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 ىناثلا لصنلا

 زيجي امم اهلاح ردق ىلع ضيحلا لئاسم ملعت نأ ةأرملا ىلع بجي

 ٠ زوجي ال امو ضيحلا نم زوجي امو

 ٠ رهاط بنجلا و ءاسفنلا و ضئاحلا للبو

 . زاج ام ءاسفنلاو ضئاحلل زاجو

 : ةلصخ ةرثع سمخ اهل : ليق

 . جرفلا ف ءىطولا : ىلوألا

 اضئاح هتآرما ىتأ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةريبك ىهو

 ٠ ) امظع اين ذ لعف دقف

 ىضقف ضئاح ىهو هتآرما ءعىطو نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « هسفن الا نمولب الف ماذج هباصأف دلو امهنيب

 ضرم ىآ حضو هباصأف ءاعبرألا وآ تبسلا موي مجتحا نمو

 ٠ هقن الا نمولم الف

 ٠ ةرسلا تحت ولو جرفلا ريغ ىف عامجلا زوجيو

 ٠ ذخفلا ىق وأ.

 ٠ ةرسلا قوف اميف زوجب : ليقو

٠ ةبكرلا تحت زوجي : ليقو



 -ے۔ ٦

 : ٠ لئاح ىلع امهنيب ضعب هزاجأو

 ريغ لئاحلا نأل ليلحلا قوف نم عامجلا زوجي ال هنآ ىدنع ىذلاو
 ِ :ةآرملا

 ىغتبا نمف ) : ىلاعت هلوقل هتوف نم عماجملا لخدي نأ فاخأف

 . ٠ ( نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو

 هللا لوسر نآ حص نأ الا هجرف عم هديب عتمتسي نم هيف لخد ام

 . ٠ حصب ملو كل د لعف ملسو هيلع هلل ١ ىلص

 ٠ رازالا قوف نم ملسو هبلع هللا ىلص هعامج نم درو ام امأو

 ٠ رازالا لحم قوف نمف هانعمف ,,. ,

 . ةرسلا قوف ام وهو

 ٠ هيلع تمرحو رفك ادمع ضيح ىف وأ اهربد ىف هتآرما ءعىطو نمو- ...

 ايبرغ ضيحلا ىف ازوهسثم اصيخرت هيلع مرحت ال نأ ضعب صخرو

 + ميرحتلا ىلع انباحصأ روهمجو ربدلا ف

 ٠ ربدلا ف حمسي الو

 . ةريبك لعف هنأل ةلسرملا وأ ةظلغملا هنومزلب مهنا رهاظلاف هيلعو

 رانيدلا ال أةْبِجاؤلا وّمف ناتريبك ربدلا وأ ضيحلا ف ءىطولا نا

٠ ةديبع وبآ فقوو



 _ پ٠٧_“

 ىلع اهالح نه بجوأو امهتترافم ابحتنم ا اهميرحت. ف ميبرلا لاقو
 ه ريبك ىلوتم ريقفل .هيطعي ارانيد دمعتو امهنم اعواط نم

 . رانيد هيلعف هريغ وآ رخآ هركأ نمو رانيد امهنيب زوجو

 ٠ نانثا ليتو

 ٠ رانيدلا موزل قحلاو

 ٠ ثيدحلا مومعل اهميرحت ف ليق ولو

 .; :٠ اهل ليلحت وآ رانيدلا .نآ ىف ءىجي مل ثيدحلا نالو

 ٠ دناعم هتال تمرح تارم عبرأ ضيحلا ف اهئطو اذأ : ليقو

 اميسالو ةرمب لصحي دانعلا اذه نأل ءىشب ليضفتلا اذه سيلو
 . ٠ ثالثب

 ٠ ةعبرألا صيصخت لاب امف

 داسف ىلع لدي ىهنلا اذه لوصألا ىف ركذي ام فالخلا ببسو
 ٠ هنع ىهنلا

 ٠ ضيحلاو ١ ع امجلاب مرخت اهنا خيحصلا انباحصأ :راثآ ضعب قو

 ٠ ةديبع ىبآ نع رهطلا لبق اهعامجك لسغلا لبقو رهطلا دعب اهعامجو
 ٠ مرحت ال اهنا راتخملاو

 فالخب لق ذأ ءام نم عاصب اهنال ضئاحلا مكح اهمكح نوكي الو
5 ٠. . ! . . ٠ .احلا



 ٠ اهلك ماكحألا ىف مدلا ىف ءىطولاك اهوحنو ةرفصلا ف ءىطولاو

 ٠ دحاو لك ىلع رانيد فصن هب مزلي : ليقو

 . اسايق ضيحلاك سافنلاو

 اهقالطو اهعامج هل زاج ةالصلا تقو جرخ ىتح لسغلا تعض ناو

 ٠ هريغل تلحو هتتافو

 . اهتدع مامت ف كلذ نا

 ٠ موصلاو ةالصلا : ةثلاثلاو ةيناثلا

 ٠ ةقفانم ةقساف تناك تلص وأ تماص ناف

 . ةالصلا ةرثكل اهنع افيفخت ةالصلا نود موصلا ىضقتو
 . اهءاضق اهيلع مارحو

 ٠ نيدو لقع تاصقان ءاسنلاو

 ٠ لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش نأ ليلدب

 ضيحلل اه رهد رهش موصلاو ةالصلا كرتت ةآرملا نأل نيد تاصتقانو

 ٠ سافنلاو

 ٠ ةالصلا عضاومو دجاسملا لوخد : ةعبارلا

 ٠ كلذ لوخدب تصع و

٠ اهيلع ةرافك الو تءاسأ مارحلا دجسملا تلخد نا : ليقو



 ب ٩

 ٠ هداسف فخت مل نا سأب الف دجاسملا نم هريغ تلخد ناو

 ٠ هريغ وأ دجسملا ف فاكتعالا : ةسماخلا

 لوخدلا عنمب كلذ نع اوفتكي مل امنا هريغ ىف فاكتعالا زيجم دنع

 ٠ هزاوجب الونت هيف نأل

 ٠ لوقلا اذه ىلع ولو فاكتعالا زوجي ال لوقلا اذه عمو

 ٠ تيبلاب فاوطلا : ةسداسلا

 نع اضيآ تيهن نكل طقف تءاسا مارحلا دجسملا اهلوخد ناك ولو اهناف

 ٠ فاوطلا

 ريغب مالكلا هيف لح ةالص فاوطلا نأل اهزجي مل تفاط ناو
 ٠ مرب دحم

 ٠ نآرقلا ةءارق : ةعباسلا

 ٠ هنم ردقأ ضئاحلاو بنجلا نع ةعونمم اهناف

 ةراهطلا ىلا لصت ال اهنا عم اهمانتم لوطل هنود اهل زوجت : ليقو

 ٠. بنجلا فالخب

 ٠ اهل هللا ركذ زاوج ىلع مهعامجال راتخملا وه كلذو

 ٠ داسجألا سندب ركذلا سندي الو نآرقلا نه مظعأ نآرقلا قلاخو

 ٠ ةءارقلا اهل ه ركتن : لسقو

. انايسن تفاخ نا زوجت : ليغو



_ ١٠ _ 

 ٠ ةلبقلا لابقتسا اهل زوجيو

 كيرحت نود بلقلا ىف بنجلاو ءاسفنلا و ضئاحلا آرقت نآ زوجيو

 ٠ نيتفسثماو ناسللا

 ٠ هنذا عامسا نود اهكيرحتب وأ

 ٠. فحصملا سم : ةنماثلا

 ٠ ( نورهطملا الا هسمي ال ) ىلاعت هلوقل كلذ

 ٠ ةيهان الو ءاسفن وأ اضئاح الو ةبنج الو اكرسثم سيل نم مهو

 . نانكاس ىقتلي الئل رهظي ملو نيسلا ف نوكسلا ردقي كلذل

 ٠ هتنتالعب هكاسما زاجو

 ٠ ةكئالملا مه : ليقو

 ٠ ةيهانلا ىنعمب تسيل ةيفان وآ

 ٠ ظوفحملا حوللاو تاوامسلا ف هلوانتي ال ىآ

 ٠ بويعلا نم نورهطم مهو ةكئالملا ىلا هلوزنو

 مه اد ١ ةككاحلل ام ) رصتحن -« اه دح ء اهل ١ ديدست ة ء ١ رقت لب انريسفت رظناف
 ..ع . و ٠.

 ٠ , ,سند لك نم ةراهل !أ لع ةت لخ

٠ هب اوءاج ام بذكي فيكف



- ١١ 

 ضئاحلاو بنجلاو ةكرشملا ريغ ىتعمب ءاهلاو ءاطلا ديدشت ةءارتو ٠

 اهماع :دعب ةراهطلا جالع ىنعمب هنأل حضوتملا ريغو : ليقو .

 قالطلا : ةعساتلا ٠

 ٠ اهجوز اهنتلطي الف

 . انلعم اهديب ,قالطلا لعج نا هنم اهسفن قلطت الو

 اهنال نايصع الف كلذك اهسىفن تقلط وأ قلط نا اهريخ وأ مولعملا

 ٠ ضتثاح ال ة رهاط

 ٠ ( نرهطي ىتح) : ىلاعت لوننيو

 ٠ ضئاحلا قالط نع يمنلاب اج ثيدحلا و

 : اهب لصتا ام عطق : ةرشاعلا

 ٠ رفاظألا ميلقنك

 ... .. نيطبالا فيتنتو
 .ةنسلا قلحو

 : ٠ ةرونلاب علتكو سومب حطتك نكما امب هلك كلذ ةلازإ لب
 ه. ه ٠

. اهريهطت ىلا لصت الو ةرهاط ريغ اهئازجأ نال زوجي الو



١٢ 

 هعطق تدارآ ام تلسغ نا لاستغالا لبق عطقلا اهل زاج ترهط اذاو

 ٠ هتلسخف هعطتو

 ةسماخلاو رشع ةعبارلاو رشع ةثلائلا:و رشع ةيناثلا و رشع ةيداحلا

 .: رشع ه

 ٠. باضتخالاو كايتسالاو لاحتكالاو طاشتمالاو ماجتحالا

 ٠ رهطت ىتح كلذ نم ائبسش لعفت ال

 ٠ هنع ىمنملا عامجلا ىعاود نم كلذ نال

 ٠ ةيصعم ةيصعملل ءاعدلاو

 رصعو هكوشك عادل الا اهل زوجي ال ماجتحا نودي مدلا جارخا اذكو

 . ةحرق

 ء دمثأب ولو ةاوادملل لاحتكالا اهل زوجيو

 . نكمأ امي ةالصلا كاوس كاوسلاب دارملاو

 ٠ كاوس ىمسي الف الثم زوجلا ةرجش رشقب اهيتفش غبص امأو

 ٠ عنملاب ىلوآ كلذ نا

 ٭‘ كاوسلاب هنتنو مغلا ةرفص ةلازاب نييزتلا نم دشآ هب نييزتلا نأل

٠ جوز اهل ىتلا ضئاحلا دارملا نا مث



_ ١٣ _ 

 اهوعدي اهل جوز ال اهنال كلذو الثم لحتكت اهنا اهلف اهل جوز ال نم امأو

 . اهمرحم ريغل لحكب ولو اههجوو اهنيع راهطا اهل نا عم اهعامج ىلا كلذ

 ٠ نهدت نآو ءانحلاب امهبضختو اهيدي لسغت نأ ضئاحلل زيجأو

 . ءىش موزل الب طشثملاو رفظلا اهل هركو

 ٠ هطشمألل اهلح ديرآ نا هرفظو هنهدو اهسأر حتف اهلو

. نهدلاك رفظلاو طشملا ءاسفنلل زيجأو



١٤ _ 

 تلانلا لصفلا

 ٠ ظيلغ دوسأ همد ضيحلا

 ٠ نتنم بوثلا نم جرخي داكي ال
 ٠ ضرملا ةهج ىلع محرلا نم جراخلا وه اهمد ةضاحتسالاو

 . هل ةحئأر ال قيقز رمحآ وهو

 ٠ ةدالولا ببسب جراخلا وه همد سافنلاو

 ٠ ةئالثلا ةرعم ةآرملا ىلع بجوو

 ٠ رهظ اذا اليلق ولو ضئافلا صلاخلا مدلا الا اضيح نوكي الو

 . هريغ وآ نيط نم اهملعت حسملاب ولو كلذ نوكيو

 ٠ مدلا ق

 عنمي دق .دوعقلاو مايقلا نال دوعتلاو مايقلا نيب رهطلا ف الوطو
 . اهملع ىلع هروهظ

 ٠ تذخأ رهلتو مد اهل رطقت ناو رطقي ىتح اضيح نوكي ال : ليقو

 ٠ تناك ام ىلع تيقبو رئادلابو ةسوتملاب تذخآ نيبتي مل ناو

٠ لاوقأ : ليق



_ ١٥ 

 ةرفص اهعم تناك نآ الا تعباتن ولو اضبح تاقلعلا نوكن الو ٠

 ةرفصلا وآ ةقلعلا تمدتت اهيورغ وأ ١ رمشل عولط امهنيب عطقي ملو

 ٠ دحاو راهن وأ دحاو ليل امهعمج امهنال امهنيب ردت لاط ولو

 ٠ ادح تبراقت ولو اضيح دعت مل بورغ وآ عولط لصف ناو

 ٠ ةالصلا عطقن مل نا : لينو

 . اهل مكح ال سييتلاو ةتلعلاو ةرفصلاو ةردكلا نا : .لينو

 . ضيح وآ رهط نم اهقبس امل مكحلا امنا

 ٠ انباحصأ دنع هم لومعم ١ وهو عيبرلا لوق ١ ذهو

 ةدحاو تعاج اذا سبيتلا الا ضيحلا مايأ ف ضيح نه دابع نب لاغو

 ٠ ضيح اهتدع ةالصلا ق اهتقؤ دعب نهنم

 رهطلا مايأو ضيحلا مايأ ف ضيح امهنا ةردكلاو ةرفصلا ف ليقو
 ٠ مدلا مم وأ امهدحو اتناك

 . اهدعب ءايلا ديدشتو ءارلا رسكب ةبرتلاو
 . اهرهط بقع مدلا ةلاسغ : ليق

 . ةرفصلا نود ريغتملا ءاملا وأ

ةضيح نوكي ام ضيحلا نم اهب لصتي ال مدلا نم ةعفدلا ةيرقلا : ديتو



_ .١٦ 

 ٠ ضيح ةعفدلاو

 ٠ ةدعلا ق دادتعالا هب عقي ام ةضرحلاو

 . ضعب هاكح ءاربتسالاو

 كرتت الو هلسغب دعب تلصو ام كلذل دعتلف سرتفتلا رهطب لصت الو

 ٠ تلعف نا ةنجلا ةحئار حيرت الو همدب

 ٠ ةرشان الو قبا الو ةعفش عطاق الو لهاج الو ةنجلا ةحئا ر مشي الو

 ضيحلاو رهطلا دجت ال تناك نا ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجوي اهحيرو

 ٠ زئاجف شيتفتلاب الا

 ربجح وأ اهبقع وأ اهذخف ىلع .هتدجو مدب ةالصلا كرنتن الو

 ٠ اهصىمقت

 ٠ اهسم رجح وآ هنه تماق عضوم وأ

 . لوقت ىلع اهلمح دعب وآ

 ٠ مدلا ىلا تلآ ةرفصب وأ اهسايا دعب وأ

 ٠ تكرت ام تداعأ ةلهاج كلذب موصلا وآ ةالصلا تكرت ناو

 ٠ ةهبش كلذ نال مادهنا الو ةرافك الو رفك الو

٠ ما دهنالاو ةظلغملا موزلو هلك كلذ ق اه رفكب ليقو



١٧ 

 ٠ اهندب وآ اهبوث ىف هتأر ام اذكو

 ٠ نقاسلاو ةدعقملاو ةبكرلاو ةناعلاك ةهيست نوكب امف

 ٠ كلذب دتعت الف لوبلا عم وأ

 ٠ طئاغلا نم هتدجو امب الو

 ٠ اهمنعب حسمتلف كلذ نم ائيس تأر اذا نكلو

 ٠ ةرهاط ىهف ائيسث دجت مل ناو

 ر م كلذ و م وا همي الصلا تعقو اذا رفكت .هطل ١ ف الكلا كلذك ف وصل ! هآ ة

 ٠ عض اوملا كلت

 ٠ لوق ف ةظلغملا اهمزلتو

عماجلا _ ٢ م )ز 2 رعصمد ١ ةحل ً ( ٢ ح .صل _ ١



 ب ١٨

 عبارلا لصفلا

 : الصأ اهب دتعت ال ءامد ةسمخ

 ٠ نينس عبس لبق هتآر ام : لوألا

 . نامث لبق : ليقو

 . عست لبن : ليقو

 ٠ ةآرملا غولب نكمي ام لقأ ف فالخلا ىلعو

 ضيحلل طعتلم ولبلا ىلا اهب مادف ركذ ام لبق هتأر اذا نكلو

 ٠ ةظلغلا وأ ةرثكلل داز نا

 . ضقتنا ول نا : لينو

 ٠ ةنس نوتس تغوو سايالا دعب هتآر ام : ىناتلا

 ٠ ةلمجلا لهآ ءاسن وآ ةلمجلا لهآ ربخ كلذ ف ىزجيو نوسمخ ليقو

 ٠ ساافنلل طعتلف نيتسلا دعب تدلو ناو

 ٠ مايأ رشع ىلصت نأ لبق اهتالص مايأ ف هتأر ام : ثلاثلا

 ٠ تارم ثالث اهل ىلاوتو كلذ دعب هتأر نا الا كلذ دعب وآ

 ٠ لوقي نم لوق ىلع مايأ ةرشع دعب هيلا لزنت هناف

٠ ةرشع نم لتقأ ىلا ةالصلا ىف كرتت الو ادحاو اتقو ةالصلل ذختتو



 ب ١٩١

 . ضيحلل ىطعتو هب دتعت مايآ رثع رهط دعب مد لك : لينو

 ٠ حصأ لوألاو قفرأ وهو

 . "رم امك ىلاوت نأ الا لبت ىلصت تناك ام ىلصت ىتح هب دتعت الف

 . ءاحلا حتفب اهلمح مايآ ف هتأر ام : عبارلا

 لمح عم اضيح لعجيل هللا ناك ام : ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو
 ٠ ةنسلل قلطم لماح ىهو هتأرما قلط نم ىلع نيملسملا عامجالو

 ٠ املسم سيلو : ليق اذكو

 لماحلا قالط زيجي ال لماح ىه و لمح مم ضيحل ١ تينثأ نم ناف

 ٠ هيصعي وهو مدلا لاح ف

 ىلع لالدتسالا ف راصتقالا ىلوألاو صاع هنأب مكحي نكلو
 ١ ثم دحل ٠

 . ضيحف اهيف ضيحلا اهيتأي ناك ىتلا مايلا ف هتأر نا : ليقو
 ٠ الف الاو مدلا ءىجي مث لبغ نم ىلصت تناك ام ىلصت نأب بجوف

 . اقلطم ةضاحتسا لماحلا مدف لوألا حيحصلا و

 ٠ نينجلا اهتوقل ةرات ضيح مد اهمد نأ ضعب ركذو

 ٠ لمح ىلع لمح نكمأ كلذلو

٠ ةرات ضرم مدو : ءابطألا ركذ امك



 ب ٢٠

 ٠ نينجلا ضرمي اهضرمبو

 لوط نينجلا هب ىذغتي مسق لماحلا ضيح مد : ءابطألا ضعب لاق
 ٠ هيف صوصخم نم ال هدسج رئاس نم اتلا هنكم

 . انبل لوحتيو نييدثلا ىلا لصي مستو

 ٠ ةدالولا تقو جرخيو نقحتي هحبتآو هادرأ وه مستو

 ٠ ةلع وأ حرقب نوكي ام : سماخلا

 ٠ اهب دتعت هسمخو

 تناك مدلا ببسب هنأ مهوي ىذلا لاحلا لاوز دعب تمادأ اذا كلذ

 ٠ ضيحلا ىف اهتقو ىف ةداتعم وأ هأدتبم

 ٠ لاحلا كلذ نع سيل ببسم هنا ملعي هماودبف

 ٠ لاحلا لاوز ىلع ىلصت ىعن
 ٠ فوخلا لاح ف هارت ىذلا مدلا : لوألا

 ٠ ءاحاا رسكب ليقثلا لمحلا عم هارت ام : ىناثلا

 ٠ ةبادلا بوكرب هتآر ام : ثلاثلا

 ه ةبثولا ةزفقلاب هارت ام : عبارلا

٠ لوالا رغ عامجلاب ه رت ام : سماخلا



٢١ 

 مايأ ثالن نم رثكأ تماد نا ةالصلا كرتنو اهب دتعت ةثالثو ٠

 اهضيح نم ةثالثلا مايألا هذه بسحنت الو مايألا ةثالثلا ىف ىلصنو

 . اهيف كشلل

 ٠ حاضيالا بحاص دنع راتخملا ىلع كلذو

 ٠ اهبسحن : ليتتو

 . اضيح اهبسحت ال لوالا ىلعف هثالثلا مايالا ىلع درت مل ناو

 . اهبسحت ىناثلا ىلعو

 ٠ اهبسحت الف مايآ ةثالث متت مل ناو

 ٠ ءاودلا لكأب هتأر ام لوخلاو

 ٠ ضاضتفالاب هتأر ام ىناثلا

 ٠ رورملاب ضيحلا باب لحي هارت ام : ثلاثلا

 ٠ ءارقفلل تدسفآ ام ةيد مرغتو كلذ لحي الو

 ٠ نيحلا ىف اهتثرول لينو .

 . هب مهل ىصوت ليقو

 ٠ سشرالا ف هسفنب لعف اميف ناسنالا ىلع ءىش ليقو

رظانت مايآ ثالث نم رثكآ ءامدلا اذ_ھ مدت ال ةبرجتلاو ةداعلايف



. ٢٢ _ 

 رانلل ةيلاوملا ءارمحلا ةراحفلاو مقبلاك ةرمحلا ىف عبليب لكسث اذا ضيحلا

 ٠ لولا ةحييذلا مد وأ ادج

 ٠ ميظعلا دارقلا مدو

 ٠ ةالصلا تكرت مدلا كلذ لثم تأر اذاف

 ٠ نينالص لكل تلستغا رهطملا ىف اهتقو لخناد هتأر ناو

 ٠ ةالص لكل وأ

 . ضيحلا نم جرخت نيح الا امهيلع لسغ ال وأ

 ٠ ةداتعم وأ ةأدتبم ةالصلا تكرت لمرلا نول فلاخي ام تأر اذا : ليقو

 ٠ ةالصلا ق اهتقو لخاد هتأر نا هب لستغت الو

 . اهتقو ذخأو هتأر اذا هب لستغت ضيحلل هب ىطعت املك ليقو

 مهردلاو هئامو رجلاك ضايبلا ديدستب لكلا اذا رهطلا رظانتو
 ٠ فالا

 فوصو ةيفاصلا ةضغلا نم كلذ ريغو راوسلا نم ندبلا ىلب امو

 مئاصلا .قازبو بابسثلا رافظا لوصأو سبجلاب لوسغملا سبكلا ةيصان
 . حسللا معطو قيرطلا ةاصحو

 نوكيو همامت دعبي اهتقو رخآ ق ضيبألا ءاملا اندنع دعف الاو

٠ فوفجلا اهتداع تناك ولو ةآرملل رهط



_ ٢٣ 

 همامت دعي اهتقو رخآ ق ضيبألا ءاملا اهنداع ىنلا تعجر ناو

 ٠ ةدايعلا ف ةدايزلا هجو دغلا نم اهلثم ىلا اهتعاس ف ترظتنا

 . بورغ ىلا اهيلي بورغ ف ليقو

 ٠ سمشلا عولط دعب امهنم اهءاج ام رهطلاو ضيحلا ف ىقلت هجوو

 . ضيح هلبق امو راظتنا هدعب راصف بورغلا نم ىدنتبت كلذكف

 . حيحصلا وهو

 فوفجلا اهءاجف داتعم ريغ وأ اداتعم ضيبألا ءاملا ناك اذا مث
 فوغفجلا تقو ناك ثالث ءاملا تقفو ليقت اهءاجو ءاملا تتو ق اثالث

 ٠ اتقو اهل

 ٠ دحاو تقو ف تارم ثالث اهل نرهطي فوغجلاب دتعت ال ةآدتيملااو

٠ رظتنتو ةرثع ىلا ةالصلا كرتتف كلذ لبق امأو



_ ٢٤ _ 

 سماخلا لصنلا

 رثكآ دنع مايآ ثالث ةداتعم وأ ةأدتبم ةأرملل ضيحلا تاقوأ ىندأ

 ٠ انباحصا

 ٠ موصلاو ةالصلا كرتت نأ تبجو ضيحلا مد ةفصب مدلا تأر ا:ذاف

 ٠ حيحصلا ىلع ةالصلا تداعأ

 ٠ اهلبت هعاطقناب ضيح مد سيل هتأر رهطل موصلاك كلذو

 ٠ نالوق ةداعالا ىفف لبت عطتننااو موصلاو ةالصلا كرتت مل ناو

 ٠ مايآ ةرشع ضيحل ١ رثكأ نأ انباحصأ رثكأ دنع روهشم ا.و :

 ٠ مايآ ثدالاث هلقأ ناو

 . ناموي هلقأ ليقو

 . ةليلو موب ليقو

 ٠ ةعاس ليقو

 ٠ ةعفدلاب ةعاسلا مهضعب رسفو ناذاسث امهو ةعفد ليقو

 ةدابعلا رمآ ف ضيح ةدحاولا ةعفدلا نأ ليعامسا خيشلا راتخاو

٠ اهوحنو ءاربتسالاو ةدعلا نود



 ب ٢٥

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديز نب رباج ةياورل فيعض وهو

 ٠ « ةالصلا اهل ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذا »

 ٠ رباج ةياور ىف امك ةرشع ىلا دعاصف مايبآ ثالث ةضيحلاب دارملا نا

 . ضئاح ريغ اهنا نيبت ةثالثلا لبق ترهط اذاو

 صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نا لوصألا ىف انباحصأ ركذب امو

 ٠ هلحم ببسلا

 ةياوري ةنيبم لب ةصوصخم ةضيحلاو ءىنب مومعلا صخي مل اذاف
 . رباج

 ه اموي رشع ةسمخ ضيحلا رثكآ ليتو

 ٠ اموي. رثع ةعبرأ ليقو

 ءاسن ف ةداعلا ىهو هنع هللا ىضر ةديبع ىبآ نع ىؤرم ذاش وهو

 . نوشجالملا

 ٠ مايآ ةرشع سافنلا تاقوأ ىندآو

 . لاوقألا نم حيحصلا وهو نوعبرأ وأ نوعست وآ نوتس هرثكأو

 ٠ اموي رشع ةعبرأ هاندآ : ليقو

 ٠ ةعفد : ليقو

٠ اهدعت مل رهطملا تأر مث ةعفدلا ةالصلا تكرت ولف



 ب ٢٦

 مادام لماح اضيأ اهنأل اهنطب ىف ام رخآ تعضو اذا ةالصلا كرتتو

 . جوزتلا نم ةعونمم هيف نينج

 ٠ لوألا تعضو اذا ليقو

 ٠ مدلا تأرو ضاخملا اهبرض اذا ليقو

 :ه ةدالولل دقرت ىتح ليقو .

 ٠ هعضت نيح دلولا ضعب جرخي ىتح ليقو

 ٠ ءاملا هبيةي الام تطقس اذا هريغل لحتو اهجوز توفتو

 ٠ ةحراج ظقسملا ف تنابتسا اذا ليقو

 :+ ةتقلخ تمت اذإا ليقو

 .. مايآ ةرشع حيحصلا ىلع ةالصلا تاقوأ ىندأو

 ٠ رشع ةسمخ ليقو

 .+. نوتس اهرثكأ : ليقو

 ٠ رهشأ ثالث : لبقو

 . :روهش ةعبرأ ليتو

 ء .رثكأ ال دحاو ليقو

 رهطلاو سافنلاو ضيحلا ق تيقوتلل دنتسم ال نا انموق ضعب ركذو

. ةيرجتلاو ةداعلا الا



 _ _ ٢٧

 ٠ ءاسسنلا لاوحأ فالتخال فالتخالا رثكف

 لصأ رهطلا نأل ضيحلل ذخأت مل ام ةالصلل تقولا ذخأت الو
 ٠ ضيحلا وهو هب طقسي ام دجوي مل ام تقوب دجي ال بحصتسم

 ٠ ضيحلل ذخأت مل ولو سافنلل ذخأتو

٠ ضيحلاب كرتت ام هب كرتت ضيحلاك هنا



- .٢٨ _ 

 سداسلا ل صخلا

 . ةالصلل تقو ذخؤت ال راهطآ ةسمخ

 مامت دعب رهطلا ىرت نا لثم مدلا هطلاخ ىذلا رهطلا : لوألا

 ٠ ضيحلا ف اهتتو

 ٠ مايآ ةتس هب ىلصتف

 ٠ الثم مايآ رشع ارهط هدعب ىرتو امد اموي ىرتف الثم

 لبق تقو اهل ناك ءاوس اهتالصل اتقو اموي رثع ةتسلا ذخأت الف
 . ال مآ كلذ

 . تقو اهل نكي مل نا ضيحلل ىطعت اهنكلو ميقتسم ريغ رهط كلذ نا

 ٠ اموي رشع ةتس نم لتآ تقو اهل ناك اذا وآ

 ٠ ميبرلا لوق ىلع الا هلصت نا الا لستغتلف ديزأ ناك ناو

 . ضيح وهف مايآ رشع رهط دعب مد لك نا

 ٠ تعاىش تقو ىآ ىلا تلستغأ تقو نه رثكأ اهل ناك ناو

 نأ اهل زاج هقوف ىذلا ىلا لستغت نأ تدارأو دحاو تمتأ اذاف

 ء الثم ةوالتلا دوجس دجست وآ الغن وأ اضرف لصت مل ام ضيحلل عجرت

٠ ةلبقتسملا ةالصلا تقو جرخي وأ



 س ٢٨٩.

 ٠. لستغت مل ام ليقو

 ٠ ةدانعم وأ هآدنيم راظتنالا ىلع هييصت ىذلا رهطلا : ىنانلا

 ٠ ضيحلل هذخآ دعب وه امنا رهطلل تقولا ذخأن ن او

 ضيحلل تقو نوكي ال ضيحلا تقو نم رثكأ ما د ىذلا مدلا اذهو

 تذخأو الفاسف ةرشع ناك نا هيلا تعلط تارم ثالث ةدانعملل ىلاوت نا الا

 : .٠:.رهطلا ق هدعي ام

 دعب اهراظتنا روصتي اهنأل ثالث اهل ىلاوت ولو الف هأدتبملا امأو

 ٠ ةرسع

 ٠ ضيحلل تقو نوكي ال اهدعب امو

 . الفاسف رشع سمخ ضيحلل اتنو ةأدتبملل نوكي مهضعب لا معن
 ٠ ضيحلا رثكأ ق فالخ مدقت دقو

 الف هعم ضيح ال لمحلا نال لمحلاب اهل لصتا ىذلا رهطلا : ثلاثلا
 ٠ لمحلا مم ضيحلا تيثآ نم لوق ىلع الا رادقم اهرهطل فرعت

 ٠ تقولا هل ذخأتف ضيحلا امأ

 ٠ اتقو نوكي نأ حصي ام رهطلا اذه لبت مدلا نم تأر نا كلذو

 ضيحلل تقو اهل نكي مل نا سافنلا دعب هيبصت ئذلا رهطلا : عبارلا ١

٠ هدعب وآ ضيحلا ىرت نأ لبت تسقن نآب كلذ لبق



 صا ٠ ٣ ] ___

 داز وآ هلقأ نع صقن نأب ضيحلل تيقوتلل احلاص نكي مل نكل
 . هرثكأ نع

 دعي هببصت ى ذلا رهطلا تذخأ ضيحلا تقو تويث دعي تمسىىقن ناو

 ٠ سافنلا

 ٠ اهسافن لوأ تسفنف ضيحلا ف تقو اهل نوكي نأ لثم كلذو

 اتقو نوكي ام ردق مدب تفدرف نيرشع ترهطف نيعبرأ مادف الثم

 ٠ رهطلل تقو نيرشعلا ذخأتف ضيحلل

 اتقو تذخأ نا الا رهطلل انقو سافنلا تقو دعب ام ذخأت مل : ليق

 ٠ ر د ..

 . ضيحلاب نورقم رهطلا نأل

 ٠ ضيحلا مانم موقي ال سافنلاو

 . انارود عرسأو تقو لقأ ضيحلا نا

 . ضيحلا تقفو نم لقأ هتقو نوكي رهطلاو

 سافنلا تقو دعب ام ذخأن ال نا ىضتقي ليلعتلا اذه نأب هيف ثحيبو

 . ضيحلل تقو هقبس ولو

 . ضيحو سافن نيب ناك لب ناضيح هفنتكي مل رهطلا كلذ نا

 دادتعالا بجوي ام سافنلا ىلع تقؤملا ضيحلا مدقت ق سيلو

. :سافنلاب



 ضيحلا نوك وه ىذلا روذجملا مزليلف ضيحلا ةلزنم هلزنت نأ امان
 :ه ةالصلا نم رثكأ نه سافنلا وهو

 اتقو كلذ نوكي ال ام ضيح نيب ةالصلا نوكت الف هلزنت ال نا اماو
 سافنلا اولعجي لب نوكي ال ضيحلا نوكلو ربتعي ال نا ىلوألاو ةالصلل
 ٠ ضيحلاك

 ٠ ليوط ضيح هنأل ةالصلل تنو ة دعبم لعجي ىلاتلايو

 . رثكأ هنوكب سأب الو

 سافنلا نأ عم ضيحلا نم لقأ هتقو نوكي ال رهطلا نا مهلوق هجوو

 ٠ لتقآ وآ نوعبرأ

 ضيح رهشلا ف نا وهو بلاغلا ةاعارم نونس رهطلا رثكأ ناو

 . رهطو

 اضيح اهنود ام وآ رهط اهلثمو اضيح رشع ةسمخ نوكي نأ اماف

 ٠: .رهط ىقابلاو ةرشع ىلا

 ٠. ضيحلا ىف اهنتتو لخاد نم هيبصت لذلا رهطلا : سماخلا

 ٠ الثم مايا ةرشع ضيحلا ىف اهتقو نوكي نآ لثم كلذ نوكب

 ةسمخ مادو كلذ ددعب مدلا تارم رثكأ وآ رشع ةالصلا فو

 .ه الثم مايآ

٠ الثم رشع سمخ مادف رهطلا تأر مث



_ ٣٢ 

 اهتقو لخاد نم هتأر رهط هنأل ةالصلل انقو رشع ةسمخلا ذخأت الق

 ٠ ضيحلا ق

 . مايأ ةسمخ ىلا ضيحلا ف لزنتلف نيترم كلذ اهل رمتسا اذا اما

 ٠ ةالصلل تقو رثع سمخلا ذختتو

 ٠ دحا:و تقو الا سافنلاو ضيحلا ىف ذخأت الو

 ٠ ةفلتخم انانتوأ رهطلا ىف ذخأتو

 رشع ىناثلاو رثع ىداحلا:و راعلا نيتس ىلا رثع نم كلذ نوكيو

 ٠ اتقتو نوسمخو دحاو كلذو نتس ىلا

 ٠ راط ثدح مدلاو لصأ رهطلا نا

 . نيسمخو دحآ لصت نآ ىلا رخآ قوف تقو لك ذخأت نأ رهاظلاو

 ق رخ آ تنغو اموي رشع ةسمخ مث اتقو اموي نيرشع ذخ أت نا امأو

 ٠ زوجي الف كلذ وحنو ىرخألا ةرمل

٠ نيرشع ىلا لستغت لم



 عباسلا لضفلا

 ٠ ةداتعملاو ةآدتيملل ماع وهو ءانبلا ف

 . ناموي ضيحلا ف هيلع ىنبت الصأ ةأدتبملل نوكي امناو .

 ٠ حيحصلا ىلع ثالث سافنلا فو

 . امهيف موي : ليقو

 ٠ ثلالاث ضيحل ١ ق : لبقو

 ٠ اهسفن لصآ ةدالولا نا : ليقو

 ضيحل الصأ نوكت ال سييتلاو ةقلعلاو ةيرتلاو ةرفصلاو. ةردكلاو
 . سافن الو

 . رم ام ىلع اهقبس امل مكحلاو

 ٠. حيحصلا ىلع اهتقو لوآ ف موي ةداتعمللو

 ٠ هلوأ ف موب : ليقو

 .. رخآ ف موبو

 ناموي هرخآ فو ضيح ناموي اهتقو لوآ نوكي نأ ىلوأ : باب ىفو

 . رثكأ وآ

( ٢ ج .رنغصلا عماجلا - ٢٣ م )



 _ _ ٣٤

 ٠ هلوأ ق مايأ ثرزالثئ : ليقو

 ٠ ضعب دنع حيحصلا وهو

 لوأ ف مدلا تأرف ةرشع اهرهطو ةرشع اهضيح ىتلا تتتلط ولف

 ٠ اموي ةثلاثلا ةضيحلا

 ٠ باطخلل تلاحو اهجوز تنافل رشاعلا مامت ىلا رهطلا تأرو

 ىلع الو رشاعلا ف مدلا رت مل اهنأل ىناثلا ىلع وأ لوألا ىلع كلذ

 ٠ تقولا لوآ ف مايأ ثالث ىف رت مل اهنأل ثلاثلا

 ٠ اهتدوع امك ةمات ةضيح ىرت ىتح ةدعلا ىضقنت الو توفت ال : ليقو

 ۔ ريخألا لوقلا اذه ىلع ىرج دقف ةأدتبملاب صاخ ءانبلا نآ لاق نمو ا

 ٠ تقولا ذخأ وه ىذلا ءانبلا دارأ ناو

 ؟ ارهط تأرف نيموي مادو لوألا اهضيح ةأرملا تأر اذاو

 ۔ نيمويلا ىلا هعمجت رهطلا كلذ دعب صلاخلا مدلا نم تأر ام لكف

 ٠' رهط هعطق وأ رهطلا دعب مدلا لصت ءاوس كلذ

 ٠ ةرشاعلا دعب ام عمجت الو

 ٠ ةرشاعلا ىلا مدلا مايأو رهطلا مايأ عمجت :ليتوا ا :

٠ ةرشع اهمامت مدعل ضيحلا نم اهنأ نيبت دق رهطلا مايآ نا



_ ٣٥ 

 ىذلا رهطلا وهو علماقلا رهطلا دحي : ام عمتجت نا حاضيالا ف راتخاو

 ٠ رثكآ وأ امد مايا ةئالثن همدقن

 ٠ اموي رهطلاو نيموي مدلا اهل مودب نا لثم كلذ

 طسوتملا .رهطلا ىلا اهعمجت :امد مايأ ثالث كلتف رهطلاف اموي مدلاف

 . مدلا ىلا رهطلا عمجت نآ اضيآ ه راتخم نأل

 ٠ مايأ ةعبرأ اهنقوف

 ٠ مطاقلاا وهو ريخألا .رهطلا اذه عمجت الو

 ٠ الفاس ةرشع تدر اميف ولو مدلا نم هدعب ام الو

 ٠ نيموي مدلا مودي نآ اضيأ كلذ نم الاثمو

 ٠ رهطلاف .اموي مدلاغ نيمويب رهطلاف

 اهعمجتف .امد .مايأ ةثالث همدقت ,دق هنا مطاق رهط ريخألا رهطلا اذهف

 ٠ ةسمخ اهتقو نوكيف رهطلا ىموي ىلا

 ٠ نيموي مدلا مودي نآ اضيأ كلذ نم لاثمو

 . رهطلاف نيموي مدلاغ ثالث رهطلاف

 ىلا هعمجت امد مايا ةعبرأ همدقت هنأل عطاق ريخألا رهطلا اذهف

: ٠ ةعبس اهتقو نوكمف ثالثلا رهطلا مايآ



. ٣٦ 

 . نبمويب مدلا مودن. نأ اضيأ :كلذ.نم لاثمو ٠

 ةثالث مدلاف موي رهطلاف ٠

 ىلا نممجت امد مايآ سمخ همدقت دق هنأل عطاقت ريخألا رهطلا اذهف

 . مايآ ةتس اهتقو نوكيف نهنيب رهطلا موي

 هقيقحت ىفخ دت عطاقلا رهطلا نا ىتيؤرل ةلثمألا هذهب تيتا امناو
 ٠ ةبلطلا ىلع

 . ضيحلل تقو نوكي نأ حصي ام همدقت ىذلا رهطلا نا هلصاحو

 ٠ رثكأو امد مايأ ةثالث وهو

 ٠ لمتحم عطاقلا دعب امو ةثالث ضيحلا لغأ نا

 ٠ لامتحال ةلمجلا ىف ةضورفملا ةدايعلا كرتت الو

 . اموي مدلا مودي نأ لثم موي ىلع ءانبلاب لوقلا ف مالكلا اذكهو

 ا رهطلاف رثكأ وأ ةثالث وأ نيموي مدلاف رثكأ وأ اموي رهطلاف

 ٠ رهطلاف موب مدلاف رثكأ وآ اموي رهطلاف اموي مدلا مودي وآ

 ٠ لقأ وأ مايأ ةرشع ى هلك كلذو

٠ ةثالث ىلا مضلاب لوقلا ف عطاقلا رهطلا روصتي الو



_ ٣٢٧٣ . 

 اهضيح مايأ نم ضيحلا هيف اهاتأ ىذلا لوألا مويلا بسحت الو
 . سمشلا عولط لبق ضيحلا هيف تأر نأ الا

 ٠ رجفلا عولط لبق : ليقو

 ٠ رهظلا تقو : ليقو

 فاكتعالاو روذنلاو ناميالاو ءاليالاو ءاربتسالا ةدعلا رمآ عجريو

 ٠ فالخلا اذه ىلا

. ؛ ٠



_ ٣٨ 

 . ناموي ضيحلا ف مدلا راظتنا

 ٠ ةثالث سافنلا فو

 سافنلاو ضيحلا ف ةليلو موي اهريغو ةردكلاو ةرفصلا راظتناو ٠ سافنلاو ضيحلا ى ة : . ن

 . حيحصلا وه اذهو

 . سافنلاك ثالث ضيحلا راظتنا : ليتو

 .٭ رشع ادعب ضيحلا ف ةآدتبملا رظتنت امناو راظتنا ال : ليقو

 . نيعبرأ دعب سافنلا فو

 . امهيف اهتقو دعب ةداتعملاو

 ٠ بورغل بورغ نم راظتنالا ف مويلاو

 ٠ بورغلا لبت امب دتعت الو

 ٠ اهلثم ىلا رهطلا اهيف ىرت ىتلا ةعاسلا : ليقو

 ةعبس اهتت . ١ ال د : د .
 و ىتلا االو ضيحلا ف رشع ةسحخ اهتقو ىلا رظتنتو

٠ هلوقت ىف رشع



 _ _ ٣٣

 ٠ كلذ , ضيحل : ١ رثكأ لاق نم

 . نوعست هرثكأ لات نم لوق ىلع سافنلا ىف نوعست اهتقو ىتلا الو

 قفتم مدلا مكح نأل سكعلا اهريغ راظتنا ليزي مدلا راظتناو

 ٠ هريغ فالخب هيلع

 . رخآلا ليزي لك : ليقو

 ةرفصلا ىرتف .مدلاب راظتنالا ف الخدت نأ رخآلا ليزي ال لك : ليقو

 . اهوحن وأ

 ٠. هراظتنا متت لوألا ىلعف مدلا راظتنا مامت : ليق

 ٠ ثلاثلا ىلع اذكو

 ٠ راظتنالا ىلع وآ مدلا نم تآر امي ةلبلو اموب متتف ىناثلا ىلع اماو

 مامت لبق مدلا تأرف اهوحنو ةرفصلا ىف راظتنالاب تلخد ناو

 : اه راظتنا

 ٠ هريغ قف اهل قيس امب مدلا راظتنا منت ىناثلاو لوذلا ىلعف

 .٠‘ طقف ةرفصلا .راظتنا منقن ثلاثلا ىلعو

 اهنوكل مدلل عجرت الف ةرفصلل ةليلو موي مامت دعب مدلا ءىجم اماو

٠ ةرفصلا راظتنا نيح ارهاظ



 ٠ع٤& _

 : كلذ صيخلتو

 ٠ راظتنالا ىف تلخد امب ةربعلا .ليق هنا «

 . هدعب ثدحي امب : ليقو

 . رخأت وأ مدقت مدلا : ليقو

 . ه ضيحلا مكحو راظتنالا مايأ مكحو

 امهيف تكرت نيخللا نيمويلاو مويلا ةداعا انياحصأ ضعب بجوأو

. امهيف مدلا عطقني نأ الا ةالصلا



 م _ ٤١

 غشاتلا لسنلا

 . ةادتبلاب صاخ باستنال

 . الصا نبت مدا اهتاي مل ىنلا لثم ضيحلاب ةادتبملاب مهدارمو

 . اتقو هذخأت امك : نكي ملو رثكا زا ةرم ليت اهاتأ دق ىتلاو

 . ٠ هب ةادتبملاب صاخ باستنالا مهلوق نجي ةافانم الف

 ٠ اهتييرق ىلا بستنت ضيحلا ف تقو اهل نكي مل ىتلا نا مهلوتو

 معن :زاجف هذه ىلع .باستنالا قالطا باي باجيا نع .الضف كلذ

 ٠ ةالصلاب صاخ ةروصلا هذه ريغ ق باستنالا

 مث اتقو هذخأت امك مدلا نكي ملو هتآرؤ الما لبق مدلا رت مل ىتلاف

 ؟ طت لبت دلت مل وأ مادخ اهءاج

 ؟ مادو تدلو مث سافنلل اتقو ذخأت امك مدلا نكي ملو تدلو وأ

 ' . ضيحلا ق اموي رشع ىنئا كرتتلغ

 . سافنلا ق نيعبرأو

 ٠ اهتيبر اهل تافام لصت مث

 كرتتلف تضاخ وأ تدلو مث سافنلاو ضيحلا تتو اهل ناك ىتلاو

٠ راظتنالا مايآ هكرتت تناك ام



 ب _ ٤٢

 ٠ ةأدتبم ريصتف تارم ثالث ىلا لبق ىلصت تناك ام ىلصتو

 ٠ ةئدتبملاك ةغس ىلا : ليقو

 ٠ اهنييرق ىلصت ام تلص تقو اهل نكي مل ناو

 ٠ ةالصلا ف مايأ ةرشع مامت لبت باستنالا ىلا ةأرملا جاتحت الو

 ٠ ةرشعلا ةالص نم دبال هنال

 . ضيحلل طعتلف ةرشع ىتالص تقو نا اهتيبر تلاق ناف

 ٠ هغلبت نا لصتلف رثكأ تناك ناو ١

 ٠ ةرم سافنلا وأ ضيحلا نم اهجورخ دنع لستنغتلو أ

 ٠ امهعمجتف نيتالص لكل وآ ةالص لكل وأ

 . لاوقآ هدحو رجفللو

 ٠. لوآلا حيحصلاو |

 ٠ ءوضولا و مدلا لسغ كلذ دعم اهيلع ناف

 تادحوم ءاما وأ ارا رح اهتلاخ وآ اهتمع وأ اهتخا وأ اهمأ ىلا بابستتتتو

 ٠ تاتيم وأ تايح تانونجم وأ تدالاتاع تاكرشم وآ

 . اذك اهنابح ىف اهتقو نأب ةفرعم اهل نوكت نأب كلذ

٠ اهتتدص ةآرما رابخاب ولو ١ ذك اهوحص وأ اهلتتع ةحص لاح قو



_ ٤٣ 

 ه. كلذ ىفف اهيلع بيترت الو

 . اهما دوجو مم الثم اهتخأ تلاق امب ذخأت نآ اهلف

 ٠ كلذ لعفت ال ناويدلا ف لاق نكل

 ٠ ساب ال تلعف ناو

 نم نهريغن ىلا تبستنا هيلا بسنت نم ءالؤه نم دجت مل ناو
 : : : ٠ تاملسملا

 ٠ اهلأست نآ نودب

 ء: هموزل .مهريثك ةرابعو

 لاق نم لوقب تذخأ اهل ةفرمه الو ةملم الو ةيررق دجن مل ناو

 ٠ باستنا ال

 . ضيح مايآ ةرشع ةالص دعب مد لك ناو

 ةرشع :رهط دغب هتدجو مد لك لوقي عيبرلا نا :رفعج نبا ةرابع نكلو

 . ضيح وهف مابآ

 ء رهطلاب ةرشعلا : ليف

 كرتنو ةريشع ىلصت تناك ةآدنبم اهنأي ةآرملا ىلع مكح .اذا كلذو

ء ةرشع ىنثا



_ ٤٤ 

 ةأدتبم نوكت امنا رهطلا ىف اهل تقو ال ىتلا ةضاحتسملا ىف ليتو

 ٠ نينس ثالث ةضاحتسالا ىف تمتأ اذا

 ٠ رشع ىنثالا كرتتو ةرشعلا ىلصت اهضيح ةلوازم ةآدتبم : ليقو

 .ف لصخغلا ا ذه ىف فالخلا نم رم ام ىلع لستغت كلذك لازت الو

 ٠ اهنع هلا جرفي ىتح اهلاستغا

 ٠ تلصو تلستغا راظتنالا دحب رهطلا تدخنو نمو

 ٠ اهتبيرق ىلا تبستنأ مدلا اهاتأ ناف

 ٠ هيلا بستنتلف تقو اهل ناك ناو

 . .ضيحلل طعتلف نيتس رهط دعب مدلا اهاتأ نا اما

 ٠. نوتس . هتاتوأ ىصقأ رهطلا .نأل باستنال جاتحت الو.. "

 .ةالصلا كرتت اهنا تضاحتسا مث ضيحلا ف تقو اهل ىتلا ف ليقو
 ٠ اهضيح ردق

 . ,قباسلا فلخلا ىلع لاسشثغاب اهضيح . ردق ىلصتو .

 ٠ ةرشع كرتتو ةرسع ىلصت ليقو

 ٠. .رثع ةسمخ كرتتو رشع ةسمخ ىلصت : ليقو

 وهو نورشعو ةعست ىلصتو ةليلو :اموي ةالصلا كرتت نأ ليقو .
٠ ٠



_ ٤٥ 

 ا | جرفي ىتح ةهبشب ة ةالصلا كرتن ال ليق ٠ اهنع هلل

. . 

 ٠ امسن نيح ىلاو ريطلا 1

 و ا مد تزيم نا اهنا ةضاحتسملا ف ا تمادام ةالصلا تكرت ضيحل 1 _

 ٠ داهتجا زييمتلا نال هتفص

 ٠ ديلقت باستنالاو

٠ ىل وأ د اهتجال ١ و



_ ٤٦ _ 

 رشاعلا صنلا

 . مدلا ةدايز عولطلا

 ٠ هناصقن لوزنلاو

 ةجردب ةرشع ىلا ةنال نم ضيحلا ف ع ولطلاو ةداتعملام ناصتخيو

 ٠ رثكأ وأ

 ةسمخ موديف ضيحتف مايأ ةثالث امتقو نوكي نأ لثم ةرمب وأ
 ٠ نيموي راظتناب

 ٠ ةعيرأ مودب وأ

 ٠ ةتس مودي وآ

 ٠ سداسلا ق لستغتو

 ٠ رثكأ وآ ةجردب نيعبرأ ىلا ةرشع نم سافنلا فو

 ٠ سافنلا وأ ضيحلا ف اهتقو قوف ام ىلا مدلا لقتنا اذا ةرمب وأ

 ٠ ةسمخ رقتسيف ةسمخ ىلا علطت نا لثم اضيأ هنم علطتت نا حصو

 ه اذكه و رثكأ وآ ةتس ىلا علطت مث

 ٠ دحاو تقو ىلع ضيح ثالث هعباتتب الا عولطلا نوكي الو

 ٠ ةثالث ىلا ةرشع نم ضيحلا ف لوزنلاو
. ةرمب وأ رثكأ وأ ةجردب ةرشع ىلا نيعبرأ نم سافنلا فو



 7 _ ٤٧,

 . اذكهو اضيا هنع كرتت نآ حص لوزنلاب تقو اهل رقتسا اذاو

 ٠ نيترمب الإ لوزنلا نوكي الو

 ةدايز عولطلا نأل ضيحلا ف اهتنتو ىلاوي صلاخ مدب علطت امناو
 <.. .: .. ".. ...ا

 . هيلع قفتملا مدلاب الا اهب نقيتملا ةدابعلا كرتت الو

 ٠ امهيف فلتخا دق اهوحنو ةرفصلا ضيح نا

 . ٠. رطلا ف اهتو ىلاوي صلاخ مدلا الا كرتن الو
 سداسلا فو ةسمخ مدلا مادف مايأ ةعبس ضيحلا ق اهتقو ناك ولو

 ٠ كلذك ىرخآ ةرم اهل داعو اه رهط متو عباسلا ق ترهطف ةرفص تأر

 ٠ ةتس ىلا ةرفصلاب لزنت الف

 ٠ ضيح هنا هيلع قفتي امب الا لزنت الو

 اهتالص نجي لصاف سداسلا مويلا نال امد تناك ولو ةسمخ ىلا الو

 ٠ مدلا ةسمخ نيبو

 . راظتنالل هيف ةالصلا كرتت اهنا

 ٠ هريغو حاضيالا بحاص دنع حيحصلا وه اذه

 . ىدنع حيحصلا وهو اهوحنو ةرفصلاب لزنتو علطت ليقو

 ىف وآ ضيحلا دعب :اهوحنو ةرفصلا نا حيحصلا نألف عولطلا اما

. ضيح هطسو



 ٤٨ ب

 ٠ كلذلف لوزنلا اماو

 ٠ ضيحلا ةدايز عولطلا نم ركذ امو ةدايعلا ق ةدامز هنالو

 ىضتقي ضيح هنا هيلع قفتملا مدلاب الا ١ اهب . ةيتل ا ةذابعلا كرتت الو 0

 . اهوحنو ةرفصلاب كرتت نا

 ٠ اهل كرت ال ةدايعلا ف ةدايز هنا كلذ

 اهتقو لخاد ف الصتم ارهط ىرت ىتح لوألا اهتتو نم ةأرملا علطت الو
 ٠ ضيحلا ف هعلطت ام ددع اهتقو جراخ ىلا رهطلا ق

 ٠. مايآ ةسمخ ضيحلا ىف اهل نمك رثكأو

 ٠ مايآ ةرشع تلصف تريهلغغ ةينامث مدلا مادف رشع ةسمخ رهطلا ىفو

 متت ىتح نماثلا مويلا ىف ىلصتو لستغت اهناف مدلاب تفدر اذاف

 ٠ اموي رشع ةسمخ

 ٠ رهطلا ىف اهتقو لخاد ف مدلا اذه نال ضيحلل ىطعتو

 ٠ ةينامث ىلا علطت الو ىلصتو لستغت اذلو

 ةسمخ هب تلصو رهطلا تأر نا اهل لاوتي مل نا اميسال ىلاوت ناو

٠ ىلاوت نا ةينامثلل علطتو



_ ٤٩ _ 

 ٠ لستغتو عباسلا ىفو سداسلا ف ةالصلا كرتت لاثملا فو

 . هيف ترهط ىذلا عساتلا ف لسغلا ديعت الو نماثلا ف ىلصتو

 ٠ دبعت : ليتو

 ٠ رهطي اموب رشع ةسمخ ىلصت نا لتم

 ىف اهتنتتو لخاد ف رهطلا تأر دق ذئنيح اهناف لاثملا ف ىلاوتيو

 ٠ سداسلا مويلا وه هلوأ نألا هلوآ ىق ال رهطلا

 رهطلا تأر امناو امد نم نمانلا فقو عباسلا فو هيف تأر دد ىهو

 ٠ عساتلا ق

 رهطلا هتقو لخاد وه ىذلا عساتلا نم لصتا دق رهطلا اذه نا.و

 ٠ اهعولط ق ىتلا نماثلاو عباسلاو سداسلا مايخلا ثدالنلا ددع هجراخ ىلا

 تأدب اذا رشع ةسمخ نع ةجراخ ةريخثزا ةئالثلاف رشع ةينامت تدجو

 ٠ سداسلا نم رشع ةسمخلا باسح

 : ىلوألا ثلزالثلا ددع ىه ةجراخلا ةرخآلا ةئالتلا هذهو

 ٠ اهعولط تدارأ ىتلا نماثلا و عباسلاو سداسلا

 ٠ ةبلطل ١ ضعب ىلع هتيوعصل انه مالكل ا تلطأ امنا و

( ٢ ج ريغصنا عماجل ا _ ٤ م (



 . مدلا مايأ ددع ديزي نا هصيخلتو

 ٠ ديزي وأ ناك ام ىلع رهطلا مايأ ددع ىقبيو

 ٠ كاذ لبخ ىرت ام رهطلا نم تأر اذا الا لزنت الو

 : لاقت نم لوت ىلع الا اهضيح نم صقن ام ددعو

٠ ضيح وهف مايأ رثع رهط دعب دجو مد لك



 س ٥١

 رشع ىداحلا لصفلا

 ٠ هبنجملا لاستغاك ءاسفتلاو ضثاحلا لاستتغا

 ٠ لسغلا دنع اهسأر رعش ضقتت تسفن وأ تضاح ىتلا نآ الا

 ٠ هضفئن اهمهي ال ةينجملاو

 ٠ ديدس اكلد هكلدت نكل

 تجنتساو اهربدي تلسغ سافنلا وأ ضيحلا نم لسغلا تدا رأ اذاو

 ٠ اهدسج نم سجنلا ثعزنو

 ٠ هيقنت ىتح ءاملاو لفطلاب اهسأر تطسنم مت

 . سافنلا وأ ضيحلا نم لاستغالا ةينب اهسآر ىلع ءاملا بصت مث

 . اهدسج رئاس ىلع مث

 . اهرعسشل ابوث سثرفت الو

 ثيح هترتسو هتلسغو هل تسثرف الاو زاج ءام ىف لسغلا تدارآ نا

 ٠ دحآ ٥ا رب ال

 .. خسوم سأر اميس الو بحتسم لفطلاب لسغلاو

 ة رم اه رعش ضقننت وآ ضيحل ١ ق اهتاقوأ ثترصق اذا اهل صخرو

 . ىرخآ هكرتنو

 نم جرخت وآ نيبلا رهطلا ىرت ىتح لستغت نأ ةأرملل زوجي الو
. راظتنالا



_ ٥٢ 

 تفاخ اذا اهدسج نم سجنلا ففجن نا ءاسفنلاو ضتاحلل زوجيو

 رفسلا ق ءاملا مدع ٠

 سجنلا لسغ اهلف هنع لاقتنال همدع تفاخو رفاست نأ تدارأ اذا

 . جرفلا الا هلك اهدسج نم

 ٠ ىجنتست الو اهيلجر ىلع فقتو اهدسج مضتو

 ٠ اهضيح نم مايأ ثالث ىضم نا الا كلذ لعفت ال : ليقو

 ٠ اهسافن نم ةرشع وأ

 نأو اهندب فارطأ ىف دوعلاب ىوتكت نأ تالماحلل نا : ضعب ركذو

 ىلا لصت مل اذا اهدسج نم هلسغ ىلا لصت ام لسخت ال ناو
 ٠ اهنطب مظعل ءاجنتسالا

 ٠ هريغل مميتلاو هرلع تردق ام لسغ اهريغك اهيلع بجي هنا حيحصلاو

 طسو قف كلذ ناك نافاعم ضيحلاو رهطلا تأر اذا ةأرملا نا ركذو

 ٠ اهننتو

 ٠ اهتقو فارطا ىف وأ اهنم بلاغلل طعتلف

 مل ام رهطلل ىطعت ال ضيحلا تتو ىف تمادام اهنأ هب لومعملاو
 ٠ صلاخلا رهطلا ىرن

 اهئق لمرلا نول فلاخي ام رفسلا وآ ةيدابلا ف تآر نا ةآرملا نأ ركذو
٠ اهمد فعضف تفعض اهنأل ضيحلل ىطعت نا
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 اهرهم لوآ فف الا ءاودلا لكأت ال لمحلا اهنم مهوي ىتلا ةأرملا ناو

 ٠ ءاملا نم اهجورخ لاح عامجلا لبق

 ةالصلا تقو جرخ ىنح ادمع سافنلا وأ ضيحلا نم لسنغنت مل نمو

 ٠ ةظلغم اهتمزلو ترفك ناكما عم

 ٠ ةلس رم ليق و

 . ةثالث ليقو

 اريغص الفط ءاسنلا وأ لاجرلا نم ىنزي نم برقتلا مايص مزلي اذكو
٠ هربغل وآ هال
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 ٠ اسجن همعطا دت هلعل ادحاو اموي همعطا ولو

 ٠ دحاول ىزجي ام لافطالل ىزجي : ليق

 ٠ تارافكلا ذخأم نم ىلع قفنيو اذكو اذكم وآ

٠ ملعأ هللاو ماعطالاب لب موصلاب ىصوي ال رذن موص هيلع نم اذكو



 م ٥٥

 عبارلا بابلا

 ةماقالاو ناذالا

 ٠ ءىشلاب مالعالا ةغل ناذالاو

 تاقوأ ىف ةصوصخم ةيعرش ظافلأب ةالصلا ىلع هيبنتلا اعرو

 ٠ ةصوصخم

 ٠ خلا ةيعرست ظافلأب ةالصلاب رمأ اهل لقف تئش ناو

 ٠ ةصوصخم ظافلأب ةالصلا تنو لوخدب مالعالا وأ

 ٠ ديحوتلا ةملكو مالسالا رئاعسث راهظا مالعالا اذه ةمكحو

 ٠ ةعامجلا ىلا ءاعدلا كلذكو

 ٠ هيف مه راسشثنساف ةالصلا ىلا مهعمجي اميق نوملسملا ملكت ةنىدملا

 ٠ تقولا دنع دج.ملا ىلع ةيار بصنت : مهضعب لاف

 ٠ ادوهيلا لجأل ههركف دوهيلا نرقك انرق ذختن : لاق ضعبو

 ء ىراصنلا لجأل ههركف سوقانلا ذختن : لاق ضعبو

٠ عنصي نآ سوقانلاب رمأو هبلع اومات نكلو
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 سوقان لماح ةليللا كلت همانم ف ىراصنالا ديز نب هللا دبع ىأرف

 ٠ نارضخآ نابوث هيلع

 ٠ سوقاتلا عيبت هللا دبع اي : لاقف

 ؟ هب عنصت امو : لاتف

 ٠ ةالصلا ىلا سانلا هب اوعدن : لاق

 ؟ كلذ نم ريخ ام ىلع كلدآ الفأ : لاق

 ٠ ىلب : لاق

 ٠ خلا ربكأ هللا : لاق

 ء هايؤرب ملسو هبلع هثلا ىلص ىبنلا ربخآ ظقيتسا املو

 اتوص كنم عفرأ هناف كالب ىلع اهقلاف هللا ءاسث نا .قح ايؤر : لاقف

 ٠ نذؤي وهو دجسملا ىف هيلع اهيقلي لعجف

 . هءادر رجب جرخف رمع هعمسو

 : لاقو 77 هيلع هللا ىلص حرفف ىآر ىذلا لثم تيأر : رمع لانف

 ٠ » تمشثآ كلذف هلل دمحلا »

٠ ملسو هبلع هللا ىلص ٥هودسحمغ رافكلا هعمس و
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 | - ٩ ام تعدب دت اولاف نيماسلا 1 ١ هعمسو
 . . تعدب

 ع نمس ايص كل ني ت ت ناغ ممالا ف ه 7 1 آ نمف مهلك ءايبنأل نم هحبقآ امف

 آ ) ةالصلا ىل ١ متيدان داو ( ةمدان اذا لزنف
 َ ٠ ٠ ٠.٠ , و

٠ نيعب رم رىم ٧ آلا لوق نسح
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 لوالا لصخلا

 ىلع ةمايقلا موي ةثالث نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع : لوألا
 ساانلا عزفي ىنح باسح الو فوخ مهبيصي ال دوسأ كسم لالت ٠

 نورخآلاو نولوألا مهطبغي مهنأو :

 هدنس قحو هتنا قح ىدأ ديع ٠

 هب نيضار اموق هب “مآو هللا هجو ءاغنيا هب مانو نآرقلا آرق لجرو ٠

 ذخأي الو لجو زع هللا دجاسم نم دجسم ف نينس مبس نذآ لجرو
 ٠ هناذا ىلع ارجأ

 هللاا ليبس ق همد برطضملاك هللاا نم باوثلل بلاطلا نذؤملا ناو

 ٠ هناذا ق مادام

 عفريلف سبايو بطر سناو نج نم هتوص هلصو ام لك هل دهشيو
 ٠ هتوص

 ٠ هربق ق دودبي مل تام اذا.و

 ه ىتاسيو نينذؤلل رفغا مهللا نينذؤملل رفغا مهللا

 ٠ رانلا ىلع ةمرحم نينذؤملا موحلو

 جحو موص نم بجاولا ريغو كليللا مايق نع ىزجي ناذالا : ليق
 .. داهجو ةرمعو

٠ هيق نحلب ال ناكو شل هناذا صلخأ نا رجألا اذه لاني امناو



 _ _ ٥٩

 ٠ اهيلع اظفاحم ةالصلا تاقوأ فرع هنأ امكو

 . مارحلا نع هقلح ظفحو

 :+: هناذاب نمي ال ناكو ىضر دحا نذاو باغ نا ناكو

 . ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ناكو

 . رضح نم ىلع قشي ال ام ردق ةماتالاب مامالا رظتني ناكو

 هذختا وآ هم هلا :ادهوعت ىذلا هناكمب فقو نم بضغي ال ناكو

 ٠ د_ جسملا ىف هسفنل

 ٠ كلذ يغو رصحلا ةفاظنلا ف دجسملا رومأ دهاعتب ناكو

 ٠ عضولاو سابللاو ندبلا رهاط نوكي نآ بحتسيو

 ٭ ؟زجا هسجن بايث وأ سجنب وآ ابنج نذا ناو

 ٠ ةراهط نم هيف دبال ةالصلاك وه : ليق

 . مهنيد رومآ ف مهطايتحا ةرثكل انباحصأ لوصأب قئاللا وه كلذ

 ٠ فقي ناو

 ٠ زاج دصق ناو

 ٠ عاجطضا قف ىزجي ال امك : ليقو

٠ تتولا لوأ فق نوكي نآو
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 ناذالاب لوقلا ىلع كلذو زاج نبمدق ولو مدق وحنب رخأت ناو

 ٠ تقولاب مالعالل

 ٠ ةالصلل سانلا عيمجلو تقولاب مالعالل هناب لوقلا ىلعو

 ٠ طسولا ف ولو نذؤي هناف عيمجلل هناب لوقلا ىلع اماو

 ٠ طسولا دعب وأ

 ٠ ةالصلا ىلا ضوينلاب مالعاللف ةماقالا اماو

 ٠ هاوس امب ناذالا ق لغتشي ال ناو

 ٠ توصلا عفر ق دهتجي نآ بدنب نسو

 ٠ هنم .دبالف عفرلا لصأ اماو

 ٠ ةالصلا ىلع ىح دنع نيميلا ىلا ههجو فرحي نأو

 ٠ حالفلا ىلع ىح دنع لامشلا ىلاو

 ٠ ةالصلاكو لقن امك ةلبقلا لبقتسي نأ بوجوبو

 ٠ ةماقالا ىلا دصق اذا ةلبتلا ربدتسي الئل دجسملا مادق ناذالا هركو

 ٠ رجفلا الا نيمدقلا وحن دعب الو تقولا لبت نوكي ال ناو

 ٠ ثلثلا وأ ريخألا سدسلا لخد اذا هل نذؤيف

 ٠ ةالصلا كرديو بنجلا لستغي ام ردتب وأ

٠ اضيأ هل نذا ملطا اذاو : لاوقآو



 ٠ لابتتساب حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح ىدان رمحا اذاو

 ٠ زاج هعولط دنع نذؤي مل ناو

 ٠ لبقتسم ريغ ناذا فو

 . فالخ غلابلا ريغو هيف براشلاو لكآلاو ملكتملاو بكارلا ناذاو

 ٠ كرسشمو نونجم ناذا ىزجي الو

 ٠ تقولا نيبتي مل نا ميغلا ف اندنع ناذا الو

 ٠ ءانمأ نينذؤملا نا ثبدحلا فو

 روحسلاو راطغالاو موصلاو ةالصلا تقو ىلع نونمتؤم ىأ

 ٠ هيط اونمتئا ام ىلع اوظفتحيلف

 ٠ ءانمض ةمئألا نا

 ٠ مهتالصب ىلص نم ةالصل ىأ

 ٠ نيدمعتم ريغ سجن بوثب وأ نيضوتم

 , ٠ حاضيالا ف حجر ام ىلع ةحيحص مهتالصب ىلص نم ةالص ناف
: 

 ز - نبنذؤملل رفغأو ةمئالا دشرا مهللا مهتالص ثتد۔سفو

 نأل ةمامالا نم لضفأ ناذالا نأ ىلع لبق اميف ليلد ثيدحلا اذهو

٠ بلطناب ىلوآ هرفغملا
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 ٠ ةرفغملل داري د شرلاو

 . رطخلا عم ةليضفلاو نامضلا رطخ اهيف نا الا لضفأ ةمامالا : ليقو

 امو ةالصلاو موصلا ههج نم رطخ هيف نا اضيأ نا ذالا نا هيفو

 ٠ تقولا قلعي
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبظاوم ىف لوقلا اذهل ليلد الو

٠ مهيلع ةنيعتملا ىمظعلا ةمامالا مماجت اهنأل ةمامالا ىلع ءافلخلاو
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 ىنانلا لصفلا

 ةمئا ىهو ةمئالا ثيحو دجاسملا ف ةيافكلا ىلع بجاو ناذالا

 . ةالصلا

 ٠ ةبجاو ريغ هيلع درفنا نمل ةنس وأ رحص ف ةالص اودارأ اذاو

 ٠ درفنملا ىلع ةبجاو ةنس ةماقالاو

 ٠ ةمئالا ثيح ةبجاو ةيافك ةنسو

 هللا ىلض هنأل اقلطم ناتبجاو ريغ ناتنس ةماقالاو ناذالا : ليقو

 ` ٠ ناذا ريغب ةالصلا ىلصي دق ملسو هيلع

 ٠ طقف ناذالا بوجو مدع ىلع ليلد اذه نا هيفو

 .. دجاسملاو ةمئالا ثيح هبوجو مدع ىلع هيف ليلد ال هناو

 ٠ ناذا الب هريغ وأ دجسملا ف ىلص هنا رهاظلا وه امك ديرا نا الا

 ةيافكلا ىلع بجاو ناذالا نا ضعب مالك نم مهضعب رهظتساو

 ٠ هريغ نع آزجآ نيدحوملا دجسم نم دجسم ف نذا ذا

3 

 . درفنم لك ىلع بجاو ناذالا نا ضعب مالك رهاظو

 ٠ ةيافكلا :ىلعو

٠ ةالصلل اوعمتجا ١ ذا و
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 ( ةالصلل ىدون اذا ) ةماقالا ضرف ىلع الو هضرف ىلع ليلد الو

 ٠ ةيآلا

 ٠ هنلا ركذ ىلا ىعسلاب رمآ امناو هب رمأي مل هنلغ ناذالا اما

 ٠ بجاو هيلا ىعسلا : ليق هنا الا

 ٠ ناذالا بجيف هيلا ءادنلاب متي امناو

 ٠ مومعلا ىلع ال ةعمجلا ةالص ىف كلذ نكل

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوغ ف الو اهركذي مل هنالف ةماقالا اماو

 : هبحاصو ثريوحلا نب كلام

 ٠ « امكلضفأ امكمؤيلو اميقاو انذأف ةالصلا ترضح اذا »

 ميقيو امهدحأ نذؤي نأ داراو ةعامج ةالصلاب امهرمأ نانثا امهنألو

 ٠ اماما رخالا هب ىلصيو

 ٠ درفنملا ىلع ةمانالاو ناذالا بوجو ىلع اليلد نوكي الف

 . جراخ نم ادوجوم اهبوجو ليلد ناك ولو

 بوجونل رمألا نألا ةمامالا نوكت ثيح هبوجو ىلع ليلد هيف معن

 ء ةنيرق هفرصت مل ام

 ٠ اهيلا ابودنم لضفالا هماما نوك سيلو

 انذا ق رمألا لمحل بجومب كلذ ق بدنلا ىلع الومحم رمألا و

٠ هيلع اميقاو
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 ٠ دحاو ثيدح ف هريغ ىلع رجآو

 ٠ ةنس ناك ثيح ناذالا نم دكأ ةنس تناك ام ثيح ةمانخال و

 ٠ نهب ةماقا

 لوخدب ملسو هيلع هللاا ىلص هلا لوسر ىلا نهل بحتست : ليقو

 ٠ ةباغلا

 ٠ ناذالاو توصلا ضفختو ةماقالا متت : ليقو

 ٠ اهتقو جرخ ىتح اهيسن وأ ةالص ىلع مان نمو ةتئاف ةالصل ةماقا الو

 ٠ ميقيو اهل نذؤي : ليقف

 . ال : ليتو

 ٠ ل وأل ١ حيحصل ١ .و

 دجسملا ةعامج نامسن وآ مونب تناف نا الا ناذالا بجي ال نكل

 . لوقت ىلع ماماب ةعامج وأ اهيف اهولصي نأ اودارأو

 ىف اونذا ولو اهل نونذوي تقولا دعب اوركذت وآ اوهبتنا اذا هناف

 ١ تقولل ٠:

:٠ نذا نم الا ةالصلا ميقب ال نا ىمعبنبو
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 . زاج هريغ ماقأ ناو

 ٠ رذعل الا هريغ ميقي ال : ليقو

 . نذآ نم الا بوثي الو

 .. ٠ بيوثت الب هريغ ماقآ رذع ناك ناف

 ٠ ناذالا مدع نا بيوثت الو

 ٠ ىنثم ناذالاو ةماتالا نم لكو

 ٠ عبرمف امهربكي ال : ليقو

 . ةيواعم ناذالااو ةماقالا درفأ نم لوأو

 ىلع ىح ىنميلا ىلا لاقي نا دعب ةالصلا تماق دق ةماقالا ىف دازيو

 ٠ ةالصلا ىلع ىح ةالصلا

 ٠ حالفلا ىلع ىح حالفلا ىلع ىح ىرسيلا ىلاو

 ٠ ناذالا لمحو اهلمح رخاوآ نكسيو ةماقالا ف عرسيو

 ٠ نيتنورقم نيتلمج لك رخآ نكسي وآ

 . :زاج فقي ملو ةكرحلا .رهظأ ناو

 ٠ لواطتي مل ام هداعأ ةماقالا نم ائيش ىسن نمو

٠ اهتداعا نسحألاف اهيف ملكت نمو
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 ولو ةعامجلا ةماقاب ىفتكا فوفصلا ضافتنا لبق دجسملا لخد نمو
 ٠ فصلاب لصتب ملو هتاذب درفنا

 ء هدحو مقيلف مهعم لخدي مل نا : لينو

 ٠ حيحصلا وهو

٠ مقيلف فص نم لاجر ةثالث ) ضقن ةخنأ اذاو



 تلاثلا لصفلا

 اولوقف نا ذال ١ متعمس اذا ( : ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق

 .٠ ) نذؤملا لوقي اه لتم

 ٠ قالطا ىلع وه و

 حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح دنع لاقي هنا مهضعب ىعداو

 دهسنآ انأو هعماس لانق ناذالا نم غرف اذاو هللاي الا ةوق الو لوح ال

 هللاي تيضر هلوسرو هديع ادمحم ناو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ

 ٠ الوسر ا.دمحميو انيد مالسال ايو اير

 دمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :. لاق وآ

 ٠ هتدعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هتعافش تلح اذه لاق نمو

 دنع لوقت نأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ ملسو هيلع هللا ىلص ملعو

 ٠ ىلرغغاف كتاعد تاوصآو كراهن رايداو كليل لابقا ا.ذه مهللا برغملا نا ذا

 هللا اهماقأ ةالصلا تماق دغ دنع ةماقالا عماس لوقي نا ىغبنيو
 ٠ ضرألاو تاومسلا تمادام اهمادآو

 ٠ ىلوتم ميقملا ناك اذا امب كلذ ةقراشملا ضعب صخو

 ٠ ءاعد ىلع نيمأتب سيل كلذ نأل ءىشب سيلو

 نكب مل اذا ئلوتملا رغ ءاعد ىلع نيمآتلا زاوج ىدنع حيحصلاو

٠ هدحو هسفنل ةرخآلا ريخ هءاعد ق
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 ٠ دح ا و ظفلب هربغ مم وآ

 فقوملل وآ ىلوتملل رش هيف نكي ملو ةيالولا ف سيل نمم هريغلو
 هدقف .٠

 ةلصخ ناك ا.ذا ةرخآلا رجآب هسقغنل هءاعد ىلع نيمأتلا زوجي : ليقو

 ٠ رابكلا نم عناملا دوجول ةنجلا هب لخدي ال امم نيتنثا وأ ةدحاو

 ٠ كلذب هل ءاعدلا زوجيو

 ٠ اقلطم هلك كلذ ف معنملا روهشملاو

 ء :دري ال ةماقالاو ناذألا نيب ءاعدلا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 . برغملا ناذا الا ةالص ةماقالاو ناذالا نيب ىلصي نأ ىغبنيو

 برغم ا ةالص لبق ىلصب ال ذا برغم ا ةالص نيبيو هنيب ةالصلاف

 ٠ رصعلا دعب فاوطلا ىنعكر ال .ةااص

 ٠ اهدعبو اهلبق امهتالص زوجي : ليقف
 نييو رجفلا ةنسل امهنيبف هتماقاو هروضح دنع رجفلا ناذا نيب امأو

 ٠ رحسلا ق هناذا

٠ هعولط لبق .لفن هتماقاو
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 عبارلا لصنلا

 ةمظعلا عون رابتعاب وهو ميظع لك نم مظعأ هنا ربكآ هللا ىنعم

 الضف ةكراسثم الف قلخلا ةمظع ريغ هللا ةمظعف الاو اذكه ادحاو اعون
 ٠ ليضفتلا نع

 . ريبك ىنعمب ربكأو

 مظع دتتف الاو هريغ لمع نع هلمعب لغتشي نأ مزليلف لاح لك ىلعو
 ٠ هلع هريغ

 سيل هريغ ناف هب انرمآ ام عبتن نا وه الا هلا ال هنوك نم مزلو
 . وه الا انعفني الو عبتب نأ لهأب

 ٠ هعابتأو هب ناميالاب رمأل ١ ىلا زمر هللا لوسر ا:دمحم نأ دهشأ فقو

 نيعرسم امهيلع اولبقأ حالفلا ىلع ىحو ةالصلا ىلع ىح ىنعمو ٠

 ٠. ةنجلا ق ءاقنعلا ببس ىه ىتلا ةداعسلا حالفلاو

 ٠ ةالصلاب زوفلا ىهو

 اهتتو نع ريخأتلا نعو ىدارف ةالصلا نع ىهنلا ىلا زمر هيفو ٠
٠ ةالصلا هنمو هثل لمعلا صالخا بوجو ىلا نم رارحا هللا الا هلا ال فو



 س ٧١

 سماخلا بابلا

 ةالصلا ى

 ٠ امهريغ وآ ىنج وأ ىمدآ نم ريخلاب ءاعدلا ةغل ىهو

 . ميظعتب ةنورقم ةمحر هللا نمو رافغتسا ةكئالملا نم اهنا رهتسناو

 . قيقحتلا وه ناكل ءاعد هللا ىوس امم اهنا ليق ولو

 ٠ ءاعد ىأو ءاعد ةكئالملا رافغتسا نا

 الوق ناكل محرت هاوس اممو ميظعتب ةمحر هللا نم اهنا ليت ولو

 ٠ . أ ١ دب دل سس

 ةحتتفم لاعفأو لاوتآ اعرو ةبوتلا ةروس فق ىريسفت رظناف

 ٠ مل تلام 4 .... 2 ميكنلاب

 . ءاعدلا اهيف نل ةالص تيمسو

 ٠ هبرو دبعلا نيب ةلصو اهنأل : ليقو

 ٠ ةلصولا ىه ةلصلا نأل امهنيب ةلص اهنأل : ضعب لوت هلثمو
 ٠ مال امهمالو او امهءاف ةلصلاو ةلصولا نأل ءىبن كلذ سيلو

 ٠ داوملا تفلتخاف افلأ تبلق واو همالو داص اهءاف ةالصلاو

 عم لاملا ف لاقي امك ربكالا قاقتشالا نم دلو لاقي نأ الا مهللا

. هبحاصب ليمي هنأل ىمس هنا واو نع افل هنا



 ىلبح وأ ىدعس وحنب قاصلالل هفلأ لاقي نا الا مهللا مهللاو
 ٠ لصألا ةفوذحم ءاغلاو

 تحتفو واولا تفذح داصلا ناكسا و اهمضو واولا حتفب ىلصو

 ٠ فيراصتلا نم كلذ وحنو ىلصملاو تيلص هريو ثينأتلا ءات تديزو داصلا

 ٠ ءاغلا

 سيل ام ىلعو لصألا فالخ ىلع لمح امهنأل ديعب نيهجولا الكو
 . سيقمب

 ٠ ءاعدلا ىآ لعفلا وأ لوقلا داجيا ىنعمب ناك اذا وهو

 نع ىذلا ردصملا مسا ةيعرشلا ةالصلا وه امك لعفلاو لوتلا وأ

 قطني ال نكل ةيكزتلاك ةيلصتلا وهو اعومسم نوكي نآو هب قطني نأ هنأش
 ء عمسي ملو هب

 لجرك مسا وهف لعفلا نم ةلصاحلا ةئيهلا وأ لوقملا ىنعمب ناك اذاو
٠ ردملا مسا نم لوقنم



 لوالا لصفلا

 ٠ عامجالاو ةنسلاو نآرقلاب تضرف ةالصلا

 ٠ مالسالا ناكرأ نم نكر ىهو

 ٠ « سمخ ىلع مالسالا ىنب » ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 رم امم تملع امه اهريغو ثالثلا لمجلا دارمل او هللا دحوي نآ ىلعو

 ٠ انباحصأ روومح دنع

 ىتلا فئاظولاو تقولاب اهيلع ةظفاحملا اندنع وهو ةالصلا ماقاو

 ٠ اهب الا منن ال

 مايصو ةاكزلا ءاتياو ىلاعت هلا نيدب ءافولا ىه : انموق ضعب لاتو
 ٠ اليبس هيلا عاطتسا نمل تيبلا جحو ناضمر رهش

 مالسالا رئاعسث رهظأ اهنوكو اهفردشل سمخلا هذه ىلع رصتناو
 ٠ ةدابعلاو

 . ريخلا ىلع ةينو مالسالا رومأو ديحوتلا داقتعاك ةيداقتعا اما

 ٠ ةداهشثلاك ةيلوق اماو

 . برقتلاو ةالصلاك ةيندب ةيلعف ةيلوق اماو

 . داهجلاك ةيلام ةيندب ةيلعف اماو
٠ ةاكزلاك ةيلام .اماو



 '. ٥ ةاك زل ١ لقف تئش ن او

 'المتشم هناف جحلاك ةيلوق ةيلام : ةيندب ةيلعف ةاكذملا لقف تئش ناو

 بجي مل ولو ءاعدلاو فاوطلا ىتعكرو هيتعكرو مارحالاو ةيبلتلا ىلع

 ٠ هنيعب ءاعد

 . قيقحت اذه موصلاك ئكرت اماو

 ٠ ةداهشلا ىهو ةيلوت اهنا رهتشاو

 ٠ موصلاو ةالصلا ىهو ةيندب وأ اهريغو : تلق

 ٠ ةاكزلا ىهو ةيلام وأ اهريغو ىآ

 ٠. هريغو جحلا ىهو ةيلام ةيندب وأ

 هسفن ىلع ءىنلا ءانب مزل ديحوتلا مالسالاب ديرا نا تلق ناو

 ٠ سمخلا فق ديحوتلا ركذل هريغ ىلعو

 ٠ هريغو هسفن ىلع الو هسفن درجم ىلع ىنيب ال ءىتلاو

 . لامعا ىهو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ركذل كلذكف لمعلا هب ديزأ ناو

 ٠ المع اضيآ موصلا ددع دتو

 ٠ هتاكرتو هلاعفأو هللا نيد لاوقأ ةينب مالسالاب دارملا نا رهاظلا تلق

 اهيب دادتعالاو اهيلع باوثلا نا سمخلا ىلع ةيقبلا هذه ءانببو

٠ لمعلاو لوقلا وه مالسالاب دارملا نا لبق ام ال سمخلا هذه ىلع هفتقوتم



 ۔ب ٧٥

 لتخا اذا هي دادتعالا مدعو اينم هركرت سمخلا ىلع اينيم هنوكبو

 ٠ اهنم دحاو

 عيمج كرتو ضئارفلا عيمجب ناتيآلا اهمازلتسال تدجو اذا هتحتو

 ىفوملا الا ةالصلل اميقم ىمسي ال هنأل ةالصلا ةماقا ىلا رظنلاب ىصاعملا

 :٠ هسفن ىلع ءىنلا ءانب موزلل هنل أ نبدب

 ٠ اهريغب ايفاو اهيلصمب ةالصلا ميقم صيصخت دعبو

 اهب للدنلا وه ىذلا ىوغللا مسالا هبي دارملا نا نم ليق ام الو

 ٠ ردابتم ربغو لصألا فالخ كلذ نأل بجاولا لعف وه ىذلا ىعرشلا

 ٠ ىعرشلا ىنعملا ىلع ىعرشلا ظفللا لمح لصألاو

 هذه هيلع ىنبملاو لماكلا مالسالا وه ىنبملا نا نم ليق ام الو
 . سمخلا

 هناف دارملاك عمجلا ثيح نم دارفنالا ثيح نم ريغ عومجملا نكل

 ٠ دحاو ءىنت هعومجمل رظنلاب

 : ملسو هيلع هللا ىلص : لاتنو

 ٠ « ناميالا مده دتف اهكرت نم نيدلا دامع ةالصلا »

 ٠ هل ةالص ال نمل ناميا الو

 ٠ هل ءوضو ال نمل ةالص الو

٠ هل موص ال نمل ءوضو الو ةالص الو



 ب ٧٦

 ٠. هللا مراحم نع فكلاب الا موص الو

 لمعو لوت نم بكرملا ىعرشلا ماتلا ناميالا ىقتملا ناميالاب دارملاو

 ٠ ديحوتلا وهو رارقا ةنراقم طرشب قيوصتلا وه ىذلا ىوغللا

 ٠ ةمعنو :قافن رفك رفاك دحوم ةالصلا كراتف

 ٠ ةالصلا كرت الا رفكلاو دبعلا نيب سيل : لاقو

 ٠ ةالصلا هكرت مدع الا ىأ

 ءا :رفاكلا نييو هنيب زجاح اهكرت مدع ناف

 كنيب ام لوقت امك ةالصلا كرتب الا رفكلا دبعلا لصي ال هنا دارأ وآ

 ٠ ليم ةريس الا ةكم نيبو

 ٠ طقف ليم ةريسمب اهلصت كنا بيرت

 . هيف عوتتولا نم بيرق هناو رفكلا نم ريذحتلا ديري ىآ

 ٠ اهكرت الا رفكلل لصوم ال هناك ةالصلا رمآ ق طيلغتلا ديري وأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو

 ٠ اهكرت نودب اهلاح ىلع اهءاتقبا ةالصلا كرت ىنعم وأ « ةفرع جحلا »

 ٠ هريغت ال ىنعمب هلاح ىلع ءىننلا كرتا لونت امك وآ

 ىيثحملا هركذ امو ىريغل اهضعب تيأر مث هجوألا نم ىل رهظ ام اذه

 ٠ لطاب انموق ضعب نع

٠ ةالصلا كرت مل مالسالا ف ظح ال هنع ها ىضر رمع نعو
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 .. هل نيد الف لصب مل نم : هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 , ملسو هيلع هللاا ىلص هللا لوسر نعو

 رئاس مث ةاكزلا مث ةالصلا مث ناميالا دبعلا هيلع بساحي ام لوا »

 ٠ « لامعالا

 . ملاظملاف جحلاف ةرمعلاف موصلا ةاكزلا دعب اوركذو

 ةالصلاب ناميالا بقع هارتف اكرت وآ الغف مزلي امع لاؤسلا مقي امناو

٠ اهرمأ مظعل



_ ٧٨ 

 ىناتلا لصنتلا

 هللا نهبتك تاولص سمخ » : ملسو هبلع ها ىلص هللا لوسر لاق

 افافختسا ائيست نهنم عيضي مل نهب ءاج نمف ةليلو موي لك ف دبعلا ىلع
 ٠ .« ةنجلا هلخدي نا هللا دنع دهع هلف ةناها ىأ _ نهقحب

 ٠ كرتو لعف نم ضئارفلا عيمجب ىتأ نا ىآ

 هبذع ءاسن نا دهع هللا دنع هل سيلف الهج ولو ىأ نهب تأي مل نمو

 . ىلصي نآ لبق ولو احوصن اهيلع توميو ةبوتل هنتفوي نأب همحر ءاست ناو

 ٠ _ بذع رهن لتمك سمخلا تاولصلا لتم » ملسو هملع هللا ىلص لانتو

 ٠ هيف ةحولم ال ىآ

 ىآ هبف محتقي مكدحأ بايب ءاملا مكا رتم ىأ ناكساف حتفب رمع

 ٠ هنرد نم ىقبيأ تا.رم سمخ موي لك لخدي

 ٠ ءىت هخسو ىآ ءارلاو لادلا حتفب

 :٠ نردلا ءاملا بهذي امك بونذلا بهذت سمخلا تاولصلا ناف : لاتق

 ةدرومب ةبرضم هبسن امم ةراعتسا ءاثلاو ميملا حتفب نيعضوملا ىف لثملاو

 ٠ هييشتل د ١ ىنعمب د ہکب وآ ناش هلال

 ٠ ليق امك حتفلا نيعتي الو

٠ اهبرتتو ةلوانملا ةلوهس ىلا ةراشا مكدحأ بابب ريغو



 تائيسلا نبهذي سمخلا تاولصلا ىآ تانسحلا نا هناحبس هللا لاقو .

 ٠ رئابكلا بنتجا نم رئاغص ىأ

 ٠ ةالصلا ةرهاظلا دبعلا لامعا نم رظني" ام لوأو

 لامك ىلع اهلامك بكرتل لامعالا رئاسو ىه تلبق ةمات تدجو ناف
 ٠ ةالصلا

( 

 هل صلخي ىتح حبرل ! هل صلخي ال رجاتلا لثمك ىلصملا لثمو

 ٠ لاملا سأر

 ٠ ضرف

 ٠ ءاضق دتو تامو ضرفلا ءاضق ىون نا باوثلا هلو

 . هيف رذعيب لاحب تام وأ

 ضرق هيلع نمل دقعني ال لفنلا نآب ةبراغملاو ةقراسثملا ضعب حرصو

 ٠ هبف باوث الو

 ٠ ةيجاولا ريغ ةنسلا لمشي ام لقنلاب دارملاو

 تاعكرلا همامالو ضرف هيلع نم مايقلا ىلصي ال ريخألا لوقلا ىلعو
 مومأملاو مامالا ىوني نآب :رجفلا ةالض طايتحال ىونت ىنلا روشاع ةلملا

 ‘ ٠ لفنلا رئاسبالو. كلذ

 اهلك ةالصلاب طايتحالا :زوجي هنا ثيح نم هضرفل كلذب طاتحا ولو
. ٠ برغملاو رجفلا ىتنسو رتولا الا ضرفلل
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 داسقب هبحاص نقيت مدعلا لفن طايتحالا نأل كلذو امهيف صخرو
 :٠ هض رق

 ٠ ضعبل افالخ ضرفلا مكح ف انه ضرفلا طايتحا سيلو

 ٠ رتولا لبت ىذلا عفشلاب طاينحالا زوجيو

 ٠ ضرف وه لاق نم ءاملعلا نم نال رتولاب طايتحالا اروعنص امناو

 . هب طايتحالا زيجي ضرف

 ٠ ضرفلا ةنسلابو ةنسلا ىلع لفنلاب طاتحي : ليقو

 هيلصي ىتح هريغ ىلصي ال هتقو جرخ ضرف هيلع بجو نم : ليق

 . ءىشب سيلو ريخألا لوقلا ىلع ءانب

 اهتقو ق سصخلا تاولصلا ىلص نم » : ملسو هيلع هللاا ىلص لاقو

 ءاضيب ىهو تجرع اهعوسشخو اهدوجسو اهعوكر متأو اهعوضو ينيساو
 ةرفصم _. ٠

 ٠ ىنتظفح امك هللا كظفح : لوقت ةئبضم ىآ

 اهعوكر متي ملو اهعوضو غبسي ملو اهتقو ريغل ا_ھالص نمو

 '٭: ىنتعيض امك هللا كعيض لوقت ةملظم ءا دوس ىهو تجرع اهدوجس الو

 حتفب قلخلا بوثلا فلي امك تفل هللا ءاسن ام ثيحب تناك اذا ىتح
٠ اهبحاص هجو اهب برضيف ىلابلا ىآ ماللاو ءاخلا



 ۔ ٨١

 . ظفحلا ةلئسم ف اهلثم اهلصأ ىلع عييضتلا ةلئسم ف تاواسملاو

 تقولا مدع اهيف عمتجا ام وهو عيبضتلا تالاح حبقأ نايب دارملاو

 .٠ ه دعي امو

 ٠ اهدر ق ابيس ه٥ءافتنا نوكيل ميمعتلا مدع غابسالاب دارملاو

 الاو كلذ اهيف عمتجا ام ىلع رصتقا تالاحلا حبقأ نايب هتدارالو

 عيبضتلاب هيلع ةيعاد ةملظم ءادوس اهجورع ق ىفكي رومخلا هذه نم دحاولاف

 . اهبحاص هجو برضو اهفل فقو

 ٠ اهتنتو ريغل اهالص ضعب هعامج نمب دارملاو

 ٠ اهئوضو مني مل ضعبو

 . اهدوجس الو اهعوكر متي مل ضعبو

 ءاج نم ديرت ابكار ايكاب اكحاض انه ءاج نم تمركأ لوقت امك
 ٠ بكار رخآلاو كاب رخآلاو اكحاض مهدحأ

 : ىآ نالوصوم ردقي وأ

 . غبسي مل نمو

 . متي مل نمو
 ٠ اتتلطم ليلدل هتلص 27 لوصوملا فذح زاوج ىلع كلذ

' ٢ ج ريفصلا عماجلا - ٦ م )



 س ٨٢

 ٠ هلثم لوصوم ركذ نا وأ

 تجرع ريمض هنع ىنغ ربخلاو أدتبملا نيب طبارلاف لاح لك ىلعو

 ٠ كلذ لعف نم ةالص ىلا هدوعل

 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) ف ليق امك هتالص تجرع لات هنأك

 ٠ مهجاوزأ صبرتت ىنعملا نأل ( نصبرتي اجاوزأ

 ٠ انه هلثم ظفحلا ةلئسم ق طبرلاو

 . مهتالص تجرع ىنعملا ردق نالوصوملا ردن ذاو

 ظماحي الو وآ ىنعمب نوكت ال اهنا راتخملا نال وأ ىنعمب واولا لاني الو

 . نمؤم الا ةالصلا ىلع

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 الا هللا .زم اهب ددزب مل ركنملاو ءاسثحفلا نع هتالص ههنت مل نم »

 7. ) ٠

 : هناحبس هللأ لاقو

 . ؛ ركنملاو ءاسثحفلا نع ىهنت ةالصلا نا )

٠ انريسفت ت . رظناق



_ ٨٣ 

 ثلاثلا لضفلا

 باتتسي نا دعب وأ ةباتنسا نودب ةالصلا كرات نامنكلا ىف ولو لثتتبي

 ٠ بتي ملو ةرم موي لك انال

 ٠ نجسيو بدؤي وأ الاكن برضي وآ روهمجلا لوقي هبو

 . بنذلا ردق ىلعو مكاحلا ىري ام ردن ىلع وه لاكنلل دح الو

 سمخ لاكنل ١ هيرضو هقلطأ مت ةنس ايناج ىضم نم . : ِ دتو

 ٠ ةبرض ةئام

 عمجلا زاوج ىلع ءانب هنجسو ةالصلا كرات بيدأتب لوقلا اذه فو

 : ناتفلتخم اهنألا نيتبوقع نيب

 ٠ نجس امهادحا

 ٠ برض ىرخألاو

 ٠ هنودو دحلا قوف ام لاكنللا : لبقو

 ٠ دحلا ىلع فقوي الو

 ٠ ريزعتلا دح لاكنلاب غليب ال : ليقو

. ةريبك ىلع نوكي امناو بدالا قوفو نيعبرأ نود ام زيزعتلاو



_ ٨٤ 

 امهنود وأ نورشعو روهظلا ىف بدالاو .

 اهنود وأ رثع عست : ليقو ٠

 نامتكلا ىف رثكأ وأ ةيرض طقستو ٠

 روهضلا ماكحأ نم نامتكلا ف هيلع ردق املك لعفي : ليقو ٠

 فلحلا نم لايي الو ةالصلاب نواهتيلف سيلبا لثم نوكي نأ دارأ نمو
 ٠ ايذاك مآ اقداص

 نم ةكربلا تعزن بتي ملو اهيلايلو مايآ ةثالث اهب انواهت اهكرت نمو

 نيحلاصلا ةمالعو قزرلاو رمعلا ةكرب ىف ببس ةالصلا نأل هقزرو هرمع

 ٠ ههجو نم

 . رهاظلا ىلع نطابلا نم قري رون ىهو

 ٠ هلمعو هءاعد درو حتفلا ةروس ىريسغفت ف مالك انلو

 ىزاجي هناف ىلصملا قفانملا فالخب ايندلا ىف هلمع باوث دجي الو

 خزربلا ف بذعو ملظاو هربق هيلع قيضو اليلذ اثطع افئاخ تامو اهيف هب

 ٠ ةعاسلا موقت ىتح

٠ ثعبلاو مهلك قلخلا توم نيب ام وهو



_ ٨٥ _ 

 ٠ ثعبلاو ناسنالا توم نيب ام : ليقو

 ٠ اميلآ اباذع بذعيو ههجو ىلع رنتحملا ق بحسيو

 : هيلع ىدانيو

٠ هيلع هللا ضرتفا ام عيض نم ءازج اذه



 عبارلا لضفلا

 ٠ اهميتم الا ةالصلا باوث قحتسي ال

 . عوشخلاو فئاظولاو تقولاب اهيلع ظفاحملا وهو

 ٠ ليلقت نميقملاو ريتك نيلصملا ناف

 : هناحبس هللا لاق

 مه نيذلا نيلصملل ليوف ) ( ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا )
 ٠ ( نوهاس مهتالص نع

 ٠ نوفرصني مك ىلع نوردي ال ىأ

 . جرخت ىتح اهتقو نع نوهسي وأ

 ٠ اونزحي مل اهورخأ وآ اوحرفي مل تقولا لوأ ىف اهولص نا وآ

 ٠ ءالبلا فرصي ةالصلابو انريسفت رظناف

 ىآ ةكئالملا بحو برلا تاضرم ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ مهتبوبحم

٠ ةيجا ولا مهقيرط ىأ ءايبنألا ةنسو



 _ _ ٨٧

 ٠ ديحوتلا ىآ ناميالا لصأ ىهو

 ٠ فاكلا حتفو ميملا مضب ركنم باوجو

 . ىبن دمحمو ىآ هللا اباب ريكنو ركنم باوجب ببس ىأ روكنم ىآ ريكنو

 ٠ لوبقلاو ةباجالا ببس ىأ لامعألا لوبقو ثاعدلا ةباجاو

 ٠ قزرلا ىف ةكربو

 ٠ نادبالل ةحارو

 ٠ ءادعالا حالسو

 ٠ ناطيشلا ةيهاركو

 ٠ توملا دنع اهبحاصل ميفسثو

 . ربقلا ىف جارسو

 ٠ بنجلل شارفو

 . هيف رئازو ربقلا ف سنؤمو

 ٠ ةمايقلا موي لظو

ء ندبلا ىلع سابلو سأرلا ىلع جاتو



 ٠ نيديلا نيب رون

 ٠ .رانلا نع رتسو

 ٠ باسحلا ف ةجحو

 ٠ نازيملا ىف لتقئو

 ٠ طارصلا ىلع زاوجو

 ةالصلاب الا زابجي ال ةاوهم ىلع فرشم ءانبب ةمايقلا لوه هبسنو

 ٠ ةنجلل حاتفمو

 ٠ حيبست اهنأل ةنجلا ىف تاجردلا عفرو

 ٠ ميظعتو ديجمتو سيدقتو

 انير كنارفغو ميقتسملا طارصلا اندهأآ ءىراقلا لوقك ءاعدو ةءارقو

 ٠ رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا فو ةنسح ايندلا ف انتآ انبرو

 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : تايحتلا ءىراق لوقو

 ٠ اهدعب ءاعدلا دارملا نوكي نآ فعضيو

٠ اهتقول ةالصلا لامعألا لضفأو



 _ _ ٨٨٩

 . هللا نوركذي ةكئالملاب اهئلمو تاومس عبس هلا قلنو

 ٠ مايق ءامس لهأف

 ٠ دجس ءامس لهأو عكر ءامس لهأو

 ٠ نييلع لهأو هللا لالجل اورخ نم ءامس لهأو

 عبتاو ؛بات نمل نورفغتسيو مهبر دمحب نوحبسي سرعلا لوح نمو

 ٠ ليبسلا

 نم مهظح اولانيل ةمارك ةدحاو ةالص ف نينمؤملل كلذ هللا عمجف
 ٠ تاومسلا لهأ ةدابع

 ٠ هنولتي نآرقلا مهدازو

 : اهريغ ق عمتجي مل ام اهيف عمتجاو

 ٠ ةراهطلا

 تمصلاو ٠

 ٠ ةلبقملا لابقتساو

 . ريبكتلاب حاتفتسالاو

.. ديحوتلا دعب ضرف ام لوآ ىهو ةءارقلاو



 ةراىشاب صقتنت تلازامو نيسمخ ءارسالا ةليل ةكمب ةالصلا تضرفو

 ٠ اسمخ تناك ىتح مالسلا هياع ىسوم

 . نيسمخ سمخلا هذهب كل ناو ىدل لوقلا لدبي الل دمحم اي ىدونو

 ندبلاب قلعتي امب سوفنلا نأل ةاكزلا ضرف ىلع اهضرف مدقو
 ٠ حأ لاما ىلعو حمسأ

 ٠ مهلاغشاو دابعلا ذالم تاقوأ ف اهنأ الا المع لهسأ ىهو

 . اهيلا درجتلاب نوبلاطم مهو

 ٠ ةهجلا هذه نم قاش فيلكت اهيفو

 دتفي ام رخآ ىهو اهيلع ربطصاو هناحبس هلوقب هيلا راشأ امك
 ٠ نيدلا نم

 ٠ ةنامالا دقف ام لوأو

 . ثرالا ملع دقفي ام لوآو

 . هالوم باب عرتب دبعك ناكو ةمحر هتقال مرحأ نمو

 . اهلامحاب ةقنان ةئام قفنا هنأكف مامالا مارحا بقع مرحأ نمو

7 \



- ٨٩١ _ 

 ٠ رانيد فلآ قفنا وأ

 ٠ لاوتأ _ تارم عبرأ ايندلا وأ

 ٠ فصلا قارتفا لبق مرحأ اذا هيف فلخلا ىلع رجألا كلذ : هل ليقو

 ف معسشخف هلبق رضح نمو اهتركذ لاوقأ لينلا ىلع ىحرش فو

 ٠ هير ةاجانم ق وهف ةالصلا

 ربلا رثانتيو تلغنا امل ىجاني نم دبعلا اذه ملعي ول كلم ىدانيو
 هيمدق ندل نم ةكئالملا فحتو هسآر قفرم ىلا ءامسلا نانع نم هسآر ىلع

 ٠ ءامسلا نانع ىلا

 نذؤي نأ نم ريخ دبع ىطعأ ام ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نعو

 ٠ نبتعكر ق هل

 نأل امهترتخال نيتعكرلاو ةنجلا نيب تريخ ول نيريس نب دمحم نعو
٠ ىسفن ىضر ةنجلا فقو هنلا ىضر امهيف



_ ٩٢ _ 

 سماخلا لصنلا

 مامالا نامز ف ةعمجلا موي ف الا ةعكر ةرشع مبس ميقلا ىنع ضرف

 ٠ رشع سمخف

 ٠ ةرشع ىدحا رفاسملا ىلعو

 حاضيالا بحاص دنع راتخملا ىلع ةبجاو ربح ةدكؤم ةنس رتولاو

 مهيلع ضرتفا هللا نا ناميالا ىلا كوياجأ نا نميلا لهآ ملعأ «

 ٠ )) تاولص سمخ

 ٠ « دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ » : هلوقو

 ٠ « مكسمخ اولصو مكبر هللا اودبعاف » : هلوقو

 رتولاو ليللا مايق عوطت مكل نهو ةضيرف ىلع نه ثالث » : هلوتو
 . ( كاوسسلاو

 ٠ روكذملا ءارسالا ثيدحو

 7 ) ىطسولا ةالصلاو ( : ىلاعت هلوقو

٨ تسلا ف ال سمخلا ف روصتي ددعلا طسولاو



 _ _ ٩٣

 ٠ تسلاو سمخلا ف روصت ىلضفلا ىنعمب ىطسولا انلن ناو

 . هبجاو رتولا ةالص : ليقو

 مكداز هللا نا « ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل انياحصأ روهمج لانن هيو

 ٠ » رتولا ةالص اهنا الآ معنلا رمح نم مكل ريخ ىهو ةسداس ةالص

 اهداز هللا نا زيجأاف رجفلا عولط ىلا ءاشعلا ةالص نيب ام ىه

 ٠ اتقو اهل لعجو

 . بجاولل نوكي امنا تقولاو

 ٠ سمخلا معنلا نم ريخ ىنعملاو

 ٠ فوصوملل ةفصلا تفضاق

 رقبلا ةرمحلاب حدمي ال ذا ةقانلاو ريعبلاو لبالا معنلاب دارملاو
 ٠ منغلاو

 عمجا اذا رمحألا قفسثلا بويغ لبق ولو ءاشعلا عم رتول ا ىلصيو

 ٠: برغملاو ءاشعلا

 ضرفلا رارقتس ١ دعي هناب بوجولا مدعب لاقت نم ةلدأ ق ثحبب دقو

 ٠ رتولا وه اسداس اضرف داز اسمخ

انال مكيلع دازز لاقل باجيالا ثيدحلا ق ةدايزلاي دارآ ول لاقب الو



_ ٩٤ 

 ليلدل ازيوجت ال هيف ابيغرت عفنلا بناجلا رابتعا ماللاب ربع امنا لوقن
 ٠ سمخلا ىلع تناك ةدايزلا نا

 نوكي نآ ردابتملاو لصالا نال اضرف ديزملا نكتلف اضرف سمخلاو

 ٠ هيلع ديزملا سنج نم ديزملا

 ٠ ىلصفلا ىنعمب ىطسولا نوكي نا اهيف زوجيف ةيآلا امأو

 لعجي امال ريثك هناب تقولا لعجب بجوملا لالدتسا ىف ثحيي دتو
 ٠ رجفلاو برغملا ىتنسك ا تقولا

 ٠ بوجولل اليلد تقولا رصح سيلف

 ٠ هكرات رفكي ال بوجولاب لقولا ىلعو

 ٠ بوجولا مدعب لوتنلا ىف امك ةرافكلا همزلت الو

 ٠ ةرافكلا همزلت الو هكرات رفكي ال بجاو هنأ مالسلا در ف لاقي امك

 ٠ ةرافكلا همزلتو رفكي : ليقو.

 ٠ حيحصلا وهو حاضيالا ىف لاق هبو

 ٠ مالسلا در ىف اذكو

 قالطا لوقن انال دكاتلا وهو ننسلا بوجو بوجولاب دارملا لاقي الو

. ادمعتسم ارئاج ناك ولو ديكأتلا ىلع باجيالا



_ ٩٥ 

 هللا همحر ىداربلا خيسلا هتبثأ امك كلذ ٠

 ةنيرت ىلا جاتحيف ردابتملا فالخو لصألا فالخ هنكل ٠

 رفكلا مدعو ةراقكلا بوجو مدع ةنيرقلا لاقي الو ٠

 ةضيرفلا بوجولاب دارملا نآ ىوقي امم مالسلا درب ههيبستت لوقن انأل

 ٠ هبوجو ف فالخلا مهركذ نأل هب هبنملا ةوقت ىوقي ال هبنملا ناك ولو

 موزلب حاضيالا لوقو هيلع اتس وأ اسمخ ةبجاولا ةالصلا نوك ءانبو

 ٠ هتيضرف هيوجوي دارملا نا ىلع ةلدأ ةرافكلا و رفكلا

 نم ايبرعا نحتما ذا نايفس ىبآ نب ةبتع هبوجو مدعب لانق نممو
 ٠ تاعكرلا ددعب قش دذآ

 ٠ ةرشع عبس ىبارعألا اهتيئأم

 ٠ تقدص : هل لاقف

 نهنأ باوجلاو ازجع بجي ملف رهظلا راقف ددعب ىبارعألا هنحتماو
 ٠ بقث هطسو ق مظع هرقفلا و تاعكرلا ددعب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةيافكلا ىلع ةبجاو ةنس تيملا ةالصو

٠ « رجافو راب لك ىلع اولصو مكاتوم ىلع اولص »



 ۔_ _ ٨٩٦

 مرحل ق ١ وطل ١ انعكرو نيديعلا ةالصو برغم ١ و رجفل ١ اتنسو !ا ىف ف : : ة

 . تادكم

 ةوسكلا ةالصو ىحضلا ةالصو ناضمر مايقو مانم ١ فلخ امهنوك امأو

 رو دجسمل ١ هيحتو ء اقسنتسال ١ ةالصو ةلزلزلا ةالصو ف .سخلا ةالصو

 ٠ هيف بوغرملا نمف كلذ وحنو رحسلا

 ٠ اه دعب عبرأو رهظلا لبق عبرأك لفن كلذ ريغو

٠ ةدايزلا ةغل لفنلا و



_- ٩٧ _ 

 سداسلا لصنلا

 : ى ارقي للا .
 ٠ برغملا نم نييلوألا

 ٠ ءاشعلا نم نيبلوذلاو

 ٠ .رجفلا .فو

 ٠ رجفلا ىف ارهج تايآ ثالثو باتكلا ةحتافب كلذو

 . اقلطم ةروسلا ليمكت بحتسيو

 ٠ رجفلا ف ةءارقلا ةلاطا بحتسيو

 ٠ ءاشعلا ىف طسوتلاو

 ج برغملا ىف فيفختلاو

 ىلص ادمحم ةروس نم لصفلا روس لوطآ نم رجفلا ف ةءارقلا نوكو

 ٠: كلملا ةروس ىلا ملسو هيلع هللا

 ١ سبع ىلا مث ٠

( ٢ ريغ۔صلا عماجلا _ ٧ م )



٩٨ 

 رجفلاو ىلا سبع نم ءاسشعلا فو ٠

 دحأ هللا وه لق ىلا هانلزنأ انا نم برغملا فو ٠

 اهيآ اي لق ىلا تلزلز اذا نم راصقلا روسلا نم رفسلا رجف فو
 . نورفاكلا

 ٠ كلذ ريغ ىزجيو

 .. ىلي نم عمسي ىتح فورحلا عطقب ناسللا كيرحت رهجلاو

 ٭` نينذالا عمسي ىتح ليتو

 ه رصعلاو رهظلا ف ارس ةحتافلا رقيو

 ةعمجلا موي نم رهظلا ق الا ءاشعلا نم نييدحألاو برغملا هرخآو

 ٠ اموجو ناتعكر هناف مامالا نامز ف

 هتم آ ثزالث ىلا ةروسلا نم لقأ وأ ةروسو ةحتافلاب ١ رهج امهيف !رقيو

 . نذألا عامسا نود ناسللاب فورحلا عيطقت رسلاو

 : . هعامسان 7 ...

 ةعبسلا راصمألا ف لداعلا مامال ا فلخ عامجاب ةعمجلا ةالص بجيو

 ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلاو ةنيدملاو ةكم هنع هللا ىضر رمع اهرصم ىتلا

٠ دحاو رصم امهو نامعو نارحبلاو نميلاو



. . ٩٩ 

 راصمال ا ق نيفلاخم ولو ةربابجل ا فلخ انياحصأ رثكأ دنع بجتو

 ( ٠ ةعبسلا

 رباجك مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا ةالص نم ىور اا حيحصلا وهو

 ۔ هللا مهمحر ىديبعلا راحصو بيبح نب عيبرلاو ةديبع ىبأو ديزي نبا

 ٠ ةعبسلا ريغ ىف لدعلا طرتشيو

 ٠ رئاج فلخ زوجت الغ

 ٠ دبع الو ةآرما الو زفاسم ىلع ةعمجلا ةالص بجت الو

 كرتي نمو ريبكتلا ف هيدي عفري نم فلخ ةالصلا زاوج ف فلتخاو
 ىف زوجي امم كلذ ريغ لعفي وأ نيمآ ديزي وأ هادي كسامتت وآ ةلمسبلا

 ٠ مامالا ال مومأملا ةديتعم ةريعلا نأل داسفلاب ىثحملا مزج هيهذم

 هيلع دري الو مامالا ةالصب ةطبترم مومأملا ةالص نا حيحصلا نا
 . مومأملا ةالص دسفتف ةدساف فلاخملا كلذ ةالص تناك ول هنا هللا ةمحر

 لوقن انال لتقلاك ةالصلا كرات ماكحأب فلاخملا كلذ ىلع مكحلاو

 ىلصملا ىف لوقن امك اهيلع هل باوث ال هنا فلاخملا ىلع كلذب اهداسف ىنعم

 ريغ .هنا اهريغب اهرخآ ىلا اهلوأ نم بلقلا لغتسشثملا تاعكرلا ددع متملا

٠ لصم



 _ :.إ ..:. ..

 عباسلا لصفلا

 . قافتاب نطولا ذاختاب ةالصلا حصت

 ودعلا وأ طحقلاو عوجلا الا اهنم هجرخي ال ةدلب ذاختا بحتسنيو

 ٠ رارطضالا هوجو نم هجو وآ

 . هنم ىلصي ام ردق رهاط عضوم ىزجي ام لتأو

 ىنغتسي الو هرفس نم مدق نا تقو لك ىف هلزني عضومب هذختيو

 ةبانجل ةرم ةنس لك ق هيلا ددرتي ناك ولو هالصمو هناتسيو هرادك هنع

 ٠ هيف 4 ل

 ٠ كلذ وحن وأ ملع بلطلا وأ

 اذكه منام هعنم نأ الا ددرتلا كلذ ةين ىلع ناك اذا هذاختا هلف

 ٠ ىوت

 ٠ ةينلاب وآ ظفللاو ةينلاب هذختيو

 اهنأل لفلا ةين مواقتل ظفللاب ىوقتف ةفيعض كرتلا امهب هعزنيو
 ٠ ىوخقآ

 ٠ ةينلاب هعزن ىفكي : ليقو

. ئدنع حيحصلاوهو



_ ,١٠١ 

 ذختي مل نمك اهلك ايندلا ذختا نمو ٠

 هل نكي مل ىذلا نطولا عزن دعب وأ هذاختا ف هيلع قيضي الو
 ٠ توفلا فيخو تقولا قاض اذا الا وه الا

 ٠ اهجوزل ةعبات ةآرملاو

 ه انطو اهسفنل ذختت مل ام اهقلط وأ تام ناو

 ٠ هسفنل ذختي مل ام قتع ولو هديسل عباتت ديعلاو

 ٠ لفط مادام هيبأل عبات دلولاو

 . هيبأك ىلصي هقح ف اعوطت ةضيرفلا ةالصلا دارأ نا هنأ ىنعملا

 ٠ ىونب الا هيبأ نطو ىلع نوكلا هل زوجي ال هنا نع ةيانكل لوقلا اذهو

 ٠ هريغ ذختا ءاسث ناو

 ٠ حجارلا هنا مهضعب ىعداو

 . اهنطو ما نبا نطوو

 ٠ هطقتلم نطو طقتلملا نطوو

 ارصق وآ ةفورعم ١ رئ وآ افورعم ال زنم ذخأب نأ ىغبني امنا و

٠ افورعم



 _ .. ١٠٢,

 ٠ باودلا هيف ىعرت عضوم ف اضوح وآ

 ه كلذ ريغ ف زوجيو ا أ

 ٠ ساانلا هنكس ام فورعملا لزنملاب دارملا لعلو

 اهلوزن هنكمآو ءاملا اهلخدي ال تناك نا اهلفسأ وأ اهبناوج رئيلايو

 .التم ج ردلاج

 ٠ ةعبرأ ذاختا زوجيو

 ٠ ةعبرأ لوزنك جردتلاب وآ ةرمب ناك وأ

 . ادحاو انطو تناك الاو رخالا لايمأ نع جراخ دحاو لك كلذك

 ٠ عبرأ نم رثكأ جوزتي ال امك ةعبرأ نم رثكأ ذختي الو

 عيرأ نم رثكأ جوزت لطيي امك لكلا لطب ةرمب رثكأ ذختا ناو
 ٠ ةد قتعي

 ٠ ىلوخلا ةعبرألا ثحص تعياتت نا و

 عم امهنرق وآ اهلبقت ام حص , وأ لطب عبارلاو سماخلا نرق ناو

 ٠ اهلبق نانثالا حصو تلطب ثلاثلا

.. ٠ ادحاو انطو رثكأ وأ اهلك ةزوحلا ذاختا زوجيو



 دن ٣ ١٠ ت

 نماثلا لصفلا

 ٠ رضحلاك ثرالث هناف برغملا الا ةالص لكل ناتعكر رفسلا ةالص

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 ٠ رضحلا فق ديز مث ناتعكر ةالصلا تضرف ام لوآ

 ارصقن اتسيل رفسلا ىف نيتمكرلا نأ هللا دبع نب رباج ىور اذكو
 7 فوخلا دنع ةدحاو رصقلا امنأ

 ٠ رضحلا ةالص نم ارصق رفسلا ةالص نا ليقو

 ٠ ارصق هنع هللا ىضر رمع هامس دتو

 هللا نم ةقدص » : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هرقأو
 ٠ » اه وليتأغ

 ٠: رفسلا ةقسثل صيخرت رفسلا ةالصو

 ٠ -رقسللا ق مامتالا . زاجل اصيخرت وآ .ارصق تناك ول . لاقب الو

 :+٠ رفسلا ىف رطفلاك هكرت زوجي ام صخرلا نم لوقن انال

 نم رفسلا ةالصو مدل ١ و ةتيم ١ رطغمل ١ لكك هكرت زوجي ال امو

م . : ! .. ١ ٠ ا ذ ھ



 _ .إ\٤٠؛

 وةنسلالا ف روهشملا وه ريخألا لوتلاو ٠ بتكلا ةنسل ز

 و و نم ناخسرف رفسلا دح ٠ هنط. . -

 .تنب امو : ليقو د نم هعفنب ام و : حض وم ىل ٥ ١ ذخآ : ؤ
 ملا نم فورعم ٠ دلبل

 ٠ لايمأ ثالث خس رفلاو

 : ..! و ع د فلأو عارذ فالآ ةعبرأ لمملا ٠ ءاه ف :

 ٠ عرذأ عبرأ عابلا و

 هصآ نورننعو ةعبرأ عا رذلا و ٠ اعصأ ع و

 عبصألا و ٠ تاريعش تمس رتا

 ٠ ىرخآ رهظ ىلا اهنطب ةريعش لك

 ميعنلا و ٠ لغملا رعش نم تا رعش ثس ةرمعشلا

 :زو ٠ .. ة
 7 : جرخ نم : ليقو

 ٠ نبخسرفلا

 ديعب ارفس ىون نا : ليقو .ا :

 ٠ لاملا جراخ
 ٠ ٠. ر : : ة

ح رصم دع اصف مايآ هثالث وه وآ



_ ٥. ١ 

 ٠ هلزنم لخدي ىتح اضيآ عوجرلا ف رصقيو

 اهجراخ ءاشعلا وأ رصعلا وآ رهظلا ىلص نأب لايمألا جراخ رصق ن ١

 اهيسن وآ ةيعابرلا كرت ناب الإ لايمألا جراخ ةالصلا تقو جرخ وأ ىشم

 ٠ تسفن وأ تضاح أ اهنع مان وأ

 ٠ لايمألا ىف متأ الهج وأ ادمع اهكرت نا

 ٠ اقلطم اهيف متب : ليقو

 ٠ مايأ ةثالث رفسلا دح نأ نييفوكلا ضعبو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 كلام بهذم وهو اليم نوعبرآو ةينامث ىهو درت ةعبرأ : لبقو

٠ امهباحصآو ىعفاشلاو



 ه ٦ ٠ ١ _

 عساتلا لصنلا

 . ناتعكر فوخلا ةالص ..

 فرصنتف ةعكر ةفئاطب مامال ا ىلصي نآ ىهو رضح وآ برغملا فو

 ٠ ىرخألا ةعكرلا مهب ىلصيف هتهجاو دق ىتلا ءىجنف ودعلا ةهجاومل

 تهجاو ىتلا ىلوألا ةفئاطلا ىلع ةيحت الو عيمجلا ملسيف ملسي مث

 ٠ طقتق ميلستلا لي ارخآ ودعلا

 ٠. سابع نباو دوعسم نبا هيلعو انبهذم اذهو

 ةعكرلا اولصي ىتح امئاق تبثي مث ةعكر ةفئاطب ىلصي نأ ليقو
 ٠ ودعلا ةهجاومل اوفرصنيف ىرخألا

 ٠ اسلاج تشثىف

 . نيتفئاطلاب ملسي مث ىرخألا نولصي اوموقيو

 دنتع ةدحاو رصقلا امنا 2 : ملسو هبلع هللا ىلص هلوق دريو

 ٠ » فوخلا

. اعبات ال اعوبنم نوكي ناو



 س ١٠٧,

 ةالم ف ملسو هيلع هللا , ىلص : ىبنلا :نغ :ناتياور: نالوقلا نكل .

 ٠ عاقرلا تاذ د موب فوخلا

 ` ٠ مسالا اذهب ةوزغلا هذه تيمسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم انجرخ ىرعشألا ىسوم وبآ لاق امك

 تبعتو انمادقأ تبعتف هبتقعتن ريعب اننيب رفن ةنس نحنو ةوزغ ق ملسو

 . ؛قرخلا انلجرأ ىلغ فلن انكف ىرافظأ تطقسو ىامدق

 ٠ ةئامعيس وأ ةئامعمرآ ق ١ دجن ازغ هنأ كلذو

 سانلا براقتف اعمج ىقل دجن ف مهو ةبلغت ىنيو براحم ىنب ديري

 ٠ فوخلا ةالص ىلصو اوفاخو برح نكي ملو

 :ول نا اومدن اولص املف رهظلل اوماق ناغسعب نوكرنملا مهتأآر دتو

 . مهيلع اوبك

 ىهو ميتامماو مهئانبآو مهئابآ نم مهيلا بحا ةالص مهل نا اولاغ
 ٠ ةدحاو ةليم مهيلع اولبمتف مكرمأ اوعمجاق رصعلا

 ٠ فوخلا ةالصب ليربج لزنف

 ٠: مهتايار اهيف اوعفر مهنال كلذب ةوزغلا تيمس ليقو

٠ عاقرلا تاذ ىمست عضوملا كلذ ىف ةرجشل ليقو



_ ١٠٨ 

 دوس عقبو ضيب عقب اهيف .اهب اولزن ىتلا ضرألا نال ليقو ٠ ة اهنآك
 ٠ ةفلتخم عاقرب ةعقرم

 : ٠ اضايبو اداوس مهليجن نال ليقو

 . عقب هيف ليجل ليقو

. بيرغ وهو ميقرتلاك فوخلا ةالص نال ليقو



. ٩ ١٠ . 

 رشاعلا لصفلا

 ٠ ةلتاقملا دنع ةالصلا ةفياسملا ةالص

 ٠ فويسلاب براضتلا ةفياسملا لصأو

 ٠ براضتلا قلطم ىلع ءاهقفلا .فرع ف تقلطأ

 ٠ ناكمالا ىلا عجرت ةفياسملا ةالصو

 ٠ لعف بكار وأ ستام وهو ءىموتلا الا هنكمي مل ناو

 . اعبرا ربكيلف هنكمي مل ناو

 ٠ اسمخ ليقو

 ٠ اتس ليتو

 ٠ اعبس ليقو

 ٠ هلك ةالصلا ريبكت ليتو

 هرخني ال مث ماارحال ا دنع لابقتسال ا و مالسلا نم كلذ ق دبالو

 ٠ ةرورضلل رابدتسالا

`٠ ه آون هنكمي مل نا و ]



. .١٠ ١ 

 و ةنيفسلا بكار اذكو ١ ضيرملاو فوخل ةبادلا ىلع ىلصم ٠

 مايقلا ىلع ردق ولو ادعاق ةنيفسلا بكار ىلصي ليقو ٠

 ف ىلصي نم ءىمويو امئاق ىلص تفقو نا كلذك ١ نبطلاو ء ال ٠

 اذا الا ريبكتلا ىلا امهوحن وأ ضرملا وأ لاتقلا ف عجري ال ليقو
 راتخملا وهو هب ظفلتي اميغ ظفلتلاو هسفن ف اهلاعفأ فييكت هنكمي مل

 ىدنع .٠

 ضيرملل لوألا حاضيالا ف راتخاو ٠

 همرغ همزلي ناك نا هريغ لام وأ هلام وآ همد ىلع فاخ نمل :زوجيو

 ٠ هربغ مد وآ فلت اذا

 ام عيمج ف لام وأ سفن ف تيم وآ ىح ىلع ام ةرضم فاخ وآ
 نم هم . ىتأي ن ا هنكمي مل ام هنالص نم رصقي نأ هكرت ١ ذا هيق هبر ىصع

 ٠ امئاق مو هق ىلا دوجسو عوكر

 ٠ ةباد ىلع ايكا ر وأ ادعاق نمو

 ٠ ةباد ىلع ابكار وآ دعاق نمو

 ۔ هناسلب زاوجلا لا عىموتلا:نمنؤ

 ٠ ريبكتلا ىلا زاوجلا ىلا زاوجلا نمو

. ةالضلا تمقو ةفض ئاب ميلستلا نم عاجطضالا الا هنكمي مل ناو



__ ١ . ١ ١ ١ . _ 

 رشع ئداحلا لصفلا

 . ٠ ةقشم لمحت الب هنكمأ امك ضيرملا ىلصي

 ٠ عجطضا عاجطضالاب الإ عطتسي مل ناو

 ' ٠ تايحتلا دوعق دعق ادعاق ىلص ناو

 ٠ هنكمأ نا ضرألا ىلا امهلصويو هيلجر فقوي ليقو

 ٠ هجرف امهنيب لعجو

 ٠ نيتبكرلا ىلب امم هيذخف رخآ هيفك لعجيو

 ٠ ىربكلا اهعبصاب نيميلا ىلع لامشلا مدتبيو

 . ىوستو ةارما مقنو

 ٠ ءاميا دوعقلا ةالصو

 ٠ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو

 . ءاميالا ف حيحصلا وه اذه

 ٠ لينلا رظناف

 ٥. 4١. ردق ولو ضرألا ىلا دجسي الو هيلع ىحرشو ....

٠ ردق نا : ليقو



 ..ا 1 : ٢

 هنم اوتأف ءىشب مكترمأ اذا » ثيدحب ةردقلل ىدنع حيحصلا وهو

 ه » متعطتس ا ام

 فلخ الا دجسي مل الاو ةحارلا رظتني ال ناك نا دجسي : ليقو

 ٠ اعبت مامالا

 ٠ ردق نا دجس ىلصم وأ دجسم ف ىلص نا ليقو

 ٠ ءىموأ امهريغ ف ىلص ناو

 .: ٠ لبقتسن نميألا ىلع عجطضيلف اعجطضم ىلص ناو

 لامشلا وحن هسأرو ةلبقلا وحن .هالجر نكتلف ايتقلتسم ىلص ناو

 ٠ )ليقت .م

 ٠ قياسلا فلخلا ىلع ريكيلف ف : ءاميالا ىلع ردقم مل ناو

 . زجع نأ الا ربكي الو

 ٠ رم امك نالوق فيلكتلا نعو

 ى لاعفألا ماقم موقت ال لاوقألا نأل لوألا حاضيالا ق راتخاو
 ٠ ةالصلا

 ماقم مئاق ةالصلا ظافلا نم هيلع ردت امنا ملسن ال انال رظن هيفو
٠ اهلاعفأ



_ ١١٧٣ 

 مم هنع طقسب ال هلصأ ىلع بثبج ١ و اهظافلآ نم هيلع ردقت ام لب

 ٠ هيلع ةردقلا

 هناسلب نآرقلا آرقيف هيونيو هيفكي اهلاعفأ وهو هيلع ردقي مل امو

 . عوكرلا ايوان مظعو

 ٠ دوجسلا ايوان حبسيو

 .٠ ضفخلاو عفرلا ايوان ربكيو

 ٠ دوعق ايوان تابحتلا أرقيو

 لبق هلل دمحلاو انل ادب امك ةالصلا لاوقألاب هدارم نا ىفخي الو

 . ةالصلا نم لدب وه ىذلا ريبكتلا معي ام ال ىثحملا مالك ىلع عالطالا

 الصأ ٠

 ٠ عامجاب ريبكتلا ىلا عجر فيكتلا نع زجع اذا و

 ٠ هيلع الف هنع زجع ناو

( ٢ ج ريغصلا عماجلا _ ٨ م )



 ۔ ١١٤ ۔۔

 ىف هلوخد دعب هندب وأ هعضوم وأ هشارف وأ هبايث ثسجن ناو

 . هيلع ةداعا الف دعب اميلع ردقي ملف ةراهطب ضرملا

 ه_دلعمف ارهاط اناكم وأ ارهاط ايوث ءاحصأخا نم دجم مل نم ١ ذكر

 ٠ ةداعالا

٠ داعأ تقولا جورخ لبق ةراهطلا ىلا لصوت نمو



 ۔۔ ١١٥ ۔

 رشع ىناثلا لصفلا

 ٠ ةنس نينالصلا نيب عمجلا

 ٠ ءاسثعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب وهو

 ٠ ضرفلا لمع رجأ هلف ةنسلا ءايحا ةينب عمج نمو

 ٠ ةحارلا ىلا اليم عمج نمم لضفأ هتالصو ةنسلاو

 رتولاف برغملا ةنس امهدعب ىلصيلف ءاسثعلاو برغملا نيب عمج اذاو
 ٠ ءاشعلا تغو لبت عمج ولو

 ٠ زاج ءاشعلا تقو لوخد ىلا رتولا رخآ ناو

 رمحألا قفسثلا بويغ لبق رتولا ىلص نم نا ءاملعلا ضعب معزو

 ٠ ك_له

 ٠ رفاك هكرات ناو ضرف رتولا نأ ىلع ىنيم ١ ذه و

 ٠ ةعمجلا رغ ىلع لومحمو

٠ ناب نا تقولا لوآ هاون نمل ال ١ زوجي الو



_ ١١٦١ 

 ةيناثلا رخآ ىلا ىلوذنا تقو لوأ نم زوجيو ٠

 رصعلاو رهظلا نيب عمجلا تيون ىنا مهللا لوقي نأ اذهل بسانملاو ٠

 ءاشعلاو برغملا نيب وأ ٠

 . اهل ابيجهو ةنسنناب

 هلوسرلو هلل ةعاط اهل ءايحا و ةندىلاب ءادنتاو ةصخرلاب ا.ذخآ وأ

 ٠ مالسلا و ةالمحلا هبلع

 تقو لوخد لبق ممجلا الا بساني الف واولاب مدقأو لاق نا اماو
 ةيناثلا ٠

 هعوجرو ٥ رفس ق هافك لايمألا رخآ دنع عمجلا رفاسملا ىون ا:ذا و

 : الثم لوتتي نأ

 ٠ اعوجرو اباهذ

 : الثم لاق ةالصلل ماق اذا و

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالص ءا دآ تيبوت ىنا مهللا

 ناك نا ىئارو ىلصي نمه ةالص هل نم لكب ىلع بجو ال الاثتما نيترفسللا
٠ امومام ناك نا ةعامجلا عم وآ « اماما



_ ١١٧ 

 ث ىلوتملا ريغ مامالاو

 امومأم ناك نا مامالا فلخو ٠

 ةصخرلاب اذخأ امهنيب انراق ىلوتم مامالاو ٠

 رهش ىف اذك ةليل وأ اذك موي ىف ىلع ناتضيرف ةنسلاب ايدننتمو

 ٠ كبا وث امهب ايجار كيلا اموب ابردتم اذك

 : ةعبسل عمجلا زوجيو نيترضحلا لانت ايرضح مماجلا ناك ناو

 ٠ رفاسلا : لوخلا

 ٠ هيلع ىشغي نأ فاخي ىذلا فندملا ضيرملا : ىناثلا

 نجسلاب وأ باحسنلاب ةالصلا تاقوأ ةالص هيلع ثيفح ت نم : لاخلا

 ٠ لوألاب هملع دعب ىناثلا تقولا نم ديزم دجي ال هيف نم ناك نا

 ٠ ةفرعب فقاولا : عبا رلا

 ٠ عمجب تيابلا : سماخلا

 فنأ وآ حرج وأ ربد وأ لبق نم ىقري ال سجن هب نم : سداسلا

٠ امهريغ وآ



_ ١١٨ 

 لاومألا وأ سيفنألا ق توفلا نه فاخي نيب رذع هل نه : عباسلا ٠

 ةفلدزمب تيابلا و ةفرعم فقاولا و رفاسلا و ةضاحتسملل ةنس عمجلاو

 ٠ عمج ىهو

 هيجوتو ةماقالاو ميلستلا الا نيتعومجملا نيتالصلا نيب نوكي الو

 ٠ خلا ٠...٠ مهللا كناحبسو 6 ميهاربا

 ٠ امهنيب ميه ١ ري ١ هيجوتمي هجوب ال : ليقو

 ىلوخلا تحصو هنا رقا ضقتنا المع لمع وآ لفنت وآ امهنيب ملكت نا و

 ٠ اهتقو ىلا ةيناثلا رخؤيو

 ٠ مالكلا هلطيب لب لمع نارقألا لطبي ال : لينو

 ٠ هنع ىنغتسي ال ى ذلا ريسيلا مالكلا ق صخرو

 ٠ برشلاو لكألا هلطيبو

٠ هنا رقأ ضقتنا هيف اهمتب ام را دقم هتالص ربغ ق لغتشا ناو



_ .١١١٩ 

 رشع تلاثلا لصخلا

 ٠ ايندلا ف ةيافك ضرف ةعامجلا ةالص

 ٠ دجسم لك لهآ ىلع ليقو

 عمس نم : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل نيع ضرف ةيرهاظلا تلانو

 ٠ بجيلف ءادذلا

 رادلا ديعب ىمعأ ناك ولو رذع نم الا هل ةالص الف بجي مل نمو

 ٠ هل دئانت الو

 ٠ جرخي الف هل ارضم هدحو هجورخ ناكو ادئانت دجي مل نا هنأ الا

 ٠ ضرم وأ فوخ رذعلاو رذعلا نم كلذ نأو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل لامكتساو بيغرت كلذ نآب بيجأآو

 ٠ « دجسملا ىف الا دجسملا راجل ةالص ال »

 ٠ رجخلا ةلماك ةالص ال ىآ

 ريغ لدعلاب ةمئات تناك اذا ةعامجلا نع لازتعالا ىغبني ال نكلو

 نع هناسلو هدي فكيلو لازتعالا نسحأ ناسنالل لاح سيلف الاو ةفلتخم
 نم سيلجكو بلحي عرض الو بكري رهظ ال نوبل نباك نكيلو ةنوعملا
٠ هيف مه امو سانلا لزتعيلو هتيب سالجأ



 _ _ ١٢٠

 ٥ ٠ رمعيلق دج ہسم با٫رخ فاخ نأ الا

 هللا ىلص ىبنلا ةنس اوكرتل لزتعاو ةعامجلا ةالص دحأ لك كرت ولو

 ٠ اولضيف ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هلوقل اضرف تسيل ةعامجلا ةالص نأ ىلع ليقو
 : ملسو

 ٠ « ةجرد نيرشعو سمخب درفلا ةالص لضفت ةعامجلا »

 ٠ لضفلا ليصحتل اهنأ ىلع هتلالدل كلذ

 ٠ دئاز لامك ىهغ

٠ ةيافك اهب مايقلا دعب كلذ نأب بيجأ و



,١٢١ 

 رشع عبارلا لصفلا

 فف ةضورفملا تاولصلا ىلع ظفاحيلف املسم هللا ىقلب نآ هرس نم

 ٠ نهب ىدون اذا ةعامجلا

 ةجردو ةنسح ةوطخ لكم هلف ١ دجسم دصقو روهطل ١ نسحأ نمو

 ٠ ةئيس وحم و

 ٠ اطخلا نجي براقنل انك اناو : دوعسم نبا لاذت

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 رابنلا نم ةءارب هل هللا بتك اموب نيعبرأ ةعامجلا مه ىلص نم «

 ٠ « قافنلا نم ةءاربو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 اوملع ولو رجفلا ةالصو ءاسثعلا ةالص نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ »

 ٠ « اوبح ولو امهوتأل امهيف ام

 كلذو امهنوعيطتسب ال حبصلاو ةمتعلا د وهس مهنيبو اننيب ام ةمالعو

 ءاشعلا نال رجفلاو ءاسثعلا اميسالو نيقفانملا ىلع ةليقت اهلك ةالصلا نال

 ٠ ةحارلاو نوكسلا تتنو

٠ مونلا ةذل تقو حبصلا:و



. ,١٢٢ 

 مممايقل لضفلا نم امهيلع بترت امب نوزوفي نينمؤملا نال : ليقو
 ٠ مهنود امهقحب

 اهيف ىلصي الو ةعامجلا .دهشي الو راهنلا موصيو ليللا موقي نمو

 ٠ رانلا ف وهف كلذ ىلع توميو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « ةدابع هرحن ألم امناكف ةعامج ق ةالص ىلص نم »

 ٠ ىزعي نأل لهآ وهف ةعامج ف ةالص هتتاف نمو

 ٠ ايندلا ةيبصم نم مظعآ نيدلا ةبيصمو

 هللا ىف اخأ : ةثالث الا ايندلا نم ىهتشا ام عساو نب دمحم نعو

 ء ىنمو تجوعت نا

 ىلص هلوقل لالحلا نم اتوق دارأ هعابت الب اوفع قزرلا نم اتوقو
 دارأو « افازج كيتأي مارحلا و اتوت الا كيتأي ال لالحلا » ملسو هيلع هللا

 ٠ ةرضم لكألا ة رثك نأل هسقفن كسمن د ام

 ٠ اهلضف ىل بتكيو اهوهس ىنع عفري ةعامج ىف ةالصو

 ٠ ةالصلا ءانثأ ىف هتمن بورغ وهسنلاب دا رآو

 ثيح مايقلاو موقي ثيح دوعقلاك وهسلا دوجس هيلع همزلي ام وآ
٠ مامال أ هعفرب مومأمل ١ وهس نآ ىلع ء اني دعقي



.١٢٣ 

 ٠ هعفرب ال هنا انبهذمو

 ٠ دجسي نآ مامالا فلخ ىهاسلا مزليو

 ىنيي نأ طوحألاف هنالص نم ىضم مك ردي ملو هدحو ىلص نم امآو

 ٠ ديعيو نيقيلا ىلع

 امهدحأو هلك كليللا ماق امنأكف ةعامج ف رجفلاو ءاستعلا ىلص نمو
 ٠ ليل فصنب

 ملو ىلصي هليل تاب نيح ىلع ف ملسو هيلع هللا ىلص هلو رهاظو
 ٠ هل لضفأ ناكل اهيف هالص ول هنا ةع امجل ١ ف حبصل ١ ؛ يلصب

 نأ الا مهللا ليللا مايق لدعت ةعامجلا ف اهدحو حبصلا ةالص ناو
 ٠ لضفأ ىه لاق هنآ لاني

 وهو ةعامجلا ف ءاشعلا ةالص ةطساوب ليللا مايق نم لضفأ ىأ

دييعب ٠



- .١٦٢٤ 

 رشع سماخلا لصفلا

 ٠ رثكآ وآ نانثا ةعامجلا ةالص ىلصي

 : لاقف نايلصي نيلجر ملسو هيلع هللا ىلص ىارو

 ٠ « ةعامج ناذه »

 : نيئيسن ىف مامالل عبات مومأملاو

 ٠ ةروسلا ال لوقلا : لوألا

 لوقي امناف هدمح نمل هللا عمس الاو طقف ةحتافلا مومأملا آرغي امناف ٠

 ٠ دمحلا كلو انبر مومآللا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذ

 . « دمحلا كلو انبر اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامالا لانت اذا »

 ٠ هدمح نمل هللا عمس لوقب نأ زيجأو

 ٠ دوعقلا الا لعفلا : ىناثلا

 ادعاق مهب متي هناف ىلصي وهو ضرم هيلا ثدح اذا مامالا ناف

مايق مهو ٠ ماقت



_ .١٢٥ 

 هءارو نولصيف لدع ماما ناك نا الا ا:دعاق ةالماا مامالا لخدي الو

 ٠ حجارلا ىلع امابت

 ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف رخآ هل لدي امك

 مامالا نبمي ريغ دحا ولا فقيو

 ٠ هفلخ ن انثال ١ و

 امهنيبو رسيألا هفتك فلخ ةكولمملا وأ هل ةجوزلاو هل ةمرحملا ةدحاولاو

 ٠ فصلا هيف ىلصب ام رادتم

 ٠ مامالا فلخ وآ لجرلا فلخ وأ كلذك تفقو لجر اهعم ناك ناو

 ٠ امهفلخ تفقو نالجر وأ

 هتكولمم وأ هتجوز وأ مرحم تاذ هعم تناك نا ال ١ ةيينجأب ىلصب الو

 ٠ امهثلاث ناطيشلا و ةيصعم ةيبنجأب ولخلا نال لجر وأ

 الاو كلذ دعب ثدحيب ىبنجأ دحاو امهعم ىلصي نآ نكمي ثيح كلذو

 ٠ اضيآ هفلخ وأ هنيمي فقت نآ اهلف

 ٠ م رحم مم فصت نأ اهل امك

 ث هنيمي وأ هفلخ جورخ وآ

 ٠ ضعبل انالخ ركذ نم هعم نكي مل نا رثكاف نيتيبنجأب ىلصي الو

٠ هيلجر رادتنمب مامالا نع دحاولا مومأملا رخأتيو



 ۔ ١٢٦.

 رشع سداسلل ١ لصفل ١

 انيص ارح ائراق اهيقف اركذ الناع اغلاب املسم نوكي نأ مامالل طرتشي

 ٠ اهعمجيو

 ٠ ةلادعلا ةنايصلاب دارملاو

 ٠ ةالصلا ف احدات اهدقف نوكي ىتلا ءاضعألا ةمالس اضيأ طرتشيو

 ٠ دحوملا قلطم ال ىنوملا ملسمب تدرأ ناو

 ٠ ةروكذملا ءاضعألا دنف نع هللا هناص دق نوكي نأ ةنايصلاب دارملاف

 ٠ ةنسلا ملع لمشي ام هقفلاب دارملاو

 ٠ نحل الب ءىراقلا ىرقلابو

 ٠ تامهيسشلا نع عرولاو راغصلاو رابكلا بونذلا كرت ةلادعلايو

 ىف ىآ _ مكرايخآ اومدقتف مكتالص اوكزت نآ مكرس نأ ىور

 ٠ مكبر ىلا مكدفو مهناف _ ةمامالا

 ٠ هيدي ىلع جئاوحلا ءاضق ف مكلسر ىأ

 مكدفو مهناف مكؤاملع مكمؤيلف مكتالص لبقت نأ مكرس نا ىورو

٠ مكبر نيبو مكنيب



 س ١٢٧,

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 مهملعأف ةءارقلا ىف اووتسا ناف هللا باتكل مهؤارقأ موقلا مؤي

 ناف ةرجه مهمدقأف ااووتسا ناف انس مه ربكأف اوونتسا ناف ةنسلاب

 ث ) اعرو مهلضفأف اووتسا

 ٠ « انس مهربكاف ءاوس ةرجملا ىف اوناك ناف » ةياور فو

 مالسالل ةرشابم ربكأ نوكي ةرجه مدقأ وه نم نأل ىلوأ ىهو
 ٠ انس رغصأ ناك ناو

 ةمامالاب ىلوآ نوكي ةءارق رثكأ ناك نم نا ىضتقي ثيدحلا رهاظو
 هيف هتاف ىذلا نم هيفكي ام امهنم لكل ناك اذا امهقف رثكأ ناك نمم

 هبحاص ٠

 ٠ سكعلاب كلامو ىعفاشلا لاقو ةفينح ويآ لانت هيو

 ردقلاب ملاع ريغ ةءارق رثكأ وه ىذلا ناك ولغ لوألا حيحصلاو

 ردقلاب ملاع ريغ اهقف رثكآ وه ىذلا وآ ةمامالاو ةالصلا هيلا جاتحت ىذلا

 ٠ ةمامالا ىف نامدقي الف الوأ ةالصلا هيلا جاتحت ىذلا

٠ هظفحاف ماقملا ريرحت ف ىل رهظ ام اذه



٠١٢٨ 

 رشع خحباسلا لصنلا

 : ةرثع فلخ ةالصلا زوجن ال

 ٠ هلتمي ىلصي ناك وأ ةالصلا ف وهو هب دعقي ام هيلا ثدح وأ الدع اماما

 الا همدقتي الو هعم فطصي هلثمب اماما ىلصي الف نايرعلا : .ىناتلا

 ٠ رتسلا دجو هنال

 ٠ ىزجت ال هسفنل هتالص نال ناركسلا : ثلاثلا

 ةبانجل نيمميتملا نم هلثمب ىلص نآ الا مميتملا بنجلا : عبارلا
 . اهريغل وأ

 ءاملاب رهطت نمب اقلطم مميتملا ةماما ةيحوجرم ىلع زوجت ليقو
 ٠ لضافلاب لوضغملاو ميملاب رفاسملاو رضاحلاب ىدابلا ةماماك

 ٠ لوب سمسك هقرافت ال ةساجن هب نم : سماخلا

 ٠ ةالصلا هب زوجت ال ابوث الا دجب مل نم وأ

 هعزن ىلع ردغي ملو ةالصلا هب زوجت ال ام هدسجب لصتا وأ
٠ بهذو صاصرو ساحنو ديدحك



١٢٩ 

 ٠ ةمامالا نع ركذ نم ةبتر ناصقنل وأ

 ٠ ةأرملا ةماما زوجت ال امك

 ٠ اهلثمب اهتماما زوجت ليقو

 ٠ لفنلا ق ءاسنلاب ةآرملا ةماما ضعبلا زاجأ امك

 ٠ لوألا فصلا طسو دعتتو

 ٠ ليلقتب مدقتت : ليقو

 ٠ اضيأ ضرفلا نهب ىلصت ليقو

 ٠ زوجت ال هسفنل هتالص نال نونجملا : سداسلا

 ٠ ملكتي ال هناف مصا دلو نم : عباسلا

 هلعف ىلا لصوتو هيوجو مهم ام همزل بوجولا ةراشالام مهف اذاو

 . هتماما زوجن ال نكل

 ٠ اماما ىلصي الف مالكلا هنع عطقنا نم كلذكو

 ٠ اقلطم هتماما زوجت الف غلابلا فلقألا : نماثلا

وآ رحلا اهيف رذعب ىتلا مايألا ربع ق ناك نا هسفنل ةالص الو



 ف كلذ وحن وأ نناخ وأ ننخلا ةلآ دقف وأ ضرم وأ دىد_ش درم

 ٠ عئان هلأ

 ٠ نوتخلا ىباتكلا كرشملا نم حبقأ وهو

 ٠ هفالخب ةيزجلا ىطعأو نتتخا اذا هتحيبذ زوجت ىباتكلا نا

 .٠ حيحصلا وهو نتتخي مل ولو ىباتكلا ةحيبذ زوجت : ليقو

 ٠ طعي مل ولو لحت : ليقو

 ٠ لفنلا ىف هتماما زوجتو لفطلا : عساتلا

٠ "رم ام ىلع ةأرملا : رشاعلا



 ۔-_. , _ ١ ٣ ١

 رشع نماثلا لصفلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل تقولا ىعاري نا مامالا ىلع

 ٠ )» ةلضالاو سمشلا نوعارب نيذلا هللا دابع "بحأ نا «

 ىلص هنع كلذ توبثل اهيوسيو فوفصلا ىعاري نم لعجي نا هيلع
 ٠ ىوتست ىتح ربكي الف ملسو هيلع هللا

 اللخ ىري هلعل راسيلا ىلاو نيميلا ىلا رظنيلف هيجوتلا دارأ اذاو
 ٠ هموقيو هحلصي اجوع وأ

 نآ ىداقتعاو ىتينب مهللا لوقي ىلصي نم لكل هتينب لسري نا هيلع
 هذه ىئارو ىلصب نمم ةالص هل نم لكب ةرضاحلا ةالصلا هذه ىلصا

 ٠ خلا اذك موي ف ةالصلا

 ٠ امزج ميلستلاو ريبكتلا مزجي ناو

 . هءارو نم امهب هتقباسي الئل امهب هنوص دميب الو

 ٠ هلك ريبكتلاب هتوص مفري ناو

 ٠ هيلع سبتلي الف هءارو نم هب ىدتقيل هدمح نمل هللا عمسو

 ٠ مهتالص ظفح ف نيموماملل هتين صلخي ناو

 مهل ءاعدلا ف داهتجالاو ةنطابلاو ةرهاظلا اهدودح ةاعارم هيلعو

٠ مهايند نمه هب حلصي امب اعيمج



_ ١٣٢١ 

 ٠ رييغتلا وأ لامجالا ىلع نيلوتملا ةرخآلا ءاعدب صخيو

 ٠ ليطي الو مهتالص : طسوتي ناو

 ٠ مهفعضأ ةالص ىلصيو

 ىلا بهذي لب دجسملا ىف ناك نا هيف ثكمي الو هناكم نع ىحنتي ناو
 ٠ هءاعد ق هلبقتسا نا قرشملا نم اهيلا ارئاد نيميلا

 ٠ ابرغم وأ البقتسم ىعد نا هانمي ةهج نمو

 ٠ تايلصملاو تويبلا نم دجسملا ريغ ىف اذكو

 . ماما ىلا بهذيلف ءارحصلا ف ىلص ناو

 موقلا لضفآ هءارو لعجي ناو زاج لئاسملا هذه ىف كلذ ريغ لعف ناو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 ٠ « لضفلاو صالخالا لهآ ىنليل »

 ٠ سانلا عمتجيل تقولا لوأ ردايب ال ناو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رهاظ مومعل هلوآ ىلصي : ليقو

 ٠ « هللا وفع هرخآو هللا ةمحر هطسوأو هللا ناوضر تقولا لوآ »

 ردابت بحتسي اعناو رهظ امك اطسو سيل ام هلواب دارملا ناب بيجاو
 ٠ رهظلا الا تقولا لوأ

٠ دربي ىتح دبدسلا رحلا ق رهظلا ريخأت بحتسيف



 _ ١٨٣٣

 ٠ ءاتشلا ىف اهريخأن بحتسيف ةمتعلا كلذكو

 م دقي ال هناف نحلب ال نمو ا وك ونيهني ىنح ريبكتل ١ ق موقل ١ رظتنب نا و

 ٠ ىنعملا دسفي ال ناك ولو نحلي نم

 . مهتالصو هتالص تحص دسفي ملو ىلص ناو

 ٠ تدسف هدسفأ ناو

 كرشب ديحوت ةيآ وأ باذع ةيآب ةمحر ةيآ لدب نا الا ال : ليقو
 ٠ كلذ سكعو

 ٠ لهجل اهجراخم نم فورحلا جرخي ال نم ةماما حصت الو

 ٠ هناسل ىف ةفآل زوجيو

 ةماقا فورحلا ميقي ناك اذا هنكللا نم ملاسلل نكلالا ةماما زوجيو

 ةالصلا ىف ىزجت

 هذلا همحر لالب ناك امك ةفآل رخآب افرح لديب نم ةماما زوجيو

 ٠ انيس نيسلا لادياب هللا الا هلا ال نا دهسا لوقي

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ٠ نيشلا ىه لالب نيس

لتري ٠



 س ١٣٤

 . ليوطتلا مدعو ةءارقلاو ليترتلا نيب ةافانم الو

 ٠ ففخ دقف ةءارقلاو ليترتلا ف طسوت وآ ةءارقلا للقو لتر اذا هنال

 . زاج اهقح فورحلا ءاطعا عم عرسأ ناو

 ٠ مامتاو طسوتب دوعقلاو دوجسلاو عوكرلا ىف ففخي نأو

 ٠ هلل هتماما صلخي ناو

٠ ربكتي الو اهب نمي ال ناو



_ ١٣٥ 

 رشع حعسانلا لصفلا

 ٠ لاجرلل مدقملا اهريخو فوفصلا ةيوست نيمومآملا ىلع

 . ارخآ ءاسنلا فطتستو هرخآ ءاسنلا فوفص ريخو

 : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

 نأ الا اودجي مل مث لوأذنا فصلاو ءادنلا ىف ام ساانلا ملعي ول »

 اومهاستل لينلاب ىأ _ ماهسلاب ا ويراضتي ذنم وأ اوعر راقتبو او_مهاستي

 بحتسيو « ٠

 ىذلا فتك فلخ لجر فتك نوكي نأب ريطلا ردصك لوفلا نوك : ليق
 . هفقوم مدقتك ٥هدسجم لضفالا مدقنيغ مامال ا فلخ نم هين اج ق هلبق

 ٠ لضفالاف لضفالا نوفقي مهناف

 ٠ قالطالا ىلع فوفصلا ةيوست بوجو ثيداحال كلذ زوجي ال ىدنعو

 مل اهلك مالسالا دجاسمو ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا دجسم نالو

 عوكر ف اوفلتخي ال نا مهيلعو ريطلا ردص ىلع اهنم لوألا فصلا نيبي
 . ريبكتو دوعقو دوجسو

 ٠ للخلا دسم نأو

٠ مهو وه داعا ةجرف ىلع مرحأ ناو



 ب ١٧٣٦ _

 نمم اهيلي نم اهيلا لوحت مارحالا دعب تثدح وآ اهب ملعي مل ناو
 ٠ لجر فقوم رادنم تناك نا هدحو ةالصلا داعأ الاو مامالا نع دعي

 ٠ هوركمف لتأ ناك ناو

 ٠ فصلا رخآ ىلا هيلي نمو ديعبلا لوألا فصلا ف ديعيو

 ٠ امهدحو اداعأ الاو اهنايلي نم لوحتيلف مامالا فلخ ناك ناو

 . ىفك هدحو امهدحأ اهيلا لوحت ناو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « ناطيشلا مكللختي الئل مكفوفص نيب اوصار »

 . رثكأف ةثالث اوناك نا مامالا اوطسوي ناو

 . رخآلا ىلع نيبناجلا دحأ داز نا ةالصلا ةحص ىلع اوقفتاو

 ٠ بناج ىف مهلك رثكأ وأ ثالثلا فوقوب دسفت امناو

 ٠ تحص هراسي ف ولو دحاولا وأ نانثا فقو ناو

 نيلصمب ةنس وآ لخن لصمك مهتالص نود مامالا ةالص نوكت ال ناو
 ٠ اضرف

 . ةنس لصمب لفن لصمكو

هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنس تأفكا مث مومأملا ىلصي نأ زوجيو



 س )٣١٧\١

 هلك كلذ نال ناضمر مايق نم رمعو ركب وبأ ىن امت ىلصم فلخ ملسو

 . ناضمر ماينق ىمست ةدحاو ةنس

 الق هيف متؤملا ضرفلا ذختي ناو ىدارف هزجي مل مايقلا تبثأ
 ٠ ضرفلا توفل كلذو ارصع لصم فلخ ا رهظ ىلصي

 ٠ ىدؤي نم ىضقي الو ىضقي نم فلخ ىدؤب الو

 ٠ زئاجف اضرف ىلصملا عم لفنلاب فالتخالا اماو

 ٠ زئاجف ةنس ىلصي نم فلخ لفنل اي وأ اض رف ىلصم ١ عم ةنسلل ايو

 ٠ هتالص نود مامال ا ةالص نوكب الو

 ءادآ ونيلف اميتم مومأملا ناك ناف مامالاب ءا.دنتالا اووتي ناو

 ٠ ةعامجلا مم هضرف

 مامالا ناك ءاوس مامالا ةالصب ىلصي نأ ونيلف :رفاسم ناك ناو

 ٠ ارفاسم وآ اميقم

 ٠ فالخف قفاوف ونب مل نااو

 ناطشلا فنأ قصلب كلذ ناف مارحالا ةريبكتي مهتاوصأ ا وعم ري ناو

 ٠ توصلا مفر ق مامالا اوقوغي نا اورذحيلو بارتلاب

 ٠ اهب رهجي ىتلا لاوقألا ىف خارت الب هوعبتي ناو

 هتالص داسف ىفف ادمع عوكرك لعف ىف هبحاص نمو : لاعفألا فو

٠ نالوق



.١٣٨١ 

 ٠ ةعامجلا ةالص رجأ هل سيل ةحصلا لوت ىلعو

 ٠ عجر دمع ريغب لعف ىف هقبس ناو

 ٠ هكردي ىتح فقي ليقو

 هناكم فقيف دمعتي مل هنال رو ذعم وه لاقي ال لوألا ى دنع حيحصلا و

 ٠ هتالص ف ديزي الئل هكردي ىتح

 حيتي ال داسفلا مدعب هتحماسمو داسفلا مدع ق رذع امنا لوقن انالو

 ٠: هيف نوكلا هل سيل ناكم ق دمع ىلع ءاقبلا هل بجوت الو هل

 ىهس قح ىلا عوجر هنال ةدايز ناك ولو عوكرلا هيلع بجي لب
 ٠ ه ذع

 مهو دوجسلا ف نوكي لب لاصتاب دوجسلا ف هوعبتي ال : ليتو
 ٠ مايق

 ٠ توصلا عطقني ىتح نودجسي ال ليقو

 . مهل ةعامج رجأ الف ةحتافلا ةءارنن ىف هوبحاص ناو

 ارقي ام ضعب عامس مهتوغي الئل كلذو اهرجأ مهلو هنوبحاصي ليتو
 ٠ ةحتافلا دعم

 « اهدعب امو ةحتافلا ضعب اوعمسيل هنوقبسي : ليقو

: ملسو هبلع هللا ىلص هلوقت رنه ام حيحصلاو



 س _ ١٣٨١

 ٠ « هب منؤيل مامالا لعج امنا »

 وأ حير وآ دعب عنم ولو ةحتافلا ريغ ةءا,رقملا ا وعمتسب ناو

 ه ةيآلا ٠ ( نآرقلا ءرق اذاو ) ىلاعت هلوقل عمسلا نع امهريغ

 : مامالا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ٠ « اوتصناف آرق اذاو »

 . سعن نا كيرحتلا وأ حيبستلاب هوهبني ناو

 ٠ لوق نم هنع سبتحا امب هونقليو

 ٠ كتالصب رهجت الو هل ليق رسلا مضوم ىف رهج ناو

 . اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو ليق رهجلا عضوم ف رسأ وأ

 ٠ كلذب رمألا فرعي

 ٠ نيدعاقلا عه اودعقا ليق دعقب ثبح ماق وآ

 ٠ نيتناقت هلل !وموقو ليق موقي ثيح دعق وآ

 . دوعق مهو ريبكتلاب هوهنب هيف ملسي ال عضوم ف ملس وأ

. سعن نا اهذخف ىلع اهديب قيفصتب ةأرملا ههبنتو



١٤٠ 

 ذقفلا نالو اتوص دشأ اهنال ىرخأ ىلا ديب نوكي نأ ىلوألاو
 ٠ ةروع

 الو دوع وحنب هكرحت وأ ديآ عم ذخفلاب قفصلا نا ثيدحلا فقو

 ٠ هتمرحم وأ هتجوز ريغ تناك نا بوث ىف ولو هدسج رشابت

. رم ام ىلع ىلوتم ناك نا هءاعد ىلع اونمؤي ناو



_ .١٤١ 

 نورشعاا لصفلا

 ةياهن نع سمسلا طاطحنا نع ةرايع وهو لا:وزلا رهظلا تقو لوآ

 ٠ برغلا بناج ىلا اهطسو وهو ءامسلا دبك نع اهعافترا

 تلاز ىذلا ردغلا دعي هلثم ءىنلا لظ ريصي نأ رصعلا ثخقفو لوأو

 ٠ سمنلا هيلع

 . قرشلاو ةلبقلا نم ةرمحلا باهذو سمسثلا بورغ برغملا لوآو

 دنع سمشلا ىلب ى ذل ١ رمحخلا قفشلا ةبويغ ءاشعلا تقو لوأو

 ٠ روهمجلا

 ٠ ضيبألا بويغ هلو ةفينح وبآ لاقف بيغي ال ليقف ضيبألا اماو

 ٠ بيغي هنال ضورفملا لحملا لهآ دنع ضيبالا ةبويغ دارملاو

 امك ناسنا ىلع ولف ةيلكلاب دقفي ال هانعمف بيغي ال هنأب لوقلا اماو
 ٠ هنع دقفي مل ةيردنكسالا ةرانم ىلع ليلخلا ىلع

 ٠. هيف ناسنالا نوكي نآ لبج وأ ضرالا نع رظنلا ربتعي امناو

 ٠ رمحألا ربتعملا قفشلا نأ حيحصلاو

: ملسو هيلغ هللا ىلص لاق دقو



_ ١٤٢ 

 ٠ « ليللا ثلث هرخآ رمحألا .قفشلا »

 ٠ هقصن : ليتو

 ٠ رجفلا عولط : ليقو

 . ذاش وهو

 رادقمو اليطتسم اودبي ىذلا ال رشتنملا ءوضلا عولط رجفلا لوأو

 ٠ ءامسلا عبر

 ٠ ادج ةءاضالا دنع ةالصلا وأ ذئنيح ةالصلا لضفألا له فلتخاو

 ٠ ماثآلا نم حراوجلا ة راهطب الإ ةالصلا حصت الو

 اهناكرأو اهلاعفأو ةالصلا نيعو ةالصلا ضرغب ملعلاب الا حصت الو

 ٠ ةنونسملاو ةضورفملا

 ٠ اهضتتب ةنم ام كرت مم

 مل ول تحص | دسفم لمعي مل ١ ذ ا هنال هملع م دع مم ىلوأ هملع و

 ٠ د.ىقفم هن اي ملعي

 : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « لهج ىف ريثك لمع نم ريخ ملع ىف ليلق لمع »

 ٠ سابللاب الا حصت الو

٠ ( دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ ) : ىلاعت هللا لاق



١٤٣ 

 ةالص لك دنع مكس ايل دا رآ : لبق ٠

 لجرلا ناف بهذلاو ريرحلاك هنع ىهنم ريغ الالح نوكي نآ طرتشيو
 ديدحلاكو امهل ةضغلا تحيباو ةآرملل احيبياو اهريغو ةالصلا ق امهنع ىھهنم

 ٠ امهنديل اسام هي نايلصي ال هناف نداعملا نم هريغو

 لامتسا هب لمتسثم ريغو هب لودسم ريغ ةروعلا ارتاس نوكي ناو
 ٠ ءامصلا

 دحآ نم نيفرطلا قرتفم نيبكنملا وأ سأرلا نم بوثلا ءاخرا لدسلاو

 ٠ اضرع ؤأ الوط بناوجلا

 ريغ ندبلاو نيديلا ىلع هدشو بوثلا سبل وه ءامصلا لامنشا امآو

 ٠ بناج هنم عوفرم

 ٠ ضرالا ىلا ء اضعالا لوصو هعم لهسي الو اللحتنم ريصيو

 رسيالا .قتاعلا ىلع بوثلا فرط ىمري هللا دمحب معييرلا لانتو
 ٠ ةروعلا فشكا نأ الا لدسلاب ةالصلا دسفت الو ةروعلا فاسثكنا عم

 `‘٠ةضرالا ءاضعالا لاصيا ف فلكتي ناك نا الا ءامصلا لامتشاب الو
 - ٠ ضعبل افالخ

 . هتحت امو ردصلاو رهظلل ارتاس سابللا نوكي نآ مهضعب طرنشاو

 \ : ىلاعت هلوقل ةردقلا عم مايقلاب الا حصت الو

:«: ( نيتناق هلل اوموتو )



- ١٤٤ 

 : تونقلاب دارملاو

 . ةروسلاب اهيف آرقي امب صاخ وهو ةالصلا ف مايقلا ةلاطا : ليق

 ٠ مالكلا نع توكسلا: ليقو

 ٠ ركذلا : ليقو

 . عوشخلا : ليقو

 ٠ داعأ همايق ىف افرحنم ىلص نمو

 هسفنب لالقتسالاو مايقلا ىلع ةردقلا عم ادنتسم وأ ادعاق ىلص نمو

 ٠ طقسل دامعلا لاز ول ناك نا هتالص تلطب

 ٠ هلعفب هرك هلاوزب طقسي ال ناك ناو

 ٠ آكوتم مقيلف هسفنب مايقلا نع زجع ناو

 . القتسم دعقيلف زجع ناو

 رهاط ناك نا ناسنا ىلا ولو ادنتسم وآ أكوتم دعقيلف زجع ناو

 ٠ مايقلا ىلع ردت ناو

 هنع طقس زجاعلا مكحب هقحلت ةبلاغ ةلغشم ةنسم هتحت نكلو

 . مايقلا

 مايقلا عيطتسي ال ناك نا الا ادعاق دحأ ىلصي ال هنا : ضعي نعو

. طوغتلاو لوبلا ىلا



 م ١٤٥.

 . ٠ ءاكتاب مايقلا حاضيالا ف ركذي ملو

 ٠ دعق مايقلا عطتسي مل نا : ركذ لب

 . ديقملا ئلع قلطملل المح ءاكتاب ولو هعطتسبي مل نا دارأ هلعلو

 ٠ حيحصلا ئلع تافتلالا ةالصلا نضقنيوأ

 ٠ اعطتت تضقتنا هفلخ نم ىآر ىتح تفتلا ناو

 ىلا هرظن دريو اهيف لخدب مل اذا ما رحالا لبق تافتلالا اهضتقني الو

 : . ٠ دوجسلا عضوم

 رونلا نيب قرفي ام ردق امهحتفي امناو هينيعب رظنلا دحي الو
 ٠ ةملظلا و

 مايقلا ف هظفح وهو جبدتلاو سأرلا عفر وهو حمقتلا كرتيو
 ٠ تايحتلا نمو دوجسلا نم عفرلا و عوكرلاو

 ٠ هردصب هنقذ لصتي مل نا هب سأب الو

 نم ةالص ق اهبصن وأ اليلق سأرلا سكن لضفالا له فلتخاو
 ٠ نالوق اه .واس وأ هتيكر نع هسأر لفست ىتح عوكرلا ق جبد

 . عناوملا نم هوحنو لاتقلا لاح ف الا ةالص لك ف لابقتسالا بجيو

 5 هاوت الاو هنكمأ نا ةلبقلل ما رحالا دعب هنكمأ ثبح ىلا ىلصي هناق

( م ٠ ١ . __ \ عماجل ١ خ رغصل ٢ )



 ..ب .١٤٦.

 ولم ةلعقلل .مارحالا دعي تهجوت ثيح ىلا ةبادلا ىلع لفنلا زوجيو

 ٠ هلك هدسجب البقتسم اميلع ادعاق ةرورض الب

 ٠ تراس ثيح ىلا ههجوو هدسج درب ما.رحال ا دعبو

 ٠ تراس ثيح ىلا در مث طقف ههجوب لبقتسا كلاذ ىلع ردقي مل ناو

 ٠ ةبعكلل لابقتسال ١ ضرفي ملعلا بجيو

 ٠ اهنيع لبقتسي اها:ري نمو اهتهج بلقلا و هجولاب لبقتستو

 ةريغص ةطقن وهو بطقلا اهاوقأو حيرلا ةلبقلا ةلدأ فعضأو

 ٠ بكاوكلا اهيلع رودت كرحتت ال نيدقرفلا نيبو هنيب ىدجلا برق

 . هايإ اهترواجمل وآ هناههبشل اهمجن ىمس دقو

 ٠ ىنميلا هنذا فلخ قارعلا ف ىلصملا اهلعجيو

 ٠ ىرسيلا فلخ رصم فو

 ٠ رسيالا هبناج ىلي امم هتلابق نيميلا ف و

 . هءارو ماشلا قو

 ٠ تلبقتسا دقف رسيالا كفنك ىلع ىدجلا تلعج ناو

 ٠ ةبعكلا ىه ةلبقلا نأب ملعلا بجيو.

 ..دجسملا لهأل ةلبت ةبعكلا ناو .
. ةبعكلل رحتب ةكم لهأل ةلبقت دجسملا ناو



 . ١٤٧:نے -

 ٠ مرحلا لهأل ةلبق ةكم ناو

 ٠ قافآلا :لهأل ةلبقت مرحلا ناو

 . تاذلاب ةبعكلا هلك كلذ ف دوصقملاو

 ٠ ةديبع ىبأ دنع اميلع وأ ةبعكلا ف ىلصب نمل ةلبقو

 ٠ اهيلع ىلص. نا قافتاب هل ةالص الف.

 ٠ بابلا لباقيو اهيف اهزاروجب ليغو

 ٠ طقف لفنلا زاوجب ليقو

 لاثتما ىف لجو زع هلل ةعاط ضرفلا ءادأ هتالصب رصقي نأ بجيو

 ٠ هتمحر ىلا ايرتتو هي هرمأ

 ٠ ةينلا ىه كلتو

 ٠ هب رمآ ام لعفب هباوثو هللا ىضر دصق اهتقيقحو

 ٠ ةنيعملا ةالصلا ف هب لوخدلا مارحالا دنع ةدارالاب دصقيو

 . اهيفاني ام ثدحي ال نأب ةينلا مكح بحصتسيو

 . اهمامت لبق ةالصلا نم جورخلا ىوني ناك كلذ

 . اهديعي ليقف اهرخآ ىلا ةالصلا لوآ ى ايندلا ىف كمهنا ناو

 لفغ ام الا هتالص نم ءرملل سيل هنا مهعامجال هل باوث ال : ليقو
, .. ٠ ٠... ٠٨ = ٦٤ ١ اين



 س ١٤٨ ۔

 . ب اثب هنا ال وق تيأ ر مث

 ٠ اهيف لوخدلا لبق هتالصب برقتي ال نل باوث الو

 تقولا جرخ اهب برقتي ملو ىلص نا هنا تالاؤسلا ف ركذو

 . تحصو ىآ ىصع

 جرخي مل ام ميلستلا دعب وأ مارحالا دعب ولو برقتلا زاوج رهاظو
 ٠ ت_ةولا

 ٠ ءىشلا ىغب ام ةينلا كرادت هلف ةين الب قدصت نم نا امك

 ةلزنملا بلط وآ باوثلا بلط برقتلاو نايصعلا رصن ويأ ركذي ملو .
 ٠ لعفلاب دبعتلا لضف وأ هللا نم

 : ثيدحلا فو

 هلل هترجه ثناك نمف ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب .لامعألا امنا «

 ةأرما وأ اهيبصي ايند ىلا هترجه تناك نمو هلوسرو هلل هترجهف هلوسرو

 ٠ « هيلا رجاه ام ىلا هترجهف اهحكني

 جحلاو موصلاو ءوضولاو ةالصلاك هانعم لقعي مل ىذلا لمعلا امأو
 ٠ ةينلاب الا هيلع باثي الو حصي الف ةاكزلا و

: ىنعملا لوقعملا امآو
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 .. سجنلا عزنك

 ٠ تاتفنلا عفدو

 ٠ ةعيدولاو تابوصخملا درو

 ٠ هوركملاو تامرحملا كرتو

 ٠ ةينلاب الا هيلع باثي الو هعاتيا درجم ىفكيف

 ةبوثملاو ةميظعلا ةلزنملا نع ةيانكلا هلوسرو هلل هترجهف لوتتب دارأو

 اذك باوجلاو طرشلا دحتب الئل ةرهاظلا ةميمعلا ةيافكلاو ةميسجلا
 ٠ ىل رهظ

 ٠ لغاوشلاو ساوسولا عفد بجيو

 ٠ تنينآ امو ضرألا ىلع الا ىلصب الو

 ٠ هيلع ىلصب هب ىلصي املك ليقو

 تتبنأ ام ريغ ىلع ةالصلا اوهرك ةمألا رثكأو انباحصأ نا دعاوقلا فو

 ٠ اهنالطب رغ ق ضرألا

 ٠ نالطبلاب ليقو

 ٠ فالخ صجلا ىلع ةالصلا فو

 تيملا بارتلاو لامرلاو رجألاو ىزرئلاو نيطلاو ةخبس فأ ىلصي الو

٠ نداعملا نم هريغو حلملاو



 ۔_ي _ ٠ ٥ ١ ٠

 . , ٠ ٤1

 اهب قصتليو, ةمجلا .7 ناك ولو بارتلا ىلع ىلص ن را هنا ليقو

 ٠ هبلع دجس ولو سأب الف صجلاك ةهجلا ريغي ام ريغ ىلع وأ

 ٠ لعفب ال نأ لضفألا ناو

 وآ بناج وأ فلخ نم انباي اسجن سمي هبوثو ىلص نم ةالص فو

 سجن هفرط ريصحك لقتني ام ىلع ىلص ا سجنب لصت ا ام سمي وأ ق ة وف

 : : نالوق سجنب لصتم وأ

 ٠ تدسف هبوث نسجنلا ىلع ناك ن ا ا ليقو -٠

 تاومألا ةمرح نأل ح اهلصأ نم تحعلق ولو : ربقملا ىلع ىلمي الو

 ٠ ءايحألا ةمرحك

 طقسلاو ناسنالا ضاعباو غلابلا فلقألاو ىغابلاو كرشملا ربق الا
 سجنلا هنم ليزآ اذا هعضوم ىلع ةالصلا زوجتف ةايح هب نكي مل ىذلا

 . رهطو

 ستانكلاو مامحلاو لبالا نطاعمو ةرزجملاو ةلبزملا ىف ىلصي الو
 ٠ اهتساجنمل

 ٠ هيف تزاج كلذ رهط ناو

 اقلظم قيرطلا ةعرات فو ةراهطلا عم كلذ ف هركتو

 ديعب نه بلاجلا ىداولا نطب فو هيذؤت الئل تارارجلا قيرط ليقو
٠ نالوق يبا ودلا قيرط هنال ةساجنلل وأ ءالا هرتاب الئل
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 ىفو بيارحملا فو هدمع نيبو هقوفو هنم برقلا ىف ذجسملا ماما فو
 ٠ هدح وأ لخاد بارحملا راسي

 ٢. هيف اهداسفب ليقو

 . مامالا ةلزنمب هنال ضعب هراتخاو

 . دوجسلا وآ عوكرلا وأ مايقلا نم هيف نكمتي ال عضومب ىلصي الو

 .ه هيف نذآتسيب امم وهو نذا الب لخد عضوم ف الو

 ٢ هبحاص هعنم عضوم فق الو

 ٠ بوصخم فق الو

 ٠ هيف اهنحصب ليقو

 ٠ بصاغلا ريغل حصت ليغو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ريتخاو

 ٠ « لصف ةالصلا كتكردأ ام ثيح »

 ٠ ناكملا ىلع دعتم هنال بصاغلا معي ال ثيدحلا اذهو

 نأب اهبصغ ضرأ ىلع بصاغلا رقي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو
 ٠ ةالصلا لاح اهيلع نوكلا هل حيب ,

 ٠ بوصغم ءامب ءوضولا حصي ال هنا امك

٠ ةبجاو ريغ ةنس هيجوتلاو



 ۔ ١٥٢

 ٠ خلا ٠.٠ مهللا كناحبس وهو اندنع هب لومعملا ىلعو

 . ( موقت نيح كبر دمحب حبسغ ) ىلاعت هلوقل هبوجوب ليقو

 ٠ كلذ ريغ هب دارملا نوكي نأ لامتحال هيف ليلد الو

 ٠ انريسفت رظناف

 . ٠ اهيف دهتجبف هتالص رخآ اهنظي نأ هيجوتنا مامتو :

 ٠ اهمامت ىنلع ةنجلا اوجري ناو

 ٠ اهنم ءىت عيبضت ىلع ةرخآلا ران فاخي ناو

 ٠ باقعلاو با وثلا ملع بوجو ق ثحب ثيدحب رم دقو

 ةءار_ةقل اهنأل ريبكتلا ىلع تمدق ولو هيجوتلا نم ةذاعتسالا تسيلو

 ٠ ةبجاو نآ رقلا ةريبكتو ، نآ رقلا

 ٠ ةالصلا حاتغم ىهو

 ٠ اهليلحت ميلستلا نا امك

 لصحي امنا لوخدلا نال لوخدلا دعب ىتلا ضئارفلا نم تسيلو
 ٠ دعاوقلا بحاصل افالخ اهب

 نأل هدعب الو هلبقت ىتلا ضئارفلا نم تسيل اهنا مهضعب ققحو
 ٠ هدعب الو هلبق ال اهب لصحي امنا لوخدلا

٠ اهلوآ اهناو ةالصلا نم اهنا لاقيف
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 امنا ضعب لوقي نآ اهل ابابو ةالصلل احاتفم اهنوك هيضتقي ىذلاو
 ٠ ةالصلا نم

 ٠ اهريغ نم اهنا : ضعبو

 . ال مآ اهنم وه لهآ الثم رادلا باب ف مهفالتخا دح كلذ

 وهو عومسملا هبلع صوصنملا هنال كلذ ريغ ال ربكأ هللا ىهو

 ., حيحصلا

 ٠ هللا همخر ةكرب نباو ىعفاشلا و كلام لاق هبو

 . مظعأ هللاو لجآ هللا لثم هانعم ف ام ىرجي انباحصأ روهمج لانتو

 ٠ ميظعلاو ليلجلاو ريبكلاو مظعذلاو لجألا ف اوفلتخاو

 ٠ هللا ميظعت اهدصقي نأ مارحالا ةريبكت مامتو

 . ةالصلا ف لوخدلا اهب ىوني ناو

 ٠ ةالصلا نع لغشي ام ةمرح رعستنسي ناو

 وآ هنال اليقت لح ام اهب مرحي هنال ما رحال ١ ةريبكت ثيمس امناف

 ٠ قارعلا لخد ىنعمب قرعاك ةالصلا ميرح ى اهب لخدب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

٠ « اهيف نحلي ال نا.و الغل ةالصلا ف نآ »



 . .!٤٥؛ ن

 وآ امه رجي 8 زيكأ. وأ :ةلالجلا لفل : .ضني :نأ- لثم" اهيق نحل نانم ' ;:

 ۔ . .. ادمع ` رخآ عفري وأ دحاو بصني وآ رخآ رجي وأ دحاو بصني

 ١ رح ١ هه .٠

 ٠ :دسفي مل ىنعملا نال ال : ليقو

 ٠ دسفي مل دمعتي مل ناو

 وأ ىلوألا ةزمهلا دمي نا لثم اهيف ىنعملا ريغ نا دسفي : ليقو
 ٠ حيحصلا ىلع اتدسف ءاهلا وأ ءابلا وآ ةيناثلا

 ٠ ءاهلا ناكساب داسغالو دمعتي مل ناو .

 ٠ اميلع فقي نأب اهناكسا ىغبنيف ءارلا اماو (

 ٠ د في مل فقوو اهكرح وآ لصوو اهنكس ناو

 ٠ ةالصلا ىف عوشخلا بجيو

 تأرق اذاف ) : ىلاعت هلوقل ةبجاو مارحالا دعب ةذاعتسالاو كلذ
 تدسف اهكرت دمعت نمف ) ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا

 ٠ هتالص

 ٠ تدسف ثلاث ذح ىلا اهيسن ناو

 ٠ ةءأ رقلا داعأو اهيلا عجر اهلبق هركذ ناو

٠ مالسلا كيلعو مانملا قيقحت اذه اهديعبب ال : ليقو
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 ٠,, انايسن. اهكراتت ةالص, دسغت ال ةبجاو ىه :ليقو ......

 .. ";¡ ` ٠ ايسان اهناكرت ق ةالص دسفت ال ةنس ىه : ليقو

 ةروسلا وآ ةحتافلا ةنازخ ق هركذ نأ الا ذ ثيح اهلاق اهركذ ناو

 . . ..! . ٠ اهركذ نيح اهلقيله

 .٠ اهيلت ىتلا ةعكرلا لوأ ئلا اهزخؤي نأ ىغبنيو

 .: , ٥ هتالص تدسف : ١ دمع اهكرت ناو

 ٠ فيعض وهو ادمع اهكرتب ةالصلا دسفت ال لفن ىه ليقو

 .امهنع هلا ىضر باطخلا نب رمعو هنع ةاور ق .ةديمع ؤي ناكو

 ٠ ما!رحال ا ليق نا ذيعتسي

 ٠ هدعب ذعتسي ناك هنا هللا همحر ةديبع ىبأ نع ةياور فو

 . هدعب ذعتسيلف ماجعالا ىلع ارداق ناك نم : ليتو

 امك ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لوقي نا وهو هلبقف ردقي مل نمو
 ٠ نآرقلا رهاظ وه

 . ( هللاب ذعتساف ) هلوقل لاثتما ناطيشلا نم هللاب ذوعأ كلوقف

 ٠ هنيعب روكذم ظافلألا ىقابو

 ث نآرقلا صن ف ءاج امك ةذاعتسالا لاق نم دارم اذهو

 الاكشا الف لجو زع هللا هرمأ امك ىلصملا ذيعتسي لاق نم .دارمو

. ضعي. مهوت .امك



 . ٥٦إ؛

 ناطيشلا نم ميلعلا .عيمستلا هللاب ذوعأ راكنلا لوقت امك لقي الو

 7 ميجرلا

 ٠ ةحتافلا لوأ ىف ةضيرف ةيجاو ةلمسبلاو.

 . قيقحتلا ىلع اهيآرم ةيآ ةلمسبلا اهضرفو

 ٠ اهلك ةحتافلا آرق هنا اهيلع قدصي مل اهكرت نمف

 ٠ ةبوتلا ةروس ريغ ةروس لك لوآ نم ةيآ اضيا ىهو

 طسو نم رثكأ وآ ثالث ةءارق زاوجل ةالصلا ف اهتئارق بجت ال نكلو
 ٠ روس وآ نيتروس نم رثكأ وآ تايآ ثالثو اهرخآ وأ ةروسلا

 ٠ ةدحاو ةيآ 77 ام ىه : ليقو

 ٠ اهرخآو اهطسو وأ ةروسلا لوأ نم ء أ رقلا زاوجل ةروسلا كلذ وأ

 ةروسيلا لوأ ىف آرق نم نا ءاملعلا نع رهتشا امل قيقحتلا وه اذه
 ٠ اهكرت نم هل دبال اهلوأ ريغ نم وآ ةلمسبلا ةء ارق نم هل دبال

 ٠ هتالص تدسف طسو اهآرتت نم نا : ليقو

 ةروسلا لوآ نم ةيآ تسيل اهنا مهوت نع زازتجال ١ ١ ودصخق مهلعل

 ٠ اهلوأ نم ءىراقلا آدب اذا اهكرت !وعنمف

 عفد وآ اهرخآ .وآ ةروسلا طسو ىف ةيآ اهنا مهوت عفد 7

٠ لمنلا الا اهلوأ ريغ ىف اهتئارغ اوعنمف اهرخآ وأ اهطسو ىف اهيوجو مهوت
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 ! ٠ ةلمسب اهطسو فو ةلمسب اهلوآ ىفف

 ٠ اهريغ وأ ةحتافلا لوأ نم ةيآ تسيل ةلمسبلا:نأ هباحصأو كلام معزو

 ٠ نآرقلا نم تسيل اهنا : لاقو

 ٠ رهجلا ف الو رسلا فق ضرفلا ف آرقت ال اهناو

 ٠ لفنلا ىق زوجتو

 بتك امب هدعبن نمو نامثع فحاصم ى ةبوتكم اهنال دساف لوت وهو
 . بتكت مل هنم اهنا الولو نآرقلا رئاس هب

 : تام.ىتح ةالصلا ف اهأرقي ملسو هيلع هللا ىلصأ لازامو

 :. امهنع ةللا ىضر رمعو ركب وبآ اذكو

 ٠ ناطيشلا مهنم اهسلتخا هللا باتك نم ةيآ اهنا رمع ىبآ نع ىورو

 ٠ رسلا ةعكر ى اهب رسيو

 ٠ رهجلا ةعكر ف اهب رهجيو

 ٠ اقلطم اهب رارسالا ةفينح ؤبآ بجوأو

 ٠ مهضعب زاجأو

 ٠ ةحتافلا دعب نيتيآ ىلع رهجلا ةالص ى راصتتالاو

 ` :٠ ةليوط ةيآ ىلع ضعبو

` . ه .ةريصق ةيآ ىلع ضعيو
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 ٠ آرقت نآ بحتسي ىتلا روسنلا مدقو

 نم ليللاو ىلا سمشلا اذا حبصلا ف نؤرقي خياشملا ضعبو ا ا
 . سيمخ ىلا تبس

 ٠ رشحلا متاخو ديدحلا ةمتاخب ضعب ةعمجلا موي فو

 ٠ ١ انلسرأ اناو كلملا ةروسب ضعبو

 ٠ هل رسيت امب ضعبو

 ٠. امئاد حرشن ملاو ىحضلاو ةمتعلا فو

 . نوقفانملا كءاج اذا ةمتاخو ةعمجلا ةمتاخف ةعمجلا ةليل ف الا

 ٠ هانلزنأ انا ىلوألا ةعكرلا ىف برغملا ىو

 . رثاكتلا مكاهلا _ دحألا ةليلو .

 . شيرق فاليا _ نينثالا ةليلو

 ٠ ىذلا تيأرأ ءاثالثلا ةليلو

 . نورفاكلا اهيأ اي لقب ءاعبرألا ةليلو

 ٠ هللا رصن ءاج اذا سيمخلا ةليلو

 ء قفتي ام بسحي ةعمجلا ةليلو

 ٠. امئاد دحأ هللا وه لق ةيناثلا ةعكرلا فو

٠ :نآرقلا ىنعم ف ركفتلاو ليترتلا بحتسيو
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 . نايجي : ليقو

 . ةءارقلاو ريبكتلا نيب ةتكس ضعب بحتساو

 ٠ عوكرلاو ةءارقلا نيب ةتكسو

 ٠ ةءارقلاب مكري الئل اذك ىهو

 نيب امك اقلطم نيلمع لك نيب كلذ نود ةريغص ةتكس اوبحتساو
 عفرلاو لوألا دوجسلا نم غارفلا نيب دوجسلاو هدمح نمل هللا عمس
 ٠ اذكهو هنم

 ٠ نيعكارلا عم اوعكرا:و ىلاعت هلوقل بجاو عوكرلاو

 ٠ ءانحنالا .ةغل ىهو

 ٠ ةالصلا ف نيتبكرلا ىلع ناديلا عضت ثيحب ءانحنالا اعرشو

 . ه سأرلاو قنعلاو رهظلا ءاوتسا هلمكا

 ائيش رقتسي مل وآ امهدحأ عضي مل وآ هيتبكر ىف هيدي عضي مل ناو
 ٠ حيحصلا ىلع هتالص تدسف كلذ نم

 نأ سانلا :رمأو كلذ لعفي ناك ملسو هيلع لا ىلص للا لوسر نا
 ٠ ىلصي هوأر امك اا ولصم

٠: بوجولل رمألاو



 س ١٦٠,

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو

 هنم اوتأف ءىشب مكتزمآ اذاو هنع:اوهتناف ءىش نع مكتيمن اذا »

 ٠ .(_ متعطتسا ام

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ٠ » دوجسل ١ و عوكرل ١ نم هبيلص اهيف لجرل ١ ميقي ال ةالص ى زجت ال »

 : ملسو هيلع هلأ : ىلص هلوتو

 ه عوكر هبيلص ميقي ال ءىرمال ةالص ال نيملسملا رتعم اب »

 .٠ [( هدوجسو

 ٠ مالسال ا ةلم ريغ ىلع تام كلذ ىلع تام نم ةفيذح : لوقتو

 ٠ كلذ لعاف رجزو اهتداعاب امهنع هللا ىضر دوعسم نيا رمع لاقو

 ٠ نيتيكرلا ىلع هعباصا :قرفيو

 ٠ هيبنج نع هيدضع دعايبو

 ٠ نيلجرلاو نيتبكرلاو نيدضعلاو عباصألا ةآرملا مضتو
 ٠ هلك كلذ ق امابحتسا اهيتبكر نع اهيدي رخؤتو

 قنعلاو رهظلا ةيوستب لجرلاك تعكرو نيتيكرلا ق اهيدي تلصو ناو

٠ نالوق اهداسق ىقق سأرلا و
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 نانر ء ٠.ا ۔۔:. تز أ :ى وتستوا : لجزلاك عكرت ت .. نا ':ئدنتغ ا ٦
٠ 

. ٠ ٠ 
 مه " ... . . . ه ٠ . =. ... .۔:.ه٥

 درو لب طقف لجرلا ا ف كلذ هييوستب ىجي مل ف ثيدحلا نآلا ف

 :ث نو -٠ ...::.. . ذه : ٠ .:“ ! ٠: “-ا, ه‘ اماع
: 

 ه اهفلخ نم بوصت ن هن هقفلا ف دوعلاو

 ٠ هب "لودعلا" وهو و ميلعلا ىمر ر :ناحبس تالخ لأ 1 مينسنلاو ا و

 , .. . 7 ٠ ةف ينح ىبأو ىعفاشلا و انباحصأ ضعب 5 وه وا ت

 ٠ كلذ ق دح ال كلامو انياحصآ ںذعي لاقو

 . ثذلثلا لا ىزجتأ ج عيبرلا "لانتو

 ىلع ر رصتقيل موق ماما نوكي نآ ال ١ بيطأو نسحا وهف دا ; ر ناو

 | .: مهيلع ليطي الئل ثالثلا

 . ضعب دنع حيحصلا وهو

 ه ثالث ىزجملاو عبس هب لومعملا ىرصبلا نسحلا نعو

 ٠ ارشع حبسي زيزعلا ديع ني رمع ناكو

 ةتس وا ة ةسمخ ل 7 رآ وآ نينثا وأ ةدحا و مظع ة ةالصلا داسف ق و

 7 ٠ نالوق هيفو

 . عبرألا قوف امو ةدحاولاب اهداسف مهضعب راتخا

) ٢ جن ريغصلا عماجلا ( ٣. ١١:



 _ _ ٦٢.

 هتالص ف حيبستل ١ وأ ميظعتلا رثكأ كرت نم نا تيث دق تلق ناو

 :ه هتالص تدحبرسعف

 7 ةدحاو ىزجت ال لاق نم لوق ىلع انه كلذ درب امنا نكل ىزج تلق

 ٠ كلذ وحنو ارشع ميظعتلاو اثالث ميظعتلا تاياور نيب عمجلا هجوو

 رضحي مل اذا رشعلا ىلا ةدايزلاو الثم ةعامجلا ترثك اذا ةثالثلا نا
 ` ٠. ةدابعلل نودرجتملا الا

 . هرارق ىف وضع لك ىوتسي ىتح عوكرلا نم عفرلا بجوو

 ٠ اهدعب نكسملل فوجتف ميظعلا ىبر ءاي نكسيو

 هبرلا ةيسىت ىوني ةفوذحم ١ ءايلل ةفاضالل ايوان ءايلا ةرسك رهظو

 . 4 ةذل

 . ديدشت الب اهحتفي وآ

 ٠ ةينثت تناك اهلبق ةدحوملا ءابلا حتف عم اهددش نلف

 ٠ اعمج ناك اهلبق ءابلا رسك عم اهددش ناو

 . كردث ةنيص امهالكو
 . . ٠ - ' ٠ نالوق اهداسف فو

٠ عمجلاو ةينثتلا وني مل اذا



_ ١٦٣ 

 ٠ داسفلا حيحصل ا.و

 نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا ءاضعآ ةعيس ىلع دوجسلا بجوو

 . نيلجرلاو

 7 ةميجلا هنع ) ينعتف تف فنألا اماو

 هفنآ نود هتهبجب دجس نا حاضيالا لوقل بجتسم هيلع دوجلاف
 ٠ كلذ لعغب الغ

 ٠ هيلع ةداعا الغ لعف ناف

 ٠ ليق اذكه

 . هوركم فنألا كرت نا ىف حيرصلاك حاضيالا مالك لب تلقو

 ٠ بجاو اعيمج فنألاو ةهبجلاب دوجسلا نا ليقو

 ء :سابع نبا ثيدح ف ةهبجلا نييعتل لوألا اوححصو

 ٠ داعأ ضرألا اهلخدي ىتح هفنأ وأ هتهبجب دمعت ناو

 ٠ هسأر نيبو امهنيب هيتبكر مادق هيدي عضيو

 ٠ اضيأ ةيبدضع دعايبو دوجسلا ف هعباصا نيب مضيو

 مضلا مدعب ةالصلا ضقنت الو نيدضعلاو عباصألا مضت ةآرملاو

: ٠١ ةارملا نم



.٠١٦٤ . 

 ٠ .مضي ثيح هتدعابمب الو دعايب ثيح لجرلا مضي الو

 ه . .نيتبكرلاب ناسنإلا .دجسيو ....

 ٠ نيديلا مث

 . :.. ::.. . .. . ٠ برقالاف ضرالل برقالا ةهبجلاف فنالاب مث

 ,{ ٠ ةردقلا بسحب كلذو سكعلا ىلع مفرلاو ,...

 ٠ بيترتلا كرتب ضقن الو

 .٠ هنالص تدسف .دجنس.:وأ دعق اذا ضرالا نع هبوث عفر نمو

 ٠ هوحن وأ همك وأ ارمسنم هبوثو ىلصي نآ ناسنالا ىونو

 . .نصوصتقمت هبيأز وأ

 ٠ هيزنت ىهن كلذ وحن .وآ هتمامع تحت هرعش دودرم وآ

 ٠ كلذي داسف الق

 ىرصبلا نسحلا نع ىورم وهو دسغفتف ميرحت ىهن وأ ةءاسالا هبو

 ٠ نالوت

 وأ ةالصلل دمعت ءاوس اقلطم كلذ نع ىهنلا نا روهمجلا بهذمو

 . ححصو رخآ ىنعمل اهلبنن ناك

: ٠ ةالصلل كلذ لعف نع ىمنلا صتخي ليقو



_ :١٦٥ 

 هيلجر نانب' ىنثيو هعم دجسي :الثم رعسلا نا منلا ىف ةمكحلاو
 ٠ اهئارو ىلا

 ٠ تدسف الاو اهرثكأ وآ اهنانب لجر لك نم لصويو

 نيبو هيذخف نيي قرفيو هيذخف نع هنطب ةآرملا نود :لجرلا دعابيو

 ٠ هيتبكر

 ٠ اهلعف وآ .كلذ هكرتب داسف الو .

 س شحقي. ىتح - كرولا .عفر وهو كروتنلاو نيعارذلا سارتفا نع ىهنو :

 ٠ . ٠ دوجسلا ق

 ددعك ةدجن 'لك ف حيبستلا ددعو هيبقعب ةينلا . قداصلا : : لرتو ٥

 ٠ ؟ ٠ دعت

 ق مالكلاك ديدشتلا مدعو انيكستو احتف ىلعألا ىبر ء اي ق مالكلا و

 . ميظعل ا ىبر كلوق

 انددتعاو مامالا ىلا ىلعأ ة زمه انلقن اذا ءايلا دم زا !وج انه دازو

 ٠ ضراعلاب

 ٠ نكاسلا ةلزنمي تحتف ولو ماللا نأل دم الف دتعي مل نا و

 . ضرالا ىلي ىرسيلا رهاظو نيلجرلا نيب نيتدجسلا نيب دعقبو

٠ اهصمخأ ق ىنميلا نانب عضيو



 - ١٦٦ ۔

 . سكع نا اهبعك ىلي امم ضرألا اهفرط لصيو .

 ٠ اميلع :دعقو ىرسيلا سرفو ىنميلا مدقلا فقو وأ

 ٠ نيميلا وأ لامشلا ةيحان ىلا هيلجر در وأ سكع وأ

 كولملا عيبرتو هبحلا دوعق ىوس امم دوعقلا نم كلذ ريغ دعق وأ

 _ . هتالص دسفت مل ءاصفرقلا دوعتو

 ٠ نميالا بناجلا ىلا اهيلجر درتو اهكاروأب ضرالا ىلا ةأرملا ىصفتو

 ارم ام الا سأب الف دوعق ىأ تدعق وآ رنىيألا فيفناجلل امهتددر ناو

 ٠ ءاصفرقلاو عيبرتلا و ةشبحلا دوعق الا دوعقلا ىف

 . ةيناثلا ةدجسلا تدجس هعضوم ىلا لصفم لك عجر اذا كلذ

 ٠ دوعقلا كلذ لثم تايحتلل دعقي مث

 ٠ بجاو تايحتلل دوعقلا و

 ..: :روهمجلا دنع ىلوألا نؤد ةيناثلا تايحتلا ةءارق اذكو

 . سكعلاب ليقو

 . ةبجاو امهاتلك ليتو

 ٠ نيتبجاو ريغ ليقو

{ ٠ ةروسلا ةلزنمب اهنأل اقلطم تايحتلا ف نحلي الو



 ۔ ١٦٧

 ٠ تابيطلا اذكو اتعن تاكرابملا نوكيف اهلك تاواولا طاقسا زوجيو

 ديالف هتاكريو هللا ةمحر الا واولا نع ةدرجم ةفناتسم لمجلا نوكتو

 ٠ ليق ام ىلع افطع واولا نم امهيغ
 .. د

 ٠ اهنم ةمحرلا .ديرجت زوجيف .واولاب مالسلا نرق نا الا افانتسا وأ

 . الف ةمحرلا درجت عم اهنم مالسلا درجي نا اماو
 ن

 وأ لبق امل ةعجارف لفنلا عم وأ سمخلا اهب ديرأ نا تاولصلاو

 ٠ اهدعب الل وأ اهليقت امل ةعجار هتاكربو هللا ةمحرو دعب املف ءاعدلا

 وا ولاب ةنورقملا تاييطلا و ىناثلاو لولذلا مالسلا ريكنن زوجيو

 ٠ ءاقبلاو كالمالا تايحتلاو ةرهاطلا لامعالاو فالخالاو

 دنع ميركلا هصخشب هبلق ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رشحيو
 ٠ تايحتلا لوأ ف هركذ

 هصخش نا الا هيف أطخلا ىلا ىدؤي هصيخشت نا هيفو ليتق اذك

 ٠ هريغو ىذمرتلا هفصو ام ىلع

 نم .ءىش صقني الو هوف أطخلا ىل ١ ى دؤب ةبعكلا صيخشت ١ ذكو

 ٠ ةنسلا هب تعاج ام ىلع اهي دازب وأ تايحتلا

 : دهشتلا دعم نوددزي لبجلا لهآ نم انياحصآ ناكو

٠ :قح ةنجلا نا



_ ١٦٨ 

 ٠. قح رانلا ناو ا

 ٠ قح توملا ناو

 ٠ .قح ثعبلا ناو

 . اهيف بير اال .ةيتآ: ةعاسلا ناو ٠

 ٠ روبقلا ىف نم ثعبي هللا ناو

 : ةدايز نيرخأتملا ضعب تاباوج ضعب ف تيأر ىنا نظاو .

 ٠ هلوسرو دعب هبر دنع نم قح هب ءاج ١ ناو

 ٠ قح ةنجلا نا دهشأ : ليقو .

 . اهمامت دعب لب تايحتلا ىف انوكت مل امهنأل ناتدايزلا لكشت الو

 ٠ نآرقلا ف سيل.امب ولو هدعب ءاعدلا انباحصأ ضعب زاجأ دتو

 ٠ ديحوتلا مامن ف وه ام ةدايز ىلوألاب زوجيف .+

 هنع تدرو ءاوس ةنسحلا ةقيرطلا ةروكذملا ةنسلاب دارملا نأل وآ

 ٠ ضعب نسحتس ١ ولو دوعب وه وا هريغ نع وأ ملسو هيلع هنغا ىلص .

 مايقلا ف نآرقلا ف امب ةالصلا ق ءاعدلا انباحصأ ضعب زاجأو

 . تايحتلا دعبو

: ه فاعر وأ ءىق ثدح نا الا ميلستب الا ةالصلا نم جورخ الو



.١٦٩ 

 هتالص تمت دتو .مقيلف دهشت دتو سدخأ وأ : تلق ٠

 :.: . كلذ ريغ دهشتلا دعب ثدح نا هتالص تمت لتو موقي امنا ليقو.. ٠

 هعم ءانيلا ةحصل عجرو ءىضوتو هلسغ ثدح اذاف ٠

 ملسو .هيلع هللا ىلص هلوق رهاظو :

 دقف مسي نأ لبت ثدحاف هتالص :رخآ اف لجرلا نسلج اذا" »
 ٠ « هتالص تمن

 . ثدحو ثدح نيب قرفلا مدعو

 ٠ بجاوب سيل ميلستلا نا ىلع ةفينح وبأ لدتسا دقو

 ٠ رايتخالا مدع ق رهاظ ثيدحلا نأب ضرتعيو

 ايسثام آرقو ماق طئاغلا وأ لوبلا هيلع قشف تايحتلا ىف ذخآ نمو
 0 ٠ ال هنت

 نا دهشا | وهز هنزجب اعضوم غلب ام دعي اسجن سم و ثدحآ :ام

 ٠ هتالص تمت تابيطلا ليقو نيحلاصلا لبقو هللا الا هلا ال

 ٠ الامشثف انيمي ههجوب ملستلا دنع حفصيو

 ه :زاج :لامس الب ناو

 نودب وأ ههجو ليوحتب همادق وأ ةدحاو ةهجل ملس .نا : ليتو ٠
. زاج هليوحت



_ ٧٢ ١ . 

 . « ميلستلا اليلحت » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعل كلذ

 هللا ىلص .هلعف هصصخ .دت مومعلا اذه نأل اذه ى ليلد ال لوقأو أ

 ٠ الامثف انيمي ملسي ناك ذا ملسو هيلع

 :.. ... مومع ال هلعفب ديقم قالطا كلذ لب

 ؛ نالوقف نونو اهطقسا ناو لآب مكيلع مالسلا لوقي امناو .

 .. ميلستلا نم مامالا غرفي ىتح مومأملا ملسي الو

 ٠ ةالصلا نم جورخلا ميلستلاب دصقيو

 حم دحاو مالسب ةعامجلا ىلع ملسي امك ةظفحلا هب ىوني لينو

 ٠ مهنكامأ فالتخا

 ٠ ةيوقت نيتهجلل هجولا فرصو

 .ىرخالاو نيميلا ىلا ةدحاو لوقلا اذه ىلع نيتميلست ملسي : ليقو .
 ٠ لامشلا ىلا أ

 ٠ نيمومآللا ىون اماما ناك ناو

 .. زاج جورخلاو لكلا ىون وأ ةظفحلا و مهاون ناو

 ىنعي نا دبال للقي نا قحلاو بتكلا ىف دجوت تارابعلا هذه .لثمو : . ..,
٠ فالخ الب ةعامج مكيلع فاكب باطخلاب



 ۔۔ ١ ٧ ي

 دصقلاو فارصنالا راضحتسا نم دبإل لهو ىنعي نم فالخلا نكلو
 ٠ حيحصلا وه معن هيلا

 ٠ راضحتسالا مدعب دسفت الو

 ٠ اهلك ةدابعلاو ةالحملا صالخا بثبجوو

 ٠ ماسقأ هلو هاوس ال هتعاطب هللا ديرب نا صالخالا و

 ٠ باقعلا نم صالخلا ديرب نا : لوألا

 ٠ امهديري نا : ثلاثلاو

 ٠ هللا نم ءايح كلذ لعفأ نا : عبارلا و

 ¡م: باقع الو باوث ةظحالم ريغ نم هل ابح كلذ لعفي نا : سماخلاو

 ٠ اميظعتو هل الالجا كلذ لعفي نا : سداسلاو

 ؛ه حصلخمب سيلف هب ىآر وآ هلمعب قولخم ف عمط اذاو

 : نابرخ وهو هلمعب سانلا ديري نا ءايرلاو

 . مهدحو سانلا هب ديري نا : لوألا

 ٠ فخأ وه سانلا برو سانلا ديري نا : ىناثلا

٠ ةدابعلا سنج نم ناك نا لمعلل طبحم لكو



 ذ _ ١٧٧٢

 ٠٠ ةيصعم وأ احابم وأ اهسنج نم لمعلا ناك ءاوس ةريبكو

 ٠ رغصأ كرش ءايرلاو

 . ءاعدلا ىف هسفن بعتيلف ملسملا ملس اذاو

 . حزشن ملأ ف انريسغفت رظناف

 . ةثالثم ءاعدلا باجي امناو

 ٠ الالح بارشلاو ماعطلا نوكي نا : لوألا

 ةداهشلاب ملعلاب زيمي ال الوهجم امارحو عرشلا رهاظب الالح ناك ناف
 ٠ ايندلا ءاعد هعم باجتسي الف

 : ثالث عامتجا ىف هاجنلاو

 ٠ ىوعلاو ةعدبلا نع صلاخلا مالسالا { .

 ٠ برشملاو معطملا بيطو ملعلا ف ىلاعت هلل قدصلاو

 ٠ لالحلا ةمقل حاتفملا نانسأو ءاعدلا ةمحرلا حاتفمو

 ٠ ءايبنالا ةجرد بلطي نأ لثم ءاعدلا ق فرسي ال نا : ىناثلا

 ٠ ءامسلا ىلا دوعصلا بلطي نآ لثم مهب الا قيلي ال ام وأ

 ٠ هيف بهسي وأ ءاعدلا ف حيصي وأ

٠ عجسلل ١ هيف فلكتي وآ



.: :١٧٣ 

 ننبنسحب « ءاعدلا ف عجنسلاو مايإ »..: [ملسو:هيلع هللاىلص ةنع
 !ن: ه .لمعو لوق نم اهيلا برقي امو ةنجلا كلأسأ ىنا مهللا لوقي نأ ءرملا

 . :د ا!..۔۔؛ . .:.:. ه لمعو لوق نم اهيلا برقي امو رانلا نم كب ذوعأ

 :. خ ء رجفلا دعب زئاج راثكالا لعلو : ليت

 .: ., >" .. .. .٠`اإقلطم زئاج : تلق

 » مجنلا فلكت نع عدزلا خلا لوقي نا فرملا بستخب ثيدحت ادارملاو.: ٠

 وآ انالف ىنيحآ وأ أ ىنتيمت الوأ ئنيحا مهللا لوقب نا فارسالا نمو
 , :.. . ٠. ةمايقلا موي لبق ةنالف

 . . :؛٠` . ناميلسن كلم لثم ىل به وآ
 ٠ ىنكلها :وآ . ..

 ٠ كلذ وحنو ىنرقتفا وأ

 ٠ ىل ريخ توملا ناك اذا ىنتما :لوني نا لتم ليق نا الا

 ٠ زئاجف ىل ريخ رقفلا ناك اذا ىنرقنفا وأ

 ٠ بلقلا راضحاو عوشخلاو عرضتلا س دبالو

 ىتح هالتبا ادبع بحأ اذا ىلاعتو هناحبس هللا نا : ثيدحلا فو

 ( ٠ هعرضت عمسي
 . . . .. ٠ ره :. . : ... ۔ .. . . ... 5 ا .

كسفن فو عومدلا كينيع نم ىل به ءايبنألا ضعب ىلا ىحوأ هناو



 .. ب ١٧٤ ب

 ىعادلا ةوعد بيجا بيرق ىناف ىنعدا مث عوشخلا كبلق نمو عوضخلا
 ٠ ىنلعد اذا

 ٠ دعترت نكسلا ىفو

 ٠ هال الو هاس بلقل بيجب ال هناو

 ٠ مزجي لب ىآ تئسث نا ىل رفغا مهللا لوقي ال هناو

 .. ءىش همظاعتي ال هناحبس هللا ناف ةبغرلا مظعيلف ىعد اذا هناو

 . اثالث هرركيو ءاعدلا ىف حليلو

 ٠ ىل بجتسي ملف توعد لقي مل ام ىعادلا باجي هناو

 ٠ اميرك اوعدت كناف اريثك هللا لأساف توعد اذاو

 وهو .راثكالا بابحتساو ءاعدلا ف راثكالا زاوج ىلع ليلد ااذه و

 ٠ قمحلا

 هللا ىلص ىبنلاو ءاملعلا مالك نم راثكالا ةهارك ىلع لدي امو

 ٠ ة دايعلا نع هب لغتشى ن ِ دحللا زاج ام ىاع لومجم ملسو هيلع

 لوسر ىلع مملسلاو ةالصلاو هللا ركذب ءاعدلا حتفتسيو

 ٠ بونذلا نم ةبوتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . اضيآ مالسلاو ةالصلاب متتخيو

 دعاوقلا نم ىرصتخم رظناو اضيأ اهطسويو انموق ضعب لاق
.. , ٠ ةبشاحلاو



` .-. ١٥ _ 

 : مكل باجتسي ال مهدأ نب ميها ربا لاق

 ٠ هوميطت ملف هللا متفرع مكنا

 ٠ هوعبتت ملف لوسرلاو

 ٠ هب اولمعت ملف نآرقلا و

 ٠ اوركشت ملو معنلا متلكأو

 . اهوبلطت ملف ةنجلا متفرعو.

 ٠ اهنم اوبرهت ملف رانلاو

 ٠ هوبراحت ملف ناطيشلاو

 ٠ هل اودعتست ملف توملاو

 ٠ مهب اوربتعت ملو بارتالا متنفدو

ء سانلا بويعب متلغتسثاو مكبويع متكرتو



 نوشعلاو ى .داحلا لصفلا

 ۔ ةئيهلا نسحو نوكسلا ةالصلا ف عوشخلا

 3 .بللا روضح نم هيلع بترتي امب كلذ عفني امناو

 5 ه ةالصلا حور وه هروضح ناف

 ٠ ما هال ا دنع روضحلا حورلا قمر هب ىغتيب ام لقأ نا

 رق ٠ كاله هنم ناصتتنلاو

 . السلا ء ازجأ ف حورلا طسبني هيلع ةدايزلا ردقف

 . . تيم نم بيرق هب ةكرح ال ىح نم مكو

 ٠ هب ةكرح ال ىحك مارحلا دنع الا اهعيمج فق لفاغلا ةالصف

 عضوم نع كرصب عفرت ال نا وه ةالصلا ف عوشخلا نيريس نبا لاو
 ٠ كدوجس

 ٠. روضحلا نم هيلع بترتي امب اذه عفني امناو

 ٠ اها وس امع ضارعالاو اهل ةمهلا عمج ليقو

 : ليقو

 ٠ ماقمل ا ماظع

٠ لاقلا صالخاو



 س :¡١ا ٧٧

 : ماتلا نيقيلاو ا
 ٠ بلقلا ق تباثلا فوخلا عوشخلا طونتقلا ق وأ ةمهلا عمجو

 ف انوكسو هيف اظقيت كلذ ثروآ افئاخ اعشاخ بلقلا ناك اذاف
 ٠ حراوجلا

 ةفرعمو هلالج ةفرعمو ديعلا ىلع هللا عالطا ةفرعم عوشخلا بجومو

 ٠ هتمظع قح ق دمعلا ربصخقتت

 ةالصلا لبقتاو ىتيب نكسي امنا مالسلا هبلع دواد ىلا هللا ىحوأ
 : 4ذنم

 ٠ ىركذب هراهن عطقو ىتمظعل عضاوت نم
 ٠ تاوهشلا نع هسقت فكو

 ٠ باصملا محريو بيرغلا ىوآيو عئاجلا معطي ىلجأ نمو

 ٠ هتيبل ذاعد نا سمشلاك ءامسلا ق هرون ءعىضي ىذلا كلذف

 . كيبل لوتأن براي لوتب ىآ
 ٠ هتبطعآ ىنلآس ناو

 ٠ ارون ةملظلا فو اركذ ةلفغلا فو املع لهجلا ف هل لعجأ

 ربغتت الو اه راهن سبيت ال نايخلا ق سودرفلاك سانلا ق هلثم امنا.و

 ٠ امه رامث

( ٢ ج ريفصلا عماجلا _ ١٢ م )



_ . ٧٨ ١ 

 ح د ن تبح
 . .٠ ه. و

 .٠ هنم لان امب

 ٠ ي . .. ٠

 همعنلل اميظعت هب حرفلا ناف

 : ف 3 ط ارصل ا و هببحاح 4 ٠ ةنحلا و همدق ثحت همعكل لصم ٠١ أهححب
 ١ ِ . ١ ١ بجب ٠ ا ٠ .. و ... ١ ٠

 و هىبمب نع دهتجيل هنالص رخآ اهنظيو هءا رو تومل ١ كلمو هلامش نع رانلا هنصب

٠ افئاخ ايجار اهحمحصت ق



_ ١٧٩ _ 

 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 بحاص هيلعو بجاو وه ليق هناو ةبجاو ريغ ةنس رتولا نآ مدقت
 ١ عض ول ٠

 عبرأ وآ نيتعكرب اهلبق لفتني نآ ىغبني ةعكر كلام دنعو اندنع وهو

 ٠ انباحصأ هبحتساو عبس : ليغو

 ٠ برغملاك ميلستب لصفت ال ثالث : ليتو

 ٠ انباحصأ لاق هبو

 . ميلستلا زاوجب ثالث : ليقو

 . ةسمخ : ليقو

 رثوكلا ةروسك تايآ ثالث وهو هريغ ىف ىزجي ام هيف ىزجيو

 . رم ام ىلع ةيآ وآ ناتيآ وآ رثكاف رصعلا ةروسو

 متاوخو ىسركلا ةيآب هيف آرقي نآ بجي هنآ انباحصآ ضعب معز امك
 ٠ صالخالا ةروسو ردقلا ةروسو ةرقبلا

 .٠ بحتسم اذه معن

٠ ةحتافلا ريغ هيق روس ثالث ء ارقت مهضعب بحتسا و



_ 0١٨٠ 

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 . ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا

 : اهقوتقحبو اهب بطاخملا نكل

 نمو هوعد نمو ديع ناك نا هتاداسو هوعد نمو ءايلوألا : الوأ

 ٠. هيق تام ىذلا لزنملا لهآو تام ثيح هرضح نمو رفس ق هعم بحطصا

 ٠ نذاب الا هنفد لبت فرصني الو بيجي نأ بجو ىعد نمو

 ٠ نذا الب هدعب فرصنيو

 ٠ ازجآ مهريغ هب ماقو ءايلوألا رضح ناو

 .. ه٠م .همه و ١ ٠ .ه . ح 4 . ٠٠ ا { اي [ ١ : ٥ ٠ د | 1 ٠. .. م ٠ انن و

 و ٠ هؤاضعأ

 ٠ ليق اذكه هنفد الا مهيلع امف الاو

 ٠ هيف ةرضم الب نكمأ نا لسغيو نفكي هنا رهاظلاو

 ريثكلا و لرلقل ١ خلسو اعطت اضيأ اهنم ديالق هيلع ةالصلا اما و

 ٠ فكلا وآ

 ٠ هيف ةبانجلا اونمض ه٥هونغدب مل ناو

ه: رثكالل رظنلاو هقوتح تمزل سأر الب ةثج اودجو ناو



 س ١٨١

 ٠ مزلت ال ليقو

 . قوقحلا تمزل اسأر اودجو ناو

 برق هوزهجيو هونأ نآ هءايلوأ ىلعف صحف ف تام نمو : ليقو

 ٠ فوخ مهعنمي ملو هداسف لبت هلوصو ىلع اوردنت نا دعب وآ

 ٠ هءانلوأ ناك نا الا هتوخغح مهتمزلتت الغ موق لايما جراخ تام ناو

 ٠ ضممتمزل مهلايمأ لخاد تام ولو

 ٠ ثيدحلا ق امك ةلقلا لهآ نم رجاغو راب لك ىلع ىصبو

 ٠ هم ومع ىلع ره و

 : ىلع ىلصي ال ليقو

 ٠ هسفن ولو ا.دمع هللا مرح ىتلا سفنلا لتاقتو ىغابلا

 ٠ هيلع ةمرحم ةآرما ىلع عاقلاو

 ٠ لجرلا كلذ ىلع اضيآ ةدعاقلاو

 ملو هتآرما هيلع تمرح وأ اهب ىنتزب ةآرما كسما امهيف ءاوسو

 ٠ اهقراغي

 ٠ اهجوزل ةيصاعلا و

٠ :غلابلا فلتألا و قبآلا دبعلاو



_ ١٨٢ 

 ٠ نيملسملا نيد ىف نعاطلاو

 . قيرطلا عاطقو

 ٠ ةبوت الب موجرملاو

 ٠ دح ىف لتق نمو ةنزملاو ةحئانلا ليمتو

 ٠ ىنزلا دلو الو : ليخو

 ٠ ةريبك بحاص ىلع الو : ليقو

 نال ادبا تاه مهنم دحأ ىلع لصت الو ىلاعت هلوت ىف ليلد الو

 انديسمل ىلاعتو هناحبس هللا هرمظا و هب اوقفانو ٥هورسأ كرش مه رغك

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ٠ هيلع لصي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنا هسفن لتاق ف ىورو
 ٠ هيلع بنذ ال ذا ىنزلا دلو ىلع ةالصلا قحلاو

 ٠ « ةنجلا لخدي ال انزلا دلو » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو

 ىنازلا بات نا هؤام هنم ىذلا ىنازلل اعبت اهلخدب ال هنا هانعمف

 ٠ ةنجلا لخدو

 .ه هئام نم ناك ولو هنا هل اعبت دلولا كلذ اهلخدي الو

 مهتعبتاو ١ وذمآ نيذلاو ( : ىلاعت هلوخ هلمشي الف اعرش هبي ريغ هنكل

٠ ) نامياب مهتيرذ



_ .١٨٣ 

 ابلاغ طبحت .قورعلا نا دارملاو ٠

 ايصاع نوكي هلعلو ٠

 . اوبات نا ءالؤه ىلع ىلصيو كلذب عطقي ال هنا الا

 هسفن ف لعف نا دعبو هتوم لبت بوتي نا هسخنن لتانت ةبوتو
 ٠ هب تومي ام

 : مهيلع ىلصي الو مهيلع ملسي الو نوقسي الو نومعطي ال ةسمخو

 هيلع ةمرحم ةآرما ىلع دعاقملاو املظ لتاقلاو اهجوزل ةرصاعلا و قيإآلا

 ٠ قحلا عنامو

 ٠ مهريغو ةسمخلا مهلك ءالؤه ىلع ىلصب هنا رهالخلا! و

 ٠ مهريغل اعجر هيلا روظنملا مهيلع ىلصي ال هنا الا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاتق هنا امك

 مل مهل دحأ هب لفكي ملو ءافو كرتي ملو نيد هيلع نم تام اذا »
 ٠ « هيلع لحر

 ه هنفكي الو هيلا روظنملا مهلسمغي ال اذكو مكبحاص ىلع اولصو : لانو

 رمآ ةماعلا هتكرت قازب ةماعلا نوهني الو ةماعلا ضعب هلك كلذ ىليو

 ٠ دبالو هب موقي نم

٠ ةدحاو ةالص اوعمنجا اذا تاومألا ىلع ىلصيو



 ۔ ١٨٤.

 ٠ اهيلع ىلصي ال نمب طلتخا نا اهيلع ىلصي نم امب ىنعيو

 . مامالا ىلي امم لضفالاف لضفألا مدنيو

 ٠. انتلطم ئثنالا نم لضفآ ركذلاو

 . لفطلا نم لضفأ رحلا غلابلاو
 ٠ غلابلا دبعلا نم لضفأ رحلا لفطلاو دبعلاو

 ٠ سكعلاب ليقو :

 ٠ نهنيب اميف ثانألا اذكو

 هيلع ىلصي الو رضح نا هيلو تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو
 ٠ ةآرما ولو :هنذاب الا هريغ

 عبيرقلاف معلاف خالاف نبالاف جوزلاف بألا هب ىلوأو نفدلا اذكو
 . برقالا

 ٠ اورضح نم لضفآ مدقي : ليقو :

 ٠ لدعلا مامالا : ليقو

 ٠ ىلولا لبق شيجلا ريمأو : ليقو

 ٭ ةنسلا ف اذك ةتيملا سأرو تيملا ردص لبقتسيو

 . سكعلاب ليتو

٠ اقلطم ردصلا لبقتسي ليقو



« , ٥ ٨ ١ _ 

 ٠ نطبلا نم ردصلا نم برقي ام ليتو

 ٠ ةآرما ىطسو وحن ملسو هيلع هللا ىلص لات دتو

 ٠ ةأرملاو لجرلا نم ماق نم ىلابي ال ىرصبلا نسحلا ناكو

 هيلع لصي ملو هب ملع نم رفك ةردقلا عم تيم ىلع لصي مل ناو
 . ةردقلا مم

 ٠ اهكرتب رفكي ال لخن تيملا ىلع ةالصلا : ليشو
 ٠ لوألا حيحصلاو

 : اهل طرتشيو

 ٠ ثدحلاو سجنلا نم ةراهطلا

 ٠ ةعقبلاو سابللا ةراهطو

 ٠0 ةضيرفلاك ةروعلا رتسو

 ٠ اولعف نا ىزجتو روبقلا نيب وآ دجسملا ىق هيلع ىلصي الو

 ٠ ليق اذكه

 ىلع ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هنال دجسملا ىف زاوجلا حيحصلا و

٠ اتيم الو ايح سجني ال دجسملاو



. ١٧٨٦ 

 .ء دجسملا سجنيو ءىش هنم جرخي نآ رذحيو

 ءاعدك اهنا ىلع ءانب ةهارك الب روبقلا نيب زاوجلاب ليقو .
 رجفلا ةالص دعب ولو تقو لك ىف هيلع ىلصيو ٠

 بورغلاو طسوتلا و عولطلا دنع الا حيحصلا ىلع رصعلا ةالص وآ

 ٠ برغملا ىلصي ىتح

 ٠ برغملا ةااص ىلع اهميدقت زيجاو

 هلل ةعاط تيملا ةالص ىلصأ نا ىداقتعاو ىتينب مهللا لوقيو

 ىلع خلا .. مهللا كناحبس اههيجوتو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرلو
 ٠ حيحصلا

 ٠ ميظعلا هللا ناحبس ريبكلا ليلجلا ناحبس : لينو

 هللا ىلاعتو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحيس عيبرلا لاقو

 . ذيعتسيق مارحالا ةريبكت ربكيو

 ٠ مارحالا لبت ذيعتسي نأ زوجيو

 ٠ !رس ةحتافلا ؟رقيو

 كديبع نحنو كتمأ نبا كدبع نبا كدبع اذه نا مهللا لوقيو ربكيف
 انتقت الو هرجآ انمرحت ال مهللا هدعب انتيقبآو هتيفوت كئاما ونب كديبع ونب
٠ نيملاعلا براي نيمآ هدعب



 س ١٨٧.

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبلع ىلصي من

 الا اهعمسي ال الامشو انيمي اهب حفصي ةفيفخ ةميلست ملسيف ربكي مث
 ٠ هنم برق نم

 ٠ رئامضلاو ةراستالا تنثناو ةمامالاي رمع ىثنا تيملا ناك ناو

 ٠ تقولا قاض نا ثالث ريبكتلا ديزي نب رباج زاجأ

 . رثكآو اسمخو اعبرآو اتس نوربكي اوناكو

 هللا كوسر اهااص ام رخآ ىلع هنع هللا ىضر رمع نامز ق اوعضتجاف

 ٠ مه دعب نم عمتجيل تاريبكت عبرأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 : ةئلاثلا ةريبكتلا دعب ديز الغط تيملا ناك ناو

 انلضت الو كدنع ارخذو ارجآو اطرفو افلس انل هلعجاو همحرا مهللا

 . نيمحارلا محرأ اي هدعب

 :وهو يخلا هديب تومي ال ىح وهو تيميو ىحي ىذلا ىبر : ديزي وآ

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع

 انركذو اترييكو انريغصو انيئاغو اندهاسنتو انتاومآو انئايحال رفغا مهللا

 ٠ نيحلاصلا انثانا و

 امهتيزا وم هب لقثو امهيهجو هب ءىضآو ارخدو افلس هيوبأل هلعجا مهللا
٠ هدعي انلضت الو هرجأ انمرحت الو



 _ _ ١٨٨

 ٠ تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساف هالوتي :نمل الفط ناك نا الا

 : لقو هيلع محرت ىلوتم تيملا..ناك ناو ... .

 .ةالصلا هيلع هرينب هقحلاو هدحل هيلع عسوو هينذ هل رغغا مهللا

 ٠ .نيحلاصلا جاورآ. عم, هحور دعنصاو. مالسلا و

 اريخ الهأو هرارق نم اريخ ارازقؤ هراد نم اريخ اراد هل لدبا مهللا

 ٠ نيمحارلا محرآ اي هلهآ نم

 ٠ ايج دلو نا دولوملا ىلع ىلصيو . ...

٠ ىأرلا باحصأو ةيعفاشلل فالخ هيلع لضي مل هتايح فرعتن مل ناو



 .س ١٨٨٩

 :نورشعلاو حبارلا لصنل

 'ُه هعولط دعبو رجفلا ةالص لبق ناتعكر ةنسلا نم

 . "امهداعآ هلبت امهالص ناو

 هاتازجا هدعب امهالص هنا نيبتو هعولط لبت لفن نيتعكر ىلص ناو
 ٠ رجفلا ىتعكرل

 ٠ ليللا نم ريخألا فصنلا لخدي ىتح امهيلصي نا زوجي ليقو

 ٠ امهداعأ امهدعب مان نا نكلو

 ٠ امه الا رجفلا دعب ةالص الو

 ٠: هنع مني وأ هيسن هنا ليللا رتوو : لينو

 ٠ تيسن وآ اهنع مني ةالص لكو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 رضح ىف اهكرتي مل نمل اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا اتعكر »
 5 ٠ « رفس الو

 ةضيرقلا لبقت ةضيرفلا عم امهيلصي رجفلا ةالصل ىننانلاو مئانلاو
 ٠ تقولا جرخ ولو

٠ كلذك ءانشعلاو برغملا .ةنش نا رهاظلاو



...١٩٠ 

 دكوآ ءاشعلا ةنس لب ٥ ..

 ملسو هيلع هللا ىلص لان دقو :

 » :ركذتلا وآ هابتنالا تقو اهتقوف اهيسن وأ ةالص نع مان نم « ٠

 هل ةداعا الف هتتو جرخ ىتح ادمع كلذ كرت نم اماو ٠

 ةعامجلا عم ىلصيلف تميقا دقو ةالصلا دجوو دجسملا لخد نمو

 ٠ راتخملا ىلع عولطلا دعب رجفلا ةنس ىضقيو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

 ٠ « سمشلا تعلط نا امهلصيلغ رجفلا اتعكر هتناف نم »

 ٠ سمسنلا طسوتت مل ام ءاش ىتم امهيضقي : ليقو

 . ملس اذا : ليتو

 . رجفلا عولط فخي مل ام عسوم امييضني : لينو

 دعي ةنسلا ىضقو الوأ ضرفلا ىلص سمشلا عولط فاخ ناو

 ٠ فلخلا ىلع اهكردي ناك نا ملس اذا وأ طسوتت مل ام وأ عولطلا

 ٠ هللا :ركذ ريغب رجفلا ةالصو رجفلا ةنس نيب مالكلا هركيو

 ٠ نييلع ى هل اتعفر امهنيب ملكتي مل نمو

٠ هتنسو برغملا نيب هللا ركذ ريغب مالكلا هركي اذكو



١٩٦١ 

 عبس رانلا نم هللاب ريجتسا بناجل هلحر لصي نآ لبت لاق نمو

 ءامدلا نم ملس نا رانلا نم اوجني نآ هتليل ىف تام نا هل اميعز تارم

 ٠ مارحلا جورفلاو مارحلا لاومخلا و ما,رحلا

 . كلذ

 اهيا اي لق ) ةروسب برغملا ةنسو رجفلا ةنس ىلصت نا بحتستو
 ٠ امهالوآ ق ) نورفاكلا

 ةءاربلاب هراهنو هليل حتفتسيل امهرخآ ف اثالث صالخالا ةروسبو
 ٠ ديحوتلا ىف صالخالاو كرتلا نم

 امهلاصتاو برغملا ةالص نم امهبرقل ناتفتسا برغملا ةنس ىمسو
 ٠ اهب

 ٠ افيفخت هحاتفتسال وأ برغملا ضرف ق كلذ لعف لعلو

 ٠ نتسلا ق فيفختلا بحتسيو

 ٠ تيبلا ف رجفلا ةنس ةالص بحتسلملاو

 امهنيب لصفلا ناك اذا ةلهم الب برغملا دعب برغملا ةنس ىلصتو
 ٠ ةضيرفلا ف ةرم نيعبس رافغتسالاكو روكذملا رافغتسالاك زئاج

 ف ملسو هيلع هللا ىلص امهكرتي مل رجفلا ةنسك ةدكؤم ةنس ىهو

٠ رقس فق الو رضح



 ۔ ١٩٢

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 هيطع هللا ىلص هلوقل عامجاب اهيف بغرم ةنس ناضمر رهش مايق
 .: ملسو

 ٠ « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا هماقآو ناضمر ماص نم »

 ٠ تاعكر نامث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هالص دتو

 ٠ اينامث هنع هللا ىضر ركب وبآ دازو

 ٠ ميلست نيتعكر لك دعب هنع هللا ىضر اينامث رمعو

 ىضر امهنأل ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا ةنس اهلك نورشعو عبرأ كلذف

 ٠ ةعورشم تنولا كلذ ىف ةالصلا نأ هنم امهف امهنع هللا

 ةنس ددع رصحك وآ تاعكر ددع رصحك رصح ةينامثلا نايري ملو
 ٠ برغملا

 ٠ ةينامث ىلص ةينامث داز امهطوحلو

 . زاجل لق وآ رثكأ داز ول ةقيقحلابو

 ء زاجل ناسنا ةينامثلا ف صقن ولو

 ٠ اهنع صقني ال نا دقعنا عامجالا نكل

٠ رجفلا لبقتو ءاشعلا دعبي هتالص ةنسلا و



 ۔_ه : _ ٦٩٣ ١

 ٠ لضفأ كلذو

 ٠ نيئاسثعلا نيب امل ءايحا ءاشعلا لبق برغملا لهآ نم انباحصأ هزاجأو

 ءايحال هنال ء اشعلا ىلع هميدقت نع ىلوآ وهو رتولا دعب زوجيو

 ٠ رجفلا علطي مل ام هتقوو ليللا

 رهش لك نم مايأ ةئالت مايصب الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىصوأو

 . ىحضلا ىتعكربو رتو نع الا ماني ناو

 ٠ لضفأ ةعامجلام هنالصو

 ٠ لاجر ثالث ةنس امك لاجر ثالثب ىلصي نأ بحتسيو

 ٠ اينامث رخآلاو رنع ةتس دحاو لصدلف نالجر الا نكب مل ناو

 ليللاب هتاف نمو ةرشع تس وأ ةينامث لصيلف هنع ذفن ازجع ناو
 . هتقو جرخ اذا ةعامجلاب ىلصي الو راهنلاب هضقيلق

 ٠ رتولا اولص ةعامجلاب مايقلاو ءاسثعلا اولص اذاو

 ٠ ةعامجلاب هلبقت نيتعكرلاو

 عبات رتولا نال ةمتعلا مهب ىلص نم رتولا مهب ىلصي نأ بحتسيو
 . ة تلل

 لصي مل ولو مايقلا مهعم ىلص نم رتولا مهب ىلصي نأ صخرو
 ٠ ةهتعلا مهعم

( ٢ ج ريغ.دلا عماجلا - ١٢٣ م )



_ .١٩٤ _ 

 دصعب ءاشعلا اولص وآ ةعامجلاب مايقلا وأ ءاسنعلا اولصي مل ناو

 رتولا ةالص زاجأ نم لوق ىلع الا ةعامجلاب رتولا اولصي الف مايقلا
 . ناضمر ريغ ىف ولو ةعامجلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 ٠ ةعكر نبرشع مايقلا ىلصي ناك هنا

 ٠ ةفينح ويآو ىعفاشلا ذخآ اذهيو

٠ ةعكر نيثالثو تسب مايقلا كلام بحتساو



_ ١٩٥ 

 نورشعلاو نسداسيلا لصنلا

 راصمالاو ىرقلا لهآ نم دحأ لك ىلع ةدكؤم ةالص نيديعلا ةااص
 قتاوعلا ىتح اهيلا سانلا جورخب رمآ ملسو هيلع هللا ىلص هنا ليلدب

 ٠ رودخلا نم

 ٠ ىنم لهآ اونثنسا و

 نيتعكر حبذلا لبق مهنم دحاو لك ىلصي نآ مهتح ىف بحتسي هناق

 ٠ ىدارف هسغنل

 ٠ ةيافكلا ىلع ةدكؤم ةنس ليقو

 ٠ نوتيزلا دوعب وأ كارالا دوعب كاوسلاو رجفلا دعب لسغلا اهل نسو

 نسحلا سابللاو دجو نا كاردالا دوعب ءاج امك هم ثيدحلا ءاج

 . اهيلا جورخلا بيطلا نآ رهاظلاو ءاسنلاو لاجرلاب اهيلا زوربلاو

 ٠ لاجرلاب صتخم نسحلا سابللاو

 ٠ ةقدصلاب لاغتسثالل رطفلا ديع ىف اهريخأت بحتسيو

 ٠ اياحضلا ىلا عوجرلل ىحضألا ى اهليجعتو

 . سمسثلا طسوتت مل ام اهتننوو

 ودغلا ىحض ىلا اهيلا زوربلا اورخآ طسوتلا دعب ديعلا ريغ حص ناو
٠ نيديعلا ةالص ناذال



_ ١٩٦ 

 هللا كمحري ةالصلا نوداني الو ةماقا الو ٠

 مارحلا دجسملا ف الا لضفأ ءارحصلا ى اهتماقاو ٠

 اهلبق لغفنتلا ف ةحص اندنع هب لومعملاو ٠

 اهقرفي رطفلا ديع ف ةالصلا ىلا سانلا جورخ لبق ةقدصلا جرختو

 ٠ ةالصلا ىلا جرخي مت هنع اهوضبتبو اهباحصأل

 وسحيو تا:رمن ولو اهيلا جورخلا لبت هيف لكأي نآ بحتسيو
 ٠ ءام تاو_۔سح

 ٠ ةيحضلا دبك دبكلا ةدايزب ىحضالا ىف ةالصلا دعبو

 . نيديعلا ةالصلا دعب ةبطخلاو ريبكتلا نسو

 ٠ ريبكتلاب نيديعلا ةالص ةبطخ الا دمحلاب حتفت اهلك ةبطخلاو

 ٠ ةالصلا ىف ةريبكت نوثالث بحتسيو

 ٠ ما.رحالا دعب اعبرا ربكي ةبطخلاو

 ٠ اهريغو ةحتافلا آرقيو ذعتسيخ

 ٠ ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا دعب اثالثو

 . ةبطخلا ىف نيرشعو اثااثو

٠ هب لومعملا وهو اعبس ةالصلا ف ريبكتلا نم تركذ امو



_ .١٩٧ 

 ٠ ةسلج اهيف سلجيو رثكأ وآ ةعبسب ةبطخلا حتتفيو

 ٠ ةدحاوب ىناثلا ةريبكت نم رثكآ ةبطخلا نم لوألا فصنلا ىف ربكيو

 . زاج صقنو داز ناو

 ٠ اهننسو رطفلا ةاكز رطفلا ةبطخ فق ركذيو

 . اهيلع ضحيو

 ٠ اهنم ىزجي امو ةيحضلا ةفص ىحضألا ةبطخ فو

 . اتس مارحالا دعب ربكيو

 ٠ اٹالث ةيناثلا ىق ةءارقلا دعبو

 ٠ اعبرا مارحالا دعب : ليو

 ٠ اسمخ ةيناثلا ىق ةءارقلا دعبو

 . نيرشعو ىدحا ةبطخلا فو

 ٠ اتس مارحالا دعب ربكي وأ .

 ٠ اسمخ ةيناثلا ةءارتلا دعبو

 ٠ ةرشع عست ةبطخلا فو

 . ةءارقلا دعب اتس مارحالا دعب ربكي وأ

٠ اعبرأ ةيناثلا فو



 _ _ ١٩٨

 ٠ اثالث اهعوكر ىف عفرلا دعبو

 ٠ اتس مارحالا دعب ليتو

 ٠ اعبس ةيناثلا ةءارقلا دعمو

 ٠ اسمخ مارحالا دعب ليقو

 ٠ اسمخ ةيناثلا ىف ةءارقلا دعبو

 ٠ اثالث اهعوكر ىف عفرلا دعبو

 ٠ رثع عبس ةبطخلا ىو

 ٠ اضيآ ةءارقلا لبق ةيناثلا ةعكرلا ىف ريبكتلا ليقو

 ٠ ةالصلا داعأ لاوننالا هذه نم لوق ىلع صقنلا وآ ةدايزلا دمعت ناو

 اتس وآ رثع عبرأ وآ رثع ىنثا وآ رشع وآ اينامث ربكي نا الثم

 ٠ رثكأ وأ اثالث صقن وأ داز نا الا ديعي الف دمعتي مل ناو

 . ةءارتلاب امهيف رهجي ناتعكر نيديعلا ةالصف لوق لك ىلعو

 ٠ لضغملا نم ؟رقتي نأ ىغبنيو

 ٠ سمشلا ةروسب ىلوألا نوكت نأ بحتسيو

 ٠ ىلعالا ةروسب ىلوألا نوك بحتسي ليقو

٠ سمشلا ة روسب ةيناثلاو



 س ١٩٩

 ٠ مامالاو ىناثلا وأ مامالاو دحاو ٦ .ةالص هب دقعنت ام لتآو

 . مامالاو عبرأ وأ ضعب ةراتخاو

 ٠ مامالا و تس وآ

 ٠ مامالاو عست وأ

ءاسنلاو دييعلا الا مامالا عم نكب مل نا ءاسنلاو دييعلاب ةدعلا متتو



 نورشعلاو عباسلا لضفلا

 ٠ فوسخلاو فوسكلا دنع ناتعكر ةنسلا نم

 ٠ دوجسلاو ةءارقلا ةلاطا امهيف بحتسيو

 ٠ امهيف رهجيو

 . ةينانلا ف نهنم لوطأ ىلوألا ف دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلا لعجيو

 ٠ اليوط مكريو اليوط موقي لبيتو

 ٠ كلذ نود اليوط عكريو اليوط موقيو

 ٠ ةعامجلاب ىلصتو رستو اعبرا ال طتنن نيتدجس دجسيي مث
 . ىدارف : ليقو

 . ىدارف سمنلا فوسك ف : ليقو

 ٠ ةعامجلاب رمقلا فوسخ فو

 ٠ لولا حيحصلاو

 ةبطخلا اهظرش نم طقف ةعامجب ىلصت ةالص ال اذا ىدارف زوجتو
 . اهدعب

 ةعامج ىلصت اهناف ةعمجلا ةالص الا ئدارف ىلصت ال نا زوجي الو

٠ ةبطخلا اهطرش نمو طقف



_ ٢٠١ 

 نا سانلا لوقل بطخ ملسو هيلع هللا ىلص هنال ةبطخ ال : لينو

 مهل لاقف ميهاربا هدلو تومل تفسك سمشلا :

 .رشب تومل نافسخي ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نا «

 ٠ هنابحل الو

 ٠ ) اوعرضتو اوريكو هوعداو هللا اوركذام كلذ متيآر اذاف

 متيكبلو اليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول دمحم ةمآاب » : لاق مث

 ٠ ) !ريثك

 ٠ اهيف ةالصلا نع ىهنمل ١ تاقوأل ١ ق لصن الو

 ٠ بورغلاو طسوتلاو عولطلا ريغ ف تزيجاو

 ٠ هيف ىلصب ال تقو ق عرضتلاو ءاعدلا ةرتك بحتسيو

 ةدشو حيرلا ةدشو ضرألا لزلزت دنع نيتعكر ةالص موق بحتساو

 ٠ ىجاونلا ق قفشلا ةرثكو ةملظلا

 ىهو سمشلا فوسك ىلع اسايق بنذلا مجنك ةيوامس ةمالع لكو
 ٠ ضرف ريغ اهنال ىدنع ىدارف اهنولصي

 ٠ صنل الا ةعامجلاب ىلصت الف

 ٠ لفنلا ةالص دعم زاجا معن

 ٠ ةعامج ةنسلاو

 اهنوك ال طقف اهبابحتسا ىضتقي امنا فوسكلا ةالص ىلع اهسايتو

٠ ضعبل افالخ فوسكلا ةالصك ةعامجلاب



 نورشعلاو نمانلا لصفلا

 جرخي ىتح امهكرت نم نا ىتح ديكأتب فاوطلا دعب ناتعكر نس
 ٠ امهعكر مرحلا نم

 ٠ جح وآ هريغل ناك ناب ابجاو فاوطلا ناك نا اضيأ مد همزلو

 امهعكر الاو ابجاو ريغ جحلا ناك وآ ةبجاو ريغ ةرمعلا تناك ولو

 ٠ طقف

 ٠ هدلب لصي مل ام امهعكري ليت

 ٠ ماقملا فلخ امهتالص ىلوألاو

 ٠ زاج مارحلا ف وأ دجسملا ىف امهالص ناو

 ٠ لفن وأ ضرف فاوط طاوسآ ةعبس لك ربد امهيلصيو

 ٠ ( نورفاكلا اميأ ايب لت ) و ةحتافلاب ىلوألا ىف آرتي نأ بحتسيو

 ٠ اثالث صالخالا ةروسو ةحتافلاب ةيناثلا فقو

 ٠ امهيف اثالث صالخالا ةروسو ةحنافلاب ليقو

 نآ ىلا امهرخأ رصعلا ىلص ام دعم وآ رجغلا عولط دعي فاط ناو

٠ عولطلا لامك دعب وأ برغملا ةالص دعب امميلصي نآب ةلفانلا لحت



_ ٢٠٣ 

 :ه هتلت برغم وآ رجف ةالصب امهنع ىفتكي نا هل زاج لفنل ناك ناو

 نهلبتت فاط نمل ءاشعو رصعو رهلظ اذكو ٠

 ىلصي نآ كلبق امهعكري نا رصعلا ةالص دعب فاط نمل مهضعب زاجأو
 ٠ بورغلا دعبو برغملا

 دعب الو هدعب وآ هتالص لبت رجغلا عولط دعب فاوطلا زوجي ليقو

٠ مالكلا هيف لح ةالص هنال رصعلا ىلص ام



_ ٢٠٤ 

 نورشعلاو عتناتلا لصنلا

 ٠ ىحضألا ةالص ةنسلا نم

 ىف امهنع هللا ىضر سابع ىبأ دنع فارشالا حيبستب دارملا ىهو

 ٠ ( قارثالاو ىشعلاب نحبسي )

 موي لك مدآ نبا نم ةمالس لك ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 ٠ ةقدص

 . ىحضلا ىف امهيلصي ناتعكر كلذ نع ىزجيو

 ٠ ةتدص هدسج نم ةمالس لك ىلعو مدآ نبا حبصي ىورو

 ٠ ةدص فورعملاب كرمآف

 ٠ ةقدص ركنملا نع كيهنو

 ٠ ةقدص قيرطلا ىلا كتيادهو

 ٠ ةدص فيعضلا ىلع كلمحو

 ٠ ةقدص ىذالا كتطاماو

 ٠ ليلهتلاو حيبستلا ركذ ىتح

 رجأك امه رجأ نا ىنعب هلك كلذ ىلع ىنأت ىحضلا اتعكرو : لات مث

٠ فورعملاب رمألاك ضرف امع ناينغت امهنال كلذ



. ٢٠٥ 

 . لصفغملا ةمالسلاو ركنملا نع ىهنلاو

 ٠ الصفم نوتسو ةئامثالث مدآ نبا فو

 تمظعاو ةركلا تلجعف ةيرس ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىورو

 ةمينغ مظعاو ةرك لجعأ ةيرس طق انيآر ام هللا لوسر ايب اولاقف ةمينغلا
 . هذه كتيرس نم

 ٠ ةمينغ مظعأو هرك لجعأم مكربخآ الفآ : لاثخ

 ٠ هللا لوسر اب ىلب : اولاق

 هللا نوركذي مهسلاجم ف نوسلجيف حبصلا نولصي ماوقلا » : لات
 ٠ « نيتعكر نولصي مت سمصمسلا علطت ىتح

 .: لاقو نيتعكر حبصلا ىلص هنا ىور دتو

 ٠ نيلفاغلا نم بتكي مل نيتعكر ىحضلا ىلص نم »

 . نيركاذلا نم بتك اعبرأ وأ
 ٠ بنذ ذئموي هعبتي مل اينامث وأ

 . نيتناقلا نم بتك رشع وأ

 ٠ ةنجلا ف تيب هل ىتب رشع ىنثا وآ

 نيذلا نيا ةمايقلا موي ىداني ىحضلا باب ىمسي اباب ةنجلل ناو
٭ _ هولخداف مكباب اذه ىحضلا ةااص ىلع نومودمب اوناك



_ ٢٠٦ 

 ءىناه مآ تيي ف دحا و بوث ق اقحنلم اينامث حتفلا موري امهااصو

 ٠ بلاط ىبآ تنب

 ٠ تاعكر تس اهتالص زوجتو

 . ةرم الا اهحبسي مل هنا ىورو

 ٠ اهحبسآ ال ىناو طق اهحبس ام ةشئاع نعو

 ضرفيف سانلا هب لمعي نآ ةفاخم هبحي وهو لمعلا عديل ناك ناو

 - ميل
 ٠ ةالصلا عوطتو ركذلا عوطت ةحبسلاو حيبستلاو

 ٠ رصعلا دعب اخبس نيلجر رمع برض ربخ فو

 ذ سانلا اهب لمعيب نآ ةفاخم انعمو

 هل هلتنيف ضرف هنا مهاري نم مهوت هيلع اومادو هب اولمع اذا هتا

 ٭ ضرق دحأ نع

 ىسركلا ةيآب ىلوألا ف رقي نأ بحتسا نيتعكر ناسنا امهالص ناو
 ٠ اقلطم ةدحاو ةيآ ىلع راصتقالا زاوج ىلع ءانب

 . ةليوط ىسركلا ةيآو ةليوط تناك نا وآ

 ء تاملكلابو ةرقبلا متاوخب ةيناثلا فو

٠ ( كوسرلا نمآ ) الاو ةرقبلا رخآو



_ ٢٠٧ 

 ريصملا ىلوذلا مامت نانيآ ٠

 نا ىلع ءانب اثالث صالخالا ةروسو نيتيآلا ىلع عمجب قلطا وأ

 ٠ ةدحاو ةعكر ىف الا هوركم ريغ سينكتنلا

 ه الوأ ريخألا اهفصن أرقي ةدحاولا ةروسلا ف الا هركي ال نا ىلع وأ

 ٠ ايناث لوألا مث

 ٠ ديدحلا متاوخب ةسماخلا ق بحتسا اتس اهالص ناو

 . اثالث صالخالا ةروسو رشحلا متاوخب ةسداسلا فو

 ةيناثلا فو ريوكتلا ةروسب ةعياسلا ق بحنسا اينامث اهالص ناو

 ٠ اثالث صلالخال ا ة روسو راطفنال ا ة روسم

 ةرشاعلا قفو قراطلا ةروسب ةعساتلا ق ابابحتسا رثع اهالص ناو

 ٠ اثالث صالخال أ ة ر ومسو ىلعال ا ة روسب

 ةيناثلا فو سمشلا ةروسب رشع ةيداحلا ىفف رشع ىننثا اهالص ناو

 ٠ اثالث صالخال ١ ةروسو ىحضلا ة روسم رشع

 ردق اهعافتراو اهطاسبناو سمشلا قارشا دنع نيتعكر ىلصت : ليقو

 ٠ اعبراو حمر

٠ لاضفلا تضمر اذا ةينامث وأ اتس وأ :



. ٢٠٨ 

 نوتالتلا لصفنت

 ف لمعي نأ لثم ضئارفلا اهب ةمايقلا موي لمكت لفاونلا نا ىوري
 ىردي الو ادسفم لمعي وأ هب دسغفب ال ام هنم صقتني وأ اهوركم ضرفلا
 ٠ ملعلاب

 ٠ كلذك هللا دنع سيلو هدنع اضقن هلمع ف اددع وأ اعبرأ ىلص وأ

 ٠ كلذ وحنو هب ىردي ال سجنب ىلصي وأ

 وهف ملعلاب كردي ال امب ضرفلل ةلمهملا داصلاب صقن ال ليتو
 ٠ امامت هل بوتكم

 ء ىل رهظي اميف حيحصلا وهو

 نم هيقي سرفلل فالغلاك ةضيرقلل لقنلا هللا مهمحر انخايشآ لاق

 ٠ تافالا

 ٠ لاوزلا بقع رهظلا لبت تاعكر عبرأ بحتستو

 ٠ ءاعدلا اهبف باجتسي ةعاس ىهو

 : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص نهالصو

 ٠ « نيدباعلا ق ىلمع عفتريل »

 هل نورفغتسي كلم نفلآ هعم ىلص تامات نهالص نم نا ىورو

٠ ليللا ىتح



 ب ٢٠٩

 ٠. ىسركلا ةيآب ىلوألا نوك بحتسيو

 ٠ اثالث صالخالا ةروسب ةعبارلاو ةيناتلاو

 ٠ ةرقبلا مناوخب ةثلاثلاو

 نورفاكلا ةروس مث سانلا ةروس مت قلفلا ةروسب رهظلا دعب عبرآو

 ٠ اثالت صااخال ا ة رورس مت

 ٠ رثاكتلا مث ةعراقلا مث تايداعلاب مث تازاز اذاب رصعلا لبق عبرأو

 ٠ رصعلا لبق اعبرأ ىلص نم هللا محر : ىورو

 ٠ برغملا هنس دعب عبرأ بحتستو

 ءءاہثعلا لبق مبرآو

 ٠ رتولا ةعكر لبق تسو

 نم امهلوأ ف اثالث صالخالا ةروسو ىسركلا ةيآب رحس ناتعكرو

 ٠ امه رخآ ق ثرالات صدالخال ١ ةروسو ىحضلا

 ٠ ىحضلل عب رأ و

 جورخلا جورخلاب دارأ _ ملسو هيلع هال! ىلص هللا لوسر عم ةوزغك رجفلا لبق دجسملا ق أندوعقو انجورخ دعن انك ةريره ىبأ نعو

٠ دجسملا ىنا



 ب ٢١٠

 هيف ىلصي الف دجسملل ىضم مث هتيب ف رجفلا ةنس ىلص نمو

 ٠ ةضيرفلا الا

 . اهرظتنا ةعامجلا يهتن مل ناو

 هنلاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هلنا ناحبس : لوقي نأ بحتساو

 ٠ تارم عبرأ ربكأ

 ٠ لضفلا ىف نيتعكر لدعي هناف

 عولطلا دنع كلذ لوقيف تقولاب ةالصلا نم عنم نم لوقي اذكو

 ٠ بورغلاو طسوتلاو

 ٠ نيتعكرب دجسملا ىيحي هنا انموق ضعب معزو

 ٠ هيتعكرو رجفلا الا حبصلا دعب ةالصلا دنع ىهنلا ةحصل ءىنب سيلو

 لكب هل ناك ةالصلا هيف ىلصي دجسملا ىلا هجوت مث ءىضوت نمو
 ٠ رشعم ىهو ةنسح ةوطخ

 ٠ ةئيس ةوطخ لكب هنع تيحمو

 هد_ہسج ىف ةرعش لكب هلف ء ولطلا دنع ىلص ام دعب فرصنا اذاو

 ٠ ةروربم ةجحب بلقناو ةنسح

 ٠ ةنسح فلأ فلأ ةعكر لكيف رثكأ وأ نيتعكر عكر ىتح سلج ناو

٠ ةروربم ةجحب بلقناو كلذك هلف ةمتعلا ىلص نمو



_ ٢١١ 

 : ملس و هيلع هللا ىلص هنعو

 عولط ىلا ةادغلا ةالص نم ىلاعت هللا ركذا سلاجم ف دعنتأ نذ «

 ٠ » باقر عبرأ قانتعا نم بحا سمنلا

 رجفلا دعب نم ىنركذا مدآ نبا اي : ىلاعتو هناحبس هللا لاتو

 ٠ امهنيب ام كعيطأ ةعاس رصعلا دعبو ةعاس

 ٠ ىصع نا اهلوبقو ةبوتلل هيجوتلاو ةيصعملا نع منملاب ىأ

 ٠ ءاعدلاو ركذلاب لاغتشالا ىغبنيو

 ٠ نآرقلا ةءارق كلذ نم لضفأو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ٠ « نآرقلا ةءارق ةدابع لضفا »

 ٠هبر نيبو هنيب اميف تالماعملا نم هعفني اميف ركفتي نا ناسنالل ىعبنيو

 ٠ هريصقت ىف هسفن بساحيو

 ٠ هلمع ىف ةحلاصلا ةينلا رضحيو

 ٠ هللا ةمعن ىف ركفتيو

 ٠ ميلستب نيتعكر ىلصي نأ لفنلا ىف بحتسيو

٠ سانلا مونل ىزجملا ردقلا قوف اليل هب رهجب ناو



_ ٢١٢ 

 لضفآ لفنلل مهنع ءافخالاو ٠

 لضفأ ةءارقلا ليوطت لبق ىفخي ناو. ٠

 تاعكرلا ليوطت ليقو .

 اراهن تاعكرلا ريثكنو اليل نآرقلا ليوطت ليقو ٠

 ضرفلا طورتك لفنلا طورىلئو .

 ةرورض الب ةبادلا ىلع زوجي ليقو .

 زوجي امك هلخد نمو ءاميالاب دوعقلاو مميتلاب اهيلع زوجي لينو ٠

 ضعبل افالخ هتداعا همزل هعطق نمو ٠

 لجو زع هلوقل امرحم هعطقتو :

 ) مكلامعأ اولطبت الو ( .

 ضرفلاب هصخ نمل افالخ ماع هناف ٠

 تاريسفت هيفو ٠

 هلامو هلهأ هل هللا ظفح ةعكر نيرشع ءاشعلاو برغملا نيب ىلص نمو

 ٠ هترخآ و هني دو

 ٠ هب رمآ هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام ىورو

٠ نيباوالا ةالصو نيعاشعلا نيب ام ءايحا ىمسيو



 ۔ ٢١٣

 : لجو زع هلوق ق دارملا هناو

 ٠ ةيآلا ( مهبونج ىفاجتت )

 ٠ راهنلا ارخآ هبهذي هناو

 هيلع رصتقيلف راهنلا موص نيبو هنيب عمجلا ىلع ردني مل نم ليتو

 ٠ ضعبو

 ءاشعلاو برغملا نيب ىلصي ناك هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع لقنو
 .٠ تاعكر تس

 نذا ريغب اهيبا ثحن ركيلاو ضراقملا و رمبجالاو ديعلا ىلصي .الو

 . ضرفلا الا

 ٠ هلبت نيتعكرب رتولاو رجفلا ىتعكرو

 مايقلاو ةلزلزلاو فوسخلاو فوسكلا ةالصو ةدجسلاو تيملا ةالصو
 ٠ نيديعلا ةالصو فاوطلا ةتعكرو

 ارهش هدبعك هنا ىتح اهلك هتوق ىلع هرجأتسا نم ريجالاب دارملاو

 ٠ لقآ وآ رثكآ وآ نيرهسث وأ

 ٠ رثكأ وآ لقأ وأ موي لمعل هرجأتسا وأ

 ذخأ لمكأ ىتم ىنعم ىلع صوصخم لمع ىلع ٥ رجأتس ١ نم اما و

 ٠ اقلطم لفنلا عديلف ةرجألا

٠ هنيدب نم مدعل رجنلاب لغش دجي مل اذا ضراقملا ا:ذكو



 س ٢١٤

 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 ٠ سمشل ١ علطت ىتح رجفلا ةالص دعي ىلصي ال

 ٠ رم ام ىلع برغملا ىلصت ىنح رصعلا ةالص دعب الو

 اهل امو اهنع مونملاو تايسنملاو ناتئافلا نيتقولا ىف ىلصب ليقو

 ٠ دحاو ريغ هراتخاو ةلزلزلاو فوسكلاو تيملا ةالصك هللا لبق نم ببس

 ٠ طقف ةيسنملاو اهنع مونملا امهيف ىلصي نأ هراتخا ىذلاو

 اهنع مني ةالص ولو بورغلاو عولطلاو طسوتلا تنو ىلصب الو
 ٠ تيسن وآ

 اذا سمشلا نراقي هللا هدعبأ ناطيسشلا نأ كلذو هيف تيملا ربقب الو

 ٠ تطسوت اذاو تعلط

 ٠ هل ادجاس اهل دجاسلا نوكيل اهنم هسآر ىندي تبرغ اذاو

+ اهل نودجاسلا هموقو وهو ناطيشلا نرق اهنراقي ىورو



 ب ٥ ١ ٢

 نونالئلاو ىناتلا ٤ أصفلا

 ىدحا مفر وهو ةالصلا ىف دفصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىمن

 ٠ اهعباصأ فارطأ ىلع مايقلا مم نبلجرلا

 ٠ نيمدقلا نارتقا وه و دمغنصلا نعو

 نيدضعلا فاجتو نيترصاخلا ىلع نيديلا عضو وهو بلصلا نعو
 . مايقلا لاح ف

 ٠ بولطملا ةفصك ليق

 ٠ ةرصاخملا هانعم فو

 ٠ عوكرلاب ةءارتنلا لصي نآ وهو ةلصاوملا نعو

 عضوو نيقاسلا بصن عم نيتيلالا ىلع سولجلا وهو ءاعقالا نعو

 ٠ ضرالاب نيديلا

 ٠ نيبقعلا ىلع نبتيلالا عضو : ليقو

 ٠ ناطيستلا بيقعب افرعيو

 وأ تحت ناتيكرلا تدر اميف هب سدب الو ةرم دقو لدسلا نعو

 ٠ قوف ةرسلا

٠ ةناثملا ف لوبلا عمج وهو نقحلا نعو



 .س ٢١٦

 ٠ طئاغلا عمج وهو بقحلا نعو

 ٠ فخلا قيض وهو قرخلا نعو

 . بلعثلا تافتلا نعو

 . دوجسلاو عوكرلا ف كيدلا رتن نعو

 ٠ نيعارذلا سارتفاو هجولا لبق رظنلا نعو

 اذا هفلخ نم وآ هيدي نيب نم هبوث ىلصملا عفر وهو تفكلا نعو
 ٠ دوجسلا دارأ

 ٠ سأرلا زعىش ق تقخكلا نوكب دقو

 . صفعلا هل لاقيو لجرلاب صاخ اذه ف ىهنلا و : ليتت

 ٠ مامتهالا وآ بضغلا وأ ع وجلا لاحب ةالصلا نعو

 ٠ هلك هجولاو فنالا مم وأ مفلا رتس وهو ماثللاب ةالصلا نعو

 ٠ اهتعقرفو عباصالا كيبستت نعو بصعتلاب وأ

 عوكرلا ف نيدخفلا نيب امهلاخداو ىرخألا ىلع فكلا مضو نعو

 ٠ دوجسلا دنع ضرالا ق خفنلا و

 ٠ حراوجلاب ثبعلا نعو

٠ هربغو مغل ا ق لخدب ام لمح ؛نع و



٢١٧ 

 ساعنلاو فاعرلا ناطيشلا نم ةالحملا ق ءايسنأآ ةعبس « ثيدحلا فو

 . )) .تافتلالا و كاكخلا و بؤاثتلاو ةسوسولا و

 امب لابلا لاغتسثا ةسوسولاو كشلاو وهسلا اذكو : ضعب لانتو
 ٠ هبف رطخب

 ٠ وهسلاو كشلاو كلذ لمشي ام هب دارب نا زوجيو

 هجولا حسمو تافتلالا افجلا نم ةالصلا ق ةعبرأ فلسلا ضعب لانت

 ىلا ادمع اهتيوست كرتيو ةيوتسم ريغ اهنا ملعي نأب ءابصحلا ةيوستو
 ٠ ةالصلا ىف لوخدلا دعب ام

 ٠ هنع ىنغنسم ءا وننسا دبزم دا رأو ةيافك اهتيفك وآ

 ٠ كيدب نيترمب نم قيرطب ةالصلاو

 ٠ ةالصلا دعب هجولا حسم كرت اذكو

٠ عوشخلا نع عنملل ةقماسلا ىهاذملا كلتو



٢١٨ 

 نوثالثلاو تلاتلا أصفلا

 ٠ مئانلا و تيملاو بيلصلاو ةلعتخملا

 ٠ عرذأ ةعبس كلذ نيبو هنيب ناك نا الا داعأ لعف ناو

 . اثالث ليقو

 ٠ رشع ةسمخ ليقو

 ٠ رجح ةيمر ليقو

 ٠ ءايستألا كلت سمت مل ام دسفت ال لينو

 ٠ هدجسم نيبو هنيب نكت وأ

 ٠ كلذ مهوي ال ىحال مانصالل دبعت نيح كلذب داسفلا ناو

 ريزنخلاو درقلاو ءاسقنلا وأ ضئاحلا وأ يىفنج هينجب رم نا اذكو

 ٠ اقلطم بلكلاو

 ٠ هلك دوسا ىذلا وأ ناتتكن هينيع قوف ىذلاو

 ناك نا الا اهعطقي الف سافنو ضيحو هبانج نع رهاط “رم ناو
 ٠ عرذأ ةثالثلا نم لقأ امهنيب

٠ هدجسمب رمت مل ام ليقو



 س ٢٧١٩

 ٠ هدجسم نيبو هنيب رم ولو دسفي ال ليقو

 ٠ رتس فلخ هلك كلذ نم ءىش رضي الو

 ٠ ابوجو معنملا فيطلو ةراشالاب هيدي نيب راملا ىلصملا مفديو

 ٠ ةيرهاظلا هيلعو هتالص ظفح ناسنالا ىلع نا

 ٠ بدنب ليتو

 ٠ هعفد ىف دزيلف ىبآ ناف

 ٠ تام نا هيلع نامض الو

 ٠ نامضلا هبلع ليقو

 ٠ هعفديو هردص ف هيد لعجي نا عفدلا ةفص ف ةياور ف ركذو

 ةالصلا ىلع لابقالا ةدعاق كلذ ةفلاخمل حالسلاب هلتاقي الو
 ٠ عوشخلاو

 ٠ ةقيقح هلتاقب نم هل نا ةيعفاشلا نم ةعامج تقلطاو

 ٠ ىبرعلا ىبآ دنع عفدلا ثيدحلا ق لاتقلاب دارملا نا ,قحلاو

 ناك اذا هعفديل هناكم نم ىشمي ال هنا اوتفتا هريغو لاطي نبا لاق

 ٠ عرذا ث الث نود ام الا امهنيب نكي مل ولو :ىنملاب الا هعفد الا لصي ال

 ظفح بوجول اصقان همدع ناك اذا زئاج عفدلل ىنملا نأ رهاظلا و

٠ ةالصلا



 ب ٢٢٠

 ٠ ةالصلا ظفحل وه امنا عفدلاو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لات

 ىلص ام هتالص نم هيدي نيب رورملاب ضقني ام ىلصملا ملعي ول »
 ٠ اهصقني ال هيدي نيب رورملا نا ىلع لدب اذهو « ةرتس ىلا الا

 ٠ كلذب ليق دتو

 هنم برقلاب همادق رورملا ىلع هيف رورملا لمح ضتان لات نمو
 ٠ .7 ال 7 د

 ٠ ىلحملا نع مثالا عفدل ليقو

 ٠ حصل ركنملا نع فرصلا و ةالصلا ظفحل ليق ولو

 ٠ ناطيشلا وه امناف هلتاقيلف راذا ىبأ نا ثيدحلا فو

 وهف ناظيشلاك ىلصملا ىلع سوستلا الا ىبأ هنأل اناطيسث هتيمستو
 ٠ ناطيسش لعف هلعف امناف لصألاو دسأ ديز كلوقك

 ٠ ناطيش كلذ ىلع هل لماحلا نأل وآ

 ٠. ناطيشلا هعم ناف ىور امك

 ٠ زاجم سنألا نم درمتملا ىلع ناطسشلا ظفل قالطاو

 نطش نأل ةغللا لصآ ف ةقيقح ىق هنع زاجم هنا رهاظلا : ضعب لاق

. نطاش وهف دعب وأ ثبخ ىنعمب



٢٢١ 

 ٠ ةغلابملل هنم ىنبف

 ٠ ةغلابملل نالف ىنب كله ىنعمب طبثي طاسث نم وآ لاقيف

 فقول مثالا نم هيلع ام ىلصملا ىدي نيب راملا ملعي ول ثيدحلا فو

 ٠ هيديب نيب رمي نأ نم هل اربخ نيعبرأ

 ٠ هنم برقلاب هماما هيديب دارملاو

 اهب ىتلا ةفاسملا تبرق دتو امهب لغشلا رثكأ نأل نيديلاب : ليق

 ٠ ةالصلا اهيف رورملا مطتني

 ٠ اهعطقي ام ردق ىلع راسملا مثا نا ىفخي الو

 ٠ اماع نوعبرآ نيعبرالاب دارملاو

 ٠ ارهسث نوعبرأ لينو

 ٠ اموي نوعبرآ ليتو

 ٠ رمالل اميخفت دودعملا مهبأو

 ٠ ثيدحلا ف نيع دتو دودعملا ف كسثلا نا مهضعب رهظتساو

 ٠ ىأرلاب لاخي ال كلذ لثم نا

 . افيرخ نيعبرأ هنا ىظفح ف ىقبو

 ناسنالا راوطآ نم روط لك لامك اهي نا نيعبرألا صيصخت ةمكحو

٠ ةقلعلاو ةفطنلاك



_ ٢٢٢ 

 ٠ ريثكتلا ديرا امل ةرشع ىف هيرض ددعلا لصأ ةعبرألا ناو : ليق

 ٠ رحلا ىلا فقول ةياور فو

 مثالا كلذ هتحلي الئل رورملا نع فوقولا دارملاف لاح لك ىلعو
 ٠ ميظعنا

 رورملاك عاجطضالاو دوعقلاو فوقولاو ةريبكو مارح رورملا ثلذ نا

 ٠ سشيوشتلن

 ٠ اندنع مومآملا ريغب صاخ كلذو

 ٠ هترتس مامالا نا ةيكلاملا دنعو

 . مامالا افق ىلع هيدي نيب رم اذا كلذك مومأملا نأ رهاظلاف

 كلذ ق هنع رم نم لك نعو هنع عطاق ةفصلا هذه ىلع رورملا نأل

 ٠ فصلا كلذ نم هنع رمت مل نم الو فوفصلا نم هريغ "ال فصنا

 نعو هنع لب طقف ىلصملا نع جرحلا عفرت ةرتسلا نأ ملسن الو

 ٠ شيوشتلا هب لصحي ناك نا الا ةرتسلا فلخ رورملا زاوجل راملا

 ىف ةرتس ىلا ىلصملا ناك نا هدحو راملل لصحي منالا نا ملعاو

 ٠ رورملل عورشم ريغ

 وأ ة رتس الي عورشم ناك ١ ذا هدحو ىلصملل ةحودنم راملل ناكو

 ٠ اهنع دعابت

٠ ةحودنم را هللو كلذك ناك نا اعم اهلو ةحودنم راملل نكي ملو



_ ٢٢٣ 

 ةحودنم ٠

 ٠ ىلصملا غرفي ىنح اقلطم رورملا عنم ثيدحلا نم مهضعب رهظتسا و

 ٠ لام وآ سفن ىلع فوخك ةرورض ال ىأ

٠ ةمدقتم ١ روصلا نم ةروص ق رذعب ااف



٢٢٤ 

 نوتالتلاو عبارلا لصفلا

 ٠ هسفن نع اهلك راضملا عفد ىلصملل زوجي

 ٠ ةالصلا ىف هعم نمع كلذكو

 ٠ برقعو هيح لتقك عفدلا نع زجع نمعو

 . هدصقت مل ناو : لين

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق راص مومعل كلذ

 ٠ « ةالصلا ف متنك ناو برقعلاو ةيحلا اوتنا »

 ٠ هتالص دسفي الف هتالص حالصال هلعف املكو

 هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب انأ تنك اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق
 ٠ امهطسب مات اذاو ىنزمغ دجس اذاف هتلبت ىف ىالجرو ملسو هيلع

 ٠ هتالص ضقنتنت الف مانت الو عجطضت اهنا اذه هجوو

 نم فلخ ىلص دق نوكيف اهظتويف ةرم لوأ اهزمغي امنا تلق ناو

 ٠ مئان وه

 ٠ هريغو ىفنائثلا زمغلا دعب امك لوألا زمغلا تقو ةمئان ريغ اهلعل : تلق

 ٠ دسفت ال مئانلا فلخ ةالصلا ليت دقو

 حلصي نم ضبقي الو هبساني هتالطا ىنعأ ثيدحلا اذه مومعو
٠ ايضبقي الا حالصالا دجي مل نا الا هدي ةالصلا



٢٢٥ 

 تارضملا عفد ق اذكو ٠

 ىف اهتحت ام هلجرب وأ ادعاص نا ةبكرنا تدر ام هديب حلصيو

 ٠ مايقلا تقو

 ٠ دوعقلا تنو هديبو

 ٠ هناسلي همفه

 ٠ ليبس دجو ام نطابملا ف هدي لمعتسي الو

 ٠ ةروعلا ف الا ىلوأ ىنميلاو

 ٠ ةصلا حالصال ديعب ولو رخآ ىلا ناكم نم لوحتلا زوجيو

 . ملكتي وآ ربدنتسي مل ام ضقتنت الو

 . دجسو مكر هتعارنن متأ اذاو

 هتءارق ق داز عضوملا كلذ ىف دوجسلا وأ عوكرلا هنكمي مل ناو

 ٠ هنكمي اعضوم غليب ىتح

 ٠ ةروسلا نكت مل نا ةحتافلا رركي هلعلو

 ٠ اهرصقو هتالص فنأتسا توفلا فاخ ناو

 ٠ ةريثك وآ ةليلق هريغل وآ هل لاومألا ةيجنت هيلع بجتو

 ٠ هنامض ق ىهو نيملسلا نم هريغل تناك نا : ليقو

( ٢ ج :يخصلا عماجلا _ ١٥. م )



 ۔۔ _ ٢٢٦

 ٠ هريغ سفن وآ هسفن فلت ىلا ىدؤي اهفلت ناك نا ليتو

 ٠ سفنلا ةيجنتب هيلع بجتو

 . ةيجنتلاو داسفلا حالصا لاح ف ةالصلا نع كسميو

 ٠ كسمي الف ةالصلا حالصاب لغتستا ناو

 ٠ دجسو عكر ةءارقلا نم غرف ناو

 ٠ ةءا.رقلا ىف داز هنكمي مل ناو

 ٠ ةرم امك ةحتافلا ررك اهيف ةروسب ةعكرلا تناك نا هلعلو

 ٠ عولطلاو لوزنلاو جورخلاو لوخدلا زوجيو

 تارضملا نم كلذ ريغو ناخدلاو حيرلاو رطملاب هحتفو رصبلا ضغو

 ٠ كلذ ىلع لخدب مل ام

 .٠ هعضوم ق هتالص ىلع مودي لب

 ٠ هل حلصي عضوم ىف اهداعأ تدسف ناف

 ٠ كرت وآ علط وآ جرخ وآ لخداف ردقي مل ناو

٠ داعآ كلذ ىلع لخد ناو



 ر٢٢٧ _

 نوثالثلاو سماخلا لصنلا

 . هيف فقو امب مامالا مومأملا نقلي

 ٠ هنيقلن ف هعبتي نا هيلع بجيو

 ٠ فوفصلاب فوفصلاو مومآلاب مومآ_هلا ىدتنيو

 ٠ ةالصلا ىف هعم سيل نمب ىلصملا ىدني الو

 ٠ هركذت عبتيف ركذتف هركذ نا نكلو

 نمب ىدتقي نا هلغ هظفح هنع طلتخا ىذلا ضيرملا الا دلقم سيلف
 ہش رد > ٥ ٠

 هس . ۔۔

 مل ام اهنتيفيك فرعيو هتالص ظفحي ىنح له اجلا ءىدتيمل ا ا ذكو

 ٠ عييضتلا هلبق نم نكي

 ى رخذ ١ ىلا اهملعتي لغتشب الف هنالص ق ٥ دلغب نأ عييضتل ١ هل نمو

 ٠ اهيف اضبأآ هدلققنف

 لك ملعتب لغتشي نا اعيضم نوكي ال ىتح هلعقي نآ هيلع بجاولاو
 ٠ ىرخألا ىتأت ىنح ةالص

 ٠ ظفحلا نم هعلع ردقي ام بسحي نكل

٠ هريغب ىدتتقا ملعتلا نع تقولا قاضو عيض ناو



٢٢٨ 

 . حولو ملعتلا ىف ةالصو ةالص نيب ام دهتجي نأ همزلو

 ٠ طقف راهنلاو ليللا ةالص هدلقي هب لاق نم لاقو

 هرمأب لمعب نأب ةالص هل نكت مل ولو قدصي نم لكب ءادتقالا زوجيو

 ٠ هلمع لثم الماع هتالص ىف هعبتي وأ هيهنو

 ٠ انيمأ ناك نا هريغب ى دتنتم نأ ذفلل زوجيو

 ٠ ال مآ انيمأ ناك ءا وس هقدص نا : ليقو

 ٠ كلذ رغو تدجس وآ تعكر .دمت وأ كاذك ىقب وأ تممنا هل لاق ١ ذاو

 تمميت وأ تلستغا وأ تأضوت دنغ هنا لانق نم اضيآ ناسنالا دلقيو

 ٠ كلذ ريغ وآ بوثلا ١ ذهب تيلص وأ اسجن تلسغ وأ

٠ لاق ام افالخ هل نيبت نا الا



 ب ٢٢٨٩

 نوثالثلاو سداسلا لصخلا

 فلختسي نا هل بحنتسا س شدخ وأ افاعر وأ ءىقب مامالا ثدحا نا

 ٠ مهب

 ٠ ىدارف مهتالص ىلع اوضم الاو
 ٠ فلختسا نمو هم ى دنقا نم ةالص تضتتنا دحا اوفلختسا ناو

 . عولطم فالخلل زوجملاو

 ٠ فالختسا نود نم هدحو مدقت نم اذك مدقتو

 ٠ لكلا ىف حصالا ىلع هعبت نمو

 دجسملا نم مامالا جرخي ىتح مهتالص ىلع اوضمي ال نا روهشملاو
 ٠ فلحتسي ملو

 ٠ فصلا زواجي ىنحف صحنفلا ق اوناك نا.و

 ٠ لولاا فصلا ردق فصلا ماما ىشمي وأ

 مومتم وأ ١ دق . انيلا هل زجي مل اىشدخ وآ افاع ر وآ اك دمعنن نمو

 ٠ اماما وآ

. نعطلا اذكو شدخلا مكح ف ناسنالا ىف مدلا جرخ نا رهظيو



٢٣٠ 

 ةمئذنا نا ليلدب مومأمل ١ ةااص تصضختننا مامالا ةالص تصضقنتنأ ! ذ'و
 ٠ ١ رم امك انم

 ٠ ىدارف نوضضي ليقو

 ٠ هناكم ف هفقويو دحأ مامالا ذبحي نا فالختسالا ةفصو

 ٠ مامالا ناك ثيح نم ةالصلا : ذخأبو

 مامالا ةالص ىلصيو وه ناك ثيح نمف مامالا ناك نيا ملعي مل ناو
 ٠ ارفاسم وأ اميقم

 ٠ غارفلا دعب هكردتسا هتالص نم ءىش ةفيلخلل ىقب ناو

 هفلختسا وأ طسو نم هتاف وآ هتاف دقو مامالا ىلع لخدي نا كلذ لنم
 ٠ اهرخآ ىف وه ماما ةحتافلا لوآ وهو

 ٠ اهرخآ ىف آرقيف

 ٠ ةحتافلا نم ىقب ام آرتو ماق غرفأ ناو

 ٠ اوملس ملس اذاو

 . هريغ فلختسيلف اذبح ىذلا ىبأ ناو

 . بهذ ىبأ ناو

 ٠ ادحاو الا فلختسي ال ليقو

 ٠ دحاو الا ةفيلخلا فلختسي الو

 



_ ٢٣١ 

 ٠ مامالاك وه : لينو

 ٠ ميلستلا دعب امهو ناتدجس مهولل ةنس لصي

 ٠ اهيف مهو .را ىلوألا نم ميلستلا دعب نراقلا امهدجسيو

 . ةريخألا نم ميلستلا دعب ليقو

 ٠ ميلستلا دعب دجس برغملا ةالص ف ىهس ناو

 . اهيف عقو امل وه امنا دوجسلا نأل ةنسإا ىتعكر ليقو

 ٠ ناطيشلل اماغرا ناك ولو اهنم هنأكف

 ٠ حيحصلا وهو ةالصلل ربج هنا انلق نا اميس الو

 ٠ ربجو ماغرا هنا حضاولاو

 لصفلا ناك اذا ءىشب هتنسو برغملا نيب لصفلا مدعب رمأ امناو

 ٠ هنم ءزجلاك وه ام ريغب

 . ماغرالل تناك ول ءزجلاك امهو

 ٠ عضوملا نيب لاقتنالا لثم ركذلا ريغبو

 ٠ هعضوم ىف ىلصت هتنس ناف

 ٠ زاج ةنسلا دعب هل دجس ناو

٠ ريغ ال ةنسلا دعب هل دجسي : ليتو



_ ٢٢٣٢× 

 ٠ هنرنتم

 ٠ ميلستلا لبق وهسلل دجسي امنا ليقو

 ٠ هدعبف الاو هلبنتف ناصتنلل دوجسلا بجو نا ليقو

 ٠ ةالصلا مامت نم وهو

 ا ماغرا هيفو

 ٠ ىنم ناك امم مهللا كرفغتسأ هيف لوقيو

 ٠ بسنأ هنأل اهمامت نم هناو ةالصلا ربج هنأب انلق ولو

 ٠ انتلطم ميلستلا دعب حيحصلا ىلع هلحم نألو

 ٠ دوجسلا دعب اضيأ ملسي وأ

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هدعب ىلصي ليقو

 ٠ ملسيف ةيحتلا هدعب اضيآ آرقي : ليقو

 ٠ ميلست الو هدعب ةيحت ال ليقو

 ٠ ميظعلا ىبر ناحبس هيف لوقي : ليقو

 ٠ ةالصلا ىف امك ىلعالا ىبر ناحبس ليقو

 ٠ هلبقت ملس امك لوقلا ىلع اضيأ هدعب ملسيو

٠ ناينبم امهو



_ ٢٣٢٢٣ 

 ةالمحال ريج هنا : ليق ٠

 ه ّماغرا هنا ىلع ناب هيف رفغتسي ناب لوقي نم نا امك

 ليق اذكه ٠

 حفصي نا نودب ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا هدعب لوقي : ليتو
 ٠ الامشو انيمي هب

 الدب وهس لكل نينرم دوجسلا مزلآ ةالصلل ربج هنا لاق نمو
 ٠ همزل امم

 ه ةالص لكل ناتدجس ىفكت لاق هتلفغ نم ةبوت لاق نمو

 ٠ اقلطم وهسلاب دوجسلا بجيو

 ٠ كا.روألا تقرتفاو ما دقتتالا هتلقا ىنح دقعي ثيح ماق نا بجب لبتو

 ءاضعالا تحجر ىنح موقي ثيرح دعق وآ هكا روآ قرتفن مل ولو ليقو

 ٠ اهلحم ىلا

 . ناصقنلا نود ةدايزلا ىف مزلي امنا دوجسلا نا ىلع ءانب كلذو

 ٠ لوقلا وه امك اهضةنت ال ةالصلا لاوقأ ةدايز ناو

 ٠ مايقلا ثيح دوعقلا صيصخت هلعلو

٠ دوعقلا ثيح ماينلاو



_ ٢٣٤ 

 ام دوجسلا هربجي امناو ةالصلا لاعفأ مظعآ مايقلاو دوعقلا نا

 ٠ ضعب دنع دحاو لمع ةدايزك هب ضنن ال

 ٠. ضعب دنع نيلمع وأ

 نم ائيس ىسن نا وديب لمع دوجسلاو عوكرلاو دوعقلا و مايقلاك كلذ
 ٠ دوجسلاب هربج ملس ىتح ننسلا

 ٠ غارفلا دعب دجسو هركذ ثيح لاق هركذ ناو

 ٠ اهباوث هتافو لئاضفلا نايسنل دوجس الو

 . اهلحم ةزواجم دعب اهيلا مجريب الو

 ٠ اهلعفي نا مارحالا لبق اهاون اذا اهل دوجسلا همزلي لوقأو

 ٠ هتالص تلطب ثلاث دح ىلا ضرفلا زواجت ناو

 ٠ دجسو هدعب ام داعأو هيلا عجر كلذ لبق ركذت ناو

 . المع دوجسلاو عوكرلا ف ءانحنالا دعبو

 ٠ المع هعم ريبكتلاو

 ٠ دحاو لمع ريبكتلاو ءانحنالا : ليقو

 ٠ امايق ىون اذا ىونلاب همهوف ءاميالاب ىلصي نمو

 ٠ هلحم ريغ ف دوعق وأ

٠ كلذ ريغ العف وأ



. ٢٣٥ 

 ٠ هلحم لصب مل ال وخ ل انن وأ

 ٠ هل ١ ر ركم هل انن و أ

 طقف امهلحم ريغ ف دوعقلاو مايقلاب دوجسلا مزلي امنا لاق نمو

 ٠ امهنيب دوجسلا همزنلا

 ٠ ديعيف غرفي ىتح نيقيلا ىلع ىنب ىلص كردي مل نمو

 ٠ هتالص تمتو وهسلل دجس مامالا فلخ ناك ناو

 . اهريغ وأ ةضيرغ ىرخآ ةالص ربد هدجس وهسلا دوجس ىسن نمو

 ٠ امهدعب دجسيو نيتعكر مكرب : ليقو

 ٠ عوكر الب دجسي نا زيجاو

 ٠ هيف ىلصي ال تقو ىف هدجسب الو

 ٠ هيلع الف هيسن اذا : ليتو

 ٠ ةالصلا ضقني ام هضتنبو

 ٠ ةالصلا ىف ىنبي امب هيف ىنييو

 ٠ هدحو هدجسيلف مامالا ىلع بجو ناو

 ٠ اندنع هعبتي نا مومأملا مزلي الو

 ٠ هعبتي مل ولو همزلي ليقو

٠ اندنع دوجسلا همزل مومأملا ىهس ناو



_ ٢٣٦ 

 ٠ وهسلا هنع مامالا عغري : ليتو

 ٠ اه وهس ريغ مامالا عفري رثأ هضراعي الو

 وه نيأ ىردب الو مومأملا ىمس نا هنا رثألا اذه ق دارملا نا

 ٠ هتالص تحص هنم ركذن الب مامالا دلقيق

 ٠ مهو نبا ملعي مل اذا دسفت هدحو ىلص اذا امك

 . اضيأ ومسلا اذهل دجسيلو همتيلف وهسلا دوجس ق ىهس نمو

 ٠ هبلع الو دجسيلف ال مآ وهسلل دجس له كش ناو

 ٠ كشلا اذهل اضيأ دجسي لينو

٠ ةالصلا نم هجورخل ءىشب سيلو



٢٢٣٧ 

 نسداسلا بابلا

 موصلأ ىن

 ٠ ماص هلوتل كاسمالا ةغل وهو

 ٠ لكألا نع كسما ىأ

 ٠ ىشملا نع كسمأ وأ

 ٠ مالكلا نع كسمأ وأ

 ٠ كلذ ريغ وأ

 . سمنلا تطسوت نأب لدتعاو راهنلا ماصو

 ٠ ليملا نع كاسما اضيأ وهو

 عونض نم تامرحملاو عامجلاو بارسلاو ماعطلا نع كاسمالا اعرو

 . ٠ ليللا نم ةينب سمشلا بورغ ىلا رجنلا

 . باوثلا ثيح نم هب دتعملا موصلل فيرعت اذهو

 ٠ موصلا ضقني مرحم لك سيلف مكحلا ف هب دتعملا ثيح نم اماو

 . هضقنت ال ةريغصلا ناف

 . رئابكلا نم ةميمنلاو ةبيغلا ريغ ف فلتخاو

 هيبنتلاو لقعلا ةآرم ةيفصتو اهرسكو سفنلا ةفلاخمل موصلا عرشو

7 ٠ كاذ ريغو عئاجلا ةاساوم ىلع



 _ _ ٢٣٨

 نم اتلخ نيتليلل ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمر موص ضرفو
 ٠ مايآو رهشب ردب لبق نابعش

 ٠ ةلبقلا تلوح نابعش فصت فقو

 . رطفلا ةاكز دعبو موصلا ضرف دعب ةنسلا كلن ىف ةاكزلا تضرفو

 ٠ ةعبارلا ىف ليتو

 ٠ موصلا انمدق كلذلو

 ٠ ىنغلا ىلع اهناغ ةاكزنا فالخب غناب لك ىلع هنالو

 . هريغو غلابلا لام ف بجت ةاكزلا نا لاقي دقو

 . لوق ىلع غلابلا ريغصلا لام نم اهجارخاب بطاخملا نأب باجيو

 ٠ غلابلا موزل درجمب ميدقتلا قحتست ملف

 ٠ ةالصلاب اهنرقل ةاكزلا مدقي مهضعبو

 ٠ ةرجهلا لبق تضرف اهنا ليق دقو

 ٠ اهدعب تينبو

 ٠ اندنع اروسئاع موص مالسالا ىف بجو موص لوآو

 ٠ كلذ عم مايآ ةئالثب رهسن لك نم نولفني نوملسملاو ىبنلا ناكو

 ٠ ةيلهاجلا ىف ءاروشاع موب موصت شيرق تناكو

. رهسث لك نم اثالث ليقو



_ ٢٣٨ 

 ءاروشاع مويو رهست لك نم اثالث ليقو ٠

 . ناضمرب كلذ خسنو

 ٠ تامولعم مايأب ليقو

 ٠ ناضمرب تخسن مث

 . ماعطلا خسنو ماعطلا نيبو هنيب ريخ ناضمر ضرف ام لوآ ليتو

 ىلا بورغلا نم عامجلاو بارنثلاو ماعطلا حيباو موصلا بجوأو
 ٠ مانيب وأ ءانعلا ىلصي نآ

 اهئطوف ٠

 . مكسفنأ نوناتخت مكنا هللا ملع لزنف

 . ةبانجلا لسغ هيف قحلي ام ردق ىقب اذا الا هلك ليللا ف كلذ حيباو

 ٠ مدآ ندل نم ءايبنألاو ممألا ىلع ابوتكم موصلا ناكو

 . ىراصنلا ىلع اضورغم ناضمر ناكو

 ٠ ةشيعملا بلطو رفسلا ف مهب رضيف رحلا ىف مهاتأ امبر ناكو

. عيبرلا ف مرموص اولعجي نا ىلع مهئاسؤرو مهؤاملع عمتجاف



_ ٢٤٠ _ 

 ٠ ءىرب نا ةعبس ديزي نأ رذنف همف مهكلم ىكتساو

 ٠ دازو أربف

 ٠ نيسمخ هومتآ لاقف رخآ كلم ىلوو تامو

 : هناحيس هللا لاق

 . ( نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك )

 هتااصال 7 لالخالاو اهل عماق موصلا ناغ ىصاعملل نورذحت ى

 ٠ هنولثمتف مكبلع . اضورفم هنوكل هضتقني ام نورذحت وأ همدتو

 ٠ عضولا بحاص دارم اذه

 : هلوق ىلا دؤي ىنعملا نا هيلع دري الف

 , مكيلع ضرف ةلصاح اضيأو نوموصت مكلعل ( مايصلا مكيلع بتك )
 ء: هومزلت مل وأ هموص منتكرتل طقف ابابحتسا بحتسا ولو

 ٠ موصلا ةمكح ىلا ةراثا هيف لوألا هجولاو

 . ناضمر موص ق ديكأتو بيغرت هيف ىناثلاو

 ابيغرتو اديكوت ( مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك ) : هلوق ف نا امك
 ٠. سفنلل ابييبطت دو

٠ هءادأو موصلا ىلع ةلخفاحملا هيف ثلاثلاو



 .س ٢٤١

 لوالا لصفلا

 ٠ همايق ىلص ىآ هماقأو ناضمر ماص نم ىور

 ٠ اقلطم هرلابل ىلص دارملا ليقو

 ٠ هتضيرفل اداقتعا ىأ : اناميا

 ٠ هيلع باوثلا هدعوب انفيدصت ليقو

 ٠ لجو زع هلاا نم باوثلا بلط ىأ : اباستحاو

 ٠ ةميزع وأ

 ٠ باوثلا ىف ةبغرلا ىلع هموص نأ ىهو

 ٠ همايأل ليطتسم الو همايصل لقثتسم ريغ هسفن ةيبط

 ٠ هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ نأ : لوقو

 نيمرحلا ماما دنعو اندنع رئاغصلا نم ىآ : رخأت امو : ةياور فقو

 ٠ ىوونلاو

 ٠ ةنسلا لهأل ضايع هارغو

 ٠ رئابكلا بنتجا نمل رفغت رئاغصلا نا انبهذمو

 ٠ رابكلاو رئاغصلا دارملا رذنملا نيا لاقو

( ٢ ج ريغصلا عماجلا - ١٦ م )



 س ٢٤٢

 ٠ هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا ناضمر ماص نم ةياور فو

 . اباستحاو اناميا ناضمر مان نم : ةياور فو

 ٠ هنسلا نوكي نآ متينمتل ناضمر ف ام متملع ولو

 ٠ اهتنسثمو ةنسلا لوط ىف نيثالثلا همايأ نوكت ىأ

 : ناضمر لخد اذا ىورو

 ٠ تانجلا باويأ تحتف

 ٠ نارينلا باوبأ تقلغو

 ىلع كلذو لالغالا ىهو دافصالاب تد_۔۔ة ىآ نيطايسثلا تفصو

 ٠ ةقمتحلا

 ٠ وفعلاو باوثلا ةرثك ىلا ةراشا زاجم نوكي نآ زوجيو

 . نودوفصم مهنأكف مهئاذياو مهئاوغا لغي نيطايستلا ناو

 ٠ سان نود سانل ءايستآ نود ءايستأ نع اودفص وأ

 ٠ ةمحرلا با ويآ تحتغ ىور هنا اذهل لدتو

 . نيطايسثلا ةدرم تدفص ثيدح فو

 هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا حتفي امع ة رابع ناذجلا باوبأ تحتفو

 تافلاخملا نم ريثك نع فافكنالاو مايقلاو مايصلاك رهشلا اذه ف ةعاطلا نم

٠ ةنجلا لوخدل ببس كلذو



 ۔ ٢٤٣

 تافلاخملا ىلع لمحلا نم هنع نوفكني امع ةرابع نيطايسنلا ديفصتو .

 ٠ ةتيقح كلذ نا ىلعو تافلاخملا نم وأ

 ٠ هماص نمل را تين الاك تفرخزو ٠٠2 , ٠. دق ةنجلا نا . اف

 ٠ هيف تام نمل تفرخزو .. .. . وآ

 ىل نبمئاصلا اع دسفي الئل نيطاينلا تدفصو رانلا با وبآ هنع قلغو
 ٠ مهموص

 ٠ رشلا نولعفيو مهموص دسفي ريتك ىري لاقب الو

 ىعارو هيف دهنجاو هموص ظفح ىلع مزع نمع نودفصي لوقن انال
 ٠ هبادآ ىأ

 سفنلا لبقت نم وه امنا رثو داسف نم مقو امو مئاص لك نع وأ
 ٠ ةيسنالا نبطاستلاو ةداعلاو

 ٠ مهنم ةدرملاو نيطاستلا بلاغ دارملا وأ

 ٠ هربغ ىل ١ ةيسنلاب هيق هنلتق ىفخت ال وم رشلل لرلتتنل ١ دارمل ١ و

 ىلا فعاضت مدآ نبا اهلمعي ةنسح لك ىلاعتو هناحبسب هللا لات
 ٠ ةنجلا هم ى زج انأو ىل هتنامن موصلا الا ةئامعبس

 ٠ ىلجآ نم هبارشو هماعطو هتوهش ىدبع قراف : ىلاعت لاق امك

٠ ةنجلا هم ىزجأ انآو ىل هناغ موصلا الا هل مدآ نيا لمع لك : ىورو



٢٤٤ 

 ٠ رابخاب الا هريغ هيلع

 ٠ ءايرلا اهلخدي ةرهاظ اهناف لامعالا رئاس فالخب

 ٠ تاعاطلا رئاس فالخب اهباوث رادقم فتكي مل هنا وأ

 ٠ رنتع ىلا فعاضت اهناف

 . هئامعبس ىلاو

 . اهنم هيزجي مكب انل نييب مل نكل ةنجلا هب ىزجأ لاق ولو موصلاو

 هناف موصلا ال ١ ثيدح ١ ذه ديؤيو ةناسح اذكي موي وأ ةعاس لقم ملو

 ٠ هناحبس هللا ىلا تادابعلا بحأ هنا وأ هيف ام دحأ ىردي ال

 . اهريغو ةقدصلاو ةالصلا فالخب هللا الا هب دبعي مل مايصلا نا وأ

 ٠ دابعلا ملاظم اهنم فوي تادابعلا عيمج نا وأ

 ٠ ةنجلا ملاظلا لخدي هيغ موصلا الا

 ٠ هلمع رئانس اهب ىفي مل ىتلا ملاظملا هنع هللا لمحتيو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوت هضراعيو اثيدح ىور امك

 برضو اذه متسش دتو مايصو ةقدصو ةالصب ىتأي ىذلا سلفملاو »
 ٠ « هتانسح نم مهل ذخؤيف اذه لام لكأو

. رانلا ف حرطف مهتائيس نم ذخأ تينف ناف



 _ _ ٢٤٥

 ٠ هموص نم ذخؤب هنأ د رهاظ ناف

 7 هليق ثيدحلا اذه صصختب ثب اجيو

 ٠ هموص رغ هنم ذخؤن ىنل ا تانسحلاغ

 اهنم ابئات تام ىتلا ملاظملا هنع هللا لمحتي ىذلا ملاظملاب دارملاو
 ٠ اهيسن دقو احوصن بات وآ اهنم صلختلا ىلع ردقي ملو

 هللا ىلص هنع مولظملا تائيس نم ملاظلا ذخآ ةحص ىل رهظي الو

 ٠ ملسو هيلع

 ٠ ( ىرخآ رزو ةرزاو رزت الو ) ىلاعت لوقيو

 قفاو ناف ىنع هب ثدح ام ( : ملسو هيلع هللا ىلص هنع م اج دقو

 ٠ ىتياده هبو هلا باتك فلاخا فيك هلقأ مل ولو هتلق ىناف هللا باتك

 + ) ىنع سيلف هفلاخ ام و

 لح ال حاكنو برشو لكأك رومأ نم ىهتشثي امل كرت موصلا نا وأ
 ٠ لاوقآ هللا

 ٠ ميجلا مضب ةنجل موص ثيدحلا فو

 ٠ رانلا نع ة رتس ىآ

 ٠. رانلا ق نبصح نصحو ةثنثج ى ور امك

٠ اهفعض نأل ىصاعملاو تاوهسشلا نع ليقو



 س ٢؛٦

 ٠ رانلا نم نبصح نصحو ىصاعملاو تاوونلا نع ةنج ليق هنأكف

 ٠ كلذ عبمج نه ةنج اهنا : ىلوألا ةيا 1 ق ليق امك

 ٠ ةرنس هنا ىنعملا وآ

 ٠ اهنم ةاجنلل اببس ناكف اهب ةفوفحم رانلاو

 ٠ ةييغلاب اهترخبي مل ام ةنج هنا ةياور فو

 هعوج لاوزب ىأ هراطفا دنع ةحرف ناتحرف مئاصلل : ثيدحلا فو

 ٠ هموص لبقتسم ىلع هنوعو هبر فيفختو هموص مامتل حرف وهو هشطعو

 ٠ بحتسم حرف وهو

 ٠ هلك كلذب وأ

 ٠ هبر ءاقل دنع ةحرفو

 ٠ باوثلاب ىآ

 ٠ كسلا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مخ فولخل ثيدحلا فو

 ٠ لهجب الو قسفي الو ثفرد الف امئاص مكدحأ ناك اذا

 ٠ مئاص ىنا لقيلف همتاش وأ هلتاق ءرما ناو

 . ءاخلا مضب فولخلاو

٠ ىباطخلا هاطخو اهحتفب ليقو



٢٤٧ 

 ىف حتفلاي فولخلا هريغو هيوبيس ركذ مدع ف سيلو امهب ليقو

 ٠ حتفلا مدع ىلع ةجح حتفلاب لوعف ىنع ىتلا رداصملا

 . ةجح ظفح نم نئل

 نم هللا دنع بيطأ هنا كسملا حير نم هللا دنع بيطأ هنوك ىنعمو

 ٠ مكدنع كسملا حير

 ٠ مكيلا كسملا بيرتت نم رثكأ هيلا برخي ىأ
 ٠ انم هوحنو كسملا بيرقتب ةداعلا ترج امل كلذ

 ٠ هللا نم هبيرقتل موصلا نم كلذ ريعتسا

 ٠ حئاورلا ةباطتسا نع هزنم هللاف الاو

 ٠ ةكئالملا بح قف كلذ نا وأ

 ٠ هلل مهتعاط ةرثكل هللا دنع ليق امناو

 ٠ هللا ةكئالم دنع ريدقتلا وأ لمعلا باوثو هللا رمآ ةرشابمو

 ٠ كسملا حير نم بيطآ هتهكن نوكتف ةرخآلا ىف هب ىزجي هلللا ناو

 . اكسم حوفب هحرجو لاتقلا ىف حورجملا ىتأي امك

 سلاجمو عيمجلا ف هيلا بودنملا كسملا نم اباوث رثكأ فولخلا ناو
 ٠ ركذلا

 ةمايقلا موي بيطآ ةدابعو ةعاط لك حئاور نيب نم مايصلا ةحئار ناو
٠ ك ىللا ةحئار نم



. ٢٤٨ 

 ٠ ايندلا ىف كلذ نأ : ضعب نع لرزةأو

 ىف ةمايقلا موي ركذو نوسمي ثيح مهاوفأ فولخ نا : ثيدحلا

 . ناحجرلا روهظ لحم هنال تاياورلا ضعب

 ٠ ديهشلا مد نم لضفأ فولخلا نأ "رم امم دجويو

 . شحافلا مالكلا ثفرلاو

 ٠ امهوحنو هفسلاو حايصلا لهجلاو

 ٠ لداجي الو ةياور فو

 ٠ مئاصلا ريغل احابم كلذ ثفري ال و

 ماص نا هناسلب مئاص ىنا لوقي امناو موصلاب هعنم دكأن نكلو

 . ناضمر

 ٠ لفنلا موص ى هبلقب هلونتبو هءاضق ىق هناب ربخيف ءاضق وآ

 . هسفن هريكذتو هفكو متاسشلا عدر لوألا ىفق

 ٠ ربصلا ىلع سفنلا لمح ىناثلا فقو

 ٠ اقلطم هناسلب : لقو

 ٠ اقلطم هبلقب : ليق

 ٠ امهنم لك : ليق و

٠ هناسلم مث هسغفنم لوقي نأ نسحلا و



٢٤٩ 

 ٠ اثالث وأ نيترم مئاص ىأ مئاص ىنا ةياور ىف ناك اذهلو : ليق

 ريخلا لاصخ نم ةلصخب ناضمر ىف برقت نم نا : ثيدحلا فو

 ٠ هريغ ىف ةضيرف ىدأ نمك

 ٠ ةنجلا هباوثو ريصلا رهس هنأل

 ٠ نمؤملا قزر هيف دادزي رهستو

 ٠ رانلا نم قتع هرخآو ةرفغم هطسوو ةمحر هلوأ رهسنو

 ةرمت وأ ءاهلاب جوزمم نبل نم ليلق ىلع ولو امئاص هيف رطف نم ناو
 ٥ ٠ رجأ لثم هل ناكو رانل ١ نم قنع ا ءام ةيرش وأ

 اهدعب مظي ال ةبرش ضوح نم هللا هاقس هيف امئاص عبشلا نم ناو
 ٠ ةنجلا لخدي ىتح

 ٠ ةبتر قتعا نمك ناكو

 ٠ رانلا نم هقتعا.و هل هللا رفغ هكولمم ىلع هيف ففخ نم ناو

 ال نآ ةداهش مكبر امهم نوضرت نبيتلصخ نم هعم !ورثكتساف : لاقو

 ٠ رافغتسالاو هللا الا هلا

 : امهنع مكب ىنغ ال نيتلصخو

 ٠ ةنجلا ه واست نا

 7 رانلآ نم هب اوذوعتتو

٠ موصلآ ةدابعلا بابو باب ءىش لكل ناو



 ۔ ٢٥٠

 ٠ حيبست هتمصو ةدابع مئاصلا مون ناو

 . باجتسم هءاعدو

 ٠ فعاضم هلمعو

 . رانلا نم ءاقتع اهبورغو موي لك سمش عولط دنع لجو زع هلل ناو

 ٠ اهب نوجني لاعفال مهتغوي وأ ةكئالملل مهتداعس رهظي ىأ

 ٠ نالدبتت ال ءاقشلاو ةداعسلاو

 : س شرعلا تحت ىدانب كلمو

 ٠ هيلع باتني بئات نم له

 ٠ هل باجتسي عاد نم لهو

 ٠ هللا هرصني مولظم نم له

 ٠ هل رفغي زفغتنسم نم له

 ٠ تافلالا ظاقساب وأ فافيتسالا ىلع عفرلاب هلاؤس ىطعي لئاس نم له

 . باثي فلاو مزجلل اظعي ةفلأ ىنعأ ماهفتسالا باوج ف مزجلاو

 ٠ رصنيو رفغي ءار ناكسا و دعب نكاسملل باجتسيو

 قابتسالل الحم ناضمر لعج ىلاعتو هناحبس هللا نا نسحلا نعو
 5 53 . زاج قبس نمو ةعاطلاب

٠ باخ فلخت نمو



 ۔ ٢٥١٧١

 ٠ مغلبلا بهذيو ظفحلا ف ديزي موصلاو

 نع حراوجلا عنميو موصي ىذلا وهو اقيقحت مئاص اما مئاصلاو
 ٠ ىحاهملا

 ٠ اهعنمي الو موصي ىذلا وهو رطفم مئاص اماو

 رغ ق اذهو رطفآو اهعنم ىذلا وهو مئاصلا مكح ق رطفم اما و

 ٠ ناضمر

 ٠ ناضمر ىلا ناضمرو
 ٠ ةرمعلا ىلا ةرمعلاو جح ىلا جحلاو

 ٠ ةعمج ىلا ةعمجلاو

 ٠ ةالصلا ىلا ةالصلاو

 ٠ ءوضولا ىلا ءوضولاو

 ٠ رئابكلا بنتجا نمل مهنيب ام ةرافك كلذ لك

 ٠ هيرشمو همعطمو هبلقو هحراوج ظفح نم ناضمر با وت لانب امناو

.7



 عوبضوملا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 سماخلا لصنلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نهاثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا

 رشاعلا لصفلا

 رشع 7 د احل ١ لصخل ١

 ناذالا ىق : عبارلآ بابلا

 لولاا لصفلا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

_ ٢٥٢ 

 سرهفلا

 ةحف مكلا

١٤ 

١٨ 

٢٤ 

٢٨ 

٣٨ 

٤١ 

٤٦ 

٥١ 

٥٨ 

٣



٢٥٣٣ . 

 ةحفصلا عوضوملا

 ٥ عبارلا لصنلا

 ٧١ ةالصلا ىن : سماخلا بابلا

 ٧٣ لوألا لصفلا

 ٧٨ ىناثلا لصفلا

 ٨٣ ثلاثلا لصفلا

 ٨٦ عبارلا لصفلا

 ٩٢ سماخلا لصفلا

 ٩٧ سداسلا لصفلا

 ٠٠ ١ عباسلا لصنلا

 ١٠٣ نماثلا لصفلا

 ١٦ عساتلا لصفلا

 ٩ ١ رشاعلا لصفلا

 ١١١ رشع ىداحلا لصفلا

 آ رشع ىناثلا لصفلا

١١٩ رشع ثلاثلا لصفلا
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 رىنثع عبارلا لصفلا ٠

 رشع سماخلا لصفلا

 رشع سداسلا ذصنلا

 رشع عباسلا لصفلا

 رشع نماثلا لصفلا

 رثع عساتلا لصفلا

 نورشعلا لصفلا

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 نورستعلاو ىناثلا لصفلا 5

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 نورسعلاو عباسلا لصفلا

 نورشعلاو نماثلا لصخلا آ

 نورشعلاو عساتلا لصفلا

١٢١ 

١٢٤ 

١٢٦ 

١٢٨ 

١٣١ 

١٣٢ 

١٤١ 

١٧٦ 

١٧٩ 

١٨٠ 

١٨٩ 

١٩٢ 

١٩٥ 

٠.٠ ٢ 

٢.٢ 

٢.٤



٢0٥٥ 

 ةحقصلا عوضوم ١

 قآ: نوثالثلا لصنلا

 ٢٢٧٤ نونالتلاو ىداحلا لصفلا

 ٢١٥ نوثالثلاو ىناثلا لصفلا

 ٢٧٨ نوتالثلاو ثلاثلا لصفلا

 ٢٢٤ نوثالثلاو عبارلا لصنلا

 ٢٢٧ نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 ٢٦٢٩ .نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 ٢٧ موصلا ىف : سداسلا بانلا

٢٤٩١ لوألا لصفلا






