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 ميدقت

 مهملعب اومهسأ نيذلا داورلا نمو نيصلخملا ءالجألا ءاملعلا نم

 ةمالعلا ،ذيمالتلا نم جاوفأ عم مهسوردو "ةديفملا مهتافلؤمو مهلمعو

 حبصم نب ديشر نب ملسم نب دشار نب ناميلس خيشلا يضاقلا ليلجلا

 .يدمسلا يدزألا يمضهجلا

 دجملا ةرضاح ،نأشلا دمس ةدلبب ه ١٣٣١ ةنس يف هللا همحر دلو

 ديدش -هللا همح ر - ناكو ،ةركبم نس يف ميركلا نآرقلا ظفح ملعلاو

 سردف ىوزن ةنيدم يف ىربكلا ةعماجلاب قحتلإ ،ةركاذلا يوق ،ظفحلا

 قالخألاو بدألاو مالكلا ملعو ،هلوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا اهنم

 رابك ءاملع يديأ ىلع كلذو ،ةيبرعلا نونف نم اهريغو "خيراتلاو
 نب هللا دبع خيشلا ةمالعلاو رصان نب دماح خيشلا هنامز هيوبيساك

 مامالا ليلخ يبا ةمالعلا ريبكلا رحبلا نم فرتغاو ‘يرزعلا رماع

 .هللا همحر - يليلخلا هللادبع نب دمحم

 اسردم _هللا همحر - يليلخلا مامالا هنيع ملعلا نم اوأش غلب املو

 .ءاربا ةيالو مث ءيبيضملا ةيالو مث ،نأشلا دمسب هقفلاو وحنلا لوصأل

 ،تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوت ،روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يفو

 ‘تايرق ،يفاولاو لماكلا ،يربع %عصانش رضخألا لبجلا ،ىول يهو

 هللا هظفح _ مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع يف نيع امك ،هلالص

 .ءاربا مث ،نييئاطلاو امد مث ،دلاخ ينب يداو ةيالو ىلع ايضاق هاقبأو

۔ -_ ٧



 يتفيظو يف هرمع ىنفأ دقو ،مولعلا عيمج يف ىلوطلا ديلا هل تناك
 طلتخي ةيعامتجا ةيصخش اذ ءاعضاوتم اصلخم ناك ءءاضقلاو سيردتلا

 دروي ،ح ورلا فيفخ سلجملا ههكف ناكو ‘هظعو سورد يف ةماعلاب

 .هسورد يف ملعلا ةموسد هب غوسي ام بدألا فئارطو رعشلا نم

 ه ١٣٩٨ ماع بجر نم عساتلا يف ىلاعت هللا ةمحر ىلا لقتنا

 .نأشلا دمسب نفدو

 ىلا نمؤملا ملسملا ةيصخش نيوكت يف غيلب ناقتا تاذ هسورد نمو

 انيديا نيب يذلا اذه هباتك ،هبر ءاقل موي ىلا هغولب ذنم هنيدو هبر ةفرعم

 هب دوزتي يذلا ملسملا داز قحب هنا ء(كلاسملا دصقا ىلا كلاسلا داشرا)

 هبلق هب ج زتماو ‘هحور هب تبارش نم لكل ائينهف ،اناحيرو احور

 .اناوضرو هبر نم ةرفغم لحارلا انديقفلو

 _ : يه تافلؤم _هللا همحر _ فلؤمللو

 .ةميتيلا ةردلا ىلع ةميوقلا كلاسملا ١

 .فاعسألا شحم يف فاجرألا_٢

 .كلاسملا دصقأ ىلا كلاسلا داشرا ٣

 .بارعالا ةحلم يناعم بابحألا نيقلت ٤

 .نيدحلملا ىلع د رلا يف نيبملا قحلا ةملك _ ٥

يقورحملا دقار نب ناطلس نب هللا دبع



.٥٠ 

 همدقم

 الو ةياغ هل سيل ادمح ،هل لهأ وه امك هيلع ينثأو هدمحأ .هلل دمحلا

 هفطلو ،هناسحاو همعن ليزج نم انالوأو انيلع هب نم ام ىلع دمأ

 ملسأو يلصأو ههمئهللا نمف ةمعن نم مكب امو » ىلاعت هلوقل ،هنانتماو

 ىلع ةجحو نيقتملل ءايضو ىدهو ،نيملاعلل ةمحر ثوعجملا ىلع
 هاتو ،ركاذ هللا ركذ ام ،نيلسرملاو نييبنلا متاخ دمحم انديس نيدحاجلا

 رساخ ةقفص يذ لك هافق ىلع رخو ركاش باوأ دبع لك هبح يف

 هلآ ىلعو ،ملسو هيلع هللا ىلص رباص دبع لك هتنسو هتعيرشب لمعو

 : دعبو ،نيدلا موي ىلا ناسحاب مهيعباتو هبحصو

 يف ام ددج ،هيف بغارلا لقو هسومش تلفأ دق ملعلا تيأر امل يناف

 ملعلا يف ئدتبم بغار بلاط لكل ابيرقت باتكلا اذه عمجأ نأ يسفن
 مهدعب نمل اورثأ دق _ هللا مهمحر _ فلسلا ناف بتكلا ةلقل كلذ سيلو

 الو ةقيقد اوكرتي مل ،ملعلا يف بغار بلاط لك تنغأ .نف لك يف اراثآ

 نيلسرملا ديس نع اهونوودو اهولقن دقو الا ةعيرشلا مولع نم ةليلج
 لوقنمو لوقعم نم لوقعلا راونأ اهتحصب دهشت مهدعب نمل اهورنأ

 نم تسل ينأب يسفنل فرتعأ كلذ عمو هونود امم اذه يباتك تحقنو

 اذه عمج يف يبر هللاب نيعتسأ يناو هلاجر نم الو ناديملا كلذ ناسرف
 ربلا ىلع اونواعتو ىلاعت هلوقب المعو ةبلطلا ةدعاسم يدصق باتكلا

 نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللا » هليع هلوقبو ىوقتلاو

 يناف \ةعمس الو ءاير هللاو تدصق ام ‘«“ىون ام ئرما لكلو» ،«هيخا

 ،بولقلا رئامض ىلع علطم هللاو ريصقتلاو زجعلاب يسفنل فرتعأ

۔ _ ٩



 ال هللاو ،هللا نمف باوص نم ناك امف هب ءاج نمم لوبقم قحلاو

 نمو 0 يسفن نمف أطخ نم ن اكام و 6 المح نسح ١ نم رج ١ عيضي

 ناك نا ،للخ نم هيف ىأر ام حلصيلو ،رظانلا هيف رظنيلو ،ناطينتلا

 هللاب الا مكاياو انقيفوت امو هللا ءاش نا روجأم هناف ددسيلو ،كلذل الهأ

 هبحص و هل آو دمحم ان ديس ىلع هلل ١ ىلصو . ليكول ١ معنو يبسح وهو

 «كلاسملا دصقأ ىلإ كلاسلا داشرا» هتيمسو ،ملسو

 نأوءكلاهملا لبسل بناجم بغار بلاط لك هب عفني نأ ىلوملا لأسأ
 .نيملاعلا براي نيمأ ،داعملا موي يل أرخذ نوكي

فلؤملا



ديحوتلا باتك





 ديحوتلا ةملك نم فلكم لك ىلع بجي اميف (باب)
 هدحو هللا الا هلا ال نأ ةداهش ملحلا غلاب لقاع فلكم لك ىلع بجي

 وه دمحم هب ءاج ام نأو هلوسرو هدبع هلت ادمحم نأو هل كيرش ال

 اهيلا اوعدي هقيمع ناك يتلا ةلمجلا يه هذهو الصفمو المجم نيبملا قحلا

 مالسالا نيد يف لخدو كرشلا نم ج رخ اهب قطنو اهب رقأ نمف قلخلا

 اهب قدصي ىتحف هللا نيبو هنيب اميف امأو هتيرذ يبسو هلامو همد مرحو

 مل ام هللا الا هبلق يف ام ملعي الو ناسللاب قطنلا يفكي ال هبلق ميمص نم

 ثعبلا نأو قح توملا نأ فرعي نأ هيلعو رهاظلا فلاخت ةراما رهظت

 نأو روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو قح
 نمل هللا باقع يهو قح رانلا نأو هعاطأ نمل هللا باوت يهو قح ةنجلا

 هرشو هريخ ردقلاب نمؤي نأو ادبأ امهنم ج رخي ال امهلخد نمو هاصع
 نكاس نكسي الو كرحتم كرحتي ال هنأو ىلاعت هللا نم هنأ هرمو هولح

 .هردقو هللا ةئيشمب الا

 ىلاعت وهف لامكلا تافصب ىلاعت هللا فصت نأ كيلع بجيو : لصف
 نأ نعو ريثملاو ريزولاو ةبحاصلاو دلولاو دلاولاو كيرشلا نع هزنم

 نم ام ئشب هبشي نأ نعو تاهجلا هب طيحت نأ نعو راصبألا هكردت
 : هقلخ تافص

 نهذلا نع فناف هللا ريغ كلذف .:. احناس لابلا ىع ىحضأ يذلا لكف

لاح لكبانل فلاخم .:. لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف



 هقلخ عيمج نع ينغ هللاو ةياهن الب رخألاو ةيادب الب لوألا وهو

 نودبعيل الا سنإلاو نجلا تقلخ امول ىلاعت هلوقل هيلا نوجاتحم مهو

 وذ قازرلا وه هللا نا “&نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام
 : ئش لك ىلع رداق ئش لكب ملاع وهو نيتملا ةوقلا

 لجو زع انلبس اناده دق .:. نم ةردق يف راكفألا تراح

 هتاذب عيمس هتاذب رداق هتاذب ملاع وهو ديرم ريصب عيمس يح

 صقنلا تافص نم ئش هيلع زوجي الو تاودبلا هل اودبت الو هتاذب ريصب

 تافص امأو كلذ وحنو ىمعلاو لهجلاو ممصلاو توملاك هقح يف

 هنأ ىنعم ىلع الا لزألا يف لج اهب فصتي مل ةفص لك يهف لاعفألا

 زعمو تيمم لوقتف ييحم وحن اهدنعب فصوي نأ زوجيو كلذ لعفيس

 .كلذ وحنو عنامو يطعمو لذمو

 لسرل ١ هفرعم ) باب (

 قدصلاب مهفصوو هللا لسرب ناميالا \ةجحلا مايق دعب بجيو

 الو هغيلبتب هللا مهرمأ اميف يحولا غيلبتو ةهابنلاو ةناطفلاو ةنامألاو

 نامتكب الو ةنايخلاب الو رحسلاب الو شغلاب الو بذكلاب مهفصو زوجي
 مهبيذكتب كالهلا نم مهباصأ ام ةيضاملا ممألا باصأ دقو ،يحولا

 ابصاح هيلع انلسرأ نم مهنمف هبنذب انذخأ الكف » ىلاعت هلوقل مهئايبنأل

 نم مهنمو ضرألا هب انفسخ نم مهنمو ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو

 لكأاك رشبلل ةلبج وهامب مهفصت نا زئاجو 4 انق رغا

۔ _ ١٤



 هللا لاق توملاو ضرملاو حابملا حاكنلاو مونلاو برشثلاو

 4 نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو ال ىلاعت
 ضعب ىلع مهضعب ليضفتو مهيضراعم ىوعد تعمقأ تازجعملاب اؤاج

 مهلضفأو .4 ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت ظ صنلا هب درو

 انديس صخنو بجاو مهتلمجب ناميالاو هلقع دمحم انديس قالطألا ىلع

 ىوهلا نع قطني امو > ةفاكلا ىلا لوسر وهو هب ناميالاب هلع ادمحم
 .&& ىحوي يحو الإ وه نا

 هللا بتكب ناميالا (باب)

 هلسرو هئايبنأ ىلع ةلزنملا هللا بتكب ناميالا ًةجحلا مايق دعب بجيو
 ةعبرأو باتك ةئام يه ليق هئايبنأ ىلع هليزنتو هيحوو هللا مالك اهنأو

 ىلع ةرشعو ‘سيردا ىلع نوثالثو ثيش ىلع نوسمخ اهنم بتك

 اضيأ ىسوم ىلع ةاروتلاو ،هاروتلا لبق ىسوم ىلع ةرشعو ميهاربا

 انديس ىلع ميظعلا نآرقلاو ،دوواد ىلع روبزلاو ‘ىسيع ىلع ليجنالاو

 اهماكحأ ضعبو اهتباتكو اهتوالتل خسان وهو نيعمجأ مهيلعو هلع دمحم
 ةزجعم ةيآ لكو روبزلاف ليجنالاف ةاروتلاف ميركلا نآرقلا بتكلا لضفأو

 ةحاصفلاو نايبلاو ةغالبلاو زاجيالاب زاجعالاو ءاملعلاو ءاحصفلل

 رابخألابو همظن يف ةداعلا قرخبو هعمتسم للمو هئراق لالك مدعبو

 لالح نم هريغ اهعمجي مل امولع هعمجبو ىضم نم رابخأبو بيغلاب
 .لاتمأو ظعاومو مارحو

۔ _ ١٥



 ةكئالملاب ناميالا (باب)
 سنألا ريغ سنج مهناو ةكئالملاب ناميالا ‘ةجحلا مايق دعب بجيو

 نوحبسي نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال نومركم دابع نجلاو

 «فاكلا حتفب» نييبو ركلا ىمسي مهنم ضعبلا نو رتفي ال راهنلاو ليللا

 نم ليقو ىلاعت هللا ىلا مهب برقتي ليقو ،نوبرقم مهف ‘برقلا ىنعمب

 ،نو رتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي مهب لازي هناف ‘هو ركملا بركلا

 ىنعمب ،ح ورلا ىلا ةبسن «ءارلا مضب» نييناحو رلا ىمسي مهنم ضعبلاو

 ةعبرألا ةكئالملا مهنم فنصلا اذهو ،دسجلل حورلاك وه يذلا ىدملا

 ال ةكئالملاو ،ليئار زعو ليفارساو ليئاكيم و ،مالسلا هيلع ليربج

 وأ ةوهش وأ بعت وأ نونج وأ ةيلوفط وأ ةيوثنأ الو ةيروكذب نوفصوي

 فوخلاب نوفصويو “شطع وأ عوج وأ طئاغ وأ لوب وأ مد وأ محل

 مهتقلخو ،ةحنجألابو رافغتسالاو ركذلاو ةالصلاو جحلاو اجرلاو

 هللا نأ ىنعمب ءادعس مهو ،ةمايقلا موي ةعفد مهتومو ،نآلا يلإ ةتوافتم
 .ملعأ هللاو مهنع ضار

 توملاب ناميالا (باب)

 : ه نوتيم مهنإو تيم كنإ » ىلاعت هلوقل توملاب ناميالا بجي

 لومحم ءابدج ةلآ ىلع اموي .:. هتمالس تلاط ناو ىثنأ نبا لك

 حئاحص هب تءاج قح ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا باذع ناو

 هنأ هقلع هللا لوسر نع انغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،رابخألا

۔ _ ١٦



 امأ ريبكب نابذعي امو نابذعي» : لاقف ،ربقلا يف نابذعي نيلجرب رم
 سانلا نيب يشمي ناكف رخآلا امأو لوبلا نم ًأربتسي ال ناك دقف امهدحأ

 عمس هتلفع هللا لوسر نأ ي راصنألا بريأ يبأ نع عيبرلا ،«ةميمنلاب

 يف نوبذعي دوهيلا تاوصأ هذه» : لاقف سمشلا تبرغ نيح اتوص

 مويو ايشعو اودغ اهيلع نوضردمي رانلا » ىلاعت هللا لاق «مهروبق
 . « باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت

 ثعبلاب ناميالا (باب)

 يبرو ىلب لقأل ىلاعت هلوقل ثعبلاب ناميالا ةجحلا مايق دعب بجيو

 اهأشنأ يذلا اهييحي لق لل ىلاعت هلوقو «متلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل
 يف متثبل دقل ناميالاو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو ىلاعت لاقو هم ةرم لوأ

 هلوقو « نوملعت ال متنك مكنكلو ثعبلا موي اذهف ثعبلا موي ىلا هللا باتك
 % نوضفوي بصن ىلا مهنأك اعارس ثادجألا نم نوجرخي مويلا ىلاعت
 .ضحم مادعا دعب ةيناث ةرم اهتداعاو اهداسجأ ىلا حاورألا در وهو

 باسحلاب ناميالا (باب)

 هيلع ىسوم هيبن نع ايكاح ىلاعت هللا لاق ڵباسحلاب ناميالا بجيو

 مويب نمؤي ال ربكتم لك نم مكبرو يبرب تذع ينإ د مالسلا

 لوبقملا راهظاو هريغ نم هزييمتو لمعلا ليصفت راهظا وهو 4 باسحلا

 بساحيو هلمعل يسانلا ريكذتو باقعلاو باوتلا رادقمو هنم دودرملاو

۔ _ ١٧



 لخديف اريسع اباسح بساحي قفانملاو ،ةنجلا هلخديف اريسي اباسح نمؤملا
 : رانلا

 مترلاو عباصألا دقع نع كرابت .:. هقلخ نابسح ريغ يبر نابسخحف

 ؟ .. مهت رثك ىلع قلخلا هللا بساحي فيك بلاط يبأ نب يلعل ليق
 .ملعأ هللاو مهترثك ىلع مهقزري امك : لاق

 نازيملاب ناميالا (باب)

 لاقو قحلا ذئموي نزولاو ىلاعت لاق نازيملاب ناميالا بجيو
 لامعألا زييمت نع ةرابع وهو 4ه“4& طسقلا نيزاوملا عضنو ىلاعت

 .ملعأ هللاو باسحلاك

 طارصلاب ناميالا (باب)

 منهج نتم ىلع رسج ضعبلا دنع وهو ‘طارصلاب ناميالا بجيو
 ديعب ريغ ملعأ هللاو وهو فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ اهنم هللا انذاعأ

 .ملعأ هللاو « طارصلا اوقبتساف » : ىلاعت هلوقلو ثيداحألا رهاظل

 لوذخمو قفوم نيب هيكلاس ة ةلاحل ليثمت وه نولوقي انباحصأ ضعب دنعو
 .ملعأ هللاو

۔ _ ١٧٨



 ريخلا بلط لصألا يهو ،ةعافشلاب ناميإلا ةجحلا مايق دعب بجيو

 .ريغلل ريغلا نم

 هليع دمحم انيبن اهحتفي نم لوأو ةيورخألا ةعافشلا انه دوصقملاو

 ةوعد يبن لكل نا» هلؤع لاق ،ةنجلا نينمؤملا لوخد ةعرس يف

 مث «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد تأبتخا يناو هتمأل اهاعد

 هللا دنع هتجرد ردق ىلع لك نونمؤملاو ءادهشلا مث هدعب نم ءايبنألا

 هلوقل مهت ريبك ىلع نيرصم اوتام نيذلا رئابكلا لهأ لانت الو ىلاعت

 نيملاظلل امل ىلاعت هلوقو & ىضترا نمل الإ نوعفشي الو » ىلاعت
 ىلا ليبس الف كلذب ثيداحألا تحرص دقو ه عاطي عيفش الو ميمح نم

 ةمع ةيفص ايو دمحم تنب ةمطاف اي» كلع هلوقل اهرهاظ نع اهفرص

 «ائيش هللا نم امكنع ينغأ ال ينأف هللا نم امكسفنأ ايرتشا دمحم

 .ملعأ هللاو

1 ٠ ٠ ٠ َ ١ 

 ةليع دمحم انيبن ضوحب ناميالا (باب)

 نأ ليق ،رثوكلا همساو هيقت دمحم انيبن ضوحب ناميالا بجيو
 نبللا نم اضايب دشأ هءام ،ءامسلا موجنك هنازيك ددعو رهش ةريسم هلوط

 تي هتمأ نم يفوملا هد ري لسعلا نم ىلحأو .

۔ _ ١٩١



 ةنجلا وهو هللا باوثب ناميالا (باب)
 ءهعاطأ نمل ةنجلا وهو هللا باوتب ناميالا ةجحلا مايق دعب بجيو

 مه هبصي الو تومي الو ضرمي الف اهلخد نم باوت ههبشي ال هباوتو

 ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف سنزح الو مغالو
 نودلاخ اهيف مهو نيعألا ذلتو سفنألا يهتشت ام اهيفو رشب بلق

 يه ليق نيعلا روحلا اهيف مهجاوزأو نولسرملاو ءايبنألا اهيف مهناريج
 اهبارتو رامثلا نينافأو رومخلاو دهشلا راهنأ نم اهيفو نيتاسبو روصق

 انسح موي لك نودادزيو نارفغزلا اهشيشحو ؤلؤللا اهئابصحو كسملا

 .ملعأ هللاو دحاو نس ىلع د رم د رج الامجو

 رانلا يهو هللا باقعب ناميالا (باب)

 هللا اهدعأ رانلا يهو هللا باقعب ناميالا ةجحلا مايق دعب بجيو

 رانلا لهأ ةلاح نع ايكاح ىلاعت هللا لاق باقع ههبشي ال هباقعو هنادعأل

 لاقو اهيف نوخرطصي مهو أل لاقو هم ديدح نم عماقم مهلو لا
 اهيف مهوت لاقو 4 اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك ب

 اوبكبكفإل» لاقو « رصقلاك ررشب يمرت اهنإ » ىلاعت لاقو «&نوحلاك
 4 رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نالل لاقو 4نوواغلاو مه اهيف

 ىشغتو نارطق نم مهليبارس دافصألا يف نينرقمإلل ىلاعت لاقو
 اهنم هللا انذاعأ افطل افطل مهللا تايآلا نم كلذ وحنو رانلا مههوجو

.اهيلا برقي اممو



 هللا ةعاطب لمعلا (باب)
 ىفلز هللا ىلا هبرقت يتلا هللا ةعاطب لمعي نأ ءرملا ىلع بجيو

 نيحلاصلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هتمارك راد يف هناوض ر لانيل

 رئاغص نامسق يصاعملاف هيصاعم بنتجيو اقيفر كئلوأ نسحو ءادهشلاو

 اوبنتجت نا ق ىلاعت هلوقل رئابكلا بانتجاب ةوفعم رئاغصلاف رئابكو
 بجو أ ةيصعم لك ة ريبكل او : مكت ائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئ ابك

 ال مأ ايندلا يف دح اهيلع بجو ءاوس ةرخألا يف ديعولا اهيلع هللا

 نينصحملا فذقو قحلاب الا هللا مرح يتلا سفنلا لتقو هللاب كرشلاك

 نيدلاولا قوقعو املظ ميتيلا لام لكأو ابرلاو انزلاو تانصحملاو

 ةئف ىلا ازيحتم وأ لاتقل افرحتم الا فحزلا نم رارفلاو رامقلاو رحسلاو

 اهب قحلأو رمخلا برشو مكحلا يف ةوشرلاو ناتهبلاو ةميمنلاو ةبيغلاو

 الو غاب ريغ رطضأ نم الا ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأو ركسم لك

 ولو ئرمأ لام اهب عطقي يتلا يهو سومغلا نيميلاو روزلا ةداهشو داع
 املظ سانلا لاومأ لكأو ضرألا يف داسفلاب يعسلاو كارأ نم اكاوس

 الا روجحلا بذكلا اذكو هلوسرو هللا ىلع بذكلاو مهضارعأ متشو

 مهركنم نع ركنملا لهأ قيرفت هب ديري وأ نيجوز نيب حلصي نمك حابملا
 يف قدأ يه الامعأ نولمعتل مكنا هنع هللا يضر سنأ لاق كلذ وحنو

 رئابكلاو رئابكلا نم للع هللا لوسر دهع يف اهدعن انك رعشلا نم مكنيعأ
 اميظع ىصعت كنأل اهنم بتي مل اذا رانلا يف د ولخلا اهبحاص ىلع بجوت

 انمؤم لتقي نمو ل ىلاعت هلوقل اناهرب نآرقلاب ىفكو هتمظعل ةياهن ال
 ثيداحألاو تايآلا نم كلذ وحنو ه اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم

۔ _ ٢١



 هولوأتو كلذ يف قحلا لهأ فلاخ نم لوق ىلا تفتلت الف كلذب ةحرصملا

 .كلذ لحتسا نأ وأ منهج يف هتكم لوطب

 مطح ةججؤم ران نم كجورخ .:. ةلض كسفن كتنم دقل تبذك

 مشغ نمك ماصو ىلص نم حبصيف .:. العلا يف داعسلا لهأ عم كانكسو

 متصلاو تبجلاو ناتوألا دبع نمك .:. ابغار هللا ىلا ىوقتلا صلخأ نمو

 مظع نمك هلالا ىقشأ يذلا سيلو .:. ابئات كلالض نع عجرأف ليولا كل

 لاقو «&نومكحت فيك مكل ام نيمرجملاك نيملسملا لعجنفأ ل» ىلاعت لاق
 اولمعو اونمأ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ » ىلاعت

 . ئ نومكحي ام ءاس مهتاممو مهايحم ءاوس تاحلاصلا

 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف (باب)

 نم هللا ءايلوأ عيمج ىلوتي نأ ملحلا غلاب لقاع لك ىلع بجيو
 مزلت ةلمجلا ةيالو ىمسي مسقلا اذهو نيدلا موي ىلا نيرخآلاو نيلوألا

 يف ريخلاب مهيلع صوصخملا ةيالوو رهاظلا مكحب ةيالولا اماو فلكم لك

 رهش نم ةيالو وا هللا ءايبنا نم يبن ناسل ىلع وا هللا بتك نم باتك
 تقفتا نم مزلت كلذف نيحلاصلاو ةمئألا نم مالسالا يف هلدعو هلضف

 نيلوألا نم هللا ءادعأ عيمج نم ئربي نأ هيلع بجي اذكو اهطورش هعم
 فلكم لك مزلت ةلمجلا ةءارب ىمست اضيأ هذهو نيدلا موي ىلا نيرخآلاو
 نم ةءاربو رشلاب مهيلع صوصخملا ةءارب وأ رهاظلا مكحب ةآربلا امأو

 هعم تقفتا نم ىلع بجت اذكف ةملظلا ةمئأ نم هروجو هملظ رهش

۔ _ ٢٢



 فقت الول ىلاعت هلوقل هنع فوقولا مزليف لاحلا لوهجملا امأو اهطورش
 فوقو ىمسي ام اذهو «ملعت ال امع فق» هلع هلوقو ملع هب كل سيل ام

 هللابو اهلحم نم بلطت فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ماسقا ةيقبو نيدلا
 .قيفوتلا

۔ _ ٢٢٣





٥ر اهطل ١ ب اتك





 ةجاحلا يضاق بادأ يف (باب)

 بهذملا يف داعبألا اهنمف هيع هللا لوسر نع ةلوقنملا بادألاب بدأتي

 ضرألا نم برقي ىتح هتروع فنتكي ال نأو ءارحصلا يف ناك اذا

 هلجر مدق ءالخلا ىلا لوخدلا دارأ اذا اهنمو هرتسي ئشب رتتسي نأو

 نم ”ءابلاو ءاخلا مضب"ثئابخلاو ثبخلا نم هللاب ذوعأ لاقو ىرسيلا

 الو حيرلا لبقتسي الو طئاغ الو لوبب ةلبقلا لبقتسي ال نأو ،ثبخلا
 يف الو نيراملا قيرط يف الو ةبلصلا ضرألا يف لوبي الو نيرمقلا

 ءام يف الو دجسم ميرح يف الو رامثألا طقسم يف الو سانلا سلاجم

 ةربقملا يف الو ةرحجألا يف الو رارطضالا ةلاح يف الا يراج الو دكار

 هركذ ضبقي الو هل لهسأ هناف رسيألا هقش ىلع دعقيلو ربق ميرح يف الو
 لوخدلا سكعب اجورخ ىنميلاو الوخد ىرسيلا هلجر مدقيو هنيميب

 ئهيلو اجورخو الوخد ىنميلا مدقيف لزنملا امأو دجسملا يف جورخلاو
 رمجتسي الو رهاط دماج نم اههباش ام وأ اهب رمجتسي راجحأ ةثالث
 جاجزلاك سلمأب الو محفب الو شيشحلاب الو ماضعلاب الو ثو رلاب

 نئمطت ىتح طئاغلاو لوبلا نم لستغيلف انركذ امك رمجتسا اذاف هوحنو

 .ءاجنتسالا دعب بارتلاب هدي حسميو سجنلا رثآ بهذيو هسفن

 ساجنألا نم رهطتلا يف (باب)
 هبو ةالصلا حصت ال هنأل هبوتو هندب نم ساجنألا تاقالم بنتجيلو

 هيفف ملعملا الا بلكلاو ريزنخلاو ةتيملا تابوطر لثم ساجنألا نم ئش
 قورعلا مد امأ لاحطلاو كمسلا مد الا مدلاو طئاغلاو لوبلاو نالوق

٢٦٢٧ _



 مدو سجن سافنلا مدو سجن ضيحلا مدو نالوق هيفف ةحبذملا لسغ دعب

 ىلع رمخلاو يلهألا جاجدلا حرطو عابسلا ثورو سجن فاعرلا

 نيكرشملا تابوطرو يدولاو يذملا ينملاو سلقلاو ئقلاو اهتساجنب لوقلا

 هبوث ىلع وأ يلصملا دسج ىلع اههابشأو ساجنالا هذه نم ئش عقو اذاف
 .هتلازإ هيلع بجو هالصم عضوم وأ

 ةبانجلا نم لسفلا يف (باب)

 : لاق هلع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «ينملا نم لسفلاو يذملا نم ءوضولا»
 تلاق ؟ ... لزني ملو عامج نم هيع هللا لوسر لستغي له ةشئاع تلأس

 لوقيو لسغلاب انرمأيو لستغيو كلذ انب عنصي هزع هللا لوسر ناك :

 اهردق وأ ةفشحلا لاخداب لسغلا بجيف يف ناناتخلا ىقتلإ اذا بجاو لسغلا

 ةميهب يف وأ اتيم وأ ايح ركذ وأ ينج : وأ ىثنا ربدب وأ لبق يف اهدقاف نم

 جوز ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ لسغلا ةفصو ركذلا يف مالتحابو
 لسغف أدب ةبانجلا نم لسغلا دارأ اذا هقلع هللا لوسر ناك تلاق هقلع يبنلا

 اهب للخيو ءاملا يف هعباصأ لخدي مث ةالصلل أضوتي امك أضوتي مث هيدي
 ءاملا ضيفي مث هديب تارم ثالث هسأر ىلع بصي مت هسأر رعش لوصأ

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ءاجنتسالا دعب اذهو هلك هدسج ىلع
 اوقناو رعشلا اولبف ةبانج ةرعش لك تحت» : لاق ةلف يبنلا نع سابع

 لع هللا لوسر نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «رشبلا

 دنع يتفقنعو يتقفنعو يتكينف لسغأ نأ ليربج يبيبح ينرمأ» : لاق

۔ _ ٢٨



 هيضبأمو هيغفر لسغ كلذ عم هيلعو ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق «ةبانجلا
 ةبرسملا يه ةكينفلا عيبرلا لاق هدسج نم نطب املكو هترسو هتبرسمو

 افق فلخ نم ةبقرلا يف يتلا ةبرسملا يه ةقفنعلاو ،براشلا طسو يف يتلا

 ىلفسلا ةفشلا تحت ةيحللا نم ةراحنملا تاريعشلا يه ةفقنعلاو سأرلا

 ةبرسملاو نيتبكرلا تحت ام ناضبأملاو نيذخفلاو ركذلا نيب ام ناغفرلاو
 ةدحاو ةرم لسغلا يف يزجي ام لقأو ةرسلا ىلا ردصلا تلصف يتلا يه

 غلابيو هدي لصت ثيح هكرعيو تارم ثالث ءاملاب هدسج معي نأ يغبنيو

 ءاملا يف فارسالا يغبني الو هدسج نم نطب عضوم لك يف كرعلا يف

 لهأ لايكم قرفلا عيبرلا لاق قرفلا وهو ءانا نم لستغي ناك هلع هنأل
 لسغ نم اهتريفض ضقن ةأرملا مزلي الو الطر رشع ةتس وهو زاجحلا
 نم تانفح ثالث هيلع يتحت نأ اهيفكي كلذ نع ةلئاسلل هليع هلوقل ةبانجلا

 نيرهطتو ءاملا نم كيلع نيضيفت مث ةيثح لك دنع كنو رق يزمغأو ءام
 .ملعأو هللاو خ وسنم ءاملا نم ءاملا ثيدحو سافنو ضيح نم اهمزليو

 ءوضولا يف (باب)
 نقذلا ىلا سأرلا رعش تبنم نم هجولا لسغ ةعبرأ ءوضولا ضئارف

 عباصألا فرط نم نيديلا لسغو اضرع نذألا ىلا نذألا نمو الوط

 ىلع ءاملا رادأ أضوت اذا ناك هقلع هنأ يورو امهلاخداب نيقفرملا ىلا

 هنأ هقلع هنع يورو هلك ليقو هعبر ليقو سأرلا فصن حسمو هيقفرم
 مادق ىلإ اهدري مث هسأر ءافق ىلا هدي رميف مادق نم هسأر حسمب أدبي

 .اهب الا لمعلا حصي ال ةبجاو ةينلاو امهلاخداب نيبعكلا ىلا نيلجرلا لسغو

۔ _ ٢٩



 ةلقعهلوقل كاوسلاو اثالث نيديلا لسغ اهنم ةريثكف هننس امأو : لصف

 ةيمستلاو «ءوضو لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول»

 هلع هنأ دروو ناتبجاو ليقو قاشنتسالاو ةضمضملاو ةبجاو اهنأ ليقو

 ضمضمت هنأ دروو ةدحاو ةفرغ نم اثالث قشنتساو ضمضمت

 يف ةغلابملا اهنمو ىرخأ نم اثالث قشنتساو ةفرغ نم قشنتساو
 نينذألا حسمو قاشنتسالا دنع رثنتسي نأو امئاص نكي مل نا ةضمضملا

 عباصألا ليلختو امهحسم بجاو ليقو ديدج ءامب امهنطابو امهرهاظ

 بيقارعلل ليو» هلقع هلوقل مادقألا نوطبو باقعألا كرع يف ةفلابملاو

 ليقو تالاوملاو بيترتلا اهنمو «رانلا نم مادقألا نوطبل ليوو رانلا نم

 الا ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه لاق ةرم أضوت نيح هيع هنأل امهبوجوب

 ءاملا يف فارسالا مدع اهنمو ملعأ هللاو ىلاوو هيف بتر دقو هب

 هيفكت سأرلا نأ ليقو ضوع لكل اثالث لسغلاو ءوضولا يف غابسالاو
 بساني امب وضع لك دنع وعدي نأ بحتسيو نانذألا اذكو ةدحاو ةحسم

 اهدعبو 44 ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ د ةروس هدعب أرقي نأو ةيعدألا نم

 ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ روفنأملا ءاعدلا

 نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا هلوسرو هدبع

 كركذا ينلعجاو اروكش ادبع ينلعجاو نيحلاصلا كدابع نم ينلعجاو

 الا هلا ال نأ دهشأو كدمحبو مهللا كناحبس اليصاو ةركب كحبساو اريثك

 .كلذ هنكمأ نا هءوضو ةلاح ةلبقلا لبقتسي نأو كيلا بوتأو كرفغتسأ تنأ

 فارسالاو همدقتملا هننس نم هنس كرت اهنم ةريثكف هتاهوركم امأو

ءوضول او ءالا نم ليلق ريغل اهنع صقنلاو ثدالثلا ىلع ةدايزلاو ءالا يف



 مرحي ليقوةضفلاو بهذلا يناوأ نم ءوضولاو افيص سمنملا ءاملا نم

 مل نا اهنم دبال تعد ةجاحل وأ هللا ركذ ريغب هئانتا يف مالكلاو امهنم

 .ةولخلا يف انايرع ءوضولاو ةراشالا وحنب مهفت

 جرخ ام جورخو هناكرأ نم نكر كرت اهنم ةريثك ضقاونو : لصف
 يذمو ينمو لوبو ةاصحو ةدودو حيرو طئاغك ربدلا وأ لبقلا نم

 جرخي يذلا مدلاو فاعرلا مدو ئفو سلقك ةدعملا نم جرخ امو يدوو

 سمو ةيبنجألا ندب سمو دملا الا حوفسملا مدلا وهو يرط حرج نم

 أضوتيلف هركذ سم نم نأ هلزع يبنلا نع ةربس نع يور ال هجرف

 تانصحملا فذقو انزلا لثم ةريبكلا لعفو هتيرس وأ هتجوز جرف سمو

 ثيحب ريفلا تويب ىلا رظنلاو ةميمنلاو ةبيغلاكو هللاب كرشلا اهمظعأو
 ليقو ةالصلا يف وأ اسلاج ناك اذا الا مونلاو هقهقلاو هيلا رظنلا زوجي ال

 هلئاضفو ةنيدملاب ض رف هنأ ليق عجطضا ولو هضقني ال فيفخلا مونلا يف
 .ملعأ هللاو ليجحتلاب ةمألا هذه تصتخاو ىصحت ال

 ءوضولا لئاضف نم ئش ركذ يف (باب)

 لاق هقيقع يبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 غابسا تاجردلا هب عفريو اياطخلا هب هللا اوحمي امب مكربخأ الأ»
 دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلا اطخلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا

 يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ، «اثالث اهلاق طابرلا كلذف ةالصلا

 ههجو لسغف ملسملا دبعلا أضوت اذا» قيقع هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 هيدي لسغ اذاف ءاملا رطق رخآ هنيعب اهيلا رظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ
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 بونذلا نم ايقن ج رخي ىتح كلذك مت امهب اهشطب ةئيطخ لك امهنم جرخ

 .«وضرولا رفأ نم نيلجحم ارغ ةمايقلا م وي نوتأي هتمأ نا» ت هلوقو

 نيفخلا ىلع حسملا يف لوقلا (باب)
 لوسر تيأر ام لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ طق هفخ ىلع حسم هلع هللا
 يناو طق هفخ ىلع حسم هلزع هللا لوسر تيأر ام تلاق اهنع هللا ىضر

 حسمي نأ نم نيفخلا عطقي وأ نيبعكلا نم هيلجر لجرلا عطقي نأ تددو
 باحصا نم ةعامج تكردا لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبا ،امهيلع

 ؟ .. هيفخ ىلع هكلع هللا لوسر حسمي ىله مهتلأسو هلزع هللا لوسر
 انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع لجرلا حسمي فيك رباج لاق ال : اولاق
 ءمهتيداحأ يف انوفلاخم هيوري امب ملعأ هللاو ءوضولا سفنب هباتك يف

 نم يلإ بحأ يمدق ىلع نيكسلا لمحأ نآلا اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 .نيفخلا ىلع حسمأ نأ

 مميتلا يف (باب)
 مميتلا ىلا تلدع هلامعتسا نم رذع لاح يف تنأ وأ ءاملا تدقف اذاف

 اذه يمميتب عفرأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوقتف بيطلا ديعصلا بارتلاب
 دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ءاملا نم الدب ةالصلل مميتأو ثادحألا عيمج

 كهجو امهب حسمتو امهعباصأ اقرفم بارتلا كيفكب برضتف هلل
 ىرسيلا رهاظو ىرسيلا نطابب ىنميلا رهاظ حسمتف ةيناث برضتو
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 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ نيغسرلا ىلا ىنميلا نطابب

 دعص ام ديعصلاو نيغسرلا ىلا هيديو ههجو حسمف اذكه كيفكي امأ : هلع
 ةرونلاب الو دام رلاب مميتلا زوجي الو رهاطلا بيطلاو ض رألا هجو ىلع

 : كهلاب الو خبسلاب الو جو راصلاب الو

 انلمعيفاهبشاهب رقأ .:. اندصقي بارتلا مدعمو

 انحسميف ى وهل ١ ه فكب .. انب رضي عيمجل ١ م دعمو

 اليلدلا بلطاف ءوضولا يوني .. اليقوامميت هب يوني

 برللةرذعم هنكل .:. يبنياليلدهيف ىرأالو

 هنلعن ي دهل ١ و ط ايتح ١ وهو .. هنكمي ام ةي اخ هن اذف

 الو ةالصلا نم ملسي مل ام ءاملا ةيؤر اذكو هلصأ ضقان هضقنيو

 زوجي الو دجي ملف بلطي نأ دعب ءاملا نم سأيلا دعب الا مميتلا زوجي
 صضتئاحل او بنجلل هنيعب مميتل ١ اذهو ةالصلا تقو لوخد دعب الا مميتلا

 : لاق يع يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ملعأ هللاو تيمللو ءاسفنلاو

 رهش ةريسم بع رل اب ت رصن يلبق دحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ «

 لصيلف ةالصلا هتكردأ لجر اميأف اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعجو

 ةعافشلا ملعأ هللاو _ اهب دارأ «ةعافشلا تيطعأو مئانغلا يل تلحأو

 هللا ةمارك راد ةنجلا مهلوخدو فقوملا نم نينمؤملا ةحارا يف ىمظعلا

 وه هنأل نورخآلاو نولوألا هيف هدمحي يذلا دومحملا ماقملا وهو ةعرسب
 ىلا تثعبو ةصاخ هموق يف ثعبي يبنلا ناكو سماخلاو اهحتفي نم لوأ

 .ملعأ هللاو ةفاك سانلا
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ةالصلا باتك





 ناذآلا يف ة (باب)

 تقولا لوأ وهو ةعمجللو سمخلل الإ تاولصلا نم ئشل نذؤي ال
 تاقوذألل اظفاح انيمأ ةقث نذؤملا نوكي نأ يغبنيو تقولا لوخدب مالعالل

 دقف ايندلا ضارعأ نم ائيش هب ديري ال ىلاعت هلل هب ابستحم هتوص هب ادام

 امو نينذؤملا لضف يف درو دقو هتوص عمس ئش لك هل رفغتسي هنأ درو

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا ،ةريثك رابخا تاماركلا نم هللا دنع مهل
 يف تنك اذاف ،ةيدابلاو منغلا بحت كارأ لجرل لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ

 نذوملا توص عمسي ال هنأف كتوص عفرأف ةالصلل تنذأف كتيدابو كمنغ

 هللا لوسر نم تعمس اذكه ةمايقلا موي هل دهش الا ئش الو سنأ الو نج

 لوقي نأ حيرو رطم تاذ ةدراب ةليل تناك اذإ نذؤملا رمأي هقلعت ناكول

 : كلذ يغبني الف بنج تنأو تنذأ اذإف ملعأ هللاو لاحرلا يف اولص الا

 بتكلا صن هب مهئافتكأ يفو .:. بنج وهو هناذأ يف فلخلاو

 ناذأ زوجي الو زئاج زيمملا يبصلا ناذأو ةلبقلا ريغ هناذأب لبقتسيالو
 يف هيعبصأ لعجيو ةعمجلل الا تقولا لبق ناذألا زوجي الو نونجملا الو ةأرملا

 ىلع يح لاق اذا الامشو انيميو ةالصلا ىلع يح لاق اذا انيمي تفتليو هينذأ

 .ملعأ هللاو لق وحي نيتلعيحلا يف ليقو نذؤملا ةعباتم يغبنيو حالفلا

 ةالصلل مايقلا يف (باب)
 بلقلا رهاط تنأو اهل تنذأ امدعب ةالصلل موقت نأ تدرأ اذاف

 افئاخ هرماوأ لاثتماب هللا باوث اهتيدأتب ايجار لغاوشلا عيمج نم اغرفتم
 نأو ةرهاط ةعقب يف يلصت نأو بايثلاو ندبلا رهاط ةبقاع اهكرت نم
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 لوقتف يقافالل مرحلاو يم رحلل دجسملاو اهيئارل ةبعكلا يهو ةلبقلا لبقتست

 ةبعكلا ىلإ اهجوتم تاعكر عبرأ رهظلا ةضيرف ىلاعت هلل يلصأ الثم
 يلصت تنك نا ةماقالا أرقاف يقت دمحم هلوسرلو هلل ةعاط ةفيرشلا

 ناذألا يف نسيو نيترم ةالصلا تماق دق ةدايزب ناذألاك يهو ادرفنم

 ةلع دمحم انديس هيجوتب أدبأو هجوف ةماقالا تمت اذاف مزجلا اهيفو دملا

 الو كئانت لجو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس وهو

 يهجو تهجو وهو مالسلا هيلع ميهاربا انيبأ هيجوت هيلإ مضو كريغ هلا
 رضحأ انهف نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل

 مالكب هيجوتلا نيبو اهنيب لصفن الئل اهب ظفلتت نأ جاتحي الو كبلقب ةينلا
 اهدعب ناطيشلا نم هللاب ذعتساو ربكا هللا لوقت مارحالا ةريبكت ربكو

 اقرفم كيتبكر قوف كيدي عضو عكراف اهتأرق اذاف ةحتافلا أرقأو ارس
 اذاف اثالث ميظعلا يبر ناحبس كعوكر يف لقو كرهظ وسو امهعبصأ
 انبر لقف امئاق تيوتسا اذاف هدمح نم هللا عمس الئاق كسأر عفرأف تحبس

 ضرألا نم برقت ىتح اهعطقت الو دوجسلل ةريبكتب رخف دمحلا كلو
 ةهبجلا ءاضعأ ةعبس ىلع دجساو كفناف كتهبجف كيديف كيتبكر امدقم
 زوجي الو ةهبجلل ةبحاصم يهف فنألا امأو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيديلاو

 كيبنجو كيدضع نيب فاجو رذع نم الا فنألا ىلع دوجسلا كرت

 ىلا نيتبوصنم كينذاو كيتبكر نيب كيدي لعجاو ريغلاب رضت ال ةافاجم
 رقنت الو دوجسلا يف كرعش الو كبوث فكت الو امهعباصأ اماض ةلبقلا

 كدوجس يف لقو بلعذلا تافتلا اهيف تفتلت الو كيدلا رقن كتالص يف

 ىتح ريبكتلاب كسأر عفراف اثالث تحبس اذاف اثالث ىلعألا يبر ناحبس

 اهيف حبسو ةيناثلا ةدجسلل ةريبكتب رخف اسلاج تيوتسا اذاف اسلاج يوتست
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 اعوكرو ةءارق ىلوألاك اهب تأو ةيناثلا ةعكرلل مق مث ىلوألاك اثالث

 ةدجسلا نم تمق اذاف ىلوألا ةعكرلا يف الا ةذاعتسالا مزلت الو ادوجسو

 تاكرابملا تايحتلا يهو اهأرقاو تايحتلل دعقاف ةيناثلا ةعكرلا نم ةيناثلا

 مالسلا هتاكربو هللا ةمح رو يبنلا ىلع مالسلا تابيطلا تاولصلاو هلل

 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع

 امهب تآو ةعبارلاو ةثلاثلا ةعكرلل مق مث هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 ةريخألا تايحتلل ةعبارلا يف دعقاو ادوجسو اعوكرو ةءارق نيتلوألاك

 قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ يبنلا ىلع ةالصلا دعب دزو ىلوألاك اهأرقاو
 يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لوقت ملس مث رانلا باذع انقو ةنسح ةرخألا

 عداو مارحالا ةريبكتب كيلع مرح ام كل لح دقو الامشو انيمي اهب تفتلت

 لاق هتمحر يف لوخدلاو رانلا نم ةاجنلا هلأساو اهدعب كالوم

 ىلص نم نأ ليق «ه&بغ راف كبر ىلاو بصناف تغرف اذاف : ىلاعت
 رصعلا ةالصو ملعأ هللاو اهرامث طقتلي ملو ةرجش ضغن نمك عدي ملو
 رهظلا يف أرقي الو ةينلا يف الا قرف ال ادوجسو اعوكرو ةءارق رهظلاك

 ةالصو ادرفنم وأ امومأم وأ اماما ناك باتكلا ةحتافب الا رصعلاو

 دمحلا نيتلوألا نيتعكرلا يف أرقت تاعكر ثالث ىلصت برغملا ضرف
 وأ اماما تنك اهدحو دمحلا ةثلاثلا يفو اذف وأ اماما تنك نا ةروسو

 يف أرقت تاعكر عبرأ يهف ةرخألا ءاشعلا ضرف امأو ادرفنم وأ امومأم

 نيتعكرلا يفو ادرفنم وأ اماما تنك نا ةروسو دمحلا نيتلوألا نيتعكرلا

 حبصلا ضرف امأو درفنملاو مومأملاو مامالل اهدحو دمحلا نيتريخألا

 امأو ةروسو دمحلا امهنم لكلا يف د رفنملاو مامالا أرقي نيتعكر ىلصتف

۔ _ ٢٩



 ةءارق هماما نم عمسيو اهدحو دمحلا الا هماما فلخ أرقي الف مومأملا

 ارهج هماما ارقي ثيح تاولصلا عيمج نم تاعكرلا عيمج يف ةروسلا

 .ملعاو هللاو

 دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مارحالا ةسمخ ةالصلا ناكرأو : لصف

 نمو اهب الا ةالصلا حصت ال اهنم نكر ةينلا نأ ليقو دهشتلل دوعقلاو
 دصقلاو ةلبقلا لابقتساو رهاطلا سابللاو ندبلاو ةعقبلا ةراهط اهطورش

 ةعامجلا قح يف دكأتيو د رفنملل ناذألا اهننس نمو ح راوجلا لكب اهيلا
 لاجرلا هب صتخم ناذألاو ادمع اهكرتب ةالصلا لطبت ليق ةنس ةماقالاو

 نيتداهشلاو ريبكتلاب نمقي ءاسنلا ليقو ءاسنلاو لاجرلل يهف ةماقالا امأو

 .نهيلع ةماقا ال ليقو

 ةريبكت دعب ةنس يمهف ةذاعتسالاو لكلل ةنس وهف هيجوتلا اماو : لصف

 ريبكتو عفرلا ريبكتو ةنس هدمح نمل هللا عمس لوقو ارس مارحالا

 ضرف هرثكأ ليقو ةنس دوجسلاو عوك رلا يف اثالث حيبستلاو ضفخلا
 نكر ليقو ةنس ةالصلا نم ميلستلاو ض رف ليقو ةنس تايحتلا ةءارقو

 ال هناو هدوجسو هعوكرو همايق يف ةنينأمطلاو تافتلالا مدع اهننس نمو

 .كلذ وحنو ىلوألا ةدجسلا نم اسلاج نئمطي ىتح ةيناثلا ةدجسلا دجسي

 ناف دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاك اهناكرأ نم انكر ىسن اذاو : لصف

 ناو وهسلل دجسو تحصو عجر ثلاثلا دحلا يف لخدي نأ ليق هركذ

 مل ام وهسلل دجسيلو الف وهسلا يف امأو تلطب ادماع اهننس نم ائيش كرت

.ملعأ هللاو اهننس رثكأ ىسني



 يف راصتقالا اهنمو تقولا رخآ ةالصلا اهنم ةريثكف : اهتاهوركم امأو

 كيدلا رقن اهيف رقني نأ يهنو هريغ دجي ناك نا دحاو بوث ىلع ةالصلا
 نعو هدوجس يف هبوثو هرعش فكي نأو بلعثلا تافتلا اهيف تفتلي نأ وأ
 يبتحملا ةدعق يه اهنأ رسفو ءاصفرقلا دوعق نعو دوعقلا يف شح رفتلا

 امهيلع نيديلا عضوو نيقاسلا بصنو نيتيلألا ىلع سولجلا يه يتلا

 ءامصلا لامتشا نعو ىرخألا تحت امهادحا اكبشم نطبلا ىلا امهل اماض

 قيرطلاب تهركو هندبو هبايت نم ئشب ثبعلا نعو راصتخالا نعو

 هنأل نيثبخألا ةعفادمبو ماعط ةرضحبو هئام نم فاخي داوبو زئاجلا

 رانلا هتقرحأ امو فوصلا قوف دجسي نأ تهركو هبوت يف امهرص نمك
 .ملعاو هللاو ادماع اهكرت اذا هتالص ضقنت اهننس ضعبو لئاحالب

 هنأ ريغ اهيف مالكلاو برشلاو لكألا اهنم ةريثك اهضقاونو : لصف
 طئاغلاو حيرلاك فوجلا نم ئش جورخ اهنمو حبس رمأ يلصملا انع اذا

 ادماع اهناكرأ نم نكر كرت اهضقنيو كلذ وحنو سلقلاو ئقلاو لوبلاو
 دجسو عجر كلاتلا دحلا يف لخدي نا لبق هركذ نا الا نايسنلا يف اذكو

 ادماع اهننس نم ةنس كرت وأ ريخأتلا هقح نكر ميدقت وأ تحصو وهلل

 روهط ريغب اهل نايتالاو هبوث وأ هندبل ساجنألا نم ئش ارشابم وأ
 ادمع هرخآ وأ تقولا لبق ةالصلا زوجت الو ةسجنلا ةعقبلا يف ةالصلاو

 ملسي مل ام هيلع رداقلا مميتملل ءاملا ةيؤر اهضقنيو اهفئاظوب اهعسي مل ام

 زفكلا ادمع اهل كراتلا ىلع بجيو هفلخ نم ىري ىتح تافتلإلاو اهنم
ريخأت الب اهل ركذلاو هابتنالا دنع اهنايلصيف يسانلاو مئانلا امأو ةرافكلاو



 يقابلا متيو ةالصلا كردا دقف بورغلاو عولطلا لبق ةعكر كردأ اذاو

 لئاسمو ملعأ هللاو راذعألا باحصأ قح يف اذهف بورغلاو عولطلا دعب

 .اهلحم نم بلطت ةريثك بابلا

 تاعوطتلاو ننسلا يف (باب)

 ليقو رتولاو برغملا ةنسو رجفلا ةنسك دكؤم وه ام ننسلا نمف

 ريخ ةسداس ةالص مكداز هللا نأ» هباحصأل هيع هلوقل رتولا بوجوب

 .ملعأ هللاو «رتولا يهو معنلا رمح نم مكل

 نيتعك ر ةضيرفلا لبق رجفلا حاضتا دعب ىلصتف رجفلا ةنس امأ : لصف
 الإ ةضيرفلا نيبو اهنيب مالكلا يغبني الو نآرقلا نم رسيت امو ةحتافلاب

 ىلصتف برغملا ةنس امأو ةالصلا حالصا يف هنم دبال امو هللا ركذب

 رضي الو امهريخأت نيكلملا ىلع قشي ليق هنأل آروف ةضيرفلا دعب نيتعكر

 نأ يغبنيو اعبس رانلا نم هللاب ريجتسا وحنبو رافغتسألاب امهنيب لصفلا
 تاعكر ثالث ىلصيف رتولا امأو نيتعكرب ولو عاطتسا ام اهدعب لفتني
 نم هغارف دعب ميلستو نيتيحتب اهتنسو ةرخألا ءاشعلا يلصت نأ دعب

 نيب ام عستم هتقوو نآرقلا نم رسيت ام هتاعكر نم لكلا يف أرقيو ةثلاثلا

 .رجفلاو ءاشعلا

 دعب ناتعكرو رهظلا ةالص دعب ناتعكر بتاورلا ننسلا نمو : لصف

 هيف حتفت تقو هنأل اعبرأ رهظلا لبق يلصي نأ يغبنيو ةرخآلا ءاشعلا ةالص

لبقو عاطتسا ام امهتنسو نيئاشعلا ةالص دعبو اعبرأ اهدعبو ءامسلا باوبأ



 نمو سلجي نأ لبق دجسملا ةيحت نيتعكر ديكأتب يلصيو نيتعكر رصعلا
 ليللا نم ريخألا ثلثلا يف لفاونلا نم هللا ءاش ام لصيلف رفوألا ظحلا دارأ

 اذاف ةدحاوب رتويو ةعكر ةرشع يتنثا ليللاب يلصي هع يبنلا نأ ليقو
 .هنيمي ىلع امهدعب عجطضاو نيتفيفخ نيتعكر ىلص رجفلا علط

 اضيأ ننسلا يف (باب)
 : نيباوتلا يأ نيباوألا لعف نم ىحضلا ةالص ىلع ةظفاحملاو

 ابانأ نمو دواد ةالص ...:. اباصأ دقف اهيلصي نمو

 تضم ر اذا اهتقو لضفأو حمر ردق سمنلا عفترت ذنم اهتقوو

 نأ يور دقو اهرتكأل ةياغ ال ليقو نام اهرثكأو ناتعكر اهلقأو لصفلا
 .ملعأ هللاو ئناه مأ تيب يف تاعكر نامت اهالص هيع يبنلا

 ديع ةالصو رطفلا ديع ةالص) نيديعلا ةالص ةدكؤملا ننسلا نمو

 اهيف نسيو نيمومأمو ماماب نآرقلا نم ئشو ةحتافلاب ناتعكر (ىحضألا
 نم غارفلا دعبو اسمخ مارحالا دعب ربكي هوجولا ضعب يفف ريبكتلا

 اتالت ةيناتلا نم ع وكرلا نم عفرلا دعبو اسمخ ةيناتلا ةعكرلا نم ةءارقلا

 ىوقتب اهيف مهرماي ةالصلا دعب ةبطخلاو هدمح نمل هللا عمس كلوق دعب

 رطفلا ديع يف مهرمأيو هباوث يف مهبغريو هبقاع نم مهرذحيو هللا

 ىلإ برقتلاب ىحضألا يفو اهجارخا تقو نييعتو رطفلا ةاكز جارخاب
 نسيو ماحرألاو ناريجلا ةلصبو فورعملا ءادسابو مهاياحضب هللا

اوراس يتلا قيرطلا ريغ نم عوجرلاو مهعوجرو مهريسم يف ريبكتلا



 ديبعلاو لافطألاو ءاسنلا جورخ نسيو نابجلا يف اهنوك نسيو اهيلع

 ةالصلا لبق لاستغالا اهيف نسيو مالسالا ةرثكب ارسحت ناطيشلا داد زيل

 مايا ةضيرف لك دعب ريبكتلا نسيو ةنيزلاو بيط نم دجو امب بيطتلاو

 ارهظ رحنلا موي تيلص اذا .:. ربك لاق ضعب قيرشتلا يفو

 ارصع م اي ل اثلان ربكو .٠. ءاشع اهيف مهضعب ربكو

 اركن ت أي مل هك رت دمعت .٠. نم ىلع ١ رط مهيأر عمجأو

 لوق يف رحنلا موي نم رجفلا ةالص دعب ئدتيي نأ ليقو تلق

 .ملعأو هللاو

 فوسك و رمقل ا ف وسخ ة الص اهيف بوغ رمل ١ ننسل ١ نمو : لصف

 امهو هتايحل الو رشب تومل نافسخي ال هللا تايآ نم ناتايآ امهو سمنتلا

 ةفص يف هللا همحر عيبرلا يور نآرقلا نم ئشو ةحتفلاب ناتعكر

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ سمشلا تفسخ نيح هلع هتالص
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع سمل ا تفسخ لاق سابع

 نم اوحن أرقف اليوط امايق ماقف هعم سانلاو هلع هللا لوسر انب ىلصف
 مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث اليوط اعوكر عكر مث ةرقبلا ةروس

 اعوكر عكر مث لوالا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مت دجس مث لوالا

 مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث لوألا عوكرلا نود وهو اليوط

 هللا يضر ةشئاع تلاق سمشلا تلجنا دقو فرصنا مث دجس مث لوألا

 نا لاق مث هيلع ىنثأ مث هللا دمحف سانلا بطخ ةالصلا نم غ رف امف اهنع

۔ ٤٤ ۔



 اذاف هتايحل الو رشب تومل نافسخي ال هللا تايآ نم ناتايآ رمقلاو سمننلا

 دمحم ةمأ اي لاق مث اوقدصتو اوعرضتو هوربكو هللا اوعداف كلذ متيأر

 ةشئاع تلاق اريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول هللاو

 تبثي نمم رباج ناكو عيبرلا لاق ربقلا باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأو
 .ربقلا باذع

 دلبلا ج راخ ىلصت ثيغلا بلطل ءاقستسالا ةالص ةنسلا نمو : لصف

 ةقدصلا ميدقتب نورمؤيو اهدعب ةبطخلاو نآرقلا نم رسيت امو ناتعكر

 هلوقل مهئاعد ةباجاب نينئمطم راقوو ةنيكسب هلل نيعشاخ نوجرخيو

 ج رخي لب سابللاب اهيف نيزتلا نسي الو « مكل بجتسا ينوعدا ل ىلاعت
 لاحلا بالقناب الؤافت ءاد رلا بلق بيطخلل نسيو هسابل نم هيلع امب لك

 لهأو نيحلاصلا جورخ يغبنيو ةالص ريغ نم رافغتساو ءاعدب زاجو

 .ملعأ هللاو ريخلا

 يف هعمتسملو نآرقلا ئراقل بوجولاب ليقو دوجسلا نسيو : لصف
 ةروس يفو دعرلاو لحنلا يفو فارعألا رخآ يف اعضوم رشثعدحأ

 ناقرفلاو لمنلا ةروس يفو ميرم ةروس يفو ءارسالا ةروس يفو جحلا

 ةالصلا يف مامالا اهأرق ولو اثالث اهيف حبسي تلصفو ةدجسلا ملآو صو

 دجسي مل نم ةالص تضقتنا الاو نيمومأملا ىلعو اهدجسي نأ هيلع بجو

 يبص وأ ةأرما نم اهعمس ولو مالسلا دعب اهنو رخؤي ليقو ضقن ال ليقو

 ال لاح يف وأ بنج وهو اهعمس اذاو دجسيو هسفنب اهأرقي وأ امهعبتي لهف

 بجي ال اهل رركملاو عناملا عافترا دعب اهدجسو اهرخأ اهدوجس هنكمي
 يأ يف اهدوجس زئاجو ىلوألا ةرملا الإ هعمس نم ىلع الو هيلع دوجسلا

۔ ٤ا٥ _



 دنعو اهنم نرق بورغ دنعو سمشلا نم نرق عولط دنع ريغ تقو

 يذلل يهجو دجس اهدعب لوقي نأ يغبنيو ملعا هللاو لاوزلل طسوتلا
 اهب ينع عضو ارجأ اهب ينطعأ مهللا هرصبو هعمس قشو هروصو هقلخ

 .هتدجس دواد كدبع نم تلبقت امك ينم اهلبقتو اركش اهب ينقزراو ارزو

 ةيافكلا ىلع تيملل يحلا ىلع بجي ام (باب)

 تيملا رضح نمل بدنيو هنفدو هيلع ةالصلاو هنيفكتو هليسغت بجي

 نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ ةداهش هنقلي نأ نيملسملا نم

 ققحت اذاف ةلبقلا ىلا هممييو تام اذا هينيع ضمغيو هلوسرو هدبع ادمحم

 نيجوزلا نأ ليقو ءاسن ةأرملاو لاجر لجرلا لسغي هلسغ يف ذخأ هتوم
 اوجاتحا نأ الا هبراقأ تيملا لسغب ىلوأو امهنم تيملا لسغب يحلا قحأ
 نيملسملا نم لضفلا بلط نم مهدعاسيف لسغلا رمأ نم ئشل ةدعاسم ىلا
 كرتيو لسغملا الا هاري ال رتس تحت لسغيو هبايث عزنت نأ هلسغ ةيفيكو
 نأ دعب ةفيظن ةقرخب هدي لساغلا فليو هتروع رتسي ام بايثلا نم هيلع
 تيملا اذه لسغأ يتين مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوقيو هدي لسغي
 هلل ةعاط هلسغ نم يلع بجو امل ءادا ثدحو ثبخ لك نم ىتوملا لسغ

 ةفوفلم هديو رازالا تحت امو هجورف لسغي مث هلقت دمحم هلوسرلو
 هدي نم ةقرخلا ىقلأ هفظن اذاف اثالث هنطب رصعيو قفر ىلع هدعقيو

 هايملاب أدبت كرعلا عم اثالث ءاملاب هدسج معأو ةالصلل هئضوي امك هأضوو

 هعفرت مث روفاكو ءامب ةثلاثلاو ردسو ءامب ةيناثلاو هدحو ءامب ىلوألا

 يف لج رلا نفكيف هنيفكت يف ذخأتو ةفيظن ةقرخب هدسج ففجتو ءاملا نم

۔ _ ٤٦



 اهقوف لعجيو ةفافللا طسبتف صيمقلا قتفتف ةمامعو صيمقو رازاو ةفافل

 يف نطقلا عم ةريرذ هيلع لعجيو رازالا قوف صيمقلا لعجيو رازالا

 مهضعبو هعباصأ نبو هطبأو هينيع يفو هينذأو هفنأو همفك هذفانم

 : ههجو عيمج اهب ىشغي نطق ةكفن لعجي

 ارذ رذتو ةريرذ فلت .٠. انطقهنم باب لك اوشحتو

 رخآ نوكيو رسيألا بناجلا نم فللاب أدبي نفكلا هيلع فلي مث
 ىخرت اهنأل فللا غلب ثيح طويخلاب مزحيو رسيألا هبنج ىلع فللا

 نم اتالت دوعلاب هيلع رادي مت ربقلا يف هعضو دعب مئازحلا هنع

 هيف زوجت عضوم ىلإ هلقنأ مث ةنسلا نم هنأل هبناوج نمو ريرسلا تحت

 .هيلع لصو ةالصلا

 تيملا ىلع ةالصلا يف (باب)

 «رجافو راب لك ىلع اولص» هكلع هلوقل ةيافكلا ىلع ةبجاو يهو

 ةبجاو هلوسرو هللاب نيرقملا ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا» هليع هلوقو

 بدنيف اهيف هيلع لصي ملو ضرأب تام نمو «رفك دقف اهكرت نمف

 ةالصلاب نوونيو نيح دعب ولو هيلع اولصي نأ نيملسملا نم هناوخال

 نأ ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ، هلع يبنلا لعف امك هيلع

 يف مهنسأو اعرو موقلا لضفأ تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ» لاق هلع يبنلا
 ىعن ةع يبنلا نأ ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «هللا ركذ

 مهفصف ىلصملا ىلا مهب جرخف هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا سانلل

۔ _ ٤٧



 نب ىسوم خيشلا نأ يورو تاريبكت عبرأ ربكو ،مهب فصف «ةخسن»

 -هللا همحر - بيبح نب عيبرلا ىلع ىلص -هللا همح ر - رباج يبأ

 ةالصلاب ىلوأ نميف فلتخاو ملعأو هللاو ةرصبلاب تام عيبرلاو يكزاب
 برقألاف معلاف معلاف خألاف نبألاف جوزلاف بألا اهب ىلوأ ليقف تيملا ىلع

 يف لضفألا ليقو ىلوألا نذأب الا ىلوألا ريغ هيلع يلصي الو برقألاف

 ريمأو هدوجو دنع مظعألا مامالا اهب ىلوأ ليقو اهب ىلوأ هعروو هنيد

 لوقي لجرلا ردصو ةأرملا سأر لبقتسي نأ اهتيفيكو ملعأو هللاو شيجلا
 اهب رمأ يتلا ةنسلا تيملا اذه ىلع يلصأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب يلصملا

 هجو مث لع دمحم هلوسرلو هلل ةعاط تاريبكت عبرأب هلع هللا لوسر

 ةحتافلا اهدعب أرقاو ىلوألا ةريبكتلا هيجوتلا دعب ربك مث ةالصلا هيجوتك

 ربك مث ةحتافلا اهدعب أرقاو ةيناثلا ةريبكتلا اهدعب ربكف ةحتافلا تمت اذاف

 تيمي يذلا هلل دمحلا لوقت ءاعدلا اهدعب أرقاف ةثلاثلا ةريبكتلا اهدعب

 أدبملا هنم يذلا هلل دمحلا روبقلا يف نم ثعبيو ىتوملا ييحيو ءايحألا

 كديبع نحنو اذه نا مهللا ىلوألاو ةرخألا يف دمحلا هلو ىعجرلا هيلإو
 هدعب انتفت الو هرجأ انمرحت ال مهللا هدعب انتيقبأو انلبق هتيفوت كئاما اونب

 مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ئش لك تعسو انبر

 نم حلص نمو مهتدعو يتلا ندع تانج مهلخدأو انبر ميحجلا باذع

 نمو تائيسلا مهقو ميكحلا زيزعلا تنأ كنأ مهتايرذو مهجاوزأو مهئابأ

 ايلو تيملا ناك ناف ميظعلا زوفلا وه كلذو هتمحر دقف ذئموي تائيسلا قت

 هرارق نم آريخ آرارقو هراد نم اريخ اراد هلدبأ مهللا اذه قوف تدز

۔ _ ٤٨



 اننيب عمجاو نيحلاصلا حاورأ عم هحور دعصأو هلهأ نم اريخ الهأو

 لصو بوفغللاو بصنلا اهيف بهذيو ةبحصلا اهيف ىقبت راد يف هنيبو

 ةريبكتلا ربك مت ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو مهللا

 الا اهب رهجت الو الامشو انيمي اهب حفصت ةفيفخ ةميلست اهدعب ملسو ةعبارلا
 مدقتملا ءاعدلا قوف تد ز ايبص تيملا ناك نأو كبرقب نم اهعمسي ام ردقب
 نييلوتم هاوبأ ناك نا هيوبألو كدنع ارخذو اطرفو افلس انل هلعجأ مهللا

 هيلع يلصي نأ تيملا ىصأ ناو هيبألو تلق طقف يلوتم بألا ناك ناف

 عمتجا ولف ،نالوق يلولا وأ يصولا اهب ىلوأ لهف هتبارق ريغ نم دحأ
 يلإ لضفألا مدقي ليق ةدحاو ةالص مهيلع اولصي نأ اودارأو تاومأ

 الا دجسملا يف يلصت الو ارج ملهو مامالا هاجت لعجت لضفألا ليقو ةلبقلا

 نم موجرلملا امأو ةلبقلا لهأ نم رجافو راب لك ىلع ىلصيو رذع نم
 دحأ نمض الو ءافو هل كرتي ملو نيد هيلع نمو ةبوت الو رارقا ريغ

 مهيلع ىلصي الف مهوحنو ادمع ةالصلا كراتو هسفن لتاقو هنع هئافوب

 لسغي الو هيلع ىلصي ةكرعملا يف تام اذا ديهشلاو نيدلا يف هيلا روظنملا

 ةلآو متاخلاو فخلا وحن هنم عزنيو اهيف دهشتسا يتلا هبايث يف نفديو

 الو همارحا يبوت يف ىراويو ابيط سمي الو لسغي مرحملاو برحلا

 بيطت يله كلاهلا اهجوز نم ةدع يف تتام يتلاو هسأرو ههجو ىطغي
 ناك اذا الا ملعأ هللاو ةالص الب ىراويو لسغي ليق طقسلاو فالخ ال مأ

 ربقلا يف سيف ربقلا ىلإ ريرسلا يف لمحي هيلع ىلصي نأ دعبف ةايح هب
 ةلبقلا ةهج نم اضرتعم عضوي وأ ربقلا باب كانه هنأل هيلجر ههجو نم

_ ٤٩اؤ٤ -



 اهيفو مكانقلخ اهنمأ هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب هعضاو لوقيو

 كفتو قشلا زوجيو لضفأ دحللاو 4ىرخأ هرات مكجرخن اهنمو مكديعن

 دحللا يف عضويو ىنميلا هنيع نع فشكي ليقو هعضو دعب مئازحلا هنم

 زوجيو ربقلا مينست لضفألاو بارتلا هيلع لاهي مت هيلع نيلصيو نبللا

 نانثا ربقي نأ زوجيو هوحنو ريصح وحن هل شرفي نأ زوجيو حيطستلا

 يغبني الو لضفأ كلذف دحل لكل دحل ناو دحاو ربق يف ةرورضلل رذكأف

 رذع هريخأت يف مهل ناك نإ الإ ليللا يف تام نا تيملا نفد رخؤي نأ
 باوثل مهريكذتو ربصلاب مهرمأو تيملا لهأ ةيزعت نسيو ملعاو هللاو
 مهنأل ءازعلا مايأ اماعط مهناريج مهل يدهي نأ نسيو مهربص ىلع هللا

 هيف ناك اذا تيملا ىلع ءاكبلا مرحيو ماعطلا ةجلاعم نع مهدقفب اولغش

 تيملا بذعي الو دودخلا مطلو بيجلا قش نع ىهنيو ليوعو خارص

 مهرمأ اذإ الا ةلىرخأ رزو ةرزاو رزت الوط ىلاعت هلوقل يحلا ءاكبب

 .ملعأ هللاو كلذب

 ةالصلا رصق يف (باب)

 رفسلا ةالص ترقأف رفسلا يف نيتعكر نيتعكر تضرف ةالصلا ليق

 اهيف تطحف اعبرأ تضرف اهنأ ليقو رضحلا ةالص ديزو نيتعكر
 ةالصلا رصق هيلع بجاو رفاسملاو ملعاو هللاو رفاسملا قح يف ناتعكر

 .نيخسرفلا زواج اذا ريخمب سيلو

 افولاو مامتلا ىلع انقبسأ .:. ىفطصملا ناك رييختلاب ناك ول

 ريختلاب لوقنانل فيك .:. رفس يفادبأ متي ملو
۔ _ ٥٠



 : لاق هقلع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ينعي «ةعكر ةرشع ىدحا رفاسملا ىلعو ةعكر ةرشع عبس ميقملا ىلع»
 ينا رمع نبال لاق دمحم ابأ نأ بيبح نب عيبرلا ُةمسخلا تاولصلا اهب

 الا نيتعكر لص لاق يلصأ فيك رهشأ ةعست وأ رهشأ ةينامن ةنيدملاب ميقأ

 رصق نيخسرفلا هيف زواجي ارفس ىون اذاف نيميقملا ةعامج يف نوكت نأ
 لهف نيخسرفلا نود لاق وأ تاب اذاو هدلب نارمع نم ج رخ اذا ةالصلا

 نم عجري نأ ىلا رصقلا هلاح ىلع ىقبيو امهزواجي نأ ىلا امامت يلصي
 مدق ءاش نا رصعلا عم رهظلا عمجي نأ ولو هدلب نارمع لخديو هرفس
 نيب امهعمجي نأ نسحألاو رصعلا تقو ىلا رهظلارخآ ءاش ناو رصعلا
 رتولا امهعم عمجي نأ هلو ةرخآلا ءاشعلاو برغملا كلذكو نيتقولا

 ءاشعلا دعب لقنتي نأ ءاش نا رتولا رخؤي نأ هلو ةدحاو وأ اثالث اهيلصي

 : انطو اهذختي مل ام ةالصلا رصق ةدلبب ماقأ اذاو رجفلا علطي مل ام

 نطويف هسفن نئمطتو .:. نكسي ثيح ناسنالا نطوو

 هجعذزي ميظع رمأ ىوس هنم .:. هجرخي ال لزنم ريخ هاري

 هتشيع يف قحلي ررضو .:. هتلوص نم فاخي رئاجك

 اذا الا دحاو نطو الا ةأرملل سيلو ناطوأ ةعبرأ ذختي نأ لجرللو

 انطو اهنطو تذختا اهدلب يف ىنكسلا دقعلا نع تطرشو تجوزت

 اهيلع دقع نأ دعب تمتأ ةرفاسم ميقملا جوزت اذاو انطو اهجوز نطوو

 تعجر مث هنطو ىلا هتعبت اذا الا رصقت الف ةميقم رفاسملا جوزت اذاو

 ماد ام كلذك ربدملاو هديس نطو هنطو كولمملا دبعلاو اهنطو يف ترصق

۔ _ ٥١



 نأ ىلا هيبأ نطو هنطو يبصلاو هنيح نم رح وهف بتاكملا امأو قرلا يف
 مهيصع يف حايسلا نطوو نكسلل مهدمع اوبصن ثيح ودبلا نطوو غلبي

 دعقو هريك لعج ثيح قيحلاو اهيف هنكس ناك اذا هتنيفس حالملا نطوو

 : مهفويس يف ةارشلا نطوو همعل

 انكس هنم بلقلا ثيح نوكي .:. انطولا نأب لكلا طباضو

 .ملعأ هللاو

 فوخلا ةالص يف (باب)

 نم نوملسملا فاخ اذا كلذو ةفقاوملا ةالص اهنم عاونأ ىلع يه

 يلصيف مامالا فلخ تفص ةفئاط نيمسق شيجلا مامالا مسق ودعلا موجه

 ةهجاوم تناك يتلا ةفئاطلا يتأتو ودعلا هجاوتو فرصنت مث ةعكر مهب

 ودعلا هجو يف نيذلا ملس ملسو مهب متأ اذاف ةعكر مهب يلصيو ودعلل

 ملس اذا مالسلا مهيلع امناو تايحت ودعلا هجو يف نيذلا ىلع سيلو

 ةفئاط لكلو نيتعكر مامالا قح يف فوخلا ةالص هذهف هعم نمو مامالا

 لكل تبثي مامالا نأ ليقو اهريغو برغملاو رفسلاو رضحلا يف ةعكر

 مهمحر انباحصأ هب ذخأ لوألا لوقلاو اهسفنل ةعكر يلصت نأ ةفئاط
 .ملعأو هللاو هللا

 فويسلاب نافحزلا لخادت اذا كلذو ةفياسملا ةالص يناثلا عونلاو

 مل ام هتالص نم رصقي نأ هلو مهنكمأ امك اولص ةحلسألا نم اهوحنب وأ

سمخ ةالص لكل ربك ريبكتلا هنكمي مل ولو اهفئاظو نم هنايتا هنكمي



 ةثالثلا نم هلامو همدب رافلاو ملعأ هللاو هنع يزجم كلذو تاريبكت

 ةلبقلا يلا اهجوتم الجار وأ ابكار ناك هنكمأ امك يلصي نأ هيلع ادعاصف

 هللاو هريدقت هه انابكر وأ الاجرف متفخ نإف ل ىلاعت هللا لاق اهريغ وأ

 توف فاخ نا تلق اهطورش ىلع اهب يتأيف بلاطلا امأو اولصف ملعأ
 نيدلا ةحامسلو لاملا ةعاضا نع هلع يبنلا يهنل هنكمأ امك ىلص هلام

 نا ةنيفسلا بكارو ملعأ هللاو هج رح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ظ

 دعب هرضي الو ةلبقلا ىلا مرحاو ادوعق ىلص امايق يلصي ردقي مل
 مايقلا مهنكمي مل نا ادوعق ةعامج اهيف اولصي نأ مهلو ةنيفسلا ةرادتسا

 .قيفوتلا هللابو هتعاطتسا ردق ىلع يلصي مهنم لك بولصملاو قيرغلاو

 ضيرملا ةالص يف (باب)
 ةفصو ادوعق اهالص امايق ةالصلا عطتسي مل ناف ضيرملا امأو

 ردق نا دجسيو ةءارقلا ةلاح يف هيدي لسري نكل تايحتلا دوعقك دوعقلا

 هئانحنا نم ضفخأ دوجسلا ءانحنا نوكيو هدوجسل ئموأ ردقي مل ناو
 ائكتم ىلص ءاكتالا ىلع ردقو ادوعق ةالصلا ىلع ردقي مل نإو عوكرلل

 ًأرقوةلبقلا ىلإ ههجوو نميألا هبنج يلع اعجطضم ىلص ردقي مل ناف
 هرهظ ىلع ايقلتسمف ردقي مل ناو هدوجسو هعوكرل اموأو هتالص

 ىلع ردقي مل ناف ةلبقلا ىلا ابصتنم ماق ،ماق ول ثيحب ةلبقلا ىلا هالجرو

 مل ناو هنع ايزجم كلذ ناكو تاريبكت سمخ ةالص لكل ربك ةءارقلا

 ىلوأ هللاف ردقي مل ناو هعبتو هريغ وأ هيلو هل ربك كلذ نم ئشل هبتني

 ردقي الو ناكم يف وأ سجنلا نم ئش ضيرملا بوت يف ناك ناو رذعلاب
 .ملعأ هللاو رهاط بوث هيلع ىقلأ هنع لوحتلا الو هعزن ىلع

۔ _ ٥٢



 ةعمجلا ةالص يف (باب)

 -هللا مهمحر - انباحصأ دنع ةرصمملا راصمألا يف ةبجاو يهو

 حصت نم لقأو نيمومأمو مامإب دودحلا ماقت ثيح لدعلا ةمئأ فلخو

 ريغ ليقو رشع ةثالث ليقو نوسمخ ليقو الجر نوعبرأ ليق ةعمجلا مهب
 ىلع نيع ضرفو مالسالا مومع ىلا رظنلاب ةيافك ضرف يهو كلذ

 ةعمجلا بوجول نوطرتشي - هللا مهمح ر - انباحصأ لج ناف هيلع تنيعت
 همحر _ باطخلا نب رمع اهرصم يتلا ةعبسلا راصمألا دحأ وهو رصملا

 اهيف اوماقأو هتايالو ركارم اهلعجو راصنألاو نيرجاهملا رضحمب ۔ هللا
 ماقت ثيح لداعلا مامالا فلخ الا بجت ال اهريغ يفو ةعمجلل ربانم

 باطخلا مومعل عضوم يأ يف بجت انم ضعبلاو انموق دنعو دودحلا

 الإ اهيف نكي مل ولو ةيرق لك يف بجت» هيق هنع دوعسم نبا نع يور
 روضح يف نودشارلا ءافلخلاو ملسو هيع عراشلا ددش امنا ليق «ةعبرأ

 الف روضحلا يف سانلا لهاستي نا فوخ ىدارف اهتحص مدعو ةعمجلا
 يف الا دجسملا راجل ةالص ال اذكو كلذ باب اودسف راعش ةعمجلل موقي

 دمحم يبأ يأر رصملا طارتشا مدعو فصلا فلخ دحاول الو دجسملا

 نم مهعبات نمو سيق نب نازع مامالاو حور نب دمحم هللا دبع يبأو
 باطخلا مومعل ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا هللا مهمحر ۔ انباحصأ

 ملعأ هللاو هلهأل عستم يأرلا يفو لوألا لوقلا ىلع انباحصأ رثكأو

 ةبطخلا يف بيطخلا ذخأ هناذأ مت اذاف نذؤملا نذؤي لاوزلا دعب اهتقوو

 ةعكر لك يف أرقي نيتعكر مامالا مهب يلصيف ميقملا ماق ةبطخلا تمت اذاف

 نيتعكر ماقم ةمئاق ةالصلا نم رطش ةبطخلا نأ ليقو ةروسو دمحلا

۔۔ ٤٥ا _



 ج رخ دحأ اغل ولف بيطخلا بطخي نيح وغللا زوجي الو طرش اهنأ ليقو
 عم لخدو مامالا ةالصب هتالص روجت ال ثيحب يهتني ىتح دجسملا نم
 لخف وغل هص وأ اغل دقف ةحص لاق ولو قبسلا لضف هتاف دقو نيلخادلا

 سلجملا هب يهتني ثيح سلجي لب سانلا باقر ىطختي ال وأ ارذح وغللا

 اهلضفأو ةرهاطلا بايثلا سبلو لسغلاو اهيلا روكبلا ةعمجلا ننس نمو
 رهظ ام لاجرلل هلضفأو بيط نم دجو امب بيطتلاو ضيبلا لاجرلل
 بجيو نيخسرفلا نود نم ىلع اهنايتا بجيو هنول رتتساو هحير
 اهالص ناف دبع الو ةأرما الو رفاسم ىلع بجت الو اهيف عامتجالا

 .ملعأو هللاو رهظلا ضرف مهنع طقس مامالا عم ءالؤه

 ةعامجلا ةالص يف (باب)

 ةلزع هنأل لكلا ىلع ةبجاو اهنا ليقف ضورفلا ةيقبل ةعامجلا ةالص
 ىلوأ ريصبلاو ىمعأ وهو اهيلا نايتالا نع موتكم مأ نبا رذعي مل
 ليقو اهنع نيفلختملا تويب قيرحتب ملسو هيلع هللا ىلص مه دقو موزللاب

 نيرشعو سمخب درفنملا ةالص ىلع لضفت يهو ةيافكلا ىلع ةبجاو اهنأ

 عبسلا نأب نيثيدحلا نيب عمجيو ةجرد نيرشعو عبسب ةياور يفو ةجرد

 اذاو ئراقلا هيقفلا عم اهيلصيو تقولا لوأ اهيتأي نم قح يف نيرشعلاو
 ناو مامالا نيمي نع فص ادحاو ناك اذاو كلذ وحنو ةعامجلا رثك

 نم فص رخا دعب نوكي ءاسنلا فصو هفلخ اوفص رثكاف نينتا اوناك

 اثنخلاو عرذأ ةعبس ردق لاجرلا فص نع ندعبي لاجرلا فوفص
 ةأرملا يلصت نأ زوجيو فصلا اونصريو ءاسنلاو لاجرلا نيب فصي

۔ . ٥٥



 ةماما يف فلتخاو اهراد لهأب مؤت نأ زوجي هنأ يورو لفنلا يف ءاسنلاب

 دبعلاو ئضوتملاب مميتملا ةماما يف اذكو راتخملا زاوجلاو ريصبلاب ىمعألا

 لمعي ال انموق نع اهراد لهأب مؤت نأ ةأرملا زاوج ةياورو فالخ رحلاب
 نأ دعب هيلع يقب ام ميقملا متيو ميقملاب رفاسملا ةماما زوجتو انباحصأ اهيلع
 نيلاضلا الو لوقي نم فلخ الو تنقي نم فلخ يلصي الو مامالا ملسي

 ةالصلاو هيلاوم ريغ يلوتملاو هتريشع ريغ ىلا يمتنملا فلخ الو نيمآ
 نم هقلع هلوقل لضفألاف لضفألا اهيف مدقي هدحو هتالصك قسافلا فلخ

 موقلا مؤي» لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ ةياور
 اوناك نأف ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك ناف هللا باتكل مهأرقأ

 «انس مه ربكأف ءاوس ةرجهلا يف اوناك ناف ةرجه مهمدقأف ءاوس ةنسلا يف

 نع ةديبع وبأ ريصقت ريغ نم هتالص يف دصتقي نأ مامالا رمؤي اذكو
 ىلص اذا» هلع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج
 ىلص اذاو ةجاحلا اذو فيعضلاو ميقسلا مهيف ناف ففخيلف سانلاب مكدحأ

 اذاو مهطسو نوكي ةارعلاب ىلص اذا يراعلاو «ءاش ام لطيلف هسفنل

 ناكو امئاق ىلصو هدعب رخآ ءاجو رذعل فصلا رخآ ادعاق لج ر ىلص

 مل ناو مئاقلا لجرلا ةالص تزاج لج رلاو فصلا نيب دعاقلا لجرلا

 ادعاق مهب يلصي نأ زوجي ليق هريغ لهأتي ملو مايقلا ىلع مامالا ردقي
 .ملعأ هللاو مظعألا مامالاب صاخ اذه ليقو امايق هءارو مه نولصيو

 ام هعم لصف كتالص نم ئشب مامالا كقبس اذإف : كاردتسالا يف لصف

 تهجو اذإف اهدحو دمحلاب الثم كقبس ناف كتاف ام ضقأو تكردأ

 ةريخألا تايحتلل دعق اذاف هعم عكراف عكار وهو مارحالا ةريبكت تربكو

۔ _ ٥٦



 سلجاو دمحلا أرقاو تنأ مقف ملس اذاف هلوسرو هدبع ىلا هعم اهأرقاف

 الثم كقبس ولف كسولج يف الو كمايق يفريبكت ريغ نم تايحتلا مامتإل
 ماق اذاف ةيناثلا ةعك رلل موقي ىتح تكساف دجاس وهو تهجو اذاف ةعكرب

 دعق اذاف هتالص يف هعبتاو مارحألا ةريبكت تنأ ربكف ةيناثلا ةعكرلل
 الب تنأ مقف ملس اذاف هلوسرو هدبع ىلا هعم اهأرقاف ةريخألا تايحتلل

 عم ةروسلا أرقاف ةروس ةءارق اهيف ناو ةحتافلا أرقاو ذعتساو ةريبكت

 ملسو تايحتلا ممتو ةريبكت الب دعقاو ة ريبكتب مقو دجساو عكراو ةحتافلا

 اذه ىلع مقف تاعكر ثالث الثم كتاف ولف اذكهو كتالص تمت دقو

 موقت مث دجستف عكرتقف أرقتف ريبكت الب مامالا ملسي ام دعب موقت بيترتلا
 مث دجتسف عكرتف أرقتف موقت مث لوألا دهشتلا دهشتت مث دجتسف عكرتف أرقتف
 ملستو سلجت مث مامالا عم هيف تلخد يذلا عضوملا تقفاو انه اهو موقت

 نب رباج نع ةديبع وبا هجرخا ام كاردتسالا لصاو كتالص تمت دقو

 بوت اذا» لوقي هقيمع هللا لوسر تعمس لاق كلام نب سنأ نع ديز

 امف راقولاو ةنيكسلا مكيلعو اهوتاو نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلل

 ىلا دمعي ناك ام ةالص يف مكدحأ ناف اوضقأف مكتاف امو اولصف متكردأ
 وأ امئاق ناك ةلاح يأ يف مامالا ىلع لخدي لخادلا نأ ليقو «ةالصلا

 ةلع هللا لوسر لاق لاق بلاط يبأ نب ىلع نع يور ادجاس وأ اعكار
 «مامالا عنصي امك عنصيلف لاح ىلع مامالاو ةالصلا مكدحأ يتآ اذا»

 يندجو نم» ةبيش يبا نب ثيدح يفو فيعض دانساب يذمرتلا هاور
 هنأ ليقف «اهيلع انأ يتلا يتلاح ىلع يعم نكيلف ادجاس وأ اعكار وأ امئاق

 الو اودجساف دوجس نحنو متئج اذا» هقيع لاق هنأ يورو هكردأ امب دتعي

 ةميزخ نبا هجرخأ «ةالصلا كردأ دقف ةعكر كردأ نمو ائيش اهودعت

 .ملعأ هللاو ةريره يبأ نع اعوفرم

۔ ٥٧٠



 ةالصلا كرات مكح يف (باب)

 ولو ريخأت الب هابتنالا دعب اهيلصي نايسن نأ مونب ةالصلل كراتلاو

 فاخ اذا الا ةرضاحلاو رخآو ةتئافلا ىلص ةرضاحلا تقو يف اهركذ

 قافن رفك رفك اهبوجول ركنم ريغ انواهت اهكرت ناو ةرضاحلا توف

 ماعطا وأ نيعباتتم نيرهش موص وأ ةبقر قتع ةرافكلاو ةبوتلا هيلعو

 اهض رفل ركنملاو تومي وأ يلصي ىتح برض لصي مل ناو انيكسم نيتس
 هل ةالص ال نمل ناميا ال نيدلا دامع يهو كرشملا ماكحا هماكحا كرشم

 ىلع ةظفاحملاف «ةالصلا هكرت الا رفكلاو دبعلا نيب سيل» لع هلوقو

 هللا لأسن مالسالا رئاعش مظعأ نم ةعامجلا عم اهتاقوأ لوأ يف ةالصلا

 .نيمآ نيحلاصلا ليبس انب كلسي نأو كلذ نم رفوألا ظحلا انليني نأ

۔ _ ٥٨



ةاكزلا باتك





 ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا فونص يف (باب)

 بجت ال يذلاو

 ريغ يف ىلاعت هللا اهنرق دقو ةراهطلاو ءامنلا نيب ةكرتشم ةغل يهو
 هللا لاق مالسالا ناكرأ دحأ يهو ةالصلاب زيزعلا هباتك نم عضوم

 هللا لاقو ةيآلا رخآ ىلإ نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ ىلاعت

 يف بجت يهو 4«هماهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخإل : ىلاعت
 رمتلا يف لاملا نم ةصوصخم عاونأ يف ايبص ولو ملسم لك لام
 ةرذلاو زرألاو سلعلاو ريعشلاو ربلاك ةتاتقلا بوبحلا عاونأو بيبزلاو

 الو ةراجتلا عاونأو بهذلاو ةضفلا يفو تلسلاو ىوهسلاو نخدلاو

 يف الو لاغبلا يف الو ريمحلا يف الو ديبعلا يف الو ليخلا يف بجت
 عاونأ يف الو رهاوجلا يف الو ديدحلا يف الو ساحنلا يف الو صاص لا

 لقابلاوايبوللاو شاملا وحن يف الو ةضفلاو بهذلا ريغ نم نداعملا

 نيتلا يف الو نامرلاو ليج رانلا يف الو مسمسلاو ةبلحلا يف الو نطقلاو

 هرذبو تقلا يف الو خاخشلا رجش نم هريغو جنرانلا يف الو نوتيزلاو

 زوللاو زوجلا يف الو توبلاو ردسلا ةرمث يف الو فلعلل ع رزي اميف الو

 الا كلذ وحنو موثلاو لصبلاو عرقلا يف الو زوملا يف الو ماذيبلا وهو
 .ةراجتلل ذختا اذا

 رامثلا ةاكز يف (باب)

 ال ناك وأ رطملا هاقس وأ راهنألاب ىقس اميف مدقت اميف ةاكزلا بجتف

 هيفف ةجلاعمب يقس ام امأو عاص ةئامثالث غلب اذا رشعلا يقس ىلا جاتحي

۔ _ ٦١



 لوسر لاق لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ رشعلا فصن
 رمغلاو يلاودلاب ىقس امو رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف» هقلع هللا

 قاوأ سمخ نود اميف سيل» مالسلا هيلع ةقيرط نمو «رشعلا فصنب
 ةقدص الاقثم نيرشع نود اميف سيلو» امهرد نوعبرأ ةيقوألاو «ةقدص
 نود اميف سيلو «ةرعبأ ةسمخ ينعي «ةقدص ذوذ سمخ نود اميف سيلو

 لام امأو ىهتنا «ةقدص قس وأ ةسمخ نود اميف سيلو ةقدص ةاش نيعبرأ

 لاملا برل عبت لماعلاو ىكزي ال ةسردملا لامو دجسملا لام وحن فاقألا

 .فقو وأ كرشم لامب باصنلا متتسي الو ةرمثلا نم ءزجب لمعي ناك نا

 رجتملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز يف (باب)

 ةسمخ رشعلا عبر اهيفف تيكز مهرد يتئام تغلب اذا ةضفلا امأو

 مهرد امهرد نيعبرا لك نم اهنم ذخا امهرد نيعبرا تداز اذاف مهارد

 فصن الاقثم نيرشع لك يفف الاقثم نيرشع يف بجتف بهذلا امأو

 متتسيو اذكهو لاقثم رشع اهنم ذخأ ليقاثم ةعبرأ تداز اذاف لاقثم

 الثم كلم ولف هطسقب لك نم ذخؤيو بهذلاب ةضفلاو ةضفلاب بهذلا

 لك نم جرخأو ةاكزلا اهيف تبجو ةضف مهرد ةئامو ابهذ ليقاثم ةرشع
 اذا الا عيمجلا يف بجت الو ةضفلاو بهذلا ةاكزك ةراجتلا ةاكزو هطسقب

 هيلعو اهبحاص عم لوحلا اهيلع لاح ولف اهبحاص عم لوحلا اهيلع لاح

 نيدلا ءاضق دعب مات باصن ىقب نا يقابلا ىكز و نيدلا يضق لاح نيد

.جارخالا تقو اهموي رعسب ةراجتلا موقتو



 رقبلاو لبالا ةاكز يف (باب)
 ناتاش ةرشعلا يفو ةاش لبألا نم ةسمخ لك يفف لبألا ةاكز امأو

 سمخلا يفو هايش عبرأ نيرشعلا يفو هايش ثالث رشع ةسمخ يفو
 نيثالثلاو تسلا يفو ةيناثلا يف تلخد ةنس ةنبا ضاخم ةنبا نيرشعلاو

 اهلامك ةقح نيعبرأو تس يفو ةثلاثلا يف تلخدو ناتنس اهلامك نوبل ةنبا

 عبرأ اهلامك ةعذج نيتسو ىدحا يفو ةعبارلا يف تلخد نينس ثالث
 ىدحا يفو ناتنوبل نيعبسو تس يفو ةسماخلا يف تلخدو نينس

 اذه دعبو نوبل تانب ثالث نيرشعو دحاو ةئام يفو ناتقح نيعستو

 يف ةاكزلا اذكهو ةقح نيسمخ لك نمو نوبل تنب نيعبرأ لك نم ذخؤي
 ناكم ةينثلاو لبألا نم ضاخم تنب ناكم رقبلا نم ةعذجلا نكل رقبلا

 ملعأ هللاو ةعذجلا ناكم سيدسلاو ةقحلا ناكم ةيعابرلاو نوبل تنب
 نينس ثالث هل مت امو ةتلاتلا يف لخدو ناتنس هل مت ام رقبلا نم عذجلاو

 وهف نينس سمخ هل مت امو يعابر وهف نينس عبرأ هل مت امو ينت وهف
 رباج نع ةديبع وبأ ،ئش لبألا نم ةراجلا يف سيلو ملعأ هللاو سيدس
 يف الو ةراجلا يف سيل» : لاق هلع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نبا
 لبألا ةراجلا عيبرلا لاق «ةقدص ةهبجن يف الو ةخنلا يف الو ةعسكلا

 ريمحلا ةعسكلاو تيبلا لهأ توقب عجرتو بهذتو مامزلاب رجت يتلا
 نم ئش يف سيل ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق ليخلا ةهبجلاو قيقرلا ةخنلاو
 سيمهلاو رجزلل رقبلا نم ذختا ام اذكو ةراجتلل نكي مل ام ةقدص هذه

.ملعأ هللاو



 منغلا ةاكز يف (باب)
 ناتاش نيرشعو ىدحاو ةئام نمو ةاش ةاش نيعبرأ لك نم بجتف

 نأضلاو ةاش ةاش ةئام لك نم ذخؤي لكذ دعبو هايش ثالث نيتئام نمو

 ةاكزلا تذخأ ضبرملاو ىعرملاو بلحلا يف منغلا تطلتخا اذاو زعاملاك

 : همأ عم يداولا عطق ام ىكزيو اهعيمج نم

 الالح زئاج اهنم ذخألاف .:. الاخس اعيمج نكت مل ناو

 لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاومألا مئارك قدصملا ذخأي الو
 ةيشاملا بابرأ نم اوذخأت ال ةاعسلل» لاق هكلع هللا لوسر نع ينغلب

 تاذ الو لازه تاذ الو ةفراش الو الحف الو ةلوكأ الو ىبر الو ةلخس

 يتلا ىبرلاو اهيلع عضرت يهو اهمأ عبتت يتلا ةلخسلا عيبرلا لاق «راوع
 نب رباج نع ةديبعوبأ لاق ةنيمسلا يهو محللا ةاش ةلوكألاو اهدلو يبرت
 تارزح اوذخأت ال هتاعسل لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ديز

 عرضلا تاذ لفاحلاو رايخلا تارزحلا عيبرلا لاق لفاحلا الو سانلا

 ةقدصلا ةضيرف هذه بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ سنأ نعو ميظعلا

 هلوسرو اهب هللا رمأ يتلاو نيملسملا ىلع هلع هللا لوسر اهضرف يتلا
 اذاف ةاش سمخ لك يف منغلا اهنود امف لبألا نم نيرشعو ةعبرأ لك يف
 مل ناف ىثنا ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمخ ىلا نيرشعو اسمخ تغلب

 تنب اهيفف نيعبرأو سمخ ىلا نيثالثو اتس تغلب اذاف ركذ نوبل نباف نكي

 اذاف لمجلا ةقو رط ةقح اهيفف نيتس ىلا نيعبرأو اتس تغلب اذاف ىثنا نوبل

۔ _ ٦٤



 اتس تفلب اذاف ةعذج اهيفف نيعبسو سمخ ىلا نيتسو ةدحاو تفلب

 نيرشع ىلا نيعستو ىدحا تغلب اذاف نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلا نيعبسو

 هعم نكي مل نمو هقح نيسمخ لك يفو نوبل ةنبا نيعبرأ لك يفف ةئامو

 منغلا ةقدص يفو اهبر ءاشي نأ الا ةقدص اهيف سيلف لبألا نم عبرأ الا

 ىلع تداز اذاف ةاش ةاش ةئامو نيرشع ىلا نيعبرأ تناك اذا اهتمئاس يف

 ىلا نيتئام ىلع تداز اذاف ناتاش اهيفف نيتئام ىلا ةئامو نيرشع

 ةاش هاش ةئام لك يفف ةئامثالث ىلع تداز اذاف هايش ثالت اهيفف ةئامثالث

 اهيف سيلف ةدحاو ةاش ةاش نيعبرأ نع ةصقان لج رلا ةمئاس تناك اذاف

 عمتجم نيب قرفي الو قرفتم نيب عمجيالو اهبر ءاشي نأ الا ةقدص

 الو ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهناف نيطيلخ نم ناك امو ةقدصلا ةيشخ

 قدصملا ءاشي نأ الا سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف جرخي

 عبر مهرد نيتئام يف (فاقلا فيفختو ءارلا رسكب) اهطباض ةقرلا يفو

 اهبر ءاشي نأ الا ةقدص اهيف سيلف ةئامو نيعست الا نكت مل ناف رشعلا

 اهناف هقح هدنعو هدنع سيلو ةعذجلا ةقدص لبألا نم هدنع تغلب نمو

 نمو امهرد نيرشع وأ هل اترسيتسا نا نيتاش اهعم لعجيو هنم لبقت

 هنم لبقت اهناف ةعذجلا هدنعو هدنع تسيلو ةقحلا ةقدص هدنع تغلب

 يف فلتخا دقو ىهتنا امهرد نيرشع وأ نيتاش قدصملا هيطعيو ةعذجلا

 ثيدحلا يف ركذ امك توافتلا نأ ىلا يعفاشلا بهذ نانسالا يف توافتلا

 .ملعأ هللاو رخأ ةلدأل ميوقتلا ىلا عجري هنأ ىلا هريغ بهذو

۔ _ ٦٥



 ةاكزلا قحتسي نم ركذ يف (باب)
 اهذخأ هلو هلماع ىلا وأ هيلا ةاكزلا عفدت لداعلا مامالا دوجو عمف

 فانصألا اهلهأ يف اهعفد ىلوتي وهو اهعفدب هسفن بطت مل نمم ارهق
 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امناو ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةينامثلا

 هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو

 الاح دشأ نيكسملاو شيعلا نم ةفلب هل نم ليق ريقفلاف ليبسلا نباو
 تبجو نمم اهضبقب مامالا مهرمأي نم اهيلع نولماعلاو سكعلاب ليقو
 مهيلع مامالا ةجاح تعد اذا برعلا ةداق نم موق مهبولق ةفلؤملاو هيلع

 هديس نم هسفن يرشي بتاكملا باقرلا يفو خ وسنم ةفلؤملا مهس ليقو

 مراغلاو هئادا ىلع ردقي ملو نمثلا نم ئش هيلع ىقب اذا جاتحا اذا يطعي

 ليبس يف نيدهاجملا يف هللا ليبس يفو هللا ةيصعم ريغ يف انيد لمحت نم
 ولو هرفس يف جاتحا اذا رفاسملا ليبسلا نباو روغثلا يف نيطبارملاو هللا

 يف اهعضو ةلودلا زعل اهلك اهل مامالا جاتحإ ناو هنطو يف اينغ ناك

 هتاكز قرف نم يزجي الو اهتلت قرف نيتلثلا ىلا جاتحا ناو ةلودلا زع

 لكف روجلا نمز امأو هنذأب الا لدعلا مامالا نامز فانصألا هذه يف

 يذل الو ينغل ىطعت الو لضفألاف لضفألا اهيف مدقي هسفنب هتاكز قفني

 ءارشل ىطعت الو الام لثاتمل الو فرتحملا يوقلا وهو يوس ةرم

 : اهب جحي نمل الو تيم نفكل الو دجسم ءانبل الو فحصم

 انع وذ كاذكو نيملسملل .:. ىنغ وذ اهنم جحي لب ليقو

.ملعأ هللاو



 ةاكزلا عنم يف ديعولا ) باب (

 عنام» لاق هيع يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «لتقي ةاكزلا
 لاق عيبرلا لاق هيلع مهتلتاقل الاقع ينوعنم ول هللاو لاق هنع هللا يضر

 نم لتقي الف هريغ امأو اهذخأ قحتسي ماما نم اهعنم اذا كلذ ةديبع وبأ

 لوسر لاق لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ اهايا هعنم

 لاق اهعنامك اهيف يدتعملاو اثالث اهلاق «ةاكزلا عنامل ةالص ال» هلزع هللا

 لاق مالسلا هيلع هنعو اهلهأ ريغل اهعفدي يذلا وه اهيف يدتعملا عيبرلا

 هل عرقأ عاجش ةروص يف ةمايقلا موي ءاج هكزي ملو هلام رثك نم»

 ينعي عيبرلا لاق «قئالخلا نيب هللا يضقي ىتح هباذعب لكوم ناتبيبز

 نيتبيبزلا ةلزنمب مسلا ةوغر نيبناجلا الك نم همف يف نوكيف عرقأ انابعث
 : هللا همح ر رضنلا نبا لاق نينيعلا امهب د ري ملو امهماحتلا يف

 عنصتام كحيو هكرتت .:. هنأ ىلع لاملا عماجاي

 عمجتام ردي مل لفاغل .:. هتفلخ تمت هتعمج

 عدرت هل تقات نا كسفن .:. هلكأ نع تنك اميف ثاعف

 علضت هرازوأ نم تنأو .:. هلكأرفاو هيلإ راص

 عنقم هتفيخ نم سأرلاو .:. هتيبلف يعادلا اعد اذا

 عج رملا كلذ ام عج رمل .. هوحن اعطهم هيلإ ىوهت

 عفني هدنع ميمح الو .. عف اش هم وق يف هل سيل

 ۔ _ ٦٧



٦٨ 

 عرقأ هدنع عاجش وهو

 عسلتدهباينأ اريدمو

 عطست اهران ميحج ىلإ
 عمدم هل ىق ري ام لذلا يف

 عفنت اهلم أي ابه ذ و ١

 عوج عزن هيلا روص

 عدخألاو رهبألا هب يوكي

 عجضم هل بنج ي ذ لكف



موصلا باتك





 موصلا
 : رعاشلا لاق ،كاسمالا ةغللا وهو

 امجللا كلعت ليخو جاجعلا تحت .:. همئاص ريغ ليخو مايص ليخ

 عيمج نعو عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمالا عرشلا يفو

 .ىلاعت هللا ىلا ابرقت ليللا ىلا رجفلا عولط نم تارطفلا

 يفو موصلا هيف بجي يذلا تقولا يف (باب)
 هطئارش

 ضيرملاو رفاسملاو ءاسفنلاو ضئاحلا مكح يفو
 راذعألا باحصأو

 نآلاف ىلاعت لاقو ههمليللا ىلا مايصلا اومتأ مث ه ىلاعت لاق

 طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب

 ضوفملاو هيليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا
 نم ائيش هسفن ىلع بجوأ نم الا عوطت هادع امو ناضمر رهش مايصلا نم
 سافنو ضيح نم صولخلاو لقعلاو مالسالا هطئارشو هوحنو رذنب مايألا

 اذا لالهلا ةيؤرب بجيو تزجأ هلك رهشلل ىون ناو موي لكل ةبجاو ةينلاو

 زوجي الف ءاسفنلاو ضئاحلاو نابعش نم اموي نيتالت لامكبو لدع هب دهش

 موصلا نيب ريخمف رفاسملا امأو هاترطفأ ام لدب امهيلعو مايصلا امهل
 ءاقل نم براق وا هسفن ىلع كالهلا فاخ اذا الا ةميزع موصلاو راطفالاو

- ٧١ _



 رمؤيو راطفالا هل زوجي ضيرملاو رطفلاب رمؤيف فعضلا فاخو ودعلا

 راهنلا يف هسفن ىلع كالهلا فاخ اذا الا ليللا نم رطفلا يوني نأ رفاسملاك

 نا رجفلا عولط لبق هدلب نارمع نم ج رخي نأ رفاسملا ىلعو راطفالا هلف
 ال يذلا ضيرملاو زوجعلاو دعقملا خيشلاو ارطفم حبصي هنأ ىلع ةينلا تيب

 موي لك نع نومعطيو او رطفي نأ مهلف موصلا اوقيطي مل اذا ءارب اوجري

 ئش مهيلع الف ماعطالا الو موصلا اوقيطي مل ناو نيرسيم اوناك نا انيكسم

 اهمكح ةضاحتسملاو ضرم هلصف اذا الا اعباتتم ءاضقلا رذعب رطفأ نم ىلعو

 .راطفالا اهل زوجي الف رهاطلا مكح

 ءاضقلاو ةرافكلا هيلع بجي نميف (باب)
 هل زوجي ال امو مئاصلل هلعف زوجي امو

 ةرافكلاو رفكلا هيلعف ادمع ىنمتسا وأ عماج وأ برش وأ لكأ نمو

 يف ددش مهضعبو هيلع ئش ال يسانلاو ىضم امل ليقو همويل لدبلاو
 طوقس ىلع لماحلا تفاخ اذا رطفي نأ عضرملاو لماحللو ايسان عماجملا

 موي لك نع نامعطيو عيضرلا رطضاو ردلا لق اذا عضرملاو اهدلو

 عيضرلا يبأ لام نم معطت عضرملاو اعم ءاضقلاو ماعطالا ليقو انيكسم

 ءاق نمو ةرافكلاو لدبلا امهيلعف برشي ال ال براشلاو لكؤي ال ال لكألاو

 نأ مئاصلل زوجي الو عينملا مكح همزل هجارخا ىلع ةردقلا دعب ادمع هدرف

 الو ناقتحالا هل زوجي الو هنيع يف الو هنذأ يف ءاود رطقي الو طعتسي

 ال لدبلا ءاسفنلاو ضئاحلاو ضيرملاو رفاسملا ىلعو لاوزلا دعب كاتسي

 نع اوناوت ناو ضيحو ضرمك رذعل الا اعباتتم ءاضقلا نوكيو او رطفأ
 رضاحلا مايص مهمزل يناثلا ناضمر لخد نأ ىلا رذع ريغب ءاضقلا

۔ _ ٧٢



 أضوت نمو ديعلا دعب مايألا كلت لدب مهيلعو انيكسم موي لكل ةرافكلاو

 هتقو لوخد دعب ض رفلاب صتخم اذه ليقو هيلع ئش الف ءاملا هقبسف ةالصل
 هيلع ئش الف رصقي ملو هنيح نم لسفلل ردابف اراهن ةبانج هتباصأ نمو
 .ةرافكلا هنع أرديو ارطفم حبصأ دقف ابنج حبصأ نمو

 موصلا اهيف مرحملا مايالا يف (باب)

 بودنملاو هوركملاو

 ضئاحلا مايص مرحيو لاصولا مرحيو نيديعلا موي موص مرحيو
 بدنيو قيرشتلا مايا مايص هركي ليق اذكو كشلا م وي موص هركيو ءاسفنلاو

 موي موصو بجر موصو لاوش نم مايا تس موصو ضيبلا مايأ مايص

 ءاروشاع موي موصو اهب فقاو ريغل ةفرع موصو نابعش نم رشع سماخلا

 موي موصو موي اهدعبو موي اهلبق ماصي نا بحتساو مرحملا نم

 .ملعأ هللاو ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا

 ناضمر رهش لئاضف يف (باب)

 ةلع هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةخسن يفو » هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا ناضمر ماص نم»

 نمو ةنس نوكي نأ متينمتل ناضمر لضف يف ام متملع ولو رخأت امو
 نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخ» هلزع هللا لوسر لاق لاق هقيرط

 انأو يل مايصلاف يلجأ نم هماعطو هتوهش يدبع قراف «كسملا حير

 .ةنجلا ةخسن يفو هب يزجأ

۔ _ ٧٢



 ناضمر رهش مايق يف (باب)

 ىلص تلاق كلقع يبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةيناثلا ةليللا ىلص مت ريتك سان هتالصب الصف دجسملا يف هليع هللا لوسر

 لوسر مهيلإ ج رخي ملف ةعبارلاو ةثلاثلا ةليللا يف اوعمجت مت سانلا رثكف

 الا جو رخلا نم ينعنمي ملف متعنص يذلا تيأر لاق حبصأ املف هلزع هللا
 ام قلع هنأ رظناف ىهتنا ناضمر يف كلذو مكيلع ضرفي نأ تيشخ ينا

 هللا لوسر ىفوتو هب اوموقي ملف مهيلع ض رفي الئل هتمأب ةقفش الا هكرت

 ناضمر ماق نم لوقيو مايقلا يف مهبغري ناك كلذ ىلع رمألاو هع

 ةميزعب هيف مهرماي نا ريغ نم هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا

 يف ةليل جرخ هنع هللا ىضر رمع هفالخ نم ردص يف ناك املف

 هسفنل لجرلا يلصي نوقرفتم دجسملا لهأو دجسملا يف فاطف ناضمر
 ول نظأل هللاو رمع لاقف طهرلا هتالصب يلصيو لجرلا يلصيو
 ناضمر يف مهب موقي نأ بعك نب يبأ رمأف دحاو ئراق ىلع مهانعمج

 رمع نأ يورو هذه ةعدبلا معن رمع لاقف نولصي سانلاو رمع جرخف
 ةياو رلا تفلتخاو ةعكر نيرشعب سانلاب ايلصي نا يرادلا اميمتو ايبا رما

 هريغو ناضمر يف ليللا يف كلؤَع هتالص يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هللا همحر عيبرلا حيحص يف ام اهحصأو

 ثالت ليللاب يلصيؤلو هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةديبع وبأ نيتفيفخ نيتعكر حبصلاب ءادنلا عمس اذا يلصي مت ةعكر ةرشع

 يف هلزع هللا لوسر يلصي مك ةشئاع تلأس لاق ديز نب رباج نع
 ثالت ىلع ناضمر يف هيع هللا لوسر ديزي ناك ام تلاق ناضمر

۔ _ ٧٤



 اي لاقف رتوت نأ لبق مانتأ هقلع هللا لوسرل تلق تلاق مث ةعكر ةرشع
 ام حيوارتلاب اهتيمست هجو امأو يبلق ماني الو ناماني ينيع نا ةشئاع
 عبرأ يلصي هلع هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ

 لك دعب أرقي نأ بحتسإو هتمحر ىتح لاطأف ح ورتي مث ليللا يف تاعكر
 ىلص نم الا ةعامج رتولا يلصي الو ةيعدألا نم ائيش تاعكر عبرأ

 .ملعأ هللاو مامالا عم مايقلا

 » ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفأ دق » ىلاعت هللا لاق

 سابع نبا نيدحبو ةيآلاب جتحا اهبوجوب لاق نمف اهبوجو يف فلتخاو

 نم مئاصلل ةراهط رظفلا ةاكز هلع هللا لوسر ضرف هنع هللا ىضر

 سانلا هخسنب ربخأل اهضرف خسن ول اذا نيكاسملل ةمعطو ففرلاو وغللا

 ال ضرألاو ءامسلا نيب قلعم ناضم ر» هلع هلوقلو هئاقب اومهوتي الئل
 تاقدصلا امنا » ىلاعت هلوقب اهضرف خسن ليقو «رطفلا ةاكزب الا عفري

 ريغ هينبك هلوع همزلي نمعو هنع ينغلا اهعفدي ملعأ هللاو ةيآلا 4 ءارقفلل

 عاص سفن لك نع امهلوع همزل اذا هيدلاوو هديبعو هتاجوزو نيغلابلا

 هرهش يف هلكأي ام هتوق بلاغ نم ةرذ وأ بيبز وأ رمت وأ زرأ وأ رب نم

 عولط دعب اهتقوو هناريجو هماحرأ نم ءارقفلل اهعفديو اطقأ وأ انبل ولو

 رخآ يف اهمدق ولف الصملا ىلإ جرخي نأ ىلا رطفلا موي نم رجفلا
موي لبق ىنغتسا وا دترا وا اطعملا تام ولف زئاج هنا ليق ناضمر



 نينثال عاصلا قرفي نأ زاجو هناكم ادحأ لدبي نأ ىطعملا مزلرطفلا

 هيلع بجت يذلا ينغلاو عاص نم رثكأ نيكسملا يطعي نأ زاجو رثكأف
 ةنس يهو نيد لمحت ريغ نم ةنس ىلا ةنس نم هلمع وأ هيفكت هتلغ نم وه

 .ملعأو هللاو ةبجاو ريغ لوقي نم دنع اهيف بغرم

 فاكتعالا يف (باب)

 سمخلا تاولصلا هيف ماقت دجسم يف اعرشو اقلطم ثبللا ةغل وه

 حصي تقو لك يف نسيو نهتويب يف نفكتعي نهناف ءاسنلا الا ةعامج
 ةشئاع نع يور هكلع هب ءادتقا ناضمر رهش يف دكأ الاو هيف موصلا

 رشعلا يأ رشعلا لخد اذا هلع هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا يضر

 هرزأم دش يوارلا مالك نم جردم ريسفتلا اذه ناضمر نم ةريخألا

 فكتعي ناك ةلع يبنلا نأ اهنعو هلهأ ظقيأو هليل ايحاو ءاسنلا لزتعا يأ

 مث لجو زع ىلاعت هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف
 هللا ىلع بلقلا عمج فاكتعالا نم دوصقملاو هدعب نم هجاو زا فكتعا

 هركذب معنتلاو ىلاعت هيلع لابقالاو ةدعملا ولخ عم ةولخلاب ىلاعت

 رشعلا يف اهوسمتلاف» قلع هلوقل ردقلا ةليلل ابلطو هاوس امع ضارعالاو
 سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «رتو لك يف اهوسمتلاو رخاوألا
 نالجر احالت ىتح ةليللا هذه تيرأ» هقلع هللا لوسر لاق لاق كلام نب

 عيبرلا لاق» ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا يف اهوسمتلاف تعفرف مكنم

 ةبرق هيف املكو ركذلاو ةالصلاو نآرقلا ةءارقب صتخيو ايرامت ايحالت
 لاحلا يف همزل امع لاؤسلاك هنم دبال ال جورخلا زوجيو ىلاعت هللا ىلا

۔ _ ٧٦١



 يذلا دجسملا ريغ يف ماقتو همزلت تناك نا ةعمجلا ةالصلو هنيد رمأ يف

 لسفغللو ناسنالا ةجاحلو هزيهجت رمأ هيلع نيعت تيملو هيف فكتعا
 صخرو فقس تحت جلي الو لوق ىلع ضيرم ةدايع هلو ءوضولاو
 ءاصياك هتجاحل ج رخ نا دجسملا ج راخ هيف متا ال امب ثدحتلا هل زاجو

 هل دبال ام عيبو ءارشو حاكن دقعو لاحتكالاو ناهدالا هل زوجيو هلهأ

 نا بورغلا لبق لخديو هيف طرش موصلاو دجسملا ج راخ هئارش نم

 عامجلا هدسفيو مايألا ضعب ىون نا رجفلا لبقو رهش فاكتعا ىون

 فاكتعا رذن ولف مايصلا تالطبم هتالطبم ليق لب ءانمتسالاو اليل ولو

 هيلع لهو ةيصعم امهموص نأل همزلي الف رحنلا موي وأ رطفلا موي
 وحن ةأرما وأ ضرم وأ ديعلا موي هيلع عطق ولف نالوق ال مأ هرذن ةرافك
 ولو لصفلا كلذ هرضي الو عناملا عافترا دعب هومتأ سافن وأ ضيح

 .ملعأ هللاو هريغ يف همتي نأ هلف ارهق هفكتعم نم جرخأ

۔ ٧٧





جحلا باتك





 هيلع بجي ال نميفو جحلا هيلع بجي نميف (باب)
 ةعاطتسالا دح يفو

 4 اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللوأل» ىلاعت لاق

 نم سماخلا نكرلا وه جحلاف ه هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ىلاعت لاقو

 ةغل جحلاو ةنس ليقو ةضيرف ليق ةرمعلا يف فلتخاو مالسالا ناكرأ

 طورشو كسانملا لعفل مارحلا هللا تيب ىلا دصقلا اعرشو اقلطم دصقلا

 همحر بوبحم نبا لاقو ةعاطتساو ةيرحو مالساو لقعو غولب هبوجو

 هجح زوجي الف كرشملا امأ هازجأ زيمملا يبصلا نم عقو نا ىلاعت هللا

 مد هيلعو هازجأ ةفرعب هفوقو لبق قتعأ نا دبعلا امأ نونجملا اذكو

 هازجأ هفلكت نأ عيطتسملا ريغو هقتع لبق ىنمب هتيبمل مدو همرحإل

 قيرطلا نامأو ندبلا ةحصو ةلحارلاو دازلا دوجو يه ةعاطتسالاو

 هيفكي ام هنم ىقب اذا هلصأ نم وأ هتلضف نم جحي لهو باحصألا ةقفارمو

 نالوق نيد لمحت الب هلوعي نمب وأ هسفن رضي نأ الب جحي نأ ىلا هلايعو
 وأ اهنم مرحم يذ وأ اهجوز عم جحت نكل موزللا يف لجرلاك ةأرملاو

 الا رمعلا يف بجي الو ثلثلا نم وأ لاملا سأر نم وه لهو نيملسملا تاقث

 نا يخارتلا ىلع وأ هتعاطتسا دجو نا روفلا ىلع وه يلهو ةدحاو ةرم
 : هللا همحر رضنلا نبا لاق هب ءاصيالا زاج مث نمف المهم نكي مل

الاكنو ةيزج جحلا كرت .:. نم ىلع يرجي قورافلا دارأو



 ةرمعلا يف لوقلا (باب)
 اهب الا جح ال جحلا يف ةلخاد يهو انرثكأ دنع ضرف يه ةرمعلاو

 هلع هنع هللا دبع نب رباج نع يورو مدقت امك ةنس اهنأ ليقو الفن ولو

 هلبع يبنلا لأسف يبارعأ ءاج ةياورو ناض ف امهنأ ىلع ةياور ناتياور
 ناو ال» : لاق ؟ .. يه ةبجاوأ ةرمعلا نع ينربخأ هللا لوسر اي لاقف

 .تقو لك يف زوجتو ملعأ هللاو « كل ريخ رمتعت

 ةرمعلاو جحلا يف ةباينلا (باب)

 ريبكلاك هب ام لاوز نم سيآ ضيرم نع ريفلا ةبانتسا زوجتو

 :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور حصألا ىلع دعقملا

 معثخ نم ةأرما تءاجف كلع هللا لوسر فيدر سابعلا نب لضفلا ناك
 هللا لوسر لعجف هيلا رظنتو اهيلا رظني سابع نب لضفلا لعجف هيتفتست

 نا هللا لوسر اي تلاق رخآلا قشلا ىلا لضفلا هجو فرصي ةلزع

 الاريبك اخيش يبأ تك ردا جحلا يف دابعلا ىلع هللا ةضيرف

 ناك ول تيأرأ : لاق» هنع جحافأ ةلحارلا ىلع تبثي نأ عيطتسي

 كاذف : لاق .معن تلاق ؟هنع ةيضاق تنكا هنع هتيضقف نيد كيبا ىلع

 الو لج رلا نع ةأرملا بونت اذه ىلعف كلذك كلذف ةخسن يفو «كاذ

 ريصبلا نع ىمعألا نم حصتو هالوم هل نذأ ولو رحلا نع دبعلا بوني

 يف بئانلا ناك اذا الا ملعأ هللاو هسفن نع جحي مل نمع ةباينلا حصت الو
 .ملعأ هللاو هرقفل جحلا همزلي ال لاح



 جحلل جورخلا ديري نيح جاحلا هلعفي ام (باب)
 هريسم يف هلوقي امو

 ناو هللا قوقح نم اذكو ةعابتلا نم صلخت جحلا تدرأ اذاف

 حلصيو هقلخ عستيل هداز نم عسويلو ىفك انيمأ فلختساو ىصوأ
 باتو هلهأك ةقفشلا مهل رهظيو مهعدويو هناريجو هماحرأو هئامصخ

 كنا مهللا امهدعب لاقو نيتعكرب هدجسم وأ هلزنم عدوو هبونذ عيمج نم
 نمو كل باجتسا نمم ينلعجأ مهللا هب ترمأو جحلا ميلع تضرتفا

 يف جاتحي هنأل ءانمأ ًاباحصأ ذختيلو تيمسو تينكو تيضر يذلا كدفو

 بكري نأ دعب لقيلو ةثالث باحصألا لقأو ءانمألا ةقفارم ىلا هرفس

 هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا هتباد

 ىضر ت امب لمعلاو ىوقتلاو ربلا اذه انرفس يف كلأسن انا مهللا نينرقم
 رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا ضرألا انل وطأو رفسلا انيلع نوه مهللا

 انلهأ يف انفلخاو انرفس يف انبحصأ مهللا دلولاو لهألاو لاملا يف ةفيلخلاو

 علط املكف رحبلاو ربلا يف انلمح يذلا هلل دمحلا لاق هتباد هب تثعبنا اذاف

 اذاف سبايو بطرو ردمو رجش لك دنع ركذلا بدنو حبس طبه وأ ربك

 ريخ تنأو اكرابم الزنم انلزنأ انبر نيملاس انغلب يذلا هلل دمحلا لاق لزن
 اذاف هسأبو هرش انع فرصأو اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا نيلزنملا

.ميرك اي هنم ريخ وه ام انلدبأف لزنم ىلا لزنم نم انتمدقأ



 تيقاوملاو مارحالا يف (باب)
 رهشأ جحلاو : ىلاعت هلوقل نامزلا جحلاب مارحالل طرتشي

 وبأ هلع هللا لوسر اهتقو يتلا تيقاوملا يه هنكمألاف ناكملاو تامولعم

 هللا لوسر تقو لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع

 لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا يذ نم اولهي نأ ةنيدملا لهأل هقيؤع

 : قرع تاذ قارعلا لهألو ململي نميلا لهألو انرق دجن

 يندم لكل ةفيلحلا وذو .:. نميلا لهأ تاقيم ململي

 يماهتلااهدجنل نرقو .:. ماشلا لهأل اضيأ ةفحجو

 نميلا نم ىتأ ول اهيلا ىتأ .:. . نملو قارعلل قرع تاذو
 عساشو لهأ نم ىتأ نمل .:. عضاوملا ةيقب اذكهو

 ئش الف هنم مرحأو عجر ناف هنم مرحي ملو هزواجو هتاقيم لصو نمف

 نمو هتيب نم مرحأ تيقاوملا لخاد هلزنم نمو مد همزليف الاو هيلع
 مارحالاو لحلا نم اهب مرحيف ةرمعلا امأو جحلل كانه نم مرحأ مرحلاب

 .مدلاب ربجي ةنس تاقيملا نم هنوكو هكراتل جح ال نكر

 جحلا ناكرأ يف (باب)

 دعب ةرايزلا فاوطو تافرعب فوقولاو مارحالا جحلا ناكرأو

 ةجحلا يذ نم لئوألا رشعلاو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأو حبذلا

 ةجحلا يذ نم رشاع لبق اهوحنو تافرعب فوقولاو ةيبلتلاو مارحالاف

۔ ٨٤



 يف الا جحلاب مارحالا حصي الو كلذ دعب ىنمب تيبملاو قلحلاو يمرلاو

 يتلا الا ردق ام ةنسلا يف رمتعيو تقو لك يف حصتف ةرمعلا امأو هرهشأ

 .هتمزل يتلا الا تسيلف جحلا رهشأ يف

 هبانتجا بجي امو بايثلا نم مرحملا ةسبلي ام (باب)

 ذنم اسبلي مل نيليسغ وأ نيديدج نيبوت همارحال سبلي نأ رمؤيو
 ةلزع هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو نيطيخم ال السغ

 الو صيمقلا سبلي ال لاق» بايتلا نم مرحملا سبلي امع لئس
 سبليلف نيلعنلا دجي ال دحأ الا فافخلا الو سناربلا الو تاليوارسلا

 هسم بايثلا نم ائيش اوسبلت الو نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو نيفخلا
 سابللا نم ةروعلا رتس ام يفكيو هيلع قفتم «سرولا الو نارفعزلا

 .هازجأ ةبوتكم رثأ مرحأ ناو همارحا لبق نيتعكر عكريو

 ةيبلتلاو ةرمعلاو جحلل ةينلا يف (باب)

 مرحأ نأ يتين مهللا هبلق ادعاسم هناسلب لوقيو مارحالل ةينلا دقعي من
 مث قلع دمحم هلوسرلو هلل ةعاط امهب وأ ةرمعب وأ جحب تاقيملا اذه نم

 ةديبع وبأ مارحالا نم نكر ةيبلتلاف ةلبقلا لبقتسم اثالث هسلجم يف يبلي

 كيبل قلع يبنلا ةيبلت نا لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع
 كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نآ كيبل كل كيرش ال كيبل مهللا

 كيبل كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل اهيف دزي رمع نبا ناكو عفان لاق

۔ _ ٨٥



 هللا لأس هتيبلت نم غرف اذا ناك هقلع هنأ يورو لمعلاو كيلا ةبغرلاو
 .رانلا نم هب ذبعتسب ٢ د و ةنجلاو هناوض ر

 امهل نراقلاو ةرمع وأ جحب درفملا مكح يف (باب)

 جحلا ىلا ةرمعلاب اعتمتم يمس جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحأ ناف

 موي هجحب مرحي نأ ىلا امهنم ىعسو فاط نأ دعب هترمع نم لحيو

 هلحم يدهلا غلبي نأ ىلا هترمع نم لحي مل ايده قاس ناو جحلا نمات

 دعب امهنم لحيف همارحا ىلع ىقبي جحلا رهشأ رهشلا يف امهل نراقلاو

 لك نم امهنم لحي قلحلاو حبذلا دعب جحلا نم رشاع موي ةرمجلا يمر

 نيفاوط ليقو ايعسو ادحاو افاوط امهل فوطيو ديصلاو ءاسنلا ريغ ئش

 فوطي الو همارحا مزلو ىعسو هترمعل فاط مدق اذا ليقو نييعسو

 ددج ةرمعلا يعس نم غ رف اذا ليقو ىعسيو رحنلا موي هجحل الا تيبلاب
 مرحلا جراخ هنطو ناك نا عتمتملا مزليو ملعأ هللاو جحلل مارحالا

 دجي مل ناو رخديو قدصتيو هيده نم لكأي نأ هلو ةيحضلا وهو يدهلا

 عجر اذإو ةعبسو رحنلا موي الا رشعلا دعب نم جحلا يف مايأ ةثالث ماص

 مزليف طقف جحب لهي نأ وه درفملاو تيبلاب فاوطلا نم رثكي عتمتملاو
 فوطي الف ةكم مدق اذاو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري ىتح همارحا

 يده همزل ىعسو فاط اذإو تيبلا ملتسيو همارحا ىلع ميقيو تيبلاب

. ىلص امك جحب يبليو



 ام ركذت ايبلم نبصتناو

 امهب وأ ةرمع وأ ةجحب

 هيلع ام جحلاب درفمف

 همزلي ال ةرمعب درفمو

 رمتعأ جحلا رهشأ يف نكي مل ام

 اجح نأ ىلا ءاشي ام لعفي
 رهتشم عتمت وذ كاذف

 ةلماك ارشع موصي دجي مل نا

 مزلت عوجرلا دعب ةعبسو

 ددحملاذنذلتلاةرافك

 انرق نم ىلع ىدهلا يف فلخلاو

 ةلفاقلا لبق جحل ١ يف ةتالت

 مزتلم عتمت نع كلذو

 دجسملل ارواجم نكي مل نا

 انيب ائيش موزللا ىرأ الو

 هل حابي امو هنم عنمي امو مرحملا هلعفي ام (باب)

 الو ليوارسلا سبلي الف نيلعنو ءادرو رازا يف مرحملا د رجتي
 هطويخ كف دعب ليوارسلا سبل رازإلا دجي مل ناف فخلا الو طيخملا

 همحر ديز نب رباج ىتفأو نيبعكلا لفسأ نم امهعطق دعب نيفخلا سبليو
 رزي الو مرحملا مزتحي الو هقثوي وأ هدقعي لحني يازا نأ لاق نم هللا
 فاخ ن ١ ةحلسأل ١ نم هوحنو فيسل ١ كسمي نأ هلو بوتب هدسج ىلع

 متاخلا سبلي الو همزحي الو هسأر ىلع لمحي الو هتقفن نايمه دشي ناو

 ۔ _ ٨٧



 طيخملا لجرلا سبلي الو فخلاو ليوارسلاو صيمقلا سبل ةأرملل زاجو
 الا مارحالا لبق هسبلت ام سبلت ةارملاو مد همزلو هعزن ايسان هسبل ناو

 اهمارحا نأل اههجو يطغت الو ريرحلاو بهذلاك ةنيزلا وأ بيطلا هيف ام
 همف يطغي نأ هل زوجيو مارحالا يف هسأر يطغي ال لجرلا نأ امك اهيف

 : هللا همحر رضنلا نبا لاق هيذ ؤي نتن نم هفناو

 الابرطلا كسأر نع فشكاو ... ةيحللاو فنألا رتساف نتنلا نعو

 عامجلاب جحلا دسفيو هتامدقمو عامجلا مرحملا ىلع مرحيو

 الا لباق نم جحلاو يدهلا همزلو ةضافإلا فاوط لبق عقو نا ءانمتالاو

 دسفي امكو يدهلا همزلو هلدبأو مرحأ تافرعب فوقولا لبق هدسفأ نأ
 هيلعو هيلع يده ال يسانلاو ايسان وأ ادمع ةرمعلا دسفي جحلا عامجلا

 دقعي الو هل جوزتي الو جوزتي الو مرحملا جوزي الو لباق نم جحلا

 ال » لاق هقيؤع هللا لوسر نأ نامثع نعو حاكن ىلع دهشي الو احاكن
 ملسم هاور «هريفل الو -هل يأ بطخي الو حكني الو مرحملا حكني

 هنأ يور ثراحلا تنب ةنوميمب هت هجيوزت يف ةياورلا تفلتخاو
 الو ملعأو هللاو تاياورلا رثكأ وهو لحم هنأ ليقو مرحم وهو اهجوزت

 لتقي الو هريغ الو هدسج يمدي الو هرعش قلحي الو هرفاظأ مرحملا ملقي
 بيطلا رشابي الو طيخملا سبلي الو مرحلا رجش نم ائيش عطقي الو ديصلا

 باقنلا سبلت الو اههجو ةأرملا يطغت الو الجر ناك نا هسأر يطغي الو
 الو لمقلا لتقي الو سمشلا نع ةلالظ وحنب لظتسي نأ مرحملل زئاجو
: هرعش نم ائيش فتني الو هرفاظأ ملقي الو هحرطي



 اهناكم همزلت ةيدفو 7 اهنابأ هسرض هتذأ ناو

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هسأر قلحي نأ هل زاج لمقلا هاذأ ناو
 ةلقع هللا لوسر عم جحلا ديري ةرجع نب بعك ج رخ لاق سابع نبا

 مص هل لاقو هسأر قلحي نأ تنز هللا لوسر هرمأف هسأر يف لمقل ١ هاذأف

 كلذ يأ ةاشب كسنا وأ نيكسم لكل نيدم نيكاسم ةتس معطأ وأ مايأ ةتالث

 يفو انيكسم معطأ ةرعش وأ هرافظأ نم ارفظ صق ناو كازجأ تلعف

 ادعاصف تارعش ثالث وأ رافظألا ةثالثلا يفو نينيكسم ماعطا نينثألا

 هلوقل يربلا ديصلل ضرعتلا هيلع مرحيو مد همزل هندب ىمدأ نمو مد

 ةيآلا رخآ ىلا همرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمأ نيذلا اهيأ ايه ىلاعت

 ةلالدلا الو هلتق الو هئارش الو هعيب الو هلكأ الو هدايطصا هل زوجي الف

 . لحمل الو مرحم لحي ال مرحل ١ ديصو هيلع

 رجشلاو ديصلا ءازج يف (باب)

 تايذؤملا نم هلتق زوجي امو
 يفو ةاش ليقو ةرقب لعولا يفو ةيسنأ ةرقب ةيشحولا ةرقبلا يفف

 نم لوق ىلع الإ اهتاهمأ نع يزجي ام دالوأ اهدالوأ يفو ةاش يبضلا

 اهنس غلب ام يهو ةرفج ع وبريلا يفو قانع بنرألا يفو ةميقلاب لوقي

 بضلا يفو نأضلا دلو نم ىثنألا ليقو زعاملا دلو نم رهشأ ةعبرأ

 اهنا لوقي نم لوق ىلع نسم شبك عبضلا يفو رجشلاو ءاملا عمج يدج

يفو اهيف ةيدف الف عابسلا نم اهنأ ليقو ةاش بلعثلا يفو ديصلا نم



 مهرد فصن ماعنلا ضيب يفو لوق ىلع ةاش ةمامحلا يفو ةندب ةماعنلا

 ضيبلا يف ئش الو ةاش دلو تامف يح خرف هب ناك ناو عاص عبر وأ
 يف الو ريطلا عابس يف ئش الو نيكسم ماعطا روفصعلا يفو دسافلا

 عقبألا بارغلاو برقعلاو ةيحلاك يذؤملا لتق زاجو شحولا عابس
 ثوغربو روبنزو يبدو ضعب وحنو يراض عبس لكو روقعلا بلكلاو

 رجنشلل ضرعتلا زوجي ال ديصلل ضرعتلا زوجي ال امكو كلذ وحنو

 يفف دمعلا ىلع هنم ئشل ض رعت ناف مرحملاو لحملا ىلع م رحلا رجش

 مهرد بيضقلا يفو ةاش ةلزجلا يفو ةندب ةريبكلا ةرجشلا يهو ةحودلا

 مهرد قاس هل سيل اميفو قاس اهل ناك نا ةميقلا ادج ةريغصلا يفو

 ماعطإ هلقأو هندب رجشلا يف ءازجلا رثكأو ةميقلا ىلا دري شيشحلاو

 وأ مرحلا ديص يف ثدحأ ناو ابطح وأ ًاقرو سبايلا يف ئيش الو نيكسم
 هيلع لهو عيمجلا ىلع دحاو ءازج وأ ءازج دحاو نم رذكأ ةرجش يف

 نأ مزليو هنيعب ئش ىلإ اهدمي مل ام ال مأ ىعرتل هتباد قلطأ نأ ءازج

 : رجشلاو ديصلا يف نالدع مكحي

 ديز ليلس نع ىلوألا .:. ديصلا يف امكح نوكي الو

 نايلاوي اضعب امهضعب .. ناميالا يوذ نم نامكحلاو

 نم هل نوكي ام ىلا عجريف معنلا نم لتق ام لثمب هيلع نامكحي
 نم هفغلبم ددع يف ضرفي مث ةعسلا لدع يف ربل ااهب يرنتي ةميقلا

 نيكسم لك نع مويف ماص ناو عاص فصن نيكسم لكل نيكاسملا
 ىلع ةرافكلا هذه لهو ءاش ثيح موصلاو ةكم نيكاسمل حبذلاو ماعطالاو

.نالوق بيترتلا ىلع وأ رييختلا



 هلعفي امو جاحلا هلوقي ام (باب)

 يمدو يمحل مرحف كنمأو كمرح اذه مهللا لاق مرحلا لخد اذاف

 لهأو كئايلوأ نم ينلعجاو كباذع نم ينرجأو رانلا ىلع يرشبو

 نا لسغلا هل بحتسيو هنكمأ نا ايلعلا ةينثلا نم ةكم لخديلو كتعاط
 هللا لاق هآر اذاف ةيبلتلا عطقي الو تيبلا ىلا عرسيلو أضوت الاو نكمأ

 اميركتو ةباهمو اميظعتو افرش اذه كتيب د ز مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ

 انامياو اميركت هرمتعاو هجح نمم همركو هفرشو همظع نم دزو

 لاقو ىنميلا هلجر مدق لوخدلا دارأ اذاف نيحلاصلا كدابع نم ينلعجاو

 مالسلاب انبر انيحف مالسلا عجري كيلإو مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا

 رفغأ مهللا ماركالاو لالجلا اذ اي تيلاعتو تكرابت مالسلا راد انلخدأو

 نأ دعب لوقيو دجسملا يف يشمي مث كتمحر باوبأ يف ينلخدأو يبونذ يل
 كاضر بلطأ تئج كتيب تيبلاو كدلب دلبلا اذه نا مهللا اثالث ربكي

 ةلأسم كلأسأ كردقو كئاضقب ايضار كرمأل اعبتم كتعاط مامتاو

 كرمأل ملستسملا كيلإ رطضملا فئاخلا ءاعد كوعدأو ريقفلا سئابلا

 كوفع ميظعب ينلبقتست نأ كلأسأ كتبوقع نم قفشملا كباذع نم فئاخلا

 هلل دمحلا كضئارف ءادأ ىلع يننيعت نأو كترفغمب يل دوجت نأو

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هللا ناحبسو

 .تانمؤملاو نينمؤمللو يل رفغأ مهللا ملسو هبحصو



 فاوطلا يف (باب)

 دجسملا لصو اذا ليقو ةيبلتلا عطق دوسالا رجحلا ىلا ىهتنا اذاف

 لاقو اثالث هيلا راشأ الإو هنكمأ نا رجحلا لبقو تيبلا ىأر اذا ليقو
 كاكف يتزئاج لعجاف يتبغر تمظع كدنع اميفو يدي تطسب كيلا مهللا

 بابلا ىري ال ثيح هلايح ماقو يترخأو يايند يف يندعسأو يتبقر

 ىلع يلصيو تانمؤملاو نينمؤمللو هسفنل اوعديو فاوطلل ةينلا دقعيو

 مهللا لاقو اثالث ربك رجحلا ىلا لصو اذاف هنيمي ىلع ذخأيو هلع يبنلا
 ةنسو كتنسل اعابتاو كدهعب ءافوو كباتكب اقيدصتو كب اناميا كلأسأ ينا

 هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس هفاوط يف لوقيو هلع دمحم كيبن

 ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هللو ربكأو هللاو

 لوقيو اثالث ربكي بابلا دنعو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا

 نيحلفملا نم انلعجآو انسفنأ حش انقو انتقزر امب انعنقو انبونذ انل رفغا مهللا
 هللا الئاق اثالث ربك بازيملا ىلا ىهتنا اذاف ربكيو للهيو حبسيو يشمي مث

 نم ةاجنلاو باسحلا دنع ريسيتلاو وفعلاو توملا دنع ةحارلا كلأسأ ينا

 ربك يناميلا نكرلا ىتأ اذاف هرخآ ىلا حبسيو ربكيو يشمي مث باذعلا

 نم كب ذوعأ ينا مهللا لوقيو رجحلاك هيلا راشأ الاو هنكمأ نا هلبقو اثلاث

 انتآ انبر ةرخآلاو ايندلا يف يزخلا فقومو ربقلا باذعو رقفلاو رفكلا

 اربكم اللهم يشمي مث رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف

 هب متخيو رجحلاب ئدتبي تارم عبس كلذ لعفي رجحلا ىلا يهتني ىتح

عامجالاب فاوطلا يف ءاسنلا ىلع لمر الو فاوطلا يف لجرلاك ةأرملاو



 نيكرشملا ىريل لاح ةعقاو هؤع هلعف امناو حصألا ىلع لاجرلا ىلع الو
 طاوشأ ةثالث يف انموق دنع ةنس هنأ ليقو مهل ةظاغأ هباحصأ ةبالص

 فوقولاو حيبستلاو ليلهتلا بدنو نآرقلا ةءارق هيف تهركو ملعأ هللاو

 ةالص هنأل ةراهطب الا يزجي الو بازيملا دنعو بابلا دنعو رجحلا دنع

 : هللا همحر رضنلا نبا لاق مالكلا هيف لح

 المر نكتالوهب متخاو ... دوسألا رجحلا نم افئاط ئدتباو

 الاقلا فاوطلا يف هللا للح ... ةالص فاوطلا نا رهطتو

 تاقوألا يف الا نيتعكرلا رخؤيو رصعلاو حبصلا دعب زاجو

 طاوشا ةعبس لك دعب ديكاتب نسيو دجسملا ءارو الو ةالصلا اهيف ةعنتمملا

 ثيحف الاو مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ماقم فلخ امهعوكر ناتعكر

 هل فاوط الف هفاوط يف هلخد نمف تيبلا نم ميطحلاو دجسملا نم نكمأ

 : هفاوط داعأ اسكنم هراسي ىلع فاط نمو

 راودألا ةعبس متت ىتح .٠. راسيلا ىلع تيبلا لعجيو

 ىلع بصو اهئام نم برشو مزمز ىتأ هفاوط نم غرف اذاف

 املعو اتباث انيقيو امات اناميا كلأسأ ينا مهللا الئاق ايعاد هدسجو هسأر

 مت ءاد لك نم ءافشو اعساو الالح اقزرو احلاص المعو اميق انيد و اعفان

 اطساب تيبلا رادجب هنطب قصليف بابلاو رجحلا نكر نيب تيبلا يتأي

 هللهيو هحبسيو هللا دمحيف هلايح ماق هنكمي مل ناو هيلع هيفكو هيعارذ

تيبلا براي لوقيف اوعديو هلوت يبنلا ىلع يلصيو هيلع ينثيو هربكيو



 لمع لك نمو ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأو رانلا نم يتبقر قتعأ قيتعلا

 ذئاعلا ماقم اذهو ميمذ قلخ لك نم ينرهطو ميحجلا طارص ىلا يدهي

 ينلعجاو رانلا ىلع يرشبو يمدو يمحلو يرعش مرحف رانلا نم كب

 .نيحلاصلا كدابع نم

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف (باب)

 نالوق ةنس مأ ةضيرف وه له ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف فلتخإ
 رئاعش نم ةورملاو افصلا نا > أرق افصلا نم هلع اند املف كلذ رم دقو

 جرخ رمتعم وهو هعوكرو هفاوط نم غرف نمف هب هللا أدب امب ادبن همهلا

 ينلخدا بر لوقي وهو نيتبهذملا نيتناوطسالا نيب نم افصلا باب نم

 اناطلس كندل نم يل لعجاو قدص جرخم ينجرخأو قدص لخدم
 موقت ةأرملاو تيبلا ىري ام ردق هيلع دعص افصلا ىلا ىهتنا اذاف اريصن

 ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال لاقو هلصأب

 مزهو هدبع رصنو هدعو زجنأ هدحو هللا الا هلا ال ريدق ئش لك

 هلا ال لوقي مث اعبس وأ اثالث يعسلا دارأ نم ربكي ليقو هدحو بازحألا

 ال ريدق ئش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا

 هلل دمحلاو اريبكت ربكأ هللاو هللا الا هلا ال اريبك ربكأ هللاو هللا الا هلا

 ام ىلع هلل دمحلاو هللا الا هلا ال اليصأو ةركب هللا ناحبسو اريثك ادمح

 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال اناطعأ ام ىلع هلل دمحلاو انالوأو اناده

 وهو ريخلا هديب تومي ال مئاد يحوهو تيميو ييحي دمحلا هلو كلملا هل

۔ _ ٩٤



 نيصلخم هللا الا هلا ال هايا الا دبعن الو هللا الا هلا ال ريدق ئش لك ىلع

 رصنو هدعو قدص هدحو هللا الا هلا ال نوكرشملا هرك ولو نيدلا هل

 هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدحو بازحألا مزهو هدبع

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب تانمؤملاو نينمؤمللو يل رفغأ مهللا ملسو
 امو اهنم رهظ ام نتفلا نم انذعأو ملسو هلزع انيبن ةنسب انلمعتسا مهللا
 دصقأو افصلا نم ردحناو افصلا قوف تنأو تارم ثالت هذه أرقت نطب

 لكل ةرافك يشملا اذه لعجا مهللا لوقت ةورملا يلا كيشم يفو ةورملا

 نيب لورهف ةورملاو افصلا نيب يذلا ملعلا تلصو اذاف ينم هتهرك يشم

 موقألا قيرطلا اندهاو ملعت امع زواجتو محراو رفغأ بر لقو نيملعلا
 رانلا نم انجن مهللا مكحلا تنأو برلا تنأو مركألا زعألا تنأ كنا

 ةورملا يلي يذلا ملعلا تلصو اذاف نيدلا موي انزخت الو نيملاس اعارس

 ىلع كئاعد لثم عداو اهيلع دعصاف ةورملا تلصو اذاف ةلو رهلا ك رتاف

 طوش كلذف تممتأ اذاف تارم ثالت فقاو تنأو كلذ لوقت افصلا

 نمل افالخ ةمألا روهمجو انباحصأ دنع نيطوش عوجرلا ريسملا بسحت
 ةلورهلاو ءاعدلا نم كيعس عيمج يف لعفاو ملعأ هللاو كلذ ريغ هيف لاق

 نم تلزن اذاف ةورملاب كيعس يف متخاو لوألا طوشلا يف تلعف ام لثم

 دقو ةرمعب كمارحا ناك نا كترمع نم تللح دقف كسأر تقلحو ةورملا

 ناف مرحملاو لحملا يلع مارح هناف مرحلا ديص الا لالحلا كل لح

 لحت ىتح كمارحا ىلع قباف ةرمعلاو جحلا نيب تنرق وأ ةجحب تمرحأ

 لبق همدق ناو لوألا طوشلا يفلأ ةورملاب هيعس يف أدب ناو كتجح نم

 .ةراهطب بدنو نكر وأ ضرف وه لهو هدعب هداعأ فاوطلا

- ٩٥ _



 ىنم ىلا جورخلا (باب)

 نوورتي مهنأل كلذب يمس ةيورتلا موي تيبلا يكملاو عتمتملا عدوي
 طاوشأ ةعبسب ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وهو ءام ةفرعب نكي مل اذا هيف

 تحت نم وأ نجلا دجسم نم جحلاب اهدعب مرحي نيتعكر اهدعب عكريو

 : ةكم ءاحطب نم وأ بازيملا

 باحصالا عم نجلا دجسم وأ ... بازيملا وأ ءاحطبلا نم مرحاف

 مد همزلي اهب تيبملا كراتو سمخلا تاولصلا اهيف يلصيو ىنم دصقي مت

 ةرمج اهلوأو سمشلا عولط لبق ج رخي الو اهب ليللا ضعب كردأ نأ الا
 بهاذلا نيمي نع ريبكلا لبجلا ءام عمجم دنع ءاملا ضايح اهرخأو ةبقعلا

 .ةفرع ىلا

 اهب فوقولاو تافرع ىلا ريسملا يف (باب)
 همزليف اهب فوقولا هتاف نمف ةفرع جحلا نأ امك فاوطلا ةرمعلا

 لبق هبئان وأ مظعألا مامالا اهدجسم غلبيو لباق نم جحلاو يدملا

 رهظلا نيب عمجيف ميقي مت نذؤملا نذؤيف لاوزلا دعب بطخيو لاوزلا

 يلصيو ليق مهجح سانلل ميقيو بورغلا ىلا فقيو ريخأت الب رصعلاو

 ةبطخلا كرت ناو اهدسفي ام اهيف لخدي مل نا افلاخم وا ارجاف ولو هءارو

 نالوق نيخسرفلا دعب اهيلا ىتأ نم وأ ةفرع لهأ ول رصقي لهو سأب الف
 لبق ضافأ نمو هدعب فقي مل نا هل جح الف لاوزلا لبق فقو نمو

بورغلا لبق كردأ نمو دسف ليقو مد همزلو هجح متي ليق بورغلا



 دمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس لوقي ام ردقب

 : هجح لطب ليقو مد هنرعب فقاو ىلعو ملعأ هللاو جحلا كردأ دقف

 فقت ال اهب سيلبا فقومو ... فقومب انل سيل ةنرعو

 هفرع نم نلأساف تلهج اذا .. ةفرع نود فورعملا اهعوضوم

 بنتجي اذكو عمجو ةفرع نيب نيلبج نيب قيض قيرط يه ليق

 : كارألا عضوم

 الامش فق وأ مامالا نيمي نع نم .. فقو كارألا عضوم بنتجاو

 ركذلاو ةفلدزملاب تيبملا يف ) باب)

 عمج يهو مارحلا رعشملا دنع

 مارحلا رعشملا ليقو مارحلا رعشملا ىمستو ةفلد زملاب تيبملا بجو

 كيلا مهللا اهيلا هريسم دنع لوقيو رتولاو نيئاشعلا اهيف عمجيو اهلبج

 محراو يفعض وقو يكسن لبقاف تيضر كبو تقفشأ كباذع نمو تضفأ
 ةيبلتلا نم رثكيو ينيد يل ملسو يريسم دعبو يتليح ةلقو يعرضت

 دنع ركذلا يف لوقلا اذكو ليقو ضرف هنأ ليق اهب تيبملا همزليو ركذلاو
 يشملا يف عرستل ءاوصقلا هتقان كرح يأ هليع عرسأ دقو مارحلا رعشلا

 كلذب يمس رجح ةيمر ردق هتفاسم عضوم رسحمو رسحم نطب ىتأ نيح

 يف عارسالا يف ةمكحلاف ايعاو نك يأ هيف رسح ليفلا باحصأ ليق نأل

 يغبني الف ليفلا باحصأ ىلع هيف هللا بضغ لحم هنأل عضوملا كلذ

 الو ابابحتسا اهلسغاو رامجلا يمرل ةاصح نيعبس اهنم ئيهو هيف ةءانالا

۔ _ ٩٧



 فقو تقولا لوأ يف رجفلا لصف رجفلا علط اذاف لحلا ىصح نم زوجي

 ضفا مت ةورملاو افصلا ىلع كئاعد لتم كانه عداو مارحلا رعشملا دنع

 .ةبقعلا ةرمج لصت ىتح ةيبلتلا عطقت الو سمشلا عولط لبق عمج نم

 رشاع موي يف جاحلا هلعفي ام (باب)

 سمشلا علطت ىتح ةيبلتلا عطق ةبقعلا ةرمج لصو اذاف كلذ لوأ

 ىلوألاو ةرخآلا يف مهللا انفاعو ىوقتلل انقفوو ىدهلل اندهأ مهللا لاقو

 نم تايصح عبسب اهيمرت سمشلا عولط دعب ةبقعلا ةرمج مرأ مث

 يفو ةريبكت ةاصح لك عم ربكو يداولا نطب نم اهيم رت نيعبسلا

 مهللا تلق اهيمر نم تغرف اذاف ةريبكتلا دعب دمحلا هللو لوقت ةعباسلا

 ةرخآلا يف نهلعجاو ينم نهلبقتف نم نهل ىصحأ تنأو يتايصح هذه
 اهدنع فقي الو كناوضرو كنارفغ ةرخآلا يف نهيلع ينبثأو يل ارخذ

 لوألا اعبرأ يمرلا دعب لعفيل مث ءاج ثيح نم عجريلو يمرلا دعب
 وهو قلحلا ةيناتلا رصحملاو عتمتملاو نراقلا ىلع بجت ةيحضتلا

 : لاجرلل لضفأ

 هلالحااذ ناكو هسأر يف .:. ةلدآلارمي سأرلا علصاو

 ةأرملا رصقت الو لاجرلل ريصقتلا زاجو ريغ ال ريصقتلا ءاسنللو
 قلحيو هبراش صقيو هرافظأ ملقيو اهسأر مدقم نم نيعبصأ نم رثكأ

 ىلع حبذلا مدق نا اذكو مد ريصقتلا وأ قلحلا كرات ىلع بجيو هتناع

 ةعقاو هنأ ليق «ج رح الو مرا» هلع هلوقو حبذلا ىلع قلحلا وأ يمرلا

۔ _ ٨٩٨



 نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ مويلا كلذ يف ةصخر لاح
 ىلا ءاج الجر نأ عادولا ةجح يف لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 حبذأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل ينإ هللا لوسر اي لاقف هقلع هللا لوسر

 رعشأ مل هللا لوسر اي لاقف رخآ هءاجف «ج رح الو حبذأ» : هل لاقف

 مويلا كلذ يف لئس امف «ج رح الو مرأ» : هل لاقف يمرأ نأ لبق ترحنف

 نم ةصخر هذه ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق ج رح ال لاقو الا ئش نع

 الا لالحلا هل لح رصق وأ قلحو حبذ اذاو مويلا كلذ يف هقيقَع يبنلا

 دعب لوقيو بيطلا لح يف فالخلاو تيبلا روزي نأ ىلاف ءاسنلاو ديصلا

 رثكيو يقلح يل ركشاو يبنذ يل رفغاو يثفت يف يل كراب مهللا قلحي نأ
 شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر نيملاعلا بر هلل دمحلا لوق نم

 مث ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ءايربكلا هلو ميظعلا

 مارحالاك جحلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا وهو تيبلا ةرايزل يضمي
 نم مدقت ام ةدايزلا يف لعفيو اهنم نكر كراتل جح الو ةفرعب فوقولاو

 نم عجر ىعس اذاف يعسلاو مزمز نم برشلاو عوكرلاو فاوطلا

 رامجلا اهيف يمري قيرشتلا مايأ ىنمب دعقيو ةكمب تيبي الو ىنمل هنيح
 ةهج نم يتلا يهو ىلوألا يمري ةالصلا لبقو لاوزلا دعب ثالنلا

 اعد و ةلبقلا لبقتساو اهمدقت اهنم غرف اذاف قبس امك ربكيو عبسب قرشملا

 هنيمي نع اهلعجيو ىطسولل يضمي مت افصلا ىلع هب اعد امب اعد امك

 يتأي مث اوعديو ليملا دنع اراسي اهمدقتي مت كلذك ربكيو عبسب اهيمريو
 فرصني مث كلذك ربكيو عبسب يداولا نطب نم اهيمريو ةبقعلا ةرمج
هيلع مثا الف نيموي يف لجعت ناف قيرشتلا مايأ كلذ لعفي اهدنع فقي الو



 لاوزلا دعب ثلاثلا مويلا ىصح نفديو لوألا رفنلا عم ةكم حوريو

 ناو ه«هئهيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف ىلاعت هللا لاق ةبقعلا لصأب

 رامجلا يم ري ىتح اهب ةماقالا هتمزل ثلاثلا مويلا ليل هكردأ ىتح ىناوت

 داعأ لاوزلا لبق رامجلا يمر ناو لاوزلا دعب ثلاثلا مويلا يف ثالثلا

 ليلب يمري الو هيلع ئش الو عرسا ةالصلا دعب ناو لاوزلا دعب يمرلا

 دعب نوم ري اهب نوحبصيو ةاعرلا ريغ ىنمب دحا تيبي الو فئاخلا ريغ

 .ملعأ هللاو لاوزلا

 تيبلا عادو يف (باب)

 طاوشأ ةعبسب تيبلا عدوي نأ ةكم نم جورخلا ديري نمل نسي

 يتعكر كرت نا كلذكو مد هكرتب همزلو مدقت امك نيتعكر اهدعب عكريو

 امك اعدو هسأر ىلع بصو اهئام نم برشو مزمز ىتأو فاوطلا

 أدمتعم هديب دميو رادجلاب هنطب قصليف رجحلاو بابلا نيب موقي مث مدقت
 اوعديو هارسيب هراتسا ضبقيو هادي غلبت ثيح بابلا ةفكسا ىلع هانميب

 ءاضق يل ممتاف يفعض تيوقو يكسن تيضق امك مهللا هئاعد يف لوقيو
 ينم دهعلا رخآ اذه لعجت ال مهللا يترخآو يايند يف يندعسأو يتجاح

 ايندلا يف انتأ انبر يرمأ يل رسيو يرجأ يل ممتأ مهللا مارحلا كتيبب

 يل رفغاو ينع فعأو رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح

 انبرل نوبيئأ نوبئات ريصنلا معنو ىلوملا معنف يالوم تنأ ينمحراو
 لصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو نوبلقنمو نوبغار انبر ىلا اناو نودماح

يل رفغا مهللا ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو مهللا



 الو تيبلا قارف ىلع نيزح تنأو ضمأو تانمؤملاو نينمؤمللو يبنذ

 . ملعا هللاو يكم ىلع ع ادو الو تيبلا قارف ىلع رتشت الو عبت

 ةرمعلاو جحلا لئاضف نم ¡ئش ركذ يف (باب)

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ءازج هل سيل روربملا جحلاو امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلا ةرمعلا» هقيزك

 تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «ةنجلا الا
 هللا لوسر اي اولاق «نيقلحملا محرا مهللا» هكرعم هللا لوسر لاق

 ثيدح نم هريغو يذمرتلا جرخأو «نيرصقملاو» : لاق نيرصقملاو

 هل ةمايقلا موي رجحلا اذه يتأي» هقلع هللا لوسر لاق لاق سابع نبا
 وه ليقو «قحب هملتسا نمل دهشي هب قطني ناسلو امهب رصبي نانيع
 ناك امك دوعيسو ةملظلا هارت الئل و يصاعملاب تريغت ةنجلا نم ةتوقاي

 نم كب ذوعأ ينا مهللا لقف كتلحار تبكرو تيبلا تعدو اذاف ملعأ هللاو

 دمحلاو دلولاو لهألاو لاملا يف رظنملا وسو بلقنملا ةبآكو رفسلا ءاتعو

 .نيملاعلا بر هلل

 جحلا ننس نم ئش ركذ يف (باب)
 نكمأ نا مارحالل لسغلا اهنمو تاقيملل مارحالا اهنم ةريثك يهو

 نع ءاطع نب بوقعي قيرط نم يقهيبلاو مكاحلا يور ءوضولاف الاو

 اذ ىتآ املف هبايث سبل مث هلقع هللا لوسر لستغا سابع نبا نع هيبأ
 مرحأ ءاديبلا ىلع هب ىوتسا املف هريعب ىلع دعق مت نيتعكر ىلص ةفيلحلا
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 يف مرحي نأ اهنمو ةضيرف وأ ةلفان ةالص دعب همارحا نوكي ناو جحلاب
 لبق نهدي نأ اهنمو السغ ذنم اسبلي مل نيليسغ وأ نيديدج ءادرو رازإ

 هيف امب امأو جريشو نمسو تيز وحنب هيف بيط ال ام نهدب همارحا
 هللا لوسر بيطأ تنك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورف بيط
 اذه ىلع ليقف تيبلاب فوطي نأ لبق هلحلو مرحي نأ لبق همارحال هليع
 ليقو هئادتبا مرحي امناو هتحئار تقب ناو مارحالا لبق بيطلا عنمي الأ

 ةيبلتلا ماود اهنمو ملعأ هللاو بيطلا بهذف هدعب لستغا مث بيطت هلقع هنأ

 ةرمج يم ري ىتح هتوص عفريو ايبلم عمس وأ ايداو طبه وأ افرش الع اذا
 : هللا همحر رضنلا نبا لاق ةبقعلا

 الاقو ىصوأ يبنلا كلاذب .:. . جحلا ةيبلت جيجحلا راعشف

 هيلع ركني الف لهملا انم لهي ناك لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 امرحم ماد ام بيطلا كرتي نأ اهنمو هيلع ركني الف ربكملا انم ربكيو
 يطغي ال نأو هرشابي مل نازئاجف عيبلل هلمح امأو هرشاب نم مد مزليو

 مد همزل كلذ لعف ناو ةأرما تناك نااههجو الو الجر ناك نا هسأر

 ماد ام هرافظاو هندبو هرعش ىلع ينجي ال نأو اطيخم ابوث سبلي ال نأو

 عولط دعب الا اهزواجي ال نأو ةفرع ةليل ىنمب تيبملا اهنمو امرحم

 نأو هبوجوب ليقو رجفلا ع ولط ىلا رحنلا ةليل ةفلد زمب تيبي نأو سمنلا

 دنع ةبقعلا ةرمج يمري نأو سمشلا عولط لبق ىنم ىلا اهنم ضيفي
 نأو انراق وأ اعتمتم ناك نا ىنمب اهدعب يدهلا حبذي نأو سمشلا عولط
 الا ءاسنلل زوجي الو لاجرلل لضفأ قلحلاو حبذلا دعب رصقي وأ قلحي
ىنمب تيبي نأو لاوزلا دعب قيرشتلا مايأ اهلك رامجلا يمري نأو ريصقتلا



 ةرمج يمري نأ دعب رحنلا موي ةرايزلل فوطي نأ رمؤيو قيرسنتلا مايأ

 ةجحلاك ةرمعلا ننسو ةكمب تيبي الو عجريو قلحيو حبذي نأ دعبو ةبقعلا

 .اعتمتم ناك نا هترمع نم لحو رصق وأ قلح ىعسو فاط اذا هنأ ريغ

 لطب ةفرع موي سمش برغت ىتح ايسان وأ ادماع مارحالا كرت اذا

 كرتو ةفرعب فوقولا كرتو ءانمتسالاو عامجلا هدسفي اذكو هجح

 .ملعأ هللاو ةرايزلا فاوط

 لادجلاو امهننسس نم ةنس كرت اهنم ةريثك امهتاهو ركمو : لصف

 يشملا فلكتو ةلئسملا ىلع اليوعت امهدصقو لحي ال امل رظنلاو ةكسامملاو

 يف برشلاو لكألاو لبق هب يمر امب رامجلا يمرو ةردقلا مدع عم

 ماحزلاو رعش هنم علقنا اذا دسجلا كحو كلذ ىلا رطضي مل نا فاوطلا

 يف نآرقلا ةءارقو لاحتكالاو متختو هلانيل يناميلا نك رلاو رجحلا ىلع

 .كلذ وحنو فاوطلا

 رصحملا ماكحأ يف (باب)

 رصحلاف هيدهلا نم رسيتسا امف مترصحا ناف ىلاعت هللا لاق

 وأ رصحأأ ثيح يدهلا رحنيو هترمعو هجح نم لحي ضرم وأ ودعب

ةياور يفو ءاسنلا لحي ال انباحصأ دنعو ديصلاو ءاسنلا الا لالحلا



 هلع هللا لوسر رصحأ دق لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع انموقل

 نوكي راصحالاو الباق اماع رمتعا ىتح هيده رحنو هئاسن عماجو قلحف

 نأ ليق ىتح كلذ ريغو ضرم وأ ودع عم جاحلا سبحي سباح لك نم

 بوجو يف فلتخاو رصحم هنأب غدل الجر ىتفأ هللا همحر دوعسم نبا

 رصحأ نميف فلتخا اذكو هبوجو ىلع رثكألا بهذف رصحملا ىلع يدهلا
 وه لخ هكيؤع هللا لوسر نا اغالب كلام ءاضقلا هيلع بجي له لفن نم

 ئش لك نم اولحو مهسوؤر اوقلحو يدهلا او رحنف ةيبيدحلاب هباحصأو

 لوسر نأ ملعي مل مث يدهلا هيلا لصي نأ لبقو تيبلاب اوفوطي نأ لبق
 الو ائيش نوضقي هعم ناك نمم الو هباحصأ نم أدحأ رمأ دقلمع هللا

 نم هيلع ءاضق الو لحو حبذ رصحأ ثيحف يعفاشلا لاقو ئشل اوديعي

 هعم ناك هنأ مهتيداحأ ئطاوت نم انملع انأل ءاضق ركذي مل هللا نأ لبق

 فلختف ءاضقلا ةرمع او رمتعا مت نوفورعم لاجر ةيبيدحلا ماع يف

 مهمزل ولو لام الو سفن يف ةرورض ريغ نم ةنيدملا يف مهضعب

 ءاضقلا ةرمع تيمس امناو لاق هنع اوفلختي ال نأب مهرمأل ءاضقلا

 هنأ ىلعال شيرق نيبو هلع يبنلا نيب تعقو يتلا ةاضاقملل ةيضقلاو

 راصحا ريغب جحلا هتاف نم امأو ملعأ هللاو ةرمعلا كلتل ءاضقلا بجاو

 امأو هيلع يدهلا بوجو يف فلتخاو لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب لهيف
 يف هرمأ لآ اذا الا ءاضقلا هيلع بجي هنأ مالك الف جح نع رصحأ نم

 .ملعأ هللاو ةعاطتسالا مدع ىلا لباقلا

۔ _ ١٠4٤



 هب يحضي نأ زوجي امو يدهلا يف (باب)

 بودنملاو هنم بجاولاو زوجي ال امو

 ىذأل هب ادف وأ رذن وأ نيمي وأ عتمت نع ناك ام وه بجاولا يدهلا
 هرافظأ عطق وأ ءامدا وأ رجش عطق وأ ديص لتق وأ راصحا وأ داسفا وأ

 ةنس كرت وأ ريخأتلا هقح كسن ميدقت وأ بيطت وأ طيخم سبل وأ رعش وأ

 هل مت ام زعملا نم ينلا زعم ىنثألا يزجي الو ةندب هرثكأو هاش هلقأو

 لوح هل مت ام ناضلا عذجو ناض عذج وا ةثلاثلا يف لخدو ناتنس

 يهو نراق وأ عتمملا ريغ ىلع بجت ال ةيحضلاو ةيناثلا يف لخدو

 مت لبألا اهلضفأو ماعنألا ةميهب نم الا حصت الو راصمألا لهأل ةبودنم

 ةعبس نع رقبلا نم يعابرلاو لبألا نم ينثلاف زعملاف نأضلا مث رقبلا
 نم عذجلاو رقبلا نم ةسماخلاو لبألا نم ةسداسلا يف لخد ام وهو

 نع رقبلا ينثو دحاو نع لبألا نس نم كلذ نود امو ةسمخ نع لبألا

 ناتنس هل مت ام وهو ةثالث نع اهعذج و نينس عبرأ هل مت ام وهو ةسمخ
 يناثلا يف لخدو لوح هل مت ام وهو دحاو نع اهقحو ةنلاثلا يف لخدو

 ىلع سيلو ديعلا ةالص مهب مامالا يلصي نأ دعب ةيحضلا حبذ تقوو

 : ديع ةالص ىنم لهأ

 راعشلا نم يهو ةبودنم ... راصمألا يف سانلا اياحض امأ

 كسنلا نم تسيلو محل ةحيبذ يهف مامالا ةالص لبق حبذ نإو

 دنع اهيلع هللا مسا ركذيو اهرهظ ىلع حسميو ةلبقلل البقتسم اهحبذيو

 رقبلاو نأضلاو زعملا يف عورشم حبذلاو هنم اهلبقتي نأ هللا لأسيو حبذلا
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 يف بنتجيو اهثلثب قدصتي نأ يغبنيو رحنلا اهيف عورشمف لبألا امأو

 ةعوطقم يهو ةلباقملاو نذألا ةقوقشم يهو ءامرشلاك ةبيعملا هتيحض

 ةربادملاو نذألا يف ريبك قرخ وهو اقرخلاو اقلعم ىقبو مادق ىلا نذألا

 اروعلاو اعذجلاو اهافق ىلا ةقلعم تيقبو مادق نم اهنذأ تعطق ام يهو

 امو عرضلا ةسبايو عرضلا ةروزجمو اعرملا غلبت مل يتلا اجرعلاو

 ردق اهنرق نم يقب ام اذكو زئاجف امجلا امأو اهبنذ عطق امو اهنرق رسك

 .ملعأ هللاو لبحلا يولي ام

 ةلثم لوسرلا ربق ةرايز يف (باب)
 مالسلاو مالصلا هيلع هنأشل اميظعت هع دمحم انيبن ربق ةرايز تنس

 نمكف اتيم هراز نمو هافج دقف هرزي ملو جح نمو هلبق وأ جحلا دعب

 يغبنيف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأش مظعل تابودنملا لضفأ يهو ايح هراز

 ربك اهناطيحو ةنيدملا ىأر اذإف هدصق نمل هيلع مالسلاو ةالصلا رانكا

 ةنيدملا لهأل ناك امل ىلاعت هلوق أرقيو هنم اهلبقتي نأ هللا لأسو اثالث

 مكءاج دقلإلت ىلاعت هلوقو تايآلا رخآ ىلإ ه&بارعألا نم مهلوح نمو
 وأ لستغاو هباين نسحأ سبلو ةروسلا رخآ ىلإ 4 مكسفنأ نم لوسر
 هيلع ملسو عضاوتو بدأو هنيكسب ب مالسلا باب نم لخدو بيطتو أضوت

 ملتسيو امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلعو طئاحلا ءارو نم هقلع

 لوقيو ىنميلا هديب ريشيو ربقلا سأر البقتسم ةلبقلل اربدتسم نكرلا

 يلو اي كيلع مالسلا هللا يبن اي كيلع مالسلا هللا لوسر اي مكيلع مالسلا

 اي كيلع مالسلا هللا نيمأ اي كيلع مالسلا هللا يفص اي كيلع مالسلا هللا

۔ _ ١٠٦١



 مساقلا ابأ اي كيلع مالسلا هللا دبع نب دمحم اي كيلع مالسلا هللا ةريخ

 كناو هنيمأو هللا لوسر كناو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نأ دهشأ

 كبر ليبس يف تدهاج و ةمألا تحصنو ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تغلب

 لضفأ انع هللا كازجو اتيمو ايح ملسو كيلع هللا ىلص نيقيلا كاتأ ىتح

 ءاقلت ههجو لعجيف اليلق مدقتي مث ريخب كركذو هتمأ نع ايبن يزج ام
 املسمو ارئاز تئج نالف نب نالف انأ هللا لوسر اي لوقيو هليع ههجو
 يل رفغيو يرازوأ ينع طحي نأ ىلاعت هللا ىلا كب اعفشتسمو كيلع

 يسفن ىلا ينلكي الو يرمع ةيقب يف ينمصعيو يبويع رتسيو يبونذ

 كباحصأو كلآ ىلعو ملسو كيلع هللا ىلص يعيفش نكف نيع ةفرط
 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا لوقيف عارذ ردق هنيمي نع رخأتي مث كجاوزأو
 كيسنؤمو كيبحاصو كيرصانو كيريزو ىلعو هتاكربو هللا ةمحرو

 لوألا ةفيلخلا ىلع ،ملسو اليلق هنيمي نع رخأتي مث كيريشمو كيعيجضو

 اريخ هقلع دمحم انديس نع هللا كازج مالسلا دعب لقو قيدصلا ركب يبأ

 باطخلا نب رمع يناثلا ةفيلخلا ىلع ملسو كنيمي نع عارذ ردق رخات مث

 ةلزع هب لسوتو كفقوم ىلا عجرا مث مدقت ام لثم لقو هنع هللا يضر
 الا دجاسملا لضفأ هنأف هيمع هدجسم يف ةالصلا ىلع بضاوو ىلوألاك

 تيع هللا لوسر لاق لاق ءادردلا يبأ نع يناربطلا يور مارحلا دجسملا

 فلأب يدجسم يف ةالصلاو ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا»
 هربق عضومو ىهتنا «ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب يف ةالصلاو ةالص

 لعفاو كيح هربق تآف رفسلا تدرأ ناف ملعأ هللاو عاقبلا فرشأ هلزع

 دجسمو دحأ ءادهشو عيقبلا لهأ روزت نأ كنكمأ ناو الوأ تلعف ام لثم

 نأو عاقبلا كلتو هقلع هربق ةرايز انقزري نأ ىلوملا لأسن لعفاف ءابق
.نيمآ قلع هتعافش انقزري





 قوقحلا يف (باب)

 هلوقو هئاناسحا نيدلاولابو ىلاعت هلوقل نيدلاولا قح اهمظعأو

 يلإ كيدلاولو يل ركشا نأل ىلاعت هلوقو فأ امهل لقت الفإلط ىلاعت
 امهطخس يف هطخسو نيدلاولا ىضر يف برلا ىضر ليقو هم ريصملا
 نم دجوي ةنجلا حير ناف نيدلاولا قوقعو مكايا» لع هنع يورو

 هقع هيدلاو قع نم ليق و«قاع اهحير دجي الو ماع ةئامسمخ ةريسم

 : هدلو

 اهوردقي فيسلا نم يضأ .:. اهورذحافدلاولاةوعدو

 هل بتكو ةجح هدلاول هللا بتك هتافو دعب هدلاو نع جح نم ليقو
 كمأ مث كمأ مث كما» قلع هلوقل مألا قح ىوقأ لهو رانلا نم ةءارب وه

 ةوعدو محر اهنأل ةباجا عرسأ يهو ربأ نم لاق نمل اباوج «كابأ مث
 امهربيو ملعأ هللاو هب ذوخأم هنأل بألا قح ىوقأ ليقو طقست ال محرلا

 : هللا همحر يملاسلا انخيش لاق ةيصعمب سيل اميف امعيطيو نيرجاف ولو

 رداف ىلوأ هلالا ةعاطف .:. .. رفك يف نكي مل ام امهعطأ

 ئجافملا ودعلا ةدهاجم هلو قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل

 مالسلاب امهدهعتيو امهل عنصتيو امهنذاب الا اوزغي ال نكلو هاعنم ولو

 امهعنمي الو امهرهني الو ارزش امهيلا رظني الو امهجئاوح ءاضقو

 الو كلذ ىلا اجاتحإو ازجع نا هلام نم امهيلع قفني نأ هيلعو هفورعم
 الو ةرضملا هنع عفديل همدقت نأ الا قيرطلا يف اراس نا هابأ مدقتي

الو نييلو اناك نا امهتي الو رهظيو ادشر نوكي ال نأ الا امهيأر فلاخي



 صلخو مدنو بات امهل قاع وهو اتام ناو تبجو نا امهتوادع رهظي

 كلذب يونيو امهقيدص مركأو امهمحر لصوو امهنع ةيصو وأ انيد
 امم هيلع بوتي نأو هوفع هللا نم اوج ريو امهقح يف هرصق امل اربج

 اذا مألاك ةلاخلاو لاخلاو دقف اذا بألاك ريبكلا خألاو امهقح يف طرف

 .ملعاو هللاو تدقف

 مهدلاو ىلع دالوألا قح يف (باب)

 هملعيو هبدأو هتيبرت دلولل نسحي هناف مهدلاو ىلع دالوألا قح امأ

 نم هنهذ هلبقي امو روهشلاو مايألا ءامسأو فورحلا ةباتكو ميظعلا نآرقلا
 باسحلاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةغللاو وحنلاو بدألا مولعك مالسالا مولع

 هايند يف هدهزيو قالخألا مراكمو هايندو هنيد رمأ نم هيلا جاتحي امو
 تارطخملا هباكترإ نعو سانلا عم هبدأو هتؤرم يف هرضي امم هظفحيو
 سانلا لذارأ ةبحاصم نعو هدسج يف ةرضم هيلع هنم فاخي ام
 هلام ظفحيو هتطلاخم نم ءوسلا هيلع فاخي نم ةطلاخمو ءاغوفلاو

 هيفكي مل نا طايسلاب هبرض هلو هدشر غلبي نأ ىلإ هوسكيو همعطيو
 نمحرلا دبعو هللا دبعك ءامسألا ريخ هيمسيو هلمتحي امب هبدؤيو رجزلا

 عباسل ناتاش ركذلل كسني نأ نسيو لاوخأ هل راتخيو دمحأو دمحمو

 نهل قارو ىتنألاب أدب قوسلا نم ةفورطاب ءاج اذاو هاش ىثنأللو هتدالو
 هدالوأ نيب لدعلا دلاولا مزليو نهلفاكل رانلا نم رتس نهو ةيشخ سأبك
 الا ئش هرمأ نم همزلي ال غولبلا دعبو اراثيا دعي وه اميف تامملاو ايحملا يف
 امأو هل لام الو هوحنو ضرمل باستكالا ىلع نبالا ردقي ال ناك نا
 .ملعأو هللاو نجوزتي نأ ىلا غولبلاب هنع نهلوع لوزي الف تانبلا
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 ماحرالا قح يف (باب)

 مهحرف تقو يفو دايعألا تقو يف ضعب مهضعبل مهتلص بجت

 طسبي نأ بحأ نم هكلؤع يبنلا نع ةريره يبآ قيرط نم يور مهحرتو
 ةلص يورو همحر لصيلف هلجأ يأ هرذأ يف هل ءاسني نأو هقزر يف هل

 ىلع لوأو رامعألا يف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو محرلا

 هتقو ةرامعو ةعاطلا ىلا قيفوتلا ببسب رمعلا يف ةكربلا نع ةيانك هنأ

 ةلصلا لضفأو كلذ ريغ يف هعيضت نع هتنايصو ةرخآلا يف هعفني امب

 ةماعلا محرف تاداعلا ربتعت نأ يغبنيو مالسلا لاسرإ اهاندأو ايادهلاب

 مايقلاو فاصنالاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب اهتلص بجت نيدلا محر

 همزلت يذلا بيرقلا ىلع ةقفنلاب ةصاخلا ديزيو قوقحلا نم م زلي امب

 عماجلا ىنعملاف هيلا فورعملا ءادساو هتلز نع لفاغتلاو هلاح دقفتو هتقفن

 دح يف فلتخاو رشلا نم نكمأ ام عفدو ريخلا نم نكمأ ام لاصيا

 ليقو ةسمخ ليقو ءابأ ةعبرأ نود ام وه ليق هتلص بجت يذلا بيرقلا
 رحبلا عطق نمل بجت الو كرشلا عطقي مل ام كلذل دحال ليقو كلذ ريغ

 اهل حابأ ناو ةنتف نمأ نا اهماحرأ ةلص نع اهجوز اهعنمي ال ةأرملاو
 .ملعأ هللاو ىفك طقف مالسلا

 رخآلل نيجوزلا دحأ ىلع بجي اميف (باب)

 نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو ىلاعت لاق

 لخدت الو هتبيغو هترضح يف هحلصت نأ اهجوزل ةأرملا مزليف 4ه4ةجرد

هلام نم ادحأ يطعت الو هنذأ الب هتيب نم جرخت الو هنذأ الب هتيب ادحأ



 مل ام ريسيلا ئشلا نم ناريجلا نيب ةداعلا هب ترج ام الا هنذأ ريغب

 انخيش لاق ،رزولا اهيلعو رجألا هلف هنذأ ريغب تطعأو اهعنم ناف اهعنمي

 :هللا همحر يملاسلا

 حبرم لاقم وهو ةدساف .. حلصتو اهھد الوأ نيب رت

 ءايبنألا بتك يف ارثؤم .. ءاسنللداهجلاهناف

 ةعاطلاو هرب دصقل اهنم 7 ةعاس لاقي تيبلا ةمدخو

 مانألا قلاخ اهيف دبعت .. ماوعألا نم فلأ نع لضفأ

 الفن كاذ ناك ول بتارم .:. الضفلا نأ ريغ لفن لكلاو

 هللا همح ر يملاسلا انخيش راتخاو هتيب ةمدخ اهمزلت له فلتخاو

 هتنبا مزلأ هقيرع هنأ داعملا داز يفو كلذ اهمازلإ روث وبأو ميقلا نباو

 تكش اهنع هللا يضر اهنع ليق نيملاعلا ءاسن فرشأ يهو اهتيب ةمدخ

 نبا لاق هدجت ملف امداخ هلأستو احرلا رثأ نم اهيديأ يف ىقلت ام اهيبأ ىلا

 هتجوز نيبو بلاط يبأ نب يلع نيب هع يبنلا مكح ةحصاولا يف بيبح
 ةمطاف ىلع مكحف ةمدخلا هيلا ايكش نيح اهنع هللا يضر ةمطاف ةديسلا

 نبا لاق ةرهاظلا ةمدخلاب يلع ىلع مكحو تيبلا ةمدخ ةنطابلا ةمدخلاب

 لمعو ءاملا ءاقتساو تيبلا سنكو خبطلاو نيجعلا ةنطابلا ةمدخلا بيبح

 ناكو هلك تيبلا ةمدخ ريبزلا مدخأ تنك لاق ءامسأ نع حصو هلك تيبلا

 تناك اهنأ اهنع حصو هيلع موقأو هل شحأ تنكو هسوسأ تنكو سرف هل
 اهسأر ىلع ىونلا لقنتو نجعتو ولدلا زرختو ءاملا يقتستو هسرف فلعت
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 دقع نأل اولاق كلذ بوجو ةفئاط تعنمو خسرف يثلث ىلع هل ضرأ نم
 اهتمدخ اولمحو عفانملا لدبو مادختسالا ال عاتمتسالا ىضتقا امنا حاكنلا

 _ يملاسلا انخيش لاق ،ملعأ هللاو قالخألا مراكمو عوطتلا ىلع

 :_هللا همحر

 فلدزم موزللا ىلا هتيأر .:. فلسلا ةريس ترظن نا تنأو

 لمعي مهنم لكلاو هجوزو .:. لجرلا هيف لضفلا نامز ىضم

 الا هنم اهسفن عنمت ال نأ اهمزليو ملعأ هللاو خيشلا ركذ ام رخآ ىلا

 ناو هتمدخ اهمزلي الف مدخي نمم اهتداع تناك نا لاق ضعبو رذع نم

 نا رثألا دورو عم رظنلل ظحال تلق تدوع ام ىلعف مدخي ال نمم تناك

 .ملعأ هللاو مازلألا حص

 هلثم ةوسكو اهلثم ةقفن اهيسكيو اهمعطي نأ : جوزلا ىلع اهقحو
 الو اهب قيلي نكسم يف اهنكسي نأو عوطتف بجاولا قوف وه داز ناو
 اهيلع لخادلا اهعنمي الو ئش يف اهراضي الو اهتشيعم يف اهيلع قيضي

 اهيذؤي الو ةرضم هلوخد يف ملعي نم الا اهناريج ءاسنو اهماحرأ نم

 لدعلا همزليو اهنيد رمأ نم هب ةلهاج يه امم اهمزلي ام اهملعيو هناسلب

 : راهنلاب ةولخلا يفو عامجلا يف ليقو تيبملا يف اهتارض نيبو اهنيب

 اذحلا اذه ىلع هذه باصأ .. اذا الا هذهل نعجري ال

 ةدحاو ةدلب يف نك اذا كلذك ىرخألا عمو امايأ هذه عم دعقي نأ هل الو

 .ملعأ هللاو نهاض رب الا



 هل بجي امو هديسل كولمملا ىلع بجب اميف (باب)

 هتمدخو هتنامأو هتفرح يف هحصنيو همدخي نأ هديسل هيلع بجي

 نذأب الا هتحارتسا تقو هريغل مدخي الو هللا ةيصعمريغ يف هعيطيو

 هحيريو راهنلا تقو هتمدخ هلو هوسكيو همعطي نأ هديس ىلعو هالوم

 ىلع هتعب تهرك وأ تكسمأ تببحأ ناف قيطي ال ام هفلكي الو ليللا تقو

 ءاردزاو ربكب هرظنت الو ةكلملا ئس ةنجلا لخدي الو هيلع نمؤي نم

 نع لوئسم مكلكو عار مكلكف هايا ككلم هللا ءاش ولف هتلز نع فعو

 موي يف مئاهبو ديبع نم هايا ككلم امع رابجلا لاؤس رذحاو هتيعر

 : صانم نيح تأل مويو صاصقلا

 امئاق اهيف لدعلاب نكي ملو .:. امئاهبلا كلمي دق نم لكو

 لعب نم ةأرما قالط ربج .:. لثمك اهعيبي نأ ربجي

 راجلا قح يف (باب)

 قح نمو % بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو ىلاعت هللا لاق

 ناك ناو كردق حيرب هيذؤت الو هاذأ لمحتو هنع كاذأ فكت نأراجلا

 يف هلصو ضرم اذا هدعو اهنم هلنأف هعم تسيلو فرطلا نم ئش كعم

 زرغي نأ نم هعنمت الو هبئاصم ةلاح يفو ةبئاغ عوج رك ةرسلا ةلاح

 مادق بارت وأ دامس وحنب هذؤت الو كلذ ىلإ جاتحا نا كرادج يف ةبشخ

 هباب لبق اباب الو هرضي هتيب نم ائيش لباقت كتيب نم ةوك حتفت الو هتيب
 هفخاف كعم امم كا ر اج لينت كسفن حمست مل ن او ٥ رضي افنك ال و هرضي
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 تيأر اذاو اهنم مهوطعت نأ الا هدالوأ وحن ةفرطلاب كدالوأ جرخي الو

 ملسم راج ةتالث ناريجلاو ترذع دقف هتني ناو هنع ههناف اركنم هيلع

 هل راج محرلا قحو راوجلا قحو مالسالا قح قوقح ةثالت هل محرو

 اقح هل راجو راوجلا قحو مالسالا قح هل يبنجألا ملسملا وهو ناقح

 راج هنا فرعلا يف دعي ام وه راجلاو راوجلا قح هل كرشملا وهو ادحاو
 .ملعأ هللاو ةيداب وأ رضح يف ناك

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم »لاق هةلؤع هنع يور

 بحاص قوف يونثي الو عوطت هادع امو مايأ ةثالث ةفايضلاو «هفيض

 مكاتأ اذا» هقلؤع هلوقل هتلزنم فيض لك لزنأو كعم ام لضفأ هل مدقت نأ

 ةالصلا تاقوأب هربختو هتفايض رمأ يف لجعت نأو هومركأف موق ميرك
 هل تمدق ن او يقسل او فلعلاب هتباد ظفحتو هيلع لقني نم هعم سلجت الو

 نع توكسلا رثكت الو ءافجلا نم هناف هعم لكأت الو ءاملا هعم مدقف اماعط

 هجو يف كمشحو كدالوأ ىلع بضغت الو ةشحولا مهلخدتف كفايضأ

 ضعب يجانت الو ردصلل ١ عساو كفيض عم هجول ا قلط نكو فيضل ١

 عدوو ءافج هنأل ضعب نود مهضعب لوانت الو ضعب نود كفايضأ

 «لضذفأ كلذف تدز ناو رادلا باب ىلا كنع لح ري نيح كفيض

 .ملعأ هللاو
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 ميتيلا رمأب مايقلا يف (باب)
 نإو ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسيو ىلاعت هللا لاق

 وه ماتيألاب مايقلاف حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو مكناوخإف مهوطلاخت
 مكاحلا لبق نم ليكو وا يصو وا بستحم هب ماق اذاف ةيافكلا ىلع ض رف

 نأ انركذ نمم هب مئاقلا ىلعف لدعلا مكاحلا مدع دنع نيملسملا ةعامج و

 مولع نم هنهذ هلبقي امو ميظعلا نآرقلا هملعي نأب هحلاصم يف دهتجي
 هيف هيلع امم هلعف نسحي ال امع هرج زيو كلذل الهأ ناك نا مالسالا

 اعساو هلام ناك نا هلام نم ةحينملا هل ذخأيو هايندو هنيد يف ةرضم

 ملسيو هلثم ةوسكو هلثم ةقفن هلام نم هيسكيو هقفنيو كلذ ىلا جاتحاو

 ىتم اهلام نم اهيلحي نأ هل ازئاج ةميتيلاو ملعملا ةرجأ هلام نم هنع
 نأ هلو سيهلاو دامسلاب هضرأ هل رمعيو اهيلح ظفحي نم دحب تراص

 لمعيف ةلمجلابو هل حلصأ كلذ ىأر نا ءام اهل دعتقيو هضرأ هل عرزي
 لام ميتيلل سيل ناك ناو هلام يف لمعي ام ميتيلا لام يف حالصلا نم

 هلف هيلا نسحأو مهريغ نم وأ هبراقأ نم نيملسملا نم بستحم هب ماقو
 ميتيلا لفاكو انأ» هيع هللا لوسر لاق هللا الا هملعي ال ام رجألا نم

 هلام هل عفداف هدشر ميتيلا غلب اذاف» ىطسولاو ةبابسلاب راشأو «نيتاهك

 .«كلذ ىلع دهشأو

 دجاسملا لاومأب مايقلا يف (باب)

 دجسملا لامب مايقلا يف احلاص اليكو اولكوي نأ رمألاب ماوقلا ىلعف
 نم هلام حلاصمبو دجسملا حلاصمب موقي نأ ليكو وأ بستحم نكي مل نا
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 نم كوردم وه امم كلذ ريغو طسبلا ءارشو هسنكو هردج حالصا

 ةنس لك يرجي ةهكاف لكأو جارسو روجهو ةرطف نم هيف ننسلا

 هضرأ ةداعقو ةطارشو ةماضرو سيه نم هلام يف لمعي نأو اهارجم

 يقس نع لضف نا هئام نم ئش ةداعق وأ هلامل ءام داعتقاو هردج ءانبو

 لاملا نم ائيش هل يرتشي نأ زاجو ءادنب اهحالص ودب دعب هللغ عيبو هلام
 ةعامج نم حالصلا رظن ىلع لصأب لصأ ضايق وأ كلذ ىأر نا
 .ملعأ هللاو دجسملل كلذ يف احالص اوأر اذا دجسملا

 ةحيصنلا نيدلا (باب)

 الول مالسلاو ةالصلا هيلع ح ون يبنلا نع ايكاح ىلاعت هللا لاق

 هيلع حلاص يبنلا نعو مكل حصنأ نأ تدرأ نإ يحصن مكعفني
 مكل تحصنو يبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي » لاق مالسلاو ةالصلا
 ليق ،ثالت اهلاق «ةحيصنلا نيدلا» هيع لاق هم نيحصانلا نوبحت ال نكلو

 نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» لاق هللا لوسر اي يه نمل

 هنع كيرشلا يفنو هب ناميالا هلل حصنلاف 0 ملسم هجرخأ «مهتماعو

 نع ههيزنتو هتافص يف داحلإلا كرتو لالجلاو لامكلا تافصب هفصوو

 هيف بحلاو هيصاعم بانتجاو هتعاطب مايقلاو صئاقنلا عاونأ عيمج
 امم كلذ ريغو هاصع نم تاداعمو هعاطأ نم تالاومو هيف ضغبلاو

 هسفن ةحيصن نم هعجار ءايشألا هذه عيمجو يباطخلا لاق ىلاعت هل بجي

 همالك هنأب هب ناميالا هباتكل ةحيصنلاو حصانلا ةحيصن نع ينغ هللاو

 هيف امب ءادتهالاو همرح ام ميرحتو هللح ام ليلحتو هليزنتو هيحوو ىلاعت
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 رابتعالاو هظعاومب ظاعتالاو هتوالت قوقحب مايقلاو هيناعمل ربدتلاو

 اميف هعابتاو هب ءاج امب هقيدصت للع هللا لوسرل ةحيصنلاو هرجاوزب

 هتبحمب رمأ نم ةبحمو اتيمو ايح هريقوتو هقح ميظعتو هنع ىهنو هب رمأ

 ءاعدلاو اهرشنو اهب لمعلاب اهب ءادتقالاو هتنس ةفرعمو هبحصو هلآ نم

 ةليضفلاو ةليسولا بلطو هيلع مالسلاو ةالصلا راتكاو اهنع دوذلاو اهيلا

 ةعاطلاو عمسلاو قحلا ىلع مهتناعا نيملسملا ةمئأل ةحيصنلاو هبر نم هل

 لدعلاو قفرلاب مهحصنو دابعلا جئاوحل مهريكذتو هب مهرمأو هيف مهل

 نم هب اوتفأ اميف مهب نظلا نسحو مهب ءادتقالاو ءاملعلا لاوقأ لوبقو
 مهحلاصم ىلا مهداشرا نيملسملا ةماع حصنو مهقح ميظعتو قحلا
 مهنيد رمأ نم هولهج ام مهميلعتو مهنع ىذألا فكو مهارخأو مهايندل

 .كلذ وحنو ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف (باب)

 لهأ نم دحأ لك ىلع ضرف ركذملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 هولعف ركنم نع نوهانتي ال وناك نيذلا موقلا ىلاعت هللا مذ دقو فيلكتلا

 فورعملاب نيرمألا حدمو مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا نورمأي نيذلاو

 نيماوقلا مزلي وهو زيزعلا هباتك نم تايأ ةلمج يف ركنملا نع نيهانلاو
 : هبلقب هسفن ىلع فاخي نمو ناسلب سانلا رئاسو ديلاب رمألاب

 مانألا رئاس ناينللابو .. ماكحألا يوذ يديألاب مزلي

يزجي دق هبلقب هراكنا .. زجعل عطتسن مل نكي نمو



 هنسحتسا وأ هلوسرو هب هللا رمأ ام لك وه فورعملاف مهعضخغبي يأ

 نع عراشلا ىهن املك وه ركنملاو حالصلاو ريخلا لعف نم ىدهلا ةمئأ
 عيمجب هللاب كرشلا ركانملا دشا نمف هيزنت يهن هنع يهن ام الا هلعف

 نم نيقولخملا تافص نم ئشب ههيبشت وا هللا ريغ ةدابع وهو هعاونأ

 ةنمزألا يف ثودحلاو ةنكمألا يف لولحلاو ممصلاو ىمعلاو زجعلا

 دولخلا وأ رانلا وأ ةنجلا وأ ثعبلا ركنأ نمو ةبحاصلاو دلولا ذاختاو

 يف نيدحوملا ةاصع دولخ ركنأ نم امأو ليوأت ريغب امهدحأ يف وأ امهيف

 ءاوتساك شرعلا ىلع ىوتسأ هللا نأ لاق وأ قفانم وهف ليوأتب رانلا
 ةئجرملا لوق رانلا يف قسافلا دولخ مدعب لوقلاو هريرس ىلع لجر لا

 هنا لاق وأ هللا ءايبنأ نم دحأب بذك وأ ليوأتلاب مهرتستل قافن رفك اورفك

 افسك انيلع طقسأ لاق وأ يرتفم وأ نونجم وأ رحاس هنأ لاق وأ ةهافس يف

 بذك وأ نيقداص متنك نا انئابأب اوتئأ وأ ميلأ باذعب انتئأ وأ ءامسلا نم

 لزنأ ام لثم لزنأس لاق وأ نيلوألا ريطاسأ لاق وأ ةلزنملا هبتك نم ئشب
 هللا هللح ام مرح وأ هللا مرح ام للح وأ يرتفم كفأ نآرقلل لاق وأ هللا

 وأ اهنم وضع عطق وأ قحلاب الا هللا مرح يتلا سفنلا لتق رئابكلا نمو
 نينصحملا فذقو مهقرطو مهلاومأو مهنادبأ يف نيملسملا ءاذيا

 موق هلعفي امو طاوللاو راجلا ةليلحبو مراحملاب هدشأو انزلاو تانصحملاو
 يف ةوشرلاو مامحلا ةأرملا لوخد ركنملا نمو ركنملا نم مهيدان يف طول

 ديعس وبأ خيشلا صخرو روزلاب ةداهشلاو ةداهشلا نامتكو مكحلا
 مرحي ال مهروز نأل هقح ذخأ ىلا اهب لصوت اذا هللا همحر - يمدكلا
 رحسلا ركنملا نمو -هللا همحر - يملاسلا خيشلا كلذ عنمو هقح هيلع
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 ريغ رطضأ نمل الا هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتتيملا لكأو
 ليكلا يف فيفطتلاو هلام فالتا اذكو املظ ميتيلا لام لكأو داع الو غاب

 عويبلاو بويعلا نامتكو عيبلل باودلا نييحتو شوشغملا عيبو نزولاو

 حيقالملا عيبو ةذبانملاو ةسمالملا عيب نم اهنع عراشلا ىهن يتلا

 اهحالص أدب لبق رامثلا عيبو كعم سيل ام عيبو ةاصحلا عيبو نيماضملاو

 وأ ركتحي وأ بالجألا ىقلتي وأ نيدلاب نيدلا عيبو ةعفنم رج فلس نعو

 ليلحت ركنملا نمو كلذ وحنو سكامملل عيبي ام رثكأب سكامملا ريغل عيبي
 ملسملا هيخأ ةبطخ ىلع أرملا ةبطخو ليلحتلا ةينب اهجوزل اثالث ةقلطملا
 نأ ركانملا دشأ نمو جيوزتلا ىلا بيجأ اذا امب اديقم ملعأ هللاو اذهو

 كلذ دعب اهجوزت ناف ال مأ دعب اهجيوزت ءاوس اهجوز نم ةأرملا قسفي

 اهيلو نذأ ريغب بيغلا ةأرملا جوزتت تاركنملا نمو مارح ىلع هعم تناك
 تزشن وأ كلذ بيتلل زوج ذا هعبات نمو ةفينح يبأل افالخ رثكألا دنع

 سملو يبنجأ عم ةأرملا ةولخو قبألا دبعلا اذكو ةلز ريغب اهجوز نم

 اهنم هل لحي ال امل رظنلاو دشأ هتحت نمو بولا قوف نم ديلاب ةيبنجألا
 هريغو صقرلا يف ءاسنلاب لجرلا عامتجاو بناجألل اهتنيز ءادباو

 رفصعملا سبلو ءاسنلا نيب قاحسلا لمعو رامزملاو وهلل لبطلا برضو

 قشو ةحاونلاو رامقلاو نتتلا لمعو ركسم لكو رمخلا برشو لاجرلل

 ىوعدلاو ةبيصملا دنع روبنلاو ليولاب اعدلاو دودخلا مطل و بيجلا

 نويعلاو روخصلاو روبقلا ىلع رذنلا ركنملا نمو ةيلهاجلا ىوعدب

 روبق ىلع ميلستلا امأو ةناهكلاو نجلل ةيدمهلاو راجشألاو ةراجحلاو
نمو هب رومأملا نم هناف ةرخآلا ركذتيو مهل اوعديو ظعتيل نيحلاصلا



 اذه لهأ نم ريثك هلعفي امم قاسفلا رافكلا يزب هبشتلا ركنملا

 ئش ءادباو باقلألاب زبانتلاو يشملا يف ءاليخلاو رازالا لابساو رصعلا

 يوبنلا ثيدحلا وأ نآرقلا ارقي نم دنع ثدحتلا نع يهنو ةروعلا نم

 يف ايندلا ثيدحب ثدحتلا نع يهنو ةلطابلا ثيداحألا يف ضوخلاو

 كيلع هللا در ال اهيف هتلاض دشنأ نمل لاقيو ةلاضلا داشنإ نعو دجاسملا

 نع يغابلا اهيف عفديل كلذ ىلا جاتحا نا الا اهيف فويسلا لسو كتلاض

 اموق هللا نعل » لزع لاق دقو اهريدقت نعو اهيف ءارشلاو عيبلا نعو هيغب

 وهو ضيحملا يف ةأرملا نايتا ركنملا نمو «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختإ
 هللا مهمحر ةقراشملا انباحصأ اهجوز ىلع اهمرحو عامجالاب مارح
 هتوروم لتق نم ىلعو اهتدع يف ةأرما جوزت نم ىلع اسايق هلاجعتسال

 شرح وأ هركذب ثبع وأ ةميهب ىتأ وأ اهربد يف ةأرملا نايتا ركنملا نمو

 ىلع ةرجأ ذخأ وأ ةرمخ وأ درق وأ ريزنخ نمث ذخأ وأ مهئاهبلا نيب

 وأ تايحلا نمت وأ ةرجأب هلمح وأ بيلصلا ىلع انمت ذخأ وأ هللا يصاعم

 ةصمانلا هللا نعل » هقلق لاقو هل رحست وأ هل نهكت وأ رازلا بعل

 عيبرلا لاق «لامجلل تاجلفتملاو ةلصوتسملاو ةلصاولاو ةصمنتملاو

 يتلا ةصمنتملاو الدتعم اقيقر نوكيل اهيبجاح رعش نم ذخأت يتلا ةصمانلا

 ليوط هنأ لاقيل اهسأر رعش لصوت يتلا ةلصاولاو كلذ اهب لعفي
 نهنانسأ نيب ام نجلفي يتلا تاجلفتملاو كلذ اهب لعفي يتلا ةلصوتسملاو

 هيخأ ةروع ىلا لاق وأ هيخأ جرف ىلا رظن نم هلع نعل دقو لامجلل
 ريغ يلوتملاو هتريشع ريغ ىلا يمتنملا نمو سانلل هتروع ىدبأ نمو

 ىلا فرتحم الا فحزلا نم رارفلا نع هللا ىهنو تويدلا هنمو هيلاوم
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 يف داسفلاب يعسلا نعو ةمينغلا نم لولغلا نعو ةئف يلا ازيحتم وأ لاتق

 كرت نع ىهنو مالسالا لزلزتل ءوسلا رابخأ لقان لتقيو ضرألا
 نم لاستغالا كرتو كلذ ىلع ةردقلا عم طئافلا وأ لوبلا نم لاستغالا

 طئاغ وأ لوب يف نيرمقلا وأ ةلبقلا لبقتسا وأ سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا
 ءاملا مدع عم مميت الب وأ ءاملا دوجو عم ءوضو الب ىلص نم ىلع ركنيو

 ال وأ بلعذلا تافتلا اهيف تفتلي وأ كيدلا رقن هتالص يف رقني نم ىلعو
 تنقي وأ هبوث وأ هندب يف ةساجنب يلصي وأ هدوجسو هعوك ر يف نئمطي

 عناملا مدع عم ةعامجلا رضحي ال وا هيدي عفري وأ تفكي وأ نمؤي وأ اهيف

 اذا يغلي وأ بجت ثيح نيخسرفلا نود هلزنم نم ةعمجلا يتأي ال وأ
 جرخيو مالكلاب الا اهمهف نا ةراشالاب هيلع ركني اذه نكل بيطخلا بطخ
 باقر ىطختي وأ قبسلا لضف هتاف دقو نيلخادلا عم لخديو دجسملا نم
 عماجي وأ برشي وأ رذع ريغب ادماع ناضمر رهش يف لكأي وأ سانلا

 قرفي وأ قرفتم نيب عمجي وأ اهقحتسي نمع هتاكز عنمي وأ كلذ وحنو

 ثفري وأ ادماع جحلا كسانم نم ائيش عيضي وأ ةاكزلا لجأل عمتجم نيب

 ركنيو سمشلا بورغ لبق تافرع نم ضيفي وأ قسفي وأ يرامي وأ

 اونصحت اذا ةاغبلا نوصح مده زاجو ةاغبلا نيدحوملا لام منغي نم ىلع

 اوببست مهنأل اهم رغ مهيلعف مهريغل تناك ناو مهيغبل ىوأم اهودعأو اهيف
 امل وأ طقف هنكل اهانب امناو كلذل اهنبي مل ريغلا اذه ناك نا تلق اهفالتال

 براح نمل ىوأم اهدعأ ناك نا امأ ىلاعت هللا ىلا هبرقي امل وأ هل حابي

 هل مرغ الو مدهت نأ ةقيقح يهف هتعامج ريغ ةاغب اهيف نصحتو نيملسملا
 الو تناعأ نا الا برحلا يف مهئاسن لتقت الو اهنع لسو ملعأ هللاو
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 ايح رانلا يف هئاقلا وأ افده مئاهبلا نم ائيش لعج نم ىلع ركنيو لافطألا
 وأ عوجلاب اهبذعي وأ ةليلك ةديدحب وأ هرافضأب وأ افق نم هحبذي وأ

 اذا مهاتوم قارحا ناينابلا ىلع ركنيو قيطت الام اهلمحي وأ شطعلاب
 نينمؤملا مأ ةشئاع وأ نيرمعلا بس اذا يعيشلا ىلعو انل مهورمهظأ

 هنمو نيبيصملا ةئطخت وأ نيثكانلا بيوصت هنمو عيمجلا نع هللا يضر

 : مالسالا يف اهب انز نمب جوزتي نأ

 اناسحأو ابات مت ناز لبق اهب .:. انز اذا دوخ ميرحت اننيد نمو

 ناتهك عمدب انزح امجس ناو .:. ىنفلا ىلا انيدل مرح امهحاكن

 تيب لخدي نم ىلعو انزلا نم هتنبا جوزتي نأ ينازلل زاجأ وأ
 : ةوك نم فرشي وأ ناذئتسا الب ريغلا

 دقملاو نيللاب تامهتلا فقوم نعو .:. ىذألاو مصخلا نع مهبدأ سانلا نص

 دمكلا ىدل خارصلاو بيج قش نعو .:. بئاوذ رازتجاو دخ مطل نعو

 دعجلاو بيجلا ىلع اهيرامخ ليذت .:. نأ دعب بيبالجلا ىندت نا دوخلا رم

 دملاو طخلل ماتاخلاو لحكلا ىوس .‘. ةبير دوخلا نم نيع ىرت اليكل

 دقعلاب دقعلاو لاخلخلا بحطصيف .:. اهلجرب مانألا نيب نبرضت الو
4 

 نأو كلذ نم ةمصعلا هللا لأسن هركذ لوطي باب اذهف ةلمجلاب

 اذهو نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نينمؤملا ليبس يف انب كلسي
 .قفوتلا هللابو تالوطملا نم بلطت ةعونتم هتابوقع بابلا
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 نيفلكملا ماكحا نم ئش ركد يف ) باب (

 ؤ‘ضعب نع مهضعب هب صتخي اميف نيفلكملا ماكحأ نم ئش ركذ
 هتمأ نود هيلع تم رح اهضعب ءايشأب هتمأ نع هلقع دمحم انيبن صتخا

 اهضعبو هتمأ نود هيلع تضرف اهضعبو هتمأ نود هل تلحأ اهضعبو

 لدبتي نأ هيلع مرحو هلآ ىلعو ةقدصلا هقلع هيلع هتمأ نود هل تحيبأ

 عفر هتما ىلع مرحو هنيمي تكلم ام الا اهريغ حكني نأ نعو هجاوزاأب

 طبحي كلذف ضعبل مهضعب رهجك لوقلاب هل اورهجي ال أو هيلع مهتاوصأ
 نأ هتمأ نود هل لحأو ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوجوزتي الو مهلامعأ

 ىلع مرحو لاصولا هل حيباو اعست عمجي ناو قادص الب ةارما ج و زتي

 اوربقي نآ ءايبنألاو وه صتخأو هتمأ نود ليللا مايق هيلع ضرفو هتمأ

 ةريثك يزع هتايصوصخف ةلمجلابو مهل افيرشت اهيف اوتام يتلا ةعقبلا يف

 .قيفوتلا هللابو اهلحم نم بلطت

 نيرقملا ةلبقلا لهأ ماكحأ يف (باب)
 مهماكحأ رخآلا مويلابو هلوسربو هللاب نيرقملا ةلبقلا لهأ ماكحأو

 نيملسملا رباقم يف نفدلاو مهاتوم ىلع ةالصلا بوجو يف ةدحاو

 مهلودع نم قوقحلا يف ةداهشلا زاوجو ةحكانملاو ةثراوملاو مهضعبل
 امو دودحلا يف امأو مكح هصخ ام الا دوقلاو صاصقلا يف ئفاكتلاو

 لهأ مهو نيملسملا لودع نم الا هيف ةداهشلا زوجت الف نوملسملا هب رفكي
 ءايبنأ دعب هضرأ يف هللا ةجح مه نيملسملا لودعو نيدلا يف ةماقتسالا
 ضبقو ركنملا لهأل بيدأتلاو دودحلا ةماقاو يغابلا ةبراحم مهلف هللا
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 اهعضوو ئفلاو هبابرأ لوهجم يذلا لاملاو هيلع بجو نمم تاقدصلا

 تبجو نم ىلع تاقفنلا ءارجاو ماتيألل ءالكولا بصنو اهعضاوم يف

 لهو لداعلا مامالا فلخ ةرصمملا راصمألا ريغ يف ةعمجلا ةماقاو هيلع

 .فالخ ةربابجلل دودحلا ةماقا زوجت

 كرشلا لهأ ماكحأ يف (باب)
 مه نيذلا نوكرنشملاف ةفلتخمايندلا يف مهماكحأ كرشلا لهأ ماكحأ

 كرشلا ضفرو مالسالا يف لوخدلا ىلا نوعدي باتكلا لهأ نم اوسيل
 ناو مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل راص بولطملا كلذف اوملسأ ناف

 نيملسملل ةمينغ مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغو مهئامد تلحو اولتوق اوبأ

 نم لبقي الو مهلاومأ منغت نكلو مهيرارذ ىبست ال مهنأ ليق برعلا ريغ
 .ةيزج نيكرشملا

 مالسالا ىلا نوعديف سوجملاو نوئباصلا ىراصنلاو دوهيلا امأو

 نع اوبا ناو بولطملا كلذف اوملسا ناف كرشلا ضفرو هيف لوخدلاو

 ةعبرأ رهش لكل دحاو لك ىلع مهنم تلبق ةيزجلا ةيدأتب اونعذأو مالسالا
 امهرد ريقفلا ىلعو نامهرد طسوتملا ىلعو مهنم يفغلا ىلع مهارد

 خيشلا ىلع الو دبعلا ىلع الو يبصلا ىلع الو ةيزج ةأرملا ىلع سيلو
 ناو مهبهار ىلع الو ربيخ هراد نم ىلع الو نمزلا ىلع الو مرمهلا
 ةيدأت نعو مالسالا نع اوعنتما ناو هيلع مه ام ىلع اوكرت ةيزجلا اودأ

 لحيو مهئالجاو مهلاومأ ةمينغو مهيرارذ يبسو مهلاتق لح ةيزجلا

 اوطعأ اذا ىراصنلاو دوهيلا يأ مهئاسن نم رئارحلا جيوزت نيملسملل
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 الف باتكلا لهأ ءاما امأو مهحئابذ لحتو نورغاص مهو دي نع ةيزجلا

 ذخأ ةيزجلا ميلست نم اوبأ اذا برعلا ىراصنو لاح ىلع ملسملل لح

 سوجمل ا ءاسن ملسملل زوجي الو ةاكزل ١ نم نيملسمل ١ ىلع ام فعض مهنم

 : نيئباصلا الو

 اجلبأ اطرش تايباتكلا نم .:. . اجوزت نا ملسملا طرشيو

 ةباطتسإلل رعشلا ذخأتو .:. ةبانجلاف ضيحلا اهنع لسغت

 امحلت ول ريزنخلا كرتتو .:. امنص اهيلع نقلعتالو

 هيلع بذعيو اهب بلاطي ىنعملا ةعيرشلا عورفب بطاخم كرشملاو

 : ملعأ هللاو نيروذعم ريغ ةرتفلا لهأو لوصألاك ةرخآلا يف

 دحاو هنأ ىلع لدت ... ةيآهل ئش لك يفو

 ماكحألا نم ةأرملا هب صتخت ام (باب)

 مهس يف الا ركذ مهس فصن اهل ماكحألا نم ةأرملا هب صتخت ام
 ةداهش فصن اهتداهشو سنجلاب ثري نمو ماحرألاو مألا نم ةوخألا

 اهتيدو دودحلا يف اهتداهش زوجت الو لاجرلا هيلع علطي ال اميف الا لج ر

 نوكي الو اهريغ الو اهسفن جوزت الو يدنلا يف الا لجرلا ةيد فصن

 فشكت الو لاجرلل ميقت الو نذؤت ال صاخ مكحل الا قالطلا اهديب

 يف فخلاو طيخملا سبل اهلو ةيبلتلاب رهجت الو مارحالا يف اهسأر
 اهيلع الو اهنم مرحم يذ وأ جوز عم الا يبنجأ عم رفاست الو مارحالا

_ ١٢٦ _



 يف مضنتو ليدعتلا الو ءاضقلا يلت الو داهج الو ةعمج الو ةعامج

 اهيلع بجي الو افصلا ىلع دعصت الو اهدوجسو اهعوكر يف اهتالص

 مؤت الو اهقلح اهيلعف ةيحل اهل تتبن نإو اهتناع فتن اهل نسيو ناتخلا

 سبل اهلو نهطسو نوكتو ءاسنلاب مؤت نأ اهلو ىثنخب الو لاج رلاب

 الو لتاقت مل ام برحلا يف لتقت الو اهيلع ةيزج الو ريرحلاو بهذلا

 رخأتيو اهديب تقفص اهتالص يف ئش اهبان ناو ةينغلا نم اهل مهس
 يف مدقتو عرذأ ةعبس ردق ةالصلا يف لاجرلا فص نع نهفص

 اهيلع لسغ الو ىنم ىلا ةفلدزم نم رفنلا يفو ةالصلا نم فارصنالا

 .ملعأ هللاو لوق ىلع تملتحا اذا

 صخرلا يف (باب)

 لاقو ههيرسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري > ىلاعت هللا لاق

 هللا اوقتافل» ىلاعت لاقو «&ج رح نم نيدلا يف مكيلع لعج امول ىلاعت
 لاقو « متعطتسا ام هنم اوتأف ئشب مكترمأ اذا» هلقع لاقو م متعطتسا ام

 هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام» لاقو «ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب» هلع

 لاق ث هقيقع هلوسر نع يه امو هللا نع يه ام صخ رلا نمف «نسح

 ىدهلا ةمئأ نع يه امو ةيآلا رخآ ىلا ىوهلا نع قطني امول ىلاعت
 هبلق ناك اذا كلذ ىلع هركأ نمل رفكلا ةملكب قطنلا ةمألا هذهل صخرف

 هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو هتيملا لكأو ناميالاب انئمطم

 ءاملا مدع عم مميتلا اهل صخرو نينثا نم رثكأ لتاقي نأ رزعو رطضملل
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 ردقي مل نل صخرو هلامعتسا عطتسي ال هب ضرمل وأ هيلا جاتحا نمل وأ
 اعجضم ىلص دوعقلا ىلع ردقي مل ناف ادعاق يلصي نأ امئاق يلصي نأ

 هنكمأ امفيك يلصي قيرغلا وأ بولصملا وأ ديقمللو هرهظ ىلع ايقلتسم وأ

 مويلا يف مهل صخرو ةعامجلا نع فلختلا راذعألا باحصأل صخرو

 نأ ةارعلل صخرو لاحرلا يف اولصي نأ حيرو رطم هيف ناك اذا درابلا

 نأ نيملسملل صخ رو مهنكمأ نا مهتاروع اونفدي نأو ادوعق اولصي
 نمل صخ ر راطفالا رفاسملل صخرو مهنكمأ امك فوخلا ةالص اولصي

 نم تلستغأ دق هتأرما دجوو هموي ةيقب يف هدلب لخدو هرفس يف رطفأ

 امهموي ةيقبل امهل لضفأ كاسمالاو اهعماجي نأ مويلا كلذ اهضيح

 صخرو يدتفيو هسأر قلحي نأ لمقلا هاذأ اذا مرحملل صخرو

 نم جحيو يدهلا يدهيو همارحا نم لحي نأ ضرم وأ ودعب رصحملل

 نل صخرو ةاعرللو ليلب رامجلا يمري نأ فئاخلل صخرو لباق

 نأ ىضقنأ دق ناضمر رهش نأ هدنع ققحتو روهشلا هيلع تهبتش

 نأ اهوحنو محل ةعطقب صغ نمل صخرو هنم الدب هدعب لاوش موصي
 صخرو هوحنو نبلك هريغ الو ءام هعم نكي مل نا رمخ ةعرجب اهحيسي

 ىلع هل لضفلا ناك نا هماعط عم ميتيلا ماعط طلخي نأ ميتيلا ليكول

 بتك يف أرقي نأو ميتيلا حلاصم يف راس نا ميتيلا ةباد بكري نأو ميتيلا

 نا اهجوزي نأ ةميتيلا يلول صخرو كلذ اهرضي مل نا اهخسني وأ ميتيلا

 يلولل صخرو اهل احالص كلذ ىأرو كلذ لمتحي نمم تراص تناك

 اذا ةأرملل صخرو اهؤفك ريغ يف تبغر نا هتيلو جيوزت نم عنتمي نأ
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 نا نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا لكوت نأ اهؤفكب ج وزتت نأ ءايلوألا اهلظع

 وجنلا وأ لوبلا سلس هب نمل وأ ةضاحتسملل صخرو ءايلوألا عيمج عنتمأ

 ىلوألا تقو نيب مامتلاب نيتالصلا عمجي نأ فاعرلا هب لسرتسا وأ
 ناتخلا اوكرتي نأ اوتام اونئتخا نا مهتداع نم ناك نل صخ رو ةيناثلاو

 ملو ةأرما جوزت نل صخرو ةبوطخملا هجو ىلا رظنلا يف صخرو

 سفنلا نوكس عم هيلا تفز اذا اهب ينتبي نأ اهيلا رظن الو اهفرعي نكي

 عرشي نأ لبق هرارقا نع عجري نأ دح هيلع بجو نل صخرو يه اهنا

 نع رفكي نأ رهاظملل صخرو حلصيو بوتي هنأ اجر نا دحلا لوأ هيف

 نمل صخرو ىلوملا اذكو هتجوز هل دوعتو رهشأ ةعبرألا يف هروز

 دحلا ًأرديو اهنعالي نأ ءادهش ةعبرأ هعم نكي ملو ءانزلاب هتجوز فذق

 نمل صخرو نيجو زلاب صاخ مكحلا اذهو هللا ىلع امهباسحو هسفن نع

 هل لحو هنم يدتفت نأ اهجو ز ةرشاعم نم هللا دودح ميقت ال نأ تفاخ

 نع جوزلا رسعأ اذا ةأرملل صخرو كلذ لبق نا اهنم ةيدفلا ذخأ وه

 عفرو كلذ يه تبلط نا قلطي وأ قفني نا امأ مكاحلا هربجي نأ اهتقفن

 هلوقب ةضيرف اهل ضرفي وأ اهسمي نأ لبق هتجو ز قلط نمع نثألا هللا

 يتلل صخ رو ةيألا رخآ ىلا 4 اسنلا متقلط نا مكيلع جانج الؤێ» ىلاعت

 .ةذشان نكت مل نإ اهتقفن رذق هلام نم ذخأت نأ اهتقفن اهجوز اهعنم

 زوجتو همأ نع جحي نأ لجرللو اهيبأ نع جحت نأ ةأرملل صخرو

 نعو تارافكلا قيرفت نعو موصلا نعو اهطو رشب جحلا يف ةباينلا

 نيعبرأ ح زنت نأ تسجنت اذا ريبلا يف صخرو كلذ وحنو ةيصولا ذافنا
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 ريهطت يف صخرو ترهط دقو سجنلا جارخا دعب ةداتعملا اهولدب اولد

 نأ رذقلا ناكملا يف اهليذ بحسي يتلل صخرو حضنلاب عيضرلا لوب
 : رهاطلا ناكملا يف هب تشم اذا هدعب ام هرهطي

 دفاولا دنع بابلجلا عضت نأ .:. دعاوقلل باتكلا صخرو

 ءام نم بونذ هيلع بصي نأ لوب وحنب دجسملا سجنت اذا صخرو

 نيع اهنم بهذ اذا نامزلاو حيرلاو سمشلاب ضرألا ةراهط يفو

 سجنلا نيع بهذو ج راخ نم تسجنت اذا يشملاب لعنلا رهطتو سجنلا

 فوصلاو ج راخ نم تسجنت اذا حشرلاب ةبرقلا يفو نسلاب ىسوملا يفو

 قاصبلاب مفلا يفو سجنلا نيع اهنم بهذو تغدرمت اذا ةبادلاو لزغ اذا

 ةالصلا يف كرادتسالا اهنمو ةساجنلا نيع باهذ هيف طورشم لكلاو

 ذخأ زاوجو مئاقلا ةالص فصن هلو رذع الب ولو لفتنملل دوعقلا زاوجو

 نكي مل اذا ىلاعت هئامسأ نم ئشبوأ نآرقلاب تناك اذا ةيقرلا ىلع رجألا

 طرش ريغب نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأو كرشلا عاونأ نم ئش اهيف
 اذا هنيقلت و يهس اذا حيبستلاب مامالا هيبنت اهنمو طرش ولو مهضعب دنعو

 قيرغلا ذاقنا اهنمو عرش امم اذهف رمأ هانع اذا هنع فالختسالاو اياعت

 توف فاخ نإ هتالص نم هنكمأ ام ذقنملا لعفيو يلصي وهو ءاملا نم

 نم رخذألا ذخأو عرض وأ عرزل ىنتقا اذا بلكلا ءانتقا اهنمو تقولا

 دحل ناو ةرورضلل دحاو ربق يف رثكأ وأ نانثا ربقي نأو ةجاحلل مرحلا
 مهيلع ىلصيو ىتوملا عمجي نأ زوجي اذكو نسحأ كلذف دحل دحاو لكل
.ملعأ هللاو مامالا هاجت مهلضفأ لعجيو ةدحاو ةالص



 عرشلا ماكحأ يف (باب)

 ،حابمو هوركمو بودنمو روجحمو بجاو ةسمخ عرشلا ماكحأ

 ام روجحملاو هكرت ىلع بقاعيو الاتتما هلعف ىلع باتي ام بجاولاف

 هلعف ىلع باثي ام بودنملاو الاتتما هكرت ىلع باتيو هلعف ىلع بقاعي

 اذا هلعف ىلع بقاعي الو هكرت ىلع باثي هوركملاو هكرت ىلع بقاعي الو

 فيلكتلا لمكيو ءاوسلا ىلع هكرتو هلعف حابملاو هيزنتلل هتهارك ناك

 عضاوملا يف رعشلا تابنابو مالتحالاب يبصلا يف هتمالعو غولبلاب
 ئش هيف دجوي مل اذاف ةناعلاو نيطبالا رعشو براشلاو ةيحللاك ةداتعملا
 نيغلابلا ماكحأ هيلع ترجو غلب ةنس رشع ةسمخ غلبو تامالعلا هذه نم

 بعكت وأ لمحلا وأ ضيحلا دوجوب غلبت ىثنالاو ةنس رشع ةعبس ليقو
 .ملعأ هللاو ةنس ةرشع سمخب تغلب كلذ نكي مل ناف اهيدن

 ةرطفلا ننس يف (باب)

 براشلا زجو كاوسلا يهو سأرلا يف سمخ ةرطفلا ننس

 يهو دسجلا يف سمخو سارلا رعش قرفو قاشنتسالاو ةضمضملاو

 .نيطبالا رعش فتنو رفاظألا صقو ناتخو ءاجنتسالاو ةناعلا قلح

 بولقلا لامعأ يف (باب)
 موي نيربكتملاب يتؤي قلخلا ءاردزاو قحلا در وهو ربكلا اهنم

 ناك امم هسفن فرعي نأ ناسنألا ىلعف سانلا مهئاطي رذلا لاثمأ ةمايقلا

 بارتلا ىلا ريصيو نيهم ءام نم هلصأ نأ فرع اذاف ريصي نيأ ىلاو
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 ءايربكلا نأ ملعيو ىلاعت هللا ىلا بوتي نأ هيلعو ربكتي ام ىلعف دودلاو
 هللا دنع مكمركأ نا ل ىلاعت لاق ىوقتلاب الا لضف الو هريغل ال هلل

 لضف ال هنأو دحاو مكابأ ناو دحاو مكيبن نا » هقلع لاقو هممكاقتأ

 . «تغلب له الأ ىوقتلاب الا دوسأ ىلع رمحأل الو يمجعأ ىلع يبرعل

 رقس يف هنود اهيعدمف .:. رشبلل ال هلل ءايربكلاف

 بجعلا يف (باب)
 مهفو ملع نم هللا هاطعأ امم هيلع يتلا ةمعنلا نأ ىري نأ وهو

 كلذ وحنو ةواخسو ةعاجشو هاجو لامجو لامو ةسايسو لقعو ءاكذو

 نأ هجالعو كلذ يف بجعلا هلخادو قاقحتسا نع هل تردص امنا

 .هايا هبلسل ءاش ولو هيلع هب هللا معنأ امم كلذ هبلق يف كلذ رضحتسي

 مأل ىلاعت هللا لاق ةريبك وهو ريغلا ةمعن لاوز ينمت وه دسحلاو

 هنم ذيعتسي نأ هيبن رمأو %4هلضف نم هللا مهاتأ ام ىلع سانلا نودسحي

 : 44&دسح اذا دساح رش نمو ىلاعت هلوقب

 هدبك يف رانلا بيهل هنم كافك .٠. هدمك يف هاقلي امو دوسحلا عد

 هديب هتيذع دق هتكرت نإو .٠. هتبرك تسفن دسح اذ تل ن ١
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 ىلع اونيعتسا» قيقع لاق بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي وهو

 بوتي نأ هنم جالعلا «دوسحم ةمعن يذ لك ناف نامتكلاب جئاوحلا ءاضق

 ريغلا ةمعن لاوز يف رثؤي ال هدسح نأ فرعيو هدسح نم ىلاعت هللا ىلا

 : هيلع هلابو عجري امناو

 بذعيادغهمغبانو .:. بلقنيةمعن يف كاذف

 ةمعن لثم ىنمتت نأو نيملسملا ىلع ءالب هتمعن نم دسحت نأ زوجيو

 يور ملعأ هللاو ةزئاج يهو ةطبغ كلتف هنع اهلاوز نمتت ملو ريفلا
 :جر نينتا يف الا دسح ال» ةلێع لاق لاق رمع نبا ثيدح نم ناخينتلا

 ؛؛ام هللا هاتأ لج رو راهنلا ءانأو ليللا ءانأ هب موقي وهو نآرقلا هللا هاتأ

 زيتاهب فصتا نمم راغي هنأ دارملاو«رامهنلا ءانأو ليللا ءانأ هنم قفني وهف

 ادسح هتيمست لعلو كلسملا اذه يف كولسلل ةبحم هب يدتقيف نيتفصلا

 .ملعأ هللاو ازاجم

 ةبيغلا يف (باب)
 اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأول» ىلاعت هلوقب ةمرحم يهو

 يف ناك ءاوس هركي امب هتبيغ يف ملسملا كاخأ ركذت نأ يهو 4&هومتهركف
 كلذ وحنو هجوز وا هدلو وا هدلاو يف وا هقلخ يف وا هنيد يف وا هندب

 رئابكلا نم وأ رئاغصلا نم يه له فلتخاو ءوس ركذ هب قلعتي امم
 هلوقلو ةيآلا رخآ ىلا « مكدحأ بحيأ » يلاعت هلوقل ةريبك اهنأ حصألاو
 كلذ نم اونتتساو «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكئامد نا» هت
 لوقي نأك هقح ذخأ ىلع ةردقلا هل نم دنع يكانشثلل اهنم ةبيغب تسيل رومأ
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 هل نم دنع ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا ةيناثلا يلام ذخأو ينملظ نالف

 امف اذك ينملظ نالف يتفتسمللو اذك لعف نالف لوقيف هتلازا ىلع ةردقلا

 سيردتلل ردصتي نمو د وهبثلل حيرجتلا هنمو هنم يقح ذخأل قيرطلا

 جرعألاو روعألاك صخشلاب فيرعتلا هنمو ةيلهألا مدع عم ءاتفالاو

 .ملعأ هللاو بقللا كلذب او رهشو مهصيقنت هب دري مل اذا مصألاو

 ةميمنلا يف (باب)
 ءاشم زامه نيهم فالح لك عطت الول ىلاعت هلوقل ةمرحم يهو

 نيربقب رم هلزع هنأ يورو «مامن ةنجلا لخدي ال » هلع لاقو همميمنب
 نم اربتسي ال ناك هناف امهدحا ةريبكب نابذعي امو نابذعي امهنا» لاقف

 لقني نأ اهتقيقحو «ةميمنلاب سانلا نيب يشمي ناك دقف رخآلا امأو لوبلا
 تانحلاو ءاضغبلاو ةوادعلا ثرويف ءاقدصألاو ناريجلا نيب مالكلا

 هنورت مكدنع يأ «ةريبكب نابذعي امو» هع هلوق امأو ةريبك يهو مهنيب
 : رعاشلا لاق كملعأ هللاو ريبك هللا دنع وهو ريبكب سيل

 هيعافأ نمؤت ملو قيدصلا ىلع .:. هبراقع نمؤت مل سانلا يف من نمو

 هيتأي نيأ نم الو ءاج نيأ نم .:. دحأ هب يردي ال ليللاب ليسلاك

 : اهاتأ نمك وهف اهاشفأف ةشحافب عمس نم فوع نب نمحرلا دبع لاق

 اونفد حلاص نم اوعمس امو ىنم .:. احرف اهب اوراط ةبير اوعمس نا

 اونذأ مهدنع رشب تركذ نإو .:. هب تركذ اريخ اوعمس اذإ مص

 نيم ريغب لح امهنعمل .:. نيهجولا وذو نينالا وذف
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 ءايرلا يف (باب)

 لاقو «&نوعاملا نوعنميو نوءاري مه نيذلا له ىلاعت هللا لاق
 نمف ىلاعت لاقو ؛«هماليلق الا هللا نوركذي الو سانلا نوءاريإل ىلاعت
 همئادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل اوجري ناك

 هتقيقحو «ءايرلا رغصألا كرشلا مكيلع فخأ ام فوخأ نا» هليع لاقو

 ربخي وأ هللا ريغ ةظحالم عم ةيصعملا كرتيو ةعاطلا لعفي نأ اعرش

 هل عساو باب وهو يويند دوصقمل هريغ اهيلع علطي نأ بحي وأ اهب
 ىلاعت هلل هلامعأ عيمج صلخيو هنم بوتي نأ يئارملا ىلعو ةريثك روص

 ءايرلاو ىلاعت هللا وه راضلاو عفانلا امنا ئشب هنوعفني ال قلخلا نأ ملعيو

 اذكو هيلع دمحي نأ بحأو سانلا عم هب ثدحت اذا لمعلا دعب ولو ثدحي

 هتدابع يف هضراع اذا امأو هيلع علطي نأ بحأو ارس ئشلا لعف نا

 ةعفادملا رجاو ةدابعلا رجأ هللا ءاش نا نارجأ هلف هتقاط دهج هعفادو

 .ملعأ هللاو المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاو صالخالا لجأل

 قفانملا مكحو قافنلا يف (باب)
 رمضأ نم ىلعو ةريبكلل لعافلا دحوملا ىلع قافنلا مسا قلطي

 مهيف هللا لزنأ نيذلا مه يناتلا مسقلا لهأو مالسالا رهظأو كرشلا

 اذا عبرأ قفانملا تامالعو هيرانلا نم لفسالا كردلا يف نيقفانملا نا ل

 رجف مصاخ اذاو ناخ نمتئا ذاو فلخا دعو اذاو بذك ثدح

 .ملعأو هللاو

_ ١٢٥_



 ملسملا هيخأ ىلع ملسملل بجي اميف (باب)
 ريغصلا ملسيل» يؤع هنع يور مالسالا ةيحت وهو مالسلا در اهنم

 «يشاملا ىلع بكارلاو ريتكلا ىلع ليلقلاو دعاقلا ىلع راملاو ريبكلا ىلع

 مكعوطأ» : لاق مالسلاب أدبي انيأف يقتلن هللا لوسر اي هل ليق هنأ يورو
 ةعامجلا نم دحاو هد ر اذاو بجاو هدرو ةنس مالسلا ءادتباو «ىلاعت هلل

 يف نكي مل نا اهيلع د رف كيلع تملس اذا ةأرملاو درلا ضرف مهنع طقس

 نأ قوسلا تلخد نا نسي الو اهنع ضرعأف تضرعأ ناف ئش بولقلا
 تملس نا يفكيو كيلع ةقشم هنأل قوسلا لهأ نم تيقل نم لك ىلع ملست

 درلا نع الهأو ابحرم الو ريخلاب هللا كاسم يفكي الو ضعبلا ىلع

 : نيصوصخم سانا نم مالسلا عنمو

 عرشيو نسي ىدبأ ام دعب نمو ... عمستس نم ىلع هوركم كمالس

 عمسيو هيلا يغصي نمو بيطخ .:. ثدحم وأ ركاذ لاتو لصم

 اوعفنيل مهعد ملاعلا يف اوتحب نمو .:. هناضقل سلاج هقف رركم

 عنمأ تايبنجألا تايتفلااذك ... مهقلحب ميقم وأ اضيأ سردم

 عتمتي هل لهأ عم وه نمو .:. مهقلخب هبشو جنرطش باعلو
 عنمأ طوغتلا لاح يف وه نمو .:. ةروع فونشكمو اضيأ ارفاك عدو

 عنمي سيلهنأهنم ملعتو .:. اعئاج تنكاذاالاالكأ عدو

 عنمتةدايزلاو ماتخ اذهف .:. ريطم نغم ذاتسا كلذك

 انيلع مالسلا لوقت ملست نأ كل نس دحأ هيف نكي ملو كتيب تلخد اذاف

 الو سلجملا قراف نم ىلع مالسلا نسي اذكو نيحلاصلا هللا دابع ىلعو

 هنأل مهيلع ملسي ال هنأ يورف ىراصنلاو دوهيلا امأو ديلاب د رلا يفكي

١٣٦ _ 



 قيرط يف متيقل اذاو مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوأدبت ال» لاق هلي

 دوهيلا مكيلع ملس اذا » هقلع لاقو ملسم هجرخأ «هقيضأ ىلا مهرطضاف
 نوعدي مهنأل الأ ىهتنا «مكيلعو اولوقف مكيلع ماسلا مهدحأ لوقي امناف

 .ملعأ هللاو مهيلعو انيلع توملا وه ماسلاف توملاب مكيلع

 ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمأ نيذلا اهيأ ايل» ىلاعت هللا لاق

 اودجت مل ناف نوركذت مكلعل مكل ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست
 وه اوعج راف اوعجرا مكل ليق ناو مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف
 لوخد زوجي ال ضرف ناذئتسألاف همميلع نولمعت امب هللاو مكل ىكزأ
 نا اذكو عجريلف دحا هبجي ملو اثالث نذاتسا ناف ناذئتسا الب دحا تيب

 نم نذاب لوخدلا هل زاجو لخداأ مكيلع مالسلا لاق هل نذأ ناف هل ليق

 الو نذألاب لوسرم هنأ هبلق نكس اذا دبع وأ يبص لثم تيبلا نم هءاج
 يف الو رجتلا تيب يف الو مكاحلا ةزرب وحن يف نذأب لوخدلا جاتحي
 .كلذ وحنو لاج رلا لفاحم يف الو ءازعلا تيب

 سظطاعلا تيمشت يف (باب)
 نأ وه هيلعو هللا كمحري هل لقف هللا دمح اذا سطاعلا تيمشت نسي

 هنأل ثالث دعب نسي الو مكلاب حلصيو هللا مكيدهيو انيدهي لوقي كيلع د ري

 دمحلاب ركذي نأ هللا دمحي مل اذا سطاعلا دنع رضح نمل بحتسيو ماكز

 هتوص اهب ضفخيو ههجو ىلع هفك عضي نأ سطعلل بحتسيو هلل
 .ملعأ هللاو هللا كيدهي هل لاقي يمذلاو
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 لكألا بادأ نم ئش ركذ يف (باب)

 الا عباصألا ثالثلاب لكألاو ةغضملا ليوطتو ةمقللا رييغصت اهنمف

 ءانثأ يف هعباص قعلي ال نأو همادق نم لكأي نأو ةعبارلا ىلا جاتحا نا

 هجو رىثقي يذلا وه رشثقملاف ليم رتلاو ريشقتلا نع هلع يبنلا ىهنو لكألا

 يف رفحي يذلا وه بقنملاو هعسي ال ام هيفل عفري يذلا وه لم رملاو ماعطلا

 هنأل هارسي ىلع لكألا يف ءاكتالا نع ىهنو مادألا هل عجريل ةبخ ماعطلا

 الو رطضم هنأل اراح هلكأي الو ماعطلا يف خفنلا نعو ةربابجلا لعف نم

 «كيلي امم لك» ةحفصلا يف هديب تلاج نمل هلع لاق دقو هيف هعباصأ لخي
 امب ءاعدلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا هرخآ يفو ةيمستلا هلوأ يف نسيو

 .ملعأ هللاو لكألا دعب ةحفصلاو عباصألا قعل بحتساو بساني

 برشلا بادأ يف (باب)

 هنأل سافنأ ةتالت يف برشي نأ اهنمو ءانالا يف سفنتي ال هنأ اهنم

 برشلا نع ىهنو هيزنت ىهن امئاق برشلا نع ىهنو اربأو أرمأو أنهأ

 ىهنو ةضفلاو بهذلا ةينآ نم مرحيو زوكلا ةورع نمو اقسلا مف نم

 ءانالا ةيطغت ىلا قلقت دشرأ دقو سفنلا قيض ثروي هنأل بقلا نع

 هيف اذقلا يوري نمل لاقو هيف خفني نأ ىهنو حابصملا أفطأو اقسلا ءاكوو
 ديب برشي نأ ىهنو درابلا ولحلا هيع هيلا بارشلا بحأو «ةقرهأ»
 .ملعأ هللاو هدحاو
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 ةظقيلاو مونلا ريبدت يف (باب)

 ليهستلا باتك نم
 لاقو مونلا يف ظيلغ ادغلا ناف تاعاس ثالث مونلا دوجأ لاق

 الو ةعاس رخأ يفو نيتعاس ليللا لوأ يف دوعقلا كسفن د وع مهضعب

 يف ماني ال نأ يغبنيو كرضحي مل اذا فلكتت الو كرضح اذا مونلا عفادت

 نامزلا ناك ناف سأرلا لقثيو ةرفصلا ىلا ناولألا ليحي هناف رمقلا

 بحتست ال ةلوليقلا هنأ همالك موهفمو خسانلا لاق ةبحتسم ةلوليقلاف افيص

 ءافيتساو لوطلا نم هل يفف راهنلا رصقو ليللا لوطل كلذو ءاتشلا يف

 الف راهنلاب مان اذاف ملعأ هللاو فيصلا فالخب ةلوليقلا نع ينغي ام مونلا

 رصملا دعب ماني الو لظلا يف هفصنو سمنلا يف هفصن ماني نأ يغبني
 مكدحأ ماني ال» كلع هللا لوسر لاق ،لاق هللا دبع نب رباج نع يورو

 ئيفلا يف مكدحأ ناك اذا» لاقو «لظلا يف هفصنو سمشلا يف هفصن

 سلجم هناف هنم مقيلف سمشلا يف هفصن راصف لظلا هنع صلقف

 هللاو دعاقلاو مئانلل وه لب مئانلاب صتخي ال يهنلا نأ هرهاظو «ناطينلا

 عيضي نأ حلصي ال ناسنالا نأ ملعا ةظقيلا ريبدت يف يرقملا لاقو ملعأ

 ىدس لباو لمهملا هانعم ىدسلاو تلق ىدس هلك يضميف الطاب هلك هنامز

 يضر باطخلا نب رمع لاقو اهل يعار ال تءاش ثيح ىعرت تناك اذا

 الو ينيد لمع يف ال ينعي اللهبس مكدحأ ىرأ نأ بحأ ال ينا هنع هللا

 يئاسكلا لاق اللهبس يضمت رامعألا ةعيضاوف يبطاشتلا لاقو يويند

 مونلا تقو هيلع يضمي دق ناسنالا نأ كلذو هعم ئش ال يذلا للهبسلا
 ىلع نيعم يويند الو ينيد لمع نم هسفن يلخي ال نأ يغبنيو ةدئاف الب
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 ملع نهك رتي نأ لقاعلل يغبني ال ةثالث سيق نب فنحألا لاقو نيدلا

 هب بهذي بطو هايندو هنيد رمأ ىلع اهب نيعتسي ةعنصو هداعمل ه دوزتي

 ىهتنا ةظقيلا ريبدت نم حلصألا ردقلا وه اذهف هدسج نع ءادلا

 رهسلا ناف ردقب ةظقيلا نوكت نأ يغبنيو عنملاو عفادلا بهذيو.همالك
 ةمهلا عنميو غامدلا رضيو ندبلا ففخيو هنخثي يأ توصلا نشخي
 يرقملا لاق مضهلا ةدوج ىلع ليلد هابتنالا دنع بارشلاو طاشنلاو

 .ملعأ هللاو ىهتنا

 ثيداحألا نم ئش ركذ يف (باب)

 نع ةديبع وبأ هريغو حيحصلا عماجلا نم ثيداحألا نم ئش اذهو
 اوضغابت ال» هيع هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج
 نأ ملسمل لحي الو اناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت الو اودساحت الو

 اذه ضرعيف نايقتلي»رخآ ثيدح يفو « ثالت قوف هاخأ رجهي

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ «مالسلاب أدبي يذلا امهريخو اذه ضرعيو
 نظلا ناف نظلاو مكايإ» هقيقع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع

 الو اودساحت الو اوسفانت الو اوسسحت الو اوسسجت الو ثيدحلا بذكأ

 عبتي ال يأ اوسسجت ال عيبرلا لاق «اناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت

 الو مئامنلاب مكدحأ يشمي ال يأ اوسسحت الو ضعب ةروع مكضعب

 ةلزع لاقو ءوسلا نم هيف لعج امب ضعب نم مكضعب مقتني ال يأ اوسفانت
 الو كلذ لعف نمل مالسالا يف ظحال هناف يغبلاو نظلاو دسحلاو مكايا»

هافك هللا ىقتأ نم» ليع لاقو «لاصخلا هذه دحأ هيف نمل مالسالا يف ظح



 سانلا هيلع هللا طلس هللا قتي ملو سانلا ىقتأ نمو سانلا ةنؤم هللا

 هلل عضاوت نمو هللا هعضو سانلل هسفن مظع نم» هلزع لاقو «هلذخو
 امو هل ليق «هنيد زرحأ نينتا نم هسفن ظفح نم» ةلقع لاقو «هللا هعفر

 ينعي عيبرلا لاق «هيلج ر نيب امو هيتيحل نيب ام» لاق هللا لوسر اي امه

 ليق «ةنجلاب مكل ميعز انأو ثالث نم اورذحا» هيع لاقو جرفلاو ناللا

 عيبرلا لاق «بذبذلاو بقبقلاو قلقللا» لاق هللا لوسر اي نه امو هل

 دحأل تومي ال» كلع لاقو ج رفلا بذبذلاو نطبلا بقبقلاو ناسللا قلقللا

 لاق هللا لوسر اي نانثاو ةأرما تلاق «رانلا هسمتف نينبلا نم ةثالث

 ةمايقلا موي هللا هعور املسم عور نم» هلف هللا لوسر لاقو «نانثاو»

 «قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي هرس هللا ىتفأ هيخأ رس ىتفأ نمو

 موي لك هرجأ نم صقن عرضل الو عرزل ال ابلك ىنتقأ نم» هقلع لاقو
 اذه دحأ لبج لثم لثملا يف طاريقلاو «ناطاريق» ةياور يفو «طاريق

 اقسلا اوكوأو بابلا اوقلغأ» كيؤع لاقو يوارلا نم طاريقلا ىنعمل ريسفت
 ءاكو لحي الو اقلغ حتفي ال ناطيشلا ناف حابصملا اوئفطأو ءانالا اوطغو

 «مهتويب قرحت اران تيبلا لهأ ىلع مرضت ةقسيوفلا ناو ءانا فشكي الو

 اهعضتو ةليتفلا ذخأت تويبلا قرحت مرضت ةرافلا ةقسيوفلا عيبرلا لاق
 لاقو «لاجرلا تارادمب ليربج يبيبح ينرمأ» لزع لاقو فقسلا يف

 اعيمج امهعلخيل وأ اعيمج امهلعتنيلو ةدحاو لعن يف مكدحأ نيشمي ال» هلزع

 ةلزع رمأ دقو «لامننلاب أدبيلف عزن اذإو ىنميلاب أدبيلف مكدحأ لعتتا اذاو

 يأ اهنم لاط امل عطقلا ديري عيبرلا لاق ىحللا ءافعاو براشلا ءافحاب

 لاقو ىحللا نم لاط ام عطقب يهنمو براشلا نم لاط ام عطقب رومأم
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 نا» هليع لاقو«روص وأ ليثامت هيف اتيب لخدت ال ةكئالملا نا» هق

 تغلب ام غلبت اهنأ نظي ناك ام هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لج لا
 طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نأو هاقلي موي ىلا هناوضر اهب هل بتكيف
 «ةمايقلا موي ىلا هطخس اهب هل بتكي تغلب ام غلبت نأ نظي ناك ام هللا

 ملو هيدلاو كردأ نم» لاق هو هللا لوسر نأ ينغلب ديز نب رباج لاقو

 هيدلاو دحأ رجاه نم» مالسلا هيلع لاقو «امهكردأ الف ةنجلا امهب لخدي

 هنأل هل موهفم ال راهنلا ركذف «رانلا لهأ نم ناك راهن نم ةعاس

 ولف ةحارتسالا تقو ليللاو طالتخألا تقو هنأل بلاغلا ىلع لومحم

 ةلع لاقو ملعأ هللاو راهنلاب هرجه ىلع لمحيف ليللا نم ةعاس هرجاه
 لاق ةديبع وبأ «هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه يتأي نيهجولا وذ سانلا رش»

 ضعب يف هع هللا لوسر عم تنك لاق يراصنألا ريشب يبأ نع ينغلب
 ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي الأ مهتيبم يف سانلاو الوسر لسرأف هرافسأ

 ام مهباود بيصي الأ نيعلا نم كلذو اهعطق الا هريغ الو ربو نم

 ريست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» هلقت لاقو نوهركي
 نم ةعطق رفسلا» هقلع لاقو «اهنم مرحم يذ عم الا ةليلو موي ةريسم

 نم هتمهن مكدحا ىضق اذاف همونو هبارشو هماعط مكدحا عنمي باذعلا

 نم هلقن انمر ام مث ةجاحلا ةمهنلا عيبرلا لاق «هلهأ ىلا لجعيلف هجو

 نل مكنا» هكلع لاق هريغ نمو دانسالا فوذحم هبلاغ حيحصلا عماجلا

 ىوقتب كيصوأ» ذاعمل لاقو «مكقالخأب مهوعسف مكلاومأب سانلا اوعست

 ظفحو ةنايخلا كرتو ةنامألا ءادأو دهعلا ءافوو ثيدحلا نسحو هللا

 لاقو «حانجلا ضفخو مالسلا لذبو مالكلا نيلو ميتيلا ةمحرو راجلا
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 : لاق ةريره يبأ نعو «مالكلا نسحو مالسلا لذب ةرفغملا تابجوم»

 هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك ملسم نع سفن نم» هلع هللا لوسر لاق
 يف هيلع هللا رسي رسعم ىلع رسي نمو ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع
 يف هللاو ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس املسم رتس نمو ةرخآلاو ايندلا

 هلف ريخ ىلع لد نم» هلع هنعو «هيخأ نوع يف دبعلا ماد ام دبعلا نوع
 نمو هوذيعأف هللاب مكذاعتسا نم » دنز هنع يورو «هلعاف رجأ لتم

 اوعداف اودجت مل ناف هوئفاكف افورعم مكيلا ىتأ نمو هوطعأف هللاب مكلأس

 هتآفكم نع متزجع ناف» ةياور يفو «هومتئفاك دق مكنأ اوملعت ىتح هل

 نبا لاق «نيركاشلا بحي هللا ناف مت ركش دق نأ اوملعت ىتح هل اوعدأف

 ظفحا مالغ اي» لاقف ع يبنلا فلخ اموي تنك امهنع هللا ضر سابع

 تنعتسا اذاو هللا لاساف تلاس اذاو كهاجت هدجت هللا ظفحا كظفحي هللا

 الو اوضغابت الو اوشجانت الو اودساحت ال» يع لاقو «هللاب نعتساف

 وخأ ملسملا اناوخا هللا دابع اونوكو ضعب ىلع مكضعب غبي الو اوربادت

 هردص ىلا ريشيو «انه اه ىوقتلا هرقحي الو هلذخي الو هملظي ال ملسملا

 ىلع ملسملا لك ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب» تارم ثالث

 يأ _ بخ ةنجلا لخدي ال» هليع هنعو «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا

 موق ثيدح عمست نم» هللخع هنعو «ةكنملا ئيس الو ليخب الو - عادخلا

 ةزمهلا حتفب _ كنآلاو «ةمايقلا موي كنآلا هينذأ يف بص نوه راك هل مهو

 هلغش نمل ىبوط» هوت لاقو باذملا صاصرلا نونلا مضو دملاو
 يف لاتخاو هسفن يف مظاعت نم» لقع لاقو «سانلا بويع نع هبويع

 مل بنذب هاخأ ريع نم» هكلع لاقو «نابضغ هيلع وهو هللا ىقل هيشم
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 موقلا هب كحضيل بذكيف ثدحي يذلل ليو» هزع لاقو «هلمعي ىتح تمي
 «مصخلا دلألا هللا ىلا لاجرلا ضغبأ» هلع لاقو «هل ليو مت هل ليو

 يدهي قدصلا ناف قدصلاب كيلع» لقع لاقو ،داصلا رسكو ءاخلا حتفب

 ىرحتيو قدصي لجرلا لاز امو ةنجلا ىلإ يدهي ربلا ناو ربلا ىلا

 ىلا يدهي بذكلا ناف بذكلاو مكاياو اقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا

 ىرحتيو بذكي لجرلا لاز امو رانلا ىلا يدهي روجفلا ناو روجفلا

 يف سولجلاو مكايا» قلؤع لاقو «اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكلا

 لاق اهيف ثدحتن انسلاجم نم دب انل ام هللا لوسر اي اولاق «تاق رطلا

 فكو رصبلا ضغ» لاق هقح امو اولاق «هقح قيرطلا اوطعأف متيبأ اذاف»

 فورعملاب رمألاو مالسلا درو لعف وأ لوقب _ نيراملا نع يأ _ ىذألا

 تيمشتو ليبسلا نبا داشرإو» ةدايزب يورو «ركنملا نع يهنلاو

 اونيعأو لمحلا ىلع ةناعالاو فوهلملا ةثاغاو هللا دمح اذا سطاعلا

 دحأ نيدلا داشي الو رسي نيدلا» قيقع لاقو «اريثك هللا اوركذاو مولظملا

 ملعتلاب ملعلا امناو نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا د ري نم» لاقو «هبلغ الا

 دابعلا نم هعزتني اعازتنا ملعلا هللا ضبقي ال» يقي لاقو «ملحتلاب ملحلاو

 ءاسؤر سانلا ذختا ملاع قبي مل اذا ىتح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو

 الف مكدحأ لاب اذا» لاقو «اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفاف اولئسف الاهج

 ةكئالملا» لاقو «ءانالا يف سفنتي الو هنيميب جنتسي الو هنيميب هركذ ذخأي

 هل رفغأ مهللا لوقت هيف ىلص يذلا هالصم يف ماد ام مكدحأ ىلع يلصت
 «ءاشعلاب اوأدبأف ةالصلا تميقأو ءاشعلا عضو اذا» لاقو «همحرأ مهللا

 تيب يف ةيعار ةأرملاو هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك» لاقو
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 نع لوئسمو هديس لام يف عار مداخلاو اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز

 سانلا لأسي لج رلا لازي ام» لاقو «هتيعر نع لوئسم مكلكف هتيعر
 مكنم عاطتسا نم» لاقو «محل ةعزم هيف سيل ةمايقلا موي يتأي ىتح

 نمو ج رفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنأف جوزتيلف _ حاكنلا ينعي _ ةءابلا

 طق اماعط مدأ نبا لكأ ام» لاقو «ءاجو هل هناف موصلاب هيلعف عطتسي مل

 اهيف وهو نيمي ىلع فلح نم» لاقو «هدي لمع نم لكأي نأ نم اريخ

 سيل» لاقو «نابضغ هيلع وهو هللا يقل ئرما لام اهب عطقيل رجاف

 ول» لاقو «اريخ لوقي وأ اريخ يمنيف سانلا نيب حلصي يذلا باذكلا

 نا» لاقو «هدحو ليلب بكار راس ام ملعأ ام ةدحولا يف ام سانلا ملعي

 اذا» لاقو «اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا يف

 تلسلسو ميحجلا باوبأ تقلغو ءامسلا باوبأ تحتف ناضمر لخد

 نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا ردقلا ةليل مقي نم» لاقو «نيطاينشلا
 لاقو «ةقدص فورعم لك» لاقو «محري ال محري ال نم» لاقو « هبنذ

 لاقو «مارح هيلع ةنجلاف هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلا ىعدأ نم»
 هللا ءاقل بحأ نم » لاقو «ملظ ىنغلا لطم» لاقو «لمعلا ديس ع رولا»

 نع لئس نم» لاقو «هئاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو هئاقل هللا بحأ

 نمو هترثع هللا لاقأ هتعيب امدان لاقأ نمو ران نم ماجلب مجلأ همتكف ملع

 نيب قرف نموةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ سانلا ضارعأ نع هناسل فك

 باش نم» لاقو «ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو

 رسعم ىلع رسي نم» لاقو «ةمايقلا موي ارون هل تناك مالسالا يف ةبيش

 ريغب هيخأ باتك يف رظن نم» لاقو «ةرخألاو ايندلا يف هيلع هللا رسي
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 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» لاقو «رانلا يف رظني امنأكف هنذأ

 لاقو «هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو هراج مركيلف

 نم» لاقو «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصن بيغلا رهظب هاخأ رصن نم»

 فصتنأ دقف هملظ نم ىلع اعد نم» لاقو «هرجأ لتم هلف اباصم ىزع

 هللا لفكت ملعلا بلط نم» لاقو «مهنم وهف موقب هبشت نم» لاقو «هنم

 هلمع هب أطبأ نم» لاقو «هلهج هرض هملع هعفني مل نم» لاقو «هقزرب
 لاقو «نيكس ريغب حبذ دقف ايضاق لعج نم» لاقو «هبسن هب ع رسي مل

 ىلع رصأ وأ اهب بذك ءاوس اندنعو «اهلني مل ةعافشلاب بذك نم»
 ال هنكلو عفشملاو عفاشلا وه هكلع هنإف اهنم بئات ريغو تامو رئابكلا

 نم مكنع ينغأ ال ينا» هلآل هقلع هلوقل ناميالا ريغ ىلع تام نمل عفشي

 هللاو ه عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امه ىلاعت هلوقلو «ائيش هللا

 نم» لاقو «نمؤم وهف هتائيس هتئاسو هتانسح هرس نم» لاقو ملعا

 ءايحلا بابلج ىقلأ نم» لاقو «راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترذك
 هيلع هللا رشن ةئيس وأ ةحلاص هتريرس تناك نم» لاقو «هل ةبيغ الف

 مهيلا نسحأف ئشب تانبلا هذه نم ىلتبا نم» لاقو «هب فرعي ءادر اهنم

 هلو ةمايقلا موي ءاج اثبع آروفصع لتق نم» لاقو «رانلا نم ارتس هل نك

 لاقو «ةعفنم ريغ نم ينلتق مل اذه لس بر اي لوقي شرعلا دنع خارص

 لاقو «اريغم جرخو اقراس لخد دقف هيلا عدي ملو ماعط ىلا ىشم نم»

 حبصأ نم» لاقو «ربكألا عزفلا موي هللا هنمآ ةعدب بحاص ناهأ نم »

 ايندلا هل تزيح امنأكف هموي توق هدنع هيرس يف انمأ هندب يف ىفاعم

 «ةنجلا لخد هيلجر نيب امو هييحل نيب ام ظفح نم» لاقو «اهريفاذحب
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 ةبحم تبجو» لاقو «تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح» لاقو

 لاقو «مهتاين ىلع سانلا ثعبي» لاقو «ملحف بضغأ نم ىلع هللا

 الو اورسي» لاقو « هللا دودح نم دح ريغ يف يأ _اورجؤت اوعفشا»

 ليللاب مه هناف نيدلاو مكايا» لاقو «ةباتكلاب ملعلا اوديق» لاقو «اورسعت

 «بارخلا ساسأ هناف ناينبلا يف مارحلا اوقتا» لاقو «راهنلاب ةلذمو

 اومنغت اريخ اولوق» لاقو «مهبدأ اونسحأو مكدالوأ اومركأ» لاقو

 ينعي _ «تاذللا مذاه ركذ نم اورثكأ» لاقو «اوملست رش نع اوتكساو

 دولولا اوجو زت» لاقو «هل قلخ ال رسيم لكف اولمعإ» لاقو - توملا

 «ةكرب روحسلا يف ناف او رحست» لاقو «ممألا مكب رتاكم يناف دودولا

 مهتالفغ يف سانلا اوعد» لاقو «ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا» لاقو

 نخت الو كنمتئأ نم ىلا ةنامألا دأ» لاقو «صضعب نم مهضعب هللا قزري

 لاقو «هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ» لاقو «كناخ نم

 تئش ام شع» لاقو « ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلا فرعت»

 ماتلا رونلاب دجاسملا ىلا ليللا ملظ يف نيئاشملا رشب» لاقو «تيم كناف

 موق ميرك مكاتأ اذا» لاقو «اوحجرأف متنزو اذا» لاقو «ةمايقلا موي

 لثم دجي هناف هبحي هنأ هملعيلف هاخأ مكدحأ بحأ اذإ» لاقو «هومركأف

 «ءاسنلا ىلع لاجرلا نم رضأ ةنتف يدعب تكرت ام» لاقو «دجي يذلا

 نيب ءاعدلا» قيقع لاقو انل يلوب سيلف يأ «انم سيلف انشغ نم» لاقو

 لاقو «ةنؤم نهلقأ ةكرب ءاسنلا مظعأ» لاقو «دري ال ةماقالاو ناذآلا

 ءاتشلا» لاقو «ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو دحاو يعم يف لكأي نمؤملا»

 عئيشلل كبح» لاقو «هماقف ليل لاطو هماصف هراهن رصق نمؤملا عيبر
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 لكوم ءالبلا» لاقو «باذعلا نم ةعطق رفسلا» لاقو« مصيو يمعي

 ابلط دشأ قزرلا» لاقو «هناسل ةحاصف ءرملا لامج» لاقو «قطخملاب

 ةاكزلا» لاقو هبرل رمألا ضيوفت ناسنالل يغبنيف «هلجأ نم دبعلل

 لاقو «رجألا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلا» لاقو «مالسالا ةرطف

 ديزي ءانسحلا ةارملا ىلا رظنلاو رصبلا يف ديزي ةرضخلا ىلا رظنلا»

 نم مومسم مهس رظنلا» لاقو هل الالح تناك اذا يأ _ «رصبلا يف

 خيشلاو لاتخملا ريقفلاو فالحلا هللا مهضغيي ةعبرأ» لاقو «سيلبا ماهس

 هللا هعفر هلل عضاوت نم» مالسلا هيلع لاقو «رئاجلا مامالاو ينازلا

 لتق نمو ديهش وهف هلام نود لتق نم» لاقو «هللا هعضو ربكت نمو

 قاتشا نم» لاقو «ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو ديهش وهف هنيد نود

 «ةمادن دصحي ارش عرزي نم» لاقو «تاريخلا ىلا عراس ةنجلا ىلا

 دق مهناف تاومألا اوبست ال» لاقو «ةيطعلاب داج فلخلاب نقيأ نم» لاقو

 «ةنجلا لهأ لامعأ نم قالخألا مراكم نا» لاقو «اومدق ام ىلا اوضفأ

 نم نا» لاقو «مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نأ» لاقو
 اهاعد ةوعد يبن لكل نا» لاقو «هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع

 نمؤملا نا» لاقو «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد تأبتخا يناو هتمأل

 ملعأ هللاو اذه «ءانبلاو بارتلا يف هعضي ائيش الا اهلك هتقفن يف رجؤي

 ىون ام ئرمأ لكلو تاينلاب لامعألا امناو ةجاحلا رادقم نع ديزي اميف
 وأ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم» لاقو ،ىتش عاونأ ىلع نوكي ءانبلا رمأو

 ىبوطف أدب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ نيدلا أدب» لاقو «تمصيل
 هللا نا» لاقو «نيزح بلق لك بحي هللا نا» لاقو«يتمأ نمءابرفلل

_ ١٤٨ _



 مك ريخ مكريخ» لاقو «لاج رلا ىلع داهجلاو ءاسنلا ىلع ةريغلا بتك

 نم ريخ ايلعلا ديلا» لاقو «نهتويب رعق ءاسنلا دجاسم ريخ» لاقو «هلهأل
 نوعلا معن» لاقو «حلاصلا لج رلل حلاصلا لاملا معن» لاق و «ىلفسلا ديلا

 لثم يباحصأ لثم» لاقو «لخلا مادألا معن» لاقو«لاملا هللا ىوقت ىلع

 نسحف يقلخ تنسح امك مهللا» لاقو «متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلا

 اذا» لاقو «هب نزحتي نآرقلا أرق نم ةءارق سانلا نسحأ» لاقو «يقلخ

 مكدحأ ىكتشا اذا» لاقو «هوجولا ناسح نم هوبلطاف فورعملا متيغب

 «رذاحأو دجأ ام رش نم هللا ةزعب ذوعأ لقيل مث هلآ دجي ثيح هدي عضيلف

 اوتام ىتم اولابت ال مث هللا الا هلإ ال مهوملعف مكدالوأ حصف اذا» لاقو

 ال نايدلاو ىسني ال بنذلاو ىلبي ال ربلا» لاقو «ركذلا لضفأ اهنأل

 نم ةلجعلاو هللا نم ينأتلا» لاقو «نادت نيدت امك تئش ام لمعاف تومي

 .«اهلاوز نم نامأ ةمعنلا ىلع هلل دمحلا» لاقو «ناطيشلا

 ثيداحألا نم انباتك رخآ هلقن انمر ام لقن هقيفوتو هللا دمحب مت

 حيحصلا عماجلا نم هبحصو هلآو كلظع انديس رشبلا ديس نع ةيورملا

 ىلع لمتشا اضيأ صلاخلا بهذلا نم باب رخآ هيلا فيضنو هريغو
 هجوب كودعو كقيدص ىلا رظنا ميكح لاق قالخألا مراكمو بادألا

 هل دعتساو ارش هداز سوبعب هتيقل نا هنأل ةبيه الو لذ الب ىضرلا

 رومألا يف طسوتو لذ الب عضناو ربك الب عفرتو كيف رثأ هنأب حرفو

 ىلع فقت الو كلكبف تفتلا ناف تافتلألا رثكت الو كيبنج يف رظنت الو

 ليلختو كتيحلب ثبعلاو كعباصأ كيبشت رذحاو ادوعق نئمطاو تاعامجلا
 دسجلل دملا وهو يطملاو قاصبلا ةرثكو كفنأب عباصألا لاخداو كنانسأ

_ ١٤٩ _



 رتخبتلا اذكو ةيرسلاو ةجوزلا دنع اذه لعفي امناو عبطلاب همامضنا دعب

 اهيف هعطقي لب ةالصلا يفو سانلا هوجو يف بواتتلاو نيديلابو يشملاب

 نسحلا مالكلل غصاو ابترم اموظنم ملكتو نوكسب سلجاو اهريغ يفو

 نع تكساو ملعلا يف زاجو ةداعا بلط الو طوم بجعت راهظا الب

 الو كتصاخو كدلول كباجعا نع ثدحت الو تاياكحلاو كحاضملا

 نعت الو تاجاحلا يف حلت الو ةثر يف دبعلاك نكت الو ةأرملاك عنصتت
 ملعت الو هللا دودح نم دح يف الو ملاظل عفشت الو ملظب رمأت الو املاظ

 رثك نا مهاضر غلبت الو لق نا نوهتف كلام مك مهريغ الو كلايع

 طقسيف ككولمم ح زامت الو فعض الب مهل نلآو فنع الب مهظفحاو

 يف ركفتو كتلجع بنجتو كلهج نع ظفحتو ماصخلا يف رقوتو ك راقو

 زاجو حابم يف ولو اهب راشي ال ليقو كديب ةراشالا رثكت الو كتجح

 ىلا ركب يبأ ةراشإو باحس وأ ربق ىلا كديب ريشت ال رثآلا ءاجو ليلقلا

 بحاص لوقي ال هلوق ريسفت اهب ديرأ لب ةقيقح تسيل هديب هلع يبنلا ربق
 هيزنتلل يهنلا اذه نأ ىلع ةقيقح راشأ هنأ لاقي دقو اقح الا ربقلا اذه

 ناو ناطلسلا سلاجت الو ملكتف كظيغ نكس اذاو كئارو تافتلالاو

 هبالقنا ناف كيلإ طسبنا ولو حمرلا وحن نانس نم كلثم هنم نكف كبرق

 الو رسلا نم لح امب يهتشي امب هملكو يبصلاك هب قفراو نومأم ريغ
 ريغ لمحتي نأ هيلع ناف هل بضغي نمو همدخو هلايع نيبو هنيب لخدت

 ءوسب هدنع ادحأ ركذت الو رسلا ءاشفاو ميرحلل ضرعتلاو كلملا يف حدقلا

 يأ حزامت الو مالكلاب حصفاو ظفللا بذهو جئاوحلا للقو بذكت الو

 ةيفاعلا قيدصو لكألا دعب للخت الو ثجت الو قحلا نع جرخي احازم
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 كيتأيف هبناج تنمآ هنأل هب كديكي امو كروعب فرعأ هنأل ءادعألا ادعأ

 ءاش املك دعتسي هنألو ريخلا لمأت ثيحو هل دعتست ال ثيح نم ءوسلا

 : باتكلا ريغ نمو هب يردت ال كنأ هل لطت الو كرض يف

 ةرم فلأ كقيدص رذحاو .:. ةرم كودع رذحا

 ةرضلاب فرعأ ناكو .:. قيدصلا بلقناامبرلف

 لب ةلبقلل الو كنيمي نع الو كمامأ قزبت الو كلامب كضرع نصو

 مهوغلل غصت الو مهعم ضخت الف الاو ةماعلا سلاجت الو كراسي تحت

 ابيبل ح زامت الو يهنلا بجي امع مههنإو لفغاو مهرابخأو مهلطابو

 هجولا ءام بهذيو ةبيهلا قرخي حازملا ناف رسجيف اهيفس الو دقحيف

 هللا نع دعبيو بلقلا تيميو يقتملا هب كضغبيو ميكحلا دنع ةلزنملا طقسيو

 ملعأ هللاو روظحملا حازملا نع جرخي ام اذهب دارأ تلق ىلاعتو هناحبس

 للقو بنذلا رثكيو ةريرسلا هب ملظتو لذلا ثرويو ةلفغلا بسكيو

 : رعاشلا لاق ةلز نورفغي الو ةرثع نوليقي ال مهناف سانلا ةبحص

 باحصلا نم نرتكتست الف .:. دافتسم كقيدص نم كودع

 بارتلا وأ ماعطلا نم نوكي .:. هارتام رتكأ ءادلا ناف

 ىلع ولو نودسحيو ريقنلا لثم ىلع نوبساحي ةروع نورتسي الو

 دمع ريغ ىلع ولو نوذخاؤيو نوفصني الو فاصنالا نوبلطي ليلقلا

 كنع نوزمغيو نظلاب نوعطقي نطابلا يف بائذ ناتهبو ةميمن باحصأ
 كلذك اوسيلف مهقلمتل نكست الو ةوادعلا مويل تارثعلا نوصحيو نيعلاب
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 دجت دقو بذك كلذ يف عمطلاو ملعلا كنم نوبلطي ولو بيغملا نطابلا يف

 كتجاح ضقي مل وأ كرض نم بتاعت الو دجت ال دقو ةئاملا نم ادحاو

 هب ذعتساو هلل مهلكو كل اوفصني مل ولو مهل فصناو كودع ريصيف

 يهنلا دعب عرشلا قح يف اذكو افورعم كقح يف مهركنم لعجاو مهنم
 قلخلا قح نم ملس نمو ارش اوديزيف مهل امواقم تسلو هيلع مهساقت يأ

 هللا لضفب رانلا نم ةاجنلا هل تبجو هللا قح نم باتو هنم صلختو

 الو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ىلاعتو هناحبس

 .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح

 طباوضلا يف باب هريغ نمو

 .لهاجلا لجرلا مضلابو دقحلا رسكلابو ريثكلا ءاملا حتفلاب رمغلا
 رهاظب قورع مضلابو دوسلا ةراجحلا رسكلابو ةيحتلا حتفلاب مالسلا

 ةبلصلا ضرألا مضلابو حارجلا رسكلابو قطنلا حتفلاب مالكلا \فكلا

 مضلابو شطعلا ةدش رسكلابو ىصحو لمر تاذ ضرأ حتفلاب ةرحلا
 ام مضلابو ىذألا لامتحا رسكلابو داسفلا حتفلاب ملحلا ،ءاسنلا نم ةفيفعلا

 نم دلجلا رسكلابو ةعمجلا دعب فورعملا مويلا حتفلاب تبسلا ،مئانلا هاري

 رحلا ديدش حتفلاب ماهسلا ءيمطخلا هبشي تابن مضلابو هيتبسلا لاعنلا
 اوعدي اعد ردصم حتفلاب ةوعدلا ،سمشلا باعل مضلابو لابنلا رسكلابو

 ىلع ةعامج حتفلاب برسلا ،ةميلولا مضلابو بسنلا يف اعدالا رسكلابو
 حتفلاب قرخلا ڵ©فورعم ردصم مضلابو ءاملا نم بصنلا رسكلابو ذيبنلا
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 لدعلا حتفلاب ىحللا سلهجلا مضلابو سيكلا لجرلارسكلابو قيرطلا

 رسكلابو ارحصلا حتفلاب الملا ةيحل عمج مضلابو بشخلا رشق رسكلابو

 بجعلا رسكلابو ةئيهلا حتفلاب لكشلا ةفحلم عمج مضلابو عئشلل ءالملا نم

 مضلابو ةدوربلا رسكلابو ةعامجلا حتفلاب ةرصلا ءلاكش عمج مضلابو

 عمج مضلابو ةسارحلا رسكلابو شيشحلا حتفلاب الكلا ،ئشلا هيف طبري ام

 روخبلا نم عون مضلابو لدعلا رسكلابو روجلا حتفلاب طسقلا ةيلك

 وبا حتفلاب دجلا ڵ©فورعملا مضلابو لدعلا رسكلابو ةحئارلا حتفلاب فرعلا

 عمج حتفلاب راوجلا ،ةميدقلا ريبلا مضلابو لزهلا دض رسكلابو بألا

 دصنقلا حتفلاب ةمألا ،يلاعلا توصلا مضلابو ةرواجملا رسكلابو ةيراج

 فورعملا ريطلا حتفلاب مامحلا ،لاج رلا ةعامج مضلابو ةمعنلا رسكلابو

 رسكلابو ةدشلا حتفلاب ةمللا ڵبرعلا نم لجر مضلابو توملا رسكلابو

 رفسلا يف باحصألاو بحاصلا مضلابو نذألا ةمحش رواجملا رعشلا

 فورعملا بيطلا رسكلابو دلجلا حتفلاب كسملا ،ععمجلاو دحاولل سنؤملاو

 رسكلاب مادق نم صيمقلا طسو حتفلاب رجحلا ،عقم رلا كسمي ام مضلابو

 رسكلابو ةلصتملا لامرلا حتفلاب قاقرلا ڵضقنملا بكوكلا مضلابو لعفلا

 رسكلابو دسألا ةلضف حتفلاب ةمقلا ،ققرملا زبخلا مضلابو ريسلا يف ةلفاقلا

 ديدحلا ةلصلص حتفلاب لصلا ‘تيبلا ةسانك مضلابو هفرط ليجلا ةمق

 لازغلا حتفلاب الطلا مومسملا ماعطلا مضلابو ةفورعملا ةبحلا رسكلابو

 رثك حتفلاب ترمع "قنعلاو ةماقلا ةحيلملا ةأرملا مضلابو رمخلا رسكلابو
 قيرب حتفلاب ملطلا ،لزانملا ةرامع مضلابو اهرمع لاط رسكلابو اهناكس

_ ١٥١٣ _



 رطقلا سلدعلا دض مضلابو ماعنلا ركذ رسكلابو اهضايب ةدشو نانسألا

 ىقل هت رجس اذا دوعلا مضلابو باذملا لاحنلا رسكلابو رطملا حتفلاب

 ةيحللا حتفلاب هنم ،جذولافلا مضلابو عامتجالا رسكلابو حرط ام حتفلاب
 لفنرقلا حتفلاب جاجزلا ،ليطربلا مضلابو لبحلا رسكلابو ارفصلا
 ةقلعم ةدلج حتفلاب ةوهللا ،ةفورعملا ريراوقلا مضلابو ج ز عمج رسكلابو

 رسكلابو مونلا حتفلاب ىركلا ةنفحلا مضلابو ةيطعلا رسكلاب و كنحلاب

 ئشلا عيطقت رسكلابو حالصالا حتفلاب ةمرلا \هرك عمج مضلابو ةرجألا

 مضلابو ناسحالا رسكلابو نسحملا حتفلاب ربلا ،لبحلا مضلابو هليصفتو

 نم ةعامجلا مضلابو رطملا رسكلابو منغلا عيطق حتفلاب ةلثلا حمقلا
 ةلخلا راوسلا مضلابو روفصعلا رسكلايو فورعم حتفلاب بلقلا كسانلا

 دض حتفلاب قحلا لاصخلا مضلابو لالخلا رسكلابو ةجاحلا حتفلاب
 نم لمعي ام مضلابو نينس عبرأ هرمع لبألا نم ناحلم رسكلابو لطابلا
 راقعلا ،قشعلا مضلابو قوشعملا رسكلابو ةبح عمج حتفلاب بحلا بشخلا
 ءامسأ نم مضلابو حيرجلا وهو ريقع عمج رسكلابو تباثلا كلملا حتفلاب
 رسكلابو نيقتملا هدابعل هللا هدعأ ام يهو ةفورعم حتفلاب ةنجلا رمخلا

 ةجوزلا رسكلابو دسألا تيب حتفلاب سرعلا ءهقردلا مضلاو نونجلا

 مضلابو ةجاجللا رسكلابو حايصو بجل حتفلاب ةجحللا ،ةميلولا مضلابو

 ،راقولا مضبو ليقثلا لمحلا رسكلابو ممصلا حتفلاب رقولا رحبلا طسو

 حتفلاب فلخلا بيصنلا مضلابو قيرطلا رسكلابو ةباتكلا حتفلاب طخلا
 مدع مضلابو سانلا نم نيرق رسكلابو نيضام موق دعب نوتأي موق
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 ئش هنم حصي ام يذلا لاحملا رسكلابو زرحلا حتفلاب صرخلا ،ءافيالا

 عمج مضلابو درقلا رسكلابو يلفدلا ة رجش حتفلاب نبجلا ةقلحلا مضلابو

 ئشلا رسكلابو نيديرولا عطق حتفلاب حبذلا ‘ نطيل اةمخضلا يهو انبج

 رادلا حتفلاب عبرلا ٥ تومي هاعر نم مومسم تابن مضلابو حوبذملا

 لبألا نم فيفخلا حتفلاب لسرلا ،هب لاكي ام مضلابو ليلقلا ءاملا رسكلابو

 ةمعنلا لوسر عمج يأ فورعم مضلابو لبألا نبل نم ريسيلا رسكلابو
 لهو 0ةرىىلا مضلابو ناسحالا نم ةرملا رسكلابو معنلا نم ةئيهلا حتفلاب

 مضلابو ةياغلاو ةغلابملا حتفلاب دهجلا ع زج رسكلابو طلغ يأ حتفلاب

 ،لبألا نم ىتفلا حتفلابو ضتفت مل يتلا رسكلاب ركبلا ةقاطلاو عسولا

 ملاعلا حتفلاب ربحلا ،مولعلا يف ةقفتملا رسكلابو قلخلا عمج حتفلاب ملاعلا

 برسلا ،بذكلا فالخ رسكلابو بلصلا حتفلاب قدصلا ،دادملا رسكلابو

 حتفلاب ع زجلا \هسفن يف يأ هبرس يف نمآ سفنلا رسكلابو قيرطلا حتفلاب
 قيقرلا رتنا حتفلاب فتلا . يدولا بناج رسكلابو يناميلا زرخلا

 اهنطب يف يذلا اهنينج وهو ةأرملا لمح وه حتفلاب لمحلا ،لضفلا رسكلابو
 ةراجح ملعلا رقولا نم ،ةبادلاو ناسنالا رهظ ىلع ناك ام رسكلابو

 هقفلا رسكلاب اهب يدتهي ،قيرطلاو ةزافملا نم ضعب ىلع اهضعب لعجي
 امو نازيملاو طوسلا ةقالع رسكلابو بحلا حتفلاب ةقالعلا .ههبشأ امو

 يذل ا فيسلا ريس رسكلابو ةيد نم ؛كمزل ام حتفلاب ةلامحلا ءامههبنشأ

 حتفلاب لاقثلا ،ةيالولا رسكلابو ةمالعلا حتفلاب ةرامالا ،هدلقتيو هب لمحي

 ء نيجعل ا تحت عضوي نيخن ءاسك رسكلاب و ريسل ١ يف ئيطبل ا ريعبل ١
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 ىلع هب بوطخملا مسا مضلابو ةأرملا تبطخ نم ردصم رسكلاب ةبطخلا

 رسكلاب ج وعلا ،نيتبلحلا نيب ام رادقم مضلابو ةحارلا حتفلاب قاوف ،ربنملا

 حمرلا لثم ىري اميف حتفلابو مالكلاو يأرلاو نيدلا لثم ىري ال اميف
 ىوس ‘بحأ اذا ىوه رسكلاب يوهي حتفلاب ىوه ،ههبشأ امو ىصعلاو

 ، شحافلا مالكلا مضلاب رجهلا ،طسولا حتفلابو ريغ ىنعمب رسكلاب

 لاملا مضلاب رمتلا ،تيملا رسكلابو شعنلا حتفلاب ةزانجلا ،نايذهلا حتفلابو

 هقف حنارطقلا رسكلابو رورسلاو حرفلا حتفلاب ءانهلا ،ةرمت عمج حتفلابو

 اذا رسكلابو ةيجس هل هقفلا راص اذا مضلابو مهفلاب هريغ قبس اذا حتفلاب

 ميملا حتفب رمسلا ،قرخ ىنعمب اهحتفبو غ رف ءافلا رسكب دفن هصاخ مهف

 .رمقلا ءوض ميملا ناكسابو اليل ثيدحلا

 مكح دئاوف

 بضغي مل نم اباوج سانلا عرسأ ةيطعلاب داج فلخلاب نقيأ نم
 ضضم ىلع ربصلا بهذم لمجأ يف هفارصاو هبلط دصقأ لاملا بلطأ

 نم ريخ ةعيطقلاو ةعيطقلا نم ريخ ةبتاعملاو هتبتاعم نم ريخ خألا

 ام نسحأو قرولا تسبل ام لمجأو ىوقتلا ترخدأ ام لضفأ ةعيقولا
 ام توكسلا نم نا هملح هبضغ در نم سانلا عجشأ تانسحلا تبستكا

 هنسحي ام ناسنا لك ةميق بنذلل اعيفش رفظلاب ىفك باوجلا نم غلبأ وه
 بابلا اذه لوخد سانلل ةلهسم ةحلاصلا لامعألاو ةرخآلا باب توملا

 باوصلا نم هب تقطن امب كحرف لثم باطخلا نم هب قطنت مل امب حرفأ

_ ١٥٦



 ال نم ىلع ظاتغمدساحلا هسفنب هنيدو هلامب هسفن ىقو نم سانلا مزحأ

 هللا يف ناوخالا نيدلا مه نيدلا يك زي ال لام لتم يكتشي ال ندب هل بنذ

 مل نم هلالجا فكو هلام كعنم نم كفصنأ ام دئادشلا رئاخد لجو زع

 هرخآو ةدوم هلوأ عضاوتلا هريغ دنع عفتري مل هسفن دنع عضاوتي

 نم لمتحا اهنم يتوأ ال مهركشأ معنلا يف ةدايزلاب سانلا قحأ ةدوسم

 موقي ال تاوهشلا ضف ر اهلك ةيرحلا كيلا رذتعا نم لبقأو كيلع لدأ
 ناسللا ةلز اوقتا ظفحتلا للقأ و ملعتلا رثكأ راذتعالا لذب بضغلا زع

 نم مائللا ةنراقم اوبنتجاو ماركلا تارثع اوليقا باوجلا ضضمو

 لاقي ءانغتسالا دنع ربكتلاو ةجاحلا دنع عوضخلا حبقأ ام سرفلا حئاصن

 سانلا لقأ تقملا ربكلا ةرمثو ةبحملا عضاوتلا ةرمثو ةحارلا ةعانقلا ةرمن

 ةدوملا عيضي ضابقنالاو ةباهملا بهذي سنألا ديدحلا شحافلا اقيدص

 ةداعا رذحلا بلغي ردقلا ىرجم ةبحملا يف اوبراقتو رايدلا يف اودعابت

 سبح ضرملا ءوسلا سيلج نم ةدحولاب سنأتسا بنذلاب ريكذت راذتعالا
 تلق همالك لق نم هنع لوفغم زنك ةيفاعلا حورلا سبح مهلاو ندبلا

 ثيح نارمعلا نوكي ال نامزلا بصخ نم ريخ ناطلسلا لدع همانأ

 ريقفلا ةنيز فافعلا لاهج نيب ملاع ةمحرلاب سانلا ىلوأ ناطلسلا روجي
 مدن ام مالكلا بحاصلا سئبو تمصلا نيرقلا معن ىنغلا ةنيز ركشلاو

 ةمادن مالكلاو ةمالس توكسلاو اليلق الا ملكتم طبتغا الو اليلق الا تكاس

 ةركفلا ةحص ىلعو ركفلاب باوصلا ىلع تمصلاب مالكلا ىلع اونيعتسا

 مهتلا ىلا هسفن ض رع نم لاح لك ىلع هودع نمأي ال مزاحلا ةولخلاب
 .نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف
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 هباتك يف يطويسلا اهركذ ةدئاف

 انأ{» هلوق نم - هللا هنعل - سيلبا اهركذ يتلا ةهبشلا هذه نأ ملعا

 تنعتلا ليبس ىلع اهركذ امنا نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ
 رفكو ربك نع ناك امنا مالسلا هيلع مدآل دوجسلا نع هعانتما ناف الإو

 بتر هنأل ضحاد وهف ةهبشلا نم هادبأ امف كلذ عمو دسحو ءابأ درجمو

 نيط نم قلخ مدأو ران نم قلخ هنوكل مدآ نم ريخ هنأب كلذ ىلع

 لطاب اذهو هنم ريخ وهو هنود وه نمل عوضخلا هنم نسحي ال هنأ بترو

 بارتلا فالخب فالتالاو داسفالا اهعبط رانلا نأ لوألا هوجو نم

 ةنازرلا هعبط بارتلاو ةدحلاو شيطلاو ةفخلا اهعبط رانلا نأ يناثلا

 تاناويحلا قازرأ هيفو هنم نوكتلا بارتلا نأ ثلاثلا تابثلاو نوكسلاو

 ال رانلاو مهنكاسمو مهشياعم تالآو مهتانيزو دابعلا سابلو مهتاوقأو
 ىنغتسي ال ناويحلل يرورض بارتلا نأ عبارلا كلذ نم ئش اهيف نوكي
 ميهبلا ناويحلا اهنع ىنغتسي رانلاو هنمو هيف نوكتي امع الو ةتبلا هنع

 اهيلإ هوعدت الف روهشلاو مايألا ناسنإلا اهنع ىنغتسي دقو اقلطم
 فاعضأ هجرخأ توقلا هيف عضو اذإ بارتلا نأ سماخلا ێةرورض

 افعاضم كيلا هيف عدوتسا ام يدؤي هتكرب نمف هيف عضو ام فاعضأ

 رانلا نأ سداسلا رذت ملو قبت ملو هتلكأو كتناخل رانلا هتعدوتسا ولو

 بارتلاو اهل الماح نوكي هب موقت لحم ىلا ةرقتفم يه لب اهسفنب موقت ال
 رانلا نأ عباسلا اهرقفو هئانغل اهنم لمكأ بارتلاف لماح ىلا رقتفم ال

 هب نوكت يذلا لحملا نأل اهيلا رقف بارتلاب سيلو بارتلا ىلا ةرقتفم

 وهو بارتلا ىلا ةريقفلا يهف هيف وأ بارتلا نم انوكتم الا نوكي ال رانلا
 فيعض وهو رانلا نم ج راملا يه ةيسيلبألا ةداملا نأ نماثلا اهنع ينغلا

_ ١٥٨_



 ىلع ىوهلا بلغ اذلو تلام امفيك اهعم ليميف ةيوهألا هب بعالتت
 يوق وهو بارتلا يه ةيمدألا ةداملا تناك املو هرهقو هرمأف هنم قولخملا

 هافطصإو هابتجف هبر ىلا عجرو هرسأو هاوه رهق ىوهلا عم بهذي ال
 تابثلا ناكو لاوزلا عيرس اضراع ةيمدألا ةداملا عم يذلا ىوهلا ناكو

 امهنم لك داعف كلذ نم سكعلاب سيلبا ناكو هيلا داعف هل الصأ ةنازرلاو

 هلصأ ىلا نيعللاو فيرشلا بيطلا هلصأ ىلا مدآ هرصنعو هلصأ ىلا

 ضعب اهب لصح ناو رانلا نأ عساتلا _هللا هنعل - ءيدرلا ثيبخلا

 اهسبحو اهرستق ال هنع اهدصي ال اهيف نماك رشلا ناف عاتملاو ةعفنملا

 هيف نماك ةكربلاو ريخلا بارتلاو لسنلاو ثرحلا تدسفأل كلذ الولو

 رخآلا نم امهدحأ نياف هترمثو هريخو هتكرب ترهظ بلقو رينأ املك
 اهعفانم نع ربخأو ضألا يأ هباتك يف هركذ رثكأ ىلاعت هللا نأ رشاعلا

 ءايحألل اتافكو ارارقو اطاسبو ًاشارفو اداهم اهلعج هنأو اهقلخو
 امو اهبئاجعو اهتايآ يف رظنلاو اهيف ريكفتلا ىلا هدابع اعدو تاومألاو

 ةبوقعلا عضوم يف الإ رانلا ركذي ملو اددع رصحني ال امم اهيف عدوأ
 اعاتمو ركذت اهنأ امهيف ركذ نيعضوم يف الإ باذعلاو فيوختلاو
 نووقملا مهو سانلا دارفأ ضعبل عاتمو ةرخآلا رانب ركذت يأ نييوقملل
 رانلاب عتمت رفاسملا اهلزن اذا ةيلاخلا ضرألا يهو ىوقلاب نولزانلا يأ
 نا رشع يداحلا نارقلا يف ضرألا فاصوأ نم اذه نيأف هلزنم يف

 اصوصخ هباتك نم عضوم ريغ يف ةكربلاب ض رألا فصو ىلاعت هللا
 امأو ةماع ةكرب هذهف اتاوقأ اهيف ردقو اهيف كراب هنأ ربخأو

 ضرألا ىلا اطولو هانيجنولت : ىلاعت هلوقف اهضعبب ةصاخلا ةكربلا

 رانلا امأو نآرقلا يف ريثك ةيآلا هذه لاثمأو همنيملاعلل اهيف انكراب يتلا
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 ةكربلل ةبهذم اهنأ اهنع روهشملا لب الصأ ةكرب اهيف لعج هنأ ربخي ملف
 ليزم نم هيف عضو اميف كرابملا هسفن يف كرابملا نيأف اهل هقحممو
 هتويب لحم ض رألا لعج ىلاعت هللا نأ رشع يناثلا اهقح امو ةكربلا

 مارحلا هتيبو امومع لاصآلاو ودغلاب اهيف هل حبسي همسا اهيف ركذي يتلا

 يف نكي مل ولف نيملاعلل ىدهو اكرابم سانلل امايق هلعج يذلا اصوصخ
 رشع ثلاثلا رانلا يلع ارخفو افرش كلذ اهافكل مارحلا هتيب الا ضرألا

 تارمثلاو نويعلاو راهنألاو نداعملا نم ضرألا عدوأ ىلاعت هللا نأ

 روصلاو ةيهبلا بكارملاو ضايرلاو لابجلاو تاوقألاو تاناويحلاو
 وأ رانلا يف تدجو ةضور يأف اهنم ائيش رانلا يف عدوي مل ام ةجيمهبلا

 ةذيذل ةرمت وأ درطم رهن وأ ةرارج نيع وأ ةروص وأ ندعم وأ ةنج
 رانلاف ضرألا يف نمل ةمداخ تعضو اهنأ رانلا ةياغ نأ رشع عبارلا

 اهنع تينغتسا اذا طقف ةمداخ يهف ءايشألا هذهل مداخلا لحم اهلحم نذأ

 عم مودخملا لعفي امك اهتيعدتسا اهيلا تجتحا اذاو اهتدرطو اهتدعبأ

 نأ ىأر هتريصب فعضو هرظن روصقل نيعللا نأ رثع سماخلا همداخ

 نم بكرم نيطلا نأ ملعي ملو هرقتحاف ءامب ج زتمم بارت نيطلا ةروص
 هللا هلعج يذلا بارتلاو ايح ئش لك هنم هللا لعج يذلا ءاملا نيلصأ

 ةعتمألاو عفانملا نم نيطلا نم ئجي مكو اذه معنلاو عفانملا ةنازخ ىلاعت

 ملس ول مت لضفأو رانلا نم ريخ هنأ ىأرل هتيادب ىلا هرظن زواجت ولف

 نوكي نأ كلذ نم مزلي مل نيطلا نم ريخ رانلا نأ لطابلا ض رفلا قيرطب
 نم قلخي ئش لك ىلع رداقلا ناف نيطلا نم قولخملا نم اريخ اهنم قولخملا
 ةياهنلا لماكت رابتعاب ةلضافلا ةداملا نم هقلخ نم ريخ وه نم ةلوضفملا ةداملا

 ىلا اهنم ربعي ملو ةداملا لحم هرظن زواجتي مل نيعللاف ةداملا صقني الو

.ملعأ هللاو ةقلخلا ةياهنو ةروصلا لامك



 نيفراعلا ضعب نع ةيصو
 ال بوبحملاو بضغي ال يك رتلاو نساحي ال لذنلاو نشاخي ال خيشلا

 دداري ال ناطلسلاو برقي ال دولا لحنمو بتعي ال قمحألاو برضي

 ال قحلا بحاصو مكاحي ال بألاو مصاخي ال يلاولاو دناعي ال يضاقلاو

 ال رمألاو منتغي ال ميركلاو مدقي ال سحنلاو ملكي ال ريرشلاو متاشي

 بحاصلاو لكاوي ال يلتبملاو لماعي ال حالفلاو لماجي ال رجافلاو نكاسي

 ةجوزلاو تمشي ال باصملاو تلفي ال باشلاو متشي ال بئاغلاو مدعي ال

 ال زجاعلاو رداسي ال مامنلاو رشاعي ال بذكلاو دحجي ال قحلاو دلجت ال

 ال ميئللاو رشتسي ال نابجلاو ربختسي ال براهلاو رباكي ال ريبكلاو رواشي

 الو هيلا نكسي ال يمجعلاو نمؤي ال يطبقلاو فلسي ال عئارلاو فصني

 بزعألاو نحاشي ال دهاشلاو لقنت ال سلاجملاو لخدي ال نئاخلاو نكري

 مالي ال ههجو نم قزرلا بلاطو ماني الو هنع لفغي ال ودعلاو نكاسي ال

 ال عيضولاو عمسي ال يوغللاو يجاني ال رخبألاو يجادي ال قيدصلاو

 ىداعي ال رعاشلاو اهيلا ددوتي ال ةمألاو اهيلع ملسي ال ركبلاو عفري

 نيب ماني الو مارملا برشب نهل حمسي ال ءاسنلاو ىداهي ال ليخبلاو

 قرافي ال بيبحلاو ققاحي ال رتتسملا يغبلاو ماينلا نيب دعقي الو نيدعاقلا

 حماسي ال نينظلاو ححاشي ال قيفرلاو حباقي ال راجلاو ح زامي ال دبعلاو

 ال لهاجلاو مراكي ال سيسخلاو رخافي ال فيرشلاو رماسي ال قسافلاو

 الو هيلا نكري ال رجافلاو يفالي ال دوسحلاو يفاصي ال دوقحلاو ملاكي

 نسحي ال ةأرملاو هنم بضغي ضرعملاو دقتعي ال ميظعتلا بحي نمو دنتسي
 رخؤي ال ريخلاو نفلا كلذ لهأ نم الا ذخؤي ال نف لكو نظلا اهب
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 رصني ال يغابلاو لمهي ال فيعضلاو لجعي ال رشلاو رغصي ال ليلجلاو

 ال ءاعدلاو لبقت ال دحأ نم ةيدهلاو لتقي ال لوسرلاو رقحي ال ريغصلاو

 الا نو ركذي ال مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو كرشي ال ميظعلا هللابو كرتي

 مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلاو ميلستلاب الإ نوقلتي ال مهلوقو ميظعتلاب

 ظفلو حيحص ليلدب الإ مهنم دحأ لوق فعضي الو حيبق لعف مهل بسني ال
 .مالسلاو نادت نيدت امكو ناسحالاب الا نولماعي ال قلخلاو حيرص

_ ١٦٢ _



 ةالصل او .هقيفوت نسحو

 دمحم انديس هقلخ ريخ ىلع مالسلاو

 كلاسلا داشرا» انباتك ملسو هبحصو هلآو

 نم هيلع هاندز ام عم «كلاسملا دصقأ ىلا

 طباوضلاو مكحلاو ةينسلا بادآلاو ةيوبنلا ثيداحألا

 نم نيرشعلاو سماخلا مويلا يف ةخسنلا هذه نم غارفلا ناكو

 نينامثو ةينامتو ةئامثالثو فلأ ةنس نم لوألا يدامج رهش

 ،ميلستلا لجأو ةالصلا لضفأ اهرجاهم يلع ةيرجه

 فيرشلا ملعلا مداخ فيعضلا دبعلا هبتاك ملقب

 نب ملسم نب دشار نب ناميلس هلهأو

 يمضهجلا حبصم نبا ديشر
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 ةبن نآرقلا تايآلا س رهف

 ةيآلا

 .. هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نا

 .. رسملا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري

 اويرش او اولكو مكل هللا بتك ام اوقتب او نهورشاب نآلاف

 نم دوسالا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح
 . .ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا

 نم رسيتسا امف ; مترصحأ ناف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو

 .. يدهلا

 .. تامولعم رهشأ جحلا

 هيلع مثا الف نيموي يف لجمت نمف
 مهوطلاخت ناو ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو
 ...حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو مكناوخاف

 .ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو
 .. ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال
 ..انابكر وأ الاجرف متفخ ناف

 ...ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت

 .. اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو

 .مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتبحت نا

 .. بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو

 .. هلضف نم هللا مهاتأ ام ىلع سانلا نودسحي مأ

 . اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك
 ..اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو

 ...اليلق الا هللا نوركذي الو سانلا نوم اري

 ...رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نا

 . ...ىوقتلاو ربلا ىلع اونوامتو

 ...مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي

 ...قحلا ذئموي نزولاو
 ... نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ انأ لاق

 ال نكلو مكل تحصنو يبر ةلاسر مكتفلبأ دقل موق اي
 ...نيعحصانلا نوبحت

 اهيلع نيلماملاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا اغا

 هللا ليبس يفو نيمرافلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو
 ليبسلا نباو

_- ١٦٥ _ 
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 ة بآلا

 .. اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ

 .. بارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام

 .. مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل

 .. مكل حصنأ نأ تدرأ نا يحصن مكعفني الو

 .رانلا مههوجو ىشغتو نارطق نم مهلببارس دافصألا يف نينرقم
 هللا نمف ةمعن نم مكب امو

 اما اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كير ىضقو
 فأ امهل لقت الف امهالك رأ امهدحأ ربكلا كدنع نفلبي
 ..اميرك الوق امهل لقو امهرهنت الو

 .. ملع هب كل سيل ام فقت ال

 كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر .اقل اوجري ناك نمف
 ..ادحا هبر ةدابعب

 ..ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم
 .. .ىضترا نمل ٦إلا نوعفشي الو

 ..نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو

 ...طسقلا نيزاوملا عضنو

 . .نيملاعلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلا اطولو هانيجحنو

 .. ديدح نم عم اقم مهلو

 ...جرح نم نيدلا 7 مكيلع لمج امو

 ... نوحلاك اهيف مهو

 ىنح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ا اونمأ نيذلا اهيأ اي

 مكلمل مكل ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست
 نذؤي ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مل ناف نوركذت

 امب هللاو مكل ىكزأ وه اومجراف اوعجرا مكل ليق ناو مكل
 ... ميلع نولمعت

 ...نووافلاو مه اهيف اوبكبكف

 مهنمو ابماح هبلع انلسرأ نم مهنس هنذب انذخأ كن

 ...انقرغ أ نم مهنمر ضرألا هب انفخ نم مهنمو ةحيصل اهتذخا نم

 ىلا هللا باتك يف متشبل دقل نامالاو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو

 .نوملعت ال متنك مكنكلو ثعبلا موي اذهف ثعبلا موي

 ريصملا يلا كيدلاولو يل ركشا نأ

_ ١٦١٦_ 
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 ةيآلا

 ىرخا رزو ةرزاو رزت الو

 ..اهيف نوخرطصي مهو

 ..ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق

 ...نوتيم مهناو تيم كنا

 ...عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل ام

 باسحلا مويب نمؤي ال ربكتم لك نم مكيرو يبرب تذع ينا

 ةعاسلا موقت مويو ابشعو أودغ اهبلع نوضرعي رانلا
 ..باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ

 ...مكل بجتسا ينوعدا

 اونمأ نيذلاك مهلميح نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ
 .نومكحي ام ءاس مهتامو مهايحم ءاوس تاحلاصلا اولمعو

 ..هومتهركف اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ
 ...مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نا

 قزر نم مهنم ديرأ ام نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخ امو
 . ..نومعطي نأ ديرأ امو

 ...ىحوي يحو الإ وه نا ىوهلا نع قطني امو

 ..متلمع امب نؤبنتل مث نشعبتل يبرو ىلب لق
 ...متعطتسا ام هللا اوقتاف

 ..ميمني ءاشم زامه نيهم فالح لك عطت الو

 ...نومكحت فيك مكل ام نيمرجملاك نيملسملا لمجنفأ

 نوضفوي بصن ىلا مهنأك اعارس ثادجألا نم نوجرخي موي
 ...رصقلاك ررشب يمرت اهنا

 .. ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفأ دق
 ..بغراف كبر ىلإو بصناف تغرف اذاف

 .. ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ
 .. نوعاملا نوعنميو نوءاري مه نيذلا

 .. دصح اذإ دساح رش نمو

_- ١٦١٧_ 

  

 مفر

 ةيآلا
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 سرهفل ١

 عوضوملا
 يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللا دبع ذاتسالا ملقب ميدقت

 ............................................. ةمدقم

 دبحوتلا باتك
 .. ديحوتلا ةملك نم فلكم لك ىلع بجي اميف (باب)

 ............................. لسرلا ةفرعم (باب) -

 .......................... هللا بتكب ناميالا (باب) -

 ........................... ةكئالملاب ناميالا (باب) -
 ............................ توملاب ناميالا (باب) -

 ............................ ثعبلاب ناميالا (باب) -

 .......................... باسحلاب ناميالا (باب) -

 ........................... نازيملاب ناميالا (باب) -

 ......................... طارصلاب ناميالا (باب) -

 .......................... ةعافشلاب ناميالا (باب)

 ............ ةقلؤع دمحم انيبن ضوحب ناميالا (باب) -

 .............. ةنجلا وهو هللا باوتب ناميالا (باب)

 .............. رانلا يهو هللا باقعب ناميالا (باب) -

 .......................... هللا ةعاطب لمعلا (باب) -

 ............. فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف (باب) -

- ١٦٩١ _ 

  



  

 عوضوملا

 ةراهطلا باتك

 .................... ةجاحلا يضاق بادأ يف (باب)
 ................... ساجنألا نم رهطتلا يف (باب) -

 ......................٠. ةبانجلا نم لسغلا يف (باب) -

 ..............................٠ ءوضرلا يف (باب (_

 ...........٠. ءوضولا لئاضف نم ئش ركذ يف (ب باب

 .......................... ةالصلل مايقلا يف (باب) -
 ..................... تاعوطتلاو ننسلا يف (باب) -

 ............................ ًاضيأ ننسلا يف (باب) -
 ...... ةيافكلا ىلع تيملل يحلا ىلع بجي ام (باب) -

 ...................... تيملا ىلع ةالصلا يف (باب)

  



  

 عوضوملا

 ةاكزلا باتك

 ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا فونص يف (باب) _

 هطئارش يفو موصلا هيف بجي يذلا تقولا يف (باب) -
 رفاسملاو ءاسفنلاو ضئاحلا مكح يفو
 ................... راذعألا باحصأو ضيرملاو

 زوجي امو ءاضقلاو ةرافكلا هيلع بجي نميف (باب) -
 ........................ هل زوجي ال ام و من اصلل هلعف

 ..بودنملاو هوركملاو موصلا اهيف مرحملا مايألا يف (باب) -
 .......................٠ ناضمر رهش لئاضف يف (باب) _

- ١٧١ _ 

  

  



  

 ةحفصلا مق ر ع وض ومل ١

 يفو هيلع بجي ال نميفو جحلا هيلع بجي نميف (باب) -
 ................................٨١ ةعاطتسالا دح

 ٨٢ .............................. ةرمعلا يف لوقلا (باب) -
 ٨٢ ...................... ةرمعلاو جحلا يف ةباينلا (باب) _

 جحلل جورخلا ديري نيح جاحلا هلعفي ام (باب) -
 ٥ . .......................... ٨٢٣ ريسم يف هل وقي امو

 ٨٤ ......................... تيقاوملاو مارحالا يف (باب) -

 ٨٤ ............................... جحلا ناكرأ يف (باب) -

 ٨٥ .... هبانتجا بجي امو بايلا نم مرحملا هسبلي ام (باب ) _

 ٨٥ ................. ةيبلتلاو ةرمعلاو جحلل ةينلا يف (باب ٣

 .....٨٦ امهل نراقلاو ة رمع وأ ججحب د رفغملا مكح يف (باب ) _

 .......٨٧ هل ح ابي امو هنم عنمي امو مرحملا هلعفي ام (باب) _

 ٨٩ ..... تايذوملا نم هلتق زوجي امو رجنشثلاو ديصلا ءازج يف (باب) _

 ٩١ ....................... هلعفي امو جاحلا هلوقي ام (باب) -
 ٩٢ ................................... فاوطلا يف (باب) -
 ٩٤ .................. ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف (باب) _

 ٩٦ ............................. ىنم ىلا جورخلا (باب) _

 ............٩٦ اهب فوقولاو تافرع ىلإ ريسملا يف (باب) -

 مارحلا رعشملا دنع ركذلاو ةفلدزملاب تيبملا يف (باب) -
 ٩٧ .................................... عمج يهو

 _۔_١٧٢ _

  



  

 عوضوملا
 مق ر ١ ٠ -

 ٩٨ .... ةجحلا يذ نم رشاع موي يف جاحلا هلعفي ام (باب) -
 ١٠٠ ............................... تيبلا عادو يف (باب) -

 .........١٠١ ةرمعلاو جحلا لئاضف نم ئش ركذ يف (باب)

 ....................١٠١ جحلا ننس نم ئش ركذ يف (باب) -

 .............................١٠٣ جحلا تادسفم يف (باب)

 ١٠٣ ............................. رصحملا ماكحأ يف (باب) -

 ال امو هب يحضي نأ زوجي امو يدهلا يف (باب) -
 ١٠٥ ................. بودنملاو هنم بجاولاو ز وجي

 ...................١٠٦ هلقع لوسرلا ربق ةرايز يف (باب) -

 ١٠٩ ................................... قوقحلا يف (باب) -

 ١١٠ ................... مهدلاو ىلع دالوألا قح يف (باب) -

 ..............................١١١ ماحرألا قح يف (باب) -

 ............١١١ رخآلل نيجوزلا دحأ ىلع بجي اميف (باب) -

 ١١٤ ...... هل بجي امو هديسل كولمملا ىلع بجي اميف (باب) -

 ١١٤ ................................. راجلا قح يف (باب) -

 ١٥ ١ ............................... فيضلا قح يف (باب) -

 ...........................١١٦ ميتيلا رمأب مايقلا يف (باب)

_- ١٧٣_ 

  



  

 عوضوملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ثب

 ....... نيفلكملا ماكحأ نم ئش ركذ يف (ب

 ....................... نيرقملا ةلبقلا لهأ ماكحأ يف (باب) -
 ............................. كرشلا لهأ ماكحأ يف (باب) -

 .................................. ع رشلا ماكحأ يف ف (باب) -

 ................................... هرطفلا ننس يف (باب) _

 ۔ ١٧٤ ۔

 يف (باب) -
 ...................... ةحيصنلا ا نيدلا (باب) -

 يف (باب) -
 اب) -

   



  

 ةحفصلا مقر عوضوملا

 ١٣٧١ ................................ سطاعلا تيمشت يف (باب) -

 ١٣٨ ....................... لكالا بادا نم ئش ركذ يف (باب)

 ١٣٨ .................................. برشلا بادأ يف (باب) -

 ١٣٩ ......... ليهستلا باتك نم ةظقيلاو مونلا ريبدت يف (باب) -

 ١٤٠ ......................... ثيداحألا نم ئش ركذ يف (ب باب)

 ١٥١ ...................... طباوضلا يف باب هريغ نمو (باب) -

 ١٥٦ ........................................ مكح دئاوف (باب)

 ١٥٨ .................... هباتك يف يطويسلا اهركذ ةدئاف (باب) -

 ١٦١ ......................... نيفراعلا ضعب نع ةيصو (باب) -

 ١٦٥ .......................... ةينارقلا تايآلا سرهف

 سريهنلا .................................... ١٦٩

 ۔ _ ١٧٥

  

   



٤٩؛/٥٢عاديالا مقر




