
  

   





 ج سفاقثلاوىئوقلاثازتلا ةرازو : نامتع نماكم

 لوثالا ءزج

م ١٩٨٦ ه ١٤٦





س انم رمرلارس ساب





 عضولا ىناعمل ريغصلا عماجلا باتك اذه

 فينصت جهشلا هقفلا ىف هنيشاحو

 ةيقب ققدملا قتحملا مامالا

 ىقبفطا فسوي نب دمحم فلسلا

 ىبهولا ىضاتبالا

همولعب هللا انعفن





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ بهذم ىلع ةديقع هذه

 ىلع تانئاكلا ءىنننم هلل دمحلا

 الخ كانه لثم البو اهءاشث ام

 اندحس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 العف اند نينسوق باق ىلا نمو

 املع ىدهلا ناك ام بحصلاب داهلاو

 القع نم تاريخلا ةللا هب ىدهي

 هلهاجل رذع اال نيدلاف دعبو

 الهج هب فيلكت دعب نم ناك نا

 لمج هليصات نم ضرفلا لوأو
 ال مجلا رضحتست نا تزمم ةئالث

 اهب تظفح انقطن اهب تيتأ ناو

 الفخا اهب ريسلاو لاملاو سفنلل

 هل سيل قلخلا هلا نا نيدن

 الثم الو دن هل سبلو همسش

 اضرع ال و ال امسج سيل هنأ و

لمك هتاذ ق دحا و هنكل



 ك._ . ةدابعلا و تافصلا ىف د_دا

 , هب ىنبن الف ارط لاعفألاو 1
 | ر_۔صي هناحبس 4 طحب ال

 الصن نم لاوتأ عدف ىرخآو ايند .

.٠ 

 و : . الخدم راطقألا هه اطنحن ١ل 9 و

 ع 7 و سرعلا ىوتسا ءامسشألا ن

 ام رع ءاوتسا وهف تلدع نا.و 7 3

 ك . ٢ 5 " كلم ى ونسال ا امنا ؤ

 هل

 ٭ ٭ مهناطلس ىوتسأالا لاقم امك العف مهن :

 البجلاو لهسلا زاجف دالبلا ىلع

 . | . ف تب و هعامسأ ريغب سبل تا ذلا افص

 »)حت الو مهفاف اهيغ لم تاذلا (

 , 77 ١ م ١ ںاو , و هلالا ل_۔سر نم د_ہهحأآ آ دق

 : ميف قداص هن همه انات اهنف
 ال ۔ سر هبام نيلقتاا منلبم 1 و

 لشتمان هةقطان ناه ريلا ججح تتآ نا

نايسحلاو رشحلاو توملاب



٩ 

 امك ماقي نازيم كلانه امو
 المع ال تافك نم دومع اولاق

 زع هنم قح نزولا امناو
 ال فتحم فارعألا تايآ ىلا عمست ملا

 اومعز ام لثم رسحم طارصلا امو

 الهذ نم لثم دعب باسحلا امو

 هلخ دي هللا عاطآ نم هنأو

 القتنم عيتب ال دبأ هت انج

 هنكسم نارينلا ىفف ٥اصع نمو

 التقتنيف اهنع اعزفم دجي ملو

 دق امك ىقتلل الا ةعافشلا اهمو

 الصف د_ةو اهبف العلا بر لاق

 اودعي د_ة نارينلا نع نونمؤملاو
 الذختا ىذلل لب مهل دورولا امو

. 
-. 

 اومصع دقو اكالم هلل نا.و

 الصف انسنج نع مهسنج ن ١ و

 كتافص نم ء ىنب مهف هن الف

 الثتما دق .قلخ مهنا ىوس اقلطم

 انمزلي ناميالا مهب ءايبنألاو
الزن هبتك نم مهلك ىلع امو



_ ٠ ١ _ 

 اهنلمج دعب اصوصخ نآرقلابو

 الزالا ىوتحي اميدق انم :سيلو

 هنوكو ىرابلا قلخ اهلك لب

 الذع نل ىفصت الف ءاشي امي
 ٥ ر دق نمح رل ا امب و اضقل اب و

 انل 4هذنم ناك ربجي ال هنكل

 العج ام لك ىف قياس ههلعو

 بسنكمو ق ولخم لعفل ا اهنا .و

 لمع عم قيدصتلاو لوقلا انناميا

 المع نكو هتدصف رم لوقلاو

 ضرتفم لامعألا نم كيلع امب
 الهتبم هلعفاف عطتست ت نا لفنلاو

 لمع هدعب ملع نيدلا د_ءعاوتقت

 الطخا ءام لك نع عرو ةينو

 البف لكتاو ضوفو ملسو ضرأ

 اليك اهب ىتاللا هناكرأ زوحت

 عم ءارشلاو عفدو روهظلا مم

اليس اهب مركا هل قرط نامتكلا



 الزع دحاج كرش بحاصو قف

 ءىربتو عبطب نم ىلاوت نا هزرحو

 الهج نم لك نع فقو رصم نم

 . عاطأ دخح نس هلمج ق لاوو

 الئتمم هللا ةلمج ىصع نم داعو

 نمو نيملسملا ماما لاوم نكو

 الزخنا ىذلا الا هتعاط هتنوح

 هتيالو ىلوملا مظع نم لكو
 الذخ دق هايا نم ناودعك ضرف

 هلماعو ارابج نيدلا ق داعو

 الت تارقكملا ليبس ىف هل نمو

 هتزع ناطلس ىوح نم لك ال

 لخد نمؤم كانه نوكب دق ذا (

 ىرخآو نوكت اديحوت ةيالولا مث

 تيجو ىذلا طرشلاو ةءاربلا اذك

 الثئتمم هيقلت نا ةيالولا هب

 ايلو نينمؤملل لزي مل انبرو
الصف ى ذال ١ ودعو ا ذكه



 ب . ١٢

 الو نامزلا سيل ادبا اذكهو

 الحتنم هدخ هيف حدقت لاعفألا

 هتعاطب انديعت دمت اننكل

 العج هلامب ملاع انلكف

 مهب ملاءع داعم لاوم ىنعم

 الزه ناو ادج اولمع ىذلابو

 ىكل هنفرعت نا نم دبال كرشلاو

 الزنعا هيغ نع دعقم ىف نوكت

 نيو لج هللا نبي ةاوا,ہىملا وهو

 العو هناحبس هدحج وآ قلخلا

 انمزلي نآ رفكلا نم هاوس امو
 الصفلا همكح انملع نا هملع ىآ

 نم بوصن وأ هييكار نكي مل ام

 القن ١ . ذكه الهجو ١ دهع هيتأب

 دةہسح هدعب ربك ةيمح لهج

 الضعلا امئاد رذحاف رفكلا دعاوق

 اهيليو هناكرا ةبهر ةيغ دغرو

 الظخ ام لك ىف بضغ ةوهش

 تيصن دق نايدالا للم هذهو

اللملا فرعي نأ نم !رملل دبال



_ .١٣ _ 

 حرتجمو ففوم مهو نوملسملاف

 البصفنا مهنم كهنب نؤمرجملاو

 اوكهتنا ىلالا نم ماكحا و لحتسم وأ

 الزج ناو اوباص ام لك اوعجري نا

 انل زوجي ام لكل زوجي دتو

 الدع ىذلاب تضخ ةيالولا الا

 اعم سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا مث

 الفغ دقو مكح مهل نوئباصلاو

 رغص ىلع اوداقنا اذا نوملاسي

 . 7 دخ لكلاف اويآ وآ هيزجبي

 مهل سيل ناثوألا ووذ نوكرشملاو

 الزن امب اوناد نا ريغ ةمالس

 دحتم لكلا ىف اوبراح نا مكحلاو

 ` : مهيف لتقو ىبسو بهن

 عنتمم ىبسلا ناف اشيرق اناح
 الضفلا برغملا لهآ لوت ىلع مهيف

 عم باتكلا لهآ اولاس نا حبذلاو

 الف ءامالا زجا مهنم حاكنلا

 تبجو ام نبح ضرف ةمامالا ناو

7 اهضرف نع نكت ال اهطورش



 ىف ةمامألا اهيف ةريس لطايو

 المك ام دجملا قف اغلي ول نينثا

 -. . ىرقلا مآ هحتف ام دعبو

 ا١لصتا اهضورفم ةرجه نم ناكام

 اوركن ىلالاو بيوصتب نيدن انا

 »لمهج ام نيح نيمكحلا ةموكح

 مهتلمح دعب ىلاونف ىسارلاو

 الصو دق مالسالا ايسن هب نمو

 انتجح وهف ضابآ لخب تينع
 ×لح ريسملل نيملسملا ةرخف ىرن اما

 دهتجم لك نم مهجهن افق نمو

 ىلع نيملاعلا تابر هلل دمحلاو

 المك هلضف نم ذا تسرام مامتا

 ' اهنراقي ميلستو ةالصلا مث

 السرلا ىلوملا هب متخ ىذلا ىلع

 مهائاضف تحال ه_.حصلاو لآلاو

الت تامركملا ليبس ف مهل نمو



 ۔ ١٥

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٠ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص

 . هدمح قح نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ٠ هدفر ليزج نم انالوأ ام ىلع هل ركساو

 هيحصو هلآو 2 هديعو هلوسر دمحم اندبس ىلع مالسلا و ةالصلا و

 : دعيو هدهعي .. وكسمت نيذلا

 هيق تعمج رصتخم اذه ٠. ديحولاب هدي طسابلا ديبع !ا رقفأ لوقيف

 .٠ هيسشئاغلا نم ةاجنلل ابلطو ءاجر ةيسئاحلاو عضولا

 . مفانملا هللاو عماجلاب هتيمسو

 . ادك بلاطلا ىلع نوكي الئل ادج ارصتخم سيلو

 . نينيعلا هل ىذلل نيبت رمأل نيخيشلا فلاخ امبرو

 ٠ ديزآ ةدئاف برو مهفآو حضوأو مدقأو زجوأ دقو

٠ دبرآأ ام ىلع نيعملا هللا.و



_ ١٦ 

 لوالا بابلا

 ديحوتلا ىف

 سنألا نم لقعلا حيحص غلاب لكو ةكئالملا ىلع هللا ديحوت بجي
 ٠ هغولب لوأ نجلاو

 نب دمحم نآو هللا الا هلا ال نا دنتتعيو رقي نآ وهو بجاو لوأ وهو

 . هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو هلوسر هلا دبع

 ٠ داقتعالا هيف ىزجي الو

 ٠ ىزجي : ليتو

 . متيو قفانم ىزجي : لاق نم نآ هريغو ىثالثلا ركذو

 ةنجلاو ثعبلاو توملاو بتكلاو ءايبنألاو ةكئالللا ةفرعم الب ولو : ليق

 رطخب وأ هنع دحأ هلأسي وأ كلذب عمسي مل ام باقعلا و باسحلاو رانلاو

 . هلابب

 نأو هللا الا هلا ال سانلا ىلا بتكي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هتجحو

 ٠ هللا لوسر ادمحم

 . اهوحنو ليواقألا هرثع مهيلا بتكي الو

 نمحرلا دبع مامالا بهذم هنآ تعلطا ىتح هب لوقأ ىذلا وهو

. ررخ ىبأو سورمعو



 س ١٧:

 ٠ كلذ هتفرعمب الا متي ال :. ليقو

 ٠ ةلمجلا ةءا رمو ةلمجلا ةيالوب اهنأ : ليقو

 هتجوز هب مرحت ال اكرش كرشآ اهنم آربي وآ اهيلاوي مل نمف هيلعو
 ٠ كرشلا ماكحا هيلع ىرجت الو

 نمك كلذ وحنو مهءامدو نيملسملا لاومأ ة ةمرح ملعي مل نم اذكو.

 ٠ اهماكحأو تسيلا للملاو مدآ فرعي مل

 . كرش ةلصخب دمغ ال لهجب ةلز كرسثآ نم اذكو

 اهمطي ملو هلهجب كرشي امم هلثم نع لئس وأ هل رطخ نم اذكو
 .. ٥ كرشي هناف

 ٠ لئسي بهذيو هتجوز هنع مرحت الو

 ةيمست وأ مظعالل بيلغت هللا دارفا درجم ىلع. ديحوتلا قالطاو . .

 ٠ لكلا مساب ضعبلا

 هريوصت سفن عنمي هنأل ىزجو ركذ اعم بكرم لك ديحوتلا ناغ ..
 ٠ هيف ةكرشلا عوقو نم

: 

 ٠ طورش اهي روطش هعم امو دارفألا نم لكف

. ٠ دا ربألا . درجم هنآو طبسبي هنأ ليق ولو



...١٨ . 

 ۔ ةيضابالا قرف ضعب دنع حضت روطش اهطورش هعم ركذ امو

 . ميلسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ركنم قافن ىعدي نم مهو

 ٠ اعرو ةغل ديحوتلا دمتسيف. هيلعو

 نأل هيف ةكرشلا عوقو نم عنمي ال هروصت نال ىلكف كرشلا امأو
 . اعرش ةقيقحلا ىلع اهنم لك ىلع همسا قالطا حصي تايئزج هل

 ٠ اناميا وآ اديحوت ةدحاولا ةلصخلا ىمست دقو

 ء: لكلا مساب ءزجلل ةيمست اقيدصت ىأ

 ٠ ديحوتلاب عافتنالا طرش اذا طورشملا مساب طرشلا وأ

 . هرضاحلا وآ ةيروفلا لاصخلا كلت

 دحو دقو اهل غولبلاب هيف ملع تقو لوآ هيلع ىضمي الا بجيو أ

 ٠.٠ هف هلقأ

 لاوحأ لوأ ف روذعم هنأو رظنلا تابجاولا لوأ نأ ضعب معزو
 | ٠ رظنلا

 ٠ رظنب مادام روذعم هنأ : ضعبو

٠ نيلاحلا قف كرشلا ةحابا اهمزلو



:-_ _ ! ٩ ١ _ 

 روذعم امهدنع نيلاحلا ق هنأل امهدنع اكربش كلذ نوك عنمب بيجأو

 4ه4فق ٠.٠

 هيف ملعتي ام هل مدقتت دق هنأ عم غلابلا لقغاعلل لامها كلذ نا

 :+: ةقهارملا نامز وهو

 ٠ عئارشلا تفلتخا امناو ديحوتلا ىلا اوعدي لوسر لكو

 - امهرلع ملسو هنا ىلص ميهااربا و دمحم انديس ىتعيرش قافتاب ليقو

٠ هبلق قطن اذا هب قطنلا همزلي مل هيلع قهارو ديحوتلا ىلع اشن نمو



 اص . ٠ 7٢ ٠ --

 لوالا لصفلا

 . فيعض دلقملا ديحوت نآ .ملعأ.

 ٠ ديلقتلاب ال دييقتلاب نيدلا نأل هب ةربع ال : ليق

 ىن هينادحولا درفنم ميدق هناحبس هللا نأ هبنمب ملعي نأب ىوتيف

 . ٠ .ةيدوبغملاو .هلغفلاو ةفضلاو :تاذلا

 +. ديحوت كلذب رازم اهلو.'.. >

 ٠ كرش هراكناو

 لهذ نا اهكرشا هكرتو ائيسث تافصلا نم هريغ وأ كلذ نم ملع نمو
 ٠ ىزجتلل لياق ريغ ةيبوبرلاو ةيهولألاب درفنمو

 ٠ ةلالجلا ظفل وهو مسالاب درفنمو لك هنأب فوصوم ريغو

 ء مسج وآ ضرع ثدحم هللا ىوس انا ملعي نأو

 بيكرتلاو زجعلاو ةجاحلا ليلدب ثداح هلك هنلا ىوس امنا كردأ اذاو

 ٠ ءايشألاك ال ءىش اهل قلاخلا نأ ملع

 لسلستيف قلاخ ىلا جاتحي اهلثم ناك الاو جاتحي الو زجعي ال
٠ لاحم امهالك رودي وآ



 س ٢١.

 توملاو ةايحلاو نوللاو ةملظلاو رونلاك: هسفنب موقي الام ضرعلاو

 . تاكرحلا نم امهريغو دوعقلاو مايقلاو نوكسلاو

 ٠ نايعل ام ده اثم ريغ اندنع وه و : لمق

 ةطساوب دهاشي دقف الاو لالقتساب دهاشم ريغ هنآ دارملا لعلو

 | ` ,{ ٠.٠ + ةملظلاوا رونلاك مسج

 ٠ كلذك نيناكم ف ءاوهلا ف مسترت ةملظلاو نوللاو

 ٠ ناكم ىلا ناكم نم لوحت اهنا حضاولاو

 ضرألا فو مسج هنأ ىلع ناكملاو لوحتلا مزال نمف نامزلا امأو

 :, . ٠ هل هيرجي مسج ءاوهلا نآ ىنلع. ىعديو

 ٠ عفدني .مث.ٍهب كسمتي هتعرس فق:.رئاطلاو ناسنالا نآو

 . مسج اهل ضرع ال مدع هيف ةملظلاف مدع ءاوهلا نآب .لوقلا ىلعو :..

 رونلاف لاح نم رثكأ ىتيب ال هنأ ىنعمب ءانغلل مزالم وهو : ليت
 ... رخآلا لاحلا ق امهريغ لاح لك ى ةملظملاو

 . هتقدل ريغت انل رهظي مل ؤلو ريغت الا لاح هيلع ىضمي ال نوللاو ا

٠ ءازجأ هنم عبني ةظحل لك ف هنأ حاضيا ةدايزو



٢٢ 

 . ىلبي ناك نا ىلبي ىتح كلذك لازي الو . :

 ٠ هفعضب هعفن فعضي لازي امف

 ٠ نيفلتخم نينثا ىف نانوك ةكرحلاو

 نوكس رايتخاب ثدح ام لك ىلع ةعتا و امو سنج وه لوقأو

 ٠ بسك هناف راتخملا

 ٠ ةركفلا ءايلا ديدشتب ةيؤرلاو

 ٠ هتبسكأ ام ىهو

 . ااذك سفنل اهتيؤر نع ءاج ام بتكلاو

 ٠ لعغلل ةثداحلا ةردقلا ةنراقم نع ةرابع ليقو : ليق

 ٠ ةدارالا دوجو باستكالا نأ : ضعب نعو

 ىخوتلاو مميتلاو دمعلاو دصقلاو مامتهالاو هيىشملاو ةيؤرلا نآو

 ٠ قولخملا هم فصوي دحاو ىنعممب باسيتكالاو رايتخالاو 3 رحنلاو

 ال لعفلا سفن وه ةغل بسكلا ناف ةغللا ناقفاوي ال نالوتلاو

 ٠ الطبف ةدارالا دوجذ الو ةنراقملا

٠ ناويحلا ف قورعلا ضعب ةكرحك كلذ ةيرورض امأو



 ۔ ٢٣

 ٠ توملا دعب ولو اهضعب ةكرحكو

 س شعترملا ةكرحكو

 ٠ حير الب ولو كرحتي هناف ةلخنلا بلق ةكرحو

 .٠ امئاد ناسنالا بلق كرحتي امك هتافعس كرحتت ىنعأ

 . ناسنالا هب تهبشآ امم كلذو

 . عبطلا ةفالخب ءاملا ئرجك كفنت ىهو رايتخالا مدع ةرورضلاو

 ءىش ىلا كريغ ربخي كاجلا رارطضالاو ءاملا ةلبك كفني الف
 ٠ دحتم وهو

 .: رصاق وهو ءاجتلا ىنعمب نوكي دقو

 ٠ ةدارالا مدع رارطضالا نآ ضعب نعو

 ٠ دحاو نوك توكسلاو نراقملا مزاللاب فيرعت وهو

 ٠ دحاو ناكم ىفف لقف تئش تئش ناو

 ه دحاو نآ ف ةثلا الا اهتقد ملعي ال ىتح نوكس نوكسلا نم ءزج لكو

 دامجلا نوكنك ىرورضو ةكرحلا ئلع رداقلا نوكسك ىبسك وهو

 ازيحلاو ةزيحتملا وه مسجلا ركس ركس وأ مون وآ ضرمل هتومو نكاسلا نوكسو

٠ ناكملاو يناجلا



_ ٢٤ 

 اناكم هتاذ تذخأ ام زيحتملاف ٠

 . ضرعلا فالخ رهوجلا ىمسيو

 ٠ آزجتي الو زيحتي ال ام وه انموق لاتقو

 ٠ تاهج هلو الا قيقد ال هنأ هدريو ةقيقدلا ةلطتنلاك كلذ

 ٠ ىزجتلاو نايعو زيحت كلذف

 . حايرلاو مسجلاو نيعلاب ةمسقلا لباق وه اضيأو ا

 اميف ىقلي امو ضرألاك ةايحلا هبشت ةلاح هل ىتوم ىأرمو
 ٠ ىونلاو بحلاك تبنيل

 . ركس وآ مون ىتومو

 . ديدحلاو رخصلاك ةلاحلا كلت هل تسيل ىتومو

 ٠ لفسأ ىلاو باوج ىلا ومني نوفدملا رخصلا نا لاقيو

 سول ةيربربلاب هل لوقن ىذلا ةزر ىلا ضيبألا رجحلا نأ لاقيو
 ٠ :اومن ١ ومني ..

 ٠ اعساو اعطق هيف عطتف كلذ لصوف ارئب رفح هنآ الجر ىنربخلا

٠ عضوملا ضقلغي داكي هدجو ةدم دعبو



 ماقم هوميقي ىذلا ضييألا. بارتلا نآ نييسوفنلا : ضعي ف ىنربخ أو .:

 . ۔املا ةمج ىلا ومني سجلا

 ىءعرمو رحبلا تاين هنأ الا .ومني رجح رحبلا ق ناجرملا نا مث

 ٠ سنألاو نجلاو ةكئالملا وهو فلكم لقاع جرديو بدي حور هل ناويح

 ٨ هللا دارأ نمم مهريغو 'ةايننألا مهارت نب نجلاو ةكئالملا نأ ىفخي الو

 نكمي كب اوطح ام كو متخرآ اهلك مهورت ال ىلاعت هلوت ىنعمو

 .ا , ٠ث ..+. ت : . . .ن. . ه .الايخ مهورت نآ

 ., ::...ه نايحألا . ضعب ف .اقيقجتو ,:..

 ٠ كلذ نم عقو ام ليلدب

 ٠ نجلا ةكئالملا فرتو اعطت نوققحي ال ىعفاشلا لاتق امك

 , .: ٨ ةكئالملا .نجلا . ئريو'. .-:: ,
٠ ٠! 7 

 .أ مهضنبا ةكتاللا ىريو ٢ م ."...ل .!
 ٠ اضعب مهضعب ىري نجلاو

 مهفصو حص اذا جردلاو بيبدلاب ةكئالملا فصو 7 لاكشالاو

 تلح نم ناويحلا نأل ناويح مهنوك ف الو ناريطلاب حص امك ىشلملاب
٠ تيمب سيلف ةايحلا هبف



 س ٢٦: ء

 ةبوعص هبش ناب فيلكتلاب مهلقت نيلقث .نجلاو سنألا .ىمسو

 | ۔ 4 . ٠ لقثلاب فيلكتلا ا

 ٠ قشي الو ءىش مييلع بعصي ب ال مهتالو . ة "3

 ٠ نويهنم نورومأم مهنأ مهفيلكت ىنعمف

 . ةقشملا هيف ام مهمازلا ني نيلظشل ١ يلكتو ك

 . ٭ نؤيهنم نورومأم مهنآ مهفيلكت ىنمم لقف تئش ناو

 مهلامعأو مهبونذب ضرألا اولتثا مهنأل نيلقث اومس : ليقو

 ٠ مهيأر ةحاجرل : ليقو

 سشوحولاو ماعنألاك لقاع ريغ لمهم جرديو بدي حور هل اناويحو

 الامحا ةمكحلا نم سيل هنأل هلامهال روصتي ال كلملا الو غلابلا لقاعلاو
 ( َ ٠ هريغ فيلكت اهنم سيل هنآ امك لقاعل

 . ءايبنألاو ةكئالملا مهو موصعم وآ موصعم ريغ نمؤم اما وهو

 ٠ مالسلا هيلع م د اك ةيصعمب .:مهضعب فص دقو

٠. ٠ ٠ < ٠ : : .. 

. . ١ ٠ ٥ ٠ 

 ٠ و
 . ا ..
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 س ٢٧٢

 مصع هنكلو ةيالولا لهآ نم هنآ هيلع .صن نمم مهريغ ديرا امك
 ٠ هافو الب توملا نع

 . ةيآلا ٠٠ ( مهرمأ . ل نوصعي ال ) : ىلاعت هلوتل لطاب كلذو

 . ةيآلا ىف ةروكذملا ةيصعملا ريغ ةيصعملاب دارا نا : باوجلا

 . ( اميف دسني نم اميف لعجت ) ميلونك هفالخ مهل ىلوألاف

 . هتجرد نع امنس اهنم ضعب نآ درو امكو

 ٠ ءايبنألا ضعب مهيف عفشم هشير بلسي ضعبو

 ٠ قافن رقك رفاك اماو

 ٠ .دوحج كرش رفك رفاك وأ

 :.- ٠ ةاواسم كرش وآ

 ائاسرا مدع ف هريغي ها باتك نم فرح ؤأ كلم وأ ىبن راكناو
 ٠ كلملا كلذ قلخ وأ فرحلا كلذ لازنا وأ ىبنلا كلذ

 ٠ ةدابعلا ىف هريغب هللا ةيوست ةاواسملا كرشف

 :ه دوحجلا كرش ى لخاد وأ اهريغ ىف هريغب هتيوست وأ

ه هللا يباتك نم فرح وأ كلم وآ ىمن راكنا وآ هللا ا راكنا دوججلا كرشو



_ ٢٨ 

 ٠ ةملكلا نود ام راكناب كرشي الا ليقو.: ٠

 ةيآلا نود ام راكناب كرشي ال ليقو ٠

 ( راثالا ضعب ف نوكيو راكناب كرشي الو لوذل ( حيخملا ٠

 كلذب كرشي هنا حيحملاو .

  7هلوق ىف واولاك فالخ هيف اميف كارشا :

 ٠ نيسلا لبق ( ة ةرفغم ىلا !وعراسو )

 وهو كرشل رم رقم وآ ةريبكلل ع اف دتتنعم رقم . اما قفانم ١ و

 ٠ رانلا نم لفسألا كردلا ف نوكي ىذلا وهو كرشم

 دحوملا وه رانلا نم لفسألا كرذلا ىف ىذلا نأ بهذملا ىف رهسثو
 ١ وس افل 7

 ناويحلا هبشي لاح هل ىآرمو نويرصملا اهبلط هلاسر كلذ ف يلو ..

 . ىئام ىناويح هل .لاقيو جرعيو تبني ام وهو

 ٠ هب ههبشل ناويحلل بسنو

 لادلا رسكب اثدحم هل نأ هل ملع ثداج . هثل أ ىوس امنا ملع اذاو

 ٠ رثؤم الي رثآ الو عناص الب تعنص اذا

الاو حتفلاب ثدحملا سنج نم نوكي ال نأ بجي ريبكلاب ثدحملاو



 بم ٢٩٨٩

 لبق ءىشلا نوكي نآ مزل الو هسفن نوكي ال ناو لسلستلا وآ رودلا مزل
 . . ٩ دعبو ٠ . ٠ ٠

 . فاتتم كلذو اهحتفب ثدحملا ىلع قباس لادلا رسكب ثدحملا نأل

 ٠ مدقتلا ىضتتي . افلاخم هنوك نلا كلذو

 3 لاحم وهو العف مدعلا لعقب نآ مزلو رخأتلا ىضتتي اقولخم هنوكو

 ٠ نييفانتم نيرمآ عامتجا وهو لاحملا مزلو

 دارفأ نم درف لك دوجو نامض عنم الب ناحجرلاو ءاوتسالا امهو

 3 : ٠ همدعل واسم هللا يوس ام

 . ةنمزألا نم هريغل واسم هدوجو نامزو

 ٣ 'هنكمألا نم هريغل واسم هب صتخا ىذلا هناكمو

 ٠ تافضلا نم اهريغل ةيواسم هب تضتخأ ىتلا هتافصو"

 م لسرلاو بتكلاب اندنع موقت امنا هللا ةجح نكلو ةيلقع ةجح كلذو

 ه ملعتلاو باستكا الب لب رارطضالاو :زيكفتلاب. هللا ةفرغم لانت الو٠٠ : :

 ؛ربحغ ةريزجلا بحاصف مدآ ندل نم اعيمج ننفلكملا ىلع تماق دقو

 اندنع ذخآ نم خمسي مل ولو ضئارفلا لهج ف الو كرشلا ف روذعم
٠ ةدايزلاب وأ خسنلاب ةجحلا هلصت مل اه دنع ىبن ةجيربث ىلع ناك ناو



 - ٣:

 ٠ هريغ هلصي ملانا ديحوتلا ريغ ف رذعي .انموق ضعب لاقو

 ٠ ساوحلا ف ةرصحنم ملعلا قرطو

 نمل افالخ حجارلا ىلع تالوقعملاو تاسحملل كردملا وه لقعلاو
 ٠ ساوحلا تاسسحملل كردلا نآ معز

 ٠ لعفلا ليبق نم وهف لقعلا ذف ءىشلا ةروص لوصح وه ملعلا نال

 ٠ رثألا داجياو ريثأتلا وهو

 . لقعلا لامعتسا دنع هتروسخ لوصح ليقو

 . لاعفنالا ليبق نم وهف

 . رثألا لوبقو ريثأتلا وهو

 احضوم لحملا اذه نايبو لاعفنا لعف نم هدلوتو لعف ءىشلا لوصحف

 ٠ ملاعملا ىلع ىحرش ق

 ٠ ةلصاحلا ةروصلا : كيقو

 اهل الثم ةولخ ق سلاجلا كلملاك لقعلاو فيكلا ليبق نم وهف
 ه! نساوحلا ىهو تاتاط

 ٠ الف الاو كردأ تاقاطلا حتف نلف .

٠٨ هتسحآ امب هيلا ؛قرطتوساوحلآ هيلا لصوت : ليقو `ا



 .س ٣١

 كردت ىهف كلملا عم باجحلاك لقعلا عم ساوحلا ليق : فارتلا لاقو
 :ه اهيلع مكحيف سفنلل هتملع ام ىدؤت مث ملعلا اهل لصحيو الوأ

 ٠ لقعلل مدخلاك اذك ف اذك وهف اذك ناك املك لوقتو

 تناكل كلذ وحن وآ ركس وأ مون وأ لغشل لقعلا رضحي مل ولف ىآ

 ٠ لقعلا نود كلذل ةكردم

 ٠ اهيلع ليلد اهل ىوعد هذهو

 :هجوي ال تاكردملا نم ليبق ةقاط لك ةلابت تاقاط .ساوحلا لب ليقو
 ٠ كانه الا

 . اهساوحب كردت ىهو اهل لقع ال مئاهبلا نآ لوألا ىلع لديو

 فيلكتلا هب قلعتي ال هلثم وأ ىبصلا لتع نود القع اهل نا هيفو
 ٠ فيلكتلا دقع اهنع رثألا ىف فنصلاو

 ٠ ائيش كردي ال هنيع تحتفو ماق اذا ناسنالا نأ ىناثلا ىلعو

 ٠ ةجحلا باب ف كلذ ركذ مهآ نونجملا اذكو

 ٠ خلا اذك ناك املك : لاق اذلو

 ٠ كاردالا درجم فق فالخلاو

. سناوحلاب ةفرعملا لانت امناو تملع املك كلذك



 .ه ساوحلا هتكردأ ام ملع اما ةفرعملاو :
 ا ..

-. 8 ... ( : 

 ٠ ةطساو وهو تكردا ا ام هيلع ع لدام . وآ

 ( م

 سطعلاو عوجلا عا ردأك ىنطابلا ساسحال ١ ساسحال ١ نمو

 : ٠ اينادجو ىمسيو نزحلاو حرفلاو ملالاو حبشلاو

 ٠ ةيلقن اماو ةيلقع اما ةيرورضلا ناسنالل ةلصاحلا مولعلاو

 ملعلاك ةطساوب وآ ةطساو . ريخب ,ساوحلا هلك كلذ ق قيرطلاو

 .2 !هتت.٠ .ه ز ٠ :الغو لخ أ -ىزرابلات

 ٠ .قيرط ال هيلا قورطم لقعلاف لاح لك لعو
 در !.ل .:.. ث .

 : ةثالث : منلا قرط ناب ةق هقطات هن عياشلا ةرابعو

 .و

 لك امنع ربعملا ةتتطانلا 'نسفنلا . .ىلا قيرط هناف : لتعلا : لوذلا

 ٠ لمأت ةكردملا ىهو اناب دحأ

 '٭ : ساوحلا ىناثلا

 :: . هانعم ه ليف م ممسي هنأ ثح

 . رهاظلا نسحلا الا هيلا قيرط ال ام مولعلا نمو

. نطابلا وآ سخلآ ساوحلا سح وتنو



_ ٢٣٢٢٣ _ 

 تاملكلل كردلا نأ نم حجارلا ىلع ءاذني تاينادجولا سح وهو

 ٠ هريغ وأ لقعلا ىه ىتلا ةنتطانلا سفنلا وه تايئزجلاو

 ىلا عطقلا ةبسنك ساوحلاب ةقلعتملا اهاوق ىلا كاردالا ةبسنف
 ٠ نبكسلا

 ٠ نينثالا فصن دحاولا نوكك لقعلا الا هيلا قيرط ال ام اهنمو

 ٠ ناعمتجي ال نيدضلا نوكو

 امه رظني ملو امهفصن دحاولا نآ ملع نيئيسث لقعلا ضرف اذا هناو

 ٠ اذكهو امهسمي ملو

 قيرط هنوكو هذه دجو ١ ذا دضلا روضح مدع ضرع لقعلاو

 ٠ لقعلا ريغ اهناو ةقطانلا سفنلا وه كردلا نأب لوقلا ىلع رهاظ

 مل ثيح نم اقيرط هتيمست لعلف لقعلا ىه اهنأب لوقلا ىلع اماو
 سح ىلع فقوتي ملو هسفنب ىنعملا ىلا لصوو هتهج نم الا كلذ ملعب

 ٠ عرش وآ

 ريغو موصلاو ةالصلا بوجوك لقنلا ىلا هيلا .قيرط .ال ام اهنمو
 ٠ ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ

 ٠ ةيحالصالا ةيوغللا ظافلألا نم اذك ىنعمل اعوضوم اذك ظفل نوككو

 ٠ رايخألا رئاسكو

( ريغصلا عماجلا - ٢٣ م )



_ ٣٤ _ 

 هنآ عمسلاب هيلا قورطم نوك عم اقيرط الثم عرشلا نوك هجوو

 .٠ هنهج نم الا ملعي الو هيلع ىعرنلا مكحلا فقون

 ٠ ةصوصخملا ىناعملا ىلع ةلادلا ةصوصخملا ظافلألا عرنشلاب دارملا نا

 عضولاب ٠

 ٠ ظفل الب ملعلا ىلا قيرط عمسلا نأل ةطساوب قيرط نوكيف

 رظنلاب قيرطلا نوكي دن هنأل امهيف ابلاغ ىنعملاب ملعلا ىلا ظفللاو
 '. سحلاو سوفنلاو

 ٠ عمسلا هنم قوذلاو سمللا وهو لصنم اما

 + مسج عمسلاب كردلا

 ناطيحلا عدصي دق فصاقلا دعرلاك ةيوقلا تاوصألا ضعب نآ ليلدب

 .٠ اهمدهيو

 . امسج اهل نوكي ال قلخلا نم لعافلاو

 ٠ بوقعب ىبآ ربغ حنع عمسلا هنمو مشلاو ةيؤرلا وهو لصفنم اما و

 تاذ نم ناسنالا هدجي ام ىهو تاينادجولا وهو ةينب سح اماو
٠ ةرهاظلا ساوحلا نم ءىش هكردي نآ ريغ نم هسفن



 م ٢٣٥ _

 زح !و حرفلاو ةذللاو ملالا كارداك ةرورض هب ملعلا هل لصحي لب ٠ .. ١ ٠ او . .

 و . ١ س .وحل اب ث اسحمل - . ١ ١ عمسل . كردلا اهل اندنع م اسحأآ ة ره اظل ( ضرع هناف عمسلاب ك

 : < - ل ٠ ح ٠٠ ذ & ٠ ٠

 . نول هل ام مسجلا لب امسج نوللا سيلو

 9 _ ٤ : و ضرع رونل ١ ١ ذك ٥ وه عمسل ١ و رونل ١ هيلع عقو ام ١ ةعدوم ةوق ]م مسجل

 ح رعشت رغ " ق سس دو ثبصعل : ١ ت وصخلا هي كردت ۔امصلا م ق ا

 مدقم ف نايقالتت نيتللا نيتف
 . ٠. - ن : رين ؤ

 وجمل نينتبصعل ١ ق هع دوم ةوق رصبلل ١
 ولاو

 ٠ ( رات رتفت مث غ امدلا

 . ىنميلا نيعلا ىلا لصوت نيميلا ةهج نم ىتلاف

 بلا ههج نم ىتلاو اهب كردت ىرسيلا نيعلا ىلا لصوت ىرسيلا ة ءاوضألا . ..

 ٠ ناولألاو

 ة ارحل ١ اهم ك هه
 ه كردت رفظلاو رعسلا ريغ ندبلا ف ر ت رفظ عبمج سسم

 َ ٠ ٠٠ ٠. ٠. : ذ

 ٠ . م غ ٥ ور ٠ و و نيللاو ةسوييلاو ةبوطرلاو ةدوربلا ٠ هنوشخل 1 | َ 4 . ١

 رمد نيتي.صعلا ق ةعد ة هق غامدلا مدقم ف نيتئبانلا نيتدئازلا ن مشل

 ٠ حئاورلا اهب كردت " .
 ِ ر , .. ..

 اهم ك ر دن ٠ اسلل

 - ٥ وق ؛‘ق ر ذل ١ و م رح ىلع سشو رغم ١ بصعلل ١ : ق ه 1 ن َ

٠ موعطل ا



 _ _ ٣٦

 ٠ ةرهاظ ساوح سمخ كلنو

 كردي ال لقعلا نآ ىلع ء انب ةنطاب ى رخأ اسمخ ركفلا ةفس)ااف تيثأو

 ٠ هسفنب تايئزجلا

 ٠ تايلكلاك اهكردب هنأ حيحصلاو

 روص اهرف مسترت ىتلا ىونلا وه و كرتشم ١ سحلا : ىلوألا

 ٠ ةرهاظلا سمخلا ساوحلا ىدحاب تاسحملا تايئزجلا

 غامدلا نم لوألا نطبلا مدقم ىف ىهو اهكردت مث سفنلا اهعلاطت

 سحلا نع اهتيبغ دعب روصلا كلن ظفحت ةوق وهو لايخلا : ةيناثلا

 ٠ كرتشملا

 ٠ هلل ةنازخلاك ىهو

 ٠ ثلاثلا نطبلا لوأ وه رخؤملا وهو لوألا نطبلا رخؤم ق ىهو

 روصلاب ةقلعتملا ةيئزجلا ىناعملا كردت ةوق ىهو مهولا : ةثلاثلا
 . ثلاثلا نطبلا مدقم ف ىهو رمع ةقادصو ديز ةوادعك ةسوسحملا

 ٠ عبارلا نطبلا لوآ مدقملا اذهو

 ىلا لايخلا ةبسن مهولا ىلا اهتبسن ةوتت ىهو ةظفاحلا : ةعبارلا

٠. كرتشملا سحلا



 _ _ ٢٣٢٣٧

 . سماخلا نطبلا لوأ رخؤملا اذهو تلاثلا نطبلا رخؤم ف وهو

 نم اهتذخأ ىتلا روصلا ىف ةفرصنم ةوق ىهو ةليختملا : ةسماخلا

 ٠ قيرفتلاو بيكرتلاب مهولا نم اهتذخأ ىتلا ىناعملاو كرتسنملا سحلا

 ٠ ةركفتم كرتشملا سحلا نم اهذخأ رابتعاب ىمسنو

 دنع كلذ ةلدأ منت ملو ةليختم مهولا نم اهذخأ را_دتعايو

 ٠ نييمالسالا

 قلعتي ال ةيناثلاو سوسحملا ىلوألا ةثلاثلا و ىلوخلا ىه ةكردملاو

 ٠ لوثلل ةنازخ ةيناثلاو هيلع ىنبنيو هب

 ظفحيو ركسلا ةوالح ةكرتشملا كردن ةثلاثلا ةنازخ ةعبارلا و

 ٠ هتوالح لاصخلا

 وأ عمج اذهف السحنا نوكيف هب لحلا طلخي ةليختملا فرصتتو ةظفاحلا

 ءابلا فذحو ءارلا حتفب ىزيرغ ىريرغ اما لتعلاو قيرفت ا:ذهف رعصي

 . ىرغلا دعب

. فيلكتلا قلع هبو بستكملا ريغ وهو



_ ٢٣٨ 

 نم دافتسخت مولع وه و لضفلا ىلوأب صاخ وهو ىبسك امأ و

 ٠ لاوحألا ىراجمب براجتلا

 كفني هناف ىزيرغلا فالخب ىزرعلا نع كفني ال ىزرعلا ةجيتن وهو

 ٠ ىبسكلا نع

 ٠ ؛قمحاألاو لهاجلاك لئاذرلا روفوم لئاضفلا بولسم هبحاص نوكيف

 . امل هلخنحو ءايستلا هزييمت ليلدب مسج لثعلاو ا
 اهيف ليحتست ضا رعالا نأل امسج الا قلخلا نم لعاف نوكب الو

 ءايشألا هزييمت هكيرحت نكاس كرحتم بتار بلقلا ىف نكمتم وهو لاعفالا
 ٠ زييمتلا كرت هتوكسو

 ٠ ملعلا و تا زييمتلا سفن هنأو ضرع وه ليقو

 ةلزنم هنم ةلزنم بلقلا ف ةريصبو ةوق انباحصأ روهمج دنع وهو

 ٠ نيعلا نم رصبلا

 ٠ ن ذأل ا نم عمسل ١ و

 ٠ فنألل ١ نم مشل ا و

 ٠ ن اسىلل ١ نم ف و ذل ا و

٠ دسجلا نم سمللاو



 _ _ ٣٨٣٩

 ٠ ىعفاشلا نع روهتم وهو

 نوزيمي هدايعل هللا اهقلخ ةلآ هنآ هنع ىور ام نجيو هنيب ةافانم الو

 ٠ اهدادنما و ءامسنألا نبب اهم

 اهبصن ىتلا تامالعلاب ةبئاغلا رومألا ىلع اهب اولدتسي مهيف هللا اهبكر

 ٠ ةروكذملا ةوقلا ىه ةلالد كذ ناف

 ىنعم وه هللا همحر ركب ىبآ نب ايركز ىناسربلا ىيحي وبأ : لاتقو

 ٠ غامدلا ف ساوحلا رثكأ نأل غامدلا ف هناطلس بلقلا ىف

 ٠ هلوقل مسج ال ض رع وهف غامدلا ىلع برذلاب بهذي : لات كلذكو

 . .هيف برذضلاب هباهذ ليلدب غامدلا ىف وه كلام لاتو

 ناسنالا حراوج ف هللا هبكري نآ زوجي هنآ فسوي نب ىسيع نعو
 ٠ هيف مدقلا نطاب الا اهلك

 نطاب ىف اضيأ اهعضو سيلف لاحملا مدع زاوجلاب دارملا ناك اذا هنأ

 ٠ الاحم مدقلا

 . اضيأ لمتحم مدقلا نطاب ق هعضوف لامتحالا زاوجلاب دارأ ناو

. صقنيو ديزي وهو



_ ٤٠ 

 لقع نم ذوخأم ه :وهن ام لعف نع سفنل ذلا عنمي هنأل القع ىمسو

 ٠ ريعبلا

 ٠ ايجا و لقعلا هكردي امو

 ٠ العاف تياثلا ىلقعلا بجاولا هل لاتيو

 ةنراقملا ةردقلا ىهو لعفلا هل تبث نمل ةردقلا توبث ةفرعمو

 ٠ لعغلل

 ٠ ةقباس اهنأك زجعلاو ةتافرلا ىفن ىنعمب ىتلا ةردقلا ال عناوملا
‘ 

 هل تتبث نمل ملعل ا توبث ةفرعمو اضيآ اهدوجو نم دبال نكل

 ١ ةه رد ةل ٠

 . ملعلل هل تبث نمل ةايحلا توبثو

 ٠ ةايحلا هل تتبث نمل دوجولا توبثو

 . ةردقلا مزلتسي لقعلاف

 . ملعلا مزلتست ةردقلاو

٠ ةايحلا مزلتسي ملعلاو



_ ٤١ 

 لقعلا ق روصتي ال ام وهو ليحنسم اما و دوجولا مزلتست ة ايحل ١ و

 دحاو تقو ق نيناكم ق دحاو ءىش دوجوو نيدضلا عامتجاك هدوجو

 ٠ هلمت لاخملا ق لخاد وهو دحاو تقو ق نبنهج ىلا مسجلا كيرحتو

 هتامأللا و قلخلاك همدعو ٥دوجو لقعلا ق حصي ام ره و زئاج اما و

 ٠ اهنااذ دح ف ثعبلا و

 ٠ القع اهل نكل بجاولا نم كلذف عوقولا ىلا رظنلاب اماو

 . سايقلا وأ عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلاب تبث ام عرشلاو

 امو ) ( ىوهلا نع قطني ام ) لجو زع هلوقل ةنسلا لصأ باتكلاو
 ٠ نيتيآلا ) هوذخق لوسرلا مكاتأ

 ىتمآ عمتجت ال » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل عامجالل لصأ ةنسلاو

 ٠ ) ةلالض ىلع

 ىفنب دتعي الو عامجالاب الا تبثي ام هنأل سايقلل لصأ عامجالاو
 ٠ ةيفان

 . سايقلاب تبث ام ىلع عرشلا قلطي ال انموق لاقو

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلا لصألاو

 : ةثالث ىلا مسقنمو لوقعم لصخلاا اذهلو

 لحم ىف هنوك لاح ظفللا هيلع لدام وهو باطخلا ىنعي : لوألا

. هل قفاوملا باطخلا ىنعم نم مويغملا ىناثلا قوطنملاب ىمسيو قطنلا



_ ٤٤٢ 

٠ 
 باطخلا ىوحف ىمس باطخلا ,نعم نم مكحلاب ىلوأ ناكا ناق

 لقت الو ) هناحبس هلوقك عطقلا ليبس ىلع مهفب ام ىودحفلاو

 ٠ ) فآ امهل

 امم هوحنو برضلا و برضلاك كلذ نم رضأ وه امع ىهنلا موهفمل او

 ٠ اميرحت دنأ رضأ وه

 د مكح ميرحتلا و

 ٠ باطخلا نحل ىمس باطخلا ىنعمل مكحلا ف ايواسم ناك ناو .

 اولكأت الو ) : هناحبس هلوقك ضيرعت ىلا مالكلا فرح نحللاو

 ٠ ( مهلاومأ

 ٠ فالتا لك هيلا قوحلملاو لكألا نع ىعنلا هب قوطنملاف

 . ميرحتلا ف ءاوس لكألا ريغب فالتالا ميرحتو لكألا ميرحتو

 نم لسرم زاجم كلذف فالتالا قلطم ىف لكألا لامعتسا انلق ناو
 لوصأ ف هدعب امو اذه ىلع مالكلا تظسبو ماعلا ف صاخلا لامعتسا

٠ باطخلا ' سيلو ثلاثلا هتفلا



_ ٤٣ _ 

 : هينامث اهيلع قفتملا هماسقأو مكحلا ىف هب قوطنملا فلاخ موهفم وهو

 ٠ رصحلا موهفم

 ٠ ةفصلا موهفمو

 ٠ طرشلا موهفمو

 ٠ ةياغلا موهفمو

 ٠ نامزلا موهفمو

 . ناكملا موهفمو

 ٠ ددعلا موهفمو

 ٠. بقللا موهفمو

 . بقللا موهفم اميس الو فالخ اهضعب ف لب ةجح لكلاو

 هيلع ةبلقتملا فصولاو ةركن وآ املع دماجلا مسالا اذه فقللا و

 ةبمسالا ٠

 رمأي رومآم ربع هنأ طرشل ١ موهفمف ء اج نا ١ ديز نمركأ تلق اذاف

 ٠ همركي ال نا لب ىيحي مل نا ديز نم

 . موهفم ال قوطنم رصحلا نا ىدنع قحلاو

مهضعب ىمسو لصأ لوقعم قوطنمب سيل املك نوريثكلا ىمسو



 نمف ) : ىلاعت .هلوقك باطخلا نحل هب الا مالكلا متي ال ىذلا فوذحملا

 ٠ ةيآلا ٠ ٠ ) اضيرم مكنم ناك

 لئساو ) قلخ نارخا ةيدفف وأ ةيدفف قلخف ىأ ( ةيرقلا لئساو )

 ٠ ( ةيرقلا لهأ

 ٠ زاجملا باب نم نأك اهيف لح نمل امسا ةيرقلا ظفل لمعتسا ناو

 ىف ةنينح اهظفلف اهلهألو ةيرقلل ةكرشلاب عوضوم ةيرقلا لينو
 . اضيأ اهلهآ

 ٠ ءاضتقا ةلالد فوذحملا كلذ نومسي روهمجلاو

 « نايسنلاو اطخلا ىتمأ نع مفر » ملسو هبلع هلا ىلص هلوق هنمو

 ٠ اهنع نجع وفرم ريغ ةمألا ف نادوجوم نايسنلاو ةاطخلاف الاو امهمتا ىآ

٠ 
٠
 

. 

 اقافتا موهفم باطخلا ىوحف امئاد موهفملا نم هنآ ىلع روهمجلاو

 . عرف اهلغسثو لصألا ىه ةمذلا ةءارب نأ ملعاو

 ٠ ليلدب الا بجاو تبثي الف

 ٠ ليلدب اهنا هتوبث دعب ىفني الو

٠ ىضوتي نأ هيلعف ىضوتلا ىف كش وآ الثم ضوتي مل نمو



 ٠ ىضوتي نآ هيلع بجي مل هضقن ىف ك.دثو ىضوت نمو

 لقعلا درجمل ءىش بجي الف عرنلاب الا انروهمج دنع ضرف الو
 ٠ ةلزتعملل افالخ

 باحصتسا نم نامسق اهلغىشو ةمذلا ةءاربو مهلوقب لاق نمو

 ٠ لضأ

 لان ام بحصنسي ناسنال ١ نأل ديلقتل ١ وهو ثلاث مسق : ليق هنمو

 . ماللا حتفي ةدلقم هل

 ٠ ليلد الب لئاقلا لوق لوبق ديلقتلاو

 ٠ زاجملا قيرط ىلع اناسحتسا ىمسو

 ليلد هنراق ناو ليلد الب ءىنلا ىلا سفنلا لبم ناسحتسالا نا

 ٠ دومحم اناسحتسا ناك

 . اهيلا ليمتو اهراتخت ىآ ( اهاضرت ةلبق كنيلونلف ) هنمو ليق

 ٠ ددعلا رصتخم حرش ىلع ىحرش ف ليوط هيلعو

 مالسل ١ و برضل ا نأش ق رصم نم تءاج تاترو ىلع مالكلا فو

٠ كلذ ربغو



_ ٤٦ 

 ىناثلا لصفلا

 هاوس امل قلاخ ميدق لجو زع هللا ٠

 قولخملا تافص نم ةفص هيلع ىرجت ال ٠

 زجعلاو ةجاحلا نم قولخملا مزلي ام همزلل هيلع ترج ولو ٠

 رم امك هسفن ءىنلا ثدحي ال هنأل تدحضه هل ناكل اثداح ناك ولو

 ٠ رخآ ثدحم ىلا ثدحملا اذه جاتحيو

 مدقت هيلع مزل هنأل لاحم رودلا مزل ددعلا رصحنا ناف ا:ذكه و

 ٠ هنع هريخأنو رخآلا نع نبثدحملا نم لك

 . نييفانتم نيب عمج كلذو

 . 4هسعقفن ىلع ءىشلا فقغونو هريخأنو هسفن ىلع لك مدقت مزليو

 . ةيهانتم ريغ رومأ بيترت وهو لسلستلا مزن ددعلا رصحني مل ناو

 ٠ هل ةياهن ال ام غارف ىلا ىدؤي هنأل لاحم وهو

 دمحم اي اولاقف ملسو هيلع هلل ١ ىلص ىبنلا ىلا سنيرق نم عمج هنأو

 هيلع هللاا ىلص هلل ١ لوسر ىلع كلذ دتستاف هيسنو كبر ةفص نع انريخآ

 ٠ صااخألا ةروس تلزنف ملسو

 دهشن بسنلا نم عتمي بسن اذه دمحم اي اولاق هنم اهوعمس املف

 ٠ هللا هنعل لهج ويأ ممهيقلف هلوسر كنأو هللاا ال ١ هلإ ال نأ

. دمحم مالك مكيف رثأ دق : مهل لاقف



 س ٤٧

 ابوتكم ىلا ىف هارن نحنو انيلع هأرقي هنأو همالك وه ام هلاو : اولانتف
 ربخ دحأو هللا هربخ ؟دنبم هنع اولأس ىذلا برلا ىلا دئاع وه هلونو

 ةفرعملا نم ةفوصوملا ريغ ةركنلا لادبا سحب ىضرلا هلوت ىلع لدي وآ ناث
 هربخ دحآو آدتبم هللاو نآسشثلا ريمض وهو ةفرعملا دفت مل ام تدافأ ىأ

 . وه رج ةلمجلاو

 ٠ ةدايعلا قاقحتساو بوجولاك ةفصلا ىف درفنم دحأ ىنعمو

 ٠ هللا وه ةقيقحلا ىلع دحاولاو الصأ هيف بيكرت ال هنأ هانعم وأ

 :ه حورو دسج نانثا الثم انم دحاولا نأ ىرت الا

 . بارشو ماعط نينثآبو ىشثنآو ركذ نينثا نمو

 ٠ راهنو ليل نينثا فو

 ٠ ءامسو ضرآ نينثا نيبو

 . نوكسو هكرح نينثا عمو

 ٠ كلذ فالخب ىلاعت هللاو ءازجأ نم بكرمو

 نوكت ءايشألا نأب نيلئاقلا ةيرهدلا ىلع در هسفن هللا تابثاو

 ٠ غلبت ضرأو عفدت ماحرآ الا كانه ام

 ٠ ةملظو .رون نينثا نم تنوكت ءايشألا نأب نيلئاقلا هيونتلا ىلعو

٠ مهيلع در دحآ هل ومت ق و



_ ٤٨ _ 

 نانتا ال دحآ نيوكتلل لهآ وه ىذلا نآ فلكتيو ليق اميف اضيأ

 . هفعض ىفخي الو

 انطب هل نأو مسج هنأب نيلئاقلا ةمسجملا ىلع در دمصلا هلونو
 ٠ هل فوج ال دمصلا ىنعم ناف هاىتاح

 هلوتتب ةهبشملا نم ضعب مهو ةهبشملا ىلعو مهيلع در هنأ حضاولاو
 ٠ دحأ اوفك هل نكب ملو هناحيس

 ٠ ددوسلا ىف ىهتنا دق ىذلا ديسلا دمصلا ليقو

 . جئاوحلا بلط ف دوصقملا دمصلا لينو

 ٠ جئاوحلا ىف دوصقم ديسلا ناف لوقلا مزاول نم اذهو

 ه معطي ال ىذلا ديسلا : سشمغألا لاقو

 وه هلوقب ددعلاو ةرتكلا ىفن امك صتاقنلا و ف أةتلا ىفنو ليقت

 ١ هللا ٩ د ٠

 ددعلاو ءازجأ نم بكرم ريغ ىآ دحأ ىلاعت وهو ءاررجالا ق ةرثكلاف

 ٠ تايرجلا ق

 ددعتلاو ةكرشملا نم هانعم روصت عنمب ىزج ةلالجلا ظفل ىنعمو

 لبتيف امسج سيل هنآ هانعم نآ ىلع :دحأب ىفنم ددعلاو ةرثكلا نم لك وأ
٠ ةدايعلا ق دحاو هنآو ةمسقلا



_ :٩ 

 نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ىلع در دلوي ملو دلي مل هلوقتو .

 هللا نبا ريزع تلاق دوميلاف ٠

 هللا نبا حيسملا تلاق ىراصنلاو ٠

 ٠ هللا تانب ةكئالملا اولاق نوكرشملاو

 اهب اوحرص ىتلا ةيدلاولا ىفنف ادولوم نوكي نادلاولا نأسث نمو

 . مهلوق نم ةمزال ىه ىتلا ةيدولوملاو

 ةلع سيلف لولعملاو ةلعلل ىفن ةيدولوملا ىفنو ةيدلاولا ىفن فو

 ٠ رايتخالاب لعفي امناو ءىش دوجول

 اولاقف ءايشألا دوجو ىف ةمات ةلع هنأ هللا مهنعل ءامكحلا تمعزو

 . ملعلا مدقت

 ٠ ةهبشملا ىلع در دحآ اوفك هل نكي مل هلوقو

 ٠ تافصلا فيرحتو تاذلا زيحت تابثاو دسجتلا هيبشتلا نمو

 . لاكشالاو دادضالل ىفن اضيأ وهو

 ٠ هعم عمتجي الف هليازي ام ءىشلا دضو

( مغصلا عماجلا - ٤ م )



_ ٥٠ 

 هيواسي ام .ءىشلا لكشو ٠

 فاصوألا ضعب ف كيرشلا هبشلاو هيبسثلاو ريظنلاو نيرقلا وفكلاو

 . اهلج وأ اهلك ىف كيرشلا لثملاو

٠ ةروسلا هذه ىف ثحابم انريسفت فو



 ۔ ٥١٧١

 ثلاثلا لصفلا

 ٠ :نييرصملا دنع عافترال ١ وهو ومسلا نم قتشم مسا هللاا

 دعبو تاقولخملا دوجو لبت افوصومو ىمسم لزي مل العو لج هناف

 ٠ هتافصو هئامسأ ق مهل رثأت ال اهئانف دعبو اه دوجو

 ٠ ةيرعسثألا دقتعمو اندقتعم كلذو

 ٠ نييفوكل ا دنع ةمالعلا ىهو ةمسلا نم قتسم وآ

 اذهو ةفص الو مسا الب لزألا ىف هللا ناك ةلزتعملاو رافكلا تلاق

 . شحاف طخ

 ٠ ىمسملا : ريغ ظغللا هب ديرآ اذا مسالا نا ىفخي الو

 ٠ ىمسملا ريغ وهف ىنعملا هب ديرأ اذاو

 ديرك ءامسلا رئاس ق ميملاو نيسلاو ةزمهلاب مسا كلوق ق اذه و

 . رمعو

 كلوقك اهب ظوفلللا فورحلا ىلع ديز ظفلو ورمع ظفل قلطا اذا:و .

. ايثالث دهزو رمع



 _ _ ٥٢

 مساي لادلا ةيمست نم زاجمف كلذ وحن وأ لعاف وأ ربخ وأ ادتبم وأ

 . ىمسملا ىلع وأ لولدملا

 ٠ هالآ هللا لصاو مسا كلوق سكع ةنيقحف

 ٠ لا اهنع ضرعو هتزمه تفذح لاع ىأ

 . كرحتم اهنأل اسايق اهفذح سيلو

 . هلا مال ف لادلا ماغداو ضيوعتلا دوجو ليلدبو

 اسايق فوذحملا نأل ماغدالاو ضيوعتلا بجو امل اسايق ناك ولو
 .٠ تباثلا مكح ف

 ربتعي ال ناو اهنع ضرعي الف روكذملا مكح ف ةزمهلا نآ مزليف
 مكح ف ةلصاف ةزمهلا نأل هللا مال ىف لا مال معدت ىتح نيماللا لاصتا

 ٠ حيحصلا وه كلذو ركذلا

 لا مآل هلا ةزمهلا ةرسك تلقن هال الآ هلصأ ءاقبلا وبأ لاقو
 ٠ اهلبق ةنكاسلا

 ٠ تمغداو مال ةرسك تفذح مث

 ماغدالا لجأل نكس كرحتم هيف ءىشلا لوآ نأل ذا ماغدالا اذهو

٠ لوألا هجولا ىلع ماغدالا فالخب ةلعلاك



_ ٥٣ 

 ٠ هنوكس ىلع ل ١ مال ء انتيل ىس ايقف

 بتكي نزوب هلاب بتك نزوب ءاهلاو ماللاو ةزمهلا حتفب هلا لاقيو

 ٠ 7 ااع ىآ

 . هدبعي هدبع ىأ هلاي انبر ديز دبعي دبعو لاع ىنعمب هللاف

 ٠ رسكب مضي دبع ىنعمب ماللا رسكو ةزمهلا مضب انبر هلآو

 ٠ نيتزمملا حتفب ةهلآلا هلا لاقي دوبعم ىنعمب هللاف

 . هدابع دبع ىأ اهمضب هيهولاو ههولاو

 ٠ هدابع ىا ةزمهلا رسكب ةهالآ اضيأ لاقيو

 ٠ لا تلخداو ةريخذلا فلألا تفذح ةينايرسلاب اهال برعم هللا ليقو

 . قلخ وأ الع ىنعمب هوليب هال نم وه ليقو

 ٠ ادحآ هاري ال هنا ىنعمب هيلب هال نم وآ

 . حرفيك هلوي حرفك هل نمو

 الف جئاوحلا ق وآ هكردت ال هيف ريحتت بولقلاو ةربجلا هلولاو
 ٠ هاعا الا دصتن

 - . . ٠.۔۔۔ ۔۔ے -

ةهلآ ىلع عمجو اميلع ةرسكلا لقثل ةزمه واولا تبلق هالولا لصألاف



_ ٥٤ 

 ةلعلا فرح بلق ةغل ىف درطأ دتو افلا واولا بلقب اقيقحت ههولوأ نود
 ٠ افلأ نكاسلا هلبق ام حوتفملا

 ٠ دحأ هيف هكراشي ال ذا مظعألا مسالا وهو لآب ةفرعم ةفص : ليقو

 : لثم تافصلا هيلا دنستو

 ٠ ظفاح هتنا

 د از
 ٠ ثتبمحعم هللاا

 ٠ ملكتم هللا

 ٠ ميمس هثنا

 ٠ رياضمب هتنا

 الامكتسا و اعضو ىزج وهف تافصلا هبلع ىنبت مسا هلا لمق كلذلو

.ه اتتاقتشا الو هيف .ةبلغ ال



_ ٥60٥ 

 وه الإ ةدابعلا قحتسي ال نمل مسا لينو ٠

 الامعتسا ىدج اعضو ىلك وهمم ٠

 هلصآ نالوق ال تاقاقتسالا نم ةتياسلا لاوقألاب نيلئاقلا لوق وهو

 ٠ ةينايرسلا ف

 رصبلاو عمسلاو مالكلاو ةدارالاو ةردقلاو ةايحلاب هغصو ىنعمو

 . تاوصألاو لاوقألاب هملع هعمسو اهدادتما ىفن تافصلا نم كلذ وحنو

 عم مانجألاو. نوكسلاو تاكرحلاو ناولألاو لاعفألاب هملع هرصبو
 ٠ اهتايفيت

 . ىرخآ مدعيو ةرات هتافص نم دجوي ام وأ

 ا١لصآ مدعي ال امو لعف هتفصق رخآ ق مدعيو لحم ق دجوي وآ

 ٠ تااذ ةفص ىفنو ةروكذملا تافصلاك

 ىلع اديزم ائيش تسيلف تافصلا ىناعم ق ةيفاك ىلاعت هتاذو

 ٠ هتافص وهو لاقي لهأ اوفلتخا وه مهلوق ىنعم كلذف تاذلا

 ملاع وهف هل ءايشألا فاشكنا ىف ةيفاك هتاذ نا املع هنوك ىنعمف

 ٠ كلذ ريغ ىلا تاذلاب رداقو تاذلاب

 اذهو كلذ ريغ وأ ةردقلا وأ ملعلا وهو ىلاعت هلا نأ هانعم سيلو

٠ ةلزتعملا دقتعمو اندقنتعم



٥٦ 

 تاذلاي ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز ناعم هتافص نأ ةيرعضشألا تلاقو ٠

 ددعت مهلوق ىلع مزلو اذكهو ملعب ملاع ةردتم رداق نولوقيف

 ٠ لوآ الب ةتباث كلذ ريغو ملعلاو ةردقلاو ةايحلا نأل ءامدقلا

 ٠ هلالا بكرت مزلو تاذلاو تافصلا ال تاذلا ددعت عونصملا : اولاقو

 هللا ىلاعت ىزجلاك ةمزال اهتكل مهدنع هريغ تناك ولو تاقصلا نا"

 . ءايشألا للحم هنوكو كلذ نع

 دجوأ ائيس نآ مهوب هنأك كلذ وحنو هردقأ امو همظعأ ام زوجي الو

 ٠ هبف كلذ ثودح مزليف كلذ وحنو ةردقلاو مظعلا هيف

 ىلا رظن انموق زاجآو اديرم ال رطضم هنوكو تافصلل الحم هنوكو

 .٠ ةردقلا ميظعو ةمظعلا ميظع هنآ دارملا نأل دارملا

 ٠ هوربتعي مل برعلا نأل روكذملا ماهبالا اوربتعي ملو

 . اميظع هريغ ائيسث نأ ةقيقح مهفي مل اركب مظعأ ام عمس نم لكو

 ده هنأ عم أ دج ميظع هنآ الا مهفي ال و كلذ ظفللا رهاظ ناك ولو

 ٠ ( كنآسث مظعأ ام كناحبس ) ديز نب ارباج ثيدح نم ءاج

 ٠ ثيداحألا ق اريثك هلثمو كلذ ءاجو

 ث ا

٠ ءاوس هب لعفاو هلعفا ام نأ كش الو



 ۔ ٥٧

 . عمسأو هب رصبأ هللا ةفص ف ءاجو

 ٠ كلذ وحنو هب ردقأو هب عمسأو هب ملظعآ زوجيو

 . تاذ ةفص وهف سرخلا ىفن هب ديرأ اذا مالكلا نا ىفخي الو

 ةفصف كلذ ريغو ليجنألاو ةاروتلاو نآرقلاك ىحولا هب ديرآ اذاو
 ٠ ةثدحم ةقولخم لع

 ملكتو ملكتم ال ملكيو ملكو ملكم زوجي مهلوق ىف دارملا وهو

 ٠ ملكتيو

 ٠ هتاذ ةفص وه ىذلا مالكلا ديرا اذا ملكتيو ملكتو ملكنم زوجيو

 ٠ لعف ةفص وه ىذلا مالكلا ديرا اذا اضيأ كلذ زاوج حضاولاف

 ةفص مالكل ١ ىلع لدت اهنأك ملكو ملكيو مزكم زاج هنآ نم ليق امو

 . ملكتيو ملكتو ملكتم فالخب ةيدعتم لاعفا اهنأل لعف

 لامعتسا نم عنام ال ذا ملسم ريغ اهنأل تاذ ةفص هنأ ىلع لدت اهناف

 . ثداح لعف وه اميف لعغفتيو لعفتو لعفمملا

 . مركتمو مركتيو هدانع ىلع هللا مركت مهلوقك كلذ

 هللا زعو هللا لج ءاعد وهو رمألا ةروصب ننحتو محرت مهللا مهلوتو

نيحضلا نآ دوهسملاو هيبنت ملعك لعف ةفص ىدعتملا نوكي كلذكو



_ ٥٨ 

 لات هيو مهضعب سكعو الو ال نيضيقنلاو ناعفنري دقو ناعمتجي ال

 ٠ ىداربلا

 . ناضيقن ىناثلا ىلعو نالض سرخلا مالكلاف لوألا ىلعو

 رداق وهو املكنم الو سرخآ ال انكاس ملكتملا نوكي ىداربلا لاق

 . سرخأ الو اتكاس اهتاملكتمو مالكلا ىلع

 ..٠ ىمتنا اسرخ توكس لك سيلو توكس سرخ لكف

 ٠ مالكلا ىلع ردقي نم توكسلاب فصوي هنآ رهاظلاو

 نم ناك نم وأ رجحلاك مالكلا هناش نم سيل نم هب فصو ناو
٠ هزاجمف ةماكبلا وأ سرخلاب منمو هناش



_ ٥٨٩ 

 عبارلا لصفلا

 ٠ ىفوملا ريغو ةرخآلاو ايندلا ىف فوملا دحوملا دبحوتلاب فتني

 ٠ مالسالا وه هللا نيدو

 ٠ هل نآزج امهو امهل لك وهو لمعو لوقت مالسالاو

 مئاد ةيادب الب ميدق هناب ملعلا بجي الو هللاب رارتألا : لوقلاو

 ٠ ةياهن الب

 ٠ ةبوطر الو سفنت الب ىحو

 ٠ ةسارد الو ملعت الب ملاعو

 ٠ ةقشم الو فلكت الب أ رذاقتو

 . ةجاح الو ةوهس الب ديرمو

 ٠ هافش الو ناسل .الب ملكتمو

 ٠ ةخمصا الو نذا الب عيمسو

٠ ةقدح الو نفج .الب ريصبو



٦٩٠ 

 هلابي رطخي وأ ةجحلا هيلع موقت ىنح تافصلا نم كلذ ريغ وأ

 َ ٠ هنع 7 وآ

 . قافن رفك ةرات رفك وهف دعي مل زوجي ال امب هفصو ناو

 ٠ هربغ هتفص نوك ىوعدو ةرخآلا ق هتيؤر تع اج كلذك

 ٠ افنآ امهدعب ركذ ام وآ ءاهتنالا وآ ءديلاب هفصوك كرش رمك ىرخأو

 ليقت ال ىلاعت هتاذ نا هتاذل دوجولا بجا ولا وه هللا مهلوق ىنعمو

 ٠ هدعب الو قلخلا لبق ال مذعلا

 ٠ اهب هءاضقل لب اهتاذل ال دوجولا تابجاو تاقولخملاو

 هيلع بجي مهلوق ف نيفلاخملا ضعبل افالخ ءىش هبلع بجي الو
 ٠ فلخي الف دعوأ وآ ١ دعو اذ' هدابعل ةحلمملا

 ةوادعلاو ةيالوااك ةبراغملا انباحصأ دنع تاذ اتفص طخسلا و ىضرلاو

 ٠ هم هيلع ٥ء اضقو رانلا ق هلزنمو ىقشلاب هملع ىنعمب

 . هي هل هء اضقو ةنجلا ق هلزنمو دبعسنلاب هملعو

 ةنجلا ةنجلا لهآ لاخدا ىنعمب ةقراشلاو لبجلا لهأ دنع لعف اتفصو
 ٠ رانلا رانلا لهأو

 هيبآ ةفرعم بجتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنب رارقالا ىناثلا

٠ ضعب دنع ىشرغ هنآو ىمىناه هنآو بللا دبع هدجو هللا ديع



 _ ٦١١ هس

 ٠ لوسر هنآ ملعي نأ قافتاب بجيو

 ٠ عمسي ىتحف ةفاك ساانلا ىلا هتلاسر نآ ملعي نأ اماو

 نجلاو مدآ ىنب نم هلبق نمو هدعب نمو هعم نم ىلا لوسر وهو
 ٠ ةكئالملاو مدآ ىلاو

 ٠ دامجلاو باودلاو شحولاو ريطلا ىلاو

 ٠ مهممآ ىلعو قاثيملا مهيلع ذخآو ناميالاب مهلك اورمأ مهنا كلذو

 ليق هب ناميالاب ةكئالملا ترقأو هب ا:ونمآل مهنامز ىف ثعب نا هنأ ا

 ٠ مدآ قلخي نأ

 ٠ ةب تنمآف تادامجلاو تاناويحلل زييمتلا هثللا قلخو

 ٠ مهضعب وأ هنامز لهآ ىلا السرم ء ايينألا ضعب ناكو

 اوركذي ملو مهلك ناويحلا ىلا لسرم هناف ناميلسك مهدعب نم وآ

 ٠ ةفاكلا ىلا لسرأ هنأ

 قلخلا لضفأ ملسو هبلع هللا ىلص وهو رخآ نود موق ىلا ضعبو

 . عامسلاب كلذ ةفرعم بجت امئا:د نيييتلا متاخو

٠ ثعب نيح نم نييبنلا متاخ هنآ ملعي نأ بجي : ليقو



_ ٦٦٢ 

 ةالمحلا هتكردأ اذا ا دجسم ضرألا ملسو هبلع هللا ىلص هل تلعجو

 ٠ مهدجاسم ف الا نولصي ال هريغ ناكو ىلص

 . ارهطم اهبارت هل لمجو

 . مئانغلا هل تلحأو

 ران تعاجو اومنغ ام لكآ مهل لحي مل اومنغ اذا هلبق نم ناكو
 ٠ هتقرحأغ

 ةريسم هنم سانلا هللا فاخآو ةيرذلا الا هعفري رانلاك رون : ليقو

 ٠ ريخألا ا.ذه ريغ ف هتما هتكراسشو هدجو ولو ناك ثيح همامأ رهش

 ةعافشلا ىناطعآو ارهش ىتمأ ىدي نيب ىعسي بعرلا ةياور فو

 ٠ ىمظعلا ةعافشلا ىمستو دومحملا ماقملاب دارملا ىهو

 هدب ىلع ةنجلا نينمؤملا لوخد ىهو ةصاخلا ةعافشلا ىطعآو

 . اهريغ ىف هتركذ امم كلذ ريغو مهلامعأب اهنوغليب ال ةجرد مهغولبو

 ىلص هتعافشو حلاص لمعو هللا نم ةمحرب الا ةنجلا دحأ لخدي الو

 ٠ ملسو هيلع هللا

 ىلع ريغلا نع رضلا كرتو ريخلا لعف لآ ىوس ةعافشلا ةقيقحو

٠ عرضتلا ليبس



_ ٦٣ 

 دارفا هركبو حصألا ىلع ركذ امك هيلع مالسلاو ةالصلا بجتو

 ىف امم امهب رمالل ركذ اذا امهدحأ ىلع راصتقالا ميرحت رهاظلاو

 لصي ملو هدنع ركذ نم ىلع نيمأتلا ثيدح ف ةالصلام رقأ ولو نآرقلا

 ٠ هيلع

 ةكئالملا نم ىهو ميظعتب ةنورقم ةمحر هيلع مالسلاو ةالصلاو

 ٠ رافغتسالا الا

 نمو اديعت ٩ مه رافغتسا نوركيم هل رقي امو مدقت ام نارفغ دعيو

 ٠ ءاعدلا نجلاو مدآ ىند

 ءانبلا نم ةزمهك ىبنلاو عبتلاب الا ءايبنألا ريغ ىلع ىلصي الو
 ٠ رجلا وهو

 هربخي ليربج نأل لوعفم وآ سانلا ربخي هنأل لعاف ىنعمب ليقف
 ٠ ردقلا عوفرم هنأل لوعفم ىنعمب ةعفرلا ىهو ة وينلا نم وأ

 همامأ ةغلابملل ديدشتلاب ادمح لوعفم مسا نم لوقنه ملع دمحمو

 ٠ ةدومحملا هلاضخ ةرثكل هللا نم

 دمحي نأ ءاجر هءابآ ءامسأ نم نكي ملو بلطملا دبع هدج هي هامسو
٠ ضرألاو ءامسلا ى



_ ٦١٤ _ 

 ىدارمو قح هنأ هللا دبع نب دمحم هب ءاج امب رارقألا . : ثلاتلا

 ٠ ةثالثلا ميضاوملا ىف رارقلاب

 اذهب لخاد داقنعالاف داقتعالا نع ءاج ام وهو : ماتلا را رقألا

 ٠ مالسالا ق دصنلا

 درفلا فرص ىلع ءانب كلذو طتف نيمسق ىلا مالسال ا تمسق كلذلو

 ٠ لمكألا ىلا

 ٠ حضوأ وهو امسق داقتعالا ربتعا دقف ةثالث ىلا همسق نمو

 ةنسلا وأ باتكلا نم تابجاولا لمع مالسالا نم وه ىذلا لمعلاو

 ٠ عامجالا وأ

 قيدصتلا ثبح نم مالسالا نم وهف بجاوب سيل ام لمع امآو

 وهو لمعلا درجم ثيح نم هل ناعذاو هلوق ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب

 ٠ بدن رمآ هب رومأم

 تسيل وآ اهمرح وآ اهنع ىهن وأ لفاونلاب هللا رمأي مل لاق لهج نمو

 ةدارا نأ الا اقفانمف باوث اهيلع بجوي مل وأ ةعاطب تسيل وأ ناميالا نم
 اولاقف اونسحأ دقو ضرغلا ف الا :قلطي ال رمآ ةدام ىنعأ رمألا ظفل نأ

. بجاو ريغ ىلع رمأ قلطي نآ ىنعي ال رمآ لفنلاب هللا رمآ
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 ٠ كرشآ ةبجاولا ديحوتلا لاصخ نم ةلصخ لهج نمؤا

 ٠ كرتلام قفان نبح قفان ديحوتلا نود ةضيرف لهج نمو

 لاستغالاو ناضمر موصو ةاكزلاو سمخلا تاولصلا ددع بوجوو

 دي عطقو ثاريلناو داهجلاو عيطتسملا جحو مميتلاو ءوضولاو هبانجلا نم

 . . باتكلا وهو نآرقلا نم ىنازلا دلجو قراسلا

 ٠ اهعاونأو ةاكزلا رمأ لصفتو

 ٠ برضلا ةلآو فذقلا ىلع دلجلا لحم نايبو

 نينذالا حسمو قاسشنتسالاو ةضمضملاؤو رتولاو ةالصلا تاعكر ددعو

 ٠ ثرلاول ةيصو ال نآو ناتتخال ١ و ء اجنتسال او

 ٠ ةنسلا نم نصحملا مجرو

 ٠ همكح ىقبو هظفل خسن نكل باتكلا نم مجرلا نآ : ليقو

 ٠ هللا نم الاكن ةتعلا امه ومجر راف ايثز اذا ةخيسشلاو خيشلا هيق ناكو

 مجز. هنأ ىور هنأل ىآ ةنسلا نم هنآ حيحصلاو تالاؤسللا ىف لاق

 ٠ .أ فن

 ٠: 7 : ٩ :اداح ناك هلظفلا خسن اميف كلذ أ ق ؤ نآرقلا ن رم :اماو 5 . 4

. : “ .ريشملا عماجلا - _ ٥. م 7
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 ددع نأ نم رم امو ةنصحملاو نصحملا ةخيسثلاو خيشلاب :دارملا : ليق

 مقآ ( العو لج هلوق لثم نم دارمل أ هنآ ىلع ىنبم نآرقلا نم تاولصلا

 .٠ ( سمشلا كولدل ةالصلا

 ٠ كلذ ريغو ) راهنلا فارطأو حبسق ليللا ءانأ نمو ( 7 هلوقز :: . .

 ٠ ةنسلأ نم ددعلا نايبغ كلذ ريغ دارملا ليق ناو .

 ٠ اقلطم ةالصلا بوجو وه امنا باتكلا نم ذوخأملاو

 ىف نيمامألا نآو اهطورشب ةبجاو ىهو ةمامألا دقع عامجألا نمو

 . ةدلج نينامث اهنم اليلق ولو رمخلا براش دلجو ةريس
.[ .., 

 ٠ ةدحلاو دحلا ثاريمو

 ٠ ةنسلا نم امهنا : ليقو

 هفلتخاو هيف ديز نكل ةنسلا نم هلصأ نآ حيحصلا و ناضمر مايقو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع تيش ام ردق ق

 قوف ام روكذلا نأل نيتخألا ىلع اسايق ناثلثلا امهل نيتنبلا نوكو
 , .. . - نينثا.

 مت اذاو دقفلا لجأو تانبلا ىلع اسايق ناثلثلا نهل تاوخألا نوكو

 قالطلا ةدعو ارشعؤ رهشأ ةغبرأ ربتعتف هتنلو هتجوز :قلطانينس عبرأ وهو

٠ ةقلطملا ةدع دتعت مث ةافولا ةدع دعب هوحن .وآ مامالا وآ. هتيلو; اهقلطي
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 مهمزلو .اهطورش تدجو ولو ةبجاوب ةمامالا تسيل راكنلا ا تلاقو .::

 ٠ ماكحألا ٠ انطع

 لهأ نم دحاو هب موقي ةيافك ضرف ماكحألا ذافنا نا اولاق .مهلعلو
 ٠ نكما ىتم عضوم ق لضفلا

 هذقناو ىرخأ تعقو ناو ىفك ةعقاو ف مكحلا دافناب ديز ماق اذاف .

 ٠ اضيآ ىفك ديز ريغ اهيف

 هسوفن ؤأ ةيرج ف وأ هلهآ نع ىرخأ نامع ف ام دحناو ذغنا ىتمف
 . اذكهو اهلهآ نع ؟ةزجأ

 ٠ هل صخش نييعت بجي نكل ةيافك ضرق هنأ اندنعو

 هللا رمآ ام وهو دحاو ىنعمب ناميالاو مالسالاو نيدلا نآ ملعاو

 ٠ هب هوعيطي نآ هدابع هب

 ٠ فلتخم اهموهفمو دحاو اهتدص ام ليقو

 هيلع ىزاجم وآ هفلاخ نم :زذع عوطقمو دقتعم كلذ نأ ثبح نمف

 ‘قيدصتلا ثبح نمو مالسا هب هيلا نع ذيو هيلا لا ملستسم هنآ ثبح نم نيد

 _ : ٠%“ ٠ :ناميأ ىمسي

 : ان ديخوتلا ىلغ امهنم الكاقلطي دقو- :

ةش -.. إ :ل . حلاضللا لمعلا ىنأع مالسالا قلطي :دقو



 ب ٦٨.

 هرايتخاي .لوقعلا ىوذل قباس ىهلا عضو نيدلا نأ انموق ضعب نعو : .
 ٠ تاذلاي مهل ريخ وه ام ىلا دومحملا وه

 عضولا نع ىمهاللا اباب زرتحاو دضعلا ىناوح ف ديسلا لاق اذكو
 . ةيساعملاا تاريبدتلاو ةسايسلاو موسرلاك ىرشبلا

 اهعفانمل ناويحلا هب ىدتهي ىذلا عيطلا عضولا نع بابلألا ئلوأبو -

 ٠ ةيرورضلاو ةيتنافتالا ىناعملا نع دومحملا مه رايتخابو اه راضم وآ

 عضولاب اهناف ةحالفلا ةعانص وحن نم تاذلاب مهل ريخ وه ام ىلإبو .
 ضرألاو ءاوملا ريثأتو سمشلا ةرارحو ءاملا ريثأت وه ىذلا ىهلالا

 ٠ كلذ هللا قلخي

 تسيل دومحمل ١ رايتخألاب ريخي نم فص ىلا بابلأل ١ ىلوأ تتقاسو

 ٠ تاذلاب ريخ وه ام ىلا قوست

 . ءىش لك ىلا سايقلاب اريخ نوكي ام وهو

 ناد ثيح نم اهنأل ةعيرشلا قدص ام هيواستو ةيديألا ةداعسلا وهو

 ٠ انيد ىمست اهل عضخي ىآ . اهن

 ٠ ةلم ىمست ىلمت ىآ اهماكحآ لمتو اهيلع عمتجي اهنا ثيح نمو

 . ةعيرش ىمست اهتاكلهم نم سوفنلا ذاقنال دصتت اهنأ ثيح نمو

. .» ةمألا نه دحأل الو هللا ىلا ةللا فاضت الو



 ۔س ٦٩ م

 ءا وس انيد اهوذختا و مهسفنأل موق اهعرش ةقيرطو ةعيرش لك هل او

 : ٠ ةرفكلاو ناطيشلا وآ هتنا اهحضو

 . هللا وه مالسالا ةلم عراسثو

 اهب ىتأ هنأل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا اهعرش دانسا زوجيو

 ٠ العو لج هلبا نع

 . ةنيرقب ازاجم اهودقتعا مهنا ثيح نم نيملسملا ىلاو

 هنولحي لالح ف هيلع عمتجملا نيدلا ةلملا ركب نب دمحم هللا ديع لاقو

 . هنوضقي كسىن فو هنومرحي مارح فو

 لكو ةدايعلا هيف ىذلا نيدلا ةلملا : هللا همحر دمحأ نب ىسيع لاقو

 مالسا نيد لك سيلو نيد مالسا لكو ناميا مالسا لك نامياو مالسا ناميا
 +: ناطيشلا نيد لمشي نيدلا نأل ناميا وأ

 ٠ نيد ةلم لكو مكحلاو باسحلاو 5 زجلا و ةداعلاو ةعاطلا ىلع قلطيو

 ٠ ةعيرشلا اذكو تملع امك اهيف دازتل ةلم نيد لكو

 ٠ ةلم نيد لك لاقي ال هنآ : ليقو

73 كلذ رغو ةداعلاو ةعاطلا
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 { ناخلا لضفلا ا
ً ٠٠ - ٠١ 

 ٠ ةيآلا .٠ ( نيفلتخم نولازي الو ) ىلاعتو هناحبس هللا لان

 ٠ فالتخالا هيف زوجي ءىش ق الا ءاملعلا فلتخا لاقي ال : ليق

 فلتخا هيف لاقي ديحوتلاو ناميألاك فالتخالا هيف زوجي ال امو

 سانلا ٠

 هابسنالا ىفنو هديحوت ف هب هللا .رمآ ام وه ناميالا : ةيجرملا تلاق

 هنع ٠

 ةيصعملا ىهاونو ةعاطلا رماوأ نم كلذ ىوس ام قلخلا تافصو ,

 ٠. بيهرتلاو بيغرتلل لب مالسا الو. نيد الو ناماب سيلا .

 ٠ تاهوركملاو لفاونلا ىف لوقن امك لعفلاو كرتلا ىلع هذخاؤم ال

 ناوفص نمي ميح وهو رارقالا نود ةفرعم ناميالا مهنم ةقرف تلاق

 ثبح ( مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ اولاق ):: ىلاعت هلوقل هعياسث نمو

 مهبولق نع ناميالا ىفنو هب دتعي ملو طقف ناسللاب ناميالا مهيلع باع
 ٠ دتعملا هنأو بلقلا ىف ىذلا وه ناميالا نأ ىلا اريشم

 لعف وه هبلع لوعملا نآ مولعمو رايخاف ناسللا ق ىذلا اموأ .

 « انهاه ناميالا » ملسو هيلغ هللا ىلص هلوقلو هنع رابخالا ال ءىشلا
٠ هبلتو ٥ ردص ىلا ٥هدعد راشأو



 د ٧٢ :

 تالاؤبلا .فو هعيابش .نمو ناليغ نب نلوزم وهو مهنم ةقرزف تلاتو ; :"م

 .ةرخآلا ف هب نوعفتني ال نكل ةفرعم نود رارقا ناميالا ناورم نب ناليغ

 ٠١ هفلاخ وأ بلقلا هقفاو هنع "ناللا ف امأ ناميالا ةقيقحف

 . . هه ... .

 رهاظلا :بزحب ناميا ةروص بللا 'نود ناسللا ف اما وحنو " أ
 نث . يش ناميالا

!.. 
 لمحي لب ملسم ريغ وهو "اورقأ هانعم نآ :ةرقلا ن ق اونمآ نأب جنحاو .. 9

 عضاوملا ضعب ق الا ةغللا نم ردابتملا وه امك ناسللا يلتلا ةأطا وم نلع '

 7 ضرم هلوتت ىلا _ ةروس تلزن الول اونمآ نيذلا لاقو ( ىلاعت هلوتك

 هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاتا نا ترمأ « ملسو 4 هيلع هللا ىلص هلونتيو .

 ٠ « هللاا الا

 . : :. ِ . . : ٠: ي - . 07 : ةننألا ف رهظ ام ىلع بولقلل ادمح ناك كلذ ناب بيجاو ا

 7 ؟ . : . .

 ىف ام ربتغي ملو همكحب مكح كرشلاو بلقلا ىف ام رهظ ىتمو

 ٠ ناسحالا

 هعياث نمو ةفينح وبآ وهو ةفرعمو رارتا ناميالا..: ةقرف تلاتو

 داقتعا "ناميالا نآ ىلع ةمذلا رئاسو اعم نيقيرفلا ىتجحب جتحاو

 ِ 2٠ :لمعو لوقو ..

فالخ ىلع ةيريغصلا قافتاب.ةريبكلاب كرشم .وهف لمعلا عيض نمو : .
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 مكنا مهومتعطأ ناو ) كرشم ةريبك لعف نم نأ ىلع مهليلدو.:.: :.

 .. ٠ (.نوكرشمل

 ٠ اهلكأ درجم ىف ال ةتيملل لالحتسالا ىف ةعاطلا دارملا نأب بيجاو

 هثاا نودبعت مكنا نومعزت ةباحصلل نولوقي برعلا اوكرشم ناكو ٠.

 ٠ لتق ام نود متلتق ام نولكأتو هنيد ىلع مكنأو

 ساحنلا ماع ىلا راغصلا نب هللا دبع مهعابتال ةيرغص اومسو .

 َ ٣ ىراغصلا

 ٠ :اوكرشيف اوصعي الئل ةدابعلا ىف مهداهتجاب مههوجو ةرغصلا ليقو

 داصلاو ىلاخلا رغصلاو هنم اولخو نيدلا نم اوجرخ مهنأل ليقو

 حتفو كلذ زوجي ثلاخلا ىلعو هنكاس ءافلاو مومضه ىناثلاو لوذلا ىلع

 ٠ اهرسكو داصلا

 . اهمضب ءافلا رسك عم اهحتف زوجيو

 نمؤمب سيل صاع قساف لمعلا عيضو لونلاب نأ نم : ةيريدقلا تلاقو
 . رفاك الو كرشمب الو ملسمي الو

 ٠ نينثا نيهالا مهئاعدال ةمألا هذه سوجم ةيردقلا : ثيدحلا فو

 ترصتقاو رقبلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا نودبعيو هللا نوركذي
٠ دحاوك هلك هللا ىوس ام نأل نينثالا ىلع
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 نبي قرف ام هنأل ههلا دناع ىمس 1 ريغ دحاو . هالا ديع نم اذكو .

 مهئاعدال : همألا هذه دومب .ةيجرمل ا و قلخل ا نم هريغو قولخملا ٥ ١ دويعم .

 ٠ رانلا نم جورخلا

 ناتنوعلم اعم امهو ىتعافسش امهلانت ال ىتما نم ناتفئاط » : لاقو

 ٠ « ةيجرملاو ةيردقلا ايبن نيعبس ناسل ىلع

 اهابا مهتيسنو هردقو هللا ةردقمت مهلاعفا نع مهيفنل ةيردق اومسو

 . .تاهجلا عيمج نم مهسفنأ ىلا

 ىلا ةبسن نكسم لادلاو مومضم فاقلاو ةلزتعملا ءامدق مهب دارملاو

 ٠ ةردقلا ىلا ةبسن ناحوتفم لادلاو فاقلا وآ ةردقلا

 ىلا اهوبسنو مهسفنأ نع ةردقلا اوفن موق اضيأ ةيردقلاب ىمسو
 هل .رايتخا ال لساغلا ىدي نيب تيملاك هلاعفأ ف ناسنالا اولعجو هثل
 ٠ ةيربجلا مهو

 ٠ مهسفنأل قلخ رشلاو ىلاعت هللا قلخ ريخلا اولاقت موقو

 حصت اهنأل مهنع امهيغن عم ردقلا وأ ةيردقلل ةبسنلا تحص امناو
 . ةسيبالم ىندأب

 نوكي جراخلا ف هداجياو ءىشلا عاتيا ىنعمب نوكي امك ردتلاو
 . ةردقلا ىتعمي

 لاد ناكسا .زاوج عومسم هنأل ةردقلا لاد ناكسا زاوج رهالخو

٠ فاتلا حتفب ةردقلا
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 بنذم صاع ملسم :نمؤم لمعلا .عيضو لوقلاب يتآ نم ةنوشخلا 'ثلاقؤ 5

 ء ابش ناو همحر هلا . ءاش ن ا'قساف الو. لانم ¡ :ال رفاك الوا كرشميأ نلا :

 ...... ٠ بتي مل نا

 ٠ ةيآلا ( ام اماثأ ىقلي كلذ "ضقي نهذ ( كلذ دريو 3 فن

 ٠ ( ىدل لوقلا لدبي ام ) لاقي دقو
 , .:.. هت .., .تاي !ا... .: -... .: , .. ٤

 هلوق هلعف ناسنالا قحصي مل ناف هدبيعوو هدعو ق :قداص هللا و

 . ب ذاك ويخ

 نم ةزمه هنأل ناميالا نم لمعلا مهلعج عم انهؤمل املسم هولعج امناو
 +٠ همدعب ناميالا مدعي الف لماكلا ناميالا

 ضتنيو ناميألا اهب ديزي اندنغ لقاونلا :ةلزنمب مهدنع ضئارفلاو
 ءزسلا قالخا نم ةسبسخ هتلزنم لب اهكرات ىصعي ال لفاونلا الا اهكرتب

 ٠ اهب تتبثا اذا طقست الو ةيالولا اهيلع لزنت ال ىتلا
 , ٠ . ٠ ا . -. .ا .. { . . 7 1 ٠ ٩

 ء .ةضيرفلا كرتب ىصعي مهدنعو .

 هحراجلاب قسافو لاض ةيزعشألا دع ةريبكلا لعاف نأ دربو .7

 ٠ ةمعن رفك رفاكو

 رفاكو قفانمو قسافو لاض وهو اهلك. ءامنسألا .كلتب .هيمست نحنو... .! ,

 ٠ كرشم الو ملسم الو نمؤممي سيلو
-



 تل ٧8 ن

 :. .٠,.:. ةلزتعملا دنعو..اندنغا رانلا ى..دلخيو٠: . اد
 ٠ ارفاك ال اقسساف هنومسي مهنكل

 ٠ : هلومأ مييلغ ري !اا
 . ( رانلا مهاوأمف اوقسف نيذلا امأو )

  77ا . ٠ ه 4. ٠

 هاوأم لعج ىذلا قسافلاف ) اورفك نيذلا هنلا اهدعو رانلا ( هل وقو

 ه رانلا هدعو ىذلا زقاكلا وه رانلا

 الباقم قسافلا لعجأ دقف ( اقساف ناك نمك انمؤم ناك نمفأ ) هلوثؤا :.ا
 0 . نمؤملل

 قساف وأ نمؤم الا انل سيل هنأو نمؤملا ريغ رفاكلا نأ مولعمو
 ٠ هعاونأب

 وهو ةقلحلا ىشح ىلا ةبسنلاو رفاك قساف وهف انمؤم سيل نمف | ..
 : ..... لينزا

. ! . 

 : ! ؛
 رخآ لاقف اطقاس مهنم الك .ىارف ىرصبلا نسحلا دنع '١وسلج .

 ىلا ةبنسنلا وآ ةحوتفم نيشلاو 'ةروسكم ءاحلاف ةقلحلا ىنح ىلا ءالؤهو

 ةلاصأ هلام نيب ضرعت ىذلا دئا زلا شيشلا مهنأكو طسولا ىنعمب وشحلا

 ا ةنكسم نيشلاو ةحوتفم ءاحلاخ '
! ! . 

 انلوقك اولاق ةيعيشلاو ة هم هديذلاو ةضابالا فانصأ نم مهريغو راكنلاو

 ةلملا ماكحا هماكحاو هدعب امو لاضلاب ةيمستلا فق. ةقحملا :ةيضابالا رشعم

:! ٠٠4 ةيرغصلا الا هتداهش لبتي الو ىلوتي ال هنأ الا ةيمالسالا
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 . ضابآ نبا

 ةينلا نأل باهولا ادبع ىلا ال بهو نب هللا دبع ىلا ةبسن ةيبهوو

 ٠ هذوذسشو بسنلا ميخرت نم لاقي نأ الأ ىباهو باهولا ىلا

 ٠ فعض الب سايقلا ناكما عم كلذ دمتعي ال نكل

 هنومسيو هنولوتي نكل ةيمالسالا .ةلملا ماكحأ هماكحأ ةيجرملا دنع اذكو

 ابنذم الو ايصاع الو اقساف الو الاض الو ارغاك الو اكرشم ال املسم انمؤم

 مهنيب قرفلا وهو ةيوحلا هل امهتبثاو نايصعلاو بنذلا هل نوتبثي ال ذا
 ه ةيجرملا نيبو

 . رانلا ىف دلخي ال نمؤم هنأ ف ةيوشحلا اوتفاوو

 . لمعو لوت ناميالا ةيوشحلا تلاق ذا اظفل ناقيرفلا فلاخت دقو

 ءافلخلا عبار هودعي ملف ايلع اوجرأ مهنأل ةيجرم ةيجرملا تيمسو

 .ةريبكلا بحاص :اوجارأ مهنألو ناميالا نم هودعي ملو لمعلا اورخآ مهنأل وآ
 لعاف مسا وهف ةمومضم ميملاف همحر ءاش نا هللا ةئيشم ىلا هورخآ ىآ

 . اهلدب ةزمهلا زوجتو ةفيفخ ءايلاو ىجرأ

 ق ةزمهلاب ءاجر لوعفم مسا ةددشم ءايلاو ةحوتفم ميملا : ليقو

 . لوعفم واو اهيف تمغغداو ءاب تبلق هرخآ

 شنا مه رخآ نيدلا نع ءاخلا حتفب نورخؤم مهنا هانعمف هيلعو

٠ هنم انالذخ



 دص ٧٧7 .سد

 هءاجر لاقي لمعلا مهريخأتو لوقلا مهميدغتل اومس سوماقلا فو

 ٠ هرخآ ىنعملاو لكلا ىف فلألاو زمهلاب هأجرآو هاجرو

 1 . ايبن نيعبس ناسل ىلع اونعل ةيجرملا نأ ىورو

 ٠ لمع الب لوق ناميالا نولوقي نيذلا مهناو

 : مهريغو ةيكلاملا ىفو مهيف لهس وبآ لاق

 ةوعد اوخهوأو ماثالاب اوسمط واو هللاا الا هلا الي هللا اوضرتسا مهنأ

. ةيآلا ( سانلا بيجأ ملا ) ةدئاف اولطبآو ءايبنألا
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 ' سداسلا لضفلا :

 هيلع نآو ةيصعم هنأو ىفنيل كرشلا ةفرعم غولبلا لوأ مم بجي

 . .٠ ٠6 اماقحب

 ٠ ةجحلا موقت ن ىتح اهماكحأو للملا ةفرعم بجي الو

 نيئياصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا ( للملا ةفرعم بجن : : ليقو

 هللاا اودحاجو مانصألا ةدبع مهو اوكرشأ نيذلاو سوجملا و ىراصنلاو

 (٠ ك كر رشأ غولبلا لوآ مهفرعي مل نمو اونمآ نيذلا الا نوكزشم مهلكو

 . مهملعي مل نمك مهيف مكحلا ملعي مل نم ليقو

 لهاو نوكرشم مانصألا ةدبعو سوجملا نا ةفرعم بجت ليقو
 ٠ كرشأ الاو نورفاك نوئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا مه و باتكلا

 ٠ رفك الاو باتكلا لهآ ىنعآ نوكرشم مهنا ةفرعم بجب ليقو

 ركذي مل ام نوفلاخملا مهو انيديأ ىف امل نيضقانلا لهج عمسيو

 ٠ لابلاب رطخيو كلذ

 ٠ لهجلاب قفانيو غولبلا لوأ عم مزلي : ليقو

 ٠ اويوتي مل ام مهتئاربو قافنلا كرت ىلا مهؤاعد نيقفانملا قو مهحصنو

 فهذللا ق لوخدلا ىلا مامالا مهوعدي نأ نيفلاخملا ف مكحلاو

ه لذ ريغو مهتمئأ نم اوءربتيو انيمأ اولاوي ناب اولض هب ام كرتب
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 !ونعزي نآ مهاعد الاو .مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهلف اولعف ناف
 ٠ مهلاومآ ةاكز هوطعيو مهماكحأ ىلا

 ٠ !ونغزي وأ اوخلدي ىتح مهلتامت اولعفي مل ناو

 ٠ اهنم ةبوتلاو اهكرت ىلا ا هتعدب نم ةبوتلا رهظأ هلبقت نم ه أطخب مكحو

 ٠ ةنايدب امهفلتأ ن هرأ لام وأ سفن ذن نامض همزلي الو

 « ٠ لوتنلاو مزعلا همزل نيدتي مل ناو

 . مهلتاق اذا مهيبس الو مهل ام لحب الو

 ىوام . نكي ل نا مهربدم عبتي تب الو مهحيرج ىلع زهجي الو

 .. هيبلا نووأب

 ٠: : ىوقتيو هلصي ىوأم زبتعملاو عبتاو زهج ناك ناف .

 ٠ عبتي .الو زهجي الف هنم ىوقتب تب الو هلصب الو هلصب ال ىوأم امأو

! 3 

 ةجكانملاو .مهنيبو اننيب .ثرالا .ىرجيف : ةدحاو مهماكحأو انماكحأو .

 ٠ . كلذ .ريغو

 .. , ٠٠ ! ٠٠ اولخدي مل ام مهنم آربتيو

 مييعا :ةردقلا لبق مهنج وأ انم :قيرطلا : :عطاق ."وآ ؛براخملا. .يات: اذا و. - . ...

- .. . ش, ...:. ,!... . ٠ لاه وآ سفن نامضب بلاطي الف
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 ` ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف كلذ نم صلختلا .هيلعو .

 نوئباصلاو قافتاب ىراصنلاو دوميلا مهو باتكلا لهآ ىف مكحلاو

 ٠. مالسالا ق لوخدلا ىلا .مامالا مهوعدي نآ اندنع حيحصلا ىلع

 ٠ مهعا رما اوعديق نئادملاو ىرقلا لهآ امآ '

 ٠ ادحاو ادحاو مهوعديف ةيدابلا لهآ امأو

 ٠ ىرقلاو نئادملا لهآ لثم مهنم هيلا روظنملا اوعدي : ليقو

 ٠ نينيماي مهل مجرت مهتغل ملعي مل ناو

 ٠ دحاو ىزجي : ليقو

 آربتي ام اوثدحي مل ام مهنيح نم اولوتيو نوملسم مهف اولخد ناف

 نيكرشملا رئاس اذكو مهنم هب آربتي ام مهلوخدب نرتقي وأ مهنم هب
 ٠ نيفلاخملاو

 امك ةيزجلا ءاطعا ىلا مهاعد كرشلاو جورخلا نع اوعنتما ناو .

 مهيدياب اهل نيملسم وآ ىنغ نع وأ نيداقنم ادب :نع هلالج لج هللا لام

 ماعنا نع وآ روضحو دقن نع وأ مهيلع ةرهاق دي نع وآ اهب نيتيغاب ريغ

 .: إ٠..نورغاص مهو مهنع تزج اذا مهيلع

 اجوتو .ىمزلا ن نم ةيزجلا .ةخؤت .امهنغ :هللا :ضر سابع نبا : لاق .:
` 3 ١ 2٩٠ 

٠ ديلاي هقنع ق برضي ىآ هقنع



 مينلبعرو مينيناجمو مهديبعو مهلافطآو مهئاسن ىلجع ةيزج الو . :

 : .. حيحصلا ىلع. سلفملا ىلع. الو مهخويسشو مهؤارماو

 ٠ لنشلاب مدسج ىلطي ليقو

 . اهيدؤي ىتح .سمشلا ف سبحيو نبللاب ههجو : ليقو

 ٠ اهنم مهئارقفل ىطعأ ةيزجلا مامالا ذخأ اذاو

 ولو مهحئابذ لكأ ةيزجلاب لجر مهملظ دارأ نم مهنع مامالا عنميو
 ٠ ةثالث ثلاث ىراصنلا نم لاق نمم

 . باتك لهأب اوسيل مهنأ ىلع اءانب نيئباصلا ةحبذ مهضعب مرحو

 تاملسملا ترثتكا اذا كلذ رمع ةرثكو مهرئارح جيوزت اضيآ لحو

 لكات ال نآو رمخلا برشت ال نا اهيلع جوزلا طرتشيو ةثالث ثلاث تلاق ولو

 ٠ ةناعلا .قلحتو ةبانجلا نم لستغت نأو بيلصلا قافن ال ن ناو ريزنخلا محف

٠ ٩ . 

 ٠ ىزجت مل اهب لمعت مل وأ طورشلا هذه لبقت مل ناو

 . جاتلا ف نيلوقلا ركذ حيخملا وهو زوجي : ليقو " ة ا
 ٠ كله باتكلا لهآ ةما جوزت نمو

 ٠ تباث هبسنو ملسم اهكلم ولو

 ." اهجوزتل هبرشو رفكلاب هيع مكحي مل اهجوزت لحتسا نمو
( ےفنطلا عماجلا ن ٦ م:) .:. :.. - -:



 ب _ ٨٢

 منغو مهلتق مرحيو اهب رست دوه خيشلاو حتف ني نيبورمع زاجأوب .

 . ": . " . ٠ -٭;: .اضيأ غلبلا ىس . ' وآ اثانأو . رؤكذ. مهيرا رز ىشيو معلاومأ

 ءا مهابسو .مهلاومأ منغو مهلتاق ةيزجلا نم اوعنتماناو

 ء: :تدترا .وآ تلتاق نم ,الا مهئابن نم لتقي الو

 . . ؛, اقلطم ,ءابسنلا لتم هللا مرحيف راكنلا عنمو

 . ٠ .مهنم غليي مل نم لتقي الو

 ٠ هغولب ربتخيل هنع فشكلا زوجيو

 . قافنالا ىلع مهنم جوزتلاو حيحصلا ىلع مهحئابذأ لكاأ مزحو
 , مين تبث لتلا ب ةيزجلا أو |

 دعب هدافتسا نم زاجو هيزجي 'ىذلاأ ةيلع ىطعأ ام نيبنس زوجي 7

 ٠ براح اذا

 مهئاسنو. مهيرارزو مهلا ومآ درو مهقتب: زوجيو نا !ويدلا .ف هل لاق

 نآ ىلع ه كلذ ق حالصلا ماماللإ رهظ ا اذا ا لاتقلاب ايا و راص نأ دعب اهيلا

 5 . اجارخ مهيلع برصي
` ! . ٠٠٩ 

 ; ةاروتلا ةءارق دنع مهدوهتل ادوهي دوميلا ىمسو ٠ ةاروتلا ةءارق دن 7
٠ انيت ىآ كيلا انده :انا مهلوقل : ليقو



 ۔بب ٨٣

 هللا راصنأ نحن مهلوقل ىراصن ىراضنلا .ةيرق ىمسو

 .ه ةرصان ىمست مهلوزنل ليقو

 اذهو مهليم ىآ نيد ىلا نيبد نم مهوبصل نيباص نوئياصلا ىمسو

 :“. :» “نماتك ىلا تاتك نم نكل اولام ولو مهلعلو باتك لهأ مهنا مئالي ال

 انبصأ !ولاقف ليجنالا بياطمو ةاروتلا بياطم اوراتخا مهنأل ليتو
 ٠ بئاص باص نم مسالا ن آ هيفو انيد

 .همرعلا ضعب نأو بولغم ليق. هنآ .الا. ىضاقت : باصأل لئاق لاق

 ٠ نيباصملا زمتتهي

 . : ةيزجلا اوطعأ . ولو مهنم جوزتلاو مهتحيبذ لحت ال نكلو باتكلا لهآ مكحك سوجملا ف مكحلاو

 تاغلابلا ريغ وأ كرسثأ باتكلا لهآ ريغ تاغلاب حاكن لحتسا نمو
 ىم ٠ ,وفان

 مسا ىلا لب كرشلا مسا اميلع قلطي ال ةغلابلا ريغ نأ قرفلاو
 ٠ مالسالا

 امحاكن نا ليق ام الا ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ثيدخل ةبرق كلذ
 , غولبلا ىلع الا لامكلا ,قلعتم

 اهتمض لقن دعم ۔ ةزمملا طاقسأو امىج فاكلا لادباب برعو هينذآ ق اتماث

٨... : ..! ... ....ف . :. :ميجلا: ىلا
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 ٠ ىنارصن وآ باص وآ ىدوهي لك ىلع مهارذ ةرثع ةيزجلاو

 ٠ نوعبرأو ةينامث ىنغلا ىلع : ليقو

 ٠ نورشعو ةعبرأ طسوألا ىلعو

 ٠ رثع ىنثا ريقفلا ىلعو

 رمع نأل ريخألا حيحصلاو دوهشملا ىلع كلذ قرف مامالا ءاش ناو

 ٠ ةفوكلاب فينح نب .نامثع ىلا هب بتك هنغ هللا ىخر

 ٠ لوألا مهضعب ححصو ليق اذكه

 ىلع راثكالا نم مامالا ىري ام ردق ىلع ةيزجلا نأ حيحصلا لوقو
 ٠ هتوادع تدتشا نم

 ٠ طسوتملا ىلع طسوتلاو

 ٠. هريغ ىلع ليلقتلاو !

 ٠ حلاصملا نم كلذ ريغو مالسالا هيلا جاتجا اذا راثكالا نمو

 زاجل ةوادعلا ديدش وأ ىنع ىلع ليلقتلا ىف ةحلصم هل ترهظ ولو

 ٠ ادبؤم ادح تنيلف نامثع ىلا كلذب هتباتك:اما و

نب رمغ ىلع مدق ةيردنكسالا لامعا نه انحأ بحاص ىأ اذهل لديو
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 هنع هثا ىضر باطخلا ني رمع لبقت نم ةفيلخ كاذ ذا وهو صاعلا

 ٠ ةيردنكسالا ىلع

 نم ىتتيطعا ولو رمع لاقف ةيزجلا نم اندحأ ىلع ام انربخأ : هل لاقف
 ٠ انل ةنازخ متنأ امنا كتربخآ ام فقسلا ىلا نكرلا

 . مكيلع رثكن انيلع رثك نا

 ٠ مكيلع انففخ انىلع ففخ ن ١ و

 نسفن لك ىلع نيرانيد اهضرفف ةيزجلا رصم رمع هيلا ضوف دقو

 ٠ ةيردنكسالا حتف نبح

 فرص ناكو ذخألا لاحب حلصي نم ىلا دمب اذه نع لقتنا هارتف

 ٠ امهرد رشع ىنثا رانيدلا

 يع ' مالسالا لا مامالا مهوعدي نأ مانصألا .ةدبع ف مكحلاو أ
 ٠ -رم ام دح

 مهئاسنو مهيرارز ىبسو مهلاومأ منغو مهيلتاق اوها ناف
 .. مهدبعتساو

 . دحوم نبال ولو دحوم مالسالا ف اولخدي نأ الا مملاتقل دح الو

 . مهبلغ اذا ةيزج الو حلص مهنم لبقي الو

7 مالسالا ىلع ءاقيا مهتحلاصم هل تزاج نيملسملا ىلع فاخ ناو



 س ٨٦ ب..

 . 7 :7 . . ۔` . ... ٥ :..... ٠. 'نشهرق ٠ ابسىت .ال. .

 نولتتي لب مند هيلع هللا ىلم ىبنلا ةمرحل ل ميل برعلا : ليقو
 : :,: . : . .7 .; ..ه ..مالسالا ه نولخديإ وأ

 ٠ لاملا تيبي قف مهتنؤم وأ ارارحأ نونوكي مهنايبص نأ رهاظلا و

 .ء : ليقو

 سوجملا وأ نيباصلا ٢ 1 راصنلا 1 دويي وآ نيكرشملا منغ ناو

 مهيلا در مهوعدي نأ !لبق مهنم ىبسن .وآ مجوعدي .ن نأ . لهنت لاتنيب وآ :لاجتق الم
 .ه ٠

 ه ىبس امو منغ ام

 . اعدلا دعب الا كلذ هل لحي ال هنأل مهتنايد نامض .رهاظللو . .
 ملو ن هلذملا ىلغ يباتكلا له؟ وأ سوجملا وآ نوكرشملا بلغت ن

 اوطعي نأ مهل زاج اجارج نيملسملا ىلع اوعضوو مهيلج ل ردقي
 ٠ مهلاومأو مهسفنأو مهنيد ىلع ءأقيأو ةا راذم مهيلع اوعضو ام مما :

 2 ! - 4٩ . .ح 1 7 : : > وش , 7 .

: ! 

 . ٠.

 ٠ ١ {! م ! ى :1 م .
 . { ٦ 4 ح ٠: هت م ى 2 ٠: 1٨ هكم . .نهب

  ` ٠. .ت

 - . م . م ٠
 < - -د ا ١ . ٢ , ۔۔ 4٢٠ 1 .
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 ه ث .1 :. ...و » ةلب ةو

 نيعبسو .يدحلا ع آوقرتفاف مالسلا هلع ىسوم نلعأ دولا بذك

 7 3 ذ ٠ ةدحاو الا كلاه اهلك ةقرف

 3 3 .. : ه .. 7 :-: -. 5 .ح . .. ٠

 ٠ خلا ٠ ةمآ ىتوتن موق نمو-لجو زع هلوت ق ةروكذملا ىهو

 . ءايبنألا نم ادحاو اوزكني ملو ئؤم هيلع امب كسمت نم ىهو

 هنامز ق , ملسو هبلع هلل ا ىلص > ىبنلاب مهنم نمآ نم دا رم ١ لبقو

 , :. ...:. -٠ مولن نبالا" دغو زابخألا بمكك
 ملعا ةانثم هفراما ف ارتع يأ ىلع ملسلا ازابحألا نلك نا هو" ا
 ه ع ا ملعلا

 . م .. : . - . -0 ٠
 ....ء١ .. . . :ذ .=ه ... ٠٠. ,. 4 .: ۔....ي ٠ ة ى
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 .إ ضعب بجوأو تعنلا د دا ا رمالاب ام ربحلا م بعك ک لاقيو ا

: 
 { `ة .

 مللنيو ه هنلغ هللا لغ ىبنلا مهآز قيباضملا بازؤا منو :: "ليقو >

 مالسييلا:.هيلع ىسيع ىلع ىراصنلا بذكو هب اونمآف ءارسالا ةليل
 ةروكذملا ىهو ةدحاو الا كلاه اهلك ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرتفاو

 مهناو انابه رو. :نيسسيسبق. .مسهنما :ناب:ب كلذ 5 ىلانعتو هناجيبم., هلوق اك .

 ...غ ة. ي 2263 .كلما , تاي , !هس ت .: (_ نوربكتسي ال

 ىلع ىتمآ قرتفتس لاقو ملسو هيلع هللا .ىلص دمحم انيبن .كلذ ركذ

 كات ىعدت ميلك ةنجنات :ةدحاو ةيخانم :ةكلاخ انملك ةمرف""نكبتنوتتنكلك“
. 

 ".. 7 ٠ ةدحلا ولا
 ٠٠. .ل .

. . ! ؟ .هاو ف + . ".. 1 7 ...ةتا۔
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 ٠ ةكلاه ةدحاو الخ ام ةيجان اهلك ةيبرغ ةياور قو

 ف نورشعو يراد ةيجرل ا ف اهنم نورشع : : ءاملعلا { رشحي لاق

 : حلاص نب ىيحي انمع ةمالعلا لاق

 زي مكحمو ىفيس دك هف

 ىزتعم ببو ءىج وه ففاكو

 . رم امك ةمسجملا نم معأ ةهبسشملاو نوكرشم ةمسجملاو

 . مهضعب هركذ ةيجرملا سيئر وهو ةهبشملا نم ناميلس نب لتاقمو : ..

 . نيكرشمب اوسيلف ةيجرملا نم ةهبسملا دعت اذه ىلعف : ليق

 نم ردابتملا نأ كلذو هيبشتلا ىف ثيداحألاو نآرقلا اولوأ مهلعلو

 مكحي ملف هيدقتعم هللا حتفو كلذ نع .ىلاعت محل امهنا ديلاو هجولا

 آ > مهكيرشتب

١ 

 له آ حم متافتال وآ كلذك مالسال ١ ةلم . ق ضعب مهلخدأ دقو

 1 ث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ناميالاك رومأ ف مدلسال

 هديحوت نم هي هللا رمآ ام ناميالا ةيجرملا تلاق عضولا بحاص لوقو . ..
!. ٠ لاثمالاو هع هايشالا ىفنو



 س ٨٩.

 نم تسيل ةهبللا نأ ىلع ليلد هقلخ تافص نم هي قيلي ال امو

 ركذ ام ىوس هنع اوفن لاقي هنأ الا هنع كلذأا وفني مل ةهبشملا نأل ةيجرملا

 ٠ تامهملا نم ثيدحلاو نآ ر قلا ق

 فو ىداربلا دبع ىنوانجلا ىيحي ايركز وبأ وه عضولا بحاصو
 ٠ ى وداجلا ىمحي ايركز ويآ مهنمو هصن ام دمحأ خيشل ١ مس

 ٠ حصأ عضولا باتك فلآ هنظأو

 لبق هركذ ىنوانجلا نأل ىنوانجلا وه اذه ءايركز وبأ لاقي الو
 ٠ ميها ربا نب ىمحم ءاهركز وبأ هدعم ركذ مث قاروأ ةتس وحني اذه

 - ميهاربا نب ىيحي ايركز ىبآ ىلا عضولا مهضعب بسنو

٠ ىعطق ال ىنظ اهدحأ نكل لاوقأ ةثالث كلتف



.7 ٩ .- :: 

 .  - ٠ . . ء ! ! ..ذ ».يلد : 7 . . ٨٨.
 . . . ...! ن ٠ س نما لا نم قلأ" . - ,.. . . ض

 ,: . 7 ٢
7 . . 7 . - . 

 . ` . . ر . , - !ر : 7 2 4 ة ٩ ٠. و, ل / . > ,

 درطي ام ثيخ نم ديحوتلا ر : لوصأ ةعست نم قارتفالا ءاج

 ذ يت .: . تصقفلا: نم: ,هيلع :
. 1 ١ 

  .... 7:أ ٠ . < ه. .. ل . 5 . , : ٠ ؛؛ ء ٨. غ
 : ": ٩ ١.ث,. ٠

 ٠ ج ىش هلثمك ك سي دحا و هللا نأ ىلع ةمالسال ١ ةمألا تقفتا

 : : :د ! ! , ه :
 ٠! ه ٢ .س ٠. . 77 هحج - ٠

 نآ هللا هنعل مهنم ناميلس ن . لانم لان ذا مهلوقا ةهبنملا تضخنو

 ٠ ٠ مهنم ه ةعامج تلاقأ !ذكؤا مد محل ا كيو ط !ضيغ تنج ىلاعت هلأ -

. 
٣ . 

 : محب ] لو محلب نولوتي ل ضيرع ليو :9 هنا " ةفئاط ا تااتو

. }... ... ٠ ٠ 

 :مج - ٠ 3 -. ٠

 . . .إ .

 هجولاو ! نيعلا (نم . ناسنال | حراوج حراوج ه هل مهنم ةفئاط تلاقو

 . :.كلذ أ ئؤنس امع اوفقوو ديلاو

 . ماسجذلاك ال مسج مهنم ةفئاط تلاقو

 نوكي ال لعافلا ن أب مسج هنأ ىلع اولدتساو مهلوقب نوكرشم مهلكو

 ٠ مسج الا هلعغي ال مسجلاو امسج الا

 نزحو فعضو لذو زجعك ءايسثآ همزلت مسجلا نآ مهيلع دريو

 ةرثكلاو ثدحلاو ءانفلاو ناصقنلاو لاوزلاو نكمتلاو رارقتسالاو ضرمو

 ٠ كلذ ريغو

. ءازجآ نم بكرم مسجلا نآو



 .:. .مج ...

 بإ٩ .

 ىلاعت هناو لسلستلاو . راودلإ مزليف بكرم نم .هل هبإل بكرملاو ...:.:.
 ... . :.. ه .. . ). ءىش هلثمك سيل ( لاق

. . -. 

 ٠ ماع اذهو ملعلا ف ءىش.هلثمك نسيل:ميلوقو.ماعع! اذ و...

 الا لبقي . الف نصيصخت ةرد دقلا و ملعلا ق ىت هلثمك :زنيل مهل ونتاو أ :

 . ماسجألا نيب فلأي مسجلا لي. امسج لعفي امسج دهاشت مل هنأو ليلدب

 ٠ دوجلا هيلا .فبسنتي : ال .لدع هناجيبب هلل ١ لا .نآ , اوعمجأ لدعلا : ىناثلا

 نب ممح مهو مهلوت ةزيجملا .تضقنو :هقح يف . زئاجلا .نج :يلو :.
 منبذعو مهلاعفأ ىلع مه ربجأ هلللا نأ مهمع زب هقفاو نمو نا وفص

 ٠ اهيلع
. ٠ 

 : ن نولمعي اوناك ا امب ءازج ) مهلوت ىلع دريو
- ̀ 

 - ( مكيد هيآ تمدخ امب كلذ د ذ ) هلوتو

٠- 

 نولمعي موق ةمألا هذه 7 نوكيس « ملسو هب هيلع هللاا : ىلص هلوقتو

 ىتنا مهوتلغاف أ ههؤمتيقلأ اذا و ردقو ءاضت هللا نم ىه نولوقي مث ىصاعملا

 ..خ : 7 :و :ة أأ :.. هيج هريم :. ملظ اذه نآو مهنم ء ىرب
_ . 

-. 

 نكلو ائيسث انلا ملظي ,ال هللا نا ) لوقي ىلاجتو ,هناحبسب هللاو

 . : .ه . .اوبستكا ام ريغي :ب مهذخاؤي ال ىآ ) نوملظي هسفن سانلا

 ٠٠. - %. ه. ... ص
.` _ 

لجر ران:!وئفطت ال.». ملنسؤ :هبل هلفا+لص: هنلا :ةلبللرئئ نفدو وز هنأو



. ٩٢ 

 لماحو ةمرحم سفن لتاقو رئاج ىلا هيخاب عاسو هبدناو قاعو هللاي ن

 . رايتخا هل سيل ريجم وه لاق نم لتم هللا ىلع هبنذ

 ٠ ريجلا داقتعاو كرشلا موص الو ةالص امهعم عفنت ال ناتلصخو

 ٠ هيبا نم ريج اهنا اولوقب مث ىمصاعملاب اولمعيب مل ام هدابع هثغا محريو

 : ربجلا ةايحلل ةلطيم ء ايشآ ةتس ليق

 ٠ باقعلاو باوثلاو مذلا و حدملاو ىهنلا و رمالا

 رافكلاو نينمؤملا نم امهيف نمو رانلاو ةنجلا ىنفتس هنأ مهج معزو
 ٠ ةدوجوم نوكت ىتح ءاش ام الا ملعي ال العو لج هللا ناو هلهأ الا ىقيي الو.

 ٠ مهلاعفأ ىلع اوعبط دابعلا نأو

 . ءىش ريغ الو ءىش هلنا لاقي ال هنأو

 ٠ لئاسملا هذهل رقكو رارقا نود ةفرعم ناميالا نأو

 ٠ ةريخالا الا : ليقو

 ٠ قلخلا ىنعمب وه ىذلا ةردقلا : ثلاثلا

 هاوس امو قلاخ هللا نا اوعمجأ ىدهف قلخ ىأ ردق ىذلا هنمو
 ٠ ١ ق { ٠

٠ مهلاعفأ اوقلخ مهنا مهمعزب مهلوق ةيردقلا تضقنو



 ص . ٨٩٣

 . ٠ ) نوطعت امو مكقلخ هللا
 اعت 7

 و ) ىلاعت هلوت مهيلع دريو

 ٠. مكقلخ لاقي نأ نم عنام ال هنأ الا ميكملعو ىأ

 مهعنص مهلمعو ناثوالا نم هومتلمع امو ٠ اهل :

 يف ناك ولو بسكلا ىلع قلطي نآ لمعلا ىف لصألاو ىلع قلطي اميف ناك

 . بوسىعملا

 ميلع ءىش لكب وهو ءىش لك قلخو انريسفت رظناف

 ؛ ءىش لك » ملسو هبلع هللا ىلص هلوقو : ردقو ءاضقب ءىش .زجعلا ىتح ردق :

 ٠ » سيكلا.و

١ ٠ .. . . 

 ت هلوقو :

 . ( هللا ريغ قلاخ نم له ) ىلاعت هلوتو

 ( هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنورأف ) هلوقو ٠ ( هن -ه ,ثرعذ ةلخ :

 وقتلخ ءاكرش هثل اولعج مآ ) هلوقو -- . ا ةلخ ء ث هلل ٠ ( مهيلع قلخلا هباشتف هقلخك ا

 ٠ ) ءىش لك .قلاخ هللا لق ( هلوقو

 - مزلو ةمج ىلا اورظن مهلاعفأل ابابراو ةهلآ اونوكي نآ مهلوق ىلع مزل

٠ اتتلخ بسكلا اومسف بسكلا



 ._ _ ٨٤

 ٠ هيلا اهوفاضأف مهلاعفأب هللا.. قلخ :ةهج ىنلا ةربجلا ترظن امكو

 ٠. أطخ كلذ لكو لشاغلا : ىدي نيب :تيملاك مهسفنأ اولعجو

 ٠ هل بسك هنأ .ثيح :نم لعافلا:ىلا لعفلا ةفاضا قحلاو

 ةدارالا .ىف ام ردقلاو :هل قلخ هنأ ثيح نم هناحبس هللا ىلاهتفاضاو ٠

 ٠ اهتاقوأ ىلا رومألا ءاهتنا ردقلا : ليقو

 ٠ جراخلا ىف ةلصفم ءايشألا دوجو هنا ضعب لوق : هانعم ىو

 : هناحبس هللاا ملع ف آ ظوفحم ١ حوللا ف ةلمجم اهدوجو ءاضتلا و

 ٠ ردصلاب لصاحلا ىنعملا ىلا ارظن كلذو

 ٠ دوجولا لدب داجيالاب ريغنلف ردصملا ىنعم ىلا انرظن نا اماو

 قلخلا ق امهعامتجال هجو نم صوصخو مومع ردقلاو ءاضقلا نيبو

 . امهب ناميالا بجوو ناعمب امهنم لك دارفناو

 نوكيف نك هل لاق ائبش دارأ اذا ىلاعت هللا نأ .لاني دق : مهضعب لاق
 . ءاضت ىهو ةدارالا كانهف

 . لعفال ةنراقملا ةدارالا انه ةدارالاب دارملاو ردق وهو : لوقلاو

 . 1 ۔.

٠ ةيلزألا ةدارالا كلانهو



 ب _ ٩٥٩

 : .ةوادعلا .ىهو ,ةءاربلا و .ةبالولا:.: : .ا رملا

 مايقب مزلت اذه ةفرعمو لزي مل داعمو لاوم هللا نأ نودحوملا قفتا
 ؟ ... . ٥ . : 5 ٠ ةجحلا

 لا ..مه .. ٠. . .ه ي ..-... 8 -٠ {: هب .ول
٠ . : .- ٠ ٠ 2٨ 

٠ 

 هللا نإ !وقفتا داعمو ملاوم هللا نا ,ةفرعم مزلتف غولبلا لوآ عم اما
 ( . . نوكي امو ناك امب ملاع

. .٠ 

 . هب الغ اثلا ناكل دجوي ناك ولذجوي ال ىذلا نكمملا ناو
 ٠ هملغ لوقن نآ انلا حضي 7 مل دجوي مل ناك املو

 بجاولاب قلعتي ي ىلاعت هملع نآ كلذو ا هلمج لوقن ن نآ آ حصي ل نمك

 5 ٠ ليحتسم ١ نود دجوب وآ دجو ى ذلا نكمملاو ١

 قلعت لب ملعلا اهب قلعتي امهل ةقيقح أل ذا ذجوي ال ىذلا نكملا
 . , ٠ انبهذم كلذو امهدوجو مدعب هملع

 مهْنغزب مهلوق ةين : ١ا ٩7 و امهب هملع .ةل تب انموق . ِ لانتو

 ٠ نابلقتت هتوا دعو هللا هيالو نأ

 ٠ هللا هالوت ةعاطلا ىف ناسنالا ناك اذاف

 ٠ هاداع ىصعو ةعاطلا كرتن اذاو

 ٢ ` -۔٠إ. !{ . ;٫ {. : - : . ,
 . ..‘ .:. , 9}ة ... +:. .` , ٠ .ل .. 7 ./ : ! " هل

 ,ة ٠ . ٠ ٠.

٠ هالوت ةعاطلا ىلا عجر اذاو



_ ٩٦ 

 اوضقن . نيقيرفلا .لعلو :راكنللا ضقنلا تالاؤسلا ىف بسنو اذكهو

 كلذب اوضقن نيقيرفلا ٠

.== 
 لبق نم نيملسملا مكامس هلا ) `ا ( ٠

 نآ رقلا ىف ىآ اذه فو ةاروتلا ف ىا .

 ٠ مهمالسا ليق نيملسم ةباحصلا ىمسف

 ربكتسا سيلبا الا نوعمجآ مهلك ةكئاللا دجسف ) لجو زع .هلوقتو

 ٠ ( نيرفاكلا نم ناكو

 ٠ دوجسلا نم هابأ تقو ىلا رظنلاب نوكلا ف ىنعملا اولاق نآ الا .

 املاعو نوكي نأ لبق ءىشلاب املاع ناك اذا هناب اضيأ مهيلع جتحنو
 . ةواقش وآ ةداعس نم هتمتاخب

 . هنع هزنم هللا و ثيغ هلامعا تثبسحي هتوا دعو هتالو بلقتف

 . ةقيقحلا ملعي ال نم رهظي امبسح ىلع رومألا ىرجي امناو

 دباعلا ىنجلا وآ دباعلا ناسنالا اذه نأ الجر هللا علطا ول هنابو
2 ٠ ة `



_ ٩٧ _ 

 ال ١ و هالوتي ن ١ هبلع هعلطأ نمل عمسي مل كلم كلذ ىلع هنل ١ علطأ وآ

 ٠ نايلقنت ال هتوادعو هتيالو نأ تيثف هنلا دناع

 ٠ نايصع لاح ق ولو هتيالو ق وهم ديدس هنآ هللا ملع نمخ

 ٠ هتعاط لاح ف ولو هتوادع ىفف ىقست هنا ملع نمو

 ٠ عقي ىتح ءىشلا ملعي ال مهلوق ةيمهجلا نم لك ىلع هب ضقني امو

 ىلع هم ضقني ىلاعت هتوادعو هنا ةيالو بلقتت نيلئاقلا ءالؤه نمو

 ٠ نيرخالا

 اودبت هللا نأ هللا مهحبق مهلوق ف ضفاورلا ىلع هب ضقني ام نأ امك

 ٠ هنايصع لاح ى ءالؤه ىلع هب ضقني تا؛وادبلا هل

 ٠ هتعاط ل اح ق ولو هتو ادع ىفف ىقش هنأ ملع نمو

 ٠ عقي ىتح ءىشلا ملعي ال مهلوق ف ةيمهجلا نم لك ىلع هب ضقني امو

 ىلع هب ضقني ىلاعت هتوادعو هللا ةيالو بلقتت نيلئاقلا ءالؤه نمو

 ٠ نيرخآلا

 اوديت هلللا نا هنا مهحبق مهلوق ق ضفاورلا ىلع هي ضقنب ام نأ امك

 ٠ ءالؤه ىلع هب ضقنب تاواددلا هل

 ٠ هل تامولعملا فاشكنال لوأ ال هنأ اميدق اميدق هملع نوك ىنعمو

( ريغصلا عماجلا _ ٧ م )



_ ٩٨ _ 

 لاقي ال هنآ ددحتم لاقي ال امك ميدق هملع لاقي ال لانت نم دارمو.

 هضخيو هيح هتوادعو هتيالو ىنعمو اهعم ميدق تاذلا ىلع دئاز ءىش هملع

 ٠ قباسلا درلاو قياسلا فالخلا نكمأ اذهلو

 . تاذ اتفص امهف باقع وأ باوت نم مهل امب هملع : ليقو

 ٠ طخسو ىضرو ضخغبأو بحأو ى داعو لزذلا ق ىل و زوجيو

 نمؤملاب ةيمستلاو اهدرو لامعألا لوبق قلخلا قلخ دعم هطخسو هاضرو

 ٠ رانلا وأ ةنجلا لهآ نم هنأ راهظاو رفاكلاو

 ٠ ناتتولخم ىنعملا اذهب امهو

 . نالذخلاو قيفوتلا ىلع ناقلطمو تاذ اتفص لوألا ىنعملابو

 ةنجلا هباوث هاضر ببسم ةنجلا هباوث هللا ىضر مهضعب لوق ىنعمو
 ٠ حلاصلا لمعلاو ناميالا ببسمو

 لاوي مل الو لزألا ف ىلاو لاقي ال هنأ هانعم ام تالاؤسلاا ىف لاقو
 لادلاو ماللا حتفب ىداعملاو ىلاوملا تابثا همامي ال داعي مل الو ىداع الو
 . لهجلاو لامهالا ماميلاو لزألا ف

 . مدقلاب هناحبس هلل ادارفنا نيدحوملا ةفرعمل ماهيالا اذهب ةربع الو

 ٠ انالف داعبب ملو انالف لاوي مل ةلزنمب داعب ملو لاوي مل نألو

 سيلو همدعو نالف دوجوب قدصي نالم نع هتوادع وآ هتيالو بلسو
. هدوجو ق اصن



_ ٩٩ 

 قوسلا ق مويل ١ دعتبي مل وحن كلذك عوضوم ! نع بلبسىل ١ نأ امك

 هدوجو مدعبو دعاق ريغ قوسلا ف لجرلا دوجوب قداص هناغ لجر

 ٠ الصأ هيف

 ٠ هدوع نع ا5اضف كلذ

 ٠ زوجي ال لوآ الب تاقولخملا تايثا د_ح>ح نأ ملعا و

 ٠ كلذل لوآ الب رخآ ددجيو هينفيو قلخلا قلخي لزي مل هنأ ىنعمب

 هذه انلاحك هؤانفاو هقلخل لوآ ال كلذك هلل لوآ ال هنآ امك ىنعمب

 ٠ كرس وهو كلذ داقتعا زوجي ال

 هل لوآ ال هلا ربغ ء ىش 7 مل هنل حيحصلا وه و ف افن : ليقو

 تاذلا تافص تابثا دح ىلع ءدب ىلع ددجتت الاعفآ ىلاعت هل تبثآ لب

 ٠ ددجتو ءانف الي اهنكل لوآ ديت اهناف

 قافتاب نابجاو امهو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا : سماخلا
 ٠ ةعاطلا ردق ىلع

 ةدعلا نم مما ناك نا نيملسملا ىلع لداعلا مامالا بصخ تبجو دقو

 ٠ هتكوش نوقتيو مهيلي ىذلا مهودع فصن اوناكو ىفكي ام ملعلاو لاملاو

 نم ىهو دودحلا ةماتا تلطعتو نيملسملا ىلع ةرفكلا تبلغت الا.و

٠ ىمنلاو رمألا مامت



_ ١٠٠ _ 

 مهلوق ةيدجنلاو راكنلا تضقنو ة_هامالا ةباحصلا تفلكت اذلو

 ٠ اهطورسث تناك ولو بجت ال ةمامالا نا مهمعزب

 ٠ مهنيب اميف هللا باتك اوميقي نأ سانلا ىلع نأو

 ٠ ) مكنم رمألا ولوأو ( ىل اعت هلوت نم ليق ام آرق ام مهيلع ةجحل ١ و

 نود هللا ةعاط ىف مهريغ وأ ةمئأ نيدلا ءاربك ةعاطل باجيا هناف

 . مامالا بصنل باجيا ال ةيصعملا

 ىشبح دبع مكيلع رمأ نا » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ليق امو
 اوعمساف ىتنسو هللا باتك مكيف ماقأف فنألا عوطتم ىآ _ فنألا عذجم

 ٠ مامالا بصنل ال ةعاطلل باجيا هنأل » هوعيطآو هل

 صتخت الو ىمظعلا ةمامالا ىلي ال دبعلاف الاو ةفلابملا دارللاو

 . هانو رمآو ىهنو رمأ هللا نأب نيدنو

 ٠ ىمنيو رمأيس ىنعمب الا لزألا ف ىهنو رمأ زوجي الو

 ه امارح ةيصعملاو

 قداص هناحبس هللا نآ نودحوملا قفتا ٠ ديعولاو دعولا : سداسلا

 نأل هديعو فلخي نآ زوجي هنأ مهمعزب مهلوق ةيجرملا تضتنو امهيف

٠ هب حدمي نيز هديعو ىسانلا نم ميركلا فالخلا



 ب ١٠١

 7 ةيعرلا ءارتجا ىلا ىدؤب هنأل

 . ناطلسلا ريغ اذكو

 ٠ تاودبلا هل اودبت ال هللا و اءدب نع الا نوكب ال فدااخلا نا

 لدبي ام ) دعولا فلخي ال امك ديعولا فلخي ال هنآ ىلع ةجحلاو

 ٠ ( ديبعلل مالظب انأ اهو ىدل لوتلا

 ٠ ةرضم عفد وأ ةعفنم بلجل وأ ٥ زجعل ديعول ا فلخي ناسنال ١ و

 ٠ رض الو مفن هقحلي الو زجعب ال ىلاعتو هناحبس هللاو

 . ةيجرملا نم مه لب ةيجرملا لوبي : ةيرعشلا تلانو

 ولو مهلعلو ةيوحلا نم مهنأ هللا همحر ايركز نب .دمحم لاقو .

 . مهرحب نم نوفرتغي مهنأل ةيجرملا نم ةقرغ مهنكل مهنم اوناك

 ٠ رذنلا ىف ديعولا نأ ملعاو

 ٠ ريخلا ق دعولاو

 ٠ ةنيرتب نكل رشلا ف اضيأ لمعتسيد

 راثلا ) ىلاعت هلوقك ةنيرقب ىنعأ كلذك رشلا ىف وأ ريخلا ىف دعوو
٠ ) اهدعو



_ ١٠٢ 

 ف دع وأو ةني رق 5 انلاف ١ ىطع رىشل ١ ىطعأ ىنعمب دفص ٠

 هوحنو ديق نم هب قثوي ام وهو دافصلا ىف لعج ىنعمب دفصو ٠

 ىتلزنم نيب قافنلا ةلزنم ىهو نيتلزنملا نيب ةلزنملا : عباسلا
 مامالا ةعيبل مه راكنال اراكن اومسو راكنلا كلذب انتتفاوو كرشلاو ناميالا

 ٠ هللا همحر باهولا دبع

 ٠ اهايإ مهٹكنل اثاكن اومسو

 . تزهاتب مهاوجن ةرثكل ةيوجنو

 ٠ مامالاب ردغلا مهدصقل رادغو

 ٠ ةقولخم اهنا اومعز ذا هللا ءامسأ ف مهداحلال ةدحلمو

 امنأكف ايراكن نلعيلف هب قدصتي ام دجي مل نم خياشملا ضعب نعو
 . به ذ با رجم قدصت

 ٠ ةدابعب سيل متشلا راثآلا ضعب ق نكلو

 هب عفدي اه ىلعو ةءاربلا ىف ىزجملا ىردقلا ىلع هنم صتخم ىنعي

 ٠ هلثم هالونب ١ل رمأ ىلوب نأ دا رآ وآ ركمل ١ دا رآ نا ةنايخ

 اذا هنم ؟آدتبملل رخآلا ءوسي لب ءاعدل دح ال هنآ ىل رهظي ىذلاو

٠ هلل ١ هجول ن اك



. ١٠٣ 

 ةءاربلا ضرق داقنا هجو ىلع منلا رذنألا بحاص دارم لعلو

 ةحيصن ىعاد الب رفاك هنا نم رثكي وآ قساف ايب لوقي نأ لثم اهريركتو

 ٠ هيلع فيخ ثيح مالسالا ةحيصنب وآ هسنغ دارأ نم

 مهدنع دحوملا ناميالاو كرسسثلا نيب ةلزنم ال نا ةيجرملا تمعزو

 ٠ ةيآلا ) نيقفانمل ا ها بذعيل ( مهيلع ةجحب وأ اقلطم نمم

 ٠ كرسلا رسآ نم قفانملا نأب اوباجآ مهلعلو

 ٠ رفكلا ةلزنمو ناميالا ةلزنم نيب ةلزنم ال نا : نماثلا

 ٠ اقوسف لب رفاك الو انمؤم سيل ةريبكلا لعاف : ةلزتعملا تلاقو

 ٠ نمؤمب لوقلا مهلازنعال ةلزتعم هومسو

 ٠ ةريبكلا لعاف ىف رفاكب لوقنلا و

 . انمؤم هلا نيدب فوملا ةيمست نم هيلع عمجملاب كسمتي : اولاق

 ٠ اتساف ةريبكلا بحاصو زفاك ديحوتلل كزراتلا و

 . اهيف فالخلل رفاك وآ انمؤم هتيمست كرتنو

 ٠ ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا سلجم مهلا زتعال ليقو

 ماكحألل ةعبات ءامسلا نآ اوقفت تا وقفتا و ماك_حألاو ءامسألا : عساتلا

. مكحلا ىضتقي امك مسالا لعجي هنآ ىنعمب



١٠٤ 

 نهآ نأ امهمعزب نسحلا نب دمحأو ريمع نب ىسيع كلذ ضقنو

 ٠ نودحوم نوقفانم مه لب نيكرشم نومس, ال باتكاا

 ىبنلا دهج اعسوو هللا الإ هلإ ال لوقل مسا مهدنع ديحوتلا نأل

 نامكحي ال امهنأ ىنعمب ديحوتلا لاصخ نم كلذ ريغو ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ اقفانم هايمس امك هرذع اعطق ولو كا رشالاب كلذ ىلع

 . امهلوتب رفكو كرسث ريغ كلذ راكنال العجو عيسوتلا ىنعم كلذف

 ىبسلاو كتقلا نم نيكرشملا مكحب باتكلا لهآ ىلع امكح دتو
 ٠ حاكنلا ميرحتو ةمينغلا و

 . ةيزجلا نم عانتمالا دنع حئابذلاو

 مهمعزب ماكحالل ءامسألا عابتاب مهلوق اضيأ ةيرغصلا تضقنو
 ٠ كرشم ةريغصلاو ةريبكلا لعاف نأب

 ٠ هتثرا.وم اويجوأو هتحكانم ا وزاجآ مهنأ عمو

 ةحكانملا مهتاثب الا دحوم لب اكرشثم هومسي ال نآ مهمعز ىلع ىغبنيف

٠ مكحلل اعبان مسالا نوكيف ةثراوملاو



_ .\ ٠٥ 

 عساتلا لصفلا

 ٠ هريغو ديحوت نمزل الا هنراق ام ةعاطلا نأب نيدن

 ٠ هريغو ديحوت نم باوثلا هنراتق ام ناميالاو

 ٠ هريغو كرش نم ىهنلا هنراق ام ةيصعملاو

 ٠ هريغو كرسث نم باتعلا هنراق اه رفكلاو

 ٠ ديحوت امهالك ناميالاو ةعاطلا ةيريغصلا تلاقو

 ٠ مهدنع مدقت ام ىلع كرس امهالك رفكلاو ةيصعملاو

 . ديحوت هلك ناميالا ةيرعشألاو ةينورتاملاو ةيجرملا تلاقو

 ٠ كرش هلك رفكلاو ديحوت ريغو ديحوت

 ٠ كرس ريغو كرش اهنه ةرصعملا و

 قلاخلا ةاواسم كرت دارملاو دارفالا هنراق ام ديحوتلا نا ملعا

 ٠ قلاخلاب قولخملاو قولخملاب

٠ ىواسنتلا هنرات ام كرشلاو



_ ١٠٦ 

 ٠ قلاخلا ةفصب قولخملا وآ قولخملا ةفصب قلاخلا فصو دارملاو

 . قيدصتلا ةغل ناميالاو

 ٠ هرتس ءىشلا امهريغو رحبلا وأ ليللا رفك رتسلا ةغل رفكلاو

 ٠ اهرتس موجنلا مامغلا رفكو

 ٠ ضرألا ىف هرتس رذبلا ثاررحلا رفكو

 ( هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو ) وحن رتسلا ىنعم هيف دوحجلاو

 ىف دحلا هيلع بجو ءاوس رخآلا باقع هيلع بجي امف اعرنو ركشلا مدعو

 ٠ ىنعم ق وهو الوأ ايندلا

 رامظاو ءىشلا نامتكو لخدملا ريغ نم جورخل قافنلاو ةريبكلا كلذكو
 ٠ داضملا هربغ

 ٠ هقفري وهو هريغ رهظيو همنكي هجح وهو

 ٠ ةغللا ف

 ٠ انريغ لوقت كلذ نا تالاؤسلا فو

٠ تكله ىنعمب ةيا دلا تقغن نم ذوخأم هنآ انلوق نا و



_ ١٠٧ 

 اهرسأ وآ اهرهظآ ةريبك دحوملا لعفف عرشلا ق امأو ٠

 بذكلاو فلحلا عرف وهو كرسشثلا رارساو ٠

 هخوسر مدل ديحوتلا ف لزلزتلا انه بذكلاو فلحلاب دارملاو

 ٠ ةريبكلا ى عنمي اخوسر

 ٠ فلحلاو ثيدحلا ف بذكلا قفانملا ةفصو

٠ دايقنالا ةغل مالسالاو ناميالا ف ةنايخلاو دعولاف



_ ١٠٨ 

 رشاعلا لصفلا

 : ةعبرأ نيدلا مئا وق

 نم هلهج عسي ال ام وهو بجاولا ملعلا : ىلوألا هدعاوق ىمستو

 ٠ كرو ديحوت

 ال ام ملعو ىتتيل مشلا فرعي امك ىقتيل هتفرعم بجت كرشلا ناف
 ٠ هكرت عسي

 ٠ لعفلا لاثتمأ ةيفيك ملعو

 ٠ هب روتام هنا ملعو

 انلعفب ام صوصخ ىلع ال ةلمجلا ف هيلع باوثلا بوجو ملعو
 ٠ ال مآ هنع لوبقم وهآ ىردب ال اذا

 الثه ةالصلا كرت نأ ىلع باقعلا بوجوب ملعي نأ هيلع بجي الو
 ٠ حجا رلا ىلع عمسي ىتح

 مثاو اطخ وه و ملعلاو ل_ معلا ضئارفلا ق بجاولا راكنلا تلاتو

 .٠ هب لمعب ال

 ٠ كاردالا ملعلا ةقيقحو

. ضيقنلا لمتحي ال ازيمت اهفوصومل بجوت ةفص : ليقو



١٠٩ 

 جرخ ىتح دانع وأ الهج ةضيرف كرت ناو ضئارفلا لمع : ةيناثلا

 ٠ رفك تقولا

 ٠ هب رمألا تافص نم هلعفب دصقي نأ ىهو ةينلا : ةثلاثلا

 ٠ هللا دنع ةلزنملا بلط ١ ليقو

 ٠ ءاير ريغ نم هلل لمعلا صالخا : لينو

 ٠ حراوجلاب هيلع مزعلاو بلقلاب لعفلا دصق : ليقو

 ٠ مهضعب لاق امك دحاو ةنيقحلا ىف لاوقألا هذه دارم سيلو

 . لحيال ام كرت وهو لودعلا عرو : ةعبارلا

 ٠ هيلع ةداعا الو عرولا مدع اذا ةينو ملع عم لمعلل باوث الو

 مالسالا دعاوق مهضعب لوت نم ىلوآ رمعأ اهنوكل ةعبرألا هذهو

7 . 

 ثيدحلاب اديرم ناك ولو ، جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ديحوتلا
 ٠ خلا .٠ ٠ سمخ ىلع مالسالا ىنبي

 : ةعبرأ نيدلا ناكرآو

 هل عوضخلاو هرمأل .دايقنالا وهو ..هللا , رمأل مالستسالا . : لوألا .

. هب رمآ ام زواجتي ال ثيحب



 م ١١٠. _

 ٠ عضخي ملو هنع مظاعمل دقف هزواجت اذاو

 ٠ هللا مكحب رورسلا وهو ىضرلا : ىناثلا

-. 

 ريضني ةيصعملا كرتيو ةعاطلا لمعي ناكف ةجردلا هذه غلبي نم امأ
 ٠ ريثك ريخ هلو هافك

 ٠ هللا ىلع لكوتلا : ثلاثلا

 نم ىلعأ وهو لزلزتي الو هدنع ام ىلا بلقلا نئمطم نأ وهو

 .٠ نيقيلا

 هعوقو لبق هيلا رمألا ءاقلا وهو هللا ىلا ضيوفتلا : عبارلا

 ٠ عقوي ام لوبق ىلع سفنلا نيطوتو

 ٠ هل ىطعم ال عنم امو هنم عنام ال ىطعي ام نأب ملعلا هلصأ : ليق

 : ةعبرآ نيدلا كلاسمو

 ٠ هب رومأملا لصألا وهو روهظلا : لوألا

 متتال دودحلا نال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فوت هيلعو
 ٠ هم الا

 ٠ نوجاتحي ام عيمج : مه ددع فصتك نوملس ١ ناك اذا كلذو : ليق

 لاتق دنع هنومدقي ماما ىلع سانلا عمتجي نا وهو عافدلا : ىناثلا
. مهدصت اذا ودعلا



 ب _ ١١١

 . هتعاط مهيلعو مهنحيصن هيلع بجتو

 ٠ لاتقلا لاوزب هتماما لوزتو

 . روهظلا مدع اذا ةبجاولا ضورفلا نم عافدلاو

 لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلاحك نامتكلا : ثلاثلا

 برضلا دودح ق صخني نأ همكحو ‘ نامزلا رخآ نيملسمل ١ ةلاحو ةرجهل ١

 ٠ ةبرض ولو

 ٠ ةنسلاو نآرقلاب تبث ام ىلع ةدايز الو دازي وآ : ليق

 ٠ رفك دحلا ىلع افقو نمو : ليق

 ماكحأ نم هيلع ردق املك نامتكلا ىف لعفي نأ زوجي : ليقو

 ٠ روهظلا

 وأ هللا نيد ىلع نوبذعي نوملسملا ناك اذا ام ىلع قلطي نامتكلاو

 ٠ هنع نوعنمي وآ مهبهذم ىلع نوبذعي وأ هنع نوعنمي

 نكلو هنم نوعنمي الو كلذ ىلع نوبذعي ال اوناك اذام ىلع قلطيو
 ٠ روهظلا دح اوغليب مل

 ٠ لوألا قالطلا فالخب نامتك ف انأف اذه ىلعف

٠ رصقلاو دملاب ءارشلا : عبارلا



 س ١١٧٢

 مهدضنأل اورتشي نأ وأ مهسفنأب ةنجلا نوملسملا ىرتشي نأ وهو

 ٠ هلل اه وعبيت نأ وآ رانل ١ نم

 داهجلا ىلا جورخلاب كلذو عيبلا ىلع ءارشلا قالطا زوجي هناف

 . رثكآ وآ الجر نيعبرآ ف ىهنلاو رمآلاو

 ٠ ةآرماب ددعلا مامتا زوجيو

 . هيآلا ( نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا ) : ىلاعتو هناحيس هللا لاق

 ٠ هلللا ىرننماف

 فقوأ دحآ الو اهلهأو ليجنالاو ةا.رونلاو هلهآو نآرقلا دوهنماو

 ٠ ميظع زوفو هب رسثبتسم عيب كلذو هللا نم هدهعب

 ٠ ةسيفن ةعلس ىهو ءادهسثلا سوفن نم مظعأ الو

 ٠ نمثلا مدعو لالدلا ةلالجو ىرتشملا مظعب فرعت ةعلسلا ةسافنو

 ٠ سيسخلا ءىشلا ىرتشي الو بلاغلا ىف ءارسلا رسايي ال ميظعلا ناف

 . ةريقحلا ءايلا ىلع ومسي ميظعلا لادلاو

٠ ريطخلا ءىشلا ف الا مفدي ال ميظعلا نمثلاو
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 ةنجلا نمثلاو ٠

 نينمؤملا سوفن عيبملاو .

 مهسوفن نمثلاو ةنجلا عيبملا لقف تثست ناو ٠

 سوفنلاو لاتقلاب اهميلستف لاح لك ىلعو ٠

 مميلع ءايبنألا سوفن ىهو اهتيرحل عيب اهيلع عقي مل سوفن امأ
 ٠ مالسلا

 ٠ مهل انمث ةنجلا لوحب الإ نكل ةكئالملا سوفن اهلثمو

 نيخساف ءايقشألا سوفن ىهو اهتسخل اهيلع عقي مل سوفن امأو
 ٠ نيكرشم وآ

 ءادعسلا سوفن ىهو هقلا دنع اهتماركل اهيلع عقو سوفن امأو

 . ةبراحمو ءادهش الا اونوكيب مل ولو

 : ةئالث ةداوم لقف تكش ناو

 ٠ نآرقلا : لوألا

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر لعق انه دارملاو س ةنسلا : ىناثلاو
 ضرقب سيل ام ىلع قلطيو راكنالا ىلع ردق ثيح هريرتتو هلونتو ملسو

 ٠ ةداعلاو ةقيرطلا ةغل ىهو تادابعلا نم

( ريغصلا عماجلا _ ٨ م )
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 عنمت ىآ هنع جورخلا نم دحت : ةتالث هدودحو ىأرلا : تلاثلا .

 دنع عسي ال كرنلاو ديحوتلا وهو هلهج عسي ال ام ملع : لوألا
 ٠ نيع ةفرط هلعف الو كرشلا لهج الو هكرتن الو ديحوتلا لهج غولبلا لوآ

 ٠ تقولا قيض دنع هلهج الو هكرت سانلا عسي ال ام لعف : ىناثلا

 . هيلاملاو ةيندبلا ضئارفلا ىهو كرتلاب نورفكي نيح لهجلاب نورفكيو

 ٠ ىصاعملا ىهو هلعف عسي ال ام كرت : ثلاثلا

 وآ لعافلا بيوصت وآ لعفلاب قرافي مل ام كرسثلا ريغ اهلهج زوجيو
 ٠ ةححل : أ مقت وأ ةيطخم ذم ةطخت

 امأو ةيندب اما ةضورفملا ربغو ةضورفملا ةعاطلاو ةيصعملا نم لكو

 . ةيلام اماو ةيبلق

 ٠ نديو لامب هناف جحلاك ةيلام ةيذدبي اما وأ

 قرفم هريغ نع ىأ هزرحو ندبو لام كرتب ةيصعم هناف هكرنكو
 : ةثالث هظفح ىآ ٥هزرحو كرشم ا دوحجو قفانم ١ عيبضتو نمؤملا ءافو ثالث

 . نمؤملا ةيالو

 ٠ كرشملاو قفانملا ةءاربو

 مل ول هنا زرح هنوك هجوو ملعي ىتح لاحلا لوهجم نع فوقوملاو
٠ نيدلل اعييضت ناكل هتع فقوي



_ .٥\١١ 

 ملع هب كل سيل ام فقت الو ) هلالج هللا العو لج هللا لاق ( ٠

 رمذلاو رهظآو جح نا فوقولا لدت ىصاعملا كرت لعج : ليقو

 ٠ كلذك

 مئاوق رفكللو هلاح ملعي ال اميف فوقولا معي ىصاعملا كرتن نال كلذك

 : عبرآ ىهو دعا وق ىمسننو

 ٠ ,قلخلا راقتحاو قحلا هيفسننن ىهو ريكلا : ىلوذلا

 .٠ هي هلللا ىصع بنذ

 ةرخآو ايند لفسلا ربكتملا ناكمو ربكلا ىنب هيلعو بجعلا لوألا لب
 ٠ ىلعتسا نا

 ٠ لفست ناو ولعلا اهيف عضاوتملا ناكمو

 وآ ادحوم هينع معنملا نع ةمعنلا لاوز ىنمت وهو دسحلا : ةيناثلا

 ٠ اكرشم

 ادصق اهب مهرضأآو نينمؤملا ىلع اهب مظاعت نمع اهلاوز ىنمت زوجيو

 ٠ رارضالاو مظاعتلا عفدل

 ٦ بيس وهو ادسح كلذ ىمسي الو

. ليباه ليباق لتق



 س ١١٦

 ٠ ةنجلا نم مدآ جورخو

 ىمسي هينع معنملا نع اهلاوز بح نودب ةمعنلا كلت لثم ىنمتو

 ه زئاج وهو اطابتغا

 معنم ا ةيتاع :دمحي بسانم اعيط بويحم رمآ ىه و ةقيقح اما ةمعنلا و

 ٠ نينمؤملا ىلع هب هللا معنأ ام ىه و هبو هيلع

 هل جاردتسا اهناف رفاكلا ىلع ةمعنلا ىهو ةمقن ليحتست امأو

 . اهيلع بتاعمو

 ٠ قحلا ىف بجتو لطايلا ف ةيمحلا : ةثلاثلا

 . ةيمحلا ىف ةمألا كاله نآ ىور دقو

 : لاصخ تسب اهنم ةتس كلهي هناو

 ٠ روجلاب ءارمألا

 . ربكلاب ءاينغألاو

 ٠ دسحلاب ءاملعلاو

 ٠ ةنايخلاب راجتلا و

 ٠ ةيمحلاب برعلاو

. دهجلاب قئاسرلا لهأو



١١٧ 

 هملع بجو امل لهجلا : عبارلا ٠

 امهيلك وأ ةيسنلا وأ ةروصلا كاردا مدع وه و طبسب امإ لهجلاو

 ٠ هللا الا هنم اولخي الو

 ٠ ءىشلا روصت مدع وه لاق نمو

 ٠ ةبسنلا لمشي ام ريوصتلاب هدا. رمف

 ٠ عقاولا ق هي وه ام فالخ ىلع ءىشلا روصت وهو بكرم اما٫و

 ىردي ال هبحاصو فالخ ىلع هروصت نمو هتفرعم مدع نم بكرم وهف

 ٠ كردي ال هنا ىردي الو

 : ةعبرأ ىهو ناكرأ رفكللو

 . قح ريغ نم ذخألاك لحي اميف ةبغرلا : لوألا

 . قح ريغ نم منملاو

 هوجولا نم هللا لضف هاغتبا امو اهي رومآمف ريخلا ق ةبغرلا امأو

 نسحلا نكسملاو نسحلا بكرملاو ةنسحلا سبالملاو 'ذاللا لكآو ةزئاجلا

 ٠ ةحابمف

 ٠ لحي ال امم هيلا رحت دق ام بنتجيو

 هدابعل جرخآ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق ) ىلاعتو هناحبس هللا لاق

٠ ( قزرلا نم تايبطلاو



_ ١١٨ 

 قوقح وأ هللا قوقح عنميف رقفلا فاخي نأك ةمرحملا ةبهرلا : ىناثلا

 ٠ دايعلا

 سانلا اونثخت الو ) العو لج هللا لاق مهنهادف سانلا ىشخي وأ

 ٠ ( نو .شخا و

 هنأ ثيح نم هللا قوقح اضيآ اهنالف ةدابعلا قوقح ركذي مل نمو

 ٠ اهئا دأب رمآ

 ٠ هجوزم صوصخو مومع ةبهرلاو ةبغرلا نيبو

 . قح ريغ نم ذخألاب ةبغرلا صتخت

 . قح ريغ نم عنملا ىف ناكرتشيو ةنهادملاب ةبه رلا صتختو

 دازي ال ملف الاو قح ريغ نم منملا ةبغرلا دح نم طقسي نآ ىلوألاو
 . قح ريغ نم ذخألا ةبهرلا ىف

 ٠ ةزئاج ةارادملاو ايندلا لجأل نيدلا لذب ىهو مارح ةنهادملا و

 هللا نم ةبهرلا نأ امك اهب رومأم ىهنو نيدملا لجأل ايندلا لذب ىهنو
 ٠ ةجاو

 ٠ ىصاعملا ىلع سفنلل ةلماحلا ةوهشلا : ثلاثلا

 ٠ اجن دقف هاوه ىلع هلتع بلغ نمو

٠ ىوغو لض دقف هلتع ىلع هاوه بلغ نمو



_ ١١١٩ 

 دايدزاو لقعلا رون ديزي هنايصعو لقعلا رون ليزن ىوهلا ةعاطو
 ٠ ةيغر ةوهشلا

 ٠ « تاوهىشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح » ثيدحلا فو

 ٠ دسجلا ىلع هرثأ رهظيف بلقلا مد نايلغ وهو بضغلا وه : عبارلا

 . ناسنالل ىرورض وهو ماقتنالا ةدارا اهأدبم سفنلا ةكرح : ليقو

 ٠ هاضتتم لعفو هبابسأ ىطاعت ةقيقحلا ىف هنع ىهنملاف

 ىةعتت ال ةنجلا نكلو « بضغت ال » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعمف

 ٠ هاضتقمب لمعت الو بضغلا بايسأ

 ناظيشلا نم ةعبرألا هذهب اوظفتحا هللا همحر ريصن نب دمحم نعو
 ىآ هنم كسمت ام ىهو ةورع عمج وهو حص ىرع الب ةيباخلاك هوكرتت

 ةورملا هبشي ام مكيف دجي الو ىرع الب ةيباخلاك مكنوك لاخ هوكرتت
 ٠ رانلل هب مكرجي

٠ ىرعلا نهبسثي ةعبرألا ءالؤهو . :



١٢٠ 

 رشع ىداحلا لصفلا

 : ةثالث ملعلا

 ٠ نيع ةفرط هلهج مسي ال ام ملع

 ٠ دوروملا ىلا هلهج مسي ال ام ملعو

 ٠ ادبأ هلهج عسي ام ملعو

 كرشلاو ديحوتلا ةفرعم وهف نيع ةفرط هلهج عسي ام ملع امآ
 ٠ ةريتك مهل اصخو

 هللا الإ هلإ ال لوق وه ديحوت هنوك ناونعب ملعي نآ هيلع بجي ىذلاو

 . قح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم لوت دمحم نب دمحأ خيشلا دا زو

 ديحوت اهنا ملعي نآ هيلع بجي الف ديحوتلا لاصخ نم هريغ امأو

 ٠ ديحوت اهنا ذخأب ىنح

 ددعتم لوقلا وه ءاكرش هنوك هناونعب هملعب نآ هيلع بجي ىذلاو

 ٠ ةذفكخلا

 ىلص دمحم انديس ةلاسرب لهج اضيآ نوكي دمحأ خيسثلا لوق ىلعو
 ٠ كرش هنا ةفرعم مزلي امم اه راكناو ملسو هيلع هللا

 ىتح اكرش اهملعيب نآ هيلع بجي الف كرسثلا لاصخ نم هاسع ام امآو

٠ كرش اهنأ ذخأي



 س ١٢١

 ٠ ةهلآلا دادعتب لوغملا الإ نوكب ال كرتلا ناو

 اهنا ملعي نأ ثعبلا ةفرعمك ديحوتلا لاصخ رئاس ىف هيلع بجيو

 ٠ هعاطو ضرف

 ٠ باوث اهتفرعم ىلعو

 . باقع اهكرت ىلعو

 ٠ ديحوت اهنا ةفرعم عم هللا الإ هلإ ال لوت ف بجي اذكو

 ضرف اهنا ملعي نآ ةالصلاك ديحوتلا نود ىتلا ضقارفلا ف بجيو
 ٠ باوث هيلع ةعاطو

 ٠ باقع اهكرت ىلع ملعي نآ هيلع سيلو

 لمج مسي ال هنا هللا امهمحري روسيم ىبأ نب ليضف ايركز وبآ لاقو
 ٠ تقولا جرخ اذا ةالصلا كرات رفك

 اباقع ضئارفلا كلت كرت ىلع هلهجب ىصعي دمحأ نب ىسيع لانتو
 راكنالاو اهلهجو ديحوت ديحوتلا لاصخ رئاسو هللا الإ هلإ ال نا ةفرعمو

 ٠ اهل

٠ ديحوت اهب رارتالاو كرس ةيطختلاو ميرحتلاو



 س ١٢٢

 ٠ رفك لاصخلا رئاسلو كرت هللا الإ هلإ ال لهجل عيسوتلا و

 هذخآ نم ىلع الإ ثالثلا لمجلا ادع ام ةفرعم بجي ال هنا : ليق اذك

 اهل ميرحتلاو اهراكنا و ديحوت ديحوتلا نود ىنلا ضتاأرغلاب رارتالاو

 ٠ كرش ةيطختل حت أو

 ةيصعمو ريبك رفكو كرش ةهلآلا ددعتب لوقلا نأ فرعي نأ بجيو

 . باقع هيلعو

 رقك اهنا ملعي نآ ثعبلا راكناك كرشلا لاصخ رئاس ف بجيو

 ٠ باتع اهيلع ناو ةيصعمو ريبكو

 نود ىه ىتلا رئابكلاو ذخأي مل ام كرش اهنا ملعي نآ بجي الو
. ةجحلا مايق مم ةيصعمو ريبكو رفك اهنآ ةفرعم بجي كرشلا



 س ١٧٢٣

 رشع ىناثلا لصفل ١

 ىلعو ضئارفلل باجيالاو مازلالا اعرسنو قشي ام ليمحت ةغل فيلكتلا

 ٠ نوفلكم هكئاللا ا ذه

 ٠ بجاو ريغ هنال هب فلكم ريغ لقنلا و

 ٠ نيفلكم ريغ ةكئالملاف ةقسثم هيف ام دبعلا مازلا : فينو

 ٠ مهيلع ةقسنم ال هنأ ىنعملا اذهب

 ٠ هب فلكم ريغ لفنلا و

 ٠ ىهنلاو رمألا لينو

 ٠ نويهنم نورومآأم مهنال نوفلكم ةكئالملاف

 ركذلل غولبلاو بدنلا ةهج ىلع هب رومام هنال هب فلكم لقنلاو
 ٠ حيحصلا ىلع مالتحالاب ىثنالاو

 ةناعلاو طبالا ق دوس تارعش ثالث تاينيو ركذلاب هصخ نمل افالخ

 ٠ اقافنا

 ٠ نالوق نيترعشلا فو

٠ ةظيلغ ١ دوس ةدحا وب زيجاو



_ ١٢٤ 

 ٠ رشع سمخ نينسلا نوكيو

 ٠ ةرشع عبس ليقو

 ٠ ىثنالل رشع ةعبرأ ليقو

 ٠ ركذلل ةرثع ةسمخو

 ٠ هل رثع ةعبرأو اهل رشع ةئالث ليقو

 . مامتلا ةليل لوأب لوخدلا اهلك لاومكلا كلت ى دارملاو

 رميو نذالا نم ىلعألا فرطلا ىلع طيخ لعجي نأب ركذلا صتخاو
 دزي مل ناف هقنعب ىوليو رخألا نم رخآلا فرطلا ىلا هسار طسو ىلع هب
 ٠ غلابف اهنع

 افلا ةسابمل فنألا فرط قرفو توصلا ظلغ هل انموق ضعب دازو

 ٠ .رظنلاب ال هل نم

 ٠ نييدثلا بعكتو لمحلاو ضيحلاب ىثنالاو

 ىهنم ةعاطلاو ناميالاب رومأم هنا هفيلكت لوآ ملعي نأ فلكملا ىلعو

 ٠ ةيصعملاو رغكلا نع

 هتبصعم نع ىهنو هتعاطب رمأ ىلاعتو هناحبس هف هللا نا ملعي ناو

رشآ كلذ ملعي مل نمو



- ١٢0٥ 

 نم هنود امو ديحوتلاب رمآ هللا .نأ ملعي نآ هيزجي : ليتو

 ٠ رئابكلا نم هنود امو كرسنلا نع ىمنو

 ٠ هب رمألا قلخ اذكب رمأ ىنعمو

 ٠ هنع ىهنلا قلخ اذك نع ىهنو

 ٠ هنا ءانث ثيح نالاح هلاعفأ نم نالعف ىهنلاو رمألاف

 افالخ نيتاذ هل نيتفض انوكي نأ بجوي ام اهلحمب انلهج ىف سيلو

 ٠ ادذموقل

 ٠ القعو اعرش هلل هداقنعا بجاولاو

 . ةينادحولاو ةيبوبرلاو ةيهولأ الإ فيلكتلا لوألا

 رابخا ىلا رظنلاب هداتتعا بجاولا ىلاعت هقح ف القع زئاجلاو
 ٠ ةداعالاو ءانفالاو قلخلا هب ىلاعتو هناحبس هللا

 ٠ غولبلا لوأ بجيو : ليق

 ةبجاو ىلوألا ةثالثلاو ىلاعت هقح ف ةزئاج اهنا ملعي هنأ فيلكتلاو

 ٠ اهتاذل انل

 القع ليحتسملاو اهلاصتاو رابخالا ىلأ رظنلاب ةبجاو ةيناثلاو

٠ ١ دلولاو ةبحاصلاو كيرشلا اعرشو



 س ١٢٦.

 ارصح كلذ سيلو هكلام نوكي ال كلذ نأ ةفرعم فيلكتلا لوأ بجيو

 ٠ بجاول ١ ىل ١ رظنلاب ىمسي ال وأ

 ٠ ةردقلاو ملعلا اهنمو اهلك تاذلا تافص بجاولاب ليحتسملاو

 ءانيالاو زازعالا.و كلملا ءاتيإ اهنمو اهلك لعفلا تافص زئاجلاو

 ٠ ضئارفلا ءادأ عبمجو ةلاسرلل غيلبتلاو قدصلا لوسرلا

 هيرتعيف رشب هنال تاحابملا رئاسو نايسنلاو طلغلاو مونلا زئاجلاو

 ٠ ةلاسرلا ف ردتي ال امم رنبلا ىرتعي ام

 ٠ ىصاعملا عبمجو ةنايخلاو سخلاو بذكلا ليحنيملا:و

 ةذيانملاو ةءاريلاو ةرخآلا ريخي ءاعدلا و ةاخآملاو ةدوملا ةيالولاو

 عامجلاو ةنسلاو باتكلا نم ناتبجاو امهو ةرخآلا رنب ءاعدلاو ةوادعلاو

 ٠ فيلكتلا لوآ مم

 . عامجلاو ةنسلاو باتكلاب ناتبجاو ةمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو نكل

 ف لئادب اندنع ناتيجاوف صاخشخلا ةءاربو صاخشألا هيالو امأو

 ةعبرأ ىلع ةيالولا ف امهبوجو ىضتقي ام رومأ ىلع مهعامجا ق ةنسلاو باتكلا
 : م استآ

 ارارحأ ثاناو روكذو نجلاو سنالا نم نينمؤملا ةلمج ةيالو : لوألا
٠ نيرخآلاو نيلوألا نم نيلوهجمو نيمولعم اديبعو



 . ١٢٧

 ٠ فيلكتلا لوأ بجنو

 ٠ ذخأي مل ولو اكرسنم ناك ام اهكرت نمو

 ٠ كرشي ال ليقو

 . ذخاي ىتح روذعم ناك هكرست ىف كش نمو

 ردصتم مل ءاوس ةريبكلا ىلع توملا نم نيموصعملا ةيالو : ىناتلا

 اذه ىف ولو كلذك ديعس لكو اهلوبتو مهتبوت انقيتو تردص وأ الصأ مهنع

 ٠ هفرعت نآ الا ةريبك ىلع تومي ال هنال نامزلا

 دحآ نم نيبتب مل ام هتعاط بجت نمو لداعلا مامالا ةيالو : ثلاثلا

 ٠ هي آ ريب ام مهنم

 درجمب ىلوتملاك هتداهشب مكحت ال ىأ ىكزت ال نم ىلاوت : اولاننو
 ٠ لاومألا ىف نيمألاك ىلاوت ال نم ىكزنو دبعلاو هتعاط تحت هنوك

 هنوكو هللا نيدب ءافولا هنم انل رهظ ىذلا صخشلا ةيالو : عبارلا .

 لدع وأ نالدع هي دهش وآ كلذب رمتستثأا وآ ةيبهولا ةيضابالا قيرط ىلع

 . ناتلدعو

 ٠ ةدحاو ةلدعو دحاو لدع وأ : مهضعب لاق

 ةرهشلاب الو ةريبكلا هنم تتيثع اذا ةداهسنلا وأ ةرهشلاب ىلوتي الو

٠ نالدع ةريبكلاب هيلع دهن اذا



_ ١٦٨ 

 نيملسملا لافطأ ةيالو مسلا اذه فو ٠

 . نيكرشملاو

 اودلي الأ ف ليلد الو ءابآلا ةلزنمب لافطألا نأ ةيرغصلا تمعزو

 ٠ دلي ال ىنعملا نال ارافك ارجاف الإ

 مهايإ هتاساقمل كلذ ملع غلب نا هغولب دعب رجفيو رفكي رمألاو
 ٠ هتيربجتو

 ٠ اونمؤي ال نأ مهدالوأ نوصوب اوناك دقو

 ٠ اعيمج فوقولا ٢ مه راكنلا تلاننو

 ليمي هيلاو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نال اعيمج ةيالولا ف مه : ليقو
 ٠ تالاؤسنلا مالك

 اضيأ مسقلا كلذ نمو ةنجلا لهأ مدخ نيملسملا ريغ لافطأف هيلعو

 نم دنع اطخلاب ارقمو انيدتم ناك نا هي نيدن امع اعجار ناكو هفااخ

 ٠ هنع ذخأ

 . افالخ هنم ملعي مل ام مالسالا ىلا وأ نيكرشملا نم هيلا عجارلاو

 هلوقل امهبوجول اندنع قفان امهبوجو دعب صخش ةيالو كرت نمو
٠٨ ثيدحلا « هلل ضغبأو هلل بحأ نه » : ملسو هبلع هللا ىلص



- ١٢٩ 

 صوصخنا ضغبلاو صوصخملا بحلا ردابتملا هرهاظ ناف ٠

 نمؤمب سيلف ناميالا لاصخ لمكتسي مل نمو ٠

 اريخ هنم انيأر نم رمع لوقلو ٠٠ خلا ٠

 عرغلاف مكحلا ف اهعمجت هلعل لصألا ىلا لعفلا در وهو سايقللو

 ٠ ةلمجلا ةيالو لصألاو صاخشألا ةيالو

 ٠ ءافولا ةلعلاو

 ٠ ةيالولا بوجوو بوجولا مكحلاو

 لتق ىلع اسايق نيكرشملا نم دحاولا لبق سايقلا كلذ نه سيلو

 ٠ ( نيكرشملا اولتتقاف ) لجو زع هلوق ف هب رومأملا مهتلمج

 قلطم ى ةيالولا لخاد ريغ دحاولا لتق نا ملسن ال انل ليق امك
 . سايق ىلا جاتحي نأ نع الضف المج نيكرشملا لتق

 هصخشب ىلوتملاو اداحآ وأ ةلمج نيكرشملا لتق قلطم فق ةيآلا ناف

 ةرهسشثلا وأ هنم ءافولا روهظ ةهج نم صاخشألا ةيالوب ىلوته هنوكو

 ٠ ةداهشلا وأ

( ريغصلا عماجلا _ ٩ م ) /



_ ١٣٠ 

 انمؤم هللا دنع هنوك ههج نم ةلمجلا ةيالوب ىلوتم هنوكو .

 ةمصعلا ةيالوب ىلونم ةمصعلاب ىلونملاو ٠

 ةهجلا هذه رمأل ةلمجلا ةيالوبو هيلا دوصقم هنوك ةهج نم .

 ةلمجلا ةءارب ىف لخاد وهف هللا دنع ايسن صخشلاب ىلوتملا ناك ناو ٠

 ماسقأ ةعبرأ ىلع ةءاربلاو :

 ةلمج ف نم ام دح ىلع قالطالا ىلع نيرفاكلا ةلمجلا ةءارب : لوألا

 ٠. كرسث اهكرتو غولبلا لوآ عم ةبجاو ديحوت ىهو نينمؤملا ةيالو

 ىتح اروذعم ناك كراتلا كرسن ىف كرسث نم ذخا ريغ كراتلا ناك ولو
 ٠ ذخأي

 ٠ زئاجلا مامالا ةءارب : ىناثلا

 ٠ هءاول تحت دجو نم قلطم الو هزوج فق ةعاط هنأ ملع نمو

 ٠ مذلاب هيلع صوصخملا ةءارب : ثلاثلا

 ٠ ةجحلا هب موقت ىتح بجت الو

 إرتي وأ نآرقلا آرقي نأ لثم حدملاب هيلع صوصنملا ةيالو اذكو
 ةدالولا وآ ةءا ريلا نبحلا ٢ هيلع بجيف هحدم وآ ادحأ مذ هنم مهفيو هيلع

٠ عمسي وآ آرقي نأ لثم مسا ركذ الب ولو هل



 س ١٣١

 مهفيو ) خلا .٠ ىسوم اي لانت ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر ءاجو )

 هل عسوب الو اذك هنفص نم ىذلا لجرلا اذه ىلونب نأ هيلع بجب هناف

 ٠ همسا فرعي ىتح

 حدم دق هلالج لج هللا نا ناتلدع وأ لدع وآ نالدع هربخأ اذا كلذكو

 . 7 كرتو ديحوت كلذو نآرقل ١ ف همذ وأ انالف

 ٠ قافن : لينو

 ةريغص ىلع رارصا وأ ةريبك ىلع هنم تدهوش نم ةءا:ري : عبارلا

 ٠ كلذب رتقآ وأ ناتلدع وأ لدع وأ نالدع هب دهش وآ كلذب رهتثا وأ

 رارحأ روكذ ةعبرأ هب دهسن نآ الا انزلاب ةداهسنتلاب هنم أربتي الو

 ةثالث وأ نانثا وآ ةثالثلا ءالؤه دنع امب مهدحأ لوقب هونياعو نيلوتم

 ٠ دجي الو

 ٠ كرسنلا ىلا وأ نيفلاخملا بهذم ىلا عوجرلا رئابكلا نمو

 ٠ اهتمحر ءاجرو ةرخآلا با ذع فوخ غولبلا لوآ مم تثجيو

 رانلاو ةنجلا فرع نم قح ف امهدحأ ىلع ركذلا ىف راصتقالا زوجبو

 ٠ فاخ هل لاقب ال رسيأ رم ناف ةرخآلا نودي امهدحأ روصتب ال ذا

 ٠ ءاجر هل لاقي ال ةمحرلاب مطق نمو

٠ امهدحآ نم بلقلا رعتي مل ام صخرو دنهلا نازيمك اهلادتعا بجيو



_ .١٣٢ 

 سأب الو باذعلا نمأي الو ةمحرلا نم سئاب سيل رعتي مل ام ناف
 نيح ةفيذح لوقل راصتخالا دنع ءاجرلا ىلا ليملا زبجأو ناتريبك نامألاو
 رئازلا ىلا جايتحالا همالك ىف ةقافلاو ع خلا ٠٠ اارئازب ابحرم رضتحا

 لوسر هفلخ امع رييغتلا فوخ هبل ا لامو هبحأ تومل ١ وه وأ تومل أ كلم وهو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هنا ىنح نايصعلا ىلع تام نم ىلع نزحلاب ءاعد مدق نم جرف الو

 ىدبع بحأ اذاو ءاث ام ىب نظيلف ىدبع نظ دنع انآ : ىلاعت لاقو
 ٠ هءاقل تيبحأ ىئاقل

 ىلع باوثلا دقتنعم ىزاجأف هداقتعا ىلع ىدبع ىزاجآ انآ ىنعمي

 ٠ لمعلا ىلا ايدؤم احيحص ١ داقنعا لامعذنا

 . نايصعلا ىلع بقاعآ ال ىنا نظيو لمعي ملو دنتتعي مل نم بتاعأو

 اوفاخي مهنآو ةنجلا لهآ نم مهنأ اوملعي نآ ءايبنألا ىلع بجيو

 ٠ اهنم ةمالسلا اوجري ناو ةبساحم فيقونو ةمادملا

 ادبعت اهنم ةمالسلا اوجريو باقعلا اوفاخي نأ مهيلع بجي : ليقو
 ٠ ةنجلا لهآ نم مهنا مهملعل

 اوسني ىتح ةمايقلا موي فو ايئدلا ق ضراعل مهفوخ دنشي دقو

٠ ةنجلا لهآ نم مهنا



 _ _ ١٢٨٣٣

 : لئالدلاو نملا ةفرعم بجنو

 ٠ انيلا هللا اهلصوأ ىتلا ةعفنملا نع ةرابع وهو لضفلاف نملا امأ

 ٠ اقوزرم ايح داحيالا اهلوآو

 . معنلا .رئاس مث مالسالا اهرامثو لقعلا اهلضفأو

 قزرو قلخلا .قلخ هللا نآ ملعت نآ غولبلا لوآ عم بجيو ىصحت الو

 املو هتدارإ نم قبس ال اقيقحتو هتردقل اراهظا الضفو انم قازرألا
 ةدافتسالاو مهيلا راقتفا الو اضرف الو ابوجو ال هتاملك نم لزألا ىف قح

 ٠ مهنم

 نأل هللا مكح ف بجاو دابعلا قازرأ نامض نأ ةيماركلا تمعزو
 ٠ دبعلا ةنؤم ديسلا ىلع

 مه نيأو مهقزر ام نوردي ال مهقلخ هنألو ديسلا ةمدخ هيلع نا امك

 ٠ هتقوو هناكم ى هنيعب هوبلاطيل وه ىتمو

 بجي امناو اطخو اهنع لغاش قزرلا بلطو ةمدخلا مهفلك هنألو

 نأ يضتقي هدعو وآ هدوج نآ اودا رأ مهملعلو ا:روهقم ناك نم ىلع ءىنلا

 ٠ ةلاح ال عقاو كلذ

 ٠ هنامزو هناكم مهنع ىفخآ ولو هبلطب مه رمآ هللاف قزرلا امأو

٠ ةداعسلاو برقتلل نيبرقملا ةكئالملا قلخو



‘\ ٣٤ 

 نجلاو سنالا تقلخ امو ( ةدايعلا و ءادتبالل سنالاو نجلا قلخو

 1 ) نودبعيل الإ

 ٠ ة دايعل ا نم اهب نونكمتي ةلاح ىلع الا مهننقلخ ام ىأ

 . رذعلا عوطقمف مهنم ىندبعي دجي مل نمف

 بتكتو امالغآ اربت امك هدبعي ال نمو هدبعي نمب هللا ملع دقو
 ٠ طقف ضعبب

 ٠ هيلا لصوتيل ءىشلا لعفي ام ىهو اهدوجو مزلي ال ةياغلاو

 ٠ ةدابعلا هنم هللا ملع نمب ةصوصخم ةيالو وأ

 ٠ ةداهشلاو ةلادلل قلخلا رئاس قلخو

 ٠ ةداهشو ةلاد اضيآ نيلقثلاو ةكئالملا فو

 هللا ىلع ةلاد تاقولخملا نم امهريغو نوكسو ةكرح لك ىف ناف
 ٠ ىلاعتو هناحبس

 هلل رتتو اهيدي ىلع نعلت ةدوبعملا مانصألاف : ةيهاتعلا وبآ لاقو
 ٠ ةيه ولألاب

 لئالد كاوس دوقعم لك ق و

دبباع كل هنا ىنبت منصلا نم



 ۔ ١٣٥

 اود يعت نو اهل اوعاط ىتلا ق ل_ھهو

 دحاج ك_ ةضحل وأ صاع كرمأل

 ٠ هلقع حص نمل

 ىف ءايشألا عضو وهو بهاذملا نسح ةحص ىلع ليلدلا ىه كلذكو

 . اه رهاظب رومألا نطاب ىلع لالدتسالاو اهعضا وم

 ٠ ىضم امي ىتأي اه ىلع وأ

 ٠ هيبشتو رابخأب لب داهطضالاب وآ ريكفتلاب لانت ال هتفرعم نأب نيدنو

 لعفلا بوجوو رم امك لسرلاو بتكلا رذعلا عطق اهب ىتلا هنجح نا

 ٠ هعاطتسا ىلع لدد

 ٠ دحاو ىلع لدي دحاو اذهو

 ٠ س شعترملاو رورقتلا ةكرحو

 ٠ قورعلا ةكرحو

 . هيف هل دصقن ال امم ىحلا ف هللا اهنتلخ ةكرح لكو

 ةكرح اهيلع لدت امك ةايحلا ىلع تالاد رارطضا تاكرح .ةدارالاو -
. باستكالا



١٣٦ 

 دحاو ىلع نالاد باسنكالا ةكرحو رارطضالا ةكرح نانثالا ناذهف

 ٠ ةايحلا هو

 . نينثا ىلع لد دحاو اذهف فيلكتلاو لتنعلا ىلع لدي بهاذملا نسحو

 تاسحملا نيب زيمملا وهو لقعلا غلابلا ريغ ىف بهاذملا نسح دجوي دتو

 ٠ ءاحلا حتفو ميملا مضب

 ٠ سحآ هلعف نال سوسحم لاقي الو سا وحلا هكردت ام ىه و

 لعف نم سيل سوسحمو نييوغلل ١ ضعب ٥ ركذ هنحل سوسحم مهلوقو

 ٠ كلذ ريغو لوتقم وهو رخآ ىنعم لي ساوحلا

 ٠ كلذ لثم ف نوعسوتي نييوغللا رثكأو

 ةيشاحلا و عضولا بحاصك ءاملعلا نم ريثكل ةرامعلا هذه تعقو دقو

 ٠ ىسرافلا ىلع ىبأكو

 ٩ وحن مهنكل ١ كا ردالا ف عيمجلا كارتشال مولعم ٠

 نسحو نسحأ زاوج سوماقلا ىف ىذلا .نكلو ىقارعلا لاق امك
 . دحام ہنعمد

 نا نسحال نسح لعاف مسا وه امنا هناف ةيساحلا مهلوق هل لديو

٠ ج احلا رسكو ميم ١ مضب سحم سحآ لعاف مسا



.١٣٧ 

 ىذلا مطملاو فصو هلصأ نكل ةيمسالا هبلع تبلغت ولو ةساحلاو

 : ناهجوف دورولا ىلا هلهج عسب

 ىلاعت هللا تافصك ةجحلا دورو ىلا هلهج عسي ام ىلع : لوذلا

 ٠ هللا ظفل ربغ هءامسأو

 ٠ ليربجو مدآ و دمحم ريغ كلم وآ ىبن وآ

 . هب ١ ونا د امم نوملس ١ هيلع عمجأ امو ةنسلاو نآرقل ١ ةجحل ا.و

 هنا ملعي مل ولو تاقثلا هركذ ام ماقملا اذه ىف اهيف دازيو : ليق

 ٠ ال وآ هيلع عمجم

 نع لئس وآ مسا ةأ اهب هللا فصوي له بلقلا ف ةفص ترطخ اذاف
 ٠ ؟ كلذ

 ٠ قلخلا تافص نع الامجا هللا هزنيلو ةجحلا موقت ىتح هبلع الف

 قمحلا ملعيو هتفصب ففصي نآ همزل لئس كاذ رطخ اذا : ليقو

 ٠ ديحوتلا ةمج ضقني دنف الاو

 : ةيبرعلاب اهتفرعم نم دبال ءامسأ ةعيس اولاننو

 ٠ نآرقلاو رانلاو ةنجلاو دمحمو مدآو ليربجو هلما

. ىمجع ليربجف الاو ةيبرعلاب هب تركذ امب اهتفرعم دارملاو



١٧٣٨ 

 ىبرع وأ ىمجع آ مدآ ق فلخا و ٠

 ٠ ةفص وأ مسا له نمحرلا ق فلتخ او

 عسي الو كاسشثمشلا ةيسرافلابو لبا ةينايريسلاب هللا ءامسأ نمو
 هفاك سانلا ىلا هلوسرو هللا ىبن اهملعي نآ بجو لب دمحمو مدآ لهج

 ىلص مه رخآ دمحمو لسرلاو ءايبنألاو مدآ ناو ةنجلا لهآ نم امهناو

 ه مهيلع ملسو هبلع هللا

 . اكرشم ناك مهلهج نمو

 ٠ هراكناي كرشيو هلهج نا مدآب كرشب ال : ليقو

 هيلع هللا ىلص دمحم ىلا هللا لوسر هنأب ليربج ةفرعم نم دبالو . .
 ٠ مالسالاو نآرقلاو نيدلاب ملسو

 ناضمر موصو ةالصلل هتقو لوخد ىلا هلهج عسي ام ملع : ىناثلاو

 ٠ تعقو هل امم اهوحنو
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 ٠ كرتلاو لهجلاب رفكي ال نكلو ملعلا همزل تقولا لخد اذاف

 ةاكزلا ملاعك هب بطاخي مل ام ملع وهف ادبأ هلهج عسي ام ملع اماو
 ٠ ريقفلل ةبسنل ام

 حرجلا سشراو ثرالا مسقك اهب مات نم دجو ام ةيافكلا ضورفو
 مرحي وآ هللا مرح ام لحيف بذكلا هللا ىلع لوقتي مل ام ابرلا ميرحتو
٠ لحآ ام



 ب ١٣٨١. _

 لعفلاب مرحملا فراقي مل امو لوقلاب هماكحأ نم مكح ىف ءىطخي وأ

 ٠ دانتنعالا وأ لوقلا وأ

 ٠ هتفرانقم لجأل فراقملا ىلوني وأ

 ٠ اهل هنم أربتي وآ

 ناسنا نم ىآر نم ىلع بجاولا ةجحلا هيلع مقت وآ اهل فقي وأ

 . وه امك هكرتي نا دوهسن هب هل دهسث وآ هملعي مل ام

 ٠ فوقو وأ ةءارب وآ ةيالو نه كلذ ليق

 هملع نع عجارلا وآ رذضملا وآ لحملا نع لئس نم لعفلا ق فقيو

 ٠ رفك الا.و ه رفكب مكحي نأ الا هعمسب الف

 الثم ةالصلا وآ ملسم ةبكارو مارحالا لثم انزلا لاق نم لحملاو
 ٠ ضرف

 رعشلا نم هززعي ال نيح نآرقلا ىسن نم حجارلاو ملسم اهكراتو
 + رعشلا نا نا نزتي ال نآرقلا رثكآ نآ هيفو اولاق ا.ذك

 مهنم هنودعيو مالكلا رئاس نم هززعي ال ىتح لاقي نآ ىلوالاو

 ٠ كلذك نوكي ىتح كلمي ال صيخرتل

 . قلاخلاو ديرملاو رداقلاو ملعلاك ىلاعت هللا ءامسآ نم امسا ملع وأ

ىنعملا رئاسو قلخلاو ةدارالا ةردقلاو ملعلاك هتافص نم ةفص وأ



. ١٤٠ 

 ريخلا ق هيلع اصوصنم اكلم وأ ايين وأ ٥ء امسر نمه ة ذوخأمل | ةيردصم ١

 ٠ رشلا وأ

 ىلع نآرقلا ف ءاضتلا نا وأ ةعبرأ ىلع هللا قح ف دحاولا نأ وأ

 ٠ هيسنتف نآرقلا ىناعم ف ائيش وأ ٥وجو

 . 0 وجو ىلع جرخي هوف باتكل ١ نأ وآ

 ىف صخرو ى هب لمعلا كرت ةريبكلاو ةريبك نآ رقلا نايسن سيل : ليقو
٠ مسي ام لك ىسان



 س . ١٤١

 رشع تلاثلا لصنلا

 ٠ ةعاطتسالا ريغ وهو ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ نوعلا

 ٠ دحاو ىنعمب ةمصعلاو قيفوتلا وهو

 ٠ دعب الو لبق ال ناميالا لعف لاح ف وهو

 طارصلا مهانيدهو : وحن قيرطلا ىلا لاصيالا ىلع قلطت ةيادهلاو

 ٠ ميقتسملا طارصلا اندها ، ميقتسملا

 . مهانيدهف دومث امأو : وحن هيلع ةلالدلا ىلعو

 ٠ لومعملا ىلا اهسفنب ىدهنت : لوالا

 ٠ ميقتسم طارص ىلا ىدتهتل كناو : وحن ىلإب : ىناتلا و

 . لصالا ىه كاذو ى موقأ ىمه ىتلل ىدهي : وحن ماللابو

 ٠ اروقك اماو اركاش اما ليبسلا هانيده انا :وحن سكعي دتو

 . ميقتسم طارص ىلا مهانيده وأ

 . ىوقتلا ةملك مهمزلاو : وحن كرشلا بنجت ىوقتلاو

 ٠ رئابكلا نع بنجتلا كلذكو

 : وحت عرشلا ف ىوقتلا مساب فراعتملا وه رئاغصلاو : ليق
 ىنعملا وهو هللا نع 4 اشم ث ام لك بنجتو ) اوقتاو اونمآ ىرقلا لهآ ناو (

٠ هتاقت قح هللا اوقتا : ىلاعت هلوقب بولطملا ىقيقحلا



 ب ١٤٢

 لوآو ظعولاو ةبطخلاو ةباتكلا ىف دعب امآب ناتيالا بجتسي : ةمتاخ
 ٠ مدآ اهب قطان

 ٠ هيتوأ ىذلا باطخلا لصف ىهو دواد : ليتو

 . هللا همحر هدعاس نب ستف : ليقو

 . ىؤل نب بعك : لينو

 ٠ لئاو نب نابحس : لينو

 ىبنلا ىلع مالسلا و ةالصلا بجت ال وأ ناطحق نب برعي : ليتو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ كيلع ةالصلاب هناحبس هللا انرمأ ديس هنال بجت : ليقو

 ؟ ىلصن فيكف

 . دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلص مهللا اولوقت : لاقف

 ىف ركذي مل ولو اميلست ملسو هبلع هللا ىلص هلوقل ريسفت فيكف
 هبراقأ ةاكزلا باب فو نيدلا موي ىلا ىقت الك ءاعدلا باب ف مهو ةيآلا
٠ فانم دبع ىنبو بلطملا دبع ىنبو ماه ىنب نم نينمؤملا



_ ١٤٣ . 

 ىناتلا بابلا

 ث ١ ل اهطل ١ ف

 : ىهو

 ٠ ءوضولاب ةراهط

 . لاستغالاب ةراهطو .

 . ءاجنتسالاب ةراهطو

 . ساجنالا ةلازاب ةراهطو

 ٠ مميتلاب ةراهطو

 ٠ رامجتسالاو ءاجنتسالاو ساجنالا ىلع مالكلا اودبي نورثكالاو

 ٠ هوحنو سجن ثودحلا نوكي امنا ءوضولا و

 ٠ هتلازا دعب الا حبصي الو

 ٠ تاذلاب دوصقملا هنأل ءوضولاب اديب ضعبو

 ٠ قبسلا ءوضولا باحصتسا الب ىضوتلا موزل مدع لصألا نألو

٠ ثدحل هموزل ارط امناو



 لوالا لصفلا

 مسا وهف ءاضعألا كلت ف ءاملا لامعتسا وهو واولا مضب ءوضولا

 ٠ هب ءىضوتيل دعي ىذلا ءاملل مسا اهحتفبو اضوتل ردصم

 ٠ ةراهطلاو نسحلاو ةفاظنلا ةغل وهو سكعي دقو

 عفريو سجن فيظنتل ,قلطم ١ ء ال اب ةصوصخم ء اضعأ ريهطت اعرشو

 ٠ ةعونمملا ةدابعلا اهب حابتستل ثدحلا مكح ندبلا رئاس نعو اهنع

 + لازي عفري ىنعمو ليق

 امك رهاطلا ندب ق مئان ىنعم ةمكحو ءوضولا ضقني ام ثدحلاو

 ٠ بنجلاو ضئاحلا ندب ف ضيحلاو ةبانجلا موقي

 . عامجالا و ةنسلا:و نآرقلاب بجاو وهو

 ٠ ةيآلا ) ةالصلا ىلا متمق اذا اونمآ نيذلا اهيآ اب ) هناحبس هلللا لاق

 ٠ رهط ريغ ىلع متنآو اهيلا مايقلا متدرأ اذا ىآ

 لب ةالص لكل ءوضولا ةداعا هيلع بجت الف رهط ىلع ناك نم اماو
 ٠ .ايابحتسا بحتست

 رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نارع نبا ىور

٠ دحاو ءوضوب ءاسثعلاو برغملاو رصعلاو



_ ١٤٥ 

 ٠ ةالص لكل مايقلا ةدارا دنع بجاو ءوضولا نا مهضعب معزو

 ءوضو ال نأ سابع نبا ةياورو ةروكذملا رمع نبا ةياور درنر

 ٠ ثدح نم ال !

 . بجاو ءوضو ال ىآ

 ٠ حسن مث كلذ ن اك : ليقو

 طرضلاو قسفلاك هسفنب ءوضولا ضقني ام عرشلا فرع ف ثدحلاو

 ٠ طئاغلاو لوبلاو

 بذكلاو ةميمنلاو ةيبغلاو ساجنالا ةاقالم كلذ ىلع عرستلا لمح مث

 ٠ سومغلا نيميلاو ةوهسثلا رظتو

 . ةتيملا الا ءعىضوتلا هنم مزلت ال ةسبايلا سجنلا ةاقالم نأ ريغ
 ٠ ملعأ هللاو ةميمنلاو ةبيغلا ىلع اسايق ةريبك لك مهضعب دازو

 . « ناميالا طرش روهطلا » ملسو هيلع هلا ىلص هنع سابع نبا نعو
 ٠ ناميالا رجآ فصن هيف رجالا ىآ

 ٠ اياطخلا نم هلبقت ام بجي ناميالا ناو

 ٠ رئاغصلا نم هلبقت ام بتبجي ءوضولا اذكو

) رغصلا عماجلا _ ١.٠ م (



 ١٤٦ ہب

 . رطشلاك هيلع هعقوتل راص ناميالا دعب الا حصي ال ناك امل نكل

 ٠ ةالصلا ناميالاب انه دارملاو

 . مكتالص ىأ ( مكناميا عيضيل هللا ناك امو )

 ٠ رطسشلاك تراصف ةالصلا ةحص ف طرش ةراهطلاو

 ٠ ايقيقح افصن نوكي نأ رطشلا ف مزلي الو

 ٠ ريخألا مهضعب حجر لاوقأ انهو

 ٠ ءوضولا بوجو ىلع ليلد لاح لك ىلع كلذو

 مهيديآو مهلجرأ ىفو ءوضولا نم مههوجو ىف رونب هدعب وآ هنامز ف نمم

 ٠ مهسؤرو

 ٠ ءوضونا ىف ممألا متكراش ولو رونلا كلذب ةمألا هذه تصخو

 ٠ ءايبنألا الا مهلبق نكي مل ناو اضيآ ءوضولاب تصخ : ليقو

 ةيفكلا ىلع ءوضولا ةمألا هيب تصخ ى ذلا : رجح نبا لاتقو

 ٠ ةصوصخملا

٠ تلصو تأضوت اهنم وندلاب كلملا مه امل ةراس نأ ىور دقو



_ ١٤٧ 

 ٠ جيرج فهارلا صصخ ف هلثمو

 لاجر عبار هنذي مالسال ١ عبر ىمسي ناكو ةسنتيع ني رمع نعو

 : اوملسأ

 . لوق ىلع لفون نب ةنترو : الوآ

 فنألاو مفلا اياطخ جرخت : ملسو هيلع هنلا ىلص هتا لوسر لاث
 ٠ ق اجثزننتس ال ١ و ةضمخم د . أ دنع م ال ١ عس

 ٠ هعم ةيحللا فارطأ نم هجولا اياطخو

 ٠ لمانألا نم نيديلا اياطخ هعمو

 ٠ رعشلا فارطآ نم سأرلا اياطخ هعمو

 ٠ هعم نانبلا نم نيلجرلا اياطخ هعمو

 ۔ دلو مويك فرصنا هدجمو هيلع ىنثأو هللا دمحو ىلص اذاو

 ناب نيدت اننأل رئابكلا بنتتجا نمل رئاغصلا ىلع اندنع لومجم كلذ

 ٠ رئايكلا فبتتجا نمل رفغت رئاغصلا

ه رئابكلا نم ةبوتلا بجي لومت ىلعو الومجم ةبوتلاب رئابكلا رفغتو



_ ١٤٨ 

 رجشل ا دصق مدآ نأل ء وضولا بجو هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو ٥

 اهمشو اهنم ذخآو ةيصعم ىلا تشم مدق لوآ وه و ىشمو اهيلا رظنو

 ٠ هتلظآو لكأو

 ٠ هسأر ىلع هدي عضوو ىلحلاو للحلا هنع تراط لكأ املو

 ٠ ةئبطخلل اريفكت ءوضولاب ىلاعتو هناحبس هللا هرمأو

٠ نيئضوتملا اياطخل ةرافك ءوضولا اذكو



_ ١٤٩ 

 ىناثلا لصفلا

 ٠ سجنلا ةلازاو ءاجنتسالا دعبي الإ ءوضولا حصب ال

 وآ هلسغ ىلع ردقي ال اسجن ناسنالا ندم ف ناك نا : ضعب نعو

 ٠ آضوتي هناف ءاجنتسالا ىلع ردقي ال ناك

 لوبلا وهو وحنلا ةلازا ءاجنتسالا هيلعو مميتي هنا حيحصلاو

 ٠ اهريغب الو ةراجحلاب حسملاب رهطي ال جرفلا نأل طئاغلاو

 ٠ دبعت ءاجنتسالا ناو رهاط هنترع ناو هب رهطي هنا : مهضعب نعو

 . ءاجنتسالا همزلي ليقف هجرف جراخ سجني مل هنا ىتح طيغت نمو

 ٠ ةتيملا سجنلاو ال ليتو

 نم لئاس مد هال امم ةيعرش ةاكز ريغب هتايح تلازام انه ىهو
 ٠ بابذلاك بستكم همد ام ةتيمب سأب الو ربلا ناويح

 دبجوب ال هنا ةرورضل عرشلا ةحاب سجن همد نأ حيحصلاو

 ٠ بابذلا نع ررحتلا

 اهفلظو ةتيملا نزح فق فلتخاو هل ارهطم هباستكا نوكي فيك مث

 ٠ هغبد دعب اهدلجو اهمظعو

٠ هتراهط حيحصلا و



_ ١٥٠ 

 اهنم ةساجنب كلذ لصت مل ام اهسثيرو اهربوو هفوصو اهرعس لحو .

 تلسغ تلصو ناو .

 روكذملا ناويحلا نم هناكم جراخلا مدلاو ٠

 مدب سأب الو نالوق هتساجن ىفف اهريغو ادبوأ بابذب جرخ ناو

 . قشلا وآ حرجلا جرخي ملو اهوحنو لجر قاقسث وأ حرجلا ف هناكم جرخ

 ٠ رهاظف هناكم نم جرخي ملو لظ هل ناك ناو

 ٠ ةساجنلاب امهيف ليقو

 قاقشنا وه حفسخي نآ ىلع ءانب سجنم هبطر نم جرخ مد لك : ليقو
 ٠ هتاذب هناكم جرخ نأ الا سجني ال هنا حيحصلاو محللا ف هنع دلجلا

 . ضعب هنع هب قصتلا ام سجني ال رهاطف هريغب جرخ ناو

 : هريغ وآ مد نم سجنلا س شاشر ق فلتخاو

 مد فقو رفظلا طسو لثم عضوم ق عمتجا ول ضيفب ال ناك اذا

 ٠ قورعلاو بلقلا

 مدو ١ ءادهشل ٠

٠ املظ لتق نمو



_ ١٥١ 

 ۔ هوحنو بابذلا مدو

 ناويحلا لتق مدو ٠

 قصتلاو ةلمقلا جرخحه ٢ جرخ نا الا ىمدآلا لهق مد سجنو

 ٠ بوثلاب

 ٠ قلطم رهاط : ليتو

 ٠ هللبو هتلمجل ريزتخلاو قؤرعلا مد ةراهطو هدلج ةساجن حيحصلاو

 . ايح مادام ءىقلاو مدلا و ثورلاو لوبلا ريغ هللب ةراهطب ليقو

 ٠ هب لمعي ال لوقت وهو رهاط همحل ادع ام : ليقو

 نم وآ ارسب وآ ةرذ وآ ريعش وآ ليسع وآ ارمت وآ بنع نم ركسم لكو

 ٠ كلذ ريغ

 . سجني سيلو هب عافتنالاو هبرشو ركسملا لكآ مرح امنا : ليقو

 ةسثيشحلاو نويفالاو ةمجعملا نيشلل طبن ناركيسثلاو جنبلا اماو

 ٠ ىدنع رهاطلا وهو انموق عامجاب ةرهاطف

 . لقعلل بيغملا ريثكلا ىلا رظنلاب اضيأ مهعامجاب لكألا ةمرحمو

 ٠ ريسيلا ردقلا ىف اوفلتخاو
٠٠



 . ١٥٢

 . اهريثك اهميرحت بهذملاو

 ٠ حص دنتو بيغم اهريثك نأ حص نا اهليلتو

 ٠ مارح هليلقف هريثك ركسأ ام : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو

 . رهاط هناف ءاملا ىف الا شيعي ال ام لوب الا اقلطم لومل لوقلاو

 اوبرشي نآ نينرعلا ثيدحل رهاط همحل لكؤي ام لوب نأ : كلام معزو

 مرح ام مهل زوجي ال ىتح رارطضا لاحب اوسيلو اهنابلاو ةندصلا لاوبأ

 ٠ نبللا دوجول

 ةقدصلا لباو لوبلا مهلكب فيك نكلو مهلاح قيضل مهل صخرو

 ةدوجوم ٠

 لكؤي امم ناك اذا ةعاس ف ولو هتراهطو لوبلا ةحابال الا كلذ امو
 ٠ همحل

 تاوادا حيبي ملسو هيلع هللا ىلص سيلف تاوادملل ناك ناو

 ٠ مرحلاب وأ سبجنلاب

 ٠ هب تاوادملا نع هيهنل كلذب تاوادملا حيبت ةرورضلا تسيلو

 ٠ ملاعلا كلذ بناج ف مالكلا نم ىل رهظ ام اذهو

 لوبلا ةساجنلا ليلدو تثحب نكلو لكؤي ام لوبل احيبم تسلو
٠ ثيبخ هنا اقلطم



_ ١٥٣ 

 ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو :

 » نيثبخالا عفادي وهو مكدحأ ىلصي ال « ٠

 ىلاعت هلوقل مارح ثيبخلاو :

 ) ثئابخلا مهيلع مرحيو ( ٠

 ىمدآلا لوب ثيبخ هنا هيغ درو ىذلا لوبلا نآ هبناج نم لاقي هلعلو
 ٠ كلذ لبقي الو هيف ثدحلا نأل

 ٠ كلذك سيلو هب ءىشلل تبست ام مسا صتخب نا مازلا الو

 الا ادجسع ىمسي ال بهذلا نا لقن مل ديز دجسع اذه ليق ولف

 ٠ ديزل ناك نا

 لاوبأ برش نم رذع انباحصآ عطقي مل دعاوقلا ىفو كلذب ملعلاو
 ٠ تالوكأملا

 . ناسنالا نم ةجراخلا ةلضفلا وه : طئاغلاو

 ٠ ضفخنم ١ ناكمل ١ وهو ابلاغ اهل لحصحه وه ام مساب ثتبمسو

 ٠ فالخ هيفف هخم الا ةسجن اهلك ىم دآلا .ا زجأو

٠ نيتيم ٥ ١ رفظو هرعش ال ا هتساجن حيحصلا و



١٥٤ 

 اهلصأ نم ةرعشلا و رفظلا امأو ٠

 نالوق امهيفف نابح امهل لاقيو ٠

 نم ةسجنو ةرهاطف للبلا عيمجو قازبلاو قرعلاو مغلبلاو طاخملا و

 ٠ اندنع ىنئو

 ٠ ةيزجلا طعي مل نأ ىناتكو سوجم نمو انموق نم ريثكو

 ةرهاط لوكأملا ناويحلا ثاورأو اهطعي مل ولو هنم ةرهاط : ليتو

 ٠ اندنع

 ٠ سجن هثورف جاجدلا الا ىعفاشلل افالخ ةمألا روهمج دنعو

 ٠ اسجن لكآ هنآ ملعي مل ام هبف صخرو

 ٠ نيلاحرلا جاجدو ىشحولا جاجدلا ثور رهطو

 . هثور ةراهط فااخلا لصحم لعلو

 ٭ هنود هسجنف سجنلا لكآ ىلع الا لمح اضعب نأ الا

 ناشو اسجن الكأ هنأ ملعي نأ الا هسجنب ملف لكألا ىلع هلمح ضعبو

 ٠. ىلظفل فالخلا ناكف ةراهطلا ىلع هثور هولمحف اسجن لكأي نا لاجرلا

٠ محللا لكاب ناك نا همحل لكؤي ام ثور سجنو



_ ,١٥٥ 

 ٠ عابسلاك سجنلاو فيجلا.و

 ٠ بشعلا لكأي ناك نا ريطلا نم بلخم ى ذو

 ٠ ريمحلاو لاغبلا و ليخلاك بحلا طقتلت امو

 لحم ىلع هرورم عيبرلا مايآ ق ةرقبلا ثور انياحصأ ضعب هركو

 ٠ قيقر ذئنيح هنأل جراخ هنم لوبلا

 فلعت تناكو اقيقر ناك اذا لاغبلاو ليخلا ثور : لاق مهضعبو

 ٠ ريعشلا

 ٠ اقلطم تاناويحلا نم نآرقلا فق هللا همرحب مل ام .مج ايل حتب ليقو

 ٠ بلخم اذو بان اذ ضعب هركم

 .٠ ضعب همرحو

 . ءايلا فيفخت عم نونلا ناكسا زوجيو ءايلا ديدشتو نونلا رسكب ىنملاو

 ةحئارك هتحئار ةنيخث ضيبأ ام وهو ةحوتفم ميملاف لاح لك ىلعو

 ٠ ةلع نم ريغتي وآ رفصي دتو قفا:د علطلا

 برطضيو ةوهسشلا مطقنتو ةذللا دجوت هبو ةصحئارلا عطقنت الو

 ٠ فبضتلا

رسكب وآ ءايلا فيفختو ةمجعملا لاذلا ناكساو ميملا حتفب ىذملاو



_ ١٥٦ . 

 جرخي هدعبو راشتنالا لبق باعللاك ليسي قيقر وهو ءايلا ديدستو لاذلا

 ٠ ركفتلاو رظنلاو ليبقتلاو ةبعالملاب

 لوبلا لبن نوكي ضيبأ قيقر وهو هيهجوب طبضلا كلذب ىذولاو

 هدعبو ٠

 ٠ اهماكحآ فالتخال ةثالثلا هذه نيب قرفلا ةفرعم لجرلا ىلع بجيو

 ٠ هلسغ ىنملا نم مزلي هناف

 ٠ ءوضولاو لاستغالاو

 رهطلاو لاستغالا عم ال طقف ءوضولاو امهلسغ ىذولاو ىذملا فو

 ٠ اهوحنو ةرفصلا اذكو ءاسنلا ف

 ٠ تاذلاب سجن هدعب ركذ امو ىنملاو

 ٠ سجنلا ىرجم ق هنايرجب : ليقو

 ىهف رهاط عبارلا ناك لوب للختي ملو تارم ثالث ىنمآ ولف هيلعو
 ٠ لصألا ةرهاط

 . نارهاط دلجلا تحت نم ءاسملاو نبللا نآ ا ک

 ىراج ضيحلا مد نم دلوتم حسم ةأرملا رهط نأ مهضعب ركذو

 . ضيحلاو لوبلا ىرجم ىلع

 ىرجم ريغ هارجم ناو سجنتم ريغ رهاط ىنملا نأ ىعفاشلا نعو
٠ لوبلا



_ ١٥٧ 

 سجنلا نم ناسنالا قلخي ال هناحبس هللا نألا اولاق ٠

 انيل مدلا لاحتسا امك دعب ةراهطلا ىلا لاحتسا هنأب بيجأو ٠

 هجورخ لبت مدلاو لخاد ف انبل لاحتسا مدلا نأب ثحيي دتو
 ٠ رهاط

 .َ اجرخي مل ام نارهاط ناسنالا فوج ق ءاملاو ماعطلا نأ امك

 ٠ اسجن نوكي هجورخبو جراخ هناف ىنملا فالخب كلذو

 ىلا لجرلا ركذ نم ىنملا نأ باوجلا امناو ارهاط ليحتسي فيكو
 . اهنم جرخي مل اذا هللاا دنع سجنب سيل ةأرملا محر

 ٠ ىمدآلاب اصتخم ثحبلا سيلو

 ٠ ركذلا مف نم امهو لوبلا ىرجم ريغ هارجم نآ ىعفاشلا ىعدي فيكو

 ناعمتجي ركذلا ةبقث ىفف نطابلا ق ىرجم دحاو لكل نأ ىعدا ناف

 مفلا ىلا عجري ام وهو ةزمه اهدعب ءايلا ناكسا و فاقلا حتفب ءىقلاو

 .٠ هوحن وآ ماعط نم نطبلا ةهج ىلا هنم هرا دحنا دعي

 . هتراهطي كلام لاتو

: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقت هتساجن ىلع لديو



 ب ١٥٨ ب

 ٠ « ىضوتيلف سلق وآ ءاق نم ۔

 حيدملا حبوو ةروظحملا لاونالاو لامفالا دعب ءوضولا ف رثؤملاو
 عجارلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ال هريغ نود سجنلا وه امنا

 ٠ « هيف ف عجري مث ءىقي بلكلاك هتبه ىف

 ٠ ءىقلاب ميرحتلا ال ةنسحلا هنم دارملا نوكي نأ لامتحالا

 ٠ رخآ ليلد نم ناكل امرحم ناك ولو

 . اسجن مرحم لك سيل اضيأو

 لصو ام وهو ءىقلا مكح سلقلا مكحو بلكلا فو روكذملا اضيأو
 ٠ نطبلا نم مغلا دح ءاملا نم

 . ىصع مفلا دح هلوصو دعب اسلق وأ اثينت علب نمو

 ٠ روهشملا وهو ةظلغملا همزلتو ءىقلاب كلهي : ليقو

 ٠ ناضمر ىف الا هنم هيلع ةظلغم الو هب كلهي : لينو

 ٠ سجن الو مرحم لعف الو لوقب سيلو ضقان ربدلا حير تلق ناو

 ٠ لولبملا سجن الولبم انيتم ىف ال سباي سبحي ليق : تلق

 . ضقان هنكل هسجنب سيلو سجني ال ليقو

 رظناف مهريغ وآ مدآ ىنب نم دالجلاو مرحمب ركس نم قرعو

٠ لينلا حرش



 _-_ _ ١٥٩

 تئاتلا لصخغلا

 - كلذ ريغ نم هغارفا وهو ءاملاب حضنلاب سجنلا لازي

 . هسجن نقيتملا ريغ ريصحلل وهو

 . نقيتي ام لكلو

 . ماعطلا لكأي مل نا بطرلا عيضرلا لوبو

 . اركذ ناك نا : ليقو

 ٠ عاضرلا هتوغ هلج ناك نا هلكأ نا : ليقو

 ٠ ركذلا لوب حضنيو ىثنألا دصقب ثيدحلا ءاجو

 . ركذلا بيصي ىذملاو

 ٠ هتيسثاحو دعاوقلل عماجلا رصتخم رظناف

 لعنلل ةراهط وهو ءىطولابو هلاوز لهسي امم سجن عيام لكو : ليق
 ٠ حشرلابو رثألا لاز ىتح امهب ءيطوو ضرألا ىلب امم اسجن ذا فخلاو

 امو امهتحت ضرألاو امهوحنو ةبرتلاو ةلقلا جراخلا ةراهط وهو

 ىذلا ناويحلا ةتيم دلجل ةراهط وهو عابدلابو اهحشر اهنم هيلا لصي

٠ محلل ةاكذلا لثم هل وهو ةاكذلا هلحت



 _ ه١٦١٦ _

 بيرتتلابو داسفلا نم دلجلا عنمي ام لكبو ةداع هب غبدي امب نوكيو
 ٠ قزال ريغ بارتب اهشثيرو اهرعشو اهربوو ةروكذملا ةتيملا قوصل وهو

 ٠ عضاوم ةعبس ف ىصع عبسبو

 . ةثالث ىف ثالثب لينو

 ٠ ءاملاب لسغلا ف صخرو

 ٠ لخي وآ برتيف ةتيملا نم سجن هسم ام رذحي : ليقو

 هلصأ امو ضرأئلل نامزلاب وأ لسغ الو بيرتت الب رهاط هاوس امو
 ٠ لومعم ريغ اتابن ولو اهنم

 الخادو مايأ ةثالث اجراخ رحلا تنو ىف وهو الومعم ولو : ليقو
 ة ةعب

 ٠ رشع ةعبرأ الخادو ةعبس اجراخ دربلا تقو فو

 . ةلالجلا لباللو حيحصلا ىلع ةلصفنم ىهو نامزلاب رامثلا ريطتو

 . اموي نوعبرأ رمخلا برانثو

 ٠ ةليلو اموي رمخلا براش الب ىقتي لبقو

 . ناسنالا فوج ف ماعطلا ىتيب ام رادقم وه كلذو

 ٠ نورشع ةلالجلا ةرقبللو

 . رشع هاسشثللو

٠ ةتس ةم اعنللو



 س ١٦١

 . فصنو موي ةمامحللو

 ءامو ةلينلا ءامك افاضم ولو كندلا مم ءاملا غارفا وهو لسغلابو

 ٠ لوسخملن فيضا نأ نيعلا حتفب وهو لوقبلا
 ٠ تمض لوسغملا ريغ ىلا فيضأ اذاو

 ٠ مسا مومضمل او ردصم حونفم ١ نآ حضاولا و : 7

 اذا تاعئاملا نم هلسغ كردي ام الا سجن لكل وهو اقلطم زوجيو

 ٠ تيزلاو نبللاك هرذعتل سجنلا هطلاخ

 كرحيو جرخيف ءاملا هبلع رغرغي نأب ءاملاب تيزلا رهطي ليقو
 ٠ ثالث كلذك ءام هيلع بصي من جرخي مت

 ريغتي مل نا سجني مل رثكأ وآ نيتلق ردق نبللا وأ تيزلا ناك اذاو
 ٠ هنول وآ هحير وأ همعط

 . نيصخرملا ضعب لوت ىف اذهو

 ٠ انباحصأل ظفللا ضعب ىف وهو

 ىق خبط امكو ءاملاب ريثكلا تيزلا ف كلذ نأ انموق ضعب ةرابعو
 ٠ هيف رمخ وأ هب نجع وأ سجن

( ريغصلا عماجلا _- أ م )



_ .١٦٢ 

 هريغ وأ بوثلا ف نهدلا هيلع عقو ىذلا سجننا لسغك رسعتي دقو
 ٠ سجنب غبص ام لسغ وأ هيلع دقع وأ هيلع طيخ وآ ةيعوألا نم

 . محللا نم سجن حلمب حلم امو
 نهدلا لاوزو لحلا دعب الا رهطي الف سجن نهدب نوهدملا ندبلاو

 ٠ ةغبصلاو

 صقني ال ىتح لسغ وآ اديدش كلذ نا لحالاب رهطي نا صخرو

 ٠ كلدلاب ءاملا غارفاب اهيف ىفتكي هريثك روص ةفعلا غبصلا

 وأ هعم امل وأ سجن ء امب ىقس امل ره اط ء امب اثالئ ىتقسنلا اهنمو

 ىف واو اهدعبف ثالثلاب رهطي هناف لةب تحت سجن لبزك سجنتم هيتحت
 ٠ رهاط لكلاو هؤازجأآو هرامث ىتح موي لك فشن دعب دحاو موي

 رهطي الف تا ذلاب سىجن امم امهنوكو هترم وأ ةرذع هتحت ناك ام امآو

 ٠ ارشع ىقس ولو

 ىف ولو هنم ذخؤي سجنب ىقس امنا لاقي نم ةصخرب هيف ذخؤي امناو
 ٠ نيحلا

 هيف صخري كلذ دعبف اهحيرو ةرذعلا نول لاز ىتح ىقس ناو
 ٠ ةساجنلا عزنتو

 اهسيجنت دمعتي نا لحي ال نكلو تيزلاو نبللاو ذيبنلاو لخلاب : ليق
 ه رهاط عيام لكبو

: نالوق طاخملاو قيرلاب اهتلازا فو



_ ١٦٣ _ 

 ٠ ديدحلاو سلمالا ندبلل وهو حسسلابو

 الو ندبلا نم رعشلا لحمو بايثلا ف ال سجنلا فسني ال ام لكو
 ٠ لجرلا قوقسنو جرفلا ف

 ٠ بارتلا ف تغرمتو هيلع تلاب اذا ةاسثلا عرض ف زاجو

 ىتح هتحسمف ةجاجدل ١ راقنم ىلع وآ ةب ادلا رهظ ىلع ن اك وأ

 ٥ ٠ 4 ل ا ز
 ره ر

 ءانبلاو رفحلاو ثرحلاو د_صحلاو عرزلا ةلوانمب ديلا رهطتو

 . رثذنا لاز نا كلذ ريغو باطتحألا و

 . قلحلاو عطقلاب ديدحلا رهطيو

 . نحطناب ىحرلاو

 . كلذ وحنو قدلاب رجحلاو

 ٠ نيعلا لاز نا ةرم لينو اثالث سنكلاب تيبلا و
 : حسملا دح قف فلتخا دقو

 ٠ ةرمب ولو نيعلا لاوز هدح ليقف

 ٠ ء ايسشآ ةئالثب حسمل ا نم ديال : ليقو

 رجحلاو ديدحلاو اهنم لمع امو ضرألا ىهو رانلابو ةعبسب : لينو
 ٠ امهريغو ةضفلاو فهذلاك امه وحنو

٠ ديلا هلمتحت ال ام ردق ىمحي نأب كلذ نوكيو



_ ١٦٤ 

 عجارلا لصخلا

 نيعتو طئاغلاو لوبنا ىلع هسفن دواري نآ ءوضونا دارأ نمل ىغبني
 لجرلا ىلصب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىهنو ، هارضح نا امهجارخا هيلع

 ءاضفلا ىف ناك نا نكمأ اذا داعتبالا كلذ دنع همزلو نيثبخالا عفادي وهو

 ٠ طئاغلاو لوبلا توص هنم عمسي الثل

 ٠ هتروع ىرت الئلو هحئا رلاب سانلا ىذؤي الئلو

 ٠ مزال راتتسالاف

 توصب وآ ضرألا ف هلوب عوقو توصب ذذلتي نل ضرعتي الئلو
 ٠ هنم طئاغلا جورخ

 ٠ رفكي ذذلنم ءاجنتسالا توصل وآ كلذل عمتسمي نم هناف

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعو

 ٠ « ناميالا نم ءايحلا و رتسنلا ناف رتسب اورتتسا »

 ٠ « روظنملاو رظانلا هللا نعل » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ ةروعلا رمأ ف ىنعي

 ةب ١ د وآ ةلحا ر وآ بشخ وأ ة رخص وآ را دج نم نكمأ امب رتسيو

 ٠ بوث وآ

 كلت نأل احرقفتم حيرلل هنم لعجيو هسفن ىلع هريدب ام ددحي مل ىآ

٠ ماذجلا ضرم ريثت ةحئا رلا



_ ١٦٥ 

 روعلا ى وس ام رنسو ٥ كات ف هبابثو هصخش نم ١ بحتسم لاحل ٠

 ادبأ بجاو ةروعلا رتسو ٠

 اعنمو ناينبلا ريغ ف اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي ال نأ همزلو
 ٠ اقلطم

 ٠ اقلطم طقق :رابدتسال ١ اعنمو طقف ةكم ق اعنمو انتلطم زيجآو

 ٠ ةراجحلا ىهو رامجلاب سجنلا ةلازإ وهو رامجتسالا همزلو

 ٠ فارسا الو هب عيبضت الو ةمرح ىذب هيف سيل قنم رهاط لك اهلثمو

 رتولا نسيو ضعب مالك همهفي ال افالخ اه دوجو عم اهلثم ىزجيو

 ٠ كلذ ىف

 سجنلا سمي ال ناك نا رثكآ وآ فرحأ ةثالث هل دحاو رجح ىفكيو
 ٠. ءاخلا حتفب رخآلا فرطلاب رهطتلا دنع

 ٠ اندنع نانثا وآ دحاو ىفكي الو

 ٠ ىقنآ نآ كلذ ىفكي لبتو

 . ثدحلا وهو وجنلا ةلازا وهو ءاجنتسا رامجتسالل لاقيو

 ٠ ءاملاب هلسخل لاقي امك

٠ ثورلاو مظعلاب رمجنسب الو



 _ ١٦٦ ب

 ىف امك حبذلا نيح هيلع هللا مسا روكذملا مظعلاف كلذ لعاف نعلو

 ٠ مهباودل فلع ثورلاو نجلل ماعط بهاوملا ىلع ةيشاملا

 . رامثلا ىون الو انبأ ود هلكأت وأ هلكأب امب الو

 ٠ ةرورضلا الا نيميلاب رمجتسي الو

 ٠ كلذب رفكي لاق نم ددشو

 هماعطو هءوضول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيمي تناكو
 آ

 ٠ هبارشو

 : نيميلاب

 امك ص هالعأ ىلا لوبلا جرخمل رامجتسالا ف آدبيو بيدأت ىهن ىهف

 ٠ رض الب نكمي

 ٠ ركذلا لصآ ىلا طئاغلا باب قوف نم ركذلا بلنسي نآ هل ىغبنيو

 الئل وأ نجلا ىملسم نكاسم اهنأل ٥ رجحأخلا ق طوغنب ال و لبي ال و

 ٠ نجلا نكاسم اهنأل رفاحلا رثآ ق الو ةبا د هيذؤت

 هيرجي ام دجي ملو اهيلع هللا مسا ركذو اهرفح داز نا زوجي ليقو
 ٠ ةلاحلا كلت ق مالسلا درب ال و

 ٠ غارفلا دعي درلا همزلي الو

 تكنو لمت حرطو برشو لكآو تاصناو ثيدحك هلغشي ام لعفي الو

 ٠ ضرألا ف

٠ هللا ركذ هل زاج هجراخ رمجتساو لحملا نم جرخ نآو



١٦٧ 

 ٠ ةلاحلا كلت ق رمقلا و سمشلا 7 الو مالسلا درب نأ زاجو

 ٠ قيرطلا ف الو سانلا هيف عمتجي عضوم ف كلذ لعفي الو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

٠. ٠ .. 

 قيرط وأ راج رهن ف وآ ةرمثم ةرجش تحت هتجاح ىضق نم »

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هللا دجاسم نم دجسم رهظ ىف وآ رماع

 نيعمجأ ) ٠

 ٠ « نعالملا وقتتا » : ىورو

 تيمس اهنأكو سانلا كزنمو قيرطلا ةعراق فو ةنعلم عمج وهو

 ٠ اهيف هتجاح ىضق نم نعلي هنأل كلذب

 اهنأل رامث الا حلصي ام الو رامث اهيف ام ةرمثملا ةرجشلاب دارملاو

 رامثلا عوقو ىلا ةباد ال احضاو احيق اهتحت ءاضفلا حتفت ىتلا ىه

 . بجنا كلذ ىلع

 زوجيف رضاحلا لعفلا ف ةقيقح هنأ لعافلا مسا ف حصألا نالو

 ٠ رامث اهيف نكي مل ىتلا تحت ءاضقلا

 ٠ رمثي امم تناك ولو

 ٠ رمثب امم ليقو

 ٠.ال وأ ترمثأ رامثألا اهناسث نم ىتلا دارملا : ليقو

 لاحلل حلصي لعافلا مسا نآ ىلا دنتسم حاضيالا ق هراتخاو

٠ لابقتسالاو



١٦٨ 

 ةرمثملا ةرجشلا ةرمثلاب دارملا نأ دارأ نا هناب هيف ثحبي دقو

 ةوقلاب ةرمثملاو لعفلاب ٠

 ةقيقح لعفلاب ةرمثملا ىلع ةرمثم ظفل قالطا ناف ٠

 زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزليف زاجم ةوقلاب ةرمثملا ىلعو ٠

 رثكألا دنع زوجي ال وهو .

 كلذ زيجي حاضيالا بحاص هلعلو ىعفاشلاو هللا راج هزاجأو

 ةقيقحلا ف نوكي ىذلا ىنعملا داري نا وهو زاجملا مومع ىلع كلذ دمحي وأ
 ٠ ةنيرق نم دبال نكل زاجملاو

 نع رظنلا عطقب رمثت نأ اهنآىش نم ام ةرمثلاي دارملا نا دارآ ناو

 ٠ همدعو رامثالا عوقو

 ٠ هيلع مالكلا لمحي الف هل ةنيرق الو زاجم اذهف

 ٠ لوألا هجولا ىف زاجملا قش ىلع ةنيرق ال اذكو

 ٠ ةوقلاب رامثالاو لعفلاب رامثألا ةدارا ف ىنعأ

 عوضوم هنأ رضاحلا لعفلا ف ةقيقح لعافلا مسا نوكب نآ دىرآ تسلو

 ٠ ل_ءعاخغلا

 ققحتملا ثدحلا فق ةقيقح هنأ لاحلا ف ةقيقح هنأ مهلوق ىنعمف

 ٠ لعفلاب لصاحلا

 ىف زاجم هنآ لابقتسالاو ىضاملا ىف زاجم ةقيقح هنآ مهلوق ىنعمو
٠ عطقنم اا ثدحلا



_ ١٦١ 

 راتخيو رامثلا هيف طقست ىذلا عضوملاب بنتجي امنا لبقتسملاو
 ٠ لهسسلا عضوملا

 عضوملا ناك ذا هءاضق عضوم ىلا ه٥ءاهتنا لبق هنروع فيكم الو

 ٠ ر_هھاط

 ٠ قيرطلا لبقتسي الو

 هريغ وأ تيب وآ ةربقم وأ ثرح وأ دجسملا ميرح ىف ىضقي الو

 ٠ ءوضولا عضوم وآ اهب

 ثيخملا ثييخلا سجنلا سجرلا نم كب ذوعا : هءاضق دنع لوقيو

 ٠ ميجرلا ناطيشلا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص لوقي امك كلذو

 ءابلا رسكب سجرلا ةقفاوملا ميجلا نوكس عم سجنلا نون ترسكو

 ٠ ءاثبخ هناوعآو هباحصآو وه نم وأ ثبخلا باصآ نم

 ٠ هايإ مهملعيو ثبخلا ف سانلا عنوي نم وأ

 ىنقاذآو ابيط اماعط ىنمعطآ ىذلا هلل دمحلا : غارفلا دنع لوقيو

 جا , ١ ٩ ىلع رسيو اهاوتو اهعفانم ىدج ق ىقبو تاذللا ةمعن نم

 ٠ تارضملاو ىذألا ىنافكو ثئابخلا

 ٠ هلوبل ةرفح رفحيو

٠ اهنفديو هطئاغن ىرخآ ةرفح رفحيو



 س ١٧٠

 ىف قصيب الو هنيميب هتروع سمي الو رسيألا قسثلا ىلع دمتعيو
 ٠ 7 الو ثدحلا

 دقو ، سجنلاب خطلتي الئل هزجع عفري نأ اهئاضق لاح ف ىغبنيو

٠ نكمتلا ىلوالاو سجتنتف عوقولا و لزلزتلل ةنظم نيمدق رودص



. .١٧١ 

 ٠ اهكرتب رفكي ةبجاو ةنس ءاجنتسالا

 هيف ) : ىلاعت هلوق نأ ىلع ءانب زاجل نآرقلاب ضرف هنأ لين ولو
 مهتالابنت لهآ ف لزنف ٠ ( نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر
 ٠ طئاغلاو لوبلا رثأ ىلع ةراجحلاو ءاملاب نورمي

 ٠ رمألا ىلع لدي لعافلاو لعفلا حدم ناو

 . تالاؤسلا ف ام ىلع رمألا ىلع لدي لعفلا دنع باوثلا ركذ نأ امك

 دق ميلستلا ىلعو ثحبلا دنع ملسم ريغ هنكل نارقلا ف كلذ لعلو
 ٠ سجنلا لاوز دعي الا ءوضولا حصي ال هنآ ىلع اليلد ةيآلا نوكت

 ءاجنتسالا ةرفح ءىهب ىه امناو ةنسلا نم ليلدلاف اليلد نكت مل ناو

 ءاضق ق رم ام دح ىلع اه ريدتسي الو ةلبقلا لبقتسي ال فيظنت عضوم :

 ٠ ناسنالا ةجاح

 ٠ حيرلاو رمتلاو سمشلا لبقتسي الو

 ٠ سانلا راجشأ تحت هرفحب ال وأ دحأ هب رضي الو

 ٠ هتيب ف نوكي نأ نسحألاو

 ٠ هباصآ نا قحالتي ال ىتح ءاملا فشني عضوم ف هرفحي اماو

 ٠ هاجنتسا ام هيلا مجري ال ىتح افصتم ارفح رفحيلف دجي مل ناو

٠ عباصأ ةثالث هقمع لعجي اهنا و هندب ضرع ىلع رفحيو



_ ,١٧٢ 

 رثكأ رفحيلف ءام هقحلب نآ فاخ نا و ٠

 هبف صخر و ءام هقحلي الئل هيف بشعلا لعجي الو ٠

٠ 
 عزني مل سجنلا ما دام ءاملا ىف هقحلي ام رذحيو

 دحأ هيلع رمي ال ثيحو رتسلا ثيح هءاجنتسا نوكي نآ ىغبنيو
 ءاقنالا الا هيف دح الو هسقفت ىلع عسوبو هبايث ق لمتسشيلف الاو هنكمأ نا

 ٠ سمخب لوبلاو رشعب طئاغلا دح نمل افالخ

 ٠ باب لكل ثالث نم دبال ليقو

 لبق هيدي لسغي وأ دبعت ثالثلا مامت ديزيف اهنودب ىقن ولو
 ٠ نيترهاط ولو ءاجنتسالا

 ٠ ريثكلا ءاملا الا هيزجب الف سجنلا امهيلا قبسي الئل كلذ

 . هيقنيو لوبلا عضومب آدييو

 ٠ دعب سجنلا هقحلي مل نا زاج طئاغلا عضومب ءدب ناو

 اسجن لعل تارم ثرالن هدب ىلع ءا ضافأ لوبلا عضوم لسغ ١ ذاو

 ٠ اهيف ىقب

 ءاملا ضيفي مث امهعمجي مث ىرسيلا مث ىنميلا هتضيب لسغي مث
 ٠ اثالث كلذك هدي ىلع

٠ لسغلاب هركاب هركذو هتخيب عمجي مث



 _ _ ١٧٣

 هلسغ لوأ ف جرخملا زواجي الو قوف نم هلسغ ق آديي امنا سجنلا نا

 ٠ هعضوم نم سجنلا لقتني الئل

 ٠ هندب هعس ىصقتسي ىتح اليلق اليل هدسج ف ةعسلا لعجيو

 ٠ سجنلا عضوم ىلع مكحيل ةرم لوأ جرختسي الو

 ٠ اثالث هدي ىلع ءاملا ضيفي من

 ٠ قيضلاب متخيو ةعسلاب ادبب هدسج ف ةدسلا لعجي من

 هيدب ىلع مث ةرم هءاجننتسا هئاضعأ ىلع ءاملا ضافأ غرفأ ذاو

 . ثالذ

 ٠ افيظن السغ ىرسيلا مث ىنميلا هتدعقم لسغي نآ هل ىغبنيو

 ٠ بنذلا مجع ىلا لسخلاب امهعمجي مث

 ىبلق رهطو مالسال اي ىج رف نصح مهللا : غ ارفلا دعب لوقي نآ بجبو

٠ نيعلا روحلا نم ىنجوزو تاساجنلا نم ىدسجو قافنلا نم



_ ١٧٤ 

 سداسلا لصنلا

 حيمج ١ ذه ىئوضوب عفرا : لوقي نأب ثادحال ا عفر 7 ءوضولا حصي

 ٠ كلذ دقنعيو ثادحخنا

 ٠ زاج ظفلتي ملو دقتعأ ناو

 ٠ ةين الب زوجي : انيفلاخم نم ريثك لاقو

 امهدحأل هاون ناف امهيلكل وآ لفن وأ ضرفل هيوني نأ طرتشي الو
 ٠ هريخل ىنك

 ٠ ثدحلا نيعي نأ همزلب الو

 ٠ نالوق ١ ٥ زجأ ىفف رخآ نود ثدح ىون ناو

 دحآ ريغتت مل نا راحبلاو رابآلاو نويعلا ءامو رطملا ءامب حصيو

 ٠ فاصوألا

 ٠ حجارلا ىلع جرخي مل رهاطب ولو ريغت ناو

 لوطب ريغت ام هريغك ءوضولا ىف ىرجيو هريغو بهذملا ىف فالخلاو
 ٠ ثكم

 ٠ دسجلا نول هب ريغتي مل ام امهبلع هيرجي خينرز وأ بارت وأ

 ريغتمبو « دسجلا نول هب ريغتو هيف ىقلأ ولو بارتلاب ريغتمب زيجأو
٠ هنع ادلا وتم وآ هل الحم ناكمب وأ بلحطب



_ ,١٧٥ 

 هنم امهو توح وآ هيف تام عدفضب ءام نتنا ولف ابلاغ فقي الو

 ه هب ءوضولا زاج امهب همعط وأ هنول ريغت وأ

 ٠ هيف خبطي مل امب ريغت ىف و ليلق ريغن ف صخرو

 ٠ ةحئارلا رييغت موق ربتعي ملو

 ٠ لق نأ الا هرابتعا حيحصلاو

 نا اقلطم سجن ءىش هيف عقو ام وهو اعامجا سجنب زوجي الو
 ٠ نبتلق نم لقأ ناك

 ٠ رثكآ وأ يتلق ناك نا فاصوألا دحأ رييغت ديقيو

 ٠ اهلك ريغتت مل ام صخرو

 . نيتلق نم لقأ ولو فاصوألا دحأ ريغتي مل نا هتراهطب كلام لانتو

 ث عبرو هبرق ةلقلا و

 ٠ الطر نوسمخو لطر اتئام ليقو

 ف مداخلا اهلمحي ىتلا ةرجلا ةلقلا نأ انباحصأ رثكأ لوقيو
 ءاملا ىلع ردق ناف ءوضولا موزلو اهب ديبعلا مادختسا ىف ةيراجلا ةداعلا
 نم كلذ وحن وأ ةقفرلا تا وف فوخ وأ عبس وأ ودع هنم عنمي ملو

 ٠ تارضملا

 نمثلا ق هيلع دزب مل نا هؤارش همزل ءارشلاب الا ءالا دجي مل ناو

٠ حاضيالا راتخم ىلع



_ ١٧٦ 

 اقلطم : ليقو ٠

 همزل فلسلاب وآ نيدلاب الا ءاملا دجي مل ناو اقلطم ال : ليقو ٠

 مل هللا نأب اللعم نيدلا ف حاضيالا ف حيحصلا وهو ال : ليقو

 هيلع قدص دخ هنال فلسلا وأ نيدلاب هموزل : ضعب دنع حيحصلا و

 ٠ ءاملا دجو هنأ

 ٠ فلس الو نيدي الا هدجي مل اذا ءاملا دجي مل هنآ هيفو

 ٠ هب آضوتي ءاملا ةبه لوبق ىدنع همزلو بعصي .قولخملا قحو

 ٠ هعضوم نم ءاملا لمحب هيلا عربتي نم عربت لوبت بجيو

 ٠ هئاماو هديبع ةوق الا هريغ ةوق فلكي الو

 . هدبع ولو هريغ هل ىضوتي نأ هيزجي الو

 ٠ هئاضعآ ق هل بصي نآ الو : ليق

٠ هضوتملا كرحيو اهيلع بصي نآ زاوجب : ليقو



_ ١٧٧ 

 عباسلا لصخلا

 : ةسمخ ءوضولا ضقئارف

 نمو نقذلا ىلا داتعملا رعسلا تبانم نم هجولا لسغ : لوألا

 ٠ نذالل نذالا

 ٠ هجول ١ ميمعت ققحتيل سأ رل ١ نم ءزج لسغيو

 بجابحلاك فيفخلا رعستلا لوصأ ىلا ء ال ا لاصيا نمه ددالو

 . ةيحللا بناجو براستلاو بدهلاو

 . نذألاو ضراعلا نيب ام لسنيو

 ٠ الخاد ةيحللا بناوج نيب ام لسغي : ليقو

 ٠ ىلفسلا ةفسثلا تحت ىذلا عضوملا دصقيو

 ٠ داتعملا نم لسغيف هتهبج ق رعشلا تبنم نمو

 ٠ علصأال ا كلذكو

 ٠ هفنأو هيتفش نم رهظ ام لسغيو

 ٠ هنم هناف مغلا عم هيتفش نم رمحأ ام لبقو

( ريغصلا عماجلا - ١٢ م )



_ .١٧٨ 

 ء ۔ ۔ ۔۔ر, ١ ٠۔ . .۔
 __: _ :. ٦_=۔. . . 2 « ٨ ۔۔. اله ر. ه عي ٠

 7 رسيلابف وآ ىنميلابف الاو نكمآ نا هيديب ءاملا ذخأيو

 . ىرخألا ف امهادحا نم هغرفيو

 ٠ لفسأ ىلا قوف نم ههجو لسخيو امهعمجيو

 . بناج نمو لفسأ نم ىرجيو

 ٠ امهللب ىزجي الو هيدي ىف ءاملا لاصيا نم دبال نكلو

 ٠ ضعبل فالخ بحتسم لب بجاوب هيحللا ليلخت سيلو

 ٠ امهب رضي ال ناك نا ءاملا هينيع برشيو

 ٠ نيقفرملا عم نيديلا لسغ : ىناثلا

 . امهعمجي من اهنطابف ىنميلا رهظي ديب

 . امهعمجي مث اهرهاظف ىرسيلا نطابب مث

 ٠ زجي مل الاو عباصألا نيب ليلختلا نم دبالو

 . عباصألا لخديو ىنميلا رهاظ ىلع ىرسيلا نطب لعجي نأ وهو
 ٠ ىرسيلا رهاظ ىلع ىنحيلا نطبو

 ٠ كبشي الو كلذك لخديو

 ضعبب ضعب كرع عم عباصألا نيب ءاملا لاصيا ليختلا نع ىزجيو
 . ءىشب كرع وآ

٠ هبوجو مدع ىلع اعامجا بجي ال ليلختلا نا : ليقو



١٧٩ 

 ٠ ضعبب ضعب عباصألا كرع ىزجي وه دارملا لعلو

 عباصألا لالخ ءاملا لاصيا ثيدحلا ىف بجاولا ليلختلاب دارملاو

 ٠ اهوحنو عباصأ لاخدا الب ولو

 لومعملا ىلع عباصأ ثالثب سآرلا نم تارعس ثالث حسم : ثلاثلا

 ٠ ان دنع هب

 نم عبصأب ةدحاو لك حسميف تارعس ثالث لزعي نأب روصتيو

 ١ عب ا ہصأل ٠

 ٠ هعبر حسم : ليقو

 ٠ هثلث : ليقو

 ٠ هيثلث : ليقو

 نم جورخلل بحتس ١ وه و > هلك : انباحصأ ضعبو كلام لاتتو

 ٠ فالخلا

 ٠ ضيعبتلل هريغ ىلعو ديكأتلل مكسؤرب ف كيلاف هيلعو

 نأل لوق لك ىلع قاصلالل اهلعج نم عنام ال هنآ هيفو : ليق اذك

 ٠ ضعبلاب حصي قاصلالا

 قنعلا دح ىلا ةهبجلا قوفو نينذالا قوف نم هدحو لكلاب حصيو
٠ فلخ نم



_ .١٨٠ 

 ٠ هتهبج ىتح هترصنخ غلبي نآ ىلا هسأر طسو نم

 ٠ نينذالا ىلا هطسو نم مث

 نم رعشلا تبانم دح ىلا انمايتم هسأر مدقم نم هديب اديب وأ
 ٠ افقلا

 ٠ مدقملا ىلا ارسابتم مث

 ٠ انموق دنع ربتعملا وهو

 . رعشلا ىهتنم فلخ نم سأرلا رخآ نآ ىلع ىنبم وهو

 ٠ ميمعتلا عم كلذ ريغ ىزجيو

 ٠ حيحصلا وه اذه نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ : عبارلا

 ٠ لجرألا ضفخم ضعب ةءارقل امهحسم بجاولا : لينو

 ٠ بصنلا ةءارق هيلع درتو

 لحملا اذه نأل ذوذشلا ىلع رورجملا لحملا رظن بصنلا لوقي هلعلو
 ٠ حيصفلا ف هرهظي ال

 ٠ حيحصلا ف هروهظ لحملا ىلع فطعلا ف نويفوكلا طرشي ملو

 . راوجلا ىلع ضفخلا لوقي لسغلا بجومو

 تعنلا ف سيتم ىراوجلا ضفخلا نال ذوذسث ىلع جيرخت اذهو
٭ ضعب دنع ديكوتلاو



_ ١٨١ 

 ٠ اقلطم سبتقم ريغ ضعب لاتقو

 موقل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ق امهلسغ بوجو ىلع ليلد الو

 ٠ « رانلا نم باغعألل ليو »

 له ىردآ ال نكل بجاولا كرتب الإ قلعتي ال ناك ولو باقعلا نا
 لسغب ءاوس اقلطم ءاملا لاصيا كرتب وأ اصوصخ لسغلا كرتب قلعت

 . حسم وأ

 ٠ هوحسمي ملو هولسخي مل مهباقعأ نم ائيسث اوكرت مهناف

 . مهكرت ام حىملا بجاولا ناك ول لاني الو

 . سكع الو حسملا نم ىزجي لسملا لوقن نا لسغلاو

 ٠ هيزجم ةدحاو هلسغ دعب اثالث حسملا نكلو

 ٠ اهاربك ىلا ىنميلا هلجر ىرغصب آدبيو

 ادصاقو نهنيب اللخم اهيلي ىذلا مظعلا وهو عوبلا ىلا اهلسغي

 ٠ نهتحت ام

 ٠ نايجاو رصقلاو ليلختلا كلذ نا

 ٠ نميألا بعكلا ىلا ىرغصلا نم مث

٠ ىرسيلا ىلا ئربكلا مث



١٨٢ 

 نيبعكلا ىلا ىذاحي ام ىلا مدقلا رهاظ مث ٠

 هيف غلابيو اهنطاب مث ٠

 بعكلا ىلا بوترعلا مث ٠

 ٠ لسغلاب امهعمجي مث

 ىلا نميألا بناجلا ف اهنأل اهاربك نم ىرسيلا هلجر لسغي مث
 ٠ ادصاق اللخه اها رغص

 ٠ نميألا بعكلا ىلا ىربكلا نم مث

 ٠ رسيألا ىلا ىرغصلا نم مث

 ٠ مدقلا رهاظ مث

 ٠ نيبعكلا ىلعأ ىذاحي ام ىلا اهنطاب مث

 . نولوتي كلذك

 ٠ نيميملا رهظ نأ ىدنع ىذلاو

 ٠ اهارغص ىلي ام لبق ىرسيلا رهظو اهاربك ىلب ام : ليق

 ٠ ممع نا هازجأ لسغلا ف لعف ىلمهم نكل

 ٠ حسمي اه حسم ق اذكو

٠ بحتسملا هكرت كلذ فلاخ اذا نكل



١٨٣ 

 ٠ ةالاوملا : سماخلا

 زجعلا مم ةطقاس ةردقلاو ركذلا مم ةبجاو اهنأو حيحصلا ناف

 ٠ لاستغالا لبق ىضوت اذا نايسنلاو

 .٠ اهلك ساجنالا ديري نآب لاستغالا نع هيمدق رخؤي نأ هلف

 لسغ اهب ىوني ةلسغ ءوضولا اهسم ضقني ىتلا عضاوملا لسغيو

 ٠ كلذ دعب هيلحآ الا اضونيو ةبانجلا

 ديدشت الب وأ ديدش ءاملا تثبصي وأ هيدي ريغب اهلسغ اهلصو ١ ذا وأ

 لاستغالا ىف كرع الب ءاملا لاصياب ليلقلا لسغ زاوج ىلع ءانب
 ء ءوضولاو

 : عسست ءوضولا ننسو

 : ةيمستلا : لولا

 . هللا مسب : عورستلا دنع لوقي نأب

 ٠ نالوق ميحرلا نمحرلا هللا مسب وأ

 ٠ حاضيالا ف مزج لوألابو

 ٠ نيطايسثلا تازمه نم كب ذوعآ بر هدعب لوتتيو كلذ لبت كوستيو

 ٠ نورضحي نآ بر كب ذوعآو

٠ ءانالا ىف امهلاخدا لبت اثالث هيدي لسخي مث



_ ١٨٤ 

 مؤشل ا نم كب ذوعأو ةكربلا و نميلا كلأسأ ىنأ مهلل | : لوتب مث

 ٠ ةكذلهلا و

 لوقي نآ هيلعو ك ةالصلا ةحابتسا و ثادحخلا عفر ءوضولاب ىونبو

 هلل ةعاط ةالصلل ىضوتأو ثادحألا ميمج اذه ىئوضوب عفرأ : هسفن ف
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 ددش دنف هلسغ دنع اهيسن ناف س هجولا لسغ ىلا ةينلا ميدتسيو

 ٠ هيزجي ال نأ هءوضو ف مهضعب

 ٠ نيديلا لسغ لبن ةيمستلا نأ ف صن وهو رطانقلا ف اذك

 ٠ ءوضولا نم سيل امهلسغ نأ ق رهاظو ةينلا لبق امهلسغ ناو

 ٠ ةنس وه ىذلا ءوضولا لسغ لبق رخآ السغ دارأ هلعلو

 . عمجلاب ثادحألا لوقي هلعلو

 ملو هل لصحي دق امل اطايتتحا نانثا وآ دحاو ثدح هل لصح ولو

 ٠ هل ه_دنتب

 ٠ زاجل ةقيقحلا وآ قارغتسالا دارآو دارفالاب ثدحلا لات ولو

 ٠ لتقأ وآ رثكأ وآ ةثالث ملعب مل وأ هل لصح امي ملع ءا وس كل ذو

 ء درفاف دحاوب ملع ناو

. زاج نيثيدحلا لاقف نينثاب وأ



١٨٥ 

 ٠ لم اك هل ء وضو ال هن ١ هلل ١ مس ١ رك ذي مل نمل ء وضو ال ىنعمو

 ٠ ثيدحلا رهاظل ةيمستلا بوجوب لينو

 ٠ اثالث دنزلا ىلا نيديلا لسغ : ةيناثلا

 : ةضمضملا : ةثلانلا

 . هجمي مث هضخضخيف هيفب ءالا ذخأي نآب مفلا نطاب لسغ ىهو

 رسيألا هتيعابر نم هنانسأ هب كلدبو هيغ ف هعبصا لخدي نآ ىغبنيو
 ٠ ىلفسلا ةيعابرلا ىلعأ ىلا

 ٠ ىنميلاب ءاملا لعجي نأ دعب ىرسيلا ديلاب كلذ نوكيو
 ٠ كلذب ةثالثل ىمدي ناك نا قاشنتسالا ىف كلذكو

 :٠ هناسلل ءالا ضخضخي نآب فتكيلف

 : قاسثنتسالا : ةعبارلا

 ٠ هميسثايخب ءاملا طيحي نآب فنألا نطاب لسغ وهو

 ررضتي ال ناكو كلذ هنكمآ نا مظعلا ىلا هاطسو وآ هتبابس لخديو

 ٠ كلذب

 .. سفنلاب ءاملا رثني مث هفنأ ىلع هتبابسو هماهبا لعجيو

 ٠ امئاص نكي مل نا قاسثنتسالاو ةضمضملا ىف غلاببو

٠ ةعفد ةفرغ نم قشنتسيو ضمضمتي نآ زوجيو



_ ١٨٦ _ 

 لاح ىق هفنآو هيفي هنم ذخأيو ةفك ىف ءالا لعجب نآب كلذو

 ٠ دحاو

 ٠ هبصيو ضمضميف هيفب ذخأي نأ نكمآ نا بحتساو

 ٠ قسشنتسيف هفنأب مث

 . ىرخأ ةفرغب ةيناث ةرم كلذ لعفي مث

 ٠ ةثلاث ةفرغب مث

 نم اثالث قسثنتسيو ةدحاو ةفرغ ريغ نم اثالث ضمضمتي نأ دعب كلذو
 ٠ ةدحاو ةفرغ

 هداعآ ىلص ىتح ءوضولا ق قاشنتسالا و ةضمضملا كرت دمتعأ ناو

 ٠ قافتاب

 ٠ فالخ نايسنلا فو

 ٠ ةالصلاو ءوضولا ديعي ليق

 . امهكرت دمعت ناو ال : ليقو

 هيف امهنأو ةداعا ال روهشملاف ىسن وأ ةبانجلا لسغ ىق دمع ولو

 ٠ بجاو نكر

 ٠ ءوضولا ف امهلسغغ ليلدب ندبلا رهاظ نم امهنأل حيحصلا وهو

 ٠ ادمع ولو امهكرات ىلع ةداعالا ةبجاو ريغ ةنس هيف امه : ليقو

٠ سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لثم كلذو



١٨٧ 

 ةعمجلاو كلذ وحنو ةفرع لسغو مارحالا لسغخك ةنسلا لاستغاو

 ٠ لفنلا نم امهوحنو نيديعلاو

 ٠ حيحصلا ىلع نبنذالا حسم : ةسماخلا

 ٠ سأرلا ءامب امهحسم ىرجي لوألا ىلعو ةضيرف : لينو

 ءامب امهحسم ةيفدكو امهل ءاملا دبدجن دوعسم نبا بحنسا.و

 ٠ سرلا

 ٠ هسأر امهب حسميو اعم هيدي لبي نآ ىأ

 ٠ زاجل هينذآو هسأر اهب لبو ةدحاو لب ولو هينذآ مث

 لخدي نأ امهحسم ةيفيكو ، اعيمج امهل ءاملا ددجي : ىناثلا ىلعو

 ٠ امهيرهاظ ىلع هيماهبا ريديو امهيقرخ ف نيتبابسلا هيعبصأ

 امهداخبآ حسميل احسم هعباصأ عضي نيتبابسلاب امهينطاب حسميو
 ٠ نينذالا ىلع هيفكو امهراوعأو

 ٠ داعآ ىلص ىتح نينذالا حسم كرت دمعت ناو

 ٠ فالخف ىسن ناو

 ٠ بجاو عباصألاو ةيحللا ليلخت : ةسداسلا

 ٠ بيترتلا : ةعباسلا

 ٠ نالوق ةبجاو ريغ وآ ةبجاو ةنس وهو

٠ هللا بيترت نم ذخآ ةضيرف وه ليقو



_ ١٨٨ 

 . حيحصلا ىبلع بيترتلا ديفت ال واولا نأل ةنس هنأ حيحصلاو

 ٠ اثالث ىضوتلا : ةنماثلا

 ٠ حيحصلا ىلع حوسمملاو لوسملا ىف ةبحتسم ةنس وهو

 ٠ حوسمملا ىف ةآرملا ىلع ةدايزلا مهضعب هركو

 ةيهارك ىلع ةماع تناك نا هتأزجأ ةرم ىلع هءوضو ف رصتتا نمو
 ٠ ملاع ريغ ناك نا

 اهلسغ ىق ةحراج ممعي ملو نيتنثا نيئنثا وآ اثالث اثالث ىضوت ناو
 اهحسم وآ اهلسغ ف اهمعو ةبجاو ةنس وأ اضرف هاون ىذلا اهحسم وأ

 ٠ هزبجي مل رخالا

 ٠ ها زجأ هريغ ق كلذك ه اون ىذلا اهحسم وآ اهلسغ ق اهمع نأو

 هب الا ةالصلا لبقت ال ادحوم ةضوتلاو فلاخي ام ال قيقحتلا وه اذه

 ةالصلا مهيلع هادق ء ايبنألا و انييت ءوضو ثلثمو رجألا فعاضم ىنئثمو

 ٠ مالسلاو

 ٠ ثالثلا ىلع ةدايزلا هركتو

 . بحتسم وهو دبدج ءامب نذالا فتقع :1 حسم : ةعساتلا

 موي كخغلا نم ناما ةيقرلا حتسض : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ ةمايقلا

 ٠ ضورفملا ىلع نونسملا بيترت اهنم لئاضف ءوضوللو

 ٠ ةضيرفلا لسغلا وضع ف ىلوألا ةلسغلاب ىوني هنآ ىنعمب

٠ ثدحلا عفري اهبو



 ۔ ١٨٩

 . اهيلا بودنملا ةنسملا هيف ةثلاثلاو ةيناثلابو

 ٠ سأرلا ف ىلوالا ةحسملاب ىونيو

 ٠ ثدحلا عفري اهبو ةضورفملا ةحسملا و

 ٠ اهيلا بودنملا ةنسلا هيف ةثلاثلاو ةيناثلابو

 ٠ ةضورفغملاو ةبجاولا ةحسملا نذألا فق ىلوألا ةحسملاب ىونيو

 ٠ اهيلا بودنملا ةنسلا ةثلاثلاو ةيناثلابو

 ٠ ةيجاولا ةنسلا فنألا و مفلا ف ىلوألا ةلسغلاب ىونيو

 ٠ اهيلا بودنملا ةنسلا ةثلاثلاو ةيناثلابو

 ريغ ناكل كلذك داعأ مث ةدحاو ةدحاو ىخوت ولف 6 ىل رهظ ام اذه

 ٠ بجاولا ريغ نونسملل الو ضورفملا ىلع بجاولا ريغ نونسملل بترم

 ٠ هبف عورشلا ليق كاوسلا اهنمو

 ٠ ءالا ةلوانم ىنعأ نيميلاب ىضونلاو

 ٠ لامشلاب بلاغلا لب اعيمج نيديلا نم ردصي هناف لسغلا امآو

 ٠ ةهبجلا ىلا ىلعألا همدقم نم سأرلا

 . ءاملا بص ف طسوتلاو ىماتيلاو .قوف ىلا ةهبجلا نم : ليقو

 ٠ هيف ليلقتلا : ليقو
٠ ءاعدلاو ءوضولا ءانثآ ق ركذ ىآب هللا ركذيو



 نماتلا لصفلا

 تاعد ىهو ءوضولا ف صوصنملا ةيعدألاو راكذألا نس ىذلا : ليق

 ٠ ةلوبتم ةنس ىهو هللا ق

 : ةضمضملا دنع ىضوتملا لوقي : ليقف

 قحلا لو_ةي اقداص ىناسل لعجاو ةنجلا رامث نم ىنمعطأ مهللا

 ٠ ركنملا نع هيهنو فورعملاب هرما قحلا هلوقو هب لمعيو

 حيبستلاو ركذلا و نآرقلا ةءا رن وه هب هلمعو ملعلا ميلعتو

 ٠ سردلاو

 : قاشنتسالا دنع لوقيو

 ٠ ةنجلا ةحئار نم ىنممسشآ مهللا

 : هجولا لسغ دنع لوقيو

 كب ذوعأو تاملسملاو نيملسملا هوجو ضيبت موب ىهجو ضيب مهللا

 ٠ تا رفاكلا:و نيرفاكلا هوجو دوسنن موب ىمجو د وسنن نأ

 : ىنميلا لسغ دنع لوقيو

 ٠ ىنيميب ىباتك ىنتؤت نآ كلأسآ ىنآ مهللا

: ىرسيلا لسغ دنعو



 س ١٩١

 ٠ ىرهظ ءارو نم وآ ىلامشب ىباتك ىنتؤت نأ كب ذوعأ ىنأ مهللا

 : سأرلا حسم دنعو

 ٠ نارينلا نم ىتبقتر قتعآو رانلا نم ىرشبو ىرعش مرح مهللا

 : نينذالا حسم دنعو

 ٠ هنسحأ عبتيف لوقلا عمتسي نمم ىنلعجا مهللا

 : ىنميلا لجرملا لسغ دنعو

 نيملسملا مادقأ تبثت موي ميقتسملا طارصلا ىلع ىمدق تبث مهللا

 ٠ تامل ىلاو

 : ىرسيلا لسغ دنعو

 ٠ هللا نيد : ميقتسملا طارصلاب دارملاو

 هيلع اهتيبثت رثآ راهظا ةمايقلا موي هلع مدقلا تييثت دارملاو

 ٠ ايندلا ىق

هيلع اهتوبث نم دبال ايندلا ف هيلع همدق تبثت نم نآ ثيح نمو



_ .١٩٢ _ 

 طارصلاب دارملا وأ ببسلا وأ موزللا نع ببسملا وأ مزاللاب ربع دتف
 ٠ ةعسلا دصارملا ميقتسملا

 . مازلالا اهيف باوجلا لوصح مدقلا تييثنو

 ٠ ايندلا ف ناميالاو لمعلا نع ببسلاو

 دودمم رسج هنأ نم انموق لوقي ام ميقتسملا طارصلاب دارملا سيلو

 : رعسنتلا نم نذا

 بيلالك هيلع فيبسلا نم دجاو

 كلذو كلذي لوببةقن ال اناف

 ٠ قافنو رفك كلذب لوقلا نأ : انباحصأ ضعب لوقيو

 ةنسلا نم الو باتكلا نم ال قافنو رفك هنآ ىلع ليلد ال : لوقأو

 . سايقلا نم الو

 : لوقي نأ ىنعملا اذه ةدا.را مه وب ال ىذلاو كلذ ق ىثحب لوط ممو

 نيملسملا مادقأ تبثت امك ميقتسملا طارصلا ىلع ىمدق تبث مهللا

 ٠ تاملسملاو

 مادقأ لزت امك ميقتسملا طارصلا نع ىمدق لزت نأ كب ذوعأو : لوقتي
 ٠ تارفاكلاو نيرفاكلا

. ايندلا ف ىنعيو



_ ١٩٣ 

 لاق ءاسش ناو :

 المع ىلمعو اروفغم ابنذ ىبنذو اروكسنم ايعس ىعس لعجا مهللا

 ٠ الوبتم

 : ةضمضملا دنع لوقيو

 رامث نم ىنمعطآو كل ركذلا ةرثكو كباتك ةوالن ىلع ىنعأ مهللا

 ٠ ك_ ةنج

 : .قاستنتسالا فو

 ٠ كلضفب ىضار ىنع تنآو ةنجلا ةحئار ىنممشأ مهللا

 : راشثنتسالا فو

 ٠ رادلا ءوس نمو رانلا حئاور نمم كب ذوعأ ىنأ مهللا

 : ىنميلا ىف دازو

 . اريسي اباسح ىنبساحتو

 : ىرسيلا ىف دازيو

 ٠ اريسع اباسح ىنبساحت الو

 : نينذالا قو

 ٠ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ىنلعجا مهللا

 ٠ راريألا عم ةنجلا ى دانم ىنعمسأ مهللا

( رميفغصلا عماجلا - ١٣ م )



_ ١١٩٤ 

 : لاقو ءامسلا ىلا هسآر عفر ءوضولا نم غرف اذاو

 ٠ هلوسرو هديع ادمحم ناو هل كير ال هدحو هتنا الا هلإ ال نآ دهشأ

 تملظو ءوس تلمع تنأ الإ هلإ ال نأ دهنأ كدمحبو مهلل ١ كن احبس

 . ىسفن

 تحت هل عفرو متاخب هءوضو ىلع متخ ءوضولا دعب اذه لات نمو
 ٠ هسدقيو هللا حبسي لا زيالق سرعلا

 : ديزي نأ ىغبنيو ةمايقلا موي ىلا كلذ باوت هل بتكيو

 ٠ نيباوتلا نم ىنلعجا مهللا

 ٠ نيحلاصلا كدابع نم ىنلعجاو

 ٠ اروكش اروبص ىنلعجاو

 ٠ اريثك !ركذ ركذأ ىنلعجاو

 ٠ اليصآو ةركب كحبسا ىنلعجاو

٠ منسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىنصيو ردقلا ةروس !رقي نآو



 ۔ ١٩٥.

 عساتلا لصفلا

 ٠ ديكأتلل لسغلا نم لاعتفا وه لاستغالا

 ٠ سايقلا ىلع ردصم نيغلا حتفب لسغلا و

 ٠ ساين ريغ ىلع ردصم مضلابو

 ٠ ردصمب سيلف ىردصملا ىنعملا نم ةلصاحلا ةئيملا مومضمل ليتو

 ٠ لاستغالا مسا : ليقو

 ٠ ىردصملا ىنعملا ىأ لعفلا مضلاب لسخلا : ليقو

 ٠ رهشألا ءاملا : حتفلابو

 : ىبرعلا نبا لاننو

 ٠ لعفلل مسا نيعلا حتفب هنآ فالخ ال

 ٠ ءاملل مسا اهمضبو

 . هريغو ىمطخ نم سرلا هب لسغي ام رسكلابو

 ٠ حتفلاب ناك لوسغملل فيضأ اذا هنأ مهضعب نعو

٠ ةبانجلا كلستك مضلاب ناك هريغل وأ



_ ١٩٦١ _ 

 رشاعلا لصفلا

 ٠ طئاغلاو لوبلا نود ةبانجلا نم لسغلاب هناحبس هللا رمأ

 ٠ ةفطنلا نم رذقأ امهو

 ٠ هقورع ف تلوحت ةرجنملا نم لكآ امل مالسلا هيلع مدآ نا

 ه ةبانج هرعسث لك نم لزنأ ناسنالا عماج اذاف

 . اريفكت وأ اريهطت لسغلا هلنا بجوأ كنذل

 ٠ تاذللا نم هب هللا معنأ امل اركسث نوكي وأ

 ٠ ةنجلا ىف ارصق هل هللا ىنب لالحلا نم لستغي نأ دارأ اذاو

 ٠ هبر نيبو هنيب نمؤملا ةريرس ةبانجلا نم لاسنغالاو

 ٠ ةبغر قتع ةرطق لكب هلو

 ٠ ةنسح نوثالث لاقيو

 ٠ هللا ليبس ف مد ةرطقنك لانيو

 ٠ ةرطق لوآب هبونذ رفغتو

 ٠ بتي مل نا رزولا نم كلذ لثم هلف مارحلا نم امآو

 : لوقب ةكئالملا امهب هللا ىهاب الا اهنم لسخلل اماق ةمأو دبع نم امو

. امهبو ىلا انتبت لسغل امات ىتمآو ىدبع ىلا ورظنأ ىتكئالم



_ .١٧٩٧ 

 ٠ امهل ترفغ ىنأ مكدهنأ

 ٠ ةنسح فلآ : ةرعش لكب امهل بتكيو

 ٠ ةئيس فلأ احمتو

 ٠ ةجرد فلآ عفرو

 ٠ عضوم لكو هرعش لك تحت ءاملا لاصيا بجيو

 ٠ اهلفسأو اهطسوا و اهالعأ ةرعس لك لسغو

 ٠ طقف هلوصآ لب رعسلا لسغ بجي ال : ليقو

 لك - تو بنذ لك هل رفغ دقو 4 7 نم جرخ كلذ لعف نمو

 ٠ ةبانج ة رعسنت

 ٠ ةمايقلا موي ءاملا هلصب مل ىذلا عضوملا غدلت اتايح هللا ثعبيو

 هرف عورشلا ةدا را دنع ةينلاب الا حيحصلا ىلع حصي الو

 ٠ اهمكح باحصتساو

 ٠ نوهدلا هرضي الو

 ٠ ديلا ريغب كلدلا ىغكيو

 ٠ ءاملا نم ءوضولا هب حصي امب حصيو

 ٠ اهيلع ردقو ركذ نا ةال ١ ومل ١ نم حيحصلا ىلع ديالو

٠ امهريغو سافنلاو ضيحلا لسغ كلذكو



١٩٨ 

 رنشع داحلا لصتلا

 ٠ سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلا بجو

 ٠ ةفاج ءاسفنلا تناك نا بجي ال : ليتو

 ٠ ةيافكلا ىلع تيملا لسغ بجوو

 ٠ ال مآ لسغلا هيلع بجي له ملسأ كرسنم ف فلتخاو

 ٠ هعمجي رهطل لسلا نسو

 هيلع هللا ىلص هنال هيلع بجت ال نمل هيف وأ مامالا نامز ريغ ف ولو
 ٠ هن امك ل اح ق امهل .7 ن اك ملسو

 ٠ نيتعكر رهظلا ناك اذا امب هصخي الو اهل لسغلا ركذب هنألو

 ىف مهمالك رهاظ مهوي دق امك ال كلذك ناك اذا اميف همالك ناك ولو

 ٠ نيتعكر هيلصي نمل نس هنأ نم ةعمجلا باب

 ٠ ةرمع وآ جحب ما رحاللو نيديعلا ةالصل نسو

 ةنس هناف ، بحتسم هنوكو ةنس مارحالل هنوك نيب ةافانم الو

 ٠ هبحتسم

 ٠ ةماجحلا دعبو تيملا لسغ دعب نسو

 ٠ ءاملا ةرضم ةليلو اموي اهدعبو اهلبقت عامجلا ءاقتا سيلو

٠ ةفطنلا جورخب فعضلا ةرضم لب



_ ١٩٩ 

 ىعسلاو تيبلاب فاوطلاو ةفلدزملاو ةفرعب فوقولل بابحتساب نسو

 ةورملاو افصلا نيب ٠

 هكم لوخدل بحسيو ٠

 اقلطم ىنملا جورخب لسغلا بجيو ٠

 حيحصلا ىلع ىذاب بجي الو ٠

 قافتاب الو حجارلا ىلع ىذولاب بجي الو ٠

 وأ لبق ف اهعوطقم نم اهردق وآ ةفشحلا بويغب بجيو : ليق امك

 ٠ افوفلم ولو لزني مل ولو هريغ وآ یمدآ نم ربد

 ٠ نيبابلا ءاقتلاب ليقو

 ٠ اهمبذخفو ةآرملا ىلجر نيب : ليقو

 . ةفشحلا بويغب محرلا وأ دلجلا بجي امنا هنأل لولا حيحصلاو

 ٠ هنود امب ال هب لسغلا بجيلف

 ٠ وه امنا ءاملا نم ءاملا امنا : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ٠ خسن مث مالسالا لوآ ف : ليق

 : مالتحالا ى : ليقو

٠ حيحصلا ىلع ىثنأ ولو ىنملا جورخب لسغلا هيلع بجي ملتحملا ناف



. ٢٠٠ 

 ٠ مالتحالاب ىثنألا ىلع بجي ال ليقو
 ولو ةفشحل ١ بويغب طقف ع امجل اي لب كل ذ وحن وأ هسم وأ ركذنو

 ٠ فيعض وهو لازنا الب

 ٠ حيحصلا ىلع هيلع لسغ الف ىذولاو ىذملاب ملتحا نا امأو

 ناصتخي ال ذا مالتحالاب ىذولاو ىذملا لوصح ف ةلاحتسالاو
 ٠ سانلا ضعب مهوت امك رصبلا ةيؤرب

 ٠ هب ةيؤرلاك رصبلاب ايؤرلاف هميلست ىلعو

 ىلع دجيف هبننيو ىري ام مئانلا ىري ةداعلا ىف دوجوم كلذ لب
 ٠ ةفطنلا نود اقيقر ءام هركذ

 ٠ ىذم وآ ىذو الا وه امف

 ٠ مئانلا ىرب ةداعلا بسحب دوجوم ريغ هنأ ليق امك ال هنا

 ةرابغ نم مهوتي امك هدعب وأ لوبلا لبغ امب اصتخم ىذولا سيلو
 . مهوتي نم بتكلا

 . مئان نم ليللا للب ف فلتخاو

 ٠ طوحأ وه وأ قلطم لسغلا هب بجي ليقف

 ٠ ايؤرلا هتنراق وآ ةفطنلا ةحئار هعم دجو نا : ليقو

 ه ةفطن هنآ نقينب نآ الا دراوب ىذ ىلع ليي لسغ الو

 سآرلاك ةداع هيلا اهلوصو نكمي ال عضوم ف ةفطنلا دجو نم ىلع الو
٠ بكنذملاو
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 :رشع نحناثلا لصفل

 . سجنلا عزنيو ىجنتسيو ةبانجلا نم لاستغالا نم لوبلاب آربتسي

 ٠ هازجأ ىلصو ءاربتسا نودب لستغأو فظن ناف

 ٠ ادوس ةقيل ىلع لبيلف دعب لوبلا دارأ اذاف

 ٠ طقف ءوضولاو ءاجنتسالاو لسغلا داعأ ةفطن اهيلع دجو ناف

 ٠ لينلا حرس ق هتركذ مالك نا ناويدلا فو

 اهضرتفآ ةضيرف ةبانجلا نم لستغآ : اهنم لاستغالا ديرم : لوقيو

 كلذ ريغ ىزجيو ع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاط ىلع هللا

 ٠ تادامعلا نم

 ٠ ةينلا درجم ىزجيو

 ٠ هسآر طسو نم دتبيو

 ٠ نميألا بناج مث

 . نيبكنملا ىلا رسيألا مث

 ٠ قنعلا مادق مث

 ٠ هفلخ من

. نيبناجلا عم مامالاو فلخلا مسقي مث



٢٠٢٣ 

 ٠ اهيلي امو ىنميلا ديلا مث

 . نيوقحلا ىلا اهيلب امو ىرسيلا مث

 ٠ هنلبن هردص مث
 ٠ ةرسلا لباقي ام ىلا هرهظ مث

 . نميألا ونحلا مث

 . نيتبكرلا ىلا رسيألا مث

 ٠ رسايملا لبق نمايملا اذكهو

 ٠ فلخلا لبق مامالاو

 ٠ نيبناجلا ىلا اهمس ءاش ناو :

 ٠ رسابملا نم اديب نآ لثم هازجآ كلذ ريغ لعف نا و

 . نالوق ءازجالا ىفف لغفسلا نم آدب ناو

 ردصلا نم ةلصافلاو ىلفسلا ةفشلا هنحت ام لثم نطب ام دصقيو
 ٠ ةرسلا ىلا

 ٠ نيذخفلاو ركذلا نجب امو ةرسلا و

 ٠ نيتبكرلا تحت امو

 ٠ نيتروعلا لسخخيو

 اهتراهط دعب السغ امهلسغ نأ الا ءاجنتسالا ىف امهلسغ ىزجي الو

٠ بتري مل هنا الا ةبانجلا لسغ هب ىونو
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 . نيملسملا لاستغا وه سجنلا. لاوز دعب لاستغالا نم ركذ امو

 ٠ هلاوز لبق سأرلا نم آدبي نآ وهف دوهيلا لاستغا امأو

 ٠ ةبانجلل هعضوم لسغ داعأو هلسغ هلصو اذاف

 ٠ ةنسلا فالخ هيف نكلو ىزجم وهو

 ٠ هلاوز لبق لاستغالا ىف آدبي نأ وهف ةاعرلا لاستغا امآو

 ٠ سجنلا عضوملا ف هدي لعجي ةراتف

 ٠ هيف نكي مل عضوم ىلا سجنلا لصويف ةرهاطلا ف ةراتو

 هدي ىقالت الئل طوحآو نسحف لسغلا دعب اضوت نا ىزجي ال وهو
 ٠ هتروع

 نم غرفي ىتح امهرخؤيف نيمدقلا الا هلبق ءوضولاو ةنسلاو
 ٠ ةبانجلل امهلسغ

 لسغيلف لاستغالا لبق ءوضولا ف عرس اذاو زاج امهمدن ناو
 ة دشي ءاملا بصي وآ ةفوفلم اهب وآ ديلا ريغي اهيلا لوصولا دنع هنررع

 ٠ ليلقلا لسغ زيجم دنع كرع الب ءاملا لاصياب وأ

 ٠ ديلا رهظب ءوضولا ضقني ال نم لوق ىلع اهرهاظب وأ كلذك

 هتروع لسغي نأ زاجأ لسغلا ف بيترتلا الو ةالاوملا طرتشي مل نمو

. ةبانجلل هيوني السغ ءوضولا لبق
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 رشع تلاثلا لصفلا
 ةيرورض بيطلا ديعصلا ةبستنم : راهط .7 دصقلا ةغل مميتلا

 ٠ نيديلاو هجولا ىلع لمتشت

 ىلع ةرد ةلا مدع دنع لمعتست كلذكو ءاملا دنتف دنع لمعتستو

 ٠ هلامعتسا

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلاب بجاو وهو

 ٠ كرشم هركنمف

 ٠ مالسالاو لقعلاو غولبلاب الا حصي الو

 ٠ داعأ ملسا وآ غلبو ىضوت وأ مميت ولف

 ٠ نالوق تقولا لبت لاسنغا ال زاوج قو

 ٠ زاوجلا مدع حيحصلاو

 . وه حصي الو

 ٠ ءاسفنو ضئاح نم ءوضو الو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص اهيبنو ةمألا هذهب صوصخم مميتلا و

 . بارتلاب رهطتلا اذكو

 ٠ تكردأ ثيح ةالصلاو ةكئالملا فوفصك فوفصلا لحجو

 لوسرب تماقأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ مميتلا ةيآ لوزن ببسو
 عطقنا اهل دقتع سامتلال ءام ريغ ىلع ةرفس ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
٠ ج ام ريغ ىلع حبصأ ىتح ملسو هيلع هللاا ىلص مانو
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 رشع عبارلا لصنل

 ٠ ةصخر هنأل تقولا لبن زوجي ال مميتلا نا حص

 ٠ هروضح لبت ءىشثل صخري الو

 ٠ عوجي نآ لبق ةتيملا نم لكأي نأ عوجلا فئاخل زوجي ال امك

 : ىلاعت هلوب كلذ مهضعب للعو

 ٠ ةيآلا ( ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اميأ اب )

 ٠ تقولا ةالصلا طورش نم نا

 ٠ تقولا لبق ميدقتلا زاوجب ءوضولا عرشلا صخف

 ٠ هلصأ ىلع مميتلا ىقبو

 الا نوكي ال ةدابعلا ىف تيقوتلا ناب تقولا لبق هزيجم جتحأو
 ٠ عمس ليلدب

 هسايق نم ىلوآ هلثم ةراهطو هنم لدب هنأل ءوضولا ىلع هسايقو
 ٠. ةالصلا ىلع

 ٠ تقولا لوأ ق لسغلا نم وآ ء اذ ١ نم سيال ١ مميتيو

 ٠ هرخآ ق ىجارلاو هطسو ق دترملا و

 . هرخآ ىف الا زوجي ال ليتو

٠ ءابش ىتم ليقو



 ب ٢٠٦ _

 هلامعتسا ىلع ةردقلا وآ ءام دوجوي ضختنني مل ام هب ىلص مميت ١ ذاو

 ٠ ثدحلا وآ

 . انباحصأ نم نييرصبلا بهذم وهو ىل رهظ ام اذه
 دعي روذعملا هعم وآ ناب تيبت ذا هنأل هللا ءاش نا حيحصلا وهو

 ٠ ةالصلا حابأو ثدحلا عفر دغفف تقولا لوخد

 ؟ عجري فيكف عفترا اذاف

 ٠ ثدحلا عفر ىف ءوضولاك وهف

 ةالص لكل نأ نيينامعلا انباحصآ نم امهريغو رباجو ميبرلا لاقو
 ٠ .امميت

 ٠ حاضيالا بحاص هراتخا ولو ىدنع هل هجو الو

 مميتلا نأ اولاق نا الا مهللا فالخلا نم جورخ هيفو طوحأ وه معن
 ٠ ةالصلل حببم

 هنوكل الا اهحابآ ام هنأل عفارلا لسغلا نم لدب هنأل ملسم ريغ وهو

 ٠ ثدحب ىلص هنأ هب ىلصم ١ ىلع قدصألا و ثدحلل اعفار

 ٠ عفار ال لدتف حيبم هنأ ىلع ليلد ال اضيأو

 ىتح ضقتني مل هدح ىلع امميت ةبانجلل مميت اذاف : لولا ىلعف

 . ىرخآ ةبانج ىتأت

 ٠ ءوضولل هب ةبانجلل صقتنا ادحاو امميت ءوضولا عم اهل مميت ناو

 ثدح اذا اهل ضقتنأ ادحاو امميت ءاجنتسالا عم اهل مميت اذاو

٠ ءاجنتس ذ الل هب ضقتني ام
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 لاستغالاو ءوضولاو ءاجنتسالاو ءوضولا نرت ف مالكلا اذكو
 ٠ دحاو مميتب

 ٠ هريغلام ضتنو هريغ عم هنرق ولو ةبانجلل ضقنتني ال ليتو

 ٠ ةبانجلاك هلك كلذ ىف سافنلاو ضيحلاو

 ٠ ءوضولا هنم مزلي ءاجنتسالاو لسغلا هنم مزلي ام لكو

 امهيتنسو ءاشعلاو برغملا نيب وآ نيتالصلا نيب عمجلا دارآ اذاو

 ٠. اعطت دحاو مميتن ىفك

 ٠ بلطلا دعب الا دحاو ريغ

 رفاسملا بلطيو اثبع هبلط راص الاو همزع نقيتي مل اذا اذه لعلو
 ٠ الم

 . هفصن ليقو

 . مميت باحصألا توف فاخو دجو ناو

 ٠ ىصقتسيو مهلك هناريج دجاولا ريغ بلطيو

 ٠ تويب ةعبس ليتو

 . ةثالث لينو

 . مهريغو هلوسرو همداخو هتجوز كلذ ىف هيزجيو

٠ هرمأ الي اهوحن وأ هتجوز هل تبلط نا ١ ذكو



_ ٢٠٨ 

 رفاسملا ناو هرمأ ااي ولو هدص نم لك بلط هيزجي هنأ رهاظلاو

 ٠ كلذك هل نأ ناريجلا نم بلطلا ىلا عجر اذا

 ٠ بلطلا همزلي الو مميت ءاملا دقف نم ليقو

 . بلط الب دجاو ريغ ىمسي هنأو

 : فاخ نم مميتيو

 . هتدايز وأ ضرم ثودح

 ٠ اتوم وآ ربلا رخأت وأ

 ٠ رصبو معمسك هعفنمو اوضع فلت وأ

 ٠ كلذ نود وه ام وأ

 ٠ هترفص وأ هضاضيبآ وآ رعش فاتننا فاخ ولو

٠ اقلطم هن ول ريغت وآ



 ٢٠٩ ۔۔. .
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 . ّ .ناك نول ىآ ىلع هيلع
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 ٠ . بوصنملا او قورسملاب : ميت الغ
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 هناق':لمتلا':بارتك هيف ةرضم ال امم نوكي ن بجي لب بحتسيو
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 0 : . ٠ تبنم ريغ ولو بارتلاب مميتلا زوجي ليقو أ

 ءازجآ. نم وه. .ام لكو رادجلاو .ىصحلاو :ةراجحلاب مميتلا : .زوجيو
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نم دجوو : دا رأو رهظو ءاجنتسا ىلع ن ,اك ١ ذا اشيشح وأ
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 عضوه ىلا مفلا و نيديلا نم هلمعتسا هئاضعأ عيمجل هيفكي ال ام ءاملا

 ٠ ' باعيتسالا مدعل :امميت هومس ءوضو كلذ غلب

 | ٠ ليمج نسحف هذعب ميت ناوأ

 ٠ اهلك مميتلا ءاضعأ لصو نأ الا كلذ لامعتسا ىفكي ال هنأ رهاظلاو

 ٠ طقف بارتلا لمعتسي امك هلمعتسي نآ ءاملاب مميتلا ةفص ى ليقو

 ٠ هلسخل ىفكي ناك نا هب مميتلا لبق ءاملاب سجنلا لسغو

 مدعي الا بارتلا ىلا انلقني مل هللا نا هيف هجولاو لوألا روهشملاو
 ٠ ةيلكلاب ءاملا

 تحرلا هيفو هيدي ف امهب ءدتبم هنم مميت امهيدحال ىفكي ال ناك ذاو
 . ام دح ىلع لصي

 . ىزجملا با رتلا دجي مل ا.ذا ءاوهلا ىلع مميتي هنأ : ضعب نعو :

 ٠ ءاوهلا ليق اهلك ةرهاطلا ءايشالا نا حيحصلاو

 مميتملا ندبو هبسان وأ بارتلا نم برق ام ىلا رظنلاب بيترتلا ىلعو
 ٠ بارتلا دعبو ءاوهلا لبق

 ٠ مميتلا ىون ءاوهلا ق هيدي لامعتسا دجي مل ناو

 ه ءوضولا ىوت مميتلا دجي مل نم ليقو

. ٠ امهدحا ليقو , `



 ٢١١ ےہ -

 تقولا جرخ ولو داعاو أضوت كلذ دعب ءاملا دجو اذاو ٠

 هنكمأ ام لعف اذا ضعب دنع هيلع ةداعا الو ٠

 ءوضولا نم ىون ام عنم اذا هلك فلخلا اذكو ٠ ۔

 رظناف هنكمأ ام هكيرحت نم هعنام هيدي ف ةلعو رئابجك امح مميتلا و
١ هح رشو لينل .
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 رشع سداسلا لصفلاذا -“

 . ظافلألا نم كلذ ؛وجن وأ. مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو هلل ةعاط ةالصمل مميتاو ثادحالا عيمج اذه ىمميتب حفرا : مميتلا ادب نم لوقي ١٠ ثادحالا " هم اذ ا .. :..: :ي

 ٠ ظفلت نودب كلذ دقتعي نا هيزجيو ...,

 ٠ داقتعالا نودب ظفلتلا هيزجي الو

 ٠ ءوضولا ةين ىف مالكلاك انه مالكلا و

 نكي مل ام ناك ثيح بارتلا ف وأ ضرألا ف هيدي كلذ دعب عضيو
 ٠ حيحصلا ىلع سجن هتحن

 ىف هيفك لوصو نم دبالو هللا مسب ءوضولا لبت لوقي نآ ىغبنيو

 ٠ بارتلا

 ٠ فكلا فارطآو عباصألا لصت امك

 مل نا سأب الو عضولا ف عباصألا نيب ام لوصو بجي الو . قرفي مل نا سأب الو عضولا ىف عباصألا ن |

 وآ نيتنورقم ضرألا نم امهعفريو نيترهاط نيتسباي امهب مميتيو

 . افيفخ اضفن امهضفنيو نيتنورقم ريغ

 . امهيف خفني وأ

 ٠ ضعب ىلا ضعب امهبرضي وأ

٠ هالعا نم آ؟دبيو ابعوتسم ههجو اهب حسميف
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 : هريغ نض زوجيو ٠. ٠ ٠ .

 . نيرحنملا نيب ام هدصقيو

 . ىرخآ ةبرض اهبرضيو ربكا هللا هجولا ىلا هيدب عفري نيح لوقيو

 رهاظ يلع ترننيلاب رميو هيماهبا دنع نم امهنيب انراق امهعفريو
 ىنميلا ٠ .

 ٠ امهتيرصنخ ىلي ىذلا وهو عوسركلا ىلا هيماهبا

 ىلي ىذلا .مظعلا .وبهو .عوكلا ىلا ىرسيلا رهاظ ىلع ىنميلابو

٥ _ . ! 

 . ءازجا د دقف ف بارتلا هبصي مل ء ءوضولا عضاوم نم ائيث أطخأ ناو

 5 | . حيحصلا وه كلذو

 ٠ نيديلل ةبرضو هجولل ةيرض ليقو

 ٠ نيعارذلل ةبرضو

 . , قفارملا يلا نيديلاو هجولل ةدحاو ةبرض ليقو

 . .: نيتبرضب !رابع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ميلعت لوذلل لديو

 ( مكيدياو مكهوجوب اوجبسماف. ) : ىلاعت هلوت كلذك

 5 عت ,ىلا فكلا ,دارملا.نآ امهنم ,ردابتي قالطالا دنع ديلاو

.-. 

٠. ٠٦ 

 .: ٠. ا٠» . . . ;٠٠وضولا ةيآ ىف.امك تديق رثكأ ديرأ اذاو

.. عناما :خنمي مل ام بجاو ردابتملاب ذخألاو



 ديلا

 س ٢١٤

 قالطا ناك ولو فكلا ىلع تلمح ةقرسلا ةيآ ف ديقلا مدعلو

 ٠ عارزلاو فكلا عومجم ىلع

 ٠ ةقيقح دضعلاو ...

 ٠ عامجالاب ضرف فكلا حسم نا كلذ نم لصحيو

 : ٠ .7 ةدايزلا : ق فلخلاو 7

 : ` ه" ءوضولا مميتك بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا مميتو

 ٠ ةبانجلا ءاجنتسالل مميتوأأ

 ٠ ءوضولل رخآو

 : ¡ ةوضؤلاؤ ءاجنتسالل لوألا ليقو

 ٠ ةم انجلل ىن اغلا او

 ظ ميت دحاو لكل : ليقو
 . .. . ١ . دحاو تزْيُجأو

 . ةيانجللو اهلا ىزجأ: ةالنصلا :ىنون ناو

 ".ء -ت ‘٠-“-ا ةالضلل هلوق ىلع هآزجآ موصلا ىون ناو

 ب .-- :. ". ةالطلاو موصلل ةازجآ ةبانجلا ىون ناو

٩ ين ه . . :.. = .هه د ..: .. : روهشللا:. :وهو موصلل ليىتو



 م
 مم

 . همميت لطب ميلستلا لبق وآ ةالصلا :ف لوخدلا .لبق ءاملا دجو نمو

 َ ٠ امهعطقيو

 . ةداعالا ةل تبحتسنا تقولا جورخ لبق هدعب دجو ناو

 ىبلصملاك حيحصلا ىلع تقولا جرخ ولو داعأ هيلجر ىف ءام ىسن نمو

 ( ٠ ديعي هناف جرخ ىتح انايسن سجن توبثي
١ ٠ 

٢ 

 :, هموص هيزجي ال هناف هكلم ف ةبقرلل ايسات مئاصلا رهاظملاكو
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 . .رشع عباسلا ز . ل ٠ ١ :.. ا . .ز . ٠ - `٠

 مون 7 فيفخلا ريصتلا عاجطشالا ١ مون هنم . ضتانلاف مونل اما

 : ٠ ' دوقعل [ '

 وأ دوجسلا وأ عوكرلا مون الو ءاكتا عم لاط نا ضقان : ليقو
 . .... 6.٠. ١ -. مايقلا

 جورخ ىلا لوطلا ف مونلا هي ىمتنا اذا دجاسللا نا ذعب ركذو

 ٠ ضقنلاف ابلاغ ثدحلا

 ٠ مونلا ف تائيهلا بلغأ ىلا رظنلاو عوكرلا ف اذكو

 الا ضقن الف الاو ضقنلاف هب رحشي ملو ثدحلا جورخ نكمأ ناف

 ٠ طاتحا نا

 ٠ اريثك وآ اليلق ضقان ثدح مونلا : ليقو .

 ٠ طقف لقعلل بيغملا ليقثلاب ضقنلا : ليق

 . هب رعشي الو طقسي ءىش هدي ىف ناك اذا ام وهو بلاغلاب ليقو

 ٠ قافتاب صقان عاجطضالا ف ليقثلا ليوطلاءنا ضعب ركذو

 . عاجطضاب ولو ضقان ريغ بيغملا ريغ فيفخلا ريصقلاو

٠ هيف فلتخم عاجطضال ا ىف هتدم ةليوطلا فيفخلاو



- ٢١٧٧ 

 ٠ ضقان هنا لصخلاو

 ., ه هيف فلتخم . ليقثلا ريصقلاو

 1 . ٦ ٠ :, .. : أ . ضقنلا حيحصلاو 7

 ه لبق و ربد نم جرخ اميف ثدحلا املو
 و لماحلا جرف نم جرخي .ءام وأ . احيق وأ ةياند وأ احيز ولو ;م ليقو : ::... . +

 . امهوحنو ةرفص

 ٠ رهط وأ

 ..., :..ا ء مفلل لصاو نطبلا نم جرخي ام وأ

 لصي مل.. ؤلو علظي ىذلا: :ءاملا :نم ءوضوؤلاا ةدينع .وبآ بحتساو
 . هقلج ف همعط دجو . اذا ا مفلا. دح

 . 7 . ٠ ٠ ل ٠.

 . ‘ ٠.٠  . . .3ه . . : .

 :٠ مدلا هيلع بلغت خي . , مذ نم قوزحلاو حورجلا نم جرخي امو

 ٠ مق لقتنا ولو نيعلا :وأ نذالا ..نم ضفي ملا مد ق نتلنتخ !و 5

¡ ` ! 
 ٥ - م ,. . : . ! ..

 ٠. . . » .و : . : . ٩ ` 7 ٠. : ١ : انتتنا . نا 7 : م هن ها {` 7 ١ ... ٠ ٠ ؤ ۔ ه و ٠

 . :. .... , . :: م. ... ..؟ .....ذ 3٨: م. !!..
 .. :۔` 0٦ :ث ه +فوللا نق " قازيلا :ةبلغ مند ضقن :الو> . =`؛

 ٨ ب ! . : م. بي . ... 17 . .. .. 7, ٠...

 ٠ : نالوق ة رثكلا فو

 .. ء 2 د .` ِ . :

 . عزنل : نار رفظلاو لجلا لخ د د سييقما مدب تنلا حيحصلا و
 ج / 3

ااال ٠ عزغي م ام ضقن الو



 تل ٢١ نت

 ُد ث ء هيلع ردق اذا عزنلا بيجيو

 ٠ هحراوجب ةمرحم ةزاسشاو سوأ عامتساو رظنو مالكف لعفلا اماو

 هيب وه ام فالخن ءىشلا نع رايخا وه ىذلا بذكلاكف مالكلا اماو

 ٢ ." .. ٠. 4 ضيرعتو هاركا نودي دمع

 ءاعدلا وحنب بحاص وآ زاج وآ محزل :ةيقتلاو .ضيرغتلا:. :زوجيو أ :..

 ٠ ليمجلا
. 

 ٠ هرهالظ نع ءاعدلاب فرصيو

 ٠ هل وعدملا نع وأ

 ؛ دحأل روض هيق نكي.مل نا هركا:!اذا:بذلكلإ زوجيو , ....

 ريضلا ةفلاخمب هريغو ْضقانلا لماسثلا بذكلا روهمجلا فرع دقو

 ..دمع نع ام,الا هنم ضقني ال هناالا عقاولل :

 . اعم امهل هتفلاخم طحاجلاوؤ . دقتعملا :ةفلاخم بذكلا ماظنلا: لاقو ..

 . ضتان. ريغ داقتعالل قباطملا عقاولل بلاخملا .مالكلا نا ىفخي الو

 ملسملا ركذ ق ةيعرش ةيفرع .ةقيتجح,:يجو .نيعلا رسكب ةييغلاكو

 ( ٠ ارضاح وآ ابئاغ هيف امم هركي امب
 :ه. . 1 . . ٠

 ٠ .. عرشلا فرع ةيعرش هتفرع .يلوق عومجمب تدرا وا

 . . دشأ | ضقا ناتهبف ا هيف " امب .ركذ ام 5

 .. ٠ قفانم ةيبغ الو
 ‘۔۔ة۔ 1 ۔ ..-

. ١.ث 2 ٠. ُ هي



 ي ٢ ٧؛؛ب _

 . ٠ كرشلا الا هفرعيل هيف امي هركذب رومام هنا

 ٠. ينازلا وآ لوقي امك هلوقب ةقث هعم نوكي ىتحف

 ٠ لودع ثالث ¡ هعم نوكي ىتحف

 د : : ٥ ٠.

 .. ٠ . بذي وأ ىانلا ف عقي ىذلا لثم هلثم اولوقيل :

 ٠ مارحلا لكاب وآ لعف وأ لوقب سخ وأ

 بوتيو انايحأ بذكي ىذلا وهو ةمألاب ءىزهتسملا هللاب فختسملا لثمو . .

 ٠ انايحأ بوتيو انايحأ سشغيو انايحأ

 : لجر ةييغ مرحت امناو ,.
 ٠ نيملسملا ءامد نم رهظلا فيفخ

 :: .. . :“ . `, .::ه مهلاومأ نم نطبلا فيفخ

 لعفلا وآ مالكلا لقنت ىهو ةميمنلاكو مهضارعا نع :ناللا سزجآ ا
 .. ٠ دابسفالا هجو ىلع

 بجاوف هلام ىف وأ هندب ف لجر ررضي اودعوت ابسان ىأر نم.اما.و ..

 ۔م . ٥ .-

 رايدلا رذت ىمهو روجفلا نامياكو رذحلا كلذب هربخي نإ زئاج : ليقو

 :ملسو هي لع هللا ىلص هلللا لوسر نع

 ضقني ةوهش .رظنلاو ةن نافأا " ةميلاو ةميمنلاو ديعلاو بذكلا «

. « رثلإ لوصا نيقبسيو,امده,رلامعألل. نم مدميو .مئاصلا نرطفيو ءوضولا



_ ٢٦٢٠ 

 2. ٤: ..: ٠ .. ... .. ث .... .
 ه لعفلاو لوقلا وكايك نم كلذ ىوس اميف فلتخاو `

 ضقان ريغ : ليقف ..

 .... ٠ :لفطلاو ةميهلاك ةنعللا

 7 ١ ةنعللا بجوي َ ال هجو ىلع قحتسم ١ نعلو

 حمقلاو ام امهب ٠ دحآ , متشو امهئامنمأ حيخاب ةرذعلا أو إ جرفلا وو ` ٠

 نمف هب قطن نمل هب ضقن الغ رخآ نود موق دنع مسا حبقي دتف
 .. . ٠ مهدنع حبقلل

 . . ٠ دبجإ امهب متش نا الا ضقني ال : ليغو

 ةالصلاو مميتلاو ءوضولل ةضتان ناب .ةراملا ف, ةهتمقلا.كلذكو. ا
 : :: ..ب . ةالصلا ةمرحل

 وأ هتجوز : الا اقلطم ةوهسشن . رظنتلاك . رخأ رظن لكف رظنلا . اتناو : 3 :.

 .. ٠ اهجوز وآ هتيرس

 ال. 7٠ .-ل م ث . . ..::. .. ,. . 3 . . ٠: .خ . .... "-. :ع ` :ر
 . : : © ٨ هدقن ريع ١ دمع غل ايلا ىفذالا ٥ روع ىل رظنلا أ ً

 ۔اهتإ ل .۔,. > ٠٠. ير ؟

 . م. 2 ١ ف هنيمع . تكلم امو هتجوزو

 م. ٠. :... . ::. “...“ مهسا ,

 :. ر .خ . ءاسنلا ,نيساحم,يبلا رظنلاو ....
. . هءوضو : ٠ همي 7 اذلت . ) - ." ه ى فت ةرغ :ىلا :رظنل :ة : , 7 ,



 ٢٢٧١ ۔ .

 . .:.. ..٠٠ ؛تيرسو . هتجوز .ريغ .هتروع.. نا: -و

 ٠ كلذ ءارو ىتتا نمف فنئذف

 . ضقنلا مدع نم ليق امك

 .:نققنلاق ادمعتم راشتنالا لاح ف ةميهب وآ لفط ىلا رظن ناو

 '" ٠ ةوهشلا الا راشتنالا لاح ريغ ف ضقن الو ال : ليقو

 ةبكرلا ىلا ةونننلاا نم تاجربتملاو ءامالاو روكذلا نم ملابلا ةروعو

 ٠ امهلوخد قف فلخ ىلع

 ٠ لوخدلا حيحصلاو

 . ,نيفكلا و. هجولا ادع ام هجربتملاو .زوجعلا ؛ريغ ريع ث ةرحلا ةروعو

 دنع كلذ . وحفو. قاسو رجصو رعسل رظنلا مر رمحم ى ذل لحي الو

 نيراوسلاو ةدالقلا و نيطرقلا حضوم ىللا د رفنلا ا ںسابع نما زاجآو نسحلا

 ء + ٠.٥ . . . 9 . ٠ ٠ , - .« :نيلأخحلاو

 ٠ ةبكرلا تحت ت امو ةرسأ قوف ه اذ فتلا زاوج حيحصلاو

 ق ةقثلا :ريل كلذ ز زاربا ا اي " لز نا همحر دوعسم ز لاق هبو

 ٠ ذا ذتلالل رظنلا دصقب نمم اهمراحم

 . : .1 7, 1 . : {: . ٠

 تدعو ت تنيز نا الا نذا ريغب .سانلا تويب فوج ه ىلا ذ غنلاك

 . ضقني ال هناف اه رباكأو رصم ' راجت ٹزيبك املو هخد ق نذاو اهيلا رظنلل

 ٠ اهب اهلهأل ءارغاوأ اينذلل ميظعت:ةنكل :رظنلل اهذضق زوجي ال هنا الا

٠ . /



 ة . ٢٢٢

 حابم ريغ باتك رس ف رظنلاك رظانلا بلق ف ءىشل ةراثا هنأ امك

 . هبحاص نذا ريغب

 : ىف رظنلا زوجيو

 ٠ ناونعلاو ةلمسبلا

 : تاباسحلاو راجتلا بتكو

 . راعشألاو نيواودلاو

 ٠ ماكحلا رتافدو

 ..: . ملعلا بتكو

 . رظنلا مدعو فقوتلا بجو هريغو رسلا لمتحا اذاو
 ٠ ملع هب كل سيل ام فقت الأ ةهبسث كلذ نا ا

 رارسألا سيسجتو رىىلا:و ةبيغلا ىلا عامتسال اكف عامتسال ١ امأو

 ٠ ريبك ركنم لكو حاونلاو ريمازملاو ىمالملا نم لطابلا عامتساو

 ىتح ماق رثؤب ب ملو ريغ وآ الاو ريغ ردق ناف ب لئاقلا كىرىشث ;ث عمتسملا ناغ

 ٠ ةبحاص هتجاح ىضقي

 ف رضحي ال نأ بوجو رهاظلاف دجسم ف كلذ ديتع ١ نا رظنا نكلو

 ٠ كلذ لعفي ىذلا دجسمل ١ ريبك ,رضحي ننح .دجسملا كلذ

/. ؟ 1 . ه ارس ءىشب كركذي نم ىلا عامتسالا ز .زوجيؤ ... .



 .. ےہ ٢٢٢٣٣: ۔۔ےہ

 اسجن حيحصلا ىلع ارغظ وآ :ارعش ولو ندبلا ةاقالمكف .سمللا اماو .

 ٠ ةسباي ولو ةتصم وأ ابطر

 لويااك لالحنالا عيرس ناك ن راف اسجن لوبلل رهاطلا ىقال اذاو

 ةرذعلاو مدلاو ةفطنلاك أ ةطب وآ ةاقتالملا درجمل أ سجن سجنلا ءامل او

 ٠ هيلا ءاملا طيحي سجنلا مادام سجني الف

 ىلوتمل تناك ولو اهامتال ام ابسبايو ةسباي ولو ضقانف ةتيملا سم امأو
 . راتخملا ىلع

 ٠ ةساجن هنال ةلا

 . سجنلا ا ةروملا ن سم م الا إ هلسنب ضقن الف تيملا لسغ اذا اما

 ليبس زيغ ط دف ةذللا دجوت نمم 7 اذا ادمع تاجزبتملا ريغ : رئاحلا
 ٠ ةيجنتلاو ةجلاعملا

 سم وآ ةرظن مرح ام سُم دمعت نآ الا ةمرحملا ندب سمل ضقن الو
 ٠ ةوهشب

 ٠ ءامالا ا:ذكو. : 7 ,

 :.:. ثاجربتملاو : ليقا

 ف ةمرحملا سم ¡ .زا وج . هديب اهذخف ف ةشئاع ١ ركم ىبآ رمع دافاو

 بدؤي نآ بالل زوجي هنا .دافا و. بوثلا .قوف نم 71 ,ناك ١ ذا م رظني . ال عضوم

. ل ; 1 م : . !ه 7 ٠ اهجوزل امك ةجوزتملا هتنبا



 سم ٢٢٤. -

 . هجولاو فكلا !..يغل ولو .ةماهت ءاضتو زوجفعلاك:نتفناال نمل ..رظنلا زاتنون :-

 ( ٠ هنحملا وهو رظنلا نم دشأ سلا ليقو 2 ,ذكو

 ٠ فكلاو هجولاك تايبنجألا نم هرظن زاج امز ,سم زوجي 7 7

 ٠ تملع امك زوجي : ليقو

 ه. رظنلا نم دنأ نسملل ة:تالاؤ لاقو .

 نُم ولو ضقان هسم زوجي ال ام سف بوثلا قوف نم ولو : ليقو

 - :.` ه ةزننابما ريخ

 ٠ ةوهشل هريغ مغ وا ه ةبا ادلا . جرف سمكو

.. ٠. ٥ . 

 ٠ ه بطر سجنل الا الا ة | هوه ريغ نم م ةسل [ ضقن الوا

 لو ,!: اذ دبع ع ىثنآ وا ركذا هريغ وا هسفن : جرف . يسم . آ اذا ضقتنيو, 7 : ,

 ٠ هفك رهاظب

 . ثدح ىف نظل ةالصلا ىف هسم وآ لياحي هسم الإ حيحصلا ىلعو

 ٠ مهدنع راتخم ١ ىلع ضقنلاف انايسن وأ اطخ هسم نا و

 لئاحلاو ادمع الب حيرلا جورخو بطرلا سجنلا سمب ضقتني امك
 . ىل رهظ ام ىلع هبن ندبلا ديلا قالت مل ام فيثكلا لئاحلاك فيثكلا ريغ

 0.١ ج . .! ٠ :ةيلا غنب هتسمبنراتخمل 1 :ايلع" ضقن الو

 زبدلاو ًلمقلا هتيرس جرقؤا هتجؤز :جزقوأ هجلزف ن ' هنش نخنانلاو ك ....

هيهف !.خ ....ذ :ايان ٠. هايثناو ةناعلا و ناتدعقملاو امهنيب امو



 س ٢٢٥

 ٠ ربدلاو لبقلا : ليننو

 ٠ طقف ناتبقثلا : ليقو

 ٠ ضقني هلك 7 ذننلا سم : ليقو

 مرحي ى ذلا ردقلا سمو هسمف هتيرسو هتجوزو هسفن ريغ ج رف امأو
 . ناتضقان رظنلا هيلا

 ىلا رعشلا تبانم :دح ف اهنأ ركذ نم يغ ةروع ف ليق ام صخراو

 ٠ نيذخفلا اخلغتسم ت يمتنم

 ٠ بطر سجنب الا غلابلا ريغ جرف سمب ضقن الو

 ٠ ناسنالا ةمرح هل نأل ضقنلاب ليقو

 ٠ ىئنألا لفطلا جرفب ضقنلاب ليقو

 نيع وأ :ديب ىلوتم ىلا ةراشالاكف ةضقانلا ةمرحملا هراشالا امأو
 ٠ طتف هل ةناها لكل كلذ وحن وآ

 ءاملا دوجو سافنلاو ضيحل او ةبانجلا و ءوضولا مميت ضقنب

 ٠ ةردتتلا مدعل ناك نا هلامعتسا ىلع ةردقلايو هدقفل ناك نا

( ريغصلا عماجلا - ١٥ م )



٦٢٢٦ 

 ثلاثلا بابلا

 ` اهماكحأو امهنم لاستغالاو سافنلاو ضيحلا ىف

 . ناليسلاو راجفنالا ةغل ضيجلا |

 ٠ مدلاك رمحأ ءىش اهنم جرخ ىأ ة رجت ىهو ةرمسلا تضاح : لاقب

٠ . : . : `( 

 ٠ عامتجالا ىنعمب ال هلاس : ىداولا ضاخو

 هنمو عمتجا ىأ اضؤح ضوحي ءاملا ضاخ هل :لاقي ىذلاو اذه ناو

 نم هسفنب جراخلا مدلا .اعرو ىآب كلذو هيف ءاملا عامتجال ضوح ىمس

 ٠ ةداع اهلمح نكمملا ةآرملا جرف

 . سايألا دح ىلا رثكأف هانئملابو عست ةدحوملاب نينس عبس كلذك . ..

 َ ح : ` 7 ضرم الو ةدإلو:ريغ ق .

 ح

 ٠ نبعيس تنبك ةسبآل ١ و ١ وركذ ام نود ةريغصلا تجرخو

 ٠ نيسمخ : ليقو

 ٠ جرختسي ىذلا مدلاك هسقنب ال جرخ ام جرخو

٠ حرجلا مدو .ا



٦٢٢٧ 

 ضاضتفالا مدو .

 ربد نم ناك ام جرخو ٠

 ةضاحتسا هناف رشع ةسمخ ىلع دئازلا جرخو ٠

 سافن مد هناف ةدالوب جرخ امو ٠

 اضيح ضيحت ةآرملا تضاح : لاقيو ٠

 ضئاحو ضئاح ىهو نايميم ناردصم امهو اضاحمو اضيحمو .

 نم رهطتو ضيحت نأ اهنآش نم ىنعمب ٥ رمس ا ةلاحلا تدرأ نا : ليقو

 ٠ ضيحلا

 ٠ ةرضاحلا ةلاحاو ارهاطو اضئاح : تلت

 ٠ ةرهاطو ةضئاح : تلق

 نع اهدعيث اهل ةبوتع ةرجشلا لكآ ىلع مدال ءاوح ةناعا هبيسو

 ٠ اهتابن ىف رقاو اهتسبالم تقو اهبر ةعاط

 بلسي ةيحلا تيقاع اهنال وآ اهتمرو ةطنحلا ة رجش ترسك اهن ١ وأ

 ٠ لا وقآ اهما وت

 ةآرما اهترجق ةرجقم ليئارسا ىنب ءامسىت هب نحتما ام لوآ : ليقو

نهنم ٠



 س ٢٢٨

 كارعو سمطو رابكاو ثمطو ن:احمو ضيحمو ضيح : هؤامسأو

 ٠ راصعاو ءرقو سافنو سردو دحضو ىذآو كارفو

 ٠ ةبلكلاو سرفلاو طاوطولا و عبضلاو بنرألاو ةيمدآلا ضيحتو

 ٠ مدلا سفن ال ةأرملا ةدالو ةغل سافنلاو

 . ةداعلاو ةحصلا ةهج ىلع ةدالولل جرفلا نم جراخلا مدلا اعرشو

٠ سافنلا ةدم ىلع داز ام ةحصلا ةمج ىلعب جرخو



_ ٢٢٨٩ 

 لوالا لصفلا

 اهنوبراسشثي الو اضئاح نولكاؤي ال نوكرشملاو سوجملاو دوهيلا تناك
 اهنوعماجي الو اهنوسلاجي الو اهنونكاسيي الو ٠

 كلذ ف ءىشب نولايب ال مهنم هللاي ذوعن ىراصنلا و ٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حادحدلا وبأ لأس مالسالا ءاج املو

 ) ضيحمل ىلع كنولآسيو ( : ىلاعتو هناحبس هللا لزنآف كلذ نع ملسو

 ةيآلا ٠

 اكشف تيبلا نم اهوجرخآ ةآرما مهدنع تضاح اذا نوملىىملا ناكف

 دربلا نآ ملسو هبلع هللا ىلص هللا 7 ىلا ةنيدملا بارعأ نم موق

 ٠ ةليلق بايثلا نأو ديدسن

 . انكله بايثلاب نهانرثأ ناف

 ٠ لكل ١ ىفكي ام ان دنع سيلو نكله انسفنأ انرثأآ ن ١ و

 آر_ةف «{ جورفلا لزعب مترمآ امنا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ٠ نهلازتعاب دارملا هنا ىلا جورفلا لزعب مترمآ امنا : هلوقب اريشم ةيآلا

 ٠ لاوقأ مدلا وآ رذقلا وآ ضرلا : ىذألاو

 ٠ رهطلا نيريب : نرهطيو

 ٠ ءاملاب نلستغب : نرهطيو

نآ وهو للحم هجو نم نهوعماج ( ثلا مكرمآ ثيح نم نهوتاف )



_ ٢٣٠ 

 ٠ فاكتعالاو ةرمعلاو جحلاو موصلا تنو ريغ ق ليقلا ق عامجلا نوكي

 . ىصاعملا نم نوباوتلا مه نوباوتلاو

 . سجنلاو ثدحلا نم نورهطتملاو

 ه رئابكلا نم نوباوتلا وآ

 . رئاغصلا نم نورهطتملاو

 . لاعفألا نم نوباوتلا وآ

 ٠ لاوقألا نم نورهطتملاو

 ٠ رئارجلا رهاظ نف نوباوتلا وأ

 ٠ بونذلا نم نوباوتلاو رئارسلا ثبخ نم نورهطتملاو

 ٠ بنذلا نود ام ىهو بويعلا نم نورهطتملاو

 . ماثآلا رئاغص نم نوباوتلا وأ

 ٠ لاوقأ مارحالا نم نورهطتملاو

 رابدأ ميرحت ىلع ةيانك اذهو دلولل تبنمو مكل عرزم مكل ثرحو
 ٠ ءاسنلا

 ٠ مكؤاسىن مكثرحو ثرحلا عضوم ريدلا نال

 ..ع د

 وأ تا ريدتسم وأ تاليقم متتش ىتم وآ متسس فيك متتش نا و

 ٠ دلولا بلط ف مكسفنأل اومدقو كلذ لك ىف لوبقلا ىف تايقلت

٠ راغصلا دالوألا ميدقت ق : ليتو



 س _ ٢٣١

 مل دلولا نم اثالث مدق نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لان
 ٠ سفنأ ثالث ىأ مسقلا ةلحت الا رانلا هسمت

 ٠ ءاوس ىثنألاو ركذلا دلولا فو

 لوبقو بونذلا نارفغل اببس دلولا نم ثالث ميدقت نوكي دق ىأ
 ٠ اهنم ةبوتلا

 . ءالا مهل ءىمي موقلا مدقتي نمب اهيبشت اطرف ىمسي تيملا دلولاو

 انمدقتي ارجأ ىأ اظرف هيبألو انل هلعجأ مهللا ىلوتملا لفطل كلوقك كلذو

 ٠ هيلع دربو

 ٠ هللا لوسر ايب نانثاو : ليق

 . مكامنو هب مكرمأ اميف هللا اوتتاو نانثاو : لات

 نوكسو ءاحلا نوكسب هللحت هلصأو سايق ريغ ىلع للح ردصخضه ةلخنلا و

 ٠ تمغداو اهترسك تلقن ماللا

 ٠ هيف ثنحلا مدع وهو مسقلا ري الا ىآ

 . رصحلاب .قيقحتلا مسقلاب دارملاو.

 لوقت اذه اهدراو الا مكنم ناو ردقب وآ اهدراو الا مكنم ناو

 ٠ روهمجلا

 ق ركذ ام ريدقتلا اذه ىلع ليلدلاو مكنم نآ هللاو ريدقتلا لعلو

. مسقلا ةلحت ف ثيدحلا



 س ٢٣٢

 ٠ هلوق نوكي نآ ىلع ، خلا ٠٠ مهنرشحنل كبروف مسقلا : ليقو

 ليلد الو مسعقلا باوج ةلمج ىلع فوطعم اهدراو الإ مكنم ناو

 ٭ هبلع

 ه ايضقم اهتج ءداتقو نسحلا لاقو .

 ٠ ةدراب ىهو ملسملا اهسمو اضؤرفم مه ىأ

 . منهج حيف ى اهناف ىمحلا سم اهسمل دارملا لينتو

 ٠ ةفطاع اهل : ليقو

 ٠ انسح لدب مث ملظ نم الا : ليق امك

 : هلوت فو

 ٥ وخأ هم ر ا.بغقم خال اك و

:
.
 : 

 + ةفطاع الا دورو ملسن الو مسقلا ةلحت الو

 هلوقت مومع نم ىنئتسم نانثا وآ ةثالث هل تام نمف ١ ذه ىلعو

 : ىلاعت

 ٠ اهلوصو ةيآلا ف دورولا ليتو

 ٠ ثيدحلا ليلدب ء اهدرا.و الإ مكنم نأو

. ةيآلا ف دورولا : ليقو



٢٣٣ _ 

 ٠ اهلوصو قلطم وآ نينمؤملاب صتختف اهلوخد نودب اهلخديف

 ٠ ملسلا اهلوخد نم اوجنيو رفاكلا اهلخديف

 ٠ طارصلا ىلع دورولا : انمون ضعب لانو

 ٠ دحآ لكل هيناعمي دورولا مومع ىلع روهمجلاو

 ٠ ةبيغلا نم هيلا الاقتنا رفاكلل باطخلا : ليقو

٠ انريسفت رظناف ثيدحلا دريو : ليق



 س ٢٣٤

 سرهفلا

 عوضوم ١

 ديحوتلا ف : لوذلا بابلا
 لوذيا لصفلا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 سماخلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا

 رشاعلا لصفلا

 :رشع ئداحلا لصفلا

 :رشع ىناثلا لصفلا

×.٥ 

٤٦ 

٥\ 

٥٩ 

٧٠ 

٧٨ 

٨٧ 

١٢٠ 

١٢٣ 

١٤١



_ ٢٣٥ 

 ةحفصلا عوسذوللا

 ١٤٣ تاراهطلا ىف ىناثلا بابلا

 ٤٤\ لولا لصفلا ا

 ١٤٩ ىناثلا لصفلا

 ١٥٩ ثلاثلا لصفلا

 ١٦٤ عبارلا لصفلا

 ١٧١ سماخلا لصفلا

 ١٧٤ سداسلا لصفلا

 ٧ عباسلا لصفلا

 ١٩٠ نماتلا لصفلا

 ١٩٥ عساتلا لصفلا

 ١٩٦ رشاعلا لصفلا

 ١٩٨. رشع ىداحلا لصفلا

 ٢٠٦ رشع ىناثلا لصفلا

 ٢٠٤ رشع ثلاثلا لصفلا

 ٢.٠٥ رشع عبارلا لصغلا

٢٠٨ رشع سماخلا لصنلا



_ ٢٣٦ _ 

 ةحفصلا

 رشع سداسلا لصفلا ٢٧١٢

 ١٦

 ٢٢٦ هماكحأو امهنم لاستغالاو سافنلاو ضيحلا ف ثلاثلا بابلا

لوزلا لصفلا فا




