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 م رست
 ىلعو ؛ نيلسرملاو ءاسنألا ىلع مالسلاو ةالصلاو , نيملاعلا بر هلل دجلا

 :ه . هياحأو هلآ ىلعو دمج انديس

 نم انبتكاو ©« ادشر انرممأ نم انل ءىهو ةمحر كندل نم انتا انير

 لع للا نفل انو :ىدجلاو نامعإلا قتلك ىلع انفونتو «ء ادعسلا كديع

 ثقيفوت ىلع ركشلا كلو . كئاطع رفاوو « كئاعن ليزجو كئالآ غباوس
 نابجوبو . كاضر انغلب ًاركشو ًادمح . كلاضفنإو كتاريخو كناسحإو

 نه ىجنت ةداهش هلا الإ هلإ ال نأ دهشأو . كطخس نم ناريحنو . كديزمح

 . هلوسرو هدبع ادم انديس نأ دهشأو « راربألا عم اهائاق رسشحمو « رانلا

 هتبحل تزرهاو 2 هتون ضاير تدساسأو 4 هتاسر ةحود 2320300

 تدفتو « سورطلا هفصو نع تقاضو « رانملا هركاذب تفرشو « ةرسالا

 لوقلاب بجحتأو . لضفلا فاطعأ ىف بلقت لوسر « راحلا هلضف ءاصحإ نوح

 برعلا ءاغلب نأش زبو « جحا عئاورو مكلا عماوحجم صتحاو , لصف'ا
 نع ىطئامو 0 ىدشاو درعا بابسأ حنمو « العلا باوبأ حتفو « مجعلاو

 ء هدبأو نيدلا دهمو , لدعلا فويس رهبشثو ؛ مولعلا ةيولأ دقعو . ىوملا
 ء ةباصإلا لهأ هباحأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلع . ةدشو كللا ددسو

 . هضوح اندرونو هلإ انبرقتو : مظعلا هم انعابب ىدؤت ةك از ةمان ةالص

 اوماقأو مولعلا رنب اونع نبذلا نيماسلا ءاملعو ندلا ةمنأ نع هللا ىضرو

 اوضصكو ءيهاقع اورراآؤ. ةقئاقد اوززحاو : سضللا نأ 3 عشا

 اولمسو . اهجاوب اوماقف ةنسلا رومأ اودلقو . هدئالق اومظنو هدراوش
 موللا ٠ اهيراغمو ضرألا قراشم ىف مب ترشتناف « ءارغلا ةعيرسشلا ءابعأ



 ىراخبلا رهاوج 1

 هيلإو تلكونو هيلع , هللب الإ قيفوتامو « مهدهب اندهاو مهلإ انبرقو مهمحرا
 ظ . دابعلاب ريصب هللا نإ ٠ هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو : بننأ

 ىلاعتو هناحبس هللا مالك نه ةرمأ ىنج ىردص ىف جلتخا املاطف  دعبو )

 ىاند ىف اهب هكفتأ « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ثيدح نم ةرهز فاطتقاو

 اذشو « ىداعمو ىثاعمل ىنريخذو ىندعاهلعجأ ةزك ذملمعو « ىارخأ ىف ىنعفنتو

 ىنايسن ةرثكو ٠ قحمرق دومحو ىتركاذ فعض كلذ ىلإ ببحو «ىلو ىلق
 ريسفتو . ملسو هياء هللا ىلص هللا لوسر ثيدح عامس ىلإ ىلهأ جايتحاو ىللزو

 "0000 ١ فارثم اومرك ! تاححأ ةرايز ىف كلذ ىلحت دقو . هنأش لج همالك

 ءاجر نكمأ ام مهنيد رومأب مهتركاذو . مثداشرإو مهظعول تردصتف ,« ىارق

 ةجاح ىف ىنتيأرو ىلهج نابو ٠ ىزجم ربظف « ملعلا حاتفلا نم باوثلا

 هثعابلا ثعبنا ذئنيحو , ةرصتخلا ال ةمخضلا بتكلا تاهمأ ةءارقل ىربك
 هزيتلاو عطاسلا هرجف. ةءاضتسالاو عنايلا ىراخبلا باتك ضور نم ذخألا ىلع

 ءراهزألا هذه نم ىلهأل تلمحو « راونألا هذه نم تسبتقاو؛ عماجلا هحيحص ىف
 راتخلا راربألا ديسو « رايخألا ريخ ثيدح القان رامضملا كلذ ىف ًاطوش تيرجو

 بو نع مزعلا ليذ ترمثو « ببطلا هببطب اوخمضتيو « بيصلا هرطق اوعجتنيل
 « رون ىلع اروب دادزأ ىمأ اككو باطتسملا باتكلا اذه ىلع تررمو « مزحلا
 ٠١ اوفو هقاب تنعتساف .ةعفان ةحصف ةغلن « ةعئار اكح ؛ رودصلا ىف امل ءافشو

 حومجملا اذه تعمل ىلاعتو هناحبس هترختساو « هدئاوفو هديارف ضعب قاروأ

 ىنالطسقلا خيشلا حرش لئاضف نم ًاسمتلمو , ىراخبلا مامإلا راونأ نم ًاسبتقم
 نمضت ابفاو ًاباتك « ءانثلاو لضفلا هلو , هل ركشلاو هلق دجلاو ء ءاج قح

 « بادآ رهاوزو + ظافلأ رهاوج نم « نيعألا هب ذلتو سفنألا هيهتشتام

 ةركاذت « قيشر بيذهتو « قينأ بيترتب « داشرإ نساحو , ظعاوم نويعو



 تت عل ولا 20

 نفئاخلل أبو «نيترازلا تيد جالا ةرستو نطل ل

 قدم ملك عماوجو 2 اهروش ءاصتسنا 0 نيصاعلا ىلع هةدحو

 ممر ىحن ةيسلأأ تادراوو « حاورألا 0 ةبوفطصم تاحفتو اهرودس

 0 جزعو : اهيتناللل سوتكلا ف: فرش ةيوض الا | ؛ حابشألا

 نك 3 قحتسلو 6 رولا ردلا 5 1 نساك سنافنو »ع اهتسافنل

 ىنعمو ٠ عابطلا هل دل ارمصتخح احرشو ؛ روحلا تانحو ىلع . رونلاب

 رحسلا نم فطلأو « لالزلا ءاملا نم بذعأ , عامسالا هل شمت ًازيجو

 فئارظو ؛ ترثتتال يك اوكلا وأ . ترجّقنال ةراجحلا ىلع ءىرقول ؛ لالخلا

 بارشلا قئار نم ىنصأ فئاطلو « نوزخل ا ردلاب 1 نورا ا

 ةركحلا ىتؤي « املع هللاب ىتكو هللا نم لضفلا كلذ : بابشلا مايأ نم ىبمأو

 ا دف ةكشفلا تق نمو ءاشإ نع

 ثيداحألا هيف « مارتحاو بدأ لكب «٠ ىباتك مدقأ ملاصلا خألا اهبأ كلإف .

 ىنالطسفملا خر.شلاو ىراحمل ١ مامالا : نيملاع لي ردصم نم ةلومنلا ه>حصلا'

 كرظن حر سف ٠ امهدورو ند هدروو امهمانسح نم هلم وهف ٠ امهنع هللا حر

 ساو ؛ همئاد>- ىف كعب مدراو# هضايح نم كتحن رق قساو . هضاير ىف

 ء مطاخ نر هلدتالو 0 بلاط مع نع هنصو 3 هفراشم ن "مه جكحلا را 2ث

 للح ةسال ةناغو ؛ اهدودح تدروت ةديرجحو . اهدورو تدحتفت ةعيدح يف

 . .كتشحول ًاسينأ ء كتدحول اسيلج هذخماو :لالخلا دور ىف ةئام لالا

 هنأ دإل: كرضح اعدت. كرفس ىاقفر : كتولخ ابا زل

 ىلإداهو ٠ نيمأ دشرمو « عضاوتم م 00 2 ران راج

 0 ىراحنلا رهاوح 2 هممت دكو 3 مهما مععنلا نك سص ومو 3 مهتسلا ط كا



 ىراخبللا رهاوج 5

 ءىلالا هلك ىراخبلا مالكو  حيحصلا باتكلا نم ةراتخم ثيداحأ هلمج

 . هتاور نم ىباتكو « دعس بك اوكو « ةقرشم سومثو رهاوجو ءررغو
 « نيغلا زنكلا نم ملسم لك تبب ولخمال نأ ايجار ًابيصن همسا نم هل نأ امزاج

 ةداعسلاب انل متخم نأو  رفاولا ءازجلا : رداقلا ضيف نم ابلاط « ةيلاغلا رردلاو

 مث هطبضب ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ظفل تزيم دقو ءاضرلاو

 لصألا ةعجارم لهستل ىراخبلا بيترت هتبترو ىنعلا حاضيإو حرمشلا هنع تلصف
 باللا ةفرعلل ًاددع ث.دحلل تعضوو . للمو اس لوصح وأ نمز عايض نودب

 ىلع ًاظفاحم ثيدحلا اذهل هتباور ىف ىراخبلا مامإلا هعضوام وهو هل عوضولا

 ىرهاوجمي عفتني رهاط صلخم ملاص ةوعد ءاجر الإ كلذ ىلع نلمح امو « هظفل

 لاموأ حدم بلطل اذه ىلمع نوكي نأ هللا ذاعمو « ىربق ىف ىلع اهعفت درعبف

 ًاصلاخ اذه ىلمع لعجم نأ ةوق نم ىف ام لكب هيلإ عرضتأو هلأسأو « ةرهش وأ
 فيطل ىبر نإ « محر روفغ هنإ معنلا تانج زوفلل ًابسو «مركلا هبجول

 |0000 لاك امو اذهل انادع ىذلا هق دجحلاو ملا مل تلا وه هلإ ءاشنال

 ف اناده نأ

 استقلال ىفاو ىذله كرأ  ىتأ ىرودتم هق ىلامو

 « ادهحأ » ؤطصلا ديسلا ىلع ةالصلا بتكب باوثلا وجرأو

 . ملق قبسوأ « مدق ةلز دجوام ةرذعملا قيفرلا ءىراقلا نم وجرأو

 ردك قمح ملام ءىطخأو وهسأ ريشي ىتنإ ىنفت ءىربأ امو
 اعد ةباجإبو ريدقو ريصن ىلو ؛ ليزج هلضفو . لكولا معن و ىسح هللاو

 . سو هبحصو هلآ ىلعو دم اندس قلع هللا لضو.. ردخ

 7 ةلوشر لع الصم هللا مساب تلق هاذش حافو همام ردب حال املو

 ىراخبلا نم ىنلل « رهاوج » ىرادب ام ىلغأ ناعإلا اخأ



 قل قلل ةقققم

 نامح نم دئالف هل تمظن

 ىراذملا يح همالك

 ىالطسقلا لوق حرمك ردو.

 رفس ريخ ىبر دمحم ءاخ

 انف ىردلا تاركلا ل

 انيمتلا نيف 00
 اححص القت ةثيزع |

 ءازج هلا قحل نس ل
 ىدخعل لطف الو 20

 ريدقلا هلل لشضفلا لكو

 ركذ مالسألا اخأال ١
 هلظ ماكل ةمدخا خا
 ىح سانلا ىف هرون ممعو

 وهز بادالا ةرهز كنودو

 صور ىماقلا كبلق هزو

 اوفعو
 دضق نسحب تنك

 الضفو امرك « قطصم »رمثحم و

 ةرفغم هللا وعدأو

 راوسلا ىف ءىل اللاك ايدهو

 راضنلا ىلع همك نسحلا دازو

 راح نم قفدت لو ىنعع

 3 رداصم

 رانم ىلعأ ىدبلل ع

 ىرابخا 3 ةئامألا تعارو

 ىراصتخاو ىلقنك لمع ىلع
 ىراقن اذه ىف هللا نوعو

 ىراجو ظوف# لصألا لضفو

 راهن وأ ليل لك كقيدص

 راما أ. "انحف وكل

 رابكلا بحصلا ةراضح دوعت

 رادح اهل عايضلا“ نم رادح

 راغلا ريخ نم هادش حوفي

 راس ىف اشيعو اناسحإو

 «رامخت» نع ىضريو صالخإو

 ىراوطإاو لرب ىف راربألا عم

 مرام رك ىفطصم

 ةيريمألا .سزادملاب سردلا



 ةعب اسلا ةعيطلا ةمدقم

 « محرلا نمحرلا هللا مس و

 هفراوع ليمحم انأدب هناحبس . لابتقالا مناد لازبال آدمح هلل دجلا
 ةالصلاو ٠ هلضف مظع ىلع ىلاعت هل اركشو « لاهتبالاو هيلإ ةعارضلا لبق

 دمع انديس « هتقيرطب ىدتهملا « هتقلخ نم ىتحلا ىفطصلا ديسلا ىلع مالسلاو

 ءاجلبلا ةقيرطلا هيد حضوأو ءاجوعلا ةللا هب هللا مافأ  ئدلا هللا دنع نا
 راربألا ماركلا هباحسأو هلآ ىلعو ءًافلغ ابولقو ايمع انويعو ء امص ًآناذآ هب حتفو

 . رايخألا رارحألا نيعباتلاو

 كريس بيشق بوث ىف « ىراخبلا رهاوج » باتك نآلا رهظف :دعبو
 ىف ةعاددو « طبض ىف ةقدو « حبحصت ىف ةيانع « هتيؤر كردص حرشتو . هرظنم

 . قرو ىف ةدوجو . عبط

 هازج ( دم ىفطصم دمع جاحلا ) ديسلا انوخأ ةيماسلا ةمهملا هذهب ماق دقو

 . ةلماش ةمعن ىف ةلماك ةحصب هعتمو هتياعرب هللا هدمأو اريخ هللا

 تاولص نيلسرلا ديس كح نم ةفحتب نيماسملل ىرشبلا هذه فز نآلاو

 ةطوبضم ةحورشم ةحيح ثيداحأو « ءارغلا هتنس نم ةذبنو « مهلع همالسو هللا

 000 0 لاق اك قالخألا عراك هلا هفضو ىدلا قلخلا ريخ مالك نم

 مناد بناجلا نيل ء قلخلا لبس . رشبلا مئاد « مظع قلخ ىلع كنإو د
 همالك ىف قطنلا نا ا لا قولا هيف تت نإ ل

 ىبر ىنبدأ اذ : ٍملسو هيلع هللا ىلص هلوق اولا لكنلا تارخ ملت الدر

 «ليرج 00 11 لم اهعرفو ء ليس اهلسأ ةرجشو « « ىبدأت نسحأف

 "0009 لع هلا لص . ليزنتلاو ىحولا :ظيبم دمحم : ليلج بر اهسراغو

 . قسيو هححو



 5 ةقباسلا ةقملا يدق

 نء.ديزملا تلجتس اركشو :ةلطا امل قفزتلا لاس و هناكش نإ

 رسوةلع هللا لص, دخت كنح تاسفن انحف نأ هللا كلاس 543000

 .'هتنس  للمعل :هتسحم انولق ىف سرفتو

 : هنع هللا ىدر ناسح اندس لاق

 دعاول لأ ناو: هاه هد ْ . رم

 د ادهو دوم ضشرعلا ودف هلحل

 دمت ضرأآلا ىفنائ وألا ونيدلا نم ش

 نينمؤلاب جلع صيرح متنعام هيلع زيزع ؟سفنأ نم لودر كءاج دفل 9

 0 نوعتلا ه.لعو 2 ناعما وهو ٠ ًارخآو الوأ ك داو « محر فوءر

 ©. نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديبس ىلع هللا ىلصو

 مرام رق ىدءاعهم

 ةيريمالا سرادملاب سردم



 ىراخبلا رهاوج ٠١

 ىراخبلا مامإلا ةمجرت
 هبذذب نب هبزدرب نب ةريغلا نب مهاربإ نب ليعاسإ نب دمح هللادبع وبأ وه

 نيثدحلا ديسو « نيدحولا ةودقو . نيدلسملا مامإ « أشنم ىراخبلا « ءالو ىعجلا

 . رفاولا لماكلا حيحصلا ىملعلاو « رااوتما لضفلا بحاص « هلءفو هلوق ىف مدقملا

 داشرإلا رينم ىلع هبيطخ حدصو « ةعماللا ةيادحلا ءاوضأ هتافرعش نه تقرشأ دق

 فلسلا عمجأ ام ةيوفطصلا ةيوبنلا ةنسلا ءايحإل ىدصتو « ةعطاقلا حجحلاب

 . هلوش ىلع فلخلاو

 امتي اهب اكنو . ةئامو نيعستو عبرأ ةنس ئراخبب ىلاعت فا هر كلو

 عامس هبلإ ببحو ؛« ىص وهو ةيبرعلا ةغالا مولعب طاحأو « مركلا نآرقلا ظفشخل

 اا 001 نيثامو سم- ةنس هعاس لوأ ناكف . بتكلا ىف وهو ثيدحلا

 لك اذإ هام ناكو « ئدنكلا فسوب نب دمحم دمحأ وبأ » م رهشأ ىراخم

 00 افرلالا تارثع ظقح دقو هتغالبو ردانلا هلاك ذو هظفح ةرثكل همامآ

 بلط ىف هفلخ قوداعت هفادللا اسألك و اةباشن ناعبر ىق وهو ثداحألا

 . هنع بتكي نمت ريثك هلع عمتجيف قرطلا ضعب ىف هنوسلجفف ثيدحلا

 هللا لوسر ثيدح بلطل فلختو نيتئامو رسشع ةنس هوخأو همأو وه جحو
 .قارعلاو ىللاو ناسارخ نم قرششلا كلامم رثك أ لخدو ملسو هيلع هللا ىلص

 ل نب دمحأ مامإلا مهنمو اهتعأو اهؤاماع هنع ذخأو كاب طم دال

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا ماهالا بهدم ىلع هقفتو هللا همحر

 اهريغ نم ةحيحصلا ثيداحألا زيي ىف عرش هنيقي هل عمتجاو هملع جضن الو
 هنامز ةغبان راص ىتح هلبق دحأل متت ملةفرعم اههوجوو اهللع فرع نأ دعب

 . ضرألا ءاماع عيمج ىلع مدقملاو هرصع ديرفو هدحو جيسنو



 لم ىراخنلا مامالا همحر

 , ةكس ربع هنت تربح فلان[ نم مسملا ع اجلا هاتكشا

 هللا ريحتسلا » نيتعكر ىلصت و لستعي وح اندحلاةف عض ال هللا 1

 ل م لاقو « لدمعل معلا كلذ ىف ىلاعتو هناحبس

 هدا ءاناغ عجاف ٠ اههو>و 0 .٠ رركم ث.دح فالآ ةعسن هف

 5 أ 1 0 - 2 ١ ك : م 5 55 ع

 اراصت و < رخو احرتش ءاملعلا هلواتو . هنم حصأ ايف نكي

 هتمظعو هللا لالحل عداخا ريقفلا دبعلا مملاثح ناكو . ىمانتت ال هحواب ابترو

 ند كف ىذلا ( ةرامع دم نب ئططم ) هزجو هله تفريش رهذا للذلاو

 هما هللا ىلد هللا لوسر ثيدحأ نم ثيدح هن ايعمص 0 بتاطتسملا باتكلا اذه

 ردحلا اذه نم تريثإو ) مسد مامالا رات< ةياتك ف اضيأ 0-0000 ١ م

 تاك نم باسنلا قراوطانا هزاع م هرهارجم نئافسلا الم هئام ةيودع ىلع ىذلا

 ناك زومأ ىف هنم ىتعاو : هردش ىدغتو « هرطع ادش مشو 2 هر حاوز رطاخلا

 2 2 هع هلأ ىو ففاختلا ةكرب 0 حم اضاف كن را

 0 0 ل مورحعو 0 5 هدئاوفو هدئارو 5 درفناو

 طوب قاعيو ١ روفاكلا ضان ىلع كسلا داوسن م ع ايرح راص قىح

 ددرت» هنع هللا ىضر هتايح لوط قبو « رودبلا هوجوو , روحلا روح ىلع رونلا
 , هدالب ىلإ قاتشأ ىح « اهريغو روباسينو .دادغبب ميو « راصمآلا نيب

 5و امف طسوتي نمت ناكو 6 نآر هلا قلخ و ةنتفب اهف ىلتياو اهيلإ عرق

 ريع مسد ىسفتلا ىلاعت هللا مالك نأو 2 ةقويمم هشومنو 4 نارقلا ظافلأ 3

 ىف تاش , ىراخم نم ءةؤجرخإف .ءردماغلا ىراع لاو هلك راثاف . قواحم

 نيتئامو نيسمحو تس ةنس دنقرمس نم خضارف ةثالث ىلع كنترخ هيرب قير
 الإ ةنس نوتسو ناتنثا رمعلا نم هلو »2 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ةرجم نم

 . ةلل ةريثع ثالث



 6« هتن> حيف كو هعم ) 6 وطصم ( همدا> ريشث>و ةءساو همحر هللا همحر

 ءاغتبا نيمملا نيب هريثن ىلع ٠ هنع هللا ىضر ىراخللا هكرنت ىندغاس مهلا

 اانا ىو 6 دخأ نم روك الو ءازج دنرأ الف «٠ مركلا كبجو

 ىناغشت الو هل ىتقلخ امل ىندرفت نأو « بر اي ( قطص» ) نع كاضرو كوفعو

 0000 | ةدلأ انأو ىيدعت الو . كلاسأ انأو قمرحم الو هب تلفكست اع

 '0 ١ لع هلل! لصو . فل لاو ملادلا دخلا كلف كيلع ءانث ىص>أ ال ىنر
 4 ملسو هبأصو هلا ىلعو دم

 ىتالطسقلا خييشلا :ةمجرت

 ةنس حراشو ٠ نبيدلاو ةلملا نيز . ةماهفلا عرولا قتلا « ةمالعلا ملاعلا

 ا را نا ندع ندحأ نسا ب

 ّنرشعو نينثا ىف هللا همحر دلو « ىعفاشلا ئرهاقلا ىنالطسقلا ىلع نب 0

 . تكلا نم ةدع ظف>و ء رصع ةعامم امو نيسمحو ىدحإ ةنس ةدععلا ن

 كلا د ىنولدعلا ناهربلا : موهنم ةعامج 0 ةنطخلا

 ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش و«ىواخسلا ا ,ىرعزألا دلاخ خ..شلاو

 ءاوملا نم قرأ مالكب ىنعملا نايبل ىدصتو ىفاولا لفاحلا ح رمشلا اذه فلأو

 متستو . رخافملاو رت آلا ةلبقو « رخازلا ملعلا رحب راص ىتح ءاملا نم بذعأو
 ليلا حرشلا اذهو , بقاوثلا موجنلاك هنسا تدبو ؛ بقانملاو لئاضفلا ةورذ

 ثيدحلا تلمتف ليقصلا سلا ءاضم هب ىدمو ليدطكلا ىرطاخ ناعأ ىذلا وه

 ثيدحلا دعب حرمشلا تاعحو . ىفخلا ىنغملا هاد اك :تالكدلا حوش ضعو

 000007 للاخ . طبص آلب ىنعملا تكرو . لصألا طبضي تيفتك ١و لصاف امني
 . ميركلا كبجو ىلإ رظنلاب هعتمو ( ىفطصم ) كدبع



 ١ ىالطسقلا خيشلا ةمجرت

 رصتخم ىف داعسإلا ) هامسو ح ريشلا اده ىف ىنالطسقلا خيشلا رصتخا دقو

 ةدربلاو ةيبطاشلا حرشو جملا ءانثأ ىلإ مسم حيح حرشو لكي مل ( داشرإلا
 ةيندللا بهاوملا باتك فنصو « ىفطصملا ىلع ةالصلا ىف « افنحلا كلاسم فنصو
 ريغ هلو ٠ ةرمثع عبرألا تاءارقلا ىف تاراشإلا فئاطل باتكو « ةيدمحملا حنملاب

 . قيتعلا عماجلاب ظعولل سلجو ىلوبالا مهاربإ خيشلا بحصي ناكو . كلذ
 : هلزتمع ةئايعستو نيرششعو ثالث ةنس حاتتفا مرحلا لهتسم سيما موب ىفونو

 هيف لخد ىذلا مويلا هنأل . مولا كلذ ءارحصلا ىلإ هب جورخلا رذعتو ةينيعلاب
 ىنيعلا مامإلا عم نفدو ةنجلا نم هباصأ ءىشب هتافو تناكو . رصم ملس ناطلسلا
 هلأ اهدمش 6 رهزألا عماجلا برقب ةروكذملا هتسردمب اضيأ ىراخبلا حراش

 نيهآ لمعلاو ملعلاب انيلع حتفو هتانج ةحوبحم ىف امي انممجو ةيحلا انايإ و ىلاعت

 . ملسو هبحصو هل 1 ىلعو دمحم اناديس ىلع هللا ىلصو . نييعم اي



 ىراخبلا رهاوج ١

 محرلا نمحرلا هللا مسب

 ثيدحلا لهأ ةلضف
 قيدوتلا هنم بلطأو « ةنابإلاو حاضيإلاو « ةناعإلا مظعلا ىلوملا نم دمتسأ

 اننيعيو هماع نم انديزي نأو مركلا هبجول اصلاخ اذه ىلمع لعجم نأو اضرلاو

 ىدصقم لج هنإف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ثيدح رشنو هتعاط ىلع
 : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نءا نع ىور . دانتسالا هيلإو داتعالا هيلع هناحبسم

 اهاعوو اهظفحف قلاقم عمم ًاءرما هلا رضن » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . ىقبسلاو ىعفاشلا هاور . « هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف « اهادأو

 « معلا 000009 نكس هنأل زورلاو ةجهلاب ىلاعت هللا هصخ م( ىنعلا )
 ظفح نم نإف اًضيأو ةلماعملا ىف هلاح بساني امب هل هناعد ىف هازاخل ةنسلا ديدحتو
 هقفلا صخو ايرط اضغ ىنعملا لعج هنأكر يخت ريغ نم هعمس اك هادأو هعمس ام

 تعضو ( بر هلوقو ) ملعلا نع راع ريغ لماحلا ن. اناذيإ ملعلا نود رك فلاب

 ةفص ( هنم هقفأ وه نم ىلإ : هلوقو ) « ريثكتلل ثيدحلا ىف تريعتساف ليلقتلل

 نم ةطبنتسلا مولعلا قئاقدب ملع هقفلا ذإ  اهباوج نع اهب ىنغتسا ء بر لوخدمل
 هفقأ وه نرم ىلإ هادأ هقف لماح بر ىأ« هلهج مزل ملاع ريغ لاق ولو «ةسدقألا
 . هيلإ لومحلا ههقفي ام هقفي ال هنم

 : مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 نووري نيذلا » لاق ؟ كؤافلخ نمو هللا لوسر اي : انلق « ىتافلخ محرا مبللا »

 لي ناثلا ءاذأ نأ تررالو . ىناربطلا هاور . م« سانلا اهتوياعو كيداحأ

 ؛ نيعمجأ مهلع همالسو هللا تاولص ءايننألا فئاظو نم ممل ةحيصن نيماسملا

 نأ مالسلا مهلع ءاينألاب قيلي ال اكو هنع غلبي نمل ةفيلخ ناك كلذب ماق نم
 نأ نغسلا لقانو ثيدحلا بلاطل نسح ال كلذك مموحصني الو مه.داعأ اولمب



 ١6 ثددحلا لهأ ةليضف

 ثيدحلا ريشن همه ريك أ لعجم نأ ةنسلاب ملاعلا ىلعف . هودع اهعنم و هقيدص اهحنمب

 «ةيآ ولو ىنع اوغلب ) : لاق ثيح هنع غيلبتلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ دقف

 ولو ثيداحأ ىنع اوغلب ىأ : ىريظلا لاق هللا همحر ىراخبلا هاور ثيدحلا

 « اثيدح ولو لق. ملو ةيآ ولو لاق امإ : هللا همحر ىواضيبلا لاق « ةليلق تناك

 اهراشتنا عمم تايآلا نإف ةيولوألا قيرطب هنم مهفي ثيدحلا غيلبتب رمألا نأل
 اذهو ء فيرحتلاو عايضلا نع اهنوصو اهظفحم ىلاعت هللا لفكت اهتلمح ةرثكو

 ءاغتبا ةفلتحم تاج يف اهرششنب موقيو « اهعبطي نأ ثيداحألا هذه لقان اعد ام

 نيل رملا لضفأ ىف ابحو نيماسلاو نيدلل ةمدخو « ىىلاعتو هناحبس هللا ناوضر

 ةممألا مامإ لاقو « لب ىفلأب اهعبتأو م اسو هيلع هللا ىِلَص

 اك للعلا مهغيلبت نع ةمايقلا موي نولاست:ءاماعلا نأ ل نع همحر كلام

 لضفأ اماع ملعأ ال : ىروثلا نايفس لاقو « مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا لا

 ىف تح هللإ نوجاتحم سانلا نإ ىلاعت ها هجو هب دارأ نمل ثيدحلا ملع نم

 . ةبافك ضرف هنأل موصلاو ةالصلاب عوطتلا نم لضنأ وهف مهارشو مهماعط

 هنأ ملسو هيلع هللا لص ىلا نع هنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ ثيدح ىفو

 لاحتناو نيلاغلا فيرحن هنع نوف هلودع فلخ لك نم ماعلا اذه لمح : لاق

 لاق ٠ مهنع هللا ىكر ةباحصلا نم عمج هاور ٠ قلها ليوأتو نيلطبملا

 ةنايصت ملسو هيلع هلل ىلص هنم راحإ اذه : هياكل لوأ ىف هللا همحر ىوونلا

 نم افلخ رصع لكىف هل قفوي ىلاعت هللا نأو « هيلقان ةلادعو هظفحو ملعلا اذه

 هيل اح ةلادعب مع رصت اذهو ٠ عيضي الف فيرحتلا هنع نوفنيو هنولمحم لودعلا

 نوكر رضي الو ةوبنلا مالعأ نم وهو دجلا هلو عقو اذكهو « رصع لك ىف

 لودعلا نأب رابخإ وه امبإ ثيدحلا نإف ثيدحلا لع نم ائيش فرعي قاسفلا ضعب
 ملعلا نم قاسفلا هفرعي ام نأ ىلع « ها هنم ائيش فرعي ال مريغ نأ ال هنوامحم



 ىراخبلا رهاوج ل

 : هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو مهلمع مدعل ةقيقح ملعب سيل

 : ناطقلا نبا لاقو . بدألا عم الإ لقعلا الو « ىقتلا عم الإ اعلا الو : هلوق ىف

 ا 1 العأ منيره. الإ مسايالا قف نبا

 : لاق « هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع هاور ام ثيدحلا لهأ فرش نمو

 مهرثك أ ةمايقلا موي ىب سانلا ىلوأ نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق

 سيل ذإ حيح نايب ثيدحلا اذه ىف هححص ىف نابح نبا لاقو « « ةالص ىلع

 . مهنم هيلع ةالص مر ثك أ موق ةمألا هذه نم

 هذه ىلاعت هللا محرثك ثيدحلا لهأ نبل : ركاسع نب نعلا وبأ لاقو

 سانلا ىلوأ مهنإف ٠ ىربكلا ةليضفلا هذه مهملع همعن ىلاعت هللا متأ دقف ىرشلا

 ةالصلا نوددجمو مهسورط ىف هركذ نودلخم مهنإف ش ملسو هيلع هلا ىلص مهبنب

 ؛ مهسوردو مهثيدحتو مهارك ذم سلاجم ىف تاقوألا مظعم ىف هيلع ملستلاو

 . ةبجانلا ةقرفلا ىلاعت هللا ءاش نإ مهف

 دادسلال انققوو « مهتمز ىف انريشحو « مهنم ىلاعتو هناحبس هللا انلعج

 ىضرو . دادمألاب هدمأو ىلمع لبقتو « داعسإلاو ربخلاب انيلع نمو « داشرلاو

 اتنسحو اذه ىلمع اردصم امبف ىالطسقلا خيشلاو ؛ ىراخبلا مامإلا نع هللا

 0117 2 قيالسرملا ىلع مالسو : نوفصي امع ةزعلا بز كبر ناحيس ء ىباتك
 . نيلاعلا بر هلل

 ىدهو رودصلا ىنامل ءافشو هر نم ةظعوم ؟تءاج دق سانلا امأ اي)

 امب ريخ وه اوحرفلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق . نينمؤالل ةمحرو

 4 نوعمجي



 ا
 مل هيلع هللا لس هللا لوسر دولار

 فيك « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنع هل
 ل اك : ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاف ا

 0 نع ايو ا 9 7 يم وهو / سرع ِةَصَص 0

 ىسلكيف الجر ”كللا ىل 7لئمتي ناَيَحأَو ,لاق ان

 . « لوقت ام ىِعَأَف

 ؟ ىحولا لماح لزني لاح ىأ ىلع )١(

 نم هب تللد ام لكو ءةعرمب مالعإلا لبقو ءافخ ىف مالعإلا هلصأ ىحولاو

 ماهمإلاو ايؤرلا ىحولا نهو ٠ ىحو وهف ةراشإ وأ ةلاسروأ ةباتك وأ مالك

 هذه ةدئثفو « هئايبنأ نم ىن ىلع لزنملا ىلاعت هللا مالك ةعرمشتملا حالطصا ىفو

 . تاجردلا عفرو ىنلزلا ةدايز نم ةقشملا ىلع بترتيام ةدشلا

 : ةلصلصلاو « ىسفت ىلع ةلا> بعصأ سرجلا قد لثم توص عامس ىأ (؟)

 .ريعص سوقان : سركلو ؟ناوفضصلا لع ةلسلسلا ترصا توضما 0000

 . ةدشلاو بركلا نم ىناشغيام ىلجنيو عاقب (ع)

 . تعمجو تظفح (:)

 . مالسلا هيلع ليريج (5) . روصتي (ه)
 ١)” ىراخللا يهاوج س (



 ىراخباا رهاوج 14

 مويلا ىف ىحولا هياع لزني هتيأر دقلو : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 0 0 دصفتيل ه:دبح نإو هنع 2” مصفف دربلا ديدشلا

 هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر اضيأ اهنعو - ؟

 الإ ايؤر ىربال ناكف « مونلا ىف ةحلاصلا ايؤرلا ىحولا نم ملسو هيلع ىلص

 «©2ءارحراغب ولخم ناكو“ ”ءالحلا هيلإ بح مث“ ”حببَصلا قلق لثم تءاج

 00 عزب نأ لبق 0 رس ليغتلا رهو ع هيف“ ٠ ىتصحف

 كلملا ةقرافم ىحولا عطق نم دارملاو دوعي هنأ ىلع هقرافي ىأ : علقي )١(

 . مومحللا ةلازإو ةدشلا عطق وأ

 نيبجلاو ةاناعملا ةدش نم ءام تارطق لزتتف ًاقرع ببصتي ىأ ليسيل (0)

 . ندبلا ماسم نم حشرتت ىتلا ةبوطرلا قرعلاو ناليسلا دصفتلاو ةهجلا فرط

 . ( اليقث الوق كيلع قلنس انإ ) ىلاعت لاق
 00000 الكا نما عبفلا نم لكشأ نسرجلا ةصاص. لثم مالك نم مهفلاو

 ىأ « ىلع هدشأ » دشأ ناكاذلو بطاختلا دنع ةدوهعملا ةقيرطلا ىلع ملكتملا

 ىلع ءىراط سعأ هنأ ذإ ىحولا لوز“ دنع بركلاو بعتلا ةاناعم ةرثك نم

 نم هفلكام لاّتحال ضاتريف هريص ولبيل كلذك كلذ ناكامتإو ةيرشبلا عابطلا

 . ةجاحبا عضوم ىف نوسقتي نوبرملا كلذكو «ةوبنلا ءابعأ
 . ةواخلا )5( . هٌؤابض )0

 ىنم ىلإ ةكم نم رفاسملا راسي ىلع لا..ءأ ةئالث ةكم نيبو هنبيب لج (ه)
 . بوحلاو مثإلا بنتحجم (5)
 4 عوشب : لبق « قباسلا عراب ةثعبلا لبق هدنعتم ناك : نبمايأ عم ()

 . مالسلا مهبلع ىسيع ىسوم وأ ليعامسإ وأ مهارإ وأ

 . عجروو قاتشب 2



 19 ىحولا ءدب

 دو اينع هللا ىضر ةحيدخ ىلإ مجري مث « كلذل * ”دوزنيو « هلهأ ىلإ

 :لاق « أرقا : لاقف ”كللا هءاجل « ءارح راغ ىف وهو 0 هداج يا
 000 مو اعو 1 0 لإ

 «ىنلسْرأ 6 1 + ب كح ينطق فدك : :لاق ؟ هىراقب انأام
0000 - 2 ١ 

 تلق أ رقأ 2 لا

 هنأ مايا

 ا أ كبر" م01 لاَ ىاَسْوأ . هما ىنطَتف

 نات تا 2 7 أر قلع ؟ ندم َناَنإلا

 دليوخ تنب ةحيدخ ىلع هر لسو هلآو هيلع ىلص

 ل ىولُمَز . 00 : لاقف  اهنع هللا ىذر نينمؤملا مأ

 لع ”تبيدَح ده : ريخلا اهربخأ وتحد لاقف ؛ ”””عورلا هنع بهذ يح

 هللاو !الك : ةحيدخ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل تلاقف . "'"” ىف

 علي 9 .ةيناّغلا ىنطغف ىنَذَحَأَف 6 ءىرأقب أ ان:

 ىذَحأَف ؟هىراقب مك 6 ارق: 1 6“ 7ىنلَس

 .'ديعتلا وأ ةولخلل دازلا دختي )١(

 ..قحولا (؟)
 . ةاناعملا ةدشو ةقشملا : دهجلا )م

 . ىقلطأ (:)

 ةلمسلا نأ ىلع ادعو كارلا م مجحرلا نمحرلا 0 لق (ه)

 ايتءارش را
 ل ميركل ك ىع مركلا ديازلا 3(

 1 0 .١00 قفخمو برطض (0)

 ..بعرلا ةدش نم .  ) (القرع.  )١0( قوقلو توطخا 0



 ىراخبا' رهاوج 00

 00 لا ليو 0 ل ”لصتل كنإ ًادبأ هللا 0
 يب 2 1 علا ىرقتو « وسل 0

 ظ . وحلا

 . ىّرملا دبع نب دسأ نب لقاون نب ةَرَو هب تنأ ىتح ةحيدخ هب تقلطناف
 000 نكَو ( ةيلهاجلا ف "”ركنت دق اءرما ناكو « ةحيدخ مع نا

 بتكي نأ هللا ءاش ام ةيناربعلاب ليجنإلا نم بتكيف « 20ىناّرْبعلا باتكلا

 نا نم عمسا ع نبا اي : ةحيدخ هل تلاقف « ”ىبت دق اريبك ًاحيش ناكو

 00000 ةرحأف ؟ ىرت اذان ىحأ نيا اي : ةقرو هل لاقف « ©2كيخأ

 "000 07 لسوئاتلا اذه : ةقرو:هل لاقق ء ىأر ام ربخ سو هياع هللا ىلص

 ايح نوك أ ىتتيلاب « “"” اعذج *'”اهبف ىنتيلاي « ىسوم ىلع هللا َلَرَن ٠

 . ةبارقلا (0) . كحضفي (1)
 . هرمأب لقتسي ال ىذلا (<)
 . كريغ دنع هنودحمالام سانلا ىطعت (غ)

 . هثداوح (5) .همركت (ه)
 . ةيناريعلا ةباتكلا (م) 2. نائوألا ةدابع كرت ()

 هللا ىلص هللا لوسرا عبارلا بألل خألا وه ةقرول ثلاثلا بألا نأل (.)
 . مسو هيلع

 . رسلا بحاص )٠١(

 . ةوعدلا وأ ةوبنلا ةدم ف (99)

 . كرصنأل ةوقلاو ةبيبشلا لاح (1)



 "در ىحولا ءكد

 : 0 2012 3 ١ ا 0 0

 5 3 ىج رحبوا : ملسو هيلع هلل ىلض هللا لوسر لاق كموق كج 0

. 0 , 5 
 ىئكرذ نإو : ”ىدوع الإ هب تئج ام لثع لجر تاي : را لاق

 2 ا ل 0 ا ا ل كش ا ل ٍِئ 3
 ريفو(« قو نا 1 م مث , ©” رزؤم ًارصن كرصنأ كموي

- 

 . «مينم (3)
 . كلذل بجوم فولألا.نع جارخإلا نأل (؟)

 . تبالي )6(  ايوق (؟)

 . نينس ثالث ستحا (ه)

 ه>رشو ىحولا ثددح ىزعم

 ةكحلاب مهله قفوم هتانعو هللا ظفحم طاحم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ريغامتو ةوبنلا لاصخ لئاوأب : ىامركلا لاق 4,ىدف ةنادهلاب لا 00
 ةةية>و , هلع رصلا ةبظاومو دبعتلاو ةلزعلا بحو ايؤرلا قدص نم ةماركلا

 اهقاخم امك ءايشألا هساوح ىف وأ متانلا بلق ىف قاخم ىلاعت هللا نأ ةحلاصلا ايؤرلا

 اعرف هنع هريغ الو مون هعنع ال ءاشإ ام لعف» ىلاعتو هناح.س وهو ناظملا ىف

 هآرام لعج اميرو مانملا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هآر اك ةظقلا ىف كلذ عقب

 هللا لعج اك كلذ عقيف اهقلخ دق ناك وأ لاحلا ىناث ىف اهقلخض رخأ رومأ ىلع امع

 هل مدقي هبيبحم هناحبس هللا ةفأر ىرت تنأف ها رطمال ةمالع ميغلا ىلاعتو هناحبس

 كلملا هأسفي الكاب ؤرلاب ءىدتبا اعإ : ءاملعلا لق انك ةياعرلا رئاشب و ةلاسرنا عئالط

 22 1 | ا داكن 2 - 6 00 5 ا



 ىراخبلا رهاوج 5

 انديس ليقو ليعامسإ انديس ليقو مهاربإ انديس لقو حون انديس عرمب لق هل

 قح ) هرصعو هيلع طغض هلوسرل قحلا سعأ ءاج ىح ىسيع انديس ليكو ىسو#
 ةغلاملاو تافتلالا نع هلغش طغلا ىف ةمكسحلاو : ىنامركلا لاق ( دجلا هنم غاب

 ىغني هنأ هيفو تبثتلا ىف ةغلابم ًاثالث هرركو هل لوي امل هبلق راضحإب هرمأ ىف

 فيرلا اهعبتي ةودق انهو « ه | هبلق عماجم راضحإلاو ملعتملا هيبنت ىف طاتحم نأ معمل

 00| ال ةملعت ةرك ىعارو ةدؤتب ةدنثلا المعتسم امكح نوكي نأ

 تم ىلع ًانايحأ سقياف ًامزاحكي نموا وجزيل 0
 ىلص ىثخ هنأكر ادتو ففلت عزفلاو بعرلا سو هيلع هللا ىلص هبادأ املو

 الو رمألا اذه ةمواقم ىلع وي ال نأ صايع ىضاقلا لاق م ءملسو هيلع هللا

 نمو ه ا كلا ءاقل دنع الوأ هيقلام ةدشل هسفن قهزف ىحولا .ءابعأ لمح قيطي

 للك نورك نأ الإ تلقو : هللا همحر .ىوونلا لوق ىردص حرشو . : مس فاخ

 ىف فاخ هنأ ال فوخلا نم الوأ هل لص- ا اهرنخ هنأ ىفن ىل» تيشخ

 . رابخإلا لاح

 هعزف نم تقففخو سا تلاأف هعور' ةحيد> ةديسلا 500 دعلو

 همومه اهجوز نع ىرعت ةيرتللا ةبذهملا ةلقاعلا ةجوزلا ناش هبعر تبهذأو

 هتافصو ةديخخلا هلالخ نم تجحتنتسا ال انا نورشلاو نينالا#ف لخو

 الك » : « ىوقتلل ةبقاعلاو ل ىلاعت لاق امكةبقاعلا نسح ةيلاعلا هبادآو ةيماسلا

 نع ىهنلاو عدرلا هانعم : ىنامركلا لاق « الك « آادبأ هللا كيزخمام ام هللاو

 . هيزمتلا انه دارلاو ء مالكلا كلذ

 ريشنتو لدعلا مهيو كلملا مقتسإ اهب لاصخ سمخ اهنع هللا ىضر تدعو

 : ةمحلا ءاول قفختو ةداعسلا ةبار



 . مالسلاب وأ ةرايزلاب وأ ةمدخلاب وأ لاملاب براقألا ىلإ ناسحإلا (0)

 هرماب لقتسيال نم وهو لكلاو زجاعلا ةدعاسمو فيعضلا ةناعإ (؟)

 دييشت ىف ىلوط دب كل تنأو , هم« هالوم :ىلع لك وهو إل : ىلاعت لاق
 . ةيريخلا لامعألا دضعتو ةلدجلا تاءورسشلا

 بسكت هانعم : لبقو « مودعملا لاملا كريغ ىطعت ىأ مودعملا بسكت (ع)

 بسكي حدامت برعلاتناكو « هليصحم نع كريغ زجعي ام هنم بيصتو مودعلا ناملا
 ها هتراحن ىف ًاظوفحم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو ٠ شيرق امسال لالا

 مودعملا : لبقو . ها تامركملا ىف هقفنيو هب دوحم ناكو : ىوونلا لاق . ىنامرك

 بسكلاو « هشيعتل زجاع بلط ىف ىعست ىأ « زجاعلا جاتحلا لجرلا نع ةرابع
 دفتست نأ تنأ بغرب «:الام دفتست نأ كريغ بغر كف ؛ فانا ١

 . هنواعت ًازحاع

 . فيضلا مركت (4)

 « ثداوحلا تايداع دصتو « ملاظملا در ىف مهاسنو « هلهأو قحلا رصنت (ه)

 بئاصملا عفدنو ٠ للجلا ثداحلا دمع ةنوءلا ديدعو ٠ ناندحلا ءىراوط ليزءو

 ففخو ؛مومحلا ليزمو « بركلا عفادو « حرفلا ببس كنأ ىأ « اهابرأ نع

 فيل ناك حورج لا مال

 * بزال رشلا الو دودح زيا الف .اهالك رشو ريخ نم بئاون

 هللاب اهماعإ ةوقو ٠ اهلقع ةفاصحو . اهمأر ةلازجو ء ةديسل هذه هد تيأرأ

 نأو هظفحو ةتباعرو ء هل هللا رضي نساحلاو دماحلاب لختلا لع محم نأ

 ع هراكتلا عقدل بيس مراكللاو :  .ءوسلا عراصم نم ةمالسلا بدبس ريخلا لاصخ

 يي“ غ7
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 « بناجألا ىلإ امإو ٠ براقألا ىلإ امإ ناسحإلا نأل « سو هياء هللا ىلص هيف

 روصت . هريغ ىلع امإو « هرخأب لقتس نم ىلع امإو « ندبلاب امإو « لاملاب امإو

 فييعب هنوقمري هبراقأ نإو « ههركي نم دحب الف ٠ لالخلا هذه- ىلح الجر
 '0000] لأ 12 ىضرو سانا هحمو .مارتحالاو ةلجتلاب هنوظحامو ءةلالخلا

 هيلع فرفرتو ٠ راقولا هطوحم « داؤفلا جولثم . نيعلا ريرق ًاديعس شيعبف

 ةزعلاو ةءانهلا ةراش

 , ًاولح الإ هنم تأر اق « هدوع اهنع هللا ىضر ةحيدخ ةديسلا تمج دقو

 « هتامأو هقدص نع هتأر ا سو هيلع هللا ىلص اهجوز ىف اتسارف تقدص دقلو

 : هريصو هماحو هلالخ عيدبو ؛ هيأر لمحو هتلماعم نسحو

 اباطف هسراغ باط سرغو تقافف اهعناص,قاف عئانص

 ا اد 000 :.ةقرو ىلإ ايلا ىدراضدتو

 لاق « «كيخأ نبا نء عمسا » : تلامقق . نانوآلا ةدابع كرثو « مالسلا هيلع

 عبارلا بألا 0 وه ةقرول"ثلاثلا بألا نأل ةوخألا تقلطأ امتإ : ىنامركلا
 ا زاكألا ليس ىلع كدخ نخأ نبا هنأك 0 ٠

 آضيأ | اح قأ ىلس هللا لوسرل آمع هتاعح وأ « فاطعتسا خألا ظفا ركذ

 . ها زوحتلا لدس ىلع 0

 هرطاح نئمط: ةسايكلاو ةسايسلا نسحو عييدبلا فرصتلا اذه ىلإ رظناف

 قصهرشف « م نودلعت ال متنك نإ رك ذلا لهأ اولأساف إل لعلا لهأ ىلإ باهذلاب
 ىلاعت هللا نأل ىتامركلا لاق اك« كلذب ليربج ىمسيو سومانلاب ٍلسو هيلع هللا

 نور نذل ٠ ةلاسرلل نك ا ىحولاو بيغلاب هصخ

  كع هلأ .تبجا 0 [١ 2 ثا 0 ىلا 0 ىداولا ل كف أ 0 20+ سو 7 روسو مهم هدم 2



 ه نردلا 200 مالسالا ناكرأو ىدهلاو ىوعتا

 ا

 2 2 ا رم ا ا 3
 0 ىدح ى وقتلا يي دمها 0 الإ 9 رم نبا لاق بلتح #

 - ردشلا قد ل

 اهلإ نوغجرو . ةاروتلا ماكحأ نوستب ىراصللا نآل مآ هر ل

 : . ها ملعأ هللاو

 * هف دشنأو هعجشت و هرصاش دخألاو هتدعاسع هقرو دعوو

 لسرح -دفعاف انانإ كتيدح "”نلعاق ةحم دش ايا اقكح نا

 لزم ردصلا رمد ىحو هللا نم امرعم لاكسمو ةيكأت ليريحو

 هللا للص هللا لوسر انديس قدص دقو : ىتسعب انمّوم ناك ةقرو نإ 3

 ايوق ارصن كرصنأل ًابح تنك ىنتيل دم اي هلوق ريدقتو « هب نمآو ملسو هيلع

 : ث.دحلا اذه نم ذخأتو , قوت نأ تيلي لو اعلب
 . هللا رك ذو ةدابعلا نم راثك إلا )١1(

 اوريصتيو اودلجتيا بدألا ةاعارمو ءانبألا ةبرت (ب)

 . قيضلا نم ىجنتل ةحلاصلا لامعألا نم راثكإلا (ج )
 لمعلاو هتبحمو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةرثك ( د )

 ءوسلا مهسع ال مهم زافع اومتا نيذلا هللا يجنيو لف هنيد نع عافدلاو هتنسل

 2 .٠ م نونزحم مثالو
 لاقو « ةعاس نمؤن انب سلجا : ذاعم لاث ء هب هسفن هتثدحو برطضا )١(

 هللاب ناعإلا ةجرد ىلإ ناسنإلا لصي ال هانعمو « هلك ناعإإلا نيقيلا :دوعسم نبا
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 هل حرمشنب الو « هبلق ىف عقي ءىش لك بنجت, ىتح ىلاعت كرابت هبر نم فوخلا
 ارثأ ىورب باطخلا نب رمع نب هللا دبع انديسق « اباوث هنم لاني الو «٠ هردص

 نسحو هتعاط ىلع ريكفتلا رصقو « ىلاعت هللاب ةقثلا ىلع ةميزعلا ديطوب ىلإ وعدب
 : مهنع هللا لاق نيذلا نيصلخلا ةجرد لاني ىنح هتدابع

 . « ممواق تلجو هللا ركذ اذإ نيدلا نيتبحلا رشبو آل (1)

 ىوقتلا ةقيقحي دارلاو «مهواقتلجو هللا ركذ اذإنيدلانونمؤللا امإ 8 (ت)

 للا 0002 211 ةلاكو ىوقتلا نم دارملا نآل ناعإلا ىأ : ىنامركلا لاق اك

 ةدايزلا زوجيف ء ال مهضعبو ناعإلا هنك ىلإ اوغاب نينمؤلا ضعب نأب راعشإ هيفو
 ء ردصلا ىف كاح : ىمشلا لاقو ؛ بلقلا ىف لوقلا د>أ : كلىلاو . ناصقنلاو

 . هانهق تنث

 ىلك هللا لوسر انالومو انديس هنع لاق لجر نع ةرداص ةايلج ةمكح هذبف

 ىف قدصت امي رف ةقدصلا ريثك ناكو ؛ 6 اص لجر هللا دبع نإ » : ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ةعباتملا ىف هريظن لقو . ًافلأ نيثالث دحاولا سلجلا
 ماقأو ٠ اهريغ وأ ةسايرلا ىلإ عاطتلاو اهدصاقمو ايندلا نع هضارعإو ء ٍلسو

 ىلَ» ىعا ىندجأ ام : لومي ناكو : ةنس نيتس ملسو هيلع اللا ىلص هللا لوسر دعب

 جحلا دعب هك ىفونو « ةيغابلا ةّئفلا ىلع عمم لتافأ مل ىنأ الإ اندلا نم ىنتاف ءىش
 ال كا 7 هأ فضحلاب نفدو رهشأ ةثالث ريبزلا "نبا لتق دعب ه اي ةنس

 000 2 داعتالاو ٠ شانخلا ناطسشلا سواسو درطو هلل ةنلا هجوت ىخأ

 000 0 اى دلو . كنم'طرفام ىلع مدتلاو ةيوتلا نم راك“ إلاو هللا بطخ اهف

 مالسلا مهملع ءادنالا تاعدج لمحو ها لع 15 هاج ف بحآو اهتسح داز 0

 اد ٠ فيلما كلك ان[ 1:4 ]1 محن نا 2 ا دوب لس هي يعم يا علام .”كنذلا



 منيت ا

 ل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا آل : مهنع هللا لاق نيذلا نيماصلاب
 بهذمو : ىوونلالاق « « ريكولا معنو هللا انبسح اولاقو ًاناعإ محدازف م شخاف

 ىلع قاطي هنأ هانعمو . .ضقنيو ديزاو ٠ ةينو لمعو لوق ناعإإلا نأ فلسلا

 ةدايز ديزيو « حراوجلاب لاعألا ىلعو , قطنلاب ناسلل' ىلءو « ىلقلاب قيدصتلا

 فابس نم ةنسلا لهأ عيمج بهذم : لاطب نا لاقو . ها اماصةنب صقنيو هذه

 قحتس؛ هب ىذلا ىنعملاو « صقتنو ديزي « لمعو لوق ناعإإلا نأ اهفلخو ةمألا

 « قيدصتلا : ةثالثلا رومألاب نابتإلا وه ء :نينمؤملا نم ةالاولاو حدللا ديعلا

 دقتعا وأ دامتعا الب لمعو رفأ ول هنأ ىف فالخالو . لمعلاو : رارقالاو

 لمعي لو دمتعا وأ رقأ ول كلكف . انمؤمنوكلال هناذإ 000
 لعل لوفأز 24 ئووتلا اذه ىلع قلعو .٠ قالطإلاب انمْوَهم ىلا

 هرم اخرف كلر نم كف الإاو هيف ناعإإلا لضأ ال ناميإلا لاك هدا م

 لوسر هامس ناسالاب رفأ نم لك نأ تبث هنأ عم لكشم وهو « ًانمؤم نوكي ال

 : ناعإلا فاسلا رسسفو . ها قالطالا ىلع انمؤم ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 دروأو .. ٍنامرك ها ناكزألاب لمعلاو -:: :ناسألاب رارتالاو ءناطلا 1

 : ىلا هل رك الا

 : 0 35 اناعإ اودادزبل ع ا

 ع ىده مثاندزو ؟ (ب)

 . # ى ىده اودتها 8 هلأ ديززو 9 (> )

 .ي محا وقت مهاتاو و ىده مثداز اودتها نيذلا و ع د)

 8 اناعإ اونما نذلا دادزو 8( ه)

 4 اناعإ م6داز و اونمآ نيذلا اماف ءاباعإ هده هتداز ؟بأ 8 ( و)



 ىراحبلا رهاو> "6

 سر نما نع دلاخ نب كغ نع نايفس ىلا نب ةلظنح نع ح غ

 : لو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر باطما
 10 ع 0 7 2 0 باع عل 00 ع

 لوو ادم# ناَو 04 ملل الإ هل تا 0 7 ىلع مالسإل ىف

 6 34 ١ 33 3 060 0 - 0 21 3 ٠ أس 12 2 5 2-2 >1

 2 ودصطو 5 5 و 4 2 لا ِءاَمِنِإَو 4 ةالصلا م.أ ف 4 للا

« 

 « هللاب مهتقثو مهنيقي ةدايز بسح قير ةحرد نيبآل تايآلا ءذه تدروأ

 اديس نع ةناكح ىلاعت لاق اك . هلل ةلاصلا 1 رادقمو هللا ىع مثدمءاو

 لوق لع رهاظ للد اذه : قامر كلا حلاك 6 داك نكمطما 7 ُ : مخاولا

 نوك< ناعإلا نأ كش ال نيمتلا ملع ىلإ 0 نيع مضنا ادإ هانعمو ةدايزلا

 روكلا مه ناعآلا نأ نآلا ةتيدحا-ةينذملا لهأ مرقلو ::ها ىوقأ دّميح

 دقو . سانلا رارضضإ مدعو . مهقتسلا ريسلاو لاك-!اب ىلعتلا ىلإ مثوعدب ىذلا

 00 ]ا رلملا نوك رتبو . هللا اصرل ةءافك ةئماعملا نسج نأ نودقتع

 اذككو صقان هتاعإ ةالصلا كرانف ملاص لمع ىلإ جاتحم اذهو ٠ مهت.ذ ةرابط

 . ناك إلا فءعّصو قرسقلا ىلع للد ىصاعملا باكتراو .ءادكهو . ناضمر رطفملا

 7 عفعاش نم ون سلحا ه اذاعم انديص م ىح 2 وللا نشف دقو

 0000000 لد نإف . نيدلا رومأو ةرخآلا ماكجأو رخلا رك ان ىأ

 0000001 هلاذلا تالالدلا هوحو رك دن قع نلخا ىأ : ىنامركلالاقو

 ظ دايقتالا وه ىذلا )١( نا

 . صوصخم هو لع كاان نِم ءْرَح جارحإب أم قحةسسم اماطعا (؟)

 اوس هادعدك لل عر

 2 لوألا : اهريع وأ ةلوق امإ ةداعلا نأ ةسقحا قرصحلا هحوو (:)



 "9 نيدلا رومأو مالسإلا ناكرأو ىدهلاو ىوقتلا

 قرتلا لَ ٌكَهوُجْو اكو 3 َريلا سيئآ )ل : ىلاعت هللا للق . ٍناَضْمَر

 باتكلاَوةَكْنالْلاَو رخآلا ميلا هللاب_ نس نم َربلا نكس برغل

 0 0 00 ) هّبح لع َلاَكا ىنآَو « َنيّيَِنلاَو
 تاو السلا ماقأو «' 27 بنام رلا قو "نيالا 7 لييتلا 2

 ءاسالا ىف َنيِرباّضلاو ءاودهأع اذإ ولا دعب نوف 1 0

 كئلوأو 0 نيذلا كئلوأ 00 نجا 0 90
1 

 0 4 و َحَلْفَأ 0 ا ٍِِش

 وأ ةيندب امإ ةيناثلاو ء موصلا ىلوألا ةيلعف وأ ةكرت امإ ةناثلاو . ناتداهشلا ح

 ركذدقو جحلا ىعو امهم ةكرم وأ . ةاكزلا ةناثلاو « ةالصلا ىلوألا ةلام

 هتعمس اذكه , جحلاو ناضمر مايص ال رمع نبا لاقف « موصلا ىلع امدقم

 . حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 : مهنم جيواحملا )0( 0 لألا بح وأ : هي> وءاغتبا قافنإالاو ىلاعت 0

 لاؤسلا ىلإ ةجاحلا مهتاجلأ نيذلا (:) . فيضلا وأ ةعاط رفس رفاسملا (*)

 اهقتعا باقرلا عايتبا وأ ىزاسألا كف وأ نيبتاكلا ةنواعمب اهصيلخت ىأ (ه)

 « رقفلاك لاومألا ىف ءاسأبلا ىف ريصلا لضفل () . نيتضورفلا ()
 . ضرملاك نفنألا ىف ءارضلا فو

 . بلا بلطو قحلا عابتاو نيدلا ىف(4) . ودعلا ةدهاجم تقو (4)

 اهرسأب ةيناسنإلا تالاكلل ةعماج ةبآلاو لئاذرلا رئاسو رفكلا نع )٠١(

 ةحص : ءايشأ ةثالث ىف ةرصحنم اهبعشتو اهترثكي اهنإف انموأ ع اهميع ةلاد
 ىفآو )و هلوقب ةرشاعملا نسحو م نييبنلا 0 هللاب نما ندم )ل هلوقب « داقتعالا

 . اهرخآ ىلإ 4« ةالصلا ماقأوإل هلوفقي سفالا بيذهتو 4« باقرلا ىفو ىلإ للملا



 هلآو هيلع هللا ىلع ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع  ه
0 

 8 0 7 ١
 كد 5- 00 -

 ةبدش ةادح هللاو © ةبعش نوع "عض ناميإلا » : لاق ٍلسو
: 7 37 53 

: 

 نيدلاو . نوعشاخ مهتالص ىف مث نيذلا . نونمؤملا حلفأ دق ل : ىلاعت لاق

 مهجورفل مث نيذدلاو . نولعاف ةاكزلل مث نيذدلاو ٠ نوضرعم وغللا نع مث

 ىغتبا نق . نيمولم ريغ مهنإف مهناعأ تكلم اموأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح

 نيذلاو . نوعار مهدهعو مهتانامأل مث نيذلاو . نوداعلا مث كئلوأف كلذ ءارو

 مث سودرفلا نوثري نيذلا . نوبراولا مث كئلوأ . نوظفاحم مهتاولص ىلع مم

 5 ع نودلاخ اهف

 ىذلا ناممإلا ةاجنلاو حالفلا هب ىذلا ناعإلا نأ ملعف : ىنامركلا لَو

 : لاطب نبا لاق ه١ مزال وهو حالفلا ىف لخد , حانأو . ةروك ذملا لامعألا هيف»

 . ها رومألا هذهي وه اعأإ لاكتسالاو ناعإلا لزانم لوأ قيدصتلا٠

 هجوو نما نم ريلا بحاص نكلو ىأ : ىنامركلا لاق ىلوألا ةءآلا ىفو
 . لامعألاو تافصلا هذه باحسأ ىلع نيقتلا ترصح اهنأ ةبآلاب داهشتسالا

 . ه | نولماكلا نونمؤملا مث وأ نونمؤملا مهو كرمشلا نم نوقتلا دارلاو.

 ةددعتم تناك نإو ناعإلا بعش : ىنامركلا لاق ؛ عست ىلإ عبرأ نم )١(

 حلص, هب هجو ىلع سفنلا ليكت وهو دحاو لصأ ىلإ عجرب اهلصاح نأ الإ

 راشأ هيلإو لمعلا ىف مقتسيو قحلا دقتعي نأ تالدإو دال نيمو / هدفت

 هللاب تنمآ لق » اعماج الوق هلأس نيح ىنقثلا نايفسل لاق ثيح مالسلا هيلع

 ظ . هرقتسا مث
 عناصلا ةفرعمو « ملعلا بلط : هبعش رششع ةتس ىلإ بعشتي داقتعالاو

 رارقإلاو « ملعلاو ةايحلا لثم ماركإلا تافصب ناميإلاو ء صئاقلا نع همزئتو

 . هردقو هئاضهب الإ مدعي الو دجوبال هعنص هادعام .ناب فارتعالاو ةنادحولاب



 5 نيدلا رومأو مالسإلا ناكرأو ىدحلاو ىوقتلا

 هلسر قيدصتو سدقلا رئاظح ىف نيفكتعملا نيرهطملا هتكئالع ناعإلاو

 هئانف داقتعاو ماعلا ثودح ملعلاو مسف داقتعالا نسحو : تايآلاب ن.ديؤملا

 اب رخآلا مويلاب رارغإلاو ماسجألا ىلإ حاورألا ةداعإو ةيناثلا ةأشنلاب مزجلاو
 هيلع هللا ىلص لوسرلا نع رئاوتاه رثاسو نازيملاو باسحلاو طارصلا نم هيف

 لمعلاو « اهاقعو رانلا ديعوب نقيتلاو اماوُدو ةنجلا دعو ىلع فوقولاو ٍمسو

 نيمسق ىلإ مسقني وهو هسفن ءرملاب قلعتب ام : اهدحأ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 : ةرشع اهتاهمأو لئاذرلا نع سفنلا ةكر هلصاحو نطابلاب قلعتام : اهدحأ

 دسحلاو دقحلاو ايندلا ب>و لاما بحو هاجلا بحو مالكلا هريشو ماعطلا هريش

 . لئاضفلاب سفنلا ةيلحنو « بجعلاو قافنلاو ءايرلاو

 ركشلاو ءايحلاو دهزلاو ءاجرلاو فوخلاو ةبوتلا : رشع ةثالث اهتاهمأو
 امهنانوع ءاضقلاب اضرلاو لكوتلاو ةبحملاو قدصلاو صالخإلاو ربصلاو ءافولاو

 ثدحلا.نع ندبلا ةرابط: رمع ةنالثاابسسو ةدابعلاب مسرب 01000

 « ناضمر مايصو « زئانجلا رمأب مايقلاو «ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو ٠ ثبحلاو
 مظعتو ردنلاب ءافولا واياحضلا حذو ءتيبلا جحو ؛نارملا ةءارقو . فاكتعالاو

 . تارافكلا ءادأو ناعإلا

 نع فخعتلا : ناك ايمو هرم كذأو هصاوخم و هب قلعتي ام : اضاف

 ةداسلا ةعاطو .محرلا ةلصو.:نيدلاولاب: ربلاو هقوشم مالا حاكنتلاو نازل
 . قتعلاو كللاملا ىلإ ناسحإلاو

 مايقلا : ةرششع عمسس اهمعشو دانعلا حالصإ هب طونو سانلا معيام : اهلاثو

 ءابحإوربلا ىلع مهتواعمو ألا ىلوأ ةعواطمو ةعاج ا عابتاو نيماسملا ةرامإب

 رجزلاب نيدلا ظفحوركسملا نع ىهنلاو فورعلاب سعألاو اهريشنو نيدلا ملاعم
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 7 ناعإلا َنِم

 باب
 | الا ليسا ف ضفيلاو نلاو ؛:لماكلا للا

 هيلع هللا ىلص ىننلا 0000 ىضر ورمع نب هللا دبع نع - 5

 اوريو ناس ني ا ا لع ص 58 لدا » لاق لسو هلآو

 6 لاب سفنلا ظفحو هللا لس.دس ّق ةطبارملاو داهشلا ةدهاجمو رفكلا نع

 بلطب سانلا لاومأ ظفحو تايدلاو صاصقلا نم اهتوقح ةماقإو تايانجلا

 سانلا ضارعأو باسنألا ظفحو ملاظملا نع ىناجتلاو قوقحلا ءادأو لالحلا

 تاننجلاو تاركسملا لوان“ نع عنملاب لقعلا ةنايصو فذقلاو انزلا دودح ةماقإب

 .قيرطاا نع ةطامإ ليفلا اذهو نيماسملا 000 هلع 0

 597 قاب نإ 0 هنأل 0 هايج 00 000 00 ١

 000 رو رعانق ةرخآلاو اناللا ةحضف نم فوسحلا لع ثعبي هنآل

 0| | قد هللا نم اويحتسا » مالسلا ةالصلا هنلح هلوق ىف رظن و ءابحلا :ىنعم ىلدأت
  0ا ١

 ند نكلو كلذ سل و :لاق هلل داو هللا لوصراي هللا نم ىحتسنل انإ اولاق

 ارا دقق كلذ لمف ن ف اند 00 ةنز 1 : خال اةاو] 2 توا

 . لماكبلا (؟) « ءابحلا قحدللا ند

 . بدأت وأ رزعت وأ دح ىف الإ ةمذلا لهأو تاماسلا كلذكو (<)

 : لئاقلا رد هللو ةباكن دشأو اعوقو رثك أ هءاذبإ نأل دا ىلع ناسللا مدق (8)



 م نامإلا نم هللا ف ضغبلاو بحلاو لماكلا ملسملا

 ناسللا حرج ام ماتلب الو ماثتلا امل نانسلا تاحارج

 لصولاو عطفلاو شطبلا اهب ذإ ؛ اهب رهظت لاعفألا ةنطلس نأل ديلا صخو
 . عنلاو دخألاو

 نل آروسد نسل نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ديرب : ثيدحلا ىنعمو

 نبدلا بادآب فصتيو ىلا: هللا ىلإ ىرهاظلا دانقنالا هلامعأ ىف ىلجت

 ةقرسلا نع هدب دعبأو « ةوادعلا ران داقيإو ديكتااو سدلاو ةياشولاو ةمغلاو

 نم اذكهو « ابرلاو روزلا ةباتك نعو ىدعتلا نعو مظلا نعو ىذألا نعو

 . قح ريغب ريغلا قح ىلع ءالبتسالاو داسفلا بورض
 لك ىف ليقف تبلغ دبلاب رشات لامعألا رثك [تناكان : ضر

 ةغلابملا ليس ىلع دراو اذه : ىنامركلا لاق . مه.دبأ تلمع امث اذه لمع

 هذه تناك نم حودملا ملسملا نأ ديري : ىناطخلا لاقو « ه | ءاعدالا ليبس ىنع هيف

 مالسالا دقع ىف لخد نمت هنم سانلا ملسي مل نم نأ ىنع ىلع كلذ سياو هتفص
 ديرتو « برعلا سانلا » كلوقك وه امنإو ةللا نع ًاجراخ ناكو است سيلف

 هللا قوقح ءادأ لإ عمج نم نيماسلا لضفأ دارملا انهف ٠ برعلا سانلا لضفأ نأ

 ىذلا وه حودملا رجاهما اذكو . مهضارعأ نع فكلاو نيماسلا قوقح ءادأ

 ىفن ىن«م ىلع ءىشلا مسا ىتنو هيلع ىبلامت هللا مرحام رجه هنطو نارجم ىلإ عمج
 تابثإ ىأ كلذك اضيأ تابثإلا ىفو : لوقأو .. ميمالك ىف رضيفتسم هْنَع لاَكْلا
 . ها مهمالك نم ضيفتسم هل لاكلا تابثإ ىنعم ىلع ءىشلا مسا

 ( ىراخيلا يهاوج - « )



 ىراحبلا رهاو> ع

 هانماسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لقإلىاعت هلوق ىف اك ةرهاظلا لامعألا ( ١١

 . ناعالا نود اذهو

 عم بلقلاب داقتعا لامعألا ع نيكس نأ رهو ناميإلا ةوق (ب)

 مهاربإ لاق م” ردقو هب ىضقام عيمج ىف هلل مالستسالاو ناسحإلاو صالخإلا

 . ع تماسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ إل مالسلا هيلع

 ا للا لماكلا بدؤلا ىلع .نافرفوت ةداعتلاو ةكملا دحم َتنأَف

 عفرتيو رارشألا ةبح رجه.و مراحملا كرتيو اياندلا نع ىأنيو همإو لوقلا نس

 سلاجم رضحيو رابخألا ةيحص نم رثكتسيو ىوقتلا دوزتيو قاسفلا ةسلاج نع
 انلعأ نم انا ءىهيو ءوسلا عراصم انيق, نأو ةمصعلاو قيفوتلا هللا لأسن ءرارأألا

 ا . ادشر

 نايشغو ديلاو ناسللا متارج ىلع برضلل ةماقم نآلا ةيلهألا م احلا نإ

 00 ارش ىلإ لملا ىوس لقسألا كردلا ىف ناسنإلا لمجمالو ء روخفلا

 : ءارعشلا لوق نمو « تاهيوملا

 لجرلا ةرثد نم ءرملا باص سيلو هناسلب ةرثع نم قفلا باص,

 000 ىلع اريت لجرلاب هترثعو 'هسأز بهذت لوقلا ىف هترثمف

 ان دن خنت

 "00و ها ., كدلنعدلي ال . ناسننالا امأ كنانتل ظفحا

 نراعجشلا همئاقل باهت تناك هناسل ليتق نم رباقملا ىف

 دي دج دب

 حشاكلا وعلا وه ناسالا نإ هرمش نم دعتساو كناسل ظفحإ

 3 حجار كئءاح كانهف ىوتسا اذإإ سلحع تعطن اذإ مالكلا نزو

 حبار دعس قطنلاو هب اينحم عاطعإ دوعسلا دعس نم تمصلاو



 و ماعطلا ماعطإ مالسإلا نم

 ناميإلا نم كيخأل بحأو ماعطلا ماعطإ مالسإلا نم
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاسالجر نأ ةنع لل يسرا 0

 نم ىلع مالسلا ارقتو « ”مامطلا مع طت : لاق ؟ ريخ مالسإلا ةىأ : سو 0 1 و 2(« أ
2 )6 
 ٍ فرعت "ل "نمو تفرع

 .كم( )
 . مركلاب فصتتو قلخلا (؟)

 ديرب : ثيدحلا ىنعمو .ريجمو اريكت ادحأ هب صخب الف نيماسملا نم (*)

 ىلإ دشريو رشلا عفديو عفنلا بلح ًاباوج بيحب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 سانلا اهريخ معف دوجلاب تبذهت .ىتلا ةيركلا ةيخسلا ةنمؤملا سفنلا لاعفأ

 دروم اهناكم ناكو نيك اسملاو ءارقفلاو فويضلل ماعطلا ماعطإ نم ترثكأو
 . نيسنابلا ثيغو نيجاتحلا لئومو نيعئاجلا

 ءامركلا .لزاتم ىتتو/ نا 2217 ثقي تيتا ادلاا

 دول مالسلا ) ىهو ةيعرشش ةفصب ةيحتلا لذب ةناثلا ةكحلاو

 لعفن مك : ىنامركلا لاق ام ادحأ صخمالو نواهتت الو دحأ لكل ( هتاكربو هللا

 ةوخأل .ةاعارم لب .اَلمالو: ةعناصم نوك الو انواهت وأ اريكت للا 2

 نود دحأب صتخمال هناحبس هلل اصااخ ناكاذإو ؛ةعيرشلا راعشل امظعتو مالسإلا
 ىلع ثحلا هيفو . مالسلا نم ةعنام اهوحتو ةاداعملا نوكت نأ نحال 1

 ثطاو مُصا او نييلسملل حالا شفحو قالخألا مراكش لعو ءاكلا
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 ثيدحلاف . كلذ لصحمام بالجتساو مهداوتو مهتلك عامجاو مهولق 5-0

 مالسلاف ةيندب امإو اهلإ ةراشإ ماعطإلاف ةيلام امإ اهنأل مراكملا ىعون ىلع لمتشم
 ناكرأو قلمألا شئارف ىدحإ ةفلألا : ىواضيبلا لاق . ه1 ايلإ ةراشإ
 اصح لج لع باوللا فرح لد: ىناطخلا لاقو .ه١ نيدلا لمت ماظنو ةعيرشلا
 نم تضرع اممإ ةلأسملا نأ ىلع نييمدالا قوقح نم بحمام ىىلإ هلامعأو مالسالا

 ماعطلا ماعطإ ةبوثلا ىف املاعفأ ريخ لع مهلع ةبجاولا مهقوقح نع لئاسلا

 اهريخ لعف لاوقألا نم مهقوقح ءاضق هب نوكي ام مث نادبألا ماوق هب ىذلا
 0 . ه١ مالسلا ءاشفإ

 اهتدئام ىلعو ماعطلا ماعطإ نم رثكت تناك ن ينس ريثع ذنم ةرسأ تدهاش

 00030 |( رزاعو احلام رثكو .اهريخ دازف موه لك اهبلع نولك أب ةئام
 ماعطلا ماعطإ ةرع كلتوءاهتبحم ىلع رصانخلا تدقعو ةانمألا 0-0 اهئازرأ

 . لاعفألا ريخ ىلإ دشرأو لضدألا وه اب باجأو « ٍلسو هيلع هللا ىلص لق اك

 ةمالسل مالسلاو ديلا ةمالسل مزاتسم ماعطإلا : هلبق ثيدحلا ىف ةسانملاب دحتو

 ممعطن امنإ «ًاريسأو امتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو إل ىلاعت لاق ناسللا

 .( ًاروكش الو ءا زج جنم ديرال هللا هحول

 هؤاحس اعيمح مهنع هرتسيو هلخم سانلا فءرملا بيع رهظبو
 : لخيلا مذ ىف ه ؟م ةنس ىفوتملا ىلصوملا قاحسإ ىبأ رعش نمو

 '000 نرحأت ام ىلإ نسلق. ئىرصقا امل تلق للاب ةرخآو

 ليلخ نيملاعلا ىف هل البخم ىرأالو داوجلانالخسانلاىرأ

 ليم لاقي نأ ىسفت تنم كا هلهأب ىرزي لخبلا تيأر ىفإو

 ليني نوكي نأ ًائيَش لان اذإ. - هتماعوا فلا تالاح ريخ نمو



 اقف هسفنل بح ام هيخأل بحب ىتح مدحأ نمؤر. ال

 9 ١ ِء 2 ل 00
 4 589 بح 7 0 2 لوا . نمي اي

 ليلق  نيساعت دق ك ىلامو المحن نيرثكملا ءاطع ىناطع

 ليم نينمؤلا ريمأ ىأآرو < ىتلا/رحاوارقنلاف ا 10

 ناسحإلا نم راثكإلاو دوجلاب ىلحتلا ىلإ نينمؤلا وعدي هللا لوسر انديسف
 بلجب ىذلا لخبلاو نيك اس لاو فيضلا قح ىف ريصقتلاو حشلا نع ىهنيو
 ..: ندكلاو قافعلا

 الام ثيح ةماركلا هعبتنو انيف ماد ام انفيض مركنو

 # اي

 اقان لاملا نم ئقي ا داوح هلأ ريغ ةلار 00
 . ةماسملا هتخأو سلا )١(

 . ريخلا ىلع هدعاسيو هسفنل ضغبي ام هيخأل ضغببو ريخلا نم (؟)

 0 ابر ىذلا لماكلا نمؤملا ةلخ نع ميسو هيلع هللا لع لا

 ٍ # ىلاعت لاق : نيماسملا هناوخإل ةشاشيلاو ةدوملا سرغو ةفلألا 0

 0 ضغب, ام هيخأل ضغبي نأ ناعإلا نم اذكو 4 ةوخإ نوم ولا

 : ىوونلا لاق . ىومت نمل ىرطفلا ليملاو عفنلا داقتعاو ريخلا ةدارإ اهانعم

 هساوحم هذلتس, امم نوكي دق ليملا مث ءبحملا قفاويام ىلإ ليملا ةبحلا لصأ

 ىلع سو هيلع ىلص هللا لوسر كلد : ىميتلا لاقو . هنع راضملا عفدو هيلإ

 كسفنل راتخم ام مالسإلا ىف كيخأل ترتخا نإف رظناف كسفن نم ناعإإلا ةفرعم
 ىلع تسلف ريخلا ةدارإ ىف هنيبو كنيب تقرف نإو ناعإلا ةفصب تفصتا دمف

 5 م داعالا ههصح

 . تالنل) طيح هيا مط لسا وكرشلا كل سا ا ا
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 نأ

 ناعلا م ملسو هيلع هللا لص لا لوبتر بح

 هلو سيل هللا ىلص ىننلا لاق : لاق هنأ هنع هلل نسر انا ةيعواخ ف

 - 2 0 7 ُُ مَع 2

 ودلوز“””ِِدلاَو نو ريل بح نوكأ أ ىتَح "7:1 دحأ نوي ال: لسو
 0 ءءء -

 ىأ املوانتي ال ربخلا مسا نأل تايهملا جرختو ةيورخألاو ةيويندلا تاحابملاو

 ةشرالا رونألا ق ناك ءاوش هنبع هل. لضحم ام ريظن هنخأل لصحم نأ بح

 وهف هريغ نم لضفأ نوكي نأ بحب الف عضاوتلا ىلع ثحلا هيو ةيونعملا وأ

 ٠ نيذلل اهاعحن ةرخآلا رادلا كلت إل ىلاعت هلوق نم كلذ دافتسيو ةاواسمال مزلتسم

 لغلاو دسحلا كرب الإ كلذ متيالو « ًاداسفالو ضرألا ىف اولع نوديربال

 ر>> نبا ها ةمومدم لاصخ ابلكو شغلاو دقحلاو

 ةلماعملا نسحو ءاخإلاو فل آلا ىلع ملىملا ثحم« مالسالا نيد بادآ تبأرأ

 هناعإف الإو « ةماسملا هتخأو ملسللا هيخأل ريخلا ةبحو داشرإلاو ةحيصنلا لذيو

 . مودعم هللا نم هفوخو فيعض همالسإو صقان

 . ماتلا ناعإإلا (1)

 ٠ . « مهسفنأ نم نينمؤملاب 0 ىنلا ل ىلاعت لاق همأو هنأ (؟)

 ' هيلع هللا ىلص هردق ءالعإ قيقحتب الإ لصحم الو مثتال ناعإلا ةقيقح (م)

 . نمؤع سيلف اذه دقتع. مل نمو نسحمو دلوو دلاو لك ىلع هتلزممو ملسو

 هيبنل هتبحع بسح ىلع نمؤلا ةجرد رادقم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نيب

 ْ بلك ىف هرون عطسإ لماك ناعإ دحوبال : تيدا ىدمو سو . هياع ل ىلد



 - ناميإلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بح

 هلهأ نم هبدل زيزع زعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دقتعا اذإ الإ ملسلا..
 ةمعنو ةمحر لسرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نإ « ءىش لكو هلام»
 عججأ ملاعلاو لب لاماو لهألاو دلولاو دلاولا نم دشأدك انوه 0

 ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخأو قالا ىلإ اعد ملسو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ اذال
 اوجهنيل باوصلاو ةئكحلا قرط مهل ءاضأو ةبادحلا لبس مهل نيبو « رونلا

 ماسو هيلع هللا ىلص هتبحم نمو : ضايع ىضاقلا لاق « ةدايسلاو ةداعسلا جهانم

 نإو . هنود هسفنو هلام لذسف هتابح روضح ىنع و هتعيرش نع بذلاو هتنس رصن

 ىنلا ردق ءالعإ قيقحتب الإ ناعإلا ققحتي الو , كلذب الإ متتال ناعإلا ةققح

 دهتعي ل نمو لضفمو نسحمو دلوو دلاو لك ىلع هتلزئمو ملسو هيلع هللا ىلص

 . ها ملعأ هللاو ء نمؤع سيلف اذه

 حجر نم نإف ةنئمطملاو ةرامألا سفنلا ةيضق ىلإ حيات هيف : ىووتلا لاق

 هنكح ناك ةنئمطملا بناج حجر نمو احجار هدلوو هلهأ بح ناك ةرا.ألا بناج
 ةبحك ةمظعو لالجإ ةبحم فانصأ ثالث ةبحلا : لاطب نبا لاقو . ه١ سكسعلاب
 ةحف ذاززتساو نانشتسلاةصمو + دولا ةحك ةطحرو همفش 300000

 نمو ةبحلا فانصأ ظافلألا هذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمش ء سانلا رئاس

 هدلاو ق> نم هيلع دك 5 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قح نأ ملع ناعيإلا لمكتسا
 نم انادهو رانلا نم انذقنتسا ملسو هيلع هللا ىلص هنأل نيعمجأ سانلاو هدلوو

 راثك إلاواهب لمعلاو هباد 1 لع فوكعلاو هتنس ةماقإب ىَخأ كيلعف ءه 1 لالضلا
 هدجسه ىف ةالصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هترايز ىلإ لاحرلا دشو هيلع ةالصلا نم

 ىف ىح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كش الو « هتعيرش نيرجاحلا نيصاعلا كرتو
 ىلإ باهذلاو . هتنس نيعبتلا هعرش نيلماعلا ءاماعلا ةيحمو هتيحم بحتف « هربق
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 نم 0 | ودل او ةداعا قا لص ىتلا نع سا أ نع ٠
 َي 0# ل / د اع

 5 ميلإ ب تدع ا ا 0 2 ناعإلا هل ل هيف 10

 ءالوألا ةبحم ىلع رصانلا دقعو نيقتملا راربألا ةثداحمو نيحلاصلا سلاجم روضح

 نيددجا هللاىلإ نيعادلا خويشلا ةبحمو « مهم ءادتقالاو نيدشرلا رصانب ذخألاو

 هرك ذو هللا ةعاطو ءالولا دبع

 هيلع هللا ىلص ىنلل لاق باطلا نب رمع نأ ماشه نب هللا دبع ثيدح نمو

 هلا ل 00 ا ل ل نم ىلإ حل اهنا: كوبسرإ# كينالم» ملسو

 هللاو نآلا كنإف :رمع ا حا نوكأ قع مدس نش

 داقتعاب تسيل ةبحلا هذرف ردح نبا : لاق .رمعاي نآلا :لاقف ءىسفن نم ىلإ بحأ

 دارلاو :ىناطخلا لاق . ها اعطق كلذ لبق رمعل ةلصاحتناك اهنإف طقف ةيمظعألا

 . ها عبطلا بحال رايتخالا بح ةبحملاب

 اجي انامتإ ماسو هيلع هللا ىلص ىنلاب نمآ نم لك : ىطرقلا لاقو
 نه مهنش نوتوافتم مهنأ ريغ ةحجارلا ةبحلا كلت نم ءىش نادجو نع ولخمال

 '0000 ىذألا ظحلاب اذ دخأ نم مينمو قوألا ظحلا» ةبترملا كلت نم ذخأ
 للا ىلا نك ذ اذإ ب ريثكلا نكل ؛تالفنلا ىف ابوححم تاوهشلا ىف اقرغتسم

 هدئاوو هلامو هدلوو هلهأ ىلع اهرئؤ, ثيحم هتيؤر ىلإ قاتشا ملسو هيلع هللا

 رقو امل هراث ؟ عضوم ةيؤرو هربق ةرايز رثؤيو ةريطخلا رومألا ىف هسفن لذبيو

 . ملسو هيلع هللا ىبص هتبحم نم مه.ولق ىف



 هبلق ىف قرشأف ناميإلا معط قوذت ىذلا اهم ىلحتي لاص> ثالث : ىنعملا )١(
 لمحتنو اهذاذلتساو هتءاطب ىأ هتبحمب هبر ىلع لبقيف ملاصلا لمعلا هنم ىلحتف

 هزافعتساو ىلاعت هرك 3 نم راثك لاو اهزرا ”ىح ىف قيسلاو ا 0

 نع داعبإلاو امتاوبش نع ةبغرلاو ايندلا فراخز كرتو هنم فوخلا ةدشو

 هند رصاو هلع ةالصلاةرثكو هند راعش ةماقإو لوسرلا ةو  نلا

 . هتلسب لمعلاو هعابتا ىلإ سانلا ةوعدو

 ىلإ ليملاو « مهضايح نع بذلاو . مهلع ةقفشلاو « هللا قلخ ةبحء : انا

00 

 مدعو رفكلا ةديقع ْدِنو ىصاعملا ةيهاركو لئاذرلا نع ىلختلا : ًائلاث

 . هللاب كارشإلا

 لاقو .ىلاعت هللا ء 0 بأد وهو مالسالا تاو نم هللا ىف ةحلا : كلام لاق

 هناحبس هللا وه تاذلاب معلما نأ دبعلا دقتميل ناعإإلا لاك ناونع ةئالثلا هذهو

 هنأش حالصإ ىف ئعاسلا فوطعلا وه لوسرلاو ؛ هاوس عنام الو حنام الو ىلاعتو

 قح دعوأو دعو اه ةلمح نأ 3 8

 0 9 دودفلاو ا كام 01 1 م ضاير 0

 ناسؤلا 6: 17 ود | 2 تكتاذك 1 2 ل ارا 0-2 هد هل لعهد و
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 باب

 هباحأل راسو هيلع هللا ىلص هتعيابم

 يس هدب 9 5

 وهو «أردب دهش ناكو  هنع هللا ىكر تماصلا نب ةدابع نع - ١

 لاق مسو هلاو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ةَبَقَمْلا ةليل ءابقنلا دحأ
 1108 ١ هاي 6 0 ا

 0 ا 1 27 0
 0-0 اوتان ا م" دالوأ اولتقت الو ءا :زتاالو ءاوقرمت الو

 _.- ان

00 
 هيو رتب

 5 20 ا 5 0 0 ا

 8 ا فوُبرعَم ىف اوُصْعَت الو “لجأ ميري نيب 3

 002 - 100 0 اع 6 00 0 وة < <

 كلد ند باصا نهو« ملل لع هرحاف ممم فو نم
- 

 سال اع 20 ا ا يا ا و 0
 ايش كلد نم اع نمو هل هدا ريق ان داق بقوعف

 ىنودقاع )١(

 . راعلاو ةحيضفلاو انزلاب ىرلاك هتعاظفل هعماس شعهدب بذكب (؟)

 : هنوقلتحم 6

 . بياعملاب سانلا اوتيبتال وأ مسفنأ لبق نم ناتهب اوتأتال ىأ (4)
 . ًامأ وأ انهن هنسح عراشلا نم فرعام وهو (ه)

 . ةنجلاب ادعوو الضف ()

 . كرشا ريغ ()
 . دحلا هيلع ميقأ نأب ()

 . ةرخآلا ىف هيلع بقاعي الف (ه.)



 0 هبادأل سو هءاع هللا ىلذ ىلا ةعبابم

 02 ا 30- 2 2
 600 فا : نإ و نعش 24 هللا ىلإ 7 8 م

 " كالد ىلع هاتعيأيق

 5 ىلاعت ةيلآ ىلإ ص وقد بامعلاو ر ند د )1

 . ا هحماس (؟)

 هلدعي :هبساح (]

 هحرشو ثددحلا ىزغم'

 ةدعاتسو لسو هلع هللا لص هللا لوسر دذضع تداملا ّى ةداط ١

 ةندلا 5 لحام ةعب زأ 1 ىلع ىمظعلا عودا ةوزغلا دهش ىدذدلا دشألا

 ىدر رمع هبجو #* اريخ الضاف الج امسح اليوط ناك ءعصان ضيأ هخمراتو

 ىفوتر نيطساف ىلإ لقتنا مث . صح ماهأف ًاماعمو ًايْضَو ماشلا ىلإ هنع هللا

 ذخأل اومدقت نيذدلا رادنألا ءابقت دحأ وهو , سدقلا تيس نفدو ه مو ةنس

 « الجر رشثع انثا مثو ىنع ةبقعلا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرصنل ةعببلا

 . مهفيرعو مهئيمضو موقلا ىلع رظانلا بيقثلاو
 هسفن صرع ناك سو هيلع فا لص هللا ؛كوحر نأ ملعا : ىتنامركلا لاق

 جر ا ىلا ذإ ةبقعلا دنع وه انيبف مسو» لك ىف برعلا لئابق ىلع

 ضرعو ىلاعت هللا ىلإ تاعدف اوسلخل , ىلب اولاق « يكأ ن ساحمن الأ » لاف

 هللا ىلص ىنلا ن أ دوملا ن م اوعمس دق اوناكو ؛ نارقلا مهلع التو مالسإلا مملع

 دوهملا ئةيس؛ الف كاذل هنإ هلال :ضعبل ميضعب لادق ؛ 0 لظأ دق ملسو 17

 هللا لوسر نأ اشك ريموقل هوركذو محدالب ىلإ اوفروصنا الفد هوباسأا 00
 مهدحأ راصنألا نم الجر رسشع انئا لبقملا ماعلا ىف ىنأف مهيف سو هيلع هللا ىل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقلف تماصلا نب ةدابع ةيفعلا ةعيب ىهو ةيقعلاب
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 تانمؤملا كءاج اذإ ىنلا اهأاي ا ىلاعت هللا لاق ام ىنعي ءاسنلا ةعيب هوعبابف ىلوألا

 نهدالوأ ن اتمءالو نينزبالو نئرسالو 06 هللاب رك نأ نع كسا

 ةنآلا ث فورع٠ ىف كنيصعب الو نواجرأو نودنأ نيب ه راف ناتو نيتأبالو

 لوسر مثدعاوف جلا ىلإ مهن٠ الحر نوعبض ا ما تع

 لا ا قيرشتلا مايأ طساوأ ةبقعلا ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 مونلا نه سانلا لثتسا اماف انموق عم ةملالا لوأ انتب اهبف اندعو ىتلا ةللا تناك

 سا.لا همع عم ملسو هيلع هللا لوسر اناتأف ةيقعااب انعمتجا ىتح انشرف نم انللست

 ةرصنو ةعنم ىف وهو متماع ك2 2 نإ جرزخلا رمدعماي سايعلا لاقف زنغال

 متدعو اع نيفاو منك نإف مسيلإ عاطقتنالا الإ ىبأ دقو هتريشعو هموق نم

 حسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ملكتف ٠ هموق ىف ه ءرك رق الو ملمحم امو متنأف

 عميابأ ىفإ : لاقق ناميالل هانبجأف نآ رقللا ايلات مالسإلا ىف ايغمم هللا ىلإ ابعاد

 .هيناطلاقف « هيلع كعيابن كدب طسبأ : انلقف ءكءانبأ هب متعنم امث ىنوعنع نأ لع

 : فوع ىنب بق: ةدابع ناكو . ابسقن ريثع انثا متم ىلإ اوجرخأ ملَسو هيلع هللا ىلص

 ةثلاث' ةعبب ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسرلو * ةيناثلا ةبقعلا ةعبب هذهو « هوعبابق

 . نم ملسو هيلع هللا ىلص هبجوت دنع ةرجشلا تحن ( ناوضرلا ةعيب ) ةيبيدحلاب
 . نيلوألا فال ةرجمحلا دعب ةكم ىلإ ةنيدملا

 لوعفلا ةذفان ةدهاعم ع. - ٠١ نم ةباصع نيب سو هيلع هللا ىلص دقعي

 : ابطورشو العو لج قلاكلا ةباعرب ةطاحم

 اهو إل ىلاعت لاق هلامفأ ىفو هتافص ىفو هتاذ ىفالعو لج هللا ديحوت 0
 عبتيو م« نوديعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هلإ ىحونالإ لوسر نم كلبق ن املا

 هيلإ ا لاو رزومألا لك ىف هيلع داّتعالاو اصلا لمعلاو هتيشخ هللا دمحوب

 : . ىلاعتو هناحبس هلل ةصلاخلا ةنحلاو



1 
 مالسإلا نع مالسلا ءاشفإ

 20-7 ا

 ممج دقف نب نبق ا لاذ رساب نت رام نعل

 . ىوقتلاو عرولاو دهزلاو ةنامألاب ىلحتلاو ةقرسسلا مدع ل. #

 . ىصاعلا نع عالقإلاو شحاوفلا نع داعتبالاو تاقبوملا باكترا مدع س م

 ناك دقو « دماحلا سيسكو ةمحرلاو ةفأرلاو مثثربغو دالوألا لتق مدع س ع

 هللا ىهنف « راعلا فوخ تانبلا نودثيو قالمإلا ةيش> دالوألا نواتقي برعلا

 . ةرمدملا ةيرخلا ةنيهملا م>رلا ةعيطقو ةعظفلا ةيشحولا هذه نع هلوسرو

 دعابتلاو بسلاو فذقلا بانتحاو سانلا ىلع بذكلاو ءارتفالا مدع - ه

 سانلا ىرو ءايحلا باباج قرخ مدعو لوقلا شكلو بدألا ةلقو ةحاقولا نع

 تاذلا نع ناتبانك لجرلاو ديلاو « ةحيضفلاو راعلا مهم قحلبام لكو مئاظعلاب

 ىأ هعماس تهي ىذلا بذكلا : ناتهلا ىنعمو . امه عقت لاعفألا مظعم نأل

 ةراعدلاو قوسفلاب تووشللا حازملاو محشلاو حدرلاب هنع ريعو هتعاظفل 4 شهدا

 . هب رد>سلاو ءزملاو

 ناسنإلا نأ ىنعع اهليلتو اهميظع 0 اهني عرششلا صاو وأ عابتإ - 5

 مسا : ةياهنلاىف لاق «فورعم »ءهنم رهتشا وأ هنع هني ماهو عرمشلا هنسح ام عبتتي

 عونلا هيلإ بدنام لكو سانلا ىلإ ناسحإلاو هللا ةعاط نم ف رع ام لكل عماج

 ىلوأ دحأ الو ىوصعت الو :.ىوونلا لاق «,تاحبملاو تانسحلا نيف ” 0

 نأ ىلع كلذب هبن : فاشكلا ىف لاقو ,« فورعملاب مترمأ اذإ ىعابتا نم يلع

 2 بتانت>الاو قوتلا ةباعب هردج قلاخلا ةيصعم َْق قواخلا ةعاط

 ةيرجم نيالثو عبس ةنس رفص ىف نيفص, نيلوتقملا نيلوألا نيقباسلا دحأ (1)



 ىراحبلا رهاوج ع

 0 لا هال كو ورا د6 ىعاوع وا 03-2
 6 ا اعللا م.السلا لو 6 كسفن ند فاصنإلا - ناعإلا

0 7 2 

 )١( هلاك زاح .

 ًائيش الو هتيدأ الإ كيلع ابجاو كالومل اح كرتت مل نأب فاصنإلا لدعلا (؟)

 . هتينتحا الإ هنع تيه امم

 عضاوتلاو قالخألا مراكم ىلع ضح هيفو رفاكلا هبجرخ نمؤم لكل (ع)
 ولا ا

 عم ناك جاتحم وهو قفنأ اذإ هنأل مركلا ةياغ هيفو « رقفلا ةلاح ىف (:)
 . اقافنإ رثك أ عسوتلا

 : ةروثأم يح ىلإ ليلملا ىناحصلا كلذ اندشرب : ثيدحلا حرش

 اهتالطإو اهتتاط قوف كسفن ليمحن مدعو كلامعأ لك ىف لدعلا عابتا )١(

 راربألا نيقتملا جهانم اهكولسو تالاكلاب اهتيلحت ىف داهتجالاو ىصاعملا ةقبر نم
 . قوسفلا بحو روجفلا نايشغو مراحملا باكتراب مهسفنأ اوماظي مل نيذلا

 سانلل مارتحالا بجاو ميدقتو ةيحتلا لذبو ةدوملاو ةشاشبلا راهظإ (ب)

 ديلاو دوجلاو مركلاب مهسوفن سنأتستو كملقع نسحب سانلا بولق كسل
 . راقتفالا راتقإلا : ىنامركلا لاق . ريلا روصق دييشتو ناسحإلا ىف ىلوطلا

 ىلع نور“ و يو ]+ ىلاعت لاقف هتفص اذه نم هللا حدم دقو . مركلا ىف ةياغلا وبف

 هفاضأو هلابع ىلع لجرلا ةقفن ىف ماعاذهو 4« ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ

 ةقفن نم ارجأ مظعأ هلابعىلع رسعملا ةقفن نأ هيفو « ىلاعت هللا ةعاط ىف ةقفن لكو

 ةنمضتلا ةيلاملا ىلإ ةراشإ قافنإلا : ناعإلا لاصل ةعماج تايكلا هذه . رسوملا

 : ةيندبلاو . ايندلا ىف ةداهزلاو ىملاعت هللاب قوثولا

 فكك تن ريل اب 1



 ءا/ ةلهاجلا د نم ىصاعملا

 باب

 را ا اال
 ا تدباس ىلإ : هنع هللا ىضر رذ وبأ لاق - ؤ؟

 )١( فاصنإلا ) ىأ هرمأ مظعتو ىلاعت هللا عم ( .

 ها مالسلا لذب ىأ ىلاعت هللا قلخ ىلع ةةفشلا ىأ سانلا عم (ب)

 تفصنأ اذإ كنأأل هلك ريخلا ظافلالا هذه ىف رامع عمج : دانزلا وبأ لاقو

 عيض: حلو سانلا نيبو كنيبو كقلاح نيبو كنيب ةباغلا تغلب دمف كسفن نم

 كيلع. سانلاو هلل امن ائيش ١ه .

 ثيدحلا ىزغم :

 1 - )١ ( اهلةتساو سفتلا بيذمت .

 باتك نأل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحو هللا ةعاط ىلع لابقإلا (ب)

 ةماقتسالا جهانمل ءىضملا ساربنلا هيبن ةنسو هللا .

 ) رشلاو ىدعتلاو نايغطلا كريو مظلا مدع ( ج .

 لذي ملسو هيلع هللا ىلص رف دقو ةلماعملا نسغ و فطللاو ددوتلا - ؟

 :ىنامركلا لاقو « فرعت مْ ندو تفرع نم ىلع مالسلا أرقت » هلوقب مالسلا

  000نسوفنلا-فالتساو قالخألا مراكش لك .

 م )١( واحلا ىلع ةقدصلا ةرثك (ب) ماعطلا ماعطإ .

 )  ( ريخا تاعورششم ىلع ىلع ةدعاسملا .

  0دوم .ف ارهه دسام لكتف هلك ةكلعع الو لاول

 +-عءاش ( ١)



 ىراخبلا رهاوج مم

 ؟ مآ هتزيعأ رذ ايأ اي: سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل َلآَقف ِهّمأب
 ص

 00000 7 كت اوخإ , 20 يام اج كيف 'مأ كنا
 ِء

 خل ا ا ل لع تح هوسأ نك نش يي و
 ها ب 00

 مهومتفلك نإف ؛ اة ام متوفلكت الو.« سبني امم كسبليلو
0 1 0 
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 مسوهيلعهللا ىلص هبتاعامتإو ةيلاع ةلزمب ناعيإلا نمهنع هللا ىضر رذ وبأ (1)

 « كلذ لثم ةدواعم نع هل ًاريذحت هنع هللا ىضر هتلزنم مظع ىلع كلذ

 . همداخ ديسلا مركلو

 . اهنوداص, ىأ رومألا نولوختي نيدلا ديبع وأ جمدخ (؟)

 ردع ردت د6
 ىفو . ةبادلاو فيعضلاو مداخلاو ريجألا دبعلاب قحايو مر حتلل ىهنلاو (:)

 ىلع ثحلاو مهتاناب محريعتو مهانعم ىف نمو ديبعلا بس نع ىهنلا ثردحلا

 نإإ ىوهتلاب نيماسملا نيب قيقحلا لضافتلا نأو م قفرلاو مبلإ ناسحإلا

 لهأ نم نكي مل اذإ هبسن بسنلا فيرسشلا ديفي الف مي مكاقتأ هللا دنع كمركأ
 - .٠ ىوقتلا بسنلا عيضولا ديفيو ىوقتلا

 ىراخبلا هركذ اك هنع هللا ىضر ريبكلا ىناحصلا كي : ثيدحلا حرش

 ه ا اهنم تلنف ةيمجأ ةمأ تناك مالك لجر نيبو ىنب ناك : بدألا باتك ىف

 ااا 11 داوسب لحرلا ربع لق هتيع ىأ راغلا ىلإ هتنَسن ىأ - ةتريعف

 نسح ىلع ثحو ةحتاسلا ةصرفلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص زهتاف ءادوسلا نبا اي

 :ءارفلا لاق ؛همشحلجرلا لو و#ناسحإلا ةاعارمو مبع» بدألاو مدخلا ةلءاعم

 كيلعلا وهو ليوختلا نم ذوخأم وه :هريغ لاقو « ىعارأا وهو لياخ عمح وه



 عة ةيلهاجلا رمأ نم ىصاعملا

 نايبب مامهالل اهإ سدقتلاو « ىنامركلا لاق م مكاوخإ ملوخ مالكلا لصأو

 :!ىمدلا لاق . ه | اناوخإ الإ اوسيل ىأ ناوخإلا ىلع لوخلا رصحلاامإو ةوخألا

 « ميديأ تحن و جلوخ لاقق ناوخإلا ءالؤه راهظإ دارأو يتاوخإ مث لاق هنأك
 ةبارقلا قلطم نع زاحم انبه اضيأ ةوخألاو ٠ كلملا نع وأ ةردقلا نع زاحم

 : سو هيلع هللا ىلص رمأ مث ؛ مدآ دالوأ لكسلا نأل

 )١( مهل ريخ لك ميدقتو مهماعطإو مهمارك إب .

 . دربلاو رحلا نم مهقي ممل سبلم داجمإو مهتروع رتس اذك (ب)

 ائيش صخشلا ليمحم نع ملسو هيلع هللا ىلص ىف مث يفلكتال مه( >)

 همظع! ةيولغم هيف مهتردق ريصيام ( مهلغي » قشير ا يمألا وه لبقو ةفلك هعم

 ديرب : لاطب نبا لاق « هنم برقي وأ قاطيال ام فظع.ي ال ىأ ٠ هتبوعص وأ

 باسألاب نورخافتي اوناكمهنأل ةيلهاجلا قال نم قا ىلع-همأب هريعت ىف كنأ

 لهأك نوكي نأ 'لعفلا اذهب قحتسي ملو كلذ ىف ىلاعت هللا تيصعو تلبجف

 ملع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو « ه | ىلاعت هللب مثر فك ىف ةيلهاجلا

 ربك ن.. كردص ىف ىقب هنأ بحأ تنك ام : رذ ىبأل لاقف  لالبل عقو اذه نأ
 لاقو بارتلا ىلع هدخ عضو مث ضرألا ىلإ هسفن رذ ولأ ئقلاف , ءىت الداخل

 هدخ لالب ءىطو دقو « هيمدقب ىدخ لالب أطي تح اهنم ىدخ عفرأ ال هللاو

 نم فاكتالو الإ نسحم نأ ىغبني باودلا نأ هيفو : ىوونلا لاق . هيمدقب

 ء ادع 0 ملسملا ىلع عفرتلا نع ىهنلا هيفو هيلع ماودلا قيطت الام لمعلا

 - كلذ ريغو © ركتلل نع .ىبلاو فورعملاب يحألا ىلع ةظفالا 000

 . قاتلا

 ( ىراخبلا رهاوج لح ؛)



 باب

 : ءرلا مال سإ نسح

 ىلص هللا لوسو مم هناي ةدع هول ىضر ىردحلا تسي أ 10

 "للا ارفكي < ةمالسإ نسَحف 2 ”دبعلا لس اذإ : لوقي سو هيلع هلا
 ره هه

 0 ”صآصقلا كيد ناكو 4 اهقلز 0 -- 1 4

 زوجتي 6 لإ 6 اهلشع و )6 رفعض اب ىلإ اهاثمأ رشعب
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 )١( ةمألا وأ .

 . ابمالسإ وأ (؟)

 . اهنعو (ع)

 تحن دبعلا نأ ةنسلا لهأل ليلد هيف . هتئيشع هناحبس ةئبسلا نع وفعي (4)

 ' رئابكلا لهأل عطاقلا ىلع درو  هذخآ ءاش نإو هنع زواحم هللا ءاش نإ ةئيشملا

 انقو نيحلاصلا كدابع عم انرشحاو اناياطخ نع زواحم مهللا « ةلزتءملاك رانلاب

 ٠ الضفت رانلا باذع

 ىلاعت هلل ةدارعلا صالخإ ةرمشب لسو هلع هللا ىلص ربخمي : ثردحلا حرش

 هكا رم نأ و تائيسلا عقدتو تانسحلا باجي هللا ةعاط نأو اهعمج اياطخلا ةلازإب

 امالسإ مسي هنأ ىأ ( همالسإ نسف ) :ىوونلا لاق . رسشلا درطتو ريخلا لك بلجن

 ىف طابحإلاك ىصاعملا فىهو ةيطغتلا :رفكلا (رفكي) ه ١ كوكشلا نم ائيرب اققح

 وأدب زأ باوثي باقعلا نه قدتسملا ةطامإ ريكفتلا :ىرمدخ زلا لاق . تاعاطلا



 6١ رعشب ال وهو هلمع طبح :نأ نمؤملا فوخ

 باب
 رعشي ال وهو هلمع طبحي نأ نمؤللا فوخ

 : لاق ةملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىنلا ن1 نيد
 3 ا و7 و 1 © اي

 ءىش ل اك أ ىلا ءىشلا ةلبامم وهو صاصقلا مالسالا ئسح دعبو ؛ ةيوش

 . ىلاعت لاق . رسثف ارش نإو ريفن ًاريخ نإ ءىث ةلباقم ىف عضوي هلمعب
 ىزحم الف ةئيسلاب ءاج نمو املاثمأ ريع هلف ةنسحلاب ءاح نم آ9(1١)

 . هي اهلثم الإ

 عبس تتبنأ ةبح لثك هللا ليبس ىف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثهإ9( ب )
 فعض : ىرهوجلا لاق ع ءاشإ ن ٠1 فعاض. هللاو ةمح ةئام ةلشص لك ىف لانس

 ةرشعلاك ةنس+لا ثيح هنمدحرز ةعسصو هللا لضف ن 4 ده ديك هيلثم ءئدلا

 نا ىه امك ةئءيسلاو

 )١( هبيعي اب ناسنإلا ضرع ىف رلكتلا وهو متش .
 . ىلاعت هللا ةعاط نع هجورخ (؟)

 ةلتاقلا: نوكت نأ لمتحم و : ىنامركلا لاق . همادعإو هلق ىلإ ىعسلا (©)
 جورخلا ر كلاب دارملا سيل : لاطن نبا لاق . ةلتامم ةعكاخلاو ئأ ةداعللا لع

 ا نأ ةوحإ مهاعج هللا نآل نيماسملا قومح نا رفك لي هللل ْنَع

 كلك لت نمانأ سان ةلتاقلاو عطاقتلا نع سو هيلع هللا ىلص لوسرلا مانو
 ىف كلذو ىلاعت هللاب رفكلا هب دارملا : ىناطخلا لاقو ملسلا هيخأ قح رفك دّقف



 ىراخبلا رهاوج ه؟

 قالو ا( اف لوؤلا امو. لئوات الو بجوم الب الحتسم هل نم قح
 . لموت مامإلا ىلع نيجراخلا ةاغبلاك كلذب

 رفانتلاو قاقشلا نع لماكسلا مسلا دعتبي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ديرب
 مصاختلا كرتيو ءىذبلا حازملاو ةحيبقلا ظافلألا بنتحمو بابسلاو ذبانتلاو

 ةرمثملا ةمحلاو دادولاو لوقلا بطو فلآتلا ىلإ وعدبو ءاضغبلاو ةوادعلاو

 : . ريخلل ةبلاجلا
 هيفو تادابعلا ضعب لاطبإو ناميإلا ناصقن طبحلاب دارملا : ىوونلا لاق

 بوبذلا باكتراب مهناتإ ضقن» نأ هتمأ ىلع سو هيلع هللا ىلص نصر

 ىور دقو .ةنسلاو باتكلا عابتاو رع ملَسو هيلع هللا ىلص مهريخأف

 قمح لك قوق تضرعام : ىمتلا مهاربإ اندس نع بابلا اده ىف ىراخبلا
 بنا| نما نيثالث تكردأ : ةكلم ىلأ نبا لاقو . ابذكم نوك أ نأ تيشخالإ

 ىلع هنإ لوقي دحأ مهنءام « هسفن ىلع قافنلا فاخم مهلك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هاضتقمب لمع نم نوك أ ال تيح نيدلل ىأ ( ابذكم ) ليئاكيمو ليربج ناعإ
 :ىووُنلا لاقو .مهلمعب لمع نمم نوك أ الو نينمؤلا نم ىلإ لوقأ ذإ ىسفنل وأ

 اا ا !|ق رصفو ركشلا نع ئهنو فورعملاب سمأ نم. :مذ .هللا نأ هانغم

 ىأر نم ىبذكي نأ تيشخ: ليقو 4( نؤلعفتال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك )

 مهاربإ ىل لاق : شمعألا لق . هللاب ناعإإلا ةجرد اذه نإ ىلوقل ًافلاحم ىلمع

 ( قافنلا فاخي ) ه +. ةنس تام« بنع ةمحالإ ةليل نيعبرأ نم تلك أ ام ىميتلا

 . ليريج لثم هناعإ ةوق نع مزحن و هسفن ىلع ةعاخلا ىف قافنلا لوصح ىأ

 "0 كلا نسما نع رك ديو. هب ناعإلا ةدايزو هللا نم فوخلا ةءاهن كلت
 قافنلا ىلع رذح اهو ىلاعت هللا نمفاخ ىأ « قنا م الإ هنمأ الو نمؤم الإ هفاخام



اسحالاو مالسالاو ناعلا نع ىنلل ليرد لاؤس
 ى ن

 باب
 ملعو هيلع هللا لص ىبنلا ليربج .لاؤس

 هياع با لص قبلا ناك + لاق هنع هللا ىضر ةرره او ا

 م ناعإلا ا - لاو 3 ا 00 سانا ا ماو 0 0 4 ىلعو

 0 4 رو 00 مئآقلب و 1 ةمكللا الَمَو 660 هللاب نمأ ن0 لاق

 همروم 6م

 0 ”ةلسإلا : لف ؟ءاللدسإلاا 7 كيل 0

 اومظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو 8 ىلاعت هللآ كاف ,ةيوتا مغ نم ناصصعلاو

 اورصي ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ
 . ع نوماعي مثو اولعفام ىلع

 لحم نوكب مهبوذ ىلع اورصأو اوبوتي مل ىأ اورفغتسي مل اذإ ةبآلا نممهفي

 .ىنامرزك ه1. فركلاو ردا

 . ارهاظ )1(

 . لجر ةروص ىف كلم )0(

 . ىلاعت هل ةيجاولا هتاقصيو هدو>وب قدصت .(*)

 نأ مهب ناعيإلاو لاكشألا نم تءاش امب ةلكشم ةينارون ةيولع ماسجأ ()

 . نومركم دابع ىلاعتو هناحبس هللا مبفصو اك مهنأو مدوجوب قدصت

 : ةرخآلا ىف ىلاعت هتيؤرب (ه)

 . ىلاعت هللا نع هب اوريخأ امف نوقداص مهنأب قيدصتلا (+)
 رانلاو ةنجلاو نازريملاو طارصلاك ءدعب اهو زويعلا نع ثحلا قدصت 0



 ىراحتلا رهاوج 6ع

 00 ل رمل
 « ةضو رفملا ةاك زلا 00 000 2 غب كرش 0 هللأ

 4 ا م ل م 20

 كك ل كيعت 0 اا ؟ ع دجال 0 00 4 ” نآس موصَنو

 000000 00037  لامتو هايس دج هارت نكس ا نإ ا
 كل كلتالا نم لعب ين لولا اع 0 ١ يم : لاق

 لبإلا ةأعر لّوأطت اَذِإَو 0 ةمالا هاك 6 : 10 د يا ل لا ا ا

 هللا - لص ىبنلا :الت من رتل الإ 0 م ا "7 قاينتلا يف و مثلا

0 

 )١( نيتداهشلاب قطنت وأ لاذنو عوضح عم هعطت .
  1ةيوتكملا :

 )©( ةياور ىف هثيحب هل لدو ىوارلا نم ًآنايسنوأ الوهذ امإ جحلا رك ذيل '
  0 0ضرف نكي مل هنآل لبقو « البيس هبلإ تعطتسا نإ 3 جحنو 0

 اك 6 لاهتعالاو رزاتعالاو جا اما يا عا ناملس دازو 0

 ءوضولا ماعإو .

 ) )4لمعلا ةداجإ وأ صالخإلا ناسحإلاو امتاد . ٠

 ) )6الع ةعباسلا امتامالع . 0

  3ا هم | انارألا ريصت ى> ئرارسلا دالوأ نع ناك هدو ايكلأم
 ةلمح نم مآلا ريصتق كوللا ندلت ءامالا نأ وأ -_هيبآل تالله ان 1 تح ايدل

 دالوألا تايمأ عيب ةرتكل لاثلا داشف نعةباتك وأ هتعر دبس كلملاو .اياعرلا :

 نع ةيانك وأ ردع ول ركو. هنأ لجبللا ىرتشيف كولملا نلوادتيف  505التقوق 

 مادختسالاو 000|0 بل ةنامإلا قردق] دللا مافن هم باولا لقاح ناب .
 .كلذل ازاجن اهبر اهبلع قلطأف 3

 ) )0لع مالوم ممراكتو ناذبلا ةلاطإب ةيدالا لهأ رخافت تقو ىأ ٠



 هه هنيدل أريتسا نم لضف

 0 ع عةنآلا 2 ع ”هددع ا نإ ( م هل آو هيلع

 لك 0 هدر ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 .- مهند نيعلا سس ءاج ٌليرْبِج اًذه : سو هيلع هللا ىلص

 0 نم هلك لعج : : هللا لددع وبأ لاق

 بأب
 هتيدل ًاريتشا نم لبضف

 ؛ لوقي هنع هللا ىضر ريشب نب نامتلا تيك ل لايام ١

 عافترا نع ةرابع وهف ايندلا ىف مهطسبتل ىضتقلا ربقلاب دالبلا مهكلعو رعألا
 . مهريغو نيلاخلا نم ةلفسلاو ديبعلاك لفاسألا

 )١( لجرلا السائل 

 :هرزاالو هنيعال (؟)

 . هناكرأو مهنيددعاوق (*)

 لثس اذإ ملاعلا نأ هيفو ..ةبقارملاو صالخإلا مظع نايب ثيدحلا اده ىف (غ)
 هاوقتو هعرو ىلع لدب لب هتلالح نم كلذ صقني الو ىردأال لوقي هماعبال امع

 . نوعماسلا معي ملاعلا لأس نأو . هماع روفوو
 ىلص هللا لوسر سلجم ىف رضح مالسلا هيلع ليرنج انديس : ثيدحلا حرش

 نطف بدهم ملع بلاطوبدؤم لجر ةروص ىفو سيم

 نيللاعلل ردصمو نيقتما رونو نبدلا دامع ىع ةئثالث نع لاس ىاذ قبل

 . . نيصاخملل 2

 اككاتع ذ كلامو ل فلا ف هلع دمع هن و نأ نا نا



 ىراخبلا رهاوج ه5

 هباتكب لمعتو هاوس ىثخم الو هوجرتو هيلإ عرضتتو هيلإ التو

 « ةروا ةكنالم هلل نأو . صفت لك نع هزئمو لاك لكب فصتم هللا نأ دقتتعتو

 هننص ىلع ليمتف ملسو هيلع هللا ىلص دمح مهعاخو ءاطخألا نم نيموصعم السرو

 موس قدصت مث مهمحاصتو هتعب ريشب نيلماعلا مظعتو هلع ىلصتو هجنانم عبنتو

 . 4 هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف ]ل ءازجلا

 ىف هللا ةعاط ىنعع ةرهاظلا ةحلاصلا لامعألا عيمج ىأ : ماسالا تبان

 ةديقع ناعإلاف اقح اهنع دعبلاو هيهانم بانتجاو المع اهزاربإو اهلك هصاوأ

 ةثيدحلا ةيندملا لهأ اهنع ربعيو هميظعتو هللا ديحوت نع ءىنت بلقلا ىف ةتباث

 حاجتلا قرط نم هللا فوخو نطاللا ةفاظن معنا( ريمضلاب » نآلا

 ىبلادتو هناحبس هب ناعإلا كلذ عامجو « ىلاعتو هناحبس هللا اضر ىلإ ةلصوللا

 نوكي دق ملسملا : ىناطخلا لاق « ناعالا ةئاد ةرعؤ ىرهاظ دابقنا « مالسإلاو»

 قفلو + نمكعلا نودب لم ن هم لكف ءاعاد سم ن نمؤالو :نوكالددفو اننؤم

 ىف اداقنم ىأ اماسم ءرلا نوكي دقف مالستسالا مالسإلا لصأو قيدصتلا ناعإلا
 . رهاظلا ىف داقتم ريغ نطابلا ىف اقداص نوكي دقو نطابلا ىف داقنم ريغ رهاظلا

 هلمع لطب تا رملانإف «ىللاعتو هناحبسلل لمعلا صالخإ ىأ :ناسحإلا  ًاثلاث

 هارت كناكهللا دبعاو كسفن ىلإ نسحأ هل لايف ًابونذ اهلمحب ىأ هسفن لظيف

 : نيبحو ىلع ناسحألا : ىبييطلا لاق « كلهتف الإو

 )١( ريغلا ىلع ماعنالا .

 اه لمحت نآ زوج و انسح المع لمع اذإ كلذو لعفلا ىف ناسحإلا (ب)

 نم كار انإ ل : ىلاعتهلوق ىف اك ىتاثلا ىنعملا ىلعو  مدقت اك  ماعنإلا ىلع
 ىف ناقتإلاو ةداجإلا ام لأس هنأك ايؤرلا ريبعت ىفنيقتملا نيديجملا ىأ 4 نينسحما

 : قامرك ها . صالخإلا نع ءىني امي باجأف ؟ مالسإلاو ناعإلا ةقيقح



 هال هنيدل أريتسا نم لضف

 دجأو نفتأو نسحأو هبقارو هبحأف ةمزاتسم ىلاعت هللا ةيؤر نأ دقتعا ىأ

 مالسالا دعاوق نمةدعافو نيدلا لوصأ نم مظع لصأ اذه : ىوونلا لاق .. امئأد
 صخلتو نيلاصلا بادآو نيفراعلا زنكو نيكلاسلا ةغبو نيقيدصلا ةدمع وهو

 عوضخلا نم ًائيش قبتسيال هنإف هاريو هللا ىرب نم ةدابع هللا دبعت نأ هانعم
 بدألا عارف ه ا هتدابع ىف بدألا ةاءارمو حرارجلاو بلقلا ظفحو صالخإلاو

 كرهجو كرس ىف كبر بقارو كتدابع ىف صالخإلا لاهكب لحن و كلامعأ ىف ىخأ

 .كيومدهو كئاحا و اا ا

 لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو إل ىلاعت لق نبدلا ةماك كلذ عمجمو

 مالسإلا نأ ملعف : ىنام كلا لاق . نيدلا وه مالسالا نأ ىلع لدت ةبآلاو ( هنم

 . ها لا همحر ىراخبلا دارم وهو . دحاو نيدلاو ناعإلاو

 : نينمؤلا فصو ىف ىلىلاعت لاق

 هتاي' مهيلع تيلت اذإو مهبولق تلجو هللا رك ذ اذإ نيذلا نونمؤلا امإؤل )١(

 - نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقي نيذلا . نولكوت. مهر ىلعو ًاناعإ مهتداز

 ؛«- 4 محرك قزرو ةرفغمو مهبر دنع تاجرد مهل اقح نونمؤملا مث كئلوأ
 . لافنالا ةروس نم

 . نينمؤملل ىريشثو ىده . نيبد باتكو نآرفلا تايآ كلت ) (بز

 نيذلا نإ . نووي مث ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذذلا
 ءوس مهل نيذلا كئاوأ نوبمعي مهف مهلامعأ مهل انيز ةرخآلاب نونمؤيال

 . لقلا ةروس نم ه - ١ «نورسخألا مث ةرخآلا ىف مهو باذدلا

 هيف مث ىذلا رثك أ ليئارسإ ىنب ىلع صقي نآرقلا اذه نإ ) (>)

 . لغا ةروس نم - 7/7 م« نينهؤال ةمحرو ىدهل هنإو . نوفنتخم



 ىراحتلا رهاوح هةر

 "0017 ني لالا : لوفي ا لع 1 دما وعر تسنف 2 0 2 3 : 08 '

 نك سا 0 ع 00 اال د تام ابو 6
 ع ها

 0 تابيُشلا ف مك نَدَو 4 دصأ رعو هنيدل أريجسأ تا

 0000000 | الأ 7 همقاوي نأ كتشوت ىلا َلْوَح ُ 0

 كلذ ىف نإ ارصبم راهنلاو هيف اونكسيل ليلا انلعج انأ اوري ملوأ# (د )
 . للا ةروس مه م« نونمؤي 0 تايآل

 دعو اهيف نيددلا> . ميعنلا تانج مل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ إل (ه
 . نامعل ةروس نم ويه 0

 ةاكزلا 1 دوجلاو ةالصلا ةماقإو هيلع لكوتلاو هتايآ عامسو او

 ملاعت ىلع لابقالاو باسحال دادعتسالاو مولا اذهل لمعلاب ةرخآلاب ناقإلاو

 لك هنكح عئادبو هتردق لئالد ىلإ رظااو ىلاعت هللا قلخ ىف ريكفتلاو نآرقلا

 جوز لك نم اهف انتبنأ 5 ضرألاىلإ اوربي مل وأ ل :ىلاعت لاق ناعإإلانم كئلوأ
 .ززعلا وهل كبر نإو . نينمؤم مجرثك أ ناك امو ةيآل كلذ ىف نإ . ميرك
 ةحلاصلا لامعألا اهرام ةرجش ناعإإلاف ؛ ءارعشلا ةروس نه و. ب 7 4 مي>رلا
 : ريخلا لالخ امتاحتنمو

 )١( ةهبشالب هلع لدام ىلإ رظنلاب رهاظ .

 . ةهبش الب هيلع لدام ىلإ رظنلاب (؟)

 1 لح يطيح نرخ اع امرك ترش ا
 . باحصتسا وأ سابق وأ ضنب امإ ءاماعلا اهب درفنا لب (5)

 . مذلا نع دعبو هيف نعطلا نم هضرعلو صقتلا نم هنيدل ةءاربلا لدح (ه)
 ظ ظ . هيف عقي نأ برقي (0)



 6قةب هنبدل اتا ن< للبَصف

1 11 9 1002 2 ١9١ 
 أ نإ َو 1,20 مراح هضْرَأ ف 0 ىلإ

  0رب ل[ | لسف“ بدنه 1[ 0 لص تحامات
 0 كناقلا و ا 0

 هيدا ريعل هف ىعر 5 دعوتو هشاوم ىعرل هرغح امصخم 0 (1١(

 : ةديدشلا ةب ومعلاب

 . ةقرسسلاو انزلاك اههرح ىلا ىصاعملا (؟)

 ء محللا نم ةعطق عز

 « دسف“ هداسفبو ةيعرلا حاصت ريمألا حالصبو ندسبلا ريمأ, باقلا نآل (غ)

 عمججأ دقو . هل مدخ حراوجلاو ىلاعت هللاب ملاعلا هنإف هلق ناسنإلا ىفام فرمشأو

 رادم ابيلع ىتلا ةءبرآلا ثيداحألا دحأ هنأو ثيدحلا اذه عقوم مظع ىلع ءاماعلا

 هيربلا رح لَو نم ا تانك - 4 نبدلا ةدمع

 هنن  نامحعاو كلدعي سيل ام عدو ندهزاو هبشلا قتا

 ىلإ كفاك مسا دشر نأ سو هءاع هللا ىلص ىنلا دب )0 ثيدحلا 7

 شعل! هرج ودق اعدعو حالا و نسدلملا"و و و معطللا حالص عابتا

 0 هانعم : ىوونلا لاق . هضرعو هنيد ىمحبل تاهمشلا تنتحمو لالحلا

 ربغو ىثللاو مالكلااو هكاوفلاو رياك هلح ىنخمال حضاو لالح : ماسقأ ةثالث

 تاهيشملاو .كلذ هايشأو بذكلاو انزلاو مدلاو ةتءلاو رعاك حضاو ٌمارحو . كلذ

 ةهبش هيك ام عرولا بنحتي * ها ءاماعلا ايفرعي ةمرخلاو لحلا ةحضاوب تسيل

 نع هيمحم ىمح كلم لكل :الثم ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا برض دقو . ٍلسيل
 هبراقيال هسفمأ طات>ا نمو ةيومعلا هيلع عقوأ هلحد ّش هلودد مهعنت و سانلا

 نم ىصاعملا وهو ىمح اضيأ ىلاعت هللو « هيف عوقولا نم افو> هعرح لخدب الو



 ةحيصنلا نيدلا

 "7 هل “© ةحيصتلا نيدلا : ملسو هيلع هّللا ىلص ىذلا لوقو - 5 4 :-1١2 ٍِ د 4
 نك 2 5 0 6 ١ 0 قه 7غ 2

 اودصن اذإؤ 2 ىلاعت هللا 4 “5٠ مهمةاعَو نيالا هع الَو رلوسآرلو

 ةيرارش 6
4 

 1 5 هي ل هل

 ضيرعلاو تايبشلا.ىف لو>دلاب هيراق نمو ةبوقعلا قدتسا اهنم ائنش بكترا

 ا 17 لإ مسو هلع هللا لص اعد مث قامرك ها اهيف عقي نأ كشوي تامدقنلل
 رهظتو حاورألا هنم ثعبنتو لقعتلا كاردإلا هنم أشني امف نطابلا ةفاظنو ةينلا'

 . ةفطنلا نم نوكت ةطمت لوأو ةبعر قابلاو ندبلا ناطلس « ىلقلا » ىوقلا

 . ةحصنلا هدامعو نبدلا ماوق ()
 ًانطابو ارهاظ هل عضخعو هلهأ وه اب هفصيو هب نمؤي نأب ىلاعت (0)

 در ىف دهاحو هتيصعم كرب هطحاسم نع بغروو ه:لءاط لعفب داع فل و

 . هّلإ نيداعلا

 هب ىفأ 1 0109 كلان ةىدع .نأب ماليلاو ةالضلا هيلع (©)

 بدأت,و هقالخأب قلحتو اهميلعتو اهماعدب هتنص ىح و اتممو ايح هرصنرو همظعيو

 : : هءابحأو ءاحاو هلاحأو هتسس لهأ بحلو هنادآب

 دنع مهتلخ دسو قفرب ةلفغلا دنع مههدنتو هف مهتعاطو قحلا ىلع مهتناعإب (:)

 0007 نول ثيفداهتحالا ةأ امأو . مهيلإ ةرفانلا بواقلا درو ةوفلا

 . مم نظلا نيسحنو مهبقانم
 ' ميلعتو مهيلع هعفن دوعي امف ىعسلاو مهلع ةقفشلاب مهتماعل ةحيصنلا (ه)

 . كلذ ريغ ىلإ مهنع ىذألا هوجو فكو مهعفني ام

 الوق وأ العف هلع اوردق اع وأ ةينالعلاو رملا ىف ةعاطلاو نامإلاب (+)



 3 ةحصتلا نءدلا

 ريتا ه2

 هيلع ٌّثا لص هللا لور تبا لاف هلأ بع دارج ني

 سم لكل حصنلاو ؛ ةاكزلا ء : | ىلع مسو ل ل « ةالّصلا مرق

 هدروأ ثيدحلا اده : رحح نا لاق : حالصلاب نيملسملاو مالسالا ىلع دوعي

 ريغ ىلع هنوكل باتكلا اذه ىف ادنسم هجري ملو باب ةمجرت انه ىراخبلا

 ريرج ثيدحو ةيآلا نم هدروأ اهو . ةلما ىف هتيحالص ىلع هداربإب هنو هطرش

 . ها سم هجرخأ دقو هنمضتام ىلع لمتشب

 ريخلاب فصتملا لكلا لالخم ىلحتملا اهم موق ٠ ةحيصنلا نيدلا مظعم أ

 .نيددلا نم سيلف صالخإلا هلماع هب دري مل لمع لكو . ةنسلاو باتكلاب لماتلا

 ةقتشم وأ . هتيفص اذإ لسعلا تحصن نم هيأر ىنصو صلخأ لوقلا هل حصن

 ملي هنأ ىنعملاو . رحح نبا لاق م ةريإلا ىو ةحصنملاب ةطابخلا ىو حصللا نم

 نيدلا قزمي بنذلا نأك حوصنلا ةءوتلا هنمو . ةحصنملا ملت ىحصنلاب هيخأ ثعش
 ظحلا ةزايح اهانعم ةعماج ةئك ةحصالا : ىباطخلا لاقو . ها هطبخي ةبوتلاو

 ا . مالكلا ري>و ند ىمو هل حوصنملل

 هحصن لبقي هنأ ملع اذإ ةقاطلا ردق ىلع ةنافك ضرف حصنلا : ةلأسم ()
 عيبملاب لع نم ىلع بجيف ةعس ىف وبف ىدخ نإف هورك-لا هسفن ىلع نمايو

 هلا رك ذب ملو امهتر هبل ةاكزلاو ةالصلا ىلع رصتقا : ضايع ىضافلا لاق
 :ثا اذإ هنع هللا ىضر ريرج ناكو ها ةعاطلاو عمسلا ىف كلذ لوخدل هريغو

 ' انيطعأ ام انيلإ بحأ كنم انذخأ ام نأ ملعا : هيحاصل لوم, عاب وأ 06
 ١" حاتم ام ستحم هياتحال سوم لعهنلا ىضايتلا هام طك ل 2

 ةالس1> دا نأ شارات ءادنا فلا هز كا ولا ل



 ىراحبلا رهاوج 3

5 

 لسو هيلع هلا لص ىبنا اهني : لاق هنع هللا ىضر ةربره ىبأ نع س ٠
 1١ ِ 7 0 ع ع 0 2

 هللا لوسر ىضف ؟ ةعاسلا ىتم : لاقف ىبارعأ هءاج موقلا ثدحت ساجم ىف
 |0000 كاتم عرقا سب 0 1

 ظ اا هاه لاق ؟ ةَعاّسلا نع ئاَل ٌماَرأ نبا : لاق هثيدح

 0 الا رظقنا# هللا تص اذإنن را |اق

 ري ا 011 دساو اد[: ماللاو ةالصلا هيلع ل 0

 0 اكل طناف ملْهَأ
 رو

 م” لمعلا ىلع عم هب ندلا نإو ًامالسإو 1 يت ةحصنلا نإ :ثيدحلا اذه ىف

 بلط 0 هسفنل حصن اذإ الإ اكان حصانلا دعيالليقو . لوقلا ىلع عقب
 ةبعش نب ةريغملا تام موي 5 انددس لوق نمو . هيلع بجي ام فرعيل ىملعلا

 راثولاو هل كيرششال هدحو هللا ءاقتاب جلع : هيلع ىنثأو هللا دمح نأ دعب

 اا ةكشلاو .ةنازرلاو محلا راتولاو ء ها ريمأ أ ىح ةدكسلاو

 راظتتا َق اوناكذإ 2 جرماو جرغلاو بارطضالاو ةنتفلا ة 1 مهجعصن ءةعدلاو

 . ديدج ريمأ نييعت

 )١( ءاتفإلاو ءاضقلاو ةفالخلاك نيدلاب قلعتملا رمألا لعج .

 . تانامألاو ندلا لهأ ريغ ةبالوب (9)

 تدنيشط يسا> 00 يس



 او ملعلاب هتوص عفر نم - هثيدح يف لغتشم وهو لكس نم نع احس

 بأب

 معلا هد وص عفر نم

4 - 05 3 : 1 

 هرهس ىنلا اتع فلخم : لاق ورمع-نب هللا دبع نع - ١

 هباحأ ىلع اسرد عال ملسو هيلع هللا ىلص هللا كور انادمص 3 ثيدحلا جرش

 لاؤسلا بدأ هماعل هباوج ىلإ تفتلي ملف ةءدابلا ناكس نم ىنارعأ مهفتساف

 وا ىحولا مسو هيلع هللا ىلص رظتنا 1 ل هدو راظتنالا ع قيرطو

 ىتفملاو سردملاو ىضاقلا ىلع بجي اهنم دئاوف ملعت دارا وأ هثيدح مب نأ دارأ

 5 رع 0 ثردح العدشم مادام حلاعلا لأسال 0 معتملا بدأ هقو قضألا مدعت

 مهفي مل اذإ ملاعلا ةعجارم هيفو . لهحوأ لاؤس ىفافج نإو ملعتملاب قفرلا هيو

 اك بوجو هيفو : لاطب نبا لاق « اهتءاضإ تغب و لتاوملا

 لهأ 0 اذإف . ةمآلا رومأ ىف رظنلاو ةنامألاو نءدلا لهأ ةلوت ةمالل

 هللا ىلد ىنلا نع ءاج دقو . مولع ىلاعت هللا ضرف ىتلا ةنامألا اوعض دهف ندلا

 هت 5 الا نع ةءاسلا موقتتال : سو هلآو هيلع

 تا الع ربظ دلو .ىنامرك ه١ هترصنو هب ماقلا َنَع قحلا لهأ فيض لاخلا

 ضاغو ةراعدلا ترشتناو ةءاخلا تمعو قافنلا داسو لهجلا اشفدقف نآلا ةعاسلا

 ةوتالو لوح الف نائمطالا لازو ةقثلا تلقو نيجلاو بذكلا ىشثمو ءايحلا

 ء رسيلاب ريسلا لدينو . لاوحألا هللا حاصي نأ ىسع امهب لمعلاو سو هيلع

 ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ قضلا اده نسيزيو

 ]١( انفلخ زخات :



 ىراخبلا رهاوج ع

 ”نحنو "7 ةالصلا ًانمَفَهْرَأ دقو لسو هيلع هللا ىلص انكردأف * ” اهانرفاس ب 0 34 ١
 0 4 هتوص ىلعأب ىدانف « ؟'7 انلجْرأ ىلع حسم انلعك « أضوتن

 000 و الان ا ع 0-0 4 1 .
_ 

 ) )1١ةنيدلا ىلإ ةكم نم .
 . رصعلا ةالص تقو ىأ انتيشغ (؟)
 . افيفخ السغ لسغن (©)

 د00 ل731 . لعلا كار كسع ىذلا رخأتسملا . بقع عمج (4)

 . ةيوقعلاب ةصوصخلا ىه ىقعلا وأ . اهلسغ ىف نيرصقملا باقعألا

 . ءاللا اهمعي مل بقع لكدارملاو (ه)
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهب قحلو نورفاسم ةبا ١ : ثيدحلا حرش

 اوعرسأف ىرخألا ةالصلا تقو وندي ىتح ةالصلا ان -أ ىأ ( انتقهرأ ) مسو

 ليلد هيفو « اهتراهط مدعل رانلاب باقتعألا ٍلسو هيلع هللا ىلص دعوأف ءوضولا ىف

 هللا | تابصأ كر ا: لاطب نبا لاق ؛ ءوضؤلا ىف نيلجرلا لسغ ىلع

 ىلص ىنلا ىأي نأ قم عمط ىلع اوناك مهسأل لضافلا تقولا ىف ةالصلا و

 اوشحو تقولا مهلع قاض اماف هعم ةالصلا لضفل هعم اولصف ملسو هيلع هللا

 م0007 هلا لس ىنلا مهكردأف مهتوضو ىف اوغلاب لو نيلجعتم اوضوت هتاوف

 نم باقعألل ليو ١ هلوقب ءوضولا مهصقن مهلع ر : مثرجزف كلذ ىلع مثو

 دارملاو ( مكلجرأو مسوءرب اوحسماو ) ىلاعت هلوهل ريسفت ثيدحلا اذهو « رانلا

 : هقفلا نم هيقو . ايحسمال لخرألا لسع هم

 )١ ( ناسلاو ضئارفلل عييضتلا نم هآرام ركني نأ ملاعلل نأ .

 راكنالاب هتوص عفريو كلذ ىف لوقتلا ظلغي نأو (ب) .



 16ه ملعلا ىف ءاح ام
 سمس سيلا 2 ل يلا ل ا 666 5 [١ لااس١ 1”

 بأب
 0 ا

 0 ١

 2 6 ١ : ىلاهت هللا لوقو

 ىضر كالام نب خرم م هنأ رع ىبأ 7 هللا دبع نب كيرش نع - ؟؟

 ىف ٍلسو هل ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا مم ”سولج نم“ اهيب : لوقي هنع هللا

 2 لاق 3 0 3 لا 86 ها ل ىف 50 : كد د دلما

0 1 

 )  ( اميوجو ىف ةغلابمو اهل ًادكوت ةلألا راركست .

 فاكر ا معلاب ةرظانملا ىف توصلا عهر زاوج ىف ةجح ( د )

 : ىلاعت لاق

 . « نينسحملا عمل هللا نإو انلبس مهنيدهنل انذ اودهاج نيدلاو )1( ١

 مهنيزجالو مهتاثيس مهنع نرفكل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ١ (بز

 : شك نولمعي اوناك ىذلا نسحأ

 اك نلو :ركسنلا و, ءاحسفلا نعال هت ةالعلا نإ أوف ع

 ها هللا

 م« نور هضور ىف مهث تاطاضلا [ولوكو اونما نيذلا امأف ف غد 1

 . معلا ىف ةدايز هللا لس تأ 1 )١(

 ا وأ هتبحر (؟) ش

 مهب ءاطو ىلع 2 همم (؟(

 (:ئرزاخلا هاو >< ه0



 ىراخبلا رهاوج 53

 ؟ 00 00000 ا عا ا

 لجرلا لاقف ؛ 90 كبح دق : لسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف

 « هللا فا كدلَع رف كلئاس م لسو .هل !ىلعو هيلع هللا ىلص ىنال

 كالا ١) لاذف ا كل | دي امم "لس : لاقف « "7 كلن ىف ىلع دحم الف

 م لا ا ١ لك نمانلا لإ كلسرأ هللا .كلبق نم ترو كبر

 000000 ) را تارلملا لمت نأ كربأ لا شاب '”كدقنأ : لأق
 الآ لإ ةلوسشنأ + لاق تت ا طر ل لكي ما لكلا
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « "7 ؟ ةنسلا نم رهشلا اذه موُصت نأ كرمأ

 نم © ةكَدّصلا هذه ذخأت نأ كرمأ هللا هللب كدشنأ : لاق « بت مهلا

 هللا : ٍلسو هلو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف ؟ انئارقف ىلع اَبُمسَقَعَف انئاينغأ

 نم قارا 0 لوسر انأو؛ ا ع امب تنما : لجرلا لاقف ؛ معن

 نكن دلع قب. وحأ ةيلدت ن. ماه انأو ء'ىوق

 ةءاعر نم بحي اع لخأ هنآل معنب مالسلاو ةالصلا هلع هجم ملو .كتعس )1(

 2 دّمح أ 0 بتدح دال مظعتلا

 0 (هز . هن لك ىف ناضمر (5)

 . ىحولا نم (5)

 هيدهب ءاضتساف هبلق ىف ع. ءإلا رون قرسشأ برع لجر.: ثيدحلا حرش
 هيلع هللا ىلص هتوبنب ًافراع ءاخ هتحود ,: .زامبإلا عرعر/و ملسو هيلع هللا ىلص



 35 ملا ىف ءاج ام

 لاوعر نا مريجا  امينع هلا نر ل سارع ىادبع 0

 ا يظع قا" ا 3 ل الحر ديالا قس مو هيلع ا ىبلص 2

 وهو هموق نامإ بيس هناعإو'ريهاشلا نم لجز دوقولا لبق هترجسم الاع لخو
 ىأ مسو هيلع هللا لوسر رآظأ مو نزاوه نب ركب نبا ىأ دعس ىنبوخأ مانض
 لجرلاو . اهريغ دلو ىلع فطعت ةقانلا : رّبظلا ) هورصانو هونطاحو هودعاسم

 هيلع هللا ىلص هتعضرم ةددعسإا عاج يلو | راآظأ عجلاو ًاضيأ رْثظ نضاحلا

 اعإو همالسإ دعب الإ تان مل لجرلا اده نأ نسال ضايع ىضاقلا لاق ؛ . لسو

 هداك اوف كدا ىو ملسو هد هلع هللا ىل< ىنلا اهفاشمو اتيثتسم ءاح

 قتك هنأو نونمؤم نيدلقملا ماوعلا نأ نم ءاماعلا هيلإ بهذام ةحن ( ) ١

 . لزاز و كش رثغ نم امزح قا داعتعا ركل 05

 . سلجلا ىف موقلا ديس ءاكنا زاوج (ب )

 . رصقلا لوطلاو ةرجلاو ضا.لا نم هتفصب لجرلا فرع. نأ ( ج )

 . نيقبلا مع ريخاب فالحتسالا ( د

 لسو هلع هللا ىلص وهو قدصلاب سو هلع هللا ىلح هللا لوسر ةرهبمث ( ه)

 هذيف : لاقف ثيدحلا اذه ىراخبلا دروأو . ماع# هقدصف ةيلهاجلا ىف هب فورع»

 جتحاو هوزاجأف كلذب هموق مامض ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةءارق

 موقلا ىلع أرقي ( كوكص هعمج و تالماعلا ىف بتكي ىذلا باتكلا )كصلاب كلام

 ءىراقلا لوقيف ءىرقللا ىلع أرقيو مملع ةءارق كلذ أرق. نالف اندهشأ نولوقيف

 . ه | ةزئاج ملاعلا ىلعو ثدحلا ىلع ةءارقلاف نالف ىلا رقأ

 . ( ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ) همساو هل ابحاصم هباتكب اسبتلم (1)
 رافكلل ةنطلس الو كلمال اذإ نيرحبلا كلمىلإ لقي ل :ىنامركلا لاق (؟)

 . هالاو نملو ٍلسو هلع هللا ىلص هللا ىلص هللا لوسرا لكلا اذإ



 ىراخبلا رهاو> "4

 00 |) الع“ ”ىرشك ىلإ نيردبل 8-5 هعفدف « نر حبلا

 تيبسدعو هيلع هللا ىلح هللا لوسر مهماع اعدف : لاق كيلا لا نأ

 2 ' لك اوقع نأ سو

 )١( وه ةرساك ألا نم باتكلا قّرم ىذلاو . سرفلا كولمل بقل 0911

 :ناورك وأن مشل
 نيعباتلا مامإ كفس اندلاس . مولع اعدق لاق بيسأل نب ديعس 000 )ع(

 ل قام 01 ل86 ءاسنوا ريخال هل اعدو رثدلل هيلع اعد . ءايقفلا هيفقو

 قز» نأب هلنق هيوريش هنبا نأ عراتلا ىف لاقي « قيزلا نه عون لك اوقرفي
 ناكو كالحلاب نبأ امل ززوربأ نإ :ل يو : ربششأ ةتس الإ هلتق دعب ثبلي ل مث هنطب

 عاججال مفانلا ءاودلا : ملا ةقح ىلع بتكو ةيودألا ةلا زخ حتف هيلع دوا

 ةقحلا 1 ةنازخلا حتف ل لاق اماف هك الد ىلع لاتحاف 0 نلوم ها كو

 ريدأ لبذقان سعأ مملع ءاعدلا دعب مهل مهي ملو . سلا كلذ ن. تاق ايد كاوا

 مثرخآ نع اوضرقنا تح سوحنلا مملع تاقأو ةلودلا مهنع تلاءو لابقإلا مهنع

 .ها قارعلا ىلإ صقو ىبأ نب دعس همجوت ني هنع هللا ىذر رمع ةفالخ ىف

 : دئاوف ثيدحلا ىفو

 )١( مالسالا ىلإ مهتوعدو رافكلا ةبتاكم .

 . دحاولا ريم و (كصاا) باتكلاب لمعلا زاوج ( ب (

 . نيدلا اوناهأو بدألا اوءاسأ َني- مهلع ءاعدلا زاوج (+ )

 هللا ىلص هللا لوسر ةعيرششب لحعلاو ىللاعت هللا ةعاط ىلع لاقإلا 5

 : ىلاعت لاق اك بارخلا ىلإ ىدؤي نارفكلاو معنلا ليز“ ىصاعلا ( ه)



 )ا لمعلاو لوقلا لبق ملعلا

 كبأت
٠.9 

 لمعلاو لوقلا لبق لسعلا

54 
. 0 

 "هنأ لعق )ل : ىلاعت هللا لوقا هنع هل ىضر ىراخبلا مامإلا لاف ا

 ءرلعلا اوئَرَو « ءايبنألا 20 اعلا ناو رجلا اف الإ هلإ ل

 كَ لج ع هب "بلطي 5 ا 00 ) رفاو ل 1 0 ند

 ١ - مهفنأب ام اوريغي ىتح موقبام ريغبال هللا نإ آلا « .
 اوريغي قح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ًاريغم كب مل هللا نأب كلذ ١

 . ( ملأ ام
 . م ديدشل ىباذع نإ مترفك نألو يسنديزأل متركش نأا إال - +

 . م( نينسحلا رجأ عيضي ال هللا نإف ربصيو قتي نم هنإ إل -
 . 4 نودبع 6 2 ١-ه

 ةورعلاب كسمتسا دقف نسحم وهو هللا ل هوجو ماسي نس

 مهعجرم انيلإ هرفك كنزحم الف رفك نمو . رومألا ةبقاع هللا ىلإو قئولا
 ىلإ ممرطضن مث اليلق مهعتم . رودصلا تاذب ملع هللا نإ اولمع امي مهتدنيف

 . ( ظيلغ باذع
 . ( ركش نم ىزحي كلذك اندنع نم ةمعن جا س ؛/

 كتدقر نم ظقيتستلو اهب ظعتتل تايآلا هذه ململا اهبأ كل تدروأ

 تاعورشلا ميقتلو تاحلاصلا ديشتلو « ىلاعت هللا رك ذ نع كتلفغ نم وحصتو
 . كدالوأو كلام ىف هللا كرابو كلاح نسحمو كتمعن كتمعن مديل هللا قتتلو ةديفلا



 0 هللا ىثنخي اعإ) : ماك دب لس لاهو ةنللا ىلإ ايل
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 : قلعت لاقو « ( 7 نو الا ّآلإ 55 ا كا لاو ما

 اما 000 ل )يس انك لا

 02 0 اا نيذلا ىو لدإ : لاقو 22ج 0 ريمسلا

1 ٍِ 
 ندلا ُْى ةهققبا 0 1 قا 2 نم ١ لس هيلع قفا ىلص ىنلا لاقو

 . « لمعلا لولا اعإو

 دانا دع ؟ ” ةءاصصلا متهض هضو ول : 0 مأ لاقو م

 )١( هفاخم .

 لاق اذلو ء هلل ىد>أ ناك لعأ ناك نأ هناطلسو هتردق اوماع نيذلا (؟)

 . ع هل مكاقتأو هلل ؟ اشخأ انأ » مالسلا هيلع

 ىغبذي ام لع مانشألا نوربدتق هللا نع نولهع نءذلا (ء(

 راذلا مملوخد نيح رافكلاا لوق نع ةباكح (غ)

 . هلبقتق لسرلا مالك (ه)

 . هيئاعمو هنكح ىف ركفتق (5)

 . ممدادع ىف (/)
 كا ثال الط ملعلا ملعت ىلع آضرح 0(

 ملعلا تايثزحي ىأ : ( هب لمعال انققوو ماع هللا انداز ) مراصلا فيسلا (و)

 ن٠« حضو ام وأ هدصاقم لبق هلئاسوب وأ « هلوصأ لبق هعورفب وأ ٠ هتايلك لبق

 اينما واعز لاف هتان

 « هب لمعيو لاقي مث ء الوأ ىلع. ءىشلا ىأ : لمعلاو لوقلا لوبق ملعلا ىنعم

 فرشأ بلقلا لم هنآل فرشلاب امهلع مدقم اذكو . تاذئاب امهملع مدقم ملعلاف



 7“ لمعلاو لوقلا لبق معلا

 ير ا سد

 هيلع ا ىلص 3 لوس نم ابتعمس ةلك فنا ىتأ ”تننئظ م ”هافق ىلإ

 ..اهتذاةنأل "ل او زك نأ لبق لسو هلآو

 4 نين ابر ا اضع قلاع هللا ىضر نابع نبا لاقو - 5

 . ءاهقف « ءاذخ

 ا علا راذصب سانلا قرب ىذلا فاندرل :لأكلا

 ىعم هب ادوصقم الإ نوك ال.ىلمعلا : لاطب نا لاق : ىنامرك ها ندلا ءاضعأ

 قبادسلا نم هيلع م انعو ام لع وره ىنعملا كلذو ءامدهتم

 َ صم أ ىلإ اعت هللا نأو

 ؛ هذوح ود قيدصتلاو هب ةقمااو 6 هناحس هو ةد معلا نيسحنو هدجح وم َ |

 هنلإ عوجرلاو ةيوتلاو (ء هءيمح ر ءاحرو هنارفع تبلط ىأ : هرافغتساب (ب )

 تايم ءاملغلا ترو نقو رع لمملاو:ل هلا لإ ةراشإ رافشسالا» 0 ١)

 لازأو هريسع ريسإو ٠ ةحلاصلا لامعألل ىلاعت هللا هقفو مهجنم جبن نُث ةوبنلا

 1 هةم.عت ل.س ريسدت و » معلا بلط لع ور هقو 7 هل

 . امههثو 4 عا ماكحالا ف ردبتلا ) <

 سانلا داشرإو ٠ هب لمعلاو هعمس ام دفنتب « رذ ىبنأ انديسب ةودهلا ( د )

 لتق ولو هد: رع نع 585 0 ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر ثيذح ىلإ

 هدشو ؛ ىلاعت ل مهصالا>إ داو نذلا نيبنايرلا تللش ّق ماظتنالا ) هه

 بل
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 5 هريس ذاق لأق هذنع ل ىحصر 00 د تأ كيع 0 "م

 ا 0 1017 مانألا ىف ةظعوملاب "7 انلةوخسي لسو هل آو هيلع هللا ىلص

 0 انيلع

 مون لك ىف كلذ لخدي الو هربك ذك ىف تاقوألا ىعاري ىأ :.اندبعتي )١(

 )١( ةظعوملا نم ةلاللا .

 راتخم . بدهلاو ىنرلاو سوفنلا بيبط ٠ ملسو هلع هللا ىلص هلا لوسر
 « ةظعودلل اهف نوطشني ىلا هباكأ لاوحأ دقفتيو ٠ هداشرإل تاقوألا نسحأ

 نا ياللا نغلا ومالا عضي - : اولميف مهلع رثكي الو اهف مهظعف

 « صرحو ةطاسب هنم اوذخايل مهلع هتقفشو : ةمألاب مالسلاو ةالصلا هيلع هقفر

 ىف | |0١ عار يأ : انديعت ىنعم : قاطخلا لاقو « لالمو رجَص نغال
 0000 0 00 لك هلغفي الو.« لوبقلل ةظم نوكي ام اهنم ىرحتخو انظع

 رمشثع ةعبش نم رثك أ سرردتلا ةئبمي تلغتشا دقلف : هللا لوسر اي كب معنأ

 اا ا اأو ةكحو نارم ىلإ ع جاتحت ذيمالتلا ىوق نأ تملءف اماع

 عاضو لمعلا دجو : نهذلا لك الإو 0 ةقاط ردق ةنبعم ةدودحم صصحو

 تن رك تدهاش دقلو . ةجتنلا تءايو طاشلا 6 « مهفلا

 . هذيمالت مهف مدع نم نيو ةبخلا نم وكشب ةيفاضإ
 . وادم بيبطو , هام برع نع ةرداصلا كتنكح هللا لوسر اي تلقع دقلو
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 ؛اوينتجاف ىهنو . اوعيتاف صأو . بذعلا هلوق اوعمسن ثدحنو ؛ هل اوتصناف ظعو

 ىف اونافت ا راصنأو اا ترج تا لاو اهلك ةرومعملا كل تناد اذيو

 : ديرد نب دمم نب ركب ىنألو . ةديشرلا كلاوقاب لدعلا
 (19 وئار مهن تنبلاك سانللاو

 نإف نبدلا «؛)بتعت ام ةديامو

 (5) ىلللا ىف ابذع ©©0 غاسنا هانج تقذ

 (40هئاغز ند 00 راشلا موه

 ١ (32اعنا اه عوؤتسرف 0

 ةبعدا نك هتطوق نفل خ.شلاو

 0002 21 اه هيا 100 فشلا عع

 هفطع ريس ندغلا كلدح

 220 اد اورج ديدي "كانو

 عنود للا نع يخل 7 ةفنآلا جنم ةداس اوريصت نأ لبق ىأ )1(

 ١ ا تف٠اطق ام(©) معان دا قر (() :١ سعف

 مهلا (5) هعلب لهمس ( 3: هريغ ىلإ اودعتو هل اهرك هكرتت (4)
 فاطق (4! هناليم (غ) باشلا (7)

 د كاض 19 زمغلا نيل (1؟) جومنأ(١1) موقدلا )٠١(



 «نينلعتلا سلح سلجم نأ ماشتحالاو ريكلا هعنم دق سيئرلا نأل ٠ الابج اوقبتف

 طابتالاو « ا لا ل ىف ينابأ 5 3 ءانآلا تاشرإ ىلإ وغدت ةلثلج ةكَح

 هذه لاوز ديرب نأ 1 لاخلا لا هم ناسنالا ىنمت نأ ىهو ةطغلا نم

 نأ ستي الاع ارك رم زاح 0 1دلو ىئرب كنأ  ىمعا 4 دع ةيعلا

 0 الا لاق : لاطن .ننا لاق - هيلع رهام لع ءىذلا ةمزعم ةكملاو : هلك

 الح اةعباير لع افوخ ٠ ملعتلا دعق» دعق, نأ ىحتسإ سانلا هدوس نم نآل

 : ليقو . ريثك لع هناد ةسايرلا لحاع ن٠ :٠ نيعم نب ىحي لاقو . سانلا

 للا ه2 أ ضر, رع دصقف ةداسلاتداز معلاداز اكو معلاب لطحم ةداشلا

 هللا ىلح ىنلا باحصأ ملء: دقو . هب ةدايسلا مظعتل ةدايسلا لبق هنم ةدايزلا ىلع

 "بكا بل .رك ىفلسو هيلع

 اقلك ءايركلا تلمغتساو ءءاكلاو رانا دئاوق نيب'تعمج ىلا ممآلا نإ

 ثحبلاو فراعملا نم دوزلاو مهانبأ ملعت نم الإ اوتلب ام اوغلس مل. ءاملا ىف

 ل الاكل يل و اقرت امف

 ىناعلا تدسلاَو ملعلا ريشي ١ ١ اهاتنم تفلت 41 فاوزأ 0

 ”00 ا ذإ لصاشلا لوسر :ىدضص : لاق” امنع هلا اوضرأ نتابع نا نغو

 0000 لاهو هناحس هلا تاجآ دقو . '(تاتكتلا هلع موللا » : لاقو « ئذسو
1 : 

 نامحر 03 نررسفملا سدئار : علا رحب « ةمالا ريح املاع ناك# 0 هلع هللأ ىلد

 نارقلا ملع ىف نيخسا لا رابحألا نه سابع نبا ناك : لاطب نبا لاق . نآرقلا

 ا هرق ا هنسلاو

 : دباوق ثيدحلا يفو
 . نآرفلا ملمت ىلع تحلا(١)



 باب

 : لاق مأسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ىسوم ىبأ نا

 "”بأصأ« ريثكللا ا لبسك مْلاَو ىدملا قير هب 0 كعب ام "ل
5-2 

 »ع ريثكلا ا 6-3 تتينأف ءاملا ت تل 0 ةيقث آنم 000 7

 اوُبرَشُف نانا اس لإ مقتف ءالار 5 1 0 امنع تن َ ؟ َ ا
 ناعيف م امنإ كرخأ ةفئاط اهم بناضاو ١ 0 ع 2 ا 0 ه-أ 0

 تع 4 25 ١

 4 للا نيد ف همف رم 1 كتالذف كَ 686 ل عام كلمت

 9 ع ا را 4 عع :
 ثدي عقار: نت لتر ٠ رلا هد هلل ىنُدعب ام هعفنر

 0 هب ا ىذلا ملل ل "لبق 2 90

 . هللا ىلإ ةوعدلا (ب )

 : اماس نا أوبتل ريعدلا ء 2 اعد لمألا درحوو سفنلا ولع ( > ) ١

 . سمشلا تحب

 معلا ةيااملا فئاظولاو ةملاو ىقرلا ىلإ ل ملا ( د )

 0 ءام برشت ال (؟) . رطملا(١)

 ٠ عرزال حاصي ام () . مءاود («)

 . ظعتمل هربع 1 هب تع ام (ه)

 ملو نيدلا ىف لخد نم وهو « هريكت ةياغ نم هنلإ تفتاب ملو ريكتف (9/)

 ضرالاك وه هب رفكف هغلب لب . الصأ نيدلا ىف لدي مل نم ىلإ راشأ (م)
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 غ معو معو ؛ ىدحلا لبق نم نك و ع ذا سيلا كل برضي

 سو تاكربلا عبنمو ريخلا ردصم ناكو 2 هب عفنو هللا هعفنف , دافتساو دافأو

 1 عفني مل رخصلاك ناكف ىدهلا لبقي مل ىناثلاو : ركوب عار دوج وود

 ..اذي شفت

 الإ ءالا رارطخات'نذؤل ثفلا ملَسو هيلع هللا لع ناكل اع لق

 . ( هتمحر رشنيو اوطنق ام دعب نم ثيغلا لزب ىذلا وه إف : ىلاعت لاق
 < .-؛ ملعلا بوضنو ؛ باقلا توع اونحتما دق ثعمملا لبق سانلا ناك دقو

 نو هنيب ىلا ةهءاشملل ثمغ!اب للا برض امبإو ٠ هدنع نم ةمحرب هللا موماصأ

 . تيلا بلقلا ىحي ملعلاو . تملا دلبلا حي ثدغلا نإف . ملعلا

 عايلا كدكف ؛ عاونأ ةثالث ضرألا نإ لمعلا اذه نم غووتلا لاق

 كلا تبنبو « ايم ناك نأ دعب ايحبف رطملاب عفتني ضرألا نم لوألا عونلاف
 0 ملعلاو اا هغلبإ سانلا نم لوألا عونلاو , باودلاو سانلا هب عفتنيف

 درالا نم ىناثلا عونلاو 6 عفذيو عفتتف « هريغ هماعيو هب لمعو هلق احو

 ةتنيف اهريغل ءاملا كاسمإ ىعو ةدئاف اهف نكل . اهسفن ىف عافتنالا لبقت الام

 كل ةظفاح بولق ممل سانلا نم ىناثلا عونلا كلذكو ., باودلاو سانلا هب

 ىناعملاو ماكحألا هب نوطينتسي ملعلا ىف مهل خوسر الو ةبقاث ناهذأ ممل تسيل

 ملل ملعلا لهأ ءىجب ىتح هنوظفحم مهف « هب لمعلا ىف داهتجا مثدنع سيلو

 كل ار اكقفاو ٠ مهغلب اع اوعفن ءال وهف هب عفتنتف مهنم هذخأتف عافتنالاو

 ااذكف اهريغ هب عفتني هكسمم الو ءاملاب عفتنتال ىهف « تبنت ال ىتلا خابسلا ىه

 كلا اوعمس اذإف ةبعاو مايفأ الو ةظفاح بولق ممل سيل سانلا نم ثكلاثلا



 ا لوجلا روهظو ملعلا مز

 باب
 لهجلا روهظو ملعلا عفر

 هللا ىلص هللا لوسر : لاق لاق هنع هللا ىضر الام نب سنأ نع س م٠
 غو ؟ 3

 100 1 2: 5 200020 ا نإ 2 1 2 ا 1-1 0 ””لعلا
 م نا قةعاسلا رطا 1 نم نإ 2 ملسو هيلع

 عقانلل ىناثلاو « عفانلا عفتنملل لوألا ىأ : مجريع عفنل هبوظفحم الو هب نوعفتني ال

 « ةلقنلا ىلإ ىناثلاو ٠ ءاملعلل ةراشإ لوآلاو . امهريغل ثلاثلاو , عفتنللا ريغ

 ىاءرك ها . لقن الو هل عال نم ىلإ ثلاثاو

 لمعاف امهرون ءاضأو امهليبس حضو دق م املا انآ ةنسااو كاكا لا ا

 ىف ال ةءادهلا ىف ًايلاع ًافرطو « ءادتهالا ىف ىعأ الثم نوكستل امهءادآ لعتو امهم

 اوناك مث ٠ 00 شداو رايخألا 220

 ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش نهفأ : ىلاعت لاق . مثهربغ اوماعو ةنسح ةودق

 نانلا ل و دقو .  ىمحأ وه نك هر قرم رون

 . : ملعلا لوبق رابتعاب

 )١( ريغلل عفن و همف نم :

 هب عفتني الامو .هب عفتني :نيمسق ضرألا مق اك ًاسأر هب عفرب مل نم (ب)
 ..لشإل نمو لش نفل , نسللا كلذكي

 0 سانلا ةقيهلا ىنو لاق مث

 . ةدافإلا ةجرد غلب ملو هب لمعي ام ردقب ملعلا نم لبق, نم ( ) ١

 .اهي لبو لبكي نقلا
 ىامرك ه١ . لبقيال نم مهنمو (ج )

 )١( مثرودص نم هوحع ال هتلس توع )م( اهامالع .
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 - ه- 0 0 4 . را . هه ياا 2 6 1 00 02 2 م )١ 0-0 0 05 5 و. ه- 0 1

 لمي و ءا تل 0 و" أن رهظا و « روكا ني راسل و 6 0

 . دجاولا لا ا ين 4 ه- 2 00 2

 . للا رثكتو رخآ ثيدح ىف هنع هللا ضر داز مث (1)

 ملعلا عفريو انزلاو لهجلا رهظ» ءاسنلا ةرثك عم مهتلقبوهزتفلا ببسي (؟)

 : ناظيشلا لئاج ءاسنلا نأ

 سانلا وعدي هنع هللا ىضر سنأ انديس : ليلا رهظيو معلا لقي ةءاور ىفو

 لالتخاب ةبودصم ىمو رامدلاو بارخلا ىلع تامالع ةسمخ رك ذيو ملعلا ملعت ىلإ

 شاعملا حالص اهظفحم ىتلا نايدألا عيمج ىف اهتياطر بجاولا سمخلا تارورضلا

 لقعلاب را برشو نبدلا ظفحم لمع ,ملعلا عفرف نيرادلا لاوحأ ماظنو داعلاو

 .ايلاغلاملاب اذكو بسنلاب ائزلا روهظو نيفلا ببسب لاجرلا ةلقو ًاضيأ لاملابو

 هللا لوسر انديس اهركذ ىتلا ةسخلا هذه ملاعلا ءانفل نيبم ريذن ربك أ نإ

 ىعرشلا ملعلا نم راثك لاو امل ءابتنالا مءألا ةداق ىلعف ,لسو هيلع هللا ىلص

 ربطصاو هديعاف اهنيب امو ضرألاو تاومسلا ب ر إل لئاقلا ميكحلا نع رداصلا

 نأل اماع ةثيدحلا تءءارتخالا ىف غوبنلا دعأ ال انأو مي ايمس هل رعت له هتدابعل

 لاق . ةديعب ةيضاملا بورحلا امو ةرمدملا سورضلا ءاوعشلا بورحلل اهلغأ

 دعأ امنإ 4 نولفاغ مث ةرخآلا نعو ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ نوماعي ظل : ىلاعت

 لمجتلاو ليكتلا وه.نبدلا بادآ مهف وه « ةنسلاو باتكيلا ىف هقفتلا وه ملعلا

 ةسالسإلا ممألا ىلعىشخأ ىنإوءملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا متاخ لاعفأب ءادتقالاو
 : اهرامدب رذنت قلا ضراوعلا هذه نم

 نبدلا مولعب ةيانعلا مدع )١(

 لبهجلا وشف (ب)



 انة ًاثالث ثيدحلا داعأ نم

 بأي

 ان فيلل داغأ نم

 هلو هيلع شا لص ىبلا نع هن هللا يضر كلام نب نأ مى

 رخا ىلع بابشلا نامدإ ( ج )
 . نيدلا بادا ىلع نوهجورخو نهمراعدو نهتعالخو ءاسنلا جرت ( د )

 تالئاللا تاسئاملا تايتفلا كتهتو جاوزلا نع نابشلا ضارعإ (ه )

 . ةمالسلا هللا لأسأ تانتافلا تالملا

 دابعلا نم هعزتني اعازتنا علا ضبقيال هللا نإ ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو

 الاهج اسوءر ساسلا دخما ملاع قبب ملاذإ ىتح ءاهعلا ضيقب ملعلا ضبق. نكلو

 اوشفتلو : زيزعلا دبع نب رمع بتك . اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفاف اولتسف

 معلا نإف ماعبال نم ملعي ىتح اوسلجتلو مالسلا

 ءاحلاو ةماهتسالاو فافعااو ةعانقلاو دهزلاو ةنامالاو قدصلا . عرشلا ميلاعت

 فعضو اهناعإإ ملثو اهنيد صقتنب ؟حاف ةئيب ىف لاصخلا هذه ريغ ترأر اذإف

 : ىلاعت لاق دقو . ٍلسو هيلع هلا ىبص انبنأ م ةمايقلا موي برق رظتناو اهمالسإ

 اولمع ىذلا ضعب مهقيذلل سائلا ىدبأ تبسك امي رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظإل

 « راطمألا ةلقو طحقلاو ةمزآلاب بئاصملا سانلا تباصأ ىأ : « نوعجري مهلعل

 ل راسا دابق ل تاعارزلا ىف:عيرلاو جاتنإلا ةلقو ٠ ناضيفلا ةدش وأ

 ءىث لك نمتاكربلا ,قحمو ؛قرحلا ةرثكو . باودلاو سانلا ىف ناتوملا عوقوو

 :قسنلا لاق  مهئاسا جربتو متروخلو مهونذ ةرثكو ٠ سانلا ىصاعم ببسب

 . ها ةرخآلا ىف ايعيمجم مهتاعب نأ لبق اندلا ىف مملامعأ ضعب لانو مهميدنل

 نإو ٠ ارس نوكي ىتح كلهيال



 ىراختلا رهاوج 1

 0 ااذإو دنع + مت 2 56 0 1 0 اذإ نك نارتو

 أ“ ثالث [ ل2 ] مهيلع سف موق

 57 072 1١ 6 ماس خ6
 . - 1 0 5 5 سا . 1 3

 ىصر ةشااع تينا . لاق هفديعح هللا 6-6 50 ببلد 2 | 0 مس

 )اكو ١ شابلا نأش ام : تلق "7 [يق سائلا اذإف كدت ىقو اهنع هلآ 5 306 7 ع . 0 0 1 3
 معن ىأ اههسارت تراشأفو 1 يل ملل ناجم < (تلاقق ءايفلا ىلإ 0 1 ا ا 7 4 '

 رصقب نم هت رضحم ناك هنآل امإذ ثالث مالكا هتداعإ اهأ : ىباطخلا لاق )١(

 نايبلاب رومأم وه ذإ ٠ مهفلا هب عقيل لوقلا رركيف هلوقي ام ظفح نع همهف
 عفد دارأت لكشلاا مالكلا نم عون هب ماكستي ىذلا لوقلا نأل امإو « غيلبتلاو

 ارا نألك نوك نأ ةيشيف اثالث هملست امأو ٠ هند ةهشلا ةئازإو لاكتشالا

 هتيب ىف وهو هءاج لسو هيلع هللا لبضى لا نأ دعس نع ىور دقو . ناذئتسالا

 » هعبت و دعس ج ردن فرصناف اناث مس مش ء هي مل 05 مس مش ءهحب ملف ملسف

 نم شا نأ تدرأ نكفلاو تلت يد تعم دق 5 لاوس ان 2 لاقأو

 : قام ها كيينلبلا ةكر

 مهفيل :ثددحلا مو هلع هللا ىلد ىنلا ديعي ٠ بدألاو محا مان -

 نقلا رم اعنل ملسإ مث ء ىرخأ ةلأسم ىلإ لقتنا مهعهفب قثو اذإو نوعماسلا

 بذعو ةانألاو نيعماسلا مهفب اوقثي ىتح ظعولا ىف ىنأتلا نيدشرملاو ظاعولا

 . فطللاو لاككلا ىرحنو ةيحتلاو ةشاشدلاو لوقلا

 . سانلا باذدعل ةءالع ىأ (<ز . كوسكلا ةالصل (؟)
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 . هج

 ْ دول

 "ا

 3 ايتفلا باجأ نم

 هي اعلا ا درعا 000 2 5 7 ىبالع يح 20

 ا لم هيلع يفثأو 1 لل ىلس ىلا لا
- 

 ىلإ ىجوأف 6.راثلاو هنا يح ئماقم ىف هتيأر الإ تيرا نإ | ا ريو 17
 م رار عقلا 003

 كرلاف تل 0 ىردأ ال 4 و 5 سس ل ا ف نونتفت ' :

 َ؟ 0 رلا ع ع - 0 ) 1 للا حيسأا 2 نم مدس 0

 2 راو د 6 2 ىرد 4 رو وا نمأومل اماق اس : لوكيف  هامسأ تلاق اميسأب ىزدأ ال+ نقول وأ 000 ١

 2 سيو .ءلا 7-0
5-4 

 وه )0 انءيتاَو انحف 6 دش تانيبلاب 5 / ملل لوك 7

 . هب اتقول تنك نإ اندلع دقءاكاص م :لاقيف ع ا
 ل 3 د

 ؛ ٌلوقيف ح ءامسأت تلاق كلذ ىأ ىرذأ ال ءةناترلاوآ ت3
 ا اا

 هتاقؤ ائيش 0 سانا اء ) ا .

 ةالصلا (1)
 . ةواشغاا (؟)

 . انالث الوق (ع)

 قدد ىف بانرا ن. نأو ؛ نيكلملا لاؤسو ربقلا باذع تابثإ هيف (4)

 . رفاك وهف سو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 نعو 6 امنع للا ئضر ةعئاع ةديسلا تحاراسإ[ هرشلا ميرنا حرش

 نوكل ةمالع وأ ةءاقلا نامز بر هل ةمالع تأر . نينس ريشعب ةشئاع ن 16

 ةطلسامل نين قلاع هلا ةردف ةردسم ضملا ]تع ليلو كا ا 0

 ىاالعقح ةالصلل ىأ ( تمقذ )  امسفن نع عفدلا ىلع امل ةردق ال لب اهريغ ىلع

 ( ىراخبلا يهاوج س 5 ) أ



 ىراخبلا رهاوج 7

 نحتميف ربقلا ةنتف نع سو هيلع هللا ىلص ملكت مث . رحلا ىف مايقلا لوطب ضرع

 لماعلاو « هتايح ىف لسو هيلع هللا ىلص دم ةوبنب قدصللا حلاصلا بيحف روبقلا

 ةلالدلا ىأ :ىدحلاو «هتوبن ىلع ةلادلا تازجعملاب مسو هيلع هللا ىلص انءاج هتعيرسشب

 انعبتاو ء اه نيفرتعم اهتقيقح نيدقتعم هتوبن انلبق ىأ (انبجأف) «ةيغبلا ىلإ ةلصولا
 ظفلب نيتىم ًاثالث دم لوقيو . مسو هلع هللا ىلص هيببح ةنسو ىلاعت هللا باتك

 00 معطف كاقلا يأ : باء رملا اأو <“ هلا لوسراوهو هتف ةغو ذك

 'لكاع 2 افضاف وأ ىلاعت هللاب . ارفاك ناك هنأل « هتاحإ يف. ءاوشع طبخ طّخحو

 تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثثي آف : ىللاعت لاق « ملسو هيلع هللا ىلص هعرشب

 كيلعف « ّي ءاشي ام هللا لعفيو نيللاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف

 هظفحو هتءاعرب هللا كدع نأ ىسع « هللا ةءاط ىلع لابقإلاو اصلا لمعلاب ىخأ

 . ريقلا لاوهأ نم كيجنيف
 نارك تيدا فو

 )١( تاجاحلا بلط ىف ىلاعت هيلإ عرضتلاو ؛ تامبلا ىف هللا ىلإ ءاجتلالا «

 تارانعلا كفو :

 . تامزألاو رادك لاو مومحلا ةلازإل ةالصلاو ء ءوضولاو لسغلا (ب)

 باذعلا نم ىجنت هللا ةعاط ( + )

 عوةوو لاجدلا جورخو ريكجو زك لاوس رقلا بادع تابثإ ( د )

 ةحصو لوسرلا قدص ىف بارا نم نأو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هل ىلاعت هللا ةيؤر
 : . رفاك وهف ملسو هيلع هلا ىلص هتلاسر

 . اهق مايقلا ليوطتو فوسكلا ةالص ةنس ( ه )

 11 يقل قدا كولا ناكل ( ود



 ايتفلا باجأ نم

 بأ
 سيقلا دبع دفو ماللاو ةالصلا هيلع ىنلا ضيرحن

 ٍلسو هلآو هيلع هللا ىلص ىننا انل لاق : ثريوملا نب كلام لاق - ++
 ه ري 0 3 .َء ري

 هبحاصل فيريشو نيز ملا

 بدأ الب لصأ هل نميف ريخ ال

 ةمطمطو ىعىخأبيسح نم

 بحب هؤابا ةمركم تيب ىف

 بدأ وذ ءابالا فرقم لماخو

 ًارهتشمنأشلا مظع ازيزعىسمأ
 ادبأ هب فورعم معلا بحاصو

 - ا هشو

 ىنتعطق ام اذإ ايندلا ىف عطقتس

 قنظمار بحاص اه اذإ تلو

 مدأ و نجلا رهظ هل تساق

 لصاوكلاح تثرنإسانلا ىفو

 هتدجو كاخأ فصنت مل تنأ اذإ

 هحضت نأ نمي سلال و

 : رداون  ىللاقلا ىىبأل معلا لضف ىف ىلامألا باتك ىفو ح

 ايدألاو ملعلا نونف تيدهبلطاف

 ايدح هبان ام ىلع نوكي ىت>
 ابسن اذإف ورعملوملا ىدلمدق

 اينذمدعب ىحض أ سوءرلا اوناك

 ايسحلاو لاملاو هب ىلاعملا لان
 اجت لظادق ر

 اب بحاص ام اذإ طيلخلا معن

 عض هدح ىف

 لدنت 0 ا

 ليف] تك يدل سطل
 كول "اي يلا ك5 ل

 لوحتم ىلقلا رادع ضرألا فو

 لقعي ناك نإ نا رجملا ف رط ىلع

 لج زم فيسلاة رفش نع نكيغاذإ



 ىراخبلا هاوج م4

 : لاقف (*)إسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ سيقلا دبع دفَو ىنأ دقو
 00001 0| الق ؛ ىعاذت الو ايار ريغ  دقولاب وأ :ماوَقلاب ايحارم

 ل - 5 3 ق5 د97 سدو و 0

 ه6 رع

 ادع أ "للا الإ هلإ ال | نأ ا أ رس ا

 4 قو 52 00 لادن نويل ارك

0 
 وثلل لاق ارو <. ”ريقتلا لاق ار :'ةيعش لاق

 لصوي نأو ءملعلا ملعت ىلع سو هدلعدللا ىلىنلا ثحب : ثيدحلا ح رش(#)

 ةعس تفداص ىأ ( ًابحرم ) « هنادخأو هتريشعو هباحصأو هلهأ ىلإ ريخلا ناسنإلا

 اياز عبتأف « نيءدان لصألاو نامدن عج ( ىتادن ) ٠ ابحر ًاناكم تدجوو

 . ةليبدلا ( ىحلاو ) مالكلل انيسحم

 سيلا عرقلا وهو ءابدلا ىف ذابتنالا نع : ىأ )١(

 . ءارضخلا ةرجلا )م(

 . راملاب ىلطملا (ع)

 تحدغلت همزلب هنأ املع مع نم نأ هيفو : لاطب نبا لاق ءروقنملا عذجلا (8)
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 مه '  لوسرلا ىلع بنك نم م[ ىالادع يش ! 0١

 . مءاَرَو 08 وُرِبخاَو 4

0 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع بذك نم مث!

 ل ىلا لاق هع ىضر يك ا نع اس مو
 يي 5 20 0

 ا لقأ *ل ام ص ني نع مسو هاو يلق

 . راثلا قل

 00 هيا 11 هل 0 9

 هنأو « هراشتتاو مالسالا رووظل ةيافكلاضورفنم مويلا وهو « هماعب ال نمل

 . امرك ها « ضئارفلا هلهأ ملعت همزلي

 مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةناك اورفنيل نونمؤملا ناك امو ل : ىلاعت لاق

 م« نوردحم مولعل مهلإ اوعجر اذإ مهموق اوردنللو نيدلا 2 اوهمفتلل ةفئاط

 . ةيوتلا ةروس 177

 ىلإ باهذلاو « مهنم عاتسالا ةمألا ىلعو , سانلا ظعوب مايقلا ءاملعلا ىلعف

 هوربخأو» :ملسودهيلع هللا ىلصهلوق ظفل مومعل ءانل هللا ةمحر ءاجر « ملعلا سلاح

 . « مءارو نم

 الو هتماقتساو هتبون دعب هنع هللا وفعي دكو « هؤازج اذه اهف لخديلف (؟)

 . انع فعا مهللا « هللا ىلإ انبت - ىوون ها رانلا لوخدب هيلع عطقي



 ىراخبلا رهاوج 4

 ىهني ريك عرمشم ملسو هل 1 ىلعو هلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا : ثيدحلا حرش

 هتقباطم قدصلاو عقاولا ةقياط» مدع بذكلاو . هنع آبذك اوندحت, نأ نيماسلا

 اوردت,نأ ظاعولا ىلع بحجم و . داقتعالا ةقباطم ليقو ؛ قا لهأ بهذم اذهو

 .نرع اوثحبيو « ءاسو هلآ ىلعو هياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لوقلا ةبسن
 نُف . ةفيعضاآ ةيهاولا بتكلا ىلع اوعلطي الو اوفزاجم الو ةحيحصلا بتكلا

 مجرحم وأ مارح ليلحتو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا رئابكلا

 اا ا 0 ا آيلو . دياوق ىلع لمتشي ثيدحلا : ىوونلا لاق ..لالح

 ا ا ل ىفاسلاو دماقلا رابخإب لوانتب بذكلا نأ ء ةئسلا
 ةشحام هنأو « ماسو هيلع هللا ىلد هلع بذكلا مرحت مظعت اهنمو هيلع وه

 00 000 لحلو , لحس نأ الإ تدكلا اذ رقك ال نكلو « ةميظع
 ادمع ماسو هيلع هللا ىلص هلع بذك نم نإ مث . همد قاريو رفك هنأ هدلاو نع

 ناس كل اسمع جاجتحالا لادبو اهلك هتاياور تدرو قسف دحاو ثيدحت ىف

 نرم هدعقم هئوني هللا نأ ديرب ريخ هاتعمو . أ ةرهاظ : ىباطخلا لاقو

 7 10 003 لص مق لوسر هل لاق ., هنع هللا ىضر ىلع اندتسو . ها رانلا

 نيطبسلا وبأو «. نيملاعلا ءاسن ةديس جوزو « ةرخآلاو اندلا ىف ىحأ تنأ »

 لوسر ىفوت نيذلا « ىروشلا بامسأ ةّتسلا دحأو : ةنلاب نيرمشيملا ةرشعلا دحأو

 ناعجشلاو نييابرلا ءاماعلا دحأو ,؛ ضار مهنع وهو ماسو هيلع هلا 0

 لوسر عم دهشو « مالسإلا ىلإ نيةباسإا ىأ : نيروك ذا داهزلاو . نيروهشلل

 هفلختسا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف « كوبت الإ دهاشلا ماسو هيلع هللا ىلص هلا

 000 نادصلاو ءاسنلا ىف ىفلختأ هللا لوسر اي: لاق دقو.« ةئيدملا ىلَع اهف

 - 2 (ىدعب ىن ال هنأ ريغ ىموم نم نوره ةلزع ف مك نأ ىضر امأو



 ملا هميلعتو ملعلا ملعت ىف ءابحلا موق نود ًاموق ملعلاب صخ نم

- 
 اومهفيال نأ ةيهارك موق نود ًاموق ملعلاب صخ نم
 2 نوف رمي امم سانلا اوثدح :هبجر للامرك لظلا

 1 هلا 0 نأ نوبت

1 
 هميلعتو ٍلعلا لعت ىف ءايملا

 رح سم الم ىلعلا عتب الإ . هنع ا م بأتلا ريمح كو دهام لاق م

 قلل ادع للس سو

 . ريس ا

 حتفلا نأ ربخأو ءرييخ موي ةبارلا هاطعأو ةبرض ةريثع تس دحأ موي هباصأو ح

 . هأ ةروهشم ةعاجشلا ىف هلاوحأو ىلعألا لها, هماعو ء هدد ىلع نوكي

 ماكي نأ هنع ىلاعت هللا ىضر نينمؤللا ريمأ ديرب : ىلع انديس ثيدح حرش
 ىلع اوبرضيو بساني ام نودشرملا راتخيو ٠ مهلوقع ردق ىلع سانلا نويدحلا

 نأ كلذو : ىنامركلا لاق . هسفن ح رجلا ىلع ءاودلا اوءعضيو قاتشالا ةمغن

 قدص»ال الهجهتلاحتسادقتعيو ؛ هناكمإ روصتي ال م همهفي ال ام عمس اذإ صخشلا

 . ها امهبدكت مزأب هلوسر ىلإو هللا ىلإ دنسأ اذإف « هدوجو

 ريغ اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نذلا اوبن الو إل : ىلا لآق
 . 4« مهلمع ةمأ لكل اميز كلذك ملع

 وهو هنم رثكتسيو « ملعلا ملعتي نأ فكستسيو مظاعتي لاعتم ريبك )١(

 مع ىرغأ ك3 آان هندكلمنقماش اللف للا



 ىراخبلا رهاوج 21ه

 1 راسنا ٠ ءاَسن ءاّسنلا معن 5 اهنع 0 هللا ىضرا ةثناع 00

 ا ىلص هللا وسر نإ ملس ا "عد 7

 000 لكلا نه < 7سم ال هللا نإ ءهّللا لؤسر اي“ تلاقق سو هلآو هيلع
 0 هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؟ ؟تسَتْحا اذإ 0 نم ةأرلا ىلع
 لوسر اي : تلاقو - اههجو ىنعي - ةدلس م "تطنف :ءالا تأراَذإ
 . اعتب ف: كتي م 0 : لاق ؟ ةأرملا لكختو « هلا

 ةعاجش ىلإ جاتحم را بلاط ملعتلاو . ىحتسي ىحتساو ىحتسي, ايحتسا )1(

 اهمسج ةراهط نع لاس ةللجلا ةدسلا هدهو ناسنالا هلهجامع مهفتسيل ةيلاع ةمهو

 ةدعاملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهاجاف , ىونعملا نردلا نم هب قلع ام ةلازإو

 نوقتملا هتنس ىلع جهنيل سايقلاو طباضلا وه اذه ( ءاملا تأر اذإ ) ةماعلا

 كيلدتلاب ةبانحلا نم لسغلا نأ ةثيدحلا ةيندملا هذه ءابطأ ردق دقو « نوربطتملاو

 قطني ال هنإ# هنم دقف ام ضوءيو ةراضنو ًاطاشن مسجلا ديزيو باصعألا ىوقي
 ا .هاري ام وهو ملحلا نم ( تملتحا ) ملسو هيلع هللا ىلص ىوملا نع

 00 يسرع نع ىأ ( ءاملا تأر اذإ ) « ملتحاو ملح هيف

 1ك مانلا ان[ر ولف ؛ ةطرص اذإف للا اهلع بجو تأر اذإ وأ ةفرظ اذإف

 دنع كاقت ء كدب ( كني« تبر ) هيلع لسغ الف اينم دحم ملف ظقيتسا مث عماجم
 . هب باجتإلا وأ هيلع ثحلا وأ مذلا وأ هنع رجزلا وأ ءىشلا راكنإ

 ١ بلغي اهءام نآل الإ مألا هبشي ال دلولا نأ هانعمو مف هلصأ ( مف )

 . كاذإ هنم نكمأ ةعماجلا 3 لا كاوا لم ناك ومو عاجلا دنع لحرلا

 اشرت ها مالتحالا دنع ءاملا



 مهب روهط ربغب ةالص ليعت ال

 كل
 روهط ريغب ةالص لبقت ال

 ىلاعتهّللا ىلص هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ب *ة
 2 د 19 21 ل 0 حا

 00 اصوتي قي فراذحا نكد ةالص لقت ال : لَسو هلاو هيلع

 4 4 0 2 10 ن١ 20 يل

 دسم : لاق ؟ خر رهابأا تدخلا ام: تاويل
1 ”40 

 بلط نم مناملا ءايحلا نأ نابب بابلا اذه ىراخبلا دآرأ : لاطب نبا لاق ح

 ةهج ىلع ءايحلا ناك اذإ امأو ٠ ةشئاعو دهاجم لوقب أدب كلذلو « مومذم ملعلا

 ىحتس ال ىنعمو . ها « اهبهبجو ةملس مأ تطغ اك نسح وهف لالجإلاو ربقوتلا

 : . ىلاعت هللا لع زوحمال كلذو لاوحألا رغب ضاخالا ره اذ 0
 : تدطأ فاو

 )١( قئاقلا بلط نم عنم ال نأ ىضتقي ءايحلا .

 . ملتحم ةأرمللا(ب)
 . ندلا رومأ ىف هقفتلل ءاماعلا ىلإ باهذلا ( ج )

 . ( اوربطاف ًابنج متنك نإو إل : ىلاعت هلوقب لمعلا ( د )

 . مومذمو ةناهمو فءض ىعرش رمأ كرتب ءابحلا ( ه )
 )١( ءوضولل ضقانلا رغصألاو ضيحلاو ةبانجلاك ريك لا ثدحلا هنم دجو .

 . نعلاب دلب (©) . هماقم موقي ام وأ (؟)
 ام لك ىأ : جورخلا سفن ىلعو « داتعملا جراخلا ىلع قلطي ثدحلا (:)

 . نيليبسلا نم جرم



 ىراخنلا رهاوج ب٠

 اال وأنا ن م نوجا هلاو « ءوضولا لضف

 0 ع 2#

 ىلاعت هلي ىضر هراره ىلا 2 تيِقَر : 0 0 ا نع دل ع٠

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 0 ىلإ + لاق ًاضوتف ذحلا ررظ لع هنع
 ا 7-2 0 مالو 7 2 75

 9 نيلح# 0 رغ ةماعلا م و ىد 0

 | دديلق ع لطي 1 00 عاطتسا 3 )َ 0 5

0 

 - موج و ف نكي رونلا ف دارملاو 1 ةهمجلا ّق ضايد )01(

 . ًاضيأ رونلا هب دارملاو ٠ نيلجرلاو نيديلا ف ضايب (؟)

 قلطي. ماسو هيلع هللا ىلص دمحح ةمأ : ىنامركلا لاق . ةعامملا ( ةمألا ) قمأ

 ةمأو . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهلإ ثعب نم ىثو « ةوعدلا أ نييعم ىلع

 هةكئالم ىدانت . ها انه ةدارملا ىع هذهو ٠ هب نمآو هقدص نم ىهو « ةباجإلا

 عطستق ةنجلا ىلإ اوماه , مهلامعأ نيقتملا .ءوضولا ىف نينسحلا هللا دابع ةمحرلا

 لوبقلا تامالع اهلع ةماسب ةقرشم ةءاضو هوجوب ةثلاالتإا راونألاك مههابج

 قوف نم ءاملا لصوي 0 هترغ لسغي ىأ ( هترغ لطي نأ ) ٠ ناوصرإ )| تاوسو

 : لاطب نبا لاقو .اضرع نذأآلا نأ نذآلا نمو الوط كنحلا ت# ىلإ ةرغلا

 عاطتسا نم ىأ « براقتم ىنعمع ماودلاو لوطلاو اهعدب هانعم ( هترغ لطي )

 فعاضتيو هزون ىوقي ىأ هترغ لطي هنإف ةالص لكل ءوضولا ىلع بظاو» نأ

 . هأ هحولا 1 نع ةرغلاب 0 هواهم



 ةيأ ثدح ةليملا لافتسا ا نقتدي ىح كشلا نم اسرتلا

0 
 نفت قع كلا سرك

 00 ىش هنأ ديز نرد ديح هت تس ا عد 11

 ىف ءىّتلا دج هنادملا 0 ىذلا لجرلا متكبر ىلص هللا

 - فرضت الدرأ تل لعب 3 ات رص
 5207 . ىلا“

 18 هَ مكمل . 6ع 2 0-0

5 
 0 وأ رادح 4 ا ىلا ع الا رك الو لو ةليعلا | لبمةسإ اي

4 

 5 لوسر لاق : لاق هنع 5 ىضر ىراصتألا بويأ ىب نع لا

 0 ا م 0 2 اذإ]: سو هيلع هللا لص
0 

 يي اسس

022-27 58 . 

 رع ,غ وأ اوقر 0 : م

 )١( نم 2

 عمسإال مصأ وأ مش, ال مهخأ ناك ول هنإ تح امهدوجو قمح دارااو (؟)

 ٠ كيذك يحلا ّنل

 . هرهظ لياعم اهلعجم ال ولا

 مهتلبق تناك نمو ةنيدملا لهأل وهو برغملا وأ قرشلا ةيحان نم اودخ (غ)

 ىلإ فرحن, هنإف برغلا وأ قرثلا ةمج ىلإ هتلبق تناك نم امآو « مهنمس ىلع
 6 ' اا ك2



 ىراخبلا ىهاوج 9

 باب

 نيم اب ءاجنتسالا نع ىملا

 هللا ىلص 8 وسو لاق : لاق هيبأ نع ةداتق نب هللا دبع نع س ع#

 دع مج - 3 هس تحض 3 هع 0

 ءالطخعا ىنأ اذإو « ءانإلا ىف سنتي آلف "” مدَحأ برش اذ : ٍلسو هيلع
0 
 اة

 بأب
 اك دل ءاوصاولا

 ىضر نافع نب نامع ىلوم نار نأ هريخأ ديزي نب ءاطع نع -

 بتجي نأو لفحلا ىف وأ ءارحصلا ىف سانلا نع دعب" نآو رنتك نأ ةرورخلا

 . ةمرتحلا ةرهاطلا نكامألا لابقتسا

 . هريغ وأ ءام (1)

 را ادكو (؟)

 ةلازإو ةجاحلا ءاضق ىف بدألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر كله ح

 . ىذأ هيف ام ةسامم نع امل ًافيرمتت (*)
 ءاوملاو ريفزلا جرخم نأ رذحتف ىرلا بدأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص كدشرب

 اذإو ةدعلا ءاوه مئارج هب قلعت نأ ةيشخ كيف مامأ هيرشتام عضو بنجتف

 .  ماعطلا هل مدقت ىتلا ىنعلا هدب ةفاظن ظفحم هتجاح ىضقي نأ ناسنإلا دارأ



 تاو ا تسأ فول امال الث ءوضولا

 "7 عرف لإ ءانإب اعد نافع نب نامع ىأر هنأ هريخأ ه0
 ََضَمْضف ءانإلا ىف هنيمي لخدأ 2 0 رارم تا ١ نك

 0 6 رارم كدت نيقف 'رلا ىلإ ميديو تدان .ةيجو لسغ م نقل م
 :. لاف 3 2 نك ىلإ ةنارم كذلك مياَجر لي ءهسأر 0

 ص ع اذه ' ىوضاو وع ضو 0 : سو هيلع هّنلا ىلص هللا لوسر لاق
 ا * 7 38-5 ها 2

 ابل د نب مدت ام هل رفغ غ0 ها امبف ثدح ال نكمل

 باب
 ءوضولا ف ما

 : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنا نع هنع هللا هلل يضراة ارش نا

- 4 0600 0 1 5 

 « ةحص لك ةبلاجلا ةئيرلل ةئينملا ةبرمثلا نيملسلل لعت هللا لوسراي ةلاع بادآ ح
 ..:ةساخيلا نارذأ ن م نيعلا ةمالسو اهقرو سفنلا ولعو

 .بص (؟) . ءوضولل ءام هيف (1)

 .ايندلا نم ءىشب (4) 2 ءانإلا امهلادإ لبق هفك لسغ (*)

 ىرح ةيقنت نم هيف امل قاشنتسالا دعب ىذأ نم هفنأ ىف ام جرخم نأب ()

 فورحلا ىراجم حصت « لفثلا نم هام ةلازإب « نارملا ةوالت هب ىذلا سفنلا

 . ناطيشلل درط هيفو
 ةريغصلا راجحألا ىهو راخخاب ىوجنلا لحم حسم (5)

 8 5 ل ل ا

 ًاواص نم ٠ همم مص 4 هلع هللا يىلص هللأ لوسر ناس 6 عطف تالي دحاملف )م
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 اذكو عاجوألا دعببو سأرلا مال 1 ليزي ايح اقاشنتسا قشنتسي نأب ءوضولا ح
 ةياحصلا هللا حدم دقو « فظنيو لحلا قنيل راجحألاب ءاجنتسالا ةقيرط نيبد

 بحي هللاو اورهطت, نأ نوبحن لاجر هيف 9 : ىلاعت هلوقب راهطألا رارألا

 رك ذنو « ءاملاب اهنوعبت. مث راجحألاب الوأ نوجنتسي اوناك: لق 4« نيروطملا

 : عوضولا اذه ىف ىجفاشلا هقفلا نم ةذبن

 ةئيه ريغ ىلع مونلاونيليبسلا نم جرخ ٠! : ءايشأ ةتس ءوضولا ضقتني ىذلاو

 لئاح ريغ نم ةيدنجألا ةأرلا لجرلا سملو ضرم وأ ركسب لقعلا لاوزونكمتلا

 . ديدجلا ىلع هربد ةقلح سمو فكلا نطابي ىدآلا جرف سمو
 لسغو هجولا لسغو هجولا لسغ دنع ةينلا : ءايشأ ةتس ءوضولا ضرفو

 بيترتلاو نيبْعَكلا ىلإ نيلجرلا لسغو سأرلا ضعب حسمو نيقفرملا ىلإ نيديلا
 . هاتوا 3 اهلك

 ةضمضلاو ءانإلا املاخدإ لبق نيفكلا لسغو ةيمستلا : ءايشأ ةرسشع هننسو

 ءامب امهتطابو اهيهاظ نينذألا عيمجو سأرلا عيمج حس.و قاشنتسالاو

 ىلع ىنعلا ميدقتو «نيلجرلاو نيديلا عباصأ ليلخت و ةثكلا .ةححللا لدختاو , ديدح

 . ةالاوملاو ًاثالث ةرابطلاو ىرسيلا

 '000[ تس نأ لضألاو . طئاغلاو ةلوبلا نم ثتجاو ءاجنتسالاو

 لحلا نهب قني راجحأ ةئالث ىلع وأ ءاملا ىلع رصتق. نأ زوحبو ءاملاب اهعبتي مث

 اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا بنتحمو . لضفأ ءاملاف امدحأ ىلع راصتقالا دارأ اذإف

 ىفو ةرمثلا ةرحشلا تحن و دك ارلا ءاملا ىف طئاغلاو لوبلا فنتحم و ءارحصلا ىف

 ارلاو سمشلا لبقتسيإالو طئاغلاو لوبلا ىلع ملكتي الو بقثل 0

 - : مرتي



 هيو لسغلاو ءوضولا ىف نمدتلا ْ

 باب

 لسفلاو ءوضولا ىف نميتلا

 ل هيلع 75 ص هلا لوح لآ : ترق 7 مأ نع 000
 ظ 2 2 - 0 ع عمود 2 5 ج72

 . اهنم ءوضاولا مضاوَمَو (هنمايع نأ دبأ : "” هتنبا لسغ ىف نط

 ىمهو ءاسنلاو لاجرلا اهف كريشت ةثالث : ءاشأ ةتس لسغلا بجو» ىذلاو ت2

 ضنا ىو ءاستلا- اب.. ضتخم ةثالثو «توللو قلل لا 03 000
 . ةدالولاو سافنلاو

 هندب ىلع :تناك نإ .ةساخنلا ةلاَزإَو ةنلا: ءايشأ ةثالث للقلا لاق

 . ةرشبلاو رعشلا عيمج ىلإ ءاملا لاصإو

 ىلع دلا رارمإو هليق ءوضولاو ةمستلا : ءايشأ ةسمح لسغلا ناسو

 .ىرسيلا ىلع ىنعلا ميدقتو ةالاولاو دسجلا

 نارقلا ةءارقو موصلاو ةالصلا : ءايشأ ةئاع. سافنلاو ضحلاب مرحمو

 نيب ام عاتمتسالاو ءطولاو فاوطلاو دجسملا لو>دو هلمحو فحصلا سمو

 سمو نارقلا ةءارقو ةالضلا : ءانشأ ةسمخ بنجلا ىلع مرحبو « ةنكرلاو ةرسلا

 : ءايشأ ةثالث ثدحلا ىلع مرحن و . دحسلا ىف ثبللاو فاوطلاو هلمحو فحصلا

 . ه١ . هلمحو فحصلا سمو فاوطلاو ةالصلا



 ىراخللا رهاوج 35

 باب

 سو هيلع للا لص ىلا نإ : لاق هنع هللا ىضز ةرره ىبأ نع ح ب

 00000 ليشلف ل دحأ ءانإ ىف ©” بلكلا برش اذإ : لاق

 باب

 آل لم ىتا لاك ٠ لانادنع هللا دو اضنأ هتعوب دج 2م

 1 ”راصلا رعب ٍدحلا ىف نك 15 مالطا ةعلا لاو

3 
7 - 

 نب
0 

 ءانإلا 0 ءو طولا

 اعد ِلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ هنع هلل ىحر كلام, نب نس 02-4

 )١( هناسل فرطب هذاختا ىف آنوذأم ولو بلكلا غاو اذإ ىأ .

 ( 9ةظلغملا هتساحنل ارم عب .

 . هالاض باو )2(

 . ثدحلاب: تآي ملام (4)



 هللا لَص ةفباصأ نيب نم مين ا 7 نسال ديف
 0 ع 0 21707 3 و
 3 :ريعبسلا نيب ام ةنم أضن ن< تر رخف < سنا لاق 4 مس هيلع

5 
4 

 ّْلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - ه٠

 0 * 000 ل م دحأ اضوت اذإن لاق . اه 1 0 ا ا م 71 6 ا ا -
 0 0 2 ا

 4 ( د دي ىلسغيماف هماوت ( 0 مدح 12 | دا َه و 14 6 2ك رود ةسا

 0 أ ىردي آل ”كسدحأ نإ 2 بى قال

 ا
6 

 .. ميلا دكا
 .تردفق(؟)
 . ةئامو ةرقع نيم انك ياض ثيدح ىفو (ع)

 . ةراهطلا ىف فنألا فرط ىهو ةرثنلا كرح (ه) . ءام (4)
 . ايدن (0) . ةعبس وأ راجحأ ةثالث ()

 . نيتافلا نود ناكو هب و ىذلا ءاملا (م)

 - مونلاب اصتخم سيلو اسحب وأ ارهاط ًاناكم تقال له ىأ هدسج نم (ه)

 ( ىراخبلا رهاوس - *)



 ىراخبلا رهاوج ةيرخ

 باب

 مونلا نم ءوضولا

 000١| قل لص هللا لوسر نأ اهنع هلا ىضر ةشلاع نع - ه١
 60 00 3 2 كلو 1 سس 2-8 ا

 نإ م'وخلا كر 1 200 لق ىلصي وهو مآ دحأ سمت اَذإ

 1 ا 2 1 |

 1 بسيف 9 هلل ىرذي ا وُهَو ىلص اَذِإ م دحأ

 باب
 هلو َّض ءرملا رتتسس ال أ ؛ةلكحلا نم

 هيلع قل لص ىبنلا س : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع  ه؟

 اا | ةتاؤص ممّسف ةكم وأ ةنيدلا ناطيح نم “7 طئاحب لسو هلآو

 افالخءاملا رضي مل هدب سمغ ول هنأ ىلع اوقفتاو « ديلا ةساحن ىف كشلا ريتعلا لب ح

 لسغلا ثلثتب الإ لوز الف ةهاركلا تتبث ثيحو « اهريغو دوادو قاحسإال

 ةع نم ًاضوتي ناكول ىتح ءوضو لك دنع ةبولطلا ىعو ىطيوبلا هيلع صن اك
 ءانإلاب زرتحاو . ثيدحلل دعب نإو ثبخ عقوتل ًاطايتحا امبلسغ بحتسيف
 الثم ةقرخ اهلع فل نك هدب, تتاب نبأ ىرد نمو . ضايحلاو كربلا نع

 ىف امبسمغ لبق امهلسغ بحتس, معن , ةهارك ال املا- ىلع ىعو ظقتساف

 . للقلا ءاملا

 . ىنالطسقلا نم - اطانتحا متيلف ىأ(١)

 . دادج هيلع لخنلا نم ناتسب ىأ (ع) . اهلع وعدي ىأ (0)



 ه9 رئابكلا نم لوبلا نم راتتسالا مدع

 نادي اهو ء نابي : لسو بلع لل لس ىنلا لاق ءاضرؤلا و0

 0 6 ” ىلع : لاف من ويك
 نينرك اهرتكف «)ةديرع اهم 97 هيل ىلا 00 |١

 ل تضاف لزم ا:ة لش رك اس
 ١ لا تل 2

 انج لام انجع تعفح نال ملسو هيلع هللا ىلص لاق 7

 . ةيصعلا ةهج نم ريبك هنإ معن (؟)
 هنم طفشت الا ىأإ ةر هلون نيبو هنيب لعجمال ا 6

 داسفلاب ىعسلانمةم.غلابىشلاو ةالصلا لطب. لوبلا ن. هْزمتلا مدعف ءىذألا (4)

 لخذلا ديرح نم ( (ه)

 . سلا نمز ك امماود هدم 3(

 9 ثددحلا 2

 هيلع ليخالا نم ناتسب ىلع هباححأ ضعبو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا صم

 : ىواقرشلا لاق » نتناسنإ تود 2م هزدعمم 2 ىلاعت هللا همس او رادح

 نم امملع افوخو امهملع رتسلل ًادصق امبعمسإ مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لمتحم

 ةرمابم نم امريغ زرتحا اهامس 01 ىلع هتهفشو هريس ةداع ىلع حاضتقالا

 نابدعي امو ىأ ؛ امهنع ازرتح نأ امهتانح ىف امم ردحالا ناكو ..ه ا هارشاب ام

 دحلل ه.>ح وم ا ةيصعلملا 2 ريكا 3 ا 3ع 00 سانلا هل 5 - 1

 شح« الا نعو 5 هن الص لطشو سحدجنت.و هيوثو ههيسد ةفاظن قف لحهم )1(

 . لوبلا ن. هبادع ببس ءادتبا ىأ قوتءال ناك



 ىراخبلا رهاوج ٠66

 هللا ىلص هللا لوسر نأ اهننع هللا ىضر نينم ولا عا ةناربصل نع .ّ

 د 2 5 9

 00 ادلالو (اهوقلا : لاقف “نعم ىف تظقس ةراف نع لعس ملسو هيلع
 0 ير 2 رس © لس م 1

 « داسفلاو ءاللا بيسو ةوادعلا كرو قاقشلا ربذن دابعلا نيب دسفم بز

 . رارضإلا ببسب ريغلا مالك لقن : اعريششو . سانلا مالك لقن : ةغل ةممفلاو

 . بولطم وهف ةدسفم كر وأ ةدلص» لعف ىضتقا ام امأ

 * فرق لع هللا كساف ةرخنآلا لزانم لاوأ رشلاو

 )١( هللا قوةح نم ىهو : ةالصلا .

 . دابعلا قودح نم ىهو : ءامدلا (ب)

 ىف أدبف ةمعلا ءامدلا ةمدقمو ء ثبخلاو ثدحلا نم ة راهطلا ةالصلا ةمدقف

 . امهلع باقعلاب خزربلا

 اوف تدنن قو

 لوبلا لسغب هفافختسا ىلع بذع اذإ هنأل ءاجنتسالا بوجو ىلع لدب )١(

 . ىلوأ هجرخع ىف ةكرت ىلعف « هنم زرحتلا مدعو
 . ريقلا بادع تابثإ (ب)
 . بوثلاو ندبلا ىف تاساجنلا ةسبالم نم ريذحتلا (ج )

 . خمضت اهئاقب ىلع مزل اذإ ةساجنلا ةلازإ بوجو ( د )
 دم احن عا )1(

 . نمسلا نم (؟)

 بئاذلا دماجلاب رخو نادماجلا سبدلاو لسعلا هيلع ساقيو قابلا (<)

 تح معن .هعب حصي الو هلك أ مرحبو هريبطت رذعتيو ةساجنلا ةاقالع هلك سجني هنإف



 ل كاوسلا

 باب
 يبل وتل دسك

 0 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع تب : سابع نبا لاق - ه4

 سو هيلع هللا لص ىننلا و : لاق 3 نع هدرب نأ ا

 2 هيف ف م أ 3ع 8 أ عأ لوقي هدم 2 وحس 5 000 20

2-7 2 

 عوجهب

 ةيعفاشلا بهذم اذهو « عيبلاو لكألا ريغ ىف هب عافتنالاو حابصتسالا زوي ح

 ىواقرشش ها ًاقلطمهب عافتنالا نم ةلبانحلا عنمو . هلكأ ةيفنخلامرحو ء ةيكلالاو

 هيلع هللا ىلص ناكو ؛ ايرط الإ ليي ال بيط ىىلاعت هللا نإو « ةفاظن ندلا نإ

 معط هريغب ملام باب ىف ىراخبلا ث 0 اذه دداوأ و همعطم ةفاظنب ىنتعي ٍلسو

 ماظع ىف ىرهزلا لاقو « ةتءلا شرب ساما د نول وأ عير وأ

 نريهذلو ا نوطصتع ءاللا فلس نهانا ك0 هريغو ليفلا وحن قولا

 . ها جاعلا ةراجتب 0 مهاربإو نيريس نبا لاقو ٠ اسأب هه نوري ال اهف

 ءاملا سجنب ال اذلو هعبب حص امل اس ناك ولو ٠ ةحاع ةدحاولا« ليفلا نس جاعلاو

 . ىتامرك ها ءهبف هعوقوب
 كلدلاب نانسألا ىفهلاعتسا دارملاو. هبكوستيىذلا دوعلا ىلعقلطي:كاوساا(1)

 ةيملِإ ةكح ءمسملا حصيق مئارلا نم قنتل نانسألا ةرفص ةلازإو مفلا ةفاظنل

 نأ لبق نآلا ثيدحلا بطلا حبصأو « كاوسلاب ةبانعلاب مسملا ةراضن ىلإ وعدت

 . امهبو ايتداتيووناسألا نع ثحبب مسجلا صحفي

 . ايقتي (0) . توص زاهظإ نع ةباكح (؟)



 ىراخبلا رهاوج ٠١

 قل 17 مق اذإ سو هيلع هّللا ىلص ىنلا ناك : لاق ةفيذح نع - ه5

 كلا ولا ل 77 صوت للا
 )00017 131 :,لاق لسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ رنع نبا نحس هب

 00 راف ءارخألا نم ريك أ اهدَحأ نآلْجَر ينءاخ كاوس

 1 ربك ألا نإ هتان ريك ىن ليقف < ام ركطألا

 باب
 ءوضولا ىلع تاب نم لضف

 ةالصلا هيلع ىنلا لاق : لاذ 12 لاي عر براغ نب ءاربلا نعبك هد

 . دج (1)
 ةنس كاوسلا نأ هيف : لاطب نبا لاق « اضرع كاوسلاب هنانسأ كلدب (؟)

 نم دحأ هيف ىجاني ال ليللاو : للللاب هيلع مالسلاو ةالصلا هلع هتظاومل ةدكؤم

 ةاضرد مفلل ةرهطه وهو « نارقلا ةوالتو ةكئالملا ةاجانل كاذ اممإو سانلا

 ده الإ لاح لك ىف بدتسم كاوسلا : عاجش ىنأل هقفلا قو . ىنامزك ها برلل

 هريغو مزأ نم مفلا ريغت دنع ايابحتسا دشأ عضاوم ةثالث ىف وهو ماصلل لاوزلا

 . ها ةالصلا ىلإ مايملا دنعو

 : ىأ « ربك : ىل ليقف . كوستأ مانملا ف ىسفن ىرأ هانعم : ىميتلا لاق (م)

 ةءادبلاو نيرضاحلا ةعاجلا نمريك ألا قح ميدقتىلع ليلد هيفو ربك الا ىلإ عفدا

 مث هلسغي نأ بحتسملا نأ الإ هوركمب سيل ريغلا كاوس لايعتسا نأ هيفو « هب

 ىغني اذكو هريغو كاوس ىف نسلا ىوذ ميدقت هيف : لاطب نبا لاقو , هلمعتسي

 نم دارلاو ء ها كاوسلا ىلع اسابق مالكلاو ىشملاو بارششلاو ماعطلا ىف هميدقت
 .. نسألا : يأ رمعلا ىف ةدايزلا ربكلا



 ١٠ ءوضولا ىلع تاب نم لضف

 0 2 ةالّصلل كوالا سوت كَمَحْضَم تيتا مالسلاو

 و ؛ كيلإ 0 تن مهلا : لق و « نعألا كقش لع

 0 4 كيلا يه 0 كيلإ ى ربط تاو كلل ىرْمأ

 كّيِنبو + ترن ىلا كباتكب تنَمآ يللا « كيلإ الإ ىحْتَمَآَلَو
4 

 يِزَِو 0و لم تأ كلل ني تاي

 بودنم مونلا دنع ءوضولا نإ : لاطب نبا لاق . مالسإلا نيد )١(

 متخ دق نوكيف همون ىف هحور ضبقت دق هنأل ءاعدلا كلذكو « هيف بغرم هيلإ
 ثردحلا ىف : ىوونلا لاقو , لامعألا لضفأ نم وه ىذلا ءاعدلاو ءوّضولاب هلمع

 كلذ هافك ائضوتم ناك نإو ؛مونلا دنع ءوضولا اهدحأ ةبحتسم ةمهم ننس ثالث

 قدصأ نوكيلو هتليل ىف تومب نأ ةفاخم ةراهط ىلع مونلا دوصقملا نأل ءوضولا

 نأل نعألا قشلا ىلع مونلا : ةيناثلا .همانم ىفهب ناطيشلا ىعالت نم دعبأو هايؤرل

 : لوقأو  هابتنالا ىلإ عرسأ هنألو نمايتلا بحب ناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىللاعت هللا ركذ : ةثلاثلا . ةيبطلا تكلا ىف روكذم وه اك ماعطلا رادحتأ ىلإو

 لك ناك الا نع نكعم 00 لوقأو دش ةتالؤ لمح عا ا

 ىلعو « تاوبنلاو تايملإلا نم لسرلاو بتكللا نم الامجإ ها

 لدتو تافصلا نمو هيلع هجولا لدبو تاوذلا نم ىلاعت هللا ىلإ لكلا دانسإ

 هللا ىلع لكوتلا نم هيف ام عم هيلع رهظلا دانسإ لديو لاعدألا نمو هيلع رومألا
 اريشو اريخ باقعلاو باوثلاب فارتعالا ,لعو شاعملا بسح اذهو هئاضقب اضرلاو

 . داعملا بسحم ادهو



 ىراخبلا رهاوج 6

 لسغلا بانكح

 باب

 لسفلا لبق ءوصولا

 هللا لص |00الاو لاو هيلعدلا لم ىتللا ج و ةسااق .عا هه

 أضوتي مث 1 ا ادب ةاَمْلا ن نم لما ذإ ناك سو آو هيل

 0 7 لوطا اا( ادق ءاملا ف :ةعباضأ 1 2 4 ةالصلل او

 ل هداج لك ءاللا ضيفي 1 0-0 0 ا لَو ََس 2 05

 00 لاو اثأ لستغأ تنك :.تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ح د
 1 5 حِرَدَق نو دحاو ءانإ نم سو هيلع هللا

 الل قل لح نأ لوسر ناك : 0 هللا ىضر ةشئاع نع - ١

 ل هبانلا نم لكمعا اذإ لسو

 5 رو هيلع تا ىلص أ لودر لاق - لاق معطم ع روحا قعد 1

 لسفلا ىرحتتل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ ةيفيك تمهف كلعل (1)
 دنع الطر رمشع حس « عصا ةنالث مخ لامك 3 قرفلاو » لاك لك زئاحلا حيحسلا

 نم ناسنإلا قةحت, نأو : نأسلاو ضورفلا انا اعلا رحرأ ١ ناجللا لها

 وأ ةيانجلا ند لسع دكا مم و »ع هلع رو مسجلا خ6 معي ءاسلا ذآ

 . ةرابط ىلع اهتالص ىننتل سافنلا وأ ضرحلا



 . امهيعلكر هديب راشأو ثالث ا

 سو ل لاق كلام نن سنأ نع ان 52

 ىَدْحإ ( هو 4 2 ملاو ليللا ند ةدد-اولا ةعاّسلا ف هنأسن و

 هنأ مع دحع لاق؟ ِ؟ ل و : 0 تاق : لاق ؛ 2

 رو مع وت
 0 : م دح ا 2 0 نع لكيعدس لاقو . نيثالث ةءوق 0 ىطْعَأ

00 

 ع : 1 2 0 3
 تاما 5 0-1 0 0 لاق هنع هللا ىضر ىلع نعد

  هتنبا ناكسمل - ملسو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسي نأ ًالُجَر
 . كرك ذ 'لسغأو ْأَّضَوَت : [ هل] لاقف هلْأَسف

 هيلع كا لص ىنلل ا هنوممم ت ا و : لاق سابع 2 .ي ح "©

 ةقيميب بص انيلسعف هيدي لع ضو باو 000 | لسو هلآو

 0 ءاعاسغ 2 اهحسف ض رآلا لم ل ح 9 لسغف هلامش ىلع
 تس رتو#انوع

 1 ماقو 0 0 14 هْيءاَرْذَو 4 و لسغو قش

 7 ا 1 1 0 ف هيملق لاف 2 6 مدسِج

0 

 .٠ هيد صمد

 هب انح نادحإ باصا اذإ 5 تلاق ةشئاع نع س <
 4 م

 ىلع ىرخألا اهديبو نوعألا اهقُش ىلع اهديب 0 ً 8 ”فوف م :

 2 اهقش



 ىراخنلا رهاوج ٠

 باب

 0 | راع عل نا ري يا 3

0 
 كٌتينْغَأ ا 71 د11 هادف ؛ وباوث ىف 9

 "1 نع ىل ىغال 0 كننترعَو 0 نى

 بأب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك: لاف اربع لاا يضر ةقياع نع حب
 2 2 05222 2 لا 0 ا 2. 2

 . ةالصلل راد لا ماني نا دارا اذ

 ' ع و مدح دحا# ىأ )1(

 . ىتتينغأ معن : ىأ ()

 هللا تاولص بويأ نوكي نأ لاحم وىنغلا لضف هنم طبنتساو ؛كريخ : ىأ ()

 لوبقلاب هاقلتو « هير نم ةكرب هذخأ اعمإو ايندلل ابح لاملا اذه ذخأ هيلع

 . انايرع لاستغالا زاوج هيفو اهم ارفك اهنع ضارعإلا ىف نأل ء ركشلاو

 اع ار و اسرد 6 ()



 « ُهَسأَر قلتو ةرافطأ لقيا ْبْمللا ميت : ءاطع لاق ح د5
 . أاضوتي ل نإو

 هللا لوسرل باطما نب. رم ركذ :.لاق هنأ ريع نب هللا يع نك

 هللا ىلص كالوس لت لك نع ناصح ل
7 

 مم 015 ةريسلاواعا لسو هلآو هيلع

 بأب
 ناناتلعا قتلا اذإ

 : كطتلا كفو نقف 1” 7-3 ها نيلع (ذإ

 هلسغ ريخأت زوجم هنإو « مونلا دنع بنجال بودنم:ركذلا لسغ نأ هيف (1)

 : هتدبافو « ءوضولا نع

 )١( ءوضولا ءاضعأ نع هعفريو ثدحلا ففخم .

 . همانم ىف توعع نأ ةيشخ نيتراهطلا ىدحإ ىلع تيس (ب)

 . الملا ىلإ مايقلا دنع قيضتيو « روفلا ىلع سيل ةبانجلا لسغ ( ج)

 )١( نالجرلاو ناديلا ىأ « ةبعش عمج ٠ ناذخفلاو نالجرلا وأ ٠
 .نارفشلاو نال ا

 لاق . ناتخلا ناتخلا سمو ةباور ىفو « اهعماج : ليقو « اهتقشم غلب (*)

 - تباغ ىتملب ىنلا لازتإ ىلع فقوتبال لسغلا باحنإ نأ ثيدحلا ىنعم : ىوونلا



 ىراخبلا رهاوج ١٠١مل

 شبملا ناتكك

 اول رغآف « ىَذَأ َوُه لق ٍضيِحَلا ن د كول ا م هلا لاق

 1 3-2 0 2 0 حش 7 0 ءاتدلا

<2 2 

 ناتخلا ناتخلا سه ىنعمو ءلجرلاو ةأرملا ىلعلسغلا بجو جرفلا ىف ةفشحلا ح

 0 | 7-01 نأ كلذو ىلا ةقمخ دارلا سيلو ٠ اهَجرف ق هركذ بيغ ىأ
 هرك ذ عضو ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو . عاجلا ىف ركذلا همم الو « جرفلا ىلعأ

 ةاذاحملا ةساملاب دارلاو ٠ اهلع الو هيلع ال لسغلا بحب ال هلوب ملو اهناتخ ىلع

 : ىلاعت لاق . ها ملعأ هللاو ايذاحن ىأ ناناتخلا قتلا اذإ اذكو

 اوماعت ىح ىراكس متنأو ةالصلا اويرقت الاونما نيذلا امأايلا#9 )١(

 رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو اولستغت تح ليدس ىرباع الإ ابنج الو نولوقت ام

 ةروس نم -- ع+ مي اروفغ اوفع ناك هللا نإ ميدأو مهوجو اوحسماف ايبط

 ؟ ءاسنلا

 ميديأو جهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متم اذإ اونما نيذلا اءأ ايلا ( ب )

 7 انج متنك نإو نيبعكلا ىلإ ملح رأو مسوءرب اوحسماو قفارملا ىلإ

 اسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىذرم متنك نإو

 هللا ديرب ام « هنم «يديأو ؟هوجوب اوحسماف ابيط اديعص اوممشف ءام اودحم ملف

 مسلعل مسيلع هتمعن متلو مكرهظيل ديرب نكلو جرح نم ميسيلع لعجيل
 ودين اكلا ةروس نم 4 نوركشت



 ١١6 ضدملا باتك

 ١ 1 20 هولي
 جحلا الإ ؟ 3 ا انجرخ 5 تااق 5 هللأ ىكر ةساق نع دس /؟

 : 0 0 20 ١

 0 ل 3 6 ه-- و ٌ 2

 1 : لاق معن ناد قر « كلام: لاق « ىبأ انأو

 ٍتِيْبْلاب فوطت آل نأ ريغ جالا ىضقب ام ىغقاف ' ”مد ١ تآنب ىلع هللا 3 1 0 ك7 00 0 ل 1 2 0

 2 رقاب ةثانشن نع رس هءاع 1 ىلص هللا لوس يو :تلاق

 ىف ةرمعلا عانتما نونظي اوناكمهنأل جهلا دصقل الإ جورخلا ناك ام )١(

 . جحلا رهشأ

 . ةكم نم بيرق عضوم (؟)

 مد نايرج : حالطصالا ىفو ؛ نالسلا : ةغلن ضيحلاو . ضيح كياصأ (ع)

 ىف هنايرج ةضاحتسالاو ءاهغولب دعب ةأرملا محر هيخري « ةمولعم تاقوأ ىف ةأرملا

 ليس ةضاحتسالا مدو « محرلا رعق نم جرخم ضرلا مد : اولاق . هتاقوأ ريغ

 . ىتامرك ها «لداعلاب ىمسيو محرلا ىتدأ هنم ليسي ىذلا هش قرع نم

 : هيقو

 )١( ةدابعلل عنام لوصح ىلع هتيبدن لب نزحتلاو ءاكبلا زاوج .

 . كسانملا نيب نم ةراهطلا فاوطلا طرش ( ب)

 جوزلا ةيحضت زاوجو « هئاسن عي ةدحاو ةرقبب ةيحضتلا زاوج (ج )

 مال

 4 هجوز هل انحلصأو ال : ايركز انديس ىف ىلاعت لاق « نهدعب نمو (:)
 هتأماو 89 : دلولاب رششب نيح مهاربإ انديس ةصقو « اهتضيح اهماإإ در ىأ

 . تضاح ىأ « تكحضف ةمئاق



 ىراخبلا رهاوج 2

 باب
 هليجربو اهجوز ا ضئاخلا : -

 7-5-5 ا 2

 . ”ضن اح انأو 0 1 1

 طشمأ )١(
 ةدسلل برقي دجسملا ىف فكتعم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 قنورلاو ءابملا هل لعجيو ٠ هحرستو هفظنتو هلحرتف فيرمشلا هسأر ةشناع

 تلقح « لسو هيلع هللا لش رت ل ومد قا ةقعناكم ةدوزو ةلهاك ةندع :كفطالاو

 ىلعو ةفاظنلا ىلع 008 هتلدح ىلإ وهدي كلذ عمو ٠ هبر ةدابعل دجسملا ىف

 . هير ةعاط

 :..دئااوق» تيدا قو

 هسأر وأ هلجر وأ هديك دجدملا نم هضعب جرخأ اذإ فكتملا نإ )١(

 ه0 عا لطحتال

 نا ابلغ نآل اهاضر' هوحنو لسلا ىف ةخوزاا مادختسا زاوح (ب)

 [ . اهاضر ريغب زوحي الف , هتيب ةدزالمو اهسفن نم جوزلا

 . امرششابم زاوجو ضئاحلا ةرابط ىف ةح> وهو : لاطب نبا لاق (>)

 وأ عاملا ا دارأ ّي دجسملا ىف نوفككاع منأو نهورشابت الوإل (د )

 ه سلا مسا هيلع عقو ام لك اهم درب حو ىعاودلا نم هنود ام

 ضنئاحلا الت ل“ ا 01 ىف امو لاجرلل رعشلا ليجر ( ه (

 ١ امرك هااءءايطخو هلاايزم دس



 ١1١ حلا باتكص

 بأب
 ضئاحلا رحح ىف لجرلا ةءارق

 لا نأ اهننع هللا ىضر ةشئاع نع الغ

 ”١ نآرقلا أرقي مث ”صئاح انأو ىررُجح ىف هىكشي

 باب

 رسما نال

: 82 2 . 0-0 8 

 : 9لاقف ءاسنلا ىلع رف ىَلَصْلا ىلإ رطف وأ ىحضأ ىف سو هلآو هيلع هل

 ال 9 : ىلاعت لاق ء« بنج الو ضئاح فحصملا سمن ال : روهخلا لاق )١(

 نور لإ ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تكا دقو 2 #« نوروطملا الإ هسع

 برقي ةءارقلا زاوج ىراخبلا ضرغو « « رهاط الإ فحصملا سمب ال ) : مزح

 جتحاو سلا [دكلف لاك كا 5 د اممفو « ريناندلاو مهاردلا لمح ضئاحلاو

 هيلع هللا ىلص هباتكبو ٠ « سجني ال نمؤملا » : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقب

 هيلع هللا ىلص ىثلا بتك ا امارح ناكولو « نآرقلا نم ةبآ لقره ىلإ مسو

 دقو , ساحيأ مثو مهديأب هنوسمب مهنأ ملعي وهو نآرقلا نم ءىشب هيلإ سو
 ىف نارقلا ةءارقو ٠ ضئاخلاو بنجال قلطم ىلاعت هللا ركذ نأ ةلالثلا داق

 . ىنامرك هأ ءامهتب قرف ةجحت الو لات هلا ١

 . ةقدصلاب نع رمأو ءاسنلا ظعوف )0



 ىراخبلا رهاوج 01

 ةالص ناكم فرش ماسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر انديس : ثيدحلا حرش

 الآ اف | ذك ىلإ نم كاشلاو ) ناضمر دع ىف وأ ٠ نابرفلا دبع ىف ديعلا
 فطعلاوناسحإلاو ةقدصلاب نهرمأو « ةايلا دامعو ليقتسملا تايتف ءاسنلا ظعب

 نأ ىلع هعلطأ ىلاعت هللا نأل ؟ اذامل . تالاكلاب ىلحتلاو ءارقفلا ىلع

 . رانلا ىف نهرثك أ

 : نعأب تاهباف بيتلا نع ةئلاشق

 روك ه0 ناك اه نالقتستو ء نكيلع تراس نودححت )١(

 . اهركش ءادأ كرتب اهرتس ىأ ةمعنلا

 داعبإلا نعللاو ٠ بابسلاو قاقشلاو بضغلا ةرثكو طخسلا نربظت (ب)

 نأ زوحن الو هب رحن ىلع ءاددعلا قفتاو « كلذب هيلع ءاعدلاو ىلاعت هللا ة<ر نم

 ارفاك وأ ناك ًاماسم « ةيعطق ةفرعم هرمأ ةعاخ فرعي ال نم هللا ةمحر نم دعب
 01 01 ٠ ىأك هلع توع وأ رفنكلا لعتام هنأ ىعرش صنب انمع نم الإ
 سيل ممل فصولاب نعللا نأل ٠ نيرفاكلاو نيةسافلاو نيملاظلا نعل زوحيو
 اوما نم ضلاخلا لقعلا : بللاو . ىتامرك ها ؛مارحم

 ءةارقإ كيرلا قو

 . تائيسلا نيهذب تانسحلا نأو تارعلا لاعفأو ةقدصلا ىلع ثحلا(١)

 . ظفالا بدعو ثيدحلا بيطو ةرشاعملا نسح بلط (ب)

 . نعللا راثك إ اذكو « رئابكلا نم طلاخلا جوزلا ةمعن نارفك (> )

 . عوبتلا عباتلاو ملاعلا معتملا ةعجارم ( در

 0 ه1 بابحتسا (ه )

 تح صقتلانأ ىلع للد ثيدحلا ىف :ىباطخلا لاق. ىووت ها :ةنتفلا نم افوخ مع



 ميو نلقف ءراَنل 1 أ نُكْشِر ىلإف © نودصت ةاَسنلا ل ١

 نم ا م ريشَعْلا نر مك نعللا َناريُكَس : : لاق ؟ذهنا لوس اذ

 ناق « نك اَدحإ نم عزاخلا لجل 20 نيدو لمع تاصقأ

 لغم ةأرلا ا ةريكلا : لاق ؟ هللا لوشن اكككذو ا نا امو

 « ًاماقَع ناصقن“ نم كِلَذَف : لاق ! ىلب : نلق ؟ لجل دبش فطن
 نم ”كالذف : لاق-1 لب ن مضت 3 لست 1 تضل 0 لأ

27 

 : ايمي ا

 باب
 ضيخلا نم اهابسغ دنع ءآرذل 2

 ا تناك لا ضو ةيطعاما ا

 ا ا 0 ا جور لع الثا كورا
- 2 

 صخر 00 بولا اوك سيل الو و

 ضئاخلا نع طقس هنأ هف : لاطب نبا لاقو . نيدلا نه صقن تاعاطلا نم

 ةقدصلا نأو مهل لأس, نأ محريغو نيكاسملل ةعافشلا هيفو ٠ موصن'و ةالصلا
 « ةدشاا ضعب هيف مالكب ظعولا زاود هيفو « نيقولخلا نيب ىلا بونذلا رفكت

 . ها هيلع هلهأ ةبحم بلغت نأ لجرال بيعلا كرت هيفو

 . ابجوز دف لجأل ةنيرلا نم عنمم ةأرملا )١(

 . جسني مث اهزغ غبصي ةيناع دورب (؟)
 ( ىراخلا رهاوردر - )



 ىراخبلا رهاوج ل

 ل ا ا ل ا
 ار نم مدبب ُق اهضيح نم انادحإ ةفلا ال اذإ روطلا دنع انل

 . زئانجلا عابتا نع 16 ا 4 ا

, 

 )١( مدلا ةحئار مفدل .

 . « رطعلا نم برض رافظألاو . مدلا زل[: معنا ةتينيط نم ةعطق ىف ىأ (؟)

 ' تاككلاو : ايحوز ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا نم تعنتما : ةأرملا تدحأو

 ؛ ةنخدلا ىف لعحن دوسأ بطلا نم ءىش : رافظأو . رحبلا ريقاقع نم طسقلا

 لا نسا نم املسغ دنع « دح ريغ وأ ًادحم ضئاحلل حيبأ َ لاطب نبا لاق

 ةسلاحو ةالصلا نم هتلبقتسم ىم امل :طسقلابروخبلاب اهسفن نع مدلا ةحناز أردت

 ] . ها مدلا ةحنار مهيذؤت الثل ةكئالملا

 اعإو ٠ رهطلا دنع ةدحاو ةرم رانلا ىف هحرطتو هذننت ام ىنعي ( ةذبن )

 ةدلا : عىووتلا لاقو ةحارلا عطقي ام رادقمب هنم ليلةتلا كلذب تدارأ

 ىلإ عرسأ هنوك امإو ؛ ةهيركلا ةحنارلا عفدو لحلا بييطت امإ كسملا لامعتساب

 . دلب مسا رافظأ : لبقو ؛ ىتامرك ها ءدلولا قولع

 ةنيزلا عاونأ ةلمرألا كرتت ٠ ةدومحلا ةلخلا هذه نم فظنأو قنأ تيأرأ

 مايأ ةثالث نع اهنزح ديزي ال اهجوز ةدقافلا ريغو ٠ ةرخافلا اهبايثب ىلحتت الو

 رصبلاو عمسلا ءلم ابجوز نيع الم و ايلعبل دعتستو رطعتتو نيزتت مث نملايلب

 « رمثيو فظنيو فجل مدلا عاطقنا دعب محرلل بيطلا عاونأ عراشلا مابأ دقو

 اوقتاو يسفنأل اومدقو متئش ىنأ جسثرح اونأف لل ثرح مكواسن إف : ىلاعت لاق

 باصخإ عضومو جاتنإ لحسىأ : ثرحمنينمؤملا رمثبو هوقالم كسنأ اوماعاو هللا

 5 طمف ةوهشلا ءاضفلال لبنلا باطل



 ١١6 محرلاب لكوملا كلملا ءاعد

 باب

 هؤاعدو محراب كل ١١ كليملا

 مالسلا ةالصلا هيلع ى دا نع هنغ ها ىشر كللاهأ نب نين ل١ - ا/ا/

 0 لاو 2 9 5

 1 1 لوقي 1 1 10 ]خو ع 7 نإ : لاق

 لع نإ 03 2 أ 2 م #27

 نري الو نأ هللا دار اًذِإف 0 : را ةقلع براي

 لجألاَو راق 7 ديمس مأ 7 قش ىلا ايا ربكم 00 0 0 100 20 3 0 ء(6)
 02 7 0 1 حا 1-5

 هم ندب لى بةلئ_دف

 . ةدماح مدلا نم ةعطق ( ؟ ) .:ىنم أ ليلك هلا

 "جرا ام عا 2 8 نم ةملطق (#)

 . راتلا ىف هلل صاع 0 . كللا(ةهز

 .هب دبعلا عفتني ام ( م. ) . ةنخا ىف هلل عيطم (7)

 . هتهبح ىلع نيكل ١) .) . :تنوللالو ةاحا هذم (ةز

 : تبدأ عمج

 )١( هقلح وهو أدبلا داح .

 ةوامشلاو ةداعسلا وهو . داعملا لاح ب (

 هيف توع صخشلا نأ هللا دع ىذلا نامزلا ىأ لجآلا مهو امهنيب ام (ج )

 . هتايح هدم وأ

 لاوحأ مع ىلاعت هلل نأ ثريدحلا ةدئافو ء قزرلا وهو هدف فرصتي ام (ةد

 ةداعسلاب مههف همغ قيسو . مهتازرأو محلاجآ تنوو . مقلع نأ لق هماذ

 ةنسلا لهأ تهدم اذه 0 1



 ىراخبلا رهاوج ليحل

 باب

 ةليقلا لابقتسا اضف

 هللا ىلص هللا لوسر دك لاق عاطل ل صا وعدل

 ا ال هل الا وأرق ىتَح "”َسّنلا لات نأ ات روأ : سو هيلع

 5 ب ا 00 1

 نار سا وب

 ادلع َلبقأف ةالصلا تميقأ : تلاق ايننعا هلل ىضر ةشئاع نع - و

 60 وُ ربو "< وفض اوُميِقَأ :لاقق ههجوب لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ىبَظ ءارَو ْنِم 1 ان

 باب
2 

 اةطكنيلا نطرألا كيت

 ملسو هيلع لأ ل هللا لور لاق : لاق هللا دبع نب رتاج نع جام

 يشأ لوسر دمع عم (؟) :. نيكرمشلا (6)

 . [وفضالت 8 ١ ىف قا



 0 4 بغا 0 :5 "7 دحأ نهطعي مل اسخن ”تيطغأ
4 

 086-2 لا -

 ا : أف 4 2002 ادم ضل تانجو 0

 0 2 هدلصلا 25

 ةصاخ هماؤق ىلإ تعبي ٌئنلا نك ”ريطْعَأَو

 3 الا ىلإ

 و

 . ءايبنألا نم (1)
 . ىئادعأ بولق ىف فوخلا فذقب (؟)

 . ايام (0)
 . مجاغملا « باكرو ليخ فاحيإب رافكلا نم لص> لام (4)

 ٠ ةعارضلا ليس ىلع ريغلا نع رضلا كرو ريخلا لعف لاؤس (ه)

 هيلع هللا لص انين ةصتخم اًلوأ ؛ ماسقأ ةسمح ةعافشلا : ىوونلا لاق

 موف ماحدإ ىف ةناثلاو ,« فوقولا لوطو فقوملا لوه نم ةحارإلا ىو : ٍلسو

 لحد نميف ةعبارلاو « رانلا اوبجوتسا موقل ةعافشلا ةثلاثلاو « باسح ريغب ةنجلا

 ىلص اهلهأل ةنجلا ىف تاجردلا ةدايز ىف ةءافشلا ةسماخلاو . نيبنذملا نم رانلا

 « ( ةماع ) كتنسب انعفنو الاكو الاجو ءاهم كدازو هللا لوسر اي سو كيلع هللا

 امو إل : ىلاعت هللا لاك ل مجعلاو برعلا , مر يغو هموقل ىأ

 ءاممل نارا ىو هتزدعم ءامس همن ىلاعت هللا صخو ؛ مي سانلل ةياك الإ كانلسرأ

 ىلصيو مميتي ىأ ( لصيلف ) نامزلا رخآ ىلإ هتغاب نم اهلوبق بوجوو هتوعد
 طرتشي ال هنأ ىلعو ةالصلا تاوف فاخو ءاملا مدع نإ « ىرضحلا مميت ىلع ليلد

 ةفينحوبأ هب جتحاو : ىوونلا لاق . اهريغ وأ ىصح وأ المر دحي دق ذإ « بارتلا

 - ةياورلابدمحأ وىعفاشلا جتحاو: ضرألا ءارجأ عيمج .مهيتلا راوج ىلع كلامو



 ىراخبلا رهاوج اا١م

 "0000000 4 كاردح ق لايفس وأ ىئذح : سابع نبا لاق تملا

 |0000 0006 9 ةالملاب ح مالبلاو ةالصلا هيلعىنلا ىتعي س انرمأِ

 0 نفاعملاو

 باب
 ىلاعت هللا لوقو بايثلا ىف ةالصلا بوجو

 «04( دنس لك دنع كتنيز اوذخ )

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ عوك آلا نب ةءاس نع -..؟

 ةصاخ بارتلاب الإ زوحم ال هنأ ىف  اروهط انل اهتبرت تلعجو و ىعو ىرخألا ح

 عيبلاك ةصوصخم عضاوم ىف تاولصلا مهل حيبأ انلبق ناك نم ىأ (ًادجسم تلعج)

 هتراهط اونقيت امف الإ نولصي ال انلبق اوناك نيذلا نإ : ليقو « سئانكلاو
 « هتساحين انقيت ام الإ ضرألا عيمج ىف راسا رار كيو انلمحو ضرألا وح

 كلذو روش ةريسم هنيبو ىنيبو ىنئاخم ىأ « ودعلا بلق ىف عزفلا ىلاعت هللا قلأو

 ةمدقتملا ممألاو « دابجلاب هيبن هللا صخ دقو . ودعلا ىلع هايإ هللا ةرصن نم

 : نيبرض ىلع

 0١0١ 019 لك مق راثكلا داهج مهتم ءايبتالل حس مل نم مهنم (1)
 الو هتقرحاف ران تءاج الام اومنغ اذإ اوناكف محل حأ نم مهنمو ( ب)

 . ىنامرك ها « ةمألا هذمل حببأ امك وكلم نأ محل لحب
 . ملستلاب ةمتتحلا ريبكتلاب ةحتتمملا ةدابعلا (1)

 . عئاولل قباطملا لولا (؟)

 . ةالص(غ) . تاءورملا مراوخو تامرحلا نع فافكنالا («)



 ا ةالصلا باتحك

 رب ل ام هيف مما ىزلا باوُتلا ىف لص ْنَسَو « ةكوتب اَلَو "هارلي
 ناي'رع تدبلاب فوط ال نأ مالبلاو ةالشلا هيلع ةوتلا مأو 0١١

 ةوُسلقلاو "ةماعلا ىلع نودجتي ءوقلا نك : نشا 00

 هش لو

 مل-و هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةنيحب نب كلام نب هللا دبع نعو م4

 . يطب" "ضان ع ىىح هيدي نيب جرف ىلص اذإ نآك

١ 

 ماع ىَأَر ملسو هيلع هللا لص هللا لونمر نأ ديعس لأ 020200

 8 دحأ مخنن اذِإ : لاقف « 2 ا لّواتف دحسال رادح ىف ل ا 0

 )١( هرارزأ دشي .

 )١( ةساحم :

 دوجسلا ءىزحي ال : ةيعفاشلا لاق ٠ كلام ههركو ةفينح وبأ هزوج (م)
 نوكي نأ بجو سأرلا حسم ماقم ةماعلا ىلع حسملا مقي ل امل هنأب نيجتح اهلع
 ةدش ىف بوثلا: ىلع دوحسلا باب اذه ىف ىراخبلادروأ دقو « كلذك ٠ لا

 « ىدزألا -عس ن ةماسم ىلأ نع ةبعش ن ء : لاعنلا ىف ةالصلا باب ىفو . رحلا

 : لاق ؟ هيلعن ىف ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكأ كلام نب سنأ تلأس : لاق

 ىلصيو امهحسميلف ةساحن امهف ناكنإو « ةساحمن نيلعنلا ىف نكي مل اذإ ؛ ها معن

 . ءاملا الإ تاساجنلا ربطي ال : ىفاشلا لاقو ؛ امهف

 . ةماحنلاب ىر (:) 1



 ىراحبلا رهاوج ١
 اب لاا 2227722722 يي يي ا يميل يل

 كلا ل ا 5-3 20-8

 ص 1 دههجَو ل لبق نر

 : تنل رمد تتم

 : لسو هياع د1 12 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب نننأ نع ما

 ا ا : دج ١ ىف قا زيلا

 00017 الا هيلع ىنلا ناك : لاق دي ا 00

 . هيف ىلصف دحسلاب دب 7 نم مد ادإ

 باب

 ىلدلا ىدي نيب راما ىإ

 -00- هياع 00 ىلآ 52 0000 لاق : لاق مهج ىلأ نع م

 "يو : 1 0 0 ا
 اريح نيعب ر | فقهي كا ل هيلع ادام ىلملا ىذي نس الا م

 0 اا 7 7 7 ٠ 0 رددعاو عم عا

 نيعب رأ َلاقأ ىرد أ ال لاق : رضنلا ونا لاق هيدي نيب رع نأ نم هل

 . ا وأ ارهمش وأ انو

 باب

0 

 000 سند 00 .عاس مه

 )١( ةيآلا ي اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو 8 : مف لزن نيذلا ةثالثا دحأ .
 -  رش دس ولت



 ١١ ةالصلا باتكح

 بأب

 لع هب ىهذب تتدح 0 نم

 هللأ 100 لاق دنع ىلاعت 3 ىف هال دواو ناك نع

 ىلإ ؟”نانثا لايقاف رش ةنالث لبثأف دجسملا ىنلسلو هيلظ نا ل

 نا رهغالعو لح للانم.للطت ةدحرلا كت المن الانم و اةراللا 01

 هلأ 22 0 منعا ارهاط اًدص وتم هن الص 50 ف اسااح رهتسا عدلا 4ةدمحرو بونذلا

 : هلع ناسحإلااةطافإ ةمح لاو :تونتلا رت .ةرففملاو عر كو 2000

 هكنالالا نافعتشا ثدحلا ابن. مر ةءطخ دجشملا ف ثدحلا : لاك ناك
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 0 متلك ىذلا موي اذه ةكئالملا



 لك ماعطلا رضح اذإ

 ماعطلا رضح اذإ
 هك

 نع اهنع هّللأ ىصر ةشناع تدعم : لاق ةوئع نب ماشه نع س ١٠١6

 تكيفأَو '"”ءأشَملا ”مضو اذإ : لاق هنأ ٍلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا
 .2ءاعتلاب 0 وردا هلال

 :ملسو هلاو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع -

 "نو 1 مم ىْمَقَي َّىع "لحمي لَو م.اعطلا 7 أ ناك اذإ
 رد ج 2ك
 . 2 دانعلا  تسدنقا

 . ةالصاا ديرم ءاشع 3 )١(

 لقي تح هتجاح ىلع هلابقإ ءرملا هقف نم : ءادردلا وبأ لاق « ًابدن (؟)

 . غراف هبلقو هتالص ىلع

 ةالصلا ةيهارك هنم طدتساو ؛ لك لل ناقوتلا دتشاو تقلا عسو اذإ (ع)

 . ةالصلا نم دوصقلا عوشخلا نع باقلا لاغتشا نم هيف امل ذئنيح

 ةديدش هسفن تناك اذإ امف وه اع إ ماعطلاب ءادتالاو : ةنسلا مح رش ىف لآق

 هللا ىلص ىنلا نأل ةالصلاب أدبيلف الإو « ةعس تقولا ىف ناكو « ماعطلا ىلإ ناقوتلا

 , ىلصي ماقو اهاقلأف « ةالصلا ىلإ ىعدف « ةاش فتك نم يحب ناك ملسو هيلع
 مامطل ةالصلا اورخؤت ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هننا لوسز نأ ىوراشو

 تقولا جرخ لكأ ول ثيحمب تقولا قاض اذإو ٠ ىنامرك . ها « هريغل الو

 . ةالصلا ريخأت زوحم ال



 ىراجلا' رهاوج لي

 باب

 لك ١ ام هدذدو ةالصلا 2 مامإلا عد اذإ

 كَ 0و ار : لاق هابأ نأ ةيمأ نب ورم نب رفعج نع ح ٠٠

 ةالصلا ىلإ ىعذف اهنم 2 اعاَرذ ”لك أي ٍلسو هل هلا ىلعو هيلع هّدلا ىلص

 - [موق مو ىلصف نيك حّرطف مانف

 باب

 وها و قدوم رمسلا ىف ندؤيل لاق نم

 ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلل تيتأ : لاق ث رب وحلا نب كلام نع -

 امحر ل 0 ا نع رسسع 100 0 0

 م0 يركن اوءَجْرا : لاق انيلاهأ ىلإ ًاتقاوش ىأر ادلف :" ايفر
 )0 ع1 * كل ”نوكياف ةالصلا 0 اذن[ امو موو

 0 35 ”كمْوَعلَو

 . ةانم دبع نب ركب نب ثيل ونب (1)
 . بلقلا ققر (؟)
 مدقتو ٠ ةعاجلاو ناذألا ىلع ثحلا ثيدللا ىفو.. هقفألا : ئنسألا (<)

 . لكلا لاصخ ىقاب ىف ثؤاوتسا نظ اذإ نسألا



 ١و ةالصلا باك

0 
 هبالص ىف ءىش هبار نمو 4 ةالصلا ىلإ باهذلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نعي هنع هللا ىضر ةريسه ىلأ نع - ٠١
 0  ءىلعو 6( ه ا ما 2 2[ . 1 9 "عج «ةالّصلا ىلإ اوغْمَأَف ةماقالا ”ثةمت اَوإ : لاق

 2 رح رص 0 ا 2

 .اوُنمَأَف "كتاف امو اولَصف مك رد اف ءاوعرست اليا ل

 هتالص ىف ءىثش هباَر نم : معو هلآو هيلع هللا ىلص لاق - ٠

 . حلق

 بأب
 ان اهدحو ةلول

 ىنلا فلخ انتيب ىف ”يتيو انأ تيَلَص : لاق كلام نب سنأ نع 0
00 3 

 0 يكس ؛مأ ىكمأو مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( ةزعلا بر بانج ىلإ دوفولا ىف ًاصوصخ ؛ كرومأ عيمج ىف ةدؤتلا .
 انتديس امهءاروو « ريغص معتيو « سنأ انديس نينثا نم نوكم فصلا (؟)

 نع هيقفرم ىفاحي لجرلاف : ءايشأ ةسمح ىف لجرلا فلاخم ةأرملاو . ملس مأ

 دوجسلاو عوكرلا ىف هيدكَن نع هنطبو هيدنج ٠ اذإو رهجلا عطوم ىف ربجمو

 مضت ةأرلاو : هتكوو هيرس ني .اع لجل ةروعو « حبس ةالصلا ىف ءىث هبان

 فاجألا لاجرلا ةرضحم اهتوص ضقفخت و ضع ىلإ اهضعب :٠ حوف ءىث اان اذإو



 ىراخنلا رهاوج 1

 باب
 افلا لاب

 2 ير 7 ّ 0 ّ 3 / 52

 مئافعض 5 ىبوغبا ٍ سو هيلع هللأ ىبص هّلنأ لوسر لاق - ١١2

 1 تح للا 2 ل دردإ رس ا

 . "لافت نوفزارت اعإو

 باب

 افلا لف هسأز مفر نم

 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ن ءح نع هلأ ىضر ةربره ىلأ نع -

 60 يأ د 01 دا ىتع الأ أ - أ يد ا لاق
0 

0-8 

 7 يع 2 لعن 3 « راح و 23 1 6 امإلا 3

 هر

 رام 0

 . لجرلاك ةمألاو ٠ اهفكو اهبجو الإ« ةروعةرحلا ندب عيمجو تقفص ةالصلا ح
 « ريثكلا لمعلاو , دمعلا مالكلا : اعيش ريثع دحأ ةالصلا لطس ىذلاو

 رابدتساو « ةنلا ريغتو « ةروعلا فاشكناو , ةساجنلا ثودحو , ثيدحلاو

 الإ اهف ىلصي ال تاقوأ ةسمخو : ةدرلاو « ةبمتهقلاو ٠ برسشلاو لكألاو « هللا

 لماكت ىح اهعولط دنعو « سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب ببس احل ةالص
 0١ ا سلا ةالس دعو ه2 لوك قح تودل اذ[ حمر ردق عفترو

 '. اممورغ لماكت, ىتح بورغلا دنعو ؛ سمشلا

 )١( عوكرلا هب قحليو دوجسلا نم .



 ١ ةالصلا باك

 باب

 : لاق ٍمسو هيلع هللا لع يتلا ..ع هتع هللا ىضطر سنأ نع 2 8
 2 1١ج رس 0 0 3 . )ٍ 03 راع
 4 0 7 ملح 0 2 لمعتسا نإو 2 اوعيطاو اوعمسأ

 . ةبدبز

 ملل نولصي » : ملسو هع هللا ىلص لاق , دبع لماع يلع له نإو )١(
 اهظفخو اهناكرأ ليدعت مهلعو «  مهاعف اوأطخأ نإو « مهلو يلف اوباصأ نإف

 ىلعو ةدكؤ. ةنس ةعامخا ةالصو « اهتابودنمو اهتابجاو ىف غيز عمم نأ نم

 غلابلاو ٠ دبعلاب رحلا مسأي نأ زوحبو « مامإلا نود ماهئالا ىو ومالا

 ىف ىلص عضوم ىأو ٠ ىأب ءىراق الو « ةأرماب لجر ةودق حصت الو . قهارملاب
 ىلح نإو « هيلع مدقت, ملام هأزجأ هتالصب ملء وهو . هيف مامإلا ةالصب دجسملا
 لئاح الو هتالصب ملع وهو . هنم ابرق . دجسملا جراح مومالاو دحسملا ىق

 ظ . زاج كانه
 ؛.هتعدب هيلع نسحلا لاق : ىراخبلا ىور . عدتبلاو نوتفملا ةمامإ باب ىفو

 قحلا نع لخلا نافلاو . هلامو هلقع بهذ : ىأ . لجرلا نتف : ىنامركلا لاق

 « قباس لاثم ريغ ىلع لمع ءىش لك ةءدبلاو ٠ داضلا حتفب لضلا نوتفللاف

 دا رلاو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىف لصأ هل . نع ملام ثادحإ اعرشو

 ةنس وأ ًاياتك فلاخم ام نابرض تاندحلا :ىعفاشلا لاق ء عا ةحبنلا ةعدللا انه

 . ها مومده ريغ وهو فلاخم امو « ةلالض ةعدللا هذهو « اءامجإ وأ

 تس هنع هللا ىضر نافع نب ناْمع ىلع رابخ نب ىدع نب هللا دبع لخد دقو



 ىراخبلا رهاوج ١

 مامإلا فيفخي

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا )بر ناهفتع هللا ىطر رب رق ىأ نع ح 6
 مه

 2 ةفيعضلا مهم ة نِإَف 2 يي 0 أ لع لاق

 1 ودل 00 َريِبكلَو

6 ًِ 
 0 ليال نجت 2

 اعلا وأ ةرقبلا ةروسل ً 2 6 ا 0 لبقأو هحضأ ًِك رم 6 ص 3

 نيدضانب ”لجر ليفا لكو ااا

 ةنتف مامإ انل ىليو ء ىر' ام كب لزتو ةماع مامإ كنإ : لاقف ء روص# وهو

 نسحاف سانلا نسا اذإف سانلا لمع. ام نسحأ ةالصلا 5 لامث 03 0

 ىوتال : ىرهزلا لاق : ىدبزلا لاقو . مهءءاسإ بنت>اف اوءاسأ اذإو ء مهعد

 3 ( روصحم ) .ىراحي . ها اهنم دب ال ةرورض نم الإ ا ا ىبطت كل

 ىذلا ( ثنخلا ) هتعباتع مات ( عرصأ) رومألا نع عونمت رادلا ىف سوبحم

 ”0 ا اا التلاو نيثيدحما هبشقلاو ةءوعالا فلكس ءاسنلا قلخ هعلخ

 ةمامإلا : اولاق . ةنتفلا ناروثكو مهن» فوخلاك ( ةرورض نم الإ ) مهتعاجشو

 ا اا ]6 6 ءانلاب هجشنا ىف نعفم ثنلاو : لضفلا لأ راتخا عضو»

 جحلا مهلمش ةنتفلا ىنعم مهلمث اهاف ء هتفئاط ىف نوتفذ امهنم دحاو لك عدتبملاو

 - هأ ةهرورص و هلأ مهمامإ تهركف

 )١( امامإ 5

 4 هثاضعل عرمسإ نأ دير لمع هل 01 بحاص 6

 . ىلا ةمدخل نيلمج (ع)



 له ةالصلا باتك

 اكشف سو هيلع هللا لص ىبنلا ىتأف هنم لآ ًاذاعم نأ هملجو ل 00 ١

 ناكفأ + داتا [ذكمل ] لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ؛ ذاع هيلإ

 0000 مسا حبس تيِلَص الو رار ثالث , نافأ وأ - ”تنأ

 او قيس ها ليللاو « ًاهاحضو سمشلاو ىلغألا

 0 ”فيضلاَو ريرَكْلا

 ل عم ىلصي ناك ليخ نب ذاعم نأ هللا دبع نع رباج نع س /7 1١

 .هتزقكاتم جاي مرسو او
 ةالصلاز جوي ملسو هيلع هَل لص لوسر ناك : لاقرنأ نع ب 1١

 مكب 2 اوم :رلسوهلآوةيلع هلال لاقو ١
 ع صو مص

 ن <

 دعب نم

 باب

 نيم املا لادتعا

 يلءو :ةيلع هللا ىلص ىبنا نأ هنع للا ىضر ريشب نب ناينلا نع -
2 4 3 | 1 7 1 

 .٠ د هوجو نيد ا نفلاخيل و 02 ومص يا لاق سو هلا

 هب اودتقي نأ لوألا كسلا لغأ سو هيلع هل ىلد لوسرلا .بطاخم )١(

 جلك متل وأ ىلاعفأ ىلع جتلاعفأب اولدتسيل : :ىأ ٠ فوفصلا ىقاب مه. ىدتقي مث

 . نيعباتلا عباتو مسنم نوعباتلا عتيل ةميرسشلا ماكحأو ملعلا

 0 ل 5



 ىراخبلا رهاو> ١6

 هللا ىلص هللا لور انيلع ا افلا هيقأ : لاق سنأ نع ح ٠

 7 ”1رأ إف اوصارتو ”كق و فص اوُميقأ : لاقف ههجوب لسو هيلع

 . ىرُهظ ءارو

 راو 0 ىلص ى هلا نع اضيأ هنعو ٠

 مالَّصلا ل 5 فول يول

5 
 ريك كلا دع لو 2

 و ركع رو هيلع 2 لص ىف ملا ناك ةرب ره لأ نعد نفي

 ا 7 ةحئافلا ةءارقو ر 3 جلا نس لوقيو ةناكحأ | ةءا رغلا نيبو ريبكشلا

 ملل 0 0 5 قر مثملا ا دع ا و 5 دعأب

 ؟زسغا ىلا 2 ل قع ضير ألا هينا وّتلا قت اك اياطللا نم ىنقنا

 , 57 ِدّرِيلاَو جاَكلاَو غال ”ىايأطخ

 وأ ضرفلاب ميرحتلا دعب حاتتفالا ءاعد ةيعورمشم ىلع ثيدحلاب لدتساو )١(

 توجو إل ىلع ثيدح سم ىفو . هنع هللا ىضر كلام نع روهشملل ًافالخ لفنلا

 تاومسلا رطف ىذلل ىهجو تبجو إل : حاتتفالا ءاعدو « م ةبآلا ىهجو

 هلل ىنامتو ىابحمو ىكسنو ىتالص نإ . نيكرمدلا نم انأ امو ًافينح ضرألاو
 : سندلا . ّ نكهملا لوا انأو ترمأ كلذبو « هل كيرش ال نيملاعلا بر

 تح ريبطتلا 3 دق ونا مبسو هلع هللا ىبص كلدب دارأو .مايعلا بح : درا خسولا



 4.١ ةالصلا بانك

 بأب
 ءامسلا ىلإ رسدبلا عفر

 يلع هلا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع سل
 ؟ يتالص ىف ءامسلا ىلإ مدراس 1 17 4 لاق ٍلسو : 00
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 مر زاَصب أ طخ 013 كلذ ْنَع ء نوني

 باب
 اان لا ف تاقلالا

 فا ىلص 14 لوسر تلاع :"تلاق ان هللا ىطر ةيلاع .عادسلم <

 لاد ؛ لامعتسا اههنهتمب ملو ىديأألا امهم مل ناءام دربلاو جيلثلاو . بونذلا نمدح
 بونذلا صيحم ىف ىه ىنلا :كترفغ» عاونأ اياطخلا نم ىف رهظ ىأ : قشبروتلا
 لاقو « ثادحألا عفرو .ساجرألا ةلازإ ىف ةروطملا ةئالثلا عاونألا هذه ةباثع
 لومش نارفغلا ىلع دزو اهرفغا : ىأ « ءاملاب ىلياطخ لع أ 2 ىبطلا
 قيم اشو ردم اناا منهج ران ةلزمم اياطخلا لعج : قا ,كلا لاق . ةمحرلا

 رق 4 بع ران هل نإف هلوسرو هللا ص«. نمو إ# : لارا

 نع ًايكرت «”تادربملا لايعتساب ءافطإلا ىف و دك, ات لمفلاب ايرارخ افلا
 للدن ::درلا رخو جلتلان مدرأ ا حلشلا 20 وهام ىلإ ءاملأ

 : 0 ها. 1

 : ىأ ( هةكض اللا ىف يضل نألا كتم 0 كلي رك كرد 0

 امإ و ء'دنع.ءايتالا امإ : نما دجإ رع لاطا را 7 ملاح

 عفرلا نع ءاهتنالا ين٠ ناوكيل : ىرطلا لاق . ديعوو مظع ديدهت وهو ىمعلا

 . ها راصبألا قطا وأ



 ىراخبلا رهاوج ١

 هلك ©" ”ىالتخا وه : لاقف « ةالصلا ىف 2 تاغتلالا نع سو هيلع
 لا الص ني ناطخلا

 هل ضفو نيمأتلاب مامإلا رهج

 0 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةري ره ىبأ نع -6

 ةكئاللا َنيمات ل نك نم نان ”مآمإلا 3 ذإ : لاق
 وبن ذ نم مدقت ام هل رفغ 0 ا

 ظ الوعي ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناكو : باهش نبا لاقو

 باب
 دوحسلا ل ضف

 هللا ىضر ةريره ابأ نأ ديزي نب ءاطعو بيسلا نب ديعس نع -
 ؟ ةمايقلا موب ًآَبَر ىرت له « هللا لوسر اي : اوناق سانلا نأ اهربخأ هنع

 . الامثو آني سأرلاب (1)
 . ةعرمسل فاطتخا (؟)

 . هبر ةاجانمل هبلق ىلصملا راضحإ ىلع ضحلا هيف (*)

 لب نمؤلا عنص ىلإ كاد بلو « بونذلل رفكملا ةكئالملا قافو (غ)

 . ىلاعت هللا نم لضف

 2 0 رو يي دتسس 0ساالطبم

 ا 8



 ا

 ةارلاخأ باحج هرد ل رادبلا ةليل“ رمقلا ف نونا ١ ا

 و سلا ىف نور «زبق : لاق“ هلال 11
7 5 

 : لوعتف ذك ةناور 'كشإف : 3! ا .٠ اولاق 0 31 .٠ ل 0 2 07 كال

 ن - 3 ض ا 07 م »2 مِبَعْيلُف يدش
 7 6 ا عبق

 أ 210 02

 م 0 هوقو 0 2 ةّمالا 1 ا 4 ” تيارا 9 نم

0 

 0 0 : 0 أوقهف 1 8 نا 00 2 2 هيلا

0 
 لومي هليأ 0 0 )ع هتف رع 5 ءاج اذ 4 2 نيني ىتح

 2 ٍِ < م 50 / 6

 نيد طاّرصلا برضغيف م 00-5 نور مك 1

 ع لَو «هعّسأبإ لعل رو 0 وأ نو اف متهج 2 0

 . لَ م ا هر لسا مالكو ؛ لبشلا ها

 .نرككفل )1(

 . ةمايقلا موي سانلا ريش (؟)
 : هن احس هتدامع نع دصو هللا نود نه دبع ام لك وأ نيطابشلا اذ

 ها
 . هتر وص ريغ زوج ربل |
 اع 3 اهن وق رعب د 2 تاقصلاب مهل ربظي ' هنآل هدم هللاب نودعتسا 3(

 : هنو لا نوهدتسا ا نيم ءانم م4 نأل ىلاعت ةماعب رثاتسا

 8 هتاقصد 0 08

 .طأ .هلا 6-1 (ةهإ



 ىراحبلا رهاوج 1

 ؟ نادعسلا 6 م ه٠( نادغّسلا كوش لثم ”بيلالك مج فو

 ردق 0 1-1 نادمسلا ملوش 00 :إو : لاق . معن : اولاق

 ل ا مهلامتأب سائلا فطخت « هللا الإ اهملقع
 ممم ه.(0) 0

 ا | رع هلا دارأ اذإ ىتح وجني م 7 لدلرخم نم

 مهنوجرْخُيف هلل دبي .نآك نب ار نأ دك داك هكا مآ ءِراَلا له

 أ 0 0 لا لك هلل مرو « دوجتسلا راب ميت

 ”اتلا هلك( موأ نبا ُلُكَف « راَنلا نم َن ا ٍدوجسلا

 - أ ع صيف 0 دق 0 نوجرخبيف ؛ دوجتسلا

 2 6 7 ع -ٍ 0 ع ل خ 2

 0 هللا غرب 8 - ليَّسلا ليمح ىف 1 0 8 نوتبنيف 4 لا

 رانلا لأ ”رخنا وهو « رانلاو ةنجلا نيب ”لُجَر , ِةبْيَو : دآبعلا نيب + ءاضولا
0 

 2 ا ياللا 1 20
 ىححو - براي لوقف « رانلا لف 5 00 : 0

 لع ”لوقيف اهواك ذ ىنف رحاو امر .دشق دفق رانلا نع 0 2 3 1000-1
7 

 كلت 2111 ١ ”لوقيف ؟ كلذ ريغ نا ا كد لعف نإ 2

 اذإف « رانلا نع ُهَبَحَو هللا فريف قائيِمَو ٍدْهَع نم ءاشب ام هللا ىل
- - 

 مث تكسي نأ ه هللا ءاش ام تكس ا اق .

 )١( كلم ٠ طارصلا بِيلالك هعطقتف لدرخلاك ًاراغص عطقب (؟) .00

  نيديلاو ةهجلاو ءاضعألا ةعبسلاب دارملاو . ةبجلا وأ هعبسلا ءاضعألا (ع)

 . نيلجرلا عباصأ فارطأو نيتيكرلاو

 : اهلل (5) 2 قكدلهأَو ل )هز .اودوس-او اوقرتحا ()



 ١6 ةالصلا باتكك
 مهمسسمسسشسلس مدلل مش الاساسي( سس سس س١

 تيطعأ 2 ىلا + هلل لأ وو اوقف« ةّنْا باب دنع ى لق "براي : لاق

 "بر اي : لوقبف ؟ تا ل امتلأ قايل دْهَعلا

 الأ كلذ لم ”تيطْعأ نإ "تيسع اق: لوقخا كلَ َكَقلَح قش 1 نوث اال

 2 ىطُيف « كلذ ريغ لاسأ ال( كن دعو ال“ ”لوقةيف ؟ ير لاس

 ىأَرف اهماب غلب اذإف « ةنجلا باب ىلإ هُم دقيف. . قاكيمو دبش نم ءاشام

 تكس نأ هللا ءاش ام 528 ا ةرصْنلا نم أبمف امو امرْهَز

 ب مآ نيإاي 9 تلمنو : لا لوقيت ء هلل ىلما 0
 ؟ ”تيطعأ ىلا ريغ لأس الأ قاتيلاو ديعلا تطعن( 00 |

 9كم لجو رع هللا كحضيف 4 كقلح قحأ ىلطحت الا 00
0 

 600 ىح قَمَتَيَف 6 1 2 هل لوقيف ةنجلا لوخد ىف هل نذأي م

ِ 

 0ك د ا نم دز: لجو رع هللا لاق ُهعْينْمَأ

 كلذ كلل : لامع هللا لاق نامألا عب + تيتنا اذإ ىتح لحد زع ا

 ديب

 )١( هل ريا ةدارإو اًضرلا دارملا (0) . ةمحر ةلك .
 )©( معنلا نم : ىأ (غ) . كينامأ نم .

 ١) مل اذإ باب ١ هيف روظلا ءاوتساو عوكرلا مت (

 متي ال الجر ةفيدح ىأر : : لاق بهو ني,ديز تعمس : لاق « ناملس نع

 هللا رطف تلا ةرطفلا ريغ ىلع تم تنم ولو ءتءلص ام : لاق « دوجسلاو عوكرلا

 ع ىلا نأ اع فاضل ملسو هيلع هنا ىلص ًادمع اهلع

 ( ىراخبلا رهاوج تج ؟ه



 ىراخبلا رهاوج- ١

 . باب

 دوجسلا ىف ءاعدلاو حيبستلا

 ةالصلا هيلع ىنلا ناك : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع - ١٠١7

 5 7 لا كتاب توجو وعول داق لوقي نأ ريكي مالنلاو

 ا ناروطلو ات « يل 'رفغا ممل « كريو

 ا 00 لو دو هيلع هلا ىلص ىبنلا ن أ انيأ اهنعو - 5-5

 نم كب ْدوُعْأَو « ربل ٍباَذَع نم كب ذوعأ 5 مهلا : ” ”ةالصلا- ىف
 هيلا ؛ تآكل ةنتفو ايحلا ةنتف "نم كب ا ©”لاّجّدلا حيسلا نتف

 ' هللا ىلصىنلا ىلع سف ءاج مث, ىلصف لجر لخدف دجسملا لخد ملسو هيلع هللا ح
 كنإف لصف عجراو : لاقف ؛مالسلاهيلع لسو هيلع هللا ىلص ىلا. درف ؛ ملسو هيلع

 ظ لصف عجزا 8 : لافف ءملبهو هيلع هلا ىلص ىنملا ىلع مسف ءاج مث ىلصف « «لضت مل

 ' ! ىندعف ٠ هريغ نسحأ ا قلاب كثعب ىذلاو : .لاقف ًاثالث « لصت مل كنإف .

 مش نآرقلا نم كعه رسبت ام أرقا مث '6م ركف ةالصلا ىلإ تق اذإ » : لاق .

 الابل وع « ًاسلاج نئمطت تح عكرا
 لعفا مث , ًادجاس نُئمطت ىتح دجسا مث , ًاسلاج نئمطت ىتح عفرا مث , ًادجاس

 ةيناثلا ة ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ ةماس نب , ورمع ناكو . « اهلك كتالص ىف كلذ

 . ماق مث ضرألا ىلع دمتعاو سلج

 . م هرفغتساو كبر دمحم حبسف إل (1)

 .باذكلا (ع) . اهرخآىأ (؟)



 ١7 ةالصلا باتك

 ذيعتسل امرثك أ ام : لئاق هل لاقف « م.رغلاو م املا نم كب ذوعأ فإ : - 0 ء- 25 ا <. 0 0

 0 4 لا "عرف 13 لُجرت "نإ :.لاقف ]1 مرغلل ف

0 
 هللا ىلص ىنللا لاق هنأ هنع هللا ىضر قي دصلا ركب ىلأ نع و

 نإ ىلا 0 لا قالصأ ىفهب وعذأ ءاعد يلع: سو هلاو هيلع

 رقم ىل *رفغاف تنأألإ ”بوثذلا رقي الو« اريثك اكل 0
 . "بحرا عا ةتنأ كنإ ىهراو كا

 باب
 ةقلصلا دم ركحلا

 للص ىنلا ىلإ ءارقفلا ءاج : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - ٠٠

 تاجردلاب لاومألا نم م لع تشو اولاقق سوهو هيلع هلل

 امللو ع« موصن يك َنوُموُصَيَو « لصن ا َنولَصِي ؛ مقلا م لاو الغلا

 : لاق. ع نورتو اهب نوجحي لاو 17 لضف

 ظ مر 0 3: : مرا د 7 2١ذخأ نع 00
 0-3 7 م الإ ظ هينا 0 5 ا 0 7 م دقلا

 م 0-1 رس

 نيثالثو ثوم قدا رك َفَعَم وراك و نودمحتو نوح « هلثم

 )١( نيدلا .

 هتمأل ملعتلا ليبس ىلع كلذ : لاقو ؛ موصعم سو هيلع هللا ىلص ىنلا (؟) .

  09ريثكلا ١ ) )8ةبوتكم .



 ىراخبلا رهاوج 5١م

 هر

 00 وكل ىتح دكا للون ديالو هللا ناجبس لوقت: لاقف

 . نيياتو انوا 00

 نب ةريغملا ىلع ىلهآ : لاق ةبعش نب ةريغملا بتاك دارو نع - ٠١ 7 0 26 0 4 5 :

 ريد ف ٍلوقي ناك مو هيلع هللا ىلك ىنلا نأ ةبواعم:ىلإ باتك ىف ةبعش

 1 للا هل أ كيرش ال ُهَدَحَو هلل لإ هل ةبوت كن الضال“

 ىلعُمُم ل1 تماما 0 ل هللا ٠ 0 0 لك لع و وهو دجلا

 دلك كتم دك اذ مفتي .الواع تعتعإل

 ةعتلا بادحح

 . ناب

 ةعمجال نهدلا لامعتسا

 هللا ىلص هللا لورا : لاق هنع هلل ىحكر ىسرافلا نافح ري د ١م

 نم ”عاطتْسا ع را و ةعْمجلا ماو ل 00 0 ملسو هيلع

 00 1 رك سا ما ا ل 5
 ا 2 ع قب ديدط نك سك وأ وةنهد ند نودي زيط

 . : . 0 .٠ 0 4 9 .
 3 هسإ َث ام كا ره ناب 2 . ١١ هر دة2س.اهج هذ 5 3 0 ©

 ١ تفل سلما نام 01 نأ هفق 9 هزاأ را ع لمعت .
 حض 2 « 11 م -" 3 .-



 :.ع :تةمست»

 ١ ةعلا باتك

 اذإ تصيب "مث "74 بعك ام لص من 27 نيدكأ نيب 'قرفي الف ١ 2 لا 1 نسل ياه 0107 ل ل ا
 لإ 1 0 صر و

 رحل ةعجلا نيد و هد ام هل ربع الإ مامإلا لكن

 باب
 عار مكلكث يدح و « ةعججلا موي كاوسلا

 تمم. كاَوسلاب رش رمأل - سلنلا ١ 1 تأ لك هو 9ك الل : لاق

 ل

 ركبي نأ هيلعف . امهيلع قيض امير هنأل امهنيب لذديف نيلجر محزي ال (1)

 . سانلا باقر ىطختي الف
 . ةبطخلا ىف عرش (©) . الفن وأ ًاضرف ردق ام (0)

 لسغلا نم رهاظلا نيسحن بلطل ىلوأ ةعجلاو « الفن وأ ًاضرف (4)
 « ةاجانماو ركذلا لحم وه ىذلا مفلا بييطت ًاصوصخ « بيطتلاو فيظنالاو

 ةعبس ةعمبا بوجو طئارشو « مفلا ريغت نم مدآ ىنبو ةكئالللا رضي ام ةلاذإو
 ء ةحصلاو « ةيروك ذلاو « ةيرهاو «ء لقعلاو  غولبلاو , مالسإلا : ءايشأ

 « ةيرق وأ ًارصم دليلا نوكت نأ : ءايشأ ةثالث اهلعف طئارشو . ناطيتسالاو

 جررخ نإف ًايقاب تقولا نوكي نأو « ةعجلا لهأ نم نيعبرأ ددعلا نوكي نأو
 ناتيطخ : ءايشأ ةثالث اهضئارفو «' ًارهظ تيلص طورشلا تمدع وأ تقولا

 : لاصخ .عبرأ اهتائيهو . ةعامج ىف نيتمكر ىلصت نأو ٠ سلحمو امهف موقي

 تح, بيطلاو ءرفظلا ذخأو « ضيبلا بايثلا سبلو , دسجلا فيظنتو : لسغلا



 ىراحبلا رهاوج |ةه

: : 2 0 

 4 6 2 2 2 ل 7 ظ

 هتيعر نع لوثسمو ولهأ قعارلج رلاو «هتيعر نع ل اوئسمو عرار مامإلا

 نيتفيف> نيتعكر ىلصىطخب مامالاو لخد نمو ءةيطخلا ىف تاصنالا بحتسيو ح

 ًاعبس ىلوألا ىف ريكي نيتعكر ىهو « ةدكؤم ةنس نيديعلا ةالصو « سلجم مث
 اهدعب بطخي َو « مايقلا ةريبكت ىوس اسمح ةيئاثلا ىفو « مارحإلا ةريبكست ىوس

 سمشلا بورغ نم ربك.و « ًاعبس ةناثلا ىفو « ًاعست ىلوألا ىف ربكي « نيتبطخ
 تاواصلا فلخ ىحنألا ىفو « ةالصلا ىف مامإلا لخدب نأ ىلإ ديعلا ةلل نم

 . قيرمثتلا مايأ رخآ نم رصعلا ىلإ ةفرع موي حبص نم تاضورفللا

 اوعساف ةعجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي إل : ىلاعت هللا لاق

 تدضق اذإف « توماعت من متلك نإ سل ريخ يلذ عييبلا اورذو هلا ا ل

 <لعل .ًاريثك هللا اوركذأو ١.+ لضف نم اوغتباو ضرألا ىف اوريثتناف ةالصلا

 . ع نوحلفت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق « هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن » : لوقي

 سانلاف . هل هللا انادهف هيف اوفلتخاف مهيلع ضرف ىذلا مههوي اذه مش , انلق

 باب : ىف ىراخبلا هاور . « دغ دعب ىراصنلاو ًادغ دوهلا ؟ عبت هيف انل

 . ةعجا ضرف

 مهيف مقي مامإلا فَ 77 ةرسثعلاو ةسكشلااو ةقفنلا نم مهقح مهفوي )١(

 . عرشلا ناس ىلع ماكحألاو دودحلا



 ٠6١ ةالصلا باتك

 عار مد و « اهيعر نع سلا اهجوز تيب ىف ةّيعار ةارملاو ان هداللاو ءابيعو نع هلوئسمو "احول ا

 0 ىف راينا
 . هتيعر نع لوئسمو ديس لام ىف

 باب

 ةعمجا موي لسنا

 لت لجو لكنا لب ىلا بع حا ىضر ةريره ىبأ نع - م
 علا ةعيسس 30 00 نأ 3 ىنح "7 سم ء ع لع ل

 باب

 جلا موب ىف ىتلا ةعاسلا

 ١ تيأس 0

 ل لحب 'ملاق وه وهو مم 2 اهقفاَوي هيفا : لاق ةعجلا موي

 000 50 مدح داَشَأَو 6 0 3 3 اثيش ىلاعت ا

 هلابع ظفحو هلام ىف ةنامألاو هل حصنلاو ةشيعلا ىف اهريبدت نسح )١(

 ١ . اهسفنو هفاضأو

 . متحم (0) . هتمدخم موفرو هظفيلل +

 . اهرضح اذإ ةعملا موي وه (غ)

 . ريثكتلا فالخ لياقتلا نم (6)



 ىراخبلا رهاوج لك

 باب

 ةعججلا موي رحفلا ةالص ىف أرقي ام

 هيلع هللا ىلص ىبنلأ ناك : لاق هنع هلل ىضر ةريره ىلأ نع ح ٠

 , 94 ةدجسلا ليز ملآ] رجفلا ةالص ف ةعجلا ىف أرقي سو هلآو

 وإلا لك نارك
 باب

 للا ىلإ يتلا
 لاق نمو « 4 وللا رث ذ ىلإ اَوَمْسَف ١ لجو زع هللا لوقو - ٠م

 نبا لاقو ؛ 0 نبتت) ايي هلرقل تاعذلاولسسلا ىتلا

 000 ١ ءاطع لاقو « ””ذئنيح ميبلا ”مارحم .: امهنع هللا ىضر سابع
 . اهلك تاعانصلا

 ا 01 لوطر ىبن : لأق امينع هللا ىو ربع نبا نع - رمق

 . هيف سلحنو هدعقم نْم ماْخَأ لجرلا رق نأ سو هيلع

 )١( ةيناثلا ف (0) . ىلوألا ةعكرلا ىف .
 200 بهذو امل لمع (*)

 ىلإ ال دقعلل نراقم ىسمعأ ىلإ عجار ىهنلا نأل حصي نلو ءادنلا نيح (4)

 00000 ا ا ام



 16 ةالصلا باتك

 ا 20 سا ل ا ا .
 لمد "بطخ مامإلاو 4 تصنا ع مود كءحءاصا تلق اذإ لاق

 وي 01 00

 لاقو « باوصلا نع تلم : لبقو « طقاسلا مالكلا وغللاو الطاب تلق (9)
 0 ها ةعّلا لضف مرحو 1 هتالص تناك اعل نم : بهو نبا

 : نوءمتحمو نوببطتيو نوفظنتيو نوح رتسإ هيف ,« نينمؤلا دبع ةعملا موي
 .تقولا(١) د: ةعجلا طورشو

 نم دب ال لب , مايخلا نيبو ىراربلاو ىراحصلا ىف حصت الف ناكلا (ب )

 . ةنبألا ةعماج ةعقب
 . ةعاجلا ( د ) .نوميقم رارحأ نوقلكم روك ذ نوعبرأ ءددعلا ( ج )

 رذعت نإف « دلبلا كلذ ىف ىرخأب ةقوبسم ةعجلا نوكت ال نأ (ه)
 . ةجاحلا ردقب دجاسملا ددغت زاج دحاو عماج ىف مهعاتجا

 : ضئارف' ةعبرأ ىلوألا ىفو ناتبطخلا (ذ )
 )١( هلل دجا هلقأو ءديمحتلا .

 . سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا (ب )

 . ىلاعتو هناحبس هللا ىوقتب ةيصولا ( ج )
 بجي ::أ الإ , ةعبرأ ةيناثلا ضئارف اذكو ٠ نآرفلا نم ةبآ ةءارق ( د )

 . نيعبرألا نم بحاو نيتبطخلا عامساو ةءارقلا لدب ءاعدلا اهمف

 ( ةعا بادآ )

 . رافغتسالاو حيبستلا ةرثكب امل دعتسي نأ )١(

 لسكس (ا



 ىراخللا رهاوج ١64

 نيديعلا باتك

 باب
 رشععلا مايأ لمعلا لضف

 هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع - ١

 : اولاق . 0 للا دهف ايم ”لَّضفأ مايأ ىف" لا ام : لاق هنأ ملسو

 'ا0 لركن ة را عاونأ ليعتس ( -)
 . ةفاظنلا ىف غلاببو ةوسكلا ىف ضيلا راتخم ( د )

 . ةحمازلا بيبطت (ه)

 ٠ عماجلا ىلإ ريكبتلا ( و)
 . مهدبأ نيب رع الو سانلا باقر ىطختي ال ( ذ )

 : لوألا فصلا بلطي نأ ( ح)

 لغشو 3 مالكلا عطقيو مامإلا جورخ دنع ةالصلا عطقي نأ ( ط )
 : ش . ةبطخلا عامساو نذّؤللا باوحيب

 ودا تاوخ لو.« امس ف دا : لاق ةعجلا نم غرف اذإ ( ى)
 محر اي « ديعم اي ء ءىديمإأي » دبمح اي ىنغ اي مهللا : ءاعدلا اذه لوميو » اعبي

 ظفاح نم: لوقي « كاوس نمع كلضفبو , كمارح نع كلالحب ىننغأ « دودو اي

 .ىلازغلل ءايحإلا ء ها بستحم ال ثبح نم ةقزرو ىلاعت هللا هانغأ هملع

 ا ريبكتاو موصلاو ةالصلاك )١(.

 / رششاعلا ىلإ ةجحلا ىذ نم لوألا نم (؟)



 ١ هه ندعلا باتك

 و 07 2 ا اا ََ 0 2

 هلامَو هسفنب ”رطاخم جترخ لِجَر الإ « داهجلا الَو : لاق ؟ داهجلا الو

 باب
 ةفرع ىلإ ادغ اذإو « ىتم مايأ ريبكتلا

 ددسملا لهأ ب 9 0 6 هنع ل 0 نك -0

 7 از د 1 و ارت تح اسال ل 22

 هطاط ىفو هشارف ىلعو تاولصلا فاخو ًمايألا كلت ىنمب ريكي رمع

 : ردنا مون 0 0 تناك مايألا كلت ماش و هيلي 5
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 فياكتلا نس 0و هارد جر رعلا ىلع نوكي ءاطولا (1)



 ١ زانْلا تاتح

 باب

 ا ىلع ةحاينلا ا

 سو هرلغ هللا لص ئنلا تبعمس ؛ لاف قع هلل ىضر ةريفملا نع 1

 ٍََ كك 7 ا دك سلا يلع بدك نإ : لوي

 هيلع هللا ىبص 0 لاو 2 الابل راثلا 1 00 10 1

 . هيلع حينر [؟ 21 حينر نم : لوقي سو هلأو

 باب

 هللا لوسرو لاق : لاق هنغ هّلل ىضر دوعسم نا هللا اذبع نك 000

 © بود ا سو( دود ١ نم ا سو 0 هلل 01 "نول "ردو ( دو دلتا رطل "ني 0مل ل ا

 . 7”2ةساللا وخل 00

 بذكلا سيلو هيطخ لبستسا دقو فلأ دق ريغلا ىلع بذكلا نإ )١(

 كيدك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلع

 اذإ الإ اهم رفكي ال ىصاعملا نأل نيدلا نع جراخلا ال انتنس لهأ نم (؟)

 ١ . اهلح دقتعا

 . هالمحاو « هاتتيصماو : لئاعلا (*«(



 ىراخنلا رهاوج ١54

 باب

 هنا 1

 ىلص ىنلا ناك لاق هنع هللا يق لصاقوا ىبأ ن دعس نع 6

 فإ : لأ اى رشا مجو نم عادولا ةحح ماع ىن دوم سو هيلع كا

 لشي "قَدَصتافَأ «ةنبا الإ ىنث رب الو لام وذ انأو عجولا نم ىب غلب دق

 كاشلاَو ”ءراعلا : لاق مث ٠ ال ٠ لاقف . 0 وطلاب : .تلعف.- ل + لاقأ كاف

 مرد نا ار ءابغأ كتكرَو 1 نإ كنإ - ريثك وأ  ريبك

 ل 1 قتلا ةقفن قفنت را كلن. ئانلا ن 5
 6 كج
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 ٠ 2 اخ اع تارحأ الإ

 بأب
 ةبدصملا دنع قلخلا نع ىهني ام

 نم ةأرعا ردح ىف هسأرو هياع ىشنف اَعَجَو ىسوم وبأ 0-0 ادم

 هنم ؟ىَر 1 فرب انأ - لاق قافأ انلف ًاثيش اهلع در 0 لف هلهأ

 نم<ى ري ملسو هياع هّللا.ىلص هللا لوسر نإ « لودي لما او

 . ©” ةقاشلاو © ةقلاخطاو 3 ةقلاصلا

 م ا . فصنلاب )١(

 . كتأرها مف ىف هلعحم ىذلا ءىثلاب تح (م)

 . ةبيصملا ىف اهتوص ةعفارلا (:)

 . اهون قشت قتلا (ه) 0 ل ل



 ١ زاانجملا باتك

 بأب

 ةزانحال ما ملا

 اذإ : لاق ملبسسو هيلع هيأ ىلص ىنلا 0 ةعمض ر ب 1 .ي ع ؟كك

 رت 2 ل و 10

0200010 000 

 : مل ى و ا مكي ار

 أ

 ةراخلل لاعرلا رك

 كا ىلص هلل لاوس نأ 0 ىضر ىردأتا ديعس ل نع ذخ زو

 ردا ىلع اجلا اَبَمَمْحاَو ةَراَنْطلا تمض اذإ : لاق لسو هلآو هيلع

 تلاق ةّحلاص َرْيَغ "تناك ْنِإَو « "0ىنوُمَدَق تلا ةحلاص تناك نإ

 يا لل اا 0 2
1 

 . د
 تت 72

 ةراثعا ني نم للفت

 نانا لم هاو ور لاق : لاق هنع ل قير أ نع ل ا

 نمو ا ريق ا | يلع 0 مي 5 دهش نم ِ ا هلا[ هل

 ٠ )١( ملاصلا لمعلا باوثل (؟) . ىبذلا وأ ملا ةزانح .



 ىراحبلا رهاوج 0

 0 لاق 5 ٍناطاريقلا 2 لق 4 ٍنآطاريق 0 0 ىتح اهدهش
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 ىلإ وعديو داحنالا ىلع ثحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس ناك )١(

 ةبيصلا دنع ةدعاسملل عامجالا ةيآ ممهاعف نيداسملا نيب ةبحلا رصاوأ دقعو ةفلألا

 ىوضتعو ةزانجلا عييشت ىف بغريو « ه>ارفأ لبق هحارأ ىف ناسنإلا ةكراشمو

 ةهج نم نزولا ىف دحأ لبج ردق ممظع باوث دعيو . لزنلا نم ابجورخ

 هثارضو هئارس ىف ملسملا كيخأ ةنواعع ىخأ كيلعف , تائيسلا ةلازإو تانسحلا

 ىفو ؛ تللل مزلي امف ءاهقفلا .ةلك كل رك ذألو .. هل مزلب ام لمع ىف داهتجالاَو

 « هلسغ : ءايشأ ةعبرأ تلا ىف مزلي . رجألا ىف مهاستل هيلع ةالصلا ةيفيك
 ديهشلا ؛ امهلع نلصي الو نالسغب ال نانثاو « هنفدو « هلع ةالصلاو « هنفكتو
 نوكيو ارثو تيملا لسغيو ء اخ راص ل هتسي مل ىذلا طقسلاو « نيكرشلا ةكرعم ىف

 ضيب باوثأ ةثالث ىف نفكيو ٠ روفاك نم ءىث هرخآ ىفو « ردس هلسغ لوأ ىف
 ىلوألا دعب ةحنافلا أرقي تاريبكست عببرأ هيلع ريكيو « ةمامع الو صيت اهف سيل
 : لوميف ةثلاثلا دعب تسملل وعديو « ةيناثلا دعب ممسو هياع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصيو

 هنابحأو هبوبحمواهتعسو ايندلا حور نم ج رخ « كدبع نباو كدبع اذه نإ ملا

 كيرشال كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهش, ناك . هبقال وه امو ربقلا ةماظ ىلإ اهف

 تنأو كتمحر ىلإ اريقفحبصأو « هب لعأ تنأو كلوسرو كدبع ادمم نأو « كل

 دزف ًانسحم ناك نإ مهللا , هل ءاعفش كيلإ نيبغار كانئج دقو « هباذع نع ىنغ

 ةنتف هقو « كاضرو كتمحرب هقلو « هنع زواجتف ًائيسم ناكنإو « هناسحإ ىف

 كتمحرب هقلو « هيبنج نع ضرألا فاجو هربق ىف هل حسفأو « هباذعو ربقلا
 « نيمحارلا محرأ اي كتمحرب كتنج ىلإ انمآ هثعبت قح كباذع نم نمألا
 تحوسو هلو انل رفغاو هدعب انتفت الو هرجأ انمرح ال مهللا : ةعبارلا ىف لوةيو



0-6 

 باب

 ندم ام 2 1 لاو هيلع 1 2 ىنلا 3 ا هيعوبدما 7 89

 ٠ - دا 54 3 ه- ِ 0 2-5 و

 5 ٠ - : د : 4 | 2
 هنأس 1 ا 0 ا دل 0 0 19 ِِه رضشغلا ىلع كلود الإ دول وم

9 
1 
 سفنلا 5 عل

 ا

 هياع هللأ َِص ىنلا نع هنع 5 ىحصر كاحضلا 0 تا 0 ١

- 

2 

: 

 ْ "لة ل 10 د 2ك السلا ريغ 0 00 نوه ا -
 ب َجارآت ف اما تدك ه 3 1 81 لتف نمو 5 - عا

 باب
55 - 
0 

 :لاق راسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع س لا/١

 لوق.يو قفرت, هسأر لق ن . لسيو ةليقلا كيقتسم دخل ىف نفديو . ةعبا لإ ده 2

 ربقلا ىف عجضيو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةله ىلعو هللا مب : هدحاي ىذلا

 ساب الو. صصخ الو هيلع ىنيبالو . حطسو ةطسبو ةماق قمع. نأ دع

 نم مايأ ةثالث ىلإ هلهأ ىزعيو « بيج قشالو ح ون ريغ نم تلا ىلع ءاكلاب

 : 01 ريق ىف نانا نفد الو.« هنفد

 )١( هسسقل ميس ىدلا هيلع جف )2( . ةنارصنلاو ةيدوهلاك /,



 ىراحبلا رهاوج ع

 0000 ا( ىلإ 71كوضفأ دق إل 27 تاومألا اونست ال

 ةاكرلا باتك

 باب

 ةاكزلا بو جو

 ا ١ لل الجر نأ دنع هللا ىفر بويأ نأ نع ح <
 ىنلا لاقو ؛ | 0 ىناَخْدي لا فريح لو

 ب 0 00 ل لست ١ هلام برأ : مسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ."” ”حثرلا ”لِصتَو « ةاكرلا ىتأوتو « ًائيش
 انآ 0700| لوسر قوت : لاق ةنع هللا ىطر ةريره ىنأ نع - ١

 « برعلا 0 01 مك وو هلا حر ركب قويأ ناكو ملسو هيلع

 0000 لوسر لاق دقو سانلا لتآقت فيك : هنع هللا ىضر رع لاقف

 .اولصو (؟) نيماسلا )١1(

 وسالم تان فلا عما ع(

 . ديري ءىش ىأ (ه) . موعلا (:)
 . هب تءاح ةحاح : ىأ « هل وأ أ ةدئاز ام (5)

 . كتبارقل_نسحت ()
 لهأ 2 باذكلا ةمامسم عابتاب وأ نائوألا ةدامس» ضعللا ا 5 ةفلح )م(

 .ةاكزا عنمو ناعإإلا ىلع ضعبلا رمتساو (ةماعلا



 ١ يرس ةاكزلا باتك

 ميشا ا 2 2 1
 اهاق نش ء ساّآلإ هلإ الاولوقي ىتح الا َلتاكأ نأ "تاروأ : ِلسو هيلع

 "ا هي الإ ةتضو هلا 4
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 3 ةوح ةاكزلا نإف « جاكتلاو ةالصلا نيب ا تاقال

 1 هيلع 1 5 ا لوتس ىلإ | 0 00 ا ىلوعنم :م وأ

 - وا هنأ كف رمق هيعدلا يقرع ١ اه ىلع مهتلتاقل ملسو هلآ

 باب
 كلا عنام مإ

 3 نم راك دلع دا لص هنأ كوعر لاق : لاق اضيأ يعول 6+

 ظ ل 0 60 اعاد دما 0 ا هتك د ض 37 وا يانا 1

57 

 قعد - ديَعَمرمِب م 58 2 14 ةمايقلا ود ا 2 0 نادم و

 . ةاكزلا عنم وأ « ةالصلا كرب وأ , ةمرحلا سفنلا لتق نم 0(

 . ندبلا ةاكز ةالصلا نأ امك )0(

 ركب ىلأ نم ةيمالسإ ةماهش . قنعأ عجلاو « زعلا دو نم قنألا («)
 هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نظ دقو « ةاكزلا عند نم لاتق ىلإ هاعد ناعإلا رونو

 مالسالل حتفلا ةاوث هذه : نيخرؤلا رابك لاق دقو ٠ ممرفكل تناك ةلتاقللا نأ

 ةعاحشلا هده الولو , هتيص رشتناو هقاور دتءاف كلذ دعب عطس ىذلا سهلا لب

 . اودتراو نيقفانلا نم ريثك رفل ةلوصلاو

 . رك ذلا ةيحلا ()

 حامي نوبي نيذلا نيسحالوإل ىلاعت هلوق ىمتبألاو هيقدشيف ناندبز (6)



 ىراخنلا رهاوح 6/١

 باب
 هقح.ىف لاملا قافنإ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع - اه

 1 1ع يا "ران لجر نيينثا 1 16 ك2 هل كوم سو هلاو

 ةمايقلا مويهب اولختام نوقوطبس ممل ريد وهلب مهلل اريخ وههلضف نم هللا مان < ١

 لا ةزوسانم  ريخ نولمحت امم هللاو ضرالاو تاومسلا ثارتم هللو

 انااا ]و ةئلرق قوا- محل اريح عيلخم نولخالا نيسحالو ىأ.. نارمع

 ود نولحس ن , ذلا لح 0 ينو هلع هللا ىلص دمت اندسسل تاطخ الل

 امنأ ىلع ةلالد كلذ بقع ةيآلا ميسو هيلع وأ ك اص لوس رلا هوالت ىفو .٠ مه اريح

 :ةيدحلا افاو . ىواق ريش ها نب رسفأل 1 هلذعو ءاك زلا ىنام ىف تلا

 قاعالا لع ءاعألا خ( 1١

 . ريا تاعورمتم ديشت (ب )

 م لاا درو واحلا ايلا هناعإ ( > )

 هلو ةّظفلاو  تقذلا نوزيكي نيذلاو إل ىلاعت ناك لحرلا نمارفلا"( >1

 منهج ران 0 _ 6-6 مود َ ملأ باذعي مكر شدف هللا ل امم وعفا

 00 0 0 اده مث روهظو مه ونحو مهشابج ام ىو ريش

 . ةبونلا ةروس نم « نوزيكت

 )١( هلثم لمعتو حلاصلا ىكاحم نأ ىنع وهو ةطبغال .



 ااه ةاكزلا باتح

 اهم ع ل كح 1 55 ل 2 , 7 ةقحلا ىف هيكل لق

00 

 باب

 بيط بك نم ةقدضلا

 5 ىلص هل لور“ لاق“ لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ن .عد ل5

 لب الو ديل م 4 ترم لدعي قدَصت نم: : لسو هيلع

 نا 6 يعامل !١ 0 رب مث هنيمي 0 "هلا نإو ء بيطلا الإ ل

 .©0ليبخلا لكم نوكم تحل

 )١( ةنسلاو نآرقلا (0) .ريدبتلا جرخ .
 )*( هرهم (5) "لد . اهتمي ..

 ىف اهنأل نيمبلا ركذ : ىباطخلا لاق هنيميب اليزج ًارجأو اباوث نايل ىف (1)
 ةراعتسا ىلاعتهلإ ىد.ألا ةبسن :نابللا نبا لاقو. ناه امل ىرخألاو زع امل فرعلا

 ةتوافتم راونألا كلتو ةراعإ وأ هب هشطبو هفرصت اهنع رهظي ةيولع راونأ قئاقحل

 امل صيصختلا ةبتر نوكت اهرئاود ةعسو اهتوافت بس> ىلعو برعلا حذر ّق

 ىلاعتي لاعتو هناحبس هللاو ىرخألا ديلاب لدعلا رونو نيعلاب لضفلا رونف اهنع رهظ'

 نألو ةنيب ةدايز ديزب هنأل رهملاب لثلا برضو :ىواقركلا لاقو ه ١ ةحراجلا ىلع
 نسحأ اذإف امطف ناك اذإ ةيبرثلا ىلإ جاتنلا ن وكي ام جوحأو لمعلا جاتن ةقدصلا
 بسك نم قدصت اذإ دبعلا نإف ةقدصلا اذكو لاكلا دح ىلإ ىهتنا هب ةيانعلا

 باصن ىلإ فيعضتلاب ىهتنت ىتح لاكسلا تعن اهسكي اهلإ هللا رظن لازبال بيط
 . حتفلا ف هلاقء لبجلا ىلإ ةرقلا نيب ام ىلإ ةبسن مدق ام نيبو هنبي ةبسانلا عقي



 ىراخبلا رهاو> ١

 درا لبق ةقدصلا

 هيلع هللا ىلص أ لوسر تعمم : لاق بهو نب 0 .عاس اؤاباب

0 

 ِهتقدَصِ لكلا ىّشع ناهز ”كيلع فأي هاف ١ 0 لوقي مسو

 0 ا 11 ت7

 « اهتلبقل اا اع تلج و ”لجرلا ”لوقي « ًاهلبقي ْنَم دحي الف

 بأب
 لس صفأ ةقدصلا ىأ

 تلالرعر ىلإ لجر ءاج : لاق هنغدشا قمر ةررغ أ .عاس اا/8

 لاق ؟أ 'راتخأ ةقدملا ىأ هلل لوسراالا رع رص او هيلع هللا لص

 يع ال 21 لمأكو رهفلا ى ذه , حيجش حيِحَص نأ 7 2 0

 ادا 6 دقو اذك نلقتو اذك نلف تلف ا 6 6

 ضرألا زونك رهظت نأ ةيشخ ةقدصلا جرخإ ىف عارسإلا ىلع ثحلا هيف )١(
 ىدبملا جرخم انهو هتعس نم الك هللا ىنغيف مهلامآ رصصقتو سانلا لقيو لالا رثكيو

 . ةماعلا موهت مث مالسلا هيلع ىسع انديص رهظيو

 ءاحرو ةوقلاوةحصلا لاح ىف ناسنإلا قدصتي نأ بجاولاو حورلا ىأ (؟)

 نأب كسفن حشو كب كاملا ل الا 1 ا كلاما تاع ندا
 اتنالا] نأل كتومقاسو كمقس لاح ىفال .|ريقق ريصت الك كلام فلتتال لوقت

 ذه سسحسم



 نفي ةاكزلا باك

 ةقدا لاب همواخأ ضب نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشّناع نع - او

 اهل ناك َمَدِسْفُم ريغ 9 اهني ا نازل تعش اذإ : سو هيلع

 خم © نز انور 0 ع اا تكقفنأ اب اعئرْجأ
 و و - هر ها

 : ائيش ضعب 2 ضع + صقني ال كلذ

 ملسو هيلعمللا ىلدهللا لوسر اندس نإ .ىواقرشش ه1 كريش قلعتو كنم ذئحدح

 عناملا مايقعملاملا زم ءزججارخإ ىف سفنلا ةدهاج»و ءاخسلاو ناسحإلا ىلإ وعدي

 ناسنإلا رخؤي الو « ةبرقلا ىف ةبغرلا ةوقو دصقلا ةحس ىلع ةلالد حشلا وهو

 دهتف ةقدصلاب ىصو» ةرغرغلا دنع سفنلا ىرحم هحور تبراق اذإ ت> ةقدصلا

 حيحدلا ملسلا نم هللا اهلبقي ةبوتلا ىنعلا اذه هبشيو « ةثرولا ق> نم لالا راص

 لج لاق اك رمذتحلا هجو ىف هلفقأو هيعارصم ىلع اهماب ىلاعتو هناحبس حتف دقو

 بيرق نم نوبوتي مث ةلاهحم ءوسلا نولمع. نيذال هللا ىلع ةبوتلا اعإ 9 هنأش
 نوامعي نيذلل ةبوتلا تسيلو . امكح اماع هللا ناكو مملع هللا بوت, كثلوأف

 مثو نوتوع نيذلا الو نآلا تدت أ لك توما مثدحأ 0 اذإ تح تائيسلا

 - ايفا ورم ىف الا ١١ 4ع ملأ 0 خامل كعلوأ راك

 اونس>أو اوقدصتو ىوقتلاو ريلا ىلع اونواعتو ءادنغألا اهأ هللا اوقتاف

 . نول.ه لعل

 . سراخلا (ع) 0 20 2 .امجون()
 تحاهجوز ماعط نم مثريغو هفايضأ هع 3 رمل هللا حابأ

 ( ئراخلا رعاوح حا ؟*©)



 ىراخبلا رهاوج : 1 ارب

 ريقفلا ىلع ىنغلا لضفو « ىئانلا لاومأ ءادأ ىلع ثحلا

 لارقاب ميخأ نم : سو هلآو هيلع هللا ىلص تارسلرمو لهدم و

 ا قلت اهقالتإ ديرب اهَذَحَأ نمو« ةنع هللا ىَذأ اهءادأ ديرب سائلا

 ةالصلا هيلع ىنلا نع هنع هللا ىضر مازح نب ميكح نع ح ا

 )00005 ياو ”لفشلا ديلا نم ريخ ©" ايلملا ديلا : لاق مالسلاو
 ا رد 0 000 1

 نئتسي نرمو ل هفعي فتنس نمو ىنَع غ رهظ ن ..ع ةقدلا ريحو

 هر

 ا هئعد

 هر د

 ةداعلا زواجتيمل ناب :ىواقرمشلا لاق ءفارسإلاو داسفلا ال حالصإلا هجو ىلعح

 ريناندلاو مهاردلا فالخم ةداع هن 0 حوزلا نال ماعطلاب هدو هناصقن 32 و

 ححرصب الإ هلام نم قدصتلا اهلع مرحنو « زوحبال هنذإ ريغب اهنم اهقافنإ نإق

 : باوثلا ىطعي هتمحر و هللا لضف ىلإ هللا كاعر رظناو ءها هرمأ

 . ريخلا اذه بلج نمل (ب) .اهتاخسل اهل (1)

 . نيمألا هظفاحل ( + )

 . ةلئاسلا (0) . ةقفتلا (1)
 . كاندأف كاندأ مث كاخأو كتخأو كابأو كمأ (ح (

 7 00 هبونت ىتلا بئاونلا ىلع هب رهظتسي (8)

 لا نم بلطي. ( فعءتسي ) ةحامداو ةوقلا بلجو لايعلا نع لضف ام دارأ لقو

 00 نم 0( نس لا كاردو مارحلا نع فكلا ىههو ةفعلا

 . ةداعسلاو ةعانقلاو



 ا ةاكزلا باتك.

 لاو قفنلا كب
 :لاق لو هيلع هللا لص ىبنلا نأ هنع هللا يضر ةريزعت يف ا

 سا ررب س ع

 امدح نآلزمي نآكلتو الإ هيف دآبملا حبطي ماوي نم آم

 2 م يللا ::رخآلا لوقيو ٠ 2 0 عمم طخأ ىلا

 0 01 ١ هللا ىلص هللا لوسر مم هنأ اضيأ هنعو - امخ
 نم دب دح ند ناك اهيل َنْيَلَجَر 8 تا ليغ هلا 0

_- 

 0 4 تت 2 3 قفل 5 4 5 ىلإ 2

 ل ف ليخملا 0 0 00 8 هنن قا هداج ُلظ

 مشت الو اس رف اس مسك ا 8

 متقفنأ امو إل هنأش لج هلوقل ًاضوع كتعاط ىف هلام ًاقفنم طعأ ىأ )١(

 « كيلع قفنأ مدآ نا اي قفنأ » ىسدقلا ثيدحلا ىفو 4 هفلخم وهف ءىثش نم

 . هلام: ىف هل كراس الو هلع قضق كينلا لكلا انآ

 . ردصلا كَعَأ ىف:نافرتشلا نالكتلا : ةرقرلا )0(

 هعباصأ 0

 . تمصتلا (8)

 نجعس اءرد ىضلي نلسدازأ لحجر لثك لخلا لثف : ىداقال ا

 هقنع :ى..تغمتجاف, هد راس لع نع نأ تويبو .اهنسا اد لا

 تح هردص قاضو هسفن تحش ةقدصلاب مث اذإ ليخبلا نأ ىنعملاو « هتوقرت تهزلف



 ىراخبلا رهاوج م

 بأب

 ةقدص لطم 5 ع

 هيلع هللا ىلص ىذلا نع هنع هللا قصر ىرتشألا ىسموم لأ نع - 4

 ؟ دم مل ش هللا ىن اي : اولاقق , ةَقدَص للم لك لع : لسو هلآ ىلعو

 : لاق ْك دحي ل نإف : اولاق . قة عقيق مدي لع لاق

 فورمملاب لملف : لاق ؟ دحي مل نإف : اولاق . فوُلَلا ةجاحلا اذ ”نيعب'

 . ةييبس هللا دإف رشلا نع كلملو

 باب
 لاس نع فافعتسالا

 0 هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ هنع هل ا رخل نع ١ م6

 هرهظ ىلع ب ظعحيف ١ مد 1 نذل هديب يق ىذلاو : لاق

 را لسه آ 0 3 < عمو 00 1

 . ةعئم 0 ا قا 0 0 00 ند ,م هل ريح

 :لاق من م ىناطعأف هتلأس 0 5 ةحَأأَس 3 راسل 0 هيلع هلل ىلص

 . هأ هسفن ببطتو هردد حسفني اهم مث اذإ هنإف داوللا فالخم « هادب تضيقناوح

 دجيف « قالخألا مراكمو ة>املا هيلع ىل-تو هبجو ةئاشب رهظتف مركلا دوج

 سوبع هيجوو ريسع هلاط لخلا نابجلا اأو , هنويح انادخأو هل اراصنأ

 . ةئيدر هقالخأو ةلطعم هلامعأو ةم.مذ هتريسو



 ١ م١ ةاكزلا بانك

 كب م 0 00001
 هوا ةريدخ لالا 1 ميكاب سن ةَواخسب 0 نش 0

 نآكو ( هيفا هل ا 0 ا ُهَدَحَ نمو « هيفا 7 كروب

 لاقف .. لشلا ديلا نم ريَخ 3 2 ع هلو هوك

 ؟ور و زروال وحلا كتتس ضذدلاو كل |

 امك وعدي هنع هللا ىضر ركب وبأ ناكف . ًاينّأدلا را 8

 هيطمُيل هاعد هنع هللا ىضر رمع نإ 2 . ميم ادلب لأ 0 ءاظفلا لإ

 "- هك يلق تملا 0 دهشأ نإ: لاقف اييشدتم ا

 كح 0 1 2 8 : 0 اذه نم ةقح هيلع ضرع أ
 و

 )١( رظنلا ف .

 . قوذلا ىف (؟)

 . هيل د صرح ريغ نم (؟)

 . هيلع اهصرتحو سفنلا بلطب هل ًايستكم (4)

 . صمنأ ال (ه)

 . كلاؤس دعب 3(

 ىهنلا ىنع ءاماعلا قفتا : ىوونلا لاق . ةيواعم ةرامإ نم نينس رشعل (/)

 بسكلا ىلع رداقلا .ةلأسم ىف انناحأ فكلتتنآو 2: ةرورض ريغ نم لاو لا 3

 ةثالث ةهاركلا عم لالح : ىناثلاو . مارح اهنأ امهتحأ ٠ فتيهجو ىلع

 دحاو دقف نإف « لوئسلا ىذؤي الو لاؤسلا ىف حاب الو ء هسفن لذي الأ طورش

 . قافتالاب مارخ



 ىراخبلا رهاوج ارك

<َ 

 نم ا الا لا

 ملا 17 ىذلا لاق : لاق هع لا ىفر رع نب هللا دبع نع حامد“
 0001 لي تح سانلا لاش لعرا لاري ام : ملسو هل او كلف ع 3 0 أ 5 2 0 أ
 مز حا 0

 َ 2 مه هروح دل
0 0 - 7 

 ١( مظع هلك لي .

 راذلا ىف زوتملا نأ ىلاغت هللا انريخأدق : ىشيروتلاا ل ]01 000000

 لذي ىذلاف # هوجو دوستو هو>و ضد" موي إف ىلاعت هللا لاق ىلاعملا فالتخإب
 .٠ ١ . : .  5 . 3كا : 2

 7 ا ضكخخلاو عسوتلل لد هرزو 22الاو سأب ع ند اندلا ىف ىلاعت هنلأ ربغل هدو

 «(©' يل

 ىذلا .ىنعلا ةروص هنع سانلل رهظل هنع مالا باهذإب هرجو ىف ءىث هييصي

 دواد ىبنأ دنعو .هاجلاو ردقل طقاس ةمايقلا مون ىلا, ىلقو ها هنم مملع فخ

 0000 اا تك نإو ءال زر :لاقف ؟لآسأ هللا لوسراي :لاق الحر نأ ىاسنلاو

 الو للا ل ىلع ام نومتع ال نيذلا لاومألا تابرأ نم. ىأ «نيماصلا لآساف

 قوقح نم مهلع امن هوطعأح اتحلا لاؤسلاب اوفرع اذإف هريغنم قحتسملا 3-7

 ةنق تنتحر و لاوسلا زاح تءد>و مهباحإ 02 مهئاعدب كرش نم دارا وأ « هللا

 هلام ديزيا اريثكتىأ (ساناا لاسإ) ىواق رمش ها ىلاعتهللا هجوبلاؤسلاو حاجلإلا

 00000 |انكل ولو ىلانلا هلاودب ساب الف ةحاخ نم هلاؤس ىتلا 'ريقفلا فالخت

 : لاّؤسلاب هب>و لدأ 1 ةيانألا لحم ىف ةبوقعلا ةلك اشم هحولا

 دئاقو مغىعارو ارجاتناك مس وهءاعدنللا ىلصد#* ىلءالا اندئاوو لمع نيدلا نإ

: 9 : 
 تح عرات ىف انيأر امو . اردنو اريشب و ايداهو ادشرم و « سوفت ىنرمو «شومح



 ام ةاكزلا باتك

 نب ةريفغلا ىلإ امهنع هللا ىضر نايفس ىبأ نب ةيواعم بتك ح اه
 هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءىشب ىلإ بتكحا نأ هنع هللا ىضر ةبعش
 لودي ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : هيإإ بتكف « ملسو هيلع

 ةركو « لاك ةعاضإو . لاو ليت : 0ك 2
 ” .لاكشلا

 ”رجا ملأ هللا لوسراي تلق : تلاق اهنع هللا ىضر ةماس مأ نع - ام

 رجأ كلف « مهيللع ىقفنأ : لاقف « نب مم اممإ ؟ ةهلَس ىنب ىلع قفنأ نأ
 هاو

 . مهئلع 7-5-5 م

 م دع هللا سلا كول نأ هنع هلل ىضر ةرزغ ىنأ نع - 3

 ظ ناَتمقلاَو مقالا 0 سانا لَ 0 ىزلا نيكش لا "سيل : ل

 ا ينس عد ال ىذلا نيش لا نكسلَو « نآترْمَلاَو ا

22000 5 00 

 -تلاق امنع هللا ىصر 0 ديعدأ لا بنئيز نع - 195

 راصنألا نم ةأرعا تدجوف ٍلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلإ تقلطنا

 هللا لصهملك عماوج نمو « لسكسلاو ةلاطبلاو لاؤسلا لذ ىلإ ليملا لاطبألا <

 :هنع هللا ىضرهلوانتولاقو اهخان ًافريبكع مج هلوحو هةطوسطقسف ًاموي هتقان اك ار

 .«كطوس طقس ولو ائيشسانلا لأستال» :لوق. ملسوهيلعهللا ىلص ادم ىبح تعمس



 ىراخبلا رهاوج م

 ىنلا لَ : [4ل] انلقف لآلب انيلع ذو ىتجاخ لم اتا نابل ل

 ىف ىل ماتياو جوز ىلع قفنأ نأ ىفع هزحأ لسو هلآو هيلع هللا لص

 :ةكوصلا رَجأَو قباَرقلا "أع نار راحل عز : لاقف « 4 1 .ىرحح

 ناكو « ةقدصلاب ”تا'رمأ كنإ هللا كودو 1 ةياور ىفو - 9+

 نم 0 ” ١ راقبا ودم نأ معرف هب د نأ كدرأف 0 ىدنع

 دوعن نا قادص : 050000-- يلع

 رْيخ نم ىدنع 0 ام : لذ راند ع هولأس
 .. تح ع ل دي

 نمو 6 هينغي 0 نمو هلأ 32 فاعتسا 0 ّ-- حد 09

 عا ود و
 , يملا - نس ّمَساوُأَو ا ءاطع حا 7 0 3 6 6-0 ربصتي

 :لوقيف « ىو هيلإ 'رقفأ وه ْنَم هطغأ ”لوقأف ءاطعلا ىنيطنمي سو لع هل
 ا 8 5< 0 7 ب ع و - هع

 لئاس الو ال ا رع ,تماو وق لالااذه ن م كءاج اذإ دج
 ه2 ع

 50 ةعبذت ا ل

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا نع هنع هللا ىضر ةريسع ىلأ نع - اوه



 ١ مله ةاكزلا باتكك

 لك ايف ميبيف بطايق وني م هلبح '1 دعأ َدَخَأَم نأل : لاف 5 2862
 ل ماهل ريخ قي

 هيلع - ىلص 32 0 ىدكر راع نب هللا دبع نم ا

 د ا ع اس ا لاق م

 رشُملا فمن حضتلاب قس ابر 1

 سو هلآ لعو هيلع هللا لص ىنلا ناك : لاق ةريره ىبأ نع < ١7

 0 ا ا لْخَنلا ٍذاَدِج دنع رّملاب قع

 اذهب نابعلي امهنع هللا ىضر َنْيَسِلاَو نّسحلا لل « رم نم ًاموك هدنع
 هللا ىلص هللا لوسر هيلإ رظنف « هيف ىف اهلل ةرمت امدحأ ذخأف ءرقملا

 يش م ا نم اهجرخأف سو هيلع
 2 2 تب ل

 . 22 000 الإ

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ىردخلاا ديعس ىلأ نع اوم

 رطل 6
 اهب راما رثمتل روئاع ةرفحلا ىمستو رفح ىف ىراجلا ليسلاب قسيام (؟)

 . ةمطاف اي (<) . اهماعي ل اذإ

 ةفيح ىبأ دنع مشاه ونبو « ىعفاشلا دنع بلطلا ونبو مشاه ونب مث (:)

 2 ولعو ةوبنلا تيب لآ ةفعو « لعتيل مارحلا لفطلا بذحم هدو« كلامو

 9 ممءورمو



 ىراخبلا رهاوج ام

 امفإ 3 ل 00 قاَوأ ع 0 6 001 ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةقدص "7 قد وأ ةسخ نود امف ول ارد نو

 )١( و يق رار قاوأ 1

 داوذأ عجلاو ثنؤ» وهو ريدعلا ىلإ ثالثلا نيب ام لبإلا نم (؟)
 تاو أو فود

 1 ههسدع وأ ع ندم ع(

 ::تمدللا حرش

 نإ ةضفلاو بهذلا باصن رادق» ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر كل نيب

 ايزيلحلا اهنج ريشع ىنثا وأ الاقثم نيريثع هقفلا ءاملع هردقو ةلماك ةنس قب
 ا( 108 61 ليد جرو الابر نيرشعو نينثا وأ مثرد قئامو# هينج عبرو
 ملم ١١١ و بهذلا ىف ملم م07 ىآ ةئاملا قآأ فاشن و نانثا. ةاكرلا رادقدو

 . ةضفلا ىف

 ( ةاكرلا ةكح ١)

 دقعيو ةكربلاو ءاغلا هل باجيو هبر ىذريو هيمنيو هلام ظفحم ىكرملا ( 1)

 رثكتو ةدوملا دوسنو ةبحلا رشتنتق هتريشعو هلهأ نيبو هنبب ةبحلا رداوأ

 رودص نم داقحألا عزمتتو سانلا نيب ةحرلاو نانْلاو فطعلا لدابتيو ةقفشلا

 ءانكألا نوتفع الق نيكاسلاو ءارقفلا بولق نم دسحلا لوزيو نيجاتحلا

 مهاومأ ىلإ نوعلطتي الو

 ضارمألا وأ عوجلا مم كتفيال ىتح نيجاتلا ةايح ىلع ةظفاحلا (ب)

 ددجتي كانهو هثداوحم نامزلا مهضع نيذلا ةمألا ءانبأل ةنوعملا دي دمو «ةفلتخلا

 تح : ناسحإلا دبع نابنإلاو ماذأل نوضرعتي الف ءارقفلا ىلإ ءاينغألا بيجحن



 1 : ةاكزلا باتح

 ناسحإ ناسنإلا ديعتسا املطف مهولق ديعتستس انلا ىلإ نسحأ

 نيسحن و جايتحالاو رهفلا ايلاغ اهلإ ى ءادلا ذإ دالبلا ف مار ها للعت )ح (

 نآل لمعلا كوة يطخسرال نيدلا ءافعذلا نذاحشلا ليطقتو ةيحضلا ءارمفلا هلاح

 . كاوحلا نع مشرع ةاكزلا ف

 نايف ةلماعلا يالا كشك مهل لفاكال نم ةبر ىلع ةدعالا | 0

 . نمآلاب ثبعلا انف لقيو ةمآلا قالخأ

 حرطو لحتلا كرم ممر مهصال>إ رادهمد ناسو نينم وللا روعرم م. ) هه (

 ةماعلا عفانملا ىف لالا لذبب ريتقتلاو دولا ناردأ نم سفنلا رب مطتو حلا ءادز

 ليامو نودي كافل نم ءىد 2 هللأ ةعاط ةيسلتو « دولاو ا 1

 دعلو 0 م ءالبلا 0 0 ١ ل هلع هللا ىلص هلو لمعلاو

 ىلاعت لق اهبابرأ ىلع اهضرفو لاومألا ىف ةاكزلا ىلاعت هللا بجوأ

 :لسو هيلع هللا ىلص هسنل لاق دقو 4 هكر فاصل مقار )١(8

 4 م م6 ؟زاو مهر طت ة هقدص مها ومأ نم ع ا( (ب)

 و هيلع هللأ ىلد لاقو

 « رانلا ىف ةمايقلا موب ةاكزلا عنام ) 0

 1 ىو ) ةاكزلاب جلاومأ اونصحو ةقدصلاب ك اضرم اوواد 0( (ب)

 دارك ابو تلتف ”فالع اعاغ عمجلا ةاكزلا ىف اهدحاج رفكي مالسإلا ناكرأ

 هحو ىلع ندب وأ لام نع م ام ةاكزلاو 2 ىحلا كام 25و ةراحتلا

 5 ض وص

ضورعوةضفلاو بهذلاو راعااو عورزلا ىف ةاكزلا بحيو
 تح ةشاملاو ةراحتا



 ىراخبلا رهاو> ١44

 ؛ باصنلاو « ماتلا كلملاو « ةيرحلاو « مالسإلا : ا.بوجو طورشو . ندبلاو ح

 : . ىلو لا ىف لوحلا ىضمو ء كلاملا نيعتو

 تاتقيل تدنتس, ام لك عورزلاب دارلاو : راغلاو عورزلا ةاكز ىف

 ا لردلاو ضصخلاو سدتلاو ةردلاو رزألاو ريغشلاو رلاك اراتحا ه

 .هكاوفلا راسو سيزلاو رغلا

 هضعبوأ هحالص ودب عرزلاو رععلا نم لك ىف ةاكزلا بوجو قلعتيو

 رجأتسا ولف هكسلم ىف حالصلا ادب نم ىلع بوجولاو « ًآاباصن هصااخ غلب نإ
 ودبب هيف فرصتلا كلاما ىلع عنتعو « عرزلل كلاملا هنأل هلع ةاكرلذ ًاضرأ

 حلب وأ رضخأ لوف وأ كيرف لك أ وأ داصح وحن ةرجأ وأ ةقدصب ولو هحالص

 ةاكزلا هب ىون نإو ءارقفلل ولو راغلا وأ عورزلا نه ءىش جارخإ مرحبف رمحأ

 « كلذ وحتنو هلك أو ًاضيأ هؤارش كلاملا ريغ ىلع مرحبو ةيفصتلا لبق ذخأ هنأل

 « ةببوو بدارأ ةعبرأ ىأ ةللك نيسمحوحنب ردقتو «ءقسوأ ةسمخ عورزلاباصنو

 اهفو « قارعلاب ثلثو لطز دللاو دادمأ ةعبرأ عاصلاو ًاعاص نوتس قسولاو

 ( ةل! نود ) ربنلا وأ ليسلا وأ جلثلاك هوحمو رطللا ءاع تيقس نإ رشعلا

 ةقشمو ةفاكل جاتحمام امهونو حضانوأ بالودب تيقس نإ رشثعلا فصنو
 . هياسحبف داز امإو بعتو

 الاير + ةضفلا نءو شرق ؟«ه و هينج +١ بهذلا صلاخ نم تاملاك

 . ةئاملا ىف ؟ره ىأ رشعلا عبر اهقو عبرو

 عبرلا ضرغل ةضواعملاب لاملا بيلقت ةراجتلاو : ةراجتلا ضورع ةاكز ىفو

 ًاناويح مأ اراقع مأ'الوقنم ناكأ ءاوس دقالا ريغ هيف رجتملا لاما ىه ضورعلاو

 حدقت ريغب كلم نإف ءةضفوأ بهذ نمادةن ناك نإ هبتيرتشا ا لوحلا رخاموقتف

 د ا



 نإف لوحلا هيف مت ىذلا دلبلا دقن بلاغب تموق ضورع اهارتشا نأك ح

 : طورمشب هباسحبف داز امو رمثعلا عبر اهف بجو اناضت ةجقلا لولا

 ةضواعم هكللع نأ )١(

 . هسلج» وأ دقعلا بلص ىف ةضواعملا لاح ةراجتلا ةين (؟)

 . ةنملا لاما ىونال نأ هول

 .ناكو نيعم دقنب ىرتشت نأ الإ ضورعلا كلم تقو نم لوحلا ىضم (4)
 اهنه' ىرتغاف  الاقتم  نيريدع كلع ناك نأك هيقاي دكلم قو 231 0

 دقنلا كله سيح نم ذئنيح لوحلا ءادتبا نإف امعنصت ةينب وأ ةراجتلا ةينب اضورع

 . ضورعلا كاله تفو نمال

 .باصن نود تغلب نإ اذكو لوحلا رخآ ًاباصن هتميق غلبت نأ (ه)

 . هب ليكي «دنعو

 .ضيضاتلا ىنعمو باصن نود وهو هب موقي امي لوحلا انثأ ضنبال نأ (1)

 . ريناندو مجارد هرييصت

 ناناش ١8١ ىف مث ةاش امفو قوه منغلا باصت لوا”: ةشانملا غر

 ؛ هاش هناك 1 ف مث هاش عبرأ ء. او هاش كالث هز

 ( ىعرملا ىف همأ عببتي لج ) ةنس هل عيبت افو ن الث رقبلا باصن لوأو

 . ناعيبت نيتس ىفو ةثلاثلا ىف تنعطو ناتنس اهلل ةنسم ني«, رأ ىفو

 سمح ىفو اذكهو ناتاش ريششع ىفو ةاش اهنفو سمح ليإلا باصن لوأو

 نيثالثو تس ىفو ةذاثلا ف تنعطو ةنس ل لنالا نم ضاحم تنب نب ريثعو

 - نينس ثالث اهل ةقح نيعبرأو تس ىفو ةثلاثلا ف تنعطو ناتنس امل نوبل تنب



 ىراخبلا ىيهاوج ل٠9

 رطفلا ةقد ص ناوبأ

 00 | دلل لوسر ضرف.: لاق امنع هللا ئىضر رمع نا نع دس وو

 اللاو ذْدكلا لك ريمش نم اعاص وأ رمت نم ًاعاص رطفلا 2 ”ةاكز ٍلسو هيلع

 بحيو ةسماخلا ىف تنعطو نينس عبرأ اهلل ةعذج 51 ىفو ةعبأرلا ىف تنعطو ح

 : نيطرش ةدايزب ةيشاملا ىف ةاكرلإ

 هوحت و حابم "الك ىف اهاعري لوحلا لكامل هبئان وأ 6 كلاملا ةماسإ » )١(

 ." اكاولع شل ا

 . اهف دكر لمعلا هدعلا نأ ىأ عزبلا ن كح نأ و (بز

 نونحلاو رصاقلا لام ىفو دوحملاو لاضلاو بوصملا ىف ةاكزلا بحبو

 نإ مزاللا نيدلا ف بحن و ىدولا وأ ىلولا اهب بلاطملاو ٠ هفس هيلع روجحلا

 . رسبت, ل وأ هضيق رست الاع. وأ الجْؤم ةراحم ضرع وأ ًادقن ناك

 ةثاتلا تمدق دكر ىف ىدال ندو ةرافك وأ جح وأ ةاكز عمتجا ولو

 نيقحتسلاو لاملا روض هنكم دنع ًاروف اهؤادأ بحبو ىدآلا نيد ىلع

 لاح نيد ءافتسا ىلع ةردقبو نيت وحم نم بهلا ةيقنتو رمتلا فافجبو

 00 | ادد لمع نأ“ زوع الواع لذالا نفاخ رسوم“ لع نك نأ

 ريغ نم هنيد نع هلإ اهدرب مش هناكز نم  هطعب نأ الإ ةاكزلا نم رسعم

 ا | ءادأ ىف دنالو , هتمض- لالا“ فلتو 'نكمتلا دع اهءادأ رخآ نإق طرش

 )00 لاك نم اطرع دنع ىفكيو بلعلا هنلا لو ؛ ةاكر اديك ةةنا نم

 .اهف لكون نأ صخشللو ءىزحم ةنالب ايعفد ولف هروح نع ىلولا مزلتو

 كاتو ىداعلا ناردأ نم سفنلل اريهطت ةيدمحملا ةمآلا صئاص>ح نم 00(



 ا ةاكزلا باتك

 8 3 - و - قار د لس 5 و

 ايم زماو « نيماثملا نه نسيكلاو ريغصلاو ىلا | 0
 0-5 دو يح ا 3 6 ه_ِ

 . مالّضلل سانلا جورخ لبق

 لاؤسلا لذ نع مهونغأ » : ربخ ىف اك ءارقفلا صخم ةمعنو موصلا لوبق ح
 ءامسلا نيب قلعم ناضمر موص » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ه مويلا كلذ ىف

 هجاتحمام ىلع ةدايز هدنع نم ىلع بحنو « رطفلا ةاكزب الإ عفربال ضرألاو

 هتقفن همزلت صخش لك نعو هسفن نع جرخيف هتليلو ديعلا موب هلايعو هسفنل

 ىأ اعاص : ةقفنلاب ارجأتسم ناكنإو.همداحو هقبقرو هتجوزو هعورفو هلوصأ

 ٠ هدلب توق بلاغ نم نيحدق

 . مالسإلا ( ١ ) : اهبوجول طرتشيو

 رئاكلا ىلع بجيو لاوش نم ءزجو ناضمر نم ءزج كاردإ ( ب )

 « دعلا ةالص لق اهجارخإ تحتنيو , نييلسلا نما هتوف هس د
 اهريخأت مرحبو ءديعلا موب راهن رخآ ىلإ اهريخأت هركيو رهشلا لوأ نم زوجمو
 نآلا نيفيرلا ءاهقفلا ضعب تيأر دقو * نيقحتسلا وأ هلام ةبهغك رذعالب هنع

 نم ةرخآتم اهنوذخأ.و ةاكزلا لوصل يبدأ نودع ىأ ضرف ل7 اخ

 ةرذوازبخ ءولمت هتببو رداق لجرلا نأ نيقيلا لعرلعأ ىنأل لظا اذ 0

 . ةندبو هلاومأىف هللا قوقح جارخإ مدعوزخبلا هلءىهب سفنلا رقف نكلو ًاحقو

 . رخآ دلبل اهلقت زوحيالو . هدلب ءارقق ىلع اهقيرفت نوكي نأ بحبو
 ىلإ اهعند طوحألاو . دحاول اهعفد زوحمو ةاكزلاك ةيناهلا فانصألا ىلإ فرصتو

 - نيلماعلاو ©0نيكاسملاو 27ءارقفلل تاقدصلا امنإ إل ىلاعت هللا لاق : ةئالث

 : اهئاث بدكيو ةرتهع ىلإ جامع نك هيفكي سك الو هلللاطأل نع 01
 .ةعيس هدنعو ةرشع كل جات< نك هتفكي 0 وأ لام ىلع ردقب نم نيكسملا )0(



 ىراجلا رهاوج ا

5 5 0 

 ”ريعشلا انماعط ناكو « ماعط نم ًاءاص رطفلا موي ملسو هيلع هللا لص

 . رملاو طقألاو بيب رلاو

 00ه ليس ىفو 0 0 ىو ف 0 0 (")املع

 ناكو اهيلع ظيفحلاو اهئاصحإل يتاكلاو نيدلملا نم اهعل ىعاسلا اهيلع لماءلا )١(
 دهعتي ماءإلاو نيجاتحما اهبابرأل جرختو هيف ةاكزلا نوعمجم لام أ تيب مالسإلا ردص ىف
 اهدالوأ بي ةريقف ىلع ص هنعّشلا ىضر باطحلا نب رم انديس نأ تبث دقو هسفنب ةيعراا
 لاملا تيب ىلإ هنع هللا ىذر بهذف اوماني تح ماعطب مهمنء رانا ىلع اهردق ةءضاوو اعوج
 .راوبرمشو اولكأو ًاماعط مه جضبأو ردقلا ىف قيقدلا مضو مث قيقد ةءيقح هرهظ ىلع لو

 مثريغ بيغرت مماطعإب رظتني وأ فيعذ هب و اوماسأ فلا مث مجولق ةفلؤلا (5)
 ٠ مالسإلا نيد ىف نيماملا ريغ نم ريثك لاخدإ ءاجر نآلا دوجوم اًذهو

 ٠ ةحيح ةباجك كلا ريل ءاكرألا نم قويتاكدلا مو تاقراا فو (؟)

 دصقو ةهئافو ىلع هل ةردق الو نيدلا لو هسفنا انيد نيادت ىذلا وهو مراغلاو (4)

 هلام نم هفون ملو نيدلا لح نا نييلا تاذ حالصإل نيادت وأ هيأ هفرسص وأ حابم ىف هفرص
 أ دن يصلا وهوا عا زا ناكما اضن وادانع ناك رلو

 داهجلا ىلع ةناعإ ءاينغأ اونا5 نإو دابجلاب نوعوطتملا ةازغلا ىأ هللا ليبس لعأ (©)
 ظءولاو فاصنإلا وميقمو لدعا بالطو ق حلا داورو ىعرمشلا ملعلا ةباطكالذ ىف لخديو

 . . ف.ض:طا نيدلا ورمانو داشرإلاو

 000000 ارا ىلو ةاكرلا دلي نم اسم ارفع رفا ىأ 'لييشلا نباو 9
 قيقرالو رفا ك امنم ىط». الو جاتحا نإ هدصقم ىلإ هلصون_ ام ةادك زلا لام نم ىطعميف هريغ

 هتقفن ىزألا مزات نمالو ىنغالو 2 مشاه ون. الو اهياوأ ىطعت لب نونءالو ىئىصالو

 اا31 ايقخ ا[ ايناعدم رغ ىلع مركو ءازقفلا ةفصب قيقرو ةجوزو عرفو لسا
 . ض رق ىذلا اذ نم ) ةيصعم 33 0 ذخالا نأ مقادلا م 1 اذإ ابا 0 هل اهواطعإ

 .( هل هفع صق 0 ا هللا



 ل جحلا باتك

 ةالصلا هيلع ىنلا ضرف : لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع -

 نيكلاو ريغصلا ىلع رع نم 0 نس نم 0 رطفلا ةقدص مالسلاو

 . كوامملاو ”رخلاو

 جملا باتكح

 جحلا بادآ

 : لوقي سو هيلع و ىبص هلل الوخز تمعن: لاق اضياذنعو ت00

 122-225: ةدس سد 290026 2 م 3 ا +4
 مو اب م

 . لوملا ىف ش>فلاو عاجلا ::تقرلا 440

 هيلع هللا ىلص لاق « نيدلا دادس عم سانلا ق> لك اي لو ةئيسب تاب ل(0)

 رجحلا ا ءاح 2 هنع هللا ىصر رم نعو تا دابا 1 3 ملسو

 ىنلا تزأر ىأ الولو عفنت الو رضتال رجح كنأ ملعأ ىلإ : لاقف هلبقف دوسألا

 كتاشقام ال 2 هلل ىلص . كتلقام كلة, روسو هلع هللا

 ىلاعت هنلأ لاق

 . نيءات امه اوتئا ىأ ّ هلل ةرمعلاو جحلا اوعاو )1( ١

 رم 0 : 4ك
 نإ امأ اهنادأ نم هنكم لق تام نإ دمتعملا بعت اغبتلا ىعرابكلاو رافدلا

 اليسا هيلإ عاطتسا نما اتيبلا يح نيالا نمو( ١

 (يراببلا عرش 6



 ىراخبلا رهاوج 9

 هيلعىذلا نيدلا ءادأو ةالصلا ءاضقهيلعبجبف هنع طقست الف نكعلا دعب شاع

 ناكرألا ءادأ عم كسنلل مارحلاتيبلا دصق اعرسشو ءدصقلا جحا ىنعمو ؛كلذ وحنو

 [ 00 ظطإ كننلا ءادأ اعرشو « ناكم ىآل ةرايزلا ةرمعلاو . تاحاولاو

 قمحتتو « ةعاطتسالاو ةءرحلاو غولبلاو لقعااو مالسالا : امو>و طورشو

 نع الضاف كلذ نوكي نأو ةلحارلاو دازلا دو>وو ريسلا ناكمإو قيرطلا نمأب

 هب الإ ةرمعلا وأ جملا متي ال ام نكرلا ىنءمو .هبايإو هباهذ ةدم هلايع ةنؤمو هنيد

 : جحلا ناكرأو . ءىشب هكر رب الو

 نم جحلا رهشأ ىف عقي نأ طرشب جملا ىف لوخدلا ةن ىأ « مارحإلا )١(

 ”رسلا موارد ىلإ لاوش
 ىذنم عساتلا مويلا لاوزنم ةظحل ولو ام ثكلا ىأ «ةفرعب فوقولا )0(

 هنم ريشاعلا مويلا رْث ىلإ ةجحلا
 . هيلع ىمغم وأ نونجم نم ءىزحي الف ةدابعلل الهأ فقاولا نوكي نأ (*)

 : طورمشب ةضافإلا فاوط (:)

 )١( هراسإ نع تيبلا لعجب نأ (ب) دوسألا رجحلاب أدب نأ .

 . دجسلا لخاد نوكي نأ (د ) ههجو ءاقلت رع نأ ( - )

 ناكلاوبوثلاو ندبلاو رغصألاو ريك ألا ثدحلا نم ًارهاط نوكي ىأ ( هز

 . هتروع رتسي نأ ( و )

 . ةفرعب فوقولا دعب نوكي نأ (ز)
 . تافوط عبس فوطي نأ (ح)

 ' تح فاوطلا يف طرتشيو تيبلا عيمج نع اجراخ هندب عيجلعجب نأ ( ط)



 ١ ةم جحلا باتك

 نم لخد وأ ناورذاشلا ىلع وأ ليعامسإ ر> طئاح ىلع هدبو فاط ولف ةنلاح

 ] . هفاوط حص. مل رجحلا ىتحتف ىدحإ نم

 : هيف طرتشيو ةورااو افصلا نيب ىعسلا (ه)

 )١( ةضافإ وأ مودق فاوط دعب نوكي نأ .

 : ةورملاب متخمو افصلاب أدبي نأ (ب)

 : ىرخأ دوعلاو ةرم باهذلاو تارم عبس نوكي نأ ( ج)

 طرب هريغ وأ قلحي هسأر نم تارعش ثالث ولوليزي نأب رعش ةلاذإ ()

 . رحنلا ةليا نم فصنلا دعبو ةفرعب فوقولا دعب نوك نأ

 . ناكرألا مظعم بيتر' ()
 اهناكرأ عيمج يف بيترتلا بحي و فوقولا ادعام جملا ناكرأك ةرمعلا ناكرأو

 . ةيدفلا هكرتب بحو هنودب كسنلا متي الام بجاولاو  جحلا تابجاوو

 لهألو ( كم ) ةكمب نمل وهو فاكللا تاقيلا نم مارحإلا نوك )١(
 نمو . غبار ىأ ( ةفحجلا ) برغلاو ماشلاو رصم لهألو ( ةفيلخلا وذ ) ةنيدلا

 هريغو قارعلا نممو ( نرق) زاجحلاو (نميلا) دحم نمو ( ملماي ) نعلا ةماهت

 . [ قرع تحب
 . ةعاس ولو رحناا ةلل دعب اهف رقتسي ناب ةفلدزملاب تيبملا (؟)

 . قيرضتلا مايأ ىلال قي تدل] |
 . ثالثلا راخلا ىر(:غ)

 نم مارحإلا نوكنف ةرمعلا تابجاو امأو . مارحإلا تامرحم بانتجا (ه)
 : مارحإلاب مرحمو . مارحإلا تامرحم نع زرحتلاو ىناكملا تاقتمما

 00 11 0 ا كنا 0<



 ىراحبلا رهاوج أ ل١

 باب
 تم مايأ ةنبللللا

 "0000 ا00 هلأ لولمر نأ امُيْنَع هللا ىضر سابع نبا نع ل م,

 ةأرلاو لجرلا دب ىف نزافقلا رت مرحبو هضع ولو ةأرلا هجو رتس (م) ح

 . ةأرلاو لجرلل بيطتلا (:) يمارس ا

 دبزو نمسو تيز وحنب ه+ولا روعش قابو ةيحللاو سأرلا رعش نهد (ه)

 . زولو زوجو نهدو

 : !هرغو: سارلا نم رعشلا ةلازإ (5)

 هسأروهتبن طيشع مرح و هرعش نم ءىش فتن مرحو : رفاظألا ماقت (7)

 "0000 هلا همزث رثك أف تارعش ثالث تقتئاف ظشمم ا

 . ةيدفلاهيلعو ةحارجو لمقل هرعش قلح ىلع ةءرح الو , لهاجلاو ىسانلا ةيدفلا

 : جو وأ جفت 35 حاكلا دفع (م)

 ةوهشب هتامدقم اذكو ةميهب ولو ريد وأ لاق ىف امهنم لك ىلع عاملا (و)

 دسفيو ءانمتسالاو هتللحدب ناكولاك ازئاج ناك ولو سالاو لفتلاو ةذخافملاك

 . رايتخالاو دمعلاو للعلا عمو ل وألا للحتلا لبق ناك نإ طقتف عاجاب كسنلا

 نم هنم دلوتسا ام لكلو لول أم ىثحو ىرب ديص لكل ضرعتلا ٠ )٠80(
 : جحلا ءادأ ىف لضفألاو« هريغ

 )١( هماع ىف ةرمعب ىنأي هنم غارفلا دعب مث جلاب ىنأي نأب دارفإلا .
 . جحم مث اهب ىنأبو جمل | ربسشأ ىف ةرمعلاب مرحم ىأ عتمتلا (ب)
 مرحم اهفاوط ىف عورشلا لبق مث ةرمعلاب وأ ًاعم امه مرحن نأ نآرقلا ( 5

 2 ع ل 7 اع ل فا م ل



 ١ ةين/ جحا باتك

 ؟ اًذه موي ةئأ « ُساَنلا اغأ اي: لف رْخّتلا موي "سانلا بطَخ لسو
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 . اهدوايو "تحت ىتلا ندا "'” لالحي َىَدَصَتَأ نأ ٍلسو

 )١( حيسف وطخم هيف ذخألا عرسأ .
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 انآ د لا هيلا ر را اه ةنيدلل ىلإ 0 رأت ناميإإلا نإ: لاق

 هف ةقشألا نع هدىقاتلا ملألا بدسل )1(
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 )١( ىصاعملا نم ةرتسو ةباقو 0

 . مالكلا ىف قاعاضلا شحفب.ال (؟)
 ىهجول ًاصلاخ هنولعفي ىدابع نيبو ىنيب ريس وأ ظح هيف مئاصلل سيل (©)
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 قتح ةدلا ىسن نمو رجعفلا ليبق ةينلا دعب ءىش دخأ رضي الو  بلقلا اهلحمو
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 4 هق رص ريغ ىف هفرصيو هل> ريغ وم مدخلا 0(
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 ؛لع هللا ىنص ةنلا ىخلا : لاق هنع هللا" ىضر ةفيحج ىلأ نع س 7مل
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 "تذلب اذإ ىتح « ًاهبلقي اهعم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ماقف « بلدك

 ىنلا لع. ًاَلَسَف راصتألا نم نالجر رم ءملفس مآ دنع سلا
 ئسا دلل كلج و ا اكلْسر ىلع : ال لاقف ٍلسو هيلع هللا لص 1

 هللا ىلص ءونلا لاف « امهملع ©” ربك 0 ناحبس : الاقف

 نوع مدل 00 علق :ناسنإلا ند هاك ناسا ل مبوب ارز

 1 6 قاد نا ةييقح

 .هتاهركت ءىغ سيلق كنتم ىلع: ىاءارلا
 . رييخ سيئراهوبأ ناك (؟)

 بجعتلا نع ةءاك وأ ئعنرال اع امهتم هلوسر نوكي نأ نع هللا 0

 لوقلا اذه نم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق ام امهاع مظع (4)

 ند 1 دعو « ةقرافملا مدعو لاصتالا ةدش عماجمب مدلا غلبك (ه)

 . ةسوسولا

 هيلع هنا ىلع نكي ملو ( اريث ) رعد ثيدح نم دواد ىبأو منو (5)

 نكسلو « اسيئاعإ قدم مودم درجت اي 3 را

 - ىضصفي دقف « نيهوصعم ريغ امهنآل كلذ را نأ امهملع ى

 ( ىراخبلا رعاود خ ) 4:١



 ىراخبلا رهاوج أ

 هل عقو اذإ هدعب نمل املعتو ةدامال اممح امهمالعإ ىلإ ردابف كالحلا ىلإ كلذ امهم

 ةمهتلا هب انظ نإ رفكلا امهلع ملسو هيلع هللا ىلص فاخ : ىعفاشلا لاق . كلذ

 ائيش امهسوفن ىف ناطيشلا فذ. نأ لبق امل ةحصن اميمالعإ ىلإ .ردابف

 انثدح اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندلع : لاق هنأ ةنع غور < هب ناكله

 نبا لاقو . مهن ال تح ىرحم ىه لوقن نأ قررطلا ىلع انمراحم وأ انءاسن

 ىغبني ال ام هيلإ ناسنإلا ةبسن مثولا ىف عقب ام زرحتلا ىلع للد هيف : ديعلا قيقد
 الف اواعفي نأ ممل زوجي الف.« مه ىدتقي نمو ءاماعلا قح ىف دك أتم اذهو

 لاطبإلا ىلإ ببس كلذ نأل صاخم هيف مهل ناك نإو « مه نظلا ءوس بجوي
 . ىئواقرش ها مهماعب عافتنالاب

 ةنس وهو ةنب صوصخم صخش نم ٍدجسملا ىف ثِللا فاكتعالا ىنعمو
 دجسلا ىف فكتعا نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق «٠ تقو لك ىف ةدكٌؤ»
 « نيللا ردل اهلصفل ةاش بلح ردق : ىأ « ةمسن قدعأ امنأكف ةقان قاوف

 نم ريخألا رشعلا ىف هلضفأو ناضمر ىف دك أَبو . ققرلا ةمسنلاب دارلاو
 : فاكتعالا ناكرأو « ملسو هيلع هللا ىلص هب ءادتقالل ناضءر

 )١( ىلوأ عماجلاو دجسم ىف هنوكو ( ب ) . ةينلا .

 . اريسإ ولو هيف ثبللاو ( ج )
 ركسلاو ةدرلابو رذع الب دجسلا نم جورخلاب عطقنيو ءفكتءو(د (

 ؛ 00 رطفلا ىنلا جورخو . عاماو , امهبسب ىدعت نإ ٠ نونجلاو

 . سافالاو « ضمألاو

 نيذلا ىلع بتك اك مايصلا يلع بتك اونمآ نيذلا اهمأ ايإل : ىلاعت لاق
 حرفس ىلع وأ ًاضيرم ينم ناك نف تادودعم آمايأ ٠ نوقتت سلع مسلبق نم



 "1 موصلا باتك

 وهف ًاريخ عوطت نفنيكسم ماعط ةيدف هنوقيط, نيذلا ىلعو رخأ مايأ نم ةدعف ح
 هيف لزتأ ىذلا ناضمر رهش .٠ نوماعت منك نإ يل ريخ اوموصت نأو هل ريخ
 عا ردنا ا ملاو ىدملا نم تانيبو سانلل ىده نآرملا

 دير الو ريسبلا مب هللا ديري رخأ مايأ ن م ةدعف نةس ىلغ وأ ا ناك نمو

 0 نوركشت «لعاو كاده ام ىلع هللا اوريكتلو ةدعلا اوانكتلو ربسلا مب

 ىل اويجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ىنع ىدابع كلأس اذإو

 نه مئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةلذ يل لحأ . نودشرب مهلعل ىب اونمؤلو

 7-2 باتف يسفنأ نرناتخم متلك ينأ هللا لع « ن ,هل سابل متنأو عل ننال

 قح اويرشاو اواكو سل هللا تتك اهتارغتاو لهو رمال متنع افعو

 ليالا ىلإ مايصلا اومأ مث رجفلا نم دوسألا طيلا نم ضيبألا طيخلا ؟ل نيبتي
 كلذك اهوبرقت الف هللا دودح كلت دجاسلا ىق نوفك اع متنأو نهورشابت الو

 . ةرقبلا ةروس نم - 4م نوقتي مهلعل سانلل هتايآ هللا نيبي

 (موصلا ةكحإل

 )١( حبيرتست ةيراخبلا تايآلاف « ةحار ىلإ ةجاح ىف ملاعلا ىف ءىش لك 0

 هللا لعحو « مدو محل نم ناسنإلاو ةدعما كلاب امث . ديدحو راخم نم نهو

 لك اهف بارا وأ ماعطلا لوخد نم اهتحارتساو ةدعملا ةيوقتل ناضمر ىف موصلا

 اوفرست الو اويرشاو اولكو إذ : ىلاعت لاق « رابنلا 4 ٠ بيبط ىنتثدح دقو
 راتخا مث « ءىش هعفني ملف ءىش لكب هاوادو ةدعلا ضرع ءاج ًاضرصح نأ ىناملأ

 عبرأ ةدم بارشلاو ماعطلا نع عانتمالا ىنعي نيماسملا موص جالعب هجلاعي نأ

 بترم نيعم ماظنب سمشلا بورغ ىلإ رجفلا ليبق نم ةعاس ةريشع ٠ فرأى 



 ىراخبلا رهاوج 1

 للج نسل هت< تيوقو هضر» نم ءىربو اسوس حاجنلاو ًاسومام ءافشلا

 . ةحصلاو ةيفاعلا

 دعب موي لك هراطفإل ةمولعم تاقوأ ىف ماغطلا لوانت ناسنإلا ديوعت (ب )

 بيترتلا نسحو ماظنلا ةداجإو لمعلا ىف ةقدلا ىلإ وعدب اذهو سمشلا بورغ

 . اهحالصإو ةدعملا ةيوقت كلذ محأو

 ىلا 011 1 ءارققلاب ةفآرلا تحبو ءاننغألا .بواق ىف ةقفشلا سرغ ( ج.)
 ءاجر هلل مهمعطب و نيك اسأا ىلإ نحيف شطعلاو عوجلا ملأ كردأ ماص ام اذإ ىنغلا

 ٠ ىلاعتو هناحبس هباوث
 هراكلا ىلع ربصلا لثم قالخألا مراكمب ىلبحت, نأ ملاصلا ديوعت ( د )

 عرمشلا بادآ ىلإ دايقتالاو ةعاطلاو ٠ سفنلا ولعو ةءورملاو . ةعاجشلاو حلاو

 . هموي ةلبط تارطفلا كرتيف هننسو هضورفل ملاصلا عوض ىف كلذ ىلحتيو

 دماحملا بسكل ةقفانلا قوسلا « العو لج هللا ةدابعل ةحناسلا ةصرفلا ( ه )

 لل مكادلا ١ ةزلطلاو .؛ ةرافغسماو هناحبس هرك ذ ةرثك ىف ريفولا حعرلا بلجو

 . ريخلا لعفو ربلا لمعو لسو هيلع هللا ىلص هبيبح

 : ىلاعت لاق

 . « نوزئافلا مث كئلوأف هقتيو هلا شخعو هلوسرو هللا عطي نمو 1(8)
 . ( نونزحم مث الو ءوسلا مهم ال ممتزافمع اوقتا نيذلا هللا :ىجنيو 9 (ب)

 هودجم ريخ نم ؟تفنأل اوهدقت امو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اومقأو آل ( )

 . ةرقبلا ةروس نم ١١١ ريصب نولمعت هللا نإ هللا دنع

 ( ةعاماو ةعمجاو « هايأزمو جملا ةمكح ))
 تح ةالص نسإ « سانلا نيب ةبحملاو ةدوملا لوسرو عامجا نيد ىالسإلا نيدلا
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 لامعألا ىلعاورفاضت,و اودحتيو اوحلاصت,و اورواشتيونوماسملا لياقتيلةعامخلا ح

 نيديعلا ةالص نسو « عوبسأ لك ىف ةعجلا ةالص ىف بجوأ اذكو ٠ تاحلاصلا
 عمتجم عامجالا اذهىف « هتايح ىف ةرم هروضح ىلع رداقلكسل اماع اءاّتجا ضرفو

 مهلك مهتاغل نيابتو مهسانجأ فالتخا ىلع عاقبلا عيمج نم ةفلؤم افولأ نودلسملا

 « ريقفو ىنغ نيب قرف ال « شايرلاو ةنيزلا نم نودرحم نوعضاخ نوعشاخ
 كالا دناوفلا د سل مظعو « ريمأو ةقوسو

 لم# ىلع ًاونرمتل.'« ىرخأ ىلإ ةبح نم لاقتشالا نيداسملا ثراث ١١١

 مدقتو مهتءارز قرو مهتءانص جاورو مهتراحجم مدقت هيف امع اوثحبلو قاشلا

 . اندلا بئاجع اودهاشو سانلا قالخأ اوفرعي ىك مهتاين حالصإو مثراكفأ

 اهريهطت ىلع دعاست ةفلتخلا جحلا لامعأ نآل . سوفنلا بيذهت (ب )

 فنرع نودرجعت,و نومرحن ٠ ءاوس جحلا ةيدأت ىف ريقفااو ىنغلا نِإف اهليكتو

 نأ العو لج هللا ىلإ نوعرضتيو فزتلاو ةنيزلا عاونأ نم نودعبيو طرخلا

 كلذ إل : مهنع وفعيو مهللخ رتسإو مهتمعن ديزيو محرك جررفيو مهنا رثع ليقي

 . « بولقلا ىوقت نم اهنإذ هللا رئاعش مظمي نمو

 . ةرخآلاو ايندلا ىف مهحالص هيف اهىلع اولمعيل مهنواعتو سانلا فراعت ( د )

 ىحتو هلامو هدلوو هلهأ كر هنإف لمعلا ىف صالخإلا ناسنإلا ديوعت ( > )

 . ىلاعت هللا رماوأل الاثتما لاومألا قافنإو رفسلاقاشم لمحو هتءارب

 : ىلاعت لاف

 .  هبر دنع هل ريخ وهف هللا تامرح مظعم. نمو كلذ ال(1)
 نإ اونسحأو ةكلهتلا ىلإ ييسيأب اوقلت الو هللا لبس ىفاوقفنأو آل (ب)



 ىراخبلا رهاو> 1

 ىدحلا نم ©)رسيتسا اه 22ترصحأ نإف ش ةرمعلاو جحلا اومتأوإل

 5 كم ناك نُف هلحم «2ىدهلا غبي ىقح مسوءر ارقلخم الو

 90 نه متنمأ اذإف كسن وأ ةقدص وأ مايص نم 610 دفق خر نم (20)ىزأ

 جحلا ىف مايأ ةثالث مايصن دحم مل نر ىدحلا نم رسيتسا اق جحلا ىلإ ةرمعلاب

 (*)دحسملا ىرضاح هلهأ نكي ل نمل كلذ 0 ريشع كلت 240 جر اذإ ةعبسو

 .١و5 مي 0١2باقعلا ديدش هللا نأ اوماعاو هللا اوقتاو مارحلا

 الو . 217ثفر الف جلا 220نهف ضرف نهث 7١22تامولعم رهشأ جحلا ل

 لاحم للحتي نأ دارأو بحاولا ءادأ هل تأتي ملو مرحلا رصحأ نإ ىنعلاو متمنم (1)
 .- ىذه ع

 . ةيميدحلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص اذ دقو ةاش وأ ةرقب وأ هند نم هيلع شدت (9)

 . هيف رخني نأ بجي ىألا هناكم ىأ هلم ملب ٠ مرحلا ىلإ ثوعبلا ىدحلا (؟)
 . تارسع>و هحارك (ه) . قلحلا ىلإ هحو< اضرمم (:)

 كلل ءرك نب بكل لاق مالدلاو ةالصلا هيلع-هنأ ئور « قلح نإ ةيدف هيلمف (1)
 ةتس ىلع قرفب قدص: وأ مايأ ةئالث مدو قاحا لاق هللا لوسراي معن لاق كماوه كاذأ
 . مصآ ةثالث قرفلاو « ةاش كسنا وأ نيكاسم

 هرسسيتسا مد هيلمق هرهشأ ىف جلا لبق ةرمع لل.ءن ىلاعت هللا ىلإ برقتو متمتس! (0)
 ىفضر ةفي:-و أ لاقو ءهنم ل الو جحلاب مرح ادإ هحبذي ناري مد ل متعلا تع

 لهل لا 2غ . ةيضألاك كس مد هنإ هنع هلل
 هكح ىف وأ مرحلا ىف مق» وهف لقأىلءناك نمو رصقلا ةفاسم ىلءمرلانم اديعب ( ه )

 )٠١( نايعلا نع هب ململا مدصي ى « هقتي مل نم .

 دنع رشعااو ةيمفاشأا دنع ردنلاةليلو ةجأآا ىذ نم مستو ةدعقلا وذو لاوش )١١(
 رد اي ما ل ا امسي 1 اصمم تقود زا ركل لك ١ 20 يو سلا 1 اا ا



 هيلع هللا ىلص هللا وشر نع هنغهّللا ىصر كلام نحن 0

 1 0 0 دلا هْوَطَيَس الإ دأب نِم َسْنيل : لاق لسو

 2 م

 قامو راما هيلإ ها ”جرخنيف « و تاَنَحَر ثالث بنهب همي دل

 ريخ نإف اودوزتو هللا هماعي ريخ نم اولعفت امو جملا ىف 29لادج الو ©20قوسف
 نم الضف اوغتبت نأ حانج مييلع سيل . بالألا ىلوأ اي نوقتاو ىوفتلا دازلا

 حر او مارا 9 رعشملا دنع هللا اورك ذاف تافرع نم متضفأ اذإف كبر
 ©40سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث . نيلاضلا نلل هلبق نم منك نإو ماده

 كرك ذك هلل اوركذاف يسكسانم متيضق اذإف . محر روفغ هلا نإ هللا اورفغتساو

 ,ةرخآلا ىف هلامو ايندلا ىف انتآانبر لوقي نم سانلا نُث ارك ذ دشأ وأ مءابآ
 ("9ةنسحةرخآلا ىفو ©0ةنسح ايندلاىف انتآ انبر لوق. نم مهنمو . ؟*0قالخ نم

 اورك ذاو . باسحلاعيرس هللاو اوبسك امب بيصن ممل كئلوأ . رانلا باذع انقو

 هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نف تادودعم مايأ ىف.هللا
 فكم 70م 157 4 نوريشحت هيلإ مينأ اوماعاو ©20هنا اوشاو قتا نأ

 : ىصاوملاب عرعمشلا دود٠ح ىلع جورخال )053(

 . ةقفرلاو مدخلا مم ءارمال (؟)
 رجفلا دعب لاهو لو ماو هياع هللا ىلص هدنع اعد « ةفلدزملا دعب حزق لبح (؟)

 5 . قورشلا ىتح
 ٠ ظحو بيصن (6) قم هفلدزملا نم وأ ةفرع نم (4)

 . ةمعرو باوث (90) ريخ ىلإ قيفوتو فافعو ةحص (5)
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 ءوضوْلا غابسإ : امهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نبا لاق ح ؟١
١ 2 

0 

 باب
 ىحضلا ةال صو دحسملا ةيحب

 ناضمر رهشو تدبلا ىف عوطتلاو

 00 011 لاق لاق هنع هللا ئطر ىراصنألا ةداتق ىنأ نع - 7
 2 00 2 رع سس ع 0 5 2-1 ٠

 00 ل للحم اله دجتلا مدح لَخَد اذإ: ٍلسو هلآو هيلع هللا
 . نيتعكو

 ثالثي ىلهلخ ىناصوأ : لاق 0 را

 «يحيضلا ةالصو ؛ رهش لك نم مايأ ثالث ماوص : توم أ ىتح نبعد ال

 .رتو لك: مونو

 م0 00077 للق : لاق امهنعللا ىضر رمغ نا نك مفان نع - 6

 ل تالص نم ا 5 اولمحا مسياو خضار 1س

 )١( ىلاعت هللا لاق ماعإلا غابسإلا نأل همزالب ءىشلا ريسفت باب نم اذه ٠
 د ل ١ ٠

 16 رح يلا 20 1 ا ا مآ 26



 لسمو هيلع مها ىلص ىنلا نأ هنع هلا ىضر ةريره ىلأ نع ده

 تأ 1 اع اَوْبَأ اتّحيتف ناضَمَر هَ لحد اذإ : لاق
 هه

 5 ”نيطايشلا تدلك 4 0-5

 و

 معو هيلع هللا ضال لوسر نعدهنغ هللا ىضر ةرارع لاا 22

 ا ا اءاف وص م 91 ب رشو 95 يأ - ' اذإ : لاق

0 

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ح 547
 . هيلو هْنَع ماص مص هيلَعَو تآم نم : لاق

 ١5

 و 2 نا مآص نإ : نسملا لاقو - ؟:م

 . راج دحاو

 ىنلا ىلإ لجر ءاغ : لاقادتأ امتع هللا ىضر ضايع نبا نع 2

 روش ميدل تاما نإ لسد لاقف سو هيلع هللا ص

 اليا
5 ' 2 

 2 ىدمي نأ أ ملل دف« معن 2 ؟ 2 4 يطق

 . موص هيلعو تام لجر ىأ ()

 ا رهش موصت نأ ترد رسلا تكا ةارشا نأ رش 2 ةياور ىف )١(

 . لجو هيلع هلا نص ىتلا لام اهيحأتتاف موصت نإ ل

 حتف ه | . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىأ )6(



 ىراخنلا رهاو> "1م

 باب

 5 ع امري ال لا

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ادا ىف ةريرغ قارن اح 63
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 ع ولات لاصاوأ لع كأبي

 . ةالصلا ىف )0 .' لتفلا نم )1(

 .. نيفرعتم 0
 :املوأ قاحسإ نبا اهركذ ةديصق نم ناتيبلاو «عطقم دسج ىأ (4)

 عمم لك اوعمجتساو مهلئابق اوبلأو ىلوح بازحألا عمج دقل

 عنمت ليوط عذج نم تبرقو محهءاسنو مهءانبأ اويرق دقو

 عمييضع قاثو ىف ىلنأل ىلع ادهاج ةوادعلا ىدس مبلكو

 قبرك دعب قيرغ ركشا اا
 ىنباصأ ام ىلع ىنريص شرعلا اذف

 أمي .نإور ©90هلآلا تاذ ىف كلذ

 هنود توملاو رفكلاب اوضرع دقو

 تلا ىلإ توضشلا راك 0

 ايسخن ا ودملل دب 0

 انهم لدتتأ نيح لا كل ١

 ىعرصم دنع ىل بازد>ألا عمجامو
 ىعمطم لض دقوىثددع اوضغب دف

 عزم واش لاصوأ ىلع كراب
 عمدم ريغ نم ىانبع تفرذ دقو

 عفلت ران رح ىرادح نكلو

 ىعجررم ملا نإ ىلإ اعرجاا الو

 ىعرصم هللاف تاك بنج ىأ ىلع

 .هباوثو هاضر بلطو ىلاعت هبحو ىف لتقلا )01210



 ىراشتلا نهااوج ب

 ل 3 يبا وا

 0 ا هب "يخأو قا بع ل رت لت نع
 شرف 0 مآ م زهَرَيَخ | ارم 0 4 اصخا طك ٍلسو هيلع 3

 1 ءاوتل اتوب نأ لعقا هنأ اوثادح نيد "7تلباث نب صاع ىلإ

 لثم مآل هللا ثَعَبف 2 امظَع نم امظع 2 0 فرغ
 10 ا 0 0 0 ا ا

 اوعطقعت نإ ا ف موأسر ند يش 2 دلا نع ةلظلا

 بأب
 روهطلا لضفو ؛ مهسفنأ ىلع نورئؤيو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنأ الجر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - مه
 )١( لتقلل ًاسوبحم اروبصم :

 ) )4السلا ىنع هغلبي الوسر دجأ ال ىنإ مهللا بيبخ لاق امل قبلا لئالد ىف
 كلذب هربخأف مالسلا هيلع ليربج ءاج .

 . هسأرك هب (8) . ةيرسلا ريمأ (<)

 . ةلظملا ةباحسلا (4) ٠ ردب موي طيعم ىبأ نب ةبقع وه (6)

 . هتظفح (م) . رييانزلا وأ لحنلا روكذ ()
 هامحو همسق هللا ريف كرشم هسمي الو اكرشم سعال نأ فالح ناك هنأل (9)

 هدابع عم ىلاعتو هناحبس هللا انرشحم نأ ءاجر اكريت اذه تبثأ دقو . هئادعأ نم
 انقزرب نأو روفغ ربدق هنإ هتدابعل انقفويو هتياعرو هتيانعب انلمشب نأو نيحلاصلا

 هباحصأو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةكربب لطخلا ريش انيفكيو لمعلا ىف سالخإلا

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر



 نانو روهطلا لضف

 لص هللا لوسر لاقق ءاسلا الإ انعم ام ناقف هئاسن لإ ثق ملسو هلآو

 1 لل ع امس يش ( ف :ملسو لاو يلع افا

 هللا لص هلا لور فيش را ادع ا هبا يلطت قل اناا رآصنألا

 ٍكنأنَط يه : لاف . ىنايبد تيفال ا تلاقق سو هيلع

 ا ا 0 اذإ كن ايم ىرتو اكل ىحبطأَو

 ابَجاَرم حلصت اهنأك تاق 2 اهنايبص تَصونَو اجلا ا
 ١ك

 ادع
 0 0010 م - ريسصو سوق ع - دوم <

 حبصا اماق نيب واط نايف نالك أي ام ماك هنأب ب رب المِفت تافطَأَف

 0 "وا ةلثالا لا ل لاق سو هلآو هيلع هللا لص هلل لوسر ىلإ

 تك نك مسفنأ ىلع نورتي ١ ىلاعت هللا لأ اف امكلاعف نم
 6. ا

 4 ا كئلوأف سقت 0 "قوي نمو « ا
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 هلو هيلع هللا ىلَج ىننلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - 5

 لو نأ اا ابا را 0 0
 3 0 ع 2 6 نيا

 ىف ىدب نيب 2 كيلك اسد 2 تلعن 0 دا

 )١( هتيؤر صقي مالسلاو ةالصلا هياع ناك ىذلا تقولا ىف .

 كلامعأ نم هب كسفن نم ىجرأ تنأ اب ىنثدح ىنعملا (؟) .

 امهف كيشم توص () ىلا .
 اءوضو أضوتأ (ه) .
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 ىنباصأ ام ةصقلا هذه وحن ىف ةعزخ ناو ىذمرتلا دنع ةديرب ثيدح ىف )١(

 ااا لاو تاسوت الإ" هتدح نم دمحألو اهدنع تأطوت الإ طق ثدح

 . ناك تقو ىأ ىف ةالصلاب ءوضولاو ءوضولاب ثدحلا بقع. ناك هنأ ىلع لدن

 : نمتارقلاو لفاوتلا نم ل 1 2 )0(
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 0 سس و مح" هزار
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 باب
 قار بن دال قف نس ملا 5
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 صاعلا نت ورمع نب هللا دبع تيقل : لاق راسي نب ءاطع نع + 6

 ملسو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفص نع ىتريخأ تلق امهنع هللا ىضر
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 . ةالصلا قح ارابتعا هتمارك تربهظو هتبقاع تنسحو ةلصلا كرت هنوكسل

 . مسرح ال هيزعت فى« : ىأ (ه)

 ةباشلل ههركو كلام هيف صخرو روبخلا لوق اذه . متحتم ريغ ابن ىأ (1)

 . ىغبنيال ةفدح ودأ لاقو
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 ل ىلص هللا لوسر نأ ا ضر ا نع سس

 00 ل :.لاق لو هل آو هيلع

 مك اياكف ةين الا ةعاّسلا ىف 2 نمو نا 0 انأكف
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 ةعاشلا“ق من ( ةحاج دي اناكف ةعبارلا ةعاس سلا ىف حار
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 600 رم دلا او
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 . ىلاعو هناحتس'لا ل[ ا رفتم اهب قدضت ل00
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 ىراخبلا رهاوح فول

 0 ءالا مايق

 4 ىذألاو َنملاب متاقدص ارق الرو

 5 لا 00 لاق 0 ا ىكر رمع نب 2 دبع نع - 5م

 هللا لوسر ىلع اهصق اور ىأر اذإ ملسو هلو هيلع هللا ىلص ىنلا ةايح
 ١ و 2. ا 2 هةر. ارب 3

 0000 0 لعابصقأف يور ىرأ نأ تينَمَعَف ٍلسو هل آو هيلع هللا ىلص
 5 ساس ع 0

 لوسر دهع ىلع دجسللا ىف مانأ تنكو امالغ تنكَو سو هيلع هللا لص

 ىناَذَحَأ نيكلم لاول تمار رخو هلآ هيلع: هللا لص هللا
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 انو اهل اذإَو را كرا يه ادن نانا ىلإ ىب ابهذف

 ىئياف رانلا. نم هل دوغ: لوقأ ان تلمت يك 8 ساب اال

 ىلع 28 22 1 ىلع 00 )2 عر 1 ! 2 ] لاف ر 0 لك

 0 ناك وا ملل ع ا لاف لو هلع هني لص تا لوجر
6 3 5 22 
 1 2كاماق الإ 0 نم 'مانب 2 0 0 ا لئلا نم

 2 ل 110 0 ا 1
 نعل 38 نا دص اولطيت ال اونَما نيذلا اها ان 2 : ىلاعت لاق

 000 داكلا وفل ىذا هللاو # : ملوك لإ 4 ىدألاو ١
5 

 . ناناح (؟) .دماوجاةنيم'(1]

 الل مونلا ةرثك ةهارك هبفو ءرانلا نم ىجني لنللا مايق ثيدحلا ىف (<)

 .٠ اهاوث 52 : ةماعلا 0 آرقف لحرلا ع مونلا ةرثكو



 فك ةبوتلا  نملاب ةقدصلا لاطبإ

 لاقو :"ئش هيلع" نسل" ارلص » :.امهنع هللا طر سانا ١

 . ؟9ىدنلا « ءطْلاَو » ادي را 0 ل 0 )يركع

 ىلص ىبننلا تعمس : تلاق اهنع هللا ىضر ةيراصنألا ةلوخ نع - م4

 مهلف قع ريغ ملا لام 2 نوم رخل الاجر نإ: لوقي ل هيلع هللا

 . ةمايقلا مي ُراَثلا

 سوا كلم قا لس يحا نع هنعاهّللا ئضر دعس نإ لبس نعاس و

 ل نا ا اف كارل ةينام هللا كل

 1 نوم اصلا الإ

 باب

 وزغلا ىف ءاسنلا لتقف نع ىهنلاو ةبوتلا

 هللا ىلص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ىردملا ديعس ىبأ نع ح 45
 انا نيمو عن لك لجو لاس سل ا ملسو هلآو هيلع

 )١( سابع نبا ىلوم .
 هلام قف ىلا ”ئذألاو . نملاب هتقدنع لطم, ىلا لاو هلاك هبش )١(

 هجو هب ديرب هنأ ًارهظم ةليا تافصلاب هترهشو هل مهتحدم لجأل سانلا ءائر

 مث نملاب قدصتلا نم الاح أوسأ هتقدص ىف ىناري ىذلا نأ بيراالو . ىلاعت هللا

 هيلع سلا رجح ىأ ناوفص لثك هلتش لاقق قافنالا كارما كلذ 300

 كامعأ كلذك بارتلا نم امن“ سلمأ ادلض دكرتف ريتك رطم ا 7

 . ليست نارا
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 <« هلّتقف : ال لاق ةباوت نم ىله هل لاقف 201 0 ايبا نيا 0 عر 7

 هام الإ ةكرذأف اذك ةئرق ا ا 0

 انا ]) لاك ةعرلا ةكئالت ديف تكمتحاف اهرخاور دك

 لا از] ىلع لإ هلا حاوأو ىكرقت نأ هذه ىلإ هللا ىحاوأف

 . هل َرَمَعَف ريب برقأ هذه ىلإ دِحْوَف امهتني ام اوس
3 . 

 ها“ آ

 ا تادحو : * لاق ةيهمع هللا يصر يت 3 نع رعبا 5و ٠
 : ١

 ىعنف * ”لسو هلا يلج لم كالو ىراغم ضع ف 00

 . "”نايْبَصلاَو ءاسنلا لتق نع ٍِلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باب
 ملسو هيلع هّنلا لص هئامسأ نم

 لوسر تعم لاق هنع هلل نقر هنا ع 00 رت ا

 ١ 3 اى هل 00 حاملا نأ 3 لاوعت ودع ل ىلص 5

 5 فال | أَو نيدن لك اتلا رم ىلا ب

 ظ . م ف وزع 2
 مج ر وصقل اولتاقي مل ذإ ةمحرو ةمفش كلذ مسو هيلع هللا نا نكح أ (9)

 رز رآ لع ءاذفلا وأ. ةنقرلاب .اعافتا' نهاقبإ ىف دبالو رفكلا. كعف نع

 ٠ نيم ءادفلا

 ٠ ين هدعب سييلف ءانألا بقع سو هيلع هللا ىلص هنأل (ء)
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 ري هيكل

 4١" ءاود ةفصو ةماجحلا  ةعلولل ةوعدلا

 بأب

 ”مامط ماعطلا رش : لوقي ناك هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأأ نع ل م

 ء دقف ةَوعّدلا كرت َنُمَو « هارقفلا كريو هاينغألا اه ىعْدُي ةميلولا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هُلوُسَرَو هللا

 ماسلا رج نع لكش هنأ دنع لات دنا ف ٍسأأ نع 3

0 

 ه مه

 صحو ةييطوأ ُهَمَدَح ملسو هلو مناع هوا ىلص هلل لوسر محتحا : لاقف

00 

 اا 37 و - لاو هع ارز هيلاَوَم ملك 2 نم نيعاض

 02 كتاب اي يرحل طسقلاو ةماعلا دب

 . 0 ا مو 0

 لوألا تا رجاهملا نك تاكو ندع تنب نسف 1 .عد لس ؟ةهأ

 نب ةعاكتسع تعا فو لسو هلآو هيلع هللا 0 لوم

 )١( ديلا عبصأب رصعلاب .
 ىتلا ةمدللا يأ ةايللا طوقس ىمسرو قلحلا عجو ةرذعلاو ء ىدنهلا (؟)

 ةشئاع دنع ايبص ىأر دقو , عبصألاب كنحلا عفرب مباعي ناكو , قحلا ىصقأ ىف
 ةأرم اعأ : لاقذ امد هارخنم لبسي هسأر ىف عجو وأ ةردع هب اهنع هللا ىضر

 هطعست مث ءاع هكحتف ًايدنه اطسق د عجو وأ ةرذع اهدلو باصأ

 . ىنشف كلذ عنصف « ءايإ

 ( ىراخبلا رهاوج - 0



 ىراخبلا رهاو> ؟
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 01و هيلع أ ىلص لا لوسر أ اها هتربجا نصح
1 _-- 

 ١ : 5000 - - -6 0/--ك
 ومده دال وا 0 ًمالع أ 1 5 لاف ةردعلا نم هيلع

 37 ل 1 هيف نِإف ىدنهلا دوملا اذني كلغ ند

 1 تنار رب ح بتجلا تاذ

 باب

 ىرخألا ىلع لسسزلا عضو

 هلعأ فالح نوكي كيكو

 لو هيلع هللا ىلص ىنلا نبأ هنأ 00 اا

 ىدرحألا ف هيلحر ىدحإ ْاُعْفاَر ردا ىف محطضت

 ىص ىنلا ناك ام ةشئاع تلأس : لاق دوسألا نع ا ع ا

 ترضح اذإف هلْ ,ةنهم ا لمَ ْى متصي موا

 مالّصلا ىل 9 مَ 2

 باب
 >داقلا هركي

1 ّ 1 / 
 اة دالخرن اهيبأ نع ة . د ا نع 25

 . ؟دالوأ قول> نوزمغت ىأ )١(

 . مهل هملؤلا (؟)

 . ةبودأ (")



 فدو ىلا - الفلا فك

 هيلع لا لص ىلا لاق يح 0 00 م و هيلع هللا ىلص ىلا

 1 ناك نإ 2 راو كبحاص قمع لل كا سو

 ا ردنا نإ دكر 2 0 ةلاع ال اح دام

 "كليو لاقف دلاخ نع بهو لاق ادخإ هسا نع قارس الو نإ 0007

 : ( كحمبو لدب ىأ )

 باب

 هذعبو مونلا 3 لاق نه

 سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةيفيكو

 0 ا ىنلا 0 لاق 0 أ ىصر ةقدد> نع ب ؟ةم

 1 ا تومأ كمساي : لاق هشارف»ىلإ ىوأب اذ

 0 لا هيلإو.اتتامأ ام كسل | 11

 :لاجف هر نب عك يق فلا ليل ىنأن : نكرلا دبع نع 201

 : انلةذ انم ةياع جرخ م دلو هيلع هللا ىلصىنلا 301 دعيت دما لأ

 اوكف لا ؟ كيل لن فيكتف كيا ”[: فيك انلع دق هللا لور اب

 اكلت[ مهارإ ل لع يلع 6 ل يلعو د ىلع لص ميلا

 لا لع تري 0 كارأب هىللا ديم دي

 . ديحت ديم كَنِإ يعل



 ىراخبلا رهاوج "ع

 باب
 ليللاب هبقنا اذإ ءاعدلا

 ةَنوُديَم دنع ةْسِب : لاق امهنع لاعت هللا ىضر سابع نبا نع  ؟هبب

 "جيو اجو لضف ةتجا قأت 00 هللا ىلص ىننلا ماقف

 2 ارطاو نإب اءوضاو اضوت ”ل اهقانش قلطأف ب ةبسرقلا ىف ماق
 2 5 تنك ىأ ىو نأ ةّيمارك "تيس ات >3 ف لصف غلبأ د

 هني نع ا ىذأب نحف مراسي ع 00 0 1 تاضوتف

 ناكو « خفن يَح مانف مَجآعْصا هيث ةمكار ةرشع ثالث ”هتالص تماتف

 0000 فولي نآكو اوي ملو لصف زالّصلاب لآلب هنّذاق مَ ماناذإ
 قيمي نعو ًارون ىمس ىفو ًارون ىررصب ىو رون ىلف ىف لمجا لا

 ارو نِلَخَو 01 قاعأو اوت 2 تي و راجع ا

 . ًارون ىل لَمْجاَو

 باب
 مجري امو تيما عم قبب ام

 ةرامإلا ىلع صرألاو «رذنلاو

 هللا لوسر لاق : لوب ردع لاح هنا يسر تلم ندا نع

 قبو نآنثا ؛ مجاري الث تيدلا مسي : : ماسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص

 . هقترأ ىأ(١)



 "ع نيب مارحلاو نيب لالحخلا  ةحيصنلا ىلع ثحلا

 ره ع عرس 0

 ع قبو هلام ثلا جاري ”لَمعو هلامَو هلهأ سيدا لجل 0١)

 باب

 ةطيصنلا لعاةكرللا

 أ حصتقْلا اذإ : ماسو هلآو هيلع هللا لص ىنلا لاق - 5

 , "0 حصتيلف ”هاخأ

 بأب

 نيب مارحلاو نيب لالحلا

 هللا ىلص ىنلا لاق : لاق هبع هنأ ىمر.رغشلا نإ ناهعنلا نع - م.

 نع بئاسلا نب ءاطع ثيدح نم دمحأ هلصو ثيدح نم فرط وه(١)

 اوعد :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ىنأ ىنثدح هبأ نع ديزي ىبأ نبا

 دقو « هل حصنلف لجرلا لجرلا حصنتسا اذإف ضعب نم 0 قزرب سانلا

 اوعد دايل رضاح عببال ظفلب ريبزلا ىبأ نع ةمثيح قرط نم: لسع هحرخأ

 باب ىفثيدحلا اذه ىراخبلا دروأو .حتف ه ١ ضعب نم مهضعب هلل قزرب سانلا

 قيرطنمدوادوبأ جرخأ . هحصني وأ هنيعي لهو رجأ ريغب دال رضاح عيبي له
 ْنِإ هل لاقف هللا ديبع نب ةحلط ىلع هل ةبولحم مدق هنأ هئدح اببارعأ نأ ىكملا لاس

 رظنافقوسلا ىلإ بهذا نكلو دايل رضاح عبدي نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مقم يلا بلا :رضاح . ه١ كاهنأوأ كرمآّح ىنرواشف كعاس نم

 ربنملا نبا لاق اي دادزي ىتح اهظفحمو عيبلل هتعلس ضرعي ناسنإلا ىأ «ةيدايلاب

 عيبلا وهو صاخ ىنعم ىلع ىدابلل رضاحلا عبب نع ىهنلا فنصملا لمح : هريغو

 اذإ ةحيصنلا باب نم ةرجأ ريغب ىدابلل رضاحلا عض ةزاجإ ىدتميو .ه ١ رجألاب

 . ءالغلا رظتني الو علل الاح اهضرع



 ىراحتلا رهقاوج "؟غ5

 جا , د )د 20 05 - 0

 رفيق ا مام ولا 0 500 نم م امد

 ماو
 ن٠ كلد معو هلح ىنخال وأ هتهرح ىن“لال ( نيب ) هتمرح رهظأ ىذلل (؟)

 سانلا ضعب دنع ( ةهمتشم ) هريغ كامل وأ آنيقي هل هكلم ملعو ةنسلاو باتكلا

 ىف هنوجاتحب ام عيمج ةمألل نيبو لو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا ثعب .دقف

 ىلإ باهذلا ىلع ثحلا هيفو ( ءىش نم باتكلا ىف انطرفام ) ىلاعت لاق مهند

 بانتجا ىغبنيف هبتشا ( هبش ) مملاجم روضحو مهنم نيدلا بادآ ءاقتساو ءاماعلا
 0000 001[ هل نم ءىور دقف امأرخ رمألا سمت ىف ناك نإ هنأل هبتسا م

 عنمو ثاللا هامح ام ةلزمع همم ( هللا ىمح ) ليما دصقلا اذهب هكر ص بيثأ

 ةميهلا سفنلاو ىعارلاب فلكل هبش ؛ هيف عم, ( هعقاوي ) هيف لزعي نأ هريغ
 لوح عترلاب تاهشلا لوانتو ل تاو نأ لوح اع تاهشلاو ماعن الاب

 لوصح هبشلا هجوو « هلاح وقح ال ىذلا سوسحلاب لوقعملا هدشت نم وهف ىلا

 0171 لو ةعر ةرح اذإ ىعارلا نأ كنف كلذ نم زارتحالا مدعي تاقعلا

 000 سمو تاب كر 2 - انكيف كلذل تاقعلا ىدتشا هنف ةعرقو

 : دئاوف كا ىفو .ىواق ريش ها بامءلا قحتساف مارا ىف عقو

 ' مارا اف فرط هوزكلا نحول نم (1)

 . هعدف ءىث ىف تككش اذإ (ب)

 لل كأي لام عد. ىح نيقتلا نه نوكي نأ دبعلا غلب ال( >)

 . ساب هب امت

 - . رارألا ةبحاص٠و لالحلا يرحم (د)



 "ع شارفلل دلولا

 باب
 شارفلل داؤلا

 شار غل دلوأا : ماسو هلو هيلع ىلاعت هللا لت ص لاق 0
00-0 0 

 كبيريام عد ) :عرولا نم نوهأ ًائيشتيأرام نانس ىبأ نب ناسح لاق ( هر <

 ىلع نب نسلا نع« هبارأو هبيري هبار نم هعسو هلوأ حتفب ( كيري الام ىلإ
 . نابح ناو دمحأو ىئاسنلاو ئذمرتلا هجرخأو

 )١( ةحلا ىلازلل .

 :ثيدطا 0

 نبدعس هبخأ ىلإ دبع صاقو ىبأ نب ةبتع ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 نبدعسءذخأ حتفلا ماع ناكاملف :تلاق .هضقاف ىنم ةعمز ةديلو نبا نأ صاقو ىنأ

 نباو ىخأ لاو ةعمز نب دبع ماقف هنف ىلإ دهع دق ىخأ نبا لاقو صاقو ىبأ
 لوسر اي دعس لاقف لسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ اقواستف هشارف ىلع دلو ىبأ ةديلو

 دلو ىبأ ةدللو نباو ىخأ ةعمز نب دبع لاقف هيف ىلإ دهع دق ناك ىخأ نا هللا

 ىلص لاق مث ةعمز نب دبعاي كل وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هشارف ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةعمز تنب ةدوسل لاق مث ,« ثيدحلا سو هيلع هللا

 (دعس) لجو زع هللا ىقل ىد اهار م ةتعب هش ند ىأرال ةدوساي هنم ىجتحا

 نباو ( ةعمز ) هللا ليبس ىف مهسب ىر نم لرأو ةبجلاب نيرمثبملا ةريثعلا دحأ
 تهقحلتسأ نأ ىناصوأ ( دبع ) نمحررلا دبع اهدلوو ةيراج ىأ ىرماعلا سبق



 ىراخبلا رهاوج "ع+

 باب
 تكلا ثيح نع. لابي .نم

 سو هياع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا نمر ريع لأ نعاس

 لالش ن مأ "هني دخأ ام ٠ را ناك ال نامز سانا. لط نان لاق

 ممارخلا 3 'مأ

 0000١ | ةساخع دعب امفإر (اقواستف) نينم ولا مأ ةدوس وخأ ةعمز نب دبعو ح

 هرهص ناك ةعمز نأآل مالسلاو ةالصلا هيلع هماعب ءاضةلابو قاحاتسالاب كَوَذأ وه

 وأ ةزح اديس وأ ناك احوز ةءوطوملا ىأ هبحاصل ىأ ( شارفلل ) هتجوز دلاو

 (ههش) عرسشلا رهاظ ىف امل هتوخأ تتبث دف بدنلل رمألاو باجتحالاب ىعأو ةمأ

 نايحلاب ضأن ىروقلا لاكو عرولا ةياهنىرتتنأف .ىواقرش ه ١ مصاختملا دلول
 ىضتقي ةبتعب هبشلاو هنم بجحت ال ةمءزب هقالإف تاهشلل ءاقتا ملسو هيلع هللا ىلص
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ »ل ىلاعت لاق ؛ ملعأ ىللاعت هللاو هنم بجحم نأ

 منونزحم مالو مهلع فوخ الو مهبر دنعمثرجأ مهل ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقأو

 ةرعللا ةروس نم ؟ا/ا/
 0000 |١ و ىنأ نع ىراشلا ئور تاهشلا نم ءزتام.تاب ىفو

 ءاهتلك أل ةقدص نوكس:نأ الول :لافق ةطوقسم ةرمتب سو هيلع هللا ىلص ىنلا رم
 ةطقاس ةرع دجأ :لسو هيلع هلا ىلص ىنلا لاق هنع هللا ىضر ةررره ىبأ ةءاور ىفو

  ملسو هيلع هللا ىلع  روضت ىأ ء اهدوجو نم قرأ ينباصأف ىثارف ىلع
 . ةل رهف

 )١( هيفو ( ام ) ىلع دئاع هنم ىف ريمضلا 1

 )١1( بساكلا ىف ىرحتلا كرت مذ . -

 ١ ]زذ ]لذ ذآ |] |] |] 1 26021211111)



 . لالخلا بلط ىلإ ةوعدلا (ب)

 ةالصلا هيلع اذهب ربخأ : ىقافسلا لاق : عرلا بلج ىف هلا فوخ (>)

 ىو تاييغملاب هرابخإل هتوبن لئالد ضءب نم وهو لاملا ةنتف نم ًاريذحن مالسلاو

 ذخأف الإو « نيرمألا نيب ةيوستلانم مذلا هجوو « هنمز ىف نكت مل ىتلا رومألا

 ..ىواقرش ها وه ثبح نم موءدع سبل لالحلا نم لاما

 نم ىتأ ثيح نم لاملا عمج ىلع ةمات ةهارسش دجم اذه انرصع ىف كرظن بلق

 ةيانإلاو ةبوتلا الإنآلا نيماسلا ىجن, الو لايتحاو شغو بذكو قوسفو ةراعد

 : ىلاعت لاق لالخلا هوجو نم لاملا ىلطو هللا ىلإ

 نإ هللا اوركشاو مك انةزرام تابيط نم اولك اونما نيذلا اأ ايإ1(92)

 . ةرمبلا ةروس نم 107 4 نودبعت هايإ متلك

 نولمعت ا ىنإ ًالاص اولمعاو تاببطلا نم اولك لسرلا اأ ايل (ب )

 : نونمهؤلا ةروس نم ه؟ مي نومتاف جير انأو ةدحاو ةمأ ستمأ هده نإو ملع

 نع هدعبو ايندلا فراخز نع هضغ لالحلل مل-و هيلع هللا ىلص هيرحم نمو

 ِلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ ىثم هنأ هنع هللا ىضر سنأ نع . اهعاتهو اهتنز

 , ةحارلا ةريغتم ةخنسو ةقرلا ىلع دماجلا مسدلا ) ةخنس هلاهإبو ريعش زيخم

 ىدره دنع ةنيدملاب هل اعرد ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نهر دقلو ( ةخنز ىورو

 ملسوهيلع هللا ىلص دمحم لآ دنع ىسمأ ام لوقني هتعمس دقاو هلهأل ًاريعش هنم ذخأو

 : : ةوسن عستل هدنع نإو بح عاص الو رب عاص

 هلع دحأل ىقدال ىتح ةباحصلا ريسايم نم دحأ دنع نهرب مل ىواقرشلا لاق
 نإو دوهلا ةلماعمو لجأ ىلإ عيبلا زاوج كلذ نم ذدْحْؤِبو . همم هأربأ ول ةنم

 نأ نظي نم ةلماعم هبفو مهنع ىلاعت هللا يخأ اك ابرلا لاومأ نولك أي اوناك



 ىراخبلا رهاوج <.

 فزرلا ىن طسبلا

 ١» 4 3 ع 9 5 ه- 0 ه َء 0 6 ْ

 1 0 وا هقزر ىف هل 1 نا را ره ع لو ملَسو هيلع هللا

 --82 2 ١

 5 00 لصيلف هرا ىف

 رضحلا ىف نهرلا زاوجو مارح هنيعب ذوخأملا نأ ظقيت, ملام مارح هلام رثك أح
 . ه1 رفلاب دقم لعزتلا ف ناك نإو

 )١( رحؤ 3

 ةمدخلابو لاملاب نوك: دقو بررقلا وأ ثراولا وأ مرحم محر ىذ لك (؟)

 باوجلاو همأ نطبىف هلجأو هقزر بتك رخآ ثيدح ىف اذه لكشتساو ةرايزلابو

 هيف ديزتو لاملا ىبرت ىهو ةقدص ةلصلا ذإ هيف ةكرللا هقزر ىف طسدلا ىنعم نأ

 مت ول وا نقعاوأ دسحلا ىف ةودلا لوصح لمعلا ىو اهومتنف
 هلجأو هقزرف همحر لصو نإو همأ نطب ىف بتك نأ زوحب هنابو تع مل هناكف

 آ0000 00002 نع بيعرلاو تعرتلا باك ىفو.ءاذكف لص + نإوادك
 0و لعل نانإلا نإ لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا َنَع

 - ع ب 1 2 :

 دقو همحر عطمل لجرلا نإو ةنس نيثالث هرمع ىف ىلاعت هللا ديزمف مايأ ةثالث الإ

 نو مايأ ةثالث الإ هنم ىقبرال قتح هرمع هللا صنف ةنس نوثالث هرمع نم ىقب

 محرلا ةلص ةاروتلا ىف بوتك« لاق ىسيع نب دواد نع شايع نب ليعامسإ ثيدح

 01 لاخلا ىف ديريو لاومألا رثككو؛ رادلا رمع ةبارقلا رثو.قلخلا نحو

 ا هتاقوأ ةراعوتاعاطلاق قفوتلا بدنسإ رمعلا ىف هكرللاو آرافك موقلا ا



 "ها لجرلا بسك

5 
 هديب هل لأ مكر

 نم مر ا 2 أ آم : لاق لسو هلآو
10 
000 

 لص هللا لوسر نأ اع قا نسر تا .رو سل 6

 ير
 8 ىخَتفأ اذِإَو

 3 هللا مَع دقو هدعب نم هل نلوعد ةطاص ةيرذ قفدربو ةرخآلا 3ك ةعفش تح

 ةبسنلاب ةدايزلا روصتتو ةليحتسم هللا ر ة ىفةدايزلاو كلذ نم عبس ام ىلاعتو

 "ناشف وه موي 0 ةءاهعال هتامولعم وهل ذاقنال ىلاعت هللا اعو نيدؤلحملل

 ةناطلا ند هةمالسأا هربع ىلإو بساكلا نك 3 7 كمعلا 3 ىنعملا )1(

 هلع ذواد ناكو كا سلا لذ نعي تمفسلاو هند رك نا ةيكقلا

 هبسكي ىذلا هيعس نم لكأي سو هيلع هللا ىلص انين ناكو قزرلا نم ةطسبو

 .”ىلاعت هللا ةلك ءالغإل هنأل تساكملا فرش وهو داحلا-راقكللا لارنأ 5

 اثارح مدا ناكو ًادارز دواد .ناك." "هاو دنس اَنَع نبا نع كو

 ىلع للذد كلذ قو: انعار -ىئدوم ناكو اطاخ سا د! ناكو اراحب حو ناكو

 لكوتلا قاتل تانشف لآ |

 كح ءاضق 1 ) ىضتقا ( ةلماعم نسح>و هشاشدو دوحو هاريس اذ ادي 6



 ىراخبلا رهاوج "1

 باب

0 

 اع هلل لص ىبا نع هنع هلا ىضر ةريره ىبأ نع س ©.
 وب

 يضر ا اعنل لاق ارسم أر اذإك نم الا 2000 رجأت 0

 . ُهْنَع زواجتف « نع َرَواَجَتب 0 هللا لملا

 بأب
 عيبلا ىف بسكلا قحمي ام

 هللا | دع لع فان مازح نب ميكح نع ح س0

 7 نإف قر ا رآيماب ناعيَبلا : موو هيلع هللا ص

 ع 10 تقيم بل 5 0 نإ مهدي ف ممل كروب

 م -

 نوكي هيلع ىذلا ىطعأ اذإ ىأ ( ىضق اذإو ) ةياور ىفو ةلوهسب نوكي هفح ح

 لطم ربغ نم ةلوجب

 ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو آل ىأ ( اوزواحو ) نيباجلا همادخل (؟)

 رظنأ نم ه : ِلسو هياع هللا ىلص لاق . ءافيتسالا ىف اوححاستو هوابمأف ع ةرسيم

 مايألا ىلع هرجأ عزو فيك رظناف : دمحأ هاور « ةقدص موي لكب هل ناك ارسعم

 . .دادهلا ىلع هريص ردقت

 ملام سلما ىف رايخلاب ناسنتم ىأ نعلاو ةعلسلا ىف ببع نم احنو 0(

 تح ايشاع وأ ةدم هف اماةأ ولف هيف اعبابت ىذلا امهناكم نع امهئادبأب اقرقتي



 ؟ هع يراك ١

 باب

 ايدل 1

 ىلص 2 لوس لاق ::لاق هنع هللا ىضر بدتج نب ةرمم نم 2

 0 1 ا ا ل

 ضر الإ قاع رخاع قانا ”َنيَلِجَر 1 : ٍلسو هيلع هلل

 قرفتلا ىفافلتخا نإف مايأ ةثالث نع ةدملا تداز نإو امهرابخ ىلع امبف لحام ح

 رثك ىأ (كروب ) لصألا هتقفاول نمزلا لاط نإو هنيمبب هركنم لوق لوقلاف
 بيع ىرتشلاو ةعاسلا بيع عئابلا مثك اذإ ةكربلا عزنت الإو نعلاو عيبملا عفن

 فوخو ةنامأو قدص ىلإ جاتحم فيرمد لمع ةراجنلاف امهفصو ىف ايذكو نكعلا
 قوقح نم قح مهان اذإ اوناكمهنكلو نورجتي موقلا ناك : ةداتق لاق . للا نم

 : ىلاعت لاق ه | هللا ىلإ هودؤي ىتح هللا ركذ نع عبب الو ةراحمن مهبلت مل هلل

 4 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا رك ذ نع عد الو ةراحم مههلتال لاجر إ)
 .ةثالث وهو هخسف وأ عيبلا ءاضءإ ن* نيرمألا ريخ بلط رابخلاو

 . طرمشلا رايخ (ب) . سلجما رابخ(1)
 . بيعلا رايخ ( + )

 صوخغب ابرلا لك ١ باع ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا نيبي ليئاكيمو ليربج )١(
 ةنابز نه اكلم هيلع هللا طلس دقو سفنلا هفاعت سحب ردق مد ىف ضوخب و

 . رجح ًارجح همقلي مهج

 ناطيشلا هطبختيىدنلا موقياك الإ نوموقيال ابرلا نواك أي نيذلاإل : ىلاعت لاق
 هنطب ىف وبرب ايرلا لك 1 نكل اعارس ثادجألا نمنوجرخم سانلا ىأ «(سملا نم

 تح :لئاق نم زع لاقو حنف ه | نونجلا هب نمةلزمع ريصيف طقسيف عارسإلا ديريف



 ىراخبلا رهاوج "6

 . نينمؤم مك نإ ابرلا نم قبام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهنأاي ل ح

 مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو هلوسرو هللا نم برحم اونذأف اولعفت مل نإف

 . م نوماظتالو نوماظتال

 دقعلا ةلاح عربشلا رايعم ىف لثاعلا مولعم ريغ صوصخم ضرع ىلع دقع ابرلاو

 : ةثالث هعاونأو امدحأ وأ نيلدبلا ىف ريخأت عم 1

 اير هنمو رخآلا ىلع نيضوعلا دحأ ةدايز عم عببلا 21 لهما ابد(١)

 . ضرقملل عفن رح هيف طرتشا ضرق لك وهو ضرقلا

 امدحأ ضدّ وأ اميضق ريحأت ع عيبا ىأ ديلا ابر (ب)

 ريعشو ريو ةضفو بهذ ىف ايرلا مرحمو « لجآل عببلا ىأ ءاسنلا ايرو (-)

 ىوبر عبب نإف ىكطصهو ليج زك ءاود وأ حافاو بسمك ةبك افو نيجو نمنو

 : هتحصل طرتشا بهذك هنحب

 ) )1١ديب ادي وأ نيلاح ناضوعلا نوكي نأ .

 . قرفتلا لبق دقعلا سلحم ىف امهضبق (ب)

 ٠ نوزولا ىف انزوو ليكلا ىف الك ان. امهنيب ةاؤاسلا (ج )

 )000000 ةحفل طرتشا عشب و ةضف, بهذك ان رلا ةلغ ىف اقلتخا نإو

 )١( نيلاح ناضوعلا نوكي نأ . :

 . اهدحأ ىف ةدايزلاو ةلضافلا رضت الو . قرفتلا لق سالا ىف امهضبق (ب)

 انكو رغلا نم طلخلا وهو عملا رع قزرن انك لاق هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نع
 نيمهردالو عاصب نيعاصال : ممسو هيلع هللا ىلص ىبالا لامف عاصب نيعاص عين

 ملسو هيلع هللا ىلص ىهنفهيف شغال رهاظ ريمتم وهو طولخلا ءىأ طاخلاو مهردب

 تح لضافتلا هنم د>اولا سنجلا ىف زوحي الف ماعطلا عيمج هيف لخديو ( اوعيتال )



 "همه ةعلسلا جورتل فلخلا

 اع ى 226 2

 َلَكَو 0 ”لْحَر يق مد ند ا ٍََس اندت ىتح انقاطناف « ةّس

 اذاف ا ف ىزلا ”لجرلا 26 "ةراحح هيدي نيب 8 ٍث طَسَو

 ع ه أ م

 لل 1 0 ويف ىف رحب ”لجرلا ىكر جري نأ دار

 0 ا ناكاك عجاف . 00 ديف ف ىكر جرخمل ءاج الك

 . ايحرلا "لك رمل ىف هتبَأَر ىلا : لاقف

31 
 ةءاسلا ميورتل فلحلا

 ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هتعدطل وتر ةيص لا

 . ةكربلل ' _---_ فلا 0 "فلما : لاق

 لاقو « ابرلا مرحو عببلا هللا لحأو إل ىلاعت لاق . ىواقرش ه١ ءاسنلا الود

 هلكومو 4« هدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لك هللا نعل > ملسو هيلع هللا ىلص

 . ناكبرش ىطعءلاو ذخألا نآل هعفاد ىأ

 )١( جورمو ديزم .

 . ةبهدم (؟)
 ىف ايس نوك-: ىرتشلا عادل انارج ىدرت ىتلا ةبذاكلا نيعلا : فلحلا

 لاملا ىف هكرعلا مدعو قحلا بلحن لطابلا ادهو اهعبو انا نئأ ةعلسلا قافن

 كلذ بقعيو ةقثلا مضتو ةيرذلا دسفتف لالحخلا لكأ نم ةوجرلا ةرغلا عاضو

 نذلا نإ ]ف ىلاعت لاق لمعلا باوث طمحو ةراجتلا ف صهتنلاو نيبملا نارنخلا

 مهماكي الو ةرخآلا ىف مهلا قالخال كئلوأ اليلق انم“ مهناعأو هللا دهعب نورتشي

 - ةروس نم هال ع مهلأ باذع محو مهكر الو ةمايقلا موي مهلإ رظني الو هللا



 ىراحنلا رهاوح ب5 <

 باب
 حلاصلا سياجلا بلط

 لاق : لاق مهنعي هللا ا ايل نع نوم أ نيددو نعد عود

 ءوُسلا سيلجلاو لاّضلا س 55 لثَم : ملسو ةيلغ للا لع هللا لوسو

 كلل تع ك9 كير آل ادم 0 لغلا ١ بحاص لك
 ه- ني

 0-00 ع

 19 يش اريج |

 ىف عرولاو نبدلاب اولحت, نأ نيماسلا وعدي هللا لوسر ىرت تنأف نارمع لآح

 ىف ديزيو قبب ايدامو هللا اضر بلح ايونعم احير اوحبرب نأ ءاحر مهتراحم
 هرضح عببلا نإ راجتلا ريثع-اي » اعوفرم ةزرغ ىبأ نبا سيق ثيدح نم نئسلا

 0 لا ةويوعت فلطاو كرللا

 تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحممب آل باب ىف ثيدحلا اذه ىراخبلا قاس دقو

 نم متاح ىبأ نع ىور . حتفلا ىف هلع قلعو م مثأ رافك لك بحال هللاو

 ىنعملا هريغ لاقو هلهأو ذعموب ايرلا هللا قد ةمايقلا موب كلذ لاق نسحلا قيرط

 نايح نب لتاقم قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو ء ةلق ىلإ لوؤي هرمأ نأ

 دوعسم ندأ تبدح نءهلصأو هقتحعب هللا نإف هيحاص طه ىح داز نإوابرام 35

 هتبقاع رثك نإوابرلا » نإ :اعوفرم نسح داسسإب دمحأو هجام نبا دنع
 0 الاول رانال هنأ انعس : لاق رمعم نع قازرلا دبع ىورو 6 لق ىلإ

 . كودع.ال )1 . ها قحع قدح ةنس نوءبرأ ابرلا

 . ؟ثدلاو نيدلا ىف هتسلاحع ىذات, ن٠ ةسلا# نع ىبهنلا هذ )0(



  ىنوغ ةسروشتنل

 ؟ ها حاصلا لمعلا ءع

 ل
 ار ا نت تلقت الا

 فا لص الز نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا ذيع نع

 . 00 اضاف نوُشع م 2 لاق لس

 : ضععبل طع ف 0 : لاق رخص يلع تطاق لج ف 0 راغ
2 

 ا د ع

 د هللا : مثدحا لاقف « ع ع ِلَضَفأب لج 0 ا اوعدأ

 0 72 0 ل 0 نا 2 م ناب ل ناك

 ىلهاَو ةاصلا ا 3 1 ناب رشي 0 هب ىلا 20

 "تعزركف لاق « نآعآت : امه اذإف تئح ل 1 تا 5

 )١( موسةم ريغ اعاسم ضورعلاو ضرآلا عب باب » ىف ىراخبلا هدروأ 6
 لام ىف لجرلا فرصت هيف نإف .« ترجأتسا ىنإ » ةمجرتلا عضومو متفلا فو

 ىلص ىنلا هفاسو « ىذرو هذخأ هاطعأو هاو هرعام كلو هنذإ رغب رجألا ْ

 هيف لاطب نبا لاق كلذ ىلع هرقأو هلعاف ىلع ءانثلاو دخلا قاسم ملسو هيلع هللا

 نم عدولا هعابق اماعط الجر لجر عدوأ اذإ مساقلا نبا لوق ةح ىلع للد.

 لثم دخأ ءاش نإو هعاب ىذلا نمعلا ذخأ ءاش نإ رايخلا هلو عدوملا ىضرف

 ظ . مهنم ثلاثلا هلعق ام كلذب دوصقلا ه | هماَعُظ
 م ىف روقنم تب (؟)

 . ناللا د را'و هد باحم ىذلا ءانالا (ع)

 تارا ش

 ( ىراخللا يههاود - ) +١



 ىراخنلا رهاوج ؟ هم

 ىبَأَد كلذ لزب مف ؛ لج رضا 00 عا ةييملاو ايبطقوأ نأ

 0 كلذ 6 أ م عك 00 ”_>دفلا ا 0

 0 لاق . ءامسلا ًاهنم ىترت ةجئرف اَنَع "ج رفاف كبجَو ءاغتبأ
 3 )0 هال ابخأ تنك ىأ أ ”[هت تنك نإ ممل : حالا“ لاقو

 |0000 00 اثم كلذ لاثت ال تلاقف «ءاّسنلا 'لجترا ب 47 : موش نك

 تلأق (مدجر نين  تدعف انف ٠ مم 0 ملا رآني د ةنأم

 نإف )2 مك 2 » غي لإ 0 عا 28 2 ذل هللأ ىلا

 6 د اَنَع ا كِِجَو ءاغتنا كلذ تلم 0 9 ا

 ل تنك نإ مبلل: ودل لاق نيتلشلا مهنع جرفق : لاق
 ءوء

 000 لآ كلذ ىأف هتئامعأف 0 0 660 قس اا ل

 )١( توصب ءاكبلا وهو ءاضوضلا نم نوكسي .
 . لالحلا حاكنلا )

 تلاد ثالث هلإ تددر اهنأ قاريطلا دنع ٌريشب نب نآعنلا ثددح .ىقو

 نب احا اهسفن نم هك نأ لا زيلع نانو هفورعم نم ًائيش هنم بلطت

 0000 لاك: كلاع ىغأ امللاقو « امل نذأف اهجوز تتدأتسا نأ دعب ةثلاثلا
 ا0آ لق قت نم تدعرا اهفشك انف اهسفن ىلإ تنلسأف تيبأف هقاب ىتدشانف
 . اهنع تقو« ءاخرلا ىف هفأ ملو ةدشلا ىفهيتفخ تلققنيملاعلا بر هللا فاخأ تلاق

 . عصا ةثالث عسي لايكم (م)

 باحصأ نأ تبسح مأ ل ىلاعت هلوق ىف روك ذلا مقرلا وه راغلا اذه نإ لبق

 تريجألا لام ىف لمعلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا ىف سيلو م« مقرلاو فيكلا



 "هوب ةاكزلا باتك

 لب نيعم قرفب هرجأتسي مل هنأل ريجألا هكسلع ل روك ذللا قرفلا نأل هنذإ ريغب ت

 هل نيعتي لو هكلم ىف لخدي رف عنتما هضبقي نأ هيلع ضرع املف ةمذلا ىف قرف
 كلذ ةباغو رجأتسملا كلم ىلع جتن اعإ جتئام عمجو رجاتسلل ةمذ ىف هقح امإو

 ةصاخ لمعلا ردق همزان ناكهنآل ةريثك تادايزو ةقح ءاطعات لدا 030 ا

 . ىواقرش ه | . هبر ىلإ ةليسو هلعج اذلف هنم عربت كلذ ىلع دئازلاف

 : ةئالتلا ءالؤه ع رات ىلحأ ام

 ىأ ىثعلا برش قوبغلاو ( امهلبق قبغأ ال تنكو ) هيوبأ رثؤي لحر ()

 براقأ ىأ ( الام الو الهأ ) نبللا نم امهيصن برش ىف امهلع مدقأ تنك اي

 رجفلا ءوض غزب ىت> ًارظتنم اتيقر وأ

 لع نأ ايفنأ تمَغرأو ةبص تعوجأف ةطحقم ةنسو ةمزأ ىف ةأرما (4)

 ىعرشلا حاكنلاب الإ ةراكبلا ةلازإ كل لحي ال ) تلاق الجر فني دعت اماث هلإ

 تف رصتناف)ءىثانلا مثإلا نم تزرتحاو تدنجم ىأ ( تجردتف ) ( ءطولل غوسملا

 . ( اهتيطعأ ىذلا بهذلا تكرو ىلإ سانا يك 002

 الجر الإ مثرجأ محاطعأو المع نولمع. ءارجأ رجأتسا ىرس لجر (<)
 ققرلاو منغلاو رقبلاو لبإلا نم رع ام هماسف نيح دعب ءاخ هل اهانف هترجأ كرت
 هللا تاوث ىف اخ

 ١ ثردحلا ادهن نم هلل ا ]5
 )١( داولاو لدألا لبق امل ريخا ريدقتو امهتءاطو امربو نيدلاولا بح .

 . ةشحافلا ىف عوقولا نم ررحتلا (ب)

 . هظفحو همح ريحالا ءاطعإ (> )

 35 . ةدشلا ىف انيجنيا ءاخرلا ىف هللا ىلإ ءاجتلالا ( د )



 ىراخبلا رهاوج فل

 اها 1رقب هعم هاب ريشا تح ةتعررف .قارقلا كلذ لإ تدق

 را 01 لإ قلطنا :"تلقف ءقح ىنطعأ و هللا“ دبع اه : لاتفءاح” ع

 و هى زم 3 تلقف لاق « ىب هىزئمثسنأ :لاقف « كل انف ابمعاَرَو

 كل ادرك كلذ تلف ىأ أ هلم ك0 نإ ا ل

 : ع ءفشكف مع 2 ٍرفاف
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 "ل ظفحو هتح وزو ملا انديَش

 هيلع لاعت هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا نضر هون ره أ نع ذب

 "كلم اهنف ةيرق اهم َلْخَدف ةَّراَسب مالسلا هيلع “ يحارب ري رجاه: لاق 2" ٍلسو

 : ىلاعت لاق « هلل اصلا لمعلا نم راثك.إلا (ه)
 مثديزيو مثروجأ مهفويف تاحلاصلا اولمعو اونما نذلا امأف (١

 . م( هلضف نم
 لضفو هنم ةمحر ىف مهلخد.سف هب اومصتعاو هللا اونمآ نيذلا امأف 8 (ب)

 . ءاسنلا ةروس نم 1075 م امقتسم انا سلا دعو

 هللا ىلص ىنلا لاقو . هقتعو هتبهو ىبرلا نم كولمملا ءارسشش باب نم )١(

 الجر تنك :لاق ناماسن ع. هوعابو هوءاظف ارح ناكو بتاك : ناماسل ملسو هيلع

 ىوماظىرفلا ىداو ىب اومدق اذإ تح مبعم ىنولمك راح بلك نم ىب رث ابسراف
 ( ناماساي بتاك ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىدوهب لج_ نم ىنوعابف
 كسفن دفا ىأ : بتاك « ناي> نبا هجرخأ ةيدو ةئاهلث ىلع ىحاص تدتاكف لاق

 ََ مظلا نم صلخمو



 "1 ةراس هتحوزو مهارإ ليلخلا

 ىف ضعب ىلع يضع لضف هللاو )ل : ىلاعت لاقو « لالبو بيهصو رامع ىبسو سب

 ةمعنبفأ ءاوس هيف مهف مهنامأ تكلمام ىلع مهقزر ىدارب اولضف نيذلا. اف قزرلا

 موزخم ىنب فلاحو ةكم رساي هوبأ نكسو ىبرع هوبأ رامعو م نودحمي هللا

 مورلا تبس « طساق نب رعاا هوبأ برهصو ٠ مهلاوم نم ىو ةمس هوجوزف
 ماتيأل ناك لالب و ءناعدج نب هللا دبع مهنم هعاتباف سراف لهأ تزغ امل اييهص

 . هقتعأو ركب وبأ هارتشاف هبذعف لبج ىبأ دنع

 تبئاف 4« مهنامأ تكلم ام ىلع إل : ىلاعت هلوق هنم ةمجرتلا عضوم حتفلا ىفو

 رينلا نبا لاقو . ةيعرششلا عاضوألا ريغ ىلع مبكلم نوك عم نيعلا كمل محل

 . ها هنع سلا كلمو ىبرحلا كلم ةح هدوصقم

 : ثيدحلا ىفو

 هيلع مهاربإ ءاضمإو هنم ةراس لوبتو رجاه اهوطعأ رفاكلا لوق )١(

 . رفاكلا ةبه ةحص هيف كلذ مالسلا

 هفرص وأ هعرص وأ هنزحأو ايئاخ هدرو هازخأ رفاكلا هللا تبك (ب)

 . نيتلا نبا اهلك اهاكح هلذأ وأ

 . هللا هبجنيف بوركلا لصف دئادشلا دنع ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا ( ج )

 ماعطلا عسب ىف رك ذي ام باب ) ىراخبلا ىفو العو لج هيلع داتءالا ( د)

 نيذلا تبأر لاق مهنع هلا ىضر هببأ نع لاس نع ىرهزلا نع ( ةركحلاو
 هوعبدي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع نوبرضي ةفزاجم ماعطلا نورتشي

 ىهن ٍلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع . مهلاحر ىلإ هودؤي قح

 عنمو لاحرلا ىلإ ماعطلا لنب رمأ ىأ : هيفوتسإ ىتح اماعط لجرلا عسي نأ

 حس راظتناو عيبلا نع ماعطلا كاسمإ عونمملا راك_ةحالاو هئافيتسا لق ماعطلا عب



 ىراخبلا رهاوج 5

 هللا دبع نب رمع» ثيدح كلذ ىفو هِبلإ سانلا ةجاحو هنع ءانغنسالا عم ءالغلا ح

 ىلإ ماعطلا ءاوبإ درحم نكل معه هجرخأ ( ءىطاخ الإ ركتحم ال) اءوفرم
 . راكتحالا مزاتسيال لاحرلا

 صبرتيو ءالغلا تقو توقلا ىرتشإ نأ وهو راكتحالا مرح : ءاهقفلا لق

 اعوفرم رمع ثيدح نم ةجام نبا ىورو هيلإ ةجاحلا ةدش دنع رثك أب عيبا

 نسح هدانسإ ( سالفإلاو ماذجلاب هللا هب رض مهماعط نيماسملا ىلع ركستحا نم )

 . كاحلاو هجام نبا هاور ( نوعلم ركتحلاو قوزرم بلاجلا ) اعوفرم هنعو
 ءىربو هللا نم ءىرب دقف ةليل نيعبرأ اماعط ركتحا نم ) اعوفرم رمع نبا نعو
 ةركح ركتحا نم ) اعوفرم ةربره ىنأ نعو . مكاحلاو دمحأ هجرخأ ( هنم هلل

 . حتف ها مكاحلا هجرخأ ( ءىطاخ وهف نيملسملا ىلع اهب ىلاغي نأ ديدي

 لجرلا حرط ىو ةذبانلا نع لسو هيلع هللا ىلص ىهن ديعس ىبأ ثيدح ىفو

 ةسمالملاو « ةسمالملا نع ىهنو « هيلإرظن, وأ هبلقي نأ لبق لجر ىلإ عييبلاب هبوث

 نورظنيال علسلا موقلا عيابقتي نأ كلذو سنوي نعو . هيلإ رظنبال بوثلا سم
 نعوءرامقلا باوبأ نم اذهف كلذك علسلا موقلا ذبانتي وأ اهنع نوربخي الو اهملإ
 ىعم ام كيلإ قلأو كعم ام قلأ لومي نأ ةدبانملاو هجام نبا ةباور نم ىرهزلا

 ٠ اهنيل ةرثك مامإل اهلح كرت ىتلا ىعو ةارصلا عب مرحيو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن لاق هنأ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع

 هلبنس ىف عرزلا عسي ةلقاحملاو . ةنيازلاو ةدبانملاو ةسمالملاو ةرضاخناو ةلقاحلا نع

 لخنلاسوءر ىف رقلا عيب ةنيازملاو اهحالص ءدب لبق راغعلا عيب ةرضاخلاو ةطنحم

 لك سك

 وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هلا ىضر سابع نبا تءو



 فاو ةراس هتجوزو مهاربإ ليلخلا

7 0 9 9 1 8 
 نم ف رقارماب 000 لحد ليقو 6 ةاربابجلا نم رابح 78 كوالا َن نم

 ن“ مب ىف لاق ؟ كعم ىتلا , هذ ”.هاربإ 5 نأ ءيلإ 8 ءاّسنلا ن

 ٍكنأ حلا قال 0 ىبْذَكَت ال لاقف اهملإ جم« نأ

 .لسرأف « ك'ريغو ىريغ نوم ٍضْرألا مْجَو لَك ام ةنإ هللاو « ىتخ 0

 ا هللا تلاع 0 8 "تّماقف اهملإ ماقف ءه 58

 ىلع طلت الق جاور لَ الإ جرف تْنَصْحَأَو كلوُسربَو كب ”تنمآ
 انإ ميلا تلاق : ةريره وبأ لاق « هلْ رب ضْكَر تح لم ال

 لوقتو لَصتو َْضَون'تمقف الإ ًمماق ملأ 00 ةتلتف ىف لاقي تعا

 جوز لك الإ حارق تنصخأو كلوستربو كبش 0030 2
 :ةربرهوبأ لاق « لج رب 0 َرفاكلا اذه ءلع املس الف

 عةثلاثلا ىف وأ ةيناثلا ىف َلِسْرَأ « ”تلتق ىه لايف تي نإ هيلا تلاقف
 مالسلاه يلع 1 لآ اهومجْرأ ل الإ ىلإ 'عاَسْرأ ام ناو : لاقق

 نأ 'ترمشأ : تلاقق مالسلا هيلع يهاربإ ىلإ تعجرف « رجاه اهوطعَأَو
 .. ةديلو <مدْخأَو رفاكلا 21

 دابل رضاح عيال هلوقام سابعنبال ليقف (دابل رضاح عبي الو نابكرلا اوقلتالر <
 هللا ىلص هلا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو . ًاراسمس هل نوكي ال لاق

 ىلإ اهب طبه ىتح علسلا اوقلت الو ضعب عب ىلع ضعب عال ) لاق لسو هيلع
 ىديبز ها( قوسلا



 ىراخبلا رهاوج 5

 باب
 حور اف سيل ىتلا ريواصتلا عيب

 000000 نأ دنع تنك : لاق نسملا نأ نب دّيعس نع تاالا؟

 نم ىتُسيِعَم | (اتإ نإ سابع ني[ ان : لاق لحر هاتأ ذإ اًميع هللا

 كمر آل : سابع نءا لاقف « ريواصتلا هده ”عنصأ ناو« ىدب ةن

 : لوقي م 0و او هيلع هللا لص هللا لوس تسال لإ

 َسيِلَو « حوألا اهف خفني تَ 1 ناف_ ةووص درع

 0000 2٠00و رفصأو :ديدش ةوير < ”لجرلا ابر ياسا نانص

 ديف سيل ءىش ”لكو رجشلا اذهم كيلعف م عفصت نأ الإ تييانإء كيو
 ع ةهرع

 ور

 بأب

 رح م نم م1
 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع -- 4

 . ةعنصلا وأ عييبلا وأ ذاخمالا نم خفتناو رعذ (1)

 00 | طتسلو صعوم لك لدب رجلاب لكو هريوصتب سأب ال (4)

 0 اخ نإ( عمت ىتح هبذعم هللا نإف ) لسو هيلع هللا ىلص هلوق نم اذه

 ىللاعت هللاب هرب وص صتخلا ناويحلا ريوصت ىلع باذعلا اذه قحتسي اعإ روصلا نأ

 6 اقرمش ه1 . هب سأب ال كلذ ىنعم ىف سيل ىدنا داما هربوصتق

 ل



 لن ”ةاصتنح_ 19

 0 عئابلا ىلع ليكلا

 7 0 م 3 0 أ ةمالم هللا لاق : لاق هنأ

 اردت 2 اعشا "لجو 00 3 ب لج رو ب رك

 200 مو

 باب
 « ىطعملاو « عئابلا ىلع ليكلا

 ةضازملاو )2 بهذلاب بهذلا و

 نع هنع هللا ىغر [ ىديب زلا ] بركيدعم نب مادقلا نع - عدو

 مهد ىلاعت لاو ى! نيعاو ىمساب دبعلا ىطعأ ىأ ( ىب ىطعأ) )١(

 هلالثلا ءالؤه ىلع ديدشتلا دارأ ةثالثلا ركذو نيملاظلا

 ىفو دصاقملا مظعأ هنآل لك ألا صخو هنع ذ>ْأف ادمعتم الاع ( ارح ) (ع)

 نا٠لاق“( اروع دتعأ لجرو ) اعرف دواد ىبأ دنع رمع نا 6 1

 ىنبعلا ىفو ء هد.س همصخ هيلع ىن> نم هللا دبع رحلا ىزوجلا

 ا هللا مسا كته )١(

 الو ه رص قل مسا ىلع مسمالو ةمدلاو ةيرخلا ىف .اتكا نيل

 ىلع هطرعب 1 عا مظلا ىف سدلو ءهشغي الو هحصني نأو همظ

 راهصلاو ةلذلا لاح همزنأو هل هللا حابأ امف فرصتلا هعنم دقف ارح عاب ن هو كلذ

 . هدابع ىف هب هللا عزان م .ظع بنذ وهن

 . ها ذظلا نيع ادهو ضرع (

 . قتعلا ب»ب اهرك همدختسإ وأ هدحم وأ كلذ مك« مث هقتعي (غ)

 لمعلاب (6)



 ىراحبلا يهاوج فلا

 0 كل 0 م امَط اوليك : لاقإسو هلآو هِلع هللا ىلص ىنلا

 ىتَح اولاتك ١ لَسَو لاو مَلَع هللا لَص هللا لوسر لاق - +5

 ”00000707 11 نأ هنع هللا ىضر ناهع اندّتس نع رك ذيو « ”اوق'وتست

 .7لتك اف تنتبا اذإو ”””لكف تعب اَذإ : هل لاق ٍلسو هلآ ىلعو
 هيلع هللا ىلص هللا لوساو لاك : لاق هتع هللا ضرار قا نع شخ مذاب

 ّ اكول
 ما اخ هه ريم هات و ا 3

 8 0 عا ةعيب الق اماهط عاتبا نم : لاق م

 هيلع أ ىلص لور لاق : هنع لأ 1 ب ل لاا كم

 امف هيلإ بودنم ليكلا لاطب نبا لاق ليكلا نم بح:س ام باب ىف )١(
 قلا ةدلا ىلإ مسغابي مولعم ليكي اوجرخأ ثيدحلا ىنعمو . هلايع ىلع ءرملا هقفنب
 سو هيلع هللا ىلص هتوعدب ةنيدلا لهأ دم ىف ةكربلا نم هللا عضو ام عم متردق

 ديري حتف ها ليكلا دنع هيلع ةيمستلا هذه نوكت نأ هبشي ىزوملا نبا لاقو

 نظلا ءوس نم ةمالسلا ببسوو دراولا طبض انماعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 000001 لع هيأ ركذو هركشو ىلاعت هللا دمح ىلإ كوغديو مداخلاب

 لجو زع هللا لوقو ىطعملاو عئابلا ىلع لكلا بإب ىف ؟قح اوذخأت )0

 . مهل اونزو وأ محل اولاك ىنعي « نورمسخم مجونزو وأ ممولاك اذإو )ف

 . فوأف ىأ (ع)

 كل ال ىأ صقتني الو ديزب ال ذخأ وأ ىطعأ اذإ هنأ ىنعلاو فوتساف (:)

 . نيتلا نبا ها كيلع الو



 فني رغاب رعاو بهذلاب بهذلا عب نع ىهلا

 بعهذلا اوُميِبو « ءاَوَسب ءاَوَس الإ ”بهذلاب بهذا اوُعيِبَت آل : لسو
 . مكنش فيك بعذلاب ةضفلاو ةضفاب

 هللا ىلص هللا لوشر نادي هللا ىحصر رمع هللا دبع نع ل( ”9

 َرْمَعلا اوُعيِبت لَو « هَحالَص َوَدِبِي ىتح ملا اوميابتن ال : لاق سو هيلع
 , 29 هاب

- 

 ءىثلا عين نأ ملسو هيلع هللا ىلص اناهني . بهذلاب بهدلا عب باب ف )١(

 هيلع هللا ىلص لاق ةدايزلا نم عنام الف ناعونلا فلتحا نإو لضافت لصحو هلثع

 بهذلا عاب ىأ ( لثع لثم قرولاب قرولا لثممي لثم بهذلاب بهذلا ) : ملسو

 ارو تاور أ 3و ردصب وأ كانا عضوم ىف : لثم . نوزومب انوزو»

 . حم ها نزوب

 عبو مركلاب بيبزلا عبو رعلاب رعلا عيب ىعو ةتبازملا عيب باب ىف (؟)
 : مركلا . ةلقاحلاو ةنبازملا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن سنأ لاق ايارعلا
 سنج نم مولع وأ لوهجمم لوهجم عسب لك كلذب ىعفاشلا قحلأو . بنعلا

 اعاص نيريشعب هذه كتريص كل نمسسأ لاق نم امأو لاق . هدفت ىف ابرلا ىرجم

 روص نمو ه ا ةنبازملا نم سيلو رامقلا نم وهف ىلعف صقن امو ىلف داز اق الم

 ورمع نب هللا دبع قيرط نم ملسم هاور دقو اليك ةطنحلاب عرزلا عيب ةئبازملا

 الك بيبزلاب بنعلا عبو اليك رهاب لخنلا رع عيب ةنبازملاو ) ظفلب عفان نع
 ملعيال فازجلا نم ءىش لك ( ةنبازملا ) كلام لاقو ( الك ةطنحلاب عرزلا عبو

 ناك أ ءاوس هريغو ليكلا نم ىمسم ءىنثب عبب اذإ هددع الو نزول ولك
 رامتلا نم هلخدبام هنع ىهنلا ببسو ال مأ هدقن ىف ابرلا ٌىرحب سنج نم

 _ . حتف ه !ررغلاو



 ىراخبلا رهاوج رب

 ىف كلذ دعب صخر ملسو هلع هللا ىلص هللا لوصرز نأ 0

 . هريغ ىف صخري ملو رعلاب وأ بطرلاب ايارعلا عي
 رابتعالا نألنزولاو لكلا ىف ايواست ولو سايلاب بطرلا عب 00 5

 اصقن سايلا نع مج اذإ صقتني دق بطرلاو لاهكلا ةلاح حصي امنإ ىواستلاب

 نع ىمن سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تباث نب ديز نع ىذمرتلا ظفلو . ردي ال

 * فلسا!فاتخاواهص رخلثعاهوعسينأ ايارءلالهأل نذأ دق هنأ الإ ةنبازملاو ةلقاحلا

 رخديام لكق حلية ركلامللا دنعوال ليقف ايارعلا ف بطرلابءريغ وأ بنعلا قحلي له

 ملسو هيلعهللا لع هقا لوس نأ هنعهلا ىضر ىرذدخلا ديعس بأ نعو . حتف ها

 نعو لخنلا سوءر ىلع رعلاب رعلا ءارتشا ةنبازملاو : ةلقاحملاو ةنازملا نع ىهم

 اهعيبي نأ ةيرعلا بحاصل صخرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبا* نم ديز
 هلهأ ماعطب تالخنلا رع لجرلا ىرتش, نأ ةيرعلا ديعس نب يح لاق ممعرخم
 نابهوي ناتلخنلاو ةلخنلا ايارعلا ف صخر ظفلب عفا نعو . ًارع اهص < ًابطر

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىم لاق هنع هللا ىضر رباح نعو . امهصرخم ايعسبف لج رلل

 ايارغلا الإ مثردلاو رانيدلاب الإ هم ءىش عاب الو بطي ىتح رعأا عيب نع ملسو
 ىفو ه | ةيرع عمجايارعلاو ةلخنلا ىع ةيرعلا نآل ايارعلا رع عس ىف ىأ حتفلا ىف

 نعو. اهتأيىأ اهورعيفاهترعأ لك أِلءريغوأامحاصاه. رعب ةلخنلا ةيرعلاو :حابصملا

 ىفو ايارعلا عب ىف صحر ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هلا نضر ةربره ىبأ

 . معن لاق « قسوأ ةسمح نود وآ ,قسوأ هسمح

 عيب نع ىمن ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمثيَح ىبأ نب لهس نعو
 ىوونلا لاق ابطر اهلهأ اهاكآي اهصرخم عابت نأ ةءرعلا ف نم>رو رققلاب رملا

 ح مسا اهريكي و لغقلل ءاخلا حتفي صرخلاو ارمي راص اذإ اهيق ام ردقي هانعمو



 8 ةلاوسخلا

 باب
2 

 ىنعلا لطم : لاق ٍلسو هيلع هللا ى 2 هن لوسرنأ اضيأ ةنصوا 00

 يتلا ءيلَم لع "1 دحأ مب اذ :>١2( م 22020

 ىايارعلا ريسفتباب ىوسدمحلاو نيمتلا وه صرخلاو . ها صورا ءىثالح

 صخرفهيلع هلوخدب ىذأتي مث ةلخنلا لجرلا ىرعي نأ ةبرعلا كلام لاق ىراخبلا

 رغلا نم ليكلادالإ نوكست ال ةيرعاا سيردإ نبا لاقوءرمتب هنم اهرتشي نأ هل
 زاجأف اهرمت هل به وأ هلاههب ىأ ىرمي ها فازجلا نوكتالو ديب ادب

 . سباي ىأ رمتب هل ةبوهوملا نم ىأ ( هنم ) اهطر ىرتشي ىأ بهاولل
 ,ف لجرال ةلخنلا ةيرعلا نأ كلام نع عفان نبا قيرط نم ىواحطلا ىورو

 . هريغ طئاح

 قح راهملا ع نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ردع نبا نعو

 راح ىأ وهز ىت> لخنلا نعسنأ ةياور ىفو «عاتبملاو عئابلا ىهنءابحالص ودبب

 .هردقو هرك رز> لخنلا صرخو رافصي وأ

 . فيوستلاو دملا : لطملاو « ءافولا نع زجاعلا جرخ ()

 لطللا ىف لخديو ايدن لمتحيلف رسوم ىلع هل ىذلا نيدلا لاحأ اذإ (؟)

 سكسعلاو هتيعرل كاحلاو هدبعل ديسلاو هتحوزا جوزاك قح- همزل نم 0

 .لع نم ( لحم ) اهناكرأو ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لاقتنإ ىيذتقي دقع ةلاوحلاو

 ليجلا نيد هيلع نم ( هيلع لاحم ) لدحلا ,رع ني.دلا قحتسم ( لاتمت ) نيدلا
 تح تنأك ( ةغص ) هلع لاا ىلع ليحملا نيدو ليحلا ىلع لاتحمل نيد (نانيد)
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 ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - 0
 710 نأ لاس ا ىنب ”ضعب 0 ل ل م

 . ًاديهش للاب ىك لاقق ٠ مدهش لا ا لا رافيد فلأ

 ىلإ هيلإ اهعفدف . تقدص لاق . وك شاب ىنك لاق . ليتك ى تاق لاق

 مدقي انك "ري ابك ا هتجاح ىضقف رثحبلا ىف جرخف ىَتَس 0
 00 |اه رق ةمح دخت“ ” اك سم دحي ملف ”َلَجَأ ىذلا ٍلَجَألل هيلع

 نيلوألا اضر اهطرشو تابق لاحلا لوقيو .اذكب نالئ ىلع كتلحأ للا لوقيح
 . ليجأتلاو لواحلاو عونلاو ردقلاو سنجلا ىف نينيدلا قافتاو نينيدلا توبثو

 3 ثيدحلا نع“ كفن

 )١ ( دادسلاو ءافولا مدع نع رجزلا .

 "003 هلأ رغشي اماظ هتيمانو قسفي لطملا لعاف نأ ىلع روبخلا (ب)
 ىف ىراخنلا هدروأو ىنع . ه١ لطملا ىف لحدال ءادآلا نع زجاعلا (-)

 5 ( در هل سدلق ءىلم ىلع لاحأ اذإ ) باب

 )١( هطرقي .
 . ىمسم لجأ ىلإ (0)
 : هنيد ءاضق اهف ثعبي وأ هبحاص ىلإ ءىحنو اهلع بكري ةنيفس (ع)

 . اهروق (4)



 44 ةلافكلا

 أ
100 

 امم 5 3 ًاهعضوم 0 جز 6 هيحاص ىلإ هنم 0 رانيد فلأ امف

 راند لأ ذاق ا ا "5 كنإ بيلا + لاقف 999 لا ل

 تلقف. ًاديهغ ىنلأسو كب ”ىضرف اليفك دلل ع تلتف لايك اا
 ريت مو ع

 هبل كعدأ 3 رح( نأ هت تذ > ىف 0 ىلا
6 

27 

 جر خش 4 7 ىلإ 0 َك ص ا تلد قوهو 4 فكرصنا 6 يق

 ةيشطانا ذاك هلاع ءاجات ١ يكرم ”لمل ظني فلس نأ ىف 1

 ةيحضلاو لالا دج و اهي تق نال هاله أذ لاملا اف ىتلا

 م هحلصأو رثلا جوخ شر ا

 . لاما برا ةيشكلا لصوت ىلاعت هللا نأ دصَمي )0(

 دوقولل بطحلا لاعتسا ايلمعتسيل هذخأف ةبشخلاب ًاجافم .وه اذإف ىأ (م)

 ةحابإ ىلع ليلد هيقو . هفاسأ ىذلا لاملا دجو راشنملاب ةبشخلا عطق (4)

 ىواقرش ها .:ٌؤاَوللاو رينعلاك رحبلا هظفلام

 بحي دقو ةدكؤوم ةنس وهو الثم دري نأ ىلع ءىش كيلع ضرفلاو
 : هناكرأو رطضمل

 .ةغيص (1)

 : نادقاعتم ( > ) . ضرتمم (ب)

 .هضارقإزوحم الف طبضنيالام امأ طيضنيامت ملسلا هيف زوحمام لكض ارفإ زوحيو

 دقت ضرق زوجي الو ًادع مهضع, هزاجأو آنزو زيخلاو ةريم اك نيجعلا زوحجم « معن

 طرق الب ةفص وأ اردق اذئاز هدر ولف ضرقملا ةعقتم رشا | 0١



 ىراحبلا رهاز-- ا 5

 0 ل1 ) ||| .ءارقلا ىف ضرقلا طارش نإف .لجأتلاب ءافولا نس و سأب الفح

 ها نهرلاو ليفكلاو دابشالا طرشب سضارفإلا حصن و ضرقلاد..ذ هيلع دوعت

 نإ

 : ثددحلا ىو

 : هب ءاقولا بوءوو ضورقلا َق نحألا ذاوج )١(

 . ءاسقثالا و ظاعتالل ليئارسإ ىنب نع ثدحتلا (ب)

 ٌ هبركر زاوجو رحبلا ىف ةراجتلا )(-ح

 . هسفن بتاكلا ةءاد ( د )

 . هب ليفكلا بلطو نءدلا ىف دوبمملا بلط ( هز

 هنوعو هرصنب هللا لفك: هلكوت حص نم نأو هللا ىلع ل هك

 نيدب متنيادت اذإ اونما نيذلا اهمأ اي + ىلاعت لاق ةمذلا ىف ءىث عب : مسلاو

 علاع 900 4و رو هللإ رع . هناكرأو 4« 0 ا نئمدسم 5

 دارو عببلا ل هطورشو هفصو

 قرت! لف لالا أر سيق )١(

 . اش افورعم هك منسم ا نوحي (؟)

 داق لوي لجأ ىلإ حا ب, الو دّودحم لحآ ىلإ لاملا سآر لولح (ع)

 : ملستلا لحم نام (ء)(

 كال نواس دع ملستلا ىلع ةردقلا (ه)

 ع رد 1 ادع وأ انزو 3 الك هذ ملبس ا ردع عا 0

 كور ب - 2 رش و نادقاعلا اهدرع هعأ ا وآل 0

 ٠ - 1 . ١ 5س ١ 55 | 2 5 7 1 جذل

 .تاحوطلماو رد قانا د6 . هب يق الو 0

 عك
 ب



 4 سلا ا ايلا

 ىف ًادهاج تلز ام هللاو : لاقف رانيد فاألاب ىتأف هَفلْسأ ناك ىذلا مق مث

 « هيف ا ىذلا لبق 0 0 ام كاع ديالا 5 م بلط

 لبق اكرم دجأ 1 أ كريَخأ : لاق ؟ نقي لإ تشن 5 له : لاق
3 

 لس ودم

 ةبشللا ىف تشعب ىذلا 'كنع ىذا دق هللا نإف : لاق« هيف تنجح قذلا أ

 . ادغاَر رانيدلا لالا ف ةناق

 بأب
 مواعم . ليتك ف ملص

 هيلع ل ىلص لا لاق امهمع 2 ىح را سابع ل ١ نع عع

 هللا لص لاقف نيماعلا و ماعلا رملا ىف نوفل سانلاو ةنيدملا سو هلو

 . مولع قوق 6 ليك ىف فلس دك ا 006 10 هيلع

 ا لص ل لوس ىرتشا 5 تلاك نع ا ىصر ةنكيلا 0 6

 07 رق سس 2 30 2 وه 0-6

 1 ديدح نك هل اعرد هنهرو ةموسلا ىدوبم نم اغا مو هل او هءلع

 ةعرارملا نايوك

 باب

 مالسلا ةالصلا هيلع ىنلأ نع هنع هلا ىصر كلام نب 0 نع 00
 ( ىراخلا رهاود كلش 7



 ى ع ع 4 2 - 586 25( ى . 1 -

 رد هم لك ايف ًاعْرَر عررب وأ اس سس رعب ملاسم نم ام : لاق

 09 سس مج 37 0 م
 هف للص 3 ل 2 وا ناسنإ وأ

 باب

 هو َ 1 ء 7-2 و
 ملسَو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع --
 بي 8 0 35 هاو 0 ل ه- ا

 000 دل نع اوي لك ضصقتب هنإف ابلك كسمأ نم : لآق

 دازو ىفنلا قايس ىف هعقوأو اماسم ركن ( ملسم نم ام ) ىببطلا لاق )١(

 ارح ناك ملسم ىأ نأ ىلع ةبانكلا ليبس ىلع لديل ناويحلا معو ةيقارغتسالا نم

 ناويح ىأ هلمع امب عفتني حابملا نم لمع ىأ لمعي اصاع وأ ًاغيطم ادبع وأ
 ءانرألا الرج الجر نأ. ىور ةنسشلا ىحم لاقو + باثيو هنلإ هعفت مجري
 اذك ىف الإ معطتال هذهو ريك خيش تنأو هذه سرغتأ لاقق ةروج سرغ وهو
 اانا ل ها .ىرتخ اهم لك انو اهرخأ ىل نأ لع امو: لات: امإع

 ىلاعت لاق سرغلاو عرزلا ةليضف كدا ف و :تادخاو ليزج نأ )1

 اماطح هانلعمل ءاشن ول نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت متنأأ نونرحتام متيأرفأ )

 . نووكفت ملظف

 نم ءزج نصمت دارلاو هللا دنع مولع. رادق» انهه» طاريقلا : طاربق (ع)

 نم نيراملا قحلب امل وأ هتيب لوخد نم ةكئالملا عانتمال هلمع ءازدأ

 0009 هحولول وأ تاساحتلا هلك | ةرثكل وأ هذاخمآ نع اوبن دقو: ىذألا



 فم ةعرازملا باتك

 رس - ََ 3 .6ع + 0

 « ثرحلا ةلآ نم ًاثيشو ةكس ىأر هنأ لهابلا ةمامأ ىلأ نع - *؟5

 موق "تيب اذه رخال لو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس : لاقف
 1 ©« 6 د

 فا لص هللا ,اوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - «7

 ىبأ نإف « مَحَأ اَحتدَيل وأ اهعَرْرملَف ”ضرأ هل تناك ْنَم : ٍلسو هيلع
 0 ف

 . هضارأ تل

 نوعن اص "تأ ام لثمأ نإ :انهع هللا ئيصر سايغ تا ١

 . ةنسلا ىلإ ةّئدلا نم ءاضِيملا ضرالا 00 .١

 ا ئىددح : لاق جدخ نب عفار نع  سدق نب ةلظنحا نعادم 6

4 1 1 - ْ 0 

 هيلع هللا ىلص ىنلا وف © ضرإلا حاف مينثتسا ءىش وا ءاعب رالا ىلع

 : مفار لاقق ؟ مهردلاو رانيدلاب ىه فيَكَف : عقارا تلقف « كلذ نع لسو

 . ممردلاو راتيدلاب ”سأب اهم سيل

 هيلع هللا ىصىثتساو .ملعأ هللاوناطيش اهضعبنأل وأ امحاص ةلفغ دنع ىتاوألا ح

 . ةدسفملا ىلع ةحجارلا ةحاصملل احجرت :ةحاصمو ةعفنم هيف ىذلا بلكلا ملسو

 ىلا قوقحلا نم مهمزلءام لذلا . ضرألا اهب ثرحي ةديدح ىأ ةكس (1)

 : رعاشلا لاق نيطالسلاو ةمئألا اهلطي

 ايعاب رع نمو اهاساقعلذ نم . لدم ايف نأ الإ شد
 . ةرخآلا باوثو اندلا لذ ف ةعارزلا نأ لصاحلاو



 ىراخبلا رهاوج ففإا

 باب

 بلكلا نعو ةتيللو رم عيب مير

 ىبص هلل || ١ أ انهن هللا يضرها دبع نب رباج نع
 هلوُسَرَو هللا نإ : ( ةكمب وهو حتفلا ماع ) لوقي ملسو هلو هيلع هلل

 ا لوسراب 6 ليقف « م.انصألاَو ريزاَو َةَتْيْاَو رفا منيب 17

 طا ع مع و 7 ع /

 اهب ٌحبصَتْسَيَو دواجلا اهب نهدي نسل اهب ىلطي' اهنإف ةتيملا موحش
 : كلذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص ةىنلا لاق مث « مارح وه : لاقف ؟ "سانا

 م 7ص ِص و ض7 د ع 1

 . هنمت اولك أف هوعاب م هولج ابموحش مكرح امل هللا نإ دولا هللا لتأق

 0000000 1 نأ هلع هللا ىحر يراصتألا دومسم بأ نع كا
 رم [ نع سو هيلع هللا ىلص ىبن اك ] ل نع نع يرن متاملار 5 ْ . 60 0 2 .

 زوحي ام ءريغ وأ للعم بلك لك ىف ماع وهو هعب ميرحن ىهللا رهاظو )١(

 لاقو روهجلا لاق كلدي و هفلتم ىلع ةمقال نأ كلذ مزال نم زوحبال وأ هؤانتوأ

 ةفينح ىبأ لوقك هنعو روهخباك هنعو هفلتم ىلع ةميقلا بحنو زوحنال كلام
 . هربغ نود دصلا باك عب زوحم ىعحنلاو ءاطع لاقو ؛ ةمصلا بحنو زوحب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن اعوفرم سابع نبا ثيدح نم دواد ونأ ىوزر

 « ابارث هفك ًالماف بلكلا نمت بلطي ءاج نإ لاقو بلكلا نمت نع ملسو
 00 ءدانسإو

 نم دنعو هريغو ملعملا ىف ةمتاقىهو ًاقلطم هتساحن ىعفاشلا دنع هعيرحت ةلعو

 تس كلام.بهذم روهسشمىطرقلا لاق « هلتقبمعألاو هذاخما نع ىبنلا هتساحن ىربال



 <« نهاكلا ناولحو ىغبلا ر+٠ نع ىهنلا

 >.ماكلا ناَولخوا | للا 7 2 0

 آسحين نكي مل امل هنأكو عقو نإ خس سف, الو هعب ةهاركو ياكلا ذاخنا زاوج ح

 عرشلا نكل تاعيبملا عج كح هدكح ناك ةزئاجلا هعفانمل هذاخمإ ىف نذأو هدنع

 0 مراكم نم سيل هنأل اهبزيت هعيب نع ىج
 ءاغبلاو اياغب ىغبلا عبجو. ازا ار هم هامس انزلا ىلع ارجأةينازلا هذخأتام )١(

 ْ . روجفلإو انزلا

 نم 0 ملا هاطاعتي امم كلذ ريغو ىمصحلاب برضلاو مجنملا رجأ (؟)

 الا : ةوالخلا نم هتيطعأ اناولح هتولح ردصم ناولحلاو . بيغلا عالطتسا

 ىفو 0 سصأ ىلع ضرعلا دخأ نم هيف امل عامجإلاب مارح وهو ةقشمالب الهس
 ىرتشا ىبأ:تيأر لاق ةفيحج ىبأ نب نوع ىنربخأ لاق ةبعش ثيدح بابلا اذه
 هللا ىبص هللا لوسر نإ لاقف كلذ نع هتلأسف ترسكتف همجاحمب رمأف اماح
 لك و ةمثوتسملاو ةمئاولا نعلو ةمألا بسكو بلكلا نمت نع ىهن ملسو هيلع
 . ه1 روصلا نعلو هلكومو ابرلا

 ىهن دواد وبأ ىور دقق حابلا لمعلابال انزلب اهسك (ةمألا بسك )
 5 انك لاقو اهنا تلمع ام الإ ةمألا بسك نع ملسو هيلع هللا ىلص

 مدلا عبب سرحت دارألاو ةماجحلا ةرجأ ( مدلا نمت ) فوصلا فتن ىأ شفنلاو

 نم ةينغملاو ةحنانلا ةرجأ ىعخنلا مهاربإ هركو ..ريزنخلاو ةتيلا عبب مرح اك
 متايتف اوهركت الو إل ىلاعت 3 لاق ةلطإب اممتراجإ نإو ةيصعم امهنإ ثيح

 نم هللا نإف نههركي نمو ايندلا ةايحلا ضرع اوغتبتل انصح ندرإ نإ ءاغبلا ىلع
 بسك ةمرح ليلدلا ضرعمىفتيآلاةذهىراخبلا رك ذو«محر روفغنههارك ! دعب
 رجألا ةمرحئضتمت ىمو نوملع بئارضلا عضو ةمرحمزلتنت نهانزةمرحو ىغبلا

 انزلا ىلع نهروجأنههارك ب اوبلطتل ىأ (اوغتبتل ) ىنيع ه1 كلذ نم لصاخلا



 ىراخبلا رهاوج 5

 ةراجإلا باتك

 باب
 © ”'ىلاعت هللا لوقو « حلاصلا لجرلا راجئتسا

 00 لا ةعوقلا ترحاتسا نم يخ نإ)

 ىلص ىنلا لاق : لاق خاف ىقر "ىرتشألا ىسوماىبأ ن 0
 يام ع 00

 نحا هش بيل ها. "ىذا ىذا ”نيمألا نزاخلا : مر

 يا

 هلآو هيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نعو ل ©

 ا : هبامسأ لاقق « ملا ىعر الإ اين هللا تعب ام : لاق 7
5-0 

 .ةكم له الو رع لك مان تنك ء مت : لاق

 )١( ةروفص ) بيعش ىتنبا عم مالسلا هيلع ىسوم انديس ةصق ىلإ ريشي (

 نم ىورو . عدوتسا امف نيمأ ىلو امف ىوق : سابع نبا لاقو ( ايل ) اهتحاو

 الا 00007 آر امنع املا اهابآ نأ نيرخآ ىف دهاججو سابع نبا قيرط

 ىفلخىثما امل هلوقو اهنع هفرط ضغ ىف هتامأو « قسلا لاح ىف هتوق ترك ذف

 لمعيو (هيركي ) هيفكي ىسوم هعم ماقأو بيعش انديس هجوزف قيوطلا ىلع ىنلدو
 رج ٌؤتسا ئم لاطب نبا لاقو ريجألا نزاخلاب ىراخبلا دارأو . همنغ ةياعر ىف هعم

 .حتف ه لامل بحاصل ريجألاك ريغلا لام نزاخ ىنام ركل لاقءهيف نيمأ وهف ءىثىلع

 تراهظإل كلذ ملسو هع هللا يصرك ذ ىنعلا لاق : دقتلا طيرارق )١(



 1١/4 ةراجإلا باتكك

 ةمزالم ىلع هتمأ هيبنتو ىلاعت هبر ىلع قلخلا مركأ هنوك عم هعضاوت ح
 عابتا هيفو . ةيويندلا لزانلا ىصقأ غلب ولو ريكلا بانتجاو عضاوتلا

 هللا لوسر لاق ىئاسنلا ثيدح ىفو . منغلا اوعر نيدذلا لسرلا نم هناوخإل

 ىعار وهو دواد ثعبو مَع ىعار وهو ىسوم تسمو مسو هلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىنلا لم ادبأ امتاد ةمالسو هللا تاواص هيلعو امهلع . « منغ

 نم نيماسلا نم دجوب مل ذإ مثايإ هراجئتسا ىنعم ىف ةعارزلا ىلع رييخ دوه ملسو
 نب رمع مهالجأ ىتح مهنع ىنغتسا مالسإلا ىوق املو ضرألا لمع ىف مهبانم بوني
 لذبلل ةلباق ةمولعم ةدوصقم ةعفنم ىلع دقع ةراجإلاو . هنع هللا ىضر باطخلا

 : اهناكرأو مولعم ضوعب ةحابالاو

 )١( ةعفنمو رجأ ىأ (هيلع دوقعم) (ب) .رتكمو ركم ىأ (دقاع) .

 ةرجاؤملاب لسو هيلع هللا ىلص سمأ دقو . لوبقو باجي ىأ ( ةغص) (ج )

 ناحطلا راجثتسا الو اهترامعب رادلا ءارك ! حص . الو اهلإ ةيعاد ةجاحلا نأل

 ثيح عاتلا جوري مالكب ملكتي صخش راجئتسا الو قيقد ضعبب وأ ةلاخنلاب
 0 فيلأت ىف مالكلا رثكيو ددرتي نم فالخم بتال

 راجئتسا زوحمو هرعل ناتسبلا الو اهنبلل ىثاوملا وحن ةراجإ حصت الو ء هلثم
 زوج و . ةنامأدي نايعألاو عفانملا ىلع ىرتكملا ديو. اهعبان اهنبل نوكيو ةعضرلا

 .هل طورسشملا ضوعلا دارلا قحتسا اهدر اذإف مرد هلف ةلاضلا در نم لثم ةلاعجلا

 لكوي نأ وهو اهنكح نابب ىف ىأ ( ةرسمسلا ةرجأ باب ) ىراخبلا ىفو
 ةريسسلا ةقح وبأ هركو « هنوبلجب ام ممل عيببف ةمداقلل ةرضاحلا نم لجرلا

 ىهنو ىنيع ه | اسأي راسمسلا رجأب نسحلاو مهاربإو ءاطعو نيريس نبا رب ملو
 . عرازملا ءارك نع ملسو هيلع هللا ىلص



 ىراخبلا رهاوج 2

 هلو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ل 74

 ايي "سيل هنإف مولظأا ََوْعَد قتأ : لاقف نْملا ىلإ ًاذاَمُم ثعب لسو

 . باجح للا نيبو

 ناعما 0 لاك ايبمع هلل حر (صاع نع نيصح نع معو

 تلاقف ةيطع ىنأ ىناطءأ : لوقي ربدلا ىلع وهو امهنع 0-0000

 سو هيلع هّنلا ىلص أ كوسر ع ا هل

 تاكل طال با ”تيطعأ ىلإ نه توه يعالا ٠ لص هلال وسر

 :[مالسلا )ازال هيلع] لاق[ف] ء هّشنا لوسر اي كا نأ ىتترمأف ةحلور

 - نيب اوُلِدْعَأَو هللا اوقتأَف : لاق ءال : لاق ؟ اذه لّثم كدَلَو رئأس تيطعأ

 . هّتّيطع درف عجرف : لاق« :؟الوأ

 |0١٠0" لودر لاق : لاق هنع هللا ئدر رماع نب ةبقع نع 37
 . فت 1 0 2 ِ

 . جورفلا هب 'عالذعسأ ام هب اوفوت نأ طورشلا ؛قَحَأ : سو هلو هيلع

 بأب

 , خالولا فرصت و « فقولا ىف طورشلا

 متاصلل نايرلاو

 |0000 در ناطللا نب ربع نأ اًمهنع هللا ضر رع نبأ نع مب

 لاَقَق ءاهف ءارماتسي مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىتأف ربحت ًاضرأ باصأ



 "أ ةرجافلا نيع لا  فقولا طورش

 , ديم ىدتغ نسينا طق الم ايما م يي امرأ تيس[ نإ

 قدصتف: لاق ءابم تقفصتو اياضأ تنبح تقشتإ لالا ا

 ءارقفلا ىف اهب َقَدَصَتو « ثروب' الو بهو. الو 'عآبي ال هنأ - رمع اهب

 حاتج ال « فيضلاو ليبسلا نباو هللا لبس ىفو باكرا ىفو ىنئرقلا فو
 تتر لاق « لوَمَمُم ريغ عطر توا 6 نأ (ملَو نَم لع م

 0 لثأَعُم ريغ : لاقف نب ريس نا هب

 بأب

 ةرسجافلا نيمعلا

 هيلع 5 ىنلا ن :ع هئع تك ىضر دوعسم نب هللا دبع نع تسلا +

 املع ع سم ٍءى رم لدا معي نيع / يع ل نال
ْ 0 
 0-2 ِهْيَلَع وعَو ا ىغل ؛ ””رجأ

 2من ننال

 باب

 هيلع هللا لص اوف 0 نأ

 ىلع هريغ صخشلا ةلماعم نمضتي دقع ( ةاقاسملا ) هقفلا بتك ىفو (؟)



 ىراخبلا رهاوج "1

 "لَو بك 0 مايل مدي ىلإ هلا ل و

 99 ليبسلانبا نم ُهَعَتف قي رطلاب ءم ”لضَف 2 2 ل لا 0

  نإَو 2 و اهم 206 نإ 33 هعب ابي 0 م
 سوال رع ذأ 9-5 ع

 ىذلا رّشاو لاقف « رْصَعلا دعب هج 61 لح رو ؛ طخ ان ع

 لماع اك هرم نم امولعم اردق هل نأ ىلع ةيبرتو تسب هدهعتيل ليخت وأ ينعر جحش ح

 اهنم جرخم ام رطشب اهضرأو اهلخت مهلإ عذدو ربيخ دوهي ملسو هيلع هللا ىلص

 اهناكرأو عرز وأ 1

 )١(ءقدان .

 . رهن ةيقنت وأ روس ءانبك لمع (بز
 ش . عيروأ فصنك مولعم رع (+)

 .تلبق لماعلالوقيو اذكب لخللا هذه ىلع ثتلماع وأ كتبقاسك ةغبص ( د )

 ةزئاجىهو كلاملا نم رذبلاو اهنم جرام ضعب ضأ قع ةلماعم: ةعارا رملاو

 رسعو لماعو ٌدقع داحا طريشب ةاقاسءلل اعيت بنعو رحشو لخت نيب ضايب ىف

 ةرجأ لماعال هيلعو كلاملل رعلاو حصتال ةعرازملا تدرفأ نإف قسإ رجش دارفإ

 فصن هريعيو رذبلا فصنب ىلءاعلا ىرتك نأ كلامالو « هنال او هباودو هلمع

 ولو حصت الف لماعلا نم رذبلا نكل ةقباسلا ةلماعملا ( ةرباخلاو ) ًاعئاش ةلغلا
 زوحيو اهلثم ةرجأ ضرألا كلامل هيلعو لماعلل ةلعلاف تعقو نإف ةاقاسملل ًامت

 هلمع فضنن وأ هتالآ عقانمو هلمع فصنو رذبلا فصنب لماعلا كلاملا ىركي نأ

 فصن امهنم لكل ريصفق عقانلاو لمعلاب عربتيو ردبلا فصن وأ هنالآ عفانمو
 . بولقلا ريونت ه١ ًاعئاش ةلغلا

 رفاسملا (1)



 1 « لجَر ا تيطْغعأ 0 ريع هلإ ا

 . ةيآلا 4 اليلق نم مهن 0

 باب

 ءامل قس لضف

 | الا لمد لوسر نأ هنن شليضوةرره نأ

 مل اهنم برسم اب لزق ُنْسَطَملا هيلع دتشاف 8 رو ع ل ل

 مل ْدَقَل لاقف «شطتلا َنِم ى را زك ايس ا َجَرَخ
 0 5 ( هيفب ب كشأ مث م وا غلب ىذلا لثم اذه

 مئاهملا ىف انل نِإَو هللا 1 هل رمشف هل هللا لل ادا

 ل ل 1

 . ايسنإل تفدا
 . دعص (*) . هناسل ججرخم : ثبلي (؟)

 وةيلع هللا ىلص هلوسراو هلل الإ ىمحال باب ىقو « ةاحلاب ةفصتم (؛)

 الكلا هيق تدن بضن اذإ ءامال ( عمنتسم) عيفتلا ىمجي لسو هلع قا ىلص ىنلاو

 رمح نأونيدهاجلا ليخو ةقدصلا لبإل هامحدقو ةنيدملا نم اليم نيرمشع دعب ىلع
 نم لحارم ثالث ىلع ةذيرلاو ( .ةكم نم بيرق ) فرسلا ىمح هنع هللا ىضر

 . قرع تاذ نم ةبرق ةنيدلا



 ىراخبلا رهاوج 1ع

 بأ

 را-منالا نم سانلاو باودلا قسو ليخلا ىف

 ”ليخلا : لاق | نع هنا لح هلل لور نأ نبأ ةعورس 82)

 0 دل دية ٍلِجَر

 ص ا .
 اهلّيط 00 د و ل كلذ
 ع هل: تاتسح اهئاَوْرِإ و اهراثآ تناك 27 نيف رش وأ 0 2 7 م7 و 2 0 : 1 5-1 - 22 : 2

 . 50 6 7 0 . 0 ا
 هل كا 3 ناك ىسإ 5 0 موك هيم - رف 0 حلرع اهنا ورغو

 ف ُ يح نس 1 د 7 8 ع 1 كك لجو ل كالدأ ىهع

 9 و ه-
 م 4 را 7

 ردو 0
0 0 : 

 . ىعرتل امل لوطيو هب طبرت ىذلا ليلا ليطلا (؟) الك (5)

 . اعم اهتحرطو امدب تعفر (ع)

 . نيطوش وأ ًآطوش (:)

 . ةفعلاو ىنغلا اهجاتنب بلطي (ه)

 . ةوادع (7) . هلاخو هرقفل راس (5) .

 رخا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو ةءاور ىنو لقثو مثإ ()
 لاقثم لمعي نش ) ةذافلا ةعماللا ةيآلا هذه الإ ءىش اف. ىلع لزأ ام : لاقف

 0 ارش ةرذ



 -١27 صا رهتسالا باك

 ضاقت تاك

 باب

 « اهءاذأ دير. سانلا لاومأ دعا نا

 ابفالتإ ديرب اهذخأ نمو

 سو هلاو هيلع هلا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ضيا 00 0

 نمَو ع ُهنَع هللا ذأ اهءادأ ديرب ٍساقلا َلاَوْم كا 0

 هللا هات أ (فالتإ دير مدح 0

 هلم ا يمللا

 هك) لوسو ىلإ لجر ءاج: لاق هنع ملا ىضر دلاخ نب ديز نع - 437

 اهصافع "فرعا : لاقف ةطّقألا نعل يتق مسا لو

 ظ .. 0 كنأعف الو م ءاج نإف 2 افرع مث ًاهءاكوو

 ةمايقلا مو هللا هبقاعيو هشاعم ىف )١(

 ةنسحلا سنع- نم ناوكم دق تاوثلا نأ هففو ضرقلا ىلإ 00 : اهادأ

 /ادأ ناك امج مالسلاو ةالصلا هلع هنأل يذلا سنح نَم نوكت ةبوقعلا نأو

 ىلامرك مه ! هل هللا فالتإ هفالتإ ناكمو هنع ىلاعت هللا ءادأ ناسنإلا

 ٠ اهواق اهعب الو كلام لاق ل.الا ةلاضف لاق ثيدحلا ىف داز )0(

 ..اهر اهاقلل.ىح رجصلا لك او
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 000 0 هقأ لم تلا ىلع را لاك 5 لق دره نأ نهد 24

 ا 0 هيلع هللا 0 اقف ء ءاضاقتي هوا لبإلا نم نيم لسو هلآ

 0 6 و | تا اول 5 0 ا

 دعا تا 3

 ::ءاضصق" ا

 باب

 هللا له هللا لوسر 0 تلاق ل

 0م رملاو“"> مل أكل نم كب. ذوعأ فإ وللا : ةالّصلا ىف وعدي سو هيلع

 اهفرظ : اهصافع . اهحاص : اهءر . هفخ نم ربعبللا هلع ءىطو ام ءادحلاو ح

 |0000| زا+ !ةطتللاو ءةيرقلا سآزدب دش وأ هب ظفحمام : اهؤاكو : اهياقوو
 : اهذخأ ناكرأو : هقح:سم دجاولا فرعبال عئاض

 )١1( لداعلا رملا مسملا طقتلملا (ب) . طاقتلالا .

 . دجسم وأ عراش وأ تاوم ىف ةلفغ وأ طوقسب هعارض طرشب طقتللا ( + )

 : طيقللا طقل ناكرأو

 ريم الو مولعم هل لئاكال حورطم ىص لك وهو طيقللا (ب) طاقتلالا )١(

 . ةلادعلاو مالسإلاو ةيرخلاو فيلكتلا هطورششو طقتاملا (ج )

 )١( بنذلاو مثإلا (؟) . آفاو قح ىتتيطعأ .
 حىذلاو نيدلاهيلع ىذلا وهفمرغلا امأو ءادألا موزاىهو ةمارغلا قمع (<)



 «ىد/ نيدلا نم هللا, ةذاعتسالا

 0 م 2 2 0 0 _

 نإ : لاق ؟ مرغما نم هللا لوسر اي ذيعتْس' ام رك ام: لئال

 8 0 3ع 0 ا مرغ اذإ ذا 0 ظ

 و هي م ىضر ةربره ىبَأ نع 545

 مك يل معثروف الاف كر يا

 ا كل سو هيلع هللا لص ىنلا نأ هنع هللا ىضر هنعو - 1

 ئبلا) ُمُتِش نإ اوهّرقا « ةرخآلاو ا *دلا ىف رب ىلؤأ أو الإ ني

 ةهئريلق 5 ا نوأوم عك 4 :ئسفنأ نم نينم : هولا

 عم 0 :

 ل 517 ىتايلف انا - نيد 7 نمو اون هتمءصص

 عئارذلا عطق بوجو هيف لاطب نبا لق : ناادلاو نو.دما ىنعم وهف نبدلا هل -

 بذكلا ىلإ ةعيرذ هنأل نيدلا نم ذاعتسا امإ ملسو هيلع هللا ىلص ىلع هن

 ىنامرك ه ١ لاقملا نمهيلعنيدلا بحاصل امو ةلذلا نم هيفام عمدعولا ىففلخلا

 ءكرومأ ماما ىف العو لج كير ىلإ اجل: نأ هلا ل ا
 هاشخم و هاعرتو هللا" قتت نأب نيدلاب كلهاك لقثي امو ىصاعما بنجتتو « هيريجتست

 . ريتقت الو فارسإ الب قفنت
 انديسف . لايعلاو لقثلا :لكلاو ءانيد كرت نم ىلع ةالصلا باب ىف درو )١(

 اذإ تيما نيد دس ىلعألا مهسيئرو نينمؤلا ىلو ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 . مهساويو هل وعديو لام هل نكي
 لام عيمج ْدْخَأِب نم احالطصاو «ةغل هيبأل هتبارقو لجرلا ونب ةبصعلا ()

 لوانتيل ( اوناك نم ) اباحأب عمتجاول ضورفلا نم لضافلاو درفتاول تيا

 موعاون



 باب

 ااا ةحاقإ نع نوي ام

 000000007 لاق : لآق نع هللا ىضر ةيعش نب ةريثملا نع - 54
0 1 5 34 1 0 

 0 تابّمالا 0 0 مارح 5 نآ و هلاو هيلع 2

 لاوشلا ع َلَقَو 1 1 ا تع مهم ر تاَتَبْلا

 0 ||| 1 ةعاضاو
 ه-

 هللا ىلص ىنلل لجر لاق : لاق امهمع هللا ىضر رمع نبا نعو - 49

 ءاحأ نومؤد 0(

 ا اا كادمأ نم لحي الام دخأو قوقحلا نم تابجاولا عنم (©)

 ( 0 قرشا )(

 لمع حلصيال )ف و ٌ داسفلا بحال هللاو ال ىلاعت هلوق ىراخبلا دروأو

 الإ 0 الش نأ وأ انؤانا دعام كرت. نأ كرمات كنالصأ الو 4« نيدسفلا

 قاعلا نأك عطقلا هلصأ : قوقع مي يلاومأ ءابفسلا اونؤتالو ا و 4 ءاشنام

 ' قوقع ةمرح ىلع اذك مألا قوم ةءرحب لدو قوقملا نءامهنيب ام عطقب همأل

 ةعباتملا ربو ةعاطلا 2 ةعدهقم بألا قوهحو باآلار لع 2 مآلا رب و بألا

 5 ' 200 1 آل ذ ءفنلا و هءأرل

 'قافنالا ىه ريخ نب ديعس لاقث لاملا ةعاضإ ىف اوقلَثَ>ا : لالعب نبا لاذ

 (  تاهو عنمو ) لالحلا ىف ناك نإو قافنإلا ف فرسلا ىه ل.ةو ؛ مارحلا ىف

 : سانلا نولاسال و ىلاعت لاق عئاشلا حشلاو «ء رمل تالقلاو دال و اع ىلا 1

 : 5 2” ل
 سائلا يع ةعائملا مدعو ةءاندلا و 5 ا 50 قادإ



 ا

 "مرق ملاظلا صاصق

 لقف تدب اَذإ : لاقق « عوُيبلا 6 كا:
 رع نس لس دس

 , لوعالا نكي

 تاب

 حلاظملا صاصضطصق

 هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ىراللا ديعس ىبأ ن رع سح م86

 نيب ةرطنقب اوُسِبَ> ِراَثلا نم ") نول نم لاق سو هيلع

 0 0 5 نوصي 0 نوعا مَعَ الا جَنَجلا
 1 : . 5 لوخدب - ند ا وقن اذإ ىَ جا

 ناك 1 ل : ١- ىف 2 هدحأل 10 2 سو ع أ ىلص 3

 :ايندلا ف

 : اوحمب 6 0 قعدخح نأف ىنوعدخمال )1

 . لاملاو نادألاب ةقلعدم 60 . صاضقهلا نم )2(

 2 مهم نمسح ردع لزانملا 2 نوعطتعم هز

 نيسحت الو إل ىلاع هللا لوقو بصغلاو ملاظملا ناثك ىف اذه: ىراسلا و
 نيعطمم * راصألا هنف صخشت مويل مث رد حول امن نوملاظ ١' لمعت هع ةيفاغت هللا

 مهمتي 292 سافاا رذنأو ءاوه ءمدكأو مخ رط مولإ دتربال م.عس وق ىعنقو

 عبتا و كتوعد بحجم بيرق ل>أ ىلإ انرخأ !+ر اوهض :وبذلا لوقف باذعا

 .ح نك اسم قف متلكسو لاوز نم ؟لام لش نيب 0 ا 1 0

 ( ىراخإلل رهاود - ١و0
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 رمع نبا عم ىثمأ انأ امننب : لاق ىنزاملا زرحم نب ناوفص نع - ه١

 ا ا ميك ١ لاقف لجر ضرع ذإ هديب ًاذحا انعينع هللا ىحكر

 : لوقي مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ”تعمس : لاقف « ""”؟ ىَوْحَتلا ىف

 دقو « لاثمألا ؟ل انبرضو مهب انلعف فيك جل نيبتو مهسفنأ اوماظ نيذلا ح
 هللا نيسحت الف لابجلا هنم لوزنل مر كم ناك نإو مثركم هللا دنعو مهر كم اوركم

 . ماقتنا وذ زيزع هللا نإ هلسر هدعو فلخم

 0000 | يال نيعرتم لاقيو.زظنلا ىعدم .ىأ نيمطبم : دهاج لاق
 000 19 نوفرطيال ىأ . ىنبع ه | ممل لوقعال ىنعي ءافوج ءاوه مهتدثفأو

 مموأق ىف ةوقال ىأ ءالخ ( ءاوه ) نافجألا كيررحم ريغ نم ةدودمم ةحوتفم

 ( ىتنقم ) هنع ةيلاخ ريخلا نم رفص ىأ ( ءاوه) ب رج نبا نعو « ةءارج الو

 . اعوضخو الذ ءىطأطيو رظني مث هسأر عفر اذإ عنفأ نم
 عيج مهملاظم قرعسال موق مث , موق نود موعل ةصاعملا : لاطب نبا لاق

 او باذعلا مهل بجونمت اوناكل مهتانسح عيمج تقرغتسا ول اهنأل مهتانسح

 ها. ةريسإ تابت مل نكي نأ ىأ رانلا نءءا ا اهف مهل لوقي نأ زاج

 ةرطنق ىلعاوسبح منبج رمدج اوعطق اذإ :لتاقم لاق هللا نا وضر ن.رظتنم نوفي

 .ي نيدلاخ اهولخداف متبط يلع مالسإل ناوضر لاق اونذه اذإف رانلاو ةنحلا نيب

 وهو ةمايقلا موب نمؤملا هدبع نيبو ىلاعت هللا نيب عمت ىتلا ىأ ىوجتلا )١(
 رفكلا انه عظلاب دارملاو ء اريس دبعال ىصاعملا 0 ل ل

 ىلاعت هلوق نأ نيب, ثيدحلا اذهو: ىنيعلا لاق ؛ درطلاو داعبإلاو نعالاو قاءالاو

 لاؤس وه امإ لالخلا معنلا نع لاؤسلا ىأ م« معنلا نع ذئمو. نلأستل مثل
 هب ونذ ىلع هفتو.ىلات هللا نأىربالأ هلعام معنأ ىلا همعن ىلع فيقوو رب رقت



 كلا ملاظملا صاصق

 : لوقيف ع "7 مرتْسيَو  ةفتك هيلع مضيف نمأولا فدي هللا نإ رس 25 ٍ اي 7 ىو معافا يي
 هع

 1 0 ع لري ذك تز فرتلا «ةاتل م فرعتا

 قاتلت ] لآَق )ع 1 7 سقت ىف ىو وبونذ مرر اذ :ىع

 هتانسح باتك ىطنيف. "ماويلا كل اعارفغأ انو ًايندل : 5

 10 2 ةنيذلا ءالذه 1 دابشألا 0 فَلاَ ” فاكملا أَو
 0-5 2 راد 0 0-4

 . نيللاظلا ىلع هللا ةنعل الآ « مد

 هلامعأ ىف هاشخمو هللاّقتي نأ دبعلا ىلعنإ و: ه ١ هل اهرفغي مث اهف هاصع تلا ح

 ةوالت ىنجعيو « هنارفغو .هتمحر هلع لضفت وةمايقلا مو. هرتس هيلع هللا ليسيل

 اوتبخأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيدذلا نإ + ىلاعت لاق ةءماجلا ةذفلا ةيآلا هذه
 اوعش>و مهر ىلإ اونأمطا ىأ  نودلاخ اهف مع ةنإلا باحأ كئلوأ مهر ىلإ

 ىرتفا نم ٍلظأ نمو إل ةبآلا هذه هلالج لج هللا رك ذ اهلبقو « مههيعن مادف هل

 اوبذك نيدلا ءالؤه داهشألا لوقيو مهبر ىلع نوضرعي كئلوأ ابذك هللا ىلع
 اهنوغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذلا . نيملاظلا' ىلع هللا ةنعل الأ مهر ىلع

 :ىواضيبلا لاق ( ايذك ) دوه ةروس نم 4«نورفاك مث ةرخآلاب مثواجوع

 اوسبحم نأب فقوملا ىف ( نوضرعي ) هلزنأ ام هنع ىنن وأ هلزني ملام هيلإ دنسأ نأك
 ميحراوج قطن وأ نوبنلاو كئنالملا ( دلبشألا) كلا 0 ١
 نأ اهلهأ نوغبي وأ فارحصالاب اهتوفصي ( اجوع ) هنيد نع ( هللا لبس نع )

 .ها ةدرلاب او>وعب

 فقوملا لهأ نع(؟) . هرتسو هظفح (1)

 . نجلاو سنإلا راسو نوببنلاو ةكئااللا (ع)

 امك مث هل نأ اومعذ (ع)



 ىراخبلا رهأوج فذ

 باب
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 ل 5-2 لقسم يعل لم ىنا أه ا احا

 دبا ديخأ ناجى ناك 0250 هانم ميال هم كي ال را
 200 م 1 - ل

 نم هن 1 ا و هب 3 عما 6 0 هتجاح ىف

 2 ع

 ةمايقلا موب تان

 هيلع هللا ىلص هللا "00 نق نأ نع
 ١ م ا 1 ا 00 مس

 اذه « هبا اآ راب : اولا « امواظم "أ املاظ كاخأ 0.1 : لسو هلاو

5 0 

0 0 - 

 اس صوا دج حا 11 6

 . ةمايقلا مى 1 هرخادس عم رام نه

 62 5 20 0 0 ع 11
 هيلي فوك 1 لاق ؟ املاظ هسا فهحتقوو انوعت د 0

 لب هب تلزت ةبيص» ىف هماسإ ال وأ هيمحح لب هيذْوي نم عم هكرتبال (:]

 : مسملا 6 : هرقح ال و هدعاسبو هلْ

 اهم هسيلت لاح هار ولف سانال كلذ روظب مف تضقنا دق ةيصعم ىلع ءأ : 0(

 كاحلا ىلإ هعفر الإو ىهمتنا نإف اهب ارهاجم ناك نإ امسال راك ا هذع مجو
 ىلع ض»- ثيدخلا ىفو « ة.ي>اولا ة-صنلا ئه لب ةمرغا ةبئفلا نا رسلو

 نأو تاءاطلا سن+ ىف عتت ةازاجملا نأ هيفو « ةفلألاو رشاعتلا نسحو نوذعتلا

 .ةمغ : ةيرك ء حف ها ثنحم الف مالسإلا ةوخأ دارأو هوخأ ًانالف“نأ فنح م

 . لوملاب عنتع مل نإ لعفلاب ملظلا نم هعنم (ع
 ملظلا نع هعنع ماظلا رمدنل هريسفنو ةناعالا برعلا دنع رصنلا:لاطب نبا ل

3-4 

 عا

 نأ هانعم :قهسلا لاقو. ةغالبلا بجو نم وهو هيلإ .لوؤي امي ءىدلا ةسمسن نم
 - .ىندمو انك فنا همظ نوع 5 امل غدر هش لحدم ةسفت ّق ا دنيعم مانع



 فاعف تاماظ ملظلا

 ب

 : هاظ ملظلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع - 564

 ثيدحو ( عبسب انرمأ) مولظملا رضنب سو هيلع هلل ىلص سصمأ دقو ح

 ءرك ذ لج ىلاعت لاقو ( نمؤدلا نمؤلا )
 .4 املع ًاعمسلا ناكو ملظ نم الإ لوقلا نمءوسلاب رهجلا هللا بحالإل ) ١(

 نوهركسي اوناك ميهاربإلاق «نورصتني مث ىغبلا مهباصأ اذإ نذااوإل (ب)

 نم الإ) ىدسلا قيرط نم ىربطلا ىورو . ها اوفع اوردق اذإف اولذتسإ نأ

 . مالم هيلع شيلف هب مظام لثم رصتتاف ىأ ( ملظ

 قاع حو وسلب نيج نأ كنت سلاف رس ١ :دهاحم نعو

 ىغب نمت ىنعي ( نورصتني ) مهف لومي نأ هل صخرف هوفيضي ملف مو لز' لجر
 ١ . اودتعي-نأ ريغ نم مهملع

 اوفع ناك هللا نإف ءوس نع اوفعت وأ هوفخن وأ اريخ اودبت نإ 9 (>)

 .# اريدق

 بماي نإ « للاى هرججأت ملصأو انع نف اهلثم ةئيسةثيسا ( ١١
 ىلع ليبسلا امنإ , ليبس نم مهلع ام كئلوأف هماظ دعب رصتنا نملو . نيلاظلا

 ديلا باذع مل كئلوأ « قحلا ريغ نضرألا ىف نمو شان 00

 .  رومألا مزع نمل كلذ نإ رفغو ريص نملو
 . 4 ليس نم درم ىلإ له نولوي باذعلا اوأر امل نيااظلا ىرتوإل (ه)

 . مولظملا وفنع باب ىف



 ىراخبلا رهاوج "ع

 دال 2 لظ للا : لاق ٍلسو

 باب
 هل اهلل لجزلا دنع ةءاظم هل ناك نم

 هيلع هللا ىلص يبن لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ ن 00

 00 وأ دضارع نو رخال ةلطم هل تناك نم : لسو
 00 ناك نإ :دهردألو 0 الأ 0 م

 د اداه ركب ا رذقب هنم ذخأ 0

 . هيلع ليحف هيحاص تائيس ن
-9 

 ل00 01 لام دحأ « نيتضعم لع لمتشي ملظلا : ىزوجلا نبا لاق (1)

 فيعضلاب الإ ًايلاغ عقبال هنأل ؛ عع ورم هنادف ةضعلاو ةفلاخماب برلا ةزرابمو

 رانتسا ول 10 باقلا ةماظ نم مظلا اعني انعاو رادصتنالا ىلع ردد. ال ىذلا

 تفنتك ١ ىوقتلاببسب لصح ىذلا مثرونب نوقتلا ىعس اذإف « ربتعال ىدحلا رونب

 . حتف ها . ًائيش هماظ هنع ىنغي ال ثيح ملاظلا لظلا تاملظ

 نع ناسنإلا دعس مارجإلاو ىذألاو ئدعتا نأ مسو هيلع هللا ىلص ىذنلا رخ

 ىف ةوادع بلجيو « قفوم ريغ ريسرو مالظلا ىف طبخت, هلعحبو « مالسإلا راونأ

 ل ٠) اوغألاو باذما اك ارا طش كانك الجو | ايكو اندلا
 ةفانللا زور هو ملا ! باب يل هللا حتفيل نوماسما 3 مظلا ن ا

 هلا» ىف هللا آرب اي ىرقتاو لدتا نم نحل تياراقو

 . ةايذاسلاو ملاومأو مهئانبأ نم ةكربلا عزت نيملاظلا نكلو « بجنتف هتيرذو

 تح امتإ : رينمل نبا لاق () .  ةمطللا تح تاحارجلاو لاومألا< )١(



 ؟ةيو ةماظم هل ناك نم

 ردقب هنم ا ىح ملاظلا نم مولظملا صتقي ثيح ربدقتلا ثيدحلا ىف عفو ح

 ايندلا ىف هقح مولظلا طقسأ اذإ امف وه اعإ فالخلاو . هيلع قفتم اذهو « هقح

 عامجإلا ماق معن « ثيدحلا ىف كلذ قلطأ دقو ؟ ال مأ هردق فرعي نأ طرتشي له

 نود اهتبعه تحس ةدوجوم نيعلا تاك نإف + مواقلل نيعلل ىلا ا

 . حتف ها « اهنم اهنم ءاربآلا

 « هادي تفرتقا امع ملاظلا بساحبف سانلا نيب هلدعب ىذق, ىلاعت هللا نأ . ىنعلا

 .الإو ملظلا تانسح هيطعف مولظلا نالف ىلع اهعيض ىتلأ قوقحلا ذخأب هنم صتقيف
 . اديدش اباقع هيقاعو مولظلل اياطخ هلمح

 كاين نم سلفملا (2 :رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ىنعم ٍملسم جرخأ دقو

 لك أو اذه مد كفسو اذه متش دقو ىنأيو ؛ مايصو ةاكزو ةالصب ةمايقلا موب
 لبق هتانسح تينف نإف « هتانس> نم اذهو هتانسح نم اذه ىطعف ءاذه لام

 . « رانلا ىف حرطو هيلع تحرطف ماياطخ نم ذَخأ هيلع ام ىضقي نأ

 هاطخ ملاظلا كاردإو ةافاصلاو ةخلاصملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وعد

 ضفنتن أل بق لاملا قافنإو ملاظملا درو ندلا عفدب رانلا نم اه.دفيو هسفنب ضونيف

 تائيسو املدب تانسح ىه اعإ اهابرأل درت لاومأ ةمايقلا ىف سيلف « لاملا ةللءاعم

 كبر باذع نم ةحفن مهتسم نكلو ١ : ىلاعت لاق هادي تيك قارا )1 ادكف

 ملظت الف « ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوللا عضنو . نيملاظ انك" انإ انليو اب نوم

 غا/-1474 نيبساح انب قو اهم انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نِإو كيش فن

 . ءاضالا ريش نم

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع « هيف عوجر الف هماظ نم ىلو.هالح اذإ باب ىفو

 تح نوكست لجرلا نوكي : تلاق ياضارعإ وأ ازوشن اهلعب نمتفاخ ةأرما نإوإل



 ىراخبلا رهاوج اناا

0 

 ضرآلا نم ائيش لظ نم مإ

0 000 - 000 

4 
 0ك

 ىف ىأش نم كلعجأ : لوقتف اهقرافي نأ ديرب اهنم رثكتسع ند: : را هدنع ح
 : - كاَذ ىق ةءآلا هذه تلو. : لح

 طامسإ اهنومضم ةبآلاو « ةتئافلا ةملظملا طامسإ لوانتت ةمحرتلا : رينملا.ئكا لاق

 311 ةيلظم هب ءافولا مذع نوكم ال ىح ليقتلا قحلا
 )١( ةمايقاا موب (؟) . اريثك وأ الدق .

 :. ىباطخلا لاق

 000000136 نوكيو ردملا ىلإ ةمايقلا ىف اهنم لام لقن فلكي ( ١(
 ةلاحلا كلت ىف ضرأ لك نوكتف ىأ « نيضرأ عبس ىلإ فسحلاب بقاعي (ب)

 « مثإلا موزل هقنع ىف هل مزال روكذلا لظلا نأ دارلاو . ها , هقنع ىف اقوط
 . م هقنع ىف هرئاط هانهزلأ إل ىلاعت هلوق هنمو

 :: لع تل تيدا ىو

 ١ اكل ا وقع طلعو تضتا وءزظلا عرج( *

 . نداعمو ةنبأو ةراجح نم هنف اع اهنطاب كلم ضرألا رهاظ كامله نه «(ب)

 . ضعب نم اهضعب قتفي ل ةكارتم عبسلا نيضرألا ( )

 د لا لآق : لاق هنع هلا ىضر هيبأ نع. ملس نع ىراخبلا ثيدح ىفو



 ؟ةباب هموصقلا ةدش نع ىبللا

 باب
 ما تملا هللا

 لسو هلاآو هيلع هلل ا ىضر ةشئاع نع عوام

 ” مضمللا ةراذلا وللا ل لاح لا ريم نإ: لاق

 ىنلا نع اهتربخأ ةماس مأ اهمأ نأ ةماس مأ تنب بنيز نع - هم

 مهلإ د 4د 0 بايب ةموصخ دل هنا 1 1 هيلع هللا ىلص

 1 نأ كش ١ لعاف 0 ىلا 5 دئانكلا 7 د اعإ: لاقذ

 م هه #آ ه-_- 0 .٠ 5< 22 هم 5 ه2 0

 ”تييصق ف « تالذب هل يفق 00 0 ضعب ندم غلب

 ا راع راَثلا ن ”ةعطق < انف لس قحب هل

 موب هب فسخ هقح ريغب ًائيش ضرألا نم ذخأ نم » : سو هيا هلا ىنع دم
 5 نيضرأ عبع 4| ةماقلأ

 جوعألا ًاضرأ وهو , لادجلا ديدش : دلألا + . بن رهاملا ةموصخلاب علوللا )١(
 هتموص> لاح ىف قفانملا اذكهو ؛ اجوع ى ع أدل اموق هب رذنتو إل ىلاعت لاق

 بذاك : نسحلا لاقو . رحفيو ىرتفي لب هع. مقتسإالو قحلا نع روزيو بذكي

 هلا ةكسنم ىف ةوسألا دش : ةماق لاق ؛ « مهتسي ال ماظ : دهاحجم لأقو . لوفلا

 دهشرو اندلا ةايحلا ىف هلوق كبدعي نم سانلا ن نهو )غ ىلاعت لاق . لطاللاب لدح

 . ىنبع ها م« ماصخلا دلأ وهو هبلق ىف ام ىلع هللا

 . بذاكوهو (0)

 تح بيعلا ملعيال (رمثب ) مارح وهف نطابلا فلاخي رمهاظب هل تيضق نم ىأ (؟)



 ىراخنلا رهاو> < هير

 يلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع - ؟هو
 0000 0 ر[ ل اظاتم ناك هيف نك نم ”عيزأ : ا

 لسا ا را تادح اذإ - ابعدي ىتح قافتلا نم 0
 ١ ه-

 006 مصأخ اَدِإَو َرَدَع 1 و

 ىلاعتهللاو رهاظلاب حت هنأو ةيرشبلا ةلاخلا ىضتقم وه ام رومألا نطاونو ح

 سمأ نكل « نيقيلاب كم ىتح رومألا نطاوب ىلع هعلطأل ءاش ولو رئارسلا ىلوتي
 ( غلبأ ) دايقتالاب مهسوفن بيطتل سهاظلا ىلع هماكحأ ىرجأف « هب ءادتقالاب هتمأ
 ةرابعب غلب ناك اذإ : جاجزلا لاق ء غلب وهن ةغالب غلب و « هتجح نايدب حصفأ

 نسحأ ىف بلقلا ىلإ ىنءملا لاصيإ ةغالبلا : هريغ لاقو . هلق ىف ام هنكهئآسل

 رامضإ ريغ نم فرصتلاو ماهفإلا عم زاجيإلا ةغالبلا : ليقو . ظفللا نم ةروص

 . :ىدع ها . ةبمدب مهنسحأو ًاظفل كل ميلبسأ خب للا : رخآ لاقو

 : ثيدحلا ىفو

 نأ ترا ع: 2 ةمألل افي رت رهاظلاب حلا ىلع ةلالد )١(

 0 تا دوز زحل ينزع قح سانلا لتاقأ

 . هنع حاصفإلاو قملا عابتا ىلع ثحلا (ب)

 نأ ةيلل ةيدأت ىف غيلبلا « ناببلا ىلع ىوقلل لحم الو , لطابلا بانتجا (+ )

 اولدتو زل: ىلاعت هلوق ىنعم وهو ء همص> ىنع هل ىضقيل قا بوث لطابلا سيلب
 ىنعم ىف مهضعب لاق نإو « « سانلا لاومأ نم ًاقيرف اولك أتل ماكحلا ىلإ اهب

 : . ةوشرلا ةءالا

 . داهتجالابلسو هيلع هللا ىلص هنكح (ه) .نيعلا دعب ةعومسم ةئيبلا ( د )

 )١( قحلا نع لام .



 ؟ةيقب قافنلا ىنعم

 قافن قافنلاب دارلل : لبق ؛« ضغلا بلحم ىتلا ةمومدملا تافصلا نم قافنلا

 (ثد-) لاصخلا هده باكترا نع ردحالاو راذنإلا : لو : لمعلاو رفكسلا

 هللا ىلص ريشا 3 هداقتعال ًادساف ناك سانلاب فختساو 6 4 00 لكل

 هبنو هيف رتتسلا ثبحخلاو . ناعإلا صقان ىف ةنماكلا روريشلا ىلإ ٍلسو هيلع

 : هتمالع ىلع

 . ندا ا اذإ » لوهلا داسف ( 0 ١

 . « ناخ نع ْؤا اذإ » لعفلا داسفو (ب)

 . « فلخأ دعو اذإ » ةدلا داسفو (> )

 ثدح اذإ ( 44 م 2 دانسإب ىلاربطلا هاور هنع هللا ىصر ا ثددح نمو

 دعب الف عنام رهاق ردع هلع أرطو دعو اذإ ىأ ( فاخي هنأ هسفن ثدحم وهو

 د لو.هم سانلا راح دنع رذعلاو د هفالخإ ىف ًاقفانم

 ىضر سانغ ئاوترمع ننالأف ثيدلسا اذه'همهآ ريخ ن 00 0

 هللالوسر انلأسف « كممكأ ئذلا لثم ىحأ: نبا اي كلذ نم انه : الاقف ؛ لع هلل

 اعإ ِ 0 6 4 مسو هيلع هللا ىلد ىنلا ككحذف ؛ ملَسو هلع هللا ىبص

 اذإ ١ ىلع هللا لزنأ امف كلذف بذك ثدح اذإ :ىلوق امأ , نيةفاسنملا هب تصصخ

 منأ ٠ ,كيلع الف : لاق ءال : انلق ؛ كلذك متنأوأ « ةبآلا م نرقفانملا كءاج
 دهاع نم مهنمو إ» ىلاعت هلوق كلذف فلخأ دعو اذإ : ىلوق امأو « ءارب كلذ نم

 متنأ « مكيلع ال: لاق ال ني كادك لا 0 ايآلا يك هلضف نم انات ١ نئل تأ :لاق ءال: انلق ؟كلذك تن افأ :ثالكلا تانآلا « لشفق 0000

 حانض رع انإإل :ىلاعت هللا لزأ امف كلذف نا> نع ْوا اذإ ىلوقامأو ٠ ءارب كلذ نم
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 مولظملا صا

 هيلع هللا ىلص ىنلل انلق : لاق رمأع نب ةبقع نع ريخلا ىلأ نع سح مد.

 لاك | 14 فراق ©9نتورعي ال ءوقب زنك انشمتت كنإ : سو هلآو

 ىلع نءؤم ناسنإ لكف « ةيآلا « لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا تح

 لل: ال قئاتلاو « ةنالعلاو رسلا ىف موصيو ىلصيو ةيانجلا نم لستغي « هنيد
 نم متأو , يسيلع ال : لاق ءال : انلق ؟ كلذك متأفأ « ةينالعلا ىف الإ كلذ
 . ءار كلذ

 (مصاخ) ءافولا كرت ىأ ( ردغ ) ةقثاولاو ةفلاحلا ىعو ةدهاعملا نم ( دهاع )

 . ىتبع ها دصقلا نع ليلا ىأ « روجفلا نم ( رخ ) ةلداجلا ىهو , ةعكاخلا نم

 قورملاب فصتلا قسافلا شاشغلا فص, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس

 هنأل هتلماعمو هتبحص نع اودع.. ىنينمؤلا هنم رفنت تامالعب قافنلاو داحلإلاو

 ام فالخ ىلع ءىشثلإب ربو قحلا نع فرصنيو « عقاولا فالخب ماكتيف بذكي
 هلامتأق فرصتلاو ةءاندلاو ةنايخلاو دعولا فلخم رهتشيو هنم ةدثلا لوزيف هب وه

 ءايبنألا ىلاعت هللا حدم دقو « فيرسشلا عرشلا رماوأ ىلع ال هتاوهش ىضتقم ىلع
 ركذو « ( ىفو ىذلا مهاربإو إل : مهاربإ نع لاقتف « مال_لاو ةالصلا مهلع

 . مي دعولا قداص ناك هنإ ليعامسإ باتكلاا ىف رك ذاو » لاق ليعامسإ

 )١( ءام وأ ًاداز انل نومدقي الو اننومركي ال .

 « نيرطضلا ىلع ثيدحلا اذه اولمحو . ةدكؤم ةنس ةفايضاأ . روبخلا لاق

 تح بركيدع» نب مادقمللا ثيدحل . فيضلا مارك إو ةاساوملاو ةاواسملا باط هيفو



 مما قيرطلا ىف سولجلا  هراج راج مم ال

 2 راس - 50 ير هَ و 5 نة 5

 ل نإف 6 اوليفاف رمميدلل ىعبشب ام ) أ رماف 2 وف ' ره نإ ب اين

 9 5 1 7و ض6
 ٠ ٠.869 ك1 ا < وي

 ب

 هراج راج عنمي ال

 ا 200 3
 ةيلع ١ ىلص هللا 11 و هنع هللا ىضر ةرره ىلا نع - م١

 ١ 17 1 ا 1 92 ها كلاعب .ء.ا < 000 3 روي

 0 00 38 2 ررعب نأ وا را> منع ال 2 لاق ملسو

 باب
 ؟9 تسلا لعو رودلا 01

 سو هل اوهيلعهللا ىلص ىنلا نعهنعهّللا ىضر ىردملا ديعس ىبأن ع - م5

 ىلع قح هرصن نإف امورحع فم.ضلا حصأف اًمِوق فاض لجر اعأأ ) اعوفرم ح
 لومخ وهو ء دواد ونأ هحرخأ ( هلامو هعرز نم هتايل ىرعب دحا»ب قح ملسم لك

 : حتف ها » ءىثد هنم رفظي ملام ىلع

 ةفايضلا نم عنتما ول هيلع لوزنملا نأو فيضاا ىرق بوجو هيف : ىنيعلا لاقو

 .ىرفلا نود ىداوبلا لهأب دمحأ هصخو ؛ ثيللا بهذ هيلإو ؛ اهرك هنم تذخأ

 بحاو اذه ؛ طئاخلاب ررضلا مدعو راجلا هيلإ جاتحم نأو ةرورضلا دنع (1)

 . ارودنم دب دجخا ىو. مدعلا ق ىعئاشلا 20

 قرطلا 3 أدعصلاو رودلاأ هام عستملا ناككلل 0 20 8 ةفالاو 0

 -هق رم تسد امش تيناوحلا هأنعمع قحتالا صرأالا هحو دا را نأ بتاعي 2-1



 قراخبلا رهاوج م١

 سلام ىهامإ دب انَل ام: اولاقف « تقرا لع سوما 0 لاف

 0 ا 01! راتعأف رع .!اجلا الإ هك 0 تك

 000 ا ق0 علا ةطغ : لاق ؟ قيزطلا ؛ نح انو
 240 2-0 00 2 5 ٠ هثو ا( 3 22 2-0

 8 ركذلا نع ى مو قورملا ا 0 "7 مالكا درو

 نع سلاجخلا فعضي الث هبزمتلل ىهلاو , ولع ىف نوكت ثيح راملا ىلع ح
 . هيلع ىذلا قحلا "كا

 نم رع نم ةنتفال ضرعتلا نم ةمالسلاو نيراملا ىلإ رظنلا نع عانتمالا )1(

 . نهريغو ءاسنلا

 ةك اعمو ةيغااو راقتحالا نه ةمالسلاو رورشلا لك نع داعتبالا (؟)

 . كلذ وحن و , ىعئابلا

 . هل ةدوملاو ةشاشبلا رابظإو راملا مار م(

 : عرش ال ام عينج كرتو دوحلا لذ.يو ةح.صالاو عرعش ام عمج لايهتسا ع(

 نم اهءزال مسي ىتلا لزانلا موز ىلإ بدنلا ىبع ةلالدلا هيف : ىنيعلا لاقو

 ةثاغإ نمو هزاكنإ هيلع بحن امو هعامس لح ال ام عامسو هتيؤر هركت ام ةيؤر

 ةدفألاب سواحلا ىف نذأ اعإ مسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذو « هتناغإ همزلت ثيغتسم

 . اهرك د .ىلا ىتاعملاب موق. نمت ناك اذإ هنع هيهن دعب قرطلاو

 قرطلاب سلاجلا عراشلا رمأ ىتلا ىناعملا عمجم ىتلا قاوسألاف كلذك ناك .اذإو

 مالا تلا هلو نم مزاأو ايتن تحوأ ىع ىلا رومألا عء امانا
 ىناعلا نم كلذ ريغو . نيماسملا شعو ؛ اه سبل الع عاست 5 و ع لظطانلا

 سولحلا كرس ىلوأو قحأ هلأ همضع نم الإ نم همزلب اع مالكا .قلطمر 4# علا

 0 مارسا 2 ىرطلاو ةييقالا 3ع
2 



 ىذألا ةطامإو ؛ هش و ىير طلا ف ف اىذؤي 1 ا

 3و ل ل جم ع 0
 كيلا هلبأ ثق هدخحاف 0 0 0 2

> 

 0 هل رفغف

 )١( همحرو هلمع لبق وأ « هيلع ىنثأ .
 ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسرل تلق : لاق ةزرب ىبأ ثيدح نم ملس. ىور دقو

 6 نيماسلا قيرط نع ىذألا لزعا »لاق « هب عفتنأ لمع ىلع ىنلد « هللا لوسر اي

 ىنأف « مهمذؤت سانلا قيرط ىلع تناك ةرجش نأ » دمحأ دنع سنأ ثيدح ىفو

 : ىراخبلا ىفو . حتف ها « ةنجا ىف اهلظ ىف بلق#, هتيأر دقلو « اهلزعف لجر

 ( موق ةطابس دنع لوبلاو فوقولا باب 0 'ء

 ميسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر تسرد :.لاق هتعذق) نط 20

 : حتفلا ىفو . امناق لابق موق ةطابس  ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتأ دقل : لاق

 تارذقتسااوتاسانكلاءاقلإل تدعأ اهنأل « مهنايعأن موقل ةطابسلا ىف لوبلا زاج

 . ةءاق نم ريخ ةطابسلاو « نيراد نيب طسينملا طاباسلا : بيرغلا ىفو

 ةفكمعتم: ةيج ىف نوك, امعإ اكاف لولا زاوح نأ لع لدسال اذ8

 , نآلا ةانصعلاو رارشألا:هلعفي م ال , .ةفاظن و ةراهطو ريس فو ؛ نآلا َنَع

 باسقك او . امتساحن و مهبانث ةراذق عم  ءانح الب نيراملا مامأ امايق نولوبف

 .: ىذألا لنو : ديلا



 بأب

 اص نذإ ريغب قيل |

 : لص 5 لوسر 30 لاق ةيع قل ىضر ةرب ره 00

 قوس لَو « نيوم وُهَ فذ نيج ىنارلا ىناذي 20 0

 اهبف ك"03/ساقلا مقارب م 2 الو ند أوم وهو قرش نيح

 0 نءْوُم وهو 6-5 نيح مَراَصب أ

 باب
 ريزمملا لتفو بيلصلا رس

 موهغمو زئاج ريغ ريغلا لام بهتو « ًارابج هل سيل ام ءرلا ذخأ : بهنلا (1)

 لكلف موقلل مدقي ماعطلاك عاشملا بوهنلا ىف هلحتو « زاج نذأ اذإ هنأ ةمجرتلا

 هل 07 لل هركو ؛'ماضر الإ هريغ نم بذحم الو ءهلب ام ذخأ. نأ مهتم
 هيلع هللا ىلص ىنلا انعباب : ةدانع لاقو « ةيوستلا دارلاو « .سرعلا راثث ىف بهنلا

 ناعإلا مارش لكس هنأ لاحلاو ىتعلا ىف : نمؤم وهو . بيهتنن ال نأ جسو

 رون هنم عزب ىراخلا لاق : نيتلا نبا لاقو . ناعإلاب ءانثلا هنع لوز : لقو

 ةااالا]  ةفرشلاو ء را ترشو ءانزلا نع ىهنلا : ةيفو . ها , نايإإلا

 . عشحلاو ةهارمشاو

 . بهتلا ىلإ (0)
 صئاقتلا نع دعب ناعإلا رونف « لماك ىأ (ع)



 6 هلام ندو خلباف نم

 ا 006 0
 0 0 0 'ميف لِي ى هح ةعاسلا و ا

 1 لاما ما يا ّمْضِيَو ر زمطا 1ع 0

200 27 

 باب

 هلام نود لتاق ْن

 ىلا ته لاق امهنع هللا يضر 2 ْن هللا دبع نع 5 7

2 0 
 . ديهش وهف دل هلام نود 5 نم 0 مالسلاو ةهالصلا هيلع

 - الدا(؟) ... 2

 . ةعاسلا مايقي مهماعا (<)

 ريثك رجأ هلف هلامو هضرع نع عقاد ( غ)

 مأ الياق لاسلا ناكأ ءاوس قدح ريغب لالا ذ>أل دصاقلا لتق زاوج هف

 ةبجاو مرا نع ةءفادلاو ..ءاملعلا ريها## لوق وهو ثيدحلا مومعل اريثك
 اذإ عفادلا نأ هيفو . صاصقالو هل ةيدال لتق اذإ دصاقلا نأ هيفو فالخ الب
 ملاس لاق فيسلا هيلع تاصأف هراد ىف اصل رمع نبا ذخأ.دقو . اديش نوكي لتق

 . هب هب رضل انأ الولف

 قرط اذإ : نسحلا لاقو « هأداف صالا كأدبي نأ تفخ اذإ : ىمخنلا لاقو

 جر م ةقرسلل الل لجر ىلع لخد لجر ىف ةفينح ونأ لاقو «هلتقاف حالسلاب

 هلام دب رأ نم :ىعفاشلا لاقو :هيلع ءىثال «هلتقفلجرلا هعبتاف رادلا نم 0

 نإف ثيغتسي وأ هملكي نأ هل رايتشالاف همي رح ديرأ وأ ءارحص ىف وأ رص» ىف
 ( ىراخبلا حرش - ٠ ٠0



 ىراخبلا رهاوج قل

 نأ هلف هلتق دارأ نم هلتق نه عنتع نأ ىنأ نإف هلاتق هل نكي ملا عنتما وأ عنمح

 هيف لمعال هلتقف هلئاعف عنتع مل اذإف هلتق دمع هل سيلو هلام نعو هسفن نع همقدب

 ةيجلاو ةماهشلاو ةوخنلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كماع.. ةرافكالو دوقالو

 نيحلاصلاو ءادهشلا عم هللا دنع ةلاع كتجردف لتق لصح اذإف عافدلاو ةعاجشلاو

 + اح صرعلا وأ لابملا: لع ىذجلا كر حصيالو

 : ةساخلاو رخفلا ىف ءانبح نبا سوأ لاق

 0000 الاد تناك نإو اناوه هلوأن ناوحلا كالوأ ءرملا نإ

 0000 اذ ىذلا مولا ىلإ ةردق - هنهع نأ لع ردت مل تنآ نإف

 000 كلأ تنشأ اذإ محو ةلح كل نكن م اذإ براقو

 : ه مم ىفوتملا كلملا انس هلأ ةه 0

 داك شلش نأ .ىوب ىرغو ىدرلا تهرب وأ توللا باهم ىاوس

 "0 0١ او را ثتولا ردحأ الو اطس نإ رهذدلا بهرأ ال ىتكلو

 0000 301 نأ ىتفت تدل ”هفك "رهذلا ثداح ىوخحم دم ولو

 اذرما فلا كرت ىكلج هلبو © 5 2 ءاللا كري“ رع "دقو

 0 اكلنا رع ىل نك ولو" هم واللا ىق قد نإ كا

 اردما ىلإ لمأال نأ ىدمحلا تءآر للذت . ئدملا - كاردإ ناك ولو

 000 اللا ىشترالا ةمح ىلو  ىرثلا توطاو ىنأ ضازالنا امو

 اددّوسو ءالتعاو ايلعو ءاكذ مهقوف ىلارأ اَذإ ىود قاخلا ىرأ

 ْلَسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر انديس نأ ملعتل بدألا نم ةدبن كل تلقت

 ةدجنلا ريثمو سوقنلا ىف ةيلا ثءابو سفنلا ولع ىف ىلعألا لثلاو ىمسألا دئاقلا

 حلالا نع ةبجاو ةءورم عافدلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص نيمو رصنلاو ةناغإلاو



 م. ةشلاب لمعلا 0

5 
 ةينلاي كمملاو ناي لنلاو ايلا

 20 3 59 ١ ١

 ءىرْمأ لكِل : ِلسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق - محب
 5 هره م 0 2

 ىبانلاو ءىلعخملل_ ةين الو « ىون 4

 هللا. ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريرغ لأ نا ا

 مل ام: اهرودُص ربا تلسويفو ان قش عىل زر هللا نإ ٍلَسو هياع

5 4 

 ةبقاعلاو يلع ىدتعا ام لثع هيلع اودتعاف جياع ىدتءا نف ال ضرعلاوح

 . مولظملل مم معن و ىومعال

 )١( حراوجلاو تايلمعلا ىف 1

 . ناسللاب تايلوقلا ىف ()

 سابع نبا نعو  ملسو هيلع هللا ىلص  هلجأل هللا افع ( زواحت )

 أطخلا ىمأ نع هللا زواحمت: سو يلع للا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر

 أطخلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هتمأل ةيصوصخ . هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 ىف نأل دابعلا قوقح ىفال ىللاعت هللا قح ىف اًمهركح : ىأ ىنيعلا ىف لاق ( نايسنلاو

 الو دحم ذخاؤي الف مثأيال ءىطاخلا نإ ليق تح هطرقسل ًاحلاص ًارذع هقح
 ىلع ناودعلا نامض بجو ىح ارذع لعجب مف دابعلا قوقح قانإو صاصق

 ه | هقاتغو هقالط حصو ةيدلا هب بجوو لعف ءازجال لام نامض هنآل ءىطاخلا

 ىضر رمع .لاق اك بلقلا ىف نماكلا نسفنلا ثيدح نع دحاوي ال لا هلأ

 ب ركفلا ىفرع ام محلا: ضايعلاقو « ةالصلا ىف انأو ىشيج زهجأل: ىتإ هنع هللا



 ىراخبلا رهاو> م

 لسو هيلع هلا ىل<ىنلا نع هنع هللا ىكر باطختا تو رع حك

 هللا ىلإ 19 وه 3 0 ىّون ف ءاى رع و ةّيتلاب لامعألا : لاق
 ا رع را

 اهميصي اين د ىلإ 7 رع اك“ نمو ؛ ٍهلوسَرَو مهلا 5 7 رجوف هلوسرَو

0 8 001 
 5 هيلإ رحاه ام ىلإ هنار حف اهجاو عا اآرما وأ

 --ي

 وأ هب ْدْحاْوي امزع ناك هيلع نطونو رمتسا نإف نطوتالو رارقتسا ريغ نمح

 نايسنلا قاللإ هيفو ( اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكيال ) ىلاعت لاق ه١ باث

 الفلا لاف لت ةلاجأل ةسوسولل نابتعاالهنأ كف قامركلاباجأ < ةسائسولاب

 هدفت ىلع ة ةععزعلا ددطوتو لمعلا ىف ىف عورمشلا ىلع ىللاعت هللا بساحم ه ا نايسنلاو

 ىفرم وأ كريمض لاح ام امأ مالكلا حبقو ظافاألاتاءوسو .لاوقألا تانغ ىصو

 ءىذبلا ظفالاو ءىسلا لمعلا نم ريذحتلا هيفف هيف كحماشو هنع هللا افعف كرطاخ

 1 ( اهاصحأ 1 ةردق لو ةريغص رداغيال باتكلا اذهلام )ءىلدلا

 نمو هللا ىلع هرجأ عقو اكاَط -لمعو هللا هجو هترحب. دصق نم )01(

 صالخإ وجرملاو >0 اانا بس الو هظح ىبف ةأرما وأ حدكو ايند اه .دصق

 . هناحبس هللا لامعألا

 5 امو لا وقألا رودص ةع رع ملسو هيلع هللا ىلص امديرب لامعألا

 « اهريغو لجرلاو هنا نسمأرلا نم ردصي حاصفإلاو ريبعتلاب ناسللا ىلع رهظتف

 0000000 ناثثألا ءارتام وحن ريكفلاو تاقلا ثاعنا ىأ دصقلا ةلا ىعمو

 لعفلاو ديلا وحن ةهجوتملا ةدارإلاب عراشلا اهنع ربعو ررض 'عقدوأ ةعفنم باج

 لل ناك 2 ةرحشاو ٠ رخآ بلط ءاغتبا وأ,العو لل نةحرلا اًضر ءاغتا

 باوثلا لينل هلق وأ هنا وأ هندبب هريغ ناسنإلا ةقرافم 0 وا ناك

 لالا رادو !فوخلا زاد كرت ىف عرشلا اهلمعتساو ؛ ..!اعت هللا رماوأ لاثسماو



 7 تاينلاب لامعألا

 راد ىبإ رفكلا راد كرت ىفو ةشبحلا ىلإ ةكم مهكر ت ىف ةباحصلا ضعب لعف كح
 . ةرونملا ةن.دملا ىلإ ةكم مهمترداغم ىف نوماسملا لعف امك مالسإلا

 : نافنص سانلاو

 هءايحو هتفع سناب ىلع ظفحم وأ نيزوعملا دب فكيل قدصتي قيرف )١(
 بح هبلق الم دقو هناوضرو هناسحإ ءاغتبا هلاعفأ ىف هللا رماوأ لثحيو

 . هللا ريخلا

 رمي لو برك نسحمو داوج هنإ لاقيلو سانلا هحدعأ قدصت, قيرف (ب)
 . هللا باوت ءاغتبا ريخلا بح هرطاخم

 رمثم ريغ جتنم ريغ ىناثلاو تانسحلاو حدملا بلاجوو رمثم هلمع لوألاف

 مهلاومأ نوقفني نيذلا لثمو ) ىلاعت هلوق امهلإ ريشيو طقق ىنافلا حدملا بلاج

 الك كتاف لباو اهناسإ هواري ةنج لثك سها نم اني اال ةاضرع ءاعَيأ

 . ( ريصب نولمعت امم هللاو لطف لباو اهصي مل نإف نيفعض

 لك ىفولب انس عبستتبنأ ةبح لثك هللا ليبسيف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم )و

 مهلاومأ نوقفني نيذلا  ملع عساو هللاو ءاشي نمل فعاضي هللاو ةبح ةئام ةلبنس

 فوخ الو مهر دنع مثرجأ مهل ىذأ الو انم اومفنأ ام نوعبتي ال مث هللا سدس ىف

 هللاو ىذأ ابعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق * نونزحم مثالو مهلع

 ؟تاقدص اولطبت ال اونما نيذلا اهيأ اي ) ىناثلا ىلإ ىلاعت راشأ مث ( ملح ىنغ

 هلثف رخآلا مويلاو هللاب نمي الو سانلا ءانر هلام قفني ىذلاك ىذألاو نملاب

 اوسك امن ءىث ىلع نوردقيال ادلص هكرتق لاو هباصاق تار هلع ل١ 0 ل

 . ةرفباا ةروس نم 54 ( نيرفاكلا موقلا ىدهال هللاو

 ةين ىلع اوثلا ىنبل ؟ اذامل ءثيدحلا اذهب هءاتكردص ىراخبلا نأ ىنبجعيو



 ىراخبلا رهاوج 9

 ' ثعابلا ىلإ رظننف ةحلصم ىلإ وعد, نبطخ وأ رعاش وأ بتاك اذهف « لماعلا ح

 ' « اهب ةردقم تاينلل ةعبات لامعألاف , ال وأ باوث .هنأ هبلط ىلع نو اذهل ىعادلا

 ] 6٠ ةقدص مكدحأ 0 2 2 رجأ هلو هحوزب ناسنالا عتمتف اهناريعإ ةيوزومو

 ' « ةقدص هلف هبر ةعاطو هبسك ىلع ىوقتيل برشلاو معطلا عاونأ فلتخمي ىذغتي

 | هتعفأوحع و تانسحلا .لانبل هير اضر هتادمل»و هتاثكسو هتاكرح لكب دصقي اذكهو
 : ىملاعت لاق ٠ ىنمتي ام لاني ناسنإ لك نأ ملسو هيلع هللا ىلص نيب دقو . تائيسلا

 ام لثم قحل هنإ ضرألاو ءامسلا بروف « نودعوت امو «قزر ءامسلا فو )

 لوس باتك ملعتب هتلك ءالعإو نيدلا ةمدخ دصقي نق ( نوقطنت مكنأ

 نمو« مظعلا رجألا قحتسا امهاطلس ةماقإو امهي لمعلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اال 0 ةانلاو ةماقإلا ىكط وج يف ةحملا وأ ء اهتنمزو اننذلا لاك ىغتيا

 أ هنكت ام معي هللو « هدصق الإ هل سيف ءانسح ةأرما جاوز دارأ وأ ء اهمرجمو

 ' ىلع ءاماظلا | قدادوتسلا ةلعلا بيد ملعيو ٠ رودصلا ىفخم امو سفنألا

 الا ةرحسلا

 ::تتانحلا قو

 . هلل اهلك هلامعأ ةفد هجوب ملاصلا لقاعلا ( | (

 ادق نءاجلاو دماحلا لإ ىعتنو رومألا .ىلاعم ىلإ علطتي (ب)

 . نطولاو دلولاو لاما ةقرافم ولو نيدلا ةمدخ ليس ىف داهحلا (ج )

 وهو نيحلاصلا ىزب ايزي نم باقع دشأ امو , اهرهاظع تسيل لامعألا (د)

 . برلا تيب بلقلاو , مثآ

 : ىلاعت لاق 6 انبه نيدلا »:لاقو بلقلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص راشأو

 ح .المح نسحأ نم رجأ عيضنال انإ تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نإإل )١(



 باب

 ماعطب همداخ كدحأ ىتأ اذإ

 اا حنا لع نا نأ هتع هللا نضر ةريرعفأ نا

 وأ ةمقل_ هلواتيلف هعم هلم ”ل نإف .هماعطب مدا 000
 ل ”نإف نْيَتكُك أ ةكاا

 باب

 ْ هج ولا بذتجيلف همداخ كدحأ برض اذإ
- 

 َلتآف : لاق ٍلسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اًضيأ هبعو ك1

 بهذنم رواسأ نماهف نواح راهنألا مهتحن نم ىرحت ندع تانج ممل كئوأ <

 معن 2 كئارألا نع ف نيثكتم « قربتسإو سدنس نم ًارضخ ًابايث نوسبلبو

 . تفهكلا ةروس نم ا 1 امهرن تنيو ) ناركا

 . مهتسم 00 نإ ءاسشي نم ىدجهو مالكسلا راذاىلإ رعد اول (ب)

 باحدأ كئاوأ « ةلذالو رتق ممههوجو قهربالو ٠ ةدابزو ىنسحلا اونس>أ نيذلل

 ةلذ مهعهرتو ءاَيلتع ةئيس ءاَرخ تائسلا اًويسك نيذلاو . نودلاَخ اهف مه ةنجلا

 كئلوأ ٠ املظم لالا نم اعطق مههوجو تيشغأ ام أك مصاع نم هللا نم مل ام

 . سنوب ةروس نم ؟ا/ م نودلاخ اهف مث رانلا باحصأ

 رمألاو خرطلا دنع هناحدو هرح ةهشمو هنالا لصحم دنع ماعطلا ىأ(1)

 . هعم هسالح>إ كرت ةحابإ هفو « بدنلل
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 7 هجولا بنتدسيلف كدحأ

 باب
 اهماع ضيرحتلاو اماضفو 6 ةيطا

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع ا ىلص ىقلا ع أ هنعو ل ”ال ا

 00000 الثم لئاصلا عفد دنع عمي ام لوانق, وأ « لتق ىنعمي لتاق (1)

 ريزعت وأ دحيف برض نم لك ىهنلا ىف لخديو « ههجو ىلإ برضلاب دصقلا نم
 ملسو هيلع هللا ىلصىنلا اتت كلاما دواد ىأ ثح قوأذ بدات اول

 ىهم امعإ ءاماعلا لاق : ىوونلا لاق . « هجولا اومتاو اومرا » : لافو اهمجرب

 رثكأو نساحلا عمجم فيطل هنأل هجولا برض نع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اهضعب وأ ايلك هوشتت : وأ لطبت نأ هبرض نم ىثخيف « هئاضعأب كاردإلا عقي اه

 0 ال رددوا جددلا لعلام نو

 : . ىننعو حف

 ام وأ : لاقف همالغ طل الجر ىأر هنأ ىناحصلا نرقم نب ديوس ثيدح ىفو

 . هريغو ملسم هجرخأ ؟ ةمرحم ةروصلا نأ تماع

 هحوو كوهجو هللا حبق نلوقت ال 8 اعوفرم هنع هللا ىضر ةربره ىبأ ثيدحو
 "00021 ةفض لغ ىأ « هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإف كبجو هبشأ نم

 راهظإب هعنص ىلاعتو هناحبس عدبأو « ناويحلا ىلع هب لضف ىذا ملعلاب افوصوم

 هناحمس هتردق لاك



 21 ةبملا باتكك ا

 . "7اغ نسف و ”(يترال ةراج نرقحن الو || 1 51 37 0 ١ 0 07 2 تا 2

 . ةأدهم ةيده )1(

 ىداهتلا ىلع ضحلا : ثيدحلا ىنو . ناسنالل مدقلا ةلزم ةاشلل نسرفلا )0

 نواعتلانم هيف املو  ءانحشلا باهذإو ةدوملا بالجتسا نم هيف امل ؛ ريسيلاب ولو

 ةنؤملل طققسأو ةدوملا ىلع لدأ ىبف ةريدس تناكاذإ ةيدهلاو , ةشدعملا رمأ ىلك

 ةلصاوملاو « تقو لك رميتيال ريثكلاو ,. فياكدتلا حارطال ىدبملا ىلع لوسأو

 تارفاكلاال تانمؤلا فئاوطلا ءاسن اي. ىأ . ىننع ها ءريثكلاك نوكت رسل

 .تالسلا تالطافا

 نأ ىدمحملا نيدلاب تالماعلا تانمؤملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىداني

 سرغتل ٠ تلق نإو ايادحلا عاونأ نادابت, نأو : نيبحت.و نهتاراج ىلإ نددوت

 :فصان كب ىنفح موحرملا ىذاتسأ بتكو. هل مارتحالاو لالجإلا ةبحم نهمواق ىف

 نإوةريطخ اهتناكمو « ةليلق اهسفن ىف تناك نإو ةللج ءأيفصألا رظن ىف ةيدحلاو»

 :ةنسلالا اهيلضف ىلع تعمتجإ ةت هوا ل ا

 مايألا اهحندع _تبقاعتو نسحتسم اهرمأو روهدلا تضم

 (©ءارم الف ءاشترالا باويأ ©9تجلوو ءايرلا ©0ٍبالج تبل نإ الإ ميلا
 . ءارب كلذ نم ءادوألا نأ

 مارم ءافبصلا ىلع ءاقبلا ريغ محل امو ءافولا ىوس نوغتدب ال

 نيب تددج كو « ءالولا راكذت ناونعو ءاقدصألا راعش ةيدهلا تلاز امو

 : باحتلا دوهع باحألا

 « ماظن «؟2دادبلادعب هلمشلو هتيتش داصف ًادو تدهعتو

 تح ةاش نسرف ولو اودام:نينءؤملا ءاسن ايو : اهنع هللا ىضر ةشئاعمدح ىفو

 قيرفتلا (4) كشال (؟) تاخد (؟) صيمقلا (؟)



 كنيس بم...

- 
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 دس

 ظ 3
 ظ ةبملا ف عوجرلا نع ىهعنلا

 نا ىلص ىننلا لاق : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع - ماج

 0 بلكلاك هته ىف ُدئاملا و 0 0 م
 هذآ ذآ

١ 

 اهتراخل ةيدحلا نم ةراح عنع أل ىأ + نئاغفلا تهديو ةدوملا 6 هنإف تح

 وهف اليلق ناك نإو رسسدت اع اهل دوحم نأ ىغبني لب « اهلالقتسال اهدنع دوجوملا

 . حتف ها « مدعلا نم ريح

 نأ نينمؤللاو هسفن هب ديرب , انل ىغبني ال ىأ : ىنعلا ىف « انل سيل » )١(
 قلطي دقو « اهلاو-أ سخأ ىف تاناويحلا سذ>أ اهف انماشن ةميمذ ةفصب فصتن

 نا لاق « مذ مأ حدم ةفص ىف ناك ءاوس نأشلا ةيبجعلا ةييرغلا ةفصلا ىلع لثلا
 (مكحلازيزءلاوهو ىلعألا لثملا هلو ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمؤيال نزذللإل ىلاعت

 . ها « ةبهلا ىف عوجرلا ةهاركو هيزعتلا ىلع لدي لثما اذهو

 بهاولا 0| ةككديم ق قدصتلا عجري ال نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعب

 اس>و ةءاند هئيق ىف دوعيو ءَوِب ىذلا بلكلاب كلذ ىلعفي نم هبشو هتيطع ىف

 ىفو . ىطعملل هدرو ةقدصلا وأ ةيدملا ليدس ىلع جررخ ام لوبق ةراقحو ةرادقو

 ٍْإ لآو هنأ نع مسأ نب ديز ثيدح هتقدصو 2 ّق عج نأ دخل لح ال باب

 لا ليبس ىف سرف ىلع تمل : لو, هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تعتس

 ااا 0 هاب هلأ تنبظو هنم هيرتشأ نأ تدراق ٠ هدنع ىذلا ةعاضأف

 نرإف ءدحاو ردب هك اطعأ نإو هيرتشن 0 01 0 ل

 . « هئق ىف دوعي بلكلاك هتقدص ىف دياعلا



 ملم ةعفشلا  ةبحلا ىف عوجرلا نع ىجهنلا

 باب

 200 اهريغو نيضرألا ىف ةكرشلا

 ىبننلا لعج عاب لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب راج نع - ماع

 افنكمقو اذإف + مس ماه لك يلا هيلع هللا لص

 :ىامركلا لاق.اةلطم ةقدصلا ىف عوجرلا زوحبالو ةبملا ىف عوجرلا زوحجم ح

 هولكف ًاسفن هنم ءىش نع ل نبط ناف إل ىلاعت لاق ميرحتلا ال هيزتتلل ىهنلاو

 دعب اهقادص نم ًاكش * اهجوزل تطعأ اذإ ةديشرلا ةجوزلا نإ ىأ مي ًائيرم ًاعنه

 ضوع الب كيلمم ةبملا ىنعمو هذخأ هل زاج سمن بيط نع هل اهذخأ

 نإ: مهنيب ىوسي نأ هدالوأل بهو نمل بحتسإو لضفأ براقالل ىهو ةايحلا ىف

 هسفنب بهّتملا ىلإ بوهوملا لقن نإو ةقدصف ةرخآ باوثل وأ جايتحال بهتملا كلم

 . ةبملا ناكرأو ةيدهف رجأ ضرغلال ًامارك إو هل اماظعإ هريغب وأ

 )١ نادقاعلا( :

 . لوبقو باحنإ ىأ ةغصلا (ب)
 ىفو كلمللا بهاولا دقاعلا طرثو « هعب زاج ام. لك ىأ بوهولا (ج )

 كملاا لصحم الو هيلو هل لبق فلكم ريغ ولو هل بهوبام كلل هتيلهأ هل بوهولا
 نأ بهاولل حصي مل هل بوهولا اهضبق اذإو بهاولا نذإب ضبقلاب الإ ةبهلا ىف
 : آكل ناو نأ الإ ابق عجري

 )١( نيتاسلاو رادلاك ىنعلا ىف .

 ثداحلا كيرشلا ىلع مدقلا كيريشلل تيثب ىرهق كلم قح ةعفشلاو (؟)

 ٠ ضوعب كلم امف
 - ماعطلا ىفتكر مشلا باب ىف اهوحن و ىضارألا نم مسقيهل كرتشم لكىأ (ع)



 ىراخبلا رهاؤج نشل

 000 5 5 ربا ري وهو

 َ ةعفش الف قرطلا تفرصَو دودحلا

 نعو٠ كرش هل نأ رمعىأرف رخآ هزمغفًائيش مواس الجر ,نأ رك ذو هريغو ح

 ملَسو هيلعهللا ىلص ىنلا كردأ دق ناكو ماشه نب هللا دبع هدج نع دبعم نب ةرهز

 لوسراي تلاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ديمح تنب بنيز ةمأ هب تبهذو

 . هل اعدو هسأر حست « ريغص وه : لاقف « هعباب هللا

 قولا ىلإ ماشه نب هللا دبع هدج هب جرم ناك هنأ دبعم نإ ةرهز نعو
 انكرشأ هل نولومتيف مهنع هللا ىضر ريبزلا ناو رمع نبا هاقليف ماعطلا ىرتشيف
 ةلحارلا باصأ امب رف مهك رمثيف هكربلاب كلل اعد دق ملسو هيلع هللا ىص ىنلا نإق

 نمةعبابمكر هيفو ريغصلا سأر حسم هيف :ىنيعلا ىف د لزنملا ىلإ اهم ثعبق ىه اك
 ىف لوخدلا هيفو. لاتملا قبطي ىذلا قهارملا عيابي ناكو :ىدوادلا لاقو « غلس مل

 ىف ةدهزملا ةلبج ىلع درلا هيفو تناك ثدح ةكربلا بلاطو شاعملا بلطل قوسلا

 !ذإ ريغصلا نأ هيقو ىزوجلا نبا هيلع هبن ةمومذم لالخلا نم ةعسلا نأ مثداقتعا

 نك ءاسنلا نأ هيفو : ىدوادلا لاق « ةح كلذ ىف ناك عراشلا نع ائيش لقع

 ةكرشلا لاؤسو ةراجتلا بلط هيفو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لافطألاب نيهذي
 هللا دبع يف هئاعد ةباجإ ىهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تازجعم ن. ةزجعنم هيفو
 لاك فلا ىف اكرشت نوكب قلطأ اذإ كتكرشأ ظفل نأ هنو ماشه َنبا

 اذإف ىنكرسششأ لجرلل لجرلا لاق اذإ هللا دبع وبأ لاقو ءاهمتفلا لاق :ىنامركلا

 ا سلا كرت ىف تكس
 لعفلاب ةمسقلا هيف عمت مل ىذلا كرتشملا ىف لسو هيلع هللا ىلص 2 ىأ(١)

 . ةعفشالف قرطلاتنببو نيكي رشا نيب ةمسقلا دودح تعقو اذإف اهلبقي هنوك عم
 :اهاكرأو

 )١( ) .تبان' لوقنمو مسقنم راقع لك ىأ ( ذوخأم -



 1 ةكرعشلاو ةعفشلا

 ًاقصالم ناك نإو ةيعفاشلا دنع رادال ةعفشالف كلام كرش لك (ذخا ) (ب) ح

 5 . ارئاك ناك نإو كديرشلل تدثو

 هك الق ةضواعت مراللا 0 بنس 6 نم كد ه4. 0 (-)

 . ةعفشلا هيفف ضرألا عم عيب نإ سرغلاو ءانبلاو ةمسقلل

 ىضتقي دقع  ءاهقفلا لاق اك  هكرملاو . هيف ةعفش الف ًادرفنم عب نإو

 اهعاونأو 2 نينثال قحلا تو

 امهنيب نوكيل نيفرتحلاو نيلاجلاو نيلالدلا ةكرسشك : ناديأةكرشش (1)

 ذنع ةلطاب هو ٠ تقلتحا وأ ةفصلا تدحما غاوي .ةنوافس د0 امسك

 . اقلطم ةفينح وبأو . ةعئصلا داحتأ دنع ع للا اهزوجو ؛ « ةعفاشلا

 منك فك رام رعد عارة 7 نم ضرع ١! امءلعو 0
 . ةزشكلا تالابجلاو ررمغلا عا ونأ نم اف امل ةلطاب هو هدو

 -.ةروشلا مدع ىأ دل نلماحتو هل كا 4 ->+او درع 0 هوحو 0 ا (>)

 وأ ٠ لاخال ملست ريغ نم هيجولا نم ليمعلاو لماخلا نم لاملا نو هك 2 لام هل

 سل دا لطاب امهالكو 04 ف عرلاو لسا هع ضوفبو هتمذ ف 4ه>حو يرق

 : . كرتكم لاق

 نم لكم نا كا عئاملا ةبادلا نانع نم ةذ يلام :نانعشك 1

 :امناكرأو ءررضضإا نم اهتمالسل ةححح ىهو ةحاصم ريغب فرصتلا نم نيكي رمشلا

 1 ندءاعلا 21 َك لمعو 3 ةهدصو 03 ه.اع 3 ومعمو » نادئاع

 تدحا تح دوعأأ ا ضع ةصعإ طاح 0 هريغ أ 1 اثم نوكي هيلع دومعمل ماو هم
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 عيسي الف ةحلص» لمعلا ىفو . اعاشم نوكي نأ طرسشب ًاموقتم وأ ء زنيمتبال ح

 كانهو لثم نمثب الو شحاف نيغب عد الو « فرعلل ارظن دلب دهنو لاح الإ

 رخآلا نذإب الإ لاملاب اهدحأ رفاسي الو : هنم ديزأب بغرب نم
 نإف : نيلاملا ردق ىلع نارسخو يرو ةراجم ىف نذإب ظفل : ةغ.صلا طرشو

 لكاو |0001 رجالا لع امن لك جرو دقعلا دف هفالغ طرش
. هلامغإ وأ هنونج وأ اهدحأ تومي خسفنتو « ءاش ىتم اهخسف امهنم

 ١ . ها 

 نأو . ريناتدلاو منا 0 لع نوط نأ : ظئارخ ننجح ةكربشلاو

 امينه دحاو لك نذأب نأو « نيلاملا اطل* نأو ٠ عونلاو سنجلا ىف افي

 دحاو لكلو . نيلاملا ردق ىلع نارسخلاو عيرلا نأو « فرصتلا ىف هبحاصل

 "تكلل اضردا تار ىدو اش هايس

 زخم مل عيرلا نم اءولعم ًابيصن هل طرشو ابعرزيل اصرأ لجر ىلإ عفد اذإو

 ' راج هند ىف امولعم ًاماعط هل طرتش وأ ةضف وأ ٌبهِذب اهايإ ءارك أ نإ

 :ناليرف املو مركلاو لخنلا ىلع ةزئاج ةاقاسملاو

 . ةمولعم ةدم ردع نأ(١ (

 : نيبرض ىلع 3 لمعلا مث ةرعا نم كيا ايضت لماغلل نيعي نأ (ب)

 ىراخنلا ىفو

 يي ةعرازملا ىف طورمتلا باب
 « المح نامت ركحأ انك : لو, هنع هللا ىضر مدح نب عفار ثيدح

 ملو كلذ نع انبهنف « هذ جرخم ملو هذه تجرخأ ارف ضرآلا قرا اكف

 . حتف ها , قرولا نع هنن



 75-5 قحلا لوق  ةأرلا ةبه ٍ

 باب

 امجوز ريغل ةارملا ةبه

 تايلر ا تدر ءامسأ نع - ميو

 ل 6 ٍكيلع 0 .--- ىبصحن و ىققأ : لاق لسو هاوي

 . كيلع هللا ىعويف ىعر

 باب

 ىحلا لوق

 كدَصُفَأَ العم قيلا بحاّصل نإ : ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق - 0

 : اس

 دقو ناسحإلاو ةلصلاو ربلاو ةقدصلا ىلع ثحلا هفو ءاصحإلا نم )١(

 ذلا نع هللا ؟امنيال ) ىلاعت هلل 00 ةيدهلا تاب ىف ىراخبلا هدرإ

 ىف لاق ( نيطسفملا بحي هللا نإ مهلإ اوطسفتو مثوربت نأ كرايد نم مو>رخم
 تسيل ايفنو اتابثإ كرشملل ةيدحلا نأو مهنم هربزوحم نم ناس اهنم دارملا حتتن

 سلا ىب كرمت نأ ىلع كادهاج نإو )ىيلاعت هلوق ةداملا هذه نمو قالطإلا ىل

 ناسحإلاو ةلصلاو ربلا مث ( افورعم ايندلا ىف امهمحاصو اهرعطت الف ملع هبا

 هللاب نونمؤي اموق دحتال ال ىلاعت هلوق ىف هنع ىهملا دداوتلاو بباحتلا مزلتسن

 نم قح ىف ةماع امإف « ةبآلا . ّي هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلا

 . معأ هللاو لتاقي مل نمو لا



 ىراخبلا رهاوج ان
 انجل

 باب

 ذإ روج ىلع نمؤللا دهشي ال

 ا اين دا ىضر ريب نب ناعنلا نع س مابا

 اال ىلإ ىمرآال : تلاقق «ىل اببَعَوَف هل ادي مث ع هلام نم ىل ةبهوملا
 هيلع ىثلا ىب ىتأف مالغ 1ث يدي ذحأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لا

 | نمل ةهولا ضعب إب ةحاور تنب مآ نإ : لاق مالسلاو ةالصلا

 . راوج لع ىندوشت ال : لاق ُهاَرأك « معن : لاق ؟ هاوس دلو كل : لاق

 7 2 ىبعشلا نع زيرح وبأ لاقو

 ل لوسر لاق : 0 1 ا

 نيذلا مث 0 هلل 2 ىو سه +: ملسو هيلع هللا ىل ص
 ا

 اا كعاقا لع ىبلا 0 ىردأ ال: نار لاما م

 - اخ م

 7 0 0 سر ع هللا لص َُنَلا ل

 2 0 سلا 11

 1 ©. الو نوُردْنِيَو نودهشتْمس الو َنودِهشيَو نوف أوي الو
 06 هه . غ2 ادد
 . نَمّسلا مهمف رهو

 . ىندم ىف اوشاع نيذلا ىرصع )١(

 .نيعباتلا عابتا (م) . نوعباتلا (؟)

 ثيحم ةيهاظ مهتنايخ نوكست قا ءانعأ منوه الو مب سانلا ثول (غ)

 .بلط ربغ نم اهنودؤب )هز 9 حتف ها مولع دانا سانلل قال

دعت ف هفرلاو 0 ىلع مهص رح مظع» 0(
 : اهه



 حالصإلا ّق بدك الو روزألا ةداهش

 بان
 حالصإلا 9 20 2 2 روزلا ةداهش

 لص قل لور ليس ؛ الا خول 0 900

 ”لَتقَو نيدلاولا فوقع ملل كلا < ل لاقف رثئابكلا نغ سوبا

6 
 4 300 الل َنيِذلاَو) ٌِم ا: ىلاعت لاق 2 روأزلا ور

 لسو هيلع هلا ىلص ىنتلا لاق : تلاق ةبقغ تنب موثلكم أ نغ مه.
2 100 

 لوقب 'وأ « ًاريَخ ىينَيف سانلا نيب حلي ىذلا باذكلا سا
2 22 1 

 قسفلاو بذكلا رضاحم نورضحنال وأ ةلطابلا ةدامملا نودؤي'ال (1)

 . ءانغلا وأ وبال وأ رفكلاو

 ةخو. ىلع علمي ىأ ( ىحتك رز ايذاك سانلا نيب عدضص سدل ىأ )0

 ديدشت؛ ؛هتبع :تلق :الفةميعاو داسفإلا هجو ىلع هغلب اذإف ريخلا بلطو حالصإلا

 ريخلا نء همع اع ريخم وأ دارا ءاماعلا لاق ( ًاريخ لوقب وأ ) روهقجا لاق ملا

 ءىغلاب ٌزابخإلا بذدكلا نآلابذك كلذ: نوك.الو ريشلا ند ؤل | 03 ١

 مل. ثيدح ىنعمو لوق تكاسل بسنب الو تكاس اذهو هب وه ام فالخ ىلع

 : ثالث ىف نالكتللا نصدرشا قانلاو

 . هتأرمال لجرلا ثيدح (ب) .برحخلا(١)

 . سانلا نيب حالصإلا (>)

 ت ىلع انه :بذكلا اولخ و . اهلظم ءىش ىف تذكلا نوع الة اال
 ( ىراخلا رهاود - ؟«١ )



 ىراخبلا رهاوج ضف

 باب

 (30 يعول ىلع ةئيبلا ىف ءاجام

 كإ ندب ميا اذ ! اونما نب لا ها 2 لات هنأ( لاق < ل
 2 لو « لاب باك رس 2 1 ا همو 1-2 - -_ٍء-ء 2

 اال ا قللا للسلو ء بتكياف هللا هلع ا بتكي نأ بتاك
 ا للا ناك نإف « ايش ةنم سخبب الو ء هير هللا قَتَلَ 0 يع ا هر 2 هر

 اوحلصأف اولتقا نينمؤلا نم ناتفئاط نإو) ىلاعت لاقو . ضيرعتلاو ةيروتلا ح
 اومارب ىح اولتقا ءابق لهأ نأ هنع هللا ىضر دعس نب لبس نعو ؛ ( امهب

 حلصن اوبهذا » : لاقق كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لروما ريخأف « ةراححلاب

 « ( ريخ حلصلاو ًاحلص امهنبب احاصي نأ ) لجو زع هللا لوق باب ىفو « « منيب

 « ( ًاضارعإ وأ ًازوشن ايلعب نم تفاخ ةأرما نإو ) : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 « اهقارف ديربف « هريغ وأ اريك هبجعي ال ام هتأرما زم ىري لجرلا وه : تلاف

 . ايصارت اذإ سأب الو : تلاق تمد ام ىل مسقاو ىنكسمأ لوقتف

 )١( نان ل3/ .ءافنتك ا آنيدح بالا اذه ىف زك ذي مل : ىَعلا لاق ”

 صقتني وأ ديزي نأب ( راضي ال) ل دعا تم لاس ها رمأ م عنتمي ال( بأ.ال)

 جورخ ( قوسف ) ةداهشلا ةماقإ نع د داود الا ميرا ارجو ءأ

 هرجاوز اوكرتاو هرماوأ اوعبتاو هوبقارو هوفاخ ( هللا اوقتا ) رمألا نع «

 بذكلا دمعتو فيرحتلا وهو ىللا نم ( اوولت نإو ) هنيد عئارمش ؟معب «

 قملا ةدابش نع متسلأ اوزمات نإو : ىأ ١ اك فادقا نع اوضرع وأ

 اهوعنعو كداع .



 م ىعدملا ىلع ةنيلا

 « لدعلاب هيلو للملف ٠ « وه لب نأ 'ميطَتْسي ال وأ ًانيِعَص وأ ًاييفَس .ه 2000-02
 لَجّرف نيمو وك م نإ 0 00 نم نب ديهش اودبشتسأو

 ه1 اع دع سل 6

 ” دك دمك اها ع "لست ذأ ءانهيشلا نم اوس نآتأمأو

 ارت لو او عادا هادبشلا ةبسأب الو اف ا

 رْشَأ دفء طتقأ كلذ « ولجأ ىلإ ًاريبك وأ ًاريغَص « وبكت ن
 0 و 1 لإ 5 نيا 0 5 .ةداهشلل يلا

 م 2 كا ا ا 7 ]. 

 6 اهوبتكت الأ حانج 0 ا 4 مك انور يدت ًةرضأح
 506 لق تعا 50 كر ا ذآ

 اولمف# نإو « ديهش الو نياك ناهي الو ا اذِإ ردي
 7 .٠ 0 رس ٠ س١ - 2 ل 0 0 2

 ءىش' لكي نبأ 4 هللا مهم . هللا اوعَنأَو ء« "يب قوُف هنإف

 م 0 0 9 0_2 ي دا

 ءادهش طلاب نيماوق اونوك اونما نيذلا اسأ اي 9 : ىلاعت هلوقو

 ريق وأ اًيَع نكي نإ « َنيبرقألاو نيدلاَولا وأ "كسفنأ ىلع ولو ل
 ل 6 0 1 ل يك 00 ث 0

 . 4 ًاريبخ نولي اه لك 0 ١

 بأب

 نيملا هيلع تبجو ثيح هيلع ىعدملا فلح

 َوُهَو نيب َلَع َفَلَح 'نَم : ٍلسو هل 1 ىلعو هيلع هللا ىلص لاق < ؟5
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0 00 

 هيلع وهو هللا ىقل ©" 7سم ءى أ لأم اهب عت ها 27 ”رجأف اس

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هلل 1 ا

 ذآ ١ الكا ري الو ةعايقلا ماب هلل لكس ال ةنالع : لاق
 جرو" لييتلا نبأ نم منع قي رطب © ”ءام لضف َلَع لْجَر : لأ

 0 ديرب ام 58 إف ٠ اين دلل آلا ا
 ه4. <

 ا طمعا ل رهاب 2 ٍرممَعْلا 0 ماس 3 موأس لَحَرَو 4 في

 ل ا

 باب
 ةنامألاو قدصلاو دعولاب ءافولا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - م5

 )١( هني وأ كادهاشو : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق « ةرجاف هني بذاك «
 مهيأ مهنيب مهي نأ رمأف ء اوعرسأف نيعلا موق ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلع ضرعو

 . فلحي
 هلع دوا )0(

 .هل هتقاعمو هيلع هطخسو هاصع نم ىلع هراكنإ العو لج قلاخلا بضغ بضغ (©)

 . رفاسملا (6) . هتبافك نع لضف (غ)

 . هتراحت جوريل شغ دقو , لامعألا عافترا تقو ()



 .منكتنس معدل

 فق سانلا نيب حالصإلا  ةعدبلا  قفانما ةفص

 » 0 نمتنا ادإَو )2 ناك ل د1 يفانملا هيا : لاق 0 ا 9 أ 1 ا 3 2 ا -

 ل ما 7 7

 لحل دع ادإَو

 تأ

 لطاب عرشلا ىف دري ملام لك

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع - عده
 دل 0 5 ا ةرْمأ ىف ثدخأ *نَم : لاق

 باب

 مهنيي لدعلاو سانلا نيب حالصإلا لضف

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - +87
2 

 ١ 0 يحضاو ةفبر 0 35
 هيفا ملطت موي كا 2 1 ةفدص هيلع ٍسانلا نم ا هلك: لاق

 ًارهص ملسو هيلعهللا ىلص ركذو « عرسشلا فالخ ىلع ابف فرصتو هتئامأ ىف )١(

 . « ىل ىفوف ىندعو » : لاقف هل

 . ةنس الو باتك ىف دجوي ال ام (0)

 + لطألا ى دودرم (*)

 . ناسنإ لك.ىف ىتلا نيتسلاو ةئاهلثلا لصافملا نم لصفم لك (4)

 مهف نأ ملع دقو « لدعلاب مهلك سانلا هللا بطاخ دق ءاهنم دحاو لك ىف (ه)

 « ريذملا نبا ها ء حلصأ اذإ هريغ لدع و مح اذإ مك احلا لدعف . مجريغو ماكحلا

 . حبو ها ء لدعلا نم عون حالصإلا : هريغ لاقو



 ىراحبلا يهاوج ف

 63 ٍساقلا ( 1 لدي ا

 باب

 دابل رضاح عيدي الو « طورشلا نم زوحي الام

 م هللا ىلص ىنلا 000 ا ارم نوع 91
 0-0 ندي الو « ' ا الو "ويل رماح ”عيبي ال : لاق
 انخأ ”قالط أ ركأ لاش 5 هتبطخ ىلع َنيطخم الو « ديخأ عيب لع

 . انا يكتمل

 )١( طسبلاو ضبقلا ىلع ردقت اهب لصافم ماظعلا ىف لعج هناحبس هللا نإ «

 هناحبس هللا معن مظعأ نم ىجهف ماهفألا هيف ريحتت ام عئانصلا قئاقد نم اهللبعأ ىفو
 ىطعف اهصخم ركشب ابهنم ةمعن لك لباقي نأ هيلع معنلا قحو ؛ ناسنإلا ىلع

 للا لج نأب اففخ لا هللا نكن « ةعفنم ى طعأ اك ةقدص 000000

 ةراجحلاب اومارت ءابق لهأ نأو ؛ كلذ قح ىدؤت ىحضلا تعكر ةالصو « ةتدص
 مهنيب حلصت انب وبهذا : ملسو هيلع هللا ىلص لاقق

 هكرتا : ىرضحلا هل لوميف هموي رعسب هعيبل ةيدابلا نم هب مده اعاتم (؟)

 . نع ىلغاب يردتلا ىلع كل هعببأل ىدنع

 . هريغ رغيل لب « ةبغر الب نمعلا ىف ديزي نأ وهو (ع)
 ريصف اهجوزني نأو هتجوز قالط الجر لأست نأ ةدنجألا ةأرملا ىهت (:)

 0031 | 21 ابحي دارملاو ء ةقلظملل ناك ام هترشاعمو هقورعمو هتقفن نم:امل
 آتخأ نكت مل نإ محلا ىف ةرفاكلا كلذب قحتليو « ًانيد وأ ًاعاضر وأ
 ك3 . ندلا ىف



 م تول دنع ةقدصلا

 باب
 توملا كدلسنع ةفدصلا لضف

 0 ىلإ و ءاح : لاف تعا ضر 7-1

 ع 4 قفل 1 ىنذلا ا نأ 0 - 30 0 يي

 نال نك 0ك نان 2 0 هدا 2 ا اذإ ىتح

 ملسلا موسي الو ملسو هيلعهللا ىلصىنلا لاق : لاق ةريرهىنأ نع : هيخأ عب

 : ءايلعلا لاقو ءىمذلاو ملسملا نيب كلذ ىف قرف ال : روها لاق « مسملا موس قع

 . ءارشلا ىلع ءارمثلا اذكو مارح عببلا ىلع عيبلا

 نم ةصفاشلا ضعي ىثتساو + ًافافتا- محم آل يزن نمف ىلا ةكلسلا ف 00

 هلو ٠ ًآشحاف ًآنبغ ًانوبغم ىرتشملا نكي مل اذإ رذآلا ىلع موسلاو عيبلا يرحم

 . « ةحيصنلا نيدلا » ثيدحم جتحاو « مزح نبا لاق

 مدعو عاسلا ءالغإ صرف زاهت:ا مدع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كملعي
 ىتأي ىذلا دسفملا بلق دسحلاو ةريغلا ذخأو ءارششلاو عببلا ىف شغلاو ةمحازلا
 ىهنو شحاف نمثب رخآل اهعيب تيثي تح اروخلو اعادخ ةعلسلا نمت ةدايزل

 ةيشخ بطاخ اهجاوزا ضرعتي ملو ًاقباس دحأ اهطخم ملةان اورحتي نأ نيبزعألا
 . ةوادعلا ران داقيإو ءاضغبلاو قاقشلا

 )١( جورخلا حورلا تبراق :

 كلمع لاكو كتوق ىف « صيرح » ندبلا ىفاعم ملا مىلس ّ حب ف

 2 فاخنو قزرلا ةعسودهنم ةدايزلا ابجارفرتلاوخذبلا ةدئافولاملا ةذلب كروعشو



 ىراخبلا رهاوج ف

 هب راقأل نكو نم

 يلع دا | ٠١ قتلا لاف: لاق هنع هللا ىضر كلام نإ سنأ نع - مك

 ال0 0 ا ءكارقفل المجا# ©9لهسئ ديز ةحلط ىأل سو

 اهتنيزو اندلا ىف كسفندهز ىح ةقدضلا رخؤت الو لالا ةلقو لذلاو ةجاحلا

 وا اا ا ل للام لقنا دظحو تولا قفحتتو ضرملا ةأطو دتشتو

 مهاوجن نم ريثك ىف ريخال ل ىلاعت لاق حورلا عزنو ةافولا دنع ةقدصلاب رمألا ىف

 ءاغتبا كلذ لعفي نمو سانلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ

 . ءاسنلا ةروس ,نم ١١4 4ك امظع ًارجأ هيتؤت فوسف هللا تاضرم

 :ةحلط وبأ لاق (نوبحت ام اوقف: ىتح ربا اولانت نل) ةبآلا هذه تلزت ال ()

 000007 د رأ تام ىأ هللا لودر اب ديماف؛انلاومأ ئماانلاس ابر يرأ
 عطقب هنيع ءاقب عم هتلغب عافتتالا نكمع لقنلل لباق نيعم لام سدح فقولاو

 : اهتاكرأو . هللا ىلإ ابرقت ريخ ةبحو ىف فرصتلا

 . فوقوملل اكلام عربتلل الهأ ار راتخم افلكم نوكي نأ هطرشو ففاولا (1)
 نم لقنلل ةلباق فقاولل ةكوامم ةنيعم ًانيع نوكي نأ هطرشو فوقوللا (ب)

 000000 017 تاشتناال ًادوصقم احا اعفن دقت رخآ كلم ىلإ صخش كلم

 رابآلاو نويعلا فقو حص.الو دجسم وأ ناكل 01 فاحت د) زادك [ راع

 ماهلاو راجشألاو
 هلوبقو فقولا لاح هفدكست نكع ( نيعم ) نامق ا )

 ىلع حصيف ةيصعم مدع هطرشو (نيءم ريغو ) ةيصعملا مدع ارضاح ناكنإ ًاروف

 8 ا ا ل ال الا



 ملا ىتاشلا لام لكأ

 قل 4 .ه 2

 . تبعك ن ىاو تبان نادل

 باب

 تاقبوملا عبسلا نم ىئاتيلا لا. لكأ
 متسع ن١ 0 0 2 5 .

 يلع هللا ىلص هللا ٌلوُسَر نع هنع هللا ىخر ةربره نا نما

20 0 2 3 
 « هّللا لوسر اي : اولاق « تاقبوملا ميسلا اوبنتحا : لاق سو ولاو

 ١ 4 2 كك . 0 2

 هللا مرح ىتلا سفّدلا لتقو « ”رحسلاو « هللب كنرشلا : لاق ؟ نهامو

 موي ىلّوتلاو : 0 مدل لام اكو 2 م 3 , قلاب الإ

 ناضودسأتلا اهظرنعو تلبس وأ تح وأ تمقو ظفل ( ة للا | ١

 . بولقلا ربونت ها رامخلا مدعو فرصلا

 ىلإ دقو امنم لك أي نأ هيلو نم ىلع مانجال هنع هللا ىضر رمع طرتشا دقو
 عفتني ام اهب عفتني نأ هلف هلل ائيش وأ ةندب لعج نم لك كلذكو ءهريغو فقاولا

 . ىراخي ها هطرتشي مل نإو هربغ

 بحأ ناكو الحم و الام ةنيدملاب راصنألا رثك أ هنع هللا ىذر ةدلط وبأ )١(

 هيلعهللا ىلصةللا لوسر لاف هدنع اهرخذو اهرب وج ربهلل هلع ءاحربب هلإ هلاومأ

 . نيبرقألا ىف اهلعجب نأ ىرأ ىنإو معيار نام كلذ عبار لام كلذ عع هل مسو

 اهف لظتسو اهلخدي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةقيدح ءاحربي

 ا نم فروخو

 . تاكلاهلا (؟)

 عولبلا نود ءههو ةوأ تام ىذلا وه (ع)



 ىراخبلا رهاوج م

 ه-#آ

 0١ دالتاتلا :تاتنكولا تاتسحلا ”يذَقو : 2 فو

 باب
 دابجلا ليي دف

 .رورإم جح دآهجلا ”لَضفأ : ٍلسو هل او هيلع هللا للص لاق مويا

 باب

 الا | ٠٠١ || ليق : لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديغس ىبأ نع ب موب
 نماوم : لو هلآو هيلع هللا لص هللا لوس لاقف ِ؟ لضفأ سانلا ىأ

 0005 ل ؟نمم لق ولامَو دسفتب هللا ليبَس ىف ده

 0 ب 204
 هر نم سانا "عدو هللا قت باعدلا ننؤكنع

 . هللا نيدرصنو داهجلا نم رارفلا (1)

 ةيشخح جورخلا ن ه ءاسنلا عنم بحي نمزلا اذه ىفو . تاحلاصلا بس (؟)

 و ل لا

 . ىدمتملا عفنلا نم هلل املذب نم هيف امل (ع)

 ناكم لكفدارفنالاو ةلزعالو لثم اذهو نيلبخلا نيب جرفنا ام بعشلا (5)

 . تويبلاو دحاسملاك ىنءملا ىف لخاد وهف سانلا نع دعس

 وهو اهوحنو وغالاو ةببغاا نم ةمالسلا نم هيف امل ةلزعلا لضف هبفو (ه)

 - لذفأ طالتخالا نأ روبملا بهذ اهعوقو مدع دنع امأ ةنتفلا عوقوب ديقم



 معا ندهاجلا تاحرد

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر ةربره ىلأ نع - موج
 نمي ملعأ هللاو - هللا ليبَس ىف دهاجلا لم ؛ لوقي سو لاو يلع 25 درس 7 5 م 8 د 2

 ل لكون ”منأقلا ملا بسلا لك -“ ”هايبَس ىف "دهام ©2202 ا ا 12

 مم الاس 4 ُهَمِح'َر الل 6 0 هيي ىف دهأجاب

 باب

 هللا ليبس ىف ءادهشلاو « نيدهاجلا تاجرد

 هللا لص هللا لور لاق : لاق هنع هللا تضر ةريره ىلأ ع

 « ناضَمَر ماصَو « ةالصلا ماَقَأَو « ِهلوُسَرَو هللاب نما نم : لسو هيلع
0 

 0 وأ ملل لا ا

 | : لاق ؟ سانلا شين الأ: هللا لوسر اي : اولاقف . اهمف دلو ىتلا هْضْرَأ

 . نيب ام « هللا ٍليِبَس ىف نيدهاحملل هللا اهَدعأ ةَجَرَد ةئام َةّنِا ىف

 سود'رفلا ا انف مل اس اد 5 ٍضْرألاو ءايسلا نع منيَمِحَر دلا

 نمارجأ مظعأ مهاذأ ىلع ربصبو سانلا طلاخم ىذلا نمؤلا :ىذمرتلا ثيدحل ح

 . مهاذأ ىلع ربصي الو سانلا طلاخم ال ىذلا

 ايندلاو لاملا بح هتين ىف ناك وأ هتك ءالعإل ةصلاخ تناك نإ هتبن دقعي (1)

 . هرامت (0) . هللا ليبس عم كريشأ دقف رك ذلا باستكاو

 . لفكت (4) . هلل (ع)



 ىراحبلا رهاوج سل

 ١ 7 7ع هقاوقَو 1 ا 00 ةنجلا ىلعَأَو ةّدجلا 1
- 3 00 

 8 ةدملا اين هنمو'

 كَ ىلص ىنلا لاق : لاق هنع كَ ىكر بادنج نب ةرعم نعاس موو

 2030 2# م 7 هعر ا

 000 000 الود نانا ©” نيلِجَر هلئالا تار د ٍلسو هلآ ىلعو هيلع

 )00000 نتجأ طق أ “1 لضفأو ”نتحأ 0 را ينالخذأَك

 . ا 506 | 1 مه 2

 باب

 هللا ليبس ى 2 07

 :لاق سو هيلع هّلبأ ىلبص ىنلا نع هنع ل ىعر ةريره أ د خويك

 ري سم 0 0 0 تا هلا و - 8 ص 0

 ع هللاَو يل ليبس ِق را 0 0 1 ىسفت قدا

 2 51 0 سس هد د 5000

 نبل نم راهنأو نسا ريغ ءام نم راهنأ اف ) ىلاعت هلوق ىف ةررك ذملا )١(

 انةسا مهللا ( ىفصم لسع نم راهنأو نيبراشلل ةذل رمح نه راهنأ همعط ريغتي مل

 . ةنجلا انلخدأو رك اي كلضفب اهراهنأ نم

 . ليئاكممو ليربج (؟)

 . حرحجبال (:) . هكِلم ىف وأ هتردعب (ع)
 قيرطلا عاطقو ةاغبلا لاتةك برصأف قح ءرملا هيف عااذام لك لمتشي (ه)

 االازا ماعلا نع عال علل ةذع) لاو فاو معان ألا ةءاقاو



 باب
 فويسلا ةقزابأ تح ةنللا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ىفوأ ىبأ نب هللا دبع دبع نع ل موال

 . 7” فويشلا لالظ "تح للا "نأاو ”1ءأو : لاق ملسو هلآو هيلع

 باب
 مالسلا هيلع ناملس انديس وهو « داهحال دلولا بلط نم

 هيلع هللا 0 هلل لودر نأ هنع هلل ىكر ةريره ىلأ نع - 664

 ةئام ىلع ةليللا نقوطأل مالا امهملع دواد نب ناهلس لاق : لاق مسو هلآو

 <أ دنا ليس قدها رام نا نولك - نيعستو عْست وأ كالا

 نيم لمحت لف هللا ءاش نإ "لق ٍِ ضاع نإ لقد 04 ايدام 1 لاق
 ءا *ول هديب دمت ( سفن ىذلاو ؛ ' حر قّشِب تءاج ع د .ا الإ

0 0 - 4 
 5 ني ملل لبس ىف او دهاحجل هل ًَء نإ لاق

 . هللا ليبس ىف فويسلاب برضلا دنع لصولا هللا باوت (1)

 . هل بحاصلا كلما ()

 .لجر فصنب (©)
 لكلا جاوزألا دادعتو ىوفتلا اهانبأ دوز“ ديشرلا ةرسألا (:)

 .نيحلاصلا نم انل بهو اندالوأ ىف كرابر انلسن ىف دز ميللا ءايدنألا نكس نم

 . مهنم انلعجاو



 ىراخبلا رهاوج سو ع

 ا

 هريغو نبجلا نم ذوعتلا

 هللا لص ىنلا ناك : لاق هنع هللا ىضر كلام نن سنأ نع - مو

 ٍِنيجْلاَو لكلا زحتلا نم كب ذوُعأ قإ مهلا : لوقي رخو

 باّذع نم كب ا تاْلاَو ايلا ةنعق ”ىمدكلب , ْذوُعَأَو « عرَشاَو

 ا

 بأن

 و هلو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ا 0

 كد م رَدلاَو دال < ءادهشلا : ل

 2 لمع ةيذلاو 2

 بأب
 ىلاعت هللا ليبس ىف موصلا لضف

 هللا لوسر |0000 لك هلع هلل ىمر ىردللا دعس بأ نعبتسو-ا

 نع ُهَبَحَو لوألا لمم هلبا ليل قام وي ماض "نم : لوقي 06
1 4 

 طابآلا ىف جرخم ريعبلا ةدغك ةدع ىهو نوءاطلاب توم ىذلا 0 2

 . نطبلاب ضيرملا نوطملاو

 . ةنس(4) ١ .هتحن توم (ج) 2 -قرغلا توم ()



 معو هللا ليبس ىف ةقفنلا

 باب
 هللا لنس ف ةقفلا ل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ تع كرجل عدا

 نرخ لك ةّنجلا ةنرخ ماعد هللا ليبَس ىف "” نْيَجْاوَر قفنَأ 'نَم : لاق

 د لوسراي منعا ىطر كب ولآ لات 0

 وجْرأل ىنإ : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف :©7؟ هيلع ىَوب ال ىلا كاد
 . مهعم 0 و

 هلا لص هللا لوس« نأ هنع هللا ىضر ىردخلا ديفسا نإ 0 0 |
 ل اع ىذا 0 *>أ امن : لاقف رينملا ىلع ماق 7 11 هلع

 ؟ةهادحإب أدبق 7 ايندلا ةرهز ركذ مث ؛ ضرألا تاك رب نو :

 را ريما ناو ف 0 2

 نساتلا ثركسو < .هيلإ نحو ايلف ءالسإو هيلع هّللا ىلبص ىنلا هنع تكسف

 نبأ : لاقف ء 0.اضحفرا تم هنإ م 090مل يا

 هللا ىلص لوسرلا ثيدح رسثنو هللا نيد ءالعإل هقفتلا كلذ نمو « نيفنص (1)

 . معلا دهاعمو ةيريخلا تاعورمثملا ءاشنإو سو هيلع

 . هب سأب ال (<) . لاعت )0(

 . ضرألا تاكرب (ه) 2. اهريخو اهفرخزو اهنسح (4)

 . ريطي نأ ةفاخم نوكرحتي الف (7) . اندلا ةرهز (5)

 . لسو هيلع هللا ىلص هيلع ىحر'ا لوزن دنع رد ىذلا قرعلا (4)



 ىراخنلا رداوج مساع

 0 ريا نإ د ثالثا 000 0 ام[ لالا

 0 ام عيب رلا تبفي ا هيو 6 روياب

 دا اءلا تايم 0 ها م
 رب ٠ كل 0 0

 بحاص ' "عنو 8 0 1 لاقل ده نو + تحرر 03

 ليبَسلا نبأ ى 1 7 ا ليس 0 5 . هدَحَأ نأ نم ملْسْلا فو 0 22 2 ا
 ا١ه) 1 7 5-8
 0 000 2 1 0 3 لا .لكرالاك 07 7 ا ”1 سو

 . ةَمايهلا موي 200 هيلع

 .اثالث اهلاق : ريخ وه لاملا له )١(

 ىلإ لابقإلا لاك نع لاغتشالاو ةنتفلا نم هيفامل قيقح ريخم سيل اذه )

 . لكألا ةرثك نم نطبلا خافتنا (<) لا

 .تدتما(ه) 2 . تلكأ اك لتقي نأ برقي (غ)

 . اقيقر البس اهرعب تقلأ (/) . اعيش (5)

 طلثت الو « اهنوطب تأالتما اذإ ةبشاملا طب اعإو . طبحلا اهنغ لازف (م)

 . كلمتأ ضرمتف خفتنتف « لوبت الو

 . قوذدلا ثح نم )٠١( . رطالا ثي>- نم( )

 ) )1١لالح نم هعمج (١؟) . لاما ىأ .
 . ريا عاونأ عيمج ()

 ١ تع اهب لمت دا وقع رز نوادر انش ةملاث الك 5 :)

 )١6( هلام 5



 نو عاتملا لمح لضف  مؤشلا هللا ق>

 باب
 هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس ف ٌقح

 هللا ىلص تلا لقدر تيكا 4 لاف هيغ هللا ضر داهم نع س١

 لعد دام ا[ لاه ءريفع هم لل راحل راسو هلا هيل لا

 تاق ؟ هللا لَك دآبعلا ٌءَوَ- امو « هداّبع َلَظ هللا ُءَوَح ام ىرذت

 | 00 5 00 ذ دابتلا نع هللا قع 7 لق ؛ عا ةاوسرو

 ا د 0 نم بدم الا هلا لع فاسلا 0 :

 كا مهر ديل لاق ؟ نيانلا هن اق دان 1

 بأب
 ثالث نم مهلا

 دكا نا لم نا كوسرت نأ امييعرشتلا قدر ىلا نيإنع 000

 . 0 راكرلاَو 0 و 7” سةرفلا ىف « ةثالثث ىف ماوشلا اهنإ : لاق ٍلسو

 .سأب

 عسا 3 4 هيحاص عاتم له نم لضف ىف

 ردع هماع هللا ىلص ىنلا نع هنع هلا نضر ةررش تأ .ىكادس 505

 . ةنلا نيماسملا لوخدب ىرششللا ثادحلا اذه ىفو ؛ هفلخ ابك ار : هفدر ()

 + اسومت بيك وأ ءهيلع رش مان
 . ةبابس ةطيلس ةعئاف ريغ وأ « دولو ريغ تناك اذإ (*)

 ::ناذألا عمس الق دجسملا نع ةد.عبلا وأ ةهضلا وأ ءوسلا راجلا تاذ ()

 (ىراخلا ها وح لا



 ىراخبلا رهاوج ا

 باو ىف لُجَررلا 'نيءي“ مَْي لك« ةَكَدَص هيلع "”ىعالُس هلك: لاق

 لا ١ 2 م 90 ما 1 0 600 6
 . ةق دص قب رط لذ ةفدص ةالص ىلإ اهبشمي ةوطخ ل و

 باب

 تالا ا ريتا ص هلا 2 2 0 2

 دص هّبيطلا ةهككلاَو « ةقدص ةعاتم اهملع عقار ا 7 لما

 هنيد رصنأ هللا ليبس ىف موب طابر

 0 6 اا الفم - 3 2
 نّذلا نم ريح ملل ليبس ىف موي طابر : لاف ٍلسو هل أو هيلع هللا ىلص

 امو ايندلا نم ريخ نجلا ّنِم *[ِدَحأ طاوس ٌعِضْومَو ©” اهيلع امو
 1 ا 0 ل ا ف

 0 ةَودغلا وا وللا ليبس ُق ديعلا اهو درب ة>اوكرلاَو ؛ اهملع

 يلع ارتعلا

 0 باب
 د د ملا م

 . بوكرلا ىف هدعاسي (؟) . ناسنإلا لصافم ()

 نيماسملا بحو ريخلا لمعو داشرإلاو ةحيصنلاو +لإ جاتحملل هيلع ةلالدلا (ع)

 . ءالعلا سلاجحم روضحو اتاومأو ءاخأ نيهلاصلا ةرايزو

 قاب ةرخآلا معنو لئاز ايندلا معن نأل (1)
 . ليللا ىلإ لاوزلا دعب ريسلا (ه)

 . لاوزلا ىلإ راهلا لوأ نم ريسلا ()]



 قا لمعلاب رارتغالا مدع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا لاقف « "7 هوو نم ىلع 2'” الق هل نأ هنع
 0 1 .ر 5-1

 ا ةماقل الإ فوقز رف

 باب

 قلاب فت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع - 8
 هللا ىلص هللا لوسر لام املف « اولتتقاف نوكرشملاو وه ىقتتلا ٍلسو هلآو هيلع

 هيلع ىننلا باحسأ ىفو « مهركسع ىلإ نو رخآلا لامو هركسع ىلإ لسو هيلع

 امسبتا الإ ةذف لَو ةذاش "7مل عادي ال ”لجر ءالسلاو ةالصلا
 29 نالف أ رجأ ا دحأ مويلاابم انجح اه:اولاتف ل ل

 لجر لاق 0 انلا لخأ' نم هن م :م-و هيلع هللا ىلبص هللا لور لاَغ

 عرسأ اذار هن يقر تقو 15 هع ”جرخف لاق « ةّبحاص انأ 0

 مضوف "تول لجاتساف ؛ اة ا ا حرف لاق « هعم عرسأ

 )١( ىنقلاو ةعاجشلا ةبجنم .
  (0).ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحأ نم

 )( قامادكرا اندلاب ا نم مهد ولق 0 ًاصالخإا دشأ ءافهشلا اق اع

 0 . نامزق (5)
 . نطابلا ىف هقافنل () . نامزق (5)
 . ىعازخلا مثك أ (6)



 1 ب سام قل

 00000 ال الك لاحم م هيبدت نيب هبا ذو ضرألاب هفيَس لصن
 ملول ارش كنأ دبش 1 ودلع هلل يلم ىلا لإ ”لجرلا جرخف

 طع رانلا لأ نم هنأ افتا ترك ذ ىذلا وكدا لأ كلاذ امو لاق

 0 006 ةيلط ق تجر خف « 4 "كل انأ“ انأ تلقف « كلذ ”سانلا

 يبد نيب 0 ضرألا ىف . هقيس ا عضوف توا مس اها

 د0 ل ابوال] لجو هيلعلا رد ااا دنع ل |تَةَف هيلع لَمآحع ممن 2
 لطأ "وهو ٍساّنلل ودمي اهفر منجل لْخأ لع لك لح ا . م

 "نم وهو سانلل ودبي اهف "رانا 1 ل ا 2

 ا ا

 بأب
5 2 
 دودملا لاَ

 هللا ىلص تا )وسو لاق : لاق هنع هّللا ىضر ةريره نايوغ ماع
 واج ا هاس 2 0 | 1

 ةرحاعا لوقي 2 ىد>- 4 60 31- اول قت ىح هعاّس )ا موقت ال 5 2 هيلع

 | ا لمفات ارو ىدويي اذه لس اي : ىدوهملا ٌمَءاَرَو ىذلا

 هنأو لامعألاب رارتغالا نم زيدحتلا هيف ىوونلا لاق )0( : رهظي )١(

 قباسلا ردقلل لاخلا بالقتنا ةفاخم اهبلإ نكربالو اهلع لكتبال نأ دبعلل ىغبني

 . ا ا عر ف يللا ةلججل نأ ين اذكو

 . مالسلا هيلع ىسيع لوزت دنع لاجدلا عم نونوكي نيذلا (")

 ' مالسلا هيلع ىسيع لزب نأ ىلإ مالسإلا نيد ءاقب ىلإ ةراشإ هيف (:)
 : هعم ىلا دوبلا لصاتن و لاجدلا لتاقي ىذلا



 معا مامألل ةعاطلاو عملا  كرتلا لاتق

 باب

 كرا لاني

 : ٍلسو هيلع هللا لص ٌىبنلا لاق : لاق بلغت ن 00

 نِإَو « * ”رعشلا لآعن نولعتشي ًاماوق اولت انت نأ رعاسْلا طارق 0

 مههوج و لا ا 2 ضأ رع ام'وق اول: َ "نأ ةعاّسلا رطارشأ نم

 60 ةقرعلا ةناخأ
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 - هياع هلل ىلص هلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع انهنع هلا ىضر رمح نب هلا دبع ن1

 ةّيصادع ا 7 اذإو يم نع ل 9 ها ملا : لاق ٍلسو

 )١( رعشلا نم ترفض لاي> ن.« مهلاعن نولعجم .

 اهظلغل ةقرطلابواهريودتو اهسيا سرتلاب مبهاو>و هبش :ىواضيبلا لاق (؟)

 كرثلل فصو اذهو اهل ةرثكو .

 ةاضقلاو ءاماعلاو ءافاخلاو نيماسملا ءارمأل (ع) .

 ):( قلاخا ةيصعم ىف قولخل ةعاط ال ذإ .



 ىراخبلا رهاوج ع

 « هل اتاك ناكو « هللا دبع نب رمع ىلوم رضنلا ىبأ ملاس نع - 41

 ةالصلا هيلع ىنلا ناك: امهنع هللا ىضر قرأ نأ نما نبع مك لف

 للا اللا لوزت ىتح لاتتلا رخآ راهلا لوأ لتآقي“ مل اذإ مالسلاو
 هل 0 210 ىبتلا ام : سو ا

 3 00 اوُريداف 'هومتيَقل اذإف « ""” ةيفاعلا هلل ال رار

 61 لاو 41و هلع 0 : 0

 ْرُهأ « بات ا 7 زاهو ٍباحتسلا ّى رو باتكلا 517

 . يلع ر ا

 رس هيلع هللا ىَلَ ىلا نع هنع هللا ىضر ةربره ىبأ نع ح 4
 0 0 00 ا 0 هد ل

 ار نأ ل“ ربو لع يأ أ 10

 » ”تييْحأ 3 تلتف 5 للا ليبَس ىف قف ةلكاك 1 ل
 د

 ٠

 )١( تارودحملا هذه نم (؟) ل هللإ ! لوؤي ام ملعال ء ءرلا نأل .

 700001 فيلا برشلا هللا دنع ةنللا ىلإ لصولل نيسلا نأ ىأ م(

 هللا مهبذعي مهولتاق ) ىلاعت لاق رافكلا ىلع رصنلاو ربصلاب هيف دوعوملا ()

 .( نينمؤم موق رودص فشيو مهلع كرصنيو مهزخمو ميديا

 مهزجعل بهأتلا ىع نوردقي, الو فلختلاب بيطتال مهسفنأ نأل ))

 : ازملاةل نع

 . ودعلا ىلإ ثعبت ىدنج غ . . وحن شيجلا نم ةقرف (1)
 . لبإلا رابك نم اهلع لمحم (/)



 م: هرفسو هضرم ىف نمؤلا ءازج  ريبكتلا ىف توصلا عفر ةيهارث

 أ م "تليف "م « 'تبيشأ م تليق م 5 "تلتف أ
 باب

 ريبكتلا ف توصلا مفر هركي

 هللا لوسرعم انك : لاق هنع هللا ىضر ىرعشألا ىموم ىبأ نع - 6

 تمفتراو ارك و اَنالَم داو ىلع انف رشأ اذإ انكف ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ّص اوبر ”ساَنلا كك هاو هئلع هل لس ىلا لاقف ءانتاوصأ

 «”بي رق“ عيعم هناي « 0 هن ًابئاغالو ”ممأ نوع 18 مكان -

 باب
 ةحصلاو ةماقإلا ىف هنالمعي اناكام ضيرملاو رفاسلل بتكي

 سو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لور ل: لوا

 اقم لعبا نك اه لتس هل بصق يع
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 ءالعإل نيركاشلا تاجرد ىلعأ ىلع مالسلاو ةالصا! هيلع هنم صرحلل )١(

 . هتنسب لمعلل انفو مهللا  هتمأ هب ىسأتتلو ىلاعتو هناحبس هللا ةلك

 . ركذلاو ءاعدلاب توصلا عفر ةيهارك هيف (<)

 الول هتينو ضرملا هنم هعنمو هضرم لبق المع لمع. ناكو نهؤللا (؟)

 .تاعاطلا لمع ىف رفسلا هنمو ةعاط رفس (غ) . هيلع هتموادم عناملا

 تح رفسلاب طهسن الف ضئارفلا ال لفاونلا ىلع محلا لاطب نبا لمح (ه)



 ىراخبلا رهاوج م5 ع

 باب
 ةذهو نيله

 هللا ىلص هللا لوسر نأ امهمع هلل ل ا طع معاد 31

 ا تابمام م ام ةدحولا ىف ”سانفلا لي اول : لاق ملسو هيلع
 16 ا

 با
 نيباتكلا لهأ نم ٍلسأ نم اضف

 006 لوفي ىمملا تعم لاق نسح ىبأ 0 حلاص نع هد 7

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبننلا لاق : لوقي هنع هللا ىضر هابأ مس هنأ ةد'ري وبأ

 نحيف همألا هل نوكت ”لِجرلا « ني“ 1 مرحأ نؤتاوي نال لسو

0 0 
 ا حا هإف | 0 ا ب 5 اهمدا نسحتيف 0 اي

 )000 دلل نمأ 66 ايماو» نك ىذلا باكيا لهأ نماوُمو - 2 502 ا 9 11 - 56

 '000 00 8| فئارقلا هيف لخدتلءاعساو ردح ةناب ريتا نبا هتفعتو ضرلاوح
 ام رجأ هل بتك ضرملاب اهضعب وأ اهتلمج نع زجت اذإف حيح وهو اهب لمعي
 ضرفلا ىف سلاما ةالص ىن- احد ناك ول نأ امزع هب ماق هنأل العف هنع زي

 . انعدوو | مهللا 5 ملاقلا ةالص رز >أ 6 هل 5-5 هضرا

 )١( ةرورضل الإ ادرفنم .

 قئرلاب لب برض الو فنع ريغ نم (؟)

 : جرروزلا رجأو قتلا رجأ 86

 7 ىجاوم وأ ىدع هيث هز . ىقارصسبلا وأ ىدوبلا 5(



 مو عزانتلا ةضهارك ب ئذؤلا نلخلا لتق

 كلر يي 2 60: ل
 هللا ى- ىدؤيت ىذلا ”دملاو ء* نارجأ هلف مل--و هيلع
 ًٍ ا هل 26 0 رم 1

 باب

 ىذؤملا سنجلا لتق

 للا لص شا لومر لاق لا هنعاما وشر ةربره ىلأ نع - 4 4.

 ل 8 00 ايبا ل ملسو هيلع
 قا 4 ١ و. 2+ .ء اة

 مألا نم ا 0 ل 3 كمص رق أ لإ هليأ ىمح واف 43 "تق رحاق

 . 0 ىلاعت هللا حبست

 باب
 فالتخالاو عزانتلا هركي

 ماسوهيلع هللا لص ىنلا نأ دج نع هيب أن ع ةدرب ىلأ نب ديعس نع ٠

 . اهدعب وأ هتثعب دبع ىفء دمع )1(

 ذكو مسو هيلع هللا ىنص دمحم نآمإلا رخأو هنينب ناعإلا رجأ (0)

 . ماكحلا ىف لاجرلا قئاقش ءاسنلا ذإ ةيباتكلا مح

 . موصلاو ةالصلاك « ىلاعت (غ) . كولمملا (<)

 .حصنلا رجأو ةدايعلا رحأ 63 . هتمدخ ىف (5)

 . ىسموم وأ رزع ره (0)

 ا ل اءاهأ بونذي هللا امك_اهأ ةبرقب صم ىلا" ذه نأ ىود (0)

 تع تح دعق م عقد 6 كلا م نمو « باودو ناييد مه ناك بر اي : لامف



 ىراخبلا رهاوج 5

 00 خ1 لاق نملا ىلإ را ىسوم ابأو ًاذاعم ثعب [1]
4 0 2 22 0 
 افلتخم الو اعَو افنت الو 0

 باب

 ١ - لاق هنع هللا ىضر ىرعشألا ىموم ىنأ نع :1 0000000

 اوُدوَعَو « ©” مئاجلا اوُِمْطَأَو « ””ينآملا اوكف : ملسو هيلع هللا لص

 ذؤي مل نإو لتقي ىذؤلا سنجلا نأ ىلع هللا ههمنق ةصقلا هذه هل ترخ ةرجش ح

 ىنب لخم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قرح دقو « ىذألا غلبت مل نإو هدالوأ لتقتو

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو (معثن ىف آب اهقرحو ةماعلا ةبنكريرج رسكو ريضنلا
 ٠ ةلحنلاو ةلعلا لق نع ملسو

 .ريسدتلا هفامب ادخ )١(

 الخلا فام ادهش الو ةنم' قومزيس ائيش اورك نال (0)

 . اباحت(ع)
 اواشفتف اوعزانت الو » ىلاعت لاق لالت>الا بجوب فالتح>الا نإف (8)

 ْ .« محب ر بهذتو
 نايل نم نيندملا نم شالا!(

 . ةيافك ضرف نارمألا ناذه (5)

 . ةدكاؤم ةنس (0)

 777-01007777- ج

 ا

١ 
١ 

<< 



 د6 لولغلا

 باب
 ىلاعت هللا لوقو « لولغلا

 ( ةمايقلا "موب ”لغ امب تاب دعي مو )
 هيلع ا لع ىلا نأ .هنع هللا ئضر ةربره نأ نع - 7

 ما أ يلا هرمأ ملغعو همم 2”لولغلا ركذ

 1 7 سف هتَبْقَر لع «هاقث ا اش هيلا لل ةّمايقلا

 2 دق كيش رشا َنِم كل كينأ اله ”لوقأك « ىننغأ هللا لوسرا

 كيل 0 « ىنْمغَأ رشا ل « داغر هل ”ريعب هتبقر ىلعو
 نلعب ذاع ةقر لعو : 0 "كيما دق اي

 لع” وأ. كينلبأ دق عش [ هللا نم ] كل كلأ ال لوقأف « ىنثغأ هللا

 ثا ”كِمأ ال ”لوقأف « ىننغأ هللا لوسر اي لوقيف « "7 فخم عقر تب
 . كتغلبأ دق ًائيش

 . منغملا ىف ةنايخلا 0(

 . ليهصلا نود وهو « هفلع بلط اذإ سرفلا توص (؟)

 بحاص مالسلاو ةالصلا هيلع وهف الإو رجزلا ىفةباغ اذهو « ةرفغللا نم ()

 . نيبنأملا ىف ةعافشلا

 . هللا كح (5) . هللا نم (ع)
 . ةضفو بهذ (5)
 مسا ) ةركرك مسو هيلعهللا لص لاق حايرلا اهتكرح اذإ برضت سبالم ()

 : اهلغ ةءابع ةباحصلا دجو ذإ رانلا ىف ( قراس



 ىراخبلا رهاو> عم

 باب

 ةاانلاو ةذلشلا هيلع ىلا كت ئاونل نحلا

 ة ارا د ةقملا زهاب ناثنإو نيكر اسملو

 ا ذل اهيل ةءاطاق نأ بع نامت هللا ىضر ىلع نع سن ؟5
 اا ل1 لو هيلع تا 0 رلا نأ .اهنليق نسطت ام ىعرا نم قلتام

 كامل تركذف 7 هقفاَوت ملف "” امداخ أنت هعتأف 2” يتب أ سو

 ا ذل ةقئاع  فالذ 000 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا ءاجف « اهنع 0

 ىتح ؛ ع 97 جن اكس ىلع لاقف ”ءوقتنل ءانبهذف اندجاضم افلَخد دقو ًانَتأَف
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 امم ريخأ 0 1 لاقف « ىردص ىلع هيمدق د'رب تكف

 ادهأو ٠ ني الو ل 1كم ِج اضم امذَخَأ اذإ ؟ 5

 2 كل 0 كلذ ا لو ا َنيثالثَو مال

 م

 000 11 |اديلع :قاعت هللا ىدر نايف ىأ .نناةيواعم نع حن 5
 1 لا عا 5 3 ورع د عا

 «نيدلا ىف هم ًاريخ عب 0 هللأ 0 ندا لجو هيلع هللا ىلص هللأ لوح

 )١( هل نوكي ىلا سلا نم ةراج وأ ادبع () ديبع .

 )©( ءامزلأ(5) . ءدحجم مل .
 ىوطت ةفصلا لهأ 1 هوحنو نح حالا ةمدح ن< م(6)

 .مهماع مويلع قفنأ و مهعمأ ن 2-5 16 لع قفنأ ام دحأ ال عوجلا نم م م6: وطب

-« 



 م عا هب ممسو هّبلع للا ىلد هؤاطع

 "ييفلاخ 0 , رداظ ُهَمأل هذه للا رتءالو ء”رسأقلا انأو ىلع هللا

 10 ”رداظ هو 0 ا تذمأ تأيم ىتح

 باب

 مالسلاو ةالصلاهيلع هؤاطع

 مهريغو مهمولق ةفاؤقل ا

 ىنلا 0 تبك : لاق هنع هللا ىغر كلام نت سنأ نع - 8

 1 ناو 1 يل 0 و هيلع م السلاو ةالصلا هيلع
 تدل

0 

 ا لوو قتاع ة ةدعوص نإ 3 2 ىح ا 3 8 4 قرع

2 7-0 

 لاق م ( هتبدج ةدِش نه ءادترلا 0 هن تا 7و هيلع هّللا ىلص

 . ؟2ءاطعب هل رمأ مث كحضف هيلإ تفتلاف « كدنع ىذلا هللا لام نم ىل "رم

 ىبأ ىنريخأ لاق هنع هللا ىضر معطم نب زيبح نب دمخ نع - 7

 اهطارمشأ ترهظ نإو ةعاسلا موقت اهيلعو ممآلا رخآ ةمآلا هذه نأ هيف (؟)

 : باذثلا نع عون 09

 ةينع ةدلب ىهو « نارحي ىلإ ةبسن (4)
 ٍ قنعلاو كيلا نيب ام قتاعلا (ه)

 هلالاو سفنلا 3 ىذألا ىلع هريصو مالسلاو ةالصلا هملع هما> لل مح هقو 3(

 . ىوقتلاو ملا انقزراو هب انعفن مهللا



 ىراخبلا رهاوج م٠

 نم البقم سانلا هعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم وه انيب هنأ 85 - 3 م زل معو
 0 و - ْ 2 1 3
 هنولاسي بارعالا ,لسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقللع نينح ةويع

 5 1 6 ١ ا /
 هللا ىلص هللا لوسر فقوف « هءادر تفطخن رع ىلإ هورطضا ىت

 4 ماضعلا وده ع وك 6 فادر نوطعا# ل - امو 00 هاو هيلع

2 1 5-6 38 01 - 2 6 

 > الو ا الو ًاليخم نود ل 2 ا هعمل يع

 باب
 ايندلا قفا ةةبفانلل

 1 219 ىراصتلاو دوهتلا نم ةيزجلا ذخأو

 اا ]731 لوسر نأ ىراضتالا فوع نب ورمع نع - 410

 ىننلا ناكو « اهتيزمي ىلأي ِنيَرْحَبلا ىلإ حارجا نب ةدئبع ابأ ثعَب لسو
 ىرضْانب ءالَعلا مههلع أَو نيرحبلا لهأ ملاص وه مالسلاو ةالصلا هيلع
 ظلما تقاوف ٠ نبرحبلا نم لاع ةديقع ىلا مودقب راصنألا تعمسف

 اوضترمَتف فرصنا رجفلا مهب ىلص الف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم حبلا

 لق دق ”منلأ : لاقو « مآ _نيح ملسو هيلع هللا لص اهلا لوسر 00

 : لاق « هللا كوادر ا 10 اولاق ؟ ءئشب ءاح دك 2 اناا 2 0

 )١( رفصأ راون اهل ةرحش حش .

 ةيدايلاب تش كوش هل مظع رجش )م( .

  (2)منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا ىأ : معنلا .



 ؟هةأ ردغلا نم ردح ام

 نكلَو 4 مْميلَع ى أ قيل ل ِمُناَوْف' 2 2 ا

 ء'كلتف 0 كيب اانا تي ل00 أ

 1 مكمهأ كك َو اهوفاتَت اي اهوُسضادَعف

 باب

 ا

 ئذلاوع هلا كتنح ”نإف كوعدخم نألا ودي رب ْنَِو 8 : ىلاعت هلوقو

 . ةيآلا ( بولت نيب فَلَأَو نينمارملاب َو مرضت كدي

 هلا ىلص بلا تيتأ + لاق هنع هللا ىصو كاف نياتقوم ا

 نيب 00 دعا 1 أ نم ربك ىوهو كوبت ةوبل 1[ لا
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 وم م 5 سد رك حتف م ملا يدي 0 ناتو

 ان هلا ل رلا ىلع هه ىتح 5 2لاملا د ةضافتسا من : نا رمثغلا و 0

 . نيدلا ىف كالحلا ىلإ رحب دق ايندلا ىف ةسفانملا نأ هبف (1)

 ا الا غوبدم دلج (؟)
 . نوعاطلاك ريثك توم (4)

 ترهظ لاقيو ةأف تومتف ءىث اهفونأ نم لسيف باودلا ذخآي ءاد (6)

 ىف ًافلأ نوعبس تام ذإهنع هللا ىضر رمع ةفالخ ىف ساومع نوعاط ىف ةنآلا هذه

 سدقملا تيب حتف دعب مايأ ةثالث

 ةيظحلا تان تقلا ده نا انديس ةفالخ ىف عقوو هترثك ()



: . 
 ىراخبلا رهاوج مو

 هتلخد الإ بّرَعلا 0 قب ١ ةنقف 2« اطخانب ليف يايا 3 02201 5-5 يل م ا - 15 0
 ع لو لا 0

 رفصألا ىنب 0 و 3 1 0 4 3 4 ىنوم

 يلا ويح 11 1 - 7 8-7-7

 0 5 ةباغ اح 5 ةياغ نينا < 0 1 رد قو ردت

0 

 باب
 ردافلا منإ

 ا 00 71 لوصرأ نأ امهنع هللا ىضر ربع نب هللا دبع نع - 8

 م ملا ماوي ميَردع م 31 ول رداغ 2 لاق سي

 باب
 قلخلا عذب

 ىننا لع تلخد : لاذ اهيع اش. يصر نيصح نب قارعت 0 3 -

 لاق 3 قب 0 3 ”اتأو 6 بأ املا فأن 6 ا لو هيلع ا ىلص

 لو 1 ان < قي ل ملسو هيلع هللا ىلص

 3 أ نامع لتق ( اهلوأ ) ()

 . ةيار (:) مورلا (<) لاتهلا كرب ىلع حلص (؟)

 لجر فلأ نوتسو فلأ ةئامعست كلذ ةلم (هز

 سو هيلع هللا ىلص لاق فقولا لهأ همذل ردغلاب رهتشي كلذبو ايندلا ىف (2)

 . ةنوداهح نكلو ةرث ال : هكم حتف موب

 . نيدلا ىف هعفتلا نم ةنلاب ا ورش“ نأ ىضتهءام ىنم اولقا (7)
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 موا هيضغ هللا ةمدر تهبس

 » نءلا لهأ ١ 0 هيلع لخد 3 ) 2 ادلع 200 يا لق ' ا

 دق : اولاق « يوت 0 م ذإ نملا لهأ اي ىرشيلا | ١ 1١

 هللا ىلص لاق « رمألا اذه نع <كللأتست كاتم : اولاق« هلا لوسر ان انلبق

 ةعارد نار 0 مرش نكي ىو ل ا هلآ 3 و رةيلع

 : م رالاو تاجلا نخر عت هل ْبَْمكَو ءاءالل لع

 هلو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق: لاق هنعهّللا ىضر ةريره ىلأ نع ح ةع١

 "قاف 7 0 0 وب 0 5 0 5 60 ىَضف 17 ملسو

 عر ل
 8 ىصغع 0 ىتحَر 0 ٍشارعلا

 . ًادحوتم' ادرفنم لزألا ىف (<) لاملا نم () هقفتلاب ()
 6012 كد معف (6) ع نأ معلا صح أ (:(

 هيلع عشب 00 باذعلا لاص.إ ةدارإ وهو همزال بضغلا نم دارألا (5)

 هلا نم لمع ةقباس ىلع فقوتم ضفغلاو ةسدقلا هتاذ ىضتةم ةمحرلاو « ىضغلا

 رثك أ اهنم قلخلا طسق ناب فقوتم ةمحرلا قص ىف قئرولا 000

 قاقحتسابالإ ملا نال بضغلاو قاقحتسا ريغ نم مهلانت اهنأو بضغلانم مهطسق نم

 احول ىتاخ هللا نإ اعوفرمم . سابع نبا ثيدح نم حوللا ةفص ىف ىناريطلا ىورو

 ىف هللو ء رون هتباتكو رون هماق ءارمح ةتوقاي نم اهتاحفص ءاضم ةرد نم اظوفحم

 لعفيو لذيو زعيو ىحنبو تيعو قزريو قلخم هظحل ةئاملثو نوتس موب 0

 مالسالا هنيد هدحو وه هلإ ال هردص ىف سابع نبا نع قاحسإ نبا دنعو ءاشب ام

 . ةنجلا هلخدأ هلسر عبتاو هدعوب قدصو هللاب نمآ نف هلوسرو هدبع دمحو
 ( ىراخبلا رهاوج - «*)



 ىراخبلا رهاو> ل

 باب
 ةكئالملا ركذ

 ةفطتلا قلخ راوطأو « سانلا كبح هللا بحأو

 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - 45

 0 10 ل ٍِ هللا نإ : ليربج ىدأت دعا هللا "يكد + ل
 رو

 ع 20 8 1

 ان الق كبح هللا ءامسلا لذ ّ ليدبج ىداتيف 4 ”ليربج ةبدنيف

 0 0 قع 00 مضوي م ءامسلا ”لْهأ ُّيِحْيَف « موّبحأف

 ةمللا قل قطر دوعسم نب هللا كيع لاق بهو نا ديز نع 55

 ”قودصملا ”قداصلا وهو « مسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح
 2 ِ 6-0 2 6 6 08ه 51 0 2-2

 توك ع « امي نيعبرا وما ناب ق هفاد م مدح نأ لاق

 ا ماس 0 2 ياه 22 ل 0 2-6

 20 كوم ًَ 6 33 ةغصم نولي م « كلد لثم ةقاع

20 02 52 
 ةةوزو 0 تك أ َلاَعيَو 0 ب 0

 272 < 20- ع 38 2

 7 نإف 2 حو ُرلا هيفا خفت 3 « ' ديعس وأ ىفشو  هلحاَو

 )١( نيماسلا نم هفرعي نم هبحبف .
 .اهبتكي (<) .هؤاضعأ لكشتتو هنانتب لماكتي نيح عبارلا روطلا ىف هيلإ (؟)

 هب عفتنل هبلإ هللا هقاس ام لكو آريثك وأ اليلق امارح وأ الالح هءاذغ (:)

 ظ . هريغو معلاك
 . .٠ هتحلك تقبسو هتكح هتضآقا ٠١ بح () . ًاريصق وأ اليوط (هز

 : 2 نم هبلق ثيحىلاعتوهناحبس تر دق رهظيلو مألا داتعتل ًاراوطأ هللا هقلخ ()



 مومو هةكئالملا ركذ

 هيلع 'قبتسق عاد الإ نجلا نيبو ُهنبب نوب ام ىتح ٌلَممَيل 'ركنِم

 0 راَنلا لْهَأ لمعي ُلَمْمَبَو ءراَذلا ٍلْهَأ لسب لَسمَبف هباتك
 لس 0 باتكلا هيلع قيسف « عاَرذ الإ راثلا نيبو هنبب

 ,«دجلا لخأ

 لو ةيلع است هلل لس تلا نع هلعاطلا يشر ةميرس
 ٍدِجْلا ٍباَوْبَأ نم بأب لك ىلع ناك مما ماي نآك اذ : لاف

 قيما 1 'ءامالا نسل اًذِإَف لّوألاف لوألا ”ن وبتكي 207 الملا

 , "2 رك ّذلا َنوُمِمَعْسي اودأجَو

 هيلع للا لي يشاع . 0 نام ىضر د فا ا

 مهلا كر هل كيسأ : نم تام ْنَم مالسلا هيلع ليربج ىل لاق : سو

 0 ال را ”1 "وأ  َةَنجلا َلْخَو ايش

 و : ِلسو هيلع هللا ىلص هلل لوصول

 هيلع هللا ىلص . ا

 ىلع دشربو هبنيلو لقعلاب ًادحتم ةروصلا نسح اناسنإ هنوك ىلإ راوطألا كلت ح
 : رىشنلاو رشحلا لع هن ردق لاك

 . ةعاخلا نسح انبراي كلأسن « ةبقاعلا ىلإ رومألا ريص» نأ هيف (1) .
 . دلخم لوخد («) 00 . ةطخلا )0

 قح نم هقرسلاو هلأ قح نم انزلا 2 , كلذ معدن[

 : ديدلصلا



 ىراخبلا رهاوج ا

 ١ تاجا ع 5 0

 لعجو نيبابلا نيب ماقف ءاجل « ةقارع هناك ليثامت اهيف ع
 7000| اذ لآب ام : لاق ؟ هللا لوسر ايانلام : تلقف هيجو َيَتتِي

 ةكسالاا نأ تماع امأ : لاق ءاهملع و تلات تاع ول كلف
 0 و 0 هر ل ا 6

 موي ا احلا 0 نكد 0 000 هيف اتدب لح دنت 3

 1 ا رام
 باب

 تيآق هشارف ىلإ هتأرعا اعد نم
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هلل 01 حس

 >3 0 هشاَرف ىلإ ا رو

 . حبصت ىتح ةكِياللا اهَنَمَل اهلع ًاناَبَدَع

 باب

 هيلع هللا اع ثلا لاق : 0 امهنع هللا ىضر رم نب 5 ذيع نع - 0

 220 د ال هك
 000 0 2 هيلع 00 هنإف ' 21 اذإ 9 مسو

 ريغ ةكتاللا ءال وهو ىلاعت هنا قاحا ةاهاضم اهذو ةشحاف ةصعم اهنوكل (1)

 . نيفلكلا نوقراف, ال ةظفحلا نآل ةظفحلا
 . عاملا نع ةيانك (ع) . مهل ازيجعتو مهب ءازهتسا ىلاعت هللا (؟)

 طقق حورلا ىلع نوكي ضرعلا: وأ ؛ كلذ كرديا ءزج هنمايح نآب امهق ()



 سا اهلخاد لوأو , ةنجلا لهأل دعأ ام

 ِراَثلا لع ع نا نا نجلا ٍلْهَأ ْنْف : ةَنْجلا ضأن + ناك

 . علا لهأ:نف

 لسوديلع هللا ىلص هللا لوتسر نع هنع لا ىضر ةريره ىبأ ن 6

 ام "7 نيملاّصلا ىدابعل ”تودعا لجو 0 لاق

 م دن ش نإ 0 ا تلق لق لل "تمت ذأ ل

 0 نم مل 92- 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - ٠

 را فروت ل 98 نين كس

 اببف يمين 1 نوطتوتتب الو نوطختمي الاهم نوقد ١> ٠
 مشل 00 ةّضقلاو بعذلا نم نوسا ١

 م "7 امهقوُس م ىترب ©” ناتج وز 'بنِم دِحاَو لُكِلَو « ””كّسلل

 كف 0 ا 0 نالت ا م
 ع و

000 

 1 ا 3

١ 

 )١( هيلع ضرغ اهلهأ دعاقم نم هدعقم 7

 .اهلخدت (4)  ةعاج (م) 2 ةجلا ىف(؟)
 . هحير بيط ىف كسملاك مهقرع (ه)
 . نيعلا روحلا نماوأ انندلا ءاسن نم (5)

 . معلا لحاد ىفام (؛))



 000000 ل ةلايوأ  انلأ نوديع ىمأ نم ةنلا نادل : لاق
 . ردبلا هلل رمقلا ةروص ىلع 'بهوجاو ” مارخا 0 "لل وأ

 باب
 [ يف اكيلهاو رابلا ةفص

 هللا لص ُّنا لور لاق :لاق هنع هللا ىضر ةربره ىبأ نع - 17
 ”00 اا لك امير تلاق ٠ هير ىلإ راثلا ٍتكمشأ : سو هيلع

 نودي ١ د18 ء فيصلا ف سفتو ءاتشلا ف سفن ٍنيْسفنب اه َنذَأَف

 . 7” رب ريشا نم نودج ام شو تملا ىف

 رح 00 هيلع هللا لص لاق : لاق 0 44
 !ةيفاكل تن 11 هك كوسرا 0 مد ان ار نوع

 سد

 > ”لثم 0 0 نيو ةمسنب نوع تق لآق

 لوو لاق : ل 55
 سه 5 و >َ الح دكت د 1

 ”ممتجيف ٠ 'هآحرب اجلا * رودي اك 8 ديف زانلل ىف 29 اع ل دنعف

 ارمأآ تنك سل 1 1 ك0 ا نواف ع نولوقيف هيلع رانلا ”لهأ

 . ةدحاو ةعفد ًادحاو ًافص اولخدي نأب (1)

 . اندلا ف (2) . ةدرإب وأ ةراح عير ىأ سفنلا كلذ نم ىأ )0

 . هربد نم هفوج نم هؤاعمأ بصنت ىأ . ءاعمألا ىعو بتق عمج ()



 و نيطايشلا ءاقتا

 دينا الو فورعلاب 'و مآ تنك : لاق ؟ ركنا نع اهننو فورا
 . ِهيناَو كسل ل و

 باب
 نيطامشلا ءاقتا

 ممَو هيلع هلل ىلص 3 نع امينا ىضر نتابع لا 0 1

 لا هلهَأ ىنأ اذإ 0 01

 0 1 «. ًانَمْفَرَر ام ناطيشلا بيا الل
 ( ةيز

 يع

 همك

 0 : ايدص اوفكف - ليثلا ٌمحْنَج ناكوأ -' 7 ليلا حت

 ظ موت ءاقعلا 7 نم ا ل اًذِإَف 3 0 0 يل

 ءاوشلا مسا رث ذو كحابطم :ىفطأو « هلل سك اأو كلبا َقلْغأَو

 ؛ هللا مسأ رثل ذو أ 0و ثلا ملأ

 انك را نع

 ىتنأ وأ ًاركذ )0( .: عاما نع ةيانك (1)

 . هنالظ لقأ (4) . هند وأ هندي ىف (*)

 . راهلا ىف اهنم نكمأ ليللا ىف مهتكرح نأل (ه)
 . طغ (/) . طيخم كتبرق مف ددشأ (9)



 ىراحبلا رهاوج م٠

 لآل لآ ةيبأ نع امنع هللا ىضر ةداتق ىلأ نب هللا دبع نع ل 1

 ماو شاد 1 هلطلصلا وراد ردا ل
85 0 

 ع 0 هفاخن 0 1-1 ملح اذإ داق « ناطيشلا
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 2 سر ب

 هي "هر معمل 0

 5 2 : 50 4 ع 0 هليأب

 ملسو هياع هّللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - 8
 رعد هر - سي 2-5-2 5 ع -

 0 ِن 7 هلو ”علمملا 7 ) 3 كيرم 2 اي 7 دوو هليأ هل
 0 يا كل اح 1 2 0 8 3 5 9 5 5 2 2 0

 رع لدغ هل تت 4 20 رد هدام 2 َق 00 ء ىس كك ىلع وهو

2 

, 5-2 7 

 . 1-7 و 7 0 2-0 0

 4 0 00 4 ةْحدَس دام 4 50 ه6 0 3 ١م ا و باقر

 0 9 ب
 0067-2 ع

 لضفاب دحا تاي و ) 0 0 "كلذ م ن طفلا نم ًازرح
2 3 2 ًٍ 5-2 

 "كلذ ؛ نه 20 لمت 0 الإ وب ءاح مع

 حايص” تمم اذإ : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا ن 3 هنعو - 5
 4 3 8 00 الا 02 6

 م اذإو 5 ام 0 ع ِهلَضَ 0 2 | ولاحق هعضدا ل

7 
 ها ١ 0

 0 طم 0 هنآ ناطدملا# 0 وللا اود وعتف را ىيهم

0 
 ىساوفلا باودلا

 : لاق كد ىلا ىلص ىنلا نع أهنع ل ا ةشلاع نع - ه٠

 )١( اموكسو ماللا مب محلاو اهريبعت رابتعاب وأ اهتروص رابتعاب .
 . اهقاتعإ باو لثم (م) نال ًادرط )0(

 دا الاو عرضللاب 6 هتداهشو يل هرافغتساو متاعد لعام ءاحر 0(

 نيحلاصلا روضح دنع ءاعدلا بابحتسا هو ةياحالا لصحتف



 سدا ءانإلا ىف بابذلا  ةرهلا لتق ةهارك  قساوفلا باودلا

 باب
 قساوفلا باودلا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع 0 ئتر نا .عال 56٠

 ءايدْلاَو © بركلاو ؛ ةراقلا م1 ىف نلَعقي ق دا 2 7 ا

0 55 0 

 باب
 ةرطا لتق ةهارح

 سو آو هيل هلل لص بنا نع مهن هلل ىشر رمع نبا نع س ه١
 1 1 اي 0 6 م قراذلا ا

 0 3 شاشخ نم

 باب

 لسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر ل .عاد 56ه“

+ 

 نإف هع وعمل 39 ا 04٠ 00 تا ف تذل! مك اذإ : لاق

 ا قرخألاَو 0 هيحاتح ىدحإ ف

 اهتارسشح (عر : لحلاو )0( . باودلا نم )١(

 . نعالا هز . م لك (:)



 ىراخبلا رهاوج كا

 باب

 ءاملا قس لضفب ةريبك ةلازإ

 رفغ : لاق لسو هلآو هيلع هلل ا ا وع

 0 : لاق« ثيل كر أر لع نكي أت رم ٠ ةسموم ا

 هل تعّرتف < ”اهرامخم 0 00 0

 00 كلذ اه 0 ا

 باب 0 :
 هتيرذو « هيلع همالسو هللا تاولص مدآ قاخ

 ٍلسو هلآآو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - ؛ه

 لاق من 9 اعَرْذَن وتس هلوُطَو مالسلاو ةالصلا هيلع 5 هلا ٍقَلَخ : : لآق

 6 كنوع ام 'ممعْساَف 0-0 ,م كئلوأ لع 5 بهذا

 0 0 مالا لاح . كل وا ةيحو
 ىلذعا لزب ملف: 0 ك0 0

 )١( .وطت مرعي (0) .ةيناذ ١ اشطع هنانل جرخم (ع) .
 ) 6سأرلا ةياقو اهفيصن (6) .اهاجر نم( .

 ا 1

 0 ريسيلا لمعل ةريبكلا نع زواجت, ىلاعت هللا نأ هيف ( 7)

 .هسفن عارذ ردعب ( م )

 . ناوخإلا بولقل ًافياأتو ةدوملا بابل ًاحتف مالسلا ةنعورشم لوأ اذهو ( 5 )
 تاهاعلا نمفصوب وأ داوسلان م هتروص ىلعال لوطلاولاجاونسحلا ف(١٠)



 فاق ليلخلا ميهاربإ نع رابخأ  ةدن< دونج حاورألا

 0 31 : لاق ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لود 6 هنعو - 6م

 متو نيذلا "م ردتلا لئلا رمقلا مروص لع ةنطا نا 00

 نوطوتتب الونولوبي ال ٠ ةءاضإ هليسلا ف يرد بق |
 كنا 3 يعدل نأ نوحي هير

 لك نيعلا ُر ىلا وأقر بيلا ُدوُع "بوحي ألا ةولألا 2 ماتو
 0 ءامسلا ىف ًاعاّرذ نوعس مد 3 ةروص ص دحاَو ٍلِجَر قلَخ

7 
 ةدن# دونج حاورألا

 لو هيلعهللا ىلص ىنلا تعمس :تلاق اهنع هللا يبرز

 ترك انتامو قلتنا اهنم فرات اه ءادنجم دونجا ل

 تا ا

 باب
 هيلع همالسو هللا تاولص ليلخلا ,يهاربإ انديس ىف ءاج ام

 هللا ىلص هلا لوسر لوي 1-1 رار ءع اس عوا/

 . مودعْلاِب ةنَس نينامث نبا َوْهَو مالسلا هيلع ”'يهاربإ نعت جا : : ملسو هيلع

 . اهمضو ءاتلا رسكب هنم لقأ وهو قزبلاب هييش لفتلا (1)

 . لوطلا ىف عافترالاو ولعلا ىف («)
 . ةايحلا اهب نوكتو داسجألا اهب موقت ىقلا (<)



 ىراخنلا رهاوج مدع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع د يع م ل نعاس غم

 ناكل” تلح الز ليام أ هلا” كءرضرألا
1 5 

2000 5 

 )ل اولا ناك :' لاق انهنع هللا ى 0 نعو - هو

 0 نإ لوقيو َنِيَسْأماَو َنَسْلحا دوم ٍلسو هلاو هيلع

 ةّمهَو نَطِدَش لك نو ةّماَثلا لا تآيلَكَب ْدوُعَأ: قاحسإو ليعامإ اهب

 0 آل نع لك نمو

 باب

 محالا نتن بيس

 00 لاق : لاق هنع هللا ىضر ةرب ره ىلأ نع -

 ىتشأ ني '1ل هاَوَح الولَو , لا ربحت "1 ليئارسإ ىو الل
 : ل

 )١(هاجر .

 ءاملا رهظ ق> هيقعب ثحبف مالسا| هيلع ليربج ءاجو ليعءامسإ شطع امل(؟)

 . اهاقس ىف ءاملا نم فرغتو طوحم تلعؤخل

 . ءوسلا بدصت 6 مالسلا هيلع مهارإ ىلعألا امدح ع )2(

 نتنأ تح هورخداف ىولسلا راخدا كرتب اورمأ اوناك مهنأل , لبق : نتني (©)

 . محللا نين رمتساف

 ىف ىرسف سيلبإ ةسوسو دعب ةرجشلا نم لكألا ىف مدآ تبغر اهنأل (5)
 4 عدول



 محم ىصاعملا ىلع سانلا تفاهم  ةمايصو ىنلا دواد ةالص

8 
 همايصو مالسلا هيلع دواد ةالص

 هيلع 4 37 هلل 0 0 هللا ديع نعد 5
 ع

 ماني اق الص ملل ىلإ 0 ب 0

 ا يل او
 هس للدم مانيَو 0 موُقِيَو ليلا فصن

 باب
 سشارفلا  سانلا تفاع

 هللا :ىلص هللا لوسر تدعم : لاق هنع هللا ىضر ةربره ىلأ نع -

 ًارآت دقوا لُجَر لثك ©” ساّنلا َلَمَمَو ىلثَم : لوقي ٍلسو هلاو هيلع
 . ©هراقلا ىف مهل ”باَوّدلا مدعو شارل َلمْج 0 1 م 0

 5 2 6 نديلا عد ماعلا دعب را نأل )1(

 نم مهل دهنملا مالسالا ىل ١ سانلا كاعد 0-62 (

 .لتالا. حاربسلا :تار'اذإف 5 و ةلاظ 0 ىف تفاهتت ةشارفلا (ع)

 ءىضملا عضوملا ىلإ تفاهتتف ملظملا تيبلا ىف جارسلا نأو مظم تيب ىف اهنأ تنظ

 نأ ا :ىلاز هلا لاك لي م وجنتا 3 وضلا بلطت لاَر : و

 ةلاح نإف اهله> نم مظعأو د 0 ام> نأ 00 5 امتاصعنل اده

 ديأ رانلا ّق قسد كله و ابق سمعتم ٠ ىح تا و ١! ىلع بابك إلا ناسنآلا

 :لومي ملسو هلع ذا ىلص هللا 100 شا رفلا لوهج نم رثد < أ دانآلا

 . 6 ؟زجحم دخآ انأو شارفلا تفاهت رانلا ىف نوتفاهتت جنا



 ىراخبلا رهاوج ل

 باب
 مالا هيلع مكرم نبا ىسيع لوزت

 هللا لص هللا لوسر لاق :.لاق هنع هّللا ىضر ةريره ىبأ نع - 7

 0 8 0310 نأ نيكول هده ىف ىِذْلاَو : لو هيلع

 م مَصِيَو دز ملا لقب بصل 2

 ةدحاولا ةدحسلا 0 7-2 00 قع 10 ُضيِفِيَو
1 > 

 . اهنف امو اين دل ١ نم اريخ

 باب

 ليئارسإ ىنب نع ركذ ام

 ا هللا للص هلا لونسو نأ 10 أ ىضر ةررره ىلأ ن .معدسل 6

 قرم طا ع األ * 0 صارم وع - تناك لق مسو هلو

 نورثكيف داق هاف ا ىردسب ب ل هْنِإَو © ى 2 - ةقلخ ىنا

 ©9212 موطأ + لكوألاف لاوألا ٌةَمْيَِب اوف : لاق ؟ أ اف: اولاق
 0 اناس هَل هللا نإف

 )١( مالسإلا الإ لبقي ال هنأل باتكلا لهأ نع .

 ٠ ..متاياعرب .ةالولا لعفت امك مرومأ ىلوت (؟) :
  1رشلاو نافلا فكو نردلا ةلك ءالعإ كلذ ىف نإفآ :ةعاطلاو عمسلا نم .

 قوقحلا -نم مهلع يبل ام مسشو(8) .



 مالص نيب ام ممألا َنِم 0 -_ 2 اإ : لاق ٍلسو

 10 ىداضنلاو ةوهتلاب لكس 0 ا برم 3 ٍرصقلا

 رطاّريق ىلعراهنلا فّصن ىلإ ىل لمعي نس 0 لان 23301

 نم : لاق مث « طاريق طاريق ىلع راهنلا فض ىلإ دوهيلا تامعف ؟ طاريق
 تامف ؟.طاريق رطاَريق ََس رْضعلا رتالص ىلإ راهملا فصن نم ىل لمعي

 : لاق 3 « طاريق طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ راهنلا فصن نم ىّراصنلا

 ؟نيطا ريق نيدطا ريق ىلع سمشلا ب ِرْغَم 9 نيمبلا ةالص نم ىل لمعي ْنَم

 ىلع سمشلا برعم ىلإ رنا الص خ 00 0 لاق

 ئراضتلاَو ذوهملا ا مك الأ « نيطاريق ني اريق

 كفح نو كشط لع: هللا لاق « ءاطع لقوا هك أ نح اوُاقف

 . تثش نم هيطغأ ىضق هنِإك : لاق ال : اولاق "”؟ ائيش

 5 لوسر لاق : : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع ني بندفيخا 00 ا

 0 دب ”لَجَر "2 0 نأك نيف نك: لوا ا وع

 : ىلاعت هللا لاقو تام ىتح 2نلااقراق هدام را

 . ةيدمحلا ةمألا اهتيأ (؟) . مهنايبنأ عم (1)
 0 يدصقن له ىأ 0 ملا نع مث ىلاعتو هن أحس )عز

 . مثهريغ نم وأ ليئارسإ ىنب نه (8)

 - . عطقتني مل ()



 ىراحبلا رهاوج نك

 ن1 2000 م
 1 ا ع كه 0 ”هسفنب ىدُبع ىَرداب

 ركل فالس لوسر نأ هنع هلا يظر ةرره لأ نع - م

 نأ هللا ادب ىعأَ رم صر ليثارسإ ىنب نم تالق نإ لاك
 33 00 لاَقف زم ولا 11 6 1 ا 50 03 0

 « ”سانلا ىنرذق دق ؛ ”نَسح ٌدلِجَو ” دع نول نانا كملي

 ةمىأ : لاَقف 4 0 اق 0 508 طعأف ع 2 د لاق

 نا كلذ ف "كش وه « لا لاق وأ دال - لاق ؟ كيلإ ا لاملا

 ةقات ىطعأف - رقبلا رخآلا لاقو لبإلا اهدحأ لاق عرقألاو صربألا

 ةبحأ ءىش ةىأ : لاقف عَرقألا ىتأو ءاهف تل راب: 010
 انا قد رق ا نع دو ندع 00 : لاق ؟ كيلإ 2 2 2مئغ 2

 ؟ كيل ُبَحَأ لاما ةئأف : لاق « ًاتسح ًارعش ىطعأو بهدف ُهَحَسف : لاق

 ىمشألا ىنأو « اهبف كل كَرآبِي لاقو « الماح ةَرقب ماطعأف « ”رقبلا : لاق

 جتنا « ًادلاو ءآش ”هاطعأف ”رقلا لاق ؟ كيلإ ةبحأ ءىث أ : لاقف

 « رقب نم ٍداَو اذهو « لإ ( نم داَو اذه 00

 اجرا كيلا(
 كلذ ىفو« هلتقبال هرفكب ادلع نوكيف هب رفكف كلذ لحتسا هنأل (؟)
 . هريغ وأ ناسنإلا سفن : سفنلا لتق ميظعت ىف ريك لصأ

 .ىهرك(ه) عارفا () . منت (©)
 . ءاشلا ثحاص () ٠ -رعلاو ليإلا ايحاص (>)



 سده ليقارشلا ىذا مرت فان

 : لاقق « رتّنْئَمَو ةتروُضاىف ”صترألا ىتأ هنإ مل ؛ مهلا ن :رم داو اذهو

غالب دف 5 ىرْفَس ىف 24 ”نايطا ىف كروكر نيك“ 0
 0 لم لا 

 هال 1 نسحلا َدِلْخاَو 00 ناوللا ءلاطعَأ ىذلاب كلأنمأ 0 كب 3 ” للاب

0 1 : 2 
 0 4 5 ؟وؤلا نإ : هل لاذ ؛ ىرفس ىف هيلع غلبت | اريعت

 اد اريك ”سانلا لرد 0 5 0 عكف 5050

 اذا تسخن: لاك راكلا 0 ا

 لاقف ِهَتْيْدَو هتروص ف عّرقألا ىتأَو © 2 827 لل 2 1

 ضنك نإ *3لاتح اذه ةيلح هز انك ليي (0 ذل لاق ام هل

 لجر 0 هاراوص نعال قار شكا الا ما ا

 لإ وبلا غالب الف ىرفس ىف لابحلا ىب تّمطقَتَو ليِبَس ناَو نيكسم
 ةاش َكَرَصب كيلع َّدَر ىذلاب كلأثأ , كب مث ملل
 ا لاقف

 4 2 ا 660- ,

 ا م ىنانغأ دّقف ريش ىرد هللا 34 ف | 5
 طولا مال

 امنإَف « كلام كِسْمَأ : *0لاقف ء رش هتذخأ ءئشب مويلا كَدَبَحَأ ال هللاوف
 هياؤ 80 او
 02 ىلع 0 تع 3 ىكر لو خم ( 6

 ]١( كللا (0) . قزرلا "ىف تابسالا .
 )<( كللل هل(:) فرعثلااو زعلا ىف ريك لاملا اذه .

 كلل هل () .صرألا(1) . رقفلاو صرلا نم (ه) .

 هللا م ريتا (ة) . هل كللا (م) .

 ( ىراخياا رهاوج - ؟4؛ )



 ىراخبلا رهاوج م

 6-3 اا تعا اك” نأ اين ا #
 ارا مهم سا رذ نأ اهمع هلل ىصر هس 0000-0

 هيلع هلل ىلص هللا لوسر ماك نمو : اولاقف 00 م ةّيمو رح
 ا 0 ذح دير ن و 100 الإ 0 :ىَرتْحي نهو : : اولاقف ؟ 0 سو

 : سو هيلع هللا ىلص ىنلأ 0 ا ال لولا طوال 5

 .٠ رو س0 ع

ا مق 2 لا دود 7 م لح ىف 0
 جلا اعإ 0 3 عل 

 0 0 ه2 (0)
 ادِإَو دون ل ثلا مهمف 00 اذإ اوناك ملف ن

 ةئيا ةمطاف نأ ول هللا أو « دحلا هيلعا 0 ”فيعضصلا * ع 2

 تنطق "تق 5

 0 مما حم مل اذإ ةّوبتلا مالك نم ”سانلا َكَرْدأ امي نإ

 00 ا مسو هلاو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع س غال*
3-0 - 

 ر_-2ء ها 5

 ع

 دا 6 .٠ 20 34 - 7 6 ٍ و / 5 2

 لَحاَحَتي وهذ هب امسح 0 ا ق1 هرا ذإ 3 : 0

 احتء(عز فلا هور ىف الح (( . م6 زحأ )1(

 . ليئارسسإ وني (6) . بوح (:)

 . نوراق (0) . ةبقع نبا ()
 . هل 0 ةليضف لت نع 0 0 8



 1 ايؤرلاو بسنلا ىف بذكلا

 باب
 ايؤرلاو بسنلا ىف بذكلا

 رت ىلإ ليل 5 عدي نأ ١ فلا معان د نإ : 21
 كم لا لوتر ل وأ 20 رب 0 ام هِيَ "رب وأ « ريبأ

 . "لقب "ل ام ٍلسو هلآو هيلع

 بأب
 ءاهبلل الكم ءاج نييبنلا متاخ

 هللا ىلص ىبنلا لاق : لاق امهنع هللا ىو ها بع 52

 نك اراد ب ٍلْجَرَك ءايبنألا لَم يلع ميسو

 نوبي © (نلخدَب 'سّذلا "لعل ©" هبل ”مضارمَألإ (متنأو
 1 مضاو 00

 تس ل ا ا

 . بستن, (؟) . تهللاو بذكلا (1)

 ايؤرلا كمل» لسرب ىذلا هنإف ىلاعت هيلع بذك هنأل هنيع ىلإ ةيؤرلا بسني ()

 . انحو الإ نوكت ال ةوبنلا نه ءزج ايؤرلاو مانمللا ىف اهايإ هيربل ةيؤرلاب

 ..قارحإ ريغ نم اهب ىنيو سديتو نجعت نيط ةعطق (؛)
 . رادلا (ه)

 -- تثجةنبللا عضوم انأ : دازو الماك رادلا ءانب ناكل ةنبللا عضوم الول (5)



 ىراخبلا رهاوج ففي

 011 لح لل لان لم لل لوسر تانم
 هيلع هللا لص ىنلا ناك : لاق امهمع هللا ىضر سايع نبا نع

 لب رإج اقلب نيح ناضمر ىف نوكي ام دوجأو * ”سانلا َهَوْجَأ سو 0
 |0000 0 نآرثلا ةئراديف ناضءر نم ةليل لك ىف هالك ”ليريِج ناكو

 يلا حجيترلا نم ريخعاب ا لسو هياع هللا لص

 هللا لوسر نكي مل : لاق امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع - 4

 انا لا لع ناكو ؛ اشحفتم الو اشحاف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 0 ةالخأ |'كتتحأ ”كرايخ' نم نإ : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 000000 ا ور يام : تلاق اهنع هنا ىضر ةشئاغ نع ءاله

 ام ناك نإف « امعإ نكي ملام اه«رمسأ ذخأ 0 7” نب مأ نيب ٍلسو هيلع

 حورص مهقيو قالخألا مراكد م.تيل سو هيلع هللا ىلص ثعبف ءايبنألا تمت ح

 . بادالا ىلع ثحنو لئاضفلا

 هنوكل دوجوملاب حسو سو هيلع هللا ىلد هللا لوتسر كك لاق )١(

 لبق فورعلا لعفيو «تاحلاصلا تاقابلاب تايئافلا نع ا.نةتسم دوجلا ىلع اعوبطم

 000 رو يك !نانمر ىف نكو داخدحو اذإو داعأ نسحأ اذإ ناكو لاف لأ

 . هتهحر ىدد نيب ىرعشلاب تلس رآلا (؟)

 0 لا بانتجاو لئاضفلا رايتخا قلخلا نسح(ع)

 تاتدلا نومأ نم (؟)



 ماي مالسلاو ةالصلا ه.اع لوسرلا تافد

 مدعو ©

 لو هلآو هيلع هللا لص هلا لوسر متنا اهواي ةنم شاقل 000 ا

 : م هلل ”ققتنيف ملل ةمارس كليتنا نأ الإ هسفنل

 هللا لوصر ناك : لاق هنع هللا ىطر ىردخلاديعس ىنا 30

 , 9 (هردخ ىف ©'7ءاَرذَملا نم هيَ دَحَأ لسو هيلع هللا لص

 ىلص هّللا لوسر 20 هللا ىضر ةريره ىلأ نع - ؟ا//

 5 ا لسو هل آو هيلع ىلاعت هللا

 01 ر تي لاق امنع هل ىضر رع ن هللا دبع نع 2 407

 ”لوقي ىتح مهماع نر 0 لو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 , 0 عفا فارق يدر لاسم اي ثرجحلا

 هلل ىلح هللا لوبتسر نأ امنع هللا نسوارمت نادل دبع نعي 0/6

 ركب وبأ مق ٍديِمَص ىف َنيِعمَكْحَم "”ساّنلا تأ : لاق ملسو هلآو هيلع
 0 ١ , 3 2 ل يسع ا يي

 0 0 هللاَو " ”فعض هعزن ضعب فو نيبون ذ وأ ”ابونذ عنف

 .ركبلا )١(
 . هللا دودح ريغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنم ءايحلا دوجو لو اهرتس (؟)

 همذو هباع امارح ناك نإق ١)

 . داجلا مالك لثم ةعاسلا برق تايآلا روهظ هيف ()

 . قفد (/) . اولد () . مانلا ىف (ه)

 ةليلق هتاحوتف لب هتليضف نم طح هيف سيلو قفرو لهم ىلع ىثم هنأل (م)
 . ةدرلا لهأ لاتقب هلاغتشال



 ىراخبلا رهاوج قي

 نتانلا]ق“ 6 0 تااحجساف “رم اهذخ 7
6002 

 . "”نةطمعب 'سانلا بّرض ىتَح برق ىرفب

 هللا 00 دل 5 00 0 م يع 02-0

 سس ملوض ىلا

: 

 نر 0 7 510 ني 00 نوُدَجشي موق

 . 0 نسل مف رهظَيَو نوفي ال
 هي 000 نر راما دعس ىبأ نع ا

 ذأ د ىعأ *5 ٠-1 نأ ولف « ىباحْصَأ اوبس ه5ال : مالسلاو ةالصلا

 0 ف ل ”مدَحأ ل ملي ًاماّبهَذ

 بأي
ِ 

 0 بح

 هللا ىصر بزاع ب ءاربلا تعمم : لاق تناث نب ىدع نع عما

 0 3 املا لوقي سو هل 1 هيلع ا ىلص ىنلا 0 لاق هنع

 4 1 ايوق الماك (؟) . امظع اولد )1(

 اللع برشتل انطع امل اوب ريض مش اهركرأو مولبإ اوورأو اوور ىتح )(

 :هف عرتتو لينادع

 . مهماسجأ نمستف اهتاذلب نوعتمتي ايندلا ىلع مهصرخل (5)
 . فصنلا (1) هقفنأ ىذلا ماعطلا نم (ه)



 0االلاا ا ك

 ميو ةنلا ساب فلحلا

 ل اميز . "5 .م 0

 مدعي نهو 3 أ 0 "ف 6 قام ل يع 0 نمأوُم لإ

 .” ولا نشب

 باب

 لافت تانك
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 : لوابو زهس نعال
 . مقو ول بنذب دا وم رسال نوم وأ ةجسلا (ز



 مريب مظعأ بنذلا ىأ ناس

 2 2 ب 1 1 ص 2 04 ريك .[--0 ١

 َكَساَر 0-0 هللا ءأش آم ٍينءدَيَف « ادجأس تع بيادر
 ٠ - 0 يا

 « 'عفشت ْمَمْشاَو عمي نع هلففن ل2 راف «
 هيلإ دوعأ مل« 7 اخاف 2012 ىل حيفا ا
 دنا يلح داك اج 0 ت2 ل م 9

 10 الإ ٍراَلا ىف تب ام ”لوقأف ةعبارلا دوعأ من ةثلاثلا دوعأ
 . ( اهمف َنيِدل اخ ىلاعت هللا لوق ىنعي « © دولخلا هيلع ّبَجَوَو "”نآرقلا

 باب
 مظعأ ا

 هللا لوسز تلأس : لاق هنع هللا ىَضَر دومتم يا ذيع 0

 0 لاق ؟ هللا دنع ُمظعأ بئذلا أ ماسو هيل ا و

 3 نأو ++ لاق ؟ ع أ ميظمل كلذ نإ : تلق. ير وهو

 ةليلح قار نأ : لاق ؟ ءىأ ة 2 قلع كَعَم معطي "نأ فاحت كلدَو

 4 كراخ

 )١( ءالؤه ىف كتعفش لوق, نأك مهبف عفشأ اموق ىل نيب .
 . ءالؤه ىف كتعفش لوق. نك (<) . قبس ام لثم لعفأ (؟)

 .اريظنو الث ء(4) .  رافكلا مثو (ه) . ًادبأ هسبحم مح (4)

 ةماقتساو قلاجلا ىلع لدب قلخلا دوجوف ءىشث قلخ عيطتس ال هريغو ()

 . ةماهتسالا هذه ىلع ن< مل نينثا ريدا ناك ولو هد.حوت ىلع لدن قلخا

 . ناريجلا قوقح نم هب ىلاعت هللا ىصوأ امل لاطبإو انز هنإف هتجوز (4)



 ىراخبلا رهاوج مر

 ًادلو هللا ذختا اولاقو

 001١| لمينا نعابن ل يشر سبع نإ نع ١ 3 0 ,
 لَو ىنتتش 7-5 و كلذ هل نكي 1 ل ا قاع للا “لاق لاق

 ع 3 د 7 7ع معرف َىَاّنيإ 6 ا 6 كلذ 0 0

 ا 0 نأ فايف 0 4 هلو ”ىايإ همم هي ا 0

 1 وو

 باب
 1 اهلك ةوع

 سو هيلع هلل ىلص ىنلا ن اك: لاق نع قا طر ىلا نع .7

 دع انو 0 ةرخألا فو ةكلخ انادلا ى ء انتا ا ١ لوش

 لبق ًادوجوم امبدق هتاذل دوجولا بجاو ىلاعتو هناجبس ءىرابلا ناكامل )١(

 دحاو ههشبال ناكاملو ةيدولوملا هنع تفتنا اندحم دولوم لك ناكو ءايشألا دوجو

 ةيدلاولا هنع تفتنا دلاوتف ةيحاص ةسنج ماهل نوكن ىتح هسناحم الو هقلخ نم

 .  ةبحاص هل ن نكت وانو ذل قركي ىف ]ل للك هوك اذه نمو

 قزرو ةيفاع نم ايندلا ىف ريخ لك ةوعدلا هذه تعمج ريثك نبا لاق (؟)
 كلذ ىلعأف ةرخآلا ىف ةنسحلا امأو رسششلك تفرصو حلاصل معو عفان لعو عساو



 عربشب هيلع ىعدملا ىلع نيعلا ؟ ففعتلا وه _ هرم

 باب

 دس علا

 هلاو و هيلع هللا ىلص ىنلا ل اق: لاق هنعهّللا ىضر ةريره ىلأ نع  ه.#

 ُةَمدالا آلَو 36 رمل ا د ىذلا "0 نيكل : ملسو
 57 اقرب 10

 ىنعي منش نإ اجار 0-52 31 | نآتمقلا لَو

 212 لب ىلع نيعلا

 ىلع ا ا 00 1 امادحإ تح رخف ةرحخلا ىف

5 20 : 1 - 5 
 لاق : نبا لاو امهم هللا ىحر 5 نا ىلإ 8 رد ىرخالا

 اعد كد! 6 8 دب مالا 0 7ك هماع + 7: 2 ومر

 0 نيدلا 0 7 اهماع أوا 0 ا اهوأر 0 ط1 9 0 0

 ةاجنلا امأو باسحلا ريسدت وتاص رعلا ىف 8 عزفلا نمنءآلاو ةنحلا لود ح

 .تاهشلا كرتو ماثالا وم راحلا بانت! نم ا.ندلا ىف هبابسأ ريسدت ىضتقي وهف رانلا نم

 .ةكلا قانشلا )1(

 . فاكسالل زرحخلا ةلآ (م) ٠ . اينغ لهاجلا هبسحيف ةلأسلا نع (؟)

 ير اع رح قح موزا نع هر ابخإ درجع ىأ (4)

 . هلامو همد نود نم ه.اع ىعذملا د 5 الو 2(



 ىراحبلا رهاوج نطل

 ن١ لاف تفرتعاف اهورَت ذه . ةيالا 4 الولف انمم. مهناعاَو وللا دهعب 1 1 0 ا ا ا يه ع رك كو مو

 3 1 1-10 ع ه- 1 5 ٌُ م

 ىع دما ىلع نيمَحلا 5 مل_-و هل او هيلع هليأ ىلص هللا لاو لاق : سابع

 ا ١

 باب

 مره لإ لو هلاو هيلع هللا لص هباتك

 هيفا زد برح نب نايعش وبأ ىنندح : لاق سابع نبا نعد هكص

 4 "0 اة2ر نيبو قب تناك ,قلا هدلل ىف فلنا: لاق وق ىلإ

 آلا ىلص ىننلا نم باتكب <ىج ذإ ماشلاب انأ انيبف ٍلسو هل آو هيلع هللا ىلص

 مدفع ىلإ ”عفذف هب ءاح ىناكلا 0 نك 4 8-5 ىلإ 1 و هيلع

 نم دحأ انهه : لقره لاتف « لقره ىلإ ىرصب' ”يظع هعفدف احلا
8 . 1 -0- 0 2 1 1 

 تيت لاق : ناسفس وبأ 00 معن اولاوو ؟ ىن هنأ مع 31 ىذلا لجرلا اده مرف

 مكيأ : لاقف هيدي نيب انْساْجاَف لقره ىلع انلخدف شيرق نم ا

 000 افا انآ : تلق ؟ ىن هنأ عز ىذلا لحرلا اذه نم اين ”برقأ

 لوألا ثيدحلا ىتيببلا لك دقو هب ىعدا ام عفدل ةنيب نكست ملاذإ (1)

 2 01 ىلع ةنيبلاو : ةدايزب

 نينس برحلا عصو ىلع ةدبدجلاب حاصلا هدم )0(

 : رش ىأ نإ ثراخلا (4) . مورلا ميظع رصبق (©)
 .. ةرمثعلا ىلإ ةثالثلا نيبام (ه)



 3 لفره ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا بانك

 ىأإ مل لق : لاقف هناآمج رب اعد مث « ىناخ "”ىباحسأ اوسلجأو هيدي نيب

 : ريذكف "وب ,دكنإذ :ىب هنأ ”ماي ىذلا لجرلا اذه نع اذه ”لئاَس

 « تبذكل "”بذكلا َلَع او ريثوي نأ الوا هللا منأو : نايفس وبأ لاق

 بّسح وذ وه : تاق لاق ؟ مكيف ُهَبسح فيك هلس : هنامجرتل لاق مث
 هو منك لبف : لاق . ال : تلق ؟ "كَم .هئابآ نم ناكل بف : لاق

 ”فارشأ ”ةعبتيسا + :لاق . ال. تلق ؟لاقاام لوس نأ ١ ل
 0 4 نوديزب : لاق . مْواَفَمَص لب : تلق ؟ مْؤًاَقَعَص مأ سانلا

 نأ: ادلب هنيد نع مهنم دحأ دت'ع له: لاق نور 000

 ا

 انني بولا نوكتت تلق ؟ هانإ مكلاتق ناك يل 0 يل

 0 تلق ؟ رالني ]يق 2: لاق . "”هيهبيصنو انما

 نم ىننكمأ ام هللاو : لاق . اهيف ”مئاص وعام ىردت ال هما ا
 لبق دخأ لوعلا اذه لق ليت لاق مله ريغ الا ”لِخذأ ةلكا

 2+ م

 . بدكلا ىلإ لفن (؟) . نييشرملا )١(
 .بذكلا نوبحمال فارشألا دحم رظناف حبق وهو ىنع هوكحم وأ هوودي (؟)
 .انل ةيونو هل ةبون(ه) ١> . اضر مدعو ةيهارك (8)
 ىف نيداسلا نم نوكرسشلا باصأو ردب ىف نيكرمثملا نم نوماسملا باصأ ()
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 ىراخبلا يهاوج 0

 6- تح ع 5 1 4 5 1 ا

 مكيف هنأ تعزف هبّسح نع كتلاس ىنإ هل لق : هنامجرتل لقره لاق م

 ناكل ه كتاعو اهموو 00 8 006 : كتل تلو 6 ه0 ود

 010 111 اكلم هئابآ نم ناكول تلقف ءال نأ تعرف "كلم هئابآ ىف
 ٠ 2 .٠  4هين 6 04 5

 تاقف ؟ مؤافرش مأ مؤافعضأ ذءابتأ نع كتلأسو . هثابآ كلم بلطي

 فاذا ةونيح 2 له كتلأسو . لسا عابتأ مو « مؤافعض لب

 ةاقاعللا نكي مل هنأ علا ال نأ تح رق ناغاع لوف نا )بق

 ادد لع كتلأسو  ؟7 هللا ىلع بذكيف بهذي م 0

 قذف 4 اه ل هعارق هل 0006 هيف 0 ع دعب هسد نع مهم

 نودمني مأ نودفرب كه كاتو بواهقلا هم اشد ٠ :كاطلاخ اذإ نامعإلا

 له كتاآنو.. م ىنح 10 نإمإلا كلدك و نوديرب مهنأ تحيزف

 3 لاني الاس 2 برالا 0 ةف هومتاتاق نأ هك 0 58

 َكلَأسو ٠ ةيقاعلا مهن 5 لت لس كلذك و فيم ىرلاتو

 كر 0 اد لسرلا كلدكو 8 ال هنأ تدعو دس ع

 اذه لاق نأك ول انلقف ءال نأ تعزف « هلبق لوقلا اذه دحأ لاق له

 . هلبق لبق لوتب 2 لجر تاق اف دحأل وقلا
 | ع .ه

 2 َدلَّدل و ماكزلاو مالصلاب 5 رحأد داق َ؟ ما 6 - لاق م

 )١( ةلاسرلا راهظإ دعب (؟) . هتلاسرب رهظي نأ لبق .

 ( ىده محدانزو ل 7-5 قح ةدايز ىف لازيال 4 1

 ):( ماحرألل (ه] . ردغااب هيلاطملابءال ىذلا ايندلا ظح بلطتال اهنأل .



 سوي لقره ىلإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا باتك

 تنك د قو ؛ يدا سلا : لقره لاق ؛ ؟ "اجار
 كل صاح ىأ ل 27 مم هنأ 0 جراخ هنأ معأ

 72 0 100 نع 1 60 1 تببحأل

 ل

 . هيفاذإل ا رو

 مورا ميلظع لورا كارم دمع نم محلا نحن نم” لا 0

 7” مالشإلا ةي اعدب وعد إف ا متنا نم لق ؟ م

 ا 1 0 6 'للت لمس

 0 ل تكمل ل 7 نييينلرألا 0 كد

 نأ 0 لو ل كر ولا هلا 106 و اين
10 

 رس ع

 9 طغالا رثكو هدنع تاوصألا تعفترا باتكتلا ةءارق نم غرف انلف

 . نامزلا اذه ىف ثعبيس (؟) . ةءورلا مراوخو مراحلا نع تكلا 01(

 . ديحوتلا ةدابش (ه). ' . هلإ لضأ( ١) -رعرت رعت

 همالسإ نأل وأ ماللاو ةالصلا هلع دمحع نمآ من هيبنب انمؤم هنوكل (5)
 3 هعابتأ مالسأل بيس

 00 لخر سرأ ن هللا دبع ىلإ ةبسن وأ اياع را عيمج ىأ نيعرازلا ()

 . مالسلا هيلع ىددع نءدل ةفلاخم ءاشأ هنيد ىف عدتبا. ىراصتلا

 .ل هلا .ةعرسش ىذلا مالسإلا لع. 5رارمتسا ىلع ملأ 0 م(
 ىردصتلا ىلإ لقره لم اومهف ذإ مورلا ء اظع نم (9)



 ىراخبلا رهاوج ع

 5 ا! دل نيح قال تلقق : نايفسوبأ لاق : انجرخأف ان و

 000 || 77 رفصألا ىب كلَم هقفاحيل هنإ “” ةميك ىأ نيأ رم

 مالسإلا لك هللا لخدأ ىتح رهظيس ةنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مب
 مورلا رشعم اي لاقف راد 0000 ءاذع لقره اعدف : ىرهزلا لاق

 000 مل بتي انأو" ار 0 ا

 ا دق اهودجوف باوبألا ىلإ ' 7 حولا رع َةَصْيَح اوصال لاق

 تيد ىلع كتدش ”تربتخا امنإ ىنإ لاقف مهب اعدف « مهب لَك لقره لاقق

 هنع اوضرو هل اودجسف . ”تببجأ ىذلا متم تيأر دقف

 باب
 0 ملسو هلاو هيلع هللا لص هباتك

 هيلع هللا لص هللا لوسر ناب ها يدر سابع نيا نعسصه#»

 0011 ولا ةفاذحا نب هلل دبع عم ''”ىرشك ىلإ هباتكب تسب ملسو

 : رهتشاو مظع ىأ :رمألا رمأ (1)

 .مورلا (ح) 2 . عاضرلا نم سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنأ ةينك(؟)
 . ةمألا هذه دعب ةمأال نأ بتكلا نم دلع هنأل (هز . نمزلا (:)

 . اهرفن اورفت (5)
 ىلإ هللا لوسر دمت نم «ميحرلا نمحر ا هللا مس باتكلا ىف ناكو زيوربأ ()

 حدلإ هال نأ دهشأوهلوسروهنئاب نماو ىدهملا عبتا نم ىلع مالس :سراف ميظع ىرسك

 07007 ابا 7



 مسويه 2 ةمايقلا موي برلا ةيؤر ىرسك ىلإ هللا لوسر باتك

5 0 0 . ٠ 

 نيرحبلا مظع قر 7 ةردصلا يظَع ىلإ ةمقرب نأ محو هيلع هللأ ص

 - - ا

 هللا لوسر اعدق : لاق بيسملا نبا نأ 2007 ,ةقارم هأر اف ىَرتك 0

 "ا ملسو هيلع هللا لص

 باب
 رد لاتقل ملغ ال .ّنلا'نإ

 لا 5 تاع هدا ىضر ىردذنا ديعس ىلأ نو ا

 : لاق ؟ ةمايقلا موي انيردكي |ه « هلل لوري: ل لل

 ؟ باحساهمف ير مريول سوشلا ةياورف و 'له منت

 1 ل د'وض ردا 2 رمقلا .ةيور ىف وراق لهو : لاق ءال اولاق

 نوُرَأ 0-0 0 نة ”باحص اهمف

 23 ع هللا ةيور 1
- 

 انأ ىنإف هللا ةباعدب كوعدأ هلوسرو هدبع ادممنأو هل كيرمشال هدحو ؛ هللا الإ ح

 ملسأ نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ابح ناك نم رذنيل ةفاك سانلا ىلإ هللا لّوسر

 سوحما منإ كيلعف تيبأ نإف مست

 ىريك بئا' ىواس نب رذتلا )١(

 ملو هلتقق هنطب قزف هيوريش هنبا ىرسك ىلع هللا طاسف اومطقنيو اوقزفتي (؟)

 . هنع هللا ىذر رمع ةفالخ ىف ةدكلاب اوضرقناو دفان صأ كالذ دعب ملل م 3

 . ةلداجم الو ةعزانل_نورضتالو دحأ ؟رض,ال («)



 اعلا راع موت

 / 00 اتاك ام دما 0 هل باقل ما نك اذ

 ا 20200 ص هللا َرْيَغ 0-0 ص قب دل
 لا الا دنت نك ع ذل | 1 ع راقلا ىف 0

 0 3 لاقي دوهملا ىعدُيف .« باتكلا لش ءَأ 040 0

 من ادا لاي شا نأ 8 0 انك اون ؟ 0 0

 0 ا شع اولاق ؟ نوب ”1داهرراو الو ةيجاص نم لادا

 0 ارنا :أكرالا ىلإ نورشحيف ا ا
 . ه1 را
 2 0 قراصتلا 0 3 4 راثلا 8 نوط ع أمت

 0 ْط "لايق . ملل نأ 3 1 ع 0 0 م

 لوألا 1 ”فالردكف ؟ ن ١ نوبت 2 »6 ِداَو ل يلا ند م هللا ل ام

/ 
 3 2 نيملاعلا بر مآ 5 رجاف 5 "نم هّللا د ف نع قيال اذإ

 عينت ١ نو راقعنت اذام لاقيف 4 0 27 ىلا ند ةروص 5 ّى 0-0 4 ا 2

 |0000 الا قا < 7 ةرسادلا انقراف اولاق ء هرعت تناك اما ةكأ ةلك
> 

 : هللا "نود ند ذفت ةراحح )1(

 . قيدنزوأ دحام وأ ىصادملا ىف كمهنم(خ) . هبرل' عيطم (؟)

 . ءام هنأكراجلا فصن ءارحصلا ىف ءارام (ح) ٠ مهملإ (ه) . اياقب (غ)
 ١ . اهل جاومأ مطالتو اهداقتا ةدشل رمسكي (0)

 ش . لاقتنا الو ةكرح الو فيك رثغ نمهتءيؤر ىلاعت مثدهشأ )م(

 . ةعاطلا نع ايندلا ىف اوعار يذلا )٠١( برفأ (ة)



 مونا/ 2 ريثحلا هول لسو ىلع هللا ىلع هفصو  لوقلا ريثك مإ

-- 

 2 ديف انك ىلا انبر:رطعست  نفو يلدا م 1
 72 ع

 . انزل ترم « ًائيش ولاب كل قل " كبر انأ 'لوقيف

 باب

 لوقلا ريثك مثإ
 لسوهللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - هم

 3 . حوت ام لكي تام نأ اهنإ ءارلاب قك

 هضولل قنيساكلا ل راو

 قص هللا لوسو طخ غلاف اينع هلل ىشو استعن ا

 ىلات هللا ىلإ 0 نإ ”سانلا اهيأ اي : 0 ٠ ملسو هيلع
 5200 ه ديعن ٍقلَخ 4 5١ ارم 1 01

 ىسكي قئالخلا لَو َنِإَو آلأ : لاق من تلال ع ا

 تاذ مهب دحيم تم ني لاجمبهأمي 2 اربإ ةَميقلا 2

 اوثدحَأ امىردت ل كن لاق 3 اة اي لوقا . لما

 .نيهاصلا انسلاجو مهتقدنزو مهداحلإ انكرتو انايند ملاصمو انشياعم ىف )١(

 . ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا ةنس انعبتاو نيلماعلاو ءاماعلاو ءايلوألا انرزو

 . ةمايقلا موب نوعومج (؟)
 رانلا ىف قلأ موي هللا تاذ ىف ىرع نم لوأ هنأل مالسلا هدع ليلخلا ١)

 . ليلعتلا ىلع لدي ريغصتلا (ه) 5 رانلا ةبج (4)



 ىراخيلا رهاوح *ةيرج

 ُ 007 08 تنكو) 7 ملاصلا 1231 6 لوف  كدع
 ا 1 0 25 مق 0

 ف : لايف 4 0 بيق |

 و2
 5 ممتقراف 0 6-5 ٍََى 0 0 0000

 با

 بيغلا حافم هدنعو

 هللا ىلص هللا لوضر نأ امهنع هّللا 0 ا لا دبع نع ل هزل
 222 ةعاّسلا ع دع 6 3 0 1 0 ممم ْ لاق ]سو د

 ظل د[ ذم نلت ىرذتت ان“ 0 لا ىفآم 0 0
 2 5 0 ْ هر

 3 5 0 ا ٍضرا ىاب ست ىردت أم كا

 7-4 كيب نم

 يم يس
 0 اهنم.ءىث ملع ىعدا نفث هللا الإ اهماعبال (0)

 0 ل 0 (

 ّْ . هلازنإ تقو معي (5)

 ..صقان'وأ للماك ىتأؤؤأ رك ذ (2)
 . رش وأ ريخ نم اهارخأ وأ اهايند ىف (5)

 اه ااا قا

 لوسرلا عبات ىلولاو بيغلا ضعب ىلع لوسرلا ىلاعتو هناح. هننأ .علطي (|

 ا نس طرا نم الإ ًادحأ هي يف رهط الع ماء ملاع م ىلا نا



 5-2 ىلا اهآر يؤ ةعاسلا َمآَق

 بأب

 الا

 هللا لص 0 نوفر لاك : لاق ةدع للأب ئضان ةريره ىنا رع سما

 اذاف, .اهم رس. "نم سنتلا "ملطت ا قحت ةعاشبلا ١ موقت لا: او هيلع

 "1 م 0 اسمن فني ال نيد َكاذف « اهياع نم َنمآ سائلا اهاَر

 ايي 0

 ىلا
 مك رار 6
 ًّّ 42 0 2 1 ع 2 0

 هنالا ١ مممو» 3 اوقرتعا نو رد و ِط

 ا 2 5 ”ىناتعتباف ن ا هيلا ىاتأ هلك 1 ا
 5 0 . مل
 )َ يف 52:5 0 لاجر 1 2 / ةضق نبلَو 17 0 3 ةيلبم

 يادي 2

5-0 

 عفني الو عولطلا دعب ناعإ اهعولط لبق يما ةيركشملا رفاك عفنيال ىأ(١)

 نامعإلا يح نأل هدعب ملاص لمع عونطلا لبق احلاص لمح تو 0

 لو كه اك دال كلدو هدرا دنع لم وأ ما نم حد ذئتن> لاصلا لمعلاو

 نأ هللا بع ىفأ م احلا نعو ( انسان“ ا اخ مهناعإ مهعفني كلي 001 ا

 م جوجأهو جوج مودع دم وكل لوز م لاددلا 0 تايالا ل هأ
 : هيغل مسؤول م ل جورخ

 . مهشاح 0-2 ا هولا نم (؟)



 ىراخبلا رهاوج 1-0

 24 رن لال مل لاق ءأَر أ ف حبت 0 عار ت1 0

 3 ءوّسلا ”كلد نهد 5 ام اوُمِحَر م ديف |مقوف ملا كلذ ف

 ه- عَ ب

 هلل رم "0 اهو ندع هن انوع قلبك 7 ٍةَروُص نِْحَأ قءاوراصق

 0-5 ا 0 همس اك يذلا اونا اما د الق

 01 010 دنا زواج طخ رحاو اح الج اوطلع

 باب

 هيلع هّللا ىلص ىنلا مدق : لاق امممع هللا عسا بايع نا نع -خ 57

 0 | وااقف « ءاروشاع موصت دوهملا اذإو ةنيدملا ملسو هلا ىلعو

 5 ”عنأ هءاصأل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاف « نوع رف ىلع ىسوم هيف

 )١( ناكللا (؟) لاجرال .

 قع ارطنت ملي تق ىلع ارعذنال هلا ىخكر راج نع مم ا

 ءاطع اهف كت ةعاس هللا نم اوقهاونال 2 جلاومأ ىلع اوعدت الو مدال وأ

 1 ( ريخلاب مهلاجعتسا رمدلا سانلل هللا لجعولو ظ ىلاعت لاق جيل بيجتسيف

 مهملإ د ف هنعلاو هيف كرابت ال مهللا بضغ اذإ هلامو هدلول ناسنإلا لوق

 . هاسالو هلع ىعد نم كلهال ىأ 4« مهلجأ

 مسصصإ ا ىعءومةمادت همو5ونوعرف 4-4 قرغأو هموقوى سوم 4 هللا ىحن أ ) ع



 ٠١ باتكلل ثيدحلا ةقباطم

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هلل ىكر ىرعشالا ىموم ىلأ نع - ه4
 0 م ل 3

 هتلفي م 0 0 ماظل ىله ول هلل 9 ملسو هيلع هللا ىلص

 كا ا ال 7“ 1 | 0

 ىيرعلا نخأ اذإ كير دعا كي هكا مول ا م أرق مث : لاق

 .4 ؟؟9ديدع لأ هذخأ نإ 00
 أ 0 ه-

5 
 ١ ا 5 3 :2

 راهغلا قرط الا ماو ر +

 0 0 ع هك :
 هلمذ ةاردا نك باصا الحر نأ هع هللأ ىحكر دوعسم نا 3 ب 06

 3 5-98 ٠١  1١م 2-

0 5 : : , 1 

 ل

 اوناكو (رهحالا رحبلا ) مزلهلا رك رسولا لك ىنب انزواجوإف ىلاعت ل

 دنع و4 ًآودعو ا هدون>و نوعرو مجم اف ؤ لتاقم 6

 3 ناصح ل موهقو علا ةئامعسو فلأ فلأ اوناكو 1 نسل قورش

 . لمع 01(

 ةليوط ةدم هصاخب مل ًانمْوَم ناك نإف ء كرملاب هماظ ةرثكلا ًادبأ هصلخم مل («)

 َك هدءاتحا رده

 هسفنل وأ هريغل «هريغ وأ ناك ًارفك مللظلا نءمظع ردح هيفو بعص عبجو ()

 ا هير لهأ لكلو

 ) ىراخاا رهاو> -



 ىراخنلا رهاوج هك

 هر تا 5 6 9 و ٍِ 0 0 2 ١

 نيهذي تآانَسأكا نإ "”ليثلا َنِم ًاَلْرَو راما 7 ةالّصلا

 : نأ 01 "000 ءرك اذلل ىَرذذ ”يرلذ 0 كانمَسلا
- 

 00 ند أمم 5 نم 3 سو هيلع أ ىلص ىنن :لا لاق

 باب
 ةهشدب ظ كساعأ جمرك أو «برعلا نداعم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا لثس لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع - ه1

 قدي اولاق مات تأ دنع.“ كك لاق ؟ “م 0 ٍِساَنلا ئأ لسو

 لل 8 نأ هللا 2 "فسوب ٍساقلا 0 اف لاق« كا اذه نع
 « كلأسن اذه نع سيل اولاق « هلل را قا ىلا نبأ دق فا نا 0-0 2 مريوم ا

 ةّياداطا ىف 1 رايت لاق « معن اولاق ؟ ىف 1 - 0 ل 1 ف 0

 رصعلاو رهظلا ىتاثلاو حبصلا لوألا فرطلا )١(

 . اهرفكت (م) . ءاشعلاو برغلا وأ تاعاس دعب تاعاس (؟)

 ظعو اذإ ظعتي نا ةظع (:)
 : مهلك سانلل ةماع وأ ىل ةصتخع ىيصعمل ةبهذم ىتالص نأب ةبآلا هذه ىأ (ه)

 ايئات ءاجو ًائيش ىنأ نمع ريزعتلا طوقسو اهوحتو ةلبقلا ىف دحلا مدع هيف ()
 . اهدا

 . .اهاجلا فيرعشلا نم ريخ ملاعا عيضولاف ءنددلا اومهف ()



 10 باتكلل ثيدحلا ةقباطم

00 

 هيلع هللا لص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر 0 نب الا نع فهنا

 0 نأ تا ربقلا ىف 1 0 لق مسوهلآو

 00 مرخآلا ف 0 دال قف تال لوقا

 أ
 ءادنلا دعب لسو هلو هيلع هللا لص هتعافش ءاعد

 هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع - هاه
 وعلا هذه كلر ل 2ءادنلا مماسي نيح ل لاق نم :لاق ٍلسو هلآو هيلع

 0 عيا ةليصفلاو ةلدش : ًادمم تأ ةمئاقلا َمالَّصلاَو َمّماَتلا

 . ةمايقلا موي ىتَءاَفُس ل 0 14 0 لع ىذلا و

 . هيدنو هنيدو هبر نع هدسج ىلإ هحور ةداعإ دعب (1)
 . ريشانملاب اورمشن نيذلاو دودخألا باحأ مهنتف نيذلا تبث اك توملا لبق (؟)

 ريقلا ىف. تابثلا مه لصحو نيكللا لاؤسو ه>ور ةداعإ دعب ريفلا ىف (*)

 نوكيو عفن. لاصلا لمعلا نأ ملعن كلذ نمو ايئدلا ىف هللا ةعاط ىلع مهتبظاومم

 . ةماقإلا وأ ناذألا () . ةماقلا موه لوملا نم ةلجا بوت
 نيتولخلا رئاس ىلع ةدئازلا ةبترال ةليضفلاو ةنجلا ىف ايلعلا ةلزنللا ةلمسولا (ه)

 . ممسو هيلع هلل ىلص هنم عضاوت ادهو
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 باب
 1 ةياقا موي مهل مقن الف

 ١ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ن نع - هاو

 00011 ةنايقلا ءوي ©” نيمتملا 1 ذا للا ناي هنا : لاق

 . 4 اَنْرَو َةَماَيَقلا ماي 1 يق ”وافاؤلاو 1 7 لاك ( ةضاون حانج و ا

 بأب
0 0 01 

 4 ةرسحلا موي مهردناو)

 000 0010 يضر ىردملا هسا أ نم

 ؟ ارو 0 له د ا 6 3 5 ةنجلا له ا

 « رادتلا لهأ اي ىداتني مث ء©” مار دق 0 « تولا اذه من ا
 م

_ 6 

 معن نولوةيف ! اذه نوف رعت لله لوقيف « نورظنيو نوّشرشيف 0000 007 نولوتيف اذه نوفردت له لوقيف « نورظنيو نوكأ
 ١  2 5هع 1 ََكس 8 ع 5 35 ع ل )/0« 2

 الف دومل+ ةنجلا لها اي : لوقي مث « مب ذِيف « هار دق مهلكو « توملا

 )١( بورسشلا لوك ألا (؟) .هاجلا وأ لوطلا ىف .
 ا نم ضرع وه ىذلا («)

 . مهسوءر نوعفرو مهقانعأ نودي (ه) ٠ داوسو ضايب هيف (5)

 ال لو راقت اهناح ب ةرطن كي
 ١ ندبآلا دبأ (7)



 ع.مه كنآلا ثددح

 هلوق 8 هيلع ا ص أ 1 2 0 دوخ ر انلا 1

 4 000 ف مو 0 0 ىع ا ا ماوي مرر وا ىلاعت

 . 4 نونمأوي ال مثَو ف" ”ادندلا لعأ ةلفغ ىف ءالؤهو

 بأب
 كفإلا ثيدح

 ه ردد 21762 104 1 م 00 ل ل ا 3
 نوهتي ف هجاوزأ نسب 7 0 00 ل دار | اذا ا هيلع

 5 ل
 0 اها نع ة 0 قاس 7 )ع 5 ايل 2 4-7 ا 2

 لزت ا جداوه ىف 10 ١ انو )ع ”باد>ملا ل و7 ! نك لعب هوم 0 ,>حف ىب سم

 كلت هب هنونع نم مو هيلع 0 ىلص هلا لوح غرف اذإ ىدح ََن رتل )2 يق

 اونذآ نيح ”تمقف«' ليحتاب هليل ”نذآ ةنيدملا نم اناا
 0 ا 3 هديا 0 7 ١

 ىلإ 6 0 ا 0 شجلا 06000 ىَح 5 ير

 رانلاو ةنجلا لهأ نيب لصف )١(

 . ةلفغ راد تسيل ةرخآلا ذإ ةلفغ ىف ايندلا لهأ (؟)

 نوي ولعل آيط )( رغم نا ع(

 . مالسلاو ةالصلا هيلع (ه)

 فانركو عحر 0و0 . ةعازح ن٠ قلطصملا ىنب ةوزغ )3(

 . هل توهجوب ل ١ ١) / هد رف ق>اح ءاضقل هز معا مل أ(



 ىراخبلا رهاوج د

 5 ما املأ 8 ز> نو ىل "7 دقو اذإف ىردَص تسد لْخكلا

 0 0 4 « نيذلا 1 5 )ع ا 0 ىدقع تسكلاف م

 6. 9 -2 4 1 ه- هر 7 نإ 3 رد 7

 مثو 1 2 تنك ىذلا ى ىريعب ىلع هولَدَرَو 0 اول حاف ل

 000 001١ 7 راقت لل اقام كاذ د[ ءاسنلا ناكو « "هيف ىأ نويسح
 : 0 اهون 2000

 سَ موقلا ركفتسإ ص 4 ماعطلا نم ٠ ع أ 0 5 ع و محلا

 5300 001١ 7 5-5 1 5 4 2 ا ا خم 5

 أوثعيف ا هد دح ةيراج تك ندا جدولا لع ”هوعقر

 : . اإل ع 9 - ّ 0 5
 مهزيم تنبح 1 : تملا 6 ف كعب ت0 0 4 5 لجلا

0 

 1 3 ١ 3 ١ زان 2
 0 ا 0 ىذلا 0 0 0 0 كا هيف نسيلو

 1 ةدالق )١(

 نحيتي ال :ىثافتتلا لقو . قرعلاك ضايد هداوس ىف فورع٠ زرح عزا 60

 لاس لفط ىلع قاع اذإو ةئيدر تامانم ىأرو همومه ت تكا ملعب ناو هشيم

 دحأ رفظلا :نم ناك هنأ لمت ؛ امتدالو تابس ةقلطلا رعشىلع فل اذإو : هباعل

 احزج هيلع تقلطأت زرُلا لثم هلءلف هيرخبتي ةحتارلا بيط وهو طسقلا عاونأ
 . هحر بيطلوأ هئسال ةدالث همظنو هباهيشت

 . ةيلط (:( - مودا ال نأ قنع ند ل1 (

 . محلا ةرثكب (0) .جدوهلا ىف (5) .ىريعب ىلإ ل>زلا نودشب (ه)

 لياقلا (هي) 3 قع اخ(

 )٠١( اهدوجوب اورعشي مل اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلاةفاحن ةدشا .
 . هوراثأ )١١( . ةنس ةريثع يح كاذ ذإ لك ل ()

 ..تدصق )١1١( ..تحم وأ عاد )١4( ًايضام بهذ (1©)

 0 م( تأ.



 خ٠ا/ كفإلا ثيدح

 2 م رع ولا 7 1 1 9 9 ل

 59 تييف ئانيع تبلغ ةيلاج انأ انف« لا قوس ل

 ©9شيملا ءارو نم ”00يناَوك ذلا م ٌئىَدشلا.لطعما نب َناَوْفَص نأكاو

 ىلاري ناك ظ ىنانا 0 ناغنإ ا ىأرف 20 دنع ممل

 ءىطَوف ُهَتْلَحاَر خان نيح '"” هعاجتساب تظقيتساف « *” باجملا لبق

 اولزئامدعب شيلا انيتأ حن ةلخاترلا ىب دوقي قلطناف « اهيقا رف ا

 وت ىذا ناكو « ةثلَع نم "كبف « ةرييطلا رحمت ىف« نير
 4 لل 3 0 +62١

 . لولس نى ىبا نس هنبادبع كلما

 اهيلع قلأف ام فطل ىلاعت هللا نأ وأ « اهارتعا ىذلا مثلا ةدش نم )١(

 . لاللاب ةيريلا ىف دارفنالا ةش>و نم حتسنل مونلا

 . لضاف ىناحص وهو « ةبلعث نبا (؟)
 اذإ ناكف ةقاسلا ىلع هلعحم نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناوفص لأس (ع)

 . هب هاتأ ءىث هل طقس نف مهعبتا مل ىلصي ماق سانلا ل>ر

 نم طقسإ ام هل رهظيل بكرف حبصلا برق ىتح هناكم ىفرخأت هنأك(؛)
 . هلع عونلا ةلغ نم هتداع هن ترجامم هرخآت ناكوأ: للا هفخ ام |

 . ةأرما مأ لجرأ ىردي ال ناسنإ صخش (ه)

 . « نوعجار هل انإو هلل انإ ظل هلوقب ىأ () . هلوزت لبق (5)

 جاتحت الف اهلع بوكرلا لهسيل ةلحارلا دب هنع هللا ىضر ناوفص ىطو (ه)

 0 ل

 رحنلاىلإ تلصو اهنأكو عافترالا نم اهادتبم سمشلا تغلب نيح نيلذان (ه)

 . نيقئانلا سأر هدلقتو "هل ىدصت )٠١( . ردصلا لعارش
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 ل00 طلبا ناتنلاو ارهش اهم 907 ا يدلل اند

 سس نأ كءايرأ ال ى حرا "دع روم ١" ةهكلفإلا تاكا

 001 1 طرت نيا هنم ىرأ دن 2 ؟*”فطالا لسو هيلع

 حلا 0١ نما ءىشت ار 5 كك وي 3 0

 الإ جرخم ال ” ربكم 0 لبق حطشسم مأو انأ ”تجرخف

 000077 007 يلا دل نأ يق تلذو ع لق ىلإ كاين
 0 0 ال 00 9١2 4 0 2

 ماو ١ تايفاق 2 و 8 ف 5 م وعلا 06 لوألا ب را 2 ع ره و

 2 -آ 6 9 را -

 سعت 2 1 مو 2 1 اهط' ع َق 5 تف رسل قس مهر 5 ع حطاسم

 )١( نوعيش )0( . تضرم ٠

 .شحج تنب ةنمخو تباث نب ناس>و ةثاثأ نب حطاسم لولس نبا عابتأ (ع)

 ىمهريو ىيككش (؛)
 مك و مالسلاو ةالصلا هلع ك4.ه قفر ل

 (0 0١ لو ابع هلاؤس ثنح نم ففطل لع لدن تنؤمل ةراش

 . ةحصلا ىل لماكتت مل مو ىذ رم نم تهف

 . انت>اح ءاضو عض ود هز . ةنيدملا 0 عصو ءم(م)

 .ةحالا ءاض#ل دختملا رتاسلا وهوء فش < عج )0(

 ) )1١تويللا نع دعلاو ةهاز ا باط .

 . قيدصلا ركب ىفأ ةلاخ رخص تنب 4 مأ 00
 : نا نزح وأ فرد نم ءاض ؟(1+)



 تلاق ؟ ارب دبش الجر نيستا, كلف ايشياآط كالا(

 تددزاف «كفإلا لهأ لوقب ىنتربخأف "7 ؟ اولاق ام ىعمست ملأ "7 *هاَتنه اي

 . ىضرم ىلإ اضرم
 ملسو هل أ ىلعو 3 ىلصهللا) 00 23 لخذ ىلزعت ىلإ ل

 انا د سفاح لإ َك نتا تلف ميت فيك: لا ر
 ظ عد َ يي لاا

 ل خا 6:77 يهل نك ْ + ريخعا نق هدنمأ نأ ديرأ ذئنيح

 1 م ام كل ”تلقف ا 0 ٍ 590 7

 كناك نفسا وت قالا كانغ ىلع ىناوع ةّينب اي: تلاقفأ ىانلا

 د ها ع لجر دبع 7 ا ا

 )١( ريكا ةهل وأ كله وأ هبجول بك ,

 .ءاسنلا د.اكع ةفرعملا ةلقو هلبال اهتبسن اهن وكل ديعبلا باطخ اهتبطاخهذها_ ( ؟)

 . امه 1 نأ ( غ) .بلاقام ةياور فو( ")

 .نامودرمأ(.) . امهتبج نم ( ه )
 اهنع هللا ىضر ةشئاع تناكو لالاو ندحلا ىعو ةءاضولا نم ( *)

 . هالك"
 ىرخألا نم ررضلا اسهل لصحم ةدحاو لك نأل رئارض لجرلا تاجوز ( )
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 هيلع هيلا ىلص ىنلا ىنلكو : لاق ها ىضر ةربره ىلأ نغ د ه7

 هتذحأف ؟7ءامطلا نم "”وتحم لف تأ ىناتأف نايم 0 سو

 20 ولا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لا نلت 1 ل

 كمَم لاري نأ ىساركلا ةيآ ارقاف كشارف ىلإ 3900 ا
 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقَو . حبّصُت ىتح ”ناطيش كبري ال و افا نا نم

 . ناطيش كاذ ءةيبوذك وهو ل سو هلآو

 ءاسنو زئاجع قتعيناكو ةكع مالسإلا ىلع قتعي ركب وبأ ناك لاق ريبزلا نب هللا ح

 ءادلح الاجر قتعت كنأ ولف ءافعضاسانأ قتعت كارأ ىنب ىأ هوبأ هل لاقف نماسأ اذإ

 ريغ رك ذو .. هللا دنع ام ددرأ اعإ تنأ ىأ لاقق , كنع .نوعقدي و كفن نر دوس

 هيف تاز اهرخآ ىلإ « قتألا اهنجيسو ل ىلاعت هلوق نأ نيرسفللا نم دحاو
 هنإ همركو هلضفو هنع راربألا نيحلاصلا مد انرسشحو هنع ىلاعت هللا ىضر اضيأ

 + مر روفغ

 )١( ًارك ناكو () هيفكب ذخأي .
 كملعأ ىنعد لاق مث هنع تلفن ةديدش ةجاحىلو لادع ىلو جاتحم ىبإ لاق (<)

 . تيوأ اذإ لاقف ؟ ىهام تلقف اه هللا كعفني تالك

 . ىسركلا ةبآ ىف هلاق امف (ه) . تيتأ (8)

 (ىراخبلا يهاوج - عه )



 ىراخبلا رهاوج ع

 باب
 تاذوعملاو « دحأ هللا وه لق لضف

 هللا ىلص ىننلا لاق : لاق هنع هلل مو ىردخلا د .عادلب مو

 كلذ 7 هل ىف ةارقلا تع و 2 6 دحأ ردا: سو هيلع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف« هللا لوسر اي اذ "'قيطي' ًانْيَأ اولاقو مهلع
 + هلا كلم دعتملا فحارلا هلل

 نأك 11و هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو - 4

 ا 00 ارهابمف 0 معارك تلو 0 را

 ع د ا

 حصل 5 سا لا مر دوغ 1 افلا ا د ا ع
_- 

0 

 نك 1 93 و ِهَهَجَوَو ل ر ىلع أمهم ا هدَسَح 1 0 عاطتسا ١ أمه

 4 ىلع ار 1 7 ماع 51- د 2 « تا رم ثالث كالذ لعفي ؛ هدسد

 اعلا ند حسمأ لع ذأ تنك نحو ديعا اف 2 فا

 ا

 باب
 نارعلا [ايمسرمف

 هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوم ىلا نع - ةهئمه

 )١( ثلثلا ىلع ىمع تلمتشا دقو دي>وتو رابخأو ماكحأ هنأل هيناعم رابتعاب .



 وا هراكدتساو هماعتو نآرملا لضف

 دي رو بيط اهممأط ةجرتأك نآرقلا أرقي ىذلا 'لثم :لسو هيلع

 ©"”رجافلا ٌلمَمَوء اه حير هلو بيطابشط ةّريلاك نارقلا 0 ىذلاَو

 رجأقلا ٌلثمو ء"رُم ًاهممطو ”بيط امير ةناحنرلا لثك نآرقلا أرقي ىذلا
 : . 01 مرا اهمهط .ةلاغتخلا لثك نآرقلا ارقي ال ىذلا

 باب

 نآرقلا لعت نم لضف

 هيلع هللا لص هللا لوسر نع هنع هلا ىضر نافع نب نامع نع

 :هللعو نارقلا [2 نم كيلا لاق لسو

 بأ
 نارقلا ناك دعما

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امينع هللا وطو رغ ندا د نع 2

 60 ليإلا نحاص لثك نارتلا نحاس تماما سو هلآو

 )١( قفانلا (0) . نيل اهسمامو نسح اهرظنمو .
 ىف نوتوافتم دابعلا نإو هرهاظو دبعلا نطاب ىف ريثأت هل ديجملا هللا مالك ()
 نم مهنمو ءىراقلا ْنمْؤلا وهو ريثأتلا كلذ نم رفوألا بيصنلا هل نم مهن كلذ
 وهو هنطاب نود هرهاظ رثأت نم مهنمو قيقحلا قفانلا وهو ةتبلا هل بيصن ال

 . هأرقي ال ىذلا نمؤلا وهو سكعلاب وأ فارما

 . ريعلا ةكر ىف دش ىلا لبللا وهو ..لاقعلاب ةدودلا
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 ١ 0 د رع الاساس © رب

 تمم د امقلطا نإ ا 0 اهملع دهاع نإ

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوءسم ن هلل ديع نع - 8

0 5 00 3 2 

2 1 - 

 . “عقل 1 نم لاجر ا

 ب

 4 لامعت و نا أ ةءارق 2 رن نمي

 00 17 © هلع هللا ىغر ىلع لاق : لاق ةلفغ نب ديوس نع - 9

 ها ناينألا 1- ”موق نامزلا . 500 ::لوي لو لل نا
 2 هم 0 0 4 6-2 ف 0

 نال 4 كر 4 قيربلا 4 ريد نم نولو#ي ١. ”ء. الخلا ءامقس

 انيق , 290 هر 0 اع رواالا" 0 4 -- 1
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 - ه2 ه- 0-2 ا

 قيما نم مهلا قرع

 هنم ىثح ىذلا ربعيلا طبرب هتوالت رارمتساو نارقلا سرد هيش: تتلفنا 01(

 ًادودشم مادام ريعبلا نأ اك دووم ظفحلاف ًادوجوم دهاعتلا ماد اف درعشي نأ

 . هراكذتساو هدهاعت ىف هطيرفتل ناسنلاب بقوع («) .٠ ظوفحم ويف لاقعلاب

 ١)  0خللا ن ارخلا الوعل دقاو إل : ىلاعت لاق 11 4

 لوقعلا ءافعض (5) . اهراغص (ه) . لبإلا (8)

 مهملاك موق هش اوكست مو هنم مب>ورخو مالسإلا ىف مهلوخد ىأ 0

 -. ءىوق هبا قل. مو اهني جرم م هيمرلا' ىف لحد ئذلا

 . .يواق ىف ناعإلا خسر مل (م)



 ع تايقلل ةديضإ كلا فاعلا

 . ةَماّيقلا ماب مملعق خرط نجأ ملتق نإف « هواتقاف موةيقل

 باب
 حاكنلا 1

 لإ طور ةثالث ءاج :"لاق هنغ هللا ىكر كللام نب سنا 00

 هللا ىلَص ىلا ةَداَبِع نع 0 ؛ سو هيلع هلل ىلص ىنلا جاوزأ 00

 ”ئدلا: نم نحت نيأو' اوافق“ هوا مهنأك اوُربخأ ملف ؛ 2 كاع
3-0-6 0 

 « رخأت امو هذ نم مدقت ام هل رفغ ا ؟لسو لاو شى

 الو رهدلا موصأ انأ رخآ لاقو « ًادبأ ليلا صا ىف 00 ا
 م

 ا وو ءاحف 6 ًادبأ 2 الو ءاننسنلا لذ ا َ رخا لاقو »ع مف

 ل ماو امأ 4 اًذكأو 0 - ف م 3 لاَقف - هيلع د 0

 جوز 0 لَدْأَو رطْفأَو ةرصا كلا "< هنو رش زك هال

 0 لق م نع 6 رق ءاّسنلا

 بأب

 لو هيلع 9 ىلص ىنلا جم 055 لاق دوعسم سس 0 دمع نع د ههأ

 )١( ايكرو ىهرط نع ضارعا (6) . ةلياق اهودع .

 )( ناك اذإ ادترم كلذ نع ضرعلا نوكو ء احل دقتءم ريغ ناك اذإ

 هلمع ةءحجرأ داقتعا ىلإ ىضف. ًاعطنت ضارعإلا .



 ىراخبلا رهاوج ع4

 تك ملسو هي هيلع هللا ىلص هلا ا

 او ال رع 3 20 4 جوزيتلق " 12 عءاتلا 1 عاطخسا , ِس

 ."”ءاجو 42 01 اف م.اوّصلاب 0 مطخسإ "1 ئَسَو جا "فلل

 باب
 لالخ عب دال عا حكت

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةربره ىبأ نع  هو؟

 00000 تاخاجو "اهل  ”احلامل يال أر مكنت
 000 .ةيف لا 2 6

 - كاد تن بر نيدلا تا لد رفظاف

 .هنؤمو حاكنلا بابسأو « عاجلا '(1)

 0 عطاقو ةوهشلل فعضم (؟)

 . لاصخلا نم )ع(

 . هتفقاط قوق هريغو قافنالا ىف هفلك ال ذإ )(

 6 دال ها ووم هع كلا حك انملاف ء اهفرسشل (ه)

 . ةعجحو ةتيرق نوكشدل 3(

 نوكي نأ تانايدلا بابرأو تاءورملا ىوذب قئاللا نإ : ىواض.لا لاق )0

 هرطخ مظعيو هرمأ رودي مف امس ال « ءىش لك ىف محرظن حمطم نيدلا

 هللا كنغي نءدلا تاذب كيلع 300 كترمأ ام تفلاخ نإ اترقتفا ىأ )م

 نإ مينئامإو « مدابع نم نيلاصلاو - تالا ارتكش او +: لاع هرقل

 4 دا نم هللا ميل + .ارقق اونوكت



 ذي ةبطخلا ىلع ةبطخلا نع ىهنلا  ةأرملا مؤش

 باب
 ةأرملا موس

 ل امهنع هللا ىطر دير نب ةماسأ 03

 1 اّسنلا نم لاجل لع ُءَضَأ ةنتف 'تكارت ام : لاق مالسلاو

 باب
 هيخَأ ةبطخ ىلع هتبطخ نع ىهنلا

 هللا ىلص قاوم نع “رسب هنع هلل ضرع ره أ عدس ه8

 ا يدلل ينك 1 ل اه 0 فلا 5 : ملسو هلاو هيلع

20 
 1 2_2 م

 + ا امرك او صضغابت الو يك لَو د 5 6

 كريو كا ىح هيحأ ةبطخ لعلك 7 02 ١ 37 04

 هتمصع ىف همأ ىذلا دكلولا بحمو « ةأرملا لجأل دلولا بحب لجرلا نأ ذإ )١(

 ةأرملا الما دك آبلاغ ةاقو وأ قالطب ا ىذلا دلولا ىلع هحربو

 لاق . ةعاطلا الإ همح عم عيطتس الف هبر ةيصعم وأ محرلا ةعيطق ىلع لجرلا

 مدالوأو مَجاوزأ نم نإ د تاوهشلا بح سانلل نيز إ) ىلاعت

 .ىودي (؟) 24 اودع

 . تاروعلا نع اوثحبت ال () . ءوسلا نظلا اوردحا (*)

 . كسفنأل هنوبلطت موقلا ثيدحل اوعمتست ال (ه)

 . ةرضما عفدو ةعفنملا بلج ىف ناوخإلاك (5)

 , اهجوز )م( . ةيوطخملا )0



 ىراخبلا رهاوج 6

 للوصل يح: لوه ناك امهنع ادق ىضر رمع نب هللا دبع نع - ءوو
 رنا

 7-2 رعب ىلع كح معيب نأ سو هيلع هللا ىلص هللا

 500 '0 دال وأ هلق بظاللا كرتي تح هيحأ ةبطخ لع لجرلا

 باب

 حاكنلا ىف طورشلا

 : لاق مو هلو هيلع 2 ىلص 33 د رو هين نع ع6

 000 أل دب اوفوت نأ ©” طوارشلا نم كيقوأ م "وح
7 202 
 جور فل

 هيلع هللا ىلص ا ل وعر نع دع هللا ىصر ةررع ىل نع - هدا/

 و ب د 9 سو م

 9 اهعةحص و رقت تلا 3 أ 1 0 أمال لَك 0 لاق لسو

 1 0 ًاماطاماف

 هك 1 مع انأ انمم ناك ءارم لوألا 01(

 . عضبلا ةلباقم طورستلا ربملا ىف اب هللا رمأ قتلا («)

 . هريخ امو قد>أ أدتيلاو ةرمثءلا نس>و ةقفنلاو رملاك 299

 وأ ةرفاكلا لخدتل ةيرشبلا وأ نيدلا ىف وأ عاضرلا ىف وأ بسنلا ىف(:)

 ! ةريصلا دل رلا نأ

 . ةرششاعلاو فورعلاو ةقفنلا ن٠ اهظحب زوفتل ةغراف اهلعجم (ه)

 . لزألا ىف (5)



 غ١ افلا م ها رادلا ةعلولا ةباح : ! ق-

 باب

 ةهاواا ةباجإ قح
 هيلع هّللأ ىلص ىنلا نأ امه هللا ىدر ا هللا دبع نعد

 هذ مالك 5 ” ةملولا ىلإ | '؟دحأ ىعد اذ 1 لاق سو

 رلسدو هيلع ا ىلص ىنلا ن ع لا ىكر ةرب ره لأ نا

 5 تكافل عاَرِذ هلآ ىرعأ در تدل عيا 0 تيعد 93 : لاق

 بأب

 ءاسنلا عم ةارادللا
 2 3 . < ع

 ةارأل لاق مو هيلع هللا ىلص هليأ لوح ع اًضيا هزعو ل م٠

 همس صو 2 - جم هو تو

 اهبقو اهب تعتمتسا اهي تعتمتسا نإ و + ارسل ايش 0 ١

 ةبحتسم اهريغ ىفو وعدملا رذعب اهبحاص ضرب مل نإ ابوجو اهناكم تأيلف (؟)
 .ديلا نم غسرلا دح نمو لجرلا نم قاسلا قدتسم عاركسلا 9

 ىلإ ناسحإلا ىلإ ةراشإ ثيدحلا ىفو ةقيرط ىلع ةأرملا مقتست نل ىأ (5)

 . نهلومع فعض لامحاو نوقالخأ جوع ىلع ريصااو نب قفرلاو ءاسنلا



 ىراخبلا رهاوج 5ع

 باب
 ءادنلاب اياصولا

 نم : لاق سو هلآو هيلع هللا ىلص هل كر نع اعنا تعور ةهكأ

 ماا ا للو . راج ذوي الف رخآلا عوَيلاَو هطلت نمي نك

 . نإف الأ ماضلا ىف ءىث جوع َنِإَو عاض نم 0 اريح

 اوك وما ٠ وع لرب 0 ا نإَو ا 5

00 

 باب
 اعوطت ةارملا موص

 : 02 1 35 ةف 5 2 0 2 7 4

 غن ذب الإ دهاش اهلعبَو ةاكرملا موصت ال

 باب
 اهجوز تدب كَ أرملا نذإ

 لحب ال : لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوس نأ ًاضيأ هنعو - هد+

 )١( نهجوع ىلع ريصلاو نهتسايسو ءاسنلا ةاراد» ىلإ بدنلا هبف -

 ظ . رضاح (؟)
 لدي اذهو هنذإب الإ اعوطت موصت ال نأ هتدوز ىلع جوزلا ق-نم نأل )0

 . تمب'أو حص هنذإ ريغب تماص ولو اهيلع روكذملا موصلا مسرح ىلع



 ع عج رانلا لهأو ةنجلا لهأ

 0-2 0 ماض هَ 50 0
 2ن2«2 هقنب كك 3 3 0 لإ لإ لهاش 3 9 0 نا ةانردلل

 هيلإ ىداوي 4 مْ ”هرمأ ريغ ريغ ن ع عمت ند ٠ - ةذنأ ا 4 داب 9

 6 0_2 ا

 باب
 رانلا لهأو ةنجلا لهأ

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ديز نب ةماسأ نع ح ه4
 00 ا ا
 باحصأَو ؛ نيل اكل اها>د نك هنماع ناك حلا باب ىلع «تئهق

 « راغلا ىلإ مهب رمأ دق راّثلا باحضأ نأ ا نو 050 ا
 1 و
 نه ءاحذلا 0 نك< هماع راخ ل ل ا

 نآتي ١ را :سمدلا نإ يلو هل ّ هيأع ل ىلص لاق لج 65و

 . امل زاج ارفاسم وأ اضيرم ناك ولف تقو لك ىف اهم عاتمتشالا هقح نأل (1)

 لخدي نأ دحأل («)

 . نيعلا ردقلا كلذ ىف حررصلا هيذإ ريغ َنَع ق١

 ىذلا لاملا ىلع لملا فددصتلاب دارملا نوكي نأ لمتحمو هفصن (غ)

 امني رحألا ناك همع ريغب هنم تقفنأ اذإف ةأ رمل ةقفت ىف لحرلا هيطعي

 نم كلذ نوكسل ةأرلللو ءهلهأ ىلع هقفتام لع رجوي هنألو هاك ا 3
 . هنذإب الإ اهحوز لام نم قدصتت نأ اهل لحال هنآل اهب صت# ىتلا ةقفنلا

 . باسحلال ةنجلا باب ىلع (5) . ىنغلا (ه)



 ىراخياا رهاو> 2

 : - رس 7 1 2

 تا 5 ذاق 2 هناي 000 تاومل نائسحم آل هللا تايا نم

 مث اذه كماقم ىف ًائيش تأوانت كانيأر هللا لوسر اي اولاق . للان ال

 0 دوُقدَع 0 ص 1 نما 6 0 لأةو. 5 0 كانيأر

 0 ِض اا اساَوَو “” ايندلا م ان 0 ا

5 
 لوسر اي : اولاق . 1 املهأ 2 ا 1 1 0 ها

 5 ل ارقي: لاق 5 2 0 لق 4 00 : لاق ؟ هلا

 تر ار ُْ نهدلا فادح كَ 1 ل 6 00 ُُك 0

 ا ارح كلا تيارام لاف ايش كتم

 بأي

 :انطفلا سرج ةيعاو

 ص 3 2 هةعم 5 ا ع نع - 65

 ا 1 2 1 ا طل ال

 ترقهقتو ترخأت )١(
 هليو< ىلع اردق تنك ثرحي هيلع ىدب تعضو (؟)

 . رخآ هفلخ ءىش هنم فطق اذإ ةنجا رع نأل (<)
 1 حبقأ ))(

 .اهضرغ قفاودال (1) . جوزلا ناسحإ (ه)
 . باذعلا بيس ةصعلا ىلع رارصإلاو ةمعنلا نا رفك ىلع ةرصملاك اهنأل ()

 تح هعم لصحمال ثيحب ىذألا ديدش ريغ ىأ حرب» ريغ ًابرض اهبرمضي لب (4)



 عه دحسملل ةأرلا باهذ  ةريغلا

 5 ا

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع - هدب
 داو دس وسو عا اة 2 2 2 رب ع دس ج6 35

 6 ىلزي هتما وا '؛هدعع 257 نأ هللا نم ريغا دح| 1 لي ةمأ اي : لاق

 ارك اليلق 2 لأ م نول

 باب

 دحسلل أرملا نادكتسا

 هللا ىلص هللا لوسر نع امهمع هللا ىدر ارم نإ هللا دبع نع - ه4

 دِحْمَلا ىلإ 0220 ا 6 رم ع 0-1 ا لاق سو هل 5 هيلع ىلاعت

 اهلع همح ند بحي امق اه>وز اهناصع خا ند ارض ااعإو ماتلا روفنلا يحس

 نشخحلا مالكلاو هحولا ةقالط دعي سوبيعلاك زوشنلا ةرامإ روهظب اهظعبف

 0 نهوظعف نهزوشن نوفاخم ىناللاو ١) : ىلاعت هللا لاق . هنمأ

 : 4 نهوب رضاو عجاضلا

 . ةمايقلا لاوهأ نم وأ ةصعملا لابوو انزلا مّؤْس نم 1(

 كل ءاشنلا جورح لدو نيلعو نوم ةدستفما 05 طر جورخلا فا(ك)



 ىراخبلا رهاوج :آ
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 اهحوزا ةأرملا ع

 دابر جنم كر 0 دايمالا 1 هللا لص
 ا أس

 باب
 اليل هلهأ بئاغلا قرطي ال

 هللا ىلص هللا ]0 نأ انبع دا ىحر هما دبع نب .رئاخأ نع ج اهزب»

 دحتنسا ىتح كلهأ لع لخذت الف اليل "”تلخد اذإ : لاق لسو هيلع ل ا 2و ل اج بردحا ير و 5

 . اهفصتق (1)
 وأ ةفصاولا قيلطت ىلإ كلذ ىضفيف نسحب اهتفصو نإ هبحعت نأ ةيشخ(؟)

 لجرلا رظنيال ديعس ىبأ ثيدح ىفو « ةبيغ نوكيف حبب وأ ةفوصوملاب ناتتفالا

 لجرلا ىلإ لجرلا ىضفي الو ةأرلا ةروع ىلإ ةأرلا رظنت الو « لجرلا ةروع ىلإ
 مجرحم هيفق . دحاولا بوثلا ىف ةأراا ىلإ ةأرملا ىضفت الو « دحاولا بوثلا ىف

 ةررغو ةأرلا ةروع ىلإ ةأرللاو ٠ ةأرملا ةروعو لجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظن

 جرفلا ىلإ ولو رخآلا ةروع ىلإ امهنم لك رظن, نأ نيجوزلل حابي معن « لجرلا
 ثروب جرفلا ىلإ رظنلا » ثيدححل جرفلا رظن هركب نكل هعتم لحم هنأل ارهأظ

 . ةيهارك دشأ هنطاب ىلإ رظنلاو ىمعلا ىأ « سمطلا
 . ةنيدملا )ع(



 دقي تابعا هوما دفا نحو

 هل ل و 7 را ةدمشلا طش ا 1

 7 1 ا كف : سو هلآو

 اذإ : سو هيلع هللا لص هللا كوخ ل اق : لاف اضيأ ةلعو 50

 : 3 ل ءهكلا 5 دَحأ َلَط اعأ

 بأب
 ميلا لفاك

 ميو ةلآأو اعيد ىلبص ىنلا لاق : لاق ىدعا 0 نع - هال؟

 حترفو ىططولاو يايا[ اراأو 35ه هيكل ف ” ىلا ُلفاَكَو 9
 . ايش امهنب 0

 باب

 اءجوز امنع ىثوتلا
 تنب بفيز ىلع تاخد. : تلاق ةءا_س ىلا تنب بنذيز نع - هال#

 )١( سأارلا ةريغملا رعشلا ةرمثتنملا (؟) . اهجوز اهنع باغ ىلا :

 هنإف هوسعااو دلولا اوبلطا : لاق هعفر براحم نعو  دلولا بلط ىأ (ع)
 . هريغ وأ رفس ىف هلهأ نع (؛) .رقاعلاو كابإو نيعألا ةرقو بولقلا تارمت

 . مهتالز بلطب وأ ةنايخلا ىلإ ممسنب ىأ مهايإ هنيوخت فوخ لجأل (ه)

 3 هكطاصع مئاقلا 3(

 ردك هم ركمومتيلا لفاك ة>ردو مس وهيلع هللا بصهت> رد نيبنأ ىلإ ةراشإ )00

 ىطسولاو ةبابسلا نيبام توافت



 ىراحنلا رها وح 554

 سو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنأ ريغ ةجاح نم بيطلاب ىل أم
 ىلع دحن نأ رخآلا ِعْوَيلاَو هللاب نِمأوت ةأرمال لح ال : ربنملا ىلع لوقي
 ا” ا يتلا ةسيرأ جاوز لع الإ ' لايك _ثآلث قوق تيم

 باب
 تاني يفتر

 0 ا هذ #آ 0 5200 ١

 . كيلع قفنا مدا نبا اي قفن ا : ىلإعت هّللأ

 - لاق سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىراصنالا روصخم ىلا نع بس 0

 2 ةقكدصُةَل تناك ايست وهو ”هلهأ لع "” ةقفن لما ققنأ اذإ

 هياع هلل ىلص ى جدلا لاق : لاق ع مر م رع جار نع ل 85

 ىلاعت هللا ليبس ىف ده املاك نيكشلاَو ةلَمْرألا ىلع **” ىعاّسلا : ٍلسو هلآو
 . راهنلا اّضلا ليالا مآقلا 3

 ش : اهمايأ عم )١(

 ىهو امون نرسثعو ةثام دعب حورلا هيف خفنيو هقيلخم لماكتي دلولا نأل (0)

 طايتحالا قيرط ىلع دقعلا ىلإ رسكلا ريخ ةلهألا ناصقنب رهشأ ةعبرأ ىلع ةدايز
 . هيراقأ وأ هدلو وأ هتحوز (غ) . اهريغ وأ 000

 اهل جوزال نم ىلع قفنملا (5) . لاح هللا هوز در (6)



 عع حاصلا لمعلا  ةقدصلا ري

 ملسو هيلع هللا للض ىننلا 3 هنع هللا ىضر باطخللا نب رمع نع ب هاب
 5 #1 2 8ع ١ . 3 صارو ولا 2

 : ١ 0 وف 50: لوك 0 ”ريضعلا ل 7 هدب نك

 هيلع 2 هلل لوي نأ ا يمر دل ا .يا عابمب

2 626 2 

 زم ادياو < ”ىنعغ رهظ نع نك ام دةقدضلا ريشا |! لسو هلآو
 : 3 و خدع

00 

 تان

 حلا صلا لمعلا نم
 يي
041 

 هلل ىلص ىنلا نع هنع هللا ىخر ىرعشالا ىسموم ىبا نع دج 6

 نوماسملا فجوي مل امت لسو هياعدتلا ىلص هلوسر ىلع هللا ءافأ ام رييخ دوه (1)

 . ةصاخ سو لَ هللا ىلع هنلا"لوسرل تناكو كلا 30

 0 نم هلاعو هتحوز (؟)

 ائيش ر>دبال ناكهنأ ثيدح هضراعي الو هتمال امي رثثتو مهول اييبطت (ع)

 راحداو داصتقا زاوح هفو امص وصخ ةسفنل رحدا الوأ ةعسلا ليف ناك هنآل دع

 هيلع .باقلا داتعاو لكوتلل فانم الو ركحم نيل هنأو لاعلاو له الل توقلا

 ملامو ناك هللا ءاش اب ققحت اذإ ضرم ىف ىكك ببست هيف حد, الف طقف ىلاعت

 ىلا بئاونلا ىلع هل رهظتسإاو هدمت«, ىنغ ىأ : ةنسلا حرش ىف لاق (؛)

 50 نأو بحاولاو عوطناا ىقودصو لاعلا ىل د ةمفلا لهش ادهواها هبوثت

 . لاملا بلص نمال ع رلا نم قافنإلا كلذ
 ( ىراحبلا رهاوج - ع9)



 ىراخبلا رهاوج عه

 7 2 هر أ

 ا 2 لا 0 ماجا اوم اومعطا : لاق سو هلاو لع

 اعلا

 باب

 ماعطلا ىلع ةطيشنلا

 ش 1 رخدح ىف 5 599 500 لاق ا نر نع - ةم.>

 ع7 ةفدصلا ىف 77شيطت ىدي تناكو ** "سو هلآ هيلع هللا ىلص هللا

 99 يلا يح الغاب : مسو هلو هيلع هللا لاحت لص هلل لوسر ل لق
 رخو

 ااا كارأف : رع لاق . كيلي ام لك كنيميب لُكَو

 باب
 لك لا فداسلا

 0 000 ]0 ىثلا ناك : كلاق اهنعاهشا ىضر  ةشئاع نع تهم
 022 جر و ( 00 4 50 عاطتسا 0 0 ١ ا .: 0 1

 . ريسألا اوسلخ (؟) . هودوز (1)

 ءرظن تحن و هتدبرت ىف ع 1 غولبلا نود 9(

 . اهحاون 3 5 دعو كرحتت )هه(

 . لكألا نم هل اعنمو ناطيشلل ًادرط ءايدن (/)

 . ىنعلا دللاب وأ نعألا قلاب ةءادلا (م)

 .هرعش عيرت )١١( .لعنلا سل )٠١( - 2. هريبطت (ه)
7 



 6١ ماعطلا ىف ةكرلا

 باب

 ماعطلا ىف ةكربلا

 ىاك ةثالثلا ”'ماعطو ؛ "7 ةثالثلا ىنأك 20 نيتئالا ”ءامط : سو هيلع
 ش 0 0 ةعب رأألا

 ٍِ ىف 9 مف ًاريثك اكأ 20 ناك الجر نآهنغا 0 00

 0 0 لص كل ل 1 اليلق الك أ ”لكأي

 دم ا 0 4 رفاكلاو داو ىعم قى 26 0 1

 باب
 ةدئ املا ىلع سواجلا

 يح نكاد رمع نبا ناك لاق رمع نبا ىلوم عفان نع - هم

 لاقف اريثك لك اف هعم لك اي الخر تلحداف دعم لك ا 1

 )١( امل عبشلا .
 (ٍ توعلا ىف (؟)

 . هكربلا تدادزا عملا رثك الكف عامجالا هكرب نع أشني امل مهعبشل (ع)

 . ههرش مدعل (ه) . هل كروبق (5)

 هرشش لق ةماعط لق نمو اءاعط تئلم ةده٠ ةكسحلا نلخدت ال اولاق (5)

 . هرمع ةكر ترهظ همانم فخ نو همانم فخ هررش لق نمو



 ىراخبلا رهاوج ة6ه*

 سو هيلع هلا ىلص هل لوسر تعمس « 906 اذه :لخا ال فن

 2 ةكيس ىف لك ب ”رفاكلاو ٍدَحاَو ىعم ىف "لك أد ل لوقي

 8 ىلص للا ل وشر تعمم : لاق !داوسلا ةتيحح ىأ نع هدم

 . 7 نكشم لك 1ال "”ىنإ : لوقي لسو هياع

 باب

 501 لسو هيلع هللا ىلص باع ام

 هللا ىلص ىنلا باع ام : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع - 1

 ديوي امو هريثلاو لكألا ةرثك ىهو رفاكلا ةفصب ٍفاصتالا نم هيف امل (1)

 نولك أبو نوعتمتي اورفك نيذلاو إل : ىلاعت هلوق رفاكسلا ةفص لكألا ةرثك نأ

 ماعطلا ىلع ههريثو هصرح لقي نمؤملاف :ّ« مهل ىوثم رانلاو ماعنألا لك ات اك
 .للقلاب عبشيف هل كرابيو

 . تلك أ اذإ (؟)

 كيال 107 كلو ةنم راثكستسالا ديري نو لعف ضرألا ن. انكمتم (©)

 اي جسو هيلع هللا ىلد ىنال تدعا لك زقوتسم هل دعقأف ماعطلا نم

 مل ا ىلع هلل نإ لاقخ' هدهام نارعا 4 لاق“ لك ان هتك ر لع

 ذوخألا نيمظعتملا لعف نم هنأل اثكستم لكألا هاا نال مو 2 اج

 بصني وأ هيمدق روهظو هيتبكر ىلع ايئاج لك الا نكيلف ًاذإ مجعلا كومه نع
 ىرسلا ىلع سلجم و ىنعلا



 046+ ةّصَفلاو بهذلا قاوأ ىف لكألا نع ىبنلا

 . 205 ههركا نإإو هلك ١ ءاتخأ نإ 2 طق ا ماسو هيلع

 باب

 صضضفم ءانإ ف لك هلا

 ملا ىلص هللا" لوسر تنم :: لاقت للا ىتر ةفيدع 00

 ةينآ ىف اوُبّمسشل الو " ” جايدلا دولا اوم ال : لوقي ملسو هياع

 م لا هل انإف « ايفا 0 الو ةضفلاو بهذا

 1 0 الا

 أ
 ةلي فلا

 ع نَح أذدب 3 لاق اممع هليأ ىحر رع َن هّليأ دبع نع - همح

 .كلذ وحن و جضان ريغ وأ لاملوقي الف الوأىمدآلا ةعنص ن٠ ناكءاوس(١)
 ىوق ا 0 مم لاقوهنع هدب عق رف بض مسو هلع هللا ىلص هل مدق 5-8

 لاطن نا لاق اك بدألا نسح نم ادهو ههركت ىف د ى هفاعأ قدحأف

 عرشلا ةهح قس هف نوذام 5و هريع همها و ا 21 لق ءرألا نأل

 . بضلا اذه نه ملسو هيلع هللا ىلص هعم نم ل اك أ كلذلو هيف سعال

 : دجحلا ربرحلا وهو٠ مسيرإلا نم هدم باشلا عز

 مهيصعم ىلع مهل ءازح كنوأ ايعنعو ا: بلا َّق / رأ ىلع ةافاكم هز

 .. اهايكمات



 ىراخبلا رهاوج يل

 ىلص ىبنلا لاقف ©'”ةلخت رام ىلأ ذإ ”سولج“ مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا . 2م 1 7 4 ع 5
 لاق مث ء ثلا ةكربك هتك ري اكل رحشلا َنِم نإ : ٍلسو هلو هيلع هللا

 . ةلخنلا ىه : و هلاو هيلع هللا لص

 باب

 8 لور لاك :؛لآأق هنع هلا ىحكر صاقو لاو دعس نع - همه

 20 0 0 مح 51 00 - 0000001010 لك

 همي ملة وح تاع مه ماوي 11 ريسو هيلع هنا 2
 هل 1 0 ١

 5 0 و 0 كلد

 تاب

 لصبلاو موثلا 0 |

 ل وا 0 طا م 0 7 1 و 0 0 سو هيلع

06 

 اع 51 قول لف احا.ص لكأ 0( 4 اممحش 01(

 ل نم 8-51 وأ تهدم ةهردعد رب نم وه عا اهعبط ند اده سبل )(

 3 ةنيدملاب ص روص#

 . انعم لصاالو اندنع رصح الف(ه) .ثاركلاك ةرك عر هلام (:)
 - هد ع 1



 عم ماعطلا دعب لوه ام  عباصألا قعل ١

 ١

 باب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نا امهنع هللا ذر سابع نبا نع - ه١

 55 ك2 8 ىد- 1 حس دف 3 24 "6 دنحأ لك أ 26 لاق

2 

 غ0 ' اهقعلي

 باب

 ناك سو يلع هللا لص بلا نأ هع هلل ز ةماهأ نبأ نعام 8

 ريغ ةيف 51 ا 3 رك 0 ٍِش نجلا : لاق 2 عقر اذإ

 ىذلا ل ”رجلا ٠ ةرد لاقو . اب نع ي 0 2,١ عدوم الو 2-لا

 0ك الو 257

 . ابسحاي (؟) .اماعط (1)
 ىف ىرديال هنإف مداحو دلوو ةحوزك كلذ ردقبال ام هريغ اهسحأي ىأ ع(

 . ملسم هاور امك ةكربلا هماعط ىأ

 وه ىلاعت هنأ ىنعي ةيافكلا نم وأ بولقم الو دودرم ريغ تأفك نم (4)
 ةرمتسم كمعن لب هدعب امعةبافك هيف سدل هانلك أ ىذلاو ممل ىفاكلا هدابعل معطملا

 . ةعطقنم ريغ ان رايعأ لوط انل

 . هتمعنو هلضف دوحح الو ىأ (5) . كورتم ريغ (©6)



 ىراخنلا رهاوج 5

- 
 ةمه.معلا

 هّللأ ل 0 :لاق 222 هلأ ىدر , ىصلا ر ع ن ناشع 0 ةهورع

 لاا ل 0 :
 امد هذع ا 6 2 38 1 عم 2 لوي - هءاع هنأ لص

 3 ع ع

 3 دالا 2 اوطريم و

 0 ا 6

 000 17 3 عدلا ريغأ ام : مال لاو ةالصلا هيلع لاق - هديؤ

 ا ا يلع

0 

220 
 هليأ ديعربخا ك4 هأ مع ىب نم لحر َنَع رم نا ىلوم مهان نع سس 6656©

 قاحن عدلا رعشال مسا ةممعلا : ةنسلا 1 يع لاق عه رع قاح دمع عدبام 01(

 َحَع مدت 0 3 زاحلا :ىبَع هم-هع ةاشلا تامعا ةعدالاو دنع ىصلا نحو نم

 ظ رعشلا قالح

 ةيراخا نع ةاشو مالغلا نع نيتاش : امد هنع اويصق )م(

 0 هبصو هلاسأ () . هسأر قاحح هنع هوليزأ («)

 . كلام. نإ تنك نا( هز



 . م67 ةلثأا 2 هركت ام مدل با نعألا ةحمذ

 وهو قوسلاب ىذلا لييحلاب هلايغ ىعر كلام نك لي 0000

 اورك ذف ) 0 اة هدم 0 0 ا 0 تصف »2 ماب

 2 : : د
 53 مرمأف معو 2 هيلع هلأ لص ىنال
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 مهوحيو بارعالا ةحيبذ

 مو هيلع 3 00 مو لي 12 0 ىحكر ةشئاع ن مه

 لاقو 4 ال مأ 00 مها مَ ا 5 ا ىر ب "0 ما ع موق 4

 1 ا اها 0 1 اول 0و هلا هيلع ل للص

 2 رفكلاب دهع ل اوناكو

 باب
 ةرويكتحسلاو داك نم 5 ف

 ديعس نب ى# ىلع لخد هنأ اههنع هللا ىغر رع نبا نع 2 ةو/

 ةحابالل (؟) . ةيراخلا )١(
 8 حربدلا 528 (غ) .هيدايلا ند 2

 2 حب ذلا ىلع ةتئافلا ةءمسنلا هاقم عاق لك آلا ىلخ مهتيهسلا تلو (ه)

 ..لك الا.ىلع ةعقلا نانا كل

 ميكا 0 نإ ةولكو ماع ا مسا اور 5 ا

 . هلع هنلأ مسأ ١



 ىراخنلا رهاوج : 5 هر

 ققح 0 )| دق ابشر ةجاعو ظبار ىحعي ئب نم مالغو

 اذه َر 0 أ نع مسمالغ 0 لاف « همم مالغلاو ابوهم لبقأ مث

 نأ 0 هللا لص هللا لوسر تمم ىنإف , لل ''”ريطلا
 1 طر وأ ةميش د

 هبأب

 ىحاضألا مول نم لكؤب ام

 ا هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لاق 2 نع - هوه
 لاب 2 0

 ه2 ىت

 . 5 00 2 حا و 7 2 2

 رم يم قو ةغل د لذ ٠ 0 ىودعص نكد

 ا ماعلا ىف انلعف اي 1 قال وسرو اولاق 0 كاع نك

 ناك ماعلا كلذ ّنِإف اورَحّداَو 0 اك 0

2 1 
 كي 0 )2 2 ْنَأ 7-0 0 سانل

 )١( سبح (؟) . هسحم .

 ) : ( هن ىحض ىذلا نم (ه) . ةيحضتلا ثقو نم ىلايللا نم .

 . راخدإلا كرت نم (7) .هخخ نم(5)

 . ءارقفلا اودعاست (ة) . ةقشم ( )

 . دهحلا نم ةموهفملا ةقشملا ف ىأ )٠١(



 بأب

 رجا 0

 هللا ىلص هللأ كوَحر لأ اةيدع قا صر هع نع هللا ليع .ل عا مهوقب
 0 ا : ١

 فاو ضايع ني 21ه اينانلا قارا ترش سو هيلع

 رج

 ردا لح. نم

 هللا ىلص ىنتلا مه هنأ ىرعشألا تالام ىبأ وأ راع ىبأ نع - >6

 2 رأكاو 0 0 ماوكأ 0 07 نر ل لو هيلع
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 هيلع نت 1 َنيرْجأ كا نأب كاذ نإ تلق. اكو كل ا لإ
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 . مومذملا ربكلا وهف كلذ عم هريغ رقتحا نإف هللا ةمعن نايسن
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 ةسيفت وأ ةرشبلا كاردإ عنم ال ةقيقر اباوثأ (:)
 . تانسحلا نم ةيراع وأ ىرعتلا ةحضف» )هز
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 5 .ةنجلا ()
 ا ةرحالا ةدارإب (م)
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 0027 نإ[ وأارغ هتدحو دق لامك 000
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق“ لاق ةبع هللا ىَضَر ةريره أ نع 0000

6020 1 0 002 0 

 لمعلا : 1 | اهياق 3

 نامازا ف ا سو و 0 (-70000
0 0 

 بأ
 كمللاو تابسلاو هللاذلف نيك

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنَع هللا ضر كلام نب نشا نع 00

 هل ال 1 00 6 ل 0 0 دب 7 لجو هيلع ا

 | كَ ع .حارب 060 نك 3 أ راَّملا ىف 21 9 ىت>و ؛ هلل

 02 ا ده ع

 هاا ام هيلإ بد>اةلودرو 0 ىت>و ٠ ا 0 دإ كعد

 لوقي ملسو ماع هللا ىلص ىبنلا ممس هنع هلل ىصر رد ىلأ نها

 )١( هنم فاخم ام دحم لف ريخلا فشكتساو .
 . اوعزفت نل (عر . مهعورل ًانيكست عجر نأ دعب (؟)

 رحبلا ءاك هنيل ىرجلا عيرمس ىأ (8)
 . ءاضفتالا ىف لودلا عراستو هلهأ رامعأ رصقت (ه)

 . لخللا حرطب 59 . اندلاب سالا لاغتشال تاعاطلاب (؟)

 . طالتخالاو ةنتفلا وه سراف نا لات (م)



 ىراخبلا رهاوج مك

 0000000007 رثكلاب ديم“ 9 ل
1 1 1 0 : 

 د ا ةةزاكو 0 الا - هدو

 12 لا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ُهنَدَح ناّوْضَا

 اف ردن موأ نبأ لَك نيل 2 كا ملا ع ةلم

 3 ا 0 افق نمو "1 ورتعلا ع انماوع سلا مو 1 .

 مك

 باب

 سو هيلع هللا ل2 هك كومو نإ معاش ىمر ةفيدكت نعاس 1

 )١( رفاك اي لوه» (؟) . قسافاي هل لون ٠
 . ارفاك وأ اةساف وه ريصيف ةيمرلا («)
 هريعت دصق نإف هقدصا ءىث هءلع دترب الف كلذ, افوصوم ناك نإف ىأ (:)

 دق هنأل فنعلا هيلع مرحو ىنسحلاب همدعتو هرتسب رومأم هنأل هيلع مرح هاذأو
 هريغ حصن وأ هحصن دصق نإ امأ لعفلا كلذ ىلع هرارصإو هئاوغإل اببس نوكي

 .٠ كلذ هل زا> هلاح ناس

 . ايذاك ىنارصن وأ ىدوبهم وهف اذك لعف نإ لو. نأك(ه)

 . هلوق لثم وهف 3(

 ٠ الثم ديز رادب قدصتأ وأ رح نالفدبعف ىضيرم هللا ىفش نإ لوي نأك ()
 ذيعبت لتقلاو هللا ةمحر نم ديعبت نعللا نأل باقعلا ىف وأ مرحتلا ىف (م)

 1 ةاحلا نم



 5 رجه لا مذ ل هسفن ماسلا .رثس

 تاتق ةنحلا 0 3 0

 مرا ةالصلا هيلع ىنلا نع هنع هللا ىضر ةربره ىلأ نع - هدب
 7 ىذلا نيهجولا اذ للا دنع ةّمايقلا موي ٍساَقلا رش ْنِم دي : ّك

 0 . الوعر سرن»ألا

 باب
 ثالث قوف رجحلاو ء هسفن ىلع نمؤملا رتس

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعمم : لا اضيأ ترا

 0 نع نإ < . ردا را يلا ا

 0 ذب م 0 ليللاب 7 ولا 0 3

 حب يو 1 2 00 00 رابلا ”ت 6 م نآلف
 يومه

 هع هَل را ف

 . نيزئافلا لوخد ةنجلا لخدي. الف هلةنيو ثيدحلا عمس ماع (1)

 ىنأ ول معن مهنيب داسفلا لخديو لطابلاب قلعتي مهنم هنأ لك دنع رهظيو (؟)
 حيبقلا رتسو :ليخلا نم هنكمأ ام لقتو راذتعاو حالص هبف ا موق ل

 . نيماسملا 09 . ادومحم نا

 . هب نودخاؤيال مهنذ ىن :« (5)

 :نيمولا ضاعو كرسرو لاس تا 2 مهفافختسال قسفلاب نينلعلا (ه)

 . لعفلاو لوقلا ىف ةالاملا مدع (1)

 . هريغا(م) . ةيصعم (/)



 ىراخبلا رهاوج غءادمل

 نا للص هللا لوسرنأ هنع هللا 0 اولا توا أ ن .عاد كك

 ””لايل ١ 00 َّك ل هل 0
 4ك مالسلاب 5 ىدلا 0 »ع 0 00 يا 0 رغيف : نايف

 باب
 0” 5| نه رذطأو « هللا رمال بضغلاو بذكلا

 هيلع هلا لص ل نع هنع أ 0 3 كددع 0 ا

 « ةنجلا ىلإ ىدي ّسبلا 0 ربا لإ د ىدصلا نإ لاق ملسو
 6-5 0 0 3 32 يا ل

 نإَو 4 امي دص هللا دنع 2 2

 ََ َس 9011 يع رك 2 2 2 ومر 3 6م 2

 نِإَو « راثلا ىلإ ىدهي روجحفلا َنِإَو « روحقلا ىلإ د 0
 '”اكل هل دبع بكي قع 01 بدك لجرلا

)1( 00 

 هنالك ّق كلذ ةدحاب ا 0 0 1 0

 5 دا 2 0 0

 مهاون قحتساو مهترمز ىف لخد ىتح هتياهمو هتياغ ىلإ قدصلا ىف غلب 00

 هه كلذ 1 )م(

 دولق ىف كلذ ىقتليو ىلعألا الملا نم نيتولخملل ربظو كلذ هل محب (ه)

 . مماقعو نيباذ كلا ةفص كلذب قحتسيف مهتتسلأو ضرآلا لهأ



 17 هللا رمأل بضغلا - بذكلا

 مم اون كو هللا اومتااونما يللا اهمأ ايا : لادبلا

 لم لل لستلا لاو نت« تا نيت .رغأ بس 171

 كاك 0 قاع 0 هش أر ىذلا لاق ياي "7 نيِلِجَر تيار: سو

2 

 ىلإ © هب "متضيف 1 اقل ع يح ع 2 ةبدكلاب تنحي

 . ةّمايقلا ع 8

 ةالصلا هيلع ىب لا اندب : لاق هنع هلل ع لا دبع .نع تس 7

 لاق 2 0 هالي ا مح دل َةلْبق ف ىأر 5 مالسلاو
 7-0 2 لا ا

 نمدنعي الف“ "هَهَحَو لايح هلل نإَف َمالّصلا ىف َنآك اذإ ”دحأ نإ

 . ةالّصلا ىف ِديَجَو َلايح

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هل ىضر ةريره ىبأ ن .ىاد ؟ابا*

 ا دع ل كل 0 ا اعإ 0 لا لد د 2 لاق
- 

 (١ ١( العفو الوقو ةن هللا نيد اوقدص نيذلا .

 . هقدش قش (<) . مانملا ىف نيكلم (0)

 0 مفلا َّق هبا دع لعحو دسافلا نم ةيدكلا تل نع أشني امل(:)

 . ىلاعت هلل بضغ ىأ (ه)
 هللا نأك ىأ ناكسللاو ةهجلا "نع هزئم ىلاعتو هناحبس هللاو هبيجو لباقم 0(

 2و ةلباقم ىف

 تح دنع هسفن كلع ىذلا ىلإ لقنف هتوقب ًاريثك سانلا عرصي نمةعرصلا (/)



 ىراخبلا رهاوج ع

 ملسو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر نأ ًاضيأ هنعو - 45
 : اةاضن ال : لاق 0 دوف 2 ةفعدال : لاق ؛ ىندوأ

 بان

 مهتارادمو سانلا نيب طاسبنالاو « ءايحلا

 هللا ىلص ىنلا لاق : لاق 0

 ”ريخم الإ نا هامل : ملسو هيلع

 ميم "نإ : ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق : لاف رس قلو .ءىام "1ك

 ىدعأ لبق اذلو ء هموص> رشو هئادعأ ىوقأ ىهف اهكلم اذإ هنإ) بضغلا تح

 نابضغلا ناك امل هنأل مالكلا حيصف نم اذهو كيبنج نيب ىلا كسفن كودع

 اهعرصو هماحم اهروقف بضفلا ةوهش هيلع تراث دقو ظيغلا نم ةديدش ةلاح

 . هنوعرصل الو لاجرلا عرص» ىذلا ةعرصلاك ناك هتاش

 ةناحبس هللا لاق هبلجحم امل ضرعتت الو بضغلا بابسأ بنتجا ىأ )١(

 ام مثإلا رئابكب دارملاو 4 شحاوفلاو مثإلا رئاك نوبنتم نيذلاو » : ىلاعتو

 |00 وتيار ةوقلاب قلعتيام نشحاوفلابو تاهبشلاو عدبلابقلعتي

 م ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلاو إل اضيأ لاقو « نورفغي مه إل مثايند رمأ نم

 ظيغلا إل نيكسمملا « نيمظاكلاو إل نزحلاو رورسلاو رسعلاو ريسلا لاح ىف

 « نينسحملا بح هللاو كا ىنج اذإ م سانلا رع :هفاعلاو

 ءىسملا ىلإ نس < ن: ناسحالاف

 . مراحلا دار ل دع ربع . هنأل (0)



 غاويا ملسملا د دس لانا نيب طاسنالا

 أم متصاف  حمْن 'ل اذإ ىلوآلا ةوُبنلا مالك ؟نم ”سانلا لرد 35 ع ' 2202 نإ . ٠ 18( م 0
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 ”رماَعْلا طلاخ : لاق هنع هَل ىكر دوعسم ن هالك طا "ا

 020 4-1 كح دو

 0 انا كل ةحرع هللا ىو عر أ ن .عاس

86 

 باب

 رعشلا ىف ليق امو « نمؤملا غدلي ال

 ةيلع هللا لص هللا لوسر نغ هنغ هللا ىضر ةرره أ 0 ٠

 0 ٍدِحاَو رْخُج نم نم ماوملا غريم ال : لاق هنأ لس

 :لاق ماسو لاو هيلع هللا ىلص هللا لوس 0 ىلأ نع ب يم

 6 رمشلا نم نإ

 : حييبفلا نم كعنع ءايح كعم نكي مل اذإ )1(

 . ديدهنلا باب نم ادهو ىوهلا نم سمفنلا هب كرمات اه (؟)

 . للخ كنيد ىف لصحم الأ طرش ىلع ىأ حرجلا وهو ماكلا نم (<)

 . ضغبلا نم (ه) 2م ل
 لعل ةرم عدخيف ةلفغلا ةحان نم قى ومال 1 انوا نمؤملا ني ىأ(5)

 . ايندلاو نيدلا رءمأ ىف كلذو ىرخأ

 .لاثمألاو ظعاوملاك هفسلاو لبجلا نم عنمب قحلل ًاقباطم اقداص الوق ىأ ()



 ىراخبلا رهاوج عونا

 هياع 0 يذلا 0 لالا دنع هنأ طر هرره ىأ ن 0

 م 0 ,ءاشلا اهاق 2 سو هلآو

 « ”لطاب نا لكك ام : 46 لا

 لوي ٍلسو هيلع 0 لع هنا لوصر رك دب اب -

 اا ا ةراطابأ ندي د 20 ةقترلا 'لوقي ال“ 5 6

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا حدع 0

 55 0 رتل هر
2 

 عطاس ردفلا 3 3 ف عا اذإ

 مو

 أذنب ول
 هله ل م 6 0

 ف ىمَعلا دعب ىدهلا انارا

 0 ياه هع 2-0

 عَقاَو اذ ان نأ تاق ومادب
 5 01 را سس ع ت7 0

 هايتع شا ركأ * هك 4.4 ىناحت تت

 لا نيكرشلاب تاقتتسا اذإ

 سو هيلع هنلأ ىلص ىنلا نع اموهمع كافي هللأ ىحكر رم نا نعاخك -يراع

 الل 00 4 ريخ احيق و دَحأ فوج «ىلتع نأل : لاق
0000 7 

2 0 

 نآرقلاو ملعلاو هللا رك ذ نع لغشي امو اح نا مل امي صوصخم اذه (؟)

 الط 1 ١ 1 141 لع لمدتب امو لو هلع هلل ىلدهلو سدو هلل حدك ال 00

 . هف طارفإ ال ام ظعاولا راسو



 عوبا# ةرثكلا ىلع ةلقلا ملست  بؤاثنلاو ساطعلا هللا بح ةمالع

 باب
 ىلاعت 6 ب]|ح> ةمالع

 هيلع هّنلا ىلص ىنلا نع هنع هلل ئضار ويس 01 دبع نع - 8

3 

97 

 ريثكلا ىلع لياقلا مياستو « بؤاثتلاو ساطعلا

 هللا ىلص هلا كوس تمت لاك هع و ىصر ةريرغ ه ىبأ نع ك0

 اذإذ 227 بضاتتلا هركبو ©” ىياطتلا بح ل سو

 اكو , هجم نأ عمت 5 ”لكّلق د َدِيَحَف "أ دحأ َنَطَع
 اه لاق اذإف « ف عاطتسأ 3 ا ناطمُكلا 5

05 . 0 2 
 نم وه اعإف هك وايعلا

 ةحلاو اك 2 هجم نآل ل ةدايز مع نم ةكدن نسحم ةنحلا ف 01(

 هلا لاق امل عبات نلاو تلا ةنذلا نآل هدقتكم 3 تدثاف بولعلا لاعفأ نم

 كد نلاسأ ىلإ مولا 4 هللا بح نعتاف هكا قرع 2 نإ لق إل ىلاعت

 ب كح ىنغلس قدا 0 ك كبح ند بحو

 كلذو دودسلا حاتفناو ندبلا ةفخ نم نوكي هنآل ماك نع ًاشنب ىذلا )0

 لكلا ىلإ ىدؤيف لكألا ةرثكو ةدعلل ءالتما ةجيتن نوكي هنآل (ع)-

 + 5و ومحملا لاعفألاو . ةداعلا نع 3 وعملاو

 . نيتفشلا قيبطت وأ 4 لع هد عصوب ((



 0 لا دل كل

 ظ 598 : لسو هلآآو هيلع هللا ىلص ىننلا لاق: لا
 ىفو . ريثكلا لع ”لياقلاو « دعآقلا لع ُداَلاَو ؛ ريبكلا ىلع رينّصلا

 ىثاللا ىلع بك ارلاو : ةباور

 باب
 ىماعلا ىلع مالسلاو « حراوجلا انز

 ةيخأ طش 37 111 انا - لاق امينعدسا ىضر سابع نبا نع هما/

 0-5 هللا نإ : ملسو هيلع هللا لص ىننلا نع ةرب ا

 نيل 0 ااا كود كرذإ [ز نم 7 هطح مدا نأ ىلع

 3 "تو ع 0 وفل“ 0 نآسللا اْزَو مس
 عرش 2 ىلا سحب لك
 .: ع 5 "كلذ 200

 )١( هللا كمحرب : عمالا ملسلا لوقف « هلل دجلا سطاغلا لومي نأ نسيو .

 كلاب حاصيو هللا 3 لوقف

 ةرمغلاو ةسمللاو ةلبقااو ةرظنلاك راغصلاب (؟) .

 9: ردق ام هماصل )5 . ردك )2

 . هنم هلدب الو هيلع بتكام كاردإ نم صاختلا ىف ةلبحال (ه)

 لا
 . هل لحم ال ام ةثداحم نم هب دلتسي امف قطنلا ىأ (0)

 . .قيقحلا انزلا ىلإ ىدؤي هنأل انز قطنلاو رظنلا ىمم لاطب نبا لاق (م) |



 عه داعم نب دعسل مالسلاو ةالصلا هلع همب ركن

 0 ةبدرش ىلع اول ال : لاق عنب هللا دي نق 0010

2 
 هسلجم نم لجرلا ماقي' الو , ىديسل اوموق

 الز 9 ةظيرن لغأ نأ دنع ىضر ىرذلا دعس فإ 00

 لاقف ءاخل ©” هيلإ لسو هيلع هللا لص ىننلا لسرأف ذآعُم نب دعس كح ىلع

 , 2 ريخ لاق وأ دي ىلإ اوُسوق :.لسو هلآآو هيلع هللا لص

 لاق ٍلسو هيلع هلا ىلص ىتتلا نع امهنع هللا ىضر رمع نبا نع هو«
 ة ع . هم 6م 0 2 -

 0 ساحب اع هساحن نو لفكر لج<ترلا مق ال

 وهو همالس درب الو اياذ بستك | نه ىلع لس الف براش عمج ةبرش )١(

 ملس مسي مل نإ ايند وأ نيد ىف ةدسف» بترت فاخ نإ معن ؛ روهألا بهذم

 حازلا ةرثكك ةءورلا مراو> ىطاعتي نم ىصاعلا لهأب ةيفنحلا ضعب قحلأو

 . هتبو: نيبتت ىتح ةمالس مهنم دحأ ىلع دري الف لوقلا شنو

 . ةيدومع ةليقا()
 ا ةوزغ ىف هلحك أ ىف ىئر امل امجو ناكو دعس ىلإ (<)

 . فرش وأ حالص وأ ملع نه لضفلا لهأ مارك! هيفو هل امارك إو اريقوت (5)

 هيلإ اوموق دارما وأ امظعتو اريكت ماهي هنأ ديري نأ روذحم وهو مهل مايقلاب

 .هقرع راجفنا نم راذحو ملأ هبيصي الف هب اوقفرتو راجخلا نع لوزا ىلع هونيعتل

 ةعلول | ناكم وأ ملعلاو ماك-لا سلاحمو دجملاك ةحابملا سلاجلاب صوصخم (ه)
 حماقي هنإف امو هل نذإ الو كلم اهق صخشال سيل تلا سلاحلا امأ اهوحنو



 ىراخبلا رهاوج غةك

 باب
 قاتلا ن زدرنانتا حانت

 موتا دعي راثعلا كرم ألو

 6-3 2 لس دس دس

 00 0 0 ل لا افي ل

 3 نومانت 5 ع وع ف ىاعلا

 هلئاوفو ا كي تاوعدلا

 هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةرب ره ىلأ نع - +

 اذه ىف ةمكملاو . ءىنلا موثلا لكأ نمو نونجلا جررخم و اذه . اهنم ج رخو

 نمو هقحتسا حابم ىلإ قبس نف نئاغضال ىضتقملا ململا قح صاقنتسا عنه ىهنلا

 ::ندوفلا
 اذإ اونم 1 نيذلا اهيأاي ال ىلاعت لاق ةلئاغ هب ناديرب امهنأ موت. امير هنأل )١(

 ىف دوهلا اوهمشنا الف « لوسرلا ةصعمو ناودعئاو مشالاب اوجاشت الق جات

 تاعاطلاو ضئارفلا .ءادابو « ريخلاب ىأ هم ربلاب اوجانتو ل رششلاب مهيجانت

 هربعو جا رسسلاك (؟ (

 م الف ةةلعملا 0 رلا أ اذإ.عن ابلاغ ةلفغ!ا لوصحل هب دق (< (

 . نالا ءابرركلا تان راو 2 :أاص٠ أو



 عةرا/ رافءترسالا دم

 ل ا - رق ناس .لش هع

 وعد ءىقخا نا ا اهب وعدي ةوعد ىن 2 - لَسو هيلع

 ىلاعت 86 ىلص ى لا نع هنع ا 3 00 : ' دادش نع ال "ابك

 لإ ل 58 0 تالا لوقت ءدإ ©" ”رافنتسالا د 6 لاق سو هيلع
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 ْ اودارأ ام مهل ىفو دقو باوث مل نكي م ىأة رخآلا ىف مهعينص طبح (ع)

 ْ . اندلا ّق

 . الطاب هسفئ ىف ميلمج ناك (:)

 1 . نحال نم (1) , . كانملا: نت ()
 ا عا 600 طع )0( الام )0



 6٠ رمفلا لضف  نسفنلا ىنغ ىنغلا

 سفنلا ىتغ ىنذلا نكلو "7 ضرما ةرثك 9905 لال
 ّ ا ا 1 8

 000 3 م 9 0 دعس نب لهمس نع - 8

 ب +

 ف 0 َسااج “ هدنع 06 را لآقف 5 هيلع ىلا هت ل ىلص

 أ بلح نإ ير ناو 8 رس فاّرش :أ 0 لع اا

 : لوم لاق يل مسا لاف ناك ا نإ عك
 كا 0 حر ملسو هي 7 سا لص شالو ١ ال

 0 1 ادهش وعر 1 ادع كن ٌٌ 0 :سردلاو هيلع هلأ ىلص

 0 'مقش نإ وكف ال 10 0 تا ىرِحاَذَم نيينلا ارفف نم

 ل ىلص هللا لوسر لاقف 00 َ ل نأ لاق نا 2 0 نأ

 0 لات مضئرألا ءْلم نم ريح 1 ملسو هيلع ىلاعت

 لاق ملسو هلآو هيلعىلافتهلا لص هللا لوسر نأ اًضيان ع 0

 01 بلع

 . نيدقلا ىوس ايندلا عاتم نم هب عفتني ام ( ؟

 . قيف> وأ ريدج (:) 1 لجرلا ( ؟
 . هتعافش ليقت (4) هتبطخ باح ( ه

 . الوأ لوئسملل ( ٠7

 ةأصا(ة) راملا لح رلا

 . هيق (11) دحأ ىف (
 ىنغلا لجرلا ):١( . ريعفلا لجرلا )١1١( هرقفل (

7 

6 

) 
) 
) 
) 

»( 
) 

:( 
) 



 ىراحنلا رهاوح 6١6٠

 2 ما م م رع 0 د01 ا

 بقنا هدأ لَم 1 5 تو : 0 0 5

 هلاو هيلع هّنلا لع ىلا ن -- ىكر 2 و د اا

 ل 1 قا نا وص ر نم 00 ا للا دكا نإ :إ :لاق -

 ) كلاب مك دا 00 تاعرد ا 0
 0 ا 8

-1 2 

 مدا نا )2( جرفلا 0

 .ةطفاحت

 . اهدق الإ ةكرح الو ةك كرتيال « هبتكي رضاح ( © )
 ..ديفلا مالكلا ( 1)

 .اركفوابلق (م) هللا ىذري ام ( 7+)

 ةبرك جرف ل ملسم نيرا هدم جاو ليبحت ناك هل (9)

 ااا 521 جسم كالهام ديرب راح :ناطِلَص ىذ دنع( :

 . دقتعم ريغ ناك نإو ةعيريشب فافختسا وأ٠ نوح وأ ةريبكب ركع ضرعلإ وأ

 .هب ىلاعت هللا ىذرب الام 011(

 . ةلفغ لع اهب ملكت (19)
 مرحيف اهحبق:نم اهينس> فرعدال ىتلا ةماكلا ىهه مالسلا دنع نبا لاق (1)

 ركفو لابي مالكلاو . ها هحبق نم هنس> فرءال اع ملكتي َقأ ناسنالا ىلع
 كي ع

 3 أدعو همرح دشإ دمعو

 ظ



 هأ ١ ىصامملا نع ءاهتنالا - ىلع هللا نم فوخلا

 باب

 لسوديلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ناملا نب ةفيذح نع س ما

 هلهأل لاقف هلم نظلا هى 0 انو ناك بم 2 7 5 لاق

 هب 0 1 6 ف 0 ا "فورد نوُذَحَف 04 2 اذإ

 0 ا ىذلا 000 نه 2 لَحَو 2 هللا يي

 هل 5 ع كف اع الإ

 هلا, لوصر لاق: لاق دع هللا ىذر ىرذشأالا ىموم ىلأ. نع ح ا/و+

 2 لحر 2 ل هلل ىنُمعي ل م : لو هلعال ىلص دا سر : ماع هلا

 ءاجتلاف .*”نانءرمأا ريذتلا نأ ىلإو ميس شحات ا

 0 ل ياي 1 ةفئاط هت اطأف «ءاجنلا
 00 1١ 3 را
 3 مه -اتحاف 387 ميجا

 مكيلإ هب لجو زع ىنلسرأ (5)
 امالعإ هسأر لو> هريدبو هعفقرب ذ>آ١ هبوث نع درحم ىذلا رذنلا (5)

 5 ةراغلاب هةموعل

 هدعإا نم (7) لالا لوأ اوراس )١+(

 5 ل .,اصاتسا (4) ْ ايد ما



 قراحبلا رهاوج هزأ؟

 ١ هللأ 00 ئضز ورم نب هللا دبع ن .ععاشلب 7ث”

 0 0 هه 0 "0 هد 0 ١
 6-2 0 ل 0 ا مع 0 6 6 6-0 هءمذع

 ا لا

 : هع هللا ىهم ف

 ل

00 

- 

ْ 
4 
"/ 

 38 ىلص ىبن جدلا لاق : لاق هنع أ قص دويسم نقلا دبع نع ح الكه

 2-2 8 4 ع

 ا" 0007 لد كاش نم 00 هكا يا د سو هيلع هلآو
 ْ 000 لا 00

 1ْ : كلذ 0

 ْ 'ذ 1
0 [ 

 - 5 - . ع |

 ةئدس وا ةئسحل مم نمو « هنم لفسا وه نم لا رظنيل

 000006 لوسر نع هنع هللا مرام هارقا نعبد

 ا 0 2 .
 0-8 او لاملا ىف هيلع "لضف ْنَس ىلإ م دحأ رطن اذإ : لاق سو

 : لفشأ 2 ا

 . تاماسلاو () لماكلا (1)
 - 6ع

 لمعلاو مالسإلا ناكرأ مايضنا عم تيدات وأ 0 وأ د> ىف الإ )6(

 . ريا بحو ةماقتسالاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنسب

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلع (6) كرت(

 .هاصع اذإ(7) .١ هير عاطأ اذإ (5)

 هبنتحم نأ رمشلا نم ليلق ىف الو ةمحرلا بيس هلعلف ريخا ىف ندهزي الف (4)
 نا فاننا ةئركو فلضف نع هللا لأسأ - ىلاعت هللا طخس هنف نوكيي اعرف
 ١ . هوفعي رانلا نع اندعبو هتمح رب ةنلا انلخدي

 : هيلع ىلاعت هللا ةمعن ىردزي الو م رتسيل (ه)



 هز عضاوتلاو ةهمسلاو ءابرلا

 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع س 7م

 تانسملا ”بتك لجو ع هللا نإ لاق : لاق لجو زع هبر نع ىورب
 هللا ابتك 0 ع مق مثلا ني

 2 ا ا

 كامل هدئنع هّللأ 4 امامتق 6 3 0 أ هلاك 1 06

 قا ةعيَسب 2 0 5 0 ىلإ فعض ا ىلإ 40 تي

 امليعق اهب ل وه نإك ةلماك ةَنَسَح هدنع هل هلل 2-7 6 0

 0 دسار ا هل 0 اع

 باب

 تعم لاك انيتع هل ىضر ا تمعم : لاق ةاس نع - الكم

 عئاولا قفو ىلع هماع ىف امهردق ()

 . هلمجحأ ىذلا لصف ()

 ١ الع صرحو هيلو م رهشأأ («)

 3 هل امن ريتا 53 اهمحاصب 2 6

 للا روصحو مزعلا قدصو صالحالا ّق ةدايزلا ب تس : (ه)

 ىلع هنآ“ ند 9 3

 رقلا باذع انق مهللا . ةعءألا هذه ىلع هللا لضف ةعس ثيدحلا ىفو ()

 . ةفعاضم انتانسحو ةلوصم انلامغأ لعخا و راثلا باذعر

 ىلعدلا م(

 ( يراغخلا هاو ل ## ١



 0 ت2 5 ا 1م
 نمو 4 06 عم معمم 0 كوع ملسو هيلع هلبأ ىلص هليأ لوسر
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 3 فار فار
 ' 1 ا١] لوخر لاق ؛:لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ ن لعام اياب

 لذا دقق ' "ايو ل ئداع نم » : ىلاعت هللا لاق : سو 2

 اضمن اد لأ -- ىِرْببَع نإ او 0 تي

 ةتيبحأ اذ اة تح ”لفاوَلب ناو كلا مو هيلع
 أو 0 هم

 هام رع 0

 م ل لك 4 0 ل 0 و 4 مم ىذلا وعم 0

 0 ب ديعال ىنذ 1 نيكو و ا ا نإوا 0 تلا هلْجِرَو اهب
 ظ

 باب
 ضرألا 3 ضبعميو «توملا تاركسو ا ءامل ا نم

 هللا ىلص ىلا نع « هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع س م٠

 موب هلمع ىف ةدسافلا هتين هللا رهظأ سانلل ءاير هلمع ربظأ نم ىأ )١(

 . دابشألا سوءر ىلع هحضفو ةمايقلا

 كلذ نم هللإب ذوعن هتين ءوس راهظإو هتحيضفب الإ هلاير نم رهظيالف )١(
 . كدنع نيبرقملا ئم نوكنل ةدلا نسحو لمعلا ىف صالخإلا انقزرا مهللا

 . نيملاصلا ىلوتي هللاو همأ ىلاعتو هناحيس هللا ىلوتي نم (ع)

 . هوحنو ءاذيإلا ىف بزاحلا ودهلا لمعيام هن لمعأو هتماعأ (5)

 وصلاو ةالصلاك ضئارفلا عم (ه)

 ءاماعلا ةرايزو رارألا ةبحصو ملصلا 0 كلذ نمو فاخم 3

 . ع«بحأ عم 11 1 ع رحألا قو ةسكلا هودقلاب ةنندلا ىف عفنت ءايلوألاو



 هزه تولا تاركس بت هللا ءاقلا نخا نم

 ءآقل هرك نَمَو « مءاقل هللا بَحأ هللا اقل َبَحأ ْنَم : لاق ِلسو هيلع

 1( نرتع أ يضر ِهِجاَوْرَ ”صِش وأ ) ةشئاع تلاق ديا 1 هللا

 ةكلو هاذ ريك مالسلاو مالطا يار تول نإ

 نيل هتما كو لجو رع 2 - تول هر 1 ل

 "نِإَو ؛ هءاقن هللا بحأَو هللا ءاتل حاف "ا
"1-7 ٍِ 

 ا كا باَذَمِب َرشب ريضح اذ رفاكلا

 . ا 2 7 ءآقل هرك ةمامأ ام هيلإ

 نأ ثدحم ناك تأ هنع هللا ىضر ىراصنألا ةداتق نأ 0

 مرت لاو هداج لل سو هلآو هيلع هنن لبطل ل سو

 ؟ ةنم حارس عرتنلل نلاع ل لوسراا اولاق . ُهَنم حا رتْسسمَو

 0 ين بصن نم حري نم ا .دبعلا 2 هيلع هللا ىلص لاق

 0 د[بعلا نم ةنم حيرتس ا 'رجأفلا نتا كج“ رع هللا ةَمحَر ىلإ" ”اهاَذَأَو

 . باَوَدلاَو ُرَحَشلاَو دالبلاو

 ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا نع « هنع هللا ىضر ةربره ىلأ نع س 0+

 . اهقشمو اهيعت (0) . هليقتسي امث(1)

 4 ًايهاذ )0(

 . دحللا ىذؤلا ريرنشلا قسافلا ىصاعلا وأ رفاكلا (:)

 . اوهأ هوكرتنإو مهاذآ هيلع اوركن أن إ مهنأل ركنلا نم هب ىأي امل (ه)



 ىراخبللا رهاوج ه5

 ْ 4 0 ىو 1 60 1 لا 0 ضبع ا

 لا لم نبأ تكلل انأ : العو لح

 باب
 ضوحلاو رانلاو ةنجلاو « رانلا اوقتاو « سانلا موقي موب

 هيلع هّللا لص دور ل 5 هنعو ل اع

 0000000 رع بهذي ىح ©ةئايقلا اوم ؛ساقلا قري : و
 0 كدا ملي ىت 8 ا لو و ًاعارذ نيس

 2 ىبص ىنلا لاق : ير ىصر تاغ نإ عع نعد ع

 || © لاق 267 حاشأو ضرعأ من ءراثلا اوقتا ملسو هل !ىلعو هيلع ىلاعت

 . ةمايقلا مون ضعب ىلإ اهضعب مضي (1)

 اهنفيو اههدب (؟)
 ةلظلاو ٠ ةلقلا هده ىلاعت هللا ءانفإ نع كلذب ربع ىواشببلا لاق هتردقب (ع)

 ةتردتب مدا ىل الزعمو ىوأم انوكي نأ نه اميجارخإو نيبلا نم امهعفرو

 . ةرهانلا

 كلملا كلام ىلاعت هللا زاجم هقح ىف كللا فدوف كلاب فدو اذإ دبعلا (:)

 ااا هلإ دود رن راغتمم لا هنم ةيراعكلماندلا ق كلم لكو

 عنإلاو مهسوءعر ن٠« سمشلا وندو لاوهألا ىارت بيس (ه)

 . هاف غلب اذإ ءاملا هنأ نم (5)

 ءىثلا نع هبجوبحاشأ : ىللخلا لاق ؛ اها رظني ةنأك رانلا رذ- ىأ 0

 . هدعبأو يك + هاحم



 هاا/ ضوخلاو راثلاو ةنلبإ  ٌزالا ارقثا

 ”رظني هنأ .اًننظ ىتح « ثالث , حاشأو ”ضرعأ مث َراَّثلا اوقتا هاا 5 - ٠ 1 ل 7
 عا ا 2 ا 0 م - م 4 .

 هلك د 0 نمف 1 قشب 'ولَو َرانلا اوةتا : لاق م اهملإ

22-2 
 . 4ص

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىذر رع نبا نع - اله

 راثلا لإ نابل لأ 0 ةئلا ىلإ ةئملا ”لهأ راض اذ ١ لسو هيلع

 ىداتي“ من 1 2 مل راّثلاَو د ا 1 م يح 0 ءىجح

 7و 0

 داد زيف » م ال راّثلا مخ 5 » و ال دنا لهأ اي : ا

 نزح راثلا لأ َداَدْربَو « ْمهِحَرَف ىلإ ًاحّرف هنا لْهأ

 . مهن زخ ىلإ

 له 0 .٠ 5 . ىذأل لوقي ىلاعتو كر 7 ا 3 0
- 

 ب 7

 "له 9 2 عو لح ”لوقيف 3 0 5 كتلننملا نولوشي ُ ةّدحلا

 نم ًادحأ طنش ملام انةيطعأ دقو ىذ'رت ال انل امو: نولوقيف . يْضَر

(0) 
 لحد نيعزانتم نيب لصفو « نينتا نيب حاصو . ىدهلا ىلع ةلالدك (؟)

 . ةريه نا هلاق ٠ بضغ نيكستو. ضماغ فشكو لكشم

 هؤدهاثدل حلمأ م ةئره قاع ضا رعألا نم ضرع وه ىذلا )ع(

 . مرئاصبب هوك نأ ْنَع الضف مهنيعأب



 ىراخبلا رهاوج هامل

 : اولاق . كلذ نو لضفأ 'كيطعأ انأ : ىلاعتو هناحبس لوقيف . كقاخ
 ع ا لك أ ا 0 0 ا

 00 لح 3 ؟ كالذ نم 6 6 3 0

 هللا 0 لاق : 2 لاق 0000 مك 0

 « هللا 000 ال: تلق : لاق هنع هللا ىضر ةرره ىلأ نع - 78

 : ملسو هيلع هللا ىلَص لاق ؟ ةمايقلا ماوي كتعافشب سانلا دَمْنَأ نَم

 000 الاكل الإ هلإ ال لاق نم ةتايقلا مْ ب قعافشبا 0 د
 ظ 00 5

 ظ
 ل ىنلا لاق : لاق هنع هلل 0 هر للا ليغ نع ح6

 ا اد ورح راغلا لهأ َرَخآ أل الا : سو هلآو ا

 لزنأ (1)
 ناك هنع ضار هديس نأ مع نم لكو ةداعسو زوف لك ببس هاضر نآل (؟)

 ضرا مهللا مركتلاو ميظعتلا نم كلذ ىف امل ميعن لكن م هبلقل ببطأو هنيعل رقأ
 . كتمحر و كلضفب ميقتسملا طارصنا اندهاو انع
 . اعئاط آراتخم () كا



 هأفهب رانلا لهأ رخآو ةنجلا لهأ رخآ

 ا ”لوقيف ' ظ 0 رانلا ن 3 0 لِجَد : الخ ةنجلا لش

  ىالت 00 هيلإ لّدْجيِف ات 3 ؛ نجا لخداف بشد: اخو

 أ : ىلاعت هللا لوقيف 1 ىالت 7 0 براي : م عج

 ل مجري )0 5 يبادلا 5 اهم 5 ) د لحد

 كل انإف 0 لخلاف «:هداد لاس مال ىذا 0 ل

 1 ائّدلا لاثمأ 0 0 كل نإ 4 لل 2 ايندلا 0
 7 0 <٠ 2 م

 تيار لمؤ 20 كلل ل و ىتم كحل وأ ىنم 0 2 530

 م رم 3 ١

 6 دج تدب ىتح ل ملسو هل 1 هيلع كا ىلص هليأ لوس

 .. ةلزتم ةنخلا لهأ ذأ كلذ لاقي نا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع هتغ هللا ىطر دوعسم نها 0 037

 ٍضؤوحلا ىلع مطرف انأ : لاق لسو هلا 0 . ند ب -

 : ٍلسو هلآو 2 : نضر كاقرع: لاق ورع تاق 117 نع - اغا

 . افحز ىأ ارح )1(

 . دوعسم نبا لاق )ع . لج رلا 2(

 لاكو فنذلا هدبعب هفطلو هللا ةمحر لاك نم ىأر امث ًارورسو ابجعت (4)

 فدع هاض

 يويهاس(ه) . مساب رغث نع هايانث ترهظ (5)

 ءاعّناو الضفت مهنم هللا انلعج . هيدراول ائينهف ل هئيهأو هحاصأل ()

 : باهو محرك هنإ باذع ريغ نم مير كلا ههج



 ىراختا رهاوح 6ع” ٠

 1و ص ه- 8

 هه ال ايف ا و 6 نبالا ن 0 0 0 1 رع 6 1 00
- 

 تي ٠ و هذ 2 202 ١ اع 7 20

 مالكلا لضتااو ناعإلاو 4 0 هةمصع نم موصعملا

 هللا لص ىزلا نع « هع دثلا ىضر ىردخلا 50 نع د ا

 ةناطب : 1 00 ”هل الإ ةَقيلَح تان[ ام لاق : لو كاع

 ْ 02 7 هيلع ع ا 6 25 "هر اطب َو و ) ويلع 00 ريع .# ١ أ

 1 ا هو 3 ع

 يلع دكا 1 اص ىنلا لاق : لاق « ةرمس ن نم رلا دبع ع يت

 نإ تل 8 6 لاتتال 4 هرعت نب نمح رلا دبع اي : 0 و

 0 ريغ نم اهتيتوأ نإو « اهبلإ تلك و أم نع اتيتوأ

 )١( تاركلا نما لب . ةرثكلاو قارشإلا ىف 00

 . اهلع مث ريغ رهظيالو رومألا ىف مهنطاسإ نيذلا هتصاخ لحرلا ةناطن ول

 . هيلإ رحب ام وأ كالملا ىف عوقولا نم هللا هامح نم (:)

 . ةسايرلاو ةبالولا (5)

 ناح رلا نم دارفأ الإ اهمدبع 0 مآ ةرامإلا نأ ىأ (هيإ

 اهلع هللا كانيعي الف اهعم ا 1 كنإف سفن فوشن نع اهأست الف

 ا او موال ةيافك هيف نوكي الف ذئنيحو



 ه١6 قراسلا دب عطقو زخا تراش برضا ةعاطلاو رذنلا
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 5 مهمعو 5 كك ل حاف كَلَد عيطتست ا 0
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 حالسلا

 خلا اباذع موقب هللا لزأ اذإ

 ءاضقلا لدرلا يا

 ناطلسلا لع ”ءاَششلا

 ةدفص

 هلك هألا ىلاص ةيذسن ءادتقالا هع

 ملس ه

 2 ناك نم نكس نعبتتل هع

 فالت>الا ةهارك 6ع

 هه دنع ىلاسعت هن اع [ب لاوسلا

 مولا

 ىألم هللا د ه7

 موب هللا ةيؤرو هكتالملا م حار

 ةماعلا

 ءىثل انلوقاعإ جوع

 4 رهاملاو ناركقلا لحر هوه

 نذ ولا تود هوك

 0 ندلاب ىنغلا لطم ه5؟
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 رولا ة.عدأ هكمإ

 ( ىراخنلا ٌرهاوج:) باتك تسريف
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