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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 « فلؤملا ةمجرت »

 ميعزلا خيشلا نب روصنم يضاقلا خيشلا ةمالعلا وه

 . يسرافلا سراف نب يدع نب دمحم نب فيس نب دمحم نب رصان
 نب فيس يضاقلا خيشلا هركذ ايبسح & صورخ ينب ىلإ يمتنت ةليبق

 ىلا دنتسأ دقو {© لقني اييف تبث وهو ، يسرافلا ناييلس نب دمحم
 . يرزمعلا ةمالعلاو يليلخلا مامالا نع ةياور

 ٥١ قيزر نبا اهحدم ] ليمج دلب يهو {© اجنف دلب نم

 نم ريثكو ] مهل افيصم دمح هنباو ناطلس نب ملاس ديسلا اهذختاو

 . اهم قئادح نوكلتمي راجتلاو ءاركلا

 ةدلبب ةرجهلل فلأو ةئامثالثو رشع ةثالث ةنس هللا همحر دلو

 ءامرك نمو . ةليبقلا ميعز هدلاو ةياعرب رباكألا ةيبرت ىبرتو 3 اجنف
 لاثمألا برضم فيس نب دمحم هدج ناك ايك ، ريخلا لهأو نيينامعلا
 ذملتت © سيق نب نازع مامالل ايضاق ناكو 3 عرولاو ملعلا يف

 شيرف نب ملاس يضاقلا عرولا ةمالعلا ىلع روصنم خيشلا

 بهذلا ةعانص نهتمأ ثيح ، هتسارد لصاوي ملو ، يسماشلا

فلأو ةئامثالثو نيثالثو عبرأ ةنس رجاهو هتنهم كرت مث © ةضفلاو



 هنامز هيوبيس نع وحنلا ذخأف 0 ملعلا بلطل ىوزن ىلإ ةرجهلل
 نب روسق خيشلا يضاقلا مزالو 0 هللا همحر رصان نب دماح ذاتسالا

 ىلإ داع مث 5 ةيبرعلاو فيرصتلا مولع هنع ذخأف ، حنم ةيالوب دومح

 دمحم نب دمحأ نب ناييلس دهازلا عرولا ةمالعلل امزالم ىوزن

 ملعلا فرتغا مث { هقفلا لوصا هنع ذخأف 3 هللا همحر يدنكلا

 مامالا هنيع مث ؤ يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامالا هسملق نم افارتغا

 هيدي ىلع جرختو { اجنف ةدلبب مولعلا سيردتل اذاتسا هللا همحر

 سيمخ نب نادمح خيشلا عرولا ةيبرعلا ذاتسا مهنم نوريثك لضافأ

 نب ملاس نب ىسيع يضاقلا هيقفلا خيشلاو { هللا همحر يفسويلا
 5 ىبحرلا لاله نب دلاخ نادمه رعاش ىضاقلاو & ىسماشلا شيرف

 مامالا هاعدتسا ةرجهلل فلأو ةئامثالثو نيعبراو نينثا ةنس يفو
 خيشلا عرولا دهازلا ةمالعلا ةافو دعب ىوزنب ايضاق نوكيل يليلخلا

 { ذيمالتلا هدصق ىوزنبو 0 هلللا همحر يرزعلا رماع نب هللا دبع
 يضاقلا مهنم ، نوريثك هدنع نم جرختف سيردتلل هتقو نم ذخأف

 يضاقلاو { هللا همحر يسرافلا ريهز نب دمحم نب دمح عرولا خيشلا

 مولع هنع ذخأو 3 يسرافلا ناييلس نب دمحم نب فيس خيشلا عرولا

 نصغ نب رهاز خيشلا ءانبأ ىلعو هللا دبع مهنم © نوريثك ةيبرعلا
 هللا دبع نب دمحم مامالا يفوت ىتح ىوزنب ايضاق ىقبف 0 يئانلا

 ةلالج هل ددج مث ، ضار هنع وهو . هيلع هللا ةمحر يليلخلا

ىوزنب شاعف ، ىوزنب ءاضقلا دهع روميت نب ديعس ناطلسلا



 نم نيرشعلاو عباسلا يف هللا همحر يفوت ىتح . ملعلل ارشانو ايضاق

 ىلع ةيوبنلا ةرجهلل فلأو ةئايثالثو نيعستو ةتس ةنس ةيناثلا يدامج

 . مالسلاو ةالصلا اهبحاص

 ىلوألا بتك 0 نيتمجرت نم راصتخاب ةمجرتلا هذه تصخل
 . يسرافلا رصان نب روصنم ةمالعلا فلؤملا نب رصان بيدألا خيشلا

 ناييلس نب دمحم نب فيس تبثلا يضاقلا خيشلا ةيناثلا بتكو

 . رصان نب روصنم ةمالعلا فلؤملا ذيملت ۔ ىسرافلا

يقورحملا دشار نب ناطلس نب هللادبع /ملقب
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 ) ةريثك هتافلؤم (

 خيشل ا ةروصقم حرش ۔ ةروصقملا حرش يف ةروثنملا رردلا

 . يحاورلا ملاس نب رصان

 . دئاصقلاو ماكحألاو نايدالا يف مظن ۔ راهزألا ضاير

 . احرشو ايظن ةيبرعلا ملع يف ةيهبلا ةردلا
 .نايبلاو يناعملا ملع يف ناهذالا بيرقت

 . ارثنو ايظن ىوتفلا ماكحأ يف ىوصقلا ةياغلا
 . راثآلا يناعم يف راطوالا ةياغ

 ةياغ ةديصق اهنمو ۔ دئارخلا روحن ىلع دئارفلا طومس
 . دابعلا ربخ حدم يف داهتجالا

 . نارقلا قلخ توبث يف نمحرلا ةياده

 . ناطلسلا دهع يف ةعمجلا ةماقا يف نمحرلا ةنم
 . حئاوجلا ماكحأ يف حئاصنلا
 ةمالعلا هفلأ مظن حرش ۔ ديحوتلا ةفرعم يف ديضنلا ردلا

. يميلسلا ديبع نب دمخ



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انبسح وهو لكوتن هيلعو نيعتسن هبو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 هرفغتسأو هنيعتسأو هدمحأ ريصنتلا معنو ىلوملا معن ليكولا معنو

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال نآ دهشأو هيدهتسأو هدمتسأو

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هيضرت ةداهش

 . نيدلا موي ىلإ ناسحاب مهل نيعباتلاو ملسو هجاوزأو هباحصأو

 حرشأ نأ ةبلطلا نم ناوخالا ضعب ينلأس دقف . . دعب امأ

 احرش يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يأ خيشلا ةروصقم
 اهيناعم هيلع توطنا ام فشكيو اهظافلأ نم بيرغلا نيبي .ي ًارصتخ

 الوأ ركذا ىرتف كلذ ىلع لجو زع هللا تنعتساو هبولطم هتبجأف

 زاجيالا بلط رخآ هكرتأو ًانيح تبرعأ ايبرو اهتاغلو ظافلألا يناعم

 ىلع تيبلا عومجم نم دوصقملا ىنعملا ركذا مث لولمملا ليوطتلل ًاكرتو
 قيفوتلا هللابو كلذ نم ل رهظ ام

 البلا دج نم لالخالاك حولت اقنلا حفس يف يحلا عوبر كلت

 يحلا . عوبر هربخ أدتبم ديعبلا ناكملل هب راشي ةراشا مسا : كلت

 : يحلاو تويبلاو لزانملا يه سولفو سلفك عبر عمج : عوب رلاو

 مهب ببشت نيذلا بابحألا انه يجلاب دارأو موقلاو برعلا نم نطبلا

ضيضحلا وأ هلفسأ وأ هلصأ وأ لبجلا ضرع : حفسلاو . همظن يف



 نم ةعطقلاو دحأ لبجو ةنيدملا نيب عضوم : اقنلاو . حوفس هعمج

 عمج ةزمهلا حتفب : لالخالاو . نيبتو رهظت ي أ : حولتو . لمرلا

 : رعاشلا لاق ةروص نم مونلاو ةظقيلا يف كل هبشت ام وهو للخ

 للخلا رظانلل حال ام لثم للط ةكتاعل كاجشثأ

 رسكب البلاو عارسالا ميجلا حتفب دجلاو ةليخا ىلع عمجيو
 حفس يف بابحألاو موقلا لزانم كلت لوقي ىنعملا انفلا ةدحوملا ءابلا
 هتعرسو انفلا ةدش نم كلذك تسبل لو ةروص اهنأك رظانلل نيتباقنلا

 . ملعأ هللاو امهوت الا اهري مل هنا نظي هنأك ىتح
 ابصلاو اهيف لايشلا تثاعو ةبقح نامزرملا .اهيلع ىتخا

 ميملا سكب : نامزرملاو ، اهكلهأ يأ : اهيلع ىتخا
 رسكب : ةبقحو . نيبرعشلا عم نايجن ءازلا حتفو ءارلا ناكساو
 ناكساب بقحلاو اه تقو ال رهدلا نم ةدم ةبقحلاو نامز فرظ ءاحلا
 35 تدسفأ يأ : تئثاعو .3 ةنس نونامث ءاحلا مضو فاقلا

 رهوجك لموشو لايش لاقيف دشت دقو زمهلابو نيشلا مضب : لايشلاو
 رسكبو زمهلاو نيشلا حتفب لايشو ريمأك ليمشو روبصك لومشو

 علطم نم اهبهم .حير يهو ةكرحم لماشو رفيجك لميشو نيشلا
 ىتلا يهو اليل بهت داكت الو رئاطلا رسنلا طقسم ىلإ سمشلا
 حير داصلا حتفب ابصلاو عوبرلا يف يأ اهيفو يبرغلا ةماعلا اهيمست
كلت كلهأ لوقي ىنعملا شعن تانب ىلإ ايرثلا علطم نم اهبهم



 ىتح ابصلاو لايشلا حايرلا اهتدسفأو نامزرملا عولط تقو عوبرلا
 . ملعأ هللاو سمألاب نغت مل نأك كلذك تراص

 اطقلا صوفحاو . لأرلا مثو رفعي سانكألا ةشحوم

 يه يأ فوذحم أدتبم ربخ عفرلاب هتءارق زوجي : ةشحوم

 3 ةيلاخ ةرفقم يأ عوبرلا نم لاخلا ىلع بصنلابو ةشحوم

 راتتسا عضوم فاكلا رسكب : سانكلاو . ءانثتسا : فارحالاو

 ‘ لامرلاو راجشألا تحت اهريغو لاعوالاو ابضلاك فالضالا تاوذ

 بارتلا نولب يبظلا ءافلا مضو نيعلا نوكسو ءايلا حتفب : رفعيلاو

 ءاثلا حتفو ميملا رسكب : مثجملاو { ابظلا قلطم دارأ أ وأ فشخلاو

 دلو لارلاو رفعيلل سانكلاك هموزل ناكمو لارلا موثج عضوم ةثلنملا

 ىلع عمجيو ةلار ماعنلا دلو نم ىثنالاو الوح هنس غلب ام وأ ماعنلا

 شعلا ءافلاو ةزمهلا مضب صوفحالاو نالئرو لائرو لئرا ةزمهلا

 تراص عوبرلا كلت نا ىنعملا فورعم ريط ةاطق عمج اطقلاو ريطلل

 ابظلا الا نكاس اهيف قبي ملو ةرماع ةسنا تناك ام دعب ةيلاخ ةرفقم

 . ملعأ هللاو اطقلاو ماعنلا دلوو

ىوجلا حيرابت نم ائيش حيرت اهلعل اهلاو اهيلع جرع



 يأ جرع لعاف نم لاح اهلاوو فطعاو لم يأ : اهيلع جرع

 حيرابتو & ففخت يأ : حيرتو ، نزحلا ةدش هلولاو ابيئك انيزح

 . قوشلا ىوجلاو هجهوتو هتدش يأ : ىوجلا

 فطعاو عوبرلا كلت ىلا جرع دصاقلا اهيأ لوقي : ىنعملا

 اهب فوقولاو اهيلا رظنلا لعلف نزحلاو هلولا اهدنع رهظاو اهيلع

 اشحلا ىا اوعبترا اهونياب ذم اهناطقت تلعف ام اهلأسن

 دعب ةرمضم نأب بصنلا هيف زوجيو عوبرلا لأسن يأ : اهأسن
 مسا امو فوذحم أدتبم ربخ عفرلاو رمألل اباوج مزجلاو ابوجو رمألا
 نوميقملا مهو نطاق عمج ناطقلاو تلعف ةلمج هربخ أدتبم ماهفتسا

 يا اهونيابو نيح ىنعمب مهبم نامز مسا ذمو لزانملاب نونكاسلا

 اوعبترا لوعفم بصنلاب يأو اولزنو اوماقأو اونكس يأ اوعبتراو اهوقراف
 نود ام وه ىشحلاو ناكملا نع هب لأسي مهبم ماهفتسا مسا

 وه وأ شركلاو لاحطلاو دبكلا ىلع لمشيو نطبلا يف امم باحجلا
 رهاظ وه وأ ىرولا ىلا بنجلا رخآ يف يتلا فلخلا علظ نيب ام
 . هلك نطبلا

 تلعف ءيش يأ لزانملا يأ عوبرلا لاسن لوقي : ىنعملا
 نم عضوم دشأ يف اونكس مهنإف اونكس نياو اهوقراف ذم اهناكس
. ملعأ هللاو اشحلا



 ىدصلا ريغ مهغأشب فتحمل مهنع نيبم ال توقأ تاهيه

 نيبم الو تينف يأ توقاو دعب ىنعمب لعف مسا : تاهيه
 حاحلالاو لاؤسلا افتحالاو حاحلاب لئاسلا ىفتحملاو ربخ ال يأ

 رمآلا ناثلاو لاؤسلا يف ةغل ۔ رابملاو يفاحلاك لعن ريغب ىنملاو ددرتلاو

 دارأ وأ زفقيو ليللاب حيصي رياط داصلا حتفب ىدصملاو بطخلاو

 لكو موبلا كلذو هيف توصملا ىلع لبجلا هدري امو شطعلا ىدصلاب

 . انه اهس ىدصلا ربسمت بساني يناعملا هذه

 تينف يأ ىوقا اهنإف اهيف دحأ بيجي نا ديعب لوقي : ىنعملا
 حلا ولو مهرمأ يف لئاسلل اهناكس نع ربخم الف موسرلا ريغ قبت ملو
 . ملعأ هللاو طقف ىدصلا الا لاؤسلا يف ددرتو

 اهملاو ءابظلا اهس تسنأتساو اهئاجرأ نم سنالا عب رت

 ناطقلا مهو سينالا يأ سنالاو ىنفو الخ يأ : عبرت
 يأ ءاجر عمج ءاجرالاو كبحاص سينأو اهناكس رادلا سينأو

 عمج ءاظلا مضب ءابظلاو تعترو ترقتسا يأ تسناأتساو تاهجلا

 ةيهم اهلصأ ةاهملاو ىدمو ةيدمك ةاهم عمج ميملا مضب اهملاو ةيبظ
 رقب يهو اهلبق ام حاتفنا وأ اهكرحتل افلأ ءايلا تبلق ءايلاو ءاهلا حتفب

. شحولا



 عوبرلا كلت تاهج عيمج نم سينالا يف لوقي : ىنعملا
 ةشحوتم ريع ةسنا يهف يشحولا رقبلاو ءابظلا مهدعب اهيف تعترو
 . ملعأ هللاو

 ىسألاو ءاكبلا قرولا رطاشن اهناب نوصغ دنع انب فتذف

 ىضقنا عمدلا اذإ سفنلا عبتأو يتجهم اياقب قيرها ثيحب

 ةميوق رجشلا قاس نم بعشت ام وهو نصغ عمج : نوصفلا
 ءارعشلا اهب ببشتي ةسايم ناصغأ هل رجش نابلاو اهضالغو اهتاقد

 تاوذ رويطلا ءارلا ناكساو واولا ثيلثتب قرولاو مساقن يأ رطاشنو
 يف يتلا ربخلا ءابو نزحلا ىسألاو امهريغو لبلبلاو مايحلاك عايسالا
 ثلثيو نامزلا يف نيحك ناكم مسا ثيحو يف ىنعمب ةيفرظ ثيحب

 عراضم لعف قيرهاو دنع نم لك لدب ةلمج يف الا فاضي الو هرخا

 هبكسو هبص يأ اقارها هقيرهي هقرهاو هقارها هقيرهي ءاملا قارها نم
 قحلا يأ هلوأ مضب عبتأو ءيشلا ضعب يهو ةيقب ممج اياقبلاو

 ىنعملا لمكو ذفنو ىنف يأ ىضقناو دسجلاو مدلاو حورلا سفنلاو
 دنع انب فقف اهب تلصو اذإ عوبرلا وحن فطاعلا اهيأ لوقي
 نم اهب يتلا رويطلا مساقاو عومدلا نم ىقب ام بكساف اهراجشأ
 هقحلاف ذفنو يعمد لمك اذاو انلثم ةنيزح اهناف تنزحلاو ءاكبلا

 . ملعأ هللاو حورلاب

افع عبر ىلع بحسلا قبست نا يعمادم ىلع قحلا نم نا



 يف ام نهو عمدم عمج عمادملاو بجاولا يأ : قحلا نم نا

 يأ قبستو عومدلا سفن عمادملاب دارأ وأ ناعمدم اهل نيع لكف نيعلا

 لزانملا عبرلاو ةباحس عمج بحسلاو همدقت يأ هقبسي هقبس مدقتت

 . بهذو ينف يأ ىفعو

 بكسنت نا يعومد ىلع بجاولا قحلا نم نا لوقي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو باحسلا لبق عوبرلا كلت ءانف ىلع بصنتو

 ىصع لذعلا ىعد نا يداؤفبو مهراكدا ةعاط ىعمدب يدهع

 ركذتلا راكدالاو دايقنالا ةعاطلاو يتفرعمو ملع يأ : يدهع

 قلعتي اهيلع قلطيو بلقلا داؤفلاو لادلا رسكب ركدلا مسالاو

 ىصعو مئاللا لذاعلاو موللا لذعلاو ةدئفا هعمح ةئرو دبك نم ىدملاب

 . فلاخ يأ

 د ايقنال اب ةفرعملا قح هتفرعو يعمد تملع لوقي : ىنعملا

 مهركذل عياط داقنم هنا اضيأ يداؤف تفرعو باكسنالاب مهركذتل

 . ملعأ هللاو مهيلع نزحلا ىلع يئاد ميقم وهف هميالو هلذاعل فلاخ

 اشحل او عولضل ا نيب هنوصغ تتبن ناب دنع يف وقو امو

 مدقت نابلاو مايقلا فوقولاو بجعتلا هانعم ةيماهفتسا : ام

علضأ ىلع اضيأ عمجتو بنع ةنز ىلع علض عمج عولضلاو هركذ



 تس ركذلا يف نيتلكاشلا يف ةيقبتملا ماظعلا يهو ةثنؤم عالضأو

 نود ام وهو روصقم اشحلاو ةرشع عبس ىثنالا يفنو اعلض ةرشع
 . هركذ مدقتو باجحلا

 هنوصغ رجش ىلع فوقولا . ينديفي عيش يأ لوقي : ينعملا
 ديزي ال هناف عولضلاو ىشحلا نيب يمسج لخاد يف ةئشان ةتبان
 . ملعأ هللاو هريغ ال اقوشو انزح الا

 الصلا لثم ىلع شاع قمر يف تمكحت ىوه تاقالع الول

 عمج تاقالعلاو ةيفانلا الو ول نم تبكر طرش ةادأ : الول

 يأ تمكعحتو بحلا ىوهلاو مدلاو ةقلعلاو ببسلا ةقالعلاو ةقالع

 هتءارق زوجيو قامرأ هعمج ةايحلا ةيقب اكرحم قمرلاو تزاجو تبلغت
 مضو ءارلا حتفب قمرلاو شيعلا فيعض وهو ءارلا حتفو ميملا رسكب
 اشيع شيعي شاعو ليلقلا شيعلا نم هب قمرتي ايب غلبتملا ريقفلا ميملا
 ماعطلاو تام دض يح يأ ةشوشيعو ةشيعو ةشيعمو اشيعمو اشاعمو
 هرصقو اسكك دودمم ءاوشلا داصلا رسكب الصلاو هب شيعي يذلا

 الص يضرك رانلاب يلص نم ةاساقملا داصلا حتفبو رعشلا ةرورض

 . اهب يواشلاو رسكي دقو

 يف تبلغت قوشلاو بحلا بابسأ دوجو الول لوقي : ىنعملا
طق ةايح هب سيل ءاوشلا الثم اتيم يبلق شاعل ةايحلا نم ةليلق ةيقب



 ببس مدعنا ولف هترهظأ يتلا يه ةايحلا قمر يف قوشلا مكحتف

 . ملعأ هللاو عطقلاب ةايحلا دوجو مدع حصل ىوهلا

 اذقلا ىلع اهب نفجلا قبطاو تريغت انمد يكبا ىنعد

 ةبنع عمج بنعك ةنمد عمج ميملا حتفو لادلا رسكب : نمدلا

 معالا ةيمست باب نم رادلا اهب دارأ وأ سانلا راثاو رادلا راثا يهو

 سكعلا وأ حبقلا ةلاح ىلإ نسحلا ةلاح نم لدبتلا ريغتلاو صخالاب

 العا نم نيعلا ءاطغ نفجلاو قصلا يأ قبطأو لوألا انه دارأو

 نأ لمتحت اهب يف يتلا ءابلاو نفجأو نافجأو نوفج هعمج لفساو
 نيعلا يف عقي ام فاقلا حتفب ءاذقلاو ةيفرط نوكت نأو ةيببس نوكت

 . ءاثغلا نم

 ةريغتملا نمدلا كلت يكبأ مياللا اهيأ ينعد لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو اهببسب يئاكب ةرثك نم اذقلا ىلع نفجلا قصتلي ىتح

 ىونلا اهنع مهب تطش فيكو اهب ناك يذلا فلألا ركذاو

 ماللا عمج هفلاتو كفلأي وهو فيلالا ةزمهلا رسكب : فلالا

 ةبحالا مهب دارأو فيالا ىلع عمجيو ماللا ديدشتو ةزمهلا حتفب

 هرخ ١ كرح نكمتم ريغ مهبم مس ١ فيكو نمدلل لي اع اهم ف ربمضل او

 يقيقحل ١ م اهفتس الل لمعتسيو ء ايل ا ناكمل ةحتفل اب كرحو نينكاسلل

۔ ١٤ ۔



 ةيدعتلل مهب يف يتلا ءابلاو تدعب يأ تطشو بجعتلل ايضتقم
 ىونلاو نمدلل دياع نعب رورجملا ريمضلاو فلالل دئاع ريمضلاو
 . مايخلا نهو ةاون عمج نونلا مضب

 نيذلا فلالا ركذاو يكبأ ينعد مياللا اهيأ لوقي : ىنعملا
 اهنع مايخلا مهب تدعب نيأ مهنع اهلأسأو ةريغتملا نمدلا هذهب اوناك

 . ملعأ هللاو

 انقلا زكرمو ليخلا ةرايع ىوس محل رثأ اهيف قبي ل

 الأك ءانثتسا ىوسو مالعالا راثالاو ءيشلا ةيقب : رثالا

 فاكلاو ميملا حتفب زكرملاو هناكمو اهطابر عضوم يأ ليخلا ةرايعو
 . حامرلا نهو ةانق عمج انقلاو ضرألا يف زرغلا

 قبي مل هنا ىتح نمدلاو عوبرلا كلت تينف لوقي : ىنعملا

 حامرلا زرغ عضاومو ليخلا طابر عضاوم الا اهيف رشا اهناكسل
 . ملعأ هللاو اهبصنو

 ادملا سار تغلب دق اهناف اهحارب يف ةحربلا حرستل

 ةحربلاو قلطنت يأ رمالا مالب موزجم حرستو رمألل مالكلا

نم عستملا حاربلاو لبالا رايخ نم يه يتلا ةقانلا ةدحوملا ءابلا مضب



 ىدملاو هتياغو هالعأ يأ ىدملا سارو تهتنا يأ تغلبو ضرألا
 . ةياغلا هيلإ يهتنت يذلا دحلا لادلاو ميملا حتفب

 ضرألا نم عستملا يف اقالطنا ةقانلا يب قلطنتل لوقي : ىنعملا

 ببشنتل اهنم ةياغ يف اذهو هتدصق يذلا ىدملا العأ تغلب دق اهناف

 الطلا عزم الو قدلا يف عزمت ةيراس اهتحلطا املاطل

 ةفاك هدياز امو رثك يأ املاطو فوذحم مسق باوج : ماللا

 يف ءاهلا نم لاح ةيراسو اهتبعتا يأ اهتحلطاو ايلقك لاط لمعل
 عزملاو عرست يأ ءازلاو هلوأ حتفب عزمتو ليللا يف ريسلا وهو اهتحلطا
 ةالغلا ةلمهملا لادلا حتفب قدلاو هرخاواو دعلا لوأ عارسالا

 حتفب الطلاو ةيفانلا ال مسا بصنلاب عزمو سنجلا سفنل فرح الو

 ىلإ ةفصلا ةفاضا باب نم عزم ىلإ فاضم ةيبظلا دلو ةلمهملا ءاطلا

 . اهفوصوم

 لاح ةقانلا يأ ةحربلا هذه تبعتا ام اريثك لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هلل او اهربس ريسي نأ ردقي ال هربس ةدشو هتعرسل ةيبظل ١ دلو

ىنولا ىلع اهنيزي بقح نم اهحالس تذخأ دق ةلمعي



 ةلمعي يه يأ فوذحم أدتبم ربخ هثلاثو هلوأ حتفب : ةلمعب

 نيسلا مضب اهحالسو تلان يأ تذخأو ةبيجنلا ةقانلا ةلمعيلاو

 برحلا ةلآ رسكلابو ةاجنلا مضلاب حالسلاو اهتاجن يأ ةلمهملا

 دشت ام فاقل او ءاحلا حتفب بقحل او ةيببسلل رج فرح نمو ل اتقل او

 هلوأ حتفب اهنيزيو نطبلا يف هريغو البح نم بوكرلا دنع ةقانلا هب
 اهيمححم يأ ءازلا لعب ءابلاب وأ اهنيشي دض ءاي اهدعب ءازلا رسكو

 نونلا حتفو واولا رسكب ىنولاو يونعملا ءالعتسالل ىلعو اهعفديو
 . بعتلا يأ اروصقم

 يف اهتاجن تلان دق بئاجنلا نم ةبيجن يه لوقي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو بعتلا نع اهيمحي بقح ببسب زوافملا عطق

 الصو ء اوعو في زع نيب ار ذح اهيتلقم يمرت ءاعو ر

 ىه يأ فوذحم أدتبمل ربخ ةديدح ةيكذ يادملاب : ءاعور

 ديدش يأ عورأ سرفو اعور ةقان ةحودمملا ةقانلا ىلإ ريمضلاو ءاعور
 مضب ةلقم ةينثت اهيتلقمو يقلت ي أ يمرتو ةموهشو ء اكذ اذ يرجلا يف

 زارتحالا رذحلاو اهتقدح وأ اهداوس وأ نيعلا ةمحش يهو ميللا

 ةقانلا ىلإ ةدئاعلا اهيتلقم يف ىتلا ءاهلا نم لاحلا ىلع ارذح بصتناو

 بايئذلاو بالكلا تاوصأ دملاب ءاوعلاو نجلا تاوصأ فيزعلاو
 لبجلا هدري امو ريطلا تاوصأ ادصلاو اقلطم عابسلا تاوصأ وأ

۔ ١٧١



 يف ةمهش ةيكذ يرجلا ةديدش ةقانلا هذه نا لوقي : ىنعملا

 تافوخملا نع ازارتحا الايشو انيمي ليللا يف اهترظنب يقلت اهدارفنا

 رويطلاو لايخجلاو ىدصو عابسلا نم ءاوعو نجلا نم فيزع نيب
 . ملعأ هللاو

 ىدكلاو ثامدلا نيب قرف ال اهحيلبت يف ذوحت ةفايز

 يأ ةفايز يه يأ فوذحم أدتبمل ريخ ةقانلل تعن : ةفايز

 ي ا واول ١ ركو هلوأ حتفب ذوحتو يشم ١ ف رتخبتل ا فب رزتل او رتخبتت

 هيلع مدقأ ي يأ رمألا يف و ميمصتلاو مادقالا حيلجتلاو عرست

 ةنيللا ةيوتسملا ضرألا ىهو ةثمد عمج لادلا مضب ثامدلاو ممصو

 ضرألا يهو ىدمو ةيدمك ةيدك عمج روصقم فاكلا مضب ىدكلاو
 . ةديدشلا ةبلصلا

 اهريس يف رتخبتت اهنا ةقانلا هذه تافص نم لوقي : ىنعملا

 ضرألا نيب اهريس يف قرفت ال مادقاو يوق مزعو ديدش عارسا تاذ

 . ملعأ هللاو اهعارسا يف ءاوس اهدنع يهف ةبلصلا ضرألاو ةنيللا

 افحلا حيرلا تراعأ اهنأك اهفلخ سوكت حيرلا فلخت

 يأ اهفلخو ءايعالا سوكلاو ايعت يا سوكتو سنجلا قارغت ل فيرعتلاب حايرلا قلطم دارملاو اهكرتت يا حيرلا فلخت

_ ١٨ -



 اروصقم ءاغلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب افحلاو تطعأ يأ تداعأو اهئارو

 . ملعأ هللاو ىشملا ةدش نم نيمدقلا ةقدم لعتنملا دض

 ةديدشلا حيرلا كرتت اهنا ةقانلا هذه تافص نم نا : ىنعملا

 ةدش نرم نيمدقلا ةقر اهتراعا اهنأك اهربس ةدش نرم ةنايع اهئالو

 هانعم نا تاوخا نم ربخلا عفريو مسالا بصني فرح ناك

 حتفب بقحلاو ةقانلا ىلإ دئاع اهمسا اهب لصتملا ريمضلاو هيبشتلا

 ءاحلا رسكب بحنمو هركذ مدقتو ةقانلا هب دشي ام فاقلاو ءاحلا

 ةفياطلا وأ هتملظ ليللا ةفدسو يوق ديدش يأ بقحل تعن ةدودشلملا

 لايل ثالثل وأ نيتليلل وأ رمقلا ةرغ لالهلاو ناك ربخ لالهو هنم

 عبسو نيرشعو ةتس رهشلا رخا نم نيتليلل وأ لايل عبس ىلإ وأ
 . قدو يفخ يأ اروصقم ةمجعملا اخلاب ىوخو نيرشعو

 اهدادتماو اهريس يف اهتافص نم ةقانلا هذه نا لوقي : ىنعملا

 اهتقد ةدش نم اهيف يذلا بقحلا ببسب يفخ لاله اهنأك ريسلا يف

 اهئافخل ادبأ رصبت داكت ال ىتح ليللا ةملظ يف رظنلا يف

. ملع أ هللاو



 ىظغلا ناطيح قوف ماغث برس اهماغل نم ريطت اهنأك

 ريطي راطا نم ةعراضملا ءات مضب ريطتو اهركذ مدقت : اهنأك

 ريعبلا مف نم جرخي يذلا دبزلا يأ ماللا مضب ماغللاو فذقت يأ

 حتفلابو ءيش لك نم عيطقلا نيسلا رسكب برسلاو هناجيه دنع
 لك نم ضيبألا يأ ةجعملا نيغلاو ةثلثملا ءاثلا حتفب ماغثلاو ةيشاملا

 ىظفغلاو طئاح ممج ناطيحلاو تحت دض ناكم فرظ قوفو ءىش

 . هلوصاو هداوعا ىظغلا ناطيحب دارأو فورعم رجش

 يف اهلذبو اهريس ةدشل اضيأ اهتافص نم نا لوقي : ىنعملا

 داوعأ ىلع امادقو الايشو انيمي اهمف نم دبزلا فذقت اهنا ريسلا
 . ملعأ هللاو ضيبأ اعيطق راجشألا

 انسلا طاوسأب اخن اهؤزجيبس اقئاس ناك قرلا اهبلي

 فذح ىلع هؤانس يأ قربلا اهعرسيو اهميقي يأ : اهيلي
 يف اهدهجأ اذإ اهقوسي ةبادلا قاس نم ناك مسا اقباسو فاضم

 افينع اريس يأ اخنو اهرجزي يأ هثلاثو هلوأ حتفب اهءزبججيو ريسلا
 طاوساب يف ىتلا رجلا ءابو ريسلا لجأل يأ هلجأل لوعفم اخن راصتناو

 ادودمم ةلمهملا نيسلا حتفب انسلاو طوص عمج طاوسالاو ةيدعتلل

 رجشلا وهو دملاب ال رصقلاب وأ قربلا ءوض يأ رعشلا ةرورض هرصقو
اهب قاس يصعب هناعمل لاح يف قربلا ءوض مارجا دادتما هبش فورعملا



 يف يتأيس ام ليلدب قيلا قربلا ءوضب انسلا ريسفتو ةحودمملا ةقانلا

 . يتآلا تيبلا

 اهعرسي يذلا وه قربلا نا اضيأ اهتافص نمو لوقي : ىنعملا

 رجازو هئانسب اهقوسي قياس قربلا كلذ ناك ريسلا يف اهدهجمو

 الفلا زاوجاب لاخلا حضاوت ةفزاو تمزرا راطتسا اذإ

 ىلإ دئاع ريمض راطتسا لعافو عطس اذإ يأ : راطتسا اذإ

 ىلع هباصتناو ةعرسم يأ ةفزاوو اهريس يف تتبث يأ تمزراو قربلا
 لاخلاو عباتت ىنعمب وأ نيابت يأ حضاوتو تمزرا لعاف نم لاحلا

 قرطلا يهو زوج عمج زاوجالاو هرطم فلخي ال يذلا باحسلا
 اهلصاو ءافتكا ءاملا يهو ةملكلا مال تفذح ةعساولا ضرألا الفلاو

 . ةالفلا

 اهربس دتشاو رشتناو قربلا رون عطس اذإ لوقي : ىنعملا

 . ملع أ هللاو هيلا رظنتو باحسلا عباتت ةعرسم اهنوك لاح هيف تتبثو

 ءاسلا ىلإ تقلح هتأر اذإ ةحنجأ اهف قرلا انأك

_ ٢١ _



 تاوذ هب ريطي ام وهو حانج عمج ةزمهلا حتفب : ةحنجألا

 ماللا ديدشتب قلحو اهب ريطي ةعبرأ وأ ناحانج رياط لكلو ةحنجألا

 . عفتراو الع يأ

 اهل ينأك اهتعرسو ةقانلا هذه ريس ةدش نم نا لوقي : ىنعملا

 تلعو تعفترا هتأر اذإ اهنأل اهتحنجأ وه قربلا نأكو اهب ريطت ةحنجأ

 . ملعأ هللاو يسلا ىلإ

 ىمحلا تاينثالعا هبيه ىنقرأ دقو قرلل لوقأ

 يأ ءارلا ديدشتب ىنقراو هبطاخاو هملكأ يأ : قربلل لوقأ

 دض العاو هرحو هلاعتشا يأ هبيهلو ليللاب رهسلا قرالاو ينرهسأ
 يهو ةينث عمج ءايلا ديدشتو نونلا حتفو ءاثلا مضب تاينثو لفسأ

 . هريغو ناكم نم ميضلاب لاني نا ايحي يذلا ىمحلاو ةبقعلا

 ينرهسأ هنأل هبطاخاو قربلا اذه ملكأ ينا لوقي : ىنعملا

 لزانم انه تابقعلاب دارأو & ىمحلا تابقع ةهج ىلع هؤانسو هلاعتشا

 . ملعأ هللاو بابحألا

 ىذجلا باهلا كنم ىبلق ظحو تيوتراف دالبلا زارجا تيقس

 قربلل ىقسلاو رطملا دنسا قربلل اباطخ ترطمأ يأ : تيقس

 ةلمجو قربلل لوقا هلوقل ةلوقم اهدعب امو تيقس ةلمجو ايراعتسا ازاجم

_ ٢٢ _



 زارحاو ةلونقمو لوقلا نيب ةضرتعم مدقتملا تيبلا خلا ينقرا دقو هلوق

 حتفب زرج ضرأ لاقي ةلمهملا ءارلا ناكساب زرج ممج ةزمهلا حتفب
 ةلحملا ضرألا يهو اهمضب زرجو اهحتفب زرجو ءارلا ناكساو ميجلا
 يأ يبلق ظحو تصغو تبصخا يأ توتراو اهيف تبن ال ىتلا

 رحلا بهلتلاو بهللاو ةزمهلا رسكب باهلالاو بيصنلا ظحلاو هبيصن

 نم سبقلا ميحجلا تيبثتب ةوذج عيمج ميحجلا حتفب يذجلاو لاعتشالاو
 . ةديدشلا ةرمجلاو رانلا

 ضرألا زارجا تيقس عطاسلا قربلا اهيأ اي لوقي : ىنعملا

 كنم يبلق بيصنو اهتيوراو اهيف تبن ال اهنأل ىقست نا قحي ال يتلا
 . ملعأ هللاو يرلا مدع نم ديدشلا رحلاو بهلتلا

 ىوجلا نم ةحو رقم اهناف يتجهم يجادت كاماعن لخ

 كاماعن عد يأ هكرتو هعدو يأ هيلخ الخ نم رمأ لعف : لخ

 نيب يتلا حيرلا وأ بونجلا حير روصقم نونلا مضب يماعنلاو

 ةحرقلاو ةحورجع يأ ةحو رقمو بلقلا مد وأ حورلا وأ مدلا ةجهملاو

 فاقلا ناكم ءاحلاب ةقورحم هتءارق زوجيو ديدشلا لكاتملا حرجلا

 درىملاب ةموسوم يأ ةدوربم ىنعمب وأ ةيوشم يأ ءاحلا ناكم فاقلابو

 . قوشلاو نزحلا ىوجلاو مسيملا يأ

- ٢٢ _



 ترانا تلا كحمر يأ كاماعن عد قربلل لوقي : ىنعملا

 اهنإف نزحلاو قوشلا ملا نم ا نم اهب ام دربي اهلعي يحور للعت كباحس

 . ملعأ هللاو نزحلاو قوشلا رانب ة هموسومو اريثك املأت ةملأتم

 الصلا رح نم بلقلاب ام ءافطا ايجار ميسنلا حور ىلإ وفهأ

 مضلابو حيرلا ميسن ز ءارلا حتفب حورلاو اعرسم بهذأ يأ : وفهأ

 لاح سأيلا دض اجرلا نم 7 مسا ايجارو حيرلا ميسنلاو ةايحلا

 الصلاو تبخ يأ رانلا تيفط لوقت ءابخالا ءافطالاو وفهأ لعاف نم

 . اهسفن رانلا رصقلاو حتفلابو دوقولا ادودمم داصلا رسكب

 ينوك لاح اعرسم حيرلا حفن ىلإ بهذا ينا لوي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو رانلا نم يبلقب ام يفطت نأ اهنم المأتم يأ ايجار

 ابرلا كلت نم رهزلا ميمش حفن يدبك يداصب قوشلا للعأ

 بحلا للعأ لوعفم قوشلاو يهلأ يأ ةزمهلا مضب : للعأ

 هاداص نم وأ شطعلا يأ ىدصلا نم ذوخأم ةدحوملا ءابلاب يداصبو

 هلايكب فوجلا هب دارأ وأ فورعم وضع دبكلاو هاجاد يأ هيداصي

 وغف رهزلاو بيطلا حيرب فنألا سح ميمشلاو سفنتلا حفنلاو

 دارأو ضرألا نم عفترا املك هوبر ج ءارلا مضب ابرلاو راجشألا

. يداصب نم لايتشا لدب رسكلاب حفن ةءارقو حا لزانم ابرلاب



 هاجالملاو شطعلاب هللعاو يقوش يهلا ينا لوقي : ىنعملا

 ناف لزانملاو نمدلا كلت وغف نم لصت يتلا ةبيطلا حياورلا سفنتب

 . ملعأ هللاو اليلق ىهلت ةبحألا لزانم حير دجو اذإ قوشلملا

 اشنلا كاذ نم قوشلا دانز يرو ىتلع ءافشلا ثيح نم ناكف

 افشلاو مهبم ناكم مسا ثيحو عقوو تبث ىنعمب ةمات : ناك

 يروو يضرم يا ناك لعاف يتلعو ءريلا ءافشلاو ثيح ىلإ فاضم

 هلجأل لوعفم بصنلابو لايتشا لدب يتلع نم لدب عفرلاب زوجي
 وهو يرو ىلإ فاضم ءازلا رسكب دانزلاو لاعتشالاو داقتالا ىرولاو

 جرختل رجحلا اهب حدقي يتلا ةلآلا وأ رانلا هنم حدقنت يذلا رجحلا

 اشنلاو دانز ىلإ فاضم بحلا قوشلاو هربغ وأ ديدح نم هنم رانلا

 كاذ نم هلوق نم ةراشالاو ةبيطلا ةحارلا مش ةروصقم نونلا حتفب
 . مدقتملا تيبلا يف رهزلا ميمش حفن هلوق ىلإ ةدئاع اشنلا

 هيس اقا ي ذلا ىضرمو ىلع دوجو نا ي لذنع تبثف : ىنعمل ١

 اببسب هلاعتشاو بحلا ران يرو لجأل ءافش هنظا ثيح نم عقاو

 . ملعأ هللاو يب امل ءافش اهنظا يتلا ةبيطلا حيرلا كلت

 ىركلا لح نا يل لالح وهو مهفيط يسفن . تينم ايبرو
 ةفاك ةديازل ا ام نمو ةركنلل ةراجحل ١ بر نم ةبكرم : اب ر

ريثكتلل لمعتستو مس ١ بر ليقو اهسفن يف ليلقتل ١ يضتقت اهلمعل



 نم ناد افتسي لب اهنم ائيش يضتقت ال يه ليقو ريثكتل او ليلقتللو

 فيطلاو دعولاب لمالا وهو ينمتلا نم ذوخأم تينمو مالكلا قايس

 . ساعنلا اركلاو مونلا يف ملحلا وهو مانملا يف لايخلا

 يف الايخ مهارأ نأ اهتدعوأ نأ ىسفن تينم ام اريثك : ىنعملا

 مونلا لزن نا مارحب سيل يل لالح الايخ مهتيورو ةظقيلا يف ال مونلا
 . ملعأ هللاو ءيش كلذ نم نكي ملف ي

 افو ايف مه دهاع نم تنك وأ مهبحب ةوفه تدصق ولو

 موزجم طرشلا لعف تدصقو نيلعف مزجي طرش فرح : ول

 وفهي افهو ةلز يأ ةوفهو كولسلاو بلطلا دصقلاو تبلط يأ ىنعم
 نمو اهمسا لصتملا ريمضلاو ةصقان ناكو لز يأ اناوفهو ةوفهو اوفه
 يأ مهدهاعو ناك ربخ بصن لحم يف يذلا ىنعمب يمسا لوصوم

 ةبحألا مهو نمدلا باحصأ ىلإ دئاع ريمض مهو نم ةلص مهقناو

 لوصوملا دياع نم لاح افو ةلمحو لاحلل ءافلاو دهاع لوعفم
 . ءيش لكل ريفوتلاو ضقنلا دض دودمم افولاو فوذحملا

 تنك وأ اهتدصقو مهبح يف للزلا تبلط ولو لوقي : ىنعملا

 ىرت ايك يلاح نم ناك امل رفوي مل هنوك لاح وهو بحلا ىلع مهقنثاو نمم
 تالزلا دصقي نم نأش نم ناف مهيلا بحلاو قوشلا ةدش نم

 ةاساقملا نم نآلا هيلع انأ ام سكع ءافولا مدعو هبابحأب

 . ملع أ هللاو

۔ _ ٢٦



 ىسألا نع ينلهذت مهعبربي ةشهدل ادئار يفرط تلسرأ

 عمج ال نعلا فرطلاو هتطسبو هتقلطأ يأ : : ف رط تلسرأ

 واولا ناكساو ءارلا حتفب ةفب دورلا نم ديار اذوذش فارطأ ليقو ىنثي الو

 نم لاحلل هباصتناو 77 باهذلاو ءعىشلل بلطلا دورلاو ابلاط يأ

 اشهد حرفك شهد لقعلا باهذو ريحتلا شهدلاو تلسرا لعاف

 رادلا عبرلاو هلقع بهذو ريحت يا شوهدمو شهد وهف كيرحتلاب
 ينيلست ي ا حرفك له ذ عر اضم هغل او هلوأ حتفب ينله ذتو اهسفن

 . نزحلا ىسالاو هر اع هلقع بيطو هالس هلهذي هلهذو

 يف طسبلا لك هطسبو ينيع رصب تقلطا ينا لوقي : ىنعملا

 يسفن بيطتو ينيلست ريحت يأ ةشهد دوجول ابلاط ينوك لاح ناكمالا

 . ملعأ هللاو نزحلا ملا نم اهب ايع

 انظلا الا مهركذ تاحناسو مفولط ينعنمت ال تاهيه

 تاهيهو دعب ىنعمب حتفلا ىلع ييبم لعف مسا : تاهيه

 لولطل او ينغلبت الو ين ديقت ال ي ا ينعنمت الو قيقعل ١ لعب يأ قيقعل ١

 ةكربلاو نميلا يهو ةحناس عمج تاحناسلاو رادلا راثآ نم صخاشلا

 ركذتلاو ركذلاو تاحناس ل فاضم مهركذو قيرطلا وأ

 . ضرملا ي أ ىنضلاو دحاو ىنعمب © ىركذلاو

۔ _ ٢٧



 هنأل قارفلاو قوشلا ملا نم ي امم يءرب دعب لوقي : ىنعملا

 نعو مهرود صوخش ينديفت الو مهؤاقل الو مهفوصو يننكمي ال
 مهنم يل قبي مل ذا ملؤملا نزحلاو ديدشلا ضرملا الا ائيش مهركذ
 ملعأ هللاو طقف لولطلا ىلإ رظنلاو مهركذ الا

 القلاو يمارغ رجهلا فَدَص وأل مهبح تابجاو ثكرت ولو
 ىونلا عرق ىلع رحلا دلج وأ ةحيحص ادبك يل تكرت وأ

 ىوهلا نع اهس سفنلا ءي ربا ةفقو لولطلا ىلع ل ناكل

 همازلتساو هيلي ام عانتما يضاملا يف يضتقي طرش فرح : ول

 ةاحنلا دنعو هريغ عوقول عقيس ناك امل فرح ول ةيوبيس دنعو هيلاتل

 بجاولاو ةبجاو عمج تابجاولاو هريغ عانتمال عانتما فرح نيرخأتملا
 ىلإ فاضم بابحألا بح يأ ءاحلا مضب مهبحو تباثلا مزاللا

 نع فارصنالاو فارحنالاو ليملا فدصلاو دولا بحلاو تابجاو
 هرجه هرجه لوقت عطقلاو كرتلا وهو فدص لعاف رجهلاو ءىشلا

 عولولا نيغلا حتفب مارغلاو هلزتعاو همرصو هعطقو هكرت ي أ ارجه

 هانعم هلبق ال فطع فرح واو ضغبلا فاقلا رسكب القلاو هبحا نمب

 تابجاو هلوق ىلا ةدئاع ثينأتلا ءاتو تقبأ يأ تكرتو ميسقتلا

 فوطعم هلماع ىلإ فاضم دلجتلا ىنعمب ردصم مسا دلجو مهبح

 عرقلاو ةدحلا ىنعمب وأ دبعلا دض ءاحلا مضب رحلاو ادبك ىلإ

 نونلا مضب ىونلاو هبهذا يأ هعرقي هعرق لوقت باهذلا وأ فينعتلا

 لولطلاو ةيطرشلا ول باوج ناكل يف يتلا ماللاو مايخلا يهو ةاون عمج

۔ _٢٨



 عالطالا دارأ وأ فوقولا ةدحاو ةفقوو رايدلا راثآ يهو للط عمج

 يأ اهبو اههزنا يأ سفنلا ءرباو هيلع تعلطا يأ اذك ىلع تفقو

 . سفنلا ةداراو قشعلا رصقلاب ىوهلاو ةيببسلل رجلا ءابو لولطلاب

 بجاولا عداو كرتأ نا يدصق ناك ولو لوقي : ىنعملا

 مهبح نع ليم يبلق يف عقوأ مهدادوو مهبح يف لع مزاللاو
 مهبح تابجاو يل تقبأ وأ مهعطقو مهلازتعا يا مهرجه تدصق وأ

 نأ يننكمال مهبح نع يسفن يف دلجتلا ضعب وأ ةحيحص ادبك

 قبي مل مثو بحلا نم اهب امم يسفن اهب يفشا مهراثآ ىلع ةفقو فقأ

 تقفو ولذا هسكعب لب كلذك نكي مل يلاح نكل مهب بح قلعت
 مهب دادزي لب مهاوه نع يسفنل ةءارب يل تناك امل مهراثآ ىلع تافقو

 . ملعأ هللاو ىوهو ابح

 ىوغ الو اهرامخ يف لظ ام ةركس هترع ابلق يل نكل

 هانعم ربخلا عفريو مسالا بصني فرح نونلا ديدشتب : نكل

 همدقتي نأ دبال كلذلو هلبق امل افلاخم ايكح تبثي نا وهو كاردتسالا

 هبحصيو ديكوتلل ايياد وه ديقو هل ادض وأ هدعب ال ضقانم مالك

 هورعي هارع نم هتيشغ ىأ هترعو ارخؤم نكل مسا ابلقو كاردتسالا

 لقعلا باهذ وهو وحصلا دض ةركسلاو هباصاو ةيشغ ىنعمب

 ءاخلا رسكب رايخلاو ىدملا دض لالضلا نم لضو ام ركسمب

 رسكو هلوأ حتف حتفب هرمخأ هعمج رامخ وهف رتسي الكو رتسلا هانعم ةمجعملا

_ ٢٩ _



 ءاخلا مضبو هيناثو هلوأ مضب رمخو هثلاث ناكساو هلوأ مضب رمخو هثلاث

 يأ واغ وهف ةياوغو ايغ يوغي ىوغو ةرمخلا نم قتشم هسفن ركسلا

 . مهريغو نيطايشلا نم سانلا لضي نم يواغلاو لاض

 اتباث ابلق يل نكل ادبأ مهبح نم ةئربت يل سيل لوقي : ىنعملا
 اهب رتتسم وهف بحلا نم هب ام راهظا نع هترتس ةميظع ةركس هتيشغ
 قح بيصم وه لب واغب الو هرايتخاو هتركس يف لاضب وه سيلو امياد
 وهف ربصلا الإ باب هل سيلف هبولطم لني مل نم ناف كلذب ةباصالا
 . ملعأ هللاو جرفلا حاتفم

 ىوعرا ايف ادماع اهيلا لام هدمعت ةبابص ف شاعو

 رسكب ةشيعو ةشيعمو اشيعمو اشاعمو اشيع شعي : شاع

 حتفب هدمعتو ىوهلا ةقرو قوشلا ةبابصلاو يح يأ هشويعو نيعلا
 ادصاق يأ ادماعو فرحنا ةلوليمو اليم لامو هميقت ةثلاث رسكو هلوأ

 ايف يأ ىوعرا امو لام لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم ادمعتم ىنعمب
 . ىهتنا

 ىوهلاو قوشلا يف ادبا اشياع لزي مل يبلق ناو لوقي : ىنعملا
 يهتني ملف اراتخم ادمعتم هنوك لاح اهيلا فرحناف بحلا ةقر ةميقت

. ملعأ هللاو كلذ نع



 ىان نمب فند ولسي فيكو ؤان ناو مهاوهأ نمب ولسأ

 اولسو اولس هيضرو هاعدك هنع السو هالس عراضم : ولسأ
 ضفر يأ ةيلست هب تيلست يأ هب تولسو هيسن يأ ايلسو اناولسو

 ءابو ولسأ انأ يأ فوذحم أدتبم ربخ ولسا ةلمجو هنع الستو بلقلا

 يمسا لوصوم نمو ولساب قلعتم ةيببسللو ةيدعتلل اهنوك لمتحت رجلا
 ريمضلا نم لاح ةيطرشلا ةلمحلاو لاحلل واولاو مهبحا يأ مهاوهاو

 اودعب يأ اؤانو ريمضلاو واولا ةلمجلا طبارو مهاوهأ يف لوعفملا

 لوقك يفنلل هلعج زوجيو بجعتلا هانعم مهبم ماهفتسا مسا فيكو
 : رعاشلا

 علضو بيشم سارلا للج امدعب ىطاقس نوجرت فيكو

 يذلا ضيرملا فندلاو تيبلا خلا ىطاقس نوجرت ال يأ

 . هب لقثاو ضرملا همزال

 ينع اودعب ولو مهركذبو بابحألاب ىلستا ينا لوقي : ىنعملا
 نا بجعلاو حابشألا ىآرتت مل اذإ ىآرتت بولقلا نإف مهارأ ال ثيحب
 . ملعأ هللاو بابحألا نم هنع دعب نمب ولسي افند ابلق

ىخو نيا ىرت اي داشر تلق ايف بحلا ينرماخ امفيكو



 نكتسملا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف طرش مسا : فيك

 يأ ىنعم موزجم طرشلا لعف ينرماخو بحملا ريمض وهو موهفملا
 ةطبار ءافلاو ءىشلا ةمزالمو ةماقالاو ةطلاخملا ةرماخملاو ينطلاخ

 ىنعمب رسكلا ىلع ينبم لعف مسا أرلا حتفب داشرو طرشلا باوج
 ادانملاو ادن فرح ايو برشاو لتقا ىنعمب بارشو لاتقك يندشرا
 نيحلاصلاو مهلك ماوقالاو هللا ةنعل اي رعاشلا لوق دح ىلع فوذحم

 ىنعمب برعلا اهلوقت ةملك ىرتو لجر اي يأ راج نم ناعمس ىلع
 يأ اخوو ناكملل ماهفتسا مسا نيأو بجعتلا يف ابلاغ قؤتو ينربخأ

 . دمتعملا داجلا قيرطلاو دصق

 بحلا ينمزال لاوحألا نم ةلاح يأ ىلع لوقي : ىنعملا

 ةدشل كلذو ةبحألا دصق نيأ طق دحأل لقأ مل مهاوه ينطلاخو

 . ملعأ هللاو مهقارف ىلع يدلبتو يربص

 ىده موقلا ىوهب يلالض نا ىري ام يسفنب بحلا لمعيل

 يأ لمعيو رسكلاو حتفلارمالا مال يف زوبيو رمألل ماللا

 تاذلا مومع سفنلاب دارأ وأ حورلا سفنلاو قوشلا بحلاو عنصي
 الوصومو هيأر يأ ةكوبسم ىريو ايفرح الوصوم اهنوك لمتحت امو

 لالضلاو ءاشو دارأ يأ ىريو فوذحم دئاعلاو هتلص ىريو ايمسا
 . بابحألا مه موقلاو ىدهلا دض غيزلا

_ ٢٢ _



 لتقلا نم تدرأ ام يحورب لعفا بحلا اهيأ لوقي : ىنعملا

 ينا دحأ معز ناف مهبح يف ادبا يدصق نع يهتنا ال يناف هريغو
 . ملعأ هللاو ىدهلا ةقيقح وه مهب يلالض نإف مهبحب لاض
 ىحلا طرش ىلع بحلا دقتني رصبت ىوهلا عم ي لازام

 ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك تاوخأ نم : لازام

 ىوهلاو يف ىنعمب رجلا ءابو ارخؤم اهمسا رصبتو مدقم لاز ربخ يو
 اهدقتن او اهربغو مه اردل أ دقن ريمي يأ دقتنيو ةنطفلا رصبتل او بحل ١

 هانعم رج فرح ىلعو اهفيزم نم اهصلاخ زيم يأ اداقتناو ادقن

 رسكب اجحلاو ( هبح ىلع لاملا ىتاو ) : ىلاعت هلوقك عمك ةبحاصملا

 . لقعلا اروصقم ةلمهملا ءاحللا

 بجحلا ةدش نم يلام عم تباث ريصبت ف حرب ام لوقي : ىنعملا

 اكذلاو لقعلا دوجول ابحاصم هفيزم نم بحلا صلاخ زيمي قوشلاو
 وهف داقتنا الو رصبت هعم ىقبي ال نأ قوشلاو بحلا نأش نم ناف

 . ملعأ هللاو اشأج دشاو انانج تبثا لب هريغك سيل

 ىقتلا مئازع اهيف ةخسار تتبثت ىوهلا عم ىهنلا تيل
 نا تاوخأ نم ربخلا عفريو مسالا بصني فرح : تيل

 يدمك ةيهن عمج اروصقم نونلا مضب يهنلاو هانعم يف ينمتلا يضتقي

 قوشلا ىوهلاو ةبحاصملا هانعم نامز فرظ عمو لقعلا ةيدم عمج

 نيبتلا وهو تبثتلا نم وأ يلوتلا دض تابثلا نم تتبث يأ تتبثتو
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 ةتباث يأ تتبثت لعاف نم لاح بصنلاب ةخسارلاو لاجعتسالا مدعو

 ةخسار لعاف ةميزع عمج مئازعلاو تبث يأ اخوسر خسري خسرو

 ىلع مزجلاو هتدرأ يأ اذك ىلع تمزع لوقت لعفلل ةدارالا يهو

 . اقلطم ناميالاو نايصعلا نع رذحلاو افولاو ةنايصلا ىقتلاو لعفلا

 ىوهلا ةبحاصم مم ايوق اتابث تبثي لقعلا تيل لوقي : ىنعملا
 ناف قارفلا ىلع ربصيف ناميالا لاصخ هيف هتباث هنوك لاح قوشلا يأ

 ىهنلا مالحأب بحلا ثبعي مل ةيهن مارغلا عم توعرا ول

 بحلا ةدش مارغلاو تهتنا يأ توعراو هنايب مدقت : ول

 ثبع عراضم هثلاثو هلوأ حتفب ثبعيو لقعلا ميملا مضب ةيهنلاو

 هعراضم نيع رسكب ءيرق ناو بعللا ثبعلاو بعلي يأ هيناث رسكب

 ءاحلا رسكب ملح عمج ةزمهلا حتفب مالحألاو طلخي يأ طلخلا هانعمف
 ةيه عمج نونلا مضب يبنلاو حفصلاو ءافعالاو ةءانالا يهو ةلمهملا

 . يهنلا لهأ مالحأب يأ فاضم فذح ىلع لقعلا يهو

 بحلا ةدش عم تبثيو لقع يهتني ناك ول لوقي : ىنعملا

 لوقع ال مهنأك اوريصي ىتح القعلا لوقعب بحلا بعل امل ىوهلاو

. ملعأ هللاو مارغلا ليتق راص



 الح نب ءايض هيدوف نيبو ةوبص هتللض نمم دمعأ

 ىنعمب دمعأ انأ يأ فوذحم أدتبم ربخ ليضفت لعفا : دمعأ

 انأو دمعو دماع وهف ادمعتم هلعف يأ اذك ىلع دمع لوقت دمعلا

 نم الاض هتريص يأ ةوبص هتللضو ادمع دشأ يأ ديز نم دمعأ

 رغصلا يأ ةوتفلا ةلاهج داصلا حتفب ةوبصلاو ىوهلا دض لالضلا

 نوكسو ءافلا حتفب دوف ةينثت نيب ىلإ فاضم هيدوفو هطسو يشلا نيبو

 ءايضلاو نيتهجلا نم نينذالا يلي امم سأرلا نم رعشلا نادوفلاو واولا

 دعب حضاولا الج نباو بيشلا نم رعشلا ضايب انه هب دارأو رونلا
 ةيفخلا رومألا نم رهظ اييف هب برضي لثم الج نباو رمألا نم ءافخ
 دقو اهب ايثتلم ءادوس ةمامعب ايتعم ةفوكلا مدق نيح جاجحلا لوقك
 : ربنملا ىلع مهدشنأف كلذ مهنم عمسف هورقتحاو هوركنأ

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىتم ايانثلا عالطو الج نبا انأ

 يتمايع تعضو اذإ يرمأ مكل حضويو ينوفرعتس ي أ

 . يسأر نع

 هترص نمم مهتببحأ نم ىوه : ادمع دش ا ان ا لوقي : ىنعمل ١

 . ملعأ هللاو رهاظ حضاو بيشملا هيدوف نيبو ةلالضلا يف ةوبص

اتع اذإ ةوفهو هلامو ىتفلاب يباصتلا وفهي امبرل



 رجي ضفاخ فرح برو فوذحم مسق باوحل ةئطوم : ماللا

 اهلعج زوجيو اهلمعل ةفاك ةديازامو ليلقتلل ابلاغ لمعتستو تاركنلا

 اهكرح اذإ رجشلاب حيرلا افه نم كرحي يأ وفهيو اهرورجم يه ةركن
 رجلا ءابو ىوهلاو بحلا نم هابص يف ناسنالا هلعفي ام يباصتلاو
 قلعتم هلو أدتبم ماهفتسا مسا امو باشلا هب دارأ ىتفلاو ةيدعتلل

 ايتع اتعو ةيعملا واوب بصنلاب ةوفهو عم ىنعمب واولاو ماهفتسالاب

 . أدتبملا ربخ ةلمجلاو ىلو يأ اوتعو

 هزأل هابص لاح يف ىتفلا يباصتلا كرحي ابر لوقي : ىنعملا

 اذإ هكيرحت عم هل نوكي ءيش ياف كلذ هتقو يف ىوهلاو عولولا نمز

 كرحي ال نأ هيلع بجاولا نمف بيشملا تقو يف راصو هبابش ىلو

 . ملعأ هللاو ادبا عىش

 ىسع الو ىتم ءرملا رذعت ل تحضو بيشم رشابت اذإ

 وهو رشبملا ىنعمب ريسفت عمج ريسافتك ريشبت عمج : ريشابتلا
 لصأو لاضنلا باب نم ازاجم ارشبم رذنملا ىمسي دقو راذنالا

 ريشابت عفرو ازاجم رشلا يف هلايعتساو ةقيقح ريخلا يف رشبملا لايعتسا
 بيشم ريشابت تحضو اذإ يأ تحضو هرسفي فوذحم لعاف

 يأ تحضوو رعشلا ضايب بيشلا ىنعمب بيشملاو تحضو

 لعاف ىتمو هحمست ملو هدفت مل ي أ ءرملا رذعت ملو تحالو ترهظ

 لوق يأ ايهيف فاضم فذح ىلع ىتم ىلع فوطعم ىسعو رذعتب

۔ _ ٢٦١



 ليقو يجرت فرح ىسعو ماهفتسا مسا ىتمو ىسع لوقو ىتم

 . مسا

 ىتم لوق هدفي مل ءرملا يف بيشلا ريذن حال اذإ لوقي : ىنعملا

 وه ام لكو تان ىضم ام ذإ ادبا دوعي نا ىسع لوق الو بابشلا رم

 . ملعأ هللاو تآ تآ

 ىنحنا دوعلا اذإ بيشلا يف فيكف رجازو ةبتعم ابصلا ينو

 ءاتلاو ميملا حتفب ةبتعمو هنايب مدقتو رغصل او ةوتفلا : ابصلا

 رجز عناملا رجازلاو همال يأ هبتعي ةبتع ةمالم يأ ةدحوملا ءابلاو ةانغملا

 . جوعا يأ ىنحناو يناسنالا مسجلا هب دارأ دوعلاو هعنم يأ هرجزي

 ةئادحو هابص ةلاح ف رجزلاو ةمالملاب قيقح ءرملا نا : ىنعملا

 بيشلا نم همظع قدو هدوع جوعا اذإ رجزي الو مالي ال فيكف هنس

 . ملعأ هللاو رجزيو مالي نأ ردجاو قحأ هناف

 اطخلا دجلا يف رصقي نا هاطخ تبراقت اذإ بيشلا يف فيكو

 ءاخلا حتفب هاطخو تدعابت دض تنادت يأ : تبراقت

 يأ رصقيو نيمدقل ١ نب امو ىشملا وهو تبراقت لعاف ةمجعملا

 لزهلا دض ميجلا رسكب دحلاو اقلطم كرتلا رصقلاب دارأ وأ براقي

 . ةوطخ عمج ءاخلا مضب اطخلاو
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 ف هامدق تبراقت دقو بيشلا ف ءرملا ةلاح امو لوقي : ىنعملا

 ٥ ابص لاح هيف ناك اع عجريو ىوهه ١ عابت ١ كرتيو رصقي نآلا هيشم

 . ملعأ هللاو

 ىرعلا قثويو قرخلا قتريف هرمع ىرخأ سيكلا ردابي

 هردبو ةلجاعملا ةردابملاو لجاعيو كردتسي يأ : ءرملا ردابي

 نوكسو نيعلا حتفب رمعلاو هرخا يأ هرمع ىرخأو هلجعأ يأ هردبي
 قتريو رايعأ هعمج ةايحلا ميملا نوكس عم نيعلا مضبو اهمضبو ميللا

 هقرخي بوثلا قرخ قشلا قرخلاو هعقريو هحلصيو همئلي يأ قرخلا
 ىرعلاو همكحاو هدش يأ اقيثوت هقثوأ عراضم ىرعلا قثويو هقش يأ

 هب دسي امو امهوحنو زوكلاو ولدلا نم ضبقملا ةورع عمج نيعلا مضب
 . هرز دنع بوثلا

 مدنيو هرمع رخآ كردتسي بيبللا لقاعلا نا لوقي : ىنعملا
 هتوفي ال ىتح اماكحا همايأ مكحيو هنم ىقب ام حلصيف تاف ام ىلع

 . ملعأ هللاو ءيش اهنم

 ىجترم هنم ةعجرلل قبي مل تقوم دمأ ىلوت اذإ

 هتياغ ءىشلا دمأو ةياغلا دمألاو ىضم اذإ يأ : ىلوت اذإ

 اييف لمعتسي ام رثكأو رهدلا نم رادقملا تقولاو دودحم يأ تقومو
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 ءاجرلاو ءاجر يأ ىجترمو عوجرلا ىنعمب ةعجرلاو نامزلا نم ىضم
 . ءارلا حتفب سأيلا دض

 قبي ملو دودحم تقو ءرمل ١ رمع نم ىضم ١ ذإ لوقي : ىنعمل ١

 . ملعأ هللاو طق هعوجرل ءاجر تقولا كلذ نم يأ هنم

 البلا نيديدجلا رك نم هورعي ةدج نم هسبلت املكو

 نم دري ملو لك وحن هيلع نيونتلا لوخدل ةفرعم مسا : لك
 ةفاضالا ضوع هيلع ماللا لوخد زيجاو ماللاب برعلا ناسل
 بوث نم هيسكت يأ هسبلتو هيلا تفيضا ام قارغتسال لك لمعتستو

 هدضو ءيش لك نم ديدجلا ىنعمب ميجلا رسكب ةدجلاو هريغ وأ

 اروركو ارك ركي رك ردصم ركلاو هلانيو هبيصي يأ هورعيو ميدقلا
 راهنلاو ليللا امهو ديدج ةينثت نيديدجلاو عجر يأ اراركتو اريركو

 اروصقم ءابلا رسكب البلاو ةليلو موي لك امهددجتل نادجلا ايل لاقيو
 . انفلا ىأ ءاضرو ىضرك ءالبو الب ىلبي يضرك بوثلا ىلب ادودمو

 البيو ىنفيس هريغو سابل نم ديدج لك نا لوقي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو راهنلاو ليللا نيديدجلا رك ببسب

 ادفلا انم ايهيضري انبرح يف ايرابت دقو ناديدجلا سيل
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 لمع لمعي لبقتسملا نامزلا يفنل يضتقي ضام لعف : سيل

 لاحلا واو واولاو سيل مساو راهنلاو ليللا ناديدجلاو ةصقانلا ناك

 انبرح يف ايرابت دق ةلمجو انباهذ يف يأ انبرح يفو اعطاقت يأ ايرابتو

 يف لعج زوجيو واولا طبارلاو اهربخو سيل مسا نيب هضرتعم لاح
 نوكتف نيديدجلا ىلإ دياعلا ايرابت لعاف نم اضيأ ةيلاح ةلمج انبرح
 ءاضرلاو يعابرلا هاضرأ عراضم ايههيضريو نيتضرتعم ناتلمجلا

 هريغ وأ لام نم لذب ام يهو ةيدف عمج ءافلا رسكب ىدفلاو لوبقلا

 ادبا لام لذب الو ةيدف انع نيديدجلا درب سيل لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو امياد انباهذو انمادعا ىلع اعطاقت دق اهنوك لاح امهو

 ىفعلا ايندلا ىلع مث ايضميو ًادهعمو ادهعم الثي ىتح

 لاعفالا يف بصن نم فرحو ايسالا يف ضفخ فرح : ىتح

 ةليل يف ةكئالملا لوزن ةياغ يأ رجفلا علطم ىتح وحن ةياغلا يضتقي

 ريمضو هلثي ةلث نم ةعراضملا فرح حتفب الثيو رجفلا عولط ردقلا
 لزنملا دهعملاو اكلهي يأ مدقتملا تيبلا يف نيديدجلا ىلإ دياع ةينتلا

 نينثا ال دهاعملا مومع ادهعمو ادهعم هلوقب دارأو نكسملاك دوهعملا

 اهباهذ نوكي نأب ةبحاصمللو يخارتلل ايضميو هلوق نم واولاو طقف

 ايندلا ىلع مث هلوقو ابهذي ايضمي ىنعمو ايندلا نم دهعم رخآ ءانف عم
. ريغتلا ىفعلاو اهيلع ءاعد ىفعلا



 ىتح ادبا انبرح ىلع نييرابتم ناديدجلا لزي مل : ىنعملا
 اهرسأب ايندلا ريغتتو كلذ ىلع بهذي مث راثآلاو دهاعملا عيمج اكلمي
 . ملعأ هللاو هنم دبال كلذو مدعلا ةلاح ىلإ دوجولا ةلاح نم

 افع ام دجو وفصلا ردكف هتوفع يف رهدلا تولب دقل

 هانعم فرح دقو هللاو هريدقت فوذحم مسق باوج : ماللا

 ليوطلا نامزلا رهدلاو تربتخاو تبرج تولبو ةلمجلل ديكأتلا
 ىنسحلا هللا ءيسأ نم ليق رهدلاو نامزلا نم هنس فلاو دودملا دبالاو

 ريغ ردكو اهدبز ردقلا ةوفعو رهاظلاو فورعملا نيعلا ثيلثتب ةوفعلاو
 يذلا ىنعم امو ددج يأ دجو يفاصلا ىنعمب وفصلاو ريغلا ردكلاو

 . كلها يأ هتلص افعو مسا لوصوم

 ريغي هتدجوف يتايح يف نامزلا يأ رهدلا تربتخا ينا : ىنعملا

 اسكاع هنأش اذكهو اريغتم ناك ام ددجحمو هلاح نح يفاصلا

 . ملعأ هللاو

 ىمعلا قيرافت نم ىدجأ ربصلاب هفو رص ف تيبتجا ام ناكو

 امو راص ىنعمب ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقان : ناك

 وهو فرص عمج فرصلاو هراتخا هابتجاو ترتخا يأ تيبتجاو اهمسا
 دقو داصلا حتفب نافرص ام راهنلاو ليللاو هبياونو هناثدح رهدلا نم
ةيببسلل رجلا ءابو تيبتجاب قلعتم رورجتو راج ربصلابو رسكي



 وهو عزجلا دض ربصلاو ةناعتسالل اهلعج زوجيو ةبحاصملل وأ
 ليضفت لعفا ىدجاو هللا دنع ام ءاجر مظكلاو قاشملا لايتحا

 ىدجأب دارأ وأ اطعلا ىودجلاو ىودج دشأ يأ ىودجلا ىنعمب

 ىصعلاو قيرفت عمج قيرافتو ناك ربخ بصن لحم يف ربخا ىنعمب
 نمل هب برضي لثم ىصعلا قيرافت نم ىدجأ هلوقو ةقيقدلا ةبشخلا
 ةينغ اهمسا ةيبارعا ةأرما هلاق نم لوأو ةءاساو رقف دعب هلاح حلص

 عطقف ىتف اموي بثاوف ةءاسالا ريثك امراغ ناكو انبا اهل نا كلذو

 بنثاو مث عقدم رقف دعب اهتلاح تنسحف هتيد هما تذخأف هفنا ىتفلا

 تذخأف هتفش عطقف رخآ بثاو مث اهتيد تذخأف هنذا عطقف هرخآ

 ىصعلا قيرافت نم ريخ تنأ هل تلاق اهتلاح نسح تأر املف اهتيد
 ارابك اعطق يأ اروجاس الوأ عطقت ىصعلا نا دارملاو كلذب هتحدم

 اهفارطأ يف لعجي اراغص اعطق يأ اظاظش عطقت مث اداتوا عطقت مث

 كسميل يرارجلا يهو قيلاوجلا يتورع يف ظاظشلا لعجتو ةكلفلاك
 ريعبلا فنأ يف لعجت دوع يهو انارع ظاظشلا عطقت مث اهتقالع

 تاروكذملا جياوحلا هذهو نآلا ةمازخلا ةلزنمب رارغلا نع هكسمي
 قيرافت نم اعفن رثكأ كنا دارملاو نمث اهنم ةدحاو لكلو نايثا اهل اهلك

 . هترثك عم ىصعلا

 هترتخا ام راص ىتح رهدلا ةءاسا ىلع تربص ينإ : ىنعملا

 ربصلا ببسب ىصعلا قيرافت عفن نم ل اعفن مظعأ هبياونو هناثدحل

 ماتلا حرفلاو ميادلا رورسلا بياونلاو بئاصملا ىلع ربصلا ةبقاع نال
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 ىتح شاع ثيح مهمدع دعب هب ابحأ دوجو هب دارأ هحرفو هرو رسو

 . ملعأ هللاو مهب دجوتسا

 ىضرلاب ازوفو ربصلا نم ازنك ىينبسكأ ذإ تئافلا ينعاس ام

 ملو كنع يضاملاو بهاذلا تئافلاو يننزحا ام : ينءاس ام

 رييصتلا ةزمه ةزمهلاف ابساك ينريص يأ ينبسكاو ةيليلعت ذاو هكردت
 ةاجنلا زوفلاو عزجلا دض ربصلاو رخدملا لاملاو نيفدلا زنكلاو
 . ءارلا رسكب طخسلا دض ىضرلاو

 ىضم امم نع بهذو ينتاف ام ىلع نزحأ مل ينإ لوقي : ىنعملا

 ةاجنو اييظع ازنك تبصأ ينال اييظع ارورس هب تررس لب يتايح يف
 . ملعأ هللاو يئاضرو يربص ببسب فاخا امم

 ى ربالا ةيفاع يف شار. ام لوح نوؤخ رهدلا ةلبج

 ةدحوملا ءابلاو ميحجلا رسكب هتعيبطو هتقلخ : رهدلا ةلبح

 ىلع تبثي ال ةنايخلا ريثك يأ نوؤخو ةددشملا ةحوتفملا ماللا حتفو

 دشت ال دقو ةحوتفملا واولا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضب لوحو ةلاح

 نكمتو قصلا شارو لقنتلا لوحتلاو لقنتملاو هلوحت يف ديدشلا يأ
 هللا عافدو ةحصلا ةيفاعلاو دض لقو عمج ىنعمب شوري شار نموأ

 كنم مهيفاعيو سانلا نم هللا كيفاعي نا ةافاعملاو دبعلا نع

 . عطق يأ اربو رصح ةادأ الاو
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 هلاوحأ يف بلقتلاو ةنايخلا ىلع عبطو رهدلا قلخ : ىنعملا

 يف يأ ةيفاع يف نكمت الاو كلذ ىلع تاذلاب عوبطم وهو هتابث مدعو
 هنأش اذكهو لاكنالاو ماقسالا يف كعديو اهعطق بياونلا نم ةحص

 . ملعأ هللاو

 الملا يف ارحب لآلا لوحي ىتح هعابط ىلع تبثلا ظفاحم

 تابثلا تبثلاو سارتحالاو ءيشلا ىلع ةبظاوملا : ةظفاحملا
 يتلا ةيجسلا يهو عبط عمج ءاطلا رسكب عابطلاو ءىشلا ىلع ماودلاو

 لوحيو ةياغلا هانعم لاعفالل بصن فرح ىتحو ناسنالا اهيلع لبج
 رحبلاو راهنلاب صاخ وه وأ راهنلاو ليللاب بارسلا لآلاو ريصي يأ
 جرم ) : ىلاعت هلوق اماو حلاملاب رصتخم وهو اقلطم ريثكلا ءاملا

 ةيمسقلا بسك باب نم وهف حلاملاو بذعلا يأ ( نيرحبلا
 . ارحصلا الملاو حلاملاب صاصتخالا لوق ىلع بيلغتلاو ةرواجملاب

 اهيلع لبج ىتلا هعابط نع عجري ال رهدلا نا لوقي : ىنعملا

 هعضوم يف ايقيقح ارحب بارسل ريصي نأ ىلإ هتلاح نع ينثني الو
 دييأت كلذب هدارمو ةداعو القع حصي ال رحب بارسلا بالقناو

 ريصي نأ نكمي ال اهنع هئانثنا ناكما مدعو هعابط ىلع رهدلا ةبظاوم
 هلوق دح ىلع نمضتلاب ىفنلا ظفللا اذه يفو ايقيقح ارحب بارسلا
 يف لمجلا جلي ىتح ر اهنم هللا انذاعا رانلا نم جورخلا مدع يف كل
 دارملاو طيخلا هيف لخدي يذلا ةربألا بقث طايخلا مسو ( طايخلا مس
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 هيف تاقوألا نم تقو يتأي ال ذا ادبا رانلا نم مهجورخ مدع كلذب

 . ملعأ هللاو ادبا ةربالا بقث يف لمجلا جلي

 ابك ظحلا هب نم ليقي الو مدن نم ةرثع ليقتسي ال

 يرجب رذعي ال ىنعمب وأ رذعتي ال يأ . لںيقتسي ال
 ةربعلاو دحاو ىنعمب لاقاو لاقتسا لوقت لاعفالا ناكم لاعفتسالا

 ريثك يأ ليعف ىنعمب لعف لادلا رسكو نونل ١ حتفب م لن نمو ةوبكل ١

 يأ ءايلا مضب ليقي الو هيلع ناك ايع عالقالاو فسألا يهو ةمادنلا

 . ههجو ىلع بكنا يأ ابكو لضفلاو بيصنلا ظحلاو رذعي ال

 رثع نا ارثاع رذعي ال هنا هنأش نم رهدلا نا لوقي : ىنعملا

 هن امز هر بكن او هظح طقس نم ر ذعي الو م دنلا ريثك ناك ولو

 . ملعأ هللاو

 يحول ا ىلع العلل مومهل ا ىجزت هتالع ىلع مزع اذ هبحصاف

 مزع اذو هرشاعو هقفار يأ هبحصاو ةحاصفلل : ءافلا

 بطاخملا ريمض وهو هبحصا لعاف نم لاح اذ بصنو مزع بحاص
 نيعلا رسكب تالعلاو امهدحأ ىلع امزاج كرتلاو لعفلا ةدارا مزعلاو

 هاجزا نم هلوأ مضب يجزتو هتابيصمو رهدلا بياون يهو ةلع عمج
 | ن ناسنالا هب مه ام وهو مه عمج مومحلاو هعفدو هقاس يأ هيجزي

 عارسالاو واولا حتفب يحولاو فرشلاو عافترالا العلاو هسفن
. ةلجعلاو



 مزع اذ كنوك لاح هيف تشع ام رهدلا رشاع لوقي : ىنعملا

 امل كتدارا ةيلكو كمومه يجزت هب لابم ريغ هبياصمو هبياون ىلع يوق

 . ملعأ هلللاو ينأتم ريغ اعرسم كزعيو كعفري

 اثنلا ءوس نم ضرعلا ميلس ارح هسارم ىلع ربصلا .بقحتسم

 هلوقل ةفوطعم لاح بقحتسم بصنب ربصلا : بقحتسم
 هرخدا هبقحتسي هبقحتساو ربصلا رخدم ىيأ مدقتملا تيبلا يف مزعال

 دض ءاحلا مضب رحلاو ةدشلا ميملا رسكب سارملاو عزجلا دض ربصلاو
 ليعف ضرعلا ملاس يأ ضرعلا ميلسو ةدالجلاو ميركلاو دبعلا

 رسكب ميلس ىلإ فاضم ضرعلاو ريشكتلا ةينبأ نم لعاف ىنعمب
 نا هبسحو هسفن نم هنوصي يذلا لجرلا بناجو سفنلا وهف نيعلا
 هنم مذلاو حدملا عضوم وهو هفلس يفوأ هسفن يف ءاوس بلئي
 ىلع نونلا ميدقتب ءاثنلاو اقلطم بسحو بسن نم هب رختفي ام وأ
 . نونلا ىلع ءاثلا ميدقتب انثلا دض مذ ةملك ءاثلا

 تشع ام هرخدا يأ ليمجلا ربصلا بقحتسا لوقي : ىنعملا
 سفنلا ملاس هيف اييرك نكو ةبياصمو رهدلا ديادش ىلع ةدع هذغختاو
 كصقني امو م ذلا لاصخ بنتج او ابنيشي الك نم فرشل او

 . ملع أ هللاو

 افسلا سب هسبت ةرمب هتدلاج اذإ بطخلا دلبت
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 ءاخلا حتفب بطخلاو هطقستو هريحت يأ : بطخلا دلبت

 رسكب ةرملاو هتعراقو هتبراض هتدلاجو ميظعلا رمألا ءاطلا نوكسو

 يأ ( ىوتساف ةرم وذ ) : ىلاعت هللا لاق ةوقلا ءارلا ديدشتو ميملا

 ةرم يذ فرتحم لكل ةقدصلا لحت ال ةلي لاقو مالسلا هيلع ليربج

 نيع مضب هسبي هسب عطقلا سبلاو هتفرح ىلع ةوق يذ يأ وتسم

 بارتلا حيرلا تفس ىوهلا يف ورذلا افسلاو ةعطق ًاسب ةعراضم

 . هسفن اضيأ بارتلا افسلاو هترذ يأ افس هيفست

 اهربحت ىتح ةديدش ةعراقم بوطخلا عراقتو لوقي : ىنعملا

 اعطق بوطخلا كلت عطقت اهنأش كنم ةوقب كسفن نع اهطقستو

 . ملعأ هللاو بارتلا ورذ حايرلا اهورذتو

 افجلا ةروسو ىوكشلا ةقر نع اخماش ابيحر ثبلا بجحم

 هرتس هبجحب ميجلا ديدشتب هبجحو هرتتسم يأ :ثبلا بجحم

 عساولا بيحرلاو اضيأ ناسنالا نم لاحلا ثبلاو ربخلا رشن شن ثبلاو

 ابحر برشك اهرسكب بحرو ك ءاحلا مضب ناكملا بحرو
 اززعتم اعفترم احاشو عس او بيحرو باحرو بحر وهف هباحرو
 كلملا اهرسكو ءارلا حتفب ةقرلاو ززعتملا فنألا عفترملا خماشلاو

 وكشي ىكش ردصم :-. ءايحتسالا ةقرلاو كولمملا قيقرلاو

 ضرم نم هب ام راهظا وهو ةاكشو ةواكشو ةيكشو ةياكشو ىوكش
 ةدحلا ةروسلاو قولخمل وأ لجو زع هلل كلذ ريغ وأ رض وأ رقف وأ

 . هتظلغو قلخلا اذكو دعبلا افجلاو اهتدش رمخلا ةروسو ةدشلاو
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 عساو ارباص رهدلل كتعراقم لاح يف نوكتو لوقي : ىنعملا

 للذت نع اييظع اززعت كسفنب اززعتم هنم كباصا امل رشان ريغ بلقلا

 هرش او هكلم هلثمل هرم أ ىكش نم هناف لجو رع هللا ريغل ىوكشل ١

 هل وكشت نمم افجلا ةناها ةدش نع ارزعتم هفعضو هنهو ىلع هعالطاب

 سفنلا ةعانق لثم ىنغ ال ليقو سفنلا ىنغ ىنغلا ناو كلاح
 تارورملا تقذ ينب اي هنبال نامقل لاقو سانلا لاؤس لثم لذ الو

 . ملعأ هللاو

 ىضتنم افيسنف ل وهل ١ كزمه وأ هدوط زه ضمملا كزه نإ

 ايالبلا كيرحت زهازهلاو ككرح يأ هلعف كزهو ةيطرش : نا

 داضلا ديدشتو يناثلا رسكو لوألا ميملا مضب ضمملاو ضورحلاو

 لبجلا دوطلاو طرشلا باوج زهو بلقلا هملا غلب يذلا ديدشلا نزحلا

 باوج ءافلاو فوخلاو عزفلا لوهلاو واولا ىنعمب واو هميظع وأ اقلطم
 ةفوذحم ناك ربخ بوصنم افيسو يناثلا رطشلا يف وأ دعب ردقم طرشل

 فيسلا توضن لولسم يأ ىضتنمو افيس نكف لوهل ا كزه ناو ىأ

 . هتللس يأ اًوضنو اوضنو ايضن هاضنا

 تنأ كرحف هبياونو رهدلا ديادش كتكرح اذإ لوقي : ىنعملا

 هل تنأ نكف عزفلاو فوخلا يأ لوملا ككرح ناو اهتبراحمب همايأ
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 ىدرلا نم ىقتي ام اهدج نم ىقتيو ةريرم هعسوت

 ىلإ ةدياع هعسوت يف يتلا ءاهلاو همعتو هب طيحت يأ : هعسوت
 سفنلا ةزعو ديدشلا لبحلا اضيأ ةريرملاو ةدشو ةوق يأ ةريرمو لوهلا

 دحلاو لوهلا ىلإ دئاع ريمض ىقتي لعافو رذحي يأ ىقتيو ةميزعلاو
 اهدج يف يتلا ءاهلاو اهمظع ىنعمب وأ ددجتلا ىنعمب ميجلا حتفب

 يأ بطاخملل ةعراضملا ءاتب ىقتتو يف لوصوم امو ةر ةريرم ىلك ةدياع

 . توملا اروصقم ءارلا حتفب ادرلاو رذحت

 ةهج لك نم هب طيعمتو همعت ي أ لوهل ا عسوتو لوقي : ىنعمل ١

 رذحت ام لثم لوهلا كلذ اهرذحي يأ اهتدش ىقتي ةديدش كنم ةوقب
 . ملعأ هللاو هنم توملا تنأ

 ىرلا تادوقم وذح اهل وذحت ةلوج كنم ةبكنلا فرعت ال

 ةبكنو ةبيصملا نونلا حتفب ةبكنلاو ملعت ال يأ : فرعت ال
 يأ موقلا لاجو برحلا يف فاشكنالا ةلوخلاو ةبكنب هباصا رهدلا

 هاذح سلجو ىشم يأ هازا ىنعمب هيذاحي هاذاح نم وذحتو اوفشكنا
 يتلا نه نهو ةدوقم عمج تادوقمو هلماعل لكؤم وذحت ردصم وذحو هازا

 ةيارب عمج يورلا ةرورض هرصقو دملاب ءابلا مضب اربلاو ةمزالاب ندقي
. ريسلا تاذ ةنيمسلا ةقانلا



 ملعت ال ىتح ةميظع ةعراقم لاوهألا عراق لوقي : ىنعملا

 ةقانلا يذاحت ايك الايشو انيمي اهيذاحت اهتعراقم نع افاشكنا كنم

 . ملعأ هللاو اهمامزب ديدشلا ريسلا تاذ

 راطخالاو هحرطو هعفد هعرصي هعرصو ةعفادملا : ةعراصملا

 مزالم مسا ريغو هسفن كالهلاو كالهلا ىلع فارشالا وهو رطخ عمج
 ىأ ريغ ىلإ فاضم عراضو عراصت لعاف نم لاح هبصنو ةفاضالل

 عفترملا يلاعلا مصعالاو راطخالا ىلإ ةدياع ءاهلاو لبجلا دوطلاو ليلذ

 يأ ًاوسرو ًاوسر وسري ىسرو تبثو خسر اناخيسو اخيس خيسي خاسو

 . فقوو تبث

 اهل احراطم راطخالل اعفادم كتايح لوط نكتلو : ىنعملا

 اهاندال للذتت نأ نم الضف ارطخ اهمظعال للذتم ريغ كنوك لاح
 . ملعأ هللاو لك انريغ اهل تبثاف ماقأ وأ اهميظع كيلع تبث

 ىضم ًانايحأف ًانيح ابن ناف هفيسب ثداح لك سحت

 مايالا هثدحت ام ثداحل او عطقت هيناث مضو هلوأ حتفب : سحت

 هفيسب يف ىتلا ءاهلاو ةناعتسالل رجلا ءابو بئاصملاو ايالبلا عاونأ نم
 نع لك يأ ةوبنو نونلا مضب ايبنو اوبن وبني ابنو ثداحلا ىلإ ةدياع
نامزلا عيمجل حلصي مهبم تقو وأ رهدلا ءاحلا رسكب نيحلا ةبيرضلا



 عبس وأ ةنس نيعبرأب صتخي وأ رثكأ وأ ةنس نوكي وأ رصق وأ لاط

 مساو ةيشعو ةودغ لك وأ نيرهش وأ رهشأ ةتس وأ نيتنس وأ نينس

 ىضمو ةيفرظلا ىلع بوصنم نيح عمج انايحأو ةمقلا ءايسأ نم
 . عطق ميملا مضب ءاضم يضمي

 ثداوح نم كيلع ثدحم ثداح لك عطقا لوقي : ىنعملا

 هعطقي نأ نم دبالو ةلا ءىش لكل ناف هعطق ةلاب يأ هفيسب رهدلا

 نأ هدارمو رخآ اتقو هعطق نم دبالف تقو ىيف يأ انيح هنع لك اذإف

 اهيلع رفظلا اهب لاني يتلا اهتلاب ديادشلا نم هلاني ام لك لباقي
 . . ملعأ هللاو

 ىنولاب نآ ثيح هتقت الو هتقو مامأ رمألا لجعت ال

 دارأو هلجعتست ال يأ ةعراضملا فرح مضب رمألا : لجعت ال

 هتقو ماماو ريخ لعف وأ رش عافد نم هلواحيو ناسنالا هديري ام رمألاب

 كتوفي هكرتت ال يأ هتيفي هتافأ نم هلوأ مضب هتفت الو هتقو لبق يأ

 ىنولابو رمألل دوعي رتتسم ريمض نا لعافو رضح يأ نآو هتوفتال وأ

 . ينأتلاو ريخأتلاب يأ واولا حتفب قلعتم رورجمو راج

 كرت وأ لعف نم رومألا نم ارمأ تلواح اذإو لوقي : ىنعملا

 الف هتقو رضح اذإو رضاح ريغ هتقو تيأر اذإ هتقو لبق هلجعتست ال
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 ىوهلا ذبناو قحلاب امهالوف ذختاف ناتنثا كضراعت ناو

 يأ ناتنثاو كلباقت يأ هلعف كضزاعتو ةيطرش : نا

 ذخ يأ ذختاو طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو رثكأ وأ ثالث وأ ناتلصخ

 فلأو ايهقحأ يأ ليضفتلا لعفأ ةغيصب امهالوأو رتخا ىنعمب وأ

 ذبنلاو حرطا يأ ذبناو لطابلا دض قحلاو ناتنثا ىلإ دياع ةينثتلا

 لطابلا ىوهلاو مسرلا يف ال ةءارقلا يف امييم ذبنا نون بلقتو حرطلا
 . ليملا هلصأو

 ايهيف رظناف الثم رثكأ وأ ناتلصخ كتلباق اذإ لوقي : ىنعملا

 قحلا نم دعبا هتيأر امو هذخف قحلاب قحأ ايهنم هتيأر ايف امهربدتو
 . ملعأ هللاو هحرطاو هكرتاف

 ىهتنا سفنلا ىلإ لام اذإ نمو هترش انث نم يوقلا نا

 انثو يذلا ىنعمب لوصوم نمو عاجشلاو فيعضلا دض : يوقلا
 ةرشلاو ضعب ىلع هضعب ءيشلا در ىعسيك ىنثيو يمري ْىمرك ينثي

 يذلا ىنعمب اضيأ لوصوم نمو هتوقو بابشلا طاشن نيشلا رشكب
 سفنلاو لدع ةلوليمو اناليمو الايمتو اليممو الاممو اليم ليمي هيلا لامو

 رجزنا ىهتناو ءوسلا اهتراما انه اهب دارأو حورلاو اقلطم مسجلا
 . عجرو
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 ةوق كلمي نم سانلا نم عاجشلاو يوقلا نا لوقي : ىنعملا

 اذهو رجزناو عجر ةرامالا سفنلا ةتلف هتذخأ اذإ نمو هاوهو هبابش

 : هتيمال يف يدرولا نبا لوقك

 لطبلا هتا يقتي نم اننا الطب اقرط عطقي نم سيل
 العلل ناوعديو ىوهلا قر نم ناررحي قحلاو لقعلاو

 ةوق وه وأ اهلك ءايشألا تافصب اقلطم ملعلا وه : لقعلا

 نهذلا يف هعمتجم ناعمل وه وأ نسحلاو حيبقلا نيب زييمتلا اهب نوكي
 رون هنا قحلاو حلاصملاو ضارغالا اهب بتتسي تامدقمب نوكي
 هدوجو ءادتباو ةيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا سفنلا كردت هب يناحور
 بجي هبو غولبلا دنع لمكي نآ ىلإ ومني لازي ال مث دلولا ناتتخا دنع

 نع سفنلا لقعي هنآل القع لقعلا يمسو دبعلا ىلع فيلكتلا
 دض قحلاو رارفلا نع ريعبلا هب لقعي يذلا لاقعلا يف قتشم لطابلا
 هرمأ اكلام يأ ارح قيقرلا لعج ريرحتلاو ناقتعي ناررحيو لطابلا

 قرلا ببسب لماك ريغ قيقرلا نأل لايكلا ةجرد يهو هريغ نود
 كلملا ءارلا رسكب قرلاو قحلاو لقعلا ىلا دياع ةينثتلا ريمضو

 نارمأي ناوعديو لطابلا قلطم وهو سفنلا ىوه ىوهلاو ةيدوبعلاو
 . ةيدعتلل رجلا مالو دجملاو ولعلا العلاو

 امهنأش نمو ناقرتفي ال نائيش قحلاو لقعلا نا لوقي : ىنعملا

 ولعلاب هنارمأيو لطابلاو ىوهلا ةيدوبع نم دبعلا ناقتعي ايها
 . ملعأ هللاو عافترالاو
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 ىدرلا ىلا ةهراف ةيطم هلهج ؤرم بحاص ام رشو

 ةزمهلا ةفوذحملا ليضفتلا لعفا نازوأ نم رشا ىنعمب : رش

 ىنعمب ةيلوصوملا ام ىلإ افاضم ريخلا دض رشلاو ريخأ ىنعمب ريخك
 ءيش رشا يأ اهتفص بحاصو ةفوصوم ةركن نوكت نأ لمتحتو يذلا

 ؤرمو ندخلاو قيفرلا بحاصلاو قفار بحاصو خلا . . بوحصم
 لهجلا دوجو دارملاو ملعلا دض لهجلاو مومعلل ريكفتلاف ناسنا يا

 ةدحاو ةيطمو ناسنالاب حيبق هعاونأب وهف ابكرم وأ ناك اطيسب اقلطم

 وه يأ فوذحم أدتبمل ربخ عفرلا اهيف زوجيو ةبوكرملا ةقانلا يهو اياطملا
 نم لاحلا نوك زاج ناو فاضملا وهو لهجلا نم لاح بصنلاو ةيطم
 ءرملل دياعلا ريمضلا وهو هيلا فاضملا يف ؤزجلاك هنال فاضللا

 بصنلاب لوقلا ىلع هيطمل تعنو عفرلاب لوقلا ىلع يناث ربخ ةهرافو
 . كلاهلا رصقلاو ءارلا حتفب ىدرلاو ريسلا ةريثك ةعرسم يأ

 هتايح يف ناسنالا هبحص بحاص رشأ نا لوقي : ىنعملا
 ذإ هنم صالخ ال يذلا كالهلا ىلإ ةعرسب هبحاصب دياق هنأل هلهج

 لهجلا روص ول ناسنالاب لهجلا حبقا ايف ادبا قيرط ىلإ يدتهي ال
 ملعلا روص ولو مهل دملا ليللا نم ملظأو درقلا نم حبقأ ناكل ايسج

 ردقي ال ميظع قرفلاف سمشلا نم ىهباو راهنلا يف ءوضا ناكل ايسج
 . ملعأ هلللاو هردق

 ادط ايب هدجم دهؤسلاب ةيداط هتداع نكي نمو
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 لعف نكيو نيلعف مزجت طرشلا يضتقت يذلا ىنعمب : نم
 ةيداطو ميدقلا ددوسلا ةداعلاو هنديد هتداعو هب موزجم طرشلا

 ىمسو تبث دوطي داطو ةتباث ةيداطو هتداع اهمساو نكي ربخ بصنلاب

 ءابو مدهلا دحلاو مده اده دهي دهو رشلاب ءوسلابو هتوبثل ادوط لبجلا

 هتلص لعف يأ ادطو يذلا ىنعمب لوصوم امو هيببسلل رجلا

 . هلعفب هريدقت اضيأ هتلص ادطو يفرح لوصوم وأ

 ىلع ارمتسم اتباث سانلا نم هنديد ناك نمو لوقي : ىنعملا

 يذلا لطابلا وهو هلعف ببسب هفرشو هدجم مده دقف لطابلاو رشلا
 . ملعأ هللاو هداتعا

 ىسحلا تالالع نم فطي ايب اعنتقم يتحفص نوصأ يزا

 يهجو يأ يتحفصو ظفحلا نوصلاو ظفحأ : نوصأ

 لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم ايضار اعنتقمو ههجو ءيش لك ةحفصو

 يمسا الوصوم هرورجم امو اعنتقمب قلعتم ةيدعتلل رجلا ءابو نوصا
 مضب تالالعو ليلقلا فيفطلاو لق يأ فط عراضم هتلص فطيو
 اعوج كالملا نع توقلا نم هب للعتي ام يهو ةلالع عمجلا نيعلا

 ءاحلا حتفب ىسحلاو لكألا دعب ءانالا يف ماعطلاو نبللا ةيقبو

 نم لهسلا ءاحلا رسكب ىسحلاو ماعطلا ليلق نم مياجلا هيستحي ام

 لمر هيف ناكم وأ هيف عمتجيف رطملا دنع ءاملا هيف عقنتسي ضرألا

 . ىرخأ تمج اولد تحزن ايلكو رطملا عمجي
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 هلل ١ ريغل ىوكشل ١ نع يضرعو يهجو ظفحا ين ا : ىنعمل ١

 ىسحناو يسفن هب للعا توقلا نم ليلقب ايضار يأ اعناق ينوك لاح

 اذقلا ىلع هبرشا برشم نع رعاس يراوا بوهلاو اوبنا

 هب دارأو اهبلو رانلا رح ةدش بوهلالاو بنتجاو دعبا : وبنا

 ناخدلاو رانلا رح بارغك ةزمهلا مضب راوألاو سمشلا رحو شطعلا

 بو رشمل ١ ىنعمب برشم او امهدقو أ برحل او رانل ١ رعسو دقوتم رعاسو

 يف عقي ام اروصقم فاقلا حتفب اذقل او دورومل ١ ىنعمب دروملاك

 . سفنلا ههركت يذلا ءاثغلا نم بارشلا

 هيف ءام نم برشأ نأ بنتجاو ىسفن دعبأ ينا لوقي : ىنعملا
 اززعت هكرتا ىنكلو هيلا اجاتحم اناشطع تناك ولو ثغ ةباصا ىأ اذق

 . ملعأ هللاو هريغب

 اكرلا لك يف نجآلا دري نأ يمتحيو هضرع ميركلا يمحي

 هتعنم اذا ىمح هيمحا ناكملا تمح لوقت عنمي يأ : يمحي

 ضرعلاو هلايب دوجيو لئاسلا يطعي نمو فيرشلا سانلا نم ميركلاو
 صقني ن ا هبسحو هسفن نم هنوصي ي ذلا لجرل ا بناج نيعل ١ رسكب

 فرح ةزمه ١ حتفب ناو عانتمال ١ ءاتحال او عنتمي يمتحيو بلثيو

٥٦ _



 اهدعب امو نا لحمو ةكوبسم هدعب يذلا لعفلاو لعفلا بصني ردصم

 ريبلا يهو ةيدم عمج ىدمك ةيكر عمج ءارلا مضب ىكرلاو نسألاك

 . ءاملا ةليلقلا ةريغصلا

 ريغتمل ١ نتنمل ا ءاملا دورو نم عنتميو بلثيو صقتني نا هيمححو هضرع

 . ملعأ هللاو هيلا اجاتحم ناك ولو دراوملا عيمج يف

 ىدصلا لب هضبن نم ىجتري ال نسا ضارب يف ينافتلا مل

 مال لوخدل ام فلا فذح ماهفتسا مسا امو رجلا مال : ماللا

 يف رجلا فرح لوخد عم فلألا ىقبت الو معو ميفو مث هيلع رجلا

 ( نولءاستي ايع ) : ىلاعت هلوق ءرقو اردان ىقبت دقو ليق ام رثكأ

 هتايح ناسنالا ىضقت وهو لعافتلا يف ذوخأم ينافتلاو فلألا تابثاب

 لعافتلاك اضعب سانلا ضعب ىنفي نا وأ اسفن اسفن يأ ائيشف ائيش

 دمب نسآلاو اليلق جرخ ءاملا ضربو ليلقلا ءاملا ءابلا مضب ضاربلاو
 ءارلا حتفب ءاجرلاو لمؤي ال ىجتري الو معطلاو نوللا ريغتملا فلألا

 ىرجو كرحت ءاملا ضبن ناليسلا ضبنلاو سايالا دض لمألا دملاو

 ةودنلاو ةبوطرلا ماللا ديدشتو ءابلا حتفب لبلاو لاس دضراغو لاسو
 . شطعلا ىدصلاو قلحلا هب للبتي امو
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 ءاملاك ءيش ريغ ف انتايح يضقن ءيش يأل لوقي : ىنعملا

 هدرو نع الضف هشطع هب للبي نأ ن اشطعلا لمأي ال ريغتملا نتنملا

 اراكدا اجراو ادوجو رثكأو نسحأ وه اميف اهيضقن نأ انيلع بجاولاف

 هيف ينافتلا بجيو قحي مثف لجو زع هللا دنع امو ةرخالا رادلا وهو

 . ملعأ هللاو

 اقلا ءاوساب اجالو تسلو ادراقم اعمط يماقا الو

 ينقفاوي ال يناتي الو ةقفر تاماقملاو قفاوا ال : يماقا ال
 لاح اعماط يأ ةرثكلا ةينبأ نم لعف ميملا رسكو ءاطلا حتفب اعمطو
 اعمط نوك لمتحيو ىماقال لوعفم اليلذ ادراقمو ىماقا لعاف نم
 لعاف نم لاح ادراقمو عمط اذ يأ فاضم فذح ىلع يماقا لوعفم
 ريثك يأ ريثكتلا ةينبأ نم ماللا ديدشتب اجالوو هجوأ هلعلو يماقا

 ءابلاو ملكتملا ءات همساو سيل ربخ هبصنو لوخدلا جولولا لوخدلا

 ايقلاو حيبقلاو هوركملا وهو ءوس عمج دملاو ةزمهلا حتفب ءاوساو ةيفرظ
 . ىوكلا قلطم وارادلا باب يهو ةمق عمج فاقلا مضب

 اللذتم ينوك لاح ىنغ بحاص قفاوا ال ينا لوقي : ىنعملا

 اعماط ينوك لاح لذي نا هقح نم يأ اليلذ قفاوا ال وأ هانغ لجأل هل

 ايب ضارو يرقفب عناق لب اموي باوبالا حيبق لخدا الو هدنع اميف

 . ملعأ هللاو يل هللا مسق
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 ادجلا هنم ارظتنم هبابب يفقوم سيسخ نيع ىرت ال اليك

 ينرتو ليكوتلل ةيفان الو عراضملا بصني ليلعت فرح : يك

 اهروهظ نم عنم هرخآ يف ةردقم ةحتفب يكب بوصنم عراضم لعف
 ةرصابلا نيع نيعلاو رصقلا فلا عم ةكرحلا روهظ رذعتل يأ رذعتلا

 نأ زوبيو يفنوقو ىنعمب يميم ردصم يفقومو يندلا سيسخلاو

 قاصلالل رجلا ءابو يفوقو عضوم يأ ايناكم افرظ نوكي
 ءاي نم لاح ايجار ارظتنمو هباب عم وأ هبابل اقصالم يأ ةبحاصملل وأ

 ىدجلاو رظتنمب قلعتم رورجمو راج هنمو فقوم ىلا ةفاضملا ملكتملا
 مدع نا لوقي ىنعملا ةيطعلا ىودجلاو ءاطعلا لادلاو ميجلا حتفب
 سيسخ يناري ال يك مهباوبأل يجولو مدعو انغلا باحصأل يتقفاوم

 ىتح دعبا لب ءاطعلا هنم ايجار ينوك لاح هباب عم افقاو يند يأ

 . ملعأ هللاو كلذ يف املاس نوكأ

 ىنغ ءوسلا نع ضرعلا فلظت ةعانق ىلع شيعلا فلظ يف

 ةرورض انه هحتفو ماللا نوكسو ءاظلا حتفب : فلظلا

 اذاش اعايس ماللا نكاس فلظلا ىنعمب ماللا حتف ثيح هب دارأ وأ

 رسكب ةعانقلاو عم ىنعمب انه ىلعو ةشيعملا ةدش فلظلاو سيقم ريغ

 هثلاث رسكو هلوأ حتفب فلظتو لجو زع هللا مسق ايب اضرلا فاقلا

 بناج نيعلا رسكب ضرعلاو عنمتو نوصت يأ اهحتفب فلظ عراضم
بلثيو صقتني نأ هبسحو هبسنو هسفن نم هنوصي يذلا لجرلا



 نيغلا رسكب انغلاو هوركملاو حيبقلاو رشلا نيسلا مضب ءوسلاو
 . رقفلا دض اروصقم

 ةعانقلا عم رقفلا قيضو ةشيعملا ةدش يف نأ لوقي : ىنعملا
 ىنغ هسفنب ززعتلاو ضرعلل ةنايصلاو قزرلا نم دللا مسق ايب اضرلاو
 ةمكحلا يف ليق ايك سانلا يديا يف امم لاؤسلا رش نع ناسنالل اريبك
 . ملعأ هللاو سانلا يديا يف امم سايالا عمجا

 اهللا يف هنم الحأ ديبملا مظق هناَبذ تتنفاهت معطمو

 ةلمهملا ءاطلا ناكساو نيعلاو ىلوألا ميملا حتفب : معطملا

 تفاهتلاو تطقاست تنتفاهتو ام موعطم يأ لوعفم ىنعمب لعفم

 ةمجعملا لاذلا رسكب نابذلاو هيف عوقولاو ءيشلا ىلع طقاستلا

 مظقلاو ةبابذ عمج تمج نوكيف لاذلا مضب بابذ عمجو ءابلا ديدشتو

 ديبهلاو ةمعطألا نم سبايلا لكأو طرقلاك نانسالا فارطأب لكألا

 ريمضلاو رملا دض ولحلاو ةوالح دشأ يأ الحاو هبحو لظنحلا

 ىلإ دياع نكتسم ريمض الحأ | لعافو معطم ىلإ دياع نمي رورجلل

 ةمحللا يهو اهيف ماللا حتفب ةا عمج اهللاو مظقلا ىلإ وأ

 عطقنم ىلإ ناسللا لصأ عطقنم نيب ام يه وأ قلحلا ىلع 7
. مفلا العأ نم بلقلا



 سفن فارشاب ناسنالا همعطي معطم لك نا لوقي : ىنعملا

 دشا هوحنو لظنحل اك ت ارورم ١ لكأ ةلزنم ةءعاندو فرش طوقسو

 . ملعأ هللاو قلحلا ين معطملا كلذ نمذلاو ةوالح

 ابحلاب هيلع قرعلا ةساسخ تلواطت اذا لبنلا عيضا ام

 ديدش يأ عيضاو تلواطت اذإ هربخ أدتبم بجعتلل مسا : ام

 بيعلاو فلتلاو لامهالاو كالهلا عايضلاو بجعتلا لعف عايضلا

 ءيشلا لواطتو ءاكزلاو ةباجنلا ءابلا نوكسو نونلا مضب لبنلاو
 ةساسخلاو هيلع ماكحتسالاو ةبلغلا لواطتلاب دارأ وأ لاطك هدادتما

 تبنملاو لصألا ءارلا نوكسو نيعلا رسكبو قرعلاو طوقسلاو ةءاندلا

 ىنعمب رصقلاو ءاحلا مضب وأ ةءاندلا ادودمم ءاحلا رسكب ءابحلاو

 . نوكرلاو ليملا دميو ةاباحملا

 تمكحتسا ذإ فيرشلا ناسنالاب حبقأ ام لوقي : ىنعملا

 هعبطب اهيلا لامو فرشلاب ةءعاندلا لدبتساو لصألا ةساسح هيلع

 ملعأ هللاو

 ىنملا نم هب هللا ىىنم ايب اضرلا ىلع دج ام شيع كبسح

 شيعلاو دج ام شيع هربخ أدتبم كيفكي يأ : كبسح

 اهمعطأ اذإ اهدجماو ةقانلا دجم نم دج امو توقلا نم هب شاتعي ام

 زوجيو اهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضا نم شيع ىلإ فاضم اهنطب فصن
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 طخسلا دض ةعانقلاو اضرلاو ةبحاصملل ىلعو ةفاضالا نم هعطق
 اضرلاب قلعتم رورجعو راج ابو لعفلا ىنعم هنمضتل كبسحب قلعتم
 هللا ةردق يأ روصقم نونلاو ميملا حتفب ىنمو يمسا لوصوم امو
 ىنملاو هب يف ءابلاب رورجملا دياعلاو ام ةلص ةلمجلاو رابتخالا ءالتبالاو
 سفن دارأ وأ ناسنالا هانمتي ام يهو هينم عمج رصقلاو ميملا مضب

 . ةنملا ىنعمب هللا نم ءاطعلا

 ليلق شيع هذه كايند نم ناسنالا اهيأ كيفكي : ىنعملا

 هردق ايب لجو زع هللا ىلع ىضرلاو ةعانقلا عم كنطب فصن هب قوتت
 هانمتت امم كل ربخ كلذ وأ كيلع هنم ةنم كلذ نإف قزرلا نم كل

 اهب موقت الو هقوقح يدوت ال ائيش انمتت ايبر كنال ةعسلاو ةرثكلا نم

 . ملعأ هللاو هسفن كاله ىنمت نمك نوكتف

 احتنملا مئيل ىلإ هسارب ًايذاع بلي ضرعلا رذقا ام

 ضرعلاو قلخلا ءوسو بنتجيو سانلا هرذقتسي ام : رذقلا
 بلي ناكملاب بلو ميقي بليو هنايب مدقتو لجرلا بناج نيعلا رسكب
 نيعلاب ايذاعو رذقأ موهفمل وأ ضرعلل ازييمت ةلوؤم بلي ةلمجو ماقأ ابل
 نيغلاب وأ اهركتسمو ائجتلم فلا اهنيب ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا

 ناسنالا سارو ءيش لك نم العالا سارلاو هصقنا هاذاعو اصقتنم
 . بسنلا احتنملاو سانلا نم ءيندلاو ميركلا دض مئيللاو هالعأ
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 اميقم ناك اذإ لجرلا بناجل ارذق دشا نا لوقي : ىنعملا

 بلطي بسنلا عيضو سانلا نم سيسخ ىلا اللذتم هسفن ائجتلم
 . ملعأ هللاو هدنع ام

 ىضتنمل هب ىزخت حرسم نع افنا ومست ريطلا ثاغب ىتح

 ءابلا مضب ريطلا ثاغبو ةياغلا يضتقي فطع فرح : ىتح

 ومسب لعاف نم لاح اززعتم افنآو ولعي يأ ومسيو اهل دارأو اهرارش

 ةزعلا ىلإ ةفنالا رهظأ اذإ اذك نع لجرلا فناو ثاغبلا ىلا دياعلا
 مضب ىزختو هيعرو هحرس ناكم ءارلاو ميملا حتفب حرسملاو ربكلاو
 ىلإ ىنعمب رجلا مالو حضفتو لذت هلعاف ىمسي مل امل ينبم هلوأ

 . نكسملا داضلا حتفو ميملا مضب ب ىضتنملاو

 يف ىعرتو حرست نأ ابأت اهرارشو ريطلا لذارأ نأ لوقي : ىنعملا
 ةعفرو اززعت هيف لذت ال عضوم ىلإ هنم لقتنتو اهيف لذت يتلا عضاوملا
 ىزخي ناكمب رقتسي ال نا هيلع بجاولاف ناسنالاب فيكف ريط ىهو
 . ملعأ هللاو ىلوألاب هيف

 ىنغلا اهيفطيو مؤللا اهلفسي ءرما دي يدي ولعت ال تيلآ
 نيذلل ) : لجو زع هللا لاق فلحلا ةيلالاو تفلح : تيلا

 قلطت ديلاو عفترت ولعتو يفن فرح الو ةيآلا ( مهئاسن نم نولؤي
 اهدجو فكلاو عباصالا :ىلإ فتكلا نم فورعملا وضعلا ىلع
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 هديب ذخأي اطعملاو هديب يطعي يطعملا نأل ادي ةمعنلا تيمس ةمعنلاو

 ماللا مضب مؤللاو اهيلعي دض اهرقحيو اهلزني يأ هلوأ مضب اهلفسيو
 ءافطالاو مركلا دض قلخلا ءوسو ةساسخلا ةزمهلا ناكساو ةددشملا

 زواجي يأ ىنغتسا هار نا ىغطيل ناسنالا نا الك ردقلاو دحلا ةرواجم

 . هروطو هردق

 لجرل نوكت ال نأ هللاب انيمي تفلح ينا لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو ادبا ىلع ةنم هلام هاغطاو همؤل هلفسا سيسخ

 ىشحلاب ايحي نأ قحي هجو ىلإ ارظان يهجو ىرأ الو

 ةيفنم ةلمج فطع ولعت ال هلوق ىلإ فوطعم يفن فرح : ال

 ينارا ال كلوقك وهف ىرا لوعفم يهجوو ةيرصب ىراو اهلثم ىلإ
 ايراعتسا ازاجم هجولا ىلإ رظنلا دنساو لعفلا مدعل اديكأت اذك لعفا

 سنج مومع هب دارأ يناثلا هجولاو معالاب صخالا قالطا ةقالعل

 قحتسي ىنعمب و ا مزلي ىنعمب هلعاف ىمسي ل 11 ينبم قحو ناسن الا

 ديري نا ارظ ان هلوق ف لمتحيو ب ارتل ا انحل او ةيحتل ١ نم قتشم ايحو

 ادارم هجولا نوكيف اذه ىلعف هجولا ةقالطو ةشاشبلا يأ ةراظنلا اهب

 . هجولا تامزلتسم نم ةراظنلا نأل ازاجم ال ةقيقح هب

 ادبا اقلطنم اشاب ينارا ال نا اضيأ تفلحو لوقي : ىنعملا

 نمل ةبغر ينيع رظنت ال وأ بارتلا هيلع اثحي نا هقحو همزال نم لجرل
 . ملعأ هللاو ههجو ىلع بارتلا اثحم نأ هقح
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 اعولا نم اردق يدنع دشا ةساسخ اهنمت ةشيعو

 اهمعنت اهنمتو ءيشلا قلطم اهب دارأو اهب شاتعي ام : ةشيعلا
 ةءاندلا ةساسخلاو هيلع معنا ةنمو انم نمي هيلع نم ماعنالا نملاو
 ناسنالا هرذقتسي ام وهو زييمت ارذقو ليضفت لعفا دشاو قلخلا ءوسو

 . حيقلاو دملاو ءيقلا اعولاو

 لجر ىلع هب نمي يذلا ءعىشلاو ةشيعلا نا لوقي : ىنعملا

 ادبا هلبقأ الف حيقلاو ءيقلا نم ارذق يدنع دشأ يند سيسخ

 . ملعأ هللاو

 ىنملا ربخ ةشيع يف هظح نم هل ىنمي ايب ءرملا ةعانق

 ينبم ىنعمب هلوأ مضب ىنميو هللا مسق ايب ىضرلا : ةعانقلا
 قلطم شيعل او بيصنل ١ ظحل او هل هلل ١ هردقي ايب يأ هلعاف مسي ل 1

 رصقلاو ميملا مضب ةب ىنملاو ربخأ زنعمب ربخو قزرلا نم هر شيعي ام

 . ناسنالا هانمتي ام ىهو ةينم عمج

 نم هل ربخأ ةرسعو ةرسيو قيضو ةعس نم ه اتا ام لك يف بيصنل ہصن او

 . ملعأ هللاو ةيفاعلا سارو ىنغلا لصأ ةعانقلا نأل هانمتي ام عيمج

ابرلا ال داهولل ظح ليسلاف هقيرط نع ظحلا دوذا الو



 هيف دصقي ام قيرطلاو هدرطا الو هعفدا ال يأ : ظحلا دوذا ال

 ةيمست باب نم هيف دوصقملا ال دصقلا سفن انه هب دارأو ناسنالا

 ءافلاو هب موزلم قيرطلاو قيرطلا مزال دصقلا نآل موزلملاب مزاللا
 يسلاو . خلا . . ليسلا نأ لجأ نم يأ ليلعتلل وأ فانئتسالل
 ضرألا يهو هدهو ممج واولا رسكب داهولاو لياسلا ريثكلا رطملا

 ناكملا يهو ةوبر عمج ءارلا مضب ابرلاو ضرألا نم ةوهلاو ةضفخنملا

 ضرألا نم عفترملا

 نا دصق نع بيصنلا يأ ظحلا درطا ال ىناو لوقي : ىنعملا

 تابنللو ةئطوملا ضرألل اردقم اظح لزني ليسلا نأ لجأ نم ءاج

 فارشاب قزرلا بلطي ال هنا هدارمو ةمنستملا ةعفترملا ضرألل ال

 هل قلخ امل رسيم الك نإف ارسيم هءاج نا هدوزي الو للذتو

 . ملعأ هللاو

 ىفك ام لكل هللا أيه دق دسح نم ًاعكاش تابأ الو

 تيبي تاب عراضم تاباو اهلبق ايك اهدعب ام ةفطاع : واولا
 لظ يأ اذك لعفا تبو ليللا هكردا ىنعمب اتابمو اتيبمو اتايب تابيو

 ربمض اهمساو اهربخ اعكاشو ةصقانلا ناك تاوخا نم تابو هلعفي

 نم عجوتو هنينارثك اعوكشو اعكش عكشي عكشو اعجوتم يأ ملكتملا
 ام هجوب هريغل وأ هيلا ريغلا ةمعن لاوز ىنمت دسحلاو بضغو ملا

 ملسم اولخي ال ذا هب لمعو هرهظأ اذا الا ادساح ملسملل لاقي الو
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 مظانلا لاق كلذلو هرضي الاف هرهظي ملو هب لمعي مل امو دسح عون نم
 هعاونأ نم هب ام ىلع دسح نم اعكاش تاب اذا هناف اعكاش تابا الو

 نمو هب لمعت الف يإ غبت الف تدسح اذإ ةلي لاقو هب لمع دقف

 ضوع لكل يف نيونتلاو ردقو فيك يأ يهو ةيببسلل وأ سنجلا نايبل
 ايمسا الوصوم نوكت نأ لمتحت امو ناسنا لكل يا ةفاضالا نع

 ايفرح الوصوم نوكت ناو ةيافكلا هيف وه يذلا يأ هتلص ىفكو
 يأ ءيهل هب الوعفم اردصم اهكوبسم عم ام نوكتف اضيأ هتلص ىفكو
 . هتيافك

 هلضف نم هللا هاتا ام ىلع ادحأ دسحا ال ينا لوقي : ىنعملا

 هللا نا انيقي تملع ينال هيلع دسح نم دحأ ىلع اعجوتم تابا الو

 ءىش هنم هتوفي ال هتيافك ناسنا لكل قازرألا ردق لجو زع
 . . ملعأ هللاو

 اضرلا تاياغ قزرلا عانتقا يفو هنيض يفو هللا ةمسق يف

 هأزج ةمسقو ايسق همسقي همسقو ءابصنالا يزبت : ةمسقلا

 ةعانقلا ىنعمب عانتقالاو ليفكلا نايضلاو ةلافكلا نايضلاو ءازجأ

 تاياغلاو قوزرملا هب عفتني ايلك قزرلاو هل هللا مسق ايب اضرلا وهو
 . عيش لك ىهتنم يهو ةياغ عمج
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 يفو هقلخ قازرأ لجو زع هللا ةمسق يف نا لوقي : ىنعملا

 هل هللا همسق امب دبعلا ةعانق يفو هب نوشيعي امب مهقازرأب مه هتلافك

 انغلا ناف انغلا ةياغ يه لب هئاضقو هللا مسقب اضرلا ةياهن قزرلا نم

 يئاضقب ضري مل نم يسدقلا ثيدحلا يفو لاملا ىنغ ال سفنلا ىنغ

 . ملعأ هللاو يئايسو يضرأ نم رفيلف

 ىنس ايب اضرلا دبعلا بجاوف ةمعن دبعل هللا ىنس اذإ
 لهسو حتف هانعم هلعف ىنسو نيلعف مزبي طرش مسا : اذإ

 رسي امو ةحلاصلا ءاضيبلا ديلاو ةيطعلا ةمعنلاو ىنسب قلعتم دبعلو
 تباثلاو مزاللا بجاولاو طرشلا باوج ءافلاو ريخلا نم دبعلا

 دبعلا مزال نم بجاولا نأل هموزلمل مزاللا ةفاضا دبعلا ىلإ فاضم

 ىنسو ركش دقف هللا مسقب عنق نم نأل ركشلا ىنعمب يناثلا اضرلاو
 . اطعا

 ىلع بجيف هل اهرسيو ةمعن هدبعل هللا حتف اذإ لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو هيلع هب هللا معنأ ام ىلع ركشلا دبعلا

 ىضم ريدقت قازرالاو ظحلاو هريمض دساح يلصي اےيفف

 هالصا نم هلوأ مضب يلصيو ءيش يأل يأ ليلقتلل : ءافلا

 هللا مهاتآ ام ىلع سانلا دسحي نم دساحلاو هبذعو هقرحأ يأ هيلصي
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 رطاخلا ريمضلاو هللاب كرشلا الخ ام ريابكلا ربكأ نم وهو هلضف نم

 هردقو هللا مكح يف تبث يأ ىضمو مسقلاو ءاضقلا ريدقتلاو بلقلاو

 . كلذك

 هبلق قرحيو هسفن دساحلا بذعي ءىش يأل لوقي : ىنعملا

 هردق يف ءاش اك ةتباث لجو زع هللا نم معنلاو قازرالا اناو دسجلاب

 ينمتم ةينم اب الو دساح دسحب لقتنت الو لوحتت ال هملعو

 . ملعأ هللاو

 ىرولا نيب ةلداع ةيضق اهنا ظوظحلا ماسقال نطناف
 ىرث نم لاحو مدع يذ ةلاح تزيامت نكت ناو هيوس

 ربدت يأ نطفي نطف نم رمأ لعف نطفاو ةفطاع : ءافلا

 ءاضق يأ ةيضقو دابعلا نيب اهتمسقل يأ ظوظحلا ماسقالو كركفب

 ىرولاو ةميقتسم ةلداعو هتيضقو ءاضقو ايضق هلو هيلع اضق لوقت

 يتلا واولاو نسحالاو طسولاو لدعلا ءاوسلاو ةطسوتم ةيوسو قلخل
 تزيامتو ماسقالا نم ةيلاح اهدعب ةلمجلاو لاحلا واو نكت نا يف
 دوع زاوج ىلع ظوظحلل وأ ماسقألل دوعي تزيامت لعافو تلضافت
 ىنعمب يذو هيلع وه امو ةيفيك لاحلاو ةلاحلاو هيلا فاضملل ريمضلا

 نمو مدعم ريقف يأ يذ ىلإ فاضم نيعلا مضب مدعو بحاص

 ىرثلاو ىنغ يأ ءارثو ةورثو اورث اورثي ىرثو يذلا ىنعمب لوصوم
. ملعأ هللاو اقلطم ىنغلاو لاملا



 اهدجت ظوظحلاو قازرألا ةمسق يف كركفب ربدت لوقي : ىنعملا

 تيأر ولو ليم الو فيح ريغ نم دابعلا نيب ايوس ايكحو الدع ءاضق

 ناف ينغلاو ريقفلا لاح نيب تلظافت ماسقألاو ظوظحلا نوك لاح

 ناو قزارلا اهعاش ةمكحل ةمسقلا يف لدعلا نم لضافتلا كلذ

 . ملعأ هللاو انيلع تيفخ

 ىظتحمن ءارثلاب ديعس لك الو امورحم مساقلا ملظي م

 يا مساقلاو روجلاو هعضوم رغ يف ءيشلا عضو : ملظل
 لجو زع هللا وهو لضافت نم اهب ام ىلع ظوظحلا كل ردق يذلا
 ديعسلاو هيلا فيضا ام قارغتسال عضو مسا لكو عونمملا مورحملاو
 . ءاطعالاو ءيشلا نم ةناكملا ءاضتحالاو يقشلا دض

 اهمسقو قازرألا ردق يذلا وه العو زع هللا نا لوقي : ىنعملا

 ل اقي الف هاطعا نم ءاطعاب الو هقلخ نم اعونمم ملظي ملف هدابع نيب

 ايقش قزرلا نم مورحم لك سيل ذإ هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو هنا
 ديعس لام يذ لك الو انغلا نم هنكمأ هقلخ نم ديعس لك الو هدنع

 ناك ايبرف هنم طسقو لدع كلذو ءاشي نم عنميو ءاشي نم يطعي ا

 دحلم كرشم نم مكف كالهلل ًاببس ينغلاو لجرلا ةداعسل ًاببس رقفلا

 هنم طسقو لدعب كلذ لكو رقفلا هعقدا يقت نمؤم نم مكو ينغ

 لاقو نيكاسملا بحو رقفلا ىتف رحو ةفرح ن لكل ةيم لاق ىلاعت

هللا ىلع مسقا ول هب هبوي ال نيرمط يذ ربغأ ثعش ثعشأ لجر بر ةلي



 مكدحا يمحي ايك ايندلا نم هدبع يمحيل هللا نا ةلي لاقو هربأل

 . ملعأ هللاو ءاملا نم هميقس

 اين صرحلاو مؤللا نب ناك نا هرفو ءارثلا نم ينرس ام

 ءارثلاو حرفلا رورسلاو ينعاس دض ينرسو يفن فرح : ام

 ىلإ دوعي ريمضلاو ينرس لعاف هترثكو هتعس يأ هرفوو دودمم لاملا
 ريمض اهمساو طرشلا لعف ةصقان ناكو طرش فرح ناو ءارثلا
 قلخلا ءوس ماللا مضب مؤللاو ءارثلا ىلإ وأ رفولا ىلإ دياع نكتسم
 اينو هءاح حتفبو عشجلا ءاحلا رسكب صرحلاو مركلا دض لخبلاو
 . طرشلا باوج ايضتقم ناك ربخ داز ءاينو اومن ومني

 هؤاين ناك اذإ ادبا هترثكو لاملا عسو ينرسي ام لوقي : ىنعملا
 هعمجي اميف ليخبلل ةدئاف ال ذا عشجلاو لخبلا نيب ةئشان هتدايز يأ

 هرض ىري لب هارخا يف هدمح ىري الو هايند يف هب دمحي الف لاملا نم

 هباوبا ريغ نم لاملا عمج ىلع هنالمحي هصرحو هلخب نأل بير الب

 صرحو لخب نيب أشن لام يف ريخ الف ةبجاولا هقوقح عنميو ةزياجلا
 . ملعأ هللاو

 ىكز دقف هلهأ ين عيانص اذكهو اذكه هتفن اذإ
- 

 ميسقتلاو ءاحنالا يفنلاو هتمسقو هتقرف يأ هتفن : اذإ
 يهو هعينص عمج عي انصل او ال |اےشو انيمي ي ا ١ ذكهو ١ ذكهو قيرفتل او
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 لاملا ىلإ دياع هلهأ يف ريمضلاو لصالاو مركلا يف ةيجسلاو لعفلا

 . هدمحو هفضن ةيكزت هاكزو دمح يأ ىكزو

 اذإ الا هبحاصل هيف ةدئاف الو لاملا دمحي ال لوقي : ىنعملا

 كلذب دارأو كلذ ىلع هنم ةيجس الايشو انيمي همسقو هقرف يأ هافن

 ريقفلا ةاساومو ماحرألا ةلصو نافيضلا ءارقاو ةاكزلاك هقوقح جارخا

 نورسخالا مه ةبعكلا برو نورسخالا مه ةلي لاق كلذ وحنو

 لوسر اي مه نم ليق . ةبعكلا برو نورسخالا مه ةبعكلا برو
 انيمي هفكب راشاو اهو اه لاق نم الا لاومألا لهأ : لاق ؟ هللا

 . ملعأ هلللاو الاشو

 ادتهملا. نامزلا رسا نم كفو العلا قئاقح لاملا بهناف

 دض ةقيقح عمج قئاقحلاو لذبلاو ءاطعالاو ةمينغلا : بهنلا
 مضب العلاو كايا هتمزلاو هتبجوأ يأ كيلع هتققحك بجاولاو زاجملا
 هكفي هكف نم رمأ فاكلا ديدشتو ءافلا مضب كفو عافترالا نيعلا

 سنوبحملا ربسالاو سبحلاو قيضلاو ةدشلا رسالاو قلطاو صلخ يأ

 هب يدتهي يذلا يأ كف لوعفم يدتهملاو كولمملاو ديقملاو
 . ملعأ هللاو

 ىلع هب عفترتو ولعت ام يف اريثك الذب لاملا لذبا لوقي : ىنعملا

نيذلا كناوخا نم هقافناو عفدلاب نامزلا ةناها نم هب صلخو كريغ



 هب تعنص اذإ الا هيف كل ةدئاف ال لاملا ناف مهتثاغا كيلع مهل قحي
 . ملعأ هللاو كل هتركذ ام

 البلا صرحلا هب نظ ام دعوو اهقح يف ةبهوم تيلب ام

 تينف ءايلا حتفو ماللا رسكو ءابلا حتفب تيلبو يفن ةادأ : ام

 اهقح يفو ءاطعالا بهولاو ةبوهوم يأ ءالا حتفو ميملا مضب ةبهومو
 ىنعمب دعولاو دحاو ىنعملاو اهعضوم يف ىنعمب وأ اهبجاو يف يأ
 لوصوملا دياع هبو لخب يأ هتلص نظو يذلا ىنعمب امو هب دوعوملا

 . أدتبم دعوو دعو ربخ انفلا ءابلا رسكب البلاو

 يف اهبحاص اهبهو ةيطع ينفت الو عيضت ال لوقي : ىنعملا
 اتيمو ايح اهب عفتني ةيقاب يه لب لجو زع هللا هجول يأ اهعضوم
 ىنفيو عيضي صرحلا هب لخبي يذلا دعوو ةكربو ءامن هديزتو
 . ملعأ هللاو

 اين حبرلا هب لضفلا رجتم يف ةعيضو هبسحت ابرف

 اهرورجم ةركن امو طقف ةركنلا رجي فرح برو ليلعتلل : ءافلا

 ليلق ىنعمب وأ اعئاض ةعيضوو هنظت هرسكو نيسلا حتفب هبسعتو

 ةراجتلا ىنعمب رجتملاو ةيببسلل رج فرح يفو بسحتل يناث لوعفم
 قلعتم هبو ةعفرلاو فرشلا لضفلاو ءارشلاو عيبلاو ةدايزلا بلط وهو
 . رثك يأ اينو نارسخلا دض ةدايزلا حبرلاو اهنب

۔ _ ٧٢



 ءيش بر هناف هبهت وأ هب قدصتت ام رقتحت ال لوقي : ىنعملا

 احبر كديزي وهو هتلقل هيف كل ةدئاف ال يأ اعئاض هبسحت ذ هبهت ليلق

 كولد نم غرفت نا ولو ةقدص مكدحأ نرقتحي ال ةلي لاق ةرثكو ءاينو

 . ملعأ هللاو هانعمب لاق اك وأ كيخأ ولد ف

 ىرثلا يف تنأو ىركذلا تدلخ اهتقلطأ اذإ لاملا لئاقع

 هربخ أدتبم عفرلا هيف زوجي ةليقع عمج هميارك : لاملا لئاقع

 هرسفي فوذحم لعفب لوعفم بصنلاو هجوالا وهو طرشلا ةلمج
 ىلا ةدئاع ءاهلاو ءاطعالاب اهتلسراو اهتلذب يأ اهتقلطاو اهتقلطا

 ءاقبلاو ماودلا ديلختلاو دولخلاو تمادأو تقبأ يأ تدلخو لئاقعلا

 تيصلا وهو ركذلا ىنعمب مسا اروصقم لاذلا رسكب ىركذلاو

 ريمض تنأو لاحلا واو تنأو يف يتلا واولاو دومحملا ءانثلاو فرشلاو

 ةلمجلاو هربخ رورجمو راج بارتلا يف يأ ىرثلا يفو أدتبم بطاخملا

 . بطاخملا ريمض وهو اهتقلطأ لعاف نم لاح

 كدي تلسراو هنسحاو كلام ميارك تلذب اذإ لوقي : ىنعملا

 هقيرط تبصأ هيلع صيرح الو هب لخاب ريغ هعضاوم يف ءاطعألاب
 يف هللا باوثب زوفلاو دبألا ىلإ دمحلاو تيصلاو ءانثلا كلاقباو ذئنيح
 نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل ىلعو لج هللا لاق كارخا

 . ملعأ هلللاو

۔ _ ١٧٤



 ىنتقمل هحش نم تبوحت ةبوح دبعب ها قحلا ام

 هقحلو هب قحل كاردالا قاحلالاو هكردأ يأ هب قحلاو ةيفان : ام

 لعاف ةلالجلا ظفلو هباصاو هكردا يدعتمو مزال هقحلاو هب قحلاو

 حتفب ةبوحلاو يناثلا لوعفم ةبوحو لوأ قحلا لوعفم دبعبو قحلا
 ضرملاو عجوتلاو ةنكسملاو ةجاحلاو نزحلاو مهلا واولا ناكساو ءاحلا

 نأ لمتحت نمو تمظعو تعمجت تبوحتو مثالاو ءالبلاو كالهلاو
 لخبلا ةمجعملا نيشلا مضب حشلاو ةيببسلل نوكت ناو نايبلل نوكت

 ىلإ فاضملا ريمضلاو هحشب قلعتم لوعفم مسا ىنتقملاو صرحلاو
 هبسك ءانقو ىنق هينقي هانقو بستكملا ىنتقملاو دبعلا ىلإ دياع حشلا

 مظعي امهو اضرم هدابع نم دبعب هللا باصأ ام لوقي : ىنعملا

 لاملا نم هعمجي ام ىلع هصرحو هلخب نم دشأب هؤالبو هرطخ هيلع

 نم مكحتسا اذا حشلا ناف هعم ءاود ال يذلا لاضعلا ءادلا وه هناف

 . ملع أ هللاو ةميمذلا هلاصخ نم صلختي داكي الف هجزامو دبعلا

 ىدكلا ىلع ةزع ميقتست ال مهصرح لاجرلا قانعأ لذأ

 مهسؤر لاجرلا قانعاو ناوهلا لذلاو ةناها : الذ هلذي هلذا

 هسار أطأط لذا اذاف سارلل مزال لذلا نأل سارلاب هصخو قنع عمج

لدتعت ال يأ ميقتست الو مؤللاو لخبلا صرحلاو هعفر ىلاعت اذاو



 دض لادتعا رمألا يف ماقتسا طسوتلاو لادتعالا ةماقتسالاو

 هيدكي هادك لاملا عمجو عنملاو لخبلا فاكلا حتفب ىدكلاو جاجوعالا

 . ائيشف ائيش هعمح يأ ىدك

 مهب اقر ل ذيو ل اجرل ١ نه لخبل ا نا لوقي : ىنعملاو

 ىرت الف ادبا صرحلاو لخبلا ىلع ةزع ىقبت الف مهتزع مهبلسيو
 . ملعأ هللاو ايلاعتم ازيزع الا اييرك دجت الو اناهم اليلذ الا اليخب

 ىنجلا رم ينمز نم يمعطمو ةيح ساك يقير ىتم ىتح

 ليقتسي اميف ةياغلا ءاهتنا يضتقت ىلإ ىنعمب رج فرح : ىتح
 ماهفتسا مسا ىتمو عضوم يف ايساو فطع فرح نوكيو نامزلا نم
 رسكب قيرلاو لبقتسملاو ىضاملا نامزلا يف ثدحي امل هب لأسي ريرقت
 ربخ ةيح ساكو أدتبم يقيرو ناسنالا مف نم جراخلا باعللا ءارلا

 زوجيو ارورجمو اراج هنوكل هيلع مدق يناث ربخ ىتم ىتحو لوأ هل

 ربخ رورجملاو راجلاو ايناث أدتبم ةيح ساكو الوأ أدتبم يقير لعج
 هب دارأو هيف برشي يذلا ءانالا ساكلاو لوألا ربخ ةلمجلاو يناثلا

 ىعفالا ةيحلاو فرظلاب فورظملا ةيمست باب نم هسفن بارشلا انه

 ةيفرظ اهنوك لمتحت نمو موعطملا ىنعمب ناسنالا همعطي ام معطملاو
 راهثلا نم ىنتجي ام نونلاو ميجلا حتفب انجلاو ولحلا دض رملاو نايبلل وأ
 . اهفطتقا ءانجو ىنج اهانتجاو ةرمثلا انج

۔ _ ٧٦



 نوكي هيلع انأ ام ىلع يلاح نوكي ىتم ىلإ لوقي : ىنعملا
 يماعطو ةيح ساك هنأك التاق ايس يبارش يأ هعربتا يذلا يقير

 . ملعأ هللاو اعقان ارم هب ىذغتا يذلا

 ىرذلا تاعينم ىورالا بلاطك اهلك اقوقح رهدلا بلاطا

 دعب ةرم هلعاس يا هبلاطو هبلطو بلاط عراضم : بلاطا

 دمالإو ليوطلا نامزلا بلاطا لوعفم رهدلاو قحب همزلو ىرخأ
 اقوقح باصتناو هميرغ نم ميرغلا هبلطي ام وهو قح عمج قوقحلاو
 ربخ اهلك وأ ىورالا بلاطك هربخ أدتبم اهلكو بلاط ال يناث لوعفم
 اهب ىتؤي ةملك لكو هجوالا وهو اهلك يه هريدقت فوذحم أدتبم
 فوذحم أدتبم ربخ وأدتبم اهلك تلق امناو هيلا تفيضا ام قارغتسال

 ةفاضالاب ةفرعم اهلكو ةركن اقوقح نأل اقوقحل ديكوت اهنا لقأ ملو
 نأل سنجلا قارغتسا اهءاضتقال ارظن اقوقحل ديكوت نوكت نأ زوجيو

 يف قداص ريغ هفيرعت ذئنيحف دارفالا روصحم ريغ يسنجلا فيرعتلا
 ىنعمب ةفاضالل مزالم مسا بلاطك يف يذلا رجلا فاكو ةقيقحلا
 اهلك انلعج نا لك ىلا ةفاضملا ءاهلا نم لاحلا ىلع بصنلا هلحم لثم

 رورجملا بلاطو أدتبم اهلك انلعج نا عفرلا هلحمو فوذحم أدتبم ربخ

 ةيورأ عمج اهحتفو ةزمهلا مضب ىورالاو ةلواحملا ىنعمب فاكلاب

 عمجال عمج مسا وه وأ لوعولا ىثنأ يهو اهرسكو ةزمهلا مضب
 نيصحلا عناملاو عينملاو ةغلابملا ىلع ةعنام عمج وأ ةعينم عمج تاعينمو

 . عافترالاو قلعلا ىرذلاو نصحتملا عنتمملاو

۔ _ ٧٧



 ةريثك اقوقح هلأساو نامزلا اذه بلاطا ينا لوقي : ىنعملا

 ءيش الو ادبا اهئادأب نعذي ال هنكل هدنع اهلك يهو هيلع ل تتبث

 دايطصا لواحي يذلا لثم هنوك لاح اهايا هل يبلط راصف اعبط اهنم
 نكمي ال ثيحب هعفراو ناكم العا يف تاعنتمم نهو لاعوالا

 . ملعأ هللاو اهدايطصا ليحتسيو هيلا لوصولا

 ىغتبملا كردل فاك نم ربكأ هضعب يف ايب يلامأ عطقا

 يهو لمأ عمج لامألاو اهبرقاو اهعرشا يأ : يلامأ عطقأ
 هربخ لامآ ىلإ فاضم أدتبم عطقاو هلعفيو هلانيل ناسنالا لمأتي ام

 ىلإ دياع ضعبب فاضملا ريمضلاو يلاماب قلعتم ايبو فاك نم ربكأ
 ميظع لبج فاكو نايبلل نمو مظعأ يأ ليضفت لعفا ربكأو رهدلا

 يأ ميملا مضب ىفغتبملاو هقحلو هدجو هكردو هكردأ نادجولا كردلاو

 . هديريو ناسنالا هيغبي ام

 ادوجو اهبرقاو اهعرساو يلاما برقأ تيأر ينا لوقي : ىنعملا

 فاك لبج نم هدنع ةبوعص مظعأ رهدلا مايأ ضعب يف اهتلما يتلا

 . ملعأ هللاو هلين لمؤي ال ىذلا

 ىجترملا لاحم رما نم بعصأ انكمم ارمأ يالطت ناك

 بلطتل ١ نكل بلط ىنعمب اب الطت بلطت ردصم : بالطتل ١

 انكممو بولطم ١ ن شل ١ وهو يبالطت لوعفم ارم او ددرتو حاحل اب نوكي

۔ _ ٧٨



 ارسع دش 1 ي 1 رسع ١ بعص او ليحتسم رغ ١ دوجوم ي أ رم ا تعن

 ىجترم او دوجول ١ ليحتسم ي أ ىجترم ١ ل ا فاضم ميملا مضب ١ , ل امو

 :اهرلا نعمي

 نم هتدرأ ام بلط يف يددرتو ىحاحجلا ناك لوقي : ىنعملا

 ارسع دشأ هر حمس ول هدنع ليحتسم ريغ هدنع نكم وهو ن امزل ١

 . ملع أ هتل او نكمم ربغ ك ارد ال او دوجول ١ ليحتسم رم أ نم ةبوعصو

 ىتأ ايف ةبالخ هتطلاغ اذإ رمألا نم دمحلا ىلع تسل

 ملكتملا ءاتو يفنلا يضتقي ةي ناك | ناوخا نم م صقان لعف : سيل

 رمألا يف هطلاغو ةجحلاب مصخلا ءايعاو جاجتحالا ةطلاغملاو ةيطرش

 هحرجو هعدخ هبالخ هبلخي هبلخ عادخلا ءاخلا رسكب ةبالخلاو هفلاخ

 ص ام لعف هتلص ىتاو ي ذلا ىنعمب لوصوم امو هذخ أو هعطقو هقشو

 لاح ىلع مودي الو ةقيرط ىلع ميقتسي ال رهدلا نا : ىنعملا

 ىندا يف هتفلاخ اذاف يف هيتأي امم عىش يف هفلاخا مل ام دومحم هدنع انأف

 ادبا اموي هبحص نم الو دمحلا ىلع هدنع تسلف هيت ي امم ء ىش

. ملعأ هللاو



 ىضق ام ىضقي هل اهتضوف ىنعداخ اذاف اصن هيتآ

 هيتا يف فاضملا ريمضلاو هيتآ انأ يأ فوذحم أدتبم ربخ : ةيتآ

 عقاو ردصم اصنو هب ترما ايك رمألا لعفا يأ موهفملا رمألا ىلا دياع

 ريمضلا نم وأ اصان يأ ملكتملا ريمض وهو هيتآ لعاف نم لاحلا عقوم

 جارختساو راهظالا صنلاو اصوصنم يأ رمألا ىلا دياعلا فاضملا

 ريغ نم ةياورل هقفارو هجرختسا اصن ثيدحلا صنو البصأت ءىشلا

 لتخلا عا دخلاو عدخل او ىنلتاخ ىنعداخو هعضول رييغت الو ليدبت

 رمألا در ضيوفتلاو هضيقن راهظا عم هوركملاو ءوسلا ةداراو ركملاو

 مكح ام يأ ىضق امو ذفانلا مزاجلا مكحلا ءاضقلاو لكوتلاك هكلامل

 . هردقو هب

 لعفأ لب تابكنلا نم نامزلا ىنبيصي ايب يلابا ال ينا : ىنعملا

 نإف ءالع هتابلقتو هناثدحب تالابم ريغ نم ىه اك اصن اهيتآو رومألا

 رع هللا ىلإ هرماو ىرمأ تددر ءوسب دارأو هلعفأ اےيف نامزلا ىنعداخ

 . ملعأ هللاو ديري ام مكحيو ءاشي ام انيف لعفي لجو

 الع ةهيدب مجنلا ىلا ولو ةليضف هبحصت ال بخلاو

 عادخلاو نابجلاو ليخبلا لجرلا ةمجعملا ءاخلا حتفب : بخلا

 : ديمحل ا ةلصخلا ةليضفل او هفل اؤت الو هرش اعت ال يأ هبحصت الو

اهيمست برعلاو ايرثلا مجنلاو لئاضف ىلع عمجتو ةنسحلا ةلعفلاو



 بطخ رمألا ءادتباو هب أجافي امو عيش لك لوأ ةهيدبلاو مجنلاب

 . عفترا يأ اولع العو هب أجف رمألاب ههدبو ءادتبا يأ ةهيدب

 ةلصخ هرشاعت ال ليخبلاو نابجلا لجرلا نا لوقي : ىنعملا
 هرمأ لوأ ايرثلا ىلإ عفتراو الع ولو ادبا ةليضف هل موقت الو ةديمح
 . ملعأ هللاو هطاطحنا نم دبالف

 ىبتجملا يدالتو يحالس وهف زجاع لايتحا رهدلا عسو نا

 راصو عستا اعسو عسي عسوو نيلعف مزبي طرش فرح : نا
 زجاعلاو قاشملا فلكت لايتحالاو نامزلا رهدلاو قاض دض عسو اذ
 عفر ريمض وهو عسو هلعفو طرشلا باوج ءافلاو سيكلا دضو طبتملا
 رسكب حالسلاو هربخ يحالسو أدتبم لايتحالا ىلا دئاع لصفنم

 هابتجا راتخمل ىبتجملاو لاملا ءاتلا رسكب دالتلاو برحلا ةلا نيسلا

 . هراتخا ىبتجاو ءابتجا هيبتجحي

 نامزلا ةمواقم نع يروصقو يزجعب رقا ينا لوقي : ىنعملا
 كلذف هقاشم يفكتو ههراكم ىلع لايتحا نامزلا عسو نا نكل

 نع ينينغي يذلا ىلام وهو هب هبراحا يذلا يحالس وه لايتحالا

 . ملعأ هللاو كلذ ءارو ايب يلابا الو هيلا يجايتحا

ىكز يقافناو مزعلا قفناو هفورص قيتناها يف قفني



 لذبلا قافنالاو لذبي يأ يعابرلا قفنا عراضم : قفني

 هبئاونو رهدلا ناثدح يهو فرص عمج فورصلاو لذلا ةناهالاو

 ريمض هلعاف لذبا يأ اضيأ قفنا عراضم قفنيو راهنلاو ليللاو
 عطق رمألا ىلع مزع عطقلاب هتداراو رمألا ىلع تابنلا مزعلاو ملكتملا

 . تبث ىنعمب رثكو اين يأ ءوكزو ءاكز يكزي ىكزو هلعف تدارأ ىلع

 الذب يتناها يف هفورص لذبي لزي مل رهدلا نا لوقي : ىنعملا

 رثكو اين يأ ىكز ىتح هيلع انأ ام ىلع يتابثو يمزع لذبا انأو اييظع

 ملعأ هللاو هفورص ىلع يوقو يتابث

 ىنج ام لايتحا ىلع تردقو همؤل نع يفنج هيلا يبنذ

 ليملا نونلاو ميجلا حتفب فنجلاو مثالاو نايصعلا : بنذلا

 ريبدتلا ةردقلاو قلخلا ءوسو حشلاو لخبلا ماللا مضب مؤللاو

 تاقشملا فلكت لايتحالاو ناكمالاو لعفلا ىلع ءادتقالاو

 . ام ةلص لعف يأ انجو يذلا ىنعمب امو

 ةناهالا هب قحتسا بنذ نامزلا دقع ىل سيل لوقي : ىنعملا

 نكمم وه ايب هلخبو هلهأ يف هلعف ءوس نع يليمو يتبناجم الا لذلاو
 . ملعأ هللاو يف هلعفي ام لمحت ىلع يرادتقاو دوجوم

احشلا نم مهقولح ف ءاكنا همائل ىلع فتلا ىنناو



 ءالعتسالل ىلعو نأ ربخ توملا فتحلاو اهمساو نا : يننا

 زومهم ءاكناو قلخلا عيسو ليخبلا مئيل عمج مائللاو ماللا ىنعمب وأ
 وهو قلح عمج قولحلاو لتقلا ءاكنلاو لتقا يأ ليضفت لعفا رخالا

 نم قلحلا يف بشني ام اجشلاو ردصلا راحم ىلا مفلا لخاد نم
 . هريغو مظع

 هئالخبو نامزلا مائل ىلع عطاقلا توملا ا يننا لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو مهقولح يف بشني امم مهيلع اررضو التق دشأ

 التبم رحل رصنل ١ دهج أو اهقحب يتي رح نع دو ذا

 ايب يأ اهقحبو هفرشو هتزع ناسنالا ةيرحو عفدا يأ : دوذا

 رجلا ءابو دوذاب قلعتم لطابلا دض تباثلا ءعيشلا قحلاو قحلا نم اهف
 اقلطم ةناعالا رصنلاو لذبلا داهتجالاو دهجلاو ةيببسلل وأ ليلعتلل

 ميملا مضب التبمو فيرش زيزعل يأ دهجأب قلعتم رورجمو راج رحلو
 . لوعفم مسا ءاتلا حتفو

 يفرشو يتزع نع لتاقاو ةديدش ةعفادم عفادا لوقي : ىنعملا

 اضيأ ةناعالاو رصنلا لذباو اهنع عافدلا يف يلع قحلا نم اهف تبث امب

 نا ناسنا لك ىلع ذا هتناعاو هترصن ىلع بجي فيرش زيزع لكل
 ةردقلا بسح ىلع ملسملا هيخأ نع مث هسفن نع الوأ عفادي

. ملعأ هللاو ناكمالاو



 ىلعلا نم هزحنا نأ عيطسا امو دحلا فرعأ ال ىنناو

 ملكتملا ءاي اهمساو ةبصانلا يه ناو اهلبق امل ةفطاع : واولا

 ديدشتب دحلاو ملعلا نافرعلاو فرعلاو ملعأ يأ فرعاو ةيفان الو

 رجلا مالو هدح ءىش لك ىهتنمو نيئيشلا نيب زجاحلا ةلوهجملا لادلا

 عيطتسا هلصأ عيطساو يذلا ىنعمب لوصوم امو دحلاب ةقلعتم

 ءاطلا يف ءاطلا تمغداف ءاطلاب اهعايتجال ءاط لاعتفالا ءات ءات تبلق

 نم هلوأ مضب هزجناو ةيردصم ةزمهلا حتفب ناو ةردقلا ةعاطتسالاو

 العلاو رمألا يف ءاضمالا زاجنالاو هيضمأو هيضقايأ ىعابرلا زجنا

 . ةعفرلا نيعلا مضب

 فرعأ ال ةعاطتسالا دح يتيرح نع عفادا ينا لوقي : ىنعملا

 امييادف نكامألا نم ناكم يف الو تاقوألا نم تقو يف ادودحم ادح اهل

 . ملعأ هللاو ينعفري ام ىلا زاجنالاو ةعفادملا ءاضماب لغتشم انأ

 ىرثلا قابطأ نيب ينوكس دح ىلإ دهجلا لطبا ال ينناو

 اهلبق ام بارعاك ىننا بارعاو اهلبق امل ةفطاع : واولا

 هلعف لطباو عيضا أل يأ يعابرلا لطبا عراضم هلوأ مضب لطبا الو
 فرح ىلاو هدارأ ام بلط يف لذبلاو داهتجالا دهجلاو هعاضا هلطبو

 ىنكسلاو نوكسلاو ءىش لك ىهتنم دحلاو تقولا ةياغ هانعم رج
 هيف لح انوكسو انكس ناكملا يف نكس ةماقالاو لولحلا نكسلاو

۔ _ ٨٤



 ىلا ةفاضملا ملكتملا ءاي نم لاحلا عضوم يف ناكم فرظ نيبو ماقأو

 نهدارأو دحاو قوف ادحاو نايطغلا نهو قبط عمج قابطالاو نوكس

 ادبا هكرتأ الو يداهتجا عيضأ ال اضيأ ىنناو لوقي : ىنعملا

 نب ايواث ينوك لاح ىتماقاو يلولح اهتياغو ايح تمدام ةعفادملا يف

 . ملعأ هللاو بارتلا يف ربقلا تاقبط

 ىنمل ١ تاياغ كردي ارباثم امزاع ن ١ كرد ١ ىنن او

 ةزمهلا مضب كرداو اهمساو نا ينناو اضيأ ةفطاع : واولا

 ناو لقعلا ةطساوب لصحي يريزغلا ملعلا كاردالاو نقيتاو ملعأ

 لعف ىلع اعطاق اديرم يأ امزاعو كردأ ىلوعفمدسم ةداس اهتلمجو

 كردأ نم ةعراضملا ءاي مضب كرديو ةبظاوملا ةرباثملاو ابظاوم ارباثمو

 نم ىهتنملا يهو ةياغ عمج تاياغل اودبيو لاني ىنعمب اضيأ يعابرلا
 . ناسنالا هانمتي ام يهو ةينم عمج ميملا مضب ىنملاو ءيشلا

 لعف دارأ نم نا هيف كشا ال انيقي تملع يناو لوقي : ىنعملا

 هل انيو هد ار أ ام كر لي هبلطو هلعف ىلع بظ اوو هتمه هيلع عطقو رمأ

 . ملعأ هللاو مايتلا ىلع

ىرولا نم هتلهج ام تملع اهترواس نحم ف ينناو



 هتنحتماو ةنحم نتفلاك رابتخالا ميملا مضب ةنحم عمج : نحملا

 دض تملعو هتعراقو هتبث او و دعلا تو راس ةبناومل ١ ةرواسمل او هترتخ ١

 . قلخلا مه ىرولاو تلهج

 ماظع نحمو نامزلا نم ايالب يف تشع ىنناو لوقي : ىنعملا

 ي 1 تملع ىتح رابطص او دلجتب اهتبث اوو اهتعراقف اهيف ينربتخا

 . ملعأ هللاو قلخلا رومأ نم الهاج تنك ام تفرع

 ىهو نم دايع يهو عدخ نع ىنغ ريبادتلا نسح يف ناو

 وهو ريبدت عمج ريبادتلاو اهناقتاو اهماكحأ : ريبادتلا نسح
 رذي وأ يتأي اييف ةركفلا قارغاو رومالا ةبقاع يف ةسايسلاو رظنلا

 ةعطق عمج عطقك هعدخ عمج ءاخلا رسكب عادخلاو رقفلا دض ىنغلاو

 داع هربخ أدتبم عدخلا ىلإ دياع لصف ريمض يهو ركملاو لتخلا وهو
 ءانبلا يف هيلع دمتعي ام وهو دمع عمج نيعلا رسكب دايعلاو ىهو نم
 فعض ىأ هتلص ىهو يذلا ىنعمب نمو ناكرالاو ساسألاك

 عدخلا نم ةيلاح ةلمجلاو ىخرتساو فعض ىهو يهوي لجرلا ىهوو

 . واولا اهيف طبارلاو

 رومألا بقاوع ف ريكفتلاو رظنلا نسح ف ناو لوقي : ىنعملا

 نع انوعو ةعس يأ ىنغ ربدتلاو ةزئاجلا ةسايسلا نم اهدري امو

عدخلاو ركملا ناف ءرملاب ناحبقتسي امه نيذلا عادخلاو ركملا لايعتسا



 بذك امه ذا هتميش تخرتساو هلاح فعض نم الا اهيلع دمتعي ال
 . ملع ا هلل او نمؤم اهيتأي الف صل اح ر دغو ضحم

 نع اذا هعفد ىسا الو 7 ريثتسا ال ينناو

 بلط اذإ ضاهنتسالاك مايقلاو ةراثالا بلط : ةراثتسالا

 فرح مضب ع يس ١ الو ميئلل ا ء يسل او رثتس ١ لوعفم ائيسو هضوهن

 هتعفادم يأ ءعىسا لوعفم هعفدو لخبأ الو رصقا ال يأ ةعراضلملا

 . لزنو لحو دصق ونعي انعو هدرو

 ودع وأ ميئل مايق بلطا الو يعدتسا ال يناو لوقي : ىنعملا

 ىنعو ماق اذإ ىنع هدرو هعافد ف رصقا الو ادبأ دالج وأ ةوادع ىلع

 . ملعأ هللاو هسفنب يلا

 اثنلا تاعاقفب اضيغ ىلع هماذو ائلام ىجادا الو

 هاراد ةاجادم هيجادي هاجاد ةاجادملاو اهلبق امل ةفطاع : واولا

 يأ أدتبم هماذو لاحلا واو واولاو لاملا نم ءيلتمملا عساولا ءيلاملاو

 راج ءايلا ديدشتب لعو تباث وأ نيأك هريدقت فوذحم هربخو همذو

 عقاو يايا همذو يأ هلوعفم هماذب قلعتم ةيدعتلل ىلعو رورجو

 ىلإ فاضملا ريمضلا نم لاح بوصنم اضيغو . خلا . . نيأكوأ
 الوعفم هلعج زوجيو دسحلا نم جتني دقحلا ضيغلاو ادقح يأ هماذ

۔ -_ ٨٧



 يهو ةعاقف عمج تاعاقفلاو روكذملا مذلا ةبسنل انيبم ازيمتت وأ هلجأل

 مذلا ءاثلا ىلع نونلا ميدقتب اثنلاو ثيبخلا لجرلا عيقفلاو ثبخلا

 . نونلا ىلع ءاتلا ميدقتب انثلا دض متشلاو

 لاحلاو هانغ لجال ينفل يدنع ةارادم ال يناو لوقي : ىنعملا

 دسحو ظيغ نم متشلا ثيبخب ينمتشيو امذ ىنمذي هنا هنم
 . ملعأ هللاو

 ىوطنا امع هرهاظ ل فشي رهاظ ال اقلم يباحا الو

 هيلا لام ةاباحم هيباحي هاباح صاصتخالاو ليملا : تاباحملا

 لاحلا ىلع بوصنم ماللا رسكو ميملا حتفب اقلمو هريغ نود هصتخاو

 ناو ببحتلاو ددوتلا قلمتلاو قلملاو اقلمتم يأ يباحا لعاف نم

 ىنعمب اذو رهاظ بحاص ىأ ارهاظ اذو بلقلا نود ناسللاب ىطعت

 رسكب فشيو رمألا نم كل رهظ ام رهاظلاو يباحا لوعفم بحاص
 فشو يدبيو يكحي يأ اردان اهمض زوجيو سايقلا ىلع نيشلا

 هرمضا ايع يأ ىوطنا ايعو هنطاب نع هرهاظ ىكح فشي بوثلا
 . هنكاو

 هل اقلمتم ينوك لاح لجر ىلا ليمأ ال يناو لوقي : ىنعملا

 نم هنطاب هيلع ىوطنا ايع هرهاظ يل رهظي يأ فشي يل ودع وهو
 . ملعأ هللاو يلا هتنيطب ءوسو ةوادعلا

۔ _ ٨٨



 ىنجلا رم نكا اولح نكأ مل نا ةثالث الو ناهجو يلام

 رورجمو راج يلو اهمسا ناهجوو سيل ىنعمب ةيزاجح : ام

 زجح نم ةفورعملا ةحراجلا هجولاو هجو ةينثت ناهجولاو مدقم اهربخ
 دنع نوكي نم كلذب دارأو لفسألا نقذلا ىلا نيبجلا العا نم رعشلا

 يأ ةثالث الو لاق كلذلو اذكهو هجوب اذه دنعو ةفصب يأ هجوب اذه

 دحاو يف ناعمتجي ال نادض امهو رملا دض ولحلاو نيهجو نم رثكا الو

 . ىنتجملا رمتلا ميجلا حتفب ىنجلاو اعم ناعفتري الو

 ةثالث الو ناهجو يل سيل طقف يتافص مكلت لوقي : ىنعملا

 كلذو ايجش ارم نكأ اولح نكأ مل نا طقف دحاو هجو يل لب هجوأ

 ةقيرط ىلع ميقتسي ال سيسخ نيهجولا اذ نأل دماحملا لهأ نأش

 . ملع أ هللاو

 ىضترت نامزلا دنع اهسيلو يصئاصخ اهلضفي امو كلت

 لاصخلا نم مدقت ام ىلا اهب راشأ أدتبم ةراشا مسا : كلت

 يتلا ىنعمب لوصوم امو ةبحاصملل واولاو اهيلع تبنتلاو ةديمحلا
 ىلا رظن يذلا ىنعمب وأ صئاصخلا نم اهيلا راشأ ام عومجم ىلا رظن
 عمج صئاصخلاو اهيلع ديزيو اهولعي يأ اهلضفيو اهلثم نم اهريغ
 تسيل يأ يضترتو يه سيل يأ اهسيلو لئاضفلا يهو ةصيصخ

. ةيضرم الو ةلوبقم



 اهركذا مل يتلاو اهتركذ يتلا تافصلا كلت نا لوقي : ىنعملا

 تصصخ يتلا يصئاصخو يلئاضف نم اهنم العاو لضفأ يه امم

 . ملعأ هللاو نامزلا اذه دنع ةيضرم الو ةلوبقم ريغ يهو

 ىدم ملا اهرشو اهريخو ةميمذ اهلك ةايحلا ىرأ

 دارأ وأ هيف شيعي يذلا رمعلا ةايحلاو تملع ىنعمب : ىرأ

 ةقحتسم يأ ةمومذم ىنعمب وأ ةحيبق يأ ةميمذو اقلطم ايندلا انه اهب

 نافوطعم اهرشو اهريخو ىرال نيلوعفم ةميمذو ةايحلا باصتناو مذلل

 . امل دودحملا لجالا ىدملاو ةايحلا ىلا ةدياع امهيف ءاهلاو ةايحلا ىلع

 ةحيبق اهلك ايندلا نا ايقيقح ايلع تملع دق لوقي : ىنعملا

 دودحم لج ا ل ا ن ايهتني اهعيمج اهرشو اهربخ ن او رشل اب اهربخ اطونم

 . ملعأ هللاو

 ىهتنملا دنع ةفآلا رهظتو اهتانق ىلع ءرملا اهبحي

 يونعم ا ءال عتس الل ىلعو فوشل او ةدومل | : بجحل ١

 ىتلا رادكالاو بياصملاو بياونلا يهو ةفآ عمج تافآلو ةبحاصملل وأ

 ىلا دئاع اهتافآ يفو اهبحي يف يذلا ريمضلاو ايندلا يف ءرملا بيصت

. لجألا روضح هب دارأ ىهتنملاو ودبت يأ رهظتو ةايحلا



 نم اهب ام ىلع اديدش ابح ايندلا ءرملا بحي لوقي : ىنعملا
 تافآلا نم اهيف ايبو اهب املاع بياونلاو بياصملاو رايغالاو رادكالا
 دنع اهبياعم رهظتسف هيلع تيفخ ناو همصاو هايعأ اهايا هبح نكلو

 . ملع ا هلل او اهريغت عوقوو لجأل ١ روضح

 ىفطصا ام لك ثراولل نزخي هفك تافص يدنت ال شيعي

 ىرثت ال يأ هلوأ حتفب يدنت الو هتايح ةدم ىقبي يأ : شيعي

 ةافصو ىطعاو ىارثا يا يدنتو هفك ىدنو اطعالاو ءارتالا ءادنالاو

 ةحارلل اهراعتسا ةديدشلا ةبلصلا ةراجحلا ةافصلاو ديلا ةحار فكلا

 هيدنت ال اهيلع ام ضبقت تافصلا نال ءادنالا مدعب اهب اهيبشت

 . هبسكو هر اتخا ام ي ا ىفطص ١ امو زنكي ن زحيو

 هدنع ام ىلع اصيرح هتايح يف ناسنالا شيعي لوقي : ىنعملا

 هثراول هل امل انزاخ ادبا ةيطعب هفك ةحار يرثت ال ايندلا ىلع احيحش

 . ملعأ هللاو هيلع هرشو هريغ هب ديفتسي

 ىنفلا دلخ نم عماجلا عضوا ام دقتفاو حشب ايندلا حبرت ال

 يعابرلا هحبرا عراضم هلوا مضب حبرتو يهن فرح : ال

 ومنلاو ةدابزلاو ريفوتلا حبرلاو رفوت ال يأ ةيثالث ىلع ةزمهلا ةدايزب
 احبر هداز يأ هيف هحبراو حبر ةدايز هل تلصح يأ هعيب ف حبر

۔ ٩١



 لوصوم امو ركفت يأ رمأ لعف دقتفاو لخبلا حشلاو نارسخلا دضو

 عماجلاو ام ةلص زنكو كرت يأ عضواو دقتفا لوعفم يذلا ىنعمب

 ماودلاو ءاقبلا ءاخلا مضب دلخلاو عمجي يذلا يأ عضوأ لعاف

 . لاملا سفن هب داراو رقفلا دض ةعسلا ىنغلاو

 حشلاب هذه كايند رفوت ال ناسنالا اهيا لوقي : ىنعملا

 اهيلع صرح نميف ركفتو ربتعاو لاملا نم هعمجت ام ىلع صرحلاو
 امل قبي مل هناف اهيف دلخي نا بلط ةميظعلا لاومألا عمج نم رثكتساو
 . ملعأ هلللاو سما باهذك هنع بهذ دقو ائيش هنغي لو عمج

 ىتا ايب نهترم انلكو يوسنتف ةبه اهيف بهن

 اهيلا عرسن يأ ابهمو ابوبهو ابه بهي به عراضم : بهن
 طاشنلاو عارسالا بهلاو بهن نحن يأ فوذحم أدتبم ربخ طاشنب

 يأ انلكو فشكنتو لوزت يوسنتو يخارتلا هانعم فطعلل ءافلاو

 كولمملاو ريسالا نيهرلاو نيهرلا نهترملاو نيقولخملا رشعم اعيمج

 نوهرم يأ ءاهلا حتفب نهترم فيسو ام ضوعب نوهرملا ءيشلاو
 لعف يذلاب يأ ىتا ابو هب نيهر ءاحلا رسكب هلعفب نهترم لجرلاو

 . هلعفب يأ ةيردصم ام نوكت نا زوجيو

 ةبغرو طاشنب ايندلا بلط يف عرسن اناو لوقي : ىنعملا

 نينهترم اهيف ىقبنو انع فشكنتو لوزت نيح دعبو اديدش اعارسا
 . ملعأ هللاو اهيلا انتبغر الو انعارسا انعفني ال دوحللا تحت انلاهعاب

۔ _ ٩٢



 ىقتلا جاهنمب دشرلا هماما هبرب سيك اهيف زوفي

 يأ اهيفو اجن ةزافم وأ ازافمو ازوف زوفي زافو وجني يأ : زوفي
 ربدملاو رومألاب فراعلاو بيبللا لقاعلاو فيرظلا سيكلاو ايندلا ين

 كلاملا برلاو سيكب قلعتم ءابلا رورجم هبرو ةيدعتلل رجلا ءابو

 ىلع زوفيب قلعتم ةيببسلل ءابلا لعج زوجيو العو لج هللا وهو يلوتملا
 ليلدلاو دمتعملا ةزمهلا رسكب مامالاو هبر قيفوتب يأ فاضم ريدقت

 يفلا دض ءارلا مضب دشرلاو ءايشالا عيمج ف عبتيو هب متؤي يذلاو

 اجهن جهني جهن جهغنملاك كولسلاو قيرطلا جاهنملاو قحلا ةباصا هانعمو

 لمتحت ءابلاو اقيرط يأ اجاهنمو اجهنم ذختاو كلسو دصق اجاهنمو
 ىدهلاو عم ىنعمب ةبحاصمللو ىلا ىنعمب نوكت ناو ةيفرظ نوكت نأ

 . نيدلاو اقلطم ةعاطلاو لالضلا دض

 يأ سيك اهيلا نوكرلاو اندلا بح نم وجني لوقي : ىنعملا
 دشرلا ذختا دق اهبح ةبياش نم هبلق الخ دق نمؤم هبرب فراع لقاع

 . ملعأ هللاو ةعاطلا ليبسو قحلا قيرط ىلا هلدي اليلدو هب متأي اماما

 ىوهلا كارشاو بنذلا ةطرو نم اهصيلخت ف دوهجملا صلختسان

 باب نم صلخ يأ رمأ لعف صلختساو ةحاصفلل : ءافلا

 نم بلطلا عوقو نكل بلطلا يف لاعفالا ىرجم لاعفتسالا ىرج
 ةرمب هعوقو ديفيف بلطلا نم لاعفألا فالخب ائيشف ائيش لاعفتسالا
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 بولطملا يف ةقاطلاو لذبلا ةياغ وهو دهجلا ىنعمب دوهجملاو

 يأ اصيلخت هودع نم هتصلخ لوقت ةاجنلاو ذاقنالا صيلختلاو
 ىتلا ةايحلا ىلإ ةدئاع ءاهلاو صلختساف هودع نم هتوجناو هتذقنأ

 عوقولا بنذلا ةطروو مالكلا قايس نم ةموهفملا سفنلا ىلإ وأ اهركذ

 مثالا بنذلاو هنم ةاجنلا رسعي ايلكو بنذلا نم ةكلهلاو هيف

 نيكستو ةزمهلا حتفب كارشالاو اريغص وأ ناك اريبك تلط نايصعلاو

 ديصلل بصني ام كبشلا وهو هيناثو هلوأ حتفب كرش عمج نيشلا

 ايندلا بح ىلا نوكرلاو ةيصعم بح ىلإ سفنلا لثم يوهلاو ريطللو
 . اقلطم

 لذباف كل هتركذ ام ناسنالا اهيا تفرع نا لوقي : ىنعملا
 نم تشع ام اهتاجنو كسفن ذاقنا يف كتقاط بسح لذبلا لك

 ىلا بلقنتو ريخب شعت اهاوه لئابح نمو يصاعملاو بونذلا تاطرو
 . ملعأ هللاو ريخ

 ىهن هنع امو هللا رماوف اهكاردتسا يف ةصرفلا زهتناو
 ةصرفلا زهتناو ةنكملا ءافلا مضب ةصرفلاو مانتغالا : زاهتنالا

 غولب يف ةلواحملاو ءيشلاب يشلا قاحلا كاردتسالاو ةنكملا منتغأ يأ

 عمج رماوألاو سفنلا ىلا ةدئاع اهكاردتسا ىلا ةفاضملا ءاهلاو ءيشلا

 لا مزاللا ةفاضا نم هتارومام ىنعمب ةلالجلا ظفل ىلا ةفاضم رمأ

 لوصوم امو اهكاردتساب ةيلوعفملا ىلع هللا رماوأ باصتناو همزتلم

 . رمأ دض يهنو رماوأ ىلا فوطعم يمسا
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 ةلواحملاب كتايح يف ةنكملا يأ ةصرفلا منتغاو لوقي : ىنعملا
 ابطر دوعل ا م ادام هنع ىخ ام كرتو اج زع رع هللا رماوأ لعف اهغولب ف

 . ملع ا ل اعتو هن احبس هلل او اقروم نصفل او

 ىضقنا كب ردو كافاو دحلاو اهتاياغ ىلا اودع اهل نا

 ةياهنلا يهو ةياغ عمج تاياغلاو ةزواجملاو بوثولا : ودعل
 دحلاو ايندلا حبرت ال هلوق نم ايندلا ىلا ةدياع ءاملاو ءيش لك نزم

 قيرطلا بردلاو كغلبو كلصو ىيأ كافاوو دودحملا دمالاو ىهتنملا

 . ىضم يأ ىضقناو ةايحلا مايأ بردلاب دارأو

 اودع ايندلل ناف كسفن كاردتسا نع لفغت ال لوقي : ىنعملا

 ىلإ دحلا كلصو دقو اهيلا ىهتنت ىتلا اهتاقوأ ىلا اعارساو ابوثو يأ

 اهنم قبي مل تضقنا دق كتايح ماياو تنأ هيلا يهتنت يذلا ىهتنم
 . ملعأ هللاو هددع مك هيردت ام ليلق الا

 ىدس تئش اك اكورتم تسلف ثبع يف ةرذ نلمهت ال

 المه لمهي لمحا نم هلوا مضب نلمهتو يهن فرح : ال

 نع ةرابع ةرذلاو هب تالابم ريغ نم ع ءىشلا كرت لامهالاو الامهاو

 حتفب ثبعلاو نلمهت لعاف نم ةيلاح ةلمج ثبع يفو ليلقلا ىندا

اكرت هكرتي هكرتو اعودوم يا سيل ربخ اكورتمو بعللا ءابلاو نيعلا



 لثم ىنعمب مسا رجلا فاكو رورجو راج ايكو هعدو يأ اكورتم وهف
 ةئيشمل او تدر ١ تئشو ف رح الوصوم امو اكورتم لع اف نم ل احلا هلحم

 . ةلمهم ىدس ةقانو الم يأ اروصقم نيسلا مضب ىدسو ةد ارالا

 بعل يف يضمي كرمع نم ليلقلا لقأ لمهت ال لوقي : ىنعملا

 كورتم ريغ كتايح نامز نم ةرذ ىندأ نع لوئسم بساحم كناف وهلو
 . ملعأ هللاو تدرأ اك المهم كنوك لاح

 ىجتري ال هتعدو ام عجرو اهل يكبت ال سافنالا عدوت

 سافنالاو قرافت يأ لادلا ديدشتب عدو عراضم : عدوت

 الوزنو ادوعص تاسنلا يه هيناثو هلوأ حتفب سفن عمج ةزمهلا حتفب

 يأ ةيدعتلل وأ اهلجال يأ ليلعتلل مالو نزحت ال يأ يكبت الو

 عوجرلا ىنعمب عجزلاو سافنالا ىلا ةدياع ةرورجملا ءاهلاو اهيكبت ال

 مسا لوصوم امو هدر هعجري ةعجرو اعوجرو اعجر عجري عجر
 هلوأ مضب ىهحتريو ةيفان الو هتقراف يأ ةلص هتعدوو يذلا ىنعمب

 . لمؤي ال يأ ىجري ال ىنعمب هلعاف مسي مل امل ينبم

 مل سفن دعب اسفن اهقرافت يأ كسافنا عدوت تنأف : ىنعملا

 كيلع بجاولاو كيلع رش يف اهتقراف كلعل اهايا كقارف ىلع نزحت
 ادبا هعوجر ىجري ال اهنم هتقراف ام نإف اهل يكبتو نزحت نأ

 . ملع أ هللاو
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 افش ىلع ردقم لجأ نم ةعضيب لحار اهنم لكلاو

 ىنعم وأ اظفل ةفاضالل مزالم مسا لكلاو فانئتسالل : واولا

 نم ضوع سنجلل فيرعتلا مالو هيلا فيضا ام قارغتسا يضتقي
 يأ اهنمو هربخ لحارو أدتبم قولخم لك وأ ناسنا لك يأ ةفاضالا

 لحارب قلعتم ةيدعتلل رجلا ءابو بهاذ يأ لحارو ايندلا نم

 اهراعتسا لصالا يف محللا نم ةعطقلاو ليللا نم ةفئاطلا ةعضبلاو

 ىلإ وأ ددعلا يف عستلا ىلا ثالثلا نيب امو يزجتلا عماجب لجالا ين

 نايبلل نمو عست ىلوأ عبس يه وأ ةعبرألا ىلا دحاولا نم وأ سمخلا
 ةدايز الب دودحملا ردقملاو ناسنالا ةايجل دودحملا نامزلا لجالاو

 ةبحاصملل وأ يونعملا ءالعتسالل نوكت نأ لمتحت ىلعو ناصقن الو
 ىلع فارشالاو ةبراقملاو كالهلا افشلاو هجوالا وهو عم ىنعمب

 . ءىشلا

 نم ةعضبب ايندلا هذه نم لحريس ناسنا لك ناف : ىنعملا

 نمز يف دبعلا ناك ولو هعوقو نم ةبراقمو هفراشم ىلع هل ردقملا لجألا
 ٠ .. ملعأ هللاو هلعن عسش نم هيلا برقأ توملا نأل ةايحلا

 ىتأ اذا هربخأت ىرت لهف هتقو وجري سافنالا رخآو

 دارأو هنايب مدقتو سفن عمج سافنالاو لوألا دض : رخآلا

 ةايحلا هب لمكتو حورلا هعم جرخت يأ توملا سفن سافنالا رخاب
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 فاضملا ريمضلاو نامزلا تقولاو هتقو عقوتت يأ باطخلا ءاتب وجرتو

 فرح لهو ةحاصفلل ءافلاو سافنالا رخآ ىلإ دئاع تقو ىلإ

 . لصو ىتاو هديدمت هربخأتو ردقت يأ ىرتو يفنلا هانعم ماهفتسا

 نامز عقوتت تنأو بهذو ىضم دق كسافنا لوأ نا : ىنعملا

 ىلع ةردق رحت لهف ادبا هنم دب ال ن او بير الو كش رغ نم هرخا

 . ملعأ هللاو هتقو لصو اذإ ةقيقد هريخأت

 اجحلا ركف نم كل ىندأ نوكي هريخأت يف تركف امبرو
 قأتو هدياز امو تاركنلا ىلع لخدي ضفاخ فرح : بر

 ركفلاو ركفلاو رظنلا تلمعا يا تركفو ريثكتلل يتأت دقو ليلقتلل

 نوكيو توملا ريخأت يف يأ هريخأت يفو رظنلا لامعاو ريبدتلا ركفتلاو
 رسكب اجحلاو كيلا ىنعمب كلو نوكي ربخ برقأ ىنداو ريصي يأ
 . لقعلا ءاحلا

 توملا ريخأت يف رظنلا تلمعاو تربد ايبرو لوقي : ىنعملا

 نم كيلا برقأ كنم بيرق توملاو هعوقو نع ةرذاحملا دشأ ترذاحو

 مجهي دقو ركفلل توملا قبس ايبر يأ هريخأت يف تركف يذلا كريبدت
 غوسي نيا نم تلق نإف . هريخأت يف رظنلا ناعما يف تناو كيلع

 بلطي هنأكف ءاج اذإ رخؤي ال توملاو توملا ريخأت يف ركفي نا دحال

 توملا ريخأت يف ركفتلا تلق الزه نوكي ةدئاف ريغ يف هبلطو الاح
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 يعسلاو توملا نم رذحلا نكل كلذ كردي ىناو غياس ريغ هسفن

 توملا ىلا يدؤي ام ةرشابم مدع نم ةايحلا لوط بلط يف داهتجالاو

 هريخأت يف ركفت هسفن ةاجن ىلع ةلواحملاو هلتق ديري نمل دادعتساللو

 هب رومأم كلذو ببسملا نع ةرذاحم بابسألا نع ةرذاحملا ذا

 . ملعأ هللاو

 اقللا يف تاحلاصلا تايقابلاب اصلخم اهنم ىقابلا خ

 دض ىقابلاو قراف يأ رمأ لعف عدوو ةحاصفلل :
 عدو لعاف نم لاح اصلخمو سافنالا نم يقب ار وهو بهاذلا

 عدوب قلعتم رورجمو راج تايقابلابو ةيفصتلاو ريهطتلا صالخالاو
 ريكأ هللاو هللا الا هلا الو هل دمحلاو هتلا ناحبس تاحلاصلا تايقابلاو

 ةيمست باب نم كرتو لعف نم تاعاطلا قلطم اهب دارأو دمحلا هللو
 . ةمايقلا موي وأ ثوملا ماللا رسكب اقللاو ضعبلاب لكلا

 ةعاط لك لعفب كسافنأو كرمع نم ىقب ام قراف : ىنعملا

 ارهطم ايفصم يأ اصلخم كنوك لاح تومت نأ ىلا هنع تيهن ام كرتو
 . ملعأ هللاو بجعلاو ءايرلا ةبياش نم كسفنل
 الخ رمعلل دودعملا لجالاف اهكارد اردابم اهكارد

 كردا ىنعمب رسكلا ىلع ناينبم لعف ايسا : اهكارد اهكارد
 يأ اهكارد لعاف نم لاح اردابمو سافنالا ىلا ةدئاع امهيف ءاهلاو
. ىضم يأ الخو اعرسم



 اهكردا كسافنأ . نم يقب ام كردا ناسنالا اهمأ لوقي : ىنعملا

 ناف اهل لمهم الو ناوتم ريغ اهكاردال اعرسم يأ اردابم كنوك لاح

 . ملعأ هللاو لمك يأ ىضم دق اهل دودعملا لجالا

 ىقتلملا لوهو توملا ةصغب تنذ وأ ةايحل قرت امأ

 ىنعمب ةيفان امو بجعتلل وأ يراكنالا ماهفتسالل : ةزمهلا

 رسكو هلوأ حتفب قرتو و بطاخلا ىلا دياع رتتسم ريمض اهمساو سيل
 دارأو قرتب قلعتم ةايحلو ةمحرلا ءارلا رسكب ةقرلاو محرت يأ هيناث

 حتفو واولا ناكساو ةزمهلا مضب تنذوأو حورلا وأ سفنلا ةايحلاب

 ةصغو تملع ىنعمبوأ تدعو يأ هلعاف ىمسي مل امل ينبم نونلا

 عزفلا لوهلاو هقيضو هوءاجش داصلا ديدشتو نيفلا مضب ١ توملا

 . ةميقلا موي لوعفم مسا ءاتلا حتفو ميملا مضب وقنللاو فوخلاو

 توملاب ةدوعوملا كتايحو كسفن محرت تسلا لوقي : ىنعملا

 ةميقلا موي ديدشلا فوخلاو عزفلاب ةدوعوم هدعبو هقيضو هئاجشو
 . ملعأ هللاو

 ىوقلا باهيإ هنم رذ لمح ف اهرزوب تحلط ةايح محرا

 موحرملل فطعلاو ةقفشلاو ةقرلا ةمحرلاو قر يأ : محرا
تبعت يأ هيناث مضو هلوأ حتفب تحلطو سفنلا ٠ حورلا ةايحلاو



 بعتو ايعا احولطو احلط فرش ةنز ىلع حلطي لجرلا حلطو تيعاو
 ةرابع لاذلا مضب رذلاو لمحتلا لمحلاو مثالا واولا رسكب رزولاو

 هلوق يف ريمطقلاو ليتفلاو ريقنلا ةرابعك ءىشلا ةراقح ليلقلا لقأ نع

 نوملظي الو ةاونلا قش يف نوكي يذلا طيخلا وهو اليتف نوملظي الو

 ةرشقلا ريطقلاو ةلخنلا تبنت اهنمو ةاونلا رهظ يف يتلا ةطقنلا وهو اربقن
 دارم ميظعلا نارقلا يف ةرذلا لاقثم ةرابع كلذكو ةاونلا ىلع يتلا

 ريمضلاو لمحب قلعتم هنمو سانلا دنع ةراقحلا يف ءىش لقأ كلذب

 فاقلا مضب ىوقلاو ناوهلاك ةلذلا ناهيالاو رزولا ىلا دياع رورجملا
 . سفنلا ةدش روصقم حتفو

 اهذقناو امه قفشاو كسفن محرا ناسنالا اهيأ لوقي : ىنعملا

 الذ اهلذيو سفنلا نيهي مثالا ليلق لمح ناف رازوألاو ماثآلا لمح نم
 . ملعأ هللاو ماثالاو رازوألا لمحي فيكف اميظع

 ىدم ريغ ىلا رانلاب فيكف تلمأت ةرذ اهتصرق ول

 صرقل او اهتضع اهتصرقو هانعم م دقت طرش فرح : ول

 فيكو اهملا تسحا يا تعجوت تملأتو ةلمن لاذلا مضب ةرذو ضعلا

 ريغ ىلا ىدم ريغ ىلا فيكب قلعتم رانلابو يبجعت ماهفتسا مسا
. ءيش لكل ةياهنلاو دجلا ميملا حتفب ىدملو ةياهن



 اهتصرق ول اهناف كسفنل ناسنالا اهيأ رظنا لوقي : ىنعملا

 اما تلاتو اهتصرق نم تعجوتل انم لقأ وه ءيش وأ ةضوعب وأ ةلمن

 ىلإ ةمايقلا موي يف ديدحلا ربز بيذتو ةراجحلا قرحت رانب عجوتتو ملأتت
 . ملعأ هللاو دودم دمأ الو دودحم دح اهل سيل يأ دح ريغ

 ىنملا ينودعتنف هللا ةرصن ف ةينمأ ينبصنت ىتم ىتح

 مس ١ هرو رحع ىتمو لاك ةياغلا هانعم رج فرح : ىتح

 هبعتا ابصن هبصني مهل ا هبصنو ينبعتت ي أ ينبصنتو ين امز ماهفتسا

 ةدحاو ةزمهلا مضب ةينمالاو هماقأ رمألل هبصب ز ينميمى مت ينعمب , وأ

 ي مايقل او هرصن هللا ةرصنو هلعفي نا ناسنالا هانمتي ام ىهو ينامألا

 ميملا حتفب ىنملاو ينلغشتو ينفرصت يأ ينودعتو هنيدو هتملك راهظا
 . هالب يأ انم هونمي هانموالبلا

 ينتماقا ايلك هللا ةرصن نع دعقأ تقو يأ ىلإ لوقي : ىنعملا

 ام نع ايالبل ١ ) تلغش ةلق و ينتفرص لجو رع هللا ةرصن ف مايقلل يتينما

 . ملعأ هللاو كلذ هانمتأ

 ىهو تلق اذا دشلا يف دادزي كرش يف لبكم يىننأك

حتفب كرشلاو نيلجرلاو نيديلا لولغملاو ديقملا سوبحملا ناك ربخ ةددشملا ءابلا حتفب لبكملاو اهمساو ةيهيبشتلا ناك : يننأك



 اهريغو ل ابح نم ريطل او ديصلل بوصنم 5 كبشل ا ء ارل او نيشل ١

 ىنعمب فل ١ اهنيب نيل ١ لب د ١ دزيو ةزمهلا حتفب ١ , ك ارش ١ ىلع عمجتو

 . فعض يهو ة :7 و قوثولا دشلاو هديزي

 هللا ةرصن يف مايقلا نع دوعقلا يف يلاح راص لوقي : ىنعملا

 تلواح الكف هنم تلفنا ردقا ال كبش يف سوبحم ديقم ىننأك

 يلع هتوقو هقونو يف دادزا ىسبح نع فعض هنا تننظو تالفن الا

 . . ملعأ وهللاو يعم هباد اذكهو

 ىرسلا يف ينيعو مجنلا برغيف ايراس داهسلا مجنلا رطاشا

 هعباتا ىنعمب وأ هلوأ مضب همساقا يأ : مجنلا رطاشا

 ىلع مجنلا ايرثلا يمست برعلا نأل ايرثلا وأ موجنلا دحاو مجنلاو
 مجنلاو ايرثلا هب ديرا ليق ىوه اذا مجنلاو ىلاعت هلوقو صوصخلا

 ناو رطاشال ىناث لوعفم رهلا نيسلا مضب داهسلاو رطاشا لوعفم

 ةلع داهسلاف داهسلا لجأل يأ هلجال ل عبات ىنعمب ١ هانرسف

 وهو رطاشا لعاف نم لاح ايراسو نسح هيجوت اذهو مجنلل ةعباتملل

 دارأو دحاو ىنعمب لفاو مجنلا برغو لفي برغيو ليللا يف ريسلا
 رهسلا يف يأ نيسلا مضب ىرسلا يفو ةلقملا سفن وأ ةرصابلا نيعلاب

. ايراس يف نكتسملا ريمضلا نم ةيلاح ىرسلا يف ينيعو ةلمجو



 ايراس ينوك لاح رهسلا لجأل مجنلا عباتا ينا لوقي : ىنعملا

 هدوصقم عضوم ىلا لصيو مجنلا كلذ برغينف ادبا مانأ ال يليل لوط

 . ملعأ هللاو يدوصقم غلبا ال رهسلا ين اتباث ينوك لاح انأ ىقباو

 ىشحلا باهلتو مهلا بزال نم يتشاشح تشهن ىعفأ نأك

 يعافا هعمج روصقم ةزمهلا حتفب ةثيبخلا ةيحلا : ىعفالا

 نم حورلا ةيقب ءاحلا مضب ةشاشحلاو تلكاو تعسل .يأ تشهنو

 رمألا بزل هتباثو همزال مهلا بزالو ةيببسلل نمو حيرجلاو ضيرملا
 باهلتلاو ناسنالا هب متهي ام مهلاو تبثو مزل ةبازلو ابوزلو ابزل بزلي
 ام باجحلا نود ام ءاحلا حتفب اشحلاو بهلتلاك دوقولا ءاتلا رسكب

 علظ نيب ام وه وأ شركلاو لاحطلاو دبكلا ىلع لمشيو نطبلا يلي

 . هلك نطبلا رهاظ وه وأ كرولا ىلإ بنجلا رخآ يف يتلا فلخلا

 مزل يذلا مهلا ببسب نكلو ةقيقحلا يف ةيح مث امو يحور تشجن ةثيبخ ةيح نأك مونلا مدعو رهسلا نم ترص يناو لوقي : ىنعمل
 . ملعأ هللاو ينطابو يدبك يف تبثو
 ىسألا رح نم مولظملا اهجرخي ةرفز يبلقب رانلا نم ىكذا

 ءاكذ وكذت رانلا تكدذو ءاكذ دشأ يأ ليضفت لعفا : ىكدا

 ىكذا وهو أدتبملا ربخ ةرفزو ىكذاب قلعتم ةيفرظ رجلا ءابو اهبهل دتشا
 اهجرخيو قيهشلاك اهتيوصتو اهبهل ةدشو رانلا سفنت ريفزلاو ةرفزلاو

۔ ١ا٠-٤ا _



 هناجيه ةدش ىسالا رحو ةرفزلا ىلا ةدياع ءاهلاو اهسفنتي يأ

 . نزحلا ىسالاو هلاعتشاو

 ةدوقوملا رانلا نم ابهلت دشا ةرفز يبلقب نا لوقي : ىنعملا

 جارخ ١ ىلع نعم الو هل رص ان ال ي ذلا مولظمل ١ اهجرخ ةرفز بهلتك

 . ملعأ هللاو هرحو نزحلا ةدش نم هقح

 ىلا يولي ال فصنم ال ثوغ ال هترسح نم دابكالا قرتحم

 هيلا فاضم دبك عمج دابكالاو فوذحم أدتبم ريخ : قرتحم

 نمو مولظملل اتعن هلعج زوجو د ابكأل ا قرتحح وه ي أ فورعم وظع

 ل ١ لي اع ريمضل او فيهلت ارسح رسحم رسحو فهلتل ١ ةرسحل او ةيببس

 ي أ اهمسا ثوغو سنجل ١ يفنل فرح الو هركذ م دقلا مولظم ا

 هلاظ نم مولظملا رصني يذلا رصانلا مكاحلا فصنملاو نيعم ال
 ف ذحو رج فرح ل او يجتلي ال ي أ هثلاث رسكو هلو أ حتفب يولي الو

 . دحأ ىلإ يأ هب ملعلل ءافتكا هرورحم

 هدابكا قرتحت مولظملا لجرلاك يتلاح تراصو لوقي : ىنعملا

 هل فصتني افصنم الو هب ثيغتسي اثيغم دجي مل هتمالظ ىلع هفهلت نم
 هلاظ دي تحت امئاد وهف هيلا ءعيجتلي ادحأ دجي الو هلاظ نم

 . ملع أ هللاو

ىرذ الو هريغ اباب قرطت ال شرعلا باب قرطت هسافنأ



 ناسنالا تايسن يهو ةزمهلا حتفب سفن عمج : سافنالا

 نزحلا ةرارحو ضيفلا تارفز انه سافنألاب دارأو الوزنو ادوعص

 لصت ىنعمب وأ قدت قرطتو مولظملا ىلا دياع فاضملا ريمضلاو

 ابابو توكلملا شرعلاو هتياغ ضرعلا بابو برضلاو قدلا قرطلاو
 عضاومو اهوحنو رادلا يف لوخدلا عضاوم يهو باوبألا دحاو
 باب ىلإ دياع ريغ ىلإ فاضملا ريمضلاو باوبأ عمجلاو اهنم جورخلا

 ايتحا هيلاو هب ىدنتو هامح يأ ىرذ هيرذي هارذ اجتلملا ىرذلاو شرعلا

 . هيلا أجلو هب

 باب لصت هتارفز يأ مولظملا كلذ سافناو لوقي : ىنعملا

 نأل هريغ أجلم الو باوبألا نم هربغ باب ىلإ لصت ال هقدتو شرعلا

 . ملعأ هللاو هل رصان ال نم رصان هللا

 ىوضلا اهراصا قحسلا قلخلاك ةلمرأ اهحفست ةرعو

 ددرت وأ ضيفت نا لبق ةعمدلا ةلمهملا نيعلا رسكب : ةربعلا

 ءابلاو نيعلا حتفب تاربع هعمج ءاكب الب نزحلا وأ ردصلا يف ءاكبلا
 يأ هثلاثو هلوأ حتفب اهحفستو ءابلا حتفو نيعلا رسكب ربعو ءارلاو

 اعباتتم هلاسراو هبابصناو عومدلا باكسنا حفسلاو اهيلستو اهبكست
 حتفب قلخلاو نوجاتحملا افعضلا لاجرلا وأ ةنيكسملا ةأرملا ةلمرالاو
 بوثلا وهو ماللاو ءاخلا مضبو اهحتفو ماللا رسكو ةمجعملا ءاخلا

 قحس البلا ةدش قحسلاو يلب قلخي بوثلا قلخو هنول ريغتملا يلابلا

۔ _ ١٠٦١



 لازهلا داضلا مضب ىوضلاو اهكرتو اهريص يأ اهراصاو يلب بوثلا

 . مظعلا ةقدو

 لمارالا اهبكست ةربع بزاللا مهلا كلذ نم لوقي : ىنعملا

 نم مهماسجأ لازهو مهفعض ربص لاجرلاو ءاسنلا نم افعضلا

 فنأتسم تيبلا رخآ ىلإ ةربعو هلوقو عطقتملا يلابلا بوثلاك نزحلا
 ليق هنأكف ءافلا ىنعمب واولاو مهلا بزال نم هلوق نم اينايب افانئتسا

 افانئتسا هلعج زوبيو . خلا . . ةربعف لاق بزاللا مهلا كلذ ام

 . ملعأ هللاو فانئتسالل واولاو ايوحن

 احلا ةميدع قحلا ةموضهم ةلذ اهيلع ءارغ ءاثعش

 دبلت ثعشلاو ءاثعش ئه يأ فوذحم أدتبم ربخ : ءاثعش

 ربخ وهف فوذحملا أدتبملل وأ ءاثعشل فوطعم ءاربغو هراربغاو رعشلا
 هولعي نم ءاربغلاو ربغالاو ةلمرأل ةفص اهلعج زوجيو أدتبملا فوذحمل
 يونعملا ءالعتسالل ىلع اهيلعو ضرألا ةرشابمو رقفلا ةدش نم رابغلا

 ةلذلاو عم ىنعمب ةبحاصملل ىلع نوكت نأ زوجيو اهتلعتسا يا
 هايا هملظ يأ ايضه همضهي هقح همضه مولظملا موضهملاو ةناهالا

 . هب ايتحي يذلا أجتلملا ايحلاو لعاف ىنعمب ليعف دقافلا ميدعلاو

 ةدبلم مسجل ١ ةربغم يأ ءاثعش ةلمرأل ا كلت لوقت : ىنعملا

 رصان ال قحلا ةمولظم ةميظع ةلذ اهتلعتسا دق رقفلا ةدش نم رعشلا

_ ١٠٧ _



 هيلا ء يجتلت | يذلا أجلملا ةدقاف اهقح جارخال نيعم الو اهل

 . ملعأ هللاو

 انضلا ه اوشأو رقفلا هعقدأ بحاش ميتي ىلع ةرفصو

 جزمل ١ ريغتو نولل ١ ريغت ةرفصل او ةرعو ىلع ةفطاع : و اول ١

 درفنملا دحاولاو ملحلا غلبي ملو هوبأ تام نم ميتيلاو شيع ةدشو عوجل

 هلذأ يأ هعقداو امهريغو عوجو لازه نم نوللا ريغتملا بحاشلاو

 هلحناو هسبيا هاوشاو ةشيعملا ءوسو ناسنالاب ةلاحلا ءوس عقدلاو

 ام ببسب حبقلا ةلاح ىلإ نسحلا ةلاح نم هريغت يأ لاحلا هوشتو

 . مهو ضرمل ةاناعملا ةاناضملاو ديدشلا ضرملا ىنضلاو

 نول ريغت يبلقب يذلا ميظعلا مهلا كلذ نمو لوقي : ىنعملا

 رقفل ا هلذا هتلاح ءوسو عوجل ا ةدش نم هل ازهو هر ارفص او ميتي يبص

 مح ار الو لاجلا ءوس نم هب ام ةاناعمو هضرم هنسح هوشو ايظع الذ

 . ملعأ هللاو هل نيعم الو

 ىفعلا ىلع ةيفاع هل لهو هميدا ىفعلا ىلع اشرتفم

 اطساب يأ ميتي ىلا دياعلا هاوشا لوعفم نم لاح : اشرتفم
 دلجلا ميدالاو خبسلا بارتلا ىفعلاو طسب ىنعمب شرتفاو شرفو
 بجعتلل هلعج زوجيو يراكنا ماهفتسا فرح لهو مسجلا هب دارملاو
 ىفعلاو اقلطم ةمعنلاو مسجلا ةحص ةيفاعلاو اشرتفمب قلعتم هلو
. خبسل ا بارتلا



 اطساب يا اشرتفم هنوك لاح ميتيلا كلذ ةفصو لوقي : ىنعملا
 هل سيل خبسلا بارتلا ىلع هلاوحأو همونو هدوعق يف هترشبو همسج
 تبثت فيكو هتلاح ءوسو همدع نم بارتلا الا هيلع دعقيو ماني شارف
 هنول رفصي ال ملو هرمأ يف ةمعنو همسج يف ةحص ةلاحلا كلت ىلع هل

 . ملعأ هللاو هذه ةلاحلاو هلاح بحشيو

 الخ وأ لالخ دوع هنأك ايسلا تحت ايحاض ىسميو ودفي

 ىلا رجفلا ةالص نم نيغلا مضب ةودغلاو حبصي يأ : ودغي

 ميتي ل ا دئاع هيف نكتسم ربمص و دعي مس او ةركبل اك سمشل ١ عولط

 دض هلو ا مضب ىسميو هب ء افتكا ايح اض هيلع لد فو ذحح هرخو

 ىسمأ ربخ ايحاضو اهتبوبيغ ىلا سمشلا لاوز نم ءاسملاو حبصي

 رسكب لالخلا دوعو رتتسم ريغ زرب احض وحضي احضو ازراب يأ

 هدعبو هتقدل داكي الو رصبي داكي ديعب نم رظني قيقدلا ءىشلا ءاخلا

 رعشل ١ ةرو رض هرصق ءاخلا حوتفم دودمم الخ او عيوفتلل و او يأرل ١ نع

 . ءىشلا مدع ءالخلا دارأو ةالفلاو

 ازراب يأ ايحاض يسميو ميتيلا كلذ حبصي لوقي : ىنعملا
 فقس الو اهخسوو ضرالا بارت هيقي هتحت شارف ال ءايسلا تحت

 هنأك لازملا نم هلاح راص ىتح ءاوهلا ةرشابمو سمشلا رح هيقي هقوف
 كانه ءعىشك ال وأ داكت الو هارت داكت هترظن اذإ كل ليختي قيقد دوع

. ملعأ هللاو اهيف عيش ال ةالف تيأر هعضوم ىلا ترظن اذا لب



 افعلا قاهشت لثم يقت هجو تكهن غاب فيس نم ةبرضو

 قلطم دارأ برضلا ةدحاو ةبرضو ةرفصو ىلإ ةفطاع : واولا

 ريغب سانلا ىلع يدعتملا يغابلاو قرطلاو قدلا برضلاو برضلا
 هب دارأو ةفورعملا ةحراجلا هجولاو تلباو تكلها يأ تكهنو قحلا
 نم لاح بصنلاب لثمو هبرل عياطلا ىقتلاو ةيناسنالا تاذلا قلطم

 هنوكل هيلا فاضملا نم لاحلا عوقو زاجو يقت وهو هجو ىلإ فاضملا
 قيهشلاك ردصلا يف اكبلا ددرت ءاتلا حتفب قاهشتو فاضملا نم ءوزج

 ىلا دياعلا تكهن لعاف نم لاحلا لعج زوجيو رايخلا دلو ىفعلاو

 هجو يف فيسلا ةلصلصو اهتيوصت يف ةبرضلا اهب توعنم ةبرض
 . يقتلا

 ةلطاب ةبرض يبلقب يذلا ميظعلا مهلا نمو لوقي : ىنعملا

 اهب قهشي قح ريغب هبرل اعئاط ايقت ادبع تكلها دعتم ملاظ غاب نم
 . ملعأ هللاو هودع ىلع هل رصان ال رايخلا قاهشت لثم هنوك لاح

 ابضلا دح نم مالسالل لتقا هتابش ملاظ نم ةوطسو

 وطسي اطسو رهقلاو ةلوصلا ةوطسلاو اهلبق امل ةفطاع : واولا
 ةيمست باب نم هفخو هتأطو اهب دراو لعنلا ةابشلاو رهقو لاص ىطس

 دشأ يأ ليضفت لعفا لتقاو هابناج لعنلا ةابشو هتفصب فوصوملا
 عمج اهحتفبو هب هلل نادي يذلا نيدلا ةزمهلا رسكب مالسالاو التق

 . فيسلا داضلا مضب ابضلاو ملسم

۔ _ ١١٠



 دش ا همدق ةئطوو لدعتم : اظ نم رهقو ةلوصو لوقي : ىنعمل ١

 ضرالا ي اهب ىقسي هنال فيسلا دح نم نيملسملل اكالهو التق

 . ملعأ هللاو بلقنا ثيح اداسف

 ىقت الو مرك نم ةبيرض هغيرت ال ةمرحلا كهتني

 نيدي وهو تامرحملا لعفي نم كاهتنالاو ىدعتي يأ : كهتني
 نم مرحملا لعفلا قلطم ءاهتنالاب دارأ وأ لحتسملا دض اهميرحتب

 ءاحلا مضب ةمرحلاو كهتنملا نم نيدتلا يف رظنلا عطق عم هلعاف

 هيمحي ام ناسنالا مراحمو هتايهنم لجو زع هللا مراحمو مراحملا ةدحاو

 ةيجسلاو ةعيبطلا ةبيرضلاو هعنمت الو هدرت ال يأ هغيرت الو هبناج نم
 . هللا فوخو ةعاطلا ىقتلاو لخبلا دض مركلاو ناسنالا نم

 ىدعتيو هللا مراحم كهتني امياد ملاظلا كلذ نا لوقي : ىنعملا

 ةيجس كلذ نع هعنمي الو هدري ال مهيلع ىغبلاو دابعلا ملظب هدودح

 هدابع نم فوخ الو لجو زع هللا نم فوخ الو هسفن يف ززعتو مرك
 لعفاف يحتست مل اذإ هبتك يف هللا نع يسدقلا ثيدحلا يف درو ايك

 . ملعأ هللاو تئش ام

 ىمر ءاش امو ءاش ام كرتي هسوق ديص هللا لايع ىري

 لهأ ناسنالا لايعو هتعاط لها هللا لايعو نقيتي يأ : ىري
 لايعو ىرل ين اث لوعفم ديصو هسوق كلم ي أ هسوق ديصو هتيب

_۔ ١١١ -



 متحتل ارابكتساو اوتع هداص ام ةلزنمب هديصيس ام لزن لوألا هلوعفم

 ىنعمب يمسا لوصوم امو وفعيو رذي يأ كرتيو هسفن يف هعوقو
 سوقلا نرم مهسلا قلطا يأ ايمر يمري ىمرو دارأ يأ ءاشو يذلا

 . ةبيرضلا ىلإ
 ىري هركتو هملظ ةدش نم ملاظلا كلذ نا لوقي : ىنعملا

 مهنم ءاش نمم هرايتخاو هتدارأ يفو هسوق كلم هتعاط لهأو هللا دابع

 . ملعأ هللاو هكرت ءاش نمو هامر ةيمر

 ىبزلا ليسلا غلب ىتح زبف ايماط . ءالبلاب دالبلا ساج

 ءيشلل بلطلا سوجلاو ددرتو بلط اسوج سجم : ساج
 اهيف فاوطلاو تاراغلاب رودلاو تويبلا لالخ ددرتلاو ءاصقتساب

 لعافو يسنجلا مومعلل دارفألاف دالبلا مومع دالبلاب دارملاو داسفلاب

 اربكتم ايلاع يأ ايماطو هلبق امم موهفملا ملاظلا ىلا دياع ريمض ساج

 ءافلاو ساج لعاف نم لاح لاطو الع يأ ايمطو يمطومطي امحل
 ةياغلا ءاهتنا ىضتقي رج فرح ىتحو رهقو بلغ ازب زبي زبو ةيعيرفت
 نم عفترا ام يهو ةيبز عمج روصقم ةمجعملا ءازلا مضب ىبزلاو

 ةعفترملا ضرألا يهو ةوبر عمج ةمومضملا ةلمهملا ءارلاب وأ ضرالا
 رمألا ةدش يف هب برضي لثمابزلا ليسلا غلب ىتح زبف هلوقو ةيلاعلا
 . اعيظف اغلبم هغولبو

۔ _ ١١٢١



 يغبلاب نيملسملا دالب ي ملاظلا اذه ددرت لق لوقي . ىنعملا

 هروج غلب ىتح رهقلاو ةبلغلاب مهيلع ايلاع اربكتم هنوك لاح داسفلاو
 . ملعأ هللاو اعيظف اغلبم هملظو
 ىسالا اهيرويو فوخلا اهؤفطي هربمض ف نمؤملا ةريغو

 هرمض يفو سفنل ١ ةزعو ةيمحل ا ةمجعملا نيغل ١ رسكب : ةربغل ١

 فوخلاو اهئبخي يأ ةعراضملا فرح مضب اهئفطيو هنطابو هبلق ين ىأ

 نزحلا ىسالاو اهلعشيو اهدقوي يأ اهيرويو نمألا دض عزفلا
 . ضيغلاو

 فوخلا اهوبخي ةراتف اهراهظا ىلع ردقي ال اهدباكي هبلق يف هتزعو هتيمح
 . ملعأ هللاو هنطاب يف فسالاو نزحلا اهدقوي ةراتو هلاظ نم

 اقللا لثم هلامو هنيدو هضرعو هميرح يف ناه

 ميرحلاو لذي يأ هلعاف ىمسي مل امل ينبم هلوأ مضب مضب : ناهي

 ميرحلاب دار أ وأ ءوسب لاني نا هيمحي يذلا لجرلا بناج ءاحلا حتفب

 ناد ام لك نيدلاو هبسحو هبناج ناسنالا نم ضرعلاو اقلطم هتامرح

 نمؤملا ىلا دياعلا ناهي لعاف بيان نم لاح لثمو كرتو لعف نم هب هلل

 . هتراقح ضرألا هجو ىلع حرط ام روصقم ماللا حتفب اقللاو
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 هضرعو هميرح كته يف ناهم ليلذ نمؤملاو لوقي : ىنعملا
 ردقي ال هل اراقتحا ضرالا هجو ىلع ىقلم احورطم هلامو هنيد ةحاباو

 . ملعأ هللاو هسفن نع ءيش در ىلع

 ادعام ال مرض ٢ ةر ارشب هنكل سرم ايمحل ١ يماح

 امو ةزوحلا ايمحلاو هميرحو هسفن نع عفادملاو عناملا : يماحلا

 ديدش يأ لعف نزوب ءارلا رسكو ميملا حتفب سرمو ناسنالا هيلو
 رانلا نم رياطتي ام ةباتكك نيشلا رسكب ةرارشو ةدشلا سارملاو
 بطحلا وأ هرفصو هنيلو بطحلا قاقد ءارلاو داضلا حتفب مرضلاو

 فوذحم ىنثتسملاو ءانثتسا ةادأ ادع امو ةيفان الو هل رمج ال يذلا
 . الا سيل اذكو اذك رمالا كلوقك كلذ ادع ام ال يا هب ملعلل

 نع عفادم عنام هرمأ ةقيقح يف نمؤملا اذه نا لوقي : ىنعملا

 هنال رصانلاو نيعملا مدعب لوذ هنكل ةماهشو ةدش وذ هتزوح

 بطح ف رانك هتموهشو هتدش تراصف هسفنب كل ذب موقي ردقي ال

 . ملعأ هللاو كلذك الا وه سيل هيف رانلا يف دقتت ال نيل قيقر

 ىضتني ال هبارق ف فيسلاو اهنمكم ف ةريغلا عفنت ام

 هرخ عفنت ةلمحو أدتبم راكنالا هانعم ماهفتسا مسا : ام

 فرظ فاكلا ناكساو نيميملا حتفب نمكلملاو اهنايب مدقت ةريغلاو
 اوفختسا برحلل موقلا نمكو راتتسالاو ءافختسالا ناكم وهو ناكم
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 دمغ فاقلا رسكب بارقلاو مهودع مهاري ال ثيحب اورتتساو

 ىضتنيو يفن فرح الو فيسلا ىلا ةدياع هبارق نم ءاهلاو فيسلا

 اوضنو ايضن هيضنا فيسلا توضنو لسي ال يأ لوعفملل ءانبلل
 . هتللس يأ ًءاضناو

 يهو نمؤملا نم ةريغلاو ةيمحلا عفنت عيش يأ لوقي : ىنعملا

 ةدئافو فيسلا ةدئاف امو هنم رهظت ال اهعضوم يف ةرتتسم ةيفختسم

 ءادعالا قانعا يف لسي مل هبارق يف ارومغم هنوك لاح فيسلاو هدوجو

 نم هيف امل ماهفتسالا نم لاح بصن عضوم يف اهنمكم ين هلوقو
 ةيلاح اهدعب ةلمجلاو لاحلا واو فيسلاو يف يتلا واولاو لعفلا ىنعم
 هانردق ايك روكذملا ماهفتسالا هيلع لد فوذحم لاحلا لماعو

 . ملعأ هللاو

 ىغولا ف تافصامعلا يوه يوهت اطقاس افسك ليخلا ركت ىتح

 ردقي ةياغلا ءاهتنا هانعم عراضملل بصان فرح : ىتح

 برحلا يف ةلمحلا ةركلاو لمحت يأ ركتو ةيئانثتسالا الا ىنعمب
 ةعايحجل مسا ليخلاو لاتقلا ءانثا يف ةعجرلاو نالوجلا يف فاطعنالاو

 رسكب افسكو لئاخ ةدحاو وأ هل دحاو ال ىثنالاو ركذلا لمشي ليخلا

 عطق يأ يثالثلا فسك ردصم ةلمهملا نيسلا نوكسو فاكلا

 ةعطقلا ةفسكلاو نيسلا حوتفم نوكيف ةفسك عمج هب دارأ وأ

 ىلإ العا نم عوقولا طوقسلاو اعقاو يأ اطقاسو سوبعلا فساكلاو

١١٥ _



 ىلع باقعلا ىوهتو ضقنت يأ يوهتو اعباتتم ىنعمب وأ لفسأ
 ىوه ردصم تافصاعلا ىلإ افاضم بصنلاب يوهو ضقنا بنرالا

 برحلا ىغولاو ةديدشلا حيرلا يهو ةفصاع عمج تافصاعلاو

 . ةالفلاو

 دوجو ديفي الو اهنمكم يف ةريغلا عفنت ال لوقي : ىنعملا

 هللا دوساب هلل اليخ لمحت يأ ركت نأ الا ةبارق يف وهو ائيش فيسلا
 اضاضقنا ءادعالا ىلع ضقنت اضعب عبتي اهضعب اعباتتم اعطق

 . ملعأ هللاو اهلوزن دنع تافصاعلا حايرلا ضاضقناك اديدش

 ىضغلا ناديسك اسمش اسباوع امزش تايمكلاب ازمح زمجت

 زمج ردصم ازمجو ودعلا ةدشو بوثولا زمجلاو بثت يأ : زمجت

 نيشلا مضب ابزشو مئلتسلملا عاجشلا فاكلا مضب يمك عمج ةايكلاو

 رباملاز ن نشخلاو رماضلا وهو عكار عمج عكرك ةددشملا ءازلا حتفو
 احلاوك يأ سباع عمج اسباوعو زمجت لعاف نم لاحلا ىلع هباصتناو
 عناملا وهو سماش عمج نيشلا مضب اسمشو طنقتملا حلاكلا سباعلاو

 نم لاحلا ىلع اسمشو اسباوع باصتناو يوقلا بعصلا هرهظل
 برقعلاو ةميظعلا ةيحلاو دوسا عمج ناديسلاو اضيأ زمجت لعاف
 ةاضغ هتدحاو فورعملا رجشلا ىضغلاو اضيأ دسالاو ةديدشلا

 . ملظملا ليللاو
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 ودعتو بثت اهنا اهنأش نم نوكت ليخلا كلت نا لوقي : ىنعملا

 ةنشحخ ةرماض اهنوك لاح ناعجشلا نم اهيلع نمب اديدش اودع

 نأك اهباحصأب ةعنتمم دايقنالا ةبعص ءادعالا هوجو يف ةحلاك ريسلا

 ءادعالا ىلع اهئبخو اهشحوتل ماظع ةايح وأ ملظم ليل ٢ دوسأ

 . ملعأ هللاو

 عقاولا توصلاو براقتملا كرادتملا وهو جزاه عمج : : جزاوهلا

 عمج ةمجعملا نيغلا مضب دب ابرغو هتالفنا دنع ءىش لك نم ديدشلا

 دنع ركلا يف ددرتملا وهو ر حو عمج اجاحلو طيشنلا لاحلا وهو بيرغ

 ةدش نم ءىشلا يف ددرتلا ةجاجللاو جاجللاو جوجللاو نالوجلا

 وهو عباض عمج ةدحوملا ءابلا ديدشتو داضلا مضب اعبضو ةموصخلا
 عمج نفلا مضب رمغو ديدشلا عيرسلاو هيرج دنع توصلا حباضلا

 رمغ ىلا افاضم ءايلا ديدشتب يراجالاو ليخلا نم داوجلا وهو رماغ

 تابيرقلا دض ةديعب عمج تاديعبو ربسلا ديدش وهو يرج عمج

 نهمهاوفا تاحتاف يأ يحاوش ليخو ءيش لك نم عساولا ىحشلاو

 ب اصتن او نيتوطخل ١ نب ام يهو ةوجش عمج نيشل ١ مضبو اريثك

 . ليخلا توفت يف ةدكؤم لاوحأ تيبلا رخآ ىلإ اجزاوه
 ةكرادتم تاوصأ ىيأ جزه اهل ليخلا كلت لوقي : ىنعملا

 برحلا يف نالوجلا دنع ددرتو رفو رك تاوذ ةديدش يأ ادادح ةبراقتم
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 هاوفالا ةعساوو تاوطخلا نب ام ةعساو سابلا 1 تاديج احباوض

 . ملعأ هللاو سافنالا جارخال

 ىحضلا دار ىجدلا ضرألا للبجس هناكرا ةكلاح قليف ين

 دوسملا كلاحلاو ةدوسم يأ ةكلاحو ميظعلا شيجلا : قليفلا

 هتللجو وسكي يأ للجيو هعيبارت رادلا ناكراو هتاهج شيجلا ناكراو

 ىحضلا دارو هسفن ليللاو ليللا داوس ىجدلاو هايا هتوسك يأ رمألا

 . اهلاوز ىلا عاب وحن سمشلا عافترا نم نامز فرظ

 ميظع شيج يف ةروكذملا ليخلا كلت نوكت لوقي : ىنعملا

 راهنلا ريصي ىتح ضرألا هريثع وسكي هترثكل عبرالا هتاهج ةدوسم
 ملعأ هللاو هماتق ةدشل اليل

 ىرذلا بعص بجحل ساحد رمغ علطه نعرا ماه رجم

 ددعلا ماهللاو ميظع شيج يأ قليفل تعن ميملا حتفب : رجم

 ةرمب هعلتبا همهتلي همهلو رساو لتق اذ يأ ماهلا اذاهلب دارأ وأ ريثكلا

 نعرا شيجو ضرالا ىشغي يذلا عساولا شيجلا نعرالاو ةدحاو

 هل يذلا شيجلا علطملاو عاطقنا ريغ نم عابتأ يأ يفاوقو لوضف هل

 شيجلا ساحدلاو ةددشملا ماللاو ءاطلاو ءاهلا حتفب ضرعو لوط
 حتفب بجللاو لادلا رسكبو هئلم ءانالا سحدو ضرألا ءيلمي يذلا

 احرف حرفك ابجل رحبلا بجلو جومملا برطضملا ميجلا رسكو ماللا
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 العالا ىرذلاو نشختملا ديدشلا بعصل او برطض او جام ابوجلو

 . هالعأ ءيش لك ةورذو ءيش لك نم

 اذ اييظع اشيج نوكي نأ شيجلا كلذ ةفصو لوقي : ىنعملا

 الهس اهئالمو ضر الا عيمج ىشغ دق هضرعو هلوط عست اريثك ددع

 لي دش ب ارطض او جوم هل ةدح او ةرمب هاقال ام لك علتبي البجو

 لعب الو رظنب هاهتنم كر دي ال هناجيه دنع رحبل ١ ب ارطض اك

 ملعأ هللاو

 ىرثلا ىلا لصي مل ىوضر هيلع ىوه ول اجاجع وجلا يف لقي

 ايسلا نيب ام ءاوهلا وجلاو ميقيو ريثي يأ هلوأ مضب : لقي
 يأ ىوهو شيجلا هريثي يذلا رابغلا نيعلا ارسكب جاجعلاو ضرالاو
 ليق رضخ الا لبجلل مس ١ ىوضرو ءالعتسالل ىلعو طقسو عفو

 مل يأ لصي ملو هحوفس نم حفس يف نفد يبن مساب ىوضر يمس
 . ضرألا ىرثلاب دارملاو غلبي ل وأ عقي

 ارابغ ءاوهلا يف ريثي هنا شيجلا كلذ تافص نم لوقي : ىنعملا

 ىلا يهتني مل هرسأب رضخالا لبجلا هيلع طقس ول ايكارتم انيخث
 . ملعأ هللاو هتفاثكل هلمحي لب ضرالا

 الخلل هيلا شحولا طشنتو هناضحا يف نابقعلا شيشعت
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 نم هعمجب رياطلا تيب شعلاو اشوشع ينبت يأ : ششعت

 فورعم ريط باقع عمج نابقعلاو رجشلا قاروأو بطحلا قاقد

 هعفراو ناكم نمأم يف الا ىنبي ال هنأل هريغ نع نابقعلا ركذب صخو

 تاهجلاو بناوجلا يهو نضح عمج ناضحالاو هريغ فالخب

 حتفب طشنتو هيلا يف كلذكو جاجعلا ىلا دياع هناضحا يف ريمضلاو
 . ىعرملا الخلاو جرحت يأ هثلاثو هلوأ

 نابقعلا هيف ينبت جاجعلا كلذ ظلغ ةدش نم لوقي : ىنعملا

 ىعرملل ناكمالا عيمج نم شوحولا هيلا جرختو هتدشو هتوقل اشوشع

 همكرت ةوقو هتبالصل ةعساو ضرأ هنأك وهف ىعرملل هتعسل
 . ملعأ هللاو

 ىفقلاو مامالا شيجلا دتهي مل هب تايفرشملا قورب الول

 قرب عمج قوربلاو هانعم مدقتو ةيطرشلا ول نم ةبكرم : الول
 ةريثك قورب ضيموب تايفرشملا ناعمل هبش تايفرشملا قيرب هب دراو
 اهنم لك نم سوسحملا ناعمللا عماجب تاهجلاو لكاشتلا ةفلتح

 حتفب تايفرشملاو يراعتسالا زاجملا هيفف هسفن قيربلا قوربلاب دارأو

 نم ىرق فراشملا لا ةبوسنملا فويسلا يهو ةيفرشم عمج ءارلاو ميلا
 ىلا دئاع هب نم رورجملا ريمضلاو فيرلا نم وندت برعلا ضرأ
 داشرلا ىدهلاو داشرلاو كولسلا عطتسي ل يأ دتهي ملو جاجعلا

 فلخ ىنعمب افقلاو مادق ىنعمب ناكم فرظ ةزمهلا حتفب مامالاو
. مادق دص



 الول هتملظ ةدش نم جاجعلا كلذ ةياغ نا لوقي : ىنعملا

 ادبا كولسلا ىلا دتهي ملو كلسي نا شيخلا عطتسي مل فويسلا ن اعمل

 . ملعأ هللاو ىرو ىلإ الو مادق ىلإ ال

 ابشلا عارقتو درجلا كبانس هحدقت ايب ضرألا مرطضت

 ءابلا لاعتشالا مارطضالاو لعتشت يأ : ضرالا مرطضت

 اذا دانزلا تحدق هيروت يأ هتلص هحدقتو يفرح لوصوم امو ةيببس

 هكبنس عمجو ادجسم عمج دجاسمك كبنس عمج كبانسلاو هتيروأ
 يهو درجأ عمج ميجلا مضب درجلاو رفاوحلا يهو ةلبنق عمج لبانقك

 هعرق ر ذلصم ء اتل ١ مضب عارقتل او اهتس الل ١ درج تيمس ليخل ١

 ابشلاو برضلاو قدلا ةدش وهو اراعست رعسك اعارقت ءارلا ديدشتب
 . هرغو فيس نم ءىش لك نم دجلا

 إعتشت هتدشو هترثك نم شيجلا كلذ نوكي لوقي : ىنعملا

 قد يأ عرقو اهيشم يف ليخلا رفاوح حدق ببسب ةدقوتم اران ضرألا

 . ملعأ هللاو ضعب ىلع اهضعب حامرلاو ةنسالا

 اهللاك هاحر نطب ين ضرألاف هعقو عافيب اروغ طلخي

 ضعب ىلع اهضعب ضرألا تطلخو يوسي يأ : طلخي
 نابثكلا ءايلا حتفب عافيلاو ضرالا نم ضفخنملا روغلاو اهتيوس
 هقالطناو هيشم يأ هعقوو ضرالا نم عفنترا ام اهب داراو لولتلاو
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 ءيش لك ردصو شيجلا ردص ءارلا حتفب احرلاو شيجلا ىلا ريمضلاو

 اهمال تفذح ةدحاولا اهم دارأ وأ ةا عمج ماللا حتفب اهللاو هاحر

 نطاب ىلع ةفرشملا ةمحللا يهو ةامل اهلصأو اهب ملعلل ءافتكا

 . قلحلا

 يوسي يأ طلخي هنا شيجلا كلذ تافص نم لوقي : ىنعملا

 اهيف هعقول ةيوتسم اضرأ اهلعجيف ةضفخنملا ضرألاب ةعفترملا ضرألا

 يف ةفرشملا ةمحلل اك هردص ةعس عم اهمظع عم ضرألا عيمج ىرتو

 هاحر نم ذخأت مل ضرألا كلذكف اليلق الا هنم ذخأت مل ناسنالا قلح

 . ملعأ هللاو ةفعاضم فاعضأب اهنم عسوأ هنأكف اليلق الا

 ىغط دق ديدح رحب يف شيجلاف هلاعر يفن ةكشلا محتلت

 رسكب ةكشلاو مايتلالاو عامتجالا ماحتلالاو عمتبحت : محتلت

 ربمضل او هط اشنو هتعس ف ي أ ء ارل ١ رسكب هل اعر يفو حالسل ١ نشل ١

 حالسلا سفن رحبلاب دارأو ةحاصفلل ءافلاو شيجلا ىلإ دياع هلاعر يف

 اهكابسنا عماجب هجاومأ مطالتملا رحبلاب شيجلا كلذ ةحلسأ هبش

 اولعتو انيح بسرتو اضرعو الوط ادتمم ادحاو ائيش نيعلا يأر يف
 وهو هبشملا فذحف اهضعب عبتيو ضعب قوف اهضعب فدارتتو ىرخأ
 ةيليثمت ةيلييخت ةراعتسا فوذحلملاف ديدحلل ١ همزاول نم ركذو ةحلسالا

 . عفتر او الع ي أ ىغطو امل حي رصت مزالل او

۔۔ _ ١٢٢



 عمتجت هتحلسا نأ شيجلا كلذ تافص نم لوقي : ىنعملا

 ائيش ريصتف هتعس ىلع هريس يف ضعب ىلع اهضعب متليو اعايتجا
 مطالتملا رحبلاك بسريو ولعب اضعب عبتي هضعب افدارتم ادحاو
 رحبل ا كلذ ف هربسم 0 عفتريو ولعي شيجل او ديدح نم هنا الا

 ملعأ هللاو

 ىسع ليللا اذإ ليللا هؤاهز مزامز هل رغولا رجم زم

 بخصلا ولعو حايصلاو بيوصتلا ديدش يأ : رجم زم
 ريدهلا مزامزلاو دقوتلاو ضيغلاو ةوادعلا ةدش ةمجعملا نيغلاب رغولاو

 ههباشيو هلثامي يأ ءازلا حتفب هؤاهزو رده اذا لمجلا مزمزو لجزلاو
 . سعسعك ملظ اوسعي ليلل ا ىسعو

 هريسو هيشم يف الجز هل نا اضيا هتافص نم لوقي : ىنعملا
 هترثكل ملظم ءادعالا ىلع ةوادعو اضيغ ادقوتم بخصلا ديدش

 ملعأ هللاو ملظملا ليللاك

 اطسلا دادش ةبكلا لوهم رغاد كيتع ديدنص لكب

 سنجلل اهلعج زوجيو ةبحاصملل ىنعمب لكب يف يتلا : ءابلا
 نم داوجلاو ميلحلاو عاجشلاو ديسلا ديدنصلاو ةيسنجلا نم ىنعمب
 لوهملاو عفادملا رغادلاو اهل ميقملاو لاتقلا يف راركلا كيتعلاو سانلا

 بعرلا هيلع ىقلاو هعزفا اذا هلوهم هودع هودع لوه نم بعرلا
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 برحلا يف ةلمحلا يهو فاكلا مض عم ةحوتفم ديدشتب ةبكلاو
 . لاصو شلطب وطسي اطسو ةلوصلاو شطبلا ريثك يأ اطسلا دا دشو

 داوج عاجش مهش لك شيخجلا كلذ بحصي لوقي : ىنعملا

 عزفم يأ لوهم هميرح نع عفادم رباص لاتقلا يف ركلا ريثك
 . ملعأ هللاو ةلوصلاو شطبلا ريثك مهيلع هتلمحب هئادعال

 ىدهلل اراصتنا فتحلا نكي نا هنيح ىهشيو فتحلا بقحتسي

 هنيح يهشيو توملا فتحلاو هبلطي ي أ : فتحلا بقحتسي

 راصتنالاو اضيأ توملا ءابلا نوكسو ءاحلا حتفب نيحلاو هل بغري يأ

 . رصنلا ىنعمب

 دحاو لك بلطي شيجلا ناعجش تافص نم لوقي : ىنعملا

 هللا ةملك راهظاو نيدلا رصن الا كلذب ديري ال هنال نيدلل
 . ملعأ هللاو

 ىرقلا نم اهل ناحيتي ال هحمرو هفيس روسنلا ىوهت

 رسن عمج روسنل او بحت ي أ روصقم هثل او هلو أ حتفب : ىوهت

 هحمرو هفيس نم ناريمضلاو ريطلا عابس نم فورعم رئاط وهو
 لوصوم امو ليلعتلل رجل ا مالو هركذ مدقتملا عاجشل ا ىلا نادياع
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 ماعطا روصقم فاقلا رسكب ىرقلاو حمرلاو فيسلا ىلإ دئاع
 . نافيضلا

 يأ هحمرو هفيس بحت شوحولاو ريطلا عابس نا لوقي : ىنعملا

 . مهئامدو ءادعالا موحل ماعطلاب دارأو

 ىظل نم ىرواو قرب نم عرسا ةميزع يف عورلا بلق عدصي

 يأ رمؤت ايب عدصاف ىلاعت هلوقو قرفيو قشي يأ : عدصي
 عزفلا عورلاو هدصق انالف عدصو ديحوتلاب نيكرشملا تاعامج قرف

 . ةدشلاو لعفلا ةوق ةميزعلاو عم ىنعمب يئو

 نم هدصقيو عزفلا بلق عاجشلا كلذ قشي لوقي : ىنعملا

 دشأ لعف ةوقو مزع ةدش عم بورحلا ٢ تالوهملا قرفيو ةالابم ريغ

 ىظل ران نم اهيف الاعتشا دشاو هرفو هرك يف قربلا نم ةعرس
 . ملعأ هللاو

 ىرف الا ةبيرض ىحتني ال هبلق نم هزارج نأك

 ضيعبتلل نمو عط اقلا فيسلا ميجل مضب : ز ارجلا

 بورضملا ءيشلا داضلا حتفب ةبيرضلاو دصقي ال يأ يحتني الو

 . عطق يأ ىرفو ءانثتسا فرحالاو
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 هفيس ناك برحلا يف هتلاسبو هتعاجش ةوق لوقي : ىنعملا
 هعطق الا هئادعا نم ادحأ دصقي ال هبلق نم ضعب هب لتاقي يذلا

 . ملعأ هللاو

 سرامم سرضم سرحم

 دسالاو بورحلا يف برجملا سرضلملاو ظفاحملا : سرحملا

 ميظعلا رمالا بطخلاو كتحي يأ سرتميو ةيهادلاو ديدشلا سرامملاو

 . حتفناو عسو احشو

 ودعلا ءاكنا ىلع ظفاحم عاجشلا كلذ نا لوقي : ىنعملا

 اذا ماظعلا رومالا كتحم اهيف ةدشو يهد وذ بورحلا ٤ برجنو

 . ملعأ هللاو هيلع اهمف حتفناو تعسو

 ىوشلا لبع هيرج يف قرتعم مهطم سماش ةارس ىلع

 رهظل ا نيسلا حتفب ٥ ١ ةب ةارسل او يقيقحل ا ءالعتسالل فرح : ىلع

 وهو يرس عمج 937 مضب وأ تاورس عمج ليخلا هب دارأو بوكرملا

 ديدشتب مهطملاو هرهظل هل عناملا سماشلاو ليخلا نم داوحلاو ميركلا

 ف قرتعملاو دض مسجلا قيقدل او ءيلتمملا نيمسل ١ ةروسكملا ءاملا

 ىوشلاو هظيلغو همخض يأ ىوشلا لبعو يرجلا يف ديدشلا يرجلا
 هلك سأرلا وأ سأرلا فحقو نالجرلاو ناديلا

 احش بطخلا اذا بطخلا سرتمي
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 داوج ميرك سرف ىلع بكار عاجشلا كلذ نا لوقي : ىنعملا

 سأرلا ظلغ دحلا قوف يرجلا ديدش انمس ءىلتمم هرهظل عنام

 . ملعأ هللاو نيلجرلاو نيديلاو

 ىدرلا ماتعيو لوهلا ضراعي اهسيطو يف ةموحلا قرتخي
 همظعمو لاتقلا ةدش ةموحلاو صوغيو لخدي يأ : قرتحم

 ضراعيو هسفن لاعتشالا سيطولاب دارأ وأ لعتشملا برحلا سيطولاو

 ىدرلاو ضوخي يأ ماتعيو عزفلاو فوخلا لوهلاو هاقلتي يأ لوهلا
 . توملا ءارلا حتفب

 ةدشو برحلا لاعتشا يف صوغيو لخدي لوقي : ىنعملا

 هنم فياخ ريغ توملا راحب ضوخيو هسفنب تافوخملا ىقالي لاتقلا

 ملعأ هللاو

 ىوث دوطلا هتفطخ ف كصول ةضقنم ةقعاص هنأك

 رانو باذعلا ةحيصو كلهم باذع لكو توملا : ةقعاصلا

 ةفطخلاو برض كصو ةعرسب ةيواه ىأ ةضقنمو ءايسلا نم طقست

 . كدنا يأ ىوثو ميظعلا لبجلا دوطلاو ةعرسلا

 برحلا يف هيرج ةدش نم سرفلا كلذ نأك لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو هلوأ نم كدنل اييظع

- ١٢٧ _



 اطقلاك لاعرلا سادكا شوحي ةماصمص انفطضم ايشتحم

 فيسلا ةماصمصلاو اذخآ يأ انفطضمو ابضغم يأ : ايشتحم
 نالاح انفطضمو ايشتحم باصتناو انفطضمب لوعفم وبني ال يذلا
 سرفلا ىلإ وأ عاجشلا ىلا دياعلا هتفطخ ىلا فاضملا ريمضلا نم
 عمج سادكالاو ريمضلا نم ةردقم اضيأ لاح قوسي يأ شوحيو

 نم ةعطقلا لاعرلاو ناعجشلا لاجرلا يهو سالفاو سيلفك سيدك
 . اعطق اعطق ريطي فورعم ريطاطقلاو نيرشع ردق وأ ليخلا

 اذخآ اديدش ابضغ بضغم عاجشلا كلذ نا لوقي : ىنعملا
 . اطقلا عطقك اعطق همادق ءادعالا قوسي ادبا وبني ال افيس هديب

 ابشلا ىلع هب توملا نمكو اسبق اباهش لقصلا هصلخأ

 لقصلاو ارهوجم ايفاص يأ اصلاخ هكرت يأ لقصلا : هصلخا

 ىلا دياع هصلخأ يف ريمضلاو اهلقصي نم لقيصلاو ءالجلا
 اران يا يناثلا صلخا لوعفم اباهشو فيسلا وهو ةماصمصلا

 واولاو باهشل تعن العتشم يأ اسبقو رانلا نم ةوذخجلا باهشلاو
 دصارلا نماكلاو دصر يا ميملا رسكو فاكلا حتفب نمكو لاحلل
 . فيسلا دح ابشلاو
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 لقصلاو ارهوجم ايفاص يأ اصلاخ هكرت يأ لقصلا : هصلخا

 ىلا دياع هصلخأ يف ريمضلاو اهلقصي نم لقيصلاو ءالجلا
 اران يا يناثلا صلخا لوعفم اباهشو فيسلا وهو ةماصمصلا

 واولاو باهشل تعن العتشم يأ اسبقو رانلا نم ةوذحجلا باهشلاو
 دصارلا نماكلاو دصر يا ميملا رسكو فاكلا حتفب نمكو لاحلل

 . فيسلا دح ابشلاو

 ءالجلا هكرت هنا فيسلا كلذ تافص نم لوقي : ىنعملا

 هدودح يف توملا دصر دقو ةلعتشم ران هنأك العتشم ارهوجم ايفاص

 . ملعأ هللاو هتقو نم تام هدح هاقال نم لكف

 ىوه دنا مشالا زتحمو هنم هزازتهاب لفحجلا ضفضفي

 يأ هزازتهابو عساولا شيجلا لفحجلاو قرفي يأ : ضفضفي
 عطقي يأ زتحيو توصلا ةدشو ضاضقنالا زازتهالاو هضاضقناب

 ريمض ىوه لعافو عقو نا يأ ىوه ناو عفترملا لبجلا مشالاو زحيك

 . لبجلا ىلا ال فيسلا ىلا دوعي

 شيجلا قرفي هنا فيسلا كلذ تافص نم لوقي : ىنعملا

 يا هيلع عقو اذا ميظعلا لبجلا عطقي هناو هيلع هضاضقناب عساولا

 . ءيش نم وبني ال

 ىوطنا فتحلا ىلع ءاشقر لصعا هماطس مذهلب هعفسي
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 نم لوعفملا ريمضلاو هبرضي يا ةلمهملا نيسلاب : هعفسي
 حجرا لوالاو هبلطي يأ ةمجعملا نيشلاب وأ لفحجلا ىلا دياع هبرضي
 لصعالاو هدح يأ نيسلا رسكب هماطسو عطاقلا فيسلا مذهللاو

 دوس طوطخو طقن اهيف ةميظعلا ةيحلا ءاشقرلاو ديدشلا بلصلا
 ىنعمب وأ ىفتخا ىيأ ءاوطنا يوطني ىوطناو توملا فتحلاو

 . لمتشا

 برضي هنا هتافص نم عاجشلا كلذ ناو لوقي : ىنعملا

 توملا ىلع لمتشم ديدش بلص هدح عطاق فيسب ميظعلا لفحجلا

 . ملعأ هللاو هيقالي نم تيفي ال ءاشقر ةيح هنأك

 اصش ماغرضو حورلا جرشحي امذ دق يمك نيب قزأم يف

 لاتقلا عضوم انه هب دارأو ءيش لك نم ةعطقلا : قزأملا

 رغرغي جرشحيو ضرألا ىلع عقو يأ ومذي امذو عاجشلا يمكلاو
 لطب يا يمك ىلا فوطعم ماغرضو سفنلا حورلاو هسفن ددريو

 . هرصب صخش يأ ىصش وصشي اصشو

 اديدش الاتق لاتقلا عضوم يف ءادعالا لتاقي لوقي : ىنعملا

 رغرغي ضرالا ىلع عقو عاجش نيب مهارتف مهلاتق يف قمعتم وهف
. ملعأ هللاو توملا هرصب صخش لطب نيبو هسفن ددريو توملا



 ىبشلا عارقت مهبلا طوسي ايك قليفب اقليف هيف طوسي
 مث دحاو عضوم يف نيئيش طلخت نأ وهو طلخي يأ : طوسي

 ىلا دئاع هيف رورجملا ريمضلاو اطلتخي ىتح ضعبب ايههضعب برضت
 ةيدعتلل قليفب يف يتلا رجلا ءابو ميظعلا شيجلا قليفلاو قزأملا

 حتفب عارقتلاو ةميهب عمج ءابلا مضب مهبلاو نيكسلاب ملقلا تيربك
 الكو طوسلا ابشلاو هبرض ىنعمب اعارقت فعضملا ةعرق ردصم ءاتلا

 . دح هل ناك

 افتشا ضيفلا وخأ فيسلاب ناك نا انظيغ ىفشن ةطخلا هذه

 نم هلوأ مضب يربن ي أ يفشنو ةقيرطلا ءاخلا رسكب : ةطخلا

 رخاو بلقلا يف نماكلا دقحلا ضيغلاو هاربا يأ هيفشي هافشا

 . ءافشلا بلط يأ ىفتشاو هبحاص ضيفلا

 ام يرن يلوق ي افنا اهتركذ يتلا ةقيرطلا هذهب لوقي : ىنعملا

 انم دحا ناك نا ءادعالا ىلع نماكلا دقحلاو ضيغلا نم انبولقب

 . ملعأ هللاو ريغ ال هب امم ءافشلا بلطي

 ىضرلا هنم بلاط انيف ناك نا انبر يضرن ةطخلا هذه
 ىنملا يفوتسنو ايندلاو نيدلا ف العلا عاتبن ةطخلا هذهس

۔ _ ١٢١



 تعتبا لوقت يرتشملل لاقت ةغل هيرتشن يأ : العلا عاتبن

 نعلا مضب العلاو هتيرش مكب يأ اذه تعتبا مكبو هتيرش يأ اذك

 ةينم عمج ميملا مضب ىنملاو لمكتسن يأ يفوتسنو فرشلاو دجلملا

 . ينمتلاك هلانيل ناسنالا هانمتي ام يهو

 لجو زع انبر انع ىضري اضيا ةقيرطلا هذهب لوقي : ىنعملا
 اهبو هنع هاضر بلطي دحا انيف ناك نا ةلطابلا ينامالاو دومجلاب ال

 ظحلا لمكتسنو ةرخآلاو ايندلا يف يلاعملاو فرشلا يرتشن اضيا

 ىبقعلا يف زوفلاو ءادعالا ىلع رصنلا نم هللا دنع نم رفاولا

 . ملعأ هللاو

 ىعدو اهيلع ظح ةياغل الس ىقرن ةطخلا هذهب

 مضب السو اولعنو دعصن يأ روصقم هثلاثو هلوأ حتفب : ىقرن

 ثنؤتو ركذتو ةاقرملا يه ركس ةنز ىلع ةددشملا ماللا حتفو نيسلا

 هدحو هاهتنم ءىش لك ةياغو ىهتنملا ةياغلاو ىلا ىنعمب رجلا مالو
 تيبلا يف العو لج برلا ىلا دوعي ريمض هلعاف ثح يأ ظحو
 اعدو ظحب قلعتم ةياغلا ىلا دوعي ىلعب رورجملا ريمضلاو مدقتملا
 . رمأ يأ
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 دعصنو ولعن اهتركذ يتلا اضيأ ةقيرطلا هذهب لوقي : ىنعملا

 انرم 8 لو مهقلخ كل ذلو لجو زع هللا دنع دحمل او فرشل ١ يق ارم ىلع

 ملعأ هللاو دومجلاو لساكتلاو لذلاب

 اندلا ىضرن اننيد يف ىتم ىلل مكنأش ام هللا لاجر نيأ

 هللا لاجر هربخ أدتبم حتفلا ىلع ىنبم ماهفتسا مسا : نيأ

 راكنالا هانعم اضيأ ماهفتسا مسا امو هتعاط لهاو هبزح هللا لاجرو

 لادلا مضب اندلاو لاحلاو رمألا نأشلاو مكنأش هربخ أدتبم خيبوتلاو

 . ناوهلاو لذلا

 مهل لوقاو هتعاط لهاو هللا بزح لأسا ينا لوقي : ىنعملا
 يأ ىلاو مكنيد راهظاو مكودع لاتق نع مكطبن ءيش يأو مكنأش ام

 . ملعأ هللاو مكنيد يف ناوهلاو لذلا نوضرت نامز

 ىدعلا ميضلا انموسي ىتم ىلإ انقوقح نع زجعن ىتم ىلإ

 ي أ هغل اثو هلو أ حتمب زجعنو ين امز م اهفتسا مس ا : ىتم
 ميضلاو هايا هفلك رمالا هماسو انفلكي يأ انموسيو لذنو فعضن
 عمج نيعلا رسكب ىدعلاو هملظ يأ اييض هميضت هماض ملظلا
 . اودع

 انقوقح ذخأ نع فعضن نحن نامز يأ ىلإ لوقي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو لذلاو ملظلا ودعلا انفلكي نامز يأ ىلاو اهب مايقلاو
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 افصلا حدقنو لذلا انتافص يف حدقي ال ميضلا ةابأ انك

 ابأي يذلا فيرشلا يبالاو يرس عمج ةارسك يبا عمج : ةابالا

 عطقلاو ريثأتلا حدقلاو ملظلا ميضلاو هبسحو هسفن يف هلاني نا لذلا

 فرش انه اهب داراو ةبلصلا ةسلملا ةاصحلا داصلا حتفب ةافصلاو

 مدعو ةبالصلا عماجب ءاسلم ةاصحب سفنلا ةزع هبش هتزعو ناسنالا

 . ايهيف ريثأتلا

 ملظلا نوعناملا نحنو انيف ناوهلا ىضرن فيك لوقي : ىنعملا

 هتافص يف رثؤن لب ودع نم لذ انفرشو انزع يف رثؤي ال انميرح نع
 ملعأ هللاو

 ىرذلا لين يف عماطلا انتورذ يف عمطي ال فنالا ةامح انك

 يمحي يذلا وهو يماح عمج ةلمهملا ءاحلا مضب : : ةامحلا

 يذلا فنآلا فنالاو ميضب لاني نا هبناجو فرشو هبسح عسو

 لمالا عمطلاو لمأي ال يأ عمطي الو ابأي يأ ىزخي نأ فنأي
 لين يفو هالعأ ءيش لك ةورذو ةعفرلاو دجملا ةورذلاو صرحلاو
 . كاردالا لينلاو هكرد ف يأ ىرذلا

 لاني نا اندجمو انفرش نع نيماحملا انك اضيأ نحنو : : ىنعملا

 عماط انيف عمطي الو لمأتم انتزعو اندجم يف لمأتي الف قبسي وأ ملظب
 . ملعأ هللاو ادبأ

۔ _ ١٢٤



 ابكف دجم شرع انللث مكو اندجم دايع نهولا قرطيال

 نهو فعضلا نهولاو برقي الو لصي ال يأ : نهولا قرطي ال
 عيفرلا ءانبلا دايعلاو هؤانب اندجم دايعو فعض انهو نهوي هرمأ يف
 ين بصان ربخلا يف راج مسا مكو فرشلا دجملاو نيعلا رسكب يوقلا
 رورجملاو أدتبم اهرورجم عم مكو ريثكتلا ديفت ةيربخ انهو ماهفتسالا

 شرعلاو انكلهأو انمده يأ انللثو . خلا . . ةرم هريدقت فوذحم
 طرشلا ءايسا اههبشل ةيربخلا مك باوج ابك ءافو ءانبلاو زعلاو كلملا

 . مدهناو طقس يأ ءابكو ىبكو اوبك وبكي ابكو

 اندجم فعضلا برقي ال اضيأ نحن انكو لوقي : ىنعملا

 اكلم ي ] اشو رع نحن انمده ام اريثكو يوق مث اق وه لب لب ١ انفرشو

 . ملعأ هللاو مدهناو مهب طقسف ءادعالل ةينبأو

 ىصع نم ىتقاو لظ نم عبتت ةعما ةقوس انرص م يىلع

 هفلا فذح ماهفتسا مسا مو ةيببسلا ىنعمب رج فرح : ىلع

 هلوقك فلالا ءاقبا زوجيو هيف لايعتسالا رثكأ وهو هيلع راجلا لوخدل
 راصا نم داصلا رسكب انرصو اهاركذ نم تنأ اميف ةمحر ايبف ىلاعت
 نيسلا مضب ةقوسو ةصقانلا ناك تاوخأ نم يهو ريصلا نم ريصي

 ركذمللو عمجلاو دحاولل لمعتسي ةيعر يأ راص ربخ واولا ناكساو

 حتفو نيسلا مضب درصك قوس ىلع هعمجيو درفم وه ليقو ثنؤملاو
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 وهو ناحتفي دقو علهك ةددشملا ميملا حتفو ةزمهلا رسكب ةعماو واولا

 نم ماعطلل لفطتملاو لاح ىلع تبثي الو دحأ لك عباتي يذلا لجرلا

 لعفا عبتاو ةعنص ريغ نم ددرتي يذلا لاطبلاو هيلا ىعدي نا ريغ

 . ١ ف اهريغو , ناسنالا مسج روصت ء اظلا رسكب لظل او ليضمت

 ىتقاو عبتا لحمو فورعم ىصعلاو هزييمت ىصع نمو عوطا ي أ ىتقاو

 . راصل رابخا بصنلا

 مهعباتن ءادعالل ماوع ةيعر نحن انرص ببس يأب : ىنعملا

 دعب هلماحل ىصعلا نم مهل عوطاو لظلا نم مه عبتا انودارأ ام ىلع

 . اهيلع انك يتلا ةفنالاو ةزعلا

 الطلا قوف نم ماهلا ليزي برض هليزي وأ رانشلا عطقا

 رانشل او بجعتل ا لعف عطق او أ دتبم بجعتلل ةركن مس ا : ام

 ىنعمب وأ ام ربخ ةلمجلاو عطقاب بوصنم بيعلاو راعلا نيشلا حتفب

 نا الا يأ وأ دعب ابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم هليزيو الا
 هليزي لعاف برض ردصم برصو رانشلا لا دياع ريمضلاو هبهذي

 رسكب الطلاو سارلا يهو ةماه عمج ماهلاو هعطقي يأ ماهلا ليزيو

 . قنعلا ءاطلا

 حيبق رمالاو انبويعو انراع رهظا ميظع ءيش لوقي : ىنعملا
 سوؤرلا عطقي عيظف برضو انم راعلا بهذي نا الا هيف نحن ام ىلع
 . ملعأ هللاو الف الاو قانعالا قوف نم

۔۔ _ ١٢٦



 ابشلا زخو هلؤي ال تيملاك انملؤي الو ىزخن ىتم للا

 حتفو هلو أ مضب ىزخنو لبقتسمل ا ن امزلل م اهفتسا مس ا : ىتم

 هنم عجوتن ال يأ انملؤي الو برضن يأ هلعاف ىمسي مل امل ينبم لازلا

 . دح هل ءىش لكو فيسلا لح ابشلاو

 ءادعالا باذع تحت نحن نامز يأ ىلإ لوقي : ىنعملا

 هبيصي برض نم ل أتي ال تيملاك كلذ نم عجوتن ال مهبرصو

 . ملعأ هللاو

 اطقلا رفظ نم رصقا انردقو مهيف رامح دتو نم لذا

 لذلاو ةلذ دشا ىنعمب لذا نحن يأ فوذحم أدتبم ربخ : لذا

 طبري رادج يف وأ ضرالا يف ةزورغم ةبطح دتولاو نايبلل نمو ناوهلا

 ليخلاو لبالا نع رايحلا كلذب صخو باودلا نم هريغ وأ رامحلا هيف
 يأ انردقو ءادعالل دياع ريمضلاو مهعم يأ مهيفو ايهتزعو هناو

 ريصق فورعم ريط ةاطق عمج اطقلاو فعض اورقحا يأ رصقاو اننأش

 . اضيأ رافظالا ريصقو ادج لجرالا

 دتولا نم اناوهو الذ دشأ ءادعالا عم نحنو لوقي : ىنعملا

 ريصق اننأشو اضيا مهعم انردقو هطبرل هللذتل راحلا هيف طبري يذلا
 الف اهلجر نع الضف ةاطقلا رفظ نم رصقا هتحت لياط ال ريقح
 . ملعأ هللاو مهعم انتلاح ءوسل انب نوئبعي
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 ىقتلا يدبت اهتيلو يقتنو مهتعاط يف عطهن ىتم لىا

 فطاعلا فذحب ىزخن ىتم ىلا هلوق ىلا فوطعم : اذه

 اكرتو العف مهرمأ لاثتما يف ي أ مهتعاط يفو عرسن يا عطهنو

 ةلمحلاو رذحن يأ يقتنو لاحلا واو يقتن واوو لاثتمالا ةعاطلاو

 ةبصانلا نا تاوخأ نم نمت فرح تيلو عطهن لعاف نم ةيلاح

 ىلإ وأ ةموهفملا ةلاحلا ىلا ةديأع تيل مسا ءاهلاو ربخلل ةعفارلا مسالل
 لادلا رسكو ءاتلا مضب يدبتو مالكلا قايس نم ةنومضملا ةاقتلا

 ةاقت اهلصاو ةدرفم اهلعج زوجيو ةيقت عمج ءاتلا مضب ىقتلاو عفنت يأ

 ةلمجو رعشلا يف زياج كلذو اهب ملعلل يورلل ءاتلا يهو اهمال فذح

 . تيل ربخ خلا يدبت
 لاثتماو ءادعالا ةعاط يف عرسن نامز يأ ىلإ لوقي : ىنعملا

 مهنم ةل ع ١ تيلو مهروجو مهشطبل نيرذاحم اننوك ل اح ميهنو مهرمأ

 . مهايا انتاقت عفنت

 احتنم ال ىهتنم ال أجتلم ال مهبانذأ يف عرهن ىتم ىلإ

 نون مضب هتئارق زوبي عرهنو هلبق ال فوطعم : تيبلا

 وهو يثالثلا عره نم اهحتفبو عرهي يعابرلا عرها نم ةعراضملا
 نونلاو لاذلا حتفب بنذ عمج ةزمهلا حتفب بانذالاو عارساب يشملا
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 نم جتلملاو هل بنذاك هقرافي ملف هالت اهرسكو عراضملا نيع مضب
 ىهتنمو كلذل ةياغ ال يأ ىهتنم الو ةدشلا دنع هب ىمتحيو ءىجتلي

 بياونلا دنع هيلا دمتعيو دصقي يذلا وه اجتنملاو هتياغ ءىش لك
 . هيلا تدمتعا هيلا توحتناو هتدصق انالف توحن

 يف عرسن يأ عرهن نامز يأو تقو يأ ىلاو لوقي : ىنعملا
 مهقرافن ال مهل بانذا اننأك مهنم لفاسالا عابتاو ءادعالا عابتا

 يف نحنف هدصقنو هدمتعن نم الو هيلا عيجتلن أجلم دجن ال كلذو
 . ةياغ ريغ ىلا ناوهلاو لذلا

 ىدملا قرع مهرفكو مهروجو مهريكن انقرعي ىتم ىلإ

 ١ انعمو ء ازل اب هتء ارق زوجحم انقرعيو هلبق 11 فوطعم : تيبل ٥

 ةقشملا هانعمو ةلمهملا ءارلابو اهقش يأ اهقزعي ةاشلا قزع قشلا
 هكرت ىتح همحل لكأ يأ اقرع هقرعي هقرع محللا لكاو ةديدشلا

 مهيلع مهراكنا ريكنلاب دار أ وأ مهركنم ي أ مهريكنو هقيطي ال ام

 يدعتلاو ملظلاو فيحلا روجلاو تادابعلا نم هب نونيدي ام راهظا
 باكترا نم زئاج ريغ لعف لك ىلع قلطيو ةيطغتلا هلصأ رفكلاو
 ردصم قرعو كرشلا عاونأو قافنلا ىلع لمشيو رومأم كرت وأ روجح

 دملاو هلماع ىلا ردصملا ةفاضا نم ىدملا ىلا فاضم هلماعل دكؤم
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 مهركنم انلكأيو قاشملا هنم لمحتي تقو يأ ىلاو : ىنعملا

 محللا نيكسلا قرعك اعيظف اقرع انيف مهرفك راهظاو مهيدعتو
 . ملعأ هللاو

 ىصعلا دبع مهل نحن ىتم ىلا مهسارضا انمصقت ىتم ىلا

 يا هقنع هللا مصق عطقلا مصقلاو انعطقت يأ : انمصقت

 ىصعل ١ دبعو سولفو س الف او سلفك سرص عمج س ارض ال او هعطق

 ايك ىصعلا ةراشاب لاثتمالا ىصعلا دبعب دارأ وأ ىصعلا عوط يأ

 . هدوعقو همايق يف اوتعو اربكت هاصعب هكولممل ديسلا ريشي

 ملظلاب مهسارضا انعطقت نامز يأ ىلاو لوقي : ىنعملا

 مهتيصع ةراش ال نيلثتمم مهل نحن نوكن نامز يا ىلاو انيلع يغبل او

 . ملعأ هللاو كيلامم اننأك

 ىتم ىلا ىتم ىلا ىتم ىللا مهريكن انكرعي ىتم ىلا

 مدقت ريكنلاو كحلاو كلدلا كرعلاو انكلدي يأ : انكرعي

 . هنايب

 انيف مهركنم انكلدي يأ انكرعي نامز ي أ ىلاو لوقي : ىنعمل ١

 . ملعأ هللاو هاهتنمو هتياغ تقو يأ ىللاو

ىشتخملا ناه بحلا قدص ول اقداص انيف هلا بحم نيأ



 بحمو أدتبم مهبملا ناكملا نع اهب لأسي ماهفتسا مسا : نيأ

 هايا هقيفوت نع ةيانك دبعلل هنلا بحو هللا ىلا برقتملا يأ هربخ هللا

 كرتو هتارومأم لعفب هيلا برقتلا هبرل دبعلا بحو هتدابعو هتعاطل

 دض قداصلاو ىفب رورجملا ريمضلا نم لاح اقداصو هنتايهنم

 انوه نوهي ناهو دادولا بحلاو بحملا نم الاح هلعج زوجيو بذاكلا
 ريمض لعافلا بيانو هفاخ يأ ةيشخ لوعفم مسا ىشتخملاو لهس

 . ءادعالا ىلا دوعي

 رشاعم انيف لجو زع هللا ىلا برقتملا نيأ لوقي : ىنعملا

 هيلا هبحو هبرقت يف اقداص هنوك لاح هنيد يف هللا هاضري امب نيملسملا

 ملظ نم هرذحنو هفاخن ام انيلع لهسل انبرل انم بحلا قدص ولو
 . ملعأ هللاو مهركنمو ءادعالا

 اقللا مزعلا ىلا ليللا مراح اهناو رق تسشفن ذا يهتني ال

 تشفنو نيح ىنعمب ةيفرظ ذاو غلبي يأ يهتنيو ةيفان : ال

 حتفب ناورقلاو هقيرفتو فوصلا ثيعشت شفنلاو تقرفو تقزم يأ
 يأ تشفن لعاف ليللا مراحمو تشفن لوعفم عرقلا ةرجش فاقلا

 ماللا رسكب اقللاو دارأ يأ امزع مزعي مزع ةدارالا مزعلاو هفواخم

 دعجلاك .ةفاضا باب نم نيفرعم مزعلا ىلا هتفاضاو هاقالملا ىنعمب

 ءاقللاب سفنلا يف ةدارالا مزج يف مزعلا هليزنتل انه زاجو رعشلا

 . هسمي
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 نيح كلذ يف هل ةياغ الو مهيغب يهتني ال لوقي : ىنعملا

 امزع مزعن نا ىلا مهملظب انوقرفو انعمج اوقرفو انيف مهبولطم اوباصا
 مهضعب مهيماحتو مهدضاعت يف نيملسملا هبش مهلاتقو مهتاقالمل ايوق

 ضرالا ىلع ىشح ىتح اضعب هضعب دضع عرقلا رجشب ضعبب
 . ملعأ هللاو هتقزمو هتلكأف هيلع تدع منغب رافكلا هبشو

 السلا دقنا دق رمالا برخ ذق مهب ل نم ةريغلا ووذ نيأ

 ىنعمب وذ عمج ووذو أدتبم هنايب مدقتو ناكملا لاؤس : نيأ
 ةربغ راغي راغ ردصم ةريغلاو أدتنملا رخ ةريغلا ىلا افاضم باحصا

 أدتبم ماهفتسا مسا نمو هبسحو هميرح ىلع راغي يذلا رويغلاو

 بانو دتشا ابورخو ابرخ برخي رمألا برخو هربخ مهبو ينمتلا هانعم
 قشلاو عطقلاو عشقلا دقلاو عطقناو قشنا يأ لقناو نأشلا رمالاو

 يف دلولا اهيف نوكي يتلا ةدلجلا وه اروصقم نيسلا حتفب السلاو

 . مظعلا نيكسلا غلب مهلوقك هاصقأ رمألا غلب اذا نطبلا

 ىلع نوراغي نيذلا ةريغلا باحصأ نع لءاسا لوقي : ىنعملا

 غلبو دتشا رمألا نال مهدوجو ىنمتأ يناف مه نيأ مهنيدو مهميرح

 . ملعأ هللاو هاصقاو هتياغ
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 ىاثلا قتريو يهولا بعشي نم هعقار ىلع قرخلا عستا

 عقارلاو قشلا ءاخلا حتفب قرخلاو قاض دض : عسوو عستا

 بعشيو يريرقت ماهفتسا مسا نمو هقرخ دشيو بوثلا عقري يذلا
 قرخلاو قشلا ءاهلاو واولا حتفب يهولاو عمجيو حلصي يأ هلوأ مضب
 ىاثلاو قتفلا دض حالصالاو مائتلالا ءاتلا مضب قتريو .يشلا ي

 . حرجلا ةيقبو حورجلا ف لكاتلاو داسفلاو حرجلا

 بلغذف هقاقشناو هعنش عستا ىتح رمألا مظع لوي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو انيف انيف ةدسافلا ٢

 ىنولاب اهنم ةيصف ال ءاوعش ةيهاد اهنا مترعش امأ

 متملع يأ مترعشو يخيبوت وأ يريرقت ماهفتسا فرح ; امأ
 رمالا ةيهادلاو يملع تيل يرعش تيلو ملع اروعش رعشي رعشو
 ةفص رشتنملا دودمم ءاوعشلاو ميظع رمأب يأ ةيهادب هباصاو ميظعلا

 يأ ةيصف هيصفي هاصفو صالخ ال يأ ءافلا حتفب ةيصف الو ةيهاد

 . مايقلا مدعو ءيطبلا واولا حتفب ىنولاو رش نم هصلخ

 غادعالا طلست نا نيملسملا رشعم متملع امأ لوقي : ىنعملا

 اتاجن نودهيحت ال مكيف ةرشتنم ةيه ١ دو ميظع رمأ مكاي ١ مكلمو مكيلع

 . ملعأ هللاو هايا مكلاتق مدعو مكيناوتو مكدوعقب اهنم اصالخ الو
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 ىشحلا فيسارش نيب ام عابنت ةيح نا تامونلا نم اوبه

 دارأو همون عمج تامونلاو اوظقيتو اوبث يأ به نم لعف : اوبه
 ءاف تفذح ةزمهلا رسكب ناو لوفغلاو دوعقلا قلطم تامونلاب
 ةيحو راعشالل اهلعج زوبيو ةيح ناف هلصاو اهب ملعلل اهنم ليلعتلا
 اهسفنب طسبنت يأ عابنتو ءادعالا اهب دارأو ليوهتلل اهركنو نا مسا

 وهو نيشلا مضب فوسرش عمج فيسارشلاو رواستلا اهيوحت دعب
 لك نم نطبلا ىلع فرشملا فرطلا وأ علض ىلع قلعم فورظغ

 . هنايب مدقت اشحلاو علسذ

 مكمون نم اوظقيتو نيملسملا رشاعم اوبث لوقي : ىنعملا

 هيدي طسبو مكلاوحا عبتتو مكيلع ىلوتسا دق مكودع ناف مكلوفغو
 . ملعأ هللاو مكماسجأ يف هبيخانشو

 ىمحلا ظفح ىلع توم هتيلو مكمون ماوزلا توملا ىلع ىتح

 زوجي ىلعو بجعتلاو ةياغلا يضتقي فطع فرح : ىتح

 ماوزلا توملاو نم ىنعمب اهلعجو عم ىنعمب ةبحاصملل اهلعج

 . لاني نا هيمحي يذلا لجرلا بناج ايحلاو ةنايصلا ظفحلاو هيركلا

 توملا نيبحاصم مكلوفغو مكمون تقو يأ ىلإ لوقي : ىنعملا
 ىلع مكنم نوكي توم هيلع نوتومت يذلا توملا كلذ تيلو هيركلا
 . ملعأ هللاو مكامحو مكمرح ظفح

_۔ ١٤٤ _



 ايحلاو ةايحلا ضرالا اوعنم له مكنيد تامرح اوحابتسا له

 اولحتسا يأ اوحابتساو يريرقت م اهفتسا فرح : له

 عنملاو اوعمج يأ اوعنمو ىلوألاك لهو ءاحلا مضب ةمرح عمج تامرحلاو

 . ثيفغلاو رطملا ةرورض هرصقو دودمم ءايحلاو توملا دض ةايحلاو ايحلا

 مكنيد تامرح ءادعالا لحتسا له مكلأسا لوقي : ىنعملا

 مكناف هقلخ هبو هيف شيعي يذلا رطملاو ةايحلا هئلا ضرا اوعنم لهو

 مهناف اهريغ ضرأ ىلا اولحراف ضرألا هذه يف لذلا ماقم متيأر نا

 هناحبس هللاو ةعساو هللا ضراو بالقنالا نم مكوعنمي مل
 . ملعأ ىلاعتو

 اشرلا اوعطقو ريبلا اوسبكو مكئزرو مككلم يف اومكحن

 ءارلا رسكب اشرلاو اوتنعتو هيف اوراج يأ : مككلم يفاومكحت
 . ءاقتسالل ولدلا يف لعبي يذلا لبحلا اسكك دودمم

 مككلامم يف اومكحت دقو مهعم مكماقم فيك لوقي : ىنعملا
 كلاملا فرصت اهيف اوفرصتو اهيف اوراج يأ اهايا هللا مكاتا يتاللا

 يذلا لبحلا اوعطقو هنم نوبرشت يذلا ريبلا اوسبكو ارهقو اروج
 نوموقت هجو يأ ىلعو مهعم نوميقت ةلاح يأبف هب نوقتست
 . ملع أ هللاو

١٤٥ _



 ابصل ١ ةحفنو ءاملا ةوسحو مكلفط ءا ذغب مكيلع اونم

 يطعملا نم ةيطعلا ردق مظعو راثكتسالاو ةمعنلا : ةنملاو نملا
 ابصلا ةحفنو ةعرحل ا ءاملا ةوسحو ماعطلا نم هب ١ ذغتي ام ءا ذغلاو

 . اهمسن

 هب اذغتي ءاذغب مكيلع ءادعالا نم دقو لوقي : ىنعملا

 مكنم اهبلس ىلع مهتردق عم نكل مكلاومأ نم كلذ ناك ولو مكلفط
 ءاملا ةعرجب مكيلع اونم كلذكو مكيلع مهنم ةنم مكيديأب اهوكرت

 مهنكمت عم مهناف مكل بهت يتاللا حايرلا ميسنو هنوبرشت يذلا
 . ملعأ هللاو كلذب مكيلع اونم مكجارخا ىلع مهتردقو

 الفلا نم اوجعزت نل مكتيلو مكفير لالظ نم مكوجعزاو

 لظ عمج ءاظلا رسكب لالظلاو درطلاو قالقالا : جاعزالا

 برشملاو لكأملا يف ةعسو عرز اهب يتلا ةبصخملا ضرالا فيرلاو

 يفن فرح نلو اهمسا فاكلاو ينمت فرح تيلو هايملا نوكت ثيحو

 يهو تاولف عمج روصقم القلاو اودرطت نل يأ اوجعزتو بصنو
 . ةعساولا ءارحصلاو اهيف ءام ال يتلا ةزافملا

 ةبصخملا ةعساولا مكيضارا نم مكودرط مهو لوقي : ىنعملا
 كشوي هناف ةالفلا هذه نيم نودرطت ال مكتيلو اهيف ءام ال ةالف ىلا
 . ملعأ هللاو اهيف مكوكرتي ال نا

۔ _ ١٤٦



 ىرثلا يف تيم نفدم ىلع ىتح مكبر دالب يف مكوقياضو

 دض ةرساعملا ةقياضلملاو مكورساع مكوقياضو ةفطاع : واولا

 يف هعقوأ هقيضو هقاض او رسع اقيض قيضي رمأل ١ 7 ةعساوملا

 نم اهثروي هلل ضرألا نأل ضرالا قلطم برلا دالبب دارأو قيضم

 اهانعمو ةيئادتبا اهنوكو ةفطاع اهنوك زوجي ىتحو هدابع نم ءاشي
 تيللا نفد عضوم ناكم فرظ ءافلاو ميملا حتمب نفدملاو ةيافلا

 . بارتلا ىرثلاو

 اوقيضو مكورسع مهو مهنع مكدوعق فيكو لوقي : ىنعملا
 عضاوم ىلع ىتح قييضتلا يف مكيلع اوددشو هللا ضرأ يف مكيلع

 . مكاتوم روبق

 اعو نم مامذ وأ نيد ةمذ الو الا مكيف نوبقري ال

 ةزمهلا رسكب لالاو نوفوي الو نوظفحي ال ي أ : ن وبقري ال

 لاذلا رسكب مامذلاو هتامرح لاذلا رسكب نيدلا ةمذو نيميلاو دهعلا
 يذلا يأ نم ةلص اعو يعي اعوو يذلا ىنعمب نمو ةمذلا ىنعمب

 . عمسو ظفح

 هايا مكوطع ا انيمي الو ادهع مكيف نوعاري ال لوقي : ىنعمل ا

 مكنم ٥ دهعب ممه فو ١ نم ةمرح الو مكل نيد ةمرح نوع اري الو ١ لب ا

 . ملع أ هللاو ادبا

_۔ ١٤٧ _



 اشح الو الخ الو مكتمرح تكهتناو مكؤامد تكفس دق

 يأ تكهتناو تقيرا تكفسو قيقحتلاو ريثكتلل : دق

 . ءانثتسا ةاودا اشح الو الح الو تحيبتس ا

 قح ريغب اريثك مكئامد اوقارا دق مهو لوقي : ىنعملا

 لب مكنم ادحأ نونثتسي الو مكيف نولابيال مكتامرح اوحابتساو

 . ملعأ هللاو كلذ مهلعفب مكومعا

 ىكب نمو ىكش نم دافم امو انضعبل انضعب اوكشي دعقن

 ثب ىوكشل او ه اوكش ثبي يأ وكشيو سلجن يأ : دعقن

 حتفب دافملاو ىفنلا هانعم ماهفتسا مسا امو هيلا وكشي نم لا ةلزانلا

 . حبرلا يهو ةدئافلا ىنعمب مسا ميملا

 نيملسملا رشعم نحنو انيف ءادعألا لاعفأ كلت لوقي : ىنعملا

 مهيغبو مهلعف نم هاوكش ضعبل انضعب ثبي انسلاجم يف سلجن
 ادبا ىكب نم ءاكب ف الو ىكش نم ىوكش ف ةدئاف الو

 . ملعأ هللاو

 ىهنلا ىلا انراكفا تعجر ول لقاعل ةصغ اذه ضعب ين

 فصنلا نود ام ىلع قلطيو ءىشلا نم ؤزجلا : ضعبلا

 ءادعالا لاعفأ نم هركذ ام ىلا ةراشا اذهو فصنلا ىلع قلطيو

_ ١٤٨ _



 هيف بشني امو قلحلا يف لصحي يذلا ىجشلا نيغلا مضب ةصغفلاو
 ىهنلاو ركف عمج ةزمهلا حتفب راكفالاو لهاجلا دض لقاعلاو قيضلاو
 . لقعلا نونلا مضب

 يف ءادعالا لاعفأ نم هتركذ ام ضعب يف نا لوقي : ىنعملا

 ول عيمجلا ركذ نع هيفكت بيبللا لقاعلل ةميظع ةصغ نيملسللا
 . ملعأ هللاو كلذ فرعت لوقعلا نال لوقعلا ىلا انم راكفالا تعجر

 الو لضف ال ةمكح ال نيد ال صقان سيسخ فسخلا انموسي

 لمعتسيو ٥ اي ١ هفلك ي أ رم ال ا هم اسو انفلكي ي 1 : انموسي

 ضرألا نطاب يف باهذلاو صقنلا فسخيو رشلاو باذعلا يف ابلاغ

 هردق بهذ يذلاو رساخلا صقانلاو ريقحلا ءيندلا سيسخل د او

 اهلبق امل ةفوطعم ةيفان الو هلوقو فرشلا لضفلاو ملعلا ةمكحلاو

 . ةزع الو هريدقت فوذحم فوطعلملاو

 سيسحخ وهو انايندو اننيد ف انصقني ام ودعلا انفلكي : ىنعمل ١

 هل ملع الو برلا هاضري ام هل نيد الو اندنع هل ردق ال رساخ ءيند

 . ملعأ هللاو انيلع اهب فرشي انيف هل ةزع الو انيلع هل لضف الو

 ىفطصملا عرشب تيغاوطلا فسع هل بللا لهذي امم سبلا

- ١٤٩ _



 هثلاثو هلوأ حتفب لهذيو يخيبوتلا ماهفتسالل : ةزمهلا

 هبسنو هكرت ي أ هلو هنع لهذو هلهذو ىدعتي ال دقو ىدعتي عنميك

 ي رجلا الو لهذيب قلعتم هلو لقعلا وهو لهذي لعاف بللاو هلغشو

 ريغ ىلع مهطبخ تيغاوطلا فسعو ةيليلعتو ةيببس نوكت نا زوجت هل
 توغاط عمج تيغاوطلاو ملظلاو قيرطلا نع ليملاو لودعلاو ىده
 تاللاو قحلا نع فرحنملاو دابعلا ىلع ربكتملا ملاظلا رابجلا وهو

 عرشلاو هللا هنعل ناطيشلاو لجو زع هللا ريغ دوبعم لكو ىزعلاو
 هتمال ةي هللا لوسر هنس امو هناكرأب نيدلا ؤهو هدابعل هللا هعرش ام

 لاق اناو ةلت دمح يبنلا وهو قيالخلا عيمج نم راتخملا ىفطصملاو

 نيدلا نع ربخملاو محل غلبملاو مهيلا ثوعبملا وه هنال ىفطصللا عرشب

 يبنلا عرش نالو ةمالا ىلا لجو زع هنلا نم نارقلا لازنا يف ةطساولاو

 الا وه نا ىوهلا نع قطني امو ) لجو زع هلوقل قرف ال هللا عرش
 . ةالَي ( ىحوي يحو

 اهربخ بللا لهذي امم ةلمجو سيل مسا تيغاوطلا فسعو

 . ةيدعتلل رجلا ءابو فسعب قلعتم عرشبو مدقم

 رفكلا لهأ يدعت سيلا نيملسملا رشعم اي لوقي : ىنعملا

 هعفد يف لقعلا لغتشي امم ىفطصملا مكيبن عرشب مهطبخو روجلاو

 . ملعأ هللاو هريغب الو طبخب دحأ هلني مل ازيزع عرشلا نوكي ىتح

ىصحلا باذ اهرحل ةبيصم مهيغ عابتا ىلع انلمحو



 دايقنالا عابتالاو هب هفلك رمالا ىلع هلمحو انفيلكت يأ : انلمحو

 ءادعالا ىلا دياع هيف ريمضلاو ملظلاو روجلاو داسفلا ىفغلاو ةعاطلاو

 تمفنا يأ انابوذو ابوذ بوذي با ذو بهلتلاو ةرارحل او دربلا دض رحلاو

 يهو تايصح ىلع عمبحتو اصح عمج ىصحلاو دمح دض لاسو

 . هراح ةراججلبا

 ةعاطلاو مهل دايقنالا ىلع انسفنأ انفيلكتو لوقي : ىنعملا

 الضف ىصحلا دامج ةدشل بوذي ةميظع ةبيصم كلت مهنم ةلاحلاو

 . ملعأ هللاو بوذت نأ ىلوألا نمف محل نم اهنوكل بولقلا نع

 ىزجو ءيف سدقالا اننيدف مهل ءىيف انقزرو انكلم به

 اهحتفو ميملا مضب كلملاو هيبنتلل ةلل رمالا ةغيصب ةملك : به

 ىلع ءاوتحالاو عيش نم ناسنالا هكلمي ام ماللا مضت دقو اهرسكو
 نم ناسنالا هاتؤي ام قزرلاو هربغ نود هب دادبتسالاب ارداق ءىشلا
 هزنملا رهاطلا سدقالاو هنايب مدقت نيدلاو ةمينغلا ءىيفلاو ربخ

 يذلا جارخلا امهو ةيرف عمج ىرفك ةيزج عمج ميحجلا رسكب ىزجلاو
 . ةمذلا لهأ نم ذخؤي

 انك يتاللا هذه انقازرأو انكالمأ نا رظنا لوقي : ىنعملا

 بعت ريغ نم اهومنغ ةمينغ يأ ءادعالل ءىيف اهيف يعسلاب شاتعن

سند نم هزنملا ملظلا ةبياش نم رهاطلا هب نيدن يذلا اننيد اذهو



 نحن هيلع انك ام سكع اهب نوعسوتي ىزجو ةمينغ بيرلا

 . ملعأ هللاو

 ىمعلا نم انبولق تيفوع ول ةيهاد اهمظعأ ام هلل

 ةادأ امو مسقلل اهنوك زوجيو بجعتلا هانعم رورجو راج : هل

 ولو بجعتلا دعب عقاو زييمت ةيهادو بجعتلا لعف اهمظعأو بجعت
 عمج بولقل او تدرجو تيرب ي أ تيفوعو هانعم م لقتو طرش فرح

 باهذو ةرصابلا نيعلا رون سمط هلصأ امعلاو هنايب مدقتو بلق
 ةنيرقب ايفرع ازاجم ةريصبلا رون باهذ يف لمعتستو ايلك اباهذ اهتساح
 . |اهذب مالظلاو نيرونلا نم لكب ءادتهالا

 ةيهادو ميظع ءىش ةلاحلا كلت نأ هللاب مسقا لوقي : ىنعملا

 اهتأرف اهنار نم تدرجو اهايع نم تيرب انبولق نا ول ميسج اهرمأ
 . ملعأ هللاو اهيلع يهاودلا مظعأ نم اهتأرل ةيقيقحلا اهتساحب

 اعد نم بيجي لهو يتخرصل عماس نم لهو هاحابص ايف

 ةملك هاحابصو ءادن فرح ايو غيرفتلل وأ ماهفتسالل : ءافلا

 اي لاقي اك رما موهدو ثداح لوزن دنع سانلا عامتجال اهس ىدشي

 ليكوتلل ةدياز نمو يراكنا ماهفتسا فرح لهو لاحلل واولاو موقلا
 حاص اح ارصو ةخرصو اخرص خرصي خرصو ةحيصل ١ ةخرصل او

 . ىدان ي أ هتلص اعدو يمس ا لوصوم نمو هدهج غلبمب

١٥٢ _



 سانلا عامتجا لجال ةميظع ةحيص حيصا ينا لوقي : ىنعملا

 بيجيف يتحيص عماسب دحأ سيل ةلاحلاو مهتلاحب مهربخأف يلا
 . ملعأ هللاو ادبا يئاعد

 ىدهلا رحن يف حباذلا ةيدمو همد اذهو كلملا حبذ دق

 هلعاف ىمسي ل 1 ينبم هلوأ مضب حبذو قيقحت فرح : دق

 ميملا مضب ةيدملاو قتفلاو قشلاو رحنلا حبذلاو قشو رحن يأ
 رحنلاو حبذلا عضومو ناسنالا نم ةدالقلا عضوم رحنلاو نيكسلا

 . نيدلا ىدهلاو ماعنالا نم رحنيو حبذي امم

 هحبذ دق نيملسملا رشعم اي مككلم اذهو لوقي : ىنعملا
 فتكي ملو هنورت مكيديا نب هرثأ يأ همد ا ذهو مكنع هوفلتاو ءادعالا

 . ملعأ هللاو هرحن يف اهب حبذي يتلا هتلآ كلتو

 ىرشلا دسا اي رانلا بالك نيب ةسيرف مكلالقتسا حبصأو

 لالقتسالاو ةصقانلا ناك تاوخأ نم ىسمأ دض : حبصأ
 ةسيرفو حبصأ مسا ةيعبتلا نم ولخلاو دارفنالاو دادبتسالاو عافترالا

 لاق اقلطم اهباحصأ رانلا بالكو ةسورفم ىنعمب ةاقلم ةفيج يأ

 دارأو مهحبني ةمايقلا موي رانلا بالك تاحجانلا ةلي هللا لوسر

ىرشلاو دسا عمج ةزمهلا مضب دسالاو نيملسملا ءا دعأ انه بالكلاب



 هلل هسفن عيبي نا وهو ىرشلا ةعيب هب دارأو داسآلا هيف عمتجت عضوم

 دقعي يذلا وه يراشلا مامالاو ىرشلا عطق ىلع مامالا عيابي ىذلاو

 مكلالقتسا حبصأ دق نيملسملا ناعجش اي لوقي : ىنعملا
 مكؤادعاو هللا ءادعأ اهلكأت ةحورطم ةفيج هيلع متنك يذلا

 ملعأ هللاو

 ىمر نمل اضرغ وأ اقللا لثم ةمأ رشيعن نأ اراع سيلأ

 يأ شيعن ناو سيل ربخ اراعو يخيبوت ماهفتسا : ةزمهلا
 لسرا ةعامجو موقلا اهمضبو ةلاحلا ةزمهلا رسكب ةماو اهربخ ايحن

 نم ةدكؤم لاح لثمو شيعن لعاف نم لاح اهبصنو لوسر مهيلا
 روظنم ريغ ضرألا هجو ىلع حرط ام ىتفك اقللاو اضيأ شيعن لعاف
 نم لاح ةجاح يأ اضرغو لثم ىلا فطع فرح واو هتراقحل هيلا

 ضورعملا ءيشلا ىنعمب ةلمهملا نيعلاب نوكي نا زوجيو شيعن لعاف
 . همهس لسرا ايمر يمري امرو

 ايحن يأ شيعن نا انيلع اييظع اراع سيلا لوقي : ىنعملا

 نمل ةجاح وأ انتراقحل ضرألا هجو ىلع نيحورطم اموق اننوك لاح
 . ملعأ هللاو هدارم انم باصا اندارأ

 ىري ام انيلع لذنلا مكحيو هراكوا ىلع يزخلا انفلي

ب ١٥٤ _



 ء اخ ١ رسكب ىزخل او هعمح ي 1 هفلي هفلو انعمج ي أ : انفلي

 عمج راكوالاو هحضف هيزخي هازخاو ءالبلاو رهقلاو باذعلا ةمجعللا

 يف يذلا ريمضلاو رويطلل ركولا صتخيو ءيش لكل ةماقالا وهو ركو

 لذنلاو ءاضقلا مكحلاو ىضقي يأ مكحيو يزخلا ىلا دياع هراكوأ

 . بحح ام يأ ىري امو ءيندلا نابحلاو سيسلا

 ل ١ انقوسيو مهؤ البو ءادعالا رهق انعمجو لوقي : ىنعمل ١

 ةلاخلا سيسخلا ءيندلا نابجلا مكحيو كلذل ةياغ ال مهتماقا عضاوم
 . ملعأ هللاو ىهتشيو بج ام انيف

 ىحش قلحل اب سيلو ضضم نم انب ام حارقل ا ءاملا برشن ١

 امو يناصلا بذعلا حارقلا ءاملاو يخيبوت ماهفتسا : ةزمهلا

 بذعلا ءاملا برشن نا انيلع اراع سيلأ لوقي : ىنعملا

 ىتح اجش انقولحب سيلو هب رذعن ل ا انب سيلو يف اصلا بذعلا

 . هريغ برشن نا ردقن ال

 ىركلا تاذل نافحالا معطنو هرادكا ىلع شيعلا أنهنو

 هذتلاو هغاسا هئنهي ماعطلا ءينهو غوسنو ذتلن يأ : ًانهن

 ءالعتسالل نوكت نأ لمتحت ىلعو هب شاتعي يذلا ماعطلا شيعلاو
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 نونب معطنو افص دض ردك عمج ةزمهلا حتفب رادكالاو ةبحاصملل وأ

 قيذت يأ لعاف نافجالاو ةعراضملا ءاتب وأ قيذن يأ ةعراضملا

 تاذللاو لفسأ نمو العا نم نيعلا ءاطغ وهو نفج عمج نافجالاو

 بارشلاو ماعطلا يل ذل لوقت ءيش لك نم الح ام يهو ةذل عمج

 . مونلا ىركلاو الح يا مونلاو

 هغيسنو ماعطلا ذتلن نا انيلع اراع سيلا لوقي : ىنعملا
 نم ةناهملاو رادكالا نم انب ام ىلع هذتلتو مونلا اننافجأ قوذتو

 . ملعأ هللاو كلذ سكع بجاولا ناكو ءادعالا

 ىدصلا نم اشحلا نارح فيسلاو رغاص يدص بنج انبنجو

 مسجلا قلطم هب دارأ بنجلاو هلبق ال فطع فرح : واولا

 ديدشتو ءاحلا حتفب نارحلاو ليلذلا رغاصلاو ناشطعلا ىدصلاو

 نوكي يذلا نارلا ىدصلاو هادح فيسلا ىشحو شطعلا ءارلا

 . هيلع

 ءادعالل ةللذتم انماسجأ نوك انيلع راعلا نمو : ىنعملا

 نوكو ةناهملاو لذلا يف هشطع هعقوأ يذلا ناشطعلا ماسجأك ةرغاص
ملعأ هللاو اهرجه نم اهيلع يذلا نارلا ببسب ةيماض انفايسا



 ىنج اب ملاظ ىزاجي امال هقح عنمب فيسلا ملظن مك

 روجلا ملظلاو هربخ ملظن ةلمجو أدتبم ماهفتسا مسا : مك

 يناثلا هلوعفم هقح عنمبو ملظنل لوا لوعفم فيسلاو قحلا ةزواجو

 هلعاف ىمسي امل ينبم هلوأ مضب ىزاجيو يريرقتلا ماهقتسالل ةزمهلاو
 يف لمعتست ةازاجملا نا الا ىنعمب ءازجلاو ةازاجملاو بقاعي ىأ

 انج ايب رو هل تعضو ام ريغ ف 17 لك لمعتسي دقو ع ازحل او طرشل ا

 . بستكاو لمع ام ىأ

 عم انيلع اهل بجاولا اهقح فايسالا ملظن ىتم ىلإ : ىنعملا

 ةميقلا موي هبسكو هلمعب بقاعي دبعلا سيلا اهقحب انملع
 ملعأ هللاو

 ىلع اهميكحت اهقحو اهقحل تعبط فويسلا ذا

 بجاولا يأ قحلاو ليلعتلل رجلا مالو تعنص يأ : تعبط

 هيف هتلعج رمأل ا يف هتمكحو ءاضمالاو نيكمتلا ميكحتلاو تبانلا

 صخشلا سفن ه ءاطلا حتفب الطلاو هيف مكحلا نم هتنكماو اكاح

 . هلوأو قنعلا لصا وهو مضلابو

 يهو اهل بج اول ا اهقح فويسل ١ ملظن فيك لوقي : ىنعمل ١

 مهماسجأو ءادعالا باقر نم اهنيكمت ح وهو هل تعنص امل تعنص

 . ملعأ هللاو قلعتو كرتتل ال
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 افك نم افكاو دج نس قدصأ هقح تيفي ال مهش فيسلاو

 هل بجو ام هقحو عيصي ال ي ا تيفي الو عاجشل ا : مهشل ١

 بلط يأ ادح دجم دجو ىذلا ىنعمب نمو اقدص دشأ يأ قدصاو

 يأ ؤفكلا ىنعمب افكو يذلا ىنعمب نمو ةيافك دشأ يأ افكاو

 . هيفاكتو كيفاكي ىذلا لثامملاو نيرقلا

 هقح عيضي ال عاجش لطب فيسلا نا لوقي : ىنعملا

 ةيافك دشاو هقح بلط ىيف دهتجا نمم اقدص دشا وهف ادبا هكرتي الو

 . ملعأ هللاو هنراقو أفلك نم

 ىفتشا لاص ناو ميض نا لوصي ايزاخ رقي ال رح فيسلاو

 رقتسي ال يأ رقي الو دبعلا دضو داحلاو ميركلا : رحلا

 هازخو احضتفم يأ فيسلا ىلا دياعلا رقي لعاف نم لاح ايزاخو

 قحل ا ض قن م اظلاا م ہض ( او و طسب يأ ل وصيو هحضف هيزخم

 . هسفن أربأ يأ ىفتشاو

 هنوك ل اح رقتسي ال داح ميرك فيسل او لوقي : ىنعمل ١

 ىطس ناو هملظ نم ىلع وطسي اموي ملظ نأ هنأش نم ادبا احضتفم

 . ملعأ هللاو هودع نم هظيغ ىفشا ماقو

 ىوتكم رانشلاب ليلذلا نا ابحاص ليلذلا ىضري ال فيسلاو

_ ١٥٨ _



 هاوك يكلاب موسوم يأ ىوتكمو يزخلاو راعلا : رانشلا

 لعجو هيوكي نم رماوأ هسفن ىوك ءاوتكا يوتكي ىوتكاو ايك هيوكي
 . اهب فرعي ليلذلل ةمالع يكلا

 نال ادبا اليلذ بحصي ال زيزع فيسلاو لوقي : ىنعملا

 يطعي ال يذلا نابجلا ليلذلاب دارأو يزخلاو راعلاب فورعم ليلذلا

 . ملعأ هللاو هقح فيسلا

 العلا ىلا همركي نم عبضب ذخآ يزاخملا ءالج فيسلاو

 يف ريثكتلا ةينبا نم دودمم ماللا ديدشتو ميجلا حتفب ءالجلا

 حتفب ىيزاخملاو فشكلا ريثك فاشكلا وهو ءالملا رثك يأ ءاسالا

 قاصلالل رجلا ءابو فلالا دمب ذخاو حياضفلا يهو ةيزخم عمج ميملا

 العلاو همظع يأ هلوأ مضب همركيو طبالاو ديلاو بكنملا عبضلاو

 . عافترالا

 نيح قولغم لفق لك هب حتفي حاتفم فيسلاو لوقي : ىنعملا
 اميف هركف جاتنو هلقع ءارآ ميركلا عاجشلا ىلع قيضتو رمألا رسعي

 . ملعأ هللاو كلذ حاتفم فيسلاف هودع رمأ نم همهد

 ىهنلا ءارا رحلا مالا ىلع تقياضت اذا حاتفم فيسلاو

۔ ١٥١٩ ا ؟%;_



 ترسع يأ تقياضتو تاقولغملا اهب حتفي يتلا ةلآلا : حاتفملا

 لسابلا عاجشلا مايهلاو رسع قياضتي قياضتو قيضي رمألا قاضو

 مضب يهنلاو يأر ريكفتلا جاتنو ريكفتلاو ريبدتلا وهو يأر عمج ءارآلاو
 . لقعلا ةقرفتملا يهو ةيهن عمج نونلا

 نيح قلغم لفق لك هب حتفي حاتفم فيسلاو لوقي : ىنعملا

 اميف هركف جاتنو هلقع ءارا ميركلا عاجشلا ىلع قيضتو رمألا رسعي

 . ملعأ هللاو كلذ حاتفم فيسلاف هودع رومأ نم همهد

 ىضم الا ةطخل هتززه ام لاجرلا نم قدصلاك فيسلاو

 زته اف هزهي هزهو هتكرح يأ هتززهو بذكل ا دض : قدصلا

 رمالاو ةقيرطلا ةمجعملا ءاخلا رسكب ةطخلاو ةدشب هكرح ىأ

 . عطق يأ ىضمو ءانثتسا ةادأ الاو ةبيرضلاو

 قدصلا لثم هبلاغي نم بلغي فيسلاو لوقي : ىنعملا

 هعطق الا نأش يد رمأل الو ةبيرضل هتكرح ام لاجرلا نم يقيقحلا

 . ملعأ هللاو هلثم وهف هضراعي نم ةجح عطقي قدصلا نا ايك هارفو

 ىضقو ىضاقتو دس دش نا ديؤم هموزع يف فيسلاو

 يأ ديؤمو ءيشلا ىلع ةدارالا ةوق مزعلاو مزع عمج موزعلا

هيف زوجيو ةلمهملا نيسلاب دسو لمح ناو يأ دش ناو قفوم روصنم



 ماقتساو باصا يأ لعافلل ءانبلاب وأ قفو يأ هلعاف مسي ل ا ءانبلاب

 هنم بلط يأ هنيد ف هاضاقت لوقت هقح ءاضق بلط يأ اضاقتو

 . قح نم هيلع ام ىدأ يأ ىضقو ءافولا

 هن اش نمو هتد ار او هموزع ةوق يف قفوم فيسل او لوقي : ىنعمل ١

 ىداو هميرغ نم هقح ىفوتساو قفوو ماقتسا هودع ىلع لمح نا هنا

 . ملعأ هللاو قحلا نم هيلع هل ام

 اطسلا نوميم تالعلا ىلع تبث هرمأ يف ةبيقن وذ فيسلاو

 هيلا فاضم ةبيقنو ةفاضالل ةمزالم بحاص ىنعمب : وذ

 تباث عاجش يأ تبثو هنأش يف يأ نأشلا رمألاو ةعيبطلا يهو

 اونب يأ تالع اونبو ةرضلا يهو ةلع عمج نيعلا حتفب تالمعلاو

 ةقرفتملا ديادشلا انه تالعلاب دارملاو دحاو لجر نم ىتش تاهما

 ايهنم لك نم دداضتلا عماجب تارضلاب اههبش ةبعشتملا بورجلاو

 للقو ةلقك للع هسايق ذا سايق ريغ ىلع ةلع عمج نيعلا رسك زوجيو
 ردصم هنيس حتفب اطسلاو كرابملا يوقلا نوميملاو ضرملا هانعمو

 . ةلوصلاو رهقلا وهو ةوطس عمج نيسلا مضبو اطس وطسي ىطس

 عاجش ةيوق ةدارا بحاص هنأش نم فيسلا نا لوقي : ينعملا

 هرهق يف كرابم اهدادضا ىلع بورحلا ديادش يف شأجلا تباث

 . ملعأ هللاو هنالوصو
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 ىتا فيسلا هب ام قح رفوا امكاح قوقحلا يف ىضقا فيسلاو

 ارصبو ايلع ربكا هانعم وأ دشا يا ليضفت لعفا : ىضقا

 عقاو زييمت ايكاحو اهلمشي امو يواعدلا قلطم وهو قح عمج قوقحلاو

 يأ قح رفوأو موصخلا نيب مكحي يذلا وهو ليضفتلا لعف دعب
 ىتاو يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو هتبثأ ىنعمب وأ هرثكأو هعسوأ

 . هب ءاج يأ هتلص

 رومأب مهملعاو مهرصباو مكاح دشأ فيسلاو لوقي : ىنعملا
 . ملعأ هللاو فيسلا هب مكح ام هعسواو قح تبثأف ءاضقلا

 افو هولهاو رهدلا كناخ نا هتقفار بحاص ىفوأ فيسلاو

 ةلصخ مظعأ ىهو ردغلا دض ءافولاو ءافولا ديدش : ىفوالا

 ناخو هتبحاص ي أ هتقف ارو قيفرل ١ بحاصل او اهبحاص اهس فصوي

 . اهبحاص اهب فصوي ام حبقا يهو ردغ نوخي

 دحا لك نم هبحصي نمل ء افو دش 1 فيسل او لوقي : ىنعمل ١

 . ملعأ هللاو وه ءافو هباحصأو كرهد كناخو هتبحص تدمتعا نا:

 التجت فويسلاب مومغلا نا لجعم جرف هيف فيسلاو

 لجؤملا دض لجعملاو ةلازالاو فشكلا ءارلا حتفب : جرفلا
 ي أ مومغم لجرو بو ركل ١ يهو مغ عمج مومغل او رض اجلا هانعمو

_ ١٦٢ _ .



 هلصأ اهؤالج بلطت يأ هثلاث حتفو هلوأ مضب التبتو نزحل بوركم

 . فشكت يأ بلطلا ءات هيلع تديزف الجت

 مغ لكل رضاح لجاع فشك هيف فيسلاو لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو اهريغب ال فويسلاب الجتو فشكت مومغلا ناف

 ىهتشا ايك هقح نم هلوت نأ هتيهتشا يذلا كيطعي فيسلاو

 يا هتيهتشا يذلاو كلينيو كل بهي يأ : كيطعي فيسلاو
 ءازجو هيطعت ي أ طرشلا لعف هلوا مضب هلوتو طرش فرح ناو هتببحأ

 هلحم فاكلاو كطعي هريدقت هلبق ام هيلع لد ءافتكالل فوذحم طرشلا
 الوصوم نوكت نا لمتحت امو ام ىلا فاضم هيلوتل لوعفم بصنلا

 ايمسا الوصوم نوكت ناو هئاهتشاك يأ هتلص ىهتشاو ايفرح
 . هبحأ يذلاك وأ هبحك ىنعمل هاهتشا يذلاك يأ هتلص ىهتشاو

 هنم هبلطت ام كيطعي ءافو وذ ميرك فيسلا نا لوقي : ىنعملا
 كنم هبلطي ام تنأ هيطعت نأ طرشب نكل كتدارا قفو ىلع هبحتو

 . ملعأ هللاو هبحو

 اصقلا بيرقتو العالا ردصملاب اهبابرأ تدهاع فويسلا ذا

 فلحلا دهعل او فويسلا نم ءاطعالل ريسفتلاك ةلمحل ا هذه

 عوجرلا ردصملاو اهكالمو اهباحصا اهبراو مزاجلا دعولاو قاشيللو
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 ردصلا فاوط هنمو هفارشاو هالعأ ءيش لك نم ردصلاو ردصلاك

 اصقلاو ديعبتلا دض بيرقتلاو فيرشلا عفترملا عجرملا هب داراو
 . ديعبلا يأ ىصق وصقي ىصق ردصم

 اذا مهتقثاوو اهباحصأ تدهاع فويسلا نا لوقي : ىنعملا

 مارم فرشاو ماقم العاب اوعجري نا مهنم هبحت ام اهوطعاو اهب اودرو
 مهيدل مظع ام ليهستو مهيلع دعب ام بيرقتبو ءادعالا نم

 . ملعأ هللاو

 ىرلاك لوحفلا ندتقي نهو تحقل اهنم برحلا لوحف نه

 لوحفو أدتبمو فويسلا ىلا دئاع لصفنم عفر ريمض : نه

 برحلا لوحفب دارأو ءيش لك نم ركذلا وهو لحف عمج هربخ برحلا
 ريمضلاو تحقلب قلعتم رورجمو راج اهنمو اهديدانصو اهناعجش

 تلبحو حاقللا تلبق يأ تحقل ىنعمو فويسلا ىلا دياع رورجملا
 ةلهأتملا نا ركذلاب فويسلا هبش برحلا ىلا ةدياع ثينأتلا ءاتو

 فويسلا ةاقالم دنعف لسنلل ةلباقلا ثانالاب برحلا هبشو عايجلل

 لك ام ليق ناف ىٹنالل هتألم دنع ركذلاك هنم لبحت برحلا اهترشابمو
 نأل الب تلق كلذب هيبشتلا لحم ايف ركذلل هتاقالم دنع لبحت ىثنا
 رومألا نال اهنم ردانلاب دتعي الف قالطالا ىلغ لمحلل ةلهأتم ىثنالا

 يأ ندتقي فويسلا يأ نهو هيبشتلا لصأ يهو بلغالا ىلع يرجت
 مادق نم كاذو ارو نم اذهف هقاس دض هبذج يأ هداتقاو هداقو نبذجي

- ١٦٤ _



 ةمحل يف وأ ريعبلا فنا ف لعبحت ةقلح يهو ةارب عمج ءابلا مضب اربلاو

 . ةمزالا قلطم اربلاب دارأ لمتحيو هفنا

 اهنمو اهناركذ يأ برحلا لوحف نه فويسلاو لوقي : ىنعملا
 يأ لوحفلا نبذجي يأ ندقي نهو اهتادولوم دلتف برحلا حقلت
 ةيزاجم هلوأو ةيقيقح تيبلا رخا يف لوحفلا ةظفلف ةمزالاب ناعجشلا
 ملعأ هللاو

 ىعتريو هتعاس نم تبني ترطماو تقربا ثيح دجلاو

 سيلو ءابالاب الا لاني ال ليقو هلاصخب فرشلا : دجملا
 وهف ءابالا دجمب قباط ناو هبسكب دجملا ناسنالا لاني لب كلذك
 مهبملا نامزلا يف نيحك مهبملا ىلع لاد مسا ثيحو دجم ىلع دجم
 يأ ترطماو هناعملو هقوربل اقرب قربلا ىمسو لاتقلل تعمل يأ تقرباو
 ترطماو تقربا يف ءاتلاو ءادعالا مد باكسنا هب داراو رطملا تبكسا
 ةيثالث ىلع ديزملا ىعابرلا رطمأ لمعتسي الو فويسلا ىلا ةدياع
 نم ةراجح مهيلع انرطماو ارطم مهيلع انرطماو وحن باذعلا يف الا
 ريغ يف لمعتسيو ءابسلا ترطم هريغ يف لاقيو هوحنو دوضنم ليجس

 مهثاغا ىنعمب دابعلا هللا رطمأ وحن هسفنب ىدعتي نكل باذعلا

 نم يأ هتعاس نمو هتابن جرخ يأ عرزلا تبنو جرخي تبنيو رطملاب
 تقو امهدحا نيينعملا لمعتسي نامزلا نم تقو ةعاسلاو هنيحو هتقو

 هب داري يناثلاو ةيكلفلا ةعاسلا يهو نيرثا رادقم نييكلفلا دنع دتمم
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 ىعتريو ةيوغللا ةعاسلا يهو دتمم ريغ ملكتلا لاح رضاحلا تقولا
 فويسلا هبشو بيطلا رذبلاب دجملا هبش يعرلل هب عفتني يأ
 مد ةقارا هبشو قربلاب لاتقلا دنع اهناعمل هبشو لماوحلا باحسلاب
 . هرد هللاف بكسنملا ءاملاب ءادعالا

 ثيحب دجوي ليثالا دجملاو ميظعلا فرشلا ناو : ىنعملا

 ءامدلا ةقاراب ليبولا باذعلا مهيلع ترطماو لاتقلل فويسلا تعمل

 دجملا دجوي الف هب عفتنيو كلذ هنيحو هتقو نم موقي دجملا يا هناف

 اهلعجو دجملا وهو أدتبملل اربخ اهلعج زوجي تبني ةلمجو كلذ ريغب
 فرظلا ةلمج يف زوجي اربخ اهلعج ىلعو اتباث يأ دجملا نم ةيلاح ةلمج
 بصن لحم يف نوكت ناو ايناث اربخ تبني ةلمجو الوأ اربخ نوكت نا
 نوكت الو اتباث وأ ارقتسم ىنعمب ةلوؤم اهلماع ىلع ةمدقم لاح

 اهلبق ام ىلع ةفوطعم ىقتري ةلمجو ةيلاح تبني ةلمج انلق نا اربخ الا

 . ملعأ هللاو تاريدقتلا الك ىلع

 الحلا نهيلع ربصاقلا نم الياقع اهنصحن انلاب ام

 لاحلا لابلاو هربخ انلابو أدتبم يخيبوت ماهفتسا مسا : ام

 عضوم يف اهكرتنو اهعنمن يأ نصحاو نونلا مضب اهنصحنو رطاخلاو
 اجوزت اذا ةأرملا تنصحاو لجرلا نصحأ عنملا ناصحالاو نيصح

 ةلمحو اےهيجرفب ي دعتلا نع هعنمت ةجوزل او اهعنمي جوزل ا ن ل

 عونمم ةليقع عمج لئاقعو انلاب يف فاضملا ريمضلا نم ةيلاح اهنصحن
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 ف ءاملا نم لاح اهبصنو انه رعشل ١ ةرو رض تفرصو فرصل ا نع

 ةيبيقعت لاح وأ لاقعلاب ةلوقعم ةسوبحم يأ ديكأتلل ةرركتم اهنصحن

 ميارك يا لئاقع ءاسنو ةليقع ةأرما لوقت ةميرك عمج ايئرك يأ

 هتأرق زوجيو ةروصقم عمج ريصاقملاو ةيفرظلا يف ىنعمب نمو ةميركو
 نافجااا اهم داراو ةروصقا عمج ميملا ناكم فلالاب ربصاقالا نم

 اهم نيزت يتل ١ غوصل ١ يهو ةيلح عمج روصقم ع ال ١ رسكب الل او

 فيسلا ىلح ردصم اضيأ اروصقم ءاحلا حتفب اهتءارق زوجيو فايسألا

 . ىنعمو ةنز ىدصي يدصك ادص اذ راص اذا ىلح ىلج

 عضن انا نيملسملا رشاعم انل غوسي ءيش يأ لوقي : ىنعملا
 ةنيزلاب ةالحم هل تقلخ امع ةعونمم ةوبخم ةنوصحم اهنوك لاح انفايسا
 تقلخ لب كلذل قلخت مل اهناف اهرجه نم ىدصلا اهيلعو غوصلاو

 . ملعأ هللاو هل تقلخ ال

 ىغولا تاموحب ركلا ةزعلاو انزحعي ام مالسالا اونب نيا

 يأ مالسالا اونبو أدتبم مهبم يناكم ماهفتسا مسا : نيأ
 ةمومعلاو ةوخالا بسن نع ةونبلا بسن ركذو أدتبمل اربخ هباسناو هلهأ

 نم ةونبلا يف ال تاماحملل ابادنتاو ءادعالا ىلع ءازعا اهريغو

 مهريغ نود قوقحلا مازلا يف تامدقتلاو ةقفشلاو ةريغلا صوصخ
 مضب انزجعيو التبم خيبوتلا وأ راكنالا هانعم اضيا ماهفتسا مسا امو

 لاحلل واولاو ةردقلا مدع وهو ةوقلا دض زجعلاو انفعضي يأ هلوأ
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 اينايب افانئتسا ةفنأتسم ةيئادتبا اهلعج زوجيو ةيلاح اهدعب ةلمجلاو
 يف فاطعنالا اركلاو زجعلا دض ةوقلاو دجملا يأ ةزعلاو ءافلا ىنعمب

 اريركو اروركو ارك ركي رك فارحناو زيحت دعب هيلا عوجرلاو برحلا
 همظعمو لاتقلا ةكص يهو ةموح عمج تاموحلاو فطعنا يأ اريركتو

 . برحلا اغولاو

 يأو هراصناو مالسالا اونب نودجوي ناكم يأ ف : ىنعملا

 يف دجوي هلك فرشلاو دجملاو ةوقلا ناف انودع لاتق نع اندعقي ءىش

 . ملعأ هئلاو مهبورح راحب يف ضوخلا يفو مهلاتق يف مهيلع ركلا
 ادعلل داهجلا نع مكباتك مكطبث له نآرقلا اونب نيأ

 ماهفتسا ةادأ لهو هربخ هتامحو هلهأ نارقلا اونبو أدتبم : نيأ

 يأ اذك نع هطبثو لعف وأ لوقب نيهوتلاو نالذخلا طيبثتلاو يراكنا
 له هلوق يفو عافدلا داهجلاو ميظعلا نآرقلا وه باتكلاو هقوعو هنهوأ

 . باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا مكطبث

 له مه لوقأ هتامحو ميظعلا نآرقلا لهأ نيأو لوقي : ىنعملا
 مكرمأ له مأ مكنيد هنم نوذخأت يذلا نآرقلا يأ مكباتك مكقوع
 ماهفتسالا اذهو هعافدو لجو زع هللا ودع داهج نع فكلاب
 عقو اهناو مكباتك مكطبثي مل ي أ طيبثتلا ضرف نع يفنلل نمضتم
 . ملعأ هللاو مكلبق نمو مكنم نالذخلا
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 انقلاب ناعطلا ميئاشم نيأ ًبظلاب دالجلا فيراطغ نيأ

 دالجلا فيراطغو هلبق يذلاك هبارعاو هنايب مدقت : نيأ

 ليدانقو ليدنقك فيرطغ عمج وهو نيأ ربخ هيلا فاضمو فاضم

 دالجلاو يرسلا خيشلاو فيرشلا ديسلا وهو روبزك فورطغ عمج وأ
 ةأبظ عمج ءاظلا مضب ىبظلاو برضلاو برحلا يف ةدشلا ميجلا رسكب

 ةيمست باب نم هلك فيسلا ىلع قلطتو نانسلاو فيسلا دح اهلصاو
 ةميشل ١ وذ وهو نيشم عمج ميل ١ حتمب ميئاشمل او ضعبل اب لكل ١

 ادعلل مئاشتلا نم قتشم موشم عمج وأ ةدشلا يف ةعيبطلا وذو ةيمحلاو

 اهب تكرعت الاتق تدارا اذا برعلا تناكو اموشلا ةرجشب مههبش وأ

 ناعطلاو مشنم رطعب مهلاثم يف مهلوق هنمو ءامدلا رثكتو لاتقلا دتشيف

 يف رجلا ءابو حمرلا يهو ةانق عمج انقلاو زكولا وهو نعطلا ىنعمب
 . ةناعتسالل انقلابو ىبظلاب

 يف ءاخسلاو فرشلا بابراو ةداسلا نيأو لوقي : ىنعملا

 بورحلا يف ةنسالاو فويسلاب برضلاو ربصلا باحصأو دئادشلا

 لاتقلا يف حامرلاب نعطلاب نيدلل ةيمحلا باحصأو ميشلا لها نياو
 . ملعأ هللاو ناكمب مهنم ادحأ دجأ الو مهدجأ ال ناف

 ىلع كرشلا ضفر ام مكديحوت متقدص ول ديحوتلا اونب نيأ
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 قرفلا عيمج نم هب نيسبلتملا مهب ۔ دارأ : ديحوتلا ونب

 لهأ نم هتالإكب نيذخآلا هب " ةفصتلا مه مهب دارأ وأ ةيمالسالا

 تافص نع هب ثحبي ملع ديحوتلاو نييمالسالا قلطم ال ةماقتسالا

 فرشا وهو هيلع ليحتسي امو هقح يف زوجيو هل بجي امو لجو زع هلا

 ةيزنتلا ةغل ديحوتلا لصاو فلكملا ىلع هبجوأو هلضفاو هلجاو ملع
 يف دحأ هكراشي ال ادحاو هب فصتملا ىقبي ىتح هنع دادضالا ىفنو

 يتلا هناكرأ قلطم ديحوتلاب ديري نأ لمتحيو لوق وأ لعف نم ةفص
 ديحوتلا نال ببسملا نع ببسلا ةماقا باب نم مالسالا اهيلع ماق
 قدصلاو قدصلا متيطعا يأ متقدصو هتاببسم نايتاب الا متي ال

 ىلا مزاللا ةفاضا بطاخملا فاك ىلا ديحوتلا ةفاضاو بذكلا دض
 ةيفنم هدعب امو يفن فرح امو ىفخي ال ام مازلالا نم هيفو هموزلم

 كرشلاو ادعو عفتراو برطضاو بعل يأ اصقر صقري صقرو

 ههجوو ازوجت رفكلا قلطم كرشلاب داراو لجو زع هلل دوحجلاو ةاواسملا
 نمو هدبع دقف هعاطا نمو هللا هنعل ناطيشلا عاطا دقف قفان نم نا

 ةياكح لجو زع هلوقو يراعتسا زاجم وهف هللاب كرشا دقف هللا ريغ دبع
 نا ناطيشلا دبعت ال تبأ اي مالسلا هيلع ميهاربا ليلخلا نع

 ىلعو هيلا كوعدي اميف هعطت ال يأ انيبم اودع ناسنالل ناك ناطيشلا

 ىلع كرشلا صقر ام هريدقت هب ملعلل فوذحم هرورجو رج فرح
 . ءافتكا فذحلا اذه ىمسيو مالسالا
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 هب نيفصتملاو هتامحو ديحوتلا لهأ نع لأسا لوقي : ىنعملا

 متيطعاو مكديحوت يف نيدحوملا رشاعم متقدص ول قحب مهل لوقاو

 ىتح مالسالا ىلع كرشلا صقر امل مكسفنا نم قدصلا ديحوتلا
 . ملعأ هللاو هيلع متنأ ام مكب راص

 ارحلاو بيرح نيدلاو كلملاو مكنوكس ام رارحالا اونب نيأ

 ال يذلاو هرمأ يف ديدشلاو ميركلا رحلاو رح عمج : رارحالا

 أدتبم يخيبوت ماهفتسا مسا امو دبعلا دضو ةصيقن ىلع رقي
 ةانثملا ءاتلاب هتءارق زوجيو أدتبملا ريخ نانئمطالاو رارقتسالا نوكسلاو

 ميملا مضب كلملاو لاحلل واولاو ملكتلا نع كاسمالا وهو قوف نم

 حتفب بيرحلاو هناكرأب مالسالا نيدلاو دادبتسالاب ىوتحيو كلمي ام

 ءاحلا حتفب ارحلاو نيدلاو كلملا هعزانت أدتبملا ربخ بولسملا ءاحلا

 نيدلا ىلع فوطعم أدتبم ناكملا قلطم اهب دارأو ةيحانلا ىهو ةارحلاك

 لعجيو بيرح ارحلاو يأ هب ءافتكا هلبق ام هيلع لد فوذحم هربخو
 يورلا ةرورضل ايهنع رخاو نيدلاو كلملا عم لوألا ريخلل اعزانم

 همدقت ام عزاني ال رخأتملا نأل هرخأتب هعازن دري الف مدقتلا هلحمف

 . هتردق مدعل

 غوست ءيش يأ مكلأسأ اهنوضري الو ةصيقن ىلع نورقي ال نيذلا
 يذلا مككلم اذهو مكدقارم يف مكرارقتسا يأ مكنوكس مكل
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 مكرقا تلا يضارالاو هر هللا مكزعا ىذلا مكنيدو هايا هللا مكلوخ

 نورقت رقم مكل قبي ملو مكيلع مكيديا نيب نم اوبلس دق اهيلع هللا

 هللاو اكولم متنك امدعب نيكولمم مترص ىتح هنونطوت نطوم الو هيلع
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس

 ىرقلاب ماعنلا نا ىرك قرطلا عداخ ريبم مكيغاني اذ مك

 أدتبملا نيب ضرتعم ةراشا مسا اذو أدتبم ريثكتلل ةيربخ : مك

 هانادو هاراب هيغاني هاغانو مكيرابيو مكينادي يأ مكيغانيو هربخو
 قطنلا ديري لفطلا ةاغانم هنمو ءيش هنم مهفي ال ظفل ةاغانملا لصاو

 نم هيف ةدئاف ال ام لك يف تقلطاو مهفي ال ايب يتأيف هعيطتسي الف

 عادخلاك عداخملا عداخلاو ةمالل كلهملا ريبملاو هانعم مهف ولو لوقلا

 داريو هل فطلب مالكب عدخي نمل لثم ىرك قرطاو ركملا وهو عدخلاو
 ريغب قثي نمل هب برضي اضيا لثم ىرقلاب ماعنلا نا هلوقو ةلئاغلا هب
 تدجوف تبهذف هبحت نم تومب تنئزرا ةأرما نا هلصأو هب قوثوم

 بورهلا ىلع ردقت ال يأ اهتمصلغ يف رورعصب تصغ دق ةماعن
 تفتهو يحلا ىلا تضم مث اهرايخب ةرجش ىلع اهتطبرو اهتذخأف
 اهثاثا تعمج يأ اهتيب تضوقو كرتيلف انفزيو انفحي ناك نم مهيف
 يأ تتلفاو اهتصغ تعاشا دقو اهيلا تهتناف ةماعنلا ىلع هلمحتل

 نم اهبيصنب يه الو اهديصب يه ال ةأرملا تيقبف طابرلا نم تبهذ
 هب قوثوم ريغ وهو هب اهتطبر يذلا اهطابرب تقثو اهنا ىنعملاو يحلا
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 يف اوءزر اذا مهغا ةيلهاجلا برعلا لعف نم ناكو ةماعنلا تتلفأف

 . اهيلا نودوعي الو اهنم نولحري ضرأ

 مكودع مكاناد ام اريشك مالسالا ينب اي لوقي : ىنعملا

 مكيف يلابي الو مكل هفطلتب مكعدخي مكل كلهم ريبم وهو مكارابو

 . ملعأ هللاو مكيلع ةبلغلاو ةلئاغلا مكب ديري وهو هب نوقثاو متناو

 ىوشلا اوعزنتو مظعلا اورصهت وف ةليبو ايشج هومشجن

 اهفيفختو نيشلا ديدشتب رمأ لعف هومشجو فانئتسالل : ءافل

 لقثلا نيشلاو ميجلا حتفب مشجلاو هيلع لمحلاب هقاشم اولمحت يأ
 ذا سايق ريغ ىلع ردصم ايشجو ريبملا ىلا دياع لوعفملا ريمضلاو
 اهانعمو ىلا ىنعمب واو ةميخو يأ ةليبوو هلماعل دكؤم ميشجتلا هسايق

 ةلامالا رصممهلاو هومشج ىلا افطع واولا ىنعمب وأ ميشجتلل ةياغلا
 علقلا عزنلاو ءادعالا نم ماظعلا قلطم مظعلاب دارملاو رسكلاو

 . نالجرلاو ناديلاو سارلا فحق نيشلا حتفب ىوشلاو بذجلاو

 مكريبمو مكو دع ىلع اولمح ١ نيملسمل ١ رشعم اي لوقي : ىنعمل ا

 يأ هماظع اورصهت ىتح اهنم نوكفنت ال هيلع ةقاش ةميخو ةلمح

 . ملعأ هللاو هاوش اوعلقتو اهورسكت

 ىحولا ةيمح ا ةمح سمشل ١ ةضيب ي رم ةمصاق ةدش اودش مله
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 اولاعت يأ ةددشم ميملا حتفو ماللا مضو ءاهلا حتفب : ومله

 ةبكرم ةملك يهو ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو نانثالاو دحاولا هيف يوتسي
 انيلا كسفن مض يأ ميملا ديدشتو ماللا مضب مل نمو هيبنتلا ءاه نم

 تكرت تاغل اهيفو ةطيسبلا لامعتسا تلمعتسا اهلاعتسا ةرثكلو

 دش ردصم نيشلا حتفب ةدشو اولمحا يأ اودشو ةلاطالا فوخ اهركذ

 ةرساكلا يأ ةمصاقلاو برحلا يف ةلمحلا ةدشلاو ةدشو ادش دشي

 تعن ةضيرم بصنب سمشلا ةضيرمو هعطقو هرسك همصقي همصقو
 ةضيرم سمشو رونلا ةفيعض هانعمو هلعاف ىلا فاضم ردصملل

 ريغتم ملظم يأ ضيرم مويو لاحلاو رونلا ةفيعض يأ ةضيرم ضراو

 سمشلا ةضيرم يه يأ فوذحم أدتبم ربخ مفرلاب اهتءارق زوجيو
 . عوقولاو عارسالا احولاو عوقولاو عارسالا ةديدش يأ احولا ةيمحو

 ةدحاو ةلمح هيلع اولمحاو ريبملا اذه داهجل ولاعت لوقي : ىنعملا

 ءوض ال رونلا ةفيعض سمشلا ريصت ىتح هسابل ةرساك يأ ةمصاق

 . ملعأ هللاو هيلع عوقولاو عارسالا ةديدش جاجعلا ةرثك نم اهل

 الصلا راعست رعست اييازع اوبدناو امارك توملا ىلا اوبث

 حورلا ةقرافم توملاو عارسالا بوثولاو اوعرسا يأ : اوبث
 هاعد يأ ابدن هبدني هبدنو ثحلاو ءاعدلا بدنلاو ةيلك ةقرافم دسجلل

 رعستو اوبدنال لوعفم ةدارالا يهو ةميزع عمج اميازعو ههجو هثحو

 رانلا داصلا حتفب الصلاو هلوأ رسكب رعست ردصم راعستلاو بهلتت

 . روصقم وهو
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 مائل ريغ امارك مكنوك لاح توملا ىلا اوعرس لوقي : ىنعملا

 بهتلت ىتح مكودع لاتقل مكمزع ةوقو مكتدارا اوهجوو اوثحو

 . ملعأ هللاو رانلا باهتلا لثم اديدش اباهتلا دقتتو برحلا

 افه ام يسرتو تاف ام درت ةطخ حافصلاب ابارض ذا

 ةبقاع ام ليق هنأكف اينايب افانئتسا هلبق امم فنأتسم تيبلا اذه

 برضلا ىنعمب بارضلاو هرخا ىلا ابارض نا لاقف هتياغو لاتقلا

 نيدسج نيفرط نم لصحي عرقلاو قدلا برضلاو ةرثكلا ديفي
 فيسلا ضرع وهو داصلا مضب حفص معمج داصلا رسكب حافصلاو

 تيافلو بهذ يأ اتوف توفي تافو عجرت درتو ةقيرطلا ةطخلاو

 ىساورلاو هتبثا يأ هيسري هاسراو تبثت يأ هلوأ مضب يسرتو بهاذلا

 تتبثا اهنال وأ اهلقلقت مدعل يس اور تيمس تباوثلا يأ لابجلا

 ةفخلا ةوفهلاو فخو لز يأ اوفه وفهي ىفهو ليملا نع ضرالا
 . فيفخلا وفهلاو ةوبكلاو

 ةقيرط فويسلاب مهتعراقمو ءادعالا لاتق نا لوقي : ىنعملا

 تبثتو جوعم ١ ميقتو تبي افلا درت اهنا اهن اش نم ةديمح ةلصحخو ةنسح

 . ملعأ هللاو تباثلا ريغ يناهلا

 افصلا سار ىلع يدهلا رحننو هلحن نا مارحالل نآ دق
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 تقولا نآلاو رظح ناو هبيرقتل وأ عوقولا قيقحتل : دق

 دض ةزمهلا رسكب مارحالاو هيف تنأ يذلا نامزلا نم رضاحلا

 مارحالاب دارأو تاقيملا هغولب دنع رمتعملاو جاحلا لعف وهو لالحالا

 مرحملا كرت وهو هلوأ مضب هلحنو ءادعالا لاتق نع كاسمالا انه

 يف هيلع ناك امم الالح ريصي ىتح ريصقتلا وأ قلحلا دعب همارحا

 يف رحنلا زاجو لبالاب رحنلا صتخيو اقلطم حبذلا رحنلاو همارحا

 ابرقت وأ ءادفل ةبعكلا ىلا ىدهي ام يدهاو امهريغ يف حبذلاو رقبلا
 دارأ ةافص عمج افصلاو هالعأ ءيش لك سارو ءالعتسالل ىلعو

 كسمم مرحملاك ةزواجملا مدعو ءادعالا لاتق نع كاسمالا مارحالاب

 كرتو كاسمالا نع جورخلا لحلاب دارأو همارحا ضقني اهلك نع

 لبق ناك ام هيلع مرحي ال همارحا نم لحملاك لاتقلا درجمب روذحملا
 سوفنلا لذبو هللا ليبس يف ءادعالا لتق رحنلاب دارأو لحلا

 سأرب دارأو هئادعا حبذب هلل برقتلا يدهلاب داراو توملل اهضيرعتو
 . عضوم لك ىصقا افصلا

 ءادعالا هيف لتاقن يذلا تقولا رضح دق لوقي : ىنعملا

 لذبو مهئامد ةقاراب لجو زع هللا ىلا برقتنو مهيف انمارحا لحنو

 . ملعأ هللاو ضرأ لك يفو رطق لك يف انسوفن
 اشحلا موصلاب ضمرأ املاطل هموص رطف مياصلل نآ دق

 لاتقلا نع كاسمالا هب داراو رطفم لك نع كاسمالا : موصلا

 : رعاشلا لوقك

۔ _ ١٧٦



 ةمياص ريغ ليخو مايص ليخ

 ماللاو لاتقلاب موصلا ضقن وهو روطفلا ىنعمب رطفلاو تيبلا
 ايلقك لاط لمعل ةفاك ةدياز امو دتما يأ لاطو فوذحم مسقل ةئطوم

 لب العاف ام اهيلع تلخد اذا رثكو لقو لاط بلطي ال ىأ ام رثكو

 ةرارح ةدش ضمرلاو قرحا ضمراو لمعب اهل رثا ال ةيضام لاعفا

 . هنايب مدقتو دسجلا نطاب اشحلاو سمشلا

 كاسمالا نع راطفالا تقو اضيأ رضح دقو لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو موصلاب انم ءاشحلا فرتجا ام لاط دقلف ودعلا لاتقل

 الكلا داصرف رياثلا حفاسلاب هضقنن نأ ءوضولل نآ دق

 اننيا نيئي هعراضم ضام لعف برقو رضح ىأ : نا دق

 رهطلا قلطم هب داراو ةالصلل ءاضعالا لسغ واولا مضب ءوضولاو

 ام لعفو همده يأ هرهط ضقنو همدهنو هثولن هلوأ مضب هضقننو
 لعاف مسا حفاسلاو حفاسلا مدلاب يأ فوذحمل تعن حفاسلاو همدهي

 جراخلا رياثلاو قشلاو حرجلا حفسلاو حوفسملا يأ لوعفملا ىنعمب

 ظيلغلا رمحالا ءافلا رسكب الكلا داصرفو ءىش هنم ىقبي ال يذلا

 ناسنا لكلو فالظالا تاوذلو ةيلك ةلمج فاكلا مضب الكلاو

 . نيترصاخلا دنع بلصلا مظعب ناتقزال ناتوارمح ناتيلك
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 م دهنو ءوضو هيف صضقنن ي ذلا تقول ١ رضح دقو : ىنعمل ١

 . ملعأ هللاو رمحالا نخاثلا ظيلغلا

 ىھد امع ةضمغم انراصبا اعشح تويبلا سالحا رقن

 ءاحلا رسكب سلح عمج سالحالاو ميقن هلوأ حتفب : رقن

 هريغو بوث نم هيف شرفي ام قلطم وأ تيبلا يف شرفي بوث هلصاو
 تويبلاو هيف شورفملا بوثلاك هقرافي مل ناك اذا هتيب سلح نالف لاقي
 لاحلا ىلع سالحا باصتناو ةماقملا رادو انكسلا لحم وهو تيب عمج

 ةلاشملا نيشلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب اعشخو رقن لعاف نم

 عضاوتلا وهو عوشخلا ىنعمب رقن لعاف نم اضيأ لاح ةددشملا

 هيمدق هب زواجي ال رصبلا يف عوشخلا ليقو للذتملا نيكتسملا عشاخلاو
 انراصباو سالحالا نم الاح هلعج زوجيو حراوجلا يف عوضخلاو

 لعج زوجيو انراصبا نم لاح ةضمغمو اننويع يأ اعشخب لعاف
 فطع يف رقن ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو هربخ ةضمغمو أدتبم انراصبأ
 هينيع ضمغو روتفلا ضامغالاو ةيلعفلا ةلمجلا ىلع ةيمسالا ةلمجلا
 . عقو يأ ءاهدو ايهدو ايهد وهدي ىهدو امهيلع نافجالا قبطا اذا

 اهنع حربن ال اهل نيمزالم تويبلا يف رقن لوقي : ىنعملا

 رصبت ال اهنأك انيف عقو ايع ةضمغم انراصبا نينيكتسم نيللذتم
 . ملعأ هللاو
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 ىفكو ىلاعت هتا انبسحو اوضم مه ىلوألا خيرات سردن

 رتافدلا يف ةموسرملا رابخالا خيراتلاو اولتنو ؤرقن : سردن

 مهو لبق نم اومدقت يأ اوضم نيذلا ىنعمب ىلوألاو نيضاملا نع
 انيفكي هانعم وأ هللا انتيافك يأ ؤرقن ىلع فوطعم انبسحو فالسالا
 . طقف يأ ىفكو هللا

 يف انفالسا نع ةموسرملا رابخالا اولتنو ؤرقنو لوقي : ىنعملا
 انؤابآ ناك لوقنو مهب رختفنو مهئادعا يف مهنم عقو امو مهداهج

 طقف هللا انبسح انلوق ءادعالا نم ءيش انيف عقو اذاو انفالسأو

 . ملعأ هللاو هريغ عيش اهءارو ال

 اغولا يفكي ىغولا صيصاقا الو افرش يقاوت ال ماظعلا نا

 نوسردي نيذلا فالسالا ماظع اهب دارأو مظع عمج : ماظعلا

 ةعفرلا فرشلاو هدافا هيتاوي هاتاو ديفت ال هلوأ مضب يتاوت الو مهرابخأ

 ةصق عمج ةزمهلا حتفب صيصاقالاو يفن فرح الو دجملاو قلقلاو
 ىلع صوصقم عمج وه وأ صصق هسايقو سايق ريغ ىلع فاقلا مضب
 كيلع صقن نحن ىلاعت هلوقو نايبلاو اهيف عبتتلاو رابخالا وهو هسايق
 لاتقلاو برحلا ىغولاو نايبلا نسحأ هنيبن يأ صصقلا نسحأ
 . كنع هتددر يأ ودعلا كتيفكو دري يأ يفكيو
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 هرخن ماظع مهو انم فالسالا لعفب رختفن انا لوقي : ىنعملا

 ادجم ينبي الو افرش ديفي الو ائيش ديفي ال ةيلابلا ماظعلاب رخافتلاو
 اودع انع دري ال خيراوتلاو رتافدلا نم مهصصقو مهرابخا عبتتو

 ناك لوقي ثيح ال اذ انأ اه لوقي ثيحو هلاعفأب ؤرملاو ازع دري الو

 . ملعأ وهللاو يفلسو يا

 ىضقنا مث هل ناك ام ناكو هفيس لس حلاصلا فلسلاو

 هنيد حلص نمو نيدلاو ةورملاو لضفلا لهأ هب دارأ : حلاصلا

 هدمغ نم هدرج يأ هفيس لسو هايند تحلص نم ال حلاصلا وهف

 ايفرحو ايمسا الوصوم نوكت نأ زوجت امو ناتمات امهالك ناكو داهجلل

 ىلإ دئاع مالب رورجملا ريمضلاو ليوهتلاو ميظعتلل نوكت ناو
 . عطقناو ىضم يأ ىضقنو فلسلا

 لان ام لان هب رختفن يذلا حلاصلا فلسلا نا لوقي : ىنعملا

 ام هنم عقوو داهجلل هفيس درج هنا كلذو هل اعفأب دجملاو فرشلا نم

 . ملعأ هللاو نآلا هسردن يذلا لئاهلا ميظعلا رمالا نم عقو

 ىنب نمو سراغو ثراحل ةحلاص ةنيط تافرلا كلت

 أدتبم اهركذ مدقتملا فلسلا ماظع ىلا ةراشا مسا : كلت

ةحلاصو أدتبملا ربخ ةنيطو يلابلا ميمرلا وهو ةراشالا نم لدب تافرلاو



 نم حلاصلا ناو ناسنالا أدبم لوأ ىلا ةراشا ةنيط لوق يفو ةقفوم يأ

 ايب انه انيتال ةلاطالا فوخ الولو حلاصلا دبعلا يف هللا نم مكحلا

 زع هللا نم لدعلا مكحلا يف ةنيط ةظفل هيلا تمضنا ام يناعم نهربي

 سرغي نم سرافلاو عرزلل ضرالا ثرحي نم ثراحلاو لجو
 سراغلاو ثراحلاب داراو لزانملاو ناطيحلا ديشي نم ينابلاو راجشألا

 نمو لكأي سرغي نمو دصحي عرزي نم هناف ةيورخالا لامعألا ينابلاو
 . هلك ريخلا هتاف دقف كلذ هتاف نمف نكسي ىنبي

 ه دوعسم ةقفوم اهلص ا ةميمرل ١ م اظعلا كلت نا لوقي : ىنعمل ١

 ةيورخألا لامعألاو داهجلا نم هتلعف ام لعفل هللا دنع اهرمأ قباس ي

 داه نم هل اف هللا للضي نمو لضم نم هلاف هللا دهي نم رض الو

 . ملعأ هللاو ناوخالا عيمجو انم هبحي امل انيدهي نأ هنلا لأسن

 ىسع يف وأ اجرف لعل يف وف ةزع نع اهنيب نوثحبتأ

 نوثحبتو يفنلل هنوك زوجيو يخيبوتلا ماهفتسالل : ةزمهلا
 نعو توملا نيبلاو اهتوم يأ اهنيبو شيتفتلا ثحبلاو نوشتفت يأ
 ةزعلاو عم ىنعمب ةبحاصملل وأ يونعملا ءالعتسالل ىلع ىنعمب
 فرح لعلو هانعم يف يفنلا يضتقي فطع فرح واو ولعلاو فرشلا

 مسا اجرفو ربخلا عفريو مسالا بصني نا تاوخأ نم يجتتلا هانعم
 مسالا عفري داك تاوخا نم حيحصلا ىلع يضام لعف ىسعو لعلا
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 هريدقت ع افتكا فو ذححم همس او اضي ١ يجرتل ١ هانعمو ربخل ١ بصنيو

 . حتفو ًارصن ىسع وأ

 ناك امو تافرلا كلت رابخأ نع اوثحبت ال لوقي : ىنعملا

 ينمتلا يف ال دجملاو فرشلاو ةزعلا ىلع اوتام ذا اوتام مهناف مهنم

 هولان ىتح كلذ كرد يف اودجو اوجرتو اونمت لب طقف لوقلاب يجرتلاو
 . ملعأ هللاو

 ايعو لهجو لقعل ١ ةعيضو ةفلخحهن ةينما اذا مكلت

 ىلا وأ ىضم امم نيموهفملا يجرتلاو ينمتلا ىلا ةراشا : مكلت

 ديدشتو نونلا رسكو ةزمهلا مضب ةينمالاو تافرلا رابخا نع ثحبلا
 مدعو ردغلا فلخلاو ينامأ عمجلاو ؤرملا هانمتي ام يهو ةحوتفملا ءايلا

 هلام عاضأ ءيش ريغ يف فلتلا يهو ةعاضالا ىنعمب ةعيضلاو ءافولا

 هفلتأ يأ ةعيضو اعييضتو ةعيضوو هعاضأ هعيضي هعيضو هعيضي

 ءايشألل زيمم يساسح وضع وهو هنايب مدقت لقعلاو ةدئاف الب هلمهأو
 نم ملس اذاو اهربدمو اهديسو ةيناسنالا ءاضعألا فرشا وهو

 اطيسب لهجلا نوكيو ملعلا دض لهجلاو حراوجلا تملس تافآلا

 اما اطيسب يمسو اسأر همكحيو ء يشلاب لهجلا طيسبلاو ابكرمو

 ءرملا تأشن نأل ايلصأ هنوكلو امارح بكري مل ام هقيض مدعو هعاستلل

 لج برلا نال ملعلل لباق هنا الا ائيش ملعي ال لهاج وهو اشن نيح

 امأو ايبهو وأ ايبسك اما ثداح ملعلاو هتدابعو هتعاطل هقلخ العو
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 يذلاك همكحبو هب ملع ىلع ءيشلا بوكر وهف بكرملا لهجلا
 اذهو همكحبو همارحب هملع مم تامرحملا يتأيو رومخلا برشي

 الهج ملعلا بلق هنأل هبكار ىلع قيضاو سانلا ىلع دشأ عونلا

 صلاخلا ملظلا وهف اهعضاوم ريغ يف ءايشألا عضوو ايلع لهجلاو
 عضوم يف انسح نوكي ال حيبق ميمذ هيعونب لهجلاو ضحملا روجلاو
 ةساح باهذ انه هب داراو ايلك اباهذ نيعلا ةساح باهذ اهعلاو ادبا
 نم نأل طقف رصبلا باهذ وهو ةقيقحلا قلطم هب دارأ وأ ةريصبلا نيع

 . هيف ريخ الف هرصب بهذو هلهج ربكو هلقع عاض

 اهنأب مكينمتو تافرلا كلتب مكرخافت نا لوقي : ىنعملا

 ةلطاب رورمغو ةبذاك يناما ضحم ازع مكثروتو ائيش مكديفت

 بكرملا مكلهجو ةعياضلا مكلوقع نم تأشن ائيش اهنم نودجت ال
 . ملعأ هللاو مكرئاصبو مكراصبا بهذا يذلا ىمعلا يفو مكيف

 العلا قبس نع حفصن اننكل قباوس اهلو حافص انل

 فيسلا ضرع يهو ةحفص عمج وأ حفص عمج : حافصلا

 حافصلا ىلا ةدياع ماللاب ةرورجملا ءاملاو فيسلا قلطم اهب دارأو

 مضب العلاو اهدياوعو فويسلل تامدقملا يهو ةقباس عمج قباوسلاو
 . دجملاو عافترالا نيعلا

۔ _ ١٨٢



 لاتقلا يف تامدقم امهلو تايضام افايسا انل نا لوقي : ىنعملا

 اهلذبو اهب مودقلا نع انسفنأب ضرعن نحن اننكل ةروهشم دياوعو
 . ملعأ هللاو فرشلاو دجملا لينل

 ابشلا ىلع ابشلا ميطحتب نكل ةثارا نع كلمي ال دجملاو

 فرح الو ددؤسلاو ناسنالا هب اولعي يذلا فرشلا : دجملا

 كلملاو يوتحي ال يأ لوعفملل ينبم هلوأ مضب كلميو يفن
 رسكب ةثارالاو ءابلا ىنعمب ةيببسلل نعو لينلاو ءىشلا ىلع ءاوتحالا

 ةن ارو هلص او واو نع ةبلقنم ةزمه او ةثاراو اثرا هثري هثرو ردصم ةزمه ١

 ميطحتلاو هثوروم نم ثاريملا ببسب الب بسك ريغب ءيشلا كلم وهو
 ابشل او هرسك ي أ ايطحتو اطح همطح همطحو همطح همطح ريسكتل ١

 . فيسلا قلطم هب داراو دح هل ام لكو فيسلا دح نيشلا حتفب

 ثاريملاب لاني الو كلمي ال فرشلاو دجملا نا لوقي : ىنعملا
 ءرملا لعفب لانيو كلمي هنكل ةثوروملا لاومألاك دادجالاو ءابالا نم

 رسكت ىتح ءادعالا لتاقيو هللا ليبس يف دهابي نا كلذو هسفنب

 ملعأ هلللاو اضعب اهضعب فويسلا

 ىنع ام عافدناو يلاعملا بسك اهدوهع تلثا ام ىلع زع

 فويسلا يأ نع ىه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفدلاب : زع
 ىلعو فرشلاو لذلا دض زعلاو فويسلا نم لاح بصنلاب زوجيو
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 لعافلل ينبم تلثاو يمسا لوصوم امو عم ىنعمب ةبحاصملل

 نيميلاو قثوملا وهو دهع عمج دوهعلاو فويسلا ىلا دياع ريمض هلعافو

 عم بلقلا مزج يهو دوقعلا دوهعلاو دقعلا دهعلاو ظلغملا فلحلاو

 هنع روذحملا عفدنا ةلازالا عافدنالاو كرت وأ لعفب ءافولا ىلع نيميلا

 اونعي ىنعو اضيا يمسا لوصوم امو فشكناو لاز اعافدنا عفدني نا

 . لزن يأ ءانعو ىنع

 ةبحاصم عم اهابرال ميظع زع فويسلا نا لوقي : ىنعملا

 تاغلا نم ثداحلا فشكو تاروذحملا نم لزانلا ةلازاو

 . ملعأ هللاو

 ىرشلا راصيهب رافلا ثبعي مل اهلهأ لاعف اندلقت ولو

 ديلقتل او انعبت ١ ىنعمب و أ انلمحت ان دلقتو طرش فرح : ول

 العف لعفي لعف ردصم هلوأ رسكب لاعفو هلمحت رمألا دلقتو عابتالا

 ةكرحك ءاضعالا ةرشابمب ةكرحلا ىلع قلطي لعفلاو الاعفو هلعفو

 اهريغ وأ المع وأ الوق ةكرحلا قلطم ليقو امهوحنو لجرلاو ديلا
 فثبعيو اهم اب ر ا اهله أو حيحصل ١ وهو سفنل ١ ثيدحو بلقل ١ ةكرحك

 حتفب راصيهلاو ةيدعتلل رجلا ءابو بعللا كيرحتلاب ثبعلاو بعلي
 ىرشلا ىلا فاضم دسألا روصيهلاو دسألا ءايلا نوكسو ءاهلا

. داسآلا ةريثك ىملس ينبل ىرشلاو



 انلمحتو فويسل ا كلت له أ انعبت ا اننا ولو لوقي : ىنعمل ١

 راغلاب دارأو ادبا دسألاب ةراغلا تبعل امل ءادعالا ىف اهب ملاعفا

 . ملعأ هللاو نوملسملا مهو داسآلا قلطم دسألاب دارأو ءادعألا

 ىتمو ىناو اهاو اهبقعي مهركذب ةمنيه يف شيعن

 نونلا حتفو ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب ةمنيهلاو ايحن : شيعن
 رجلا ءابو ةمغمغلاك مهفي ال مالكب ملكتملا مونيملاو يفخلا توصلا
 لهأ ىلا دياع ريمضلاو ركذتلا ىنعمب لاذلا رسكب ركذلاو ةيببس

 بصنلاب اهاوو عباتلا فلخلا بقعلاو اهعبتي يأ اهبقعيو فويسلا
 ىناو عجوت هوأتو عجوتلاو نزحلا دنع لاقت ةملك ةياكحلا ىلع

 ماهفتسا مسا ىتمو مهبملا نامزلل ماهفتسا مسا اهاو ىلع فوطعم
 . فوطعم مهبملا نامزلل

 ركذب اننيب اميف منيهن فعضو ءافخا يف نحن لوقي : ىنعملا
 انع ءادعالا لحري ىناو نيعجوتم اهاو كلذ دعب لوقن مث انفالسا
 ىلا دياع مهركذ ىلا فاضملا ريمضلا نوكي نا زوجيو اوفرصني ىتمو

 ايف ةيفخ الا ءادعالا ركذن ال انشع ام شيعن اننا ىنعملاو ءادعالا

 اوفرصني ىتمو اولحري ىنا كلذ دعب لوقنو مهنم افوخ اننيب
 . ملع أ هللاو
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 ابك دجلا اذا دجلا شعنت ال اهنكل قباوس مهل معن

 ديز له وحن بلسلا يف ال بابيالا يف اهب باجي ةملك : معن
 البب باجيف رادلا يف ديز سيلا ليق ناو معنب باجيف رادلا يف

 تسلا ) لجو زع ىلاعت هلوق هنمو معنب يفنلا يف بابي نا زوجي الو
 قلعتم رورجمو راج مهلو (اورفكل معن اولاق ولو ىلب اولاق مكبرب

 لوصالا يهو ةقباس عمج قباوسلاو مهل تتبث هريدقت فوذحمب
 مضب شعنتو ةديمحلا لاصخلا يف تامدقملاو ةمدقتملا ايازملاو ةيكازلا
 كرحت اشاعتنا نينحلا شعتناو هراثاو هضهغا يأ هشعني هشعنأ نم هلوأ

 يأ اشعن هشعني هلوأ مشب هفو هضرم نم ناف يشيرلا شعتناو

 اشاعنو اشيعنو اشعن تيملا شعناو عفترا شعني لجرلا شعنو هعفر
 ناك ذا تيملا اهيلع لمحي ىتلا ةلآلاو ءاقبلا شعنلاو انسح اركذ هركذ
 ىلع ةلومحم ةعفترم اهنوكل اشعن ةزانجلا تيمسو ةزانجلاك الومحم
 ظحلا يأ امهيف ميجلا حتفب دجلاو يديالا لقنب اهكرحتل وأ فاتكألا

 شعنتل هب لوعفم ايهنم لوالاو هدجمو هظح عفترا هدج دجو ولعلاو
 بكنا يأ ةوبكو اوبكو اوبك وبكي ابك ةلمج هربخ أدتبم عوفرم يناثلاو
 وهو رهاظلا هرسفي فوذحم لعفب العاف هعافترا زوجيو طحناو طقسو

 . نسحالا

 اوفلس نيذلا فويسلا بابرال تبث ابيحم لوقا لوقي : ىنعملا
 كلت مهقباوس نكل اهب اوكز ةليمج لاعفأو ةديمح ايازمو قباوس
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 ابكنم انظح ناك اذا ادجم انل ينبت الو اظح انل ريثت ال ةمدقتملا مهلاعفاو

 . ملعأ هللاو الماخ انبلطو اطقاس

 ىدتقا ميماهللاب مامه الا اهغلبي ال ةورذلا ةموصعم

 لعفب بصنلابو فوذحم أدتبم ربخ : ةورذلا ةموصعم
 اهغلبي ال ةورذلا ةموصعم علبي ال هريدقت رهاظلا هرسفي فوذحم

 مصعالاو ةعناملا يأ لعافلا ىنعمب لوعفم مسا ةعونمملا ةموصعملاو
 ىلاعت هلوقو عناملا لبحلا مصاعلاو يلاعلا لبجلا لعولاو عنتمملا
 مصاع ال ( لاق ينعنمي يأ ) ءاملا نم ينمصعي لبج ىلا يواس (

 يأ اهغلبي الو هالعأ ءيش لك ةورذو عنام ال يأ ( هللا رمأ نم مويلا
 يوقلا عاجشلا ديسلا مايهلاو ءانثتسا ةادأ الاو اهكردي الو اهلصي ال

 نم مداقلا لسابلا ميركلاو قباسلا داوجلا وهو ماف عمج ميماهللاو

 . ىفتقاو مبتا يأ ءادتقا يدتقي ىدتقاو ليخلاو سانلا

 فويسلا بابرال ىتلا ايازملاو قباوسلا كلت نا لوقي : ىنعملا

 اهيلا لصي الو اهكردي ال ناكملا ةديعب ولعلا ةعنتمم نأشلا ةميظع

 . ملعأ هللاو فالسالا

 ىذالا نم اذا دحملا ملسي ل مهيلع اددعق انلكتا اذإ
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 ضيوفتلا لاكتالاو انضوف يأ انلكتاو طرش فرح : اذا

 انلكتا لعاف نم لاحلا ىلع بوصنم اددعقو طرشلا لعف دايتعالاو

 لاذلاو ددعقلاو هرومأ يف يطبتملا دوعقلل مزالملا فاقلا حتفب وهو

 لهأ ىلع يأ مهيلعو دضلاب اضيأ ةديعبو ءابآلل بسنلا بيرق
 طرشلا باوج هانعم يف ايضام اهموزجم بلقت يفنو مزج ملو قباوسلا
 رشلاو هوركملا ىذالاو فرشلا دجملاو وجني يأ ملس عراضم ملسيو

 . ؤرملا هنم ىذأتي امو

 نم ناسنالاب ءادعالا عفد يف اندايتعا ناك اذا لوقي : ىنعملا

 بلط نع نيدعاق اننوك لاح كلذ يف مهيلع انلكتاو فالسالا
 ادبأ هوركملاو ءادعالا رش نم ذئنيح دجملا جني مل فرشلاو دجملا

 . ملعأ هللاو

 اقترملا بعص مزعلاب اوخودو تنثناف يداوهلل ميزحلا اودش

 برحلا يف ةلمحلا دشلاو اوقثواو اولمح يأ ضام لعف : اودش
 مزحلا ىنعمب ميزحلاو قباوسلا لهأ ىلا دئاع هيف ريمضلاو ةدشلاك

 يداوهلاو نآشلا يف ظقيتلاو ةقثلاب اهيف ذخالاو رومألا يف طبضلا وهو
 ءاتو تعجر تنثناو ريثكلا عمجلا يهو ةيده عمج وأ ةيداه عمج

 هخودو اوللذ يأ ضام لعف اوخودو يداوهلا ىلا ةدئاع ثينأتلا

 وق مزعلاو هيببسلل رحلا ءابو هنهواو هلذا يأ اخودتو اخمودت هخودي

 لوهام ينبم ىقترملاو ديدشلا بعصلاو لعفلا مزجو ةدارالا

 . ولعلا
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 مهمزح اودش فالسالا مهو قباوسلا لهأ نا : ىنعملا

 هعجريو هدري ايب مهئادعا نم ةقيثولاو طبضلاب مهرمأ يف اوذخاو
 ديدش بعص لك مهمزع ةوقب اونهواو اولذا يأ اوخود ىتح مهنع
 . ملعأ هللاو مهدارمب اورفظف مهودع نم مهيلع

 اكذلا نيع تكذ ىتم اهل مه لب اهميض ءاب أ برحلا اوشمحاو

 ةلمحلا ىلا فوطعم ص ام لعف اوشمحاو فطع فرح : و اول ١

 أدتبم ربخ ة ةزمهلا مضب مصب ءابأ او وشمحا لوعفم برحلا اودقوأ يأ هلبق

 برحلا يأ اهميضو عفرتملا زيزعلا وهو يبا عمج ءابأ مه يأ فوذحم

 اهميض يف يتلا ءاهلاو ملظلاو صاقتنالا ميضلاو ءابأ ىلا فاضم

 نأب هيبنتلا وهو بارضالا هانعم فطع فرح لبو برحلا ىلا ةدئاع

 ىتمو أدتبم مهو ديز مايق نع ال ورمع مايق نع رابخالاب دوصقملا
 رانلا تكدذو تدتشاو ترعتسا يأ تكدذو نيحك مهبملا نامزلل مسا

 تكدذ يف ثينأتلا ءاتو اهبحل دتشاو ترعتسا ةيكذتو ءاكذو ايكذ اهكذت

 ةلمجو يناث أدتبم هيلا فاضمو فاضم اكذلا نيعو برحلل ةدئاع

 ربخ هربخو أ دتبمل ١ ةلمحو ربخل ١ لومعم ىتم وهو فرظل او هرخ تكدذ

 اكذلا نيعو نيع ىلا فاضم وكذي اكذ ردصم اكذلاو لوألا أدتبملا

. هسقن ي أ



 يف برحلا ران اوشمحا قباوسلا بابرأ يأ مهو لوقي : ىنعمل
 ترعتسا نيح مه مهنا لب ائيش اهوصقني ملو اهودقوأ يأ مهئادعا

 ران رصح هنأكف اهدوقوو اهبهل مهو اهراعتسا مه اهبهل دتشاو برحلا
 . ملعأ هللاو مهريغ ال مهيلا برحلا

 ىدتهم سارملا دعب ىهتنا مث هنرق سارم رهدلا اوملع مه

 هربخ اوملع ةلمجو أدتبم فويسلا لهأ ىلا دئاع ريمض : مه

 ميملا رسكب سارملاو هنايب مدقتو نامزلا رهدلاو هومهفو هوفرع يأ
 ىلا فاضم هنرقو عاجشلاو برجملا لجرلا سرامملاو ةدشلاو ةبراضملا
 هديادش هنورقو هتقو رهدلا نرقو رهدلا ىلا دياع هيف ريمضلاو سارم
 فطع فرح مثو هديادش ىلع هيف رباصلا رهدلا نرقب دارأ وأ

 سارملاو لبق دض دعبو هتياغ غلب يأ ىهتناو بيترتلاو يخارتلل
 . ليلد يأ ىدتهمو ةدشلا

 ةعراقمو هتقو ةدش هوفرع يأ رهدلا اوملع مهو لوقي : ىنعملا

 اليلد راص نأب هايا مهميلعت نم رهدلا غلب ىتح هلهأ ىلع هنيرق

 . ملعأ هللاو مهنم هملعت امم يهف رهدلا يف عقت ةدش لكف ديادشلل

 ىوتنا ثيح مهمزع نيرق وهف مهمزع ءاضم فيسلا اوملع مه

 فيسلاب دارأو اوللد يأ اوملعو أدتبم قباوسلا لهأ يأ : مه
 مزعل ا ىلا فاضم لوعفم ميل ا مضب مهمزع ءاضمو فيسلا قلطم
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 سفنلاب ةدارالا ةوق مزعلا اوذفن يأ ميملا حتفبو عطقلا ىنعمب

 مهف نم ءافلاو فالسالا ىلا دياع مهمزع يف فاضملا ريمضلاو

 مسا ثيحو هبحص نم قرافي ال يذلا مزالملا نيرقلاو ةحاصفلل

 . دصق يأ ىوتناو مهبم ناكم

 ذوفنو ةبيرضلا عطق اهل فويسلا اوملع مهو لوقي : ىنعملا
 دصق ايثيحف مهمزعو مهتدارال ةبحاصم يأ ةنيرق يهف مهتدارا

 مهل اعوطو ادايقنا فويسلا تدصق هعطق اودارأ نم عطقب مهمزع

 ملعأ هللاو

 ىوضلاب ايكش لوهلا ءافكناف هلوهي ايب لوهلا اوشهدا مه

 قباوسلا لهأ ىلا دياع أدتبم لصفنم لعف ريمض : مه

 ةلمجو هدعب ام مكح اذكهو فطاعلا فذحب هلبق ام ىلا فوطعم

 عزف يأ شوهدمو شهد وهف اشهد هشهدي هشهداو هربخ اوشهدا

 ةيدعتلل رجلا ءابو فوخلا ميظعو عزفلا ةدش لوهلاو ريحتم لهاذ
 مظع الوه هلوهي دمالا هلاه هعزفيو هدري ي أ هلوهيو يذلا ىنعمب امو

 . عجوتملا يكشلاو عجر يأ ءافكناو ميظعلا لياهلاو هدنع

 اطغ ىتح مهرهد يداوع دوف ضيبأ اب دحملا اوديش مه

 هنايب مدقت هبارعاو قباوسلا لهأ ىلا دياع ريمض : مه

 يمسا لوصوم امو ةيدعتلل رجلا ءابو فرشلا دجملاو اونب يأ اوديشو
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 حتفب دوفلاو بيشلا ضايب هب داراو دوسا دض ضيباو يذلا ىنعمب
 ةيحانو نذالا يلي امم سأرلا رعش مظعم وهو واولا ناكساو ءافلا

 يراضلا دسألا هلصأو ناعجشلا وهو يداع عمج يداوعلاو سارلا

 ءادعالا نم نيداعلا مهب دارأ هنا لمتحيو هعبطب اودعي يذلا

 فطع فرح ىتحو فالسالا ىلا دياع رهد ىلا فاضملا ريمضلاو

 . ىنعمو ةنز الع يأ وطغي هعراضم ضام لعف اطغو ةياغلا هانعم

 سأر باشا ايب هونبو دجملا اوماقأ مهو لوقي : ىنعملا

 مت ىتح لئاهلا برضلاو لتقلا نم مهيداعأ باشاو مهنامز ناعجش

 . ملعأ هللاو هنأش عفتراو مهدجم ماقو مهانب

 ىمح مه ةلذ ينادت الف مهمه نيع زعلاب اودقع مه

 نيعلاو دجملا زعلاو قيثوتلاو دشلا دقعلاو اودش : اودقع
 هلعفيل ناسنالا هب متهي ام مهلاو هسفنو هتاذ ءيشلا نيعو تاذلا

 ؤرملا هيمحي ام ءاحلا رسكب ايحلاو ةناهملا ةلذلاو برقت ال يأ ينادت الو

 . هبسنو هبسحو همرح نم

 خذابلا زعلاو ةيلاعلا ممهلا اوعمج نيذلا مهو لوقي : ىنعملا

 نم زعلاو رع نود ممحلا نا ىلا ةراشا هيفو ادبا ةلذ مهامح برقت

 دجملا متي ال ناتلصخ ايبنم دارفن الاب نا ديفي ال مهريغ

 . ملعأ هللاو ىرخالا نود ةدحاوب فرش ينبني الو ايهعايتجاب الا
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 ىمتحا هب دئاع ماضي الو مهنكر زي زع ميضلا قرطي ال

 هقد بابلا قرطو قدلا قرطلا لصاو برقي ال : قرطي ال

 هماض روجلاو ملظلا ميضلاو لصي ال يأ برقلا يفن هب دارأو

 ةهجلاو & بناجلا نكرلاو عيفرلا يوقلا زيزعلاو هملظ يأ هميضي
 فالسالا ىلا دياع نكرلاب رورجملا ريمضلاو ناكملا هب دارأو

 ذاعو ءعيجتلم يا دئاعو ملظي ال يأ لوعفملل ءانبلاب ماضي الو

 هتسوسوو ناطيشلا نم هب مصتعاو ءيجتلا هللاب ذوعاو ءعيجتلا ذوعي

 . أجتلا يأ ايتحاو نكرلا ىلا دياع رجلا ءابب رورجملا ريمضلاو

 ادبا مهبناج صاقتنالاو ملظلا برقي ال لوقي : ىنعملا
 هب ذاع نمل ذوع مهناكمف هب اتحاو مهناكمب أجتلا دق دحأ ملظي الو

 ىرابي ال يذلا زعلا وهل كلذ نا مه فيكف هيلا ءاجتلا نمل اجتلمو
 . ملعأ هللاو ىرايي ال يذلا رخفلاو

 ىوط يف تامركملل مهرهدف مهمه تامركملل اوبغسا مه

 شطعلاو عوجلا بغسلاو اوشطعاو اوعاجا يأ : اوبغسا
 مضو ميملا حتفب ةمركم حمج تامركملاو ةيببسلل وأ ليلعتلل رجلا مالو

 يفو هنايب مدقت مهلاو ىرخأو ايند ءانثلا ةرثؤملا ةديمحلا لاصخلا ءارلا

 مويلا لصو هلصأو عوجلا وهو يوط ىوط ردصم ءاطلا حتفب ىوط
 يا ايواط تابو عوجلاب مويلاب مويلا لصوب لمعتساف مايقلا يف مويلاب

- ١٩٤ _



 هربخ أدتبم عفرلابو ةيفرظلا ىلع بصنلاب مهرهدف ةءارق زوجيو اعئاج

 . ىوط ي

 مهسوفن اوبعتاو مهمه اوع احا نيب ذلا مهو لوقي : ىنعمل ١

 كلذ ىلع اومادو لاصخلا نم تامركملا لين لجأ نم ةيلاعلا ممهلاب

 بصن ريدقت ىلع ىنعملاو تامركملل اعئاج هلك مهرهد راص ىتح

 تامركملا بلط لجأ نم شاطع عايج مهرهد لوط مهف مهرهد
 . ملعأ هللاو

 ايحو ثيغ هلا ضرال مهو مهرفو نم مهحوس اوبدجا مه

 ضرألا هللا بدجاو لحم بدجم بدجو اولحما يأ : اوبدجأ

 نيب ءاضفلاو ةيحانلا نيسلا مضب حوسلاو رييصتلل ةزمهلاف اهلحما يأ

 هضرع يذلاو ريثكلا رطملا ثيفلاو ريثكلا رفولاو ةيببس نمو يحلا رود

 . تابنلاو قزرلا ءايحلاو الكلاو اليدب

 مهعامتجا ةرثكب مهنكاماو مهتيحان اولحما مهو لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو ءايحلا مهب تبنيو ضرالا مهب رطمت ةمحر ضرألل مهو

 انغلا عوبني سانلا يف اورجفو مهدوجب مهناردغ اوبضنا مه

 سبي بضني ءاملا بضنو اوسبياو اوحزنا يأ : اوبضنا
عامتجا وهو ريدغ عمج نيغلا مضب ناردغلاو اهتسبيا رئبلا تبضناو



 نم هوعمج ام ناردغلاب دارملاو افصلاو ضرالا نم ضفخنا اميف ءاملا

 ريغو لئاسلا يطعي نمو مركلا دوجلاو ةيببسسلل رجلا ءابو لاومألا
 رجفناو اولاسأ يأ اورجفو طقف لئاسلا يطعي نم ميركلاو لئاسلا

 رهنلا عوبنيلاو اريثك هلاسا اريجفت هرجفي هرجفو ةرثكب لاس رجفتو ءاملا
 انغلاو رابكلا راهنالاو ةلئاسلا نويعلا عيبانيلاو ةيراجلا نيعلاو ريبكلا

 . رقفلا دض

 لك اهولذبو مهلاومأ اونفا فالسالا يأ مهو لوقي : ىنعملا

 يف مهاياطعب ىنغلا راهنأ اولاسا نيذلا مهو مهدوج ببسب لذبلا
 . ملعأ هللاو سانلا

 ىدتحمنف الئانو الياطو ىدهو امولح نوكلا اوعسو مه

 فاكلا حتفب نوكلاو قاض اهدض عسوو اوقاطا يأ : اوعسو

 لك نم اهيلع امو اهيف ايب ايندلا نوكلاو ثداوحلا واولا نوكسو

 رسكب ملح عمج ماللاو ءاحلا مضب امولحو نوكي امو ناك ام ثداح

 ملحلاو لاجعتسالاب ذخالا مدعو وفعلاو ةءانالا ماللا ناكساو ءاحلا

 الياطو داشرلا ىدهلاو عسو لعاف نم لاحلا ىلع هبصنو لقعلا اضيأ
 هرهقو هبلغ هيلع لاطو ةمصاخملاو ةوادعلا لياطلاو اعافتراو اولع يأ

 قوف نم ةانثملا ءاتلا رسكو ميملا حتفب ىدتحملاو امركو ءاطع يأ الئانو

 ىلا ىده هلوقو هب ىوقتي يذلا عجرملا ىدتحملاو يكازلا لصالا وهو

 . تيبلا يف امولح ىلع تافوطعم لاوحا اهلك هرخا

_ ١٩٦



 هبياونو رهدلا تاثداح اولمحت نيذلا مهو لوقي : ىنعملا

 لقعو ةءانا يوذ مهنوك لاح مهنال اهب اوثرتكي ملو ارشو اريخ اهوقاطاو

 هيلا نوعجري كاز لصاو رهقو ةبلغ يوذو حناس مركو نيب داشرو
 . ملعأ هللاو

 ىزولا عابلا ولوطو اودقفاو اودجوأو اودجناو اودجمنأ مه

 اوشاجتسا يأ اودجنأو لتقلا يف مهودع اوعبشأ يأ : اودجمأ

 ىلا ضاير نم يهو دجنلا ةهج دصق يأ لجرلا دجناو اوناعاو

 اومدعأ اودقفاو اورفظو اوكردا يأ اودجوأو نميلاو قارعلاو ماشلا
 دم ردق عابلاو اوعسوأ يأ ةحوتفملا واولا ديدشتب اولوطو اوتامأو

 حتفب ىزولاو الايشو انيمي هقافناو داهجلا يف لاملا لذب هب دارأو نيديلا
 هر دارأو هيدي نب ام ريصقلا كصلملاو الا ةلص اروصقم ءازلاو واولا

 لتقلا يف مهودع اوعبشأ نيذلا مهو لوقي : ىنعملا

 لك نم مهيلع اوشاجتساو دالب لك يف مهلاتقل اوجرخو مهونخناو
 لتقلاو ذخالاب مهومدعاو مهدارم اولانو مهب اورفظ ىتح ناكم
 . ملعأ هللاو مهلاومأو مهسوفن كلذ يف اولذبو

 ىدجلا رحب اودرواو اودفواو اودرطو اودرشو اودرج مه

۔۔ _ ١٩٧١٧



 مهسوفن وجرخ أ ىنعمب و أ مهفويس اولس ي أ : اودرج

 ىنعمب وأ مهدعاوق اوقرف يأ اودرشو ايندلا قئالع نم اهودرجو

 اودعب يآ اودرطو محهان اب سانلا مهب عمس يأ مهب درش مهب اوعمس

 حتفب ىدجلاو اولخدا يأ اودرووأو اوعدو اوعرسا يأ اودفواو اوفناو
 ١ ءاطعلا ميجل .

 مهسوفن اوجرخاو مهفويس اولس نيذلا مهو لوقي : ىنعملا
 اوعدو مهنكام ١ نم مهوفنو مهئا دعا عومج اوقرفو داهجلل مهناطو ا نم

 . ملعأ هللاو كلذ يف رياخذلاو اياطعلا اولذبو مهلاتق يف سانلا

 ىمتحمل او اهدشو اهدجو اهدح سيمخ ا تابكل مه

 يهو ةبك عمج ةدحوملا ءابلا ديدشتو فاكلا مضب : تابكلا

 نيلبجلا نيب ةمدصلاو برحلا يف ةلمحلاو لاتقلا يف ةريبكلا ةعفدلا
 اهدحو ميظعلا شيخلا سيمخلاو دحاو ناكم يف عمتجملا عمجلاو

 مهؤابآ يأ ميحجلا حتفب اهدجو اهرخاو اهلوأو اهاهتنمو اهتياغ يأ
 دحاو لجرك مهتلمجب مهنال عمجلاب اهدودج لقي ملو مهيلا ةبستنملا
 اضيأ ظحلا دجلاو اهتقيقح ىأ لزهلا دض دجلاب دارا هنا لمتحيو

 اهودقوم يأ ىمتحملاو اهتدش ىنعمب اهتوق يأ نيشلا حتفب اهدشو

 . اهنونوصيو اهنومحي نيذلا ىنعمب وأ امل نورعسملاو

۔ ١٩٨ _



 شويجلا عامتجاو برحلا ةلمحل اضيأ مهو لوقي : ىنعملا
 اهؤاباو اهتقيقح مهو اهرخاو اهلواو اهاهتنمو اهتياغ لاتقلل ماظعلا
 مهبو مه برحلا ناكف اهل نورعسملاو اهتوق مهو برحلا مهيلا ةبستنمل
 . ملعأ هللاو ريغ ال مه يهف مهيلاو

 ىدرلل اومارت عورلا قزأم يف اهرحب نحجرا ليخلا اذا مه

 درفملاو ىنثملاو عمجللو ىثنالاو ركذلل قلطي مسا : ليخلا

 وريو ةلماخ عمج وأ لماخ عمج ليقو هظفل نم هل درفم ال عمج وهو
 ةليخاو ليخا ىلع عمجت ةلياخو ةليخأ ىلع نوكي لماخ عمج نأ
 ريغ نم هدرفم نا حيحصلاو نالئارو هليراو ليراو هلمارك ناليخو
 وهو ليختلا نم وأ باجعالا وهو ءاليخلا نم قتشم سرف وهو هظفل
 يأ ضام لعف ةددشم نون اهدعب ءاحف ميجب نحجراو عارسالا

 قزأملاو ليخلا ىلا ةدياع ءاهلاو نحجرا لعاف اهرحبو جاهو زتمها

 عورلاو هناكمو عورلا عوضوم ءازلا رسكو ةزمهلا نوكسو ميملا حتفب
 يأ اومارتو هفورظم ىلا فرظلا ةفاضا نم قزأم ىلا فاضم عزفلا
 . توملا ىدرلاو اوقفدناو اولام

 محازتو لاتقلا دتشا اذا مهنأش نم نيذلا مهو لوقي : ىنعملا

 اوقفدناو اولامو اهل اوتبث عزفلا نكامأ يف ليخلا ةرثكب تزتهاو لاطبالا

 . ملعأ هللاو توملا ىلا

- ١٩٩ _



 احولا كاذ مكعايسا يف ناك نا مهرخف تيصو موقلا كللوا

 فوذحم ربخلاو هنم لدب موقلاو أدتبم ةراشا مسا : كلئلوأ

 هتءارق زوجيو موقلا هربخو أدتبم ةراشالا نوكي نا زوجيو حدما هريدقت
 تيصلاو ىنعأ وأ حدمأ ردقي فوذحم لعفب موقلاو ةراشالل بصنلاب

 ناسنالا هب رختفي ام رخفلاو مهرخف ىلا فاضم أدتبم نسحلا ركذلا

 يأ احولاو عمس عمج عايسالاو ركذا هريدقت فوذحم هربخ دماحملا نم

 . مالكلاو توصلاو ةراشالا

 ركذاو مهتركذ نيذلا موقلا كئلوأ حدما ينا لوقي : ىنعملا

 نم هولثا امو ةليمجلا دماحملاو نسحلا ركذلا نم مهل عاش ام

 مكل هتنيب يذلا مالكلا كاذ مكعمس لصي ناك نا رخفلاو فرشلا

 . ملعأ هللاو

 ىرتفي ال مهدعب ثيدحالا مهدج يف انل امو انفالسا

 وهو فلس عمج انفالسا مه يأ فوذحم أدتبم رخ : انفالسأ

 خيراوتلاو ركذلا ثيدحلاو فرشلاو دجملاو هعبتت نمم كمدقت نم

 ريوزتلا ءارتفالاو روزي ال يأ ىرتفيو يفن فرح الو لبق دض دعبو
 . بذكلاو

 انل تبني مل نكل ةقيقحلا يف انؤ اباو انفالسا مه لوقي : ىنعملا

 بذكت الو دوزت ال مهلاعفا نع ثيداحألا الا مهدج نم بيصن

. ملع أ هللاو



 اجح ضرالا يف موقلا تافر دنع فرش ف مهدعب يجحتلا ل

 م دقم ربخ م اهفتس ١ مس ا امو ليلعتلل ل نم رجل | : م ال

 ةفلاخملا عم مهلعفب راختفالاو مهيلا باستنالاو ءابآلاب ءاحتنالا اهب
 موقلاو ءانغلا ءارلا مضب تافرلاو دجملا فرشلاو مهايا عقاولا ٢

 هرصقو دودمم ءاحلا رسكب اججلاو فالسالا مهو تافر ىلا فاضم

 . تافرب قلعتم ضرالا يفو ءاعدالا ةرو رض

 دعب نوختنتو نورختفت عيش يال موقلا اهيا لوقي : ىنعملا

 متنأو مهماسجأ ءالبو مهئانف نوك دنع مهفرشب مكفالسا
 . ملعأ هللاو فرشلل مكنم ءاعدا كلذف مهلعفك نولعفت ال

 اخنلا كلت انبسك نم اهنأك يختننو اسفنا انم عفرن

 ختفن يأ وختننو سفن عمج انسفنأو مظعن زو يلعن يأ : عفرن

 فرح نمو اهمسا اهب لصتملا ريمضلاو ةبصانلا نا تاوخأ نم نأكو

 مضب اخنلاو انلعف نم يأ نمب رورجم انبسكو ضيعبتلا هانعم رج
 . راختفالا يهو ةوخن عمج نونلا

 هلعف ايب رختفنو اهمظعنو انسفنأ عفرن نحنو لوقي : ىنعملا
نم ال نحن انبسك نم راختفالا كلت نأك ايقيقح اراختفا انفالسأ



 لعفب رختفي ال ناسنالا ناف نأشلاب انلهج نم كلذو انريغ بسك

 . ملع 1 هلل او هدحو هبسكب هفرشو هرخف لب هر هل رخف الو هريغ

 ىنولا راقوا لمحت ةيطب ةليقث اسفنأ نهبحصن
 هبحصي هبحص نم ةعراضملا نونلا مضب : نهبحصن

 اخنلا ىلا دياع ريمضلاو نحن يا ملكتملا ىلا دئاع ريمض لعافلاو

 سفنالا لقثب دارأو سفن ال تعن ةليقث يا ةلقثمو اهركذ مدقتملا

 فلكتت يأ لمحتو ةرخأتم يأ انسفنأل يأ تعن ةيطبو اهلساكت
 اقلطم لقثلا انه هب دارأو ممصلا لقث هلصأو رقو عمج راقوالاو لمحلا

 . ءيطبلا يأ واولا حتفب ىنولاو

 انسفنأ اهب يختنن يتلا اخنلا كلت بحصن اناو لوقي : ىنعملا

 ءىطبلا لاقثالا ةلماح فرشلا لين نع ةرخأتم ةلقانتم ةلساكتم

 . ملعأ هللاو ينأتلاو

 اعد نا فاضملا نع ةلفح تعد اذا ةفوضم نع فزعت

 يأ انسفنأ ىلا دوعي ريمض هلعاف فزع عراضم : فزعت

 لجرو ةحاحل ١ ةفوضمل او فرصن ١ افوزعو افزع فزعي فزعو فرصنت

 تعن فزعت ةلمحو هتج اجل افيض ليزنل ا رمسو جاتحم ي أ ف وضم

يأ اسفنال اضيا تعن ةلفجمو تسمو تلزن اذإ يأ تعد اذإو اسفنال



 يأ نالفجو لفج وهو رفن يأ امهوحنو ريعبلاو لجرلا لفجو ةرفان
 . برحلا ف هب طيحلا نم فاضاو عورم رفان

 نم اهمظعنو اهعفرن يتلا سفنالا كلت نا لوقي : ىنعملا

 مدع اهنأش نم انع رمألا لوزنو ةحاحلا سيسم دنع فرصنت اهنأش

 نعو بورحلا يف هب طيحا نم ةرصن نع اروفن رفنتو فارصنالا
 . ملعأ هللاو هتثاغا

 ىسر لوهلا ىمط نا شأج نه ةفراع مزع سيفنلا
 مضب مزعو سفن عمج سوفنو ضيضحتلا هانعم : فرحالا

 لعفلل ةدارالا ةوق مزعلاو مزع تاذ يأ ةمزاع عمج ءازلاو نيعلا

 ةلاع ىنعمب وأ اهبر نيبو اهنيب اميف اهيلعو اهل ايب هملاع يأ هفراعو

 بلق يا شأج سوفنلا كلتل يأ نهلو لاتقلا ةيسورفو برحلا ريبدتب
 هسفن بلقلا ىلع قلطاو لئاه دوجو دنع بلقلا عاور شأخلا لصاو
 تبث يأ ىسرو عورملا ثداحلاو عزفلا لوهلاو دتشاو جاه يأ ايطو
 . رقتساو

 ةيوق سوفن نيملسملا رشاعم مكيف دجوت الا لوقي : ىنعملا
 بلق نه هللا نيبو اهنيب اييف اهيلع بجاولاو ةقيقحلاب ةملاع اهتدارا يف
 هلوه تبث ثداحلا جاهو رمالا مظعو لوهلا دتشا اذا هنأش نم نوكي

. ملعأ هللاو تالئاهلا حاير هعزعزت ال دوط هنأك



 ادشلا تاساقم ىلع اهرصي ةيبا سفنا ف ادش الا

 اعد يأ ودشي رمألل ادشو ءاعدلا ادشلاو ةيصيصخت : الا

 يذلا ديدشلا لسابلاو لاعتملا ميظعلا يبالاو سفنا تعن ةيباو هيلا

 اهريصي يأ هربصأ عراضم هلوأ مضب ربصيو ةصيقنلاب ىضري ال

 تاساقملاو رييصتلل ىثالثلا ىلع ةديزم هيضام يف ةزمهلاف ةرباص

 " . برحلا هانعم يناثلا ادشلاو ةجلاعملاو ةاناعملا
 اهريصي ةلساب ةيلاع سوفن يف موقي ءاعدالا لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو برحلا ديادش ةاناعم ىلع ةرباصم ةرباص ءاعدلا كلذ

 ىسا لصالا هلثا ايب اهل اهلثمب تكز اباسحا عفشت

 عمج باسحالاو دقنتو يجنت ىنعمب وأ عبتت يأ : عفشت

 يكازلاو تصلخ يأ تكزو عيفرلا بسنلاو دجملا وهو بسح
 كلت لثم يا اهلثمو ةيببس رجلا ءابو يلعلاو رهاطلا صلاخلا يكزلاو
 ىلا دياع رورجملا ريمضلاو مدقم ربخ رورجمو راج امهلو باسحالا

 ميظع يأ ليثا تيبو هلصأ يأ هلثاو سوفنلا وهو عفشت لعاف
 لصأو هدمتعمو هلوأ ءيش لك لصأو عرفلا دض لصألاو لصاتم

 . رخؤم أدتبم ءادتقالا ىسألاو هعرف هيلا اهانت ام بسنلا

 نا ادشللا دشت ىتللا سوفنلا كلت نأش يفو لوقي : ىنعملا
 ايب ريبك ءادتقا اهل اهباسحا لثم باسحا ببسب ةصلاخ اباسحا عبتت
 . ملعأ هللاو اهلصأ هماقا

_ ٢٠٤ _



 ىعس ام الا ناسنالل سيلف مهيعس وذح وذحنلف مله

 نينثاللو دحاولل يوتست درفملا ظفلب لعف مسا : مله

 وحن مضلاو رسكلاو حتفلا اهميم يف زوجيو ثنؤملاو ركذمللو عمجللو

 ميملا ةكرح عابشا زوجيو نوكسلاب اضيأ ملهو ملهو ملهو مله
 واميله وحن واو ةمضلا نمو ءاي ةرسكلا نمو فلا ةحتفلا يف دلوتتف

 ملو هيبنتلا ءاه نم ةبكرم ةملك يهو لاعت هانعمو يملهو اوملهو
 ماللاو ةحاصفلل ءافلاو انيلا كسفن مض ىنعمب ملو هيبنتلل اهنم ءاهلاف

 ةحتفلاو رمالا مالب موزجم اذح عراضم لعفن يأ اوذحنو رمألا مال

 رارطضالاو رايتخالا يف هرسكو هحتف زوجي موزجملا نأل زوبت ةحتف
 لعفلا يعسلاو مهيعس ىلا فاضمو ذحن ردصم وذحو هسابتلا مدعل

 ضام لعف سيلو بيقعتلل سيلف يف يتلا ءافلاو رشلاو ريخلاب فصوي
 لك ناسنالاب دارأو قارغالل رجلا مالو يقيقحلا يفنلا يضتقي صقان

 يأ ايفرح الوصوم نوكت نا لمتحت امو ءانثتسا ةادأ الاو ناسنا

 هبستكا يأ هاعس يذلا الا يأ ايمسا الوصوم نوكت نأو هيعس الا

 . هلعفو

 فالسالا لعف لعفن نيملسملا رشعم اي اولاعت لوقي : ىنعملا
 هسفنب هاعس ام ال ١ ءرملل سيل ةبق اعل ١ ف ن اف هوكلس ام كلسنو

. ملعأ هللاو هريغ يعس هعفني الو



 ىطخلا انرصقف اودج مهنكل مهلعف قيطن ال الاجر اوسيل

 مسالا عفري ةصقانلا ناك تاوخا نم ضام لعف : سيل

 الاجرو سيل مسا فالسالا ىلا ةدياع عمجلا واوو ربخلا بصنيو
 عراضم هلوأ مضب قيطتو يسانالا نم ركذلا وهو لجر عمج هربخ

 داهج انه هب دارأو ةكرحلا قلطم لعفلاو ردقن ال يأ يعابرلا قاطا

 نا تاوخا نم كاردتسا فرح نونلا دي ديدشتب ؛ نكلو مهلاتقو ءادعالا

 ىلا دياع عمجلل ميملاو اهمسا اهلاو ربخلل ةعفارلا مسالل ةبصانلا

 انرصقو عرسأ ادج هريس يف دجو اوعرسأ يأ اودجو فالسالا

 ءافولا مدعو يخارتلاو طيرفتلا ريصقتلاو دج دض داصلا ديدشتب

 يهو ةوطخ معمج ةمجعملا ءاخلا مضب ىطخلاو مادقالا نع رخأتلاو

 تاوطخلا ةبراقم ال ريسلا مدع ىطخلا ريصقتب دارأو نيمدقلا نيب ام

 . ينملا يف

 نم اسنج مه سيل فالسالا كئلوأ لوقي : ىنعملا

 لعفن نأ ردقن ال انا ىتح مهفصو يف انسنج ريغ نم تاقولخملا

 مهنا مهنيبو اننيب اييف قرفلا نكل ةقيقحلا يف انلثم موق مه لب مهلعفك
 يف نحن اندعقو مهسوفن وعابو فرشلا لين يف اودهتجاو اودج
 . ملعأ هللاو داهجلا يف يعسلا نع انطبئتو تاتويبلا

اطسلا نع تزجعو افسا اي مهفويس انفكا تلوانت



 فك عمج فكالاو تكلم ىنعمب وأ تذخأ يأ : تلوانت

 فيس عمج فويسل او فوفك ل ا عمجتو غسرل ١ نم ديل ا ةح ار يهو

 ىلا ةفاضم فالسالا ىلا ةدياع ءاهلاو فيساو فايسا ىلا عممتو

 افساو فسأتلل انهو ءادنلل هلصأ فرح ايو عمجلل ميملاو فويسلا

 ن ا زوحمو ةروصقم ريغ اهنوكل تبصنو ن زحل ا فس ال او ةركن ىد انم

 ملكتملا ءاي نع ةبلقنم فالاو ملكتملا ءاي ىلا افاضم ىدانم نوكت

 ىلع ىفساا ايوحن ةنكاس ءايلا ءاقبا زوجو فالا نوني ال اذه ىلعو

 يأ ترجعو ىرخأ ف ىرشب ايو ةءارق يف يارشب اي ىلاعت هلوق لح

 ىطس ردصم نيسلا حتفب اطسلاو نبجلاو لذلا زجعلاو تلذو تنبج

 يف صياغلا ىطاسلاو شطبو رهقو لاص يأ ىطس اوطسي هيلع
 . هسفنب فواخملا

 اهتكلمو انفالسا فويس انيديا تذخا دق لوقي : ىنعملا

 رحب يف صوغلاو ءادعالا يف اهب شطبلا نع تلذو تنبج اهنكل

 . ملعأ هللاو فالسالا لعفك بورحلا

 ىوصلاو اهيف مالع الا اوبصن دق مهليبس اننود نم تسمظنا ام

 ةدياع ثينأتلا ءاتو سردناو احمنا سمطناو ىفن فرح : ام

 فاضم تسملطنا لع اف مهليبسو انلبق نم ي أ اننو د نمو مهليبس ل ١

 اونيب يأ اوبصن دقو ةداجلا قيرطلا ليبسلاو فالسالا ريمض ىلا

 ليوطلا لبجلا وهو ملع عمج ةزمهلا حتفب مالعالاو اوعرشاو اورهظأو

۔ _ ٢٠٧



 هب ىدتهيل قرطلا ىلع بصني ام لك ىلع قلطيو لصالا يف يلاعلا
 ملعلا لصاو داوعالا ىلع ةذختملا قرايبلاو ةمالعلا ىنعمب نوراملا

 فصي رعاشلا لوقك حامرلا سوؤر ىلع ةذختملا ةقرخلا قيربلا يف
 حامرلا ىلع مالعالا رارمحاب رضخلا هداوعأ ىلع قيقشلا رمحم هبشيو
 . هيبشتلا ةوق يف رضخلا

 دقصت وأ توصت اذا قيقشلا رمحم ناكو

 دجربز نم حامر ىلع نرشن توقاي مالعا

 يهو ىوكو ةوكك ةوص عمج ىوصلاو مهليبس يف يأ اهيفو

 . اهب ةراملا لدتسيل ةمالعلا هبش قيرطلا يف لعجت رجح

 الو فالسالا قيرط اندوجو لبق تسردنا ام لوقي : ىنعملا

 ف اوبصنو اهم يدتهنل مالعالا انل اوعرشا لب مهرانا تحمنا

 هب رذتعن ارذع انل اوكرتي مل لب مهدصق دصقنل تامالعلا مهقيرط

 . ملعأ هللاو اورثاو اونابا

 ىأفناو هودباك ام عضفا مهنأش نع ةطح انتدباك ام

 يأ كيرحتلاب ادبكو ةدباكم دباكي دباكو يفن فرح : ام
 طسولا اضيأ دبكلاو رمألا يف ةقشملاو ةدشلا حتفلاب دبكلاو هيلع قش
رمألا نأشلاو مهرمأ نع يأ مهنأش نعو ةقيرطلا ءاخلا رسكب ةطخلاو



 هوناعو هوساق يأ هودباكو عضفأب قلعتم امبو مظعأ ي عضنفاو

 ءايفنالاو جرفنا ي ِ ىأ ءايقنا ع ىقني هعراضم ضام 7 ٣

 . جرفلا

 نع انيلع تقش الو قيرط انيلع تدتشا ام لوقي : ىنعملا

 مهرمأ ف مه هودباك امم مظعأ هيلع اوفلس يذلا مهنأش ىلا لوصولا

 . ملعأ هللاو بابلا مهل حتفناو قيضلا مهل جرفنا ىتح

 ىرذلا انل اودهمو اوماشاو اونمياو اوقرشو اوبرغ مه

 اوبرغو فالسالا ىلا دياع أدتبم لصفنم عفر ريمض : مه

 ةهج اودصق اونمي او قرشملا ةهج ا ةهج اودصق اوق رشو برغملا ةهج ا ةهج اودصق

 مدقت ديهمتلاو اوئيه يأ اودهمو ماشلا ةهج اودصق اوماشاو نميلا
 . عافترالاو ولعلا ىرذلاو اهتأيه يأ رادلا تدهمو ءييهتلا

 اودصق دق مهداهتجاو فالسالا نأش نم نا لوقي : ىنعملا

 يأ فرشلاو دجملا ديهمتل اماشو انميو اقرشو ابرغ ضرالا تاهج
 مياق فرشلاو دهمم دجملاو اوضمف مهبولطم مهل مت ىتح هميوقتل

 . ملع أ هللاو

ىرسلا بغ مهحابص اودمحف مهدهجو مهدجب اورس مهو



 او رس ةلمحو هلبق 11 فوطعم أ دتبم مهو اهلبق امل ةفطاع : : و اول ١

 لمتحت رجلا 7 ليللا ف ربسلا ضام لعف نيسلا حتفب هب او رسو هربخ

 لزهلا دض ميجلا رسكب دجلاو ةبحاصملل نوكت ن 7 ةيببس نوكت نأ

 داهتجالا ىنعمب ميجلا حتفب ر دهجلاو يخارتلا مدعو عارسالا وهو

 اودمحو ةحاصفلل وأ : ءافلاو دارملا ليصحت ف لذبلا ةياغ وهو

 ءانثلاو حدملا قلطم دمحلاو اوننو اوحدم يا ميملا رسكو ءاحلا حتمب

 ىلع بوصنم نامز فرظ مهح ابصو ركشلا ىنعمب ا ١ دري دق وهو

 ضمر نمو لاصفلا ضمر تقو لا رجفلا عولط نم وهو ةيفرظلا

 سمشلا تلام اذا وهو لاوزلا مث ةوحضف لاوزلا بيرق لا لاصفلا

 سمشلا تردحنا اذا وهو ا مت ة ةريهظلا مد ة اليلق ولو برغلا ىلا

 لوقن ءىشلا ةبقاع ةمجعملا نيغلا رسكب بغلاو تبرغ اذا سمشلا

 ىرسلا ىلا فاضم دمح لوعفم بغلا بصنو هتبقاع يأ هبغ تدمح

 دحلاب اراهنو اليل ل زوافملا اوعطق نيذل ١ مهو لوقي : ىنعملا

 اوركشو مهارس اودمح ىتح لذبلا ةياغب مهسوفن اولذبو داهتجالاو
 ىلاعتو هناحبس هللاو بالقنالا نسحو ةبقاعلا نم هولان ايب محلزب

. ملع أ



 ىنسو اعافترا بهشلا لثمت ةخماش اننس اوماقأ مه

 ةلمجلاو أدتبم فالسالا ىلا دياع لصفنم عفر ريمض : مه

 ىلع قلطتو ةنس عمج ننسلاو اونب يا لعافو لعف اوماقاو هربخ هدعب
 لعفو ريرقتو رماب هتمال هنس ام ةي يبنلا ةنسو ارشو اربخ ةعدب لك

 ةئيسو ةنسح نوكت هريغ نم ةنسلاو ةلي ةعبتم هنم ةنس كلذ لكف
 لثمتو ةعفترم ةيلاع يأ ةححماشو ريغ ال ةيوانسحلا ننسلا انه اهب دارملاو

 يهو باهش نيشلا مضب بهشلاو هباشت يأ هثلاث ديدشتو هلوأ مضب

 ىنس ردصم ىنسلاو بهشلا نم لاح اعافتراو بكاوكلاو يراردل
 لعاف نم امهلعج زوجيو بهشلا نم اضيا لاح ءاضا يأ ىنس اونسي
 . اننسل نيتعن انوكي نأ اضيأ زوجيو ةخاش

 ةيوانسح اننس انل اونب نيذلا مه فالسالاو لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو دحا ىلع ىفخت ال

 اغولا ران ىلا يداصلا شطعت اهل بيحارسلا درجلا اومدقأ مه

 اولسرا يأ اومدقاو ادوعو الحم هلبق يذلاك هيف لوقلا : مه

 ليخلا وهو درجا عمج ءارلا نوكسو ميجلا مضب درجلاو اوقلطاو

 بوحرس عمج بيحارسلاو اهيف ةلاجر ال 7 لبخلا وأ قباسلا

 مالب ةرورجملا ءاملاو ليخلا نم ليوطلا نهو بوبنأ عمج بيبانأك

_ ٢١١ _



 مضب شطعتو اهلجا نم يأ ليلعتلل رجلا مالو ننسلا ىلا ةدياع رجلا

 قاتشملا ناشطعلاو قوشت يأ ةلمهملا ءاطلا ديدشتو ةعراضملا ءات

 اغولا رانو نايضلا يداصلاو دورولا نع هسبح يأ هشطعي هشطعو

 . اهتدشو برحلا ناجيه

 لاوطلا قباوسلا ليخلا اولسرا نيذلا مهو لوقي : ىنعملا

 . ملعأ هللاو برحلا ران دورو ىلا نآيضلا قوشت ننسلا راهظال

 اخطلا اهنع تلفحن حنا روبدلا لثم الفححف الفحج سيمخلا يفزت

 يفزت لعافو قرفتو هقوست يأ هيفزي هافزا نم هلوأ مضب : يفزت
 ريثكلا شيجلا لفحجلاو ميظعلا شيجلا سيمخلاو درجلا ريمض
 لثمو بيترتلل فطعلا ءافو لاحلا ىلع الفحجف الفحج باصتناو
 تلفجناو ابصلا لباقت حير روبدلاو درجلا نم لاحلا ىلع بوصنم
 . باحسلا اخطلاو ةيببسلل نعو تقرفتو تعلقن يا

 شويج قرفت اهنا درجلا كلت نأش نم نا لوقي : ىنعملا

 روبدلا حير هبش اهنوك لاح اشيج اشيج ىرو ىلا اهقوستو ءادعالا

 . ملعأ هللاو سيج درجلا هذه دنع تبثي ال كلذك

 العلا اومتي او زعل ١ا دق اعم اولمر ١ ي ربشعو يلام يه اي

_ ٢١٢ ._



 ثداح رمأ نم بجعتلل لاقت ةبكرم ةملك : يلام يه اي

 لعف اولمرأو هيلا ةفاضم ملكتملا ءايو قيدصلاو بيرقلا ريشعلاو
 يتاللا ءاسنلا ةلمرألاو ةلمرأ اهوكرت يأ فالسالا ريمض هلعاف ضام

 دقعم عمج ميملا حتفب دقاعملاو نوجاتحملا ءافعضلاو نهجاوزأ ندقف

 نم ميتيلاو اميتي هوريص يأ العلا اومتياو فرشلاو زعلاو دهاعملا نهو

 . دحأ هعم سيل ىذلا درفنملا دحاولاو هماو هوبأ تام

 فرشلاو زعلا دهاعم اوكرتو اوتام فالسالا نا لوقي : ىنعملا

 نم هعم سيل ادرفنم اميتي العلا اوكرتو اهنع يماحم ال ةفيعض ةلمرأ

 اكرلا تمدو ضوحلا مده دق مهراغ نيأ هللا لاجر نيأ

 يضتقي مهبملا ناكملا نع هب لأسي ماهفتسا مسا : نيا

 نيأو أدتبملا ربخ هنيد لهأو هبزح ىأ هلقلا لاجرو أدتبم بجعتلا

 ةريغلاو ةريغو اراغو اريغ راغي راغ ردصم راغلاو هربخو أدتبم مهراغ
 مرحلاو ءاسنلا ىلع ةريغلا لصاو ةريغلا ريثك رويغلاو عانتمالاو ءابالا

 ةريغلا لصأ نأل مهتزع مهراغب ديري نا زوجيو همرح يف ةكراشملا نع
 ريمضو اضيأ هسكعو هسفن يف زيزع رويغ لكف ةزعلا نم ةئشان

 يا هلعاف ىمسي مل امل هئانبب ضوحلا مدهو هللا لاجر ىلا دياع عمجلا

 ىلع عمجيو كلذل دودعملا درولا ضوحلاو عشقلاو كدلا مدهلاو عشق

 ىتح تسبك يأ تمدو دحاولا ال ضايحلا قلطم هب دارأو ضايح

_ ٢١٢٣ _



 فزانملاو رابآلا يهو ةيكر عمج ءارلا مضب اكرلاو ضرالا تواس

 مالسالا عفانم قلطم انه اكرلاو ضايحلاب دارأو ءاقتسالل ةدودعملا

 اهصخ امناو طقف اكرلاو ضايحلا سفن ال هتايح يف اهنع ىنغ ال ىتلا

 . ايهنم عفانملا مظعم نأل امهريغ نود ركذلاب

 هيلع نوراغي نيذلا هنيد لهأو هللا بزح نيأ لوقي : ىنعملا

 رابآلاو تمده دق اهنودري يتلا ضايحلا ناف داهجلل مهوعدا هنومحيو

 رئب الو ضوح الو م اقملا مالعف تسبك دق اهنم نوقتسي يتل ١

 . ملعأ هللاو

 اقتنلا ميتيلا ردلا اهنأك مهتميش تصلختسا نيذلا نيأ

 هتلصو لوصوملا هربخ أدتبم ماهفتسا مسا : نيأ

 افص ي 1 صلخو ء ىشل ١ صلختس او تفص ي 1 تصلختس او

 يهو ةرد عمج ردل او تصلختس ١ لع اف ةعيبطل ١ نيشل ا رسكب ةميشل او

 راتخملا اقتنملاو هتفص يف درفنملا دحاولاو صلاخلا ميتيلاو ةريبكلا ؤلؤللا
 . هترتخا يأ هتوقتناو هتيقتنا لوقت

 زع هللا ةفص يأ مهعئابط تصلخ نيذلا نيأ لوقي : ىنعملا

 ملعأ هللاو اهيافص نم راتخملا صلاخلا ردلاك تراص ىتح لجو

 افص ىتح مهرهد تاردكم مهترس تصخحم نيذل ١ نيأ

_ ٢١٤ _-



 تصحم لوقت تصلخا ىأ ةددشملا ةلمهملا داصلاب :

 نم هب ام باهذا ءيشلا صيحمتو هشغ نم هتصلخا ز زيربالا رانلا

 ىتح هبهذاو هرفغ يأ بذذلا هللا صحمو هنم اصلاخ جرحي ىتح نيش

 ءارلا ديدشتو نيسلا رسكب مهترسو هبنذ نم اصلاخ هبحاص راص

 بسنلا ضحمو لصالا ةيارسلاو مهلوصا يأ قوف نم ةانثم اهدعب
 تاردكملا ىلا رهدلا ةفاضاو هنازحاو هبياونو هتاثدح رهدلا ةاردكمو

 فالسالا ىلا دياع رهد ىلا فاضملا ريمضلاو هفورظم فرظلا ةفاضا

 . ىلا ىنعمب ةياغلا يضتقي فرح ىتحو

 مهدارم اولانو مهرهد محل افص ىتح مهرهد يف ردكت ام مهباسنا

 . ملعأ هللاو

 ىدهلا نيدلاو ملعلا ءيس ينعا ايسلا ىلا اوجرع نيذلا نيأ

 ىقر ودعص اجيرعتو اجورع جرعي جرعو اودعص يأ : اوجرع

 تيمسو ضرالا ىلع عفترا ام لكو تاومسلا ادحاو ايسلاو العو
 ينعا هلوق يفو صخأ يأ ينعاو ضرالا ىلع اهعافترال ايس ءايسلا

 ىلا فوطعم نيدلاو ملعلا ءايسب هصخو ايسلا ىلا هلوق نم كرادتسا
 . فطاعلا فذحب افوطعم هنوكو نيدلا نم الدب هنوك ىدهلاو ملعلا

 ملعلا ءايس ىلا اولعو اوقترا نيذلا نياو لوقي : ىنعملا
 . ملع أ هللاو مهبولطم اولصو ىتح مهممهب نيدلاو

٢١0٥ _



 اجدلا لثم ىلع سانلا تقباو تلفأ ينا ضرالا سومش نيأ

 ضرالاو فورعملا بكوكلا يهو سمش عمج : سومشلا
 ذا عمج مسا انلق ايناو ضورأ عمجلاو عبسلا ضورالل عمج مسا

 عمجلاو درفملا هيف يوتسي ظفل وه ليقو هضرا عمسي ملو هل درفم ال

 الكو لفسا اهنوكل اضرا ضرالا تيمسو ضرا وهف لفس املكو

 ىناو اهرايخو اهؤايلع ضرالا سومشب دارملاو ضرا وهف لفس
 نيأ ىنعمب يتأيو ىتم ىنعمب ماهفتسا مسا ةحوتفملا نونلا ديدشتب
 اونب هب داري مسا سانلاو تكرت يأ تقباو تبرغ يأ تلفاو فيكو
 صوصخ نم هنا يدنعو اضيا نجلا ىلع قلطي ليقو اثاناو اناركذ مدآ
 لخدت ىنعملا اذهبو مهبر مهنايسن ةرثكل سانلا اومسو سنالا يماسا

 ايك مهروهظلو ضعب مهضعبب مهسانئتسال اومس ليقو هيف ةنجلا
 صتخم مسا وهف هيلعو مهروهظ مدعو مهراتتسال ةنجلا تيمس

 لوألا هلوعفمو يناثلا ىقبا لوعفم ةلمجلاو يف ىنعمب ىلعو يسانالاب
 . ليللا اجدلاو سانلا

 سومشلاك مه نيذلا اهرايخاو ضرالا ءايلع نيأو : ىنعملا

 كلاح ليل يف اهبورغ دعب سانلا تكرتو تباغو تبرغ نيا امل ةرينملا

 . ملعأ هللاو هيف نودتهم ال

 ىرولا اذه نم ةوفصلا ةوفصو مهب نوكلا ذياعلا رايخلا نيأ

_ ٢١٦ _ _



 ءالضفلا مهو ربخ عمج رايخالا ىنعمب ءاخلا رسكب : رايخلا

 قلطم نوكلاو عناملاو ريجملا ذئاعلاو بقانملا لهأو سانلا نم

 ةوفصلاو رايخلاب يأ مهبو ناكملا نوكلاو قلخلا هب دارأو تاثداحلا

 مه ىرولاو رايخالا نم نوراتخملا ةوفصلا ةوفصب دارأو راتخملا
 . قلخلا

 ء يجتلي نيذلا بقانملا لهأو ءالضفلا نيأو لوقي : ىنعملا

 نوكلا مهب
 لأسا يناف قلخلا عيمج نم نوراتخملا نيأو بياونلا نم هنوريجيو

 ادسلا الو اهثيغ ال ابرح اي اهثيغ نيأ ضرالا عيبر نيأ

 عيبر ناعيبر عيبرلاو عيبرلا رطم نم اهظح : ضرألا عيبر

 رخآلا عيبرو لوألا عيبر ارهش روهشلا عيبرف ةنمزا عيبرو روهش

 يذلا وهو رونلا عيبر لوألا معيبرلاف اضيا ناعيبر ةنمزألا ميبرو
 رطملا عيبرلاو رايثالا هيف كردت يذلا عيبرلا يناثلاو راهزألا هيف حتفتت

 فيص نارهشو عيبر نارهش نارهش لصف لك لوصف ةتس ةنسلاو
 اتش نارهشو فيرخ نارهشو رونلا عيبر نارهشو ظيق نارهشو
 تبرحاو هلصاو عجوتو بدن ةملك ابرح ايو ريثكلا رطملا ثيفلاو
 اهثيغو ةيفان الو لاقثتسالل ءارلا تحتفف ءارلا نوكسو ءاحلا حتفب
 . هلبق ال فوطعم فورعملا ادسلاو ال يفنم
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 نوموقمل اهتيامحو ضرالا ظح نيذلا نياو لوقي : ىنعملا

 مهبدنا يناف مهب رهدزتو يحت ثيغ ضرالل مه نيذلا نيأو اهدوال

 . ملعأ هتلاو ىجتري فورعم الو

 ىقتلا دئاقو ها نيانض هدابع يف هللا اياقب نيأ

 هللا اياقبب دارملاو موسرلا نم يقب ام اهلصاو ةيقب عمج : اياقبلا

 يف نوليلق هللا ةعاط لهأ نا ىلا ةراشا هقلا اياقب هلوق يفو هتعاط لهأ
 نم ىنعمب اهلعج زوجيو ةيفرظ يفو هنامز يف اييسال نامز لك
 دوقي يذلا دياقلاو هللا صاوخ مهو نبنظ عمج نيانظلاو ةيضيعبتلا

 دارأو فلخ نم قياسلاو ماما نم دياقلاف قياسلا ضيقن ةبادلا

 ىقتلاو ناصقنب باصي الئل همامزب ذخأيو نيدلا يمحي يذلا دياقلاب

 . نيدلا قلطمو عرولا

 يف لجو زع هللا ةعاط لهأ نم ةيقبلا نيأو لوقي : ىنعملا
 نيدلا لبحب نوكسمتملا هصاوخ صاوخو هصاوخ مه نيذلا هدابع
 . ملعأ هللاو مهنع لأسا ىناف همامزب نوذخآلا

 ىرضو انيف بلعثلا دسآ دق اهلاتغا اذام ليغلا دوسا نيأ
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 ءايلا نوكسو ةمجعملا حتفب ليغلاو دسا عمج : دوسالا

 اهب دارأو راجشالا ريثك يداولاو نيمسلا ىيلتمملا ميظعلا مالغلا

 مسا امو ديادشلا دنع سابلاو ةعاجشلاب نوفرعملا ناعجشلا

 ةلص اهعدخ يأ اهلاتغاو يذلا ىنعمب لوصوم مسا اذو ماهفتسا
 اذو ام نم ةبكرم ةطيسب ةملك اذام نوكت نا زوجيو لوصوملا

 اهفيفختو نيسلا ديدشتب دساو هربخ اهلاتغا ةلمجو أدتبم نيتماهفتسالا
 يأ ىرضو فورعم ثنؤم بلعثلاو ادسا بلعثلا راص ىادس اتساك

 . عابسلا نم هعبطب ودعي يذلا يراضلاو الع

 ةميكشلاب اورهش نيذلا نيملسملا دوسا نيأ لوقي : ىنعملا

 يناف اهعدخو اهباصأ يذلا ام سأبلا نيحو ءاسأبلا يف سأبلاو

 ليلذلاو ايراض ادسا بلعنثلا مويلا راص دقف مهوعداو مهدشنا

 . ملعأ هللاو ازيزع

 ىستنم تراصو نيدلا ةيمح اهلحر قدش موقل ا دعب تاهيه

 دعبو دعب ىنعمب أدتبم حتفلا ىلع ينبم لعف مسا : تاهيه

 موقلاب دارأو موقلل افاضم هنوكل حتفلا ىلع ينبم لبق دض نامز فرظ
 لاد هدعب هحتفو نيشلا رسكب قدشلاو مهنع لوئسملا نوبودنملا مه
 مصخلا دي يف ءاخرتسالاو هؤاخرتسا يأ مفلا ةفطفطو ةغالبلا ةلمهم

 ةدياع اهلحر يف يتلا ءاهلاو قدش ىلا فاضم اهلحرت ىنعمب اهلحرو

 سفن ةدارا ىلع هيلع لوحرملا لحرلاب ديري نا لمتحيو نيدلا ةيمح ىلا

_ ٢١٩ _



 تراص يف ىتلا ثينأتلا ءاتو هنع بذلاو ةاماحملا نيدلا ةيمحو لحارلا

 . ةاسنم يأ تراص ربخ لوعفم مسا ىستنمو نيدلا ةيمح ىلا ةدياع

 يأ نيدلا ةيمح اريثك ادعب دعب يأ تاهيه لوقي : ىنعملا
 نا لاحلاو مهنع لأسا نيذلا موقلا كئلوا دعب هنع بذلاو ةاماحملا

 نيدلل ةيمحلا تراصو ءاخرتسالاو نهولا مهباصا دق مويلا نيماحملا

 . ملعأ هللاو اهل ركذ ال ةأسنم

 ى دتنمف عمجمف جهنمف دهعمف دحسم نم اهدشنا

 ةيمحلا باحصأ ىلا ةدئاع ءاهلاو اهنع لأسا يأ : اهدشنا

 دارأو دجاسملا دحاو دجسملاو اهباحصا ةدارا عم ةيمحلا ىلا وأ نيدلل

 ةيدنالاو سلاجملا ىدتنملاو عامتجالا عضوم عمجملاو قيرطلا جهنملاو

 . فطعلل لكلا يف ءافلاو

 نيدلل ةيمحلا باحصا نع لأسا يناف لوقي : ىنعملا

 نرمو تويبل ا ىأ رودل ا نرمو دجاسملا نم ثحبل ١ لك مهنع ثحب او

 . ملع أ هللاو مهدجا ملف

ىرثلا نهر اهنا تسدح مث عضوم يف يتدوشنم دجأ ملف



 دجاو داشنالا ىلع بترتم نادجولا مدع نأل بيترتلل : ءافلا

 يتدوشنمو بولطملا لينو رفظلا نادجولا ودجو عراضم ملب موزجم
 مثو مدقت اييف مهنع دشني نيذلا موقلا نادجو يهو يتجاح يأ

 تننظ يأ تسدحو ركفت دعب عقي سدحلا نأل لاهمالا عم بيترتلل

 ةدوشنملا ىلا ةدئاع اهنا نم ءاهلاو مهوتلاو نيمختلاو نظلا سدحلاو

 دقو هريغ وه ضوع ةلباقم يف سوبحملا وهو نوهرملا ءيشلا نهرلاو
 نهر نالف لوقت رايتخاب هنع لقتني ال ءيشل مزالملا ىلع نهرلا قلطي

 عضوم هب دارأو بارتلا ىرثلاو هوحنو ضرم نم هل مزالم يأ هشارف
 . تيملا ربق

 ةيمحلا باحصأ نع لاؤسلا يف دهجلا تلذب لوقي : ىنعملا

 بارتلا يف نونوفدم تاومأ مهنأب نيقيلا ىلا بلغي انظ تننظف مهنأش

 . ملعأ هللاو عقاولا يف كلذك مه اذاف

 ىوث نميف ةفسآ توث مث اهرارحا ىلع تحان ةلمرأ

 ءاسنلا نم ءافعضلا مهو لمارأ عمجلاو ةفيعضلا : ةلمرألا

 زوجيو ةلمرأ ىه يأ فوذحم أدتبم ربخ ةجاتحملا ةلمرألاو نادلولاو

 دياع ردقملاف فوذحم أدتبم ربخ انلق اذاو نيدلا ةيمح نم الاح اهلعج

 نساحملا دادعت بذدنلاو اكبلا حونلاو تكب تحانو نيدلا ةيمح ىلا

 مثو نيدلا ةيمح ىلا ةدياع ءاهلاو رح عمج رايخالاو ةايحلا رارحالاو
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 ءاتو تتام يأ ةانغملا ءاتلاب وأ ةثلغملا ءاثلاب تونثو بيترتلاو ىخارتلل

 توث لعاف نم لاح ةنيزح يأ ةفساو ةيمحلا ىلا ةدياع ثينأتلا

 . تام نميف يأ ىوث نميفو

 ةياغ يف ةفيعض يأ ةلمرأ مويلا نيدلا ةيمح نا لوقي : ىنعملا

 مث اهتامح اوناكو اهنع اوتام نيذلا اهباحصأ دقف ىلع يكبت فعضلا

 نم تام نميف نزحلا ميظعو فسالا نم اهنوك لاح يه تتام

 . ملعأ هللاو مهتوم تتام يأ اهتامح

 ىضم نمع فلح ف انتيلو مه دعب انئز ر هاوا هاوا

 هاوأو ءالا رسكو ةددشمو ةففحت واولاو ةزمهلا حتفب : هاوا هاوا

 نيأك ءاملا حتفبو ثيحك ءاهلا ا مضبو نيونت 7 ءاهلا رسكب ريجك

 ةددشملا واولا رسكو ةزمهلا حتفب هوأو ةنونم ريغ ءاملا رسكو دملاب هآو

 هواو ءاملا فذح عم ةددشملا 7 رسكب واو نيونت الب ءاملا رسكو

 نيوولا مضو ةزمهلا دمب هوواو امهلا نوكسو ةدشملا واولاو ةزمهلا حتفب

 ةنونم واولا رسكو دملاب واو ةنونم ءاحلا ا ركو دملاب هاو ءاملا ن نوكسو

 ةانثملا حتفو واولا نوكسو ةزمهلا حتفب اب هتواو نيونت البو ءاهلا فذحو

 ةددشملا ءايلا حتفو واولا رسكو ة ةزمهلا حتفب ر هايواو ءاهلا مضو قوف نم

 ملؤم ةياكشلا دنع لاقت ةملك اهيف :7 ةرشع سمخ اذهف ءاهلا مضو

 باحصأ دعب يأ مهدعبو هلعاف ىمسي ل 11 ىنبم انبصأ يأ انئزرو

 يأ ىضم رمعو بقعلاو مياقلا ماللاو ءاخلا حتفب فلخلاو ةيمحلا

 . تام

_ ٢٢٢ _



 كئلوأ دعب انباصا ام لجو زع هللا ىلا وكشن لوقي : ىنعملا

 نم ماقم موقي مياق فلخ يف شيعن نا ىنمتنو ثبلاو نزحلا نم
 . ملعأ هللاو قحلا ةاعرو نيدلا ةامح نم تام

 يقتي نم الو يزخلا بقعي ام قتمو عفاد نم ىمحلا يف ام

 هنع بذيو يمحي يذلا ءاحلا رسكب امحلاو يفن فرح : ام
 يماحملا عفادلاو ةدياز نمو هميرح نم ناسنالا هيمحي امو ودعلا
 هودع نع هتيقتا نالف لوقت عناملا ىقتملاو ميرحلا نع نع عفدي ىذلا

 لوصوم امو هيلا لوصولا نع هتعنم يأ نالف نع ودعلا تيقتاو

 ةلص دوذيو دري ىنعمب 7 نم هلوأ مضب بقعيو يمسا

 نمو ناسنالا اهب ىزخي يتلا حياضفلاو يزاخملا دحاو يزخلاو ام
 يأ هلعاف ىمسي مل امل ي هلآ مضب يقتيو اضيأ يمسا لوصوم

 . ريغلا هفاخيو رذحي

 ودعلا بدنو هنع عفدي دحأ ىمحلا يف سيل لوقي : ىنعملا

 نم الو هنع ةناهملاو ىزخلا دريو هيلا أجليو هنع عنمي عنام الو ادبا

 . ملعأ هللاو ودعلا هشطب اشخيو هفاخي

 ىمحلا رقع يف ةراغلا تنشو اهنوص دعب ةمرحلا تعاض دق

 عيضي ءيشلا عاضو ةعئاض تبهذ دق ي أ : تعاض دق

 ةدحاو ءاحلا مضب ةمرحلاو ةدئاف الب بهذ اذا ةعيضو اعايضو اعيض

_۔ ٢٢٢



 نا هلامو هناكمو هبسنو هبسح نم ناسنالا اهيمحي يتلا يهو مراحملا

 انش اهنشي ةراغلا ودعلا نشو اهظفح دعب يأ اهنوص دعبو ءوسب لانت
 دنع ودعلا وزغ يف ليخلا عفد ةراغلاو ةهجو لك نم مهيلع اهبص يأ

 هرحن يأ ىمحلا رقعو هلاجرو هلايخ تقو لك يف قلطيو حابصلا

 سفن ىمحلاب دارأو فلتلا هب عقي ام حبذلا قلعم رقعلاب داراو
 . نيدلا

 اهيمحي نم امهل سيل ةعياض مراحملا تبهذ دق لوقي : ىنعملا

 اداهتجا دهتجا دق ودعلا اذهو اهظفح لعب ايظع اكاهتنا تكهتناو

 هجو لكب هفالتاو هرحن يأ نيدلا رقع لجأل هتاراغ نش ف ايلك

 ملعأ هللاو

 ىعترملا ساخو برزلا رثعدو هوج بائذ يحلا قرطو

 اراهنو اليل نايتالا قلطم هب دارأو ليللاب نايتالا : قرطلا

 بئذ عمج بائذلاو قرط لوعفم ىنكسلا عضاومو لزانملا يحلاو

 نع ةيانك عابسلا نم سيتفملا مومع هب ىنعو سيتفملا بلكلا وهو
 ىلا فاضم ضرالا نم ضفخنا ام لكو ىوهلا وجلاو ءادعالا قلطم

 ل ينبم رثعدو وجلا ىلا فاضم يجلا ىلا دياع ربمضلاو بائذ

 ليللاب هيلا يوأت منغلا ءانب برزلاو مدهو قزم يأ هلعاف ىمسي
 ىعترملاو نتناو دسف يأ ساخو عناملا عفانلا ءانبلا مومع هب دارأو

. لكؤيو ىعري يذلا



 عضاومو يحلا لزانمل اراهنو اليل ودعلا ىتا دقو لوقي : ىنعملا
 ش اعمو مهش اعم مب دسفو اهوم دهو مهنكاسم اوقزمو نكسل ا

 . ملعأ هللاو مهباود

 اعد نم ءاعد تيللا عمس نا مهروبق ف يجلا ةاعر وعدا

 مه اهتاعرو لزانملا يحلاو عار عمج ةاعرلاو يدانا يأ : وعدا

 مهنوك لاح يأ يحلا ةاعر نم ةيلاح ةلمج مهروبق يفو اهنومحي نيذلا

 أدتبمل اربخ رورجملاو راجلا ةلمج لعج زوجيو مهروبق يف نينئاك
 ول يأ عمس ناو مهروبق يف مهو ي أ ةيلاح ةلمحلا نوكتو فوذحم

 نم ءاعدو لبقتسملا ىنعم ف يضاملا لعجي عمسي ناك نا وأ عمسي

 . مهادان نم ءادن يأ اعد

 عيمج نم لزانملا يأ يجلا ةامح يدانأ ينا لوقي : ىنعملا

 نم ءادن تاومالا عمسي ول مهروبق ف مهنوك لاح مهو نكامالا

 ةاعرلا نم تاومألاب دارأو تاومألل عمسي ال نكل اوعمسل مهادان

 نم نأل ىنعملا يف اتاومأ مهرمأ رهاظ يف ءايحأ هنامز يف نيذلا مه

 ىتوملا يف دودعم تيم وهف هب رذعي رذع ريغ نم زجعلاو لذلاب يضر
 . ملع أ هللاو

 ىعو نم مهنم لعل مهئايحا نم تسيآ ذا تاومألا اهل اوعدأ
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 ذاو عمج تاومألاو ةمرحلا ىلا ةدياع ماللاب ةرورجملا : ءاهلا
 دض ءايحالاو اجرلا مدعو طونقلا سايالاو نيحك نامز فرظ

 لعلو برعلا نم نوطبلا ءايحالاب ديري نأ لمتحيو يح عمج تاومألا
 يأ ءاعوو ايعو يعي اعوو يذل ا ىنعمب نمو يج تل ا هانعم فرح

 . عمس

 نم تسيا نيح تاومالا ةمرحلل يدانا ينا لوقي : ىنعملا

 تاومألا ةباجا نم سأيي مل هناف هيلع دي نم الام هنامز ءانبال خيبوتلا

 ةباجا نم هاجر عطق هز 7 هلحم ف ىجرتل ا فرحب ىت ا ثيحب

 ملعأ هللاو الصا ءايحالا

 ىعر امو ىغث ام يعارملا لوح ىقب اميف هبتنا يعارلا اهيأ اي

 ايعار مكاحلا يمسو مكاحلاو يماحلاو ظفاحلا : يعارلا
 يأ هتيعر نع لوئسم عار لكو عار مكلك ةلي هلوقو هتيعرل هظفحل
 هلدعو هظفحب مهطحي مل نا هتيب لهأل عار ؤرملاو ظفاح مكلك

 امو نايبلل ءافلاو ظقيتلا وهو هابتنالاب رمأ هبتناو هعييضت نع لوئسمف
 لوح ديزو ةهجلا ىنعمب ناكم فرظ لوحو دجو يأ يقبو ةيفان
 يعارملاو ارهش رشع انثا اضيأ نامز فرظ لوحلاو هتهج يف يأ تيبلا
 اوغيثو يغثي ىغثو يذلا ىنعمب مسا امو يعرلا ناكم وهو اعرم عمج

 لك ىلع قلطيو اهحايصو باودلا توص ةغثغثلاو توص ايغثو ىغث
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 نم لكأ يأ ايعرو ايعر ىعري اعرو اضيا يمسا لوصوم امو حايص
 يف ضام العف اعرو ىغثو ضرالا تابن لكأ يعرلاو ضرألا تابن
 . لابقتسالا ىنعم

 كتلفغ نم ظقيت يماحلاو ظفاحلا اهيا اي لوقي : ىنعملا
 ىعرملا ةهج يف قبي مل ىتح قرفتو عاض دق هاعرت نم ناف كمونو
 . ملع أ هلل او ادبا اعري ام الو توصي ام هنم ابي رق الو

 ادنلا اذه هجعزي نم ناك ول اعمسمو ا قوص حضي

 مصملا ديدشلا توصلا حضلاو لانيو برضي ي أ : حضي

 ىلع اهيف نيميملا حتفب اعمسمو حضي لعاف يئادن ي أ يتوصو هتدشل

 ناكم فرظ هنا ىلع ايهنم ةيناثلا ميملا رسكب وأ عمس ردصم هنا

 دحاولا ال ريثكتلا ةدارال هر ركو عمسلا عضوم يا سلجملاو علطملاك

 دجاسملا نم اريثك ديرت ادجسمو ادجسم تلخد كلوقك نينث ال او

 دجو ول ىنعمب اهل ربخ ال ةمات ناكو دعب اهرصح ال ىتح اهتلخد

 زوجيو يعابرلا هجعزا عراضم هلوأ مضب هجعزيو يذلا ىنعمب نمو
 هلوقب دارأو هناكم نم هعلقو هقلقأ يأ ىنثالنلا هجعز نم هلوأ حتف

 . هرخا ىلا ىعارلا اهيأ اي هلوق ىلا ةراشا ادنلا اذه

 اهلصي يأ ةريثك اناذآ حضي كلذ يئادن نا لوقي : ىنعملا

 كلذ هعلقيو هقلقي سانلا نم دحأ دجوي ول هغالب ةدشل اهمصيو

 . ملعأ هللاو ادبا دحأ دجوي مل نكل باجأل ءادنلا
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 اقرلا تيعو بطلا اهب يع ةدراب ةنج يموق حبصأ

 يأ يموقو ةصقانلا ناك تاوخا نم راص ىنعمب : حبصأ

 لاجرلاب رصتخم وأ ءاسنلاو لاجرلا ةعاجلا موقلاو حبصا مسا يتعامج

 اصاخشأو اماسجأ يأ حبصا ربخ ميجلا مضب ةنجو ةيعبتلاب ءاسنلاو

 ماعطلا دربو ع يطبلا ةريثك ةوخر يأ ةدرابو صخشنتملا مسجلا ةثحلاو

 ىعو رم ألا يعو هتمو اقم نع اخارت همصخ نع نالف دربو رتف

 رجلا ءابو هنع راتحاو دتهي ملو زجع يأ ايعتساو ايعتو اياعتو يضرك
 حتفب بطلاو ةثجلا ىلا ةدياع ةرورجملا ءاهلاو ليلعتلل وأ ةيببسلل

 ماسجألل جالعلا سفن ءاطلا ثيلثتبو قذاحلا رهاملا بيبطلا ءاطلا

 ءارلا مضب قار عمج ة اقرلاو تزجع تيعو سفنلاو اهجالعب ملعل او

 لجال ءافتكا ةملكلا مال تفذحو لاوو ضاق عمج هالوو ةاضقك

 رسكب نوكيف ىقرو ءاقر ىقري ىقر ردصم نوكي نآ زوجيو يورلا

 ءاضرو ىضر يضرك ءارلا

 عابتا مهنم اوجرن نيذلا انتعامج تراص دق لوقي : ىنعملا

 رجع ١ هوحر ي : م ;:جعا ةئيطب ةوخر ىأ ةدراب اماسجأ هيلع مايقلاو حلاصلا فلسلا

 ةتبلا مهل جالع الف نيقذاحلا ةاقرلاو نيرهاملا ءابطالا اهجالع

 . ملعأ هللاو

 ىصحلا ىلع ايحلا راثاك الا مهبابلا ىلع حصنلا رثا ام
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 ريثأتلا ىنعمب رثالاو حدقي مل يأ اريثأتو ارثا رثؤي رثاو ةيفان : ام
 حوصنملل صالخاب ةحيصنلا ثب نونلا مضب حصنلاو لمعي مل يأ

 الاو ءالعتسالل اهلصا ىلع ىقبت وأ ةيفرظلا يف ىنعمب ىلعو هللا هجول
 راثاو الاب ىنثتسملا وهو لثم ىنعمب مسا هيبشتلا فاكو ءانثتسا فرح

 . رجحلا قلطم ىصحلاو رطملا وهو ةلمهملا ءاحلا حتفب ايحلاو رثأ عمج

 مهحصن يف تغلابو يموق تحصن ينا لوقي : ىنعملا

 مهيف رثؤي ملو مهبولق يف يحصن لمعي ملف داهتجالا لك تدهتجاو
 لب ائيش رثا هنا دري ملو دلصلا رجحلا يف رطملا لمعي ام لثم الا ائيش
 اذاف ةودنلا الا ائيش رجحلا يف رنؤي ال رطملا نأل ادبا رنؤي مل هنا دارأ

 . ملعأ هللاو رثؤم ريغ وهو فج تقو هيلع ىضم

 ىدصلا رخصلا يف خسري ايك الا مهبولق نم ظعولا خوسر امو
 يأ اخوسر خسري خسر ردصم ءارلا مضب خوسرلاو ةيفان : ام

 رشحلاو ةرخآلا مايأو توملاب رجزلاو يهنلاو ركذتلا ظعولاو تبث
 نمو هرجزي ايب هركذ يأ هظعوي هظعوو ةشقانملاو رانلابو باسحلاو

 اذاف رجزلاو ظعولا ظعولا لحم يهو بلق عمج بولقلاو يف ىنعمب
 لوقت الا موي يف ام ليقو حراوجلا عيمج ترجزنا عجرو بلقلا رجزنا
 تدسف ناو انحلص تحلص نا كناف انيف هللا قتا بلقلل ءاضعالا

 ابلق يمسو لقعلا وه بلقلاو هللا قتاف عبت كل نحن ايناف اندسف
 فرح الاو تاوهشلا نع سفنلا لقعي هنال القع ىمسيو هبلقتل
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 ىنثتسملا وهو لثم ىنعمب هيبشتلل مسا ايك يف يذلا فاكلاو ءانثتسا
 عراضم ام ةلص خسريو اردصم اهدعب ام عم ةكوبسم ةيردصم امو
 لبجلا هدري ام ادصلاو لبجلا هب دارأ وأ ميظعلا رجحلا رخصلاو خسر

 ادصلاو كدو لك ىلع قلطيو ديدحلا كدو اضيا ادصلاو توصلا نم
 . انه دارملا وه لوألا ىنعملاو شطعلا

 ف يسفن تدهتج او م اتلا ظعول ١ مهتظعو دق لوقي : ىنعمل ١

 يف توصملا توص توبثك الا مهبولق يف ظعولا تبثي ملف مهظعو

 تكس اذاف توصملا توصب دري هناف لبجلا يأ دلصلا ميظعلا رجحلا

 توبث دري مل هناف يونعملا يفنلا هيفو كلذ ريغ ائيش لمعي ملو تكس

 . ملعأ هللاو الصا توبثلا مدع دارأ لب ظعولا يف ءيش

 ىوتسم رحل الو ةمركت مهدنع مالكلا رارحال الو

 هبيط يأ مالكلا رارحالو ةيفان الو هلبق ال فطاع : واولا

 رحلاو اضيأ ةيفان الو ةمحرو ةمارك يأ ءارلا مضب ةمركتلاو هنسحو

 مضب ىوتسمو دبعلا دضو سانلا نم فيرشلاو ميركلا ءاحلا مضب

 . مارتحا يأ واولا حتفو ميملا

 ةمارك نامزلا اذه باحصا دنع سيلو لوقي : ىنعمل ا

 نم فيرشل الو ميركل مارتحاو نسحلا بيطلا مالكلل ةمرح الو
 ثحلاو امهوحنو حصنلا ثبو ظعولا وه مالكلا بيطب دارأو سانلا

. ملعأ هللاو ىرخاو ايند ةديمحلا لاصخلا ىلع



 ىوتجت ال هراد ميركلا نا مهرايد يوتجتف مهحصنن

 هجول صالخاب ةحيصنلا ثب وهو حصن عراضم : مهحصنت

 ةحيصنلا نيدلا انا ةني هلوقل هلك نيدلا لب نيدلا نم ةبعش وهو هنلا

 هلوأ مضب يوتبحتو بيترتلل اهلعج زوجيو ةحاصفلل افلاو اثالث اهلاق
 عمج مهر ايدو ههرك ي أ هتيب ىوتجاو هركت ي أ هلعاف ىمسي 1 ينبم

 ضرمت ىنعمب لعافلل ىنبم وأ مهناطوتسا عضاومو مهنكاما يأ راد

 ةيلاخ يا ةيواج رصت ىتح اهنم اهنكاس جورخ ءاوتجالاب دارا وا

 ميركلاو ايوحن افانئتسا ةفنأتسم تيبلا رخا ىلا ميركلا نا ةلمحو

 . هركت ال يأ ىوتجحت ال هنطوو هدلب يأ هرادو ليخبلا دضو فيرشلا

 ديرت صالخالاو ةدوملاب مهحصنت كناف لوقي : ىنعملا

 ةهوركم ةضوغبم مهر ايد رصت ىتح حصنل ١ نولبقي الف مهحالص

 فيرشلا ميركلا ناف امائل مهنوكل مهتريس ءوسو مهتساسخل كلذو

 نكاس لكل ةبوبحم نوكت لب انكاس رمقني الو هدالب هركت ال

 ملعأ هللاو

 اسج ءام وأ باذ دامج ىلا تبهذ ول احياصن مهضحما

 يفاصلا صلاخلا ضحملاو مهل صلخا يأ : مهضحما
 ولو رعشل ا ةرو رص اهفرصو ةفو رصم ريغ ةحيصن عمج حياصنل او

 ةدئاع ثينأتلا ءاتو هجوتلاو دصقلا باهذلاو تدصق ول يأ تبهد
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 باذو هريغو رجح نم سباي مسج لكو رجحلا داهجلاو احئاصن ىلا

 راجلا فذح معم دامج ىلا فوطعم ءام وأ تفناو ىرجو لاس ىأ

 ءام نم لايس عيام لك ءاملاب دارأ وأ فورعم ءاملاو ءام ىلا وأ هريدقت

 . فقوو دمج يأ اسجو هريغو

 ةريثك نأشلا ةميظع احياصن مهل تهجو ينا لوقي : ىنعملا

 يأ كلت ىحياصن تبهذ ول ردكب ةبوشم ريغ صالخاب ددعلا
 اهريغو راجحالا نم ةدماجلا ماسجالا ىلا تدصقو تهجوت
 افقاو ادماج راصل راج ءام ىلا اضيا تهجوت ولو تلاسو تتفت ال

 . ملعأ هتلار نيحوصنملا يف رثؤت مل يهو اهريثأت ةوق نم كلذو

 القلا اهيفنيو مؤللا اهضرقي اهراكم يحياصن ىنشنتف

 ىنعم يف ىنثنا عراضم ينثنتو بيترتلل وأ ةحاصفلل : ءافلا

 يحياصنو أشنا ىنعم رابخا وهف تعجرف ىنعمب عجرتف يأ يضاملا
 اهضرقيو حياصنلا نم لاح ههوركم حيابق يأ اهراكمو ينثت لعاف

 ماللا مضب مؤللاو ضارقملاب عطقلا ضرقلاو اهعطقي يأ هلوأ حتفب
 اهدرطي يأ هلوأ حتفب اهيفنتو متشلاو مذلا واولا نوكسو ةددشملا

 . ضغبلا فاقلا حتفب القلاو

 حيابق مح يحاصن عجرتف مهحصنأ يناف لوقي : ىنعملا

 ضعبلا اهدرطيو متشلاو مدلا اهعطقي ةلوبقم ريغ ةدودرم ةضوغبم

 . ملعأ هللاو مهنم
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 الحلا حال اذا يأرلا ميازع ذوحمن زازل حصنلا كرديس

 قحليو لاني يأ هكردي كردا نم هلوأ مضب : كرديس

 لاني ىنعمب هانردق نا كردي لعاف اما حصنلاو ملعي ىنعمب وأ

 ماللا رسكب زازللاو ملعي ىنعمب هانردق نا كردي لوعفم وأ قحلي وأ
 ذوح لعاف مسا واولا رسكو ميملا مضب ذوحملاو رسالا ديدش عاجشلا

 ذشي ال اهل رهاقلا رومالل رمشملاو قذاح ىنعمب زازللا ةفص ةفص

 يأرلاو ءيشلل ةدارالا عطق يهو ةميزع عمج ميازعلاو ءيش هيلع

 نال حصنلا نم لايتشا لدب ميازعو ميازع ىلا فاضم ةركفلا

 ءاحلارسكب لحلاو رهظ يأ حالو ميازعلا مدع لمتشم حصنلا

 دارأو ةنيدملا لبج هلصا رعشلا ةرورضل هرصق وأ دودمم ةلمهملا

 . ةدشلا هب

 عاجش لجر يلوقو يحصن ةقيقح ملعيس لوقي : ىنعملا
 يأرلا وه كلذ يحصن ناو ضماغ هتوفي ال رمشم هروما يف قذاح
 روذحملا عقوو ةدشلا ترهظا اذا ينأك كلذو هريغ ال اعطق بياصلا
 . ملعأ هللاو حصان ينا نوملعي فوسف

 ادعلا بلق تلزلز مهتنكم ول ةميش لاجرلا ينع تفن دقل

 دقو . خلا . . هللاو ردقي فوذحم مسق باوج : ماللا
 لاقملا هنع هافنو تركناو تدحح يأ تفنو هدعب ام قيقحت ضمر
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 نيذلا مهب دارأو تفن لعاف لجر عمج لاجرلاو هدعبأو هدحجو هركنا

 برحلا يف ةديدشلا ةلمحلاو ةعيبطلا ةميشلاو مهحصني لزي مل
 لعفلاب اهوقدصاو مهنم تنكمت يأ مهتنكمو ثحلاو تاماحملاو

 لقلقت هبلق لزلزتو فجاورلا لزالزلاو تلقلقو تفجرا يأ تلزلز
 عمجلا ىلا درفملا ةفاضاب ىدعلا بلقو هوحنو لوه ةدشل تبثي ملف
 هيلا فاضملا عمجو بلقلا درفا امناو ودع عمج ىدعلاو بولقلا دارأو

 . دحاو بلقك ةك مهبولقو ةدحاو سفنك مهنال ىدعلا وهو

 ينع ينامز ءاتيا تركنا يأ تفن دقل هللا مسقا لوقي : ىنعملا
 كلذك رمألا سيلو مهل تاماحمو بح تاذ ةعيبط يأ ةميش ىنم يأ

 تبنل يلثم مهبولق يف تعقوو مهنم تنكمت ول ةميظع مهل ةميش ف لب

 مهبولق اهدنع تبثت الف ءادعالا بولق اهنم لزلزتت رمأ اهنم
 . ملعأ هللاو

 اعدملل يتنيب مهبيذكت مهتيفأ نا زجعأ يننكل

 كاردتسالا اهانعمو اهمسا ملكتملا ءايو ةبصانلا يه : نكل

 مهتيفاو اهمدع يأ هتنيب نع زجعو مدع يأ زجع عراضم زجعاو
 هتيفي هلوق تافاو مهبهذاو مهلطبا يأ هتيفي هتافا نم هلوأ مضب

 ن راكنالا بيذكتلاو مهدوحج يأ مهبيذكتو هلطباو هبهذا

 تت تتبث ىتلا ةجحلا اهديدشتو ءايلا فيفختب ةنيبلاو ةيببس رحلا ءابو

 7" نآل هتوبث بولطملا نيعلا حتفو ميملا مضب اعدملاو ىوعدلا
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 رسكب يعدملاف هيف اعدمو هيلع اعدمو يعدم ىلع ةثالث ىلع ينبنت

 قحلا وه هيف اعدملاو هنم بولطملا وه هيلع اعدملاو بلاطلا وه نيعلا
 . ىوعدلا هيلع عقو يذلا

 يايا مهبيذكت لطبا نا ردقأ ال ىننكل لوقي : ىنعملا
 نم هيعد ا امل يتنيب دوجو عم و أ يتينب تبسب يتميشل مه دوحجو

 نوغصي الو ةنيب ينم نوعمسي ال مهنأل هريغ ىلا بذلاو تاماحملا

 ءيش هليزي الف مهبولق يف راكنالا خوسر ةدشل كلذو ةجحل
 . ملعأ هللاو

 ىوهلا ىلا اهمالحأ تكراتف ةلبج ترعشتسا بولقلا نا

 لاح ماللا ديدشتب ةلبجو تنطفو تملع يأ : ترعتسا

 يتلا هتقلخو هعبط ءيشلا ةلبجو بولقلا وهو ترعشتسا لعاف نم
 ةحاصفلل ءافلاو ةقيلخلا يأ نيلوالا ةلبجحلاو ىلاعت هلوقو اهيلع عبط

 لك كرتي نأ يهو ةلعافم ةكراتملاو ترجاهو تضفر ي أ تكراتو

 اهنم دحاو كرت ىنعمب نايصخلا كراتتو نيكراتتملا نم هبحاص دحاو

 اهباب ريغ ىلع ةلعافملاب ىتاف تكرت ىنعمب تريص ىنعمب وأ هبحاص

 لقعلا ءاحلا رسكب ملح عمج ةزمهلا حتفب ب مالحالاو اهدري مل يأ

 . هل بحلاو لدتل ىلا ليملا ىوهلاو ةءانالاو

 ينع اوركنا نيذلا لاجرلا كئلوا بولق نا لوقي : ىنعمل
 نكل هلوقأو هيعدا ام ةقيقحب اهتاذ نم اعبط تملع دق ىتميش
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 لالضلا ىلا تلامو كلذ اهملع تضفرف ناطيشلا اهيلع ذوحتسا

 . ملعأ هللاو

 ىوغ نمل ةيداه اهنسحب تفشكت نا رغلا روصعلا سيل

 مسا رثكتلا ةينبا نم داصلا مضو نيعلا حتفب : روصعلا

 يف لسابلا نيغلا مضب رغلاو ميركلا روصعلاو اهربخ ةيداهو سيل

 تفشكت لعافو ترهظ يأ تفشكت ناو روصعلل ةفص هتعاجش

 رورجمو راج اهنسحبو اهوحن وأ ةلالض وأ ةعدب ىلا دوعي فوذحم

 اهنسح ببسب يأ ةبحاصملل وأ ةيببس رجلا ءابو تفشكتب قلعتم
 ىأ تفشكت لعاف نم الاح ةردقم ةلمجلاو اهنسح عم ىنعمب وأ

 طرشلا ةلمجو مهدنع ةنيسح ىنعمب وأ ةنسح ةعدبلا كلت نوك لاح

 سيل ربخ ةيداهو اهربخو سيل مسا نيب ناتضرتعم لاحلا ةلمجو

 يا ىوغ نملو ةادهم ىنعمب وأ ريثكتلاو ميظعتلل ءاهلاو ايداه ىنعمب

 . لض نمل

 حصنلا يف دهتجملا لسابلا ميركلا سيل لوقي : ىنعملا
 عدبلا ترهظ اذا هاوقت قيرط نع داحو هاوهب لض نمل ةادهم ظعولاو
 يف هاوقو هدهج لذب ولو اهلهأ دنع ةليمج ةنيسح اهنوك لاح ةلالضلاو
 ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كنا كلذ

 . ملع أ هللاو
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 ىصعلا لضفي ةرفشلاب فيسلاو ربتعم هلعفب ءرما لك

 هد دارأو مدا ينب نم ركذلا ؤرملاو ناسنا لك يأ : ءرما لك

 هلعفب يف يتلا رجلا ءابو ةأرم ىثنالاو ىثنا وأ ناك اركذ مدآ ينب مومع

 ربتحم يأ ءابلاو ءاتلا حتفو ميملا مضب ربتعمو ةبحاصملل وأ ةيببس

 هلوأ حتفب لضفيو هدح فيسلا ةرفشو هتربتخا يأ هتربتعا فصتمو

 هالعو هيلع فرش يأ هلضفو هيلع لضفو فرشي يأ هنلاث مضو

 . ةبشخلا قلطم اهب دارأ ىصعلاو هفرشب

 يأ هلعفب هنيش نم هنيز فرعي ناسنا لك نا لوقي : ىنعملا

 نا اك هنارقا ىلع قوفيو نيزي هب نازيمو هل رابتخا هلعفف هلمعب

 ةبشخلا فاصتا ىوتسا هالولو هدحب ةبشخلا ىلع قوفي فيسلا

 . ملعأ هللاو فرشيو لضفي دحلابف فيسلاو

 ىرد هتيلو ليسلا هلمحي الفاغ تيأرف ينيع تحتن

 نيعلا يف ال نافجألا يف نوكي حتفلاو تقلغأ دض : تحتف

 نيعلا نآل معالاب صخالا ةيمست باب نم نيعلاب اهايس امناو اهسفن
 ىلع نوكي وأ عمادملاو نافجألاو ةطقنلاو داوسلاو ةقدحلا لمشي مسا

 ءافلاو ةيرصب ىأرو ىنيع نافجأ تحتف هلصأو فاضم فذح

 تعن ليسلا ةلمجب ةلمجو تيأر لوعفم ايهاس يأ الفاغو ةحاصفلل
 . هبتنا يأ ىردو ينمتلل تيلو الفاغل
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 يف سانلا ةلاح رظنال ينيع نافجأ تحتف ينا لوقي : ىنعملا

 ايهاس يأ الفاغ الجر افانصأ مهتيأرف هيف مه فيكو اذه ينامز

 هبتنا هتيلو هتلفغ نم هبتني ملو ليسلا هلمح ىتح هلوفغ هيلع ذوحتسا
 . ملعأ هللاو ىردو

 ىعو امو ىضغلا لزج هنأك هنانج يف رانلاو اميانو

 أدتبم رانلاو لاحلل رانلاو يف ىتلا واولاو هلبق امل ةفطاع : : واولا
 لزجو اميانو يف رتتسملا نم ةيلاح ةلمجلاو هربخ ميجلا مضب هنايثج يفو
 رجش ىضغلاو سبايلا ظيلغلا بطخلا لزجلاو هبطح يأ ىضغلا
 . ملع امو يأ اعو امو حلطلا رجش وه ليقو فورعم

 يف ةعقاو رانلاو همون هذخأ اميان الجر تيأرو لوقي : ىنعملا
 بطح هنأك وهف اهب ملعي ملو همون نم ضقيتي ملف الكأ هلكأت هدسج
 . ملعأ هللاو نيأك هيف ايب هل ملع ال سباي

 ىردزمو ايزاخ شيعي نأب ارختفم هلذب ايضارو

 رجلا ءابو انيكتسم اعناق يأ ايضارو اهلبق امل ةفطاع : واولا
 تعن هسفنل احدتمم يأ ارختفمو راغصلاو ةناهالا لذلاو ةيدعتلل

 ميقي يأ شيعيو ةيردصم ناو قاصلالل ناب يف تلا ءابلاو ايضارل

 ميملا مضب ىردزمو شيعي لاح احضتفم يأ ايزاخو اهكوبسم ايحيو
 . ارقتحم يأ ءازلا نوكسو ءارلاو لادلا حتفو
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 لذلاو ةناهالا ماقمب اعناق ايضار الجر تيأرو لوقي : ىنعملا

 سانلا دنع احضتفم ايحي نأب ايضارو هتايح يف هسفن ةناهاب رختفي

 . ملعأ هللاو ةمالا يف ارقتحم

 اجرلا ىلا اجرلا نم هلاظ هزفي افعضتسم انمؤمو

 ايهنو ارما هقلا رمال لثتمملا نمؤملاو هلبق امل اضيأ ةفطاع : واولا

 حتمب هزفيو اروهقم ابولغم ي ا افمعضتسمو رف اكلا ه دضو اكرتو العفو

 ءاجر نم ي أ اجرلا ىلا اجرلا نمو هيجليو هجعزي ي أ هيناث رسكو هلو أ

 . توملا ءاجر ىلا ةايحلا

 ع يش ىلع ردقي ال افعضتسم انمؤم تي أرو لوقي : ىنعمل ١

 وه ال يأ ةايحلا اجر ىلا توملا اجر نم هملاظ هددري هسفن ىلع فاخي

 اياد باذع ف وهف حيرتسيف هيلع ىضق وه الو هتايح ىلع هكرات

 ملعأ هللاو

 اودل ١ رحلل ءارال ١ دشر او اےهتم هسفن ف الثاعو

 سيكلا هب دارأو نونجملا دض لقاعلاو اضيأ ةفطاع : واولا

 ءاتلا حتفو ميملا مضب امهتمو اهبلاق يف ءايشالا عضي نقتملا هرومأ ىف

 ءوسلا نظلا هيف انونظم يأ لوعفم مسا ءاهلا حتف عم ةددشملا

 عمج ءارالاو اهبوصا وأ داشر اهبرقا يا ءارالا دشراو هرمأ يف اكوكشم

 ناعما بوسرو ربدت لوط دعب ةركفلا جاتن نم جرخي ام وهو يأر
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 ةرو رض هرصقو دملاب ءاودلاو ميركلاو دبعلا دض ءاحللا مضب رحلاو

 . ضارمألا هب جلاعي ام وهو يورلا

 انونظم يأ امهتم ابيبل القاع الجر اضيأ تيأرو لوقي : ىنعملا
 لجرلل اداشر اهدشأ ؤارالا بوصاو هلوق يف اكوكشم ءوسلاب هيف

 . ملعأ هللاو ردق نا هضرم نم هيفشي امب هئاد ةجلاعم ميركلا

 ابك تلق اذا ناك ام رعشا هلاخت ةمعنل ادساحو

 ةمعن لاوز ىنمتي يذلا دساحلاو هلبق امل اضيأ ةفطاع : واولا

 وهو بونذلا ريابك نم دسحلاو هريغل وأ هسفنل هلاوز ىنمت ءاوس ريغلا
 زع هللا لاق لضفو ةمعن ىلع الا دسحلا نوكي الو ةئيطخ لك سأر

 دسحلاو ( هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مأ ) لجو

 هللاب ذايعلاو كرشلا ىلا هبحاصب يضفي نا كشوي مكحتسا اذاو قافن

 ايب انضرا مهللا هللا مسقب ضار ريغ هبرل دانم هنال هلك كلذ نم

 اهريغص ىلع رارصالا نمو بونذلا ريابك نم كب ذوعنو تمسق

 يأ هلاختو مالسالا ةمعن اهمظعاو دبعلا ىلع اهب هللا معنا ام ةمعنلاو

 هب لصتملا ريمضلا لوألاو هلاختل يناث لوعفم بصنلاب رعشاو هارت

 تملع هب ترعشو ملع يأ اروعش رعشي رعشو اهابتناو ايلع دشا يأ

 عقو ىنعمب ةمات ناكو ةفوصوم ةركن امو يملع تيل ترعش تيلو هب
 ةيطرش نوكت ناو نيحك طرشلا ىنعم اميف ةيفرظ نوكت نأ زوبحت اذاو
. رثعو لازو انه يأ ةوبكو اوك اوبكي ابكو ناك طقف



 هللا معن ىلع سانلل ادساح الجر اضيأ تيأرو لوقي : ىنعملا

 سانلا ملعأ هارتف رياودلا هدوسحمل اصبرتم مهيلع اهب لضفت يتلا

 ةلز هل رفغي الو هرثع هل ليقي ال رثع وأ اموي لزا اذا هترثعو هتلزب

 . ملعأ هللاو هباد اذكهو

 ىدولا يهو اهذلي ةمقلب اشتنا هيف نطول اعيابو

 ضوع نمثلا ذخأي يذلا عيابلاو اهلبق امل ةفطاع : واولا

 هيلا نأمطيو ناسنالا هنطوتسي ام نطولاو ةدياز رجلا مالو هعاب ام

 ف ء اب و ركو دلو ي 1 اشتن او هقيطي ال هو ركم ال ا هنم هجرحم الف هبلق

 م اعطلا نم ةدح اول ١ ةضبقل ١ م الل ١ مضب ةمقلل او ضيوعتلل ةمقلب

 ةذيذل اهدجي يأ لاذلا ديدشتبو هيناث مضو هلوأ حتفب اهذليو

 وهو روصقم لادلاو واولا حتفب ىدولاو اهيهتشيو اهبحي ىنعمب و أ
 . بطعلاو كالهلا

 ربكو هيف اشتنا يذلا هنطو اعياب الجر تيأرو لوقي : ىنعملا
 ينفو اهرهاظ يف ةذيذل اهدجيف هقلح يف اهلكأي ماعطلا نم ةمقلب

 . ملعأ هللاو ةيرم الب بطعلا يهف اهفرع ول ةقيقحلا

 ىرن اك ةموشم انلاحو ةرعو ةماقتسا انل لهف

 نامزلا لهأ نأش نم ناك امل ليق هنأكف ةحاصفلل : ءافلا
 راكنالا يضتقي ماهفتسا ةادا لهو هرخا ىلا انل ليف تركذ ام
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 ةزعلاو ةعاطلا ىلع رارمتسالاو جاجوعالا دض ةماقتسالاو بجعتلاو

 ىنعمب انلاحو لاحلا واو انلاحو نم واولاو دجملاو فرشلاو لذلا دض

 ايكو مؤاشتلا نم ةقتشم ةحيبق ةميمذ يأ ةموشمو انتافص ىأ انتلاحو

 لصتملا رورجملا نم ةيلاح هرخا ىلا انلاح ةلمجو رظنن ايك يأ ىرن
 . واولا اهطبارو رجلا مالب

 نوكت الف هتركذ ام اننامز لهأ نأش نم ناك امل لوقي : ىنعملا
 ةميمذ ةحيبق اهنوك لاح انتافص ىأ انتلاحو ةزع الو ةماقتسا ادبا انل

 . ملعأ هللاو ةعقاو يه ايك يأ اهارت ايك

 افش ىلع مهدهعو نجهتسم مهدنع ءافولا سانلا بلغأو

 لعفا سانلا بلغاو ةفطاع اهلعج زوجيو فانئتسالل : واولا
 ردغلا مدعو دهعلا مامتو لدعلا دملاب ءافولاو لوأ أدتبم ليضمت

 يناث أدتبم ءافول او ء افول اب قلعتم مه دنعو لوقل ١ ف قدصل او

 هربخو وهو يناثلا أدتبملا ربخ ميجلاو ءاتلا حتفو ميملا مضب نجهتسمو

 مضب ةنجهلاو هباع يأ هنجهتساو هنجهو باعم يأ لوألا أدتبملا ربخ
 افش ىلعو نيميلاو ةدقاعملاو مسقلا دهعلاو بيعلا ىنعمب مسا ءاملا

 . هسفن ثكنلا رطخلاب دارأ وأ ثكنلا نم رطخ ىلع يا

 نامزلا اذه يف مهرثكأ يأ سانلا بلاغ ناو لوقي : ىنعملا

 مهن ا ةلصاح ةثوكنم مه دهعو ضوفرم باعم نيأك مهدنع ء افول ا

 . ملعأ هتلاو دهع ىلع نوتبثي الو دعوب نوفي ال
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 ىوه الو لحد نم ةميكش مهحبكت ال ءاوهأل ١ ف نو رجم

 ىشملا يرجلاو نوشمي يأ ء ارلا فيفختو هلوأ حتفب : ن و رجحم

 لطابلاو لطابلا ىلا ليملا وهو ءاوه عمج ةزمهلا حتفب ءاوهألاو ةعرسب
 هحبكو مهعنمت الو مهدرت ال ى أ هثلاثو هلوأ حتفب مهحبكت الو هسفن

 لحذدلاو راصتنالاو ةفنالا ةميكشلاو هعنمو هدصق نع هدر هحكي

 لجرلاو ةيهاد يأ لادلا مضت دقو نبتلمهملا ءاحلاو لادلا حتفب

 . كالهلا ىوهلاو قيضلاو عادخلا لجرلا

 اتفاهت هيف نوتفاهتي لطابلا يف نوسمي مهو لوقي : ىنعملا
 نم الو مهتب اصا ةيهاد نم ر اصتنا مهعنمي الو ةربغ مه درت ال اريبك

 ملعأ هللاو هيف اوعقو كاله

 ىرعلل اومارت الحلا ةرمغل مهتوعد نا لضفلا ءايعداو

 باحصأ مهو ايلوأو ىلوك ىعد عمج دملاب : ءايعدالا

 قباوسلا مح نيذلا سانلا نم رايخالاو ءاسؤرلاو بتارملاو بصانملا

 يأ مهتوعد ناو ايعدا ىلا فاضم فورعملاو فرشلا لضفل او ةربغلا ف

 مضب الجلاو ةدشلا يأ نيغلا مضب ةرمغلاو مهترما نا وأ مهتيدان

 ةرمغل ةفص ميظعلا رمألا اهفيفخت زوجيو ماللا ديدشتو اهحتفو ميجلا

 اوخارت يأ اومارتو اهفوصوم ىلا ةعنصلا ةفاضا نم اهيلا ةفاضم

 مايتهالا مدع نعلا حتفب ىرلاو نالذخلاو يخارتلا يمارتلاو

 . كرتلاو ءعىشلاب
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 فرشل ١ باحص أ يأ لضفل ١ باحص أو لوقي : : ىنعمل ١

 مهتيدان نا دوعق اهل مايقلاو رومألاب مايتهالا مهنم ام اجري نيذلا

 انالذخ اودادزاو اوطبثت مهتب اصا ةميظع ةدش ينلىلع مهتنثحو

 . ملعأ هتناو

 اعترملا دايترا يف ماوسلا مه مهعبط تاوهش يف مهمه

 ةكرح نايرس هلصاو هبلط لعف يف ناسنالا هب متهي ام : مهلا

 بلقلا لعف نم يهو مزعلا نود ام لا رطاخلا ةحرد نم بلقلا

 مث سفنلا ثيدح مت رطاخلا مث سجاهلا اهلوأف ماسقأ ةعبرأ مسقنيو

 مهلاب داراو لعفلا عطقي هبو لعفلا ىلا ةدارالا ةوق وهو مزعلا مث مهلا

 مهبولطم ليصحت ىلا مزعلا ةوق فرصو عقاولا بحلا سفن انه

 خسار بح نع ةئش انلا ء ءيشل ا يف ةبغرلا يهو ةوهش عمج ت اوهشلاو

 ماوسلا مهو ناسنالا اهيلا لبج يتلا ةيجسلا عبطلاو سفنلا يف
 ماوسل ا ىلا فاضم هلماعل دكؤم مهمه هبصان ردصم مه بصنب

 دايترالاو يعرلل تقلطا تلا لبالا يهو ةمياس عمج نيسلا حتمب

 ءاتلا حتفو ميملا مضب ضب ىعترملاو هبلط يأ ادايترا هداتري هداتراو بلطلا

 . اعرملا يا نعلاو

 بلط يف الا ادبا مهتايح لوط يف مهمه سيل لوقي : ىنعملا

 لبالاك مئاهبلا لثم كلذ ريغ ال اهيلع تلبج يتلا مهسفنا تاوهش
 . ملعأ هتناو كلذك ءالؤهف هاعرت ام بلط يف الا اهمه ام اهريغو

۔ ٢٤٤ _



 اجح نمو ةورم نم سلفأ ولو لاملا عمج نم مهيرس

 سلفي لجرلا سلفاو ميركلاو ميظعلاو لقاعلا : يرسلا

 قلطاو لاملا يف مدعملا هلصأو امدعم راص يأ سلفم وهف اسالفنا

 ء ارل ا حتفو ميمل ١ مضب ةورمل او هرغو ل ام نم م الع ال ١ مومع ىلع

 . لقعلا ىاجلا رسكب اججلاو ةيمحلا واولا ديدشتو

 لاملا عمج نم ميظعلاو مهدنع لقاعلا نا لوقي : ىنعملا
 لقعلا نمو ةورملا نم امدعم يأ اسلفم ناك ولو مهاردلا نزخو

 ةرخآلا لهأ نورقتحيو اهلهأو ايندلا نومظعي مهنا ببسب

 . ملعأ هللاو

 انأ لاق خذب هاعد ناو اصقان ىدافت دجملا اعد اذإ

 يأ ىدافتو فرشلا دجملاو بلط وأ ىدان اذإ يأ : اعد اذإ

 فاكلاب اصكان هتأرق زوجيو ارساخ ىأ اصقانو رخأتلا هب دارملاو اماحت

 ءابلا حتفب خذبلاو هبلط نا يأ هاعد ناو ايجحم اعجار يا فاقلا لدب

 اخذب خذبتو ربكلا يأ ةطوقنم ءاح اهدعب ةمجعملا لاذلاو ةدحوملا

 . ركت

 دجملا مهليطا اذا مهدحا نا مهنأش نم ناو لوقي : ىنعملا

 هبلط ناو ايجحم ارساخ هنوك لاح رخأتو هتباجا نع اماحت فرشلا يأ

٢٤٥ _



 ميظعلا انأ ريبكلا انأ لاقو اعرسم باجا هيف سيل ايب راختفالاو ربكتلا

 . ملعأ هتلاو

 ىنغلا لان نم سعقالا ديسلاو رتقم لقعب مويلا فرشي ال

 دارأ ةيفرظلا ىلع بصنلاب مويلاو اولعي يأ فرشيو ةيفان : ال
 رجلا ءابو يروضحلا دهعلل ال سنجلل فيرعتلاف مايالا مومع هب
 ميملا مضب رتقمو هنايب مدقتو ناسنالا حراوج فرشا لقعلاو ةيببسلل

 ديدشتو نيسلا حتفب ديسلاو ةشيعملا يف قيضلا راتتقالاو مدعم يا

 سعقالاو هنارقأ ىلع ولعلا وهو ددؤسلا نم قتشم فيرشلا يأ ءابلا

 . رقفلا دض ينغلاو لسابلا ةزع يف تباثلا عينملا يأ ديسلل تعن

 نم رمأ مهدنع فرشي ال نامزلا اذه يف نا لوقي : ىنعملا
 نسحو ةنايدلاب رهش ولو لاملا نم مدعم وهو هلقع ببسب لقاع
 راصو لاومألا عيمج نم لماكلاو مهدنع مظعملا ديسلا لب لقعلا
 ملعأ هللاو فيرشلا كلذف اينغ

 اقض نا هعدو سيكلا ألم نأ هيأر يندلا رمغلا نم ذخف

 ائيش يردي ال يذلا لهاجلا ةمجعملا نيغلا مضب : رمغلا
 فيفختلا لجأل هؤاف تفذح رمأ لعف هعدو ريقحلا ليلذلا يندلاو

 نم ذختي مه ار دلا ءاع دو سيكل او هكرت ي أ هعدوي هعدو نم قتشم

_- ٢٤٦ _



 تفذح اقضو اقيض قيضي قاض ردصم قاض ي أ اقضو هربغو دلج

 اوقضي اقض نم ضام لعف وه وأ نيكرحتم نيب ةنكاس اهنوكل هؤاب
 هانعمو يورلا لجأل همال تفذح اقمض ردصم وأ ءاقضمو اقض

 اذا لهاجلا لجرلا نم ةركفلا يأ ىأرلا لوانت لوقي : ىنعملا

 نأ هانعمب ىلوألاو هل يأر الف لخب ناو مهاردلا نم سيكلا ألما
 يأرلا ذخف كل نع رمأ ىن ايأر مهنم تدرا نا دارملاو سكعلاب لؤي

 ايار كنوحنمي الف تلخب ناو مهتيطعأ يأ سيكلا تألم نا مهنم

 بئان سيكلاو هلعاف مسي مل امل ءانبلاب ءيلم نوكي نا زوبييو ادبا

 . ملعأ هللاو ارخا هانردق اك احيحص هانعم نوكيف لعاف

 اإض ناو هتحفص تسح ناو ةونع باقرل ١ هل تعضاخت

 يأ هلو للذت اعوضخ عضخي عضخو تللذت يأ : تعضاخت

 مدقتملا موهفملا لاملا بحاص ىلا دياع ماللاب رورجملا ريمضلاو هلجأل

 ةدش الب يأ ةونعو ءاضعألا مومع دارأو ةبقر عمج باقرلاو هركذ

 . ملظ يأ ايضو هفك يا هتحفصو نشخو بلص يأ اوسجي اسجو

 الب لاجرلا باقر هل تللذت لاملا بحاص ناف لوقي : ىنعملا
 اليخب يأ يدنت ال ةبلص هفك تناك ولو ابح وأ دايقنا يأ ةدش

 . ملعأ هتلاو اموشغ املاظ ناك ولو اسوبع ههجوو

۔ _ ٢٤٧



 الج نبا مالظلا يف يفخي سيلو انلاح مكلت مالسالا بئاصع

 فذح فاضم ىدانم بياصع بصنب : مالسالا بياصع

 اقلطم مالسالا ةاعامج مهو بصاع عمج بياصعلاو ءادنلا فرح

 ناسنالا ةبارق ىمسو هل نوبصعتملا ناسنالل ةبارقلا اووذ هلصاو

 اهتطاحال ةلئاهلا يهو هب ةريادلا رمقلا ةباصعو هب مهتطاحال ةبصع
 انتلاح يأ انلاحو اهركذ يتلا ةمومذملا لاصخلا ىلا ةراشا مكلتو هب

 يف هب برضي لثم الج نباو رتتسي سيل يأ ىفخي سيلو انتافصو
 . هيافخ مدعو ءيشلا روهظ

 ىتلا لاصخلا مكلت مكيدانا مالسالا رشعم اي لوقي : ىنعملا

 نوملعت متناو انتافص تلقلقت اهيو انتلاح اهيلعو انيف يه مكل اهتركذ

 دحال يلجلا حضاولا رمالا رتتسي الو رمالا مكيلع فاخ ريغ كلذ

 . ملعأ هللاو

 ىنظلا فنداو حرجلا ءيكن دق مكبط سامتلا يف نورظنت ام

 نورظتنت يا نورظنت ةلمج هربخ أدتبم ماهفتسا مسا : ام

 ديدشلا بلطلا سامتلالاو هرظتنا يأ اراظتناو ارظن هرظني هرظنو
 بلغت يأ حرجلا اكنو هسفن ءاودلا انه بطلاو ءيشلا نع ثحبلاو

 طبلا ال ءادلا قلطم حرجلاب دارأو ٥ؤ رب رسعو دسفا ىتح لكاتو

 قرافي ال يذلا رماخملا ضرملا ىنظلاو مزالو لقث يأ فنداو

_ ٢٤٨ _



 بلط يف نورظتنت ءيش يأ نوملسملا اهيا لوقي : ىنعملا

 لكاتو مكماسجأ نم نكمت دق ناف مكضرم هب نوادت يذلا ءاودلا

 . ملعأ هللاو مكحاورأ فلتل راظتنا اذه مكراظتناف ضرملا مكلقناو

 ىدتقمب ىدتقمو ةوقب ةوق تافتلالا الا اهل سيل

 نوكي ىتح ضعب ىلع هضعب ءىشلا مضو ةرراقملا : تافتلالا

 تالآلا نم هب ىوقتي امو سأبلاو ةدشلا ةوقلاو ادحاو ائيش قرفتملا

 هرمأ ف عبتي ىذلا وهو لوعفم مسا لادلا حتفو ميملا مضب ىدتقملاو

 . هيهنو

 ةملك ىلع عامتجالا الا كلت انتلاحلا ءاود سيل لوقي : ىنعملا

 انضعب ىدتقيو ةوقل ١ نم اندنع ام عمجو ضعبب انضعب ةنراقمو ةدح او

 كلذف ادبا ءيش ف عزانت عقي د الو اننيب ةفلاخم عقت ال ىتح ضعبب

 . ملعأ هللاو ةعينشلا للعلا هذه هل موقت ال ىذلا ء ءاودلا

 ىقتلا اهيف تلعتشاو اهناغضا تتئفط سوفن الا اهل سيل

 هلعاف ىمسي ل امل ءانبلاب تئفطو سفن عمج : سوفنلا

 يا تلعتشاو داقحالا يهو نغض عمج ناغضالاو تبخو تدمخ

 ناميالا ءاتلا مضب ىقتلاو سوفنلا ىف يأ اهيفو تبهتلاو تدقنتا

 . ىوقتلا مسالاو ىقت يقتي ىقتا ردصم

_ ٢٤٩ _



 تطقس سوفن الا ءاود اضيا كلت انتلاح سيل لوقي : ىنعملا

 اهنطاب يف تلعتشاو ضعب اهضعب ىلع اهداقحا ران تدمخو اهناغضا

 . ملعأ هللاو اهعاود كلذف ناميالا راونأ

 ىدهلا هوشحو هللا هتهجو الجاو ابلق ناميالا اهملي

 سوفنل ا ىلا دياع ملي بوصنم ١ ريبمضل او اهعمجي ي أ : اهملي

 اقلطم لوسرلا هر ءاج ابو هلوسربو هللاب قيدصتلا ملي لعاف ناميالاو

 ةلالجل ١ ظفلو أدتبم هدصقو هتدارا يأ هتهحوو دكؤم لاح ١ دحاوو

 هؤلم ي 1 هوشحو رخؤم 1 دتبم ةل اجل ١ ظفلو م 7 ربخو 1 هربخ

 دض اضيا ناميالاو داشرلا ىدهلاو هتئلم ءام ءانالا توشحو

 . لالضلا

 ناميالا اهعمجي نا سوفنلا كلت نأش نم ناو لوقي : ىنعملا

 نوكيو ادحاو ابلقو ةدحاو اسفن اهع اےتجاي ريصت ىتح ضعبب اهضعب

 هريغ ديرب ال لجو زع هللا هجو هدصقو هتدارا ف اقداص بلقل ا كلذ

 . ملع ا هلل او ليمب الو ىوه جرتمي ل ى دم او د اشرل ١ هؤلم

١ 
. 

 ىمر هللا اين او تمر امو ةدح او اهسوقف تمر اذا

 ديل ١ نم ةيمرل ١ قالط ١ ىمرل او اهتيم تلسر ا ا ذإ : تمر ١ ذإ

ةلا قلطم د ار أو يسق ىلع عمجتو ثنؤم فورعم سوقل او ام اسر او



 ةكر دتسم يم ار هللا اين ١ ةلمحو اهريغو رجحو ةق دنبو سوق نم برحل ١

 . ىفنلا ةلمح نم

 اهفالتئا نم نوكي سوفنلا كلت نأش نم ناو لوقي : ىنعملا

 اهتب رضو ةدحاو اهسوقو ةدحاو اهتيمر نوكتف ودعلا تمر اذا اهنا

 دارأو امر يذلا وه هلللا انكلو ةيمارلا يه ذئنيح نكت ملو ةدحاو

 . ملعأ هللاو ركذ ام مهنم عقو اذإ مهل هتلا نم حولي رصنلا نأب كلذب

 الت نمو مكعفسي لسح نم مكلبق نم ءاد مكيلا بد

 دياع باطخلا ريمضو مكيف يأ مكيلاو ارسو ىشم يأ : بد

 هب دارأو ةنطابلاو ةرهاظلا ضارمالا مومع ءادلاو نيملسملا ةعامج ىلا

 يذلا ىنعمب يمسا لوصوم نمو ةنطابلا ضارمألا ضعب انه

 نايبلل رج فرح نمو دعب دض هنم ىضم امل نامز فرظ مكلبقو

 ريغلا ةمعن لاز ينمت دسحلاو ءادلا عونل نيبم نع رورجم زييمت دسحو

 مكمطلي يأ مكفعسيو رثكأ وأ ةدحاو ةمعن لاوز ىنمت ءاوس

 . دسح نم ىلا فوطعم ضغبلا فاقلا حتفب القلاو مكعفصيك

 ناك نم ضرم مكيف ىشم دقل سانلا اهيأ لوقي : ىنعملا

 مكعومج قرفي ضغبو مكهوجو مطلي دسح وهو ممالا نم مكلبق
 هصنو ثيدحلا سابتقا هرخأ ىلا مكيلا بد هلوق يفو مكب تمشيو
. ملعأ هللاو دسحلا مكلبق ممالا ءاد مكيلا بد ةي لاق



 اجن هتباصا اهم نم لقف اهئاودأ نم سفنالا اوصلخو

 تصلخو اهوذقنا يأ سفنالا اوصلخو ةحاصفلل : ءافل

 لقو سفنالا ىلا ةدياع ءاهلاو ءاد مج ء ءاودالاو هتذقنا هودع نم انالف

 نيلعف مزجي طرشلا يضتقي يذلا ىنعمب نمو ليلق ىنعمب رثك دض
 ةلص هتباصاو زاف يأ اجنو هتلان يأ هتباصاو اضيأ مزاج فرح امهمو

 نم لعجي وأ امهمو نم هيف عزانت وأ افذح هباوج اجنو هلعفو نم

 هباوجو ايهم لعف هتباصاو هتلص اجنو طرش نمضت الب طقف الوصوم
 نمل لمعلاو ةلماع ريغ ةدياز ايهم لاقي وأ اجن هيلع لد فوذحم

 للعلا هذه نم مكسوفن اوذقنا سانلا اهيأ لوقي : ىنعملا

 ةلع مهتباصا موق لق دقف مكلبق ةريثك اما تكلها دق ةكلهم اهناف

 . ملعأ هللاو ىرخأو ايند اهببسب كالهلا نم اوجنف ضغبلاو دسحلا

 احتنس اهجو هجوالا تناكو مكناميا ىلع متفلات ولو

 فلتو متعمتجا إ ا يأ متفلأتو هلعف هدعب امو طرش فرح : ول

 تفلاو عمتجا ىنعمب , ماللا ديدشتو زمهاب فلأتو فالا دمب

 ي يأ مهبولق نيب هللا فلاو ريغ نم هدراوشو هلئاسم تعمج يأ باتكلا

 نم فيلاتلاو عمتجاف هتعمج يأ فلاتف هتفلاو هتفلاو قرفت دعب اهعمج

 ةبحاصملل نوكت نأ لمتحت ىلعو عايتجالا هانعم ةعواطملا ةينبأ

٢٥٢ _



 هجو هجوالاو يونعملا ءالعتسالا وهو اهلصأ ىلع نوكت وأ عم ىنعمب
 العا نم ةدحو ةفورعملا ةحراجلا هجولاو اهربخ اهجوو ناك مسا

 ىلا اهباب يلت يتلا نذالا ةبح نمو الوط لفسألا نقذلا ىلا نيبجلا

 نم دلجلا ضبقت نم ليقو اضرع رخآلا بناجلا نم ىرخالا ةبحلا
 يلي يذلا رعشلا نمو الوط لفسالا نقذلا ىلا بضغلا دنع نييحلا

 هلوط لبقو اضرع رخآلا بناجلا نم اهيلي ايب رخآلا رعشلا ىلا نذالا

 مل امل ىنبم احتنتو لفسألا نقذلا ىلا سأرلا يف زاحنملا رعشلا نم

 . بستني يأ هلعاف مسي

 ىلع نيملسملا رشاعم اي متعمتجا مكنا ولو لوقي : ىنعملا

 ادحاو اهجو مكهجوأو ةدحاو ادي مترصو هل مكيلع قحي ايك ناميالا
 متلعج نأب باسنالا نم كلذ ءارو ام متكرتو ناميالا ىلا هنوبسنت

 . ملعأ هللاو هركذ يتأيس ام نوكيف مالسالاو ناميالا وه هلك مكبسن

 اذش نمو ةنتف نم تيفصف مكبولق هراون أ تصصخو

 مدقتملا طرشلا لعف ةلمج نم هلبق تيبلل ةفطاع : واولا
 مكبولقو هراونأ صح لعاف نوكي نأ لمتحيو تصلخا يأ تصحمو

 لعافلا نوكي نأ نكميو ناميالا دياع هراونأ يف ريمضلاو هلوعفم

 نكمت ولو لوألا ىنعم نوكيف امدقم هلوعفم هراونأو ارخؤم مكبولق
 نا ولو يناثلا ىلعو هرخا ىلا هريغ نم اهصلخاف مكبولق نم ناميالا
 بيترتلل ءافلاو هرخا ىلا هراونأ تصلخاو ناميالا تبحا مكبولق

۔ _٢ ٢٥



 ىلا ةدياع ثينأتلا ءاتو صلخ يأ ءاملا ىفصو تصلخ يأ تيفصو

 رون ردكت يتلا نتفلا قلطم اهب دارأو نتفلا ةدحاو ةنتفلاو بولقلا

 لامعالا يهف ةرهاظلا نتفلا امأف ةنطابو ةرهاظ ناعون يهو ناميالا

 تاركسملا برشو ىنزلاو لتقلاك ةريغص وأ ةريبك ةيصعمل حراوجلاب
 رهاظلا كارشالاو يلمعلا دسحلاو ةميمنلاو ةبيغلاو بصغلاو قرسلاو
 امأو تايلمعلا ىصاعملا نم اهوحنو كلذ نم هللاب ذايعلاو هللاب
 تاينلاو دسحلاو ربكلاو بجعلاو ايرلاك بولقلا لاعفأ ىهف ةنطابلا
 ةريبك نتف اهنم أشنت ةنتف ريابكلا هذه نم ةدحاو لكو اهوحنو ةدسافلا
 ةناعالا هلأسنو نالذخلا نم هللاب ذوعن ةنطابو ةرهاظ عورف اهلو

 . قرفتلا اذشلاو نارفغلاو

 هتلبق نأب ناميالا راونأ مكبولق تصلخا ولو لوقي : ىنعملا

 مكبولق تصلخو بوبحملا لحم هتلحاو هتهزنو هتالاإكو هطورشب

 نم عقاولا نم ناكل قرفتلا نم تلمسو يصاعملا نتف نم اضيأ

 . ملعأ هللاو هركذ يتأيس

 ىزن ثيح نم ساكرالا هرغو مكنود ءاضفلا مصخلا ىلع قاض

 باوجلا ردقي وأ طرشلا باوج وهو ضام لعف : قاض
 مه مصخلاو عستا دض قاضو قاض دقل وأ قاضيل وحن افوذحم
 ضرالا قلطم دارأ وأ ضرالا نم عساولا ءاضفلاو نيدلا يف ءادعالا

 مصخلا ىلا دياع هيفريمضلاو ددؤسلاو ءالعلا وهو لذلا دض زعلاو
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 يأ اسكرو اساكر هسكري هسكرأ ردصم ةزمهلا رسكب ساكرالاو

 مضل ا ىلع يبم ن اكم فرظ ثيحو سكتن ١ سكتر او هدرو هسكن

 .بثو اناوزنو اوزن اوزني ىزنو

 ناميالا ىلع نوملسملا اهيأ متعمتجا مكنا ولو لوقي : ىنعملا

 راصو ادحاو اهجو ادحاو الجرو ةدحاو ادي مترصو عامتجالا قح
 امم ناميالا راونأ مكبولق تصلخو هريغ متكرتو ناميالا ىلا مكبسن

 ودعلا ىلع قاضل نالذخلل بجوملا قرفتلا نمو يصاعملا نم هردكي

 ىلا اسكتنم هزع راصو ادبا مكبرق ماقملا هنكمي ملو ضرالا مساو

 . ملعأ هللاو هنم بثو ثيح ىلا اعجار لذلا

 ىنع ام يفخلا فطللاب ليزي مكلوهي ام ردق يذلا ىسع
 ىوذ ناك ناو ضورلا رضنيف مكعوبر ىلع حورلا رطميو

 نا عوقولل متخلا اهانعمو يجرتلل ةعوضوم ةملك : ىسع

 ءيش رمألا نم مهل سيل نوبولغم قلخلا نأل لجو زع هللا نم تعقو
 هقح يف ىقيقحلا ىجرتلا لايعتساو دارأ امل دار الو هيلع بلاغ ال هللاو

 عقي ال وأ عقي له كشلا ماقم يف بولطملا ىضتقم نأل زياج ريغ

 ىسع ظفل عوقو حص كلذلو لجو زع هللا ملع ىلع كشلا زوبي الو
 هللا ىلع ةبوتلا اينا لجو زع هلوق نورسفملا رسف دقو متحلل هللا نم

 ىسع كئلوأ بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب تائيسلا نولمعي نيذلل
 مهيلع بوتي هنا هانعمو متحلل انه ىسع نا مهيلع بوتي نأ هللا
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 ىلع انه سيلو هرخآ ىلا هللا ىلع ةبوتلا امنا هلوق كلذ ىلع ليلدلاو
 لضف ضحم نم وه لب هيلع بوجو ال ذا رهاظلا يضتقي ايك بوجولل
 ذا داعيملا فلخي ال هنا هفلخي الف هسفن ىلع بجوأ امو هسفن هبجوأ

 ليبس ىلع هللا نم تبث امو ادبا ءعىش يف هلا ىلع قولخمل ةجح ال

 رهاقلا نأش نم كلذو مهيلع نانتماو لضف ةدايز دابعلا ىلا غالبالا
 زاج املو الدع همكح يف ناكل غالبا ريغ نم هدابع بذع ولو يلوتملا

 مظعاو عسوأ هوفع ناكل اعيمج مهنع ىفع ولو كلذ يف زاج لاقي نا

 رفغي نا ءاشو مهبونذب اقيرف بذعي نأ ءاش نكلو دابعلا بونذ نم
 اذهو هنم يف لضفو همكح ف لدع هلك كلذو هدابع نم نيرخآلل

 نمي ناو انناوخا بونذو انبونذ انل رفغي نا هلأسن لوقلا هيف مستي

 ىنعمب ردقلا لمعتسيو ىضق يأ ردقو ةرخآلا يف ةداعسلاب انيلع
 هقلخب لزالا يف لجو زع هملع ردقل افالاو رياغتلا باب يف اضقلا

 ائيشف ائيش ءايشالل هقلخ ريداقملاو ريدقتلاو الامجا ءايشالل هقلخو

 اذكهو قزرلا عوقوب متحلاو هئايحا هدارأ ام عوقو متح ءاضقلاو
 ماعو مويو ةعاس يف هعوقوو ردقلا وه عقاولا سفن يف كلذ عوقوو

 ةلمجلا يناعم نم ردقلاو ءاضقلاو ريداقملاو ريدقتلا وه نالف ىلع الثم

 يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو هللا نم قح اهنا ايهب ناميالا بجي

 ةيهادلا لوهلاو هعزفاو هيلع مظع اذا هلوهي رمألا هلاه يف مكلوهي

 ةميظعلا ةمحرلا فطللاو بهذي ىيأ هليزي هلازا نم ليزيو ةميظعلا

 اهقيقد عفانملاو معنلا لاصياب مهيلا نسحملا هقلخل ميحرلا فيطللاو

 لدب هذه امو عقو يأ انع امو هرمأ كل رهظي مل يذلا يفخلاو اهليلجو
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 عباتتملا ليسلا رطملاو ليزي ىلا فوطعم رطميو قباسلا لوصوملا نم
 ءافلاو نكاسملا يهو عبر عمج عوبرلاو ةايحلا ءارلا مضب حورلاو

 عمج ضورلاو جهتبيو رضخي ىنعمب وأ تبني يأ رضنيو بيترتلل

 ىوذو ءاملاب عقنتسملا رضخملا بشعلا يهو ضاير ىلع عمجيو ةضور
 . سبي ًءاوذو ىوذ يوذي ىوذو سبي يأ

 مكيلع ىضق يذلا لجو زع هللا نم اوجرأ لوقي : ىنعملا
 ءاش ايب مكنع هبهذي يأ هليزي نا مكيلع مظع يذلا عيظفلا رمألا

 هنم وجراو اهلئالجو معنلا قئاقدب هقلح ىلع نسحملاو مكب ربلا هناف

 دق ناك ناو اعرملاو بشعلا اهيف تبنيف مكعوبر ىلع ةايحلا لسري نا
 ناذهو ءيش هزجعي ال ءيش لك ىلعو كلذ ىلع ريدق هناف سبي

 ىتح نيملسملل ةايحلاو ةوقلا ةداعا هلك كلذب دراو امهالك ناتيبلا

 هللاو كلذ مهل قبس ايك مهكلمو مهنيد رمأ نم مهنع درش ام مهل دوعي
 اذه ديؤي نأ كلأسن انا مهللا ريصب ريبخ هدابعبو ريدق عيش لك ىلع

 نيدناعملا نيدحلملا ءادعالا عيمج ىلع رفظلاو ةناعالاو رصنلاب نيدلا

 هبزحو انماما رهظت ناو مهبولق نيب فلؤتو مهلمش عمجت ناو
 ةوق الو لوح الو نيما نيقفانملاو نيكرشملا نم هاوان نم عيمج ىلع
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 نب رص ان ملسم ي ١ ةروصقم حرش هقيفوت نسحو هللا نوعب مت

 . م ١٣٥١ ةنس مارحلا جحلا رهش
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 : ةروصقملا صن هذهو

 اقنلا حفس يف يحلا حوبر كلت
 ةبقح نامزرملا اهيلع ىنخا
 رفعا 3 سانكالا ةشحوم

 اهلعل اهلاو اهيلع جرع
 اهناطت تلعف ام اهلأسن

 مهنع نيبم ال توقا تاهيه

 اهئاجرا نم سنالا عبرت
 اهناب نوصغ دنع انب فقن

 يتجهم اياقب قيرها ثيحب
 يعمادم مىلع قحلا نم ذنا

 مهزاكرا ةعاط يعمدب يدهع

 تتبن ناب دنع قينوقو امو
 تمكحت ىوه تاقالع الول

 ىكبا ىنعد

 اهب ناك يذلا فلالا ركذاو
 ىوس مهل رثا اهيف قبي م
 اهحارب يف ةحربلا حرستل
 ةيراس اهتحلطا املاطل
 اهحالس تذخأ دق هملعب

 تريغت انمد
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 ىلبلا دج نم لالطالاك حولت

 ابصلاو اهيف لايشلا تنلاع
 اطقلا صوحفاو لأرلا مشجنو

 ىوجلا حيرابت نم ائيش حيرت
 ىشحلا يأ اوعبترا اهونياب ذم

 ىدصلا ريغ مهنأشب فتحمل
 اهلاو أبظلا اهب تسنأتساو
 ىسالاو ءاكبلا قرولا رطاشن
 ىضقنا عمدلا اذا سفنلا عبتاو

 ىفع عبر ىلع بحسلا قبست نأ
 ىصع لذعلا ىعد نا يداؤفبو

 ىشحلاو علوضلا نيب هنوصغ
 الصلا لثم ىلع شاع قمر ين

 القلا ىلع اهب نفجلا قبطاو
 ىونلا اهنع م تطش فيكو

 انقلا زكرمو ليخلا ةرابع
 ىدملا سار تفلب دق اهناف

 الطلا عزم الوودلا ي عزمت

ىنولا ىلع اهنيزي بقح نم



 ارذح اهتلقم يمري ءاعور

 اهحيلجت يف ذوحت ةفايز

 اهفلخ سوكت حيرلا فلخت
 بحنم بقح نم اهنأك

 اهمافل نم ريطت اهنأك
 اقباس نأك قرلا اهبلي
 ةفزاو تمزرا راطتسا اذا
 ةحنجأ اهل قربلا امنأك

 ينرا دقو قربلل لوقأ
 توتراف البلا زازجا تيقس

 يتجهم يجالت كاماعن لخ
 ابلاط ميسنلا حور ىلا وفها

 يتوص يداصب قوشلا للعا
 تلع ءافشلا ثيح نم ناكف

 ةوفه مهبحب
 ةشهدل اديار يفرط تلسرا

 مفولط يعنت ال تاهيه
 مهبح تابجاو تكرت ولو
 هحيحص ادبك يل تكرت وأ
 ةفتو لولطلا ىلع يل ناكل
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 ىدصو ءاوعو فيزع نيب
 ىدكل او ثامدلا نيب ام ىق رف ال

 افلا حيرلا ةراعا اهنأك

 ىوخ دق لاله ليللا ةفدس ف

 ىضفلا ناطيح قوف ماغث برس
 انسلا طاوساب اخن اهوزخي

 الفلا زاوجاب لاخلا حضاوت

 اسلا ىلل اقلح هتأر اذا

 ىمحلا تاينث العا هبيه

 ىذجلا باهلا كنم يبلق ظحو

 ىوجلا نم ةحورقم اهناف
 الصلا رح نم بلقلاب ام ءافطا

 ابرلا كلت نم رهزلا ميمش حفن
 اشنلا كاذ نم قوشلا دانز يزو

 اركلا لح نا ل لالح وهو

 افو امن مهدهاع نم تنك وأ

 ىسالا نع قينلهذت مهعبرب
 انضلا الا مهركذ تاحناسو

 القلاو يمارغ رجهلا فدص وأ

 ىونلا عرق ىلع رحلا دلج وأ
ىوهلا نع اهب سفنلا ءيربا



 ةركس هترع ابلق يل نكل
 هدمعت ةبابص يف شاعو

 اؤان ناو مهاوهأ نمب ولسا
 اف بحلا ينرماخ امفيكو

 ىري ام يسفنب بحلا لمعيل

 رصبت ى وه ١ عم ي ل ازام

 تتبثتت ىوهلا عم ىهنلا تيل
 ةيهن مارغلا عم توعرا ول

 ةوبص هتللض نمم دمعأ

 ىنغلاب ياصتلا وفهي امبرل
 تحضو بيشم ريشابت ذا

 رجازو هبتعم ابصلا يو

 تبراقت اذا بيشلا ي فيكو

 هرمع ىرخا سيكلا ءدابي
 تقؤم دما ىلوت اذا

 ةدج نم هسبلت الكو
 ايرابت دقو ناديدجلا سيل

 ادهعمف ادهعم الثي ىتح
 هفورص يف تيبتجا ام ناكو
 ىنبسكا ذا تياغلا ينءاس ام

 لوح نؤخ رهدلا ةلبج

 ىوغ الو اهرامخ ف لظ ام

 ىوعرا اف ادماع اهيلا لام

 ءان نمب نهسفنا ولس فيكو
 اخو نيا ىرت اي داشر تلق

 ىده موقلا ىوهب يلالض نا
 ىجحلا طرش ىلع بحلا دقتني
 ىقنلا ميارع اهيف ةخسار

 ىهنلا مالحأب بحلا ثبعي م
 الج نبا ءايض هيدوف نيبو
 ىتع الا هوفهو هل امو

 ىسع الو ىتم ءرملل نغت مل
 ىنحنا دوعلا اذا بيشلا يف فيكف
 اطخلا دحلا ف رصقي نا هاطخ

 ىرعلا قثويو قرخلا قتريف
 ىجنرم هنم ةعجرلل قبي م
 البلا يديدجلا رك نم هورعي

 ىدفلا انم ايهيضري انبرح ين
 ىفعلا ايندلا ىلع مث ايضميو

 ىصعلا قيرافت نم ىدجا ربصلاب
 ىضرلاب ازوفو ربصلا نم ًزنك
ىرب الا ةيفاع يف سأر ام



 هعبط ىلع تبثلا ظفاحن

 مدن نم ةرثع ليقتسي ال
 ةنالع ىلع مزع اذ هبحصأف

 هسارم ىلع ربصلإ بقحتسم
 هتدلاج الا بطخلا البت

 ااش ايحر ثبلا بجحف
 هدوط هزه ضمملا كزه ذنا

 ىقتيو ةريرم هعسوت
 ةلوج كنم ةبكنلا فرعت ال

 عراض ريغ راطخالا عراصت

 هفيسب ثداح لك سحن
 رمألا لجعت ال

 ذختاف ناننثا كضرامعت ناو

 نم يوقلا ذا

 نم ناررحي قحلاو لقعلاو
 هلهج ءرم بحاص ام رشو
 ةيداط هتداع نكت نمو

 اعنتقم يتحفص نوصا يزا

 ايعاس ىراو اب ولاو وبنا

 ىمتحيبو هضرع ميركلا يمحي

 هتتو ماما

 هترشانت
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 الملا ف ارحب لالا لوحي ىتح

 ابك ظحلا هب نم لبقي الو
 احولا ىلع العلل مومهلا يجزت

 اثنلا ءوس نم ضرعلا ميلس ارح
 افصلا سب هسبت ةرمب

 افجلا ةروسو ىوكشلا ةقر نع
 اضتنم افيسف لوهلا كزه وأ

 ىدرلا نم ىقتي ام اهدح نم
 ىربلا تالوقم وذح اهل وذحت

 ىسر وأ خاس مصعالا اهدوطل

 ىضم انايحأف انيح ابن ناف

 ىنولاب نآ ثيح هتفت الو
 ىوهلا ذبناو نقحلل امهالوأ

 ىهتنا سفنلا ىلا لامالا نمو

 العلل ناوعديو ىوهلا ىقر

 ىدرلا ىلا ةهراف ةيطم

 ىدطا ايب هدجم ده ءوسلاب
 ىرحلا ةالالع نم بلطي اب
 ىذقلا ىلع هبرشأ برشم نع
ىكرلا لك نم نجآلا دري نا



 نسآ ضارب يف ينافتلا ل

 ادراقم اعمط ىماقا الو

 يفقوم سيسخ نيع ىرت ال يك
 ةعانت ىلع شيعلا فلظ ى
 هنابذ تنناهت معطمو
 تلواطت اذا لبنلا عيضا ام
 اضرلا ىلع دجام شيع كبسح
 ابذاع بلب ضرعلا رذقا ام

 افنا ومست ريطلا ثاغب ىتح
 ءرمأ دي يدي ولعت ال تيلآ
 ىلا ارظان يهجو ىرأ الو

 ةساسخ اهنمت هشيعو
 هل ىنمي ايب ءرملا ةعانق

 هقيرط نع ظحلا دوذا الو

 دسح نم اعكاش تابا الو

 هنيض يفو هللا ةمست ين

 ةمعن دبعل هللا انس اذا

 هربمض دساح يلصي ميفف

 اهنا ظوظحلا ماسق ال نطناف

 ىدصلا لب هضبن نم ىجتري ال
 ىمقلا ءاوساب اجالو تسلو
 ىدحلا هنم ارظتنم هباب

 ىنغ ىوسلا نع ضرعلل فلظت
 اهللا يف ىلحأ هنم ديبلا مضت

 ..... هيلع قرعلا ةساسخ
 ىنملا نم هب هللا ىنم امب

 ىحتنل ١ ميئل ل ١ هس ارب

 ىضتنل هب ىزخن برشم نع
 ىنغلا اهيغطيو مؤللا اهلفسي
 ىشحلاب ايحي نا نقحي هجو
 ىعولا نم ارذق يدنع دشا

 ىبرلا ال داهولل ظح ليسلاف

 ىفك ام لكل هللا أيه دق

 ىضرلا تاياغ قزرلا عانتقا ينو

 انس ايب اضرلا دبعلا بجاوف
 ىضم ريدقت قازرألاو ظحلاو

 ىرولا نيب ةلداع ةيضق
 ىرث نم لاحو مدع يذ ةلاح
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 هرفو ء ارثل ١ نم .ينرس ام

 اذكه وأ اذكه هتفن اذا

 العلا قئاقح لاملا بهناف

 اهقح يل ةبهوم تيلب ام

 ةعيضو هبسحن برف

 اهتقلطا اذا لاملا لئاقع
 ةبوح سفنب هللا نقحلا ام
 مهصرح لاجرلا قانعا لذا

 ةيح قير يساك ىتم ىتح
 اهلك اقوقح رهدلا بلاطا

 هضعب يف اب يلامأ عطقا
 انكمم ارمأ يالطت نأك

 اذا رمألا نم دمحلا ىلع تسل

 ينعداخ اذاف اصن هيتآ

 ةليضف هبحصت ال بحلاو
 زجاع لايتحا رهلا عسو نا

 هفورص يىتن اهنل يف قفني

 همؤل نع يفنج هيلا يبنذ
 همائل ىلع فتحلا ىنناو

٢٦٢ - 

 ىظتم ءارثلاب ديعس لك
 اين صرحلاو مؤللا نيب ناك نا

 ىكز دقف اهلهأ يف معئانص
 ىدتهملا نامزلا رسا نم كنو
 ىلبلا صرحلا هب نضام دعوو

 ىمن حيرلا هب لضفلا رجتم يل
 ىرثلا ف تناو ىركذلا تدلخ

 ىنتقلاب اهحش نم تبوحت
 ىركلا ىلع ةزع ميقستال
 ىنجلا رم ينمز نم ىمعطمو
 ىرذلا تاعينم ىورألا حرابك
 ىغتبلا كردل فاك نم ركأ

 ىجنرملا لاحم رما نم بعصا
 ىقالا ايف ةبالخ هتطلاغ
 ىضقت ام يضقي هلل اهتضوف

 الع ةيهدب مجنلا ىلا ولو
 ىبتجملا يدالتو يحالس وهن

 ىكز يقافناو مزعلا قفناو

 ىنج ام لاتحا ىلع يتردقو

ىجشلا نم مهتولح يف أكنا



 اهقحب يتيرح نع دونا
 1 دحل ١ فرع ١ ال ىنن او

 نحم يف ينناو
 ىلا دهجلا لطبا ال ينن و

 امزاع نا كردا ىنناو

 اهترواس نحن يل ىنناو

 ىنغ ريبادتلا نسح ف ناو

 ائيش رثتس ١ ال ينن او

 هماذو ائلام ىجادأ الو

 رهاظ اذ اقلم ياحا الو
 ةثالث الو ناهجو يلام

 ىصئاصخ اهلضفي امو كلت

 ةميمذ اهلك ةايحلا ىرأ

 اهتانآ ىلع ءرملا اهبحي
 هفك ةافص يدنت ال نششيعي

 دقتفاو حشب ايندلا حب رت ال

 يرسنتف ةبه اهيف بهن
 هب رب سيك اهيف زوفي
 اهصيلخت يف دوهجملا صلختسان

 اهكاردتسا يف ةصرفلا زهتناو

 ىلتبم رحل رصنلا دهجاو

 ىلعلا نم هزجلا نا عيطسا

 ىرثلا قابطأ نيب ينوكس دح
 ىلا تاياغ كردي ارباثم

 ىررلا نم هتلهج ام تملع

 ىهو نم دايع يهو عدخ نع
 ىنع اذا هعفد ءىسأ الو
 انلا تاعاقفب اظيغ مىلع

 ىوطنا ايع هرهاظ يل فشي
 ىنجلا رم نكا اولح نكا مل نا
 ينضترت نامزلا دنع اهسيلو
 ىدم ىلا اهعرشو اهريخو
 ىهتنملا دنع ةفآلا رهظتو

 ىفطصا ام لك ثراولل نزجب
 ىنغلا دلخ نم عماجلا عضوا ام

 ىتلا اب نهترم انلكو
 ىدهلا جاهنمب دشرلا هماما

 ىوهلا كارشاو بنذلا هطرو نم

 ىج هنع 7 هللا رماوأ
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 اهتاياغ ىلا اودع اهل نا
 ثبع يف ةرذ نلمهت ال

 اهل يكبت ال سافنالا عدوت

 ةعضبب لحار اهنم لكلاو

 هتقو وجري سافنالا رخآو
 هريخأت يل تركف ابرو

 اصل اهنم يقابلا معدوف
 اهكارد اردابم اهكارد

 تنذ وأ ةايحل قرت امأ

 اهرزوب تحلط ةايح محرا

 تملأت ةرذ اهضرق ول

 ةينمأ قينبصنت ىتم ىتح

 كرش يف لبكم يننأك
 ايراس داهسلا مجنلا رطاشا

 يتشاشح تسشهن ىعفا نأك

 ةرفز يبلقب رانلا نم يكذا

 هترح نم دابكالا قرتحم

 ال شرعلا باب قرطت هسافنأ
 ةلمرأ اهحفست ةرعو
 ةلذ اهيلع ءارغ ءاشعش

٢٦٥ 

 ىضقنا كبردو كافاو دحلاو

 ىدس تئش اك اكورتم تسلف
 ىجتري ال هتعدو ام عجرو

 ىفش ىلع ردقم لجأ نم
 ىند اذا هريخأت ىرت لهف
 ىجحلا ركف نم كل ىندا نوكي

 اقللا يف تاحلاصلا تايقابلاب

 الخ رمعلل دودعملا لجألاف

 ىقتللا لوهو توملا ةصفغب

 ىوقلا باهيا هنم رذ لمح ين
 ىدم ريغ ىلا رانلاب فيكف

 ىنلا ينودعتف هللا ةرصن ين

 ىهو تلق اذا دشلا يف دادزي

 ىرسلا يف ينيعو مجنلا برغي
 ىشحلا باهلتو مهلا بزال نم نم
 اسألا رح نم مولظملا اهجرخي
 ىلا ؤلي ال فصنم ال ثوغ ال
 ىرذ الو هريغ اباب قرطت
 ىوضلا اهراصا قحسلا قلخلاك
ىمحلا ةميدع قحلا ةموضهم



 هسوق ديص هلا لايع ىرب
 ايماط ءالبلاو دالبلا ساج

 هريمض يف نمؤملا هريغو
 هضرعو هميرح ف ناهي

 هنكل سرم ايمحلا يماح
 اهنمكم يف ةريغلا عفنت ام

 ج ابرغ اجزاوه
 هي اكر ١ ةكلاح قليف و

 علطه نعرا ماف رج
 ىوه ول اجاجع وجلا يف لقي
 هناضحأ يف نابقعلا ششعت

 قورب الول

 مرطضن

 ىنضلا هاوشاو رقفلا هعقدا

 افعلا ىلع ةيفاع هل لهو
 الخ وأ لالخ دوع هنأك

 افعلا قاهشت لثم يقت هجو

 ىبظلا دح نم مالسالل لتقا
 ىقت الو مرك نم ةبيرض
 ىمر ءاش امو ءاش ام كرتي

 ىبزلا ليسلا غلب ىتح زبف
 ىسألا اهيغطيو فوخلا اهئفطي
 اقللا لثم هلامو هنيدو

 ادعام ال مرض يف ةرارش

 ىضتني ال هبارق يل فيسلاو
 ىغولا يف تافصاعلا ىوه ىوهت
 ىضفلا ناديسك اسمش اسباوع

 اجشلا تاديعب يراجالا رمغ
 ىحضلا دار ىجدلا ضرالا للجي

 ىرذلا بعص بجل ساخد رمغ

 ىرثلا ىلا لصي ىوضر هيلع

 الخلل هيلا شحولا طشنتو

 افقلاو م امالا شيجل ا دته ل

 ابشلا عارقتو درحجلا كبانس
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 هعقو معافيب اروغ طلخي

 هلاعر ف ةكشلا محتلت

 همامز هل رغولا رجمزم

 رغاد كيتع اليدينص لكب

 هنيح ىهشيو فتحلا بقحتسي

 هحمنرو هفيس روسنلا وهت

 ةميزع يف عورلا بلق عدصي
 هلق نم هزارج |نأك

 سرامن سرضم سرجن

 مهطم سماش ةارس ىلع
 اهسيطو ي ةموحلا قرتخي
 ةضقنم ةقعاص هنأك
 ةماصمص انغطضم اشمتحم

 اسن اباهش لقصلا هصلخا
 زازتهاب لفحجلا ضفضفي
 هماطس مذهلب هعفشي

 ىمد دت يمك نيب قزا أم ين

 انظيغ ىفشن ةطخلا هذهم

 انب يضرن ةطخلا هذهب

 هيف طوسي
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 اهللاك هاحر نطب ين ىضر الف
 ىغط دق ديدح رحب يف شيجلاف

 ىسع ليللا اذا ليللا هؤاهز

 اطسلا دارش ةبكلا لوهم

 ىدهلل اراصتنا فتحلا نكي نا

 ىرقلا نم اهل ناحيتي ال
 ىظل نم ىررأو قرب نم عرسا

 ىرف الا ةبيرض يحتني ال
 احش بطخلا اذا بطخلا سرتمي
 ىوشلا لبع هيرج ي قرتعم
 ىدرلا ماتعيو لوهلا ضراعي

 ىوث دوطلا هتفطخ . يف كص ول
 اطقلاك لاعرلا ساذكا شوح

 ابشلا ىلع هب توملا نمكو
 ىوه ذنا مشالا زتجنو هنم

 ىوطنا فتحلا ىلع ءاشقر لصعا

 ىصش ماغرض حورلا جرشجي
 ىرشلا ماغرض مهبلا طوسي ايك
 ىفتشا ظيغلا وخا فيسلاب ناك نا

اضرلا هنم بلاط انيف ناك نا



 ىلعلا عاتبن ةطخلا هذهم

 الس يقرن ةطخلا هذهم

 مكنأش ام هلللا لاجر نيا

 اننوقح نع زجعن ىتم لا
 يف حدقي ال ميضلا ةابأ انك
 يف عمطي ال فنألا ةامج انك
 اندم داع نهولا قرطي ال

 ةعما ةقوس انرص ام ىلع
 هليزي وأ دانشلا عظفا ام

 انلؤي الو ىزخن ىتم ىلا
 مهيف رامح دتو نم دلذا

 مهتعاط ين عطهن ىتم لا
 مج انذا ين عر ىتم ىلا

 مهريكن انقرعي ىتم لىا
 مهس ارضا انضرقت ىتم لىا

 اقداص انيف هلا بحن نيا

 اهناورق تشفن اذا يهتني ال

 مج ل زم ةربغل ا ووذ نيأ

 هعتار ىلع قرخلا عستا

 ةيهاد اهنا مترعش اما

 ىنملا ينوتسنو ايندلاو نيدلا ين
 اعدو اهيلع ىضح ةياغل

 اندلا ىضرن اننيد يف ىتم ىلا
 افصلا حدقنو لذلا انتافص

 ىرذلا لين ف عماطلا انتورذ

 ابكف دجم ضرع انللث مكو

 اصع نم ىنقاو لظ نم عبتا
 ىلطلا قوف نم ماهلا ليزي برض
 ابشلا زح هلؤي ال تيلاك

 اطقلا رفظ نم رصقا انردقو

 ىقتلا ىدبت اهتيلو يقتنو

 ىدملا قرع مهرفكو مهروجو

 ىتم ىلا ىتم ىلا ىتم للا
 ىشتخملا ناف بحلا قدص ول

 اقللا مزعلا ىلا ليللا مراحم
 السلا دقنا دق رمالا بزح دق

 ىاشلا قتريو ىهولا بعشي نم
 ىنولاب اهنم ةيضف ال ءاوعش

_ ٢٦٨



 ةيح نا تامونلا نم اوبه

 مكمون ماؤزلا توملا ىلع ىتح
 مكنيد تامرح اوحابتسا له

 مكقزرو مككلم يل اومكحت

 مكلفط ءاذغب مكيلع اونم

 مكفير لالض نع مكوجعزاو

 مكل دالب يف مكوقياضو
 الوألا مكيف مكوبقري ال

 تكهتناو مكؤامد تكفس دق

 اضعبل انضعب وكشن دعقن
 لتاعل ةصغ اذه ضعب ي
 صقان سيسخ فسخلا انموسي
 هل بللا لهذي امم رسيلأ

 مهيغ عبتا ىلع . انلمحو
 مل ءيف انتزرو انكلم به
 ةيهاد اهعظفا ام هل

 عماس نم لهو هاحابص ايف
 همد اذهو هكلملا حبذ دق

 ةسي رف مكلالقتسا حبصاو

 ةما شيعن نا اراع رسيلا
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 الا فيسارش نيب ام عابنت

 ىمحلا ظفح ىلع توم هتيلو

 ايحلا ةايحلا ضرالا اوعنم له

 اشرلاو اوعطقو رئبلا وسبكو
 اصلا ةحفنو ءاملا ةوسحو

 الفلا نع اوجعزت نل مكتيلو

 ىرثلا يف تيم نفدم ىلع ىتح
 ىعر نم مامذ وأ نيد ةمذ

 الخ الو اشح الو مكتمرح

 اكب نمو اكش نم دافم امو
 ىهنلا ىلا انراكفا تعجر ول

 الو لضف ال ةمكح ال نيد ال
 ىفطصلا عرشب تيغاوطلا فسع

 ىصحلا باذ اهرحل ةبيصم

 ىزجو ءيف سدقالا اننيدف

 ىمعلا نم انبولق تيفوع ول
 اعد نم بيجي لهو ىتخرصل
 ىدهلا رحن يف حباذلا ةيدمو

 ىرشلا دسأ اي رانلا بالك نيب

ىري نمل اضرغ وأ اقللا لثم



 هراكوا ىلا ىزخلا انفلي
 انب ام حارقلا ءاملا برشنا
 هرادكا ىلع شيعلا أنهنو

 رغاص ىدص بنج انبحو

 هقح عنمب فيسلا ملظن مك
 اهقحل تعبط فويسلا نا
 هقح تيفي ال مهفت فيسلاو

 ايزاخ رقي ال رح فيسلاو

 ابحاص ليلذلا ىضري ال فيسلاو
 اذخآ يزاخملا ءالج فيسلاو
 تقياضت اذا حاتفم فيسلاو

 ام لاجرلا نم قدصلاك فيسلاو
 ديؤم هموزع يف فيسلاو
 هرمأ ىف ةبيقن وذ فيسلاو

 يكاح قوقحلاب ىضقا فيسلاو

 هتقفار بحاص يفوأ فيسلاو
 لجعم جرف هيف فيسلاو
 هنيهتشا يذلا كيطعي فيسلاو
 اهابرا تدهاع فويسلا ذا

 تحقل اهنم برحلا لوحف نه
 تدعراو تقربا ثيح دحملاو

 ىري ام انيلع لذنلا مكحيو

 اجش قلحلاب سيلو ضضم نم
 ىركلا تاذل نافجألا معطنو

 ىدصلا نم اشحلا نارح فيسلاو

 ىنج ايب ملاظ يزاجي اما

 ىلطلا ىلع اهميكحن اهقحو
 ىفك نم ىفكاو دج نم قدصا
 ىقتشا لاص ناو ميض نا لوصي

 ىوتكم رانشلاب ليلذلا نا

 ىلعلا ىلا همركي نم معبضب
 ىهنلا ءارآ رحلا مايلا ىلع

 ىضم الا ةظحل هتززه

 ىضقو ىضاقتو دس دش ذنا

 ىطخلا نوميم نالعلا ىلع تبث
 ىتا فيسلا هب ام قح رنوأ

 ىفو هلهأو رهدلا كناخ نا

 ىلتجت فويسلاب مومغلا نا
 ىهتنا ايك هقح نم هلوت نا

 اصقلا بيرقتو ىصقالا ردصلملاب

 ىرلاب لوحفلا ندتقي نهو

ىعتريو هتعاس نم تبني



 الئاقعع اهنصحن انلاب ام

 انرجعي ام مالسالا ونب نيا

 مكطبث له نآرقلا ونب نيا

 ىظلاب دالجلا فيراطغ نيأ

 عداخ رييم مكيغانياذ مك

 ةليبو اشج هومشجن
 ةمصاق ةدش اودش مله

 اوبدناو امارك توملا ىلا اوبث

 ةطخ حافصلاب ابارض نا
 هلحن نا مارحالل نآ دق
 هرطف تقو مئاصلل نآ دق

 هضقنن نأ ءوضولل نآ دق

 اعشخ تويبلا سالحا سردن

 افرش يناوت ال ماظعلا نا

 اومدقت لىلوألا خيرات سردن

 هفيس لس حلاصلا فلسلاو

 ةحلاص ةنيط تافرلا كلت

 ةزع نع اهنيب نوثحبتا
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 ىلحلا نهيلع ريصاقملا نم
 ىغولا ۔ تاموحب ركلا ةزعلاو
 ادعلل داهجلا نع مكب اتك

 انقلاب ناعطلا من اشم نب أ

 ىلع كرشلا صقر ام مكديحوت

 ىرحلاو بيرح نيدلاو كلملاو
 ىرقلا ف ماعنلا نا ىرك قرطا

 ىوشلا وعزنتو مظعلا اورصهت وأ
 احولا ةيمح سمشلا ةضيرم
 الصلا راعست رعست امئازع

 افه ام ىيسرتو تاف ام درت

 افصلا سأر ىلع ىدهلا رحننو
 اشحلا موصلاب ضمرا املاطل

 ىلكلا داصرف رئاثلا خماسلاب

 يه ديع ةضمغم انراصبأ

 ىغولا يفكت ىغولا صيصاقأ الو
 ىفكو ىلاعت هللا انبسحو
 ىضقنا مث هل ناك ام ناكو
 ىنب نمو ثراحو سرافل

ىسع ف وأ اجرف لعل ف وأ



 ةفل ةينما اذا مكلت

 قباوس اهلو حافص انل
 ةثارو نع كلمي ال دجملاو
 اهدوهع تلثأ ام ىلع زع

 اهلهأ لاعف اندلقت ولو

 مهركذب ةنميه يف رلسشيعن
 اهنكل قباوس مه معن
 اهغلبي ال ةورذلا ةموصعم

 مهيلع اددعق انلكتا اذإ

 تشنتناف يداووهلل ميزحلا اودش

 اهميض ءابا برحلا اوشمحاو
 هنرق سارم رهدلا اوملع مه
 مهمزع ءاضم فيسلا اوملع مه

 هلوهب امب لوملا اوشهدا مه

 هب ضيبا ايب دجملا اوديش مه
 مهمه نيع زعلاب اودقع مه
 مهنكر زيزع ميضلا قرطي ال
 مهرهد تامركملل اوبغسا مه

 مهرفو نم مهحوس اوبدجا مه
 مهدوجب مهناردغ اوبضنا مه

 ىدهو امولح نوكلا اوعسو مه

 ىمعو لهجو لقعلا ةعيضو

 ىلعلا قبس نع حفصن اننكل
 ابشلا ىلع ابشلا ميطحتب نكل
 انع ام معافدناو يلاعملا بسك

 ىرشلاو اصيهب رأفلا ثبعي ل
 ىتمو ىناو اهاو اهبقعي

 ابك دحلا ذادحجلا شعنت ال

 ىدتقا ميماهللاب مامه الا
 ىذألا نم اذا دجملا ملسي م

 ىقترلا بعص مزعلاب اوخودو
 اكذلا نيع تكذ ىتم اهل مه لب

 ىدتهم سارملا دعب ىهتنا مث
 ىوثنا ثيح مهمزع نيرق وهف
 ىوضلاو ايكش لوهلا أفكناف

 اطغ ىتح مهرهد يد اوع دوف

 ىمح مهل ةلذ ىنادنت الف

 ىمتحا هب ذئاع ماضي الو
 ىوط يف تامركملل مهرهدف
 ايحو ثيغ هللا ضرألا مهو

 ىنغلا عوبني سانلا يل اورجفو
 ىدتجمو الئانو الئاطو
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 اودجوأو اودجناو اودجما مه
 اودرطو اودرشو اودرج مه

 اهدح سيمخلا تابكل مه

 اهرجب نحجرا ليخلا اذا مه

 مهرخف ثيحو موقل ا كئلوا

 مه دحم نم انل امو انفالسا

 فرش يل مهدعب يجحتلا {
 يختننو انسفنأ انم عفرن

 ةلقثم اسفنا .هبحصن

 ةفراع مزغ سوفنالا
 ةيبا سفنا يف ادشالا

 اهلثمب تكز اباسحا عفشت

 مهبعس وذح وذحنلف مله
 . قيطن ال الاجر اوسيل
 انفكا تلوانت
 و اننود نم تسمطنا ام

 مهنأش نع ةطخ انتدباك ام

 اونميأو اوقرشو اوبرغ مه
 مهدهجو مهدجب اورس مهو
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 ىرولا عابلا اولوطو اودقناو

 ىدجلا رحب اودرواو اودعوأو

 ىمتحملاو اهدشو اهدجو

 ىرولل اومارت عورلا قزأم ين
 احولا كاذ مكعايسا يف ناك نا

 ىرتفي ال مهدعب ثيدح الا
 اجح ضرالا ين موقلا تافر دنع

 اخنلا كلت انبسك نم اهنأك

 ىنولا ذاقوؤف لمحت ةئيطب

 اعد نا فاضملا نع ةلفحم

 اسر لوهلا ىمط نا شأج نهل
 ادشلا ةاساقم ىلع اهربصي

 ىسا لصألا هلصا اب اه
 ىعسام الا ناسنالل سيلف

 ىطخلا انرصتو اودج مم

 ىطسلا نع تزجعو افسا اي
 ىوصلاو اهيف مالعالا اوبصن دق

 ىأفناف هودباك امم عظفل

 ىرذلا انل اودهمو اوماشأو
ىرسلا بغ مهحابص اودمحف



 ال بيحارسلا درجلا اوماقا اومه

 الفححن الفحح سيمخلا ف زت

 اولمرا يريشعو يلام يه اي

 مهتميش ش تصلخشا نيذلا نبا

 مهتريس تصخحم نيذلا نيأ

 سلا ىلا اوجرع نيذلا نيأ

 تلفا ىنا ضرألا سومش نيأ

 م نوكلا ذئاعلا رايخلا نيأ

 اهنيغ نيأ ضرألا عيبر نيأ
 هدابع يف هللا اياقب نيأ

 الاتغا اذام ليغلا دوسا نيأ

 اهلحر تدش موقلا دعب تاهيه

 دهعمف دحسم نم اهدشنا

 عضوم ف يتدوشنم دجأ ملف

 اهرارحا ىلع تحان ةلمرأ

 مهدعب انئزر هاوا هاوا

 قتم عفاد نم ىمحلا ف ام

 قتمو دعب ةمرحلا تعاض دق

 هوج بائذ يحلا 7

 مهروبق ف يحلا ةاعر اوعدا

 ىغولا ران لىا يداصلا شطعت

 ىخطلا اهنع تلفجنا روبدلا لثم

 ىلعلا اومتياو زعلا لقاعم
 ىكرلا تمدو ضوحلا مده دق

 ىقتنملا ميتيلا ردلا اهنأك

 افص ىتح مهرهد تاردكم

 ىدهلا نيدلاو ملعلا ءاس ىنعا

 ىجدلا لثم ىلع سانلا تقباو
 ىرولا اذه نم ةوفصلا ةوفصو

 ىدسلا الو اهتيغ ال ابرح اي
 ىقتلا ذئاقو هللا نئانظ

 ىرضو انيف بلعثلا دسا دف
 ىستنم تراصو نيدلا ةيمح

 ىدتنمف عمجمف جهنمف
 ىرثلا نهراهنا تسدح م

 ىون نميف ةفسآ توث مث
 ىضم نمع فلخ يف انتيلو

 ىقتي نم الو ىزخلا بقعي ام
 ىمحلا رقع يف ةراغلا تنشو

 ىعترملا ساخو برزلا رثعدو
 اعد نم ءاعد تيملا عمس نا

_ ٢٧٤ _



 نم تسيآ اذا تاومألا اهل اوعدا

 ىقب ايف هبتنا ىعارلا اهيأ اي

 اعمسمو اعمسم وص حضي

 ةدراب ةنج يموق حبصأ

 مهبابلا ىلع حصنلا رثأ ام

 مهولف نم ظعولا خوسر امو
 مهدنع مالكلا رارحال الو

 مهرايد يوتجتف مهحصتت
 تبهذ ول احئاصن مهضحما

 اهراكم يحئاصن ىنننتف

 ذوحم زازل حصنلا كرديس

 ربتعم هلعفب ءىرما لك

 الناغ تيأرف ىنيع تحتن

 هنينج يف رانلاو اينانو
 ارختفم ةل لب ايض ار 8

 ىعو نم مهيف لعل مهءايحا

 ادنلا اذه هجعزي ام ناك ول

 ىقرلا تيعو بطلا اهب يع
 ىصحلا ىلع ايحلا راثاك الا

 ىوتسم رحل الو ةمركت
 ىوتجت ال مهراد ماركلا نا

 اسج ءام وأ باذ دامج للا

 ىلقلا اهيفنيو موللا اهضرقي
 الجلا حال اذا يأرلا مئازع

 ادعلا بلق تلزلز مهتنكس ول

 ىعدملل يتنيب مهبيذكت
 ىوهلا ىلا اهمالحا تكراتن

 ىوغ نمل ةيداه اهنسحب
 اصعلا لضفي ةرفشلاب فيسلاو
 ىود هتيلو ليسلا هلمحي
 ىعو امو ىصغلا لزج هنأك

 ىردزمو ايزاخ شيعي نأب
 اجرلا ىلا اجرلا نم هلاط
ءاودلا رحلل ءارآلا دشراو



 هلاخت ةمعنل ادساحو

 ىشتنا هيف نطول اعئابو
 ةزعو ةماقتسا انل لهف

 مهدنع ءافولا سانلا بلغاو

 مهحبكت ال ءاوهالا يف نورجي

 مهتوعد نا لضفلا ءايعداو

 مهعبط تاوهش ين مهمه

 ولو لاملا عمج نم مهيرس

 اصقان ىدافت دحملا اعد اذا

 رتغفم لقعب مويلا فرشي ال
 هيأر نادلا رمغلا نم ذخف

 ةونع باترلا هل تعضاخت

 انلاح مكلت مالسالا بئاصع

 هعبط سامتلا يف نورظنت ام
 وف فافقلا الا اهل سيل

 ادحاو ابلق ناميالا اهملي

 ةدحاو اهسوقنف تمر اذا

 مكلبت نم ءاد مكيلا بد
 اهئاودا نم سفنألا اوصلخف

 ابخ تلق اذا ناك ام رعسا
 ىدولا يهو اهذلي ةمقلب
 ىرش ايك ةمؤشم انلاحو

 افش ىلع مهدهعو نجهتسم
 ىوه الو لجد نع ةميكش
 ارعلل اومارت ىاجلا ةرمغل
 ىعترملا دايترا يف ماوسلا مه

 اجح نمو ةؤرم نم رسلفا
 انأ لاق خذب هاعد ناو

 ىنغلا لان نم سيعقالا ديسلاو

 اقض نا هعدو سيكلا ألم نا

 ىمظ ناو هتحفص تسج ناو

 الج نبا مالظلا يف ىفخي سيلو
 انضلا فنداو حرجلا أكن دق

 ىدتقمب ىدتقمو ةوقب

 ىقتلا اهيف تلعتشاو اهنافضا

 ىدهلا هوشحو هللا هتهجو

 ىمر هللا امناو
 ىلق نمو مكعفسي ذسح نم

 اجن هتباصا اههم نم لقف

 تمر امو

- ٧٦



 مكنامبا ىلع متنلات ولو
 مكبولق هراونأ تصصخو

 مكنود ءاضفلا مصخلا ىلع ىفاض

 مكلو ام ردت يذلا ىسع

 مكعوبر ىلع حورلا رظطميو

٢٧٧ 

 ىحتني اهجو هجوألا تناكو

 ىذش نمو ةنتف نم تيفصنف

 ىزن ثيح نم ساكرألا هزعو
 انع ام يفحلا فطللاب ليزي

ىرذ ناك ناو ضورلا رضنين



 عاديالا مقر : ٥٥/ ٩٠

 م .م .ش ةدودحملا اهتبتكمو نايع ةعبطم ةكرش

٥٦٦٢٤٢٣٤ : فتاه ۔ مرقلا




