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 _ غفاقثلاو ىموقلا ثازتلا ةرازو الي زاكع ةنيل

 نملا عماجيلبانك

 تلاثلاوزجتا

م ٦٨٩١ه ١٤٠٦





ممدلانقلارتايب





 ىناتلا لصخلا

 : نيثيسنب ناضمر لوخد حصي

 ق سمشلا فلخ لاوزلا لبت راهنلا ف ىآر اذا ةيؤرلا : لوذخلا

 ٠ قرشملا ةهج

 ضقيو هيقاب ف كسمي ناضمر نم مويلا كلذف ةيضاملا ةليللا نمف
 ٠ هدعب وآ دعب

 ٠ كلام باحصآ ضعبو انياحصأ دنع ناضمر نم سيل ةلبقم ] نمف

 ٠ فسوب وبآ لات هيو

 راهنلا ق ىآر اذا هنا مهريغو ةفينح ىبأو ىعفابنتلا.و كلام لاقو

 لاوزلا لبق ةلبقلا نمف سمشلا فلخ نكل هذصعب وآ لاوزلا لبقت اقلطم

 . هدعب وأ

 ٠ موصلا هيلع بجي هدحو لالهلا ىأر نمف .

 ٠ هدحو هنبؤرب موصي ال : ليقو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هدريو

 ٠ « هتيؤرل اوموص »

 ٠ هنم آربتي الئل ارس رطفآ هدحو لاوست لاله ىآر نمو

٠ هدحو هتيؤرب رطفي ال ليقو
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوت ٥ دربو

 ٠ « هتيؤرل اورطفاو »

 ٠ ةفينح وبأو كلام لاق هبو

 نورطفي الو هتيؤرب ساانلا ماص انيمأ هدحو ٥آر ىذلا ناك اذاو

 ٠ اهباسح ىلع

 ٠ اهتفو ىلع زخآ نيمأ لاوست لاله ىأر ولوا

 ٠ نيلدع ةيؤرب الا رطفي الو ماصي ال كلام لاقو

 ٠ ةكرب نبا مالك ليمي هيلاو

 ٠ هب رطفيو دحاولا لدعلاب ماصي ليقو

 ةقيقحلا ىف وه نم ىعدي الئل هب رطفي الو هب ماصي هنا حيحصلاو
 ٠ هب قوثوم ريغ

 ذخأيف هرب مل وهو ٥آر هنا ضعبل هب قوثولا مدع رهظ دمع وأ

 ٠ لهاجلا هئاعداب

 ٠ دعاوقلا بحاص دا.رم ا.ذه ىلوتم هدنع ناك نم وأ

 ٠ هيلع درب الف

٠ هسفن ىلع دهش موصلا ىف هنا ليقو



 ٠ اهل دهش راطفالا فو

 ٠ هتمهت زجت مل ولو هتداهنت ليقت ال هسفنل دهس اذا نيمالاو

 بذكلا هب نظي ال لدعلا نا دري الف طقف اهلوبق مدع ىلع رصتقي لب
 ٠ مهتي الو

 ٠ .رطفي هنأل مئاص دحأب رطغي ال نا كلذ ىضتقم ىنع دري معن

 ٠ هل ةعفنم راطنالاو

 ٠ .اذحاوب راطفالا مدع ف لوبقملا ليلعتلاو ءىشب اذه سيلو

 ثيح نم نالدع نادهاسش الا هكرتي الف موصلاب ةلوغسنم ةمزلا .نا

 ٠ امهقدصب نقيتلا

 ٠ ةعفنملا "رجو ةمهتلاب اميف ثحيي نا نع الضف

 . املعو انيقي ديفت ال ةداهشلا ناف ثيداحالاب لمعلا ثيح نم لب

 . رتاوتلا غلبت مل ام طقف لمع بجوت لب

 انل حصي مل ثيدحلاب لمعلا ١ نم كلذ نأ الولو تغلب ولو ليقو : `

 ٠ دحاولا لدعلاب موصنا

 ٠ هموص نع ىهنم كسلا موي ناف

 . انبولتت نم كشلا ليزي ال دحاولا ربخو

 ربخل هب رمألاو موصلا ملسو هيلع هللا ىلص هنع حص امل نكلو
٠ دحاولا لدعلاو موصلا نيعت دحاولا
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 ٠ نهعم نيمآ ناك نا الا رثكأ وأ نيتنيمأ وآ ةنيمأب ماصي الو

 ٠ ادعاصف ثالث ةلمجلا لهأب ماصيو

 ٠ ضعبل فالخ مهب رطغيب الو

 ٠ عقدت ال ىتلا ة رهنلاب وأ نيتنيمآو نيمآ وآ نينيماب رطخب امن ١ و

 ٠ مهنم لجر ةلزنمب ةلمجلا لهآ ق ناتآرملاو

 ىلع ءانب ةلمجلا لهأ نم ةثالثب لصحت ةرهشلا نأ مهضعب ىعداو
 ٠ رتاوت اهنا

 ث اذا موصلا ىلع ةلمجلا لهأ ةداهش لبقت الو
 7 ب اوديش ُ لع ٠ رهشلا خال أ

 . ةثالث نع ةلمجلا لهآ نم ثالث زوجيو

 ٠ نينيمآ نع ثالثو

 ٠ اثالث نع نانيمأو

 . بيرتسا نم الو نونجم وأ دبع وآ لفط وأ كرىنم ةداهش لبقت الو

 : الثم اثالث اوناك ولو

 . مامغلا ةديدش ةليل ف سانلا نيب نم هتيؤر اوعدي نا

 ٠ لالهلا نع رتتسا عضوم ىف وآ

٠ ةرضم عف د وأ ةعفنم هسفنل رج نم وأ سيح ف وآ
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 ٠ لالهلا ةيؤرب قلعتم نيد هل نم لثم انيمأ ولو

 ٠ روهشلاب دتعت ىتلا ةآرملاو

 ذخآ ةرهشلا نمو اوعفدو اورج وأ اوييرتسا نم ةداهش كلذكو

 ٠ هالصم ىلا زوريلاو ديعلا ةنيزم سانلا

 ٠ لالهلا اري مل اذا نابعشل اموي نيثالث لامكتسا : ىناثلا

 ٠ ىمجنلا باسحلا ربتعا عنام هتيؤر نم عنم اذا ليدو

 ٠ ىآرم لالهلا نا كلذ لبق نه نيبتي نأ اذه ىلعو : ليق

 ٠ هيزجيو موصلا دقتعا مكيلع مغ دقو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب دارملاو

 ٠ روهمجلا دنعو اندنع اموي نيثالث لامكا ىأ _ « مكيلع مغ ناف »

 ٠ ىمجنلا باسحلاب ريدقتلا ليقو

 مالسالا ءادتبا ىف موصلا ناك دقف امئاص حبصي نارمع نبا لانو
 ٠ دنلا نم سمشلا بورغ ىلا ءاشعلا ةالص نم لوألا نامزلا فو

 لصي ملو هتقو جرخو ءاسثعلا لحو بورغلا دعب تمان وآ مان ناو
 . عامجلاو بارشلاو ماعطلا هيلع مرح

 ٠ اوياتو اوفرتعاف مونلا دعم مهئاسن نوم 1 ٥ عماجق

 ىلا ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا ) : ىلاعتو هناحبس هللا لزناف
. ( مكئاسن
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 ؟ جرخملا فيكو انتيوت ام هللا لوسر اي اولاقف

 : نيمحارلا محرأ لزناف

 ٠ ةيآلا ( ىعادلا ةوعد بيجا بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذا )

 . ليق اذكه

 ديعب مآ هيجاننف انبر بيرقآ ىبارعالا لوقل تلزن اهنا حيحصلاو
 ٠ بسننالا وهو هيداننف

 ٠ ءاضفا هيف نأل ىلاب ىدعو عامجلا ةيآلا ىف ثفرلاو

 ٠ ةسمالملا تناك ليللا ءاج اذاف

 ٠ زاوجلاب ىلوآ هريغو مالك نم عامجلا تامدقمو . ض

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولك ) امأو
 ٠ ةيآلا _ ) دوسلا

 ٠ مهتبوتو مهئاسنل مونلا دعب نيملسملا عامجب لزن ليتف

 ٠ نهورىاب ىلع فوطعم اوهو

 هلك هراهن لظ ىراصنالا ةمرص نب سيق ايآ نا هلوزن بيس ليقو

 ٠ مئاص وهو هلخن ق ريرجلاب زجي

٠ ماعطلا ىمدق هتآرمال بورغلا دعب لاقو
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 ٠ مان دقو تغرفف انيخس هل منصت تذخأف

 راهنلا فصتني ملف مونلا :دعب لكألاب هللا ىصع نأ هركف هتظتياف

 ٠ ههجو ىلع كلذ رثآ نابو هييلع ىنغ ىنح

 ٠ كلذل متغاف هربخأ املغ ملسو هيلع هللا ىلص هلاسف

 ٠ ةيالا ىلاعتو هناحبس هللا لزناف

 ٠ رئبلا نم اهب رجزي ىتلا هلآلا ريرجلاو

 ٠ ةميدق ةفص ىهو ريعبلا ىحل ف لعجي لبج اهناف ةرارجلا اهل لاقيو

 ٠ ةغللا بساني ظفللاو

 ٠ ريرجلاو رجزي لظ دارملاف

 ٠ ريعبلا ىلع رجزيل ناك هلعلو

 اهب حستكي ىتلا ةقرخملاب هطبر وآ هكف وآ هنم ريعبلا كسمي ناكف

 اطيخو ضيبأ رعش نم اطيخ متاخ نب ىدع ذخآو ديعب وهو : ليت
 ٠ ءىن هل نيبت امف امهيف رظنب لعجف دوسأ رعست نم

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف

 هذجاون ترهظ ىآ تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا كحضف

 ىذلا محللا سرض دعب ناسنالا ىصقأ ف ىتلا ةعبرألا هنانسأ ىآ

٠ غولبلا دعب تبني
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 ليللا داوس نم راهنلا ضايب كلذ امنا متاخ نبا ايب كلذ » : لاقف « ٠

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو :

 مئاصلا رطفا دقف انهاه نم راهنلا ربداو انهاه نم ليللا ليقأ اذا »

٠ « لكأي مل وآ لكأ
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 ثلاثلا لصنلا

 رهشلل مسا ناضمر ٠

 ناضمر رهش لاقيف رهست هيلا فاضي نا زوجيو ٠

 ناضمر ىمسي رهس ىآ .

 : هناحبس هللا لات

 ٠ ( نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهس )

 ٠ لمعلا نم 7 نم ءزج لكلف

 ٠ اموي نيثالث كلوق ةلزنمب ذئنيح هنا

 . ملسو هيذع هللا ىلص ىبنلا لاق كلذلو

 ٠ « اباستحاو اناميا ناضمر ماق نم »

 ٠ ناضمر رهش لقي ملو

 ٠ رهشألا عيمج ديري نآ لمتحال هلاق وا ذا

 : ىلاعت لات امك هضعب ديربب ناو
 . ( نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش )

 نيا ىرخالاو ردقلا ةليل ىهو هنم ةليل ق لازنالا امنا و

 ٠ رهشلا مالعاك مايألا م العا

 ٠ رظن هيفو : لاق

فورخ
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 تقو هعوقول رحلا نم هيف اهريغو لاصغلا ضمرل ناضمر ىمسو

 ٠ ديدشلا رحلا ىف ةيمستلا

 ٠ ةامحملا ةراجحلا ءاضمرلاو

 لوزت ال لوقن اننا رحلا ف مقي مل اذا ناضمر ىمسي الف لاقي الو

 ٠ اههجو لاوزب ةيمستلا

 ٠ ناضمر رحلا تقو ف ءىن لك ىمسي نأ مزلي لاقي الو

 . اهبوجوب ال ةيمستلا هجو لوقن اننا

 . اهبهذيو اهقرحي ىأ بونذلا ضمري ىمس : ليقو

 ٠ بونذلا لسغي هنا : ليتو

 ٠ ضرألا لسغي فيرخلا ف ىتأي رطم ضمرلاو

 ٠ هللا ءامسأ نم مسا ناضمر نا : ليقو

 ث هللا رهش هنا ناضمر رهس ىنعم ناو
 : لات ملسو هيلع هللا ىلص هناو

 لاقف نآرقلا ف هللا هبسن امك هوبسنآ نكلو ناضمر اولوقت ال »

 ٠ ناضمر رهش

 ٠ دودرم كلذو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوت توبث ةحصل تباث ربغ ثيدحلاو ا

'٠ هوحنو ([ خلا ٠٠ ناضمر ماص نم >
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 عبارلا لصفلا

 رجفلا عولط لبت ليللا نم ةينب الا لفن وأ ضرف موص حصي ال
 كلام دنعو اندنع لفن موص وآ ناضمر موص هنا موصلا نيبعتو ٠

 ناضمر ىلا بلقنا ناضمر ريغ ىون وآ موصلا قلطا نا : ليقو

 ٠ هازجأو

 ٠ هاون اذ هازجأ هريغ ىون اذا هناف رفاسملا الا

 د_ معي لخغضغنلا موصل ةينلا ىعفاستلا زاجآو ةفينح وبآ لاتق هيو

 ٠ رجفلا

 ٠ ةدودعم مايأل رذنلاو

 . ةين ىلا ناضمر جاتحي ال دهاجمو ءاطع لاقو

 :ه ةدحاو ةين ىزجت ارفاسم وأ اضيرم همايص ديرم ناك نا لانتو

 ٠ ةدحاو ةضيرف هنا ىلع اندنع هلوأ فو

 بنأج ىلا هليمل اداعباو بلتلل اريكذت ةليل لك اهديدجت بحتسيو
 ٠ ةداعلا

 لك نا ىلع ءانب ديدحتلا دوجوب ليق دق هناف فالخلا نم اجورخو
 ٠.٭ هدح ىلع ضرف موي

٠ لوألا حيحصلاو
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 ٠ هازجأ ةليل لوأ ىون اذاف

 ٠ هتين عطقي مل ام لهذ ولو

 هيلعف ةين ريغ ىلع هلك رهسل ١ ماص وأ حبصأ ىتح ةينل ١ دقعي مل ن ا و

 ٠ ر وهم ا ىلع طقف ء اضقل ١

 ٠ عييضتلا ف ةرافكلل امزلم ضعبلا كلذ ناك ناو

 ٠ قرقحتلا وه اذه

 ٠ اهيوجو ق فلتخم ةينلا نا ليق امو

 ةينلا كرات قاحلل هجو ال ذا ةهبشلاب قحلي نآ بجي هيف فلتخا امو
 ٠ دمعلا ىلع اهكرت هنال هيلع هبتشا نمب

 بوجولا ثيح نم هابتنا هءاج نا الا اهكرت زيجم لوقب ذخأ هنا ريغ

 ٠ همدعو

 ٠ همدع نم مهفي ام سانلا ضعب مالك نم ىري ناكو

 هلل ناضمر رهش نم ةضيرفلا امئاص حبصأ هللا ءاش نا ادح لوقبو

 ٠ ليللا ىلاو سمشلا بورغ ىلا رجفلا عولط نم لجو زع

 هناب لوقلا ىلع ىضم ام ءاضق غلب وأ ناضمر ف ملسأ نم مزليو

 ٠ ةضيرف موي لك نأب ىلع ال ةدحاو ةضيرف

 هءاضتق ىهبسشلاو عيض ا مزلي نأ ةدحاو ةضيرف هنوك ىخضتقمو

 ٠ هلك

 ٠ ىضم ام ءاضت عيضملا مزل هنا انبتك ىف دوجوملاو

٠ هدسفأ ام ىهبشلاو
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 سماخلا لصفلا

 . هيصعم هموصو كنلا موي موص زوجي ال

 ٠ ءاملعلا رثكأو انباحصأ رثكأ لونت وهو

 . انئاهتف نم ةماعلاو ةديبع ىبأ لوق وهو دعاوقلا ف لات

 ٠ ةصاخلل لباقم وهف رئاسلاو رثكالا ةماعلاب دارأو

 ٠ وحنلا ىف ثحبم هيفو لكلا هب دارب امك

 ٠ هموص هركي : لبقو

 . هراطفاو همو-د ىف رييختلاب : ليق

 ٠ طوحأ هموص : ليقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىهنلا ةحصل لوألا حيحصلاو

 ٠ ملسو

 ٠ ىحضل ١ ىلا موصلا دسغفي امع كاسمالا بحتسيو

 ٠ هموص متأ ناضمر نم هنا حص ناف

 ٠ امزج ناضمر نم هنا ليللا ف ةيذب حصي مل هنال ديعاو
 ٠ همئاص ىفك بورغلا لبق ربخلا ءاج نا : ليو

 ٠ رهشلا ءاضتنا دعب ريخلا حص نا ىضثي ال هنا ىلع رتكالا و

 . ناضمر ق هنا حص نا اقلطم هموص ىفكي هنا ةفينح ىبأ به ذمو

( ٣ ج رغصل ١ عماجل ا . ٢ م (
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 نع هيزجي ناضمر نم هنا ملع مث اعوطت هيوني اموي ماص نم ناف
 م ٠ هابحاص اذكو ىدنع ناضمر ق هم

 ٠ لكالا امهيف عرش امم هنال ةيصعم نيديعلا موصو
 وأ ةرافك وآ رذن وأ ءاضقل ولو اهديع ق ةيحضنا نم لكألا اميسالو

 ٠ متمت

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لحو انيلع لاصولا مرحو

 ٠ دصقلاب راهنلاب رطغي اا موصلا ىلايل ىف كرتلا وهو

 ٠ ليللا ى موصلا دغلا كرت نم جرخيف

 مم وأ ىتالا مويلا نم ليللا عبمج ق كلذ دصقل كرت نم لخدو

 نم هرخآ نم وأ ىضاملا مايأ عم وأ ةلوازم ليللا ضعب ق وأ ىضاملا مويلا

 ٠ ىنادلا

 ٠ هب هسفن صيصختو ل اصول ١ نع ملسو هرلع هلل ١ ىلص هبهن ره اظ و

 هللا ىلص هلعف ىذلا وه هنال راهنلا عم هلك ليللا موص ن ع ىهنملا ن

 . مهاهنف هل اعبت هلعف سانلا ىطاعتي ىذلا وهو لو هيط

 ٠ هضعبو ليللا لك موصلل لماسث لاصولا طقل نكلو

 ٠ ظفللا مومعب ةربعلاو

 نسح ريغ هنا ىفخي الذ مرحم ريغ هضعم موص نأ انملس ن

 . عراشلا ىلع .. هرف هنال

٠ مهيلع ءاقباو مهل ةمحر لاصولا نع ىهنلا و
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 سداسلا ل.دفلآ

 : فانصأ ةعبرأ راطفالا ق رذحب

 : مهو ةرافكلاو ءاضقلا مهيلع : لوألا

 ٠ اهتحلي رض نم وأ طاقسالا نم ةغئاخلا لماحلا

 ٠ نبللا ةلق نم اهدلو ىلع ةفئاخلا عضرملاو

 ٠ اهسفن ىلعو هيلع وأ

 ٠ انيكسم موي لكل نامعطيو نالكأي امهناف

 . هالكات مل مويل ماعطا الو

 ٠ اتلكآ ام اضق كلذ اننمآ اذاف

 ٠ روهملا وه كلذو

 ٠ ءاضقلا امهيلعو امهيلع ماعطا ال : ليخو

 ٠ ىدنع حيحصلا وهو

 ٠ معطت الو ىضقت لماحل كلام لانتو ةفينح وبأ لاق هبو

 . معطتو ىضقت عضرملاو

 ٠ ماعطالا امهمزلي مل امهسفنأ ىلع اتفاخ نا ليق ولو

 ٠ زاجل امهمزل امهريغ ىلع وآ

٠ هسفن ىلع هفوخل هراطقا مويب ماعطالا همزلب ال ضيرملا نا امك



 ۔ ٢٠

 ءاضقلا مهيلع نمم مهريغو عضرملاو لماحلاو رفاسملاو ضيرملاو

 رخآلا ناضمر لخد ىتح ءاضقلا اوعيض اذا سافن وآ ضيحل ونو

 . هءاضغ مهمزل موي لكل نومعطيو رضاحلا نوموصي مهناف

 : عيضي مل نم ىلع ماعطالاو

 ٠ دلولا وأ سفنلا ىلع فوخلا وآ رفسلاو ضرملا مودي نأ لثم

 غوسي ىذلا تقولا لوخد لبق ءاضقلا نم هيلع ام ىسني نأ لثمو
 ٠ ضعبل افالخ رخآلا ناضمر ىلا هنايسن موديو ءاضقلا هيف هل

 ٠ اهنع اومعطا ىتلا مايالا اوماص رضاحلا خلسنا اذاو

 موصلاب ةيصولا مهيلع سيلف تومل ١ مهكردآ ىتح اوموصي مل ناو

 ٠ 5 دق مهنال

 ٠ رروضملا وه اذه

 ءاضقلا ىلع ١وردق اذا اومعطا ولو هب ةيصرلا مهيلع نا حيحصلاو

 ٠ اوضقي ملو

 ناصقنل هربج هنا ةرافك اهلك لئاسملا كلت ق ماعطالا نوك ىنعمو

 ٠ موصلا ثقو ف هراطغا وهو مئاصلا قحلب

 ٠ هعون نم ضرف هيلعو اضرف هموص وأ

 هكردي نال طايتحا الب ةرافكب سيل لانت نم هدروأ ام انيلع دري الف
 ٠ نيكسم نم رثكأ ةللو موب ق معطب ال هنا نم ء اضقلا ليت تومل ١

 ناضمر وأ هدعب ةليلو راطفالا موي ىضقنا ىتح معطي مل ول هناو
؟ ايسان وآ الهاج رخآلا



_ ٢١ 

 رو-طقف وآ ءاشعو ءاذغ انبكسم معطي نأ لئاسلا كلت ق ماعطالا و

 ٠ ر روحس و آ

 ةليل ف وأ هيف رطفآ ىذلا راهنلا ف ارطغم حبصي نم معطب امناو
 ق رطفا هنا هبلع قدصب مل اهمف هنال ه راطفا موب ةليل ق ال هدعب

 . ناضمر

 ٠ اهيف ىزجي ليقو

 ٠ اهلام نم معطت لماحلا و

 ٠ دلولا ىبأ لام نم عضرملاو

 ٠ ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع نم : ىناثلا

 مهريغو ءاسفنلاو ضئاحلاو عضرملاو لماحلاو رفاسملاو ضيرملا وهو

 : ءاضقلا نود ةراقكلا هيلع نم : ثلاثلا

 ٠ موصلا ىلع ناردقي ال ناذللا زوجعلاو مرهلا خيسلا وهو

 : ىلاعت هلوقل موصلا ىلع ردقي الو ٥ءرب ىجرب ال ىذلا ضيرملاو

 . ( نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ) .

 ةيدف هءرب ىجري الو ضرم وأ ربكل هنوقيطي ال نيذلا ىلع ىآ
٠ ءاضتلا نود هدحو ماعطا ال



 س ٢٢

 ٠ هيلع سيقمف ضيرملا امآو ريبكلا لوانتت ةيآلا : لينو

 ه ريبكلا نع موصلا هللا همحر ديز نب رباج زاجأو

 هقيطي نا ىجري الو موصلا قيطي ال نم ةيآلا ىف دارملا نأ ركذيو

 ٠ ءاضقلا نود هدحو ماعطالا ركذ نأ دعب

 ٠ انباحصآ بهذم وه ركذ امب ةرسفم ةمكحم ةيآلا نوكو

 ٠ ةخوسنم اهنا قيقحتلاو

 ٠ رطفأو موصلا .قاطا نميف اهناو

 اولضت نا مكل هللا نيبب فالخب ةردقملا ةيفانلا ال ىلع ليلد ال ذا

 ٠ اولضت الئل ىأ

 ٠ ةحضاو ةنيرق هيف ناف

 ٠ اولضت نأ ةهارك ردقت نا ضعب راتخا لب

 باوج ف تسيل ال نا اميسالو نكمأ ام ريدقتلا مدع لصالاو
 ٠ مسق

 ٠ رباج بهذم اذه لعلو

 ٠ ريمكلا نع موصلا زاجأ ذا كل

 رمهلخف ماعطال ا زواجي مل انباحصأ ركذ ام ةيآلا ىنعم ناك ول ذا

 ٠ كلذب ةيآلا رسىقيب مل هنا

. ةيآلا رمأل جراخ نم موصلا هتزاجا و



_ ٢٢٣ 

 ىجري ال نيذللا ضيرملاو ريبكلا ىلع ماعط! ال هنا اضيآ قبنحتلاو
 ٠ موصلا اننيطب نآ

 ٠ ةيصو الو

 ٠ ةرافك الو هبلع ءاضق ال نم : عبارلا

 ٠ هدعب الا قفي ملو ناضمر لوخد لبق نج ىذلا وهو

 ٠ تام ىتح هضرم ىف ىدامتملا ضيرملاو

 الف تام ىتح هرفس ف ىدامتملا اذكو : روهمجلاو انباحصأ لاق

 ٠ مهب ةيصو مهمزلت

 ٠ هب ةيصولا همزلت رفاسملا نآ ىدنع قحلاو

 ٠ هنطو ى ناكل ءاش ول هنال

 ٠ ماصل ءانث ولو

 ىلعو موصلا ىلع ىوقي ال هناف ريبكلا وأ ضيرملا فالخب

١ ةح _- صل ٠



_ ٢٤ _ 

 عباسلا لصفلا

 : ءايستأ ةينامثب موصلا دسفي

 وآ نجع وأ فنأ وأ مف نم ادمع فوجل ١ لصو مسج لك : لوأل ١

 ٠ بورنم وآ لوكأم ريغ ولو ربد وأ جرف وأ حرج وأ نذا

 ديدحلاو با رذلاك برشي الو لكؤب ال امب ضخغن ال : ةغينح ودأ لانو

 ٠ ةضفلاو ساحنلاو

 همف ق دىدح وأ اساحن وأ ةضغ كمأ نه نا انياحصأ ضعب ركذو

 ٠ ءىشم ىدنع سيلو

 ٠ هعليو ءىش هنم جرخ ىنح هيغ ف كلذ كسمأ نا ضقتنب امنا د

 ٠ ضعبلا دارم اذه لعلو

 . ضحم أطخ ليق ةفينح وبأ لوقو

 7 ال ام برش وآ لكؤي ال ام لكآ نمو كاسمالا هانعم موصلا نا

 ٠ ك .مه رعغ

 طيخلا تم ضيبألا ظيخلا نيبت لعج هناحبس هللا نأب جتحا هلعلو
 ٠ امهب تاتقي نيذلا برشلاو لكالاو دح دوسالا

٠ برشلاو لكالاب رمآ هنال



_ ٢٥ . 

 ٠ برشي ال ام برشي وأ لكؤي ال ام لكأب رمأي الو

 لكالا براش الو لكاب سيل برشب سيل ام وأ لكؤي ال ام علب نمف

 . روكذملا برتلا الو

 ٠ تثحب ىنكل ةفينح وبأ لوقب لئانتب تسلو

 ٠ فوجلا ىلا لصوت ال نذالا نا : ليقو

 . مغلا نم فوجلا ىلا لصوت نيعلا و

 ٠ لاحتكالا زوجيو

 ٠ علبيف مغلا ىلا هب لحتكب ام نم لزنيب ام رذحي نكلو

 ٠ راتخملا وهو ضعب ههرك ذا

 ٠ ربصلاب لاحتكالا ةدانتنقو انباحصأ ضعب هرك

 نود ةلوكأملا ةيودألا هيف سيل امب لاحتكالا زوجي هنأ ضعب معزو
 ٠ هيف ىه ام

 لوكأملا ريغب موصلا ضقني ال نم بهذم ىلع متي امنا قرقلا اذه

 ٠ بورشملاو

 ٠ لبقلا ىف ناقتحالا ىف فلتخا و

 نم ربد وآ لبق ىف اهعوطتم نع اهردقو ةفشحلا ةبويغ : ىناثلا
 ٠ مئاهبلا وأ مدآ ىنب نم ىئنخ وأ ركذ نم وأ ىثنآ

. موصلا ضتني مل هترس وآ هتجوز ف ناك ناف بغت مل ناو



_ ٢٦ 

 ثيح نم نطب وأ ردص ق ولو اندنع ضخن ال ١ و مهضعبل افالخ كلذ

 ء ةريبك هنأ

 ٠ اقلطم ىنملا جورخ : تلاتلا

 ٠ ةرافكلاو رفكلا هدمعل مزليو

 ىتح ليللا ىف سافن وأ ضيح وأ ةبانج نم لسغلا عييضت : مبارلا
 ٠ لستغي ام ردق راهنلا ةبانج نم حبصي

 علط ىتح هبتني ملو موقي نأ ىلع مانف اليل ةبانجلا هتباصأ ناو
 ؟ رجفلا

 ٠ ىضم ام لدبأ

 ٠ رهشلا ةمرح دمعتي مل ا:ذا هموي : ليتو

 ىف هلايمآ جراخ لكأ رفس نم مدقو سافن وأ ضيح نم رهط نمو

 زاج هلخدي مل ام رفاسم هنال هلزنم لوخد لبق اهلخادو : ضعب لاق
 . مهراهن ةيقب ىف مئاصلا ريغل زوجي امم امهريغو عامجلاو لكالا مهل

 ٠ مويلا ىف ترهط دق اهدجو نا الا هتجوز مماجي ال نكل

 ٠ ةغل اي رمغ ثفن اك وأ

٠ ناضمرل اماظعا كاسمالا مهل بحتسيو



_ ٢٧ 

 ةظلغم هتمزلو هموص مدهنا اجراخ لكأب ملو هلزنم نم لكآ نمو ٠

 لسغلا ليق ناضمر ق ةبانجلا هتباصأ نمل مالكلا هركدو ٠

 هعم لعفلاب وآ داقنعالاب كرشلا ىلا دادنرالا : سماخلا ٠

 هعم لوقلاب وا ٠

 لامو ةتيملاك ملعلا و دمعلا ىلع ما رحلاب راطفالا : سداسلا

 ٠ سانلا

 . ةميمنلا و ةبيغلا ىلع اسايق ةريبكلا لعف : عباسلا

 ٠ ادمع بذكلاو

 ٠ ةرجافلا نيميلاو

 ٠ دراولا مارحلا رظنلاو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع نهب ضقنلا درو

 ٭ بذكلاب ضقن هنا ضعب معزو

 عاضأ وأ هلوسر ىلع وأ هللا ىلع بذك نا الا موصلل دسفم : ليقو

 ٠ انباحصأ روومج بهذم مدخن امو مدلا قارها 5 هب لالا

 ٠ اهد٧ب امو ةبيغلا وهو صنلا هيف درو امب الا ضقن ال ضعب لاقو

 ٠ ليق امك طقف بذكلاو ةميمنلا صنلا هيق درو ى ذلا سيلو

٠ ليق امك ةميمنلاو ةيبغلا وأ



 ۔ ٢٨

 ٠ هيلعفلا ةريبكلاب نوكي ضقنلا نا مهتالطا رهاظو

 . قرف ال ذا حضاولا وهو ةالصلا كرتك ةيكرتلاو

 نوكي ال نا لاثملا ف لصالا نال اديت نوكي ال ةيلعفلاب مهليثمنو
 ٠ ا د دقف

 ٠ كرتلا ىلع اضيأ هنوتلطب مهنال لعفلاب ريبعتلا اذكو .

 . ةريبك لعف دقف ةالصلا كرت نم الثم نولوقي

 درو ام الا ةيكرتلا الو ةيلعفلا ةريبكلاب موصلا ضقني ال مهضعب معن
 ٠ تملع امك صنلا هيغ

 ضقن ال هنا ةنجلا مالسالا ىلع هازاج ىشحملا رهظتساو

 ٠ ةيكرتلاب

 ٠ ةالمحال نكراتلا قاسفلا عيمج موص داسف مزل الاو : لاقو

 ٠ كلذ عمسن ملو

 مهفالتخال هبشلاك اهنال طقف مويلل نوكي امنا ةريبكلاب ضقنلاو
 ٠ اهيف

 دراولا رئابكلاب ضقنلا بناج نم ةهبش اهيفو الا اهيف فلتخا امو

 ء همدع بناج نم ةهبش اهبف صنلا

٠ كيت اذكه



_ ٢٩٨٩ 

 ٠ ىضم امل نوكي اهيف صنلا دراولا رئابكلاب ضقنلاف اذه ىلعف

 . هيف رظناف

 ٠ لوقلا وه امك طقف مويلل نوكي لخلا عيبضتبو

 ٠ لسخلا عيبضتب ىضم امل ضقنلا هب لومعملا و

 ٠ لسخلا مدعب ضقنلا مدع ىلع ضعب لدتسا ولو

 ىتح ) : ىلاعت هلوقت ىلا ( نهورنناب نآلاف ) : ىلاعت هلوقب كلذ

 . ( مكل نيبتي

 قحلي ام ردق ليللا نم ىقب اذا عامجلا ميرحت هيف ركذي مل ذا
 ٠ لاسنغالا هرغ

 ةيالا ق دارم اذه نا قحلا نكل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوتل هب حرصي مل ولو
 7 رطفم حبصأ اينج حبصأ نم »

 طتف مويلا ضاقتنا ىلع لادلا كلذ

 ىقلا هعرد نمو مويلا ضقني ف اندنع هناف ادمع ىقب نم : نماثلا

 ٠ هيلع ضقن ااف

 ٠ حيحصلا هجولا ىلع ةلبقلاب ضقن الو

٠ ةهوركم اهنكل



 ٠ باينلل هركن : لبتو

 ٠ ذاست وهو ةضقان ةلبقلا : ليقو

 .. 7 . . هلا ف ! ام . . ةنننم و
 اجراخ هيمر ىلع ةردنلا مم دمعععم ردس لط آ : ل 1 ٩

 ٠ عنملا لك هعنم ىلع ردقي ال هنا

 ٠ لكألاك اهمف لزانلا علب نأل ةالصلا ف اذه سكعب اولاقو

 . دمع الب ولو ضنان اهبف لكألاو

 ٠ هدر ىلع ردقي ال ثبح مدلا علب ةرورض الا

 ٠ موصلاو ةالصلل امهب ضقنلاب فيتو

 ٠ امهيف ضقنلا مدعب ليتو

 اندنع اقلطم مئاصلل فعضلا ةيسثخ ةماجحلا هركنو

 ٠ راهنلا رخآ هركت ليذو

 همه ٠ ٠. .. ان ٠ و

 ّ رم مجنحمو مج اح ق مس و هيلع ىلص امع 8 مل !اع هللا ىلص هلوقل ةضتان ليق

 ٠ » مجتحملا و مجاحلا رطفا »

 . هتبلعب نذؤي قتشملاب مكحلا قيلعتو
 املسم امهمانتغال امه راطفاب لاق هنأب ببجأو

٠ مجتحملاو مجاحلا ماص لوقيو مجتحي ريبج نب ديعس ن ذ : ل ,اكو



_ ٣١ 

 اهؤاتب بولطملا تالضفلا هتلازال اقلطم كاوسلا هركيو ٠

 هيلع راطفالا بحتسملا فولخلا هعطقل راهنلا رخآ : لينو ٠

 هرخآ بطرلاو هلوأ سبايلا هركب لينو ٠

 ٠ ٠. أ .

 ٨ ثب ٫ع لصحن هيوطرل و
 4 < هف ط ود : وأ هنن رج ن نم هعطتب دهعل ١ . رم 1 ِ _ :

 ٠ رفاظألا ميلقت : هرك الو

 ٠ رعشلا عزن هركب الو

 ٠ عضولا بحاصل ف)ااخ كلذ

 ءاملا اد نمو
 ٠. . .![ا ٠

 ح .. . .
 <ةاسشذنن ١ هضمضخم ١ دنع

 ةالصلل دمع الب ق ال ه قن الف تقولا لوخد لبق هضيرغلا

 : هم ١ رك ا دو هلغ انلل و ذو ةلفانلل وأ تقولا دعب وأ
 77 . اذ وأ : هل :

 ذ ىف ءاملا لعج نا اذكو
: . 

 . 2 ٠. سل هفنآ وأ همع ق

 ةيحل وآ سجن وآ ةبانج ل ٠ باجيا رمآ هب رومآم كلذ نال سافن و

 ٠ بدن رمآ وأ

 ٠ دمع ريغ ىلع علبلا و

 :د رمأل هفنأ وأ هبف ىف هلعج ول امك مويلا ض ز ا ضاقتناب لينو
 ٠ ىود رم .

 .ا .. . ١ خنبنو : ليقو

 . . ةلفانلا هلعج امنا ناك نا ضقتني
. هتقو لبت ضرغلل وآ هلف



 _ _ ٣٢

 ٠ هتنو لبق ولو ضرفلل ناك نا ضفتني ال : ليقو

 ءىنن لزنف هناسلب هقاذف هماعط جلاع وأ خبط وأ لفطلل غضم نمو

 ٠ هموي ضقتنا دمع الب هفوجل

 ٠ ال : ليقو

 ٠ ىعخنلا ميهارباو ىرصبلا نسحلا دنع زئاج عضوملا كلذو .

 . مهدنع قوذلا كلذ زاوجل ىلوألاب انباحصأ دنعو

 ٠ هيلع ضقن الف ايسان برشو لكأ نمو

 ٠ حيحصلا ىلع هموي داعأ ايسان عماج نمو

 ٠ هيلع ضقن ال : ليقو ٠

 ل

 برشو لكأ هسفن فالتا ىلا ىدؤي ام فالتاب وأ ةلثملا وأ لتقلاب برشي وأ لكأي نأ ىلع هركأ نمو ايسان براشلاو لكآلا ىلع اسايق 3
 ۔ ٠ هموب داعأو

 ٠ مئاصلل روكذملا لعفلاب ةينتلا زاوج ىلع ءانب اذهو

 ٠ تومي ولو لعفي ال : لبتو

 ٠ بتكلا ضعب ف صن امهتدجو نالون ناذهو

 . هبلع ضقنا الف هتلوانم الب ارهق ابارش وآ اماعط علبأ نمو
٠ لعفي الف هتيرس وأ هتجوزل عامجلا ىلع هركأ نمو



 ٠ عامجلاب ىفني لكالاب ىغتي امك لاقي دتو

 ٠ تومي ولو لعفي الف انز ىلع هركأ نمو

 ىضم ام ءاضت موصلل ةزافكلاو انزلل ةرافكلا هتمزل لعف ناو

 ٠ رفكو

 الب هركذ ١ لخداو هبلع تيقلا وأ ةأرما ىلع ىقلا نم ىلع ضقن الو

 ٠ ه تم ةل و انم.

 ٠ ةلوانم الب لاخدالا ناكو هت رهن وأ اه رهق وأ

 ناب وآ قافأ وآ غلب وآ هيف ملسأ نم ىلع مويلا ةيقب كاسمالا بجير
 ٠ هنوديعيو ناضمر لوآ موبلا نأ هل

 ناضمر موب لوآ وأ ليللا نم موصلا ةينب ىون دق نونجملا ناك نا الا
 ٠ هبلع ةداعا الف دعم نجو

 ٠ هرطغي ام لعغب مل نا كلذ

 ٠ هجورخ ىلا اهتقو لوخد لبق نج نم ةالصلا ىضقي الو

 ٠. ىضمأ ام غلب وأ ملسأ نم ىضقي الو

. ٠... هدح ىلع ةضيرف موي لك : ل اتنو



 _ _ ٣٤

 ٠ ةدحاو ةضيرف ناضمر نأب لوقلا ىلع هنايضقيو

 ٠ ملسأ نم ىلع ءاضق ال نآ هلبت امل ابج مالسالا ناك نأ الا

 ىلع ةعيربثلا عورفب ابطاخم كرشملا ناك امل هنا لاقي دقو
 . حيحصلا

 ٠ ءاضتلا هيلع بجو اهلك اهكردأ هنأك ةضيرف دعي كردأ نمو

٠ . \ ٠ 

 ٠ اهتقو لوخد دعب هيلع 7 را اهاضق ةالص هيلع

 ٠ هلبق نالوقو

 هنال هيلع ءاضق الف جرخآ نأ ىلا ناضمر لبق هيلع ىمغآ ناو

 ٠ نونجملاك

 ٠ همسج ق هنمآ و مئانلاك لعفلا حيحص هنا و ىضقي هنا ليقو

 ةيت ذ الب لولثلا مويلا ف حبصاف ناضمر لوخد دعم هيلع ىمغأ ناو

 _ ٠ ريثك وأ ليلق نم ماص اميف نالوقلاف ليللا نم

 ىلع ةدحاو ةضيرف هنال مامتلا لبقت قافأ نا هيلع ءاضقلا راتخملاو

 ٠ حيحصلا

 ٠ مالسلا كيلعو ماتملا قيقحت

٠ ةالصلا نود موصلا ديعي هرلع ىمغمل ١ نأ ةيعفاشلا روهشمو



. , ٣٢٥ 

 ٠ موصلا نود ةالصلا ديعي ءاملعلا ضعب لاقو

 ٠ ههابتنا تقو اهتقو نال اهيدؤي لب ةالصلا ىضقي مئانلا و

 ؟ جرخ ىتح هبتني ملو تقولا لوخد دعب مان ناو

 ٠ ةظلغم هتمزلو رفك : ليقف

 ٠ مايقلا ةين ىلع مان نا طقف اهيضقي : ليقو

 ٠ امئان ةين الب حبصأ اذا موصلا مئانلا ىضقيو

 ٠ ةبانج ىلع حبصي ملو هلك ناضمرل ىلوألا ةليللا ىف ىون نآ الا

 ٠ مئانلا ىلع ءاضق ال : ليقو

 ٠ هيف روظنم قالطا اذهو

 وآ ناضمر ءاضق همزلأ ادمعتم هريغ ىف لح امب ناضمر دسفأ نمو

 ٠ هموي وآ ىضحه ام

 ٠ لاوتتالا نم فيعض وهو

 انيكسم نيتس ماعطا وآ نيعباتتم نيرهش مايص وآ ةبقر قتعو

 ٠ اندنع رييخت

 هنوك عم هنم صلختلا رسعي رمآ ىف عوقولا وهو كالهلاو رفكلاو
 ٠ ريغفك

٠ رفكل ١ نم صخأ وهف



_ ٣٦ _ 

 ٠ هريغ فو انه دارملا وه اذه

 ٠ وضعلا داسفو توملاك توفلا ىلع لاد كالهلا ظفل نا ههجوو

 ٠. امهفدا رتب تالاؤسللا ق لاتقو

 حبصلأ ىلا رظنلاو ةبانجلا نم لسغلا كرتك عييضتلاب امهدسفأ نمو
 ٠ مهدنع حجا رلا ىلع ىضم ام ءاضت هضزل بورغلا وأ

 ٠ هموي ءاضق ليقو

 ٠ هلك هرضقبي نأ ةدحاو ةضنرف هنوك :ىضتنمو أ

 ء مهدنع حجارلا ىلع ةرافكلا همزلت الو

 ٠ همزلت ليقو

 لكآ هنا نيبتو ليللا ىف هنا اناظ لكأي نا لثم ةهبسثلاب هدسفأ نمو
 : ٠ هموي ةداعا همزل حابصلا دعم

 همويف هفالخ نيبتف ليللا ىف كنا هل ليقو رظن نا الا ىضم ام ليتو

 ٠ طقغ

٠ لمأت ال مأ رطفم وه له ءاملعلا هيف فلتخا ام اذكو



 نماثلا لصفلا

 ٠ ءاملعلا روهمج دنعو اندنع ءاوسو

 موصل امف انطو اهل ذختم ريغ .وهو هدلي. ى اميقم ناك نا. رهاظلاو .. .- ...

 ٠ ل ضنآ أ

 . لضفأ رفاسملا راطفا : مهضعب لاتقو

 . ةيرهاظلا هتبجوأو

 . ٠, هتهارك ريبج نباو .رمع نبا نعو

 ىف مئاصلا ن! هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نع اومعزو
 ٠ رضحلا ى رطغملاك رفسلا

 . لضفأ موصلا نا : ىداربلا مساقلا وبأو ةفينح وبأو كلام لاقو

 ٠ ةصخر هراطفاو لصا رفسلا موص نا مهل ليلد الو

 ٠ ةبجاو نوكت امك اهيلا ابودنم نوكي دق هللا ةصخر نال

 ٠ هصخرب ذخالا بحي العو الج هللا نالو

٠ همئازعب ذخألا بجي امك



_ ٢٣٨ 

 . بخلوو خسن دقو تو امال ١ و م. 5

 ...ناا ٠:“ه+ة رماع ةخيشلاو خيشلا ىف كلذ لزنو

 ...ند . تصب =. : :ين "ةلثمأ راطفالا نوك ىلع ليلد الو

 موصلا ىلع ة ةوق ىئب ث دحأ نا لاق: :". منو 5 هللا اا ةلوت م .- ء

 ؟ حانج نم ىلع لهف رفنسلا ى

 '““ا أأ نننحف اهذختا نمف هللا نم ةصخر ىه

 ٠ هيلع حانج الف ماص نمو

 ٠ مهفاف هتويث :نع لاؤسلا ةلباقم جرحلا ىقي امنا هنأل

 فف طقف جرحلا ىفنيو ' راطفالا بناج ىف نسحي ريبعتلا ن نا لاقي الف

 ٠ مهوتي دق امك لضفأ راطفالا نا ىلع ليلد موصلا بناج

 ٠ راطفالا ىلا دئاع وه هلوتنو

 ٠ ٠ ريكذتلاو يناثلا ف ربخلا ةاعارمو ربخلا 'كينناثل ةثناو

 تح
 ن ه ٠ زيحلا :مجزمةاغارم ىدنع حجارلاو

م
 

امهرسيأ لضفألا ليقو ٠ . ٠.٠. ٩ ٣
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 : لجو زع هلونل كلذ

 . ( رسلا أ متب ذ دبري الو رييلا مكب هللا ديري )

 مث ه م رثت : .. .. :7 , ت ت و ة<.كع ج . .. -. : ث؛ن
 { -٠.

 ٠ :ةرهاس ز ن ميتم هو "ناضمر :7 نمل لوت ب بحتسيو

 ٠ رفاس ن نا موصي ناو
. : . .!- 1 ٠ 

 د . . :.. - . 5 .زم ٦ ٠. .۔ }..ه٠ -٠ ٤٠ :إ . .. :! ً
- 

 اهنم نكمتي ام امم رتك ةدابعلا نم هي !نكمتي هنذل الوأ رفسلا مد

 .. ف.. ن 79 ©" رفسلا فا

 : ىلاعت هلوقل رفاس وآ مانتأ هيلع موصلا بوجوب : ليقو

 ٠.. ( همصيلف رهشلا؛مكنم دهن نمف ).

 ٠‘ روضحلا ةداهسث دارملا نأب :روهمجلا باجأو

 . .٠ رضاح ريغ ناكو راطفالا هل زاج دعب رفاس اذاف .... .:

 ناضمر ق ةةسلا ءا ءاش ذ نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا اذهل لديو
 :..د .. ... ' ؛` .٠.؛ . ه .ديدكلا غلب.ىتح:رطفاو حتفلاو

 تمقخ قيرطلا ضعبب ناضمر ىنكردأ ول اهنع هللا ىخر ةشئاع نعو

 .. .!.. .. 5 4 .7 ..: ئضقني:.ىتح هل

 ... :.ء.٠ : م .زاظفالا نم ىلوأ موصلا نا ىلع لدي اذهو

. ماض ؤل ةذابغلا نه زاشملا توفيامل اذه تلاق : لاقي دتو



 عساتلا لصفلا

 ٠ نيخسرف زواج اذا الا رفاسم ا رطغي الو

 ٠ مايآ ةثالث وهو ديعبلا رفسلل ايوان ناكو امه زواجي ىتح ليقو

 3 ٠ اهنم جورخلا دعي نبخسرفلاو ةزوحلا نم جورخلا ليقو

 نيخسرفلا ةزوحلا نم جرخو مايأ ةثالث زواج اذا الا رطفي ال لاقو
 ٠ اهدعب

 ه نيسرقلا دعب رطفا نم ليق

 .. ايئان دارأ نا الا هنم ريي ملو ىمنت ةزوحلا جورخ ليقو

 ٠ مايآ ةثالث ة زواجم راطفالل طرتشا نمل ليلد الو

 ةنمزالا فالتخال رهظي ال اهنود اميف ةفشلا دوجو مدعب ليلعتلاو
 : نيرفاسملا لاوحآو

 . .. ه ءاتشلاو فيصلاك هيف ةقشم ال امو ةقشم نم هيف ام

 ٠ بوكرلاو ىشملاو

 ٠ هلصو اذا راطفالا هل زاج ناخسرف هعرز نييو هنيب نمو

 ٠ رطفي ال نآ بحتسيو

٠ افاعض اونوكي مل ناو



٤١ 

 ليللا نم. راطفالا ةينب .الا رفاسملا رطفي الو. ٠

 رفسل هلزنم نم نابا زربو رجفلا عولط :لبقت نيخسوفلا جورخ عمو

 ُ نيخسرفلا لمق رصقو رطفاف ءان

 ٠ ليللا نم راطفالا ةين دعب ىأ
 ٠١ صمن

 ه موصلاب ضرملا ةدايز فوخ عم ليللا نم ةينب الا ضيرملا رطفي الو

 نم ةينا الب اراهن برشلا وأ لكالل ضيرملا وأ رفاسملا رطضا ناو

 ٠ ماص ام مدعنا لبللا

 ٠ ليللا نم ةين الب رطغي نأ رفاسملل ليتو

 ٠ قفراو حضاو وهو

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راطفا دعب ةباحصلا راطفا هل لديو
 ٠ ديدكلا :رشغمم

 نم راطقالا اووني ملو نافسعو ديدق نيب ءام وهو فاكلا حتفب وهو

 ٠ ليللا

 ٠ حصأ مهدنع لوثلا رطفي نآ رفاسملل هللا لعج :دتو

 ٠ هيف عورشلا دعبو لمعلل الاظبا ةين الب راطفالا ف هنا ههجوو

 « هسفت ىيحي ام ردقب برشو فثكأ برشللو لكالل ميقملا رطضا ناو

٨ ةلتلتم هتمزلو هموص مدمنا داز ناو



٤٢٣ 

 فلخلا ىلع ىضم امأ وأ هموب دبعي لي داز :نا : رفاسم مزلت الو ٠

٠ ٠ 

 -: « ١ .حم ٠. «
٠ . ٠٠ 

 مدهنم ةرورض الي رفس يف !راطبا هبقعأ موص هلكو :۔ذي ل “<. ر ..
 :. دنا پ.. . :!

 : أ هًةيف اضيأ راطفا همدقت نأ الا ال : ليتو

 :ێ... ي .... !نا . د ٠ انتلطم ال : ليتو

. 
- 

- 

 ٥ ,« هزبغك- نه ذلا تق . "لاوقألاو .ج : 4 ١

 ٠ موصخ .وآ [ رطفي ١ نا هبل نا :ربجألا: نع هجوو :. ر

 :ا

 ٠ همامتا هيلع ناك موصلا راتخا نمف

 : :لظنف هذل ناك هدعب رطفا ناف

 ٠ هريغك كلذ ىف رطضملا ليقو

 ماصو رطفاو :رقسلا ىف ناضمر هيلع لخذ وأ زاطفالا ىلغأ رقانش ناو": 7
 . . ٠ ىفخي ال امك هبلع مده الف همتآ ىتح

٠ 
 4 7 ٌ . . ٦ + (٠ ص ه --" .ه

! 

٠ 

 .. ٠!{ ٩ ؟ ؟ ب

 -٠ه هبج ام... 2 , ! 3٩ ‘ .. !.: ١ :.... ؟. ٠.
٠ 

١ 2٥,١ ١ ٥17 7 ! 
إ د...» ٠٩ ى .۔. ء 2. ٠ ٦ ٠ ٩... ٨ ه
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 " ٠" ءاضقلا ليجعت بحتسي

 ضقي 7 كشلا ييضتبو و لكألاب آ اد :دمع ٥هدسف أ هنا حون ويآ لاتقو

 -. ۔ .. . :. ٠: .ماص .ام ۔ ۔ممدهخا زطغلا:. .مؤي :ححغ ندع

 . حون ىبآ نع كلذ ناويدلا ف ركذو

 -= ٠ “ 6٢ ٠٠ ءاننخق نما هءاضنت زيمي ملو دمعلاب هديقي ملو

 . هب ذوخآم ريغ حون وبأ: نون نا:ىنحي خيشلا لاقو

 ٠ رهشلا مايأل ءاضقلا ىف عباتتلا بجيو

 . . ه ٠ رخآ مايآ نع رهشلا مايا . لصف زوجيو ..

 ( ٠ ذؤاضتت مدنا عباتي ل نا (

 ء اقلطم مادهنا الف ناضمر وآ نسافن وآ ضيح وأ ديع لصف ن

 كلذ لبق بق حيمتل نكي :ملا هنا ليقو ٠

 رفسل :راطفالا ةصخز نأل ةواضت هدنم رفسب ءاضقلا ف رطفا ناو

 .:ه :.. .٠:.. ..... .. :تابضمرب ةصتخم

 ` ٠ روذعم هناو هؤاضق دسغقفب مل رذعل رطفا نا و

 رذعي ناضمر ا ةيغ: رفغي املك .ناضفزك, ءاضقلا :" مهضجي٠ لاثوا“ .....
ءاضقلا ف هيق



 ۔ ٤٤

 ٠ هؤاضق مدينا هل رطفأ نا هناف رغسلا الا

 ٠ رذعب رطفا نا هداسف ضعب راتخاو

 ٠ ناضمر ف بصي ام ءاضقلا ىق بصي ال هنا و

 وهو وغل راطفالا ىف ولو ناضمر ف بيصي ام هيف بيصي : ليقو

 ٠ دمعلا ىلع رداص رفسلا ثادحا نا

 ٠ ةرافك الو هداعأ رذع ريغل ءاضقلا دسنا نمو

 ٠ هموي دبعب لاقي دقو

 نبل نم ءانا ىناه مأ لوان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 ٠ كروش درا نأ تهرك نكلو ةمئاص تنك هللا لوسر ام تلاقف تمرشثق

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاتف

 هريغ .نم .ناك ناو هناكم اموي .ىضقاف ناضمر ءاضت نم ناك نا »

 ٠ > ى ٠ .ه.. الف .. ؟ ناو ذقاف .. ؟ _ ناه

 هكاردا نكمي الفن ناك اذا هتداعا نم دبالف جحلا الا كلذك لوق وهو

 ٠ لياق نمف الاو

 موب الا :اهيلع نوكي ال نآ نكمي هنأل .ثيدحلا ف ليلد ال لاقي دقو
٠ دحلا و



. ٤٥ 

 ٠ طقف مويلا ةداعا مومع رهظ اهرسفتسي من هناب باجيو

 .٠ هيف لوخدلا دعب دسفأ لفن ءاضق بجي ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 لوسر روشب اهكرتك ىورخآ رمأل راطفالا ناك اذا امب صخي دتو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ هموصب ىصوآ رضنتح ١ ىتح ءاضتلا عيض نمو

 ٠ عيض ام ردقب ءاصيالا همزلي ال : ليقو

 ٠ ه دف هم وصب ام رادم ىأ

 مايأ ةرشع رفس ىف رطفي نأ لئم ميض ام ردقب ءاصيالا همزلي ليتو

 ٠' !رطفم مايآ ةسمخ ماقاف هلزنم لخدو

 ٠ هيلع ردغي ملو سداسلا ف ضرمو موصلا ىلع ردات وه وأ

 ٠ حيحصلا وهو ريخألا لوقلا ىلع طقف ةسمخب صويلف

 ٠ ثرالا ردن ىلع ةثرولا ماص موصلاب ىصوأ اذاو

 . مهريغ موص ىزجي الو

 ه ثراولا ثراو موص زيجاو

 ٠ ىبنجالا زيجاو

. مويلاب ىزجت الو



_ .٤٦ 

 ٠ ىزجأآ ادحاو مهنع ماص ناو

 . اعباتتم دحاولا هموصي وآ نوموصي امناو

 ٠ موصلا لدب ماعطالا مهلو

 . مويل نيكسم ماعطا وهو

 . رثكآ وآ نانيكسم موي ف معطي الو

 . ضعب معطيو ضعب مصي الو

 ٠ اوموصي الو اومعطا ماعطلاب ىصوأ ناو

 دحآ ىلصي ال امك موصلاب ىصوأ ولو نوموصي الو نومعطي ليقو

 ٠ هنع ءعىضوتيو دحآ نع

 نع موصت نأ ةأرما رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأل لوألا حيحصلاو

 ٠ موصلا اهيلعو تتام دقو اهتخا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو

 ٠ ج رذنلاو موصلا _ ىتوملا نع 3 - مهنع اودآ «

 ضيحلا نم ملسا ناك اذا موصلا ف ءاسنلا ميدقت بحتسيو

 ٠. سافنلاو

. نرخآ وآ نطسو ريخاتلا وأ طيسوتلا ملسالا ناك ناو



٤٧ 

 ٠ امئاص دنلا

 ٠ اهموص مامتا لبق تسعفن وأ ثتضاحف ترخأت نا الا

 ٠ تماص ام ىلع تنب ترهط اذا اهناف

 هنمضو هلك مدهنا نهنم ةدحاو لعفب دف وأ نهموص عطقنا ناو .

 ٠ كلذ لعف ىذلا

 ؟ هاركا وأ سطع وآ عوج ةرورضل رطفا ناو

 ٠ ءاضتلا مدهي ال كلذ نأب لوقلا ىلعف

 ٠ هل مداه هنأب لوقلا ىلع مويلا ديعيو لاكشا الف

 ٠ انايسىىت اضتان لعف نأل امات عيمجلاب تل زن ةيرصم كلذ نأل هنمضي الف

 نأل هلبق نم ماص امو ماص ام نمض هموي ضاقتناب لوقلا ىلعف
٠ نامضلا ليزي ال اطخلا



_ ٤٨ 

 رشع ئداحلا لضفلا

 ٠ بورغلا ققحت بقع راطفالا ليجعت بحتسي

 ٠ قرشملا نم ةرمحلا بهذت نأب كلذ

 ةهبش البا رجفلا عولط لبت رحستي ام رذقب زوحسلا ريخآت بحتسيو `
 ..... ٠ ردقلا كلذ نم رثكأ وأ

 ٠ موصلا ذنفيأ امع طاتحي اذكهو

 . ضيبالا ريطتسملا وه برشلاو لكألا هب مرحي ىذلا رجفلاو

 . نيمأ وآ نانيما عولطلاو بورغلا ف ىفكيو

 : ٠ نيدحوملا نم قدصي نم لك ف ضخرو .

 ٠ :هب قفرلاو مئاصلا ةيوقت روطفلا ليجعت ةمكحو

 ٠ ليللا نم راهنلا ىف دازي ال ناو

 ٠ مجنلا روهظ ىلا نورخؤب مهنال باتكلا لهآ ةفلاخمو

 نوكي نآ مزلي مل ذا هريخأت ف لضفلا ىأر نمل الا هريخأت هركي الو

 ٠ اهوركم بحتسملا ضيقن

 ىضق بغت مل اهنا نيبتف تباغ دق سمشلا نأ ىري وهو رطغأ نمو

٠ اموي



_ ٤٩ 

 هيلع ءاضق ال هنا ضعب معزو ٠

 هضام مدهنا هنا ضعبو ..

 مئاصلا ةناعا روحسلا ريخأت ةمكحو ٠

 عولطلا نع لصفنم لكلاو ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هب لصتم هنا ضعب معزو :

 » موتكم ما نبا نذؤي ىتح اويراو اولكف « ٠

 تحبصآ تحبصأ هل لاتي ىنح نذؤي ال ىمعآ لجر هناف ٠

 ضعب دنع رجفلا عولط لكالل مرحملا دحلاو ٠

 روهمجلا دنع رظانلل هنيبنو ٠

 ٠ ةيآلا ( ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح ) لجو زع هلوتلو

 عولطلا دعب لكأ هنا نيبتيو علطي مل هنا ىلع لكأ نم : لوألا ىلعف
 ٠ طوحآ وهو اموي ىضت

 ٠ هيلع ءاضت ال ىناثلا ىلعو

 نييبتلا لبق كاسمالا بجي هيلعو روهمجلل لوألا مهضعب بسنو
 ٠ ليق اذكه رظانلل

٠ فيعض ثلاث ل وقت اذه لب



_ © ٠:٠١ _ 

 ٠ رجفلا عولطب لصحتت اهتاذ ىف لكألا ةمرح نا قحلاو

 ٠ هنيبنب لصحتي موصلا ديرمب اهنلعتو

 ٠ باوثلا هلو هيلع ءىش الف هدعب لكأ هنا بيغلا فشكني مل ناف

 .٠ هموي ىضق فىنكنا ناو

 ٠ هب قني نم لأسي ىتح لكاي الف ليللا فرعي ال نمو

 ٠ ةمئاغ ةليل ف هبتنملا اذكو

 . ىضم ام ىضق عولطلا دعب لكأ هنا نيبتف لاؤس ااب لكأ ناو

 ٠ ليللا فرعي ال نم اذكو هموي نأب ليقو

 لكأف ءوضولل اموي اوكرحتف روحسلل هناريج كرحتل رحستي نمو
 ء' عولطلا دعب مهكرحتب

٠ رهشلا ةمرح كته او دمعتي مل نا طقف مويلا ءاضق هجوو



 ۔ . ٥١

 رشع ىناثلا لصفلا

 . اهيف ماصيف ةلصافملا مايالا عبتت نا ىغبني

 : رجألا ةفعاضمل ريخلا لمع اهيف رثكيو

 ٠ كلذ ريغو مرحملا نم لئاوالا ةرشعلاو سيمخلا مويو نينثالا مويك

 ٠ كلذ ريغو مرحملا نم ناكو انلطم لفنلا نم اورتكنسي ناو

 رهدلا ماص نم ريخ وهو رطفيو اموي موصي مالسلا هيلع دواد ناكو

 ٠ سفنلا رهت ىف ىوقأو

 . موي ركنتو مويب ربص نيب هيف دبعلا نا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « مالسلا هيلع دواد ىخأ مايص مايصلا لضفأ نا »

 . رهشلا لوأ نم مايآ ةثالث موصي مالسلا هيلع ناميلس ناكو

 ٠ هطسو نم ةتالتو

 ٠ هرخآ نم ةثالثو

 ٠ رهدلا موصي مالسلا هيلع ىسيع ناكو

 . رهدلا موص ضعب هركو

: ملسم و هيلع هلل ١ ىلص هنع و



٥٢ 

 ٠ « رهدلا ماص نمل موص ال »

 ٠ ضرملاو فعضلا ةيسثخ باب نم اذه لعلو

 . نيدلا ف لاغيالا باب نمو

 ٠ ءارذع ىهو ميرم هما نأل لوتبلا ءارذعلا نبا ىسيع ىمسو

 ٠ جوزتت مل ذا بيث ريغ ىآ

 ٠ ةرخآلا ىلا عاطقنالا ةريئك ىآ لوتبو

 ٠ ماني الو ليللا موقي ىسيع ناكو

 ٨ هامر اذا ديصلا ءىطخي ال ايمار ناكو

 ٠ ليئارسا ىنب سلاجمب رمي ناكو

 ٠ هل اهاضق ةجاح هل تناك نمف

 ايلصم هيمدق فص تبرغ دت اهآر اذاف سمتلا ىلا رظني ناكو

 ٠ تعلط دق اهاري ىتح

 ٠ عفر ىتح هنأسث اذهو

 ٠ اموي رطفتو نيموي موصت مالسلا اهيلع ميرم تناكو

 ثلاثلا رهسث لك نم موصي ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ناكو
٠ رشع سماخلاو رشع عبارلاو رثع



٥٢٣ 

 ٠ مايصلا لضفآ هنا ىورو

 ٠ مايآ ةرثعب مويلاف ةرنتعب ةنسحلا نألا رهد موص وهو

 ٠ تامارك رشعب ةمالا هذه هللا مركأو

 ٠ ةيلهاجلا ىف مظعم هنأل مصألا هل لاقيو بجر : لوألا

 ٠ راث ذخآ الو هيف لات الف

 . حالسلا ةعقعن هيف عمست الف

 ٠ هللا رهش وهو هيف ةمحرلا بصي هللا نأل بصالاو

 ث ءامدلا نقحو ةرفغملاب صوصخم رهش هنا ههجوو

 ٠ هؤايبنا ىلع هلالج الج هيف هللا باتو

 ٠ هؤادعأ نم هءايلوأ ذقنأو

 . نابعشو ناضمر دعب روهسثاا لضفأ وهو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 رئاس ىلع ىتمآ لضفك روهشلا رئاس ىلع هلضفو ىتمأ رهش بجر »
 رئاس ىلع ىتنوين لضفغفك روهشلا رئاس ىلع هلضفو ى رهش نابعشو ممألا

 ٠ .) ءايبنألا

 ٠ هقلخ ىلع هللا كلضفك روهشلا رئاس ىلع هلضفو رهش ناضمرو

ء هللا رهسث بجر نوك هيجوت "رم دقو



_ ٥٤ 

 انه لاقي هلثمو ٠

 ٠ ىتمآ رهش ناضمرو ىرهس نابعتو هللا رهش بجر : ىورو

 ٠ هتقلخ ىلع هللا لضفك روهسنلا ىلع بجر لضف هنا ضعب لوت رهاظو

 هللا لضف نم ىلع دحأل لضف ال هنأل ناضمر نم لضفأ بجر نا

 ٠ هل واسم الو هناحبس

 ٠ ناضمر دعب كلذ امناو

 ٠ « ربكألا ضرفلا موي سنطعلا نم نماو ىقب اميف

 ريخألا و طسوألا و لوألا مويلا ماص هلك هموص نع زجع نمو

 ٠ رشعب ةنسحلاو

 ٠ ةنس مئاصك ناك هنم اموي ماص نمو

 ٠ منهج باوبآ هنع تلغ ةعبس ماص نمو

 ٠ ةنجلا باوبأ امهل تحتف ةينامث وأ

 تيقك دقف لمعلا فنأتسأ س شرعلا دنع نم ىدون رشع سضخ وأ

 ٠ ىضم ام

٠ هل هللا داز داز نمو



 ٠ ىحضالا ةليلو رطفلا ةليل ىلايللا مظعأو

 . نابعش نم فصنلا ةليلو بجر نم ىلوألاو

 ىلايللا هذه نم ةليل مانن نم لاقي ال ءاروشاع ةليلو : ضعب لانت

 ٠ هتوم دعبو هتايح ف دبهسث رجأ هل بتك اهموي ماصو
 : لاق بجر لخد اذا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

 ٠ « ناضمر انغلبو نابعستو بجر ىق انل كراب مهللا «

 لاقي ىتح نابعش ف موصي ملسو هيلع هللا ىلص ناك : ةيناثلا

 ٠ موصي ال لاقي ىتح رطغبو رطغي ال

 ٠ ناضمر الا رهش مايص لمكتسا اهنع هللا ىضر ةشئاع هتآر امو

 ىرايتخاو ىبحل مايأ ثالث هيف ماص نمف ىرهش نابعش : لاتو
 ٠ ةنجلا ىف ىعم ,ناك رهشلا اذهب

 .رخآو هطسو نم اسيمخو نابعش نم سيمخ لوأ ماص نم » : لانو
 ٠ « ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح ناك هنم سيمخ

 :٠ ناضمر : ثلاثلا

 ٠ ردقلا ةليل : ةعيارلا

 ءا رهش فلآ نم ريخل ىهو

 ىف حالسلا نسبل ايليئارسا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ركذو

٠ ىزاغلا كلذ ةالص نم ربخ ةليل



_ ٥٦ 

 ٠ رينكتلل فلألا ركذ : لبقو

 . باوثلاو ءازجلا موي وهو لاوسث نم رطفلا موي : ةسماخلا

 ٠ ةجحلا وذ نم ىلوألا ةرشعلا مايألا : ةسداسلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ٠ « رشعلا مايأ مرح نمل ليو »

 ٠ رافغتسالاو ءاعدلا راثكاو ىلوألا ةعستلا مابص بحتسيو

 ٠ اصوصخ ةقدصلاو

 ٠ نوداعلا اهبصحي نا نم رثكأ تاريخلا نم هبف ناف : عساتلا

 زع هللا ىلا بحأو لضفأ نهيف لمعلا مايأ نم ام » : ثيدحلا فو

 قتعو ةنس مايص لدعي هنم موي موص نا ةجحلا ىذ رشع مايأ نم لجو
 ٠ « هللا ليبس ف سرف ةئام ىلع هلل دمحلاو ةندب ةئام ةقدصو ةئام

 ٠ فلأ ةئام لكب نماثللو

 . نافلأ ةئام لكب مساتللو

 ٠ ةنس مايقك هنم ةليل ماينتو

 ٠ لمع لك نم ريخ مايألا كلت ىف لمعلاو

 ٠ همد قرهاو هداوج رقعو دهاج نم الا ناضمر دعب ىأ

كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نم اهيف راثكالا بحتسيو



 _ _ ٥٧

 ىلع وهو ريخلا هديب ريدقت ءىن لك ىلع وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو

 ٠ ريدن ءىس لك

 مل دمص درف دحآ دحاو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشأ

 ٠ دلو الو ةبحاص ذخننب

 مل دمص درف دحآ ادحاو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهسنأ

 ٠ ادحأ اوفك هل نكب ملو دلوب

 : وه و تيميو ىبحب دمحلا هلو كلملا هل هل كبرش ال هدحو هللا الا هلا ال

 ٠ ىفكو هللا ىبسح ريدق ءىش لك ىلع

 . ىعد نمل هللا عمس

 ٠ ىهتنا _ هللا ءارو سيل

 ٠ ىسوم ىلع لمجلا كلت تلزن

 ٠ نهلضف نع نويراوحلا هلأسو ليجنالا ىف ىسيع ىلع تلزنو

 ٠ هفصو ىلع ردقي ال ام مهل ركذف

 سمخ هتيب ىف هنأك مانملا ىق ىأرف رشعلا مايآ ى لجر نهب لاتقو

 ٠ ضعب قوف اهضعب رون نم تاقبط

 ه ةجحلا ئذ نم ةعستلا ف لخاد وهو ةفرع موي : ةعباسلا

 ٠ هفرش ىلع اهيبنت اصوصخ ركذ نكلو

٠ ةفرعب فقي مل نمل هموص بحتسيو



_ ٥٨ 

 ءاعدلا ةرثكو فوقولا نع فعضلا فخي مل نا اهيف فقو نملو

 ٠ ركذلاو

 هوحن وأ اذه انيرغم ى ءاعدلا ىق ةفرع لهآ فوقو ةقفاوم دارأ نمو

 ٠ ةكم ى ابرغم انه رصعلا ناك امبر هناف رصع رخآ لبق ءاعدلا لجعيلف

 ٠ ماصي ال نابرقلا موي وهو رحنلا موي : ةنماثلا

 . محللاب هدابع هللا ةفاضا مويو

 ٠ مايألا ديس وهو ةعمجلا موي : ةعساتلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعو

 ٠ « ةعمجلا موب نم كلضغآ موب ىلع برغت ملو سمشلا علطت مل »

 : ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ : ىورو

 . مدآ هللا قلخ هيف

 ٠ ضرألا ىلا ءامسلا نم ظبهآ هيفو

 ٠ هيلع هللا بات هيفو

 ٠ تام هيفو

 ٠ ةعاسلا موقت هيفو

 سمشلا علطت ىنح ةعمجلا هليل ةخرصم ىه و ال ١ ةبأ د نم امو

 ٠ سالاو نجلا الا ةعاسلا نم اقفش

 ائيس هللا لاسي ىلصي مئاق وهو ملسم دبع اهفداصي ةعاس هيفو
٠ هايا هاطعأ الا



 ا ٥٩

 ٠ ةريخألا ةعاسلا نع ىهن : رباج لاق

 ٠ افقاو اوعديو ءاعدلا ق دهتجي ىلصي مئانق ىنعمو

 ٠ همايص بحتسيو

 رانلا نيبو هنيب هللا لعجيو ةنس فلأ نيسمخ ماص نمك هماص نمو

 ٠ مرهلاب تومي ىتح ريطب نيح نم بارغلا خرف ناريط رادتم

 ىلا سمشلا علطم نيب ام لثم اقدنخ رانلا نيبو هنيبي لعجي : ليقو

 ٠ اهبرغم

 ٠ هبونذ ترفغ ةيلاوتم ةعمج نيعبرآ ماص نمو

 ٠ هللا دنع ملسملا الا كلذ قفاوي الو

 ء موي رخاتيو موي مدقت نا الا ةعمجلا موب ماصي ال ليقو

 ٠ ثيدح كلذ ىورو

 ٠ انموق بهذم كلذو

 ٠ راطفالا هدحو موصلاب هدصقت نم ىلع اويجوآو

 . رخآ رخآتيو موي همدقتي نا الا ماصي ال : ليقو

 دحأ هللا وه لق رقي نا ةعمجلا قوقح نه اضيأ ثيدح كلذ ىورو

 ٠ سمشلا عولط دانع ةرم ةئام

 ٠ برغملاو رصعلا ةالص نيم : ليقو

 ٠ ةكئالملا الا هلعجب ال اتح ةعمجلل لعج كلذ لعف نمو

ةدايزلاو ةفصلاو دسجلا ةيقنتو لاستغالاو ركذلا سلجم روضحو



_ ٦٠ 

 ةالصو ةعكر لك ق ائالت صالخال | ة روسب رهظل ١ ليت تايحت عبسو هللا ف

 ٠ ىحضلا

 ٠ اروشاع موي : ةرشاعلا

 ٠ تاماركلا كلت رشاع هنال لبق ىمسو

 ٠ لاكسا الف هيلعو

 ٠ مرحملا عسات هنا ليق ولو

 ٠ حجارلا روهشملا وهو هراع هنال : ليقو

 . ابيلغت ىمسو اعسات ليقو

 ٠ اطايتحا اهموص ىغبنبو

 ةدابع هل هللا بتك ءا روشاع موب ماص نم ثيدحلا ق دوهيلل ةفلاخمو

 ٠ اهمايقو اهمايص ةنس نبتس

 ٠ دىهش فلآ باوث ىطعأ ١ روشاع موب ماص نم

 ٠ ماعلا كاذ ق رمتعمو جاح لك باوث ىطعأ 5 روشاع موب ماص نمو

 ىلص دمحم ةمأ عيمج ه دنع رطفأ امزاكف نمؤم هيف هدنع رطغآ نمو

 6 ملسو هبلع هللا

 ٠ مهنوطب مبشأو دمحم ةمآ ءارقف معطأ امنأكف اعئاج هبف عبشأ نمو

 ٠ ةنجالا ىف ةجرد ةرعش لكب هل ناك ميتي سأر ىلع هيف حسم نمو

» مايألا ىلع اروسشاع موين هللا لضف هللا لوسر اي : اولاق
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 ملقلاو حوللاو لابجلاو اروسثاع موي تاومسلا قلخ معن : لاق

 . مدآو

 ٠ رانلا نم هللا هاجنو ميهاربا دلوو ءاوح تقلخو ةنجلا لخد هيفو

 ٠ نوعرف قرغا هيفو

 ٠ بويأ نع ءالبلا فشك هيفو

 ٠ دواد بنذ رفغو مدآ ىلع بات هيفو

 ٠ ناميلس كلم در هيفو

 ٠ سيردا عفرو ىسيع دلو هيفو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دلو هيف : لينو

 ٠ ةعاسلا موقت هيفو

 ه ةرم نيعبس رمتعاو جح امنأكف هماص نم : ليق

 ٠ هللا ليبس ق افلآ نيعبس افلآو

 ٠ ةنس نيعبس ماصو

 ةنسلا رئاس هيلع هللا عسوأ اروسشاع ةليل هلايع ىلع عسو نمو

 ٠ حصف برجو

 : عدي ال ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

٠ ءاروشاع موي مايص



_ ٦٢ 

 حستلا مايص الو ٠
 رهست لك نم مايآ ثالث مايص الو .

 ربچفلا ىنعكر الو ٠

 ٠ هللا نم الضف موي ةثامنالنب ناضمر نال

 ٠ رشعب ةنسحلا نأل نيتسب ةنسلاو

 ٠ ىعفاشلا دنع عباسلا اهرخآو لاوست نم ىناثلا مويلا ةنسلا لوأو

 مث هلعف ىف ىفكيو حضاولا وهو نولمعي سانلا انكردأ هيلعو
 ٠ ديعلا لصف

 عباتت الب ولو ناك هجو ىأ ىلع لاوس نم اهب نايتالا ىفكي : كلام لاقو
 .: هسيفن ىلع هللا ىضقو اهيمت

 ٠ ةمايقلا موي هللا هاور الا راح موي ف هسفن ءامظأ دبع نم ام

 ٠ بجر نم نيرشعلاو عباسلا موص بحتسيو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هلوسر هيف هللا ثعب : ليق

 : هماص نمو

 ٠ ججح عبس تيبلا جح امنأكف

٠ ةبقر نيعبرأ قتعآو



_ ٦٣ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن هب ىلوت ىذلاب هللا هالونو

 ٠ ةنس نيتس وآ ارهسن نيتس هترافك ناكو

 ٠ ةدعقلا ىذ نم نيرنتعلاو سماخلاو نابعسن نم رثع سماخلاو

 ٠ مارحلا تيبلا لزنأ هيفو

 ٠ ءامسلا نم اهب هلا اهلزنأ ةمحر لوأ وهو

 ٠ تيبلا ةمرحك هللا دنع هتمرح تناك هماص نمو

 ٠ ثلاتلاو مرحملا نم لوألاو

 ٠ هل باجتساف امالغ هل بهي نآ هبر ايركز ىعد هيفو

 ٠ ىحي هل بهوو

 امم هريغو امالغ هقزري ناب ىحي باجأ امك هللا هباجأ هماص نمف
 ٠ بلطي

 ٠ ارهش نتس ةرافك ناكو

 لوألا رهشلا وهو مرحملا مايص ناضحهر دعب مايصلا لضفأ : ىورو
 ٠ لضفغآ ريخلا ىلع اهئانبغ ةنسلا نم

 ٠ هريغ نم نيئالث موص نم لضقآ ما رح رهش نم موب موص : ىورو

٠ مارح رهش نم نيثالث نم لضفآ ناضمر نم موي موصو



_ ٦٤ 

 بتك تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا مارح رهست نم مايآ ةثالث ماص نمو
 ٠ ماع ةئامعبس ةدابع مويب لكي هل هللا

 ةدابعك هنم رثع سماخلاو رتتع عبارلاو رشع ثلاثلا مايصو

 ٠ ةنس ةئامتس

 . ا رهش ننس ةرافك هموصو ةجحلا ىذ نم عباسلا و

 ٠ مالسلا هيلع دواد ىلع هللا بات هيفو

 ٠ هيلع هللا بات هماص نمف

٠ دواد لثم كلذ



 رشع تلاتلا لصفلا

 نا الا هلدب همزل ادمعنم هدسفأ من عوطنلا مايص ىف لخد نم

 ٠ راهنلا فصتنب مل ام هؤانثتسا هلف ىنثتسا

 ٠ رطفي الف فصتنا اذاو

 ٠ ةفينح ىبأو كلامو انباحصأ رثكأ بهذم كلذو

 ٠ فالخلا ىلع امهريغ وأ جح وآ ةالص نم عوطت لك كلذكو

 ٠ هيف لوخدلا عم دعولاب همزل هنا لوألا هجوو

 ٠ هيف لخدي مل ولو هب دعو ام موزلب ليق دقو

 . هيع ضرتفي مل امب هذخاؤي نآ نم لدعآ هللا نا : ىناثلا هجوو

 . لوخدلاو دعولاب هيلع ضرتفا دق هنأب ثحبيو

 ٠ « ةيفخلا ةوهشلا ىتما ىلع فاخأ ام فوخأ » ثيدحلا فو

 ٠ ةيفخلا ةوهشلا امو : اولاق

 عدبيو اهعتا ويف ةوهش هل ضرعتف امئاص مكدحأ حبصي » : لاق

 ٠ [ هموص

 ٠ ءاضتلا مم مثالا هيلع ناك امم ملاع وهو كلذ لعف نمو : ليقت

 هدنع نم لكآت نأ ملسمل ا كوخأ كنم بلط اذا انباحصأ ضعب لاق

 ٠ أغن موص نم رطقاق

) ٢ جح رمغصل ١ عماجل ١ - ه م (



 ٦٩٦ ۔ .

 ةعواطملا و موصلا رجأ كلو ٠ `

 لكأت نأ ىلع فلح اذا .امب كلذ انموق ضعب ديقو ٠

 ضرفلا موص طورشك لفنلا موص طورشو نسحلا نع اذه : ىورو ٠

٠ لفنلا دسفي ضرفلا دسفي امو



 ر٦٧۔ ..

 عباسلا بابلا

 ةاكزلا ف

 ٠ حالصالاو ةراهطلاو ريهطتلاو ءامنلا ةغل ىهو ةاكزلا

 ٠ .لاملا ءامنل ببس اهجارخا-نأل .تارابعلا كلتب اعرشو

 ٠ ةعارزلاو ةراجتلاك ءامنلا تاذ لاومألا اهقلعتم نالو

 .٠ اهببسب رثكي رجألا نألو

 ٠ فعاضم اهباوث : نالو

 ٠ ةقدصلا ىبري هللا نأ ءاج امك

 ٠ لخبلا ةليذر نم سفنلل ةرهطم اهنالو
 ٠ بونذلا نم ةرهطمو

 ء لاملا ىف ثبخلا نمو كلذ ةراهط اهجورخ نألو

 . هلك كلذ ف ةحلصم اهنألو

 صوصخم هجو ىلع ندب وأ لام نم جرخي ام اهنأب اعرش ضعب اهفرعو

 ٠ ةصوصخم ةفئاطل

 ' ز © .. وفعلاو قحلاو نوعاملاو ةقفنلاو ةتدصلا ىمستو

 ريقف ىلا ىلوحلا باصنلا نم ءزج ءاطعا اهناب : ىبرعلا نبا اهفرعو ٠

٠ ىلطم الو ىمسشاه ريغ هوحنو



 ن ٦٨

 . صالخالا وهو نكر اهناو

 ٠ ببسلا وه طرشو

 ٠ ىلوحلا باصنلا كلم وهو

 . ةيرحلاو غولبلاو لقعلا وهو هيلع بجت نم طرشو

 ٠ دبعلاو لفطلاو نونجملا ىلع بجت ال اهنأل

 ٠ اندنع لفطلاو نونجملا لام ىف بجت امناو

 هيلع تبجو قافأ وآ غلب اذا قانتاب امهيلع ىلولا اهب بطوخ : ليق
 ٠ هل ام نم ح رخت مل ن ٢

 ٠ هجارخاب انبطوخ لاملا ىف قح ىهو

 ٠ نونجملاو لفطلا لام ىف بجت الف فلكملا ىتح ةفينح وبآ لاقو

 ٠ ةفينح ىبأ ىلا بسنو ضرالا تجرخأ اميف بجت : ليقو

 ٠ لاملا نم ىقح هريغو ةضفلاو بهذلا ريغ ىف بجت : ليقو

 ٠ نونجملا هلثمو ميتيلا ف نالوقلاو

 ٠ ةاكزلا همزلا كلمب دبعلا لاق نمو

 . ةرخآلا ف باوثلا لوصحو ايندلا ىف بجاولا طوقس وهو مكح اهلو

 قاقرتساو تاجردلا عفزو ساندالا نم رهطتلا ىهو هتمكحو

٠ رارحالا



. ٦٩٨١ 

 . ريخألا اذه اهب دصقي الو

 هلوق اهنم نآرقلا نم ىآ ف هللا اهبجوآو اهيلع بترتم هنكلو
 : ىلاعتو هناحبس

 ٠ ا هداصح موي هتح اوتاو ) اهنمو ( ةاكزلا اوتاو )

 ةضورفملا ةاكزلا وهو هفصنو رشعلا قلخلاف تارشعملاب صاخ اذه
 ٠ داصحلا موي ىتؤت

 . هليك ملعيو لاكي هيفو

 . ءادالا تقو نع رخؤت ال ىتح اهب متيي مويلا اذه ف اهنايتاب رمأو

 ٠ ةيتسلاب ال كاردالاب بوجولا نا ملعيلو

 . ةمكحم ةيندم ةيآلاف
 ىقلي ام هقح دهاجم لانو هللا امهمحر ديز نب رباجو سابع نبا لاق

 . خيرامشلاو لبنسلا نم مهل

 ٠ ىكز ليك اذاو

 ٠١ ةخوسنم ةيكم ةيآلا : ليقو

 ٠ مهل ىقلب ام دارملاو

٠ ةنيدملاب تضرغقف ةاكزلا امآو



 .٠ب٧. _

 لوألا لصفلا

 :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوننسز فاق :.-

 باوبأ اومندتساو ةقدصلاب مكاضرم اوادو ةاكزلاب مكلاومأ اونصح «

 : -٠ » ع ضتلا و ءاعدلاب ءاليل٣

 .:. . ه '«ةقدص .نمأ لام صختنتاام ».::لاقو ..د

 . ةرخآلا ىف باوثلا فعاضيو ايندلا ف هيف كرابي هنأل اهب صقن ام ىأ

 ٠ لام نم ةقدص تصقن ام : ىورو

 عفدو ايندلا . ىق ةكربلاب هيف : تداع دق هنم تج رخا ا ولو اهنا ىأ

 ٠ هنع تا:دسغلملا:

 ٠ هلك كلذب وأ نالوق ةرخآلا ىف فيعضتلاو باوثلاب وأ

 ٠ هللا هعفرو الا ذبع عضاوت ام

 . ازع اهب هللا هداز الا ةملظم هيخ نع دبع ىفع امو

 5 ٠. ايندلا ىف ةزعلاو ةعفرلا دارملاو

 ٠. بوطلا ىق هتبيه ىفع وأ عضاوت نم نا

 ا ...... امهيف وا نالوق ةرخآلا فو
 ٠ لام نم هقدص تصقن ام ىور امك ىذلا عضاوتلا دارملاو

٠ ازع الا وفعب ادبع هللا داز امو.



_ .٧١ . 

 .ه هللا هعفر الا هلل دحأ عضاوت امو

 ملسو . هيلع هللا ىلص هللا لوسرلو هللا رمأل عوضخلا كلذ لثم

 ٠ دلاولا وأ ملاعلا وأ مكاحلاو مامالل كلذكو

 ٠ بجاو عضاوت كلذو

 ٠ .قلخلا رئاسل عضاوتلا بدنيو

 .ء.! ... ٠, .:. .ف .= ..ي :. ٠ .ث فر 4 هلك كلذ ىف بغريو

 ...... م. ملظلاو اي ايندلا لهال عضاوتلا مرحيو

 ٠ امنم هعفر ل ةبسخو هعم ١ زع ال لذ ة رخالإا,و .ايندلا ى ىف وهو

 لاخداو لامجلا ظفحو بونذلا نع ندبلا ريهطت اقلطم .ةتدصلا .فو ... ..
 ة ضارمالاو ءالبلا عفدو الجآو الجاع قلخلاو ءارقفلا ىلع رورسلا

 : ...:, ٠ ةمايقلا موي لظيو

 . . باسحلل ففخيو

 ٠ نا:زيملل:ليقتنو ,...

 . طارصلا ىلع زاوجلل ليهستو

 ( ٢ . | « ف ثاجردلا عقر 77 ٠ ىلعو :

 . .٠۔ . :. :.. ...لاصخ عم اهمظعتو ةقدصلا نيزتو

.7 ٠ لالحلا نم اهجارخا : لولا



 _ _ ٧٢

 ٠ اهتحتسم ىف اهعضو : ةيناثلا

 ٠ اهعنامك اهيف ىدعتملا ناف

 ٠ توملا ةفاخم اهتقو ىف اهليجعت : ةثلاثلا

 ٠ ةرفغملل ةعراسمو

 ٠ ىصع اهجارخا نم نكمتلا دعب اهرخأ نمو

 ٠ كله لوح ىف لوح ذخأي ىتح اهيف ضوفرم : ليقو

 . اعيضم تمي مل ام ال : ليقو

 ٠ فلخ ءارقفلا ةجاحل اهتنغو نع اهميدقت زاوج ىفو

 احرفو ىضرو سفنلا ىلا هبحأو لاملا رايخ نم اهجارخا : ةعبارلا
 ٠ ىلاعت هلل ءاطعالاب

 ٠ ءايح الا هليقن مل عدر كيلا ىدها ولو

 ۔ « مهرد فلآ ةئام مهرد قبس » ثيدحلا ىفو

 مهرد فلا ةئام لام بيطأ نم حرفو ىضرب ىطعا مهرد قبس ىأ
 ٠ كلذك تيطعا

 اهب عفدي الو اهي قولخم ق عمطت الو ىئارت ال نا : ةسماخلا

 ٠ ةعفنم بلجب جم الو ةرضم

 ٠ اهب نملا كرت : ةعباسلاو ةسداسلا

٠ ى ذأل ١ فك و



 ٠ باوثلل نالطبم امهف

 ٠ اهركذي نآ نملاف

 ٠ اهرهلخي نا ىذألاو

 ٠ ءاطعلاب همدختست نأ نملا : ليقو

 ٠ رقفلاب هريعت نا ىذالاو

 ٠ هئاطعال هيلع ربكتي نآ نملا : ليقو

 ٠ ةلئسملاب هخبوي نآ ىذالاو

 ىذلا هنم هللا قح لوبقب هيلا انسحم رقفلا ىرب نا هخح امناو

 ه رانلا نم هتاجن وه

 ٠ لئاسلا دي ق عقت نأ لبق هللا دب ىف عمقت امناو

-٠ هللا نم هقزر ذخآ ريقفلاف



 : لجو زع هللا ل ات

 لاملا ىلع صخل ٣ انمو “رانغرلاو رابحألا ق تلزنأ ةيآلا

 . 7 .> .. ] د : , ٠ هي حسشلاو لخبلاو

 ..: ., : ٠: هقح نودؤي الو :لانملا نونتقي نيذلا نيدحوملا ى وأ

 +ة:حيحنصجلا .وهو ظليغتلل باتكلا لهأ نم ىشترملاب مهنرق

 ٠ .نيملسملا ىلع؛ تريك تلزئإ ابمل هل لديو :::

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ رمع ركذف
. "} . !.. . 

 ٠ » مكلاومأ ن نمئقب ام ا ط الا ةاكزلا نخرغي ٣ هللا نا » : لاقف

 "٠ . هلعاذأوا ازنكب ىآ زنكب سيلف هتاكز ىدأ ام : ىورو
 ٠ نينس عبس غلب ولو : لاق

 ٠ باتكلا لهآ فو انيف تلزن هنع هللا ىخر رذ وبآ لاتو

 ٠ ضرالا قوف ناك ولو هتاكز دؤت مل ام زنكلا نأ تملع امك حيحصلاو

 . زنك وهف كتجاح نع لخف املك : ليقو

 اك وآ ء ١ رفصو ء اضيب لك ةريره ىبآو رذ ىبأ لوت ق هل ليلد الو

٠ اهبحاص اييلع



_ .٧٥ . 

 . ٠ اهتاكز قيرفت قيرفتلاب ديري نآ زاوجلا اهقرفي ىتح زنك.ىهذب ...,

 ظ ٠ فاضملا فخا

 ٠ ةاكزلا جنارخآب اهقيزفُت "وأ أ اا

 . اهتاكز نيبو امهنيب قيرفتلا عقو دنف اهتاكز جرخ ا اذا هناف

 . . نيلواتلا كنيذ لهس امناو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هنع "رم ام

 : ةيآل تلزن ا اثالث ملسو هيلع هللا ىلص هلوت ف اضيآ ليلدو

 ..ه « ةضفلل ابت بهذلل ايت »

 مكدحأ نيعت ةنمؤم ةجوز وأ ا:ركاش ابلقو اركاذ اناسل هلوت عم كلذ

 , ٠ هنيد يلع
 ٠ ذختن لاملا ىف نيرجاهملا لوقل اباوج «

 برو نورساخلا مهأ لاومالا لغآ ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق فو
 . نيترم ةبعكلا

 ٠ هللا دابع هترف نم الا

 نال لاملاو ةضفلاو بهذلا .نع ع بيغرتلا دارملا نأل مه ام ليلقو

 ٠ لخيلل عاد امهعمج

 هتاكز تيذآ زنكأ وهف امهزد فالآ ةعبرأ ىلع داز ام لك : ىلع لاتو
. ٠ ٠ ةقغن اهنود دؤت مل وآ



 ۔ ٧٩٦

 ناكو الا هتاكز ىدؤب ل قرو الو بهذ بحاص نم ام : ثيدحلا فو

 موي ف هدابع نيب هللا يضقي يتح هرهظو هابنجو هنيبج اهب ىوكيف
 ٠ ةنس فلآ نيسمخ هرادقم ناك

 هل حطب ةمايقلا موي ناكو الا اهتاكز ىدؤي ال لبا بحاص نم امو

 ٠ انمسو املنع ىأ تناك ام رفوأ سلمأ ىأ رقرق ةيوتسم ضرأب ىأ عاقب

 ٠ ةرثكو ليق

 ٠ هلل الاكنا كلذك نكت مل ولو

 اهلوأ هيلع تدر اه ارخآ تضم املك هضعتو ههجو ىلعو هبلع ريسنو

 ٠ ةنس فلأ نيسمخ هرا دقم ناك موب ق هدابع نيب هللا مكحي ىتح

 نرق ال ام اهيف سيل اهنورقب ههطنتو اهفانكاب هأطتف تناك ام رفوآ رترق

 . هنرق رك امالو هنرق ىوتلا ام الو هل

 ٠ ايندلا ىف كلذ ىف ناك ولو

 ٠ ليالا ركذ امي ةرتعلا ركذ ةياور فو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لانو

 ٠ » لتقي ةاكزلا عنام «

٠ اهخحتسي ماما نم اهعنم اذا : ةديبع وبآ لاق



_ ٧٧ 

 لوسر ىلا هنودؤي اوناك امم الاقع ىنوعنم ول هللاو : ركب وبأ لات

 ٠ هيلع مهتلتاقل ملسو هبلع هللا ىلص هلللا :

 ٠ هللاب قحلا ىتح : ىورو

 ه ريعنبلا هب لقعي اه لاقعلا و

 ٠ رامثلاو دتنلا ةاكز ىف هتميق ردق وأ

 ٠ هتميق ردقت لاقعلاب دا رملا نا حيحصلا : ىوونلا لاقو

 ٠ هنمث ردق وآ ريعبلا هب لقعب ام لاقعلا : كلام لانو

 ٠ نيققحملا نم ريثك بهذ هيلاو

 ناكف ةقدصل ١ ىلع ةملسم نه دمحم ملسو هيلع هلل ١ ىلص ثعم دقو

 ٠ الاقع ةضيرف لك عم ذخأي

 نرق ىلا دمعي نأ قدصملا ةداع نم ناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 ٠ لبالا ذزشثت الئل نيريعبلا نيب هب نرقي ىذلا لبحلا ءارلاو فاقلا حتفب

 . حيحصلا ىلع هنيعب هبوجول أل ةضيرفلل اعبت لاقعلا ذخؤي امناو
 ٠ حيحصلا ىلع هنيعب هبوجول ال ةضيرفلل اعبت لاقعلا : ليتو

 ٠ ماع ةتدص لاتعلا : لينؤ

 . فسعت وه : لتقو

٠ اهوحن لبالا نم ةضيرفلا : ليقو



 ۔. ٧٨

 ءىش نع ضوعت ناو اهنيعب ةقدصلا نم لماعلا هذخأ ام : ليقو

 : . ٠.ابهنم

 ٠ اعم ذخأ : ليقو

 ىلا هنودؤي ناك ول نا ريدقت ىلع ةغلابم لاقعلا ركذ نوكي نأ زوجيو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .. ٠إ اودا وآ ايدح ةياور فو

 ٠ زعملا دلو نم ىثنألا ىهو

 اهلك تناك اذا منغلا ةاكز ىف قانعلا ذخأ زيجم لدتسا اهبو
 :. ...7 . . لان

 . ؤدا وأ ايدح ةياور فو أ

 ٠ نقدلا نود كفلا ريغصلا وهو

 ه الاقع ةياور نأ ضعب نعو .

 : ملسو هيلع هللا ىلص اثالث لاق

 ٠ « ةاكزلا منابمل ةالص ال »

 عرقأ عاجش ةروص ى ةمايقلا موي ءاج هكزي ملو هلام رثك نم : لاتو

 ٠ قئالخلا نيب هللا ىضقي ىتح هباذعب لكوم ناتبيبز هل

 ٠ تايحلا ركذ عاجشلاو

. سرفلا رثاويو هبنذ ىلع موقي ىذلا : ليقو



 _ _ ٧٨٩

 ٠ هسآر رعش بهذ ىذلا عرقألا و

 ٠ هسأر ةدلج : ليقو

 ٠ هسآر ضيبأ ىذلا : ليقو

 { { + هسئر ف عمجتملا مسلا ةرثكل هلك كلذو
 خ ٠. .اهبسآرب رعش ال ةيحلا نأ ضعب ركذو

 ... . هقدش ىق ناتللا ناتييبزلاو

 ٠ هاد ىار ىتح ملكت لاقي

 ٠ ناودوس ناتتكن : ليقو ..

 ٠ هينيع قوف امهنا : ليقو

 ٠ هاف نافنتكت ناتطقن : ليتو

 ٠: زنعلا ىنث ةلزنمب هقلح ىف امه : ليتو

 3 ٠ نينرقلاك هسأر ىلع ناتمحل ليقو

 ٭ هيف نم ناجرخي نابان : ليقو

 هل لثم هكزي ملف الام هللا هاتآ نم هياور ق بيذعتلا رسق دقو .

 ٠ همايقلا موي هتوطب ناتبنبر هل ع ونآ عاجش ةمايقلا مو

ىآ ءازلاو , ماللا رسكب هتيمزهلب ذ_خأب مث اقوط هل لعجي 1



 ٠ نينذالا تحت نيتيبان نيمظع : ليقو

 ٠ نيدخلا محل : ليقو

 ٠ كزنك انأ كلام انأ : لوقي مث

 ٠ خلا ٠.٠٠ هب اولخب ام نوقوطيس : هناحبس هللا لاق

 ٠ ةضغلاو بهذلا كلذ ىف لاملاو

 . قيوطتلاو ىكلا امهتاكز عنام ىلع عمتجيف
 ٠ بيذعتو ةرسح ةدايز كزنك انآ كلام انأ : هلوق فو

 همقلي ىتح هعبتي لازي الف كدعب هتكرت ىذلا كزنك انآ : ةياور فو

 ٠ اهغضمعف هدي

 ٠ هدسج رئاس هعبتي مث

 ٠ هنم رفي وهو بهذ ثيح هبحاص عبتي : ةياور فو

 مضقي امك اهمضقي لعجف هيف هدي لخدآ هنم دبال هنآ ىأر اذاف

 ٠ لجفلا

 : ملسؤ هيلع هللا ىلص هنعو

 هلثم الا هقح ريغ ىف هعضيو هتح نم هعنميف لام هل نوكي دبع نم ام

 اوندي ىتح هنم ذاعتسا الا دحأب رمي ال حيرلا نتنم عرقآ اعاجش هل هللا

 هنم .٠

٠ كنه هللاب ذوعأ : هل لوقيف



_ ٨١ 

 ايندلا ف هيلع لخبت تنك ىذلا كلام انأف ىنم ذيعنست مل : لوقيف

 منهج هللا هلخدي ىتح هقنع ىف هللا هقوطيف ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هنعو :

 » هتكله الا الام ةقدصلا طلاخن ال « ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هنعو :

 ىف ةشحاف ترهظ الو لنقلاي هللا مهالتبا الا دهعلا موق ضقن ام »

 مهنع هللا عنم الا ةاكزلا موق عنم الو نوعاطلا مهيلع طلس اللا موق

 ٠ « رطملا

 : اسضخ هنم هللا عنم اسمخ عنم نم : لاغيو

 ٠ لاملا ظفح هنم عنم ة اكزلا عنم نم

 ٠ ةيفاعلا هنع هللا عنم ةنتدصلا منم نمو

 ٠ هضرأ ةكرب هنم هللا عنم رشعلا عنم نمو

 ٠ ةباجالا هنم هللا منم ءاعدلا عنم نمو

 ٠ توملا دنع ديحوتلا ةملك منم ةالصلاب نواهت نمو

 ٠ هل لحي ال امك هذخآ ىدؤي لام ةاكزلا و

 ٠ هتتحتسي ال نمل هيطعمو

 ٠ رانلا ىلا هقحتسي نمع هعنامو

( ٢ ج ريغصلا عماجلا _ ٦ م )



٨٢ 

 تلاتلا لصفنا

 ٠ تقولا ذخأل زعملاو نأضلاو رقبلاو ليالاو ةضفلاو بهذلا جاتحت

 . مرحملا وآ ناضمر وأ ابجر هنوكو رهسن ذخأ بحتسيو

 هجرخرلف هريغ ىق هكلم كلذ لخد دقو ةثالثلا دحأ تيقوت دا رأ ناو

 ٠ هكلم نم

 راد أذاف اننتو هلك نوكيف دارأ ىذلا رهنلا نم موي رخآ هدربو

 ٠ ةاكزلا هيلع تبجو رهشلا هيلع لخد ىتح لوحلا

 ٠ طعي ملو رهشلا خلسني ىتح اعيضم نوكي الو

 ام دعب دافتسا وأ اهباصأ ىتلا ةاكزلا جارخا لبت رهشلا ف فلت ناو
 : مهيلا اهجرخأ

 ٠ رهشلا خلسني مل ولو مهيلع ةاكز الف

 ٠ رهشلا وأ تقولا ذخأي الو

 ٠ عيضم وهف اهطعي ملو موي ىضمو لعف ناو

 ٠ هكلم كلذ لخد ام تقو وه تقولا امنا : ليقو

 ٠ عيض دقف هنع رخأ ناو

 ٠ هكلم ف باصنلا مت اذا تقولا ذخأب امناو

 نع عفان ريغ هكلم ىف كلذ ىلع لوحلا رودي ىتح هيلع ةاكز الو

٠ باصنلا



_ ٨٣ _ 

 ٠ هدي ف تناك نا ماعنالل تقولا ذخأي امناو

 ٠ هريغ ةمذ ىف ناك ولو ةضفناو بهذلل هذخآيو

 ٠ لوحلا لبق باصنلا ناصقنب الا تقولا ضقني الو

 : نيئيست دحأب هجرخآ نآ الا كلملا نم جارخالاو

 ٠ ةقدصلا نم رارفلا : لوذلا

 ٠ ةنسلا نم ىضم ام ردقب ةاكزلا هتمزلو هتقو ىقب ارارف هجرخأ ناف

 ٠ اهتاكز همزلت هناف ارارف ةلغلا جرخأ نا اذكو

 ٠ لينلا ىلع ىحر رظناف

 . ركذ ام ىلع ةاكزلا هتمزلو تقولا ىقب ةجاحو رارفلا دصق ناو

 ٠ موزل الو ءاقب ال : لينو

 ٠ سنجلاب لادبالا : ىناثلا

 ٠ هيلع ىكزي ىقاب تقولاف سنجلاب هلدبأ ناف

 نيرشعب وآ مهرد ىتئامب ارانيد نيرشع لدبب نآ لثم هددحي : ليقو
 ١ ٠ راذيد

 ٠ اشبك نيعبرأب وأ ةجعن نيعبرأب اسثبك نيعبرأ وأ

 ٠ رارقلا دصق نآ الا ددج سنجلا ريغب لدبأ نا : لوقأو

٠ لصالا ضقنتنب مل ام تقولا ضقتنب مل تقولا لاح اذاو



 س ٨٤

 ٠ ليقاثم ةئالث بهذلا لصأو

 ٠ ةضف اهنزو وأ مهارد ةثالث ةضفلا لصأو

 ٠ ةضفلا ىف نامهردو بهذلا ف نالاقنم : ليقو

 ٠ مهرد : ليتو

 . سكعلابو مهاردلل الصأ ريناندلا نوكتو

 ٠ هل ككسلاو ةضفلاو ككسمال الصأ ربتلاو

 ٠ نسود ةثالث لبالاو رقبلاو منغلا لصأو

 ٠ سكعلابو رقبلل الصأ سوماجلا نوكيو

 جورخ نم باصنلا ىف تقولا ضقني ام هلك ةثالثلا ىف ضقنيو

 ٠ كلملا

٠ رم ام ىلع لاديالاو



_ ٨٥ 

 عبارلا لصفلا

 ٠ ا رانيد نورنع هككسم باصنو ال انقتم نورنتع به ذلا باصن

 ٠ ةضغلا طيرارتت نم طيرارتت ةثالث لاقثملا و

 نيفرطلا عوطقم طسوأ ريعش نم ةبح نوثالث ةضفلا طاريقو
 ٠ نيتدئازلا

 ٠ بهذلا طيرارق نم اطاريغ نورشعو ةعبرأ رانيدلاو

 ٠ تابح عبرأ هطاربتو

 ٠ ليقت اذكه

 ٠ لاقثملا نم ربكأ رانيدلا نوكبي نآ هيلع مزلو

 ف ةضفلا طيرارق نم طيرارق ةثالث لاقثملا نا ليق ام كلذ نم ىلوأو
 ٠ ةككسملا ريغ

 ٠ رانلاب تابح تس تصقن ةبح نونامتو عبرآ رانيدلاو

 ٠ ديزت الو صقنت رانلا نأل نيمتم اذه لب
 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « ةنتدص الاقثم نيرشع نود اميف سيل »

 . ناطاريق مهرد اتئام ةضفلا باصنو

٠ ةبح نوثالث طاريتلاو



٨٦ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص لات

 ٠ « ةقدص قاوآ سمخ نود اميف سيل »

 ٠ ثيدحلا ف مهرد نوعبرأ ةينوألا و

 ٠ مهارد رشع نزوف سانلا فرع ىق امأو

 ٠ مهرد عابسأ ةسمخ : ليقو

 ٠ لاقثم فصن وهف امهباصن رثع عبر ةضفلاو بهذلا ضرفو

 ٠ الاتثم نيرشع ق رانيد فصن وآ

 . مهرد ىتئام ف مها رد ةسمخو رانيد وأ

 ةعبرأ وأ ليتناتم عبرأ غلبي ىتح نيرشعلا ىلع داز اميف ءىش الو

 ٠ رثكأ وأ ريناند

 ٠ لاقثم رشع ليقاثم ةعبرأ لك ىفف

 ٠ رانيد رشع ريناند ةعبرأ لك فو

 ٠ امهرد نيعبرأ غليب ىتح نيتئاملا ىلع داز اميف الو

 ٠ ةيسشاملاب هيبشت كلذو

 ىكزي باصنلا ىلع داز ام انموق ضعبو انباحصأ نم دابع نبا لانو

 ٠ بوبحلاب اهبيسثت وآ اريثك وآ اليلق

٠ لوأل ١ حيحصل ا و



 ۔ ٨٧

 ٠ نيروكذملا لمحلا و ثيدحلل ىناثلاب ذخان الو

 ٠ اندنع ةاكز الف اليلق لقأ باصنلا نع صقن ناو

 هنع ةصقانلا مهاردلاو ريناندلا ف هباحصأ ضعبو كلام دنع بجنتو

 ٠ ةنزاولا زاوج زوجن تناك اذا انزو

 ٠ لولذلا حيحصلاو

 ٠ ىعفاشلا لاق هبو

 هريغ وأ ساحنب ةسثوشغم ريناندلاو مهاردلا تناك اذا ام كلذ لثمو

 ٠ باصنلا بهذلاو ةضفلا صلاخ غلبي ال

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعل اندنع ىلحلا ٥ اكز بجنو

 ٠ ) رشعلا عبر ةقرلا ق «

 ٠ بلعث دنع بهذلاو ةضفلا ىهو

 ٠ مهردلا : ليتو

 نم ضوع ءاتلاو ةففخم هفاتتو ةروسكم هؤارو اقلطم ةضغلا : ليقو

 ٠ قرولا ف واولا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل دعولاو ةدعلاكو

 امكروسي نأ نابحتآ امهل لاقف ناراوس امهيلعو هباع اتلخد نينآرمال

 ٠ ران نم نيراوسب هللا

٠ ال : انلاتتف



 ٠ امهتاكز ايدآف : لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ثلخد اهنآ ةشئاع نع ىورو

 ٠ بهذ نم وأ قرو نم تاختن ثالث اهيدي فو
 ؟ اذه ام : لاقف

 ٠ هب كل نيزتأ : تلاقف

 ؟ نهتاكز نبدؤتأ : اهل لاقف

 ٠ ال : تلاقف

 ٠ ةحتفلاو ةاكزلا نهيف نأ ىملعأ رانلا نم كبسح : لاق

 . عبصألا ىف ريبك متاخ ءاتلاو ءافلا حتفب ةحتفلا و

 ٠ نانبلا ف نكي دقو

 ٠ هيف صف ال متاخ : ليقو

 ٠ هب اهباصنو ةضفلاب بهذلا باصن لمكتسيو

 ىلا امهدحأ فرصيف باصنلا ىلع ارصاق امهنم الك نوكي نأب كلذ

 . ءادألا دنعو تتولا ذخآ دنع حلصأ وه امب رخآلا

 ٠ اريثك وآ ناك اليلق به ذل ١ ىلا فرصيو

 + ادعاصف ربناند ةثالث ىلا : ليقو

٠ فصنو مه رد ىلا ةضغلا ىلا فرصيو



_ ٨٩ 

 ٠ مهرد : ليتو

 ٠ ةثالث : ليقو

 ٠ اهبوني ام ةضيرف لك ىلع ىطعأ امهنم لك ىف باصنلا من ناو

 ىلا صقانلا فرص امهدحأ لمك ناو ىرخألا ىلا امهادحا رسكب الو

 امهنع ىدؤي انموق ضعبف الخ اميف كيرش لمكتسي ال ءادألا دنع لماكلا
 ٠ نايدلا امهطتسبو امهلجأ لحو ةمذلا ق ناك ١ ذا امهيحاص

 . امهكزي مل لجألا لحب مل ناو

 لوصو مدعب هذخآ نم عونمم نيد ىف ةاكز ال هنال نايدملا ةاكزو

 ٠ راسعالاب وآ لجخلا

 ٠ كلذ ريغب وأ لبتتسملا هذخآ ىجر ولو

 ٠ هبلع ةاكز الف هفلحف نايدملا دحج ناو

 ٠ بئاغ ريغ هيلع ارودقم ناك نآ ةاكز هفلحي مل ناو

 تناك نا ةضفلاو بهذلا نويد نم هيلع بجو ام ىكزملا طقسيو
 ٠ ةلاح

 اهموقيلق رهوجلا وحن ق وآ نداعم ا ى وآ ضورعلا ف رجنتب نمو

 ٠ امهيكزيو ةضفلاو بهذلاب

 ٠ اهيف لعج ام ىلع ىكزي : ليقو

 ابهذ ناك ءاوس هذخأ هضعب فق وأ كرشلا ةمالع هيف زنك دجو نمو
٠ روهظلا ىف كلذ ريغ وآ ابايث وأ ةضغ وأ



 _ _ ٩٠

 ٠ ةمينغلا ذخأي نمم ناك نا نامتكلا وأ

 ٠ لفطلاو كرشملاو دبعلاو ةأرملا هذخأت الف

 ٠ هنوذخأي : ليقو

 ٠ ةآرملاو لفطلا هذخأي ال : ليتو

 ٠ انبهذم لوألاو

 اوسيل مهنال لدعلاب امايق مهنم هذخأ ءالؤه ىديآ ٢ هدجو نمف

 ٠ هل ةعفنم هيفو الهأ هل

 ٠ هنع هزنت الاو ةنتف فخي مل نا كلذ اهذخأي نأ سأب الو

 ٠ هل وهف هريغ ضرآ ف دجو نمو

 ٠ اهبحاصل : لينتو

 ىطعآ نكي مل نا مامالل هعفديو هسمخ جرخي نآ هذخآ نم ىلعو

 ٠ ةاكزلا ىطعي نمل هسمخ
 ٠ ةضف وأ ابهذ ناك نا الا هيلع سمخ ال : ليقو

 سمخ' نم رثكأ زنكلا ناك نا سمثخلا جرخي امنا : انباحصأ لاقو
 ٠ قناود

 ةمالع هضعب ق ناك ولو مالسال ١ ةمالع هيق دجو نا ٥ ذخآي الو

 ٠ لاثمتلا بيلصلاك كرشلا

٠ اندعم دجو نا و طقغ كرشلا ةمالع هيف ام ذخأب : ليتو



_ ٩١ 

 باصنلا متو هكلم ىق لوحلا هيلع لاحو ائيش هنم جرخأ اذاف

 ٠ ةاكز

 ٠ لاملا ةاكز تقو دنع هاكز لام هل ناك ناو

 ٠ نيحلا ىف ةاكز باصنلا هنم جرخآ ام غلب اذا : كلام لاقو

 ٠ ةاكزلا مم اضيأ سمخلاب ندعملا ف ليقو

٠ انبهذم لوالاو



_ ٨٩٢ 

 ٠ ةا اهيفو ةاسن نوعبرأ منغلا باصن

 . ناتاتف نيرشعو ىدحاو ةئام غلبت ىتحو

 ٠ ثالاتف ةدحاوو نيتئام غلبت ىتحو

 ٠ ةاسث ةئام لك ىفف ةدحاوو ةئامثالث غلبت ىتحو

 ٠ ناضلاب زعملاو زعملاب نأضلا متيو

 ٠ حصألا ىلع هردق نم لكب ىطعيو

 ءاش امهيأ نمف ايوتسا نا الا امهرثكأ نم ىطعي كلامو ةمركع لاقو
 ٠ هليزملاو ةنيمسلا و ةليلعلاو ةحيحصلا و ةريغصلاو ةربمكلا دعبو

 ٠ اهسفنب ىشمت تناك نا الا ةريغصلا دعت ال : ليتو

 ٠ اهدحو برشتو لكأت تناك نآ الا : ليقو

 ٠ ىداولا زوجت تناك نا الا : ليقو

 ٠ ةنسم نوكتو ةنس اهل تمت نا الا ليقو

 نع تنغتسا ىتلا ىلع الا قلطي ال ةاشلا مسا : انباحصأ دنعو

 ٠ اهريغ

 ء ريبكلاو ريغصلا باصنلا قف دعي نكلو

٠ حيحصلا ىلع اهنم ىطعأ اهلكان افرخ تناك ناو



 _ _ ٨٩٣

 ٠ ةنسلا ةاشلا ىطعي : لعقو

 ٠ ضعي هراتخاو

 ٠ نانسأ ا ذ راص ىأ نسأ لعاف مسا ةنسل او

 ٠ ةنىسىلا متأ وآ

 ٠ كلذ ريغو ليزملاو ليلعلاو ريغصلا دع ق رقبلاو لبالا كلذكو

 ٠ نأضلل زعملاك رقبلل سوماجلا و ءاطعالا فو

 ٠ اهلك ماعنألا ىف كيرنلاب كيرشلا متتسيو

 ممتجم نيب قرتفي وآ قرفتم نيب لماعلاو لالا بحاص عمجي الو

 ٠ ةنتدصلا نم ارارف

 حضألا ىلع بلحم ١ و ضيرمل ١ هعمج ولو كرش ١ ريغي منننسميب الو

 ٠ اخ >دتنع

 نم ةفلعت ىتلا ف ةاكز الو بلحملاو ضيرملا هعمج امب متتسي ليقو
٠ اهب ىعرت ال تناك نا بلحلل وآ حبذلل ماعنألا



 ب ٩٤

 سىداسنلا لصخلا

 ٠ ةاش اهيفو ةرعبآ ةسمخ لبالا باصن

 ٠ ناتاىثف ةرشع ىلاو

 ٠ ثالثتف رننع ةسمخ ىلاو

 . عبرأف نيرع ىلاو

 ٠ ةمات ةنس اهل ىتلا ىهو ضاخم تنبف نيرسنعو ةسمخ ىلاو

 مسالا اهمزلو لماحلا ىهو ضاخملاب تقحل اهمأ نأل كلذب تيمسو

 ٠ اهمأ لمحت مل ناو

 ٠ دجوت مل نا نوبل نبا زاجو

 . ناتمات ناتنس هل نوبل نباو

 ٠ نبل تاذ نوكت نأ اهل نآ همأ نأل ىمسو

 ٠ نوبل تنبف نوثالثو تس ىلاو

 ٠ ةمات نينس ثالث اهلو هقحف نيعبرأو ةتس ىلاو

 ٠ بكرت نأ تنتحتسا اهنأل تيمسو

 نيتسو دحآ ىلا انح ركذلا ىمسيو لحفلا اهقرطيو اهيلع لمحيو

 ٠ ةمات نينس عبرأ اهلف ةعذجف

٠ اهطتتست ىأ اهنانسأ مدقم عذجت اهنأل تيمسو



_ ٨٩٥ 

 اهنانسآ لماكتل : ليقو ٠

 ةاكزلا ف اهيع صوصخملا نانسالا رخآ ىهو اعذج ركذلا ىمسيو ٠

 ناتقحف نيعست ىلا نوهل تنب اهيفف نيعبسو ةتس ىلاو ٠

 نوبل تانب ثالثف نيرنعو ىدحاو هتام ىلاو .

 نوبل تنب نيعبرأ لك ف كلذ دعبو ٠

 ةقح نيسمخ لك فو ٠

 هقوف نسلا طعيلف بجاولا نسلا دجوي مل ناو ٠

 ةضف وأ ابهذ لودعلا ةميقب لضفلا هيلع دريو ٠

 كلذك صقانلا ةميق ديزيو هتحت نسلا وأ امهريغ وأ : تلت ٠

 ةفينح ىبأ بهذمو انبهذم اذه .

 نورشع هيلع دري هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع مهريغ معزو
 ٠ بجاولا نسلا قوف ىطعأ نا ناتاش وأ امه رد

 + هنود ىطعأ نا كلذ دبزبو

 ٠ روكذلاو ثانالا نيب اهيف ديزلاو درلا نوكيو
 هتميق تناك نا الا ىثنالا نع ركذلا ىطعي الف لضفأ ثانالا ناف

 ٠ لب_فضذفأ

 ٠ اهاثنآو اهركذو رقبلا و منغلا نمس ق رمألا كلذكو

٠ بجاولا نسلا ءارش فلكي : كلام لانو



 ب ٩٦

 عباسلا لصفلا

 ٠ ةنس اهلو رقبلا ةعذجف نيرسنعو سمخ ىلا لبالاك رقبلا

 ٠ لبالا ف ضاخم تنب ريظن ىهو

 ٠ لبالا نم ذخؤي ام رقبلا نم ذخؤي هنأ كلذو

 ٠ ةلجاع ةريصق رقبلا نانسأو ةرينك لبالا نانسأ نكل

 ٠ نيثالثو تس ىلا لبالل دعي ام نينسلا نم اهن دعيو

 ٠ نيعبرأو تس ىلا ناتنس اهلو رقبلا ةينثف

 ٠ نيتسو ىدحا ىلا نينس عبرآ اهلو اهتيعابرف

 ٠ نيعبسو تس ىلا نينس سمخ هلو اهسدسف

 ٠ نيعستو ىدحا ىلا هاينثف

 ٠ ةينث نيعبرأ لك ىفف نيرشعو ىدحاو هئام ىلا هاتيعابرغ

 . ةيعابر نيسمخ لك فو

 ةرتي نيثالث لك ىق نأ رقبلا باصن نا : اضعب الا نوفلاخملا لاقو

 ٠ ةعيبت وآ اعيبت

٠ ةنسم نيعبرأ لك ف و



_ ٩٧ 

 نماثنا لصفلا

 ٠ دملايو ءابلا مضو ءارلا مضب اعبر ةقانلا دلو ىمسي

 . امهحتفب حبر اضيآ لاقيو

 ٠ ةعبر ىثنألاو

 ٠ اراوحو اعويه تيمس عيبرلا رخآ ىف اندلو ناو

 ٠ اليصف ىمس همآ نع لصف اذاو

 ٠ اعبر ىمسي ضعب ةرابعو

 . افيه مث

 ٠ اليصف مث

 ٠ ةيحضلاو ىدهلا ىف الو ةيدلا ىف الو ةاكزلا ىف كلذ لخدي الو

 . ضاخم نباف مويب ولو ةيناثلا ةنسلا ىف لخد اذاو

 ٠ ضاخ تنب ىثنالاو

 ٠ نوبل تنب ىثنالاو نوبل نباف ةثلاثلا ىف لخد اذاو

 ىثنالاو هيلع لمحلاو بوكرلا قحتسا هنال قحف ةعبارلا لخد ا.ذاو

.. هقح



 _ ٩٨

 حتفو ةمجعم لاذب ةعذج ىثنألاو عذجف ةسماخلا ىف لخد اذاو

 ١ . امهيف لاذلاو ميجلا

 ٠ ةينث ىثنألاو ىنتف هتينث ىقلاو ةسداسلا ىف لخد اذاو

 فيفختب ةيعابر ىثنالاو ءارلا حتفب عابرف ةعباسلا ف لخد اذاو

 ءابلا ٠

 ٠ ىننآ وأ اركذ سدسف ةنماثلا ف لخد اذاو

 ىق لزب امبرو ىثنأ وآ اركذ لزابف هبان علطو ةعساتلا ف لخد اذاو

 ٠ اهيف هبان علطي ناف ةنماثلا

 لعاف مسا ماللا رسكب ىثنأ وأ ركذ فلخمغف ةرشاعلا ىف لخد اذاو

 ٠ فلحأ

 ٠ لزابلا زواج ىآ

 ٠ ماع لزاب كلذ دعبو

 ٠ نيماع لزابو

 « ماع فلخمو

 .٠ اذكهو ٠٠ نيماع فلخمو

 مره اذاو ةدوع ىثنالاو دوعف ربك اذاو نينس سمخ ىلا ليقو
٠ عرقم



 ٠. محف : ليقو

 ٠ فراشو بان ىثنالاو

 ٠ الزاب نوكت ال ةقانلا : ديز وبأ لاتقو

 ىعدتف بونت نأ ىلا لوزب ىف لوزلا دعب لوح اهيلع ىتأ اذا نكلو

 ٠ ايان

 ٠ قونلا نم لماوحلا ماللا رسكو ءاخلا حتفب فلخلا و

 . ضعب دنع ارنثع ىمستو ةفلخ ةدحاولاو
 ٠ راشع عمجلاو

 ٠ اهبر ءاشي نآ الا لاملا ةميركو لماحلا ذخؤت الو

 ٠ اجعو عبتي ىلوالا ةنسلا ف ةرقبلا دلوو

 . عذج ةيناثلا فو

 ٠ ىتث : ةثلاثلا فقو

 ٠ عابر : ةعبارلا فقو

 ٠ سدس : ةسماخلا فقو

 ٠ ملاض : ةسداسلا قو

 ٠ ماع علاض كلذ دعبو

٠ اذكهو ٠... نيماع ملاضو



 _ _ ١٠٠

 ٠ ةعبارلا ف لخد ام رقبلا ىنث : ليعامسا خيسلا كسانم فو

 ٠ ةيمستلاو ةدملا ىف رتبلا نانسأك منغلا نانسأ رهاظ ريغ وهو

 ٠ افورخو المح ةاسثلا دلو ىمسيف ىلوالا ةنسلا الا

 ٠ الخسو ايدج ىمسي زعملا دلوو

 ٠ ةعست وآ رهسأ ةتس ف عذجي هنا ةجعنلا دلو ف ليق دقو

 ٠ ةيحضلاو ىدهلا ف زوجيو

 هل ام نأضلا نم عذجلا نأ كسانملا ف ليعامسا خيشلا دارم اذهو

 ٠ ةاكزلا بجاو ىلا رظنلاب "رم امو رهشأ ةتس

 ٠ بتقلا اهيلع لعجي ىتلا لبالا ىف ةاكز الو

 ةمئاسلا ىف ةقدصلا نال موقلا بئاكر ىهو اهتمزآب رجت ىتلا قف الو

 ٠ لاغبلاو ليخلاو ريمحلا ق الو رقب نم الو ةلماعلا ق ال

 لعج ام ىلع هيكزيف ةراجتلل كلذ ناك نا الا ةمالاو ديعلا ىف الو

 هدق ٠

 ٠ ةميقلا ىلع ليقو

٠ اقلطم ةاكزلا ليخلا ثانا ى : ةفينح وبآ لاقو



 _ _ ١٠١

 ٠ روكذلا اهعم ناكو روكذلا نع تدرفأ ءاوس ىنعأ

 . تبرق وأ روكذلا نع تدرفآ نا اهيف بجت : هنع ليقو

 ٠ لسسىنلل تذختا اذا كلذو

 ٠ ارانيد سرف لك نع ىطعأ اهكلام ءاش نا : لانو

٠ اهتاكز جرخآو مه ١ رد اهموق ءاسث ناو



_ ٠٢٣ ١ 

 عساتلا لصفلا

 رمتلا ىهو قاسوأ ةسمخ اهيف ةاكزلا بجت ىتلا بوبحلا باصن

 حرش ىف هتنيب امك فيفختلاو مضلاب ةرذلاو بيبزلاو ريعشلاو ربلاو
 ٠ لينلا

 ٠ ريلاك هل رشن ال ريعشلا ق برض ناكساف مضلاب تلسىلاو

 ٠ سمرتلاو لوغلاو سدعلاو ايبوللاو صمحلاك ابلاغ شيعلل

 بطحلا اد_ءعام ضرألا هجرخت ام لك ف بجت : ةفينح وبأ لانو

 ٠ شيسثحلاو بصقلاو

 ٠ ربلا ىبلع ريعمشلاو ريعشلا ىلع ربلا لمحيو

 ىف ربلاو عبطلا ف ريعشلا ههبشل امهيلع تلسثلا لمحي هنا رهاظلاو

 ٠ ةروصلا

 ٠ هيلع نالمحي امهناو

 ٠ هيف بجو ام هيلع لومحملاو لومحملا نم نك نم ىطعيو

 : مهريغو ىعفاشلا و ءاطعو لوحكمو هللا همحر بويأ نبا لمئا و لاقو

٠ هيلع ريسشلا الو ريعشلا ىلع ربلا لمحي ال



.١٠٣ 

 . : 2 ٠.٠ و ٠. وحن ا .

 ةاك ; الف ريعش قسوو رب قاسوأ ةعبرأ هدنع نم ىلع ةاك
 ر س

 ٠ كلذ

 ٠ ةديبع ىلا كلذ بسنو

 ىكزت ةدحاو ةرمثف ةنسلا هتعمح امو

 مب ناك اذا : ليقو ز الف رثكأ وآ رهشأ ةثالث نيترمت نيب ناك اذا ىتلا ف الا ةاكز الف
 ٠ اهدحو باصنلا اهيق مت

 وه عقف د دب فام كنل قفقمغحتن
 ِ د 7 و د : ٦ .ه ١ ٠ ث ه. .ه

 ١ حيحصل ٠

 ولق و قف ناف . ةاكز الف هنود وآ لطرك اليلق ولو صتن اف

 .م .هم .م ١ .م ٠ ٠ ه هج هم ٠ .. ٠.

  9انت ٠ ئ ارلق رصمب عم ثبح ( عل ةل اك بيرقتلل كلامو انباحصأ ضعب
٠ 

 نيلطرو لطرك ٠

 ٠ لقأف عاص فصنب ضعبلا ديتو

 ٠ لاطرأ ةسمخو : ديق

 = ٠ نزولاب ال ليكلاب رابتعالاو

 و اهرسكو حصنفالا ىلع وا واا حنفب قسولا و

 ٠ دادما ةعبرأ عاصلاو

٠ ثلثو لطر دملاو



 ۔ ١٠٤

 ٠ ىدادغبلاب ةريسي ةدايزو : ليق

 ٠ روهمجلل بسنو

 ٠ نالطر : ليقو

 ٠ ةيقوأ رثع ةسمخ لطرلاو

 . مهارد ةرشع ةيقوألاو

 ٠ امهرد نوسمخو ةئام لطرلاف

 ٠ ناطاريق مهردلاو

 ٠ ةبح نوثالث طاريقلا و

 . ايكم امهرد نورشعو ةينامثو ةئام لطرلا : انموق ضعب لاقو

 ىف دتما ام عوطتم طسوتم ريعس نم ةبح اسمخو نوسمخ مهرد لكو

 ٠ هتقلخ نم اجراخ نيبناجلا

 لطر ةئامتسو افلأ نزولاب قاسو الا ةسمخ : ةيعفاشلا ضعب لاقو

 ٠ ى د ١ : دغ

 ىلع مهرد عابسأ ةعبراو امهرد نورشعو ةينامثو ةئام لطرلاو
 ٠ ىوونلا دنع حصألا

 ٠ ىرعملاب بدرا عبرو بدا رأ ةتس ليكلابو

٠ اقلطم ماعنال ١ و بوبحل ا ق هكيرشب كيرشل متتسيو



. ١٠٥ 

 هيلعو ةدحاو ةكرش تناك نا ليتنو ٠

 ةاكز الف الثم اثالثأ هضعبو افاصنا هضعب باصنلا فق اكرتشا ناف

 ٠ افاصنأ نيرشع فو اثالث ةاسث نيرسثع فو اكرتسشي نا لثم

 عم ال هعم متأ نم عم ىكز متي مل نمو متأ نم عم كرتشا ناو

 ٠ هعم متي مل نم
 ٠ باصنلا اهيف دجوف هماهس عمج نا الا

 ٠ ماعنالا ىف كلذ تروص نا تاتوأ كلذ ف هل نوكب دتو

 ٠ دويف لوالا هتقو ىلا مجر باصنلا هل هب متي ام دافتسا ناو

 هماعناب الو لفطلا هدلو بوبحب متتسيو هلبقتسا ىذلا ىلا : ليقو

 ٠ اتلطم ضعيل د ف)ااخ

 بسكلا بحاصب ةراجتلا بحاص الو ليق نم كلذ ناك نا ضعبلو

 ٠ اهيف لعج ىتلا ةضفلاو بهذلا ةميقب ىكزي هنأل ماعنالا ف

 ٠ بسكلا بح اهب متنسيو

 ٠ رشعلا رهنلا وآ رطملاب ىقس اميفو

 ٠ رشعلا فصن ةيقاسلا وآ رجزلاب ىنس اميفو

 هنايقس نم اثلث لك نم ىقس ام ردقب امهيلع ىكز نيعونب ىتس ايفو

٠ رثكأ وأ لقأ وآ اعبر وآ



_ ١٠٦ 

 سسأ ام ىلع ليقو ٠

 كر دأ ام ىلع ليقو ٠

 باصنلا مت نا ضعب دنع ليلق لقأ ولو بحلاب كردأ اذا ةاكزلا بجتو
 ٠ لكلا ىف

 ٠ نيرخآ دنع قاسوأ ةسمخ كردأ اذاو

 ٠ طقف كردآ اميف بجت : ليقو

 دعم لمكي باصنل ١ ناك ا.ذا بجت امنا هنا مهضعب مالك ره اظو

 ٠ سييلا

 دعب الا جارخالا بجي ال هنا دارملا نآب هليوأت مهضعب رهظتساو

 ٠ كاردالا درجمل بوجولا قلعت ولو سبيلا

 تفلتو ةرمثلا تكردأ اذا ةرابعلا ىلا رظنلاب ىدنع ديعي ليوأت اذهو

 ٠ طيرفت ريغب

٠ اهتاكز مزلت مل جارخلا نم نكمت ريغبو



. ١٠٧ 

 رشاعلا لصفلا

 هعطتو هعمج ق ما دام باسح الب هنم لكأي 9 بحل ١ بحاصل زاج

 ٠ هل همعو

 ٠ باسحب الا ممج امم لكأي الو

 ٠ باسح الب اضيآ هنم لكأي : ليقو

 . باصنلا رادقم دحاو ناكم ف عمتجا نا الا

 ؟ ءارقفلل هاطعأ ام عيمج بسحي لهو

 ٠ ضرع ريغب ىلوتم ريقفل هللا هجول ىطعأ ام بسحي ال وآ

 ٠ اقلطم هللا هجول ىطعأ ام بسحي ال وآ ةاكز وني مل ولو ىوني

 ٠ لاوقأ هلك هبح ىطعأ ولو

 بوجو ىفف هكرتف هتميق نم رثكأ هرامث وأ هعرز ءانع ىأر ناو

 ٠ فالخ ةاكزلا

 ٠ ةعابت فوخل وأ ةبيرل كلذ كرت نا اذكو

 هاطعأ وآ هب ىراد وآ هب قدصت وأ هلايع وأ وه لكأ ام بسحي الو .

 ( 5 ٠ رامجلل :

٠ هيبص هبا د وآ هتبا د وأ فيضلا همعطأ وآ



. ١٠٨ 

 ةلآ نم بويحلا كلت لمع ق هيلا جاتحي ام هي لمع وآ ٠

 باصنلا رادقم كلذ نم عمتجي مل ام لامعلا هيلا جاتحي امو ٠

 وأ اقيقد وآ انيجع ولو دوجوم لك بسح داصحلا نم غرف اذاو

 ٠ اماعط

 ٠ هلك كلذ بسحي : ليقو

 ٠ باصنلا رادقم دحاو تقو ىف بهذ نأ الا هبسحي ال : ليتو

 ٠ رادقملا كلذ نع كزيلف

 هنع نونغتسي ال امم مهل لعج امو لامعلا لكأ ام ال ا هبسحب لرتو

 ٠ لمعلا ق

 ٠ اولمعي مل موي اولكأ ام بسحيو

 ٠ مهنم وآ هلايع ريغ نم اوناك لامعلا ف ءاوسو

 ٠ كاردالا لبق بهذا ام بسحي الو

 ٠ كاردالا دنع دجو امب باصنلا متيو

 تافصلا لصف ضعب دنع عطقلا دعب دجو ام ىلع الا ىكزي الو

: سمخ ةاكزلا ذخأل ةحيبملا



 ۔ ١٠٩

 ٠ مالسال ا _

 _ ةلادعلا ٠

 رقفلا ٠

 . ةيرحلا

 ٠ هتقفن ىنغ موزل مدع _

 ةاكزلا ءاطعا راكنلا نم بيعشو زيزعلا ىبأ نبا هللا دبع زاجأو

 ٠ فلاخم ولو رئابكلا بحاصل

 ٠ هنع فوقوملاو

 ٠ داهتجالا لئاسم ىف امهلوقب ذخألا زوجيو

 ٠ لوألا حيحصلاو

 أربتملاو انم هنع فوقوملا الا هدلب وآ هتيرق ف د_جي مل نآ الا

 ٠ انم هنم

 ٠ هنع فوقوملل اهطعيلف

 ٠ هنم آربتملا قسافلل اهاطعأ هدجي مل ناو هنع ىدجي مل ناو

٠ هدلب وأ هتيرق ريغ نم ةيالولا لهأ ىلا اهجرخي الو



_ ١١٠ 

 اريقف ارح اقساف هدلب وأ هتيرق ف دجو ام بيرق ناكم ف ولو كلذ
 مامالا نامز ف الاو ءىش ىقبو هنم رثكأ هيطعي نأ زوجي ال ام هاطعا وأ

 ٠ نيفلاخم وآ اتقاسف ولو اهلهأ ءارف ىلع ةيرق وأ دلب لك ةاكز قرفي هناف

 ٠ لماعلل ةاكزلا عفدتو

 . ىلوتم مامالا ناك نا ىلوتم نكي مل ناو

 . اهنم مامالا هيطعيو

 ٠ ىلوتم مامالا ناك نا ىلوتم نكي مل ولو كلذك

 ٠ اهبحاصل اهدريلف باتو ةريبك هعمو ةاكزلا ذخآ نمو

 ٠ ءارقفلا اهيطعي : ليقو

 ٠ هيلع ء ىش ال : ليقو

 ىنغو را رحال ١ ةئره ف ديع وأ مالسالاب ام رتنسم كرم اهذخأ ن او

 ٠ ءارقفلا ىلع اهقفنآو اهبحاصل اهدز باتو ءارقفلا .ىز ف

 ٠ ضعب دنع باصنلا كلام وه ىنغلاو

 ٠ ةنسلا ىلا هلايع عم باصنلا كلذ هيفكي ال دق هنآ هيفو

 نانجو همدخي مداخو هنكسي تيب هل نم رارقلا لهآ ىف وه : ليت

٠ هيلع نيد الو ة هنس توقو اهبكري ةبا د هلو ةلغلا مايآ ر امثلا اهتم لكآي



١١١ 

 كلذ هل متي ىتح ذخآيف ٠

 ةبا دو هلقنل ةلومحو اهبلحي منغو ةنس توق هل نم ةيد ايل ا لهآ نمو

 ٠ نيدمب سيلو تيبو مداخو

 ىلا ةنؤمو ةوسكو ةقتقن هلايعو هيفكي ام هل نم ىنغلا : لينو
 ٠ ةنسلا

 ٠ همدخي امداخو هنكسي اتيب الا كلم ام لك كلذ ىف بسحيو

 ٠ كلذ هل متي ىتح ذخأيف

 ٠ ةبادلاو رادلاك هنع ىنغتسي ال ام بسحي ال : ليقو

 ٠ ةنس هلايعو هيفكي ام ريقفلا ذخآيو هنع ىنغتسي ال ىذلا لهألاو

 ٠ هرمع لوط اهب ىنغتسيف ةعيض هب ىرتشي ام ليقو

 . ىنغتسيف اهب رجتي ةعاضب هب ءىهي ام وأ

 رثك ام ىأ ىنغ تقبأ ام ةقدصلا ريخ ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ اينغ اهذخآ نوكي ىتح

 ٠ اونغاف متيطعآ اذا : هنع هللا ىضر رمع نعو

 هسفنل ىقبيو لاملا بحاص اهيطعي لفنلا ةقدصلا دارملا : ليقو

 ه هب ىنغتسي ام

 فالآ ةرشع ولو هل ناك ام لثم ذخأي نآ هلف رقتفا نم : ليقو
٠ مهرد



١١٢ 

 ٠ لادتعالا دح نع جرخ نأ الا

 ٠ فارسا نيلوقلا فو

 ٠ امهرد نيسمخ ريقفلا ذخأي : ليغو

 ٠ باصنلا رادتم : ليقو

 لكل نوكي ىتح هتقفن مزلأ هلايع نم لكب اضيآ هرادقم ذخأيو
 ٠ رادقملا مهنم دحاو

 . ةليلو موي توق ذخأي هنا مهضعب معزو

 ٠ فوصتلاو جرختلا ىلع اذهو

 توقمملا عيسوتلا نونف نم هسفن هيهتسنت ام ىلا ذخألا ذخأي الو

 ٠ اعرش 7

 ٠ لجو زع هللا ةعاط ىلع ىوقتلا ونيلو

 ٠ هنع ىنغتسا نا هلهآ ىلا هتجاح نع لضافلا فرصيلو

 ٠ هتقفن هتمزل نمل هتاكز ناسنالا ىطعي الو

 نيدك هنم دبال امم ةقفنلا ريغ ق اهلعجي ناك نا زاوجلا رهاظلاو

 ٠ ءافو هل دجي ال .قولخمل وأ هلل

 ٠ ةاكزلا ىطعم ىلع هكردي امم سيلو

٠ ريقف جوز تحت هنا اهيطعيو



_ .١١٣ 

 ٠ غلبلا هدالوأ اهيطعيو

 ٠. تاغلابلا هتانب اهيطعيو مهزاح نا ليقو

 ٠ تالفط وآ تاغلاب ءارقف نجوزت نا نميطعي : ليقو

 ٠ اهدالوأو اهجوز ةآرملا اهيطعتو

 ٠ ةفيلخلاب الا لفط ىطعت الو

 . ,. ٠. هتقفن همزلت مل نا هتدجو هدجو هدالوأ دالوأل ىطعيو

 . , ه. ةرافكلل .ال هللا هجول مهقتعا نا لافطخلا هيلاوم كلذكو

 ٠ لاملل اعماج ناك اذا فرتحملا ىوقلل ىطعت الو

 . ةجاحلا ال هعمج اهب ىوذ نمل الو
 وآ نيد ء اضق وآ ةشيعم وآ ملع بلط ق اهرلا جانح ا نا اه اطعيو

 ٠ رست وآ جوزت وآ ةرافك وآ ةعابت

 وآ .قرطلا حلاصم وأ ىتوملا نافكأل وآ ادجسم اهيف ىنبيل ذخؤت الو

 ٠ هدلو جيوزت وأ لفن جح وأ فايضال ١ ماعطال

 ٠٥٠ ةبارق ةلص وآ

 ٠ ةمينغلا سمخ اهنم الدب مهلو بلطملا و مشاه ىنبل ىطعت الو

 ٠ هوتتعا نمل الو اهوطعأ هنم اوعنم ناو

 ٠ مهنم موتلا ىلوم ناف
 . { ` ٠ اهيدهم نم اهلوبقو ةاكزلا ءأرش ىنغلل زوجيو

' "( ٢ اج ريغصلا عماجلا - ٨ م )



.- ١١٤ _ 

 . , رشع ىداحلا لصفلا

 : فانصأ ةينامثل ةاكزلا ىطعت

 . ٠ نولأس ال نيذلا ةجاح لهآ مهو ءارقفلا : لوالا

 ٠ نولأسي نيذلا ةجاحلا لهآ مهو نيكاسملا : ىناثلا

 ٠ شيعلا نم هغلب ىذلا ريقفلا ليقو

 . ٠ ناك هنامز هيف ريقفلا نا الا

 ٠ ةروسكم ىأ : ثلاثلا

 . شيعلا نم هغلب ىذلا ريقفلا ليقو

 ٠ كرحتم ريغ هنأك هل ءىش ال نم نيكسملاو

 : رعاشلا لوق ىف هل ليلد الوأ

 هتيولج تناك ىذلا ريقفلا اما

 دممس هل 7 ملف لايعلا هخقفو

 ٠ ءارقف نيرجاهملا نم اسانا هللا هبمسىت ق الو

 ٠ اوزغيو اهيلع جحي ةننانو دبعو ةجوزو راد ذحاو لكلو

 . ةيولح هل ريقف فصو كلذ ف ام ةياغ نال ةاكزلا ىف مهل هماهساو

 نا ركذي نأ نود اريقف ةقانو دبعو .ةجوزو راد هل نم ةيمستو
٠ كلذ نود نيكسملا



 ٥ ١ ١ حد ..

 ٠ اريقف ىمسي ال هل ءىش ال نم ناو

 ٠ ةغلبلا هل نم نيكسملا : ليقو

 . اهدجي ال نض ريقفلاو

 : لجو زع هلو ىف هل ليلد الو

 ٠ ( خلا ٠٠ نيكاسمل تناكف ةنيفسلا اما )

 : رعابشلا لوق ف الو

 . ! .. : هرج جوت ميظع رجأ ق كل له

 هرك_ .ع ١ ريثك انكسم ثيغت

 5 هرصبو هحمس ٥ ام ش رع

 ريقفلا نأ ركذي نأ نود ةنيفس مهل ناب نيكاسمو هايسث رشع هل ناب
 . انيكسم ىمسي ال هل ءىش ال نم

 ٠ ءاوس امه ليقو

 . اهيلع نوطاعلا : ثلاثلا

 اهعضاوم .ىف اهوعذخيو اهلهآ نم اهوذخأ نآ مامالا مه رمأي نيذلا مهو

 ٠ هيلا اهب اوتاب وآ

 .:ه نمثلا ملاعلا مهسو

: ٠.٠ هماعل .هيفكي .ام ,ليقو



 س ١١٦

 . مامالا ىأر ام ليقو

 . هتنزو هذخآ همهس ذخأي نأ لبق تام ناو

 ٠ هل ىطعأ هذخأي نآ لبق لزع ناو

 فلعو هيلع نكري اموأ ةاكزلا رماب الغتسم مادام هقفنلا لماعللو

 .. ... ٠. اهيلع لمحي .ىتلا باودلاو كلذ ىف هعم نم باودو هتباد

 ..٠ هءارسث حلصي ام ءارشو هعيب حلصي ام عيب ىف رظانلا وهو

 ٠ اينغ ناك ولو مهس لماعللو

 ٠ ةرجألا ةهج ىلع هذخأ هنال

 ولو هالولاو هارشلاو ةاضتلاك نيملسملا ةماعل ةعفنم هيف نمل تزيجاو
 ٠ مهانغ ردق ىلع ءاينغآ

 هلايعو مامالا ةقفنو الماع وأ ادهاجم ولو ىنغلا ىطعت ال : ليقو

 ٠ نيملسملا رظنب لام هل نكي مل نا لاملا تيب نم

 . مرحت مل هرمأ الب هسفنب مامالا نامز ف هلام ةاكز قوف نمو

 ٠ دلب لك ةاكز فصن لماعلا مستي ليق

 ٠ بتاكملاو مراغلاو هلهآ ءارقف ىلع اهثلث ليقو

 ٠ نيملسملا حلاصمل لاملا تيب ف ىقابلا لعجيو

. ليبسلا نباو مهبولق ةفلؤملاو لماعلا مهس مامالا هيغ ىطعيو



 س ١١٧, ب

 ٠ !ىن '. :;¡ ه. ىلوأ وهف ةلودلا زع اهلك اهيلا جاتحا ا؛ذاو

 تاذو لماحلاو اهدلو .ىنبرت ىتلا لاملا بايرآ نم لماعلا ذخأب الو

 ٠ ءاشي نا الا لحفلاو نبللا

 ٠ هسفنب هتاكز لابلا بحاص قوف مامالا مدع اذاو

 ٠ انيمأ ناك نا يترد نم فلختسي وأ

 ٠ اهقحتسم ف اهعضو هنا ملعي ىتح هرجي مل انيمأ فلختسي مل ناو

 ٠ ةرضاح الا ةاكزلا عفدت الو

 ٠ هيلا عوفدملا .تلصو نا الا زجت مل ةبئاغ تعفد ناو

 ث مهبولت ةفلؤملا : ,عبارلا

 . مالسالل ةعفنم هيف ىجرت نم مهو

 : اكرش ةرضم مقد وأ

 ٠ هناميا فعض ادحوم وأ

 ٠ اهب اوفلؤيل ةاكزلا نم نوطعب مهناف

 . همهس طقس مالسالا ىوت اذاو

 " `‘ ٠ رمع نامز نم ةفلؤملا مهس طقس : ليقو

 ىف اونوكي مل ولو اهنم نوطعي نونتاكملا مهو باترلا : سماخلا
٠ ةيالولا



١١٨ 

 . . إ .-.. اندنع رارحأ مهو

 ٠ .هيلع اوبتك امم مهيلع ام.اوصلخيل اهنوذخأي

 ٠ دساف وهو هيلع اوبنتك ام اودؤي ىتح ديبع مه : انموق لاتقو

 الو فارسا ريغ نم نيدلا مهمزل نيذلا مهو نومرافلا : سداسلا

 ٠ .الجآ وآ الاح داسف الو ريذبت

 ٠ هللا نيبو هنيب اميف هتمزل ةعابت ىضقيل ناستالا اهذخأيو

 : ٠: كلذ وحنو ةاكزو ةرافكو جحك

 ٠ اهريغو راهظلا ةرافك :اهب ىضقيلو

 فكو داسق وآ ريذبت وأ فارساب نيد همزل ناو كلذب طاتحيل وأ
 ٠ هل تيطعا كلذ نع

 ٠ رهظي امهف هيلا عجرب ال نا ىون نا هل لحيو

 ١ هللا ليبس لهأ : عباسل ٠

 ٠ ودعلا روغث ىق نوطبارملاو ةازغلا مهو

 ٠ فافك ءىفلا .نكي مل نا ةازغلا اهنم اطعي : ليقو

 +٠ اينغ ولو اهنم ىزاغلا اطعيو

 ٠ هب عطتنا وآ اريقف ناك نا الا اهنم ىطعي ال : ليقو

٠ ليبسلا نبا : نماثلا



 س ١١٩

 , ه ةيبصعم ريغ ف نورفاسملا مهو

 ث مهدالب ق ءاينغأ اوناك ولو اهنوذخأي نوجاتحملا

 . ةيالو لهأب اوسيل وأ

 نا نيملسملا ءارقفل هوطعآ ءىش اهنم مهيديأ فو مهدالب اولصو ناو

 ٠ ةاكزلل الهأ اونوكي مل

 ٠ هن وكس ليقو

 هدلب ق ىنغ وخ و ةجاحل اهذخأ اذا ليبسلا نبا ل نا مهضعب معزو

 . ! ٠ هلام نم هدلب لصو اذا اهد __

 ٠ هب عطقنملا جاحلا ليبسلا نبا ليقو

 . نامتكلا ى ةينامثلا ءالؤه ىف دجو نمم ءاسث نمل ىطعيو

 ه ةينامثلا نيب مسقي ىعفاشلا لاقف روهظلا ى اماو

 ٠ تأآزجأ دحاو فنصل تيطعا نا انلقو

 ٠ هاوس دجوب مل ولو اهلك

 . خلا تاقدصلا امنا هناحبس هلوت ىنعمو

. امتح مهلك مهنيب قرفت اهنال ركذ نم اهلحم نا



١٢١٠ 

 ' زشع ىنانلا لصفلا

 روهمجو هللا مهمحر انياحصآ نم نيينامعلا دنع قاب ضرف رطفلا ةاكز
 ٠ .راصمالا ءاهقف

 ه موق دنع ةاكزلاب خوسنم شرف وهو
 ٠ برغملاو ليجلا لصأ نم انباحصأ دنع ةبحتسم ةنسو

 ٠ كلام باحصآ نم نيزرخاتملاو قارعلا لهآ دنسو .

 ٠ حيحصلا وهو

 ٠ .قباسلا ةفالخلا ىلع ةاكزلا هل عفدت نمل عفدتو

 ٠ تلصو نا :الا ةبئاغ اهعفد ىزجي الو ةزماح عفدتو

 ا٠ ةيده ثعبت الو

 ٠ بئاغل بجت الو

 ٠ ةتفن هتمزل نمل عفدت ال ةاكزلا اذكو

 ٠ رطفلا موي نم ديعلا ةالص ىلا جورخلا لبت اهجارخا لضخغالاو

 ٠ ىحضالا موي ىلا ةرطغ ىمف مويلا كلذ ىف اهجرخي مل ناو

 ٠ طقف لاوش رخآ ىلا ليقو

٠ ةقدص كلذ دعيو



_ ١٢١ 

 _ ٠ اندنع ءارقفلا ةجاحل ناضمر ف اهليجعت زوجيو

 وأ لفط وآ كرشم ولو دبع وأ رح سفن لك نع دادما ةعبرأ ىهو ;

 ٠ هسفن نع ءرملا اهجرخي غلاب

 كلذ ريغو محلو 7 نبلو ر رمتو بح نم هب توقتي ام هنومي نمعو

 َ ‘ا ه مهتوقو هتوق لج هيف ام

 ٠ هيلع الف ديضلا ؤآ مكالا وأ ارحصلا لوقن نم هتوقأ ناك نا الا

 . ' ٠ليكلا وأ نزولاب ابوطم نبللا نم ىطعتو

 .ه نزو وآ ليكب اعوطتم لقبلا نمو

 ٠: ماظعلا عوزنم اعوطقم محللا نمو

 ىبا دنعو اندنع ايهذ وأ ةضف دادمالا ةعبرألا ا ةميق ءاطعا ز وجيو

 . هبغفعمنح
 .ه

 سفن نع اهجارخا زوجي الو ارب نادم سقفت لك نع ىزجي ليغو : :ا دا | . ...من : .' :::: :ة .1

 1 .. ٠ اندنع سنج نم ةدحاو

 نادمو رمت نع نادمو رب نم نادم ىطعي نا لثم زاوجلاب لبقو

 ٠ كلذ وحنو رمت نم نادمو ريعش نم

 ٠ ناضمر رخآ سمش بورغب بجتو

 ٠ ديعلا رجف عوللطب وأ

٠ بوجولا تت تمتو لبق ى ثدح نميف امهتدياف هسمش ع ولطب وأ



. ١٢٢ 

 ٠ الف هلوخد :دعب وأ هنع جرخت هناف

 ٠ غلبلا . هدالوأ نم زاج نمع اهجرخي ال كلذ سيكع ىع فلت نمنفؤ ... .

 ٠ هزجي مل ولو غلب نمع اهجرخي ال ليقو

 ٠ هنم مهنع اهاطعأ لام هراغصل ناك نا ليقو .

 . هجري مل اذا قبالا وآ بوصغملا نع اهجرخي نا هيلع سيلو !.

 . ضعبل افالخ دحاو لام ف ناتاكز عمتجت ال هنال ةراجتلا ديبع نع الو

 ٠ ةكرشملا ةجوزلاو كرشملا ,دبعلا نع جرخت ال ليقو

 . ه اقلطم ةجوزلا نع ال ليقو

 ٠ دلولاو دبعلا نم كرشملا ف ةصح نع ىطعيو

 ٠ اهلحم رمؤي وأ بلجت مل ام ةجوزلا نع ىطعت الو

 ٠ ريقفلا ىف فلخلاب هيف فلخلا مدقو ىنغلا ىلع الا اندنع بجت الو ..

. هيلع نيد الو ةوق هدنع نم ىلع بجت ناويدلا فو



 ن ١٢٣

 نماثلا بابلا

 جحلا ق

 + دصتلا ةغل وه جحلا

 فالتخا ةرٹكل رافسألا نم هريغ نود اجخ :هللا تيبل رفسلا :ىمسو

 ٠ هيلا ساانلا

 هيف سانلا فالتخا ةرثكل ةبجحب مظعألا قيرطلا ىمس كلذلو
 ٠ هيلا دصقلا

 : هناحبس هلوقل ضرف وهو كسانملا عطق اعرنو

 ٠ . الييس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو «

 : عادولا ةجح ف ملسو هيلع هللا ىلص هلوتو

 مكبر هللا اوديعاغ مكدعب ةما الو ىدعب ىبن .ال سانلا اهيأ اب »

 مكسفنأ اهم ةبيط مكلا:ومآ ةاكز اودآو مكسمخ اولصو مكرهش اوموص »

 اولخدت _ ةيصعملا ريغ ىف ىآ مكرومأ ةالو اوعيطأو مكبر تيب اوجحو

 ٠ » مكب ر ةنج.

 ىف عفريو نيترم مده دق هناف اوجحت ال نا لبق اوجح » : هلوقو .
 ٠ « ةئثلاتلا

_ ئنثبح ىلا رظنا ىنآكف اوجحت ال نا لبق اوجح » ةياور فو



_ ١٢٤ 

 اهعضاوم نع هلجر وأ هدي لصافم اتلاز ىآ _ نذالا ريغص ىأ _ عمصا

 . ٠ _[ ارجح ارجح اهمدهي لوغم هديي

 اهتيدوأ بانذا ىلع اهبارعا دعتت اوجحت ال نا لبق اوجح ةياور : فو
 ٠ د_حأ جحلا ىلا لصي الف

 ىف تبنت نا لبق تيبلا اذه .وجح هنع هللا ىضر دوعسم: نبا :لوقو :: .
 ٠ تقفن الا ةيا:د اهنم لكأت ال ةرجش ةيدابلا

 : - . .تتام . 3 _. .ج

 : نا هيلا هناحبس هللا ىحوأ تيبلا ءانب لمكأ امل ميهاربا نا ىوريو

 جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتآي جحلاب سانلا ف نذاو )
 ::' ه ( قيمع

 :.` ٨:: ىتوص غلبي:اه :براي : ميهاربا لاقف

 ... ه غالبالا “ىلعو ناذألا :كيلع .هيلا هللا ىحواغ . ... .

 ماتلا ىف وه ىذلا رجحلا ىلع ماقف

 : ى دانف سيبق ابآ ىواس ىتح رجحلا هب عفتراف

 مكبر اويبجأاف ٥هوجحت :نأ .مكرمأو اتيب ىنب دت هللا نآ سانلا اهيآ

 :: . ٥ ٠ جحو

٠ اهلك ايندلا ف نم هللا غمسأف 7



١٢٥ 

 هللا ملع ىق
 . ىف .ةم

 عمساو  7ةمايقلا موي ىلا بالصالا ف نم

 جحي هنا ٠

 +: ح ام بسحت
 - ٍ ` ٠ . ٠ وأ نجتنرم ا :

 جحي رثكأ 7 هياجآف .د رم .و ٥ رم . كريل مهللا كىنل لك

 ٠ جحل ا ف ٥ امدن ه ت ر اصو

 ن ىلا رجحلا داعو ". ةيلغ ناك ام ىلا رجحلا د

 سيبق ىبأ لبج ىلع مان : ليقو

. ! ؟ ٠ ٠.٠ . ! ٠



:١٢٦ 

 لوالا لصفلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات :

 . « نردلا ءاملا لسغي امك بونذلا لسغي جحلا ناف اوجح د
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ٠ « !وحصت اورفاسو اونغتست اوجح »

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ةئامعبس ةوطخ لكب هل بتك مجري نأ ىلا ايسثام ةكم جح نم »
 ٠ ) مرحل ١ تانسح نم ةنسح

 ٠ ةنسح فلآ ةئامب مرحلا ةنسحو

 ٠ ةنسح نوعبس هريعب اهوطخي ةوطخ لكب بكارلا جاحلل لاتو

 رابلاو هللا ليبس فق نيزاغلا تحفاصل ادحأ تحفاص ةكئالملا نا ولو

 مهردلا هللا ليبس ف داهجلا ف قفنملاك جحلا ىف قفنملا : لاقو

 ٠ مه رد ةئامعيسم

 ٠ امهنيب اا ةرافك ةرمعلا ىلا ةرمعلا نم لاقو

٠ رئابكلا بنتجا نمل ىآ



_ .:,١٢٧ _ 

 . مثاب هطلاخي ملو وه امك لماك هجو ىلع هب ىتوأ ىذلا

 ٠ لويقملا ليو

 ٠ باوثلا وهو ربلاب لباقملا ليق هنأكف

 ٠ هلبت ناك امم ريخ هبحاص نوكي نا هلوبق ةمالعو

 ٠ لوألا حيحصلاو

 هبونذ نم جرخ قسغي الو ثفري ملو تيبلا اذه جح نم : لاتو
 ٠ هما هتدلو مويك

 هتباد هتصقتوف هللا ليبس ف ادصاق هتيب نم جرخ ملسم اميا : لاقو

 تام ؤأ _ ةباد ىآ _ ةماه هتغدل وأ _ هقنع ترسك ىآ _ لاتقلا لبن
 ٠ اديهش تام برض الو لتق الب ىآ هفنا فتح

 . . ةنجلا هل هللا بجوأ ةعون لمق

 جاحلا رجآ هل رجآ تامف ا رمتعم وأ اجاح هتيب نم جرخ نم : لاتو . ٥

 ٠ ةمايقلا موب ىلا رمتعملا

 .. بساحي ملو هل ضرعي مل نيمرحلا دحأ ف تام نمو

 ٠ ةنجلا لخدا : هل ليتو

.. جاحلا هل رفغتسا نلو جاحلل رفغا ميللا : لاقو



 _ ١٢٧٨.

 ٠ لوذنا ا ,عيبر نم ةرشعو رغصو مرحو و ةجحلا ىذ .ىف ىأ

 اوليقيو جيجحلا اولبتتسيو ةازغلا اوميشي نا فلسلا ةداع نم لاقىو

 ٠ ماثالاب اوسندتب نا ليق كلذب نودانبو ءاعدلا مهنولأسيو مهنيعأ نبب

 ةرهوج دوسالا رجحلاو ىتمأ بوتذل ةرافك تيبلا اذه : لاقو

 ٠ مهبونذو

 ٠ ترتسو , ناك ا امك : ندوعيلو ى ذآ لك نم هب ىمتش ال كلذ الولو

 . م .:.. .الا نيغأ نع هتنيز

 ٠ هلاح ىلع ةنجلا نم ناك ام ىلا اورظني نا مهل ىغعبتي ال ذا

 . باجم تيبلا دنع ءاعدلا نا ملعاو

 رفخآ الو دعبأ ىآ رخذآ الو رغصأ مؤي ف ناطيشلا ىآر ام : لاقو

 ٠ ةفرع موي ق هنم ظيغآ الو

 بونذلا نع هللا زواجتو ةمحرلا لوزن نم هيف ىري امل الا كلذ امو

 ٠. ردي موي ق هنم ىأر ام الا ماظعلا

 قلخلا ءوسو عاطقنالا نما نمل لضفأ ىشملاب جحلا نا ملعاو
 : ٠ ثفعتلان

 ٠ لامجلا باحصآ ىلع نوملسيف .جاحلا نوقلتي ةكئالملا ناف

 ٠ لاغبلا باحصآ نوحفاصيو

ه ةاشملا نوقناعيو



 س ١٢٩

 . ىناثلا لصفلا

 ضرمك عنام هعنمي ملو ردق نم .ىلع رعلا ف .ةرم .بجاو جحلا ,

 ٠ هيلع نيد رساحو

 وأ اينارصن وأ ايدوهي تام بئات رغ اعسضم هي : صوي ملو تام نا و

 5 . - 7 ث : 0 ٠ ٠ ... .- ٣ ةيلهاج ةتوم

 : اكرش ال قافن رفاك ةنال باذعلا ف كلذ لثمأ ىنعا أ

 :> لمعن هل لبقي ملو هبوجو دحج نا الا

 ٠ ثيدحلا ق كلذ ى ور

 هللاو نمؤمنب جحي ملو جحلا هبلع بجو نم ام هللاو : رمع نعو

 _ . نمؤمب وه ام هللاو نمؤمب وه ام

 ٠. :روفلا ىلع جحلا نا هرهالنو

 ٠ هيخارت حيحصلاو

 ٠ هسغنب جحي مل نم دارآ هلعلو

 + هسفنب صوآأ الو

( ٢ ريغصلا عماجلا ه :مر ©تة>١ ده



 ٣٠)... ۔

 تلاثلا لصفلا

 وأ ادحوم ىثنا وأ اركذ عيطتسملا' رحلا لقاعلا خلابلا ىلع جخلا ٦

 . اكرشم

 ٠ همالسا دعب جحيف ملسي نأ بجاولاف كرشم نم حصي ال نكل

 ٠ هدع ةداعالا هبلع تيجو غولبلا دعب عاطتساو غلابلا ريغ جح ناو

 ٠ لفن رجآ لوألا ىلع رجؤيو

 ٠ هنم ثحص دقو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوتل حيحصلا وه كلذو

 . « ىرخأ ةجح هيلعف ملحلا غليب ملو جح ىبص اميا »

 ٠ غولبلا دعب عاطتسا نأ ىآ

 ٠ ةفينح وبأو انروهمج هيلعو

 : راصمأكلا ءاهقف ضعبو بوبحم نبا لاقو

 ٠ غولبلا لبق ةجح هيفكي

 ٠ جحلا هيلو هل ىون نونجم وآ زيمم ريغ ىبصب جح ناو

 :٭ هسقنل كلذ لعفي نا دعب هل ىبلو

٠ ئدنع ىزج هسفن نع همدق ناو



_ ١٣١ 

 . مرحملا هنع لزعي امع هلزعيو

 . مرحلا برق عيضرلا درجي : انموق ضعب لا

 نا ضرفلا نع نونجملاو لفطلا ىزجي ال جحلا اذه نا قحلاو

 ٠ ةقاناو غولب دعب اعاطتسا

 . ٠ هقتع دعم عاطتسا نا ةداعالا هيلع تمجو دبع جح ناو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذ

 نم عميطتسمب سيلو ىرخآ ةجح هيلعف هقتع مث جح دبع اميا »
 .ئه _) قيرطلا فاخ

 ٠ قيرطلل اليلد دجي مل رمالاو

 ٠ بوكرلا ىلع الو ىشملا ىلع ردقي مل نم الو

 ٠ ةقفر دجي مل نم الو

 . عجري نأ ىلا هلايعو وه لالا نم هيفكي ام دجي مل نم الو

 . ىشملاب ةرضم هتقحلتو ةلحار دجي مل نم الو

 هدجو وأ م موقي نم دجمي ملو ريغص و ةدلاوو دلاو هل نم الو

 ٠ هلام اهلمحي ال ةرجأب

 ٠ هتقفر ىف اهب رفاسب املسم وأ امرحم وأ اجوز دجي مل نم الو
 ٠ لوصألا لاملا ةعاطتساب بسحيو

٠ ال ليقو



_ ١٣٢ 

 ٠ ندبلا ةحص هتعاطتسالا : كلام لاقو

 . ةلحارو داز : ليقو

 ٠ ٠ قيرطلا ناماو ةحصو لام ليقو. ,

 ىلع و داز الب هريغ وأ شل جرخ نمو باحصالاو هلك كلذ : ٠ ليقو

 .. :. . .ه رفك. تامف ةكلهم لاح

 . : ..:. ... : ىلاعت هللا لاق

 ٠ ): ةكلهتلا .ىلا .مكيديأب ا.وقلت الو. { :.,

 ق هسيقن ىقلأ ىمعأ هيغ لخدو رفس وأ رضح ىف همومع ىلع وهو

 ٠ رافكلا فص

 هيم تناك نا .رافكلا فص ىنلع موجملا .هل:. زوجيف ىمعالا ريغ اماو

 . نيملسملا ىف ةأرجلا داقتعاو مهيلع راج ةعفنم

 ٠ ىهنلاو رمألا ف باستحالا كلذكو

 . . هتعاطو هللا ليبس ف ةقفنلا كوت ةكلهتلا : ليقو

 . . ةبوتلا نم سابيف ابنذ ب بنذي نأ | : ليقو

 .. قافنألاو ونلا .نع فكلاو شاعملا هجو معييضتو فارسالا : ليتنو

 ٠ مهكالها :ىلع هطلسيو ودعلا ىوقي اذهمغ

- .



 ذ ١٣٣,

 . عبارلا لصفلا

 . ١ :+ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اندنع ةبجاو ةرمعلا

 :: ه « ةمايقلا موي ىلا جحلا ف ةلخاد ةرمعلا »

 . اهب الا جح ال ىأ

 == : +: لفن جخ جحلا :.ناك ولو

 ٠. دسجلا نم سأرلا ةلزنمب جحلا نم ةرمقلا : هلوقو : ا

 :: `٠ مايصلا نم ةاكزلا ةلزنميو

 ٠" ةرمعلاو جحلا نيب:اؤغبات : هلوتو

 ء !اورمتعاف متججنج اذا ىأ

 . ه .‘ 7 : . . . . ا : . مترمتع ١ اذاو

 ةضفلاو ديدملا ثبخ ريكلا ىمني ,تك بونذلاو رقفلا 'نايقتي امهناف "أ :٠ا ا
 وتياك بون 7

 ٠ قز ىمسي داذحلا ريكو

 . !روك ىمسي نيطلا نم ىنبملاو تافاح وذ ظيلغ دلج وأ

 ٠ اضيآ دادحلا ىلع ريكلا قلطيو :..

: هناحيس هلوق ق انل ليلد الو



١٣٤ 

 ٠. ( هلل | ةرمعلاو جحلا اومتأو )

 وتاف امهيف متلخد وأ امهومتيون هن اذا نملا ن روك نأ زاوجل كلذ

 . امهنولطبت الو

 . ىرخأ ةيآ نم جحلا بوجوو

 . امهيف هنم دبال امو ةنس نم امهكسانم لامكا امهمامتاو

 ٠ لجو زع هنع هللا ىهن امع يمتنيو .لالح .ةقفنلا نوكت نا : ليقو

 ٠ كراد نم امهب مرحت نا ليقو

 .. هجاحو ةراجتل امهريغ ديرت ال امهل جرخت نا : ليقو

 ٠ ىلصالا دوصنملا ىه نكت مل اذا ةراجتب سأب الو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « ةعمسلاو ءايرلل مهؤا رقو ةلئسملل مهئارقغو

 ٠ ليلق جاحلاو ريثك دفولا هنع هللا ىخر رمع لاق كلذلو

 ٠ ةدكانم ةنس ةرمعلا : لمق

 ٠ امهب عوطتم : ةفينح وبأ لاقو كلام لات هبو
 نأو ةبجاو اهنع لئس امل ملسو هيلع هللا ىلص هلوت امهل لديو

. مكل ريخ اورمتعت



 س ١٣٥.

 اومتاو ) ىبعسثلاو هنع هللا ىضر دوعسم نبا ةءارق ىف امهل ليلد الو

 : . ( هلالل ةرمعلاو جحلا

 ٠ .ءادتيالا ىلع ةرمعلا عفرب

 ٠ هبوجو مدع ىلع لدت ال هلل ءىشلا ةبسن نال

 ٠ بوجولا ىلع ةلالدلل برقأ ىه لب

 هللو ( ف الو ليلد هنع فرصي مل ام بوجوم هللا نم :حدملا نال: ..
 .. . : . . .ة : ( تيبلا حح سانلا ىلع

 ٠ ةبجاو نوكت نأ زاوجل طقف جحلا ركذ ثيح

 . ؤرم امك جحلا ى اهلوخدل وأ ثيدحلا ف اهبوجوب ءافتكا ركذت ملو

 . « سمخ ىلع مالسالا ىنب » فق ىتأي هلثمو :ا

 ٠ نيثيدحلا «« مكسمخ اولص » فو

 . ضئارفلل نيعماج ريغ امهنا كس الو

 ٠ : رصحلا ديغي ال ددعلا موهفمو

 . ناكملا موزلو ةرايزلا ةغل ىهو رغصالا جحلا ةرمعلا ىمستو

 : هلوت ىف اهب دارملاو

 اهنابكر دقر_فلاب لهي

 رهتعملا بكرلا لهي امك

٠ ليق امك ةرايزلا الا ةيعرشلا ةرمعلا



_ .١٣٦ 

 سماخلا لصفلا

 ٠ :جحلا . دا رآ اذا اميس الو

 .ذ . ۔ ....ا ٠ هللا قوقح اذكو

 صلختب مل نا و :79 هجحو زاج انيمآ فلختسا و 0 .كلذب .ىحخؤآ نا ن :و ..

 , ؛...... . . تاعاقلا ن نم

 ؛ لجنتي .مل ام هل باوث ال نكل

 . .. : ٠ هقلخ عستيل دازلا عيسوت بجتسيو .. :

 هماحرا .هناريج نم هيلع . بضغ نم لك. ىضرأ هجورخ رضح اذاو
 . مهعدوو مهللاحو

 ٠ نيتعكر هلزنم ىف ىلصو هلهأ عدوو

 . . نيرفاكلا ةروسب ىلوألا

 ٠ :صالخالا ةروسب هيناثلاو
- 

 لبقتو ا باجتسا نمم ىنلعجاف جحلا تضرتفا مهللا امهدعب لوتيو

 : . ٠ قيرطلا ليت قيفرلا ن ا ء ام ءانمآ اياحصأ ذختاو ىنم

. ايواغوأ اناطيش دحاولا ملسو هبلع هللا ىلص ىجس دقو



- ١٨٧ 

 . 0 ا دسشثرو ايكر ةثالثلا و...
 . 7 .. ٠ . . ٠ . + 7 . ٠

 . ىنج. وآ ىمدا .نم ريرشلا ناطيشلاو

 . ٠ دارفنالا هتداع نم ن اف ريرشلا ىنجلاب ههبش : وآ 7

 . ٠ ناطيشلا لعن نم. درفتلا ا دازآو

 ٠ ناطيش هيلع لماحلا نا وأ

 ... ٨:.. :نر ه۔“.. كنل بر ه٥:يالا:باخضآ بكرلا لصآو

 . :ريمحلاو لاغبلاو ليخلا :ناحضأ مهانعم قو ::

 ٠ ةباد .ىلع لمحلا ىلع هنيعي نم ىلا جاتحي رفاسملا نا كلذو

 .. هلام .لصوي.نمو .هب امئات دجي الو ضرمي وآ تومي دتو

 ٠ ةعبرآ. باحصالا ريخ : ةياور فو ةعبرأ بكرلا ريخ ىور دقو

 مطأ ام ةدحولا.فإ ام سانلا ملعي ول ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 ٠ هدحو ليلب بكار راس ام

 ٠ تادابعلا نم ريثك ةيوقت كلذ ق نآ دارأو

 'م ۔۔>

 اميرق بكارلا امبسى الو قيرطلا نع لالضلاك ةرضملا ق عوتولا و

 " % .ةوه ق ننلاج وهو ةعقوأف ىش :نداب هبركرم رفن

 سوساجلاك ةمالسلا ءاجر وأ نمالا دنع هنم دبال امل درفتلا زوجيو
. ةعيلطلاو



_ ١٣٨ _ 

 ٠ ودعلا رمأ ف ليلب السر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درفأ دقو

 ٠' نمالا دنع اقلطم ةجاحل درفتلا زاوجب لاغي دقو

 ام ىردي الو ال مأ هنمآ متيآ ىردي ال ١ هنأب 7 ثحيبو : ليق ا.ذك

 هللا هبوكرو هجورخ دنع لاقو رذحلا ذخآ ىتؤي نم ام نمو هيلع ثدحي

 ٠ اثالث ربكأ

 ٠ نوليقنم .هلوق ىلا انل رخس ىذلا هناحبسو

 . ضرالا انل وطأو انل هنوهو انرفس ف ىوقتلاو ربلل انقفو مهللا

 ٠ ٠ انرفس اف انبحصاو ٠

 ''. انلهآ ف انفلخآ وأ

 ٠ ةكامملا بنتجيو

 ٠ هكرت مواس ام الغ ناف

 . ءاركلاو عيبلا ى اذكو

 ٠ ىوقتلا مزاليو

 ٠ هللا ركذو هلئاسمو جحلا ركذ رثكيو هقلخ نسحيو

 ٠ هعمس ام هل دهشيغ

. فرشث لك ىلع ربكيو



١٣٨١ 

: 

 ٣ . ضفخنم لك ف حبسيو

 ٠ نيملاس انغلبأ ىذلا هلل دمحلا : لات لزن اذاو

 ٠ نيلزنملا ريخ تناو اكرابمأ الزنم انلزتا انبر

 . انع هرش فرصأو لزنمل اذه ةكرم انقزرآو

٠ هنم اريخ انلدباو



 س ١٤٠

 سداسلا لصفلا ا ١

_ 

 كلس نمو هنيدملا لهآ مارحأل ملسو هي هيلع هللا يلم هللا لوسر تقو

 ٠ ةنيدملا نم لايم ة ةتس ىلع زيغصتلاب ةفيلحلا اذ مهقيرط

 . لع رايأ ى ىهو هكم نم ةعست ٢ لحارم ة هرشع ىلعو

 ةلمهم تءاجف ةمومضم يجب ةنحجلا قيرط كلس نمو ماشلا لهالو
 ٠ ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم لحارم ثالث ىلع ةنكاس

 ٠ تقو ق اهفحجآ لسلا نأل تيمسو

 ٠ امهنىب ءاهلا ناكساو ءايلاو ميملا حتفب ةعحرهم تيمسو

 . ةريثكلا اهامحل اهنم مارحالا كرتو

 اهيلا تلقتناف ةنيدملا ىمح ىلع ىعد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا

 . نيميلا لهالو قرشملا ةهج نم اهل لباقم وهو نبارو نومرحي سانلاو

 . امهنيب ميملا ناكساو نيماللاو ءايلا حتفب مكمكي مهقيرط كلس نمو

 ٠ ءايلا لدب ةزمهب ململا هل لاقيو

 ٠ فئاطلاو دجت لهالو هكم نم نيتلحرم ىلع لبج وهو

 هيلا بوسنم ايلوأ نالو اضيآ ءارلا حتفب ال ناكساف حتفي نرق
 ٠ ىرهوجلا لاق امك

٠ دارم نم ةليبق نيتحتفب نرق ىنب ىلا بوسنم لب



- ١٤١ 

. 

 ةكم نم رتل رم ىلع .تاقيملا اذهو

7 

 لزانملا نرت هل لاتيو ٠ .

 نامز ف ازعلا حتفي مل ولو ناكساف رسكب قرع تاذ قارعلا الو .

 َ ` ٠. :شر . ٠ :.. م ه د حتفيس هنا ملعا دق

 ٠ هحتف .لبق .ولو: هقيرط يف .ىتا نمل تاقيم اهنا نيييل هلهآ جحيو

 .. ٠ 4 “٠ا ,..: .4 ٦٠٠ ققحتلا وه اذه

 هنال هنغ هللا "ىضرأ 'رمع اهجتم ِ نأ حصخلا ليعامسا خيشلا لاقو

 ٠ هلامعي هحتاغ

 ٠. روهمجلا . لاقت قرع تاذ مهتانتيم نوكبو

 ٠ قيقعلا ا مهتاقيف. .ىغفانشلا . . ل ات ¡ ٨

! . ١ 

 ٠ هريغ تاقيم نم دحاو مرحي ملو هت هتاقيم لصو و نمو

 خيشلا هراتخاو ١ ال ١ نيو هناخصأو كلام دنعو ىدنع "مد هيلعف

 ٠ ليعامسا

 دنعو ىدنع مارحالا همزل هتاقيم لبق هريغ تاقيم ىلع زاج نمو

 . ىعفاشلا

, . : 9 . ٠2 مايلا هيلع بجيو لصي 7 ىلا " كرت



١٤٢ 

 تاقيملا لخاد هلزنم نمو هريغ تاقيم ىلا كلذ دعب لصي امنا ناك نا

 ٠ روهمجلا دنع هلزنم نم مرحا

 ٠ ةكم تاتقي : دهاجم لاقو

 ٠ همارحا حص تاقيملا لبق مرحأ نمو

 . ٠ مرحملا ىقتي ام هب .قتيلو

 ٠ جحلا ضرف لبق تاقيملا نم مارحالاو

 . اهنم مرحي مل نمل ةرمع الو

 ٠ هكراتل جح ال ضرف مارحالا نا حيحصلاو

 ٨ مدلاب ربجت ةنسف تاقيملا نم هنوك اماو

 مرحاو عجر تاقيملا ىلا عوجرلا هنكماو جحلا توف فخي مل ناو

 ٠ هيلع ءىش الو هنم

 دنع امرحم الا تاقيملا زواجي الف ةجاح نأ ةراجتل ةكم دصق نمو

 ٠ ءاسأ الاو انباحصأ

 ٠ مد مزل ليقو

 ٠ باطحلا ىلع ءىش الو

 ٠ ةجاح وأ ةراجتل ةكم دصاق مارحالا مزلب ال : موق لاتقو

٠ ةعبرأو ادحاو كرت نمل جح ال ىتلا ناكرألاو



.١٤٣ _ 

 ٠ تاقيملا نم مارحالا : لوألا

 . “رم ام ىلع اننلطم مارحالا وأ

 ٠ تافرعب فوقولا : ىناثلا

 ٠ حبذلاو قلحلا دعب وهو ةرايزلا فاوط : ثلاثلا

 ٠ قلحو حبذو داع قلحلاو حبذلا لبق راز نمو

 ٠ ٠ مد هيلعف الاو : اودازو

 ٠ ال : ليقو

 .ه ةورملاو افصلا نيب يعسلا : عبارلا

 ٠ دحاو ىعفاشلاو كلامو انباحصأ ضعبو ةشئاع نع كلذ

 ٠ باق نم جحلا هكرات ىلعف

 ء مدلاب ربجت ةبجاو ةنس وهف مد همزلو هكرات جح حص : سيئآ لاقو

 ٠ انباحصأ روهمج لاق هبو

 ء لالحالاو عامجلاب توغيو

٠ عولتت : سنأ لاتو



_ ١٤٤ 

 ة غباسلا لصفلا

 ث ةينلا هنرات ا ن مارملا ةريبكت ةلزنمب مارحالل ةيبلتلا

 ٠ كلام د دنع مارحلا ة ةريبكت . ض ء ةينلا ىزجت امك
 ؟ غ ., .٠`

 . ناتبجاو نع ناتجراخ ليقو

 ق اهب مرحا ن . ! اهدحو ةرمعلاب و آ مهدحو .و جحلاب مرحي نآ دارفالاو

! 

 ٠ ةرايزلا فاوط تافرع ن نم ه عجرب ىتح ىعسي الو افوطن الو

 م

 ٠ 77 موي زا همازح منزليو «

 ۔! !
٠ ٠ 

 ٠ رحنلا موي قلحلا دعب اعيمج امهنم لحيف

 ٠ ادحاو ايعسو ادحاو افاوط امهل فوطيو
 7 ٥ ۔ ه. ]

8 : 

 ٠ كترمعو كتجحل تيبلاب كيزجي ةشئاعل لاق

 ٠ اهل ىعسو هترمعل فاط مدق اذا : لرقو

٠ تيبلاب فوطي الو همارحا مزليو قلحي الو



_ ١٤٥ 

 ٠ هدعب وآ رحنلا موي هل ىعسيو هجحل فوطيو

 ٠ كلذك : ليقو

 ٠ جحلل مارحالا ددج ةرمعلا ىعس نم غرف اذا نكل

 ٠ ةيورتلا موي ددحي وأ

 ٠ فالخلا نع جورخ هيفو ضعب هراتخاو

 ٠ هيفكي هنا حيحصلاو

 فالخ ىلع رخآلا هيلع لخدي امهدحأب مرحي نا : نارتقالا نم لوذلا

 ٠ جحلا ىلع ةرمعلا لاخدا ق

 ٠ جحلا رهشأ ق ةدرفم ةرمعلاب مرحي نا : عتمتلا و

 . ةيورتلا موي ىلا لح اهاضق اذاو
 نيتعكر عكريو مرحيو اعبس فوطيف ةجحلا ىذ نم نماثلا مويلا وهو

 ٠ بازيملا تحت نم جحلاب امه رثاب

 ٠ دجسملا ىف هنكمآ ثيح نم وأ

 ٠ ةكم ءاحطب نم وأ

 . مارحالل نيتعكر ىلص هللا ءاست ناو

 ٠ امهرثأب مرحا نا فاوطلا اتعكر هيزجيو

 ٠ مارحالل لاستغالا بحتسيو

( ٣ ج ريغصلا عماجلا - ١٠ م )



.١٤٦ 

 ناك مارحا ىأ .

 زاج ام ةالص وآ نيتعكر دعب فاوط الب مرحأ ناو .

 ابجاو فاوطلاب تيبلا عادو سيلو ٠
 ضعبل افالخ كلذ ٠

 هب رهظلا نم ىلا جورخلا ديرم ىلصي نآ ءاملعلا ضعب بحتساو ٠

 ليللا ثلث ىلا هيورتلا موي ةشئاع تفلختو ةكمب ريبزلا نبا هلصو ٠

 سمشلا تلام اذا جرخي سابع نبا لاقو ٠

 رهظلا تقو لوأ كلذو ٠

 نم ىضمو ىنمب سمخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصو
 ٠ ةفرعل دغلا

 ٠ مرحلا جراخ هنطو ناك نا عتمتملا ىدهلا مزليو

 ٠ هتيحض ىدهلا كلذو

 ٠ رخديو قدصتيو اهنم لكأي هيلع ةبجاو ةيحضلا نوكتف

 ٠ ماص دجي مل ناو

 ٠ ةفرع موي : نماثلاو عباسلا

 ٠ رشعلا ىف ثالث موصي نا هل : ليقو

7 رحنلا موي موصي الو



_ ١٤٧ 

 اذا وآ هلصو اذا وأ قيرطلا ق هلهأ ىلا عجر اذا ةعبس موصيو

 ٠ جحلا لمع نم عجر

 دعب ىحضي نا ليتق رحنلا موي عتمتملا لام فلت ناو ةكمب ناك ناو
 .٠ هدحو نا هلبقتسم ةنسلا ق ىدملا

 هسمش بيخت نأ لبق رحنلا موي الام دافتساو ةثالثلا ماص ناو

 . ةيحضلا هيلعف

 ٠ دارفالا نم لضنآأ عتمتلا و

 ٠ فاوطلا رثكيلو اليهست اندنع نارقالاو

 هيف نوتري هيف اوناك مهنأل ةيورتلا موي ةجحلا ىذ نم نماث ىمسو
 ٠ هنبا حبذب رمآ هنا ىنم ق هنليل ىآر ميها ربا نال وآ ءاملا

 . هلك هموي ىور حبصأ املف

 . ناطيشلا نم مآ هللا نم ايؤرآ هيف ركف ىآ

 ٠ كلذك ةفرع ةليل ىأرو

 ٠ قح كلذ نا فرع حبصأ املف

 ٠ ةفرع موي ىمسف

 ٠ هرحنب "مهف رحنلا ةليل ىف هلثم ىآرو

٠ رحنلا موب ىمسف



١٤٨ 

 نماثلا لصفلا

 ٠ هرهشأ ق الا جحلاب مارحالا حصي ال

 ٠ ةبجاولا نع هيفكت ةرمع تناك اهريغ ى هب مرحأ ناو

 لوقب ذخأ وأ ىرخآ ةرمع كلذ لبق رمتعا نا ةلفان ةرمع نوكتو

 ٠ ةرمعلا بجوي مل نم

 ٠ ةهافان اهناف اهتقو لبق ةالصلل مرحأ نم لثم كلذ

 ءاتتيل كلام روهتم وه و ةجحلا وذو ةدعتلا وذو لاوش جحلا رهشأو

 ٠ ىنمب تيملاو رحنلاو قلحلاو ىمرلا ةفرع دعب رومأ

 . ةجحلا ىذ ةيقب ف ةرمعلل اهراك ناكو
 ٠ اموي نورشعو نارهسث ليقو

 ٠ مايآ ةرشعو نارهش انباحصأآو سابع نبا لاتقو

 ٠ باوصلا وهو : ليقت

 ٠ مارحالا ءاضقنا ههجوو

 رشاعلا ةليلو جحلا هتاف رحنلا رجف لبق فوقتولاو ما رحالا كردب مل نمف

 ٠ مايآ ةرشع مهلوق ق حماستل ١ غاسف جحلا نم

٠ اهمايأ ةريخألا ريغ ىف لخديف ىلوآ ناكل مايآ رشع : ليق ولف



_ ١٤٩ 

 نم مايآ ةعستو ةدعقلا وذو لاوس جحلا رهشأ ىعفاسثلا لاق امكو

 ٠ رحنلا ةليلو ةجحلا ىذ

 ٠ انباحصآ ضعب بهذم كلذو

 ٠ اهلبق اهيلايلب مايأ ةعست : رخآلا ضعبلا لانو

 ٠ بورغلا دنع اهدعب مويلل ةليللا ناف

 ٠ اهمويب نع ةرخآتم ةفرع ةليل نأ ضعب ركذو

 ٠ ايبلغت مايأ ةرشع لاق امبر ةعسنتلاب لات نمو

 ٠ بورغلا لبت فوقولا كردي مل نمل جحال لوقلا اذه ىلعو

 تقو هلبق نيرهشلا عم ةجحلا ىذ نم مايأ ةرشع ةفينح وبآ لانو
 ٠ ةر . .. جحلل

 ٠ ةهارك ىلع جحلل لاوسث لبق مارحالا زاجأو

 نأل لكلا ماقم ضعبلل ةماقتا عمجلاب رهشآ ىلاعتو هناحبس هللا لاقو

 . ؤرم ام ىلع مايآ ةرشعو طقف نارهسث دوجوملا

 ٠ زاجملاو ةقيقحلل عمجلا هيلع مزلي هنا هيفو : ليق اذك

 ٠ زاجم مايآ ةرشع ىلع رهشلا ظفل قالطا ناف

 ٠ هعنم مهدنع روهشملاو

٠ هزاوجب ليتو



 ۔_ه , _ ٠. ٥ ١

 ٠ دحاولا قوف ام ىلع عمجلا ةغيص هللا قلطا ليقو

 ٠ طقف نا رهش ال مايآ ةرشعو نا رهش دوجوم ١ نأل كلذك سيلو

 لاعفا تقو ىنعملا نأ ىلا ارظن عمجلاب رهشأ لاق امنا هنا حضاولاو
 ٠ رهشأ جحلا

 ٠ كلذ وحنو فوقولاو ةيبلتلاو مارحالاف : ةثالث رابتعالا اذهب ىهو

 ٠ روفلا ىلع هلصأ ةضافالا فاوطو

 ٠ زئاج ةجحلا ىذ رخآ ىلا هريخأتو

 : ةثالثلا جحلا رهسأ نآ ىلع ىنبم اذهو

 ٠ نيرشع ىلا ريخاتلا زوجيف

 ٠ هريخأت زوجي ةرشعو نا رهش لاق نم لوف ىلعو

 ٠ ءاسننلا تبص مل ام هل دح الو

 ٠ انباحصأ لاق هبو

 جورخ ىلا ةرايزلا فاوط كرات مزلأ هثالث جحلا رهشأ لاق نمو

 ٠ جحلا ةداعا ةجحلا ىد

 اهدعب وأ ةنسلا ف مجر رزي ملو جاحلا جرخ نا : انباحصأ رثأ فو
 ٠ ءاسنلا بصي مل ام هرصم غلب ولو

٠ رهش لك ق ةرمعلاب مارحالا حصيو



_ ١٥١ 

 ٠ جحلا رهشأ ف الا هيلع ردق ام ةنسلا ف رمتعيو

 ء جحلل تمزل ىتلا الا اهيف ةرمع الف

 ٠ جحلاك ةنسلا ف ةرم ةرمعلا ديز نب رباج لانو

 : ملسو هبلع هللا ىلص هلوت هدريو

 ٠ « مرحم الا تاقيملا زواجي ال »

 ٠ ارارم ولو ةزواجم دارأو تاقيملا جراخ ناك نم نا هرهاظ ناف

 امم اهوحنو ةدج ىلا بهذو ةكم ق ناك نأب هلخاد ناك نم اماو

 ٠ اهزواجي مل هنال مارحالا هيلع بجي الف تاقيملا جراخ سيل

٠ ىدنع ماقملا قيقحت اذه



١٥٢ 

 عساتلا لصفلا

 ديرم بحتسي ١ ردمسمسدو ء امي 7 نأ ما رحال ٠

 ردس الب ءامب ىزجيو ٠

 ٠ ءوضوب ىزجيو

 . هازجأ بنج وهو مرحأ ناو

 ثيدحلا لو_ةي نم دنع اميسالو هل زاج ضوتي ملو لستغا ناو
 ٠ لاستغالا دنع ربكالا تحت لخاد رغصالا

 ٠ بجاوب سيل ما رحالل لاستغالا نا ىلع عامجال ١ مهضعب ىكحو

 اسبلي مل نيليسغ وأ نيديدج نيبوث مارحالل سبلي نأ بحتسيو
 ٠ « غ ذنم

 وآ وتتحلا نم ناك ام وهو دحاو رازا وأ ةسندلا هبايث ف مرحا ناو

 . زاج ندبلا معي ام وهو دحاو رازا ى

 ٠ نيلعنو ءادرو رازا ىف درجتلا بحتسيو

 ٠ بدن رمآ ثيدحلا ق هب رمأللو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « نيلعنلا دجي مل نمل ناقحلاو رازالا دجي مل نمل ليوارسلا »

 ٠ هطويخ كقي ليوارسلا سبل نم : ليقو

٠ اطيخم سبلي ال مرحملا نال سايقلل قفوأ وهو



 ۔ ١٥٣

 رازالا سنج نم ناك هطويخ كف اذا هنأل ثيدحلا رهاظ نع ديعب هنكل

 ٠ رازالا دجو ولو هسبل زوجيف

 ٠ هطويخ كفي مل ولو رازالا دجي مل نمل ليوارسلا سيل زاوج قحلاو

 ليوارسلا سبل نع رخآ ثيدح ف هيهن ف ديق ثيدحلا اذهو
 ٠ لاملل داسفا اهكف ق اميس الو

 ٠ ةلئسملا هذه ىف داسنالا اذه حيبي ام تأي ملو

 ٠ ىدنع نيبعكلا لفسأ نم امهعطقب ديقمف نيفخلا سيل امآ

 . حيحصلا ىلع ديقملا ىاع قلطملا لمح نم لوصألا ف ررقت امل كلذ

 ٠ رخآ ثيدح ق عطقلاب امهسبل ديت دننو

 ءىجمل اعرش اهنع ىهنملا لاملا ةعاضا ىف الخاد امهعطق نكيب ملف
 ٠ هب عرشلا

 ٠ داسغلا نع ىهنلاب خوسنم عطقلا ثيدح ناب لاقي نآ الا مهللا

 ٠ عطق الب امهسبل زاجاف دمحآ لاق امك لاملا ةعاضاو

 ٠ عطقلا ثيدح نع روكذملا ىهنلا مدقتل ءىشب سيلو

 اهركذي مل ذا حيحصلا ىلع ةيدف الف نيلعنلا مدعل اسبل اذاف

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ةرورضل قلاحلا ىلع اسايق اهموزلب ةفينح وبآ لاقو

٠ هندب ىلع هرازا مرحملا دننعب الو



.٥٤\١ 

 ٠ لحني ىرازا نا رباجل ليقو

 ٠ هدتعا : لاقف

 ٠ هتقثوآ : لاق وآ

 اعم همارحا ىبوث طسبي وأ مرحملا سابل هيفك ليعامسا خيسلا لانو
 ٠ اعم امهب فحنتلي مث

 ٠ هي ما زتحال ١ هبش كلذ نال رخآلاب فحتليو امه دحأ سبلي الو

 توافت ال ثيح ءادر رخالاو رازا امهدحأ ىمسي فيك هنا هيفو

 ٠ سبللا ىف امهنيب

 ٠ مازتحالاب هيشلا رضي ال هناو

 ٠ مازتحالا راضلا امناو

 ٠ وقحلل رتاس اهنا

 ٠ هندبل اسام هنود امو

 نظلا ءىسي هنا ثيح نم :راض مازتحالا هبش هناب ىناثلا نعو

 .ء هبحاصب

 7 سبللا دنع دهوش اذا كلذو مازتحالا زاوج مهوب هنا ثيح نمو

 ٠ هيدي ىلع ولو ابوث رزي الو مزتحي ال مرحملا ناف

٠ امهريغ وآ بوث وأ طيخب هقن ىلع دقتعي الو



_ ١٥٥ 

 . اسوق الو افيس دلقتي الو

 ٠ هديي حالسلا نم .امهريغ وآ سوقلا وأ فيللا كسميلقف فاخ ناو

 هيف ءاعو وآ هتقفن ىلعو هسفن ىلع دشي نأ ضعب دنع زوجيو

 ٠ هندب ىلي امم هبوث تحت هريغ ةقغنو هنتنتفن

 ٠ هل ارتاس هسأر سمي هنال هيلع هلمحي الو هسأر ىلع دشي الو

 ريغو متاخلاو قيتعلاو رهوجلاو ؤلؤللاو زورحلا نم دئالقلا سبلي الو
 ٠ سونربو ةمامعك اقوط نوكي وأ ندبلا ىلع دشي امم كلذ

 . فخلاو ليوارسلاو صيمقلا ةآرملل زوجيو

 هسفن ىلع ائيش دش وأ هنم عنم امم ائيسث ناسنالا سبل ناو

 ٠ مد همزل اببطم سبل وأ

 ٠ هيلع مد الو بليلف ركزت نيح نم هعزنو ىسن نا الا

 . قشب الا هنكمي مل ولو لفسأ نم هجرخا اطيخم سبل ركذت ناو

 ٠ مد همزل ليالا ىلا انايسن ليللا ىلا اطيخم سبل ناو

 تبهذ نا ةحئار .هل ىذلا ءىشلا نول هيف بوث سبل اندنع زوجيو

 ر ١ هنحت ٠

 .. ٠ كلام هه ركو
 ۔ .ىج

 ةنيزلا وأ بيطلا هيف ام الا مارحالا لبق سبلت ام ةأرملا سبلتو

. هسميو اههجو ىطغي امو ريرحو ةضفو بهذك



.١٥٦ 

 . اههجو نم اهمارحا ناق

 اههجو ىلع بوث تلدہس ناو عامجلل عاود كلذ نال لحتنكت الو

 ٠ ةنتف فوخل كلذ زاج نا زاج سم الب

 ٠ ةروع هنال اهرعن وآ اهسأر فشك اهل زوجي الو

 ىبلو عزنو ىسن نا الا مدغف هاطغ ناف هسنآر نم لجرلا مارحاو

 ٠ مد الف

 كلذ نم ائيش تلعف نا سكعلا وآ راهنلا ىلا ليللا نم ىسن نا الا
 ٠ مد اهيلعف

 ٠ ةالص دعب مرحأ مارحالا بوث سبلا اذاو

 ٠ اقلطم رثكآ وآ نيتعكرب ةليضفلا لمحتو زاج ةالص الب مرحا ناو

 ٠ ةضيرفلا ريغ نيتعكرب الا لمحت ال ىعفانشلا و كلام لاقو

 . امهنم وآ ةرمع وآ جح نم هب مرحا ام نيعيو

 ٠ زاج هبحاص وآ نالف هيلع مرحا ام ىلع مرحاو نيعي مل ناو

 .ىده هندب ف نالف وأ هبحاص هكرشي نا زوجيو ` :ه

 ٠ هلبقتو ىل هرسيف ضوزغملا جحلا دبرا مهللا : لوقتب نا ىغبنيو

 ٠ طيخلاو ديصلاو ءاسنلا و بيطلا ىسفن ىلع تمرحو

٠ كلذ نم دارآ ام ركذ ةرمعو اجح وأ ةرمع وأ اافن ناك ناو



_ ١٥٧ 

 كيبل مهللا كيبل : البقتسم ادعاق اثالث لاق ةالصلا نم غرف اذاو

 ٠ هللاب كيلع اهغالبو اهمامت ةجحب كيبل كل كيرش ال كيبل

 ٠ خلا ٠٠ اهمامت ةرمعب لات ةرمع دارأ ناو

 ٠ هللا اي كيلع امهغالب وأ امهمامت ةرمعو ةجحب : لاق امهب دارأ ناو

 ٠ ةرمعلا اذكو هيف لخدي مل جحلاب بلي مل نمو

 ٠ فانئتسالا ىلع روهمجلا دنع عجار نا ةزمه رسكو

 ٠ ليلعتلا ىلع حتفلا زوجيو

 ٠ خلا ٠٠ دمحلا نال كيبل ىأ

 ٠ ىبلي وهو موقيو

 . اميلع عمجملا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيبلت كلذو
 ٠ اهليدبت زوجي الو

 ٠ اهيلع ةدايزلا زوجتو

 ٠ ىل رهظ ام اذه

 ٠ راكزألا رئاسو ليلهتلاو حيبستلا نم اهانعم ى ام ةفينح وبآ زاجآو

 ٠ مارحالا ةريبكت ق لاق امك

 ٠ اهب الصتم ةيبلتلا نم هنا ىلع ءىشب اهيلع دازي ال : ليقو

٠ كيلا ةبغرلاو كديب ريخلاو كيدعسو كيبل : لوقي رمع نبا ناكو



_ ١٥٨ 

 هيف ماقأ ىآ ناكملاب بلآ نم ةذوخأم ةيبلتلا و ٠

 كرمأ دنعو كتعاط ىلع ميقم انآ ىآ هيف ماغآ ىآ ٠

 كيأر نم جراخ ريغو : ليقو ٠

 هللا ىأر لاقي ال هنا رهظي ىذلاو ٠

 امهنع هللا ىلاعت بسكو ركف نع ىحي ام ىأرلا نال ٠

 زوجي ال ام مهوي هنال هللا نيدك هانعم حصي ام هب ديرأ ولو ٠

 ادراو هنظأ الو ربخلا هب درو نا الا ٠

 ةماقا دعب ةماقا ىنعملا نال ظفللا ثالذ ىنثي امناو ٠

 .,ثكتلن ةينثتلاف ٠

 ةمحر دعب ةمحر انن به ىآ انبر كينانج : اولاق امك ٠

 ننحت دعب كيلع اننحت ننحتا ىنعمب كينانجو غئاس انه وهو ٠

 اننحت ننحتا ىنعمب كينانجو لاقي نآ حصي ال هنال غئاس ريغ انه وهو

 ٠ ننحت دعبو كيلع

 ىنعمب براي كيلع اننجت لاقي نآ حصي ال هنال غئاس ريغ انه وهو

 ٠ كنيد ىلع ىآ فاضم ردق نا الا كيلع ننجتا

٠ داعسا دعب كل ١ داعسا كىدعس ىنعمو



- .١٥٩ 

 ٠ لوادت دعب الوادت كيلاود ىنعمو

 ٠ عارسا دعب كل اعاربسا نيلاذلا ماجعاب كيذاذه ىنعمو

 ٠ لينلا ىلع ىحر رظتناف

 ٠ وحنلا ف ثاحبأ كلذ ف انلو

 ٠ عامجلا مرحملا ىلع مرحو

 رظنلاو ةلبقلاك هتامدتمو ةفشحلا تباغ نا جحلل دسفم وهو

 ٠ ةوهشب سلاو

 ٠ مدلا نهب مزليو

 ٠ هجح دسف لزنأ ناو

 ٠ اقلطم جحلا داسف نهب مزلي : ليقو

 ٠ فوقولا لبق جحلل دسغم هنا ىلع اوقفتا و

 ٠ فاوطلا لبت ةرمعللو فوقولا فو

 دسف ةضافالا فاوط وأ ةبقعلا ةرمج لبقو فوقولا دعب عماج ناو
 . حيحصلا ىلع لبات نم جحلاو ىده همزلو هجح

 ٠ ىده همزلو هجح مت : لينو

 ٠ ىدهلا همزلو هلدبآو مرحأ ةفرع ليقت عامجلاب هدسفأ اذاو

٠ همتآو ىدهلا همزلو لباق نم هلدبأ كلذ كردي ال ناك ناو



_ ١٦٠ 

 رهاظلاو انابيسىن وأ .ادمع عامجلا وآ ةرمعلا وأ جحلا داسف ق ءاوسو

 هيلع ىده ال ىسانلا نا ىدنتع ٠

 نم جحل ا همزل نكر كرت وأ لعغب ١ دمع ولو ةجح دسفأ نم ليق لب

 ٠ هيلع ىده الو لباق

 ٠ دمع الب هدسفأ ولو ىدملا هيلع رثكألا لاقو

 ٠ هتيلو مرحملا جوزي الو

 ٠ كلذ نع ىهنلل بطخي الو هل جوزي الو

 ٠ كلذ زاوجب ليقو

 ٠ لحي ىتح جوزت نا عماجي ال نكل

 . مرحم وهو جوزت ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىورو

 . هيهن وآ هلعف نم رخأتملا ةفرعم ىلا عجري ثحبلا لوقأو

 ٠ فقولاغ فرعيب مل ناو مدقتملا خ سنيف

 هلوق ف قوسفلا وهو ءازجلا هيلعف مرحم وهو ةيصعم لمع نمو
 ٠ ( قوسف ال ) لجو زع

 ٠ بسلا وه : لرقو

 ٠ ةيصعملا نم صخأ وه و

 . ةرافكلا هيلعف هبحاص بضغأ وأ بضغ ىتح لطابلاب لداج نمو

٠ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب لداج نا ال



 س ١٦١

 ٠ انيكسم معطأ بضغأ وآ بضغف لد اج نم نا : ضعي لاقو

 ٠ مارحالا ىف لوخدلا دنع بيطلا زاجأ نم لوقب ذخأن الو

 ٠ امد كلذ لعافلا مزلنو

 ٠ نبمويب وأ دحاو مويب مارحالا ليق بيطلا سم سابع نيا هركو

 ىلع ىبرعلا ناحيرلا مرحملل هللا مهمحر عيبرلاو سابع نبا زاجآو

 ٠ بيطلا نم سيل هنا

 . بيطلا مكح دنع خبطلاب هجورخل بيطلا هيف خبط ام لكآ زوجيو

 ٠ مد هيلعف ماعطلا ف بيطلاب ذذلت نا الا

 ٠ رانلا هسمت مل ولو بارشلا و ماعطلا ق ضعب هزاجأو

 سيل نمم هريغ هداص ولو همحل لكأو مرحملا ىلع ديصلا مرحيو

 ٠ اندنع امرحم

 ٠ هل ٥هدصع مل نا هلكأ هل زاج هربع هداص نا : ليمتو

 ٠ لكآ ام ةميق هتمزل لحملا حبذب مرحم هلكاف لحم هداص ناو

 ٠ ءازجلا و هتمزل هلكأو مرحم هحبذ ناو

 هلكأي ال ةتيملاك هبلكب هداص وآ هديب مرحملل هحيذ امنا ةيكلاملا تمعزو

 ٠ لحم الو مرحم

٠ ةتيملا لكأك هنال لكأ ا_ه هيلع ءازج الف هنم لكأف هاكز نا هناو



 ه ١٦٢. _

 +. ٥ رمأ ريغي وأ ٥ رمأب مرحم لجأ نم حبذ ام ١ ذكو

 دنع ىدهلاو ءاضقلا همزل أطخ وأ ادمع عوطت جح دسفأ نمو

 ٠ روهمجلا

 ٠ ىده الو ءاضق ال : ليقو

 هداعأف هماع نم هديعي نآ هنكمي ناك نا هنا رهاظلاف لوألا ىلعو

 . زاج

 ٠ هرافظأ مرحملا ملقب الو

 ٠ هفتني الو هرعش قلحي الو

 ٠ هحرطي الو لمقلا لتقي الو
 ٠ هندب نم ءىنن عطقي الو

 ٠ هندب ىمري الو

 ٠ نيكسم رفظ وأ ةرعس فو

 . نانيكسم نيرفظ وأ نيترعش فو

 . نيكاسم ثالث كلذ نم ثالثلا فو

 ةدحاو هترافكف رفكب نأ لبق ةثالث نم رثكأ كلذ نم عمتجا نا
 ٠ اذختم سنجلا ناك نا

٠ هترافكب موي لك ليقو



_ ١٦٣ 

 ٠ لولذلا مهضعب راتخا و

 ٠ اهنم اريخ اهنع معطا ام ةرمت وأ ةبح ةلمق فو

 ٠ ناترمت وآ ناتبح نيتنثا فو

 ٠ بونتلا ف ىقلنو عرتنو مد ثالن فو

 ٠ ماعط نم ةضبق ةلمقلا ف : ليقو

 ٠ لمقلا لتاق ىلع ءىن ال : سابع نبا لانتو

 ٠ اهدمعتبي مل اذا ىنعي : ليق

 ٠ ةحيحص ةيانعلا هذه تسيلو

 نأف لمقلا لتقي مرحم نع لئس نيح هانعم وه ام وأ كلذ لاغ هنال

 ٠ ادمع اهلتقت رداينملا

 ٠ مد همزل هربغ ق كلذ لعف وأ هامدآ و هندب عطق نمو .

 ٠ هسأر مرحم ا ناسينالا لسغ مهضعب عنمو

 ٠ هدلج عطقي وأ ةلمقت لتقي وأ ارعس علقي الئل كلذ مرحو

 ٠ مالتحا ةبانجل لسغلا بحتسيو

 ٠ سافن وأ ضيح وآ

 ٠ ةكم لوخدل وآ

٠ فوقولل وأ



 ٠ بحتسم امهل ندبلا لسحن ناف

 ٠ لينلا حرش ف هارت امم اهريغ اذكو

 ٠ كلذ ريغل ولو لسغلا انباحصأ زاجأو

 ٠ كلام ههركو

 ٠ برقعلاو ةيحلاو ذؤم لك لتقو رحبلا ديص مرحملل زوجيو

 ٠ :هفاخي مل ولو لتقي روقعلا بلكلاو

 ٠ هفاخ نا : ليقو

 ٠ عقبالا بارغلا لتتو

 . مرحلاو لحلا ف لتقي ىذؤملا نأل ذؤم بارغ لكو

 ٠ هنم فخي مل ولو ىذؤملا بارغلاو مقبالا بارغلا اضيأ لتقيو

 ٠ اقلطم ةآدحلاو ةرأفلا لتقو فاخ نا : ليقو

 ٠ نالوق امهنم فيخ ناو

 . لكالا مرحم سيلو ديصب سيل امم اهريغو ماعنالا حبذو

 ٠ كلذ ريغ لتقي الو

 ٠ ءازجلا همزل أطخ ولو هلتقت نمو

٠ لتقلا دمعتي نا الا ءأ زجلا همزلي ال هنا حيحصلاو



٥ ١٦ _ 

 رشاعلا لصفلا

 ىثنآ وأ ركذ روزج ةماعنلا ق وأ شبك عبضلا لنت ق ةراغكلا مزلتن

 ٠ لبالا نم ىهو

 ٭ لبا نم هندب : لينو

 ٠ رقبو لبا نم هندب : لينو

 ٠ ةرقب لعولا ىثنآ ىهو ىورألا فو ةماعنلا نع ليذو

 ٠ روزج رامحلا فو

 ٠ ةاش لازغلا فو

 ٠ هلثم دلو وآ زعملا نم دلو ام وهو زنع : لينو

 ٠ ةاش ةمامحلا فو

 ٠ ةاش ةكم مامح ىف : ليقو

 . ةموكح لحلا مامح فو

 ٠ ةاش رئاط لك ىف : ليقو

 . ءىش لك ف ةميقلاب : ةفينح وبآ لاقو

 . ماعط نم عاص ةمامح لكب ضيبلا و مامحلا ف : ليقو

. عاص ۔۔ . . 4 ٩ : لك فو



_ ١٦٦١ 

 هفصنف الاو تخرفت نا مهرد ةماعنلا وأ ةمامحلا ةضيب ف : ليتو .

 اهنمث ةماعنلا ةضيب ق : ليقو ٠

 نيكسم ماعطا وأ موص ةمامحلا ةضيبو ةماعنلا ةضيب فو ٠

 عضرن ىهو اهمآ عبتي ام زعاملاو نأضلا نم ىهو ةلخس بنرالا فو

 ٠ زعملا دلو نم وهو قانع : لينو

 ىدهلا ق زوجب امي الا عوبريلاو بنرالا موقي ال : كلام لات و

 ٠ ةيحضلاو

 لبالاو زعملا نم هقوف امف ىنثلاو ناضلا نيب هقوف امو عذجلا وهو

 ٠ رقنلاو

 ٠ ( ةبعكلا غلاب ايده ) : ىلاعت هلوقو

 ٠ ءاملعلا فلتخي ملو

 ىنثو نأضلا عذج نم لقأ هيزجي ال هنا ايده هسفن ىلع لعج نم نا

 ٠ ٥أ وس ام

 ٠ ( معنلا نم لتق ام لثم ءا زجف ) : ىلاعت هلوق هدريو

 دلو نم عاضرلا نع ىنغتساو لكأ ام ىهو ةرفجب عوبريلا ىف ليقو
 ٠ زعملاو نأضلا

 ٠ رهشأ ةعبرأ غلب امو زعملا دالوآ نم ةرفجلا : ليقو

٠ ةعبارلا ق لخد هنأ ىنعمب



١٦٧ 

 ىلع ارصتقم نوكب نآ زاوجل زعملا اهراصتخا ىلع هيف ليلد الو

 ٠ معنلا دالوأ نم اهلثم ديصلا نم دالوأو زعمل ١ نم ةرغجلا نايب

 ٠ روزج ةريبكلا ةماعنلا ىفغ

 ٠ ليصف ةريغصلا فو

 ٠ كلذ لك ىف ةميقلاب ةفينح وبأ لانو

 ٠ ىدج بضلا فو

 ٠ رجلاو ءاملا نيب عمج ىدج ليقو

 ٠ ماعط نم عاص ليقو

 ٠ مهردلا سدس ةمخرلا فو

 نم ةضبق دارقلاو ةلمحلاو ةبابذلاو ةريغصلا ةلمنلاو ةدارجلا فو

 ٠ ماعط

 ٠ دحاو فك نم هيلع مضتو عباصألا هبلع ضبقت ام ىه و

 ٠ ةدارقلاو ثوغربلاك هنم سيل ام هسفن نع مرحملا حرطيو

 ٠ ةرمت ةدارجلا ف لبقو

 ٠ ةموكح ليقو

 ناك ولو هديص نم وهف رحبلا نم هلصأ نال هيف ءىش ال : ليقو

٠ هيف شيعب ال



١٦٨ 

 ٠ هنم داص ام رحبلا دصب دارمل ١ نا هدربو ههجو اذه

 : : و ز ربع نم لكؤي هنأ رحبل ١ دص نم هنوك هجو لعل : ىشح أ لاتق ةاكز ريغ نم لكؤ هن

 ٠ رحيل ١ ديصك

 ٠ ريل ١ ق س شيعي ال ى ذلا وه رحبل ١ ديص ن ا ه درب نكل : ل انت

 ع و درصلاو لمنلاك ةيد هل ام نا رهاظلاو مرحملا هلتق اذا عدفضلا او ةلمنلاك ة

 ٠ ءازجلاو هتيد هتمزل

 ٠ ةندب ةميظعلا حبسلا فو

 ٠ ةاسث ىطسولا فو

 ٠ مهرد بيضقلا فو

 ٠ مهرد دوعلا ىف : ليتو

 ٠ هفصن ريغصلا بيضقلا فو

 ىلع مارح هرجش نأل مرحلا ىف كلذو نيكسم ةقرولا فو لحملا ارح هرجش ن ؤ

 ٠ هديصك مرحملاو

 لالحف مرحلا ريغ رجش فالخب ٥ دبصك ةموكحلا هرجش ف ضعب لاقت لم

 ٠ مرحملاو لحملل

 ٠ هدحو مرحملا ىلع مرحم لحلا دمصو

 ٠ مرحملا ريغل مرحلا نم رخدألا زوجيو

و هب فقسي وهو ءازجلاف مرحم هعطنت ناو ٠ رصحلا هنم لمعت نت



_ ١٦٩١ 

 ٠ نانسالا ىمسي هنا : ضعب نعو

 ٠ ىدياألا هب لسخت هناو

 ٠ ررضلل لعجيو نطبلل برشي ىكملا انسلاو مرحملا ريغل مهضعب زاجاو

 ٠ علقي الو هلصأ لتقي الو

 مرحملاو لحملل لكؤي امم مرحلا ىف جرخي ام لك : مهضعب زاجأو
 ٠ عنمو هركو

 ريغ ولو اعوطقم هرجش نم دجو امو اعطق وآ لكأ عرز ام امهل زوجيو

 ٠ اعوطقم ةرمث نم وآ سباي

 . تيملا سبايلا عطقو : ليق

 ٠ هشيشح عطقي الو

 ٠ ةفصنو لايمأ ةعبرا ةنيدملا ةهج ىلا ةبعكلا نم مرحلا دحو

 ٠ اليم رشع ىنثا ةدج ةهج ىلام

 ٠ لايمأ ةتس ةماهت ىلاو

 ٠ اليم رشع ىدحا تافرع ةهج ىلاو

 ٠ لايمآ ةعست قارعلا ةهج ىلاو

 معلتي الو سلاجي الو عيايب الف مرحلا ىنلا ءئجتلاو دح همزل نمو
ء هيلع ماقيف هنم جرخي ىتح ىوا الو ىقسي الو



١٧٠ 

 ٠ هيف هيلع ميقأ هيف هبجوم لعف ناو

 ٠ ةتسل ١ ف رك ذ ام ىلع س اتتي دصل ١ نم رك ذر مل امو

 ءارقفب اقفر حيحصلا ىلع ةكم ىف هب قدصتي ءازجلا اذهو

 ٠ مرحلا

 ٠ هازجأ معطأ ام ثيح. : ليقو

 ٠ ىمرحلا رجشلا وأ دصلا هيف باصآ ىذلا عضوملا ف معطي : ليقو

 ٠ ةبعكلا هلحم حبذلا نأ ىلع ليلد ةبعكلا غلاب : هلوقو

 ءازجلاب هسفن ىلع ناسنالا مكحي الو ماعطالا ىلع ال مرحلا ىا
 ٠ نالدع هيلع مكحي لب ةنسلاب املاع ناك ولو

 ٠ نيلدع دجي مل نا ايتفلا ليبس ىلع امهملعا املعي مل ناو

 ٠ هب امكح ام ةكم ىلا ثعب امهدجو اذاف

 ٠ دلبلا ةميقب ءازجلا موقيف هلهآ غلب ولو

 عاص فصنت نيكسم لكل ةكم ىف هب قدصتيو ماعطلا اهب ىرتشيق
 ٠ هربغ وآ اري

 ٠ ءارجلا حبذ ءاش ناو

 ٠ اموي عاص فصن لك نع ماص ءاش نا و ٠

٠ الماك اموب دا دمالا ق مقو نأ رسكلا ىلع موصيو



_ ١٧١ 

 حبذلاو رييختلا هيف مقو ام نيب عمجي ال هنال نيكسملل هعفدي الو

 ٠ ةكمب

 ٠ ماعطالا اذكو

 ٠ ءاس ثيح زيجاو

 ٠ ءاش ثرحفق موصلا امآ و

 ىده الا هلحم غلب دقف مرحلا غلب ةبجاو ريغ وآ ةبجاو ىده لكو
 ٩ ,نال عبا رلا موبلا لاوز ىلا هدعبي وآ رحنلا موي نم هلحمف ةعننما

 ٠ ةبحض

 ىلع اقلطم ىدهلا امهبلع بجوأ نم دنع رصحملاو نراتلا ىده الاو

 ٠ رحنلا موب

 مسي ملو هلل ىدهب ىده نم ناك امنا : حاضيالا ىف ركذو

 . نبكاسىملا

 موي رحني ةرمعلا و جحلا ىدهو رصحملا ىدهو عوطتلا ىدهو

 رحنلا ٠

 ءازج وآ ةرافك ىده نم ناك امو هرثكأ نيكاسملا معطيو هنم لكأيو

 ٠ رحنلا موي لمق هلف نكاسملل رذن و ةقدص وآ ةيدف وأ دص

 ٠ ةجحل ١ ى ذ لمق هب لخ د ن ١ ةكم ق وأ

٠ رحنلا موي ىنمب الا هرحني الف هدعب لخد نا و



١٧٢ 

 هنم لكأي الو ٠

 هلدب همزلب مل مرحلا لبق بطع وآ لض وأ عوطتلا ىده تام ناو .

 هحبذ كردآ نا هحبذيو ٠

 هتقفر نم دحآ الو وه هنم لكأب الو ٠

 هلكأب رمأي الو .

 ةدالق هل امهلعج نيذللا هيلعن سمغيو ٠

 هنا ملعيل ىنميلا ةحفص هب وأ امهب برضيو همد قف هفخ : ليقو

 ٠ ىده

 ٠ لكآ ام لدبأ هنم لكأ ناو

 ٠ بطع اذا ءاش ام هيف لعف ابجاو ناك ناو

 ٠ مرحلا لصي مل ام هلدب هيلع نال توملا فراسث نمو
 . هازجأو حبذ توملا فراسث وأ بطعو هلصو ناو

 ٠ هكم لصي مل نا : ليقو

 . صقان هنال زجي مل لجر وأ ادي راسكنا هبطع ناك نا : ليقو
 ناسنالل ىغكب لب رجشلا و ديصلا ريغ ق ةموكحلا ىلا جاتحي الو

٠ ةنسلاب همزل ام لعفب نآ



 رشع ىداحلا لصفلا

 ٠ هيف بيط ال امب نهدلا مرحملل زوجي

 ٠ هيف ةنيز ال ناك نا : مهضعب لاقت

 ٠ دمثألاك ةنيزلا هيف امب لاحتكالا زاوج حيحصلاو

 ٠ عجول دمئألاب زوجي : لينو

 . هيف بيط ال امب ىوادتلاو هيف بيط ال امب كايتسالا زوجيو

 . ارعست عطق نأ الا هبذع الف ةرورضل مجتحا نمو

 ٠ رعشلا ف ءازجلاف

 ٠ اتلطم ىدتفا ةرورض ريغل مجتحا نمو

 . ارعش مطقي مل ولو ةرورضل ولو ىدنفي : لينو

 عزني وأ ارعش عطقي مل ام هيلع ءىت الف امدأف هدسج كح نمو

 ٠ ادلج

 ٠ مد هيلع ليقو

 وأ هامدآو لمدلا ةدم جرخآ وآ دمع الب هاف ىمدأاف كوسىت نا اذكو

 ٠ اهتجلاعمب ىمدآو ةكوسلا

٠. ركذ اميف ةيدف ال نآ : ضعب راتخاو



_ .١٧٤ 

 ليزت ال اطخلاو نايسنلاو ةرورضلا نألا اهموزل سايقلل قفوألاو
 ١ ر جل ١ ى ٠

 . مرحم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماجتحا ف ليلد الو

 ٠ ىدتغي مل وآ ىدتغا الو دمعتي مل مآ دمعتأ ملعي ال ذا

 تيبلا لوخدو رانلا داقياو رايتخالاو باطتحالا مرحملل زوجيو
 ٠ هسأر ركذ ام فقس سمب ن أ نودب كلذ وحنو ةبقلاو

 ٠ مدف دمعي هسم ناو

 ٠ حبذي وأ معطي وأ مصيلف ٥ رعس رانل ١ تيهل نا و

 . هاذآ لمق وأ عادص وأ حورقل وأ هتاوادمل هسأر قلحي نأ زوجيو

 حبذي وأ نيكاسم ةتس معطي وأ مايآ ةثالث حبذي وأ معطي وآ موصيو
 . هاش

 ٠ ةيبلتلاب توصلا عفر بحتسيو

 ٠ ةيرهاظلا هنبجوآو

 ٠ ىنمو ةكم ىدجسم ىف الا دجسم ف معفري الو اهسفن ةأرملا عمستو

 ٠ امهريغ ى هيلب نم عمسيو

 . تكسي الو حلي الو توصلا عفر ف فرسي الو

٠ اهيف ناك نا ام اهمتي ىتح هيلع دري الف دحآ هيلع ملس ناو



 ۔ ١٧٥, _

 ٠ راثكالا بحتسيو

 ٠ ابنج ولو ىبليو

 ٠ اذكهو هيلي ىذلا مث قفالا هباجأ لجرلا مرحأ اذاو

 داوو فرش لكو بوكرلا دنعو ةالص لك ربد ا۔هب هتز۔د عفريو
 ظاتينتساو
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 ٠ هتمالع ىآ جاحلا راعش ةردلتلا و

 ٠ اهي توصلا مفر وه رو جعلا ٥هؤا زجا ىآ جحلا لضفأو

٠ رحنلا وآ حبذلاب رحنلا موي ءامدلا تارها وهو جئلاو



.١٧٦ 

 رشع نێناثلا لصفلا

 ٠ ةنس كلذو دملايو فاكلا حتفب ءا دك ةينث نم هكم لخدب

 ءاب اهدعب ةحونفم لاد اهدعي فاكلا مضب ىذك ةينث نم جرخيو

 ٠ ةددشم لفسأ هانثم

 ٠ سوماقلا راتخم اذه

 ه ىلفسلا ةيناثلاو ايلعلا ىلوألاو

 ٠ اهلوخدل لاستغالا بحتسيو

 ٠ هينثت ىنب باب نم لخديو

 : لاقت تيبلا ىأر اذاو

 ٠ ربكأ هللا ربكأ هللا

 ٠ اميركتو ةباهمو اميظعتو افرش ا:ذه كتيب دز مهللا

 ٠ انامياو اميركت رمتعاو هجح نمم همركو هفرلثو همظع نم دزو

 . نيحلاصلا كدابع نم ىنلعجاو

 : لاقو ىنميلا هلجر مدق دجسملا لوخد دارأ اذاو

 ٠ مالسلا كنمو مالسلا تنأ كنا مهللا

٠ مالسلاب انبر ايب انيبحف مالسلا عجري كيلا و



.١٧٧ 

 مالسلا راد انلخداو ٠

 ىبونذ ىل رفغا مهللا ٠

 كتمحر باوبآ ىنلخداو ٠

 دجسملا ف ىشمي وهو لوتيو :

 ربكأ هللا ريكأ هللا ربكأ هللا ٠

 كدلب دلبلا مهللا ٠

 كتيب تيبلا و ٠

 كتعاط مامتاو كاضر بلطأ تئج ٠

 كردقو كئاضقب ايضار كرمأل اعبتم ٠

 ريقفلا سئابلا ةلئسم كلأسأ ٠

 كرمأل ملستسملا كيلا رطضملا ريجتسملا فئاخلا ءاعد كوعداو ٠

 كباذع نم فئاخلا ٠

 كتبوقع نم قفشملا ٠

 كوفع ميظعب ىنلبقتست نآ كلأسأ ٠

 ٠ كترفغمب ىل دوجت ناو

٠ كضكئارف ءادأ ىلع ىننيعت ناو



. ١٧٨ 

 ٠ ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هللا ناحبسو هلل دمحلا

 ٠ ملسو هلآ و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ٠ تانمؤملاو نينمؤمللو ىل رفغا مهللا

 ٠ ةيبلتلا عطق رجحلا لصو اذاو

 ٠ دجسملا لصو اذا : ليقو

 ٠ مرحلا لصو اذا : ليقو

 ٠ تيبلا ىأر اذا : ليتو

 ٠ لوألا حيحصلاو

 . تيبلاب فاوطلا ىلا ةباجا ةيبلتلا نال ىعفاشلا لات هبو

 ٠ رضالب نكمأ نا دوسألا رجحلا لبقيو

 ٠ نا ديلا ريغب هسم وأ اهلبقو هديب هسم الا و

 هلايح كوقيو ثالث هربكيو هديب هيلا راشأ كلذل لصوتي مل ناو
 ٠ بابلا ىري ال ام ردقب

 ٠ تانمؤملاو نينمؤمللو هسفنل وعديو

 ` ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو

: لوقيو فقيو هلباقي مث



.١٧٩ 

 ٠ ربكأ هللا ربكأ هللا

 اعابتاو كدهعب ءافوو كياتكب اقيدصنو كيب اناميا كلآسسأ ىنا مهللا

 ` ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبن ةنسو كتنسل

 : فاوطلا ف لوقيو نيميلا ىلع فوطيو

 ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 ` ٠. ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 ٠ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . ءاسث امب بابلا دنع اوعديو

 : لوقي نأب وأ

 ٠ ثدااث ربكآ هللا

 ٠ انبونذ انل رفغا مهللا

 ٠ انسفنأ حش انقو

 ٠ نيحلغملا نم انلعجاو

 : قارعلا نكر دنع لوقيو

 ءوسو قالخالا ءوسو كشلاو قافنلاو رشلا نم كب ذوعأ ىنا مهللا

 ٠ دلولاو لاملاو لهالا ف رظنملا

: لاق بازيملا غلب اذاو



١٨٠ 

 كشرع لظ الا لظ ال موي كشرع لظ تحت ىنللظا ميللا ٠

 امظأ ال ةبربث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبن سأكب ىنقسا مهللا

 ٠ ادبأ اهدعب

 : لاق ىماشلا نكرلا غلب اذاو

 ه روبت نل ةراجتو اروكشم ايعسو اروربم اجح هلعجا مهللا

 ٠ روغغ اي زيزع اي

 ٠ ملعت امع زواجتو محراو رفغا بر

 ٠ مركألا زعألا كناف موقتألا قيرطلا اندهاو

 : لاق نميلا نكر غلب اذاو

 ٠ ربقلا باذعو رقفلا و رفكلا نم كب ذوعآ ىنا مهللا

 . ةرخآلاو ايندلا ىزخو تامملاو ايحملا ةنتف كب ذوعأو

 : رجحلا نكرو نميلا نكر نيب لوقيو

 ٠ ةنسح ايندلا ف انتآ انبر

 ٠ ةنسح ةرخآلا فو

 ٠ رانلا باذع انقو

٠ ريقلا باذع كتمحرب انقو



١٨١ 

 وأ هب هسم ام لبق وأ هلبق رجحلا خلب املك طاوشأ ةعبس فوطيو
 : لاقو قباسلا ليصفتلا ىلع راشأ

 . ىتبغر تمظع كدنع اميفو ىدي تطسب كيلا مهللا

 ٠ رانلا نم ىتبقر كاكف ىتزئاج لعجاف

 ٠ فاوطلا مالكلا هركيو

 ملو ةتالئلا هيف ته رك ةالص وهو برشلا و لكذلاا الو وه هسخقني الو

 . مرحت

 ٠ ميطحلا ءارو نم فوطي نأ هيلع بجيو

 ٠ نيتعكر هفاوط دعب ىلصي نأو هفاوط ف دحأ ىذؤي ال نأ بجيو

 ٠ ماقملا ىف امهنوك ىلوألاو

 ٠ دجسملا هدعبو

 ٠ مرحلا دجسملا دعبو

 . هاتازجاو امهعكر مرحلا نم جرخ ناو

 ٠ ةاش دهرلو امهلصب الف هلهآ لصو نآ الا

 ٠ اهئام نم برشيو امزمز ىتآ نأ بحتسيو

 : ءاعدلا اذهي اوعديو هدسجو هسأر ىلع بصيو

٠ اتباث انيبو امات اناميا كلأسأ ىنا مهللا



١٨٢ 

 . .ه اميق انيدو اعفان املعو

 ٠ اعساو الالح اقزرو احلاص اامعو

 ٠` ءاد لك نم ءافو

 ث بابلاو نكرلا نيب تيبلا رادجب هنطب قصلي مث

 تانمؤملاو نينمؤملاو هسفنل هرفغتسيو هربكيو هللييو هللا دمحيو

 : لوقيو

 ٠ رانلا ىلع ىمحل مرحف رانلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه مهللا

 ه ليطي الو هل حتف امب اوعديو

 . باجم هيف ءاعدلاو مزتلملا ىمسي "عضوملا اذهو

 ٠ مزمزو نيتعكرلا لبن فاولا نم غارفلا دنع كلذ لعفي : ليقو

 : ةكئالملل مدآ ةصق ف لات امل هناحبس هللا نا : ليق

 .. . ٠ نوملعت ال ام ملعأ ىنا

 7 وقي مسييلع بضغ هنا اونلخ ىحولا مهنع أطبا و

 ٠ مهمحرف نوعرخضتي عباصالاب اوراسنآو سرعلاب اوذالف

 ام دعب مهل ةمحر نوملعت ال ام ملعأ ىنا مهل .لاق امنا : ةياور فو
 ٠ مهنع ىحو هلا عاطقنال مهيلع بضغ هنا ١ ونلخ

 هابسثغو دجربز نم نيطاضأ ةعبرأ ىلع اتيب سرعلا تحت عضرو

٠ حارصلا هامسو ءارمح ةتوتايب.



. .١٨٣ 

 لك هلخدي رومعملا تيبلا وهو سرعلا اوعدو هب اوفوط ةكئالملل لاننو
 ٠ ادبيآ دحاو هيلا دوعي ال كلم فلآ نرزعيس موي

 ٠ هتحت هلثم اتيب ضرالا فق اونبا مهل لاقو ةكئالم ثعب مث

 ءامسلا ىف نم فوطي امك هب اوفوطي نآ هقلخ نم ضرألا ف نم رمأو
 ٠ رومعملا :تيبلا ق

 ٠ ةفلنخم تايباور كلذ فو

 ٠ انريغت رظناف

 ٠ تيبلا مالسلا هيلع مه اربا ىنب انلو

 . سانلا هنم آدتبي هعضآ ريغص رجحب ىنتاغ بهذا : ليعامسال لاق
 ٠ هامرف رجحب هاتأف

 ٠ هريغب ىنتا لانف

 ٠ هامرف رجحب هاتأف

 ٠ هريغب ىنتا لانق

 ٠ رجحلاب ليئاريج هاتأف هريغب هينأيل بهذف

 ىلا ىنلكي مل نم اذهب ىناتآ ميهاربا هل لاق ليعامسا ءاج امنخ

. كرجح



- ١٨٤ 

 رشع ثلاثلا لصفلا

 نيب نمو افصلا باي نم ىسالا اخصلا ىلا جاحلا جرخي

 ٠ نيتبهذمل ١ نبتناوطسالا

 نيتناوطسالا نيب نم جرخي مل وأ ىفصلا باب ريغ نم جرخ نمو
 ٠ هبلع ءىش الو ةنسلا أطخأ

 ٠ ةراهط ىلع ىعسي نأ بحتسيو

 بنجي وأ صضيحت نأ وآ سفنت نام ايفن وآ ضئاح وأ بنجل زوجيو

 ٠ فاوطلا دعم

 : هجورخ فق لوقيو

 ٠ قدص لخدم ىنلخدا مهللا

 ٠ قدص جرخم ىنجرخاو

 ٠ اريصن اناطلس كندل نم ىل لعجاو

 . ةنس ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو

 ٠ ةضيرف : ليقو

 ٠ ( امهب فوطي نا هيلع حانج الف ) ىنعمو

 امهنيب ىعسلا ف مهريغو راصنال! ضعب همهوت ىذلا جرحلا ىنعي
٠ ةيلهاجلا ىف ادبع امهنا ثيح نم



١٨٥ 

 . فوطتلا ىن حانج ال ىأ

 ٠ ضرف ريغ وأ ضرف هنا ىلع هيف ليلد الف

 ه ( هللا رئاعست نم ) هلوق نم بوجولا ذخؤي امناو

 ٠ بوجولاب اعطاق سيلو
 ىف هب ءادتيالا نم ملسو هيلع هللا ىلص اهنم ةنس افصلاب ءادتيالاو

 : لجو زع

 ٠ ( ةورملاو افصلا نا )

 ٠ تيبلا ىري ام ردقب دعصي لب ةورملا وأ افصلا اولعي الو

 ٠ تاجرد سمخ : ليقو

 ٠ ةأرملاك اميلصأ ىف ماق عطتسي مل نمو

 ٠ مدلا اهكرت نم مزلب ةنس ىعسلا ق لامرالاو

 ٠ لامرأ ةآرملا ىلع سيلو

 . ىنملا ىف عرستو

 ٠ هبلع الف لامرالا ىسن نمو

 ٠ مد همزلو ىعسلا داعآ رصقو لمر مل نمو

 ٠ ةداعالا هتمزل رصقي مل ناو

٠ مدف لحو ىعسلا رثكأ ق هكرت نمو



 ذ ١٨٦

 ٠ هرلع ام داعا لحب مل ناو

 ٠ هدعي هيلع ىن الو لحيأنأ ليق داعأ لقألا كرت ناو

 عضوملا زواجي مل ام هيلا عجر هعضوم زواج 'ىتح لمرلا ىسن ناو

 ٠ نيرضخال ١ نبملعلا نجي ى دا ولا لسسم وه و نيتوطخ وأ تاوطخ ثدااثى

 ٠ افصلا ىف وهو ىعسلا ديرم لوقيو : .

 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ٠

 دمحل هلو كنام ا هل كير د ال هدحو هلل ١ ال ١ هل ١ ال هثالث لو وقي مث

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع وهو

 : الئاق ردحنيو

 ٠ ىنم هنه رك ءعىت لكل ةرافك ىشئملا اذه لعجا مهللا

 ه ملعت امع زواجنو محراو رغغا بر : نيملعلا نيب لوقبو

 ٠ موتلا قيرطلا اندهاو
 . مركالا زعألا تنآ كنا

 . مكحلا تناو برلا تناو

 ٠ نيملاس اعارس رانملا نم انجن مهالا

٠ نيدلا موي انزخت ٩٦١ و



.١٨٧ 

 ٠ اهته رادحنالاو افصلا ىف "رم ام اهنم عوجرلاو ةورملا ف لوقيو

 ٠ اهمامآ ىتلا ضرالا تواس اهنال ةورملا ىلع مهيلا دوعص ال : ليغ

 مويلا اهعافترا ناك نا الا اهودهاننث امك ةعفترم الفا كلذك سيلو

 , . ه ر

 هايند رمأ نم ءاش امب اوعدي لب هنيعب بجاو ةيعدألا نم ءىن الو
 ٠ هنرخآو

 ٠ دجا هل ميل سخلا كيو ةلب ىلب هلل ركني
 “ كسفن ىلع براي كتحي لثم ةيعدالا نم زوجي ال ام بكتري الو
 . ٠ مئاعدلا حرش رظناف

 ٠ كيبن ةاجن لثمو

 ٠ اذك ةروس قحب وأ
 ك ١ 7 ١

 ٠ انيلع ههاجب وأ انيلع كلذ قحب دارأ نا زاوجلا رهاظلاو

 نم بجعتلا و هملعآ امو هرصبأ ام وأ هللا عمس ا ام : لاتب الو

 ٠ " ٠. كلاذ ملخع

 ٠ اميلع وأ اريصب وأ اعيمس هلعج ١ تئش نا ظفلل ١ ره اظ ن اك ولو

 :٨ ديز نب رباج هاور ثيدح فق كلذ دور ول زاوجلا حيحصلاو

٠ كلذ وحنو هب عمسا زوجيو



 س ٨٨!

 . كلذ وحن وأ كيبن ةنسب وأ كخعاط ف وآ كتعاطب انلمعتسا زوجيو

 ٠ حاضيالاو عضولا نم جحلا باب ف هب ربع امك
 : هلوق كلذ نمو دعاوقلا نم ماعطلا دعب ءاعدلا فو

 لمعتسا زجعلا دعب انلوقو انملع امب انلمعتساو انلهج ام انملع مهللا
 ٠ انناديا هب

 رارطضالا قيرطب لامعتسالا ال هرسيتو كلذل قيفوتلا دارملا نا

 ٠ ربجلاو

 ٠ تالاؤسلا ىف كلذ عنمو

 ٠ طوش هب ةورملا ىلا افصلا نمو

 ٠ طوس افصلا ىلا ةورملا نمو

 ٠ ةورملاب متختو افصلاب ىدتبت طاوشآ ةعبس متت ىتح اذكهو

 ٠ نوشلا كلذ ىغل ةورملا نم ىدتبا ناو

 . حيحصلا وه كلذو

 ٠ اهلك ةمالا ءاملع روهمج لوق وهو

 ركب وبأو ليكولا صفح وبأو ىعفاستلا تنب نب نمحرلا دبع لاقو
 ٠ فاريصلا

٠ ةورملا ىلا افصلا نم



- ١٨٩ 

 ٠ دحاو طوش افصلا ىلا ةورملا نمو

 ٠ دعاوقلا رهاظ وهو هللا امهمحر ىنالدبالاو ليعامسا خيشلا لات هبو

 ٠ روهمجلا لوق هنا لاق

 ٠ حضاوف اتقتلطم ةمالا رويمج دارآ ناف

 ةفلاخم نم ارذح مهلقأ لوقب الا لمعي الف باحصألا روهمج وأ
 ٠ ةصفلا رئاس

 ٠ ء املعلا روهمجل لوذلا ضعي بسنو

 ٠ ةمذلا ءاملع روهمج ءاملعلا دارملا نا رهاظلا و

 ٠ ضعب مهب حرص امك نوروكذمل ا ركب ويآو صفح وبأ و

 ٠ هفالخ ىلع عامجالا عوتول كلذ ذخؤي الو

 ٠ ررضلاو ةمهتلل ضرعت دقف هب لمع نمو

 ٠ رصق وأ قلح ىعسلا متأ اذاو

 ٠ لضفأ قلحلاو

 ىنمب رحنلا موي الا رصقي وآ قلحي الف جحلاب درفا وأ نرق ناو
 ٠ حيذلا دعح

 غليي ىتح همارحا ىلع موقي نراقلاك وهف ايده متمتملا قاس ناو
٠ هلحم ىد يهلا



_ ١٩٠ 

 اهكسانم عطقو جحلا رهشأ ق اه دحو ةرمعلاي مرحأ نم وه عتمتمل او

 همارحا نم لحو ٠

 ةسمخ ةرمعلا كسانمو :

 جحلا رهسثآ ريغ ىف اهب لخدو هجراخ ناك نا تاقيملا نم مارحالا

 ٠ 3 ١ درفي ملو اهيف وأ

 ٠ هنسم اهب مرحاو ميعنتلاك لحلا ىلا جرخ هجح ىضق اذاف درفا ناو

 . افنآ رم امك ايده قسي مل نا قلحلاو ىعسلاو فاوطلاو ةيبلتلاو

 : ةرشع جحلا كسانمو

 . ىنم ىلايلو ةفرع ةليل ىنمب تيبملاو ةيبلتلا و مارحالا .

 ٠ هللا ركذ مم ةفلدزملاب تيبملاو ةفرعب فوقولاو

 ٠ اعيمج ىمستو ىدنع حيحصلا وهو بجاو اهيف هركذ ليقو

 . قلحلاو حبذلاو ىمرلاو

 . ىعسلاو ةرايزلا فاوطو

 فاوطو ةفرعب فوقولاو ما.رحالا الا مدلاب مرحت ةرشعلا عيمجو

 , ٠ ةرايزلا

 7 . ضتارف اهنأل

٠ فاوطلاو نالحالا لبق هل لحي مل امب عافتنالا عتمتلا ىنعمو أ `



 .س ١٨٩١

 رشع عبارلا لصخغلا

 نماث ىلا لحملا لعفي ةكم ىف دعقتو ةرمعلا نم متمتملا لحأ اذا

 ٠ بازيملا تحت نم جحلل مرحا ةجحلا ىذ

 ٠ دجسملا نم دارأ عضوم نم رآ

 ٠ نجلا دجسملا نم وأ

 ٠ مرحلا نم ءاسث ثيح نم وأ

 ٠ مارحالا دارأ ذا لاستغالا بحتسيو

 . ٠. الس ذنم اسبلي مل نيلوسغم وأ نيديدج نيبوث سبنيو

 : لوقيب نأب امهدعب مرحي هيتعكرب اعبس فاوطلاو

 ٠ ايبلم ىنم ىلا هجوتيو

 قيرطلا ف ىنم ىلا ىشمي امناو مارحالا دعب فونحي الو فقي الو

 ٠ مظعألا

 ٠ تافرع ىلا هنم اذكو

 ٠ ىنم ىلا هنمو عمج ىلا اهنم اذكو

٠ هيلا اهنمو ةكم ىلا هنمو مث



١٩٢ 

 هعيطتسي ال رمأ وآ بلاغ ودع هعنم نا الا مظعألا قيرطلا ف كلذ لك

 ٠ ليسلاك

 .: لاق ىنم غلبا اذاو

 ٠ كسانملا نم هيلع تللد امم ىهو ىنم هذه نا مهللا

 تيميو كم ايلوأ ىلع هب تننم امب اهريغ ق و اهيف ىلع نمت نأ كلأسأ

 ٠ هللا ركذيو هب

 ٠ مد همزل هب تيي مل ناو

 ٠ تيبملا كردي ملو ديعب نم ىتأ نا الا

 لوسر لعف امك تاولصلا نيب اعماج سمخلا هب لصي نأ بحتسيو
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ مارحلا دجسملاب ةالصلا نم لضف اذهو

 ٠ سمشلا قورش دعب الا هدج زواجي الو

 نيمي نع نوكي ىذلا ريبكلا ليجلا عمجم دنع ءاملا ضايح هدحو
 ٠ هلك ىنم ءام هدنع عمتجي ىذلا ريغصلا ليجلاو تافرع ىلا بهاذلا

 ٠ ةنسلا آطخآ اهقورش ليق هزواج ناف

 ٠ مدن رجفلا لبق هزواج نا الا هيلع ةرافك الو
 ٠ سمشلا علطت ىتح فقفغ ارسحه تغلب ا.ذا ةرايع ق و

. ايبلم تافرع ىلا ىضميو



 س ١٩٣

 ٠ فوقولاو ةالصلا لبقت اهيف لاستغالا بحتسيو

 ٠ سافن وأ ضيح وآ ةبانجب فوقولا دسفي الو

 لامعأ لمعت نا ضئاحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دتو

 ٠ ةفرعب فوقولاب اهرمآو

 رصعلاو رهظلاب ااثم لجعت نا دعب بنجا نا ةبانجب فقاولا نكل

 ٠ هجح متو رفك ةبانجب امهالص دقو امهتقو ىضم ناو كاذق

 . ملتحيف امهالص ام دعب ماني نا لثم رذعي ثيحب

 ٠ دمع الب ىنما وأ

 ٠ مرحلا لوخدل لسغلا اذكو

 ٠ مارحلا دجسملا لوخدل لسغلاو

 ٠ عمجل لسغلاو

 ٠ ةرايزلا لسغو

 ٠ عادولا لسغو

 ٠ نيمارحالا دي ىف لسغلا ق دكؤي امناو ةبحتسم اهلك

 : لاق تاقرع غلب اذاو

( ٢ ج ريغصلا عماجلا - ١٣ م )



 س ١٩٤ ب

 ٠ هلك ريخلا عماوج لزنملا اذه ف ىل عمجا مهللا

 ٠ هلك رشلا عماوج ىنع فرصاو

 ٠ كتعاط لهآو كئايلوآ تفرع ام هيف ىنفرعو

 ٠ مالسلاو ةالصلا لضفآ هيلع دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعبتم ىنلعجاو

 ٠ تمص كبلا مهللا

 ٠ تدرأ كدنع امو تدصق كاياو

 ٠ ىقزر ف ىل كرابت نا كلأسأ

 ٠ كتكئالم ىب ىهابت ناو ىتجاح تافرع ف ىنقلت نا و

 ٠ كلملا نم لضفأ ىمدآلا ملسملا نا حيحصلاو

 :٭ سكعلاب ليتو

 ٠ هللا ىوس امم لضفأ انيبنو

 ٠ ةبطخلا دعب تقولا لوأ ىف رصعلاو رهظلا نيب ابابحتسا عمجيو

 ٠ ةعمجلا موي قفاو نا الا ةبجاو ريغ ةبطخلا هذه نا اوعمجأو

 ٠ ارس ةالصلا هذه ى ةءارقلا ناو

 . ارفاسم مامالا ناك نا ارصق ةالصلا هذه نأو

٠ رفاسملل الا ريصقتلا زوجي الو



,١٩٥ 

 ٠ لايمأ ةتس نم لغأ اهنال تافرع ىلا دغلا ف ىنمب نومتي ةكم لهاف

 ٠ ةكم نع اهدعبل تافرع ف نورصتيو

 ٠ لايمألا جراخ ريصقتلل عوجرلا ف ىنمو عمج فو

 ٠ ةكمب اومتي ىتح نورصتيف

 . اقلطم ريصقتلا عمجو ةفرعو ىنم فق ةنسلا كلام لاقو

 ٠ ةفرع نطب الا فتوم اهلك ةفرعو

 ٠ ىعفاشلا دنعو اندنع هل جح الف هب فقو نمف

 ٠ مد هيلعو مات هجح : كلام لاتقو

 ٠ ةالصلا دعب ءاعدلل فقيو

 دح الو بورغلا ىلا ىبنلا ىلع ةالصلا فو ركذلا ىف هيف دهتجيو

 ٠ ةنس وهو ءاعدلل

 . بغرو بطخو تافرعب ملسو هبلع هللا ىلص فقوو

 ٠ ىلبت نم ءايبنألا هتماقو هتمق دق مانم اله : لاقو

 اهنم اورثكأف هللا الا هلا ال ىلبق نم ءايبنالا هتلاتو هتلق ام لضفآو

 ٠ اهلئاقل رفغي هناف

 ٠ بات نمل ةنجلا : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

٠ تافرعب فقو نمل ةرفغملاو



 _ _ ١٩٦.

 ٠ هل باوث الف هللا ىلا ةبرقلا هفوقوب دصقي مل نمو

 ٠ هجح حصي الو

 فوقولاو فاوطلا الا ءىنث لك ىف لعفي ام لعفي" جحناب مرحملاو

 ٠ هلقع نكت مل ولو

 سمهشلا بورغ دعب الا اهنم عفدي الو ةرمعو جحب هب مرحي الو
 ٠ كلام دنعو اندنع هجح دسف الاو

 . مد هيلعو مات ليتو

 ٠ هيلع مد الو مات ليقو

 ٠ هلبق عفدو لاوزلا لبق فقو نمل جح الو

 ٠ فنعلا عفادلا ريسيو

 . صن ةجرف دجو اذاو

 ٠ فنعلا قوف صنلاو

 : لوقيو ةعرس هيف ريس فنعلاو

 . تيضر كبو تبغر كيلاو تقفسثأ كباذع نمو تضفأ كيلا مهللا

 . ىريسم دعبو ىعرضت محراو ىفعض وتو ىكسن لبقاف

 ٠ ىنيد ىل ملسو

٠ اعيمج غلبي ىتح ةيبلتلاو ركذلا رثكيو



 س ١٨٩٧

 ٠ ءاسشعلاو برغملا نب هرف عمجيف

 ٠ هيلع ءىش الو آطخآ عمجي مل ناو

 : هللا همحر هديبع وبأ لانتو

 ٠ ناتفيفخ ناتعكر برغملا دعب بحتسي

 مل رجفلا عولط فاخي ال وهو ةفلدزم لبن برغملا ىلص ناو
 .٠ هتالص هزجت

 : ةماسال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اذه ق لبلد الو

 ٠ « ضعبل فااخ كمامآ ةالصلا »

 . ةهاركب هيزجت لينو

 . نيتماقاو ناذاب ءاسثعلاو برغملا ملسو هيلع هللا ىلص هيف عمجو

 ةلبالا هذهو عضوم ا اذه ةيصوصخ نم نا فالخلا كلذ نم ذخؤيو

 ٠ ادمع راتخملا اهتتتو نع ةالصلا ريخأت زاوج

 فخي مل ام هركب وأ اهتقو ق اهادأ ةفلدزملا غلبي مل اذا هيلع مرحيو

 ٠ رجفلا عولط

 . راتخملا اهتقو ف ةالصلا هيف ىلصي نا ناسنالا ىلع هركي وأ مرحيو

 ىلص ليلل ا ثلث به ذب ىنح عمج ىل ١ لصي ال نآ فاخ ن ١ ليقو

 ٠ هب هفرع نطب نم طبه اذا برغملا

٠ ليللا فاصتنا لبق عمجب ءاستعلا ىلصيو



_ ١٩٨ 

 هفرع نطب نم طبه اذا امهنيب عمجيلف هفاصتنا فاخ ناو ٠

 ءاش ثيح نم وأ ٠

 هتالص تحصو كلذ هل هرك ضافاو ةفرعب عمج ناو ٠

 ةاصح نيعبس ةفلدزملا نم ىهيو حيحصلا وهو دسفت ليقو ٠

 زوجلاو قدنبلاك ىهو اهلسن بحتسيو ٠

 مرحلا ىصح زوجيو ٠

 داعا لحلا ىصحب ىمر نمو ٠

 همد همزل الاو حابصلا ىلا اهيف تيبيو ٠

 روهمجلا دنعو اندنع هجح حصو ٠

 هل جح ال ليخو .

 ليلب اهنم ءافعضلا مدنت زوجيو .

 ركذلاو ءاعدلا اهيف رثكيو ٠

 ضرف اهيف نوكلا ىلع رثكالاو ٠

 هراتخاو ةنس ركذلاو ٠

 ضرف امهالك لبتو ٠

٠ مهيلع ةرافك الف مهعم ةعاس فقوف عمجب سانلا كردا نمو



_ .١٩٩ 

 مهللا هئاعد ىف لوقبو :

 هلك ريخلا عماوج لزنملا اذه ىف ىنقزرا ٠

 هلك رشلا عماوج ىنع فرصاو ٠

 ةليللا كلت قلغت ال ءامسلا باوبآ ناف ءاعدلاو رافغتسالا ركذيو ٠

 ةليلو رحنلا ةليلو ةفرع ةليلو ةيورتلا ةليل ىحأ نم ثيدحلا فو
 ٠ ةنجلا هل تيح رطفلا

 ٠ هبلقت تمي مل ىحضالا ةليلو رطفلا ةليل ىحأ نم ىورو

 نا دعي سمنلا عولط لبق ىنم ىلا اهنم ا ودغ حبصلا اولص اذاو

 ٠ نوبليو مهجئاوح نولآسيو نوركذي ةعاسل اوفقي

 ٠ ةعامجلاب رجفلا اهيف اولصي نأ ىغبنيو

 ٠ نوركذيو نوبلي اديور اوراس اوضاف اذا و

 ٠ مد همزل اهيف سمشلا هيلع تعلاط نمو

 لصي ىتح ةيبلتلاو ركذلا رثكي نأ ةفلدزملا نم ضافأ نمل ىغبنيو
 . ىنم نم ةبقعلا ةرمج

 : لوقيو ةيبلتلا عطقيف

 ٠ ىدملل ىندها مهللا

. ىوقتلل ىنقفوو



 +:؛٢٠ .

 ٠ ىلوألاو ةرخآلا ق ىنفاعو

 تايصح عبسب ةبتعلا ةرمج رحنلا موي وهو مويلا كلذ ف ىمريو
 ٠ لاوزلا ىلا سمنلا عولط دعب

 ٠ هداعا اهعولط لبق وأ اليل اهامر ناو

 ٠ مد همزل الاو

 ٠ هيزجي ليقو

 ٠ اهعولط لبقو رجفلا دعب اهيمر ف ضعب صخرو

 ٠ اهمري مل هنأكف لاوزلا دعب اهامر ناو

 ٠ اهل ىمرم هلك مويلا لينو

 ٠ ةبقعلا ةرمج الا مويلا كلذ ق ىمرب ال و

 تيبلاو هنيمي نمي ىنم نوكب ثيحب ىداولا نطب نم اهيمر بحتسيو
 ٠ هرابسي نع

 ٠ ةيقعلا ق ةاصحلا عقن مل نا ىمرلا ديعي هنا ىلع اوعمجاو

 اهطسوأ وأ اهالعا وأ ةبتعلا لفسأ نم رسيت ثرح نم اه امر نا و

 . زاج

 : اه رثآ ىف لوقبو هاصح لك عم ربكيو

٠ دمحلا هللو



_ ٢٠١ 

 ٠ ةنس رامجلا ىمز دنع ريبكتلاو

 ٠ هديعيلف هلك ىمرلا ف هيسن نمو

 . مد همزل هتاف ناو

 ٠ كلذ لثم داعآ نيتريبكتلاو ةريبكتلا ىسن ناو

 وآ ةاصح داعأ رحنلا موب ىمر ق نيتريبكت وآ ةريبكت ىسن نا و

 ٠. افورعم عنص الاو هتعاس نم ركذنت نا ريبك .كنيب نيناصح

 : لاقو فرصنا مويلا كلذ ق ةبقعلا ىمر نم غرف اذاو

 ٠ ىنم نهل ىصحآ تنآو ىتايصح ءالؤه مهللا

 ٠ ىنم نمهلبقنف

 ٠ ىل ارخذ ةرخآلا ىف نملعجاو

 ٠ كناوضرو كنارفغ نهيلع ىنبثاو

 . اروربم اجح هلعجا مهللا

 . اروكشم ايعسو

 . ارورسو ةرظن انقزراو

٠ اهحرطو بونزلا ىمرب لؤافت رامجلا ىمرو اهيمر دعب اهدنع فقي الو



_ ٢٠٢ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب قلطنا مالسلا هيلع ليئاربج نا ليقو
 ٠ ةفرعب هقرعقف تافرع ق

 ٠ مارحلا رعىشملاب هفرعف عمج ىلا ٥در مث

 ٠ سمشلا عولط لبن ىنم ىلا قلطنا مث

 مالسلا هيلع ليريج هرمأف رامجلا عضورم ىلا سيلبا هيلا دصقف

 ٠ ةريبكت ةاصح لك عم تايصح عبسب هبمرب نا

 ٠ اعبرأ لعف ةبتعلا ىمر نم رحنلا موي غرف اذاو

 . ةنس ىهو ةيحضلا حبذ : ىلوألا

 ٠ رصحملاو نراقلا عتمتملا ىلع الا بجت الو

 ٠ ةفينح ىبأل افالخ راصمالا لهآ ىلع بجت الو

 ٠ حيحصلا ىلع مد همزل حبذلا ىلع قلحلا مدق نمو

 ٠ ىمرلا دعب رصقيلو قلحيلف ىده الو هل ةيحض ال نمو

 . ضعب دنع رخديو معطيو اهنم ةيحضلا بحاص لكأيو

 ء تيبلا ةرايزل هيضميو

 ٠ ليجعتلا بحتسيو

 . اهيف لضف الاو ماعنالا نم الا ةيحضلا زوجت الو
٠ منغلا مث ةرقبلا مث لبالا ىدملا فو



_ ٣ ٠ ٢ _ 

 ٠ لضفأ لحفلاو

 ٠ ىثنالا نم لضفآ ىصخلاو

 ٠ زعملا ركذ نم لضفأ نأضلا ىثناو

 ٠ ناضلا لحف ةيحضلا ىف لضفالا ليقو

 ٠ ىثنالا نم لضفآ ىصخلاو

 ٠ زعملا ركذ نم لضفآ نأضلا ىثناو

 ٠ لبالاو رقبلا نم لضفأ زعملا ىثناو

 ٠ ةندبلا ىف ةعبس كارتسثا زوجيو

 ٠ ريصقتلاو قلحلا : ىناثلا

 ٠ لضفآ قلحلاو

 ٠ قلحلاب نيعتيو

 ٠ هسأر ىلع سوملا زجي هناف هقلح ىتأتي رعش هل سيل نميفو

 ٠ هلثم اهل قلحلا نال ةآرملا ىف ريصقتلاو

 ٠ هصقتع وأ هرفلخ وأ هرعش ذبل نميف قلحلا نيعتيو : ليق

 ٠ هعيمج قلحي امك رعشلا عيمج نم ريصقتلا ف ذخأيو

 ىلع تداز نا هتيحل نم ريصقتلا وآ قلحلا دعب ذخأب نأ بحتسيو

٠ هرافظآو هبراشو ةضعقلا



٢٠٤ . 

 ٠ نيعبس رادننم ةآرملا رصتقتو

 ٠ ليوطلاو ريصقلا رصقت : ليقو

 ٠ هثلث رعسلا ةريثكلا ذخأت ليقو

 ٠ هعبر وآ

 ٠ كلذ نود هتليلو

 ٠ هيقلت وآ ترصق ام نفدتو

 ٠ تارعش ثالث ريصقتلاو قلحلا ىف ىفكي ليقو

 ٠ اندنع رمتعملاو جاحلا ىلع بجاو كسن ريصقتلاو قلحلا و

 ٠ هكرتب مدلا بجي

 ٠ هكرتب مد الغ ابجاو سيل ليقو

 ٠ تالخنلا عاونأ عيمج ىلع هميدقت بجيف لوألا ىلعو

 ٠ رصتني وأ قلحي ىتح ةكم نم جرخي ال نا بجاولاو : ليت

 . مدلاف لعفي مل ناف

 ٠ ريصقت الو قلح رصحملا ىلع سيل : ةفينح ىبا نعو

 ىل ركشاو ىبنذ ىل رفغاو ىثفت ق كراب مهللا لوقي نا : ثلاثلا

٠ ىقلح



 ۔_ ٢٠0٥

 برو عبسلا تاومسلا بر نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوق نم رثكيو

 . ميظعلا سرعلا

 ٠ ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاومسلا ف ءايربكلا هلو

 ٠ فقوم لك ف كلذ لوتيو

 ٠ تيبلا ةرايز : عبارلا

 ٠ لضفأ اهليجعتو

 ٠ اهرخآ نم ىلع ءىش الو

 . ىنم ىف ةعامجلاب الا مويلا كلذ ىف ىلصت ال ديعلا ةالصو

 ٠ همارحا نم لح رصق وأ قلحو حبذ اذاو

 ٠ روزي ىتحف مرحلا ريغ ديصو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل لحو

 ٠ رغصألا للحتلا كلذو

 ٠ تيبلا ةرايزف ربكالا للحتلا اماو

 عوكرلاو فاوطلاو دجسملا لوخد نم "رم ام ةرايزلا ف لعفيو

 ٠ ىعسىلل جورخلاو مزمزو

 ٠ ىنمل هنبح نم جرخ كلذ ىضق اذاو

 ٠ اعوطت كلذ دعب فوطي الو

٠ مهضعب دنع اطخآ لعف ناو



 _ _ ٢٠٦

 . ةكمب تبي الو

 ٠ مدف حبصأ ىتح اهب تاب ناو

 ٠ قيرشتلا مايآ هيف ميقيو

 ٠ تارمج ثالث ةالصلا لبقو لاوزلا دعب موي لك ىمريو

 ٠ ةبقعلا و ىطسولاو قرشملل ىتلا ىهو ىلوألا

 ٠ هيلع ءىش الو أطخأ سكع نمو

 ٠ قثوأف ىمرلا داعأ ناو

 ٠ لاوزلا لبغ اهامر نا ىسا ةالصلا دعب رامجلا ىمر ناو

 ٠ روهمجلا دنع هدعب داعا

 ٠ فئاخل الا ليلب ىمرلا زوجيال : ليقو

 ٠ ملسم ةديبع وبأ هيف صخرو

 ٠ ةريبكت ةاصح لك عم ربكيو

 ٠ ىمرلا دعب هل هللا حتف امب ةرمج لك دنع اوعديو

 ٠ ىطسولا ف ليطيو

 ٠ اهيمر دعب فقي ال هناف ةثلاثلا الا

٠ انيكسم معطأ الاو داعأ ةرمجلا فق ةاصحلا عقت مل ناو



_ ٧٢٣٠٧ 

 ةيادو ناسنناك اهريغ ىلع تعقو ام دعب ةرمجلا ىلع تعقو ناو

 ٠ اهيف صخرو املديا المحمو

 . ىنم ريغب دحآ تيبي الو

 ٠ لاوزلا دعب ىمريو هب حبصيو هريغب تييب نأ هلف ىعارلا الا

 مايألا ىمحب ثلاثلا مريلف نيلوألا نيمويلا دعب ىمرلا هتاغ نمو
 ٠ هيلع ءىن الو اهلك

 ٠ ىعارلاب ا.ذه صخ : ليقو

 ٠ لوألا حيحصلاو

 ٠ متي ىتح كلذك نميلع ديعي مث ةرمج دعب ةرمج هتاف نم ىمري امناو

 ٠ اهنم ةاصح رشع ةعبرأب دحا و لك ىمري نأ صخرو

 دعب سمشلا بورغ لبت نيمويب رحنل ا موي دعب ىنم نم رفن نمو

 ٠ هيلع مثا الف ثالثلا رامجلا ىمر

 ٠ ةبقعلا لصآ ىف ىصحلا نم ىقب ام نفديو

 ىمري ىتح ماقملا همزل ثلاثلا مويلا ليل هكردأ ىتح رفني مل نمو

 ٠ لاوزلا دعب

 فلخ فاوطلا ىىتعكر عكرو اعبس هب فاط تيبلا عادو دارأ نمو

٠ مرحلا ف وآ دجسملا ف وآ ماقملا



_ ٢٠٨ 

 مد همزل عادولا فاوط ىتعكر كرت نمو ٠

 ٠ اهجوز اهعماج نا مد اهيلعف امهعكرت نأ لبت ةأرملا تضاح ناو

 . زاج عامجلا لبق تعكرو ترهط ناو

 . "رم امك مزتلملا ىف اوعديو مزمز نم برشيو

 ٠ هدي غلبت ثيح بابلا ةفكسا ىلع هانميب دمتعيو

 : لوقيو اهرادجب هنطب قصليو ةبعكلا راتسأ هارسيب ضبقيو

 . ىتجاح ءاضت ىل ممتأف ىفعض تيوقو ىكسن تيضق امك مهللا

 ٠ مارحلا كتيبب ىنم دهعلا رخآ اذه لعجت ال مهللا

 .٠ ى رمآ ىل رسيو ى رجأ ىل ممت ١ مهلل ا

 ٠ ةنسح ةرخآلا فو ةنسح ايندلا ف انتآ انبر

 ٠ رانلا باذع انتو

 . ىل رفغاو ىنع اوغعاو

 ٠ ريصنلا معنو ىلوملا معنف ىالوم تنأ ىنمحراو

 ٠ انبرل نوبيآ نوبئات

٠ نوبلقنمو نوبغار انبر ىلاو نودماح



 _ _ ٢٠٩

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ٠ ىرتشي الو عادولا دعب عيبي الو

 ٠ اهلك جحلا مساوم ف هلبق ىرتشيو عيبي نأ زوجيو

 ٠ تيبلا قارف ىلع نيبزح وهو ىضميو

 : لاق هتلحار بكر اذاو

 . رفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ىنا مهللا

 . دلولاو لهالاو لاملا ىف رظنملا ءوسو بلقنملا ةبآك نم كب ذوعأو

٠ اريثك هلل دمحلاو



. ٢١٠ 

 رشع سماخلا لصخغلا

 ٠ ١ هترمع تدسف ةرمعلا فاوط كرت نم

 ٠ ريصقتلا وآ قلحلا وأ عامجلاب هتوفي امناو

 ٠ زئاج هناف هلبق جحلاب مارحالاب الو ريخآتلاب ال كلذ وحن وآ

 . انراق نوكيو

 . مد ةليل لكبف رامجلا ىلايلو ةفرع ةليل ىنمب تيب مل نمو

 ٠ بولطملا تقولا ف ةفرعب فقي مل نل جح الو

 ٠ بورغلا ىلا لاوزلا دعب ام وهو

 . هدعبو رصعلا نم ىزجيو

 ٠ ليللا نم ةعيوسو راهنلا نم ةعيوس نم دبال ليقو

 ٠ ليلل ١ نم ةعاس ىفكت : لدقو

 ناحبس مهللا لوقي ام را دقم سمشلا نم كردأ نم :: مهضعب لاتقو

 ٠ جحلا كردأ دقفف ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا

 ٠ جحلا هتاف فقي ملو تبرغ ناو

 عمجب رجفلا ةالص سانلا عم قحلو ليللا نم ةعاس فقو نم ليقو
. جحلا كردآ دقف



٢١١ 

 هدحو فقيلف لقي ملو هدحو لالهلا ىأر نمو .

 الف مويب هندس ةجحلا ى ذ لاله ن نا مه دنع دجوو ه دلب لصو نمو

 ٠ هيلع ةداعا

 هتمزل .لودعلاب قبسلا حص نا هنع. هللا ىضر حلفأ مامالا لانتو

 ٠ ةداعالا

 ٠ حيحصلا ره و لوذلاو

 : 3 ٠.

 راصحالا حبذو عامجاب عتمتلا حبذ وهو بجاولا حبذلا كرت نمو

 ٠ ١ مد همزل ضعب دنع نرقلاو

 ٠ مد هيلعف هكم نم جرخ ىتح رصقي ملو قلحي ملا نمو

 هل حح ال اعيضم تام ىنح ةرايزلا فا وط ك . رنت نم نا ىدنع ىذلاو

 ٠ ١ رصتخا اذا جحلاب صويلف

 ٠ عيضي مل نا . هب هيلع هيصو الو

 ٠ ةداعالاب بلاطي الو

 ٠ هيلو وآ هننيفر هنع متأو فوقولا دعب تام نمو

 . زاج هجح نم ىقب ام اهريغ وآ : تلق

 ء:هبسقنل كلذ لعفب ىتح هل روزب الو ىمري الو

. جح ف جح لخدمك ناك الاو



 س ٢١٢

 ٠ هسفن لبق هريغ نع جاحكو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دتو

 ٠ « كريغ نع جح مث كسفن نع جح »

 . ضعب دنع هب ىصوي نآ همزل جحلا قيرط ق رضتحا نمو

 ٠ ال : ليقو

 ٠ ةيصولا هتمزل كلذ لبق ضرف نا ىدنع قحلاو

 ٠ بيغلا فاشكنال همزلت مل الاو

 هبوجو لوأ نم جحلا هيف كردي ام تقولا نم هل نكي مل هنا ىأ
 ٠ راضتحالا ىلع هتردقو رهاظلا ىت

 . مد ةرمج لكبف قيرشتلا مايآ جرخ ىتح رامجلا كرت نمو

 ٠ ثلاثلا مويلا ىلا هرفن رخآت نا هايسث عست كلذو

 ٠ ىناثلا ف رفن نا تسو

 ء رحنلا موي ةبقعلا ةرمجل ةعباس وأ ةرشثاعو

 ٠ اهجورخ لبق هتاف ام كردأ نا مدالو

 ادماع كلذ كرتو تايصح عبس نم لقأب ةبقعلا ىمر هنا ملعأ ناو

. نيكسم ماعطاف ىصحلا رئاس ف ةاصح كرت ناف



٢١٣ 

 . نيكسملل دم ىزجيو

 ٠ نانيكسمف نيتاصح كرت ناو

 ٠ ةرمج لك نم مدف رثكأ وآ اثالث كرت ناو

 ٠ نيكاسم ةثالثف ةاصح ةرمج لك نم كرت نمو

 . نيكاسم ةتسف نيتاصح ةرمج لك نم كرت نا و

 ٠ هايسن ثالثف ةرمج لك نم تايصح ثالث كرت نمو

 ٠ لوق ىلع كلذ

 ٠ لوق ىلع عستتو

 ٠ لالقتسالاب اهيلا رظني ةرمج لكف

 . مدلاف رثكآ وأ ثالثلا وأ نيكاسملا معطأ اهنم لقألا كرت ناغ

 ٠ ثالث نم رثكأف مدلا مزلي : ليقو

 ٠ كسن ىلع اكسن مدق نم مدلا مزلو

٠ عادولا كرت وآ



٢١٤ 

 رنتع سداسلا لصفلا

 ٠ اهئاي ةلقل ةكم ةكم تيمس

 ٠ سكعلابو ءاب ميملا بلقت برعلا نال اضيأ كلذب ةكبو

 ٠ فاكلا ديدشتب اميف نوكابتي سانلا نال وآ

 ٠ ةربابجلا قانعأ كبت اهنال وأ نومحدزي ىأ

 "١ ًوسب اهودْصت اذا اهتدت ىأ

 ٠ فاطملا نم هلوح امو تيبلا ةكب : ليقو

 ٠ هلك مرحلا ةكمو

 ٠ اهتحت نُم تطسب ضرالا نال ىرقلا مأ تيمسو

 . سانلل عضو تين لوأ فاطم اهنال ( وأ

 ٠ مهعمتجمو مهجحمو ىرقلا لهأ ةلبت اهنأل وأ

 ٠ انآىش ىرقةلا مظعأو

 ضرالاو تاومسلا لبق ءاملا هجو ىلع ءاضيب ةديبز هللا اهتلخو

 . ماع ىفلآج

 ٠ تيبلا ءانب لبت اهتحت نم كلذ دعب ضرالا تطسبو

٠ ضرالا ىق ةكئالملا هتنب هناف



 س . ٢١٥

 ٠ لاقي اذك "رم امك كلذ

 هل افرط اهنال تنبلا ىف اذهأ نأ مم ءاضيب ةدبز تقلخ اهنا ليقو

 ٠ . ٠ ٠ هل ةرواجم
 ث .

َ .. 

 ! . ٠ ,: .‘. 7 ! ٠ .ةدابعلل ضرالا ف عضو تيب لوآ ةبعكل و

 . : . : هناخ نس هللا لاق
 ٠ : 57 7 . . ٠ . . ٠

 :! , ٠. . و :

 ٠ ةيآلا ( عضو تيب لوأ نا )

 ٠ هللا اهعضاوو

 ث ; . ٠ ةكئالملا : ليقو

 . ميهاربا : ليقو

 : :. .. !.1٨! ٠ مهرج نم موق هانبق مده مث

 ةقلامعلا مث ٠
 ; , . :.: ... : ْ شيرق مث

 ... ( . جاجحلا مث

 . ؟ ٠ ؛نافوطلاب سمطناف مدآ هانب : ليقو

 :. . ميهاربا مش

, :ةكئالملا هب فوطت حارصل ا هل لاتي:تيب ,هعضوم ىف ناك : ليدو



٢١٦ 

 ٠ هجحو هيف فاوطلاب مدآ رمأو
 . ةكئالملا هب فوطت ةعبارلا ءامسلا ىلا نافوطلا ف عفرو

 . ةيآلا رهاظ ماميالا اذهو

 ٠ نامزلاب ال فرشلاب ىلوأ هنآ دارملا : ليقو

 ؟ سانلل عضو تيب لوآ نع ملسو هيلع هللا ىلص لئسو

 . مارحلا دجسملا : لاقف

 ٠ سدقملا تيب مث

 ؟ امهنيب مك لئسو

 ٠ ةنس نوعبرأ : لاقف

 افصلاو مزمزو ميطحلاو دوسألا رجحلاو ماتملا : تانيبلا تايآلاو

 . اهلك رعاشملاو ةورملاو

 . امهرون سمط ةنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو دوسألا رجحلاو

 ٠ برغملا و قرشم ١ نبي ام اتء اضئل كلذ الولو

 .رجحلا همقل قاقر ق مه را رقا بتك هلل ةيدويعلاب مدآ وني رقأ املو

 ٠ هافاو نمل دهشي هللا نيمآ .وهف دوسألا

 ٠ انريغت رظناف

٠ فحصملاو دوسالا رجحلا الا تادامجلا نم لبقي الو



_ ٢١٧٧ 

 ٠ ميهاربا دعا وق ىلع ةبعكلا نم وهف ميطحلا امآ و

! 

 عرنأ ةعبس وهو امهيلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا صنب كلذ

 ٠ بضخلاو ةقفنلا قيضل سيرق اهتكرت

 ٠ شطع كانه رجاه همآ مم ليعامسا لصح ااو

 امهنيب ةددرتم ةورملاو افملا ةيحان نم ءالا هل بلطت تماقف

 ٠ امهولعتو

 ٠ لفط وهو همدق تحت نم امزمز هللا عبنآ نآ ىلا

 ٠ امهنيب ىعسلا ناكف

 ٠ فاسأ هل لاقي لجر ةروص ىلع منص افصلا ىلع ناكو

 ٠ ةلئان اهل لاقي ةأرملا ةروص ىلع منص ةورملا ىلعو

 امهخسمف ةبعكلا ف اينز ةأرماو لجر امهنأ لوألا باتكلا لهآ معزو
 ٠ امهب ربتعيل ةورملاو افصلا ىلع امهعضوف نيرجح هللا

 .77 نوحصمتب ةيلهاجلا تناكو هللا نود نم اديع ةدملا تلاط املف

 ٠ ىعسلا ف

 فاوطلا نوملسملا هرك مانصألا تركو مالسالا رهظ املو

 ٠ امهنس

. رثألا ق رم امك كلذ



٢١٨ 

 :ه ةنجلا :نمأ مدآ امهب جرخ دوسألا رجحلاو ماقملا نا

 . .. ٠ سيق ىبأ لبج ىف نافوطلا:نامز يف:اعدوتسياو :...د

 ٠ ةبعكلا نكر ف رجحلا لعجف

 : ةبعكلاب" انزتلم ميهاربا ماقم اكو

 :. هنع: ةلملا ىضر باطخلا. ني ةرمع :لاقو .::.

 ىلصم ميهاربا ماقم نم انذختا ول

 ه ( ىلضمن ميهأ" ماقم نم"اوذختاو ) : لزنف

 ٠٨" ةحسف ةبعكلا نيبو هنيب اولعجو هولوحف
; .. 
 7 > . ..: ا ى + !, . . ٤.

 ت < .-- ٠ هنو 1 ٠ ذ . ١ وناكو

 ٨ , ندل ٣ ض هيق ىنمي [ ىنم ىنم ىمسو

 1 07 71 _ ك !ن » ح . ۔ةغد

 ة قاري ىآ
 ل . ...77 ! ٠

 -  03َر - ٠

 رعاشملاو كسانلا هملعب ميهاربا ىتل ةل_طنا ليربج . نآ ىورو

 :هل لوليا
. ٤٠ 

 . اذك ناكم اذهو اذك ناكم اذه
.. . : : . 

 ع. ;۔ ٠ .. . ذ ء 2 : ج ه6.۔. لسب : ؤ ك۔ يام :۔ ._ .7 : ىنم ۔ ت .۔۔ خو __ ' . .. ١
 ٥ . `ر ٠

 ٠ ىلوألا ةرمجلا ق سيلبا هلدتنتسام ىنم غلبو

.ب ا !:. « ةاصح لك عم ربكب تايصح عبسب هامرف



 س ٢١٩

 ٠ هيناثلا ىلع متوف راطف

 ٠ كلذك هامرف

 ٠. ثلاتلا ىلع عقوف

 ٠ كلذك هام رف

 .. ه :هقيطي ال هنأ ىأآرغ

 : . ١ :-: .: ٢4 ::.:. :اف ةفهف
 هب ىتآ ىتح مالسلا امهيلع ةميهارباب ليربج قلطناف ب

 !موا ! ن ٠ : ٠٠ : ٠٠ ثففرع هل لانف

 ٠ معن هل لانتف

 . تافرع تيبمسف

 ٠ ىسمآ ىنح اهب ا فقوف

 ٠ عمج ىلا فلدزاف

 ٠ ةفلدزملا ىمسف

 ه ليربج عم ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل اضيآ كلذ ناكو

 ٠ هيف ءاشعلاو برغملا نوعمجي مهنأل اعمج ىمس : ضعب لان

٠ طبهآ نبح هبق ء وحو مدآ عامتجال : ضعي لاخضو



. ٢٢٠ 

 ٠ تافرع نم هيلا نوفلدزي نيملسملا نال ةفلدزملا ىمس : ليقو

 . تيبلاو ةكمك مارح هنآ نونمؤملا ملعأ هنال مارحلا رعشملاو

 . ما رحلا رعشملا ىلي امم هنم دح وه رسحمو

 ٠ ةددشملا نيسلا رسكب وهو

 ٠ ةفرع ىبع ليفلا باحصآ ليق نال ارسحم ىمسو

 ٠ هتقرحاف ران تلزنف هيف داص الجر نال رانلا ىداو ىمسي

 ٠ تافرع مويل مسا ةفرعو

٠ اضحم ايبرع سيل تافرع ىلع هقالطاو



 س ٢٢١

 عساتلا بابلا

 ف

 ناميالا

 ٠ نيمي عمج وهو ةزمهلا حتفب ناميألا

 ٠ ديلا ةغل نيميلاو

 هيحاص ٠

 ٠ ءىشلا ظفح اهنأست نم نيميلا نال : ليقو

 ٠ هيلع فولحملا ظفحل كلذب فلحلا ىمسو

 ٠ اهب هسبلتل نيمي هيلع فولحملا ىمسيو

 ٠ ءىشلا ديكوت اعرش نيميلاو

 ٠ ليق كلذك هل ةغص وأ هللا مسا ركذب كلذ

 ناش ف ةاروتلا ق معيلا دهع ام هللا مهنعل دوهيلا ءاسؤر تمتكو

 ٠ هريغب هولدبو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

 . مهعابتأ نم ةوشرلاو لكأملا مهتوفي الئل هللا دنع نم هنا اوفلحو

٠ ةيآلا ( مهناميآو هللا .دهعب نورتشي نيذلا نا ) : لزنف



 -_- _ ٢٢٢

 ٠ مهيلع اسايق هنيمي ف بذاك لكل لماش ديعولا اذهو

 ٠ ظفللا مومعب ارابتعا ال مومعلا ىلع ةيآلا ريغ ف صنللو

 . ببسلا صوصخب ال ظفللا مومهب اندنع ةربعلا تناك ولو

 ٠ ىنهذلا دهعلل ةيآلا ف نيذلا نال

 ٠ مهناف سنجلاو ةقيقحلا ديرأ نأ الا

 ٠ « اوتدصاف متفلح اذا » : ملسو هيلع هللا ىلص .هنعو

 «هب ٠

 ٠ نموصأل هللا و : وحن ةعاط ةعاطلا ىلع فلحلاو

 ٠ بتت مل نا نمدنتل هللاو

 (٠ مكناميأل ةضرع هللا اولعجت الو ) ىنعمو

 ٠ اوتدصتل اهنم اورثكت ال

 : ملسو هبلع هلل ا ىلص هنعو

 ٠ « تمصيل وآ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم »

 ٠ ةلالجلا ظفل صوصخ ال ظفل ىاب تاذلا دارملاو

: ٠٨ هنم عونمم هريغن فلحلا نأ ىلع اوعمجاو



_ ,٢٢٢٣ 

 مرحم : ضعب لاق ٠ ے۔ - . ,

 هوركم : ضعي لاقو ٠

 ٠ هل ميظعت ءىشلاب فلحلا ناو كلذ ليقو

 ٠ هدحو هلل ةقيقحلا ق ةمظعلا و
 4 . .. ٥

 قالطب ال هللا ريغب ادحأ فلحي نأ دحأل زوجب ال : ىدروا_ملا لاق

 53 ٠ رذن الو .قاتع الو

 ٠ هلهجل هلزع بجو كلذ نم ءىشب دحأ مكاحلا فلح اذاو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ « رانلا نم هدعقم ؤبتيلف اذه ىربنم ىلع فلح نم »
 ٠ هللا ريغب فلحلا زوجي ال هنأل ىأ

 ٠ ايذاك هب فلح نم دارأ وأ

 ٠ هفرشل ركذلاب هصخو

 ٠ كلذل صخو ايذاك ىآ ىربنم دنع فلح نم دارأ وأ

 ٠ هدنع فلحلا هنامز ق دوهعملا نالو

 ةدقتعملا ةفيرشلا عضاوملاب فلحلا نوصخي سانلا ناك كلذلو

اهيف ٠ .:: . ث . ١



_ .٢٢٤4 

 رئايكلا ربكأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو :.

 هللاب كارشثالا ٠

 نيدلاولا قوقعو ٠

 سومغلا نيميلاو ٠

 سفنلا لتقو ٠

 روزلا ةداهشو ٠

 لحفلا فورط منم رئابكلا نمو ٠

 كرشلا : قالطالا ىلع رئابكلا مظعأو ٠

 قعلا نم قوقعلاو .

 ةعاطلا ىصع قسث وهف عطقلا وهو ٠

 نم هدلو نم دلاولا هي ىذأتي ام رودص هب دارملاو : مهضعب لاق

 ٠ ةيصعم وأ كرش ف الا لعف وآ لوق

 . هوركملا ىف اهعيطيف هيلعو

 ٠ ةدلاولا معي ام دلاولاب دارأو

ء اكرتو العف حابملا ف اهتعاث بوجوب ةيطع نبا لاقو



 ۔ ٢٧٢٥

 ٠ ةيافكلا ضورفو تابحتسملا ىف اهبدنو

 ٠ ةيجاو ريغ ةهوركم هوركملا ىف امهتعاطف هيلعو

 ٠ زوجت ال : ليقو

 ٠ ةبذاكلا ىه سومخلا نيميلاو

 . مثالا ىف اهبحاص سمغت اهنال تيمس

 ٠ اهيف ةرافك ال : كلام لاق

 ٠ العف ىضاملاب ةننلعتملا ىهو

 ٠ دمعلاب عقاولا فالخ ىلع اكرت وأ

 ٠ اندنع ةراقكلا اهيفو

 ٠ ءانثتسالا اهيف عفني الو

 ٠ مقالب رايدلا رذت ىهو

 ٠ اهيف ءىش ال ابارخ ىآ

 : ملو هيلع هللا ىلص هنعو

 حاتج كنم ىلع ةرجاف انيمي دحأ فلخي ال هديب ىسفن ىذلاو »

 : ٠ « ةمايتلا موي ىلا هلت ت ةجكن تتلك ال ة هضوعم

"( ٣ ج ريغصلا عماجلا _ ١٥ م )



 .ريس ..٢٢٦..

 . ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ «.هيخآ لام نم عطتقا نم »

 ٭ اريسي ائيسث ناك ناو لجر لاقف

 ٠ كارأ نم اييضق ناك ولو : لاقف

 ٠ بات نم الا ىآ

 ٠ رانلاب ةريبكلا بحاصل عطقلا مدع ىف انموق ىلع در كلذ فو

 ٠ ةنجلا هلوخدو اهنم هجورخ زاوج فو

 ٠ نسملا ريدقتب نرلمعي مهنكل

 ٠ ليق اذكه

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 مهلو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلا رظني الو هللا مهملكب ال ةثالث »
 ١ . : ميلأ با.ذع

 ٠ يبسلا نبا هنم عنمف قيرطلا ءام لضف ىلع لجر

 هل ىكفو ديزي ام هاطعأ ناف ايندلل الا هعيايب مل الجر عياب لجرو
٠ فوي مل الاو



 ..ه ١٢٢٧ ۔

 وأ اذك اهيف . ىطعأ دقل هللاب فلحف .رصعلا دعب .ةعلس مواس لجرو

 ٠ ) اهذخأف رخآلا هقدصف اذك

 ىضرلا راهظاب هنع ىضر نم ميلكت مهملكي ال هنأ : مهملكي ال ىنعمو
 ه. طخسلا ىلع لدي مالكف لب

 ٠ ةيحتلاب ةكئالملا مهيلا لسري ال ليقو

 ٠ مهرسي امالك مهملكي ال : لينو

 . مهمحرب ال : مهيل ا رظني ال ىنعمو

 ٠:بونذلا نم مهرهطب ال : مهيكزي ال ىنعمو

 ٠ مهيلع ىنثي ال ليقو

 ٠ ةالفلا : قيرطلاب دارملاو

 ٠ ءام لضف عنم نم : ىورو

 ل_هعت هل ام ام ةتنعنم امك ىلضف كعنمأ مويلا : هل ىلاعت هللا لاقو

 .,. !: .. ٠ كادب

 . +.۔۔ . ` ٠ هوجولا نم هجوي ءالا لضف عنمي ال نا دارملاو : ليق

 ١ وبغريلا اهتم , سانل عنميف بشغ اهلوح رئب هل نوكت نأ كلذ .نمو
; إ :. "٠: بشعلا هل رفوتيق مهيسثا وم نع رئبلا ريغ ءام دعيل يبشع نع



 . ٧٢٢٨ ب

 . هبحاص هجاح ردق هب هلضف نكي معاح عنم زاجو

 . رفاسملاو ليبسلا نياو

 ۔ رفكلا ىلع رصملاو دترملاو ىبرحلا هنم ىنثتسيو

 ٠ امهعنم رفكي الف

 . مامالا ةعيابم ةعيابملاب دارملاو

 ٠ قحلاب لمعي نأ ىلع عيابي امناو

 أ هب فو نا ىويند رمأ ىلع هعياب نمو

 . نيملسملاو مامالا ضغ دقف هل ففو ناو

 . هدنع ةيويندلا ةجاحلا دوجو مدعل مامالا نع جورخلا ف نا

 ٠ ةنتفلا ةراثا : لثم كلذ

 ٠ مدلاو لاملا نيصحت مدعو

 ٠ انيبم انارسخ رسخيف

 ٠ كلذ ىلع اعبتح ناك نأ اميسالو

 هفرشل رصعلا دعب ام صخو ةمامالل اله سيل نم ميلب نم كلذكو
' ه رلهنلاو تيللا عامتجاب



_ ٢٢٨٩ _ 

 ء هيف مثالا مظعيف

 هنوكو مهعامتجلب وأ :تقو لك نف ةمرحم ةرجافلا نيميلا تناك ناو

 ٠ اهمتاوخب رومألاو لامعألا ماتخ تقو

 ٠ ايرجت اهيلع مدقي الئل هيف ةبوقعلا تظلغف

 ه هريغ ىف احداتعا اميلع هيف ىرجت نمو

 ٠ رصعلا :دعب نوفلحي فلسلا ناكو

 : ملسو هبلع هللا ىلص هنعو

 ٠ ) محرلل ةمقعم بسكلل ةقحمم ةحلسلل ةتفنم .ة رج اغلا نميلا «

 ٠ داسكلا دض قفنلاو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 تانيبلاب مكنيب مكحأ امناو ىحولاب مكنيب مكحأ ال ىنا »
 ٠ ناميألاو

 ٠ « رانلا نم ةوذج هل ذخآ ىناف بذاك هيف وهو امكح هل تمكح نمف

 ٠ رانلا نم ةعطق هل عطقأ ىآ

 ىقل ملسم رضأ لام اهب مطتقت ربصلا نيمي ىلع فلح نم : ىورو

٠ نابضغ هراع وهو هللا



 . ٢٣٠ ب

 !... ٠ هقيدصت هللا لزنأو

 . ةيآلا ( مهناميآو هللا دمب نورتشي نيذلا نا )
 ضرأ ف ( رئب ىل تناك دقف تلزن "ف : سيت نب ثعشألا لاق

 ٠ ىل مع نبا

 ......: . ٠ .ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف

 ٠ هنيمي وآ كتنيب : لانف

 ٠ هللا لوسر اي اهيلع فلحي ذا : تلقف

 ربصلا نيميو ث ريخالا ثيدحلا اذه لثم ملسو هيلع هللا ىلص هل ركذف
 ىوعدلا مكاحلا عامس زاوج تيدحلا اذه فو اهفلاح ربجيو مزلت ىتلا ىح

 ٠ هري مل اميف

 : ىعدملا لأسي مكاحلا نآ هيغو

 . اذك ةنيب هل له

 ةماقنا دارأ مث هميرغ نيميب ىخر نم نأ ىلع كلام هب لدتساو : ليق
 ٠ عمست ال اهنآ هفلح دعب ةنيبا!"

 ٠ هفالحتسا لبق اهتماقا كرتن ىف هل هجوتي رذعب ىنأ نآ الا

 ٠ نيئيسلا دحأ لوأ نأل

ه نأ رمألا هل ناكل فالحتسالا دعب ةنيبلا ةماقا زاج ولف



 س ٢٣١

 نم ىلع اهلك ىواعدلا ف نيميلا.ا هيجونتا ىلع مهضعب هب لدتساو
 ٠ ةنىم هل ثتسيدمل

 ١ ٢ , -: ٠ ٠ . . . . .١٠ ن - .. ٠ : ٠ , غ .. ! .. ٠. .:. .. َ . . ..

 ٠ هأانشلاب لمحلا كرت ارت ىلع ةيفنحلا هب تلدتساو

. 5 ..- . 

 ٠ لاومألا ىف نيميللو

 هل نكي مل ام ناسنالل حيبي ال مكاحلا مكح نا روهمجلل ليلد هيفو
 ع : :.: ك ١... ح .: م. :.: . 7 . : ٠ الال_۔

 هيبنتو . .ىوج دلاہ ىلوآ . ديلا بجابج . نا , ىلع ليلدو ةفينح ىبخذن افالخ

 ٠ بلاطلاب آدب هنال مكحلا ن ةر ,وص ىلعت

 ٠ هيلع ىدملل هبف عوتب مكحي ملو ر رخالا نيمي الا سيل : لاقف

 ... }. , : 6 . هنيمي مكح يلع هرقب لب هتزايحب الو

 . طالتخا امهنيب نوكي نأ نييعادتملا ف طرتشي ال هنآ ىلع ليلد هيفو

 مل ملسو هيلع هللا ىلص هنأل مهتي نمم هيلع ىعدملا نوكي نآ وآ
 ٠ اهلاح نع لأسيب

 ٠ هيلا رشلا لاصيا فلكملا ىلع هللا بضغو

 ٠ الام عطقف فلح نم ىلعو

٠ نيميلا رفكبو دريو بوتب وآ



_ ٦٢٣٢ 

 لوالا لصفلا

 . ( مكنامنا ف ونللاب هللا مكذخاؤي ال ) : لجو زع هلوق ف ونللا

 ٠ دصت الو دقع ريغ نم ةعرسب هنالك ملكتملا هب لصي ام

 ث هللاو ىلعو هللاو الك

 . ةرافك الو ةذخاؤم الب هللاو الكو

 » ىوهوجلاو ةشتتاعو انباحصأ لاق هبو

 ٠ هملع ىف ام ىلع فلحي نأ وه : ليقو

 ٠ ةمألا نع عوفرم أطخلا نال كلذ فالخب جرخيف

 . بضغلا لاح ى نيميلا : هريغو بيسلا نبا لاقو

 ٠ «:بضخغلا ف نيمي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ٠ ةيصعملا ىلع نيميلا : ليقؤ

 ٠ هيلع ةرافك الو اهكرتي نا مكحلاو

 ٠ هبلع ضرف وه لب كرتلاب ذخؤي الو

.ه هناحيس هللا اهكرت نا هب باثي



 . ةرافك اهكرتو

 ٠ فلحلا .نيح ف ةرافكلا همزلت : ليقو

 ٠ لعف نا الا هيزلت ال : ليقو

 : 7 هيلع هللا ىلص هنعو

 ٠ محر ةعيطق الو هللا ةيسمم اف نيهي الو رذن ال

 ٠ همحر لصيو هنيمي رفكي .نا اندنع ىنعملاو

 ٠ دقعنت ال هنيمي نأ دارا سيلو

 ىف بضغلا لاح قف رشلاب هسفن ىلع لجرلا ءاعد وه : ليتو

 ٠ هبلق نم دقع الي هلهآ وآ هلام وآ هندم

 ٠ ريخللس هءاعد رشلاب ناسنالا عديو : هناحيس هللا لاق

 ٠ انريسغت رظناف

 ٠ هئاعد ىف هسفن ىلع ظيلغتلا ىلا رظنلاب انيمي اذه ةيمست لعلو

 هذك لعف نا هلقع هللا بهذآ لوقي نأ لثم قيبطتلا ىلا رظنلاب وأ
 ٠ ةيآلاب قيلعتلاب حرصي مل ولو

. ةرفكملا نيميلا وه : كيقو



 - _ ٢٣٤

 ةذخاؤملا .تلا.زف- اهل بلقلا دقعل ةدتقعنم تناك ةرفكملا نا هيفو

 ةراقكلاب ٠

 . دتعلا مدعل ءادتبا هيف ةذخاؤم الف وغللا امأو
 ن .: :... !.

 ىلع نيميلا ىعخنلا : هنع ةياور ف هللا همحر ديز نب رباج لاقو
 . اد .٠ .. ٨ :.ذ ن .. ٠ ..... ٠ ٠ ناب . !أ

 ..ناسللا طلغ نلع نيميلا :'انهثغ ةللا:ئضر سابع نبا لاقو

 " + نيميلا ىلا ؛هنانسل قبننيو ءىشب ظفلتب نأ ديري

 ىف مكذخاؤيو هللا نيبو هنيب اميق ملسم ىلع تلغ الو طلغ الو
 ٠ لاق امب مكحلا

 ٠ ريغلا ىلع نيميلا لينو

 ٠ مارح هنآ لالخلا ىلع "نيميلا : قورسم لاتقو

 دع كنال نقلاخيو ءىش ىلع كبلقب نيميلا دتعت نأ : ليقو

٠ كبلق



٢٣٥ 

 'ىناثلا لصفلا ..٠ . : :: ٠ ٨ ٠ ! - ٠ » . ٠

 وآ رداقلاو :ؤأ نمحرلاو وأ هللاو : لوقي نأ لثم هللاب فلح نم

 ٥ ٠ ؤ انتب ى آ

 ٠ ٩لل ا ة ٥ رد دق و ا

 ٠ًّهللا مساو هلوقب فلح وأ هتايحو وأ

 ء هللا ةفصو هلوتنب وأ

 ٠ ةلسرم هتمزل ثيحو

 . نيكاسملل هل امب فلح نمو

 ٭ ... ةندصلاب وأ

 ٠ قالطلاو قنعلا وآ

 ٠ موصلا وأ جحلا وأ

 غ كلذ وحن وآ ناميألا وأ ةالصلا وأ :

 ثنح اذا هل امب ثنحلا ف همزلي هنأ الا ثنح نا هسفن مزلأ ام , همزل
8 ٠ طق ة رشع نبكاسعال



 _ _ ٢٣٦

 + هثلث نم رثكأب فلح نا اذكو

 ٠ هب فلح ام همزل لقأ وأ ثلثلاب قلط ناو

 . ةقدص هلام لوقي نأ هل امب فلحلا لثميو

 ٠ ةاكزلاب اهيبشت رشعلا همزل امتاو

 ٠ اهنع ىمنم هلك لاملا ةقدصو

 ٠ ( طسبلا لك اهطسبت الو ): هلوقل كلذ

 ٠ ثنحلا موب رشعلا ربتعيو

 ٠ ىكزي اميف همزل ةقدص هلام لاق نا : ليقو

 ٠ هريغو ىكزي اميف همزل ةقدص كلمآ ام : لاق ناو

 : هناحبس هلوق ىف لاملا ركذب هلدتسا و

 . ( ةقدص مهلاومأ نم ذخ )

 ٠ فيعض لالدتسا وهو

 هاطعآ ثنحق نيدلسع ١ رومسىل وأ ةبعكلل وآ دجسملل هلام لاق نمو

٠ هك



 _ _ ٢٣٧٢

 ٠ ءارقفلل مزلي امك رشعلا همزلي نا نع الضف اذه

 ٠ ىراصنلا وأ:دوميللا ةفدص هلام لانت نمو

 . نيكرشملا وآ سوجملا وأ

 ٠ نيقفانملا وآ ءاينغألا وآ

 ٠ نينامزلا وأ نيصاعلا وآ

 . نيرامخلا وآ ىناوزلا وأ

 ٠ نيملسملا ءارتفل رشعلا همزل ثنحو

 ٠ ةكئالملا ىلع ةقدص هلام لاق نمو

 ٠ نيطايسثلا وأ نجلا وأ

 . مئاهبلا وأ شوحولا وآ
 ٠ هيلع ءىش الف لمنلاك توص هل ممسي ال ام وه و لكحلا وأ

 ٠ نيملسملا ءارقفل رشعلا هيلع : ليقو

 ناميا نم قاتعلاو قالطلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 . « قابسفلا

ه نادلبلا نم دلب ىلا ىشملاب فلح نمو



 س ٢٣٨

 : ب ...:. ..:. ا .... ._ : =۔: ٠ ءىش همزلي مل

 . -.. . .. ثنحف مارحلا هللا تيب ىلا ىشملاب فلح نا الا

 & -٠ :. ۔ :!. _ . ٠ ٠ ىبنلا ةرايز وأ

 . - ۔ ٠ سدقملا تيي وأ

 _ .: :1 ٠ جحلا همزل

 ٠ ىدملا وأ ىشملاب فلح نمو

 ٠ ثنح مث هندب هيلع وأ جحب مرحم وه لاقت وأ

 .. ٠ نيمي ةرافك هذه نم دحاو لكلف

 ٠ كلذب ءافولا هيلع : ليقو

 هللا تيب ىلا ءىشملا ىنمزل اذك لعفأ مل نا لوقي نأ لثم كلذو
 ىلا عىسما ىسنمر . مارحلا

 هوحن وأ هللا تيبو : لاق نا امأو

 ٠ هللا ريغب مسق هنال مرحم وأ هوركمقف

 ٠ هبف ةرافك الو

٠ هقاثيمو هللا دهعب فلح نمو



_ ٢٣٨ 

 ةظلفغمف ثنحق كلذ هبأ ام وأ بوقعي دالوأ ةنامأب وآ ٠.

 اميف مهقثوم هوتأ املف ق مهنع هللا ركذ ام بوقعب دالوأ ةنامأو وأ

 ٠ ر هلخد

 ٠ ايدوهي وأ اكرشم هنوكك ديحوتلا نم هجرخي امب فلح نم اذكو
 ۔ ٠

: 

 ٠ ١ ايكلام هنوكك مالسالا نه وأ

 . ىرحتم وآ هيلع ابوضغم هنوكو

 ٠ ةظلغم همزلب

 ٠ ةلسرم : ليغو

 ٠ ةلسرمف نيمي لك : ليقو

 !, . : : ايبث وآ هللأ زيغب فلحلا زاهظلا الا ٠

 ٠ ءامس وآ ادجسم وآ اكلم وأ

 ٠ ة و ركم هلل ا نم ام انتك وأ

٠ 7 .٠ 

 .. . .. : . . .ه ٠ . : ..

 .., ٤ هب ةرافك الو مارح : ليقو

 ٠ ةظلغم فرح لكبف نآرقلاب ثنح نم : ليقو
جلا . ...: . !:. .! .. ..



_ :٢٤٠ 

 ةيآ لكب : ليقو ٠

 ةروس لكب : ليقو ٠

 : ةدحاو ةظلغم : ليقو ٠. :

 هللا ركذ ىلع هلامتسشال لاوقألا هذه لعلو ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هلونك هميرحت ىلع لديو :

 » كله دقف هللا ريغب فلح نم « ٠

 كرشآ وأ رفك وأ ٠

 مهتملآو مهئابآب نوفلحي اوناكو ٠

 ميظعتلاب هلل اميصخت كلذ مرع غ .

 ريخم مسقا نأ نم ىلا بحلآ أو د مسق ن : " ا -. : ثنحأآو هللاب مسقأ نأل : ضعب لاق

 ءا رمع نباو دوعسم نباو سابع نبا لاق اذك

 ٠ يللاو مجنلاك هقلخ نه ءاش امب فلحي نآ هللو

 . سمشلا برو مجنلا برو لصألا : ليقو

: ملسو هيلع هللا ىلص لاق



 - ٢٤١ ۔۔

 ٠ « تمصيل وآ هللاب فلاحيلف افلاح ناك نم »

 ٠ نوقداص متناو الا هلاب اوفلحت الو

 ٠ ثتنجلا فوخ ثح نم فلحلا ةرتك هركيو

 ٠ ىلاعت هميظعت مدع مزليف

 ٠ كيلع تمسقأ : لاق ناو

 ٠ تفلح وأ

 ٠ هللا ذاعم وأ

 ٠ هللاب ذوعأ وأ

 ٠ انيمي دارأو هلل ىناح وأ

 ٠ تنح نا ةرافكلا هياع : ليقف

 اذا ىلاعت هلوق ف لوألل ةجح الو ةرافك الو نيمي ال : ليتو
 ٠ اهنمرصنا هللا و مهمسق ١ ٢ وا اتق دت نوكب نأ لامنحال اهنمرصرل ١ ومسخق

 ٠ اهنم ل هللاب .. ةأو

 ٠ ةلسرم هتمزل امارح للح وأ الالح مرح نمر

 ٠ ثنح اذا ةظلغم ليمتو

( ٢٣ ج ريغصلا عماجلا _ ١٦ م )



_ ٢٤٢ 

 هيلع ةرافك ال امارح لح نم : ليقو ٠

 لجو زع هلوت لالحلا ميرحت ى ةرافكلا موزل لديو :

 ) ةيآلا ( مرحت مل ىبنلا اميأ اي ٠

 لسغلا مرح دق ناكو ٠

 هجاوزأ ةاضرم ابلط ةيرام هتيرس ليقو ٠

 انريسفت رظناف ٠

 ةرافكلا هيلع تبجو سم اذاف هتجوز مرح نمو ٠

 اذه ىلعو ءاليالاب تجرخ رهسأ ةعبرأ تضم ىتح سمي مل ناو

 ٠ انياحصآ دامتعا

 ٠ سمي مل وأ سم ةلسرم ةرافك هيلع : لينو

 . ءاليالاب جرخت الو

 ٠ تاقيلطت ثالث كلذ : ليقو

 ٠ ةقيلطت : ليقو

 ٠ قالطلا اهميرحتب ىوذ ناو راهظ لينو

٠ هرلع ثتمرح ةعجارملا لبق سمو



 _ _ ٢٤٣

 . غولب دعب ثنح ناو نونجم الو لفطل نيمي الو

 ٠ حيحصلا ىلع هقافاو

 ٠ ةرافك امهتمزل امهدعب ثنح نا : ليقو

 ٠ هل لام ال هنال هنذاب الا اهرفتكي ال نكل

 ٠ هفعضي موصلاو

 ٠ هفكي مل ماص ول لب

 ٠ هنذا الب موصي نأ مهضعب زاجأو

 ٠ ىصعي ال نكل

 ٠ هموص هيفكي هناب مكح ضعبلا اذه نأ دارملا لعلو

 ٠ ةيصعملا هل ىرجي فيكف الاو

 ٠ كاذف هنع ديسلا رفك ناو

 ٠ هقنع ىلا هتبقر ف ىهف الاو

٠ هديس مزلت الو



_ ٦٢٤٤ 

 ٠ هنذاب الا اضيأ رفكي الف فلحلاب هديس هرمأ ناو

 ٠ هديس نذاب الا دبعلا نيمي دقعنت ال : ليقو

 ٠ اقلطم دقعنت ال : ليتو

 ٠ نالون ةرافكلا ىفف قنع دعب ثنح ناف هيلعو

 ٠ ةرافكلا هتمزل مالسالا دعب ثنحو كرشلا ف فلح نمو

 ٠ ال : ليقو

 ٠ هضعب لعفف ادودجم ائيست لعفي ال نآ ىلع فلح نمو

 ٠ ضعب دنع ثنحي ملو

 ٠ ثنح اضعب لعفف لعفي نآ ىلع فلح ناو

 ٠ ثنح هنم لكأف نيعملا دودجملا نم لكأي ال فلح ناو

 ٠ لخلاو سبدلا و رمتلاو بطرلا لكأ رسبلا لكأي الأ فلح ناو

 هذه رسيو ءاعولا اذه رسيك نبعم رسب نم لكأب الآ فلح نأ الا

 ٠ لخلاو سبدلا و رمتلا الو هلكأي الف ةلخنلا

.٠ هنم ح رخي ام كل ذك و



_ ٢٤٥ 

 نيتلآسملا ف رمتلا لخ دارملاو ٠

 نيعيب مل وآ نيع رسبلا لكأ بطرلا لكأي الأ فلح ناو ٠

 جرخ ام الو نيع ام لكأي مل نيع نا بنعلاك رامثلا رئاس كلذكو

 ٠ هنم

 . جرخ ام هل زاج الو

 ٠ نوتيزلا لكأ بيبزلا ىلع فلح ناو

 ٠ ةينلا ىلا نيميلا ف رظنلاو

 ٠ نيعم قولخمل قح هيف نكي مل اميف حيحصلا ىلع

 ٠ ظفللا : ليق و

 ٠ هراد لخدي الو نالف لام لكأي ال فلح ناو

 ٠ كالمالا هوجو نم هجوب هريغ ىلا رادلاو لاهلا لازغ

 ٠ لوخدلاو لكألا هل زاج

 . ةيده هلام ىلع فولحملا نالف هيلا ىدهآ ناو : ليق

 ٠ نالف لام نم الكأ هنال ثنحي مل اهلكأف اهلبقو

 هاعد اذا هلام نم لكاب ال نا ٥ دصق ناك نا حصي امنا اذهو : تلق

٠ لثم هنم لكالل



_ ٢٤٦ 

 دقف هلكأ ء ىأ لكف اماعط هلام ىلع فولحمل ا نالف هيل ا برق ولو : ليق

 ٠ هل ن اكو هضيق

 ٠ فيعض وهو ثنحي الف

 ٠ هنذا الب هلام نم لكأي ال نأ دصق نا ىدنع اذه حصيو

 ٠ لخدي الو لكأي الف نيميلاب لاملاو رادلا دصت ناو

 ٠ ثنح الاو ةعورزم تراصو تمدهنا وأ لتنا ولو

 ٠ اهوحن وآ طلغلا وأ ةقرسلا وأ بصغلاب لاقتنالا ربتعي الو

 مل اتيب لبق لك ةعرزم لخد وأ اتيب لخدي ال فلحو نيعب مل ناو
 ثنحب ٠

 ٠ هنمث لكأ نا ال ضعب دعب ثنح نيعملا دودحملا لدب لكأ ناو

 افالخ هنم تيون ام لكأب الف ع ر زمغ د ودحم ثبح ىلع فلح ن ١ و

 ٠ ضعيل

 ةبيهلاو ءارشلاو معيبلاك ناسللا لاعفأ نم لعف كرت ىلع فلح ناو
 ٠ ثنح هلعفب هربغ رمأف حاكنلا و نهرلاو

 لعفي ىتح هنيميب نم رمأب الف هلعفي نم رمأف هلعفي نأ فلح ناو
 ٠ هسقنتي

٠ ؟ربي : ليقو



٢٤٧ 

 لعفي ال نآ ىلع فلح ناو ٠

 مل هلعفي نم رمأف داصحلاو ثرحلاك جراوخلا هلعفت امم اذكو
٠ .‘ ٠ 

 لعف نآ الا هنيمي نم ريب مل هلعفي نم رمأف هلعفي نأ فلح ناو

 همهفن 4 ٠

 ىتح ثنحي مل مهعم وهو موق ىلع ملسف انالف ملكي ال فلح ناو

 ٠ مالسلاب هدصقي
. 

 ٠ هريغ همالسب ىنعو هتين ف هلزع نا الا ثنحي : ليقو

 ٠ ثنح الوسر لسرآ وآ باتك هيلا بنك ناو

 ٠ هتلاسر لوسرلا ىدأ وأ هيلع آ؟رق وأ باتكلا آرق اذاو

 ٠ مهف نا : تالاؤسلا ىف لاقو

 ٠ اهابا هنتلف ةملك نع هلأس نأ ثنحيو

 ٠ هب ملكتب ملو هتجوز قالط بتك ناو

 ٠ قالط : ليقف

٠ ال : ليتو



_ ٢٤٨ 

 الو باتكلاب ثنحي الف ملكتي ال نا فلح نم : ضعب لاق دتو

 ٠ ةراستالاب

 . ثنحي مل ةهفاشم انالف ملكي ال نأ ىون ناو

 ٠ ةينلا ىلع نيميلا نأ نم حجارلا ىلعو

 . ةيهاملا هذه نال ثنحأ دحاو ملكف لاجرلا ملكي ال فلح ناو

 ٠ درف لك ىف ققحتت ةيهاملاو

 . ةثالث ملكي ىتح ثنحي مل الاجر ملكي ال فلح ناو

 ٭ هسبال وهو ابوث سبلي ال فلح ناو

 . اهبكار وهو ةباد بكري ال وأ

 ٠ اهيف وهو اراد لخدي ال وأ

 . ثنحي هنآ ضعب نعف

 ٠ بوثلا حرط هنآ : ضعب نعو

 ٠ ةبادلا نع لزنب وآ

 ٠ هنيح نم رادلا نم جرخي وآ

٠ ثنحم مل



٢٤٩ 

 ثنح ريطلا وآ كمسلا لكأف محلل ا لكآي ال نآ فلح ناو ٠

 كمسلاب هثنحب مل ةداعلاو فرعلا ىلا بهذ نمو ٠

 ءامسلاب ثنحي مل سارف وآ فقتس تحت تيبي ال فلح نمو

 ٠ ضرألاو

 ٠ صلاخلا محلا لكآ محللا لكأب الأ فلح ناو

 ٠ محللا ىلع تبانلا محشلا لكأي ال : ليو

 ٠ ثنح سأرلا لكآ ناو

 فورضغلا وآ ةيلكلا وأ خملا وأ موقلحلا وأ قلحلا وأ داؤفلا لكأ ناو
 ٠ نالوقف

 ٠ ةرشقلا لكآ نا الا غامدلاب ثنح الو

 ٠ هنع صلاخلا محللا لكأ محشلا ىلع فلح ناو

 دلج وآ رغش وآ فوص نم اتيب لخدف اتيب لخدي الأ فلح ناو
 ٠ ثنح هل ةيت ال وآ دجسم وأ

 ٠ ردم وآ رجح نم ناك امب ثنحي امنا : ليقو

 ٠ ثنح هتأرما تخبط ام لكأي الآ فلح ناه

٠ ضعب دنع هترش امب ول و كا ذ



_ ٢٥٠ _ 

 ٠ ردقلا وحن ف تخبط امب ثنحي امنا : ليقو

 ٠ ثنح هنم لكأو تمدقف اهزبخ لكأي الآ فلح ناو

 . ثنحي مل اهريغ صرقو تنجع ناو

 ٠ ثنحي مل دبزلا لكاف انبل برشي الأ فلح ناو
 ٠ نيل نم اولخب ال هنأل ثنح : ليقو

 ولخي ال ذا اضرخم ناك نا ثنح نيللا برىنق دبزلا ىلع فلح ناو

 ٠ دبزلا نم

 ٠ نمسلا لكأ نبللا ىلع فلح ناو

 ٠ هنم جرخي ام لكأي الف نبللا نيع نا الا

 ٠ نيع ولو نبللا برشب سأب الف نمسلا ىلع فلح نا

 لكأف ديزلا لكأي الا وأ دبزلا لكأف نمسلا لكأي الآ فلح نمو

٠ ثنحي مل نمسللا



٢٥١ 

 ثلاثلا لصفلا

 ادمع ناضمر داسفاو راهظلاو سفنلا لتقب ةظلغملا ةرافكلا مزلت

 ٠ عامج وآ بر وآ لكأب

 ٠ تاساجنلاو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ كلذكو

 ٠ تاركسملاو جنبلاو نويفالاو سيشحلاو سانلا لامك تامرحملاو

 . ترم دق ناميابو ركسم كلذ نآ حص نا بيطلا ةزوجو

 ٠ ةلسرم همزلت هنآ ةريبك لعف نميف لبقو

 ٭ ةلسرم همزلت هنأ ةريبك ىلع ةرافك همزلت ال هنا : ىدنع ىذلا و

 اهيلع ةرافكلا تدرو نا ةريبك ىلع ةرافك همزلت ال هنآ ىدنع ىذلاو

 ٠ ملسو هبلع هللا ىلص هلوسر مالك وآ هن احبس هللا مالك ق

 ٠ مدلاو رطضملل ةتيملا تلحو

 ٠ ٥ءوضو ناضقان هغح ق ناسجن امه : ليقف

 ٠ ال : ليقو

: ثالث ةظلغملا ةرافكلا و



 _ _ ٢٥٢

 . حراوجلا ناصقنو بويعلا نم ةملاس ةدحوم ةبقر ريرحت : ىلوألا

 ٠ ةيالولا مهضعب طرتستاو

 ٠ ةيباتكلا ضعب زاجأو

 ٠ ةريغصلاو ةريبكلا كلذ ىف ءاوسو

 ىتح هتقفن هيلع تناك هقتعأ نا ريغصلا ق : مهضعب لاتو

 ٠ ىسعمسي

 ٠ هبا رتآ غليب ىتح هلدب انيكسم معطآ تام ناو

 موذجملاو سرخالاو نونجملاو دعقملاو لشالاو ىمعألا ىزجي الو

 ٠ كلذ وحنو بوبجملاو لصأتسملاو لوتقملا نينعلا و رصربالاو

 عوطقمك بسكلا نم هعنمب ال فيفخ بيع هيف ام مهضعب زاجأو
 ٠ ةدحاولا سرضلاو ةدحاولا نسلاو ةرصتخلا

 ٠ راهظلا ةرافك ف روعألا : بوبحم نبا زاجآ دقو

 باستكالا نم كلذ هعنمي مل نا زاج عبصأ وآ نس نم تداز ناو

 ٠ هحراوجب

 ٠ قافتاب ةنمؤملا الا لتقلا ف زوجيالو

٠ ةدحوملا ةنمؤملا ق فلتخاو



_ ٢٥٣ 

 ةالونملا : ليقو ٠

 نيعباتتم نبرهس موص : ةيناتلا ٠

 نم ء6انتعو ءادغ نيتمودأم نينلكأ انيكسم نبتس ماعط ا : ةتلاتلا

 اوعفري ىتح ماعطلاو مهكرتي لب اولوقي نأ مهضعب طرتشي ملو
 ٠ مهيديا

 ٠ مادالا طرتشي الف ديجلا رمتلا الا

 . نيموي وآ موي ف نيتلكالا معطأ ام فيكو رتبلاو بيبزلا اذك

 ٠ زاج رثكآ ناو

 ٠ راهنلا فصن هرخآو رجفلا عولط ءادغلا تقو لوأو

 ٠ لاوزلا ءاشعلا لوآو

 ٠ ليللا ثلث هرخآو

 ٠ تقو ف نيتلكأ معطي ال نأ تيقوتلا ةدئافو

 . عقنلل ادصق نيتلكأ نيب بيرقتلا ىغبني الو

. هباوث معطي اميف ةبغرلا نكتلو



 بيبزلاو ديجلا رمتلا نم مادآ الب نيدم نيكسم لكل لاك دارأ ناو

 ٠ ربلاو

 ٠ ديجب سيل ىذلا رمتلا نم ماداب نيدم وآ

 ٠ ةرذلا وأ تلسلا وأ ريعستلا وأ

 ٠ مادالا لدب ادم داز ءاست ناو

 . نمس وأ تيزو لخ مادالاو

 ٠ مادا وه امم كلذ وحن وأ

 ٠ ليكلا دنع مادا ال : ليقو

 ٠ ةنسلا نم دارآ بح ىآ نم نيدم نيكسم لكل ليكيف

 ٠ رب نم نادم نيكسم لكل هيلع : ليقو

 ٠ هريغ نم امهرادتم وأ

 ٠ عبرو ريعشلا وأ ةرذلا نم دادمأ ةئالث لثم كلذو

 . ماعطالاو موصلاو ريرحتلا نيب ريخيو

 ٠ راهظلا ىف الا ليكلا وأ

٠ ريرحتلا نع زجع نا الا موصي الف



_ ٢0٥٥ 

 موصلا نع زجع نا الا ليكب وأ معطي الو ٠

 ريرحتلا الا هيف سيلف لتقلا ف الاو ٠

 ليكلا وأ ماعطالاو ريرحتلا نيب اهيف ريخم ةلسرملا ةرافكلاو
 ٠ ةوسكلاو

 ٠ كلذ دجي مل نا الا موصي الو

 ٠ امهرد نورىنع هل نم موصي الو

 . مداخ وآ اهنم دبال بايثو نكسم ريغ نم مهارد ةثالث ليتو

 ٠ هلام ةلع نم الوح هلايعو هينغي ام : ليقو

 ٠ امهرد رشع ةسمخو اذه : ليقو

 ٠ معطيلف معطي ام دجوف نيموي وآ امويب ماص نا و

 ٠ ثنحلا لبت ىدنع ةظلغملا وأ ةلسرملا ةرافكلا ىزجت الو

 ٠ ىزجي : لينو

 ٠ ةظلغملا ف “رم ام دح ىلعف قتعلا امأو

٠ كلذكف ليكلاو ماعطالا امأو



. ٢٥٦ 

 طقف نيكاسم ةرثع هيلع نكل ٠

 دنع زاج ددعلا هل مت ىتح رتكأ وآ نينيكسم وأ انيكسم معطأ اذاو

 ٠ هزجب مل نيئاسنع وأ نيئادغ ةرتتع معطأ ناو

 ق مهنم لك ىزجي ام را رحآ نيكاسم ةرثع ىطعيف ةوسكلا امأو

 ٠ هيف فالخ ىلع ةالمأا

 . امهلوخدب ةبكرال ةرسلا نم امهرتسس ام ةمألاو لجرلا ف : ليقف

 اهاطعأ ةرحلا ىطعأ نا نطبلاو رهظلا مم كلذ رذنسي ام : ليقو

 ٠ نيديلاو هجولا الا اهلك اهرتسي ام

 ةمامعو ٠

 ٠ مايأ ةئالث موصغف : موصلا امآ

 ٠ كرشم الو ةمآ الو ديع ةلسرملا وآ ةظلغملا ةرافكلا نم ىطعب الو

 ةمزاللا ةلسرملا نم ةمذلا لهأ نيكاسم ىطعي نأ ةديبع وبأ زاجأو

 ٠ ىنغ ال, نيميلاب

 ٠ هتنؤم هتمزل نمل ناسنالا اهيطعي الو

. اهدلوو اهجوز ةآرملا اهبطعت نآ زوجيو



 ب _ ٢٥٧:

 ٠ عيضرلا اهنم معطي الو

 ٠ ةعفد دحاولا اهيطعي نأ ةرافكلا بحاصل زيجأو

 ٠ تيملا ةرافك ىف كلذ زوجي الو

 ه كلذ وحت وأ ىرخال ليكو ةسمخ ماعطا زوجيو

 ٠ ءاشعلل ليكلاو ءادعلا ماعطاو

 ٠ بوبحلاب ءاشعلاو ءادغلا فلاختو

 ٠ بوبح وآ نيبح نم دحاو نيكسم ليكي الو

 ٠ ضعب هزاجآو

 ٠ قيفوتلاو نوعلا هبو مكحأو ملعأ هللاو

 ٠ انلامعأل لوبقلا هلآسنو

 ٠ ملسو هيحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلا و ةالصلا و

( ٣ ج ريغصلا عماجلا _ ١٧ م )



 ۔ ٢٥٨

 هنمو هقيفوت نسحو هللا نوعب ةيسثاحلاو عضولا رصتخم مت
 ١٣٠٩ ةنس روهش نم نابعت رهش نم تلخد ةليل ةرشع ةينامثل

\ 2 

 ٠ مالسلاو ةالصلا

 ىولهبلا ىرسدملا دمح نب سيمخ نب ديعس ىلاعت هلل ريقفلا ملقب
. ميظعلا ىلعلا هللابالا ةوق الو لوحالو



_ ٢٥٨٩ _ 

 سرهفلا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا

 رشاعلا لصفلا

 رشع ىداحلا لصفلا

١٣ 

١٥ 

١٧ 

١٩ 

٢٤ 

٤٠ 

٤٣ 

٤٨ 

٥١



٢٦٠ 

 رشع ثلاثلا لصفلا

 ةاكزلا ىت : عباسلا بابلا

 لولا لصفلا

 ىناثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا

 عبارلا لصفلا

 سماخلا لصفلا

 سداسلا لصفلا

 عباسلا لصفلا

 نماثلا لصفلا

 عساتلا لصفلا

 رثاعلا لصفلا

 رشع ىد احل ١ لصخغل ١

٦٥ 

٦٧ 

٤ 

٨٢ 

٨٥ 

٩٢ 

٩٤ 

٩٦ 

٩٧ 

١٠٧ 

١١٤



 ب ٢٦١ _

 ةحفصلا عوضوملا

 ١٢٠. رشع ىناثلا لصفلا

 ١٢٣ جحلا ىف : نماتلآ بابلا

 ١٢٦ لوذلا لصفلا

 ١٢٨٩ ىناثلا لصنلا

 ١٣٠ ثلاثلا لصفلا

 ١٣ عبارلا لصفلا

 ١٣٦ سماخلا لصفلا

 ١٤٠ سداسلا لصفلا

 ١٤٤ عباسلا لصنلا

 ١٤٨ نماثلا لصفلا

 ١٥٢ عساتلا لصفلا

 ١٦٥ رشاعلا لصفلا

١ لصفل ١ رشع ىد احل ١٧٣



_ ٢٦٢ 

 عوضوملا

 رشع ىناثلا لصفلا

 رشع ثلاثلا لصفلا

 رشع عبارلا لصفلا

 رشع سماخلا لصخلا

 رشع سداسلا لصفلا

 ناميالا ىف : عساتلا بابلا

 لوذلا لصنلا

 ىناثلا لصنلا

 ثلاثلا لصخفلا

 ةحفصلا

١٧٦ 

١٨٤ 

١٩١ 

 آ

٢٩١٤ 

٢٢١ 

٢ 

٣٥ 

٢٥١
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