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 ةجحب يلع رصتخم حو
 وآوقتآلا

 نيتمالعلا نيخيشلا ةخمالت ايهاخش هاقلت

 ب نافلخ يميلسلا ديبع يبا
 مبايسلا ليمج

ليربا ١٩٨٢





 ميحرلا نمح نمحرلا هللا مسب

 ىتاعت هللا همحر ةجهبلا يف ىلاسلا خيشلا نع ةمدقم
 رهز مجنال راوتألا هذه

 رمق وآ سمسش قارشا الو ال

 ىقتلا بابرآ بابلا اهلف
 ركقلا كلت هي تناز معللمم

 ىان دق اما هنف ف تبرق

 ربتعم ممم لك توحو

 اولس دق ىلالا ىخاسشأ تيل
 ررغلا امينابم عضو اودهش

 اهعمج يف امعحيتنت اوآرو
 رردلا اييناعل ىباحتناو

 عساو لاجم امهيف مهلف

 ردق ىلعأ مهدنع اهلو

 ىقتلا ىوذ ىهن يف لوصالا سمش اقرشآ دق ىذلا هلل دمحلا
 اكلا سملا اهرونب اورمبأف

 اكلهم ١ اهرسي ١ ويناجو

 برتلا طاسمي ىلع ١ وتسا ہےت ح

 برقلا ف ةي سدق ةرمخح يف
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 ركفلاب ممه رارسأ تمح ہصهو

 راكنفال أ جئاتن ١ وزرباف

 را دقلا فرش نع تبرعأف

 هماعنأ ان ہسم نابحطضصم

 ليمجلا ءانثلاب ناج زتمم
 ليلجلا ىفطا ىبنلا ىلع

 عحبت نمو يضرلا بحصلار لآلاور
 ادصقم ممأ نيدل اف دعيو

 ١ دصق ملع لجأ هنأ و ×

 نا م نالل برعي هنال

 نا ھريلاب فلك ام لك نح

 هل ص ف ١ ررد تملخنت دقو

 هلدع قيرط تزج اهردت نأ

 راثآلا رخاز نم اهتطقل

 را ريال ا ة دا سسىلا ما ركلا نع

 يضقي اميف لوبقلاب هللاو
 يضرق نم دغ ف امهارأ . تح

 اهعقن ممصي نأ ومجرأ هنمو

 اعنص متي نأو ىرولا لك
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 لمت شب امو و م ا ملا يق لوألا نكرلا

 نكر مح ق باوبأ ةمعبرآ هيفو هيلع

 ةورعلا ىه اهنأ مم ةلمجلا نكر ىلع ململا

 ملنملةمالسلاواهب كُّسسمت نمل ىقثولا

 موقت هبو اهل لصأ ململا نأل كلذ اهضقني
 للقف ملعلا دح يف فلتخاو فلكملا ىلع ةجحلا

 فلتخاو دحي لب ليقو هل دح ال هنآ موق

 وه ام ىلع مولعملا كاردا هدح ليقف هيف

 بابلا ( ةنابتسالاو ةطاحالاو كاردالا ليقو هيلع

 هماكحأو هماسقأو ملعلا يف نكرلا اذه نم لوألا

 ةماتلا ةيسنلا وهو مكح مےمج هماكحآ هلوق

 هللا باطخ رثآ وه حالصالا يفو نيئيسشلا نيب
 باطخلا ناك ءءعاوس دابعلا لعفبإقلعتملا ىلاعت

 ميركتلاو بدنلاو ميرحتلاو باجيالاك ءاضتقا

 عم لهجلا ىلع ملعلا مدقو ةحابالاك ارييخت وأ

 ثداح ملعلا و ناسسننالا ف اعبط دوجوم لمجلا نأ

 ملعلا ميسقت يف ملكتي عرش مث هفرشو هلضفل
 : لاقف

 ى رورص ململا ثدحمو (

 ) المؤت ىرلظنو لمأت الب

 مطف ىلامت هملع نع مل ملا ثدحم زرتحا
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 ى رورض هنأب فصوي الو هل ميسمقتال ميحق هللا

 ىلا ةبسنلاب مسقني ثداحلا ململا و ىرلننالو

 ىرورذضلاف ىرلظنو ىرورض نيمسق ىلا هلوصح

 هسفن ناسنالا ةفرعم اهاوقأ عا ونأ وهو

 رقفو ىنغو عوجو عبشك هتالاح نم هيلع امو
 هلصحت ف جاتحي 3 ذلا وه ى رظنلا و كلذ ريغو

 خيسشلا ملعلا مسقو باستكالاو ميلعتلا ىلا

 ىبهو ىلا ماسقأ ةثالث ىلا هنع هللا ىضر ىليلخلا

 قرفلا نع هلاس نمل هباوج ناكف ىبسىكو ى رورضو

 نم بلق يف ىلاعت هللا هيتلا نامحر ددم ددمو

 روصتي ال ىذلا وه ىرورضلاو هدابع نم ءاش
 رثكأ امهنا نينثالا ةفرعمك كلذو هفالخ لقع ىذل

 ةثالثلا ثلثو نينثالا فصن دحاولا نأو دحاولا نم

 فرع ام وه ىب سكلا و ١ ذكهو ةعبرألا عبرو

 ىماسلا خيشلا لاقم داهتجالاو ظفحتلاو ملعتلاب

 ىلا عجا ر ىبهولا نآ قيقحتلا دنعو هللا همحر

 نيمسقلا ىلع ةدايز الف هدح يف لخادو ىرورضلا

 ٠ ملعأ هللاو نيلوألا

 امك اقورعم عرشلا ي ق ٠ ديعت هنل نيذ نم لكلاو (

 ملعلا ىمسق ه نم دحا و لك هاأنم ) درونصص
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 ىرورضلا دبعتف عرشلا يف دبعت هل ىرلغنلاو ىرورضلا
 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ةفرعملاك
 وحنو باقعو باوثو باسحو ثعب نم رخآلا
 ىلقعلاف ىلقن اهضعبو ىلقع تايرورضلا هذه ضعبو كلذ
 هادع امو هدحو قلاخلا عناصلا ةفرعم وه
 ليصافت لئاسمب ةفرعملاك ىرظنلا ديبعتو ىلقنف
 ٠ ملعأ هللاو كلذ وحنو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 ايجو دق مزال هنم ململاو

 ايدحت لفقت ىناللا و هميلعت

 هلمج انس مل ءيش لكف

 هلفن ه ١ د>۔حع امو بجا وق

 رابتعالا ىلا ةبسنلاب ملعلا مستني اضم
 بجاولاف لفنو بجاو ىلا نيمسق ىلا ىعرشلا
 ليق هللا نيد نم هلهج عمسي ال ام لك ملع وه

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم دارلاوهو
 ثيدحلا ليقو ملسم لك ىلع ةضيرف مل ملا بلط
 عضت عم اقلطم مل ملا بلط ىلع ضحلا يف
 لك ملع وه لفنلاو هلقنو هبجاو نع رظنلا
 ٠ ملعأ هللاو هلمج عسي ام

 مزليامطق بجاولل ثحبلاو
مثأي كاذ كرتي رداقل



 هل يضمي ىأن ناو اريم

 هلمحي نم نادجو عم حصلا يف
 هلفكي نم توق ےم نمامو

 بودنمو بجاو نامسق ىرظنلا ململا
 بودنملاو هب لمعلاو هضرف انمزلي ام بجاولاف
 ثحيلاو كلذ ادع امم يمخو لضف وه ام

 لك ىلع ةضيرف بجاولا وهو لوألا مسقلل
 هيلع رداقلل هكرتب مئثالا مزلي ملتحم ملسم
 لوصولا عيطتسيو ربعملا دجي نأ ةردقلا دحو
 ادع امو ضرفلا طقس عطتسي مل ناف هيلا
 الو لضفو ريخ هميلعت يف لفن وهف بجاولا
 ٠ ملعأ هللاو هكرت ق مثا

 ءا صحا هل سيل هلضفو

 ءابنألا انبر نم هب تاج

 ءاصحا هل سيل ريثك ململا قلطم لضف نا
 هللا اهضرتفا ىتلا تابجاولا ملع صوصخلابو
 ةفرعم ىلاو اميلا لصوي ال هناف هدابع ىلغ
 دقف امهب ملعملا كرت نمف ململاب الا اهءادأ
 كرت نمو ملعلاب الا اهتيدأت نكمي ال ذا اهكرت
 هلوقو هللاب ذايعلاو رفك دقف هيلع ابجاو
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 باتكلا نم رابخألا ىآ ءابنألا اتبر نم هب تءاج
 اهبحاص ىلع ملسو هللا ىلص ةيوبنلا ةنسلاو
 . ملعأ هللاو

 ارجح مسق نامسق انلاؤس

 اررق بيجملا ضيوفت ىناثلاو

 ىلا مسقنيو ٣ دئافلا بلط وه لا ؤسسىلا

 لوئسملا ىلع رجح هنأكف : ثدحم مآ ميدق وه

 ىمس كلذلف نيهجولا دحأب هبيجي نأ الا

 ضيوفنلا لا ؤس وهو ىناللا و رجح لا ؤس

 ملاعلا ثودح ىلع ليلدلا ام لئاسلا لوقي نأك
 هجو ىاب هبيجي نأ لوئسملا ضوفو قلطأ هنأكف
 ٠ ملعأ هللاو ءام

 نيمسق ىلا مسقني عرشلا رابتعاب لاؤسلا نا
 تابجاولا ميمج نع لاؤس وه مزاللاف لفنو مزال
 ضئارففلا عيمج نم ديعلا ىلع هللا هبجوآ ام لكف
 مسقلاو ضرفو مزالو بجاو هنع لاؤسلاف
 هب هللا رمأ ام لكف لفنلا لاؤس وه ىناثلا
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 هوركملاو حابملا ىتبو بحن هنع لاؤسلاف ابدن
 . ملعأ هللاو نيمسقلا ىلا ةينلاب ناعجري امهو

 هب سمخ ىتأ لا الاؤس طقسأ

 هبارطنذضاب ءاج وأ ضقانت

 اعم نيلاؤس عمج وآ تايئثا
 اعقو لاحملا نع هنوك وأ

 نأ هقح نم ىأ طقاس وه ام لاؤسلا نم/

 ضقانتلا اهدحأ ماسقأ ةسمخ وهو باجي ال

 لئاسلا لوقك اضقانم لاؤسلا رخآ نوكي نأب

 همدق ىلع ليلدلا امف ائادحم ملاملا ناك اذا

 لئاسلا لخدي نأ وهو برطضملا لاؤسلا ىناثلا

 راص ىذلا ليلدلا ام هلوقك صخألا يف معالا

 ملالا ناف ةكرح ضرعلاو امسج ملاعلا هب

 ثلاثلا نوكسو ةكرح هناف ةكرحلا نم معأ

 ىلع ليلدلا لئاسلا بلطي نآ وهو تابثالا

 لوقك ءيشلا كلذ ىفني نمم لوئ۔ىلاو ءيش تايثا

 ىلاعت هللا ةيؤر تابثا ىلع ليلدلا ام لئاسلا

 نيلاؤس عمج عبارلا الصأ اميغني نمم لوئسملاو
 ام هلوقتك ادحاو اليلد امهل بلطيو اعم

 ناف لسرلا قدصو ملاعلا ثودح ىلع ليلدلا

 فلتخم اممهباوج كلذكو نافلتخم نيلاؤسلا نيذه

 لسرلا قدص ليلد ريغ ملاعلا ثودح ليلدف
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 لقتسم باوج ىلا امهنم لك جاتحيف هل نيابم
 كلذو لاحملا لاؤسلا سماخلا رخآلا نع هسفنب
 ناسنالا لعجي نأ هللا ردقي له لئاسلا لوقك
 اكيرش هل لعجي نأ هللا ردقي له اتماص اقطان
 ٠ ملعأ هللاو اهل باوج ال ةطتاس ةلئسألا هذهو

 الاؤس لهو مل فيكب عنما
 ىلاعت انبر نع ىتم ىآ نم

 افيكف مكو نيآ نمو نيآ
 ىفلت مل ةلعو ةئيه نع

 سنج نع نمو قيدصتل لهو

 سفنلا از _۔ج+او ةكرشل ىأو

 نامز نع ءاج لاؤس ىتم
 ناكملا نع نيآ نمو نيآ

 هناودد ع لاؤس مكو
 هناحبس رهاق ميدق درف

 نم ةادب ءاج اذا ىلاعت هللا نع لاؤسلا عنتمي
 اهب لئسيو فيك ىهو عستلا تاودألا هذه

 ديز لاح فيك ىآ ديز فيك وحن لاحلا نع
 لئسي ملو فيكب هنع لئسيف لاح هلل سيلو

 تئج ةلع ىأل ىآ تئج مل وحن ةلعلا نع امب
 اهب لئ سيو لهو ملب هنع لئسيف ةلع هلل سيلو
 ديز له وبحت هيف كوكشملا ربخلا قيدصت نع
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 لهب هنع لئسيف كش هللا ربخ يف سيلو رادلا يف

 لانفم ءازجألاو ةكرشلا نع امهب لثسيو ىاو
 نيقيرفلا ىآ ىلاعت هلوق ةكرشلا نع اهب لاؤسلا

 هللا ىلص دمحم باحصأ مأ نحن ىأ اماقم ريخ
 ءازجألا نع اهب لاؤسلا لاثمو !ملسو هيلع

 هلل سيلو هلجر مآ هدي نسح ءازجأ نم ؟زج ىأ
 نيآ امآو ىأب هنع لئتسيف ءازجأ الو ةكرش

 نيآ نيب قرفلاو ناكملا نع اهب لئسيف نيأ نمو
 لح ىذلا ناكلا نع اهب لئسي نيآ نآ نيآ نمو
 ناكملا نع اهب لئسي نيأ نمو ءينلا كلذ هيف
 نبأ ثنك نيآ لاثم ءىشلا كلذ هنم زربي ىذلا

 نمو تلبقأ نيأ نم وحن نيأ نم لاثم تبهذ
 هنم زربي الو هيف لحي ناكم هلل سيلو تيتآ نيآ

 اهب لئسي نمو نيآ نم الو نياب هنم لئسيف
 دحأ هلمجي ال هنال هللا نم لقت الف لوهجملا نع
 تقولاب دحي ال هللاو تقولا نع اهب لئسسيو ىتمو
 اهب لئسي مكو هل لوآ ال هنال هللا ناك ىتم لقت الف

 ىلاعت هلوق هنمو كدنع لام مك وحن ددعلا نع

 ددع هلل سيلو نينس ددع ضرألا يق متثبل مك

 يفامهركذي مل فنعلاو امو مكب هنع لئسيف
 سيل ىلاعت هللاو ثداح ىنعم ىلع اهتالدل منلا
 هتقيقحو ءيشلا ةيهام نع اهب لئ سيو ثداحب
 ه تتيقح ام ىأ هتيهام ام لبجلا ام وحن
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 ٠ ملعأ هللاو امب هنع لئسيف ةقيقح الو ةيهام هلل سيلو

 ىرابلا باتك هقفلل لصألاو

 ر اتخل ١ ةنس دعم عامجا

 ةنسو هللا باتك ةثالث هقفلا لوصا هانعم

 ىدهتجم عا۔امجاو مالسلا هيلع دمحم هيبن
 هل ةتالنلا لوصالا هذه نم دحاو لكو ةمألا

 نآرقلا وهف باتكلا فيرعت امأ هصخي فيرعت
 لوقنملا مالسلا هيلع انيبن ىلع امظن لزنملا

 فيرعتو هضراع ىآ هاوان نمل از_جعم ارتاوت هنع

 هلاعفأو ملسو هيلع هللا ىلص هلاو تأ ىه ةنسلا

 اهيلع هرقأو اهلعف وأ هريغ اهلاق ىتلا هتاريدقتو

 ة هألا ىدهنجم قافنا وه عامجالا فيرعتو )

 فالخ هيف مدقتي ملو رصع يف دحاو رمأ ىلع
 ضرقنا ىتح هدعب الو هداقعنا لبق عا زن الو

 رومألا هذه نم دحاو لكو كلذ ىلع مهرصع

 ام وهف ىعطقلا امأف ايهينظو ةلالدلا ىعطق ةثالثلا
 هلوقك كلذو هنيعب ءيش يق بولطملا يف اصن درو

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح ىلاعت

 نكل بوللخلا يف اصن دري مل ام وهف ىنظلا امآو

 طابنتسالاو لالدتسالا قيرط نم ءيشلا كلذ جرختسا

 هيدلاوب ناسنالا انيصوو ىلاعت هلوقك كلذو
 هلمحو اهرك هتحضوو اهرك همآ هتلمح اناسح
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 هذه نم ءاملعلا طبنتساف ارهش نوثالث هللاصفو

 ١وملع امل كلذو رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ةيآلا

 نمهدالوأ نعضري تادلاولاو ىللعت هلوق نم

 رهسأ ةتس تيقبو نيلوحلا اوطق سنف نياك نيلوح)
 ىلص هنع لقن ام وه ةنسلا نم ىعطقلأ امأو
 ةمألا تعمجأو رتاوتلا قيرط نم ملسو هيلع هللا
 نم ثيدحل ملسو هيلع هللا ىلص هنع هنا ىلع

 رانلا نم هدعقم آونتيلف ادمعتم ىلع بذك

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع ل تن ام وه ىنظلاو
 مل هنعل داحآلا قيرط نم وأ رتاوتلا قيرط نم
 وهف عامجالا ىمطق امأو بولطملا يف اصن دري
 رصع يف دحاو رمأ ىلع ةمألا ىدهتجُم قافتا
 ادع ام وه ىنلظلاو عازن الو فالخ هيف مدقتي ملو

 ٠ ملعأ هللاو كلذ

 اعنم ىذه دنع داهتجالاو

 اعدبمايهيف ناك نم كلاهو

 ةثالثلا لوصالا دنع داهتجالا عنمي هانعم
 عدبم كلاه وهف هيآرب اميف دهتجا نم لكو
 حالطصالا يفو ةقشلا لمحت ةغللا نف داهتجالاو
 ٠ ملعأ هللاو دوصقملا لين يف دوهجملا لذب

 ازوج لوصالا ريغ يف ىأرلاو
 ازوجالا ىرحتن نأ بجاوو
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 داهتجالا بجي ىأ داهتجالا اذنه ىأرلا هانعم

 نآ دهتجم ١ ىلع بجا وو ةئال للا لوصال ١ ريغ ف

 ٠ ملعأ هللاو اهنم

 الد_عألا نفرعن مل نا فلخلاو

 ا×/لمعن نآ اشن امم زئاج له

 مدعي اذ يف ىرحتلا ذا الوآ

 ملعي نم ابجاو ريسشتسن وأ

 فيعضلا ملالا يف ءاملعلا فلتخا هانعم

 له ةلدألاو لاوقألا حيجرت ىلع هل ةردق ال ىذلا

 لدعألا ىرحتي مأ اهنم ءاش لوق ىأب لمعي نأ هل
 ٠ ملعأ هللاو هنم ملعأ وه نم ريشتسي وأ ءاملعلا لاوتأ نم

 لمه ى وتققلا ف ملاعلا آاطخو

 لمع ى ذلل نامضلاو رزولاو

 ملعيالو هيف ؟اطخأ عون ناعون ؟طخلا

 نامضلاو مثالا هيلع اذهف قحم هنأ دتتعيو ءاطخ
 هلهجل قحلا ريغب ىتفآاف اقح لطابلا دقتعا هنال

 ىناثلاو قحلا لهج هنأ لوألا نيلهج نم بكرم هلهجف
 ىتفآ ءاوس ا ديأ رذعي ال اذهف لهاج هنأ لهج

 هناسل تلزف قحلا فرع ىناثلا عونلا مكح وأ

 اذهف ءعىطخم هنأ ملع هبتنا ولف لطابلاب لاقف
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 ال هنأ ءاملعلا رثكأ دنعو هنامض يف فلتخي ىذلا

 ادحآ نا ملسن الف مثال اامآو هيلع نامض

 هنع نامضلاو مثالا طقس امناو انه مثآ هنآ لاق

 فالخب ايف ربج ال ىوتفلا نوكل ىوتفلا يف
 نامضلا هيلعف هيلع موكحملا ربج اميف ناف ماكحألا
 ٠ ملعأ هللاو لاح لك ىلع قصلا ريغب مكح اذا

 هيلع هنالطب ىفخ ناو

 هب عامسلا ةجح امم ناك نا
 هبيبتنتلف ١ ريعم دجمي ملو

 هيف نوكب لوألا ناعون أطخلا هانعم
 اطخلا يف رذعي ال اذهف لقعلا قيرط نم ةجحلا
 هيف ةجحلا نأل مكح وآ لمع وآ ىتفأ ءاوس هيف

 آاطخلا يف هل رذع الف لقعلا قيرطب هيلع ةمئاق

 لمعف ريعملا دجو ناف عامسلاب هتجح ام ىنانللاو

 هنأل كلاه هنأ ىلع ءاملعلا رثكاف لئسي ملو اذكه

 ناو هريصقتب كلهف رصقف هنع لاؤسلاب دبعتم
 هنظي لطابلاب هاتفأ ربعملا لبق نم أطخلا ناك
 نآ هلزوجيالليت ءاملعلا فالخ انهف اقح

 يف ةجح مه ءاملعلاو هب ءاج نمم قحلا ريغ لبقي
 هاتأف املاع لأس نا ليقو لطابلا يف ال قحلا
 دنع ملالس وهف اقح هنظي هب لمعف لطابلاب
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 . ملعأ هللاو ةلمجلا يف هتبوت هيزجتو هللا

 املس طيسب نامسق لهجلاو
 ىمتنا ام وهف ىناثلاو هبحاص

 مل سي سيلو بكرم ىلا
 مثأي لب هلعفب هبحاص

 وه طيسبلاف بكرمو طيسب نامسق لهجلا هانعم
 هب ةجح كيلع مقت مل ىأ الصأ ءيشلاب كلهج
 ةجحلا مايق لبق ة ملاس تنأف كلابب رطخ الو
 وه ام فالخ ىلع ءيشلا داقتعا وهف ىنانلا امآو هي

 ةمئاق ةجحلاو فلكملا ىلع هملع مزال وهف هيلع
 وهف هيلع ام فالخ دقتعي وه نكل هيلع هب
 كلاه وهف اقح لشطابلاو الطاب ق_حلادقتعي
 ءاوس باكترالا هوجو نم هجوم هيف فراق اذا

 ٠ ملعا هللاو مكح وآ ىتفأ وأ لمع

 فلكتلا ىدل هرابتعابو

 ىفي قيضو لهجلا عحعساول

 هرابتعاب لهجلا ميسقت نم غرف امل هانعم
 مكح رابتعاب هميسقت يف عرش هسفن ةقيقح يف
 مكح رابتعاب لهجلا مسقني لاقف هيف عراشلا
 ىدل هلوقو قىضمو عسل و نيمسق ىلا عرابلا

 ٠ لاسرا زاجم فيلكتلا ىنعمب فلكتلاف فلكتلا

 ۔ ١٥

  



 تقوم هلعف ضرف ىأو
 تبثم ه ۔۔ تقوب ه ملعف

 اربع نمم موقت هتجح
 ارفك نمم ةجح ال ليقو

 ربتعملا يف ىتأ ربلا ادع ام لب
 ررض ل ينالب هتعطتسا نا

 هتقو يف هؤادأ مزلي تقوم ضرف لك هانعم

 كلذ وحنو ناضمر مايصكو سمخلا تاولصلاك
 مل ام مسوم وهف هتقو لوخدم مزلي هملعف

 هلهج قاض تقولا لخد اذاف تقولا لخدي

 ةجحلا كيلع تماق كل هربع نم لكو هملع مزلو
 موقت ال ليقو رادج نم هتعمس ول ىتح هريبعتب
 كيلع نا كل لاق اذا ىقت رب ربعم نم الا ةجحلا

 ةجحلا كيلع تماق هتقو لخد دق وآ اذك ضرف

 ىبأ خيس شلا لوق وه ريخألا اذهو هئادآبو هب

 فيلكتلا ىدل ىنعي فلكتلا ىدل هلوقو ىمدكلا ديعس

 ٠ ملعأ هللاو ىلاسرأ زاجم فيلكتلا ىنعمب فلكتلا و

 لمعلا تقوم ريغ نكي ناو

 لجال ىلا هلامج عسساوف
 هكرتلا ادقتعم نكت مل ام

 هكلس ملظن لوألاك ليقو
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 ةاكزلاو جحلا لثم كاذو
 تم ا ممالل نيذ تقو نكل

 تقو هل سيل هللا ضورف نم ضرف لك هانعم

 روضح ىلا هب لهجلا كسي ةاكزلاو جحلاكمولعم

 كمزلو هلهج كيلع قاض لجخلا رضح اذاف لجألا

 ليقو هكرت دقتعت مل ام هب ءا صيالاو هملع
 كيلع قاش امهتقو رضح ىتم موصلاو ةالصلاك
 ٠ ملعأ هللاو امهلهج

 عطتست ت مل نا لاؤسلا دقتعاو

 عمبتتهاده رون اربعم
 امك هيدؤت نأ كأيلع نكل

 اممتم هئادآ نم تيأر

 لمعلا قدص اقفوم نكت ناف

 لدبلاف الاو ىرابلا كّقفو

 هتيثأ نم عمو هيف فلتخم

 هتبثم نيدو رو فلاب نالوق

 ىذلا ضرفلا كلذ نع لاؤسلا دقتعا هانعم
 اربعم دجت مل اذا هلهج كيلع قاضو هتقو رضح

 امك هيدؤت نأ كيلع نكل هدجت ىتح كلل ربعي
 هايا كل ربعو ربعملا تدجو اذاف كلقع يف نسح

 كيلع لدي الو هيلع هللا كقفو دقف هل دؤم تنآ امك
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 نالوق ل دبلا ىفف دم تنأ ام فالخب كل ربع ناو

 نوتبثملا فلتخاو كيلع لدب ال ليقو لدبلا كيلع ليق
 تبثم نيد وه مآ اروف ىدؤي وه له لدبلل

 . ملعأ هللاو الوق هتيدأ تئش =ئش تسس ىتم كيلع

 مرجلاب كهج مساوو
 مدقت هيلع مل ام ه عيمج

 ريزنخلاو هع تيملاو مدلاك

 رومخلاكو نيعلا مئاق نا

 ناوالل حبذي ىذلاكو
 ناكملا نم ناك ام ىآ ف

 احيبآ دق رطضملا ىدل اذو

 احيرص ىتارمخلا يف فلخلاو

 يف تامرحملا عيمجب لهجلا كعسي هانعم

 لوقب اهنم ائيش بكترت وآ اهبكترت مل ام هللا نيد
 لوقب امهنم ائيسث تبكترا وأ اهتبكترا ناف لصف وأ
 اهنع عوجرلا كمزلو اهلهج كيلع قاض لعف وآ
 كلذو كيلع بجو امم صلختلاو اهنم ةبوتلاو

 حبذي ىذ_لاكو ريزنخلا محلو مدلاو هتيملا لكأك
 دق رطضملا ىدل اذو هلوقو رمخلاكو ناثوالل
 عيمج نم هركذ م دقت ام ىلا ة ةرابسشا احيبأ

 ىيحي ام ردقب راگ_ ل اهلكأ زوجي تامرحملا
 مصعت ىه له رمخلا يف فلتخمو هسفن هب
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 عوجلا نم مصعت اهنا لاق نمف ال مآ عوجلا نم
 اهلكأ عنم مصعت ال اهنا لاق نمو اهلكأ زاجأ

 ٠ ملعأ هللاو رطضملل

 اهميرحت ىآ باسنالاب لهجلاو
 اهمولع ىلهاجل عساوغ

 نا قاضو اهباكترا اوكرت ام
 نبتسا امهب مهلهج اهوبكتري

 ام باسنالا مولعمب لهجلا كعأاسي هانعم

 لعف وأ لوقب اهنم ائيش بكترت وأ اهبكترت مل
 لعف وآ لوقب اهنم ائيش تبكترا وآ اهتبكترا ناف

 ةبوتلاو اهنع عوجرلا كمزلو اهلهج كيلع قاض
 حاكت ميرحتك كلذو اهنم كيلع بجو امم صلختلاو
 اعاضر وأ ناك ايسن تاوخألاو تامعلاو تاهمألا

 ٠ ملعأ هلل ١ و

 باسنألا له اجل عسل وو

 ب ابترا الب ءام نم حاكن

 عجرو افالخ دصقي مل ناك نا

 عقو هيق ام ما رح ى آر ىتم

 نم ح اكن باستنال ١ له اجل عسل و ه انعم

 ملام كش ىآ بايترا الب ءاسنلا نم ءا مش

 ق قفاو ناف قحلا فالخ هحاكن ف دصقي
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 . ملعأ هللاو اهنم هيلع بجو امم صلختو

 رصملا ةلالض لهج عسي ملو

 رصأ ذا الحتسم وآ امرحم
 عمو هرفك ملعت نأ دعب نم

 حسي مكحلا عت مل ام مهضعب
 الو هالو تت ال نأ طرشب

 اللض نمع كسمت الو آربت

 امرحم ررحملا ةلالض لهج عسي مل هانعم

 ليقو هرفك فرعت نآ دعب نم كلذو الحت سسم وأ
 هيف مكحلا فرعت مل ام ةلالض لهج عسي

 الو هعنم آرب نمم آربت الو هالو_تت ال نأ طرشب

 بكترا نم مرحملاو هنم آربت نمع كسمت

 نم لحتنسملاو هكمتنيف مارح هنأ دقتعيو ائيش
 مارح وه اذاف لالح هنأ دقتعيو ائيش بكترا
 ٠ ملعأ هللاو بهذملا يف

 لالحلاب كهج عساوو

 لدعت مل هليلحت نع تنأ نا

 حا كنلاكو كلملاو عيبلاك
 حابملاكو اهطورش ىلع

 يف تالل حلا عيمجب لهجلا كعسي هانعم
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 ميرحتب اهليلحت نع لدعت مل ام ىلاعت هللا نيد
 لوقب ميرحتب اهليلحت نع تادع ناف لعف وأ لوقب
 اهنع عوجرلا كمزلو اهلهج كيلع قاض لعف وآ
 كلذو اهنم كيلع بجو امم صلختلاو ةبوتلاو
 عيمجكو اهطورش ىلع حاكنلاو كلملاو عيبلاك
 ٠ ملعأ هللاو تاحابمل

 ملعي مل ام باكترا مرحو

 مثأي ملاقفاوم نكي نمو
 ام فالخ هدصق ف دري ناو

 امخثا هيلع ىرابلا بجوأ دق

 بكترمللو هملعت مل ام باكترا مرح هانعم

 بكترلا نوكي نآ « ىلوألا ةبترملا ) بتارم ميرأ
 ةبترلا » اقلطم ملاس وهف هقفاوف قحلا دصاق

 هقفاوف لطابلا دصاق بكترملا نوكي نأ « ةيناثلا

 بكترملا نوكي نأ « ةثلاثلا ةبترملا » اقلطم كلاه وهف
 هد صقل ملاس ليق لطابلا قفاوف قحلا دصاق

 « ةعبارلا ةبترملا » لطابلا هتقفاومل كلاه ليقو قحلا
 ليق & قحلا قفاوف لطابلا دصاق بكترملا نوكي نأ
 ملعأ هللاوع قحلا هتقفاومل ملاس ليقو ع لطابلا هدصقل كلاه

 امل ملعلا ةجح موقت دقو
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 الع لضفلا هلاد_حاو ناك ول
 الف قحلا رصبت مل ام ليقو

 ا ملعلا نا لوالا حجرو

 امزل دق مهہلاقم ءايينألاك

 ءيشلا يف كيلع ملعلا ةجح موقت دق هانعم
 ناك ولو ءاملعلا لوقب هب لهجلا كع سو ىذلا

 ىف رشتناو هلضف رهتشا نمم ادحاو املاع لئاقلا
 كيلع ملعلا ةجح موقت ال ليقو هلدع قافآلا
 الو ءاملعلا لوقب هب لهجلا كثعسو ىذلا ءىشلا يف

 كسخنب قحلا رصبت مل ام دحاولا ملاعلا لوتب
 ءاملع ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل لوألا حيحصلاو
 موجنلاك ىباحصأ هلوقلو ليئارسا ىنب ءايبنأك ىتمأ
 . ملعأ هللاو متيدتها متيدتقا مهيب

 هب كمهج مساو ءيش لكو
 هبتنا قاض هقح تيآر مث

 رصيت مل ام هبي كلهج عساو ءيش لك هانعم

 قاض هلطاب نم هقح ترصبأ اذاف هلطاب نم هقح

 . ملعأ هللاو هملع كمزلو كيلع

 (اهرسنتو ةلمجلا يف لوالا بابلا )

 مقي ملام ةلمجلاب لوقلاو
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 البافلكم لج نكي ملا
 البسلا نحضوي قدص ناهرب

 الدع هنم ناكل آاسشي ولو

 هلضف اذه ناك دق ام لثمك

 نأ ىآ مكحلا ىنعمب انه لوقلا نآ هانعم

 امهليلد مقي مل ام اهريغ مكحك ةلمجلا مكح
 كيلع قاض كيلع اهليلد ماق اذاف ءرما ىلع

 مايق لبق دابعلا فلكي مل ىلاعت هللا نأل اهلهج
 لبق دايعلا فلكي نأ ءاسش ولف ميلع ةجحلا

 هفيلكت ناك امك الدع ناك ميلع ةجحلا مايق

 ليلدلاو ال ضف مهيلع ةجحلا مايق دعب مهايا
 ىتح نيبذعم انك امو » ىلاعت هلوق كلذ ىلع

 هللا الا هلا ال نآ ةداهش ىهةلمجلاو « الوسر ثعبن

 هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو

 وه هللا دنع نم هللا دبع نب دمحم هب ءاج ام ناو

 . ملعأ هللاو نييلا قحلا

 الغ سي رما اهلىل د ىتآ نا و

 الئ ہىىل ة ظحل سفني

 اهلىلد ماق اذا ىآ ماق ىنعمب ىتآ هانعم

 ةفرط اهنع لئسي نا هل سفني الف ءرما ىلع
 ٠ ملعأ هللاو نيع
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 رظن ام دمب ةلمجلا ركنمو

 رفك دق دوحج رفك اهناهرب

 اهناهرب رظن ام دعب ةلمجلا ركنأ نا هانعم

 . ملعأ هللاو دوحج رفك رفاك وهف

 الو هلالض لهج مےسی ملو

 الت هل ىذلاو هيف كشت

 هيفلت مياسن سايق "9
 مايق دعي ةلمجلا ركنم تملع اذا هانعم

 كعسي الو رفاك هنا ملعت نأ كمزل هيلع اهتجح

 هلثم تنأف هرفك ف تككش ناف هرفك ف كس سشلا

 ىلا كاسنلا ف كاسشلا كلذكو هيف كاسشلا كلذكو

 . ملعأ هللاو هل ةياهن الام

 له بلقلاب اهناميا ف فلخلاو

 "لزنا اذا هقطن نود هيزجي

 ابهذ ضعبو ا هب هميركت
 ىبآدق مهنم ضعبلاو ازتجالل

 ةلمجلاب ناميالا ةيفيك ف ءاملعلا فلتخا هانعم `

 لاق نم مهنمف ةيل اهب ةجحلا مايت دمب
 ناسللاب اهب بلاطي مل ام هبلقب ناميالا هيزجي
 نم مهنمو اهي اغفلتلا همزل اهي بلوط اذاف
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 هناسلب ظفلتي ىتح هبلقب هناميا هيزجي ال لاق
 دالب يف ناك اذا اذه اقح انمؤم نوكي كلذيو
 امأ كرشلا ماكحا هيلع بلغ دلب يف وأ كرشلا
 . ملعأ هللاو مهتلمج نم هنأ هيلع مكحيف مالسالا دالب يف

 اررقي نأ هيلع له فلخلاو

 ارطخ .دق اهركذ ناهقيدصت

 ثدحي مل ام يضاملاب ىزتجي وأ

 ثكني مل اهدهعك آهب ائيش
 هدنع تركذ نم يف ءاملعلا فلتخا هانعم

 اهدبعتب نأ هيلع له هلابب ترطخ وأ ةلمجلا
 اقلطم هيلع ليق لاوقأ ةعبرأ ال مأ ةيناث ةرم

 الاو مال سالاب دهع ديدج ناك اذا هيلع ليقو
 . ملعأ هللاو الف الاو اهب بلوط اذا هيلع ليقو الف

 اهريسفت نم ةلمجلا ادع امو

 اهريبعت نم تيآر ام
 امي لهجلاو لاؤسلا ىدل الا

 امح قت ام عيا شلاو ثدحآ

 ف مزاللاف ناميالاادع امو

 ةثالث يف الا ةلمجلا مكحك ةلمجلا ريسفت مكح هانعم
 الف ءرما ىلع اهلىلد ماق اذا لوألا عضاوم
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 حيحصلاو سفنتي ال ليقو هل سفني ليق فلتخم
 عضوملا نيع ةفرط اهنع لاؤسلاب هل سفني ال هنأ

 همايقلا موب ىلا كاسشلا ف كاسمشلاو هيف كاسشلاو

 ال هيف ليقو عسي ليق فلتخم ريسفتلا يفو

 هنتطن نود بلقلل هداقتعا هيز_جي له ةلمجلا

 هيزجي ال ليقو هيزجي ليق هيزجي ال مأ ناسللاب
 فلتخم ريغ اهريسفت ف و هبي زجي ال هنأ حيحصل ١ و

 ناسللاب هتطن نود بلقلاب اهدهاقتعا هيزجي لب

 مويو رشنلاو رشحلاو ثعبلاو توملاك ةلمجلا ريسفتو
 ٠ ملعأ هللاو ةماتلا

 . هلك اذ ف ع امسسلا ةجحل اف

 .هلتع نم هل ىنعمل ١ ةجحو

 ع امسلل اي موقت ةلمجل ا ظافلآ ةجح هانعم

 ٠ ملعأ هللاو لتعلاب موقت ةلمجلا ىناعم ةجحو

 ديحوتلا ف ىناثلا نكرلا نم ىناللا بابلا (

 ىفن يف لوألا لصفلا ( ةمتاخو لوصف ةعبرأ هيفو
 . ىلاعت هللا نع هابسشالاو دادنالاو دادصالا

۔ ٢٦ س



 هتنقنلف \ أ ١ : دك وت كا هو

 سبتحا سفنلا ىوه نعو هرون نم

 نم سبتقنلف انلا ددحوت دخ ى آ كاه ه انعم

 ىنعمو لهجلا تاملظ ق هب يضتسست ىكل هرون

 مكحلا و دحاو هللا نآب ملعلا ةنبللا ف ديحوتلا

 هللا تا ذ هيزنت وه حالطحصال ١ ف و دحلا و هنآب

 ماهوألا يف ليختيو ماهفألا يف روصتي ام لك نع
 اتامصو اتنا ذ ٥ دايعلاب دويعمل ١ دا رفا وه اعرشو

 ٠ ملعأ هللاو العفو الوق

 هرمآ لاثتما لج هد يعن

 هرجزو هيهنو هناحبس
 هلضفي انمحري آاسشي ناف

 هلدعب انيذع آاسشي ناو

 ناطلسلاو ةزعلاو كلملاف

 ناهربلاو ةردقلا اذك هل

 هرمأل نيلثتمم هلالج لج هد يعن هانعم

 هلضفب انمحري آاسشي ناف هرجزو هيمنل نيهتنمو
 هل ناطلسلاو ةزعلاف هلدعب انبذع آاسشي ناو
 ىلاعت هل ةجحلا ىأ ناهربلاو ةردقلاو ىلاعت
 ٠ ملعأ هللاو اهوحنو تافصلا هذهي درفني وهف هريغل ال

_ ] ٧ _ 



 ناكم هل سيل هناحبس

 نامزالوال لج هيوحي
 دهشن ءيش لكل هقلخي

 درفنم هكلم ف هنأ و

 ىرجي نامزالو هيوحي ناكم هلل سيل هانعم .

 يق درفنم هنأو ءيش لك قلاخ هنأ دهشنو هيلع

 ٠ ملعأهللاو هكلم

 ريلظنالو هب سش هلل سبل

 ر شم الو ال ريزو الو

 هلكاي ريظن الو ههباشي هبش هلل سيل هانعم

 ٥ رمآ ىلع هنيعي ري سشم الو هرو اسشي ريزو الو

 ام هيب شل ١ نأ وه ريلظظنل ١ و هييسشثل نيب قرفل و

 كلكاسشي ام وه ريظنلاو ةدحاو ةفص ف ولو كهباسشي

 ريسملاو ريزولا نيب قرفلاو كتافص ميمج يف

 ريسلاو كرمأ ىلع كناعأ ام وه ريزولاف
 ٠ ملعأ هللاو كرمأ ف راشأ ام وه

 الو تحت الو قو ة هل سيل

 ٦ لح لكف دعم الو ليق

 ىذلاو لم سشثو نيمي اذك

 ىذتحآ اذب ثداح .ىزعت هيلا

 نيمي الو تحت الو قوف ةمج هلل سيل هانعم
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 تافص نم هذه نأل ما دقاو ءاروالو لامش الو

 سيل اذكو ثداحب سيل ىلاعت هللاو ثداوحلا
 دعي الو ءيش لك ليق هدوجو نأل لبق ىلاعت هل

 نم ةيدعبلاو ةيلبقملف ءيش لك دعب هدوجو نأل
 ٠ ملعأ هللاو ثداوحلا تافص

 هعم ءيش سيلو لزي ملو

 هعنصي نآ لبق نم ملاعو
 هلك ہشو هنولو هن وكي

 هل'عفب رئاص هيلا امو

 لبق ءىشلاب املاعو اياب ايح هللا لزي مل هانعم
 رئاص هيلا امو هلكسشو هنولو هنوكب هعنصي نأ
 ٠ ملعأ هللاو حيبقلاو نسحلا هلعفي

 نيهاربلا يف ىتآاثلا لصفلا

 هتاذ هباسشثم هنأ ول

 هتاقولخم فصو هيلع زاج

 امزل هجوب نيهبسش لك ذا

 ىمتنا هجولا كلذل ام لكلا يف
 هتاذ يف هباشم ىلاعت هللا نأ ول هانعم

 ولو نيهبسش لك ذا هتاقولخم فصو هيلع زاجلا
 لك فصتي نآ مزل ةدحاو ةغص يف ولو اهباشت

 هملعأ هللا و هللا ىلع لاحم اذهو ةفصلا كلتب امهنم دحاو
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 لزذلا ف هدنع ناث ناك ول

 ىلي نأل احلاص لك ناكل

 طقف ١ دحلا و صخ ليل د الو

 طاغ حجرم ريغ نم مكحلاو

 ناكل لزألا يف نلث ىلاعت هلل ناك ول هانعم

 رخآلا نع كلذب امهنم ادحاو صخ ليلد الو

 ٠ ملعأ هللاو طلغ حجرم ريغ نم مكحلاو

 ناعم هرمأ ف هنأ ول

 ناصقنلا هتاذ ف همزل

 هتاذ مزل هرمأ ىلع ناعم ىلاعت هللا نأ ول هانعم

 ٠ ملعأ هللاو لاحم كلذو ناصقنلاو زجعلا

 نامزلا يف مزلي اذكهو
 ناكملل تسلا تاهجلا يفو

 زجعلا ىلاعت هتاذ مزلي ١ ذكهو هانعم

 ق ثداح وأ ناكم ف لاح هنأ ول نناصقنلاو

 ٠ ملعأ هللاو لاحم ١ ذهو نامز

 كراشم هكلم يف هنأ ول

 كراسشتلا كلذ اداسف ناك

 هكلم يف كراسشم ىلاعت هللا نأ ول هانعم
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 هناقتا ساانلا رهيآ ىذلا ملاعلا اذه دسمغل

 ول ىللعت هلوق ىلقنلاف ىلقعو ىلقن نيليلدل كلذو

 ول وه ىلتعلاو اتدسفل هللا ريغ ةهلآ امهيف ناك

 ام ف ناولخي ال ناكيرشثلاف هكلم ف كراسشثم هللا نأ

 احلطصي نآ اما نيرمأ دحأ نم هيف اكراسشت

 زجع نع ءيشان حالطصالاو اعزانتي وآ هيف
 كلملا دسف اعزانت ناو هلآب سيل زجاعلاو امهدحأ

 . ملعأ هللاو هللا ىلع لاحم اذهو

 ( تافصلا يف ثلاثلا لصفلا )

 لاعفألاو تافصلاو تاذلا يف

 تاذلا يف انل فلاخم ىلاعت هللا نأ هانعم
 هضعبتم الو ةءعز_جتم ريغ هتاذف لاعفألاو تافصلاو

 ةضعبتم ةءزجتم انتاذو ةياهن الو ةيادب امهل الو
 ديزلا اهيرتعي ال هتافص نألو ةياهنو ةيادب اهلو
 ةيادب امهل الو ماقسألاو ضارمألا الو ناصقنلا الو
 ناصتنلاو ةدايزلا اهيرتعت انتافصو ةياهن الو
 نألو ةياهنو ةيادب اهلو ضارمألاو ماتسالاو
 الو ةلوازمو ةلواحم ىلا ةجاتحم ريغ ىلاعت هلاعفأ
 ةلواحم ىلا ةجاتحم انلاعفأو ةياهن الو ةيادب ال
 . ملعأ هللاو ةياهنو ةيادب اهلو ةلوازمو
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 ةفصب ىلاعت هللا فصت نأ كل زوجي ال هانعم
 ىلع الو هبتك نم باتك يف هسفن اهب فصي مل
 ىلاعت هءامسسأ نآ ىلع ءانب هئايبنأ نم دحآ ناسل

 لدت ةفصب هفصت نآ كل زوجي ليقو ةيفيقوت
 هءامسأآ نأ ىلع ءانب هلالجو هتردقو هللمك ىلع

 . ملعأ هللاو ةيفيتقوت ريغ

 امب هفصو زاج فصو ىأو
 امكحأ لعف فصوف هدتاع

 تاذلا فصوف كاذادع امو

 - آ ميلعل اك وهو فرعي

 تاقفص نيمبسق ىلا مسقنت هللا تافص هانعم

 ال ىتلا ىه تاذلا تافصف لعف تافصو تاذ

 لحملا فلتخا ولو دوجولا ف اهدض عماجت

 لزألا ف اهدضبو ةفصب هفصت نأ كل زوجي ال هنآ ىنعمب

 لعفلا تافص امأو ميكحلاو ميلملاو عيمسلاك

 فلتخا ولو دوجولا يف اهدض عماجت ىتلا ىهف

 ةفصب هللا فصت نأ كل زوجي هنآ ىنعمب لحلا

 طسابلا و ضباتلا و تيمملاو يحملاك كلذو لزألا يف اهدضبو
 ٠ ملعأ هللاو عناملاو ىطعملا و

م ٢٢



 هتاذ ىه هتاذل هتامص

 هتايآاذب تلد اهمرغ ال

 مزلي >72كئل هيف نكت مل ذا

 مزجنهنه سيلو هلولح

 ار قفأ نوكيف هيلع الو
 ارقفلا بآد كاذو هيسذغل

 هتاذ نيع ىه ةيتاذلا هللا تافص نآ هانعم

 مزلي ×7لتئتل هيف نخت مل ذا هتايآ اذي تلد اهريغ ال

 نوكتف ءايشالل الحم نوكت نأ حصي ال ذا هلولح

 نوكتف هيلع ةدئاز الو ةضعبتم ةءعزجتم هتاذ

 ٠ ملعأ هللاو ةدايزلا كلت ىلا هرصتقم

 ملعب ال هتاذب ميلع ىلاعت هللا نا هانعم

 نوكي نآ مزلن هيف ناك ول ذا هنم الو هيف وه
 نوكت نأ مزلل هيق لحت ناكول ذا ءادمشثالل الحم

 عمسب ال هتاذب عيمسو ةآزجتم ةضعبتم هتاذ

 وه عمسلا ناك ول ذا هيق الو هنم الو هريغ وه
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 ةازجتم ةضعبتم نوكت نأ هتاذ مزلل هريغ
 الحم نوكت نأ هتاذ مزلل هيف عمسلا ناك ولو

 ال هتاذب ريصبو اميف لحت ءايشألاو ءايشالل
 رصبلا ناك ول ذا هيف الو هنم الو هريغ وه رصبب
 كلذ ىلا ةجاتحم هتاذ نوكت نآ مزلل هريغ وه

 هتاذ نوكت نأ مزلل هنم رصبلا ناك ولو ريشلا
 هتاذب ريد قو اهيف لحت ءايشألاو ءايشالل الحم
 تناك ول ذا هيف الو هنم الو هريغ ىه ةردقب ال

 ىلا ةجاتحم هتاذ نوكت نآ مزلل هريغ ىه ةردقلا

 نوكت نأ مزلل هنم ةردقلا تناك ولو ريغلا كلذ

 هيف ةردقلا تناك ولو ةضعبتم ةآزجتم هتاذ

 ءايشألاو ءايشالل الحم هتاذ نوكت نأ مزلل

 يف اهنأل تافصلا رئاس ف اذكهو اهيف لحت

 افاسنكنا اةفشكنم اهنأ ىنعمب تاذلا نيع ىه لصألا

 . ملعأ هللا و تاذلا نيبو اهنيب ةطسا و ىلا ةجاتحم ريغ امات

 ( ةيؤرلا يف عبارلا لصفلا )

 لاحملا نم ىرابلا ةيؤرو

 لاح لكب مكحأ ىرخآو ايند
 . ازيمتلا اهمزال نم نأل

 ازيحتلاو ضيعبتلاو فيكلاو
 رظن ىذلا لباقت ةهج يف

 روسلا هب ىتأ امو هذهف
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 راصبألا هكردت ال لوق نم

 راصبالا ىفنتناف ىنارت نلو

 حصي الو هل حدم اهنأل

 حدنتمم هلآل أ هي ام لا وز

 مزل هحدم لوزي نأ زاج ول
 متنو لذب هزع ليدبت

 ايند لاحملا نم ىلاعت هللا ةيؤر هانعم

 ىلقعلا ليلدلاف ىلقنو ىلقع نيليلدل كلذو ىرخآو
 ازيمتم ىئرلا نوكي نآ ةيؤرلا مزال نم نآ وه
 ىآ اضعبتمو انولتم ىآ افيكتمو امخسشتم ىآ
 ىآرلا لباقت ةهج يف اللح ىأ ازيحتمو اءزجتم
 هلوت ىلقنلا ليلدلاو هللا ىلع للحم هلك اذهو
 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ىلاعت

 ىلا رظنأ نكلو ىنارت ىل لاق هميلكل ىلاعت هلوقو
 املف ىنارت فوسف هناكم رتتسا ناف لبجلا

 هناحبس قلعف ( اكد هلعج لبجلل هبر ىلجت
 مل لبجلاو ليجلا رارتتساب هتيؤر ىلالعتو
 الو هنع ةيفنم ىلاعت هتيؤر نأ انملعف رقتسي
 نأ زاج ول ذا حدتمم هلالا هي ام لاوز حصي

 متسشلاب هحدمو لذب هزع ليدبت مزلل هحدم لوزي
 ٠ ملعأ هلل ١ و
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 معنلا رفكبامهب نحي نمو

 مسجي نا كرشلاو هل مكحاف

 ىدي لثم هدي لوقي نأك
 دبعالا ضعب ه_جوك ههجو وأ

 رفاك وهف ىلاعت هللا ةيؤرب ناد نم هانعم
 ناك نا كرش رفك رفاكو الوأتم ناك نا ةمعن رفك
 ذوقي نأك ىلاعت هللا مسج نمو لوأتم ربغ
 تنهجوأكا هجو وآ ا_ننيعأك نيع وأ انيدياك دي هل
 همعن رفك رفاك وهف هقلخ نم ءيشب ههبش وآ

 لوآتم ريغ ناك نا كرش رفك رفاكو الوآتم ناك نا
 ٠ ملعأ هللاو

 هلو_ ق يف هتاذ ىآ ه هجوف

 هلعفل ه لنفح ىأ هنيعو

 ىلاعت هلوق يف تاذلاب هجولا رسفي هانعم

 ىنعمب نيعلا رسفتو هتاذ ىآ كبر هجو ىقبيو

 انظفحب ىأ اننيعأب ىرجت ىلاعت هلوق بف ظفحلا
 ٠ ملعأ هللاو ىظفح ىلع ىأ ىنيع ىلع عنصتلو ىلاعت هلوقو

 معن لق وأ ةردق هنم ديلاو

 مسي اكلم اوتسالاو ةضبقو

 هللا دي ىلاعت هلوق يف ديلا رفت هانعم
 رسفتو مهتردق قوف هتردق ىنعمب مميديآ قوف
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 ناتطوسبم هادي لب ىلاعت هلوق يق ةمعنلاب اضيأ

 نم كاملاب ءاوسالاو ةضبقلا رسفتو هاتمعن ىآ

 هكلم ىآ هتضبق اعيمج ضرألاو ىلامت هلوق

 سشرملا ىلع نمحرلا ىلاعت هلوق نمو هرهقو
 . ملعأ هللاو رهقو كلم ىآ ىوتسا

 مظع لق وأ ههجوك هدجو

 ملظ نمل ةبوقع هركمو

 وآ تاذلا ىنعمب هجولاك دجلا رسفي هانعم

 دج ىلاعت هناو ىلاعت هلوق نم مظعلا ىنعمب

 ىنعمب ركملا رسفيو هتمظع وأ هتاذ ىأ ( انبر

 اوركمو ىلاعت هلوق نم ةبوقعلا ىنعمب وآ ءازجلا
 مهركم ىلع مهانيزاج ىآ(اركمانركمواركم

 . ملعأ هللاو مهانبتناع وآ

 لسرلاو ءايبنالا يف ىناثلا نكرلا نم ثلاثلا بابلا )
 ) بتكلاو ةكئالملاو

 لسرلا ثعب زئاجلا نم مث
 لد عألا طارصلا ىلا اننودمي

 االخضنت مه اوعد ةنورقم

 الو فتلا لطبت تازجعمب
 لاسرا ىلاعت هتح ف زئاجلا نم نأ 7

 ىلا لسرلا ىآ اننودهي بتكلا لازناو لسرلا
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 كلت ىوعد ىأ مهاوعد ةنورقم لد عألا طارملا

 ٠ ملعأ هللاو مهيلع لوتت نم ليواقأ لطبن لسرلا
 ام فرعت نا كْيلع بجاوو

 امزل د_دق امو لسرلل زوجي
 مزاللاف مهنع لاحتسا امو

 مراكملا ىهاتن مهقح ف

 ةنامألاو غيلبتلاو قحصلاك
 ةناطفلاكو طبضلاو لقعلاو

 بذكلاك اهدض ليحتسملاو

 بيرلا باكتراو نونجلاكو
 نكمم وهف كلذ ادع امو

 نجمتس ىذلا الا مهقح ف

 تافص لسرلل نأ فرعت نأ كيلع بجي هانعم
 تافصو مهقح يف ةزئاج تافصو مهل ةبجاو
 يف قدصلاك ىه مهل ةبجاولا تافخصلاف مهيلع ةليحتسم
 هنيلبتب اورمآ اميف مهبر نع مغيلبتلاكو مهرابخا
 ةنامألاو لقعلاكو هطبضب اورمأ اميف طبضلاكو
 مهقح يف ةزئاجلا تافصلاو مهتابطاخم يف ةناطنفلاو
 جاوزألا ذاختاو عامجلاو برشلاو لكألاك ىهف

 ريغو قاوسألا يف يشثملاو ةيرذلا لوبصحو باحصألا و
 نونجلاك ىهف مهيلع ةليحتسملا تافصلاو كلذ
 مهبر رماوأب تالاجملا ةلقو ةنايخلاو بيرلاو
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 ٠ ملسا هللاو امايق لويلاك لتعلا

 ليلجلا ىسيع هدعم يشلا ةت

 ل ىقابف حون مه دعيو

 لمكألا ماقملا اووذ ءايبنألاف

 دمحم انيبن لسرنأو ءايبنألا لضفأ هانتعم

 ديس انأ مالسلا هيلع هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص
 مث نيرخآلاو نيلوألا ديس انآ رخف الو مدآ دلو

 ليلجلا يسيع مث ميلكلا يسوم مث ليلخلا ميهارب
 لضفالاف لضفألا ءايبنألاو لسرلا مث حون مث

 ٠ ملعأ هللاو

 عنيمجلا عي دارش تخسن دق

 عيدبلا انعزشب ىدهلا ىوس

 ريغم انعرشث ىا هلامو

 ريغيال ماودلا ىلع وهف

 لسرلا عيمج ميارش تخسن دق هانعم
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ةعيرتب ءايينألاو

 امهناف قالخألا مراكمو ديحوتلا ىوس ملسو
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ةعيرشو ناخسننيال
 ةمايقلا موي ىلا ريغم اهريغي الو خسنت ال ملسو
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 ٠ ملعأ هللاو

 ةبترلا يف ءايبنألاو لسرلا دعب هانعم
 لضفلا نم مهبر مهاطعأ هنأل هتكئالل لضفلاو

 معز ىذلاو ليربج مهلضفأو مهريغل هطعي مل ام
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن نم لضفأ هنأ

 . ملعأ هللاو مسثغ دنف ملسو

 ناميالا بجي اعيمج ممب
 نمحرلا هلزنأ ىذلابو

 متال ١ مظنل اي لد مالك وهو

 ممألا داشرا هيف ناعم ىلع

 لسرلا و ع ايننألا عيمجب ناميالا بجي ه انعم

 هبلع هللا ىلص دمحمبو امومع بتكلا و هكئالم ١ و

 مظنلاب لد مالك نآرقل ١ و اصوصخ نآرقلا و ملسو

 ٠ ملعأ هللاو ممألا داشرا اهيف ناعم ىلع متالا

 مدعلا ناكمال قولخم لكلا و

 مدقلاب ىلاعت ٥ دا رفغنالو
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 ةكئاللاو لسرلاو ءابنألا نم لك هانعم

 همدع نكمأ ام لكو همدع ناكمال قولخم بتكلاو

 هدارفنال ىلاعت هلل وه مدقلاو همدق لاحتسا

 . ملعأ هللاو هريغل ال هب

 هبنسشمو مكحم نآرقلا يفو

 هب نمؤن لصفم لمجمو

 يف فلخلاو انبر نم ىتآ لك
 ىفنت ليوانأآ ىلع امهيدح

 امهنأ مهنم قافتا عم

 امهمكح فلتخم ىآ ناعون

 تايآ و ةمكحم تايآ ميظعلا ن آ رقلا ف نا هانعم

 ناميالا بجيف ةلصفم تايآو ةلمجم تايآو ةهباشتم
 هنآو هلصفمو هل مجمو ههباسشنمو همكحم عيمجب

 ىدح ف فلتخاو لجو زع انير دنع نم وه

 امهنأ ءاملعلا نم قافتا عم هباسشتملاو مكحملا
 ٠ملعأ هللاو ىتأتس ليواقأ ىلع امهمكح فلتخم ىآ ناعون

 مسقنا ىنعملا حشضتملا مكحلاف
 مسحناف ىنعم رهاظلاو صنلل

 دارلاب عطقلا مكح صنلا يف

 دابعلل رهالنلا ف نظلاو

 ليلدلا هعسكعب ىتأ ناو
 ليوأتلل ومهو هيلا ريص
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 اعقو اديعب وآ ابيرق وهو

 ا عبتي نلف ارذعتم وأ

 مسقنيو هانعم حضتا ام مكحملا هانعم

 لمتحا ام وه صنلاف رهاظو صن نيمسق ىلا

 هلوقك كلذو دارملاب عطقلا همكحو ادحاو ىنعم
 هلوتو ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ىلاعت
 دحآ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلب مل ىلاعت

 اديعبو ابيرق نيينعم لمتحا ام رهاظلاو كلذ ريغو
 كرتيو ديعبلا ىلا راصي الو دارملاب نظلا همكحو
 ىلع وهو ليوآ تنلا وه ليلدلاو ل_ يلدي الا بيرقلا

 ليوآ_تلاف رذعتمو ديبعبر بيرق مات ةنالث

 ديلاو ظفحلاب نيعلاو تاذلاب هجولا ليوأتك بيرقلا
 هلوق فانحالا ليوأنك ديعبلاو ةمعنلاو ةردقلاب
 ريغب اهسفن تحكن ةأرما اميا ملسو هيلع هللا ىلص

 اولاق لطاب لطاب لطاب اهحاكنف اهيلو نذا
 اهنال ةغلابلا ةرحلا ال ةمالاو ةيبصلا كلذب دارملا
 هيلع هللا ىلص هلو-ة مهليوأتكو اهسفنل ةكلام

 كلذب دارملا اولاق ةس ةاسش نيعبرأ يف ملسو

 ىلاعت هلو_ة هضفارلا ليوأتك رذعتملاو اهسفنأل اهتميق

 خزرب امهنيب ةمطافو يلع اولاق نايقتلي نيرحبلا جرم
 ىلع يلع ىغبي ال ىآ نايغبي ال ىوقتلا نم زجاح اولاق

 ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي يلع ىلع ةمطاف وال ةمطاف
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 ٠ ملعأ هللاو نيسحلاو نسحلا اولاق

 لمجماك ىفتخا ام هابتسشا وذو )
 ( ىلعلا انالوم هبشت ميغم وأ

 ىذلا هنأب ليق ام هنمف

 ذخ ادعاصف نالامتحا هل

 امهبم نوكيام اضيأ هنمو

 امهبا دق مهرمأ رشع عستتك
 ملعي مل ىذلا هنآ هنمو

 ىلمعلا نميهملا ريغ هليوآي

 دحتم هلصأ اذه لكف

 دمحي سيل ءايشأ هلعجو
 روسلا لئاوأ فرحا ليقو

 ربخ لك عم لاثمالاب ليتو

 امو اخوسنم ناك دق ام ليقو
 امكحم ىمسي اخسان ناك دق

 هانعم ىفتخا ام وه نآرقلا نم هياسشثملا هانعم

 امهيناثو ظفللا يف لامجا امهدحأ ناببس هانعم ءاقخلو

 ءاوتسالا ةيآك هقلخب ىلعلا انالوم هيبسشثت مهفآ ام

 ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىلاعت هلوت نم
 اد صف نالامتحا هلام هباشتملا نا ليقو
 لمحيو ىلاعت هلوق نم مهبملا ددعلا هباشتملا ليقو

 ىلاعت هلوقو ( ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع
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 ملعي ال ام هباشتملا نأ لتو ) رشع ةعست اهيلع

 دحتم هلك اذه نأل ةعاسلا تتوك هللا الا هليوأت

 ليواقأ ةثالث تجرخو ءافخلا وهو هلص

 هيباسشثتملا نآ اهدحأ ءافخلا طباض نع ةجراخ

 هباستتملا نآ اهينثو روسلا لئاوآي ةعطقملا فرحألا

 ناك ام هباسننملا نآ اهثلاثو لاثمألاو صصقلا

 ٠ ملعأ هللاو امكحم ىمسيف اخوسنم ناك امو اخسسان

 ل امجال ١ ف فوقول أ همكحو

 لا متحا رهظآ نيبي ىتح

 ىناللا مكح مكحملل درلاو

 نآر_فل ١ ضقانت نمز_لب وأ

 هل نيبي ىتح فوقولا لمجملا مكح هانعم

 نأ هباشتملا مكحو هيلا راصيف ليلد رهظأ

 ىلع نمحرلا ىلاعت هلوق نم مكململا ىلا دري

 ىلا دري نأ ةيآلا ذه مكحف ( ىوتسا شرعلا

 نآرقلا ضقانت مزل الاو ( ءيش هلثمك سيل ىلاعت هلوق
 ٠ ملع آ هلل ١ و

 ديعولاو دعولا يف ىناثلا نكرلا نم عبارلا بابلا )

 ثعبلاو توملا يف لوألا لصفلا لوصف ةعبرأ هيفو
 ( باسحلاو
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 ناميالا بجي قح توملاو
 نابسسحلاو ثعبلا كاذك هب

 ىذ لكل توما ةقيقحب ناميالا بجي هانعم

 نوفذلكملاف توملا ةقئاذ سفن لك ىلاعت هلوقل حور

 بالقنالا ىلع نونفي مدآ ىنب رئاس اذكو نونفي

 نمؤن اذكو يشالتلا ىلع ىنفت تاقولخملا رئاسو

 هذ__ه لك باقعلاو باسحلادو توملاو ثعبلاب

 قيدصتلاو ناميالا بجيف ةيلقنلا نيهاربلاب تبث
 ٠ ملعأ هللا و فلكم لك ىلع هب

 دسجلا حورلا قرافت نآ توملاف

 دبالل هيلا ا هدر ثعبلاو

 توملاب ناميالا نآ مظانلا ركذ امل هانعم

 لك ىلع بجاو باوثلاو با سحلابو ثعبلابو
 لاقف توملا ةةيقح نايب يف انه عرش فلكم
 توملا ةقيقح ىأ دسجلا حورلا قرافت نآ توملا

 دسجلا ىنفي ىنح د__سجلل حورلا ةنراقم ىه

 ف حورلا در وهو كلذ دعب ثعبلا مث لحمضيو

 ال ةر ددأ ةثيبخ وأ ةبيط ةابح ايحيفق دسجلا

 ناميالا بجيف توما ةنينح اذه اهل عاطقنا

 بيبر الو كش هنراقي ال احيحص اناميا كلذم

 ٠ ملع ا هلل ١ و
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 قحأ حورلا يف كلسسمالاب لوقلاو
 . { . ىذلل ر حتلا ى امو

 هقيقح ىلع مالكلا ف تيبلا اذه هانعم

 قحلا وه اهتفرعم مدعب لوقلاو ىه ام حورلا
 ىلص هيبن هلأس امل ىلاعت هللا نال باوصلاو

 اهنأب هباجأ حورلا ةقيقح نع ملسو هيلع هللا
 امآ قولخم اهيلع علطي ال هللا رمآ نم ىه

 ةاروتلا يف امل ةقفاوم اهنع توكسلا نأب مهلوق
 ةاروتلا ةقفاوملا مهلوق امأ ديجي اذه سيلف

 عمو هنع ثحبلا زاج نا ديفي ال ةاروتلا قفاو امف

 با وجلا و ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا ناف اذه

 ل_يلد الو ليلد ىلا جاتحي صيصختلا ىعدمو ماع
 اهملع لكؤي ناو اهيف ضوخلا نع كلسمالا بجيف مهل
 يق ضوخلاو كلذب امومع ىلاعت ربخا امك ىلاعت هللا ىلا
 . ملعأ هللاو هيف ريخ ال فلكت اهتقيقح

 دحأ رمعلا اضقنا لبقتم ملو

 دجي هل ىذلا هقزر لبقو

 ارجح امارح وأ الالح ناك
 ارد ةالك هللاو ةههسسش وآ

 ردصي ءيش ملاعلا يف سيل ذا

 ردقم هل انبرو الا
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 هلجأ ءاضقنا لبق دحآ تومي ال ىآ هانعم

 تقوو راد قخا ردق هناحبس هللاف هل ردق ىذلا

 هلوقل هلمع فاومو هلجأ غلاب لك لاجآلا
 الو ةعاس نورختسي ال مهلجأ ءاج اذاف ىلاعت
 لوتقملا نآي نيلئاقلا ةلزتعملل افالخ نومدقتتسي

 ءاهتنا ىلا سئاعل لتقي مل ولف هلجأ لبق تيم
 هناحبس هللا هل ردق ىذلا هقزر ءاضقنا لبقو هلجأ

 هلوقل قازرألا مسقو لاجآلا تقوو رادقألا ردق

 ىتح تومت نل اسفن نا ملسو هيلع هللا ىلص
 اولمجاو هللا اوقتاف اهل ردق ىذلا اهقزر لمكتست

 هناحبس هللاو امارح وآ الالح قزرلا ناك بلطلا يف
 هاوس قزار الو مهقزار وهو قلخلا قلاخ وه
 ٠ ملعأ هللاو هريغ قلاخ ال امك

 هب ءاج امم ربتلا باذع مث

 هبتناف ىنعم رايخألا رتاوت

 لحت الو هتقدص ند قتعاو

 لمتحت هوجول تيم بيذعت

 هب تدرو امم ربقلا باذع نأ ىآ هانعم

 رتاوتلا دح غلبت داكت ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا
 ىلاعت هلوقك ةينآرقلا تايآلا هيلا تراشأو

 موقت مويو ايسشعو اودغ امهيلع نوضرعي رانلا
 ىلع ةراشالاب لدي ةعاسلا موقت موي هلوق ةعاسلا
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 راسملا ربقلا باذع وهو خزربلا يف ضرعلا نأ

 الو هتدص ند قتعاو فنصملا لاق كلذلف هيلا

 لاق ىآ ل_بحي لاحآ نم لحت الو هلوقو لحت

 ةفئاط نع كلذ درو امك لاحم ريقلا باذع نا

 نذا لاحم ربقلا باذع نا اولاق نيملسملا نم

 هحور هيلا درت نآ نكمي انلق باذعب سحي ال تيملا
 هللا قلخي نأ نكميو هب داري ىذلا باذعلا لجل
 دارملاو كلذب ملألا كرديل ساسحالا ضعب هيف
 ءاوس اقلطم تيملا باذع وه ربقلا باذعب
 يف توح ليكا وأ عبس ل_يكا وأ اروبقم ناك

 ربقلاب ديق ناو انه قالطالا هب دارملاف وحبلا
 ىف بذعم تيملا نأ تبث اذاو هدييقت ىلع كلذ سيلف
 ةداعسلا لهآ نم ناك نا هميعنت اضيأ تيث هربق

 ٠ ملعأ هللاو كلذ يف قيقحتلا ىلوأ لاقم اذه

 لمع نم ه 7 ريل ارشو اريخ

 ى آ ةمايتلا موب باسحلا امأو ى آ ٥ انعم

 ىربخلا هلمع امآ هلمع ىرب لك سانلا ١ ٥ ريل ارش

 ىرلا هلمع اما و هردص هبي حرشنيو هرسيف ١ ٥ رب

 بساحي اقلخ هللا قلخي نأ نكمئو ٥ ؤ سيف هأ ريف

 املك هللا قلخي نآ اضيأ نكميو دايعلا نيب
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 الو ىلامت هيلع نكمم كلذ لك مهنيب بساحي
 ردق يف هباسحو ةبسنلا ةهج نم هيف روذحم
 )١( ةرخآلا مايأ نم ال ايندلا مايأ نم موي فصن

 ) نودعت امم ةنس فلآك كير دنع اموي ناف (

 ايندلا يف ام فالخب ءايسشثآ كانه ناف ةلمجلابو

 رومآ نأل سحلا اهملعي الو لقعلا اهكردي هنأل
 اذه ىلع رصتقنلف ايندلا رومآ فالخب ةرخآلا

 ٠ ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلا و

 ا ملعيل رصقم هب صخ
 امدنتلا رثكيل قساف وأ

 نانجلا ىلا امهادع امو
 نارينلا ىلا وآ باسح الب

 سانلا نم ناقيرف باسحلاب صخ ىآ هانعم
 مدنتيل هلمع باسح ىريل رصقملا نمؤملا امهدحأ

 ءازج ىريل ىصاعلا دحوملا ىناثلاو هريصقت ىلع

 نيقيرفلا نيذه ادع امو هيلع مدنتيلو هنايصع
 باسح ريغب رانلا ىلاو باسح ريغب ةنجلا ىلاف
 نيب فالخ ةلئسملا فو باحصألا هيلع ام اذه

 ضرغلا نأل اذه ىلع رصتقنلف هركذ لوطي ةمئالا

 ٠ ملعأ هللاو راصتخالا
 حصألا وهو اقلخ دق لم فلخلاو

 حضتا ء ءانغلا امدعب ن اقلخي مآ

 . ةرخآلا مايا نم ال اينلدا مايا نم موي فصن ردق ,ف لصالا ,ف )١(
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 لحملا كاذ اننييعت نع فقولاو

 لد مث ليلد ال ذا انب ىلوأ

 ح> قي سيل نييعتلا محعو

 حجرا دوجولا نا انلوق يف

 يف ةيمالسالا ةمألا تفلتخا دق هانعم
 ال مأ ناتقولخم امه له رانلاو ةنجلا قلخ
 لوقلاو ءانفلا حاضتا دعب نانتلخيس امهنأو
 باتكلا نم هيلع تلد ةلدال حصألا وه لوألا

 هجحو اهركذب ليطن ال ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا
 ءيش لك ىلاعت هلوق ىه نالا امهدوجو ىفن نم

 ولف اولاق تايآلا يف كلذ لاثمأو ههجو الا كلاه
 دولخ اراد امهو اتكلهو اتبنفل نيتقولخم اتناك
 دراولا ءانثنسالاب امهئانف مدع نكمي انلق هل دافن ال

 تاومسلا يف نم قعصف هلوقك زيزعلا باتكلا يف

 ىرخا ةيآ يفو هللا ءاش نم الا ضرألا ف نمو
 ثيداحاللو لقاعلا ريغل ىه ىتلا امب ءانثتسالا
 هيلع مدآ ةصقلو نآلا امهدوجو ىلع ةلادلا
 نييعت يف اوفلتخا ا مهدوجوب نولئاقلاو مالسلا

 ضعبلا هنع تكسو ةمئالا ضعب هنيع امملحم

 قوف ةنجلا لحم نأ ىلع تلد ثيداحألا رثكأو
 ىلقسسلا ضرألا تحت رانلا لحمو ةعباسلا ءامسلا
ثيداحأ اهنوكلو كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا ةرثكل



 ءاملعلا ضعب تكس كلذلف امهلولدمي عطقلا ديفت ال
 هناحبس هللا ىلا امهرمأ اوضوفو اممهلحم نييعت نع
 ٠ ملعأ هللاو ىلاعتو

 الامعألا توح فحص بتكلاو
 الادجلا كرتاف قح ضوحلاو

 لوسرلا ةمأ نم هدرب

 لوئسملا هدهعب ىفو دق نم

 زيزعلا نآرقلا اهب درو ىتلا بتكلا هانعم
 لامعآ توح فحص ىه ةتباثلا ةيوبنلا ةنسلاو

 نمب ةربع الو تباث قح ىهو رشو ريخ نم دابعلا
 ملعي وهو بتك ىلا جاتحم ريغ ىلاعت هنا اهركنأ

 هيفاخ هيلع ىفخت الو رشو ريخ نم دابعلا لامعأ

 بتك يف لل معألا نوك يف لوقلا نأل ةدايز بتكلاف
 اهب صوصنلا تدرو دقو ىصحت ال دئاوف ةدايز
 ىلع ةمدقم قئاقحلاو زاجم تارابع اهنوكو
 هيلع هللا ىلص ه ضوحو هانلتق ام تشف زاجملا

 كلذب ةيوبنلا ثيداحألا دورول قح ملسو

 ليطنالو رتاوتلا ه۔ے ح غلبت داكت ةضيفتسم

 هنم برشيو اهم ن ناميالا بجيف ثداحلا كلت ركذي

 ذخألا نم هيلع هللا د _هاع ى ذلا هد_ هعم يفو نم

 ةلداجملا ىآ لادجلا كرتاف هتيصعم كرتو هتاعاطب

 ٠ ملعأ هللاو قح رمألا ن
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 طارصلاو نازيملا ف ىناثلا لصفلا

 ناب سحلا يف نازيملا امناو
 نمحرلا نم فاصنأ و لدع

 ادغ ذا فالخلا ىذ لوق لثم ال

 ادمعاو ةفك ه“4نلوؤب

 نزوت ىذلا نازيملا يف ءاملعلا فلتخا هانعم
 رثكأ بهذف ةمايتلا موي تائيسلاو تانسحلا هيف

 ناتفكو دومع هل ىقيقح نازيم هنأ ىلا ةمألا

 نم قئالخلا لامعأ هب نزوتل ىلاعت هللا هبصني
 ةنجلا لخد هتانسح تحجر نمف تائيسو تانسح

 لامعألا نآ ثيحو رانلا لخد هتائيس تحجر نمو

 نوزوملا وه اميف اوفلتخا اهنزو نكمي ال ضارعا
 داسجألا كلت نزوتف اماسجآ لامعألا ديسجتب ليق
 ليقو لامعألا اهيف تبتك ىتلا فئاحصلا نزوت ليمو
 نآ ىلا ضعب بهذو ةمألا رثكآ لوق اذه كلذ ريغ

 لدعلا وه امناو هتقيقح ىلع سيل نازيملا

 نسفن ملظت ال ىلاعت هلوقب سانلا نيب فاصنالاو
 اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك ناو ائيش
 زييمت وهف قحلا ذئموي نزولاو نيب ساح انب ىفكو
 ملسأ نازيملا نييعت نع فوقولاو هرشو هريخ لمعلا
 درب مل ثيح اهداتنعا بجي نيد ةلئسم تسيل ةلئسملا نأل

 نازيملا داتتعا موزلب ةنسلا يف الو باتكلا يف ليلد
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 نعو هنع فوقولا انب ملسألاف وه ةلاح ىأ ىلع
 نآل لوقنف ايقيقح انايب هليلد انل نيبتي ام لك
 انمزلي ال وآ دارآو انبر ءاش امك قح وه نزولا

 ٠ ملعأ هللاو هنييعت

 ال قحلا وهف طارصلا هلوقو
 الوأت مهضعب امك رسج

 هركذ دراولا طارصلا يف ةمألا تفلتخا هانعم
 ةمألا رثكأ بهذف ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا يف
 دح نم دحأ منمج ىلع دودممرسج هنآ ىلا

 مهل هللا ثعبي نونمؤملاف ةرعشلا نم قدأو فيسلا

 نورفاكلاو طارصلا نتم ىلع هفوف نوشمي ارون

 منهج يف رسجلا كلذ مهب ىوميف مهل رون ال ثيح
 تايآلا نيلماح ةمألا رثكأ هيلا بهذ ام اذه
 نأ ىللا مهضعب بهذو اهتئاقتح ىلع ثيداحألاو

 قيضو رمألا ةدشل ليثمت وه امناو رسج ال
 وه طارصلاو لطابلاو قحلل لثملا برضك لامحلا
 نم عنام الو لطابلا وه مهب هؤاوهأآو قحلا

 وه لب اهقتئاقح ىلع ثيداحألاو تايآلا ءارجا
 ىلا قئاقحلا نع ليوأتلا ىلا حونجلا نم ملسلا
 يف دراولا مالكلاو لاحلا ةقيتح اذه تازاجا
 ميقتسملا طارصلا اتدها هلوقك روكذملا طارصلا
 ٠ ملعأ هللاو ثيداحألاو تابآلا نم اهريغو
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 ء ايقتالل ال هتمأ نم ايقس الل ىه م [ سو هيلع

 رفك رفاكو الوأتم ناك نا ةعن رفك رفاك وهف
 باتكلا هتفلاخمل كل ذو لوآأتم ريغ ناك نا كرش

 امف ىلاعت هلوق باتكلا هتفلاخم لاثمف ةنسلاو
 ىلاعت هلوقو عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظظلل
 ةنسلل هتفلاخم لاثمو يضترا نل الا نوعفسشيالو

 ءايقتالل ىتعافسش ُ ملسو هيلع هللا لص هلوق

 ملسو هيلع هللا لص هلوقتو ع ايقسمش د الل ال ىتمآ نم

 ةياور يفو ىتمآ نم رئابكلا لهأ ىتعافسش لانت ال
 ىتعافش تسيل ملسو هيلع هللا ) لص هلوق ىرخا

 ٠ ملعأ هللاو ىتمأ نم رئايكلا لهأل

 ( رانلاو ةنجلا لها دولخ يف عبارلا لصفلا )
 دلخي بتي ملو يصع نمو

 دمشن اذهب امئاد رانلا يف

 هبنذ نم بتي ملو ىلاعت هللا يصع نم هانعم
 هيلع دهسشنف رانلا يف دلخم وهف تام ىتح
 ٠ ١ ملعأ هللاو كلذب

 اقرف نم ةمعنب رفاكو

 اقسف دق نمو كرش ىذ نيب ام
 اشثن قرفلاو دولخلا ىدل ىنعأ

 اسشثفو دايعلا لزانم ىدل
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 رانلا يف نودلخم نيكرشملا نا لاق نم هانعم
 اهيف نيدلخم ريغ نيدحوملا ةقسفلا نم مهادع امو
 رفك رفاكو الوأتم ناك نا ةمعن رفك رفاك وهف

 ي اشن قرفلا نكلو لوأتم ريغ ناك نا كرش
 سفن يف ال هلمع ردقب بذعي لك دابعلا لزانم
 نمو ىلاعت هلوقل اهيف نودلخم الك نأل دولخلا
 هلوقو اهيف ادلاخ اران هلخدي هلوسرو هللا ىصعي

 ةئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم ىلب ىلاعت
 ٠ ملعأ هللاو نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف

 ءىجي هنأب لاق نم كاذك

 ججأت الب رانلا ىلع تتو

 رانلا ىلع تقو ءىجي هنأ لاق نم هانعم
 هيف قلغتو اهبهل هيف ىفطني ىأ هيف ججاتت ال
 الوختم ناك نا ةمعن رفك رفاك وهف اهباوبأ

 ٠: ملعأ هللاو لوأتم ريغ ناك نا كرش رفك رفاكو

 لخدي لبك لاق نم اذكهو

 لطبم ىقسشو ديعس اهيف

 ىقسشلاو ديعسلا نم لك لات نم هانعم
 ىقسشلاو اهنم جرخي ديعسلاف رانلا لخدي

 الوآتم ناك نا ةمعن رفك رفاك وهف اهيف دلخم

 ٠ ملعأ هللاو لواتم ريغ ناك نا كرش رفك رفاكو
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 ةيناف دولخلا راد لقي نمو

 ةينالع ق افف اهلهآ وآ

 ناتيناف رانلا و ةنجلا نأ لات نم ه اتعم

 ةمعن رفك رفاك وهف امهيف اممهيلهآ لوخد دعب

 لوأتم ريغ ناك نا كرش رفك رفاكو الوآتم اك نا
 ٠ ملعأ هللاو

 ليوآ۔تلاب ناك ام اذا اذه

 ليزنتلا ىلع درلا يف كرشلاو

 ماكحأ نم هركذ مدقت ىذلا اذه هانعم

 رفاك وهف الوآتم هبحاص ناك نا لصفلا اذه

 رفك رفاك وهف لوأتم ريغ ناو ةمعن رفك
 ٠ ملعأ هللاو كرش

 ) ردقلاو ءاضتلا ق ىناثلا نكرلا سماخلا بآبلا (

 ردقلا و اضيآ نمؤن اضتل ايو

 رظنلا هيف انتارغا زجي ملو

 امهريخ ردقلاو ءاضقلاب ناميالا بجي هانعم
 هيلع هللا ىلص هلوقل هللا نم امهنأ امهرشو
 غلبت نلو دهجت نل كنا تماصلا ىب ةدابعل ملسو

 هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ناميالا ةقيقح
 ملعأ نأ ىل فيك هللا لوسر اي لاقف هللا نم هنأ

 مل كباصأ ام نآ ملعت لاق هرشو ردقلا ريخ
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 ناف كبيصيل نكي مل كاطخ امو كئطخيل نكي
 ءاضقلا نيب قرفلاو رانلا تلخد كلذ ريغ ىلع تم
 تانوكملا دوجو نع ةرابع وه ءاضقلاف ردقلاو

 ةرابع وه ردقلاو الامجا ظوفحملا حورلا يف
 زجي ملو هلوقو اليصفت تانوكملا دوجو نع

 ردقلا يف ناعمالا زجي مل ىأ رظنلا هيف انقارغا
 هللا نع ايكاح ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 ىلع علطي نأ دحأل ىغبني الو ىرس ردقلا ىلاعت
 ردقلا ر كذ اذا مالسلا هيلع هلوقلو ىرس

 هلوقلو اوكسماف موجنلا تركذ اذاو اوكسسماف
 ناسل ىلع ةيردقلا تنعل مال سلا هيلع

 دوهي ةئجرملا مالسلا هيلع هلوتلو ىلبق ايبن نيعبس
 مالسلا هيلع هلوقلو اهسوجم ةيردقلاو ةمألا هذه
 هيردنقلا ةمألا هذه سوجمو سوجم ةمآ لكل

 ٠ ملعأ هللاو

 قلخي ملا نملا لقي نمو
 قمحأ نم هل ادعب انلاعفأ

 قلاخ ءىش لكل هلوقل

 قزارلا كيلملا برلا هناحب ح
 امزل هاوس اقلاخ ناك ول

 امتح اعطق هلآلا ددعت

 رهظل هلالا ددعت ولو

 رهب ىذلا ملاعلا اذه داسف
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 باستكا انلعف ف انل نكل

 باقعلا هبو باوثلا هب
 بترلا ىلعآ هب لين دق مث نم

 بستكت سيلف تاوبنلا الا
 دابعلا لاعفأ قلخ يف ةمألا تفلتخا هانعم

 دايعلا نأ لوقي نم مهنم بهاذم ةثالث ىلع

 قلخي نأ حصي ال ذا م سننآب مهلاعفأ ةفقلاخ
 لطاب اذهو اهيلع هبذعي مث يصاعلل ةيصعملا هللا

 ءيش لك قلاخ هللا » ىلاعت هلوق اهرهشأ هوجول

 ثيداحألاو تايآلا نم مكو » ميلع ءيش لكب وهو

 هردقمو هروصمو ءيث لك قلاخ هللا نأ ىلع ةلادلا
 باوثلا بتر هيلع دبعلل باستكالا امناو
 قلاخ وه هللا نأ لوقي نم مهنمو باقعلاو
 روهقم وه لب باستكا دبعلل سيلو لاعفألا

 نم مهنمو ةيربجلا بهذم اذهو اميلع روبجمو

 رشو ريخ نم ءيش لكل قلاخلا وه هللا نآ لوقي
 باوثلا بترتي هيلع باستكا هل دبعلا امناو
 دابعلا تلان هبو مذلاو حدملا نوكي هبو باقعلاو
 هبسستكم ىأ ريخلاب ريخلا لعاف هللا نم بترلا ىلعأ
 حيبقلا ءانثلاو ةمايقلا موي باقعلل لطبملا قحتسا هبو
 تاوبنلا الا ماقملا قيقحت اذه قلخلاو هللا نم
 راتخا نم هللا اهحنمي لب باسستكالاب كردت الف
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 . ملعأ هلل ١ و هقلخ > نه بحأو

 لج هللا نا لاق نم ق سافو
 لعف دق ام يف ناسننالا ربج دق

 هعاطتسا لمجي مل هناو
 هعالط وأ هءاسش رفغكل هل

 " طم اذ ھ ناك ول هنأل

 العج دعو عم ىهنو رمأ

 لسرلا ثعب عم ديعولا لطبو

 ل__بنلاك دامجلا فيلكت زاجو

 ىلع هخغلخ ردج ىلاعت هللا نا لاق نم هانعم

 اهيف م لعجي ملو ةيرشثلاو ةيريخلا مهلاعفأ

 الواآ۔_تم ناك ناو ةمعن رفك رفاك وهف ةعاطتسا

 ىلقن نيليلدل كلذو لوأتم ريغ ناك نا كرش رفكو
 ءاسش نم ىلاعت هلوق ىلقنلا ليلدلاف ىلقعو

 ذا وبه ىل_ةعلا ليلدلاو رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف
 _ة_يرشلاو ةيريخلا مهلاعفأ ىلع هقلخ هللا ربج ول

 رمألا لطبل ةعاطتسا اهيف مهل لعجي ملو
 زابجلو ديعولاو دعولا لطبلو لسرلا ثعبو ىهنلاو
 ٠ ملعأ هللاو ءالقعلا مهو لينلاك تادامجلا فيلكت

 هملعو انل اعفآ هقلخو

 همكح اربج بجوي ال نمب
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 ادارم هل اهنوك كلذك
 ادايعلا ربج دق هنأل

 هلهجل اذ ملمي نكي مل ول

 اعقوو هعوقو دري مل ول
 اعنص ام ىلع اهركم ناكل

 انباستكاو رييختلا اذل نكل
 انباقر نع رابجالا ىفتنا دق

 اهب هملعو انلاعفأ ىلاعت هقلخ نا هانعم
 ىلاعت هللا نأل همكح يف اربج بجوت ال اهل هتداراو
 ءاسث نمو نمؤيلف ءاسش نمف هلوقب دابعلا ريخ دق
 نألو انباقر نع رابجالا ىفتنا رييختلا كلذبو رفكيلف
 نوكي نأ مزلل انلاعفأ قلخي مل ول ىلاعت هللا
 مزلل تعقوو اهعوقو دري مل ولو اهب الهاج
 ىلع لاحم هلك اذهو اهيلع اهركم نوكي نأ
 ٠ ملعأ هللاو ىلاعت هللا

 مالشالاو قيدصتلا انناميا
 ماكحالا اعد امل انناعذا

 مزتلم ىنعم عرشلا ق امهلو

 مزل اذا المع لوق قيدصت

 دحاولا اعضم نكي نمو
 دناعملا هكله قحتسا اهنتم
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 مالسالاو قيدصتلا ةغللا يف ناميالا هانعم

 امهلو ىنعمو ةيعرشلا ماكحالل دايقنالاو ناعذالاو
 وهو دحاو ىنعم مالسالاو ناميالا ىآ عرشلا يف
 نانجلاب داقتعاو ناكرالاب لمعو ناسللاب لوق
 امهف هناميا متي مل ةثالثلا نم ادحاو عيض نمف

 امهفالتخا ىلع ليلدلاو ةغل نافلتخم اعرش ناقفتم
 ؛ونمؤت نل لق انمآ بارعالا تلاق ىلاعت هلوق
 ملو مهتنسلآب اونعذأ مهنأل ( انملس اولوت نكلو
 هلوق اعرش امهقافتا ىلع ليلدلاو مهبولقب اونمؤي

 اهيف اندجو امف نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخأف ىلاعت
 نوملسلا مه نيجرخملا ناف نيملسملا نم تيب ريغ
 . ملعأ هللاو مهريغ ال نودوجوملا

 صقني سيل ىعرشلا هجو يف
 اوصصخ دق اذكه ديزي نكل

 مدمنا ضعبلا مده نا هنأل

 متالا لوقلا وه اذو هعيمج

 ىعرشلا ناميالا يف ءاملعلا فلتخا هانعم
 صقني الو ديزي ال مأ صقنيو ديزي وبمه له
 توقلاو صقني الو ديزي مآ ديزي الو صقني مآ

 ٠ ملعأ هللا و هعيمج مدمنا هضعم مده نأ

_ ٦٢



 ( امهنم لك ماسقاو ةءاربلاو ةيالولا يف لوالا بابلا )

 اقتح ضرف نمؤم ١ ةيالو

 اق سف ذ_لل ١ ء ١ ري ١ ذكهو

 ةعاطلا لعف ىلع نمؤملا كبح ةيالولا هانعم
 امهو ةيصعملا لهف ىلع ق_سافلل كضغب ةءاربلاو
 هنل ةيالولاو فلكم لك ىلع نابجاو ناضرف

 بلقلاب ليملا ىه احالطصاو برقلا ليقو بحلا
 هتعاط لجأل عيطملا ىلا ناسللاو حراوجلاو
 ةفلاخملا ىه احالطصا و دعبلا ليقو ضغبلا ةغل ةءاربلاو
 هنايصع لجأل ىصاعلل ناسللاو حراوجلاو لوقلاب
 لمعلاو لوقلا يف ةقفاوملا ىه احالطصا ةيالولا ليقو
 ٠ ملعأ هللاو لمعلاو لوتلا يف ةفلاخملا ىه ةءاربلاو

 ماسقأ ىلع نيذ نم لكلاو

 مامتلا ىلع ىتأت هئالكث

 اقطن دق ىتلا ىهو ةقيقح

 اققح لوسر وآ باتك اهب

 ىناثلا وهف رهاظلاب مكحلاو
 سنالا ةدرتع امهثلاث

 اهلوأ ماسقأ ةثالث ةءاربلاو ةيالولا هانعم

 نم صن هيف ءاج ام ىهو اهتءاربو ةقيقحلا ةيالو
 نآرقلا يف نيروكذملاك حيرص صن ةنسلا وأ باتكلا
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 نوعرف ةجوزكو ةيالولا يف لسرلاو ءايبنألاك
 يف ركذ نمم هذه وحنو نارمع ةنبا ميرمو
 نم وأ ةنجلا يف هنا حيرصلا همساب ميظعلا نآرتنال
 نوعرف لآ نمؤمك احالص هيلع هللا ىنثأ وأ ريخلا لهأ
 حون ةآرماك ةءاربلا يفو ةيالولا يف مهوحنو سي لآ نمؤمو
 يف هنا نآرقلا هيلع صن نمم امهوحنو طول ةأرماو
 رتاوتم وأ ضيفتسم ثيدح هيف ءاج ام كلذكو رانلا

 ىه هذهف هنيعب ةنجلا لهأ نم وآ رانلا لهأ نم هنا

 رهاظلا ةيالو ىناثلا مسقلاو اهتءاربو ةقيقحلا ةيالو
 هللا ىلاو نم ىلاوت نا ماوعلا داقتعا وهو هتءاريو

 هلوسرو هللا ىداع نم ىداعتو نوملسملاو هلوسرو

 ةيالو ىه هذهف نيفلكملا نيقولخملا عيمج نم نونمؤملاو
 صاخ ألا ةيالو ثلاثلا مسقلاو )١( هتءاربو رهاظلا
 هنم تدهاش صخسش ةيالو دتنعت نا وهو مهت اريو

 نم هنا نالدع كدنع دهش وأ حالصلاو ريخلا لعف
 ٠ ملعأ هللاو ةءاربلا كلذكو حالصلاو ريخلا لهأ

 ( رهاذنلا مكحب ةءاربلاو ةيالولا بوجو ين ىناثلا بابلا )
 بجت امكح رهالنلا ةيالو

 بقتعت عبرأ نم دحاوب
 ةداهش وآ 'رارقا وآ نايع

 ةرهسشتب ىتآ قح وأ نيلدع

 ةيالو ثلاثلا مسقلاو ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو ىه هذه نا. ردابتملا )١(
 . هتعاربو رهالتلا



 ةيالولا ىدل را رقالا ننثساو

 ةثالللاب بوجولا امنا و

 ةعبرأ نم دحاوب ةءاربلا بجت هانعم
 لمحي صخشلا نياعت ناب نايعلا لوألا رومأ
 الف هرج زتو هتني ملف هاهنتف ىلاعت هللا ىصاعمب
 ىنانلا هنم آربتت نأ كيلع بجي كانهف رجزني

 ىتأ هنأب كنع لجرلا رقي نأب رارقالا
 هبيتتست نأ ذئنيح بجيف ةرفكم ىلاعت هلل ةيصعم

 ثلاثلا هنم تأرب الاو هنم تلبق بات ناف اهنم

 نييضرم اناكو كدنع ادهسشي نأ نيلدعلا ةداهش
 بجو ىلاعت هللا يصاعم نم ةرفغكم ىتآ انالف نأ

 هنم تأرب الاو باتو عجر ناف هحصتت نآ كيلع

 ةيضاقلا ةرهشلا ىهو ةرهشلا ةداهش عبارلا
 نأ كيلع بجيف اهتحص يف لقعلا بيرتسي آل ىتلا
 هبيتتسنو هحصنتو هيلع دوهشلا صخسشلا دصقت

 ةءاربلا يف ةعبرألا هذهو هنم تأرب الاو بات ناف
 الخ ام رومالا ةثالثلاب بجتف ةيالولا بوجوامأو
 الو هيلع وه اميف تبثي ءرملا رارقا ناف رارقالا
 ٠ ملعأ هللاو هل وه اميف تبثي

 ةيالولا ةعيفر يف فلخلاو

 ةيانع اب لدع دحاو نم
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 مزلاف هع تينع نكتناو

 ملعي اذ يف موزل ال ليقو

 هوجولا نم حصنلا هجولا وه اذه هانعم

 لاق فالتخاب ليق هنكل ةيالولا اهب بجت ىتلا
 الدع املاع صخشلا ةيالو عفار ناك اذا مهضعب

 هتيالو عوفزملا ىلوتت نآ كمزلو هتعيفر تلبق
 ليقو تادابعلا يف ةداهشلا ىلع اسايق هلوقب
 امآ ةيالولا بجوم كل نيعفار نانثا نوكي ىتح
 ةداهسنلا ىلع اسايت ىفكت الف دحاولا ةعيفر
 دحاوب ةيالولا تبثت ال ليقو ةيلاملا تالماعملا يف

 نيلاع نيلح ع نينثا نوكي ىتح املاع ناك ولو
 ٠ ملعأ هللاو اذه ةيالولا ماكحأب

 املعلا ربغ لودعلا ىلع نكل

 املعيل هم ١ وع اج ام ليصفت

 ىلع اهليصفت مزلي ةيالولا يف ةداهشلا نا هانعم
 اودهش ام اولصفي نأب لودعلا نم لاوقألا الك

 ةيالولا بجوم نم اذك ىتأ انالف نآ اونيبي ىآ هب

 نييبتو ليصفت ريغب مهتداهش ىزجت الو ةءاربلاو
 انالف انيآر اولوقي ناك ةءاربلاو ةيالولا بجوم نع
 بجوم نم اذك لعفي وآ ةيالولا بجوم نم اذك لعفي
 نآك لبصفت ريغب مهتداهش ىزجت الو ةءاربلا
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 لودعلا نأل انالف ىلوتن وأ نالق نم أربتن اولوقي
 كلذلف ةءاربلاو ةيالولا بجوم نوفرعي ال ءاملعلا ريغ
 ءاملعلا فالخب مهت داهمش ف لي صخغتل ١ مهمزل

 ىز جتنف ةءاربلاو ةيالولا بجومب نولاع مهناف
 بجوم ىتأ انالف نأ دموسشثن اولاق اذا مهتداهش

 بجوم ىتآ انالف نأ اولاق نا ١ ذكو هالوتن وآ ةىالو

 مهنأل مهنم كلذ لبق هنم آربتن وأ ةءاربلا

 ٠ ملعأ هللا و هيف ةجحلا

 ( رهاشلاب ىلولا لاوحا يف لصف )
 هتيالو تبجو ىلو ق و

 هتءارب هريرس ىرولا ىلع

 قطن ىذلاو كيلع تبجو نا

 قحتسا ةءاريلل اراهج اهم

 هسفن نم ةءارب حبي نمو
 هسخب رح وهو كلاهف

 ماماك ةماعلا ىلع ىلو ةيالو تبجو اذا هانعم

 ةيالولاب روهشم هيلا روظنم فورعم ملاع وآ لدع
 ائيش هيلع تمقنا اذاف لكلا دنع حالصلا لعفو

 بجوت اهنأب كسفنب اهتفرعو ةينطابلا رومالا نم
 اهتيفخاو ةريرس هنم تأربت فوقولاو ةءاربلا

 هالوتي نمم دحأ دنع اهترهظآ نا كناف كريغ نع
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 هذهك هسفن نم ةءارب حابأ نمو كنم كلذ ربت

 ناسنال ١ نأل هسخي ىرح كلاه وهف ةلعفلا

 فورعم وه نمم دحأ دغع آربتي نأ هل زوجي ال
 ٠ ملعأ هللاو نيملسملا عيمج دنع ةيالولاب

 مزلت مل ىلالا نم نكي ناو
 ملعأ لكلا ىلع ةيالو مهل

 ملعت ملام عسو مهضعبف
 ىمتحي اذ نم ضعبلاو 4 يالو

 ىنعمب ىلوالا سكع ةلئسملا هذه نا هانعم
 مهتيالو لكلا ىلع بجت مل نيذلا سانلا رئاس نأ
 ءاج اذا اميف ىنعي مهيف اوفلتخا نيملسملا ناف

 رار_قاب وأ نايعب هيلع تعلطا تنأو ةرفكمي دحأ

 صخر ضعبف كريغ دنع ةرفكملا كلت ضفت ملو هنم

 ال كنأل رصأف ةبات سالا دعب ىآ هنم ةءاربلا يف

 أربت اذاف نيملسملا رئانس دنع اقح هل ملعت
 هالو_تآ ىنا كل لاق هالوتي نمم دحآ دنع هنم

 هللا ىلا بوتأ اذا تنأ هل لقف كلذ كل لاق اذاف
 دحآ نم دحآ دنع ةءاربلا نم عنمي مهضعبو

 طايتحا اذه كلثم هنم أربي هنأ ملعت نم الا الصأ
 . ملعأ هللاو كنم ربيف هالوتي نه فداصت الئل

 ارهتسشثم هنارفغفك نكي ناو

 اربهج دق هرفكب نآ سأب ال
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 نايصعلاو قو سيفلل رهظم صخشلا ناك اذا هانعم
 كيلع سأب الف ماعلاو صاخلا نيب كلذب ارهاجم
 ىلص هلوقل اهب رهجاف هنم ةءاربلاب رهجت نأ
 هفرعيل قسافلا ركذ اوعيذأ ملسو هيلع هللا

 هفرعي هيف امب قسافلا اوركذا لاقو سانلا
 نم ريذحتلا ةينب هركذت تنك نا اذهو سانلا
 ال مارح كلذف ةيصعملا ةعاذا بحل ال هرشو هلمع
 ٠ ملعأ هللاو هرفكب رقي ىتح لحي

 لق كل ىلو نم ربتمو
 لمع امم بتي مل نا هرغكم

 هنم ًربت نم تعمسف ىلو كل ناك اذا هانعم
 مزل الاو5كاذف بات ناف هبيتتست نأ كيلع بجو
 ٠ ملعأ هللاو هنم آربتت نآ كيلع

 فتقا ضرفلا كرت ىلو يقو

 فق هنع دجت مل نا هل ارذع

 لبق نم. نكي نا هبتتسا مث
 لعف امع نصعجري مل نا آربتلو

 نم ائيش كرتي هتيأرف ىلو كل ناك نا هانعم
 يصاعم نم ائيسشث لعفي وأ ىلاعت هللا ضئارف
 تدجو ناف داهتجاو س شيتفتب رذعلا هلبلطاق هللا

 هنم تأربت الاو ةءاربلاب هيلع لجعت الف ارذع
 ٠ ملعأ هلل ١ و
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 هب هلل ام ىلولا ىتأ ناو

 هبتنا ل_تقلاك دابعللو قح
 فقي مهنم ضعبلاو هلوت

 فعض هنم ةءاربلا يفو هنع

 ارجح لعفب ىتآ ناكلذك

 ىري لحلا ضراعو هلصأ يف

 لمتحا هلعف ناك اذا اذه

 لح ثيح الاو الطابو اقح

 قحو هلل قح هيف العف ىلولا ىتأ اذا هانعم

 ىلوألا قرط ةثالث هيف كلف هريغو لتقلاك دايعلل
 فوقو هنع فقت نأ ةيناثلا هتيالو ىلع هيقبت نأ
 لاوقأنا فعضأ اذهو هنم اريت نأ ةثلاثلا ىأر

 لحلل ضراع هيفو اروجحم العف ىتآ اذا كلذكو

 ناف يسوجم دي نم امحل لكأي كيلو ىرت ناك كلذو
 ةاكذ نوكي نأ لمتحيو هدي نم ما رح محللا

 هيف كلف الطابو اقح لمتحا ام اذا اذه ملسم
 هسيفن لزنأ ثبح هلزناف الاو ةمدقتملا ثالثلا قرطلا
 . ملعأ هللاو ةءاربف ةءارب ناو ةيالوف ةيالو نا

 امب اغفلاخت نييلو يفو

 اممهيناف د۔حاو رفك بجوي

 فقف تئسش ناو ىآرلاب ىلوت
 فعض يق انوكي نا ىآر فوقو
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 مزلت نيلاع انوكي ناو
 ملعن اميف قحلملا ةيالو

 رصملا نم ةءارب نبجوآو

 رذع هلوتي مل نم لقو

 بجوي امم ءيش ف افغلاخت نايلو هل نم هانعم

 اذك لوقي اذهو اذك لوقي اذه امهدحأ رك

 نمو امهنم ق۔حملا نم ىآ رمالا كيلع مهبنأف

 امهالوتت نأ اما نيهجو دحأ امهمكح ف كلف لطملا

 نيفيع ذ اناك نا اذه امهنع فقت وأ ىآرلا ةيالو ٠

 اناك نا امآو اهيف افلتخا ىتلا ةلزانلا كلت مكح نع

 نم آربتو امهنم قدملا ىلوتتف امهمكحب نيملاع
 نأب ىأرلا ةءاربو ىأرلا فوقو ىنعمو لطبلل
 وأ ءاملعلا امهيف رواشت نأ طرش ىلع امهالوتت

 ةيضقلا مكح نع ءاملعلا لست نآب كلذك امهنم آربتت

 امهنم قحلا هعم هنآ اولاق نمف اهيف نافلتخي ىتلا

 ىنعم اذه هنم تأربت لطبم هنآ اولاق نمو هتيلوت

 ناهجو هيفف رصملا امآو ىآرلا ةءاربو ىآرلا ةيالو

 سأب الف هنع تفقو نأ اماو هنم ربتت نآ اما

 هفوقو ىلع وهف كعم ةيالو هل قبسي مل هنأل
 ٠ ملعأ هللاو نيد فوتو هنع فقت

 هلعفل اثدحم ىلوت نمو

 هلثمك كلاه كاذف اولاق

 _ - ٧١



 ةءاربلا بجوي ائيش لجرلا ثدحأ اذا هانعم

 ىلوتم نألا هكالهك تكله كلذ هثدحل هتيلوت نا تنأف

 هاضري`كلهي كلذلف هلندحب اذاضار نوكب ثدحلا

 . ملعأ هللاو هب ءاج ىذلا

 يف تلاثلا نكرلا نم ثلانلا بابلا )
 ) هماكحأو هماسنتأو فوتولا

 لاؤس وآ ىآر نيد فوقو )

 ( لالض ىلع كش وأ لاكشأ

 ةمانل ١ باصتنا وه ةذللا ف فونتول ٥ ١ انعم

 وه اعرشو مالكل ١ نع ك اسمال ١ وه احالطص ١ و

 دح¡ ةءا ريو دحآ ةيالو ف لوخدلا نع كاسمالا

 مرح سماخلا و ةزئاج ةعبرأ ةسمخ تافوقولاو

 فوتوو ىآرلا فوقوو نيدلا فوقو ىه ةزئاجلاف
 وهف مرحملا فوقولا امأو لاكشأ فوتوو لاؤس

 ٠ ملعأ هللاو كسنلا فوقو

 دتهت اميك هنم ارشثو اريخ

 ىلصال أ كفوقو وه ني دل ١ فوقو نأ ٥ انعم

 هيلاوتف اريخ هنم ملعت مل ىأ هلالح تلهج نمع
 فو__۔۔قو 4 نع فقنف هي هنتم آربتف ١ رش الو هيلع

 ٠ ملعأ هللاو نبد
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 امنست نأ ىلولا ف ىآرلاو

 امهبآ دق همكح كيلع ارمأ

 مزلي اذ عم لاؤسلاو ليقو

 اومزلا نم مم ىأرلا فيلح وهف

 ارمأ نايلولا وأ ىلولا ىتأ ذا هنأ هانعم
 مكحلا كل حضتي ىتح امهنع فقتف همكح كيلع مهبآ

 فوقو وهف ءاملعلا اهمكح نع تلاس ناف

 نامزالتم لاؤسلا فوقوو ىأرلا فوقوف لاؤسلا
 ٠ ملعأ هللاو ثدحأ نا ىنعي امنست نأ هلوقو

 ارمآ ايتأ نييلو يف وهف لاكشألا فوقو امأو

 ملعت ملو امهدحأ رفك بجوي امب ىأ كيلع لكش
 ال نأ وه مارح كشلا فوقو نأ هيف مكحلا

 ىلا وأ ال لوقت مث ماكحألا نم مكح ف كمشت

 مهمزلي الام سانلا مزليف ىكش لثم كسش نم الا
 ."ملعأ هللاو مارح اذهو مهنيد قف

 مكحأ ا ضغالت نييلو يفو
 ملعي مل اذا لاكشا فوقو

 ك ىشثلاو امهنم لك نالطب

 كسشي نم ريغ ىلوت ال نآ
 كترضح يف اباست وأ نايلولا نعالت اذا هانعم

 امهنع فقف لطبملا نم امهنم قحملا فرعت ملو
 . لاكمشا فوقو
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 ماستأ يف ثلانلا نكرلا نم عبارلا بابلا )

 ( اهنم رتابكلاو رئاغصلا ةفرعمو بونذلا

 ابجو ريبك نامسق بنذلاو

 ابضغ هنم ىرابلاو هب دح
 طخس وأ هيلع نعللا بجوأف

 طقس هب نم لوسرلاحبق وآ

 اماف ريغصو ريبك نامسق بنذلا نأ هانعم

 ىلاعت هللا دودح نم دح هب بجو ىذلا وهف ريبكلا

 وآ نمعللاب هناحبس هنرق وأ ميظعلا نآرقلا ين
 ميلع هللا طخس لوقي نأك طخسلاب وأ بضغلاب
 بوضغملا ريغ ىلاعت هلوقك ميلع هللا بضغ وأ
 باذعلاب حيبقتلاب هنرق وأ نيلاضلا الو مهيلع

 ادمعتم انمؤم لتق نمو ىلاعت هلوقك دىد للا

 هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف

 ءاج وأ كلذ وحنو اميلأ اياذع هل دعأو ةنعلو

 صوصخم دحأل باذعلاب دعوتلاب ةيوبنلا ةنسلا يف
 ىه هذهف كلذ وحنو اذك هيلعف اذك لاق نم درو وأ

 ٠ ملعأ هللاو رئاغصلااهادع امو رئابكلا

 بعللا لثمو صقرلاو فخ نا
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 ريبكلا سكع وه ريغصلا بنذلا نا هانعم
 ملو هض هللا ىهن بنذ لك نأ ىأ هركذ رم ىذلا
 ايندالو ةرخآ يف باذعب اد حآ هيلع دعوتي
 ىلع بذكلا ىأ بعللاو بذكلاك هنع تكس لب
 عطقي الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديغ
 نيذه يف بذكلا ناف ملسم لام نم اقح هب
 ٠ ملعأ هللاو ريبك

 نمكف ريغصب رصأ نمو
 ننسلاو باتكلا يف ريبكلا ىتآ

 رئابكلا لعفك رئاغصلا ىلع رارصالا هانعم
 ريغ تكسم نا ليقف وه ام رارصالا يف اوفلتخاو

 اذو هل ارنصتسم هيتأي نأ ليقو بئات
 بابتجاب رفكم ريغصلا مكحو حجارلا وه
 ناف هرنصتسيي مل ام تاعاطلا لعفبو رئابكلا
 عم ةريغص ال درو .دق ذا اريبك راص هرغصتسا
 ٠ ملعأ هللاو رافغتسا مم ةريبك الو رارصا

 ناف هبوت روجحمل ١ بكا رو

 ىبأ بوتلا نع نا رمتسا مث
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 بونذلا رئابك نم ةريبك بكار تيأر نا هانعم
 وهف بات ناف هبيتتست نأ كيلع بجيف كل ايلو ناكو

 تندو هنم تأرب ربكتساو ىبأ ناو هتيالو ىلع

 نآ لبق هنم آربي ءاملعلا ضعبو هضخغبب هللا ىلا

 هتءارب ىلع رمتسا الاو بات ناف هبيتتسي مث هبيتتسي

 . ملعأ هللاو حيحصلا وه لوألاو

 ارنخص اينذ بكارلل مكحلا و

 اربكنسم ىري ىتح همالسلا

 مالسالا ريغصلا بنذلا بكار مكح نا هانعم

 رئاغصلا نأل مالسالا ةرئا د نع جرخي مل ىأ

 اهيلع رصي مل ام تاعاطلا لعفبو رئابكلا بانتجاب رفكت
 رارصالا كانهف ةيوتلا نع ايبآ اربكتنسم ىريف

 يف ريبكلا ىتأ نمكف ريغص ىلع رصأ نمو اريبك ريصي
 ٠ ملعأ هللاو اذه ننسلاو باتكلا

 له ريغصلل رارصالا يف فلخلاو

 لمعلا نم فتي ملو يضم اذا

 فافختساب هاتت نكي نا وأ
 فالخ الب مهدنع ىناثلاو

 ام رارضال ١ ىنعم ف ءاملعلا فلتخا هاتعم

 ائسسش لعفي مل هنآك يضمو هلعف نا ليق وه

 انواهتم هل ارقتحم هب افختسم بنذلا ىتآ ىنا ليقو

_ ٧٦



 قحلي ىذلا رارصالا وه اذهف ائيسسش هاري ال هب

 ٠ ملعأ هللا و فالخ الي ربكل اي ريغصلا

 هاتآ نا ىلولا ف فلخلاو

 هآ ر همكح يف مهضعبف

 ابهذ ضعبو هبو_تي ملو
 ابوتي نأ لبق فوقولا ىللا

 هبي هنظ نسحآ مهضعيو

 هبنذ نم هباتتسا اذ دعيو

 بنذلا ىتآ اذا ىلولا ف ءاملعلا فلتخا هانعم

 رتابكلا بانتجاب رفكم ريغصلا نا لاقو هب

 بئاسممل ا نم ناسنال ١ بيصي امىو تاع اطلايو

 فوقولا ىآر مهضعبو هنع فوقولا ىآر مهضعبو
 بتي مل نا هنم ةءاربلا مث هبيتتسي مث هنع

 ٠ لولذلا اهحصآأو

 يف ثلاثلا نكرلا نم سماخلا بابلا )
 فذانلا ماكحأو رئابكلا نم ءىش

 سسجتلاو نمؤملا ةبيغو
 اوسسأ مارح لكلا يف فذقلاو

 تيبلا اذه ف هللا همحر مظانلا ركذ هانعم

 روصقم لوألا بونت ذلا رئايك نم ء ايسشآ ةئالث
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 امناو نمؤملا ةبيغو لاقف ةبيغلا ىهو نمؤملا ىلع
 ام ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل نمؤملاب تصخ
 سانلا هفرعي هيف امب هوركذا قسافللو مكل

 دسشآ ىهو مارح نمؤملا ةبيغف سانلا هفرعيل وأ
 نا رخالا امآو مرحم تاذب ةينز نيعبس نم

 ساانلا عيمجل مارح امهو فذقلاو سسجتلا امهف

 سانلا بويع نع لاؤسلا وهف سسجتلا امأ
 دحي ال عيمجلا ىفف رفاك وأ قفانم وآ ملسم نم

 مهببع رهظي وأ سانلا بععل لاؤسلاهدصت ناك نا

 نمؤمب لحي الو ءانزلاب وهف فذقلا امأو للا يف
 ٠ ملعأ هللاو رفاك الو

 ناو ارح نا ىلولا فذاتو

 نكز هرفك ىبص ناو ادبع

 ىلو نكي ملو ارح نكي ناو (

 ) لولذلا لثمف ناك اغلابو

 ادبع وأ ارح ناك نا ىلولا فذاق نا هانعم

 ناو بونذلا رئابك نم ةريبك ىتأ دقف ايبص وأ
 ضيأ اريبك فذاقلا ىتأ دقف اغلاب اربح فوذقملا ناك
 ٠ ملعأ هللاو

 ىبص وآ ادبع فوذقملا نكي ناو
 ىبأ اكرشمو نييلو ريغ
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 { : نم 7 < ق { . أاف

 هبوتف ىبصلاو دبعلا فذاق امأ هانعم
 ترثملا فذاق امأو نيملسم اناكو هتعمس نا
 انزلا نم مظعأ وه ام ىتآ هنأل هنم كيلع الف
 ٠ ملعأ هللاو هل ةمرح الف كرشلا وهو

 الف الوهجم فوذقملا نكي ناو
 الجعتسم فذاق رفكب مكحت

 ال لاحلا لوهجم فوذخملا ناك ذا هانعم

 كيلع الف هنيعب انالف فرعت ال تنأو ناز نالف

 ملسم هنأ تننلخ نا هبيتتسشت ن رآ كل نسحيو ءىش هنم

 فوذقملا ةلل ح كلذ دعب كل نيبت اذاف فوذقملا ىأ
 تالاح نم اميف لزن ىتلا ةلزنملا يف فذاقلا لزنف
 ٠ ملعأ هللاو كلذم هيلع مكحاو فوذقملا

 بجوي مل كرشم دنع فذقلاو
 بذكي مل اذا هيتآ. نا رفك

 اخغلكم نكي مل نم عم كا دك
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 مل نم دنع ادحآ فذاقلا فذق اذا هانعم

 ىلع امف نونجملاو ىبسصلاو كرشملاك افلكم نكي
 ريغ مهنأل ءيثب فذاقلا ىلع اومكحي نأ ءالؤه

 ٠ ملعأ هللاو نيفلكم

 ىنزلاب ناك فذقلااماذا اذه

 انلعم اذ يف دوهشلا رضحي وأ

 تايبألا يف روكذملا فذقلا ناك اذا هانعم
 دوهشب فذاقلا ءاج ناف ىنزلاب افذق ةقباسلا
 فوذنخملا ىلع نودهشي هيلع فذق ام ىلع ةعبرأ

 رئاس نمو دحلا نم فذاقلا ملس دقف

 ٠ ملعأ هللاو هيلع كلذ ناك الاو ةروكذملا تاعبتلا

 دوحجو ميعن رفك ىلا رئابكلا ماسقنا يف سداسلا بابلا )
 ( ىلاعت هللا ءاشنا ثلاثلا نكرلا ىلع مالكلا متي بو

 معنو دوحج نامسق رفكلاو

 .مسو امهنم ىناثلا قافنلابو
 ام وهو امتح لوألا يف هعنماو

 امن ل سرمو ليزنت درل

 ةمعن رفكو دوحج نامست رفكلا هانعم

 وهف دوحجلا رفك اماف اتافن ىمسي ىناثلاو

 العو الج ىرابلا دوحج اهنم ةريثك عاونأ
 ىلاعت هللاب رارقالا اهنمو اهملنعأ وهو الصأ
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 الوسر لسرآ نوكي نأ دحجي هنكلو دوجوم هنأب

 ضعبب بيذكتلا اهنمو ايلتم ايوامس اباتك لزنآ وآ
 لسرلا ضعبب بيذكتلا اهنمو ضعبب قيدصتلا و بتكلا
 بتك نم ةيآب بيذكتلاو ءايبنألا در اهنمو ضعبب قيدصتلاو
 ىمسيو كلذ وحنو ةكئالملا نم كلم وأ لوسر در وأ فرح وأ
 رفك وهف ىناثلا مسقلا امأو اضيآ كرش رفك
 ىلع بونذلا رئابك نم ةريبك لعف وهو ةمعنلا
 ۔حكانملا نم نيملسملا مكح هيتآ مكحو قالطالا

 أربي هنآ الا نيملسملا رباقم يف هنفدو ةثراوملاو
 ٠ ملعأ هللاو قحلا ىلا عجريو بوتي ىتح هنم

 دبألا ىلع هلهآ سجرب مكحا و

 دبسلا مهنم برحلا يف نمنتغاو
 مهحبذ مرحو مميارذ بساو

 مهل انم اثرا وت احكانت

 ءا ورس انل مهنم ١ ذكهو

 اوءاج مه ةيزجب وأ برحلا يف

 مه و. نيكرشمل ١ ماكحأ ف ملكتي عرش هانعم

 باتكلا لما ىكرشم ماكحا يف انه ملكتف عا ونأ

 مييرارذ ىبست نأ باتكلا لهأ ماكحأ نأ لاقف
 برحلا يف سجر مهو مهسفنأو مملا ومآ منعتو

 ىتح برضلا يف مهتحكانمو مهتثرا وم مرحتو

 ١ ولطعيبو ةيزجلا ١ ودؤيو مالسال ١ مكحل ١ ونع ذم
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 ناك كلذ اولعف ناف هنأو مهلاومأ ىلع ةمذلا
 مهوظطعأو ميلع أم عو نيملسملل ام مهل
 ٠ ملعأ هللاو مهسفنأو مهلاومأ ىلع ةمذ نوملسملا

 ازوج باتكلا لهآ نم حبذلاو

 ازوج برح نود حاكنلا عم
 تتآ ةيزجل برحلا عفرو

 تبث مهمكح سوجملا يفو مهنم
 امهف حاكنلاو حابذلا الا

 املعاف سوجملا يف نامرحم

 ابرح اونوكي مل اذا باتكلا لهأ نا هانعم
 همذ نوملسملا مهاطعأو ةيزجلا اوطعأو نيملسملل
 لاق دتف سوجملا امأو مهحاكنو مهحابذ زاج
 ةنس ميهب اونس مهيف ملسو هيلع هللا ىلص
 مهئاسن ىحكان الو مهحئابذ ىلكآ ريغ باتكلا لهآ

 نيذه ادع ام اهلك باتكلا لهأ ماكحأ يف مهف
 نم نالحيو سوجملا نم نالحي ال امهف نيمكحلا
 ٠ ملعأ هللاو باتكلا لهأ

 ناثوألا ىوذ نم نوكرشملاو
 ناميالا ىوس قاو مهل سيل

 سيل ناثوألا ةدبع نيكرشملا ماكحا نا هانعم

 نع اوعجري ىتح نولتاقي مهف دهع الو ةمذ مهل
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 مالساالا الا قاو مهل سيلو مالسالا ىلا مهكرش
 ٠ ةيزج مهنم لبقت الو فيسلا وآ

 4 نيد نع غخحےج ار مك > كاذك

 هنيقي نع كسنلاب ذخآو

 ىتح لتاقي هنيد نع دترملا مكح نا هانعم

 ىوذ مكحك همكحف مالسالا ىلا ءىفي وآ لتقي
 ٠ ملعأ هللاو ناتوخنا

 ( باوبأ ةعبرأ هيفو ةبوتلا يف عبارلا نكرلا )
 ) اهناكرأو ةبونلا ق لرألا بابلا (

 ابجو ضرف نامسق انتبوت )

 ) ايدن لفن يناثلاو يصع نمل

 ضرفلاف لفنو ضرف نامسق ةبوتلا هانعم

 ةيصعم دبعلا نم تثدح اذاف ىصاعلا ىلع بجي
 ءرملل ىغبنيف لفنلا امأو اهنم بوتي نأ هيلع بجو
 هرفغتسيو هتاقوأ ميمج يف هبر ىلا بوتي نآ
 ال ذا لامجالا ىلع بونذلا عيمج نم ىلاعت

 هيلع هللا ىلص هلوقل ريصقت نم دبعلا ولخي
 رثكأ دحاولا مويلا يف هللا ىلا بوتآ ىنا ملسو

 . ملعأ هللاو ةرم نيعبس نم

 رافمتتسا عم مدن اهناكرأ )

 ( راسكناب عوجرلاو مزملاو
 . ٨٢



 الا لبقت ال ىتلا ةبوتلا ىأ اهناكرأ نا ىنعي

 رافغتسالاو بنذلا كرت ىلع مزعلاو مدنلا ىهف اهب
 مدنلا اهناكرأ مظعأو امئاد هناحبس هلل عوضخلاو
 همدن دنسشي ةرهوج هل تعاض نمف تاف ام ىلع

 نم ىلغآ هسفنو اهتيوفتو اهعايض ىلع هبوركو
 مدعب هسفن عاضأ دقو ءيش لك نمو ةرهوجلا

 قحف ةرخآلا كالهل اهضرعو اهبرخو ةبوتلا

 "نم عاضأو توف امل نمزلا لوط ءاكبلا هيلع
 ي فلتخم وهف ناسللاب رافنتسالا امأو هرمع

 ةيصعم الا هيف بوجو ال نأ حيحصلاو هبوجو
 رهظي نآ هيلع بجيف سانلا دنع هنم ترهظ

 رسلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل مهدنع ةبوتلا
 ٠ ملعأ هللاو رهجلاب رهجلاو رسلاب

 ىرابلا رمأ لاثتما اهلصأو

 رازوالل طحلا ا هاهتنمو

 ةبوتلا ىأ اهلصأ هلوقب دارملا نا هانعم
 مزعلاو هيهانم كرتو ىلاعت هللا رماوأ لاثتما وهو
 كرت ام كرادت ىلا سفنلا هب ثعبتت كلذ ىلع
 اذاف تايهنملا نم بكترا امع عالتالاو تارومأملا
 ىلا لاحلا هب ىمتنا لاصخلا هذه هل تلصح
 اهترمث وه اذهو هبويع رتسو هبونذ نارفغ
 هنايصع نع عجارلا ىهتني ىتلا اهتياغو ةبوتلا ىأ
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 اميأ اعيمج هللا ىلا اوبوتو ىلاعت هلوق ببسب
 . ملعأ هللاو نونمؤملا

 انيبن نع بنذلا لثم بؤتلاو
 انيب دق اذكه ارهجو رس

 دسحلاو اعم بجعلاو ريكلاق

 دقفت نأ اهتيوت ءايرلا اذك

 نارفكلا ىلع مزعلا اذكهو
 نايصعلا نم هنأ قحلاف

 نالعالاو رارسالا يف ةبوتلا نوكت نأ بجي هانعم
 ىلص هلوقل ارهجف ارهج ناو ارسف ارس نا بنذلاك
 اهدنع ثد حاف ةئيس تلمع اذا ملسو هيلع هللا

 تفرع اذاف ةينالملاب ةينالعلاو رسلاب رسلا ةبوت
 ءايرلاو دسحلاو ربكلاو بجعلا نأ ملعاف اذه
 اذكهو بلقلا نم اهتلازا ىأ اهنا دقف اهتبوت
 لاق نمل فالخ ةيصعم نارفكلا ىلع مزعلا

 موق ةنخل ىلع دقفت مفرو ةيصعمب سيل هنا
 ٠ ملعأ هللاو اهنولمعي الو ةيردصملا نآ نولمعي

 هين ذ نم بئات دري ملو

 هبرق نم اند توملا ىري ىتح

 درو دق اميف راتخملا نع ىتآ
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 ىتآ ذا هبنذ نم بئاتلا ةيوت درت ال هانعم

 هلك رمعلا اهتقوو هيف لبقت ىذلا اهتقو يف اهب

 هتدهاسشثمو هحور رغرغت تتو لوألا نيعضوم يف الا
 ةبوتلا تسيلو هلوق كلذ ىلع ليلدلاو هبابسأ

 مهد حآ رضح اذا ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل

 هيلع هللا ىلص هلوقو نآلا تبت ىنا لاق توملا
 رغرغي مل ام هدبع ةبوت لبقي هللا نا ملسو
 اهبرغم نم سمشلا عولط تقو ىناثلا عضولا
 موي ىلاعت هللا لاق ةعاسلا مايقل ةمالع كلذف
 مل اهناميا اسفن عقني ال كبر تايآ ضعب ىتأي
 اريخ اهناميا يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت

 ىتح ةلوبقم ةبوتلا ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 : .... ملعأ هللاو اهبرغم نم سمشلا علطت

 :ل يقت ادمع نمؤملا لتاقف (

 ) للملا اذكهو هتبوت

 اذاو لضأ نم توم دعب نم {

 ) اذ كف اتح ىلطبيل ىلآ

 يفو مهل ةبوت ال نأ ليقو )

 ( ىفطصا سيل نآ ناهبن ىبآ لوق
 نم غلبي نأ لضفملا ىلع نكل )

 ( نتف نمو اعد نمو هلضأآ

 الاو ةردقم يف ناك نا (

 ( ىلوملا باتمب ىرح وهف
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 ادمعتم انمؤم لنت نميف ءاملعلا فلتخا هانعم

 فلح ىآ ىلآ نميفو ةعدب اموق لضأ نميف وأ
 نميفو ىبن هلتق وأ ايبن لتق نميفو هريغل اقح نلطبيل
 ال مآ مهتبوت لبقت له اهجوز ريغ نم دلوب تتأ
 نم غنبي نأ لضملا ىلع نكل لبقت اهنأ حيحصلاو
 ردقي مل ناو هب هنتف امبو هيلا هاعد امي هلضآأ

 باغ نأب هتلالض نايبب هلضآأ نم غالبا ىلع
 هبوتلا ىوس هيلع ءيش الف تام وآ امهيلا بيجملا
 تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نا ىلاعت هلوقل

 مدعب ديعولا طرش ىلاعت هناف ةيالا اوبوتي مل مث
 ٠ ملعأ هللاو ةبوتلا

 بئاتلا لاوحأ يف عبارلا نكرلا نم ىناثلا بابلا )
 دعب هيلع امو هلام نايب هلاوحأب دارملاو

 ( هلوقب هيلا راسشاف هيلع ام نايب اماف ةبوتلا

 يضم هالول اضرف كراتو

 اضرف دق ةبوتو ةرافك

 ال ليقو هلادبا عم هيلع
 المجج اذ يف ةبوتلا عم ءيش

 ةالصلاو موصلا لثم كلذو )
 ) تامر_حلل مرح نم مكح ق

 ىلاعت هللا ضئارف نم اضرف كرت نم هانعم
 ةهج ىلع ناك ناف موصلاو ةالصلا لثم ادمع
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 ةبوتلا ىوس هيلع ءيش الف امهل لالحتسلالا
 تُكرشم كلذل هلالحتساب نوكي هنأل كلذ نم

 بج مالسالاو املسم قحلا ىلا هنع هعوجربو
 اوهتني نأ اورفك نيذلل لق ىلاعت هلوقل هلبق امل
 هداقتعا يف اكهتنم ناك ناو فلس دق ام مهل رفغي
 اهدحأ لاوقأ ةثالث هيفف هيلع امهتضيرفب نئاد
 اهيناث لدبلاو ةرافكلاو كلذ نم ةبوتلا هيلع نا
 ال نأ اهثلاثو ةرافك الو لدبلاو ةبوتلا هيلع
 ٠ ملعأ هللاو طقف ةبوتلا هيلع امناو لدب الو ةرافك

 له ةعاطلا ىتآ نا نارصملا يفو {

 ) لح نارفغلا ذا اهباوث هل

 يصع نا ىلوأ ليصفتل ١ وآ ىلوآ (

 ) اصحصحم ىتا كرش ام ريغ نم

 ةعاطلا ىتآ ذا رصملا يف ءاملعلا فلتخا هانعم
 ىطعي له هرارصا نم بات مث هنابصع لاح ف

 مآ رارصالا لاح يف اهلعف ىتلا ةعاطلا كلت باوث

 قلطم ىطعي ال ليقو اقلطم اهباوث ىطعي ليت ال
 ريغ اهلعف ىتلا ةيصعملا كلت تناك اذا ىطعي ليقو
 ٠ كرشلا ىلا هب ةيضغم
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 ( لحتسملاد مرحملا ةبوت يف عبارلا نكرلا نم ثلاثلا بابلا )

 مرحي نم ةبوت لمجمو )
 ) مزلي اذه سكع لحتسسلاو

 وهو كهتنا ىنعمب انه مرحملا نا هانعم
 هيفكت اذهف بنذ هنأ دقتعم وهو بنذلا ىتأي ىذلا

 بنذلا ىتأي ىذلا وه لحتسملاو الامجا ةبونلا
 الامجا ةبوتلا هيفكت ال اذهف لالح هنآ دقتعم

 هنيب اميف كلذو ةبوت بنذ لكل لصفي نآ هيلع لب
 همزلي الف هللا نيبو هنيب اميف امآ قلخلا نيبو

 هبوتلاب دصق اذا لامجالا هيزجي لب ليصفتلا

 ٠' ملعأ هللاو هلحتسا بنذ لك نع ةبوت

 ميرحتلا ىلع ارمآ ىتآ نمو {

 ( ميرغتالب بوتلا هزجي مل
 لالحتساب هاتآ نكي ناو (

 ) لاوقألا لدعأ ق هسكعي

 بسك دق ام هدي يف نكي ناو )
 ( بلس نمل هدري نأ هيلع

 هميرحت دقتعيو ارمآ لعف نم نأ هانعم
 صلختي نأب نذا ريغب ريغلا لام لكأك هنامض همزلي

 مل ناف مهنم لحب وأ مهل همرتب هبابرأ ىلا
 ناف ةردقلا دنع كلذب ناد صلختلا ىلع ردقي
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 كلذ قوف ءيش هيلع سيلو هب ىصوأ توملا هرضح

 همزلي ال هناف لحتسملا فالخب ةبوتلا هيزجت ال كلذ نودبو
 لاوقألا لدعأ ف اذه الحتسم هلعف هنأل نامضلا

 امآ هدب ف قاب ريغ هذخآ ام نوكي نأ طرشم

 هدر هيلع لا وفألا رثكأ ىفف هدنع ايقاي ناك نا

 .هنم هذخآ نم ىلا

 لعف نبح مرحم همكحو {

 ( لحتسا دق هنأ حصي ىتح

 مكحي ةلفقلا لهآ لا ومآ ذخآ نا هانعم

 ل۔۔۔صألل اياحصتسا كهتنم ىأ مرحم هنأ هيلع

 لهآ مكح نأل هلهأ ىلا ه ذخأ ام در هيلعف

 ٥أوعدو هللا مرح امل ميرحتلا مهلك رارقالا

 هاوعد عمست الف مكملا كلذ فلاخت لحتسسم هنأ

 ٠ ةيضاق ةرهش وآ ةلداع ةجحب الالالحتسالا ف

 ىتلا رومالا يف عبارلا نكرلا نم عبارلا بابلا )
 ( ىهو !هنع ىلاعت هللا وفعل ىأ ةبوت اهنممزلت ال

 ) سفنلا ثيدحو نايسنلاو اطخلاو ةيقنلا ءايشأ ةعبرأ (

 ( ةيقتلا يف لوالا لصفلا )

 صلخ نا لوقب ةيقت زجا )
 ( صخي لوقلا هب نم رض لين نم
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 ىنج نا سفن فالتا يف اهعنما و )

 ( انمض لام فالتا يف فلخلاو

 عنمتو عضوم يف لوقلاب ةيقتلا زوجي هانعم
 مل ذا وهف هيف زوجت ىذلا عضوملاف عضوم يف
 ىآ ربجا د ق ناكو دحأ ىلع ررض لوقلا يف نكي
 عفدي نا هل زوجي هناف هب لوقلا ىلع روبجملا هركا
 لوقلا ناك ولو هوحنو لتقلا نم هاسثخي ام هسفن نع
 هبلقو هركا نمالا ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا و اكرش

 ىتما نع ىفع ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ناميالاب نئمطم
 هيلع او هركا امو مهسفنأ هب اوثدح امو نايسنلا و اطخلا

 لوقلا يف ناك اذا ام وهف هيف عنمت ىتلا عضوملا اماو

 اذه يف ةيقتلا زوجت ال هناف وضع وآ سفن فالتا

 هسفن تسيل ذا هريغ ررضب هسفن ىجني نآ دحألا لحي الو

 ٠ هريغ سفن نم كلذب ىلوأ

 لعفلاب ةيقت زجت ملو )

 ( لتقلا لثمو قرغلاو قرحلاك
 ررضلل حيبأ ام زاوج نكل )

 ( رهتسشا مدلاو ةتيملل لكألاك

 لنتك كلذو زوجت ال لصعفلام ةيقنتلا نا هانعم

 نأدحأكا زوجي الف اهقيرغتو اهقرحو سفنلا
 ة رتتلا زاوج رهتسشا نكل اهلعفب هسفن ىجني
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 لكأك رطضملل اهلعف حيبا ىتلا ءايشألا لعفب
 نآب هللا هم .ر مظانلا حرص دقو مدلاو ةتيلا ١

 جاتحي لعفلاب ةيوقتلا عنمب لوقلا لمجم

 هيلع هركي ىذلا لعفلا نا هليصفتو ليصفت ىلا
 سفنلا لتقك دينلاب ررض هب نوكي نآ امأ ناسنألا
 نآ اماو اتافتا عونمم اذهف اهقرغو اهقرحو
 فالخلا هيفف ريغلا لام فالتا هيف نوكي

 كلذ نامض طرشب لوقلاب ةيقتلا زاوج يف روكذلا
 فالتا الو ريغلاب ررض هب سيل نوكي نأ اماو فلتملا
 ربجلا هيف ىنأتي ال امهدحأ ناعون وهو هلام

 هب ةيقتلا لجرلل لحي الف ىنزلاك هاركالاو
 ربجلا لبقي امهيناثو هيلع هدعاست نأ ةأرملل الو

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأك هاركالاو
 رارطضالا يف هلعف انل حيبا امم كلذ وحنو

 حصألاو نورخآ اهعنمو موق هب ةيقتلا زاجاف
 ٠ رارطضالا يف انل اهحابأ ىلاعت هللا نأل زاوجلا

 بجي دمحلا امب ءاج هركمو )

 ( بحتسن دحي ال نأ يف هيلع

 هب بجي لعف ىلع فلكملا هركأ اذا هانعم
 هيلع دحلا مايق ىفف ةقرسلاو ىنزلاك دحلا

 ةبجوم هلعفل دحلا هبيلع ماقي موق لاق نالوق
 لاقو د حلا هنع عفدتالفانه ةيقتلامرحتو
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 امك هاركالا ةهبشل هيلع دحلا ماقي ال نورخآ
 لوقلا اذهو تاهبسشلاب دودحلا اؤردا ثيدحلا ي

 . ملعأ هللاو حضوأ هليلدو رهظأ

 ( اطخلا يف ىناثلا لصنلا )

 نمو آطخلا ىدل مثالا عفرو (

 قللطملاكو سفنلا لنافلاك )

 ( قتعملا لثمو اطخ هتجوز

 همزلت الو آاطخلاب ديعلا ذخؤي ال هانعم

 امهدحأ ناعون وهو هللا نيبو هنيب اميف هنم ةبوت

 ىور امك هسفنب اصاخ هنوكل هيف مكاحم ريغ

 ىنكسأ مهللا لوقي نأ دارأ الجر نأ ثيدحلا ف

 كلذ دتشاف رانلا ىنكسأ مهللا لاقف ةنجلا
 ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف هيلع

 ىناثلا عونلا امأو تيون ام كل كيلع سأب

 ديدجت ىلا دصقي نأ وهف هيف مكلحم وه ىذلا
 كرشلا ةملك ىلا اهنم آاطخيف ديحوتلا ةملك

 ةءاربلا ىلا 1آاطخيف نيملسملا ةيالو ىلا دصقي وأ

 لوقيف ةراب تنآ هتجوزل لوقي نأ دصقي وآ مهنم

 حلاص تنأ هدبعل لوقي نأ دصقي وأ قلاط تنأ

 رفكلاب رهاظلاب هيلع مكحيف رح تنآ لوقيف
 نا هدبعل قتعلاو هتجوزل قالطلابو ةوادعلاو
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 ره الظل ١ مكحلل ملسي ن ر وه هيلعو هامص اخ

 ديحوتل ١ ديدجت هيلع بجيف ءيشب هيلع مكح اذا

 عفرو ةجوزل ١ حيرستو نيمل سملن ةيالولا ر ايهلل و

 . ملعأ هللاو دبعلا نع ديلا

 ( سقنلا تيدحو نايسنلا يف ثلاثلا لصفلا )

 نايسنلا ىدل رزولا ضفرو )
 ( ناطيشلا ةسوسو اذكهو

 ردق امي هدهاج اام دعي نم (

 ) رصبلا حمل نم د سنآ نكت مل ذا

 فلكملا نع مثالا عفر ىآ رزولا ضفر هانعم

 ناطيشلا ةسوسو ةيناثلاو نايسنلا ىلوألا نيتلاح يف
 رهاظ نايسنلا ف هعفرو هركذ مدقتملا ثيدحلل

 اذا امب ديتقمف ناطيشلا ةسوسو يف هعفر امأ

 يف ةلصاحلا ةسوسولا عفدي نأ فلكملا ردقي مل

 هسوسولا ىآ اهعفد ف هدوهجم لذبو هسفن

 سفنلا ثيدح اهنم هنع وفعلاو لعرش ةمرحملا

 نم مثالا عفر هلثمو هعفد فلكملا نكمي ال ثيح

 ىلع ةمتآولا رصبلا ايؤر وهو ةيسحلا رومألا
 اميف الو اطخلا يف هب ذخاؤن ملف اعرش روجحم

 ىنعملاب ةسوسولا تسيلو هنع رظنلا ضغ اننكمي مل
 روجحملا روظنملا ىلع رصبلا ايؤر نم دشا روكذملا
 , . ملعأ هللاو

__ ٩١]



 ةمتاخ

 لوقعلا راونأ هللا دمحب تمت )
 ) لوصال ١ ف ءيش مهأ ةيواح

 لالخلا ١ ةمصو نم ةيراع (

 ( للمكلا ةقيرط ةكلاس

 بلاط لكل افرص اهتيدهأ )
 ) بذاك لوق لك نم هنوصت

 ف ريسيتلا ىلع هللا دمحأو {

 ) فرش نم هتمر دق ام متأ

 ىلع ميلست مم ةالصلا مث (

 ) الم ريخ نم ثوعيملا دمحم

 افق نمو هيح صو هلآو (

 ( افولاو مامتلا ىلع ممجامنم

_ ٩١٥


