفلاو شرفاف لفقألاقبهلف _هنبامميفختلاب لفقلاةشارفو
 قذلا شف (سش.شف) شارف عمل اوةشارف نم مثلا لثلا ىفوجا رسلاىتفاهو

 وك و قزلا نع تدحرخ حايرلا تششاو در هناو + حمرلا نم هيفام جرخأ

 تيمس هبو برض هبابو عمججاو بسكلاشرقلا ( دي فاتلا لصف 9ع
 نا ىندرقو ساءةلاوهو ىثيرقاولاتاعروىثرق ل ا روف ونشر

 علا 53 شمقلا (شق) فرصي م ةلسقلاهبديرأناو فرص ىحلا 0

 3 هعأتم اضيأ تيبلا شاقو شاف لا كلذو برض هيأبو انهو انه نم



: 
7 

00 
 ١ نيشلا بان« نيعلا لصف

 هللا ىذر رم نبا ا ثيدحلاهنمو سوافو سلف لدم شرع اهدحاوف شوزرع

 اشي رعتشورعلابمركسلا ش”رعوةكم شو رعى ارظناذا ةيبلتلاعطقب ناك هنع

 .ىذلاهعضوم رباطلا شع (سششع) سشارعلاىلع الع اذا بنعلا شرتعاو

 . :رسكلاب .شاشعو ةبنع نزو. ةكشعهعجو اهرغونادعلا قاد اة

 اذاوزكووركووبف امهوحنوأرادجوأ لي ىفزاك اذاف رجشلانانفأ ىف وهو

5 

 ا 3

 اشعذخمأ ىأاشيشعت رئاطلا نقشعدفو كندأو صوخلا وهف نكد الا قدك

 هبارغلل ششعلا ثيللالاةىرهزالالق (تاق) رويطلا شعم اذك عضومو

 امب ركوفف رك ولا ىرهوجارسفدقو مخضو فثك اذا رجشلاىلع هريغو

 موقوناشطع وهف ب رطهبايو ىور هذ سطع (شطع) |ةهدريسفت فااخي .

 2ارجاو رسكلاب شاطعوولانح تتزوب ىئاطسو ص5 نر ينام

 (سكع) ءاملا نيلقاهمذو ءاطلارتبكي شظع ناومو طحت ور 0

 نيعلا ف شمعلا (شمع) فننخي دقو باعث لاق ةباحصلا نم ندح نب ةشاكع

 ةأرااو شم“ أ وهفبرطهبابواهناقو أر ثك أى اهعمد ناليس موتي ؤرلا فعض

 هتيبم ن زوباشيعمو حتفااب اشاعم شيعي شاعدقوة ايا شيعلا (شيع) ءاشمع

 ليم ولامتو 50 اردصمز وكينأحلصي اممم دحاو لك ش

 لصالا ىلع اهعجاذا زمهالب شاعمابعمج ةشيعملاو ةيضارةشععاللا هشاعأو

 ةزمح عما ىف بلقتتالف ةيل د ةكرجتمءانلاو ةاعقماه ري دقتو ةشيعم اهلصأو

 انْ زمطا ىرينم نيبوحنلافوةنك اسءايلان ال ئاصملا تزمهك :ةليعش



 نيشلا باب * نيعلا ىلاءارلا لصف ناك

 1 ششر) ة«ءارلالصفإلم هللاهشهذأو شوهدم وهف هلعاف مسيملام ىلع اضيأل
 ا 8 ءاىلا هيلع ششرتو د رباب نمناكللا هقول ومداد“ نإ شرلا
 ٍ 2 | رو املا تشوو سكللا نئاشر عما و ليلقلا رطملا شرلاو

 و ” قحتفب سعرا (س و عدو همدلا نم شش رئام حعتفلاب شاشرلاو شرلاو

 (شقر) هللا ةشعراودعتراىأ نئعتراو شعر دقو ا

 طقتاهيفءاشقرةيحوهفرخزو هقّوز اشدقرت همالك شقرو شقنلاك شقرلا

 شارو شايرأ ى عع مجيو ةشيرةدحاولا راطلل ش *ب رلا (ن ثر) ضايبوداوس

 - هلاح حلصًألنالف شارو عاهبابو عيبمنزوب 2 ص وهق شيرلا ةلعقزلا أمهسلا

 " ىلاعتهلوق هنمو رخافلاس اللا وهو ىنعع شايرلاوش.رلاوهدشتلا ىلعوهو

 7 لصفإلم شاعملاو بصخلاو لاملاشايرلاو شيرلا لبق وىوقتلاس ابلواشيرو

 " لضفإ# مالا هيلع شوشت دقو طيلختلا شيوغتلا 00
 ع شاط(شيط) داوم وجلاشو ممصلان وه نيتحتفب شرطلا(شرط) الا
 ' لج رااوةفحلا وق رلااضيأ شيطلاو ىارلا هتاطأ و لدع ىأ ف دطأ ع نع بسلا

 ) نتلعو كلا ريرس شرعلا «شرع) 36 نيعلا لصفرل عاب امهبابو شايتط
 هزع صذو ل يأ هلعاف مس, ملامىلع هشىعل اةمطوقو هفقستدبلا

 ” شيرعلاو تاشورعم موركورصنو بزرضهبابو بشخ نم ءان قب .شرعو

 | دك 00 م ةميخاض .ًاوهومركلا لسير

 | ب اريلع للظيو بعت ناديعاهتال شرعلا كم تويبل ليق.هنمو بلقو
 : لاق نمو شرعلاب ” ق6 نافو 0 عماذعتك ثيدحلا'

 ا و ألق 00 ١( 50 1 اءاول اونو ناري ناك ناذنب

 يايا يق فام نبل



 ةيبدديع ترنيف

 مزيل ]يمنا اد 1 5972

 اهم لع ا امال نونو ا فطحل

 <هأ نيشلا باب *# لادلا ىلاءاحا لصف

 سباذا نشحن ىهفةأرملا تشح ا ودعني منيسلاب كسحأ لقرار يورو

 والاق اهمطن قاهدلو | 0 قتءاج ىرخااةغل ةيقواهمطت قاهدلو .

 .تيبلا طفلا نز وب شفحخلا (شف ,ثفح) ءاكا مضي شح لوب مهضعب وديبع

 .شح دنع ىأدمأ شفح ىف دعقالههل وق نعم لبقو ثري دخل ايف وهوريغصلا

 شانحالا عم اوما واو ريطلانمداصيام لكنيتحتفب شنحلا (شنح) همأ
 هيل او> نم هءاجديصل اشاح (شوخ) ىفالالبقوةي ا اضيأ شنخلاو
 اذاديصلا موقلاشوتحاوةشوح او ةضاحا اك ولالا والا ت1 ىلا هر

 .شاحو مهطسو هواعج نالف ىلع موقلا شوتخاو ضعب ىلع مهضعل هرفنأ
 لاق الو هلاهع نت ىأأدلل شاح لاقيو رفنهنع شاحناو ابقاسو اهعمج ليالا

 هيشحو مالكلا يش وحو كل يئاحو كاشاح لاقبامت او هيلعاسابق كل شاح

 ههجو شدخ دقوحودكلاشودخلا (شدخ) ة«ءاخلا لصفإل# هسرغو

 شفحلا (نتشخ) ةركللوأ ةفلامإا دش ةكد_ خودمرح انآ نو
 ظل ا ل حرس واسيا دقوت ارم 6 ييكحلا

 .دحاوبانعلا نز وب شاف( شفخ )فو رعمتدن ئاخشحلاو شخشختف

 .ةقلخ رصيلا ف غعضو نيعلا رغص نيتحتفب شفخلا و ليللاريطت يتلا شفافخلا
 للا يشلا رصمب ىذلاوهو ةلع سشنحلا نوكي دقو نئفخا لجرلاو

 مضلاب نسوا شح >) حاصمونىفهرمهبب الو ميغ موي ىقهرصس و زاهملايريصس

 نم باث شيخا (شب خ) رصنو برض باب نم هرججو شخ دقو شودحلا

 ,.شهدو ب رطهبابو ريح لجرلا شدد (شهد) :(لادلا لصفإل# ناتكلاادرأ



 نيشلا باي# ءااو ما لصف <«

 طقسام مضل اب”ىشلا ةشارجو ٍبّيَطِب | شي رج حام ورصن هبابو شي رج وهف هقد
 هرسك وةقدّدر باب نم*ىثلا شج( سشج) هنم قدامذخأ اذا اشيرجهنم

 هنحطاذاةشَج ا وربلاشجهريغوربلا نم تتلو ششج قبوسلاو

 تنال .ىذلاناكم لا نغ ثلا (شجح) شوشح و ششج وهف الي جانحط

 هريغىلا ناسنالاعزفب نأ شهجلا ( (شيج) شيمللاتبخب ثيدحلا يفوديف
 كاتي دقو ءاكشلل اهبدقو هماآىلا عزفب يبصلاكءاكبلا ديري كلذ عم وهو

 هللا ل وسر ىلا انشر شطءانباصأ ثيدح ا ىفو عطق باننم هلا شهج

 شجوشوبلادخحاون ثلا (شج) شابجالاا ادكويسوهيل عدلا ىف اص

 - ه6ءاطالضفإب اشيجدنم بط ههاجبتساو شويملا عجأ اهبجتذ الق

 مسأباو قادوسلا نمر ,دجامصويف نتحنف ةكدحلاو شحلا (شيح)

 تيك لك |[ رت اح فو رعمر 2 نيو نالبمتو ل 6-0 ءاشدح

 ضنا تالكلا نييوسانلا نب ءارغالا , 0006 (نوح) سكلاو

 اوناككالج را اضياو>وناتسبلا اههدوءاخلا حقب ن ملا (ششج)

 يبنلاهنمو ربدلا نيتحتفب ةشحلاو شوشح عمجاو نيتاسبلا ىف جتا وح نوضقتي

/ 

 ٠ هلو وكلا نم سبام ششخلاو نسل انءاحاميرو نيشاحب ىفءاسنلاو ذات اح

 رسكب شضحخلاو ششحلا ريثكلاناكملا نيحتنب شحلاو شيشحابطرهلذاكي

 مدتفلا و رسكبو حتي شيشحلا هيف لعج يذلاءاعولاو شيثحلاهب 0

 فيدشتل ان نئاش اوهعمج وهيلط هج ا وٌدرهبابو هعطق ثشحلا ن مح ودوجأ

 هك لك[ فودراضتا هباواشيشح هل ولأ هسرف ش>و 55



 ع نيشلا باب * ميلا ىلا فلالا لصف

 عمج هي ع 000 افلا ن زون سبلاو هذاش وهو
 0 ميلا ىف ةغل مذلاب سبيلا ديبعوبا لاقو بكرو بك ارك ساي

 رحبلا ىفاقب رط مط بر ضاق ىلاعتهلوقهنمو سدي مئابطرن وكب ناكملا نيتحتفب

 وهف لس لثم سد وهف سب سدي لوقت هنم سييامتادنلانم سيبيلاواسيي
 سدتم وهف فش هذج ىا ستافاسست "غلا سديو ملص

 *نيشاباب وع
 نششا) تاحارخاةيدشرعلانز ونشرالا (شرا] 4تلالا لسفز#

 نب ةمقلعز |ثيدخلاقوجاتترالاو ظافنلاوهواعطا لم حفلا نتاشالا
 (نقد 0 0 نا 00 ق

 كرد ضنا 56 هجولا ةقاللط ةشاشنلا 00

 باب نمهب شطب دقو فنعلا,ذخ الا وةوطسلا ةشطبلا (شطب) هجولا قلط

 نيطل دخلا سانلا نم ةعامجا حتفلابش وبلا( شوب ) ةشطابم هش طابو رضن و برض

 ئموماانأ هغلب دقو هعدهللا ىضرر مع ثيدخح ىفوابطر مادام لقملا نثرءعلا :

 زاجحلا لهأ نم ىأ شيبلا لهأ نم نكي ىسومايأن الاقف هتغلب اف رحأ رقي

 هعمج ورام ادلو شحلا(شدج) د4 ميلا لصفإلب زاجحلابت بني لقملانال

 ناك اذا لج رلللاقيو ةشحج ىثنالاوناماغنز وبن اش>حجو رسكل اب شاحيج
 معن 'يشلا شرج(شرج)مذوهو هدحورييعوهدحو شيحج هبآربدبتسي



يسلات ان * ءابلا ىلاواولا ل اصف 5110
 0 2 و * ن

 - حتفلاب ساوسولاو واولا ديك احا وسوو ةججوعو ةيبئدبلا تنوسولاق

 0 نحل و امهلاديريناطيشلاامط سوس وف ىلاعتهلوقولازازلا ولازازلاكمسالا

 ِ ساوسو ىلا توصل لاعبو ل ءقلا اهلك قورخلا هذهب ل اوك هلأ

 : حتفب ساطو !و رودتلا سطولا (ونطق) ءاطيشلا ممااضي [ساوسولاو

 ع دعو باب نم اع ,ك ودقو صقنلا سل بولا كو معصوم 5 :ءمطا

 : د0 واح 9 ا طشالو سكوالا هاش رهمال ثردحلاى و

 ْ ةرجافلا هنمؤملا نزوب ةسموملا (سمو) 0 دعو باب نم هتصقن انالف

 -. ثدح ىأءىشيردصىف سم لاقن رطاخلا سجاطا (سجم) د ءاطا لصفإلم
 3 أديم 00 عج تلف ع 2

 )سمعو قحلا تاوصلا 0 ) 0 00 00

 ٍ هبايو 0 ىلاعت هللا لاق كك توسومت د

 8 لادلادعب ىازب راكد 00 يي ,اذ ه راما
 | با لصفر نودخلان ع نكةدءدقب س وطا سس وع) ةسدنطا| م 1 و

 سدد . ىرخ أ ةغلهيقوموفباب ن ا - سني دقو طودقلال 0 2-5

 0007 ىعاضص | سيكو سوؤ»ل اد ار سدد

 | ةغل 00 00 سف سل ) سر



 ؟9ع1/ 2 نيسلاباب « قاولاىلازوتلا لضف
 سوقانل ا, يرض ىأر صن باب نم سقت دقو تاولصلا تاقوال ىراصنلاهب ب رضي
 سآنلاو مانلافناذ الا ديز نبهللادبعىأر وح نوسةنراوداك ثردحلا فو
 اسيقس هناود سهل هذنم لوقت قئاشناو ندا هعج ودب ىتكي ىذلاريسكلاب

 نسكشتاف ؟ ثلا سكت (نسكت) فورغمءادرتطتلا ل

 هقنلا دعن ضرااد وع مفلاب سكتاواسكم 4 :ورصن هبابودس ا رىلعةنلق

 حتي دقو اسكنوهلا عت لابو هلعاف مسيملام ملك لجرلا سكن دقو

 ةعالج ( ىذلاهرس حاد اجرلا نمو ا عر ةقلاةل و دأجاودزاللانهه

 لب 2 نومسل تاتكذا هاو ِه ربع نعم ران ابو يطق ود 2 جاكار لع

 5 (تافق) لاشحالا نم لجلا هب سمماماضن ١ ايتن لع

 ىلا اوصال عملات 0 سمتتلاة هلا لوك | نم ىدنعامفدجأ

 قايعتلا لكةت كده نسر : دب دق ةعطقا 0 ةضي رعةببود رسسكلاب

 0 لا تبديد : نونا سس برا هبابودسف ى ان د 3

 نم وكي كف سانلاو قد ا منان ! اعرر» 2 كح قو ريكا ًاولاق-

 ةنانو ةهتدنرم لكمة ةئسوم (سيم) تنقش نتان اك و وطلو الا

 وهو ىنا توصلا سافل|ن زوب سجولا (سجو) د6واولا لصفإلم_ عطق

 سحو رعد اة سج و وسجاطا سجاولاو نسما ثيدح ف

 ةددغلا ةنمادخ نكبر سافلان زون سرولا (سوو) 0

 رداوتلا نم وهو سروملاقبالو راو وهفناكملا سر وأ هنملوقت هج ولل

 فلا ثيدح ةسوسولا (سوسو) سرولاب هغيصاسرروت بؤثلاسروو



 .نيسلاباب * نونلا لصف 551

 ساخنلا ىمسةنمو عطقو رصن باب نم دوعلاب هن (سخن) هيف بلال
 (سطن) ةدحاو لج رىلع مدح بث قالا نم سنجسانسنلا (سنسن)
 وهفابماع يمس دررمألا ف ظ لا قدأنملكو وانا انا رطملا

 وهف 0 كينعت سعنو ما 3 سعن دقو نول نتاع 0

 كلاس لاقيمدلا سفنلاو ع تحجحرخ لاقيحورلاس فنلا (سفن) دعا

 سفنلاو هيف تام اذا ءاملاس  الهناف ةلئاس سفن هل سلام ثي دخل |ىقوهسفت

 "ىثلا سفنو نانالاهبنوديريمهنالهورك ذيف سفن ةنالثن ول وةبودسجلا

 دحاو ناتحتش سفنلاو هسفنب ىف ءاحو هش انالق تن ار لاقي هبدك ور هرع

  ءاملا باودو سفنتم ةئر ىذل كو ءادعصلا سفنتو لجرلا سفن: دقو سافنالا

 0 نو مسايا ونكرعا هن نيف و قد اودبحا ىأىلامس شا

 تغر اذا رسكلاباساغ وةسفاذم 'ىثلا ف سفان وهنفاب وغ مواص ف رظ باب نم

 | هفر ىزاستت هع سفتوا وبعرىأهنفاوفانتوءركلاىةارابملا هجولعديف
 '" ءايه ىهف تعصو ادادلج انجل رمادا وابج رق ادت ؟ ةنعشللا نيش لانو

 عمجو ءارمدعو است ربغ 0 ىلع عدجءالاعف مالكلا ىف سل و ساف ةوسنو

 دكا ارجل تدفن دقو ناواستن نات اا وتاوا رسشعو تاواسفن لعاَضن ١

 نمام ثيدحلا قو سوفنمدلولاو هلعاف ملام ىلعامالغة ا رملاتسفن واسافن

 ىذلا سوقانلا (سقن) رانلاو ةنلا نماهناكممتك دقوالاةسوفنم سفن
 اانا يان



 < نيسلاباب * نونلاو ملا لصف ا

 ىضرملارادءارلاح تش ناتسراملاورصنهبابو هديب هس صوهحتتا اء[ غو
 ةغللا هدهو مهف هبانو اسم حتفل ايه سمب 'ىشلا سم 2 ترعموهو

 نسلا هنمز وف ذح ءئىشلات م اولاقاجروٌد رباب نم ىرخأ ةغل هنفو ةحصفلا

 ةح وتفماطاح ىلع ممملاكرتبو ل "وال نم مهنمو ممملا ىلا امر سكن ول” وبو ىل والا

 لو نموه طوس عش نووكشضت ماظف ىلاعت هلوق هريظنو

 !دكوةعضانملا نع ةياتك ةساملاو ىملارتسملاو هسق ؟ىقلاةسواو ف يتختلا
 نم الو سمأال ىف ساسمالىلاعتهل وةو اسايرن أ ةلرق نك ىلاعت هللا لاق سات
 ةجاخلاهيلاتسمدقوةمهم ىأةسامةجاحوةييرقةبارق ىأ ةسامحرامهنبب و

 اضيأ سكملاواساكمو ةسك امم سك امو برضبا, نم عيبلا ف سكم (سكم ) :
 سكللاوةنخلا نكم حاصل خدبال ثيدخلاىتو راشعلارك املاوةيابخا

 دقوسلمأ“ئىشورسهباوةنوشخلادشةساللا(سلم) راشعلاهذخأباماضيأ ٠
 ىشلما نامر و سلعتو نلمتفانلع هريعوسلمو اسايلعا فلا سالدأ

 وه ءالعلا نب ورمعوبألاقو ل عف وهىئاكلالاقلجرمساىموم(سوم)

 ويف ءايلا حتفباضيأاناسيمو عابهيابو رتخبت سام( سيم) ىسو فرك ٠ ذي همامو لعفم ١
 و )16 نونلا لصفإل/لاحرلاهنم د رجش سدملاو هلم سك و سايم

 نوكرشملااع |ىلاعت هللا لاقاهحتف و م1 |رسسكب سم وهف برط باب نم "ىلا
 ىلاعتهلوق ”ىرقودعسلا دض سحتنلا (نسحض) ىنعم ةسحو ريغ ةسوشاو رجم 3

 وهف مهفباب نم ىشنلا سحند قود وج أ وزنك أ ةفاضالاو ةفصلا ىلع سحبم وي ىف

 ناخد اضيأ ساحنلاو فو رعم سا>نلاو تاسحمايأ ليق هنموءاحا رسكب سحب



 نيسلاباب * ميا وماللا لصف 522

 هياع سبتل اوهنطاب فرعانالف سب الودطلاخ مالا سبالو بوئلابو رمالاب

 "7 لجرو ةغلابمااددش طيلختلاو سيل دتلاك سييلتل اوهيتشاو طاتخا مالا

 0 مالل|حتفب ةسلوةسحل و موف هباب ون اسللاب سحللا(س1) سيلم لقتالوسامل

 | ١ داوسلا ىلا ترضت تناكاذا ةقثلا نول نيتحتفب نسعللا (سعل) اهمضو

 ْ (سملإ سعل ةوسنو ةيتفو ءاسعل ةفشلاة,برطدهباب وحلمتس كلذواليلق

 . .اذكو عامجا نع هب ىنكيو رصنو برعذ باب نم هسمدقوديلاب سملا سمللا

 ١ ةضالملا عِسوىرخأ دعبةرمللطتلا ماتلاو ىلطلا سا#لالاوةسمالملا

 ) ىنةط سل( سل) ذك انمي عيبلآ بج ودقف عيبا ت ملاذا لوي نأوه

 " اهنال افلأ باقت لوالاقثتساتنكسف الا دك دك ايلصا و ضاخ لعق وغو

 7 مطوق لعفانم ىلع ليل دلاولاحلل ىضاملا ظظقلب تامعتسا ثرح نم فرسهتنال

 : " نود اهرب صتخءابلاو مبرضو ابرضوتب رض مط وقك مسلوامسلو تسل

 - نأ كلو نراك انو لعفلاةي دعتا ءابلاف قلطنم ديز سيل لوقت املرخلا

 هفرحو هسفنب ىدعتبام لاعفالا نمنال و هنع ئغتي دك ولازال ءاملا لخدنال

 مك اديز سيل موقلا ءاح لوقتاه-ىنثتسيدق كيلا تفتش وتتقتما عقلا

 ' نآالا كسل موقلا ءاحلوقتنأ كالو اديز يالا سيل ءريدقت اديزالا لوقت

 | نمنسح وهف ىايارباو كاياسل لوقت نأ ودو ندح ا انه لصفنا| رمضملا

 > حتفلاب ةيسوجلا (سحب) *(مملالصف ع لكلا زاوج عمكسيلوىسلا
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 5 نئسلا باب #خ فاكلا لصف

 رسكلاب ىسرك اولاق اميرو ىناركلا دحاومضلا(”ىمركلا(سرك )

 . (سرك ) نراركعلاو سراركلاو ساركملا ةدي>1و ةساراشلاو

 نقزكلا(نف د5 ) نسا و ةعحجوفاكلارسك تردم براق 1101
 0 سل( 000 هب بس جوراصلا ساكلا (سلك) ةفورءمتلهب .
 ىطظ 0 رتدسو هنق نك «رسفلا وسوم ا

 نح

 و لاق 00 | يلا ا 9 326 0 | ا

 (سوك)) ةرايسلا سنخلا جلاقيو رتتست ىأ يغلف فكداجإ هيع ْ

 هللا كس وكل كلذ تلعفولهنناو دس دس |ىوهياق ياا وك 00
 (سك )برعم وه ليقو لبطلا مضلاي:سوكلاوكافس | كنت اورانلاف

 عاب هباتو فن رظ ىا نهم ل ا>رلاو قا لكلا زوي سنكلا :

 (سبل):6مالل [لضق »ع مهاردلا ساك أدحاو سيكل اورسكلاراضي اةسايكو ٠
 ا برض هبابو طلخ رمالا هيلع س لومشلااسبل حتفلايهبلي ب وتلا سما ٠

 ىف عب ةيبش ى أ مضلا,ةسيل مالا فون وسيلببام مهيلعانسيللو ىلاعت هلوك ٠

 اني ١ نفللاو تهدملا نزو سبلملا اًذكو سيلبام ركل شابللاو مضارب

 لحرلا سالو سابل نه امهيلعامجدوطاواضي 1 دعكلا سلو سشدلا زو

 سابلو_:رطسابل مث او كل سابل نه ىلاعت هللالاق اهسامل اهبجوزو هنأ حا ظ

 سونللاو ريصقلا نشحلا ظيلغلاَوهليقوريسفتلا ف ءاحادك ءاشس|ىوقتلا ©
 سبلتو عردلا ىنعي مكل سوبل ةعنطءانماعوملاعتهلوقو سيلبام ماللاجتفب



 رس
 ا

 : 3 نيسلاباب 0 فاكلاوفاقلا لصف 5

 ١ م اذكر معلا ونيدلا فىراصنلاءاسؤر نم سيئر سقلا (سسق)
 ٍ ندل نع ىهنهنا | ثدى و ر يرحل هطلاخكرصم نم لمح بون ىسقلاو فاقلا

 ع ”هي ول وشن ث : دل اب اددأو نع ملا6 لاق دآاب ىلا بوستم وع ديبعوب الاقى سلا

 ” ناكوت أ رخ فقس ىدايالا ةدعاس نا نسق وحتقلابرصم عاد فاقلا ركن

 3 . (ىلق)نازيلااهرس ؟وفاقلا مخ ساطسقلا (سطسق) ل

 ”قلخلانمجرخامىلقلا لل ١ لطوج رمق د ذقلا 1 | 3 اقلا

 . ةيسنلةلاوفاقلا شف ةوسنلفل اوةولأو هَق داع ناو يب نما ودهن ودوأ مم هلا نه

 نزوي نس

 -ةلقو ىسالاق 0 القوأن سالو تاق تدشن ماو ننالفارعمحو د دوور ىم ابمصل 9

 0 ) نسش) اهسيلفدو 51 | 4لا أنك ن ءكلشو نسلق ١9 ئغ 0 0

 ”ثنؤيو 5 دب صوقلا (سوق) رزعاو 1 0 هطسور ردكم ]|

 ع  هلاثم ىلعدردق ساشا 01 ربغ لع د ريغل لا باق 1 شام 1: شا ووأَو 1ك م
 وى

 ا ' ني ساقو را يد رادتلاو هحاقأ لاتنالو دا اقوعاب هبابو 10
 3 ” اسانتقا هدا ساّدَقِب وهو هيهساق ةهريغب ىلا س اتق اواسانق وة س انتم ني ص الا

 ١ لاهو هلاثم لعهردق *؛وثلا يق ساق دق هب ىدتقيو هلدبس كالي ىأ

 ا ” نساكلا سس 9 *فاكلا لصف حم رردق ىاحمرساقو و حمر سقامهنو

 ' ساكلا ىمستال يبارعالا نبالاق ءاضيب نيعم نم س اك, ى اعت هللا لاق شن م

 . قذعلا رتكلإب ةسابكلا (سك) سوؤك ع م اوبارشلااهيفوالااسأك

 3 وهلاقبو ليللابن ان الا ىلع عقتبام س يا مد وَيَنِعلاكَرَعْلا م وهو
 ماسلا نادك أ دحاو لفقلا نزوبسدكلا (سدك ) عرصلاةمدقم



 «0 نيسلاب ان * قاقلا لصف
 6فاقلا لصفإإ# ن نلف | هن هيلع ىدانابلفتىخاقلاهلق وارق ل يل ىلا

 ترضناب نمار هن سبقو سابقا ذكورا نم ةلحت تحتل روش (سبق)

 ىديزيلا لاقدافتسا ىأاماعواراناضيأ هنم ستقأو اسنق هنمداظعأ ىأ هسقاف' '

 ارانواءاعدسق ىلاسكلالاق وهسبقألاقهلاهملط ناك ناذارانهسق و اماعدسقأ

 كلدل] :ناوكسن نندقلا (سدق) 3 لح سشوار اوس ٠

 سدقلاحو ر وسدقلا ةريظح ةنجا ليقدنمو رددمومسا ريوطلا اهعَصَو

 ةسدقملا ضرالاو ربطت سدو ريبطتلا سيدقتلاو مالا هيلع ليئاربج

 ”ئساحنز و ىسدقمدهنللا ةسسنلاو فم و ددشب سدقملا تسسو ةرهطملا

 0 ا هارب ااطاعد ةيسداقلان |لاَعو ”ىدخحنز وب ىسدقمو

 نم لوعف وحو ىلاعتوللا ءامس د نم مسا مضل سودقو جام |ةلحم نوكت ناو

 دقواملك وأ حتفب حوبسوسودقلوقب هبي ودسناكو ةرابطلاوهو سدقلا

 دوفس لثملّوالا حوتفموبف لوعفىلع معا باعث لاقو حرذىف قبس

 7-25 امهفمغلاناف سودقلاو حوبسلاالارونتو طوبشور ومسو بولكو

 دمح ءاملا سرق (سرق) حتفي دقو مغلابحورذلا كاذكو لاق ناحتذي دقو

 هذخ رت طب أ وهو ب وكن زيتا برضهبابو
 قالا ففخ الو ج رسسلا نيتحم فب س وبرقلا(سبرق) دمك ح هيف كرتيو غابص

 سطرقلاو هيف بتكبيذلااهمهضو فاقلار سكب ساطرقلا (سطرق) رعشلا

 هناض |ىأ سطرقف. ىر لاقي اساط رقضرفلا يمس و لا

 راع اا :



 ع - نيسلا باب # ءافلا لصف ع

 أ نبا لق نك اونو كلاوحو سراوف الا هياع عمجمالف لفش نمر كيما

 : 0 ١! 2 .ارلخ واس زق وأ ناك اود ر رفاح لع لج رلاناك اذاتكسلا

 . لاغب لّغبلا بح[ دةراعلاقو رامح ىلع س راف انب سمو لغب ىلع سرافانب ص."

 3 هك 1 نم ةسرفدسالا سرفو وسراف الراح راما سحاصو سرافال

 رضنلا لاقو ةاشلا بئدلا صضرفو تيكسلانب|لاقدلثم اهسرتف اواهةنع قد

 ار د دل ف را فرعا اوت رفا لاقيال وداغلا تم دلا لك ١ لاق لمش

 -هبف تسرفت كلوق نم سالارسكلا,ةسارفلاو سر اوقلاناسرفلا وسرقلا#

 . ثيدحلا ىفو رظنلا سراف لجر هنم لوةترظنيو تبنت ىأ سر فت, وهوا ريخ
 | ةتاوقردصم اهلك ةنورفلاو ةسور .ةلاوحتفااءةسار ةلاونمؤملا ةسارفاوشأ

 ليلا ىعأأ قذح ىأ فرظو لهسبابنمسر دقو لم |. | ىلع س مراف لحر

 "" ىةقيدحاض, |سودرفلاو ىف رعوه ءارفلالاقناتسلا سودرةلا (سدرف)
 "7 (سطرف) ماشلاب عذوم سيدارفلاو ةماعلا نود ةضورمساسودرفو ةنلا

 | ةصق نما طت نيتحتفب سطفلا( سطف )هفتأ ءاطلاوءاقلا من تا ريس هب ولحق

1 

 ّع . هعاعلاك-هنال ناتحيم لا تكاوج ممطق 00000 اهراثشاو تالا

 ” (ىلق)برضءبابواهدسف أ هتخيبرئاطلا يف( ةف ) س - سطفو

 راص لجرلا سلف[ دقو سولف ريثكلا فو سلف أ ةلةلاىفسافلا عمج
 | (انخ هيا | راصاذ الجر لا ثدخ !لاقب اك افويزواسولف همعاردتراصاع اك
 ا( لا ف لات لا ىلا راسها ةيداربن !ووج واف وظق هب ادت راص اذا تنطق او
 ا 1 11 لد واب لع روش لاح ىلا راصىأ لج زلا رهق !لاقناك سلق هعم



 سنه 2 نيلاباب * ءافلاىلانيعلا لصف ظ
 اهله | اهسنعو هلعاف مسملام ىلع تسنع نكل و تسنعلاقبالمصالالاقو
 ةرقشلا نم “ىش اهذام طلاخ ىلا ضيبلا لبالا سكتلا سلا( رض
 ىسيعو لإ 00 يل 0 م

 ا 0 0 0 0 .ددوفو كلذ دي

 يوسع امه | ملا ةعسلاو ىسد وم قلوقلا 05 و نويرصبلاه زج وءايلا لبق

 باب نم رجشلاس رغ (سرغ) د نيغلا لصفإل# قد ومو قست قوسوعو

 (سطغ) سرغلا تقواضي | وهو لخنل |ليسف رسكلاب سارغلاوبرسخ

 نزو سيطنغملاو ترض بأي نمءاملا ىف ه-طغ دقو هيف سمغل اءاملاف سطغلا

 ةماظ نيئحتفب نعل (نيلغ) برعم وهو ديد[ دع رح نيخذلا

 اذا ا'ذكو سلةيمادروىاءاتملاشاغلا» لش سلا لسا )لارا ل
 سيخاو 3 برشة اردت 0 اهب ةالضلااناءف

 0 00 ةعاقلا ا 4 (ٍ

 د الل لاقب الون الاوركذلا ىلع قيس رفلا

 3 َسراف هكارو نسارف' عم او ءا ءاطاب ةسلرفالا لقت ةصاخ تالا تدرأ

 هيلع ساقبال ذاش وهو سرا وف ىلع عمجيو صانون. أل لثم وهو نءرف بخ اص
 ثنو ةفص لعاف عمج 31 براوضو ةيراضك ةلعافعج وهامت العاؤفذال

 طك ا ولزاككى د ًالارفلاعباوإةقض را سا ط6



 1 نيسلا باب * نيعلا لصف فر
 ”تاسرعو سا رعأهعجو ثن وبورك ذب مولا 3 لققلانزوب س لاو

 35 دك ابعت هلهأب سرعأو اسر 21 ]نوقف را دق ا رلامضني

 ةماعلا هلوقت اماضي ا وداه-ىيهلوق تلق هلوقت ةماعلاو سرع لقتالو اهبشغ

 ' لبثلا رخآ نم رفسلا ىفموقلا لوزن سير عتلاو ب ىف“ 5513 طخ كو

 ١ سرعم عضوملاوةليلق ةغل هيفا وس رع ا مةحارتسالل ةعقوهيف] وعّمب

 ' ىوامنيد دق نير وكمةس رعلاور م ملارع عبد ون سر عم ودي دشتلا#
0 

 تاب نعم 0 ل سوت توج يئارك ا ( 0 رع) سلا
 ضن وه واشت اانهع و ل لاف اط

 يفيق

 اكمال لقأ لدللا لمعشكع 92- 3 0 ار و ل و

 ع و نأ ىلعنورسفملا مح أ ءارقلا ل أو سعسعاذأ لاالاو لاس وكو

 ”نممضلاب ساطعلا (سطع) ال وهلو ٠ نماندهن أ أن اح | ضعب لاقو لاقرب 56

 قا حملا ٍمَظَع اولاق اعَرو 0 ءاطلا مغ سطعب سطع دقو ةسطعلا

 ' ةسفاعملا (سفع) ءاطلا ختفب ءاحاعرو فنالا سلجم انزوب ىطعملاوقلفنأ

 'اهلو ا ىلا لا كلو لا (نكع) ءاسنلا انسفاعو ثر د! ىفو ةحلاعملا

 مط وحو رشق ىف ناتج نكت طل نه ب رض نيتحشفب س اعلا( 00

 ىف ريكلاو اًض 1 اسانعو لخ دباب ن راك جستع ) سع) ءاعدص له

 راكبالا دادع نمتجرخ حابك اردادءبابله 50 0000

 ؟سناعاضي 1 لحرلل دو ينص لاب الؤ هلم تجاوز 'نافج وزمن + أذا اد

 يساسب ًاةيراطاتسنعوديزوبأ !لاقل رولز ول زاك نعو سنع عمجلاو



1 

 فخ نيسلا باب *:نيعلا ىلاءاطلا لصف :

 تاسطو ننوسطوساصط مخجاو تدطلاةقل طار سا ٠٠ سرنا
 سلط (ساط) سفانظلا ةدحاو اه ردكو ءاطلا حتفب طل ( رض ١

 سلطلا اذكو قاخلا سلطالاو برض هبابو سلطتف هاخم بات كلا"

 ةربغ هنول فىذلا وهو سلط بئذو بوثلا سلطأ لجر لاق سك
 ةسلايطلادحاوماللاحتفب ناسايطلاو ساطأ وهف هنولىلعناكاملكوداوسلاىلا

 (سمط) ماللا ريدكب لوقت ةماعلاو برعم ىسراف هنالةمجعلا عما ىفءاطاو ٠
 هسمطو ساجو لخ دباب نم قيرطلا سمطدقوءاحمالاو سوردلا س ومطلا .

 سردو ىح يب 'ىثلا سءطت ومزالودعتم وهف برضضبابنمهريغ

 دمعت نأ لق نم لاق اك اهريغ ىأ مطاومأ ىلع سمطاانب رم لاعتهلوقو ٠

 دعب سي وطهريغصتو راطسواطلاو هيف ب ريشي ىذلا ساطلا (سيط) اهوجو
 ساج هبابو حاكل جرلا سبع ( سبع) 36 نيعلا لصف 9+ تاداب زلآافذح

 (سرتع) دي دش ى اس وبءمويومهجتلا سيعتلاو ةغلابملل ددشهبجو سعو

 راب اترفعلان رو ني ريعلاو فنا ورشه دس الاس نبط دواس لا

 هيف ىوتسي تعن سورعلا (سرع)فورعم بح سدعلا (سدع) نابضغلا
 نيتمضي سرعلاجرو سورع لجو لاقباسهس ا رعاقاما امنا ايل

 نسا رع اعهطاو لج رلاةارماسكلابسرهلاو سا رعماس وسو_ءدارسإا ]|

 سرع تانب ىلع عمجب ةمبودسرعنباو نيسرعنالاورك ذل ئمساسع رو

 ضاخم تانبو ىواتانب لوةنءامنءاون وبل نباوضا2نباوىوانباكاذكو ||
 ونبوش عن تانبو سر عون وس رعتان شفخالا كح وءامتان ون وبل تانو

0 3 
 الادب 5 " ' كا

 217 سس 0
 مك )6 1-2 "1 يا



 000037 نيلانإي هءاطلاىلانيشلالمق سد
 ااا 0 وسلاهيف مقواذالوقنزوباسوس ساس ماعطلا ساس و

 | ع ىو نرش لحجر مل لصف 6 اسي وست سوسو

 7 وقوولحلا بعص ى 1 15و كش لجو (نكك) اوبرا اباتو
 ' رض ويفاكلا ركب نكش لجر ءارفلا حو مس هبايو لفق نزوب يكس
 . قالخالا 5 ٠ اخ عانوكا ان ىلاعتهلوق تلق« سانقلا

 اق رفمللا ولاقك اسمشاهنم ةيحان لك اولعج مهءاكس ومش سمش لا عج( ى 0

 9 سمشاذناك اذارصن بان نم انم وي سمشو ةسمشاهريغصتو قرافم

 اسف ويقف كلارك | اسانكو لد دشابو هرهظ عنم سر فلا سمشو 28

 ”"ىثو صومش لقتالو قلخلا بعص ىأ سومش ل 000
 2 ذم وهون سلا سرضلا(سرض) *«داضلا لصف 8 سمشلا ىف لمع

 اطياف وباينالاو سا رضالاالاثانااهلكن انسالان ال مسالا 0 أدام
 : 0 علة

 3 نورخالر ذآ ءزالادي دع * ىنأف ركنا رك ذامو
 ىف لالك نيتحتفب سرضلاو ةماح ىمس ريك !:افادارقناك اريغص ناك اذاهنال

 007  ناتشلاو روتصعلا نوي سويفشلا( فش )ب رطدباوناتسالا
 نساغض ملسو ةيلع هللا لص هللا لوسرل ىدهأ ثيدحل اىقو ءاثقلا'

3 

 مث تيح قلاىملاقيوةفيحصلا رسكلا,سّرطلا (سرط) 4 ءاطل| نصف

 فال 00 وردات وسر طوو ا 0

 57000 ماودك 22 7 نير 11 1 ! هايل

 8-5 فالف

: : : 2 

0 
 2 5 - ١

 0 مواز أ وع حل و 9 3



 نيرا

 3 2 فن فد طل

 فن

 «اسن 2 نيلا با *نسلاوءارلا لصف

 عئاو مقنزوب سراضي |لاقيو مهسسئر وهف ةساير حتتفلابمهس ًاريموقلانالف

 يملا ارك ماعلا وكوت نيعساروساورلوقت ةماعلاو سار سؤرلا

 (سجر) هلوقتةماعلاو نما راند ناقتلاو سار نم كمالكىعدع أ لوقتو

 1 منان ولقعب الذل لع ىج رلا لعحتو قاتل لان ةلالاقورذقلاسجرلا“

 نسلات تل دبأ ناتغل امهلعل ولاق زجرلاهلوقل ع راض وهو فضغلاوباقعلا . :

 ىماسر (نخو) د اززونلاو برعمسجزنلاو دزالادسالل ليقاك اياز ' ٠

 اضيأس زلاو ةراجحلا,ةيوطملارثبلااضي آس رلاواهسملوأوهودح اواهسيسرو ٠
 ىو ريخلاو ءقلا لفلان زوب سغرلا (سغر) دوم نم ةيقبل تناك رثب مسأ ٠

 هيرضةسفر(سفر) هيفهل كرابوهلرثك و ثيدتحا'

 هلوقودلثمهنبك راو ردن ها وانواقم ئقلا ريكا( ىك ران 2 نراك رب

 نجح رلاربكلا كلاوظر ةك ىلا مدر ىأاوبدك ام مهسكرأ للاوىلاعت
 0 سمرلاواضي [هسراورصت ودق دما را

 لصفإ# ريقلا عر بهدملا زو سم رااو ردصم لدالاىفوهو ربقلا

 مهضعب و ةتس نم ءزجاهمضو لادلان وكسب ىلا سدس (سدس) ا نيسلا
 سدسو ةتساوراصم وقلاس دس أور يشعر شعا لاقياك سي دس سدس! لوقي..

 اا ذأ برض باب نم مهسدسو مهلاوم 1 ا.رصن با نمموقلا

 نيل ىأ سملس لح رو لهس ى ١ ا 3 ساس)ن ويزيل |سدنسلاو مهسداس ]

 (سوس) هكسمتسيالناك اذا لوبلا سلس نالفو ةسالسلاو سلسلانيبداقنم

 ماعطلاو فوصلا عقب دودسوسلاو رسكلة [ رس رلاساسا



 !ٍ نسلاباب * ءارلا ىلاءاخا لصف «م ع

 ااا - الاينخ تمس سانكلاقءابظلا سكتاو ردس ىأسنكتو

 ظ هتساخو امزالوايدعتمن وكيس نخو ميقتستو عج رت ىلا اا حتإ يك كلا
 ا عا ةماج | سنخوثيدحلا هنمو ضقناف هتضبقور خأتق هنرخأ ىأن 6

 تكلا, سيلا (سخ)ه فخ لوقبف فلالابالايدعتم هلع جمال مهضعب واهضبق

 ” (سخد) بطرلا نم ليسيام سبدلا (سبد) 6 لادلا لصف الع دسالا عذوم
 |” ع سلا ل نمهنكع قيارعلا ىبم رخبلا ةباددرصلا نزوب نيخدلا

 لخدهبابو اف ا مارد (سرد) نيجنملان زوب نيفل دلا ىمسي وةحابسلا

 7 رصن باب نم هوحنؤ نارقةلاس ردو مزابو ىدعتي رصنهباو حيرلا هتسردو
 ' ةيلعرب رداىمسلبقو رسكلاءاسارد مضلات اهببردي ةطنخل اس ردوبتكو

 ْ ا ردم ز ءاع وح اة دياز ىلاعت ف انيباتك هنا ردة وكل ءالبلا

 7” (سسد) رصن بابو قلخ ب ؤثلا سردواهسراذنو بتكلا سر ادولوعقم
 " يبعنامك ع يبلافسيلدتلا (سلد)د رهبابو هيفهافخابارتلا فئشلا سد
 ” هنا حيسملا د دح ققوبرسلا رسكلاب سامي دل( سمد) ىرتشملا نعةعلسلا
 : كو لج نام د نم رعشا هجولانالبخ 0 كلا ليم

 خ (نند ( ءامرطقبه سار د لال نك نمجرخدن 0

 " ةسندواضي أسندت وبرطهبابو خسوتبوثلا سن ددقو خسولا نيتحتفب ىن دلا
 " ةسايدهسوديماعطلاس ادو لاقباب نمهلج رب 'ىشلا ساد (سود) اسن دنهريغ

 : هب ساديام ل وعم لان زوب سودملاو حتفلابةسأ دم عض توملاو سادناق

 3 ٠ ىروسؤرتذكلافوسفنأ ةاقلا فسر !|عج(سآر) 6 ءارلا لصف ع

 3 )< نرزل ذب



 1 نيلاباعءاخنالصف- - 2-3727
 ةءاسفنخ ىنالاو ةدودممءافلا حتفب ءاسفنخلا ( سفخ) ةلقب حتفلابسحلاو

 برضباب رم *ىثلا سلخ ( سلخ ) ةسفنخنالاو هيفةغل سفنخلاو

 (سمخ) ةسلخ ةصرفلا لاقي مضلابةساحللا مسالاو هبل سا ىأ هسلخت وهسلتخاو
 هعج سد امويو ةسمعا و راص ام 2 2 وددعةستا
 ةنميملاوبلقلاو ةمدقملاق رف نن ىهمال شرحا سرملاو ةسمحاو ءاسمخأ

 داعم كم : لح هنمو عرذأ س 0 سيم اوقاسلاوةرسيملاو

 هركذ سجل اضيأ سيخ اوبادنلا نم ريغطلا نعدتاك رس ديلو أ ض نع كويت وك
 مهلاومأ 2 فخ [رمصن باب نم موقلا و دزوا كب

 هلي 1 ل 'يشو ةسفن ,ةسجح ىلكوأ اممم راك اة

 ب 82 :و 0 نم تدلل 0 نكراةدعا

 0 0 و اهيق الام اغدا نكع الف لا دلا يف تم دأ ءاللا نال ماقدالا ٠

 رجب مهاردل اةسخاهدهلوقتوثن وااو ركذلافيفاثلافرمتفرودقلا خو ٠

 مطوقو ةرشعلاىلا اذكاو تعنلا خاص رهو ابق مهاردلا 3

 هنعسنخ (سنخ) ة ةعل دلل وركملا فىىسي ىاسادسالاساجأب رضي نالف ٠

 دافي طع ادد نا هيب 307 ١

 ذا ذ 1 ز 2 ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 ز ز ز 7 1060606060001

 هبال ناطءشلاس ا أو هنع ىضم وهفلتخ ىأهرتغه- 8 ندا :

 وأ بغلاف سنخاهال اهلك يك اكلات اور ولا )7 ا
 دارملانا ءارفلالاقو ةتباثلان ودةرايسلابك اوكلاىهليقو راهن نخاهنال
 اهارجيف سنخئاهنال دراطعوةرهزلاو+رملاو ىزتشملاولحز نارقلاىفاهبأ



 7 آو نامختلاو نظ ولا دل( سدح تك لفتلاذزدبو نخاو سيبحو

 ليلا لاو عل كس دنلاو ةار اشدوق ىأآسدح وهلاقب برش

 سرتح اونالف نم س”رحنو بتك هبابوهظفحهسرح(سر >)ةمال ظااديدشلا

 دحاولا سا "رخام وز اطلسلا سرح نيتحتفي سرحلا و هنم لغفحم ىأىن عع ةنم

 ضم هضهدتنأالا سراح لقتالو هعلأ دف مح متاراصألا ىم رج

 ىلاعتهل وقهنمو نخل اتوصلا سيح لا 0000 ) سذخلانودةسارحلا

 ذا ىلاعتهلوقهنمو ٌدرهباو التق م ولصاتسامثوسحو اهسيسحن وعمس ال

 ' نوجرفلا مملارسكبة سلا وٌدراضيأهبابو اهتجرفةبادلا سحو هنذابمموسح
 ىحأو ىمللاوقوذلاومشلاو رصبلاو عمسلا ويس ا ىعاشملا سا وحلاو

 اماف ىلاعتهلوقهنمو دجوو نظهانعم سحا شذخالا لاق هح دج وءوشلا

 هرج سلا منالعفهتلعجنا لجر مس اناسح ور فكلا مهنم ىسيعسحأ

 سلح (سلخ) ءاسا سجن انا هكر ا نسحلا | نمالاعف هتلعج ناو

 ح ريتال أكتب سلح نك تريد ىفو بايثلا رحت ايو انك تملا
 ٠  ةعاجشلا حتقلابةساجلا و لاتقلاو نيدلافبلصلاد, دشلا سمحالا(سمح)

 - رفوهو سيما ىمسد نمو طلخلا سحلا (سيح) عاجشلااضيأ ن ىالاو

 2 (سرادخ) د«ءاخخا لصف عابهبابوه دخلا سيلا ساحو قا سي

 ' ”سرخأ وهف ب رطباب نه سر خ ( سر خ) را لاددلا وءاكا حتفب سيردنخلا
 ” (وسخ) قاسارخو ىسارخو ىسرخ ناسا رخ ىلا ةمسنلاو هللا هس 1

 1 اسسخ هدعهسختساو ةساسخو ةسخ حتفلاب سح سخ دق وءىتذلا سيسحللا



 2 ادا سنس نوع يو ١" وللا 1

 "7 نيسلا ب اد#ءاخاو محا لصف
 نوح تعمتسل اة يت وعلا اهرسكو ملا تفي سرخلا(سرج) مدفلانابجلا

 سرج ن وعمسف ثن نا اقودلك انثى هلا ىلعا رقم وم تعج ةاوالولا

 ةرصصهس جت وص عمساذا رااطلا سجل اضأ ىكل | سرجون ا ريط

 يكد ا عر اذارحلا نيرجأو

 ا يدش تبة رو هواي سجل

 دلك اح 6 ل هنطل 0 ىرتلا غب ميملاةدايزب سومعمل الوقت 3

 عي ماللارع 6 ساجماو سواج موقو هريغةس دلجأو انيويج ككلا»

 مالطا وسو ابنك يا مه نزو ةساج لج روردصملاا,حتفب وسواخا

 لوة:كهسلجوهساج وهف هسااحو سلال اهيلعز وكي ىلا ةلاخارسكلاب
 سماوطلادحاو:سوماخلا (نيح) لاخلا فاوسلاختو 5 ودهن دخ
 :هنمو عونلاٌن ممعأ وهو *ىشلانمبرشلا سينا (سنج) برع ىسزاف
 دلوماذمطل ىناحاذه ةماعلا ]وقنا مصانع سنجتلاوةناجملا

 لشحرلا 5007 وبلطف اهوللخت ىأرايدلا لالخا وساج (سوج)
 )ل ميح) 6 ءاحلا لصف لك هلم اهوساتجاو لاقدبابو اهبلطي ىارابخالا

 قا ستحاو هسح ىنعع هستحاو برضةهابو ةياختلادخ سيلا

 نم ممالا مشلابةسياو هيلع سفن سبحا ذك ىلع سيحنو مزليو ىدعتي
 نسدحوبف فئقوىاهللا لسس فاس رف سبحاو ةسخح تمصلالاقب سايتحالا



 نيسلاب اب * محا ىلاءايلا لصف .٠

 اهن وسلب كاسنلاناكو ةليوطةوسنلق سنربلا( سن رب) ططشالوهيف سخنال

 ءاوطاىفض مغ ساحربلا (سجرب ) هسل لجرلاسنربتو مالسالاردصىف

 وأ قيوسلا تليزأوهو ةيسلاذاختانسلا(ن ملا دلوم هنظأو هيف ي 0

 نمدشأ و هو خبطيالو لك وب م تيزلاب وأ نمسلاب ن وحامملا طقالاوأ قيقدلا

 00000 و اطلوولع جرايسأو لبالا سو درهبابو اللي تالا
 (وناكول مط ريخ ةشدملاو نوسيقارعلاوماشلاو نعلا ىلا ةندملانمم وق جرت

 نييبرغلاحرشو ببدبلاو حاحصل ىف ظويضم اوعادكح (تلق 0 نوماعب

 حتفب سو لاودرب دربابن هن هرداصمىف قوس رك ذو ءابلارم 6 ن وسب

 - برءلانيب ه ة4يس رمبايلا 0 0 01 ءابلا

 0 ليزا دهةممالأكو ل 0

 ليبقتلاسوبلا(سوز امن ا 0 راك اللاصأ

 هنلاثر رو 0 هي عر (سر)

 ةييحراولاو را توما سارا ندر بجاسلا رو

 ا ل ل ل بعت دقو

 .ةيسوستنولوق,سانو ةيستنالفىفو سايتأ وسويت عمو زعملانم نستلا

 سدلانزو سبا( سج د ع اصف 0 احا ل الوافل



 "6 نيلابب «ءالاوفلالالصق

 راذلاامو هبرنوراملكو نناؤملا نيننالاو نعيش دوال 1
 توصلا ناو همفاعاضي اةشرفدم ناو درك كلاكتاو دح أ ىاسنا

 موب ىمست ب رغلاتناكو ردت اعلا اذكوشاحنإلا الخ سان الار هةر

 زمط ديف حو لجر مسااهرسك واهحتفونوتلا م ذب سنون واكس وم سما
 ردا زادصم وهو ةفحد لاذحلحا سنالاو سن الا ىفةغل نيتحتي ىن الاواضيأأ ِ

 تتاركلا نأ اندب سنا ىرخ ا ةغل هيفونيتحتفباضيأةس أوبرطباب نم هب

 اهرحانو نيد ف هه هكر سبأ (س أ فو رهش ولالا آلا ل معلا

 5 ليلا دينك تن فول اذكو ةيضانأ لبثم دملاب هريغ هنم هسياو مهف

 هتفلوقت برطلي :دملاه وهوا حادا (سأب ) ءابلا لصف

 ديدش ىأ اضيأنسْتب بادع وعاجسش يأ ل يعفك/ سيئب وهف مضلا,لجرلا سؤ

 عضو مسأ سكب وسئاب وهف هتجاح تدتشااسيئب واسؤب رسكلاب لجرلا سئب و
 ةأرما تسئبوديز لجرلا سنب لوقت معن دضىهومذةلك سئبو ردصملاعذوم

 نم لوقنم معنفامهعذ وم نعال زاامهع الن اف رضتبإال نامضام نالاعفام و دنح

 أسوي باصأ اذا نالف نب نم لوقنم س ب وةمعن باصأ اذان الف من كلوق

 قاع ؟ دب تاغل عبر أامهيفواف رصتن فف ورحل ااهباشف مذلا وح دملاىلاالقنف

 :ن زخأاو هراكلا (سكتبلاوىتننالوز زحنالو ستبناال و ىلاعت لا ءاشن|معف ٍ

 رجقناف هر سجين اف ءاملا سجن( سحن) ىمعنلا هخىب ولا وودشلاءاضايلاو 3

 لاه نما يحسلا 6 ضو تاع 0 زليو ىدعتيهسفنبءاملاس حبو:
 1دصق ناك اذا عيبلل لاةب عطق هبابو هصقن ىأ هقحهسح دقو سي نمش ارش 1



 نيسلا باب * لالا لصف "1 /

 * عضبملانزوب زمهملاو ناسنالاباقباهرطخي ىتلا هتارطخ ناطيشلا تازمهو

 جحاتفلانزويزادنطا(زدنه) ضئار /| فخ رخ ٌؤمفن وكن ةدب دحزامهملاو

 زدنمملا نم ورا دنهل وباسحألب ءاَطَعأ ل ااه داك ةتاتلادلساو ترعم

 سدنبماولاةفاتنس ىازلا اوريص مهما الا ةينبالا وؤىقلا ىراحر دقي ىذلاوهو

 لادارلشى از برعلام الك ىقس لهنا

 6*3 نيسلاباب ع <
 سسالاوساسالا اذكو ءانبلا لأ مضلاَسالا(سسأ) 6 فلالا لصفإلم

 نحف نحا ناسا عجورسكلاب 0 لا ععو هنمر وصةم ناتحتقب

 دقو ىم أعنا سابلا(سلا) اسس اتءانلا نس دقو دملا نءاسآن رسالا عجو

 قك أو نيك الافقلال . عا كرخ مساس ما(سمأ)هب برعلا تمس

 2 ' هب رعل مهلكو ةف رعمهب رعي نم مهنمو ةفرعمرسكلا | لعدشي برعلا

 هكر نسأل بهوان ىعمواسمأ رئاصدغ لكل وةيفماللاءاف رعموظاضمو

 رغصيالاكسمأ ارغدي الو حتفلاب سمأ ادم رعشأ|ةرورمذ ىنءاج دقدي وبيس لاقو

 مونريغع و بسال او روهشلاءامسأ و دتعواموىأو ٍتمونياو ف كوةحرانلاودغ

 ىمنأو نونلانوكسو رسكلا,ىنن ادحاولاو رشبلا ّرنالا (سنأ) ةعملا

 ةفرايصلا لثمةيسانالا !دكو ا ريثكى مانأو ىلاعت هللا لاق ىسانأ عم اونيتحتفي

 هكرييذلالاثا|نيعلاناسن اوةياسن الاقي الو زان ااضي د ارملللاقيوةلقاصلاو

 هنعهللا يضر سامعنب |لاَق نانسسن اهانارتم راسا ١ ىباناةهعج وداوسلا

 لصالاوهو سانلا ىف ةغلمضلاب سانالاوىسنق هيلا دهعدنال اناسنا ىمسامت
 1 101 نول

 / 0 01 الاب / ١



 الأب 22 ىنازلا با« ءاطا ىلانونلا لصف
 قروك ذلاامأورضاحنارضاح ىأز جانب ازجانالافرمعلا عيب نعىهنلاهيفو
 ضرالا نم بلح تباماهرسك و نونلا حتفب زنلا (ززت) هاظ هلدجوالف لصالا

 ناكملا لفلان زوبزشنلا (رشن) زتتاذتراصض هرالاثزا ادوو ءاملانم

 زاشنوزاشن هعحو نيتحتفيزشنلا اذكو زوشن هعمحو ضرالا نم عفترملا
 تر اكل فعفترا ل اذ رلا نو كاجولاحاو لك ف1

 0 اظعّزاشناو اوزيشنافاوزشن !ليقاذاو ىلاعتهلوق هنمورصنرب

 ةأرملات رمش واه شن بنتك ”ىرق هنم وضعي لك اوسع بق راو ءتارع

 اهبرض اهيلع اهلعب زشنو سلجبو لخد هبابو هتضغبأو اهلعب ىلعتيضعتسا
 ا ( دوم ازوشن ايل نم تفاح أ حا ناوىلاعتهلو5 هنمو اهافجو

 هاناد ىا غوابلا ىص لا نهانو اهمنتغا هد ىنعمو انزو ةصرقلاك

 ميا حتفب زجوم مالكو هرصصق مالكلا زجوأ (زجو) .«واولا لصف
 الودوحنو حمرلاب نعطلازخولا (زخو) زيجوو سلف نزوبرجوواهرسكو
 زفولا( زفو)ءاملاريط نم موهوزوالاىفةغلزولا (ززو) دعوهبابواذفانن وك.

 دقرغس ىلعىا زافو ا لع لاس "وافر أعملاو هدا ] اهحتفوا ءافلان وكسي

 أدوعق دعقاذاهنذعق قزف وتساو زافو ىلع ةنالو زاقوأ ىلع ان 1 انصخشأ

 هدق ذ ىلعو دي عمجبهب رض لبق وهعف دوه رضهزكو (ز 51 ؟هطم ربغابصتن»

 هبابو كرحتف ل ازتهاف ءىثلازه (ززه) دي ءاطا لصفإل+ دعو هبابو

 هبابو ىنعمو انزو زمللكز مطا(زمه) حابترالاو طاشنلارسكتابةّرطاو دو

 اضيا ةزمهة !سماوةزمه لج رلاقبهاثمةزمطاوباسعلازاطاو ضاطاو برض
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 ىازلا بان وذا ىلا ماللا لصق "5

 رض هبابو اهوحنو ني هناء راخإلا هاو ببعلا زمالا (زل) دسجلا عيمجف

 اآددشم زال لجروتاقدصلا ىف كزماب نم مهنمو ىلاعت ةاوكام# قكركوزكتو

 حتتفلاب ةزالم نعراَو نئللاةذحا و ةؤؤللا (زول) بابعىأ5 20 زول

 ة رملاةزملاو دردءانو هصم 2 (زنم) د6 ملا لصف لع زوالا ر ام اهنف

 ناهرو نمبارشو عاضرلا ىفىتعي ناتزملاالوةزملامرحالثيدحلا ىفوةدحاولا

 هون زعو هورارت ثيدحلا فوكنرحتلا ةنمزملاو ضماخلاو واحلا نيب نم
 ٌريعملاو نيعلاحتفب زعملا اذكو سنج مسا وهون أضلا دض منغلا نمزعملا (زعم)
 بح و بحادلئمزعام زعملا دحاوو رسكلاب ىزعملاو مضلاب زوعمالاو.
 نال فورص من ونم ىزعمهي وبس لاق زعاوم عمج اوزتعلا ئو ةرعام كالا

 اكو اع ذمهضعبو ةثنؤم ىزعملاءارفلالاقوثدن ًاتللال قال الا فاالا

 ةدحاولا فورغم زوملا (زوم) ةركنلا ىف ىزعملا نونيبرعلا لك دبع

 زاتماو زامتاق ازيمت هزيماذكو عاب, وهز رفوةلزع”ىشلازام (زيم) ةزوم

 داك نالفو ضعب نم مهضعب زم اذاموقلازاتما لاقي ىنععهلك زامساو زيمو
 عما و بقللا نيتحتفب زيدلا (زين) «نونلا لصف عطقتيىأ ظيغلان هرم
 زجن (زجن)اضعن مهضعب بقل باقل الاباو زباستوب رضبابو هبقل ىأه زين وزابن اننالأ

 دعوا زن كاقءو رضت باب و اهاضق هتجاح زج و برطهبابو ىنفو ىضقن |*ىشلا

 فرش ل عى ااههض و نونلاحتفب كتجاح زج ىلعتنأ |مهوقو دعوام”رحز أو
 رضاخلازجانلاواهحجنتس ا ىأاه زجنتو هتجاح لجرلا زجنتس ا واهئاضق نم

 فرصلاف دروثيدح روهشملا (تلق 5) زجانب ارضاحاوعيبتال ثب ,دحلا ىتو
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 "ا ىازلاباب * ماللاىلافاقلا لصف

 ةمالسلاب الؤافت كلذب تيمس ىجمصالالاةوكلهىا !زيوفت زوف نمةكلبم
 دقو سندلا نمدعابتلاو سطنتلا ززقتلا (ززق) 6فاقلا ل صفإلم زوفلاو

 مسرب الا نمزقلاو اهرسك و اهمضو فاقلاحتفب زق لجروهفادك نم ززقت

 عمجو ةزقاق لَه الو ةزوقاقلا اذكو حدق ىهو ةبرشم ةزوزاقلاو برعم

 زيفقلاو نتحتفباضيأ انازفقو برضهبابو بو زفق (زفق) زيقاوقةزوقاقلا
 ”ىث زاكعلانزوب زافقلاو نازفقوةزفقأ عمجاو كيك اكم ةينامث وهولايكم

 هسلت ذربلا نم دعاسلال عري راوزاا رت و 0
 شكلا ذ 00 (نك) «فاكلا لسفإل نازانك [نعتو دلل

 "1 0 ندبلاو ضاقنألا 0 2

 زكدقودربلاةدش نم ذخأب ءادمغلاب زازكلاو مشلاب ز كموقوحتفلاب زك

 لاملاركلا ( مك )دولا نم وضش اذ رو 3 وهف فاكلامْعِب لجرلا
 نك و هناك ىد ونال لام لك ثد دا قو رمذت اب نم 0

 جزوك وزاوك اوزابرك هعح روكا( 2 ) التماوعمتجا ؟ى هلا رئتكاو
 2 (ززل) مالا لصف 96 ةدوعو داوعأوزاديعودوءلثم ةبنعززوب

 هيززالو هللا هززل دقورسالا دي ثلا قلخلا عمتجلاززاملاو د در هباتودتملاو 3
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 هيام ارقام هان يلوم ليام

 بطرك زاغلأ عمج اوزغالا مسالا وددا مى اذا همالك ىف رغلأ( قغل ) ةتقصال

 ديزو:|لاقو ردص | ىلع مملاببرضلا زكللا ديبعوبأ لاق (ز 0 تاحالاو

 ( راتخخ - ١ه) َ



 ىازلا باب  ءافلا يلا نيعلا لصق - 856
 . زعتسا ثيدحلا ىفوهاقعىلعاغو هعجودتشا اذا هلعاف مسام ىلع ليلعلاب

 0 ب ردلاو رردلا ىف نعالا نوكي دقو زع الا ثدنأت ىرعلاوءاوتاكي
 ” اوناكواهن ودنعي ناقطغل تناكةر مند ىزعل ءلا ليقر مد مسااضي أى زعلاوةزيزعلا

 نبدلاخ سو هيلع دس ّدلالوسراببلا عبف ةندساط اوماأوادباهيلعاونب
 0 تناداصعخد دش مومضمةزاكعلا ( زا ع ةرمسلا ف ج اوبل مدهف دبل و هلا

 ١" نيتحتطةزئعلا وزع! نم ىثنالا ىهوةزعاملا زنعلا 0ع زبك اكملاعمجاوجز

 ١ هزوعأ (زوع) حمرل اجرك جز اهيفو حمزلا نم رصقأو اصعلا نم لوطأ
 ' «ىشلازوعوريتفلازوع'اورةفلاز ا وعالا وهيلعر دقي ققةيلاجاتحا اذا ءئشلا
 " هجوح ا رهدلا اا ل اجرلاز وعو دج وو ملاذابرط باب نم

 000 ا م ترس اوربا ءىتلازوغ (زرغ) *نيغلا لصف ع
 هيلعىنلا دج مئاهربقاه.ماشلا فر راشع ضراةزغ (ززغ)ةحيرقلاو ةعيبطلا

 | لاق ةسو راك ومدن ىقلا زمع (رمغ) كرتلا نم ننج زغلاومالاسلا وتالّضلا

 - اهلج ر نم ةبادلا تزمتو سانل اب زمغ +! هدم وز و نماغتي مهباو ص اذاو ىلاعت هللأ

 - زرف(زرف) ءافلا لصف »+ نعطم ىأ زي نالف ىف سيل و برضةثالثلا بابو
 3 هعطاق وهلصاف كب رشز رافواضبأ ل هريغ نعهل زع*ىذلا

 دعقوهفختسا ف وأخ اهزةتس !(ززف) زورفم بو هذمو ب رعم طئاخلازيرفاو

 " اضيأ كالطاوهوريخاب رفذلاوةاجنلازوفلا (زوف) نئمطم ريغ ىأ ازفتسم

 ١" هباذعلا نم ةزافع ىلاءعت هلوقو هب ىهذىأ هيزاففاذكب هللاهزاف أ ولاقامهماب و

 ” اهمال كلذب تيمسو ارعالا نبالاقزوافملاةدخاواضي | ةزافملار هنمةاجنم ىأ



 57 ىازلا باب #* نيعلا لصف :

 م ف 0_0 0 -

 هاف سعت ار لاقو نمظلا * 00 ا ل

 رج نال دمنا

 رهسشلا نمانتلوش مانأ < ريغ :ةقتسا ةان1 2
 ريولا 2 رينصو ند دع تضمواهمايأتضقنا اذاق

 00 ىقطعو للعمو *# ركؤم و نع انف

 رجلان مةدقاو كتنأو- * :الجع ال ومءاتغلا هذ
 سداسلاهناف رمح اء ؤطمىفالا رعشلا ىف روك دملابيئرتلا وه اهمنترت تاق

 اطوصأ لدا زاجعأو هناك للعم 5 ةئدلا ردد عباسلاوهنعظلا ءؤكمو .

 هني لوقت لالا تلا ) ىحنتى أن يطر عوف ةغل رطرع (زطرع)
 هزعاو ةلذدعب ىوق ىأ زي زعوهف حتفلابةزا زعوامهف نيعلارسكب ا ةعارعب رع

 هيلع تززعو دجوب داكبالف لقاذ ازيزعوبف صامن از وباضي اءىشلا زعودهللا
 انددشو اننوقئاديشو سس كا ىلاعتهلوقو هيلع مرك حتفلا»

 كاذىعزعواذك ل ءفنأ ىلع زعوزنالفب زتعب وهو ازيزعراص لج رلاز زعتو
 تزوغ أدق وه تدضأاع لغووعأو نفك رخأ زعاذا لثما فو دتشاو قح ىأ
 ماكو ميرك لثمزازعزيزعلا عمحو "لع مظع ىأ هلعاف م1

 ا ا ودرع نم لثللا# فو ”.رهباوهيلغ هزعارفا زغار ةزعاموقو

 وعتساو هللاغىآ هزاعو باطلا ىف هزعو ةيلغلاو ةوقل |ىهو ةزعلا مس ا .؛



 0 202 ىازلا باب * نيعلاىلا نيشلالصف فقر

 ار ) ذل يقوضبقنا اذ[ مها لدحرلا راها م *) 6 نيشل| لصفإع

 1 000 هد دوس قف ودقه روسكم ىزشلاو رسكلاب زيشلا

 0 ا هقحهزاض وراح رع (زيض) داضلا لصف

 دك اعاوؤحو وطلع اعف صو ةراج ىأ يزيضةمسق ىلاعتهلوقو 0

 : : رعشلاكءامسال | انبنموهاعاو ةفص ىلعفالكلا ىف سل هبال ءانلا متل داضلا

 ”رارطلا (زرط) ءاطلا لصف ةزمطاب ىزيضلوق نمبرعلا نموىلفدلاو

 1 ةئطازارطلاوزرطلاوازيرطت بوثلاز رطدقوب رعم ىمراف بوثلارع

 كوالا زارطلانمفونالامش * مهباسحا هع 1 ولا نحب

 اذه زرطاده لام لكشلا زرطلا ىرهزالا لاق تلق * لوالا طغلا نمىآ

 ”وآادل ومةنظأوديدشتلازانط 0 فرخ تلا رطلا (رط) ةلكش ا
 ع ل 5 يملا رخؤم مْ مص لا (زح زر (نيعلا لصف ةعار أ عع

 0" ةءْضلا زجع 00 ًاهئاوزجد اوهوب

 فو 6 ملا حتف ةزجتعم واع رسكو ميلا حتفءاز رعمو برضةبان و

 5 ل دا فو رجم ةداجا وهال ىأةز :حعمراداوثلت العر دخلا

 2 دمر( تمقت ر -اذك ولت هاوار وح تراصةأرملا تز#<وشعتلاو

 32- ه

 ا
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 - زوبءازحعتا ماو اهم زيجع تع لففن زو ازدعو برط بابن م“

 ىلا هسن وأ هطبث ازيجعت هزجعو هنافءىثلادزجعاو زجعلاةميظع ءارمح

 : اوجملاو 2 ةالصلا مهيلع ءاس الاحا زجدعمةدحاو ةزجعملاو زدعلا'



 ١" ىازلا باب * ءارلاىلاءاخلا لصف

 مظني يذلا نيتحت 2, زر ]ودب زراف عضبما تازوب زر اوزارخوبف ٠

 ؟ .رمزورطادجاورا (ةرخز راي ولا د اا 3

 ريكشلا» ا وطن الا زو اور وت رطشاو 1 محلا نم رج (ننخ) بالا 2

 سانلا نمليج زوكلا نزوب زوخلا (زوخ) تاناوزنخ وذ وه لاقي

 .لمتلل 0 ةبوثلازورددحاو زردلا (زرد) لادلا لصفإل# ا

 ىسراف رادلاوبابلا زيبام رسكلاب زياهدلا(زاهد) زوودلات اني نابئدلاو

 سجرلا لئمر دَلا زجرلا (زجر) *(ءارلا ل هف#ب زيلاهدلا كار برع 1

 ىلاعتهلوقامأو مصلا وه دهاجيلاق اهمذو ءارلا 0 :جرلاو ”ئىرقو '

 زجردقو رعشلا نم برعذ زيتحتشا ٍرجرلاو بادعلا ويف ءامسلا نم ازجر

 لفقلااهف لخ دبى ديس رولا ريل :ثراورصن با نم رجارلا 3

 ىزعرا(زعر)زرالا ىفاغل مضلازرلاوردباوةزرلا هيلعحل.سأ بابلازرو '
 نكرم رست ع ديدشتو نيعلاو ميلا ا

 لاقيف فلالا_ؤدحادق وممملاحتفز و« ودو دمت فخم نيعلا 0 0

 ةرئادلا زكسعو رمهن هبابوضرالا ىفهزرغ جم رلازكر (ركر) زعرج
 قل اتوملاز كر لاو زكرمع نالف لخأ لاق هعذ وم لجرلا زك واوطسو

 هناك ةيلهاجلا لهأ نيؤدرسسكلاب زاكرلاوا زكر مط عمستوأ ىلاعت هلوقهنمو

 ءاميالاوةراشالا نمرلا (نمر) زاكرلادخو لح ولازك ناو ضرإلا فرك ر

 مهن اك زرالا ىف ةغل مخلب زئرلا (زار) رصن وبرضدهبابو بجاخلاو نتفشلاب

1 

 هه 7631 م



 ىازلاباي# ءاخلاو ءالا لصف ٠"

 0000 0 دج نرو هدهعمرازألا ف زجحو راجلاو الضب اوزجحناو

 'ورحادعل اا نيس اعجو ل[ ر رك (ررح) كيلا ف قلااجأ لءوارملا

 ”(ززح) هاقوتىأ هنمز رحواذك نمزرتحاو ازرح ذيوعتلاىمسيوزيرح

 "دقو ةزح:دحاولاو ”ىملا ىف ضر فلا ز حلاو اضي اد زتحاوُدرهبابو هعطقهزح

 'اهيف زحام ١ دراقلا رازح تالا ندحلا قاض در باْنَم دوعلازخ
 7 ثيدحلا ىو هتزجح مضلا,ليوارسلاةزحو بلقلاه لع نئمطيملو كحو

 'ةدحاولا سارلا ىف ةيزيطازا راو ةنشتلا لعوهو هقدعي ىأ ةيزمدخا

 | دق ردح نعل رح وظعرعبلتلا ىفعجواضبأ ةزازحلاوةزازح

 .ازفوتسىأ | ردح ةيارو ةكوش ىاراولا رن لدللاو برضةبانو هقلخ

 اذا ماّضتت ىأ رمق ا رك تلضانا ةنعىلاعت هللا ضر ىلع نع ثردحلاىفو

 . باب نمل ا> رلا زج (زمح) ل اد لا قدوقك وخل وتدحعاد اوتسلح

 3 ' هتعاللاى ضر سابعنبا ثيدح ىفو ضاحو دا ٌءهلاَرمح وهف دحشا ىأ 7

 . بتكو لاقهبابو مجاز وحا(زوح)اهاوفأواهنتمأىأاهز مح !لامعالا لضف

 . ىلا مضنامنيطانز وب زحل اواضي ا هزاتحاو هزاحدقف هفنىلا ا

 ّ . هنعزاحتاو ةحارلاة رول انزوب ةزوحلاو زبخ ةيحان لكو اهتفا ص نمرادلا

 آ نيخلا ( زبخ) دكءاحلا لصف اع رخأىلامثز :ك | سما وكر تءوقل ازاحنأ و لدع
 ا! يسعطأ وقلازبخو هزيتخاو زيحلا زخ دقو ردصملا حتفلاب زيخلاو 0

 افلا نزويذاباو سصانونبالك زبخوذ ,اخ لجرو برضامهاب و زيخلا

 | تاسع و مح اززخ قرف ات فم دعو ىزاطام

4 

00 

 227 1 اك شيول تيل



 ١ ١ ىازلاب ان # ءاخلاو , ملا لصق 16"

 مك حتفب زازخلانمزاذهو هيزمام رسكلابزحلاو درباي نم“ فرصا

 يعدل ناخمنغلاو لخنلاوربلا زجأر لخنلامارصوداصخلا نمز ىأ اهرسكو ٍ

 ريسلا نم ب رض زمحلا (زمح) عاق اذاهريغو دالا نم طقساممضلا,ةزازطاو

 ريعبلادب دشتلاو حتفلابزاللاو برضبابنم ريعبلا زج دقو قنعلا نمدشأ
 زامل اهيفرك ذيو زمجلا ةقانةزاحلاوزاويدلا فوتلق * زمجحلاه كري ىذلا

 1ذكو اضيأرصقلا, ىزماودعت ةقانلاو عبرسىأ رصقلاب ىزجرامحو'

 ةدحاو رسكلابةزانلا ( زْنج) نيتلاب هييش قيلعلانزوب زيملاوسرفلا
 ريرس وهف تسلا هيلع نكي ماذاف ريرسلا لع تلا هاند و ةحاق ةماعلاو راتجلا ٠

 زها ( زبج) نئعن قى تعتلا ريسفل نمد د :املضقانم اذهتلق * نثعنوا

 زوجو اهردكر ومجا حتش .رفسلاو سورعلازاهجوهممتوهلتق عرسأ ع رجا ىلع
 هلايتاذكل زرجتو هرفسزاوج ًايهاضيأ هزهجو ازيهت شيخلاو سورءلا|
 زاتجاوهعطقو هنلخهزاح ًاوازاوجز وح هيف راسو كلس عخوملازاج نرحل

 انعءىأ هنع هللا زواحشنو هزاح ىأىن عع هدول هريغ ىلا ؟ ىشلا زواحو كلسأ

 تى هنالص قر وحنو كلذهلغ وس ىآهلزاجأو | 0 عتمة وروح

 اقبرط ىأ هتجاح ىلا ازاح الا كلذ لعجو زاجل ملكت ىأ همالك فز وجنو

 .ةدحاولا برعم ىسرافز واو نعم ىنعزواجنو وعز وجت مهلا لاقيواكلسمو

 تينا دا زو راجشأ هيف حتفلابةزاحم ضرأو تازوج عمبلاو ةزوجا

 رصن هبابو زجحلاف هعنم هزجح (زجح) 16 ءالا لصف ال ءاطعب ىأ ع
 موقلا زجتحاو دالب زاجألاو ةايقثتدحىفوهو ةماظلانئت>تفب ةزجحلاو
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 ىازلاب اب « ميلا ىلا فلالا لصف "1

 رلارسيٌ دقو ىغلاةراسلاوراسلاو رسكلا,راسبلا لقنالو نيم فالخ

 ا اهلبقام ةمضوا,نوكلاوا و هعراضم قءايلاتراص ىغتساىارسو

 نيه ىأ ريسل 1 املقلا

 :|١ ؤش كني فلا ضحوا هيب زا اةندبشلا
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 . ىازلا باب 3

 ا يبني ود رمطا عبو رزأ تاغل تس ةفزرالا (زرأ) «فللالا لصف

 الا دو 2 ةزرالاوز وزر ورسعورسك وأ زو وعأو ا ةمضل

 ةنيّدملا ىلازرأيل مالسالان انيدخلاىفو ربونصلا رجشءارلان وكس ةزرالاو

 زيزالا (ززأ) اهبف ضعن ىلاهضعب عمت و مضن ىأ اهرحج ىلا يلا 2
 | ززاكونأ وع وىلدب ناك هنا ثيداىفو ردقلانالغتودودعرلا وص

 6 رغتىأازأمزؤت ىلاعتهلوةهنموءاسغالاو جيببملازالاو ءاكبلا نم لجرملا
 نر ارك فلام قع رمطا كير والا وةزوالا (زوأ) ىصاغملا

 هريغهزربأو لخدهباتو جرخزرب (زرب) 4# ءابلا لف نوزوأ اولاقف
 ا” زوز ]د طلاخلا ,تليك ايياوهو برأ |[قةرراملارسكلاب زاوتلاو

 ا زاربلاىلا جرخ لسجرلا زريتو عساولاءاضفلاحتنفلاب 1 دلل
 0 5 000 ا اتا ]رو ةهيودووظأ :١ رت ثلا زربو ةجاحلل

 7 هباشلانمزيلاوهماتسا هزيباو اس سلغ نم ىأ ني زعنفل اما! ىقودرهءانوهبلس

 7 زاوبأ عمجلاو ىزابلاىفةغل زابلا ١ وب) ةئيطاركلابةزملاو زازبلا ةعتمأ

 1 5 سك زرجوز رج ضرأ ( (زرج )6 محلا لصف ةازب ىزابلاعجونازيو

 " لخئلاوربلازج (ززج) ىنعم هلكر جنو رهتك ز رجو زر جواه بتاينال ر دعو

 د تن ا ذا وباب يلا اين ديب ند ف ملا ل



 ةزمهن زو ةردهو ا كرها لارا 2

 عمجاو وشل رلا اوما رادهموديدشتلابراذهو

 نالف لكلافو برقوةبرقكر مهابعججو ةرهئنالاو 0 رمح
 ىبلاو منغلاءاعدانتهرطا ليقو هرب, نمت ههركي نم فرعإالىأربنم ا رهفرعبال 1

 رسكلاب ر هيه دقودربلا ىلعهربصةلق نم هحارنن ودهن وص بلكلا ري هواهق وس
 نصغلارصه (رصه) ىوتلادسالاربزطا (ربه) همج وق رمههراهوا ريح

 رمهت او رصن هبا هبصعمدلاوءالارمه (رم) هيلا هلاماف هسأ رب دخأ نصغلابو

 اًضيآلاَمو رئاهوهفاضيأ ارؤهو لاقبا,نم فرج اراه (روه) لاسءاملا

 ىلا ىتالثلا نمبوا_ةموهو رئاهاودارآو عفرلاعضوم ىفهوضفخراهفرج
 لاَ ةالاممةلقب ةلغ ىلا قع وقول" رولا وديع ارا اور ويت قالا ّ

 0 لس راس أ راو رود ًارجح (ررب) د ءايلا لصف روومنالف :

 دشروبلا# رسعلادشابمشونيلاتركشس تسلا(... ١١
 انك هلريستوةماش يأ ة ريس دعقاواط هتفو ىأىرضلا كارد روسعملا |

 ةرسمملاو ةدمملا دضةرسملاو نع الادضرسالاو ايهىا ىععةلسستساو ||

 لاق ةفاضالاب هرسم ىلا ةرظنف مهضعب ار قو ىنغلاو ةءعسلااههتضو نيسلاح تشي ٠

 نوعمو مركمامأو ءاهريغب لعفم مالكلا ف سيلهنال راح زيغوهو شفخالا :

 نمايلاض يقن رسايلاو ءالزالاب برعلارارسيملاو ةنوعمو ةمركم عمحامهف .

 هركشي مهضحا وما قوعل كر وسباجو اراسي مه فخ ىاكب اعصاب رسايل وقت

 راسلاو اعمج هيدس لمعت ىدلل رمس ع لنج وراقي اعلا او :
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 نرويةركواراةو رسك كابر رقب_لج رارتودت دقو ةءازرلاوإ لا حتةلاب راقولاو
 2 ا 2 مور 0 قن ركوىل اعتهلو 2 0

 هلل روجر تالكل ام ىلاعتهل وق واضر 1نيزرتلاو مظعتلا ريقوتلاو رارقلان موي

 0 رئاطلا كو (ركو) شفةخ الا نعةمظغهللن وفاخال ىأ اراقو

 56 ٍةدقتلو * راكوأ وروكو هعمح و رجش وأ لدج ىفناكث دح

 حتفب بارمثلاب رتهتسم نالف لاقت. ( رتج) 4ءاطا لصف اذه فلاخم ام

 امهتمدحأو هلك 2 !ةاودلر ا رتاهم وهبق لدقام ىلا نال هب عل وم ىأنب .ءاتلا

 مسالاو اًضيأ انا رجم و رصن هباد و ل مودع ل16 ع) الثا اد هحاص ىلف

 عطاقتلا رجاهتلاو ةيناثلاب ىلوالا كرت ضرأىلاضرأ نمت رجاهملاو ةر ممل

 مالككلاو رجاع ويفر باب نمض,رملار م دقونايدملا 1 حتفلابةر ,حطاو

 ار وجب منارتلا اذهاو دخلا ىع وقنا ىلاعتهلوقدريغو دهاجتر .-فهبو روجهم

 رجطاوقطالافشاخالاو ادا وهو راجمالا نم مسالا مضا اج زجط اوالطاب ى

 رجهلاو نحيتلاو رعادادتش اددع زاهنلا فصن رجلا ةرح 00

 0 ,دلا ىفو نيرحابملاب هشت 00 ديو هرحاملا قرذلا

 عضبك نشط قو فورصع- 0 مدا نتف, رحغو اورده الو

 د هردعأو برض هبابو لطب ةمد رده (ردو ) رحم ىلا رم

 ىمل الطاب ىاابجتفو لادلان وكسب ارده هد بهذو هخابأو هلطبأ ىأ

 2 رجنح قهت وص ددر ريعتلا ردهوتاووص مالا ردهو لقع الو دوق هبق

1 6 3 : 
 0 هقطنم ىف رذه(رده)اريدهرسكلاب ,دومردهامهنم لوقت

/ 

 ص

00 
 - و

- 

2211 

211017 

 ر

4 

701 ١ 

 اذا ]  ] ] ] ] ] ] ز] ز]ذ] ] ]ز ]ا



 ١6<" ءارلا باب *# ؤاولا لصف :

 نالف رزوتسادقوةرازولاىفةغاحتفلا,ةرازولاو هلق ىأ هرزوهنع لمح هنال

 ةرز اورزنالوىلاعتهلوقورزولا كر لجرلار زاودل وهلرزوتب وريم الارز اويوهف 1

 ىرخأ ماب ةع .!مئاتال شفخالالاقو ىرخأ له 22 ارو

 هلعافمسلامىلعرزوبرزوو ريمكل طر رورو 5 اارزو هنم لوقت

 لاقل درفأولوتاروجام ناكملتاروزام_ئي د !ىفلاقامتاو روزوم وهف
 00 اه 0 هغل ز ومهم ريغ راشدملاب ةيشخلا رش و (رشو) تاروزوم

 رشاولا هللا نعل تيدا ىو ايقق رواتاس| هز ادي الا رار

 د ب رم كضلارزولان زوي ريصولا (رضصو) ةرشتؤلاو
 حو - (ىعو) راطوأ هعمجو لعف هنم دلو ةجاخلا رطولا (رطو) 37

 راصىارعونو ةروعومضلاب رعودقو رعول قالو رعو باطمو نيكستلاب
 ماتلا' ىشلاروفوملا (رفو) | رعو هدجوهرعوتساواريعوتهريغه رعووأ رعو 3

 3 زايوىدعتي,دعوب, نمةريغهرفوواروفو نيكل ع ىثلارفوو

 مهومافوتساىأهرفوتساواريفوتهقح هيلعرفوو ريتكلا لام ارممنلا نزوب ٠

 دقو ل اركلابو نذالاىفلقتلاحيتفلاب رقولا (رقو) ريثكمىأنورفاوتم '

 ريعبلا ل خ ىفقسولاورالارلغلا لج قر كولا لمعتسن امرك اوءريعن رقوأ |

 اضنأ رقوم كحو ةرقوموزةوموةرقوم:ل لشاب 5 لش را
 رقوم نمءاطاتفنحامتاو ةلحال ربل لمقلانآل سال[ سف 39
 رقومو ءاشلال مت هقم زجشلا لحنا لما[ لا ل اا

 دعوباب نم هنذاهللارقوو مهف هبابو تدمدىأ هنذأ ترقو دقو ذاش حتفلاب 9

١ 



 2 7-7 - دكرلا قاب ع راولالمف ا
 2 هلوقو (© ةداضأ مكلأا ورك اءدرتب هقح هرتوو ةدحاوةريتو

 تببلا ف ىأت يبلا تاخد مطل وةك كلامعأ ىفىأ لامعا رب .نلوىلاعت

 9 ال ل رللاو عاري واه رووهس وفروا و<الصرفا ةنمو هدقاورواو

 ةرااوموةلضا وموةكرادمىهفالاوةرتفاهس تعقواذاالاءامشالا نيب ن وكن الو

 نال ةلداوملاهبداريالوارتوهب ىقاتونيموبوأ اموي رطفتو اموبموصتنأأ موصلا
 رت قا مس ءاحعا تواوتق سكلاراو كلدكو رولأ نم هلصا

 فاهفرص كرت نثنوتتال ون ودتناتغل اهيف ىرتتو عطقنت ناريغنم ارتوارتو
 هزل لإ د رولا نم رو اهلصت ود وج اوهوثد اتلاهفل | لعجةف رعملا

 اهفل أل عجاهون نمو دحاودعب ادحاو ىأىرتت اناسراناسرأ مث ىلاعت هللا
 -لاقر ”اومورئابم عملا ووعيهم رع دبل رسكلاء شن رفلاةريبم ( رب و) ةقحلم

 نم مجاعالا ك | سع نم تناك اهناقىهنلااهيفءاج لا ر ما رئايملامأو ديبعوبأ

 بصي ىأ,فلا طسو قرح و ءاودلاحتفلاب روجو ولأ ( و 0000 جامد

 رك را عادلا ردع طعسملاكر جمملاو تعم او ىصلاترجو لو

 ثيدحلاىفولغلاك نيتحتفب رحولا (رخو) رحنوأ هلصأو روجولاب ىوادت
 هنملاقالوهعدي ىآهرذيوهوهعدىًاهرذلو#ت (رذو) ردصلا رحوب سهذي

 هاصاوأجلملان تحتفي رزولا (رزو) كراتوهوهكرت نكلورذاو الو 0
 >7 لك اوماولك الكرزاوماريزولاو :حالسلاوةراكلاو لقثلاو مالا رزولاو لبجل

 ع نا وىلاعتهل وقوحا-صلا ةرابعإلا ملامعأ كري نلو ىلاعت هلوقو 0
 ما 1 5لامعأ فكسقششي نا ىأ <لامعأ كري

| 

 ع

1 

 و
3 



 ١" ءارلا تاع واولا و4 وذل لعق

 ةدحاولا رجشلا رون اددشم امومضم راونلاو راتنالوقيمهضعبو ةرودلاب
 اهقوف عضويام اًضيأ ةرادملاو اهيلعنْدْوِب ىتلاةرانملاو قيرطلا رعراتملاوةراوت
 رونلا نم هنالواولاب روانملا عم او مهلا حيتفب ةرادتسالا نم ةلعفم ىهوجارسلا

 (رزت) ب واصم هاضأؤ نئاصماولاتك ازا ليص الايس دق رس ور

 للقلا ىف تلقهتمه نافثارع !اوباذعلعمجبالاكعمجيالو لالا دضراهنلا
 ناسك ن ادشنأو حيو تاجسك نصل رك 11

 رينا: ديرثو ليل دير # ريض اس
 راهنأ ىأربعو تاج قى لاهتهلوقو راهتالا حاوي مط د

 ف ليقو ردلا نولوو ىلاغ ل ء دح اولا ريعل دقو 1 د

 هسفنل لعجو ضرالا ىف ىرج ءاملا رهنو هرفح رهنلا ربو ةعسو ءايض

 هلسرأ مدلا ربع و رهتساو ربم دّقف ىرج ريثك لكو عطق امهءانو اربع

 رباهنلا (ريجن) هلم .ءرهتاو مطقهاو هرتز هريس إد
 يف هللا هبهذأ شواهم نم الام عم نم ثيدحلا ينو كلاهملا ربانلا نزو»

 نارينلا عمجاو نيروثلا قدع ىف ةضرعملا ةبشحلانادفلا ربت ( رين ) رباهت

 زوجعلا مايانممون رجفلا نزوب ربولا (ربو) 4 واولالصف 6 رابنالاو

 حتفلابو درفلا رسكلاب رثولا (رثو) ةربو ةدحاولا ريعبلل نيتحتفب ربولاو

 رسكلابممت ةغلو مضلابف دحت لهأ ةغلامأو ةيلاعلا لهأ ةغل هذه لحذلا

 لع لازام لاقب .ةقررطلا .ةريثولاو نسوقلا رومنس را



 0 0 ءارلاباي «نونلالصف "1
 ٠ هنفاجم وهو'ىثلانم*ىثلارافن نم وهةديبعوبأ لاق مرو ىأهف رفق بصقلاب
 مهاب وراقنملاب هبقث ءىشلارقنواهطقتلاة با راطلارقن (رقن) هدعاتو هنع
 ةرفح ايضيأةرقنلاوةكيبسلاةرقنلاو روصلا ف فن ىأ روقانلا ىف رقنورصن

 ,. اضاربقنلاو ةاونلا رهط ىفىلاةرقنلاريقنلاو اذةلاةرقن هنمو ضرالا ىف ةريغص

 نزؤب رقنملاوهنعىهنلادرو ىدلا وهو هديوادتشفهرف كشف رقش ةبشّخ لصأ

 ال32 3 هع رف اور ةانمدعج و ناحل و رئاطلا واقتمو لوعملا عضبملا

 هيعيكت للا ناك ام كل مولا لتاق نع رقنا هللاناك ام هنعهللاىذر سامع

 آر در قل رك ف دق وظف رع ي22 را م

 لا فد ىلا راف كانو ندع هلكم كتم اوه ركسم وام يف نونلا من

 رك ار ىلا ريش ركن الاوركطلا ورك انلادحاوزكنااو.ل ْ

 0 1 12 ديل دل لاه هل وق نمو ركل ركشلاو يكل فاما
 ”هعمجو عبس تكلا نزوبرألا ( 2 دوك راكإلاو ردعو زسع لم

 هد راض اةركاو هرك قا اوداش وهونتمدب رعرعشلا و ءاجومضلاب' روم

 عجان ىو ءامو دعس ثب دح ىف ىهو بارعالااءسلت فود نم

 رادو ىقلاراإوراوت أعمجلا وءايضلارونلا (روث) بذدعرغوأناك ابدع

 لاك ردا زاهر اان اودو رانسالا ضي أ وهو ةراتالا ريا وءاضأ ىأ ىعع
 واولا نمىهو ةثيؤمرانلاو اهزون تعد عا تارذلاف اريودتةرج شلات رون

 اهلبقامةززكل ءايواولاتياقن انارينو رونأو روناهعمحو ةريون اهريخ من نال
 للك اما ر رد واه رعت دعت رم راسلا روبن وءانحشوةوا دع ىأ هربا مهدت



 11 ءارلا باب # نونلا لصف ظ
 رظعلا (رظن) رطاوتلاو يورطاخلا عمل او مركلا ظفاح روطانلاورطانلا

 راظتالااض أ رظنلاو ثلا ىلا رظن دقو نيعلابع ىلا لما: ناس نأ 11و

 هيف ىذلار غصالاداوسلاةاقملافرظانلاو ارظن مضلاب هرظغيهرظنامهنملاغ

 ريخ انلاءاللا سكب ةراخدلاو .طفاتحا راتانلاو# هرلانلا نيعلللاَغو نيعلاناسن |

 نم هرطانو ةلهم قهرظتنا ا رظاته رظنت وهاهمتساه رظانساو ير و

 ةراظنلاو هربخم نم ريخ هرظنملاقتو ةقرملاة برت ان زوي ةرظنملاو ةرطانلا

 هيف ةغل ريتلاز زوبر ظنلاو هلثم ءىشلاريظنو "ىشىلانورظن,موقلا اددشم

 لجرلار عن دقوموشيخلافتوصةرعشلان زويةرعنلا (رعن) دنلاوديدنلاك

 ريعاوتلا دحاو روعانلاوهباذأ نتحتتف ْنَدؤْلا تارعتو ارعن رسكلاب رد

 ةدحاوةزمطا نزوبةرغنلا (رغن) توصاهوءاملا اهريدب اهب ىتسيىلا

 ريغنلا لعفام ريم اب ألي ثي دححا (ءاج هريغصتب وريقان| رمح ر يفاصعلاكريط ىهورغنلا
 ةأرااكلتلوق هنمو ظفلا نمهفوج لمي ىلا وه تتكلا نرو هل

 زفت ارا رسكلايرفشةءادلا ترفن (رش) رشات ل] يضر 2 د

 اريقتتهرفنو "ىثلا نعدرفنأو برض باب نمىنم نم جالا رفن وار وفن مْضلاب

 ةرفان ىأ 5 رفشاسم“ ره هئيو انكر وعلا رافنتسالاو ىنعع هلكه رفتتساو

 ىلا ةثالث نملاجرةدعنيتحتفب رفنلاوةروعذم ىأ ءافلا حتفب ةرفدتسمو
 ةليلورفنلا مويلاقبو امهيفءافلان وكسب ةرفنلاو :رفنلاو ريفنلا اذكو ةرشع

 رفنلاموي اضيأهللاقيورقلامويدعب وهو ىنم نم سانلا رفن ىذلا موبلل رفنلا

 لجر للخ ثيدحلاىفوم روىّأهدلجر فن وريفنلامويوروقنلا مويوءافلاحتفم



 2---- ءارلأ اب # نونلا لصف 0 _
 فيك هنع هلا ىضر سابعن أرق هنمو هايحأ ىلاعت هلا هرشنأو روشنلاموي
 ' ءارفلالاتاهرسشذن نسحلا أ ارقوهرشنأ ءاشاذا مثىلاعت هلوقب جتحاو اهرشنن

 ” ىشنوماورشنف ىلاعت هللا رشن أل وقين أ هجولاو لاق ىطلاورشنلا ىلا هذ

 ١ هعاذأ رب ارثنو هنم طقسام مضلابةراشنلاورصن هبابوراشنملاب اهعطق ةيشحلا
 . ىعو ةرشنلا ن 0 د1 ركل ددغ رقم يفتتو ترض ورصن ةبانو

 ١" لههرستن مث ارحس ىعي هباص ابط لعلف لاقهن |ثي د !ىفوةبقرلاو ذيوعتلاك

 ”يشتناو عاذ رح ارشتلاوعرشنلا< كد اذك او يل سلات ردوعأ

 . ريصنلاو ةرصنلا مسالاو ارصن هرصني هّودعىلع هرصن (رصن ن) ظعنأ لجرلا

 0 دك رضانلا ع و فارشأو في 0-0 اناديجو انا

 ل
 لاهو ىراصتلا اهيلا بس: ماشلا ةيرقن ار حين زوب نأ رصن ومقتنا هنمرصتناو

 000 ا كل ةارصتودارمت ع عم ىراصتلاو ةرصانابمسأ

 ارا دا ىفو انار كت لعج ا رصتهرصتو ةسنلاءاب الان أ رّصن لمعتسي

 ' بهذلا ريضتلاو مضلابراضنلاو رضتلانزوبرضنلا (رضن) هنارصنوهنادوه
 ' ققوقنورلاو نسا ةرصيلان زو: ةرضنلاو "ىثلك نمصلا+ اراضنلا لدقو

 'مزلبو ىدعتياضيأ هبجو للارض و نسح ىٌأقرضن مضلاب رضني هبجو رضن

 ”هيجوهللار ضن وبرطبا. نم رضن ديبعوب | كحو هيفةغل فرظ باب نمر ضن و



 5 ءارلا باب # نونأ| لصف

 مضل رخواريخرسكلاب رخنيرخهنم ل ونيف نالت وص ريخنلاو ةينبالا نم
 ردن (ردن) ريخلا هو جر مثهيف عررلا لخ دن ئذلا ماظعلا نم رخانلاو ةغل
 هتيقل مطوقو هطقسأهريغهردنأ وردوا هنمودشو طقس رصن باب نم*ىثثلا
 رمحالا نزوبردءالاو مايالانيبامف ىأاهحتفو لادلان وكسب ةردنلا وةردنلا ىف

 قالان وك ال وغالبالا راذنالا (رذن) ردانالا عما وماشلا لهأ ةغاب رديبلا

 رذنو ىلا ذعزاك فيكف ىلاعتدل وقهنمو نيتمضب رذنلامسالاو فيوختلا

 هلل رذتدقو رودلا دحلاو ردنلاواض اراط الا وردتلا هلا ى اانا
 موقلارذادتو ارذنهلامر دوار ذب هسن ىلعر دن لاش ورم نوب ردا ا

 رزللا ( رزن) برطءبابو اوماعودعلابءوةلارذنو اضعب مهضعب فوخا ذك
 نونلا>تشنرسنلا (رشت) ليلق يأروزنم ءاطغعو ف رطهءابو هلاسلا ليلقلا .

 رفظ هلا ناوهلباخالرسنلالاقيو رون ريثكتلاو رسنأ ةلقلاعمحو رئاط

 دقومالسلا هيلع ونموقماندأنممداضي أر سوبارغلاوةجاحدلا فاك
 قست نيعلا قام فثدحنةلعداصلا و نيسلابر وسانلاوماللاو فلالا ةياعلخ دن

 اضيارسنلاو برعم وهو ةثلا ىفوةدعقملا ىلا وح ىفاضي أث دحندقو عطقتننالف

 ةلزنع ريطلا عابسل عضبملا نزوبرسنملاورصن هبابودرسنع محللا ىزابلا فتن
 رشتنملان تحتف رشتلاو ةئرطلاةحئازلارصتلان روب لاق اال
 روشن عرهنمورصن هبابوهطسب هريغو عاتا ارشن وءالاريثن كامت اثي دخلا فو

 هنمو لخدهباب وت وملا دعب شاعر شان وهف تيملار شن ونبةمضن رمشن حاي رو حتفلاب

 ( نا



 : . ءارلاباب * نوتاومملالصف 2 <

 هاروت اوف نوعا 97و كر حن لاقِباب نمرام(روم) راكمو

 ”رهملا (رهم) افكت شفخالاو ةدييعوبألاقواجوم جو كاحدلالاا روم

 9 وذحلا حتفلابةراهملاو انااج تلو عطق باب نمر ,اارهمدقو قادصلا

 "عم او سرفلادلو رم اواضيأ حتفلا,ةراهم حفله رد ىشااك م دموع تلا

 " تارهمورمن زوبر هم عمج اوةرهم نال اوام مف مم ارم 1 اهموراهمأ

 ' هلهارامدقوناتالا هراتعماعطلاةرياا(ريم) ريمت اذ رمت سرفوءاطا حتفي

 6 نونلا لصف ريالا لثم رايتمالا وريمال و ريخه دنعام مط وق هنمو عاب باي نم
 ” لثمرناهدخاو مطل رانأوو نما ىمس4ه نم وبرمذ هنا وهعف ركئشلا ربن(ربن)

 ” ىدفقمرك ذريعكاورغ اوربلا نمءاعطلا ةعامح راض الا تهموتلق  ردس

 7 قعي تارتنثالثءرك ذرتنيلف ثيدحا فورصن هبابو:وذج فب ذج رتنلا (رتن)
 ' مغلايراثتلاورسكلاب راثنلاهمالاو رثتنافرمدن بابنم هرثن (ن) لوبلا دعب

 ' ينامزن وهو ىنعع راثتسالاوراثتنالا د2 دي -75و وتلا وكر امام

 "صن هبابواهتحة بش ارح (رجن) ]رثناف تةشنتسا اذا ثي د |ىفو سفن ا'ففنالا

 'ةدالقلا عض ومب هدملان زوي رحنا او رحنا ا(رح) نعل اندلب نا رجو راجعت أدو

 قا ا ىفعذلاكةبللا يفرحنلا وهريغو ىدطا رحب عضو ماض, ار حنملاو ردصلا نم

 ”ارحتاو هسفن رحنلجرلا رت و نقتل ملاعلانيكسملا نزوبريرحنلاو عطقهبايو

 لب ءىئلارخم (رخض) لاتقلا فاو رحانتواص رح هيلعا وحا ثتءىشلا ىنعموقلا

  هفنالابقت ساحملا نزويرخنملاوةرخماظعلاقيبرطدهباب ور وهف تتفتو
 ” سيلالعقمنالن ا ردانامسو نتنماولاقاك ءاخلاةرثكل اعاسبن املا رسكن دقو



 ١١ ءارلا تاب # مملا لصف

 1ك رم أ اذه نابت عياد شو هول ايف لأ تل دوار :

 ىلا بوسنمدهب 0 ىذلا ىردلاززوب ىرملاومرطاورقفلا ناررمالاو

 نا رارملاورملاةدحاوةرملاوسيلب |ةينك ةرموبأو هفف# ةماعلاو ةرادملا

 لقعلاةدشوةوقلااضيأةرملاو عب رالا عئابطلا ىدحا رسكتلإ ةرملاو ماخرلا ٠

 باب نم رم وزانجا ىأدرباب نم هبرموهيلعرموةرموذىوق ىأربرم لجرو

 ردصملاو رورملا عضوم نيتحتفب رمملاوهلد م رمتساو بهذ يأاضأ اوورموَدَر

 "هيمو هريغدرهآو رم ويف ةرارمحتفلا ريكوم ادق و سراخت ' ,لارمأو

 رسكلاب رزملا (رزم) اولحالو ارملاقام ىأىلحأ امو نالفرمأام مطوقو إ

 ىهرصم(رصم) ةرذلان م وهامهنعةللاىضر رم نب |لاق ةبرشالا نم برعخ
 ةرصبلاو ةفوكلان ار صملاوراضمالادح | ورصملاوثن ٌوتورك تنةفورعملاةنبكملا

 نيراصملا مث نافغرو فيغرك نارصم هعمجو ىبملاريصبلا نزويريصملاو
 ثدحلا ىف (رضم) ندملا ندم لاقباك اريصمت راصمالا رصمنالفو عمجلا عم

 هي دحو كاننللا هصرقوهونبللا روضم نم هلصأ ىررانلا ىفهللااهرضم رضم /

 رضالىلانبللا نم فخ خخيبط ةريضملاو ةغلابمللاو ةرثكللا ددش امتاو لا

23 

 ممر تي يو

 نمءامسلات رطم(رطم) لخدهبابوبورينأ لبق ناسللا ىذحمب ىدلاوهو:

 ع ترق ءامسلا 6 ليقو 0 دقو هللا 00-6 كا ا

 0 5 (رقم) كرحيدقوزمحالانيطلاةرغملا

 رك اموبف رض باب نهب ركم دقوةعب دحلاولايتحالا ركملا(ركم)روقنم لقت



0 

 008 020257 كراناعملاىلاناكلالصق 222 - 5*5
 ”(روك اذ ف دج ا ولاهك اونلا ءئىرمكلا( رك ) بطلا نم روفاكلاو

 0 :ادأن لحرلا مضلاار وكلاوروك رودلكولاقهءابواهمال ىأهسأ رىلعةماعلاراك

 0 للا يلا ءادملا روك اضيأ روكلاو ناريكو راوك .أعمجاو
 3 . ةلاطرقلاك *يثةراوكلاوراوك كلا ى َنَهزالاَل ان(تلق) عمشلا ىفاهلسع 101

 "لم ديدغتلاو مضلابةراوكلا رغما فول ادنلإ 500 لأ قيصر دامضق ع َنمَدَك

 دوك عم اوعقصل اوةتيدملاةروصأ انوودروكلا ونال أنم ىوساذال اك

 3 0اركنو هدّشو هعمج عاتملار وكت وبايثلا نم 20 )|ىلع لمحنامةراكلاو

 . كاذنماذهىف هتدايز لق وماناهتنشعت راولال عل دلا ريوكت:واهروك ةماعلا

 0 8 تر 00 اق ت كج 0 0

 17 0ك الق متيل ااماق 00 ةهدسم ا أ 5ك ل

 ظيلغداجوأ قزنمةخفنم دادخل ارك (رك )عع ريق وءررك قناتكلا

5 
 "هده نطب قاع 'ئىشلا عابينأ ارجفلاك ر جا( رح) دي ملا لصف تافاحوذ

 باب نم ةنيفسلا ترخ(رخم )رحل ا نعهالسل ا هيلع ىهنهنا ثرد+لاىفوةقانلا

 2 | عزو ىلاعت هلوقهنمو خم ءاملأ قشت ترجداذا لخدو عطق

 ”مضلاب روخاملاو لوبلا هيلع درتالبك الَبقتسي الفاهارجنيأ نم رظنيلف ىأ
 ”ةردمةبرقلا ئىمستبرعلاوردملاةدجاونيتحتفب ةردملا(ردم)قاسفلا سل

 ”ةوالخلا دضحتفلاب ةرارملا (ررم) برط هبابوتدسفةضيبلاترذم (رذم)
1 

2 



 . . تك

 ٠6< ءارلا باب ** فاكلا لصف

 م7 نم هرسكا [رعبق -] نرد هنلاوتسم هلو را

 كلاو مف يكن ثمرشت ةقاودركلد د20 درعد 00 توا

 2 تقل 2 عطقوةعطقك ريدك عمجلاو روسكملا ثلا نمةعطقلا

 ىورسك هيلا ةبسنلاو ورسخ برعم وهو اهرمكو فاكلا حتفب سرفلا

 لثم ءارلا حتفب نور دكه سايق نال سايق ريغ ىكةرئناك | ىرسبكع محو ىردكو
 هللاب 0 قفا 7 0 تا

 د وهو ةمعنلا دوحح أ رفكلاو فار دات لق اع

 نورفاكل كب انا ىلاعتهلوقو مهلاباضيأأان فك و لخويا 01 كلا

 0 وه شفخالالاق اروفك الان ولاظلا أ افىلامتهلوقو نودحاح ىأ 1

 5 رقلاضيأ رفكسلاوب رش بإوةيطغتلاحتفلابرفكلاو دوربودرب لثم رفك"

 مطوقهنمو م أثلاىرقنمىأ ار 55 كك مورلا جر خي ثيدحلا ىفو

 ١  0لهأ ةيواعم لوتةيمولرالا | 0

 70 0 ا 52 : لكهتءاظيرتسمنال ظل للا"
 هبارتلارذدملا ىطغب هالو رازلا رفاكلاوهيعشا مف ةميهئالرفاكلا مس دنمو ْ

 ىأ كتلبق لهأ نما دحر فك اللاب ارفاكماعددرفك ًاوعارزلا ناتكملاو

 كلا مسالاو اهبف فدا . نيام قعف نعل | ريفك ورا لة سل

 ءارلادب دشتو فاكلا مضي ىرفكتلااذكو علطلاءاع وليقوعلطلاروفاكلاو .
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 ءارلاباب أ فاكلا لصف 2:

 ٠ نعارباكد جلا اوثراوتمطوقوماللاو فلاالاهيلع لخ دنوأ نع هلصت تحرك

 . رييكتلاو همظعتسا'ىشلاريك أو فرشلاو زعلا قرف نع اريك ىارك

 ل ومك رمحأالا تي ريكلا نم زعأ مطوقو مظعتلارابكةسالاوريكستلا ومظعتلا

 رةقلادخ هدك لا[ رك) ملاخ ىاتمرك بهذ لاهو :قونالا ضم نم زعأ

 . ممورينكم وقوريثكو هفذ راك كاك ب كدقو ورمل رك كلاي رثكلاو

 | ع وبلغ ىأرصتبابد ممهوراكفمثو رئاكوهلامرثك ل ا راارك و511

 . لاقب ريثكلا لالا مضلإب رثكلاو هيد تلا يرك اوةركلا

 1 رسكلاو مضل! رثكلاو لقلا :ورتكلاو لقلا ل عهلل د | لاَم ورثك الو لقهلام

 8 0 لاو لا ]ه2 2!لاح راا نير وكلاو ةرئاكملاراكتلاو

 دلل لير لعلا راج نحس ركلا وةتلاى رع وكلاو ريتك لارابغلا

 | برطدبابو وفصلا دض ردكلا(ر كك 5 ىفعطقال ثيدحلا ىفو

 |[ررتكت هريغو ردك واض اردكي وده ود ل ل

 ةلئسمةيردك الا وةردك ا بى لا وعو ردك الار دمماضت ردكلاو

 ك4. وضقناو عرسأ 3 ردكناو نابللا ردسكتلاو ةفيرعم_ضئارفلا ف

 ةركلاو ةلخنلا ىلعهب دعص, لبحلا حافلا نركلا (ررك) موجنلا تردكتنا
 رسكلاب ركم سرفو ماعطلارارك ًادحاومضلاركلاوتاركلا عم اوةرملا

 در هباب و ءوجرلا ركلاو ب ركا عضوم حتفلابركملاو ةااو ركنا حليب

 تفي اضيا اراركتواريزكنءىملارركو راو ىددعتب هيما و2 ؟ لاعب

 ّن ءابلا مضيةربزكلا ) 1 1 مساوهو اهرسكبوردصم وهو ًءانلا

 2 يه



 أ 1 0

 «ىم ءارلاباب#فاكلاو فاقلا لصف

 .بعل ىف هبلغ برضبابنم هرمقف هرماقو رامقلا اوبعل اورماقنو ةىماقملا ٠
 حتفب ىراقدوعو هباغف راهقلا فدرخاف رمدنبابنم هرمتف هرصاقوراهتلا

 رج نزوب رقريطىلابوسم ىرمقلاو ديهلادالببعضومىلابوستمفاقلا ١

 قاسرك ذلاوةيرفىثنالاو موروىور لثم ىرق عج وأ ضيبالا وهورف ًاعجأ 8

 .تءاضأانتلمل ترقأو هلع أع ارقةليلو فورصم ريغ ىراق عم اورح ٠

 هعلطقا أ ىنعع هراتقاو ةروتقا )ا يوت دل (روق) رمقلانيلععلطانرشأو ' ّ

 (رهق) ريقلاراقلاو فيفختلاو مضلاب خيطبلاو صيمقلا ةراوقهنمو ارّودم |

 ىأىرةهقلاعجرو فلخ ىلا عوجرلا ىرةهقلاوهبلغ ىأعطقبا.ن مهره 1 ٠

 ايفا 0 برض ىرةبقلاز ال مسالا ادب. ف ورحملا عوجرلاعجر ٠
 ربك (رك ) 6 فاكلا لصف + راقلاب اهالطارييقت ةنيفسلاربقو راقلاريقلا

 خركتلا مسمالاو ريكملاءالعلاَش سل ن ز وباضيأ اركموس طاوس

 000 وهف بنعن زو ريك مصلي ركب م ظعىاركو ةربك هتلعلاقيتفلاب

 ءايركلا اذكو ةمظعلا ركنا ركل ردي ةعئابرات دك رفا اذافمضلاب

 برك ىلون ىدلاو ىلاعت ةلوقدنمو همظفم اا 1 ادودممارودكم

 وهو ريكس ءالولا ثيدحا فو بسنلا ىفمهدعقأ ىأ مصلاروم وقريك وهل وقول

 م 2 اوانا كرتبولجرلاتومينأ

 ءابلا تفي ريكا عن لاو رك الا جيان ىركلاو برس كا ا حا

 ةفصلل تلعج ةنيلامذهنأل نك ناش الو نورك الاو ١ الإ 5 د١ عمجو'

 لجرا ذهلوقتالر حاب ف صوب اكهب فصوبال رك أ ودوسالاو رمحالاك ةصاخل

 م دام لي يل اة



 ١ نا دنرم 9.

 1 |0000 نوم طق حاشي اوعورطلارطنلا (رطق) اريصقوأ ارصقم

 1 " وهىذلانارطقلاوءاطلاح تفي ءاملانا رطقو م زلدو ىدعتبهريغهرطق و رصن باب

 ' اولاق امبرو روطقم وهف رصن هباتو نارطقتلاهالط ريعبلا رطقواه رسكبءا انا

 0 نزوبرطقلاو راطقأهعمحو بناخلاو ةيحانلامضلاب رطقلاو نرطقم

 رسكلايراطقلا رريصخا رقىفنارطقنم مهلسب ارس ىلاعتهلوقهنمو ساحتلا

 ا رطقام مضلاةراطقلاؤاضيأ نيتمضن تارطقو نيتمضب رطق عمجا ولب الاراطق

 "راطنقلاو رسجلاةرطنقلاوةرطق ةرطقهتلاساىشلاريطقتو هوحنو سلا نم

 م 0 "لم ليقوالط رن ورشعو ةئام لبقو ةبقوأ تاموفل اوه لبق رايعم

 . نيمطقلا (رمطق) ةرطنةمربطانق مطوقهنمو معأ لاو كلذريغ لبقو ابهذ

 | ىقلاءاضيبلاةتكنلا هليقوةقيقرلا ةرششقلا هو ةاونلاىف ىلاةفوفلا

 ” ريزطا نزوب رطمقلاو ديد ىأريرطقءوب (رطق) ةلختلااهنم تدتتةاونلا

 : دشني ودب دشتلا,لاقبالو بتكلا هيفناصيامةرطمقلاو

 ردصلاءاعوامالا لعلام ** رمظتلا يام اعب سبل ظ
 | تلق#«ترعقنافاهلصأ نم امعاقة رجشلات رعقواهةمعاهريغورئمل ارعق(رعق)

 |عحلاو ءام ال واف تانتآل ةزافمرفقلا (رفق) رهقنم لح راع [ىلاعتدل وق همو

 لاق ؛ مدأالب زيللا حتفلابرافقل اورافتموةرفق و رفق ةزافمو رفق ضر أ لاقيرافق

 ا اقو مدأءدنعق مم لد اكو تلخ رادلا ترفقاو !رافق هزبخ لك 5

 رش رس ىلا رح ل كاان دج م (رش لخ هبف تدب رفق ام ثي دحلا

 'رامقل اوبرطباب نم لجرلا رق دقو جاك |نمرصبل اريحتاضيأ رمقل اوهضايبل



 ١.« 0 رلا با #خ فاقلا لصف 2

 ىابلو دالا رمثقتاهنال جاجشلالوأ ةرشاقلاو ىنعمب رشقتو دوعلا 0 اء

 رشقلا ريثك ىأ نيشلا 0 رشق رمتو ةلبق ثيدح ىفوهو هريشق لجرلا |
 1 هتذخأو رعاشق ع جاو”رعشقم وهفارار عشقا هداج رعشقا(رعشق) '

 ليفت ا كرصق مط وقوروصقلادحاورصقلا (رصق) نيشلاحتفو فاقلامضيي

 رخآو كتباغىأ فاقلا مضب كاراصقو امههف فاقلا حتفب كراصقو اذك ١
 دقوىراوبلان 0 رص وقلاوهباع ترصتقاامو كسلا

 هللا ىضر سابعنب أر قهنمورصق عمل او قنعلا لصأ نيتحتفب ةرصقلاو فقم
 لاقتلقاهقانعأ ىنعي لخنلا مصقب هرسفو رمهقلاكر رشب ى رتاهنا امهنعىلاعت
 ترس ىرشخم زلالاقو لب االا قانعابهرسف ةنعهلل | ىذر سا عن نأ ىورطلا |

 0 هسح ءيقلارصقو لختلاقانعابولبآلا قانعإبةءارقلا هذه
 موسلارصق لاقي لخددبانو هغلسوهنع ز# "ىقنلا نعرصقو عماجلاةروصقم 0

 نم رصقو تتعززو أرصق مضلابرصقب لاطدم ىلا رصقو فدطأ ن -

 ةرصاق ةأ ماو رصن امه-ابو هريغىلاهب زواحم + |ذكىلع *ىشلارصقو 2 هللا

  هرصقو راصقلادنم ورصن هبايوهقد توتلا ده ا ريغىلا هدهال فرط

 قاوتلا صالاف رصقتلا ورصقلا لم رعشلا ود الاشلا د هريصقتلاو هلثما ريصقل 9

 «ىشلاىلعراصتقالاو مورلا كلمرصيقوراصق عملاو لن وطلادضريصقلاوهي 5
 الاب ةتعرصت ل :<نآف هيدرات معو كك هبءافتك الآ ْ

 ادالوأت داوةأرلاترصقأو رصقىفةغل# الصلا نمرصقأو داصلاحتف عم فلأ : ْ

 ه دعه رصقتساو ليطت دق ةريصقلان او رصق# دقةلب وطلا نأتي دخلا ىفو اراصقأأ|



 ارا لان 2 فاعلا لصف و
 00000000 ت3 ىأ ةردهتساو هتوذقتو فرط باج نم ىثلاتردقو
 سانلان الر حنلا موي دعب يذلا مويلا حتفلاب”رقلامويو ضرالا نم رقتسملارارقلا
 رسكلاب ةرقلاوةليوطلا ةنيفسلار وفصعلان زوبر وقرقلاو مطزانم فن 05

 رقيمويلارقوت وصهنطب رقرقوجاجزلا قف راو ةدح او ةروراقلا وكلا

 حتنلاب# رقوت راقب ودرإب أحتفل ىقو راقمويو درب ىأامهيف فاقلا مشب ارق

 دل 1 نال تورقل وق هفرارقتسالا ناكملاىفرا رقلا 2

 رو ره نرخ ,ةابعم رفؤارورقوار ارقرفأحتةلاباضي أت ررقوارارق

 اهحتف وفاقلارسكب رقت هنعترقو نيعلا برق لجو امهف رو

 لاو هق وق وك نم ىلا حمطت الف رقت ل و احد

 رق ىأت راقم» ”راقوةراحهعمدن زحالوةدراةعمدرورسللف نخستالودربت َى

 قطا مو راكولا نمالزارقلانم وهو تالصلا انتر رطا قو كسور ةعم

 رقلا نم هلئلءرذأو رقتساف هناكم مرق أوهب رق تح قل ايهرتغهررقوهب فرتعأ

 ررقو هبرارقالا ىلعهإمح ىشلابهررقو رق ىلع يب هناك سايق ريغىلع رو رقم وهف

 -- ىاةاكيف ”راقتتامنالفو رقتساّ تح ربخلاهدنعززقو ةرازقيف هلعخءىشلا

 0 هولا دك رن سامو رق وةيلغده تك امال ا ىلعهرسق(رسق) رقتشإام

 دام رلامم لبقوةروسق نمت رف ىلاعت هلوق هنمودسالاةروسقلاوروسقلا وه. اع

 ماشلاب دلب حتفتورسك:ةددشمنودلاو فاقلارسكب نورسنق و نيدايصلا نم

 هنم + اءرشقلاوروققلا تحئاورشقلا (رسشق) تضن قتقيسهبلاةسنلاو

 اريشقت هرشقو هرشق هنع عزن ىأرصن وب رضباب نم هريغو دوعلا رشقو



 يونا بع ني حجو هيا ب ويس: ا

 اميزابط  2دف ةانيحل لد واج نةوطنا/ ١] | |] ] ] | |] ز ز ز ز ز] ]|]ز]ز]|]|]|] 0 ١  4نفي 1 4/0

 ١ هه ءارلا باي « فاقلا لصف ْ

 ةماعلاو ربانقلا ماو اهيف ةغل ءابلأأو فاقلا مضو كملاءارينقلاو ريطلا نم يرض

 هل وقدنمو رابغلا ىهو ةرتق عمج تقلا (رتق 5) ز زجرلا فكلذءاجدقو ةربنقلال وقت

 قيضىأ هلايعىلعرتق و رطقلا ىفةغل ةيحانلاو بنا رتقلاو ةرتقاهقه رىلاعت.

 0 تاغل ثالث ا ا اريتشرتقو لخدو برضهبابوةقفنلا ف مهيلع

 اهحتفو لادلان وكسب وهو تلق # هغابم ءةلاردق (ردق) رقتفالجرلا

 هللالاق ردصم لصالا قوهو زعم ءردقوكلاردقولمجلاو ديل! 21 5

 ردقلاو ردقلاو هميطم حق ومظعلم ا هرقل
 ىااهحتف ولادلارسكب (١):ردقم هيلع ىلا لاش واسم 1 1
 ٠ راسيوذىا مضلابةراهةموذ لجرو ةظيفحلا بهذ: ةردقالامطوةهنم و ةردق

 ناردقو هردقأ ىشل |ىلعر دقو ريغال حتفلا,ةردقملاف ردقلاو ءاضآلان مام ا

 ص 1و لحرو مع امك هفةغلةردق ردآب ردقو فاقل امضباضي ا

 اذا كيد !ىو-صنو ترم ذدبإبو ريدقتلان هدر قا * ةلاردقو راس

 يلا بوثلا هباع تردقونيثالثا وعأ ىا هلاوردقاف لالطا ؟<يلع مغ

 ىلاعت هلوق هنمو رتق لثم ميفختلاب هلابعىلعر دقو رادقملاىلعءاح ىآاردقناف

 هل '*دقتو اريخ هللا ردقتسال اش و اريدقت ؛ىةلاردقو هقزرهياعردق نمو

 اهرجصت و ةمؤم ربقلاو هلع ةرذقلا *ئشلا لع راد 1٠

 ةرادقلا ب ردق ينو ةفاطنلادحرشقلا (ربق) ساق 0 0

 قومغل اردكل |لدبىرخاىفو خس ىفاذك لادلارسكحب هلوق )١(
 هخحصم 81  هلبما | سوماقلا



 ءارلاباب # فاقلاوءافلا لصف 6/4 ١

 هيلعىنلا فيس مساراقفلاوذ (رقف): ىرط ىأريطف سيحو ريم زبخ ىدنع
 هرهظ راتف ترسك ىأ ةرقافلاهنر قف لاقي ةيهادلاةرقافلاو مالسلاو ةالصلا

 لاقو هلوشال ىذلا نيكسملاو شدعلا نمةغلب هلىذلا ريقفلا تيكللانب الاق

 نمالاح نسحاأريقفلا سنو لاوو ريقفلا نم اي نيكسملا ىمضأالا

 ىبارعالا نبالاقو نيكسم لب هللا وال ل اقف تن ار يقف | يا سعال تلق و لاق نيكسملا

 0 ا كلا متل مملاعرتقلا ولكم كلو هلى ال ىذلاريقفلا

 00000 د41 ورزللا راق روك ملاس ا رثنلاو رتتفافهللادرتفاو

 رقتفا امهلعف_ىف لاقبهنال ذاشهرقفأامو هانغأام مهوقو هرةفدوجودسو

 ةركفلاو ركفلامسالاو لماتلاركفتلا (ركف) هنم بجعتلا حصي الف ىغتساو <

 هيف ركش و ديدشتلا,هيفركفو“ىثلا فركفأو رمدن 0 0

0 06 0 00 

 نم روشإم 000 1 وود ردك ءراوقو هدر 1+ !ةروفون أ نأ لبق ىأ

 اهعل وحتي مت 0-5 ا لجرلا عماجين أر م داو رمل رب ةلاورهقلا (ربف ة)اه 9-7

 م اريل لاو عسا. دعاقو لزنيف ىرخأىلا غارفلا لبق
 قءاحدقو رباقملاةدحاو اهمذو ءابلا حمي ةربقم او روبقلادحاو ربقلا( ربق)

 لاقو ريش نان مادربقأو رصن وب رضهبابو هنقدتمملا ريق وءاهر ريغل رقملارعشلا

 نم هلعج ىا هريقأف هنامآ مىلاعتهلوقو هد كدا دل 0 تكملاو 1

 وهو ربقلاةدحاوةربقلاومداون 0 ام ربقلاف بالكلل تلي هلع جن مل و ريش 9



 ب ال ا ا الا لا ل ير كاع و اينوفا رب نى نوت وو

 و حت يطمن
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 ١ةل/ ءارلا نا ع مانا لش

 مصخل اكر خافملا ريخفل اوم وقل ار خاف واضي ار ختف او نيتحتذب اركنو طق هباب و

 عطقإبا ندور هرخافورخفل اريثكلا تنكمسلا نزوب ريخفلاو مصاخلا

 ةرتأااهمضوءاملا حيتفب ةرخفملاو امأواأ هنممرك أن اكى أن يتحتفباضيأارشنو

 هرفأوبرمهارارف رسكلاب رغب رف(ررف) ديلا ىلا رخافلاو ف زحل ا راخفلاو
 نا ذه ثيدحلا فو ثن لاو عمللاونانثالا |دكوراف ىأربنزوب رف لج وهريغ

 تك رو قدا قاف دج فلا كر اه رف شور قىلعدرأ الفأ شيرق رف ْ
 حلصي ميلا سكب رقم نت رفو هباسا ىدنأ سا اكسال نحو نحاصو

 عضوملاءافلارسكب رفملاو رفملانيأ ىلامتهلوقهنمو رارفلا رفملاو هيلعرارفلل

 رزفو لبو عطقتاذا بوثلا رزفتدقو بوثلاف خسفلا حتفلامرزفلا (رزف)
 هلم نيسفتلاو فرشنانو نايبلارسفلا مسفر يش اع عام كلا

 هرطفو رطفلا مسالاو متاصل ارطفأ (رطف) .رسفي نأ أساذكهرسفتساو ّْ

 موقورطف لج روريسابمو رسوم لثم ريطافهم وق و رطفم لج رو| ريطفن هريغ

 اذكر هيلع رطضاف تقلا وخلا لصالا فردصموهوزورطفم ىأرطف

 , مضل ايرطفلا هيف نابتسأىت ّدح نيجعلاة ًارلاترظفو هللا و اك ىروطفلا . د

 ققشن 'ىثلارطفتو رطفنافهرطف لاقي قشلارطفلاو قل اريكلاب ةرطفلاو
 هللا سابعنب لاق رصن ةعبرالا بابو عارتخالاو, ءادتب الا اضيارطفلاو ٠

 قناص نابارغأ انا وجي تااومسلا طاقم كرد تنك هنعىلاعت
 ملىذلا نيجعلا وهو ريمة حىطملاو اهنا ا ا رطفانأ امه دحأ لاقرب

 لاقيو ريطفلاىأرلاو كاياَلاَغ يطفو رفا |ردأ نعت 0



 ءارلا باب # ءافلاو نيغلا لصف 7 ١

 000|0 ردع راعور رع لاقي وعل انانتا ريوغتل ا وهمسم سكت دقو ل اج روسا

 نامزلاريغهنمو (تلق) ريغتف“ىشل اتريغكلوق نموسالابنعلا نزويريغلا
 ورمعوب الاقورايغأهعمجو رك ذمدرفم ,ساوهىنادكل |لاق ىرهزالالاقو

 ةريغو د 0 0 تار كلور دسم تقلا ةريغلاو ةرغعج وع

 تقلتخا ءايشالا ترياغتو ىريغو رويغةأرماوزاريغورويغ لج رواراغو

 اهب تفصو ناف ىثتسوو لك رايغأ ا وس ىنعع ريغو

 مسالل بحب ىذلابا ع الاباهنب رعأاهب تينئتسا ناو اهلبقام بارعا اهتعبن أ
 دس ىنب ضعن ءارفلا لاق ضر اعع انثتسالاو ةفص ريغ لص نكلذوالادعب عقاولا
 نولوقيف منو أاهلبق ماكل من الاعمى <تاك اذا اريغ نوبصني ةعاضقو

 1 لاجل |لعابمصدتف 9 ىنعمريغن وكي دقو كريغدحأ ىلءاح امو كريغ ىف ءاح مه

 اذكو ايغابال اعئاج رطخانفلاقهن ًاكداعالو غابريغرطضا نق لا 00

 رآفلا(ر اف )ع افلا لصف اء ديصلا لح ريغ ىلاعن :هلوقو انإنيرظانريغى اعن هلوق

 دقو فعضل اوراسكتن الاةرتفلا(رتف) ةخانلا كساةرأقو ةرآف عمج زومهم
 لسر نمنيا وسرلانيبامةرتفلاو ريتش هللاهرتفو لخدباب نمهربغو ل رف

 فرطنيام رطفلان زوبرتفلاواديدح نكي مل اذا راف فرطو لجو زعدللا
 هبابو سجبنافهسحب ىرجفتافءاملارخ (رخ) امهتحتف اذا ةبابسلاو ماهالا
 ' هلأ قدقلاك لئللارخآ قرغفلاوة كلا د دش رجفتف |ريجفت» 00

 : . هلصأو لخدامومابو بذكر شو قسف رخو حبصلان انا تسهل | رظ دقو

 ٠ ' ميدقلا دعو راختفالااهحتف وءاخلان وكسب رخفلا (رفن) لئاملا رجافلاو ليما
 ا

5 
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 110 كاع نار عع او ياا روور امو وح ايمن وا دمج يي لكل حو

 556 ءارلا با, »+ نيغلا لصف

 مهتعامجنا واح ىأر فعلا ءامس ا وادودممءاريفغءاجج اًواح مطوقو نيتمضإ رْفَغ

 0 ءامجاو ةرذك مهيفتناكودح أف لَتيلو عيضولاوفيريشلا

 اهلشم هيفم اللاو فلالاوةفاكوةمطاقوا رط واني واع كلوقكرداصملا بصق

 هزمت دقو ريثكلار خان زوبر مغلا(َرمع)ك !ىعاهدر وأيأكار هلاهدر د

 ودك ملل ٍحتفب رم عمج ا وةدش ا: اورد ةرمغلاورصن هبابوءالعىأءاملا

 برجي ىأاهمضووبلا نوح نت او هديإدع تواانتارعو نونو

 ةياتتت ءالطاخلا دفلاو د ةرمت ئنالاو فرطدبابو رومالا

 ترمغتو اهنولوفصيل اهبجوهبتلط ىأ اريمغت اههجوةأرملاترمتدقو سرولا
 ةعارزا|لمتحم احتغرزي ماموه ليقو صاعلا هض شرا ا
 ءامو ماك "سك ل وعفم ىنعمب لعاف وهف هرمغبف هغلبب ءاملانال ماغهل ليقامتاو
 ضرالا تاومنم ءاملاهغلسالامو رماعلا هب لباقيل لعافلعْباماوقفاد

 نالفلاّقهرعقءىثلكروغ (روغ) ءاملا فسمغنالا راغنالاو رماغهل لاقبال

 ءامو نعل اىيامو ةماهم روغلاو ضرالا نم نئمطملااضب ًاروغلاو روغل |ديعب

 ةراغم او راغملاو راغلاو بكس ءاموبرض مهردكر دصاابفصورئاغىأروغ

 35 رفلاونطبل |ناراغلاوريوقمزيغصتوزا ريغ راغل |عمجو لبا ففيكلاك

 ل ًاراغوو دعل اىلعةراغالا نممسالا ةراغلاورجشلا نمبرضراغلاو

 قل لكس ءاملا راحو ةقل داع نا ءارفل امعز وراغألاقتالو لاق هنابو ياغوهف

 هتتعتراغوهساأرقتلختدىأهنعتراغ فاناديك و لج لاقدبابو ضرألا

 ةريغموةرواغم مر واغاذكو مهل !باراغم و ةراغإ ودعلالعراغ او 0 ا



 ءارلاباب * نيغلا لصف ١6

 .ةهج 2 نما مضلاب ةرغلا (ررغ) بل ءاوذلا ىهو رثادغلاةدحاو : ريدغلاو

 لجرو نارغموقوضيبالا اضيأ رعالاو رغأسوقل الا نيرقلا

 6-2 ًاودل أ" ىثلك ةرغوم ديس ىاهموقةرغنالفو ترك ىاامإ 2

 ما يلعن لسن | لوسر ىف تدحاىو ةمالاو ديلا: رغلاو

 برحب ريغ ىأ ريرغو رسكلاب رغلج روةرغلاب هلكم سك | نع ربع هن : كوة رغد
 ةرارغ رسكلإبر غير غدقوحتتفلاب ةرار ءلاةشإ ضر | رع و ر رهو ةزعش راجو

 لرد دقالا دعت اءراخلا وةنعلا اهي ا ءرغلاو ركلات ةرغلامسالاو حتفلاب

 - هللال وسر ىبمو 0 1 0 ةااوتعاو لحرلا رغادنف

 0 7 0 ارا

 رارغلاواسدلا عاتم نم هب رتغاامم ذلاب رورغلاو ةيودالا نم هر كاما

 | ايعوك ريال ناوه سلا نط فو ةقانلانل ناضع رسكلا
 000 مل ار زلال رع ةدحاو ريكلاةزارفلاواهد وجو
 ارد ارا ا ساد انك ىانالف ك عاب لاق هعدخارو رغمضلاب

 ددر:ةرغرغلاو نيغلار سكب ة رغتواريرغتهسفنب رارغدقو ررغلاى لع سفتلا

 ( رفضغ) ريزغ وبف فرظ هبابو كتل ارا دعا (ورع غ) قلل اىفحورلا

 اد تل نوي رتقلاو ترض هابوةيطفتملا رفغلا (رفغ)دسالار فتضغلا
 ىععهسذ نمو هسذلهللا رفغتساوةوسنلقلا تحن سلس ارلاردق ىلع جسشبب

 0 وروفغوهفهلثم هيدر فتغاو اضي اةزفغموانا رفغو برضباب نمهلرفغف



 ١ هرم ءارلا باب # نيغلالصف 0
 2 : ِء 5 .َ

 هدحوريوع لش الومذوهو هبا رب بجعم ىأاهرسكو نيعلا مشب هدخو ريبع:

 هنمو راعم وهف همخاصهراعأوهحص نمانيهوانبهتهذو تلفن سرفلاراعو

 سانلاو ةدسعوبأ لاق * رامملاضك را ليخلا قحا * حامرطلالوق

 هطاشن نم اًنيهواتيه ريس ادي دعتلايزابع سرفولطخ وه ةيراعلا نم هنوري

 ريثك ىأ رابعلجرو هديص لطف هباهذو هئيحل اراعدبسالا ىمسو
 هريعل وةتةماعلاو خب وثلا ىأر ييعتلا نما ذكهريعو ى ذ ةكرط او فاوطتلا
 رابعملاوريعلقتالوارايعنزاوملاولسباكملاريطو بيعلاو ةيسلاراعلاو [دكب

 (ربغ) *نيغلا لصف ع ةرياا لمحت لا لب الا رسمك ابريعلاو رايعلا كلاب
 ريغا دقو رابغلاب هيش وهو ريغالازول ةريغلاو دحاونيتحتفب ةريغلاوراغلا

 اضناءاريشلاوفوردمءاربم انزودا تلاوات اربغلاو اراربغا 'ىثللا
 اعلا رة اهمافءاريبغلاو 6 ايادي دا ىفو ركس كروت ول هل د

 اريبغتر بغو ريع لخد هايوداددخالا نم وهوى ذماضا ! اربغو تن ىلاربجو

 و كه عاعر ثيدلاىفو سانلاةلفسةرئيغلا (رثغ) رابنلاراثأ

 وهف ب رض هءابوءافولا كرتردغلا (ردغ) ءابلا هنم تف دح ةزيرع هلسأىرتو

 لاقبف مشلاب ءادنلا ق ىاثلا لحسم 1 اور<نزوب اك رالقو رداع

 ىليعف وهوى سلااهرداغيءاملانم ةعظقلاربدغلاو ةكرت هرداغو ردغأي

 لعاف ىنعم ليعف وه ليقوهكرتىنعم هر دغأ نم لعفم وا هرداغن م لعافم ىنعم

 0 ردغوناردغعمجاو هيلاةجا+ل اّةدش دنع مطقني ىأهلهأي ردغي هنال

 2 راتخ 2-55



 ءارلأ تتايد# نيعل |لصق ١

 : ةراملاوةيضار ةشيعو قف ادءاكر ومعم ىأ سماع ويف تك ناب نم بارحلا

 هاظع  تالماشمأدا 000 اي دكر 0 ةيبقلااضيأ

 ا هن رمتعاو ها هدا

ا هرمعواهرامع ل عج
امعو هرمع لوط أريمعت هلل

 نلا نماهاكست وبلا ر
. 

 رمعو باطخلانبرمامهةداتق لاقو امهءهللاىضر رمعوركب وبأن ارمعلاو

 00000 و 0 بيلعلا نم ريذعلا 0 5 را

 للاب رع لج روما رك بم 0 ا ماذا

 : راعتنيعلا تراعوانك اس ةروعلا مسالاو ناروع هعمجوبرط هبابو روعلا

 أريوعتاهر وعواض ااه 0 ار ا د عووازلا دكاش |تروعو

 بيعل |حتتفلاب راوعل اوةطقسل |ىهوةحبقلا| ةملاكل اءاح رعل ان زو ءاروعلاو

 نالراعلا ىلا ةبوسنماهم اكديدشتلاب ةيراعلاومذيدقو راوعتااذ ةعاسلاَقي

 اروعت مهب يراوعلا نوروعنب مثو ةيراعلا اضيا ةراعلاو بيعو راع اهبلط

 ءوذلا اوروتعاو اهرياع ىف ةغل لساكملا رواعؤو هابأ هراعاف ايو دو

 عطقهبابوانزلارهعل (رهع)هورواعتواروعتهوروعت | ذكو مهني امفهولوا دن

 نشأ رفلل دلولا ث دا ىفو نيغلان زوبر هعلامسالاونيتحتفب اضيا اربعو :

 اذ لهالاو ىقحواا 0 1 رملاو جلا رهاعللو

 نالفو 0و ا 3 د بدا ىو ةنيدملاب ليج ريعوةريعنالاو

 دوما ب ني نا: ت2 ذى( نيكجتت



 ١6 ءارلاباب «نيعلا لصف

 ويف رضويوهناوق يبرض رتل ا ل 00 :

 راعاو دل جرسلا هرقعوهربدا ربعبلا ره ىرقع ليخو ريقع

 لئاشنا ًاعيطتسيالف همئاوق ل جرلا است ن أن يتحتفب ر قعلاو ترضامْيس انو

 ترزخ ىحتر معَ هنعدللا ىط زور لوقو ركل شهدلاو قرفلا

 اي قاع لحر ولف !| ة ارمارق ةاعلاو هشهد ا نعورقع او ضدألا ل)

 ىان نبعلا مضي ارقع مضلاب رقعت ة .ارملاترقع دقو مضلاب رقعلا نيبهل دلويالا

 وبةركعلا (ركف) ةبش نعتتطواذأ الا ررماصب ارحل وا تا كراش

 ف 00 م !لاقق نورا رغلل نحهللالوسرايانلق ثري د |ىوةركل اةءيرخلا

 هريغوتيزلا ىدردنيتحتفب ركعلاو طلتخا مالظل اركستعاونيماسملا ةئفاثا

 ءاملاوبارششلا ركعو ىدردلااهيف عمتجا ب رطبا, نمةجرسملا تركعدقو

 لعجا| ريكعت 00 رعد 56 و ركع ورق كعِذقو ةرتاخو ةرخأ نهدلاو

 له م ىلامتهلوق لزتامل ثيدحلاىفو ركعلاهبف

 > عدرا  مهههذم ل ِِ ًاىلاىأ مركذنزو مهركعمىلا اوداعماليلق ةلالضلا

 شاع ى امض ذلاب اضن | ارمعو مبفّتابنم لجترلا مع (رمع) ءوسلا مطامح او

 ىف لمعتسلو اه-اتفو نيعل امض كر عطا لالا كيرا هنمو الب وطانامؤ

 20 لاو ءادتبالا ديكوت ماللافّلا رمعل لوقت امهنم 0 تقلا

 هتبصن مالل اهيلع لخ د1 ناف هبمسق املا ر معل 50 هللارمعل هرب

 َّى املا كريمعتب ىنعبهللا كرمعو اذك تلعفام هللا رمعتلقف 8 بصق

 ترعو ندمعلا علل ا والا نماهلص أ وجحلا ىفةرمعلاو ءاقبلابهل كرار قاب



 ءارلا باب 6 نيعلا لصف ا

  ةللحتموا بتقروفصعلالا ل ريح وادمحنأ ةئيدملا تمرح دق ثيدحلا
 ىهفب رطٍباب نم 5 رماةرطعل وقت سطلا ر هجمأ| (رطع) ةدب دحاصءو 1

 اا لو رطل راك رك كلا ريطعم لج روةبيطتم ىأ ةرطعتموةرطع .

 باب نم باتل | قد رفع وبار !نتحتم رفعلا (رفع) و 1 ربطعم

 1 ناثي دخلا ىفو ضيستلااضي ًاريفعتلاو هغر ىاا ريفعتاضن آه 0 مح

 ١ تلاتقاهحاول ًاملاقف وكزبالا هلام نأ مسوهيلعشاى اصدتل ات كف ار

 ٠ رفعالاو اهي ةكربل اناف اصسامانع اىلدمتساى أ 0

 ْ كرا ةدييعوبألا اد د *دل |لجر ات

 ظ عابنا ا 21 هاي تلا ولامالو لحأ ْق 1 07 0

 . الوةف رعم فرصنيالن أدم نم ىح مملا حاشي رفاعمو ةهادلا 1 ةيرقعلاو

 1 000 بر كوت داتا بابتلا فيوولا والحارك ءزكن

 ْ | روت تلو ج رجوع رك يرقع#و ريقع وهف برض هبابو هحرج هرقع

 : راطءنزوي راقعاهدحأو ةيودالال وصأ ريقاقعلاو رقعلاَن 6 ريقعتلاو

 ٍ أن نسحراقعتييلا لاق اع ولَعتلاَو 0 0 2 3

 0 ب رش نامدات رقاعملاوهتمزالىان لا ةاعوأل 00 0
2 
3-9 



 31 ززيفب اطا خفف ضصاوزباج جوك د يق 7

 ١/6 ءارلا باب # نيعإا لصف :

 0 عاب وثالث ءايتثوداح أ نم رك أعس موديبعوب لاق ةرششع# رقع
 انلاىه وءاهتفك ءارشع عج سك كلاب راشعل اوراشع ءاسمات تيوكعلا رعش

 هن اضاكالا رع لع ممجتو ريشا ةريثغ لج اتقونماملعف اذلا

 500 ارشعتراص اريشعت ةقانلا ترشع دقونيشلا حتفو نيعلا
 سقل او عا[ لاق رسع و رسع لثم رصغل ور ل1 اق ورهدلا
 ليلا نارصغلا و5 وصع عما و < ىلاخا رصحلا ن6 نم نمعي لهو *

 نيتحتش' رممعلاو رصعلاةالص تمص هنمو ىكعلاو  دقلا اه 1+ 2 لاو

 هةنيددخابو "ىشل | نم سيصن ىذلارصاعلا و رضصتعملاو ثي دا ىفوهو راعلا

 ةرصنل ان زو ةرصعل |نمنوجشإ نورصعب هيفو ىلاعتهلوق هنمو#ديبعوب لاق

 هلام رضتعأو علا رصع نمودو نولدتس كوخلاو (اكذو د

 ءايادعتع ىا ةلامق كو لعدلاولا صنع كد هدي نم هج رختسبأ 1

 رصتعاو رصعت ورصعناف هرصتعاو برمخباب نم بنعل اريصعو هنعهسحو.
 هعناضي |لقثلا نم واكف وقل نع ملا [ريهع
 رصتعت ئاحمسل |تارمعملاو بنعلاةيقرمدعيا# ميلا 7 دك 2 فعلا رصعلا

 نورصعي هيف و مهضعل ًارقهنمواورطم ى 1 ةلعاف ديباج لع مرا ريع زل

 اهعاصاف ىلاعتهل وقدنمو دومعهن 0 ءامسلا ىل | عفن ريق رابغلاريثت حيرراصعالاو

 اهحتفو داصلا م ذب رصنعلاو قربودعرتاذ ايا سريثت حيره لبقو راصعا

 رفصعتف نع ديم د كو غيصءافل أو نيعلا ضن رذصعلا (راصع) لصالا

 قو ةعب رالاهداثو ادح انما روفصعو ةروفدعىنالاو تال نومهم



 /١8  2ءارلاباب *نيعلا لصف 2 02
 او رولا دخروسلاو يسانتلا دض رساعتلاو ةرسانلا 00000000
 :دض ىرسعل اوةّدنلا لوعقم نزوى عردصملا هدنع“ىجالو ناتفصامج هب ودس ”

 فاكل ارسكب ركسعم وهف لجرلا ركسعو شيا ركسعلا (ركسع) ىرسنلا |
 لاح رةرشع(رشع ) فاكلاحتفب ركسعم ركسعلا عضومو ركسعلا اا أ ”

 مسالا لوطل نيعل نكس نمبرعل نموا وكس د و ناقل مو 1
 د ناف رشعنثاالا شع ةعستوملا ارك ةعدحل ال ردتطاا حةراكو 35

 ارت مدح لوشن: اهلقدانلاو فلالا ن 0 كل 0005

 كتل او دل هال دكلاو ةرشع عستى لا تنكس تئش ناونيشلا نلاهل  '
 اذهل عوضوم مسا نورشعوريغالنيشلا حتفب جلا فك دعو زال 0
 كور دع دهتلتق نونلا تطقسأ هتفضاااذاو ةرشعلاعمح دلو ددعلا 0)

 ءارشع اهعجو رعقلانزوبريثعلا اذك و ةرششع نمء زج رشعلاو ”ىرشعو |
 ا د! دثعا ةحبت تدخلا ىو ءاصت او بيصتك 0
 مضبارتع عملات رثعي مرقعو رشعلا ريغف لاعفملا لاقيالو هرشع'ىشثلا |

 دشن راتسلا, رشاسلادسو مهاومأ رشع ذخأ نعلا 000

 ةطلاخلا رشاعتلاوةرشاعملاوةرشعاوراص موقل ارشع أو مثرشاع راص برس

 ال1 12 اككروتعوءاروثاعمووورسكلا ةريشعل ا مسالاو ّّ
 قورداعلا ريثعلاو ةلبقل اةريشعل ا وريشعم ةدحا ولا نسانل ا تاعامت ...||

 سكب دبل وىلاعت هللا لاقو جوزلا نعي ريشعلا نرفكت و نعللا نرثكت نكن

 ى أراشعراشعم وقل اءاجلاقب ةرششع ةرشَعنعلودعم مضل ابراشعو ريشعل ا

000 



 اال دارلا باي نيعل !لصف ظ

 الاذتسلق ةءاتلا نكل وار دع هلو ردتعملا ىنعملا فوه قحلاف قحريغن وكي دقو

 5 ًاوءاحلا تف نومض# عرق نيحلاىلاايتك رتل ولا ا 2و

 ردعربغل ردتعب رصقملاو ضر مم اهب ال لعفملاةهج ىلعر دعما وهف قحمب سل ىذلا

 تا ا دكطش ىكافوردع |نم فيفختلا بنور ذعملاءاحو اكوا رقو

 ردعلل رهظملاوهدب دشتلا, ردعملا اهدنع ن 5 قر دعما تا كل لوشن اكو

 مخلابةرعنالف (ررع)ر ذعهل ىذلا فيفختلاب رذعملاو ةقيقح ريغ نمالالتعا

 لخدب ى ارباب نمهموقرعب وهو ردق ىأ ةروراعو روراعو ديدشتلاو

 وهو ربلاراهم حتة لاير ا رعلاو مثالا ة رب از زوبةرعملاو هب مهخطلب اهوركم مهيلع

 ثيدحلا ىف ودو ب رغلارير لان زون ريرعلاوةرارعةدحاولايرلا بيطتم#

 را 3 دقوتلا د زمنا (ددع) لاسالو و ةلكفملا نظر يدل يا

 ٠  5-7يل لا را نيسلا 2

 رسسع لم ِهإَمْدِي نم مهممو هففخ نم بعل !نفنك ان هطسو اوم وعساازأ

 رسعو ريسع وهفأ رسع مضلاب سم الا رم معالق واخ لكا مرو حوو رضع

 ىلع نيدلادنم بلطهع نع رتغ ورسع ويف ثان اى 1نرطب ارم حالا ذاع

 لمعي ىدلا وهو نيتحتف ردا !لجرورتض واب تايد هب رسديع

 اع ودقم ًارسعأ ل قتالورسي رسع عارف هب دياتلكب لمعي ئدلاام | ومواسي 3

 مح تاو فاح لولا سخان رسعأ هنع ىلامتّلا ىضر رمج 1



 ءارلا باب *# نيعلا لصف ا
 |0300 0 داو اش ةحبب ذلانزوبةرتعلاواضرأ رعلاونوندالاهطتعرو

 هيرتعلاغ رسكلاباراثع مضاابرثعي هبوثىفرتعدقو ةلزلاةزثعلا (زع) تطل
 هلوق هنمو هريغهتلع هرتعأو لخدورصن هبابو علطا هيلع مو طقس هسا رك

 0 ل رسما ( رح ) رابغل اربنملان زوبر يثعلاو مهيلعانرثعا كلدك , ىلاعت

 ىلع ةماعلا فلل اضيأ راجتعالاو ,ةأرلاترجنعا لاش اب مار لعد أ رملا هدشتام

 ودع اخ راد أ ردذعأ ندع اه ينععا وبدلا نم ردتعا (ردع) نسا ًارلا

 دللب ءارذعلاوةراكبلاةرسعلا رد دخلا ضاختقالا اصر ١ رادتعالاو
 ىف ا اس ا تاواودعلا و اعارمكو ءارلا حتفب ىراذدعلا عمجاو ر ل

 اك ترا لا ءاق ع ردعلا وايضتقم ىإ اهردعو 1 نالف لاَشو ءارحصلا

 مسالاوارذعرسكل !ايدر كعب هلعف قدر دعو ةينقالا ف ىتات تناك ةردعلا 5

 0 رلل هع رشا رو ىرذفلاو: تفل دو ةرتعلا

 . ردع هعجةبادلارادعو هسقن نعلداج ءلوى اءريذاعم قل اولوىلاعتهلوقىف
 ا كمال وراذعلا عذومىفتبانلارعش لجرلا راذعو نيتمضإ

 ترافل د1 وع كاك ريصأ أوابرمذ باب نملجرلارذعو هراذععاخ

 مه ويعو مهبونذ دك عا فن |نماورذعب ىتحسانلا كلهن ثيدحلا

 0 اردعلانمالاه ارأالوديبعوب لاق

 هردع |ةديبعوب 0 !نمردعا لثااقوردعاذراداضب رع :اوردعلا

 هسفنل جتحاوردتعا ى ٍ اًض لراس رسعت صالا هيلع ر دعت و هردع ىتعمي

 | افححن 00000 1 دعا ةانفكواددقم ارهنا عال نمز وردعملاءاجو

2 

 ١ ١ 2 ١ . ب و نا ورع ريع ودمار تندر



 ١م ءارلا باب # نيعلا لصف 20000

 *(نيعلال صفإلب هجولا وهو يفشتلابارهظمنالفااناءر لقرون ١
 لجرلاربعو عمدلا بلحن حتفلابو رابتعالا نممسالا رسكلاب ةربعلا (ربع> ٠

 تربعتساورباءلكلا فت عنلاوهعمدىرجىأ برطباننمنيعلاو ةآرملاو

 هيناجو هطشربتنزوبهربعورذع نزوبر ملا ربعو ى ايلانارخلا واخ ا هنع

 هيلعربعيامعضيملان زوبر يعملاود وهملاةغل وهو ىف ا ربعلا ىرصملاززوب ىربعلاو
 ليبسرباع لج روهيفربعي ىذلا بكر ملاوهديبعوبأ لاقو ةنيفسوأةرطنق نم

 ريعو لخدو رضتهياومربغو رهلابعو رسلان 0 ١
 هنع ملكت اذااضب أ نالف نعربعو اريبعتاضيأ اهربعو نتك بابو اهرسف ايؤرلا ٍْ
 نع نار فعزلب عمجت طالخأ ريعبلا نزوي نيعلاو 1 فاس 0 ٍ
 نك ا دحا ندهن اك دل [قوددح دا رفعزلاوه ةدسعوبأ لاقو ىمصالا ا

 ريغ ريبعلا نا ىلع ليلد هيفوزا رفعز وأ ر يبعب امهخطلت ل نيتموت دخ نأ ١

 نا دنع راندا رعلامعزتعضومم رينعلان زوب رقبعلا ( رقبع) نارفعزلا ٠

 يرتضاولاققهةوقودتست نوره 0 * لك هيلا ا 3 ا

 ىلع دجسي ناكهنا ثيدحلا ىفوةيرقبعب اي لاقبةيرقبعىئالاوعمج ودحاو وهو '
 عر ل قسرتوفبلاو ماس 5 لا طسلاهذهوهو ىرقبع

 هللا مهيطاخمت هب 0 ثن دقو ىوقلا ل جرللموق ىرقدع

 نال اطبخ رع رك دعو مهضعل ارقوناسح ىرقبعو لاَتف هوف راعتاع ىلاعت

 و رماك هب ىوادتي تمر تلان زوب رتعلا (تع) هناا لك عنج تول ش

 لسا لخ رلا ةرتعو وكهلاو انسلا قواه نأ مرحملل سابال ثيدحلا قو



 ١ ءارلاا + ءالعلا لصف - ْ :

 راتطسالا ليوط يأ نتحتم رفظلانب 01 لو ورفاطتو ١ رعشأ ل :

 نزوي رفظامط لاه ونيعلا ىشغت ىلا ةديل1 | نيتحتفب رفظلاو رعشلا لوط "

 ا فو روتلااسر أ رفطلاو برطتاي نمهتعت رفطدقولقف 1 000

 رفظو فتك نزوير فظ وهف هقل وهب قرح لثماضي أ هرفطظواضإ [برط باب ”
 '00د5 ل ردت تاءرفظ أو رنط عع ديدقتلاب رفظاوهب رفط ىمع هيلع
 ا( دطلا رح رفظتلا و ترحلا قةلود حاصلا رفظم لجرو

 لل لآ طابا رهو تار اك اوهونطلادخرهظلا (رهظ)اهوحو |
 مهين ارهظ لقتالو نونلاحتفب .مهينارهظو 0 م«رهظنإ لكان

 لات رهلحلاو ريطلا كلو ل وئام ا اريظلاو نوتلاربمك < 0 ْ

 هعيجم ملاهتاو ريهظ كلذدعب 5 هو وقهنمو نيعملا ريهبظلاو . ِ

 ئأ * ريمان ىل نسل لذاوعلا أ أ عاشلالاقو هل دال :

 ءوع داو ىلاعت ةلوقةنمو هاسنت ى 1 رظ هاجت ىذلا ىرهظلا و ءأ سماد

  2هيلغ نالفلعرهظو نيبن"ىش هلا وص و نط '

 ا تفوق راس رهط 1 هذب ىشلا رهظ و هوك عع هللا رهظ 1 عضخامه

 ٠ ةراهظلاو هبناعتساهبرهظتساو نواعتلا مهاظتلاو ةنواعملاةرهاظملاو 0
 ” دقو ىتاريطك لعدن !هي ا سأل لج رلالوقراهظلاو ةناطبلا دضرسكسلاب

 كر (تلق) م هلل متيظم اهمارهظو 0 هع 7

 33 أرغب [هتبارغ نم ىدلا رهظ رك دو ةعبسلا ىف هب ”ىرقام ىهو اهنمرهاظت
 7 ةريبظلا تقوى أءاطادي دشنبا رهظمنالفانانأمصالالاق اضي اذا وشلا ىف



 ١ ءارلاباب ي ءاظلاو ءاطلا لصف 07 ٠

 حتفب روهطلاو بويعلا نمو ةساجنلانمةرهاطو ضيخلانم رهاطةأرملاو ٠
 ءامسلانمانل زنأو ىلاعتهللالاقدوقولاو روحسلاو روطفلاك هن رهطتيامءاطلا ٠

 وع صم حلا رويس درحاد قورطلالكو ممالو 1

 0 لاقيو رهاطملا ب "0 اوتوادالااهرسكوا اتت ريلاو | ٍ

 اني وطلا ديوب وبر التو دانا 5 1

 هداق ىذلا هلمعناسنالا راطو هللا ذاب اريطن وكف ”ىرقودحاولا ىلع عب دق . 1

 ساالا سماال لاقي اك لا ريطالا يطال مللوق نم وريطتلا نم مسالااشيأ ربطلاو
 ةداطم ضرأو هللا ريط لقتالو كرئاطال هللا رئاط لاقي تيكسلان ب |لاقو هللا ا

3 
 ناولصأ و ةبيهنما وتكساذاريطلامهسؤرىلعن كي وقوريطلاةريثك حتفلاب

 نار نعبلا كركوات ةنانتح |و ةماخاهنم طقلف ريعبلا سأر ىلع عقببا رغلا>

 هريباطو هزيطو هريغمراطاواناريطو ةوورطربت راو ا 0

 كرعش رم راطتاندخ تب |قولاطاسبا ا ءيقلارياطتو قمع. 8

 ءىشلا,و “ىلا نمريطتو ريط "ىشلاريطتساو رشتناهريغو رجفلاراطتساو '

 هناثيدخلاىفو ءىدرلا لأفلا نمهب مءاشتباموهو ةينعلانز وبةريطلامسالاو 0
 مغداف انريطتهلص 1كياتريطا اَولقىلاعتهلوقوةويطلادركبو لاثلا بتر د

 0 زومهم 00 (راظ) د ءاظل / لصف 1

 مشلاب روفظ ةلظ او را ًارفظلا عج (رفظ) لاجل ولفت رتل 1



 ءارلا ب اي#ءاطلا وداضلا لصف 1

 00000001 ا فاووع ريطشالا رمصت#رفضو هتحاتسءزمعأو
 - هذهو اموينيعبرأ ىف كلذوتوقلا ىلا هّدر ممن مي ىح هفلعتنأاضيأ سرفلا
 هسفن ىف رمضأو رامضماضي | لمحل اهيف روصو قالا عض وملاو رامشملاىم.تةدملا

 .ججر يالامرامغلاو لوعفملاو عضوملارمضملاو دامعلا عمجاو ريمضلا مس الاوان

 الافق ومر ىادراض (روض) ةقثىلع هنمز الك دعولا ونيدلا نم

 ش (ررط) ة«ءاطلا لصفإلم عوجل وأب رضلا دنع ىولتلا و حايصلار وضتلاوعابو

 . ة”رطوهريفش ىداولا و رهنااةرطوهلب دهال ىذلا هينا هوب وثلا ةفك ةرطلا
 7 تينلا”رطو اعيج ىأارطاؤاحوةيصانلاةرطلاو ررطع ما وهف رح *ىثلك
 ' هنو عطقلاو قشلارطلاو راطوهف مالغلاب راش طهنموتبندربابنم

 : (رفط) سأرلا ةقبقدةليوط بارعالل ةوسنلق العلا مضي وطرطلاورأر هطلا

 : رامطأ ع مج او قلخلابوثلا رسكلابرمطلا (رمط) سلجهبابوةيثولاةرفطلا

 ” دقو اح أ ماعطلاابيف رمطيةرفح ةرومطملاو ريماوطلادحاو راموطلاو

 رابنطلاو برعم ىسرافمضلاب روبنطلا (ربن هر )ا هالطعأ مناي ماع رغط

 ع ىلاعتهلوقوةراتلاروطلاو 7 1 ىادروطادع(روط) هنفةغل رسكلاب

 | اوما ساللاو ةفضماروطو ةقلعار وطشفخالالاق اراوطأ مقلخدقو

 ا | اهمضوءاهلا متم "اا ررط (ريط) ليخاروطلاو ىشتالا- لع فاش ىأ

 ' مثو ءالابرهطتو اريهطتءرهطو مضلابرهطلامم الاو امهيف ةراهطمشلاب رهطي

 ” بانو هزيم ى ًابايثلا تاط لجرو ساندالا نمن وهزش ىأ نوروهطتبموق

 ا ضحلا دش, ذايربطلاو نا رهط عمج هناك ساق ريغ ىلع ىرايح ن زوب ىراهط



 الا ءارلاباب# داضلا وداصلا لصف

 (ربص)نهريصقريطلا نمةعي راك يلا دسم ردا رحال را 300
 ءامحالا نم زهضلا لع مت رعلانمولاة ليلا عدا لا 0 آلا

 ريهص وهف عطق هبابو باذف هباذأ ىارهصناف“ئشلارهصواعيج ناتخالاو '

 نم اذك ءىثلا راص (ريص) مهنوطب ىفامدبرهص»ىلامتهلوقهنمو (تلق>) '

 ريصملا هللا ىلاو ىلامتهلوقك اريصمنالف ىلا راصواضي أ ةروريصو عابٍباب ٠
 سكلابريصلا ولها ريضانك هر نا راصم سايقلا وذاشوهو ؟

 ئهف هنيعتشقفف باب ريض نم رظن نمد دعا فوفابلا قاض[ سلا واحصل ١
 1 لصفإ# ثيدحلا اذه.ىف الا فرخلا اذهعمس ديبعوبألاقرده ٠

 هرجضأو روجذ لجرو رض وهف برطهبابو مغل نمقلقلا رجضلا نحر
 درهبابو عفنلا د رضلا (ررض) رجاضمو ريجاضم موقورجضم وهف نالف

 ءاسالا واج ورتتاو اترك ل مسالاوهرض نعم ديدشتلابهراضو ٠ ا

 ءوسو لاذطا غلاب رضلاو ركن سموم ل
 ةروربصو ةروراخود لجرو ةراضل[ راو تاو 1 هول ا 1

 ةرارضلا نيب ريرض لجرو هللاء لا ىاءئوشلاىلارطضاةقوةجاح ودى

 . هتبؤر ىف نوراضتال ثردححاىفو مجواحلارثارضل اورصبل |بهاذ ىأ حتفلاب ا

 رعشلا جسن رفضلا (رفض )نوماضتال ىأءاتل|حتفب ن وراضتاللوةبمهضعلو

 *ىشل اىلعاو رفاضآو ةصرةعل ةريفضلاوهإثمريغضتل او ب رض هبابو اضيرعهربغو
 رمذ دقو ىحللا ةفخو لازطااهمضو ملا زوكسب رمل ((رهض) هيلع اونواعت

 امهف صاخ وهف لفقنزوب ارمذ مضلاباضيأ رهذو لخدباب نم سرفلا



 ءارلاباب # داصل ا لصف 0

 ةرفصلا ( 0 ا راك عاضلا و رعاض وهف ب رطباب نم لجرلا

 | هال كلهاواريفصت هريغ ءرفصو رافصاو ىلا رقص دقورفصالاّلول
 ٍْ اد دال و نارتحتلاو سراولا ليقو نارقعّرلا و بهذا نار فصألا
 1 وباو ىناوالاهنم لمعي ىذلا مغلابر نفل او رص اد وسلا ترهلات مساتعرو

 ١ ٍلجرو عاتملا نمر فص تيب لاقي ىلاخلا رسكسلاب رفصلا وردك وه دنع
 هللاباتك ٠ نمر فصلاتيبلاريذلا ديتوسلا دما ندد طا وىدنلا رقص

 39 ةتفا ىأ رفصم وف لجرلارفصأورفدوهف براعباب نم رفص دق و ىلاعت

 > ةنسلا نمنارهشنارفصلاديردنبالاق ورافداهعمح و مرحلا دعب رهشلا رفصو

  نطبلا ىفةيح برعلا معزنايف نيتحتتب رذصلاو مرح لا مالسالا ام دحأ ىمس
 0 كدا ىفو هضع نم عوجلا دنع هدي ىذلا عذللاو عاحاذانانالا ضعت
 7 ةبارغلا نزوي .ةيراقصلاو اريغدرسكلايرفصي راطلار فصوةماهالو ر فصال

 آلا رجا دش كاسب رقصلاو ةداسر ىذلا راطلا رقصلا (رقص) ئاط
 أ هنمو نرقلا روصلا (رود) لزغلاس أر ديدشتل اورسكتلابةرانصلا 02
 '  ةرودعجوهليقوروصلامىردأال ى اكلالاق روصلاق خفنيم وب ىلاعتهلوق

 ف حفل موب نو ًارقو حاوزرالا قول ار وصف خفني ىأرسبو ةرسب لم

 هرودو ةرود عم روصلا ىف ةغلداصلا دع روعلاو واولاحتفب روصلا

 | لاق رواسلاو روت ةروص تهون * علا تروضتو َر ”وصتفاريوصت

 ”لاقاهربكو داصلا مخل كيلا ندرصف ”ىرقو عاب و لاقباب نملامأ هزاصو

 آد طوق انطق نوابلا اشم ”ىئلاراسو ن دمج وحب: ا



 1/9 ءارلإ باب ه«داضلا ليمن
 (ررص) ردصتف سلجم ا ىف اضب ًاءردصواردصال لوجسا س00

 دش ةقانلارصو اهدش ةرصلارصو مثاردلل ةرصلاوةحيصلا حتفلاةرصلا

 اهعضري الثل ةيدوتلاو فلحلا قوف دشي طيخوهو رسكلايرارصلاهباع
 ةرورص لجرو ثرحلاوتابنلا ب رضي دربرسكتلابرصلاودرامم جدار
 ءاسنلا تأ ١ +ىذلااضي 1 ةرورصلاو جحيم اذا ىرورصوةروراضوداصلاحتشي

 جن 5 ةرورص#اسعاومالتنالا ف ةرورسال دافور 3

 وهو دج دحأ دب دقت لاو حتفلاب ليللا رارصومادوهيلعم اق “ىلا لعرصأو

 رسكلابرصي بابلاو مقلارصو ىدصلاه يمس برعلا ضعب وبدنجلا نمرك ٌ
 مسهتاك ةرصرص ب ظخالا رطرصو ا ررصق د ارجو تود فا رد
 كلذ ىلع هه د عيجرلا بطخالا توم ىفودملابدنجلا توص ىفاوردق 8

 نص رص اهلصأ ليقو ةدراب ىارضرحع رورقصلاو ىزاب ]د كو 1

 . اوبك هلصأ اوبكلك ,طوةك- لعفلا ءافىطسولا ءارلا ناكم اولدبافرصلا

 دقو ةصاخ دخلا ىف ليملانيتحتف رعصلا( رعص) فق هأصاتوثلافحنحمو

 كدخ رعصتالو ىلاعتهل وق هنم ور كلام هلامأ ىأهرعاصو | ريعصتهدخ رعص

 مالا ناهتجو ريغ وهف مشلا رهصدقوركتلا» 000 نا
 رد ىرغغصلا عج دقو | ريغصه دعم رغصتسا وأ ريغصت« ةرغصوة ريع رمصأو 07

 هي وبسسلاق رغصلا عما ورغضالا كرات رغصلاوءارغصلع

 تئش ناو رغاصالا لوقتبرعلاانعمسولاقماللاوفلالابالارغاصموقالو '

 رغص دقو رغصلاكرغصلا اذكو مضلاولذلاحتفلاهراغصلاو نور غصالات لق ٠
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 1/١ ءارلا باب # داصلا لصف "

 يلا ثيددح فو كسفنر بص او ىلاعت هللا لاق هسبخ هريصو ب ضدهنبانو عزان ع

 اوريصاولئاقلااولتقالاقر اة والاح ركنمأ لج رىمالسلاوةالصلاهيلع

 لوقتو ريصأل|فاكت ريصتلاوت وع قح توملاهسح ىذلا اوسحا ىآر باصلا

 روس ال[ نكن ولا ءاوتلاءانلا يثكي وصلا و ريطا لقتالوربصاوربطصا

 ليك الو نزو الب ىأةريص“ىقلاىرتشاو ماعطلا ربصةد>اوةريصلاو رعشلا

 0 لد ا رداسلا كك رصلا ودرع لقو رجش لح رفسلان زو رب ونصلا و.

 1 ريغ ىهو ةيربلا ءارحصلا (رحص) زوجعلا مايأ نم مويءابلاز وكسواهحّفو

 "ةعساوءأ رحل وقت ىريشلا تدءاتلا ءوزاو ثمالة فص نكن ت+ناوةفورصم

 .ءارلا حتفب ىراحصلا عمجا و ترجل لع اثنان لخ دق ةءاردص لقت الو

 ردع نست لمفا تلكم نكت ماد العف لكمج كلذكر تاواردصلاو

 هذهو ءارلارسكب ىراحصل|لوقيبرعلا ضعبو لجر مساءاقرووءاربخو

 ع رخصلا (رخص) ءارحصلا ىلا جرخخ لجرلا رحصأ ورا وجلوقتاكرادد

 ا ردص ةدحاولاواهدتقوءال ان وكس رخص لاهر ردا للا

 0 ١ 1١ جر ودسلا دا وردصلا ندصز اضاايدف وءاخ [ناوكس

 .ةانقلا ردص نال ىنعملاىلعالامح مالا نم ءانلار دصاتق ريشاك# :ىغ ةعالالاق

 ملا فاضملا مسالا نوثنؤي مهعال هعباصأ ضع تبهذمط وقك وهوةانقلا نم

 .لادلاحتفبردصلا ودردص جكتشم ىدلا رودصملاوهلوأ ”ىثلك ردصو ان وما

 | ادسفهردصأو لخدورصن باب نمدالملا ن ءوءاملا نعردص كل وق نم م

 ادك ىلع هرداصو لاعفالا رداصم هنمو ردصم عشوملاو عجرفهءجرىأ

0 



 اا ءارلا باب * داصل او نيشلا لصف
 د مذلاب 5 0 5ك د فورعملا نم هك الواع نسحمل | ىلعءانتلا

 و 0 الو نح هلوقو حصف أماللابوهو هل ركشوهركشلاهاضيأانا قلكشاو

 0 دورودرك اع 31 ادوعق. ذعقك ردهم را ا لكك

 رمشلا 0 هل كش لثم هلركشتو نارفكسلادذناركشلاو روفكو

 ةقاض نع رمش لاقي هعفر اريمشت هرازإ رمشوبرضهبابو ىثملافلاتخالا

 نم لاسرالا ريمشتلاو ايمىأرمشتو ص الل رمشناو فخ ىأءضأىفرمشو :

 حتفلاب رانشلا (ىش عزل ىأ مهسلا | رمشو اهسر | ىأةنيفلارمش ملوق

 لطتيحلا راقووع اولا هلعراشأ 0 وأدت هيلاراشا (روش) راعلاوبيعلا .

 اهركنأو ورمحوبأ اهللقنهيف ةقلاهراشأ و اضي ااهراتشاو لاق هبابواهانتجا ٠

 ةآراا جرف اضي ا راوشلاو ءاطن لح لاو تنل عاتمح:ةلابراوشلاو ىىمصالا .

 هتف ضرعت ىذلا ناكملارسكلانراوشأاوةئضاو شايل ةراخلاو لج رلاو

 ع ىروشلاو در ويلا رايعلا 5 اوثما عاق ن | امكن | و كانا لاو عيبا باودلا :

 ميلا (رهش) ىننمهراشتساو مالا قصروا سا 0

 ناكملا اذهقانريشأ تنكسلانءالاقرزشاسلعق ًأىأانرهشأ وروهشلادحاو

 ةمواعملاكرهشلا نم ةرهاشملاو ريشلافانلخ دان رهشأ ساه لقوا رش ةفانقأ
 اضل ةرهشو عطق بابنم نمالات رهشل وقت الا وتو تلال لا :

 ىانلا اهرهعشا ةايضف نالفل وا ريهشتاضي أ هت رهشو ر هتشافاضي آهن رهشو رهشاف

 لعتلا سح ريصلا (ريد) 6 داصلا لصف 6 هلس ىأ عطقباب نم ةقبس رهشألا

 (رخ- 1 ْ
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 ْ ءارلا باب *# نيشلا لصف اا

 هيوبيس لاق تماعىتيل ىأ ىرعشتيل مطوق هنموهل نطف رسكل با رعش رعشب
 وب ا وهواهرذعب بهذ مط وق نماهوف ذحكءام لاا وف ذح مهنكل ةرعشهلصأ

 شفخال ا لاقو سابق ريغ ىلعءارعشر عاشلا عجوراءشالا دح اورعشلاواهر دع

 1 طا ناك اهو ةننطفل | عاش ىمسو رعش تحاض ىأ س غانو نال ليم ىعاشلا

 دراج ود رعشلا لوك لامع ىذلا ىعاشتملاو رعشي وهو ف رظباب نم رعشف

 رشف ه ردو د حا انو رعشتساورعشلابهبلغ ىأ عطقباب نم ل

 | قود رعش تن رعشلاو نانا نعش وراعشلاهسا | هرعشأو ا

 | تنين اذا مالغلا تينأوط وك اذهو رعشأ اذآ هما اك ذنيدجلاةاكذ ثيدخلا
 ار ساو ف رك ىرعتلاو ريتكلا رج كلا ءارحصلا نز وءارعشلاو هتناع

 2 نم الخ دلبلا رغش (رغش) ليهس اتخاامهنابرعلامعزتءاصيمغلاوروبعلا

 لجرلا لوم نآوهوةءلهالاىفناك حكت م كلايراغشلا وعطقدبإب وسانلا

 ظ . ككقادصنأ عقخأوأ ىتنبا كج وزن أى ع كتخوأوأكتنب| نجّوزرخ آل
 ثيدحلا ىفو هنعمضبلاايلخلأ و روملااعف رامهناك ىرخالا عضبامهنمةدحاو
 ادذحا ومخلاب ةرفشلاو مظعلانيكسلاحتفلابةرفشلا (رفش) مالسالا ىفراغشال

 'لكذ رحوبدطاوهورعشلااماعتبن لان افجالا فو رح ىهونيعلا رافشأ

 م ةلفحجلاكر فغملا نزوبريعبلا نم رفشم اوهوحتو ىداولكءريفشوهرفش“ىث

 نانالا ىف ىهو اضيأ ةرقشو برطهبورةشالانولةرقشلا (رقش) سرفلا

 فرعلا اهعم رمي ةيفاصةرمح ليا ىفو ضايبلاىلاةلئام هنرئشب و ةيفاصةرمح
 | 21| ( لق رخل ديد ا رتشا ريع وتيمكلا وهفادوساناف بنذلاو

1 



 او ءارلا باب  نيشلا لصف

 ةزارشو ارارشفا نا علاه كا رلاحمتفب لجرايتررش لاق 1

 موقوةئيدرةغل ىفالا سانلا رش لاّمبالو سانلا شن الف لكلا ىفنيشلا حتفب

 لاقو دانزأ ودن زكرش لج ررارشالادحاو سن وب لاق ءادشاك ءا ا

 رشلار يثك ى!تيكسن زوبر يرش لج روماتبأ ومتبك ربرش اهدحاو شفخالا
 ةزارشلاو اضيارسشلاردضم رسكلا ةرلاو هطاش و 2 - 101

 6 عمجاو ةررشلا اذكو رانلانم رياطتنام وهو رارشلاةدحاو حتفلاب

 هنعرخ ٌوء نايضغلا رظن وهو ارزشهيلارظن 0 ةيصاخلا :ةراقلاو

 هرطشدصقو هفصاناذاهلاممرطاشو رطش هع و هفصن"ى ثلا رطش (رطش)

 اثبخدلهأايعأ ىذلارطاشلاو هرطش كهوجواولوف ىلاعتهلوقهنمو ه وحن ئأ

 رعشلا (رعش) فرلظبإ نماشي أ رطشو ةراطق قلاب راعط رطخاقو |
 ريثكر عشأ لجروةرعشةدحاولا راعشأو روءشرعشلا محو هريغوزناسنالل

 ةكحاوو ةصاخ اسلاك للا عك دكا ةرعشلاورعشموقو 20

 00 نالمسلا نق لت ىلا ةدي د (نيكسلا ةريعشو ةريعشرنعشلا

 اماعلعجام لكو ج1 |لامعأ راعشلاو ىدهت ةندبلااضي| ةريعشلاو لصنال
 رعاشملاو ةراعش بضعب لاقو لاق ةريعشة دح اولا ىمصالا لاق ى اعت للا ةعاطل
 اًضي أ عاشملاو ةغل ميملارسكو سعاشملادحأ مار ارعشملاو كسانملا عضاوم

 برحلاىفموقلا راعشو بايثلانمدسجلاا ىلوام رسكلاب زاعشلاو ساوخلا '

 ىح نعالا هماتش قنعطاذا ىدطارعشأو اضع ! مهضعل فرعيل مهمالع :

 حتفلاب“ىشثلابرعشونينم ملا ريمأر عشأ ثيدحلا فو ىدهدب العب مدهنم لبس
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 م اعلا يارا

0000 

 ءارلا باب  نيشلا لصف /١

 ٠ لاعقت 0 لاو اح ,ءس مم راس لاقب ةقب ر طلاةريسلاومزلو ىدعتر

 هج رخأ هدإب نم هريسوموبةريسمامهشب وأري ءاستقدا 6 612 مالو ريستلا نمت

 : لاا اورو ههو لل مدع ىذلا 0

 | دحاو رسكلاب رشلا (ريش)#نيشلا لضفإك هراسىفةغل ءئشلار راسو مهعيجج

 كربشلا نم وهورصن و ب رباب نمبوثلاربشردصم حتفلاب ربشلاو رابشالا
 ' اهربش ةأرملا تيطعأ لوف حاكنلا قح حتفل اباضيأ ربشلاو عابلا نم هتعب لوقت

 | دعا نحت رتشلا (قش) بارضلاءا رك وهو لحفلا ريش نع ىبنلاءاحو

 مسي ملام ىلع 0-0 رتشأ وهف برطباب نم لجرلا رتش دقو نيعلا نفج ىف
 7 ضرأو ضرالا تان نم قاس ىلع ناك ام ةرجشلاو رجشلا (رجش) هلعاف

 3 . داوداقب الود ذاوو راجشالاةريثك ىذءا ر حصن زون ءارجشوةريجش

 | فرحأالا لاثملا| ذه ىلع عسا ن متايموةرجشةءارجشلادحاوور ا

 ىمصالا لاقو ءافل> وةفلح وءافرطو ةف رط وءادصقوةيصق وءارجش وةرجش

 دلو ةعبرالا هده. نمدحاو لكدي وبيسلاقوماللا سكب ةفل>ءافلحلا دحاو

0 

30414 

 طور ندا وي زر اا دب

1 
 3 هدهو ةبرتم نزويةرجشم ضرأو رجشلا عضوم به ذمانزوب رجشم او عجو

 : ' سعال [!فلتخا ىآ موقلا نيب رجشوارجشزك أىأهذهن مدحشا ضرالا

 3 ةعزانملا ةرجاشلكو اوعزانتاو رجاشتو موقلارجتشاو لخدو رصن هنان ومهمدبي

 | ةسركلاب ربح هال عشو خلا توصلا عفر ريخشلا (سخش)

 "نم ندعملا نمبهذلا نم طقلبام رحبلا نزوب سهذلانمرذشلا (رذش)
 01 | رش] ول لا راغص اض. ار دشلاو ةردشةنمةعطقلاةراجحلا ةياذ ريغ
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 ا ءارلا باب دج نيسلا لصف

 نمو اهكسميلف ءاش نفاهدل وهعرتش ا الاهتب راح طب ناك هنا لج ر رّهامهنع

 ةرعسلاو نيسلا ىلا هلوق نيشلا ريمشتلا دارا يدع ال5
 هلثم اراريمس اراساوامهيفةرمساهرسكو مملاوضب رمس هنملوقترمسالان ول

 مضب ةرمسلاو حمرلاوءاملاليقوربلا وءالانارمسالا وةطنخل !ةلاتءإ رمسلاو

 رامسلاوقلقل اىفرمسأوت 2 لجرنزو رمس عمجلاو حلطلا رجش نممملا
 نم ب رض أهي ريم اانارمناك هورس د 7 "يملا ره ل و فو وعم

 لجر مسا | رهمس ىلا ةيوسنم ىهليقو ةبلصلاة ا :ةلاةيرهمسلا (رومس) نفسلا .

 دحاو رونسلا (رنس) ةيرهمس حامرو ىرهمس حمركاقب حامرلام”وقي ناك

 عجاضبأ روسلاو ناريسوراوسأ هع و ةنيدملا طئاحر وسلا (روس) رينانسلا

 دعب ةلزنماهعالن ا رقلاةر وس هتموءامرلا نم ةلزنم لك هورس ودرست لثة روس 1

 ىلع عمج نأ زوجيو واولا حتفب روس عماو ىرخالا نعةعوطقمةلزنم '

 *ىرقو ةرواسأ عم | ع توةووسأر اوسلا عج واهحتفو واولانوكيتاروس 1

 اهيف نواح ىلاعت هللالاقرواسأ عج ن وكي دقو بهذ نم ةرواسأ هيلع لأ الواف

 ةنينل اري وسل روسو راوينأ اهادخلا )4 ما لاو كف د وان اكرم

 تاربثلا ةزوسو هنوثويظفلاةروسوهتلست طاطا 0 ١

 (رهس) هؤادتعاوهتوطسزاطلسلاةروسواهوثوة مح |ةروسقس ألا يفهبوثو ,
 2 فك + ره دحر ل ًاونارهسو ماس وهف برطدباوقرالار هسلا 5

 اريسمو ارايستو عاببا,نمراس(ريس)ضرالاهجوةهاسلاورهسلاريثك ىأ ٠

 اهمحاص اهراسو ةيادلا تراسو كريس 6 كر ىمهللا راب لاقباضأ :

 3 و
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 7-05 .. ءارلاباب« نيسلالصق ا

 00 : ماعط مضلاب - ةيلإو ناتج لمح راحا لك ىلاعت هللا لاقراقسأ)

 اال لس ]ور كلا رسكلاب ةرقسلاو ةرفسلا تمس ةنمورفاسملل

 ٍإ 011007 0 كلا و ره وءابقق وهقفك ءارغب عجاومو هقلا نيب 3
 7 نع تفشك ةارملاترغس و هشك ب اد كال رع ولسا ىرسك لانة راقس

 ١ ىلا جرخ رفسو برض ةلالثلا باو هساك تيبلارفسو رفاس ىبف اهبجو

 باكرو بك ار كر افسو بحصو بحاصكر فس موو رفاس وهف ل ,لجهبايورفسلا
 ٍ ثردحلاق و ءاضأحبصلا ردو رامبو رفاخ رفاسون و رفاسلاةرفاسلاو

 اهول وط ليقو نيرفسم رجفلاةالصاولص قر جالل ظعأ هنافرجفلاباور م

 | 2 راتلاءامسأن ممسارقس (رقس) قرشأانسحهبجورفسأ و رافسالا ىلا

 ١) ىركسةارملاواهمض ونيسلا حبشي ىراكسو ىرك 0 حاس ادحنا كيلا

 1 ءركسأو مشل كلا الاوت رط قات نمر كسوة اركس دسأ ىقةغلو

 ” نأ ركاستلاو ركسلا متادلا ديدشتلاب كلا ل ف كلا وتاربلا

  نوذختن ليزتتلا فورقلا ةيننيتحتفب ركسلاو هب سيل و كلذهسفن نم ىري
 ا" ةرعلارسكلايركسلا ورصن هبايوهدس ر هلا ر كسو دش توما ةركس وا ركس نم

 '0 1 فوت رخو رطنلا نعتسبح ىكان راصن | تركسملاعتهلوقوتانملاوهو

 "برعم ىمراف ركسلاوترحساه رسفوةففخ نسم ااهأ رقوتيشغو تيطغ
 ' اًضيأ ارمسورصن ةبانوليللاثيدحلاةصاسملاورمسلا (رمس) ةركس هندحاو

 ع احا لاش [عنورفتت موقلا: محو رامدلا اًضي | صاسلاو صاس وبف نيتحتفب

 الام اولا وكر رغ تدح قولاسرالا وهورمشتلا نعع ريمستلاو جاجح



 اى ءارلا باب نيسلا لف

 لق رمد ىف هنعط ا تمرد رنا و حلا

 هلوق امهم 0 هنلع أودمتك *ئشل 0 ارمااه تاو ا امنرسلاو و

 ةدوملا هيلا رم و 4 هيلا ىضف 1 ا اورس 1 ىلاعت

 رطشلا(رطس)اوجلامتاوراتوسكلااراوسو راسم 0 7
 ةاكلاو ططاام ا راهلاو راطسس رغو ارطس لاشك فلام

 هيب راطخ | عما ةيصطاخ رطب ور دصم لصالا ىف وهو 1

 .سولفو سلف اكر وطسو راعسا رطسلا عمحو يطا اب ها عجوبابسأو '

 ا ةريكلا راسا 3 مضلإر وطال راليطالا يطال | 0

 نم نر رظيسع مهيلعت 1 ىلاعت لل لاق لمع سنن 5

 عطق هيابو اهطأو اهبج هب راو راينا درع (رعَس : ) ةخومح هيفبارم هلا

 ةملاسل ديدشتلاو اددشمو اففخم ترعسو ترعس محملا اذا ىرقو 2

 َّق نيمرحلا نا ىلاعت هل وقو را اننا ريعسلاو تدقو ترعسنو راتلاترعتساو

 ىلاعت هلوقو نوح اضب ا يعلو تاذدعو ءانع ىف ءارفلالاقرعسولالض .

 رفات هس وان كمأل حسو نيهد لثم وه شذخالا لاق | ريعس مه كو

 7 (رتعس) 2 ريدقت ريعستلاو ماعطلاراعسادحاورعسلاوةروعسم 8 ١

 رفسلا (رفس) ريعشتلاب ن ردتلب ا بطلا بتك قياسات تحوم

 0 ةرفس ىددباب 0 هلل ا!لاق ةنعكلا ةزرفسلاو رافسا عمجاو ةفاسااعطق ١

 عمجاو باتكلا رسمكلابرفسلاو ةرفكورفاك ل ثم رفاسمثدحاو شفخالا
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 ١/٠ - ءارلاب اب # نيسلا لضف 00

  5ةرسلا عجو ةرسأ هعمتو هررسو ىصلا ررسعطقلاقيرسلا ىفةغلاهرس -

 تيكذ أ 000 0 د 0 فا ردو ديو ةورص :.

 ز ررسلا نيوزوجْ انيبب * اكحرلاو تفقو ام هنأ

 ' نم لايمأ ةعبرا ىعوهومالسلامهيلعءايينالاهيف رسىدلا عضوا بعام
 ,ىكر رمت نال 6 ةحو ديف تناك ىنم نم نيهزأمابهنا ثب دما ضعب قوم

 ” ةمالا ةيرسلاو ةايرس تعطق ىا امن نوعبس مر هنع ىلاعت هللا

 ناس ل1 ا ءافخالا و اعلا رجول لاذ وسام لعف ىهواتسس اهم اوبَىلا

 ق ريغل دق ةضشالا ل هنيس تم ذاك أودت رح نءاهرتس واهرمسإمأ ريش 0-1

 | 00ب لرد الي لأ ضرالا ىلا و ره دم دلا ىلا ةسنلا ىفاولاقاك ةضاخ ب سنلا
 آبع 6 2 رورسلان م ة هفتشم ىه ' شاخالا لاقو ىرا رسلاعمجلا وامظوا

 كقو 3 2 يجر ورمل اوىاظنتوننظتاو لاق اذ ! ىربست وهب راحر رست لاقبإ

 . وهقدلعاف مس ملام ىلعل ا رولا اح 1 ةييسوار ورم مضل رسوم

 1 ' عامجال الاةثسا د وءارلا 0 0

 |ىبح 0 الد ل لم اذ وح ع وما نمهحب مش 1 0 م نتمخل

 00002 مك رخأ نتحفب ريشلاررسو ةمعتلاو كلا [نعربي 0

 ع كلا بنعلاكررسلاو نيتايل ناكاميروةليل ناكامبرف

ادحاواضيًاررسا اورارسأهعمحو نيطلاوروشقلا نم
 ا ء

 وارسااو + وو راسأ رت ثي دخلا ىفوريراسأ عمجلا ع وامهط وطخ ىهو

2 

0 0 3 

 رعب 7-0 ى ا معلا رستسا مط وق نم قدشم وهواه رسسكونيسلا تفي

 ا



 ١ ءارلا تاي: نيسلا لصف - 0-0725

 هر شل "أ لوقت ىلعالا رحسلا م لا ةرحسلاور حسب مثانبجم طول
 ىف حاص كيدلا رحتساو رحسلا ىفانرصان حس اورجلا ةقؤا ا ردش او

 هنحام كطلا» كود دحألا 2 101 رحستيامحتفلاروحسلاو رحسلا

 ملاعلا رحاسلاو رسكلاب ارحسحتفلاب هرحس هرحسدقو رحسوهفقدو .
 اعنا ىلاعت هلوقو هلثم ازحيستمرخيسوةللعأذأ كك انا ١

 (رخس) للملا لقو ةثرائارحساةقولخلا حلال ف 1

 ديز وبأ كح و به دمنزوبا رخسمونيتضب |رخسوب رطباب نمهنمر خس
 *ىزهو هبو هنم ك>ض هب وهنمر خس شفخالا لاق و نيثغالا كا و :

 اهريسكونيسلا ضب ىرخسلاوةيرجتفلا دوبي ]0 ا
 المع ةفلك |ريخيدت هرخسو ابر خسا ضع مهضعب فخيتيل ى اعتهل وقامبع”ىرقو ٍْإ

 ةرخس لجرو لل دتلاة [ رس اذكو ةرج أالب ِ

 076 حش ردسلا (ردس) سانلا نم رخسةزمبك ةرخسو هنمر خس ' 1

 اهردقكَو لادلاحتفبتاردسولادلات وكس ت اردس عمجلا وةوالم وحاول ْش

 ىذلا اًضيأ وهوريحتملا رداسلاو رضقليقورهمريدسلاولادلا حتمي ردسو
 52 :بلاكيك اهنع ىلاعت هللا ىضر ىلع وقو عنصام ىلا .الو مالا 7

 2و ل 00 سا هعمج ومكي ىئدلارسلار رس) مخض لايكم وهلبق ردا

 مضلاب رسلاو اضيارك ذلاوهو عاااضب ًاوسلاو نارها م ووش

 0 0 لقتال كل رن عطقب نأ لدق كلذتف ع لوقت ىصلاةرسن مةلباقلا

 نيسلا حتفب ررسلاو رسلا هنم عظق ىذلا عضوملا قفا اوعطقتالةرسلا



 ظ ءارلابإب * نيسلا لَصف يل
 هريظنو م هساش سل ساق رغلعر اسدنم تعتلا وءانالار عق قنبا لأ

 دردكلاب رابتتماو رصف هبابو هروغام رظن حرجا بس ( 2 راج وكم رجأ

 ةريسلاوهنريسدقفههزر مما لكوهلماضنأ رسكلا راسلاو حرخلا هيربسيام

 رسكب ربسلاوت اربسلا فءوضولا غابسا ثي دخلا ىفوةدرابلاة ادغلا نيسلاحتفب

 (رتس) ةئيطا نسح اليمح ناكاذا ريسلاوربخا نسح نالف لاقي ةئيطا نيسلا

 عماو ةراتسلا كك تك اك تولع كلا ورا اورو وتس هعمج ر تسلا

 ةراسم ةيراحو ىطغت ىأرتستو وه رتتساف رصن هبابوءاطغ“ى 0 راتسلا

 3 رودسم لوالاف باح> ىلع انأ انادي>ح 19 كما دح كاعتال وقو ةردخ أ

 ارقوممتاذآ ىفوةنك أمه واق ىلع ل ءجهنال باجحلا ةفاث 0 املا

 لجرو ام 3 ىأابت 0-00 ناك هنا ىلاعتهلوقك ل اعاؤ سد وعل

 يمل را ددعلا َّق كلاب ترامس ال و ةريتسة أر لاو فيفعىأ 0

 6-5 أ رودتلا رجس(رجس) هيو لامة ع راد رواد ص ًاراتسالاو

 هب رجسيام حتفلاب روجسلاو رصن امهبابو روجسملارحيبلاو هنموم ًالمرهنلا
 (رحس) رجوسم بلكل اق بلكلا قدعق لع ةشَخ روجاسلا ور وتلا

 هعمجو حتفلاب رحسلا اذكو دار و كا عم او هن ةءرلا مضل ايرحسلا

 رحسو رحس لاقيف قالا ف فرح ناكل د وقر لكك
 كتليل رحسهب تدر ااذا|ر حس هتبقل لوقتحبصلا ليبق رحسلاو رهن و رهنك

 | رع هيلع بلغ 1 دو نا ا

 2 0 لااا ىلاعت هللأ لاق هتف رصةر 9 ناومالوفل اق كات ارع

 )ك0
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 ١ ءارللتبان ب نيسلاو ىارلا لصق

 دشن آو ىط ةغل قرمةلااضيأ ريرهمزلا ل عت لاقو (تاق) 5 ١

 م
 رهيرامزب ريم رلا وانعم 0 انعالط هل

 روزلاو تيكا رولا 0 ه0 ملا (رز) ا لدم

 لثم راوزوروزم وقوراز لج لاق. نور ازلااضيأ اوهو ردصلاى عأ حتتفلاب

 ءاروزلاوتار ءازو حودومون لم روزو اضيارورةوسة راهو فام

 هنعراوّرأو قرضا رانك ع اراروزا*ىثلانعروزادقو دادغب ةلجد

 ءدموهو عينك نعوواز "'ىرقوفىعمع هلك ا روأزب هنع روازو اراريوزا

 ةدحاولا ةراا ةروزلاوءازلامغب ةراوزو بيكو كاقماينم ةرارور وازتت

 ةرايزلا نم لعتفارادزا واضعب مهضعلب راثاوروأ درو: ناكل او

 ةرايزلا رازملاو هموقو هتسحلربو زلت ؟يقلا رورو باو
 اهو اهتراضغ نوكتلاب ايندلاةرهز (هز) اهنافحج هبىولي ىأ ةيادلا ١ راطيبلا«ريزيام رميكلابرايزلاوقيقدلاراتوالا نم ريزلاواضيأةرايزلاعضومو
 ترهزو م ءاطا حتفب ةرهزلاو نيتحتفب ةرهزلا كا دكومروناضيأ ت 5 نلاةهزو

 0 هسا ةرع امو 2 اهيعتار عسا تعال 1

 ع

 ل هن 7-5 ىذلا د كلا طارد 1

 ة«نيسلا لصفإلل هب ظفتحاّى أ انه رهدزاس د | فو
 ند 0 كا ىلا 3 تب رش اذا لاقراس دقو انا كام) 1



 ا | هباب * ىاذ لآ 0

 َّت در لاه ىفتتلااضي ار يحزلا ل لا 0 طك موطلل

 22 عفتراو ادجدتما ىداولارخز (رخز) عطقوب رض هبابوةدالولا دنع ها را

 حتفلابرزلاو صيمقلارا رزأ دحاورسكل ,رزلا (ررز) عضخهب انرخار رحبو

 هرزوهرزو كصيق كتلعررز أ لاقيدرهانودرا رزادشاذاص يمقلا رز ردصم

 | 11 21 اذ] سيقلا تررزاواهرسكو اهمضو يازلا حتفيهرزو

 ةاقرعزلا (نعض) ترصاعأ رزرز دقورئاط دهدطلا نزوب رزرزلاوررزتف

 هللعفالو قالا ةسارش ءارلادب دشتب ةراعزلاو رعزا وهف برطهبانو رعشلا

 ةراعزهبفو رعز لجر لو ةماعلاو قلخا + بلا روفصعلا< روزعرلاو

 : 00 كاع( رز ةفوردست اضن ًارورعزلاو

 رامات وص لو؟ريفزلا (رفز) هبهغب<بوثلارفعزو حداح و ناحصخو
 " رفزي رقزدقو هجارخا قيهشلاو 0 6 قرنا نال ءرخا قيبشلاو
 امبرو تعنال مسا هنالءافلاحتفب تارف رفز عمجاو دقو امسالاواريقز رسكلإب

 نطبرك زو بارشلاقبقز مضاإب 1 ا (ركز) هرورسلا عاملا اكس

 وأتددمناف فلالافدحو رصقلاودملاتاغل ثالث ةقل كو“ التما ىصلا

 ةعامجا مضلابةىمزلا (صز) تفرص فلالا تف ذحناو فرصتمترصق

 برض باب نم لجرلا زدقو ريمازملا دحاو رامزملاو تاعاما صزلاو
 ثردخلا ىو 50 ية رم لاخو صازلاةبالورامز وبفرصنو

 00 لاو دش رى زلا(ريمز) ةنازلاىه دعو ألاق ةرامزلا تك نعىهت

 بشل ا

 ١ ليس دن نا ودل

1101 



 ١ 8 ءارلا با # ىازلا لصف 225
 فوطي ناك هناثن دخلا قوامه دحى أ لج رلاةك ةوعسلا رث :تعد

 هبألاقف .كلذ نعلئسف السغ نبنم ةدحاو لكن ملستغيو هئاسن ىلعةلمل ىف

 دضةركذلاو ىرك دلاورك ذلاو ثدن ًاتلادخ رك دتلاو حا 5

 لاذلامضب رك ذورك ةىلعكنمهزعجاوةارحرغىركذ هت دلو ناسنلا

 ىأرك ةايتنار لاو صملاعت هللا لاقءانثلاو تيصلا رك ذلاو ىنععاهرسكو

 5 دوار د5 هوك ذو نايحتلا دهر دو ةدقلا حف

 ىالاتم وس ىثلاو كواضا 5 دو

 ةجاحلاهب رك فتستام ةرك ذتلاو داف ركتذاهلصأ ءنايسن دعب ركذ

 تبرضهبانو مودص قدسالا توصربر ملاك ريئزلا(رأز) * ىازلا لصف

 اكيادسال وارجو مدوف ةبرطبان نم ىرخأة غل هنف ورئاز ووفاضي أ |ريئثزو

 0 ربز عم اودي دخلا نم ةعطقلا مغلابةربزلا(ربز) ارؤزت

 اعطق ىأ اربز مهنيب ثم | وعطقتتف ىلاعت هللالاق ءابلا مضب اضياربزودددحلا

 رصنو برضهبابو ةباتكلا اضيا ربزلاو رصنهبانو راهتالاو رجزااربزلاو

 انتاو مهضعل أر قهنمو رودقوردقك روبز عم او باتكلازتسكل انربزلاو

 نملوعفمىنعع لوعف وهوباتكلا روزلاو مقلا عضبملاك رب زملاوارهزدواد

 ىهوربدلاىازلامضب روبن زلاومالسلاهبلعدوادباتك اضيًاروبزلاو ربز

 ديدجا ٍبوتلاواعياماز ومهم ءانلاو ىازلا رسك ريثزلاو ريبانزلا عمج او ثنؤت

 00 ىهلاوعنملارجزلا( رجز) هيف ةغل ءابلا مضو زحل اولغيام لدم

 ترج ز لوقت نبكتلا نم برض وهو ةفاسعلااضيأ 5 رح د زان حد وأو



 ادا < كانلالمق -- ١
 ُُ بيؤذى ال ين الا دقن اوشن وبرضو ةاتكلا ريذلا (ربذ) 50-7

 ىريخا فتاكلا اعربذي : * اودلا قرك رايدلا تفرع

 | طر هتك نر ةوتاكلا تريز ةدسعوبألاق ىرعزالالاق (تلق)
 3 ةءارقلا عع ربذلاوتاق دي د1 د ةوفنتك تاتكلاث رب رومصألا

 حتفلابرخذي رخذدقو رئاخذلاةدحاوةريخذلا(رخذ) تيبلا ىف ةبسانم دشأ

 رذلا (ررذ) ةرخذاةدحاو هلا تدنرخذالاو هلثممرخداو مضلابارخذامهف

 1 لجرلاةيرذورذوت 1 55( رو لج ىلا ىع هنمولغلا رغصأ ىىوةرذعمج

 دراباب نم هقرفءاودلاو حلملاوبحلا.رذوتايرذلاو ىرار ذلا عمجاو هدلو

 : ا هدا حو ةورذلال ةغل حتفلاب روردلاو رار

 روعدم وهف رعذ دقو رهان زورعتلا مسالاو غطقدبابو هعزفأرعذ(رعذ)

 0 نانوأبيطن ءةيك دحر لك نيتحتفب رف ذلا(رفذ)

 0000 ل را كال ارق دلا وءاقلا سكب رقد ةضوروبرطهءانو

 'ّ 0 ذهعجو ىئنالاد_ترك ذلا (ركذ) حٌيرثبخو نانصهلىأ
 - اوقرف ضابقريغىعريك اذم عمجاو فوعلارك ذلاو 3راسو دك رك و

 دحاو هلل ىدلا 0 شفخالا لاقو عملا فنيرك ذلا نيب

 . فويس يه ديبعوب لاق مودم ارك فذ مورك د فيسو لييابالا ودي دابعلاك

 ْ لاقيو نحل |لمع نمابم|سانلال وقي ثدن اد و ا رش

 ا ينابتكو حاحصلاةرادعوخسالار ئا اسؤاذكه رذوب ا نكودلوق (١ ١)

 هدعبحعي عم هأ 0
1] 

 0 اك
 ع :



 حا ءارلا تاني لادلاوكادلا رسم

 ةثؤمرادلا (رود) ماشلابدلب رمدنو لخدهباورمددقف هناذئتساهف رط قدس

 باوثثا معن ل لاقاكعضوملاو ىوثملا نعمىلع رك ذي نيقتملا راد دمعنلو ىلامتهلوقو

 ىنعلارلع سل تنسح ىفثدنأتلا تلق« ىعملا لع ثنأف .اقفترم تنسحو

 ىلعوأ ءاكنالاوهو قافترالاعذوم قفترلاديرأن ا كئارالا ظل لعلب
 ريو مروداتلقلا جو كيلا قش ديزأ اذاةتانعا لعبت

 رادلا م ضخ أةرادلاودساودساك اشي روحوا و 0

 وهو دح أ ىارايدابماملاقبو ةلاطاىهو رمقلا]و>ةرئادلااضي ا ةرادلاو

 هريخمزادأو اهحتش انارودو واولان وكس ارود وت راند 0 ل

 رهدلاىراودلاو ةملاعملاكةروادملاو ارودم ههامج“ىشلاريودنو هبرودو
 نيرحلانةةضرفنرادىملانوسموهوراطتلاىرانارأالا 0 ٠

 سلخلا لثم ثيدحلاق و دنطاةيحان نم كدسماولا لمح ناك قوساوف

 ةدخاو ةرئادلاوةحير نم كقلعءرطعنم كحل نأ ىرادلا لت لاسلا
 رايدأ هعمج ىراصتلاريدو ءوسلاةرئادمبيلعلاَقي ةعزطااضي ىهو رئاودلا ٠

 ا شو عه يح ع 1 ا ا

 ديالا صدلال قو روهد هعمج ونامزلا رهدلا(ىهد) ريدلا بحاصىتاريدلاو

 لزاونلان وفيضياوناك مهنال هللا وهرهدلانافرهدلا اوبسستال ثيدحلا فو
 مضلا ب ىرهدلاوىلاعتهللاوهكلذناف مكب كلذلعافاوبسنال مطليقفديلا

 ( رأذ) 6 لاذلا لصف + ةاهنسلا ضرالا ىلابوسنملل ىلهساولاق مك سسنلا

 نزيشن و نرش ىأةزمطارسكب نيجاوزالعءاسنلا رد سارا



 ءارلا باب #لادلا لصق ا
 1 9 ع 3 3 5 ع 3 2

 2 هرددهللاو ا شل اا مل

 فقاثلاىرذلا كوكلاو ررذدوتاردورد عمجاو ة هو ) ءالاةردل اولح

 '” ىف 2 لد ىردلاتف لادلا يكن دقو هاش ردلاىلا بسن 4

 ال لا لاو اميرع كلارك ةردلاو ىو لو ىرخسو

 : وود كارد اع رضلار ,دورطا!اردبراردم ءامسورردعمج اوهناليسو

 : ةيلج ىلإ 5 ردتستو باحسلار دنع رلاواهنبل رد ىأ ردم يق ةفانلات راو

] ردقلانهفرخل !ادلاحتفب را دردلاو
 رسدلاد>او سك ارا ايدل ( ب د

: 

 تاذرلع ىلاعت هللا لاق ريما لا ىه ليقو ةنيفسلاحاو "أ اهيدشت كر

 هللا ىخر سابعنبالاق رصن هبابوعف دل (ردلاو اقفاص أ رسدو.رسدو عئاولأ
 000 ال زوق ىلا رس دولا و رس, ,ثوهاعا معلا قةتعىلاعت

 . ةرعادىهورعاد وهف !سوب رطهبابو قسف لاو ث حلا حتفلا,ةراعدلاو نيتحتفب

 ' اولتقتال ثيدحلا ىو مودبملا ريعدملاو مدظا لاد لا حتفب ةرثعدلا (زعد)

 . راصاذاىعي هحطحطب را اة عاف راف ل١ كردلهنا ارس كدالوأ

 . ىفعطقال ك ثيدحلاهنمواسالتخاءىشلا ذخالادلا حتفب ةرغدلا (ىغد)الجر

 ّْ 0 00 ا فولو 5 ليسو يدل

 | كالطارامدلا (ضد)ةساركلارتقدلا( رتفد) ةنتنمةرفد ىأ ءارلارسكبرافداي
 ع ٍِع 4

 نم ثيدحل ا ىف ون ذا ريغب لخد ىأسمدو ىنعمب هلع صدواريم دلل هيصدلاشب
: 

0 

0 
5 17. - 

72-_ 

0 2 



 لااا افاطفعلا/ لام سا ايلف مارا

 66-0 ءارلا باب # لادلا لصف

 كا رخب هللا رختسا لاقي ةريخلا بلط ةراختسالاو ريغك ريخم رات ريغصتو

 ربدلاوربدلا(ربد) 6 لادلا 0 رايح ا هيلا ض وف ىأنيغيشلا ني هريخو

 دنريال لاقك ةعاجلل هلعجربدلازولوبو ىلاعتهللا لاق رهظلا القثمواففخم

 لاتقلا ىف ةيزطانيتحتفبةربدلاو لبقلا ىذ اضيًأربدلاو ريدلا ومهف رطمهيلا

 حنس ىذلاوهو ىربطلانزوب ىربدلاىارلارشلاقبو رابدالا نم مسا ىهو

 رخا قع نحتفل الادلا ىبصيأل نالف لاق ةجاك |توفدنعا ريخأ

 موعم ىتل نمرخا ىأ مثربادهللاعطقو ىرةنزواايربدزولوةي نوثدحلاواهنقو

 كو كح ىلاهب تاسقاام لسقلاوليقلا ذاع كردد نعد تربدأام : ريبدلاو

 الاعلام نالفو كالاطا حتفلاب راددلاو ربي د نمالسق فرءيامنالف لاقي

 راهنلار بدو ابصلا لباقت ىلاعرلا روبدلاو تقولا ب هذام دعب ىأ ركل !ناراند

 ع ردو نا لاعست ىأربدأذا لسيللاو ىلاعت هللا لاق هل ثم ربداو لخدهباب وبهذ

 قاولخدموقلاربدأو اروبدتل وحنعرلاتربدو خيشو ىلو لجرلاربدوربدأ

 لابقتسالا 4ضرإبدتسالاو هاداع هربادولابقالا هضرابدالاو روبدلا عر

 ريبدتلاو هيفركمثلا ربدتلاو هقاعهبلال و ؤتامىلارظنلا 60007 و

 اوربادنال ثيدحلا فو اوعطاقتاوربادنو رب دم وهف ربد نع دبعلا قتعاضي

 قرقنلت ىأ 5 دينو راقت وف بايثلا نم ناك ام لكرم هكلايراثدلا 0

 ةلبلو مالظلاروحدلا(رجد) | صل ؛ًارثادتو لخددبإبو 0 مدرلاردوراثدلا

 لاقي نيللازدلا (ررد) عضخ هبابود دعب 1 وهدرطهرحد ا ةماظمر وجيد

 ( راخخ 5



 ءارلا بايد ءاخلا لصق ١٠

 ا 48 ل7 تانج علا رج ل وقت ناعلا ف لعجتام ء ريخ اوريماو
 5 و وهطلاخ | ساخاو د َّك 0 ريمخسمل ار وور

 اراوخ روخي رولا راخ 0 0 جلا دم كازا :

 لجرلاو 5 ا ورا وح هلا دس الح مل جر خ اف ىلاعتهلوق هنموحاص

 0 ا ل 0

 نايل ارقي خو راختأ لجرإيت 2-0 2

 ظ ايل رو ربح لجرو فر رعلا سل وءاتلااب !وعور راتخالا

 يهو ةريخ عم تاري ا مه كتل وأ ىلاعتل هللالاق ةريخو ة رك | ساكو

 ليقف 3 اك د ال1 ل اةاجح تاررخ نيف لاقو لك حةاخاتلا

 ظ ناف لعفأ هب اوديرب ملو ثنؤمللءاطاهبف اولخد ًاقتافصلاهش | رخنالف

 الو ل الو ةريخ لقت الون مانلا ريخةب الف تلق ليضفتلا تعم تدرا

 | 6 دس ىب يريح ىانلا كي ال١ # عاشلال وقام او ل اعف !ىنعم ىنهنال عمجم
 ظ ريخلاو نيهو نيهو تيم وتيم لثم هففشت ديدشتلاب ىريخ دارا هنالءانثام اف

 ] | 1 ىكلهللاراخ كال وقنم مسالا ةرياانزوبةريخلاومركسلا رسسكلاب

 ةريخ دم لاقي ىلاعت هللا راتخا كلوق نم مسالا ةبنعلانزوب ةريخخ اوراتخاى ا

 | ريختلا 327 ءاقفطصالا راشخالاو نيكستلاب اضي | هللا ة ةريخو هقلخ نمدللا

 ع

"_ٍ 

1 



 رك اتم ايهاب أوةلوقبلاوتباطرلا عم :هيق لخديوهنعىبمدقودعل رضخ

 | رض> ةنم انجرخآف ل ا اباطرلا 0

 رخال ارده أ ارضمارضخ همد هذ لاش ورضخالا هيدي رب شف +الا لاق

 .حصفأ وهو مك ردح لاقي ومالسلا ةياع ىن وم بحاص ديك لثم

 رطنخلاو هسسفن رطاخ لاقي كالا نع قارشالا نتن سس سا
 هتل زئموهر دقاضي | لجرلا رطخ وا ذك ى عه رطاخ و هيلع نهارتيىذلا قيسلا

 وذ ديدشتلاب راطخ حمرو زها انارطخ رسكلاب رطخي حمرلا رطخو

 حم راب زاطتخ لج رو عطا ةنشأ ةخناو عافت |حمرلانارطخقتقو زارها
 هلدق ىذلاكهبابورتخس و هيشم ىف زيها اها رلارطخ ونال ديدشتلات

 نمهلابي *ىشلارطخو لوسب اب نمرطخدق و رطخ ور دقهل ىَأريطخ لجرو
 واخ ىأَذ اج رلارفخ لوقت ريحا ريفا (رفخ) هلامب هللا ا

 هلو هب راحتسا نالفب رفختو ر يفخر فخ ذكو برضهبابوهعنجيريفخلناكو

 اريفخ هعم ثعل اع 0 ردغو هدبع ضش يرشح وار دان

 مضلاب ةرافثكا اذكو كتوفغ تقو لاه ةقلل ب مضلابةرفخلامسالاو

 ءانلارسكب ةرفخةيراحوت رطهباوءامحاةدش تحتم مدح او ا!

 لاق فرصةرملاقبرومتورمتوةرك لثمرو> وره وةرمح (رمج) ةرفختمو

 اهحنر ريغت اهراهخاو ترمتخاف تكرتاهعالا رخر خا تمس فا عالان |
 ةيقب راخاو رمخال برشلا مئادلا ريخاو لقعلاا مص اخل كاذب ت يمس لبقو

 راخلا تسبل ةارملا ترمتخاو روخعو فنتك ن زوبر لج رلوقتر كسلا



 ءارلاباب * ءاحلا لصف /6 ١

 رخرخومونلادنعرخلاقيقدتحم اومانلاتوصةرخرخلاوطغسىأارورخ
 دراج او نقلا قورع وهو رجش ءازلا مضب نارزيخلا (رزخ)ى نعم
 اها ا خو ,ضلابارسخ ريكا عروب كح ناكسلاةنارزيخلاو
 0 اه لق ىلاعت هلوقوهلثم هرسخ تار وق "وشل رس

 ديلاو رد الالكتم رسخالامثدحاو شفخالا لاق الامعأ نيرسخالاب

 . كالطاو لالضلا ةثالثلا ىف ءانخا حّتفب ىرسيمل اوةرا 1 ورايا و كواحألا

 ةلكاشلا هرمص ااوقيقد 0 ناسشذالا طخ ما (رصخ)

 [ 00 دفا رط | فد اهلا اذا لخ لا رصخ دقود ريل نتحتش رص و
 احا 0 را رطل !!بايوداصلا راك رار ءاموددو 5

 ام لكو طوسلاك مي ءءمارسكب ةرصخملاورصادخللا ع عم او ىرغصلا عبصالاداصلاو

 ىشملا قددِس ع هرصاخو ايوحمو أاصع ٠ ند كسمافهديبنا 7 رصدت 6

 ١  نولةرضحلا(رضخ )هزاحامالكسل اراصتخاو هن رقاد واس قر رطلا و اصتخاو

 ' امبرو اريضخ ريغ هريضخو رض وضخاوارا رضا “ىلا ريخخاو رضخالا
 000000 1 او دخا واق نامه دمىلاعتهل وقر صاد وسالا ومس

 ةرضخلاو اهرحش : ةكتاداوس قارعلا ىرقتيمسوىرلاةدشنمداوسلا

 |” راولأ قدر لاو دخلا سرق لاهي ةمع داهلعلا*ة رب لحل اَوليالاناولأ ىف
 / ةأرملا ىنعب نمدلا ءارضخو كايا ثي دخلا ىفوءامسلاءازرضحلاوةر سلا سانلا
 >> [ساث نوكي الارضان ناك ناو ةنمدلا ىف تدشام قالوا تنام ىفعات رم

 . ىمو اهحالسودبي نا لبقرافلا عي ب ةرضالاو ةرضخةواحاين دلا لاق ١



 7 تح

 101 هوي سوم نوب اينو جيب و 5 17 8 ١

 ١ هأ/ ءارلا اب # ءاخلا لصق

 ىأ روحاف هروح و يراوح قيقداذهوضِرب ىأ ماعطلا نمر وحامر وصقم

 نع لصفاذاف لصف حار راوحلازيالوةقانلادلو مضلابرا ولاوضيبافدضيب

 حتفلا ناروحواضي أن اروحون اريح ر يثكلاوةروحاةثالثولمصف ويف همأ

 راح (ريح) بواجتلا رواحتلاو ةبواجلاةرواحلاوماشلاءعذومواولان وك

 ىرايح موقو ناريحوبف هسا ىف ريحام هيف ءايلا نوكسب اريحو.ةريح راحي

 ف رص ةنددم ريكا ةريحاو ىتلدك 00 اج لح رو رسول حو

 هريخو اذكيهربخاورابخالا دحاو ربخلا(ربخ) دءاخخا لصفإلم ةفوكلا
 اس ردملا نرورشاو رخل كو هى نع لا وسلا وا علا دع

 مسالاو رصن هبابوهماع مالا ربخ وذا رملاذكض وه وءابلا مطر ةريخل| كك و رتنملا
 ىهو ةرباخلا هنمو راكالا ريبخلاو ملاعلاريبخلاوةىشث :!انلعلا وهو ىضلابربخلا

 ديلا باختسن ثي دما فوتابنلا ريبخلاو ضرالا نم جرخملمضعببةعرازلا

 000 |ةّربخورصن هبا وهنبتخا وهالاب اداه ريخ -وهلكاذ وتاننلا عطقن ىأ

 ديرريف مه اةتربخا سانلاتدجوءادردلا فال واما و ريا. ريا قدص لاقي

 0 و مالا ظفل ىلعمالكلا جرخاف مهنيلَق مهر بخ اذا كن كلذب

 (رخ)راتخوبفهرتخلاقببرخهبايو ردغلارتخل |(رتخ)ز اجحلاب عض وم ربيخو

 مضل نيا ىلا لاقوة اويح مضلاب رح حتفلاب نبا رخدقوةقرلاديضةر وتلا

 ةنراجو لاو دس (ردخ) ريكا رثخ ىنامكلا عم بولاقةلملقهبف ةغل

 توص ريرلا (ر رخ) تارطاغا و لح رلا صفا د زلاذاةردخم

 ردكلاب رخي ادجاس ّلرخوةرارخ نيعوار ير خرسكبلابر حير خدق و ءاملا



 ءارلا اب  ءاحلا عرش 21

 (رقح) انرمأ لوأىفىأةرفاخلا ف نودودرملانئ|ىلاعت هلوقورفملا:دحاو
 اذه و هردعلا برخ فان نههرعدرقحو فرطدنابولل دلي غصلاريقلعا)

 راكتحا (ركح) رراغصلات ارق اوهرغصاريق#هرقحو هرقحتسا وهرقتحا

 * ملا رمح دقو رم الن ولد رم ا(رخ ( ءالغلا# صرتي هيو هعمج م اعطلا

 رمح تلق "مارا صاحالا عمم او دجأ لجرو مع زاجا»

 هيف لخدةرماخالاتلقاذ :ةرجاوبحللانارحالالاجرلا كله ًاورح ماو

 سانلا عيمج هانعمو ند ولاه زل وزعت مهنمدوسأ لك قاثأ لاش وقولحلا

 سانلا جا اذ ا انك دل |هنموةدشلا تصوت رمح ات ومو مهمجت و مهب سع

 نامص رخو لفتك رخو عماو ريعلا رانا ةديدش ءارج ة ةنسو

 ةراماو شحولار ,امحر ومحللاوةرامحناتاللا ولاقأك رودرا وامن[ تارخ و

 لاقهبابو عجرراح(روح) لاغب ولامح ل ادم رام د حاولا رفسلا ىف ري اباحا

 ىشغل د وا قست روح و دساكو أ كلاه وبه ىعن 1 و ول

 ةدش ىنعلاضايبةدشاضب ارو اواضب | نتحتفةر وح ةدحاولالالسل 1

 مصل لاقاراروحاهننعتروحالاقيروخلاةش ءاروح ةارماو اهداوس

 : نيعأ لئثماهلك نيعلا دوستنأروخلا ورمعوبا لاقو نيعلاىفر ول اام ىرداأ ام
 ءابظلياهيدشت نيعلا ر وح ءاسنلل لبقامت اور وح مدا ىنب ف سيل ولاقر قبلا وءابظلا ٠

 نويرا 2 0000 را وحنورقبلاو

 3 0 ا ع الل نديكلا



 ىف

000020 1770-77 

 ا ل ان ا نو نى تا ا ا وش نا

 اوه ءارلا باب * ءالا لصق

 تنالف ةريضحملكو هؤافوهبرق لجرلاةرضح(رضخ )هس حم د رارشلا !١
 : ع

 ةيدابلاو هيرلاوىرقلاون دملاىهوةيدابلادضة رضا او ىداملادض رضاخلاو

 ىرضدح نالفو ةيداملا لها نمنالاف وةرضاخخا ىلإ كك نالفلاقباهدض :

 هنااا مكتلا» راسا ودب مح قم ىأ 7-5 هير هم هاذ لا

 ,لخدةانو ةسغلاذخو 0 وحتفلاب وهىمدالالاق وديزوأ نع رضحلاف

 مهلكو لاق ةأ ما ىضاقلا رمضخ لاب هيفةغل رسكلاب ريضحءارفلا عكحو
 لعفب لعفب اي نم ةغللا هذه لعج ناويدلا فوت لق مهلا رضحينواوقب

 مرضحت نلا ناو ةف.الارببتك ىأ كءانا طفضر ومحو 0

 قيبصتنا ىا نورضح نب ركبذوعاو ىلاعتهلوقو ةروذح ف نكلاو
 ردصم لضالا قسوهو ترورضاخ ىارودت 201
 مسالا تينب ا 0 اع

 ي ردح هللا ةسنلاو ا 0 تضقةخو 2

 هباو: مرح أزوظح وهف هرظححو ةحايالادضوهو رجس ارا ]| رس 1
 رظتحملاو حيرلاو دربلا اهمقتل رج د نم لب الل لمعت ةريظتلا وراظحخلاو رصن

 هحتف نمو لعافلاهاعجهرمنكن ف رظتحلا يشبك ىر قواها معي ىذلا رسكتلاب

 مخل ةرفخلاواهرفتحا وب رضٍباب نم ضرالا رفح (رفح) هب لوعفملاهاغج :



 ءارلا باب # ءالنا لصف ١6

 ف اقر د ىا ردكم نرون رس لحوو فيلثلا اض [رسحتلاو ازيسح

 اهديدشتو نيسلا 0-3 رسحم نطل وزو رقح ي انور سحهباحص | ثيدحلا

 .باود راغد ىقو تارشاةدحاو نيتحتفب ةرششخلا (رشح) ىنمب عضوم

 .ةمركع لاقو رشحلامويهنمو رصن وبرضدباب و مهعمح سانلا رشح و ضرالا

 نيشلا ردكب رشحللاو اهنوم اهرشح ترشح سشوحولا اذأو ىلاعتهلوق ىف
 : ,مالصلا هيلعلاقمالسلاوةالصلا هيلع ى ع نأ نم مسأرش :احا ورشا عضوم

 رشاخلاو رفكلا ىلا وح 06 ده و كح ان عام اوسخ ل ماللعلاو

 8 د ا : همأع قيص هبرصخ ( رصح) سقاعلاو ى دق ىلع سانلا رشحأ

 هللا لاق سجحلا ااًض 5 ةيرابلاريصخلاا و ليخسلا قضلا ريصخلا و رصن

 و اضيب ُ 5 ىلا رصخلاو | 'ريصحح را رفاكلل م مج اناعحو اع
 .ترصح ىلاءآ هل وق ناو طامبماو قاض ىاوؤدض رصح نأ 3 هد كسلا

 .هيومسهز وحلو الا- ىضاملاز رك نا ةفيكلاو رثفخالا داق مترودص
 . ”ىش نم عنتما نم لكو مهما عءاعدلا ةبج ىلع ثرو دصت رصح لعجو دق عمالا

 :هلها نع رصحو ةءا رقلافف رصح لبق ادطو 0 دقو هم 1 د

 . تكلا نبالاق نطبلالاقتعا مذلارصخلا ةالا ىتايالىذلا ووضلاو

 1 .ناق ىاَعَت هللا لاق 6 ةحاح م نموأ وهلا 7-3 1 نع ول سا

 رصف هبابوهبا وطاح ا وهيلعا وةيض ىأ هنو رصحن و دعلادرصح دق ولاق متر صحا

 روصخح وهف لجرلاترصح شفخالالاقو اراصخح وة راح اضن اهورصاحو

 ِِع ع ع ع ع

 0000 ا

+707 



 ١ ها ءارلا باب * ءالا لصف

 ةراخلا برلا حتفلاب رورحلاونيلب مبطي قيقداضيأ وبايثلانمريرحلا
 راهنلاب نوكي دقو ليللاب رورخا ةديبع ونا لاق راهنااءومسلاك ليلا, ىو
 قتع ىأ حتفلا, ارارح رحيد.علارحو ليال نوكي دقو راهنلاب مومسلاو

 ةرح رحب لجرلا رحو لصالا ةيرح نم مفلاب ةيرحرحن  لجرلا رحو

 . عراضملا ىف اهحتفو ىضاملا ىف نيعلا 0 هده :نئظع جتتفلاب

 مضلا رج 3 مونأت تررح> لوقت تاغل 0 هيف 0 انو

 7 لدحرءارف را "2-00

 ةبقرلا ريرحتو هيون هريغوب تكلا برت واهمضو احلا حتت ةرورحلا ب
 د ) دجسملاةمدخ وهللاةعا كك

 ةيراخ لالا ةر رح ورزا ويف سنو فرت ا * يشلارز>لوقتص رُخلاو

 تارزدح عمجلاو ىدنعام ريح ىأ ىسفن ةرزح اده لاَ ةرضح نزوم

 ةقدصلا ىفىعب اين سالا ة:أثار رح ماودك ديلا ىفوءازلا حتفب

 ةقفنك يع نك نع هك رس> (رسحإ) زوم لبق رهش مسا ةيمورلاناريزحو

 هريغ هرسح و أ 0 ردح و 1 را 0-0

 كلك ةنشنا: اهو يفامدل 1 نمهرظن 3 7 ع هرصل رس> وزو رسحتسإ

 تثئافلا 7 ىشلاو اعمولتلادش ٍ او ساجهباب واضيإ اروح را

 هريع هرسح و ريسح ديف اضن أم نديخ وست طابا ١ ء ىشلا لع رس> لوقت



 ءارلا باي# ءاحلا لصف 1

 تلا ءادلاع .طخل اها وحام وه راحاتلا حاف اردو رجح ىذل مق
 هلوق ير او ا ًاغلاةيحاتدوملزا ا ؛| ردي او لامقلا اح

 00د ل طا نع يالا اا رجلا ونيلترلا م تا بدك لك
 مضلاب روجنملاو حتفل اة رحت و تاقنلا ن مودسإم ساحم نزؤوبنيعلا

 رودحلاوهنمردح ىذااناكس ماَوهو طوطا حتف!ابرودحلا(ردح)موقلحلا

 505 لاق 0 رصن هبابو لفسا ىلا اهلسرأةنيفسلار دحو كاعف مضلا

 عضوملاو طاب الا رادخألاو رك هاو عرسأ هناذأ ىفو هءارقىفردحو

 دقو زرحتلا رذحلاو ردحلا (رذح) لزتت عمدلا ردح و لادلا حتفبر دحنم

 عمجاو ز رردتم طقشم ىاايمض ولاذلارسكي ردح لجروترطهبابوهردح

 ةرذاحلارسكلايراذحلاو في وختلار يذحتلاوءارلا حّتشب ىراذحو نور ذدح

 ىنعمومضلاب اضيا نوزدحو نوردح و نورذاح عب انا اوقاعلدل وق ”ىرقو
 هللاعا ِ ىثثلا رفادح (رفذح) ن نوفئاخن وز دحئ ماو حاتم نورذاح

 1 سة راللاو ل دض را (ررح) رم كلاب رافذح دحاولاهيح اوتو

 1 را لفعل 2 رع 00 رخلاوةدورلا

 ل ا 0

 00 ا ىراقلا 1 د نسوان و ةيجتوا اننا دبا هجولا خوفا
 " ةمالا دْضةر اوةرح ةقانلاقبةركسلاة راو وبطم ريغ لك ؤ يام حتفلاب

 0 ا 2 لل 2 1
 : ةدحاوةريزخاو ربارح عج ا واهيف نيطال ةرحةلمروهف لمرالرح نطو

0500010 



 ٠١ه ءارلا تا ءالعأ نصف 2-220----33-

 ريا (ربج) (ءالا لصفإلل اقتحاهانسموب رعايا ا ا
 جرخي ثيدحلا ىفو رثالا اضي اربح اورسشكلا,ةربحل اهعضوم وهب تك ىذلا 5

 ىمصالا لاقو هتئيهو هنول ىأءارفلالاقءربسوهربح سهذدقرانلانملجر '

 0 امجريغو رعشلاو طخلا ريبحمو ةمعنلا رثأو ءاهبلاولالاوه ٠

 هنمو حتفلاب اًضيأةريحورصن هيابوهرمد ى اهربحورورسلاوهور وبا حتفلاب .

 ربحا نوم ركيو نومعتو كورمسل ى ا نوربحن ةذور ىف موف ىلاعت هلوق ٠ د

 لاعف | لع عمج هنال حصق ارسكلاودويبلاو ايحادحاوحتفلاو سكيك

 ىمدالا لاقو حتفلاب وه ديبعوت 1لاقو 3 ؟لابوهءار ةلالاقولوعفنود 3 ٠

 ىذلا را ىلابو.فزمريكلاب راب وتقل وار ار 1 اال ِ

 يك يا يامل ةينعلاك ةريخ اوبتك سحاص ناك هنالدت 5-56 3

 ناجح ةريكلا قو راكخ اةلقلا قةعج رجلا (رجح) ءابلا حتفبتاربحو "

 ةضفلاو بعذلا نارحطاو ودا وهو: رك شوك 0 هراججو |
 ردكب نانسئالا رجح و.مطقدباب وهلم فرصتلا نعمته هبا ىشانلا ريو ١
 ا ف واهم وءاحلا ريكي طاو روج طا ل كا 1

 3 000 مار ار هشلا ف نوفا نملاسدلارادلاىفهنولوقبا ما ةيتايس

 ىاةرجح رجتح !لوقترادلات رجح هنمو ل. الآ 5 ةريظح. 1
 رح عمج اواهذختا

 كلذ ىف لهملاعت هللا لأكل قعلا زجل وملحام ةبتارجحو فرضوةفرغك 0
2 . 



0 

 +١ .'ءارلاباي كيبل لق 0

 ا تورم رهنلا رفعملا (رفعج -) ةيعرم ىأةرمضم 0

 (رح) ةرقج ىالاوةم نع لصف واعستا» ءابنج رفجو رهشأ ةعبرأ غلب ام زعملا

 اهنا 071110

 ظ«ظ«ظ

 ع : 0 .ثالاأ و كسانملا تار ةدحاو اضيأ ةرم!ورانلا نمةرمح عج ر محلا
 7 صاخلا ةدحاو مما رسكب ةرمحلاو ةاصخلا ةرملاو راها نيمريتارمح
 : مضْلابو رمل هيف لعجب ىذلا “ىشثلا مسا رك ككلابفاهمضو مار سكب رمح اذكو

 7” اويخرانل ا ااا ناك (تلق ة)ر ممل اهل ئه ىذلا

 ْإ اهراجعطق اريمجت ةلخنلا رجو لخنلامحشديدغتلاو مشلابر ال او ملا مث
 1 قو هإسرب و هأمنق قهدقعو هعمج اضن هرهعش رح و را عراظ :١ محو

 ) راجحالاب ءاجنتسالا راجتسالاو قلحلا مباع رمجم اودبلملاو رفاضلا تي دخلا

 0 تا اوعجاىأةرهمحهربق اورهجةحاط نب ىسوم ثيدخفف (رهمج)
 5 لوة:لاقهبابودصقلانعليملارولا (روخ) مهلجسانلاروهمح و هونيطتالو'

 7 راخلاو ثنؤيو ركذي دإب مسا روجو مكمل |يفهيلعراجو قيرطلا نعراح
 7 حصقأ رسكلاو اههذو ملا رسكب اراوجو ةرواجم هرواح لوقترواجا
 7 هيراح لج رلاةًارماودجسم اق فاكتعالاةرواغ او نعغاور وتجاواورواجنو

 0 رج ارا رج ]نش افا دعلا نم هلا هراح و هنمدراجس اقنالف نمهراجتساو

 ' ففكي اننع ىأ ةرهج هللا ىرنىح ىلاعتهلوق ىف شفخالا لاقوة رهج هلكو
 ١" هتوص هب عفر لوقلاب رهجو سمشلا ىف ردسالىذلارهجالا وهني واننيبام
 7 راهجاو توصلا زيبجو توصلا يروهج لجرو اضيأ روهجو عطقهبابو

 "7 ةرهوج ةدحاولا برعم. هول اواهةادابملاةوادعلا,ةرهاجلاو هنالعا مالكلا



2 

 ا

 ١6 ءارلا باب * ميا لصف
 (رزج) بذا * لا رحتاو زج شك ىذيلكو طا 0 -

 نكدمصل رزحلا عماو ثنؤت ىهويثنالاو رك ذلا ىلع عقب لبالانمروزللا '

 اذا ىازلا حتفب ارزج مث وكر لاعب هلك ات ىذلا» للا نيتحتش ه عابسلار زج 3

 0 ارفلالاقوةرزجة حاولا لك قت ات رالا حا زجل اومتواتق

 نع اهعاطقنال كذبت يمس حبلا ر 1 زجةدح اوةري زلاوهيف ةغل م 5 ا

 هز دج اعاد تال ادا كانا وعول عضو ولاد دي

 ف نعل ىحفأ لا ىرعشالا ىس وم ىلأر فج نيبام يه ةديبعوبأ لاقفبرعلا 1

 اذا روزا رزجو ةوامسلا عطقنم ىلا نيرب ل مر نيبامضرعلا فول وطلا
 ىفو اهرزج عضوم لحلم راويه سل

 ةوارمضضك ةوارض اه نافرزاحلاهذهو 5 ايادنعللا ىضر رمع نعد دخلا

 (تلق) سانلا عم دنعر حام: اروزجلان الم وقلا ىدن ىنعي ىىمصالالاقرما
 لبالا عبذتواهم وم عببل لبالاامف رولا عضاوملارزاجلبدارأ ىرهزالالاق ١

 ريم ان نو تاتا ل

 010 لامع 00 اس او هلا ع ب 04 1 9

 مهاهن ااوةرزجموةرزجمةدحاولارزجلاورزجلا عضاومرزاحا عمجم وءاعلاو

 لاملا داسفا ىف را ةداعك ةداع اطن ا وابلك ا ونامحللاءارش ىلعةموادملا نع

 عوجر يعودلا بشرت اورست وسرور ا ا

 ربعي ىلا روسحلا دح اواهحتفو مارس كير سلا (رسج) تلختىلاءاملا

 روسجلاو اضيأ رساجحو حتفلابةراسج مغلابرم ريتك ل

 هلععأ ىلا عجري الو هناكم ىف ىعري نيتحتفب رشج لام (رشج) مادقملاحتفلاب .

 نزوب ىةابةرشح ليخورصن هبابو حور الوىعرلاىلااهجرخأ هباودرسشجو ٠
0 

 ىف



 ءازلاباب # ملا لصف 84 ١

 ةريبجاو رسكلاب ةرابجلاو ريجتلا ديدشلاتيكسل كريب اورك ىأةجورف
 هيفو لبا ىلافيضأريج وهلادقيمسا ليئرجو ماظعلا اهم رج ت انادسعلا

 ليريجو لعرج نزوب لثرجوزمبه 0 ليعرج نزوب ليئرج تاغل

 ْ 0 رحمللا عج (رحج) اهر 0 كيش رولا 2

 نآرخيطا رح ةأرملا 0 اذا اد 0 وراسل

 ردخلا 2 رادجلا 00 طئاخلا رادب دخلاو سلفلاك ردجلا (ردج دج)

 امهحتش ىردخلاو لادلا حئفو ملا مب ىردجلا ونانطببو نط_5ناردج

 ىاادك ةيدح وهو ردح وهف هلعاف مسي ام ىلع ىصلار دج هنمل اد نانا

 هنم سردام ىلع مقلا مب اتكلاردنجوا ذك لعف نأريدجوهوقيلخ

 000000١١ دي ةيطاو نعذام دع ةشوداعأ ذات وتلا! ذكونيتنل

 رذج (رذج) رذ اج عمجاو ةيشحولا ةرقبلادلواهمضولاذلاحتفبرذؤجلاو
 نا تيدا ىفو ورمع ىنأ نعاه منكي و ىمصالا نع ما حتفي هلصا”ىثلك

 رج عم او فزخلا نم ةرجلا (ررج) لاحرلا بولقرذجىفتلزنةنامالا
 ' درباب نم هريغو لب ارجوك مسلا نمي رضى ذدلان زوب ىرخلاورارجو

 | ىج ىأ ةريرج عهلع رجور حلا رئاك هنالك لذب تيمسءامسلا ىلا ة رح او
 . ةيضار ةشيع لثمةلوعفم ىنعم ةلعافاهتمزابر حنى لا لب الا ةراخلا وةيانج مهيلع

 ّْ > ةقدصلا نأ موقلاس ئاكر هوةراخل ا لبالا ىف ةقدص الشم دكا وفا دءامو

 1 رج ره ا اع كلذ ناكل وقت ”وعابن اراجراحو لم اوعلانودماوسلاف

 1 ' ىأ د1 وكلا دع ليعالو 0 ا مانع كرا

5 



 ١ ءارلاباب# ميج اىلا ءاثلا لصف 0

 مدح رمثلا لاما اضنأ رغلاو قاتعاو قس اك رمال

 هرك علط رجشلا رع :ًأولاومالا عاون آب هرسف ورم هل ناكوورموب أر قو لقشر و
 رو هلام ق7 ل او رع تاكا رع رجس ورك 0 اذارماث رحشو

 لاقهبابو عطسرايغلا راث (روث) اهفا 00 طظاسلار قو ةرزك اري هلام هللا

 أ رتلاووو 7 ودها وثيرشلا نالف ز ف وعر نا 1-1 و

 ناريثؤةريثو ةبنعكة روث ”عم ا وةر ,وثىنالاورقللانمروثلاو هماع نعدحاضنأ

 ن ةلاىؤ رك كل راغلا هيف وةكع لبجروثوةبن 5 اهنا رواد 0

 ريعنيبامم رح ثي دخلا لص يع لك روث ىلا ريعنيباممرح ثردخلا ىفو

 لمعحج هن اك عم ىعمب ىلا هريغلاق ور ون هل لام, لبجةنب دملاب ل هنالدح ىلا

 ) 6 لصف ا ءامسلا ف جرب روثلاو مب رحتلا فاكم ىلا ةفاضمةندملا

 هلا دسج ال مهضعب ًارقوحاص ىأارا ةجعراخر ولا راج لاش 0 دارج

 1 0 ىنغتن ارب |(ربج ) ءاعدلاب اب عرضت هللا ىلا راج وما راؤج

 رتجاو لخدهباب ورينا ىأ هسفنب مظعلا ريجو رصن هباب ورسك نم همظع حلصت

 ههرك أرمالالعدربج أ وهرقافمدس ىأر يتجاف انالفةللاريجوريجتالثممظعلا ٠

 ندعملا تيدا ىفو ازايجهمدنهد لاق ردها رابغلا جروب 1 دل

 حتفلاب رابجلاو هرجاتسم هبذخ ورم كلهف هيف لمعي نمىلعراهمنا اذاىأرابج
 ةروسكملماظعلار يي ىذلا ريكملان زوبر باو بضغلا عل تقي ىذلا اددشم 3

 حتفب ةيرجلاو دلوم مالكوه ديبع وبألاقردقلا دضريجلا وركت لجرلاربجتو ْ

 نزو :رويجو تورجةووخو اشنا ١ هبق لامي وةيردقلادضعءابلا .



 0 5 ءارلاتايعءاتلاو ءاتلالضف - - 65

 باب 5 (رجن) 000 م راسا 2

 7 راجحو سو افك رخ جالا عمو ا راجا رحنا كلذكو بتكو رصن

 هورر ثيدحلا قوكب.رحتلاةرثزتلا (رترت) ديدشتلاو مضلاب راج وءاتلارسكب
 عجو مملا حتفب تارع اهعمج وةرعةدخاولا سنج مسار | [مارع) 5و ع

 ىغاتلاو ةقيقحلا ىف عمجتال سنجل نالعاونالاهبداريومضلاب نارمتورومترقلا

 رقلا مطماضيأ سماتلاو دا أ قالو لاق رغلاهدنعىذلا

 ركلا رتكلا رتل وه ىرفلاوةعئايدب دشتلا وحتفاانراقلاوبرضهبابو

 25270 ىدلا رونتلا (ر>) اردو زلاروعتلا علاه دنعرتك اذانالف رعاك اق

 وه ةبجتو هللا عك و هتك مىلاعت قائد رلكلاقروتلارافوىلاغتةلوقودنف

 ةوأن كلذ لفقر جوملازايتلا (زيت) هيف برش ءانإروتلا (روت) ضرالاهجو

 اراد ارانهلعفاولاقاميروتتعك ريتو تا راتعمجا 22 ينم د ضار ان

 لاقي لحذلا ةرجلاك ةرؤثلاو سلفلاك ر أثلا (رأن) (ءاثلا لصفيءاطلا ف ذحي
 ةرباثلا(ب) ةرفصنزواض اةرونو عطقهباب وهلتاق لف ا لا ارا

 ا( اضرأ نارسخلاو كالطاروبثلاوةك< لبج ريرثو هيل ءةبظ اوملارمالا ىلع

 'ىأ اورجشال ثيدحلا ىتو ءاتلاب هلوقت ةماَخلاورصع شلك لفن ا

 اّضيأ وهونانسالان ممدقتامرغثلا (رغن) ذيبنلافمريغعمرقلا ريتا وطاختال

 نتحتفب ةبادلا رف (رفث) ةماثلا ةرغثلاو ن ؛ادإنلا جورف نءةفاخنأ عضوم

 ّ رث) هتزجح ىلا هبلجرنبب هقرطدرهبوثي رفاتسا وقتله لع دهاهر فثأو

 ل امرك د لابحو 1 ملا ع دار 2 أ



 ١؟ه ءارلاباب # ءاتلاىلاءابلا لصف 2 - 8# - 2

 ةادغلا ىلعلدب ردصم وهو ه1 ودغلا,لاق كة ركبلا وهو
 ةعجلا تندح ىنوهبروك اا لعىلوتسا ىلا ركب اوذهت اننا ١ .٠١ الآو

 ناو ركتباو عرس انالفركب اولاقركتباوركب نم

 ذا اراك ”لعتاي ريد تناك ثم دس ىو قانا ةعط ظن 0

 هنفريخ ال ىذلا كلاطا دسافلا نجح رلاروبلا(رو) طقضرتعااذاو ةدقىتعا :

 ا راب عج وهو ارو اموقمنكو ىلاعت هللا لاق كل هرو.موقواضي ًاروبةأنماو

 نالف رابورشب مت ا ورشبتنالاقباكرئابل عم امل عال ةغل هنا لبق و ل وح و لئاح لثم

 عاما وهو“ ىثل هعجلاذ اذا 1 ري للا ةرانأو كله حتفلابا راوروس ْ

 هلمعراود كو عاتمارابو ثي دخلا فوهو عر زتلقلاضرالار وثلاكروبلا 2

 ءايروتلاو ءايزاتلاو رك ذام امانوروس وه كتل واركم وىلاجن دة و لل ١

 ىراب ةيرعلا» وهو ةيسرافلاءاير وبلا جمد الا لاقو بسلا نم نأ امهف دملاب 3

 مفلاب رببلاو عطقهبابوهبلغه ربع (رع) لكلا ىءايلا دي دشتي ةيرابو ىروبو

 روبناف مشلاب نهبلا هيلع عقوأ ىأ لم اهرب لاقير دصملا حتفلابو سفنلا عباتس

 وعورباراهيوهوؤتبلا يع 4 لاقي ىذلار اغلا حتفلابراهبلاو هسفن عباتت ىا

 قاض رض قلا رم وكر ارعلا هلاك عيب رلا مايأ تينيءا ردصةحاقف هل دعجتدن ظ

 مطق امهءابو عرب لجرلا روبو هاب رق لاقي بك اوكا ءوضهءوض باغ

 وهف ريناكيرضاذاةبَورضمرعتهذلا منك اه ركل( | للفرع

 هريتو كالط |حتفلا,رابتلاو اضن أ ةذفلإهل وةب مهضعب وبه ذللالا ريت لاقبالو نيع

 ) رابع دك



 ,١ >ءارلا نا ع ءانلأ لصف 500

 ًّ ربعنلا ( رعب (] هقس ىف هرسق اهناو دشرءرسفم تلق * دشر هانرسف

 ' عذجأ اذا اريعب ىمس امتاو ةآ ارملاو لج رللن ان الاك ةقانلاو لم |لمشت

 ٍْ ريعبلا رعب دقو راعبالاو رعبلا ةدحاوةرعبلاوز ارعب و رعابأوةرعبأ ماو

 : رار ويقلا فام رعب ىلاعت#ل وقوتك قمر يسفت قبس (رثعب :)عطقباب نمةاشلاو

 . ىنالاو رك ذلا ىلع ةتةرقبلاو سنج مسارقبلا (رقب) ةديبعوبأهلاةجرخأو

 نهلا لهأو اهناعر عم رقبلا ةعامج رقانلاو تارقنلا عمجاو دارفاللع اطاو

 ا ا بنك ةروقا 00-0-

 ! قار اااضأ ركملا ا جحا ةعاردتلا ا 0 )رملاف

 00 او ل ارعر 5 ادخاوانطن ت دلو

 ظ 00 0 وجل اواو تلا ركيلاودبالا

 مهيأ ةركيىعا وج لاقيواضبأ تأ ركب ىلع عم ور 0 هه 0 أحرم خو قلحو

 راب 0 ركب تدرأنافار < ا ئأت ركب هتنتأو مهلك اًواج ىأ

 ا عك هلك رك ابو ركتبا ركب اوأدب كلت ركب و لخ دباب نم را
 لعركيو ءادغلا كور والقوه دكبركي الو فاكلا مشب ركب لاقبالو

 ركبو هبلا ركب أ دقف “ىش ىلا رداب نم لكوهريغهركب أو لخدباب نم ةجاحلا

 000 ا تروم ءالاصن اوركي لاقي ناك تق و ىأ قا ركم

 تقولا ىلع لدي لعف وهو راكب الا لعج راكب الا و ىشعل اب ىلاعت هل وق و ص رقلا

 ا ا و ب 0 ا سلا 7
1 

6 
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 هجولا قاط ىأ رسل ندحوعو نال اح ء+هجوب نالف قرشرو

 فرح م زاودس ” تلد 6 وأن اك ةف رعمهف رصتمالج رعب تيمساذا ىرشب و

 ريخلابالانوكنتال ةقلطملاةراشدلاو .امهوحنوةحلطو ةمطاف فال كهل ةدنأتلا

 ملأ تادعب مثرشبف ىللاعت هلوقك هب ةدضمتناك اذا ركل ناش تاق و

 [دكو هاو سلا شان و ىرشنلا ريهادتلا واضعب مهضعب رشن موقلارشابنو

 ثغلاب ردع يل | حايرلا تارشملاو ريشنملا قولاودل نكمفالو 2ك لاو ظ

 هك رصبلا (رصن !)ةريشب ةأ ص اوريشب لجر هدم لوقت لاما حتفلابةراشبلاو :

 ا رصبو فرظديا وزع عا رضيو يرسل سرس »0 ا

 0ك وقهنموةئيضملاةرصبملاوحاضيالاو فير عتلاريصبتلاو

 ةيرتملا نزوب ةرصبملاوءارصب مهلعج ىآ مر صبت اهنا انعم شفخالالاق ةرصبم .

 نائرصبلاو ةرصبلات يمساهبو هام ضايبلا ىلا ةورةراجحةرصيلاوةجحلا

 راصيتسالاو ةحلا ةريصسلاوةرصنلا لا راصاريصتت رص وةقرك لا لا

 ةريصبلاوه هلعج شفخ الا لاق ةنيصب هفن ىلعناسن الا لي ى اع: هل وق و“ىشلا فا ٠

 ' عقجاو رصنخلا ىلتىتلاعبصال ا رصنبلاو ك سفن ىلع ةجح تن | لجرللل وقتاك

 ءامس لك ريصر كر دخلا ىووقر جو شيلك اح رسل نرد هاا ءانلا
 سعاشلالاق فويسلااهيلا بسن:ماشلاب عضوم ىرصب واهظل غدير يا ذك ةريسم

 حرملا ةدشوهورشالا رطبلا (رطب) * اهنويقاهتصاخأ ى رس, حئافص #

 1ك كرا تدشر و ا”كشدع ترطب لاقب ايلا نط او ترطب و



 ءارلا باب # ءابلا لصف ١
 لكلا رسكلاب 5 امهف مضل ارب هجح هلل ارب واهمضب هجحرب ,و ءابلا حافي
 نك ههركب نم فرعي الىاربنمانهفرعيال لاى ورلا ماولعاشاورامو

 ةيرلاو رحبلا دض ربلاو اهقوس ربلاو مغلا ءاعدرطا ىبا عالا نب |لاقو هرينر

 مالكو توص ةربربلاو ةيربلا تيلعف نزوب تيربلاو ىرادب ,لا عم اوءار ار>صلا
 ءاطاو ةرباربلا مثو سانلا نم ليج ربربو رابرب وهفربربهنم لوقت بضغىف
 عمجي نأ هب وبديس عنم و حمقلا نم ةرب ع مج ديلا واهتف ذح تئش ناو بسنلا و ةمجسعلا

 11 لأ ريقه ل هحيح هلاأ رب 1 اساقدربملا هزوجو راربا لعرلا
 لقبلا رزب رزبلا (2) ربلأ 25-5 لحرل رب و الع ىأ هباحص أى لع لح رلا

 (ٌوس) لباوتلاريزانالاورازب 0 |نهدوهربعو
 ةدحاولا رع م * بطر مر سم نيتحتفبحلإ م حتفلا,لالخ ”علطهلوأرسبلا
 هيلعام راص ل اخنلا رتكأو ةنالثلا ف نيسلا مد ريس و تارسل وةرسل وةرمسإ

 هالو اورسمال يدا ىفورصن هبابو ديبدلا فه ريغ عم رسبلا طلاخ رسسلاوأرسد

 دحاو روسالاورسبو سدعلاعي لخدهبابو حلكه هجو لجر لا رسب وأو رجشن
 جرس م اضن تكا :لتخ اد ىف ةدعقملافثدحنةاءىهورساوبلا
 ةرشابمو اهسسمالم ةأرملا ةرشابمو قلخلا رشبلاوزاسنالا اج مهاظرشبلاو
 ىرشنلا نم هرمشب ورصن هبايوهنرم دب ذخأميدالارشبوكسفتباهيلتنأرومالا
 اهمضو ءابلارسكب ةراشبلام ءالاوا يشب: ءرسثبواضيأ ءرمشإ أو لخدورصن هبابو

 عطقب رخم رشإأ لوقتو رسىأ اراشبا رشناف فيفختلابا ذكب هرشب لاقيو
 برط هبابو د رت ادكب ثنو ةدجلاب اوركأو ىلاعت هلوقدنموىلالا

- 

 ويل



 ١١ _- ءارلا با © ءالأ لع

نأس رف بودنم قمالسلاوةالصلاهيلعىنلالوقهنموارحبىرجلا
 نا ةحلط ى

 رحبلا بكر لجرلارحبأو حلم ءاملارحيأو حلم ىأر حي ءاموا رحنا ءاندجو

 هنمو عطق هباوواهق رخواهقش ةقانلا نذأر حبو ىتارحهتلاةبسنلاو دلب نيرحو

 هيف قمعت هريغو لعلافرحبتواهمأ كحاهمكحو ةيئاسلا ةنبا ىهو ةريحبلا

 ىأهرثعبو هعاتم رثحءار فلا لاقو ددابتف هد دب ىأرثحستف هرثح ( رثحي ) عسوتو

 هجرختسا ىأهرثعي و ىثلازحمح ار اوبألاقو ضعب ىلع هضعب ساقو قرف

 هبرخبتيام حتفلاب روخبلاو ناخدلاكه نم عفتر يام ءااراخي (رخ) ةفشكو

 نالف لاقي ىشملا ف رتخبتلا (رتخي) رخأ وهف برطهبابو فلا نآن نيتحتتب رخبلاو

 رداسو اضيأ هيلا ردانو لخدهبابو عرسأ“ىشثلا ىلاردب (ردب) ةيرتخبلاى 5ع

ا ىمسو هذخا ىلا اوعراست حالسلا اوردتباو اوعراشبت موقلا
 اردب ردمل

 انردب اوهماقلهبىمس ليقو سيعمل ااهلجعن هن أك هتليل فعولطلاب سمشلا هتردابل

 لاق ءام مسا وهو ثنؤيوركذيعضومردبوردبلاانل عاطى أن وردبم نحنف

شعةردبلاوردب ءونهنمو |ردب ىعدي لج لتناكركب ردب ىوعشلا
 مهردفالا ةر

 دتحاام دنع تاطقسو اطخ ىأ بذغ رداون هنم تردي اي تلاد

ب) ماعطلاهيف سادي ىذلا عضوملاربيخن زوي رديبلاو ةبيدبلااضيأةردابلاو ِ
 (رذ

 قوقعلا د ربلا (ررب) افارساهش رش لامار يدور مدن هبايو هعرزردبلارط

 راربأ ىبلا عججو راوهب ربانافارب رب ارسسكلاب ىدلاو ترربلوقتةَربملاا ذكو

دعأالت اق #4 هعيطي ىأءرربتيوهةلاخربينالفوةرربرابلا حو
 رك ذادحأ 

قدص هن ىفربو اهدلوبةربمالاوهللاهمح ردريغ هعاطلاى عع ررتتلا
 هجحربو 



 ٠ ١ ءارلا تاب# ءابلا لصف ٠

 تاروزام نعجرا ءا لإ لافك اح رخل جلع رم هلصآو جاودزالل 20

 انرعأ ىلاعتهلوقو رزولان متاروزومهلصاو جاودزالل تاروجأم ريغ

 ىرك ذي تلق # ةرامالا نم نوكيدقو اوصعفةعاطلاب مهانسعأ ىأ اهفرتم

 صالاو ءاسمأ مهل عج ىنعمب دعتم اذان عأ نارسمتلاو ةغللال وصانم ءىت

 وذريمالاو اص ًايشتتجدقل ىلاعتهلوقهنمو بجعلا ليق وده دشلا رصالاك
 ا سأو ءاهللاةريم أ ىننالاو نم اراض رسكلابة.ما مشلاب رأي سمأ دقو رمال

 رالي | 1 بحا رم اع رماو اص أ رسكلاب ةزاماامهتف مملامغيرمًاباضيأ

 اا 12 اول وت ةماعلا جرواشةرما ةماذك قءرمأو طلست مهيلع

 ةرواشملا رائتسالاو راهئالاو هنف اورواشتو هباومهاذاهباورمتئاو هلثتماىآ

 ىأ فورعمب كني اورمتئاو ىلاعتهلوق تلق * لعافتلاك رم الا [ذكو

 ةمالعلاو تقولاامهحتفباضيأ رامالاوةرام لاو فورعلااضعب كضعب 0

 نمو راجحاكر ابأو سلفاكر ءوبأ ةلقلا ىفاهعم< يملا (رب ) 34 ءابلا لصف ال
 رأب و رايدلاكراعبلا ىبفترثك اذاف راث اكر ابا لوةبف ةزمطا بلقب نمبرعلا
 رصن هبابو ماقتالا لبق هعطق رتب ( رتب ) عطق هبابو اهرفحءءابلا دعب ةزمه ارم
 جهات ثيدحا ىفو برط هبابو بنذلا عوطقللارتبالاو عاطقتالا راتبنالاو

 ( زب ) رتب أ وهف هرثأ ريا نم عطقنا 20 هل ىقعال ىذلااضي ارتب الا وءاربتبلا

 دقو ةرثب امدحاو راغصجارخروثبلاو ثبلاو ريثب ريثك لاير يثكلازبلا
 هقمعل هبىمس ليقربلادض رحبلا( رحب) اهرسكو اهمضوءاثلا حتفب ههجو رثب

 او نس رفلا ىمسو رحمظعرهلكو روحو راحو رحب أعم اوهعاست و

1 

١ 



 ١١ ءارلا تا < فلآلا: نسف

 هنواع ىأ هرزاو ىرهظ ىأ ىرزأ هبددشأ ىلاغتهلوقوةوقلارزالا (رزأ)
 ةلقلا عمحو هلم ةرازالاوثنؤيورك ذيفورعمرازالاوهرزاولوقتةماعلاو

 رازالا رزمل وة رملا نعرازالاب تكي ورمك رزاريبكلاوءرعا اور اك زو

 ةرزا رزتئاو رزأتف اريزأت هرزأو مارقو مرقمو فاو فحم ا

 هب رض باب نم هبتقرسأ (رسأ) ىم أ مسارزاوةيكر لاو ةسا اكو هو ةنسح

 دقلا هودشي اوناكو ريسالاىمسةنمو دعااوخو رازالانزو» راسالاب هدش

 ريل اجا اراسإ و ب ريخباب نمءرسأو هبّهشين وانيت ا ديجتا لك سف
 هعبم ىنعي هدقب , ىأهرسأب كلا ذهو ىراسأو فرس أعم اوروسأموريسأ وهف

 ددالاو مهقلخ ىامهرسأ انددشو فرضةانوةفلخسالا» سار

 مهب ىوةتبهنال هطهر ل جرلا ةرساو 0

 لثمحتفلاب ىراش ا موقونارم و رشا ور ترحل رطملا رش 371( :)

 ةيشارشأو اهفارظأ ديدن و اهدي ناسألا يحاور ىراكسو 110

 رصالاو برضهبابو هسيح هرصأ (رصأ) رصن هبابو ز ومهم 0

 راكأ عمج نيتحتفبةرك الا( رك أ) لقثلاو ىدلاسلا حد ديعلا رسمك

 عمجاو اذنك 14 ةممةتسمءرومأو مق: نالف سعأ لاقي (سمأ) يدل

 ةروم ًامةريملاملارخ دود اهنعو مس اميتايودتك كسل 1 ْش

 دعو ريك ىادملااظر أر ماو لسنلاو جاتنلاةريثك ةرهم ىأةرؤيأم ةكسوأ ْخ

 ىف ريغدحأ ا بوةعب لاق هتماعأو معريظن راصف برط بأبو زكوه ا
 ليقامعا شفخالالاق تح ىعابرلا نمل 6 يده فال هرعادلطتع 7
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 ءارلا بان * فللالا لصف 1
 رخاوأ عججاوةرخآ قنالاو لعافهريدقتو اريخأ ىأ | رخا ءاج لوقت ة ةفصوهو

 نآ الا يرخا قنالاو نق 00 ادع اخ هنا رخ لاو

 سانلا تايرخأ ىقءاح وةفصلايفالان وكب الاذك نم لعف أ نالةفصلا ىنعمهيف

 ىأ ءاخلا 0 هعابو ادبأ ىأ لادا ىرخأ هلعف أ الو مث رخاوأ ىف ىأ

 اريخآ ىأ مضلا» ارخآ انءاح واريخأ ىأ ءاخلا حتفن ةرخ اسف و ةطبش

 ل ري الا ا تر بسلا ل سة نزو سلا حزم

 ةرخؤم لقت الو بك ارلا اهلادنت ب ىتلاىهولحرلاةرخا ىنةليلق ةغلاضيأ

 ثنأت ىرخأو عج رج ودم دق هس دي دقنلا#ىثلا رج ؤمو لحرلا
 هعم ىذلا لعفأ نال رخأ ءايأ نمةدعف ىلاعتهللالاق فورم ريغوهورخآ

 لاحربو كنم لضفأ لجرب تررم لوقت ةركن مادام ثن ؤنبالو عمج ال نم

 تننثهتفضأو ا ماللاو فل الا هياع تاخد أن اف كنم لضفأ أ صابو كنم لضفأ

 7 لامترلبو نيلضفالا نيلجرلابو ىلذفالا لج رلاتررملوةنتثنأآو تعمخو
 مهللضفأب و مهلضفاب تررمو لضنلا ءاسنلابو ىلضفلا ةأرملابو نيلّضفالا

 الو لضفأ لجرب تررملوةننأز والو ناضفب وندالضغو مبيلضفأبو
 اهو ماللاوفلالا هلع لخ دن وأ نمي هلصت تح ضف ةًارمأب الو لضاف أ لاجرب

 ماللاو فل الار يغب و نم ريغن عمو ثن ؤيهنال رخآ كلذك سيل وهيلعنابقاعتي

 ةأرمإبو نيرخاو رخأ لاجربو رخا لجرب تررم لوقت ةفاضالا ريغبو

 | تح حالو عم وهو فرصلا عنم ةفضؤهوأل ودعمءاحاماف رخأ وسن و ىرخأ

 ' هيوبيس دنع هفرصت ملو شفخالا دنعد 00 رح الاجار هب تيمسناف
 اةدحلا

 ١



 ١ ءارلا باب »+ لالا لصف

 رانآلا مسالاو روم لاقباك ديدشتلاب ة هرب و ىلا سل ل انو

 همي ديرف سال ا نزوسر ا )رب 0 ريالا ل قوسقلا , ةددازالانزو

 هيمو دركأ هناي تاطخو م اودنرفلاوهىذلا
 ةالصلا )| هيلع ىنلا نآثيدحلا قو 0 نع فلخ هاف قر ون امدح

 هنعدللا 0 رمل نير دي نا 0

 نمل 2 دعبرك ذلانم سنل ارك اذهلوقوا ذك لعفأ الى ولاقانالف
 هرثأ ىف ىأةزمطارسكبهرثإ فجر خوا ذك ثيدحهلترك ذكلوقك ماكتلا

 ةالاصلا هيلع ىنلا نتاسو فدسلا ةيرضو ”ىنثلا ممر نم نام نيتحتفنرثالاو

 هللا 2م نيتحتفب 2 مسالاو هبدبتسا'ىشثلابرثأتساو هراث  مالسلاو

 رئؤت اهمال ةمركملا اهمضوءاثلاححتفب ةرث ًااون ار فغلادل ىج روتاماذانالغب

 ة[دم ةقب - ند ةرائاوراثيالا نم هسفن ىلعهر آونرقنعرقاهرك ذب ىأ

 هرجأوباودلا رجالا( رجأ) * ىشلا قرثالاءاقب انيثاتلاو نتحتف ةراالا دك و

 لوقت 1 ةرد>الاو هلمم اراحا كملاب ةرحاو رضن و برضباب نم هللا

 : هيلع رجاكلاو ىردجأ ريصنب ىأ ججح ىلامت ىرجاي وهف لج رلاترجاتسا ٠

 رادلا ا لمعلا ىلع رج ؤدسا هاتعم تلق د رن م وهف رجالا نمارثكي د :

 ىسراف هب ىنبي ىذلا رج الاو حطسلاراحالاوهرجأ و لوقت ةماعلا واهارك ٍ ١

 لوالا كعب ءادخأ 00 الاو اضيارخاتساورخ اتفهرخآ(رخآ) ب رعم



 3 . ءارلاو#«لاذلابا# فللالاو«نونلالصف 223

 فمع ةئي راع حراتلافلوقتف تيقوتلا ىلعوأ ع د تو نيمسا

 هنحده هتب رام تيقوتلافلوقتوةعم |مويةيؤرلاعاطقنا لّوأىأةعماءوب 00

 لوقت امناواذك ةنسدملوقتالك نالت رفاه قبأل قس كل دما أ

 ” لصالاقدنمنانول وقن سانوناكمال : نم ةربظن نامزلل نم هبوسس لاقوة دس ذم

 - *(نونلا لصف هى عليلداللوقلاا ذهوةدحاوةلك انلعجذاو نمناتلك

  نونلامضب ةدسوةدين سا ج وةرثكلاد دش دينو بر هبابوماقل ًاهذبن ( دين)

 0075 97 ابيكا

 سش نم ذسنهس ارو الك نموءام نم هناك
 رطم نم دس ضرالا باصآو

 ذأ د“د+ك

 لوقت ةماعلاو برض هبابوهذخم||ديرنذينوةدرنالادخاوذينلاو ريس * يش ىأ

 1 نانسالا ىدقٌ ىف دجاون ةغبر أن اسناللو سارضالا ر خا ذجادلا (ذجن) هدكَسَأ

 تح لاق. قلقعلا لاك غوابلادعب تينيهنال محلا س رض ىمس وءاحرالا دعب

 تفانكلا دقو 0 شل كالو را طلج ادد وج

 دقات سعأو ديدشتلاب اضي اءدغنو وههدفت اواضي أ اذاغتو لخ دامه ايون الفلا

 - هصاخو ا ىأاذتنت هدقتو-هعقتساو [ذدك ٠ َنَمَهدَعْنَأ (دقن) عاطم ىأ

 | دعو هاروت وملاىلع ف رشأو ىخرتساَ رح هب رضه دقو (ذدقو)#*واولا لصف ع

 بشخللاب تلتقةد وك ومداشو

 اديس اول هديت :١ نيف كوالا ان اير

 نم آد دا قززخا رالي 1 )رب * فل الا لصف

 00 هك ةهنمو ةفالسلو هديقل ل ريو نوبل ب رزكلاك
 | در امهسأو



 مو لالا مبا« مملاىلانيعلا لصف :
 لاق باب نم هيذاع (ذوع) 6 نيعلا لصف تايرعم تاغل ثالث نزربطو

 مطوقو ىعم هب هذوغو هب هريغذاعاومؤجلم ىأد نإ عوشو ايا ان و
 تارقو ىنعب هلكذيوعتلاو ةذاعملاو ةذوعلاو اذاعم هللا ذوعأ ىأهَللا ذاعم
 سلف ك دقتو فتك لثمدفن .(ذشن) ءافلا لصفإ# اولا رسمك نيتذ وعملا

 تلق 4 ةذحخافملا ذيخفتلاو بعش ىف قبس رئاشعلا ف ذخنلاو قرمك دخن

 ىأ هنري شع ذ خفي تاب ثي دحلا فىذلاامأو لو الا نم ىدنعاف ةذخافملا دجأ :

 ةرمشع ىهو رسما ماهس لواط [دملاود رهلادعلا (ةدف) اينكنادخ وعدي

 ةنالاعو ىلعملا من مث ليسملا نقاتل مسلخ ا بيق رلامثمأ وتلامتذفلا امل 2

 نايرعم قذولافلاو ذولافلا (نإف) دغولاو حينملاو حيةسلا ىهوامللءابصن ال
 اهحتف وءافلا مضي ذفنقلا (دفدق) 46 فاقلا لصف إ*جئذولافلا لقتال و ب وةعب لاق

 دقوتاذللاةدحاوةذللا (ذذل) ة«ماللا رصف# ةذفنقىنالاوذفانقلادحاو

 ذب ارشو ىنعمب هيذذإ:و هب دتااواضي !اذاذل و وس هناب وا ديذل ةدجو ىشلا تذذل

 ةغل اهنيكستولاذلا ركب دللاوةالاومونلا ذللاو اذيٌدامدعمناتساو عم ذيذلو
 نوذللا عفرلا ىف اولاق اسر ونيدلاع مج او ونا ف ذحب اللا ةينثتلاو ىذلا ىف

 ةذوالم موقلا ذوالو رسكلاب اضي 73 ولاقهبابوهيذاعوهيلا اش هيذال (ذول)

 نم ناك ولو اذاولكمنولل تي ىلامتهلوق هنمو ضعبي مضعن ذالىأ  ذاواو

 لكون وكسلا ىلع بم ذو مضلا ىلع ىنبم ذم ( ذنم)) 6 ممم لصفإلاذايل لاقل ذال
 الو يف ىرج امه رح وامه دعبامرجتف رج ف رح ن وكي نأ حاصي امهنمدحاو

 انوكي نأ حاصيو ةلبللا ذم هتيأزاملوةتفهنضتن أ ناهز لعالا اح اس سنا



 لاذلاٍب اب *# ءاطلا ىلاءالا لصف م

 : بؤذوب لاق تنون: فض

 ش حسم ذأ تنأو ةفاس * ورمعم |كبالط نعكتمبن

 5 هب ىزاجبال هن الاء ازا فور>نموهودغتلبلو ذكمويلوقتاك ذئنيحدارأ

 ' هلبالواهنفتن ال قةتقل و خالو وك هقو كا تانامذال وقت امعمالا

 " نادغب (ذدغب) ة(ءابلا لصفإلم ديزءاحذااذك ان أ[ لوقت ىجاولا لعفلاالا

 ١ كبج (دبج (دبج -) 6 ملا لصفإلم ثنؤنو 6 دب . برعم نونلاننادغب ودادغبو

 درب هبأبو هعطقومرسكء دج (ذذج) برض هءابوهنم بول ةمهب دج لثم ”ىشلا

 ا هود ءاطعو حصف 1 فلاوكت ريك اناعرم 5 محلا مضيذاذحلاو

 ظ وللا نم برض ورصلاك د را (ذرج) تاضارقلات اذا ذا و ءوطقم ريغ

 ' لعجو اهاَوُش ةاشلادنح (ددح) د6ءاحلا لصف رسسكلابن اذ رجا عماو

 : نهؤملا ثيدحا ىف (ذوح) برضهبابوديد> ىهف ايتج ديل هام ةراغح ابق وف

 1 هلوقو تلغ ى 1 ناطشلا هيلع دذوحتساو رهظلا فيفخ ى 0

 7 دوا الوتطلو روما لعد بتاعتي ىأ كيلع ةوحتنت م !ىلاغت

 . ءامسلا تذو [:هننم ٠ لاقي فيعضلا رطملاحتفلايذاذرلا (ذذر) ة6ءارلا لصف

 :ء ينرعم وهو 0 واوا مه درمو ا(دمز) 6 ىازلا لصف

 . مخلاب دشي رذدنو كدا نعدرفنا ئأ هنعانك (5دك) 6 نيشلا لصف 9+

 الق باو هدح نيكتلا دحيش (دحش ة)دعم دش وكاس ويف ذ ونش ربكشاو

 ١ ' ذواشملا ىلع ا وح ع نأ مهما ثيدحلا قو ةماهعلادوقملاك ذوشملا (ذوش)

 | كزوطو ذزربط ركس ىعمصالا-( ذزربط ) 6 ءاطلا لصف آ6 نيخاستلاو

 3 عي 001



 ١ لاذلا با, + ىفلالا لصف :

 الو ةزانللا ىف ىثملااوعرسأ ثيدحلافوبي,دلا لم ديورلاىشملاديوهئلاو ٠
 عيدا قو ايدو نانالا رصيدي ويتلاوىراسئ ا ودوم ١ ا رت

 هنادويم هاوناغ

  لاذلاباب الع 1
 مالا و مسالا رسكسل اب ذخالا ور صن هبابول وانتدخأ (ذخأ)#«فلاالا لصفإل ِ
 لوقلااذكوافيفختامه وف ذه نيتزمطااولقتتسا مهن الاذخؤأهاص أ وذخدنم .
 هذخاو ىنعع ماطخلاب خو ماطخلا ذخلاقبو ههشو ماو لك نم سمالا ىف 3

 مغدأ هنأ الاذخالانملاعتفا ذاختالاو هذخاولوقتةماعلاوةذخاؤمهبنذي
 اومهوت لاعتفالا ظفل ىلع هلامعتسارثك ١ مشءاتلا ادب اوةزمحلانييلت دعب 7
 ارجأ هيلع تذختل ئرقو د دل اولاقف لعف لعفهنماونبف ةيلص اءاتلانأ ٠

 لاذلا روظي مهضعبوءانلا فاهنومتديوءاتلاذلان ولدببا ذك تدخ امطوقو
 لاحرلاءاسنلااه- دخون ةزرخو ًأرحسلاك ةيقرةعر خلاك ةذخالاو ل لق وهو
 راع دئلاك ةاغأتلاو اهريغىلا لوصول نعل ج رلاة ل ادقعو هو حاتلا ند ١

 اًضي أ رسكلاب ذاخا عملا و ريدغلاك ءىثرسكلاب ةذاخالاو ذخالا نم لاعفن
 ردح ىفو دخأ لاقبق فق دقو بتك و باتك ل 7
 ةذاخالا الا ٍلسو هيلع هللا لص دخت باخحأب تببشامعدجالا نيقورشم '
 "رم مائفلاةذاخالا نكت و نييك | رلا ةذاخالا نكت و بك ار لا ةذاخالا 55 ا
 هقحون وكسلا ىلع نبم مسا وهوزامزلا نمىغمام ىلع دتةلك ذا (ذا) سانلا '
 مل اذاف موقيديزذاو لاق ديزذاو ديز ماقذا كنتئج لوقت ةلجج ىلا افاضمن وكن



 كَ . لادلا باب *« ءاط ا ىلاواولا لصف 0

 7 دقو لفقلا نزوب'دلولا اذكواعججوادحاونوكيدلولا (دلو) امييفادابا

 ' ىصلادبلولاو دلولا فةغلرسكلاب دلولاودسأ و دس اك دلو عج دل ولان وكي
الاوةيبصلا ةديلولاو ةيبصك ةدلووناسصك نادلو عج اودبعلاو

 . عماو ةم

 ' اورتك ىأ اوذل اوتواهدالو ناحتدلوأوةدالووادالوةأرملاتدلوودمالولا

اوةاشونادل اولاامهوءالا:دلاولاوبالادلاولاو اضعب مهضعب دوو
 : لماح ىادل

 ” عضوا ادلوملاو هبفدلو ىذلا تقولا مسا لجرلاداليموءىشلا نم و

 ' (دهو) نضحم ربغ اسرع ناك اذادل وم لجروةدلومةسبرعوهيفدل وىذلا

اطا لصُفإلم دابكداهوو دع وكددو عمج او نكمطملاناكملا ةدرولاك ةدهولا
 ' «ء

ج و دن والبل مان دجنهمو لخ دباب نم دحم (دحح)
 ” دادضالا نم وهو رهس د

 ' هرسك ءانبلا ده (دده) عوتتلا ديجهلاو دجهلا ليالا ةالصل لبق هنمو

ق ةطاونك رتحوأ ة يبل ةدظودر هب وفعشمتو
 | رل7 ل ور رس

 ةلشمضلاددهادطاو فورعم رئاط دهدملاو فيوختلا ددهبلاو ديدتلاو

بوةتبلا تبهذو تئفط رانلا تدمج (دمه) حتفلابدهادهلا عما و
 « راو لخدهبا

 ننهي

2111111117 

 جبع 71771111

 مخزوجيوىلاودنه فيس وتادنه ةمالسلا فود ونه“

اقدبابو قحلاىلاعجر وباتداع (د وه]) دنط ادي دح نم عوبطملافيسلا
 وهف ل

 ةوهوداهاضي |لاقيوكاصلا ل معلاو ةبوتلاد وهنلاةدسعو أل اقَ وكم وك ولنا

 دوههدهل وهف رصنيىنمسادوهودوهلادوعلانزويدوهلاوايد وهيراصىأ

كاذك وهف رست ةروسلا مساادوهتاعج نافدوهةروستدرأاذا
 رونو حوت 

 2 د



 نض لادلاب اب # واولا لصف
 هتابح اذ | هدسوتفاديسوت 'ىشلادسوو نيتمشب دسووُلاسو حاولا ١
 هن تواو هتةلغأ هيدنصا ونانلاكدسصو [اوءاقلا دك درا (دصو) ارك 1
 ةقيطماولاق ةدصْوَم مبرل عاب ىلاعتهلوقو دصوم وهف هلعاف م مل ملام ىلع بابلا ٍ
 دعولا (دعو) اديطون اضنا هدطوودعوهنايوهلةيوهتننا ىقلادطو(دطو) ١
 اريخ هن دعولاّشءارفلا لاق انعو رسكل مع دعو لاخلا و راق لمعتس ]
 رشلا ىفو ةدصعلاودعولا ريخلا قاولاقرسشلاوردخلا اوطقسأ انوار دفوو
 حلا هفعوأ واعف فلاالإاؤاج رشلا ىفءابلا !اوايحم ًاناقديعولاوداعبإلا [

 4# اودعو ىذلارمالادع كلخاد # رعاشلا لوقو دعولاةدعلاوموحنو :
 عضوملاو تقولاو ةدعاوملا داعيمل وةفاضإلا بح ءاط[قينقع حل دعا 1
 لو ل قاما رفا ف | ذهاضعب مهضعب دعوموقلا دعاونو دعوملا اننكولا

 دعولان زويد عولا (دغو) دن ”|دعاوتلاودعولا ل وقاضي داعتالاواودعتا
 درو أ ةرمالا ىلع نالف دفو(دفو) هبتطن ماعطب م دك ىذلاءىتدلالجرلا .
 داق دقولا عمحو بحصو بحاص لثم دفو عم اودف او وهف دعو هبابوآلو سرا

 ةغا 2 ككق قد وتساوهلس أ رهألا ىل اون واو لا مدا ولامسالاو دوفوو
 ميلا اديقوو مفلاب دوقوودعودبإوتدقوترالاتدقوأ(دقو) زقوتساف
 ع اهدقوتساو و اهدقوأوامهف نيتحتضبانادقووادقوورسكلابةدقوو ا
 تاذ رانلا *ىرقو داقنالا مضلابو بطحلا حتفلابدوقولا ودق ةوتلاك داغالاو
 ةغل دكوتلا (دكو) ةدقومرانلاو سلجينزوبدق وم عضوللاو مضل بدوقولا
 ءانك 0 واولاو ىنعمم هك و ءىثلادكودقر ردك اتلاف



 ” اؤاجو هلايح ىلعىأةدح ىلع نم دحاو لك ط عأل وقتوادح وقنالللاشالو

احووداح اداح ا ودح ومدح وم
اذ لك ئدارف ىا داحود

 فورصم ريغ ك

وادورسكلإ.اذك لءفتوتددو (ددو) ةمدماالدحال
 ادادووحتفلاو مضلاب

: 

 كن اواتدوو تين ىاامهيف حتفلا,ةدادوو
 ”> لحرلا تددوو هلم اك

وةدوملااهرسكواهحتفوو اولامضب دول اوهتببح أ مضل انادورسكلاب
 ْ ىدوبكوق

 . امو حدقأو حدقكواولا شيد وأعماوديدولا رسكل!بدولاواذكن وكينأ

قل دودولاوءادوأمثوناّداوتي
 ءابقف نزو ءاددو لاحرو 

 ْ هبق قوتشاو

 ' ىف ديولا حتفلاب دؤلاوةغلابملل فدو ىلعالخادافصوهنوكل كن و

وقل ناك مص حفلا دوودحن لها ةغل
ادورورسكل !دريدرو (درو) حوبم

 : 

درولاوءرض_ ا هدروتساوهريغمدروًا و رض
 : ىدروت ار قلاقءزإارسكلا,

املازودرينيذلامثودارولااضي وهو ردصلادضاضإ ًادرولاو
 موي اضياوهو ء

 ناديرو او نيتولا نم هنابرعلا معز قرع دي رولا لبحو ةرئادلا ىلا

 ةدرو ةدحاولا مشي ىذلا درولاو ناظيلغهمدقم ىلبامم قدعلا تف صافتكم

 قنالاو رقشالاو تيمكلانبب ىذلاوهو دروس رفللودرودسالل لبق هنولب و

رووزوجو زوج لمواولامظبدرو مم اوةدرو
 : تلق * ؤاولا ربكب اضيادا

تناكفءامملات قنا اذاف ىلاعتهلوقهنمو
 : دروملا ادكو قيزطلا دراولاوةدرو

 2 قوقدملا ءاوشلا هتقيق>وتلق دلع دروامزبل وش ةماعلاو برعمدروامزلاو

  جابنملا بحاص هتفص 0 ذاع يحبو عطقب قاتلا ىق فوفلملا

 امهف واولا رسكب ةداسولاو داسولا (دسو) ىازلاعمءابلا رخا ىنهباتك ىف

 ا
 م
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 6 لادلا باب # واولا لصف ْ
 يطا سنتا عرس ْ

 سكب ةدجوم يضضغلاىف هياعدجوو انادجو هتلاذ دجوو لاثلابابىق
 ى دجوو جيم ادجتا نز+لاىفدجوو واولارسك < اها ناهز ملا .
 0 تام ًاةدجو اه رسكو اهحتفو واولام دعو كاملا 1

 دا رضا انوح وا (دحو) د دهون للا هدجوأو
 لهأ دنعو فرظ اذلا ىلعةق وكلا لها دنعبومنم وهو هدحو هتيأر لوقت
 داما ىأإ ادا ور دج وأ تلقا 6 لا لك ىف ردصملا لع ةرِصبلا
 دا اعلا ل سابعلاوبأ لاقو عضوملا اذه هدحو تعضوملا 0

 ادارقنا ادرفنمالجرتنارتلقكن 16 !د رفع ةيشا لح راك وكيّنأوهو
 وهو هدحوجيسن نالف مطوقىفالا فاضيالو هعضوم هدحو تعضومل
 امافدا رفا جيسن تاق كن اك مذامهو هدحو ريبعو هدحو شيحجو حدم

 هدحولمجر اولاق اميرو هاررج رورحب ردصمعضوم هدخو تعضو"
 نايعروعارو نابشو اقع نادحأو نادحو عن لود دعلا لوا تحتاولاو
 هدو لاقو نوللكةَمَد م يو دحاو ىلاقيو

 ءاحلا حتفب دحوو دحو لج روهئلث و هانث لاقباك امهيف ءاأ ديدشنب هك ظ
 ريظن الىأ:رهددح اونالفوهي درفت هيأ رب دحوتودر ةنم ىأ ديحوواهرم كو
 عمجاو و هنامزردحوأنالفو هتامزدحاو هلعج هللاةدحوأ ًاودادحا والنالف 0
 نجد ا 1لاقبو ناذحو ةلصاو نادوسود و[

0 1 
3 

0 



 لادلاب اب *واولاىلا نونلا لصف 0
 00111 د27 دانتلاء وي مهضعن رقه واد راشدهج و لعبه ذورفن ملا

 ديبللاةةديدنلاوديدنلاا ذكو ريظنلاو لثلا رسكلايدنلا وى رعريغبيطلا

 ل (دقت ) عاش عردنتسلات اف د + نادت عردتس انوكالكل 3

 ىاامهيفثيشلاز 0-0 انادشن وة دشن مخل ااه دشنب .حتفلابةلاضلا

 هت اس ىأ هللاكت دشن هللاق رمدن با, نم هدشنو اهفرع اهدشنأو اهبلط

 كن (دخن) موقلانبب دشاةملا رعش !اديشنلاو هايا هدشن اقاردشةيعتكماو

 دوذنم ليجس نمهلاعت هلوقدنمو برمذهبابو ضعن ىلع ةصعل عضو هعاتم

 دوخنملا ةييدكتلاو تلك 2 طخ ريعتعد وق ةملا كاسر أدمضت هدضنو

2 

1 

 "5 0 07 077-7-7015900 ا ا فب ند
2,72 0000 

 : او ىقفاذاقت رممكلاب ءو ءاذفت (دفن ة: ديذن عاط وىلاعتهل وة هنمو

 كودفان متدفاتنا تيدا فو 3 ةَم وصخ اى هدهج غ رفتسإ دفانممدخو

هاياءاطعأ ىأمهار دلاهلده وماردلاه دق (دقن)فاقلا,ىوريو
 ٍْ ىااهدقتن :اف ا

يلا زلااهعم جرخ ًااهدقتناو مهاردلادّشو اهضبق
 1 وى ادقنمَردو د

رطهبايو دتشاة كعنتكن (دكت 1 سصحالاىف هةشثقان هدقانو كديح نزاو
 ْ | ب

امحو ٍهدك انودك انموداكتا هعجو رسعىأ 7 لحرو
 وى انادكات

 ١ هبابوةيحاهقدهتنيد 5 أوز د واولا لصف وشل ادكت الا وناساعك

 ٍ نينا رعود ا زوفعم ٍفداتاو تانلا دثتة دك تناكو ة ةدووم ىوف دعو

لا لهشلاو قاتلا نعو ةدؤتلا نم لعفتو
 رسكي ديول (دنو) كلور ف كت ا

 آ ديولا ديودقو معدي نم ةغل ىفدولا انكو هيفةغلاهحتفو داتوالادحاوءاتلا

بةدتملا كدنو رسل ةدسصالا فلا وذت و هغوباي نم
 قدملاةدقنملا نزو

3 

2 
 0ك

 اف



 1 لادلاباي# نونلا ىلا ما لصف 'ش

 درام وهف ف رظهبابو ىتاعلا دراملاو لخدهبابو هيلعرورملا 'ىشلاىلعدورملاو
 نم لبح لاقي ف يللا دسملا(دسم)ةدارملاديدشلات يكسلانزوب دير ملاودي صوب

 اهرابوأ وأ لب الادواج نمن وكيد قو ص وخوأ ف بيا نم لبحاضي أ دسملاو دسم
 قكتل وكلك ناتنالل دعما (دس) رصت باب نيو[ فا

 دهمدهملا (دهم) معان ىأدولمأن صغ(دلم)اهبف ةغل ةدعرلانزوب ةدعملاورتحم

 رود دا يعور طقسا ًاطوو هطسب شارفلا دهموشارفلا داهملاو ىصلا

 هبابو كرحن ”ىشلادام (ديم)هلوبقو هطسب رذعلا د يهمتو اهحالصاو اهنبوست
 هدامو نيداملادحاونادمملاو رتخبن لجرلاداموتلبا#:ناصغالاتدامو عاب

 ماعطهيلع نكي مناف ماعط هيلعز اوخ ىهوةدئاىلا هنمو ةريملا نمهرام ىفةغل

 قع ةضارةشيعك ةلوعفم ىنعع ةلعاف ىف د ةدئامال ناوخوهف

 نم ىتاديم برعلاحصفأانأ ثردحا ىفو ريغىئعمب ديب ىف ةغل ديمو ةيضرم
 *« نونلا لصف قألجأنمءانعملقو ركبنتدعسو ىلا

 تاو: دا ودوكو رسكلايداح عما و ضرالا نم عفت رام دجنلا (دح)

 نيقبرطلا ىأ نيدجنلا هاني دهوهلاعتهلوقهنمو تلق * عفترملاقيرطلا
 ٍطاعِي ىذلا راجنلان زوب داجنلا ونييزعلا ديجنتللا و رشلاقيرطو ريخلا قي رط

 روغلاف روغلافالخوهو ترهل دالاو نم دجنو امهطيوةداسولاوشرفلا

 دهن أو يرك ذموهودجو هف قارعلاض أولا ة ةمايع ” نع عفتراام لكو ةماهت
 رسكلاب داجنلاو هتاعافدب نامتساى اهداف ءدحبتساو دحت لا قل

 أدودنو رسكلابادادن وحتفلابا دن رسكل اب دن ريعبلا دن (ددن )فيسلا لئامح



 لادلا ٍبان*# ميملاىلا ماللا لصف أ

 1 لج لا د !وداتمدحلا وهيلان وحاب نيذلا زاسل ؛ىرقو هيف ةغل عطق بام

 ' دحللاو ةدئاز ءابلاو لب اداحلا ى أ وظب داحلابهيفدري نموىاعتهلوقو مرحلا ىف

 ١ عطق باب نما دحر بقل د و هبفةغل ماللامضوربقلا بناحىفقشلا لفلان زوي

 - همصخمدلو دلموقو ةموصحلا ديدش ىأددللا نيدلأ لجر(ددل)اضيأهلدحأو

 دج دقومركلادجملا(دجب) 6 مبملا لصف ع حتفلايدودلو دال وهف درباب نم
 ئ بسح ىف سحلا ودجلا نيب قرفلا قبس دقو دجامو دج وفا دج مضلاب لحرا|

  امهن اني ا ذكشا ىارافعلاوخ رملا دجمتساو رانرجشلك ىنلتملا فو
 ' زاكي نعاهشف ىرولا ناعرسي امهناللاقيو امهسح وهام رانلا نم د

 " هللادموةلصتملاةدايزلاةداملاودربا,نمدتماف هدم (ددم )دجملل ابل طءاطعلا

 ا ]ب كا ليلا كلاوةللوطو هلهمأىاةنغو هدمو هربع ىف
 001 | ل الايد لج رورسللا ىدم عارصتلا همردق لاق ورخا

 " نالطروزاجحلال ها دنعئلثولطر وهولايكم دملاو ىطمت لج رلاددمتو
 ١ نمدب تددمتساام مما مضلابةدملاوهنم ةهربنامزلا نمةدموقارعلا لهأ دنع
 ' رسكلاب ةدملا و "ىلا تددم كلوق نمةدحاولا ةرملاحتفلابو ملقلا ىلع دادملا

 | لج رات دماودسرا اهدمأو ةاودلا دم .هنم لوح نقنلا دادملاو حيبقلا
 0( دبز وبألاقددملا بلطدادمتسالاوددمب شيجلاتددمأو لقب ةدم هتبطعا اذأ

 1 حرجلادمأو ةهكافب هانددمأو انريغيمهانددمأو مل اددم انرصموقلا اًنددم

 ' ءادرم ةيراجلاقب الو نيتحتفب درملازبب درما مالغ (دسم) ةدمديف تراص

 ْ ةسلعءاسلادن رو هيلعقروالد أ نصغواهنف تدنال ىالءادنمةلمر لاَشو



 ١ لادلا باب * ماللاىلا فاكلا لصف

 ءاه الب. دسك ق وسو ةدساك ةعلسو د دساك وبف اداسك مخلاب 0-0

 برطءهبابوموتكسملا زم ا دمكللا (دكذ هقوستدنق نح ذا ك6 1و
 اهاوشو ير سعد ا رد ٍديمكتو نوللاريغتةدمكلاو ديكودكو هف

 (ننتك ) "جلا نم ةىلا حا ءاك لاش دعا وو
 ك1 داي دوك ًأرماو دوتكوهف لخدهبابوةمعنلا رفكدنك
 نع هيوبيس حو لغف,وهبراق ى امسالاص ًاةداكموادوكداكي اذك لكس

 نا ظفل هيلع نولخدي دقو فاكلا مشب اذك لعف أ تدكبرعلا ضعب
 : , رعاشلالاق ىسعب هيت

 ملو | لعف لعفلا ةءراقمل عوذومداكو * احصمين !لدبلا]وط نم داكدق *

 .لاقو لعفلا عوقو نع "ذي حب ابهنو رقم و لعفلا ىف نعى ني هدرجف لعفب

 داك عضوم ديري عضواكفابيفخأ أدير ًاهيفخ 7-1 ًاىلامتهلوقىفمهضعب
 نفح الا هن ودنو |عضومداك ًاعضوضقنن دبر قست هلوقق

 ىضمام ةبابصلا وط نمذاعول * ةدازاريخ كلت وتدكو تداك

 د(ماللا لصفإل فاكلا 7-82 ا ةديكموعاهبابوركملاديكلا (ديك)

 دملاهعمجو تلق * هنم صخ .اةللاوذودللا هاو خلا 0 ١ (دبل)

 ديسالامورطملاهنم سيليامةدابالاو ادبل هيلع نونوكياوداك ىلاعتهلوق هنمو

 دبلتيل غمص نم ايشدسأر فمرحلا لسجن[ ديلاودت ا

 سانلا لاقيو اج ىأ ادبلالامتكله أومارحالا ىفث عشب الثل ةيلعايقبهرعش
 نم دلو لدعو هنعمل اننا 8 (دحل) نوعمتجم ىاان اضن آدنل



 لادلا باي# فاكلاى لا فاقلا لصف ١

 دعا وهن | مآ يكل ارم داعقو لح رلاةديعقو ريبظ كلذ دعب ةكمالملاو ىلاعت

 !ٍ قنعلا ىف ىتلا ةدالقلا (دلق) هلعاف مسملامىلعل_جرلادعقأل لوقتجرعالا

 نأ ةندبلا ديلقتو لامعالا ةالولاديلقتو نيدلاىفدملقتلاهنمودلقتقءداق و

 ' حاتفملاة زمطا رسكب ديلقالاو فل اداقتو ىدهاهن ًالعيل؛ ىئناهقنعىفقلعي

 | بصق لسع دنقلا (دنق) ديلاقملاعمْاو لعلك حاتم مضيان ودلقملاو

 7" ةداقمو لاقبا:نمءريغوس رفل اداق (دوق) دنةمودونقم قيوسلاقبَرك كلا

 : عوضحلا دايقنالاو ةراكلل ددش هدوقو ىنعمي هداتق اوةدو ديقو حتفل اضب أ

 هلتق ليتقلابلتاقلاداق أ و صاصقلا نيتحتفب دوقلاواضي ًاداقس و داق افهداقلاَه

 ْ ليتقلا, لتاقلا دش ن ا هلأس مكحلا داقتساوهيخأ |نمناطلسلا هداقأ لاش هب

 '” دحاو فااقلاو ةبادلاهبداقتءاجللا فو أم امزلا فدشي لملا رسكلابدوقللاو

 ْآ اديه ةبادلا 2 دوبقلا دحاو ديقلا (ديق) حاعلاززوب ةاوقلاو ةداقلا

 ٠ حمر ردقى احم رداق وريكلاب حمر ديقامهنيب و هلك اضي [تاتكلادق و

 دكلا (دبكك) دعصلا ةقاش ىأ دؤك ةبقع (د 6( د فاكلا لصف 9<

 7 نزوب دبك لاو داك الا دحاو بذكلاو بذكلا رع دكلاو

 1 . ةدشلا نيتحتفب. دبكلاواهطس وءامسلا دككو دشن ذخفلا لاق اك ف رفختلا سلف

 ١" دابكلاو هتدش ىباق رمالادباكودكى ناسنألاانقاخ دقل ىلامتدل 0

 َخ كك هيلا برضت مط وقوبعلا نمدابكلا ثيدحلا ىف ودبكلا عج ومشلاب

 " لمعلا ىف ةدشلا دكلا (دهدك ) هريغولعلا بل ط ىف هيلا لكى ليلا

 0 دو د ابكر دعتمو مزال وهف هبعت ا دكودرهباو سكلانلطو



 وسم - 2277 لاذلا با + قاتلازس

 ةياقو لاعفالا فدا زتامنان ونلاهذهنال سايق ريغىلعن ونل ماضي أى دقو ىدق

 .ديرقتلاورسكلءنادرقلا دحاو مضلاب دارقلا (درق) هوحتؤ نب رضلئمامل
 .ةدرقو دورق هعمحو فورعم درقلاوهنادرق عزناديرقت هريعبد رقو عادجلا

 .(دصق) برقوةبرق لم درق عم اوةدرقىثنالاوةليفو ليف لثمءارلاحتفب
 دحاو ىنعع هلكذيلاهصقوهل د صقوهدصق لوقت برضهبابو ى ناك ادعقلا 5

 ةسفسو نافس لثم رعشلا نو دستلا حا هوا ىاءادصتت مق و" ١

 .ءطن :الوابنق سعثال ريسلا ةنيه أ :دصاقةلدل ءاملا نب واتس لاقي س بر قلادصاقلاو

 .كرشم ىف دصقاو ةقفنلا فدصتقمنالفلاقب ريتقتلاو فارسالانيدصقلاو

 .لخ دباب نم دعق (دعق) لدعلا دصقلاو كسفن ىلع عبرا ىأك عرذب دصقاو

 .ةدعقملاوهنم عونرسكلابوة* رملاشفلاي ةدعقلاو ساج ىأ حتفلاءاضيأ ادعقمو :

 .تدعق ىلاءاسنلا نم دعاقلا وةدعقلات ا وذدعمح ربشةدعقلا وذوةلفاسلا حتفلاب

 .نمالا نعنالف دعقتوةساساتيبل ادعاوقودعاوقلاع ماو ضيخلاودلولا نع ٠

 .ىسسح لخش كنعقبدعاقت وهقاعو هتجاح نعهث رهريغهدعقتوهبلطي ملاذأ

 .نم هزهظ نكم ىا ير نيحركلاوهولبالا نهرا ال0 رمتلاو
 دوعق ةزكسلان وكت الوالخخ سون اذاف رش نأ ىلا ناتتساة او بوت رلا
 لك ىقئارلا ءدعتان ئذلا وه ليالا نمدوعتلا +110 دن

 دعاقملادبعتلاو يهدم نزوب دعقم اهدحاودوعقلاعضا وم دعاقملاوةجاح '

 .لوعفو ليعف نكلو ناديعقامه و ديعق لامشلا نعونيعل |نعىلاعتهلوقو

 لوقو. نيلاعلا بر لؤسراناىلاعتهلوقك عما ونانثالاودحاولاهيف ىوتَس



 لادلا باب * فاقلاىلا ءافلا لصف ١

 كقؤو برض هببو قرعلاعطق دصفلا (دصف) ةحلصملادض ةدسفملاودسفنا

 اهكحو ءاغلا بكي احا انادقفو برضبا,نمهدقف ( دقف) دصتفاودصف

 وهو بذكلا نيتحتفب دنفلا (دنف) هتغدتعة لطددقفتوةلثمءدقتفاو

 ابعال ةدنقم زو< لاس الو دنق ا مهنم لعفلاوءرط نم ىارلا فعضاضيا

 سأرلااد وف (دوف) ئأرلا فيعضتوموللا ديضفتلاو ىأر تاذاهتبيبش ىف نكن
 هشأ برط باب نملجرلادهفودوبف عما و فورعمدبفلا (دهف) هابناح

 (ديف) 0 0 اذاو ديف لخداذا يدخل اف ودد. دع وةهموند ةرك قدينلا

 تن ئألامهلدافاذكو و عاب باي نمةدمافهتدافولاموا لعنم هتدفتساامةدافلا

 دتقلا(دتق) د فاقلا لصف «ةدفتسااضي |هتدفأو ةحطعأ لاملا تدفأو

 دنقلا (دقر كوشهلرجشداتةلاودوتقو داتقأ هعمج و لح رلا يشخ نيتحتفب

 ةماقلااضي ادقلاودرهبابوالوط قشلا دقلا (ددق) ءاثقلا همشي تس نيتحتفب

 اضيأرسكلابة دقلاو غوب دم ريغ داج نم ةقيريس ريك لايدقلاو عيطتتلاو

 انك لاك دج لعد اولك يوه نك اذا سانلا َنَم ةقرفلاو ةقيرطلا -.

 : لخديال ف رح فيفختلايدق (دق) ددقملا محللا ديدقلاو اددق قئارط

 رظنني نملا ذهن أ ليلحلا عزو لعفبال كلوقل باوج وهو لاعفالاىلعالا

 لوقينكل وتامدق لقي هرظتنيال وهوهربخأ ولو نالف تامدقدلل و راع

 سعاشلالاق اهيرىعمن وكندق ةونالف تام

 داصر فب تحب هنأ ناك د لمان | ردم نرولا كك 1

 1 لوقت مسا كبسح ىنعع كدقوةندخا دقتكا تلف: دشامس | هتلعج ناف

- 



 ١١ لادلاب اي# ءافلا ىلا نيغلا لصف

 نالدهاعت نم حصفأ وهوهتعيضدهعتو انالف دهعتوهب دهغلادي دجتو *ىئثلا
 ددغلا (ددغ) 6نيغلا لصفإلم ىذلادهاعملاونيدثا نين وكب امنادهاعتلا

 ىف بيرطتلا نيتحتفب درغلا (درغ) ةدغو ةددغ اهتدحاو محللا ىفّتلا ٠
 درغتواديرغتدرغو درغوهف برط بابنه رئاطلادرغلاقي ءانغلاوتوصلا

 ةربقم دقرغلا عبشبو رجش دقرفلا نزوب دقرغلا (دقرغ) هلدثم ادرغت ش

 5 5 . و 2
 كنار نودي هج ع اسوم ثنا تن ل

 دومغم وهف هدمت ىف هاعج رصن و برضباب نم فيسلا دمت (دمت) ةنيدملاب
 اههمرمغةتح رب .هللا هدمعتو ناتحس سف ناقل امجو فرجت انا 31
 ديغالا 3[ وءادبغ ةأسعا و ةموعنلا نيت>تش ديغلا (دعغ)

 دف هعمحو بلقلا داؤفلا (دأف) ة6ءافلا لصفإلم قنعلا ل ئاملا نانسولا
 داق لجو اديتتق :متكلاده لجرلا دق دقو كف وصلا ديدفلا (.ىدف)
 نر دادفلا قت ري ردا + را 7 وص ايديا 0

 1 7 اذاردلا ديرفلاو نادرف عجل 1 5 مفلاب 00 ارق

 ريغو انونم ىدارفو ادارفاؤاح لاس واهراككردلادارف لدقو هرفي لصق و

 !نكعذرفو حتفلابةدارف مضل ابدرفيدرفن| نعم درفوادحاوادحاو ىأن ونم

 (دقرف) ةصاخر حالات وتلارسكلايداصرفلا (دصرف) هبدرفناهدرفتساو

 فيسلادنرف (دنرف) بطقلا نمناسرقنامحننادقرفلاوةرقيلادلودقرفلا.
 كسشن ”ىملادسف (دسف) هشوومدبنءاّرلاوةومطا ركل كل رشأر نب راك

 لقتالو دسففءدسف أو ديسف وهف ادا_فاضي أ مضل, دسف و دساف وهف اداسف مضلاو

4 



 لادلاب اب ب نيعلا لصف ا

 : ءرم را فورح نماهيلعاواخدأدقو عف رلاب مس آو كدي لاعرال نكمتم

 لاقي ال 9 اندل نمل اق وان دنع نمة مح ر ىللاعت هللا لاق ن دل ىلعاه واخ دم اهدحو

 ش مدخ أ أديز كدنع لوقت اهم ىاركادكو كدا ىلا الو كدنع ىلات كم

 : حتفلا داعملاو دا دوعلا لئلا َو اض .اةدوعولاق هبابو عجرهيلاداع (دوع)

 رشكلاب ةدامع ةددوعأ ضار ا تدعو و ا الآو ريصملاو عجرملا

 هداتعاو لاقباي نم اذك نالفداعهنملوقتتاداعوداء عم اوةفو رعمةداعلاو

 : هلاسهداعأف ” | ا وعتف دصلاهككد عوف تاحرام ىأ هد وعتو

 4-2 ىلا عوجرلاةدواعملاو هل قيطم يأ مالا اذهل يعم نالقوانانهلَعْشْنأ

"1 

 ' دوعا *ىشلا اذه لاقي ةعفنملاو فطعلاةدئاعلاو ىلا هتدواعو لوالا

 ظ دوعلاو فطعتو اعود أ ةداعو حفصوذ نالفو عفنأ ىأاذكن مكيلع

 7 داعو ه. رخش ىذدلاد وعلاوهبب رضي ىذلادوغلا ون اديعلادحاو شح نم

 ْ ىلا تاودنم هن ” اك دق يأ ىداع ىبومالسلاوةالصلاهيلعدوهمو وقم وةإيسق

  ديعلا (دبع) دعلا اوديش أ اديبعتاوديعدقودايعالاد>|وديعلا وداع

  ىا مهف باب نم هيلا دبعو ةيصولاو ظافحلاو ةمذلاو قئوملاونييناونامالا

 . اذك نلمفأ ال هللا دهع ىلع لوقت وةال ول بتكب ىذلا دهعلا قتشا هنم 01

 : لازال ىذلا لزمملا دهعملاو دهعلاو كردلااضي [ىعوءا رشلاباتك ةديعلاَو
 12 دهعتتنك ىذلا عضوملااضِ ًادعملاوهيلا اوعجرهنعاوأتنا اذاءوقلا

 هب مل ىأ ا اذك ناك فرع و فرع وةيعئدلادويعلاو

 3 تل |0011 اراك داعإلانسدعلاء كنا 1 ,دح اوس رق

 د

0 
0 
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 م4١ -   لادلاوباع نقلا نس

 هبقو تيكا ىلا قفرملانموهو دعاسلا دضعلا (دضع) ىداسملا ظ

 نم هدضعو لفق نزويدضعواهنوكسواهرسكو داش مس د 1 ترآ 1

 هيدضتعاو ةنواعملا ةدضاعملاوهعطق برضبا,نمرجشلادضعوهناعا رصن با,

 (دقع) سنخلا نممجم دراطع (درطع) جلمدلا رسكلابدضحملاو ناعتسا '
 امهءاو دنقعويف ظلعغ هريغو فرلا دقعو دقعناف دهعلاو عيبلاو لبخلا دقع :

 ”اقعام وهو دققعلا عضوم مغلاب ة ةدقعلاو اديةعت هدقعو هريغ ار 3

 ضمغم ىأ دي دشتلاب دةعم مالكو ةدالقلا رم كلايدقعلاو ةعضلاةدقعلاو هيلع '

 دقاعتو ةدهاعملا ةدقاعملاو ىاردقعئىأ دوقعما ساو ةنلق ا ذك مدقتعاو /

 دحاو مشن دوقنعلاو دقاعملا ديقعلاو دقعلا عضاومدقاعملاو هنيامفموقلا | ا
 قهعجوتيبلادومعدومعلا (دمع) هيفةغل رسكلايداقنعلاو بنعلاديقانع

 : ىف ىلامتهلوقامجس ”ئىرقون تمدح نت 0 ةلقلا ٠
 ثن وتو .رك فذ ةعبف رلاةنب الام هكلايدامعلاو حبصلاد وم عطس وةددم دمج ١

1 

 < ىدلا دمع طخ ت2 وكر الست قل هلدصق "ىلا ةموتداحت اخ اوللوجل

 ده ىأدمحودوبمتلج روت ضامجس وتل ا

 ىلع دمتعاوهءلعدمتعنام مخلابةدمعلاوثديسمث ديمعوموقلادومعو قشعلا ١

 ىأ سلج باب نم: دنع (دنع) لكنا ذك هيلع دبتعاو اناةرثلا
 ٠ ادانعو ةدياعم هدناعو دناعو دنع وهفهف رعيوهوق+ادروفلاخ 2

 اهمضو ايحنفو نيعلا رسك تاغل ثالثاهفوهوندو ءيفلاروضح دنعوهضراعأ]

 ريع فرظ اني الا لبالادنعو طئاخادنعل وتنازل وزال و ل 8



 لادلاٍب اب *:نيعلا لصف ١

 سابع نبهللا دبعةلدابعلاو يب زح ىفىأ ىدابعف ىلخداف ىلاعتهلوقوا ذه نم
 ةلدابعلا هللا همر رسقت لح * صاعلانبورمعنبهللادبعو رمعن هللا دبعو

 ديتعلا (دتع) انه هب رسفامى الخ ءاطامانسق رك دنع ةنيللا فل الابابىف
 ىلا كر هموم ول دعا ىأ اداتعامدتعأوادضتهكتعدقو ابملارضاخا
 لاعب دي دعلاوددعلاعسالا ودرباب نمءاصحأ دع (ددع) اكتم نط تدتعاو

 مايا تادودمملام انالاو ةيكتخأ وأ دو دعم اص ئادتعام هداعو ىصخل | دي دعم

 مايأ 2 رئاتدعو هل ؤيهعلا ماللدا دعتسالا ودلعاعا دك ال ءدعأو قرشا

 ينك ةعاج أ تك جدع هل اب دع او ترجع دقو عاق

 كثواوخل هيددعااماضأ ةدعلاو ةدعلع اونوك لادا دعتسالا مضلابةدعلاو

 لاقبو هد دعوالام عم ى اعتهل وق هنمو شفخالا لاق حولسلاولاحملا نم هدا

 و مهزب ايز لج رلاد دعم و ناندعن: دعم وهو ب رعلاوب .أ دعمود دعاذهاعج

 اوددععو اونشوشدخا هنع هللا ىضررمعلاقو مهشدع ىلع ربصت وأ مهملا بسن

 طظلغو بشاذا مالغلل لبقهنمو ظاغلانمهناامه دحانالوقهيف ةديعوب |لاق

 لها ا وناكو دعم شيعب ا وههشت ى أ اوددعم لاقي هيبشتلا نمدن|ىتاثلاو دعم دق

 ” لاق فلل عزو معنتلا اوعدو مهلثم اونوكل قي شاعملاف ظاغوفشق
 هنا اذا ةعسللا هنداعو ةيدعملا ةسللب كياعرخا هلثيدح ىفوهاذكهو

 : . ناوا اذهف قداعت ريبخ ةلك أ تلازامثي دحلا ف وتقف مك

 10 ل قوي ومالا دي د 0



 00000 " ف
 ١ا١/ لادلا باي# نعلاىلا ءاطلا لصف

 هدرط (درط) © ءاطلا لصف 3 ةماعلا ريغبوتوأةءاضعت دشا.. تةمأو 3

 هيف لاقي الو بهذف هدرطلاقيونيتحتفباضيأ ادرطورصن با نم هدعب ا .
 فااالابناطلسلاهدرطًاوديرطودورطم وهو ةئيدرةغل ىفالالعتفاالولعفنا ٠
 هدرطو اديرطءريصءرغلجناادرطاتكسلا نات ل 1

 مظعلا لبجادوطلا (دوط) ىرحنىأدرطتراهمالاو ماقتساى أ سمالادرطا '
 وهو بيلكو بلك ل ثمديبعهعمجو رك ادض دبعلا (دنع) *نيعلا لصق إلع ٠

 ردكلا نادعو تادف رمتك مضلاب نادبعو دابعو دبعاو زيزع عمج :

 ريبكلاب اديعولادلا هدشتو زمكلاب نا ديو نإ 07 ١
 فقس لثم نيتمضب ل ءادوبعمودودمتمو روصقم لادلا ديدشتو 3

 توغاطلا دبعو مهْضْعب ار قو ةفاضالا,توغاطلا دبعو مهضعب ًارقدنمو فقسو ”
 عمج اده سيل و شفخالا لاق توغاطلام دخ ىااضي | ةفاضالا عم دضعنزوب

 لوقتو سدنو رذح لثم لعف ىلع مسا وها ناو لف ىلع مجم ال العفنال ١

9 

3 
2 

8 
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 ليلذتلا ديبعتلاو لذلاو ءوضحلا ةيدوبعلا لصأو ةيدوبعلاوةدوبعلا نيب دبع
 اذكو ادبعصخشلاذاختا وهودابعتسالااض ادستلاو كس هد و طل
 لاقي اضا ِدِصَتلاَو داعالا ادكو اررخحن دشعا لج 00000 011
 ىأبرطباب نمديعوكينتلادغتلاوةعاطلا ةداحلاو ادع اا راسل
 قدزرفلالاقنيتحتفب ةدبعلا .سالاو فن أو بضغ
 نيدباعلالوأ انافىلاعتهلوقورمعوبألاق * مرادباسلكو م أن ادبعأو *#



 لادلاب اب يداضلا ىلاداصلا لصف 0

 ٠ شفخالالاقو فيفختلا,دعصهبف اوف رعي وديز وب أ لاق ادعت لم ا لعوا

 3 ىا اديعصتاضي اهي دعصو ىداولا ف دعص و راسو ىغم ىا ضرالاىدعصا

 8 لو طرقا توما ود هع ناحل دعصب | ذعوردحتا

 ' ىلاعت هلوقل ضرالا هجو وهىلعئلاقوبا رثلاديعصلا ود وكلا ةيقعلااضن |

 ظ هما هب وسلا ةايقلا ةدعصلاو هس عضوم رصم ديعصوأةل زا ديعص حبصتف

 ' (دفص)_دودمم سفنن دملاو داصلا مب ءادعصلا وفيقثن ىلا جاتحالكاذك

 ' نيتحتف دفصلاو اديفصت هدقص اذكو
 برض باب نم هن وأ وهدشدهدفص

 اهدحاودويقلادافصالاولغودبقو دق نمرسالاهبقئوبام رسكلاءدافصلاو

 | فود اذا سلج بإب نمدنزلادلصو سلمت لص ىادلس رجح (دلج ]دنع

 الإ كه ةالدلادسلا (دمص) هدنزدلص لجرلادلصأوارانجرخيمو

 ديدصلا (دنح) هدصق ى أرصن باب نمد دم لاقي دصقب ىَأخا وحلا ىف

 إ نسما لوق هنمو ىئاودلا حتفلاب ديدانصلاو عاجشلا ديسلا لي دنقلا ن زود

 ”هداطصا اديص هداصنو هديصن هداص (دصص) ردقلا ديداتص نم هللاب ذ وعن

 ايداصيام رسكلابةديصملاوديصملاوديصتب نالف جر خو ديصملااضي ا دصلاو

صو رسكلإباضي اديصو نيتمضب ديصبالكو تفل اب دويص بلكو
 حتفلاب ءادي

 3 ةودادضالا دحاوديدضلاودضلا 0-6553 *6داضلا لصف #9 دإب مسادملاو

 و ةداضم هداض دقو ادضمهياعزون و كيو ىلاعتهللالاق ةعامح دضلان وكب

 المص (دمض) هلفك الوهلريظنالىأ هلدب دضال وهلدضال لاق ونا داضتم

 |انسو امهف رسكلاب ةباصعلا وةدامضلاودامغل بهدشب ضد 0



 انه لادلا باب * داصلا ىلا نيشلا لصف

 عحلاو دهاشوبفةداهشلان م هدنعام ىّدأ ىأ اذكب هلدهشو عكرومك ار لم

 دوهش دهشلا ل هركشي مهصعلو رفسو رفاسو بح دو بحاص لثم دهش

 هلع ديدف اذك لع هدينأو ءادوقلا عمجاو دهاشلا ٍديهشلاو داهشاو
 نالق دهشتسادقوىلاخت هللا ليس ليتفلا د كلاود ا هدهشتساو

 نيشلاحتفب دهشلاو ف ورعمةالصلا ىفدهشتلا وةداهشلا مسالا و هلعاف مسرملام ىلع

 ' نال اهعمشىف لاقامتاتلق * رسكلا.داهش عم او اهعمش ىف لسعلااهمضو

 (دش) لسع فم رك ذنام ىلع ثين تلا هي اعنلعالا ككاودت و5 ة لطلا
 نم ةصصخ هداشو طالبوا ضج نم طئاشلايتيلط؟ ل حلا

 لاقو لوطملا ديدشتلاب ديشملاو ديشلاب لومعملا فيفختلاب ديشملاو عابباي
 هلوق هنمو عملا ديشملاوديشم رصقوىلاعتهلوق هنمودحا قلاده لانكا"

 داصلا مضي دسي هنعدص (ددص) ة«داصلا لصف + ةديشم 2 قىلاعت

 دصوةغل» فص اود ربا نمهنعدق رص وةعنم مالا نس ودم

 00 برقلاددصل اوجضاديدصرسكلاو مضلابدصب و دصي

 هيف رمسادملاوديدشتلاو حتفلابع ءادصو ف رظلا لع سا ل

 ةيفاحلا نم ءالعف وه ىوحنلاىلعىفالتلقوءا دصك الوءام لث ا فوءاملا

 الجر ةيداملاىفهنعتل ًاسوءارح ن زوي ز مهل اءا دصلوقي مهضعب و معن لاقق

 ظلغت نا لبق مدلاب طلح |قيقرلاؤامح رجلا دي دصوم زمب لف ماس ىننم

 0 عض وم دخ رص( دخ رص) دما هيف راص ىأ حرخا" دصاةنم لوقت قيما
 لبجلا ف دعصو اد وعصر سكلاب سلا فدعص (دعص دعص) رعشلا  باريعلاهنلا 5



 لادلا باب * نيشلاىلا نيسلا لصف . 1

 لدم نم دسلا نم ريخ نآضلا ىتثيدحلا فو نسملازعملانمديسلاواعيم

 |0000 ات ركالاول حلا دا وسوي مخ ريف الاد وسو نسحشلا اضيأ داؤسلاو

 | نانلا داوسو هؤاديوسو ءؤادوسو هدوسأ كلذكو هتبح ىلقلا 0

 لصف عد هسم وهف اديهستهدهسوبرطهبابوقرالا داهسلا (دهس) مب
 اها وق هدضع دشودتشا دقو سكل ان :دشلان ب ديدشغ ىتد(ةكس) 6

 لس يح ىللاعت هلوقوامهيفادشرسكلاومغلاب هدشيو كة و هاداشو

 ءانب ىلع ءاحدحاو وهون ثالث ىلا ةنسةرش ليقع قاتم ننام وه وذوق ىادهدسأ

 هظفل نمهلدحاو العم وه ليقو امهر يظنالوبرسالاوهوكن 1 لئم عما

 وهو ريمكلاب ةدشددحا وةيوبيسلاقوريك اذموديدابعو لباب ولاسا لثم

 منأ 5 لعفأىلعةلعف عمجال نكسل وهتدش مالعلا غلب لاقي هن ال ىنعملا ف نسح

 بلك لثم دش هدحاو لقو معن مويو سؤل مو مه وق نم معن 0

 للوبأ ليبابالا دحاو ليقاك سايقامحالكو بؤذا و بئذ لثم دش ليقو بلكأو

 لخددهبابو رفنريعبلادرش(درش)برعلا نم هعمس ايش وه سيل ول وجيل عاسابق

 مدخو مداخ لثم درش دراشلا عج ودورشودراش وهف رسكلاباضي ادا ا

 مه درشف ىلاعت هلوقهنمودرطلاديرشتلاورب زوروبز لثمدرش دورشل اعمجو

 3 ربخ ةداهشلا (دبش) ديرطلاديرشلاومهبعمح د دب و قرف ىأ مهفلخ نم

 افيفخم ءاطا نوكسن لجرلا دهشاولاقام رو سباب ن نما ذك ىلعدبشلوفت

 ىا ادوهشرسكل!بهدهشو ةنياعملاةدهاشملاو فاحأ 2 اذكبدبشأمطوقو

 اضيا دهشو ردصم لصالا 00 ا و فر
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 #١١ 7-2 لاذلا تاع نسلا لعق
 ٠ هنملوةتةواقشلا هذةداعسلاوا درعسهدعزنالف ةيؤرب دعستساوةس وحلا دخ

 اوك وحسم ورق نايسا مهل دعس و ديعسو بف اا ند لحجرلا دعس

 دعسملاشذالو دوعس ويقدلاستغساو نسل سناو قاكلا

 دعن تال اداعسأ ىأ كي دعسو كيبل مط وقوةنواعملاةدعاس ااوةناعالاداعسالاو

 لل فو لألا علا نموهو ترن ناح ران َرَون نادعسلاوداعسأ

 (دفس) هاحانجريطلا ادعاسو هادضعناس الا |ادعاس وز ا دعسلاك الو ىع سم

 ىهاللا دماسلا (دمس) محللاابب يوشيىتلا ةديدحلا رونتلا قزوب دوفسلا

 دامرو نيجرس حتفااب دامسلاو اهمؤ دامسلا لعج ضرالا ٍديمستو لخدهايو .

 ىنعع هبلا ديكساو لخدبابنم ء هلا ىلإ هيض دمتم لا دنس نالف (دنس)

 10 ددش ةدنسم ىشخو هلئاقىلادعفرثمإ يلا ققادسالا وهز دتماو

 (دوس)عزو, 2 ةعاوسإ دنس هد شاول يدم وقالب رمل دعع و

 عمجاو ديس وهف حتفلابةدوديسو مغلاباضي ًاددوسو تنك نإ دك دا

 ديس وهلوةتوهنم لجأ ىأنالف نمدوسأ و هودي د هتلابهموقءدأ“ وسي ودا

 ةقاوق تيابشو موك دباس تاق لامقتسالا تدرا ناف لاخلا دوا فاهم ١

 اداديوساّداوساوادادوساءىذلا دوسا هنم لوقت نول داوسلاو نيونتلاب

 ديوس مخرتلا ريغصتو داوسلا براق دق ىأدويسأوديسأ دوسالا ريغصتو
 دااسلا عما وداوسهيفو تابللا نم مظعلادوسالاوءاملا ورغلانادوسالاو

 ددوسلاو نوللا داوس نم هداسف هدواسو لعف ىلععمج ةفصناكو لو مسادتالا

 (راتخ



 لادلا باب # نيسلا لصف ١١

 دسنللاو لمعلاو لوقلا نمدصقلاوباوصلاوهو حتفلابدادسا قيفوتلا

  هضرعدض اديدست هحرددسو موقملاضي اوهو دصقلا ودادسلاب لمعي يذلا

 دصاق ىادسأو ديد حأو ادب دس راد حتفلاب ادادسرسكلايدس هلوقدسو

 ىعاشلالاقماقتسا ىلا دتساو
 ٍْ قامرهدعاسدتسااماق * موب لك ةيامرلا هماعأ

 " ةماقتسالا تيتحتفب ددسلاو "ىشب سل ةمجعملا نيشلاب دتشاىعمصالالاق

 ١ ةفاخلا عضوم رسكلاب رغثلاوةروراقلادادسوحتفلابدادسلا لثمباوصلاو
 " لاحرلاو ليخلاب هدس وهو * رغثدادسوةهنركمويل # هلوق هنموريغال

 ا حتقيو رسكتيف هللا «دسنامىأش يعنمدادسوزوعنمدادسديف مل وقاماو

 | دسلاو اهقثواو اهحلتسأ ىَأدز باب نم اه وحنوةماثلادسوحصفا رسكلاو
 : - غلاب دسلا مهضعب لاقوزاويدلافوتأق * زجاخلاولبجلامضلاو حتفلاب

 ١ زر انوع تدتساو مدآ ىتب لمع نم ناككلم حتفلاب و هللا قلخ نمناك اه

 ” نيدلا سؤرلا سعشلا ثب دما ىتو رادلاباب ملاب ة ةدسلاو نعع تدسنأو

 . اهدرس ليقق ديدشتلاب ةرسمو ةقوارس عودلادرس م(درس) ددسلا مط حتفتال

 ” ةدورسملاو تقثلا درسلا ليقو ضعن ىف أهذعن قاحلا لخادب وهوابجسن

 ِ ' ىق مل وقوهعباتموصلاد رس وهل قايسلا ديج ناك اذا ثب ثب دخلا ادرس نالفوةب وةثملا

 انسة لب كسل ضن را رابعا 7 اداري ياا
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 ' دحاوومرخلاو ةحطاوذوةدعتلاوذ نو ةعن ام اد ب ةيالع نكن ررش هلالآ

 / (دهرس) ريت باب نم هلكموصلاو ث دحلاو ع ردلا درسو ج روهودرف

 َ ةدوعسلاو عضخ باب نمانموي دعس ل ون ع نعل ادعسلا (دغس (دعس )متادلادمرسلا

ُّ 

 0 ّ ١ ِخ



 ارا 1

 يا اب و يي ب اولا

 مو لاذلا باب < نيصلا لف ٠

 كثي دحلا ىف دزتلاوالغ ىأ رعسلا دهزتو هرصقتسا هدارهأو ةدايزلا ىازلا :

 (دبس)ة6نيسلا لصف دا نمو دا نم عما وةيوارلا حتفلاب كراك

 دبللاو رعشلانمدبسلاو ريثك الو ليلق ىا امهيفءابلاحتفب دابلالو دبسهلام
 هنعهللاىخر سابعنب |مدق ثيدحلاىفو ناهدالا كرث ديبستلاو ف وصلا نم

 ىلعةهبحلا عضو وهوةالصاادوجس هنمو عضخ دجس (دجس) ةنارأ شم كج

 نيسلاحتفب ةدجسلا ةروسونيسلار سكب ةدجسلامسالاو لخدهبابو ضرالا

 لمزو لس سس تلق اع 5 رز | ةداحسلاو 1

 لعش ١ لعف ىلع ناك ام ما |لاقفورعماهحتفو محلا ردك دعا ط ويكاو 1

 مل ل ووع اردسلاوا نك 1401 حتفب هنم لعفملاف لخدم 0

 فحتملا اهم نيعلاز مك اهودمتلا ءاممالا ٠ نمافرحأالا هلا دماده والخدم :

 نم قفرملاو نكسملاو رزءلاوقرقملاو طقسملاو قرشملاو برغملاو علطملاو 3
 رسكتلا.اولعش كسفب كس نم كسفملاو تيس كسا نم تلا فذ وكر

 كسمو نكسم ىورَدقو مسالا فبرعلا ضعب هحتفامرو مسالل ةسمالع

 حتفلابردصملاو رسكسلاب ناكملا» سا سلك لعفي لعفباب نم ناكامو
 ىأ رسكلاب هلزنماذهوالو زنىنعي ىازلا حتتفب الزتهلزت لوقت امهدي قرثلل
 ناكملا نك باوبالا نمهريغو قرفلا اذهب صوصخب بابلا اذهو هراد

 ةببج ما حتفب هلمتاسملا و طاشتس | | نيعلاح وتفم امهالكهنم ردصالاو

 ديدستلا (ددس) دجاسمةعبسلا بار الاودوجتسلا رثأهبيصي ثيح لجرلا



 ١١ لادلا باي * ىازلا لصف . 1 0

  1نم مخ تلا ريغصت رغصم وهوهلهما ىأ ارم كدبور لوقت وهب رعشب الن وكبس 0

 ءاملادءزديزلا (دهز) #ا دل لصف # دور دورأ ودضقد ورع 0

 ديزلاو ديزلاب فدع نام أ دد نم رحب و ارحل لذا ًاواهريغوةضفلا و ١

 لامنمهل خخخ ربر ضباب نمهديزو دد للاهمعطأ رمصز باب نمد دب زو فو رعم .

 تنزوب دج ربزلا (دجربز) مدقرىا نك عملادو لب الانا كثيدحلا فو

 دردزا اذكو مهفهبابو اهعلب ةمقللادرز (درز) فورعم ىهوج لجرفسلا '
 "”دورزلاو ضع قاهضعن ع ردلا قأح لخاديوهو قىعموانزو درسلاكدرزلاو

 نزوب دورزو اهعناص ءارلا دددشتب دارزلاو ةدورزملا ع ردلا نيتحتفب تمود 

 ع وكلا ناديزامعو فكلا ىفعار دل فيرا وم ديزلا (دنز) غضوم

 "ىلفسلاةدنزلاو ىلعالا وهورانلاهب حدقب ىذل ادوعلااضي ًادنزلاو عوسركلاو
 ,ٍإ رييكلابذانز عمتجا وناتدنز لقيم ونا دنز ليقاعمتجا اذافىن الا نه و بقئاهيف

 ٠ دضدهزلا (دهز) ضرعلا ليلق ىأن ودلاديدشتب دن زم بوث ودانز ًاودنزاو -

 . حتفلاب دهزيدهزو ا ادهزو )سباب نمهنعدهزو هيف دهز لوقت ة ةيعرلا

 ”تبغرتلا دض ديهزتلاو دم 001 او هجوما دفا مواعزو اذهزاببش

 " ده زم نم وم الالف ا عمدا و لام لال ةلادشرملا نزوبدهزملاو

 ادا زلا هيف لعجيام رسكلابد وزلاودّوزتف هدّوزورفلاذخشب ماعطدازلا(دوز)'

 اضيأةدايزو عايدبابو وغلا ةدايزلا (ديز) دوزملاباقرب مجعلاب قلت برعلاو

 نيل وعفم ىلا دعتم و مزال وهفهريغهدازو؛ىشلاداز لاقيت لق # اريخهللاهدازو

 ” رسكيدي زملاو يالكى بت ايي دموامه ر دف ادم ربلاوامهر دلاىلا داز كلوق و



 ١١ لادلا بان # ءارلا لصق
 لج رلاهداصاذارحبلا فكمس وهناويدلا فو(تلق)ايح كم.لامادامدعتري

 ىا سرف نزوبدغرو سلف نزوب دغر ةشيع(دغر)هتلابح ىفوهمادامدعترأ

 ةزصلإو ءلظحلا ءارلا ريكي دقرلا ا دفر) فرظو برطهابوةسطةعساو

 اضا دالزالاو ترضامهابو ا هدفرو اطل هدفرو ودصملا ابحتفب و

 ةدفرأ ونبو هريغو حر |اهمدفربةق ةرخ رسكلابةدافرلاوةناعالاو ءاطعالا

 هنأبو مونلا مضلاي داقرلا (دقر) نوصق ريش يللا نم سنج ثيدحلا ىفنيذلا

 ةمونلا حتف ةأانةدقرلاو ركسنزوبدقر ىأدوقرموقواضيأ اداقرو لخدورصن

 هبرمل نم دقري ءاود دقرألاو هنأ دقن -ضاا|نهدملانزوب دقرملاو ظ

 حتفلاب دامرلا (دمر) ةنيم اولا اذكولخدهبابو نكسءاملادكر(دكر) .

 0 نيعلا ىف دمرلاو دامرلا ىف ؟ ىج دس ايدك هلشمددمرلاوفورعم .
 بط رج دئرلا (دير) ةدهر ىهف هنيعدللا دمرأو دم رأو ثمر وهف ب رط

 0 و ىعمدالا لاق ادير دولا اوهسايرو ةيدالا 0 001

 ةدوارص اذك ىعهدوارو ةثيشا|ةدارألا (هور) سلا
 اضيأادايرولاق هنابو هيلط ىا:الكلا دارو ةدارأ يا كسا! اورو
 دترياف' ؟دحا لاب اذا كدا فوتلش اة ردكلاب

 الكلا تاطىقلسرب ذلا ديار لاو ار دحمم وا امل اناكم باطيلق ىأ هلوبل

 ىثكنالفو لياارم كل ايدورملاو ءاجيو هيف بهذي ىذلا ناكملا حفلا دارملاو

 اداورا نيسلا قد ور كغ ددور هريغصتو لهم ىلعىأ دوع نزوب دور ىلع

 ىهلمع لمعي ىا ريغوذدورارهدلامط وقو قفرىا اهحف و مملامضب دو سمو
 وى



 لاّدْلا باب * ءارلا لصف ١٠١

 ْ درو هل درم الق ىلاعت هللالاق هفرصاّدرموادودرمؤ رسكلا: ةذروادرةدزي

 *ىشو عجراب اوج هيلاٌّدروهلزنم ىلا هّدرومأطخاذا اذكو هابي ملاذا "ىشلا هيلع

 هيو عوج رادادبزالاو د هقماتلا حيض | داد روا ايدو هددروء ادرك در

 ٍ هيلع هدرينا هلأس ءوقلاهّدرتساودادئرالا ىأهنموس ادكللاب ةدرلا وديرلا

 1 ىديدرال ثردحاىفو درلااهديدشت و لادلاو «برا اتقي راع

 [اع و لا ود رلا نم عببلا نا داق امه وهماع 5 ينل هداروةقدصلاىف

 (دشر ) عوجر الو هلدمافآلاى ءأهلددا رالمأاذهو عفن أ ىاهيلعدرأرمالا

 ةغلهيفو ءارلامضإ ادشر دعقب دعق لدم دش ا لوقت ىتلادض داشإلا

 وه لوقتو دصفالا لثمدشر الا قبر طلاوهللأ دقار | وب رط باب رم ىرخل ْ

 قدك كاس امهحتتفو ءازلاو ءا رلارسكب وهتلق # ةينزاوط وق دضةدشرل

 : ١ كم رلاونيحتماضإأ ادصرَو رصن هبابو هلبقارلا'ىشلل دصارلا(دصر)ىز

 ١ هيحاولا هيف ىوتسي س راك نودص ريم وقلا نيت>تفب اضي انما و كولا
 3 هدصرأودصرلاعشوم بهذملانزوبدصرملاوداصرا اولاقاجروثن وملاو عمجاو

 00 ل راطلا كلاب داس رملاو ]عز دل هدص زا نأ الا تدخل اقوه مدع اذكل

 هبأاب و تقرنو ءامسلا 1 د تابوا ني مب ىدلاك وسلا دعا ٍ(دعر)

 لك را ا 0 عادلا سصالا كفا واني أثق ل ًاوءامسلاتدعرأ 0

 ىلع لجرلا دعر أو رسكل اب ةدعرلا مس .الاوداعتراف هدعر لوقت با رطشالا

 حتفلاب داعرلاو 1 عدلا قلد تب دو روج را نخاع سرا

 قح هدضعو هدب تردخ ناس الا هشماذا ر حبلا كمس نمب رض ديدشتلاو

/ 



 ٠ ميا باي * ءارلا ىلاءاخلا لصف /و١ ١

 : لع و يف لع ةدوديحو ادوح وة ديح دي دنزعداح(ديح ديح)نارتلا

 ٠ دودخالاو دخلا تحن عضو عال ردك لهدا (ددخ) © ءالا لصف

 برض هبابو هكوش طق رجلا دضخ.(دضخ)ضرالا ف لطتس ىدمشلاب
 . هدلخو هللا هردلخاو لخدهباب وءاقبلاماوددا+لا (ددخ)دوضخموديضخؤبف

 هيلا نكرنالفىلادالخأو ىمعأ ناذرجلا قمترضلفقلا زو: خ اوادلخ

 .كلذ عقو لاقي لابلان تحتي دلحلاو ضرالا ىلا اخ أ هنكل وىلاعتهلوق هنمو
 ىلق ىفىأ ىرداخق ؛ ِ/ :١ فالح اهرج ًافطي و اهنط نكس زانلاتدمح (دخ (دمح

 اهريغاهدمحأو :لعوحأو تدمس

 ٠ لو دد نمانألمتيدحلا فوبعالاوورللا فقخت ددلا (دد) «لادلا لصف
 : ١ هبايو ءادرد قانا نسف ىف سيل ىأدردلا نييدردأ لجر (درد) ىددلا

 . نطلا يوطظاب دا رأ ورد ل فخ كاوسلاب تأ ث يدخل فوبرطت

 :  2عم دودلا(دود) ام سعد رد ريغصت دينرد هيا قبيامءريغوتيزلا ىدرد

  0دادو ةدنود هشانقو كنود“ ةدودلا رتغضتو رسكلاب نأ هدد ودلاعجوت

 عقو ىأ عع هلك |ديودت دّودودادأواف وخ فاخيفاخن زري ادودداديم امطلا

  6كرف دودلا» (ةوذ) 6 لاذدلا لصف زمهالا ناو دوادو سودا ”5

 ٠ داوذأ رمكح !او اهلظفل نماط دحاو ل ثوم ىحورشعلا ىلا ثالثلانيباملبالا ْ

 ىلاف ارغك راس كيلا عم ليلقلا تعج اذا ىأ لب اد دلل وذلال ثا فو ْش

 لاقنان نم نيالادا ورود ظ عا سك كال تا نعمداذ دعمت

 .هبحو نع را ع اراها يوتا وتنزل ا

2 

0 

2 
- 



 للا

 0277 221111117 ولا طا

 ١ ؟١ لادلا ٍباب « ءالا لصف .
  0سو فلا لع هدسحو حتفلابةداسح و نيتحتفبادسح رسكلاب

 ودجح (دشح ) هر لما دنع موقو موقلا دساحنو ىتَغَع ولا

 ندانلا نيدنحج ىدعو اودش# واودعتحا-|ذكو برض ةبابو اوعمتجا

 هيابوهعطق ىأهريغو عر زلادصح(دصح دصح) ردَصلاهلضأو ةعامس ىا سلفنزوي

 رك دمح و ةديصح وصح ود وصح وفرص وي رح 11 0011

 ايزو لجملادصخلاو مهيلعدب عطق ةوناسللاب سانلا ف ليقام وه ثيدحا ىفىذلا

 ختفب داصحلا نمز [ةهودس نه ناح ىأدصحتساو عرزلادصحأ وىعمو

 ءافلا حتفب اضن #00 برض يابو ةعرسلا دج ا (دفح)اهرسكو ءاحلا

 عارسالاو دقحلا ىلع هلمح داو 27 ل كا ادلا قم و وهجو ”

 مدخلاو ناوعالا نيتحتفب :دنط | واعوالاج |دفحأ لع 2 مهضعبو 0

 ع دقحلا (دتح) دفا هدح اودلولادلو للبةوراهصالا ل يقوزاتخالا
 نم دقحو ء ءاخلا ركب ادقح ردك دقحي هيلع دقجي د قوداقحأ عملو بابه 

 ةدحو مهف هبانو مذلادذدملا (دج 5 ءاا حتفب د وةح لج روهيفةغل برط ”

 ركشلا نم معا ادج او دجلا نم غلب اديمحتلاودوحوديمح وهفةبرتمنزوب 1

 - دض نيميملا حتفي ةدمحلاو ةدومحما ةلاصخ ترك ىذلاديدعتلادمحلاو: .,
 ّ 0 3 رتتكب < لصتقارداسم فرش ااه 2 0 ع ةمدلا

0 0 1 

 ف درك يارجل مادو واهيفاخيرت ك ااه لوقيو ءايشال ا بمح 0



 ١١٠ه لادلاباب د ءاللا لصف ْ ا

 نب زجاحلا دحلا (ىدح) د« ءالنإ لصف )عداجا عملاو قنعلا ديجلاو

 اديدخاج ااه ددحت هدو ع رادلادحدقو هاهم "ىشلادحو نئشلا 35

 ج ورحل نع عنجبنال امااضإ احم دادح ب اوبلل لق ةنمو عنملا نحاول ْ

 ماقأ يلح ود رخو تخبلان مع ونمملادودحماو دويقلا نمدي دخلا لاعب هنالوا 1

 1 ارماتدجلو د واعملا نععنمي هنالا دح ىمساتا واضن دونا نم دطاهيلع ١

 مضل دن دج اهكذ دح ىهفابجوز ةافودغب تاضخخاو ةنزلا نعتعنتما 1

 تدحأأ ىأىعابرلا الا ىمصالا ف رعي وداح ىهف رسكلابادا دحاه رسكو ءاحللا :

 هنالهب ىمس فور عمد. دخل انداحتلا اذكو كيلعتجيامعنموةفلاخلاةداحملاو ٠

 ةهادح كل يس ع او هسا ل رلادخ هن ”ىشلكدحو عينم

 تاننخ اد اهيرق تكلا د نحسن و دادح ف ويسو ادندحو اداحراص ىأ /

 ' لوقت بضفلاو قزتلانم نابنالا ىرتسيامةديطإو درسلا الإ تاءاشبا
 2 ةرفشلادب دحم .ناكلا عام ادحوةدحرسكلابدحا لج رلالعتددح

 زلخ ا هحاو ةناعلا عش * قاحاذب ذب ادادحتسالاو نعم اهدا دعت | واكونا د و 3

 ىلاعتهلوقو برضهبابودصقدرح (درح) دتحم وهف بضغلا نم دتحاو هيلا

 0 درتجاوعنم لع ليقو دصق لع ىأ ردا لامع :

 نزو صصقلا 0 نادرحو دراح وهو نر ده كرم َ

 دسملا (دسح) ىدرطالاقيالو حتفلابىدارح عمجاو برعم ىطبن ىدركلا :

 ل وشب مهضعل و شفخالا لاقو لخدهبايوكرلا دحض لاوزضتتنأ“!

 م

 يت ع تان

 دع

5700 
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 لادلا باب * محلا سف 5+

 وهف ادواجمواضي اادإجو لهس وف رظ بابو ةدالجلاو ةبالصلانيتحتفب داو

 فتكت دلجتلاودالج اوءاهقفنزوب ءاداجو لفقنزويداج موقو-بلج و داج
 َن 2 رو دمحف اجلا“ هم طقس قد وطيقسلاوس ذأ ديللاو ةدالخلا

 نلغلاّنزوب دما (دع دمح) رخصلا دوماجلاوحتفلابدماخلا (بماج) ضرالا

 اتياح دو ةطاوم رس ردسم وعوبوذلا دضوهوءام لا نم دمحام
 . ىدامحو ىلوالا ىذامحو لخدو رصن هبابوماقىا ءاملادمحو مدخومداكك
 دونا دنج نالفو راصن الاون اوعال! دنا (دنج )امهف لادلا حتفةرخالا

 اهاضو محلا حتي دهملا (دبج) ةدنجدونج حاورالا ثيدحلاىفو ادينجم

 ةقشملامتفلا دهحلاو ثدهجالان و دجال نيذلا وىلاعتهل وقامبم ءىزقوةقاطلا

 ىقلجرلادهجو اهقاطقوفريسلا ىفاهيلع لمح اذا اهدهجأوهتب اددهج لاقي

 دوهجم وهفهلءاف مس ملام لع لج رلادهجو عطقامهسابوغلابو هيفدج ىااذك
 عسولا لدب دهاجتلاوداهجال ا واداهج وةدهاح هللا لبس ىفدهاح و ةّقشملا نم

 هلاميداحو سابق ريغىلعت زمطابدنايج ودايج عما ودبج 'ىث(دوج])د 27 و

 نزوب دواجاو ,حتفلابداوجأو دوهنزوي دوجموقوداوج وهفادوجدوجي
 لاك واضي انا 0 رت اح حا ] ذك وءاقق نوت ءادوح و دحام

 را كرا لدج ىدوجلاو ادنج راض ىأ اهمضو ملا حتفبةدوجد وجم

 لعتوتساو شمعالا ًارقو مالسلاو ةالصلاهيلعح ون ةيرفسةبلع توتا

 1 داوح عاشو ادد وجاضي ًاندوجو د داخ 'ىشلاداجأو ءابلا فرفختب ىدوحلا

 :[دح هدع هداحتساو ادانجم طع ا دعتلا داعحأو ةقفكدعع ا ردككلا



 ١١ لادلا باب # م لصف سيو جانيت

 درا هابو هعلق فلا نحو قلخلا ضيقن وهو ادب دج راصامهيف م ارم 7

 نعاشلال ق هعطق ىا كئاخا دج نيح هبداربدو دم ىنعم فوهوديدج بوو

 اديدج اقلخ اهلبح ىسسأو * ادس نأ ىميلس ىح ا -
 ددج باشو ةلوعفم قولت ءاهالب دب دج ةفحلم لقةنمو اعوطقم ىأ !

 هدجت-|ودددج وم دج أو ادب دج راص“  .ةلاددجتو ررسوريرس لثم نيتمضل ١

 0 د اوديللا نادبدجلاو ادبدجهريصىا

 حتف دا دادخلا نمزاذدهو دع نأ ةلناح نيتيلادخلاو درةبان ودم رص

 الو ةددرجةدحاولا صوخلا هنعدريىذلاد. را (درج) اه رسكو مجلا

 نءرمشقام م ذلاذدا را وافعسى ه«دياعأو سوح هلا أدام أدب رج ىمسي 1

 هيف دج ىأ سمالادر حنو ىرءتلادرجتلاوتايثلا نم ةيرعتلادب رجتتلا دوما 1
 ةدحاولاو سنج مساوهو فورعفدا رج اوزالو قح نا ىأ توا ددعاو 0

 0 (ديسج) ةماخ اوةرقبلا» يظن وما ويصف ىو ا : 1

 00 8 | ع دلال دسجلاو مسج مسجلا نملوقتاكدسج هنم لوقت 1

 دعحج رعش (دعج) ٍنهذْنم رمحأ ىا ادسجال2 ىلاعتهلوق ىفليقو غبصلا 1 ٠

 | ديعجم هبحاصهدعجو لهسباب نم رعشلا دعج دقو ةدوعج+ا نيب ب ىلفذز نعت

 هرمية يت يو فدسع تن نم ناصع كون دنم ف 7 5 1 1 ,

 نكي دع يو اجا (دج) ديلاهعم ا دانس لكلا ىف ولا 1
 هروزجدلحو تنكسلان اوك أو لثمولدمو هشودشك ىآرعالاقإا 8

 برش هيابو هبرض هدلجو روزجلا خاسلاقب املقو ةاعلاتاسك و هواديلت ٠

 0 ليخل اوه لماثالا دمجو نيديلادمج و ركل اقل طا 1 ٍ 500 او



 لادلا باب # ميج اى ا ءاثلا لصف ١١

 ٍز طرشو ةنراح ىرتشا لجر قع رش ثيددح هنم ومالسالادالبب تدنف| ريغص

 0 كديعتسدلو ىلاىصو دالتل ا لثمةدل وملاواهدرفةدملتاهدج وفةدلوماهنا

 ْ مسالاو دورتمودير وهف رصن باب نم 0 (درت) د ءاثل الصف 9

 '> يذلا للقلا لاملا اهحتفومملان وكسب دغلاودغلا (دمن) ةدريلانز وبةدؤلا

 هبلحتكب رجح دعالاو فرصي الو فرصب ةلسقدوموهلةدامال
 ظ

 هدح . هدحج لاقي لعل |عمراكن الاد وحلا (ددج) دما لصف
 1 هددححو

 طراد ءأ حا سعر نير ةلق دحمجل أو عضخ و عطق دبابو هقح

 مسي ملام ىلعنالفاي تددج هنم لوقت ودا عما وتخبلا اا

 يح نزؤب دحو ظوظح دودحمو طيح دب دح 1 دج اذترصىا

 كدنعى غلا ذ عفن الى اد اكّمدحخلا اذعفتيالوءاعدلا فو ىكمنزوب ىدجو

 انر دج قامت هلوقو كددعم انعم ك نمو كتعاطب لمعلاهعفناع ا وهانغ
 : 7 ىأ

 اوةرقبلاأ رق اذاانم لجرلا ناك سأثيدح ىفوءانغ لبقواني رةمظع
 1 " نارمعل

 , لح رات تددك اي أ طظخلا نمو ةمظعلا نمل وقتاننيعأ ىف ظع ىأانيف دج

 د لادلا ديدشتبداوج عت +اوقيرطلامظعمةٌداٍلا و حتفلاادج رسسكلاب :

 اضن دل او ظع ىأدجأ ود ود سال ىفدج هم كو قتل زا دض رسكتلاب

 3 1 ا وم اركب دحن و دج دج هنم لوقت رمال داهنجالا

 1 ”ادهى ملط وقو ريغال سكلاب | دج نّسحنالف و نتغللاب دحيداح انالف نا لاقي

 3  ىلاعت هللا لاقددج عمجاو ةقيرطلا مضلاب ةد,اوا دج مظع ىأمظع دج رطخ

 | ةدجادجبىنلا ”دجو لبان ول فلان قئارط ىأ رف ا د لا ناو

 72717 لا 7" 11 0 5 007 1



 ٠١6 لادلا باي# ءاتلا ىلا ءاملا لصف

 وهف ريمالا ىلادربأ دقديربلا بحاصواليم رشعاتئااضي أ ديربلاوديربلاىلعنالف
 هيربلا ىف هريسل ديري دبربلا ةبادا لبق ىرهزالالاقتلق ب ديرب لوسرلاودربم

 لوسرلا هب ىمس مث مد هديرببيرعت طايرلاىفةيترملاةلغبلاديربلاهريغلاقو ٠
 ادعب مضلابددعب دقو برقلادضدعبلا(دعب ؛)ةفاسملاهبتيمسمت اهيلعل وما د

 نيتحتفب دعبلاو اديعس مدعب و .لعابوم ردع ل مإا و اساس الن رق 1

 ى ا دعاب وهف برطءهبابودعبو كالطااضي أ دعبلاوءدخومداككدعاب .
 هيف ىوتس ديعس انم منا 9 دحعسانعنااموا اسي هياط احح لا ِْ

 اضي ١ دعبالاو هبجوىعهاقل 1ى اهيفل دعب ال هللا بك مطوقو عمج اودحاولا ٠

 نفرظ نانوكب نامساامهو لءقدضدعب وبراقالادضدعابالاو فئئاخلا ناحا

 .- لع امينتتي بطاح لعل هيلا فاضملا تف دح ٍيْمةفاضال اامهلص ًاوافيضأ اذا

 امهعوقو حلصيالا.همالابارعاامبلخ ديال مضلا ناك ذا ناينبمامها 1 رعيل مضلا ٠
 (دلب) باطخلا لصف وه دعنام اطوقورجخلاو ادتبملاعقومالو لعافلاعقوم ْ'

 فرظ هبابو ءاك ذلا دضحتفلا,ةدالبل اوزادإب ودالب عمجاوىنعميةدلبلاودلبلا

 ءاديبلا (ديب ب ) دودب هعمجو برعم ىمرافريبكلاامعلادنببلا (دن)“ لير
 دنا ءدانأو سلج وعادي وكلهدابوضَس نزو دن عما وةزافملاءاضيبل انزوي .

 دءاتل ا لصف لضم ادي لالا تكره لات سس ٍك

 .دلو ىذلا ىلصالا ميدقل الامل تفل ا,دالتل او امهف رسكلايدالتلا ودلاتلا(دلت) ا

 ئذلان م أ روسل اىنعي ىدالات نم نهثي دا فو ف راطلادض وهو كدنع ١

 لمح مث مجعلا دالبب دلو ىذلا ديلولان زوي ديلتل اواميدقنآرقلا نم هتذخلا 1



 لادلا باب # ءابلا لصف 7

 ىرذلاو ىلكسلاباصأق ىر د دبأ اهرثو سوقلا اذ

 | محلا انيساو آلا ىلع ىريباحتتلاق ىلا وقلارت 00 أداه

 ' هبابو هقرف هدب (ددب) ة(ءابلالصفإلم رطملانمن وك,ىذلاتابنلا نم ىعي

 . ةدشلا نزوب ةديلاو قرفت كلام وجدم نادت لعوب رتلادب كسلا وذو

 ْ كدملا قو هدب مهنمدحاو لك ى امعأ ىأءاطعلا يني دبأهنم لوقت بيصنلا

 "هلم قارفالىأ اذك نمدبالمطوقوهبدرفنا ذكبدبتساوةرمكةر هرم ا

 ! تايم ”ىثلادربدقوترا حل ادشةدوربلاو را دضدربلا(درب) ضوعاللقو :

 قالا هدربأ كا ا وا 1 رواش |ءدروذووم ويف رصت تان نم رغمد وليس :

 ظ !دهو هع أن م صقنتف همت ثنالف كماظن ا ىانالاف نعدربتال م وقو ةئيدر ةغل

 " ىحضلا ةمونىلع ملمحيامىلا رعالت ل5 ىعمصالالاقةيرتمن زون ن دبلة دريم .

 ' مقلاب ةداربلاو دريملب ديدحلا درب وءاتشلا ىف ةنخسم فيصلا ىفةدريمابم | لاق

 0 ليم تعد بجو ىأ اذذ اعلا د رود ايلك دور لاه عد روهنم طقسام

 | ةلوق هضوموتلا دربلاو لوزيالت بانى أدراءوسودراتفلا هيلغالوتاذ

 نيتحتفب“ةدربلاو رصن ةسمخلابابوتوملااضيأدربلاوادرباهف نوقو ذي الى لاعت

 . هتدزب هنم لوقت ماهغلا بح دربلاو ةدربلاءاد لكل صأ ثيدحلا ىفوةمختلا
 : راص ا | ا دك ناو لغات مسيملامىلعاضيأموقلاو ضرالا

 1 امد تدربام لك اضي أ وهودرابلا» ءابلاحتفب دو ربلاواضيأ ةدربةباحسو درباذ

 د 00 هلا د١ اودو رييعخ تايتلا نمورلاَو ل وه وواغلادورررحب

 7 لخ لاقيت رملا ديوبلاو ءارلا تفي درب عما وبار عالا هسيمةرفص هيف جب سع

000 
2 
 ا



 هه لادلا باب + فلالا لصق
 داحأ داحا اؤاحو نيزجاحهنعدحا نم كتمافلاقوءاننلا نم دح اكنتسبإ
 ىجعمو ةندملا لبج نيتمضي دحا وىنعمواظفل نالو دعمامبمال نيفو رصف ريغ

 الصلاه ىلعدنأ ةر دخلا قو رقع دحأ نهريص ىاءاسا ديدقل نع دخت دع
 ةَدالاوَدالا (ددأ) دحأ دحأ دبشتلا ف هيتبابس راشأ لجرل لاق مالسلاو .

 2 ًايشىلاعتهل وق هنمو عيظفلا صالا وةيهادلاامهيفديدشتلاو رسكلاو

 هغج دسالا (دسأ) رمعك ال بقثكء واعج وهف رصتبرعلا و نيلانمةلبقوب|

 دمع داسأو دو هنم فقع دسأأو لقثم هنمر وصقم نمضي دسأو دوسأ

 منيب هامل و ني 11 ف ا ل اول

 تاذ ى 0 ةيرتثم نزوةدس 6 ًاوتدس ًايننالاولابج ًاولبج ماطر

 سال اصاب اس اوفوحللان مشهدفدسالاى ًاراذالجرلادسأودس ١

 7-0 كسا .جرخاذاو بيف لكل ذات دحلا فوبرطامهببوهقالخأ ف

 كدصولا ٍٍق ةغل دصالا (دسأ) ةداسولا ىفةغل رسكتلاةداسالاوأ ارتجاهلع

 ورم وب 1 ًارقدشو هتةلغ ا اذاهندصو | ىفةغل دملا,بابلا تدصاوءانفلاؤهو

 هدكوو ”يثلادك ًادقودكوتلافةغل ديك تلا (دك اة زطمطاب ةَدْصْوَم
 “ىلا 5 6 ىدلملاك ةياغلا نيتحتفب دمالا (دم 1) حصف ذاواولاو

 لوقمنزو»دؤموبف لاق بان نسي لطاسساويرا لا

 ديالا ع نم لوش ءوقلاوبلاب الاودبالاو عادبابو ىوقودتشا لجرلادأ 06 10

 د آلانم 0 اًض ًاديؤمءريغصتوديؤمهنم لعافلاوماوقىا دي 1

 نزوب ديأ لجرو ىوقت 'ىشلادب اتوجرخنزوبديؤموهفهلعافنزوبهدبآ
 رعاشلالا ىوقى اديج

 اهي ١ ا ا ا ف و لوران نا ني طيننا لوين نر

 د
 و



 0030307070707 لانلاو ءاطابايغتئالاوعزوتلا لصف < 4

 ٠ لماوعلا نقلا ىتو مضلإب وه ىفاسكلا لاقو ةق دص ةخينلا ىف سيل ث 0

 0 ريغ رايدلار ان [عرلا تخين وهتلا زاهتخستلا ولظلا سمشلاتخسن ( سن )

 " خلو هنم خستنملام ءاةخحسلاوءاوسهخستساوهخسنت اوباتكلا سنو

 "7 ءاملا ةرينك ةخاضن نيع (عخضن) عطق لكلا با وابمكح لثمةلازاي الاقي آلا

 : اح هخيفن و هيف فن (منفن) نانو اوف ىأناتخاضن ىلاعتهلوق ىفةدسعؤأل 5

 ظ رعاشلا لاق ةغل

 ع نونلا حتفب ةّيفن دجأ لاش ورصن هنانو # روصلاحيفش ٍ>ناسارخ الو *

 ١ حقتي يذلا بذعلا ءاملا مضلاب خاقنلا (عيمن) هنطب عنفتنا اذااهرسسكوارمضو
 ٠ ىأخانتساف لخلاتحنأ (خون) هرسكي ىاهفقتي هانعم تلق #* هدريبدا مل

 أ (سو) بينآتلاو ديدهللا يربوتلا (عو) ة«ولاولا لصفإلب كر 0

 | قععهلكخ ستاوخنسوتواخسو خس وبر سكلابب ونلاميسو دق ون ردلا ميسولا

 ع : 0 5و ودحاو

 ا دك لادلا باب ع

 ظ ا فلا الا لصف

 اهدحا لوه ددعلالَّوأوهودحا واح الا (دحأ) مادلااضي ًادبالاو

 25 لدب وهف دحأهللاوه لقىلاعتهلوقامأ و ةرسشع ىدحاو دفع دلاو نانثاو

 دحأال لوقت ”وةيصانةيصانلاب ىلاعتةل وقك ف ةرعملانعلدبت دقة كلان الهللا

 نزو داحا ىلع عمج دخالا موودخ أ اهق ل ةنالورادلا ىف
 قام مطوقو اع

ت هللا لاقثن ؤملاو عمجاو دحاولا هنف ىوتسي لقعي نامسا وهدحًأرادلا
 'ىلاع



 هر ءاحلاباب # نونلاىلاءاقلا لصق

 مو 3 - اذه هراولدو رفا عبطتا 0 0

 خرفاو حارق د 5 0 حافأو ا لوجو اخ قالا رئاملادو

 خسار ةلادحاوخخسرفلا(حتسرف)حارفاذراص 0 تاقاخيرفت خرفورئاطلا

 خسفلا (خسف )نيف رفلااط لاقي ىتلاءاق |ةلقبلا حيف رفلا (ميفرف) برعم ىسراف
 ضةاف هضّشن 2 خاشاف حاكنلاومزعلاو - هي يا

 رسبلا نم ل / ف خضفلا (خضف) تعطفقتءاملافةر املا حنو

 0 (خوف) رابلاة بك و إتك نمودخلو

 0 تاق * حييت ةلئابلك ثيدلا ىفوةخافا ناسنالاخافأو ْ

 0 م ) 6فاكلا لصف توداط غب زلوبلا :دنعاهم مجري

 خاوك أاهعجوةوكألب بصق نمت مضلابخ وكلا (خوك) برعم هب مدن وِ

 ثاولتف هب هث"ول ىأب طلتف عطقبابن ءادك هم (خطل]) ة6ماللا لصف

 غامدلا ارومسا تع وو هنم صخأ ةخناومظح لا ىف ىذلا عنملا( خخ دع )26 مملا لصف لع

 (خصر) 4 تج رخأ هتخيخمتو مظعلا تخيختماو هم * ىش لك صلاخواخم 3

 نم مجمملا ربسكب خررملاو اخنرمت هخ سمو عطق باب نم نهدلابهدسج ع

 أهعم حبقأ وهام لآ ةرَوِص ليوحمخسلا (ميسم) ا املا ف نينحلا

 قيقرلا حتفلا ةخنلا (خخ ) 6نونلا لصف ادرقهللاهخ سم لاش عطق هبابو :

 ديدشلاق وسلا وهو خلا نمهالباوصلا وهو باعت لاق لماوعلار ةبلاليقو

 دق وفيا عا

 ( را لا



 03037070 021177 ءاقكا فاي ع ءاطلا ل نقلا لصف هد
 ْ ا هلاك فلا (حدش) *(نيشلا لصفإلم
 - ىفو بدو بحاصك خرش ع لاو باش | خراشلا (حرش) خدةنافدسأو

 ' بابعلاو رمالا خرشو مهخرش اويحتساو نيكرشملاخويشا ولتقا ثيدحلا

 0 هنأ 00 دبخا ا 000 0 (عمش) سلفنزوبلوأ

 ش اشم ب ةيرتم نزوب 0 ةخدم وو عنزوب
 - خيشي لجرلا خاش دقو دس 21و نيل ف وكبو دلي ءاخ وتو

 ظ 00١ كاره حين فلا رفعت وءابلا حش اضيأاخشو ة هح وحش

 " لوقت اهندشل مصت ةحيصلاةخاصلا (خضد) ة«داصلا لصفإم .اوشلقت

 ' خارصلا (خرص) ةخاصا |ةمايقلاتيمسهنمودرباثنمزذالات وصل اخص

 ْ خرمصتلاو هانم خرطصاو هخرد مخلاب حرصل خرص دقوت وصلا مضلاب

 : حرصت بأ توصخ_رصتل أودخ رصافدخ رصتسال وقت تيغتسملاخرصتساأ|و

 1  (خمص)د ادضالا نم وهو ثيغتسااو ثيغاااَضنأ وهو خراصلا اضيا2 رصلاو

 ْ (خود ) هيف ةغل نيسااواهةننذالاود لئقو نذالا قر خر دكلاب خامصل :

 000 ب 0 حت 00 000 عمتساهلخاص |

 ادب لاق ا دنا ءا ءاطلا دن دشنت ا ل 0 ةوماو

 ًاءرجآو وخبطل اةديجةزيخهدهلوقتءاوتشاوار ادتقاز وكيخابطالات تيكسلا



 ةه ءاخلا باب # نيسلا ىلا ءاملا لصف

 بطي أو امهوأ رسكب ةخيطبلاو خيطبلا (خطب )١ خزربلا لخددقف تام نع

 اهف ةغل ءاطلامضو خيطبلا عضوم ةيرتملان زوي ةخطبملا وخيطبلامثدنعزكم وقل:

 ركلا خت ع دقو ضماخلا نيجعلا حتفلاب تلا (خ) د ءاتلا لصف )6

 ى اهمدقتخات (خون) د ءاثلا لصف + هنحاتم هم اوعاثلا مضب ةخوخم

 ةخوخلاو خوحلا ةدحاو ةخوملا (خوخ) د 07

 ةغل مضلابخدلا (خخد) :6لادلا لصفإم ءوضلا ىدؤت ادا ىفةوك اضي !
 ة#ءارلا لصف هريغ هخرودو لاق هبابو لذ لجرلاخاد (خود) ناغدلا

 معلا فن وجسانلا هنمو خس ارك حل ”ىثلاخخسر (خسر)ا

 هعفددخز (منخز) ءازلا لصف عطق هبابواليلقد هاطع اهلعضر (خضر)

 نمو ةنجلا نسر ح طببينا رقلاعبتي نم يب وه ق [ثيدحوةدهوف

 وبف ريغت نهدلا 2 (عز) مج ران دب فاش, وح افق ىفخ زينا رقلاهعبتي

 حابسلا ةدحاو ءابلاحتنب ةحسنلا (حبس) 6 نيسلا لصف برطهباوغز
 زنو حلمت اذ ى اة و خابستاذءابلا مكية ةوحراو

 مالسلاوةالصلا هيلعهن اأثمدشلا | واهنتخ ياا ىَْ اهنعهللا حبس لاقت و

 هلع كناعددلق خيالات رس قراس ىلع تعد نيحاهمءهللا ىضرةشئاعل لاق
 كلنا مهضعب ًارقومونلاو غارفلاسلفلا نزوب خبسلاو هع اهنع خال 1

 رضن و عطق باب نم ةاشلاداج لس (خخاس)اغارف ىأاليوطاخبْس راهن اى

 ءارخا قش رضوةنسوا اذا رهشلا تخل سودا ااهنع لس تلا ةاشلا خواسملاو

 لئلا نمراهنل اواهرشق نم ةمل اوهباس نم ل + رلاود تبيني ريفلا حناو



 : ءاخل اوءالاباي#ءاملاو مل الا و#واولا لصف 1

 .ةأرلا هلم هاو عصريو اًضِي رع ميدأ نم جس “ىشرسكلابحاشولا#

 57 لجرلا حشوت ا ولاتامب رو هتسبل تحش ونف اهحش را
 ليغ هحضوأو 11 . هاو احوضو حض ضالا حدو (مضو)ةفيسو
 "مالا ةحك وتساو هآر له رظمت كدعّلع كدي تعّضواذا "ىثلاتم وتساوا

 ا حضولاو حاحصلا متاردلا نم ىلح حاضوالاو هل هحتوب ن نأ هلأ مالكلاوأ

 | ىدبت ىلا ةجشلا ةحت وم لاو صربلا نع هب ئكيدقون 5 «تحتف

 . حاقوو حقو وهف هؤابح لق فرظ باب نم لج ا م

 | 111 وو هجولا حاتو# ةأسماو اهحتفو فاقلارسكب ةحقلا نيب معتقلا

 5-5 امم ليقو باذع ةلك ل اءووةمح ره ةلكع و( و) باذملا مح كايهبيلصت

 نه اهييصخما كلو ءادّس الا ىلعام,عفرتف ديزل ليووديزل#< ع ولوقدحاو

 3 كليوو كحيواذكو كاذوحنوالب وواحيو لافته اكم را ارو طمع

 امه وحتو هلادعبو هلاسعت 11 امو ردع لعش بوصنم ديز ليوودي زج

 اقرتف !كلذإف دعب وهسعتلاقيف مالريغب هتفاضا حصتاالهنالادب أب وصنغ

 3 ءاحلا باب +
 3 لوقت تقولاف:رعت خروتلاو خرأتلا (خرأ) د6تلالالصف إل
 2355 نزو#ب (حخ) د ابلا لصف ##دحاو ىنععهخرووا كم ور ,:ىفاتكلا

 لسد ناف ع لاقيف ةغلابملارركتو*ىئلاباضر اولا دع لات ةلك

 >زربلا (خزرب) 2 ليقف مسالك ددشارو عع تلف تن اونو تضفخ

 2-3 ىلا توم اتقو نمةرخن الاوانت دلان باماضز وهو ا

0 1117# 

7 



 ها ءانللا باب  واولاو كازا رح 2

 تحد وتد ر ءالاو عطل ةساسوةحانىئنالاو هيلع ريل

 شكلاهحطن (حطن) حتفلاباضي اخاخو عطقدباب وتد راخا وةبرقلا

 ديدشتلاب حاطن شكو تحطانتو شابكلا تحاتناو عطقوب رضبابنم ' 1

 اهباع مسالا ةياغل ءاطا,تءاحام او حطنلا نمتنامىتلاةحوطنملاةحيطتلاو

 .تدحعشو ملح تب رعد ةقانأا تمرات (حنن) 9

 رخ وف حفل هلناك امودرب ويف حفن دل حابر رلا. نمناك امىهمدالالاقتبهحررلا /

 دك هع :الاو هنم ةعطق بادعلانمةدو عطقت ةنالاثلابت اب ود :سم قبس دقو ا

 0 لك اذ ا لما شرك ةففخءافلاحتقوةزمطلا و
 باعث رك ذ تاق * ةزمطا حتف حفانأ عم او ميلا رسكب ةحفتلاذكو 1 ٠
 0 انكوةئفخودددقم شالا نا ارأ رو كلاب, ىف حيصفلا ْ

 (مكن) حنا اىل وطار عشل أريخ لاب هب لهم رعشلا حبقنت (حن) ب ,دهنلا ىف

 ادكم لود اها اخاف بر هبابو دقعلا نوكي دقو ءطولا حاكنلا '

 وي 0 3 تعادلا ق مكة وتج وز يتحكم 4 ا

 1 بابن 5 راتح وزوال اونا يسوى 0 |

 00 0 ف 8 0 "ن90220290-- 1

 2 ةنالث 3 ل ْ



 00030 000 ءاابا * نونلا لصق 51

 ا 586 1 1 2 و احب 0 نمسلكد

 تل

 ّ 0 0 3 0 وحلف مو اا ل 0

 اسم 0000 0 0 وتدضق ى 0 5

 اده 0 0 فورعم 0 ص
 1 نالاقب د اح 0

 3 اهع 1 كا ع اعرب , دح قوةحودمم ل اتا 0 !|نعةحو 3 1ص اعملا ىف

 1 هيعسوتال ى ا 4حادنت اللؤ كلذ 92 ,ةلا عج دو اهييع للا خر ةشئاعل ]تلا

 ٍّ ودو حدبلا ند هيحتفتال 0 د د ةرصلا ىلا جو رخلاو

 | تدعب رادلا تحزنو عطق هبابو هلك اهءلم تتسا رئبلا حزن (حزن) ةينالعلا
 3 ةحاصتو مضلاب ادع امهف حتفلا و ال اسس حطام لخ ا دو

 مدل وةديتسلا مسالاو كل حصن ولاعاد لاو 00 ماللاب وهو حتفلاب

 3 حصاتلاو د ىلقلا ىقأ ىئ 1نطادحا لدحروءا اههقق نزوءا ادصن موق و حصانلا

 1 ير ف أ ىلا ىنح 0 لاه ةدنصنلا 522 الف حصتناو 50 نمضصلاخلا

 1 لبالا 6-2 ىلا رعالا نبا لاق ةاده.صدن هدعهحصيتسا وءاحصنلاب هيشت حصن و

َ 

 1 رهو حوصنلاةبوتلا هنمو لاق امور ا احس ودق دصاخ وف نول

 هيلع هلوقل حوصنلا ةبوتلاهنم ليقو عطقبا: نمهطاخبوثلا حصن وةقداصلا
 34 اصنلاو طايخلا حصانلاو ار رفغتسان مو قرخ باةغ!نممالاسلا وةالصلا
 ١ حضانلاوهش رتبلا حضن وبرضوهباب وشرلاحضنلا (حضن) ط قئارسكلاع



 ها ءاححا باب 6 نوونلا ىلا ا لصف

 *حم) ناحزاعامهودجزامردصم وهف ملارسكب حا زملاامأوامهف مملاوضي ٠

 .ةالصلا هيلع ىسع.حيسملاو.هعطق تسلا هح مواهعرذرسكلاب ةحاسم .

 جما عمجا وسالبلاحاملاززوب حسم اولاجدلاوباذكلاحيلاومالسلاو: ا

 ند ردقلا حام (حا م)فورعمءاملاباودنملانعت ا نزوب حاسءلاو وسمو َ

 ىجلمو ه هلثماح ل اهحلامو جلا اباهدَسف ايام اورد حلملاميف حررط عطقباب

 2 اأو 0 ةغل َّق الا حام لاقبالوحلم ءاموبف لهسو لخ دباب نمءاملأ :

 وهف ندح ىأ ليهو فرط باب نم'ىقلا امو حلا ف لسا فلا

 ا حالم علل و احل مهدعةحامتساوافذخم مضل تلال 1

 ه0 محلم مآحاف لان زون حالملاو فارش :اوهيرتك اضنأحالمأو

 هن 0 حايم أ ملاقيواملاقب الو حوامو حيلم كمسو حلم هؤام ىاحيلم :

 وماتوا ةلحاملاو هاا مطوقريغو هريغلخفلا ساورهسا 1

 7 نم اضن ةحلملاو تداك ا حلماةدجاوةحسلان زوبةحلملاو ١

 نع سلخ يعكر هنن 9000 داوسهطلاخيضايب .

 .ةحالاملاو ةنيفسلا بحاص ديدشتلاو حتتفلاب حالملاو تاروسلاب ضاببلاطلتخم ١

 رممكسلاب ةحا مسالاو برضو عاق بإب ب وءاطعلا حنملا (حن) حلملاّتينماضي )1

 ا ذاك كلذو امتيودلا# لم وريبلا ىل!لوزنلا يملا (مديم) ةيطعلاصو

 ههاطغ ا ةينووحان اة لا ةحام عمج اونا وهف عاب بابو ْ

 0 لصف إ؟ حيملا لثم حايتمالا وءاطعلاهلأس هحامساو اًض عاب
1 

/ 

 تيا

 فك
17 : 0-- 



 ءاحا بأي دي مااىلافاكلا لصف 8

 0 رشلا اطلاع واس رام اح واكت ود رمهاج و هماشدح واك (حوك ) عضخ

 كل ةلئسملا هيلع لأ لاقي فاح الك حاحلالا (ممل) مالا 0

 هل حايرلأ نم :ناكام مسالا لاق اةعطق هبابوهتق رح اه رحيم ومسلا و رانلا هتحفتل
 هييش وهو مثي تاس حافتلاز زوي حافللا ودرب وهف حش هل ناك امو رح وهف حفل

 حقاولحايروباحسلا ع رلاوةقانلا لحفلاقلا (حقل) رفصا اذانامذابلاب
 هلا حقلتالابنكلو ةحا م اهيف ل مالا ليقورداوتلا نموهو حقالم لقنالو

 لصف ريخاهفوباح لا تأت أ اذاف ريحت تحتل حاب رلاناكحق الاهسفغت ىفىهو

رم للا تقلا ودل ءالد
جيقالملاو اهحتل و احقلت اا 

 0 

 ,قونلا نوط قى امحيقالملاواهدالوأا وطب ىفلاثانالااضيأ وه ول وحفلا

 نم نونحلاو مح نم م ولاك تحل ملل وق نم ةح وةلمةد ةدحاولا ةنجالا نم

 ا ةحممألا مسالاو اضيأ هحمل أو عطقهبابو فيفخر ذنب هرصبأأ هحل (حل) نج

 هبأشم ىا 2 ماج ناو هس أ تالت نمسا

 0 00000 ل حرر الو قوبلا

 ييعنأ في رع 00: رح ديلا ترا

 طاشنلاو حرفلا ةدشحرملا (حرم) ادج حودمم ىأد م نزوي دم دهم لح رو

 00 0-0 نزوي 5 0 0



 /6 ءالأ نا + قاكلاو تاقلا 2-0 1

 حراوقثانالاو 0 نقلاو يوم 7 رع و د رو

 ةحرقأ عم او رجش |هيف الو ءان :ابدلع ل لا ةعرزلا حتفلاب حارقلاو

 نم طدتس ءام لو 7 ةحنرقلاو ءيث هيوشيال ىدلاضبا حتفلا تار ةلاءاملاو

 حرتقا وع هطلاةدوحنرعلا طاذتساهبداريةدي> ةحرقنالفل مطوقهنمو نسل

 ربع حزف سوق (حزق)هلاوخرا مالكلاح ارت :ةاوةيورربغن 50000

 ق ةرفص نيئتحتف حلقلا (حلق) ةفل د زاب 3 اضيأحزقو ة ةفورمصم

 َضْعو سارلا عفر حافاالاو ربلاح ءمقلا(حق) حاقأ وهف برطءبابو انس سال

 ةدملا حيقل ءقلا (حيق)هقيض ع وو دل رب اذا ل غلا )| هحبقأ كاش رصيلا 7

 احيقت حيقتو احيبمت حبقو عاب باب نم حرقلا حاقلوقتمداهطلاخال ىلا
 الو فن يكل ماجللاب هيلااه ذجتةيادلا حبك (حك) *( قاكلا لسف ع 3
 وهو بسكل آو دكتلاو ىف اع دكا ) حدك ) عطقهبابو ىرجت 3
 عاس ىأ كتر ىلا حداك كذ 1 ىلاعت هل وق و عطق لكل !بابو اضأ ندا 3

 0 كنك عأ حدتكمو هلايعل حدكي وهو شودخ ىأحودكهبجوبو ٠

 لا يا 7 (حكز ا
 0 عاضلا ىلا رصاخلا نيام سل لان زون حشكلا 00 )ناروعلاو ٠
 لاَ ا كلرمْص يذلا شالا وىنعطق ىاهخيشك ىنعنالف ىوطو .

 ةفكءارقتساهحفك (حفك ) ىنعمب هدشاكو عطق باب ن م ةوادعلابهل شكا و

 نالفوةلبقلااههجاوأ ىامئاصان أ وابحفك ال ىنا ثيدجلا فو » عطق هب وةفك
 هاب وس ومعىف رك حولكلا (حلك ) هسفنب داما 0 عفا

 1 لل ا شوا 2000 77221111 1 1 ] ز ز]ز ز ] ] ]ز ] ] ] 0 0



 00 ءاخلا باب * فاقلا لصف 8

 بيطأل' حالا ءايلا حتفي نإ أدق و واول ولاحتشباناحو ف واضنأأ 1 حوف 1 ل )او

 دضحيبقلا ( حبق ) * كاملا لصف ع ةئيبخح رت حاف و ل هد

 هلاحق لاقيو عطق هب أو ريخلا ع نءداحلا |هحبقو حيبق وهف ف ََنَظ هنأ دو 0

 (ححفق )احيمقت دال تاو تتمالادخ اننا ابحت هى اقلامض

 هناك ىناجتلل حق لجر لاقت, مركلاوا مالا فصلاخلا ديدشتلاو مضااب حقل

 ١ هعمجو هفبرشب ىذلاحدقلا (حدق) صلاغ ض ىأ حقل ىل ع وهيف صل
 قاقلا حش ةحادقلاو حادقلاو تال هب حدقبأم يا ةحدتقملاو حادق دقأ

 نعط هبسأ ف حدقورائلاحدقو رانلاىرويىذلا رجلا امهيفلادلا دن دشتو

 ساقلا نزو حرقلا ةدحاوةدرقلا (حرق) ديزلا حدتقاو عطغامهعإب و

 ( تاق ) فءضلاو فعضل كناتغا مضلاب ح رقلاو حفلا رقلاوورقلاو

 ىرهزالاهإ2 دقو حارا لا 0 ا 1

 هدلح ح رو - رقمو حرف وبف عطف 5 هنابو 4< رج هحرقو 5 0

 يود ةخرقأو ءاَر لأ سكب ح رق وف حور ]| هب 0

 . ثردحلا فو طقر ةفالسإأ ناح رق ىصو طقبرجحجلن نادح ردزرد3 زاح ٍِش

 2 مهبصيل ىأن احرق مهو هن دملا ا و216 ل هيلع هللأ ىلص ىنلا باحأ نا

 1 نوباحرق هريغ مالك ن م ةنع ىلاعت هللا ىّكر رمعث ب دح ىفو ءادكلذ لبق

 - قف ىممأب ركعلأو عضخ ةيادو ا ل رفاحخلا ح ركو 20 ةَعْل ىدو

 5 0 ا تف جم ل ودسموال ةنسلا قة نيغس 0

 3 ا ل الاه د> ودده 3 5 و 6 ل 3



 /م/ ءاخأ باب # ءافلا لصق

 ءرسوىأ احنرفت ةجرفوهح رفآو برطابباو بج رقلا بحد 012 ١
 حورنم لقتالو هبح ورفمو ءارلا رسكي حرفم صال ال ل مالا

 وه ىرهزالا لاق حرر فم مالسالا ىف كرتب .الدي دحلا ىفوهلقثأ نيدلا هع قلو
 لا ات دب نم هنبد هنعىضةب ل وقب نيدلادهلقث ًاىذلاوه يع ح ودفملا 1

 اك حرش ىذلا رسكلاب حارفملاو ميلا ج رفم مط وقركنأ أو اه دع كررألو
 حيسف ناكمو ةعسلا مخل اب ةحسسفلا (حسف) فورعمءاودح رفااورهدلاهرس

 ف 0 حرشنا هردص حسفش او عاق بانو هلعسو سلجم ا ىف هلحسفو

 خيلب ىأح يصف مالكو حيصف لجر (حصف) [اوعَسوك ىأ اوحسافتو سلجملا

 حصفو م او وطي قطان لكل لاةبو قلط ىأ حيصف ناسلو

 حصا 0 + هتدل تدل جحا

 حضتفاف هحضف (حضف ) ةبب رعلاب ملكتاذا ىمحيعلاحصفأو ةحاصفلا ماكت ٠

 5 نيتمضراضيأح وضفلاو ةحيضفلا مسالاو عطقدباب ودي رام تك قا

 اجرلالوةبو حالفالاردصملاو مساوهو 0 و ءاقبلاو زوفلا حالفقلا
 رعاشلا لوقو هبىزوف ىأ كأي 0

 كلك لا وجو دوه اجا حالفلاوءاقب ىأ * حالفايندال سيلنكلو #* ٠
 قم اع ليقو روح.لاىنعب حالفلا انتوفينأا نفخ جين دحلاقونحسلا "

 اهقش ضرالا حلف وةاجنلا ىلع لبق أ ىأ حالا ىلع ىو ءوصلا اب هبنال كلذ
 قو 0 0 ىحهنم و عطق باب نم ث رحل ٍْ

 نم كسملا غر تحاف (ح وف) غطقيو قدي ىأ حلفي دبدحلاب دي دخلا ل ثا ٠



 مالكلا ةحراطمو هدعنأ| ءاطلا دب كشنب هحرطاو عطق هنابو هامر "ىشلاو

 00 0 ضمن 5 0 ءاقلا يش عا

 تالا 3 حفاط وهف نأ ا ان طه فلو رع

 - يد ا 0 00 نزو ا (حلط)

 “ وط) موش يأ دي كقملا 000 و تماط ف 0 0

 كه وب ”اجيواطتهحوطو ضرالا قداناذ | اذكوعإب ولاقت هبانو طقسو كله حاط

 لاش 3 فذاوتلا هتف دقاضيأ ,ححاوطلا هتحوطو ح وطتفانهوانههب هدو

 ا رع حقاول حايرلا ان راو للاخ هل رهك ندا وبلا رموهو تاحوطملا

 هباوبآلا حقو عطق هبابو حتش اف باسلا تف (حتق) د ءافلا لصف نيلي وانلا

 اك جاتتسالاو 5 "ىشلا حتفتساو تحتفتف ةرث <للودش

 7 1 ةحئاذو ار حافمو حيتافم عت لاو نو 0

 عطق اضنأ امهءابورصنلاحتفلاو محاعأ انني حتق ال وقتك الا حاتفلاوهلوأ

 الو نا حرج نبا ثيدح ىو 0 هلقثأ ندلا هحدف (حدف)

 كو لقعوأ 000 0 ا ىلبعول 0



 مه ءاعآنار# ءاطلااداصلال صف 2 2 0 05--

 ومو اولأبابلائاف 0 ةرناحت 2 ع 5 هحفس لع 7 0

 حفصتو 0 0 هينعب رم م 5 ةنأنو هذ نع خر عأهنع

 نزو حفصملاو دعيلاب دحالا حفاصتلاو ا 3 ا ىقرظن ل

 لعم 7 صتلاو قمل ا ىلع حفعم ن 5 مؤم ا تلك ثردخحلاىفو لاملا فخحصملا

 اًضأ فاقلا,ىوربو ءاسنللحيفصتلاو لاح رلل حيبستلا ثيدحلا ىفو قيفصتلا

 اذهو مغلااضيا ا ءارقلا لقنو' لذ دهبابو داسفلا هذ حالصلا(حلص)

 دما مسالاو ا اصااردصمر 5-5 حالصل أو 5-- :اب نم وه ىأ كلحلص» 1

 كدص حالصالاو داصلادب دشتب احا وا صاو اا طصادقوثت يورك دن و

 ( حيص) 2 كص حالصتسالاو حاصملا ةدحاو ةخلضملاو داشفالا 0

 ابمضو داصلا ا احابصو ةحبدو أدعبص حيصي حاصدقو توصلاحايصلا ع :

 ةحيرصلاو ضعس مهصعل م وقلاحيصي نا حاصتلاو ةكاصملاو ءايلا حمتقب انادبصو : 0

 لصف هن دملا 3 نه ترض ءامأ | ديدشنو دأ اضلا هع قادصلاوبادعلا 3

 و تعدض ندع طق ليما تحبض ديبعوبأ ( حيض ) «داشلا 5

 تدعاذا اهسافنأت وص حبضلا هريغلاقو اهداضعأ نه واهس فايع تاق 0

 دن شنو رمسم انحضلاو رعقلا ني رقى 30- اخاخ ن زوي حاضحضءام(حدحض) . د

 ناطيشلا د عقم هداف ل ظ الوععضلا ني 5 دخن دعق الث يدا ىفو سمشلاع ال

 ىقىم رم ىأ ح رطضم ”ىشوهفعطق هبابوعفدلاوةيحتلاحرضلا(حرض)

 “ىلا حرط ( ح رط) ة#.ءاطلا لصف ا هرفح اذا اضراعطق:با,نمربقلا



 ءااباب # داصلا ىلا نيشلا لصف /

 اصقشن فش و لختلا حتشأ (حقش) عطقاضي أدبإبو ا ع م ةمالاس الا هر ؟كح

 0 0 ع هيلا 0 فشننأ لقي زعيم

 0006 00 ا 3 اسأل م تا

 احابص عدا تاقدتنس: واحسست هلا حبو لج رلا د أ هنم ل وقت ةحدصلا

 -ماني نالفقورادىااملاعنالفحبصاواحابدهتنتا اضن اهيحبصونيعلا رك

 فكنم ل وةنح بصي نيح ماش عأ 0 0 00

 حبطصم وبف 0 ترش لح ا رلا حبطص اوعطق بإب نم هبت هنم لوقت

 1 حبصتسا دقو جارسلا حابصملاو ىركسون ار كس لكم ارا قكاطدبصو

 فرط هباو لاما ةحابصلاو هب رتب يأهبحيطصي امم عمشلاو هج رس ذاهب
 رسكلاب حدي حد دقو م,ةسلادذةحصلا (ححمد) مضلاب حابصو حيبةوبهف
 حيا ذكوحتفلاب حاقكو حي وهفاحبحمصت هللا هححو حص لثم حصتساو

 لق تناك اذا نوحعدم ىقمؤتلاحصأو عوطقمريغىأ | نععهحا تو عيدالا

 لاشو حيصم ىلع ةهاعوذن دروبال ثي دخلا قو كفعكي |مةهاع مذا وم [تراصأ

 (حرص) عطق هبابو حا بار غلاو كيلا حدص(حدص) نيتحتذب ةحدم رفا
 | د ع رضلاوسلاخلك ع رعلاو خور و لا ءاحلو را
 ةتحا ”ىثلاحفص (حفص)هرهظ 2 25 احرصت هش هم قاع ح ردو صب د رعتلا



 مي“ داخل بإب« نيل ىلا نبا لدن
 0 سبل ل اد تل

 ل ةحاسلا 0 0 عاق باب ل و رص الاتبلا ج

 نم حمس وماظعأ ىأدل حمس و داج ىأ ةحامس واح اسامه حتفلاب مسي هب حمس

 ل ةأ سمعا و ءابقف نزوب اجل موقو ميلا نا

 حا اولهاست | 0 ومال 1 ورشا و 0 وميلان ركب

 درا تا 6 مورست :
 احوبسو احبس حيسل ضرالا ق حاسو راجل اءاملاضيأحسيسلاو عاب هبابو

 حايسملاو مالسالا ىف ةحايسال ثي دحلا ىفو بهذ ىأءايل احتفباناحيسوةحايسو

 الو حيياسملاب اوسيل ثيدحساىفورشلاوكسيخانسرالا فس ا

 ةرصبل ان يمءاكلا رسسكب نيحاس وماشلاب رهنناحيرنزوبناحيسو رذبلا عييادملاع

 دقو صخشلا نيتحتفب حبشلا(حبش *.) 6 نيشلا لصف 4 دن اب ربمن وحبس وه

 حشت رسكلاب تحبحش دقو صرح عم لخبلاحشلا (ححش) هؤاب نكس :

 6 موقو جيس جو ”دكقاو مضلابحشتو جم
 (حرش) امهتو شين ا ناس وال سوا عودا رلاحاشت وتحشاو ركل

 محللا عرشت هنمو عطقهبايود هرسف ىأض ماعلا حرش لوقت فهكتلا حرشلا

 هللأ حوشو حم رشو ةحن رش وهف دتم محللا نم نيمس لكو ةحيرشهنم ةعطقلا و



 ءاحللا بإب « نيسلا لصف /
 . اليوط اغارف ىأاليوطاحبس ىلاعتهل وق ىف لبقو عطقامهابو شاعم ا فف رصنلا
 ' ةحبسلاو باهذلاو ء ىخناو غار هلا وه لبقو اليوطاابلقنمةدسعو الاقو

 ' تيضق هنم لوقت ةالصلاو ركذلا نم عوطتلااضي |ىهواهب حبست ازرخ
 2-ي 0 تدصملا لع ب صن وهوهللهيزعتلا انعم هللا ناحبسو هيزتلا حسيستلاو تحبس

اج نيتمضي ىلاعت هللا هج وتاحس و ةءاربء وسلا نم هللا“ 2
 0 هتل 

 ظ حوبسلا الا لوالا حوتفم وهف ل وعف ىلع مسا لكب لع لاق ىلاعت هلل |تافص نم

 ظ 0000 نول هودسلا ورا كذكو 0 سودقلاو

 مئاسلا لاملا ح رتلاذر وبح دلل( عر ] دراما وعمدلاو رطملا ا

 0 0 0 باب 16 0 ا لا ٠

 1 0 هلاسرا 0 الو اهقباطت

 كذا سكلاب ناحرسلاو ةحرسةدحاولالاوطءاظع رجشاضأ احرسلاو

 ا حطسو هالعأ * ىث لك حطس (حطس) اح رم نعال نيحارسهعمحو

 ٍ ةحبطسلاو يطا هين خدت يطل بواب شل

 | هيف طسي ىذلا عضوملا اه رسكو ميلا حت حطسملاو ةدازملامهيف ءاطلارسكب

 ا حفسو هقارم 00 ليلا حفس (حفس) 0

 ' ةقاسمابشاسؤانزلا رسكلابحافسلاو حافس لجرو عطقام ابو كفس همد

 | حم صوصخ ءاننوهو لسا ىلع ع مج هنال رك ذم حالسلا(حاسإ)ا-افسو



 لاو 3 هللا ىوأت ثددح مضلاب حار اأو تي

 م١ ءالا باب # نيسلاى اءارل

 دمئالاب ضأ هناك د! ىتو بطااوأ راي

 ا اوحا رتسافهللادحار 0 محللاحارأو مونلادنعحورملا

 0 تفيد ر ردساسا رخو لل 0 لاوزنم ثقوالمماوهو

 -- ح ور ىشثعلاب تحارو ةادغلاب ةيشالاا تحبرسو ودغي أدع

 حتفلاب حارخاو ليال
 ةحورااو ةأادغلا نم ىدغملاكهيلان وحوريوأ موةلاهنم حور ىذلاعضوملا

 ءالاحوروهحيرتريغت هريعو ءاملاحورأوحوا رملا عج اواهع حورتيامرم كلاب
 هنمو هةحنر دجو ىاةحن ريوهحل ريىش ملاح ارو هنمهب رقل هريغع رذخأ اذا

 حارب , حار نم هيبعوب|هلعج ةنجلاةحن رح ريمة دهاعماسفت لتق مثيلا

 0 حرب فا كلا لاقواهرسكف خيري حار نمو رم وبأ هلعجو ءا رلاحتفف :

 : هي 0-0 ا كو ءابلا 0

 هل وقو 0 كر 8مامكأا ع ْ
 نع هقر هر ناحيرلا ا عرزلا قاس بفْصعلا ناحب رلاو فصعل اوذس ل اوىفاعت

 زر ىحن ح زح زن و هدعاب اذكنعدحز :ح ز(ححز) 6 ىازلا لصف ول« ءارفلا

 ةحابسأ )| 5 د 2 هريغدحأ ا 3

 ١س + 0 7



 ِّ 0 ءاخا بان #* ءارلا لصق /,+

 ٍ ١ لاقو ةرارذا حلاو مولان 6-2-0 تاتو هله 21 رج ةسود حوبسلا

 ' لوعفم داكلاىو هع 0 راو حر حرارذلا دحاوهب 0

 فخر (عر) *(ءارلا ل اصف)# امطوأ تشب سودقو 2 وشل وشن راكو الادأ

 ها او ةيش 2-50 0 و ![ 7 0

 0 ل ع 1 اهيفح 0 0-0 ب 1 [دكو

ْ 
5 

0 3 

 1 مي دا 0 ل 2 0

 ا نأ 0 حشر 0 0

 1 اردتم 000 لا هنعط هةحر رو حامر حمرلا ا

 ا هند نم هلجر هنتر ل غبلاور ا اون - رفلاد رو رمان و نب الك هل لك

 | ةحام رلا ةتعندو حامر ل ميج .ىذلا هيدغقتلاو حتفلاب طولا اًضِيَأ عطق

 أ تنؤيو وركذ حورلا (ح ور)هريغوركسلا نم لبإ 0 ” (عر) ربما
 ” ةسالاوا>ور مالا هيلعل اما ريجو ىسماعوز 5 رآلا| ىدمسيوحاورالاعأ او

 00 *لك !ذكو نويناحور عأاوءارلا ذب ىتاحور ناو ةكمتالملالا

 دقو ايرأو حاير حر 1 بيط ءارلاحتش ىاحورزاكمو م ىناحور
 1 ',ىدهشو ىلاعت هلوق ةهنمو 5 00 او ةيلغلااضيأ خ زلاو حاور أ ىلععمجت

 .ةمح لا ناحي رااواضيأحور رلاوةحارلا !ذكو ةحا رتسالانمتنلاب حورلاو
 ] ىشلا حيرت دجوو فكلا ىدو ةحارعجاضيأحارلاور|حارلاوقزرلاو



 ءاح ا بايد#لاذلا ىلا ميج | لصف

 ىلا ءزاصعا ناكن ا! جراوخ و موك ايسلا نم 0
 ا احامجحو عضخ هبأيو ه.دلغوهسراف زم 00 | سرفلاحمج (حجلا ع 5

 نوحمحجم 2 ىلاءتهل وت وك هنمو عرس اجو صقلابح وج ل قرر الل ١

 عالشالا حاوجلاو هلاءقالدالا ودحول ا>دو عضخ هبأيو هلام حدج (حنج)

 ةحاج ةدحاولا رهظلا ىلبامت عولضلاكر دصلا ىلبامب ىهو بئارتلا تل ىتلا
 ملا مضإ ليللا حجو مالا مضلا انحان :طاوةدند> |هعمجو هدي رئاطلاحانجوي

 ىهو 00 لاك او هلبخ كما جل 0 و 0 اطاه 0

 حاجو مهتحاتجاو ةحنالا مهتحابحل 2 ؛ ةندق و | ةمس نملاملا حاتجيوا !اةدغلا 0

 46 لادلا لصف ع ةحتللاب رلهأ ىأى عع هحاحأو اًضر أ لاقباب نمهلامةللا

 دشأ هان رقددأر ًالمالسو هرهط طساذا اديب دن لجرلاعد د١ 3

 ناجل عدباك عوكر لاف لج اامدب نأ ىهن هنأ ثيدحلا ىفوهيتيل أن ماطاطحا

 ةحودلاو ةحاد ايندل | لاَ هنن والعب نايبصللهب ح ولي شّقن حادلا (حود)“ 1

 حيذلا (عذ) © لاذلا لصف : ح ودعم اوناكر جش ىأ نم ةميظعلاةرجشلا :

 2 00 ىلاعتهلوق هنمو حيذيام رسكبلا يا

 كاد تيوس 1 عاذااوعاذتلا جدال لاق ع م ,

 ءانلا نك ةمالو# 1 هلاق قاحا فعجوتز مها .!نزويام لاو ويارا ٍ

 4 ةارثزوإ تاي مخجب ماواللا



 ءاخاباي ميج |ىلا فل الا لصف 1/١

 دي ءاحلا باب اع
 مز «دب لصف دردبأبو لع لحجر ااحأ 0 0

 ْ 0 حاب لاقالو عأل 0 0 عأ حت 1

 مهب اهطسورادلاةح وو ماقملاو ل وللا ىف نكمل | جيحبتلاوة>بحبلا ا

 هتبقل لوقتلازىاح رب نه ىهو 223 هدرا ايلا (ح ر) نيءانلا

 3 دال! 2قحدتاو 5 !اءاهريغو ىم اءاحرب , و كوتا املا هتمقلو هدر الإ

 ءارلا ديدشتب ا مم انريخ هيرضو ه هدهج ىأ احيربت سمالا هب ر , هنملَوَمَ

 (حطر) هلعفا لازاالىا اذك ل اعفأح ر , االودجعوتقوشلاعرابت رخو

 ش عمجاو و ةاقد هق عساو لي محطب الاو عطق هنأبو ةيهجو :لعمات] هلع

 ير لحطب هع طبل العب داك لاو دكا 0 و حطامالا

 00 ل مولا ع علطرت ![لواَن |ناآل لل لد نيتحتف حلب ءلا (حلب )

 ءدءلادحابأ (حور ادلب هيلعامر اص لغنلا حلب او ةحلب ةدحاو هلأ رغم بطر

 ْ لاقهنانو ه هرهظا هريس حابو لطفا وروخ الا كص حابملاو هلواح؟

 هبابو ح رفل ةلادخح رثلا ( حر ,) ديك ءاتلا لصف ع
 7 محلا لصف 34 برط

 2 ةحجاحيج حيجاديؤحا عج وحجاحيا عت ا كيس ' اييستنوو

 : - اولوشلو حورج عمجاو مخلاحر حلا مسالاو عطف بأي نمدح تكحح 6 رج )

 [ عرج لجرواضيارسك كل رجيم 011 ل اوزمفل ىتالاحارج

 حرتجاو عطقاضي أ هبابو بستك ١ح رح و خخ وجو ةوسنولاحرو#< رجتةاصاو

2 

2 
3 

8 

3 

0 



 ا// ميا باب يءاطاىلاواولا لصف
 (جدو) فئاطلا ةازغدير يجو هللااهثطوةأظو رخا ثي دا فو فئاطلادلب
 جاب لو (1و) ناجدوامهو قدعلا فق رع ءرسكلاب جادولاونيتحتفب جدولا

 راهعلا ىف ليبللا وي ىلاعتهلوةو اخد اهريغدخحو أو لخد ىأاج واورسكللاب

 لجرلا ةيياوواذه تاق نموتلنقاسع لانا الا راهنلاجويو
 ردصم ءاطا نوكس ,جهولاوران 1 رح نيتحتفب جهولا(ج هو)هتناطب و هتداخ

 1و او تيان ىأ ءاطا حتفباضي انا ٍجْوو دع وتاب نم رانا تح هر كاف

 جبطا (جه ه) ع (ءاطا |للهف)#دقوتىأجيهواطو تدقوتت وتو اهريغ

 جرط (ج ره) سفنلا ليةثلاب هذان زوب جيرملاوةقانلاعرمخىفذ وكمرولك

 كلا ا 05 هيلع هللا ىلد ىتلا هرسفو برضضهنابو طالتخالاوةنتفلا

 نم برض اضيا جزطاو دعرلا تود نيتحتفب جزطا(جزه) للاب هعاسلا

 و» تيكسلا نبا لاق برعم جايلهالا(جله) ب رطامبماب 32 رتهيف وىاغالا

 لاق هسا رعالاقءالاقوهنمةدحا ولاا ذك و نيشالا دكا

 لف.رطاو مسي رباك حتفلاب ناسا هنفو كل لايعفا مالكلا ف سيلو

 هوجووع ل 00 وعبااكريخص باذ ىدو سل عج نايت ا (جمح !

 نيب جودأ ل جر (جود)جمه هاما ىتلاعاعر ا|لاقيو اهنبعأو ريثحاو منغلا

 عاب هباب وراث ىلا جاه (منع قمحو عرست هيفو لي وط ىأ نيتحتفب جوطا

 نم هريذ هجاهوالثم جيمتوجاتهاو نيتحتفب اناجتي هو كلاب 1 سو

 جسم ا جاهو ىعمع هكاهو احبهم هج هوم زابو ىدعتب ريغال عاب, باب 1

 رصقت وده برا ءاجيظاو نسب ىأ رسكلاب اجايه



 ميلا بان # واولا ىلا ميملا لصف 3

 : 0 0 0 رمشنلا جا نمور صن باب نم هطلخ با رششلا جنم( نم

 ترض بأن ند ل امهم جم (جشم) عئابطلا نفل عك راكد ديلا

 طلتخم لجرلا ءالجاشم أ ةفطن لاةيوماتي اومتك جا اشمأ عملاو :جرش م'ىشلاو

 الو ةحالامألا مركال ث يدخل ىفو عاضرالاجال المال ا(جام دولا ااءاع

 ةهحور 06 هتدبمت حر خوةصاخ د طقلا امد ل ايقومدلا ةحبملا( جهم )ن ودحاوع

 .”ىناجسنم هيلا ةسنلاو ع ا 00 (جد) “6 نودل || لصف ع

 باب نم اهلهأاوجتن واج ان جتنتهلعاف مس ملام ىل !ءةقانلا تدستن( جتن) 0

 09 و فراغ ناسا ل قؤابجات: ناحفقاذلاونمرفلا تحتأو بّرض

 رسكلاب ةجاسن ةعدصلاور صن وب رضباب نمبوثلا جس (جيسن) جتنم لاقي

 قلاةادالا بدلا نزوب جسنملاو سلجينزوب جسنمو بهذ هنزوب جسذم عشوملاو

 قياس[ سرعت ىفهلريظنال أ ءدحو جس نالفو جسنيا بوثلاا ريل عدم

 محللاو رْغلا 6 (جضن) هريغدلا ودم ىلع جسن.ماعيف رناكاذاهنالبوثلا

 جيضن لجرو جيضنوجضانوهف كك باعأا حقود ودلا مضي اجضن رسكلاب
 جاعنو نيعلا حتي تاجعن و رسكلاب جا اعز ةجعنلا عج (جعن):.ككىأىأر ل

 0 ل عاملا 1 عزو 0 ليلا

 0 ريا يستف جيلاو فاس أ 0 0

 أ جداعجو) يواولا لضفر# م |نموب زي ىأ جيش الجر ىأر هناثيدحلا



 و ميا باب# ميااىلا ءاقلا لصف

 جلفأ لجرو برط هبابوتابعاب رلاوايانثلانيبامدعابننيتحتفب نانسالا ف

 حر , حافل أوز ا نمدب الدب رد نب |لاقنانسالا ءاحلف5 [سساوناتسالا“

 ماو سانلا نم ةعاما | جوفلا(جرفز جرام ةيتءالا ال

 1 ع 00 2 9 سولف نذوبجوزقوجاوفا ١

 جتنا 0 نت نا

 ىأ ه زم نزو ا لجروةمودحلا نىداقلا للاو ا كا كال

 0 ال لطانلا وجابأق وْ الاقي مالكلا فددرتلا جاجلتلاو ةجلجللا وجو ٠

 ا طر عنوإلا |اذكوهمظعم مضاايءاملاة ودفن نأ ريغنمددرتب ١
 201 نفض فة كة د 01217211110150 ]1

 او ديو ططم “ىلا حر زل(جزل)ة جالا تضاخاجيجلد ةنيفسلا ا

 رياثق هن 2 اذا ب رطبابنمدي جل دقو بعولولا يشل سل حل برش ١

 ةج الا و ةحعمللا حيصف ا ٌؤاهحتفت دق ونا دالا ةحمبلا ن زوب ةحسوللا وهيلع

 ةجاخلاو ملا جال اودردبابوهب يب ردف نمبارمثلا ج جم(جح)#(ميلا لصفإلا

 جو لحنلاج احم لسعلاو نزملاجاح رطل لاقي كيف نم همي ىذلا قيرلااضيأ

 ججرصو باودلا ىجع سم جرم (ج سم هنيدي !ءربخىفجمجوهفأو رح نيس هباتك ظ

 ْ 0 امهالاخ ىأ نيرحبلا ج ص ىلاعتهلوقو رمد بابو يرتاهلسرأ ةبادلا

 ا جرم هيك وططرللو د دلاو مالا جو رخ .ًالرامسدحأ

 ةيبلو تقل |ةقابلا تح رخأو طاتخم ىأعإ سس اوجاودزالل جرمان يكستو

 ٌولْؤللا راغم ناجرملاو ا ناخدال رانرا نم جراموامدواسغريصيام دعن.



 وهف اجاح وعا "ىلا جوعاو.زلو ىدعتيهبدريغجاعولاقدبابو هب ماقأن اكمل

 .لقلا طع جاعلاو جوعتف هج وعواضي اة جو عماصعور# نزوبج وعم
 دي نيغلا لصف ع دي دشتلاب جا وعجاعلا بح اصل لاةيهي وبيسلاق ةجاعةدحاولا
 1 احنع كلا ةبراخا تح نة دقول اككلاابمض و 8و 0 (جنغ)

 «جخ) *(ءاتلالصف)# نونلا ركب ةجنغ ىرف تجنغتو نتمضباضي ًاجنغو

 رسكلاب جفلاو ٌرسكلاب جاخ عمجأو نيلبجلان يب عساولا قير طلا حتفلا,جفلا
 م هك اوقلاو خيطبلا نم“ 3 000 مرذلاهيمسي ىذلا يىاشلا خيطبلا

 هج رفواجي رفتهم هللا جرف لوقت غلا نم جرفلا (جرف) رسكلإب جف وهف جضنيي
 رعاشلال اق مها نم ىصدفتلاحتفلا,ةجرفلاوةر وعلاج رفلاو بر خباب نماضي

 لاقعلا ليخ ةحرق هل ر.س مالا نم سوقنللا»ر 22

 هفو خلو دا ىأ ةج رفامهني لاقي ههيشأاموطئاخلا ةجرف دانة حرفلاو

 وبألاق و ملا ركنأ وءاخلاب وهىجمدالال ةجر ذم مالسالا ىف كرتبال ثيدحلا

 ضرب دجوب لشقلا ميسي هانعم وءاحلا ومان ىو ري نسل نب #4 لاق دسع

 ىلاوال 0 را نم ىد و لوقب ةيرق ةدععالتالق

 .َ ” ةدحاو حت ةلاىهجورفلاوهلةلقاع الدب اللام لاتب ىفتناك ةيانج ىنج اذافادحأ

 ١ رفظلا نلفلا نزوب 0 (جلف) حم رارفتاذجرفمةجاجدوخرارقلا

 ْ "7 جلفي هدحو محلا تأ نمل ثا قورصن ب, نمهمصخ ل عجل وزوفلاو

 | كلا واهررظ ا واهس ودهتحسمما حل ةأومشلابجلقلاممالاو هيلعدادجلفأو

 51/001111 ااا 0"



 نص. 2 طقس
 حفلا جاجُعلاو ىو أ لعل ! ةماخوص جمالا ادي رسكلاب جدي جعدقو َ 6 ٠

 ترائثأو را 2 تعاوعر لأ تجي وهدم سخأ ةجادبعلاواّضِ | ناخدلاورا ل

 تبيلا تححتو ديدشتلاب جاحت ونيعلا رم لكي جدم 00 أضإ :اناحدلاورأ اغلا

 نب وق نم تبع قد 3ك الك وتل و نيله 5

 رجرف عال اذا| اضي|جرعوى ار 0 ]| قج نع (جرع )امس وحوعبرو

 جرعأ ووف برط ىناثلابابف ةقاخن اك ناذ لجدار وو رحل م 1

 2 0 >حرعاام لقتالوهج رعدشأامو وهلل | ه> نق 2-2 هر 7

 نكدحتف» ناحرعل أو هدم د ممالاهلمقاامدس لاقل ل د اانول 2

 احم رمت لزملا لعن ١الاف ج رع لاقي 4 4 اعدم اق ىد 0 رعتلاو جرعالاةيشم' ف

 هع >< نزوهد>ر ع4 1 لوقت 0 ||| نكوماقأو هد اءهتيطم سدح اذا 4

 ج رعنم و ف طعن | 'ىثا |جرعن اوجرءتالورعتالوةعجرنزو 4 دا نع 3

 عم او جارعملاةلبل هو لاحاز ءملاود زينا ف 4 ةفطمتمءارلاحتش ىداولا

 رسكب جرعمو ج رعم د>اولات اعج تونا رت ءودنالا لاق 0 اهموجراعم 3 ١

 نزو جلعلا (جلع) دعا دعاصملا ذك ١ |جرراعملاوةاقرم وةاقريص لوقت اماهب>تفوممملا 3 ٠

 ُهَنِيَغ نزوي ةحلعو جال ءأوجواغ عن محا مجعأ لارافك ن م ل ا ولال+علا .

 ةيدانلاب 0-0 حاعو هلوا زاجالعو ةّلساعم“ى لال اسس ارو توا د

 اف نيعلا رمش كب جوعلا ءالاوجوعأووفبرطبابن «جوع(جوع) لمردنف 9 ]

 َّق 0 امونيعلا ميتش عب وع ويف بصاني نعاظ و ود عر طئاح ف 7 و

 هنا تبت س رف مسأ جوعاونيعلا ركب جوع وم 0 1 :



 ١ مل | باب#* نيعلا ىلا نيسلا لصف .

 فقورعم ج جرسلا (جرس) رشق ىأ سؤ نزوب جس ههجوبو عطق هباب 0

 ْ ةليتفلا راكد جلاةيرتاان زو هد رسم لاو فورعمجارس طاوةبادلا|ت حر 10

 هب ىأ ماللا 'حتفب اضيا را مف باب ن :.مةمقللا جاس )جا س)نهدلاو

 3 * هلك ندلال ا> راا 1 داى انامل ءاضقل اود يحال ملو هَدهنمو

 مخض لثمن وكس !اب جمس وهف فرط هباب وحبق جمس (جمس)ءاضقلات قو لطام

 حيبق وبف حب ل لدم جيمسو نش خ وه محم لذه رسكلاب جمسو وريض وهف

 اًضيأوهو رد جملا نءبرشجاسلا (جوس) ماد لثمرسكسلاب جامءموقو

 (ججش) *( نيفاالصف)# ناجي نزوبناجيسهءمحورضخالاناسلرطلا

 وبف اجشاهرسكو نيش لامغإ هجشي هدعش ا 1 : جادشلا

 ةجشلا نب 01 لح روف 5كلد رك اذا ااهاعحدمو وجييجشو جوجش م

 ماللا حتفب نأ وصلا( جا ص) # #*(دأ صا لصف )#* ةدشاأر :اهش رد اك | اذا

 2 ل ف 00 فرم ىت راق نجا

 نازيملا ةجنص (جدص) مالا رسكب ةحاوصلا عمجاوبرعلاءالكنمةدحااو

 ءاملا هق 0 ا ول :حرهصلا(جرهص) ةجنص ل ت:الوب رعم

 رس أ نودضصا اودض 5 اودع وش نماوعز>نافاو>اصواوءل>

 احيرضت مدب هنن اج رضوهب خطل:مدلاب جرضآ(جرض)ة ل | ةجضلاواجيجض

 قنادلاو ناتبح جورفاانزوبجوسطلا (جسط) *(ءاطلا لصف )*هامداىا

 0 وصلا عفر جعلا جع *(نيعلا لصف)# ناب رعماممو جيساسط ةعبرا



 ١ كابي + نيلالا كا
 اورام ع هحورو ة (عمد) بعذو 85

 د هجلاو 0 نا ىتتلا 0 - 00 6 ىازلا 5

 لوطو نيبجاخل ا ىف هقدناتحت ب جحر زلاوريغالرسكلاب جاجّروةبنعنزو 1

 (جعز) ١ حتفو اهرسكو اول ١ مخب جاجز ةدحاح زلا عجوج زألجرلاو 3 ٠

 م حز رو - ناكَم ناو هي هجعزأ ' ا

 1 5 ىف اهر 6 0 حتفب 90-2 زو حز ورمل 3
 لاثيو :إسا كج وزو تنأ كسا لاح ل لاقداوأ ااضيأجوزلاولمبلاجوزلا 3

 جوزالو ءأب لاب تأ ما هجوزبرعءلامالكنم سل سنوي لاقا ًاضيأةجوزاط ٌّ

 وق نمنع رق ىأن يعر وجيم انجّو زو ىلاعتهل وق وامهيفاوف ذحب لبةأ ماي 35

 2 سان جوز . ءارذل |لاقومثءان 2 ربا ندا اورتح قاتلا 0

 ا زااو جواذتلاو جوذتلا : يك ل م -- ل ءارماو نأ 7

 اجوزىدنعلوقتو ءاوس اهوزايدامتلات نينالل ؟
 نجوُر لك نه لا هللا كاكلع احوز ىدنعو 0 7-2 3 علمامح

 (جيس) 6 نيسأ| لصف 4 دا ف ةئنامب اهرسفو جاور ةنا؛ لاقو نينثا 3

 هن رحال ر فعج نزوب جسجس موب( جسجس ) دوسالا زر طا وتم حبلا 1

 هرشق 0 جحسلاف هداد جوس (جحس) جسجس ةنظا ثي داق ودرب 0



 ميلا باب  ءارلا ىلالادلا لصف ا

 هلادلا ريدكب اجارحدو ةجرخد هجرحد (جرحد) كويدلاءاقز نعيامتأ
 11 2 ىأجردنا ا نمجرد(جرد) رودملاجرخدملاو
 .نزو ةحرتكاإو جردتف 2 رددلا لعفو ءانمأ مع هحكو هت اواخت ردن مك

 هياكل ةجردلاو جردلا عما وتاقرااةجردلاو كللدملاو هذملا ةيرتملا

 ةمودف بك ىلا رحتفوءارلاز 0 زنا ودل عما وةقرطلاو

 ممل ةجاردلاو جاردلاو هيط ىف ىأ ارلازوكيت ىلا :ك برد ىفهتذفن أ مطوق وق

 اة د ردن ضرار كلوا ناك ارك ذريطلاب نهبرضد.دشتلاو

 دملاب ءاجعد نيعواهتعس عم نيعلادا و ةدش نيتحتنفب ,جعدلا(جعد)جاردتاذ

 ش ةجلدلاو نيتحتفب حدلامسالاو ليللا ل وأ نمراسإدأ (طد) برطدهبابو
 هضيأ مسالاوهرخآ نم راسلادلا دي دهب د أوةبرم ةلاوةعر رك رو ةطدلاو

 .لخ داو وك اوبس لخد“ ىش لا جمد (جمد) ةطدلا وةحدلا

 جلمدلا(جلمد)بوثىفةفل ءىثلا جمداولادلاديدشتب جمداوجمدنا اذكو
 موج ءاطا حتفب جتهدلا(جنهد)دضعااامهيفمالل اولادلام ا ,جولمدلاو

 ملام ىلع *”ىراقلاىلع حرأوهةلغأبابلاعرأ عد ١ ع ل رار ا

 هيلع حرا ذك وبابا ءراكلع وب طأهن اك ةءارقلا !|ىلعر دب لاذاهلعاف مسي مسي

 ةذكو مظعلابابلانيتحتفب حرلاوديدشتلاب مرا لقتال وأ كا ؛ادلعاف سي لامىلع

 هباب هياعو قلغملا بابلاجاترلا ليقوةمعكلا جاترهنمورتسكلاب جاترلا

 ىو براطضا هريغو رحبلاعراودرهباب وهلزازو و 0 0

 0 ”ىدلا جرجر بو در هبابو هلةمذالف عرب 3ك علا كثر دخلا
 )ظ)ظظ 7"
7 



 بدع لد ناب وقت

 8 0 ما ل ءالا لصف

 2 0 0 "007 ا هو 2 جا م

 هجر ادهوقدعءجر حد بح 2 اوناكم مس وهن الوعفم و

 عم وجا رخا جرا عم وتوانالاجارخاوجرخاو انتسالكار 2س و

 ىلاعت هلوق ”ىرقو تلق * اضاع راخ وان و 2 ا 1

 ا نضل را كسا ًاوريخ كبر جار فنا رخ مها م

 7 تانك ىدج رخو لخدلادضًاضيأ جرحا و اجا رخواحرخ كل

 جفر شع (جفرخ) 5 رجح و ردح لُمةح رخهعمج فورعلاج جرخلاو

 0 ىلع عقتىلا ىه اولاق ةخرخْا ليوا رس

 اخو تراطتجل حاولو لح ب مم هنيعتخاخ (جاخ)نيمدقلل

 ليقورينلاانر ا وهوهنمموشرحبلا نما اوكف انو /

 جالخلا عج اوب رعمىسراذ حش جيدا او نيتمضب جا ع + وها تلخما رباح 1

 جيايدهعمج و برعم ىمزافرسكلا.جايبدلا(حبد) :6لإدلا لصفؤإلم ملاعملانزوب ٠

 (ججد) نادحلاناتجابيدلاوةدحاو ةطقنب فلالا لبقءارب جيبادد تئشن او

 لادلا حتفب حو جد ليل وةماظمجوجيدةليل وةماظا|ةدش ةجحل ان زوب ةجدلا

 ناوعالا. ا ادبدشت 3 ليق جاخابا وسبل وجادلاءالز مث دخلا ىقوامبف

 هاج دا والاه كل ند حصف ألادلا حتقو فورعم جاجدلاون 1

 ريرج ل وق ىربالاةطب وما دا رفاللع 2 0

 سقاوالا!برضو جاجدلاتوص * ىتقرأ نيريدل, ةركذن امل ٠



 ميل بايد ءاحلا ىلا ءاخلا لصف ١

 ْ نك ناةفاضالاب هللاتب جاوحةوسنو ةجاح [سماومدقلاب ودعلا نم ىدعو

 ' ديرت كنال تيبلا بصنب لات جا وح ت لق نججح دق نكي ناو نججح دق
 ادعو براخو نم ادي زبراضادهلوقنأك فرصنمالهناالا جا وح ىفنيوتتلا

 " هبرمضي مل هنا ىلعدب اسي وهب مذ دق هن ىلع ب راض نةننوتتلا ف د حل دتفادغ

 راق حش | لكلا قوةجملاةيلغىادرباب نم هجش هجاح وو ناهربلاةجحلاو

 ١ ةداح نيتحتف ةجحملاو 000 اولد كر كلاب جاجح 0

 رجشلاريتكقيضىأابحتفوءارل رلارسكب جرحو جرح ناكم ع وررطلا

 ناس ىلا يرطابا 0 رادص 0 ىرقو

 | حردتلاو ها هجرحأو هيفةغل جاعلاززوب جر اوال اًاضيأجرحلاو

 ٍْإ . جلح (جلح )ب رطباب نمو رح يقلادلع رخو مات ىأ جرو قدضتلا

 ٠ نزو. جلخاو جواخو جيلح نطقلاو جال وبف رمهن وب رمضباب نم نطقلا

 ع عج (جوح) هب جاحتام ل انزوب جالحلاو هيلع جلحنام ةجلح او عضبم ا

 اوعج مه اك سابق ريع ىلع حتاوحو بنعنزوبجوحو تاجاحو جاحةجاحلا

 ”حاسو ةجاحاءاحرعلانزوبءاحوأل اودلوم وهلاقؤ دم ءالاهر 5 اوةجحاح

 ”جاتحا 1 انك جوحأو:ريغهجوحأو لاقدبابوجاتحا ىأأ أ لحرلا

 ” ىبف رسكلاب حادخ رسكلا: جدخ ةقانلا تجدخ (جدخ) #2 احلا لصف 6

 3 وو قاحخا م اةناكناومايالا اهنقهتقلا اذا 0

لو نادقن ىأحادخ ىف باتكلام باف أرقي الةالا لك تر دحل
 | د

 0 دخمدلولاو جد ىف ةمانهمايأ تن اي



 تي ميخلابا”* ءالاىلا ءاتلا لصق 222
 هجولا جلب اس و هيلعهلل| ىلص ىنتلا ةفص ىفدبعمم اد دحر نكي غ

 (جبم) ديبع وبألاقاذك نرقلاةقصتا بسال احلا عمد ودن أ

 جمع وهف بر هباو رس ورب جاب وهف ف رظدبابو نسا ةججبلا

 جاوبالا ودرس ىأ هجوم أو غا 5باب نم حالا جبس وانضن اجو 6 :

 لصف جره مثردلا#."ىشلان مءىدرلاو لطابلاجر ,ملا(جربم) رورسلا !

 ىكح وامهف م .+ ادي دشتو ءارا اوةزمطامغب جرتالاوةجرتالا (جرت) «ءاتلا 5

 جاتلا هسلاىأ جودتف هجوتو ليلك الا جاتلا (جوت) عرتوةجرتديزوبأ ١
 ليقو رهظلا ىلا لهاكلانيبامنيتحتفب ج_بكا (جرت) ءاثلال صف إلعب هسلخ ٠

 رغص ىذلا وهو جبنلا”ىتانلا ليقو جبشلا ضي رعلا جبتالاوهطس وءتلك بش
 جاجت رطم ودر هبايو هليس مدلاوءاملا (جبحن) جين هب تءاجن ا ثن دخلا

 جين مدل عم كوت: زالوا ها ا اضا جئلاو ادج صنم ى ١

 (جلث) أده لدم ديب ءىف !نعىرمهزالا لقت دقو (تلق) حتفلاباانريكلاو . ١

 كك رص تاب 00 انموي جان ادقوجلل ناسا كرات نرلل 1

 *( ءاخا لصف)# برطو لخد هباب وت اميل همش تجلتو انت رطمل وقعا

 جاح وهف دردبابو كسالاةكمدصق فرءلا ىفودصقلا لصالاىفجحلا (ججح) 0 ٠

 هولا سكت اب ةجحلاوسالا رسكلاب جحل اول زب ولزابك مغلاب ج يح دنج وا

 عم اوةنسل ا اضي ًاربكلاب ةجحلاوومةفل ننقل (نالذاوشل اند ى هوةدحاولا.

 ةجحلا تاوذ هعمحو جلا رهش رسكلاب ةجحلا وذو بنعلا نزوبججحلا

 داعو ىزغو زاغلثم جاحعمج جاجحلا جرجحلاودحاو ىلعووذ اولودب+و



 ميج اوءاثلاباب * ءالأاو «نودلا لضف*“ "5

 01 تارلاو سنو يرعب هىارلا هقول 2! لدا وهو
 *(واو ولا لصف )#* رصن هنأبو هضقن لبخل اودهعلا ةكحن( تك :)رحاوسلا

 ' ةثروو ائرو امهيف ءا رلا سكب «ريهيبأ نه 'ىلا ثرووماب !ثرو(ثرو)

 0ادلا ا قلا دوب اةئرو اوتزمطا رسكياتر اوةنالثلىفواولارسك 5

 1 نخر ءلكفلام قدلج د اير وت [نالق نلف كير وو

 ما باب )*

 اجيجأ جؤتا يح اكو رانلابهلت جيجالا (ججأ) *(فلالا لصف )ع
 ع

 8 حد 4: ةءءامملاج ًادقو م حلم مي 1 ًأءاموتجتئاوتججأ اتفاهر ربءاهبدحج و

 ظ عيالاوجدالا(جدأ) نيليو زم 0 جوجأبو , مغلاب احوج ب0

 ظ اضي | احر او برط هنابوحاف ىأ بي طاا جرأ ل هدا

 3و «(ءامل ال ادف)# ءارلأ ف رفختب ا ىف ءاح اكو سراشب دا 26

 ْ 0-5 نصحلاج رب (ج رب) مصثيدخلا ىف ى 0 ١١ (جم)

 1 2 ىماكو ! و ىلاعتهل وتد موه ندخل |ىمساعر 560 أو

 لاح رالاببسا واه زعأ را راهظ |جرب_:لاوءامسلا جوربدحا وأضيأ جرب دل

 ا --- 200000 0 0

 اذ ١ حلبا نيب ا 0 1
5-5 

 هج



 "5 + ءاثلانا عن وتلا لا وعلا

 0 ون موقجاتسأ نسم سترضي وسكت للا

 عابامجابو دالنل هللا ثاغو اهءاص 5220 | ثاغورطملاه غلا (ثيغ)

 تاحيشلا ىىفساميرو 5 ةنويغمو ةّئئغم ضر 1 فان تاغ كولا كو

 مادام نيجرسلا افلا نو ا (ثرف) : اء افلا لصف)# اثيغتادنلاو

 ب فام ىتل ًاواهقش ش يكلاذر ا عجاوشركلاىف
 هك لبو كا ىلا لبابا زيد ثك"(ك كنك 3 كل !لصف)#*

 لقب ثا لا 0 010 لجرو اههبفديدشتلاو ملا ءاك و

 كثكم ىأ ثيل (ثبل) *# *(ماللا لصف )# ه1 ًاداشرك املاقو
2 

 اهف نيل ”ىرقوءانل ارسن م ثبلو ثبال وهف حتفل باي نابل و مهف هبابو

 كد 0 بعمر ادب وثاتالث يدا ىفوهبماق |ناكملاب ثل ير زاناذخأ :

 (ثط) 5 م اءااثواواهخطل ات »مظل ابهباسث ول (ثول) زجع

 اناغو برام دبابو ثا: ا رااوزاتطملا اهنوكسبو شاملا ءاسملا حتفب نايل 1
 . هنا 00 تاكد !ثطو شاطعلا َن > ذلاباضي اثابللاو حتفلاب اني

 لضف)# ملاب اذن اناطو مطق هبابوايع اذا لجالا دكار سلا انعلا

 56 7 ام !ككموجش ناو راظتت لاو دسشللا 4 (ثكم) * *«(مممل 1

 لصف)# ثنلت ثكمت واهرسكو ماا متل هب ثكسلاو ثكسلامئالاو ملاح تف

 رسكلابث شب حشرقزلا ثنوٌدرهبابوهاشف 5 0 *(نونلا

 خفنلاب هنشث قتلا (ثفن)ق ةزلا ا 2 كدلك ود فرانك

 ( راتع -ه)



1 

 1/1111 771 0101770 لال لالا ورنا كار

 ءاثلاباب-* نيغلاىلاءارلا لصف 2 8

 ا 0 تلات دق وتاورالاو تورلاةدحاوةيور لأ (ثّور)

١ 1 

0 

 6 نيشلا لّضف 4 اثير تهوة12<برلثاىفو عابهبابو طب 1 قلعثار

 0 ةقالعل اةثيشلاو 000 هلا ثنعتلا (تْش)
 هللا "لاقي سءالاراشتن |نيتحيتفب ثعشل | (ثعش) هب غب د : معطل اسمحرلا 2

 00 |رلآ تلا وهو عج الا ردصم انهي ثيعشل او رشتنملا كح اعج ىأ كئعش

 ١ هفكب هيلعضنق بر متاح ئثلابثيذ(ثبض)(د اضلا لصف #برطهبابو

 1 ( دمحم ءاضبق فى ًامهئابذ [نييااطلاةردجلا قوهلاخدسالا تياضمو

 ' .ىلاذقرا مالح 1 تاخد أو .ساباانتطرلا ةطل222 ششح ةضبق ثغضلا

 اهطالتخالابلد واتحصال

 1 ” ف داع ًارما تئمطواهضتفات ًارملاثهط .(ثَتط) د(ءاطلا لصقل
 ' هبرط هبايوبعللاثبعلا (ثبع) ة6نيعلا لصف# رصن وب رضامهبانو ثفاط

 ْ -اقو مضلاب ثعاهعمحو فوصلا سحل:ىتا اةسول | ةق ا نزوب ةئعلا(ثنع)

 . عابدبابو مهغل ىف بئذلا ثاعلاةيداسفالا ن تنعلا( تنع)د ربان نمو وهلا تثع

 'اي] وهو ا حالا حتفلاب ثغل او ثيثغلا (ثثغ) *(نيغلا لصف)#

 "وهف ةيوثغو ةناثع 0 ثعل, تِع امهعمل وقت دسافلا ءىدرلا ثردحلا

 انني ندم قرا فطام وامل اوب

 (ثوغ ) برطدبابو فر غةارماو عئااناشطعل انزويناثر غلا (ثرغ) ثغ

 | حتفلاو مكلابكاوتلاو تفل ثودل |ممالاوءاثوغاولاق اًنيوغت لجرلا ثوغ

 حتفلاب “ ري تاوحالا تا وهناوغوداوغو هءاعدهلل | باح 1 لاةيءارقلالاق

 ةئاغتساو حابضلاو 6 كا اعدلا وءاكبلاكم داب ايا او ورع



 د تاس او ا ءعو

 ب ءاثلا باب د« ءارلا ىلا ءاخا لصف

 لوقتام عمالااهم ىزاجيالّلا فورظلا نم وهو ءايلأ عم مال الاقثتسا حتفلا

 نبا ارقى اثيحرحاسلا حلفبالوىلاعت هلوقو امي ىنعمب سلجا سلجت يح
 كح ندا ممتالب ا[نمتئجلوقن فرعلاو ]نات د
 مخلاب 'ىشل : | ثبخ دقو تبطل ادن تا (ثبخ) 0 ءاللا لصف لع ملعتال

 هئثخاو ءىدردخى 1 ثدحخ ويف اممخاضت 1 مقا لجوا ثخوةثابخ

 "نكي ع كيشويفءايخانا ص ادخل را وس سف

 ةرتنعل وق هنموةدسفملاةيرتملان زو ةييحل اون ارفعز نز »ناش و ءانلا

 وكلا اما تي مو ددخاثبخو ١ معنملا سفنل ةئبخم رفكلاو 26

 فئططعتف هفطع ى 1 ةيدختفا نس هقرخ (ثدخ)طئاغلاو لوبلا ناثخالاو:

 (تلق) ) ىلابح ن زوب ىتانخ هعمجو فور عم نخل اوهرسكشل ثدحلا ىمس هنمو.
 ا هيه هنمو قتلو ريك ا ا قوه لالا ظ

 نعهثر( ثبر) 6# ءارلا لصف لع يتلا نمكدخلا سياستنا
 اذاثي دا ىفو كسحب م الاهم جعل انزوب ةشب رلاو رصن هابو هسح هتخاح

 ىأ ثئايرلب مهيلع اوذخأف ن انل ىلا هدونج سلب | ثعب ةييطا وب ل

 رسكل !ثاثر هعمج وىلابل|حتفلا,ثرلا تنوي هبي لاما وا مورك ذ 'ء

 ىف لع نالاف هنراو قلك طوقا كرو حتفلا,ةثاثررسكلاثريثردقو

 عاما ثف رلا (ثفر) قمرهبواحي رح هكا رعملا نم لمح هلعاف مسيملام

 نبالاق اذك ةبجاوم ماما ىف ءاسنلامالكو لوقل نم فلا اك رهوم

 1 11 و ابلط نت لطيبت الع لثماثف رثف رب ثؤردقو هنعهللا ىّكر سابع



 ءاثلا باب د« ءاا لصف -

 .نراثدخلاو ةثداخاوىربككلانزوب ىثدحلاو نيتحتف ثدخلاوث دش هلل!

 نيحي تدح لحرو اديدجا ربخ دج وا ريخ ثادحتسا و عم هلك نه متحتشما

 ادا 1 ”اندح رانلعو نسلاثيدحتلق نسلاترك ذناف باش ىأ

 نزو ةيودحالاو تافورعم ثردحتلاو ثييحتلاو ثداحتلاو ةثداحلاو

 نظلا قداصلا ل جرلا اهديدشتو لادلا فب ث دنا وهب ث دحتتي ام ةءوحالا

 ثرحا ثب ؛دللا ىفو رصن هءابوثارح ًاهعججول املا بسك ثرحلا ث رح)

 توك كناك كترخ اللمعاو ثردحلام ام(تلقزاد أ سضتعت كناك كاسدلا

 بتكو رضن هنابو عرزلا اضي |ثرحلاو ناويدلا ىف ىنارافلاهلقنا ذك ادغ
 ثرحا لاقيو عردزاو عرزلثم ثرت د1 ردا عارزلا ثا راو

 نارقلا تنرحءارفلالاق ىرهزالالاق (تلق) رصن هءابؤتهس ردا ى ًانارقلا

 هربدتو باتكلا شيفا 7ك رطل و. قرعرألا لاق ردو ةتساردتلطا انا

 ثنحلا(ثدح)ه هوشتف ى اكوا ادهاوت رح ا هنعهللاىضرهللادنع]وقهنمو

 ثنحلاو غولبلا ةعاطلاو ةيصعملا غاب ىا ثنحلا مالغلاغابو بنذلاو مالا

 اثنح كلاب ثذح امهم لوشو ك كثرشس هع ىف هئدح ا اورو لعمل

 ىأ اذك نماضيأ | ةيفو سه لتم ءانصالا لريعإ و دعت تلح وءان | رنكب

 ىنيح ةلزن ناكمفرظ ثرح (ثيح) ثيحىفةغل ثوح(ثوح)هنم منأت
 نم برعلان ف نيتك اسلاءاقتلال هرخآ كرحامتاو ىنبمماوهو نامزلا

 ثيح موق أ لوقتةلم ىلااذاضمالا ل امعتسي ل هنال تاياغلاباهيبشت مضلا ىلع هين,

 ىلع كو نوكأ انوكتثيحلآققتو قدءز ثيح لقت الو دز موش



 5 ءاثلا ب اي #ءاحا ىلاءاملا لصف

 ةناغب عم وه ليق# اهنمديَصيالامواهرارش اهرسكو اهم وءابلاحتفب ريطلا 2
 لازغك نائغب هعم ودرف وهل دقو ماعن وةماعن لثم قنالاو رك دلل مساىهو

 و 0 يل ليا قثفتلا (تف ه) 6 ءاتلا لصف 96 نالزغو

 كاذماتشاونذلارحو راطا يروشالا رلاقلحو براشلاو رافظالا

 .قلثلا كيتا تاواالل هيج حدادا انالثلاءوب ,( ث ان د ءاثلا لصف ع

 لدعلل نيفورصحم ريغ بهدم نزوي ثلثمو مشل ثالثو ديزوبأ هر كأو

 اذايرمخ بابنم . ينو مطاوم ب رصن با,نمموقلاثلدو ةفصلاو

 لاق فلااريغب مهلكو ه هريغوبي دهتلا ف (ت اق) هسفنبةثالث لكو أم اتناك

 اعيمج نيينعما ف مهعتنتأ ري ١ مهعب رأحتفت كناالا ةرشعلا ىلا كاذكو 09

 ْ ىلا ادكحو ةحئر او راصا هذ او ةثالث اوراصءوقلا تلئالو َنعلاناكل

 5 ما لصف # هنمءاثلث بهذ ح خبط يذلا تارشلا نم ودعا

 هثحاوهعلقدر بابن مهئجوامانو 1 نا صخيش ةثلحا (ثدج)

 ثادجحاو ثدج |هعمحو ربقلا نتحتنب ث دخلا (ثدَح)هعلتقا

 د 21ش مر ,باب نم ل ىلعهثح (ٌثدح (* ءاا لصف

 اوثاحتو مو ا اثح ىلوو ىنعمب هثحتحو اين هشنحو ثتحاف
 0 كك داخ اعتمد ريثكوهايلقر ,لاثيدحلا (ثدح) | عض

 ءح م لادلاو ةزمطام ذر ةثودح 1 ثرداحالا دحاقناىر ءارقلالاق

 هد او لسيداو 0 منادعبش ولا نوك م ضلا,ثودحلا وثيدحالاعج



 ءائلاوءاتلاب اي #ءاملا وة رم هطاو*ءاطاىلاواولالصق 6.

 ْ رعاشل |لاقهلتصن |
 ءاتح تلاقاملوقلاناذ * اهوتصنأف ماذحتلاق اذا

 تقولنا فورعمتقولا (تقو)  واولا لصفأإلم اعوذ مق ىو و
 عض وملل ماشلال زعأ تاتسانعل ااقب عضو وملااضي !تاقمملاو لءمالبورضملا

 هلنبب اذات وق وم وبف دعوبابن اد ة5و لوقت وهنمز ومرح ىذلأ

 ديدحم تقوتلاو تاقوالا قاضور فمع ا وق وماباتك لاحتدل وو ةنمزاكو

 در ]لأ اذاو هع رقو لجأ لثعا اتيقونا اكمويا هتقو لاق. تاقوالا

 تقولا نم لعفم سلجم تقوملاو ةغلتنق قو اعاص تتقووديدشتلاب

 ىنطع أ ىأءاتلارسك كلج رايتاهو له ى أ كلتيه .ه(تيه) ةءاطا لصف

 اماه نيت ًارمللوءانلاب قاع ةأرملاو وبا عمجلاو 5 ززواسأه نيثالل و
 هل ال ل

 ٍرعاهاون :يطاع لثم نإ «:اهءاسنللو

 2 : #ي ءاذلا بإب ال

 - ديزوبألاقوهلدحا والءا رفلا لاقت تيبلاعاتمثاثالا(ثثَأ) ة فللالا لصف الع
 ثرالا (ثرأ) ةناثأ ةدحا ولاعاتملاو د بعلاومغلاو لبالا عم مج أ لاىلاثانآلا

 هناك نيتمضب 1 ليقدقو ثان ىنالا عمج (ثنأ 0 55 لصأوثا ريملا

 )7 نمربخاثن (ثدب ) ءابلا لسفؤعاضيا نانذالاوناتيصخلاانايثنالاو ثاناعمح

 7 نزحلاو لاخلا ثبلاو هلربظأي أ واو أ : هج هكا رق دل

 ٠ مهلثوغربلا (ثغر) نوقف ىادع تحاو عطق باي نم هنع (ثحب)

 "2 همانم نم هثعنو ثءسافهاسرا ىأ ىنعع هثعتب او ةدع (ثعنر) فورعم ءابلا

 022111100010 وش يحال ريانا لايفلطب لاح ا #1: سييشؤشلا لانا



 ١ . ءاتلا ناب *نودلاىلافاقلا لصق 66

 او ىناعل و ىلعلا ولاق اك ىنتمل و قمل كاشي وعج أورانيل اهنيلابىأل احلا ىلعبصن

 ند روش هتل أىنعمب هتيلي هنال(تلق) هنل ثم هصقن اياب هل ىناو : :

 ىف ثالثا | تاغللأ ىرهزالارك ذواهرك ذي وعبسلات ا ار الا دل

 سلب تالا وهبش شفخالا لاق صانم نيح تالو ىلاعت هلوقو ترذحتلا

 نيح فدح ءاحدقون ءح عمالا ت الن وكنالو لاق لعافل امس ااهيفاورمض و

 وب !'لاقو ربظا ريض و نيح عف رف صانم نيحتالو مهضعل ًارقورعشلاف
 هءارش :لسوتلا تملا (تبتم ) د#ممملا لصف + نيح ىفةدب نضعءاتل اوال ىهّةدسسع

 .باب نم هضغل اهتقم(تقم)امهيف» ءاتل ادي دشتي ةبأم عمج لك اسولاتاوملاودرهباو

 ة اا لجرلا خوري ن ًاةيلهاجلا فناكت ةملاحاكنوتوقمم وتيقم وهف رصن

 اد دعتم تسمو كن رقاك آثاع تع تامتايخلادضتوملا(تؤم) هيأ |

 هيف ىوتسواففخمو اد دشمنوتسوزوتيموتاوماو ىنومموقواففخمو

 هج مام ةتيملاو ة ةتبم لقب ملواتيمةذلب هب ىحنل ىلاعت هللا لاق ثن وم ارك ذملا

 منقل أضن 1 تاوللو هيف حوزرالام حتفلا,تاوملاوتوملامضلا,تاوملاوةاكذلا
 لاقي نا 3 دضنيتحتفب ناتوملاودح ا عفت الواط كلامالّ تل اضرالا

 ةفص نم تواّملاو اضي اهي وموهللاهناما"لاش ون اولا رشتالو نان ولا رشا

 اير طابو دنا اناا قم يوشل تير اكان :) *(نونلا لصفإلل فارما كسانلا
 نيانكريع ىلعت وبنم وهف هللا هتبن اوقف ةزلا انك متقن او ضرس

 هلقن اضي أعطقو برد هيان ودأ رب هتحب(ثح ')تابنل عضو مءامل ار سكي تيدملاو .

 .هنصلت ا لوقت عامسالاو توكل تاصنالا(تصن )ةبارب رب !اةناحتلاو ىرهزالا



 ءاتلا بإب # ماللا ىلا فاكلا لصف هرب

 0 ناسنالا ندب 9و موه ويضل توقلا عب الاو 2ك ولاة با سابعا

 ءَ اذك ترد هو ةتوقلاةلاهاقتساو قر رافهتقز رك تاتقافهتق وماعطلا

 .لجر لك ىطعي ىذلاكر دتةملات ملا ءارغلا لاق هيلع ردنقاءىشلا ىلعتاقأو

 . .دهاشلاو“ىثلل ظفاخلا تيقملا لبق واتيقم *ىث لكى عةنلا ناكوىلاعت هلا لاقهتوق
 تك لاق لالدالاوف ةرصلاتبكلا (تب 5 ) *«فاكلال صفا رع ساودل
 00111 و أ هيج ول ةنك وتر ل ود ا هللا
 همدهتفك (ت ةك) ناماعن رو ناتتك هتعمو ار عضم ءاح كاكا

 0 ناطيشا ناف لبالب :كتايداوتفك اثب ,.دملاقوبرضهبايودنلا

 | نعرألا لمحت[ | ىلا هلوقدنم ومضي أو :هيف تفكب ىذلا عذوملا تافكلاو
 هتكو تلات ك و تك سالا:نمنإك زابحار عد تكتلا(تقب )انامك

 در باب نم هتحدجاذا قي وسلا تتل(تتل) «ماللا لصف لامه سكب ت كو
 [رقأن منا هنغ هللا ىذر ةفبدح ٍثيددح قوب رضدبإبو ىللاتفللا (تفل)

 الخل اة رقبلا تفلت هناسلب هتقلييغل أل واولو هنمعدبالاقفانمنآ رقللسانلا

 انافتلا تقتلاو برض ةبابو هف رص هب ار نعهتةل ودف رص هنعهبجو تفل واهناسلب

 | عفريو ممالا بصني فرح ىهو نمت ةلك تيل (تيل) هنمزثك أتفلتلاو
 3 ارح و تدجو لاعتسااهلمعتسي ب رعلاضعبنا نويوختلا حو ريحا

 0 00 ا ةيودحل لوقف نيل وعم ىلا ىئدختملا لعفلاىرحب

 عاملا
 ويف ةرووشلا ةغل امأو ةَعْللا هده ىلع * اعجاورابضل اماي انأ ثيلاي



 - ما ءاتلاباب هي فاقلا ىلا افلا لست 6 --
 ةلذلا بلاط تنعتملاو برطاضنأ هبابوقاش أ ىفعوقو ا زلاو ١

 ورم وبأ لاق وينر :عموانزو طلغ لثمتلغ(تلغ) «نيغلا لصف
 درهأ هب أرب تاتا (تأف) دي ءاغلا لصف 8«لوقلاىف طلغلاوباسملا ىفتلغلا 32

 در هباودرسك هتف (تتف) تاقتلاهاقناذك از ومهم عمس اذهو دبتساوهب. 3
 توتفلاو هتم رسكناه“* يثلاتاتفوراكتن الاتاتم الاورد تلات قالا

 تارف هاممو تارف ءامل امي بدعلاءاملاتارفلا (ترف) 6-5 نمتتفلاو 3

 ىرهزالا لاق تلق * لسيجدو تارفلا نانارفلاوتف ركلارج تارفلاو
 ىتعم تلفناوتلغتو ءىثلاتلفأ (تلف) ةلذعد 3 ن جاخنيريغص رهن ليجد 3 ٠

 هريغ هايا متافأو تفل ًاضيأ اناوفو لاقبابنم*ىثلاهاف (توف) هرعت او 3

 ا[ عا 4 لعتاتفا كومو هر مرا انود هفلاولل اتايتفالاو ا

 دعاس ن اشلاتوافتؤدرمأن ود“ ,:لمعبالى أوبل عتاتشالزالفوهبهتافىأ
 لضف##+ سايق ريغ ىلعاهر مدكوواولاحتف هيف لقت وواولا مضيان وافتا بنيبام ١

 تاتق ةدطلا لدي الث ,دلاىفو ٌدرهبانو ثد ,دحل امن تقلا (كقق 5) *«فاقلا . 2

 كالطا نيتحتش تلقلا (تلق) رموةرمتك ةتقةددا ولاةصفصقلات قلاو. و7

 تلق * هللا قوام الا تلق ىلعل عامل رفاسلاو [ قار ع لافوك 3

 6 5 صور ةعالاةم ا نهاد تير عاالوا رهزالاها را

 ' هتموةعا طلاداصأت ونقل 00 5 اقلاومهبتكى ءاهقفلا ضعي يوري :

 ثريدحلا ىفو انونق ةآلصلا ىف ماي هلا ىمسمل تان :ءاقلاونيتاقلاو كلاعتالوق :

 تاق (توق) لخدلكلاتادورت راتوشهموسو اللا راما ليفأ



 . ةاثابإ «ءاطلا ىلا نيشلا ل اصق 6

 0 0-5 اب تشن مالا تشل وقت قزفتم ىأحتفلاب تقرع

 2 قشموقوهقرف اتيشن هدتشو هاحدمتتاشنو تشقسأو قرفت ىاامهيف نيشلا

 >> ناتشو انغام تلا 5 ل اواو تش ءاشأو

 - ا حا دام نأ 6 م

 7” لكو هل ءاحإلا نطاعلا تمشتو مس هبابوودعلاة يلب حرفلاةنامشلا (تمش)

 | هك كم (تعص) داود نيسلابتمسموتمشم وبف ريخ عاد

 ”- تكتشلا تمصتلاو اقم تمصأو مقلاب ًاضيأاناةصول اخدو رصن هبإبو

 7 قطانالو تماصالاملاقيوىنعموانزو تيكدك تمص لج رواضي ات 0

 اذه (تلق) ءوش هل سيل يأ غلاو لب الا قطانل اوةضفلاو بهذلا تماصا

 ”  نم'ئثلاتادوفورعمت وعلا وص) قطن ىفهبهرسفامم صخ اريسفتلا

 "7 ءابلا ديدشتب تيص لج واصلا تئاصلاو اتيوصت اضيأ توصولاقبإ

 | علا اا 5 الا يك لاتصملا وت وصلادب دش ىأاض [تاصواعرتكو

 : هبوص رشا اولاقامب رو ىانلا قهتيص هذلاَق حيبقلا ن ودنمانلا قرشتني

 ” "ىطةغل قف سطلاتسطلا .(تسط) ةءاطلا ل صفإلع هتلص عع ساتلا ىف

 ع ىلا ةلوق ةنمو برطهبابومالان :,تحتفب تنعلا (تنع) نيعلا ل أصف ب

 0 متنعلا ىثشخ نا كلذ ىلامتهلوقامأو ل ُ

0 

ِ 
 1 : الا |اوقةححجلا

 ْ :١ رباح ىخ | نايح مويو # اهروك ىلع ىمويامناتش

1 



ْ ْ 
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 6و . . ءاتلا باب # نشلا ىاناحلا 8

 تونسملاو رمهن هبابو .انابس ؟موناناعج و ىلاعتهلوق هنثو ةحارلاهلصأو مونلا ]
 لاحر ةنالث ىارلابةوسنو لاح رةتس ىدنعلوة(تتس )هلع ىشغملاوتيملا

 ةروجل :كدنعا ناك لاج رب ةحس ك3 ناكمفرلابةوسن وتاقنافةئوسن ثالثو

 :ناهجولا هيف كلف ةتسلا ىلعدازاك ناعم” هنمدرفي نأ ل متحا ددعلك اذكو
 عفرلاف ةنالثلاوةعبرالا وةسالاك ناعم هئْمَد رغنأ لمتحال ددعناك اذااماف

 لاق 12 - اق)## م 5 ند ةوسنولاحر ةسف- ىدنعلوقت رغال

 اههذو ءالحانن وك تح دلا (تحس) نان وحنلاعيج لوقا دهو قومها

 ان[ هاو عطق باب نم تحلا سك اذاهيراجنىفتحسو مارحلا :

 ءاكخا نكست تحسلا (تخس)ءايلا مضب با دعب تح سيف غءاووةلض انتا 5

 2 0 اولمعساعَر 0 برعلا 7 :

 مضل ذلا هكا 0 تلا تكسو م ةلاباض أاناكسو 0 3

 ديدشتلاو 0 ا ا اييضدب تكسا ى شلك

 دقو ةناحا لج تا تييكلا 51و نك وكسلامئادلاك ٍ انلاو . ]
 ٠ اكرم شقهل تل ررعشلا نمت رض لفشل ان رو تنس 2 اس)هفاكددشي 1

 .. وهو قبرطل اتمسلا(تمس) ىنعيقواحوتوبسموتواحو تولسمسأرو

 ا ىلإمتهللا مارك ةكمتتلا نون تش و ريحا لهأ ةئيهأضيأ

 ل اع لاقاعيم< نيشلا ونيسلاهللا كح ريد وهنأ أ ىطاعلاتيمست

 (تتش) (نيشلا لصف رثك اومبمالكىف ىفلعأ نيشلا ديبعوب |لاقو نيسلاب



 1 00 ءاتلا باي د نيسلا ىلا ءاخلا لصف -

 7 قاعتدل وقةكمسلاق لطم هنوكديؤيو ىرهزالالاقاذكهو (ت اق) * ناتيملا

 "< كنلامو ردك فا تاك اهنا ححصلا تدخلا قلوقنملا وامه وحاسن
 1 ها لل رواده نم لداو ةحاصو ىبوم اصوصخ نياةداوَوب '

 ىلع توحلا قالطا ةح.س ىلع لدي هنافت وحلا همقنل ف ى اعتهلوقامأو مهماتيح

 - سراف نبا لاقو ةماعلاهنظي اك اهبف ت وحلا ىم م رصح ىلعالة:ربكلا ةكمنسلا

 7 لاق عوشخلا تابخالا (تمخ) 3 احا لصفإ# كمسلا نم مظعلات وحلا

 ” تفاختلاو ةتفاحلاو سلجهباو نكست وصلات فخ (تفخ) ىلاعتهللتبخا

 ١ هشدلا (تّشد) #* لادلا لصف ا# قطنملا رارسا تبسلا نزوتفخلاو
 أ ىأتبفو تنذر الا نم ن6 ةديبعوبأ (تيذ ) 6 لاذلا لصف 96 ءارحصلا

 " لجرو مالكلا ىف ةمجعلا مضلاب ةئرلا (تتر) <“ ازلا لصف تكوتك

 .” تفر لوقت ماطخلات اذ رلا(تفر) ترق كلا هيرو ة راسل ق وكن لا نيب ترأ

 'ريقلاك تفزلا (تفز) ة«ءازلا لصف لج توف ىم وهف هلعاف مس لام ىلعءىنثلا
 ” تاز (تيز)تفزلإبةيلطم ىأ ةنف زمةرجوريقلا فز ا ىرهزالال اق ب اق)

 ا مهمدأ لعج موقلا تازو توب نمو تب ضماعط وبف تءزلاهمف ل اعج ماعطلا

 ان كال اا وية طاف يشل

 | نودعسمل نزون وحرس موتمزا امهدؤزاتي نر وواسيادتب 2

 ع قلحورهدلاوةحارلاتيسلا (تبس) ة«نيسلا لصف الي تيزلا نوبه وتسي ىأ
 1 أ هعمج و هادنع ير طش الكيدلا موي ىمس هنموقدعلا برضو سأل

 0 ا مسوس مويىلاعتهلوق هدم ا ميس ماب دوبملام انقاضيأتيسلاوتوبسو

 0 0 تنسلا ىف لخد ىد وهيلا تيسأو وبريضةعبرالابابوزوبتسي المويو

 ا



 تدسو تيد هريغصتو ليواقأولا ل لم هب وبسس ن نعت رداد 3
 عاجلا وقول درا لايعاضب ا تيتلاو توب لوقت امانا: د ذأ م
 ا 0 قوقشم تما © هس طلارو ل 00 1
 ذل هتان تئايزخ لاش تاغلا ت ويس او |ورقلاب هبتكرعش تيب ىنعي ١
 2 35 عقوأ ودعلا تدب والامل هلعف | 6 لعش تابوةبوتدب تاسبو تس
 نم ىض ريالاع نوسيد اىلاعتهلوق هشوالبلهربداصأتيبوتايبلامسالاو ١
 الا لصف 00 ثوتلا ل قتالوداصرفلات وتلا (تون) ة6ءاتلا ل ضف6#لوقلا

 مقسل | ةمحلاو ا 0 ًاتابثو لخد بابن 1 (تين) ْ
 ىف تنثتواهعم موقتالةحا رج كوح رجب ىأ كوتشل ىلاعت هلوقو هقراشبملاذا ١
 دنع ترهل لجنر وىلقلا تباث يأءابلان وكسل بَل حاد وىنعمتيئتسا ومالا |

 ةجحب ىأ ءانلا حتشف تيئبالا اذكب ؟حأال لوقت و تانم ىأ أءابلاحتغبةلمجلا
 منصلا ىلع قت ةلك تبلل (تبج) .ةمجلا لصفإلم. لقعلا تباثلا تيثلاوأ
 تسد ..فرالاوةفايملاو ةريطلا تدخلا فوتاذوحتورحا لاو نهاكل ا
 وحنو بوثلا نم ىملاو نصغلا نم قرولا كتتح تلا (تنتح ]+ )«ءالالصفإلا
 0 لاقرشقلاو كحلاو كرفلا تلا ىرهزالالاة(تلق)# ل

 واولاك ةفطاعو ةياغلا ءاهنأ قلك رسنوكن ف حسا
 مل وق و# لكشأ ةلجدءامو 7 هل وقك اهدعب ماهم فناني ءاذتب افرح ظ
 ىلاتةلرق مالك ذك وافي ايلا ا ححشلصا منعا

 عمجاو يتلا ثوم( توجت اال ا ْ

 ©: و كَ 0 3

 و
0 



 0 00 ةاقابإ# ءالا لصف هد

 7 000 ع اخو فيتم ءو طوس بارا

لا لاعفالا ذه ىدعت لسى ااورسكلا ىتوةدحاو ةغل لعاه دحو ةملكلا
 ى

 ممدق هرك ذهمريوهمريهمرو ( ت َتاَكَو) ويف رمكلاومغلا كارتشاَ وختم

 ا تاتي الاوةغل اسمللد دشاتنت« هنتي ولاق هيفءربصحام ىلع ىنثتملا دازف .

ردا ىلعهبصن وهبف ةعجرال مأ لكعل هتلاهامفاالو ةبهلعفأ اللاش
 د - 

  هتنابو اهحاد نع تعطقن اىاقلتب ةنب ةقدصوأناتب ةقدص نالف قدصت مطوقو

 نأ لمتحيو اجو هل فرعأ الو ءان اهدعب نونب ا تاق)

 ااذكو لاق َتبْلا نم ةلعاقم نيءاتي هتتانوةلصأ ناكوخاسنلا فيحصت نمن وكي

 نم ماصلا تبيأل نلمايدال سو هيلعدللا 01 ىوروُةَتب انالثاهقلط

كثردُلا ىو تيبلاعاتم حجفلا,تاتبلاو ةينلابعطقلاوم زعلا نم كلذلاقولمللا
 

0 

 اطريسعةعم س لت تحيزبخو ف رصلات حبلا( تحب ١)تاتبلا شع كل دخؤيالو

 نيغ قىناحب هعج لبالا نم ىتخبلاو دودج أت وخبملاودجلاتخ بلا(تخي)

 هآجاف ىأ هتغب 00 ءاملا فكن اكاوفور 0

 امينا عن رقتلاك تيكنتلا تك ٍ 9١ ةأجافملاةتغابملاوتًاغ ىأةتغب هنقلو

 لب ىلاعئالوق هنمو عطق هبابوةتغب هذخأ هت (تبس) هباغاتيكبت ةجحلا هتكبو

آضب أ انهبو عطقدبابوت وبسم وهفدلعفيملام هياعل لاقاضي أ هتبعو مهتيمتق ةتغب مهنتأت
 

 ءألع نزوب تحبو توهبم رخ آلاودب دعتلابت تاس ويفاناتهمو ء ءاملا حتمي

 يق ىلاعت هللا لاق كت هسامهنم حصفأو هانم فرظنزوب تهم وريحنو شهد

 اديلاعج ( تيبز تيبالوتهابلاقنالو توهم لجر لاقيهنال رك ى ذلا



 6١ ءاتلاو ءاملابا,*ءاملاوةزمطاو#ءاطاىلاواولا لصف 1

 ريثك ةباهوو باهو لجرو لبقتسمالوضامهنم لمعتسإ الو[ عت حد ١
 هانعم ديز بيووكبيولوقت لا ولم سو.(بموز ةقلاج ل ١ وةبطا 1

 اق ةمااذإ همو' نم به (ببه به :) 6 ءاطا لصف 96 ديب زاييووالبو هللا كمل :

 برع هقدايلاد ريعبلا بهو ةريغلا ردو را اود .

 ًادبهو ابوبه مضلاب بيم حجيرلا تهل لحفلا جايه ةبطاوةعاسلا ةبطاو آل الت 1

 اندنهو بدنه (بدنه)اهرافشا لعرعشلان مت.امنيعلابده(بدهزاضبأ 3

 دع لادلا رتكي اندتطادبز وب |لاقو لقي لكسلا ىفلادلا حتفب تابدنه وررصقلاب

 ب ره) قالخالا | روم ىأ بذبم لجروةيقنتلا ب دهملا(بذه) رصشو . ِ

 رارقلاقدجب جا والطب بلطي لط لما هب ربيت رهدقورارفلابرطا

 هننمم سالاوهباب هاعدقوةفاخلاولالجالا ىوتايدلا لاروعدم

 ىانلا هباهع بيهمو بوهم لجروىنف وخ ىييبهوهتفخ هتبببم و ءاطا حتفب بح

 ناعال اثيدحلاف وسشانلاب اهي ىذلان ام ابوطاواضي [أبابموب وهمناكمو و

 ىماعلاباهيهبحاسن اىأب ويه

 : د ءاتلا باب
 ناكملات مالا (تمأ) ترضةباوهصغ تحمل [تلا ١ يفنالالسفإل ١
 ىاتمأ الواب وعاببف ىرتال ىلاعتهلوقوراغصلا لالتلاوعو رمعوب[لاقو عضرلأ ١

 أ اذ |تن اب ثنأ مدل حا ود لحر (تنأ) اءافتراواضافخلا

 وح داع دا هتيبوةتييهتب لوقت عطقلات بلا (تنب ةب) ة6ءاملا لصف 5

 ىف هلعو اذه الا ايدعتم نوكي الار وسكم هعراضمناك اذا معاضملانالذاش |



 ءانلا باب  واولا لصف 0.

 ٍ المع لمع انآ 1 ولج راح وأوص رطضاابيج و باقلابجوو

 اذاف ىلاعت هللا لاق ةدهلا عم ةطقسلاةيرضلا: نوونبة ص ولأ رانلاو أ ةنجلاةل يجوب

 تبجوو بجاو ليقلل لاقيوتامو طقس اذاتنملابجوو اهم ودجتبجو

 نالف لاب ةرم ةليللاوموبلا قلك ايىذلالعملا نزوت ب جوملاوتباغس ملا

 ( تاق) ا و ودور مكان وكس ةيج ولك أ

 بلعتلاقو انوجو سمشلات بجوو ةمجواب وجو عيبلابجوىر هز ال |لاق

 ٍبجوو انوجو سمشلاتسبجووقحلا كلذكو ةجاوا وجوعببلابجو

 بعتللا بازيلا (بزو) طقس اذا ةقيجوهزيغو طئاخلا بجووًاسج وىلقلا

 قتانلا نم باشوالا( نش و) ب زابم زمهس1 اذ اهعمج وةزمطاببرعدقوىسراق

 [ و دقو ض رملاداصلاح فن بصولا(تصو)ن وقرفتملابورغل لام وشايوالا

 هيصوو بصوم وهفهللاهبصواو داصلا رسكب بصو وف لعب اع نزوي بصوي

 ىلاعتهلوقو ابصاو نيدلاهلوىملاعتهلوقهنموءاداوصورسكلاب ع بأ د لإ

 ةبظاوملاو ماد اإوظورسكلا,بظي هيلعسظو (بظو) تَص اباد علا

 هباإو ل_خدبقو (بقو) ا اولا (عو) 1ع اجل

 | ةنقؤاذا قساغرش نمو ى اعت هللا لاق سانلا ىلع لخد ىأمالظلا بقوهنمودعو

 " لبالاىلع بوكرلا موقلاا ضي ًاوهو ريسلانمةبابعضوملازوب ككوملا (ىكو)

 ” عضل عضو ن زو ابهوببس 1 2و (نحاو ه)ناسر فلا ةعامح كإذكوةنيزال

 ١ ١ رسكب ةيهوملاو هوم لامس الاو ءاطارسك منكي ةيهوءاملاحتشب اي أابهوو اعضو

قزوباتلطناديز بهوذيملاد || وس باهتسالا وةبطالوبقباهعالا وامف ءاطا
 . ٍ 

 ذو "7 0 77777771



 عه 2 ءالاتا * واوان
 نه دقو ءابق هعمحو مهنيمضوموقلادهاش وهو فيرعلابيةنلاوةبلئلادض

 نكي ل هناتدرأ اذا#ارفلالاقةباتك بتكب بتك لثم ةباَق بن, هم وق لع
 الا رسكلاب ةباقنلاهب وييسلاقو فرط باب نم وهف ةباقت سقن تاق لعفف ابق
 ىأ ةبيقنلا نوميم وه لاةب سفنلا ةبيقنلاوةيالولاوةيالولاكردصا |حتفلابو

 نوميم ليقو رفظيو لواحامف حجني ص الان ومدم لوقو سفنلا كرابم
 قيرطلا ن عبكن (بكن) بربمللًااطاهفاوراسدالبلا فاوبشوةرودملا ٠

2-2-6 

 , ب مم أ ا

 كلغ و كام 2 1 هع نكت وابيك هنع كن لاهو رصن هبابو ل دع

 4-2 تانكن ةدحاوةكسلاوةياك ةوةلرع وهنعل ادعادجدهكبو

 اظع عمج 0 بكنااو بوكشم نا عي لم ل 2
 القأ 5 هن باس بوني اسختا دال ا

 ف 7 قأتع ااه ةيئانلا و ارم بارتس رايساللا» رولا 3
 اهذخ نأ باهتتالاو رسكلا,باهنلا ع جاو ةمينغلا بزمضلان زوب بما ( 5-0

 هين (بانال عع ةاكد ويهانودهوسمو 6-2 ,متافالام لجرلا بو لوقتءاش نم .

 هن اس هيف را 5 هس ودب اننا

 حتمي انايثوو ابييوواضي ًاروثوودعوهبابو رفظبثو (بئو) (واولا لصف“
 0 هلا بجو( بج و) دعقا ىنعمبر يمة غل ىفرسكسلاببثو ءاثلا

 يحبوا عبيبلا تبجواو رسدكلاب ةبج عيبلا تجوو هقحتسا هيج وتساو :

 6 رت ال



 05 00 هناا + نولا لسن 2-14
 97 لا

0 

 000001 ل رووتايتسوز وتلا بكب ةينلاوةاسنالا دعاو بسنلا
 ةيبعو هبيرق ىأه بسن وهفانالف بسانينالفو دل ةغل اناء طلو تاينألا

 رسكل اباضي | ةبسن ورمهن هبابو مر هل تي وك اكل

 لإ ) تشل تا هنأ ىعداى 1 تسلتو قفدرتعأ ىئ 1 4رب 1

 | ا00 ٠ انوش ركلابع قل ىقلا عن وراقعلاو لاما ن تحتم

 يأ بصانم#و برطهبايو بعت بدنورسكلاءباصنلا اذكولّصالاساحملا

 " هيف بصني هنال هيف لوعفم ىنغع لعافوهلبقونبالو مات لجرك بصنوذ
 9 نوورصقلاو ع رلا هيف فصعت ى أف داعمويوهيف ماني أمنا ليلك نعتو

 2 مضت دق :. نالاور ا ل 5 وهللانودن دف ىلا دل

 الان اعواسل ىلاعت هلوق هنم واللا ؟ تام سلا و تاق اجلا واضا

 .هيارعا هبرعيو فورمدم ريغادحا و امسأهلاعجن نم برعلا نفد مساويددصتو

 - بسنيو هبارعا هب رعي وملاسلا عملا ىرحمدي ر نم مهنمو نيسصت هيلا بيو

 ٠ نيرسنقو نيمسايو نيحايتسو نيطسافو نيربب ىف لوقلا اذكو ىبيصن هيلا
 | افا 1 د سا )نيسلار سكب نيمسايلاو ةيرق تان وحبس« تلقإل
 : هنابو حاص بارغلا يعت ( عن ) دعبلا بوضنلا ال لخدهءابوضرالا

 ”سئاولاف اع رونيعلا حتفب انابعنو ءاتلا حتشاباعت واضي أ ابيعتو برضو عطق
 ا حانت دقو ةعر ذا مذ خذاانةيغنلا( ننغن )5 رمت 1 كيدللا

 ١ ةيرتلا نزو:ةبقنااواضن أبن ةبقنلا كات مسا |و:رصن فان نمرادخا شن( بش) ١

 ل



 37/ ءاملاباب## نونلا ىلا ءاللا لصف

 مع نزوب اضيأ أبعلو برط باب نَم-بعل هلم بعللاو فو رعم بعللا (بعل) : 1
 باعلتلاو بعللا ريثكر شكلابةباعلت لجروىرخادعبةص بعل ىابعلتو
 نم يصلا بعلو مفلا نم ليسيامباعللاو لسعلا كحنلا باعل وردصملاحتفلاب

 توبكنعلا جسن لثم رخل ةدش ىفدارئام سمشلا باعلو هباعل لاس طق باي

 بعلو لخدهباوءابعالاو تلا تمص بوغللا شل با كا )3
 لاق(ٍبول)هب ىقلتفاذكبهبقل وّنبَتلا بقللا (ىقل) ةفيعض ةعلابوخل رسكلاب ٠

 هنمو ءادوس ةراجحةسلملاةرطااميفةفوكتلانزوبش مكاو 0١
 قو اهناقتشكت ناترح ءاتلا فيقح ةيدلاتالوفو

 راسلا بط ©(نط) ةندملاٍنبالنينامرجمالسلاوتالضااس
 عع اهطأو تدقتا تسيلتورانلا تبهملاو هلام كلذ ىطوبأ نكواهتاسل

 لصف مضلابابللاو يبل اذكر رانلا داقتا نيتحتب نابهللاو اهدق 11

 بيبجنلا 2 ةبجنلاو فرظهبابو<<ركىا بيجنلجر (بج) ة(نونلا
 تئاحنو نيتمضب بج هعمجبو لبالا نم بجتلاو ةاناسوا) ١١١

 تقولاوةدملابحنلا(بح) اهاعقباس قلااهقاتعهىرهزالالاق ( تلق )
 . بح بحندقو ءاكبلاب توصلا عفر بيحنلاو تام ىا هبحنالف ىضقهنمو.

 ةيجتلالثمةحلاوزاتخ الاب اخالا ( خو هلتم تاس لوا 2
 بدن (بدن)#رايخ ىف ىأ هباحدا بح ىف ءاحلاقب بطروةبط ركب حم ع ماو

 بدتناف سمال هيدنو مضلاةبدنلا سالاورصتبايواتسابت و ا ظ

 00 ا برضنزوي بدن لجرو باح ًاقةلداعد أهلا 0



 ءابلاباب # ماللاو فاكلا لصف 5

 ىمس مارخلا تيبلا ةبعكلاو بعاوك م ماو بعاكو حتفل ,باعك ىهفد وهال

 ضايب اولق مك ةيكوكو بك وك لاب مجنلا كو كلا(بكك_)هعيب رتل كاذب
 ات لإ 22 و اعرون ةطورلا كوكو ةزوجعو زوجعو ةضاسو

كو لك | هعجوقلك داما لاه هب فصو اعرتلكلا (بلك)
 0000001 ا

 ماللا ديدشتب بالكلاو بلك عج بلاك الاو زيزع عج وهودببعوديعك"

 لاك لج وديصلاب الكل عماه رسكو ماللا دي دْشَتِب ىلكم او بالكلا سحاص
 دك لع نولاكي مثوةراشملا بلاكتلاوةللاكملاو نءالو صاتك ب الكوذ يا

 : باوك | هعججو هل ةورعال زوكمضلاب بوكلا (ب 5 )هلله ودا وس يل

 ' ءارفلا لاق هيفةغل بل وهمزلو هبماقأ ابابلا ناكملا,بلأ (ببل) ة«ماللا لصفإلع
 هلل ادمح كل وةك ردصملا ىلع صن وك تعاطى مال يات

 بايلا دعب كيانابلاىأدك أ اتلا نعم اع نو كلابل لاق ن ادقحناكو اركشو

 ىادرت نزوب ىراد بلت نالف رادمطوق نم وه ليلخلا لاق ا

 بصنلا ىلع ليلد ايفو ةينشتاءايلاو كلةباحا بحتامب كبجاومانأ ىا ادا

 0000 اا١1 لطااعرودشاك تلأو بابلأ هع و لقملا لاو ردصملل
 '0070|0 0 | |ادمكو لئاعلا سيللاو لج راك بلا اولاقق رعشلاةرورضلا

 ' متلابتببل سنوي كحو بلاذترص ىأحتفلابةبابل رسكلاب لج رايتببل دقو
 . مضلاب بابللا بسحلاو هنل“ىش لك صلاخو فعاضملا ىفهلريظن الر دان وهو

 ”لخر ةيابوقزالىابزال ن :ءط ( بزا) رحنملاة بلان زوب ةبللاو صلاخلا

 . مزاللا ٠ دل وهو بزال ةيرض ”وثلاراصلوقتتاثلا اضيأ تزاللاو



 ١ ءانلا تالا كفانا 14
 ٠ نوكيدقوبذك نيم ذك ا دوكدقودحاو نعجاص متلظوببا#

 . لق رداصمادحأ زادك اعتق و داك دجال بذكلا ىلعدإىنعم

  3لعف أ اىلعو ةيدوتلاك ةلعفتلاىلعو ملكشلاك ليعفتلا ىلعاضي أكو هر

 7 ٠ عضو مسا ىم ةبذاك اهتعق ول سيل ىلاعت لاقو قمم لكم ابق نموىلاعتةوقك
 ا ٠ ةقابئم مط ىرت لبف ىلاعتهللالاقةيقاملاو ةنفاعلاو ةبقاعلاكردصملا عذوم '

 رك افسأ ةثالث يدا فو بجو عمن وكيدق بذكو ءاقن نك قا"

 لصالاّىف هناس ماكو تحوى ءأجحلا كياع ب ذك هنعّللا ىضر رمت نعءاجو 5 د

  0ب اكلات ر ربما باكو باك ذاةثالثيذدكتو

 نم هياعدتشا أ مغلاهب ركل وتب ركلا اذكو سفئلذخ اير ىذلامغلامشلاب
  1اب[ ضرألا بكر لع داككأا دبا دولا تاكل متين بركو ناب

  1فورمدم ريغ ءاملا عف رب ثركذدتل تاخا ثالث هيفنَر 20 دعمو ثرحللابباق

 3 ٠ ةغللا هده نحاض دنع 5 نال عي مريغديلا فاضمءابلا تن بركيدعمو

  5.لاح لكب تكن ىلا فورصم هلا فاضم ب ركيدعمو ةَف رعم ثن ْوَم

  1ناك او لكم برشا عا ها دو قزرلا تلط كلا 7 كك

 هلك ف اكلا ربك ةديجلاو نيسلا ريكي هكا و بدكلا ب يطنالفو ىنعع عع

 لعفف هتاعف ىللعءاح اتادهو هتبكفالام ة 0 ارحم تلايكو ومع

 . ةراصع مضلاب بدك لاو ندكلا تفلكت بدكتتو جراوتتا بنا ركلاو

 زب اوييكتلاو قاسلا قيم كر 0-8 3 7 نهدلا
 ٠ ار اه لدحو ثر نم ةاراع كك ديلا روظ ا سانلا لوك ى ممصالا



 ءابلا تاب < فاكلا لصف :

 هلثم اكو دملاب ءاب 0 | سعأ وك وف هه و نزو 5

 ' نموعو هبجو ىلعوهبك أف هعرّص ىا دباب نمههجول لاه دك( ببك)
 اان تا ةكتو امزال لدفاو ايدعتم لءف ن وك نأ ردا لا:

 2 2 .٠ .٠ 0 م ا تك

 جهابطلابابكلاو ىنعب بكت إيداع اذكى عن الف بك ًاواهنفاوككف

 0000 لا ماشك (بتك ) سكلا لعقلاو ىرمذألا لاق (تاقا/

  برعلا دنعبتاكلاو ردقلاو ؟- + |و ضرفلااضي اباتكلاوةباتكو اضيأ

 .ديدقتلاو مه ![تاتكلاون ودتكب مهف بيغ امه دنعمأ ىلاعتهلوقهّنمو لاعلا

 3 دكا و بتاكملاو بيتاتكلا عملا ودعاو نى تكملاواضي !باتكلا وةقكلا

 000000 3 اوابتك ايلات ونمو تك يأ بنتك او شدحلا

 ل هتك أو ةياتكلا لعب ىذلاج رخل ن زوي بتكملاو ناطلسلان ا ويديف

 هتمش ه0 لع تاك دسلا بتاكماو ىنعع بتاكتلاو ةناكملاوهلد بكيناهلأس

 بدك (بذدك ) عمتجا'مرلانمببثكلا (بثك) قتعدادأو يضاذاف

 بوذكو ةيادك هن ة ف زاستكو معز زوباذكو اندك كل دك

 1 دك مت خاكمو لالا حقب ن ب ذكمو لالا ذر نانديكو

 بذي ذك لاقيفىلوالا هلاذددشتدقو اًهْهْحم نيلاذلاو فاكلا مضل 5

 نيتمضب ب ذكلاو قداصتلا دس بذاكتلاو عكرو مك اركب ذ :اعجبدكلاو

 كح بذكلا تسل أف صتالل موضعا و روبصك بوذك ع مج

 هللاق ىا هبذكو ايذ اك هاعح 0 تديكلا ةيودك لاو ةنجسل لال انعو

 71072200007 1700| ا دك وءاورو كدا يارس وكانك اكشن
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 5 ءابلاباب ب فاكلاو فاقلا لضف

 نم لفسالا قبطلا ف ىنلاةدددحلا ىهو ىحرلابطقب هبشامتاوادنأ هناكم
 بيوكلا اذهىلع يك اوكلارودناذكف ىلعالا قيطلا اهيلعرودب نييحرلا

 ثالثا تاغللان ابرج ىلع لددىرمهزالا مالكو ( تاق) بطقلا هل كاش ىذلا

 .بحاصو مرماهيلعرودب ىذلا مثديس موقلل بطقو انهتدتح أو اضراهنق

 مومعلا ىلعلدد مساوهو اعيمج ى ا ةبطاقموقلاءاجو برخلا ىحر بطق شيلا
 اسطقت هبجو يطقو بوطق وهف ى ماجو برضهبابو عج هينيع نيب بطقو .

 نمل ىلاعتال وق ىف ءارفلا لاق لقعلا نعمب ربعي دقو داؤفلا بلقلا (بلق) سبع
 موقلا باقو فرصنملك اردصمواناكم نك تلكشاو لقع ىأ بلقدل ناك ١

 اهمهذو فاقل أحتفب هال اقو اهلق تعّر هلختلا ت تيلقوب رضهبأبو مهف رص

 ئرهزالا ناقو (تلق) ادحاو التنك رل 1 بلقلاو ايلاطردكو
 لاووحنالفو نقاط نمالدحاوقاط نمال وتفم ناك امىئعب ادحا وأ دإق ناكام

 بلاق حتفلاب بلاقلاو رومالابيلقتب ريصب لاتحىأ امهبف ركسنزوب بلق '
 ءناحجلاب ودنا لحق علت لق 3 يول رثبلالقلاوهريغو ف خلا

 ءايوقلا (بوق) ةعردقلا ةيداعلا ثلا صةدسعول(لاثو كنؤنو ل دافور |

 .باعززوب بوقابعمججو فرصنت الهقثن وم ىهو فورعم ءاددملاو واولاحتفب
 ,لوقو تفرصوت رك دابكسفرافوا ولا لعك تل ًالاقشتس اهوأو 1 ١

 .ناباق سوق لكلو ةيسلاو ضمقا|نيبامباقلاو سوق ردق ى|س وق باق امهس

 د تفاكلا لصف هباقف س وقىناقدار انيس وقباقناكف ىلاعت هل وق فلبقو 1

 9-5 نق 0 رانكتن الاول احا ءوسدلملابهب 0 0



 ءابلا باب * فاقلا لصف 3

 03| | هيل د فداخ اا كوي سنلا عمو تن ءرور؟ ذيةفاسملا_ىعم

 نايرقلاو هنماندىافاقلارسكب انيرق رسكلابهيرقو ىتبارقتاذ ىاقببرق
 ىنثب هللاىلابرقتو انابرقهللتب رق ل ون ىلاعت هللا ىلا هب تب رقتام فاقلا مضي

 )01 0| طرا كب براقم ىثو ترا دعولاب رقاو هدنعةيزقلا هبت لط

 ٠ ةيارقلاو ءارلاحتفب براقم لقتالو اصيخرناكاذا اذكو "ىدرلا ود.لانبب

 هبرقو ةبارق امه لوقت ردصم لصالا وهو محرلا ىفبرقلاى نرقلاو

 وهو ءارلام ذا ةيرقوءارلا 206-2 ريكو 0 ةيرقعو قرت

 قانارق مثو ا رع ركتاماملاو ىنراقأو ىايرقأ ممووار ةوذو ىبرق

 بقلاو ةاونلابلس فلا فتتفتي سبايرم بسقلاو بلصلا بسقلا (بسق)
 ءابصقلاو فورعم بصقلا (بصق) ”ىرجىا بيسة لجرود.دشلا ليوطلا
 ةلحاو ءاق رطلاو ءافلحاو ءانصقلاهيوئيسلاق ةصقةدحاولاو هلثمءار ذاك

 - ىف تبي ةجيدخر شب ثيدحلا ىفو ىهوج نم بياثأ اضيأ بصقلاو عمجو

 كفا يطرب 10 لاول ماا

 نإ

 اك هل اج سن نكن نول 1 ووالي نيا للا ا لاا

 0 1 5 ١

 انقءناملث يف طش ؛كايزلا

/ 

 نورث > ني اذ . ا غرست ( انس ب2 كا الل ريس

 داوسلا ةبصقو اهطسو ةيرقلاةبصقو همظعىتالا ةيصقو صق نمةنجلا

 هبابو عطقلابضقلا (بذق) باصقلاهنمو ب رضويابو علعةلا بصةلاوامني دم
 “10 0111111111111 ' هو ةيطرلاةمضقلاو بضقلا وهلاح رامالكلا باضتقاو هعطتقا همضتقأ و ب رض

 هعمحو ندغلا بيضقلاو ةبرتم نزوب ةبضقف اهنننمو ةيسرافلاب تسفسالا
 ا (بطق)اهتكرةقانلاتبضق ىرهزالامباقناضيأ اهرسكو فاقلا مضي نابضق
 | قدا ني فوك بطقلاو اهرببكو اهحتفو فاقلا مغب ىحزلا بطق
 " ح ربالضيبا ريغصوهو ىرهزالا لاق (تلق) كلفلاهيلعر ودب نيدقرفلاو



 45 2 ءالاج قل ن1

 هيلاةسنلاو ةليسقوبأم اللا دف 0 تلغتوار 1 وامل اغا دعت ومالا جم 3

 رسكلاب هولاقاعب رو بسنلاءايعم نيترسكلا ى ا وتلاشاحتسا ماللا حتفب ىلغت ٍ
 افرح رع فنا عنب ( ت اق) درع حل ا ةفحم :لاقرافف نب رومكم رع نفر > ف نال 2

 ءابلغ ةقيدحو لاق طقف حتفلاّل ب رسكلإبهيلا اويسنب ف روكرعدحاو
 تيرغلا (تيَع) ىيتلأةسلعلاو ميلغلاو بلع قاد و ن1 ا

 ةلفغلانيتحتفب ببغلا هداوس دتشا اذا بريغسرف لاقي بهايغلا عم اوةماظلا .
 وبا:لاق ءارطا هيلع لات ايغادجتتباص[| ل ر 2 ثردحلايفو

 باب نم هنع باغ لوقت كدعباغام غلا (سيغ) دمعتر يغ نم ةلفغ عن دع

 بابغو بيغ تئاغل |عج و ابيغمو حتفلاب انانعوانويغو و عاب

 نسمشلا تباغو هرعق نا ةبايغو اقف نيتحافب بيغو امهيفءارلا دبدشتب

 ةبيغلا مسالاو هيف عقوابايتغا هباتغاو ةيطاخملا فالخ ةساغملاو تطره ةبانغ

 اقدصناك نافدعمسولهمغيامب روتسمناسن !فلخ ماكتي نا ىو رسكلاب
 اهعججو م اوةزمطا تفي ةمحالا ةباغلاو نات ىمس 0 ناك ناو ةنيغ مسا

 بق (ببق) 6 فاقلا لصف + ىنبيغت رعشلا يفءاحو نالفىنعبيغتو باغ
 فوج توضةبقيقلاو نظلاصاضلا الاوهام سو سأل 0

 نيتبل الا نيب 'ىانلا مظعلا رسكلاببقلاو دعرلاتوصوةرطقلاةباقلاوسرفلا '

 نظييلا ب اءئلان روت بقنقلا اهعطقاذان الف دب نالف بق وءانبلانممضلابةبقلاو ٠

 سرق هللا ةح رنا ىلاعتهللالائاماو اند فاعلا مضيان رق مضل رق( ترق

 ىفسرقلا ءارفلالاقو ناس> الا ةمرلابدار 56  ةيرقل قو نئنس#لا نم ْ

 0700200170710 اذ 0



 "1 أ نقلا لس 01ج
 0 بارتغالاةيرغلا(برغ) ث !ائلام وبلادعو نيمويعدوأ 00

 دعانالا اًضر :أ ءابرغلاوءابرغلا عماو نيتمضي برغو بيرغ وق نعع َفَرغاَو

 هريسفتواووضتالاو 0 دا وود أ ريع ىلا ج وزئاذا نالف ٍبرتغاو

| 

 تانيا سن ريس سار 0 ال

 "ابي 1

أو دلل عقلابرشلاو ىوضقراك د
 000007 ا درع

 و تلق اذاف داوسلادب دش ىالبدنق نزو سيرع دوساو اسرغ زراص اضن

 -- ترغلاو مدقتب الن اولالا دك و ننال تلد ارعنمالديدوشلاناكدوسْتسار 1

 : 0 2 ع - 1 2 .

 ِ امهعابو سمش ا1كيرحو دعا ىا قعب رغالاه دعت برغودحاوبرغملاو

 7 تل دحاضي أى ث لك برغو وةميظعلا ولدلاب 1 كزو نفر علا ول اخد

 تعش ثردح ىعذاىأ كر راغ ىلع كلمح مطو ف هنمو ق رد مانسلاو رانام

 ” ع فابعنم اهتنهع لهنا راذااهنال اه راغىلعىتلام 0 ذاةقانلان اهلصأو

 0 هدصعو هذم هدصع 3 وه برضةهنابو اماط لا دخأ ا (لضصع)

 | هبررطباب نم ةيلع ضع (بضغ) ُّ ا + او اصتغألاو
 .. ةنانضغ دسأ ىب ةغل قو ىضغ 0 لجحرو ةيرتكاضيإ ةيصخمو

 1 مقرا ةيضغلجرو 000 ا مضغ موقوامبهابشأو ةن المو
 اال را نك اذ[ نالقل دعو اعيرس ضعي ءابلادب دقت داضلاوناعلا:.
 ' 2[ مارسموتا اغارم 11 نم لاحت ةلوفؤضخ ار هنضاق اخس 1
 نم(بلغ) ةمعرخ اد ااه ةرمح اد. دشلار جالا بضغ :لاو ني 2

 ركل امالغو ةيلاغم هلاغو امهيف ماللا حتفباضيأ املغو ة 2

 ع . باغئلاوقبلغلا ريتكلادي د قتلا بالغلاو ار دنع ىل وساد[ الع
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 م ءابلا باب * نيغلاو نيعلا لصف
 نانسقع وق الا اللاك طقف ىقاعملا تعم لياق 0

 هنمو ه را يح دعب كح اذاهلبق نم كح ىلع خا بقعلاقب(تلق

 (ترقع) ريغنال و ضتن هيكك ب دح ا ناد 2 وك 3

 ركذلاو ورسم ردود وتكمل رةعىشالاو:ئؤمبرقعلا

 ضراو براتعود ىأ ءاراردكب كرت ١ ءارااوزتملا ف نارتعا
 ءأ رلا حتفب بر ا رجشك ةرقعم ضرأ لوقيمهضعبو اي رقعم 1

 نك انعابعجو ثينأتلا اهلع يلاغلاو توبكيلا ( كش الو ي
 بيل ددعلا (بل دنع) بنعلا ىفةغل دملاوز ونلا حتف و نلا رسكب ءابنعلا (بنع

 لدنعب ليابلاو لدانع ةعمجو ءاطاحتفب رازهلا هللاص اظل اورد

 ىف ماللا باب هع دوم لدنعي لبابلاو هلوق (تاق) توك ىلا

 اضيا ةبيعلاو بيعلا ( بيع) معئاض اند هركذف هيفد 1 قو دك
 هباعو سبعا ذراصاضي | اباعو ةيرعوعاب باين عت اكلت باعلاو

 ةباعم هففامو لصالا طاشبا تر بيع ل الو ىدعتب هريغ :

 باعملا لي بيعملاو مع داوم وم لجفو تدع 2 امميم حشقب باعمول

 هسعلو بيعاذ هلعجاذي اهييعو بنعلا ىل ا هسن اسيعت هيسعو بوبعلا تاع 7

 موبو موب ىذا ىفولبالا قس رمسكلاب بغلا (ببغ) « نيغلا لصف الع هلثم '
 2 و 0 اق) احدد 3 3 زلاق ع وبسا لك ف ني ةراب ل 1

 ٠ رادع وبغاتيدطا وا اناثأ نالف انغأو 00 : 0



0 

 00 ءانلا باب ةدرعلا لصف 2" ٠

 شفخالا نعش >> 2 هو فاقلاز وكس هقعادك وهداودل وومدلو اضيأ

 اقعرخو اناوثريخ وه ىلاعتهل وق هنم و رسسعو رسع لثم ةمقاعلا بقعلا و ىقعلا

 اذا امهيف فاقلان وكت و نيعلا مضب هنابقعفوناضم رر هش بةعىفتئج لوقتو

 ٠ دقو تئج اذافاقلا رسكو نيعلا حتفب هبقعف تئج و هلكى مامدعب تئج
 ةرن تنأت بكر اذا ةلحارلا ىف هتبقاعوتب ونلاةبلعلا ن زوب ةبقعلاو ةيقب هنم تيقب
 ةدحاو همقعلاو 110 ال تافه ايعو وو تةتقعأو هةر

 متمنغف ىأ مبقاعف ىلاعتهل وق و هبنذب هبقاعو ةب وقعلا باقعلا ولاا تابقع
 دي دشتب تابةعملاهنم وهلم بيقعتلاو اضي اسمةعوقاعم وهف هسقعب ءاح ةبقاعو

 هك بأ امتاوزوبقاعتي مهنال راهنلاو ليللا ةكئالممثو اهرسكو فاقلاا

 كال ةررالاع دتجتسإ وار ,دمىلو لوقتوةباسن وةمالعك مهم كلذ

 هلكبم وأ ءاعدلاهيضقين ادعب سولجلا ةالصلا ف بيقعتلاو رظتنر لو فطعب مل
 ىتعلاو هازاح هك تالظطسمعأو ةالصلاقوبف ةالصىف بقع نم ثيدح ا ىفو

 هتيقعا ةلك أ لك أ وادلو ىاابقع فاخ و تاماذ 0 رلابعأو رومالا» 0

 اقافن مهل مهم روأ ىأاقافن م .ةعاف ىلاعتهل وق هنمو ( تاق ) * هتنروأ ىأامةس

 ٌّ اهسيح ةعلسلا عئابلا بقتعاو هينذب هبقاعهبقعتو َّق 0 هللا مهمقعأو

 | هدنع فلت اذاؤعي نماضتقتعملا ثيدحلاىفو نْعلا ضم: قحىرتشملان ع

 | ىأن الفلا تعيعس نالف تكا نبالاق رةعرخاىىرهزالا لاق(ت ق١

 7 نالق ءاح سانلال وق ةحص ىلع ةجح بي دهس اىفالوحاحصلا فدجأ م وممدعب

 0 ىل سياف هدعب ىنعمب هبيةعءاحمط وقامأو اذهالاهدعب يأن الف بقع

0 

 يمنا هنا ل دش الا تان نفاد بالاول نشل ا اوال نر

7 

 فيو نوف شوف لب دال نوح



 ت0

 ءابلا باب # نيعلا لصف 00 0 ا
 0 مهلا بازعلا 0 نيتمضب برع عج اواهج وز 1

 ع ا بن :ءلج رلا قاسكلالاقءاسنل اولاحرلا نممطجاوزأ النيذلا

 قو سلجول اخدهءاوباعودعب بز :عواضت اةيوز 2 رعلاك هب زعلا مسالاو 3

 اع ءديعدم ىادبدشتلا#تزعدقفةلءا نع راما اني

 بسعو لحفل |تارض ءا ركخددعلا نزوب سعلا ( تسع هنمد 5 ش

 (تشع) ا هاا 00 احلا 0

 تيشوشعاو بيشعناكتوةب :ةددشعو ةدشعم 0 ا 3

 ةاكلمل عبار لع (بصع) نش وشخاك ةغلا دموهو اههشعك يأ را

 كلذب ومس ةسالهتبا رئوهونب لخ راو برضدتم قولا د

 معلاوفر ِط علا و قرط الاو وطاخ ىآسفجتلا ل مهال '؛

 ةباصعلاو نيعب رالا ىلا ةريشعلا نيباملاجرلا نمةيصعلاو بناحخالاو بناج ١

 ل بص وصع و بصءموي وريطل اولي اوسانلا نم ةعامارسكلاب ٍ

 تقلاضل ا وهونذالاهق وقسم ءام 00 (بضع) مويلا ص وصعالوقت

 0 بطعلا(سطع)نذالا ةقوقشم نك تو مسوهيلعدللا ىبصدللا لوسر ْ

 بطعلاو بطعلاو يهد 5 اهدحاو كلاهملا نطاعملاو ا

 فلح نمايكاغلا وهرخا 5 هلك هنااا هنم ةعطق ةءطعلاو نطقلا 1

 مالسلاو ةالصلا يلع ءاسالازخآى مي بقاعلاودسلا اسس ضر لا
 لح ل بقعو هنن وم ىهو 2 هعم ومدقلا رخ ْومفاقلار سك ؟بّقعلاو ظ



 ١ ا باب *نيعلا لصق 3 000 2 :

 ا لاقت اق 3 بالا ةقكسأ ةتعلاواضيأ بتطلو تانج لع خو ْ

 و ف لاقو ىلفسلا ى مَ ةفكسالاو اياعلا ىعبانلا قةدشعلا ل يمش نءا لاق بتع

 د (نعجع) اماع أطوب ىلا بابلاةبتع ةفكسالا ثمللا لاق فكم |

 وو محا ديد شتي باجعلااذكو هنم بجعتيىذلا مالا مشلا#باجعلاو
 لبق وبيجعال وبجع عمجلالو بئاجعلاو بجاعتلا ودب ا ا

 عج هنأك بيجاعا مطوقو عئاسو عش ولئةاوليف انف كم فات ا ١

  0تجعتسا و بحعتو برطباب نم هنمبجبعو ثيداحأو ةو دحأ لثمتب ٠
 وهف هلعاف مسي مام ىلعدي | 5 هامعأو ابيجعته ريغ بجعو ىعع 5-06 ١
 دحاو ارم كلا لسأ حتفلا,بجعلاو بجعلا مسالاو ملا حتف .
 (برع) لبس هباوتيطلا ءام لات دعلا َى كغ له 0 ىهوبوحعلا -

 بارعالاو راصمالا له أمموى رع مهيلاةشنلاو سانلا نم ليج ب رعلا 00

 لب برعلاعمج ب ا عالا سلوى آر عامب ملاةبسنلاو ةصاخيدادلان اكس

 ارو لتذليل 0 كلا دا راعلاب رعلاو سنج مسا 7

 اولَج 'نيذلاعا رلارسسكيةب رعتسا اب علا وو رغلا هنشتب رعت وءان رغلات رخلا 1

 مرا ةغللا هذه ىهةسرعلاواهدن كشتوءار 'ارسكب ةب رعتالاادكو صاخت

 دوال هالخ ركلامبار ءلالب الاومجعلاو جعل اكيح اوبرعلاو
 ادحا قتيل واهب حصف اهتجحبب رع 2 1 فالخ بار علا ليا وتخسلا |

 فو حبقابي رعت اعف هياعب عوج صفت ى أاهسفن نعبرعت بثلاث يدخلاىفو
 ةدواسنلا نم بورعلاوراكا انهيلعاو دو ىاة طار سدد 0 .

 اي ا



 م ءابلا باب ؟ نيعلا ىلا ءاطلا ل -

 رسكب ةبلحطم نيعوج رحدنزوبءاملا احط دقو ءالاولعب ىذلا ضخالا م
 اهاعد زعملل لاخلا بط رطوهنيسحن ودمت وصلا قيرطللا (برطاماللا

 ةدشل ناسنالا سي صتةفخ برطلاولبوطلاديدشلاءاملادبدشتب بطر طلاو ٠

 (باط) ىنعمهب رطتو هريغهب رطأو اب رط رسكلاب برطدقو رورسوا نزح ظ
 بلاط 3 كل للطلاوءاطلاديدشتب هءلطاو نيتحتش تف ابلط مضل ايهبلطي هبط 2

 ةيلطاو بولطملا "ى ةلاماللا سكب ةيلطل او ىرخأ دعب ة م بلطلا باطتلاو 1

 تنطلا (بنط) بلظلا اعلا لاسر انيأةيطاو سس ١

 ءاظلارسكي ةيط سن طي باطوتحلادخ سطل( سطر ا
 وهو ىنعك هيطنأ اموهبيطأاممطوقو ءاجتتسالاةباطتسالاوءاتلاحتفبابابطت و

 بياطا لوقتو ةبيطلا نم لقت الو ”ىشبيطلا نمهبام لوقتو هنم بواقم
 اواوءاتلااولقسبطلانملعف ىنوطوةحزامهياطواب الج ٠٠

 ىسو ةنلا ىفةرجش مسا ىبوطو اضيا كابوطو كلىب وطلاب اهلبقام مضل

 (ببع) (نيعلا لصفإل دهعضقنالو ردغ نم نكي ملءابسلاجيحصةبيط
 ثيدحلا ىفو ٌدردبابو باودلاو ماجاب رششك صم ريغنم ءامابرش بعلا ٠

 ًاضنا اشغمو برطو رضا ةارودجو ةيلعبتع (نتع) ىلعلا ا 01
 باتعلا ليلخلا لاقواهرسكو ءاتلا حتفب ةبتعملا مسالاو بتعلاك بتعلاو ءانلا حدف إ
 انا هن ا ال واباتعو ةبناعم هبناعوةدجوملات ركاذمولالدالاةبطاخخ '

 بتعي نأ ىلط ىععاضأ 1-0 بتعأو بتعتساو ىتتعلاهنم مسالاو ١

 ةشع ةاقىم 5-1 جردلا نسف ا ومان راف 1 هشعتسا 0 3



 2 00 تاع ءاطأاو داضلاو داصلا لصف 11

يوص) نالصو نيتمضل بلص بيلصلاعججو لخنلاعو دج ىف تيلصأ و
» 

 رطم ىأ رطملاه بادو بوصلاوذباحسلا ب صلاولاقهبايورطملالو زب وصلا

 بئاص مهس 'ىطاوخلا عم لثملا ىفو”تاصا ىق ةغل عابباب نم مهسلاباصو

 هتباصأ نم لوعفم باصملاو ًاطفللا دح باوصلاوباوصلا ىفةغلا بوصلاو

 هل لاق هب وصون ونج فر طهي ىأب اصم لروح ا :

 دو بئاصملاةدحأو ةببصملاو ىنعمبهاعف باصتسا و هاعف ب وصتسا و تس

 لصالا وهو تواتجع ا لع ًاضيا عمجمو واولا اهلصاو تئاضملاز مهل عسرعلا

 0 2 راع ءاتملا ىنخ باَضلا راكيعلا فدع كارو ةنرخلاو

 000 ا هكا ىرتاشءجب امضلا(بمذ) يدا اضلا لصف

 ٍ قى برضو ابرض هب رضل هب ريض مكرر ءابلا ديدُمَت انموب نش ةنم لوف

 ” فلأ ىف نالاقي قزرلاءاغتبال راس ىأ» ءارلاحتفيابر ضمور ضبرعتي ضرالا

 . انابرض حرملا برضو نيبو فصو ىأ الم هللا برضوابريض ى ابرضا مرد

 ْ ىا برطضي جوملاو ىنعع ايرطضاو ةراضتو ضرغاةعو حاولا رلاحتشب

 .ٍ ف «راصو ليخا هرما برظشاوةكرحلابارطضالاو اًضعب هضعب برضي

 م تقصو برض مثردو فصلا برضلاو ضارقلا يهوةبراضملا ٠ نمد لكما

 1 | ةبطأةلقلاعجوبطلاملاعلابيلعا (ببط) 6 ءاطلالصف ا ردصلاب

 .ببطتملاو ًاهطقرص قاابط رك 5 لج راي تعطستم ل رخء ام هكا

 "دنع قذاح لكو نطلا ف ناتغل ابحتف وءاطلامضب بطلا وبطلا لع ىطاغتي ىذلا

 '” ةحوتفمو ةمومضم ماللاو ءاطلا مضب باطلا بلس تيبط برعلا

0 

 ار ربا نق ا ور كرو 3 /

 ع

7 
 ُّك

3 

ّ 



 1 ءابلا باب 6 داصلاو نيشلا لصق. 133007 02

 /تمضل بهش هعمو ةعطاس زان ةلهشي جارك وجا ا افلا رسايل
 00 عاب هبابودحاو بيشملا وسفلا( قدا بالحق نابهسشو 9 0

 قف”لحرلا لوحيم سقملاو رعشلا ضايب بيشلا ىعمصالا لاق و ا وهفاضيأ 0

 دالا لصف بيشةمجو ضار ضيجلا سي شالا ولا |نمبيشلادح 57
 فشار بسد دقو نايئصوبا ٌؤدابعمج و ةلمةلاةضي ةز طماع باع 2 2

 كدي ف هالناس تسل 2 ذك ياض اناماوب كي
 ةيَف مهلإةيابصلاوهرارحوق ةوشلاةقرحتالانةبايصلاودردبإب وَنكينافهبكس 1

 8 5 مخلاب اذا ةيحصوةباحص 00 (برحص) ءانالا ىفءاملا 7

 عئاك 00 هى نقو هرأ 0 ب رو كا بحاصلا 0

 ىلع لعاف عمجل 0 0 ( 0-0 5 بايستمالا عال ةنلكاألا

 حاصاي 0 ّى مطوق وبيحاص|باحصالا عجو طقف ف زا اذهالا ةلاعف

 0 هلا نم عمسدت الهدحو | ده ىفالا فا ةلامخرتزوبالويحامايجأ 1

 اك معالى 0 تانك !ادحصتساو ًاحاصهلداعج* يعلاتماو 1

 لحيفلا بدصملاو ةيعصة|ضاولولذلا ضيَش بعصلا (تعص) يمس ال

 نم سعال بغض لح هسيك موهبكرت فدخل د اذار عصموبف اننا 3

 هر ايو ديدششلاسلصلاو بلصلا 8 ا ١ انتيمتب وانهم راص لوبان 0

 ىلاعت هللا لاق ل تاس ف ادلسو برش دياوفؤ لس اا ا



 000 ءابلاباب 6 نيشلا لصف ا

 : ار نيشلا مغب اضي وب در «ايواهدتق وأترك اورانلا 5ع

 ” رلحلا تِقو ءانالا ىف نللا نايرج سى خشلا .(ىخش) رانلاهب دق ونام حتفلاب

 ءاملا برش-(ب رش) رجة ى اامدب خشن هق ورع مهل وقورمدنو عطقدبابو

 ؟ مهلا برش نوبراشف "ىرقواح رسكو اهحتف ونيشلا مضي ابرش رسكتلابهريغو

 ) ناسا ربكلاو م نلابو ردصم حتفلا#برعش ااةدسعون !لةةثالثلاد وج ولا

 م لا ب 0 آداء: رار حو: ستر ثان نيدوتلاو
 000 ل سدح بك براش عج حتفلاببرشلاوءام لا نم ظحلا

 7 لع اح نمنوعام ثيدأ|ىفو ةعرش ل ل رمش ءانا ملا

 ْ هنمو ةلملال او اظقيبرش ع ومواردصمز و 0 ريشااو ةظرضم

 ”نزوب ةيرش ةلك /لجرو لجعلا بح ىا لجعلا مه واق ىفاوب رش 0 3

 (بمش) هش ىأ قرعلا بوثلا برعدتو برشلاو لكي الاتف ىاو

 / وهو بوعش عن لاو 0 ولا لاف نايك رد 00

 . ةرامعلا من 5 مث ةليبقلا مثبعشلا ا لقو ةعطملا كاكا

 00 00 ا ةيق ودق رق“ رمل حش ودخشلا نطبلا مث رسكلاب

 | مقرف ىأ لالا ام تيحش كلااشفلا و دهام تر دخلا 0 نموهو .رفضسكا قانون ) ا

 كيلا (تقش) تانانع ناعم عم وزاصغالا ىهوبعشلاةدحاوةبعشلاو

 ا الا قود انشلا( فخ كب رحت | بغت لاقدال ورمثنلا جيم نيكستلاب
 لاق هبابو طاخلا بوشلا (بو) ام ءانش اجو نود عود لقد
 ' ناولالا ف ةبيشلا (تبش)شاندالاوراذقالا ندوب ئاوشلاةدحاوةبئاشلاوأ

 ا ينوي زيفوبي نق



 ما ءاملا باب دم نيشلا ىلا ناسلا لصف

 0 ىخس امو ناضسوضلسو خب رطسإ) توا 0

 وحار نة ةدطا نوت رط داو برقلا نيتحتفب بقسلا(ىقس)ة عاجلا.

 رصن هبابو ةيص ءاملا بكد (سكس )دحا و ىعملاوةلمهملاداضااىوريوهبةسي.

 صن ةسفنب ءهكاكم و رفحتر يغ نم ضرال ا هحو ىلع راه فا كيتا

 ىا 1ك اموت زمهلا فب توك ءاذو اتمكن اواصب 0 اح هات

 رصن بابنم “ىلا باس( باس) روغءامو بس ءاكردصمابفصو بوكسم
 بواسالاو نيلسلا [ادكو بول هكلاءاللا حض تاسلاو سا 1

 ءاهلا رسكب لاقب.ال وءاهلا حتي بهسم وهفمالكلارزك - (ببس) نفل

 ليقو هو وار ذا ةياهاش اق نيت تناك ىلإ ةقانلاةبتاسلا( 1 وهو.

 بكر 4 ا” تراسل ثانا نيك طب أةرسثعتداوا |ةقانلا تناك ةنريحسلا ا

 ناو كاحرلا اهلك أتتاماذافتوم يح فيضلاوأاهدلوالا ميل برشيملو

 اس اوعا ََف 8 ةلزع ىهو ةريحبسلا ميلف رخال اب ندا را

 اذا لجرلا ناك دبعلا ًاضيأةيئاسلاوم ونوةم انو ونوةحتان لثم بيساهعججو

 درو دقو ءاش ثرح هلام عضي لب هلءؤالون وكب الو قتعةدئاس تن اهديعل لاق

 ةحلبلاةبايسلاو حاملا ب اسلا وهدنع ىهلا:

 ًاضيأ بابشلاو نابشلا اذكو باش عمح بابشلا (ببش) ة6نيشلا لصف
 ناش زمكلا نع مالفلا فلوق ا وه وةييبشلااذكو ةثادحلا

 أاعبمج هيدي عقرو نر فلا طاق تكل اتا بشلاو نعمك ة بشوةباشةأ صماوةيشو. 3

 صق ىأ ديا اابش مضلاب بشيو اينيشركسلا تش سرا كر ا



 ءالاباي * نيسلاوءازلاوءارلا لصف هَ

 رهيلا ىلاولاب رم كلا نع
 اماين ىف ورموقلا مئافلاو د سه نا مع م مع اَمأق

 5 ةببرلا ممالاو كششلا بي :رلا(بير) )ىاهوكالابك ب ارلبقونانورمتدحاو

 ا - 1 مارد .اعابابن منالفوباروكشلاوةمبتلا ىهو

 ان وبف ةدر اذراص لحّرلاد ار 0 خارال وت لي دهودلدم هلت رتساو

 اند ينو) دءاز )الصف رهذلاث داوح ن ودا بيرو كش هيف باتراو

 000 :| جرخ ا ىأءاقدش بز قحنالف م اكتلاق امرا ادحاس زب ةشع

 ْ 00 000 ةراعلاتاو قرايعلا قار داعب 0

 0-0 ةلمحلا سفانطلا ىهاعإو قراتا ىنارزلاز وكيف يكف ارز

 6 نسلا ل 0 * ر لع رفصل|تانرعشلا نب حتن بعزا 00

 .اذهو عطاقتلاو مااشتلا باستلاوّدر :هبابو نعطلاو عطقلاو مثلا بسا |(تيس)

 بسن ةزمهك ةدلسو بلا د لع وو سو راع ىأ مضل ايهيلع ةبس
 اهيحاوت ءامسلا بابس ا لاذ لس رد رح لك وليا سيلا واللا

 (برس) ٍبئاحسو نيتمضب حنو تاج ريع رود نال ع ع

 ا رهاظ ّىَأ راجنلابراسوىلاعتهل وق هدمو ض 0 ل تادار ,اسلا

 اوهو هس قف 1 فعل نالق لاق سفنلا ربك 1 رسلاولخ 0

 ةيرسلاو ءاسنلاو راو لملاو شحولاو ءايظلاواطقلا نم عيا

 ا * هيف لخ 0 او رع :رتحتش



 5 ءابلا تان # ءارلا لصو- 202 032207203
 رط ةبانو هدار 1 هش تر و برأ ل قالو هع تاو ردعطخ :

 همغو 1 ابيغَر هق هبغ رلاقيو هدر هنعبغرواامهيف بغتراواشي اهبغرو

 ب اعراض ةيق رول دكا ظفاخلا سبق رلا (بقر) اذ: هبق

 هشراؤ را !ةننالاباقترالاو بقرتلاو هفاخ ىاىلاعتلابقاروامهفءارلارسكب

 0 راانم ىهوىف رئادتم مسالا وا تاكا |اق ؤاهانأد ظعااج وواحد“ 2

 بقر اهعمجح و قدعلا 3 رخ مده رااودبحاهتومبقريامهنمدحاو لك

 0-0 لام تيكسلانءا لاق 0 ) . كولماااضن اةبقرلاوباقروتامقرو .

 ىلع سراذ اني رس ترق راهو سرا لنك |ذاف ةضاخ ريعي لعناك اذا يلد

 ةبلاىف لبالا بادمأ ىكرلاو سراذالراخرادخا تك ارا ١ وراح

 ىتلا لبالا باكرلاو مهنم 2 ناكرلاواهق ةوفاف ةرمثحلا# وباودلانود .. 3

 ل 0-0 تاكرلا واواذمل نما طدحاوآلو لخارج ولااملعراسي و

 حتفب ةبوكرلاوبوكرلاو ربلاو رحبلا بكأ مدح و بكرئاوراكورفاك . 1
 بوبذلا باكتراو مم وكرا مقا اهنعهللاىذرةشئاع تاروت 5 رامامهفءارلا :

 لحرو ع ايهروحتنلإبأ كل ا ةهيروب 2 فاح نجر نقر ]امانا 3

 تا : ال ىأ توحرنمرخ وهواة اتو ا 0 ا

 ةه رلاردصمو فورعمبهارلاوهفاخاهيهرتساوهبهرآو مح رتنأن مريخ

 ضخم رثاتخا نيللا بئاراا(بور)دبعتلاب هرتلاواممفءارلا حتة ةسابهرلاو

 نم هيف ىلت ةريتح مع لان نيللا ةيورو درو تاو ا 3

 لتقو 5 بلا ةهدش 0 2 ارززخ ىأ ىفورموقوبوريا ضم 5 ا 1



 3 ءالابان  ءارلا لصق ا

 0 باحلا وهل يقو الاب احلا حملا هباب رلاو ىش> ولا قب
 هه | ةأرملا تيمس هنو ةار 0 ود ا ”اكءأ وستادةسلانود

3 

 5 ىأن 0 5 ا ءاقلا ير وةلزملاةمرم لاوةمرلا(بتر)

 0 رى هنموبرطهبابوهمظعوهباههجز(بجر)ت باث

 ' اولاق ناعش هللا ومد اذا باج رأهعمح وهف لادلا كرتب ةيلهاجلا هت ومظعي
 0 تح نااوردحلا تح رن الق هن لاق ةعملا م2( بحرلا (بحر) نامجر

 ٍْإ .ةعس تأ ى الع وابح يس ملوقو مشل اشي حدو ف رطظدبابو عسا 0

 -بيحرلاو ًابحرمهلل !اقاي>ز هب بح رو رث> وتدئالو ىننًاتسافالهإ تين 2-7

 ا تل رآو ايلا تالا نمرادلا تح روردصلاب خر ذ اق ةنمو عسا ولا
 ١ ناحرو تاحرو بحر اهعمج وهتحاس ءاخلا حدف دجسملاةحروتعست|

 | اهلك نافردللاهب ربك, ىلا ةيزرالاو ةحيصق ريغ بازيلا ف ةغابازرملا (بْزَو)

 وعلا "0000 كت كا بزرأكر وريصقلا ب ززرالا وءاتل لات قفخ مب

 00 او قيرلامخااءباضرلا( بض رك رو ءاملاوف

 ظ نم ىشلا بطر ردبإبلا الخ حتا لا, بطرلا(بطر) رطملانمحسلاو ردسلا

 انوكلو ءارلا مشب بطر لاومعانى[بيطرن 7-22 وسط وتطل وهف لبست ا

 "ناطر عمج اوأ وابطز مادام ةصاخ بضقلا حفلا, ةبطر لاو الكلااَضي اابمضوءاطلا

 ةطرلا 000 سجد زعم رم وللا مبطرلاو

 ع 0 هيلعام راص لختلا تطرأ و ابطر راصرسبلا بطرأو بطرو تابطر

 م 0 د ا( تلقا ب1 ةيكدو



 ؟/ بانلا باب 5 ءارنا ىلا اذلا ل 0 3

 3 ا ت رفك رايد يتكلاوةبأقلقلا قف ح0 لقتالو

 .ةب وهدم ضرا ءارشلا تاز تا: نسدتفب ةبدمضرا ةةيببع وا نا 3

 .بهدماكب دب ذلاوبادذلا هءبذيام أ ارسسكيةب ذلاو رثح رلانمةئشوح و5“

 هبادب ىذلا رسسبلا د وهل كبونذنلا(ب 5) نيران يدترتلا بدي كماورك ذلا
 هنود دلا ويد ماسلا ذلاجتنب ةرسبلا تبن ةدقوةينذ, لبق نم اباطو ألا“

 *ةلملا 3 بيرق ءاماهعف ل أت كسلا نب |لاقؤءام ى الااولدلاًاضي وهو بصنلا .

 لاق هتايو دقعدذ ِتاذ(توذ)ت ون دةةراقى هوامللاّالو رك كنون ولا

 نحلا نس ه:.اع هل باذو وعم هيو و.رغتب اذ لاشوؤاولا تش ا[ و1

 وأ تهدَمَو نه كَ 10 و دن عر بهذلا(بدذ) تيو بجو ىا ك1 ظ

 هي ءارلا لصف 00 اا تأ ( ه ذمواب وهذواباهذ هذين هذوسهذلاب

 الرد ّق 0 لاما دلل ب اسير 0

 تن راوةر ضالاو بزب عودوا 006

 ىبز مؤ لستعلاب لمجام لاسم اك يرسل 3
 لخدتو فخ ودادشي ةركسلاب ضتخي ضفاخ فرح بروةبب زلا نما |

 امر 00 هلو 3 لعفلا ىلع لخ دنلامهملع 000 ٠



 ءانلاب ان عل اادلاولادلاوءاخا ل اضصق ١

 و حل قو تح 6-5 فعلا كك قارا اجت دن ندا ةعطقةيلختس و

 000 لادلا 0 طالما ىفوتاطام لم لا ذا ةيمخ سخي باخ

 نايئادلاوريغال فل الان تكاد 0 5 عدخو عامأ هباب والو دح هلبع قص

 بديبد (تبد) كر<دقوزا ةلاوةداعلات كل درك يب اذلا نايت وسلا

 جردو بذنم بذك أ: ٍطوقوَدِبادخرالا لع شاملكو !دبدو ايد رسكلاب

 دوم اهحتفو كأدلا رسكب كيسلا بدمو تاومالاو ءانحالاب ذك | ىا

 ل ا اذكو و الت

 هنتر | ىلع: ءارج وةداعةيردلا (برد) بردت رمذك ل عفن لعف لعزاك ام

 هبردم لج رود 02 ىرعذوهدادعا !رميكتلاب* ىثلاهيرددقو مألكو

 (بعد) 00 ل

م تك بعدي بءددق وا زملاةباعدلا
00 دب دشتلاب باعد وهف عتب عا

 

 ََى و وباةلودلاو مادإدحز هر5 بيلاوذلا دحاوبالوالاوةبادةدحاولار جد نآدلا(ىاد)ةحزامملا

 2 لاذلا لصف 3 برغم اق هباعر صن لا ذلا عفودولا ات او )* هك

 1 ةيراك ةبأ ذم ضرأو ةبثذ و مط ادإ ا و نكايوزمه فى ذلا (بآَد)

رلايؤذوبائذ
هقرطتاب ن رم ل اح 

 خ تئذلاكرإ (
لبذلا (بذ) ءاهدو ام

 . عما

 بابذلا ةدحاو ءاطاليقنونوءانلادب دشتو مذلاب ةبايدلاو(* )در هبابوعقدلاو

 "'ئرجوةختت ىف )١(
 5 0 ران اوان دنا ىلا خسنلا ا دكه ا ذإ اب هنأ ددلاوهلوق . 0 82

 ها. حاحصلا

6 
 ا



 ؟ه.- لاني عطا لس 2200030077
 هلا 1000

 نأ رفغك كامحو لفقك بشخو نيتمضي بشخو نيتحتف : صفح 3

 |بج لكواهابشخ أل وز ىخ ةكم لو زثأل دخلا قوم لج ناك الو
 د ركب ناو هبة ىلع ايشخ ةبهج بشخا وهف مظع نشخ :

 ةنع هللأ ىضر رمع نع تدحلما ىواندخراص يشوه خادقون حلا

 ظاغيل ىشاا ىقءافتحالاو لمعلا فس فنلالاذ_:باو ظلتلاوهواوبشوشخا ٠

 ًاضب أباصخ أو بصخدلب لاقيب د1 ادخ رسكلاببصخلا (يصخ) دسجلا :
 نحرالا تنصخا دقو راظإللو ءارخأ دارا أواعج مهن ًاكمجانهوفصو 3

 باب نم هبضخ دقوهب بضتخنامباضخلا (بضخ) بيصخوبصخم ناكمو '
 (بطخ ) نكرملا بضخلاو بيضخ فنكو هوحتو ءاتحلاببضتخاوبرض ١
 لوقتوك ص أام ىأىرهزألا لاق/تلق) *كطخاملوت حالا بسط ١
 هبطاخو ىرغزالا مالك ى متنا توطةتفتم ورعب لطول 3
 بطخو ةباطخو ءاخْلا مضإ ةبطخ ريدم لا لع بطخ واناطخ وةبطاخممالكلاب 0

 اميف اه او طلو انف ءالعلا ع 206 رسكب ةبطخ حاكتلا ىفتا رم

 ىنأ ىلا نون ةضفازلا+ ا فرظب اب نهبطخو ْ

 ةيالحلا ( بلخ ) روزلاب مهفلاخن مىلعاو ده تين أ باحصأ سمأيناكوباطخلا
 عادخ ىا بولخ 0 لج واضل لت وناسللاب ةعيدخلا

 لَك 00 0 تاتايسلاو لا 00 ١



 نيتحتش 0 0 ريشةديد هلاحير -- اطلاع 0

 برضةهابو هب اهنضح دمت راجل حفل امل كود 50 ل

 امهعمىلاعت هللا ىضر سابعنب |ةءارق ىهو سصخلا فة غل ىضحلا (ضح)

 0 راندا فاتاوركشا همغلا تقحلا(فقح)

 ىهو بقةحلاةدحا وفاقلاز وكس و رسكل (ةبقح او فافقو فق لم باَتَح

 نيللاءاللا حتفب باحلا (بلح) ٍباتحأهعمجو 0 :«تمضت بّتحا ون وتسلا
 ا باتح اوًابا> مضل ان فك” تلخهةملوه ”دصملا (ةف | وه وت ولحلا

 3 بولحلا نيللا بيلو بايام ةبواحلاوبولخاو ن ”«تحتم هلدمت و بلاح

 ءانالا مملا رك 5 ناحلاوتاحلا ىل اع هتنعأ ةجلخأ ل تنلد وهم 6

 نم قابسللعمجتليخة بر مضلاك ةيلاو لاس ىأ قرعلا قلع وهف لك

 روفصعك بوبا>دو و 5 اءدطصان ب 7 1 لك

 : هبأبو هنأ ىا ادكب باح دقو مالا باخاومغااب بو ا 3 وح) تكلاخ ما

 ”مكفلاب ىلا (ببخ) هةيءاللا لصفإلم ءالا حتشًاضي أةب وح و بتكولاق
 2 ع

 سبا تكلا اخ ركلا لج راتببخ هنم لو عادخا لجر 0 : .ٍ ![ 212 ضخ هيض 2161 نحلل 0

 عخذوملا برخ (ترخ)اضي ابيب + واببخو در هبابو ودعلا نمبرضببحاو
 اورخو اهحاص اع رخاو ةرخار رادو ترخ وف انارخ ركلات

 2 فورعم تيروتشلا نزونبو « لاو ةغلاسنلوأل اعفلاو وشف دادش مهم و 5

 00 م حتفلا,بوبر 1 لش الوةغل روش ا

 , 5 / 1 0 ١ اللا ١ اا اوس وو اللا



 7 فا د ا

 قلاهناخاذ ليقف وهمظعم ح متفلانءاملادا 1 تكل ايطار دا مشل

 7 1 ادما (بىحح) داضالد ع انى كس او ىل ملاعلا هودوك 7

 ريرضلاب وجحمل او ثاريملا ف سجل اهنمورصن هبابو ل وخدلا رعهعنمهبجحو ٠

 بحاوحو ناحيح هع يمالا بجاحو تبحجا وح هعمج نيعلاس جاحو

 ضرالا نم ات رامي دخلا(بدح) سانأ| نع كل بجتحا واهح اون سمشلا

 ف ناب نم هريطظ ب دح دق و رراذأا ىف ىلا ضي !لادلا حني ةيدحلا و ْ

 ع 0 3 :

 تر |(برح) بدك !نيبدحا ويفةللا»ءدح او: :.بدودحأو تبدح

 اتينا راو دس نارا هنمو لا بسال ا
 بزح(ب ْرَح) دج لا نم ليقب أرح ا نمهم وق ىلع جرن ىلاعتهلوقوةفرغلا ٠

 ةهاطلا افي [َنرطاَوزارتلاب ارح ةتمودرولا ات[ ضر اوربا نس
 0 ءانوالا ةيراخم ىلع عمتجم لأ تقلا و زخالاوا را وير

 كا اه انا وبتكو رمصن هنأ و6 ب( 0 مال.كاوذالصلا

 1 ا ,ىنعم لعفاضي أسبح وبودحدودعملاو مدلابانايسحو

 0 ستفلاب كلد بس كل ع نكي | وقد نمو ضوفنم 3

 هلام ليقو هنيد هنسسح لقؤهئابا تافم نه نان الاوخ هيلا 1 يلمأوا

 نود نانوكي مركتاو نى د |تيكلانبالاقفرظهباو يد ح لجرلاو ١"
 "ىو كاقك أ مرد كيسحو ءانالاالا ناوكالدجلاو فروا د1
 ا مدلابنابسحلا وباستح ءاطع ىلاعتهل وق هنمو فاك ىاباحت ١
 ايدي وني لا سكب ةيئخع رسكلا و تفل اهدار كلا اسهتبسح سورا



 ءابلات ان دعءا1أ ىلا محا لصف 0

 ردكأ وق نم كراح نارا او رقسلا فك اص ننلات بحاصلاو

 ,ىحعمم تناحو سنجو ينجح أو ىنح ا ل احر رو عع هلكه دتحاو هيناجوهيناحو

 هنمو هنع هاحنىا نعم أب 0 ىشلاة+ تح ورصت تان م هبنج وأى ثلا هءنجو

 ةلح نمبرقاموءا نقلا تفل بانحلا ام دعت 3 1 نجا ا هلوق

 , ةعمجوهدرفءاوسةبانا نم بنج لحرو وق رخو ىلا تنحل اوموقلا 2

 0 احل لاو 1 2

 0 لاقي 0 0 الا اا

 0 000 راح او هن[ ناس اهم ع ةباحتسالا وةءاحالاو

 أ ل رسلا |وا- نيذلا دو ءوىلامتهلو ,ةهنمولاقهبابو عطقو قر خناحو

 لصف ص اهمعطق اهمادجاو عزو ل ةٍبارنما رح رسل ؟ وهج امد دالبلا تب جو

 روزي رسكل انة بحلاو هرم ليقودؤادي وس تاةلاة بح (بح) هي ءاحلا

 عاجلا لح قة[ تنسق وساق 22 وه سلامتءار حصلا

 نأ و فرده ى ءراقةيباحخلا مهلا [ 1 وتل ركوةنح لات تا داو

 2 ل ا أ

 /بحمو اهجوزل ا ونهيلا يوب وبح وهف تكلا يهيحيديحو ٠
 : مكراتحاو هيلعدرت 1ىأديلعهبحتسا ) 0 تلق)# ناموس اله تاحتسالا زك

 - هرحكس 0 1 خهدحل اوىدطاىلعىمعلا اوحتساف ىلاعتهلوقهنمو

 : ١ باحلاو دا ولاوتءاخلا سكلاءتاجلا وهبحاص مهنم دجاو لك بحااوباحو

 هت وبف د كاوا - 0

7 



 0 كا نا وي وف تعبر دا 1 5 7 0-0 ١

25 

 2 فس
 |ليغرلا 53 د

 2١ ءابلاب اب ع ميلا ل

 0 لاو تود لور رماة ال سعال 5 تو 1

 موقلا تديحاو نا عاس .دهتلا ف ىرهزالاهلقن اذك لالا قام 1

 رمسلا  دح هنأ كد قو َن رض ةهبأب و تن كاك ؛ًأبدجلا وبدتملا بم 1

 (بذدج) دار رح نمترضاهمخضولادلا حتت السطو اء 1

 لزاما نيب ويب وأضي اهباذتجااوبرضهبابو بلقلا ىلعهدبجودب دج كلاب ذجلا .
 ترط هاوبرجاورفسكلاببرجفوروميرت ب 00 2

 فورخزم امانا ريحا ود ك1[ رجلا ع جو ىبرجوبرجمؤقو

 1ك ضرالاو اعف نم اسب 0 اني أب رجو ةبرجأع م اوهحتفتةماعلاو

 بير اود قا اع انكمبي رجلا (تاق 1 وب رج ام راع

 جبت ركاف ىزرهزألا امجاقتلابكبملاوه يذلا بيرحلارذبمضرالا نم

 ا الا اللعاف 5ك اعحءارلاترع 4 7 2 لا وت دس عفا ءازلا ش

 4 أم مسا 0 بارجوةعر نم رسكلابةيرا وحفل اهب تملك برعلا

 ةيراوجو برا وح بروخلا عم (بروج)ةناعلاءابلاديدشتو حتفلابةبرجلاو 3

 نم هريسغو عاتملاب اجت( ب ب تذ سك لأى ار 1 ل د 1

 هبلتجاو هسف ىلا 'ىثلا باج وهلم يميز ش
 هفلخ هرم هب حاص ام ءاط ناظإ. را ناك هششرف نع با

 عملاو ةفحلملا بابلجلاو ا يي اعتاجا 0 5
 3 0 07 0 جب هيي 5 0 1 ظ



 ءابلا باب محلا ىل اءاثلا لصف 7

 هباعثلا (باعث) نابعث هعمجو ىداولا فءام لا ليسس بعثلاوهن رش ءاملات نع

ب ةلعتم نع راودباعئءاث او ءاثلا مضن نابلع 6
 دقن لاعت تاذماللا سك

00 

 7 (تاق)#*فاقلاحتفب بقثلاك ةبقث عج مغلاببةثلاوبوقثلا دحاو حتفلا,َتقثلا

ةنوةيقتوبا دوةبلددريظنو
ةثبام ممم اركب بن 2 اولاقب

 تيكا ورتدل ابوه ب

 ا اخدهاوت دقت ارانلا
اهيةثواهدقو 010 كا

 اهاك ذ 0 

ثلاو“ ىةهاعأ تق اهنايخو
اقفد نمرانلا 3 1 ف عاملا حتدبوة

 ناتكيعلا ق

بوبعلا تااثملاود رذشباود دو وهيق سرعل اح رصويباث 3 مز
 ةدحخاولا ت

 هنانو 6-2 نانو نا د 0م لا : هاو السو لاق( بوث )م 0 201

 ”هباثمو ءاملآ كلذكو اًؤاحوا وعمتجاس اذااباثوواولا حتفب أذ !انابوثولاق

أ ااهيلابوثيىذلاهطسوض وحلا
 حادو ه4.«.ةح هلا 6 اج رلاب أت 1 ةءاح

 هعمج و ةباّم لزم ئمسةنموى 0 لاباثيىدلا عذ وماةباثملاودندب

باوثلاو» احوةماج ود امع وةماح أ رح تاق )6# ن كفاه
 ةعاطلا ء ءازج ةيوثماو

 0ك ا ا قاطمامص (ت اق)
دلدعل ودريسعو ى رهزالا هلا

 له ىلاعتهل وق ه

جوت نالاوزوج ىارافكسلا بو
 ور وشم كالذ 0 :ىلاعت هل وق ها 

 با ل جرود سارح د داك 56 رمال دن 1 رحفلا ناذأق سي وتتلاو

 لوقا َلَخَدَىَل هود ارم ا 2 !|نب الاقى ىةأسءاو

 وطت مل يتلا ريا 00-0 )6 ملا ىل ف ع تشءاثلا حتة ارا تنشةنم

  بدج نام 000 لايعرف اجبت اي نيت هانعم( تاق)

 7 نيتمدذ» بدجح 0-0 ةيدج ضراو لبسهنابوةبودحلا نيس دج وأضن |



1 
 8ك

 ١6 ءاملا باب  ءاثلاو ءاتلا لصف

 ' 0 ُتريلاو ةعيرألا ف ١) ١( ء اتلاحتفبءاب تلا وباربتلاوبربتلاوبزوتلاو

 لا كب ناب رتوةبرنأبا رثلا عحو ىنعم هلك [مهيفءاتلا مشبب

 تن روبارلاب قصات كر فا ىأ لحرلا برت هذموب رطهنأب ,وبارتلاءاصأ

 0 و نار :] | هخباط | ىف رن رت ,هبرتوا ريخباصأ ال ىأهيلععا ءاعددادبإ

 برأ و ةجاحلل أ هنافب كايكلا اور اكد |ىفوبارتلاه يلعلمج هبرئأو

 نم مو ةقافل اوةنكس ماةيرتملاوتازتلا رده لاملا نمهلر اخد 1 كاد

 ةدحاو ةسرتلاوبار حو د ل لا 0 ا

 ةيونو لاق هبابو نذدلان ع ءاعوجر لأ ةيوتلا (بوت)ردعل | ماظءعىهو بئارت لا

 ىره وجا رك ذبل( ت اقدم .وعوةموعك ة ةبون عج بوتلا نش فخ الا لاقواضيأ

 نكل و ىدنعلاةغللا ل وص نم عاختم ءلا ريغ فت دج والو ةم وعلا نعم م وعىف

 بانوةبوتلاباتااولاق ل ةملارجش وهومودوةمودوهوأده نمر

 هءاتتساو ةرص.ةطن زو ىهوةبوتلاةبوتتلاهب وسسباتك ىواطهقفوهباءهللأ

 ءابق رلاكءاب واو ةياثا ةدخاولا رج تأثالا(بات)ة(ءاثلالضفإلب ب و ناآهلأس ١
 دقمحشبزلا (بر) تبواثت لش الودملاب تب ءاسسوءاب ولا نم ىدعا لثملا فو

 هيلع برثوموللا فءاصقتسالاورييعتلا  ثدلاو قيقرءاعمالاو شر كلا ىشَع

 ةسقزلا م |سرةيلعدللا ىلصهللا] وسر ةنيدمبرث,وهلعف هيلع حبقابيرثت

 * نيياعئةعمجولا وطتابحلا نهب رض ناحل( سعت) رصمناتق نرش

 اهضعب قو حخسنلا ضعل ىف ظفالا طقاساذهوةسم |قهلعل ةعبرالا هلوق 6

 هحح صم هأ بارتلا ظفل طوال



 ١ الا دب ءاح هلاوءالاومر :مطاؤمق 22

 "ارا ,الوأ دباراهمجو وضعلا كلا, برالا(برأ)بداخىأ نداتناو

 اذاهبحا برا ؤين الف مط وقهنم و للةعلا نم وهوءاهدلااضي أبرالا ودئل انع .

 .برآلاوةبرالااذكوةجاح لا ًاضيأت رالاو لقاعلا وهوا أس ررالاهنموماهاد

 هيكل ًاضيأ ةيراموار ءافلا لّدلو (ت اق) اهمهذوعغا 00 راو 5

 3 ىلاعت هللا ىخزريبج نبديعسدلاك 5 وتعمل اة آالاىفةبرالاىلوأ رو

 اها ف ايبا ني ين نا ا وحلا

 0 4 0 1 01 ا 7, 71

 0 عجربا ١ (بوأ) دملااسيز اهقعحتو زم اق روما ررلامأ هال براودم

ا ب املاوتاتلاب اولا واخ اطانلو 0 واو لاقكاتو
 باتغا نروب باتئاو عجرم

 1 0-9 |او ىعك لعتفاو 0

 ب 6

 قئداعو بتانوم هللاةزرو * هم هللا ناك بي نمو :

 0000 ا عع تان انف 0 لديتسلاو

 ش هعم ىتوألابجايو تباغفةغل سمشلات با .اولاقهلاغاطمرسفتلاالوةعذ وم

 : باهالاو بهأاهعجو ابن تعبر | ةهاودعتسا عأت ع 5 ىح 0

 00 معتاد 000 ابلا همم

ر رسب رسسا نسايم 36 لج
 تايم

7, 



 اا/ ءابلاو ةزمطاباب «فتلالاو ءاملاوواولا لصق
 (كوزامابق يأ أطو نشأ ىرقوماي رمهبلاو عم سلاةانأ ؤم ىهو ةاطاوم ىا دملا
 ا ًاواصعلاىلع اكوتو رجلا, ةي الا فش فخالا هرسقوءاكتالا ع توم 5اسللا
 ًامادملاتأموو تو رضا درت ًأ(امو) ات

 عضخ و عطق هبأبو ن نكس أ ده( اده) (ءاطا لصف ةغل امضو عضأ ت عضو لثم امو
 ما ىتح هجاضن |داج | عاق باب نم محلل تلا ره( أره هنكسأ» ًادهاو 2
 ًاودعأو لاكي هيودنم ”ىزم(أزه) ملا ءىه مل وهاشم ةثرهتدأ هو ءأرهأو .

 ًازم عطش عا ةمامقك اة اضأ هاروت يااهمضوغا زازوكتبأ انهو ارم
 كيرلا اناره كلا أره لج رودلشم هبأ زهتودبأ زهتساوقأ زهمو
 هانهوردكلاباضي ف ف اعطلا ونه (ًاه)سانلانأز مع
 هانم سجل هءافطلا و ردكلاباضيأ ءوْهو عطقوب رباب .نم ماعطلا 3

 0 اعوةيزعلا ضل "يوعوخت» ارك ٠
 قاه يأءاملاتاينانتأ نما اهوتاهىأةزمطار دكو دملاب لج رايءاغ(ا ًاوه)
 ءاهوك اهوا اهلئممؤاهوامؤاهو كاهىاةزمطا حتفودملاب لجراي ءاهو
 لثم ةئطا 0 |ندح نالف لاقي ةراشلا ةئيطأ (ايه) كاه لثم ارش ارم ا

 مدل را 5 5 تنئج لثمةَئَه ميهأرمالل ت تئعوةعيشلا
 30 .ًايهو كل تئهدنم ىرقو ٍ! ٠
 «ي ءابلا باب 0
 نيد وهف نيتحتفبايدأ مغلاهبدأ(بدا)ىعرملا نال[ 1
 ( را ا ْ

 قع



 ةزمطاب ان د واولال صف ١١71

 ٠ هلباقي قرثملانمهبيقر عولطورجفلا عم برغمايفلزانملان م محط وقسءونلاو
 : برعلات ناكوامويرشعةعب رااطن اف هيل الخامام وب رشع ةنالث لكيفهتعاس ن : م

 0 هلال اهنع علاطلا ىلا لبق واهنم طقاسلا ىلاد ريلاو رح اواي رلا ةراطمالا فيضصت

 نلف 0007 ةاواوتأواس 0 م

 2: 5 واول دوس ءأمأ رات انتوا يغسل

 5 نوب 0 حضن ا ال را

 ىو ءاحودل هاف راع عطتم مل نفةءابلاب يلع ثي د اينو ءاصتخإ

  ةعصن هعضو ل دمه و ه ا وا وحتوم نفك نك هنااض 00

 مهصعلو تددصو لهل تاهوتوف رطهنانوةفاظنلاو نحل اةءاضولا(أضو)

 )دل ا وعولو دعا | 0 0 0 لحل وضولاودل 0

 هلام ىلمو(ًاطو) يا دقي لا

 هفرظ ايو انلعو راص يحوم ٌؤطوو امهنق أضر اهوحنو ضرالا ىلا .ووأطو

 7 كثردحلايفوةطغضلاك اضيأ و مدقلا عضومةبر غلاك ةأ اطولاو ةئطون ا

 1 ءىش ةايعف ىلعةئيطولا وءاطغلادضرسكلا :ءاظ ولاو رمضم ىلعك ًاطوددشا مهلا

 | ”ةرارغ نم ص رق ثالث يا ةغطو نم لك أ ثالث جرخ ا ثيدحلا يفو ةرارغلاك

 ع 0 دشا ىلاعتهل وقفوا ومؤأون هلع[ اوتو هتفاوعاط ا لمع الا ىلعد 0



 ١ه ةزمطاباب *نونلا لصف

 اذا ءانالاو دخ ءاه ركل الملا ودلع امل وقت ةماعلاوءامز الم 8 وكول عفك ٠

 نيب ملا ءىلم وهف ةقث يأ ابامراص لجرلا "وامو ىنعم 0 نقلا دامو التما

 تيدشا قو ةفعاست الاغا دك لكم 0 ةرظ ديا ونادودمتةءالملاوءالملا

 ”دائأو هيلع اوعمتجا رمالا ىلع اًولامتو هلو ىلع ت الامال نات ةةامهللاو

 درك نيح هياحصال لاق هنا ,دحلايفوءالمأهعجواضنأ د قاخلا وهو ةعامجا

 ناو امو انا طا الا( اد .) نونلا لصفإل كءالم اون أ ىبارعألا

 ةيرذلاك هزمه اوكرت لعاف نع ليعف وهو هللا نعأبنأهنال يبنلاةتمو ريخأ يا

 ىنلايفمالكسلام انو( تلق ة)ةعبرالان و زم مهمافةكم لهاالا ةيباحاوةيربلاو

 ْق (احن) عطقوعضخ هبانو عفرإ 0 وهف ان( :زليعلا ماى ورك ف

 اهم وعف دب ةمقلب كماعطوى اه ةرظن :دشاو هر اة لئاسلاة احنا درس ١

 ةئيسنلاو نيلتو زمه اصعلا ميملا رسكبت ًاسنملا (اسن) ةبزتض نزوب ىهو هيلا

 كإ وق نمل وعم ىنعع ليعف هب ا كلا ودملابءاسنلاا كو ريخأتلاةليعفلاك

 لوتتفيا وجاك ء ضن لاو دم ءو فم وهف ءرخأ ىأ طق باب نمهأسن

 0 هللأو اخنأ اتن) رسولا رجشاةمسل ماو ليتقوا

 0 نالفىنييف ًاقن وادتبايأا كل فا ًاواضيأ هلا ةءاشنلاوةشنلا

 ةيلحلا يفأثني تي ىرقاو ىنعمب 40 ىثنو عضخو عطق هبانو

 ةءاحسلا تاشنو تاءاطلا نم هيف ايام ليقو هتاءاسل وأ ليللا ةثشانو دي دتلاب

 #”الاقشم هب ضن قلم ايءانأ ًاون)ابعلق عفر يتلا نفسلات 'اهنملاو هللااه شن أ اا

 اهلقثت ةصعلا ءىتل ياةبصعلابءونتل ىلاعتهلوقدهنم دولت ل امو لاك
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 "2 بالاكل [فاكلالصف 2-2015

 داو را كلاب داقكو ةافاكم ءاقاكو زجع مك د( تلق) ّروجعلاءايآ نم مون
 ولكي هللاذ الكواسإب وأ ناكابطر بشعلا الكلا( اك را رتمألا قفاكتلاوءازاح
 لات دعا قو ةعسفلا ىلاكلا: ودظفح دملاوردكل!ةءالكعطش عطق لثم

 ناكو ةئيسنلاب ةئيسنلا عيب وهو ىلاكلاب ىلاكلا نعىهن ءالسلاوةالصلا هيلع

 عمج اوةردلاةْول والا وعلقوبلا اال( الل مالا لصفإلل»زمهسالييمصالا
 ةوبللاو دسالا ىننأأةؤبللاو جاتنلا يف نيللا لوأ بنك انا( ( ل ل اللاوو للا

 م تجرخ امير ءارفلالاقز ومهم ريغهلصأو ةثبلد جحلاب ًالوابسق ةغل ةؤشلاك

 مل كفا رو ويونللا الحو جحلابابلاولاقز ومهمب سيلام زم ىلا مهتحاصف

 اهنعماح اهم ًاتلورظنلاه بلا تددح ا اذا ىيعب هتآتلوهتيمراذار 2 لح راذأتل

 : عع عطق لئم اجلي هيلا (ال)+بتتلامأّلا نعل لاقيو هتدلوهبهمأ تأتلو

 هلأ رطشااذك ىلا هال أ وءارك الا ةثجلتلاو هام أجتلاوأ واجلم دنهل
 دبابو اب رعراص ماعطلا و نم (ا صر «مملا لصف ةدسأ هللا ىلا. سمأ أو

 د ل مهضعلو عطقبابنم ماعطلاهأر مور كتلااضيأ '؛ ىرعوف رلا

 ةأشلاوروزحللا*ىرموددشتنأ كلو ةيناسنالاةءورماودأر متسا ءاعطلا“ ىرمو

 اص ءرمادهلوش لجرلاءر اوم وقاخاب لصتم وهوبارشلاو ماعطلا ىرحب
 حتفو ة ةزمطا كرتب اضياةرموقأر مذهو عمجيالونآر مامشو هيف ةغل ميلا ذو

 اههضو لاح لكيفءارلا تف تاغل ثالئف رك دم لاف لصولا فل |تلخد ا اذافءارلا

 هدهو نيناكم نم امرعم ةثلاثلا ةغللايف نوكف لاح ل كيفاه عاو لاح لكيف

 ىالم ولدو ولع د ايل 0 رلاحتتشةا 1



 ,١ ةزمطا باب *# فاكلا ىلاءافلا لصف

 لثم تائفونوئف اهعمجو ةفئاطلاةئفلاو عابهبابو عجرءاف (ًايف)حرقلاو لمدلا .
 ةءافأ ءىفب ملا 2 لام انيلعهللاءافا لاقي ةمينغلا جا رجاء ىفلا ا

 2 ةيؤرلا6 ا ءىفلا هسا

 ءىفلا عجو لظ وهف سمش هيلع نكتملامو لظوءىف وهف هنعتلا زف سمش !اهيلع

 لالاظلا تأيغو اهئفيف 9 تأيضتو ةئيفنةرجشلاتأيفو سولفكءويفوءفا

 جز ةفكاو ةاثمملاو ةءاتق ةدحا ولا راحل ءاضلا (1 انق) *6فاقلا لصفر تلق

 ورق ةأوسولفكورقو ا فاتت رت دمج ارق) هعضوم
 مذا انا رقو ةءارقٍناتكلا | رقودادّصالا نم وهو ريطلااضي | رقلاو سلفاك

 0 نارقلا قوس امو حو هعجاضي أ مضلإبانا رق كلل ارو 0

 مالسلا كيلع أرق نالفيو هنءارق ياهنارقوهعجانياعنا ىلاعتهلوقواهمضيو

 دملاو مثلا ءارقلاو ةرتك و رفاكلثمةأرق ىراقلاعجوومممالسلاكأرقأو

 (ًايق)ع ذخ هءابوةر او دكا قاقرحأ(أن اق)ىراق عجن وكيدقو كسنتلا

 ) 5 6 فاكلا . لصف لع ءىقلا اكت ًابقتو كلاب ءاقتساو عاببا,نمءاق ٠

 6 نزف اسم ماعلا ن وك 5 ريكا انك ريظنلادملاءىفكلا

 ردصملاوهتسانلا م:رحننموهولوعف اتصل اىفو(تلق)لعقو

 ىا ءافلا رسكب ناتئفاكم ناتاش ةقيقعلا ثيدح يفو دملاو حتفلاب 00

 "ىفاكم ديفاخ مرا لكوعافلا تفي ناتأ افاكمنولوش نون دحلاوناتيواستم
 نعظلا ىئنكمو ىرخالاةلباقمامهادحا حب ذكي دحلا ريسفت يف مهضعب لاقودل



 ةزمطاباي# ءافلا ىلا نيشلا لصف ١١

 ان انشو معك ًانثمو ةمومضمو ةرودكموةحوتفمنيثلاوزونلان وكس انش

 ةئيشم ءاشي ءاثدنم لوقت ةدارالا ةثيشملا(ًايش)امهم 'ىرقواهحتفوزونلان وكس

 اب (ًابص) ه(داصلا لسفا#ةدارالا نم صخا ةقيشملابدالا نا ويديفو(تاق)

 نم سنج نوئباصلا وائباص راصاضي | ابصو عضخ هبابو نيد ىلا نيد نم جر خ

زوب "ىدد وهف ب رطهبابوهخسو دي دح ا دص(ادص) باتكلا لهأ
 فتكن

 ايدج رك رات تءاح وءايضلاضلاءوضلاوءوضلا(أوض) ة«داضلا لصفإلا

 زمه, ةلكاشملاةاهاضملا( ًابض) زا وىدعتياهريغتءاضاواضي |تءاضاوأ وضو

 . عطق هبابو رخا دلب نم عاط هيلعأر ط(أرط) ة«ءاطلا لصف الل امه ءىرقو نيلتو
 اهريغاهأةطأو ىنعع تأةطناوأوفط ردكلاب رانلا تكفط (ًافط) عضخو

 هبابو شطعلا ًاملظلا(ًامظ) ة(ءاظلا لصف ز وجعلامايا نمموير جلا *وطمو

 دملاو ربكسلاب ءامظ هوى ًاملظ ىموذ امظ وهو ردكلإ» اظلا مسالا وبرط

 . ءبعلاوهلثم ةئبعت ابعو عطق هبابوم ايه عاتملاو بيطلا ًابع(ًابع)#نيعلا لصف لع

يغلا لصف 96 عاق هبابو هب ىلابام ب ابعاموءابعاهعمجو لا رمكلاب
 (ًاقرغ) د« ن

 ىفامو هركذب ًاتفاام (أنف) (ءافلا لصف الي ضيقلا تحنضملا رثققرغلا

 ىافسوي رك ذتؤتفت هلل ىلاعتدل وقو دحملاب صتعو ح ربامولازامىأ نفامو

 دملاو ضل اىةءاخو رسكل هتف ودملاو ركل !ءاغ وة ًاجافمهأجاف (ان) انفام

 . قديصلا لكل ايفو ىثح ولا راجا الكلانزو:أ رفلا(ًارف)اضي اميتفلا أخو

 ”انحكن اولاقفافل ا ةزمهلا نماولدب ًادقولابجو لك ءا رقدعح وانرنلا وح

 قطو هلم ةعكتش اهأتفو عطق هبابو اهقخي هنيعأتف (ًاقف ) ىرتمف ارفلا

 كَ



 ١١ ةزمطاباي *نيشلا ىلاءارلا لصف

 ْ ةئيزرلاو ةئزرملاو ءززلا از ر)ن وعلا ءدرلاوةناعااضن ادد واو
 هر (ًافر)ةبيصم هتباصا ياةئيز رهن از زدقواياز رلا عملاو ا

 باتغا نم مالسلاو ةالصلا هيلعىبنلا لاقزمهيملاج رو عطقدبابوهحلص أب وثلا

 طابو نكس عالاو عمدلا ًاقر(اقر) حصن يف ه5 دافور هسا نور 2

 اهيفز داق لد الااوبستال ثيددححلا فو نكسيف مدلا ىلع عضوبامدملاو حتفلا,ءوقرلاو

 كور دعا ورا 0 اهدنلا اه نقحتف تايدلا فئطعتاهما ىامدلا* م

 : “6 ياز رلا لصف اهزمه وكر ةيورلامس الاو لجعي م وديف رظن دلل ايورتو

 2 نقاحلا كققلا نزو نجلا عضخو عطقبابو دمصلبجلا فأن 537 ظ

 لجر مداابس (ابس )«نيسلا لصف 9“ انز وهو لجرلا ىبصإ نأىمن ث ءردحا

 الاوهاغوهخبطذ الاتساو عطق باب نم ءومَسلا الاس هس[ هو

 .٠ ةزهطار كب ةيئاشمودللابةءاننهولاقباب نمدرم دضدءاس(اوس)ءاكلادانلا
 " :عيرقو رقلاو ةغ لأ يامضلابءوس !|ةرئاد مهيلع“ىرقو ذلابعوسلا مس الو: 3

 لجعتلا وشال مولا ل روةفاضالإ وشل روهل وتل ا ٠
 قعإا وه نيقيلاو لجرلا ريغءوسلانال نيقيلا : ونئقيلاق :2|لوهوءوسلا

 2 اهلصأةئيسلاوراتلاةب الاقزبا سيما رساا 0 لجرلاشالو ظ

 صارت ريخْن م ءؤس ريغ نم ىلاعت ةلوق يفليقو تمشدأ و ءايواولا تباقف ةثويس 1
 هخارفتابنلاو عرزلاءطش( ًأطش )6 نيشلا لصفإلم ةئحافلا وذ ولالا
 هلمش ىذاولا * لاق وهزعم جرخ عرزلا الش دقودف رطشفخالالاقو

 دكا هكيشدقو مقل 'ىاشثلا(انش) عمجالو وةيدوالا ؛ئطاشلاتيوهساحو



 2 دمطأ تاع# ءا رلا ىلا لادلا لصف 0

 هنانوت ًاحافم عاط ارو عطق بانو عفدلا ءردلا (ًارد) د6 لادلا لصف #ةقارس(١)

 ١ ىلإب وسنم مضلابىردوهثل اجود دق وة دشل - 1 25307 وك هنمو عذخ

أي ءآد اومنأ رادنو زمطاو حفلا ءىردوزمطاو مخ !اءىرد ىرقوردلا
 ظ ' م

 ش 00 |دملاماوةعف ادملاو ةفلاخا5 و رادملاومفلتخاو و معف ادن

 ظ 00 الاجاتنءفدلا(ًافد)ءاةتاوهنيالياهأرادودار ادلاق نيلتو

 ووو اللا وتل ساهم بتقد نمانل تي دحل ا ينوءفداهتف كل ىلاعت هلل |لاقاهنم هن

 | ةلحرو فدياماضي اوهوبرطوملاسبا,نمل اجرلا فد نم مساةنوخسلااضيا

 ةعفد ةليلو فرظءهباودلءىفدمويو ى د ةأ يعاود اةدييختل ل حا

 ظ *متفلابأ ادي انددقو نودلا سيحل ادم ءىتدلا(ًاند)تسملا وقيوتلا ةكوان

 . ءادلا (ًاود) ةصيقنلادملاب ةكيدلا ولوسب اب نماضي ا ؤندودملاو حفل ابةءاندامهبف

 ' (لاذلا لصفإلل ءاودا عم اودملاءءاد فاح ف اخ لثمءاديءادهنم لوقت ضرملا

 ْ عم اواهزمه اوكرت نيلقثلا لمن يهو ةيرذلاهنموعطقدبابو قاخ ارذ(أرذ)

 !إ 1 ا :!يارانلاءرذ ثري دحل |يفوءاملا دب دشتي“ تواردلا

 ا(قوءارلاز وكتب اردو ىلا ارذحلمورانلايفنورذي مهم ادارازمهريغب

 0 0 )6# ءارلا لصف 4# ىتارذنا ل الو ضايبلادي دش ىاامهيف دملا

 ام مهيف لزب يح نورخ ءمىاةللار .ءالز وجر نورخاوىللاءتهلوقودز ا

 لوقيبرملا ضم تالدب دشتلانةمج راااضي لام و ةعجرملاك ةئج رملاهتموديرب
| 

 فرط هبابو دسافلاد لاءىدرلا (ًادر) زمهالقتيضوتوتطخا ونيحرا
3002 



 لل

 0-0 00 دانة دا وسم

 0 ةزمطاباب * ءال ا ىلاءاللا لصف

 هللا | ذكىلاهءاج أ وهب ءاح دملابهءاجأو ةعيشلاكة ثبحلا مسالا و ةحيصكة ئيجوأبح
 ىذلا لد !لوقنالوهسثجذا هلل دا واكب ءاح ىذلا هلله !لوةنودرطضاو

 كج اهعتحو فورعحملا رئاطلا ةأدحلا (ًادح)# احا لصفرلب تئج

 هللأ قذر سابعزب|ثد دح يفوةطو بمدير رهلظبرضدأطح (ًادح) بنعو

 تهذا لاقو ”ًأطخ قاطخ ىافه ٍلسو هيلع لا ىبسةنلالوسر ذخأ نع ىلاعت

 زومهعب سيلاماو زمه دقءا رفلا لاق ةئلح خيوسلا الح لاقي ( الح )انالف ىل عداف

 لك م اود وسالانيطلا ميلان وكسب ةأآ او نيتحتفب ا | (ًامح) ءاوللا نمدنال
 عج اوبأك محووب اكرم واذتك امحهلشموبالاو خالاكجو زلا لبق نمناكنم

 را ءاحانةسأ رانحودودم ددشم وهو فورعم ءانملا (انح)ءامجأ

 وكرت مهعاالا ةساخل |هنمو ةيطقتاب نم دا( ع ءاخا لصف #هبضخ ا

 00 : تابنلا ضرالا ءسخ>ورطقلا ءامسلاءبخو ”ىخامءبخلا واهزمه
 باكلااسخ (ًاسخ)د و ردك ءورخ عما وةرذعلام تاع ا
 1 اه رانا وعضخ باب نمهسفنب وه ا وعطقباب نمهدرط
 هل وق امهم ئرقودب .دقوباوصلاد ضأطملا (أطخ) عذخو مطقبإب نمردس

 فنذلاع م اطختواطخ والعسل راحل

 ا قاع مهس + اراب ا 0 2

 هل اطر تلي الا هايحت حرت * ىطاخلا وهريغ ىلا راصف با وصلادا 2- *يطخملا

 ثبدح يف وهوةاعربغ متكرر وكن رحةقانلات الخ( الخ أ طخاةلكسا ايف

- 



 ةزمطاباب . ميلا ىلاءاتلا لصف /

 كلذ نم *قاتلاوهنطقاذاأ ونتالبلابأنت اعز محل و سما لاق تح 3

 اهتورا اذا لبالبت نت ( اثاع) 0 ءاثلا لصف 2ع ةءاشلامسقلاو دلبلا ءانتمثو

 ةؤدنلا (أدن) هتيمر مهسب هن اثأوهتنه هنم تانأثنو مهمعتعفدموقلا نعو

 يع تبكلانبالاقوىدنلا زرغمى ه ىعم. الا ل اقةأرمللىدنلا ةلزْع لجرلل

 زمهإ تحنفاذاو وةملاعفن وكتفت زمهاط وأتممكاذأىدتلال وح ىذلا محللا

 لاثم ىلعءافنلا (أنن) قمحأطت 5 2و و هل ةولعف ن وكف

 مس دلا مهممعطاع وقلاتأم( 0 ر| بح ليقو ةءافثةدحاولالدرحخلاءارقلا

 رئاطلا وج وج (أجاج) ميجا لصف < هنو رثزبخلاتأعوهتخدشهسارتأكو

 ٠ اهبموعد اذا لب الا, تاج اج ىومرالا لاق < 2 احلا عم اواهرددةنيقسلاو

 لوالاةزمهلات لقع ءاجهلداوعب ىلا لثمع ىتحا مسالاوت جر ج تاق برشا

 |0000( كيدمحلا قه هحالس ودب لبقدعابعرزا اًاَبجأ (ًامج)

 ءىرجلاو ةعاجسشلا ركلاكةزاوةعر ! كءأرلا(ًارج)زمه اهل د اوى رأدقف

 اللا ل ودنا ا ل ل

5( 

 نمد زج (ًأز جا ةجافةئرجتديلعمأ . تجويف رطبا قف و وجده و ء[ةيملادلاب

 + لاذ ءأزجاو ىنتك | عطق باب نم هبأز جوه ا زجاهمدق ةئزجتأ هازجو عطقباب

 |” 015ج ) ىدتك اها رح وهءازتجاوتضق يات زجيفةغلةاشهنعتُأ زجاوءافك

 ٍْإ مةلاباضيا ءاثحلاوةزمطلاك ةأثجلا ممالاوأش جنى عم ةئدجن أش ج وا ؤمجت أشم

 الطاب ىا دملاو مضلاب ءاقج بهذبف ىلاعتهلوقو ليسلاهافنامءاةملا (ًاقج) دملاو

 ثيدحلا يف ىذلا اماو اهأنجأ لقنالواهيفامسصفاطامأ اها ةكردقلاًا جو

 _ ءىجي ءاج لاقي نايتالاءىجلا وءْئ اح (ًايج)ةلوجيةغافابيفاجمثر ودق ا ؤفجاَ



 0 ةةمطا تاب . ءاكلاىلا ءابلا لطف ْ

 ندلا نمودنم "رب (ارب)هتهركعضوملاو لجرااتأذب (ًاذي)اعارذنورشعو

 نمازي زاجحلا لهادنعو مضلابأر ب رمكلاب ضر ا نم "يربو سباب نم بيعلاو

 اركر دا اةيرلا و"ىرابلا وهف عطقباب نم «قاحلا للاب وعطق باب نم ضرملا
 هاب ورعاك نو اردو ةئرقعا روسيا سم منكتل نااهزمح ٠

 59 ىلع عمجو ىثيءىربو عامسلاكر دصم هب العرج الوتر الفلا لا

 نهوناتئير هوة رب يهواضيأةمالسلا عمجو ماركو ف ارمث ودا صا ءابقف

 راو هقراف كرش ًارابو دملاو مخل ءاربو )١( ىو لخبد» اياربو تار

 ترقلا هرم هلل لوا حتفلاب» ءاربل لاو هدنعامأريتساوةيراجلا ًاريتساوهتا ما لجرلا

 دملابع ىطب ويفءابلا مضي أطب مهلا رطب (أطب) هب تسن سب ءىشلا تس 0 (اش)

 ًاطابنو عما ددشم كلب أظن اموت اطر ااموكيطل لقنالو "'يطبم وهفأطب او '

 تأه ا 5 لقاذاةئيكب ىهف اكيةاغلاو ةقانلا ت ب( 5 )رت لقا

 قاننسملانمءايبلاوتيطفامىا4تاءاموديكتا اوريو و
 ءاوبلاو هيف هل نكموءاهالرمءاؤنوالزيسدل انوه نا الراو أ

 ثيدحلا ينو هل اوذك ناك اذا.نالفمدلءاوننالفمد كاقبع ءاوسلادملاوحتتفلاب :

 اوعجر#للان مبضغب اؤابواولواقتين زوب اؤوابتين |حيحصلاو اوءابتين امم سعأ

 ءاثأت لج رأت ان اتلا ل صفع“ "رق اهققحع !لوقتولاقبابن مهام دلك

 دك ياا( اجا (أ2) ملكت اذاءاثلا يف ددرتي ةانان هنفو العف ىلع

 أ ءىريعومج نمدملاو مضلابع ءارب ناريومالاو 000(

 مأ اهبعضوم اده سيل و عخسنلا ضعب يف ةّتب ان ريغ ةداياج احلا



 ةزمطا باب «ءابلا لصف 5

 "باب نمهن|لاعفالا نم لعف ىفانلق مان |نيزا وم ا فانم زالاو كلذ عمديفهابتشالا
 ْ هل انزاومن وكي هنافةدودعملا نيزاوملا نم كلذ ريغوا عطقوأ رصنوأ برع

 ”00 8 ا رك دل ف رصتلا لع اص اءردصموهعراتم وهيضامتاكر حيف

 1 1 5 ةىنلا ف رصتلاربغ رخآ فيرصت نا زي.للناكنا-ريغىلعال نيزاوملا

 7 لاثم ركذب اما باغالا مالا هبتشي مسا كك انطبضاناف (ءاممالا امأو)

 | ًاعردتك ناكناو سل اهيف ع ةىلادفو ل صضتلاداماوهبسةعروبشم

 ظ ” ىلاعت نأ هحر 0 دقو صارخ ادد نع ىغتمم هاندق

 ١ ”ناوهبعافتنالامومع صنلابو انا زيماب طبضلاة داي زباندضصقانكل و هدنعمر ويظل

 | اعا ةغللال وصارت :ك |ناق بغيحصتورخاسنا |فنبنر حي مايالا رو رع هبلاقرطتنال

 ' بلغالامعالاىلاةبسنلا نك رلا نع ارهادحا نيتاعل ر سعي واهم عافشسالا لهب"

 3 | ادامعاةناكرحلا عا ونا ىلع صصتتاةلقوةروهشملانيزاومل!ءاهيفطبضلاةلقةرئاثلاو

 وأ بيرقنعفنررحنلاو ليدبتلاهسكعي ىذلا لكشلاناهطب تقل عاهيفنكم نم

 ذأ ىلاعت هللا ل أسأ انأو فئنصتلا ل سارا هدع رول لاش

 ا ربلا وههنا هب ؟ اياوىنعفتيو ميركلاهبج ولاصلاخ ىلمعو ىماع ل عج

 ر# ةزمطا با دع .
 رسأ ل جرلاً باب وىأو تنأىأيهات اقاذاصلات ب اب (أبأب) 4+ ابلا لصف 9

 ءادتبا هلعف هأدبو ًادتي|هب ادب (ًادب)نيعلا نانمشإو ىلا لصأ مغلإبؤب لاو

 علا رئبلا عيدبلان زوبءىدبلاو طق ةثالثلا بابو ىنعم : مهأدبأو قاحلاهّللا 0

 رح ءىدبلارئبلا ميرح ثيذنحلا يفو ةيداعب تسيلو مالسالا ف ترفح
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 .شئاغلا ريمضىملاءركذن لعف لك دنس اكو فتكا ركل كاف الان
 ءيدمتلا لعفلا ءابتشا يلا ىضغي مذوم ىفالاةياتكتلا فرص 4١ ابلاغ.

 هدانسا ىف نوكي والعفلا هبردغن ىذلا ظفللا نم لوزيال اهابتشا مزاللاب

 نوكيف تيمرو توزغوح ايئايوأيواوهن وك ةف رعم ةدئاف ملكملا رحل

 ماكتم | ريم خىلاهدنسن دكني اهدجو قذاحل ااهباطاذا ىرخاةدئافوا ايهوحنو

 لالا ىف ىف رك ذنامتاو ةدئازلا ةدئافللاليصحنو ا هابتشالل اعفدراصتخالا كرتنو

 ديو ضوه هوك ةدئازةدئافلا ذكباب نمهناانل وق عم ىضاملاظفل رصتخلا

 نمىالثلا ادعاماماو# وه فرح ا لا ةطساوب واهسفئيابدعتم

 فرع هيضام ف رع تف للاغلا يف سايقلا ىلع راج هنالانزيمهل رك ذنملانافلاعفالا

 ةيلع هشناناقهيضام سابق نع هردصمو هعراضم جرخامالاهردصموهعراضم

 0 ركد دعب فيعضتلابو ةزمحلا ىدعتملا لعفلا رو كنا ًااذكو

 لاف امك ةيرذلا ةدعاق نم فئنعضتلاو ةزمطابهي دعت ف عدّقف فرع قه

 5 يف ةنبللاف لالا بابنم ةرالاءابلا ف رحيفاضي ةروكذمةدعاقلاك لت

 نمد ةدئا ووسع 0 وبايدعتموأامزأل ل عملا 55 وراك رصتخما
 .نزو اردصم لعفلا عم ذيتم ما لع (ةهئلاث ةدعاق) املاغ ا كذب

 هدحو ةنالثلان ا 1 هم 7-5 ةلعفتلاوأ لعفتلاوأ ليعفتلا

 نمؤ#ا ةدعأةلا وه ذا ددٌشم لعفلا ناىلعاضن دعوت نكرمسو وسان



 كيو 3-08
اس واج سلجإبر ضب رضيفاثلابابلا نمواد وعق دعقا رصن

 1 كلاتلا تابلا نمو

كم لعفن قمو#اع وضخ عضخاعطق عطق
 ناكنيعلاحوتفم لعفي ونيعلار و

عواي دعتم لعفلاناكنااضي أل عف ن زو لع ردم
 5! ناكنا ناتحتتفب لاعف نزو ىل

 7 ١ بغالاىهةلاعفونيعلاحتفوءافلا ركل عفو امهلابةلوعف وأحتفلاةلاعفن 0

ضملاماولكلايف سانقلا وها دهامظع مظعةل وبس لبس ةفارطظ ف رظالاثم
 أ" ردا

 1 الف ىابقلا كعمدقم عامسلاوطظفحلاو عامسلاالا اهطبضا ة: رطالف ةيعامسلا

 '' ةثالثلا باوبالا نا ملعا (ةيناث ةدعاق ) عامسلامدعدنعالا سايقلاّى ا راصي .

 | 10030 0 حالا نم طس وألا رح اةكرح ىلعسدّلا اهبف وكمأل لوالا

 ىضاملاداحنأ عم عراضملانز وفالتخال عراضملا
 اضياعراضملاىلع سلا نم دب الف

لا وعبارلابابلااماوةروكدملانيزاؤملا ضعن ىلا دروا
 صنلاامهيف كف سماح

 | .لعف عراضم نال عراضملانزوةفرعم فىضاملانمطسوالاو رجلا ةكرح ىلع

ىةغللاة م |حالطصااذكح تفل لمفبالان وكيالق الطال دنع ا
 2 

ق عراضملا وىخاملافرسكلا عامجانال
 دهر فانإو ريكسلاءامجا اذك و ليل

لا لخادننمهنالاضب !ليلق عراضملايفمضلا
 دو لضْف لضف لم نيتغل

ان وكم المضلابلعف عراضم وامهيف هلعاوصن قفا
 .عبارلابابلا وف مضلالعفبال

 لعف يف انا مو زاجياللابلططقف ردصملاو ديقملا ىضاملاالا ركذْال _ماخلاو

يأ اذكو ةلاحيال طسولا حوتفم هشام نا معافرمكلابوأم قلاب عراضم
 اض

دانالالمفلا رك ذعمىعايرلا لعفلاردصم رك نبال
 ىلع درطههردص منال ار



 0١ 0 0 ا

 هتلقن هف هندزام لك لب سايقلا قيرطب ايش لضالاىعادئا زن وك الغل العب ٠

 ريغال عاونةتسيفةروصح ةيثالثلا لاعف الاب اوب او#ءاهب قوثوملاةغللا ل وصأ ن
 ل 7 ذدملاو عراضملا فاهمضو ىضاملايفنيعلا تفي لعن لعف (لوالابابلا |

 مر درباتك سكي تك ًالوخد لشديل خبار 113

 ,لعفي لعف ( ىتاثلابابلا) اومسوم.ب ماو دعودعي ادعال وقل وقيلاقأ د 7
 هبرض نيزاوم ةسمح هنمر وك ذملاو عراضملا فاه رسكو ىضاملا يف نيعلا تف

 ايمرىم ري ىمر ادعو دعي دعو اعيب عيب عااس واج سلجي سلجاب رضب ريض
 نانازيم هنمروكدملاو عراضملاو ىضاملايف نيعلا حتفب لعفب لعف (كلاثلا بابل
 قى نيعلا رمكب ناعم لعق (عب ارلابابلا) اعوضخ عضخ عذخ اعطق عطب عطن

 موف انرط برطي, ب رط نيزا وم ةعبراهنم روك ذملاو عراضملاىفاهحتفو ىضأل

 مضل لعفب لعف ( سماح |بابلا) ا ًاده 'ىدص ةمالسإس مسامهف مهنا

 ,لهس ةفارظ فرظي فرظنانازيمهنمروك ذملاو عراضملاو ىضالايفنيعل
 قثوك عراملاو ىضاملايف نيعلار مكب لعب لعق (سداسلابابلا)ةل ويس لبسلا

 ف دا تريح ليدتلا درا هن رك ذن+كلذلف ليلقوهوهوحمواقوثو ند

 نيرثعلا نيزاوملاهده تاضصخاع اومردصمنازووهنا نوط كل

 3 اهيلع لمتشي ىلا نازوالازتك |اهتدج وفاهتريتعا قلاع غرود كذلا

 تايشآلا هذا 5 يف بلاغلا سايقلاولصالانايعا (ةدعاق) رصتخلا
 نانيعلاز وكس لعف ن زوىلعهر دصم ناكنيعلا حوتفم ناكى م لعف نأ ةئالئئا

 06 لوالا بابلا نمدلاثمامزال لعقلا ناكنا لوسف نزو لوي دمتم للان



 هقلخ رخولبالسلاوتالملاو © مدل ع 2 دو عيمجي هلل دما '

«5ل ا متانمهبصو هلاز ىعو# ممالاريخ ىلا وعبملا
 مظلاحيباصمو 

 ىزارلا رداقلادبعنب نكب ىف !ندمج وب رفغموهب رهمح ر ىلا رقتفملا ديعلا

مامالل حاحصلا ب اتكن م هتعمج ةغللا العف رمصتخم | ذه ىلاعت هللا
 العلا اعلا

 ًاينرةغللا لوا نسحاهتار ”قاحساهح رك ا راجر ل2 لق

هتيمسو . الوا دناهرثك او الوانتالهساو ابي ذهناه رقوأو
 د« حاحصلا راتخم 

أ ظفاحو أ هيققملاع لكل دبالامىلعهيفترصتقاو
 مدي جم نم بيدأوا .ثدح و

 ثظافلأ أصوصخ مث ًالاؤمم لا رخل ندلألا عتاب تولخ دال قي.

 بط ارد رك ةقللا رش وعنف تبنتجاوةيوبنلا ثيداحالاو زيزعلا نارقلا

 | اهزالا دهم نم ةريثكدئاوف هيلاتممذواظفحللاليبستو راصتخالل

 وكم عذاوم لاكلف ( ىلعهب ىملاعت هللا حتفاممواه قوثوملاةغللا ل وأن مهريغو

 ”قازوانم ىرهوجلاهلمهاام لكو لصالا ىلعاهتدز َيلادعا وفلان مهنافتلق هن

ركذ ىتلا ةينالثلالاعقالا نازوا نم واط اعف ارك ذىتلاةيالثلالاعفالا رداصم
 

 ' ؤاوأآ نم دحاوملا هدربوا هناكرح ىلع صتلإباما هتركذ ىاف اهرداصم

 قنيعونلا نيده نم دجأ ملامالا ىلاعت هللاءاشن |ن ا الاه ركذأتلانيرشعلا

لا ةمح روز :أت وفق افا ءاعدمتعملاو اهم قوب وملاةغللال ا
 عا - ىلا هل



 ةماهغلا رحبلا ةمالعلا 0 امالا خيشلا
 ديل هرصع دبر فو هرم

 رداقلا دبع نب ركب ىلا نبا

 هلل همر /ىّزارلا

 نيمآ هب عفنو :

 *«نونظلا تفك يت لاق #6 222 7

 خيشلا هرصتخاو ىرهوجلا حاحص لعمالكلا دنع

 راتخدامسو ىزارلا رداقلادبع نبركب :ىبانب دخت مامالا 0

 مرش فو انا قو لوادتم روهشم 7-5 ا

 ها ةئاعبسؤنيتس ةنس ةعما موب ةيثع هغارف قفاو ١

 6 ىلوالا هعبطلا ظ
 اَنبحاَص ةقفن ىلع ةيلكلا ةعبطملاب

 ( ىتكلا دمع هللا دبع)

 رصع ةديدجاةكسلااهبتكع عابسو
 ةريهشلا تتاكتل او

 .ةيرحم هيتس ا
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