








 المؤلف والكتاب في سطور
 : المؤلف 

هوواحلسن وولحلس بروو حللديوووحلسكووبألحلنس  وو حللوول حلن وودحل وو حلسكضلوو حللوولحلسن وولحللوولحلسكضلوو حل
حل.حل،حلملحلأعالمحلسكردنحلسك ادسحلسهلجديحل(1)سكطربسوحل

كووانحلموولحلأكووالدحلعبموواةحلس مامالووهحل،حلنأطووالةحلهوواهتحلسكطاوضووهحلناروواأمحل،حل ن حلعوولحلنسكووبهتحلأموو حل
مولحلسسودلحلعبمالوهحل.حلنعنو حلمذوااحلسكوبألحلسن و حللولحلأ حلسكضوداحل دلحلسكنالبووسكبألحلسكضلو حلسكطربسووحل،حل
حل.حلت ب  حلفالذاحلسكعبمحلنسكضل 

فوللاهتحلاوا  حلعمولحلسكنالوانحلسحلتض ورحلسكرودينحلسكوايحل حلأولسوحل ورحلسكالوامحلمدطعواحلك و حل اكوو حل
حل.حلتض رحل،حلناا  حلأعالمحلسكا  حلللعالمحلسهلب حل،حلنطاسملحلسجلاملحلنغرحلذككحلملحلس ؤكضاتحلسكرالمه

حل«مشو الحلس نواس حل»حلعبوحلللحلسن لحلكانحلمولحلسكعبمواةحلس وؤكض حلنهواحلاوا  حلك وااحلننكبهتحل
م ووا محل)حل،حلنمي وولحلسع نووا حلك الوو حلت مالموواحلك  ووااحلنسكووبهتحلحل1731س طنووايفحلسحلسكنجووشحلس سوود حلسوونهحل

حل(.حلس خالقحل
ك حلسكاألحلحتبااسحلعن حلملحلأاكدنسحل حلم انحلن دت حلن حلتا خيذاحل،حلن حلم وانحلنفاتو حلن حلتا خيذواحل

سكعبمواةحلسكنووا  ألحل،حلنسك ضواسحللوواكراوحلللنو حلكووانحلمولحلأعووالمحلسكرودنحلسك ووادسحلسهلجوديحل،حلن  وواحلحل،حل غومحلموول
،حلسنوو حلتوواسحلسحلحل11وحلحل9صحلحل37ذكوودحلس رووبسحلسك ووالبحلم وولحلس موو حلسكعووامبوحلسحلأعالووانحلسكشووالعهحلاحل

حلننربتحلطنا ت حل ىلحلس شذبحلسكديايحل،حلحلوهحل145سنلنس حلسنهحل
حل__________________

نهووووحللوووالدحلنسسوووعهحلعوووان لحلكووونالدحلما نوووب سنحل،حلنطوووالالنحل،حلنطدطوووانحلسحل أووودسنحل،حل سطووولحلمعجووومحلووووحلمن ووونااحل ىلحل ربسووو انحلحل1
حل.سكنببسنحلكبحمايحل د حلسكطاةحلس ذمبه
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ندفلحلهناكحلسحلمايلحلأعد حللر ب اهتحل،حلنسنو حلكوانحللنو حلسن راكو حل ىلحلسونلنس حلأ و لحلس شوذبحلسكديوايحل
حل.نس حلمخ احلنعشدألحلسنهنلحل،حلنعبىحلهاسحلأ انحللبحلألامحلسحلسحل137،حلنسن حلسن ر حل ىلحلسنلنس حلسنهحل

عبوووىحلأنحللعلوووذمحلأنووواللحلتوووا أكحلسكافوووالحلس ووواكا حل.حلهووواسحلكووو حلمووواحلأم ننووواحلأنحلنعدفووو حلعووولحل الاتووو 
نموو حلدفنوو حلس وواكا حلسحلأعالووانحلسكشووالعهحل،حلنأن وونانحلكوو حلذكووكحل ىلحلنسكووبهتحلاووا  حلسك ض وورحل الوو حلسنحل

س حلنوووبحلسحلسوووا يفحلس اسوووامحللشوووا يفحلسكطربسووووحلنلوووربهتحلمووولحل(حلس شوووذبحلسكديوووايحل)حلنسكوووبهتحلموووبفانحل دسسوووانحل
حل.لحلأخنا هتحلسكعبمالهحلكب حلاناةحلعبال نمذماحلكانحلس مدحلفانحلماحلنابناحلم.حلسكالام

حل(3)للنو حلكوانحلموبااحلفايوالحل،حلنناوض حلسحل أوامحلسكعبمواةحلحل(1)فربحلناض حلاوا  حلأمو حلس مو حل
حل.لاحملبثحلسجلبال 

حل.لاكضرال حلسكننال حلسحملبثحلسجلبال :حلنناض حلسحلم  ب كحلسكاساو حل
 ىلحلغوورحل.حلللنوو حللووبحلأاوو حلعبالوو حلااعووهحلموولحلس خالووا :حلنحووا حلسحلمربمووهحلسك(حل هتحل)حلنلوواوحلسسب وووحل

حل.سك ضاتحلسكيتحلذكدهاحلهؤ ةحلنغرهمذككحلملحل
 :الكتاب 

هاحلم وا محلس خوالقحلنمعواملحلس عوالقحل،حلسنوانيحلحملاسولحلس فعواوحلنس دساحل،حلمولحلسورلحلسكنو حل
سحلذكوكحلحلنمواحل نتحل:نيدسل حلنأخالل حل،حلنأنااف حل،حلنساودحل ا ت حل،حلن ا تحلس ومهحلس ع ام حلحل9

حل.ه حللال  حلاباستحلسهللحلعبال حلنعبالذمعن حلنعلحلأ
 سووو ذا حلكاكشووومئحلسحل سوعوووهحلنك وووااحلس  وووا محلسحلس:حلسحلمربموووهحلهوووا هتحل(حل هتحل)حللووواوحلسسب ووووحل

حل.سكنذا 
حل__________________

حلىفحلسونهس  واحل(حلنسواو حلسكشوالعهحل)حلوحلكبشالكحلسحملبثحلأ حلطعضدحلممبحلللحلسن لحلللحلعبوحلس عدن حللواندحلسكعوامبوحلاوا  حلحل1
حل.هوحل1114

حل.وحلكبضاي حلس   نلحلس ر سحلعنبحلسهللحلللحلعال ىحلللحلممبحلااحلحلسك ربأليحلسكشذرحللا فنبيحلس عاادحلكبعالمهحلسسب وحل3
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 نحلم وا محلس خوالقحللوبحلأكوشحلسحل الوالحلنسكوبهتحل،حلنهواحلك وااحلنضوالئحل:حلنلاوحلغرهتحلملحلسكعبماةحل
حل.حلؤكض نافلحلمشذا حل،حل  لحلسكرتتال حل،حلكثرحلسجلملحل،حلسس ذدحلنسن شدحلسحلع دحلم
فروووبحل نووولحل نوحلمووودلحلسحل.حل نوولحلهووواهتحلسك  وووااحلسكروووالمحلمووودستحلنمووودستحلسحلكووو حلمووولحلم ووودحل أووودسن

هحلنسن شوودحلحل1717م وودحلسحلمطنعووهحلعنووبحلسكاس ووبحلسكطووا حلنعموودحل  وو حلسنشووااحلسحلسووعنانحلسوونهحل
نسس ذدحلنكثدحلس لناوحلعبالو حل،حل حلسعالوبحل نعو حلسحلمطنعوهحللوا قحل،حلنسحلمطنعوهحلأاوبحلسكنوا حلسنبو حلسونهحل

موووولحلس سووووشحلسكشووووبأبحل وووود حلسحلاالووولحلسكطنعوووواتحلس  وووودأهحلحتدأضوووواحلف العوووواحلنت الوووورسحلحل،حلنك نووو حل1716
ن وواحلكانووتحلن ووكحلهوواسحلسك  ووااحلس  طا ووهحلكثوورلحلسحلكوو حلموولحلسكعوودسقحلن أوودسنحل،حلنس بوولحلعبالذوواحل.حلسوونالعا

ااعهحلملحلسكعبماةحلنسكضلالةحل،حلاعواسحلعوبلحلن وكحلمولحلةطا وهحلسك  وااحلنلواماسحلل  وحالح حلنتبلالرو حل
نن ودسحل يالوهحلسك  وااحل،حل.حلذككحلعوبلحل نعواتحلسحلكو حلمولحل أودسنحلنسكعودسقحلن نلحللعب.حلن نع حلسحل أدسن

ننضواذحلن وو  حلموولحلس سوواسقحلسك جا أووهحل،حلنكثوودلحلسكطبوو حل،حللامووتحلهوواهتحلس ؤس ووهحلسكثرافالووهحلل عووادلحل نعوو حل
حل.مهحلكبعبمحل،حلنسهللحلملحلن سةحلسكر بننشدهتحللعبحلسك  حالححلسكبلالقحلنسك عبالقحلسكال محلخب

حلاألعلميحلينمحمد الحسحلحلمحل1933/حلحل4/حلحل11لرنتحلسحل
حل
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حلمربمهحلس ؤكش
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سنمووووبحلهللحلسكاس ووووبحلس  ووووبحلسك وووومبحل،حلسكووووايحلملحلأبووووبحلنملحلأاكووووبحل،حلنملحلأ وووولحلكوووو حلكضوووواسحلأ ووووبحل،حل
نسك وواللحلنسك ووالمحلعبووىحلممووبحلعنووبهتحلسس ووملحل،حلن سوواك حلس  ووطضىحل،حلأ سووب حل ىلحلكافووهحلسكووا  حل،حللشوورسحل

نعبىحلأه حللال  حلأومهحلسهلوب حلنم والالححلسكوبطىحل،حلسكواألحلنناأدسحلندسعالاحل ىلحلسهللحلل ذن حلنسدسطاحلمنرسحل،حل
حل.حلأذه حلسهللحلعنذمحلسكدطئحلن ذدهمحلتطذرسحلنسك المحلعبىحلملحلستنلحلسهلب 

نلعووبحلفوو نحلسهللحلسوونحان حلنتعوواىلحل وواحلطعوو حلسك لسوووحللننالوو حلمض ا وواحلكديوواسن حلن دأروواحل ىلحلطنانوو حل،حل
حل(حلاهلل واليدو  اخردر لقدد ادال لكدم فدي رسدوأ اهلل حسدو  حسدكا لمدن ادال  ر دوحل):حللراك حلعلنط حل

قل إل اكدتم ححودول اهلل حل):حلنستناع حلنسل ضاةحلأادهتحلسنناحلحملن  حل،حلننسالبهحل ىلحل ا  حللراك حلعلحلملحللاوو حل
 ووبسهحلهوواسحلسكضووا حلسكع ووالمحل ىلحلاوولحلك ووااحلأشوو م حلعبووىحلم ووا محلأخاللوو حلحل(حلفدداحونو ي  حوددوكم اهلل

 نحلسكعبومحللاكشووةحل.حلا محلس خوالق  واحللعثوتحل  ومحلم و:حلحل7نماسلحليدسل حلنماحلأمدحلل حلأم  حل،حلفرواوحل
مووواحلي وووايحلعبوووىحل رالروووهحلسووورحلحل7مروووبمحلعبوووىحلسكعمووو حللووو حل،حلفاطوووبتحلسحلكوووالمحلأمووورحلس وووؤمن حلعبووووحل

حل.حلس ننالاةحلنهوحلس نرطايفحللاك  حلعلحلسكناسحل ىلحلسهللحلسحلسكدطاةحلنسنا حلنعلحلسكبنالاحل ىلحلس خدل
س ل وبسةحللو حلفرواوحلل ماوحلهاهتحلسك ورلحلن ثنواحلن غننواحلعبوىحلحل6نخصحلملحلاب ذمحلننالناحلممبسحل

 حل[حلنحل]حلكوااحلنسكع والمحلمواحللاكو حل:حللعبحلكالمحلك حل اأ حل بيفحلكاذاحلأبعوحلللعمو حلأنو حلأدطواحلسهللحلحل7
أ نووو حل طوووامهتحلسحلعمبووو حلنكووو حلمووولحل طووواحلعووود حل طوووامهتحلسحلعمبووو حل  حل طووواةحلسهللحلف نووو حلموووبخاوحل،حلنكووو حل

حلخا حلم حرقحل  حلخا حلسهللحلف ن حلمعباوحل،حلأدطاحلسهللحلسحلسك نرحل
حل
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سك  رحل،حلفالعطوحلسكعنبحلماحل حلأعطوحلسكداحل،حلفماحللاوحلسهللحلط حلانامهتحلأر دحللو حلعمواحلحلنأدطاحلسكعنادحلس
نكوواككحلحل؟أختوا حلأنحلت وانحلسحل طاووكحلكوو حلكاذلواحل،حلأنحلت وانحل حلتودسهتحلكبدطواةحلمايوعاحل؟أ ونلحللعنوادهت

 نحلهواحلخوا حلعنووبسحلمولحلعنالووبهتحلأعطواهتحلموولحلخافو حلمواحل حلأعطوووحل لو حلفجعوو حلخافو حلموولحلسكعنوادحلنرووبسحل،حل
ننعووبسحلنكوواككحلموولحلع مووتحلسكووبنالاحلسحلعالنوو حلنكووربحلمالعذوواحلسحللبنوو حل،حلحل(1)سحلنخافوو حلموولحلخاكضوو حليووما حل

كووا حلكووكحلسحلس سووالحلحلحل6يادهوواحلعبووىحلسهللحلفووانرطلحل كالذوواحلناووا حلعنووبسحلهلوواحل،حلنكرووبحلكووانحلسحل سوواك حلسهللحل
ندكالووو حلعبوووىحلذمحلسكوووبنالاحلنعالنذووواحلنكثووودلحلةا أذووواحلنم وووانأذاحل،حل ذحللنلوووتحلعنووو حلأ دسفذووواحلنن ووولتحلك ووورهتحل

:حلن ن حلعوولحل خا فذوواحل،حلن نحلسووتتحلانالووتحلماسووىحلكبووالمحلسهللحل ذحلأروواوحلأكنافذوواحلنفطوومحلعوولحل يوواعذاحل
 احل هحل احلأنلكتحل يلحلملحلخرحلفررحلنسهللحلماحلسلك حل  حلخنلسحلألكب حل،حل نو حلكوانحلألكو حللربوهحلس  محل،حل

نموو حل،حلن نحلسووتتحلحل(3)نكرووبحلكانووتحلخلوودلحلسكنروو حلتوود حلموولحلسووضالشحلاووضاقحللطنوو حل،حلهللسكوو حلنتشووااحل
أهووو حلسجلنوووهحل،حلفبروووبحلكوووانحلأعمووو حلمووولحلسوووضاوشحلسنووواصحللالوووبهتحلابثوووتحللوووبسندحلاوووا  حلس ووولسمرحلنلوووا  حل

أأ محلأ ضالينحللالعذاحلنألك حللدصحلسكشعرحلملحلمثنذاحل،حلن نحلسوتتحللبوتحلسحلعال وىحل:حلنأراوحلجلب او حل
للحلمدميحلفبربحلكوانحلأ اسوبحلسنجودحلنأبونئحلسنشولحلنكوانحل دسمو حلسجلوايفحلنسودسط حللاكبالو حلسكرمودحلن الكو حل

يانووو حلمووواحلتننوووتحلس  محلكبنذووواومحل،حلنملحلت ووولحلكووو حلسحلسكشووو اةحلمشوووا قحلس  محلنم ا فووواحل،حلنفاكذ ووو حلن حل
ف ولسحللننالوكحل.حل نطهحلتض ن حلن حلنكبحليلن حلن حلماوحلأبض  حلن حل ملحلأاك حل،حلدسل و حل طوالهتحلنخادمو حلأوبسهت

فو نحلفالو حلأسوالحل ولحلتلسوىحلنعولسةحل ولحلتعول حلنأ و حلسكعنوادحل ىلحلسهللحلس  لسووحللننالو حلحل9س  ال حلس  ذودحل
نأمخ وذمحلمولحلحل(7)عدهواحل دفواحل،حلأهلومحلأهو حلسكوبنالاحلكشوحاحلنس ر صحل ادهتحل،حلللومحلسكوبنالاحلللوماحلنملحلأ

سكبنالاحللطناحل،حلعديتحلعبال حلسكبنالاحلفول حلأنحلأرنبذواحل،حلنعبومحلأنحلسهللحلأل وئحلسوالتاحلفلل لو حلن رودحلسوالتاحل
فحروودهتحل،حلناوو دحلسووالتاحلف وو دهتحل،حلنكوواحلملحلأ وولحلفالنوواحل  حل ننوواحلموواحلأل ووئحلسهللحلنتع المنوواحلموواحلاوو دحلسهللحل

حل.حلك ضىحلل حلسرالاحلهللحلنمادلحلعلحلأمدحلسهلل
حل__________________

حل.حلوحلسكلما حلسكاعبحلس  ا حل1
.حلهووواحلسجلبوووبحلس سوووض حلسكوووايحلحتوووتحلسجلبوووبحلسكوووايحلعبالووو حلسكشوووعدحلأنحلطبوووبحلسكووونطلحلنهووواحلس ووودسدحلهذنوووا:حلوحلسك وووضاقحلك  وووااحلحل3

حل.حلسك ضدق:حلنسك شااحل
مخوصحلسكونطلحل:حلمحلنسهللو.حلك دهتحللول دس حلأسونان حلنأكبو حل،حلنس ودسدحلسكلهوبحلسحلسكوبنالاحلنسكديواحلمنذواحللاكوبنن:حلوحلللمحلسكشوةحلحل7

حل.حلنسك شححل،حلماحلل حلسك دلحلننسطحلسك ذد.حلنخباها
حل
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ألكوو حلعبووىحلس  محل،حلنجبووئحلطب ووهحلسكعنووبحلنخي ووشحللالووبهتحلنعبوو حلنأدلوولحللالووبهتحلحل6نكرووبحلكووانحل
االوو حل،حلنأدكوو حلسنمووا حلسكعووا يحل،حلنأوودد حلخبضوو حلنأ ووانحلسك وورتحلعبووىحللووااحللال وو حلت ووانحلفالوو حلسك  ووانأدحل

حلوحلغالنالوو حلعووين:حلفالروواوحل حلوحل  ووب حلأ نسطوو  حلفوو هحل ذسحلن وودتحل كالوو حلذكوودتحلسكووبنالاحلن خا فذوواحل،حلأوواحلفالنووه
فلعدمحلعلحلسكبنالاحللربن حلنأماتحلذكدهاحلملحلنض  حلنأ  حلأنحلت ال حل أن ذاحلعلحلعالن حل،حلك والالحلأ  واحل

ن حلأع روووبهاحللووودس سحلن حلأدطووواحلفالذووواحلمرامووواحل،حلفلخدطذووواحلمووولحلسكووونضئحلنأس  وووذاحلعووولحلحل(1)منذووواحل أاسووواحل
حل.حلأنحلأن دحل كال حلنأنحلأاكدحلعنبهتسكرب حلنغالنذاحلعلحلسكن دحلنكاككحلملحلأل ئحلسالتاحلأل ئحل

مووواحلأوووبككحلعبوووىحلم وووان حلسكوووبنالاحلنعالافووواحل،حل ذحلطوووايفحلفالذووواحلمووولحلحل6نكروووبحلكوووانحلسحل سووواوحلسهللحل
خااوو  حل،حلن نأووتحلعنوو حل خا فذوواحلموولحلع ووالمحل كض وو حل،حلفبالن وودحلنووا دحللعربوو حلأأكوودمحلسهللحللوواككحلممووبسحلأمحل

أكدمووو حل:حل نحللووواوحلأهانووو حلفروووبحلكوووااحلنسهللحلسكع وووالمحل،حلنأتوووىحللا فوووكحلسكع وووالمحل،حلنحل:حلفووو نحللووواوحلحل؟أهانووو 
حل.حلفبالعبمحلأنحلسهللحللبحلأهانحلغرهتحل ال حلل طحلسكبنالاحلك حلن نسهاحلعلحلألداحلسكناسحلمن 

ف نحلتلسوىحلم ولسحللننالو حلنسلو صحلأاودهتحلننهحلماجلو حلن  حلفوالحلأولملحلسهلب وهحلفو نحلسهللحلطعو حلمموبسحل
ملحلعبماحلكب اعهحلنمنشدسحللاجلنهحلنمنا سحللاكعرالوهحل،حلخوداحلمولحلسكوبنالاحلمخال واحلنن دحلس خودلحلسوبالماحل،حلحل6

ألوولحل جوودسحلعبووىحل جوودحل وورحلملووىحلك وونالب حلنأطووااحلدسعوووحل لوو حل،حلفموواحلأع وومحلمنووهحلسهللحلعنووبناحل وو حل
أنعوومحلعبالنوواحللووو حلسووبضاحلن نعوو حلنلاووووبسحلنطوولحلعرنوو حلنسهللحلكروووبحل لعووتحلمووب عيتحلهووواهتحل وورحلسسوو حالالتحلمووولحل

حل.حلسغداحلعينحلفعنبحلسك ناححليمبحلسكرامحلسك د :حلفربتحل!حل؟أ حلتنناها:حل سلعذاحلنكربحللاوحليلحللاو حل
حل6طنوهحلكافالوهحلسحلمر وادناحلعبوىحل دأووقحلسجلمبوهحلن ولحلنواكدحلتض وال حلم وا محلأخاللوو حلفذواهتحلسن

سحلااللحلأ اسك حلنت دفات حلنطباس حلنلالام حلنسضدهتحلن لدهتحلنأكب حلنسدل حلخااوهحلناالولحلمواحل نيحلعنو حل
سحلأ اسوحلسكناسحلعامهحلنن ولوحلسهللحلسك افالوقحلسحل  امو حل،حل نو حلعبوىحلمواحلأشواةحللوبأدحل،حلحل:نعلحلسك ادل حل
حل.حلبال حلسذ حلأ رنتال رحلسكع رحلع

حل__________________
حل.حلماحلكانحلفاخدسحلملحلسكبناسحلنس ااث:حلوحلسكدأاشحلحل1
حل
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الواب اخوأ

 :ورلقه وسائر ححواله ، وفيه رمسا فصوأ  6في رلق الكوي 
 الفصل اخوأ

 في رلقه ورلقه وسيرحه مع  لسائه
هالمحللولحل سوحاقحلسكطاكرواهحلعولحلاراتو حل،حلمولحلك وااحلمموبحللولحل لودسحل8لدنسأهحلسن ولحلنسن و حل

نكوانحلناوافاحلعولحل بالوهحلحل(1)سلكتحلخوايلحلهنوبحللولحلأ حلهاكوهحلسك مالمووحل:حللاوحلحل7علحلسن لحلللحلعبوحل
ف مواحلمض موواحلحل6كوانحل سوواوحلسهللحل:حلنأنواحلأسوو ذوحلأنحلأ وشحليلحلمنذواحلسووالتاحلأتعبوقحللوو حلفرواوحلحل6سكنو حل

،حلع والمحلسهلاموهحل،حلحل(3)مولحلس شوااحلأ ال حلنطذ حلتالكؤحلسكرمدحلكالبوهحلسكنوب حل،حلأ واوحلمولحلس دلوايفحلنأل ودحل
ن  حلفووالحلجووان حلسووعدهتحلسووحم حلأذنالوو حل ذسحلهوواحلنفوودلحل،حلحل(4)،حل ذسحلسنضدلووتحلعرال وو  حللوودنحلحل(7) طوو حلسكشووعدحل

حلساسللحلسحلغرحللدنحل،حللالنذماحلعدقحلأب هتحلسك ل حلحل(1)أ هدحلسكبانحلنسسلحلسجلن حل،حلأ احلسناسط حل
حل__________________

حل.حلأامحلسجلم حل7 طالحلف الحاحل،حلل  حلملحلعبوحلملحللن حلأم حل،حلنكانحلحل3وحلهاحلأخاحلفا مهحلحل1
حل.حلسكطاأ :حلوحلس شااحلكمع محلحل3
حل.حلوحلأيحلكالئحلكثرحلسجلعادلحلن حلسبأبحلسك نا هحل،حلل حلسجلعادلحلنس سرتساوحل7
حل.حلسكض البهحلملحلسكشعدحلنسحلسكشعدحلكثدت :حلوحلسكعرال هحلحل4
حل.حلل حلسناطن حلس ت او:حلسك اسللحل.حلأيحلسكبلالقحلسكطاأ حل«حلأ احلسناسط حل»حلن.حلكبفعهحلحل«حلنفدلحل»حلوحل1
حل
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،حلسووذ حلسنووبألحل،حلحل(7)،حلكوو حلسكبحالووهحلحل(3)،حلكوو حلنووا حلأعبوواهتحلي وون حلموولحلملحلأ لمبوو حلأسوومحلحل(1)ألوو حلسكعوودن حل
سحلحل(6)،حلدلالووقحلس  وودلهحلكوولنحلعنروو حلطالووبحلدمالووهحلحل(1)،حلأسوون حلمضبوو،حلس سوونانحلحل(4)أدعوو،حل،حليووباللحلسكضوومحل

سك ووب حل،حللعالووبحلموواحلحلاووضاةحلسكضلووهحل،حلمع ووبوحلسنبووقحللادنوواحلم ماسوو احل،حلسوواسةحلسكوونطلحلنسك ووب حلعوودأئ
،حلأنووا حلس  جووددحل،حلمااوواوحلموواحللوو حلسكبنووهحلنسك وودلحللشووعدحلجووديحلحلحل(3)لوو حلس ن نوو حل،حليوو محلسك وودسدأئحل

،حلعوا يحلسكثوبأ حلنسكونطلحلسواحلسوا حلذكوكحل،حلأسوعدحلسكوا سع حلنس ن نو حل،حلأعبوىحلسك وب حل،حلحل(5)كانطحل
 حلس  وودس حل،حل،حلسواوحل(9) اأو حلسكلنوبألحل،حل  وو حلسكدس وهحل،حلسونطحلسكر وو حل،حلسوثلحلسك ضو حلنسكرووبم حل

أننوواحلعنذموواحلس وواةحل،حل ذسحل سوحل سوحللبعوواحل،حلخيطوواحلت ضتوواحلحل(11)،حلم ووالححلسكرووبم حلحل(11)مخ ووانحلس مخ وو حل
نميشوووووحلهانوووواحل،حلسوووودألحلس شووووالهحل،حل ذسحلمشووووىحلكل وووواحلأوووونحطحلموووولحلاوووون حلن ذسحلسك ضووووتحل ك ضووووتحلاالعوووواحل،حل
حلخووافئحلسكطوود حل،حلن وودهتحل ىلحلس  محلأ وواوحلموولحلن وودهتحل ىلحلسك ووماةحل،حلطوو حلن وودهتحلس ال  ووهحل،حلأ وواق

حل.حلأاحال حلنأنب حلملحلكروحللاك الم
حلحل؟اشحليلحلمنطر :حللبتحلك حل:حللاوحل
حلم اسا حلس  لسنحل،حلدسومحلسكض دلحل،حلكال تحلك حل س هحل،حلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحل

حل__________________
حل.حلأل حلسكعدن حلأيحلمباحلس نش.حلس نش:حلوحلسكعدن حلحل1
حل.حلس تضايفحلسحلل نهحلس نشحلملحلسس اسةحلأعالهت:حلوحلسكشممحلحل3
حل.حللبال حلنم :حل ط حلسذ حلسكاط حل.حلحلكثالشحلسكشعدحلسحلنال  وحلأعينحل7
حل.حلنيباللحلسكضمحلنسسع حلنع الم .حلساسدحلسكع :حلوحلسكبع،حلحل4
حل.حلس نضدطه:حلكانحلألالئحلس سنانحل،حلنس ضبجهحلملحلس سنانحل:حلوحلسن حلسكدط حلفذاحلأسن حلحل1
حل.حلدلحلكاكبمسك ا لحلس لأنهحلفالذاحلا:حلنسكبمالهحللاكلمحل.حلسكشعدحلنسطحلسك ب حل ىلحلسكنطل:حلوحلس  دلهحلحل6
حل.حلسكاااقحلس ض  :حلوحلسك ددسحلحل3
حل.حلمايلحلسكرالدلحلملحلسك ب :حلوحلسكبنهحلحل5
.حلك حلع محلذيحلموكحلأيحلس وبحلسكر و :حلسكر  حل.حلنساللحلسك شحلكناأهحلعلحلسكدط حلسك ثرحلسكعطاة:حلحل«حل   حلسكدس هحل»حلوحل9

حل.حلنسثلحلس االلحلغبال ذا
حل.حلوحلملحلأ  حللا لحللبم حلس  محل11
حل.حلوحلمربمحللبم حلنمؤخدهتحلم انحل11
حل
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نأوو  بمحلااسموولحلحل(1)ن حلأوو  بمحلسحلغوورحل اطووهحل،حل اأوو حلسك وو اتحل،حلأض وو ححلسك ووالمحلنخي موو حلللسووبسل حل
كوووالئحللاجلووواسحلن حللوووا ذ حلأع ووومحلسكنعموووهحلن نحلحل(3)سك بووومحل،حلف وووالحل حلفلوووا حلن حلل ووورسحلفالووو حل،حلدمثووواحل

 وحلدلووتحلن حلأووامحلمنذوواحلسووالتاحل،حلن حلأووامحلذنسلوواحلن حلميب وو حلن حلت لوون حلسكووبنالاحلنموواحلكووانحلهلوواحل ذسحلتعوواحل
سنووقحلملحلأعدفوو حلأ ووبحلنملحلأروومحلك لوون حلسوووةحل وورحلأن  وودحلكوو حلن حلأ لوو حلكنض وو حلن حلأن  وودحلهلوواحل،حل ذسحل
أسووا حلأسووا حلل ضوو حلكبذوواحلن ذسحلتعجوو حللبنذوواحلن ذسحلحتووبثحلأسووا حلفوواحل،حلفلووداحللدس  وو حلسكالموو حللووا لحل

،حلن ذسحلفدححلغئحلملحل دفو حل،حلطو حليوح  حلسك ن ومحلحل(7) فام حلسكال د حل،حلن ذسحلغل حلأعدمحلنأساححل
حل.حل(4)لحلمث حل  حلسك مامحل،حلنأضرتحلع

ف  م ذاحلسن و حل مانواحل حل با و حلفاطبتو حللوبحلسونرينحل كالو حل،حلف ولك  حلعمولحل:حلحل7لاوحلسن لحل
حل.حلسلك  حلفاطبت حللبحلسلوحلألاهتحلعلحلمبخب حلنةدط حلنس ب حلفبمحلأبيفحلمنذاحلسالتا

كوانحلدخاكو حلكنض و حلملذننواحل:حلفرواوحلحل6سلكتحلأ حلعلحلدخواوحلسكنو حل:حللاوحلسن  حلللحلعبوحل
 ذسحلأن حل ىلحلمنلكو حلطولأحلدخاكو حلاالاوهحلأطولسةحل،حلطولةسحلهللحلعلنطو حل،حلنطولةسحل هبوو حل،حلحلكو حلسحلذكوكحلنكوان

حلوحلأنحل نطوولةسحلكنض وو حل،حل حلطوولأحلطوولةهتحللالنوو حلنلوو حلسكنوواسحل،حلفووردحلذكووكحلعبووىحلسكعامووهحلنسنااووهحلن حلأووبخد
حل.حللاوحل حلأبخدحلوحلعنذمحلسالتا

حلسكوبألحلف انحلملحلسرت حلسحلطلةحلس مهحل أثا حلأه حلسكضل حلل ذن حلنل م حلعبىحللب حلفلوبذمحلس
،حلفموونذمحلذنحلسناطووهحل،حلنموونذمحلذنحلسنوواط  حل،حلنموونذمحلذنحلسنوواسو،حل،حلفال شوواغ حلفوومحلنأشوو بذمحلفالموواحل
أاووبحذمحلنأاووبححلس مووهحلموولحلم وولك  حلعوونذمحل،حلن خنووا همحللاكووايحلأنن وووحلهلوومحلنأروواوحلكالنبوو حلسكشوواهبحل
سك اوووو حلنألب ووواهحلسحل اطوووهحلمووولحل حلأ ووو طاللحل لووواللحل اط ووو حلف نووو حلمووولحلألبووو حلسوووبطاناحل اطوووهحلمووولحل حل

اللحل لالغذوواحل أوواهتحلانووتحلسهللحللبمالوو حلأووامحلسكرالامووهحل،حل حلأوواكدحلعنووبهتحل  حلذكووكحلن حلأرنوو حلموولحلأ ووبحلأ وو ط
حل.حلغرهتحل،حلأبخبانحل نس سحل،حلن حلأضدلانحل  حلعلحلذنسقحل،حلنخيدطانحلأدكهحلفرذاة

حلحل؟لاوحلف لك  حلملحلةدط حلكالشحلكانحلأ نلحلفال 
حل__________________

حل(.حللال بسو حل)حلاهتحلكب حل،حلنسحللعئحلسكن كحلطاسن حلسكضمحل،حلنس دسدحلأن حل حلأض ححلف:حلوحلس سبسقحلحل1
حل.حلسذاكهحلسنبق:حلوحلسكبمااهحلحل3
حل.حلسك الا :حلأ ذدحلسك رلحل،حلنسكشاوححل:حلوحلأساححلحل7
حل.حلسك حااحل،حلنس دسدحلأن حلتن محلنأ ثدحل رحلتنبنحلأسنان حلملحلغرحللذرذه:حلوحلسك مامحلحل4
حل
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وحلسنلوواوحلن حلحلخيوولنحلك ووان حل  حلفالموواحلأعنالوو حل،حلنأووؤكضذمحلن حلأضوودلذمحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحل
حلوحلنأ وودمحلكوودميحلكوو حللووامحلنأاكالوو حلعبووالذمحل،حلنيووا حلسكنوواسحلسكضووأحل،حلنيوورتسحلموونذمحلموولحلغوورحلأنحل أنضوودهم
أطوووايحلعووولحلأ وووبحللشووودهتحلن حلخبرووو حل،حلنأ ضروووبحلأاوووحال حل،حلنأ ووولوحلسكنووواسحلعمووواحلسحلسكنووواسحلفالح ووولحل
نحلسن وولحلنأراأوو حلنأروونححلسكرنووالححلنأاهنوو حل،حلمع ووبوحلس سوودحلغوورحلة بووشحل،حل حلأ ضوو حلةافووهحلأنحلأ ضبوواسحلأ

ميباسحل،حلك و حل واوحلعنوبهتحلع وادحل،حل حلأر ودحلعولحلسنوقحلن حلجوا هتحل،حلسكواألحلأبانو حلمولحلسكنواسحلخالوا همحل،حل
حل.حلأفلبذمحلعنبهتحلأعمذمحلن الحهحل،حلنأع ذمحلعنبهتحلمنلكهحلأ  نذمحلماسسالحلنمؤس  ل

حلحل؟ف لك  حلعلحلعب  :حللاوحل
 حلجبوووئحلن حلأروووامحل  حلعبوووىحلذكووودحلسهللحلطووو حلس ووو حل،حلن حلأوووا لحلحل6كوووانحل سووواوحلسهللحل:حلفرووواوحل

ن ذسحلسن ذوىحل ىلحللوامحلطبوئحل الو حلأن ذووحللو حلسسبوئحلنأولمدحللواككحل،حلحل(1)س ماكلحلنأنذوحلعلحل أطاهناحل
أعطوحلكالحلملحلطب او حلن الن حل،حل رحل حلي  حلطبال  حلأنحلأ بسحلأكدمحلعبال حلمن حل،حلمولحلطاك و حلأنحل
لانمووو حلسحل اطوووهحلاوووالدهتحل ووورحلأ وووانحلهووواحلس ن ووود حلعنووو حل،حلنمووولحلسووولك حل اطوووهحلملحلأوووددهتحل  حلفووواحلأنحل

كراوحل،حللبحلنسلحلسكناسحلمن حلل ط حلنخبر حلف انحلهلمحلألاحلناا نسحلعنبهتحلسحلسنقحلسواسةحل،حلمال ا حلملحلس
عب  حلعبئحل بمحلن الاةحلناربحلنأمانهحل،حل حلتدفلحلفال حلس ااستحلن حلأاهلحلفال حلسنودمحلن حلتنثوىحلفب اتو حل

،حلم عوووادكانحلم ضايوووبانحلفالووو حللووواك را حل،حلم اسيوووعانحل،حلأوووالدننحلفالووو حلسك نووورحلنأداوووانحلفالووو حلسك ووو رحلحل(3)
حل.حلننحلذسحلسناطهحلنيض انحلوحلأنحللاوحليا انحلسك دأ نأؤادحل

حلحل؟كالشحلكانتحلسرت حلملحلطب او :حللبتحل:حللاوحل
دسومحلسكنشدحل،حلسوذ حلسنبوقحل،حلكو حلسجلانو حل،حلكوالئحللضولحلن حلغبواللحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحل

ن حلفحوواشحل،حلن حلعالووااحلن حلمووبسححل،حلأ  افوو حلعموواحل حلأشوو ذوحل،حلفووالحلأووؤأئحلمنوو حلحل(7)،حلن حلاوو ااحل
حلس دسةحلنس كثا حلنساحل:حلمؤمبال حل،حللبحلتدكحلنض  حلملحلاالثحلن حلخيال حلفال حل

حل__________________
حل.حلوحلأعينحل حلأ  احلكنض  حلعب احلأعد حلل حل1
حل.حلسهلضاستحلأنحلس مدحلفجلل:حلنسكضب اتحل.حلأ ذدت :حلوحلنثات حلنثاسحلملحللااحلل  حلحل3
حل.حلوحلسك  ااحلملحلسك   حلنهاحلسبلحلسك اتحل7
حل
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 حلأوامحلأ وبسحلن حلأعورهتحل،حلن حلأطبو حلعا تو حل،حلن حلأو  بمحلكوانحل:حل حلأعنال حل،حلنتودكحلسكنواسحلمولحلاوالثحل
.حل  حلفالماحلأدطاحلااسل حل،حل ذسحلت بومحلأ ودقحلطب وامهتحلكل واحلعبوىحل منسوذمحلسكطورحل،حلفو ذسحلسو تحلت بمواس

ن حلأ نوا عانحلعنوبهتحلسنوبأ حل،حلمولحلت بومحلأن و اسحلكو حل ورحلأضودلحل،حل وبأثذمحلعنوبهتحل وبأ حلأنكووالذمحل،حل
منووو حلنأ ووورحلكب دأووو حلعبوووىحلسجلضوووالحلسحلمنطروووهحلحلألووحكحلسووواحلألوووح انحلمنووو حلنأ عجووو حلسووواحلأ عجنوووان
 ذسحل أأووو محل اكووو حلسناطوووهحلأطبنذووواحل:حل،حلنأرووواوحلحل(1)نم ووولك  حل،حل ووورحلأنحلكوووانحلأاوووحال حلكال ووو جبناهنمحل

،حلن حلأرنووو حلسكثنووواةحل  حلعووولحلم وووافىحلن حلأرطووولحلعبوووىحلأ وووبحل بأثووو حل ووورحلجوووا حلفالرطعووو حلحل(3)فل فوووبنهتحل
حل.حللان ذاةحلأنحللالام
حلحل؟كالشحلكانحلس ات :حللبتحل:حللاوحل
عبووىحلسنبووومحلنسنووا حلنسك روووبأدحلنسك ض ووودحل،حل:حلعبووىحلأ لعوووهحلحل6انحلسوو اتحل سووواوحلسهللحلكووو:حللوواوحل

فلموواحلترووبأدهتحلفضوووحلت وواأهحلسكن وودحلنس سوو مايفحللوو حلسكنوواسحل،حلنأموواحلتض وودهتحلفضالموواحلأنرووىحلنأضوو حل،حلناوولحلكوو حل
أخوواهتحللان وولحل:حلسنبوومحلنسك ووربحل،حلف ووانحل حلأ لوون حلسوووةحلن حلأ وو نضدهتحل،حلناوولحلكوو حلسنووا حلسحلأ لعووهحل

 حلسكرنوالححلكالن ذوىحلعنو حل،حلنسط ذوادهتحلفالمواحلأاوبححلسم و حل،حلنسكرالوامحلفالمواحلاولحلهلومحلخورحلكالر بيحللو حل،حلنتدكو
حل.سكبنالاحلنس خدل

 الفصل الثا ي
 وغيره 6في  وذ من ححواله وحرالقه من اتاب شرف الكوي 

 6في حواضنه وحيائه 
أعوادحلس ودأئحل،حلنأ نولحلسجلنوا لحل،حلنجالو حلدعوالحلحل6كانحل سواوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل

كحل،حلنأدك حلسنما حل،حلنكانحلأامحلخالربحلنأامحللدألوهحلنسكنلورحلعبوىحلاوا حلةطوامحلهنو حلمولحلكالوشحلس مباحل
حل.حل(7)حت  حل كا حلملحلكالشحل

حل__________________
حل.حلوحلأعينحلأهنمحلأ  جبناسحلسكضررحلكتالحلأؤذيحلسكن حل1
حل.حلسهلنهحلنسكعطاله:حلنسكدفبحلل  دحلسكدسحل.حلسكلالافهحلنن ندحلس بعاحلعبىحلسكبسعو.حلوحلسكدفادلحل3
حل.حللدذعهحلسنما حلنطب :حلنس كا حل.حلملحلخطمحلسنما حلهن حلأيحلطعب حلعبىحلأنض :حل طامحلوحلس حل7

حل
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،حلنكواناسحل ذسحل أنهتحلحل9ملحلأ لحلس صحلأ  حل كالذمحلملحل سواوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
حل.حلملحلأراماسحل كال حل احلأعدفانحلملحلكدسهال  حلكاكك

  محلنأع رو حلجبوئحلعبوىحلس  محلنألكو حلعبوىحلسحل6سهللحلحلكوانحل سواو:حلعناسحللواوحلعلحلسللحل
حل.حلسكشالحلنجال حلدعالحلس مباك

حل.حلمدحلعبىحلانالانحلف بمحلعبالذمحلنهاحلم احل6 نحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
حل.حلمدحللن الحلف بمحلعبالذلحل9 نحلسكن حل:حلعلحلأ اةحللنتحلألأبحللاكتحل

هووانحلعبالووكحلفب وووتحل:حل طوو حلأ بموو حلفل عووبحل،حلفروواوحلحل6أتووىحلسكنوو حل:حلعوولحلسلوولحلم ووعادحللوواوحل
حل.حل(1)سمدألحلكانتحلتلك حلسكربحلحلمبكحل،حل  احلأناحلسلل

جبئحلل حل ذدسهحلأاحال حلفالجىحلسك دأو حلفوالحلأوب يحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأ حلذ حللاوحل
أأذمحلهاحل ورحلأ ولوحل،حلفطبننواحل ىلحلسكنو حلأنحلجعو حلعب واحلأعدفو حلسك دأو حل ذسحلأتواهتحلفننالنواحلكو حلدكانواحلمولحل

حل.حل  حلف انحلجبئحلعبالذاحلن بئحلااننال 
خيووووالطحلاالووو حل،حلنخي ووووشحلنعبوووو حل:حللاكووووتحلحل؟أ وووونلحل ذسحلخوووالحل6سوووتبتحلعاوشووووهحلموووواحلكوووانحلسكنوووو حل

حل.حلنأ نلحلماحلأ نلحلسكدط حلسحلأهب 
حل.حلأ  حلسكعم حل ىلحل ساوحلسهللحلسنالا ه:حلنعنذاحل

سموودألحللاأووهحلنهوواحلطوواكئحلحل6موودتحللدسوواوحلسهللحل:حلأروواوحلحل7موولحلك ووااحلسكننووالحلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
:حلحل9هلوواحل سوواوحلسهللحلأوواحلممووبحل نووكحلك لكوو حلأكوو حلسكعنووبحلنفبووئحلطباسوو حل،حلفروواوحل:حلألكوو حل،حلفراكووتحل

حل6أمووواحليلحلفنوووانكينحلكرموووهحلمووولحل عاموووكحلفنانهلووواحل سووواوحلسهللحل:حلنأيحلعنوووبحلأعنوووبحلموووينحل،حلفراكوووتحلحل!نيوووك
كرموووهحلمووولحلفالووو حلحل9فووولخداحل سووواوحلسهللحل:حل حلنسهللحل ىلحلسكووويتحلسحلفالوووكحللووواوحل:حلكرموووهحلمووولحل عامووو حلفراكوووتحل

حل.حلفماحلأاالتحللبسةحل رحلفا لتحلسكبنالا:حلحل7لاوحلألاحلعنبحلسهللحل.حلفنانهلاحلفلكب ذا
هوووالحل:حلت وولحلسووون حلفموواحلأعبمووو حللوواوحليلحللوووطحلحل6خوووبمتحلسكنووو حل:حللحلأنوووئحللوولحلماكوووكحللوواوحلعوو

حل.حلفعبتحلكاسحلنكاسحلن حلعااحلعبوحلسالتاحللط
حل__________________

حل.حل كحلهدي:حلسكشوةحلس ربندحل،حلنلاكض ححلطببحلسك  بهحل،حلنلاكلمحل:حلوحلسكربحللاك  دحلحل1
حل
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طدحلكبو حلفبومحلأسومحلعشدحلسن حلنمشمتحلسكعحل9احنتحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
ن ذهحلأ ال حلملحلن ذ  حلنكانحل ذسحلكرال حلأ بحلملحلأاحال حللامحلمعو حلفبومحلأن ود حل ورحلأ وانحلسكدطو حل
هوواحلسكووايحلأن وود حلعنوو حلن ذسحلكرالوو حلأ ووبحلموولحلأاووحال حلف نووانوحللالووبهتحلنانهلوواحل أوواهتحلفبوومحلأنووليفحلعنوو حل وورحل

حل6حلأ انحلسكدط حلهاحلسكايحلأنليفحلنماحلأخداحل كن الو حللو حلأوبيحلطبوالئحلكو حللوطحلنمواحللعوبحل ىلحل سواوحلسهلل
حل.حل ط حللطحلفرامحل رحلأرام

طنوالحلسوبأبلحلحل(1)أد كو حلأعودس حلفلخواحللددسوو حلفجنواهتحلحل6 نحلسكنو حل:حلعلحلأنئحلللحلماكوكحللواوحل
نلبحلأادتحلفاحل اسالهحلسكددسةحلملحلسبلحلطنات حل حللواوحلكو حلحل6 رحلن دتحل ىلحلاضحهحلعنقحل ساوحلسهللحل

حل.حلكحلنأمدحلك حللعطاةفلححل6أاحلممبحلمدحليلحلملحلماوحلسهللحلسكايحلعنبكحل،حلفاك ضتحل كال حل ساوحلسهللحل:حل
حل.حلكانحل ساوحلسهللحل الالاحل،حل حلأ ت حلسالتاحل  حلأعطاهت:حلعلحلأ حلسعالبحلسنب يحلأراوحل

أسووبحل الوواةسحلموولحلسكعووا سةحلسحلخووب هاحل،حلنكووانحل ذسحلكوودهتحلسووالتاحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حلنعنوو حللوواوحل
حل.حلعدفناهتحلسحلنطذ 

حل حلأنب ووينحلأ وووبحلموون محلعوولحلأاووحا حلسوووالتاحل،:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلسلوولحلم ووعادحللووواوحل
حل.حلف هحلأ  حلأنحلأخداحل كال محلنأناحلسبالمحلسك ب 

 9في  وده 
أطووووادحلسكنوووواسحلكضوووواحلحل9كووووانحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلأموووورحلس ووووؤمن حلعبوووووحللوووولحلأ حل اكوووو حل

حل.حلملحلخاكط حلفعدف حلأ ن حل(3)نأكدمذمحلعشدلحل
أنوواحلأدأوو حلسهللحلنعبوووحلأدأوو حلأموودهحل  حل:حللوواوحلحل6موولحلك ووااحلسكننووالحلعوولحلسلوولحلعنوواسحلعوولحلسكنوو حل

نهناهحلعلحلسكن  حلنسجلضاةحلنماحلسوةحلأل ئحل ىلحلسهللحلعلنط حلملحلسكن و حلنسواةحلسنبوقحللاك  اةحلنسكربحل
حل.حلن ن حلكالض بحلسكعم حلكماحلأض بحلسن حلسكع  

حل__________________
حل.حلأيحلطال :حلوحلطناهتحلحل1
حل.حلنياحلمعينحلنس ب(حلسكعشرلحل)حللاك  دحلنسحللعئحلسكن كحل:حلوحلسكعشدلحلحل3

حلحل(حل3م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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كوانحلأطوادحل:حلأرواوحلحل6 نو حلكوانحل ذسحلناوشحل سواوحلسهللحلحل7أمورحلس وؤمن حلحلنحللدنسأهحلسخود حلعول
سكناسحلكضاحلنأطدأحلسكناسحلاب سحلنأابقحلسكناسحلهلجهحلنأنفاهمحلذمهحلنأكالونذمحلعدأ وهحلنأكودمذمحلعشودلحل،حل

حل.حل6ملحل يهتحللبأذهحلهال حل،حلنملحلخاكط حلمعدفهحلأ ن حل،حلملحلأ حللنب حل،حلن حللعبهتحلمثب حل
 حلأ ووبحلن حلأسووجلحلن حلأنيوولحلموولحل سوواوحلسهللحلموواحل أأووتحلأ ووبسحلأطووادحلنحل:حلعوولحلسلوولحلعموودحللوواوحل

حل.حل6
حل.حل :حلسالتاحللطحلفالراوحلحل6ملحلأ لحلأ لوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلطالدحلللحلعنبحلسهللحللاوحل

أوواحل:حلكووانحلس  ووبمانحل حلأن وودننحل ىلحلأ حلسووضالانحلن حلأراعبننوو حلفروواوحل:حلعوولحل لوولحلعنوواسحللوواوحل
سمحل نالنوهحلأ نط ذواحلحلعنوبيحلأ  ولحلسكعوداحلنأابذوم:حلنعمحل،حللاوحل:حل ساوحلسهللحلاالثحلأعطنالذلحللاوحل

نتووؤمدهحل وورحلسلاتوو حل:حلنعوومحل،حللوواوحل:حلنمعانأووهحلفعبوو حلكاتنوواحللوو حلأووبأكحل،حللوواوحل:حلنعوومحل،حللوواوحل:حل،حللوواوحل
حل9نكوا حلأنوو حل بوو حلذكوكحلموولحلسكنوو حل:حلنعوومحل،حللواوحلسلوولحل مالوو حل:حلسك ضوا حلكموواحللاتبووتحلس  وبم حل،حللوواوحل

حل.حلنعم:حلماحلأعطاهتحل أاهتحل ن حلملحلأ لحلأ لوحلسالتاحللطحل  حللاوحل
ماحلعنبيحلسوةحلنك لحلستنلحلعبووحلفو ذسحل:حلف لك حلفراوحلحل9 نحل طالحلأتىحلسكن حلحل:علحلعمدحللاوحل

:حلأوواحل سوواوحلسهللحلموواحلكبضوووكحلسهللحلموواحل حلترووب حلعبالوو حللووواوحل:حلفربووتحل:حلطاةنوواحلسوووةحلللووالناهتحللوواوحلعمووودحل
أنضووقحلن حلختووشحلموولحلذيحلسكعوودشحل لووال حل،حللوواوحلف ن وومحل:حلفروواوحلسكدطوو حل[حلذكووكحل]حللاكوو حلحل9ف وودهتحلسكنوو حل

حل.حل نعد حلسك دن حلسحلنطذحل6سكن حل
 6في شجاعته 

نهواحلألدلنواحل ىلحلسكعوبنحلنكوانحلحل6لواكن حلحل(1)كربحل أأ ينحلأوامحللوب حلن ولحلنبواذحل:حللاوحلحل7علحلعبوحل
حل.حلملحلأسبحلسكناسحلأامتاحلللسا

كنوواحل ذسحلساوودحلسكنوولسحلنكروووحلسكرووامحلسكرووامحل ترالنوواحللدسوواوحلسهللحلفموواحلأ ووانحلأ ووبحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلألداحل ىلحلسكعبنحلمن 

حلفدساحل  حل بحهحلحل9بأنهحلفليفحلفدك حلسكن حلكانحلسحلس :حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
حل__________________

حل.حلأيحلسس رتحلنسك جلحل كال :حلن ذحلل حل.حلس س  ا حلنس    انحلل :حلوحلسكباذحلحل1
حل
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حل.حلماحل أأناحلملحلسوةحلن نحلنطبناهتحلكنحدس:حلفراوحل
أسووجلحلسكنوواسحلنأ  وولحلسكنوواسحل،حلنأطووادحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حلنلدنسأووهحلأخوود حلعوولحلأنووئحللوواوحل

ف برواهمحل سواوحلسهللحل:حلكربحلفوليفحلأهو حلس بأنوهحلكالبوهحلفوانطبقحلسكنواسحللنو حلسك واتحل،حللواوحلحل:سكناسحل،حللاوحل
:حلملحلتدسعووواسحلنهووواحلعبوووىحلفووودسحل  حل بحوووهحلنسحلعنرووو حلسك وووالشحللووواوحل:حلنلوووبحلسووونرذمحل،حلنهووواحلأرووواوحلحل6

حل.حلملحلتدسعاسحلنطبناهتحلهدسحلأنحل ن حلكنحد:حلفجع حلأراوحلكبناسحل
 9في عالما رضاه وغضوه 

أعوود حل يوواهتحلنغلوون حلسحلنطذوو حل،حلكووانحل ذسحل يوووحلحل9هللحلكووانحل سوواوحلس:حلعوولحلسلوولحلعموودحللوواوحل
حل.حلن ذسحلغل حلخ شحلكان حلنسسادحل(1)ف ل احلأال كحلسجلب حلنطذ حل

 ذسحلسووودهتحلس مووودحلسسووو نا حلنطذووو حلكلنووو حلدس لحلحل6كوووانحل سووواوحلسهللحل:حلعووولحلكعووو حللووولحلماكوووكحللووواوحل
حل.حلسكرمد

حل: ذسحل أ حلمواحليو حللواوحلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حلعبوحلللحلأ حل اك حل
حل.حلسنمبحلهللحلسكايحللنعم  حلت محلسك انات
سذبتحلمولحلس روبسدحلمشوذبسحل نحلأكوانحلأنواحلاوا ن حلأ و حل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلم عادحلأراوحل
حل.حل ذسحلغل حلسادحلنطذ حل6كانحلسكن حل:حل يلحلساحلسحلس  محلملحلسوةحل،حللاوحل

أعود حل يواهتحلنغلون حلسحلنطذو حل،حلكوانحل ذسحل يووحلف ل واحلحل9كوانحلسكنو حل:حلعلحلسلولحلعمودحللواوحل
حل.حلجلب حلياةحلنطذ حلن ذسحلغل حلخ شحلكان حلنسسادأال كحلس

هووحلس وديلحلتايولحلسحلسكشومئحلفور حليواةهاحل:حل عتحلألواسن محلسكبالثووحلأرواوحل:حللاوحلألاسكنب حل
حل.حلأال كحلسجلب :حلعبىحلسجلبس حلأعينحللاك حل

 6في الرفق بأمته 
 ذسحلفرووبحلسكدطوو حلموولحل خاسنوو حلاالاووهحلأأووامحلسوولوحلعنوو حلفوو نحلحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلأنووئحللوواوحل

حل.حلاحلدعاحلك حل،حلن نحلساهبسحل س هتحل،حلن نحلكانحلمدألاحلعادهتكانحلغاون
حل__________________

حل.حلسبحلسك الام حلنأكلل حلل حلنسالجىحلتايالحذاحلسحلس أحلأألا:حلوحلنكحللاكشوةحلحل1
حل
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  وووب حلنعشووودألحلغووولنلحللنض ووو حلسووواهبتحلحل9غووولسحل سووواوحلسهللحل:حلعوولحلطوووالدحللووولحلعنوووبحلسهللحللووواوحل
 حلسحللعووئحلغلنستوو حل ذحلأعالوواحلنايووحوحلحتووتحلمنذوواحلت وولحلعشوودحلغوولنلحلنغنووتحلعوولحل ان وو حل،حلفنالنوواحلأنوواحلمعوو

سحلسخدأاتحلسكناسحلألطوحلسكلعالشحل،حلنأددف حلنأبعاحلهلومحل،حلفوان ذىحلحل6سكبال حلفربكحل،حلنكانحل ساوحلسهللحل
أنواحلطوالدحللول حل:حلفربوتحلحل؟ملحلهاس:حل،حلفراوحلحل(1)أاحلهلشحلسماهتحلماحل سوحلكناحلنايححلساةحل:حل يلحلنأناحلألاوحل

:حلفربووتحلحل؟أمعووكحلع ووا:حلنايووحوحل،حلفروواوحلحلأعالووا:حللبووتحلحل؟نموواحلسوولنك:حلنسموووحلأوواحل سوواوحلسهللحل،حللوواوحل
  كووو حل،حلفدكنوووتحلنسووواأدت حلفجعووو حل:حلنعووومحل،حلفلووودل حل،حل حللعثووو حل،حل حلأناخووو حلنن وووىحلعبوووىحلذ سعووو حلنلووواوحل

وحلحل؟ماحلتدكحلعنبحلسهللحلملحلسكاكوب:حلابوحلأ نر حلفاس  ضدحليلحلتبكحلسكبالبهحلمخ هحلنعشدألحلمدلحل،حلفراوحليلحل
فو ذسحللوبمتحلس بأنوهحل:حلنعومحل،حللواوحل:حلحللبوتحل؟ألواكحلعبالو حلدأول:حلسونلحلن والحل،حللواوحل:حلأعينحلألاهتحلوحللبوتحل

نعومحل،حللواوحل:حللبوتحلحل؟هو حلتلنطوت:حلفوذذهحل،حلفرواوحلحل(3)فرا عذمحلف نحلألاسحلف ذسحل لدحلطوبسدحللب ومحل
حل؟فذووالحلف ووالحلتالعنذوواحلنتالعنووك:حلكانووتحلس بأنووهحل،حللوواوحلحلحل(7)لضالنووهحللنووتحلفووالنحللوواميحل:حللبووتحلحل؟موول:حل

 دهوتحلأنحليتوالذلحللوامدألحلخدلواةحل،حلأواحل سواوحلسهللحل،حلكولحلعنوبيحلن والحلخودقحلوحلأعوينحلأخاستو حلوحلف:حللبوتحل
:حللبووتحلحل؟ل وومحلسسوورتأتحلابووك:حلأاوونتحلن سووبتحل،حلفروواوحل:حلهوواهتحلأاوولحل حلموود حل،حللوواوحل:حلفربووتحل

لعنالوو حلنكووكحل ذوودهتحل ىلحلس بأنووهحل،حلفبموواحللووبمحلس بأنووهحلأتال وو حللاجلموو حل،حل:حل مووئحلأنسقحلموولحلذهوو حل،حللوواوحل
ن دهتحلاالاوواحل،حلن دحلأوواحللووالوحل،حلأعطوو حلمخووئحلأنسقحلموولحلذهوو حلأ وو ع حلفوواحلسحلدأوولحلعنووبحلسهللحل،حل:حلفروواوحل

حل؟أتوودكحلنفوواة:حل حلأوواحل سوواوحلسهللحل،حللوواوحل:حللبووتحلحل؟هوو حللا عووتحلغدموواةحلعنووبحلسهلل:حلعبالوو حلابوو حل،حللوواوحل
فوووو ذسحل لوووودحلطووووبسدحللب وووومحلفووووذذهحل،حلفذذن وووو حلفجوووواةحلفووووبعاحلكنوووواحل[حل حلعبالووووكحل:حل]حل حل،حللوووواوحل:حللبووووتحل

 سواوحلسهللحلحلفجبدناحلنسس اىفحلك حلغدميحلماحلكانحلأطب حل ودسحلنفواةحلنلرووحلكنواحلمواحلكنواحل وبحلنأكثودحل،حلفرواو
حل.حلس فعاسحلن حلت الباسحل،حلفدفعناهتحلنأكبناحلمن حل مانا:حلحل6

 مودحلكود هتحلاالاواحل ذسحل بثحلسنبأ حلأنحلست حلعولحلسحل9كانحل ساوحلسهللحل:حلعلحلسللحلعناسحللاوحل
حل.كالضذمحلنأضذمحلعن 

حل__________________
حل.حلس اةهاسحلأاب حل حلسس عم حلسحلك حللعرحلن نحلملحليم حل.حلاب حلملحلسكنتدحلسنحلسكنذد:حلوحلنلححلس اةحلحل1
حل.حل انحلنلتحلطبسدهتحل،حلأعينحللطع :حلوحلأطبحلسكن  حلحل3
حل.حلس دألحلسكيتحل حل ناحلهلاحلنهوحلملحلذككحل حلأدغ حلأ بحلسحلتلنجذا:حلوحلأميحلن سنحلكالئحلحل7
حل
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حل.حلأاحل ساوحلسهللحل،حلفراوحلكنالك:حللاوحل ط حل:حلعلحلسللحلعمدحللاوحل
س خودلحل نحلأخاناحلسحل وبأ حلسحلذكودحلحل9كناحل ذسحلطب ناحل كال حل:حل ن حلعلحل أبحلللحلاالتحللاوحل

أخاحلمعناحل،حلن نحلأخاناحلسحلذكدحلسكبنالاحلأخاحلمعناحل،حلن نحلأخاناحلسحلذكدحلسكطعوامحلنسكشودساحلأخواحلمعنواحل
حل.حل6،حلف  حلهاسحلس با محلعلحل ساوحلسهللحل

لن حلأنحلأنع حلفاسعبتو حلم انواحلفن وال  حلأواموحلنسك وبحلحل9تالعتحلسكن حل:حلعلحلأ حلسنمال اةحللاوحل
حل.حلبوحل،حلأناحلهاهناحلمناحلاالاهحلأأامأاحلفرحلكربحلسررتحلع:حلحل7فلتال  حلسكالامحلسكثاك حل،حلفراوحل

دخوو حللعووئحللالاتوو حلفووام الحلسكنالووتحل،حلندخوو حلطدأوودحلفرعووبحلحل6عوولحلطدأوودحللوولحلعنووبحلسهللحلأنحلسكنوو حل
 طبوئحلعبوىحلهواسحل،حلفلخواهتحل:حلفلخواحلاالو حلفبضو حلن موىحللو حل كالو حلنلواوحلحل9خا احلسكنالتحل،حلفلل دهتحلسكن حل
حل.حلطدأدحلفايع حلعبىحلنطذ حلنلنب 

نهوواحلم  ووىحلعبووىحلنسووادلحلفلكراهوواحلحل6سهللحلدخبووتحلعبووىحل سوواوحل:حلعوولحلسووبمانحلسكضا سوووحللوواوحل
أواحلسوبمانحلمواحلمولحلم وبمحلدخو حلعبوىحلأخالو حلس  وبمحلفالبرووحلكو حلسكاسوادلحل كدسمواحلكوو حل  حل:حل يلحل،حل حللواوحل
حل.حلغضدحلسهللحلك 

 9في مزاحه وضحكه 
حل.حل هحل ملححلن حلألاوحل  حل را:حلكانحلأراوحلحل9 نيحلأنحل ساوحلسهللحل

حل.حلكانحلسكن حلميلح:حلفراوحلحل؟ميلححل9أكانحلسكن حل:حلعلحلسللحلعناسحلأنحل طالحلسلك حل
كوانحل:حل،حلفرواوحلحل6سولكتحلخوايلحلهنوبسحلعولحلاوضهحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحلسن ولحللولحلعبووحل

 ذسحلغلوو حلأعوودمحلنأسوواححل،حلن ذسحلفوودححلغووئحل دفوو حل،حلطوو حليووح  حلسك ن وومحل،حلأضوورتحلعوولحلمثوو حل نووهحل
حل.حلسك مام

حل.حلتن محل رحللبتحلناسطاهتحل9 أأتحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
حل.حلذسحل بثحلهبأ حلتن محلسحل بأث  حل9حلكانحل ساوحلسهلل:حلعلحلأ حلسكب دسةحللاوحل

:حلكالوشحلمبسعنوهحللعلو محللعلواحللبوتحل:حلحل7لواوحليلحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلأانئحلسكشالناهحللاوحل
.حلهالحلتضعباسحلف نحلس بسعنهحلملحل  لحلسنبقحل،حلن نوكحلك وبخ حلفواحلسك ودن حلعبوىحلأخالوك:حللبالالحل،حللاوحل

حل.حلأبسع حلسكدط حلأدأبحلل حلأنحلأ دهتحل9نكربحلكانحلسكن حل
حل
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 6في بكائه 
نهاحلجادحللنض  حل،حلفوبمعتحلعالنواحلحل9 أأتحل لدسهالمحلللحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل

تووبملحلسكعوو حلنيوولنحلسكربوو حلن حلنروواوحل  حلموواحلأديوووحل لنوواحلن نوواحللووكحلأوواحل لوودسهالمحل:حلفروواوحلحل9 سوواوحلسهللحل
حل.حلحمللننان

 ىلحلحل9 وواحلأاووال حل أووبحللوولحل ا اووهحلسنطبووقحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلخاكووبحللوولحلسووبمهحلس  لنموووحللوواوحل
مووواحلهووواسحل:حلنلووواوحلكووو حللعوووئحلأاوووحال حلحل9فان حووو حل سووواوحلسهللحلحل(1)منلكووو حل،حلفبمووواحل أتووو حلسلن ووو حلطذشوووتحل

حل.حلهاسحلساقحلسننال حل ىلحلسننال :حللاوحلحل؟أا ساوحلسهلل
 6في مشيه 

 ذسحلمشووىحلت ضوولحلت ضتوواحلكل وواحلأ ربوولحلحل9كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حل
حل.حل(3)حل6ملحلان حل،حلملحلأ حللنب حلن حللعبهتحلمثب حل

حل.حلكانحل ساوحلسهللحل ذسحلخداحلمشىحلأاحال حلأمام حلنتدكاسحل ذدهتحلكبمالو ه:حلعلحلطالدحللاوحل
 ذسحلمشوووىحلمشوووىحلمشوووالاحلأعووود حلأنووو حلكوووالئحلمشووووحلحل6كوووانحل سووواوحلسهللحل:حلعوولحلسلووولحلعنووواسحللووواوحل

حل.حلعاطلحلن حلل  الن
حل.حلطب ناحل برهحل6كناحل ذسحلأتالناحلسكن حل:حلعلحلأنئحللاوحل

سحلكانحل سكناحل ورحليمبو حلمعو حلفو نحلأ حللواوحل حلأبيفحلأ بسحلميشوحلمع حل ذحل6 نيحلأنحل ساوحلسهللحل
لوامحلمولحلأهو حلس بأنوهحل ىلحل عوامحلاونعاهتحلكو حلحل6تربمحلأماموحلنأد كينحلسحلس  انحلسكايحلتدأبحل،حلندعواهتحل:حل

،حلن احااحلك حلمخ هحلفلطااحلدعاأمحل،حلفبماحلكوانحلسحللعوئحلسكطدأوقحلأد كذومحلسوادسحل،حلفماسواهمحل
امحلملحلأوبعاكحلفواطبئحل ورحلنواكدحلهلومحل نحلسكرو:حلكبدط حلسك ادسحلحل6،حلفبماحلدناسحلملحللالتحلسكرامحللاوحل

حل.حلم انكحلنن  لذهنمحلكك
حل__________________

حل.حلفليفحل كال حللاكالا:حلوحلطذلحل كال حلحل1
حل(.حلص)وحلت ضلحلسحلمشال  حلأيحلمشىحلسهلاأناحلنسك ن حلس  بس حلنس دسدحلنضوحلسك ن رتحلسحلمشال حلحل3
حل



 37حلحل....................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 6في  مل من ححواله وحرالقه 
أوووبهتحل ووورحلحل6وحلسهللحلأ وووبسحللوووطحلفنوووليفحلمووواحلاوووافححل سووواحل:حللووواوحلحل7مووولحلك وووااحلسكننوووالحلعووولحلعبووووحل

أ ووانحلهوواحلسكووايحلأنووليفحلأووبهتحل،حلنموواحلفانيوو حلأ ووبحللووطحلسحل اطووهحلأنحل ووبأ حلفان وود حل وورحلأ ووانحل
سكدطوو حلهوواحلسكووايحلأن وود حل،حلنموواحلنا عوو حلأ ووبحلسنووبأ حلفال وو تحل وورحلأ ووانحلهوواحلسكووايحلأ وو تحل،حل
نمووواحل وووووحلمروووبماحل طبووو حللووو حلأوووبيحلطبوووالئحلكووو حللوووطحل،حلن حلخووورحللووو حلأمووودألحل  حلأخووواحلللسوووبياحل،حلنمووواحل
سن  دحلكنض  حلملحلم بمهحل رحلأن ذكحلما محلسهللحلفال انحل النتواحلغلون حلهللحلتنوا كحلنتعواىلحل،حلنمواحلأكو حل
م  تواحللوطحل ورحلفوا قحلسكوبنالاحل،حلنمواحلسوت حلسووالتاحللوطحلفرواوحل حل،حلنمواحل دحلسواو حل اطوهحللوطحل  حلفوواحلأنحل
حل(1)مال ا حلملحلسكراوحل،حلنكانحلأخشحلسكناسحلااللحلسحل وامحل،حلنكوانحلأل ودحلسكنواسحلخطنوهحلنألبذومحلهوا سحل

نكووانحلأعوود حللوواكدأححلسكطالوو حل ذسحلألنوو حل،حلنكووانحل ذسحلأكوو حلموولحلسكرووامحلكووانحلأنوحلموولحلأنووبأحلنيخوودحلموولحلحل،
ن ذسحلسوووداحلحل(3)أدفووولحلأوووبهتحل،حلنكوووانحل ذسحلأكووو حلأكووو حلسووواحلأبالووو حل،حلفووو ذسحلكوووانحلسكد ووو حلنسك مووودحلطاكوووتحلأوووبهتحل

،حلنكووانحلميالنوو حلكطعاموو حلنسوودسل حلنأخوواهتحلحل(7)سووداحلاالاووهحلأنضوواسحل،حلنكووانحلميووصحلس وواةحلم وواحلن حلأعنوو حلعنوواحل
و حل،حلف انحل حلألخاحل  حللالمالن حل،حلن حلأعطوحل  حللالمالن حل،حلنكانحلمشاك حل احلسا حلذككحلمولحللبنو حلن عطا

سحلكن ووو حلنتنعبووو حلنتدطبووو حل،حلنكوووانحل ذسحلدعووواحلدعووواحلاالاووواحل،حلن ذسحل:حل،حلنكوووانحليووو حلسك وووالملحلسحلكووو حلسموووا هتحل
محلت بمحلت بمحلنتدسحلن ذسحلسس لذنحلسس لذنحلاالااحل،حلنكانحلكالم حلف والحلأ نالنو حلكو حلمولحل عو حل،حلن ذسحلت بو

،حلنكووانحلن وودهتحلحل(4)أفبوو،حلسكثنال وو حلنكووالئحللوولفب،حل:حل ووووحلكوواكنا حلخيووداحلموولحللوو حلاناأوواهتحل،حلن ذسحل أأ وو حللبووتحل
سكبحوولحللعالنوو حل،حلنكووانحل حلأ بوومحلأ ووبسحللشوووةحلأ دهوو حل،حلنكووانحل ذسحلمشووىحلكل وواحلأوونحطحلموولحلاوون حل،حل

 نحلخالوا كمحلأ  ون محلأخاللواحل،حلنكوانحل حلأوامحلذنسلواحلن حلميب و حل،حلن حلأ نوا يفحلأاوحال حل:حلنكانحلأراوحل
حل.حل9ملحلأ حللعالينحلمثب حللنب حلن حللعبهتحل:حلسنبأ حلعنبهتحل،حلنكانحلسحملبثحلعن حلأراوحل

حل ذسحل ووحلسحلسكبالبهحلسك بماةحلحل9 نحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل__________________

حل.حلت بمحلماحل حلأنن و:حلوحلها حلسحلمنطرهحلحل1
حل.حلأيحلأخاتحلملحلك حلطان :حلوحلطاكتحلأبهتحلحل3
حل.حلل حلسدلاحل لالراحلملحلطااحلنضئحل ال حلسكع حلفان حلسداحلس اةحللالحلتنضئأيحلسدحل:حلوحلمصحلس اةحلم احلحل7
حل.حلفدطهحلل حلسكثناأاحلنسكدلاعالات:حلوحلسكضب،حلحل4
حل
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حل.حل ووحلك حلنا حلكلن حلسرهحللمد
 نحلسهللحلطو حلطالكوو حلأردوووكحلسك ووالمحل:حلفروواوحلحل6نوولوحلطربوالو حلعبووىحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعنو حل
 ىلحلسك وماةحلحل6فن ودحلسكنو حل:حل،حللواوحلحلهاهتحللطحاةحلم هحل نحلسوتتحلأنحلت وانحلكوكحلذهنوا:حلنأراوحلككحل

حل.حل حلأاحل احل،حلنك لحلأسنلحلأاماحلفلابكحل،حلنأطايفحلأاماحلفلسلكك:حلاالااحل،حل حللاوحل
حل.حليب حلعنلحلأهب حل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
نس كوووو حلعبووووىحلحل(1)ك ووووتحلأديفحل كووووااحلسنمووووا حلمؤكضوووواحل:حلحل6لوووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7نعنوووو حل

حل.حلبيسن رحلملحلسكعنالبحلنمنانكهحلسك او حللال
ملحلأ ووولحلسحل دأوووقحلفال نعووو حل:حلخ ووواوحلحل6كوووانحلسحل سووواوحلسهللحل:حلعووولحلطوووالدحللووولحلعنوووبحلسهللحللووواوحل

أ بحل  حلعد حلأن حللبحلسب  حلملحل ال حلعدل حلن أححلعدل حل،حلنملحلأ لحلميودحلهجودحلن حلسوجدحل  حلسوجبحل
حل.حلك 

كوانحلأ هودحلسكبوانحل،حلكولنحلكانو حلسكبؤكوؤحل،حلحلحل6 نحل ساوحلسهللحل:حلعلحلاالتحلللحلأنئحلللحلماككحللاوحل
لحل،حلنموواحلمشمووتحل سوحووهحلم ووكحلن حلعنووربحلأ الوو حلموولحل سوح وو حل،حلن حلم  ووتحلدأناطوواحلن ذسحلمشووىحلت ضوو

حل.حلن حل دأدسحلأك حلملحلكشحل ساوحلسهللحل،حلكانحلأخشحلسكناسحلااللحلسحل ام
أواحلطدأودحل يحلسووةحل:حل واحللعو حلسكنو حلأتال و حل لاأعو حل،حلفرواوحليلحل:حلعلحلطدأدحلللحلعنوبحلسهللحللواوحل

لكرىحليلحلك واةهتحل،حل حلألنو حلعبوىحلأاوحال حللبتحل سبمحلعبىحلأبأكحلأاحل ساوحلسهللحل،حلف:حلطتتحل،حللاوحل
حل.حل ذسحلأتاكمحلكدميحللامحلفلكدماهت:حلفراوحل

أنوواحلكووكحلهنوواحل:حلنسعووبحل طووالحل ىلحلسك وو دلحلفروواوحلحل9 نحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
أاحل ساوحلسهللحلكواحلأنوكحلحتاكوتحل ىلحل:حلفاس بتحلسكشمئحلعبال حل،حلفراوحلك حلأاحال حل:حل رحلتليتحل،حللاوحل

حل.حل(3)ن نحلملحلجىحلكانحلمن حلسجلشدحلحلنعبت حلهذنا:حلسك  حل،حللاوحل
حل،حل ساوحلسهللحل نكحل ذسحلدخبتحلسنالةحلف دطتحلدخبتحل:حللبتحل:حلعلحلعاوشهحللاكتحل

حل__________________
حل.حلسبحلعبال حلس كشحلأيحلسكربذعهحلنهوحلطب  :حلوحلمؤكضاحلملحلسكشحلسنما حلحل1
حل.حلبال نلاك حدأكحلس اوحلسكايحلأدعىحلسحلم ان حلن حلأدطلحل ىلحلأهب حلسحلسك.حلسكرتك:حلوحلسجلشدحلحل3
حل
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أواحلعاوشوهحل نواحلمعشودحلس ننالواةحل:حلسحلأادكحلفبمحلأ حلسالتاحلخداحلمنكحلغرحلأهحلأطبحل سوحوهحلس  وكحل،حللواوحل
حل.حللنالتحلأط ادناحلعبىحلأ نسححلأه حلسجلنهحل،حلفماحلخداحلمناحلملحلسوةحلسل بع  حلس  م

دخ حلعبال حلعمدحلنهاحلعبىحل  ورحللوبحلأاودحلسحلطننالو حلحل6 نحل ساوحلسهللحل:حلعلحلسللحلعناسحللاوحل
مووواحليلحلنكبوووبنالاحلنمووواحلمثبووووحلنمثووو حلسكووووبنالاحل  حلحل:حلحل6سهللحلكووواحلسختووواتحلفدسسووواحل،حلفروووواوحلأووواحلنووو حل:حل،حلفرووواوحل

حل.حلفاس   حلحتتحلسجدلحلساعهحلملحلهنا حل حل سححلنتدكذاحل(1)كدسك حلسا حلسحلأامحلااوشحل
تووواسحلند عووو حلمدهانوووهحلعنوووبحل طووو حلمووولحلسكالذوووادحلعبوووىحلحل6 نحل سووواوحلسهللحل:حلعووولحلسلووولحلعنووواسحللووواوحل

حل.حلاالا حلااعاحلملحلسعرحلأخاهاحل  لاحلكعالاك 
 ذسحل ال محلممبسحلفوالحلترنحواهتحل،حلن حلفنذواهتحل:حلأراوحلحل6 عتحل ساوحلسهللحل:حلأ حل سفلحللاوحلحلعل

حل.حل،حلن حلتلدلاهتحل،حللا كحلكنالتحلفال حلممبحل،حلنعبئحلفال حلممبحل،حلن فرهحلفالذاحلممبحل(3)
حل[حلوحمر حصحابه في آداب الجلوس 9في  لوسه ]حل
 وومال حل،حلفاللخوواهتحلفاللووع حلأووؤتىحللاك وو حلسك وو رحلكالووبعاحلكوو حللاكربكووهحل،حلأنحلأحل6نكووانحل سوواوحلسهللحل

 حلحل6سحل جوودهتحلت دموو حل هبوو حل،حلفدموواحللوواوحلسك وو حلعبالوو حلفال ووالححللعووئحلموولحل يهتحل وو حلأنوواوحلفالروواوحل
فالبع حل رحلأرلوحللاك حل،حل حلأضدلحلك حلملحلدعاو حلأنحلت مال  حلنأنب حلسدن حلأهبو حلفالو حلحل(7)تل ماسحللاك  حل

حل.حلن حلأدننحلأن حلأ اذيحللناوحلانالذمحلف ذسحلسن دفاسحلغ  حلاال حللعبهت
سحلس  ووانحل:حلفروواوحلسكدطوو حلحل6 طوو حلس  ووجبحلنهوواحلطوواكئحلن ووبهتحلف ل وولححلكوو حلحل6الوو حلندخوو حلعب

 نحل وقحلس  ووبمحلعبووىحلس  وبمحل ذسحل يهتحلأدأووبحلسجلبواسحل كالوو حلأنحلأ ل وولححل:حلحل6سوعهحلأوواحل سواوحلسهللحل،حلفروواوحل
حل.حلك 

حلملحلأ  حلأنحلميث حلك حلسكدطاوحلفبال ناأحلمرعبهتحل:حللاوحلحل9ن نيحلسنحل ساوحلسهللحل
حل__________________

حل.حلكال حل و :حلاالشحلااوشحلكماحلأراوحل:حلنا حل،حلنأراوحلس:حلوحلسك اوشحلحل1
حل.حليدل حلعبىحلطنذ  .حل دهتحلعلحل اط  :حلوحلطنذ حلسكدط حلحل3
حل.حلأعينحل حلترطعاسحللاك :حلن حلتل ماسحل.حلسنرطل:حلوحل  محلسكناوحلحل7
حل
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 حلترامووواسحلكمووواحلأروووامحلس عووواطمحللعلوووذمحلكووونعئحلن حللووولسحللووولنحلأ  بووو حلعووولحل:حلحل6نلووواوحل.حلمووولحلسكنوووا 
حل.حلم ان 

 ذسحلدخو حلمنول حللعوبحلسحلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حلهللحلملحلك ااحلسحملاسلحللاوحل نيحلعلحلأ حلعنبحلس
حل.حلأكثدحلماحلجبئحلفاهتحلسكرنبهحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7أدىنحلسسبئحل  حلأبخ حل،حلن نيحلعن حل

 ذسحلأتوووىحلأ وووبكمحلعب ووواحلفبوووالجبئحل الووو حلمووواحلسن ذوووىحل:حللووواوحلحل6أنحل سووواوحلسهللحلحل7ن نيحلعنووو حل
حل.حلعب  

لووامحلأ ووبكمحلموولحلعب وو حلمن وودفاحلفبال ووبمحلفبال ووتحلس نىلحل ذسحل:حللوواوحلحل6ن نيحلأنحل سوواوحلسهللحل
حل.حل ذسحللامحلأ بكمحلملحلعب  حل حل طلحلفذاحلأنىلحلم ان :حل ن حللاوحلحل7للنىلحلملحلس خد حل،حلن نيحلعن حل

غلوووواسحل:حللوووواوحلحل؟نموووواحل رذووووا:حلأعطوووواسحلسسوووواكئحل رذوووواحللالوووو حل:حلأنوووو حللوووواوحلحل6ن نيحلعوووولحلسكنوووو حل
حلحل؟نسهناسحلعلحلس ن دحلأل ا كمحلن دنسحلسك المحلنأ سبنسحلس عمىحلنأمدنسحللا عدن 

حل.حل(1) ذسحلطبئحلطبئحلسكردف اةحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأ حلأمامهحللاوحل
جبئحلسكردف اةحلنهاحلأنحلأرالمحلسوالال حلنأ و ربذماحللالبأو حلفالشوبحلأوبهتحلحل9ملحلك ااحلسحملاسلحلكانحلسكن حل

سحلذ سعالوو حلنكووانحلجثوواسحلعبووىحل كن الوو حلنكووانحلأثووينحل طووالحلنس ووبسحلنأن ووطحلعبالذوواحلس خوود حل،حلنملحلأوودحلمرتلعوواحل
 .(3)حلطحلنكانحلجثاسحلعبىحل كن ال حلن حلأ  ول

 الفصل الثالث
 في مطنمه 9في صفا حرالقه 
ألك حلك حلس انا حلملحلسكطعامحلنكوانحلألكو حلحل9ملحلك ااحلماسكالبحلسك ادل حلكانحل ساوحلسهللحل

حلماحلأ  حلسهللحلك حلملحلأهب حلنخبم حل ذسحلأكباسحل،حلنملحلملحلأبعاهتحلملحل
حل__________________

أنحلجبووئحلسكدطوو حلعبووىحل كال وو حل،حلنأب ووقحلف اأوو حللنطنوو حل،حلني وو حللالبأوو حل،حل:حلهحلسكرووا حلنسكضوواةحلوحلسكردف وواةحلسووبندسحل،حلنمثبثووحل1
حل.حلنألعذماحلعبىحلسالال حل،حلأنحلجبئحلعبىحل كن ال حلمن ناحل،حلنأب قحللطن حللض اأ حل،حلنأ للطحلكضال 

حل.حلطبئحلعبىحل كن ال حل،حلأنحللامحلعبىحلأ دس حلس االل:حلوحلطثاحلفالنحلكدمىحلندعاحلحل3
حل
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مووواحلأكبوواسحلعبالووو حل،حلنسوواحلأكبووواسحل  حلأنحلأنوولوحلفووومحليووالشحلفاللكووو حلمووولحلس  ووبم حلعبوووىحلس  محل،حلنعبووىحل
:حل،حلنكرووبحللوواوحلذستحلأووامحلنعنووبهتحلأاووحال حلحل(1)يووالض حلنكووانحلأ وو حلسكطعووامحل كالوو حلموواحلكووانحلعبووىحليووضشحل

سكبذمحل ناحلن لككحلملحلفلبكحلن ا كحلسكباألحل حلميب ذماحلغركحل،حلفنالنمواحلهومحلكواككحل ذحلأهوبيحل ىلحل
 ذسحلحل6لوو حلسهللحلن ووولحلنن  ووودحل   موو حل،حلنكوووانحلسكنووو حلخوووانسحلهوواسحلمووولحلف:حلسوووالحلمشوواأهحلفرووواوحلحل6سكنوو حل

نكوانحلحل.حلل محلسهللحلسكبذمحلسطعبذاحلنعمهحلمش ا لحلن و حلفواحلنعموهحلسجلنوه:حلنيعتحلس اوبلحلل حلأبأ حللاوحل
كثرسحل ذسحلطبوئحلكاللكو حلألكو حلمواحللو حلأبأو حلنجمولحل كن الو حلنلبمالو حلكمواحلجبوئحلس  وبوحلسحلسان و حل  حل

أناحلعنبحليك حلكماحلألك حلسكعنبحل،حلنأطبوئحلكمواحل:حلحل6نأراوحلأنحلسكدكنهحلفاقحلسكدكنهحلنسكربمحلعبىحلسكربمحل
حل.حلجبئحلسكعنب

ماحلأكو حل سواوحلسهللحلم  تواحلمنواحللعثو حلسهللحلعلنطو حلننالواحل ورحللنلو حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
ل وومحلسهللحلسكبذوومحللووا كحلكنوواحل:حل ذسحلنيوولحلأووبهتحلسحلسكطعووامحللوواوحلحل6سهللحل كالوو حلم اسيووعاحلهللحلعلنطوو حل،حلنكووانحل

حل.حلفالماحل  ل ناحلنعبالكحلخبض 
سكبذووومحل:حلكووانحل ذسحلأفطوودحللوواوحلحلحل6أنحل سوواوحلسهللحل:حلحل:موولحلعمووايفحلأ حلعوولحلسك ووادقحلعوولحليلاوووو حل

حل.حلككحلامناحلنعبىحل  لكحلأفطدناحلف رنب حلمناحل،حلذه حلسك ملحلنسل بتحلسكعدنقحلنلروحلس طد
أفطووودحلعنوووبكمحلسك ووواومانحلنأكووو حل:حل ذسحلأكووو حلعنوووبحللوووامحللووواوحلحل6كوووانحل سووواوحلسهللحل:حلحل7نلووواوحل

حل.حل عام محلس لدس 
حل.حلاومحلت  جااحلعنبحل فطا هتدعالحلسك :حلنلاوحل

حل.حلكانحلأضطدحلعبىحلسك مدحلنكانحل ذسحلنطبحلسك  دحلأفطدحلعبال حلحل6أنحلسكن حل:حلنلبحلطاةتحلسكدنسأهحل
كوووانحلأضطووودحلعبوووىحلسنبووواحلفووو ذسحلملحلجوووبهتحلأضطووودحلعبوووىحلس ووواةحلحلحل6أنحل سووواوحلسهللحلحل7عووولحلسك وووادقحل

قحلنيووبحلسكضوواتدحلنكووانحلأروواوحل نوو حلأنروووحلسك نووبحلنس عووبلحلنأطالوو حلسكن ذووهحلنسكضوومحلنأرووايحلس يوودسسحلنسنووب
حلسكنا دحلنأ   حلسكانااحلغ الحلنأ  لحلسكعدنقحلسهلاوجهحلنس دلحل

حل__________________
حل.حل ن حلملحلألك حلخنلسحلن حلنماحلن بهت:حلسك نانوحلملحلسكناسحل،حلأنحلكثدلحلس أبيحل،حلنمعناهتحل:حلوحلسكلضشحلحل1
حل
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حل.حل(1)سك اكنهحلنأرطلحلسكنب محلنأطضوحلسندس لحلعلحلس عبلحلنأاه حللاك بسيفحل
 نحلسهللحل حلأطعمنوواحلنووا سحل،حل نحلسكطعووامحلسنووا حلغوورحل:حل حل وورحلأووربدحلنأروواوحل حلألكوو حلسنوواحل6نكووانحل

حل.حلذيحللدكهحلفللددنهت
 ذسحلأك حل ىحلنألك حللثالثحلأااللحلنساحلأبال حلن حلأ نانوحلملحلل حلأبيحلغورهتحلنأوؤتىحلحل6نكانحل

لاكطعامحلفالشديفحللن حلسكرامحل حلأشدعانحل،حلنكانحلألك حلللاالع حلسكثالثحلس فوامحلنسكويتحلتبالذواحلنسكاسوطىحل
 نحلس كوووو حل:حلألكوووو حلل ضذوووواحلكبذوووواحلنملحلألكوووو حللااوووونع حلنأروووواوحلحل9سسوووو عانحللاكدسلعووووهحل،حلنكووووانحلحلن مووووا

حل.حللاانع حلهاحلأكبهحلسكشالطان
حلحل؟ممحلهاسحلأاحلألاحلعنبحلسهلل:حلنكربحلطاةهتحللعئحلأاحال حلأاماحللضاكاذاحلفلك حلمن حلنلاوحل

 حلننلوعذاحلعبوىحلسكنوا حل حلنربالو حلحل(3)لل حلأنتحلنأمووحل عو حلسك وملحلنسكع و حلسحلسكربموهحل:حلفراوحل
فالووليتحلكموواحلحل(7)نلخوواحلمووكحلسننطووهحل ذسحل حنووتحلفنبرالوو حلعبووىحلسك ووملحلنسكع وو حل حلن ووا  حل وورحلأنلوو،حل

حل.حل نحلهاسحلسكطعامحل ال :حلحل6تد حل،حلفراوحل
حل.حل6نكربحلكانحلألك حلسكشعرحلغرحلمن اوحلخنلسحلأنحلع البلحلسحل اكهحلك حلذككحلكانحلألكب حل

ن حلعولحل وبأ حلأودحل.حل7نملحلك ااحل نيهحلسكاسع  حللاوحلسكعالصحللولحلسكراسومحللبوتحلكب وادقحل
 حلمواحلأكو حل سوواوحل:حلفروواوحلحل؟موولحلخنولحللودحللووطحلأهواحلاوحالححل6موواحلسونلحل سواوحلسهللحل:حلألالوكحلأنو حللواوحل

حل.حلسهللحلخنلحللدحللطحلن حلسنلحلملحلخنلحلسعرحللط
حل.حلملحلخنلحلسكشعرحلأام حل رحلماتحل9ماحلسنلحل ساوحلسهللحل:حلنلاكتحلعاوشهحل

 وورحلحل(4)ملحلألكوو حلعبووىحلخوواسنحللووطحل وورحلموواتحلن حلأكوو حلخنوولسحلمدلروواحلحل6ن نيحلأنحل سوواوحلسهللحل
حل.حلمات

حل__________________
نأ ووبسقحل.حلسكن افووه:حلسكنروواةحل.حلس سوونانحلنسك وول:حلس يوودسسحلاوولحليوودسحل.حل أووححلسكضووم:حلسكن ذووهحل.حلسوو لحل وودهت:حلوحلفوورتحلس وواةحلحل1

حل.حلخبطحلملحلأخالطحلسكنبنحلغرحلسكبمحلنسجلملحلمدس :حلس دلحل.حلساسدحلسكع :حلن بسقحلالحل بلهحلمدكهحل
حل.حلوحلسكربمهحلك دفهحللب حلملحلسنجدحل3
حل.حلسس ا حلن ااحلأكب :حلننل،حلسكبحمحل.حلسنبط:حلك اطحلوحلسحل7
حل.حلأيحل لالقحلخال حلسك بالل:حلخنلحل لاقحللاكلمحل:حلوحلأراوحلحل4
حل
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،حلفبمواحللوونئحلحل6مواحل سكوتحلسكوبنالاحلعبالنواحلع ودلحلكوب لحل ورحللونئحل سواوحلسهللحل:حلنلاكوتحلعاوشوهحل
حل.حلانتحلسكبنالاحلعبالناحلانا

حلسكشووعرحل وورحللنلوو حلموواحل سوحل عووامحل سوواوحلسهلل:حللوواوحلحل7نموولحلك ووااحلسكننووالحلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلسهللحل كال 

جالو حلدعوالحلس مبواكحلنأددفو حلخبضو حلنألولحل عامو حلعبوىحلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حلعلحلأنئحللواوحل
س  محل،حلنكووانحلألكوو حلسكرثوواةحللاكد وو حلنسكرثوواةحللووا بححل،حلنكووانحلألكوو حلسكضاكذووهحلسكد نووهحل،حلنكووانحلأ نذوواحل

 موواحلأكوو حلسكنطووالكحلحل9نحل كالوو حلسكنطووالكحلنسكعنوو حل،حلنكووانحلألكوو حلسكنطووالكحللوواننلحلن موواحلأكوو حللاك وو دحلنكووا
حل.حللاكد  حل،حلنأ  ع حللاكالبألحلاالعا

نكروووبحلطبوووئحلأامووواحلألكووو حل  نووواحلفلكووو حللالمالنووو حلنأم وووكحلسكنوووا حللال وووا هتحلنملحلأبرووو حلسحلس  محل
فموودتحللوو حلسووالحللدأنووهحلمنوو حلفلسووا حل كالذوواحللوواكنا حلسكووايحلسحلكضوو حلفووبنتحل كالوو حلنطعبووتحلتلكوو حلموولحلكضوو حل

حل.حلنسن دفتحلسكشالحل النتاسكال د حلنألك حلهاحللالمالن حلنأبروحل كالذاحلسكنا حل رحلفدلحل
 ذسحلكووانحلاوواوماحلأضطوودحلعبووىحلسكد وو حلسحل مانوو حلنكووانحل موواحلأكوو حلسكعنوو حل نووهحل نووهحل،حلحل6نكووانحل

نسكوودنسوحلس وواةحلسكووايحلخيووداحل.حل(1) موواحلأكبوو حلخد وواحل وورحلأوود حل نسكوو حلعبووىحلنال وو حلك حووب حلسكبؤكووؤحلحل6نكووانحل
حل.حلملحلحتتحلسكرشد
،حلنكوانحلسك مودحلنس واةحلأكثودحلحل،حلنكانحلألك حلسك مدحلنأشداحلعبالو حلس واةحل(3)ألك حلسنالئحلحل6نكانحل

حل.حل عام 
نأ ومالذماحلس  النو حل،حلنكوانحلألكو حلسكع والبلحلمولحلسكشوعرحلحل(7)أ مجولحللواكبوحلنسك مودحلحل6نكانحل

ألك حلسهلدأ هحلأكثودحلمواحلألكو حلنأ  وحدحلفواحل،حلنكوانحلطربوالو حللوبحلطواةهتحلحل6،حلنكانحلحل(4)لاهاكهحلسكشحمحل
حلسحل،حلألك حلسحللال  حلساحلألك حلسكناحل6فاحلملحلسجلنهحلف  حدحلفاحل،حلنكانحل
حل__________________

حل.حلنيع حلسحلفم حلنأخداحلعمشاس حلعا أا:حلوحلخدطحلسكعنرادحلحل1
حل.حل عامحلمدك حلملحل دحلن لحلنألطحل،حلن ماحلطع حلمع حلساأق:حلوحلسنالئحلحل3
حل.حلأك حل دحلسكالالئحللاكبوحلمعاحلأنحلأك حلسك مدحلنسداحلعبال حلسكبو:حلوحلسك مجلحلحل7
حل.حلسحمحلس اساحلأنحلدهلحلأؤتبمحلل :حلهحل عامحلملحلسكشعرحللاهاكهحلسكشحمحلنس هاك:حلوحلسكع البلحلحل4
حل
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ألك حلسكبحمحل نال احللواننلحلنألكبو حلمشواأاحللواننلحل،حلنكوانحلألكو حلسكربأوبحلن وبهتحلن مواحلأكبو حلحل6نكانحل
حل.حلهاحلألأبحلسحلسك ملحلنسكن د:حللاننلحل،حلنكانحلأ  حلسكطعامحل كال حلسكبحمحلنأراوحل

أطعمنالوو حلكوو حلسكبحوومحلسووالبحلسكطعووامحلسحلسكووبنالاحلنس خوودلحلنكوواحلسوولكتحل  حلأنحل:حلحل6نكووانحلأروواوحل
حل.حل هناحلسجدلحلأخوحلأانئ:حلنأراوحلحل(1)ألك حلسكثدأبحللاكبحمحلنسكرديفحلحل6أامحلكضع حل،حلنكانحل

ألكوو حلسكووبطااحلننوومحلسكووا لحلحل6،حلنكووانحلحل(3)أعجنوو حلسكووبلاةحلنأب رطوو حلموولحلسك ووضحهحلحل6نكووانحل
ننمحلسكطرحلسكايحلأ ادحلنكانحل حلأن اعو حلن حلأ والبهتحلنيو حلأنحلأ وادحلكو حلنأوؤتىحللو حلم وناعاحلفاللكبو حل

حل.حلنايفحلفال نلحلك حلفاللكب أنحلغرحلم 
نكوووانحلحل(7)نكوووانحل ذسحلأكووو حلسكبحووومحلملحلأطووول ىحل أسووو حل كالووو حلنأدفعووو حل ىلحلفالووو حل حلأن ذشووو حلسن ذاسووواحل

نموولحلسكنروواوحلحل(4)ألكوو حلسننوولحلنسك ووملحلنكووانحليوو حلموولحلسكشووالحلسكووا سيفحلنسك  ووشحلنموولحلسك وونالحلسنوو حل
سكثوامحلن حلسكن و حلن حلحل حلألك حل6نكانحلحل(6)نلربهحلس ن ا حلنأراوحل هناحلسك دن حلحل(1)سهلنبلاةحلنسكناذ ناحل

سك دسثحلن حلسكع  حلسكايحلفال حلس  افرحلنهاحلمواحلأنروىحلمولحلسكشوجدحلسحللطوانحلسكنحو حلفالبرالو حلسحلسكع و حل
حل.حلفالنرىحل أححلسحلسكضم

 ذسحلعووا حلحل6نمواحلذمحل سواوحلسهللحل عاموواحللوطحل،حلكوانحل ذسحلأعجنوو حلأكبو حلن ذسحلكدهو حلتدكوو حل،حلنكوانحل
يخودحلسك وحضهحل:حلأبحوئحلسك وحضهحلنأرواوحلحل6سالتاحلف ن حل حليدم حلعبوىحلغورهتحلن حلأن لو حل كالو حل،حلنكوانحل

 ذسحلفدلحلملحل عام حلكعقحلأاالع حلسكوثالثحلسكويتحلأكو حلفواحلفو نحللرووحلفالذواحلحل6أع محلسكطعامحللدكهحل،حلنكانحل
سووووةحلعووواندهتحلفبعرذووواحل ووورحلت ن وووشحل،حلن حلمي وووححلأوووبهتحللا نوووبأ حل ووورحلأبعوووقحلأاوووالع حلنس وووبلحلنس وووبلحل

حل.حل ن حل حلأب يحلسحلأيحلس االلحلسكربكه:حلنأراوحل
حل__________________

حل.حلسكبحمحلس ربد.حلسكبلاةحل،حلنسكربأب:حلنايفحلملحلسكالرط حلنأراوحلأألاحل:حلوحلسكرديفحلحل1
حل.حلل عهحلكنرلحلمنن طهحلتشنلحلسنم هحل،حلأنحلمناللحلا رلحلكبماة:حلوحلسك حضهحلحل3
حل.حلسكنذئحللا ذمبه:حلنلال حل.حلس خاحلمربمحلس سنانحلكالك :حلوحلأن ذش حلسن ذاساحلحل7
حل.حلسمحلنسكلأتحل نحلسننلحلأ مئحلفال ماحلأ طن حلل حلملحلس د:حلوحلسك ن حللاك  دحلحل4
حل.حلنناتحلأؤك حل،حلنهاحلنايفحلملحلسكديانحلسجلنبو:حلوحللاذ ناحلحل1
حل.حلوحللناتحلل  اهحلأ بىحلنأغئحلملحلسكرننالطحل6
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حلألكوو حلسكوربدحلنأ ضرووبحلذكوكحلأاووحال حلفالب رطانو حلكوو حلفاللكبو حلنأروواوحل نو حلأوواه حلللكبووهحل9نكوانحل
حل.حلحلأاطبحل احلأك حل أحأ   حلأبأ حلملحلسكطعامحل رحلأنرالذماحلفالحل6،حلنكانحلحل(1)س سنانحل

 ذسحلأكوو حلسننوولحلنسكبحوومحلخااووهحلغ وو حلأبأوو حلغ ووالحلطالووبسحل،حل حلم ووححللضلوو حلس وواةحلحل6نكووانحل
لبوىحللواوحل:حللواكاسحلحل؟أ أننت محللشودس كم:حلسكايحلسحلأبهتحلنطذ حل،حلنكانحل حلألك حلن بهتحلماحلمي ن حلنلاوحل

حل.(3)ملحلأك حلن بهتحلنيداحلعنبهتحلنمنلحل فبهتحل
 الفصل الرابع

 في مشربه 6في صفا حرالقه 
 حلأرطوولحلفالحمووبحلسهللحل حلأعووادحلحل(7) ذسحلسووداحللووبأحلف وومىحلن  وواحل  ووالحلن  ووات حلحل6نكووانحل

فال ووووموحل حلألأووووبحلسحلسكثاكثووووهحل،حل حلأرطوووولحلفالحمووووبحلسهللحلف ووووانحلكوووو حلسحلسوووودلهحلاووووالثحلت وووومالاتحلناووووالثحل
 حلأ ونضئحلحل6نكوانحلحل(4) نحلسك نادحلملحلسكعو حل:حلحل6حتمالبستحلنميصحلس اةحلم احلن حلأعن حلعناحل،حلنأراوحل

 موواحلسووداحلحل6فوو نحلأ سدحلأنحلأ وونضئحلألعووبحلس نوواةحلعوولحلفالوو حل وورحلأ وونضئحل،حلنكووانحلحلسحلس نوواةحل ذسحلسوودا
أشووداحلسحلألووبسححلسكروواس أدحلسكوويتحلأووؤتىحلفوواحلموولحلسكشووامحل،حلنأشووداحلحل6لوونضئحلنس ووبحل وورحلأضوودلحل،حلنكووانحل

سحلس لووبسححلسكوويتحلأ  وواحلموولحلسنشوو حل،حلنسحلسجلبووادحل،حلنأشووداحلسحلسنوول حلنأشووداحلل ضالوو حل،حلأ وو حل
حل(1) نواةحلأ الوو حلمولحلسك ووشحلنأشووداحلمولحلأفوواسهتحلسكرووداحلنس دسنيحلكووالئحل:حلفالذمواحلس وواةحلنأشوداحلنأروواوحل
حلأشداحللاوماحلن ماحلأشداحل سكناحلحل6نكانحل.حل(6) نحلسخ نااذاحلأن نذاحل:حلن حلخي نثذاحلسخ ناااحلنأراوحل

حل__________________
حل.حلوحلأك حلنتلك حلسك لحل،حلاا حلمن ا سحلنسرطحل1
حل.حلسكلالش:حلوحلسكدفبحلحل3
حل.حلسداحلمن حلسالتاحللعبحلسوة:حلاحل  اسحلسجلدعهحل،حلن  :حلوحلسن الحللاكلمحلنسكض ححلحل7
حل.حلنطلحلسك نب:حلوحلسك نادحللاكلمحلحل4
حل.حلالحلأدنسلحل،حلس طذدلحلنهوحل ناةحلا رحلملحلطببحلأ طذدحلنأشدا:حلوحلسدسنيحلحل1
حل.حلك دحلفم حلناناهتحل ىلحلسنا ا:حلوحلس خ ناثحلملحلخن حلسك راةحلحل6
حل
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حل.حلحلأبأ أنحلس دسنلحلنسحلك حل ناةحلجبهتحلنسحل(1)ن ماحللامحلفشداحلملحلسكردلهحلأنحلسجلدلحل
حلنكانحلأشداحلس اةحلسكايحل ب حلعبال حلسكبوحلنأشداحلسك اأقحل

.حلسنبواحلسكنوا دحل6أ و حلسكشودساحل ىلحل سواوحلسهللحل:حلنسحل نسأوهحل.حلنكانحلأ  حلس سدلهحل كال حلسنبوا
سودلهحلأضطودحلعبالذواحلحل6نكوانحل.حلنكانحلميواثحلكو حلسننولحلفالشودل حلأألوا.حلأشداحلس اةحلعبىحلسكع  حل6نكانحل

حل6موواحلكانووتحلكننوواحلن موواحلكانووتحلسكشوودلهحلخنوولسحلميوواثحلفذاللأوواحلكوو حلنسوودلهحلكب ووحدحلن موواحلكانووتحلنس ووبلحلن حل
حل6ف ننووتحلأنحللعووئحلأاووحال حلدعوواهتحلفشوودل ذاحل وو حلس  وونئحل،حلفجوواةحلحل6ذستحلكالبووهحلفووا  نئحلسكنوو حل

حل؟هو حلكوانحلسكنو حلأفطودحلسحلم وانحلأنحلدعواهتحلأ ووب:حللعوبحلسكعشواةحلل واعهحلف ولكتحللعوئحلمولحلكوانحلمعوو حل
ن حلجوووبهاحل،حلفالنالوووتحلحل6نحلأطبنذووواحلموووينحلسكنووو حل حل،حلفنوووتحللبالبوووهحل حلأعبمذووواحل  حلسهللحلخوووا حلأ:حلفرووواوحل

نكروبحللوداحل كالو حل نواةحلفالو حلكووحلنسلولحل.حلطاوعاحلفلانححلااوماحلنماحلسلكينحلعنذاحلن حلذكدهاحل ورحلسك واعه
 نحلسكشودلهحلكوكحل:حلعناسحلعلحلميالن حلنخاكبحلللحلسكاكالبحلعولحلأ وا هتحل،حلفشوداحل حللواوحلكعنوبسهللحللولحلعنواسحل

 حلنسهللحل حلسناودحللضلو حل سواوحل:حلفراوحلسللحلعناسحلحل؟أف لذنحلأنحلأعطوحلخاكبحلللحلسكاكالبحلوحلألأبحلس سلحلو
حل.حلأ بسحل،حلف نانوحلسللحلعناسحلسكربححلفشدل حل6سهللحل

سوودل انحلسحلسوودلهحل:حلسلوولحلخووايلحلل نوواةحلفالوو حلع وو حلنكوووحلفوول حلأنحلأشوودل حلفروواوحلحل9نكرووبحلطوواةهتحل
مواحلس دمو حلنك وينحلأكودهتحلسكض ودحلنسن وااحللضلواوحل:حلن ناةسنحلسحل ناةحلنس بحل،حلفول حلأنحلأشودل حل حللواوحل

حل.غبسحلنس  حلسك اسيلحل،حلف نحلملحلتاسيلحلهللحل فع حلسهللحلسكبنالا
 الفصل الخامس

 في الطيب والدهن ولوس الثياب وغير ذلك 9في صفا حرالقه 
 في غسل رحسه

حل.حل ذسحلغ  حل أس حلننال  حلغ بذماحللاك ب حل9نكانحل
حل__________________

حل.حلسل ناةحلملحلخل حلك حللطلحلكنرحل،حلنعدنتانحل،حلنفمحلنس:حلوحلسجلدلحلس دلحلملحلسجلدحلحل1
حل
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 9في دهكه 
نكوانحلأوبهلحل.حل(1) نحلسكوبهلحلأواه حللواكنؤسحل:حلي حلسكوبهلحلنأ ودهتحلسكشوع حلنأرواوحلحل6نكانحل

نكوووانحل.حل نحلسكووودأسحللنووو حلسكبحالوووه:حلنكوووانحل ذسحلسدهووولحللوووبأحللدأسووو حلننال ووو حلنأرووواوحل.حلللاووونا حلمووولحلسكوووبهل
 ذسحلسدهووولحللوووبأحلهاطنالووو حل حللشوووا لال حل حلحل9نكوووانحل.حلهووواحلأفلووو حلس دهوووان:حلأوووبهلحللاكننض ووو،حلنأرووواوحل

أبهلحل اطنال حلملحلسك وبسيفحلنأوبهلحلسوا لال حللوبهلحلحل6نكانحل.حلب حلسحلأنض حلنأشم حل حلأبهلحل أس أبخ
حل.حلسا حلدهلحلنال  

 9في حسر حه 
نتدطبوو حلن ووامهتحلنت ضرووبحلن ووامهتحلت وودي حل ذسحلسوودححلحل(3)أ مشووطحلنأدطوو حل أسوو حللا ووب  حلحل9نكووانحل

 شووا اتحل،حل نحلسكشووعدحلسكووايحلسحلأأووبيحلسكنوواسحلموولحلتبووكحلس:حل أسو حلننال وو حلفاللخووانحلس شووا هحل،حلفالروواوحل
نكدموواحل.حلكووانحلأنوولوحلفاللخوواهتحلفالعووداحللوو حل ىلحلسك ووماةحلحل7فلموواحلموواحل بووقحلسحلعمدتوو حلن ج وو حلفوو نحلطربأوو حل

 نحلس شوطحل:حلألولحلس شوطحلحتوتحلنسوادت حل ذسحل شوطحللو حلنأرواوحلحل6نكوانحل.حلسدححلنال و حلسحلسكالوامحلمودت 
أوبحلسحل نو حلألحل:حلأ دححلحتتحلنال  حلأ لع حلمدلحلنملحلفالذاحلسنلحلمدستحلنأراوحلحل6نكانحل.حلأاه حللاكالاة

حل.حلسكاهلحلنأرطلحلسكنب م
مولحلأمودحلس شوطحلعبوىحل أسو حلننال و حلناوب هتحلسونلحلمودستحلملحل:حلأنو حللواوحلحل6نسحل نسأوهحلعولحلسكنو حل

حل.حلأرا ل حلدسةحلألبس
 9في طيوه 

حلأ طال حلحل6نكانحل.حل(7)أ طال حللا  كحل رحلأد حلنلال  حلسحلمضدل حلحل6نكانحل
حل__________________

حل.حلدألحلسعثاةحل،حلنأاب حلس ن شا حلنسك ضدقتبنبحلسكشعدحل،حلنمن حل ط حلأسع حلنسم:حلوحلسكشع حلحل1
حل.حل   حللا ب  :حلنايفحلملحلس شطحل،حلأراوحلد  حلسكدأسحل:حلوحلس ب  حلحل3
حل.حلمايلحلسفرتسقحلسكشعدحلكاكضدق:حل لحلنلدقحلنس ضدقحل:حلملحلنلصحلنل احل:حلوحلنلال  حلحل7

حلحل(حل7م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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نكووانحل.حلاحلن ووامهتحلللأووبأذلأطالوو حللاك اكالووهحلتطالنوو حلفووحل6نكووانحل.حلنهوواحلس  ووكحلنسكعنووربحل(1)لواكا حلسكطالوو حل
:حلفالرواوحل.حلأعد حلسحلسكبالبوهحلس  بموهحللنو حلأنحلأود حللاكطالو حل6نكانحل.حل(3)أ  جمدحللاكعادحلسكرما يحلحل6

حل.حل6هاسحلسكن حل
.حلأنضقحلعبىحلسكطالو حلأكثودحلمولحلأنضوقحلعبوىحلسكطعوامحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

.حلملحلأ وولحلكوو حلفووى:حلغوورهتحلاووالثحلخ وواوحلملحلت وولحلسحلأ ووبحلحل6كووانحلسحل سوواوحلسهللحل:حلحل7نلوواوحلسكنووالدحل
.حلنكووانحل حلميوودحلسحل دأووقحلفالموودحلفالوو حلأ ووبحللعووبحلأووام حلأنحلاالاووهحل  حلعوود حلأنوو حللووبحلموودحلفالوو حلكطالوو حلعدفوو 

:حلنكانحل حلأعدمحلعبالو حل الو حل  حلتطالو حللو حلنأرواوحل.حل حلميدحلهجدحلن حللشجدحل  حلسجبحلك حل6نكانحل
حل6نكوانحل.حلنو هاحل ال حل ي حلخضالشحلاب حل،حلن نحلملحلأ طال حلنيلحل انع حلسحلذككحلسكطالو حل حلكعوقحلم

حل.حلطع حلسهللحلكايتحلسحلسكن اةحلنسكطال حل،حلنطع حللدلحلعالينحلسحلسك اللحلنسك ام:حلأراوحل
 6في حكحله 

موولحلسواةحلسك حوو حلاالاوواحل:حلنلواوحل.حلأ  حوو حلسحلعالنو حلسكالموو حلاالاواحلنسحلسكال وود حلسان وو حل6نكوانحل
نكانوتحلكو حلم حبوهحل.حلن مواحلسك حو حلنهواحلاواوم.حلنملحلفع حلدننحلذككحلأنحلفالو حلفوالحل ودا.حلنك حل  

حل.حلنكانحلكحب حلس مثب.حلح حلفاحللاكبال أ  
 في المرآ  6في  ظره 

.حلن مووواحلن ووودحلسحلس ووواةحلنسوووا حلا ووو حلفالووو .حلنأ مشوووطحل(7)أن ووودحلسحلس وووديلحلنأدطووو حلا ووو حلحل6نكوووانحل
حل.حلنكربحلكانحلأ جم حل احال حلفلالحلعلحلفمب حل هب 

حلفالذوواحلموواةحلسحل جدأوواحلنأ ووايحلفالذوواحلا وو حل(4)نلوواوحلذكووكحلكعاوشووهحل،حل وو حل أتوو حلأن وودحلسحل كووالحل
حلسحلسكدكالحلحل(1)لل حلأنتحلنأموحلت مدأحل:حلنهاحلخيداحل ىلحلأاحال حل،حلفراكتحل
حل__________________

حل.حلنهاحلماحل حلكانحلك حلكا  كحلنسكعنربحلنسكعاد.حلماحلأ بححلكبدط :حلوحلسكاكا لحلنسكاكا لحلحل1
حل.حلنايفحلملحلعادحلمن ااحل ىلحلسكرما حل،حلنهاحلمايل:حلوحلسكرما  حللاكض ححلحل3
حل.حلدأسع ملحلسعدحلسك:حلوحلسجلمهحللاكلمحلحل7
حل.حل ناةحلا رحلملحلطببحلأشداحلفال حلس اة:حلوحلسكدكالحلحل4
حل.حلوحلملحلسكدمأهحلنس المحل سوبلحل،حلأيحلتن دحل1
حل
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 نحلسهللحليوو حلموولحلعنووبهتحل ذسحلخووداحل ىلحل خاسنوو حلأنحل:حلفروواوحلحل؟نت ووايحلا ووكحلنأنووتحلسكنوو حلنخوورحلخبروو 
حل.حلأ ذاللحلهلمحلنأ جم 

 6في اطالئه 
 حلحل6نكووانحل.حل س حلتووا هتحللنض وو أطبووىحلفالطبالوو حلموولحلأطبالوو حل وورحل ذسحللبوو حلموواحلحتووتحلس حل6نكووانحل

نسحل نسأووووهحلأ ووووانحلمعوووو حل.حلأضا لوووو حلسحلأسووووضا هتحللووووا ن لحلسكووووبهلحلنس  حبووووهحلنس روووودسمحلنس  وووواسكحلنس شووووط
 ذسحلسسو اكحل سو اكحلعديواحلحل6نكوانحل.حلسنالاطحلنس لدلحلنس   شحلنسك الا حلفال الطحلاالالو حلنخي وشحلنعبو 

حلحل(1)
 6في لواسه 

ف ح وولحلحل(3)سكنموودلحلنأوولتل حلفوواحلأألوواحلحلأبوونئحلسكشوومبهحلنأوولتل حلفوواحلنأبوونئحل6نكووانحل سوواوحلسهللحل
كرووبحللنلوو حلسهللحلطوو حلنعووالحل:حلنلالوو حل.حلعبالوو حلسكنموودلحلك وواسدهاحلعبووىحللالووامحلموواحلأنووبنحلموولحلسووالال حلنلبمالوو 

.حلن ماحلكانحلأ وبوحللاكنواسحلنهواحل لوئحلسكشومبه.حل6ن نحلك حلكنمدلحلتن ،حلسحللينحلعنبس سذ حلكالبن ذاحل
حل.حلدفالذاحلل حلك ضال أ بوحللناحلسك ذدحلسحلمشبهحلعالبسحل حل6 ماحل أأ  حل:حلنلاوحلأنئحل

 6في عمامته وقلكسوحه 
أبووونئحلسكرالنوووئحلحتوووتحلسكعمووواومحلنأبووونئحلسكرالنوووئحلل ووورحلسكعمووواومحل،حلنسكعمووواومحلل ووورحلحل6نكوووانحل

حل.حلسكرالنئ
حلحل(4)نكانحلأبنئحلملحلسكرالنئحلسكالمنالهحلنملحلسكنالئحلحل(7)أبنئحلسكرب بهحلحل6نكانحل

حل__________________
حل.حلأيحلتبككحللا  اسك:حلوحلسس اكحلسس الاكاحلحل1
مشبوهحلأنحللووددلحلمولحلاووا حلفالذواحلخطوواطحللووالئحل:حلنسكنمودلحللوواكض ححلنسك  وودحل.حلك واةحلدننحلسكرطالضووهحلأشو م حللوو :حلشوومبهحلوحلسكحل3

حل.حلنساد
حل.حللبن الحل اأبهحلنسحللعئحلسكن كحلسكرب  :حلوحلسكرب بهحلحل7
حل.حلسناذلحلنهاحلملحلي تحلسنداحلكالاأهحلسكدأس:حلوحلسكنالئحلحل4
حل
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سنلودحلنكوانحل مواحلحل(1)مولحلسك والجانحلحلس  دأهحلنأبونئحلسكرالنوئحلذنستحلس ذسنحلسحلسنوداحلنمنذواحلأ وان
كثورسحلمواحلأو عممحللعمواومحلسنولحلسك وادحلسحلحلحل9نكوانحل.حلنليفحللبن ات حلفجعبذاحلسرتلحلل حلأبأ حلأ وبوحل كالذوا

ن موواحلملحلت وولحلكوو حلسكعمامووهحلفالشووبحلسكع ووالهحلعبووىحل أسوو حلأنحلعبووىحلحل(3)أسووضا هتحلنغرهوواحلنأع جوودحلسع جووا سحل
:حلعمامووهحلأعو محلفواحلأرواوحلهلوواحلحل6كانوتحلكو حلطنذ و حلنكوانحلسوبحلسكع والهحلموولحلفعاكو حلكثورسحلمواحلأوود حلعبالو حلنحل

أتواكمحلعبووحلحتوتحلسك وحااحلأعوينحل:حلنكانحل ماحل بلحلعبووحلفالذواحلفالرواوحلحل7سك حااحل،حلف  اهاحلعبالاحل
حل.حلعمام  حلسكيتحلنهنذاحلك 

طنووهحلاووا حلنعمامووهحلاووا حل حلخووداحلف طوو حلحل9نكرووبحلكوونئحل سوواوحلسهللحل:حلنلاكووتحلعاوشووهحل
حل.حلأ  لحلمن حلفالذاحلسكناسحلعبىحلس نربحل،حلفماحل أأتحلسالتاحلساحلخبقحلسهللحلتعاىل

 6في ايفيا لوسه 
سنمووبحلهللحلسكووايحلك وواهحلموواحلأوواس يحلعووا يتحلنأفموو حلحل»حل: ذسحلكوونئحلاالوواحلطبأووبسحللوواوحلحل6نكووانحل
 ذسحلكوونئحلسكثووااحلسجلبأووبحلحل6نكووانحلموولحلأفعاكوو حل.حلنكووانحل ذسحلنلعوو حلنووليفحلموولحلمالاسوودهتحلأن .حل«حللوو حلسحلسكنوواس

أ  واحلم وبماحلمولحلمشو حلاالالو حل حلماحلملحلم بمحل:حلابحلسهللحل حلأبعاحلم  الناحلفالعطال حلسكربميحل حلأراوحل
حل6نكوانحل.حلأ  اهتحل  حلهللحلعلنط حل  حلكانحلسحليمانحلسهللحلعلحلنط حلن د هتحلنخرهتحلنأمان حل،حل الواحلنمال وا

سكبذووومحللوووكحلسسووو رتتحلن كالوووكحلتاطذوووتحلنلوووكحل:حل ذسحلكووونئحلاالالووو حلنسسووو ا حللاومووواحللنووو حلأنحلخيوووداحللووواوحل
نمواحل حلأيوينحلنمواحلحلسع  متحلنعبالوكحلتاكبوتحلسكبذومحلأنوتحلارويتحلنأنوتحل طواووحلسكبذومحلسكضوينحلمواحلأيوين

 حلأهوو محللوو حلنموواحلسنووتحلأعبوومحللوو حلمووينحلعوولحلطووا كحلنطوو حلانوواةكحلن حل كوو حلغووركحل،حلسكبذوومحل ندهحلسك رووا حل
االوووانحلكبجمعوووهحلحل6نكوووانحلكووو حل.حلنسغضووودحليلحلذنووو حلننطذوووينحلكب ووورحل الثمووواحلتاطذوووتحل حلأنوووبفلحلناط ووو 

ن مواحلخدلوهحلنمنوبأ حلمي وححللو حلنطذو حلمولحلسكايواةحلحل6نكانوتحلكو حل.حلخااهحلسا حلاالال حلسحلغرحلسجلمعوه
حل.حلملحلأ لحلملحلس نبأ حلفالم ححلنطذ حللطد حلسكددسةحلسكايحلأ انحلعبال 

حل__________________
حل.حلسكطالب انحلسكاسسلحلس بن :حلوحلسك الجانحلالحلسك ااحلحل1
كنئحلسكعمامهحلدننحلسك بحوحلنهاحلأنحلأبضالذاحلعبوىحل أسو حلنأوددحل دفذواحلعبوىحلنطذو حل،حل:حلنس ع جا حل.حلكشحلعمام  :حلوحل ع جدحلحل3

حل.حلتحلذلن ن حلأعم حلمنذاحلسالتاحلحت
حل



 73حلحل....................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 6في راحمه 
نكونئحل.حلكنئحلخا احلملحلفلهحلنكانحلف  حل نشالاحلفجع حلسكضصحلساحلأبوحللطلحلسك وشحل6نكانحل

خا احلمولحل بأوبحلمباأواحلعبالو حلنفلوهحلأهوبسهاحلكو حلمعواذحللولحلطنو حلفالو حلمموبحل سواوحلسهللحل،حلنكونئحلخا و حل
هحلف ووهحلسحلأووبهتحلسكالموو حل حلنربوو حل ىلحلمشاكوو حل،حلنكووانحلخا وو حلس خوودحلسكووايحللوونئحلنهوواحلسحلأووبهتحلخووا حلفلوو

حل.حلفلهحل اهدسحلكماحلأبنئحلسكناسحلخاستالمذمحلنفال حلممبحل ساوحلسهلل
حل6نكووانحل.حلنكووانحلأ وو نجىحللال ووا هتحلنهوواحلفالذوواحلنأوودن حلأنوو حلملحلأوولوحلكووانحلسحلميالنوو حل ىلحلأنحللوونئ

ن موواحلكن وو حلكوواككحلسحلس اوونلحلسكوويتحل.حل موواحلطعوو حلخا وو حلسحل اوونع حلسكاسووطىحلسحلس ض وو حلسكثوواهحلمنذووا
حل6نكوانحل.حلاوحال حلنسحلخا و حلخوالطحلمدلواطحلكال و اكدحللو حلسكشووةنكانحل ماحلخداحلعبوىحلأ.حلتبوحلس فام

حل.حلخي محل استالم حلعبىحلسك   حلنأراوحلسنا حلعبىحلسك  ااحل د حلملحلسك ذمه
 6في  نله 

معرنوهحل  ونهحلسك   ورحلسواحلأبووحلمروبمحلحل(3)نكانوتحلة ودلحلحل(1)أبنئحلسكنعبو حللرنواك حلحل6نكانحل
نكوانحلكثورسحلمواحل.حلسكشووةحلسنوا احللبوالالسكعر حلم  اأهحلكال تحلمب نهحلنكانحلمنذاحلماحلأ انحلسحلمايولحل

نكووانحل.حلنكووانحل ذسحلكوونئحللووبأحللوواكالم حلن ذسحلخبوولحللووبأحللاكال وود .حلسكوويتحلكووالئحلهلوواحلسووعدحل(7)أبوونئحلسك وون الهحل
نكوووانحلأبووونئحلمووولحل.حلأووولمدحللبووونئحلسكنعبووو حلاالعووواحلنتدكذووواحلاالعووواحلكدسهوووهحلأنحلأبووونئحلنس وووبلحلدننحلسخووود 

حل.حلسنضا حلملحلك حليدا
 6في فراشه 

كووانحل:حلعنووبهتحلموولحلأمشوواوحلنسد حلسكروود حلمشوواسحلنلوودسحلنلالوو حلحلسكووايحللوونئحلنهوواحل6نكووانحلفدسسوو حل
حل.حل اك حلذ سع حلأنحل اياحلنعدي حلذ سيفحلنسرب

حل__________________
حل.حل مامحلسكنع :حلوحلسكرناوحللاك  دحلحل1
أيحلم و بلهحلسكاسوطحل،حلنكانوتحلنعبو حلة ودلحلأيحلهلواحلدلوهحلسحلسكاسوطحل،حلنكانوتحلمعرنوهحلأيحلطعو حلهلواحلسكعرو حل،حل:حلوحلة ودلحلحل3

حل.حلاحلطعبتحلسنالذهحللاكب انحلسحلدلهحلمربم أيحلم:حلغرحلمب نهحل
حل.حلسجلببحلس بلال:حلوحلسك نتحلحل7
حل
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.حلأدمحل شووواهاحلكالووووشحل(1)نكانوووتحلمدفر ووو حل.حلعنووواةلحل6كوووانحلفووودسشحل سوووواوحلسهللحل:حلحل7عووولحلعبووووحل
أنحلجعو حلكو حللطواقحلحل6كربحلمنعينحلسكبالبهحلسكضودسشحلسك واللحلفولمدحل:حلفثنالتحلذستحلكالبهحل،حلفبماحلأانححللاوحل

كالووشحل،حلنكانووتحلكوو حلعنوواةلحلتضوودشحلكوو حل الثموواحلسن روو حلنتثوو حلحلفوودسشحلموولحلأدمحل شوواهتحل6نكووانحلكوو حل.حلنس ووب
نكانوتحلكو حللطالضوهحل.حلكثرسحلماحلأ اسوبحلنسوادلحلكو حلمولحلأدمحل شواهاحلكالوشحلنجبوئحلعبالذواحلحل6نكانحل.حلان  

،حلنكانحلك حلل اطحلمولحلسوعدحلحل(3)فبكالهحلأبن ذاحلأ حنشلحلفاحل،حلنكانتحلك حللطالضهحلم دأهحلل رلحلسنم حل
حل.حلجبئحلعبال حلن ماحلابىحلعبال 

 6في  ومه 
أ و اكحل ذسحلأ سدحلأنحلأنوامحلنألخوواحلحل6نكوانحل.حلأنوامحلعبوىحلسن وورحلكوالئحلحت و حلسووةحلغوورهتحل6حلكوان
 ذسحلأن حل ىلحلفدسسوو حلسيووطجلحلعبووىحلسوور حلس ميوولحلننيوولحلأووبهتحلسكالموو حلحتووتحلخووبهتحلحل6نكووانحل.حلملووجع 

حل.حلأكبذمحللينحلعاسلكحلأامحلتنع حلعنادك:حلس ميلحل،حل حلأراوحل
 6في دعائه عكد مضجنه 

سكبذومحل:حلاحل ذسحلأخاحلملجع حل،حلفمنذواحلأنو حلكوانحلأرواوحلنكانحلك حلأانا حلملحلسكبعاستحلأبعاحلف
 هحلأعووواذحلمعافاتوووكحلمووولحلعرال وووكحلنأعووواذحللديووواكحلمووولحلسووو طكحلنأعووواذحللوووكحلمنوووكحل،حلسكبذووومحل هحل حل

حل.حلأس طاللحلأنحلألب حلسحلسكثناةحلعبالكحلنكاحل داتحلأنتحلكماحلأانالتحلعبىحلنض ك
لحل نعووويتحلل ووومحلسهللحلأموواتحلنأ الووواحلن ىلحلسهللحلس  ووورحل،حلسكبذووومحليمووو:حلأرووواوحلعنوووبحلمنامووو حلحل6نكووانحل

حل.حلنسسرتحلعا يتحلنأدعينحلأمانيت
 6ما  قوأ عكد  ومه 

أوواحلممووبحل نحلعضدأ وواحلموولحل:حلأتوواهحلطربوالوو حلفروواوحل:حلكووانحلأروودأحليأووهحلسك دسوووحلعنووبحلمناموو حلنأروواوحل
حل.حلسجللحلأ البكحلسحلمنامكحلفعبالكحللذأهحلسك دسو

حل__________________
حل.حلس  بل:حلوحلس دفرهحلحل1
حل.حلرطالضهحلنسكثااحلن اياحلنهاحلملحلأا حلسكن ال،ماحلأ انحلكاكلغ حلعبىحلسك:حلوحلسنم حللاكض ححلحل3
حل
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 6ما  قوأ عكد اسيتقاظه 
ن نيحلأنوو حل.حلموولحلنووامحل  حلخوودحلهللحلسوواطبسحل6موواحلسسوو الرلحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل

كرووبحلأموودتحللاك وواسكحل:حلحل6نلوواوحل.حلكووانحل حلأنووامحل  حلنسك وواسكحلعنووبحل أسوو حلفوو ذسحلهنووئحللووبأحللاك وواسكحلحل6
سنمبحلهللحلسكوايحلأ الواهحللعوبحلموايتحل نحل:حلأراوحل ذسحلسس الرلحلنكانحلساحل.حل رحلخشالتحلأنحلأ   حلعبو

سكبذوومحل هحلأسوولككحلخوورحلهوواسحلسكالووامحلننووا هتحلنهووبسهتحلنلدك وو حلن ذووا هتحل:حلنكووانحلأروواوحل.حل  حلك ضووا حلسوو ا 
حل.حلنمعافات حل،حلسكبذمحل هحلأسلككحلخرهتحلنخرحلماحلفال حلنأعاذحللكحلملحلسدهتحلنسدحلماحللعبهت

 6في سوااه 
لحللن حلنام حلنمودلحل ذسحللوامحلمولحلنامو حل ىلحلن دهتحلنمودلحلمدحل:حلأ  اكحلك حلكالبهحلاالثحلمدستحلحل6نكانحل

حل.حل7نكانحلأ  اكحللا  سكحل،حلأمدهتحللاككحلطربوال حل.حللن حلخدنط حل ىلحلااللحلسك نح
 هحل كدهتحلكبدطو حلأنحلميواتحلنلوبحللرالوتحلعبالو حلخبوهحلمولحلخوالوحل سواوحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلملحلألتحلفاحل6سهللحل
حل
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 الواب الثا ي
 التدهن والسواكفي آداب التكظيف والتطييب والتكحل و 

 ثالثا فصوأ
 الفصل اخوأ

 في التكظيف والتطييب وما  جري مجراه
 في التكظيف

تن ضواسحللا واةحلمولحل:حلحل7لواوحلأمرس وؤم حلعبووحللولحلأ حل اكو حل:حللاوحلحل7 نيحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
غ و حلسكثالوااحلأواه حلسهلومحل:حللواوحلحل7نعنو حل.حلسكدسوحهحلس ن نهحلف نحلسهللحلتعاىلحلأن ئحلملحلعنادهتحلسكراذن ل

أوواحلأنووئحلأكثوودحلموولحلسكطذووا حلأوولدحلسهللحلسحلعموودكحل،حلفوو نحل:حل نووئحلحل6نلوواوحلسكنوو حل.حلاحل ذووا حلكب وواللنهوو
سسوو طعتحلأنحلت ووانحللاكبالوو حلنسكنذووا حلعبووىحل ذووا لحلفافعوو حل،حلف نووكحلت ووانحل ذسحلمووتحلعبووىحل ذووا لحلمووتحل

حل.حلسذالبس
ملحلتايلحلن نبوحلك  حلك حل  نهحلنمولحلتايولحل:حلحل7ملحلك ااحل نيهحلسكاسع  حللاوحلسك ادقحل

حل.حلشحلنياو حلك  حلك حلاالاانحل  نهنملحلأ منبوحل رحلج
:حلأ لووولحلمووولحلأخوووالقحلس ننالووواةحل:حلأرووواوحلحل7 عوووتحلألووواحلسن ووولحل:حلعووولحلعبووووحللووولحلأسوووناطحللووواوحل

حل.حل(1)سك طال حلنسك ن شحلن بقحلسجل بحللاكنا لحلنكثدلحلسكطدنلهحل
حل__________________

حل.حلدسدحلفاحلس العنهفعاكهحلملحل دقحلسكنح حلسكنالهحلأيحليدفاحل،حلنك حلسمدألحل دنلهحللعبذاحلنمي لحلأنحلأ:حلوحلسكطدنلهحلحل1
حل
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 في التطيب
حل.حلسكدسوحهحلسكطالنهحلتشبحلسكرب :حللاوحلحل6علحلسكن حل

 نحلسهللحلتعووواىلحليووو حلسجلمووواوحل:حلحل7لووواوحلسك وووادقحلحل(1)مووولحلأموووايلحلسكشوووالكحلأ حلطعضووودحلسكطاسووووحل
نسك جم حلنأ دهتحلسكنؤسحلنسك نولسحلن نحلسهللحلتعواىلحل ذسحلأنعومحلعبوىحلعنوبحلنعموهحلأ و حلأنحلأود حلعبالو حلأادهواحل

،حل ورحلأنحلحل(3)أن شحلاال حلنأطال حل ي حلنج صحلدس هتحلنأ نئحلأفنال  حل:حلاوحللحل؟نكالشحلذكك:حل،حللال حل
حل.حلسك دساحللن حلم ال حلسكشمئحلأنضوحلسكضردحلنألأبحلسحلسكد ق

حل.حلسك اسكحلنسنناةحلنسكطال حلنسكن اة:حلأ للحلملحلسنلحلس دسب حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل(7)عووئحلمخوودحلأ طالوو حلسحلكوو حلاعووهحل،حلفوو ذسحلملحلجووبحلأخوواحللحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عنوو حل

حل.حلن او حلفدس حللا اةحلنمي ححلل 
حل.حلماحلنبتحلملحلدنالاكمحلهاهتحل  حلسكن اةحلنسكطال :حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلماحلأنضرتحلسحلسكطال حلفبالئحلل د :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل ذسحلأتىحلأ بكمحللديانحلفبالشم حلنكاللع حلعبىحلعالنال حلف ن حلملحلسجلنه:حللاوحلحل7نعن حل

حلنانكتحلألاحلعنبحلسهللحلسالتاحلملحلسكدأا  حلفلخاهتحل:حلملحلسكدنيهحللاوحلماككحلسجلذينحل
حل__________________

كووانحلموولحلأطوو حلعبموواةحلسكشووالعهحلسحلسكروودنحل.حلهحل461وحلهوواحلألوواطعضدحلممووبحللوولحلسن وولحللوولحلعبوووحلسكطاسوووحلس  وواىفحلسوونهحلحل1
(حل هتحل)حلسنووامئحل،حلس بروو حللشووالكحلسكطاوضووهحل،حلاووا  حلسك ذوواأ حلنس س ن ووا حلموولحلسك  وو حلس  لعووهحلنكووانحلموولحلتالمووالحلس ضالووبحل

نألووووامحللن ووووبسدحلنسسوووو   حلفوووواحل،حل حلسن روووو حل ىلحلسكنجووووشحلس سوووود حل.حلهحل415لووووبمحلسكعوووودسقحلسحلسوووونهحل(حل هتحل)حلنسك ووووالبحلس دتلووووىحل
حل.حلنسس ا لحلفاحل ىلحلأنحلتاسحلندفلحلسحلدس هتحل،حلنلربهتحلملس حلمعدن حلسحلس  جبحلس اسامحللا  جبحلسكطاسو

حل.حلن حلتشنذاسحللاكالذادحلفلاةحلسكنالتحلنأمام حلنمن حلسنربحل كن اسحلأفنال  م:حلس فنالهحلالحلفناةحلحل3
حل.حلنهاحلاااحلت طوحلل حلس دألحل أسذا:حلوحلسنمدحلالحلمخا حلمث حلك  حلنك ااحلحل7
حل
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سكبذومحل:حلمولحلتنوانوحل يانوهحلفشومذاحلننيوعذاحلعبوىحلعالنالو حل حللواوحل:حل حلننيع حلعبىحلعالنالو حل حللواوحلفشم حل
حل.حلا حلعبىحلممبحلنيوحلممبحل،حلملحلترلحلعبىحلس  محل رحلأ ضدحلك 

حل.حلذسحلنانوحلأ بكمحلأخاهتحل ياناحلفالحلأددهتحل،حلف ن حلخداحلملحلسجلنه :حلأن حللاوحلحل6ن نيحلعلحلسكن حل
سك طال حلنشودلحلنسك  و حلنشودلحلنسكن ودحل:حللاوحلحل:عن حلعلحليلاو حلعلحلعبوحلحل7ملحلاحالضهحلسكدياحل

حل.حل(1) ىلحلسنلدلحلنشدلحلنسكدكااحلنشدلحل
حل.حلسحلس  جبحللطال حل ي حلنمايلحلسجادهتحل7كانحلأعد حلمايلحلطعضدحل:حلحل7علحلسكدياحل
حل.حلسك طال حل:القحلس ننالاةحلملحلأخ:حلحل7نلاوحلسكدياحل

حل.حل كع انحلأ بالذماحلم عطدسحلأفل حلملحلسنع حل كعهحلأ بالذماحلغرحلم عطد:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
حل.حلن ال حلسكدأححلنكثدلحلسكطدنلهحل(3) محلسكشعدحل:حلاالاهحلملحلسكننالحل:حللاوحلحل7نعن حل

حلحل؟ هنماحلستالحلعلحلسكدط حلأددحلسكطال حل8علحلأ حلعنبحلسهللحلنأ حلسن لحل
حلحل. حلتددحلسك دسمه:حلفرا حل
حل.حل حلأل حلسك دسمهحل  حلسنما حل،حلأعينحلسكايحلعرب حلمث حلعر حلسنما حل7نعن حل
حل.حلسكطال حلسحلسكشا احلملحلأخالقحلس ننالالحلنكدسمهحلسك اتن :حللاوحلحل7نعن حل
م وو هحل ذسحلهوواحلأ ايوولحلأخوواهاحللالووبهتحلنهوووحل  نووهحلف ووانحل ذسحلحل9كانووتحلكبنوو حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حل6خداحلعدفاسحلأن حل ساوحلسهللحل
مووولحل اووواصحلمعبروووهحلفالذووواحلحل(7)مشووو بسنهحلحل7كعبووووحللووولحلسن ووو حلحلكوووان:حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل

حل.حلم كحل،حلف ذسحلأ سدحلأنحلخيداحلنكنئحلاالال حلتنانهلاحلنأخداحلمنذاحلفم ححلل 
حلنملحلك ااحلعالانحلس خنا حل ن حلسك ايلحلعلحلطبت حلنكانتحلت لوحلعلحلأمدحلسكدياحل

حل__________________
حل.حلكنشدحلمع حلسنالالأنحلملحلس.حل لالهحلأعاهحلفاحلسسنانحلنس دأئ:حلوحلسكنشدلحللاكلمحلحل1
حل.حلنسحللعئحلسكن كحليمحلسكشعد.حلطلهتحلأنحلعر  :حلوحل محلسكشعدحلحل3
حل.حلنسحللعئحلسكن كحلنسانبسنه.حلوحلمش بسنهحلفا سوحل7
حل
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موواحلأذكودحلمنوو حلسووالتاحل  حلأهحلكنوتحلأ سهتحلأ ن وودحللوواكعادحلسهلنوبيحلسكنووىحلنأ وو عم حللعووبهتحل:حلكثورسحلف روواوحلحلحل7
حل.حلماةحلن دحلنم  احل امحلسنرب

عبووال محلفوواسحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلسكووبألحلأ حلسكربكوواتحللوواوحلموولحلم ووماعاتحلسك ووالبحلنااووححل
حل.حلسكعادحلسهلنبيحلف نحلفال حلسنعهحلأسضالهحلنأ ال حلسكطال حلس  ك

حل.حلأنضقحلعبىحلسكطال حلأكثدحلماحلأنضقحلعبىحلسكطعام:حلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
أواحلعبووحلعبالوكحللاكطالو حلسحلكو حلاعوهحل،حلف نو حلمولحلسونيتحلنت  و حل:حلكعبوحلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل

حل.حل  نات حلمادسمحلأاطبحلمنكحل سوح  حلكك
أنن ووحلكبدطو حلأنحل حلأوبيفحلأنحلميوئحلسوالتاحلمولحل الو حلسحلكو حلأوامحلفو نحلملحلأروب حل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلفالامحلنأامحل حلف نحلملحلأرب حلفضوحلك حلاعهحل حلأبيفحلذكك
أميوواحل موودألحلتطالنووتحل،حل حلخدطووتحلموولحللال ذوواحلفذوووحلتبعوولحل وورحلتدطوولحل ىلحل:حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حل

حل.حللال ذاحلمرحلماحل طعت
 التجميرفي 

سنمامحل،حلفبماحلخداحل ىلحلس  بكحلدعواحلمجمودحلف جمودحلحل7دخبتحلأ حلسن لحل:حلعلحلمدس محللاوحل
حل.حلنعم:حللاوحلحل؟لبتحلملحلأ سدحلأنحلألخاحلن الن حلألخا:حلادنسحلمدس ماحللاوحل:حل،حل حللاوحلحل(1)

حل.حلأنن وحلكبدط حلأنحلأبخلحلاالال حل ذسحلكانحلأرب :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
دعواحلسلولحلسكوللرحل:حللاكوتحل:حلوحللواوحلحل7 و حلعمورحلحتوتحلسن ولحلعولحلعمورحللولحلمولمانحلوحلنكانوتحلسلن

كموواحلأنووتحل وورحلن حضووكحل:حلنكووانحلاوواوماحلفروواوحلكوو حلسلوولحلسكووللرحلحل7سن وولحل ىلحلنكالمووهحلفوونذئحلسن وولحل
نكوواككحلحتضووهحلس وودألحل شووطحلنفموودحل:حلحل7نلوواوحلسن وولحل.حل،حلفووبهلحلنال وو حلناوودحلاالالوو :حلل حضووهحلسك وواومحل

حل.حلاافا
حل__________________

:حلنأاودحلسكثوااحل.حلمواحلأايولحلفالو حلسجلمودحلأعوينحلسكنوا :حلنسسمودلحلنسسمودحل.حللحلنليفحلسكبناسحلكببخاوحل ىلحلسنمامماي:حلوحلس  بكحلحل1
حل.حل دهتحللاكطال 

حل
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 الوو حلسكن وواةحلموواحل ذوودحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:عوولحلأ حلعنووبحلسهللحلعوولحلألالوو حلعوولحليلاووو حل
حل.حلكان حلنخضىحل ي حلن ال حلسكدطاوحلماحلخضوحلكان حلن ذدحل ي 

حل.حل(1)نااحلة ا لحلملحلك ااحلسكبناسحلس ن ااحل ىلحلسكعالاسوحل اهحلسهللحلعبال  ىلحلهناحلملحلهاسحلسك
 في الورد وماء الورد

 ىلحلحل6 ووواحلأسووود حللووواكن حل:حلعووولحلسن ووولحللووولحلمنوووا حلأدفعووو حللووواوحلحل(3)مووولحلك وووااحل ووو حلس وموووهحل
فبماحل طلحل ىلحلس  محلفد تحلفلنن تحلسكوا دحل،حلفمولحلحل(7)سك ماةحل لنتحلس  محلكضربهتحلنأنن تحلسك ربحل

حل.حلفبالشمحلسكا دحل6سوحهحلسكن حلأ سدحلأنحلأشمحل حل
عوودقحلف رطوودحلعدلو حل ىلحلس  محلفلنن ووتحلمولحلسكعوودقحلسكووا دحلحل6نسحل وبأ حليخوودحل واحلعووداحللواكن حل

حل.حلملحلأ سدحلأنحلأشمحل سوحيتحلفبالشمحلسكا دحلس اد:حلحل6س ادحل،حلفراوحل ساوحلسهللحل
سكووا دحلس لووالئحلخبووقحلموولحلعدلوووحلكالبووهحلس عوودساحل:حلحل9لوواوحلسكنوو حل:حلعوولحلسكضووددنسحلعوولحلأنووئحللوواوحل

حل.حلدحلس ادحلخبقحلملحلعدقحلطربأ حلنسكا دحلس اضدحلخبقحلملحلسكربسقنسكا حل
حل.حل نحلماةحلسكا دحلألأبحلسحلماةحلسكاط حلنأنضوحلسكضرد:حللاوحلحل7ن نيحلعن حل

حلملحلم ححلنطذ حلماةحلسكا دحلملحلأ ن حلسحلذككحل:حلأن حللاوحلحل7ن ن حلسكثمايلحلعن حل
حل__________________

بيحلس عدن حللاكعالاسوحلاا  حلسك ض ورحلس شوذا حللاك ض ورحلوحلهاحلألانلدحلممبحلللحلم عادحلللحلممبحلللحلعالاشحلسك مدلنحل1
 نو حلحل»حل:نلالو حلسحل رو حل(حل هتحل)حلملحلسكضرذاةحلسكشالعهحلنعبماوذمحلسحلسكردنحلسكدسلولحل،حلس عااودحلكبشوالكحلسك بالوينحلحل;سكعالاسوحل،حلكانحل

االمثاووهحلأكوشحلحلنأنضوقحلاالولحلتدكوهحلألالو حلوحلنكانوت.حل«حلأن بحلدهدهتحلنأكربحلأه حلس شدقحلعبماحلنفلالحلنأدلاحلنفذماحلننونالحلسحل مانو 
دأنا حلوحلعبىحلسكعبمحلنسنبأ حل،حلكانتحلدس هتحلسبالحلملحلسكناسحلكا  جبحلل حلناسكحلأنحللا حلأنحلمرال حلأنحلمعبقحلنكانحلكو حلعبوئحل
كب وواصحلنعبووئحلكبعووامحلنكووانحلسحلأنوحلعموودهتحلعوواموحلعبووىحلموواه حلأهوو حلسك وونهحل حلتن وودحلنعووادحل ىلحلموواه حلسكشووالعهحلس مامالووهحل

حل.حلنانشحلك ناحلكثرل
حل.حللحلل طامحلللحلسالا حلسكلأاتحلكانحلملحلأكالدحلعبماةحلس مامالهحلنمباالذمحلنأطالةحل نسلحلأخنا هموحلملحلمؤكضاتحل   حللحل3
حل.حلسجدحلس اش:حلوحلسك ربحللض ح  حلحل7
حل
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نموولحلأ سدحلسك م ووححلموواةحلسكووا دحلفبالم ووححللوو حلنطذوو حلنأبأوو حلنكالحمووبحل لوو حلنكال وو حل.حلسكالووامحللووؤسحلن حلفروود
حل.حل6عبىحلسكن حل

هوواسحلسوووالبحل:حلل ب ووواحلأبأوو حللوواكا دحلنلووواوحلحل6 نوواهحلسكنوو حل:حلأنوو حللووواوحلحل7عوولحلسن وولحللووولحلعبوووحل
حل.حل يانحلأه حلسكبنالاحلنس خدل

 في الكر س
ن واحلأيودمتحلسكنوا حل.حلكبندطئحلفلاو حلكثرلحلسحلمش حلندهن :حل ن حلسن لحلللحلس نا حل فع حللاوحل

فجعبذوووواحلسهللحلعلنطوووو حلعبالوووو حللووووددسحلنسووووالماحل،حلأننووووتحلسهللحلتنووووا كحلنتعوووواىلحلسحلتبووووكحلسكنووووا حلحل7 لوووودسهالمحل
حل.حلاحلأنن  حلسهللحلعلنط حلسحلذككحلسكلمانسكندطئحلفلا حلسكندطئحلس

 في المرز  جوش
.حل(1)عبال محللا د حل اشحلفشوماهتحل،حلف نو حلطالوبحلكب شوامحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأنئحللاوحل

كوووانحل ذسحل فوولحل كالوو حلسكديووانحلمشووو حلن دهتحل  حلس وود حل وواشحل،حلف نوو حلكوووانحل حلحلحل6 نحل سوواوحلسهللحل:حلنعنوو حللوواوحل
حل.حلأددهت

نعووومحلسكديووانحلس ووود حل وواشحل،حلننوووتحلحتووتحلسووواقحل:حلحل6لووواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك وووا محل
حل.سكعدشحلنمامهتحلسضاةحلسكع 

 الفصل الثا ي
 في التكحل والتدهن

س ك حوواوحللا مثووبحلأننووتحلس سووضا حل:حللوواوحلحل7عوولحلسكنووالدحلحل(3)موولحلك ووااحلموولحل حليلوودهتحلسكضرالوو حل
حل.حلنيبحلسكن دحلنأع حلعبىحل اوحلسك ذد

حل__________________
حل.حلس نش:حلوحلسنشامحلحل1
ك  و حلس  لعوهحلكبشوالعهحلمولحلمؤكضواتحلسكشوالكحلأ حلطعضودحلمموبحللولحلعبووحللولحلسن و حللولحلماسوىحللولحللالاأو حلسكرمووحلوحلمولحلسحل3

حل.حلسحللببلحلسكديحلنس بفانحلفالذاحل751س  اىفحلسنهحل
حل
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لبالو حل  و حلسكعالنو حل،حلفرواوحلكو حلسكنو حل:حلأعدس حلأرواوحلكو حلحل9أتىحلسكن حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حللا مثبحلف ن حلسدساحلسكع  هحلأ  حلعالنالكحل  ن  حلأاحللبال حلعبالكحل:حلحل9

حل.حلسك اسكحلجباحلسكن دحلنس مثبحلأاه حللاكن د:حلحل7علحل  حلس مثبحللاوحلسك ادقحل
عنوبحلمنامو حلمولحلحل(1)مولحلأاوال حليوعشحلسحلل ودهتحلفبال  حو حلسونعهحلمودسندحل:حللواوحلحل7علحلسكديواحل

بووهحلس مثووبحل،حلأ لعووهحلسحلسكالموو حلناالاووهحلسحلسكال وود حل،حلف نوو حلأننووتحلسكشووعدحلنجبوواحلسكن وودحلنأنضوولحلسهللحللاك ح
حل.حلمن حللعبحلاالا حلسنه

عبالووكحللا مثووبحل[حلنحل:حل]حلموولحلكووانحلأووؤملحللوواهللحلنسكالووامحلس خوودحلفبال  حوو حلنلوواوحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حل(3)ف ن حلجباحلسكن دحلنأننتحلس سضا حلنأطال حلسكن ذهحلنألأبحلسحلسكناهتحل

موولحلأاووال حليووعشحلسحلل وودهتحلفبال  حوو حلسوونلحلموودسندحلعنووبحلمناموو حلموولحلس مثووبحل،حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلناالاهحلسحلسكن د أ لعهحلسحلسكالم حل

حل.حلسك ح حلأننتحلسكشعدحلنجضشحلسكبمعهحلنأعااحلسكدأقحلنجباحلسكن د:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل7نعنوو حل.حلسك حوو حلأعووااحلسكضووم:حللوواوحلحل7نعنوو حل.حلسك حوو حلألأووبحلسحلس نايووعه:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلسك ح حلأ لعهحلسحلسكالم حلناالاهحلسحلسكال د :حللاوحل
حل.حل حل ىلحلأ لع حلانا اسك ح حللاكبال حلأطال حلسكضمحلنمنضع :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلأن حلكانحلأكثدحلكحب حللاكبال حل،حلنكانحلأ  ح حلاالاهحلأفدسدحلسحلك حلع :حلحل7نعن حل
حل.حلسك ح حلعنبحلسكنامحلأمانحلملحلس اةحلسكايحلأنلوحلسحلسكع :حللاوحلحل7نعن حل

أ  حوو حللا مثووبحل ذسحلأ سدحلأنحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نموولحلك ووااحلسكبنوواسحلعوولحلسك ووادقحل
حل.حلألن حل ىلحلفدسس 
كوانحل:حلموالالحلمولحل بأوبحل،حلفرواوحلحل7أ سهحل:حللواوحلحل(7)فلاوحل،حلعولحلسن ولحللولحلطذومحلعلحلسللحل
حل.حلفاك ح حلل حلفاك حبتحل7هاسحل  حلسن لحل

حل__________________
حل.حلس ال حلسكايحلأ  ح حلل :حلوحلس دسندحلالحلس دندحلحل1
حل.حلسكن اح:حلنسكناهتحلكاجلاهتحل.حل أححلسكضم:حلوحلسكن ذهحلحل3
حل.حل،حلذكدهتحلسكنجاسوحلسحل طاك حل8،حلارهحل،حل نيحلأ حلسن لحلماسىحلنسكدياحلوحلهاحلسن لحلللحلسجلذمحلللحلل رحلللحلأع حلحل7
حل
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سك ح حل،حلفعدمحلأن حل حليو حلسكلأنوهحلسحل:حلأن حللاوحلكنعئحلملحلمع حلحل7علحلناد حلسنادمحل،حلعن حل
مولحلسك حو حلفبالواتدحل،حلموولحل:حلحل6لواوحل سوواوحلسهللحل.حلستوقحلسهللحلنسك حوو حلن حلتوبيفحلسك حو :حلمنلكو حل،حلفرواوحل

حل.حلئحلعبال حلسوةفع حلفربحلأ  لحلنملحلملحلأضع حلفبال
مولحلسك حو حلفبالواتدحلنمولحل:حلحل9لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:علحلسك ادقحل،حلعلحلألال حل،حلعولحليلاوو حل

حل.حلفمدحلفبالاتدحلنملحلسس نجىحلفبالاتدحلنملحلسس  ا حلسهللحلفبالاتد
.حلعبوال محللاك حو حل،حلف نو حلأطالو حلسكضومحل،حلنعبوال محللاك واسكحلف نو حلجبواحلسكن ود:حللاوحلحل7نعن حل

سحلسسووو اكحلنوولوحلسكووونب محلفجوووالحلسكن وودحلن ذسحلسك حووو حلذهووو حل نوو حل ذ:حللووواوحلحل؟كالووشحلهووواس:حللبوووتحل:حللوواوحل
حل.حلسكنب محلفطال حلسكضم

 الدعاء عكد الكحل
سكبذوومحل هحلأسوولككحلهووقحلممووبحلنيوحلممووبحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأنحلفعوو حلسكنووا حل
سحلل ديحلنسكن رلحلسحلدأينحلنسكالرو حلسحللبو حلنس خوالصحلسحلعمبووحلنسك والمهحلسحلنض ووحلنسك وعهحلسحل

حل.حلألبسحلماحلألرال ين  لوحلنسكش دحلككحل
 في التدهن
 ذسحلاننتحلسكوبهلحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحلحل(1)علحلك  حلسكشالكحلسك عالبحلأ حلطعضدحلللحللالاأ حل

نسكشونذنحل]حلأكبذمحل هحلأسلككحلسكلألحلنسكلأنهحلسحلسكبنالاحلنس خودلحلنأعواذحللوكحلمولحلسكشو حل:حلسحلأبكحلفر حل
حل.حلسحلسكبنالاحلنس خدل[حل

سحلسكوووبمالحلنأ وووذ حلعوووا يحلس ووواةحلنأووواه حلحلنألأوووب[حللحل]حلسكوووبهلحلأبووو حلسكنشووودحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلسكرششحلنأ ضدحلسكبان

حل__________________
وحلهاحلممبحلللحلعبووحللولحلماسوىحللولحللالاأو حلسكرمووحل،حلس برو حللاك وبنقحلنس عودن حللو للحللالاأو حل،حلاوا  حلمولحل حليلودهتحلحل1

موواةحلس سووالمحلسحلسكروودنحلموولحلأطووالةحلسكشووالعهحللوو حلفرذوواةحلس سووالمحلنمووباالذمحلنأع وومحلعبحل;سكضرالوو حلموولحلسك  وو حلس  لعووهحل،حلكووانحل
نكبحلهاحلنأخاهتحلسن  حلللحلعبوحللولحللالاأو حلسكرمووحللوبعاةحل(حلحل:)حلنكا هتحل نب ستحلياا حلأه حلسكنالتحل:حلسكدسللحل،حللال حلسحل ر حل

نكوانحلمولحلحل711أاوب حلمولحللومحللوبمحلل وبسدحلسونهحل.حل7ما ناحلاوا  حلس مودحل،حل موامحلس ن  ودحل،حلسنجوهحللولحلسن ولحلسكع و ديحل
،حل حل طولحلندخو حلسكووديحلحل417مووبحللولحلسكنعموانحللولحلعنوبحلسك والمحلسكن ووبسديحلس  واىفحلسونهحلتالماتوهحلسكشوالكحلس ضالوبحلمموبحللولحلم
ناووونشحلك نووواحلكثووورلحلنلرالوووتحلأكثووودحلم ووونضات حلموووب حلس أوووامحل ىلحلس نحلفعموووتحللدك ووو حلحل751نألوووامحلفووواحل ىلحلأنحلتووواسحلفالذووواحلسووونهحل

حل.حلس نام
حل
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حل.حلملحلدهلحلم بماحلك  حلسهللحلل  حلسعدلحلنا سحلأامحلسكرالامه:حللاوحلحل7نعن حل
سكننض ،حلسالبحلس دهانحل،حلنلاوحلسكنو حل:حلنلاوحل.حلسكنؤس[حلاحل]حلسكبهلحلأاه حل:حلاوحللحل7نعن حل

أواحلعبووحلكو حلسكلأوتحلنسدهولحللاكلأوتحل،حلف نو حلمولحلأكو حلسكلأوتحلنسدهولحللاكلأوتحلملحل:حلسحلناال  حلكعبووحلحل6
حل.حلأردل حلسكشالطانحلأ لع حلانا ا

حل.حل دهناسحللاكننض ،حلفان حللا حلسحلسك الشحل ا حلسحلسكش اة:حلحل7نلاوحلعبوحل
فلوو حلسكننض وو،حلعبووىحلس دهووانحلكضلوو حلس سووالمحلعبووىحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحلحل:لوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلساودحلس دأان

حل.حلفل حلسكننض ،حلعبىحلساودحلس دهانحلكضلبوحلعبىحلساودحلسنبق:حلحل7نسحل نسأهحلسك ادقحل
حل.(1)سدهناسحلغناحلنسك حباسحلنتدسحل:حللاوحلحل7نعن حل

 الفصل الثالث
 في السواك
موواحل سوحلطربأوو حلأااووالينحللاك وواسكحل وورحل:حلحل6موولحلك ووااحلموولحل يلوودهتحلسكضرالوو حللوواوحل سوواوحلسهللحل

،حلنموووواحل سوحلأااووووالينحللاجلووووا حل وووورحل ننووووتحلأنوووو حلسووووالا ا حل،حلنموووواحل سوحلحل(3)خشووووالتحلأنحلأ ضوووووحلأنحلأد دحل
حل.حلأااالينحللا مباكحل رحل ننتحلأن حلساللداحلك حلأطالحلأع قحلفال 

أكوو حلس سوونانحلأوواأ حلسكنووبنحلنسك ووبككحللووانل حلأنبوووحلسجل ووبحل:حلحل7نلوواوحلماسووىحللوولحلطعضوودحل
حل.حل(7)أا ثحلسكن دحلنسك اسكحلسحلسنالةحل
حل.حلسك اسكحلألأبحلسكدط حلف ا ه:حللاوحلحل6علحلسكن حل

حل ذسحلام محلفاس اكاسحللاك بسلحلن حلت  اكاسحللاكعشوحل،حلف ن حلكالئحل:حلحل6نلاوحل
حل__________________

حل.حلغ حلسكدط حلغناحلأيحلأخاهتحلأاماحلنتدك حلأاما:حلوحلأراوحلحل1
حل.حلنان حلنلرالتحلأااهلا ذسحلسرطتحلأس:حلوحلأراوحلأ ضىحلسكدط حلسا ل حلأيحللاك حلسحلل  حل،حلند دحلحل3
حل.حلنسكن دحلوحلمدكهحلوحل أححلس نأ.حلك حلماحلعم حلملحلسكط حلنسايحللاكنا :حلوحلسنل حلحل7
حل
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حل.حلملحلااومحلتالنئحلسض اهتحللاكعشوحل  حلكانحلنا سحلل حلعالنال حلأامحلسكرالامه
نهواحلسواسكوحلنسواسكحلحل(1)نعمحلسك واسكحلسكلأ وانحلمولحلسوجدلحلمنا كوهحلنأواه حللوانضدحل:حلحل6نلاوحل
حل.حلس ننالاةحللنبو
حل.حلسن انحلنسك عطدحلنسكن اححلنسك اسك:حلأ للحلملحلسنلحلس دسب حل:حلحل6نلاوحل

حل.حلسكعطدحلنسك اسكحلنسكن اةحلنسن ان:حلأ للحلملحلسنلحلس دسب حل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
:حل حلأ وو  ينحلسووالع ناحلعوولحلأ لوولحل:حلحل7لوواوحلألاسن وولحلماسووىحلحل(3)موولحلك ووااحل نيووهحلسكوواسع  حل

 اكحللو حل،حلنسونحهحلمولحل و حللوربحلسن و حلأ بوحلعبالذاحل،حلنخا حلأ   محللو حل،حلنسواسكحلأ وحل(7)علحلمخدلحل
فالذواحلاووالثحلناالاوانحل نووهحلمورحللبنذوواحلذسكودسحلهللحلك وو حلسهللحلكو حلل وو حل نوهحلأ لعوو حل  ونهحلن ذسحللبنذوواحلحل7

حل.حلساهالاحلأعن حلفاحلك  حلسهللحلك حلعشدألحل  نه
سك واسكحل:حلحل6نلاوحل.حلأاحلعبوحلعبالكحللاك اسكحلعنبحلك حلنياة:حلسحلناال  حلكعبوحلحل6لاوحلسكن حل

حل.حلسطدحلسكاياة
حلوحلأ لذوواحللبالوواحلنأعووافاحل:حلحل7ك ووادقحلنلوواوحلس  وواحلدخوو حلسكنوواسحلسحلسكووبألحلأفاسطوواحلأتوواهمحلس  د
حلوحللالووو حل  هنووومحلكووواناسحل:حللووواوحلحل؟أووواحل سووواوحلسهللحل،حلهوووؤ ةحلأ قحللبالووواحلفبووومحلاوووا نسحلأعوووااحلأفاسهوووا:حلأفاسهوووا

حل.حلأ  اكانحلسحلسجلاهباله
حل.حلك  حلسوةحل ذا حل،حلن ذا حلسكضمحلسك اسك:حلحل7نلاوحل

كووانحلأ ثودحلسك وواسكحلنكوالئحللاسطوو حل،حلفوالحلألوودكحلتدكوو حلحلحل6 نحل سواوحلسهللحل:حلحل7نلواوحلألوواطعضدحل
ن حللوولسحللاك وواسكحل.حلن حللوولسحلأنحلأ وو اكحلسك وواومحلسحلسووذدحل ملووانحلأيحلسكنذووا حلسوواة.حلسحلفوودطحلس أووام

حل.حلنأ دهتحلسك اسكحلسحلسنمامحل ن حلأا ثحلنلاةحلس سنان.حلكبمحدم
حل__________________

حل.حلاضدلحلتعباحلس سنان:حلوحلسنضدحلحل1
حل.حلملحلعبماةحلسكردنحلسك ادسحلسهلجديحل،حلس عدن حللاللحلسكضا سوحل اهحلسهللحلعبال حلوحلكبض اوحلسكنال الا يحل3
نلالو حل  ورحلاو رحللوب حلمواحلأ وجبحلعبالو حل.حلسجادلحلا رلحلتعم حلملحلسعشحلسكن  حلنتلمو حللوانالاط:حلوحلمخدلحلن سنحلغدفهحلحل7

حل.حلنأللحلسكدط حلعبال حلطنذ  حلسحلسجادهت
حل(حلحل4م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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حل.حلكع  حلل اسكحلأفل حلملحلسنع حل كعهحلل رحلساسكااللحل حل:حلحل8نلاوحلسكنالدحلنسك ادقحل
حل.حل حلتبع حلسحلك حلاالاهحلأأامحلنكاحلأنحل دهتحلمدلحلنس بل:حلسحلسك اسكحلحل7نلاوحلسكنالدحل
سك وواسكحللنوو حلأنحلأروونئحلحل7نتوودكحلسك ووادقحل.حلسك حبوواحلنتوودسحلنسسوو اكاسحلعديووا:حلحل6نلوواوحلسكنوو حل

حل.حلل ن  حل،حلنذككحلأنحلأسنان حليعضت
أ وو اكحللالووبهتحل ذسحللووامحل ىلحل:حلعوولحلسكدطوو حلحل7ضوودحلنسوولوحلعبوووحللوولحلطعضوودحلأخوواهتحلماسووىحللوولحلطع

حل.حل ذسحلخا حلسك نححلفالحلللس:حللاوحلحل؟سك اللحللاكبال حلنهاحلأرب حلعبىحلسك اسك
حل.حلكا حلأنحلأسقحلعبىحلسميتحل مدأمحللاك اسكحلعنبحلنياةحلك حلاالل:حلحل9نلاوحلسكن حل

أنحلسك عنوووهحلسووو تحل ىلحلسهللحلعلنطووو حلسووواحلتبروووىحلمووولحلأنضووواسحلس شووودك حل،حلفووولن ىحلسهللحل:حلن نيحل
،حلفبموواحلحل(1)لووديحلأوواحلكعنووهحلفوو هحلمنووبككحلفوومحللاموواحلأ ن ضووانحللرلوونانحلسكشووجدلحل:حلنتعوواىلحل كالذوواحلحلتنووا ك

حل.حلنلوحلعبال حلسكدنححلس م حلطربأ حللاك اسكحلنسنالوحل6لع حلسهللحلننال حلممبسحل
هوواحلموولحلسك وونهحلنمطذوودلحلكبضوومحلنعوواللحل:حلسحلسك وواسكحلسان وواحلعشوودلحلخ ووبهحل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

نأشووبحلسكبثووهحلنأشووذوحلسكطعووامحلنأوواه حلحل(3)نأوواه حللووانضدحلحلكبن وودحلنأديوووحلسكوودالحلنأنووالئحلس سوونان
حل.حللاكنب محلنألأبحلسحلسنضلحلنألاعشحلسن ناتحلنتضدححلل حلس الو ه

فالذووواحلمخوووئحلم وووانأكحل،حلم  وووااحلعبوووىحلكووو حلنس وووبحلمنذووواحل سووومحلحل(7)خدأطوووهحلحل7نكوووانحلكبديووواحل
حل.حلااللحلملحلسك باستحلسنمئحل،حلأ  اكحلل حلعنبحلتبكحلسك الل

ك وووواسكحلجبوووواحلسكن وووودحلنأننووووتحلسكشووووعدحلنأوووواه حلس:حللوووواوحلحل7نموووولحلك ووووااحل وووو حلس ومووووهحلعنوووو حل
حل.حللاكبمعه

حلأاحلعبوحلعبالكحللاك اسكحلن نحل:حلحل7 مرحلس ؤمن حلحل6نسحلناالهحلسكن حل
حل__________________

حل.حلالحلسكرلال حلنهاحلسك  لحلس رطايف:حلوحلسكرلنانحلحل1
حل.حلاضدلحلتعباحلس سنان:حلوحلسنضدحلحل3
حل.حلنعاةحلملحلطببحلسنحلغرهت:حلوحلسندأطهحلحل7
حل
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من حلفافع حل،حلفو نحلكو حلاواللحلت وبالذاحللاك واسكحلتضلو حلعبوىحلسكويتحلت وبالذاحلل ورحلحلسس طعتحلأنحل حلتر 
حل.حلساسكحلأ لع حلأاما

نووولوحل:حللووواوحلحل7نمووولحلك وووااحلسكبنووواسحل  حلسكنلووودحلسكعالاسووووحلعووولحلأ حلاالبوووهحلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلطربأ حللانالوحلنسك اسكحلنسنجامه

أوواحل:حللوواكاسحل.حلسكروودينحلن ضوواسحل دأووق:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:نعنوو حل،حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحليلاووو حل
حل.حللاك اسك:حللاوحلحل؟ماذس:حللاكاسحل.حلأفاسه م:حللاوحلحل؟ ساوحلسهللحل،حلنماحل دأقحلسكردين

حل.حل ذدنسحلأفاسه محلف هناحلم اككحلسك  نالح:حلحل6نلاوحل
أكووو حلس سووونانحلأووواأ حلسكنوووبنحلنسك وووبككحللوووانل حلأنبووووحلسجل وووبحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حلنسك اسكحلسحلسنالةحلأا ثحلسكن د
سك وواسكحلمديووالحلهللحلعوولحلنطوو حلنسوونهحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل[حل   ووامحلموولحلأوواأ حلس]حل

حل.حلنمطالنهحلكبضمحل6سكن حل
حل.حل(1)سك اسكحلعبىحلس رعبلحلأا ثحلسكن دحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

:حلاوالثحلأواهوحللواكنب محلنأولدنحلسحلسنضولحل:حللواوحلحل:علحلسك ادقحلعلحلألالو حلعولحلأمورحلس وؤمن حل
حل.حلسك اسكحلنسك امحلنلدسةلحلسكردين

حل__________________
حل.حل أححلسكضم:حلنسكن دحلمدكهحل.حلم انحلس   اصحلكب  بو:حلوحلس رعبلحلحل1
حل
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 الواب الثالث
في آداب الحمام وما يتعلق به ، وفيه ستة 

 : فصول
 الفصل اخوأ

 في ايفيا دروأ الحما 
 ذسحلدخبوتحل:حلحل7لواوحلسك وادقحل:حلملحلك ااحلمولحل حليلودهتحلسكضرالو حلعولحلمموبحللولحلاودسنحللواوحل

.حلسكبذوومحلسنووليفحلعووينحل لرووهحلسكنضوواقحلنان ووينحلعبووىحلس ميووان:حلسحلسكالووتحلسكووايحلتنووليفحلفالوو حلاالالووكحلحلسنمووامحلفروو 
ن ذسحل.حلسكبذمحل هحلأعاذحللوكحلمولحلسودحلنض ووحلنأسو عالاحللوكحلمولحليذسهت:حلن ذسحلدخبتحلسكنالتحلس نوحلفر حل

سكبذومحلأذهو حلعوينحلسكودطئحلسكونجئحلن ذودحلط وبيحلنلبو حل،حلنخواحلمولحل:حلدخبتحلسكنالوتحلسكثواهحلفرو حل
ىحلهام ووكحلناوو حلمنوو حلعبووىحل طبالووكحلن نحلأم وولحلأنحلتنبوو حلمنوو حلطدعووهحلفافعوو حل،حلس وواةحلسنووا حلنيووع حلعبوو

نعوواذحللوواهللحل:حلف نوو حلأنروووحلس ثانووهحل،حلنسكنوو حلسحلسكنالووتحلسكثوواهحلسوواعهحل،حلن ذسحلدخبووتحلسكنالووتحلسكثاكوو حلفروو حل
ن أووواكحلنسوووداحلس ووواةحلسكنوووا دحل.حلموولحلسكنوووا حلنن ووولك حلسجلنوووهحلتدددهووواحل ىلحلنلوووتحلخدنطوووكحلمووولحلسكنالوووتحلسنوووا 

.حلن حلت ووووحلعبالوووكحلس ووواةحلسكنوووا دحلف نووو حلألوووعشحلسكنوووبن.حلف نووو حلأض وووبحلس عوووبلسحلسنموووامحل،حلحل(1)نسكضروووايفحل
خدطوتحلمولحل]حلنا حلس اةحلسكنا دحلعبىحللبمالكحل ذسحلخدطوتحل،حلف نو حلأ و حلسكوبسةحلمولحلط وبكحل،حلفو ذسحل

سكبذمحلأكن ينحلسك را حلنطننينحلسكدد حل،حلف ذسحلفعبوتحلذكوكحلأمنوتحلمولحلحل:حلنكن تحلاالالكحلفر حل[حلسنمامحل
حل.حلسنمامحلماحلملحلتددحلل حلسك اتحل ذسحلكانحلعبالكحلمتل حلن حلللسحللردسةلحلسكردينحلس.حلك حلدسة

أنذوىحلعولحللودسةلحلسكرودينحلحل7أكوانحلأمورحلس وؤمن حل:حلفرواوحلحل7نسلوحلممبحلللحلم بمحلألاحلطعضودحل
حل.حل حل،حل  احلهنىحلأنحلأردأحلسكدط حلنهاحلعدأانحل،حلف ذسحلكانحلعبال حلس س حلفالحلللس:حلفراوحلحل؟سحلسنمام

حل__________________
حل.حلأكبحل دمهحلسدل حلسحلسنمامحل7دسماحلسحلك حل اوحل،حل  حلأن حلوحل نحلسكضرايفحل،حلن نحلكانحل حل1
حل
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حل.حل حلللس:حللاوحلحل؟ألدأحلسحلسنمامحلنأن ح:حلحل7لاوحلعبوحلللحلأرط حلكب ا محل
:حلحل7نلوواوحل.حلنعوومحلسكنالووتحلسنمووامحل،حلتوواكدحلفالوو حلسكنووا حلنأوواه حللاكووب ن:حلحل7نلوواوحلأموورحلس ووؤمن حل

لووتئحلسكنالووتحللالووتحلسنمووامحل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل.حللووتئحلسكنالووتحلسنمووامحلأذ ووكحلسك وورتحلنأوواه حللانالوواة
نمولحلس داحلأنحل حلأوبخ حل.حلننعمحلسكنالتحللالتحلسنمامحلأاكدحل ودحلطذونم.حلأذ كحلسك رتحلنأنبيحلسكعا ل

مولحلكووانحلأووؤملحللواهللحلنسكالووامحلس خوودحل:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحلحلسكدطو حلنكووبهتحلمعو حلسنمووامحلفالن وودحل ىلحلعا تو 
حل.حلنمامأهنىحلن اةحلأميتحلعلحلدخاوحلس:حلحل9نلاوحل.حلفالحلأنع حلهبالب  حل ىلحلسنمام

حل.حل حلتبخباسحلسنمامحلعبىحلسكدأقحلن حلتبخباهتحل رحلتطعماسحلسالتا:حلحل7نلاوحلسك ا محل
 حلتوووبخ حلسنمووووامحل  حلنسحلطافوووكحلسوووووةحل:حللوووواوحلحل7مووولحلك ووووااحلسحملاسووولحلعوووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حلنهاحلألا حلكبنبنحلن حلتبخب حلنأنتحلس بىحلملحلسكطعامحل(1)أطضىحلعنكحلنه،حلس عبلحل
أحلسكرودينحلسحلسنموامحل ذسحلكوانحلأدأوبحللو حلنطو حلسهللحلن حلأدأوبحل حلللسحلكبدط حلأنحلأردحل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلأنحلأن دحلكالشحلاات 
أأ جووددحلسكدطو حلعنووبحلاو حلس وواةحل:حلفربوتحلحل7سوولكتحلألواحلعنووبحلسهللحل:حلنعولحلسلولحلأ حلأعضووا حللواوحل

كوانحلأ حلأ ودهتحلذكوكحل:حلفرواوحلحل؟نأد حلعا ت حلسكناسحل،حلأنحلأ  حلعبال حلس اةحل،حلأنحلأود حلهواحلعوا لحلسكنواس
حل.حلملحلك حلأ ب

حل.حل حلأ  بر حلأ بحلسحلسنمامحلف ن حلأاأ حلسحمحلسك بال  :حلحل7قحلنلاوحلسك اد
فموواحلتدكووتحلسكعمامووهحل:حلموولحلسنمووامحلفبوونئحلنتعموومحل،حلفروواوحلحل7خووداحلسك ووادقحل:حلنلوواوحللعلووذمحل

حل.حلعنبحلخدنطوحلملحلسنمامحلسحلسكش اةحلنسك الش
سنمامحلأامحلنأامحل حل،حلأ ثدحلسكبحومحلن دمانو حلكو حلأوامحلأواأ حلسوحمحل:حلنلاوحلماسىحلللحلطعضدحل

حل.حلسك بال  
كنوووتحلسحلسنموووامحلسحلسكنالوووتحلس نسوووطحل،حلفوووبخ حلألاسن ووولحل:حللووواوحلعنوووبحلسكووودالحللووولحلم وووبمحلنحل

حلسك المحلعبال محل،حلفدددتحلعبال حل:حلنعبال حل  س حلفاقحلسكنا لحلفراوحلحل7ماسىحلللحلطعضدحل
حل__________________

حلحل.نس دسدحلل حلهناحلت   حلسس بسدحل دس لحلس عبل.حلوحلسكاه،حلأاب حلسترادحلسكنا حلنسس بسدحل دهتحل1
حل
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حل.حلتحلسكايحلفال حلسنامحلفاغ  بتحلنخدطتندخبتحلسكنال
ملحلغ  حل طبال حللعبحلخدنطو حلمولحلسنموامحلفوالحللولسحل،حلن نحلملحلأ  وبذماحل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

حل.حلفالحلللس
أووواحل:حل ووااحلسسوو حمامكحل،حلفروواوحل:حلمووولحلسنمووامحلفروواوحلكوو حل طووو حلحل7نخووداحلسن وولحللوولحلعبوووحل

فمووواحل س وووهحل ذسحل وووااحلسنموووامحل:حللووواوحل.حلفطوووااحلااموووك:حللووواوحلحل؟نمووواحلت ووونلحللا سوووتحلهذنووواحل(1)ك ووولحل
حل؟ف الوشحلألواو:حللواوحلحل؟نيوكحلأمواحلعبموتحلأنحلسنموالمحلسكعودق:حللواوحل.حلفطوااحلاالموك:حللاوحلحل؟سكنبن
حل.حل ااحلماحل ذدحلمنكحلن ذدحلماحل ااحلمنك:حلل حل:حللاوحل

:حل وااحلااموكحلفرو حلكو حل:حل ذسحللاوحلككحلأخواكحلنلوبحلخدطوتحلمولحلسنموامحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.حلأنعمحلسهللحللاكك

سةحلاالاووهحل،حلفلموواحلسكووبسةحلفاكووبمحلنس وودلحلنسكوونب محل،حلفووبنسةحلسكووبسةحلاالاووهحلنسكووبنحل:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حل(3)سكبمحلسنجامهحلندنسةحلسكنب محلسنمامحلندنسةحلس دلحلس شوحل

االاووهحلأ وووملحلناالاووهحلأذووولكلحل،حلفلموواحلسكووويتحلأ ووملحلف دموووانحلسنمووامحلنسووومحل:حلحل7نلوواوحلسك وووادقحل
حل(7)مكحلنسكلووبلحلسكدسوحووهحلسكطالنووهحلنكوونئحلسكثالووااحلسكبالنووهحل،حلنأموواحلسكوويتحلأذوولكلحلف دمووانحلأكوو حلسكنووالئحلنسك وو

حل.حلأعينحلل دمانحلسنمامحلسن حلأامحلنأامحل حل،حلف ن حل نحلدخ حلك حلأامحلنرصحلملحلنم 
حل.حل(4)ماةحلسنمامحل حلللسحلل حل ذسحلكانحلك حلمادلحل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

هوواحل:حللوواوحلحل؟موواحلتروواوحلسحلموواةحلسنمووام:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلدسندحللوولحلسوود انحللوواوحل
حل.حلمنلكهحلس اةحلسجلا ي

سنموووامحلأ   ووو حلفالووو حلسجلنووو حلنغووورهتحل:حلحل7لبوووتحل  حلعنوووبحلسهللحل:حل وووبمحللووواوحلعووولحلمموووبحللووولحلم
حلنعمحل حلللسحلأنحلأ    حلمن حلسجلن حل،حلنكربحلسغ  بتحل:حللاوحلحل؟أفلغ   حلملحلماو 

حل__________________
حل.حلس ساسحلنس ا حلنسك افبهحل،حلنس دسدحلهناحلسكرن حلنسكبلد:حلنس ستحل.حلسكبتالمحلنسكعنبحلنس اق:حلوحلسكب لحلكاك ددحلحل1
حل.حلخبطحلملحلأخالطحلسكنبنحلكاك ضدسةحلنسك ادسة:حل دلحلوحللاك  دحلفاك شبأبحلوحلوحلسحل3
حل.حلسم الةحلسكنطلحلسنعاحلأنحل أاحل رحلألبلحلأيالع :حلوحلسكلبلحلحل7
حل.حلوحلس دسدحل نحلماةحلسنمامحل اهدحل حلأنج  حلسوةحل ذسحلكانحلك حلمننلحل4
حل
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حل.حلفال حل حلطتتحلف  بتحل طبوحلنماحلغ ب ذماحل  حلساحلسك لقحلفماحلملحلسكرتسا
خيوداحلمولحلسنموامحل،حلفالملووحلكمواحلهواحل حلأ  و حل طبو حل ورحلحل7 أأوتحلسكنوالدحل:حللحللواوحلعلحل  س حل

حل.حلأ بو
سغ باسحلأ طب محللعبحلخدنط محلملحلسنمامحلف نو حلأواه حللاكشورالرهحل،حلفو ذسحل:حلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلخدط محلف عمماس
 ذسحلخدطناحلملحلسنمامحلخدطنواحلم عممو حل:حللاوحلحل8علحلممبحلللحلماسىحلعلحلسكنالدحلنسك ادقحل

حل.حلهاحلأمانحلملحلسك بسيف:حلاالضاحل،حلنكاناحلأرا نحل[حلحلكانحلأن]حلس اةحل
 ذسحلدخ حلأ وبكمحلسنموامحلنهاطوتحللو حلسنودس لحلفبال و حلعبالو حلس واةحلسكنوا دحلكال و لحللو حل:حلن نيحل

حل.حلسندس ل
لبموواسحلأ ضووا كمحلأووامحلسكثالاوواةحلنس  جموواسحل:حللوواوحلحل7نموولحلك ووااحل وو حلس ومووهحلعوولحلأ حلسن وولحل

حل.حلئحلنتطالناسحللل ال حل الن محلأامحلسجلمعهأامحلس  لعاةحلنأاالناسحلملحلسنمامحل اط  محلأامحلسنمال
لبمواسحلأ ضوا كمحلأوامحلسكثالاواةحل،حلنسسو حماسحلأوامحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلسن واوحلعولحلأ حلسن ولحل

حل.حلس  لعاةحل،حلنأاالناسحلملحلسنجامهحل اط  محلأامحلسنمالئحل،حلنتطالناسحللل ال حل الن محلأامحلسجلمعه
سنمووامحلحل7نوحلدخوو حلعبالنوواحلألاسن وولحلس :حلنموولحلك ووااحلسكبنوواسحلعوولحلسووعبسنحللوولحلم ووبمحللوواوحل

حل.حلفرمتحلأناحلفاغ  بتحلنخدطت:حلن لحلفال حل،حلف بمحل،حللاوحل
دخبتحلأناحلنأ حلنطبيحلنعمووحلاوامحلس بأنوهحلفو ذسحل طو حل:حلعلحل نانحلللحلسبأدحلعلحلألال حللاوحل

مولحلأهو حل:حلفربنواحلحل؟مولحلأيحلسكعودسق:حلمولحلأهو حلسكعودسقحل،حللواوحل:حلفربنواحلحل؟سولحلسكروام:حلسحلس  بكحلفرواوحل
:حل،حل حللوواوحلحل(1)نأهووالحلأوواحلأهو حلسك افووهحلأنوو محلسكشوعا حلدننحلسكووباا حل[حلنسوذالحل]حلمد نوواحل:حلسك افوهحل،حللوواوحل

فنعوو حل:حلعووا لحلس  ووبمحلعبووىحلس  ووبمحل وودسمحل،حللوواوحل:حللوواوحلحل6فوو نحل سوواوحلسهللحلحل؟موواحلميوونع محلموولحلس  س 
عمووحلمولحلأتوىحلكو حلل دلاسوهحلفشورذاحلأ لعوهحل،حل حلأخواحلكو حلنس وبحلمنواحلنس وبلحلفواتل حلفواحل،حلفبمواحلخدطنواحل

حل.حلمع حل7نسلن حلممبحلسكنالدحلحل7هاحلعبوحلللحلسن  حلملحلسنمامحلسلكناحلعلحلسكشالكحلف ذسحل
حل__________________

حل.حلماحلأ بادحلل حلس ن انحلملحلك اة:حلنسكباا حلوحللاك  دحلوحل.حلماحلأبوحلسعدحلسجل بحلملحلسكبناس:حلوحلسكشعا حلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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 الفصل الثا ي
 في ستر النور 
حلنسكالوامحلس خودحلفوالحلمولحلكوانحلأوؤملحللواهلل:حلحل6ملحلك ااحلمولحل حليلودهتحلسكضرالو حللواوحل سواوحلسهللحل

حل.حل نحلكبماةحلأهالحلنس انا:حلنهنىحلعلحلدخاوحلس هنا حل  حلمتل حل،حلنلاوحل.حلأبخ حلسنمامحل  حلمتل 
 ذسحلتعود حلأ وبكمحلن ودحل كالو حلسكشوالطانحل:حللواوحلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحلعلحليلاو حلعولحلأمورحلس وؤمن حل

حل.حلفطملحلفال حل،حلفاتل نس
حل.حلهنىحلأنحلأبخ حلسكدط حلسنمامحل  حلمتل :حلحل7نعن حل

 نحلسووعالبحللوولحلعنووبحلس بووكحلأووبخ حلااس أوو حل:حللالوو حلكوو حل:حللوواوحلحل:عوولحلسكنووالدحلعوولحلألالوو حلعوولحلعبوووحلنحل
 حلللسحلل حل ذسحلكانحلعبال حلنعبالذلحلس  س حلن حلأ انانحلعدسلحلكوانمدحلأن ودحللعلوذمحل ىلحل:حللاوحل.حلسنمام

حل.حل(1)ساةلحللعئحل
عووا لحل  وواحلأكوودهتحلسكن وودحل ىلحلعووا لحلس  ووبمحل،حلفلموواحلسكن وودحل ىلحل:حلأنوو حللوواوحلحل7ن نيحلعوولحلسك ووادقحل

حل.حلملحلكالئحلم بمحلمث حلسكن دحل ىلحلعا لحلسنما 
 حلأن ووودحلسكدطووو حل ىلحلعوووا لحلأخالووو حل،حلفووو ذسحلكوووانحلةاكضووواحلكووو حلفوووالحلسووووةحلعبالووو حلسحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حلسنمام
حل.حلسكض احلكالئحللعا ل:حللاوحلحل7نعن حل

 ذسحلملحلأودهتحلأ وبحل:حلفرواوحلحل؟أ   و حلسكدطو حللوا  س:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلأ حلل رحللاوحل
حل.حلفالحلللس
سوووةحلأراكووو حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حللحلأوواأ حلس   ووامحلعووولحل اأضووهحللوولحلمن ووا حللووواوحلموو
كالئحل الو حلتواه حل  واحلعو حلعوا لحلس وؤملحلأنحلأولوحل:حلعا لحلس ؤملحلعبىحلس ؤملحل دسمحل،حلفراوحل:حلسكناسحل

حل.حل كهحل،حلأنحلأ  بمحللشوةحلأعااحلعبال حلفالحضلحلعبال حلكالعرهتحلل حلأاما
حل__________________

حل.حلسكعا ل:حلسك اةلحللاكض ححلنحل.حلوحلسنمدحلالحلسنما حل1
حل
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:حللوواوحلحل؟عوولحلعووا لحلس ووؤملحلأهوووحل وودسمحل7سوولكتحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلعنووبحلسهللحللوولحلسوونانحللوواوحل
حل.حلكالئحل ال حلتاه حل،حل  احلهاحل ذسعهحلسدهت:حلأعينحلسضبال حل،حلفراوحل:حللبتحل[حل حل]حلنعمحل،حل

حلكوالئحلأن:حلسحلعا لحلس ؤملحلعبوىحلس وؤملحل ودسمحل،حللواوحلحل7علحل أبحلسكشحامحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.أنحلتعالن حل(1)أ ششحلفرت حلمن حلسالتاحل  احلهاحلأنحلتل يحلعبال حل

 الفصل الثالث
 في التدلك بالخزف والز ت والدقيق وغير ذلك

 حلأ وو بر حلأ وووبكمحلسحلسنمووامحلف نووو حل:حللووواوحلحل7موولحلك وووااحلموولحل حليلووودهتحلسكضرالوو حلعووولحلعبوووحل
حل.حلن حلأبك لحل طب حللانل حلف ن حلأا ثحلسجلاسم.حلأاأ حلسحمحلسك بال  
 حلتبك لحللانل حلف ن حلأا ثحلسكوربصحل،حلن حل  وححلنطذوكحللوا  س حلف نو حل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

حل.حلن نيحلأنحلذككحل  حلم دحلنخل حلسكشام.حلأاه حلماةحلسكاط 
حل.حل(3)عبال محللانلقحل[حلنحل]حل أاكمحلنسنل حلف ن حلأنبوحلسجل بحل:حلحل7نلاوحل

حل حللولسحلأنحلأ وبككحلسكدطو حلسحلسنموامحللاك واأقحلنسكوبلالقحلنسكن اكوهحل،حلن :حللواوحلحل7علحلسكديواحل
نكووالئحلفالموواحلأنضوولحلسكنووبنحل سوودس حل،حل  وواحلس سوودس حلفالموواحل.حللوولسحلأنحلأ ووبككحللاكووبلالقحلس ب وواتحللاكلأووت

حل.حلأتبشحلس اوحلنأيدحللاكنبن
سحلسنموووامحل،حلمي وووححللووو حلأوووبهتحلمووولحلحل(7) حللووولسحلأنحلميوووئحلسكدطووو حلسنبووواقحل:حلحل7نلووواوحلسك وووادقحل

حل.حلسراقحلأبسنأ حلن حلأ  ح حل دمان حلن حلأنحلأد حلأادهتحلعبال 
سحلسكدطوو حلأطبوووحللوواكنا لحلفال ووبككحللاكلأووتحلنسكووبلالقحل،حلحل7 حلسن وولحلنموولحلك ووااحلسكبنوواسحلعوولحلأ

حل.حل حلللس:حللاوحل
حل ناحل:حلفراوحلحل7علحلأ حلسك ضات،حل،حلعلحللعئحلأاحال حلأن حلسلوحلألاحلعنبحلسهللحل

حل__________________
حل.حلأ   حلعبال حلعمب حلأيحلعاتن حلأنحلعال حلعبال :حلوحلأراوحلحل1
حل.حل لقحلسكشوةحل للاحلأيحلسبهتحلني ط حلنع دهت:حلوحلأراوحلحل3
حل.حلهاحلماولحلنفال حلاضدلحلنأع محلأطلسو حلسكلعضدسن:حليداحلملحلسكطال حلأ  بقحلل حل،حللال حل:حلوحلسنباقحلحل7
حل
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ن وووانحلسحل دأوووقحلم وووهحلفندأوووبحلس  ووودسمحل،حلفوووالحلأ وووانحلمعنووواحللاكوووهحلن وووبككحلفووواحلمووولحلسكنوووا لحل،حلفن وووبككحل
:حلنعووومحل،حللووواوحل:حللبووتحلحل؟ةافوووهحلس سووودس :حلحل7لاكووبلالقحلفالوووبخبينحلموولحلذكوووكحلمووواحلسهللحللوو حلأعبووومحل،حللوواوحل

لاكلأوووتحلفلتوووبككحللووو حل،حل  ووواحلحل(1)احلأاوووبححلسكنوووبنحل سووودس حل،حل هحل مووواحلأمووودتحللووواكنروحلفالبوووتحلكوووالئحلفالمووو
أكوو حلسننوولحلنس بووححلنأنووتحل:حللوواوحلحل؟فموواحلس ل ووا :حلس سوودس حلفالموواحلأتبووشحلس وواوحلنأيوودحللاكنووبنحل،حللبووتحل

حل.مدلحلذسسننلحلنسكبحمحلنسكبوحلنسكلأتحلنسك ملحلمدلحلذسحلنحل:حللاوحلحل؟فاكر ب:حلترب حلعبىحلغرهتحل،حللبتحل
أنو حلسوت حلعولحلسكدطو حلأطبووحللواكنا لحلفالجعو حلسكوبلالقحلأب و حللو حلنأ م وكحللو حلحل7 لحلنعلحلأ حلسن

حل. حلللس:حللاوحلحل؟لعبحلسكنا لحلكالرطلحل يذا
 الفصل الرابع

 في حلق الرحس والنا ا واخبط
حل.حلس بقحلف ن حلألأبحلسحلااكك:حلكدط حلحل9ملحلك ااحلملحل حليلدهتحلسكضرال حللاوحل ساوحلسهللحل

موودلحلمثبو حل عوبسو محلناوواوحل[حلسكولحل]حل و،حلنحل[حلسوحل]حل بوقحلسكوودأسحلسحلغورحل:حلحل7لواوحلسك وادقحل
ك محل،حل حللاوحل هنمحلميدلانحلمولحلسكوبألحلكمواحلميودقحلسك وذمحلمولحلسكدمالوهحل،حلنعالمو ذمحلسك  ونالبحلنهواحلسنوقحل

حل.حلنتدكحلسك بهل
 حلحتبروواسحلسك وونالانحل:حللوواوحلحل:نموولحلك ووااحلنوواسد حلسن مووهحلعوولحلسك ووادقحلعوولحليلاووو حلعوولحلعبوووحل

حل.حل(3)سكرليفحل
أوبعاحلكو حلنكوو حل[حلوحل]حلل و حلحل9أتوىحلسكنو حل:حللوواوحلحل7بحلسهللحلنمولحلأواأ حلس   وامحلعولحلأ حلعنو

:حللواوحلسكنوافبوحل.حلهبوقحلسوعدحلسكونطلحل9نأمودحل سواوحلسهلل.حلفول حلأنحلأوبعاحلكو حلنأمودحلهبوقحل أسو حل(7)لنا يفحل
حل.حلسكرليفحلأنحلحتبقحلمايعاحلنترتكحلمايعا

حلحل8سن لحلنسن  حلحل6خأحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعلحلسكنالدحل
حل__________________

حل.حلكشوةحلأيحللب حلنخبط حللشوةحلملحلماةحلسنحلسك ملحل،حلسنحلغرحلذككوحلأراوحلكتحلسحل1
حل.حلأخاحللعئحلسكشعدحلنتدكحللعل حلغرحلمبالهحلتشنالذاحللرليفحلسك حاا:حلوحلسكرليفحلمدكهحلحل3
حل.حلنسكضلبهحلملحلسكشعدحلترتكحلعبىحل أسحلسك  حلأألا.حلالحللنلعهحلنهوحلسكشعدحل اوحلسكدأس:حلوحلسكرنا يفحلحل7
حل
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حل.حلشعدحلفلهحل،حلنعقحلعنذماحلنأعطىحلسكرالبهحل دسوشك نعهحلأأامحل،حلن بقحل مسذماحلنت بقحلللنهحلسك
ل وووومحلسهللحلنلوووواهللحل:حلن نيحل ذسحلأ سدحلأنحليبووووقحل أسوووو حلفبالنووووبأحلموووولحلسكنااووووالهحل ىلحلسكع موووو حلنكالروووو حل

أكبذوومحل أووينحل:حلأكبذوومحلأعطووينحلل وو حلسووعدلحلنووا سحلأووامحلسكرالامووهحلفوو ذسحلفوودلحلفبالروو حلحل6نعبووىحلمبووهحل سوواوحلسهللحل
حل.حللاك را حلنطننينحلسكدد 

سك ن شحللا اسىحلسحلك حلسونلحل،حلنلواكنا لحلسحلكو حل:حلحل7ك ادقحلنملحلك ااحل  حلس ومهحلعلحلس
حل.حلمخ هحلعشدحلأاما

  ضوواةحلسكشووعدحلنن وواححل:حلاووالثحلموولحلعوودفذلحلملحلأووبعذلحل:حلحل7نموولحلك ووااحلسكبنوواسحللوواوحلسكديوواحل
حل.حلس ماةحل،حلنتشمرحلسكثاا

سك عطودحل،حلن  ضوواةحلسكشووعدحل،حلنكثوودلحلسكطدنلووهحلأعووينحل:حلاووالثحلموولحلسوونلحلس دسووب حل:حللوواوحلحل7نعنو حل
حل.حلسجلمايف

 نحلسكنواسحلألعموانحلأنحلحل:حللبنواحلكو حل:حللواوحلحل7عمدنحلللحلعثموانحل،حلعمولحل باو حلعولحلسكديواحلحلنعل
سنحانحلسهللحلكانحلألاسن لحلوحلأعينحلألاهتحلوحلأدطلحلمولحلسنو،حلفالوليتحل:حلك حل بقحلسحلغرحلم حلمثبهحل،حلفراوحل

حل.حللعئحليالاع حلفالحلأبخ حلس بأنهحل رحليبقحل أس 
حل6 سووووواوحلسهللحلحلكوووووانحلأاوووووحاا:حللووووواوحل[حل حل]حلعووووولحل  اكوووووهحلسكشوووووعدحل،حلحل7نسوووووت حلسك وووووادقحل
حل.حلوحل(1)مر دألحلوحلأعينحلسكطمحل

حل.حلأخاحلسكشعدحلملحلس نشحلي لحلسكاط :حللاوحلحل7نعن حل
مولحلكوانحلأوؤملحللواهللحلنسكالوامحلس خودحلفوالحلأورتكحلعان و حلفواقحلأ لعو حلأامواحلن حل:حللاوحلحل6علحلسكن حل

حل.حلي حل مدألحلتؤملحللاهللحلنسكالامحلس خدحلأنحلتبيفحلذككحلمنذاحلفاقحلعشدألحلأاما
ملحلكانحلأؤملحللاهللحلنسكالامحلس خدحلفالحلأرتكحلعان  حلأكثودحلمولحل:حللاوحلحل7نسحل نسأهحلعلحلسك ادقحل

حل.(3)سسنايفحلن حلأرتكحلسكنا لحلأكثدحلملحلسذدحلملحلتدكحلأكثدحلمن حلفالحلااللحلك حل
حل.حلس براسحلسعدحلسكنطلحلوحلسكاكدحلنس نثىحلو:حلحل6حلنلاوحلسكن 

حلتطذدحل،حلحل7 نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحللاوحل لدسهالمحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلطلهتحلأنحلعر  :حلوحل محلسكشعدحلحل1
حل.حلسك اللحلسك ام:حلوحلس دسدحلل حلحل3
حل
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ن ووشحلس لووطحلألووعشحلس ن نوو حلنأوواهوحل:حلأطبوووحل لطالوو حلسحلسنمووامحلنأروواوحل:حلحل7نكووانحل.حلفحبووقحلعان وو 
حل.حل بر حلأفل حلملحلن ض حلن بال حلأفل حلملحل بر :حلنلاوحل.حل(1)نألعشحلسكن دحل

حل.حلن بال حلأفل حلمنذمان ض حلأفل حلملحل بر حل:حللاوحلحل7نسحل نسأهحل  س لحلعلحل
ن ووشحلس لووطحلأنضوووحلسكدسوحووهحلس  دنهووهحلنهوواحل ذووا حلنسوونهحلسوواحلأموودحللوو حلسكطالوو حل:حلحل7نلوواوحلعبوووحل

حل.حلألاسكراسمحلعبال حلنعبىحليك حلسك الم
 حلأطوواكلحلأ ووبكمحلسووعدحل لطوو حل،حلفوو نحلسكشووالطانحلأ  وواهتحلةنوولحلأ وو رتحللوو حل:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حلنسجلن حل حلللسحلأنحلأطبوحل،حل نحلسكنا لحلتلأبحلن افه
أكووووشحلسوووونهحلنكانووووتحلسوووودأعهحل لوووودسهالمحلحل8كووووانحللوووو حلنوووواححلن لوووودسهالمحل:حللوووواوحلحل7سك ووووادقحلعوووولحل

لاك ا البحلنس خالصحلنخبولحلس نوبسدحلنهووحلسكضطودلحلسكويتحلفطودحلسكنواسحلعبالذواحلنهووحلسننالضالوهحلنأخواحلعبالو حل
نأمودهتحللاك واللحلنس مودحلنسكنذووحلنملحلي ومحل:حلأنحل حلأعنبحل  حلسهللحلن حلأشدكحللو حلسوالتاحللواوحل[حلنحل]حلمالثال حل

فدمحلس اس أ حلن سدهتحلسحلسننالضالهحلسن وانحلنلوصحلسكشوا احلنن وشحلس لوطحلنتربوالمحلس  ضوا حلعبال حلأ  امحل
حل.حل7نأمدهتحللنناةحلسكنالتحلنسن،حلنس ناسكحلفذاهتحلكبذاحلسدأع  حل.حلن بقحلسكعانه
تطذودحلفن وشحل لطو حل،حل:حلتطذودحلفلخواحلسوا ل حل،حل حللواوحل:حلحل7لواوحلسهللحل لودسهالمحل:حللواوحلحل7نعن حل

حل.تطذدحلفاخ أ:حلتطذدحلفحبقحلعان  حل،حل حللاوحل:حلتطذدحلفربمحلأ ضا هتحل،حل حللاوحل:حل حللاوحل
 الفصل الخامس

 في غسل الرحس بالخطمي والسدر
غ وو حلسكوودأسحللووانطموحلسحلكوو حلاعووهحل:حلحل7موولحلك ووااحلموولحل حليلوودهتحلسكضرالوو حل،حللوواوحلسك ووادقحل

نسحلخوربحل.حلغ  حلسكدأسحللانطموحلأنضووحلسكضرودحلنألأوبحلسحلسكود ق:حلحل7نلاوحل.حلأمانحلملحلسكربصحلنسجلنان
حل.حل(3)كدأسحللانطموحلنشدلحلغ  حلس:حليخدحللاوحل

حل__________________
نكواككحل.حلنهووحلسكثوااحلأيحللبووحلنسنشوقحلنسسورتخىحل لا و :حلسكشوقحلنسك  ودحلنسكلوعشحل،حلأرواوحل:حلنسكاهوحل.حلسكنليف:حلوحلسكن شحلحل1

حل.حلسناوطحلنسكردلهحلنسنن حلنأ عب حللاهلملل
حلحل. لالهحلتعاهحلفاحلسسنانحلنس دأئ:حلوحلسكنشدلحلحل3

حل
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سكوودأسحللووانطموحلأوواه حللاكووب نحلنأنضوووحلس لوواس حلن نحل سوواوحلحلغ وو :حلحل7نلوواوحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلف   حل أس حللاك ب حلنكانحلذككحلسب سحلملحلسب لحلس ن ذىحل7سغ محل،حلفلمدهتحلطربأ حلحل6سهللحل

حل.حلغ  حلسكدأسحللاك ب حلجب حلسكد قحلطبنا:حلحل7نلاوحلألاسن لحلماسىحلللحلطعضدحل
ننووو حلحلسغ وووباسحل مسووو محللوووا قحلسك وووب حل،حلف نووو حللبسووو حلكووو حلمبوووكحلمرووودا:حلحل7نلووواوحلسك وووادقحل

مدسووو حل،حلنمووولحلغ ووو حل أسووو حللوووا قحلسك وووب حلاووود حلسهللحلعنووو حلنساسوووهحلسكشوووالطانحلسووونع حلأامووواحل،حلنمووولحل
حل.حلاد حلسهللحلعن حلنساسهحلسكشالطانحلسنع حلأاماحلملحلأعصحلسهللحلنملحلملحلأعصحلسهللحلدخ حلسجلنه

مووولحلأخووواحلسوووا ل حل،حلنلبووومحلأ ضوووا هتحل،حلنغ ووو حل أسووو حل:حللووواوحلحل7نمووولحلأووواأ حلس   وووامحل،حلعنووو حل
حل.حل(1)أع قحلن مهحلحللانطموحلأامحلسجلمعهحلكانحلكمل

غ ووو حلسكووودأسحللوووانطموحل:حلسحلناوووال  حل اوووحال حلحل7نمووولحل ووو حلس وموووهحل،حللووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل
حل.حل(3)أاه حللاكب نحلنأنضوحلسكبنساحل
دقحلسآلسحل:حلسحل أسووحل،حلفرواوحلحل(7) لس سحلحل7س اتحل ىلحلأ حلطعضدحل:حلعلحلطالدحلسجلعضوحللاوحل

حلأللوووبحل،حل حلسغ ووو حللووو حلنسسووو  داحلمووواةهتحلنسيووودل حل ووو حلمخووودحلأطوووادحلمووواحلتروووب حلعبالووو حليووودلاحلسوووبأبسحل ووور
حل. ديحلتربأحل نحلساةحلسهللحل(4) أسكحلننال كحلل  حللالحلككحل،حل حلسدهن حللعبحلذككحللبهلحلسراحل

 الفصل السادس
 في اخطالء بالكور 

حلملحلأ سدحلأنحلأ نا حلفباللخاحل:حلحل7ملحلك ااحلملحل يلدهتحلسكضرال حل،حللاوحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلس مباكحلذكدسحلكانحلأنحلأنثى:حلوحلسكن مهحلحل1
نس ودسدحلهنواحلسنالاسنواتحلسك و ا حلسكويتحلأ اكوبحلمولحلسكنشودلحلحتوتحلسكرموالصحلسحللعوئحل.حلنسكبنساحلاولحلسكبسلوه.حلسكاسك:حلوحلسكب نحلحل3

حل.حلس لبسن
حل.حلسكرشدلحلسكيتحلت  الطحلملحلسكدأسحل،حلنلبحلأ  عم حلكبسةحلأ ذدحلسحلسجل بحلفال رشدحلنأ  ل:حلوحل دس حلسكدأسحلحل7
حل.حلالئحلنكبع رحللن حلأنحلأ  ردهلحلسك م محل،حلن ماحللال حلكببهلحلس ل:حلوحلسكشراحلحل4
حل
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كمواحلأمودحللواكنا لحلف نو حلحلحل7أكبذومحلس  ومحلسوبالمانحللولحلدسندحل:حلملحلسكنا لحلنجعب حلعبىحل د حلأنضو حلنأرواوحل
حل.حل حلحتدل حل نحلساةحلسهللحلتعاىل

حل.حلن نيحلأنحلملحلطبئحلنهاحلم نا حلخالشحلعبال حلسكض ق
نطعبو حلحلنلوبحلأخواحلسننواةحل7 أأوتحلألواحلطعضودحل:حلملحلك ااحلسحملاسلحلعلحلسن محلللحلعالالنهحللواوحل

مواحلع والتحلأنحلألواوحلفالو حلنأنوتحلتضعبو حل:حلفربوتحلحل؟أواحل  ومحلمواحلترواوحلسحلهواس:حلعبىحلأ افرهتحل،حلفرواوحل
أاحل  محل نحلس  افرحل ذسحلأاال ذاحلسكنا لحلغرأواحل ورحلتشون حلأ وافرحل:حلن  احلعنبناحلأضعب حلسكشااحلفراوحل

حل.حلس اتىحلفالحلللسحلل  رها
سجلووواسمحل:حلمووولحلاوووالثحلخ ووواوحلحلمووولحلأ بوووىحلنسخ لووو حللاننووواةحلأمنووو حلسهلل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل

حل.حلنسكربصحلنس كبهحل ىلحل بالهحلمثبذا
أنن ووووحلسكدطووو حلأنحلأ ووواىفحلسكنوووا لحلأوووامحلس  لعووواةحلف نووو حل وووئحلم ووو مدحل،حل:حلحل7نلووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل
حل.حلن نيحلأهناحلسحلأامحلسجلمعهحلتا ثحلسكربص.حلنفا حلسكنا لحلسحلساودحلس أام

حل.حل حلنض  ملحلتنا حلأامحلسجلمعهحلفلاال حلسكربصحلفالحلأباملحل حل7علحلسكدياحل
سجلووواسمحل:حلموولحلأ بووىحلنسخ لوو حللاننووواةحلأمنوو حلسهللحلموولحلاووالثحلخ وواوحل:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حلنسكربصحلنس كبهحل ىلحل بالهحلمثبذا
حل.حلسنناةحلعبىحلأادحلسكنا لحلأمانحلملحلسجلاسمحلنسكربص:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

سكنوووا لحلأوووامحلسجلمعوووهحلنأوووامحل:حلمخوووئحلخ ووواوحلتوووا ثحلسكوووربصحل:حلحل6مووولحلسكدنيوووهحللووواوحل سووواوحلسهللحل
حل(1)عوواةحل،حلنسك ايووؤحلنس غ  وواوحللا وواةحلسكووايحلت وو ن حلسكشوومئحل،حلنس كوو حلعبووىحلسجلنالووهحلنغشووالانحلس  ل

حل.حلس دألحلسحل اللذاحل،حلنس ك حلعبىحلسكشنل
حل.حلأكراسحلسكشعدحلعن محلف ن حلي ل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

أنحلموولحلأ بووىحلف ووبككحللاننوواةحلموولحللدنوو حل ىلحللبموو حلنضووىحلسهللحلعنوو حل:حلموولحلك ووااحلسحملاسوولحل نيحل
حل.حلسكضرد

حلأن حلكانحلأطبوحلسحلسنمامحلف ذسحللب حلمايلحل:حلحل7سكبناسحلعلحلسك ادقحلملحلك ااحل
حل__________________

حل.حلوحلسك شالانحلوحللاك  دحلوحلس تالانحل1
حل
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حل.حلسكعانهحللاوحلكبايحلأطبال حلتنححل،حل حل بىحلهاحلذككحلس ايل
حل7نعنوو حل:حلأنوو حلكووانحلأووبخ حلفالطبوووحل لطوو حلن ووبهتحل ذسحلس  ووااحل ىلحلذكووكحل،حل حلخيووداحل:حلحل7نعنوو حل

حل.حلعئحلماسكال حلط بهتحلكب  ماحل بىحلل:حلأألاحل
أتال وو حلسحل اطووهحلفلاوون  حلسحلسنمووامحل،حلفوواكدتحلكوو حل وواطيتحل،حل:حللوواوحلحل7عنوو حلحل(1) ن حلس  لووطحل

حل.حلأ  حلف  احلسكنا لحل ذا :حل  احلعذبيحلل حلأنوحلملحلأمئحل،حللاوحل:حللبتحلحل؟أ حلتطبو:حلفراوحل
حل.حل ذسحلأ بىحلتاىلحلعان  حللالبهتحل7كانحلعبوحل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حل حلللسحلل :حللاوحلحل؟علحلسجلن حلأطبوحل7ادقحلسلكتحلسك :حلعلحلكال حلس دسديحللاوحل
سك طالو حلنسك ن الوشحللا اسوىحلن بوقحلسجل وبحل:حلأ لولحلمولحلأخوالقحلس ننالواةحل:حللواوحلحل7علحلسكدياحل

حل.حللاكنا لحل،حلنكثدلحلسكطدنله
حل__________________

حل.حل7وحلها ننحلللحل  المحلس  لطحلهاحلخاوحلأ حلعنبحلسهللحلسك ادقحلحل1
حل
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 الواب الرابع
 وحدو ر اللحيا وحسر ح الرحس شاربفي تقليم االظفار وأخذ ال

 :والتر يل والكظر في المرآ  والحجاما ، وهو حربنا فصوأ 
 الفصل اخوأ

 في حقليم اخظفار
ألوووصحلمووولحل:حلحل7لبوووتحل  حلعنوووبحلسهللحل:حلمووولحلك وووااحلسكبنووواسحل،حل ن حلسوووبالمانحللووولحلخاكوووبحللووواوحل

حل.حل نحل اكت:حلفراوحلحل؟أ ضا يحلك حلاعه
أخوواحلسكشووا احل:حل نحلأاووحالناحلأراكووانحل:حلحل7لبووتحل  حلسن وولحل:حلعوولحلماسووىحللوولحلل وورحللوواوحل
سوووونحانحلسهللحلخوووواهاحل نحلسووووتتحلسحلسجلمعووووهحلن نحلسووووتتحلسحلسوووواودحل:حلنس  ووووافرحلأووووامحلسجلمعووووهحل،حلفروووواوحل

حل.حلس أام
تربووالمحلس  ضووا حل،حلنس خوواحلموولحلسكشووا احل،حلنغ وو حلسكوودأسحللووانطموحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلأنضوحلسكضردحلنألأبحلسحلسكد ق
مولحللبومحلأ ضوا هتحلأوامحلسجلمعوهحلأخوداحلسهللحل:حللواوحلحل6سكن حلحل،حلعلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحليلاو حل
حل.حلملحلأنامب حلدسةحلنأدخ حلفالذاحلسضاة

حل.حلتربالمحلس  ضا حلنس خاحلملحلسكشا احلملحلسجلمعهحل ىلحلسجلمعهحلأمانحلملحلسجلاسم:حلحل7نعن حل
حل.حل(1)ملحللبمحلأ ضا هتحلأامحلسجلمعهحلملحلت عشحلأنامب حل:حللاوحلحل6،حلعلحلسكن حلحل7نعن حل
أ ضا كحلنملحلسوا لكحلكو حلاعوهحل،حلفو ذسحلكانوتحلل وا سحلفح ذواحلخاحلملحل:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل

حل.حل،حلف ن حل حلأ النكحلطاسمحلن حللدص
حل__________________

حل.حلمع حلتضدق(حلتشع حل)حلوحلت عشحلأيحلتشرقحل،حلنسحللعئحلسكن كحلحل1
حل
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موواحلاوواساحلموولحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلموولحلك ووااحلسحملاسوولحل،حلعوولحلسن وولحللوولحلسكعووالةحللوواوحل
حل.حل حلألسوحلمطذدسحل ىلحلأامحلسجلمعهحلس خد :حللاوحلحل؟ك حلاعهحلحلأخاحلسا ل حلنلبمحلأ ضا هتحلس
عبمووينحلسووالتاحلسحل بوو حل:حللبووتحلكعنووبسهللحللوولحلسن وولحل:حل،حلعوولحل طوو حللوواوحلحل(1)عوولحلأ حلكذمووئحل

،حلفرواوحلحل7فلعبموتحللواككحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلسكبذمحلتاوحلأمديحلن حلتاك حلغركحللاوحل:حلل حل:حللاوحلحل؟سكد ق
خوووواحلموووولحلسووووا لكحل:حللبووووىحل،حللوووواوحل:حللبووووتحلحل:لوووواوحلحل؟أ حلأعبمووووكحلسحلسكوووود قحلأنضوووولحلكووووكحلموووولحلذكووووك:حل

حل.حلنأ ضا كحلسحلك حلاعه
أ حلأدكوكحلعبوىحلسووةحلسذسحل:حلنأنواحلأسو  وحلعالوينحل،حلفرواوحلحل7 يهحلسلاسن ولحل:حلعلحلخبوشحللواوحل
فضعبوتحلفبومحل:حلخاحلملحلأ ضا كحلسحلك حلمخالئحل،حللواوحل:حللبىحل،حللاوحل:حللبتحلحل؟فعب  حلملحلتش كحلعالنك

حل.حلأس كحلعالين
مولحللبومحلأ ضوا هتحلأوامحلسك ونتحلنأوامحلسنموالئحل:حلحل6حللواوحل سواوحلسهلل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلنأخاحلملحلسا ل حلعاسحلملحلنطلحلس يدسسحلننطلحلسكعالن 
ل ومحلسهللحل:حلملحلأخاحلأ ضا هتحلنسا ل حلكو حلاعوهحلنلواوحل و حلألخواهتحل:حللاوحلحل7نعلحلأ حلطعضدحل

حل  حلك و حلسهللحلكو حلفواحلع وقحل لنوهحل(3)نلاهللحلنعبىحلسنهحلممبحلنيوحلممبحلملحلأ رطحلمن حللالمهحلن حلطلس لحل
حل.حلنملحلميدمحل  حلس ديهحلسكيتحلمياتحلفالذا

حل.حلستدكلحلف ن حلأ ألحلك ل:حلل اسحلأ افركمحل،حلنكبن اةحل:حللاوحلكبدطاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
ملحللبمحلأ افرهتحلأامحلس  لعواةحلفنوبأحللانن ودحلس أ ودحلكوانحلكو حل:حللاوحلحل7نملحل  حلس ومهحلعن حل

حل.حلأمانحلملحلسكدمب
حل__________________

حل.حلألاكذملحللا عجمه:حلسهللحلملحل طاوحلسكشالعهحل،حلنلال حلوحلس  حلسهلالثمحلللحلعنالبحل1
حلوحلحل3 حلوحللاكلوم حلوحل.حلمواحلسورطحلمولحلسكشووةحلس ربوام:حلوحلسكرالموه حلوحللاكلومحلأألوا مواحلسورطحلمولحلسكشووةحلعنوبحلسجلولحلأيحل:حلنسجلولس 

حل.حلسكرطل
حلحل(حل1م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل



 م ا محلس خالقحلحل....................................................................................................حلحلحل66

نخيو محلحل نحلمولحلأربومحلأ ضوا هتحلأوامحلسجلمعوهحلأنوبأحل ن ودهتحلمولحلأوبهتحلسكال ود :حللواوحلحل7نعلحلسكنالدحل
حل.حل ن دهتحلملحلأبهتحلسكالم 
موولحللووصحلأ ووافرهتحلأووامحلسنمووالئحلنتوودكحلنس ووبسحلكالووامحلسجلمعووهحلنضووىحلسهللحلعنوو حل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

حل.حلسكضرد
مولحلأ سدحلسنحلأولملحلسكضرودحلنسو اأهحلسكعو حلنسكوربصحل:حلحل6نسحل نسأهحلسحلسكضددنسحللواوحل سواوحلسهللحل

حل.حلسكال ا نسجلنانحلفبالربمحلأ ضا هتحلأامحلسنمالئحللعبحلسكع دحلنكالنبأحل ن دهتحلملحل
س وو ئحل:حلفرالوو حلكوو حلحل6س  ونئحلسكووا وحلعوولحلسكنوو حل:حللوواوحلحل7مولحلك ووااحلسحملاسوولحلعوولحلسك ووادقحل

نكالوووشحل حلي ووونئحلعوووينحلنأنووو محل حلتربموووانحلأ ضوووا كمحلن حلتنروووانحل:حللووواوحلحل؟سكوووا وحلعنوووكحلأووواحل سووواوحلسهلل
حل.حل سوح  م

حل.حلسكشالطانحلنمن حلأ انحلسكن الانحل(1)  احلل تحلس  ضا حل هناحلمرال حل:حلحل7نلاوحلسكنالدحل
ستودكلحلمولحلأ وافركلحلف نو حلأ أولحل:حلنلاوحلكبن واةحل.حلل اسحلأ افركم:حلكبدطاوحلحل6وحلسهللحللاوحل ساحل

حل.حل(3)ك لحل
حل.حلأبفلحلسكدط حلسعدهتحلنأ افرهتحل ذسحلسخاحلمنذاحلنهوحلسنه:حلحل7لاوحلسك ادقحل

حل.حلن نيحلسنحلملحلسك نهحلدفلحلسكشعدحلنسك ضدحلنسكبم.حلنسحلك ااحلسحملاسلحلنهوحلسنهحلنسطنه
ألخوواحلموولحلسووعدهتحلنأ ضووا هتحل حلأرووامحل ىلحل:حلكد وو حلنلووبحلسووت حلعوولحلسحل7عوولحلأ حلسن وولحلسكثاكوو حل

حل.حل حلللس:حلفراحلحل؟سك اللحلملحلغرحلأنحلأنضل حلملحلاال 
ل ومحلسهللحل:حلمولحللبومحلأ ضوا هتحلنلوصحلسوا ل حلسحلأوامحلسجلمعوهحل حللواوحل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنوبحلسهللحل

حل.حل(7)نلاهللحلنعبىحلسنهحلممبحلنيوحلممبحلأعطىحلل  حللالمهحلع قحل لنهحلملحلنكبحل  اعال حل
حل.حل ذسحل بقحل أس حلم حلأمدحلأنحلأبفلحلسعدهتحل7 حلعلحلعبوحلللحلسن 

حل__________________
حل.حلمايلحلس سرتس ه:حلوحلس رال حلحل1
حل.حلوحلأعينحلأهنلحل حلأناك لحلسحلل ذاحلكماحلأناك حلسكدطاوحلل حلأرتكلحلسالتاحلكماحلأ  ضادحلملحلكض هحلملحلسك نعاللالهحل3
حل.حلماحلسرطحلملحلسكشوةحلس ربام:حلوحلسكرالمهحلحل7
حل
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 الفصل الثا ي
 وحدو ر اللحيا والكظر في الشيب وغيره في حرذ الشارب

 في حرذ الشارب
أخواحلسكشوا احلمولحلسجلمعوهحل ىلحلسجلمعوهحل:حلحل7ملحلك ااحلملحل حليلودهتحلسكضرالو حل،حللواوحلسك وادقحل

حل.حلأمانحلملحلسجلاسم
حل.حل حلأطاكلحلأ بكمحلسا ل حل،حلف نحلسكشالطانحلأ  اهتحلةنلحلأ  رتحلل :حلحل6نلاوحلسكن حل

حل.حلملحلملحلألخاحلسا ل حلفبالئحلمنا:حلحل6نلاوحل
حل.حلس ضاسحلسكشاس احلنسعضاسحلسكبحىحلن حلت شنذاسحللاكالذادحل6وحلنلا

 نحلسسوواسحلطوولنسحلنوواهمحلننفوودنسحلسوواس فمحلن نوواحل وولحل وولحلسكشوواس احلننعضوووحلسكبحووىحل:حلحل6نلوواوحل
حل.حل6ل محلسهللحلنلاهللحلنعبىحلمبهحل ساوحلسهللحل:حلن ذسحلأخاحلسكشا احلأراوحل.حلنهوحلسكضطدل

حل.حلسك نه بقحلسكشاس احلملحل:حللاوحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعلحلسك ادقحل
حل.حل(1)ملحلسك نهحلأنحلألخاحلسكشا احل رحلأنب حلس  ا لحل:حلحل6 ساوحلسهللحل:حلعلحلسك  اهحللاوحل

 أ ضىحلسا ل حل رحلسك لم حلسكع ال حل7علحلعنبحلسهللحلللحلعثمانحل،حل ن حل أ حلألاحلعنبحلسهللحل
حل.حل(3)

 في قص اللحيا وحدو رها
حلحل؟ماحليدحلهاسحلكاحلهاللحلملحلنال  :حل ىلحل ط حل اأ حلسكبحالهحل،حلفراوحلحل9ن دحلسكن حل

:حل،حلفبمووواحل يهتحللووواوحلحل6فنبووو حلسكدطووو حلذكوووكحل،حلفذالووولحلنال ووو حللووو حلسكبحال ووو حل حلدخووو حلعبوووىحلسكنووو حل
حل.حل(7)ه اسحلفافعباسحل

حل__________________
حل.حلسكبحمحلسحملالطحلفا:حلن  ا لحلسكشضهحل.حلك  حلسوةحلماحلأ اطحلل :حلوحلس  ا لحلحل1
حل.حل  أيحل د حلسض(.حل رحللبسحل د حلسض  حل)حلنسحللعئحلسكن كحل:حلمننتحلسكشعدحل:حلوحلسكع ال حلحل3
حل.حلوحلهاللهتحلأيحلأابح حل7
حل
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حل.حلدن نها:حلألخاحلملحلنال  حل،حلفراوحلحل7 أأتحلسكنالدحل:حلعلحلممبحلللحلم بمحللاوحل
حل.حلترنئحللالبكحلعبىحلسكبحالهحلنفلحلماحلفل :حلحل7نلاوحلسك ادقحل

:حلفرواوحلحل؟سولكتحلأخووحلعولحلسكدطو حلمولحلنال و :حلملحلك ااحلسحملاسلحلعولحلعبووحللولحلطعضودحللواوحل
حل.حلالحلألخاأماحلملحلعا يال حلفالحلللسحلنأماحلملحلمربمذاحلف

حل.حل(1)ألخاحلملحلعا يال حلنأنطححلنال  حلحل7 أأتحلألاحلطعضدحل:حلعلحلسبأدحلسك رسحللاوحل
حل.حللبحلخشحلنال  حل7 أأتحلألاحلطعضدحل:حلعلحلسن لحلسكلأاتحللاوحل

حل.حلألخاحلملحلعا يال حلنأنطلحلنال  حل7 أأتحلألاحلطعضدحل:حلعلحلسبأدحللاوحل
حل.حلملحل سدحلملحلسكبحالهحلعبىحلسكرنلهحلفضوحلسكنا :حللاوحلحل7نعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلملحلسعادلحلس دةحلخضهحلنال  :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسحل اوحلنال  حلنسحلنرلحلخا  حلنسحلكنال  :حلأع ربحلعر حلسكدط حلسحلاالثحلحل7لاوحلسك ادقحل

:حلنسنجوامحلألخواحلمولحلنال و حل،حلفرواوحلكو حلحل7 أأوتحلألواحلطعضودحل:حلعلحلأ حلأأااحلعولحلمموبحللواوحل
حل.حلدن ها

 في الشيب
كوودأسحلميوولحلنسحلسكعا يوو حلسوو اةحلنسحلسكشووال حلسحلمرووبمحلس:حلحل6موولحلك ووااحلسكبنوواسحللوواوحلسكنوو حل

حل.حلسكانسو حلسجاعهحلنسحلسكرضاةحلسؤم
حل9فن ودحل ىلحلسكشوال حلسحلنال و حل،حلفرواوحلسكنوو حلحل9طواةحل طو حل ىلحلسكنوو حل:حللواوحلحل7عولحلسك وادقحل

حل.حلملحلسااحلسالنهحلسحلس سالمحلكانتحلك حلنا سحلأامحلسكرالامه[حلنا حل:حل]حل
سنموووبحلهللحلسكوووايحل:حلاوحلفووودأ حلسحلنال ووو حلسوووعدلحللاللووواةحلفروووحل7أاووونححل لووودسهالمحل:حلحل7لووواوحلسكنوووالدحل

حل.حللب ينحلهاسحلس نب حلنملحلأعصحلسهللحل دفهحلع 
أواحل:حلكانحلسكناسحل حلأشالنانحل،حلفلل دحل لودسهالمحلسوالناحلسحلنال و حل،حلفرواوحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلأاحل احل دهحلنلا س:حللاوحل.حلهاسحلنلا :حللاوحلحل؟ احلماحلهاس
حل.حلسكشال حلنا حلفالحلتن ضاهت:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7نعن حل

حل__________________
حل(.حلأنطلحل)حلنسحللعئحلسكن كحل.حلوحلأنطححلأيحلأن طحل1
حل



 69حلحل....................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 حلللسحلالحلسكشمطحلنن ضو حل،حلنطولهتحلأ و حل يلحل:حللاوحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل(1)ملحلن ض حل

حل.حلأن حلكانحل حلأد حلللساحلالحلسكشال حلنأ دهتحلن ض :حلحل8نعن حل،حلعلحلعبوحل
 في التر ل

حل.حل حلسحلأامأن حلهنىحلعلحلسكرتط حلمدت:حلحل6،حلعلحلسكن حلحل7عن حل
حل.حلكانحلأدط حلسعدهتحلنأكثدحلماحلكانحلأدطب حللا اةحلحل6 نحلسكن حل:حلحل7نعن حل

 في الكظر في المرآ 
ل ووومحلسهللحل:حلمووولحلأ سدحلسكن ووودحلسحلس وووديلحلفباللخووواهاحللالوووبهتحلسكال ووود حلنكالرووو حل:حلمووولحلك وووااحلسكنجوووالحل

حل»:حلنأللحلأبهتحلسكالم حلعبوىحلأمحل أسو حلنمي وححلفواحلنطذو حلنأرونئحلعبوىحلنال و حلنأن ودحلسحلس وديلحلنأرواوحل
سنموووبحلهللحلسكوووايحلخبروووينحللشووودسحلسووواأاحلن سنوووينحلنملحلأشوووينحلنفلوووبينحلعبوووىحلكثووورحلمووولحلخبرووو حلنمووولحلعبووووحل

سكبذمحل حلت رحلماحللنواحلمولحلنعم وكحلحل»حل:ف ذسحلنيلحلس ديلحلملحلأبأ حلفبالر حل.حل«حللا سالمحلن يال حليلحلدأنا
حل.حل«حلنسطعبناحل نعمكحلملحلسكشاكدأل

سكبذومحلكمواحل  ونتحلحل»حل:فرو حلحلأاحلعبوحل،حل ذسحلن ودتحلسحلس وديل:حلسحلناال  حلكعبوحلحل6لاوحلسكن حل
حل.حل«حلخبروحلفح لحلخبروحلن  لو

سنمووبحلهللحلسكووايحلخبرووينحلفل  وولحلخبروووحلناووا هحلفل  وولحلاووا يتحل،حلحل»حل:حل7نعوولحلسك ووادقحل
حل.«حلسنمبحلهللحلسكايحل سنحلمينحلماحلسانحلملحلغريحلنأكدمينحللا سالم

 الفصل الثالث
 في حسر ح الرحس واللحيا

ردذوا ز كدتكم عكدد  حل)حل:اوحلسهللحلعلنطو حلملحلك ااحلملحل حليلدهتحلسكضرال حل،حلست حلسكدياحلعولحللو
حل.حلملحلذككحلسك مشطحلعنبحلك حلاالل:حللاوحلحل(حلال مسجد

حل__________________
حل.حلسكنليف:حلنسكن شحل.حللالامحلسعدحلسكدأسحلخياكطحلساسدهتحلملحلمشطحلمع حلخبط:حلسكشمطحل.حلسكرطل:حلوحلسجللحلحل1
حل
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،حلحلس شووط:حللوواوحلحل(حلرددذوا ز كددتكم عكددد اددل مسددجدحل):حلسحللاكوو حلعلنطوو حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل
حل.حلف نحلس شطحلي لحلسكشعدحلنأنجلحلسناطهحلنألأبحلسحلسك ب حلنأرطلحلسكنب م

حل.حلمشطحلسكدأسحلأاه حللاكالاةحلنمشطحلسكبحالهحلأشبحلس يدسس:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
 ذسحلسووود تحلنال وووكحلن أسوووكحلفووولمدحلس شوووطحلعبوووىحل:حلحل7نلووواوحلألاسن ووولحلماسوووىحللووولحلطعضووودحل

حل.حلاب كحل،حلف ن حلأاه حللاهلمحلنسكالاة
ال وو حلسوونع حلموودلحلنعووبهاحلموودلحلموودلحلملحلأردلوو حلسكشووالطانحلس لعوو حلموولحلسوودححلن:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

حل.حلأاما
أ وودححلحتووتحلنال وو حلس لعوو حلموودلحلنموولحلفالذوواحلسوونلحلحل6نكووانحل سوواوحلسهللحل:حلموولحل نيووهحلسكوواسع  حل

حل.حل ن حلألأبحلسحلسكاهلحلنأرطلحلسكنب م:حلمدستحلنأراوحل
ملحلحلمولحلأمودحلس شوطحلعبوىحل أسو حلننال و حلناوب هتحلسونلحلمودست:حلأنو حللواوحلحل6نسحل نسأوهحلعولحلسكنو حل

حل.حلأرا ل حلدسةحلسلبس
حل.حلملحلسم شطحللاوماحل كن حلسكبأل:حلحل6نلاوحل

حل.حل شطاسحللاكعااحلف ن حلأاه حلسكالاة:حلحل7علحلسك ا محل
 حللوولسحلللمشواطحلسكعووااحل.حل7نلواوحل.حلس شووطحلأواه حللاكالوواةحلنهواحلسنمووى:حلحل7نلواوحلسك وادقحل
حل.حل(1)نس  ا  حلنس بسهلحلمن حل

حل.حلحلفلكدماهتسكشعدحلسن لحلملحلك الحلسهلل:حلحل9لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلملحلسختاحلسعدسحلفبالح لحلن أ  حلسنحلكالجلهت:حللاوحلحل7نعلحلسك ادقحل

حل6نكوانحلسوعدحل سواوحلسهللحل.حلملحلسختاحلسعدسحلفبمحلأضدل حلفدل حلسهللحلمنشا حلمولحلنوا :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل(3)نفدلحلملحلأنب حلسكضدقحل

حل.حلأكراسحلسكشعدحلعن محلف ن حلي ل:حللاوحلحل7نعلحلسك ا محل
حل9كوانحل سواوحلسهللحلحلحل7سلكتحلألاحلعنوبحلسهللحل:حل ننحللاوحلنملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلأأااحلللحلها

حل. اوحل ىلحلسحمهحلأُذنال  ذسحل اوحلحل9نكانحلسعدحل ساوحلسهللحل.حل :حللاوحلحل؟أضدقحلسعدل
حل__________________

اولحلموبهلحلوحللاكلومحلوحليكوهحلسكوبهلحلنمواحلجعو حلفالو حل:حلنس وبسهلحل.حلالحلم حبوهحلوحللاكلومحلوحلنم حو حلوحللاك  ودحلو:حلوحلس  ا  حلحل1
حل.حلسكبهل

حل.حلماحلساوحلملحلسكشعدحل ىلحلسحمحلس ذن:حلنسكافدلحل.حلفدقحلسكشعدحلتضدأراحلأيحلسد  حلت ديا:حلوحلوحلأراحل3
حل
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 هنوومحلأوودنننحلأنحلسكضوودقحلموولحلسك وونهحلنموواحلهوواحلموولحل:حللوواوحلحل7عوولحلعموودنحللوولحلاالووتحلعوولحلسك ووادقحل
حل.حلنماحلكانتحلس ننالاةحل  كحلسكشعدحل9نماحلفدقحلسكن حل:حلفدقحللاوحلحل9ألعمانحلسنحلسكن حل:حلسك نهحللبتحل

حل.حلحلت  دححلسحلسنمامحلف ن حلأدقحلسكشعد :حلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلس شطحلأنضوحلسكضردحلنأاه حللاكبسة:حللاوحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلألأبحلللحلم بمحللاوحل

حل.حلس شطحلأاه حللاكالاةحل،حلنسكبهلحلأاه حللاكنؤس:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل مدس حلس شطحلعبىحلسك ب حلأاه حللاهلم:حللاوحلحل7نعلحلأ حلعنبحلسهللحل
 حللولسحللو حلن نحل:حلعلحلسكعوااحلفرواوحلحل7سلكتحلألاحلطعضدحل:حلللحلسبالمانحللاوحلحلعلحلأ حلعنبحلسهلل

حل.حليلحلمن حل شطا
حل؟علحلع وامحلسكضالو حلوحلموبسهنذاحلنأمشوا ذاحل7سلكتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلسكراسمحلللحلسكاكالبحللاوحل

حل.حل حلللسحلفا:حلحل7فراوحل
حل.حل ن حلكدهتحلأنحلأبهلحلسحلمبهنهحلفلهحلسنحلمبهلحلمضلئحلنس شطحلكاكك:حلحل7نعن حل

ف دهذواحلحل؟سولك  حلعولحلينالوهحلسكواه حلنسكضلوه:حللواوحلحل7عال ىحل،حلعلحلأ حلطعضودحلعلحلممبحلللحل
مووديلحلمبن ووهحلفلووهحل،حلفروواوحل،حل حلنسنمووبحلحل7 ن حللعووئحلأاووحالناحلأنوو حلكووانحل  حلسن وولحل:حل،حلفربووتحل

 نحلسكعنوواسحل وواحلعووا حلطعوو حلكوو حلعووادحلمبوونئحلفلووهحل وواحلموولحل:حلهللحل،حل  وواحلكانووتحلهلوواحل برووهحلفلووهحل،حلنلوواوحل
حل.حلعشدلحلد سهمحلفلمدحلل حلف  دهت

 حللولسحلأنحلأشوداحلسكدطو حلمولحلسكروبححلس ضلوئحل،حلنسعولوحلفموكحلعولحلمايولحل:حللواوحلحل7حلنعنو 
حل.حلسكضله

 ذسحلأ سدحلأ وبكمحلس م شواطحلفباللخواحلس شوطحللالوبهتحل:حلمولحلك وااحلسكنجوالحللواوحلحل7نعلحلسك ادقحل
سكبذومحل  ولحلسوعديحل»حلحل:سكالم حلنهاحلطاكئحلنكاللع حلعبىحلأمحل أس حل،حل حلأ ودححلمروبمحل أسو حلنأرواوحل

سكبذوومحل حلتووددهحلعبووىحلحل»حل:،حل حلأ وودححلمووؤخدحل أسوو حلنأروواوحلحل«حلالوواةنلشووديحلن النذموواحلنساوود حلعووينحلسك
،حل حلأ ووودححلعبوووىحلحل«حلعرووو حلنساووود حلعوووينحلكالوووبحلسكشوووالطانحلن حل  نووو حلمووولحللالووواديحلفووورتدهحلعبوووىحلعرووو 

،حل حلأ وودححلسكشووعدحلموولحلفوواقحل،حل حلميوودحلس شووطحلعبووىحلحل«حلسكبذوومحل أووينحلللأنووهحلسهلووب حل»حل: اطنالوو حلنأروواوحل
حلححلسكبذمحلسد حلحل»حل:اب هتحلنأراوحلسحلسناك حلمعاحل

حل
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،حل حلأشو   حلل  ودأححلسكشوعدحلنأن وب حللو حلحل«حلعينحلسهلمامحلنسك مامحلنن شهحلسك وب حلننساسوهحلسكشوالطان
حل.حل(حلإ ا ح زلكاه في ليلا القدرحل)حل:ملحلأسض حلنأردأحل

أاموواحلكبدكووااحل ىلحللوووااحلحل7أالوولحلسكديووواحل:حلعوولحليوو حللوولحلاوووادحل،حلعوولحلسووبالمانحللووولحليوو حللوواوحل
أووواحلسوووبالمانحلأخوووربهحلأ حلعووولحل:حل،حل حللووواوحلس ووولمانحلنكنوووتحلسحل دسووو حل،حلفوووبعاحللا شوووطحلنطعووو حلميشوووطحل

موولحلأموودحلس شووطحلعبووىحل أسوو حلننال وو حلناووب هتحلسوونلحلموودستحلملحل:حلأنوو حللوواوحلحل6،حلعوولحل سوواوحلسهللحلحل:يلاووو حل
حل.حلأرا ل حلدسةحلألبس

سك  ودأححلمشوطحلسكعوااحلأننوتحل:حلأنو حللواوحلحل7ملحل  حلس ومهحل نيحلعلحلأ حلسن لحلسكع و ديحل
حل.حل(1)س حلنأنروحلسكبثهحلنسكعما حلسكشعدحلسحلسكدأسحلنأطددحلسكبندحلملحلسكبمالحلنأطضىحلس دحل

 حل  شوووطحلمووولحللالوووامحلف نووو حلأوووا ثحلسكلوووعشحلسحلسكربووو حل،حل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلسن ووولحلماسوووىحل
حل.حلسجلببلحل(3)نسم شطحلنأنتحلطاكئحلف ن حلأرايحلسكرب حلنمي ،حل

ت ودأححلسكودأسحلأرطولحلسكونب محل،حلنت ودأححلسنواطن حلأموانحلمولحلسجلواسمحل،حل:حللواوحلحل7علحلسك ادقحل
حلحل.نت دأححلسكعا ي حلأشبحلس يدسس
حل.حل  ل:حللاوحلحل؟نست حلعلحل بقحلسكدأس
ت وودأححلسكوودأسحلنسكبحالووهحلأ وو حلسكووبسةحلموولحلسجل ووبحلسووالحل:حلحل6لوواوحلسكنوو حل:حلعوولحلسلوولحلعنوواسحللوواوحل

حل.حل(7)
حل.حلت دأححلسكبحىحلعرال حلك حلنياةحلأنضوحلسكضرد:حلحل6نلاوحل

 ذسحلسوود تحل:حلن نيحلأنو حللواوحل.حلسك مشوطحلموولحللالوامحلأوا ثحلسكضرود:حللواوحلحل7نعولحلأمورحلس وؤمن حل
نموولحلحل(حلإ ددا ح زلكدداه فددي ليلددا القدددرحل)حلموولحلحتووتحل ىلحلفوواقحلأ لعوو حلموودلحلنسلوودأحلنال ووكحلفايووداحللا شووط

سكبذوووومحلفووووداحلعووووينحلسهلمووووامحلحل»حل:،حل حللوووو حلحل(حلوالناد دددداح ضددددوحاحل)حلفوووواقحل ىلحلحتووووتحلسوووونلحلموووودستحلنسلوووودأ
حل.حل«حلنن شهحلسك بن حلننساسهحلسكشالطان

حل__________________
حل.حليحلل حلس سنانسكبحمحلسكا:حلنسكعما حلكضباسحل.حلدنأنهحلا رلحلم  طالبه:حلوحلسكبندلحلحل1
حل.حلطااحلسكبكاحلنهنلهاحل رحل  بى:حلوحلة،حللاناةحللعبهاحلطالمحلكمنلحلحل3
حل.حلسن لسيفحلسكشوةحلنخدنط حلسحل فق:حلوحلسك  حلحل7
حل
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 الفصل الرابع
 في الحجاما

سحلسجل ووووبحلحل(1)سكنثوووودحل:حل نحلكبووووبمحلاووووالثحلعالموووواتحل:حلحل7موووولحل وووو حلس ومووووهحل،حللوووواوحلسك ووووادقحل
:حلنكوانحل ذسحلسع و حل ن وانحلمولحلأهو حلسكوبس حللواوحلحل.نسحل بأ حليخودحلنسكنعواس.حلنسن هحلندلال حلسكبنسا

:حلهاحلمولحلس ودلحلسك وضدسةحل،حلفالولمدحلمواةحلفال ورىحلن نحللواكاسحل:حلأاضدحللاوحل:حلسن دنسحلسحلنطذ حل،حلف نحللاكاسحل
حل.حلدمحل،حلفاللمدحللانجامه:حلأادحللاوحل

س  جمووواسحل،حلفووو نحلسكوووبمحل مووواحلأ نالووو حل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:ن نيحلعووونذمحل،حلعووولحلعبووووحل
حل.حل(3)ل ا ن حلفالر ب حل

حل.حل ماحلتنال  حلسكبمحل،حلفا  جمحلسحلطا حلسكبال حل7كانحلسكدياحل:حلن ن حلس ن ا يحللاوحل
ي جمحلسك اومحلسحلغرحلسذدحل ملوانحلمورحلسواةحلفلمواحلسحلسوذدحل:حللاوحلحل7علحلطعضدحلللحلممبحل

 ملانحلفالحلأ ب حللنض  حلن حلخيداحلسكبمحل  حلأنحلتنال حلل حلنأماحل لحلفحجام ناحلسحلسوذدحل ملوانحللاكبالو حل
حل.حلن جامهحلماسكالناحلأامحلس ان ن جام ناحلأامحلس  بحل

حل.حل(7) أاكحلنسنجامهحلعبىحلسكدأقحل:حللاوحلحل7علحلس حلعنبحلسهللحل
 حلتبخب حلنأنتحلس بىحلمولحلسكطعوامحل،حلن حلحتو جمحل ورحلتلكو حلسوالتاحل:حللاوحلسحلسنمامحلحل7نعن حل

حل.حلنأسذ حلندنط حلنألا حلكبنبنحل(4)،حلف ن حلأد حلكبعدقحل
كوو حل،حل نوو حل ذسحلسوونلحلسكدطوو حل حلس وو جمحلسنجامووهحللعووبحلس حل:حلأنوو حللوواوحلحل(1)حل7ن نيحلعوولحلسكعوواملحل

حل.حلسط ملحلسكبمحلنأخداحلسكبسةحل،حلن ذسحلس  جمحللن حلس ك حلخداحلسكبمحلنلروحلسكبسة
حل__________________

موواحلسووا نسحلموولحلسنالاسنوواتحلسوورسحلكالنوواحلكاكنموو حلنسكرموو حل:حلندلالوو حلسكووبنساحل.حلخوودساحلاوو رحللاكنووبنحلكاكووبم حلن وواهت:حلوووحلسكنثوودحلحل1
حل.حل ن اياحلنكع حلس دسدحلل حلهذناحلسكرم

حل.حل«حلفر ب حل»حلنسحللعئحلسكن ك.حلاا سنحلسكبمحلنهالجان :حلنسك نالال حل.حلوحلتنال حلأيحلهااحل3
حل.حلكعااحلسكضمحلماحلدسمحلفال حل،حلف ذسحلخداحلفذاحلللسق:حلوحلسكدأقحلحل7
حل.حل«حلكبعدنقحل»حلنسحللعئحلسكن ك.حلأد حلكبشوةحلأيحلأنضلحلك حل،حلملحلسكب حلمع حلخرحلكثر:حلوحلأراوحلحل4
حل.حل7اتحل،حلس مامحلسك اللحل،حلماسىحلللحلطعضدحلوحلنس دسدحللاكعاملحلسحلس خنا حلنسكدنسأحل1
حل
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 غ وو حل:حل،حلفووبعاحللانجووامحل،حلفروواوحلكوو حلحل7كنووتحلعنووبحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحل أووبحلسكشووحامحللوواوحل
:حلمااووكحلنعبرذوواحلندعوواحللدمانووهحلفلكبذوواحل،حلفبموواحلفوودلحلموولحلسنجامووهحلدعوواحللدمانووهحلأخوود حلفلكبذوواحلنلوواوحل

حل.حلهاسحلأطضوحلس دس 
دتحلسنجامووهحلنخووداحلسكووبمحلموولحلمااووكحلفروو حل ذسحلأ حل:حلأنوو حللوواوحلكدطوو حلموولحلأاووحال حلحل7نعنوو حل

ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحلأعوواذحللوواهللحلسك وودميحلسحل جوواميتحلهوواهتحلموولحلحل»حل:لنوو حلأنحلتضوودلحلنسكووبمحلأ ووال حل
،حلف نوكحل ذسحللبوتحلهواسحلفروبحلاعوتحلسنورحل،حل نحلسهللحلعلنطو حلأرواوحلحل«حلسكع حلسحلسكبمحلنمولحلكو حلسواة

حل.حل(1)حل(حلمسكي السوء ولو اكت حعلم الغيب خستكثرح من الخير وماحل):حلسحلك ال حل
فربووتحلسهلنووبلاةحلحل؟أيحلسوووةحلتوولكبانحللعووبحلسنجامووه:حلحل7لوواوحلألوواطعضدحل:حلعوولحلأ حلل وورحللوواوحل

حل.حلكالئحلل حلللس:حلنسن حل،حلفراوحل
أواحلطا أوهحلهبمووحلاوالثحلسو دستحل،حل حللواوحل:حلأن حلس و جمحل،حلفرواوحلحل7ن نيحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلنألأبحلسحلسكرالحل(3) نحلسك  دحللعبحلسنجامهحلأددحلسكبمحلسكطموحل
حل.حلملحلكانحلمن محلم جماحلفبالح جمحلأامحلسك نت:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ا محل

حل.حلسنجامهحلأامحلس  بحلفالذاحلسضاةحلملحلك حلدسة:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
مواحلعبوال محلكواحلسخرت واهتحل ىلحلعشوالهحلأوامحلس  وبحل،حل:حل،حل ن حلمدحللرامحلي جمانحل،حلفراوحلحل7نعن حل

حل.حلف ن حلأ انحلأنلوحلكببسة
حل.حلي جمحلأامحلس ان حللعبحلسكع دحل6حلكانحلسكن :حللاوحلحل7نعن حل

مولحلس و جمحلأوامحلسكثالاواةحلك ونلحلعشودلحلسنحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلس حلسعالبحلسنب يحللاوحل
حل.حلك  لحلعشدلحلسنحل  ب حلعشدألحلكانحلك حلسضاةحلملحلدسةحلسك نه

س  جماسحلنموئحلعشودلحلنسونلحلعشودلحلن  وب حلنعشودألحل،حل حلأ نالو حلل ومحلسكوبمحل:حلنلاوحلسألاحل
حل.حلفالر ب م

حل__________________
حل.حل155وحلسا لحلس عدس حليأهحلحل1
حل.حلنسحللعئحلسكن كحلسكطدي.حلس تضلحلنمال:حلوحلسكطموحلملحل موحلس اةحلحل3
حل
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حل.حلنسحلسنبأ حلأن حلهنىحلعلحلسنجامهحلسحلأامحلس  لعاةحل ذسحلكانتحلسكشمئحلسحلسكعردا
موولحلس وو جمحلأووامحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:عوولحل أووبحللوولحلعبوووحل،حلعوولحليلاووو حل،حلعوولحلعبوووحل

حل.حلفالحلأباملحل  حلنض  حل(1)ل حلنيححلس  لعاةحلفلاا
نوووولوحلعبوووووحلطربأوووو حللوووواكنذوحلعوووولحل:حلحل6لوووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل:ن ن حلسك ووووادقحلعوووولحليلاووووو حل

حل.حل ن حلأامحل ئحلم  مد:حلسنجامهحلأامحلس  لعاةحلنلاوحل
.حلملحلس  جمحلسحليخدحلمخالئحلسحلسكشوذدحليخودحلسكنذوا حلسو حلسكوبسةحلسوال:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

يووولحلسنجاموووهحلأوووامحلسنموووالئحل،حلفووو ذسحل سكوووتحلسكشووومئحلتضووودقحل،حل نحلسكوووبمحلج مووولحلسحلماحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلف احل  كحلملحلسنجامهحللن حلسكلنسو
:حلنهواحليو جمحلأوامحلسجلمعوهحل،حلفرواوحلحل7دخبوتحلعبوىحلسك وادقحل:حلنعلحلس ضل حللولحلعمودحللواوحل

حل.حلنهنىحلعلحلسنجامهحلملحلسكلنسوحلسحلأامحلسجلمعهحل؟أنحلكالئحلتردأحليأهحلسك دسو
حل.حلسنلحلملحل لأدسنحلف نحلفاتكحلفال للحلعشدل حلتبيفحلسنجامهحلسحل:حللاوحلحل7علحلس حلسن لحل
حل.حلسلدأحليأهحلسك دسوحلنس  جمحلأيحلنلتحلستت:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

سحل]حلنهواحليو جمحلأوامحلس  لعواةحلحل7دخبتحلعبوىحلس حلسن ولحل:حللاوحلحل(3)علحلسعال حلسكعردلاسحل
موولحلس وو جمحلفالوو حلفلاووال حلسكووربصحلفووالحلأبوواملحل  حل:حل نحلهوواسحلأووامحلأروواوحلسكنوواسحل:حل،حلفربووتحل[حلسنمووالئحل
حل.حلس احلخيا حلذككحلعبىحلملحلاب  حلسم حلسحل اللذا:حلفراوحلحلنض  حل،

 ذسحلاووووا حلسكووووبمحللل ووووبكمحلفبالحوووو جمحل،حل حلأ نالوووو حللوووو حلفالر بوووو حلن ذسحلس سدحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل
حل.حلس بكمحلذككحلفبال لحلسحليخدحلسكنذا 

سنجامهحلعبىحلسكدأقحلدنسةحلنعبوىحلسكشونلحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلملحلسكضددنسحل،حلعلحلأنئحللاوحل
حل7سكشوووذدحلسوووضاةحلنأوووامحلسكثالاووواةحلاوووحهحلكبنوووبنحل،حلنكروووبحلأناووواهحلطربأووو حلحلدسةحلنسحلسووونلحلنعشووودحلمووول

حل.حللانجمحل رحل ننتحلأن حل لبحلمن 
حل__________________

حلسكربصحل:حلوحلسكايححلوحلمدكهحلوحلحل1
لدأوووهحلمووولحلنووواس وحلدطالووو حل،حلأ لعوووهحلفدسسوووكحلمووولحلل وووبسدحل،حلنس ن وووااحل كالذووواحلهووواحلسوووعال حللووولحلأعروووااحلمووولحل:حلوحلسكعردلوووا حلحل3

حل.حل للحلسختحلأ حلل رحلوحلي حلللحللاسمحلوحلارهحل،حلنك حلك اا،حلحل8أاحااحلسك ادقحلنسك ا محل
حل
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حل.حلسنجامهحلأامحلسكثالااةحلك نلحلعشدلحل لوحلملحلسكشذدحلدنسةحلكبسةحلسنه:حلحل7نلاوحل
حل.حلسنجامهحلأامحلس  بحلسضاة:حلحل7نلاوحل
ملحلسجلنوانحلنسجلواسمحلنسكوربصحلنسكنعواسحلننطولحل:حلسنجامهحلسحلسكدأسحلسضاةحلملحلسنلحل:حلحل7نلاوحل

حل.حل بسيفسكلدسحلن بمهحلسكع حلنسك
حل.حلسنجامهحلتلأبحلسكعر حلنتلأبحلسنافلحل ض ا:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسكدأسحلتا ثحلسكن الانحل(1)سنجامهحلسحلنردلحل:حللاوحلحل7نعن حل

سحل أسو حلنلو حلك ضالو حلنلضواهتحلن وىحلسكاس وبلحلحل6س  جمحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعلحلأ حلسن لحل
سحلسكودأسحلس نروالحلنسكويتحلسحلسكنرودلحلحلنسحلغرحلهاسحلسنبأ حلسكويت.حلسكنافعهحلنس خد حلس  الثهحلنسكثاكثهحلس نرال

حل.حلس  الثهحلنسكيتحلسحلسك اه حلسكنافعهحلن نيحلس  الثه
عبووال محللا  الثووهحل،حلفاهنوواحل:حلنأسووا حللالووبهتحل كالوو حل أسوو حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

لبوو حلسك وو حلأ لعوووهحل:حللوواوحلحل7نعنوو حلحل(3)تنضوولحلموولحلسجلنووانحلنسجلوواسمحلنسكووربصحلنس كبووهحلننطوو حلس يوودسسحل
حل.حلاهتحلسحلك حلسذدحلمدلحلسحلسكنردلحلفان حلخيضشحلكعال حلنأذنطحللاندحلملحل أس حلنط بهتأسذدحلفا  جم

سكووبسةحلاووالثحلنسكووبنسةحلاووالثحل،حلفاكووبسةحلس وودلحلنسكوونب محلنسكووبمحل،حلفووبنسةحلسكووبمحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلسنجامهحلندنسةحلس دلحلس شوحلندنسةحلسكنب محلسنمام

حل.حل(7) بحلعدلاحلملحللطلحلكض حلدعاحل نالناحل،حلفضحل7 نحلألاحلطعضدحل:حلعلحلمعانأهحلللحلسن محللاوحل
نطوووولحلسك نووووبحل،حلفووووبعاحللاكضااووووبحل،حلحل7سوووو اتحل ىلحلأ حلعنووووبحلسهللحل:حلعوووولحلم وووولحلسكاسوووواحللوووواوحل

حل.حل(4)سسدلاسحلسك اسمحلكاطلحلسناادلحل:حلفض بهحلملحللبموحلنلاوحل
حل__________________

حل.حل ضدلحلا رلحلسحلس  محل،حلنمن حلنردلحلسكرضاحلننردلحلسكا كحلأيحلارنذما:حلوحلسكنردلحلحل1
حل.حلسن ه:حلوحلل  دحلسهلمللحلوحلوحلس كبهحلحل3
حل.حلسقحلسكعدق:حلوحلسكض بحلحل7
أنحلهوواحلأ وواسنحلسكدنموووحلنهوواحلللوومحلسجلووالمحل،حلننوواتحلأرووانمحلسك وومامحل،حلطالووبحلكاطوولحل.حلدنسةحلأ وو شحلموولحلسك وو د:حلوحلسك اسوومحلحل4

حل.حلس ضاا حل،حلطاذاحلمب حل،حلمب حلكطم 
حل



 33حلحل....................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

س وووو جمحلاووووالثحلموووودستحلسحل:حلأنوووو حلسوووو احل كالوووو حل طوووو حلسن ووووهحل،حلفروووواوحلحل7ن نيحلعوووولحلسك ووووادقحل
نسوو احل كالوو حل.حل،حلفضعوو حلسكدطوو حلذكووكحل،حلفوواه حلعنوو حل(1)حلاالعوواحلفالموواحللوو حلسكعدلووااحلنسك عوو حلسكوودطب 

حل.حلس  جمحلسحلأ بحلعرنالكحلأنحلملحلسكدطب حلاالعاحلاالثحلمدستحلتربأحل نحلساةحلسهلل:حليخدحل،حلفراوحل
 نحل:حل،حلفرووواوحلحل(3)كثووودلحلمووواحلأ وووالن حلمووولحلسجلوووداحلحلحل7نسووو احللعلوووذمحل ىلحلأ حلسن ووولحل:حلحل7لووواوحل

 حلنسف  ووبحلموولحللووبمكحلسكالموو حلنسكوولمحلأخوواحلد يوو حلموولحلدهوولحلسكبووا حلسجلووداحلموولحل ووا حلسك نووبحل،حلفاذهوو
حل.حلنستقحلسنال انحلنسن حلفضع حلذككحل،حلفرب حللاذنحلسهللحلتعاىلحل(7)سنباحلعبىحلماةحلسك شكحل

سجلووداحلعبووىحلط ووبيحلنسنوودس لحل،حلحل7سوو اتحل ىلحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلمضلوو حللوولحلعموودحللوواوحل
حل.حلسنمبحلهللحلس دسفضعبتحل،حلفاه حلعينحلنحلحل(4)عبالكحللا ف  ادحلملحلس كح حل:حلفراوحل

نعومحل،حل:حلفرواوحلحل؟سدلتحلسكوبنسة:حلسن هحل،حلفراوحلك حلحل7ن نيحلأنحل طالحلس احل ىلحلأ حلعنبحلسهللحل
نعمحلفبمحلأن ضولحللو حل،حلفرواوحلس و جمحلاوالثحلمودستحلسحلسكودطب حلاالعواحل:حلفراوحلحل؟ف بتحلسكعدق:حلفراوحل

حل.حلفالماحلل حلسكعدلااحلنسك ع حل،حلفضع حلفاه حلعن 
حل__________________

حل.حلاكلمحلع  حلغباللحلفاقحلسكعر حلنخبشحلسك عن ل:حلوحلسكعدلااحلحل1
حل.حلوحلسجلداحلوحلمدكهحلوحلدسةحلهلاحل  هحلسبأبلحلنيبثحلسحلسجلببحللثا سحلا ا سحل3
حل.حلنماحلأ  احلملحلسكبوحل،حلمعدن حلعنبحلسكعامه.حلماةحلسكشعر:حلوحلسك شكحلحل7
حل.حلعدقحلسحلسكا سيفحلأض ب:حلوحلس كح حلحل4
حل
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 الواب الخامس
،  افي الخضاب والزينة والخاتم وما يتعلق به

 :وهو ستا فصوأ 
 الفصل اخوأ

 في الترغيب في الخضاب وفضله
 خ لوناسحللاننواةحل،حلف نو حلجبواحلسكن ودحل:حلحل6ملحلك ااحلملحل حليلودهتحلسكضرالو حل،حللواوحل سواوحلسهللحل

حل.حلنأننتحلسكشعدحلنأطال حلسكدأححلنأ  لحلسكلنطه
سننوواةحلأوواه حللاك ووذكحلنألأووبحلسحلموواةحلسكاطوو حلنأطالوو حلسكن ذووهحلني وولحل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

حل.حل(1)حلسكاكب
حل.حل،حلنهاحلملحلسك نهحل6سنلااحلهب حلممبحل:حلحل7نلاوحلأمرحلس ؤمن حل

حل.حل حلللسحللانلااحلكب :حلحل7نلاوحلسك ادقحل
نلووبحلساووضدحلنال وو حل،حلفروواوحلكوو حلحل6 نحل طووالحلدخوو حلعبووىحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعوولحلسك ووادقحل

هللحل،حلف ن ومحل سواوحلسحل(3) حلدخ حلعبالو حللعوبحلذكوكحلنلوبحلألو حللاننواةحل.حلماحلأ  لحلهاس:حلحل6 ساوحلسهللحل
 حلدخ حلعبال حللعبحلذككحلنلبحلخل حللاك واسدحل،حلفلوحكحل كالو حل،حل.حلهاسحلأ  لحلملحلذكك:حلنلاوحلحل6

حل.حلهاسحلأ  لحلملحلذسكحلنذسكحلملحلذكك:حلفراوحل
أوواحلعبوووحل،حلد هوومحلسحلسنلووااحلأفلوو حلموولحلأكووشحلد هوومحلسحلغوورهتحل:حلكعبوووحلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل

كن وودحلنأبوو حلسنالاسووالمحلأطووددحلسكوودأححلموولحلس ذنوو حلنجبوواحلس:حلسحلسوونال حلسهللحل،حلنفالوو حلأ لوولحلعشوودلحلخ ووبهحل
نأروووو حلنساسووووهحلسكشووووالطانحلنتضوووودححللوووو حلس الو ووووهحلحل(7)نأطالوووو حلسكن ذووووهحلنأشووووبحلسكبثووووهحلنأوووواه حللاكلوووو حل

نأ  نشدحلل حلس ؤملحلنأ اللحلل حلسك افدحل،حلنهاحل أنهحلن ال حلنأ  حالوحلمن حلمن دحلنن ورحلنهواحللودسةلحلكو حل
حل.حلسحللربهت

حل__________________
حل.حل أححلكدأذهحلسلحلعدق:حلوحلسك ذكحلحل1
حل.حلنملحلسنلااحلسسادتحلنسسنعت.حلسكشوةحلأيحلسس بتحلادت وحلملحللناحلحل3
حل.حلس دمحلنسبت حل رحل  لحلمن حلسكلعشحلنسهللسو:حلوحلسكل حلحل7
حل
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حل.حلأ  حلخلال محل ىلحلسهللحلسناكك:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلس ث حلسكالماهحللاوحل
فوو ذسحلهوواحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلسن وولحلسكثوواهحل:حلموولحلك ووااحلسكبنوواسحل،حلعوولحلذ نسنحلس ووبسوينحللوواوحل

نعوومحل نحلسحلسنلووااحل طوودسحل،حلأموواحل:حلفروواوحلحل؟طعبووتحلفووبسكحللووبحلسخ لوونت:حل لوو حل،حلفربووتحللووبحلسخ
أأ ودكحلأنوكحل ذسحلدخبوتحلعبوىحلأهبوكحلفدأأ ذواحلعبوىحلمثو حلحل؟تلأبحلسحلعضهحلسكن واةحل(1)عبمتحلأنحلسك ذالتهحل

نكروووبحلكوووانحل:حلهووواحلذسكحل،حللووواوحل:حل حل،حللووواوحل:حللبوووتحل:حللووواوحلحل؟مووواحلتووودسكحلعبالووو حل ذسحلملحلت ووولحلعبوووىحلأالتوووه
نسونعماوهحلسودأهحلوحلنكوانحلأطالوشحلفولحلسحلكو حلأوامحلحل(3)سحلل دحلوحلاالمثاوهحلمذرلحلأكشحلسمدألحلحل7ك بالمانحل

حل.نكالبه
 الفصل الثا ي

 في الخضاب بالسواد
حل6طواةحل طو حل ىلحلسكنو حل:حللاوحلحل7ملحلك ااحلسكبناسحل  حلسكنلدحلسكعالاسوحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

تحلكوو حلنووا سحلأووامحلنووا حلموولحلسووااحلسووالنهحلسحلس سووالمحلكانوو:حلحل6فن وودحلسحلسكشووال حلسحلنال وو حل،حلفروواوحلسكنوو حل
نووا حل:حل،حلفبموواحل أ حلسنلووااحللوواوحلحل6ف لوو حلسكدطوو حللاننوواةحل،حل حلطوواةحل ىلحلسكنوو حل:حلسكرالامووهحل،حللوواوحل

نوا حلن سوالمحلن ميوانحلنمنوهحل ىلحلن واو محل:حلحل6ف ل حلسكدط حللاك اسدحل،حلفرواوحلسكنو حل:حللاوحل.حلن سالم
حل.حلن هنهحلسحللبااحلعبنكم

نهوواحلة لوو حلحل7 وولحلدخبووتحلعبووىحلأ حلسن:حلعوولحلسلوولحلفلوواوحل،حلعوولحلسن وولحللوولحلطذوومحللوواوحل
 نحلسحلسنلوووووااحلأطووووودسحل،حل نحل:حللووووواوحلحل؟طعبوووووتحلفوووووبسكحللوووووبحلسخ لووووونتحللاك ووووواسد:حلل ووووواسدحل،حلفربوووووتحل

حل.حلسنلااحلنسك ذالتهحلساحلألأبحلسحلعضهحلسكن اةحل،حلنكربحلتدكحلسكن اةحلسكعضهحلكرتكحلأ نسطذلحلسك ذالتهحلهلل
حلخيل حل أس حلحل7كانحلسن  حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل__________________
حل.حل االححلسكدط حللبن حلملحلسكاسكحلن  سكهحلسكشعدحلنسك به حلننيلحلسكطال حلن احلذكك:حللاك ذالتهحلهناحلحلوحلس دسدحل1
حل.حلسندلحل،حل هناحلتن ححلمذدحل،حلفذوحلفعالبهحلمع حلمضعاكه:حلوحلس ذرلحلحل3
حل
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حل.حلنعنبناحلكضافهحل أس حلسكيتحلكانحلأبشحلفاحل أس .حلنكانحلأ بيفحل أس حل(1)لاكا هحل
حل.حلكبعبنحلنأنئحلكبن اةحلسنلااحللاك اسدحلمذاله:حللاوحلحل7نعن حل

،حلفودأنهتحلة لووناحلحل7دخوو حللوامحلعبووىحلعبووحللولحلسن وو حل:حللواوحلحل7عولحلطوالدحل،حلعوولحلأ حلطعضودحل
أاوحال حلسحلغولنلحلحل9أمودحل سواوحلسهللحل:حللاك اسدحل،حلف لكاهتحلعلحلذكوكحل،حلفموبحلأوبهتحل ىلحلنال و حل،حل حللواوحل

حل.حلغلسهاحلأنحلخي لناسحللاك اسدحلكالرانسحلل حلعبىحلس شدك 
ينووحلأنحلأودألحلسكدطو حلسحلمثو حلمواحليو حلسكدطو حلسنحلأود حلفالو حلحلسكن واة:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

حل.سكن اةحلملحلسكلأنه
 الفصل الثالث

 في الخضاب بالحكاء والكتم والصفر  ورضاب اليد للكساء
:حلفرواوحلحل؟عولحلخلوااحلسكشوعدحل7سولكتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلسنب حللاوحل

حل.حل(3)نسن  حلنألاطعضدحللاك  محلحل9خل حل ساوحلسهللحل
حل.حلةلالاحللانناةحل7 أأتحلألاحلطعضدحل:حللحلمعانأهحلللحلعما حللاوحلع

حل.حل7 أأتحلسادحلسنناةحلسحلأبيحلأ حلطعضدحل:حلعلحلأ حلسك ناححللاوحل
حل.حلأ ضدحلنال  حللانطموحلنسنناةحل7كانحلسلاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلأ حلممبحلس ؤذنحللاوحل

حل.حلسنناةحلأ  دحلسكشال حلنألأبحلسحلماةحلسكاط :حللاوحلحل7نعن حل
كووانحلجبووئحل يلحل طوو حلموولحلسهوو حل:حلنحل،حلعوولحلسن وولحللوولحلسكلأوواتحللوواوحلعوولحلعنووبحلسهللحللوولحلم وو ا

،حلف دطنوواحلحل7نكنووتحلساووشحلكوو حلسلوواحلطعضوودحل:حلسكن ودلحل،حلفبوومحلس وحللوو حل وورحلدخوو حلسحلهوواسحلس موودحل،حللواوحل
فوووولذنحلكنوووواحل،حلحل7 ىلحلم ووووهحل،حلفبموووواحلللووووالناحلسكن ووووكحلسخوووواناحل ىلحلس بأنووووهحل،حلفاسوووو لذناحلعبووووىحلأ حلطعضوووودحل

فجعوو حلحل(7)هحلنلووبحلسخ لوو حلنسك حوو حلن ووشحلنال وو حلفووبخبناحلعبالوو حلسحللالووتحلمنجووبحلنعبالوو حلمبحضووهحلن دأوو
حلاا  حلأن دحل كال حلنأن دحل ىلحلسكنالتحل

حل__________________
حل.حلننناتحلخي ل حللا ل حل،حلأراوحلك حلسكع بم.حلن قحلسكنال :حلوحلسكا هحلوحلل  دحلسك  حلنس اهناحلوحلحل1
 ذسحل ونكحللا واةحلنأ وادحل ذسحلننوتحلخيلو حللو حلسكشوعدحلنأ ونلحلمنو حلموبسدحلكب  الوهحل:حلوحلسك  محلوحللض ح و حلوحلنسك  موانحلوحللاكلومحلحل3

حل.حلملحلسجدحلسجلناوحلن ل حلكا قحلسآلسحلخي ل حلل حلنك حلمثدحلكرب حلسكضبض :حلنل،حللال حل
نوايفحلمولحلسكوددسةحلأيحلمواحلكوانحل:حلسكا دأوهحل.حلنكو حلمواحلأب حوشحللو .حلسكبنواسحلفواقحلماسواسهت:حلس بحضوهحللاك  ودحل.حلس لأل:حلوحلس نجبحلحل7

حل.حلأ ضاهاحلأنحلأخاحلمنذا:حلن شحلسكبحالهحل.حللبانحلسكا د
حل
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أواحل  وولحل ذسحلكوانحلسك ووبحل نحلسواةحلسهللحلفعووبحلأنوتحلناووا نكحل:حلعمالوو حللربنو حل،حلفبموواحللمنواحللوواوحلحلنأعودم
 ذهو حلندعوينحل،حل:حل،حلفرواوحلحل7 ذهو حللنواحل ىلحلأ حلطعضودحل:حل يلحل،حلفبماحلكانحلملحلسك بحللبوتحلك وا  حل

 ذهو حلأنوتحلندعووينحل،حل:حللوواوحلحل؟عووبحلأنوتحلناوا نك[حلغوبسحل:حل]حلسونحانحلسهللحلأكوالئحللووبحللواوحل:حللبوتحل
ملوالتحللو حل،حلفوبخبناحلعبالو حل،حلفو ذسحلهواحلسحللالوتحلكوالئحلفالو حل  حل  وىحل،حلفورب حلحلفاسهللحلمواحل كوتحللو حل ور

دخبوو محلعبوووحلأمووئحلسحلسكنالووتحلسكووايحل:حل،حلفموواوحلعبالنوواحل،حلفروواوحلحل(1)نعبالوو حللمووالصحلغبوواللحلنهوواحلسووع حل
 أأ محلنهاحللالتحلس دألحلنكالئحلهاحللالويتحلنكوانحلأموئحلأامذواحل،حلف لأنوتحلهلواحلنكوانحلعبووحلأنحلأتولألحلهلواحلكمواحل

حلوحللوبحلكوانحلحلتلأنوتحليلحلنهواسحللالويتحلفوالحلأعودم حلوحلطعبوتحلفوبسك حلوحل،حلفرواوحل، حلوحلأواحلأخواحلسكن ودل سحللبنوك
حل.حلعدمحل،حلفلماحلس نحلفربحلأذهن حلسهلل

 نحلف ووالحللووبحلس تضعووتحل:حلحل7لبوتحلكبديوواحل:حلمولحلك ووااحلسحملاسوولحل،حلعوولحل  اعالو حللوولحلأاسوولحللوواوحل
فضعبووتحلذكووكحل،حلفعووادحل:حلسخلوو حل أسووذاحللاننوواةحل،حلفوو نحلسنووالئحلسووالعادحل كالذوواحل،حللوواوحل:حللوواوحلحل؟عب ذووا

حل.حلئ كالذاحلسنال
هالنووهحلسحلسنووداحلنمنووهحل ىلحلسكن وواةحل:حلسحلسنلووااحلاووالثحلخ وواوحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن وولحل

حل.حلنألأبحلسحلسكناهت
نعومحللاننواةحلنسك و محل:حللواوحلحل؟خلونتحل7لبتحلكعبوحلللحلماسىحل:حلعلحلسن لحلللحلطذمحللاوحل

أعوينحل)حل،حلأماحلعبموتحلأنحلسحلذكوكحل طودسحل،حل هنواحلحتو حلأنحلتود حلمنوكحلمثو حلسكوايحلحتو حلأنحلتود حلمنذواحل
حل.حلنكربحلخدطلحلن اةحلملحلسكعضا حل ىلحلسكضجا حلماحلأخدطذلحل  حللبهحلأىحلأ نسطذل(حلحلسك ذالتهحلس دألحلس

أنحلن وواةحللووينحل سوودسوال حلحل:أخووربهحلأ حل،حلعوولحلألالوو حلعوولحليلاووو حل:حللوواوحلحل7عوولحلعبوووحللوولحلماسووىحل
 هنوواحلتشوو ذوحلمنووكحل:حلخوودطلحلموولحلسكعضووا حل ىلحلسكضجووا حل،حلموواحلأخوودطذلحل  حللبووهحلأالتووهحلأ نسطذوولحلنلوواوحل

حل.حلمث حلسكايحلتش ذوحلمنذا
حل.حلخلااحلسكدأسحلنسكبحالهحلملحلسك نه:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل__________________
حل.حلنهاحلسكايحلسعدهتحلم ربسحلم بنبس.حلس سع :حلوحلسكشع حلوحللض ححلسكش حلنك دحلسكع حلوحلحل1

حل(حل6م ا محلسألخالقحلوحل)حلحل
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نهواحلحل7دخبوتحلعبوىحلأ حلسن ولحل:حلعلحلعنوبحلسهللحللولحلعثموانحل،حلعولحلسن ولحللولحلسكلأواتحللواوحل
نجووبحل،حل حلعووبتحل كالوو حلموولحلسك ووبحلنهوواحلسحللالوتحلكووالئحلفالوو حل  حل  ووىحل،حلفوورب حلنعبالوو حللمووالصحلسحللالوتحلم

حل.حلسكنالتحلسكايحل أأ محلأمئحلكالئحلهاحللاليتحل،حل  احلهاحللالتحلس دألحلنكانحلأمئحلأامذا:حلغباللحل،حلفراوحل
 حلأنن ووحلكبمودألحلأنحلتووبيفحلأوبهاحلمولحلسنلووااحل:حللوواوحلحل8عولحلمموبحللولحلم ووبمحل،حلعولحلأ وبياحل

حل.حلاحلكانتحلم نهنكاحل  حذاحللانناةحلم حاحلنك
سجلنووهحل،حلسكنوواومحلسحلسننوواةحلحل[حلأهوو حل]حلسننوواةحلسووالبحل يووانحل:حلحل9موولحلسكضووددنسحل،حللوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حلكا  شحطحلسحلسنال حلسهلل
سنناةحلخلااحلس سالمحل،حلألألحلس ؤملحلنأاه حللاك بسيفحلنيوبحلسكن ودحل:حلحل9نلاوحل ساوحلسهللحل

حل.حلنألأبحلسحلسجلمايفحلنسن نهحللعشدلحلنسكب همحلل نعماوه
.حلعبال محلل البحلسنلااحل،حلف ن حلألأبحلسحلسجلمايفحلنأطال حلسكنشودل:حلأن حللاوحلحل9ن حلعلحلماىلحلسك

حل.حلأفل حلماحلغر حلل حلسكشال حلسنناةحلنسك  م:حلحل6نلاوحل
سخ لووناسحللاننوواةحل،حلف نوو حلألأووبحلسحلسوونال محل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل

ب همحلسحلسونال حلسهللحلل ونعماوهحلنسكو.حلنااك محلنن ا  محلن  لحلنطاه محلنأناهىحلسهللحلل محلس الو ه
نسكووب همحلسحلسنلووااحلل وونعهحلي  حل،حلفوو ذسحلموواتحلأ ووبكمحلنأدخوو حللووربهتحلدخوو حلعبالوو حلمب وواهتحل،حلفوو ذسحل

حل.حلأخداحلعن حل،حلفماحلكناحلعبال حلملحلسنال :حلن دحل ىلحلخلال حللاوحلأ بياحلك ا ن حل
كبمووودألحلأنحلختلووو حلحل9 خوووصحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:[حلعووولحليلاوووو حل]حلعووولحلطعضووودحللووولحلمموووبحل،حل

سكن واةحللانلوااحلوحلذستحلسكنعو حلنغورحلذستحلسكنعو حلوحل،حلأمواحلحل9نأمدحل ساوحلسهللحل:حللاوحل.حلد أسذاحللاك اس
حل.حلذستحلسكنع حلف  لألحلكلنطذاحلنأماحلغرحلذستحلسكنع حلفالحلتشن حلأبهاحلأبحلسكدطاو

حل.حلخت ل حلسكنض اة:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
لوااحلأنو حلهنوىحلعولحلسكرنوا يفحلنسكر وصحلننرولحلسن:حل:نعلحلأ حلعنبحلسهللحلعولحلألالو حل،حلعولحلعبووحل

حل.حل(1)
حل__________________

حلوحلنهووحلسكشوعدحل واوحلسكودأسحل1 حلوحلاولحلسكرنلعوه حلوحل.حلنسن وبهحلمولحلسكشوعدحلتورتكحلعبوىحلسكودأس.حلوحلسكرنوا يف نسكر وصحلاولحلسكرااوه
حل.حلك حلخ بهحلملحلسكشعد:حلنلال حل.حلسعدحلسكنااالهحلترصحل اسةحلسجلنذه:حللاكلمحلوحل

حل
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 الفصل الرابع
 الخضاب في اراهيا الخضاب للجكب والحائض وما  اء في حرك

 واراهيا وصل الشنر
 (في اراهيا الخضاب  )

حل.حلأ دهتحلأنحلخي ل حلسكدط حلنهاحلطن :حللاوحلحل7ملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلعبوحلللحلماسىحل
مووووولحلسخ لووووو حلنهوووواحلطنووووو حلأنحلأطنووووو حلسحلخلووووال حلملحلأوووووؤملحلعبالووووو حلأنحلأ وووووالن حل:حلحل7نلوووواوحل
حل.حلسكشالطانحلل اة

لووو حلن حل حلخت لووو حلنأنوووتحلطنووو حلن حلفنووو حلنأنوووتحلة :حللووواوحلحل7عووولحلطعضووودحللووولحلمموووبحل
حل.حل،حلف نحلسكشالطانحليلدهاحلعنبحلذككحلن حلللسحلل حلكبنض اةحل(1)سكطام حل

حل.حل حلخت ل حلسناوئ:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحلس نوحل
دخبووتحلأنوواحلنأ حلنطووبيحلنعموووحلاووامحلس بأنووهحلفوو ذسحل:حلعوولحل نووانحللوولحلسووبأدحل،حلعوولحلألالوو حللوواوحل

:حللبنوواحلحل؟يحلسكعوودسقموولحلأ:حلموولحلأهوو حلسكعوودسقحل،حلفروواوحل:حلفربنوواحلحل؟سوولحلسكرووام:حل طوو حلسحلس  ووبكحل،حلفروواوحل
موواحل:حلمد نوواحلل وومحلنأهووالحلأوواحلأهوو حلسك افووهحل،حلأنوو محلسكشووعا حلدننحلسكووباا حل،حل حللوواوحل:حلموولحلسك افووهحل،حللوواوحل
فنعو حلعمووحل:حلعوا لحلس  وبمحلعبوىحلس  وبمحل ودسمحل،حللواوحل:حللاوحلحل6ف نحل ساوحلسهللحلحل؟مينع محلملحلس  س 

 حلدخبنوواحلفالذوواحل،حلحلفشوورذاحلأ لعووهحل،حل حلأخوواحلكوو حلنس ووبحلمنوواحلنس ووبلحل،[حلفجووىحلل دلاسووهحل]حل ىلحلكدلاسووهحل
فروواوحلكوو حلحل؟أوواحلكذوو حلموواحلمينعووكحلموولحلسنلوواا:حلجلووبيحل،حلفروواوحلحل(3)فبموواحلكنوواحلسحلسكنالووتحلسنووا حلاوومبحل

أد كووتحلموولحلهوواحلخوورحلمنووكحلنمووينحلن حلخي لوو حل،حلف لوو حلكوواككحل وورحلعدفنوواحلغلوون حل،حل حل:حلطووبيحل
نهووواحل حلحل7أد كوووتحلعبووووحللووولحلأ حل اكووو حل:حللووواوحلحل؟نمووولحلذكوووكحلسكوووايحلهووواحلخووورحلمنوووكحلنموووين:حللووواوحل

أووواحلكذووو حل نحل:حلاوووبلتحلنلووود تحل،حل حللووواوحل:حلفووون ئحل أسووو حلنت وووااحلعدلووواحلنلووواوحل:حلخي لووو حل،حللووواوحل
حلخت ل حلف نحل ساوحلسهللحل

حل__________________
حل.حلسناوئ:حلوحلسكطام حلحل1
حل.حلسكر ب:حلوحلسك مبحلحل3
حل
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لبحلخل حلنهاحلخرحلملحلعبوحلن نحلترتكحلفبكحللعبوحلأسالحل،حلفبماحلخدطنواحلمولحلسنموامحلسولكناحلعولحلحل6
حل.حل7نمع حلسلن حلممبحلحل7سكشالكحل،حلف ذسحلهاحلعبوحلللحلسن  حل

لواوحلحل؟6أخلو حل سواوحلسهللحلحل7سلكتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلسبالمانحلللحلها ننحلسكعجبوحللاوحل
 حل،حلنك لحلخل حلأ حلنطبيحل،حلفو نحلخلونتحلفح ولحل:حللاوحلحل؟7خل حلعبوحل:حلنعمحل،حلفربتحل:حل

حل.حلن نحلتدكتحلفح ل
كووانحل سوواوحل:حلسوولك  حلعوولحلسنلووااحلفروواوحل:حللوواوحلحل7عوولحل دأوولحللوولحلممووبحل،حلعوولحلأ حلطعضوودحل

حل.حلخيل حلنهاسحلسعدهتحلعنبناحل6سهللحل
حلحل؟ماحلتراوحلسحلسنلاا:حلحل7لبتحل  حلعنبحلسهللحل:حلعلحل ضصحلس عا حللاوحل

حل؟فولمرحلس وؤمن حلملحلخي لو :حللبوتحل:حلملحلسك نهحل،حللاوحل:حلوحلخلااحلسكبحالهحلنسكدأسحلوحل،حلفراوحل
حل.حلس  ل حلهاهتحلملحلهاهت:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحلحل7  احلمنلحلأمرحلس ؤمن حل:حللاوحل

حل.حلااحللؤستدكحلسنل:حللاوحلحل7نعن حل
 (في اراهيا وصل الشنر  )
أ وبححلهلواحل:حللواوحلحل(1)س ودألحلفعو حلسحل أسوذاحلسكردسمو حل:حللبوتحلكو حل:حلعلحلسبالمانحلللحلخاكبحللواوحل

سك وووا حلنمووواحلكوووانحلمووولحلسوووعدحلس ووودألحلنض وووذاحلنكووودهتحلأنحلتااووو حلس ووودألحلمووولحلسوووعدحلغرهووواحل،حلفووو نحلناوووبتحل
حل.حللشعدهاحلسك ا حلأنحلسعدحلنض ذاحلفالحلللسحلل 

أنحل سوواوحلسهللحل:حل نحلسكنوواسحلأوودنننحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلحل(3)عوولحلعمووا حلسك ووالا وحل
حل؟سكوويتحل شووطحلنفعوو حلسحلسكشووعدحلسكردسموو :حلنعوومحل،حللبووتحل:حلفروواوحل:حلكعوولحلسكااووبهحلنس ااوواكهحل،حللوواوحلحل9

حلحل؟فماحلسكاسابهحلنس اااكه:حلكالئحلفاسحلللسحل،حللبتحل:حلفراوحليلحل:حللاوحل
حل__________________

حل.حلبحلس دألحلعبىحل أسذاحلملحلسك ا حلنسنالاطحلنسكشعدماحلتش:حلوحلسكردسم حلوحلالحللدم حلكللداحلوحلحل1
وحلهوواحلسلاسكالر ووانحلعمووا حللوولحلماسووىحلسك ووالا وحلأن وو حل ىلحلسووالاطحلمايوولحللدأنووهحلموولحلس ووبسولحل،حلموولحلأاووحااحلطعضوودحلحل3

.حل،حلارهحلنكو حلك وااحلكنورحل،حلطالوبحل،حلمع موبحل،حلنكوانحلهواحلنأخواسهتحللوالئحلناوناححلكبذومحلمولحلسكثروالحل8سك ادقحلنماسىحلسك ا محل
حلحل. نحلعما حلن نحلكانحلفطحالاحل  حلأن حلارهحلسحلسكنر حل حلأطعلحلعبال حلفال حل:نلاوحلعبماةحلسكدطاوحل

حل
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حل.حل(1)سكضاطدلحلنسكراسدلحل:حلفراوحل
سلك  حلعلحللصحلسكناساوحلوحلتدأبحلل حلس دألحلسكلأنهحلكلنطذواحلوحلنعولحلسنوشحل:حللاوحلحل(3)علحلأ حلل رحل

أعوينحل:حللواوحلأوانئحل:حللواوحلمموبحل.حل حلللسحللاككحلكبو :حللاوحلحل؟نسكردسم حلنسك ا حلنماحلأسن حلذككحل(7)
حل. حلللسحللاكردسم حل ذسحلكانتحلملحلاا حل،حلنأماحلسكشعدحلفالحلأاا حلسكشعدحللاكشعدحل نحلسكشعدحلمالت

 حليووو حل مووودألحل ذسحلهووووحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل،حلعووولحلألالووو حل،حلعووولحليلاوووو حل
حل.حل(4) ايتحلأنحلت  احلل هحلن حلاهحل

 الفصل الخامس
 في الخاحم وما  تنلق به

 (لخاحم واراهيته في لوس ح واع ا )
فلخووواهتحلأ حلحل7لوووانماسحلخوووا حلأ حلعنوووبحلسهللحل:حللووواوحلحل7مووولحلك وووااحلسكبنووواسحل،حلعووولحلأ حلسن ووولحل

حل.حلسنعهحلدنانر:حللاوحلحل؟سنعهحلد سهم:حللبتحل:حلل نعهحل،حللاوحل
مووومحلحلحل6سووولك  حلعووولحلخوووا حل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلعنوووبحلسهللحللووولحلسووونانحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حل(1)كانحلملحلن قحل:حلفراوحلحل؟كان
:حللواوحلحل؟6أيحلسوةحلكانحلخا حل سواوحلسهللحل:حل،حلفراوحلك حلحل7أاحالناحلألاعنبحلسهللحلسلوحللعئحل

حلحل؟كانحلك حلفص:حل،حللبتحلحل«حلممبحل ساوحلسهللحل»حلكانحلن لاحلفال حلم  اا
حل__________________

حل.حلس دألحلسكيتحلفملحلل حلسكاكدحلنس نثىحل دسما:حلوحلسكراسدلحلحل1
حلكالو حللولحلسكن ورتيحلس ودسديحلمولحلأاوحااحلمموبحلسكنوالدحلنطعضودحلوحلنسعبمحلأنحلألاحلل ورحلمشورتكحللو حلسكودنسلحل،حلنكعبو حلألال ورحل3

حل.حلنكانحلملحلأاحااحلس اايفحل:سك ادقحلنماسىحلسك ا محل
حل.حل االححلسكشعدحل،حلن ضتحلس دألحلنطذذاحلملحلسكشعدحلأيحل أن  :حلوحلسنشحلحل7
حل.حلع ملحلسعدحلسكدأس:حلنسجلمهحلوحلللمحلسجلالمحلوحل.حلسعدحلسكنااالهحلترصحل اسةحلسجلنذه:حلوحلسكر هحلوحلللمحلسكرا حلوحلحل4
حل.حلسكب همحلس لدنله.حلسكضله:حلوحلسكا قحللاك ثبال حلحل1
حل
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موواحل ذوودحلسهللحلأووبسحلفالذوواحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلحل(1)عوولحلسك وو اهحل
حل.حلخا حلملحل بأب

:حلل ونلحلنهنانواحلعولحلسونلحلحل6أمدنواحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحلألال حلعولحليلاوو حل
نالووهحلسكوواه حل،حلنسحلينالووهحلسكضلووهحلنعوولحلسجلبوواسحلعبووىحلس الوواادحلعوولحلخووا حلسكوواه حل،حلنعوولحلسكشووداحلسحلي

نعلحلس  طاسنحل،حلنعولحلسندأودحل،حلنعولحلس سو ربقحل،حلنأمودحللعالوادلحلس ودأئحل،حلنستنوايفحلسجلنواولحل،حلحل(3)سنمدحل
حل.حلن فشاةحلسك المحل،حلنن دحلس  بامحل،حلن طالهحلسكبسعوحل،حلن لدس حلسكر محلنت مالتحلسكعا ئ

 أواكحلأنحلت  و محللاكواه حل،حلف نو حل:حلحل7كعبووحلحل6حللاوحل ساوحلسهلل:حلأراوحلحل7نعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل بال كحلسحلسجلنه

هنوووواكمحلعوووولحلسك  وووو محل:حلن حلألوووواوحلحل6هنوووواهحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلعبوووووحللوووولحلأ حل اكوووو حل
حل.حللاكاه 

:حللواوحلحل؟عولحلسكواه حليبوىحللو حلسك ونالانحل7سولكتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلدسندحللولحلسود انحللواوحل
حل.حلللسحلل حلكانحلأ حلكالحبوحلنكبهتحلنن اةهتحللاكاه حلنسكضلهحلن 

أ  ووو محل وووا حلمووولحلذهووو حل،حلحل9كوووانحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:عووولحلمموووبحللووولحلعبووووحل،حلعووولحليلاوووو حل
حل.حلفطضقحلسكناسحلأن دننحل كال حل،حلفايلحلأبهتحلعبىحلخن دهتحل،حل حل طلحل ىلحلمنلك حلفدماهت

 نوو حلهنووىحلعوولحلكوونئحلسكضوووصحل:حللوواوحلحل8سحل وو حلس ومووهحل،حلعوولحلماسووىحللوولحلطعضوودحل،حلعووولحلألالوو حل
حل.حلأامحلل  حل(7)حلأبهتحلفصحلااديحل نحل أبحلللحلعبوحلكانحلس:حلسكنجاديحل،حللاوحل

حل(4)خوا حلف و حلأوالاتحلأاودحلأ  و محللو حلكننبو حل:حلأ لولحلخواسأ محلحل7ن نيحلأن حلكانحل مرحلس ؤمن حل
حلنخا حلف  حلعرالقحلأادحلأ   محلل حلند هتحل،حلنخا حلف  حلفرن احلأ   محلل حل

حل__________________
،حلك حلك ااحلكنرحلنك ااحلسكنواسد حل،حلنكوانحلحل7ادقحلوحلهاحل  اعال حلللحلأ حل أادحلسك  اهحلسك اسحل،حلملحلأاحااحلطعضدحلسك حل1
حل.حللايوحلس اا حل;
ماحليشىحللرطلحلأنحلاوا حلت  واحلكب وداحلنجعبو حل:حلوحلس الاادحلوحلالحلس الثدلحللاك  دحلغرحلمذما لحلنأاب حلنسنيحلنس المحل سوبلحلوحلحل3

حل.حلنمدسك حلت  احلملحلسندأدحلنسكبأنااحلنهاحلس نفقحللا رام.حلسكدسك حلحت  
حل.حلادحل،حلسسمحلمايلمن ااحل ىلحلا:حلوحلااديحلحل7
حل.حلنمي لحلأنحلأ انحلملحلنن حللاك ذمحلأيحل مىحلل .حلسكضل حلنسكنجاله:حلوحلسكنن حلنسكنناكهحلحل4
حل
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حل.حلك ضدهتحلنخا حلف  حل بأبحلاالينحلأ   محلل حلكرات حل،حلنهنىحلسالع  حلأنحلأ   ماسحللانبأب
مووولحلنرووولحلخا ووو حلنفالووو حلأ ووواةحلسهللحلفبالحاكووو حلعووولحلسكالوووبحلسكووويتحل:حلسحلناوووال  حل اوووحال حلحل7نلووواوحل
حل.حلاحل ىلحلس  ايىأ  نجوحلف

حل. حل حلأ ال حلأ بكمحلغمحلماحلدسمحلعبال خت ماسحل استالمحلسكعرالقحل،حلف ن:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
أووواحلمموووبحلختووو محل:حلأتووواهحللووو حلمووولحلسجلنوووهحل،حلفرووواوحلحل7خت مووواسحللووواكعرالقحل،حلفووو نحلطربأووو حل:حلحل6نلووواوحل

حل.حللاكعرالقحلنمدحلأم كحلأنحلأ   ماسحلل 
 (في فصوص الخواحيم  )

سوولك  حلعوولحلسكضووصحلموولحل جووا لحل موولمحل:حلنووبحلسهللحللوواوحلموولحلك ووااحلسكبنوواسحل،حلعوولحلسن وو حللوولحلع
حل.حلنعمحلنك لحل ذسحلأ سدحلسكاياةحلنلع حلملحلأبهت:حللاوحلحل؟أ   محلل 

كالووشحلتوود حلهوواسحلسنووا حل:حل أأ وو حلنعبالوو حلخووا حلموولحلعرالووقحل،حلفروواوحل:حلعوولحلأاووبحللوولحلممووبحللوواوحل
موواحل كووتحلأعوود حل:حلفروواوحلحل!موواحلأ  وون :حلنلبووتحل[حلفن وودتحل كالوو حل]حلسن وودحل كالوو حل:حلفروواوحلحل؟ننلعوو حلموولحلأووبهت

سهللحلسكنعمحلمناحلكن و  حلن نو حلكالوبخبينحلس سوضاقحلعبالو حل،حلفلنلعو حل ذسحلأ دتحلسكايواةحل،حلنكروبحلدخبوتحلحلمل
سكطوواس حلكووالالحلفنالنوواحلأنوواحلأ ووا حل ذحلدخب ووينحلسكشووضرهحلعبالوو حل،حلفنلعوو حلموولحل اوونعوحل،حلفايووع  حلسحلكضوووحل

سرطحلخوا وحل،حلفلوداحل:حللبتحلحل؟ماحلأرالمك:حلف رطحل،حلفرمتحللاوماحلأتن دهتحل،حلفلتاهحليتحل،حلفراوحل
حل.حلهاك حل،حلفلخات حلمن :حلفراوحلحللالبهتحلس  م

سك  وو محللاكالووالاتحلأنضوووحلسكضروودحل،حلنموولحلختوو محل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حللاكعرالقحلأاسكحلأنحلأرلىحلك حللان  

مولحلختو محللواكعرالقحلخو محلسهللحلكو حل:حلأنو حللواوحلحل7ملحل  حلس ومهحل،حل ن حلمعاذحلعلحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حللا ملحلنس ميان

خت موووواسحللوووواكعرالقحل،حلف نوووو حلأنوحلطنوووو حلألوووودحلهللحلعلنطوووو حل:حلأنوووو حللوووواوحلحل7سهللحلحلن نيحلعوووولحلأ حلعنووووب
لاكااوووالهحلنهووواحلسجلنووو حلسكوووايحلكبووومحلسهللحلعلنطووو حلعبالووو حلماسوووىحلحل7لووواكننالحلنكعبووووحلحل6لاكدلالالوووهحلنحملموووبحل

حل.حلت بالماحل،حلنس    محلل حل ذسحلابىحلاالت حلعالحلعبىحلس    محلل رهتحلملحلأكاسنحلسجلاسهدحلأ لع حلد طه
حل
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عبوووىحللوووااحلأ حلطعضوووودحلحل7كنوووتحلموووولحلطعضووودحللووولحلمموووبحل:حللووواوحلحل(1)عووولحلسوووبالمانحلس عمووولحل
سن وودحلموواحل[حل حل]حلأوواحلسووبالمانحل[حل:حليلحل]حلس ن ووا حل،حلف ووداحلموولحلعنووبهتحل طوو حلعبووادحللاك وواطحل،حلفروواوحل

أاحلسللحل ساوحلسهللحلف  حلغرحلعرالقحل،حلفراوحلأاحلسبالمانحلأماحل ن حلكاحلكانحلعرالرواحل واحل:حللبتحلحل؟فصحلخا  
:حلهواحلأموانحلمولحللطولحلسكالوبحللبوتحل:حلأواحلسوبالمانحلحللواوحل؟أواللحل سواوحلسهللحل ده:حلطبوبحللاك واطحل،حللبوتحل
:حللواوحلحل؟أواللحل سواوحلسهللحل ده:حلأاحلسبالمانحلهاحلأمانحلملحلسكبمحل،حللبتحل:حللاوحلحل؟أاللحل ساوحلسهللحل ده

أوواحلسووبالمانحل نحلسهللحلعوولحلنطوو حليوو حلأنحلتدفوولحل كالوو حلسحلسكووبعاةحلأووبحلفالذوواحلفووصحلعرالووقحللبووتحلأوواللحل سوواوحل
فوووصحلعرالوووقحلكالوووشحلختبووواحلمووولحلسكوووبنانرحلمووولحلأوووبحلفالذووواحل[حلكووو حلسكعجووو حل]حلسكعجووو حل:حللووواوحلحل؟سهللحل ده

أوواحلسووبالمانحل نوو حل وود حلموولحلكوو حللووالةحل،حللبووتحلأوواللحل:حللوواوحلحل؟نسكووب سهمحل،حللبووتحلأوواللحل سوواوحلسهللحل ده
أواللحل سواوحلسهللحلأ وبثحلفواحلعولحل:حلأاحلسوبالمانحلهواحلأموانحلمولحلسكضرودحل،حللبوتحل:حللاوحلحل؟ ساوحلسهللحل ده

حل.حلنعم:حل،حللاوحلحل:طبكحلسن  حلللحلعبوحل،حلعلحلأمرحلس ؤمن حل
موولحلسختوواحل:حلأروواوحلحل7كووانحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلحل7اوواساحلس عموواوحل،حلعوولحلسكديوواحلموولحلك ووااحل

حل.حلخا احلملحلفلهحلف  حلعرالقحلملحلأض ردحلنملحلأرئحلك حل  حللاكيتحلهوحلأ  ل
حل.حلخت ماسحللاكعرالقحلأنا كحلعبال محلنت اناسحلسحلأملحلملحلسكنالة:حللاوحلحل7علحلعبوحل

أنووو حللطووولحلعبالووو حلحل9سووو احل طووو حل ىلحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:عووولحلطعضووودحللووولحلمموووبحل،حلعووولحليلاوووو حل
حل.حلف ن حليدسحلملحلك حلساةحل؟هالحلخت متحللاكعرالق:حلسكطدأقحل،حلفراوحلك حل

موولحلختوو محللوواكعرالقحلملحلأوولوحلأن وودحل ىلحلسن وو حلمووادسمحلسحلأووبهتحلنملحلأوولوحلعبالوو حل:حلحل7لوواوحلألوواطعضدحل
حل.حلملحلسهللحلنسلاله

حل__________________
موواةحلسكروودنحلسكثواهحلنموولحل طوواوحلسكضوودسحل،حلوحلهواحلألاممووبحلسووبالمانحللوولحلمذودسنحلسك وواسحل،حلس عوودن حللووا عملحل،حلكوانحلموولحلعبحل1

لووو حلمووولحلخووواسصحلأاوووحال حل،حلس عووودن حللاكضلووو حلنسكثروووهحلنسجلالكوووهحلنسك شووواللحلحل7نكوووانحلمووولحلأاوووحااحلس موووامحلطعضووودحلسك وووادقحل
نكووانحلموولحل.حلنس سوو رامهحلنسكعامووهحلأألوواحلمثنووانحلعبالوو حل،حلمطنرووانحلعبووىحلفلووب حلنار وو حل،حلمروودننحلاالك وو حلموولحل عوورتسفذمحلل شووالع 

نكووانحل.حلبووىحلسك واللحلسحلااعوهحل،حلنكوانحلأروودأحلكو حلأوامحليأووهحلفضودلحلمولحلسكرودينحلسحلسوونلحلنأ لعو حلسونهسكلهوادحلنسكضرذواةحلنماف واحلع
خبوووقحلكثووورحلمووولحلأطوووالةحلسكعبمووواةحلنأرووواسحللووواكلهديحلسحلحلف وووالحاحلعا ووواحللووواكضدسوئحلنموووبثحلأهووو حلسك افوووهحلسحل مانووو حلن ن حلعنووو 

حلحل. ن حل ذدحلك حلأ لعهحلي  حل بأ :حلسنجا حل،حلأراوحل
حل3لاك افووهحلسحلسك وونهحلسكوويتحلل وو حلفالذوواحلسن وو حللوولحلعبوووحلحل;كووانحلماكووبهتحل.حلنوو حلنوواسد حلكثوورلنكووانحلكطالووشحلسنبووقحلملسطوواحلننربوواسحلع

حل.حل143 لاللحلس نوحلسنهحلحل31نتاىفحلسحل
حل
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لعوو حلسكوواسيلحل ىلحل طوو حلموولحليوحلأ حل اكوو حلسحلطناأووهحل،حلفموودحل:حلعوولحلعنووبحلسكوودالحلسكر وورحللوواوحل
حل.حلنهافاتنلحل ا حلفبمحلأدحلم دحل:حللاوحلحل؟ستنعاهتحل ا حلعرالق:حلفراوحلحل7لل حلعنبحلسهللحل

مووواحلسف رووودحلكوووشحلأ  ووو محل:حلأرووواوحلحل7 عوووتحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلعنوووبحلس وووؤملحلس ن وووا يحللووواوحل
حل.حللاكضرن ا

فدأأووتحلسحلأووبهتحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلسن وولحلماسووىحللوولحلطعضوودحل:حلعوولحلعبوووحللوولحلمذلأووا حللوواوحل
هواسحلحل؟مواحلكوكحلتن ود:حلفلدموتحلسكن ودحلسكالو حل،حلفرواوحليلحل:حلخا احلف  حلفرن احل،حلنرش حلسهللحلس بكحل،حللاوحل

،حلتوب يحلحل7كعبووحلأمورحلس وؤمن حلحل6ملحلسجلنهحلفاهن حل ساوحلسهللحلحل6كدساوحلسهللحلحل7بسهتحلطربأ حل جدحلأه
:حللبوتحل:حللواوحلحل؟هاسحلس و حللاكضا سوالهحل،حلتعود حلس و حللاكعدلالوه:حلفرن احل،حللاوحل:حللبتحل:حللاوحلحل؟ماحلس  

حل.حلهاحلسك ضد:حل حل،حللاوحل
حل.حل(1)لحلسكشالا  حلخت ماسحللاجلليفحلسكالماهحل،حلف ن حلأددحلكالبحلمدد:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلنعمحلسكضصحلسكنبا :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

خت موواسحللاكللدطووبحل،حلف نوو حل.حل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:موولحلك ووااحلمنالوو حلسكديوواحل،حلعوولحليلاووو حل
حل.حلأ دحل حلع دحلفال 

حل.حلسك   محللاكلمددحلأنضوحلسكضرد:حلحل6نلاوحل
حل.حلملحلخت محللاكالالاتحلس اضدحلملحلأض رد:حلحل6نلاوحل

 (في  قوش الخواحيم  )
ممووبحل سوواوحل»حلحل9كووانحلنروولحلخووا حلسكنوو حل:حللوواوحلحل7موولحلك ووااحلسكبنوواسحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حل«حلسكعللحلهلل»حلحل7ننرلحلخا حلأ حلطعضدحلحل«حلسهللحلس بك»حلحل7ننرلحلخا حلعبوحلحل«حلسهلل
نكوانحلنرشو حلحل7أخوداحل كالنواحلخوا حلأ حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلممبحللولحلعال وىحل،حلعولحلاوضاسنحل،حللواوحل

حل.حل«حلأنتحلاريتحلفاع مينحلملحلخبركحل»حل:
حل__________________

حل.حلف اصحلملحل جا ل:حلنسند حلوحلمدكهحلوحل.حلخد حلفال حلساسدحلنلالام:حلوحلسجلليفحلوحلنس بت حلطلعهحلوحلحل1
حل
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ف ووانحلحل7نأخووداحل كالنوواحلخووا حلأ حلسن وولحل:حلعوولحل لوودسهالمحللوولحلعنووبحلسنمالووبحلمثوو حلذكووكحل،حللوواوحل
حل.حلنفال حلن دلحلسحلأسض حلسك  ااحلنهالوحلسحلأعالهتحل«حل   حلسهللحل»حل:نرش حل

:حلأنو حلكوانحلخا و حلمولحلفلوهحلنكوانحلنرشو حلحل:لحلألالو حل،حلعولحلعبووحللولحلأ حل اكو حلعلحلطعضدحل،حلع
حل.حلنعمحلسكراد حلسهلل

 نواحل نأنواحلسحلسنوبأ حل:حللبوتحلكو حل:حل،حللواوحلحل7علحلسن  حلللحلخاكبحل،حلعلحلأ حلسن ولحلسكثواهحل
تووب يحلموواحلحل:حلفروواوحليلحل:حلاووبلاسحل،حللوواوحل:حللوواوحلحل؟«حلممووبحل سوواوحلسهلل»حلحل9أنوو حلكووانحلنروولحلخووا حلسكنوو حل

كووانحلنروولحلخووا حليدمحل حل كوو حل  حلسهللحل،حلممووبحل:حل حل،حللوواوحل:حللبووتحل:حللوواوحلحل؟7يدمحلكووانحلنروولحلخووا حل
 ذسحلحل7 نحلسهللحلأن وووىحل ىلحلنووواححلحل7لووواوحليلحلألاسن ووولحل:حل سووواوحلسهللحل،حلعبووووحلنيلحلسهللحللووواوحلسلووولحلخاكوووبحل

فبموواحل:حلسسوو اأتحلأوواحلنوواححلأنووتحلنموولحلمعووكحلعبووىحلسكضبووكحلفذبوو حلأكووشحلموودلحل حلسووبينحل اط ووكحل،حللوواوحل
:حلبال حلسكدأححلفبومحلأولملحلنواححلسك ودقحل الو حلسيوطدلتحلسك وضالنهحل،حلفرواوحلع ضتحلعحل(1) ك حلن فلحلسكربلحل

 نحلأنوووواحلهببووووتحلأكووووشحلموووودلحلخضووووتحلأنحلت وووودقحلسك ووووضالنهحللنوووو حلأنحلأفوووودلحلموووولحلذكووووكحلفلاوووو حلس موووودحلابووووهحل
فاس اتحلسك ضالنهحلنسوبم حلسهللحل،حللواوحلنواححل:حلأكضاحلهاحلهاحلهاحلأاحللا  حلسترلحللاوحل:حللاك دأانالهحل،حلفراوحل

ملحلسك ودقحلأنن ووحلأنحلأختو محللو حلن حلأضوا لينحل،حللواوحلسن و حلحل نحلكالماحل اتحلل حلنملحلمعوحلسلحليمل:حل
هوووواسحلكووووالمحللاك وووودأانالهحل:حللوووواوحلحل؟7نموووواحلتض وووورحلكووووالمحلنوووواححل:حلحل7فربووووتحل  حلسن وووولحل:حللوووولحلخاكووووبحل

حل7نكوانحلنرولحلخوا حل لوودسهالمحل:حللوواوحل:حللواوحل.حلنتض ورهتحللاكعدلالوهحل حل كو حل  حلسهللحلأكوشحلموودلحلأواحلسهللحلأاوبح
أواحل لودسهالمحل نحلسهللحلأرودمكحل:حلحلكضوهحلس نجنالوقحل،حلفرواوحلكو حل و حلنيولحلسحل7س هحلأ د حلنلوحلفاحلطربأو حل

 وو حلنض وواحلفووالحللوولسحلعبالووكحل،حلنأموودلحلأنحلأ  وو محللوواككحلسنووا حل،حلفجعوو حلسهللحل:حلسك ووالمحلنأروواوحلكووكحل
 حل كو حل  حلسهللحل،حلمموبحل سواوحلسهللحل،حلحل»حل[حل:هووحل]حلسكنا حلعبال حللددسحلنسالماحل،حلنكانوتحلسك و هحلس  ود حل

حل،حلفايوووتحلأموووديحل ىلحلسهللحل،حل حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحلتاكبوووتحلعبوووىحلسهللحل،حلأسووونبتحل ذوووديحل ىلحلسهلل
سوونحانحلموولحلأجلوومحل»حلحل7نكووانحلنروولحلخووا حلسووبالمانحللوولحلدسندحل.حل7ف ووانحلهوواسحلنروولحلخووا حل لوودسهالمحل

حلأاوربحلتواطدحلأاوبقحلتون،حل»حل: ودف حلسسو رذماحلمولحلسك وا سلحلحل7ننرلحلخا حلماسىحل.حل«حلسجللحلل بم  
عنبحلذكدحلسهللحلمولحلأطبو حل،حلنسكاأو حلكعنوبحل ا حلكحل»حل دف حلملحلس  ال حل7نكانحلنرلحلخا حلعال ىحل.حل«

حلن وحلسهللحل
حل__________________

حل.حلسدسيفحلسك ضالنه:حلوحلسكربلحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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حل.حل«حلملحلأطب 
مموووبحل»حلحل9كوووانحلنرووولحلخوووا حلسكنووو حل:حللووواوحلحل7سن ووو حللووولحلخاكوووبحل،حلعووولحلأ حلسن ووولحلسكثووواهحل

حل«حلسكعوووللحلهلل»حلحل7وحلنخوووا حلسن ووولحللووولحلعبووو.حل«حلسهللحلس بوووك»حلحل7نخوووا حلأمووورحلس وووؤمن حل«حل سووواوحلسهللحل
نألواطعضدحلسك نوورحل.حلخوا حلألالو حل7نخوا حلعبووحللولحلسن و حل.حل«حل نحلسهللحللواك حلأمودهت»حلحل7نخوا حلسن و حل

.حل«حلسهللحلنكالووحلنع وميتحلمولحلخبرو »حلحل7نخا حلطعضدحلللحلممبحل.حلخا  حلخا حلطبهتحلسن  حلأألاحل7
.حل«حللوووالحل  حللووواسهللحلمووواحلسووواةحلسهللحل »حلحل7  ووو حلسهللحلنأ حلسن ووولحلسكثووواهحلحل7نخووا حلأ حلسن ووولحلس نوحل

حل7ننرولحلخووا حلأ حلطعضودحلسكثوواهحل.حلخوا وحلخووا حلأ :حلحل7لواوحلسن و حللوولحلخاكوبحلنمبأووبهتحل يلحلنلواوحل
حل7نعبوىحلخوا حلأ حلسن ولحلسكثاكو حل.حل7ه واسحلكوانحلعبوىحلخوا حلأ حلطعضودحلحل«حل   حلسهللحل واف وحل»
حل.حل«حلسهللحلس بكحل»

ا حلفالوو حلسسوومحلسهللحلهووو حلسوولك  حلعوولحلسنووو:حللووواوحلحل7عوولحلعنووبحلسهللحللوولحلسووونانحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
»حلحل9كوانحلنرولحلخوا حل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل؟أ دهتحلكن  حلنأبخ حلفال حلسنوالةحلنجنو حلسكدطو حلنهواحلعبالو 

حلسكعووللحلهلل»حلحل7ننروولحلخووا حلأ حلطعضوودحلحل«حلسهللحلس بووك»حلحل7ننروولحلخووا حلعبوووحل.حل«حلممووبحل سوواوحلسهلل
 وواسحلنعبالوو حلسنووا حلسكووايحلموولحلطوواهدحلسنبأووبحلسك ووالينحلس لووالئحلسكحل7ننروولحلخووا حلأموورحلس ووؤمن حل.حل«

منراشحلهاهتحلس سطدحلعبىحلسونعهحلأسوطدحلنكوانحلأبن و حلسحلسنوداحلعنوبحلسكشوبسوبحلأعوبدتحلك و حلهواوحل
 حل كوو حل  حلسهللحلنك وو حلكووداحل حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلنك وو حلم ووالنهحلنا كووهحل  وو حلسهللحلنك وو حلذنوو حل

عبوووحلنك وو حلهومحلنغوومحلفوادححلموواحلسواةحلسهللحلنك و حلنعمووهحلم جوبدلحلسنمووبحلهللحل،حلمواحلل.حلنكنورلحلأسو  ضدحلسهلل
حل.حلللحلأ حل اك حلملحلنعمحلفملحلسهلل

فلووهحلكبوو حلنعبالوو حلأوواحلحل7كووانحلخووا حلطووبيحلطعضوودحللوولحلممووبحل:حلعوولحل  اعالوو حللوولحلماسووىحللوواوحل
اروويتحللووينحلسوودحلاالوولحلخبرووكحلنأنوو حللبوو حلسحلس وورسثحلمخ وو حلدأنووا سحل سوووبسحلأ حلعبوووحلعنووبحلسهللحللوولحلطعضوودحل

حل.حلفاسرتسهتحلأ 
 حللواهللحلأسو  ضدحلسهللحلفواكدحلسحلمولحلكوانحلنرولحلخا و حلمواحلسواةحلسهللحل حللوالحل :حللواوحلحل7علحلعبوحل
حل.حلذككحلااسلاحلع الما
حلن أأتحل.حلملحلكانحلنرلحلخا  حليأهحلملحلك ااحلسهللحلغضدحلسهللحلك :حلحل7علحلسكنالدحل

حل
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حل.حل(1)حل(حلوربك فكورحل)نرلحلخا حلسكراسمحل
 ووينحل»حلحل7كوانحلنرولحلأ حلممووبحللولحلعبووحلسكنوالدحل:حللواوحلحل8عولحلسكديواحل،حلعولحلطوبهتحلسك ووادقحل

حل.حل«حلاوحلذيحلس نلحلنلان  حلنسن للاهللحل  لحلنلاكن حلس ؤ لحلنلاكاحل
نأ سهحل:حلحل7لووبسمحلأ حلطعضوودحلسكثوواهحل:حلأروواوحلحل(3) عووتحلس افووقحل:حلعوولحلممووبحللوولحلعال ووىحللوواوحل

نعومحلأعود حلنرشو حل،حلفلمواحلاوا ت حلفوالحل:حلفربوتحلكو حلحل؟أتعد حلهاسحلسنا :حلخا احلسحل انع حل،حلفراوحليلحل
سهللحلنفالووو حلهوووالوحلحل،حلنكوووانحلخوووا حلفلوووهحلكبووو حلن بر ووو حلنف ووو حلفوووصحلموووبن حلنكوووانحلعبالووو حلم  الووواحل  ووو 

نكالوشحلاوا حل:حل،حلفربوتحلكو حلحل7خوا حلأ حلسن ولحل:حلفرواوحلحل؟خا حلملحلهاس:حلنأسضب حلن دلحل،حلفربتحلك حل
حل.حل حلختداحلملحلأبكحل  حل ىلحلعبوحلسلين:حل احل لدت حلسكافالحلدفع حل يلحل،حل حللاوحليلحل:حللاوحلحل؟سحلأبك

 (في ايفيا التختم  )
عولحلسك  و محلسحلسكالمو حلنلبوتحلحل7حلسلكتحلألواحلعنوبحلسهلل:حللاوحلحل(7)ملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلهدحل

نعومحلكوانحلأ حلأ  و محلسحلميالنو حلنكوانحلأفلوبذمحل:حل هحل أأتحللوينحلهاسومحلأ   موانحلسحلأميواهنمحل،حلفرواوحل:حل
حل.حلنأفرذذم

 نواحل نأنواحلعولحل سواوحلسهللحل:حللبتحلك حل:حللاوحلحل7علحلسن  حلللحلخاكبحل،حلعلحلأ حلسن لحلسكثاهحل
حل6نكوانحلنرولحلخوا حلسكنو حل.حل7س وؤمن حلكانحلأ  نجىحلنخا  حلسحل انع حلنكاككحلكانحلأضع حلأمورحلحلحل6
 حل،حل نحل:حللوووواوحلحل؟نكووواككحلأنن وووووحلكنوووواحلأنحلنضعوووو :حلاووووبلاسحل،حللبووووتحل:حل،حللوووواوحلحل«حلمموووبحل سوووواوحلسهلل»حل

حل.حلف  ت:حلسنكتكحلكاناسحلأ   مانحلسحلسكالبحلسكالم حلن ن محلأن محلت   مانحلسحلسكالبحلسكال د حل،حللاوحل
حل  حلأنحلعبالاحلنسن لحلنسنحل8علحلسللحلسكربسححل،حلعلحلأ حلطعضدحل،حلعلحلألال حل

حل__________________
حل.حل7يأهحلحل37وحلسا لحلحل1
لو حلمولحلخواسصحلأ حلطعضودحلسكثواهحلمموبحللولحلحل8وحلهواحلمافوقحللولحلهوا ننحلمولحلأاوحااحلعبووحللولحلماسوىحلنمموبحللولحلعبووحلحل3

نهوواحلحل7نأاووحااحلسوودهتحلنمولحلخبسموو حلنمال مالوو حلنأنو حلارووهحلنأ ذوودحلموولحللعوئحلسكدنسأوواتحلأنوو حلأخوداحلأ حلطعضوودحلسكثوواهحلحل7عبووحل
حل.حل ض حلعبىحلاب هت

حل.حل7بمحلأنحلهدحلمشرتكحلل حلمخ هحلنضدحلكبذمحلملحلأاحااحلسك ادقحلوحل عحل7
حل
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حل.حل(1)كاناسحلأ   ماسحلسحلأأ ا همحلحلحل:
أ   موانحلسحلحل8كوانحلسن ولحلنسن و حل:حللواوحلحل:علحلممبحلللحلعبووحل،حلعولحلألالو حل،حلعولحلأخالو حل

حل.حلأ ا يا
أهنووووىحلأموووويتحلعوووولحلسك  وووو محلسحلسك وووونالهحل:حلأروووواوحلحل6كووووانحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل

حل.حلنسكاسطى
 ( في دعاء لوس الخاحم )

نتواطينحلل وااحلسك دسموهحلنلبوبهحل نو حلس سوالمحلن حلختبولحلحل(3)سكبذمحلساحلموينحلل والماةحلس ميوانحل»حل
حل.حل«حل لرهحلس سالمحلملحلعنرو

 ( في  قش فص  صلح لكل علا )
ملحل  حلس ومهحل،حلأنرلحلعبىحللدكوهحلسهللحلعلنطو حلسحلأنوحلاعوهحلمولحلسوذدحل ملوانحلعبوىحلفوصحل

حلع ووبذانحل حلسهتحل حلس نوحللوواهللحل حلي ةحل  حلي مكحلأوواحلسهللحلسووطدألكحلحل»حل بأووبحلاووالينحلعبووىحلهوواسحلس ثوواو
حل.«

 الفصل السادس
 في التز ين للكساء بالحلى واخسور  وغير ذلك

 ( في حز ن الكساء بالخمار والحلى وما  كره لهن )
فا موهحلسوالبلحلن واةحلأهو حلسجلنوهحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلسكضلال حل،حلعلحلأ حلطعضدحل

حل.حلنأنملحللالبهتحل ىلحلنسطحلعلبهتحلنماحلسس ث حلأ بس:حل  حله اسحلنماحلكانحلمخا هاحل
 حلأ ووبححلكبموودألحلس  ووبمهحلأنحلتبوونئحلموولحلسنموودحلنسكووب نيفحلسكوويتحل حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حلتاس يحلسالتا
حل__________________

فرذوواةحل،حلنكووانحلموولحلحل3وحلسلوولحلسكرووبسححلهوواحلعنووبحلسهللحللوولحلمالمووانحلسكرووبسححلموواىلحللووينحلةوولنمحلموولحلأاووحااحلطعضوودحلسك ووادقحلحل1
حل.حلنكع حلسكدنسأهحلمماوحلعبىحلسك راله.حلسكشالعهحل،حلارهحلنك حلك  حل،حلمنذاحلك ااحلمنع حلسكن حلنأخنا هتحلنك ااحلاضهحلسجلنهحلنسكنا 

حلحل.سكعالمهحلنسهلالته:حلنسك امهحلنسك المهحلنسك الماةحل.حلطع حلعبال حلسالمه:حلسامحلسكشوةحلت امياحل:حلوحلأراوحلحل3
حل
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سنموودحلنسكووب نيفحلسكوويتحل حلتوواس يحلحل حلأ ووبححلكبموودألحلس  ووبمهحلأنحلتبوونئ:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل
حل.حلسالتاحلنهوحلتبن  

فروواوحلكووالئحللوو حلحل؟نسووت حلعوولحل بوووحلسكوواه حلكبن وواةحل8عوولحلممووبحللوولحلم ووبمحل،حلعوولحلأ ووبياحل
للسحلن حلأنن وحلكبمدألحلأنحلتعطو حلنض وذاحلنكواحلأنحلتعبوقحلسحل لن ذواحللوالدلحلن حلأنن ووحلهلواحلأنحلتوبيفحلأوبهاحل

حل.حلملحلسنلااحلنكاحلأنحل  حذاحللانناةحلم حاحلنكاحلكانتحلم نه
 (في اخسور   )

 ذسحلأ سدحلسك وضدحلسوبمحلعبوىحلمولحلأ سدحلحل9كوانحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحل  س لحل،حلعلحلأ حلطعضدحل
فال ووانحلتاطذوو حل ىلحلسووضدهتحلموولحلحل3سك  ووبالمحلعبالوو حلموولحلأهبوو حل،حل حلأ ووانحليخوودحلموولحلأ ووبمحلعبالوو حلفا مووهحل

موهحلسوالتاحلمولحلسك نالموهحل،حلفبفعو حل ىلحلفا حل7لال ذاحل،حلن ذسحل طلحللبأحلفاحل،حلف وافدحلمودلحلنلوبحلأاوااحلعبووحل
دخوو حلحل9،حل حلخووداحل،حلفلخوواتحلسوواس ألحلموولحلفلووهحلنعبرووتحلعبووىحللافوواحلسوورتسحل،حلفبموواحللووبمحل سوواوحلسهللحل

اوونالهحلنسووالاحل]حلكموواحلكووانحلأ وونلحل،حلفرامووتحلفد ووهحل ىلحلألالذوواحلحلحل3س  ووجبحل،حلف اطوو حل وواحللالووتحلفا مووهحل
حل9فوو ذسحلسحلأووبهاحلسوواس سنحلمووولحلفلووهحلن ذسحلعبووىحللافوواحلسوورتحل،حلفرعووبحل سووواوحلسهللحلحل9،حلفن وودحلحل(1)[حل كالوو حل

مووواحلاووونلحلهووواسحلأ حللنبذووواحل،حلفوووبعتحلسلنالذووواحل:حل كالذووواحل،حلفن وووتحلفا موووهحلن لنوووتحلنلاكوووتحلحل الووو حلأن ووود
ننلعتحلسك رتحلمولحللافواحلنخبعوتحلسك واس ألحلمولحلأوبهاحل،حل حلدفعوتحلسك واس ألحل ىلحلأ وبياحلنسك ورتحل ىلحل

موواحلأ ووباناحللعووبكحلغوورحلهوواسحل،حل:حلسنطبروواحل ىلحلأ حلفالدووواهتحلسك ووالمحلنلووا حلكوو حل:حلس خوودحل،حل حللاكووتحلهلموواحل
نسك لمذموواحلنألعووبحلكوو حلحل9فجوواةسهتحلفللب وواهتحلذكووكحلعوولحلأمذموواحل،حلفرنبذموواحل سوواوحلسهللحلحل؟فموواحلسوولنكحللوو 

نس بحلمنذماحلعبىحلف اهتحل،حل حلأمدحللواأنكحلسك واس ألحلف  ودسحل،حلفجعبذمواحللطعواحللطعواحل،حل حلدعواحلأهو حل
حلوحلملحلأ ولحلهلومحلمنوا وحلن حلأمواسوحلفر وم حللالونذمحللطعواحل،حل حلطعو حلأوبعاحل حلوحللوامحلمولحلس ذواطدأل سك وضه

نكووانحلذكووكحلسك وورتحل وواأالحلنكووالئحلكوو حلعوودمحل،حلفجعوو حل.حلكووايحل حلأ وو رتحللشوووةسكدطوو حلموونذمحلسكعووا يحلس
أووؤ  حلسكدطوو حلفوو ذسحلسك روواحلعبالوو حللطعوو حل وورحلل ووم حللالوونذمحلأ  سحل،حل حلأموودحلسكن وواةحل حلأوودفعلحل منسووذلحلموولحل
سكدكايفحلنسك جادحل رحلأدفلحلسكدطاوحل منسذمحلنذككحلأهنمحلكاناسحلمولحلاو دحل  س هومحل ذسحل كعواسحلنسوجبنسحل

حللبتحلعا أمحل
حل__________________

حل.حل بالهحلكاكطاقحلتبن  حلس دألحلسحلمع مذاحلأنحل نبها:حلنسك اس حل.حلسكشاقحلنسكاكلحلسكشبأبحلن لهحلسهلا :حلوحلسك نالهحلوحللاكض ححلوحلحل1
حل
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مووولحلخبضذووومحل،حل حلطووودتحللووو حلسك ووونهحلأنحل حلتدفووولحلسكن ووواةحل منسوووذلحلمووولحلسكدكوووايفحلنسك وووجادحل ووورحلأدفووولحل
حلفوووواسحلسك وووورتحلموووولحلك ووووالحلسجلنووووهحل  وووومحلسهللحلفا مووووهحلكال  وووواهناحلسهلل:حلحل6سكدطوووواوحل،حل حللوووواوحل سوووواوحلسهللحل

حل.حلنكالحبالنذاحلفاألحلسك اس ألحلملحل بالهحلسجلنه
دخو حلعبوىحلسلن و حلفا موهحلنسحلعنرذواحللوالدلحلفولعدمحلحل6 نحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحلسك ا محل

أنووتحلمووينحلأوواحلفا مووهحل،حل حلطوواةحلسوواو حلفنانك وو حل:حلحل6عنذوواحل،حلفرطعذوواحلن مووتحلفوواحلفروواوحلهلوواحل سوواوحلسهللحل
حل.حلسكرالدل

 (ل بالذهب حو بسن غيره في حشويك اخسكا )
نسلك  حلعلحلسكثنالهحلتنر محل،حلأأ وبححلأنحلتشونكحللاكواه حل:حلحل7علحلسنب حل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
سوالحلسنحل اهواحلحل(1)نعومحل،حل نحلسواةحلفباللولحلم اهنواحلانالوهحل:حللواوحلحل؟ن نحلسرطتحلجعو حلم اهنواحلانالوهحلسوال

حل.حللعبحلأنحلت انحلذكاله
عووولحلسكدطووو حلتنر ووومحلسووونهحل،حلحلسووولك  :حللووواوحلحل7عووولحلعنوووبحلسهللحللووولحلسووونانحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

نعوومحل،حل نحل:حللوواوحلحل؟أأ ووبححلكوو حلأنحلأ ووبهاحللوواه حلن نحلسوورطتحلأأ ووبححلأنحلجعوو حلم اهنوواحلسوولحلسووال
حل.حلساةحلفبالشبهاحلأنحلكالجع حلم اهناحلسناحللعبحلأنحلأ انحلذكاله

حلوحلعوولحلسكدطوو حلأ وورطحلسوونهحل:حللوواوحلحل7عوولحل  س لحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل حلوحلنأنوواحل ايوود سوولك حلأ 
حل.حل حلللس:حللاوحلحل؟م اهناحلفاللخاحلملحلأسنانحل ن انحلمالتحلفالجعب 

حل__________________
سن  وا حلسكثنالوهحلمولحل:حلنس نر وامحللاكروا حل.حلأسنانحلمربمحلسكضمحلوحلان انحلملحلفاقحلنان انحلمولحلأسوض حلوحلنسجلمولحلاناأوا:حلوحلسكثنالهحلحل1

حل.حللاكضاةحلنهوحلس ن  ا حلملحلغرحللالنانه(حلتنض محل)حلنسحللعئحلسكن كحل.حلسكن ش
حل
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 الواب السادس
 ، وهو عشر  فصوأ ا يتعلق بهمافي اللباس والمسكن وم

حل(هاسحلسكنااحلللسدهتحلة ا حلملحلك ااحلسكبناسحل  حللبالالحلأذكدهتحلسحلمايع حل)حل
 الفصل اخوأ

 في التجمل باللواس وايفيا لوسه والدعاء عكد اللوس
 (في التجمل  )

 ىلحلسنواس احلكونئحلأفلو حلحل7 نحلسلولحلعنواسحل واحللعثو حلأمورحلس وؤمن حل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
أاحلسللحلعناسحللالننواحل:حلنتطال حللل ال حل الن حلن ك حلأفل حلمدسكن حلنخداحلسكالذمحلفاسلضذمحل،حلفراكاسحلحلاالال 

قددل مددن حددر  حل):حلأنووتحلخوورحلسكنوواسحل ذسحلأتال نوواحلسحلكنوواسحلسجلنووالدلحلنموودسكنذمحل،حلفوو الحلعبووالذمحلهوواهتحلس أووهحل
فووولكنئحلنأفمووو حل،حلفووو نحلسهللحلاالووو حليووو حلحل(1)حل(حلز كدددا اهلل التدددي حردددرو لنوددداده والطيوددداح مدددن الدددرز 

حل.حلجلماوحلنكال لحلملحل الوس
حلوحل:حلعوولحل سووحاقحللوولحلعمووا حللوواوحل سوولك  حلعوولحلسكدطوو حلس اسوودحلس  جموو حلأ  وواحلسكثالووااحلسك ثوورل

حلوحلأ وووانحللعلوووذاحللووونعئحلنأ جمووو حلفووواحل،حلأأ وووانحل(حلنهلووواحلعوووبلحل)حلنسكطالاك وووهحلحل(3)سجلنوووااحل نسكرموووص
حل.حل(7)حل(حلليكفق ذو سنا من سنتهحل) نحلسهللحلأراوحل:حلفراوحل:حللاوحلحل؟م دفا

سكوبهلحلأ ذودحلسك و حلنسكثالوااحلت ذودحلسجلمواوحل:حللاوحلحل:علحلألال حل،حلعلحلعبوحلحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل،
حل.حلن  لحلس ب هحلأ نتحلس عبسة
:حلأ وو لذنحلعبالوو حل،حللوواوحلحل6نلووشحل طوو حلعبووىحللووااحلسكنوو حل:حللوواوحلحل88عوولحلطعضوودحل،حلعوولحلألالوو حل

حلفاطبحلسحل جدت حل كالحلفالذاحلماةحل،حلفالشحلأ ايحلحل6ف داحلسكن حل
حل__________________

حل.حل71وحلسا لحلس عدس حليأهحلحل1
حل.حلاااحلنسسلحلأبنئحلفاقحلسكثالاا:حلالحلسجلنهحلوحللاكلمحلنسك شبأبحلوحل:حلوحلسجلنااحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل.حل3نس أهحلسحلسا لحلسكطالقحليأهحل.حلوحلأيحلعبىحللب حلنسع حل7
حل
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أاحل ساوحلسهللحلوحلأنتحلسوالبحلنكوبحليدمحلن سواوحل:حلنال  حلنأن دحل كالذاحل،حلفبماحل طلحلدسخالحللاكتحلك حلعاوشهحل
حلوحلنلضووتحلعبووىحلسكدكووال أوواحلعاوشووهحل نحلسهللحليوو حل ذسحل:حل،حلت ووايحلنال ووكحلن أسووكحل،حللوواوحلحل احلسكعووا  

حل.حلخداحلعنبهتحلس ؤملحل ىلحلأخال حلأنحلأ ذاللحلك حلنأنحلأ جم 
حل.حلأالتهحلسكدط حلكبمدألحلساحلتلأبحلسحلعض ذا:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحل

 ( (1)في لواس السري  )
حلحل7كو حلأنحلتودنيحلأنحلعبووحللولحلأ حل ا:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حللواوحلحل(3)علحلسضالانحلسكثوا يحل

نيوكحل نحلعبووحللولحلأ حل اكو حلكوانحلسحل:حللواوحلحل!نس دنيحل(7)كانحلأبنئحلسنشلحلنأنتحلتبنئحلسكراهوحل
حل.حل مانحليالقحل،حلف ذسحلست لحلسكلمانحلفللدس حلسكلمانحلأنىلحلل 
حلوحلأعووينحلسكديوواحل كووانحلأاسووشحلأبوونئحلسكووبأنااحلنأ وول حل:حلوحللوواوحلحل7عوولحلسن وولحللوولحلعبوووحلعنوو 

حل.حل ىلحلل ط حللاكاه حلنجبئحلعبىحلسك دأدحلن  احلأامحل نحلكانحلي اا
أبنئحلسكثال حلسحلسك الشحلأشرتأانحلك حل م ماوهحلدأنوا حلنأبونئحلسحلحل7نكانحلعبوحلللحلسن  حل

حل.حلسكش اةحلس طد حلسنلحلنأنايفحلسحلسك الشحل م  حلدأنا سحلنأ  بقحللثمن 
لالنواحلأنواحلسحلسكطواس حل ذسحل طوو حل:حلأروواوحلحل7 عوتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعولحلعنوبحلسهللحللولحلسونانحللوواوحل

أوواحلطعضوودحللوولحلممووبحلتبوونئحلمثوو حلهوواسحلسكثووااحل:حلعنووادحلسكن ووديحل،حلفروواوحلحلجووااحلاووا حل،حلفاك ضووتحلفوو ذس
نأبوكحلهواسحلسكثوااحللواهوحلسسورتأ  حل:حلفربتحلكو حل:حللاوحل.حل7نأنتحلسحلس ايلحلسكايحلأنتحلفال حلملحلعبوحل

سحل مووانحلأ وو رالمحلكوو حلموواحلكوونئحلفالوو حلنكوواحلكن ووتحلمثوو حلذكووكحلسكبنوواسحلسحلحل7لووبأنا حلنك وودحلنكووانحلعبوووحل
حل.حل(4)نادحلهاسحلمدسةحلمث حلع:حل مانناحلهاسحلكراوحلسكناسحل

حل__________________
حل.حلسكشدأشحل،حلملحلسدسحلأ دنحلنسد حلأ ديحلكانحلسدأاحلأيحلاا  حلمدنلحلنس اة:حلوحلسك ديحلحل1
،حلكوانحلمولحلعبمواةحلسكعاموهحلنموباالذمحل،حللالو حلحل161وحلهاحلألاحلعنبحلسهللحلسضالانحلللحلسعالبحلللحلم دنقحلسك اسحل،حلس  اىفحلسنهحلحل3

حل.حلأاب حلملحلمدن
حل.حلاه  انحلأنحللاهاحل،حلكا لحلل حلنال الا حلنهدسلاالااحللالامحل،حلأن  حل ىلحلل:حلوحلسكراهوحلحل7
حل.حلوحلس دسدحلل حلعنادحلللحلكثرحلسكن ديحلنلال حلسللحلل رحلسكن ديحلنكعب حلسذاحلملحلسكناسكحل4

حل(حلحل3م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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كال لألحلأ بكمحل خال حل ذسحلأتاهتحلكماحلأ لألحلكب دأ حلسكوايحليو حلأنحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلأدسهتحلسحلأ  لحلسهلالته
:حلعنالوبحل،حلفرواوحل:حلأرواوحلكو حلحل7مدحللنواحللاكن ودلحلمواىلحلكبديواحل:حللاوحلحل(1)بسشحلس ذديحلعلحلأ حلخ

 نحلسكنووواسحللوووبحلأن ووودنسحلعبالوووكحلهووواسحل:حلفرووواكاسحلكووو حلحل7دخووو حللوووامحلمووولحلأهووو حلخدسسوووانحلعبوووىحلأ حلسن ووولحل
كانحلننالاحلسللحلن حلسللحلنو حلنكوانحلحلحل7 نحلأاسشحلللحلأعرااحل:حلفراوحلهلمحل:حلسكبناسحلسكايحلتبن  حل،حللاوحل

س  وال،حل[حلأوامحلكواحل]حللاكاه حلنجبئحلعاكئحليوحلفدعانحلفبمحلألع حلذككحلن  واحلحلأبنئحلسكبأنااحلنأ ل  
ن  وواحل.حلن ذسحل ووبثحلاووبق[حلن ذسحلنعووبحلنىفحل]حلمنو حل ىلحلل ووط حلن  وواحلعبووىحلس مووامحلأنوو حل ذسحل  وومحلعووبوحل

حل.حل دمحلسهللحلسندسمحللعالن حلماحلل حلمن حلنماحلكثدحل،حلنأ  حلسهللحلسنالوحللعالن حلماحلل حلمن حلنماحلكثد
 نحلأهوو حلسكلووعشحلموولحلموواسيلحل:حلخووربهحلموولحلأخووربحلعنوو حلأنوو حللوواوحلأ:حلعوولحلممووبحللوولحلعال ووىحللوواوحل

حل.حل(3)ينانحلأنحلأطبئحلعبىحلسكبنادحلنأكنئحلسنشلحلنكالئحلأ حم حلسكلمانحلذككحل
 (في اثر  الثياب  )

لواوحلحل؟أ وانحلكبموؤملحلعشودلحلألم وه:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حلعلحل سحاقحللولحلعموا حللواوحل
 حل  ووواحلسك ووود حلأنحلجعووو حلاوووااحلنعووومحل،حلنكوووالئحلذكوووكحلمووولحلسك ووودحل:حللووواوحلحل؟عشووودأل:حلنعووومحل،حللبوووتحل:حل

حل.حل(7)اانكحلاالكحللاك كحل
حل؟أ ووانحلكبمووؤملحلماوووهحلاوواا:حللبووتحل:حلمثبوو حل،حللوواوحلحل7عوولحلأ حل سووحاقحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حلنعم:حللاوحل
سكدطو حلأ وانحلكو حلعشودلحلألم وهحلحل7لبتحل  حل لدسهالمحلسك وا محل:حلعلحل سحاقحلللحلعما حللاوحل

الو حل،حلنك ولحلسك ود حلأنحلتبونئحلاوااحل حلنك ولحلذكوكحلألروىحلكثال:حلفرواوحلحل؟،حلأأ انحلذكوكحلمولحلسك ود 
حل.حلاانكحلسحلس  انحلسكرا 

حل__________________
،حلنكوو حلحلحل7وحلس وو حلعنووبحلسهللحللوولحلخووبسشحلسكن ووديحلس ذووديحل،حلأن وو حل ىلحلمذوودلحلمبووهحللاكن وودلحل،حلكووانحلموولحلأاووحااحلسك ووا محلحل1

حل.حلك اا
حل.حلسكن اطحلملحلاا حلنماحلجع حلعبىحل ذدحلسكضدس:حلوحلسكبنادحلالحلسكبنبحلوحللاك  دحلوحلحل3
لواوحل:حلأرواوحل.حلسكثوااحلسكودثحلسنبوقحلناوااحلسنبموهحلنمواحلأبونئحلكو حلأوام:حلنسكناكوهحل.حلسكويتحلتبونئحلكب جمو :حلااحلسك وانحلوحلاالوحل7

حل.حلسكثااحلنسل اك حلأيحلكن  حلسحلأنلاتحلسنبمهحلنس م ذان
حل
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 (في الدعاء عكد اللوس  )
سكبذوومحلسطعبوو حلاووااحلحل»حل:سحلاووااحلأبن وو حلحل7لوواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلمعانأووهحللوولحلعمووا حللوواوحل

هحل،حلسكبذومحلس  لووينحلفالو حلسوو دحلنعم وكحلن  وولحلعنادتوكحلنسكعموو حللطاع وكحل،حلسنمووبحلهللحلسكووايحلميولحلنلدكوو
حل.حل«حل  لينحلماحلأسرتحلل حلعا يتحلنأفم حلل حلسحلسكناس

سو احلناالاو حلحل(حلإ دا ح زلكداه فدي ليلدا القددرحل)ملحللطلحلاالاحلطبأبسحلنلدأحل:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل
،حل حلأخواحلسوالتاحلمولحلس واةحلن شحللعلو حلعبوىحلتنولوحلس الو وهحلحل:لاوحلحل(حلحكزأ المالئكاحل)مدلحل،حلف ذسحللب حل

سنمووبحلهللحلسكووايحلحل»حل:سكثووااحل سوواحلخضالضوواحل،حل حلاووبىحلفالوو حل كع وو حلندعوواحل لوو حلعلنطوو حلنلوواوحلسحلدعاووو حل
ناوبحلسهللحل،حلملحلأولوحلسحلسوعهحل ورحلحل«حل  لينحلماحلأفم حلل حلسحلسكناسحلنأنس يحلل حلعا يتحلنأابوحلفال حلكد 

حل.حلأنبىحلذككحلسكثاا
ل وومحلحل»حل:أروواوحل:حلحل7أبوونئحلسكثووااحلسجلبأووبحل،حلفروواوحلحلنسوولك  حلعوولحلسكدطوو حل7عوولحلأ حلطعضوودحل

سهللحلنلووواهللحل،حلسكبذووومحلسطعبووو حلاووووااحلميووولحلنتروووا حلنلدكووووهحل،حلسكبذووومحلس  لوووينحلفالوووو حل  ووولحلعنادتوووكحلنعمووووالحل
حللطاع ووكحلنأدسةحلسوو دحلنعم ووكحل،حلسنمووبحلهللحلسكووايحلك وواهحلموواحلأنس يحللوو حلعووا يتحلنأفموو حللوو حلسحلسكنوواس

حل.حل«
موواحل أأووتحل:حل،حلعوولحلطووبهتحلمووبسنحللوواوحلحل،حلعوولحلاوواحلحلس   قحل7موولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

ن حلأل وووومحللاك وووواأهحل،حل حلنسهللحلموووواحلكوووونئحللووووطحلاووووال حلحل7 طووووالحللووووطحلكووووانحلأ هووووبحلسحلسكووووبنالاحلموووولحلعبوووووحل
حل.حل(1)لطاسنال حل رحلهبكحلنماحلكانحلأبن ذماحلأامتاحل  حلسضبهحلسكناسحل

أيحلاوااحل:حلفرواوحلحل؟مواحلهواس:حلاالالواحلفربوتحلحل7 أأتحلعبىحلعبوحل:حلعلحلعبوحلللحلأ حل لالعهحللاوحل
حلحل؟عا لحلنأنششحلكبعدقأسرتحلمن حلكب

مولحل يووحلمولحلسكوبنالاحلمواحلجلأو حلكوانحلأأ ودحل:حلحل:علحلسك ادقحل،حلعلحليلاو حل،حلعولحلأمورحلس وؤمن حل
حل.حلسكايحلفالذاحلأ ضال حل،حلنملحلملحلأدمحلملحلسكبنالاحلماحلجلأ حلملحلأ لحلفالذاحلسوةحلأ ضال 

 نحلسكنوواسحلأوودنننحلأنحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حل نيحلعوولحلعنووبحلس عبووىحلموواىلحليوحلسووامحللوواوحل
حلمدحلذستحلحل7ماحلأ اةهحلذككحل،حل نحلأمرحلس ؤمن حل:حلكثرسحل،حلفراوحلككحلما حلحل

حل__________________
حل.حلالحلسك اف :حلنسك ضبهحلوحلمدكهحلوحل.حلمايلحللاك افهحلنمن حلس ك اله:حلوحلسكرطاسنحلوحلمدكهحلوحلحل1
حل
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أاوونححلعبوووحل حلموواوحلكوو حل،حلف وومعذاحل:حلأووامحلعبووىحلنوواسحلسوورحلموولحللوودألحلنعبالوو حللمووالصحلةوودقحل،حلفروواكاسحل
يحلأبوحلابل  حلأنحلجمولحل ودهتحلن حلأنعو حل ىلحل ن وانحلمنو حللشووةحلنأنحلأوافدهتحل حلأنالعو حلفلمدحلسكاحل7عبوحل

س نوحلفووا نوحلنجعبوو حلد سهوومحلفضعوو حلذكووكحلنابذوواحل كالوو حلفجعبذوواحل الوو حلسك موودحل،حل حللوواوحلكبووايحلأرووامحل
 ذسحلدعوواتحلل موودحلفااووعبحلفايووداحلس وواوحللدطبووكحلكلنووكحل حلتعمووبحلسكووب سهمحل وورحلتنثدهوواحل،حل حل:حلعبالوو حل

عاهتحل،حل حلدعواحللواك مدحل،حلفبمواحلملحلأودحلسك مودحليوداحللدطبو حلفوان ثدتحلسكوب سهمحل،حللع حل ىلحل ط حلمنذمحلأوب
هاسحلماوحلملحل حلماوحلك حل،حلفبماحلخدطاسحلأمودحللواككحلس واوحل:حللاوحلحل؟ماحلهاسحلس اوحلأاحلألاحلسن ل:حلفراكاسحل
سن دنسحلكو حلأهو حللالوتحلكنوتحلألعو حلسكوالذمحلمولحلسك مودحلفوالعثاسحلسكوالذمحلمولحلهواسحلس واوحللروب هتحل،حل:حل،حلفراوحل

حل.حل حلأ  حلأنحلأدننسحلغرحلذكك:حلحل7نبحلسهللحل حللاوحلألاحلع
نيك حلسننولحلمولحلحل(1)كنتحلألالتحلسحلم جبحلسك افهحلنأنلوحلسحلسكد نهحل:حلعلحلة ا حلسك ما حللاوحل

  فولحلس س كحلف نوو حلأنرووىحل:حلسكنرواوحلنكووانحلمولحلأهوو حلسكن ودلحل،حلف دطووتحلذستحلأوامحلفوو ذسحل طو حلأ وواتحل حل
،حلف دطتحلأتنع حلنهواحلم اطو حلحلعبوحلللحلأ حل اك :حلفرال حلحل؟ملحلهاس:حلكثالكحلنأترىحلكدلكحل،حلفربتحل

أوواحلمعشوودحلسك جووا حل أوواكمحلنسكالموو حلسكضوواطدلحلف هنوواحلتنضووقحل:حل ىلحلسوواقحلس لوو حل،حلفبموواحلأتاهوواحلنلووشحلنلوواوحل
موواحل:حلسك وبعهحلن حوقحلسكربكوهحل،حل حلملوىحل ورحلأتوىحل ىلحلسك موا ألحلفو ذسحلطا أوهحلتن ووحلعبوىحل وا حل،حلفرواوحل

أتالوو ذمحللوو حلملحلأديوواهتحل،حلفدددتوو حل،حلحل هحلأمووهحلأ سووبينحلأهبوووحلأل ووايفحلهلوومحللووب همحل وودسحل،حلفبمووا:حللاكووتحلحل؟كووك
هوواسحل:حلأوواحلهوواسحلخوواحلمنذوواحلسك موودحلن دحلعبالذوواحلد يذوواحل،حلفوول حل،حلفرالوو حلكب مووا حل:حلفوول حلأنحلأرنبوو حل،حلفروواوحل

مووواحلعدف وووكحلأووواحلأمرس وووؤم حل،حل:حلعبووووحللووولحلأ حل اكووو حل،حلفرنووو حلسك مووودحلن دحلسكوووب همحلعبوووىحلسجلا أوووهحلنلووواوحل
 حلملووىحل.حلمنوواأع  محلأ ضوودحلسهللحلكنوواحلنك وومأوواحلمعشوودحلسك جووا حلستروواسحلسهللحلنأ  ووناسحل:حلفوواغضدحليلحل،حلفروواوحل

نألنبتحلسك ماةحللا طدحلفبناحل ىلحل اناتحلفاس لذنحلاا ن حلفبمحلألذنحلك حلاوا  حلسنواناتحلندفعو حل،حل
مواحليودل كحلكوبفعكحل أوايحلنك وينحليودل كحل:حل،حل حللاوحلحل(3)أاحللنربحلأخدط حل يلحل،حلفعالهتحللاكب لحل:حلفراوحل

ملووىحل وورحلأتووىحلسوواقحلسك وودسلالئحل،حل حل.حلكووتالحلتووبفلحلم ووبماحليووعالضاحلف   وودحللعووئحلأعلوواو حلفالبلمووك
أوواحلأموورحل:حلفااوو حلسكدطوو حلفروواوحلحل؟أوواحلهوواسحلعنووبكحلاالووانحل م ووهحلد سهووم:حلفوو ذسحلهوواحللدطوو حلنسووالمحلفروواوحل

حلس ؤمن حلعنبيحل اط كحل،حلفبماحلعدف حلملىحلعن حل،حل
حل__________________

حل.حلوحلسكد نهحلوحللاكض ححلوحلمبهحللاك افهحلنأاب حلس  محلسكاسسعهحل1
حل.حللداحلل وحلسكب لحلوحللاك  دحلوحلسك اطحلأحل3
حل



 111حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

نعمحلعنوبيحل،حلفلخواحلاوال حلوحل:حللاوحلحل؟أاحلغالمحلعنبكحلاالانحل م هحلد سهم:حلفالشحلعبىحلغالمحلفراوحل
أنوتحلأنىلحللو حل:حلأواحللنوربحلخواحلسكوايحللثالاوهحل،حلفرواوحل:حلأ بياحللثالاهحلد سهمحلنس خودحللوب ي حلوحل حللواوحل

مولحل  حلأنحلنأنواحلأسو حالوحلحل(1)نأنتحلسوااحلنكوكحلسودلحلسكشونااحل:حلت عبحلس نربحلنختط حلسكناسحل،حللاوحل
أكن ووواهمحلسووواحلتبن وووانحلنأ عمووواهمحلسووواحلتطعموووانحل،حل:حلأرووواوحلحل6أتضلووو حلعبالوووكحل،حل عوووتحل سووواوحلسهللحل

ألطولحلهواسحلسكضلو حل،حل:حلفبماحلكنئحلسكرمالصحلمبحلأبهتحلسحلذككحل،حلف ذسحلهاحلأضل حلعلحلأاالع حل،حلفرواوحل
حلحل.دع حلكماحلهاحلف نحلس مدحلأسديفحلملحلذكك:حلهبمحلأكض حل،حللاوحل:حلفرطع حل،حلفراوحلسك المحل
سسورت حللمال واحلحل7 نحلعبوحلللحلأ حل اكو حل:حلأراوحلحل7 عتحلألاحلطعضدحل:حلاوحلعلحلأ حلل رحلل

هبووومحلسجلبووومحل،حل:حلسوووننالنالاحللل لعوووهحلد سهووومحل حلكن ووو حل،حلفموووبحلأوووبهتحلفووولسدحلعبوووىحلأاوووالع حل،حلفرووواوحلكب الووواطحل
سنمووبحلهللحلسكووايحلك وواهحلموولحلسكدأوواشحلموواحلأسوورتحللوو حلعووا يتحل:حلفرطعوو حل الوو حلسن ذووتحلأاووالع حل،حل حللوواوحل

عبووو حلاوووااحلميووولحلنلدكوووهحل،حلأسوووعىحلفالووو حل ديووواتكحلعموووديحلنأعمووودحلفالووو حلنأفمووو حللووو حلسحلسكنووواسحل،حلسكبذووومحلسط
موووولحلكوووونئحلاالوووواحلطبأووووبسحلفروووواوحلهوووواهتحل:حلكووووانحلأروووواوحلحلحل6 عووووتحل سوووواوحلسهللحل:حلم وووواطبكحل،حل حللوووواوحل

حل.حلسك بماتحلغضدحلك 
 (الدعاء  )

سكبذومحلسسورتحلعوا يتحلنيمولحل نعويتحلنأعوشحل:حلعنوبحلكونئحلسك ودسنأ حل[حلأرواوحل]حلملحلك وااحلسكنجوالحل
كحلن ووالناحلن حلكوو حل ىلحلذكووكحلناووا حلفال وونلحل يلحلس  اوووبحلنأذالجووينحلفدطوووحلن حلتعجوو حلكبشووالطانحلسحلذكوو

حل.حل  ت ااحلما مك
حل.حلكنئحلس ننالاةحلسكرمالصحللن حلسك دسنأ [حل:حللاوحل]حلحل8علحلسك ادقحل،حلعلحلعبوحل

حل.حل حلتبن  حلملحللالامحلن حلم  رن حلسكرنبهحلن حلس ن ان:حلنسحل نسأهحللاوحل
أأوولحلأتالووتحلفموواحلأعبوومحلأهحلحلموول:حلأاموواحلفروواوحلحل7سغوو محلأموورحلس ووؤمن حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

طب ووتحلعبووىحلع نووهحللووااحلن حلسووررتحللوو حلغوونمحلن حلكن ووتحلسوودسنأبوحلموولحللالووامحلن حلم ووحتحلأووبيحل
حل.حلننطذوحللاأبو

حل__________________
حل.حلوحلأراوحلسدلحلسكشنااحلوحللاك  دحلفاك شبأبحلوحلأيحلنشا  حل1
حل
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حل.حل ذسحلكن  محلنتايل حلفالبمسحلمالامن م:حللاوحلحل6علحلسكن حل
 ذسحلك ووواحلسهللحلمؤمنووواحلاالووواحلطبأوووبسحلفبال ايووولحل:حلحل7أمووورحلس وووؤمن حلحللووواو:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل

نكال  حل كع  حلأردأحلفالذماحلأمحلسك  ااحلنل حلهواحلسهللحلأ وبحلنيأوهحلسك دسووحلن نواحلأنلكنواهتحل،حل حلكالحموبحلسهللحل
سكايحلسرتحلعا ت حلن أن حلسحلسكناسحلنكال ثدحلملحل حل اوحلن حللالحل  حللاهللحل،حلف ن حل حلأع ىحلسهللحلفالو حلنكو حل

حل.حلأربسحلك حلنأ   ضدحلك حلنأرت محلعبال حلل  حلسبكحلفال حلمبك
 ذسحلتايولحلأ وبكمحلأنحلسوداحلأنحلأكو حلأنحلكونئحلأنحلفعو حلغورحلذكوكحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلساحلأ نع حلأنن وحلك حلأنحلأ موحل،حلف نحلملحلأضع حلكانحلكبشالطانحلفال حلسدك
موولحلأخوواحللووب احلنطعوو حلفالوو حلموواةحلنلوودأحلعبالوو حل نوواحلأنلكنوواهتحلمخ وواحلناالاوو حلموودلحلن شحل:حلنسحل نسأووهحل

حل.حلةحلعبىحلاال حلملحلألوحلسحلسعهحل رحلأنبىحلذككحلسكثااس ا
كوانحلأبونئحلاالالو حلسواحلأبووحلميالنو حل،حلفو ذسحلكونئحلاالواحلطبأوبسحلدعواحلحلحل7نسحل نسأهحلأخد حلعلحلسكديواحل

لربححلملحلماةحلنلدأحلعبال حل ناحلأنلكناهتحلعشدسحلنل حلهاحلسهللحلأ بحلعشودسحلنلو حلأواحلأأذواحلسك وافدننحلعشودسحل،حل حل
فمولحلفعو حلذكوكحلملحلأولوحلكوانحلسحلعالشوهحل غوبحلمواحللرووحل:حل شحلذككحلس واةحلعبوىحلذكوكحلسكثوااحل،حل حللواوحل

حل.حل(1)ملحلذككحلسكثااحلسبكحل
سسووورت حللووواكعدسقحلحل7 نحلعبالووواحلأمووورحلس وووؤمن حل:حلأرووواوحلحل7 عوووتحلألووواحلطعضووودحل:حلعووولحل  س لحللووواوحل

لمال احلسننالنالاحلغبال احللل لعهحلد سهمحل،حلفرطلحلكمال حل ىلحل ال حللب حلأاالع حلمشمدسحل ىلحلن وشحلسوال حل
حل.حل(3)حل،حلفبماحلكن  حلابحلسهللحلنأا حلعبال 

مولحلملحلجوبحل  س سحلفبالبونئحلسودسنأ حل،حلنمولحلملحلجوبحلنعبو حل:حللاوحلحل6علحلسللحلعناسحل،حلعلحلسكن حل
حل.حلفبالبنئحلخضا

حل__________________
حل.حلسنالطحلخياطحلل :حلسنالاطحل،حلالحلسك ب هحلوحللاك  دحلنسك  انحلوحل:حلوحلسك بكحلوحللاك  دحلنسكض ححلوحلحل1
حل.حلسكثااحلمبخ حلسكالبحلنةدطذاحلمل:حلوحلسك محلوحللاكلمحلنسك شبأبحلوحلحل3
حل
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 الفصل الثا ي
 (في طي الثوب وحكظيفه  )

أدىنحلس سووودس حلهدسلوووهحلفلووو حلس نووواةحل:حللووواوحلحل7عووولحل سوووحاقحللووولحلعموووا حل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلاااحلسك انحلن كراةحلسكنا حل(1)نسل اسوحل

حل.حل  احلسك د حلأنحلفع حلاااحلاانكحلاااحللاك ك:حللاوحلحل7نعن حل
 ووووحلسكثالوووااحل:حلحل7وحلألووواطعضدحللوووا:حلنعووولحلسن ووولحللووولحلعبووووحللووولحلأرطووو حل فووولحلسنوووبأ حللووواوحل

حل.حل س  ذاحلنهاحلألرىحلهلا
سكثوااحلسكنرووحلأ نوتحلسكعوبنحلنسكوبهلحلأواه حللواكنؤسحلنس شوطحلكبودأسحلأواه حل:حللواوحلحل7نعن حل

حل.حللاكالاةحلنس شطحلكبحالهحلأشبحلس يدسس
غ وو حلسكثالووااحلأوواه حلسهلوومحلنسنوولنحلنهوواحل ذووا حل:حللوواوحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلأيحلفشمدحل(3)حل(حلوثيابك فطهرحل):حلىلحللاوحلسهللحلتنا كحلنتعا.حلكب الل
حل.حلملحلسختاحلاالاحلفبالن ض :حللاوحلحل6 نحلسكن حل:حللاوحلحل7نعن حل،حلعلحلألال حل

حل.حلأيحلفا فعذاحلن حلفدهاحل(حلوثيابك فطهرحل)سحلحل7نعن حل
حل.ناالالكحلفر د:حللاوحلحل(حلوثيابك فطهرحل):حلسحللاوحلسهللحلتعاىلحلحل7نعن حل

 الفصل الثالث
  هافي لوس ح واع اللواس مع ارتالف حلوا

 (في لوس الثياب الويض  )
حل6سكن وواسحلموولحلسكرطوولحلف نوو حلكنوواسحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل8عولحلأ حلعنووبحلسهللحل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلنكناسناحل،حلنملحلأ لحلأبنئحلسك ا حلنسكشعدحل  حلملحلعبه
حل.حل نحلسهللحلاال حلي حلسجلماوحلني حلأنحلأد حلأادحلنعم  حلعبىحلعنبهت:حلحل7نلاوحل

حل__________________
حل.حلكن  حلسحلأنلاتحلسكش  حلنسنبمه:حلثااحلوحلسل اسوحلسكحل1
حل.حل4يأهحل:حلوحلسا لحلس لم حلحل3
حل
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حل.حلسك  انحلملحلكناسحلس ننالاة:حللاوحلحل7نعن حل
كووالئحلمولحلاالووال محلسوووةحلأ  وولحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللواوحلحل7عولحلطووالدحل،حلعوولحلأ حلطعضوودحل

حل.حلملحلسكنالامحلفاكن اهتحلنكضناسحلفال حلماتاكم
 (في لوس اخسود  )
د سعوهحلسوادسةحلن الب واناحلحل7 أأوتحلعبوىحلأ حلسن ولحل:حل حللاوحلعلحلسبالمانحلللحل سالبحل،حلعلحلألال

حل.حل(1)أ  قحل
ن ووولحلسحلسكد نوووهحلنعبالووو حلمخال وووهحلحل7خوووداحلعبالنووواحلأمووورحلس وووؤمن حل:حلعووولحلأ حل نالوووانحلسجلنووو حللووواوحل

حل.حل(3)سادسةحل
يوودمحلسكدطوو حلسحلسكثووااحلس سووادحل،حل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسن وو حللوولحلس   ووا حللوواوحل

حل.حلسادحلن حلأ ضلحلل حلس الت حلجا حلسحلسكثااحلس :حلفراوحل
 (في لوس اخصفر والمزعفر  )
ن ولحلسحلسكد نوهحلنعبالو حل  س حلأاوضدحلحل7خوداحلعبالنواحلأمورحلس وؤمن حل:حلعلحلأ حل نالانحلسجلنو حللواوحل

حل.حل(7)نمخال هحلسادسةحلنلدطبال حلنعالنحلنلالبهتحلعنللحل
أ وووبوحلعبوووىحللعوووئحلأ ضووواهلمحلنعبالووو حلطنوووهحلخووولحلاوووضدسةحلحل7خوووداحلألووواطعضدحل:حلعووولحل  س لحللووواوحل

حل.حلخلحلأاضدحل(4)لحلاضدسةحلنمطد حلنعمامهحلخ
سك ووووالديحلحل(1)موووواحلمووولحلسووووةحلأ  ووولحلعبووووىحلسك عنوووهحلمووولحلسكدأووواطحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حلس  نالحللاكلعضدسن
حل__________________

حل.حلوحلد سعهحل،حللاكلمحلفاك شبأبحل،حلطنهحلمشرالهحلس ربمحلن حلأ انحل  حلملحلاا حلكا ب عهحل1
نألا نالوانحلسجلنو حل،حل.حلدلولحلكو حلعبموانحلفوانحلملحلأ ولحلمعبمواحلفبوالئحل مال وهك واةحلأسوادحلم:حلوحلسنمال هحل،حلمؤن حلسنموالصحلحل3

حل.حل7 وحلملحلسكالملحل،حلكانحلملحلأاحااحلعبوحل:حلمن ااحل ىلحلطن حللطلحلملحلسكعداحلنلال حل
حل.حل مالححلل حلسكع احلنسكدمححل،حلأ اوحلملحلسكع احلنأل دحلملحلسكدمح:حلوحلسكعنللحلوحللاك حدأكحلوحلحل7
حل.حل دسةحلملحلخلحلذنحلأعالم:حلوحلس طد حلحل4
س والةلحل ذسحلكانوتحللطع و حلنس وبلحلنن وجاحلنس وبسحلنملحلت ولحلكضرو حلأيحللطع و حلن ذسحلكانوتحلكضرو حل:حلطحل،حلالحل أطوهحلوحلسكدأاحل1

د يفحلدلالرووهحلسكن وو،حلم مووهحلناووااحل:حلنسك ووالديحل.حلنأطبووقحلأألوواحلعبووىحلكوو حلاووااحلأشوون حلس بحضووهحلنكوو حلاووااحلكوو .حلفذوووحلمووالةل
حل.حل لالقحلطالب

حل
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 (في لوس المنصفر  )
مبحضووهحلاوودسةحلمشوونعهحللووبحلأاوودتحلسحلحل7بووىحلأ حلطعضوودحل أأووتحلع:حلعوولحلعنووبحلسهللحللوولحلعطوواحللوواوحل

حل.حلمبحضهحلس دأل:حلفراوحلحل؟ماحلهاس:حلطببهتحل،حلفربتحل
نعبالو حلمبحضوهحلم وناغهحللع وضدحللوبحلحل7دخبوتحلعبوىحلأ حلطعضودحل:حلعلحلسن محلللحلعالالن حللواوحل
 نواحل:حللبوتحلحل؟أواحل  ومحلمواحلترواوحلسحلهواس:حلفن ودتحل كالذواحل،حلفرواوحل:حلنضئحلان ذاحلعبىحلعاتر حل،حللاوحل

)حلأوواحل  وومحل:حلفروواوحلحل؟عنووبناحلمثوو حلهوواسحل،حلفووليحلسوووةحلألوواوحلنهوووحلعبالووك[حل دسهووقحلس]حلكنعالوو حلسكشووااحل
حل.حلأاحل  محل هحل بأ حلعذبحللعدس(حلملحل دمحل أنهحلسهللحلسكيتحلأخداحلكعنادهتحلنسكطالناتحلملحلسكد قحل

حل.حلأ دهتحل  حللعدسحل(1)ماحل سوحلكنئحلس ادحلس ضبمحل:حللاوحلحل7نعن حل
بأبلحلسنمودلحلف ن ومتحلنعبالو حلمبحضوهحلاودسةحلسوحل7دخبتحلعبوىحلأ حلطعضودحل:حلعلحلماككحللاوحل
يووووح تحلموووولحلهوووواسحلسكثووووااحلعبوووووحل نحلسكثرضالووووهحلحل؟ هحلأعبوووومحلملحليووووح ت:حل وووو حلدخبووووتحل،حلفروووواوحل

 حل.حل(3) نوووواحل ن ووووبوحلسحلهوووواسحل،حلفووووالحلت ووووباسحلسحلس  وووون حلس لووووداحل:حلأكووووده ينحلعبووووىحلكن ووووذاحل،حل حللوووواوحل
حل7 بر ذواحل،حل هحلخبواتحلفواحلفو ذسحلهووحلت وربأحلمولحلعبووحل:حللواوحلحل؟دخبتحلعبال حللعبحلف لك  حلعلحلسكثرضالوه

حل.حل7،حلفبمحلأ عينحلأنحلسم  ذاحلنهوحلت ربأحلملحلعبوحل
فل وبدتحلسكن ودحل:حلنعبالو حل  س حلأاودحل،حللواوحلحل7 أأوتحلألواحلطعضودحل:حلعلحلسن محللولحلعالالنو حللواوحل

قددل مددن حددر  ز كددا اهلل التددي حرددرو حل)أوواحلألوواحلممووبحل نحلهوواسحلكووالئحللوو حللوولسحل،حل حلتووالحل:حل كالوو حل،حلفروواوحل
حل.حل(7)حل(حللنواده والطيواح من الرز 

 (لندسي واخزر  واخرضر في لوس الوردي وا )
حل.حلمبحضهحلن دأهحل7 أأتحلعبىحلأ حلطعضدحل:حلعلحلسن لحلسكلأاتحللاوحل
حل.حل(4)االاحلعبسالاحلحل7 أأتحلعبىحلأ حلسن لحل:حلعلحلممبحلللحلعبوحللاوحل
حل__________________

حل.حلس شنلحلادلحل،حلكلن حلك ناهوحلادت حلكا م نلحلملحللناوحل أادلحلسك ن :حلوحلس ضبمحلحل1
حل.حلانمدلحلنس  بطكحلفاس  نالحلل:حلوحلس لداحلحل3
حلحل71يأهحل:حلوحلسا لحلس عدس حلحل7
حل.حلوحلكانحلأشن حلكانحلسكعبسحل4

حل
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حل.حل الب اناحلأ  قحل7 أأتحلعبىحلأ حلسن لحل:حلعلحلسبالمانحلللحل سالبحل،حلعلحلألال حللاوحل
حل.حللددسحلأخلدحلنهاحلمدمحل7 أأتحلعبىحلأ حلعنبحلسهللحل:حلعلحلأ حلسكعالةحللاوحل

سحليخدحلأوامحلمولحلسوذدحل ملوانحللعوبحلحل7دخبتحلعبىحلأ حلعنبحلسهللحل:حلعلحلألانحلللحلت ب حللاوحل
سحليخوودحلأووامحلموولحلسووذدحل ملووانحلحل9نوولوحلعبووىحل سوواوحلسهللحلحل7أوواحلألووانحل نحلطربأوو حل:حلسكع ودحل،حلفروواوحليلحل

حلوحلحل3فا مووهحلحل9لعووبحلسكع وودحل،حلفبموواحلاووعبحل ىلحلسك ووماةحلدعوواحل سوواوحلسهللحل وحلنكانووتحل ذسحل ع وو حلأطال وو 
سديفحلحل9وحلهلوواحل سوواوحلسهللحللن ووضذاحلنسكن ووشحلس خوودحلعبووىحل أسووذاحل،حلفروواحل(1)فلطال وو حلسحلعنوواةلحلم جووللحل

عولحلميالنو حل،حل حلأخواحلكضو حلفايوعذاحلسحل جودهتحل،حلحل9 نطكحلعبالاحل،حلفبع  حلفا مهحلفلطب  حل سواوحلسهللحل
أ حل:حلعوولحلأ ووا هتحلنأخوواحلكضذوواحلفايووعذاحلسحل جوودهتحل،حل حللوواوحلهلموواحلحل3فا مووهحلحل9نأطبووئحل سوواوحلسهللحل

هحلعولحلميو حلسكعودشحلأخوربهحلأ:حللبوىحلأواحل سواوحلسهللحل،حللواوحل:حللوا حلحل؟7أخربحلكماحلماحلأخربهحللو حلطربأو حل
أامحلسكرالاموهحلنأنحلسهللحلك واهحلاوال حلأ وبياحلأخلودحلنس خودحلن ديحل،حلنأنوكحلأواحلعبووحلعولحلميو حلسكعودشحل
نأنحلسهللحلك وواكحلاووال حلأ ووبياحلأخلوودحلنس خوودحلن ديحل،حلنأنووكحلأوواحلفا مووهحلعوولحلميوو حلسكعوودشحلنأنحلسهللحلحل

 دهووانحلطعبووتحلفووبسكحلفوو نحلسكنوواسحلأ:حلفربووتحل:حلك وواكحلاووال حلأ ووبياحلأخلوودحلنس خوودحلن ديحل،حللوواوحل
 ىلحلسك ووماةحل فعوو حل ىلحلطننوو حلفالذوواحلسوونعانحلغدفووهحلحل7أوواحلألووانحل نحلسهللحل وواحل فوولحلس  ووالححل:حلسكووا ديحل،حللوواوحل

طعبوتحلفوبسكحلأخوربهحللن ورهتحلمولحل:حللبوتحل:حلنأن حلك واهتحلاوال حلأ وبياحلأخلودحلنس خودحلن ديحل،حللواوحل
حلحل؟سكردسن

حل.(3)حل(حلفإذا ا شقت السماء فكا ت ورد  االدهالحل):حلأاحلألانحل نحلسهللحلأراوحل:حللاوحل
 الفصل الرابع

 في لوس الخز والحلا وغير ذلك
 (في لوس الخز  )
كوانحلحلحل7 نحلعبوحلللحلسن و حل:حلأراوحلحل7 عتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلسبالمانحللاوحل

حلنكانحلأشرتيحلسكثااحلسنلحلللكشحلد همحلأنحلمخ ماوهحلد همحل،حلف ذسحلحل(7) طالحلاددسحل
حل__________________

حل.حلنسط سبهتحلعبىحل:حلوحل   جلحللا  س حلحل1
حل.حل73يأهحل:حلوحلسا لحلسكدالحلحل3
حل.حلسكربد:حلنسك ددحل(.حليبحل)حلسكايحلكانحللاأاحلعبىحلسك ددحلنيعالشحلعن حل:حلوحلاددحل،حلك  شحلحل7
حل
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حل.حلخداحلسكش اةحللاع حلنت بقحللثمن حلنملحلأ لحلأ نلحلذككحللشوةحلملحلاالال حلغرحلسنل
أ ومحل،حل نواحلنبونئحلسكثوااحلسنولحلنسوبسهتحلألدحل:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلل النهحلللحلممبحللواوحل

نعبالووو حلطنوووهحلخووولحلسوووبسهاحلحل7 حللووولسحللا لدأ ووومحل ذسحلكوووانحلمعووو حلغووورهتحل،حللوووبحلأاوووال حلسن ووو حل:حللووواوحل
كوالئحلسحلسك وا حل نححل،حل:حل نواحلنبونئحلهواهتحلسكطالاك وهحلسكربلدأوهحلناوافذاحلمالوتحل،حللواوحل:حللبتحل.حلألدأ م

حلحل؟أ حلتد حلأن حلجلحلنأنايفحلنهاحل و
سحلسك وووالشحلحلأبووونئحلاوووال حل7كوووانحلعبووووحللووولحلسن ووو حل:حلعووولحلسن ووولحللووولحلعبووووحل،حلعنووو حللووواوحل

أشوورتأانحلكوو حل م ووماوهحلدأنووا حل،حلنأبوونئحلسحلسكشوو اةحلس طوود حلسنوولحلنأنووايفحلسحلسك ووالشحل م وو حلدأنووا سحل
حل.حلنأ  بقحللثمن 

كوانحلأ حلأبونئحلسكثوااحلسنولحل م وماوهحل:حللواوحلحل7علحلممبحلللحلم وعبلحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل
ألالوولحلاالوواحل:حلوحلكوواحللع و حلنت ووبلتحللثمنوو حل،حللووا:حلد هومحلفوو ذسحل وواوحلعبالوو حلسنوواوحلت وبقحللوو حل،حلفرالوو حلكوو حل

حل!حل؟لبحلابالتحلفال 
نأنواحل ايودحلحل؟عولحلطبوادحلسنولحل7سلوحل ط حلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلعنبحلسكدالحلللحلسنجااحللاوحل

طعبووتحلفووبسكحلهوووحلموولحللووالديحلن  وواحل:حلكووالئحللوو حللوولسحل،حلفروواوحلكوو حلسكدطوو حل:حلحل7،حلفروواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل
نهووحلخوا احلسحلحلفو ذسحلخدطوتحلمولحلس واةحلتعوالل:حلحل7هوحلكوالاحلختوداحلمولحلس واةحل،حلفرواوحلألواحلعنوبحلسهللحل

حل.حلكالئحلل حلللس:حل حل،حللاوحل:حللاوحلحل؟سكرب
خوداحلسن و حلسلولحلعبوووحل:حل،حلعولحلعبووحللولحلأ حلعمودسنحللوواوحلحل7مولحلك وااحل هوبحلأمورحلس ووؤمن حل

نعومحل،حل:حللواكاسحلحل؟هواسحل لوين:حلسحلسكد نهحلوحلنعبالو حللموالصحلخولحلن واقحلمولحلذهو حل،حلفرواوحلحل7وحلنعبوحلحل7
حل.حلفبعاهتحلفشر حلعبال حلنأخاحلسكطاقحلفرطع حللطعا

 (لحلا في لوس ا )
حل(1)هب حلفالذواحل بوهحلحل7أتىحلأمرحلس ؤمن حل:حللاوحلحل7علحلس عبىحلللحلخنالئحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

هووحل:حلسعطالكحلم اهناحل ب و حل،حلفول حلنلواوحل:حلأعطينحلهاهتحل،حلفل حلنلاوحل:حلحل7طالبلحل،حلفراوحلسن  حل
حل ب حل،حلسعطالكحلم اهناحلاالث:حلذككحل،حلفراوحلحلخرحلمل

حل__________________
حل.حل  س حلن دسةحلملحللددحلسنحلغرهت:حلنلال حل.حلك حلاااحلطبأبحل،حلنسجلملحل ب حلحل:وحلسنبهحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل115

أموواحلسنووكحل:حلأ لعوواحل،حل وورحللبوو حلمخ وواحلفلعطوواهتحل أاهوواحل،حل حللوواوحل:حلهوووحلخوورحلموولحلذكووكحل،حلفروواوحل:حللوواوحل
سللحلأمرحلس ؤمن حل،حل حلتبن ذاحلف اسكحلف ض بهاحلنأك احلفاهتحلسنمئحل بو حلمخ وهحل:حلتبن ذاحلفالراوحل
حل.حلملحلس  بم 

 (حر ر والد واو في لوس ال )
نمعو حلاوااحل دأودحل،حلفرواوحلحل6أتىحلأسامهحللولحل أوبحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل8علحلطعضدحل،حلعلحلألال حل

حل.حلك حل،حل حلأمدهتحلفشر حلمخدسحلل حلن او حل(1)هاسحلكناسحلملحل حلخالقحل:حلحل6
حل.حل حلأ بححلكنئحلسندأدحلنسكبأنااحلكبدطاوحل،حلفلماحللالع حلفالحلللسحلل :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حلحل؟أن حلست حلعلحلكنئحلسندأدحلنسكبأنااحل8نحلأ حلسن لحلعلحلأ حلعنبحلسهللحلأ

حل.حلأماحلسحلسنداحلفالحلللسحلن نحلكانحلفال حل ااال :حلفراوحل
حل7خووداحلسن وو حلسلوولحلعبوووحل:حل،حلعوولحلعبوووحللوولحلعموودسنحللوواوحلحل7موولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلسحلسكد نهحل ىلحليخدحلسنبأ حل7نعبوحل
دهرووانحلكركنذوواحل،حلفبموواحللبسلووهحلحل7أتووىحلعبوووحل:حلعوولحلعموودنحلأنحلعموودحللوولحلنعجووهحلسك وو اهحللوواوحل

عولحلسك وضهحل]حل كوتحلأوبهتحلحل(3)ل محلسهللحل،حلفبماحلنيلحلأبهتحلعبىحلسكردلواسحل:حلنيلحل طب حلسحلسكدكااحللاوحل
حل.حلنعمحل،حلفبمحلأدك حل  حلأننىحلأن حلدأناا:حللاكاسحلحل؟أدأنااحلهو:حلفراوحل[حل

 (في لوس القسي وغيره  )
وحلحل6 سواوحلسهللحلحلهنواه:حللواوحلحل7 نحلعبالواحل:حللواوحلحل7عولحلدسندحللولحلسود انحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل

نسك  و محللاكواه حلنأنحلأ كو حلعبوىحلمثورلحلاودسةحلنأنحلألودأحلنأنواحلحل(7)ن حلألاوحلهناكمحلوحلعولحلكونئحلسكر ووحل
حل.حل سكل

حل__________________
حل.حلسكن ال :حلوحلسنالقحلحل1
حل.حلل مهحلس راسحلس دتضلحلملحللبسمحلسك داحلنملحلمؤخدهتحلأيحل ناحلسك دا:حلوحلسكردلاسحلحل3
حل.حلمايلحلم د:حلنلبحلأ  دحلوحلوحلسكر وحلمن ااحل ىلحللئحلوحللاكض ححلحل7
حل
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 الفصل الخامس
 في التوختر في الثياب والتواضع فيها والترقيع لها واخقتصاد فيها ولوس الخشن

 (في التوختر في الثياب ) 
 هحل:حلأنحلأسووورتيحلكووو حل  س سحل،حلفربوووتحلحل7أمووودهحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلعنوووبحلسهللحللووولحلهوووالوحللووواوحل

مواحلطوان حلسك عنو حلفضووحل:حل نحلأ حللاوحل:حل حل،حل حللاوحلسلطلحلمن حلنكض:حلك تحلأاال حل  حلنسسعاحل،حللاوحل
حل.حلسكنا 

مووواحلطوووان حلسك عنووو حلمووولحلسكثوووااحلفضووووحل:حلذكووودحلمثبووو حلنلووواوحلحل7عووولحلعنوووبحلسهللحللووولحلهوووالوحل،حلعنووو حل
حل.حلسكنا 

 تووول حل ىلحلن وووشحلسك ووواقحلأنحل ىلحلسك عنووو حل:حللووواوحلحل6 فعووو حل ىلحلسكنووو حلحل(1)ألا سوووحاقحلسك ووونالعوحل
 نحلس سووناوحل:حل  البووهحلن نحلسهللحل حليوو حلس  البووهحللوواوحلن أوواكحلن سووناوحلس  س حل،حلفوو نحل سووناوحلس  س حلموولحلس

حل.حلملحلطدحلاال حلخالالةحلملحلأن دحلسهللحل كال حلأامحلسكرالامه[حل:حلنلاوحل]حلسحلس  س حلنسكرمالصحلنسكعمامهحل،حل
موودحل حلأاموواحلنمعوووحلسلوولحلحل7 نحلعبالوواحل:حلعوولحلأ حلمطوودحللوواوحلحل7نموولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

  فولحلاالوكحلن  س كحل حلتلكبو حلس  محل،حلفرواوحل:حلحلفلدلينحللرلال حلمع حلأنحللب لحلنلاو:حلعمحليلحل،حللاوحل
  احلألاوحلس فولحلاالوكحلن  س كحل:حلحل7عبوحل:حلفراوحل:حللاوحلحل؟ملحلذسحلسكايحلألداحلسللحلعمو:حلسللحلعموحل

حل.حلأ حل نعينحلكماحلمينلحلهاسحلسللحلعم :حلكرنربحلحل7 حلتلكب حلس  محل،حل حللاوحل
هحلكالاطووبحلمووولحل نحل أووححلسجلنوو:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحل[حلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل]حلعوولحلطووالدحل،حل

حل.حلم رلحلأكشحلعامحلن حلجبهاحلطا حل  س هتحلخالالةحل،حل  احلسك ربأاةحلهللحل احلسكعا  
حل__________________

،حلحل7وحلهاحلعمدنحلللحلعنبحلسهللحلللحلعبوحلسك اسحلسهلمبسهحل،حل للحلسختحلألأبحلللحلسن  حلسهلمبسهحل،حلملحلأاوحااحلسن و حلحل1
نعواشحلت وعانحلسونهحل،حلننرو حلعنو حلأنو حللواوحلحل7بووحللولحلسن و حلنكانحلألا سحاقحلملحلأعالانحلنارالحلع.حلسلحلسذبحلسكطشحلنل  

حل.حلخيط حلنهاحلألالئحلسكدأسحلنسكبحالهحل،حل ىلحليخدحلسنبأ حل7 فعينحلأ حل رحل أأتحلعبوحلللحلأ حل اك حل:حل
حل
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 نحلسهللحلأن ئحلسكثواهحلعطضو حلنس  ون حل  س هتحلنس نضوقحلسوبع  حللا ميوانحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل(1)

االاوووهحل حلأ بمذوووومحلسهللحلن حلأوووولكالذمحلنهلوووومحل:حلحل6 سوووواوحلسهللحللوووواوحل:حللووواوحلحل8نعنووو حل،حلعوووولحلألالوووو حل
]حلس دخوحلذأب حلملحلسكع مهحل،حلنس لكوحلسبع  حللاك ااحل،حلن طو حلسسو رنبكحللنوا حلاوب هتحل:حلعاساحلأكالمحل

حل.حل(3)نلبن حلس بىحلغشاحل[حلفالاس يحل
 ذسحلت ووامتحلأموويتحلعوولحلسوواوبذاحلنأ خووتحل:حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حلحل:نعنوو حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحليلاووو حل

حل.حل(7)سحل،حل بشحل  حللعلت حل ذعدنحللعلذمحللنعئحلسعا هاحلنمشتحلتن رتحل
موولحلمشووىحلعبووىحلس  محلسخ الووا حلكعن وو حل:حلحل6لوواوحلسكنوو حل:حللوواوحلحل:نعنوو حل،حلعوولحلألالوو حلعوولحليلاووو حل

حل.حلس  محلملحلحت  
 ذحلمودحلعبالنوواحلأسوادحلعبالوو حل ب ووانحلحل7 نواحلكضوووحلس  ووجبحلمولحلأ حلطعضوودحل:حلعولحللشوورحلسكننواوحللوواوحل

:حل نوو حلطنووا حل،حللبووتحل:حلحل7  حل،حلفروواوحليلحلألوواطعضدحلم وول حللاس ووبلحلموورتدحللووا خد حلنهوواحلأ ن وورتحلسحلمشووال
حل.حل ن حلطنا :حلطعبتحلفبسكحل ن حلساو حل،حللاوحل

أواحلألواذ حل نحلأكثودحلمولحلأوبخ حلسكنوا حل:حل  حلذ حل يووحلسهللحلعنو حلحل6ملحلابهحلماحلناىحلل حلسكنو حل
حلوحلفرووواوحل طووو حل نعووومحل،حلمووولحلكووونئحل:حللووواوحلحل؟هووو حلأنجووواحلمووولحلسك وووربحلأ وووبحلأووواحل سووواوحلسهلل:حلس  ووو  ربنن

ملحلا حلللواع  حلفروبحللود حلمولحل:حلن ب حلسكعنلحلنطاكئحلس  اك حلوحلأاحلألاذ حلسك ا حلن ك حلسنما حل
.حلملحلطدحلاال حلخوالالةحلملحلأن ودحلسهللحل كالو حلأوامحلسكرالاموه:حلأاحلألاذ حل.حلسك ربحلوحلأعينحلماحلأشرت حلملحلسك اقحلو

   لحلسكدط حل ىلحلأن ا حلسوالال حل،حل حلطنواححلعبالو حلفالمواحللالنو حلنلو حلكعنالو حل،حلفمواحلأسوض حلمنو حل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحل فلحلاال حلكاط حلسهللحلتعاىلحلفربحللد حلملحلسك رب:حلأاحلألاذ حل.حلسحلسكنا 

حل__________________
حل.حلس  ايف:حلنسك بعهحل.حلنأنضقحلماك حلأيحلأنضبهتحلنأفناهت.حل،حلأ خاهت:حلوحلأسن حلسك رتحلحل1
حل.حلسسمحلملحلسك لحلوحللاكض ححلوحلمع حلسك  حلنسنرب:حلوحلسك لحلوحللاك  دحلوحلحل3
اعو حل:حلتلوامحلسكشووةحل:حلأرواوحل.حلعوئحلسكن وكحلتلوامتحللاكلوادحلس عجموهنسحلل.حلت واهدحلأنو حلأاوم:حلوحلت وامحلعولحلسنوبأ حلحل7

حل.حلسنا حلنسكبهشه:حلنسكاعدحل،حللاكض ححل.حلالحلسعد:حلنسعا حل.حل ىلحلنض  
حل
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 (في التواضع في الثياب  )
خووداحلسحلاالووااحل  ووانحلفدطوولحلم وودعاحلحل7 نحلعبوووحللوولحلسن وو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

نكوانحل.حلاالا حلهاهتحلف لهحلك تحلعبوحللولحلسن و حلأاحلطا أهحل ديحلعبوحلاالا حلفربحلمشالتحلس:حلأراوحل
حل.حل ذسمشىحلكلنحلسكطرحلعبىحل أس حل حلأ نقحلميالن حلمشاك 

حل.حل نحلسجل بحل ذسحلكنئحلسكثااحلسكب حل  ى:حللاوحلحل7نعن حل
سكوووايحلحل7لموووالصحلأمووورحلس وووؤمن حلحل7أخوووداحل كالنووواحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلسن ووولحلسك وووالر حللووواوحل

حل.حل(1)اهحلأسنا حلنأبأ حلاالاهحلأسنا حلأاال حلفال حل،حلفشربتحلأسضب حلساينحلعشدحلسربسحلنلبن حلاال
 نحلاوووا ن محلكالشووورتيحلسكرمال ووو حلسك وووننالنال حل،حل حلخيووورحلغالمووو حل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلطعضووودحل

حل.حل(3)فاللخاحلأأذماحلساةحل،حل حلأبنئحلهاحلس خدحل،حلف ذسحلطان حلأاالع حللطع حلن ذسحلطان حلكضال حل اف حل
سووورت حللووواكعدسقحلسحل7 نحلعبالووواحلأمووورحلس وووؤمن حل:حلأرووواوحلحل7 عوووتحلألووواحلطعضووودحل:حلعووولحل  س لحللووواوحل

لمال ووواحلسوووننالنالاحلغبال ووواحللل لعوووهحلد سهووومحل،حلفرطووولحلكمالووو حل ىلحل الووو حلأنبووو حلأاوووالع حلمشووومدسحل ىلحلن وووشحل
فووبعاهتحللوو حل،حلفوو ذسحلكمالوو حل.حللبووى:حللبووتحلحل؟أ حلأ أ ووم:حلسووال حل،حلفبموواحلكن وو حلاووبسهللحلنأاوو حلعبالوو حلنلوواوحل

حل.حلاالاهحلأسنا حلنلبن حلاالاهحلأسنا حلن اك حلس هحلأسنا 
 وورحلحل7خدطنوواحلموولحلعبوووحل:حلعوولحلس اوون حللوولحلنناتووهحللوواوحلحل،حل7موولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

 حلتن ناسحللااودلحلعبوىحللااودلحل،حل حلملوىحل ورحلأتالنواحل ىلحلسكبحوام حل،حلفرواوحل:حلأتالناحلسك ما ألحل،حلفراوحل
 حلتنالعوواسحلسجلووديحلن حل:حل ىلحلسوواقحلسك وومكحل،حلفروواوحل[حل وورحلأتووىحل]حل حلتن وواسحلسحلسكبحوومحل،حل حلملووىحل:حل

حلأتىحل،حل حلملىحل رحلحل(7)س ا ماهوحلن حلسكطاسحل
حل__________________

نسكوودسنيحلهوواحلألاممووبحل  وولحللوولحل أووادحل.حلأسوونا :حلمووال حل وودسحلس فووامحلنسننلوودحلس ووبألحل،حلاعووهحل(حل:حللاك  وودحل)حلوحلسكشووربحلحل1
،حل  وولحلنكوو حلحلحل8سكعطووا حلسك وواسحل،حلس عوودن حللاك ووالر حل،حلموولحلأاووحااحلممووبحللوولحلعبوووحلسكنووالدحلنطعضوودحللوولحلممووبحلسك ووادقحل

حل.حلك اا
نسحللعووئحل.حلسووننالنحلنسوونن حللبووبسنحللوواكدنمحللالنذموواحلعشوودننحلفدسوو ا:حلبلحللوواكدنمحل،حلسحلسكب ووهحلمن ووااحل ىلحللبوو:حلوحلسووننالهحلحل3

حل.حلسكن كحلف ذسحلطا حلأاالع حللطع حلن ذسحلطا حلكضال حلطال 
:حلنسكطوواسحل.حل ووكحل اأوو حلأمبووئحلنكووالئحلكوو حلع وومحل  حلع وومحلسكوودأسحلنسك ب ووبهحل،حلس عوودن حللووانن بالئ:حلوحلسجلووديحلكوواموحلحل7

حل.حلذدحلفاقحلس اةسك مكحلسكايحلمياتحلسحلس اةحلفالعباحلنأ 
حل
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موواحلعنووبيحلأوواحلأموورحل:حللعووينحلاووال حل،حلفروواوحلسكدطوو حل:حلسكنوولس ألحلف ووانمحل طووالحللثووال حلنمعوو حللنووربحل،حلفروواوحل
لعوووينحلاوووال حل،حلفماك ووو حلسك وووالمحل ووورحلستضرووواحلعبوووىحل:حلس وووؤمن حل،حلفان ووود حل ووورحلأتوووىحلغالمووواحل،حلفرووواوحل

 خورتحلأ وبحلسكثوال حل،حل:حلسنعهحلد سهمحل،حلاااحللل لعهحلد سهمحلناااحللثالاهحلد سهومحل،حلفرواوحلك المو حللنوربحل
سنمووبحلهللحلسكووايحلك وواهحلموواحلأنس يحللوو حلعووا يتحل:حلفاخ ووا حلسكووايحللل لعووهحلنكوونئحلهوواحلسكووايحللثالاووهحلنلوواوحل

،حلفاسو برىحلعبالو حلفجواةحلحل(1)نأفم حلل حلسحلخبر حل،حل حلأتىحلس  جبحلس كوربحلف امو حلكاموهحلمولحل  وناةحل
موواحلحل:حلحل7فروواوحلعبوووحلحل نحلسلووينحلملحلأعدفووكحلنهوواسنحلد يووانحل هذموواحلعبالووكحلف وواياحل،:حلألوواسك المحلفروواوحل

حل.حلكنتحل فع حل،حلماك   حلنماك ينحلنستضرناحلعبىحل يى
خداحلملحلسكر دحل،حلفبناتحلمن حلف بمتحلعبالو حل،حلفالولحلحل7 أأتحلعبالاحل:حلعلحلأ حلم عبلحللاوحل

أبهتحلعبىحلأبيحل،حل حلمشىحل رحلأتىحل ىلحلدس حلفدستحل،حلفاسرت حلمن حللمال احلسننالنالاحللثالاوهحلد سهومحلأنحل
حل.حل(3)أبهتحلأ لعهحلد سهمحل،حلفبن  حلنكانحلكم حلكضا حل

أ ول حلفواقحلسودت حلنأدفولحل  س هتحل ىلحلأن وا حلسوالال حلنلالوبهتحلحل7 أأوتحلعبالواحل:حللواوحلحل(7)علحلنسال هحل
حل.حل تراسحلسهللحلنأنفاسحلسك ال حلكلن حلمعبمحلانالان:حلد لحلأبن حلسحلسك اقحلأراوحل

أمواحلكواحلكوانحليلحللموالصحلحل؟مولحلأودألحلسوالضو:حلأخداحلسالض حلفرواوحلحل7 نحلعبالاحل:حلعلحلعملحللاوحل
 سهووومحل،حلفاسووورت حللمال ووواحلسوووننالنالاحلكمووو حل ىلحلن وووشحلذ سعالووو حلن اكووو حل ىلحلمووواحل هن ووو حل،حلفدهنووو حللثالاوووهحلد

حل.حلن شحلسالال 
 ذسحلموبحل ود حلكمو حلحل(4)لمال واحل سلالواحلحل7 أأوتحلعبوىحلعبووحل:حلعلحلعنوبحلسهللحللولحلأ حلسهلواأ حللواوحل
حل.حللب حل ضدهتحلن ذسحلأ سب حلكانحل ىلحلساعبهت

حلسغ   حلسحلحل7 أأتحلعبالاحل:حلعلحلأ حلس سع حلسكعربيحل،حلعلحلألال حللاوحل
حل__________________

حل.حلسكرطعهحلسس معهحلس دتضعهحلملحلسكرتساحلنغرهت:حلوحلسك امهحلحل1
حل.حلوحلسك ضا حللاكض ححلسكايحل حلأضل حلعلحلسكشوةحلنأ انحللرب هتحل3
حل.حل7سك اهدحلأن حلأأااحلللحلنسال هحلملحلأاحااحلسكنالدحل:حلوحللض ححلسكاسنحلنك دحلسكش حلس عجمهحلحل7
بكئحلسنحلكوا لحلنهنودحللا ااو حلنهنودحللا لو حلنهنودحللو حلسوا سةحلسكلساحللبوبحللا نو:حلمن ااحل ىلحلسكلساحل،حلسحلسكراماسحل:حلوحلسكلس حلحل4

حل.حلننسسطحلنهندحليخدحللردل حلنعبىحلك حلنس بحلمنذماحلكا ل
حل
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سكضدستحلأامحلسجلمعهحل،حل حلسل ايفحللمالصحلكدسلالئحللثالاهحلد سهمحل،حلف بىحللاكنواسحلفالو حلسجلمعوهحلنمواحلخوالطحل
حل.حل(1)طدلان حل

عنوبكمحلفولتىحللوينحلدأواس حل،حلكوانحلحلحل7 نحلعبالاحل:حللاوحلحل7علحلساملحلللحلم دمحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
فاسوورت حلاالاووهحلأاوواساحللووبأنا حل،حلسكرمووالصحل ىلحلفوواقحلسك عوو حلنس  س حل ىلحلن ووشحلسك وواقحلنسكووددسةحلموولحل
لبسموو حل ىلحلابأالوو حلنموولحلخبضوو حل ىلحل كال الوو حل،حلفبن ووذاحل،حل حل فوولحلأووبهتحل ىلحلسك ووماةحل،حلفبوومحلأوولوحليمووبحلسهللحل

بن واهتحلنك ولحل حلنروب حلأنحلهواسحلسكبنواسحلسكوايحلأنن ووحلأنحلت:حل حللواوحل.حلعبىحلماحلك اهتحل رحلدخ حلمنلكو 
حل.حلمدسةحل،حلف ذسحللامحللاومناحلكانحلهاسحلسكبناس:حلعنانحلأنحلكراكاسحل:حلنبنئحلهاسحلسكالامحلكاحلفعبناحلكراكاسحل

 ذسحلهنطووو محلنسديحلم وووهحل:حل ع ووو حلأرووواوحل:حللووواوحلحل7عووولحلهشوووامحللووولحلسووواملحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
م وهحلأ وبحلكووالئحلفاكن واسحلخبروانحلاالوال محلأنحل و حلاالووال محلأنحلخشولحلاالوال محل،حلف نو حلكوولحلأذونطحلنسديحل

حل؟موواحل ووبحلسك وورب:حلفروواوحلعنووبحلسهللحللوولحلأ حلأعضووا حل:حلسحللبنوو حلسوووةحلموولحلسك ووربحل  حلغضوودحلسهللحلكوو حل،حللوواوحل
بدددل حل):حلسكدطووو حلأن ووودحل ىلحلنض ووو حل ذسحلكووونئحلسكثوووااحلسن ووولحلأشووو ذوحلأنحلأووود حلعبالووو حل،حل حللووواوحل:حللووواوحل

حل.حل(3)حل(حلاخ سال على  فسه بصير 
االوانحلخشونانحلأ وبوحلفالذمواحلاوالت حلحلكوانحل  :حللواوحلحل7علحلسللحلسنانحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حل،حلف ذسحلأ سدحلأنحلأ لوحلسهللحلسناطهحلكن ذماحلنسلوحلسهللحل اط  
 (في حرقيع الثياب  )

سكنواسحلنعبالو حل  س حلكدلوواسحلحل7خطو حلعبوووحل:حللواوحلحل7عولحل بحوهحللوولحل أوبحل،حلعولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حلحل.خيشلحلك حلسكرب حلنأر بيحلل حلس ؤمل:حلغباللحل،حلمدلايفحلل ا حل،حلفرال حلك حلسحلذككحل،حلفراوحل

حل7علحلعنبحلسهللحلللحلعناسحل احل طلحلملحلسكن دلحلنا حل اوحلندخو حلسك افوهحلنطوبحلأمورحلس وؤمن حل
حلمعاسدحلسكناسحلملحلأانناهتحللعبحل:حللاوماحلسحلسك اقحلنهاحلأناديحللنض  حل

حل__________________
حل.حلطالن حلن ال :حلملحلسكرمالصحل:حلوحلسجلدلانحل،حلللمحلس نوحلنسكثاهحلأنحلل  دياحلنتشبأبحلسكناةحلحل1
حل.حل14يأهحل:حلالامهحلوحلسا لحلسكرحل3

حلحل(حل5م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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لواوحل.حلسك ون الهحلو:حلأامنواحلهواسحلأنالولحلسجلوديحلنسكطواسحلنس ا مواهوحلعبانواهتحللوب تناحلهواهتحلوحلنكوانحلأرواوحلكب تو حل
فربووتحلهوواحلحل؟أوواحلسلوولحلعنوواسحلموواحلفعوو حلس وواو:حلف ووبمتحلعبالوو حلفووددحلعبوووحلسك ووالمحل،حل حللوواوحل:حلسلوولحلعنوواسحل

  وو حل حل،حل حلأتوواهتحلمنووادحلنمعوو حلسووالض حلأنوواديحلعبالوو حلل وونعهحلهوواحلأوواحلأموورحلس ووؤمن حلناب وو حل كالوو حلفروودلينحلنحل
كووواحلكوووانحليلحلسحللالوووتحلمووواوحلس  وووبم حلمثووولحلسووواسكحلأ سكحلمووواحللع ووو حل،حلفناعووو حلنسسووورت حل:حلد سهووومحل،حلفرووواوحل

حل.حللمال احللل لعهحلد سهمحلك حلنت بقحللب ي حلنأيافينحللب همحلاالاهحلأأام
مووينحلسووالضوحلموولحلأن ووايفحل:حلذستحلأووامحلسووالض حلفروواوحلحل7أخووداحلعبوووحل:حلعوولحلألأووبحللوولحلسوودأكحللوواوحل

حل.حلهاسحل،حلفباحلكانحلعنبيحلمثلحل  س حلماحللع  
االواحلخبرواحلمدلاعواحل،حلفن ودتحل كالو حل،حلحل7 أأوتحلعبوىحلأ حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلسكضل حللولحلكثورحللواوحل

سن ودحلسحلذكوكحلسك  وااحلوحلن حلك وااحلوحل،حلفن ودتحلفالو حلفو ذسحلفالو حل حلطبأوبحل ولحل حلحل؟مواحلكوك:حلفرواوحليلحل
حل.حلخبقحلك 

خيشولحلكو حل:حلسحلذكوكحل،حلفرواوحل:حلدلوايفحل،حلفرالو حلكو حل  س حلخبوقحلمحل7 ميحلعبوىحلعبووحل:حلنسحل نسأهحل
حل.حلسكرب حلنتاوحلل حلسكنضئحلنأر بيحلل حلس ؤمنان

 (في اخقتصاد في اللواس ) 
سكدطو حلأ وانحللوبحلغو حلدهودهتحلنكو حلمواوحل:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلمعانأهحلللحلنهو حللواوحل

فال  بووشحلموواحلحلنهالتووهحلسحلكناسوو حلنلووالحل،حل حلأوواه حلماكوو حلنأ  وورحل اكوو حل،حلفال وودهتحلأنحلأشوومتحللوو حلعووبنحل،
عبوىحلحل(1)حل(ليكفق ذو سنا من سنته ومن قدر عليه رزقه فليكفق مما آحداه اهلل حل):حلأ ذالؤحلل حل،حلفراوحل

حل.حللب حل اك 
 (في لوس الصوف والخشن ) 
طنوهحلاوا حللو حللمال و حلغبال و حل،حلحل7 أأوتحلعبوىحلأ حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلممبحلللحلكثورحللواوحل

حل.حل ذسحلأ دناحلأنحلن بوحلكن ناحلأخشلحلاالالناحل أأتحلأ حلأبن ذاحل،حلن نا:حلفربتحلك حلسحلذككحل،حلفراوحل
حل__________________

حل.حل3نس أهحلسحلسا لحلسكطالقحل،حليأهحل.حل ذسحلفدححلم الن  :حلمشتحلل حلوحللاك  دحلوحل:حلسك دن حللنبالهحلس عبسةحل،حلأراوحل:حلوحلسكشماتهحلحل1
حل
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نسهللحلكووتلحلاوودتحل ىلحلهوواسحل:حلأروواوحلحل7 عووتحلألاسن وولحلسكديوواحل:حلعوولحلمعموودحللوولحلخووالدحللوواوحل
لواوحل سوواوحل.حل كبولحلسننالوو حللعوبحلسكطالو حلن كن وولحلسنشولحللعوبحلسكبوو حلن تعووحللعوبحلسكبعووهحل(1)س مودحل
أواحلألواذ حل هحلأكونئحلسك بواللحلنأطبوئحلعبوىحلس  محلنأكعوقحل:حلسحلناال  حل  حلذ حل يووحلسهللحلعنو حلحل6سهللحل

أوواحلألوواذ حل.حلأاووالعوحلنأ كوو حلسنمووا حلل وورحلسووداحلنأ د حلخبضوووحل،حلفموولحل غوو حلعوولحلسوونيتحلفبووالئحلمووين
حل.حلكتالحلجبحلسكض دحلفالكحلم ب احل(3)اسحلنسك ضالقحلملحلسكثالااحلسكنئحلسنشلحلملحلسكبن

:حلمخوئحل حلأدعذولحل ورحلس مواتحل:حلحل6،حلعولحلسكنو حلحل;ملحلأمايلحلسكشوالكحلأ حلطعضودحللولحللالاأو حل
ن بو حلسكعنولحللالوبيحلنكونئحلحل(7)س ك حلعبىحلسنلوالئحلمولحلسكعنالوبحلن كوا حلسنموا حلمؤكضواحلنغورحلمؤكوشحل

حل.حلبيسك ا حلنسك  بالمحلعبىحلسك نالانحل،حلك  انحلسنهحلملحللع
سكن اسحلسك ا حلنكباسحلسحلأن وا حلسكنطوانحلف نو حلطولةحلمولحل:حلحل6ملحلك ااحلسكضددنسحللاوحلسكن حل

حل.حلسكننال
سكن ووووواسحلسك وووووا حلنمشووووودنسحلنكبووووواسحلسحلأن وووووا حلسكنطوووووانحلتوووووبخباسحلسحلمب ووووواتحل:حلنلووووواوحلأألووووواحل

حل.حلسك مانست
هواحلأسون حل:حلذكدحلك حلأنحل سهنواحللواوحلسحلكنواسحلسكشوعدحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل!حل؟نأيحلم النهحلأع محلملحلم او حلسكبأل:حلسحلس  النهحل،حلفراوحللبنا
عبووال محللبنوواسحلسك ووا حلفووبنسحل ووالنلحلس ميووانحل،حلنلبووهحل:حلحل6موولحلك ووااحلسكضووددنسحللوواوحلسكنوو حل

ن نحلسكن وودحل ىلحلسك ووا حلأووا ثحلسك ض وودحلنسك ض وودحلأووا ثحلسن مووهحلنسن مووهحل.حلس كوو حلتعدفوواسحلسحلس خوودل
حل.حلفديحلسحلأطاسف محلمث حلسكبم

حل__________________
حل.حلسكدس هحلنخضئحلسكعاللحل،حلنسهلاةحلعامحلسكاسن:حلنسكبعهحلوحللض ح  حلوحل.حلوحلأيحلأمدحلسنالفهحلنسك بطنهحل1
حل.حل قحلكربهحلغلك :حلخال حلسك  الشحلأيحلماحلكثشحلن ج حل،حلملحلس شحلن سنحللداحل:حلوحلاضالقحلسكبناسحلحل3
حل.حلسكربدعهحل،حلنهوحلك اةحلأبرىحلعبىحل ذدحلسكبسله:حلس كا حلنسكاكا حل.حللدس حلس  م:حلوحلسنلالئحلحل7
حل
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 لفصل السادسا
 (1)في اراهيا لواس الشهر  والككت في اللواس 

 (في لواس الشهر  ) 
حل.حلكضىحللاكدط حلخلأاحلأنحلأبنئحلاالاحلمشذدسحلأنحلأدك حلدسلهحلمشذدل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حل نحلسهللحلأن ئحلسذدلحلسكبناس:حللاوحلحل7نعن حل
أوواحل:حلحل7،حلفروواوحللثالووااحلسكشووذدلحلحل7دخوو حلعنووادحللوولحلكثوورحلسكن ووديحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حللالوو حل

:حلحل6نعوومحل،حللواوحل سوواوحلسهللحل:حللواوحلحل؟أواحلألوواحلعنوبحلسهللحلتعالوو حلعبووحلهوواس:حللوواوحلحل؟عنوادحلمواحلهوواهتحلسكثالواا
حل؟مولحل وباكحلفواس:حلملحلكنئحلاالااحلسذدلحلسحلسكبنالاحلأكن  حلسهللحلكناسحلسكاوحلأوامحلسكرالاموهحل،حللواوحلعنوادحل

حل.حل6 باينحلنسهللحلأ حلعلحليلاووحلعلحل ساوحلسهللحلحل؟أاحلعنادحلت ذمين:حلحل7لاوحل
ملحلأ ولحلسووةحلأل وئحل كالو حلمولحلكونئحلسكثوااحلس شوذا حلنكوانحل:حللواوحلحل7أ حلسن ولحلس نوحلعلحل

حل.حلألمدحللاكثااحلسجلبأبحلفال مئحلسحلس اةحلنأبن  
 (في القكاع ) 

نهواحلطواكئحلسحلموؤخدحلحل7 أأوتحلألاسن ولحلماسوىحللولحلطعضودحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلنياححللواوحل
حل.حلسك عنهحلنترنلحلنأخداحلأذنال حلملحللناع 

حلحل.(3)سكرنايفحللاكبال حل أنهحل:حلوحللاحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
سلكينحلسذااحلللحلعنبحل ل حلأنحلسس لذنحلكو حلعبوىحلأ حل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلسكاكالبحلللحلانالححللاوحل

،حلفلدخب  حلعبال حلكالالحلنهاحلم رنلحلنأخاتحلك حلنسادلحلفطد  ذاحلك حلفجبوئحلعبالذواحل،حلفرواوحلحل7عنبحلسهللحل
نماكوووهحللاكنذوووا حل،حلفووولكرىحلأكوووقحللناعوووكحلأووواحلسوووذااحل،حلفووو نحلسكرنوووايفحل أنوووهحللاكبالووو حل:حلحل7كووو حلألووواحلعنوووبحلسهللحل

حل.حللناع 
حل__________________

حل.حلالحلسكن  هحلنهوحلسكنرطهحلسك ادسةحلسحلس لالئحلسنحلسكناللاةحلسحلس ساد:حلوحلسكن تحلوحلللمحلفض ححلوحلحل1
حل.حلسك ذمهحلنسك نهحل،حلهوحلسسمحلملحلسكدأ :حلوحلسكدأنهحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل
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سكرنوووايفحل أنوووهحللاكبالووو حل:حلحل7لووواوحلعبووووحللووولحلأ حل اكووو حل:حللووواوحلحل:عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل،حلعووولحليلاوووو حل
حل.حلنماكهحللاكنذا 

 (في التوشح ) 
 حلتضعوو حل،حلفوو نحلذكووكحلموولحلسك ووربحل:حلسحلسكدطوو حلأ اسووححللووا  س حلفوواقحلسكرمووالصحل،حللوواوحلحل7نعنو حل

حل.حل(1)
هوواحل:حلأنوو حلكودهتحلسك اسوححللووا  س حلفواقحلسكرمووالصحلنلواوحلحل7عولحلمموبحللوولحلم وبمحلعوولحلأ حلطعضودحل

حل.حلملحلفع حلسجلنالدل
حل.حل(3)أهنىحلسميتحلعلحلسس ماوحلسك ماةحل:حلحل6سهللحللاوحل ساوحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

أهنوىحلسمويتحلعولحل و حلس  س حلنعولحلس لنالوهحلنكشوشحل:حلأرواوحلحل6كانحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل(7)س ف اذحل

 (في لوس الصوف ) 
حل3عبووووىحلفا مووووهحلحل6دخوووو حل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7موووولحلك ووووااحلعموووولحلسكنالووووانحل،حلعوووولحلسك ووووادقحل
 وواحلحل6نتديوولحلنكووبهاحل،حلفووبمعتحلعالنوواحل سوواوحلسهللحلحلنعبالذوواحلك وواةحلموولحلابووهحلس لوو حلنهوووحلتطحوولحللالووبها

ولسدددوف حل)أووواحللن ووواهتحلتعجبووووحلمووودس لحلسكوووبنالاحلهوووالنلحلس خووودلحل،حلفروووبحلأنووولوحلسهللحلعبووووحل:حلأل ووودهاحل،حلفرووواوحل
،حلعلحلسكلهديحلملحلعالانحلس خنا حل،حلعلحلسلولحل(حلسك ا حلنسكالدحل:حلنسكثبهحل)حلحل(4)حل(حل نطيك ربك فترضى

،حلحل(1)ىحل  ووورحلنسحلسكشووو اةحلعبوووىحلم ووووححلسحلسك ووووالشحلعبوووحل7كوووانحلطبووواسحلسكديووواحل:حلأ حلعنوووادحللووواوحل
حل.حلنكن  حلسك باللحلملحلسكثالااحل رحل ذسحللد حلكبناسحلتلألحلهلم

حل__________________
حل.حلهاحلأنحلأبخب حلحتتحل لط حلس ميلحلنأبرال حلعبىحلمن ن حلس أ دحلكماحلأ اسححلسكدط حلهماو حلسالض :حلوحلتاسححللثال حلحل1
حل.حلمايلحلخيداحلمن حلسكالبس ك حا حللاكثااحلملحلغرحلأنحلجع حلك حل:حلوحلسس ماوحلسك ماةحلحل3
حل.حلالحللناةحلنهاحلاااحلمشراقحللبسم حلنملحلأ لحلك حلأ  س حلنأبنئحلفاقحلسكثالاا:حلوحلس لنالهحلحل7
حل.حلسك ا حلن بهتحلنع معاحللاكشعدحلنسكالد:حلنسكثبهحل.حل1يأهحل:حلوحلسا لحلسكلحىحلحل4
حل.حلك اةحلمعدن حلأعربحلعن حللاكنالسحلنأرعبحلعبال :حلوحلس  ححلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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 (اء في حشوه الر اأ بالكس) 
حل؟،حلسووت حلعوولحلسكدطوو حلجوودحلاالوو حل8عوولحل اعووهحللوولحلمذوودسنحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلأنحلأ حلسن وولحل

حل.حل هحل كدهتحلأنحلأ شن حللاكن اة:حللاوحل
ألطووودحلسكدطووو حلأ شووون حللاكن وووواةحلحل6كووووانحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل:عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل،حلعووولحليلاوووو حل

حل.حلنأنذىحلس دألحلأنحلت شن حللاكدطاوحلسحلكناسذا
حل.حلمحلملحلتشن حلل ذاك محل،حلنسدحلكذاك محلملحلنشن حللشنال مخرحلسنال :حللاوحلحل7نعن حل

 (في فرو السكجاب وغيره ) 
نهوواحلمع وو حلنهوواحلسحللنووهحلنلنوواةحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلأووانئحللوولحلأعرووااحللوواوحل

نلبسمووو حلةلووونهحل نووواةحلأذالوووىحلفالذووواحل يوووانحلةووودنطحلنعبالووو حلطنوووهحلخووولحلكال وووتحلحل(1)عبالووو حلغشووواةحلمووواس يحل
طعبوووتحلفوووبسكحلمووواحلترووواوحلسحل:حل حلاعاكووو حلم ذووودحللالمنالوووهحل،حلفربوووتحللاكث النوووهحلن حللاكدلالروووهحلنعبالووو حلنوووا

حل.حلهاحلذسحلعبو:حللاوحلحل؟سكثعاك 
،حلأنوو حلسووت حلعوولحلنووامحلسك وونايفحلحل8عوولحل اعووهحللوولحلمذوودسنحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلأنحلأ حلسن وولحل

أمواحلنوامحلسك ونايفحلوحلنسك ونايفحلمولحلسكطورحلوحلف نواحلن دهذواحل،حلنأمواحلسجلبوادحلفوا كناسحلفالذواحل:حلفرواوحلحل؟نطبادهوا
حل.حلمنذاحلسالتاحلسحلسك اللن حلتبن اسحل

مولحلحل(3)سهوبأتحل  حلطنوهحلفودنحل:حلأرواوحلحل7 عتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلسنانحللاوحل
حل.حلسكعدسقحل،حلف انحل ذسحلأ سدحلأنحلأ بوحلنلعذاحلفطد ذا

موواحلطوواةكحلموولحلدلووالحلسكووالملحلف وو حلفالوو حلن حلت وولوحل:حللوواوحلحل7عوولحلعنووبحلسهللحللوولحلسوونانحل،حلعنوو حل
حل.حلعن 

لووبحل أأووتحلسك وونجااحل:حلفروواوحلحل؟سك وونجااحلنسك ووما عوولحلطبووادحلسكثعاكوو حلنحلحل7نسووت حلسكديوواحل
حل.حلعبىحلأ حلنهناهحلعلحلسكثعاك حلنسك ما 

حل__________________
نعواةحلك  وو حلسكثالووااحلأنحل:حلسون حلس وودكلحل:حلنس  لونهحل،حللاك  وودحل.حلأن وو حل ىلحلموواس حللبوبحللوو حلسكاسسوطحلنسكن وودل:حلوحلمواس يحلحل1

حل.حلخلنذا
حل.حلاحلمعذاسكايحلأبنئحلملحلسجلبادحلسكيتحلاافذ:حلوحلسكضدنحل،حللاكض ححلحل3
حل
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 الفصل السابع
 في النمائم والقال س

 (في النمائم ) 
سكعمواومحلتالجوانحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل8علحلسك  اهحل،حلعلحلأ حلعنوبحلسهللحل،حلعولحلألالو حل

حل.حلسكعداحل،حلف ذسحلنيعاسحلسكعماومحلنيلحلسهللحلعلهم
حل.حلسع ماسحلتلدسدنسحل بما:حلحل7نلاوحل

نهوواحلخيطوو حلنعبالوو حل  س حلن دسةحلحل7 اكوو حلأ سهحلأ حلعبوووحللوولحلأ حل:حللوواوحلحل(1)عوولحلأ حل سووحاقحل
حل.حلنعمامه

سكعمواومحل،حل:حللواوحلحل(حلمسدومينحل):حلسحللاكو حلتعواىلحلحل7علحل  اعال حلللحليامحل،حلعلحلأ حلسن ولحل
ف وبهلاحلمولحللو حلأبأو حلنمولحلحل7نسعو محلطربأو حل.حلف بهلاحلملحلل حلأبأ حلنمولحلخبضو حل6سع محل ساوحلسهللحل

حل.حلخبض 
سنودمحلحل6دخو حل سواوحلسهللحل:حلهواحلأرواوحلنحلحل7 عوتحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلمعانأهحلللحلعموا حللواوحل

أامحلدخ حلم هحلنعبال حلعمامهحلسوادسةحلنعبالو حلسك والححل،حل حلخوداحل ىلحل نو حل،حلفبمواحلفودلحلمونذمحلسن ذوىحل
 ىلحلأن اسحللرالتحلمنذمحللرالهحلفضدلحلمنذمحل،حل حل ن ذىحل ىلحلسجلعدسنوهحلفر ومحلسك نواومحللو حلس  وبم حل،حل حل

حل.حل(3)أ دمحلندخ حلم هحل
حل.حلملحلأ لعهحلل رحلعمامهحل كع انحللعمامهحلأفل :حلحل6علحلسكن حل

حل.حلكانتحلعبىحلس الو هحلسكعماومحلسكنالئحلس دسبهحلأامحللب :حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
حلكنتحلملحلأ حلسحلس  جبحلفبخ حلعبوحلللحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلسبالمانحل،حلعلحلألال حللاوحل

حل__________________
حل.حلوحلهاحلسلا سحاقحلسك نالعوحل،حلنلبحلمدحلذكدهتحل1
نس  ووبمانحل،حلسحلسكعاسودحلموولحلسهلجودلحل،حلنكوواناسحل هواةحل اوو حلحل9 ووا احلفالو حل سواوحلسهللحلحلنسدحللو حلم ووهحلنسكطواوشحل،:حلوحل نوو حلحل3

نغوونمحلس  ووبمانحللوولماسوحلس شوودك حلنأهبذوومحل حلسووا نسحل كووالذمحل(حلنسدحللووبأا حلهوواس نحل)حلعشوودحلأكضوواحل،حلنسهنوولمحلس شوودكانحل ىلحلأن وواسحل
ختضالووشحلسكوودسةحلنلووبحلت  وودحلسكعوو حلنتشووبدحلنسجلعدسنووهحل،حلل  وو  حلسكعوو حلنحل.حلفووال  باسحلسحلس ن وواسحلنسهنوولمحلس شوودكانحل ىلحلسكطوواوش

حل.حلسك ناومحلل حلس  بم (حلحل9)حلنفالذاحلل محل ساوحلسهللحل.حلمايلحلل حلم هحلنسكطاوشحلعبىحلسنعهحلأمالاوحلملحلم ه:حلسكدسةحل
حل
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نك ووتحلأان وو حلنعبالوو حلعمامووهحلسووادسةحللووبحلأ سوو حل دفالذوواحلموولحلك ضالوو حل،حلفربووتحلكدطوو حللدأوو حلحل7سن وو حل
ماحلكوكحلملحلت ولكينحلعولحلأ وبحلدخو حلهواسحلس  وجبحل:حلفراوحلحل؟ملحلهاسحلسكشالكحلسكايحلأ  :حلسسبئحلمينحل

 هحلملحلأ حلأ ووبسحلدخو حلس  ووجبحلأ  ولحلهالوللحلسحلعالووينحلمنو حلفبوواككحل:حللبوتحل:حللواوحلحل؟غورحلهواسحلسكشووالك
حل.حل7ف ن حلعبوحلللحلسن  حل:حلسلك كحلعن حل،حللاوحل

 (في ايفيا التنمم ) 
حللالووبهتحلف ووبهلاحلموولحللوو حل7عبالوواحلحل6عموومحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل8عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل،حلعوولحلألالوو حل

ألنو حلفللنو حل،حل حل:حلأدلودحلفولدلدحل،حل حللواوحلكو حل:حلأبأ حلنل دهاحلملحلخبض حللب حلأ للحلأااللحل،حل حللاوحلك حل
حل.حله اسحلأ انحلتالجانحلس الو ه

 هحلياملحل ولحلخوداحلأدأوبحلسوضدسحلمع مواحلحتوتحلذلنو حلاالاواحل حلأ والن حل:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحل
حل.حلسك دقحلنسك دقحلنسندق:حل

 (الدعاء عكد التنمم ) 
سكبذوومحلسوواحلمووينحلل ووالماةحلس ميووانحلنتوواطينحلل ووااحلسك دسمووهحلنلبووبهحل نوو حلحل»:حلحللموولحلك ووااحلسكنجووا

حل.حلنكال عممحلملحللالامحلمن احل«حلس سالمحلن حلختبلحل لرهحلس ميانحلملحلعنرو
 (في القال س ) 

حل.حللبن الحلخلحلمنطنهحلل ما حل7 أأتحلعبىحلأ حلسن لحل:حلعلحلممبحلللحلعبوحللاوحل
بن والحللاللواةحلملودلهحلنكوانحلأبونئحلسحلأبونئحللحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلسنداحللبن الحلهلاحلأذنان

أبوونئحلموولحلسكرالنووئحلسكالمنالووهحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل8عوولحلطعضوودحللوولحلممووبحل،حلعوولحلألالوو حل
نكوانحلكو حللودنئحلأوربنئحل.حلنكانتحلك حلعمام و حلسك ونجاا.حلنسكناللاةحلنس لدلهحلنذستحلس ذن حلسحلسندا

حل.حلل 
م بوهحلأ و   حلحل7لوبحلكوانحل  حلعنوبحلسهللحل:حللواوحلحل(1)علحلسكدطو حلأبونئحلسكرب بوهحلحل7ست حلسكدياحل
حل.حلفاحلملحلسكشمئ

حل__________________
حل.حللبن الحلنم به:حلوحلسكرب  حلوحلكرنضاحلوحلحل1

حل
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أ وا حل واوحلسك عنوهحلنعبووحللد بوهحل،حلفرواوحلحل7 يىنحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلألأوبحللولحلخبالضوهحللواوحل
حل.حل حلتبن ذاحل اوحلسك عنهحلف هناحلملحل يحلسكالذاد:حلحل7

سعموووو حليلحللبن ووووالحل حلت ووووانحل:حلحل7لوووواوحليلحلألاسن وووولحلس نوحل:حللوووواوحلحلعوووولحلسن وووولحللوووولحلة ووووا 
حل(.حلس   دحللاك ضدحل:حلنس  نلحل)حلم نعهحلف نحلسك البحلمثبوحل حلأبنئحلس  نلحل

 الفصل الثامن
 (في لوس الخف والكنل ) 

حل.حلسحلخشحلا رحل(1)أبخ حلس  ايلحلحل7كانحل:حلملحللاوحلحل7علحلأاسدحلسنادمحل،حلعن حل
كانحلسحلسوضدحلنكوانحل ذسحلسوافدحلأدهحلحلحل7 نحلعبالاحل:حللاوحلحل7حلعلحلأ حلسك ناححل،حلعلحلأ حلعنبحلسهلل

فبنئحلاالال حلنتنانوحلأ بحلخضالو حلفبن و حل،حل حلأهوا حل ىلحلسنوشحلس خودحلحل(3)فنالناحلهاحللبحلأخاحلسحلسكبجلهحل
فاتنعو حلكاللخواحلسنوشحلمنو حلحل7كالبن  حل ذحلس طحل رحلملحلسك وماةحلفلوداحلخضو حلفلخواهتحل،حلفوانطبقحلعبووحل

بن حل وورحلأاوونححلفوولكرىحلسنووشحلف ووداحلموولحلسنووشحل وونلحل،حلف وونر حلنس تضوولحل ىلحلسك ووماةحل،حلفموواحل سوحلأوو
حل.حلنهاحل اله

كونئحلسنوشحلألأوبحلسحل:حللواوحلحل7ملحلم ماعاتحلنااوححلسكوبألحلأ حلسكربكواتحل،حلعولحلأ حلطعضودحل
حل.حللالحلسكن د

سحلسكشوو اةحلأمحلسحل:حل دمووانحلكوونئحلسنووشحلأمووانحلموولحلسجلوواسمحل،حلفرالوو حلكوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حلس اةحلكانحلأمحلاالضا:حللاوحلحل؟سك الش

أنحل:حل ل وواحلخضوواحلأاوودحل،حلفروواوحليلحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلحل(7)ندحلعوولحلأ حلسجلووا حل
موواحلعبمووتحلأنحلسنووشحلس اوودحلكوونئحلسجلنووالدلحل،حلفووا لالئحلس رشووا حلكوونئحلس كاسوودلحل،حلنس سووادحلسوون ناحل

سحل دأووقحلم ووهحلنعبالوو حلخووشحلأاوودحل،حلحل7ف ووحنتحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلألاسجلووا ندحلحل؟نسوونهحللووينحلهاسووم
حلحلكنتحل با ينحلمن حلسحلس ادحلأاحلسللحل ساوحلسهلل:حلفربتحلك حل

حل__________________
حل.حلمايلحلأ ايلحلفال حلأيحلأ  نجىحلنأ  حلل حلعلحلسك نالشحلنس  رتسح:حلوحلس  ايلحلحل1
حل.حلسا حلسكبال حلكب :حلوحلسكبجلهحلوحلملحلأدهحلسكدط حلوحلحل3
 كالو حلأن و حل،حلكو حلأاو حلنك وااحل أوبيحلس واه حلنحلحل8وحلسك اهدحلهاحل أادحلللحلس نا حلسهلمبسهحلملحلأاحااحلسكنالدحلنسك وادقحلحل7

حل.حلسجلا ندأه
حل
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أموواحلسحلسك ووضدحلفووالحللوولسحللوو حلف نوو حلأاوو حلكبموواةحلنسكطوو حل،حلنأموواحلسحلسنلوودحل:حلأنوو حلكوونئحلسجلنووالدلحل،حللوواوحل
حل.حلفال

حل.حلملحلسختاحلنعالحلفبال  جبها:حللاوحلحل6أنحلسكن حل:حلحل8علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحلألال حل
،حلفرواوحل سواوحلسهللحل،حلفرامحل ط حلفنانك حلسكنعو حلحل6سن ع حل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل6ن لومئحل سواوحلسهللحل:حللواوحل.حلنأدلو :حلسكبذمحل نحلعنبكحلترداحل كالكحلفردل حلن حلأ ن حل  حللاوحل:حلحل6
سكبذوومحل نحلعنووبكحلحتنوو حلسكالووكحل:حلحل6،حلفااوو حل كالوو حل طوو حلفلخوواهتحلفشوودل حل،حلفروواوحل سوواوحلسهللحلحل(1) حلعوو حل
حل.حلفل ن 

حل.حللحلنسكطذا سس جادلحلسناسةحلنلاأهحلكبنبنحلنعانحلعبىحلسك ال:حللاوحلحل8نعن حل،حلعلحلعبوحل
لواوحلحل(3)حل(حلفارلع  نليك إ دك بدالواد المقددس طدو حل):حلسحللاك حلتعاىلحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلكان احلملحلطببحلاا :حل
 (في استحواب اخ تناأ بالكنل المخصر  المنقوا ) 

  وواحليلحلعبووىحلهوواهتحل،حلفوو نحلهوواسحل:حلأتوواهحلسنبوو حللنعوو حل،حلفروواوحليلحل:حلعوولحلاووناححلسنوواسةحللوواوحل
أ حلأ أوكحل:حلحل7لواوحليلحلألواحلعنوبحلسهللحل:حللاوحلحل؟نملحلأألحلاا تحلسكالك:حلفربتحلحل،حل6 اسةحل ساوحلسهللحل
.حلهووحلكوك:حلهنذواحليلحل،حللواوحل:حلفلخداحل يلحلهواسحلسكنعو حل،حلفربوتحل.حللبى:حلفربتحلحل؟9 اسةحل ساوحلسهللحل

نلووبحل أأ ذوواحل:حلفحووانتحلعبالذوواحلنعبوو حلنكنووتحلأ ووانحل اووحالناحلعبالذوواحل،حلفروواوحلسلاأاووبحل:حللوواوحلاووناححل
حل.حل(7)نهوحلة دلحلمعرنهحل

حل.حل هحل مرتحلسكدط حلسكايحل حلأ سهتحلمعر حلسكنعب :حللاوحلحل7حلطعضدحلعلحلأ 
عبوووىحلنعووو حلنطووو حللووو حل يلحلف انوووتحلحل7 وووانتحلنعوووالحل  حلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلاوووناححلسنووواسةحللووواوحل

حل.حلة دلحلملحلن شحلسكنع 
حل__________________

حل.حل ماهت:حلوحلم،حلس اةحلملحلفال حلحل1
حل.حل13يأهحل:حلوحلسا لحل  حلحل3
حل.حلسكنع حلسكيتحللطلحلخ دسهاحل رحلاا سحلم  بل حلأيحلم  بلهحلسكاسطسكبلالقحلسن دحل،حلنهوحل:حلوحلس   دلحلحل7
حل
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:حلحل7نعبوحلنع حلس ا هحل،حلفراوحلألواحلعنوبحلسهللحلحل7كنتحلعنبحلأ حلعنبحلسهللحل:حلعلحلمنذاوحللاوحل
حل.حلفان د حل،حلفلخاحلس الناحلف  دهاحلل :حلهاسحل اسةحلسكالذادحل،حللاوحل

أواحلعبووحلمورحل:حلنعبووحلنعو حلغورحلة ودلحل،حلفرواوحلحل7 يهحلألاسن ولحل:حلعلحلعبووحلسك والديحللواوحل
حلحل؟أادت

 (في اراهيا عقد الشراك ) 
نأخوواحلنعوو حللعلووذمحلفحوو حلسوودسكذاحل:حللوواوحل.حلكوودهتحلعرووبحلسوودسكحلسكنعوو حلحل7 نيحلأنحلألوواحلعنووبحلسهللحل

حل.حل(1)
حل.حلأنوحلملحلعربحلسدسكحلنعب حل لبالئ:حللاوحلحل7نعن حل

 (في ايفيا اخ تناأ ) 
حل.حللن حلسكالم حلملحلسك نهحلكنئحلنع حلسكالم حللن حلسكال ا حلنخبلحلسكال ا :حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

»حل:حلموولحلك وووااحلسكنجوووالحل،حلسكوووبعاحلس وودنيحلعنوووبحلكووونئحلسنوووشحلنسكنعوو حلأبن وووذماحلطاك ووواحلنأرووواوحل
ل وومحلسهللحلنلوواهللحلسكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنن ووىحللووبموحلسحلسكووبنالاحلنس خوودلحلنان ذموواحلعبووىحل

حلل وومحلسهللحلسنمووبحلهللحلسكووايحل»حل:،حلفوو ذسحلخبعذموواحلفموولحللالووامحلنأروواوحلحل«حلسك وودسطحلأووامحلتوولوحلفالوو حلس لووبسم
حل  لينحلماحلأنلوحلل حللبموحلملحلس ذيحل،حلسكبذمحلان ذماحلعبوىحلاودس كحلن حلتلهلمواحلعولحلاودس كحلسك واي

حل.حل«
حل.حلسكنع حلنسنا :حلحل(3)حل(حلرذوا ز كتكم عكد ال مسجدحل):حلسحللاك حلتعاىلحلحل6لاوحلسكن حل

حل.حلتعاهبنسحلنعاك محلعنبحلألاساحلس  جب:حلحل6نلاوحل
 (في الشسع إذا ا قطع ) 

حلنهاحلأدأبحلأنحلأعليحلحل7ناحلملحلأ حلعنبحلسهللحلخدط:حلعلحلأعرااحلسك دساحللاوحل
حل__________________

حل.حلوحلسكشدسكحلوحللاك  دحلوحلسرحلسكنع حلعبىحل ذدحلسكربمحل،حلأيحل نبذاحل1
حل.حل71وحلسا لحلس عدس حليأهحلحل3
حل
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عنووبحلسهللحللوولحلسن وولحللالنووهحلكوو حلأنحلسلوولحل،حلفووانرطلحلس وولحلنعبوو حلفنووليفحللعووئحلسكرووامحلنعبوو حلن وو حلس ووعذاحل
حلحل.(1)اا  حلس  النهحلأنىلحللاك ربحلعبالذاحلحل7حلننانك حل أاهتحل،حلفراوحلألاحلعنبحلسهلل

حل.حل(3)ملحل للحلطن  حلنخ شحلنعب حلنا حلسبع  حلفربحللد حلملحلسك ربحل:حللاوحلحل7نعن حل
 (في المشي في  نل واحد  ورف واحد ) 
حل.حلكانحلميشوحلسحلنع حلنس بلحلنأ بححلس خد حلحل7 نحلعبالاحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
لحلسداحلماةحلنهواحللواومحلأنحلختبووحلعبوىحللوربحل،حلم:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
حل.حل،حلأنحلمشىحلسحل اسةحلنس بحلفعدمحلك حلسكشالطانحلملحلأضا ل حل  حلأنحلأشاةحلسهللحل(7)أنحللاتحلعبىحلغمدحل

 (في رلع الكناأ والخفاف إذا  لس ) 
 خبعاسحلنعاك محلف هناحلسنهحل  نهحلاالبوهحلنهواحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حل نسأهحل ذسحلأكب محلفاخبعاسحلنعاك محلف ن حلأ نححل لبسم محلن هناحلسنهحلاالبهنسحل.حلأ نححلكبربم 
ملحلكنئحلنعوالحلاوضدسةحل:حللاوحلحل7ملحلك ااحل  حلس ومهحلسحلسنشحلنسكنع حل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حل(4)حل(حلصفراء فاقع لو ها حسر الكاظر نحل)ملحلأنبذاحل رحلأ  ضالبحلما حل،حل حلتبىحلهاهتحلس أهحل
حل.حلدسةحلكانحلسحلسدن حل رحلأنبالذاملحلكنئحلنعالحلاض:حللاوحلحل7نعن حل

:حلدخبوتحلعبالو حل ل واحلنعوالحلسوادسةحلفرواوحل:حللواوحلحل7علحل نانحلللحلسبأدحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حلنماحلهوحلحل؟لبتحل؟أماحلعبمتحلأنحلفالذاحلاالثحلخ اوحل؟ماككحلنكنئحلسكنع حلسك ادسة

حل__________________
حل.حل مامحلسكنع حلل حلس انلحلسكاسطىحلنسكيتحلتبالذا:حلوحلسكش لحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل.حلس  ايفحلنماحلأشرتيحلكبمنلو:حلوحلسك بعهحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل.حلسنربحل،حلسكعطل:حلوحلسك مدحلحل7
حل.حل64يأهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل4
حل
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تلعشحلسكن دحلنتدخوحلسكاكدحلنتا ثحلسهلمحلنهوحلمولحلذكوكحلمولحلكونئحلسجلنوالدلحلعبالوكحللبونئحل:حلحل7لاوحل
سكواكدحلنتنضووحلحتوبحلسكن ودحلنتشوبحل:حللواوحلحل؟نمواحلهوو:حلسكنع حلسك ضدسةحلف نحلفالذاحلاالثحلخ اوحل،حللبوتحل

حل.حل:سهلمحلنهوحلملحلذككحلملحلكنئحلس ننالاةحل
حل.حلملحلسك نهحلسنشحلس سادحلنسكنع حلسك ضدسة:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلكنئحلسنشحلأدأبحلسحللالحلسكن د:حللاوحلحل7نعن حل

تلخواحل النواحلمولحل واوطحل:حلفالملحلأاال حلعردحلسنشحلنسكنع حللواوحلحل7علحلأ حلسن لحلسكع  ديحل
،حل حلتلووع حلعبووىحلسكعروودحلفالوواه حل نحلسوواةحلسهللحللبوووحل،حل حلحت وو حللدأرووكحلعبووىحلاوو دلحلأنحلعبووىحل جوودحل

حل.(1)
 تاسعالفصل ال

 في المسكن وما  جوز مكه وما خ  جوز وما  تنلق به
 (في المسكن الواسع وغيره ) 

حل.حلملحلسك عادلحلسعهحلس نلو:حللاوحلحل7علحلهشامحلللحلسن محل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلكبمؤملحل س هحلسحلسعهحلس نلو:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلسعهحلس نلوحلنكثدلحلسحملن :حللاوحلحل؟لحلأفل حلعاللحلسحلسكبنالاعحل7نست حلألاسن لحل
حل.حلسكعاللحللاك عهحلسحلس نا وحلنسكضل حلسحلسنبم:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل

 نحلألاسن لحلسسرت حلدس سحلنأمدحلماىلحلك حلأنحلأ حاوحل كالذاحلنلواوحلكو حل:حلعلحلمعمدحلللحلخالدحللاوحل
 نحلكووانحلألووواكحل:حلحل7اسن ووولحلفروواوحلألحل؟لووبحلأطووودتحلهوواهتحلسكوووبس حليل:حل نوو حلمنلكووكحل،حلفرووواوحلكوو حلس ووواىلحل:حل

حل.حلأاقحلفالنن وحلأنحلت انحلمثب 
مووولحلسوووعادلحلس ووودةحلس ووودألحل:حلحل9لووواوحلسكنووو حل:حللووواوحلحل8عووولحلسك ووو اهحل،حلعووولحلطعضووودحل،حلعووولحلألالووو حل

حل.حلسك انهحلنس   لحلسكاسسلحلنس دك حلسكنذوحلنسكاكبحلسك احل
حل نحلكببس حلسدفاحلنسدفذاحل:حللاوحلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحليلاو حل،حلعلحلعبوحل

حل__________________
حل.حلسجلدس هحلسناابهحلمنذا:حلوحلعردحلسكنع حلحل1
حل
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ن نحلهلووواحللدكووووهحلنلدك ذووواحلطووووادلحلمايوووعذاحلنسووووعهحلسووووا  ذاحلحل(1)سك وووا هحلسكاسسووووعهحلنسنبطووواةحلسك ووووانانحل
حل.حلن  لحلطاس حلطرسهنا
حل.حل(3)ملحلسعادلحلس دةحل  لحلعب  حلنسعهحلفناو حلنن افهحلم اياهتحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل

:حلأ لووولحلمووولحلسكشوورانلحل،حلفوووا  للحلسكوويتحلمووولحلسك وووعادلحلأ لوولحلمووولحلسك ووعادلحلنحل:حلحل6لوواوحل سووواوحلسهللحل
سجلووا حل:حلنس  لوولحلسكوويتحلموولحلسكشوورانلحل.حلس وودألحلسك ووانهحلنس  وو لحلسكاسسوولحلنسجلووا حلسك وواحلحلنس دكوو حلسكنذووو

حل.حلسك اةحل،حلنس دألحلسك اةحل،حلنس   لحلسكلالقحل،حلنس دك حلسك اة
حل.حل حلأؤملحلعنبحل رحلألملحلطا هتحللاسور :حلحل6نلاوحلسكن حل
حل.حل دمهحلسجلا حلعبىحلس ن انحلكحدمهحلأم :حلحل6نلاوحلسكن حل

 (في مقدار سمك الويت ) 
أاحلممبحلسللحللال كحلسونعهحلأذ يفحلفمواحلكوانحل:حلأن حللاوحلحل7علحلممبحلللحلم بمحل،حلعلحلأ حلطعضدحل

 نحلسكشووووالا  حلكال ووووتحلسحلسك ووووماةحلن حلسحلس  محل،حل  وووواحلأ وووو نانحل.حلفوووواقحلذكووووكحلسوووو نهحلسكشووووالا  
حل.حلسهلاسة

نعهحلأذ يفحلأنحلمثوانحلأذ يفحلفمواحلفواقحلذكوكحلفمحلودحل وكحلسكنالوتحلسو:حللواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل
حل.حلكبشالا  

كووو حلسووووةحلأدفووولحلمووولحل وووكحلسكنالووواتحلعبوووىحلت وووعهحلأذ يفحلفذووواحلم ووو لحل:حلأألووواحللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلسكشالا  

حل.حل ذسحلكانحل كحلسكنالتحلفاقحلمثانالهحلأذ يفحلفاك  حلفال حليأهحلسك دسو:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حلك حلسوةحلفاقحلسك  لحلحلحل:أراوحلحل7 عتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلسنانحللاوحل

حل__________________
حلوحل.حلسكضلوواة:حلوحلسك وا هحلحل1 حلوحلخبوالط حلوحلاوول س  وواكطانحلسكواألحلأموودهمحلنس وبحلموولحلسكولناحلنسكلنطووهحلنسكاكوبحلنسجلووا حل:حلنسنبطواة

حل.حلنس ه 
حل.حلس  رتسح:حلنس  ايلحل.حلسك ا هحل،حلأمامحلسكنالتحل،حلماحلسم بحلملحلطاسنن :حلوحلسكضناةحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل
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فموواحل سدحلعبووىحلسك  وولحلفذوواحلم وو انحل،حلأعووينحلسكنالوواتحل،حلأنحلموواحلكووانحل  ذوواحلفوواقحلأعووينحل ووكحلسكنالووتحل
حل.حلسك  لحلفماحلكانحلفاقحلسك  لحلم  ان

أنحلسكوبن حللوبحلسك نض و حل،حل:حلحل6أنحل طالحلملحلس ن ا حلس احل ىلحل ساوحلسهللحلحل:نعن حل،حلعلحليلاو حل
حل.حلس فلحلماحلسس طعتحلنسسلوحلسهللحلأنحلأاسلحلعبالك:حلحل6فراوحل ساوحلسهللحل

موواحلموولحل ن ووانحلأنووينحلفوواقحلمثانالووهحلأذ يفحل  حلنأوولنيحلسكشووالطانحلفالموواحلفوواقحلحل:حل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلمثانالهحلأذ يفحلنسكاسط حلأنحلأ   حلك حلفال حليأهحلسك دسوحل رحل حلألنيحلفال حلسكشالطان

حل.حلك حللناةحلفاقحلسك ضاأهحلأ انحلنلا حلعبىحلاا ن حلأامحلسكرالامه:حللاوحلحل7نعن حل
 ىلحلأأولحل:حلديحلمنوادحلمولحلسك وماةحلماحلأنينحل ن وانحلفواقحلمثانالوهحلأذ يفحل  حلنأنوا:حلأن حللاوحلحل7نعن حل
حلحل؟تدأبحلأاحلفاسق

كوو حللنوواةحلأنوو حلنلوواوحلعبووىحلاووا ن حلأووامحلسكرالامووهحل  حلموواحل:حلحل6موولحلطاسموولحلسجلوواملحل،حللوواوحلسكنوو حل
حل.حل لبحلمن 

 (فيما  ستحب عكد الوكاء ) 
مولحللو حلمنول حلفبالوالححل:حلحل9لاوحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحلألال حل،حلعلحليلاو حل

سكبذمحلسد دحلعينحلنعلحلأهبووحلننكوبيحلموددلحلسجلولحلنسكشوالا  حل:حلم حلس  اك حلنكالر حلكنشاحلنكالطعمحلن
حل.حلنلا كحليلحلفال حللنلنيلحلف ن حلأعطوحلماحلسلوحل نحلساةحلسهلل

 (في اخسراف في الوكاء ) 
حل.حلك حللناةحلكالئحلل ضا حلفذاحلنلاوحلعبىحلاا ن :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلاةحلنسكط ملحلك  حلما حلملحلغرحل ب حلسبطحلعبىحلس :حللاوحلحل7نعن حل
 (في اكس المكازأ ) 

حل.حلسكن اسحلأفنال  محلن حلتشنذاسحللاكالذاد:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلغ  حلس ناةحلنك ححلسكضناةحلعبنهحلكبد ق:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

حل
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 (في وقت في الويت والخروو عكه ) 
 ذسحل ذسحلخداحلملحلسكنالتحلسحلسك الشحلخوداحلأوامحلسنموالئحل،حلنحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل

حل.حلأ سدحلأنحلأبخ حلسحلسكش اةحلملحلسكربدحلدخ حلأامحلسجلمعه
كووانحلخيووداحل ذسحلدخوو حلسك ووالشحلكالبووهحلسجلمعووهحل،حلحلحل6 نحلسكنوو حل:حلنسحل نسأووهحل،حلعوولحلسلوولحلعنوواسحللوواوحل

حل.حلن ذسحلدخ حلسكش اةحلدخ حلكالبهحلسجلمعه
 (في اغال  اخبواب وغيرها ) 

قحلس لووواساحل،حلسوووت حلعووولحل غوووالحل8عووولحل اعوووهحللووولحلمذووودسنحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحلأنحلأ حلسن ووولحل
نأ ضووىحل.حلسغبووقحللالووكحلفوو نحلسكشووالطانحل حلأضوو ححللالوواحلم برووا:حللوواوحلحل؟ن  ضوواةحلسك وودساحل(1)ن كضوواةحلس نوواةحل

نأكضوووىحل نووواةكحلفووو نحلسكشوووالطانحل حلأدفووولحل نووواةحل.حلسووودسطكحلمووولحلسكضاأ ووورهحلنهووووحلسكضووول لحل حلحتووودقحللال وووك
حل.حلم ضل

حل.حل حلترتكاسحلسكنا حلسحللالات محل  حلتنامان:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
أ ضوووؤسحلس  وووالالححل،حل حلفدهووواحلسكضاأ ووورهحلف حووودقحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حلحللووواوحل7عووولحلسكديووواحل

حل.حلسكنالتحلنماحلفال 
 (فيما  تنلق بالمسكن ) 

أخدط نووواحلسجلووولحلمووولحلمنا كنووواحلأعوووينحل:حلفرووواوحل[حلفشووو احل كالووو حل]حلأنووو حلأتووواهتحل طووو حلحل7عووولحلأ حلطعضووودحل
لواوحل.حلس  طعباسحلسرا حللالات محلسنعهحلأذ يفحلنسطعباسحلسنمامحلسحلأكنوا حلسكوب:حلعما حلمنا هلمحل،حلفراوحل

حل.حلفضعبناحلفماحل أأناحلسالتاحلن ده :حلسكدط حل
:حل أأتحلااماحلخداحلملحلحتوتحلسودأدلحلفربوتحلكو حل:حللاوحلحل7علحلدسندحلسكدلوحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

تبووكحلم ووا حلموولحل:حلحل7فروواوحلألوواحلعنووبحلسهللحلحل؟(3)طعبووتحلفووبسكحلأهووبيحلكووكحل الووا سحلعنووبناحللبروواحلتردلوودحل
حل.حل7  اعال حلسكطرحل،حل ذسحلكنتحلم  اسحلفاختاحلمث حلهاهتحلف هناحللرالهحلاامحل

حل__________________
حل.حلنأليتحلأألاحلمعينحلس س  ا حلنمن حلسك ضاةحل،حلك  اا.حللبن :حلوحل كضاةحلس ناةحلحل1
حل.حلت اتحلنتدددحلاات :حلنتردلدحلسكطرحل.حلس لبقحلنهاحلسكايحلكانحلسحلكان حلساسدحلنلالام:حلوحلسكنبقحلحل3
حل
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هتحللاختواذحل ناحلمولحلسكا شوهحل،حلفولمدحلحل6ملحلك ااحلمولحل حليلودهتحلسكضرالو حل،حلسو احل طو حل ىلحلسكنو حل
حل.حلملحلسنمام

حل.حل نحلخضالشحلأطنحهحلسنمامحلكالطددحلسكشالا  :حلحل7نلاوحلأمرحلس ؤمن حل
مواحلسكعجومحل:حلنسحلسكعجمحلمولحلأمواسك محل،حلفرالو حلكو حلحل(1) تراسحلسهللحلفالماحلخاك محل:حلأألاحلحل7نلاوحل
حل.حلسكشالحلنسهلدحلنسنمامحلنأسناهتحلذكك:حللاوحلحل؟ملحلأماسكنا

حل.حلسكشالحلسحلسكنالتحلتددحلسنع حللالاحلملحلسكضرد:حلحل6لاوحلسكن حل:حلملحلسكضددنسحل،حلعلحلأنئحللاوحل
حل.حلنسك نا حلسحلسكبس حللدكه.حلسكشالحلسحلسكبس حللدكه:حلحل6نلاوحل

حل.حلنسكثالاهحللدكاتحلكثرل.حلنسكشاتانحللدك ان.حلنسكشالحللدكه.حلنسكد احلسحلسكبس حللدكه
حل.حلسكشالحلملحلدنساحلسجلنه:حلحل6نلاوحل

 بوااحل  حللووبسحلأهوو حلذكووكحلحلمواحلموولحلمووؤملحلأ وانحلسحلمنلكوو حلعنوول:حللوواوحلحل7عولحلأ حلعنووبحلسهللحل
:حللواوحلحل؟س نلوحلنلا كحلعبالذمحل،حلف نحلكان احلسان  حللبساسحلك حلأامحلمودت حل،حلفرواوحل طو حلكالوشحلأربسوان

حل.حللا كحلعبال محلن ن محلماحل ااحل دسم م:حلأراوحلهلمحل
حل.حل نحلسمدألحلعالتحلسحلهدلحل لط ذاحل رحلماتتحلعطشا:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حل(3)ات محل حل نعاسحلسنطا الشحلأنحلت  لحلسحللال:حلحل6نلاوحلسكن حل
حل.حل حلتطدلاسحلسكطرحلسحلأنكا هاحلف نحلسكبال حلأمانحلهلاحلنذككحل احلطعب حلسهللحلعبال حلملحلسكداه:حلنلاوحل

سختوووانسحلسحللالوووات محلسكوووبنسطلحلأ شووواغ حلفووواحل:حلحل6مووولحلك وووااحل ووو حلس وموووهحل،حللووواوحل سووواوحلسهللحل
حل.حلسكشالطانحلعلحلانالان م
حل.حلملحلأ نناحلوحلأه حلسكنالتحلوحلأ  حلسنمام:حلحل7علحلأ حلطعضدحل

حل__________________
حل.حلسنبسمحلنسنشمحلنغرهمحلملحلسناساله:حلنسناوحل.حلوحلفالماحلخاك محلأيحلمب  محلنأعطاكمحل1
هوواحل:حل وواودحلأشوون حلسك ووناناحل،حل اأوو حلسجلنووا  حل،حلل وورحلسكوودطب حل،حلأسووادحلسكبووانحل،حلنلالوو حل:حلوحلسنطووا الشحلاوولحلسنطووا حلحل3

حل.حلسنضاش
حلحل(حل9م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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سهلوودلحل:حلالووتحلأ ووبكمحلموولحلاالاووهحلنهوولحلعمووا حلسكنالووتحل حلأنن وووحلأنحلخيبوواحلل:حلحل7نلوواوحلألاسن وولحل
حل.حلنسنمامحلنسكبأكحل،حلف نحلكانحلملحلسكبأكحلأنال هحلفالحلللسحللاككحل لحل حلأرب ها

معدف ووو حلللنلووواتحلسك وووباستحل:حلسحلسكوووبأكحلمخوووئحلخ ووواوحلمووولحلخ ووواوحلس ننالووواةحل:حللووواوحلسكديووواحل
حل.حل(1)نسك رلحلنسكشجاعهحلنسك  انلحلنكثدلحلسكطدنلهحل

.حلأاواستحلسكبأ وهحلف هنواحل أتحلمب واحلفاسولكاسحلسهللحلنس غنواسحل كالوو  ذسحل عو محل:حلحل9نلواوحل سواوحلسهللحل
حل.حلن ذسحل ع محلهنالقحلسنمرحلف عاذنسحللاهللحلملحلسكشالطانحلف هناحل أتحلسالطانا

سكووبأكحلس لووالئحلاووبأروحلنعووبنهتحلعووبنحلسهللحل،حليوودسحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلأنووئحللوواوحل
حل.حلأنال  حلمع حلسحلسكنالتحل9حلنكانحل ساوحلسهلل.حلاا ن حلنسنلحلدن 

حل.حلسكبطااحلغنمحلفردسةحلأميتحل:حل6نلاوحل
حل.حل حلت ناسحلسكبأكحلف ن حلأبوحلعبىحلماسلالتحلسك الل:حلحل6نلاوحل
 حلت ووناسحلسكووبأكحلف نوو حلاووبأروحلنأنوواحلاووبأر حلنعووبنهتحلعووبنيحلنسكووايحللعثووينحللووانقحل:حلحل9نلوواوحل

حل.حلن ن حلأطددحلمامامهحلملحلسجلل.حلكاحلأعبمحللناحليدمحلماحلسحللرتت حل سرتنسحل أش حلننم حللاكاه حلنسكضله
مووولحلسك وووافدحلنسك ووواهلحل:حلاحلدأ ووواحلألوووالئحلسحلمنلكووو حليضووولحلمووولحلسووودحلاالاوووهحلمووولحلسختووو:حلحل9نلووواوحل

حل.حلنسك ا د
 نحلسهللحلتعوواىلحلخبووقحلدأ وواحلألووالئحلعنروو حل:حللوواوحلحل7موولحلك ووااحل نيووهحلسكوواسع  حل،حلعوولحلسكنووالدحل

حتتحلسكعدشحلن طالهتحلسحلختامحلس  محلسك العهحل،حلك حلطنواححللا شودقحلنطنواححللوا  داحل حلأ والححلدأوكحل
سووونحانحلسهللحلسكع وووالمحلسكوووايحلكوووالئحلحل:حلخضوووقحلانا الوو حل،حل حللووواوحلسحلس  محل وورحلأ وووالححل،حلفووو ذسحلاووواححل

حل.حل(3)ماحليملحلماحلتراوحلملحليبشحل حلكاذلاحل:حلكمثب حلسوةحلفالجالن حلسهللحلفالراوحل
أمووواحلسكووواكدحلفلخلووودحلنأمووواحل:حلسحللال ووو حل ناحلاوووامحلحل7 أأوووتحلألووواحلسن ووولحل:حل ن حلسجلعضوووديحللووواوحل

فالؤن وانحلنمواحلمولحلسن ضايوهحلحلأ حدكوانحلمولحلسكبالو :أضوتحلهلمواحلسننولحلنأرواوحلحل7ن أأ و حل.حلس نثوىحلف وادسة
حل.حل(7)أن ضلاهناحلملحلسكبال حل  حلسترىحلملحلدخ حلسكنالتحلملحلعدمهحلس  محل

حل__________________
حل.حلسجلمايف:حلوحلسكطدنلهحلحل1
حل.حلنخضقحلسكطاودحلأيحل ا .حل بهاحلنمن ذاها:حلوحلختامحلس  محلحل3
حل.حلن حلسك نا مطانيفحلنضئحلنهاحل دكهحلسكشوةحلكاللنوحلع:حلس ن ضامحل.حلسكبقحلنسك  دحللا االل:حلوحلسكضتحلحل7
حل
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كووالئحلموولحللالووتحلنوو حل  حلنفالوو حلاووامحل،حل نحلسووضذاةحلسجلوولحلأعنثووانحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.ل نالانحلسكنالتحل،حلف ذسحلكان حلفال حلاامحلعنثاسحللانمامحلنتدكاسحلسكناس

 الفصل الناشر
 (في الكجد واخثاث والفرش والتواضع فيها  )

أووتحلسحلمنلكووو حلنلووبسحلننسووواوبحلفدأحل7دخبوووتحلعبووىحلأ حلطعضووودحل:حلعوولحلعنوووبحلسهللحللوولحلعطووواحللوواوحل
حل.حلم ايفحلس دأل:حلحل7لاوحلحل؟ماحلهاس:حل،حلفربتحلك حلحل(1)نأ ا احلنمدسفقحل

:حلفرواكاسحلحل7دخو حللوامحلعبوىحلسن و حللولحلعبووحل:حللواوحلحل7علحلطالدحلللحلعنبحلسهللحل،حلعلحلسكنوالدحل
حلوحلفرواوحل حلوحلنلوبحل أنسحلسحلمنلكو حلل وا احلن وا ق   واحل:حلأواحلسلولحل سواوحلسهللحلنود حلسحلمنلكوكحلأسوالاةحلم دنهوه

حل.حلاحلسكن اةحلفنعطالذلحلمذا هلحلفالشرتألحلفاحلماحلسوةنحلكالئحلكناحلمن حلسوةن لنحل
ل وووطحلسكنالوووتحلكثالنووواحلنكوووانحلحل3 ووواحلتوولناحلعبووووحلفا موووهحل:حللووواوحلحل7عوولحلطوووالدحل،حلعووولحلأ حلطعضووودحل

حل.حل(3)فدسسذماحل هااحلكنلحلنمدفر ذماحلمشالحلكالضاحلنن ناسحلعادسحلأايلحلعبال حلسك راةحلف رتهتحلل  اةحل
حل6أدخووو حل سووواوحلسهللحل:حل ع ووو حلأرووواوحل:حللووواوحلحل7عووولحلسن ووو حللووولحلنعوووالمحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حلنسرتهاحلعناةحلنفدسذاحل هااحلكنلحلننسادأاحلأدمحلمشالحلم بحل8فا مهحلعبىحلعبوحل
حل.حلكانحلسبكحلكنلحلأربن حلفالنامحلعبىحلااف حلحل8 نحلفدسشحلعبوحلنفا مهحل:حللاوحلحل7نعن حل

حلسع ولوحلن واو حل6،حللاوحلممبحلللحل لدسهالمحلسكطاكرواهحل ن حلأنو حلحل8نسحلك ااحلماسكالبحلسك ادل حل
حلسحلمشدلهحلك حلسذدألحلوحلنس شدلهحلسكعبالهحلوحلفبخ حلعبال حلعمدنحلسحل

حل__________________
حلوحلحل1 حلوحللاك حدأوك حلوحلحل.حلمواحلنلوبحلمولحلم وايفحلسكنالوتحلنيومحللعلو حل ىلحللعوئحلم  وراحلأنحلمدكاموا:حلوحلسكنلوب حلوحلاولحل وط نس  واط

سكويتحلفعو حلحتوتحل:حل و انحلوحلاولحلمدفوقحلوحللاك  ودحلفاك:حلنس دسفوقحل.حلماحلأضدشحلمولحلمضوا شحلسك وا حلس بانوه:حلك ن حلنأسنااحل
حل.حلسكاسادلحلأ  لحلعبالذا:حلالحل دقحلن دلهحل:حلنسكنما قحل.حلس دفقحلملحلس  بلحلنس   ل

حلحل.سجلببحل،حلأنحلماحلملحلأبل :حل هااحلوحلك  ااحلوحل.حلسكدم :حلنسك ثال حل.حلسع  :حلوحلل طحلسكنالتحلحل3
حل
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 حل،حلنوواومحلعبووىحل  وورحللووبحلأاوودحلسحلطننوو حلننطووبحلعموودحل أووححلس هووحل9سكنالووتحلأهوو حلعطنووهحلنلوود حلنسكنوو حل
نكوانحلحل9فبماحلطبئحلسكنو حلحل(1)أاحلعمدحلهاسحلم ايفحلسنوحل:حللاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلماحلهاهتحلس ه :حلفراوحل

أموواحلأنواحلفلسووذبحلأنوكحل سوواوحلسهللحلن نوتحلأكوودمحلعبوىحلسهللحلموولحل:حلفروواوحلعمودحل.حللوبحلأاودحلسن وورحلسحلطننو 
:حلحل9حلفرواوحلسكنو .حللال دحلنك د حلنياحلفالماحلياحلفال حلملحلسكبنالاحلنأنتحلعبىحلسن ورحللوبحلأاودحلسحلطننوك

حل.حلأماحلتديىحلأنحلت انحلهلمحلسكبنالاحلنكناحلس خدل
عوولحلسك وودأدحلأ ووانحلفالوو حلسكوواه حلأأ ووبححل م وواك حلحل7سوولكتحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسكضلوو حللوواوحل

حل.حل نحلكانحلذهناحلفالحلن نحلكانحلماةحلسكاه حلفالحلللس:حلحل7لاوحلحل؟سحلسكنالت
االوو حل موواحللمووتحلأاووبوحلنلوو حلأووبيحلنسووادلحلفالذوواحل ا:حللوواوحلحل7عوولحلسنبوو حل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

فالذوواحل ااالوو حل وورحلفوولمدتحللوو حلحل(3)نلووبحلأهووبأتحل يلحل نض ووهحلموولحلسكشووامحل.حل وواودحل،حلفجعبووتحلعبالذوواحلاالووا
حل.حل نحلسكشالطانحلأسبحلماحلأذمحللا ن انحل ذسحلكانحلن بهت:حلنلاوحل.حلف رحل أس حلفجع حلكذالتهحلسكشجد

نهووواحلعبوووىحلل ووواطحلفالووو حل ااالووو حل،حلحل7دخووو حللوووامحلعبوووىحلأ حلطعضووودحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلسن ووولحل
حل.حلتحلأنحلأهن أ د:حلفراوحلحل؟ف لكاهت

 حللولسحلأنحلأ وانحلسك مااالو حلسحلسكنالواتحل ذسحل:حللواوحلحل7علحلمموبحللولحلم وبمحل،حلعولحلأ حلطعضودحل
حل.حلغرتحلسك ا ل

حل؟عوولحل ااالوو حلسكشووجدحلنسكشوومئحلنسكرموودحل7سوولكتحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلممووبحللوولحلم ووبمحللوواوحل
حل.حل حلللسحلل حل،حلماحلملحلأ لحلفال حلسوةحلملحلسنالاسن:حللاوحل

 نملول لده مدا حل):حلسلك  حلعلحللاوحلسهللحلعلنط حل:حللاوحلحل7علحلأ حلسكعناسحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
أماحلنسهللحلمواحلهووحلسك مااالو حل:حللاوحلحل؟ماحلسك مااال حلسكايحلكاناسحلأعمبانحل(7)حل(حل شاء من محار ب وحماثيل

حل.حلسكيتحلتشن حلسكناسحلنك لحل ااال حلسكشجدحلن اهت
حل  احلنن طحلعنبناحلسكاساو حلفالذاحل:حلحل7لبتحل  حلعنبحلسهللحل:حلعلحلأ حلل رحللاوحل

حل__________________
س ن نوهحل،حل:حلنعطنوهحل.حلسجلبوبحلمواحلملحلأوبل :حلالحل هااحلوحلكعموادحلوحل:حلنأه حلوحلكعمبحلوحل.حلسك دفه:حلوحلسكعبالهحلوحللاك  دحلنلبحلتلمحلوحلحل1

حل.حلن قحلسك بمحلأبل حلل حلس دمي:حلنسكرد حلوحللاك حدأكحلوحل
حل.حلدحلسكبسلهنسكايحلجع حلعبىحل ذ:حلنلال حل.حلسكرايل:حلنأألاحل.حلسكن اطحلسكايحلك حلمخ حل لالق:حلوحلسكطنض هحلحل3
حل.حل13يأهحل:حلوحلسا لحلسنلحلحل7
حل
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 حلللسحلماحلأن طحلمنذاحلنأضودشحلنأا ولحل،حل  واحلن ودهتحلمنذواحلمواحلن و حلعبوىحل:حلسك مااال حلننضدسذاحل،حللاوحل
حل.حلسناوطحلنسك دأد

كانوتحلعمويتحل:حل،حلعولحلعرالو حللولحلعنوبحلسكودالحلسنوا هحللواوحلحل7ملحلك ااحل هبحلأمرحلس وؤمن حل
حل(1)ك افوهحلنهواحلطواكئحلعبوىحللدذعوهحلاوا حلمن بوهحللاحل7حتتحلعرال حلللحلأ حل اك حلفبخبتحلعبىحلعبووحل

نيووكحل نحللال ووكحلس بووىحلم اعوواحل:حلسموودألحلكوو حلموولحللووينحل ووالمحل،حلفربووتحلهلوواحلحل7فووبخبتحلعبووىحلعبوووحل:حللاكووتحل
 حلتبوامالينحلفواسهللحلمواحلأود حلسوالتاحلأن ودهتحل:حلطواكئحلعبوىحللدذعوهحلاوا حلمن بوهحل،حلفراكوتحلحل7نأمرحلس وؤمن حل

حل.حل  حلأخاهتحلفطد  حلسحللالتحلس او
حتوتحلفدسسو حلأنحلحل7 أأوتحلخنولحلعبووحل:حلسهللحل،حلعلحلسالكحل،حلعلحلأم حللاكوتحلعلحلسدأكحلللحلعنبحل

حل.حلسحلفدسس 
حل__________________

حل.حلسكرطعه:حلنس ن بهحلعبىحللناةحلس ضعاوحل.حلسنرطل:حلنل  حلنتن  حل.حللطع حلنألان :حلوحلل ب حلل الحلملحللااحلل  حلحل1
حل
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 الواب السابع
 (في اخال والشرب وما  تنلق بهما وهو ثالثا عشر فصال  )

 فصل اخوأال
 (في فضل اطنا  الطنا  واصطكاع المنروف وصو  التطوع  )

ومددا ح فقددتم مددن شدديء فهددو حل):حلموولحلك ووااحلموولحل حليلوودهتحلسكضرالوو حل،حللوواوحلسهللحلسوونحان حلتعوواىلحل
اا  حلسكربالو حلفرواوحلسحلك الو حل[حلسحلذككحل]حلنلبحلمبححلسهللحلعلنط حلحل(1)حل(حل خلفه وهو رير الرازقين

م ولددو اددال بهددم رصاصددا ومددن  ددو  شددح  فسدده فاول ددك هددم و ددؤثرول علددى ح فسددهحل)[حل:حلسكعلأوولحل]حل
حل.حل(3)حل(المفلحول

ن حليملحللواهللحلمولحلسك  وىحلنأخواهتحل.حلماحليملحللاهللحلملحلسنلحلنأخاهتحلطاول:حلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
مووولحلأأرووولحللوووانبشحل:حلحل6نلووواوحل.حلعدأوووانحل،حل حللووودأحلنأوووؤادننحلعبوووىحلأنض وووذمحلنكووواحلكوووانحلفووومحلخ ااوووه

حل.حلس تحلنض  حللاكنضره
كووالتحل،حل نحل:حلحل7فروواوحل.حلسكشووحالححلأعووا حلموولحلسك ووامل:حل طووالحلأروواوحلحل7حلن وولحلأموورحلس ووؤمن 

سك املحللبحلأ ااحلنأ   ضدحلنأددحلسك المهحلعبىحلأهبذواحلنسكشوحالححل ذسحلسوححلمنولحلسكلكوالحلنسك وبلهحلناوبهحل
حل.حلسكد محلنلد حلسكلالشحلنسكنضرهحلسحلسنال حلسهللحلنألاساحلسكربحلن دسمحلعبىحلسجلنهحلأنحلأبخبذاحلسحالح

  عووامحلسكطعووامحلن فشوواةحلسك ووالمحلنسك وواللحللاكبالوو حل:حلحلس نجالوواتحلاووالث:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حلنسكناسحلنالام

كوواحلأنحل طووالحلأنضووقحلعبووىحل عووامحلأكووشحلد هوومحلنأكوو حلمنوو حلمووؤملحلنس ووبحلملحلأعووبحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلسدفا

حل__________________
حل.حل75يأهحل:حلوحلسا لحلسنلحلحل1
حل.حل9يأهحل:حلوحلسا لحلسنشدحلحل3
حل
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نمولحلكوانحلأوؤملحللواهللحل.حلخدحلفبال دمحليالض ملحلكانحلأؤملحللاهللحلنسكالامحلس :حلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
حل.حل حلتبلمحليالضكحلماحلأشقحلعبال :حلأراوحل[حلكانحل]حلنحل.حلنسكالامحلس خدحلفبالر حلخرسحلأنحلكال  ت

حل.حلأنوحلماحلأنبأحلل حلسحلس خدلحلابلهحلس اةحلأعينحلسحلس طد:حلأن حللاوحلحل7 نيحلعلحلأمرحلس ؤمن حل
دسةحلنملحلسرىحلكنبسحل ودسةحلمولحل نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحلي حل أدسدحلسك نبحلسن:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

حل.حلفالمهحلنغرهاحلأ ب حلسهللحلسحل  حلعدس حلأامحل حل  حل  حل ب 
نمولحل.حلملحلسرىحلس اةحلسحلمايلحلأاطبحلفال حلس اةحلكانحلكملحلأع وقحل لنوه:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

ومدن ححياهدا فكأ مدا ححيدا الكداس حل).حلسرىحلس واةحلسحلمايولحل أاطوبحلفالو حلس واةحلكوانحلكمولحلأ الواحلنض وا
حل.حل(1)حل(حل مينا

مووولحلأ ووو حلس عمووواوحل ىلحلسهللحلعلنطووو حل سووونايفحلطاعوووهحلس وووؤملحلنتنضوووالئحلكدل ووو حل:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلنللاةحلدأن 

.حلمولحلملحلأ و طلحلأنحلأ وبناحلفبال و حلفرورحلسوالع نا:حللواوحلحل7علحلأ حلسن لحلماسىحللولحلطعضودحل
حل.حلنملحلملحلأ  طلحلأنحلألن حللنا ناحلفباللن حللنا حلابحاةحل خاسننا

.حلنسكروودمحللثمانالووهحلعشووود.حلسك ووبلهحللعشوودل:حلحل6لوواوحل سووواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلنابهحلسكد محللل لعهحلنعشدأل.حلنابهحلس خاسنحللعشدأل

ماحلملحلسوةحل  حلنلبحلت ضبتحلل حلملحلأرنلو حلغوريحل  حل:حل نحلسهللحلتعاىلحلأراوحل:حللاوحلحل7نعن حل
 ورحلأنحلسكدطو حلكال  وبقحللواك مدلحلأنحللشوقحلسك مودلحلفل لالذواحلكمواحلحل(3)سك بلهحلف هحلستبرضذاحللالوبيحلتبرضواحل

حل.حلحلسكدط حلفباهتحلنف الب حل،حلفالبراهحلأامحلسكرالامهحلنهاحلمث حلأ بحلنأع محلملحلأ بأد 
.حل نحلسهللحلعلنطووو حليووو حلس  عوووامحلسحلسهللحلنيووو حلسكوووايحلأطعووومحلسكطعوووامحلسحلسهلل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حلسحلسنامحلسكنعرحل(7)نسكربكهحلسحللال  حلأسديفحلملحلسكشضدلحل
حل__________________

حل.حل71يأهحل:حلوحلسا لحلس اوبلحلحل1
حل.حلنسكضباحلوحلللمحلسكالمحلنتشبأبحلسكاسنحلوحلسجلحلحلنس ذدحلأض  حلعلحلأم :حلسك نانوحلل دعهحل:حلحلوحلسك برشحل3
حل.حل بحلسك الش:حلنأألاحل.حلس بأهحلنهوحلسك   حلسكع المهحلسكعدأله:حلوحلسكشضدلحلوحللض ححلف  انحلوحلحل7
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حل.حل نحلأنوحلملحلأبخ حلسجلنهحلس عدن حلنأهب حلنأنوحلملحلأددحلعبوحلسنام:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
أمياحلمؤملحلأنا حل ىلحلأخال حلس وؤملحلمعدنفواحلفروبحلأناوب حل ىلحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حل6
نكالئحلسوةحلأفل حلملحلس عدن حل  حلااسلو حلنذكوكحلهواحل.حل أأتحلس عدن حلكا  :حللاوحلحل7نعن حل
نكوالئحلكو حلمولحلأدغو حل.حلنكوالئحلكو حلمولحليو حلأنحلأ ونلحلس عودن حل ىلحلسكنواسحلأ ونع .حلسكايحلأدسدحلمنو 
 حلأوووؤذنحلكووو حلفالووو حل،حلفووو ذسحلسط معوووتحلسكدغنوووهحلنسكروووب لحلنس ذنحلن حلكووو حلمووولحلأروووب حلعبالووو.حلفالووو حلأروووب حلعبالووو 

حل.حلفذناككحل تحلسك عادلحلكبطاك حلنس طبااحل كال 
ت وو رهتحلنسوورتهتحلنتعجالبوو حل،حل:حل أأووتحلس عوودن حل حلأ ووبححل  حللووثالثحلخ وواوحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

ن نحلكوانحلغورحل.حلف نكحل ذسحلا دت حلع م  حلعنبحلمولحلت ونع حل كالو حلن ذسحلسورتت حل م و حلن ذسحلعجب و حلنهنلتو 
حل.حلمر  حلنن بت حلذكك

 ذسحلأ دتحلأنحلتعبوومحلأسوورىحلسكدطوو حلأمحلسووعالبحلفووان دحلمعدنفوو حل ىلحلموولحلأ وونع حل،حل:حللوواوحلحل7نعنو حل
ن نحلكوانحلأ ونع حل ىلحلغورحلأهبو حلفواعبمحلأنو حلكوالئحل.حلف نحلكانحلأ نع حل ىلحلمولحلهواحلأهبو حلفواعبمحلأنو حلخور

حل.حلك حلعنبحلسهللحلخر
انحلسكووربحللووا خاسنحلخالووا كمحل حووامكمحلنسوودس كمحل المكوومحل،حلنموولحلخوواكصحلس ميوو:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلنسك عوحلسحل اسوجذم
سووااحلسوو وحلمدهووقحلسحلسكووانااحلأ وو حل ىلحلسهللحلعوولحلنطوو حلموولحلسووالكحلعالووبحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حل ال 
حل.حلملحلأد حلماحلسفرتمحلسهللحلعبال حلفذاحلأس ىحلسكناس:حلحل9نلاوحلسكن حل

 نحلهلووواسحلسكشوووححلدلالنووواحلكوووبلال حل:حلمووواحلموووقحلس سوووالمحلموووا قحلمثووو حلسكشوووححل،حل حللووواوحل:حلحل6نلووواوحل
حل.حلكشع حلسكشدكسكنم حلنسعناحلحل
حل.حل(1)ابلهحل غالشحلخرحلملحلن كحلمذلنوحل:حلحل6نلاوحل

حل.حلسكربحلنسك بلهحلأنضالانحلسكضردحلنألأبسنحلسحلسكعمدحلنأبفعانحلمال هحلسك اة:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
حل__________________

حل.حلسكالالحهحلنماحلأربمحلهللحلتعنبس:حلوحلسكن كحلحل1
حل
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سوونع حلناعوواحلموولحلأنوواسيفحلحلسك ووبلهحللاكالووبحلتروووحلمال ووهحلسك وواةحلنتووبفل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلسكنالةحلنتضكحلعلحلاا نذاحلسنع حلسالطاناحلكبذمحلألمدهتحلأنحل حلأضع 

حل.حلابلهحلسك دحلتطضىحلغل حلسكدا:حللاوحلحل6علحلسكن حل
مولحلفو ححلعبوىحلنض و حللوااحل:حلف نو حللواوحلحل6ستنعواحللواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحلأمرحلس وؤمن حل

حل.حلم لكهحلف ححلسهللحلعبال حللااحلفرد
نوبحلأ ولوحلمولحلغورحل اطوهحلفالمواتحل  حلأ اطو حلسهللحلعلنطو حلمواحلمولحلع:حللواوحلحل7علحلسك وادقحل

حل.حل ىلحلسك ؤسوحللن حلأنحلمياتحلنأثنتحلك حلفاحلسحلسكنا 
أووواحل سوواوحلسهللحلعبموووينحلسوووالتاحل ذسحلفعب ووو حلأ نوووينحلسهللحلمووولحل:حلحل6لووواوحل طووو حلكبنووو حل:حللووواوحلحل7نعنوو حل

س غووو حلفالمووواحلعنوووبحلسهللحليننوووكحلسهللحلنس هوووبحلفالمووواحلعنوووبحلسكنووواسحل:حللووواوحلحل؟سك وووماةحلنأ نوووينحلأهووو حلس  م
حل.حلننكحلسكناسي

نكواحلأعبومحلس عطووحلمواحلسحل.حلكاحلأعبمحلسك او حلماحلسحلس  لكهحلماحلسلوحلأ بحلأ بس:حلحل7لاوحلسكنالدحل
 ذسحلكووانحلسكالووامحلسكووايحلأ ووامحلفالوو حلأموودحللشوووالحلحل7نكووانحلعبوووحللوولحلسن ووو حل.حلسكعطالووهحلموواحل دحلأ ووبحلأ ووبس

حل(1)حلف الححلنترطلحلأعلامهتحلف طنكحل،حلفو ذسحلكوانحلعنوبحلس  واةحلأكو حلعبوىحلسكروبن حل ورحلجوبحل أوححلس ودق
هوواتاسحلسكر ووايفحلنسغدفوواسحلآلوحلفووالنحلنسغدفوواسحلآلوحلفووالنحل،حل حلأووؤتىحل نوولحلن وودحل:حلنهوواحلاوواومحل،حل حلأروواوحل
حل.حلفال انحلذككحلعشامهت
حل.حلملحلفطدحلااوماحلفب حلأطدحلمثب :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حلحل.(3)كالئحلمؤملحلملحللاتحلسنعاناحلنطا هتحل انأاحلحل9نلاوحلسكن حل
ماحلكانحلك حللواككحلعنوبحلسهللحلعلنطو حلع وقحلملحلفطدحلسحلهاسحلسكشذدحلمؤمناحلااو:حلحل6نلاوحلسكن حل

أاحل ساوحلسهللحلكوالئحلكبنواحلنروب حلعبوىحلأنحلنضطودحلاواوماحل،حل:حلفرال حلك حل.حل لنهحلنم ضدلحل احلملىحلملحلذنال 
 نحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحلكوودميحلأعطوووحلهوواسحلسكثووااحلموون محلموولحلملحلأرووب حل  حلعبووىحلمالووهحلموولحلكوووحل:حلفروواوحل

حل.حلب حلعبىحلأكثدحلملحلذككأضطدحلفاحلااوماحل،حلأنحلسدلهحلملحلماةحلعااحلأنحل رستحل حلأر
حل.حلتضطركحلأخاكحلسك اومحلأفل حلملحلاالامك:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

حل__________________
حل.حلنسغدفاسحلأيحلأخانسحللا  دفه.حلماةحلسكبحمحل ذسحل نكحلف ا حلد ا:حلوحلس دقحلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلملحلألك حلسالتا:حلن ط حل الانحل.حلطاوعا:حلوحل انأاحلحل3
حل
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كمحللشووةحل نحلأنو محلفعب مواهتحلتناعوبحلسكشوالطانحلمون محلحلأ حلأخوربحل:حل اوحال حلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
سك وامحلأ ووادحلنطذو حلنسك ووبلهحل:حللبووىحلأواحل سواوحلسهللحل،حللوواوحل:حللواكاسحلحل؟كمواحلتناعوبحلس شوودقحلمولحلس  وودا

 حل.حلت  وودحل ذوودهتحلنسنوو حلسحلسهللحلنس ووؤس  لحلعبووىحلسكعموو حلسك وواحلحلترطوولحلدسلوودهتحلنس سوو  ضا حلأرطوولحلنتالنوو 
سك اومحلسحلعنادلحلن نحلكانحلناومواحلعبوىحل:حلحل9نلاوحل.حلامك  حلسوةحل كالحلن كالحلس لبسنحلسك ال:حلحل9لاوحل

حل.حلفدسس حلماحلملحلأ   حلم بما
  حلأضطودحل:حلنسك اومحلفد  انحل.حلسك امحليلحلنأناحلأطليحلل :حللاوحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل:حلحل6نلاوحل

نسكووايحلنضووئحلممووبحللالووبهتحلنبووا حلفوومحلسك وواومحلعنووبحلسهللحلأ الوو حلموولحل أووححل.حلن وو حلأبرووىحل لوو حلعلنطوو 
حل.حلس  ك

نأضطودحل ورحلأرواوحل.حل حلأضطود:حلأ امحل ورحلأرواوحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
 حلاووامحلأاموواحلنأفطوودحلأاموواحل،حل حلاووامحلس انوو حلنسنمووالئحل،حل حليوحلذكووكحل ىلحلاووالامحلاالاووهحل.حل حلأ ووام:حل

سنمووووالئحلسحلأنوحلسكشووووذدحل،حلنس  لعوووواةحلسحلنسووووطحلسكشووووذدحل،حلنسنمووووالئحلسحليخوووودحل:حلأأووووامحلموووولحلسكشووووذدحل
حل.حلذككحلاامحلسكبهد:حلنكانحلأراوحل.حلسكشذد

ن حلجذو حلن حل.حل ذسحلاامحلأ بكمحلسكثالاوهحلس أوامحلمولحلسكشوذدحلفوالحلجوادكلحلأ وبس:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلن نحلطذ حلعبال حلأ بحلفبال حم .حلأ ديفحل ىلحلسنبشحلنس ميانحللاهلل
اوووالامحلسوووذدحلسك وووربحلناوووالامحلاالاوووهحلأأوووامحلمووولحلكووو حلسوووذدحلأووواهوحل:حللووواوحلحل7عووولحلأمووورحلس وووؤمن حل

مدن  داء حل):حل نحلسهللحلعلنطو حلأرواوحل.حلامحلسكوبهدناالامحلاالاوهحلأأوامحلمولحلكو حلسوذدحلاوال.حللنالل حلسك ب 
حل.حل(1)حل(بالحسكا فله عشر حمثالها 

حل؟عملحلملحلأ محلسكثالاهحلسحلك حلسذدحلنهاحلأش بحلعبال حلسك الامحله حلفال حلفوبسةحل7ست حلسك ادقحل
حل.حلمبحلملحل عامحلسحلك حلأام:حللاوحل

حل.حلملحلاامحلأاماحلتطاعاحلأدخب حلسهللحلعلنط حلسجلنه:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلعبوحل
 فطا كحلسحلمنولوحلأخالوكحلأفلو حلمولحلاوالامكحلل ونع حليوعضاحلسنحل:حللاوحلحل7أ حلعنبحلسهللحلعلحل
حل.حلت ع حليعضا

حل__________________
حل.حل161يأهحل:حلوحلسا لحلس نعامحلحل1
حل
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ملحلدخ حلعبىحلأخال حلنهاحلاواومحلفولفطدحلعنوبهتحلنملحلأعبمو حلل وام حلفوالملحلعبالو حلحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلك حلاامحلسنه[حلسهللحل]حلك  حل

حل.سكبذمحلككحلامتحلنعبىحل  لكحلأفطدت:حلأراوحلحل ذسحلأفطدحل9نكانحلسكن حل
 الفصل الثا ي

 (في آداب غسل اليد وغيرها  )
موولحلأ سدحلأنحلأ ثوودحلخوورهتحلفبال ايوولحل:حلحل6موولحلك ووااحلموولحل حليلوودهتحلسكضرالوو حلنغوورهتحل،حللوواوحلسكنوو حل

حل.حلعنبحل لا حل عام 
حل.حلساعاسحلنياةكمحلالحلسهللحلمشب م:حلحل6نلاوحل
حل.حلهتحلأنضوحلسهلمحلنأ حححلسكن دسكاياةحللن حلسكطعامحلأنضوحلسكضردحلنلعب:حلحل6نلاوحل

ملحلغ  حلأبهتحللن حلسكطعامحلنلعبهتحللا كحلك حلسحلأنك حلنيخدهتحلنعواشحلسحلسوعهحل:حلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلنعاسحلملحللبا حلسحلط بهت

حلحل(1)[.حلنألأبحلسحلسجلمايفحل]حلسطعباسحلسحلأسنان محلسك عبحلف ن حلأطال حلسكضمحل:حلحل7نلاوحل
ف نوو حل حلتوولسوحلسكربكووهحلسحلحلموولحلغ وو حلأووبهتحللنوو حلسكطعووامحلفووالحلمي ووحذاحللا نووبأ حل،:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلسكطعامحلماحلدسمحلسكنبسنلحلسحلسكالب
حل.حل ذسحلأك حلأ بكمحلفالحلمي حلحللا نبأ حل رحلأبعرذاحلأنحلأبعرذا:حللاوحلحل6نعلحلسكن حل

]حلأنبأحلأن حل احلس نلوحلل   حلأبهتحلنملحلعلحلميالن حل،حلف ذسحلفدلحلمولحلسكطعوامحلأنوبأحل:حللاوحلحل6نعن حل
حل.حلنأ منبوحللعبحلذككحل(3)لاك ربحلعبىحلسك مدحلحلل رحلاا  حلس نلوحل،حل ن حلأنىل[حلملحلعلحلأ ا هتحل

أن حلكوانحلأ  و حلأوبهتحلمولحلسك مودحل،حل حلمي وححلفواحلنطذو حلن أسو حللنو حلأنحلمي وحذاحلحل9ن نيحلعن حل
حل.حل«حلسكبذمحلسطعبينحلسلحل حلأدهقحلنطاهذمحللرتحلن حلذكهحل»حل:لا نبأ حل،حل حلأراوحل

حل__________________
حل.حل ال حلمعدن :حلوحلسك عبحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل.حل نكحلسكبحمحلنماحلأ عبقحللاكالبحلملحلد  :حلحدأكحلوحلوحلسك مدحلوحللاك حل3
حل
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سكايووواةحللنووو حلسكطعوووامحلنلعوووبهتحلأنضووووحلسكضرووودحلكمووواحلأنضووووحلسك وووربحلخنووو حلسنبأوووبحل:حللووواوحلحل9نعنووو حل
حل.حلنعاشحلماحلعاشحلسحلسعهحلنأنحلس الو هحلت بوحلعبىحلملحلأبعقحلأاالع حلسحليخدحلسكطعام

:حلدسقحلنأروواوحلأنوو حلكووانحلأ وودهتحلعنووبحلسكطعووامحل فوولحلسكط ووتحل وورحلمي بووىحلنأذووحل9عنوو حل[حل نيحل]حلنحل
مووولحلأ ووو حلأنحلأ ثووودحلخووورحللال ووو حلفبال ايووولحلعنوووبحل لوووا حلسكطعوووامحلنلعوووبهتحل،حلف نووو حلمووولحلغ ووو حلأوووبهتحلعنوووبحل

حل.حلسكطعامحلنلعبهتحلعاشحلماحلعاشحلسحلنعاسحلملحللبا حلسحلط بهت
 ذسحلتايلتحللعبحلسكطعامحلفام ححلعالنالكحللضلو حلمواحلسحلأوبأكحلف نو حلأموانحلمولحل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلسكدمب
فحلدتحلس اووبلحلفولتىحلسنوادمحللاكايواةحلحل7عنبحلسهللحلكناحلعنبحلأ حل:حلعلحلاضاسنحلسجلماوحللاوحل
حل.حلمن حلغ بنا:حلفنانك حلس نبأ حلفعاف حل،حل حللاوحل

حل.حلسكاياةحللن حلسكطعامحلنلعبهتحلأنضوحلسكضردحلنألأبحلسحلسكد ق:حللاوحلحل7نعن حل
سكايواةحللنو حلسكطعوامحلنلعوبهتحلأواأنانحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلأواأ حلس   وامحل،حلعولحلأ حلطعضودحل

حل.حلسكضرد
نطووىحللاكط ووتحللووبأحلسنووادمحللوو حلنكووانحلسحلحل7 ووا حلعنووبيحلألاسن وولحل وواحلت:حلعوولحلأووانئحللوواوحل
فبموواحلتايوولحلنس ووبحلأ سدحلسك ووالمحلأنحلأدفوولحلسكط ووتحل،حل.حلسلووبأحلموولحلعوولحلميالنووك:حلاووب حلسسبووئحل،حلفروواوحل

حل.حلدعذاحل7فراوحلألاسن لحل
 ذسحلتايولحللنو حلسكطعووامحلملحلميوئحلس نوبأ حلن ذسحلتايولحللعووبحلحل7 أأووتحلألاسن ولحل:حلنعولحلنولس حللواوحل
حلحل.سكطعامحلمئحلس نبأ 

 ذسحلفوودلحلموولحلغ وو حلسكالووبحللعووبحلسكطعووامحلم ووححلحل6،حلكووانحلسكنوو حلحل8نسحلك ووااحلماسكالووبحلسك ووادل حل
سنموبهللحلسكوايحلهوبسناحلنأ عمنواحلنسوراناحلنكو حللوالةحل»حلحل:لضل حلس واةحلسكوايحلسحلأوبهتحلنطذو حل،حل حلأرواوحل

حل.«حلااحلحلأن نا
 الفصل الثالث

 (في آداب اخال وما  تنلق به  )
سذكووودنسحلسهللحل:حلأنووو حللووواوحلحل7 حلعبووووحللووولحلأ حل اكووو حلمووولحل ووو حلس وموووهحل،حل نيحلعووولحلأمووورحلس وووؤمن

حلف ن حلنعمهحلملحلنعمحلسهللحلج حلعبال محلفالذاحل:حلعلنط حلعنبحلسكطعامحلن حلتب اسحلفال حل
حل
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حل.حلأ  ناسحلاحنهحلسكنعمحللن حلفدسلذاحل،حلف هناحلتلنوحلنتشذبحلعبىحلاا نذاحلماحلعم حلفالذا.حلس دهتحلنابهت
.حلكاللكوو حلعبووىحلس  منحل.حل ذسحلطبووئحلأ ووبكمحلعبووىحلسكطعووامحلفبووالجبئحلطب ووهحلسكعنووب:حلحل7نلوواوحل

ن حلألوووولحل  ووووب حل طبالوووو حلعبووووىحلس خوووود حلن حلأرتلوووولحل،حلف هنوووواحلطب ووووهحلأن لووووذاحلسهللحلعلنطوووو حلنميرووووتحل
حل.حلاا نذا

حل.حلأ الباسحلسجلباسحلعبىحلس اسوبحل،حلف هناحلساعهحل حلحت  حلملحلأعما كم:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل:لواوحلحل:ملحلك ااحلملحل حليلدهتحلسكضرال حل،حلعلحلسك ادقحل،حلعلحليلاو حل،حلعلحلسن ولحللولحلعبووحل

أ لولحلمنذواحلفودمحلنأ لولحلمنذواحلسوونهحل:حلسحلس اووبلحلسان واحلعشودلحلخ وبهحلجو حلعبوىحلكو حلم وبمحلأنحلأعدفذواحل
نأموواحلسك وونهحلفاكايوواةحللنوو حل.حلنأ لوولحلمنذوواحلتلدأوو حل،حلفلموواحلسكضوودمحلفا عدفووهحلنسكديوواحلنسك  وومالهحلنسكشوو د

نأموواحلسك لدأووو حل.حل(1)سكطعووامحلنسجلبوواسحلعبووىحلسجلانوو حلس أ وودحلنس كووو حللووثالثحلأاوواللحلنكعووقحلس اوواللحل
حل.حل ك حلساحلأبالكحلنت  رحلسكبرمهحلنس ل حلسكشبأبحلنلبهحلسكن دحلسحلنطاهتحلسكناسفا

نهوواحلحل(3)لا بأنووهحلنلوو حلأبأوو حلخوواسنحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلطعضوودحل:حلنعوولحلعموودنحللوولحللووالئحللوواوحل
نلومحل.حلن ذسحل فع و حلفااوبحلسهلل.حل ذسحلنيوع  حلف ومحلسهلل:حلفرواوحلحل؟ماحل وبحلهواسحلسنواسن:حلفربتحلك حل.حلألك 

حل.حل بهت،حلفذاسحلحل(7)ماحل اوحلسناسنحل
حل.حلفلكبذاحلملحلتضا قحلطاف حل رحلأ ضدحلسهللحلك حل(4)ملحلنطبحلك دلحلأنحل دلحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل

مواحلسورطحلمولحلس اووبلحلمذوا حل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:علحلسكدياحل،حلعلحلألال حل،حلعولحليلاوو حل
حل.حلسنا حلسكع 

حل رحل ذسحلحل7أكبتحلل حلأبيحلأ حلطعضدحلسكثاهحل:حلعلحلممبحلللحلسكاكالبحللاوحل
حل__________________

حل.حلن ذا:حلوحلكعقحلس االلحلحل1
حل.حلسك ضدلحلأألا:حلسكايحلأؤك حلعبال حل،حلنهاحلمعداحل،حلنأراوحلك حل:حلوحلسناسنحلوحللاك  دحلنسكلمحلوحلحل3
حل(.حلنسل محل)حلنسحللعئحلسكن كحل.حلأك حلماحلعبىحلسناسن:حلوحللمحلسكدط حلكال م حلحل7
حل.حلسكرطعهحلملحلسكشوةحلس   ا :حلوحلسك  دلحلوحللاك  دحلوحلحل4
حل
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مووواحلكوووانحلسحل:حل،حلفرووواوحلكووو حلحل(1)سك وووالمحلأدفووولحلمووواحلنلووولحلمووولحلف ووواتحلسكطعوووامحلحلفدغوووتحلن فووولحلسنووواسنحلذهووو 
حل.حلسك حدسةحلفبع حلنكاحلف احلسالحلنماحلكانحلسحلسكنالتحلف  نع حلنسك رط 

حل.حلأن حلكدهتحلأنحلألك حللشماك حلأنحلأشداحلفاحلأنحلأ نانوحلفاحل7علحلسك ادقحل
ةحل،حلمنذواحلأاحلعبوحلسف ححللا بححلنسخ  محلل حل،حلف ن حلسوضاةحلمولحلسونع حلدس:حلحل7كعبوحلحل6لاوحلسكن حل

حل.حلسجلنانحلنسجلاسمحلنسكربصحلننطلحلسنبقحلننطلحلس يدسسحلننطلحلسكنطل
االثحلكرماتحللوا بححللنو حلسكطعوامحلناوالثحللعوبحلسكطعوامحل:حلحل6لاوحلسكن حل:حلعلحلسللحلعناسحللاوحل

حل.حلت د حلفلحلعلحلسللحليدمحلسان حلنسنع حلناعاحلملحلسكنالةحل،حلمنذاحلسجلنانحلنسجلاسمحلنسكربص
 لووبمسحللووا بححلسحلأنوحلسكطعووامحل،حلفبوواحلعبوومحلسكنوواسحل:حلحل7كوو حللوواوحلأموورحلس ووؤمن حلعبوووحللوولحلأ حل ا
حل.حل(3)ماحلسحلس بححل خ ا نهتحلعبىحلسكرتأاقحلسسداحل

حل.حل ناحلننبأحللا بححلنل محللان :حلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلنعمحلس دسمحلسن حل،حلماحلسف ردحللالتحلفال حلسن حل6لاوحلسكن حل

 ضذوواحلأ لعووهحلأمووالكحل،حل ذسحلنيووعتحلس اوووبلحل:حللوواوحلحل6 نحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
.حلسخووداحلأوواحلفاسووقحلفووالحلسووبطانحلكووكحلعبووالذم:حلل وومحلسهللحللاكووتحلس الو ووهحلكبشووالطانحل:حلفوو ذسحللوواوحلسكعنووبحل
ن ذسحلملحل.حللووامحلأنعوومحلسهللحلعبووالذمحلفوولدنسحلسكشوو دحلكوودفم:حلسنمووبحلهللحللاكووتحلس الو ووهحل:حلن ذسحلفدغوواسحلفروواكاسحل

فووو ذسحل فعوووتحلس اووووبلحلنملحل.حلسدنحلأووواحلفاسوووقحلف ووو حلمعذوووم:حلل ووومحلسهللحللاكوووتحلس الو وووهحلكبشوووالطانحل:حلأرووو حل
حل.حللامحلأنعمحلسهللحلعبالذمحلفن اسحل فم:حليمبنسحلسهللحللاكتحلس الو هحل

حل»حل:ن ذسحلفدغووتحلفرووو حلحل«حلل وومحلسهللحل»حل:أوواحلعبوووحل ذسحلأكبووتحلفروو حل:حلحل7كعبوووحلحل9نلوواوحلسكنوو حل
حل.حل،حلف نحل اف الكحل حلأ رتيانحلملحلأنحلأ  ناحلككحلسن ناتحل رحلتنناهتحلعنكحل«حلسنمبحلهلل

حل.حليمنتحل لحل ىحلعبىحل عام حلأنحل حلأش  ىحلمن حل:حل7نلاوحلأمرحلس ؤمن حل
حل__________________

حل.حلماحلتض تحلملحلسكشوةحلس ض اتحلأيحلس   ا حللا االلحلك دسحلا رل:حلوحلسكض اتحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل.حلماحلأ  عم حلكبفلحلسك محلملحلس دنأهحلنس عاط (حل:حلمعداحلعبىحل نهحلفعالاوحللاك  دحل)حلوحلسكرتأاقحلحل3
حل
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:حلمورحلس وؤمن حلكروبحلأكبوتحلسكنا  وهحل عامواحلف ومالتحلعبالو حل حليذسهحل،حلفرواوحلأاحلأ:حلحل(1)فراوحلسللحلسك اسحل
حل.حل(3)أكبتحلأكاسناحلف مالتحلعبىحللعلذاحلنملحلت محلعبىحللعئحلأاحلك لحل

ل ومحلسهللحلعبووىحل»حل:حلأنحلمولحلن ووحلأنحلأ وموحلعبوىحلكو حلكوانحلفبالرو حل:حلحل7ن نيحلعولحلسك وادقحل
حل.حل«حلأنك حلنيخدهت

ل ومحلسهللحل،حل:حللبأحللطعوامحل  حللبوتحلنذككحل هحلملحلأحل(7)ماحلسختمتحللطحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل«حلسنمبحلهللحل»حل:نملحلأفدلحلمن حل  حللبتحل

حل.حل نحلسكنطلحل ذسحلسنلحل  ا:حلحل7نلاوحل
أوواحللووينحل حلتطعموولحلكرمووهحلموولحل ووا حلن حللووددحلن حل:حلحل7لوواوحل لنوو حلسن وولحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل

أسوولككحلسحلسكبذوومحل هحل»حل:حلتشوودللحلسوودلهحلن حلطدعووهحل  حلنأنووتحلتروواوحللنوو حلأنحلتلكبوو حلنلنوو حلأنحلتشوودل حل
نسكروالحللو حلعبوىحل اع وكحلنذكودكحلنسو دكحلفالمواحللرال و حلسحللوبهحلحل(4)أكبوحلنسد حلسك المهحلمولحلنع و حل

ف نووكحل نحلفعبووتحلحل«حلنأنحلتشووجعينحللراتوو حلعبووىحلعنادتووكحلنأنحلتبذمووينحل  وولحلسك حوود حلموولحلمع ووال ك
سكبذووومحل:حل ذسحلنيوووعتحلس اووووبلحللووو حلأبأووو حللووواوحلحل6نكوووانحل سووواوحلسهللحل.حل(1)ذكوووكحلأمنوووتحلنعثووو حلنغاوب ووو حل

ل ومحلسهللحل،حل:حل ذسحلنيولحلأوبهتحلسحلسكطعوامحللواوحلحل6نكوانحل.حلعمهحلمشو ا لحلت و حلفواحلنعموهحلسجلنوهسطعبذاحلن
حل.حلسكبذمحللا كحلكناحلفالماحل  لناحلنعبالكحلخبض 

سنمووبحلهللحلسكووايحلأ عمنوواحلنسووراناحلنكضانوواحلنأأووبناحل:حل ذسحل عوومحللوواوحلحل8نكووانحلعبوووحللوولحلسن وو حل
حل.حلنينسناحلنأنعمحلعبالناحلنأفل حل،حلسنمبحلهللحلسكايحلأطعمحلن حلأطعم

سكبذوومحلأكثوودتحلنأ النووتحل:حلكوانحلسووبمانحل ذسحل فوولحلأوبهتحلموولحلسكطعووامحلأرواوحل:حللوواوحلحل7كنووالدحلعولحلس
حل.حلفلدحل،حلنأسنعتحلنأ نأتحلفذنت 
حل__________________

نكروبحلأن وىحل كالوكحلن ىلحلسكواألحلمولحل:حلطذودسحلحل7وحلهاحلعنبحلسهللحلللحلسك واسحل،حلخوا طوحلمبعوانحل،حلنهواحلسكوايحللودأحلخبوشحلعبووحلحل1
حل.حلسناسدألحللنبكحلكتلحلأسدكتحلكالحنطلحلعمبكحلنك  انلحلمل

حل.حلنأكثدحلماحلأ  عم حلسحلسكنبسةحلنأدسدحلل حلسكام.حلسكعنبحل،حلس اقحل،حلسكبتالم:حلوحلسكب لحلك ددحلحل3
حل.حل اكهحلتعدمحلكالن انحلملحلكثدلحلس ك :حلنسك  مهحل.حلار حلعبال حلس ك :حلختمحلفالنحل،حلكلداحل:حلوحلأراوحلحل7
حل.حلنسحللعئحلسكن كحلنع هحلنكالياحلم ب .حلوحلسكاعكحل،حلس دمحلنسس بسدهتحل4
حل.حلنأاب حلس  انحلسك ذ حلسك ثرحلسكدم حلسكايحلأ ع حلفال حلس اسوحلنأشقحلعبال .حلس شره:حلحلوحلسكاع حل1
حل
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سنمووبحلهللحلسكووايحلأ عمنوواحلسحلطوواوع حلنسووراناحلسحل مووذن حل:حل نوو حلأكوو حلفروواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
نأخووبمناحلسحلعووان حلحل(1)نهووبسناحلسحليوواك حلنابنوواحلسحل سطبوو حلنينسنوواحلسحليووا  حل]حلنك وواناحلسحلعووا ألحل

حل.حلثرحلملحلسكعا  نفلبناحلعبىحلك[حل
سنموووبحلهللحل احلسكعوووا  حل،حلسكبذووومحلسطعبذووواحلنعموووهحل:حل ذسحل فعوووتحلس اووووبلحلفرووو حل:حلحل6نلووواوحلسكنووو حل

حل.حلمش ا ل
نموولحلك ووااحلسكنجووالحل،حلسكووبعاةحلعنووبحلسكطعووامحلسنمووبحلهللحلسكووايحلأطعوومحلن حلأطعوومحلنجوورحلن حلجووا حل

سحلأ ودحلنعافالوهحلموولحلسكبذومحلكوكحلسنموبحلعبووىحلمواحل  ل وينحلمولحل عوامحلن دسمحل.حلعبالو حلنأ و  ينحلنأض رودحل كالو 
ل وومحلسهللحلسكووايحل حلألوودحل.حل]حلل وومحلسهللحلخوورحلس  وواةحل احلس  محلنسك ووماة.حلغوورحلكووبحلمووينحلن حلمشووره
سكبذووومحل.حلل ووومحلسهللحلسكوووايحل حلألووودحلمووولحلس ووو حلسووووةحلنهووواحلسك وووماللحلسكعبوووالم[.حلمووولحلس ووو حلسووومحلن حلدسةحل

عنووبحلحلنسكووبعاة.حلسسووعبهحلسحلمطعموووحلهوواسحل وورهتحلنأعوواهحلموولحلسوودهتحلنسنضعووينحللنضعوو حلنسووبمينحلموولحليوودهت
سنموبحلهللحلسكوايحل.حلسكضدسلحلمن حلسنمبحلهللحلسكايحلأ عمينحلفلسنعينحل،حلنسوراهحلفول نسهحل،حلناوانينحلناواه

سكبذومحلسطعبو حلهنالتواحلمدأتواحل حلنلالواحلن حلدنأواحل،حلنألروينحللعوبهتحل.حلعدفينحلسكربكهحلنسكالملحلماحلأان  حلنتدك  حلمن 
احللووا سحلنسطعبووينحلناسوو احلسواأاحللاوموواحللشوو دكحلماف وواحلعبوىحل اع ووكحل،حلنس  لووينحل  لوواحلدس سحلنأعشوينحلعالشوو

حل.حللا سحلنسطع حلماحلأ براهحلسحلس عادحلمنذجاحلسا سحللدا كحلأاحلأ  محلسكدسا 
:حلمووولحلك وووااحلسكن ووواودحل،حلعووولحلمموووبحللووولحلطعضووودحللووولحلسكعااووومحل،حلعووولحلألالووو حل،حلعووولحلطوووبهتحللووواوحل

 ججوووتحلنمعووووحلااعوووهحلمووولحلأاوووحالناحلفلتالوووتحلس بأنوووهحلفر وووبناحلم انووواحلننلكووو حلفاسووو رنبناحلغوووالمحل  حل
.حلفنلكنواحللو حلسكن و حلنطواةحلهواحلفنولو.حلعبىحلاا حلك حلأخلدحلأ نع حلسكطعوامحل7دحلسن لحلماسىحلللحلطعض

 حلأعالوووبحلمووولحل.حلنأيتحللاكط وووتحلنس ووواةحلفنوووبأحلنغ ووو حلأبأووو حلنأدأووودحلسكط وووتحلعووولحلميالنووو حل ووورحللبووو حليخدنوووا
كبوواسحلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حل:حل حللووبمحلسكطعووامحلفنووبأحللووا بححل حللوواوحل.حلأ ووا هتحل وورحلأيتحلعبووىحليخدنووا

كباسحلل محلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلفو نحلهواسحل عوامحلكوانحل:حلحلل  شحلمشايحل،حلفراوحل حلأيت.حل حلا حللان 
كبوواسحلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوودالحل،حلفوو نحلهوواسحل عووامحلحل:حل حلأيتحللانوو حلنسكلأووتحل،حلفروواوحل.حل9أعجوو حلسكنوو حل

حلكانحلأعج حلفا مه
حل__________________

حل.حلسكنا  حلسك اهدحلسكايحل حلأ رتحل اوطحلن حلغرهت:حلوحلسكلا وحلملحلك حلسوةحلحل1
حل
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كبوواسحلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حلفوو نحلهوواسحل عووامحلكووانحلأعجوو حل:حل،حلفروواوحلحل(1) حلأيتحللاك وو نااحل.حل3
كبوواسحلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حلفوو نحل:حل حلأيتحللبحوومحلمربوواحلفالوو حللاذ ووانحل،حلفروواوحل.حل7أموورحلس ووؤمن حل

حل.حل8هاسحل عامحلكانحلأعج حلسن لحلللحلعبوحل
كودالحلسكود المحل،حلفو نحلهواسحل عوامحلكوانحلكبواسحلل ومحلسهللحلس:حل حلأيتحللبوحل امئحللوبحلاوددحل،حلفرواوحل

كبواسحلل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحلفو نحلهواسحل:حل حلأيتحلللياليفحللا دلحلفراوحل.حل8أعج حلسن  حلللحلعبوحل
كبواسحلل ومحلسهللحلسكودالحل:حل،حلفرواوحلحل(3) حلأيتحلاووحلمنول حل(.حلحل8)حل عامحلكانحلأعج حلعبوحللولحلسن و حل

،حلفرواوحلحل(7)ل وا حلفالو حللوالئحلكاكعجوهحل حلأيتحل.حل8سكد المحل،حلف نحلهاسحل عامحلكانحلأعج حلممبحلللحلعبوحل
 حلأيتحلهبواسةحل،حلفرواوحل.حل7كباسحلل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل،حلف نحلهاسحل عامحلكوانحلأعجو حلأ حلطعضودحل:حل
ن فعتحلس اوبلحلفاه حلأ وبناحلكالبو رطحلمواحلحل.حلكباسحلل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل،حلف نحلهاسحل عامحلأعجنين:حل

،حلفلمواحلسحلمثو حلهواسحلس ايولحلفذواحلكعافالوهحلحلم حل  احلذككحلسحلس نوا وحلحتوتحلسك ورا :حلكانحلحت ذاحلفراوحل
مووولحل وووقحلسنوووالوحلأنحلتووووبأدحلك وووانكحلسحلفموووكحلفموووواحل:حل حلأيتحللوووانالوحل،حلفروووواوحل.حل(4)سكطووورحلنسكنذووواومحل

نأيتحللاكط وتحلنس واةحلفال وبأحللولنوحلمولحل.حلأطالكحلتن بع حلنماحلسم نلحلحتدكو حللوانالوحل،حل حلختدطو حلف بض و 
أواحل:حل حللواوحل.حلالنو حل ورحلأيتحلعبوىحليخودهمعبىحلأ ا هتحل رحلسن ذوىحل كالو حلف  و حل،حل حلغ و حلمولحلعبوىحلمي

أأوووليتحل:حلفرووواوحل.حلعبوووىحلأفلووو حلمووواحلكوووانحلعبالووو حلأ وووب:حلفرووواوحلحل؟عااووومحلكالوووشحلأنووو محلسحلسك اساووو حلنسك نوووا 
أ ووبكمحلمنوولوحلأخالوو حلعنووبحلسكلووالرهحلفووالحلجووبهتحلفالوولمدحللوو خدساحلكال وو حلفال ووداحلفووالضئحلخ موو حلفاللخوواحلموولحل

.حلأ بحلعبال حلمولحلسك اساو حلك  محلعبىحلأفل حلماحلكان:حللاوحل.حل :حللاوحلحل؟ذككحل اط  حلفالحلأن دحلعبال 
حل(.حلسكضردحل:حلنسكلالرهحل)حل

 حلتلكووو حلنأنوووتحل شووووحل  حلأنحلتلوووطدحل ىلحل:حللووواوحلحل7مووولحل ووو حلس وموووهحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلذكك

حل__________________
حل.حلمدقحلأعم حلملحلسكبحمحلنسن :حلوحلسك  نااحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل.حلس طال حللاكنلن :حلماحلابحلملحلسكبوحل،حلنس نل حل:حلوحلسجلوحلحل3
 عوامحلأعمو حلمولحللوالئحلندلالوقحل:حل نواةحلاو رحلأشوداحلفالو حل،حلنسكعجوهحلوحلللومحلف شوبأبحلوحل:حل ا حلوحللض ححلف  انحل،حلمعداحلوحلوحلسكحل7

حل.حلن لحلسنحل أت
حل.حلسكاس دحل،حلنك حل اك حلفل حلسنحل  ق:حلوحلسكعافالهحلنسكعاسحلحل4

حل(حلحل11م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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حل6 سواوحلسهللحلحلألك حلم  تواحل،حل حلذكودحل7ماحل أأتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلعمدحلللحلأ حلسعنهحللاوحل
حل.حلماحلأك حلم  تاحل رحلمات:حلفراوحل

كوو حلموواحلأ وورطحلموولحلسنوواسنحل،حلف نوو حلسووضاةحلموولحلكوو حلدسةحل وولحلأ سدحلأنحل:حلحل7نلوواوحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلأ  شضوحلل 

ملحلأك حلماحلأ رطحلمولحلس اووبلحلعواشحل:حلحل9لاوحلسكن حل:حلملحلك ااحلسكضددنسحل،حلعلحلأنئحللاوحل
حل.حلسجلاسمحلماحلعاشحلسحلسعهحلملحل  ل حلنعاسحلسحلنكبهتحلننكبحلنكبهتحلمل

حل.حلسكنضكحلسحلسكطعامحلأاه حللاكربكه:حلحل6نلاوحل
لووا كحلكووكحلنلووا كحل:حلحل9،حلفروواوحلحل(1)ألوواحلأأووااحلس ن ووا يحلأبوو رطحلنثووا لحلس اوووبلحلحل9ن أ حلسكنوو حل
نعومحل،حلمولحلأكو حلمواحلأكبوتحلفبو حل:حللواوحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلنك وري:حلفراوحلألاأأااحل.حلعبالكحلنلا كحلفالك

حل.حلنسنمقحل(3)نانحلنسجلاسمحلنسكربصحلنس اةحلس اضدحلملحلفع حلذككحلنلاهتحلسهللحلسجل:حلأنحللاوحل.حلماحللبتحلكك
 عوامحلألكبو حلناوااحلأبن و حل:حلاالاوهحل حلياسو حلعبالذواحلس وؤملحل:حلأنو حللواوحلحل7ن نيحلعلحلسكعواملحل

حل.حلن نطهحلاانهحلتعانن حلنيد حلفاحلدأن 
لوداحل كالو حل عوامحل وا حلحل6ألودنسحلسنوا حل ورحلأوربدحلنمي ولحل،حلفو نحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحلعبوحل

نسكربكووهحلسحلسكنووا دحل،حلنسنووا حلغوورحلذيحل.حلأووربدحلنمي وولحل،حلموواحلكووانحلسهللحلكالطعمنوواحلسكنووا حلألوودنهتحل وور:حلفروواوحل
حل.حللدكه

موولحلكعووقحلل ووعهحلاووبتحلعبالوو حلس الو ووهحلندعووتحلكوو حللاك ووعهحلسحلسكوود قحلنت  وو حلكوو حل:حلحل7نلوواوحل
حل.حل  ناتحلملاعضه

ملحلأك حلسكطعامحلعبىحلسكنراةحلنأطادحلسكطعوامحل لو احلنتودكحلسكطعوامحلنهواحلأشو ذال حلنملحل:حلحل7نلاوحل
حل.حلاوطحل ذسحلأتىحلملحلميدمحل  حلمدمحلس اتجئحلسك 

 ذسحلأيتحللضاكذهحل بأثهحللنبذواحلننيوعذاحلعبوىحلعالنو حلحل9كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل«حلسكبذمحلكماحلأ أ ناحلأنهلاحلسحلعافالهحلفل ناحليخدهاحلسحلعافالهحل»حل:نأراوحل

حل__________________
حل.حل ضدلهحلمن ماحلأ ناادحلملحلسكشوةحلأيحلماحلأ  الطحلم:حلوحلسكنثا لحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل.حلوحلنهاحلس اةحلسكايحلج ملحلسحلسكنطلحلنأعرتأ حلدسةحلس س  راةحل3
حل



 143حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 حلأنن وووحلكبشووالكحلسك نوورحلأنحلأنووامحل  حلنطافوو حلس بووىحلموولحلسكطعووامحل،حلف نوو حلأهووبأحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلكنام حلنأ ال حلكن ذ  

عجنوواحل وولحلي موووحلموولحلسكطعووامحلةافووهحلموولحلسكووبسةحلكالووشحل حلي موووحلموولحل:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلةافهحلملحلسكنا سكانااحل

 ذسحلدعوحلأ بكمحل ىلحلسكطعامحلفوالحلأ و  نعلحل:حلحل7ملحلك ااحلأاأ حلس   امحل،حلعلحلسك ادقحل
حل.حلنكبهتحل،حلف ن حل نحلفع حلأك حل دسماحلندخ حلعااالا

حل.حلس ك حلعبىحلسكشنلحلأا ثحلسكربص:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلأ اك محلطاعاحلأامحلسكرالامهحل(1)أ اك محلطشاةسحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حل ذسحل لدتحلس اوبلحلن ىحل ط حلملحلسكرامحلأطلأحلعنذمحلأاع :حلوحللاحل7عن حل
ل وومحلسهللحلعبووىحلأنكوو حل:حلل وومحلسهللحل،حلفوو ذسحلأكبووتحلفروو حل:حل ذسحلنيوولحلسنوواسنحلفروو حل:حللوواوحلحل7عنوو حل

حل.حلسنمبحلهلل:حلنيخدهتحل،حلف ذسحل فلحلفر حل
حلحل؟ف نحلن الت:حللبتحل.حل ذسحلسخ بضتحلس نالهحلف محلعنبحلك حل ناة:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلعبىحلأنك حلنيخدهتحلل محلسهلل:حلتراوحل:حللاوحل

حل.حل ذسحلأكبتحلفاس بقحلعبىحللضاكحلنيلحل طبكحلسكالم حلعبىحلسكال د :حللاوحلحل7علحلسكدياحل
حل.حلكثدلحلس ك حلم دنهه:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

حل.حلملحلأك حل عاماحلملحلأبيفحل كال حلف ل احلأك حللطعهحلملحلسكنا :حللاوحلحل7عن حل
عوولحليلاووو حل،حل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل،حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحلطووبهتحل،حلحل7موولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

ن حليودمحلسكود قحل  حللوان حل.حلتالاسحلسكانااحلفماحلملحللبالهحلأسوبحلنأف ولحلمنذوا:حللاوحلحل:علحلأمرحلس ؤمن حل
ومددا حصددابكم مددن مصدديوا فومددا اسددوت حل):حل،حللوواوحلسهللحلعوولحلنطوو حلحل(3) وورحلسنووبشحلنسكن نووهحلنس  ووالنهحل

حلأكثدنسحل.حل(7)حل(حلح د كم و نفو عن اثير
حل__________________

حل.حلاا تحلملحل أححلخيداحلملحلسكضمحلعنبحلسكشنل:حلاحلوحلوحلسجلشاةحلوحلك دسحل1
حل.حلسجلد هحلهجدحلأنحلساكه:حلنسكن نهحل.حلتضدقحلست اوحلسحلسك ضدحلأنحلسجلببحلن احلذككحلن نحلملحلخيداحلسكبم:حلوحلسنبشحلحل3
حلحل.39يأهحل:حلوحلسا لحلسكشا  حلحل7
حل
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دهتحلذكدحلسهللحلعبىحلسكطعوامحلن حلتط واسحل،حلف هنواحلنعموهحلمولحلنعومحلسهللحلن  قحلمولحل  لو حلجو حلعبوال محلفالو حلسو 
مولحل.حلأ  وناسحلاوحنهحلسكونعمحللنو حلفدسلذواحل،حلف هنواحلتولنوحلنتشوذبحلعبوىحلاوا نذاحلمواحلعمو حلفالذوا.حلنابهت

 أوواكمحلنسك ضوودأطحلف روولحلسن وودلحل.حل يوووحلموولحلسهللحللاكال وورحلموولحلسكوود قحل يوووحلسهللحلمنوو حللاكربالوو حلموولحلسكعموو 
ن حلحل ذسحلكرالوو محلعووبنكمحلسحلسنووداحلفووللباسحلسك ووالمحلنأكثوودنسحلذكوودحلسهللحلعلنطوو .حل وو حل حلأن ضوولحللان وودل

مووولحلأ سدحلمووون محلأنحلأعبووومحلكالوووشحلمنلك ووو حلعنوووبسهللحل.حلتاكووواهمحلس دلوووا حلف  ووو طاسحلسهللحلنت ووو اطناسحلغلووون 
فبالن دحلكالشحلمنلكهحلسهللحلمن حلعنوبحلس ت وااحلسكوانااحل،حلفو نحلكانوتحلمنلكوهحلسهللحلعنوبهتحلع الموهحل نعو حلمنذواحل

حل.حلف اككحلمنلك  حلعنبسهلل
لبووتحل:حللوواوحلحل7دقحلمولحلك ووااحلأوواأ حلس   وامحل،حلعوولحلموودنكحللولحلعنالووبحلمدفاعوواحل،حلعولحلسك ووا

:حللواوحلحل؟أيحلسوةحلسننبه:حللبتحل.حل :حللاوحل.حلفاللخاحلمن حلسك ننبهحل(1)سكدط حلميدحلعبىحللدسححلسكل يفحل:حلك حل
حل.حلكاحلكانحلك حلملحلميدحلل حلألخاحلمن حلسننبهحل حلأنرىحلمن حلسوة

 هحل:حلملحلعمايفحلسحلس دساحل وا يحلأ حل واوحلسهللحلعمودهتحل،حل ن حلعولحلسكضلو حللولحلأوانئحللواوحل
 نحللاكنووااحل طوووالحلأ ووو حلألاسن ووولحلأ ووومىحلماسوووىحللووولحل:حلسنوووادمحلفرووواوحلحلسحلمنووليلحلأامووواحلفوووبخ حلعبوووو

فنواد تحل كالو حلفو ذسحل:حللواوحل.حلأواحلغوالمحل نحلكوانحلسكوايحلأتواهمحلفلنوتحلخودحلكاطو حلسهلل:حل،حلفربتحلحل8طعضدحل
فاهنتحل  فعو حلسحلاوب حلسكنالوتحل،حلفرواوحل.حلفنلوحلندخ حلسسبئ.حلسنلوحلأاحلسالبي:حل،حلفربتحلحل7أناحلل حل
مولحللووينحل[حلأ وانحل]حلسكنالوتحل  حلأنحلأ وانحلسحلسكروامحل طو حلحلأواحلفلو حلاوا  حلس نولوحلأ وقحلل وب :حليلحل

طعبووووينحلسهللحلفووووبسكحل نوووو حللووووبحل لوووودحل عووووامحل:حلفلنووووتحل ذسحلطعبووووتحلفووووبسكحل،حل حللبووووتحل:حلفربووووتحل.حلهاسووووم
 نحلهواسحل:حلفرواوحلأواحلفلو حل نحلسكنواسحلأراكوانحل[.حلفو نحل أأوتحلأنحلحتلودحل كالنواحلفواسكحل كالوكحل]حل احالناحل

فوولمدتحلسك ووالمحلفوولتىحللاكط ووتحلفووبناحلمنوو حلحل. عووامحلسكضجووللحلنهوومحلأ دهانوو حل،حلأموواحل هحل حلأ  حللوو حلللسووا
أنحل:حلفرواوحلحل؟طعبوتحلفوبسكحلفمواحل وبحلهواس:حلفربتحل.حلسنمبحلهللحلسكايحلطع حلك  حلسوةحل بس:حلفراوحل

 حلأتوووىحل.حلأنوووبأحل احلسكنالوووتحلك ووووحلأنشوووطحلس يوووالا حل،حلفووو ذسحلنيووولحلسكط وووتحل وووىحلن ذسحل فووولحلاوووبحلسهلل
 حلأتوىحللوانالوحل،حل.حل فولحلأنحلأ مىحل ذسحلنيولحلنيموبحلسهللحل ذس:حللاوحلحل؟ماحل بحلهاس:حللا اوبلحل،حلفربتحل

حلفلتى.حلأنحلت  دحل أس حلكتالحلأبموحلسكبثه:حللاوحلحل؟ماحل بحلهاس:حلفربتحل
حل__________________

حل.حلس ل عهحلسكيتحلكالئحلعبالذاحللناةحلن حلفالذاحلسجد:حلوحلسكردسححلحل1
حل
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أنحل حلتشداحلملحلمايلحلسكعدنلحلن مولحلمايولحلك ودحل نحل:حللاوحلحل؟فماحل بهت:حلل ناةحلسكشدساحل،حلفربتحل
نكووال لحلاوووا  حل.حلبووئحلسكشووالطانحل،حلفوو ذسحلسوودلتحل الووتحلن ذسحلفدغووتحلاووبتحلسهللكووانحللوو حل،حلف نوو حلع

 نحلأمورحلس وؤمن حلأمودكحل:حل حللواوحل.حلسكنالتحلأاحلفل حل ذسحلفدلحلملحلسكطعامحلنتايلحلسكروامحليخودحلمولحلأ ايول
طعبوتحلفوبسكحل نحلخوداحلعوينحل:حلفربوتحل.حلكنينحلفالنحللعشدلحلي  حلد هومحلفلنواحلأ و حلأنحلتنضواهاحل كوالذم

:حللوواوحل.حلسخووداحل كووالذمحلفووالحلأ وو حل كووالذمحلسنحلأعووادحل كالووكحل نحلسوواةحلسهللحل:فروواوحل.حلملحلأعووبحل يلحلد هوومحلألووبس
حل[.حل امحلسنربحل]حلفالحلنسهللحلماحلنابتحل كالذمحل رحلعادتحل ىلحلسكعشدلحلي  حل

حل.حلس ك حلسحلسك اقحلدناةل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
كعب ومحلتضرتلوانحل:حلأاحل ساوحلسهللحل ناحلنلكو حلن حلنشونلحل،حللواوحل:حلفراوحلحل6سلوحل ط حل ساوحلسهللحل

حل.حلفاط معاسحلعبال حلنسذكدنسحلسسمحلسهللحلعبال حلأنا كحلك محلفال حلعلحل عام محل،
 ذسحلنيووعتحلس اوووبلحللو حلأووبيحلسكدطوو حلفباللكوو حلسوواحل:حلحل6لواوحل سوواوحلسهللحل:حلعولحلسلوولحلعموودحللوواوحل

.حلن حلألك حلمولحلذ نلحلسكر وعهحل،حلفو نحلمولحلأعالهواحلتوليتحلسكربكوه.حلن حلأ نانوحلساحلل حلأبيحلطبال  .حلأبال 
كووووكحلخجوووو حلطبال وووو حلنع ووووىحلأنحلأ ووووانحلكوووو حلسحلسكطعووووامحلن حلأدفوووولحلأووووبهتحلن نحلسوووونلحل،حلف نوووو حل ذسحلفعوووو حلذ

حل.حل اطه
.حلن حلمولحلخنولحلمدلوقحل(1)عبوىحلخواسنحلن حلسحلسو دطهحلحل6مواحلأكو حل سواوحلسهللحل:حلعلحلأنئحللواوحل

حل.حلعبىحلسك ضدل:حللاوحلحل؟عبىحلماذسحلكاناسحلألكبان:حلفرال حل نئحل
:حللواوحلحل(3)،حلعولحلأ حلطحالضوهحلحل7نملحلك ااحل نيهحلسكواسع  حل نيحلعولحلعبووحللولحلأ حل اكو حل

أوواحلألوواحلطحالضووهحلأخضووئحلطشوواةكحل،حلفوو نحلأكثوودحلسكنوواسحلسوونعاحل:حلنأنوواحلأفشوولحلفروواوحلحل6وحلسهللحلأتالووتحل سوواحل
حل.حلسحلسكبنالاحلأ اهلمحلطاعاحلأامحلسكرالامه

نسكردلوووهحل ىلحلسهللحل ووو حلس  ووواك حل.حلنسك ناعوووبحلمووولحلسهللحلسكشووونل.حلنوووا حلسن موووهحلسجلوووايف:حلحل6نلووواوحل
حل.حلنسكبناحلمنذم

حل__________________
حل.حليتحلأايلحلفالذاحلس ك سك ضحهحلسك:حلوحلسك  دطهحلوحلكرنضالحلوحلحل1
حلحل.ل حلملحلخاسا حل7وحلل ربميحلسجلالمحلعبىحلسناةحلم  دسحل،حلهاحلنه حلللحلعنبحلسهللحلملحلأاحااحلأمرحلس ؤمن حلحل3
حل
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 حل ال وواسحلسكربووااحلل ثوودلحلسكطعووامحلنسكشوودساحل،حلفوو نحلسكربووااحل وواتحلكوواكل نيفحل ذسحلكثوودحل:حلحل6نلوواوحل
حل.حلعبال حلس اة

نمولحللواتحلأ وبوحلسحلخضوهحلمولحلسكطعوامحل.حل حلتشنعاسحلفالطضلحلنا حلس عدفهحلملحللبوال م:حلحل6نلاوحل
حل.حللاتتحلسنا حلسكع حل اك 
حل.حلس طافانحلسكنطلحلنسكضدا:حلحل6لاوحل!حل؟ماحلأكثدحلماحلأبخ حلسكنا :حلحل6نست حل ساوحلسهللحل
موولحلأكووو حلسنووالوحللوووامحلعبوووىحل أسوو حلمبوووكحلأ وو  ضدحلكووو حل وورحلأضووودلحلمووولحل:حلحل6نلوواوحل سووواوحلسهللحل

حل.حلأكب 
كعنوو حلكوو حلمبووكحلسحلسك وومانستحلنسحل ذسحلنلعووتحلسكبرمووهحلموولحل وودسمحلسحلطووا حلسكعنووبحل:حلحل6نلوواوحل

نمووولحلأكووو حلسكبرموووهحلمووولحلسنووودسمحلفروووبحللووواةحل.حلنمووواحلدسموووتحلسكبرموووهحلسحلطافووو حل حلأن ووودحلسهللحل كالووو .حلس  م
 .ل ل حلملحلسهللحل،حلف نحلتااحلتااحلسهللحلعبال حلن نحلماتحلفاكنا حلأنىلحلل 

 الفصل الرابع
 (في آداب الشرب وما  تصل به  )

حل.حلينالهحلسكاه حلنسكضلهحلم ايفحلسكاألحل حلأالنان:حلحل6ملحلك ااحلملحل حليلدهتحلسكضرال حللاوحلسكن حل
حل.حل حلأنن وحلسكشداحلسحلينالهحلسكاه حلنسكضلهحلن حلس ك حلفالذما:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل حلتلك حلسحلينالهحلسكاه حلنسكضله:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

نكوودهتحلأنحلأووبهلحلموولحل.حل نوو حلكوودهتحلسكشووداحلسحلسكضلووهحلنسكرووبححلس ضلووئ:حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحللوواوحل
فموولحلملحلجووبحللووبأحلموولحلسكشووداحلسحلسكضلووهحلنسكرووبححلس ضلووئحلعووبوحل.حلاككمووبهلحلمضلووئحلنس شووطحلكوو
حل.حللضم حلعلحلمايلحلسكضله

 نحلعنوادحل:حلفرواوحلكو حللعوئحلطب واو حل.حلن نيحلأن حلسس  رىحلماةسحلفايتحللربححلملحلاوضدحلفالو حلمواة
حل.حلفاسلك حلذه حلأمحلفله:حلحل7لاوحل.حل(1)سكن ديحلأ دهتحلسكشداحلسحلسك ضدحل
حل__________________

حل.حلاسحلس اضدوحلسك ضدحلوحللاكلمحلوحلسكنححل1
حل
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 ذسحلكوانحلسكوايحلأنوانوحلس واةحلسباكوواحل:حلفرواوحلحل؟عولحلسكشوداحللونضئحلنس وبحل7سوت حلعولحلسك وادقحل
نلدنسأوهحلسخود حلوحلنهووحلس اوححلوحلعنو حل.حلن نحلكانحل دسحلفاسدل حللنضئحلنس ب.حلككحلفاسداحللثالاهحلأنضاس

نكوانحلأ ودهتحلأنحلأشون حللواهلالمحلنهووحل.حلاالاهحلأنضاسحلسحلسكشوداحلأفلو حلمولحلسكشوداحللونضئحلنس وب:حللاوحل
حل.حل(1)ل حلس 

 (الدعاء المروي عكد شرب الماء  )
حل.حلسنمبحلهللحلمنلوحلس اةحلملحلسك ماةحل،حلم د حلس مدحلكالشحلأشاةحل،حلل محلسهللحلخرحلس  اة

 عموووتحلأنحلك ووو حلسووووةحل:حلااعوووهحل،حلفرووواكاسحلكووو حلحل7أتوووىحلأ حلعنوووبحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
أاحلألاحلطعضدحلهواسحلسك وا حل:حلراكاسحلفبعاحلماةحلكالشدلاسحل،حلف:حللاوحل.حلنعم:حلفراوحلهلمحلأ حلحل؟ بسحلأن ذوحل كال 

 بهتحلأنحلتشداحلملحلسض  حلسكاسوطىحلنتواكدحلسهللحل:حللاوحلحل؟فماحل بهت:حلنعمحل،حللاكاسحل:حللاوحلحل؟ملحلسكشوة
عبالووووو حلنت ووووونضئحلاالاووووواحل،حلكبمووووواحلتنض وووووتحلاوووووبتحلسهللحلن حلتشوووووداحلمووووولحلأذنحلسك وووووا حل،حلف نووووو حلمشوووووداحل

اطواحللوانا حل،حلنلدنسأوهحلسنموبحلهللحلسكوايحلسوراهحلمواةسحلعوالاحلنملحلجعبو حلمبحواحلأط:حلسكشالطانحل،حل حلتراوحل
سكبذومحلسطعبوينحلسولحل.حلمثبو حلللأوادلحلسنموبحلهللحلسكوايحلسوراهحلفول نسهحلنأعطواهحلفل يواهحلنعافواهحلنكضواه

حل.حلنت عبهتحلمدسفر  حللدا كحلأاحلأ  محلسكدسا حل6ت رال حلسحلس عادحلملحل امحلممبحل
أ وموحلأ ونضئحلسحلس نواةحلاالاوهحلأنضواسحل،حلحل6كانحل سواوحلسهللحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلم عادحللاوحل
حل.حلعنبحلك حلنضئحلنأش دحلسهللحلسحليخدهل

نسحل.حلهواحلأسوود:حللواوحلحل؟فا كوو :حلهنووىحلعولحلسكشوداحللاوموواحل،حللالو حلكو حلحل6عولحلأنوئحل،حلأنحلسكنو حل
حل.حلسداحللاوماحل6 نسأهحلعن حل،حلأن حل

حل.حل عمحلسنالال:حلحل7فراوحلحل؟ماحل عمحلس اة:حلحل7نلال حلكب ادقحل
س نوحل:حلمنذووواحلحل ذسحلسوووداحلأ وووبكمحلفبالشوووداحلسحلاالاوووهحلأنضووواسحليموووبحلسهللحلسحلكووو :حلحل7نلووواوحل

حلحل.س دحلكبشدلهحل،حلنسكثاهحلمطددلحلكبشالطانحل،حلنسكثاك حلسضاةحل احلسحلطاف 
حل.حلسداحلس اةحلف نضئحلمدت حل9حل أأتحلسكن :حلعلحلسللحلعناسحللاوحل

حل بهتحلأنحل:حلفراوحلحل؟أن حلست حلعلحل بحلس ناةحل8علحلماسىحلللحلطعضدحل
حل__________________

حل.حلس ل حلسكعطاش:حلوحلسهلالمحلحل1
حل
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ن ذسحلسوودلتحل الووتحلن ذسحلفدغووتحل.حل نحلكووانحللوو حل،حلف نوو حلعبووئحلسكشووالطان حلتشووداحلموولحلمايوولحلك وودحل
حل.حلابتحلسهلل

لا بأنوهحلنلو حلأبأو حلكوا حلمايوايفحل،حلحل7دخبوتحلعبوىحلأ حلطعضودحل:حلنعلحلعمدنحللولحللوالئحللواوحل
سسداحلساحلأبووحلسوض  حلنسومحلسهللحلعولحلنطو حل،حلن ذسحل فع و حلمولحل:حلفراوحلحل؟ماحل بحلهاسحلسك ا :حلفربتحلك حل

حل.حلعدنلحلأنحلتشداحلمنذاحل،حلف ن حلمرعبحلسكشالطانحل،حلفذاسحل بهتفالكحلفاابحلسهللحل،حلن أاكحلنمايلحلسك
 ذسحلنللحلسكالااحلسحل ناةحلأ وبكمحلفبال م و حل،حلفو نحلسحلأ وبحلطنا الو حلدسةحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل

حل.نسحلس خدحلسضاةحلن ن حلأ مئحلانا  حلسكايحلفال حلسكبسةحل،حلفبال م  حلكب حل حلكالنلع 
 الفصل الخامس

 (في آداب الخالأ  )
حل7 أأوووتحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلضرالووو حل،حلعووولحلنهووو حللووولحلعنوووبحل لووو حللووواوحلمووولحلك وووااحلمووولحل حليلووودهتحلسك

نسحلخوربحليخودحل نحل.حلكوانحلأ  بو حلنهواحل الو حلسكضومحلحل6 نحل سواوحلسهللحل:حلأ  ب حل،حلفن دتحل كال حل،حلفرواوحل
حل.حلملحل قحلسكلالشحل نحلأعبحلك حلسنالو

حل.حلنماحلأخدط  حللانالوحلفا محلل .حلماحلأد تحلعبال حلك انكحلفلخدط  حلفالبع :حلحل7نلاوحل
أنحلت  وودحل أسوو حلكووتالحل:حللوواوحلحل؟عوولحل ووبحلسنووالوحل7سوولوحلسك ووا محلحلعوولحلسكضلوو حللوولحلأووانئحلأن

حل.حلأبموحلسكبثه
حل.حلسك ح حلأطال حلسكضمحل،حلنسنالوحلألأبحلسحلسكد ق:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

أنرواسحلأفواسه محللوانالوحل،حل:حلحل9لواوحلسكنو حل:حلمولحلك وااحلسكضوددنسحل،حلعولحلسوعبحللولحلمعواذحللواوحل
نلبمذمواحلسكب وانحل،حلنكوالئحلسووةحلأسوبحلحلف هناحلم و لحلس ب و حلسنواف  حلسك واتن حلن نحلموبسدياحلسكدأوق

حل.حلعبالذماحلملحلفل حلسكطعامحلسحلسكضم
حل.حلأا ثحلسكضردحل(1)سك  ب حللاكطدفاةحل:حللاوحلحل7ملحل نيهحلسكاسع  حل،حلعلحلعبوحل

حل حلختبباسحللعادحلسكدمانحلن حللرلال حل:حللاوحلحل7ملحلك ااحل  حلس ومهحل،حلعلحلسكدياحل
حل__________________

حل.حل سمحلسجد:حلوحلسكطدفاةحلحل1
حل
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أ  بووو حلل وووو حلمووواحلأاووووااحل  حلحل6نكوووانحل سوووواوحلسهللحل:حللووواوحل.حلهنمووواحليدكووووانحلعووودقحلسجلوووواسمسكديوووانحل،حلف 
حل.حل(1)سناصحلنسكر  حل

حل.حل  محلسهللحلس   بب حلملحلأميتحلسحلسكاياةحلنسكطعام:حلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
سكبذووووومحللوووووا كحلسحلسنالكووووو حل:حلأنووووواديحلمنوووووادحلمووووولحلسك وووووماةحل:حلأنووووو حللووووواوحلحل7 نيحلعووووولحلسك وووووا محل

طعبووتحلفووبسكحلموواحل:حللبووتحلكوو حل.حلسك وواحلحلأووبعاحل هوو حلسكنالووتحللاكربكووهحلنسنوو حلمنلكووهحلسكدطوو .حلنس   ببوو 
سنوالوحلنولوحللو حل:حلحل7نلواوحل.حلسكاألحلسحللالاأمحلسن حلنسكواألحلأ  ببوان:حللاوحلحل؟سنالكانحلنماحلس   ببان

حل.حلملحلسكالم حلنسكشاهبحلملحلسك ماةحل9عبىحلسكن حلحل7طربأ حل
 نوو حلم ووحهحلكبضوومحلختببوواسحلعبووىحلأاوودحلسكطعووامحل،حلف:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلنسكناسطاحلنجب حلسكد قحلعبىحلسكعنب
 ووباينحلأ حلأنحلسن وو حللوولحل:حللوواوحلحل:موولحلاووحالضهحلسكديوواحللوواوحلسكديوواحل،حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحلطووبهتحل

حل.حلألمدناحل ذسحلختببناحلأنحل حلنشداحلس اةحل رحلن ملمئحلاالااحل7كانحلأمرحلس ؤمن حل:حللاوحلحل8عبوحل
موولحلختبوو حللاكر وو حلملحلترووئحل:حلحلن نيحلعولحلممووبحللوولحلسن وولحلسكووبس يحلأدفوولحلسنووبأ حلأنوو حللوواو

حل.حلك حل اطهحلسنعهحلأأام
حل.حل(3) حلختبباسحللاكر  حل،حلف نحلكانحلن حلماكهحلفب نليفحلسكبالطهحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلياحليدكانحلعدقحلس كبه:حلأنحلأ  ب حللاكدمانحلنسكر  حلنلاوحلحل9هنىحل ساوحلسهللحل
حلس الو ووهحلختببوواسحل،حلف نوو حلكووالئحلسوووةحلأل ووئحل ىل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووا محل

حل.حلملحلأنحلأدنسحلسحلأسنانحلسكعنبحل عاما
حل.حل ناسحلس   ب حلملحلأميت:حللاوحلحل9علحلأنئحل،حلعلحلسكن حل

نمووولحلسك حووو حل.حلمووولحلسسووو جمدحلفبالوواتدحل،حلمووولحلفعووو حلفرووبحلأ  ووولحلنمووولحل حلفووالحل ووودا:حلحل9لوواوحل
موولحلأكوو حلفموواحلختبوو حلفووالحلألكوو حل،حلنموواحل ثحل.حلفبالوواتدحل،حلموولحلفعوو حلفرووبحلأ  وولحلنموولحلفووالحلفووالحل وودا

حل.حللب ان حلفبالنبل
حل__________________

حل.حلك حلنناتحلأ انحلسال حلأنالال حلنكعالا:حلنسكر  حل،حللاك حدأكحل.حلن قحلسكن  :حلوحلسناصحل،حللاكلمحلحل1
حل.حللشدحلسكر نهحلسكيتحلتبالطحلفاحلأيحلتبلقحلفا:حلوحلسكبالطهحل،حللاك  دحلحل3
حل
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نلوبحلسن  و حلمولحلك وااحل وو حلس وموهحلف وا حلتبالوقحلسكنوااحلنأنرذوواحلفواسحلس ايولحلعبوىحلتدتالوو حل
حل.حلذكدهتسك  ااحلكماحلأليت

 الفصل السادس
 (في ما  اء في الخوز  )

أكدموواسحلسننوولحل،حلفوو نحلسهللحلعلنطوو حلأنلكوو حلموولحللدكوواتحلسك ووماةحل:حلأنوو حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حل حلأرطلحلن حلأا ل:حللاوحلحل؟نماحل كدسم :حللال حل.حلنأخدط حلملحللدكاتحلس  م

نموووواحل:حللالوووو حلحل.أكدموووواسحلسننوووولحل،حلفوووو نحلسهللحلعلنطوووو حلأنلكووو حلموووولحللدكوووواتحلسك ووووماة:حللوووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حل ذسحل لدحلملحلأن  دحلل حلغرهت:حللاوحلحل؟ كدسم 

سكبذووومحللوووا كحلكنووواحلسحلسننووولحلن حلتضووودقحللالننووواحلنلالنووو حلفبوووا حلسننووولحلمووواحلاوووبالناحلن حل:حلحل9نلووواوحلسكنووو حل
حل.حلامناحلن حلأدأناحلفدمحلسهلل
أكدمووواسحلسننووولحل،حلف نووو حلعمووو حلفالووو حلمووواحللووو حلسكعووودشحلنس  محلنمووواحل:حلأنووو حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل

حل.حللالنذما
حل.حللينحلسجل بحلعبىحلسننل:حلحللاوحل7نعن حل

 (في روز الشنير  )
حل.حلسكشعرحل،حلن باسهتحلسك مدحل،حلن دسم حلسكلأتحل9كانحللاتحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

مواحلمولحلنو حل  حل.حلفل حلخنلحلسكشعرحلعبىحلسكوربحلكضلوبناحلعبوىحلسكنواس:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحل
حل:نهواحللواتحلس ننالواةحل.حلسةحلفالو نماحلدخ حلطافاحل  حلنأخداحلكو حلد.حلنلبحلدعاحل ك حلسكشعرحلنلا كحلعبال 

حل.حلن عامحلس لدس حل،حلأ حلسهللحلأنحلجع حللاتحلس ننالاةحلكالسرالاة
كاحلعبمحلسهللحلسحلسوةحلسضاةحلأكثدحلملحلسكشعرحلماحلطعبو حلغواسةحلس ننالواةحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حل:
 (في روز اخرز  )

حلنلاوحل.حل(1)ماحلدخ حلطا حلس  باوحلمثب حل،حل ن حلأ  حلسكبسةحلسالحل:حللاوحلحل7عن حل
حل__________________

حل.حل ن لسيفحلسكشوةحلن خدسط حلسحل فق:حلوحلسك  حلوحللاكض ححلوحلحل1
حل
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حل.حلنعمحلسكبنسةحلس   حل،حللا دحل،حلاحالححل،حلسبالمحلملحلك حلدسة:حلحل7
سوالبحل عوامحلسكوبنالاحلنس خودلحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:علحلسكديواحل،حلعولحلألالو حل،حلعولحلطوبهتحل

حل.حلسكبحمحلنس   
ملحلسوةحلأنضولحلن حلألروىحلسحلسجلوا حلمولحلغوبنلحلملحل:حلعلحلسللحلأ حلنافلحلنغرهتحلأدفعان حل،حللاوحل

حل.حل ىلحلسكبال حل  حلخنلحلس   
 (في روز الجاورس  )

حل.حلأماحل ن حلكالئحلفال حلار حلنهاحللاكبوحلأك حلنأنضلحلسحلس عبل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
 الفصل السابع

 (في مكافع المياه  )
حل.حلسالبحلسدساحلأه حلسجلنهحلس اة:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

،حلفذال و حلعولحلسوداحلس واةحلحل7دخبتحلعبىحلأ حلسن لحلس ايوحل:حلطن حللاوحلعلحلأ حل الضا حلس  
نهووواحلأووواأ حلسكطعوووامحلسحلس عوووبلحلنأووواه حللاك وووضدسةحلنأ ووو لحلسك لووو حلحل؟نأيحللووولسحللا ووواة:حل،حلفرووواوحل

حل.حلنألأبحلسحلسكب حلنأطضىحلسندس ل
:حل حللولسحلل ثودلحلسوداحلس واةحلعبوىحلسكطعوامحل حللواوحل:حلحل7لواوحلسكديواحل:حلنعلحلأاسدحلسنوادمحللواوحل

حلوحل حلملحلأ أأووتحلكوواحلأ حلوحلناوولحلأبأوو حلكب الذموواحلنملحلجمعذموواحلنملحلأضدلذمووا نحل طووالحلألكوو حلمثوو حلذسحل عامووا
حل!حل؟لطن حل(1)أشداحلعبال حلس اةحلملحلأ لحلأ  قحل

 (في ماء زمز   )
حل.حلماةحل ملمحلسضاةحلملحلك حلدسة:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

مواةحل مولمحلسوضاةحلمولحلحل:حلن نيحلسحل وبأ حليخودحل.حلماةحل ملمحلسوضاةحل واحلسوداحلكو :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسةحل،حلنأمانحلملحلك حلخا ك حلد

حل__________________
حل.حلسن  م:حلنسن  قحلسكشوةحل.حلنأألاحلسم الةحلنسحللعئحلسكن كحلأن  ق.حلسس ا حلنسن  م:حلوحلست قحلسكشوةحلحل1
حل
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 (في ماء الميزاب  )
فبرالووتحلألوواحلعنووبحلسهللحل.حلسسو  ىحل طوو حلموولحلأاوحالناحل وورحلسوورطحلكبموات:حللوواوحلحل(1)عولحلاووا محل

تدك وو حلكبموواتحل،حلطعبووتحلفووبسكحل،حلأموواحل هحلكوواحلكنووتحلسحل:حلتحللبووحل؟أوواحلاووا محلموواحلفعوو حلفووالن:حلفروواوحلحل7
م انووكحلك وورال  حلموواةحلس الوولساحل،حلفطبننوواهتحلعنووبحلكوو حلأ ووبحلفبوومحل ووبهتحل،حلفنالنوواحل وولحلكوواككحل ذسحلس تضعووتحل
سووووحالهحل،حلفل عوووووبتحلنألدلوووووتحلفووووولمطدتحل،حلفجتوووووتحل ىلحللعوووووئحلمووووولحلسحلس  وووووجبحل،حلفلعطال ووووو حلد يووووواحل

 حلفبوومحلنووربححلموولحلعنووبهتحل وورحلسووداحلنأخوواتحلمنوو حللووب احلموولحلموواةحلس الوولساحل،حلفجت وو حللوو حل،حلفلسوورال  حلكوو
حل.حلساأراحلنلد 

 (في ماء السماء  )
سسوودلاسحلمووواةحلسك ووماةحل،حلف نوو حل ذوووا حلكبنووبنحلنأوووبفلحلس سوورامحللووواوحلسهللحل:حلحل7لوواوحلأموورحلس وووؤمن حل

و كزأ عليكم من السماء ماءا ليطهرام به و ذهب عككم ر ز الشيطال وليدربط حل):حلتنا كحلنتعاىلحل
حل.حل(3)حل(حلعلى قلوبكم و ثوت به اخقدا 

 (في ماء الفراح  )
كووواحلأهحلعنوووبكمحل تالوووتحلسكضووودستحلكووو حلأوووامحل:حللووواوحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلخاكوووبحللووولحلطدأووودحللووواوحل

حل.حل(7)فاغ  بتحل،حلنأكبتحلملحل مانحلسا يحلسحلك حلأامحل مانهحل
 (في ماء  يل مصر  )

ماةحلنال حلم دحلميالتحلسكربو حلن حلت  وباسحل مسو محلمولحل النذواحل،حل:حلحل7لاوحلعبوحلللحلأ حل اك حل
حل.حلنهف ن حلأا ثحلسكلما

 (في الماء الوارد  )
حل.حلاناسحلعبىحلسحملمامحلس اةحلسكنا دحل،حلف ن حلأطضىحل دها:حلحل7لاوحلأمرحلس ؤمن حل

س اةحلسكنا دحلأطضىحلسندس لحلنأ و لحلسك وضدسةحلنأواأ حلسكطعوامحلسحلس عوبلحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل،حلنأاه حللانمى

حل__________________
حل.حل7سك ادقحلحلوحلهاحلاا محلللحلعباسنحلسجلاخوحلملحلأاحااحلس مامحل1
حل.حل11يأهحل:حلوحلسا لحلس نضاوحلحل3
حل.حلمايلحللاكعدسقحلملحلأ محللال حل،حلنمايلحلملحلأعماوحلل بسد:حلوحلسا  حلوحلكطا حلوحلحل7
حل
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لووواوحلسحللووواوحلسهللحلحل:،حلعنووو حل،حلعووولحليلاوووو حل،حلعووولحلعبووووحللووولحلأ حل اكووو حلحل7مووولحلاوووحالضهحلسكديووواحل
حل.حلنا دسكد  حلنس اةحلسك:حللاوحلحل(1)حل(حلثم لتسألن  وم ذ عن الكنيمحل):حلتنا كحلنتعاىلحل

 (في الماء المغلي  )
حل.حلس اةحلس  بوحلأنضلحلملحلك حلسوةحلن حلألدحلملحلسوة:حللاوحلحل7عن حل
 ذسحلدخوو حلأ ووبكمحلسنمووامحلفبالشووداحلاالاووهحلأكووشحلموواةسحل ووا سحل،حلف نوو حلألأووبحلسحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلفاةحلسكاط حلنأاه حللا ملحلملحلسكنبن
نووواةحل ىلحل نووواةحلفذووواحلس ووواةحلس  ووو لحل ذسحلغبال ووو حلسووونلحلغبالووواتحلنلبن ووو حلمووولحل :حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل

حل.حلأاه حللانمىحل،حلنأنلوحلسكرالحلسحلسك ال حلنسكربم 
 (في الكهي عن إاثار شرب الماء  )

كوواحل:حلحل7نلواوحل.حل أواكحلنس كثووا حلمولحلسوداحلس واةحل،حلف نوو حلموادلحلكو حلدسة:حللواوحلحل7عولحلسك وادقحل
سوداحل ذسحلأكو حلد واحلألو حلمولحلحل6نكوانحلسكنو حل:حللاوحل.حلأهنمحلألباسحلملحلسداحلس اةحل حلس رامتحلألبسهنم

حل.حل ن حلأمدأحلكبطعام:حلفراوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل نكحلك ر حلملحلسداحلس اة:حلس اةحل،حلفرال حلك حل
 (في شرب الماء من قيا   )

حل.حلسداحلس اةحلملحللالامحلأمدأحلنأاح:حلحل7لاوحلسكنالدحل
موولحل]حلنسووداحلس وواةحل.حللاكنذووا حلميوود حلسكطعووام[حلموولحللالووامحل]حلسووداحلس وواةحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

أوواحلموواةحلعبالووكحل:حلنموولحلسووداحلس وواةحللاكبالوو حلنلوواوحلاووالثحلموودستحل.حل اووضدلاكبالوو حلأووا ثحلس وواةحلس[حللالووامحل
حل.حلسك المحل،حلملحلماةحل ملمحلنماةحلسكضدستحلملحلألدهتحلس اةحللاكبال 

 (في الكهي عن النب  )
حل.حل(3)م اسحلس اةحلم احلن حلتعناهتحلعناحل،حلف ن حلألخاحلمن حلسك نادحل:حلحل9لاوحلسكن حل
حل.حلالاهحلأنحلسان  ا:حلهنىحلعلحلسكعنهحلسكاس بلحلسحلسكشداحل،حللاوحل:حلحل7علحلعبوحل

حل__________________
حل.حل5يأهحل:حلوحلسا لحلسك  اادحلحل1
.حلنطولحلسك نوب:حلنسك نوادحللاكلومحلوحل.حلسوداحلس واةحلمولحلطوااحلنضوئ:حلنس وصحل.حلسداحلس واةحللوالحلتونضئحلنغورحلموص:حلوحلسكع حلحل3

حل(.حلف ن حلأا ثحلسك نادحل)حلنسحللعئحلسكن كحل
حل
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 الفصل الثامن
 (في اللحو  وما  تنلق بها  )

وحلنلوبحلذكودحلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:،حلعن حل،حلعلحلألالو حل،حلعولحلطوبهتحلحل7ملحلاحالضهحلسكدياحل
كالئحلمن حلللعهحلترلحلسحلس عبلحل  حلأنن تحلسحلم اهناحلسوضاةسحلنأخدطوتحلمولحل:حلعنبهتحلسكبحمحلنسكشحمحلوحل

حل.حلم اهناحلدسة
 ذسحل ن وووتحلسوووالتاحلمووولحلنووومحلفووولكثدحلس دلوووهحل،حلف هنووواحلأ وووبحل:حلحل9لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عنووو حل

حل.حلنحل،حلف نحلملحلأ الناسحلملحلسكبحمحلأ الناسحلملحلس دقسكبحم حلنسغدف حلكبجرس
حل.حلسكبحمحلسالبحلسكطعامحلسحلسكبنالاحلنس خدل:حللاوحلحل7علحلعبوحل

حل.حلأ لعهحلعشدحلأاماحللبحمحلسحلسعنانحل7ت اأتحلملحلأ حلطعضدحل:حلعلحل  س لحللاوحل
حل.حل لحلمعاسدحلس ننالاةحللامحلنمالان:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل:علحلطعضدحلللحلممبحل،حلعلحليلاو حل

:حللواوحلحل؟لب وينحلأنحلسهللحلعلنطو حلأون ئحلسكربو حلسكبحوم:حلحل7لبتحلكب وادقحل:حللاوحلحل(1)علحلأدميحل
نمولحل.حلنمالواحليو حلسكبحومحل9نلوبحلكوانحل سواوحلسهللحل.حلذككحلسكنالتحلسكايحلأؤك حللاك النهحلفال حلنامحلسكنواس

نملحلأك حلملحلسوحم حللطعوهحل.حلنملحلساةحلخبر حلفل عماهتحلسكبحم.حلتدكحلسكبحمحلأ لع حلأاماحلساةحلخبر 
حل.حلأخدطتحلمثبذاحلملحلسكبسة

حل.حلأ  لحلسكبحمامحلنمحلسك ذد:حلحل7وحلسك ادقحللا
 (في اللحم باللون  )

حل.حلملحلأاال حليعشحلسحللبن حلأنحلسحللبن حلفباللك حلنمحلسكللنحللاكبو:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
دخبووتحلعبووىحلأموورحلس ووؤمن حل:حل،حلعوولحلعرنووهحللوولحلعبرمووهحللوواوحلحل7موولحلك ووااحل هووبحلأموورحلس ووؤمن حل

أواحلأمورحلس وؤمن حل:حلفربوتحل:حلدلحلأال هحل،حللواوحلن ذسحلل حلأبأ حلكوحل امئحللبحلأذسهحلااي  حل،حلنك حل7
حلأاحلألاحلسجلنادحل هحلأد كتحل ساوحلسهللحل:حللاوحليلحلحل؟أتلك حلمث حلهاس

حل__________________
حل.حل،حلارهحلنك حلأا حل7وحلهاحلأدميحلللحلسندحلسنثعموحلأنحلسجلعضوحل،حلسك اسحل،حلسناسةحل،حلكانحلملحلأاحااحلسك ادقحلحل1
حل
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خضوتحلأنحلحل6 نحلملحليخاحلماحلأخبحللو حل سواوحلسهللحلنحل.حلألك حلأأنئحلملحلهاسحلنأبنئحلأخشلحلملحلهاسحل6
حل.حل حلأنقحلل 

 نحلننالوواحلموولحلس ننالوواةحلسوو احل ىلحلسهللحلعلنطوو حلسكلووعشحلسحلأم وو حل،حل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلفلمدهمحلأنحلألكباسحلسكبحمحللاكبوحل،حلفضعباسحلفاس نانتحلسكرالحلسحلأنض ذم

 (في الشحم  )
دخوو حلطافوو حلكرمووهحلسووحمحلأخدطووتحلنموولحلأ.حلسكبحوومحلأننووتحلسكبحووم:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن وولحل

حل.حلمثبذاحلملحلسكبسة
موولحلأكوو حلكرمووهحلسووحمحلأنلكووتحلمثبذوواحلموولحلسكووبسةحل،حل:حلحل6سحللوواوحلسكنوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلسحمهحلسكنرد:حللاوحل
حل.حل(1)ي حلسكا سيفحلنأ دهتحلسكا كحلحل6نكانحل.حلسحلسكا سيفحل6 التحلسكالذادحلسكن حل:حلحل7نعن حل
عووانحلأاموواحلملحلألكوو حلنموواحلفبال وو ردمحلموولحلأتووىحلعبالوو حلأ ل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلعبىحلسهللحلتعاىلحلنكاللكب 
ملحلملحلألكو حلسكبحومحلاالاوهحلأأوامحلسواةحلخبرو حل،حللواوحل:حل نحلسكناسحلأراكانحل:حلأن حللال حلك حلحل7نعن حل

حل.حلكالاسحل،حلملحلملحلألكب حلأ لعانحلأاماحلساةحلخبر :حلحل7
 (في لحم الضأل  )

لكبانحلنوومحلسكلوولنحل،حل نحلأهوو حللالوويتحل حلأوو:حلحل7لبووتحل  حلسن وولحل:حلعوولحلسووعبحللوولحلسووعبحللوواوحل
أواحلسوعبحلكواحلعبومحل:حل نو حلأذوال،حلس ودلحلسك وضدسةحلنسك وبسيفحلنس نطوايفحل،حللواوحل:حلأراكانحل:حللبتحلحل؟نمل:حللاوحل

حل.حل7سهللحلسالتاحلأفل حلملحلسكللنحلكضب حلل حل  اعال حل
 (في لحم الوقر  )

حل.حلنأكناهناحلدنسة.حلنأ اهناحلسضاة.حلنمحلسكنردحلدسة:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلننامذاحلدسة.حلنسحامذاحلسضاة.حلأكناهناحلدنسة:حلنردحلعنبهتحلوحللاوحلوحلنذكدحلنمحلسكحل7عن حل

حل__________________
حل.حلماحلفاقحلسكض احل،حلكاك  شحلفاقحلسكعلب:حلوحلسكا كحلحل1
حل
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حل.حل(1)لاوحلسحلمدقحلنمحلسكنردحلأاه حللاكنالامحلحل7عن حل
مووواحلأبروووانحلمووولحلحل7 نحللوووينحل سووودسوال حلسووو اسحل ىلحلماسوووىحل:حللووواوحلحل7،حلعووولحلأ حلطعضووودحلحل7عنووو حل

حل.حلمدهمحلفباللكباسحلنمحلسكنردحللاك بق:حلككحل ىلحلسهللحلعلنط حل،حلفلن ىحلسهللحلتعاىلحل كال حلنس احلذ.حلسكربص
سكضوودثحلنسكووبمحلنسكن ووايفحلنسكطحوواوحل:حلسحلسكشووالحلعشوودلحلأسووالاةحل حلتؤكوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

سكرووودنحل:حلعشووودلحلموولحلس ال وووهحلذكالووهحل:حلنلوواوحل.حلنس دنساحل(3)نسك ووبدحلنسكرلووال حلنس نثالوووانحلنسكوود محلنسنالووواةحل
حل.حلنسكبوحلنسكشعدحلنسك ا حلنسكدألحلنسكنالئحل(7)نسك لحلنس نضحهحلحلنسنافدحلنسكع م

عبوووال محلللكووو حلنوووامحلس لووو حلف نووو حل حل:حللووواوحلحل6مووولحلسكضوووددنسحل،حلعووولحلمعووواذحل،حلعووولحل سووواوحلسهللحل
حل[.حلأعبسةحلسهللحل]حلألك حلنامذاحل  حلك حلمؤملحلةاكشحلكبالذادحل

 (في لحم الجزر  )
حل.حل(4)ملحل امحلس سالمحل  حلنمحلسجلل حل:حلعلحل لدسهالمحلسك مانحللاوحل

 (في لحم القد د  )
أكووو حلسكربأوووبحلسك وووااحلندخووواوحل:حلاالاوووهحلأوووبمحلسكنوووبنحلن مووواحللووو بلحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حل(1)ن سدحلفال حلألا سحاقحل،حلسك شالانحلعبىحلس م الةحل.حلنن اححلسكعجاول.حلسنمامحلعبىحلسكبنسم
 (في لحم الد او  )
سك وووونمحلنسكضروووودسةحلل ختوووواذحلحلس غنالوووواةحلل ختوووواذحل6أموووودحل سوووواوحلسهللحل:حلعوووولحلطووووالدحللوووولحلعنووووبحلسهللحللوووواوحل

حل.حل(6)سكبطااحل
حل__________________

حل.حلدسةحليبثحلسحلسجل محللشدسحلألالئ:حلوحلسكنالامحلحل1
حل.حلسكضدا:حلوحلسنالاةحلوحللا بحلوحلحل3
وحلس نضحهحلوحلل  دحلسهلمللحلنس انحلسكنوانحلنفو ححلسكضواةحل،حلكودشحلسنمو حلأنحلسجلوبيحلموادسمحل يوالعاحلنملحلأطعومحلغورحلسكبووحلنهووحلحل7

حل.حل دحلسحلاافهحلمن بهحلسحلسكبوحلفال بلحلكاجلوسوةحلأ   داحلملحللطن حلفالع
حل.حلنسكشالحلسك مالنهحلنس بت .حلك حلسوةحلمناححلكبالح:حلوحلسجلل حلوحللاك حدأكحلوحلحل4
حل.حلسكبحمحلس نأ:حلنسك ااحل.حلطعب حللطعاحلنطضض :حلنلبدحلسكبحمحل.حلسكبحمحلس ربدحل،حلأيحلس رطايف:حلوحلسكربأبحلحل1
حل.حل اودحلمعدن :حلوحلسكبطااحلوحلل ثبال حلسكبسوحلوحلحل6
حل
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 (القوج  في لحم )
أ عموواسحلسحملمووامحلنوومحلسكروون،حل،حلف نوو حلأرووايحلسك ووال حلنأطووددحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن وولحلس نوحل

حل.حل(1)سنمىحل ددسحل
 (في لحم القطا  )

نكوانحل.حل نو حلمنوا ك:حلفايتحللرطاحل،حلفراوحلحل7ت اأتحلملحلأ حلطعضدحل:حلعلحلعبوحلللحلمذلأا حللاوحل
حل.حل(3)س عماسحلسك ا  حلسكرلانحل،حلأشايحلك حل:حلنكانحلأراوحل.حلأعجن 

 (في لحم الحواري  )
للسواحل،حل نو حلطالوبحلكبناسسورحلننطوولحلحل(7) حلأ  حلللكو حلنومحلسننووا  حل:حللواوحلحل7عولحلأ حلسن ولحل

حل.حلسك ذدحلنهاحلساحلأع حلعبىحلسجلمايف
 (في لحم الدراو  )

حل.حل(4)ملحلسس  ىحلفؤسدهتحلنكثدحلغم حلفباللك حلنمحلسكب ساحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
أنحلكدلوواحل حلأووب يحلموواحلسوونن حلفباللكوو حلنوومحل ذسحلنطووبحلأ ووبكمحلغموواحل:حللوواوحلحل6عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حلسكب ساحل،حلف ن حلأ  لحلعن حل نحلساةحلسهلل
حل.حلملحلسدهتحلأنحلأر حلغال  حلفباللك حلنمحلسكب سا:حللاوحلحل6علحلسكن حل

 (في السمك  )
حل.حلأك حلنمحلسنال انحلأا ثحلسك  :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلأك حل كحلسكطديحلأاأ حلسجل ب:حللاوحلحل7عن حل
حل__________________

حل.حلسنج حل،حلأنحل اودحلأشن حلسنج :حللض ححلف  انحلنلال حللاك حدأكحلوحلحلوحلسكرن،حلوحل1
حل.حليداحلملحلسنمامحل،حلذنستحلأ اسقحلأشن حلسكرمديحل،حلنس بت حلسكرطال:حلوحلسكرطاحلحل3
حل.حل اودحلمعدن حلأكربحلملحلسكبطااحلكنرحلسكعنقحل،حللدأس حلنلطن حل ربل:حلوحلسننا  حلوحلللمحلسناةحلنف ححلسكدسةحلحل7
حل.حلاودحلسنال حللانج حلنأكربحلمن حل،حلل رحلس نرا حلنكان حلمشااحلل اسدحلنلالام :حلوحلسكب ساحلوحللاكلمحلفاك شبأبحلوحلحل4

حلحل(حل11م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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سكبذومحللوا كحلكنواحلفالو حلنألوبكناحلخورسحل:حل ذسحلأكو حلسك ومكحللواوحلحل6كانحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلمن 

أنحل حلدموووواحلاووووضدسةحلفوووو ذسحل:حلأسوووو احل كالوووو حلحل7ك نووووتحل ىلحلأ حلممووووبحل:حللوووواوحلحل(1)عوووولحلسنمووووريحل
حل7ف  وو حلحل؟مووتحلهاطووتحلسك ووضدسةحلن ذسحلأخوودتحلسنجامووهحلأيوودحل حلسكووبمحل،حلفموواحلتوود حلسحلذكووكس  ج
س وو جمحل:حلفلعووبتحلعبالوو حلس  وولكهحل،حلف  وو حل يلحل.حلس وو جمحلنكوو حلعبووىحلأاوودحلسنجامووهحل  وواحل دأووا:حل يلحل

نك حلعبىحلأادحلسنجاموهحل  واحل دأواحلمواةحلنمبوححل،حلفاسو عمبتحلذكوكحل،حلف نوتحلسحلعافالوهحلناوا حلذكوكحل
حل.حلغاسوو

 (في اخسقكقور  )
سلك  حلعولحلس سورنرا حلأوبخ حلسحلدنسةحلحل7ك نتحل ىلحلأ حلممبحل:حلعلحلأابحلللحل سحاقحللاوحل

حل.حل(3) نحلكانحلك حللشا حلفالحلللسحل:حلفراوحلحل؟سكناةلحل،حلك حلةاكال حلنذن حل،حلأجا حلأنحلأشدا
 (في الجراد  )

نمواحلمواتحلسحلسكنحودحل.حلسجلودسدحلذكووحلنسنال وان.حلكانحلأراوحلحل7 نحلعبالاحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
حل.حلسنال انحلنسجلدسدحلذكوحلكب :حلأألاحللاوحلحل7ن حلع.حلفذاحلمال ه

 (رقيا الجراد  )
حل.حلتضدلاسحلنكربنسحل،حلفضعباسحلذككحل،حلفاه حلسجلدسد:حلأن حللاوحلحل7 نيحلعلحلأ حلسن لحل

 (في الويض  )
حلحل؟لبهحلسس مدسووحلسكطعامحل7س اتحل ىلحلسكدياحل:حلعلحلعبوحلللحلممبحلللحلسسالمحللاوحل

حلحل(7)حلفضعبتحل،حلفان ضعتحلل :حلك حلمححلسكنالئحل،حللاوحل:حلفراوحل
حل__________________

،حلحل7وحلهاحلألاسكعنواسحلعنوبحلسهللحللولحلطعضودحلسنموريحل،حلسوالكحلسكرمالو حلننطذذومحل،حلاروهحلمولحلأاوحااحلأ حلمموبحلسكع و ديحلحل1
حل.حللبمحلسك افهحلن لحلأهبذاحلمن حلفلكثدنسحلنانشحلك ناحلكثرس.حلاا  حللداحلس سناد

 الوات حلأ وانحلسحلسكونالدحلسنوا لحل،حلل ورحلسكوان حل،حلنوايفحلمولحلسكل افواتحلذنحل:حلوحلس سورنرا حلوحلل  ودحلسهلموللحلنفو ححلسكروا حلوحلحل3
حل.حلأكربحلملحلسكعطاةلحلنأي محل،حلنأاطبحلكثرسحلمن حلعبىحلساس ىحلهندحلسكنال حلم د

حلوحل.حلسسو طالن حلننطوبهتحلأنعوبهتحلمدأتواحلأيحلهنالتواحلنسوالحلمولحلغورحلغ وص:حلوحلسسو مدأحلسكطعوامحلحل7 حلوحلللومحلف شوبأب اوضدلحل:حلنس وح
حل.حلسكنالئحلنخاكصحلك حلسوة

حل
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حل.حلملحلعبمحلسكاكبحلفباللك حلسكنالئحلنكال ثدحلمن :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
فولمدحلسهللحلعلنطو حلحل؟ نحلننالاحلملحلس ننالاةحلسو احل ىلحل لو حللبوهحلسكن و حلسحلأم و :حللاوحلحل7علحلعبوحل

حل.حلأنحلألمدهمحلللك حلسننلحللاكنالئ
 (في الهر سا  )

فوولمدهتحلأنحلألكوو حلسكبحوومحللوواكربحلحل؟سوو احل ىلحل لوو حلنطوولحل ذوودهتحل6 نحل سوواوحلسهللحل:حلحل7لوواوحلسكنووالدحل
حل.حل هأعينحلسهلدأ

،حلفووولمدهحلللكووو حلسهلدأ وووهحل،حل سووبحل ذوووديحلنألوووايحلفووواحلحل7نووولوحلعبووووحلطربأوو حل:حلحل6نلوواوحلسكنووو حل
حل.حلعبىحلعنادلحل  

 (في المثلثا  )
حل؟أوواحل سوواوحلسهللحلنموواحلس ثبثووه:حللالوو حل.حلكوواحلأغوو حلعوولحلس وواتحلسوووةحل غنووتحلس ثبثووه:حلحل6لوواوحلسكنوو حل

حل.حل(1)سن احللاكبوحل:حللاوحل
:حللبووتحل:حللوواوحلحل؟تطعوومحلعالاكووكحلسحلسكشوو اةأيحلسوووةحل:حلكباكالووبحللوولحلاوونالححلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

ف نو حلحل؟مواحلمينعوكحلمولحلسك اسكو :حلسك ملحل،حللواوحل:حللبتحل:حللاوحلحل؟ نحلملحلأ لحلسكبحم:حلسكبحمحل،حللاوحل
ألووا حلسحلسجل ووبحلكبوو حلأعووينحلس ثبثووهحلنهوووحللضالوولحلأ  حلنلضالوولحلاووصحلنلضالوولحللالووا ةحلأنحلغوورهتحلأووبقحلاالعوواحل

حل.حل(3)نأطنكحلنأ ح ىحلل حلك حلغبسلحل
 (في الرؤوس  )

 هحل:حل منسوواحل،حلفووبعاحللاك وواأقحل،حلفربووتحلحل7أكبنوواحلعنووبحلسكديوواحل:حلسووبالمانحللوواوحلحلعوولحلعبوووحللوول
حل.حل(7) نحللبال حلسك اأقحلأذلمحلسكدمنسحلنهاحلدنسمهتحل:حللبحلسم التحل،حلفراوحل
حل.حلسكدأسحلمايلحلسكاكالحلنهاحلألداحلملحلس دعىحلنألعبحلملحلس ذ :حلحل7علحلسك ادقحل

حل__________________
حل.حلأعم حلملحلسكبلالقحلنس اةحلأنحلسكبوحل عام:حلوحلسن احلوحللاكض ححلعبىحل نهحلمضعاوحلوحلحل1
حل.حلأ جديفحلنأشداحلسالتاحللعبحلسوة:حلوحلأ ح ىحلحل3
حل.حلدلالقحلمنلااحلأعم حلملحلسننطهحلسنحلسكشعر:حلوحلسك اأقحلحل7
حل
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 (في الكواب  )
نعوكحلأاوالينحل،حل:حللبوتحل:حللواوحلحل؟مواحليلحلأ سكحلم وضا س:حلحل7علحلأانئحلللحلل دحل،حللواوحلسكديواحل

أملحليمووودكحلللكووو حل:حلهحلعبوووىحل وووايلحلم وووضا سحل،حللووواوحلكووو حلسكبحووومحل،حلفلكب ووو حل،حل حل يهحللعوووبحلاعووو:حللووواوحل
كبوو حلحل:حل نال وواحل،حللوواوحل:حللبوتحلحل؟كالووشحلأكب وو :حلموواحلأكبوتحلغوورهتحلمنوواحلأموودتينحل،حلفرواوحل:حللبووتحلحل؟سكبحوم

حل.حلنعم:حلكنالاحل،حل حلأ س حل يلحللعبحلاعهحل،حلف ذسحلسكبمحللبحلعادحلسحلنطذوحل،حلفراوحليلحل
 (فيما  حل من الطير والويض  )

كو حلمواحلد حلن حلتلكو حل:حلفرواوحلحل؟ماحلأؤك حلملحلسكطورحل:حل7سلكتحلألاحلطعضدحل:حلعلحل  س لحللاوحل
نمواحلسخ بضوتحل.حلمواحلسسو ا حل دفواهتحلفوالحلتلكبو :حللواوحلحل؟سكنالئحلسحلس طوام:حللبتحل:حللاوحل.حل(1)ماحلاشحل

مووواحلكانوووتحلكووو حللان وووهحلف ووو حلنمووواحلملحلت ووولحلكووو حللان وووهحلفوووالحل:حللووواوحلحل؟فطووورحلس ووواة:حللبوووتحل.حل دفوواهتحلف بووو 
ب حلنكووانحلدفالضوو حلأكثوودحلموولحلاووضالض حل نحلكووانحلسكطوورحلأ ووشحلنأوو:حلنسحل ووبأ حليخوودحلأنوو حللوواوحل.حلتلكوو 
نأؤكووو حلمووولحلاوووالبحلس ووواةحلمووواحلكانوووتحلكووو حللان وووهحل.حلن نحلكوووانحلاوووضالض حلأكثووودحلمووولحلدفالضووو حل حلأؤكووو .حلأكووو 

حل.حل(3)ن حلأؤك حلماحلكال تحلك حللان هحلن حلاال الهحل.حلناال اله
 (في الثر د  )

حل.حلعبال محللاكثدأبحل،حلف هحلملحلأطبحلسالتاحلأ فقحلمن :حلحل7لاوحلسك ادقحل
 حلتوولكباسحل أسحلل ووعهحلسكثدأووبحلنكبوواسحلموولحل اهلوواحل،حلفوو نحل:حللوواوحلعوولحلغالوواثحللوولحل لوودسهالمحلأدفعوو حل،حل

حل.حلسكربكهحلسحل أسذا
حل__________________

:حلنس طووامحل.حل ودكحلطنا الو حلسحل رسنوو حلنروالئحلاوشحلسكطواودحلأيحلل ووطحلطنا الو حلسحلسكطورسنحلنملحليدكذموا:حلوحلد حلسكطواودحلحل1
حل.حلنهوحلسكشجدحلسك ثرحلس ب ش.حلهوحلالحلسجلمل:حلالحلأاهحلكر نهحلنلال حل

حل.حلسكشاكهحلسكيتحلسحل ط حلسكطاودحلسحلمايلحلسكعر :حلسك ال الهحلنسك ال الهحل.حلسكران هحلكبطرحلكا عبلحلكالن انوحلحل3
حل
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 الفصل التاسع
 (في الحالوي  )

حل.حل ذسحلنيعتحلسنباسةحلفلاالناسحلمنذاحلن حلتددنها:حلحل6لاوحلسكن حل
 (في النسل  )

ال محللاكشوضاو حلعبو:حلحل7نلاوحل.حلأعجن حلسكع  حل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل،حلملحلسكع  حلنسكردين

 خددرو مددن بطو هددا حل):حللوواوحلسهللحلعلنطوو حل.حلكعووقحلسكع وو حلسووضاةحلموولحلكوو حلدسة:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حل(1)حل(حلشراب مختلف حلوا ه فيه شفاء للكاس

نسحل.حلمووولحلت ووورحلعبالوو حلمووواةحل ذوودهتحلأنضووولحلكووو حلسكبوووحلسنبالووو حللاكع ووو :حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن ووولحل
حل.حلسكبوحلسنبال :حل نسأهحل

حل.حلماحلسس شضىحلسكناسحلمث حلكعقحلسكع  :حللاوحلحل7نبحلسهللحلعلحلأ حلع
موولحلسووداحلسكع وو حلسحلكوو حلسووذدحلموودلحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلموولحلسكضووددنسحل،حلعوولحلأنووئحللوواوحل

حل.حلأدأبحلماحلطاةحلل حلسكردينحلعاسحلملحلسنلحلنسنع حلدسة
حل.حلملحلأ سدحلسنضلحلفباللك حلسكع  :حلحل6لاوحلسكن حل:حلنعن حللاوحل

حل.حلرب حلنأاه حللددحلسك ب نعمحلسكشدساحلسكع  حل،حلأدعىحلسك:حلحل9نلاوحل
االاوووهحلأووولدنحلسحلسنضووولحلنأووواهوحل:حللووواوحلحل:،حلعووولحليلاوووو حل،حلعووولحلعبووووحلحل7مووولحلاوووحالضهحلسكديووواحل

حل.حل(3)لدسةلحلسكردينحلنسكع  حلنسكبنانحل:حللاكنب محل
 نحلأ ولحلسحلسووةحلسوضاةحلفضووحلسود هحلسنجوامحلأنحلسودلهحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلنلاسنادهتحللاوحل

حل.حلع  
حل:حلدفعتحل يلحلسمدألحلغل حلنلاكتحليلحلحل:علحللعئحلأاحالناحللاوحلحل(7)ن ن حلسكربلوحل

حل__________________
حل.حلسكبحئ:حلنسكبعقحل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحلسكنح حلحل1
حل.حلسك نب :حلوحلسكبنانحلوحللاكلمحلوحلحل3
وحلهاحلألاطعضدحلأابحلللحلممبحلللحلخاكبحلسكربلوحل،حلاا  حلك ااحلسحملاسلحل،حلأاوب حلكواسحل،حلاروهحلسحلنض و حل،حل  حلأنو حلأودنيحلحل7

حلحل.334علحلسكلعضاةحل،حلتاسحلسنهحل
حل
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سدفعوو حلم ووهحلكال وواطحللوو حلك ووالحلسك عنووهحل،حلف دهووتحلأنحلأدفعوو حل ىلحلسنجنووهحلنأنوواحلأعوودفذمحل،حلفبموواحلاوودتحل
طعبوووتحلفوووبسكحل،حل نحلسمووودألحلدفعوووتحل يلحلغووول حل،حل:حلفربوووتحلكووو حلحل7 ىلحلس بأنوووهحلدخبوووتحلعبوووىحلأ حلطعضووودحل

نسعجنو حلمواةحلحل7 سرتحلل حلع الحلن عضدسناحلنخاحلملحل  حللربحلسن  حل:حلن  التحلك حلماحللاكتحل،حلفراوحل
حل.حلنسطع حلفال حلسالتاحلملحلع  حلنفدل حلعبىحلسكشالعهحلكالبسننسحلل حلمدياهمحلسك ماة

سكع ووو حلسوووضاةحلمووولحلكووو حلدسةحلن حلدسةحلفالووو حل،حلأرووو حلسكووونب محلنجبووواحل:حللووواوحلحل7عووولحلأمووورحلس وووؤمن حل
حل.حلسكرب 

نفالووو حل.حل نحلسهللحلعلنطووو حلطعووو حلسكربكوووهحلسحلسكع ووو :حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل
حل.حلننالاسضاةحلملحلس نطايفحلنلبحللا كحلعبال حلسنعانحل

مخووووئحلأوووواهوحل:حلحل9لوووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلعبوووووحللوووولحلأ حل اكوووو حل:حلموووولحلسكضووووددنسحل
حل.حلسك اسكحلنسك الامحلنلدسةلحلسكردينحلنسكع  حلنسكبنان:حللاكن الانحلنألدنحلسحلسنضلحلنأاهوحللاكنب محل

 ( 7في طين قور الحسين  )
حل.حلمال حلسضاةحلملحلك حلدسةحلن نحلأخاحلعبىحل أسحل7 نحل  حللربحلسن  حل:حلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

ل ومحلسهللحلسكبذومحل:حلسضاةحلملحلك حلدسةحل،حلف ذسحلأخات حلفر حلحل7  حللربحلسن  حل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسطعب حل  لاحلنسسعاحلنعبماحلنافعاحلنسضاةسحلملحلك حلدسةحل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأد

م وو هحلمنا كووهحل،حلموولحلأكبوو حلموولحلسووالع ناحلحلحل7 نحل وو حللووربحلسن وو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
لحلأكبوو حلموولحلعووبنناحلذساحلكموواحلأوواناحلس كالووهحل،حلفوو ذسحلأكبووتحلموولحلنموو.حلكانووتحلكوو حلسووضاةحلموولحلكوو حلدسة

سكبذومحل هحلأسولككحلهوقحلس بوكحلسكوايحللنلوذاحلنهوقحلسكنو حلسكوايحلخلهنواحلحل»حل:فرو حلحل7  حللربحلسن  حل
نهقحلسكااوحلسكايحلهاحلفالذاحلأنحلت بوحلعبىحلممبحلنيوحلممبحلنأنحلفع حلىلحلفالو حلسوضاةسحلمولحلكو حلدسةحل

 وكحلأواحلأ  ومحلسكودسا حلناوبىحلسهللحلعبوىحلمموبحلنيكوو حلنعافالوهحلمولحلكو حللوالةحلنأمانواحلمولحلكو حلخوا حللدا
نأسوذبحلأهنواحلسوضاةحلمولحلكو حلدسةحل.حلسكبذومحل هحلأسوذبحلأنحلهواهتحلسكرتلوهحلتدلوهحلنكالوك:حلنتراوحلأألواحل.حلنسبم

نأسوذبحلأنحلكو حلمواحللالو حلفوالذمحلنفالذواحلهواحل.حلنأمانحلملحلك حلخا حل لحلستتحلملحلخبروكحلنيلحللدا وك
حل.حل«حلسنقحلملحلعنبكحلنابقحلس دسبان

حل
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حل؟فالن ضولحللو حلنألخواهتحلغورهتحلن حلأن ضولحللو حل7ن انحلملحل  حللوربحلسن و حلألخاحل حل7نست حلعن حل
حل.حلنسهللحلسكايحل حل ك حل  حلهاحلماحلأخاهتحلأ بحلنهاحلأد حلأنحلسهللحلعلحلنط حلأنضع حلل حل  حلأنضع :حللاوحل

 ذسحلتنانوحلسكرتلهحلأ وبكمحلفباللخواحللول دس حل:حللاوحلحل؟ملحلكالضالهحلتنانك حل7ست حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
،حلفبالرنبذواحلنكاللوعذاحلعبوىحلعالنالو حلنكالمدهواحلعبوىحلسواودحلط وبهتحلنكالرو حلحل(1)أاالع حلنلب هتحلمث حلسنم هحل

سكبذمحلهقحلهاهتحلسكرتلهحلنهقحلملحل  حلفالذاحلناا حلفالذاحلنهقحلطبهتحلنألال حلنأم حلنأخالو حلنس وموهحلمولحلحل»حل:
نكووبهتحلنهووقحلس الو ووهحلسنوواف حل  حلطعب ذوواحلسووضاةسحلموولحلكوو حلدسةحلنلوودسةسحلموولحلكوو حليفووهحلن وود سحلسوواحلأخووا حل

حل.حل،حل حلسس عمبذاحل«حلنأ ا 
ل وومحلسهللحلنلوواهللحلسكبذوومحل احلهوواهتحلسكرتلووهحلس نا كووهحلسكطوواهدلحلحل»حل:أنوو حلأروواوحلعنووبحلس كوو حلحل7نعنوو حل

ن احلسكنا حلسكايحلأنلوحلفال حل،حلن احلسجل بحلسكايحلأ  لحلفال حل احلس الو وهحلس واكب حلسطعبو حليلحلسوضاةسحل
سكبذوومحلسطعبوو حل  لوواحلنسسووعاحلنعبموواحلحل»حل:نجووديفحلموولحلس وواةحلطدعووهحلخبضوو حلنأروواوحل.حل«حلموولحلدسةحلكوواسحلنكوواس

حل.حل«حلعاحلنسضاةسحلملحلك حلدسةحلنسرمحل،حل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأدناف
حل.حلنهاحلسكبنسةحلس كرب.حلسضاةحلملحلك حلدسةحل7  حللربحلسن  حل:حللاوحلحل7نعن حل

 حل:حللواوحلحل؟علحل  حلس  مينحل،حلفالؤخاحلكب  ورحلنس نطوانحل،حلأيو حلأخواهتحل7ست حلألاحلعنبحلسهللحل
حل.حلرحلمن خحل7ن  حللربحلسن  حل.حلللسحلل حل،حلأماحلأن حلملحل  حللربحلذيحلسكردن 

نملحلأكو حلسكطو حلفمواتحلملحلأاو حلعبالو حل  حل و حل.حلسكط حل دسمحلكبحمحلسننلأد:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل،حلفملحلأكب حلل رحلسذالحلملحلأ لحلعبال حلفال حلسوةحل7لربحلسن  حل

 (في السكر  )
حل.حلكالئحلسوةحلأ  حل يلحلملحلسك  د:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل:حلفرال حلك حلحل؟أألحلهاحلملحلس نا ك:حلسحلعبهحلجبهاحللعئحلأاحال حللاوحلحل7نعن حل
حل__________________

حلنأ سدحلفاحلا دهاحلنلب ذاحل.حل  حلمعدن :حلوحلسنم هحلوحلنس بلحلسنمصحلوحلحل1
حل
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نسووو احلنس وووبحل كالوووو حل.حلسوووبالمانال محلهوووواس:حللووواوحلحل؟أيحلسك وووو د:حلسك ووو دحل،حللالووو حل:حللوووواوحلحل؟نمووواحلس نوووا ك
حل.حلفضعبتحل،حلفربوت:حل ذسحلأنأتحل ىلحلفدسسكحلف  حلس دت حل،حللاوحل:حلفراوحلحل؟سكاطل

مووولحلأخووواحلسوو دت حلعنوووبحلسكنوووامحلحل:حلأروواوحلحل7 عووتحلألووواحلسن ووولحل:حلحللووواوحلعوولحلعبووووحللوولحلأرطووو 
حل.حلكانتحلك حلسضاةحلملحلك حلدسةحل  حلسك ام

حل.حلكاحلأنحل طالحلعنبهتحلأكشحلد همحلفاسرت حلفاحلس دحلملحلأ لحلم دفا:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلتلخاحلكبحمىحلن نحلعشدلحلد سهمحلس دسحلماةحللا دحلعبىحلسكدأق:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلسكعن حلسكدس لوحل،حلنل  حلسك  دحل،حلنسك ضاح:حلسكناسحلحلاالاهحل حلتلدحلكثرسحلمل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حل(1)ل  حلسك  دحلأض ححلسك بندحلن حلدسةحلفال حلن حلغاوبهحل:حللاوحلحل7نعن حل

 (في التمر  )
حل.حلكباسحلسك مدحل،حلف نحلفال حلسضاةحلملحلس دنسة:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل

حل.حلألدهتملحلحل6ملحلأك حلسك مدحلعبىحلسذالحل ساوحلسهللحل:حلعلحلممبحلللحل سحاقحلأدفع حل،حللاوحل
حل.حلسكعجالحلأمحلسك مدحلنهوحلسكيتحلأنلهلاحليدمحلملحلسجلنه:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلسكعجالحلملحلسجلنهحلنفالذاحلسضاةحلملحلسك حد:حللاوحلحل7نعن حل
ملحلألوودهتحلحل(3)مولحلأكوو حلسحلأوامحلسونلحل وودستحلعجوالحلعبوىحلسكدأوقحلموولحل ودحلسكعاكالوهحل:حللواوحلحل7نعنو حل

حل.حلسحلذككحلسكالامحلسمحلن حلسحدحلن حلسالطان
حل.حلملحلأك حلسنلحل دستحلعجالحلل بتحلسكبأبسنحلسحللطن حل:لاوحلحل7نعن حل

حل.حلملحلت نححللعشدحل دستحلعجالحلملحلألدهتحلذككحلسكالامحلسحدحلن حلسم:حللاوحلحل6نعلحلسكن حل
حل.حللالتحل حل دحلفال حلطالايفحلأهب :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل__________________
حل.حلسحلسكعدنقحلأنحلس معاةحلنغرهاأنحلسن بسدحل.حلدسةحلسحلس نشحلمينلحلتنشمحلسكدأح:حلوحلسك بندحلسك بسندحلسك بلحلحل1
حل.حللد حلل اهدحلس بأنهحلساحلأبوحل بسحلنسنجا حلنماحلنس ها:حلوحلسكعاكالهحلنسكعاسيلحلحل3
حل
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نولوحل:حلحل6نلواوحل.حلكبواسحلسك مودحلعبوىحلسكدأوقحل،حلف نو حلأر و حلسكوبند:حلحل9لاوحل:حلعلحلسللحلعناسحللاوحل
حل.حل(1)عبوحلطربأ حللاكربهحلملحلسجلنهحل

حل.حلحلتببحلفال حلوحلسك مدحل،حلف نحلنكبهاحلأ انحل بالماحلنرالاأ عماسحلس دألحلوحلسحلسذدهاحلسكيت:حلحل6نلاوحل
عبال محللاكربهحل،حلف نو حلأواه حللا عالواةحلنأوبفلحلمولحلسكرودحلنأشونلحلمولحلسجلوايفحل،حلنفالو حل:حلحل6نلاوحل

حل.حلسانانحلنسنعانحللالاحلملحلسكشضاة
 ذسحلأكو حلسك مودحلأطودححلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:عن حل،حلعلحليلاوو حل:حلحل7ملحلاحالضهحلسكدياحل
موولحلأكوو حلسك موودحلسكووربهحلعبووىحلسكدأووقحلذهوو حلعنوو حل:حلنلوواوحلأألوواحل.حلأرووا حللوو سكنووا حلعبووىحل ذوودحلكضوو حل حل

حل.حلسكضاه
حل.حلأ عماسحلن اةكمحلسك مدحلسكربهحلسحلنضاسذلحل،حلفمباسحلأن دكم:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

أرووايحلسك ذوودحل،حلنخينوو حلسكشووالطانحل،حل:حلفالوو حلت وولحلخ وواوحل:حلأ ووشحلسكووربهحل،حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حل
بحلسحلسك ووملحلنسكن وودحل،حلنأرووداحلموولحلسهللحلعلنطوو حل،حلنأناعووبحلنميوود حلسكطعووامحل،حلنأطالوو حلسكن ذووهحل،حلنألأوو

حل.حلملحلسكشالطانحل،حلنألأبحلسحلس نايعهحلنأاه حللاكبسة
نكوووانحلأ ووو حلسكشووودساحل كالووو حل.حل ذسحلنيوووعتحلسنبووواسةحلفلاوووالناسحلمنذووواحلن حلتددنهوووا:حللووواوحلحل6نعنووو حل
حل.حلسنباحلسكنا د

حل.حل هحل   حلسكدط حلسك مديحل6نلاوحل
كووانحلأن ووب حل عاموو حل ذسحلكووانحلحلحل6سوواوحلسهللحل نحل حل:حللوواوحلحل8عوولحلسن وو حللوولحلعبوووحل،حلعوولحلألالوو حل

حل.حلااوماحللاك مد
 (في الفالوذو  )

كعوااحلسكوربحللبعوااحل:حلحل7،حلفرواوحلحل(3) أ حل طالحلأعال حلسكضواكاذاحلحل8 نيحلأنحلسن  حلللحلعبوحل
حل.حلسكنح حل اكصحلسك ملحلماحلعااحلهاسحلم بم

حل__________________
حل.حلنايفحلملحلأطادحلسك مد:حلوحلسكربهحلحل1
حلحل.لحلسكبلالقحلنسك ملحلنس اةحلنسكع   باحلأعم حلم:حلوحلسكضاكاذاحلحل3
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل131

 الفصل الناشر
 (في الفوااه  )

 ذسحل أ حلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7ملحلأمايلحلسكشالكحلأ حلطعضدحلللحللالاأ حل،حلعلحلسك ادقحل
سكبذومحلكمواحلأ أ نواحلأنهلواحلسحلعافالوهحلفل نواحل:حلسكضاكذهحلسجلبأبلحللنبذاحلننيعذاحلعبىحلعالنال حلنفمو حل،حل حللواوحل

حل.حليخدهاحلسحلعافاله
حل.حلملحلأك حلسكضاكذهحلنلبأحلملحلألدهت:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلعناسحللاوحلحلعلحلسلل
 احلأخداحليدمحلملحلسجلنهحل ندهتحلسهللحلتعواىلحلمولحلمثوا حلسجلنوهحل،حلنعبمو حلاونعهحلكو حلسووةحل:حلحل9نلاوحل

حل.حل،حلفثما كمحلملحلمثا حلسجلنهحلغرحلأنحلهاهتحلت  رحلنتبكحل حلت  ر
 (في الرمال  )

انوهحل  حلنفالذوواحل نووهحلمولحل مووانحلسجلنووهحل،حلمواحلموولحل م:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللواوحلحل7عولحلسك ووادقحل
فوو ذسحلتنووبدحلمنذوواحلسوووةحلف ووانهتحل،حلموواحلنلعووتحلنموواحلدخبووتحلتبووكحلسننووهحلمعووبلحلسموود حلم ووبمحل  حلأنا أوواحل

حل.حلأ لع حلانا ا
حل.حلأن حلكانحلألك حلسكدمانحلسحلك حلكالبهحلاعهحل7نعن حل
حلنمواحلمول.حل(1)ف نو حلدلوالحلس عوبلحلحل،حلكبواسحلسكدموانحللشوحم :حللواوحلحل7،حلعلحلأمرحلس وؤمن حلحل7عن حل

حل.حل نهحلسس ردتحلسحلمعبلحلسمد حلم بمحل  حلأنا أاحلننضتحلسكشالطانحلنسكاساسهحلعنذاحلأ لع حلانا ا
 نحل:حللواوحلحل؟كانحل ذسحلأك حلسكدمانحلل طحلحت  حلمنبأالحل،حلفو ذسحلسوت حلعولحلذكوك[حلأن حل]حلحل7نعن حل

أوواحلأموورحلس ووؤمن حل نحلسكالذووادحلنسكن ووا  حلنموواحلسووا حلذكووكحلألكبانوو حل،حل:حلفالوو حل نوواتحلموولحلسجلنووهحل،حلفرالوو حل
حل.حلسحلأ سدنسحلأكبذاحللع حلسهللحلعلنط حلمب احلفالن لعذاحلمنذاحل،حلكتالحلألكباها ذ:حلفراوحل

سكدمانحلس مبال ووحلنسك ضواححلسك ض واهحلوحل:حلمخ هحلملحلفاكذهحلسجلنهحلسحلسكبنالاحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.حل(3)أدن حلأن حلسكشاموحلوحلنسكعن حلنسك ضدط حلنسكد  حلس شانحل

حل__________________
حل.حلماحلفالذاكالنذاحلنأ سوحل:حلوحلدل حلس عبلحلدلاغاحلحل1
(.حلنسك ضوواححلسكبننوواهحل)حلنسحللعووئحلن ووكحلسنووبأ حل.حلمن ووااحل ىلحلس مبووالئحلأيحلسكضوواللحلسكوويتحل حلننوواتحلفالذووا:حلوحلس مبال وووحلحل3

حلحل.نايفحلملحلسكد  حلأنحلهاحلملحلأ الن :حلنس شانحلوحللاك  دحلنسكلمحلوحل
حل
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أمياحلمؤملحلأك حل مانهحل رحلأ  افالذاحلأذه حلسهللحلعلنط حلسكشوالطانحلعولحل:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل
نموولحلأذهوو حلسهللحل.حلنموولحلأكوو حلاالاووهحلأذهوو حلسهللحلسكشووالطانحلعوولحل اووا لحللبنوو حلسوونه.حللبنوو حلماوووهحلأووام اووا لحل

حل.حلنملحلملحلأان حلدخ حلسجلنه.حلعلنط حلسكشالطانحلعلحل اا لحللبن حلسنهحلملحلأان 
.حلنملحلأك حل مانهحلأغلو حلسوالطان حلأ لعو حلاونا ا.حلسكدمانحلسالبحلسكضاكذه:حللاوحلحل6علحلسكن حل

حل.حلأ ب[حلفال حل]حلنكانحل ذسحلأكب حل حلأشدك حل
موولحلأكوو حل مانووهحلأووامحل:حلأنوو حلكووانحلأروواوحلحل:عوولحلسك ووادقحل،حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحلعبوووحللوولحلسن وو حل

سجلمعهحلعبىحلسكدأقحلنا تحللبن حلأ لع حلانا احل،حلفطددحلعن حلنساسهحلسكشالطانحلنمولحل وددحلعنو حلنساسوهحل
حل.حلنملحلملحلأعصحلسهللحلأدخب حلسجلنه.حلسكشالطانحلملحلأعصحلسهللحلعلنط 

حل.حلألك حل ماناحلفدأأ  حلأب رطحلساحلأ رطحلمن حل7 أأتحلعبالاحل:حلعلحلمدطانهحلما لحلاضالهحللاكتحل
ملحلأكو حل مانوهحل ورحلأ و  مذاحلنوا حل:حلأراوحلحل6 عتحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل

حل.حلسهللحللبن حلأ لع حلكالبه
حل.حلخبقحليدمحلنسكن بهحلنسكعن حلنسكدمانهحلملحل النهحلنس بل:حلحل6نلاوحلسكن حل

نحلفبال ووتحلمنوو حل نووهحلتروولحلسحلكبوواسحلسكدمووا:حللوواوحلحل6عوولحلأ حلسووعالبحلسنووب يحل،حلعوولحل سوواوحلسهللحل
حل.حلس عبلحل  حلأنا تحلسكرب حلنأخدستحلسكشالطان

أ عمواسحلاونالان محلسكدموانحل،حلف نو حلأسووديفحل:حلمولحل موالةحلسكشوالكحلأ حلطعضودحلسكطاسووحلعبالو حلسكداوهحل
حل.حل ك ن ذم

 (في السفر ل  )
كبواسحل:حلنسحل نسأوهحل.حلكباسحلسك وضدط حل،حلف نو حلأروايحلسكربو حلنأشوجلحلسجلنوان:حللاوحلحل9علحلسكن حل

نأ و وحلحل(1)جومحلسكضوؤسدحل:حللواوحلحل؟نماحلهوحلأاحل سواوحلسهلل:حلف نحلفال حلاالثحلخ اوحل،حللال حلحلسك ضدط حل،
حل.حلسكن ال حلنأشجلحلسجلنان

حلكباسحلسك ضدحلط حلنأادنهتحللالن محل،حلف ن حلجباحلسكن دحلنأننتحل:حللاوحلحل9نعن حل
حل__________________

حل.حلمحلسكادسدنسحللعئحلسكن كحلج.حلأدي :حلنلال حل.حلوحلجمحلسكضؤسدحلأيحلجمع حلنأ م حلاال  حلننشا  حل1
حل
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حل.حلي لحلأخالقحلأن دكم:حلنأ عماهتحل نا كمحل،حلف ن حلي لحلأن دكمحل،حلنسحل نسأهحل.حلس ادلحلسحلسكرب 
حل.حلسك ضدط حللالحلسكرب حلن الالحلسكضؤسدحلنأشجلحلسجلنان:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل

حل.حلملحلأك حلسك ضدط حلأطد حلسهللحلسن مهحلعبىحلك ان حلأ لع حلانا ا:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل سوحهحلسك ضدط حل سوحهحلس ننالاة:حلحل7نلاوحل

حل.حلكباسحلسك ضدط حلعبىحلسكدأق:حلحل9لاوحلسكن حل:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل
سووضدطالحل،حلفلووداحللالووبهتحلعبووىحلسووضدطبهحلفرطعذوواحل،حلنكووانحلحل6أتووىحلسكنوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

عبووال محللاك ووضدط حل،حلف نوو حل:حلينوو حل نوواحلسووبأبسحل،حلفلكوو حلنأ عوومحلموولحلهلوودت حلموولحلأاووحال حل،حل حللوواوحل
حل.حل(1)نأاه حللط اةحلسك ب حلجباحلسكرب حل
حل.حلعبال محللاك ضدط حل،حلف ن حلألأبحلسحلسكعر :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلملحلأك حلسك ضدط حلعبىحلسكدأقحل ااحلمامهتحلن  لحلنطذ :حلحل7لاوحل

مواحللعو حلسهللحلننالواحللوطحل  حلنسحلأوبهتحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلسجلواملحل  حلطعضودحلس سوعديحل،حلعنو حل
حل.حلسضدطبهحلأنحللالبهتحلسضدطبه

ن سوحووووهحل.حلن سوحووووهحلسنووووا حلسكعوووو حلس س.حلنالوووواةحل سوحووووهحلسك ووووضدط  سوحووووهحلس ن:حلأألوووواحلحل7نلوووواوحل
حل.حلنماحللع حلسهللحلننالاحل  حلأنطبحلمن حل أححلسك ضدط .حلس الو هحلسكا د

حل.حلسك ضدط حلأاه حلفمحلسنلأل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
أنن وحلأنحلأ انحلألاهاسحلأكو حلسوضدطالحل:حلأن حلن دحل ىلحلغالمحلاال حل،حلفراوحل:حلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلكالبهحلسجلمايف
كبواسحلسك وضدط حل،حلف نو حلجبواحلسكضوؤسدحل،حلنمواحللعو حلننالواحل  حلأ عمو حلمولحلسوضدط حل:حلحل6حللاوحلسكن 

حل.حلسجلنهحلفاللأبحلفال حللالحلأ لع حل طال
كبووواسحلسك وووضدط حل،حلف نووو حلألأوووبحلسحلسكووواهلحلنأووواه حللط ووواةحلسك وووب حلني ووولحل:حلحل6نلووواوحلسكنووو حل

عبموواحلموولحلأكوو حلسووضدطالحلاالاووهحلأأووامحلعبووىحلسكدأووقحلاووضاحلذهنوو حلنسموو الةحلطافوو حل  موواحلنحل:حلنلوواوحل.حلسكاكووب
حل.حلننلىحلملحلكالبحل لبالئحلنطنادهت
حل__________________

حل.حلسك داحلعبىحلسكرب حل،حلنأاب حلسك بمهحلنسك المحلأيحلار حلنغشوحلنأ سدحلل حلذهااحلسنلن:حلوحلسكط اةحل،حلك ماةحلحل1
حل
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 (في التفاح  )
نلوو حلأبأوو حلتضوواححلأخلوودحل،حلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسووبالمانحللوولحلد سوو اأ حللوواوحل

أووواحلسوووبالمانحلنع وووتحلسكنا  وووهحل،حلفنعووو حل يلحلهووواسحلس كبوووهحل:حلفرووواوحلحل؟طعبوووتحلفوووبسكحلمووواحلهووواس:حلفربوووتحل
أنحلسك ضووواححلأوووا ثحلسكن ووووالانحل:حلنسحلسنوووبأ حل.حلأسووو طضىحللووو حلسنووودس لحلنأوووربدحلسجلوووا حلنأوووواه حللوووانمى

حل.حلنذككحل ن حلأاكبحلسحلس عبلحلكلنطه
 نواحلأهو حللالوتحل حلن وبسن حل  حلل فايوهحل:حللواوحلحل:علحلماسىحلللحلطعضدحل،حلعلحلألال حل،حلعلحلطوبهتحل

حل.حلكباسحلسك ضاححلعبىحلسكدأقحل،حلف ن حلأ اححلس عبل:حلحل6نلاوحلسكن حل.حلكبحمىحلنأك حلسك ضاحس اةحلسكنا دحل
موولحلسك ووحدحلنسك وومحلنسكبوومحلنسوواحلأعوودمحلموولحل:حلسك ضوواححلنووافلحلموولحلخ وواوحل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

حل.حلس مدسمحلنسكنب محلسكعا محلنكالئحلملحلسوةحلأسديفحلمنضعهحلمن 
سكنواسحل عوا حلسوبأبحلحلدخبوتحلس بأنوهحلنمعووحلأخووحلسوالشحل،حلفلاواا:حلعلحل أادحلسكرنبيحللاوحل

،حلكانحلسكدط حلأدعشحلأام حلنميواتحل،حلفدطعوتحل ىلحلمنوليلحلفو ذسحلسوالشحلسحلسكدعوا حلنهواحلأدعوشحل عافواحل
حل.حلأاحل أادحلأ عمحلسالضاحلسك ضاححل،حلفل عم  حلفرب :حلفراوحلحل7سبأبسحل،حلفبخبتحلعبىحلأ حلعنبحلسهللحل

 (في التين  )
كبوواسحل،حلفبوواحل:حل نووقحلعبالوو حلتوو حل،حلفروواوحل اووحال حلحل6أهووبيحل ىلحلسكنوو حل:حللوواوحلحل;عوولحلأ حلذ حل

هوواهتحل،حل هنوواحلفاكذووهحللووالحلعجوومحل،حلف باهوواحل،حلف هنوواحلترطوولحل:حلفاكذووهحلنلكووتحلموولحلسجلنووهحلكربووتحل:حللبووتحل
حل.حل(1)سكناسسرحلنتنضلحلملحلسكنردسحل

نأشوبحلسكع ومحلنأواه حللاكوبسةحل ورحل حلي وااحلحل(3)سك و حلأواه حللواكن دحل:حللواوحلحل7نعلحلسكدياحل
حل.حلمع حل ىلحلدنسة

حل.حلملحلأك حلسكنبئحلنهاحلسك  حلملحلأ سدحلأنحلأدقحللبن حلفبالبمل:حلنسحلسنبأ حل
حل__________________

نسكنرودسحلوحللاك  ودحلوحلن محليوبثحلسحلمضااو حل.حلك حلماحلكانحلسحلطا حلملكاوحلكنا حلسك مدحلنغرهت:حلوحلسكعجمحلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلسكربمحلن فامذا

حل.حلسكدأححلس نأحلسحلسكضم:حلوحلسكن دحلوحللاك حدأكحلوحلحل3
حل
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سكد وو حلنسكالووالئحل،حلف نوو حلألأووبحلسحلسجلمووايفحلحلكبوواسحلسك وو :حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلكعوو حللوواوحل
حل.حل(1)نأرطلحلسكناسسرحلنأنضلحلملحلسكنردسحلنس لددلحل
 (في النكب  )

كو حلسكعنو حلس سوادحل:حل نحلنا احلس احل ىلحلسهللحلسك محل،حلفلن ىحلسهللحل كالو حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل،حلف ن حلأاه حللاك م

سهللحل كالووو حلأنحلألكووو حلحلسووو احلنووو حلمووولحلس ننالووواةحل ىلحلسهللحلعلنطووو حلسك ووومحل،حلفووولن ى:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلسكعن 

حل.حلسكعن حلنسكدمان:حلسالتانحلأؤكالنحللاكالبألحل:حللاوحلحل7نعن حل
نخوووورحل.حلخوووورحل عووووام محلسننوووول:حلحل6لوووواوحل سوووواوحلسهللحل:حلموووولحلسكضووووددنسحل،حلعوووولحلعاوشووووهحللاكووووتحل

حل.حلفاكذ  محلسكعن 
حل.حل7خبرتحلسكن بهحلنسكدمانحلنسكعن حلملحلفل حل النهحليدمحل:حلحل9نلاوحل

كبوواسحلسكعنوو حل نووهحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل8موولحلاووحالضهحلسكديوواحل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حل لاللحلسميتحلسكعن حلنسكنطالك:حلحل6نلاوحل.حل نهحلف ن حلأهنلحلنأمدأ

حل.حلأن حلكانحلألك حلسكعن حللاننلحل:علحلعبوحلللحلماسىحل،حلعلحليلاو حل،حلعلحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلسكعن حلأدمحلنفاكذهحلن عامحلن باسة:حلأن حللاوحلحل7نفاسحلس سنادحل،حلعلحلأمرحلس ؤمن حل

أعجنوو حلسكعنوو حل،حلفلت وو حلطا أووهحلكوو حللعنرووادحلعنوو حلحل8كووانحلعبوووحللوولحلسن وو حل:حلحل7يوواحلنلوواوحلسكدحل
،حلحل(3)فايوع  حللو حلأبأو حل،حلفجواةحلسواو حل،حلفولمدحللو حلفوبفلحل كالو حل،حلفاسوىحلغالمو حللواككحل ىلحلأمحلنكوبحلكوو حل

فلمدتوو حلفاسوورتسهتحلموولحلسك وواو حل،حل حلأت وو حللوو حلفايووع  حللوو حلأبأوو حل،حلفجوواةحلسوواو حلف وولوحل،حلفوولمدحللوو حلفووبفلحل
حل.حلاالااحل،حلفبماحلكانتحلسكدسلعهحلأكب  كال حل،حلفضعبتحلذككحل

حل__________________
حل.حلعبهحلمعدنفهحلملحلغبنهحلسكد الهحلنهوحللددحلسحلسجلا :حلوحلس لددلحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل.حلسك عاأه:حلوحلسكاساأهحلحل3
حل
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 (في الكمثر   )
حل.حلسك مثد حلجباحلسكرب حلنأ  لحلأنطايفحلسجلا حلل ذنحلسهللحلتعاىل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل

حل.حل(1)سك مثد حلأبل حلس عبلحلنأراأذاحلهاحلنسك ضدط حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
 (في اخ اص  )

حل(3)نأ حلأبأ حلتا حلفال حل طاصحلأسادحلسحل لانو حلحل7دخبتحلعبىحلسكدياحل.حلعلحل أادلحلسكرنبيحللاو
نأنحلسكالووووالئحل.حل نوووو حلهاطووووتحل حل وووودس لحلنأ  حلس طوووواصحلأطضووووىحلسنوووودس لحلنأ وووو لحلسك ووووضدسة:حل،حلفروووواوحل

حلحل.هاحلكببسةحلدنسةحلل ذنحلسهللحلعلنط نحل[حلنأ  لحلسكبسةحلسكبنيحل]حلأ  لحلسكبمحل
 (في الزبيب  )

مولحلأكوو حلكوو حلأووامحلعبوىحلسكدأووقحل  ووب حلنعشودألحل لالنووهحلاوودسةحلملحلأع وو حل  حل:حللوواوحلحل6عولحلسكنوو حل
حل.حلعبهحلس ات

حل.حلملحلأك حل  ب حلنعشدألحل لالنهحلادسةحلملحلأددحلسحلط بهتحلسالتاحلأ ده :حللاوحلحل7نعلحلعبوحل
ه حللووا دمحلنأطضوىحلسنوودس لحلنأطالوو حلسكللالوو حلأشووبحلسكربو حلنأووا:حللواوحلحل7نعولحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلسكنضئ
حل.حلأاه حللاك محلنأطال حلسكنضئ:حلملحل مالةحلسكشالكحلأ حلطعضدحلسكطاسوحلسحل نسأهحل

عبال محللاكللال حل،حلف ن حلأطضىحلس دلحلنألك حلسكونب محلنأ وححلسجل ومحلني ولحل:حللاوحلحل6علحلسكن حل
حل.حل(7)سنبقحلنأشبحلسكع  حلنأاه حللاكاا حل

 (في النكاب  )
حل.حلأاه حللانمىسكعنااحل:حللاوحلحل7علحلعبوحل

حل__________________
نأوبل حلس عوبلحلأيحل.حلكبذواحلأنواسيفحلمولحلطونئحلنس وب:حلنس طواصحلوحللاك  ودحلوحلنسك وضدط حل:حلوحلسك مثود حلوحللاكلومحلفاك شوبأبحلوحلحل1

حل.حلأبالنذا
حل.حلن لان حلوحللاك  دحلفاك شبأبحلوحلأيحلسحل الن حلأنحلأنسن .حل ناةحلا رحل،حلأشداحلمن :حلوحلسك ا حلوحللاكض ححلوحلحل3
حل.حلسك ع حلنسكض ا حلسحلسكنبن:حلنأألاحل.حلس دمحلن اوحلسجل م:حلدأكحلوحلوحلسكاا حلوحللاك ححل7
حل
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كانووتحلعالووينحللووبحلألاللووتحلنملحلأكوولحلأل وودحلفوواحلسووالتاحل،حلفدأأووتحلعبالوواحل:حلعوولحلأ حلسن وو حللوواوحل
خوواحلسكعنووااحل:حلأوواحلسووالبيحلعالووينحللووبحليكووتحل ىلحلموواحلتوود حل،حلفروواوحل:حلسحلس نووامحل،حلفربووتحلحل7أموورحلس ووؤمن حل

هتحلنكحب ذواحللو حلفا بوتحلعولحلعالوينحلسك بموهحلنن ودتحلأنواحل كالذواحلفبل حلنسك ح حللو حل،حلفلخاتو حلندلر و حللنواس
حل.حلف ذسحلهوحلاحالحه

حل.حلفل حلسكعنااحلعبىحلسكضاكذهحلكضلبناحلعبىحلسكناس:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
 (في الغويراء  )

:حللواوحلحل8 وباينحلأ حلعبووحللولحلسن و حل:حللواوحلحل:علحلاحالضهحلسكدياحل،حلعلحلألالو حل،حلعولحلطوبهتحل
حل.حل(1)ممامحل،حلفلمدهتحلأنحلألك حلسك نرسةحلحلنهاحل7عبىحلعبوحلللحلأ حل اك حلحل6دخ حل ساوحلسهللحل

 نحلنموو حلأننووتحلسكبحوومحل،حل:حلأروواوحلسحلسك نوورسةحلحل7 عووتحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسلوولحلل وورحللوواوحل
نع م حلأننتحلسكع محل،حلنطببهتحلأننتحلسجلببحل،حلنملحلذككحلف ن حلأ  لحلسك بال  حلنأوبل حلس عوبلحل،حلنهواحل

حل.ل ذنحلسهللحلتعاىلحلأمانحلملحلسكناسسرحلنسك رطرحلنأرايحلسك ال حلنأرملحلعدقحلسجلاسم
 الفصل الحادي عشر

 (في الوقوأ  )
:حلنسحل نسأووهحل.حلخلوودنسحلماسوووبكمحللاكنروو حل،حلف نوو حلمطووددلحلكبشووالطانحلموولحلسك  ووماله:حلسحلسنووبأ حل

حل.حل أناسحلماسوبكم
حل.حلك  حلسوةحل بالهحلن بالهحلسناسنحلسكنر :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

فبومحلأ ولحلعبالذواحللرو حل،حلحلفوبعاحللا اووبلحل،حل7دخبوتحلعبوىحلسكديواحل:حلعلحلأابحلللحلها ننحللواوحل
أوواحلغووالمحل،حلأموواحلعبمووتحلأهحل حليكوو حلعبووىحلماوووبلحلكووالئحلعبالذوواحلخلوودسةحلفاوووتحل:حلفلم ووكحلأووبهتحل حللوواوحل

حل.حلفاه حلنأتىحللاكنر حل،حلفمبحلأبهتحلفلك حلنأكبتحلمع :حللاوحل.حلفا
 (في الدباء  )

حل.حلألأبحلسحلسكبمالحل(3)سكبلاةحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حل«حلسنجبحل»حل:مثدلحلتشن حلسكعنااحل،حلأراوحللاكضا سالهحل:حلفاكض ححلسبندسحلوحلوحلسك نرسةحلوحللاكلمحلحل1
حل.حلسكرديفحل،حلنهاحلنايفحلملحلسكالرط :حلوحلسكبلاةحلوحللاكلمحلنس بحلمشبندلحلنلبحلتض ححلوحلحل3
حل
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كبووواسحلسكالرطوووو حل،حلفبووواحلعبوووومحلسهللحلأنحل:حلحل6لووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل8عووولحلسن ووو حللوووولحلعبووووحل
سحلسختواحلأ وبكمحلمدلواحلفبال ثودحلفالو حلمولحلسكوبلاةحل،حل ذحل7سجدلحلأخشحلملحلهاهتحل نن ذاحلعبىحلأخوحلأوانئحل

حل.حلف ن حلألأبحلسحلسكبمالحلنسحلسكعر 
ملحلأك حلسكبلاةحللاكعبسحل قحللبنو حلعنوبحلذكودحلسهللحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلعلنط حلن سدحلسحلااع 

 ذسحل ن وو محلفولكثدنسحلسكرووديفحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:،حلعولحليلاوو حلحل7مولحلاوحالضهحلسكديوواحل
حل.حل حلأ دحلسكرب حلسنلأل،حلف ن

فلتاهتحللطعوامحللوبحلطعو حلفالو حللدعواحلل هاكوهحل،حللواوحلأنوئحلحل6 نحلخالا احلدعاحلسكن حل:حلعلحلأنئحللاوحل
فماحل سوحلأعجنوينحلسكروديفحلمنواحل:حلألك حلسكرديفحلأ  نع حلملحل اسيلحلسك حضهحل،حللاوحلأنئحلحل6فدأأتحلسكن حل:حل

سحلحل6نكوانحلسكنو حل.حلأعجنو حلسكوبلاةحلنأب رطو حلمولحلسك وضحهحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حللاوحل.حل6 أأ  حلأعجن حل
حل.حلدعالحلفربماسحل كال حللدعاحل،حلف انحلأ  نلحلأاا حلسكرديفحلكاللكب 

 ( (1)في الهكدباء  )
مولحللواتحلنسحلطافو حلسونلحلن لواتحلهنوبلاةحلأمولحلمولحلسكرواكن،حلسحلكالب و حل:حللواوحلحل7علحلسك وادقحل

حل.حلتبك
ملحلأ  حلأنحلأ ثودحلماكو حلننكوبهتحلفبال ثودحلمولحلأكو حلسهلنوبلاةحل،حلفمواحلمولحلاوناححل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلدحلعبال حللطدلحلملحلسجلنهحل،حلف ذسحلأكب ماهتحلفالحلتنضلاهتحل،حلنكانحلأ حلأنذاناحلأنحلننضل   حلنأرط
حل.حلملحلأك حلملحلسهلنبلاةحلك  حلملحلس من حلأام حلذككحلنكالب  :حللاوحلحل7نعن حل
نمووواحلمووولحلدسةحلسحلطوووا حلس ن وووانحل  حللمعووو حل.حلسهلنوووبلاةحلسوووضاةحلمووولحلأكوووشحلدسة:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حلسهلنبلاة
حل.حلنبلاةحلأامحلسجلمعهحللن حلسك اللحلدخ حلسجلنهملحلأك حلسنلحلن لاتحله:حللاوحلحل7عن حل

حل__________________
حل.حللر حلمعدن حلأؤك حل،حلمع بوحلنافلحلكبمعبلحلنسك نب:حلوحلسهلنبلاةحلوحللاك  دحلفاكر دحلأنحلس بحلوحلحل1

حلحل(حل13م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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سهلنبلاةحلسوضاةحلمولحلأكوشحلدسةحلنمواحلمولحلدسةحلسحلطوا حلس ن وانحل  حللمعو حل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
ندعاحلل حلأاماحلكنعئحلسنشمحلنلوبحلكوانحلتلخواهتحلسنموىحلنسك وبسلحل،حلفولمدحللولنحلأوبقحلنألومبحلحل.سهلنبلاة

أمووواحل نووو حلأرمووولحلسنموووىحل:حلعبوووىحللد ووواسحلنأ ووو حلعبالووو حلدهووولحللنض ووو،حلنأايووولحلعبوووىحل أسووو حل،حلنلووواوحل
حل.حلنأاه حللاك بسل

عبالكحللاهلنبلاةحل،حلف ن حلألأبحلسحلس اةحلني لحلسكاكبحلنهواحلطوا حل:حلأدفع حل،حللاوحلحل(1)علحلسك الا يحل
حل.حلأبحلسحلسكاكبحلسكاكا ك حل،حلألحل

مولحلأكو حلسهلنوبلاةحلننوامحلعبالو حلملحلأوؤادحلفالو حلسومحلن حل:حللواوحلحل6سحلك ااحلسكضوددنسحل،حلعولحلسكنو حل
حل.حلسحدحلنملحلأردل حلسوةحلملحلسكبنساحل الهحلن حلعردا

حل.حلنسهلنبلهحلتاه حللاك ملحلنسكن د.حلسهلنبلاةحلملحلسجلنه:حلحل9لاوحلسكن حل:حلعلحلأنئحللاوحل
 (في الكراث  )

حل.حلكنلك حلسكثامحلنسك  حلنسك دسث ناحل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
فربنووواحللووو حلحل؟أأووولحلهوووا:حل،حلفرووواوحلحل7سسووو  ىحلغوووالمحل  حلسن ووولحل:حلعووولحلماسوووىحللووولحلل ووودحللووواوحل

أ عمووواهتحلسك ووودسثحلاالاوووهحلأأوووامحل،حلفل عمنووواهتحلفعروووبحلسكوووبمحل حللووود حل نيحلعووولحلأمووورحل:حل،حلفرووواوحلحل(3) حووواوحل
حل.حل(7)أن حلكانحلألك حلسك دسثحللا بححلسجلدألحلحل7س ؤمن حل

حل.حلك  حلسوةحلسالبحل،حلنسك دسثحلسالبحلسكنراوحل:لاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
أطددحلسكدأححلنأطال حلسكن ذهحلنأرطولحلسكناسسورحل:حلسحلسك دسثحلأ للحلخ اوحل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

حل.حلنهاحلأمانحلملحلسجلاسمحل لحلأدمل
،حلفرواوحليلحل،حلأ سكحلم وضدسحلكو حلسك ودسثحلحل7أتالوتحل ىلحلأ حلسن ولحل:حلعلحلماسىحلللحلل ودحللواوحل

حل.حل،حلفلكب  حلفربوت
حل.حل حلسك دسثحلعبىحلساودحلسكنراوحلكضل حلسننلحلعبىحلساودحلس سالاةفل:حللاوحلحل6علحلسكن حل

حل__________________
نكوانحلحل7وحلهاحلألاحلعنبحلسهللحلأابحلللحلمموبحللولحلسوالا حلسك اتو حلسكن وديحل،حلكوانحلمولحلك وااحليوحل واهدحلسحل مولحلسكع و ديحلحل1

حل.حلنأعد حللاك الا يحلن نهحل ىلحلطبهتحل،حلنك حلك  .حلملحل طاك 
حل.حلكطحاوحل،حللاك  ددسةحلأ ال حلس:حلوحلسكطحاوحلوحللاكلمحلوحلحل3
حل.حلملحلأطال :حلنمبححلطدألحل.حل،حلسكايحلملحلأنعمحلدل :حلوحلسجلدألحلحل7
حل
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حل(1)حل(في الواذروو  )
حل.حلأعجن حلسكناذ ناحل7كانحلأمرحلس ؤمن حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل6ذكودحلكدسواوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحلسك ادقحل،حلعلحلألال حل،حلعلحلطبهتحل،حلعلحلعبوحلللحلأ حل اك حل
حلنلربوووهحلس ننالوواةحللنبووووحل،حلن هحل  نذوواحلنأكبذووواحلن هحلأن ووودحل ىلحللربوويت:حلسنوواكحلنهووواحلسكنوواذ ناحل،حلفرووواوحل

حل.حلسجدأاحلنال هحلسحلسجلنه
حل.حلأعجن حلسناكحل9كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
ميوود حلسكطعوووامحل:حلأموواحل نحلفالوو حلمثوووانحلخ وواوحل.حلسنوواكحللربووهحلس ننالووواة:حللووواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

 ذ حلسكبمحلنهاحلأمانحلملحلسجلواسمحلن ذسحلسسو ردتحلسحلنأض ححلسك بدحلنأطال حلسكن ذهحلنأشذوحلسكطعامحلنأ
حل.حل ن حلألألحلل حلأه حلسجلنهحلماسوبهم:حلطا حلس ن انحلفملحلسكبسةحلكب حل،حل حللاوحل

لربهحلخنالثوهحلكولهحلحل(3)سناكحللربهحل النهحلكلهحلأ سهاحلنال هحلسحلسجلنهحلنسجلدطرحلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلأ سهاحلنال هحلسحلسكنا 

أمودحلسهللحلعلنطو حلس الو وهحلأ  نوانحلكو حلسن وناتحل ورحلملحلأك حلملحللربهحلسكناذ ناحل:حلحل6نلاوحل
حل.حلأ نح

معو حلعبوىحلس اووبلحل،حلفوبعاحلحل7 وباينحلمولحل لودحلألواحلسن ولحلس نوحل:حلعلحلأأااحلللحلناححللاوحل
 هحلأ وو حلأنحلأسوو ض ححللوو حلسكطعووامحل،حلف نوو حلأضوو ححلسك ووبدحلنأشووذوحلسكطعووامحلنأوواه حل:حللاكنوواذ ناحلنلوواوحل

.حللحلسكطعووامحل،حلفوو هحل حلأخووا حلدسةحلن حلغاوبووهنموواحلألووايلحل ذسحل ف  حووتحللوو حلموواحلأكبووتحللعووبهتحلموو.حللاك وو 
سخو محل:حلفبماحلفدغناحلملحلسك اسةحلدعاحلل حل،حلفدأأ  حلأ  نلحلن ل حلملحلس اووبلحلنألكبو حلنأنوانكينحلنأرواوحل:حللاوحل

حل.حلنسكن ذهحل(7)ل حل عامكحل،حلف ن حلميد حلماحللنب حلنأشذوحلماحللعبهتحلنأاه حللاكثر حلنأطال حلسجلشاةحل
حل__________________

حلوحللضوو ححلسحل1 حلوحلوحلسكنواذ نا نس شووذا حلأنوو حلسكديووانحلسجلالبوووحلنهوواحلسوونال حل.حلننووتحلمعوودن حلأؤكوو حل،حلأرووايحلسكربوو :حلكوواسوحلس عجمووه
حل.حلنناتحل ال حلسكدسوحه:حلنناتحلكاننقحلنهاحللاك حدأكحل:حلنسناكحلوحللاكض ححلوحل.حللاكديانحلسكن  اهحل  حلأنحلن ل حلأعدم

حل.حللربهحلمعدنفهحلتننتحلعبىحلس اةحلنتؤك :حلوحلسجلدطرحلحل3
حلحل. أححلسكضم:حلنسكن ذهحل.حل أححلملحلسك اتحلخيداحلملحلسكضمحلعنبحلسكشنلحل:وحلسجلشاةحلوحللاكلمحلوحلحل7
حل
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 (1) (في الفرفخ  )
 أننووتحلعبووىحلنطوو حلس  محللربووهحلأنضوولحلن حلأسوود حلموولحلسكضوودفكحلنهوووحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حل3لربهحلفا مهحل
حل.حلعبال محللاكضدفكحل،حلف ن حل نحلكانحلسوةحلألأبحلسحلسكعر حلفذو:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7نعن حل

 (ر في الجر ي )
حل.حلملحلأك حلسجلدطرحللاكبال حليداحلعبال حلعدقحلسجلاسمحلملحلأنض :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلأك حلسجلدطرحللاكبال حلأا ثحلسكربص:حللاوحلحل7نعن حل
 (في الكرفس  )

كو حلسك ودفئحل:حلسحلأسوالاةحلناوا نذاحلحل7كعبووحلحل6لواوحلسكنو حل:حللواوحلحل8علحلسن و حللولحلعبووحل
حل.حل(3)حل8،حلف هناحللربهحل كالاسحلنأاسلحلللحلنانحل

نأووواكدحلأنحل عوووامحلسنلووودحلن كالووواسحلسك ووودفئحل.حلسك ووودفئحللربوووهحلس ننالووواة:حلحل6سهللحلنلووواوحل سووواوحل
حل.حل(7)نسك مللحل

سكعجووالحلمولحلسجلنوهحل،حلفالذوواحلسوضاةحلمولحلسك وومحلنسك موللحلمولحلس وولحلنماةهواحلسووضاةحل:حلحل6نلواوحلسكنو حل
حل.حلكبع 

 (في السداب  )
حل.حل(4)سك بساحلطالبحلكاطلحلس ذنحل:حللاوحلحل6علحلسكن حل
حل.حلسكعر حلغرحلأن حلأنثدحلماةحلسك ذدحلسك بساحلألأبحلس:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

حل__________________
حل.حلسكدطبهحلنهوحللربهحلسنمراةحل،حل هناحل حلتننتحل  حللا  ال :حلوحلسكضدفكحلحل1
حلوحلحل3 حلوحللض ح وو  لروو حلمعوودن حلأؤكوو حل،حلع ووالمحلس نووافلحل،حلمووب حل،حلمبوو حلكبدأوواححلنسكوونضكحل،حلمنروووحلكب بوووحلنسك نووبحل:حلوحلسك وودفئ

حل.حلنس ثانهحل،حلمض ححلسبدهاحل،حلمراحلكبناهت
نناتحلألالئحلميال حل ىلحلسك ربلحلمث حلسكشوحمحل،حلأاطوبحلسحلسكدلالولحلسحلس  محلنهواحلأاو حلم و بأدحل حلسواقحل:حلوحلسك ماحلنسك مللحلحل7

حل.حل«حلسحمحلس  محل»حلنأراوحلأألا.حلك حلن حلعدق
حل.حلنهاحلنناتحلن ل حلكاك عرتحلن سوح  حلكدأذه:حلوحلسك بساحلوحللاكض ححلنس شذا حلأن حللاكاسوحلوحلحل4

حل
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موولحلأكوو حلسك ووبساحلننووامحلعبالوو حلنووامحل:حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حلسحلك ووااحلسكضووددنسحل،حلعوولحلعاوشووهحل،حل
حل.حل(1)يمناحلملحلسكبلالبهحلنذستحلسجلن حل

 (في السلق  )
نفالو حلسوضاةحلمولحلحل.حلعبال محللاك بقحل،حلف ن حلأننتحلعبىحلسا ىحلهندحلسحلسكضددنس:حلحل7لاوحلسكدياحل

نكا حلأن حل  و حلأأوبحلخا توهحلك انوتحل.حلك حلدسةحلنهاحلأشبحلسكع  حلنأطضىحل دس لحلسكبمحلنأ بلحلسكع ام
فلاوبحلسهللحل:حلطعبتحلفوبسكحلكوانحلأ و حلسكنرواوحل يلحل،حللواوحل:حلفربتحل:حلهحلت رتحل طالحل،حللاوحل ط حلسكا ل

حل.حلعبىحلمعدف ك
حل.حلأك حلسك بقحلأؤملحلملحلسجلاسم:حلأن حللاوحلحل7 نيحلعلحلسك ادقحل

حل.حل نحلسهللحلتعاىلحل فلحلعلحلسكالذادحلسجلاسمحلللكبذمحلسك بقحلن مالذمحلسكعدنق:حللاوحلحل7نعن حل
 وووبقحل،حلف نووو حلفالووو حلسوووضاةحلن حلدسةحلفالووو حلن حلغاوبوووهحلأ عمووواسحلمديووواكمحلسك:حللووواوحلحل7نعووولحلسكديووواحل
حل.حلنأذبأحلنامحلس دأئ

حل.حلمث حلن قحلسك بقحل(3)نماحلدخ حلطا حلس ربسمحل.حلسك بقحلأرملحلعدقحلسجلاسم:حللاوحلحل7نعن حل
ن حلفواملحل  حلمولحل.حلنأل حلملحلسداحلس اة.حل حلختبانحلطافكحلملحلسكطعام:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل

حل.حلننعمحلسكنربهحلسك بق.حل(7)سنقحل
 ( في الشلجم )

عبووال محللاكشووبجمحلف بوواهتحلنسغووانهتحلنسك موواهتحل  حلعوولحلأهبوو حل،حلفموواحلموولحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حل(4)أ بحل  حلنل حلعدقحلسجلاسمحلفلذأناهتحلللكب حل

 (في الفجل  )
حل ذسحلأكب محلسكضج حل:حلحل9لاوحل:حلملحلك ااحلسكضددنسحل،حلعلحلسللحلم عادحللاوحل

حل__________________
حل.حلدم حلأ ذدحلسحلسجلا سكطاعانحلأنحلخدساحلنحل:حلوحلسكبلالبهحلوحلكجذالنهحلوحلحل1
حل.حلسكايحلأاال حللاكربسامحلوحلنهاحللاك  دحلوحلسك ذااحلسحلسنجااحلسكايحلل حلسك نبحلنسكرب :حلوحلس ربسمحلحل3
حل.حلسس بسدحلسكشذالحلنسبلحلس ال حل ىلحلسجلمايف:حلوحلسكشنقحلوحللاك حدأكحلوحلحل7
حل.حلسكبضتحلنهاحلنناتحلمعدن حلأؤك :حلوحلسكشبجمحلنسك بجمحلحل4
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل153

حل.حلعنبحلأنوحلللمهحلنأ د حلأنحل حلأاطبحلك حل أححلفاذكدنه
عبووىحلس اوووبلحلفنووانكينحلحل7كنووتحلموولحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسكدنيووهحل،حلعوولحل نووانحللوولحلسووبأدحللوواوحل

ن لوو حلأطووددحلسكدأوواححلنكنوو حلأ ووذ حل:حلأوواحل نووانحلكوو حلسكضجبووهحل،حلفوو نحلفالوو حلاووالثحلخ وواوحل:حلفجبووهحلنلوواوحليلحل
حل.حلسكناوحلنأااك حلترطلحلسكنب م

سكضجوو حلأاووب حلأرطوولحل:حلحللوواوحل7موولحل مووالةحلسكشووالكحلأ حلطعضوودحلسكطاسوووحل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلسكنب محلنأذلمحلسكطعامحلنن ل حليب حلسكناو

 (في الثو   )
حل.حل ناحلكنلك حلسكثامحلنسكن  حلنسك دسث:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

 حللولسحلللكبوو حللاكرووب حل،حلنك ولحل ذسحلكووانحلكوواككحل:حللوواوحلحل؟عوولحلأكو حلسكثووامحل7نسوت حلسك ووادقحل
حل.حلفالحلخيداحل ىلحلس  جب

كبوواسحلسكثووامحلنتووبسننسحللوو حل،حل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحلحل:لوواوحلحل7نموولحلسكضووددنسحل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلف نحلفال حلسضاةحلملحلسنع حلدسة

حل.حلأاحلعبوحلك حلسكثامحل،حلفبا حلأهحلأناطوحلس بكحل كب  :حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلعبوحل
حل.حل حلأ بححلأك حلسكثامحل  حلمطناخا:حلنعن حلاباستحلسهللحلعبال حللاوحل

 (في الوصل  )
حل.حل ذسحلدخب محللالدسحلف باسحلملحلل بذاحلأطددحلعن محلنلاةها:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

ن حل.حلسحلسكرووب حل(1) حللوولسحللوو حلتوواسلالحل:حلفروواوحلحل؟أنوو حلسووت حلعوولحلأكوو حلسكن وو حل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حلللسحلأنحلت بسن حللاكثامحل،حلنك لحل ذسحلأكبتحلذككحلفالحلختداحل ىلحلس  جب

نطوووىحلسكن ووو حلأووواه حللاكن ووو حلنأشوووبحلسكع ووو حلنألأوووبحلسحلس ووواةحلنألأوووبحلسحلس:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلنأاه حللانمى
حل.حلسكن  حلأطال حلسكضمحلنأشبحلسك ذدحلنأدقحلسكنشدل:حللاوحلحل7نعن حل

حل__________________
حل.حلأللس حلسكطعامحلأيحلماحلأطال حلل حلس ك حلكاكضبض حلنغرهت:حلوحلسك اسل حل،حلالحلتال حلحل1
حل
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حل.حلأطال حلسكن ذهحلنأشبحلسكبثهحلنألأبحلسحلسجلمايف:حلسحلسكن  حلاالثحلخ اوحل:حلحل7نلاوحل
 (في الخس  )

حل.حلعبالكحللانئحل،حلف ن حلأرطلحلسكبم:حلحل7سك ادقحللاوحل
كوو حلسنووئحل،حلف نوو حلأووا ثحلسكنعوواسحلنأذلوومحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلسكطعام
 (في الواقلى  )
.حلسكنووالبىحل وورحل فوولحل7كووانحل عووامحلعال ووىحل:حلحل6لوواوحلسكنوو حل:حلموولحلسكضووددنسحل،حلعوولحلأنووئحللوواوحل

حل.حلسالتاحلغرت حلسكنا [حلحل7 ىحلغرهتحل رحل فلحلنملحلألك حلعال]حلحل7نملحلألك حلعال ىحل
حل.حلملحلأك حلفاكهحللرشدهاحلأخداحلسهللحلعلنط حلمن حلملحلسكبسةحلمثبذا:حلحل7ملحلسكضددنسحللاوحل

كباسحلسكنوالبىحللرشودهتحل:حلنلاوحل.حلسكنالبىحلمي كحلسك ال حلنأاكبحلسكبمحلسكطدي:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
حل.حل،حلف ن حلأبل حلس عبل

حل.حلبحلسحلسكبمالحلنأاكبحلسكبمحلسكطديكباسحلسكنالبىحل،حلف ن حلمي كحلسك ال حلنألأ:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.حلسكنالبىحلأاه حللاكبسةحلن حلدسةحلفال حل7نلاوحل

 (في الواذ جال  )
حل.حلسكناذ انحلطالبحلكبمدلحلسك ادسة:حلحل7لاوحلسك ادقحل

سسوو  ثدحلكنوواحلموولحلسكناذ ووانحل،حلف نوو حل ووا حلسحل:حلحل(1)كوونعئحللذا م وو حلحل7نلوواوحلألاسن وولحلسكثاكوو حل
حل.حلحلس نلاتحلكبذاحل،حلطالبحلعبىحلك حل اونلتحلسندس لحلنلا دحلسحلنلتحلسكربندلحل،حلمع بوحلس

حلعبال محللاكناذ انحلسكنا سهحلفذاحلسضاةحلأؤملحلملحلسكربصحل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلالحللذدمانحلنهاحلأم حلسكبخ حلنسنداحلأنحلسكاكال :حلوحلسكرذا مهحلحل1
حل
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حل.حلنكاسحلس ربوحللاكلأت
دلحل أأ ذوواحلسحلطنووهحلس وولنيحل،حلكبوواسحلسكناذ ووانحل،حلف هنوواحلسووج:حلحل6موولحلسكضووددنسحللوواوحل سوواوحلسهللحل

نمولحلأكبذوواحل.حلسوذبتحلهللحللوانقحلنيلحللواكننالحلنكعبوووحللاكا أوهحل،حلفمولحلأكبذواحلعبووىحلأهنواحلدسةحلكانوتحلدسة
حل.حلعبىحلأهناحلدنسةحلكانتحلدنسة

كباسحلسكناذ انحلنأكثدنسحلمنذواحل،حلف هنواحلأنوحلسوجدلحليمنوتحللواهللحل:حلحل6لاوحلسكن حل:حلعلحلأنئحللاوحل
حل.حلعلنط 

،حلف ن حلسوضاةحلمولحلكو حلدسةحلحل(1)لحلسكناذ انحلعنبحلطاسذحلسكن  حلأكثدنسحلم:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلنألأبحلسحلفاةحلسكاط حلنأب حلسكعدنقحلنألأبحلسحلماةحلسك ب 

لاذ وانحلمربواحللاكلأوتحلحل8 نيحلأنو حلكوانحللو حلأوبيحلعبووحللولحلسن و حل:حللواوحلحل7علحلسك ادقحل
!حل؟نهواحلنوا حلأواسللحل سواوحلسهللحلتلكو حلمولحلهواس:حللبتحلكو حل:حلنعالن حل مبلحلنهاحلألك حلمن حل،حللاوحلسكدسنيحل

سكناذ وانحلمولحلسوحمهحلس  محلنهواحل الو حلسحل:حلسس تحل،حل نحلأ حل باينحل،حلعلحلطبيحللواوحل:حلفراوحل
حل.حلك حلسوةحلأرلحلفال 

 (في الجزر  )
فنووانكينحل:حلنلوو حلأبأوو حلطوول حل،حللوواوحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلدسندحللوولحلفدلووبحللوواوحل

:حللبووىحل،حللوواوحل:حلبووتحل نوو حلكووالئحليلحل وواس لحل،حلفروواوحلأموواحلكووكحلطا أووهحلل:حلكوو حل،حلفربووتحل:حلطوول لحلنلوواوحل
حل.حلمدهاحلأنحلت بر حلككحلنكب حل،حلف ن حلأ  لحلسك بال  حلنأرالمحلسكاكد

حل.حلسجلل حلأمانحلملحلسكراهحلنسكناسسرحلنأع حلعبىحلسجلمايف:حلحل7نلاوحل
 (في الوطيخ  )

تض ذوواسحللوواكنطالكحل،حلفوو نحل:حللوواوحلحل6،حلعوولحلسكنوو حلحل7موولحلسكضووددنسحل،حلعوولحلعبوووحلأموورحلس ووؤمن حل
نسحل نسأوهحلسخود حلأنو حلسخوداحلمولحلسجلنوهحل،حلفمولحلأكو حلكرموهحلمولحلحل.ماةهتحل اهحلن النت حلملحل والنلحلسجلنوه

سكنطوووالكحلك ووو حلسهللحلكووو حلسووونع حلأكوووشحل  ووونهحل،حلنمووواحلعنووو حلسووونع حلأكوووشحلسوووالتهحلن فووولحلكووو حلسووونع حلأكوووشحل
حل.حلد طه

حل.حلألك حلسكنطالكحللاك  دحلنألكب حللاكد  حل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ا محل
حل__________________

حل.حلنسك اهدحلأنحلأ انحلطبسدسحلوحللاكبسوحلو.حل دحلملحلسكشوةماحلت :حلوحلسجلاسذحلوحللاك ثبال حلوحلحل1
حل
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حل.حلأك حلسكنطالكحلعبىحلسكدأقحلأا ثحلسكضاه:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
فالو حلعشوودحل:حلحل7نلوواوحل.حلسكنطوالكحلسووحمهحلس  محل دسةحلن حلغاوبوهحلفالو :حلحل7نلواوحلأمورحلس ووؤمن حل

حل.حلنخطموحلنلر حلندنسةحل(1) عامحلنسدساحلنفاكذهحلن يانحلنأدمحلن باسةحلنسسنانحل:حلخ اوحل
كبواسحلسكنطوالكحل،حلفو نحلفالو حلعشودحلخ واوحل:حللواوحلحل7،حلعولحلسك وادقحل[حلنسحل نسأهحل]حلسكدنيهحلحلعل
نهاحلسحمهحلس  محل حلدسةحلفال حلن حلغاوبهحلنهاحل عامحلنسدساحلنفاكذهحلن يوانحلنهواحلسسونانحل:حلع معهحل

حل.حلأاأ حلسن ىحلسحلس ثانه:حلنسحل بأ حليخدحل.حلنأدمحلنألأبحلسحلسكناهتحلنأ   حلس ثانهحلنأب حلسكناو
حل:حلحلعبال حلكبدياحلاباستحلسهلل

حلأهووووووووووووووووووووووووووبتحلكنوووووووووووووووووووووووووواحلس أووووووووووووووووووووووووووامحللطال ووووووووووووووووووووووووووه

حلمووووووووووووووووووووووووولحل بووووووووووووووووووووووووو حلس  محلندس حلسك وووووووووووووووووووووووووالمحلحلحل

حلحلحل
حلفمووووووووووووووووووووووووولحلأناوووووووووووووووووووووووووافاحلع امووووووووووووووووووووووووواحلنلوووووووووووووووووووووووووب

حلعوووووووووووووووووووووووووووووووووووبدأاحلمااوووووووووووووووووووووووووووووووووووافهحللاكن وووووووووووووووووووووووووووووووووووامحلحلحل

حلحلحل
حلكوووووووووووووووووووووواسكحللوووووووووووووووووووووواوحلس  ووووووووووووووووووووووطضىحلسس وووووووووووووووووووووومل

حل7ممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبحلطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبيحلحلحلحل
حلحلحل

حلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواةحلن بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواسةحلن يانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

حل عوووووووووووووووووووووووووووووامحل دسمحل(3)فاكذوووووووووووووووووووووووووووووهحل ووووووووووووووووووووووووووووودمحلحلحلحل

حلحلحل
حلتنروووووووووووووووووووووووحلس ثانوووووووووووووووووووووووهحلنت ووووووووووووووووووووووضوحلسكاطووووووووووووووووووووووواهت

حلامتطالوووووووووووووووووووووووووو حلسكن ذووووووووووووووووووووووووووهحلعشوووووووووووووووووووووووووودحل ووووووووووووووووووووووووووحلحلحل

حلحلحل
حل.حلسكراكن،:حلنسحل نسأهحل.حلسكنطالكحلعبىحلسكدأقحلأا ثحلسكضاه:حللاوحلحل7نعلحلسكدياحل

 (في القثاء  )
 ذسحلأكبوو محلسكرثوواةحل:حلنلوواوحل.حلألكوو حلسكرثوواةحللووا بححل9كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلف باهتحلملحلأسضب حل،حلف ن حلأع محلكبربكه
 (في الشو يز  )

هتحلسننووهحلسك ووادسةحلفالذوواحلسووضاةحلموولحلكوو حلدسةحل  حل نحلهووا:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلسووعبحللوواوحل
:حلسكشواناللحل،حللبوتحل:حللواوحلحل؟نماحلسننوهحلسك وادسة:حلس اتحل،حللبتحل:حلفراوحلحل؟نماحلسك ام:حلسك امحل،حللبتحل
تلخوواحل  ووب حلنعشوودألحل نووهحلف جعبذوواحلسحلخدلووهحلف نضعذوواحلسحلس وواةحلكالبووهحل،حلفوو ذسحل:حللوواوحلحل؟نكالووشحلأاوونل

حلدلحل،حلأانحتحللطدتحلسحلس ن دحلس ميلحللطدلحلنسحلس أ دحللط
حل__________________

:حلنسنطمووحلوحلل  ودحلسنواةحلنف حذواحلك وهحلوحل.حلماحلت   حلل حلس أوبيحلنس ودسدحلأنو حلأ  و حلسكونطل:حلوحلس سنانحلوحللاكلمحلنسك  دحلوحلحل1
حل.حلنناتحلن ل حلمعدن حلأ   حلل حلسكدأس

حل.حلس سنان:حلوحلسندمحلوحللاكلمحلوحلحل3
حل
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طوودلحل،حلفوو ذسحلكووانحلسكالووامحلسكثاكوو حللطوودتحلفو ذسحلكووانحلسكالووامحلسكثوواهحللطوودتحلسحلس ميوولحللطوودت حلنسحلس أ وودحلل
نفووبدحلسنوو حلسحلكوو حل:حللوواوحلسووعبحل.حلسحلس ميوولحللطوودلحلنسحلس أ وودحللطوودت حلختوواكشحللالنذموواحلاالاووهحلأأووام

حل.حلأام
،حلفرالو حلحل9سننهحلسك وادسةحلسوضاةحلمولحلكو حلدسةحلنهووحل نالنوهحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

:حل،حلفبووواحلأتالوووتحلأاوووحال حلفربوووتحلحل حل،حلهووووحلسكشوووانالل:حل نحلسكنووواسحلألعموووانحلأهنووواحلسندمووو حل،حللووواوحل:حلكووو حل
حل.حل،حلفلخدطاسحل يلحلسكشاناللحل9أخدطاسحل يلحل نالنهحل ساوحلسهللحل

فرواوحلحل؟ هحلأطوبحلسحللطوينحلنطعواحلنلدسلود:حلحل7لبوتحل  حلعنوبحلسهللحل:حلعلحلممبحللولحلذ أوححللواوحل
حل.حلفضال حلسضاةحلملحلك حلدسةحل؟ماحلمينعكحلملحلسكشانالل:حلحل7

خوواحل:حلفروواوحلحل؟سكنوواوحلسووبلحل هحلأكووقحلموول:حلحل7سوو اتحل ىلحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلس ضلوو حللوواوحل
حل.حلملحلسكشاناللحلسحليخدحلسكبال 

 نحلسحلسكشوواناللحلسووضاةحلموولحلكوو حلدسةحل،حلفلنوواحليخوواهتحلكبحمووىحلنسك ووبسيفحلنسكدمووبحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلنكاطلحلسكنطلحلنك  حلماحلأعدمحليلحلملحلس نطايفحلفالشضالينحلسهللحلعلنط حلل 

 (في الحرمل  )
نمبووكحلماكوو حلفوواحل وورحلت وو حلموواحلأننووتحلسندموو حلسووجدلحلن حلن لووهحلن حل هوودلحل  حل:حلحل9لوواوحلسكنوو حل

نسحل نذوواحلسووضاةحلموولحلسانوو حلحل(1) ىلحلموولحلت وو حل كالوو حلأنحلت وورحل طاموواحل،حلن نحلسحلأاووبذاحلنفدعذوواحلنشوودلحل
حل.حلنسنع حلدسة

سوو احلنوو حل ىلحلسهللحلعلنطوو حلطوووحلأم وو حل،حلفوولن ىحلسهللحلعوولحلنطوو حل:حلعوولحلممووبحللوولحلسن وومحللوواوحل
حل.حل ن حلألأبحلسكدط حلسجاعهمدهمحلفبال ضاسحلسندم حل،حلف:حلمدحلأم كحلللك حلسندم حلنسحل نسأهحل:حل كال حل

أموواحلسندموو حلف نوو حلموواحلت ب وو حلكوو حلعوودقحلسحل:حلحل7فروواوحلحل؟عوولحلسندموو حلنسكبنووانحل7سووت حلسك ووادقحل
ن حلس تضلحلك حلفديفحلسحلسك ماةحل  حلنكو حلسهللحلعلنطو حللو حلمب واحل ورحلأ ورحل طامواحلأنحلأ ورحلحل(3)س  محل

دموو حل،حلنهوواحلسووضاةحل ىلحلموواحلاووا حل كالوو حل،حلفوو نحلسكشووالطانحلكال ن وو حلسوونع حلدس سحلدننحلسكووبس حلسكوويتحلفالذوواحلسن
حل.حلملحلسنع حلدسةحل،حلأهاهناحلسجلاسمحلفالحلأضاتن م

حل__________________
هووحل ود حلسنحل لالوهحلأعواهحلفواحلسسنوانحلنس ودأئحل،حل الوتحلنشودلحل هنواحلأنشودحلفواحل:حلوحلسكنشودلحلوحلللومحلف و انحلفضو ححلوحلسحلسكب وهحلحل1

حل.حلعن حلماحلخامدهتحلملحلسكبسةحلسكايحلأ ششحلنألسو
حل.حلدخ حلعدقحلسكشجدحلسحلس  م:حلنت ب  حل.حلكشجدحل ذسحلأمعلحلسحلس  معدقحلس:حلوحلسك ب  حلوحللاكض ححلوحلحل3
حل
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نكووالئحلدخووانحل.حل3موولحللنبوووحل،حلنلوو حلكانووتحلت وو ع حلموودميحلحل:نأموواحلسكبنووانحلفذوواحلة ووا حلس ننالوواةحل:حلحل7لوواوحل
حل.أ عبحل ىلحلسك ماةحلأسديفحلمن حلنهوحلمطددلحلسكشالا  حلنمبفعهحلكبعاههحلفالحلأضاتن م

 الفصل الثا ي عشر
 (في الحووب وما  تونها  )

 (في الماش  )
فولمدهحلأنحلأ ونكحلس واشحلنأحت واهتحل:حللواوحلحل؟(1)عولحلسكنذوقحلحل7سلوحللعئحلأاوحااحلسكديواحلعنو حل
حل.حلنأطعب حل عاموحل،حلفضعبتحلأأاماحل،حلفعافالت

خاحلس اشحلسكد  حلسحلأأام حل،حلندل حلمولحلن لو حلنسع ودحلس واةحلنسسودل حلعبوىحل:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل
حل.حلفضعبتحل،حلفعافالت:حلسكدأقحلنس ب حلعبىحلسكنذقحل،حللاوحل

 (في الحلوا  )
عبووال محللانبنووهحلنكوواحلتعبوومحلأموويتحلموواحلهلوواحلسحلسنبنووهحلك ووبسننسحلفوواحلنكوواحللا هنوواحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حل(3)ذهناحل
 (في الكا خواه  )

نسك ووعرتحلنسننووهحلسك ووادسةحلف ووانحلأ وو ضذاحل ذسحلأكوو حلحل(7)أنوو حلدعوواحللاهلايووامحل:حلحل9 نيحلعوولحلسكنوو حل
ماألووايلحل ذسحل:حلنأروواوحل.حلألحلنأض وو ححللوو حلسكطعووامنكووانحلجعبوو حلموولحلس بووححلسجلوودحل.حلسكنالووامحلن عاموواحلكوو حلغاوبووه

حل.حل(4)هاحلأرايحلس عبلحلنأرطلحلسكنب محلنهاحلأمانحلملحلسكبرالحل:حلنأراوحل.حلت ادأ  حلماحلأكبتحلملحلسوة
 (في الحمص  )

حل.حلهاحلطالبحلكاطلحلسك ذد:حلأن حلذكدحلعنبهتحلسنمصحل،حلفراوحلحل7علحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلأحت اهتحلأيحلأسدل حلسالتاحللعبحلسوة.حل حلملحللدصحللالامحلسحلسجل ب:حلوحلسكنذقحلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلننتحلك حل  حلأاضدحلأؤك :حلوحلسنبنهحلوحللاكلمحلوحلحل3
حل.حلسجلاس شحلنهاحلنايفحلأذلمحلسكطعام:حلسكايحلأراوحلك حل:حلنسهلايامحل.حل نهحلمعدنفه:حلوحلسكنالاسهتحلحل7
حل.حلدسةحلأ ال حلسكاط حلميالب حلنأعاط :حلوحلسكبرالحلوحللاكض ححلوحلحل4
حل
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 (في الندس  )
طوواكئحلسحلم ووالهتحل ذحلطوواةهتحلعنووبحلسهللحلحل6لالنوواحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:يلاووو حلعوولحلسك ووادقحل،حلعوولحل

أاحل سواوحلسهللحل هحل طبوئحل كالوكحلكثورسحلنأ ولحلمنوكحلكثورسحلفمواحلأودقحللبو حلن حل:حلللحلسك الذانحل،حلفراوحلك حل
أوواحلسلوولحلسك الذووانحلعبالووكحللاكعووبسحلنكبوو حل،حلف نوو حلأوودقحلسكربوو حل:حلحل6ت ووديفحلدمعوويتحل،حلفروواوحلكوو حل سوواوحلسهللحل

حل.حلك ربأاةحلنهاحل عامحلس لدس حلنلبحللا كحلفال حلسنعانحلننالانأ ديفحلسكبمعهحلنأاه حلس
سوو احلنوو حلموولحلس ننالوواةحل ىلحلسهللحلعلنطوو حلل ووانلحللبووااحللاموو حل،حل:حلحل6موولحلسكضووددنسحللوواوحلسكنوو حل

أنحلمووودحللاموووكحلأنحلأووولكباسحلسكعوووبسحل،حلف نووو حلأووودقحلسكربووو حل:حلفووولن ىحلسهللحلعلنطووو حل كالووو حلنهووواحلسحلم وووالهتحل
حل.حلنأبملحلسكع حلنأاه حلسك ربأاةحلنهاحل عامحلس لدس 

عبوال محللاكعوبسحل،حل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حلأنو حللواوحلحل:عن حل،حلعلحليلاوو حلحل7ملحلاحالضهحلسكدياحل
ن نو حللوبحللوا كحلفالو حلسونعانحلننالواحلأخودهمحلعال وىحل.حلن ن حلأدقحلسكرب حلنأ ثدحلسكبمعوه.حلف ن حلمنا كحلمربس

حل.حل8للحلمدميحل
 (في السكا  )

 واتحلسووةحلعبال محللاك ناحلف بسننسحلل حلفباحلدفولحلس:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلدفع حلسك نا

كاحلعبمحلسكنواسحلمواحلسحلسك وناحلكروالباسحلكو حلمثرواوحلمنو حلمثرواك حلمولحلذهو حل،حلأمواحل:حللاوحلحل7نعن حل
نأؤخواحلمولحلسكللالو حلس اودحلسكوايحل حل.حل،حل ن حلأمانحلملحلسكنذقحلنسكربصحلنسجلاسمحلنسجلنانحلنسكضاهحلنسكبروال

عبوىحلسكدأوقحلمروبس حلاالاوهحلحلأطولسةحلسواسةحل،حلأؤخواحل(1)نا حلكو حلنجعو حلمعو حلهبوالب،حلكوالبوحلنأاوضدحلنأسوادحل
حل.حلد سهمحلن ذسحلأنأتحل ىلحلفدسسكحلمثب 

حل.حلنهاحلسالبحلس دنأه
 (في بزر القطو ا  )

مووولحل ووومحلفشوووداحلسحلتبوووكحلسكبالبوووهحلن نحلد يووو حلمووولحللووول حلسكرطانووواحلأنحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
حل.حلسحلتبكحلسكبالبهحل(3)االاهحلأملحلملحلسكربسامحل

حل__________________
حل.حلأناسيفحل،حلمن حلأاضدحلنمن حلأسادحلنم حلكالبوحلنك حلنضلمثدحلذنحل:حلوحلسهلبالب،حلنسهلبالبجهحلحل1
حل.حلسك ذااحلسحلسنجااحلسكايحلل حلسكرب حلنسك نب:حلوحلسكربسامحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل
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 الفصل الثالث عشر
 (في  وادر اخطنما وغيرها  )

 (في الجون والجوز  )
 وبحلسجلوحلنسجلا حلسحلك حلنس وبحلمنذمواحلسوضاةحل،حلن ذسحلسفرتلواحلكوانحلسحلكو حلنس:حلحل7لاوحلسك ادقحل

حل.حلمنذماحلدسة
حل.حلسجلوحلأذلمحلماحللنب حلنأشذوحلماحللعبهت:حللاوحلحل7نعن حل
نأكبوووو حلسحلسكشوووو اةحل.حلأكوووو حلسجلووووا حلسحلسووووبلحلسنوووودحلنأذووووال،حلسكروووودنححلسحلسجل ووووب:حللوووواوحلحل7نعنوووو حل

حل.حلأ  لحلسك بال  حلنأبفلحلسكربد
 (في الملح  )

بووححلأوواحلعبوووحل لووبأحللووا بححلنسخوو محللووا بححل،حلفوو نحلسحلس :حلحل7سحلناووال  حلكعبوووحلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلسضاةحلملحلسنع حلدسةحل،حلمنذاحلسجلنانحلنسجلاسمحلنسكربصحلننطلحلسنبقحلننطلحلس يدسسحلننطلحلسكنطل

حل.حل(1)ملحلذ حلعبىحلأنوحلكرمهحلملحل عام حلس بححلذه حللنملحلسكاط حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
:حلنلوووواوحللعلووووذمحل.حلسكبحووووم:حلفروووواوحللعلووووذمحلحل؟أيحلس دسمحلأطوووواد:حلأاووووحال حلحل7سوووولوحلسكديوووواحل

 حل،حلهوواحلس بووححلخدطنوواحل ىلحلنلهووهحلكنوواحلفن وووحلسك ووالمحلس بووححل،حل:حلفروواوحلسكلأووتحل:حلنلوواوحللعلووذمحل.حلسك وومل
حل.حلفماحلسن ضعناحللشوةحل رحلسن دفنا

ملحلأك حلس بححللن حلكو حلسووةحلنلعوبحلكو حلسووةحل:حلحل6ملحلسكضددنسحل،حلعلحلعاوشهحل،حللاوحلسكن حل
حل.حل فلحلسهللحلعن حلاالمثاوهحلناالا حلناعاحلملحلسكنالةحل،حلأهاهناحلسجلاسم

 (في الخل  )
نلواوحل.حلملحلأك حلسن حللامحلعبىحل أس حلمبكحلأ   ضدحلكو حل ورحلأضودل:حلحل9حللاو:حلعلحلأنئحللاوحل

عبىحلأمحلسبمهحل يوحلسهللحلعنذواحلفروبمتحل كالو حلحلحل9ندخ حل ساوحلسهللحل.حلس بححلملحلس اعانحلنس اةحلنسكربمه:حل
نعومحل:حلحل9أواحل سواوحلسهللحلمواحلعنوبيحل  حلخو حل،حلفرواوحل:حلفراكوتحلحل؟ه حلعنبكمحل دسم:حلحل9ك دسحل،حلفراوحل

حل.حلفال حلخ س دسمحلسن حلنماحلسف ردحللالتحل
حل__________________

حل.حلنرطحللالئحلنسادحلترلحلسحلسجلببحلختاكشحلكان :حلوحلسكنملحلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل
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 نوواحلننووبأحللانوو حلعنووبناحلكموواحلتنووبمنحللووا بححلعنووبكمحل،حلفوو نحلسنوو حلأشووبحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حلسكعر 

حل.حلنعمحلس دسمحلسن حل،حلأ  دحلس دس حلنيالوحلسكرب :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل حلسنمدحل،حلف ن حل حلأنروحلسحلطافكحلدسلهحل  حلل بذاعبالكحل :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلنعمحلس دسمحلسن حل،حلسكبذمحللا كحلكناحلسحلسن حل،حلف ن حل دسمحلس ننالاةحللنبو:حلحل6نلاوحل

كبواسحلمولحلخو حلسنمودحلمواحلف وبحل:حللواوحلحل:عن حل،حلعلحليلاو حل،حلعلحلعبووحلحل7نملحلاحالضهحلسكدياحل
حل.حلن حلتلكباسحلماحلأف ب اهتحلأن م

حل(1حل)حل(في المر   )
 وواحلكووانحلسحلسك ووجلحلسوو احل ىلحلسهللحلعلنطوو حلموولحلأكوو حلحل7 نحلأاسووشحل:حللوواوحلحل7قحلعوولحلسك وواد

نكوانحلأ ثودحلعنوبهتحلسننولحلسكالوالئحل،حلفولمدحلأنحلجعو حلسننولحلسكالوالئحلسحلحل؟سننلحلن بهتحلنسلك حلماحلأ لدمحللو 
حل.حلنأ  حلعبال حلس اةحلنس بححلف ا حلمدأاحلفجع حلأ لدمحلل حل(3)خالالهحل

 (في الز ت  )
عبوال محللاكلأوتحل،حلف نو حل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:عن حل،حلعلحليلاو حلحل7ملحلاحالضهحلسكدياحل

ني ولحلسنبوقحلنأطالو حلسكوونضئحلحل(7)أ شوشحلس ودلحلنأواه حللواكنب محلنأشوبحلسكع و حلنأواه حللا عالواةحل
حل.حلنأاه حللاك م
نعووومحلسكطعوووامحلسكلأوووتحل،حلأطالووو حلسكن ذوووهحلنأووواه حللووواكنب محلنأ وووضوحلسكبوووانحلنأشوووبحل:حلحل7نلووواوحل

حل.حل(4)سكع  حلنأاه حللاكاا حلنأطضىحلسك ل حل
أوواحلعبوووحلكوو حلسكلأووتحلنسدهوولحللوو حل،حلف نوو حلموولحلأكوو حلسكلأووتحل:حلسحلناووال  حلحل7كعبوووحلحل6حلنلوواوحلسكنوو 

حل.حلنسدهلحلل حلملحلأردل حلسكشالطانحلأ لع حلانا ا
حل__________________

حل.حل دسمحلأؤتبمحلل حلكاك امك:حلوحلس د حل،حلكب  حلحل1
حل.حلسن حلنسجلدلحلسكل مه:حلوحلسنالالهحلوحلن ماحلت  عم حلسنالتهحللاهلمللحلوحلحل3
حل.حلني م حلأنحلأ انحلكماحلسحللعئحلسكن كحلس عناةحلالحلسكع حلةحلأيحلسكثر .حلنسكعجلحلسك  :حلوحلس عالاةحلحل7
حل.حلسكاطل:حلوحلسكاا حلوحللاك حدأكحلوحلحل4
حل
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كبووواسحلسكلأوووتحلنسدهنووواسحللووو حل،حلف نووو حلمووولحلسوووجدلحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
حل.حلمنا كه

حل.حلسكلأتحلدهلحلس لدس حلن عامحلس خالا :حلحل7نلاوحل
 (لملح والجوز في السنتر والكا خواه وا )

فرواوحلحل؟مواحلهوو:حلأ لعهحلأسالاةحلفباحلسكن دحلنتنضلحلن حلتلدحل،حلفرال حلكو حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
ن يحلسوووةحلت وووبححلهوواهتحلس  لعوووهحل ذسحل:حلسك ووعرتحلنس بووححلنسكنوووالاسهتحلنسجلووا حل ذسحلسطووو معلحل،حلفرالوو حلكووو حل:حل

نخيشونانحلس عووبلحلسكنووالاسهتحلنسجلوا حليدلووانحلسكناسسورحلنأطوددسنحلسكوودأححلني ونانحلسكبووانحل:حلفرواوحلحل؟سطو معل
نسك وووعرتحلنس بوووححلأطوووددسنحلسكدأووواححلعووولحلسكضوووؤسدحلنأض حوووانحلسك وووبدحلنيدلوووانحلسكووونب محل.حلنأ ووو نانحلسك بوووى

حل.حلنأب سنحلس اةحلنأطالنانحلسكن ذهحلنأبالنانحلس عبلحلنأاهنانحلسكدأاححلسننالثهحلملحلسكضمحلنأ بنانحلسكاكد
كووا محلنسكلوودلانحلدنسةحلك وو حلدسةحلنملحلأوبسنحلسحل(1)سكثضوواةحلحل9لوواوحل سواوحلسهللحل:حلعولحلسلوولحلعنواسحللوواوحل

حل(.حل  حلسكدسادحل:حلنأراوحل:حلنأراوحلسنددوحل.حلسكنالاسهت:حلسكثضاةحل.حل)حلمثب 
 (في السند  )

 ووورحلحل(3)أخووواهحلسكب ووواصحلنطعبووواسحلسحلفمووووحلسكضووواكاذاحلسنوووا حل:حلعووولحل لووودسهالمحللووولحلن وووامحللووواوحل
سحلسكنوووامحلحل7نلووو،حل،حل حل شووواهتحللووواكثب،حللعوووبحلذكوووكحلف  ب بوووتحلأسوووناهحلنأيدسسووووحل،حلفدأأوووتحلسكديووواحل

فوو نحلأسوونانكحلتثنووتحل،حلفبموواحلاوو حل ىلحلخدسسووانحلحل(7)سسوو عم حلسك ووعبحل:حلذكووكحل،حلفروواوحلفشوو اتحل كالوو حل
لب ينحلأن حلما حللناحل،حلفاس رنب حلنسبمتحلعبال حلنذكدتحلك حل وايلحلن هحل أأ و حلسحلس نوامحلنأمودهحلل سو عماوحل

حل.حلنأناحليمدكحلل حلسحلسكالر هحل،حلفاس عمب  حلفراأتحلأسناهحلنأيدسسوحلكماحلكانت:حلسك عبحل،حلفراوحل
 (في اخشكال  )

:حلأنوووو حلكووووانحل ذسحلتايوووولحللا سوووونانحلأدخبوووو حلفوووواهتحلفالطاعموووو حل،حل حلأدموووووحللوووو حلنلوووواوحلحل7عوووولحلسكنووووالدحل
حل.حلس سنانحل د حلأن دحلسكضمحلنأ ضدحلسكبانحلنألعشحلسكدكن  حلنأ ن 

حل__________________
حل.حلسنددوحلنأؤك حلسحلس يطدس :حل  حلسكدسادحلنلال حل:حلوحلسكثضاةحلوحللاكلمحلفاك  ضالشحلأنحلسك ثرال حلوحلحل1
حل.حلنختب بتحلأيحلحتدكتحلنتربربت.حلتعم حلملحلسكبلالقحلنس اةحلنسكع  حلنسك ملحلما:حلوحلسكضاكاذاحلحل3
حل.حل ال حلمعدن حلنفال حلمنضعهحلسحل دماوحلسكردنح:حلنسعاد حلوحلكحنا  حلوحل:حلوحلسك عبحلوحللاكلمحلوحلحل7
حل
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 (في السو ق  )
أاكووبحلكنوواحلس اكووادحلفال ووانحلفالوو حلسكلووعشحلنسكعبووهحلفروواوحلموواحلمينعووكحل:حلحل7لوواوحل طوو حل  حلعنووبحلسهللحل

حل.حلأننتحلسكبحمحلنأشبحلسكع محلف نحل؟ملحلسك اأق
لبواسحلطوا حلسحملموامحل:حللواوحلحل8ملحلأمايلحلسكشالكحلأ حلطعضدحلسكطاسووحل،حلعولحلعبووحللولحلسن و حل

لاك وواأقحلنسكع وو حلاووالثحلموودستحلنيوواوحلموولحل نووواةحل ىلحل نوواةحلنأ وورىحلسحملمووامحل،حلف نوو حلأوواه حللوووانمىحل
حل.حلن  احلعم حللاكا و.حلسنا ل

حل.حلاأقحللاك مدملحلأفل حلسحا حلسك اومحلسك :حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
سك وواأقحل ذسحلغ ووب  حلسوونلحلموودستحلنلبن وو حلموولحل نوواةحل ىلحل نوواةحلأوواه حللووانمىحل:حلحل7نلوواوحلسكديوواحل

حل.حلنأنلوحلسكرالحلسحلسك ال حلنسكربم 
حل.حل مبؤسحلطا حلسحملمامحللاك اأقحل،حلأ   حلسنلحلمدستحل حلأ رى:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

حل.حلأفل حلسحا كمحلسك اأقحلنسك مد:حللاوحلحل7نعن حل
ن محلسك وووواأقحلسحلاوووو دهمحل،حلفوووو نحلذكووووكحلأننووووتحلسكبحوووومحلنأشووووبحلسسووووراسحلاوووونالا:حللوووواوحلحل7نعنوووو حل

حل.حلسكع م
حل.حلملحلسداحلسك اأقحلأ لع حلأاماحلأم التحلكعن حللال:حلحل7نلاوحل

 (في سو ق الشنير  )
سسور حلسواأقحلسكشوعرحل،حلف نو حل:حلفرواوحلكو حلحل؟7سحلمدأئحلك حلألاحلعنوبحلسهللحلحل(1)سلوحلسالشحلسك ما حل

فموواحلسوورال  حل  حلموودلحلنس ووبلحل وورحل:حللوواوحل.حلأعوواسحل نحلسوواةحلسهللحلتعوواىلحل،حلنهوواحلغوواسةحلسحلطووا حلس وودأئ
حل.حلعاس

 (في سو ق الجاورس  )
أنحليخوواحلسوواأقحلسجلووان سحلموواةحلحل7سنطبووقحللطووينحل،حلفوولمدهحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلسلوولحلكثوورحللوواوحل

حل.حل،حلفضعبتحلفلم كحللطينحلنعافالتحل(3)سك مانحل
حل__________________

حل.حل،حلارهحلنك حلك ااحل7سك ادقحلحلوحلهاحلألاسن لحلسالشحلللحلسبالمانحلسك ما حلسك اسحلملحلأاحااحلس مامحل1
حل.حل  حلمعدن حلملحلنناتحل،حلمن حلل  اهحلنمن حللدي:حلوحلسك مانحلوحللاكض ححلفاك شبأبحلوحلحل3
حل
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 (في سو ق التفاح  )
سسوراهتحل:حلكوانحل ذسحلك ولحلأ وبسحلمولحلأهو حلسكوبس حل الوهحلأنحلعروداحللواوحل:حلعلحلأابحلللحلألأبحللاوحل

حل.حلساأقحلسك ضاح
سسوراهتحلسواأقحل:حلفرواوحلحل؟سحلذكوكحل7هللحل عضوتحل،حلف وت حلألواحلعنوبحلس:حللواوحلحل(1)نعلحلسلولحلل ورحل

حل.حلسك ضاححل،حلف رال  حلفانرطلحلسكدعا 
 (في سو ق الندس  )

سواأقحلسكعوبسحلأرطولحلسكعطولحلنأروايحلس عوبلحلنفالو حلسوضاةحلمولحلسونع حل:حللواوحلحل7علحلسك ادقحل
نكووووانحل ذسحلسووووافدحل حلأضا لووو حل،حلنكووووانحل ذسحلهووووااحلسكووووبمحللل ووووبحلموووولحل.حلدسةحلنأطضوووىحلسنوووودس لحلنأووووربدحلسجلووووا 

حل.حلملحلساأقحلسكعبسحل،حلف ن حلأ  لحلهالجانحلسكبمحلنأطضىحلسندس لسسدلاهتحل:حل شم حلأراوحل
علحلعبوحلللحلمذلأا حلأنحلطا أوهحلكو حلأاوافاحلسنوالئحلف وانحل حلأنرطولحلعنذواحلسكوبمحل ورحلأسودفتحل

حل.حلأنحلت رىحلساأقحلسكعبسحل،حلف رالتحلفانرطلحلعنذاحل7عبىحلس اتحل،حلفلمدحلألاطعضدحل
 (في اللون  )

.حل]حلسكبذومحللوا كحلكنواحلفالو حلن دنواحلمنو :حلحل ذسحلسداحلسكبوحللاوحل6كانحلسكن حل:حللاوحلحل7علحلسن لحل
كوانحل واحلسوداحلكننواحلحلحل9ن نحل سواوحلسهللحل[.حلذسكحلس  النانحلأعينحلسك مودحلنسكبووحل:حللاوحلحل6ن نحل ساوحلسهللحل

 ذسحلسووودل محلسكبووووحلف ململووواسحل،حلفووو نحلكووو حل:حلحل7لووواوحل:حلنسحل نسأوووهحل.حل نحلكووو حلكوووب ا:حلأ ملووومئحلنلووواوحل
حل.حلد ا

مووواحليووودحلسوووالتاحللوووطحل،حل:حلهحل،حللووواوحل هحلأكبوووتحلكننووواحلفليووودحل:حللووواوحلكووو حل طووو حلحل7نعووولحلسك وووادقحل
حل.حلنك نكحلأكبتحلمع حلغرهتحلفليدحللكحلسكايحلأكب  حلمع حلف ننتحلأن حلملحلسكبو

حل7لواوحلحل؟أشودل حلسكدطو .حلنسوت حلعولحللواوحلسكنرود.حلأكنانحلسكنردحلدنسة:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حل نحلكانحلم اطاحلأ بسن حلل حلفالحلللس:حل

حل__________________
،حلكووانحلموولحلأطبووهحلسكضرذوواةحلحل7حللوولحلأعوو حللوولحلسوونئحلسكشووالناهحلموولحلأاووحااحلسك ووادقحلوحلهوواحلألوواعبوحلعنووبحلسهللحللوولحلل وورحل1

حل.حلنسكعبماةحلنملحلأاحااحلس اايفحلنكانحلفطحوحلس اه حل  حلأن حلارهحلنك حلك اا
حلحل(حل17م ا محلسألخالقحلوحل)حل

حل
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ألواسوحلس لو حلخورحلمولحلأكناهنواحلنلوبحلطعو حل:حلأراوحلحل7 عتحلألاسن لحل:حللاوحلحل(1)علحلسجلعضديحل
حل.حلاهناسهللحلسكشضاةحلسحلأكن

فلسووا حللالووبهتحلحل(3)فووايتحلل وو دطاتحلحل7ت وواأتحلموولحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحليوو حللوولحلعنووبحلسهللحللوواوحل
سختووواناهتحلكعبالووو حلعنوووبناحل،حلفمووولحلسووواةحلفباللكووو حلنمووولحلسووواةحلحل(7)سووورس حلس تووولحل:حل ووواحلنس وووبلحلمنذووواحلنلووواوحل

حل.حل حلللس:حلحل7لاوحلحل؟علحلسداحلألاسوحلس تلحل7ست حلعن حل.حلفبالبيف
 (في مضغ اللوال  )

حل.حلأ عماسحلن اةكمحلسناسم حلسكبنانحل،حلف ن حلألأبحلسحلعر حلسك  :حلحل6كن حلملحلسكضددنسحللاوحلس
نماحلملحلأه حللالتحلأن ودحلفالو حل.حلماحلملحل ا حلأ عبحل ىلحلسك ماةحل  حلسكبنان:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

حل.حللاكبنانحل  حلنضىحلعنذمحلعضا أتحلسجلل
حل.حلمل حلسكبنانحلأشبحلس يدسسحلنأنضوحلسكنب محلنأرطلحل أححلسكضم:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل

سسو  ثدنسحلموولحلسكبنوانحلنسسو ضاهتحلنسملوو اهتحلنأ نو حلذكووكحل يلحلس لو حل،حلف نوو حل:حللوواوحلحل7عولحلسكديواحل
حل.حلأنل حللب محلس عبلحلنأن ضذاحلنأشبحلسكعر حلنميد حلسكطعام

أ عمووواسحل نوووا كمحلسكبنوووانحل،حلفووو نحلأ ووولحلسحللطووونذلحلغوووالمحلخوووداحلذكووووحل:حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل
مووتحلعجاللأوواحلن  الووتحلعنووبحلن نحلأ وولحلطا أووهحل  وولحلخبرذوواحلنخبرذوواحلنع .حلسكربوو حلعا وواحلنسووجاعا

حل.حل(4) نطذاحل
 (في النشاء  )

عشاةحلس ننالاةحللعبحلسكع مهحلفالحلتبعاسحلسكعشواةحل،حلفو نحلتودكحلسكعشواةحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلخدساحلسكنبن

حل__________________
رووب حل،حلوحلهوواحلألاهاسوومحلدسندحللوولحلسكراسوومحللوولحل سووحاقحللوولحلعنووبحلسهللحللوولحلطعضوودحللوولحلأ حل اكوو حلسكن ووبسديحل،حلارووهحلطبالوو حلسكحل1

حل.حل361نأدنيحلعنذمحل،حلتاسحلسنهحلحل:نكانحلملحلأاحااحلس مامحلسكثاملحلنملحللعبهتحلحل:ع المحلس نلكهحلعنبحلس ومهحل
حل.حل ناةحلا رحلأؤك حلفال حلسكشوةحلسكربال :حلوحلسك  دطهحلوحلللمحلسكثالاهحلنتشبأبحلسكدسةحلوحلحل3
حل.حلسكبوحلسكدسو حلس    داحلمامهتحلأيحلكوحلأ بوحل رحلأث لحل حلأنشش:حلوحلسكشرس حل،حلكبأنا حلحل7
حل.حلس  انهحلنس نلكهحلعنبحلسكناس:حلوحلسن الحلوحللاكلمحلنسك  دحلوحلحل4
حل
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موولحلتوودكحلسكعشوواةحلكالبووهحلسك وونتحلنكالبووهحلس  ووبحلم وواسكال  حلذهوو حلعنوو حلموواحل حل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلأدطلحل كال حلأ لع حلأاما
 حلتبيفحلسكعشاةحلنكاحلل ع هحل،حلف نحلفالو حللوالحلسجل وبحل،حلن حلأعبمو حل  حللواوحل:حلحل7لاوحلألاسن لحل

نلواوحل.حل حلتوبيفحلسكعشواةحلنكواحللوثالثحلكرومحلمبوح:حللواوحلحل7لنساحلل حلكبجمايفحلعلحلسك ادقحلناالححلكب:حل
حل.حلملحلتدكحلسكعشاةحلكالبهحلماتحلعدقحلسحلط بهتحلن حليالاحلألبس:حلحل7

 (في الكمأ   )
حل.حلسك مللحلملحلس لحلنمامهاحلسضاةحلكبع :حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

حلحل.عجالحلسكربهحلملحلسجلنهحلنهوحلسضاةحلملحلسك م:حلنلاوحل
 (في حال الوصل مع الويض وغيره  )

نمووولحلأكووو حلسكبحووومحل.حلمووولحلأكووو حلسكنوووالئحلنسكن ووو حلنسكلأوووتحل سدحلسحلااعووو :حلحل7لووواوحلألاسن ووولحل
حل.حللاكنالئحلكربحلع محلنكبهت

طعبتحلفوبسكحل هحلأسورتيحلسجلواس يحلفا و حلأنحل:حللاوحلك حلحل7علحللعئحلأاحااحلأ حلعنبحلسهللحل
سحلنسلبووو حللاكلأوووتحلنخووواحللاللووواحلخووواحلل وووالحلنلطعووو حلاووو ا سحلاووو ا حل:حللووواوحلحل؟تعبموووينحلسوووالتاحلأتروووا حلعبوووالذل

نذ حلعبالوو حلسووالتاحلموولحلس بووححل،حلفوواذ  هتحلعبووىحلسكن وو حلنسكلأووتحلنسلبوو حلسووالتاحل حلكوو حلحل(1)فافر وو حلسحلاووحضهحل
حل.حلفضعبتحل،حلف نتحل حلس أبحلمنذلحلسالتاحل  حلنلب تحلعبال :حلمن حل،حللاوحل

 (في اللحم اليابس والجون والطلع  )
.حللكلحلنهوووحلسوواحلأاكوو ناووالثحلأذوو.حلاووالثحلأ ووملحلنهوووحلسوواحل حلأؤكوو :حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

سس شوعا حلسك  وانحل:حلفواكاليتحلأ وملحلن حلأوؤكبلحل.حلنسانانحلأنضعانحلمولحلكو حلسووةحلن حلألودسنحلمولحلسووة
حل.حلسكبحمحلسكالالئحلنسجلوحلنسكطبل:حلنسكاليتحلأؤكبلحلفالذلكلحل.حلنسكطال حلنسكنا ل

نسكبواسنحل[.حلسك نو حل:حلنسحل وبأ حليخودحل.حل]حل(3)سك  و حل:حلنلالو حل.حلسجلا :حلنسحل بأ حليخدحل
حل.حلسك  دحلنسكدمان:حلوةحلن حلألدسنحلملحلسوةحلأنضعانحلملحلك حلس

حل__________________
نذ حل.حلل عهحلكنرلحلمنن وطهحلتشونلحلسنم وه:حلنأألاحل.حلماحلأايلحلفالذاحلس ك :حلنسك حضهحل.حلك دهاحللالبهت:حلوحلفرصحلسكناللهحلحل1

حل.حل شحلننثد:حلعبال حل
حل.حلنتن:حلنسك ن حلك  شحل.حلنلال حلفلبهحلدهلحلسك م م.حلع ا لحلسكبهل:حلوحلسك   حلوحللاكلمحلفاك  انحلوحلحل3

حل
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 الواب الثامن
حل:حلفي آداب النكاح وما يتعلق به ، عشرة فصول

 الفصل اخوأ
 (في الرغوا في التزو ج وبراا المرح  وشومها  )
مووواحلمينوولحلس ووؤملحلأنحلأ  وواحلأهووالحلكعووو حلسهللحلأنحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل

حل.حلأد ل حلن مهحلتثر حلس  محللالحل ك حل  حلسهلل
حل.حلربحلأ د حلن شحلدأن حلفبال قحلسهللحلسحلسكن شحلسكنالوملحلتلناحلف:حلحل6نلاوحل
حل.حلماحلل حللناةحلسحلس سالمحلأ  حل ىلحلسهللحلملحلسك لنأ،:حلحل9نلاوحل
حل.حلملحلأ  حلفطديتحلفبال أحلل نيتحلنملحلسنيتحلسكن اح:حلحل9نلاوحل
حل.حلملحلكانحلك حلماحلأ لناحلل حلفبمحلأ لناحلفبالئحلمنا:حلحل6نلاوحل
حل.حل ك م اسحلسكد قحللاكن اح:حلحل6نلاوحل

ملحلتودكحلسك ولنأ،حلةافوهحلسكعالبوهحلفروبحلأسواةحلسك ولحللدلو حل،حلكراكو حلسونحان حل:حلوحللاحل7علحلسك ادقحل
حل.حل(1)حل(حلهم اهلل من فضلهغك  إل  كو وا فقراء    حل):حلنتعاىلحل

حل.حلأاحلسااحلتلناحلن أاكحلنسكلناحل،حلف ن حلأنليفحلس ميانحلملحللبنك:حلحل6نلاوحلسكن حل
حل.حلتلنطاسحلسكن اةحل،حلف هنلحلألت حللا او:حلحل6نلاوحل

أفلوو حلسكشووضاعاتحلأنحلتشووضلحللوو حلسانوو حلسحل:حلحل7لوواوحلأموورحلس ووؤمن حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حلن اححل رحلجملحلسهللحللالنذما

 ورحلأنحلسك ورطحلكالجوىحلمننطتواحلحل(3)تلنطاسحل،حلف هحلم اادحلل محلس ممحلأوامحلسكرالاموهحل:حلحل6نلاوحل
حل.حل حل،حل رحلأبخ حلألاسيحلسجلنهحللنبو:حلسدخ حلسجلنهحل،حلفالراوحل:حلعبىحللااحلسجلنهحل،حلفالراوحلك حل

حل__________________
حل.حل73يأهحل:حلوحلسا لحلسكنا حلحل1
حل.حلس م بىحلغال ا:حلنسحملننطلحل.حلسنض ححلطاف حلنسم الحلغال ا:حلنس ننطلحل.حلغاكنهحلسحلسك ثدل:حلوحلكاادهتحلحل3
حل
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حل.حلكدكع انحلأ بالذماحلم لناحلأفل حلملحلااللحل ط حلعلاحلأراوحلكالب حلنأ امحلهنا هت:حلحل9نلاوحل
حل.حلأ سذوحلماتاكمحلسكعلسا:حلحل6نلاوحل
ف نووو حلأغوووئحلكبن ووودحل]حلااحلمووولحلسسووو طايفحلمووون محلسكنووواهتحلفبال ووولناحل،حلأووواحلمعشووودحلسكشووون:حلحل9نلووواوحل
حل.حل(1)نملحلملحلأ  طلحلفبالبملحلسك امحل،حلف نحلك حلنطاةحل[.حلنأ  لحلكبضداحل

حل.حل كع انحلأ بالذماحلم لناحلأفل حلملحلسنع حل كعهحلأ بالذماحلعلا:حللاوحلحل7نعلحلسك ادقحل
هووو حلكوووكحلمووولحل:حلكووو حلحل7فرووواوحلحل7طووواةحل طووو حل ىلحلأ حلطعضووودحل[حل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلسن ووولحل]حل

 حلأ وو حلأنحليلحلسكووبنالاحلنموواحلفالذوواحلنأنحلألالووتحلكالبووهحلنكووالئحليلحل:حلحل7 حل،حلفروواوحلألوواطعضدحل:حللوواوحلحل؟طووه نحل
حل.حل نحل كع  حلأ بالذماحل ط حلم لناحلأفل حلملحل ط حلعلاحلأرامحلكالب حلنأ امحلهنا هت:حل نطهحل،حل حللاوحل

حل.حلسكعنبحلكبماحلس دسدحلسحلسكن اةحل ناحلس دسدحلسحلس ميانحلفلال:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلدنسحلسنرحللاكن اةأكث:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلتلنطاسحلن حلتطبراسحل،حلف نحلسكطالقحلأذ لحلمن حلسكعدش:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل(3)تلنطاسحلن حلتطبراسحل،حلف نحلسهللحل حلي حلسكانسل حلنسكانسلاتحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسك احلحل،حلف نحلسكعدقحلدساسحل(7)تلنطاسحلسحلسنجلحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل  حلسكن اةحل:ملحلأخالقحلس ننالاةحل:حللاوحلحل7نعن حل
 عوووامحلألكبووو حل،حلناوووااحلأبن ووو حل،حل:حلاالاوووهحلأسوووالامحل حلياسووو حلعبوووالذلحلس وووؤملحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حلن نطهحلاانهحلتعانن حلني لحلفاحلفدط 
:حل نحلسهللحلعلحلنطو حلأرواوحل.حلملحلتدكحلسك لنأ،حلةافهحلسكضردحلفربحلأساةحلسك لحللاهلل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حل نحلأ اناسحلفردسةحلأ نذمحلسهللحلملحلفلب 
حل.حلأنحلأبرىحلسهللحل اهدسحلمطذدسحلفبالبر حلللنطهحلاانهملحلسدهتحل:حلحل9نلاوحلسكن حل

حل__________________
حلحل. محلعدنقحلسكنالل  حل رحلتنضل احلملحلغرحل خدساحلفال انحلسنالذاحللان اةحل ن حلأ  دحلسكشذال:حلوحلسكاطاةحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل.حلسكاألحلأ ثدننحلسكلنساحلنسكطالقحلملحلسكدطاوحلنسكن اة:حلس دسدحللاكانسل حلنسكانسلاتحلوحلحل3
حل.حلسكطاهد.حلسكعضالش.حلسكعشرل:حلجلحلوحللاك  دحلنسكلمحلوحلوحلسنحل7
حل
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حل.حلملحلتلناحلهللحلعلنط حلنك بهحلسكد محلتاط حلسهللحلتااحلس بك:حلحل8لاوحلعبوحلللحلسن  حل
حل.حلملحلكانحلماسدسحلنملحلأن ححلفبالئحلمين:حللاوحلحل6علحلسكن حل

مولحلتولناحلنسكرمودحلسحلسكعروداحلملحل:حللواوحلحل7ن ن حلممبحلللحلادسنحل،حلعلحلألال حل،حلعلحلسك وادقحل
حل.حل(1)ن نيحلأن حلأ دهتحلسك لنأ،حلسحلماقحلسكشذدحل.حلن  أدحلس

حل.حلأفل حلن اةحلأميتحلأانحذلحلنطذاحلنألبذلحلمذدس:حلحل6لاوحلسكن حل
نموولحلسووؤمذاحلسووبلحل.حلموولحللدكووهحلس وودألحللبووهحلمؤنن ذوواحلنتال وورحلن دأووا:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلمؤنن ذاحلنتع رحلن دأا

فلموواحلس وودألحلفشووؤمذاحلغووالةحل.حلنس وودألحلنسكووبس سحلسكبسلووهحل:حلسكشووؤمحلسحلاالاووهحلأسووالاةحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
نأموواحلسكووبس حلفشووؤمذاحليووالرذاحل.حلنأموواحلسكبسلووهحلفشووؤمذاحللبووهحل نبذوواحلنسوواةحلخبرذووا.حلمذدهوواحلنع وودحلن دأووا

حل.حلنملحلسؤمذاحلكثدلحلمذدها.حلن نيحلأنحلملحللدكهحلس دألحللبهحلمذدها.حلنخن حلطرسهنا
حل.حلتلنطاسحلسكد قحل،حلف نحلفالذلحلسكربكه:حلحل6نلاوحلسكن حل

حل.ؤمحلسحلس دألحلنسكضدسحلنسكبس سكش:حلحل7نلاوحل
 الفصل الثا ي

 في حصكاف الكساء وحرالقهن
 (في حرالقهن المحمود   )
فمووونذلحل لالووولحلمدلووولحل،حلنمووونذلحل:حلسكن ووواةحلأ لعوووهحلأاووونا حل:حللووواوحلحل8عووولحلسك وووادقحل،حلعووولحلألالووو حل

فواكيتحلسحل جدهوواحلنكووبحل:حلفلموواحلسكدلالولحلس دلوولحل.حلطواملحلعموولحل،حلنمونذلحلكووداحلمرمولحل،حلنموونذلحلغوو حللمو 
سك وووالتهحلسنبوووقحلمووولحل:حلنسك وووداحلس رمووولحل.حلسك ثووورلحلسنووورحلسحمل ووونه:حلنسجلووواملحلسسمووولحل.حليخووودنسحللطنذووواحل

هوحلسكيتحلعنبحل نطذاحلكاك  حلسكرم حلنهاحلغ حلملحلطبوبحلأرولحلفالو حلسكرمو حلفاللكبو حل:حلنغ حللم حل.حل نطذا
حل.حلنهاحلمث حلكبعدا.حلفالحلأ ذاللحلأنحلي حلمن حلسالتا

حل__________________
حل.حلالثحلكالاوحلملحليخدحلسكشذدحل حلأ ادحلأد حلسكرمدحلفال حلنضاو ا:حلوحلسحملاقحلوحلمثبثهحلنسكلمحلأكثدحلوحلحل1
حل
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 نحلاووا نيتحلهب ووتحلنكانووتحليلحلماسفرووهحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلدسندحلسك دخوووحللوواوحل
سن دحلأألحلتلولحلنض وكحلنمولحلتشودك حلسحلماكوكحلنتطبعو حلعبوىحلدأنوكحل:حلنلبحليمتحلأنحلأتلناحل،حلفراوحل

حل.سنرحلن ىلحل  لحلسنبقحلنسدكحلنأمان كحل،حلف نحلكنتحل لبحلفاعالحلفن دسحلتن  حل ىل
حلأ حل نحلسكن وووووووووووووووووووووووووووووووواةحلخبروووووووووووووووووووووووووووووووولحلسوووووووووووووووووووووووووووووووور

حلفموووووووووووووووووووووووووووووووووووووونذلحلسك نالمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهحلنسك وووووووووووووووووووووووووووووووووووووودسمحلحلحل

حلحلحل
حلنموووووووووووووووووووووووووووووووووووونذلحلسهلووووووووووووووووووووووووووووووووووووالوحل ذسحلفبووووووووووووووووووووووووووووووووووووى

حلك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ن حلنموووووووووووووووووووووووووووووووووووونذلحلسك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمحلحلحل

حلحلحل
حلفمووووووووووووووووووووولحلأ ضووووووووووووووووووووودحلل وووووووووووووووووووووان ذلحلأ وووووووووووووووووووووعب

حلنمووووووووووووووووووولحلأ ووووووووووووووووووووحلفبوووووووووووووووووووالئحلكووووووووووووووووووو حلسن  وووووووووووووووووووامحلحلحل

حلحلحل
 حلفلمدألحلنكادحل،حلندندحل،حلتعو حل نطذواحلعبوىحلدهودهتحلنت واعبهتحلعبوىحلدنالواهتحلنيخدتو:حلاالثحلحلنهل حلحل

نسمووودألحل.حلنسمووودألحلعروووالمحل حلذستحلاووواوحلن حلخبوووقحلن حلتعووو حل نطذووواحلعبوووىحلخووور.حلن حلتعوو حلسكوووبهدحلعبالووو 
حل.حل،حلن طهحل،حلخدسطهحل،حليا لحل،حلت  ر حلسك ثرحلن حلترن حلسكال رحل(1)ا الهحل

حل.حل،حلف نحلكده ذاحلفعبوحلسك بسقحل(3)تلناحلعالناةحل دسةحلعجلسةحلمدلاعهحل:حلحل7لاوحلأمرحلس ؤمن حل
عروواوحلسكن وواةحلسحلاوواهللحل،حلناوواوحل:حللوواوحلحل7عضوودحللوولحللالاأوو حل،حلعنوو حلموولحلأمووايلحلسكشووالكحلأ حلط

 ذسحلأ سدحلأنحلأ ولناحلسمودألحللعو حل كالذواحلمولحلأن ودحل كالذواحل،حلنلواوحلحل6نكانحل ساوحلسهللحل.حلسكدطاوحلسحلعراهلم
.حلاوضحهحلسكعنوق:حلسكبالوتحل)حلسمحلكال ذاحلفو نحل وااحلكال ذواحل وااحلعدفذواحلن نحلد محلكعنذواحلع ومحلكعثنذواحل:حل

سمودألحلد مواةحل ذسحلكانوتحلكثورلحلنومحل:حلأراوحل.حلمحلكعنذاحلأيحلكثرحلنمحلكعنذاند حل.حلسكدأححلسكطالنه:حلنسكعد حل
حل(.حلسكضداحل:حلنسك عث حل.حلسكربمحلنسك ع 

مخوئحلخ وواوحلمولحلفرووبحلمونذلحلنس ووبلحلملحلأولوحلنووالصحلسكعوواللحل،حل:حلحل8نلواوحلعبوووحللولحلسن وو حل
.حلنسكثانالوووهحلنسكثاكثوووهحلسك وووعهحلسحلسكووود قحلنسكوووبس .حلفووولنهللحلاوووحهحلسكنوووبن:حل سوووو حلسكعرووو حل،حلمشووو اوحلسكربووو حل

حلحل؟نماحلس نالئحلس اسفق:حلسكدسلعهحلس نالئحلس اسفقحل،حلفرال حلك حلنحل
حل__________________

:حلنسكاطو حل.حلاو اله:حلنسحللعئحلن وكحلسنوبأ حل.حلسبلحلسك اتحلنسك الحهحلكب  ام:حلوحلسك   حلنسك   حل،حللاك حدأكحلحل1
حل.حلسكعالالهحلنسك الاله:حلنسهلما لحل.حلكثرلحلسكاكااحلأيحلسكبخاوحلنسندنا

سكويتحل:حلنسكعجولسةحل.حلسكويتحلكاهنواحللو حلسك واسدحلنسكنالوام:حلنسك ومدسةحل.حلنسكيتحلع محلساسدحلعالنذاحلسحلسعهحلسن نهحلسكع :حلوحلسكعالناةحلحل3
حل.حلنسالطهحلسكرامهحل حل اأبهحلن حلل رل:حلنس دلاعهحل.حلع المهحلسكعجاللل

حل
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حل.حلنسنام هحلنهوحلفملحلهاهتحلسن اوحلسكبعه.حلسكلنطهحلسك انهحلنسكاكبحلسك احلحلنسنبالطحلسك احل:حللاوحل
 وووبكمحلأنحلأ ووولناحلفبال ووولوحلعووولحلسوووعدهاحلكمووواحلأ ووولوحلعووولحلنطذذووواحل،حلفوووانحل ذسحلأ سدحلأحل7نلووواوحل

حل.حلسكشعدحلأ بحلسجلماك 
خوورحلن وواو محلسكطالنووهحلسكوودأححل،حلسكطالنووهحلسكطعووامحل،حلسكوويتحل نحلأنضرووتحلأنضرووتحلمعوودن حل:حلحل7نلوواوحل

حل[.حلن حلأنبمحل]حلن نحلأم  تحلأم  تحلمعدن حل،حلف بكحلملحلعماوحلسهللحلنعام حلسهللحل حلخيال حل
أووبيحل:حل محلسكوويتحل نحلغلوونتحلأنحلأغلوونتحللاكووتحلكلنطذوواحلخوورحلن وواو:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلسحلأبكحل حلأك ح حلل مئحل رحلتديىحلعين
 نحلخوورحلن وواو محلسكاكووادحل:حللوواوحل.حللوواكاسحللبووىحل؟أ حلأخووربكمحل وورحلن وواو م:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل

سكعضالضهحل،حلسكعلأللحلسحلأهبذاحل،حلسكاكالبهحلملحللعبذاحل،حلس  ربطهحلمولحل نطذواحلسن وانحلعولحلحل(1)سكادندحلسك  رلحل
كوو حلتنوواوحلحل(3)هتحل،حلسكوويتحلت ووملحللاكوو حلنتطالوولحلأموودهتحلن ذسحلخووالحلفوواحللوواكتحلكوو حلموواحلأ سدحلمنذوواحلنملحلت نوواوحلغوورحل

حل.حلسكدط 
موواحلسسوو ضادحلسموودمحلفاوووبلحللعووبحلس سووالمحلأفلوو حلموولحل نطووهحلم ووبمهحل،حلت وودهتحل ذسحلن وودحل:حلحل7نلوواوحل

حل.حل كالذاحلنتطالع حل ذسحلأمدهاحلنحتض  حل ذسحلغااحلعنذاحلسحلنض ذاحلنماك 
 نحليلحل نطوهحل ذسحلدخبوتحلتبر وينحلن ذسحلخدطوتحلسوالع ينحل:حلفرواوحلحل9نطاةحل طو حل ىلحل سواوحلسهللحل

ماحلأذمكحل،حل نحلكنتحلأ محلكد لكحلفروبحلت ضو حللو حلغوركحلن نحلكنوتحلأو محل:حلن ذسحل أتينحلمذماماحللاكتحل
 نوكحلعامبوهحلمولحلعمواوحل:حللشدهاحللاجلنهحلنل حلهلاحل:حلحل9للمدحليخدتكحلفلسدكحلسهللحلياحل،حلفراوحل ساوحلسهللحل

نسحل نسأوهحلأنحلسهللحلعلنطو حلعموا حلنهواهتحلمولحلعماكو حل،حلهلواحل.حلسهللحلنككحلسحلك حلأوامحلأطودحلسونع حلسوذالبس
حل.حلن شحلأطدحلسكشذالب
حل.حلسنرستحلسن انحلملحلن اةحلأه حلسكبنالاحل،حلهلحلأا حلملحلسنا حلسكع :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

سكشووجاعهحل هوو حلخدسسووانحل،حلنسكنوواةلحلسحلأهوو حلسكربلوودحل،حلنسك وو اةحلنسن ووبحلسحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلسكعداحل،حلف  رنسحلكنطض م

حل__________________
حل.حلسكعضالضهحلنس   ا ل:حلوحلسك  رلحلحل1
حل.حلتدكحلسكلأنه:حلوحلسك ناوحلحل3
حل
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ت ووعهحلسحلسكن وواةحلننس ووبحلسحلسكدطوواوحل،حلفوو ذسحلخضلووتحل:حلسنالوواةحلعشوودلحلأطوولسةحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
ن ذسحل.حلذهووو حلطووولةحل(3)ن ذسحلسفرتعوووتحل.حلن ذسحلتلنطوووتحلذهووو حلطووولة.حلس ووودألحلذهووو حلطووولةحلمووولحل الاوذووواحل(1)

 هحلأطلسةحل،حلف نحلفجدتحلذهو حل الامهواحلكبو حل،حلن نحلعضوتحللرووحلهلواحلنلروحلهلاحلمخ.حلنكبتحلذه حلطلة
حل.حلمخ هحلأطلسة

مولحلأ سدحلسكنواةلحلفبال ولناحللوامدألحللدأنوهحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلنواسد حلسن موهحل،حلعولحلأمورحلس وؤمن حل
عولحلطوالدحللواوحل.حلملحلس  محل،حللعالبلحلماحلل حلس ن ن حل،حل دسةحلسكبانحل،حلف نحلملحليولحلفواحلفعبووحلمذدهوا

 ذسحلاوبتحلس ودألحلمخ وذاحلناوامتحلسوذدهاحلنأ  ونتحلفدطذواحلنأ اعوتحللعبذواحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حل
حل.حلفب بخ حلملحلأيحلألاساحلسجلنهحلساةت

أميووواحلسمووودألحلأعانوووتحل نطذووواحلعبوووىحلسنووو،حلنسجلذوووادحلأنحل بووو حلسكعبووومحلأعطاهووواحلسهللحلمووولحل:حلحل6نلووواوحل
حل.حل7سكثاساحلماحلأعطوحلسمدألحلأأااحل

لحلنطذووواحلنألبذووولحلأفلووو حلن ووواةحلأمووويتحلأاووونحذ:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
حل.حلمذدس

 (في حرالقهن المذموما  )
حل.حلأغب حلس عبسةحلكبمؤملحل نطهحلسك اة:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلماحل أأتحليعالضاتحلسكبألحل،حلنال اتحلسكعراوحلأسب حلكايحلك حلمن ل:حلحل6نلاوحلسكن حل

حل.حل نحلسكن اةحلغوحلنعا لحل،حلفاسرتنسحلسكعا لحللاكنالاتحلنسسرتنسحلسك وحللاك  ات:حلحل6نلاوحل
حل[.حل راحل]حلسكن اةحلكعنبسهللحل راحلحلكا :حلحل6نلاوحل

أ ذووودحلسحليخووودحلسكلموووانحلنسلووورتساحلسكرالاموووهحل،حلنهووواحلسووودحلس  منوووهحل،حل:حللووواوحلحل7عووولحلأمووورحلس وووؤمن حل
ن الحلم ربطاتحل،حلكاسضاتحل،حلعا أاتحلملحلسكبألحل،حلدسخوالتحلسحلسكضوأحل،حلمواوالتحل ىلحلسكشوذاستحل،حل

حل.حلم دعاتحل ىلحلسكباستحل،حلم  حالتحلكبمحدماتحل،حلسحلطذنمحلخاكبست
حل__________________

حل.حلسناتنهحل،حلن حلأطبقحلسنضئحل  حلعبىحلسجلا أهحلدننحلسك الم:حلخ نذاحل،حلنسناف هحل:حلوحلخضلتحلسجلا أهحلحل1
حل.حلأ سوحلل ا أا:حلوحلسفرتيفحلسكن دحلحل3
حل
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حل.حلساهاةحلنكادحلخرحلملحل  ناةحلعرالم:حلحل9ملحلك ااحلسكدأامحللاوحل ساوحلسهللحل
فو هحلم واادحلل ومحلس مومحل ورحلحلذ نسحلسن ناةحلسكعرالمحل،حلنعبال محللاك وادسةحلسكاكوادحل،:حلحل9نلاوحل

حل.حللاك رط
أميووواحلسموودألحلأدخبوووتحلعبووىحل نطذووواحلسحلأموودحلسكضرووو حلنكبض وو حلمووواحل حلأطالووقحل حلأرنووو حلسهللحل:حلحل9نلوواوحل

حل.حلمنذاحلادفاحلن حلعب حل  حلأنحلت ااحلنتدطلحلنتطب حلمن حل ال  
كووواحلأنحلاالووولحلمووواحلسحلس  محلمووولحلذهووو حلنفلوووهحلاب ووو حلس ووودألحل ىلحللالوووتحل نطذووواحل حل:حلحل9نلووواوحل

  وواحلس وواوحلمووايلحل وونطحلعمبذوواحلنكوواحلحلحل؟موولحلأنووت:حل نطذوواحلأاموواحلموولحلس أووامحل،حلتروواوحلحليوودلتحلعبووىحل أس
حل.حلكانتحلملحلأعنبحلسكناسحل  حلأنحلت ااحلنتدطلحلنتع ا حل ىلحل نطذا

أميواحلسمودألحلمنوتحلعبووىحل:حلأروواوحلحل9 عوتحل سواوحلسهللحل:حلنلواوحلسوبمانحلسكضا سووحل يوووحلسهللحلعنو حل
ت وبلتحللواككحلس واوحلسحلسونال حلسهللحل حلحل  واحلتلكو حلأنوتحلمولحلموايلحل،حلكواحلأهنوا:حل نطذاحلماهلواحل،حلف رواوحل

حل.حلأرن حلسهللحلمنذاحل  حلأنحلأديىحلعنذاحل نطذا
أميوواحلسموودألحلهجوودتحل نطذوواحلنهوووحل:حلأروواوحلحل9 عووتحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعوولحلأموورحلس ووؤمن حل

 ا ووهحل شوودتحلأووامحلسكرالامووهحلموولحلفدعووانحلنهامووانحلنلووا ننحلسحلسكووب كحلس سووض حلموولحلسكنووا حل  حلأنحلت ووااحل
حل.حلنتدطل

أواحلمعشودحلسكن واةحلمواحل أأوتحلنواسلصحل:حلعبىحلن الحلفالوشحلعبوالذلحل،حل حللواوحلحل9نمدحل ساوحلسهللحل
عراوحلندألحلأذه حللعراوحلذنيحلس كنااحلمن لحل،حل هحللبحل أأتحل ن لحلأكثودحلأهو حلسكنوا حلأوامحلسكرالاموهحل

حل؟أووواحل سووواوحلسهللحلمووواحلنر وووانحلدأننووواحلنعراكنوووا:حل،حلف رووودللحل ىلحلسهللحلمووواحلسسووو طعأحل،حلفراكوووتحلسمووودألحلمووونذلحل
نوانالئحلسكوايحلأ والن لحلف م و حل  وبسكلحلمواحلسواةحلسهللحل حلت وبوحلن حلأماحلنر انحلدأون لحلف:حلفراوحل
حل.حلنأماحلنر انحلعراك لحلفنشذادت لحل،حلف نحلسذادلحلس دألحلن شحلسذادلحلسكدط .حلت ام

مولحل:حللواوحل[حلأخربنواحل]حللبىحلأاحل سواوحلسهللحل:حللاكاسحلحل؟أ حلأخربكمحللشدحلن او م:حلحل9نلاوحلسكن حل
،حلسكعروووالمحلسنرووادحل،حلسكووويتحل حلت ووا يفحلعووولحللنوووالححل،حلسوودحلن ووواو محلسكاكالبووهحلسحلأهبذووواحل،حلسكعلأووللحلمووولحللعبذوواحل

س  ربطووهحل ذسحلغووااحلعنذوواحل نطذوواحل،حلسن ووانحلمعوو حل ذسحل لوودحل،حلسكوويتحل حلت ووملحللاكوو حلن حلتطالوولحلأموودهتحل،حل
حل.حلذنناحلف ذسحلخالحلفاحل نعتحل نلحلسك عنهحلعنبحل كافاحلن حلترن حلك حلعا سحلن حلت ضدحلك 

حل
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أواحل سواوحلسهللحل:حللودسةحلسكوبملحل،حللالو حلأأذواحلسكنواسحل أواكمحلنخ:حلخطالناحلفراوحلحل9نلامحل ساوحلسهللحل
حل.حلس دألحلسن ناةحلسحلمننتحلسك اة:حللاوحلحل؟نماحلخلدسةحلسكبمل

حل.حلسعبماسحلأنحلس دألحلسك ادسةحل ذسحلكانتحلنكادسحلأ  حل يلحلملحلسن ناةحلسكعالد:حلحل6نلاوحل
 ذسحلتوولناحلسكدطوو حلس وودألحل اهلوواحلأنحلااهلوواحلملحلأوود قحلذكووكحل،حلفوو نحلتلنطذوواحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلسهللحلعلنط حلماهلاحلنااهلاحلكبأنذاحل  ل 
سكبذوومحل هحلأعوواذحللووكحلموولحلنكووبحلأ ووانحلعبوووحل لوواحلنموولحلموواوحل:حلأروواوحلسحلدعاووو حلحل6نكووانحلسكنوو حل

حل.حلأ انحلعبوحليالاعاحلنملحل نطهحلتشالنينحللن حلأنسنحلمشال 
أنحليلحلذسحل:حلحل7ك نوووتحل ىلحلأ حلسن ووولحل:حلمووولحلنووواسد حلسن موووهحل،حلعووولحلسن ووو حللووولحللشوووا حللووواوحل

حل.حل حلتلنط حل نحلكانحلسىحلسنبق:حللاوحللدلهحللبحلخط حل يلحلنسحلخبر حلساةحل،حل
ن ووواةهتحل،حلحل7سوو احل طووو حل ىلحلأموورحلس ووؤمن حل:حلحل7موولحلك ووااحل نيووهحلسكووواسع  حللوواوحلسك ووادقحل

معاسوودحلسكنواسحل حلتطالعوواسحلسكن واةحلعبووىحلكو حل وواوحلن حلتولمناهلحلعبووىحلموواوحلن حل:حلفروامحلخطالنوواحل،حلفرواوحل
ننحلأموودحلس اكووكحل،حلف نوواحلتووا نهلحلأووبلدنحلأموودحلسكعالوواوحل،حلفوو هنلحل نحلتوودكلحلنموواحلأ دنحلأن دنحلس ذاكووكحلنعووب
هلولحل  محلن نحلكوربنحل،حلحل(1)نطبناهلحل حلن يفحلهللحلعنبحل اط ذلحلن حلاربحلهللحلعنوبحلسوذاألحل،حلسكنوا حل

نسكعجووو حلفووولحل  وووقحلن نحلعجووولنحل،حل حلأشووو دنحلسك ثووورحل ذسحلمووونعلحلسكربالووو حل،حلأن ووو حلسنووورحلنيض ووولحل
س نهلحلعبوىحلكو حل واوحلكبشالطانحل،حلفوبحل(7)نأ مادألحللاكط الانحلنأ  بألحلحل(3)سكشدحل،حلأ ذافأحللاكنذ انحل

حل.حلنأ  ناسحلهللحلس راوحلكعبذلحلي لحلسكضعاو
حل__________________

حلسك ربحل:حلوحلسكنا حلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلسك  الطحلنأكثدحلسس عماك حلسحلسكشد:حلوحلسك ذافتحلحل3
حل.حلس س شدس حل ىلحلسكشوةحلسكن دحل كال :حلنأألاحل.حلتعدمحلنترن حلعبال حللاطذ حلن فلحل أس حل كال :حلوحلت ب حلك حلحل7
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل314

 لثالثالفصل ا
 (في اخافاء والككت في الككاح  )

:حلحل7ف  وو حلحل؟سحل طوو حلخطوو حل ىلحل7ك نووتحل ىلحلأ حلطعضوودحل:حلعوولحلسن وو حللوولحللشووا حللوواوحل
إخ حفنلدوه حكدن فتكدا فدي اخر  حل)ملحلخط حل كال محلفديال محلدأنو حلنأمان و حلكاونواحلمولحلكوانحلفلنطواهتحل

حل.حل(1)حل(حلوفساد اوير
 محلنأ نط وومحل  حلفا مووهحلفوو نحلتلنجذوواحل  وواحلأنوواحللشوودحلمووثب محلأتوولناحلفووال:حلحل6نلوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حللناتناحلكننالناحلنلناناحلكنناتنا:حل ىلحلأن دحلعبوحلنطعضدحل،حلفراوحلحل6نن دحل ساوحلسهللحل.حلنلوحلملحلسك ماة
سك ضواحلأنحلأ وانحلعضالضواحل:حلحل7نلواوحل.حلس ؤمنوانحللعلوذمحلأكضواةحللعوئ:حللواوحلحل7علحلسك وادقحل

حل.حلنعنبهتحلأ ا 
ن حلتلنطووواسحلسكدطووو حل.حلألحلس  ووو عبنهحللاكلنوووا ت لنطووواسحلس ووودحل:حلحل7لووواوحلسك وووادقحل:حلعووولحلسنبووو حللووواوحل

حل.حلس   عبلحللاكلناحل  حلأنحلتعدفاسحلمنذماحلسك اله
الزا دي خ  دككح إخ زا يدا حو حل):حلعولحللاكو حلعلنطو حلحل7سلكتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلنعلحل  س لحللاوحل

هوووحلن وواةحلمشووذا ستحللاكلنوواحلن طوواوحل:حلفروواوحلحل؟(3)حل(حلمشددراا والزا يددا خ  ككحهددا إخ زال حو مشددرك
لاكلناحلنمعدنفانحلل حلنسكناسحلسكالامحلل بكحلس نلكهحل،حلملحلألالمحلعبال حل بحلسكلنواحلأنحلسوذدحللاكلنواحل حلحلمشذا نن

حل.حلأنن وحل  بحلأنحلأناكح حل رحلأعد حلمن حلتاله
:حلفروواوحلحل؟أ  شوورهتحلسحلتوولنأ،حلسلن وو حل7موولحلك ووااحلأوواأ حلس   ووامحلطوواةحل طوو حل ىلحلسن وولحل

حل.حل بمذا نطذاحلملحل ط حلتروحل،حلف ن حل نحلأ نذاحلأكدمذاحلن نحلأل لذاحلملحلأ
حل.حلملحل ناحلكدمي  حلملحلفاسقحلفربحللطلحل ا :حلحل9نلاوحل ساوحلهللحل

حل.حلملحلسداحلسنمدحللعبماحل دمذاحلسهللحلفبالئحللله حلأنحلألناحل ذسحلخط :حلحل9نلاوحل
ف  و حل كالو حلحل؟سحلأمدحللنات حل،حلأنو حل حلجوبحلأ وبسحلمثبو حل7ك  حلعبوحلللحلأسناطحل ىلحلأ حلطعضدحل

حلبحلأ بسفذمتحلماحلذكدتحلملحلأمدحللناتكحلنأنكحل حلف:حلحل7ألاطعضدحل
حل__________________

حل.حل34:حليأهحل:حلوحلسا لحلس نضاوحلحل1
حل.حل7يأهحل:حلوحلسا لحلسكنا حلحل3
حل



 311حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 ذسحلطوواةكمحلموولحلتديووانحلخبروو حل:حللوواوحلحل6مثبووكحل،حلفووالحلتن وودحلسحلذكووكحلأداووكحلسهللحل،حلفوو نحل سوواوحلسهللحل
حل.حلفلنطاهتحل  حلتضعباهتحلت لحلف نهحلسحلس  محلنف ادحلكنر

:حلموواحلأد يحل،حللوواوحل:حلفروواوحلحل؟كالووشحلأ وونل ذسحلتوولناحلأ ووبكمحلحل:حلألوواحلل وورحلحل7ن نيحلأنوو حلسوولوحل
سكبذووومحل هحلأ أوووبحلأنحلأتووولناحل،حلسكبذووومحل:حل ذسحلهووومحللووواككحلفبال ووو حل كع ووو حلنكالحموووبحلسهللحلعلنطووو حلنكالرووو حل

فروووووب حليلحلمووووولحلسكن ووووواةحلأ  ووووونذلحلخبرووووواحلنخبرووووواحلنأعضذووووولحلفدطووووواحلنأ ض ذووووولحليلحلسحلنض وووووذاحلنموووووايلحل
اناحلسحل الوايتحلنلعوبحلنأنسعذلحل  لاحلنأع مذولحللدكوهحل،حلنسلوئحليلحلمنذواحلنكوبسحل النواحلفعبو حليلحلخبضواحلاو

حل.حلمايت
حلوحلنموولحلحل6نخطو حلألا اكوو حل واحلتوولناحلسكنو حل  بجووهحللنوتحلخاأبووبحللعووبحلأنحلخطنذواحلموولحلألالذوا

حلوحلفلخوواحللعلوواديتحلسكنووااحلنموولحلسوواهبهتحلموولحللوودألحل لووا حل،حلفروواوحل :حلسكنوواسحلموولحلأروواوحل ىلحلعمذووا
]حلاحليمنواحلنطع حلكنواحللال واحلمجاطواحلن دموحل7نذ أهحل  اعال حلحل7سنمبحلهللحلسكايحلطعبناحلملحل  يفحل لدسهالمحل

نطعبناحلسن امحلعبىحلسكناسحلسحللبوبناحلسكوايحل ولحلفالو حل،حل حل نحلسلولحلأخووحل[حلجملحل كال حلمثدستحلك حلسوةحل
ممووبحللوولحلعنووبحلسهللحللوولحلعنووبحلس طبوو حل حلأووا نحللدطوو حلموولحللوودألحل  حل  ووححللوو حلن حلأروواسحللوو حل[حلهوواسحل]حل

.حلفالو حل غنوهأ بحلن نحلكانحلسحلس واوحللو حل،حلفو نحلس واوحل  قحل اوو حلن و حل سوو حلنكو حلسحلخبجوهحل غنوهحلنهلواحل
.حلنكو حلخطوودحلع ووالمحلنسوولنحل فالوولحلنك ووانحلسووافلحلط ووالم.حلنسك وبسقحلموواحلسووت محلعاطبوو حلنيطبوو حلموولحلمووايل

حل.حلفلنط حلندخ حلفاحلملحلسك ب
:حلسلنوووهحلس ووولمانحلخطووو حلكنض ووو حل،حلفرووواوحلحل7سكديووواحل[حلألووواطعضدحلمموووبحللووولحلعبووووحل]حلن ووواحلتووولناحل

رحلخبروو حل،حلسكووايحلسنمووبحلهللحلموو ممحلسكوونعمحللدا وو حلنسهلوواديحل ىلحلسوو دهتحلمنوو حلناووبىحلسهللحلعبووىحلممووبحلخوو
.حلاوولحلفالوو حلموولحلسكضلوو حلموواحلفدلوو حلسحلسكدسوو حللنبوو حلنطعوو حلتدساوو حل ىلحلموولحلخ وو حل الف وو حلنسووبمحلت ووبالما

إمسداك حل)حلنهاسحلأمرحلس ؤمن حل نطينحلسلن  حلعبىحلماحلفدمحلسهللحلعلنط حلكبم وبماتحلعبوىحلس وؤمن حلمول
نهووواحلحل  نسطووو حل6نلووواكتحلهلووواحلمووولحلسك وووبسقحلمووواحللاكووو حل سووواوحلسهللحل.حل(حلبمندددروف حو حسدددر ح بإحسدددال

عبىحل امحلسنم ماوهحلنلبحل ب ذاحلمولحلموايلحلماووهحلأكوشحلد هومحل،حل نط وينحلأواحلحل(1)سان احلعشدلحلسنلالهحلننلحل
حل.حللنبتحلن يالت:حللبىحل،حللاوحل:حللاوحلحل؟أمرحلس ؤمن 

حل__________________
حل.حلسكن شحلملحلك حلسوة:حلنسكنلحل.حلوحلس نلالهحلعنبهمحلأ لعانحلد ياحل1
حل
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سنموبحلهللحل:حلاحل،حل هنواحلطامعوهحلسحلمعناهواحلنهووحلتربكواحلفوحل7نأ  ح حلأنحلخيط حل طنهحلسكدياحل
سكايحلابحلسحلسك  ااحلنض  حلنسف  ححللانمبحلك الو حلنطعبو حلأنوحلمو حلنعم و حلنيخودحلطولسةحلأهو حل اع و حل

نسنموبحلهللحلسكوايحلكوانحلسحل.حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلخرحللدأ  حلنعبىحليك حلأومهحلسكداهحلنمعادنحلسن موه
احللاك وووبهحلنأنىلحلس مووا حللاك ربموووهحلسووونناحلأنطووو حلننتوو حلسك وووادقحلنك الووو حلسكنوووا قحلأنحلموولحلأ وووقحلس سووونا

وهددو الددذي رلددق مددن المدداء بشددرا فجنلدده  سددوا حل):حلن ووناحلنأموودسحلأعروو حل  ووناحل،حلفروواوحلطوو حلانووامهتحل
وح كحوا اخ امى مككم والصالحين من عوادام وإمدائكم حل) :نلاوحل.حل(1)حل(حلوصهرا واال ربك قد را

نكواحلملحلأ ولحلسحلس ناكحوهحلنس  واهدلحل.حل(3)حل(حلإل  كو وا فقراء  غكهم اهلل من فضدله واهلل واسدع علديم
يأهحلم مهحلمنلكهحلن حلسنهحلم نعهحلك وانحلفالمواحلطعو حلسهللحلفالذواحلمولحللودحلسكردأو حلنتولكشحلسكنعالوبحلمواحل غو حل
فالوو حلسكعالوو حلسكبنالوو حلنسووا يفحلسكالوو حلس اسفووقحلس  ووال حل،حلفوولنىلحلسكنوواسحللوواهللحلموولحلستنوولحلأموودهتحلنأنضوواحل  موو حل

 حل.حلتعوواىلحلأنحلأنجوولحلكنوواحلنك وومحلعبووىحلأنفووقحلس مووا نأملووىحلللوواةهتحلن يوووحلطوولسةهتحل،حلن وولحلن وولوحلسهللحل
 نحلفالنحلللحلفالنحلملحللبحلعدف محلمدنت حلنعرب حلناال  حلننال  حلنفلب حلنلوبحلأ و حلسودك  محلنخطو حلحل
كوودمي  محلفالنووهحلنلوواوحلهلوواحلموولحلسك ووبسقحلكوواسحل،حلفشووضعاسحلسووافع محلنأن حوواسحلخووا ن محلسحلأ وودحلغوورحل

حل.حلع دحل،حلألاوحللايلحلهاسحلنأس  ضدحلسهللحليلحلنك م
 (عكد حزو جه بكت المأمول  7التقي رطوا محمد  )

سنمبحلهللحل لدس سحللنعم  حلن حل ك حل  حلسهللحل خالاواحللا بسنال و حلناوبىحلسهللحلعبوىحلمموبحلسوالبحللدأ و حل
أموواحللعووبحلفرووبحلكووانحلموولحلفلوو حلسهللحلعبووىحلس نووامحلأنحلأغنوواهمحللووانالوحلعوولحل.حلنعبووىحلس اووضالاةحلموولحلعرتتوو 
حين مددن عوددادام وإمددائكم إل  كو ددوا وح كحددوا اخ ددامى مددككم والصددالحل)حل:سنوودسمحل،حلفروواوحلسوونحان حل

حل.حل(حلفقراء  غكهم اهلل من فضله واهلل واسع عليم
 حل نحلممبحللولحلعبووحللولحلماسوىحلخيطو حلأمحلسكضلو حلسلن و حلعنوبحلسهللحلس ولمانحلنلوبحللواوحلهلواحلمولحل

نهوواحلمخ ووماوهحلد هوومحلطالووادسحل،حلفذوو حل نط ووينحلأوواحلأموورحلحل9لنووتحلممووبحل3سك ووبسقحلمذوودحلطبتوو حلفا مووهحل
نعومحل،حللوبحل نط وكحلأواحلألواحلطعضودحلأمحلسكضلو حللنويتحل:حللواوحلس ولمانحلحل؟س اكا حلس ؤمن حلفاحلعبىحلسك بسق

حللاوحلألاطعضدحلحل؟عبىحلسك بسقحلس اكا حل،حلفذ حللنبتحلسكن اح
حل__________________

حل.حل16يأهحل:حلوحلسا لحلسكضدلانحلحل1
حلحل.73يأهحل:حلوحلسا لحلسكنا حلحل3
حل
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حل.حلنعمحللنبتحلسكن اححلن يالتحلل :حلحل7
حل.حلاحلأنحلأافالذاحلابسلذاحلفذاحلعنبحلسهللحلعلنط حل سنملحلتلناحلسمدألحلنملحلأن:حلحل7علحلسك ادقحل

نسك ووونهحل.حل نحلأ وووقحلسكشووودنطحلأنحلأووواسحلفووواحلمووواحلسسووو حبب محللووو حلسكضووودناحل7نلووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل
سحملمبأووووهحلسحلسك ووووبسقحلمخ ووووماوهحلد هوووومحلنموووولحل سدحلعبووووىحلسك وووونهحل دحل ىلحلسك وووونهحل،حلفوووو نحلأعطاهوووواحلموووولحل

سوةحلهلواحللعوبحلذكوكحل،حل  واحلهلواحلمواحلحلسنم ماوهحلد همحلد ياحلنس بسحلأنحلأكثدحلملحلذككحل حلدخ حلفاحلفال
نكو حلموواحلطعب وو حلس ودألحلموولحلاوبسلذاحلدأنوواحلعبوىحلسكدطوو حلفذوواحل.حللنوو حلأنحلأوبخ حلفووا[حلمولحل]حلأخواتحلمنوو حل

نس نىلحلأنحل حلأطاكو حلسكا اوهحلمواحلملحلتطاكو حللو حلس ودألحل.حلنسط حلهلاحلعبال حلسحل الات حلنلعبحلماتو حلأنحلماأوا
الذواحلن يوالتحللو حلعولحلاوبسلذاحللنو حلسكوبخاوحلنكو حلمواحلدفعو حل ك.حلسحل الاأاحلنملحلفعبو حلدأنواحلعبوىحل نطذوا

ن  واحلاوا حلمذودحلسك ونهحلمخ وماوهحلد هومحل نحلسهللحلعلنطو حلأنطو حلعبوىحلنض و حلأنحل.حلفاحلفاسكحلابسلذا
 حلأ ربهتحلمؤملحلماوهحلت نرلحلن حلأ نح حلماوهحلت نالحهحلن حلأذبب حلماوهحلأبالبوهحلن حليموبهتحلماووهحلحتمالوبلحل

بذوومحل نطووينحلموولحلسنووا حلسكعوو حل  حل نطوو حلسهللحلسك:حلن حلأ وبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلماوووهحلموودلحل حلأروواوحل
حل.حلن ذسحل ناحلسكدط حلسلن  حلفبالئحلك حلأنحلألك حلابسلذا.حل ا سحلملحلسجلنهحلنطع حلذككحلمذدها

 وو حلحل9خطوو حلسكنوو حل:حللوواوحلحل7موولحلأمووايلحلسك ووالبحلأ حل اكوو حلسهلوودنيحل،حلعوولحل أوولحلسكعالووبألحل
 حل،حلس طوايفحلل وبطان حل،حلسنمبحلهللحلسحملمادحللنعم و حل،حلس عنوادحللرب تو:حلفراوحلحل7ملحلعبوحلحل3 ناحلفا مهحل

 حل نحلسهللحل.حلس دهووااحلموولحلعاسلوو حلنسووطات حل،حلس دغووااحل كالوو حلفالموواحلعنووبهتحل،حلسكنافوواحلأموودهتحلسحل اووو حلنأ يوو 
،حلفروووبحل نط وو حلعبوووىحلأ لعماوووهحلمثرووواوحل[حللووولحلأ حل اكوو حل]حلعلنطوو حلأمووودهحلأنحلأ ناحلفا مووهحلمووولحلعبوووحل

النواحلنن ذو حل ذحلدخو حلل ودحل،حل حللواوحلسن ذنواسحلفن[حلمولحل]حللطنوقحلحل9 حلدعاحل.حلفلهحل نحل يوحللاككحلعبو
أوواحلعبوووحلأعبمووتحلأنحلسهللحلعلنطوو حلأموودهحلأنحلأ نطووكحل:حلسحلنطذوو حل،حل حللوواوحلحل9ف ن وومحلسكنوو حلحل7عبوووحل

 يوالتحللواككحلعولحل:حلحل7فا مهحلفربحل نط  ذاحلعبىحلأ لعماوهحلمثراوحلفلوهحل نحل يوالتحل،حلفرواوحلعبووحل
 مواحلحلالحلسهللحلمشب ماحلنأسوعبحلطوبكماحلنلوا كحلعبال مواحلنأخوداحلمن:حلحل9سهللحلنعلحل ساك حل،حلفراوحلسكن حل

حل.حلكثرسحل النا
نأن حتحلس روبسدحليوناعهحل.حلأن حتحل أبحلللحل ا اهحل أن حللنتحلطحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل

حل.حلللحلسكللرحلللحلعنبحلس طب حلكالعبماسحلأنحلأسد حلسكشد حلس سالم
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل315

أتوواهتحلأنوواسحلموولحلحل7موولحلعبوووحلحل3فا مووهحلحل6 وواحل ناحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلطووالدحلس ن ووا يحللوواوحل
مواحلأنواحل نطوتحلعبالواحلنك ولحلسهللحل نطو حلكالبوهحل:حلئحل،حلفرواوحل نكحل نطتحلعبالاحلمذدحلخ ال:حللدألحلفراكاسحل

أسووديحل حلعنووبحلسووب لحلس ن ذووىحل،حلأن ووىحلسهللحلعلنطوو حل ىلحلسك ووب لحلأنحلسنثووديحل،حلفنثوودتحلسكووب  حلنسجلوواسهدحل
فبمواحلحل.حل9لنوتحلمموبحلحل3هاسحلمولحلنثوا حلفا موهحل:حلعبىحلسنا حلسكع حل،حلفذلحلأ ذادأن حلنأ ضاخدنحلنأربلحل

س كوو حلنأموودحل:حلكشووذناةحلناوو حلعبالذوواحللطالضووهحلنلوواوحلكضا مووهحللن ب وو حلسحل9كانووتحلكالبووهحلسكلفووا حلأتووىحلسكنوو حل
حل6أ ووالذاحل،حلفنالنوواهمحلسحللعووئحلسكطدأووقحل ذحل وولحلسكنوو حلحل6سووبمانحل يوووحلسهللحلعنوو حلأنحلأرادهوواحلنسكنوو حل

سحلسونع حلأكضواحل،حلفرواوحلسكنو حلحل7سحلسنع حلأكضاحلمولحلس الو وهحلنمال اوالو حلحل7ف ذسحلهاحلاربأ حلحل(1)نطنهحل
نكووووربحلحل7 ىلحل نطذوووواحلنكووووربحلطربأوووو حلحل3طتنوووواحلنوووول حلفا مووووهحل:حللوووواكاسحلحل؟موووواحلأهوووونط محل ىلحلس  م:حلحل6

حل.حلفايلحلسك  نرحلعبىحلسكعدسوئحلملحلتبكحلسكبالبهحل9نكربتحلس الو هحلنكربحلممبحلحل7مال اوال حل
 . فاسحلعدسو  محلكالالحلنأ عماسحليحى:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

 الفصل الرابع
 (في آداب الزفاف والمواشر  وغيرهما  )

 ذسحلأدخبووتحلعبالووكحلأهبووكحلف وواحللنااووال ذاحل:حل حللوواوحلكوونعئحلأاووحال[حلأنوو حل]حلحل7عوولحلسك ووادقحل
سكبذومحلللمان وكحلأخواأاحلنل بماتوكحلسسو حببتحلفدطذواحل،حلفو نحلللوالتحليلحل:حلنسس رن حلفاحلسكرنبوهحلنلو حل

نسحل نسأوووهحلسكبذووومحلعبوووىحلحل.حلمنذووواحلنكوووبسحلفاطعبووو حلمنا كووواحلسووواأاحلن حلفعووو حلكبشوووالطانحلفالووو حلسووودكاحلن حلن وووالنا
حل.حلك الكحلتلنط ذاحلنللمان كحلأخاأاحل ىلحليخدهت

 ذسحللووداحلسكلفووا حلأ وو ح حلأنحلتلمدهوواحلأنحلت ووبوحل:حلحل:كنجووالحلس وودنيحلعوولحلس ومووهحلموولحلك ووااحلس
نت انحلعبىحلنياةحل ذسحلأدخبتحلعبالكحلنت بوحلأنوتحلأألواحلمثو حلذكوكحلنحتموبحل[حلسس حنالاحل]حل كع  حل

سكبذوومحلس  لووينحل كضذوواحلنندهوواحلن يوواها حلنس يووينحلفوواحلنساوولحلحل»حل:سهللحلنت ووبوحلعبووىحلسكنوو حلنيكوو حلنتروواوحل
حل.حل«حلسو ال حلف نكحلحت حلسنالوحلنت دهتحلسندسمحللالنناحللل  لحلسط مايفحلنأأ د

حل__________________
حل.حلوحلسكاطنهحلوحللض ححلف  انحلوحلسك رطهحلملحلسهلبلحل،حلأنحلااتحلسك الطحل1
حل
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سكبذمحلس  لينحلنكبسحلنسطعب حلترالواحلذكالواحلكوالئحلسحلخبرو حل أوادلحلن حلحل»حل:نتراوحل ذسحلأ دتحلس ناسدلحل
حل.حلبحلسجلمايفنت موحلسهللحلعلنط حلعن.حل«حلنر انحلنسطع حلعالن  حل ىلحلخر

أواحل:حلفرواوحلحل7عبوحلللحلأ حل اكو حلحل9أناىحل ساوحلسهللحل:حلن نيحلعلحلأ حلسعالبحلسنب يحللاوحل
عبووحل ذسحلأدخبووتحلسكعوودنسحللال ووكحلفوواخبلحلخضذوواحل وو حلفبوئحلنسغ وو حل طبالذوواحلناوو حلس وواةحلموولحللووااحل
دس كحل ىلحلأل وووىحلدس كحلف نوووكحل ذسحلفعبوووتحلذكوووكحلأخوووداحلسهللحلمووولحلدس كحلسووونع حلأكوووشحلكوووانحلمووولحلسكضرووودحل

أكشحلكانحلمولحلسك و حلنسونع حلكانواحلمولحلسكربكوهحلنأنولوحلعبالوكحلسونع حل اوهحلتدفود حلحلنأدخ حلفالذاحلسنع 
عبوووىحل أسحلعدنسوووكحل ووورحلتنووواوحللدك ذووواحلكووو حل سنأوووهحلسحللال وووكحلنتووولملحلسكعووودنسحلمووولحلسجلنوووانحلنسجلووواسمحل

نسمنلحلسكعدنسحلسحلسسناعذاحلملحلس كنوانحلنسنو حلنسك للودلحل.حلنسكربصحلأنحلأ النذاحلمادسمتحلسحلتبكحلسكبس 
أواحل سواوحلسهللحلن يحلسووةحلأمنعذواحل:حلحل7هواهتحلس  لعوهحلس سوالاةحل،حلفرواوحلعبووحلنسك ضاححلسنامئحلمولحلحل(1)

نسن ورحل.حل نحلسكد محلتعرومحلنتوربدحلمولحلهواهتحلس  لعوهحلس سوالاةحلعولحلسكاكوب:حللاوحلحل؟هاهتحلس سالاةحلس  لعه
:حللواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلماحللاوحلسن حل نولحلمنو :حلحل7فراوحلعبوحل.حلسحلنا الهحلسكنالتحلخرحلملحلسمدألحل حلتبب

نسك للوودلحلتثوورحلسنووالئحلسحللطنذوواحلنتشووبحلعبالذوواحل.حلسنوو حلملحلتطذوودحل ذوودسحلألووبسحلل مووام ذسحل ايووتحلعبووىحل
 حلفوواملحلسمدأتووكحل:حلأوواحلعبووحل:حل حللواوحل.حلنسك ضوواححلسنوامئحلأرطوولحل اللوذاحلفال وورحلدسةحلعبالذووا.حلسكوا دل

حل.حل(3)سحلأنوحلسكشذدحلننسط حلنيخدهتحل،حلف نحلسجلنانحلنسجلاسمحلنسنن حلأ ديفحل كالذاحلن ىلحلنكبهاحل
أتووكحللعووبحلسك ذوودحل،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحلنكووبحلسحلذكووكحلسكالووتحلأ ووانحلأوواحلعبوووحل حلفوواملحلسمدحل

حل.حلأ اوحل،حلنسكشالطانحلأضدححللاناوحلسحلس ن ان
.حل حلتوو  بمحلعنووبحلسجلمووايفحل،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحلنكووبحل حلأووؤملحلأنحلأ ووانحلأخوودس:حلأوواحلعبوووحل

،حلحلن حلأن وودنحلأ ووبحلسحلفووداحلسمدأتوو حلنكووال ئحلل وودهتحلعنووبحلسجلمووايفحل،حلفوو نحلسكن وودحل ىلحلسكضووداحلأووا ثحلسكعمووى
حل.حلأعينحلسحلسكاكب

 حلفووواملحلسمدأتووكحللشووذالحلسمووودألحلغووركحل،حلفوو هحلأخشوووىحل نحلللووىحللالن موواحلنكوووبحلأنحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلأ انحلةنثاحل،حلمؤنثاحل،حلةنال

حل__________________
حل.حلنناتحلملحلس لا ألحلنأطال حلفاحلسك اسة:حلوحلسك للدلحلوحلللمحلسك ا حلنف ححلسكناةحلنلبحلتلمحلوحلحل1
حل.حل علاةحلنسكعر ف ادحلس:حلوحلسنن حلوحللاك حدأكحلوحلحل3

حل(حل14م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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موولحلكووانحلطننوواحلسحلسكضوودسشحلموولحلسمدأتوو حلفووالحلأروودأحلسكروودينحل،حلفوو هحلأخشووىحلعبالذموواحلأنحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلتنلوحلنا حلملحلسك ماةحلف حدلذما

 حلفوواملحلسمدأتوووكحل  حلنمعووكحلخدلوووهحلنموولحلأهبوووكحلخدلووهحلن حل  وووحاحل دلووهحلنس وووبلحل:حلأوواحلعبووووحل
حل.حلكحلأعر حلسكعبسنلحللالن ماحل،حل حلأؤدأ ماحل ىلحلسكضدلهحلنسكطالقف رلحلسكشذالحلعبىحلسكشذالحل،حلف نحلذك

ملحللالامحل،حلف نحلذككحلملحلفع حلسنمرحل،حلن نحلللوىحللالن مواحلنكوبحلحل.حل حلفاملحلسمدأتك:حلأاحلعبوحل
حل.حلتناوحلسحلك حلم ان[حلسكناسكهحل]حلكانحللاس حلسحلسكضدسشحلكانمرحل

ملحلأ ولحلذكوكحلسكاكوبحلحل حلفاملحلسمدأتكحلسحلكالبهحلسكضطدحل،حلف ن حل نحلللوىحللالن مواحلنكوب:حلأاحلعبوحل
حل.حل  حلكثرحلسكشد

 حلفوواملحلسمدأتووكحلسحلكالبووهحلس يووحىحل،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحلنكووبحلأ ووانحلذسحلسوو هحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلأااللحلأنحلأ لعه
 حلفاملحلسمدأتكحلحتتحلسجدلحلمثمدلحل،حلف نحل نحلللىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحلطوالدسحل،حل:حلأاحلعبوحل

حل.حل(1)أنحلل ا حل،حلأنحلعدأضاحل
سحلنطو حلسكشومئحلنسوعاعذاحل  حلأنحلأدخوىحلسورتحلفال ورتكماحل،حلف نو حل حلفاملحلسمدأتوكحل:حلأاحلعبوحل

حل.حل نحلللىحللالن ماحلنكبحل حلألسوحلسحللؤسحلنفردحل رحلميات
 حلفاملحلسمدأتكحلل حلس ذسنحلنس لامهحل،حلف نحل نحلللوىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحل دأ واحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلعبىحل هدسقحلسكبماة
،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحل ذسحلابووتحلسمدأتووكحلفووالحلفامعذوواحل  حلنأنووتحلعبووىحلنيوواةحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلنكبحلأ انحلأعمىحلسكرب حل،حل ال حلسكالب
 حلفاملحلأهبوكحلسحلكالبوهحلسكن وشحلمولحلسوعنانحل،حلف نو حل نحلللوىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلمشاهاحلذسحلسامهحلسحلسعدهتحلننطذ 
 حلفاملحلأهبكحلسحلأخدحلسكشوذدحل ذسحللرووحلمنو حلأاموانحل،حلف نو حل نحلللوىحللالن مواحلنكوبحل:حلأاحلعبوحل

حل.حل(3)ناحلكب املحلنأ انحلهالكحلفتامحلملحلسكناسحلعبىحلأبأ حلأ انحلعشا سحلأنحلعاحل
حل__________________

حل.حلسك اهل:حلوحلسكعدأشحلوحلكشدأدحلوحلحل1
حل.حلنسحللعئحلسكن كحللامحلملحلسكناسحللالبأ .حلسجلماعهحلملحلسكناس:حلوحلسكضتامحلوحلك  ااحلوحلحل3

حل



 311حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 حلفاملحلأهبوكحلعبوىحلسورا حلسكننالوانحل،حلف نو حل نحلللوىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحلمنافرواحل:حلأاحلعبوحل
حل.حل،حلمدسوالاحلمن بعا
 ذسحلخدطووتحلسحلسووضدحلفووالحلفوواملحلأهبووكحلتبووكحلسكالبووهحل،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحلنكووبحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حل(1)حل(حلإل الموذر ن اا وا إروال الشياطينحل):حلحل6نلدأحل ساوحلسهللحل.حلأنضقحلماك حلسحلغرحل ق
 حلفاملحلأهبكحل ذسحلخدطتحل ىلحلسضدحلم رلحلاالاهحلأأوامحلنكالواكالذلحل،حلف نو حل نحلللوىحل:حلأاحلعبوحل

حل.حللالن ماحلنكبحلأ انحلعاناحلك  حل امل
نعبالكحللاجلمايفحلكالبوهحلس انو حل،حلف نو حل نحلللوىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحل اف واحلك  وااحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلسهللحل،حل سيالاحلماحلل محلسهللحلعلنط حلك 
 نحلطامعوتحلأهبوكحلسحلكالبوهحلسكثالاواةحلفرلووىحللالن مواحلنكوبحلف نو حلأود قحلسكشوذادلحللعووبحل:حلأواحلعبووحل

مووبسحل سوواوحلسهللحلن حلأعالوو حلسهللحلموولحلس شوودك حلنأ ووانحل الوو حلسكن ذووهحلسووذادلحلأنحل حل كوو حل  حلسهللحلنأنحلم
حل.حلملحلسكضمحل،حل  المحلسكرب حل،حلس وحلسكالبحل،حل اهدحلسكب انحلملحلسك النهحلنسك ااحلنسكنذ ان

ن نحلطامعتحلأهبكحلكالبهحلسنمالئحلفرلوىحللالن مواحلنكوبحلأ وانحل اكمواحلمولحلسن وامحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلأنحلعا احلملحلسكعبماة
الئحلعنووبحل نسوحلسكشوومئحلعوولحلكنوبحلسك ووماةحلفرلووىحللالن موواحلن نحلطامع ذوواحلأووامحلسنمو:حلأواحلعبوووحل

نأد لووو حلسهللحلعلنطووو حلسك وووالمهحلسحلسكوووبألحل.حلنكوووبحلفووو نحلسكشوووالطانحل حلأردلووو حل ووورحلأشوووال حلنأ وووانحلفذموووا
حل.حلنسكبنالا

.حلمضاهوا[حللواس حل]حلن نحلطامع ذاحلكالبهحلسجلمعهحلنكانحللالن ماحلنكبحلف نو حلأ وانحلخطالنواحل:حلأاحلعبوحل
.حلالن موواحلنكووبحلف نوو حلأ ووانحلمعدنفوواحل،حلمشووذا سحل،حلعا ووان نحلطامع ذوواحلأووامحلسجلمعووهحللعووبحلسكع وودحلفرلووىحلل

ن نحلطامع ذوواحلسحلكالبووهحلسجلمعووهحللعووبحلسكعشوواةحلس خوودلحلف نوو حلأدفووىحلأنحلأ ووانحلكووكحلنكووبحلموولحلس لووبسوحل نحل
حل.حلساةحلسهللحلتعاىل

 حلفوواملحلأهبووكحلسحلأنوحلسوواعهحلموولحلسكبالوو حل،حلف نوو حل نحلللووىحللالن موواحلنكووبحل حلأووؤملحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حل خدلأنحلأ انحلسا دسحلمؤادسحلكببنالاحلعبىحلس

حل.حل7  ضلحلنااليتحلهاهتحلكماحل ض  ذاحلعلحلأخوحلطربأ حل:حلأاحلعبوحل
حل__________________

حل.حل39وحلسا لحلس سدسةحليأهحلحل1
حل
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 حلفاملحلسحلأنوحلسكشذدحلن حلسحلنسوط حلن حلسحليخودهتحل،حلف نو حلمولحلفعو حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
أكثودحلمواحلأ ووديفحلأ حلتوود حلأنحلسسنوانحل.حلن نحل حلأنسوكحلأنحلأ وانحلعنانوا.حلذكوكحلفبال و عبحلك ورطحلسكاكووب
حل.حلسحلأنوحلسكشذدحلننسط حلنيخدهت

حل.حلت دهتحلسجلنالهحل  حلت ضدحلسكشمئحلن  حلتطبلحلنهوحلاضدسة:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل حلفاملحلسحلسك ضالنهحلن حلم  رن حلسكرنبهحلن حلم  بلدها:حللاوحلحل7نعن حل

أ وودهتحلأنحلأ شووىحلسكدطوو حلس وودألحلنلووبحلس وو بمحل وورحلأ   وو حلموولحل   الموو حل:حلحل9نلوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلف نحلفع حلذككحلف داحلسكاكبحلعناناحلفالحلأباملحل  حلنض  سكايحل أ حل،حل

موولحلطووواملحلسمدأتوو حلنهووووحل ووواوئحلف ووداحلسكاكوووبحلعووانماحلأنحلألووودصحلفوووالحل:حلحل9نلوواوحل سووواوحلسهللحل
حل.حلأباملحل  حلنض  

مووولحلأ سدحلسكنرووواةحلن حللرووواةحلفبالنووواكدحلسك وووبسةحلنكالجوووادحلسنووواسةحلنكال ضوووشحل:حلحل9نلووواوحل سووواوحلسهللحل
حل.حللبهحلسكبأل:حلفراوحلحل؟احل ساوحلسهللحلنماحلخضهحلسكددسةأ:حلسكددسةحلنكالر حلعامعهحلسكن اةحل،حللال حل

 نحلأ وبكمحلكالوليتحلأهبو حلف  وداحلمولحلحت و حلنكواحلأاوالتحل  الواحلك شونثتحل:حللواوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلل حل،حلف ذسحلأتىحلأ بكمحلأهب حلفبال لحللالنذماحلمبسعنهحل،حلف ن حلأ ال حلكالمد

حلعلنطو حلفلبتحلس دألحلعبىحلسكدط حلل  لحلنت وع حلطولةسحلمولحلسكبوالحلنك ولحلسهلل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلأكرىحلعبالذلحلسنالاة

 ذسحللاموووتحلس ووودألحلمووولحلعب وووذاحلفوووالحلجبوووئحلأ وووبحلسحلذكوووكحلسسبوووئحل ووورحل:حلحل9لووواوحل سووواوحلسهللحل
حل.حلأربد

سحلعووودسحلأنحلخووودسحلأنحل:حلأووواحلعبووووحل حلنكالموووهحل  حلسحلمخوووئحل:حلحل7أناوووىحلعبالووواحلحل9نعووولحلسكنووو حل
.حلسن ووووان:حلحلنس عوووواس .حلسكنضوووواسحللاكاكووووب:حلنسنوووودسحل.حلسك وووولنأ،:حلأعوووواس حلأنحلنكووووا حلأنحل كووووا حل،حلفوووواكعدسحل

حل.حلسكدط حلأربمحلملحلم ه:حلنسكدكا حل.حل(1)سحلسدسةحلسكبس حل:حلنسكاكا حل
حل.حلتلناحل ض هحلأنحللعئحلأ نسط حلفلنملحلعبالذاحلل مدحلنساأقحل9علحلأنئحلأنحلسكن حل
حلنكالمهحلكالئحلفالذاحلخنلحلن حلنمحل،حلحل9كربحل لدتحلكدساوحلسهللحل:حلنعن حلأألاحللاوحل

حل__________________
:حلنسكواكرلحل.حلعولحلسكطواودحلسكوايحلأولن حل كالو :حلنسكواكدحل.حل عامحلسن انحلخااه:حلنس عاس حل.حلل عامحلسكا د:حلوحلسندسحلوحلكرض حلوحلحل1

حل.حلنسكاكا حلسدسةحلسكبس .حل عامحلأعم حلعنبحلسكضدسلحلملحلسكنناة
حل
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فن ووطتحل،حل حلأيتحلل موودحلن وولحلفوولكباسحل،حلنكووالئحلسك موودحلحل(1)أيتحللا نطووايفحل:حللوواوحلحل؟فموواحلذسحلكووان:حللالوو حل
حل.حلكثرسحلحل6كدساوحلسهللحل

ن ذسحلتوولناحلس ميحل.حلكووانحل ذسحلتوولناحلسكن وودحلألووامحلعنووبهاحلسوونعاحلحل6 سوواوحلسهللحلحلنعوولحلأ حللاللووهحلأن
حل.حلألامحلعنبهاحلاالاا

أأ وودهتحلسجلمووايفحلسحلنلووتحلموولحلس نلوواتحل:حلحل7موولحلك ووااحل وو حلس ومووهحللوواوحل طوو حل  حلطعضوودحل
نعوومحل،حلموولحل بووايفحلسكضجوودحل ىلحل بووايفحلسكشوومئحل،حلنموولحلم الوو حلسكشوومئحل ىلحل:حللوواوحلحل؟ن نحلكووانحل ووال 

كووايحلتن  ووشحلفالوو حلسكشوومئحل،حلنسحلسكبالبووهحلسكوويتحلأن  ووشحلفالذوواحلسكرموودحل،حلم الوو حلسكشووضقحل،حلنسحلسكالووامحلس
أنحلسكدأححلسنمدسةحلأنحلسكدأححلسك ضدسةحل،حلنسكالامحلنسكبالبوهحل.حلنسحلسكالامحلنسكبالبهحلسكيتحلت انحلفالذاحلسكدأححلسك ادسة

كالبهحلسن شحلعنبحللعئحلن واو حلفبومحلأ ولحلمنو حلفالذواحلحل6نلبحللاتحل ساوحلسهللحل.حلسكيتحلت انحلفالذاحلسكلكلكه
حل؟أاحل ساوحلسهللحلأل ئحلكانحلمنوكحليلحلسحلهواهتحلسكبالبوه:حلغرهاحل،حلفراكتحلك حل  حلأانححلماحلكانحلمن حلسحل

 حل،حلنك وولحلهوواهتحلس أووهحل ذوودتحلسحلهوواهتحلسكبالبووهحلف دهووتحلأنحلأتبوواذحللوواهلا حلفالذوواحلنلووبحلعوورسهللحل:حللوواوحل
وإل  دروا اسدفا مدن السدماء سداقطا  قولدوا سدحاب مرادو  حل):حلتعاىلحلألاسماحلماحلفعباسحلسحلك ال حلفراوحل

حل.حل(3)حل(حلحتى  القوا  ومهم الذي فيه  صنقول(حلياسحلنأبعناسحلخياحل)حلحلفذرهم
حل.حل حلللسحلأنحلأن دحلسكدط حل ىلحلسمدأت حلنهوحلعدأانه:حلحل7لاوحلسك ادقحل

حل.حلنعمحلن ىلحلسالذا:حللاوحلحل؟أأن دحلس مباكحل ىلحلسعدحلما ت :حلحل7نست حلسك ادقحل
أ وو ح حلكبدطوو حلأنحلأوووليتحلأهبوو حلأنوحلكالبووهحلموولحلسووذدحل ملووانحلكرووواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلعبوووحل

حل.سسامعه:حلنسكدف حل.حل(7)حل(حلححل لكم ليلا الصيا  الرفث إلى  سائكمحل):حلعلنط حل
 الفصل الخامس

 (في حق الزوو على المرح  وحق المرح  على الزوو  )
 (في حق الزوو على المرح   )

حلملحلاربحلعبىحلساةحلخبقحلسمدأت حلأعطاهتحلسهللحلملحلس طدحلماحلأعطىحل:حلحل9لاوحلسكن حل
حل__________________

حل.حلل اطحلملحلس دمي:حلطلحلوحللاكض ححلنسك  دحلوحلوحلسكنحل1
حل.حلنك لحلكالئحلفالذاحلكبمهحلخياياسحلنأبعناسحلن نحلكانتحلس أهحلت لمنذاحل71نحلحل74يأهحل:حلوحلسا لحلسكطا حلحل3
حلحل.15يأهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل7
حل
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نمووولحلاووربتحلعبوووىحلسووواةحلخبووقحل نطذووواحلأعطاهوواحلسهللحلمثووو حلاوواساحليسوووالهحللنوووتحل.حلعبوووىحللالووو حل7أأووااحل
حل.حلملس م

لواوحلحل7ااحل،حلعلحلماككحلللحلعطالهحل،حلعلحلمموبحللولحلم وبمحل،حلعولحلسكنوالدحل ن حلسن لحلللحلمن
أنحل:حلفرواوحلهلواحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلمواحل وقحلسكولناحلعبوىحلس ودأل:حلفراكوتحلحل6طاةتحلسمدألحل ىلحل سواوحلسهللحل:حل

ن حل نعوو حل.حلن حلت ووامحلتطاعوواحل  حلل ذنوو .حلن حلت  ووبقحلموولحللال ذوواحللشوووةحل  حلل ذنوو .حلتطالعوو حلن حلتع ووال 
ن حلختوووداحلمووولحللال ذووواحل  حلل ذنووو حل،حلفووو نحلخدطوووتحلل ووورحل ذنووو حل.حل(1)ل ووو حلنض وووذاحلن نحلكانوووتحلعبوووىحل ذووودحل

.حلكعن ذواحلمالو ووهحلسك وماةحلنمالو ووهحلس  محلنمالو وهحلسك لوو حلنمالو وهحلسكداووهحل ورحلتدطوولحل ىلحللال ذووا
فموولحلأع وومحل:حلنسكووبهتحل،حللاكووتحل:حللوواوحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحلموولحلأع وومحلسكنوواسحل روواحلعبووىحلسكدطوو :حلفراكووتحل

 حل،حل:حللوواوحلحل؟فموواحليلحلعبالوو حلموولحلسنووقحلمثوو حلموواحلكوو حلعبووو:حلاكووتحل نطذوواحل،حلنل:حللوواوحلحل؟سكنوواسحل روواحلس وودأل
حل.حلنسكايحللعثكحللانقحل حلميبكحل لنيتحل ط حلألبس:حلن حلملحلك حلماوهحلنس بلحل،حلفراكتحل

أمياحلسمدألحلأذتحل نطذاحللب اهناحلملحلأرن حلسهللحلمنذواحلاودفاحلن حلعوب حلن حل  ونهحل:حلحل6نلاوحلسكن حل
نأع روووتحلسكدلوووااحلنابوووتحلعبوووىحلطالوووادحلحلمووولحلعمبذووواحل ووورحلتديوووال حلن نحلاوووامتحلهنا هووواحلنلاموووتحلكالبذوووا

حل.حلنكاككحلسكدط حل ذسحلكانحلهلاحل ا ا.حلسنال حلسحلسنال حلسهللحل،حلف انتحلأنوحلملحلأددحلسكنا 
أميوواحلسموودألحلملحلتدفووقحلللنطذوواحلناب وو حلعبووىحلموواحل حلأرووب حلعبالوو حلنموواحل حلأطالووقحلملحل:حلحل6نلوواوحلسكنوو حل

حل.حلترن حلمنذاحل  نهحلنتبرىحلسهللحلنهاحلعبالذاحلغلنان
،حلحل9ملحل ط حلفدأتحلمن حللعئحلماحلكدهتحلفش تحلذكوكحل ىلحلسكنو حلحلسمدألحل9ن ناحل ساوحلسهللحل

حل.حلف  اهحلعنبحلسهللحلأنأحلملحلطالضهحلاا حل(3)كعبكحلتدأبألحلأنحلخت بعوحل:حلفراوحل
كووالئحلكبموودألحلموولحل نطذوواحلأموودحلسحلع ووقحلن حلاووبلهحلن حلتوووبلرحلن حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حللدحل ىلحلنسكبأذاحلأنحلابهحللدسل ذاحلهنهحلن حلناأدحلسحلماهلاحل  حلل ذنحل نطذاحل  حلسحل ،حلأنحل كالحلأن
حل قحلسكدط حلعبىحلس دألحل نا لحلسك دساحلن االححلسكطعامحلنأنحل:حللاوحلحل9علحلسكن حل

حل__________________
حل.حلسكدط :حلوحلسكر  حل،حللاك حدأكحلحل1
حل.حلطثهحلس التحلس ن نه:حلنسجلالضهحل.حللاكتحلك حلما حلكالطبرذا:حلسخ بعتحلس دألحلملحل نطذاحل:حلوحلأراوحلحل3
حل
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احللال ذووواحلفرت ووو حللووو حلنأنحلتروووبمحل كالووو حلسكطشوووتحلنس نوووبأ حلنأنحلتايوووت حلنأنحل حل نعووو حلت ووو رنب حلعنوووبحللوووا
حل.حلنض ذاحل  حلملحلعبه

أووواحل سووواوحلسهللحل نووواحل أأنووواحلأناسووواحل:حلفرووواكاسحلحل9 نحللامووواحلأتووواسحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
كواحلكنوتحليمودحلأ وبسحلأنحلأ وجبحل  وبحل مودتحلس ودألحل:حلحل9أ جبحللعلذمحلكنعئحل،حلفراوحل سواوحلسهللحل

حل.حلكلنطذاأنحلت جبحل
كوووواحلأنحلسموووودألحلنيووووعتحل  ووووب حلاووووبأالذاحل نال ووووهحلنس خوووودحلمشوووواأهحلموووواحلأدتحل ووووقحل:حلحل9نلوووواوحل

نكوواحلأهنوواحلع ووتحلموولحلذكووكحل نطذوواحل دفووهحلعوو حلأكرالووتحلسحلسكووب كحلس سووض حلموولحلسكنووا حل  حلأنحل.حل نطذووا
حل.حلت ااحلنتدطل
حل.حل حلتؤديحلس دألحل قحلسهللحلعلنط حل رحلتؤديحل قحل نطذاحل7نلاوحل

طو حلك و حلعبوىحلسكدطواوحلسجلذوادحلنعبوىحلسكن واةحلسجلذوادحل،حل نحلسهللحلعلنحل:حللواوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
نطذووادحلس وودألحلأنحلت ووربحلعبووىحلموواحلتوود حل.حلفجذووادحلسكدطوو حلأنحلأنوواوحلماكوو حلندموو حل وورحلأر وو حلسحلسوونال حلسهلل

حل.حلملحلأذيحل نطذاحلنغرت 
:حلنسحل ووبأ حليخوودحللوواوحل.حل نحلسكنوواطوحلموولحلسكدطوواوحللبالوو حلنموولحلسكن وواةحلألوو حلنألوو :حلحل7نلوواوحل

حل.حلطذادحلس دألحل  لحلسك نع 
أميوواحلسموودألحللاتووتحلن نطذوواحلعبالذوواحلسوواخطحلسحل ووقحلملحلترنوو حلمنذوواحلاوواللحل:حلحل7سك ووادقحلحلنلوواو

حل.حل رحلأديىحلعنذا
أميواحلسمودألحلخدطوتحلمولحللال ذواحلل ورحل ذنحل نطذواحلفوالحلنضروهحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلهلاحل رحلتدطل
أميووواحلسمووودألحلتطالنوووتحلك ووورحل نطذووواحلملحلأرنووو حلمنذووواحلاووواللحل ووورحلت   ووو حلمووولحل النذووواحلحل:حلحل7نلووواوحل

حل.حل  بذاحلملحلطنال ذاك
أميوواحلسموودألحلنيووعتحلاافوواحلسحلغوورحلمنوولوحل نطذوواحلنل وورحل ذنوو حلملحلتوولوحلسحلكعنووهحلسهللحل ىلحل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلأنحلتدطلحل ىلحللال ذا
حل.حلماحل أأتحلمنكحلخرسحللطحلفربحل نطحلعمبذا:حلأمياحلسمدألحللاكتحلكلنطذاحل:حللاوحلحل7نعن حل

أتوو حلأنحل حلتنوولوحلموولحلخووداحل طوو حلغا أوواحلسحلسوونال حلسهللحلنأناووىحلسمدحل:حلنسحل نسأووهحلعوولحلأنووئحللوواوحل
حلفاقحللال  حل ىلحل  حلأربمحلنكانحلنسكبهاحلسحلسك ض حلفاس  ىحل،حلفل سبتحل ىلحل ساوحل

حل
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حل.حل(.حل امحلسنرب)حلختربهتحلنت  لمدهتحل،حلفل س حل كالذاحلأنحلستروحلسهللحلنأ العوحل نطكحلحل9سهللحل
خوووداحلسحللعوووئحل اسوجووو حلحل6 نحل طوووالحلمووولحلس ن وووا حلعبوووىحلعذوووبحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

ن نحلألاهوواحلموودمحل،حلفنعوو حلس وودألحل:حلبسحلأنحل حلختووداحلموولحللال ذوواحل وورحلأرووبمحل،حللوواوحلنعذووبحل ىلحلسمدأتوو حلعذوو
 نحل نطوووحلخووداحلنعذووبحل يلحلأنحل حلأخووداحلموولحللالوويتحل وورحلأرووبمحلن نحلأ حل:حلفراكووتحلحل6 ىلحل سوواوحلسهللحل

فموواتحل،حل:حل حل،حلسطب وووحلسحللال ووكحلنأ العوووحل نطووكحل،حللوواوحل:حلحل6فروواوحلحل؟موودمحلأف وولمدهحلأنحلأعووادهت
 حل،حلسطب وووحل:حلحل9فروواوحلحل؟حل نحلأ حللووبحلموواتحلف وولمدهحلأنحلأ لوودهتأوواحل سوواوحلسهلل:حلفنعوو حل كالوو حلفراكووتحل

 نحلسهللحلتنوا كحلنتعواىلحللوبحلحل9فبفلحلسكدط حلفنعو حل كالذواحل سواوحلسهللحل:حلسحللال كحلنأ العوحل نطكحل،حللاوحل
حل.حلغضدحلككحلن لالكحللطاع كحلكلنطك

حل.حلخركمحلخركمحل هب حلنأناحلخركمحل هبو:حلحل6لاوحلسكن حل
 (في حق المرح  على الزوو  )

لووا دألحل وورحل ننووتحلأنوو حل حلحل7أناوواهحلطربأوو حل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7ضوودحلعوولحلأ حلطع
حل.حلأنن وحل اللذاحل  حلملحلفا شهحللالنه

موولحلس  موو حلموولحلسمدأتوو حلنكوواحلكبمووهحلنس ووبلحلأع ووقحلسهللحل لن وو حلموولحلسكنووا حلنأنطوو حلكوو حل:حلحل7نلوواوحل
 و حلسهللحلسجلنهحلنك  حلك حلماويتحلأكشحل  نهحلنماحلعنو حلمواويتحلأكوشحلسوالتهحلن فولحلكو حلمواويتحلأكوشحلد طوهحلنك

حل.حلعلحلنط حلك حلل  حلسعدلحلعبىحللبن حلعنادلحلسنه
أشوونلحللطنذوواحل:حللوواوحلحل؟عوولحل ووقحلس وودألحلعبووىحل نطذوواحل7سوولوحل سووحاقحللوولحلعمووا حلألوواحلعنووبحلسهللحل

سوو احل ىلحلسهللحلعلنطووو حلخبوووقحلحل7نأ  وواحلطث ذووواحلن نحلطذبووتحلغضووودحلهلوواحل،حل نحل لووودسهالمحلخبالوو حلسكووودالحل
سن  دحلن نحلتدك  حلسسو م عتحللو حل،حللبوتحلحلفلن ىحلسهللحل كال حلأنحلمث حلس دألحلمثبىحلسكلبلحل نحلألم  حل؟سا ل
كووانحل  حلعنووبحل:حلنعنوو حللوواوحلحل9هوواسحلنسهللحللوواوحل سوواوحلسهللحل:حلف لوو حل،حل حللوواوحلحل؟هوواس:حلموولحللوواوحل:حل

حل.حلسهللحلسمدألحلنكانتحلتؤذأ حل،حلف انحلأ ضدحلهلا
موواحلموولحلعنووبحلأ  وو حل حلأنضووقحلعبووىحلعالاكوو حل  حلأعطوواهتحلسهللحلل وو حلد هوومحل:حلحل9نلوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حليعشحلأنضر حلعبىحلعالاك حلسنعماوه

حلخرحلسكدطاوحلملحلأميتحلسكاألحل حلأ طانكانحلعبىحلأهبالذمحلنينانحل:حلحل9نلاوحل
حل
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حلالر اأ قوامول على الكسداء بمدا فضدل اهلل بنضدهم علدى بندضحل)ن حلأ بماهنمحل،حل حللدأحلحل(1)عبالذمحل
حل.حل(3)حل(س أهحل

ملحلكانتحلعنبهتحلسمودألحلفبومحلأ  وذاحلمواحلأواس يحلعا أواحلنأطعمذواحلمواحلأروالمحل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
حل.حلذاحلكانحل راحلعبىحلس مامحلأنحلأضدقحللالنذماابن

لواوحل.حل(7)حل(حلومن قدر عليه رزقده فليكفدق ممدا آحداه هللحل):حلسحللاك حلتعاىلحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلأنحلأنضقحلعبالذاحلماحلأرالمحل ذدهاحلملحلك الحلن  حلفدقحللالنذما:حل

حل(4)حل(ا  دا ح هدا الدذ ن آمكدوا قدوا ح فسدكم وحهلديكم  دار  احلنلكتحلهاهتحلس أوهحلحل):حللاوحلحل7نعن حل
أنوواحللووبحلعجوولتحلعوولحلنض وووحلكبضووتحلأهبوووحل،حلفروواوحل سوواوحل:حلطبووئحل طوو حلموولحلس  ووبم حلأن وووحلنلوواوحل

حل.حل  نكحلأنحلتلمدهمحلماحلتلمدحلل حلنض كحلنتنذاهمحلعماحلتنذىحلعن حلنض ك:حلحل6سهللحل
كعبوووكحلمووولحل:حلسناطوووهحل،حلفرووواوحلهلووواحل[حلكووونعئحل]حلحل6 نحلسمووودألحلأتوووتحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

س وودألحلأووبعاهاحل نطذوواحلكوونعئحلسناطووهحل:حلفروواوحلحل؟حلنموواحلس  ووافاتأوواحل سوواوحلسهلل:حلس  ووافاتحل،حلفراكووتحل
فوالحلتوولسوحلت وواف حل ورحلتنرلوووحل اطووهحل نطذوواحلفالنوامحل،حلف بووكحل حلتوولسوحلس الو وهحلتبعنذوواحل وورحلأ وو الرلحل

حل.حل نطذا
  محلسهللحلعنبسحلأ  ولحلفالمواحللالنو حلنلو حل نط و حل،حلفو نحلسهللحلعولحلنطو حللوبحلمب و حل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلنااال ذاحلنطعب حلسكرالمحلعبالذا
عالوووواوحلسكدطوووو حلأسوووودسمهتحلنأ وووو حلسكعنوووواحل ىلحلسهللحلعلنطوووو حلأ  وووونذمحلاوووونالعاحل ىلحلحل6اوحلسكنوووو حلنلوووو

حل.حلأسدسو 
 نحلعالاوحلسكدط حلأسدسمهتحلفملحلأنعمحلسهللحلعبال حلنعمهحلفبالاسولحلعبوىحلأسودسو حل،حل:حلحل7نلاوحلسك ا محل

حل.حلتبكحلسكنعمه[حلعن حل]حلف نحلملحلأضع حلأنسكحلأنحلتلنوحل
حل__________________

حل.حلتد محلنماو:حلن  حلعبال حل.حلسع ب :حلحلنأألا.حلت ربحلنتدفل:حلوحلتطانوحلحل1
حل.حل75يأهحل:حلوحلسا لحلسكن اةحلحل3
حل.حل3يأهحل:حلوحلسا لحلسكطالقحلحل7
حل.حل6يأهحل:حلوحلسا لحلسك حدميحلحل4
حل
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 هحلأتعطدحلكلنطوحلكلهحلعدنسحلأ  حل كال حل،حلفذتالو حلسحلنافو حل:حلحل9كدساوحلسهللحلحل(1)نلاكتحلخاكهحل
حل؟حلأواحل سواوحلسهللحل،حلفمواحلذسحلتولمدهفالايلحلعينحل،حل حليتالو حلمولحللنو حلنطذو حلفالوايلحلعوينحل،حلفول سهتحللوبحلأل لوين

 رووكحلعبالوو حلأنحلأطعمووكحلسوواحل:حللوواوحلحل؟فموواحل روووحلعبالوو :حلستروووحلسهللحلنأ العوووحل نطووكحل،حللاكووتحل:حللوواوحل
 رو حل:حللواوحلحل؟فمواحل رو حلعبوو:حلألك حلنأ  اكحلساحلأبنئحلن حلأبطمحلن حلأ الححلسحلنطذوكحل،حللاكوتحل

 حلت  وبلوحلمولحللال و حل  حلعبالكحلأنحل حلختدطوحلملحللال و حل  حلل ذنو حل،حلن حلت واموحلتطاعواحل  حلل ذنو حل،حلنحل
حل.حلل ذن حل،حلن نحلدعاكحلعبىحل ذدحلل  حلفالنال 

حل.حل  احلس دألحلكعنهحلفملحلسختاهاحلفبال نذا:حلحل6نلاوحلسكن حل
ن نحل.حلأووواحللوووينحل ذسحللاأوووتحلفوووالاحلعبوووىحل اعوووهحلسهلل:حلحملموووبحللووولحلسننضالوووهحلحل7نلووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل

موواحلطووان حلنض ووذاحلحلن نحلسسوو طعتحلأنحل حل بووكحلس وودألحلموولحلأمدهووا.حليووعضتحلفايووعشحلعوولحلمع ووالهحلسهلل
فافعووو حل،حلف نووو حلأدنمحلجلماهلووواحلنأ خوووىحلكناهلووواحلنأ  ووولحلناهلووواحل،حلفووو نحلس ووودألحل يانوووهحلنكال وووتحللرذدمانوووهحل،حل

حل.حلفبس هاحلعبىحلك حل اوحلنأ  لحلسك حنهحلهلاحلفال ضاحلعالشك
حل.ستراسحلسهللحلسحلسكلعالض حلأعينحلس مباكحلنس دأل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

 الفصل السادس
 (في اخوخد وما  تنلق بهم  )

 (في فضل اخوخد  )
حل.حلسكاكبحلسك احلحل يانهحلملحل أا  حلسجلنه:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلسك  اهحللاوحل

حل.حلمرسثحلسهللحلملحلعنبهتحلس ؤملحلنكبحلااحلحلأ   ضدحلك :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل__________________

نخاكوووهحللنوووتحلاوووامدحل.حلالوووهخاكوووهحللنوووتحلس سوووادحلس  نوووالحللووولمحل دمبوووهحلسنلسع:حلااعوووهحلمووولحلسك وووحالالاتحل،حلمووونذلحل:حلوحلخاكوووهحلحل1
نخاكووهحللنووتحل  ووالمحلسلوولحلسمالووهحلسك ووبمالهحل نطووهحلعثمووانحللوولحل.حلنخاكووهحللنووتحل  ووالمحلس ن ووا أه.حلنخاكووهحللنووتحلاعبنووه.حلس ن ووا أه
نخاكوهحللنوتحللوالئحللولحلفذوبحلسكنجا أوهحل.حلنخاكوهحللنوتحلعمودن.حلنخاكهحللنتحلسكالمانحلسكع والهحلسخوتحل اأضوهحللولحلسكالموان.حلم عان

نخاكووهحللنووتحلسهلوواأ حللوولحل.حلنخاكووهحللنووتحلس نووا حللوولحل أووب.حللوولحللشوودحلسكل لالووهحلنخاكووهحللنووتحلماكووك.حل نطووهحلاووللحللوولحلعنووبحلس طبوو 
نخاكهحللنتحلسك امتحلنغرهلحلنكع حلس دسدحلفواحلهنواحلهووحلخاكوهحللنوتحل.حل6نخاكهحلخادمهحل ساوحلسهللحل.حلهنرلحلسك  بنالهحلأنحلسكثعبناله

حل.حلعاامحل نطهحلهالوحلسللحلسمالهحلسكيتحل عنذاحلفضدقحلسكن حللالنذما
حل
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سكننووانحلنعموووهحل،حلفان ووناتحلأثووااحلعبالذووواحلنسكنعمووهحلأ ووولوحلسكننووواتحل  ووناتحلنحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلعنذا

حل!موواحلك وووم:حللالنووهحل،حلفن وودحلسحلنطوواهتحلأاوووحال حلفوودأ حلسك دسهالووهحلفووالذمحل،حلفروواوحلحل9نلشوودحلسكنوو حل
حل.حل يانهحلأمشذاحلن  لذاحلعبىحلسهلل
نعوومحلسكاكووبحلسكننوواتحلس  ووب ستحل،حلموولحلكانووتحلعنووبهتحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلنموولحلسكدنيووهحللوواوحل

ن نحلكولحلاالاواحل.حلنملحلكانتحلعنبهتحلسان انحلأدخب حلسهللحلفمواحلسجلنوه.حلرتسحلك حلملحلسكنا نس بلحلطعبذاحلسهللحلس
حل.حلأنحلمثبذلحلملحلس خاستحلنيلحلعن حلسجلذادحلنسك بله

حل.حلخرحلأن دكمحلسكننات:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحل اأضهحلسكالماهحللاوحل
.حلنبوووش نحلسهللحلتنوووا كحلنتعووواىلحل ذسحلأ سدحللعنوووبحلخووورسحلملحلمي ووو حل ووورحلأدأووو حلس:حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل

حل.حلنملحلماتحلنك حلخبشحلف لنحلملحلميت.حلأنحلملحلماتحللالحلخبشحلف لنحلملحلأ لحلسحلسكناس:حلن نيحل
حل.حل نحلسهللحلعلنط حلكر محلسكدط حلكشبلحل ن حلكاكبهت:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

كعبكحلت م حلماألحل،حلأماحلأنوكحلكواحل نالوتحل:حل نحليلحللناتحل،حلفراوحلك حل:حلنلاوحلك حلعمدحلللحلألأبحل
حل.حلنكرالتحل لكحل  حلتبراهتحلنأنتحلعاصماألحلنمأحلملحلتاطدحلأامحلسكرالامهحل

نعنبهتحل طو حلفولخربهتحلماكوادحلكو حلحل7علحلاللحلللحلادسنحلل سنادهتحلأن حلأتىحل ط حلسكن حل[حلن نيحل]حل
خدطووتحلنس وودألحل:حللوو حل،حللوواوحل:حلخوورحل،حللوواوحل:حلفروواوحلحل؟موواحلكووك:حلحل7ف  وورحلكووانحلسكدطوو حل،حلفروواوحلسكنوو حل

سك وماةحلت بذواحلنسهللحلأد لذواحلس  محلتربذواحلنحل:حلحل7  ئحلفاخربتحلأهناحلنكبتحلطا أهحل،حلفراوحلك حلسكنو حل
نمولحلحل.حلمولحلكانوتحلكو حلسلنوهحلنس وبلحلفذواحلمرودنح:حلنهوحل يانوهحلتشومذاحل،حل حلألنو حلعبوىحلأاوحال حلفرواوحل

نمولحلكوانحلكو حل.حلنمولحلكوانحلكو حلاوالثحللنواتحلنيولحلعنو حلسجلذوادحلنكو حلم ودنهت.حلكانحلك حلسلن انحلفالواحلغااواهت
حل.حلحلأ ااهتأ للحللناتحلفالاحلعنادحلسهللحلأعالناهتحل،حلأاحلعنادحلسهللحلألدياهتحل،حلأاحلعنادحلسهلل

أوواحل:حلموولحلعوواوحلاووالثحللنوواتحلأنحلاووالثحلأخوواستحلنطنووتحلكوو حلسجلنووهحللالوو حل:حلحل7نلوواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلننس بل:حللاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلننس بل:حلنسان  حل،حللال حل:حللاوحلحل؟ ساوحلسهللحلنسان  
حل.حلملحلسعادلحلسكدط حلأنحل حلحتالئحلسلن  حلسحللال  :حللاوحلحل7علحلسكن حل
اهمحل،حلف ذسحلنعب اهمحلفضاسحلهلومحل،حلفو هنمحل حلأودننحل  حلأ ناسحلسك نالانحلنس ا:حللاوحلحل9علحلسكن حل
حل.حلأن محلتد لاهنم

حل
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:حلحل6أنوو حلن وودحل ىلحل طوو حلكوو حلسلنووانحلفرنوو حلأ ووبياحلنتوودكحلس خوودحل،حلفروواوحلسكنوو حل:حلحل6نعوولحلسكنوو حل
حل.حلفذالحلسانأتحللالنذما

حل.حلكماحلحتنانحلأنحلأعبكاسحللالن محلسحلسكربحلنسكبطش[حلسحلسك دحل]حلسعبكاسحلل حلأن دكمحل:حلحل7نلاوحل
 نحليلحلعشودلحل:حل،حلفرواوحلس لوديفحلسلولحل والئحلحل8لن حلسن ولحلنسن و حلحل7نحل ساوحلسهللحلن نيحلأ

حل.حلأنحلكبمهحل اها.حلماحلعبوحل نحلنليفحلسهللحلسكداهحلمنك:حلملحلس ن دحلماحللنبتحلنس بسحلمنذمحل،حلفراوحل
حل.حل اسحلأن دكمحلأ اةحلس ننالاةحل،حلنأ  لحلس  اةحلعنبحلسهللحلنعنبحلسكدال:حللاوحلحل6علحلسكن حل
ي ولحل  و حلنأعبمو حلسك  الوهحلنألنطو حل:حلملحل قحلسكاكبحلعبوىحلنسكوبهتحلاالاوهحل:حللاوحلحل6نعلحلسكن حل

حل.حل ذسحللب 
لنباسحلأن دكمحل،حلف نحلك محلل و حللنبوهحلد طوهحلسحلسجلنوهحلمواحللو حلكو حلد ط و حلمخ وماوهحلحل6نلاوحل

حل.حلعام
مواحلمولحللوامحلكانوتحلهلومحلمشوا لحل:حلحل6لاوحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحلسكدياحل،حلعلحلألال حلعلحليلاو حل

حل.حلممبحلأنحلأابحلفلدخباهتحلسحلمشا أمحل  حلكانحلخرسحلهلمفحلدحلمعذمحلملحلس  حل
حل.حلأبلمحلسكاسكبألحلملحلعراقحلسكاكبحلماحلأبلمحلسكاكبحلهلماحلملحلسكعراق:حلحل9نلاوحل
حل.حلنسكايحللعثينحللانقحلأنحلسكعاقحلكاسكبأ حلماحلجبحل أححلسجلنه:حلحل9نلاوحل

عنوادلحل،حلنلنبوهحلحللنبهحلسكاكوبحل اوهحل،حلنلنبوهحلس ودألحلسوذالحل،حلنلنبوهحلسكاسكوبأل:حلحل7لاوحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلن سدحلعن حلسن لحلسكن ديحلنلنبهحلس مامحلسكعادوحل اعه.حلسكدط حلأخاهتحلدأل

حل.حللدحلسكدط حللاكبهتحللدهتحللاسكبأ :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حلعلحلسكدط حلأ انحلك حللنانحلنأمذمحلحل7سلكتحلألاسن لحل:حللاوحلحل(1)علحل فاعهحل

حل__________________
،حلن نيحلعنذموواحلنكووانحلارووهحلسحلحل8اووحااحلسك ووادقحلنسك ووا محلوحلهوواحل فاعووهحللوولحلماسووىحلسكن وواسحلس سووبيحلسك وواسحلموولحلأحل1

حل.حل بأث حلم  اناحل ىلحل نسأ  حل حلأعرتمحلعبال حلسوةحلملحلسك ملحلنكانحل  لحلسكطدأرهحلنك حلك اا
حل
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أضلوبينحلحل7نعمحل،حل حلللسحللو حل،حللوبحلكوانحلأ حل:حللاوحلحل؟كال تحللاس بلحل،حلأأضل حلأ بهمحلعبىحلس خد
حل.حلعنبحلسهلل[حلأخوحل]حلعبىحل

حل.حلسهللحلعلنط حلعبىحلسكدط حلأنحلأشنذ حلنكبهتحلملحلنعم:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
 نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل ذسحلأ سدحلأنحلخيبقحلخبراحلالحلك حلاوا لحللالنو حلنلو حليدمحل،حل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حل حلخبر حلعبىحلاا لحل  بسهلحل،حلفالحلأراكلحلأ بحلكاكبهتحلهاسحل حلأشنذينحلن حلأشن حلسالتاحلملحليلاوو
 هنومحلمون محل:حللواوحلحل؟ حلجوبننحللنواحلماحلكنواحل وبحلللن دنواحلموا:حلفراوحلحل6نسلوحل ط حلعلحلسكن حل

حل.حلنك  محلمنذم
أخووا حل:حلأنووتحلألوودحلسكنوواسحللامووكحلن حلنوودسكحلتلكوو حلمعذوواحل،حللوواوحل:حلحل8نلالوو حلكعبوووحللوولحلسن وو حل

حل.حل(1)أنحلت نقحلأبيحل يلحلماحلسنرتحلعالنذاحل كال حلفلكانحللبحلعرر ذاحل
حل.حلكتالحلأ انحل  بحلعبال حلمنه:حللاوحلحل؟6ملحلأأ محلسهللحلننال حلممبحل:حلحل7نست حلسك ادقحل

سهنتوووكحلسكضوووا سحل،حلفرووواوحلكووو حل:حلهنووولحل طووو حل طوووالحلأاوووااحلسلنووواحلفرووواوحل:حللووواوحلحل7 وووادقحلعووولحلسك
طعبوووتحلفوووبسكحلفمووواحلذسحل:حلفرووواوحلكووو حلحل؟مووواحلأعبموووكحلأنحلأ وووانحلفا سووواحلسنحل سطوووال:حلحل8سن ووولحللووولحلعبووووحل

حل.حلس دتحلسكاسه حلنلا كحلككحلسحلس اهااحلنلب حلأسبهتحلن  لتحللدهت:حلتراوحل:حللاوحلحل؟ألاو
م عوكحلسهللحللو حل،حل:حلسلوينحل،حلفرواوحل:حللواوحلحل؟هاسملحل:حلكدط حل أ حلمع حلانالاحلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل

حل.حللا كحلسهللحلفال حلككحلكربم  :حلأماحلكاحللبتحل
مولحلدخو حل:حلحل9لواوحلسكنو حل:حلنملحلك ااحلناسد حلسن مهحل،حلعلحلسللحلعناسحل يوحلسهللحلعنو حللواوحل

نكالنوبأحللا نواثحللنو حل.حلسك اقحلفاسرت حلحتضهحلفحمبذاحل ىلحلعالاك حلكانحلكحام حلاوبلهحل ىلحللوامحلموانأ،
نموولحلألودحلعوو حلسلوولحلف ل وواحلل ووىحل.حلفوودححلسلن و حلف ل وواحلأع ووقحل لنووهحلمولحلنكووبحل  اعالوو حلسكواكا حل،حلف نوو حلموول

حل.حلملحلخشالهحلسهللحل،حلنملحلل ىحلملحلخشالهحلسهللحلأدخب حلسهللحلطناتحلسكنعالم
حل__________________

حل.حلع اهاحلنتدكحلسكشضرهحلعبالذاحلنس   انحل كالذاحلنسس  شحلفا:حلوحلعقحلسكاكبحلنسكبت حلحل1
حل
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 ذسحللبوو حل:حل ع وو حلأروواوحل:حللوواوحلحل8عنووبحلسهللحلأنحلأ حلطعضوودحلحلعوولحلعنووبحلسهللحللوولحلفلوواكهحل،حلعوولحلأ 
 حلأورتكحل ورحلأنبو حلاوالثحلسون حل«حل حل كو حل  حلسهللحلحل»حل:ل حل:حلسك المحلاالثحلسن حلفر حلك حلسنلحلمدستحل

سوونلحلموودستحلنأوورتكحل وورحلحل«ممووبحل سوواوحلسهللحلحل»:حللوو حل:حلنسوونعهحلأسووذدحلنعشوودألحلأاموواحل،حل حلأروواوحلكوو حل
اووبىحلسهللحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأوورتكحل وورحل:حلدستحللوو حلسوونلحلموو:حلأوو محلكوو حلأ لوولحلسوون حل،حل حلأروواوحلكوو حل
أأذماحلميالنكحلنأأذماحلمشاككحل،حلف ذسحلعد حلذكوكحل واوحلنطذو حل ىلحل:حلأ محلك حلمخئحلسن حل،حل حلأراوحلك حل

او حل:حلسسجبحل،حل حلأرتكحل رحلأ محلك حلستحلسن حل،حلف ذحل حلك حلستحلسن حللالو حلكو حل:حلسكرنبهحلنأراوحلك حل
سغ و حلنطذوكحل:حلفو ذسحل حلكو حلسونلحلسون حللالو حلكو حلنعبمحلسكدكوايفحلنسك وجادحل ورحلأو محلكو حلسونلحلسون حل،حل

اووو حل،حل حلأووورتكحل ووورحلأووو محلكووو حلت ووولحلسووون حل،حلفووو ذسحل وووتحلكووو حلعبووومحل:حلنكضالوووكحلفووو ذسحلغ وووبذماحللالووو حلكووو حل
سكايوواةحلنيووداحلعبالوو حلنأموودحللاك وواللحلنيووداحلعبالذوواحل،حلفوو ذسحلتعبوومحلسكايوواةحلغضوودحلسهللحلكاسكبأوو حل نحلسوواةحل

حل.حلسهلل
طووو حلأنحلأ وووانحلسكاكوووبحلأعووود حلمووولحلسوووعادلحلسكدحل:حللووواوحلحل7مووولحلك وووااحلسحملاسووولحل،حلعووولحلسك وووادقحل

حل.حللشنذ حلنخبر حلنخبر حلنمشاوب 
حل.حلملحلنعمهحلسهللحلعبىحلسكدط حلأنحلأشنذ حلنكبهت:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل
سعبحلسمدمحلملحلميتحل رحلأد حلخبضو حلمولحلنض و حل،حل:حلكانحلأ حلأراوحل:حللاوحلحل7علحلأ حل لدسهالمحل

حل.حل7هاحلنلبحلأ سهحلسهللحلخبضوحلملحلنض وحلنأسا حل ىلحلأ حلسن لحل:حل حللاوحل
ديفحلسلنكحلأبع حلسنلحلسن حلنأؤداحلسنعاحلنأكلم حلنض كحلسنلحلسون حل:حللاوحلحل7قحلعلحلسك اد

حل.حل،حلف نحلفبححلن  حلفالحلخرحلفال 
ساو حلاونالكحل ورحلأوليتحلعبالو حلسوتحلسون حل،حل حلأدلو حلسحل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعنو حل

حل.حلسك  ااحلستحلسن حل،حل حليم حل كالكحلسنلحلسن حلفلدل حلللدلكحل،حلف نحللن حلنابححلن  حلف  حلعن 
سكاكوبحلسوالبحلسونلحلسون حلنعنوبحلسونلحلسون حلنن أودحلسونلحلسون حل،حلفو نحل يوالتحل:حلحل9 حلنلاوحلسكنو

حل.حلأخالل حل  ب حلنعشدألحلن  حلفايداحلعبىحلطنن حلفربحلأعا تحل ىلحلسهللحلتعاىل
 نحلأووؤداحلأ ووبكمحلنكووبهتحلخوورحلكوو حلموولحلأنحلأ  ووبقحللن ووشحلاووايفحلحل:حلأنوو حللوواوحلحل9نعوولحلسكنوو حل

حل.حلك حلأام
حل.حلضدحلك مأكدماسحلأن دكمحلنأ  ناسحلأدفمحلأ :حللاوحلحل7نعن حل

حل
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سغ وباسحلاونالان محلمولحلسك مودحل:حلحل9لواوحلسكنو حل:حللاوحلحل7،حلعلحلسكدياحل[حلملحلعالانحلس خنا حل]حلحل
حل.حل(1)،حلف نحلسكشالطانحلأشمحلسك مدحلفالضليفحلسك  حلسحل لادهتحلنأ لذ حلل حلسك اتنانحل

أدخووىحلسك وو حلسوونعاحلنحلأووؤداحلسوونعاحلنأ وو  بمحلسوونعاحلنأن ذوووحل:حللوواوحلحل7نعوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلب حلسحلمخئحلناالا حلنماحلكانحللعبحلذككحلفاك جا ا اك حلسحلاالثحلنعشدألحلنعر

حل.حلأضدقحلل حلسك بمانحلنسكن اةحلسحلس لاطلحل ذسحللب اسحلعشدحلسن :حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
حل.حلتالاسحلعبىحلأن دكمحلملحلكوحلسكن الهحلنسسنانهحل،حلف نحلسكبوحلأعبي:حللاوحلحل9علحلسكن حل

عالنووو حل،حلعووودأئحلسجلنذوووهحل،حل ذسحلن ووودتحل ىلحلسك وووالمحلفدأأ ووو حل بووواحلسك:حللووواوحلحل7عووولحلأمووورحلس وووؤمن حل
حل.حلفا ط حلك  حلخرحلنلدكهحل(3)ناموحلسكاطن  حل،حلسبالمحلسهلالتهحل،حلم رتخوحلسكعلكهحل

ن نحل أأ  حلغاودحلسكعالن حليالقحلسجلنذهحل،حلناتىحلسكاطن  حل،حلمبدحلس  ننهحلكل احلطنالنو حلاواللهحلفوالحل
حل.حلتدط 

حل.حلألأبحلسك  حلسحلك حلسنهحلأ للحلأااللحلللاالع :حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
سك وو حلنسك وو حلنسك وو حل،حلنسك وونالهحلنسك وونالهحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:يلاووو حلنعنوو حل،حلعوولحل

حل.حلنسك نالهحلأضدقحللالنذمحلسحلس لاطلحلكعشدحلسن 
نسك ووالمحل حلترنبوو حلس وودألحل ذسحلطووان حل.حل ذسحللب ووتحلسجلا أووهحلسووتحلسوون حلفوالحلترنبذووا:حللوواوحلحل7نعنو حل
حل.حلسنلحلسن 

حل.حللب تحلستحلسن حلسعنهحلملحلسكلنامناسدلحلس دألحلسلن ذاحل ذسحل:حلحل7لاوحلعبوحل:حللاوحلحل7نعن حل
عنووبيحلطاأدأووهحلكووالئحللالووينحلنلالنذوواحل  وومحلنهلوواحلسووتحل:حلسوولك حلأاووبحللوولحلسكنعمووانحلفروواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلفالحلتلعذاحلسحل جدكحلن حلترنبذا:حللاوحلحل؟سن 
.حلفدلوواسحللو حلأن دكوومحلسحلس لوواطلحل ذسحللب واسحلسوونلحلسوون :حلحل6لوواوحلسكنو حل:حلعولحلسلوولحلعمودحللوواوحل

حل.حلس لاطلحلك تحلسن ن نيحلأن حلأضدقحلل حلسك نالانحلسحل
حل__________________

حل.حلم ب حل لبحلأيحلنام:حلنسكدلادحلوحللاكلمحلوحل.حل نكحلسكبحمحلنماحلأ عبقحللاكالبحلملحلد  :حلوحلسك مدحلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلوحلسكعلسلحلوحللاك حدأكحلوحلسندلضهحلنهوحلع محلسنجنهحلأيحل أسحلسكا كحل3
حل
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 (في طلب الولد  )
أهحل:حلحل7ك نوووتحل ىلحلأ حلسن ووولحلسكثووواهحل:حلمووولحلك وووااحلسحملاسووولحل،حلعووولحلل ووودحللووولحلاووواحلحللووواوحل

 نووو حلأشووو بحلعبووووحل:حلسط ننووتحل بووو حلسكاكوووبحلمنووواحلمخووئحلسووون حلنذكوووكحلأنحلأهبووووحلكدهوووتحلذكووكحلنلاكوووتحل
حل.حلس ب حلسكاكبحل،حلف نحلسهللحلأد لذم:حلحل7ف   حلحل؟تدلال ذمحلكربهحلسكشوةحل،حلفماحلتد 

س بنوواسحلسكاكووبحلنسك م وواهتحلف نوو حللوودلحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلموولحلسكضووددنسحل،حلعوولحلسلوولحلعموودحللوواوحل
حل.حل(1)ن أاكمحلنسكعجلحلنسكعردحل.حلسكع حلن يانهحلسكرب 

رب خحددذر ي حل):حللوو حلسحل بوو حلسكاكووبحل:حلأنوو حللوواوحلكوونعئحلأاووحال حلحل7عوولحلعبوووحللوولحلسن وو حل
،حلنسطعووو حليلحلموولحلكوووبنكحلنكالوواحلأووربحل حلسحل الوووايتحلنأ وو  ضدحليلحللعوووبحلحل(3)حل(حلفددردا وح ددت ريدددر الددوارثين

ن ووالناحل،حلسكبذوومحل هحلأسوو  ضدكحلنأتووااحلحلنفووايتحلنسطعبوو حلخبروواحلسوواأاحلن حلفعوو حلكبشووالطانحلفالوو حلسوودكاحلن 
أكثوودحلهوواسحلسكووبعاةحل  لوو حلسهللحلموواحلأ موو حلموولحلموواوحل.حل كالوكحل نووكحلأنووتحلسك ضووا حلسكوود المحلسوونع حلموودلحل،حلفوو ن
فقلدت اسدتغفروا ربكدم إ ده ادال غفدارا  رسدل حل):حلننكبحلنملحلخرحلسكبنالاحلنس خدلحل،حلف ن حلتعاىلحلأرواوحل

حل.حل(7)حل(حلم  كاح و جنل لكم ح هاراالسماء عليكم مدرارا و مددام بأمواأ وبكين و جنل لك
موولحلك ووااحل وو حلس ومووهحل،حلعوولحلسووبالمانحلسجلووا يحل،حلعوولحلسووالكحلمووبسوينحل،حلعوولحل  س لحل،حلعوولحلأ حل

نفوبتحل ىلحلهشووامحللولحلعنووبحلس بووكحلفللطولحلعبوووحلس ذنحل ورحلسغوو محلنكوانحلكوو حل اطوو حلحل:حللوواوحلحل7طعضودحل
عبموكحلدعواةحلهو حلكوكحلأنحلتااو حل ىلحلهشوامحلفا:حلفرواوحلكو حلحل7فوبناحلألواطعضدحل.حلكثرحلسكبنالاحل حلنكبحلكو 

:حلنأناوووب حل ىلحلهشوووامحلفرلووىحل اسوجووو حلفبموواحلفووودلحللوواوحلكووو حلسناطووو حل.حلنعووم:حلفرووواوحلحل؟أاكووبحلكوووكحلنكووب
نعووومحلترووواوحلسحلكووو حلأوووامحل ذسحلأاووونحتحلن ذسحل:حلفرووواوحلحل؟طعبوووتحلفوووبسكحلسكوووبعاةحلسكوووايحللبوووتحليلحلعبموووين

سووونع حلمووودلحل،حلنت ووو  ضدحلسهللحلعلنطووو حل،حلعشووودحلمووودستحل،حلنت ووونح حلت ووولحلحل«حلسووونحانحلسهلل»حلأم وووالتحل
إستغفروا ربكم إ ه ادال غفدارا  رسدل السدماء حل):حلعاسدلحللا س  ضا حل،حلكراك حلتعاىلحلمدستحل،حلنخت محلسك

حلحلعليكم مدرارا و مددام بأمواأ وبكين و جنل
حل__________________

اولحلعوالدحل،حلكدسكولحلس ودألحلسكويتحل حلتبوبحلنسكويتحلسنرطولحل:حلنسكعردحل،حلكدكلحل.حلالحلعجا حلأيحلس دألحلس  نه:حلوحلسكعجلحل،حلللم  حلحل1
حل.حلابذا
حل.حل59يأهحل:حلوحلسا لحلس ننالاةحلحل3
حل.حل11نحلحل11نحلحل9س أاتحل:حلوحلسا لحلناححلحل7
حل
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،حلفراهلوواحلسناطوو حلفوود قحلذ أووهحلكثوورلحلنكووانحللعووبحلذكووكحلأ وو حلألوواحلحل(حللكددم  كدداح و جنددل لكددم ح هددارا
فرب ذواحلنلوبحلتلنطوتحلسلنوهحلعمووحلنلوبحلألطولحلعبووحلسكاكوبحلمنذواحل:حللواوحلسوبالمانحل.حل8طعضدحلنألاحلعنبحلسهللحل

،حلن عمووتحلس ودألحلأهنوواحل و حلتشوواةحلأنحلحتمو حلابووتحل ذسحللاك ذواحلنعبم ذوواحلحلنعبم ذواحلغرهواحلفد لووتحلنكوبس
حل.حلغرهاحلسلحلملحلأ لحلأاكبحلك حلفاكبحلهلمحلنكبحلكثر

 نحلمووولحلأهووو حللالوووتحللوووبحل:حلحل7لبوووتحل  حلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلأ حلل ووودحللووولحلسنووودثحلسكن وووديحللووواوحل
ك رب هدب لدي مدن لدد حل):حلفواديفحلسهللحلعلنطو حلنأنوتحلسواطبحلنلو حل:حلسنردياسحلنكالئحليلحلنكوبحل،حللواوحل
فرب ذواحل:حل،حللواوحلحل(حلرب خ حذر ي فردا وح دت ريدر الدوارثينحل)حل،حل(1) (حلذر ا طيوا إ ك سميع الدعاء

حل.حلفاكبحليلحلعبوحلنسن  
وذا الكددول إذ حل)حل ذسحلأ دتحلس ناسوودلحلفب روودأحلاووالثحلموودست:حلكطبوو حلسكاكووبحللوواوحلحل7نلدنسأووهحلعنوو حل

حل.حل(3)حلس أهحل(حلذهب مغاضوا
نأتووىحلعبالذوواحلأ لعووهحلأسووذدحلفبال وو رن حلفوواحلسكرنبووهحل ذسحلكووانحللووامدألحلأ ووبكمحلاوو حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

فو نحلسهللحلعلنطو حلحل«سكبذمحل هحللوبحل ال و حلمموبسحلحل»:حلنكالردأحليأهحلسك دسوحلنكاللداحلعبىحلطننذاحلنكالر حل
جعبو حلغالمواحل،حلفو نحلنسحللا سومحللوا كحلسهللحلكو حلفالو حلن نحل طولحلعولحلس سومحلكوانحلهللحلفالو حلسنالوا حل نحلسوواةحل

حل.حلأخاهتحلن نحلساةحلتدك 
أووواحلسلووولحل:حلدخووو حل طوو حلعبالووو حلفروواوحل:حللوواوحلحل7موووهحل،حلعوولحلأ حلعنوووبحلسهللحلموولحلك وووااحلنوواسد حلسن 

 سوواوحلسهللحلنكووبحليلحلمثووانحللنوواتحل أسحلعبووىحل أسحلنملحلأ حللووطحلذكوودسحلفوواديفحلسهللحلعلنطوو حلأنحلأوود لينحلذكوودسحل،حل
 ذسحلأ دتحلس اسلعهحلنلعبتحلمرعبحلسكدطو حلمولحلس ودألحلفلولحلأوبكحلسكالمو حلعبوىحلميو حل:حلحل7فراوحلسك ادقحل
سونلحلمودستحل،حل حلنسلولحلأهبوكحل،حلف نوكحلتود حلمواحلحتو حلحل«حلاه فدي ليلدا القددرإ ا ح زلكدحل»حلسدلحلس دألحلنسلدأ

ن ذسحلتنالنووتحلسنموو حلفموورحلموواحلسنربنووتحلموولحلسكبالوو حلفلوولحلأووبكحلسكالموو حلعبووىحلميوو حلسوودأاحلنسلوودأحل نوواحلأنلكنوواهتحل
نلوبحلفعو حلذكوكحلغورحل.حلفضعبتحلذككحلفاكبحليلحلسنلحلذكا حل أسحلعبىحل أس:حلسنلحلمدستحل،حللاوحلسكدط حل

حل.حلنس بحلفد لاسحلذكا س
حل__________________

حل.حل77يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل1
حل.حل53يأهحل:حلوحلسا لحلس ننالاةحلحل3

حل(حلحل11م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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 هحل:حلأنو حلنلوبحلعبوىحلمعانأوهحل،حلفبمواحلخوداحلتنعو حللعوئحل جالو حلنلواوحلحل7علحلسن لحللولحلعبووحل
حلعبالوكحللا سو  ضا حل،حلف وان:حلفرواوحلحل؟ ط حلذنحلمواوحلن حلأاكوبحليلحلفعبموينحلسوالتاحلكعو حلسهللحلأود لينحلنكوبس

أ ثدحلس س  ضا حل رحل ماحلسس  ضدحلسحلسكالامحلسنعماوهحلمدلحل،حلفاكبحلك حلعشدلحللنو حل،حلفنبو حلذكوكحلمعانأوهحل
أملحل:حلف ولك حلسكدطو حل،حلفرواوحل[حلعبىحلمعانأوهحل]حلفافبهتحلنفبلحلسخد حلحل؟هالحلسلك  حلممحللاوحلذكك:حلفراوحل

حل)حل7،حلنسحلل ووهحلنوواححلحل(1)حل(حلو ددزدام قددو  إلددى قددوحكمحل)حل7ت ووملحللوواوحلسهللحلعوولحل  وو حلسحلل ووهحلهووادحل
حل.(3)حل(حلو مددام بأمواأ وبكين

 الفصل السابع
 (في النقيقا وما  تنلق بها  )

كو حلسمود حلأوامحلسكرالاموهحلمودألحل:حل ع  حلأرواوحل:حللاوحلحل7علحلعمدحلللحلألأبحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلنسكعرالرهحلأنط حلملحلس يحاله.حللعرالر  

حل.نك حلماكادحلمدألحللاكعرالره.حلك حل ن انحلمدألحللاكضطدل:حللاوحلحل7نعن حل
 هحلنسهللحلموواحلأد يحلأكووانحل:حللبووتحلكوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلعموودحللوولحلألأووبحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلحلنأألووا

حل.حلفلمدهحل،حلفعررتحلعلحلنض وحلنأناحلسالكحل؟أ حلعقحلعينحلأمحل 
سكعرالروهحلنسطنوهحل ذسحلنكوبحلكبدطو حلنكوبحل:حللواوحلحل(7)حل7علحلعبوحلللحلأ حلاوللحل،حلعولحلسكعنوبحلسك واحلحل

حل.حل،حلف نحلأ  حلأنحلأ مال حلسحلأام حلفبالضع 
سكعرالروهحل  موهحل ولحلكوانحلغنالواحل،حلنمولحلكوانحلفرورسحل ذسحلأأ ودحلفعو حل،حلفو نحل:حلاوحللحل7علحلسك ادقحل

نكوو حل.حلملحلأرووب حلعبووىحلذكووكحلفبووالئحلعبالوو حلن نحلملحلأعووقحلعنوو حل وورحليووحىحلعنوو حلفرووبحلأطلأتوو حلس يووحاله
حل.حلماكادحلمدألحللعرالر  

حلأالححلعن حلكنلحل،حلف نحلملحلأاطبحلكنلحلأطلأحلماحلجل حل:حلسحلسكعرالرهحلحل7نلاوحل
حل__________________

حل.حل11يأهحل:حل لحلهادحلوحلساحلحل1
حل.حل11يأهحل:حلوحلسا لحلناححلحل3
ن سنيحلسنوبأ حلمشورتكحللو حل لولحلأ حلاوللحل.حلنسك واهدحلأنحلس ودسدحللواكاطااحلسكبولنم.حل7وحلهواحلكرو حلس موامحلماسوىحلسك وا محلحل7

نسلولحلأ حلاوللحلسكثموايلحلس ااوقحل.حل،حلسكوايحلكوانحلنسلضووحلس واه حلنيوعالشحلطوبسحل8سكنطاوينحلسكايحل ن حلعلحلسك ادقحلنسك ا محل
حل.حلأن حلهاحلعبوحلللحلأ حلاللحلسكنطاوينحل،حلنسك اهد

حل
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حل.حل(1)سحلس يحالهحلن  حلفحم حل،حلأع محلماحلأ انحلملحلاالنحلسك نهحل
،حلميحلأ ومىحلنيبوقحل أسحلس اكوادحلحل(3)سوالحلسنحللرودلحلسنحللبنوهحل:حللواوحلحل؟ست حلعلحلسكعرالروهحل7نعن حل

أووامحلسك وواللحلنأ  ووبقحللووا نحلسووعدهتحلذهنوواحلأنحلفلووهحل،حلفوو نحلكووانحلذكوودسحلعووقحلعنوو حلذكوودسحلن نحلكانووتحلسنثووىحل
حل.حلعقحلعن حلسنثى

حل؟مووواحلهووواهت:حلأوووامحلسك ووواللحلفوووبعاحليوحلأ حل اكووو حل،حلفرووواكاسحلحل6نعوووقحلألا اكووو حلعووولحل سووواوحلسهللحل
حل.حلكالحمبهتحلأه حلسك ماةحلنس  م:حلفراوحلحل؟ يحلسوةحل ال  حلأاب:حلعرالرهحلأابحل،حللاكاسحل:حلفراوحل

أعطىحلكبرالبهحل لعذاحل،حلفو نحلملحلت ولحللالبوهحلفالمو حلتعطالذواحلمولحلسواةتحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلاحلعشدلحلملحلس  بم حل،حلف نحل سدحلفذاحلأفل نتطعمحلمنذ

 ددا قددو  إ ددي بددرر ممددا حشددراول إ ددي حل):حل ذسحلأ دتحلأنحلتووالححلسكعرالرووهحلفروو حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
و هت و هي للذي فطر السدمواح واخر  حكيفدا ومدا ح دا مدن المشدراين ، إل صدالحي و سدكي 

،حلسكبذوومحلحل(7)حل(حلسددلمينومحيدداي وممدداحي هلل رب النددالمين خ شددر ك لدده وبددذلك حمددرح وح ددا مددن الم
منووكحلن كالووكحلل وومحلسهللحلنسهللحلأكووربحل،حلسكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحل،حلترنوو حلموولحلفووالنحللوولحلفووالنحل

حل[.حللاسمحلسهللحل]حلنأ مىحلس اكادحللا  حل،حل حلأالححل
أ وومىحلسك وو حلأووامحلسك وواللحلنيبووقحل أسوو حل:حللوواوحلحل7موولحلك ووااحل وو حلس ومووهحل،حلعوولحلسك ووادقحل
حو حلنأرطولحلأعلواةحلنأطونكحلنأوبعوحلعبالو حل هوطحلمولحلنأ  بقحلللنهحلسكشعدحلفلهحلنأعوقحلعنو حلل ونلحلف

ن حل.حلنسك والمحلنسجلا أووهحلسحلذكووكحلسوواسة.حلس  وبم حل،حلفوو نحلملحلأطن وو حلفووالحللولسحلأنحلأ  ووبقحللوو حلأعلوواة
نكبرالبووهحل طوو حلسكعرالرووهحل،حلن نحلكانووتحلسكرالبووهحلأمحلسكدطوو حلأنحلسحل.حلألكوو حلموولحلسكعرالرووهحلسكدطوو حلن حلعالاكوو 

ةحلن نحلسواةحل ن ذواحلنل ومحلمعذواحلخنولسحلنمدلواحلعالاك حلفبوالئحلهلواحلمنذواحلسووةحل،حلفو نحلسواةحلل ومذاحلأعلوا
حل.حلن حلأعطالذاحل  حل ه حلسكا أه

حل.حلس اكادحل ذسحلنكبحلأؤذنحلسحلأذن حلسكالم حلنأرامحلسحلسكال د :حللاوحلحل7نعن حل
حل__________________

حل.حلاالنحلنأااو:حلهاحلسجلايفحلملحلأن دحلسكللنحل،حلنسجلملحل:حلسندن حل،حلنلال حل:حلوحلسنم حلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلترلحلعبىحلسجلم حلنسكنالهحلنسكنردلحلعنبحلأه حلسكب هحل،حل التحللاككحلكع محللبهناحلن نذا:حلكر نهحلوحلحلحلوحلسكنبنهحلوحل3
حل.حل167نحلحل39نحلحل35يأاتحل:حلوحلسا لحلس نعامحلحل7
حل
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حل.حلملحلملحلألك حلسكبحمحلأ لع حلأاماحلساةحلخبر حلنملحلساةحلخبر حلفلذناسحلسحلأذن :حلحل7نلاوحل
 ذسحلنكوووبحل  وووبكمحلنكوووبحل:حلاوحللوووحل7مووولحلك وووااحلس دساحل وووا يحلأ حل وووااحلاووودسهتحل،حلعووولحلسكنوووالدحل

ف ووانحلأووامحلسك ووواللحلفبالعووقحلعنووو حلكنشوواحلنكوووالطعمحلسكرالبووهحلموولحلسكعرالروووهحلسكدطوو حللووواكا كحل،حلنكالحن وو حلمووواةحل
سكضوودستحل،حلنكالووؤذنحلسحلأذنوو حلسكالموو حلنكووالرمحلسحلسكال وود حل،حلنأ وومال حلأووامحلسك وواللحل،حلنيبووقحل أسوو حلنأووا نحل

ل ومحلسهللحل:حل،حلف ذسحلذهوتحلفرو حلسعدهتحلفال  بقحللا ن حلفلهحلأنحلذهناحل،حلف نحلسهللحلأنلوحلس  حلملحلسك ماةحل
نسو دسحلكود قحلسهللحلنع ومهحللولمدحلسهللحلحل9نلاهللحلنسنمبحلهللحلنسهللحلأكربحل مياناحللواهللحلنانواةحلعبوىحل سواوحلسهللحل

سكبذمحلأنتحلنهنتحلكناحلذكدسحلنأنتحلأعبومحلمواحل:حلنمعدفهحللضلب حلعبالناحلأه حلسكنالتحل،حلف نحلكانحلذكدسحلفر حل
،حلنأخ ووىحلحل9عبووىحلسوون كحلنسوونهحل سوواككحلنهنوتحل،حلنمنووكحلموواحلأعطالووتحلنكووكحلموواحلاوونعناحلف رنبوو حلمنوواحل

حل.حلعناحلسكشالطانحلسكدطالمحل،حلككحلسض تحلسكبماةحل حلسدأكحلككحل،حلسنمبحلهللحل احلسكعا  
كنشواحلأوامحلحلحل8عولحلسن ولحلنسن و حلحل9عقحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحلأ حلعنبحلسهللحل،حلعلحليلاو حل

نووولحلسوووالعذماحلنلطعووو حلأعلووواةحلنملحلأ  ووودحلمنووو حلع مووواحلنأمووودحلفطووونكحلمووواةحلنمبوووححلنأكبووواسحلعنووو حلل ووورحلخ
حل.حلنأ عماسحلسجلرسن
أن هووولحلأ ووومىحل،حلنسكثانالوووهحليبوووقحل:حلسووونلحلخ ووواوحلسحلسك ووو حل ذسحلنكوووبحلمووولحلسك ووونهحل:حلحل7نلووواوحل

أنحلذهنواحل نحللوب حلعبالو حل،حلنسكدسلعوهحلأعوقحلعنو حل،حلنسنام وهحلحل(1) أس حل،حلنسكثاكثهحلأ  بقحللا نحلسوعدهتحلن لواحل
حل.حلعرالر  حلأبطكحل أس حللاكلعضدسنحل،حلنسك ادسهحلأطذدحللان انحل،حلنسك العهحلأطعمحلسجلرسنحلمل

حل.حلخالفاحلكبالذاد8أاحلفا مهحلسار حلأذهحلسن لحلنسن  حل:حلحل9نلاوحلسكن حل
أوامحلسوالعذماحلنأنحلحل8أنحلحتبوقحل أسحلسن ولحلنسن و حلحل3أنو حلأمودحلفا موهحلحل9ن نيحلعلحلسكن حل

حل.حلت  بقحللا نحلسعدياحلن لا
حل.حل3  حلنكبت حلفا مهحلحل8أذنحلسحلأذنحلسن لحلللحلعبوحلحل9نسحلسنبأ حلأنحل ساوحلسهللحل

حل ذسحللشدحللاكبحلملحلأ لوحلأذكدحلحل8سحملاسلحلكانحلعبوحلللحلسن  حلملحلك ااحل
حل__________________

حل.حلسكب سهمحلس لدنله:حلوحلسكا قحلحل1
حل
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حل.حل«حلسنمبحلهللحلسكايحلملحلخيبر حلمشاهاحل»حل:ف ذسحلكانحلساأاحللاوحلحل؟أساي:حلهاحلأمحلأنثىحل،حلل حلأراوحل
هتحلمووولحلسوووعدحلتطذووورحل:حللووواوحلحل؟مووواحلسن موووهحلسحل بوووقحل أسحلس اكووواد:حلحل7سوووت حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حلسكد م
حل؟عولحلماكوادحلملحليبوقحل أسو حلأوامحلسك والل:حلحل8نسلوحلعبوحللولحلطعضودحلأخواهتحلماسوىحللولحلطعضودحل

حل.حل ذسحلملىحلسنعهحلأأامحلفبالئحلعبال حل بق:حلفراوحل
أن دكووومحلمووواةحلسكضووودستحلنلرتلوووهحللوووربحلحل(1) ن ووواسحل:حللووواوحلحل7مووولحلنووواسد حلسن موووهحل،حلعووولحلسك وووادقحل

حل.حل،حلف نحلملحلأ لحلفنماةحلسك ماةحل7سن  حل
 ن ووواسحلأن دكووومحللووواك مدحل،حله ووواسحلفعووو حل:حلأنووو حللووواوحلحل:لاوووو حل،حلعووولحلأمووورحلس وووؤمن حلعنووو حل،حلعووولحلي

حل.حل8لان لحلنسن  حلحل6 ساوحلسهللحل
 الفصل الثامن

 (في الختال وما  تنلق به  )
حل.حلسن انحلسنهحلكبدطاوحل،حلم دمهحلكبن اة:حلحل6علحلسكن حل

أنووووو حل نيحلعووووولحلحل8نك ووووو حلعنوووووبحلسهللحللووووولحلطعضووووودحلسنموووووريحل ىلحلأ حلمموووووبحلسن ووووولحللووووولحلعبووووووحل
أنحلسخ نواسحلأن دكومحلأوامحلسك واللحلأطذودنسحل،حلفو نحلس  محلتلو،حل ىلحلسهللحلمولحللواوحلس غبوشحل:حلسك ان حل

نكوالئحلوحلطعبوينحلسهللحلفوبسكحلوحلسحل جواموحللبوبناحل واقحللواككحلن حلخي نانو حلأوامحلسك واللحلنعنوبناحل جوامحل
حلفوووال.حلأوووامحلسك ووواللحل7فالووولحل:حللووواوحلحل؟مووولحلسكالذوووادحلفذووو حلجوووا حلكبالذوووادحلأنحلخي نووواسحلأن دحلس  وووبم حلأمحل 

حل.حلختاكضاسحلسك نلحل نحلساةحلسهلل
سكبذمحلهاهتحلسن كحلنسونهحلننالوكحلاوباستكحل:حلأراوحل:حلسحلسك  حل ذسحلخأحللاوحلحل7علحلسك ادقحل

عبالوو حلنيكوو حلنستنووايفحل ثاكووكحلنك نووكحلنكننالووكحلمشووال كحلن  سدتووكحلنللوواوكحل،حل موودحلأ دتوو حلنللوواةحل  م وو حل
،حلسكبذومحلفطذودهتحلمولحلنأمدحلأنضات حل،حلفلذل  حل دحلسنبأبحلسحلخ ان حلن جام  حل مودحلأنوتحلأعود حللو حلمنواحل

سكووانااحلن دحلسحلعموودهتحلنسدفوولحلس فوواتحلعوولحللبنوو حلنس نطووايفحلعوولحلط ووم حلن دهتحلموولحلسك وو حلنسدفوولحلعنوو حل
حل.حلسكضردحلف نكحلتعبمحلن حلنعبم

أيحل طو حلملحلأربذواحلعبوىحلخ وانحلنكوبهتحلفبالربذواحلعبالو حلمولحللنو حلأنحليو بمحل،حلفو نحل:حللواوحلحل7نعن حل
حل.حللاهلاحلكضىحل دحلسنبأبحلملحلل  حلأنحلغرهت

حل__________________
حل.حلمل   حلفبك تحلهن  :حلوحل ن تحلسك  حلحل1
حل
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 نحلسلوينحلهواسحلنكوبحلة انواحل واهدسحلمطذودسحل:حلحل7لاوحل احلنكبحلسلنو حلسكديواحلحل8علحلماسىحلللحلطعضدحل
حل.حلنك ناحلسنمدحلس اسىحلعبال حل االهحلسك نهحلنسل ايفحلسننالضاله

سخ نووواسحلأن دكووومحلسحلسك ووواللحل،حلف نووو حلأ ذووودحلنأسوووديفحل:حللووواوحلحل9مووولحل ووو حلس وموووهحل،حلعووولحلسكنووو حل
حل.حل نحلس  محلتنجئحللناوحلس غبشحلأ لع حلأاما:حلسكبحمحل،حلفراوحلحلكننات

ارووو حلأذنحلسك وووالمحلمووولحلسك ووونهحل،حلنخ انووو حلك ووونعهحلأأوووامحلمووولحلسك ووونهحل،حل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل
حل.حلنخضئحلسكن اةحلم دمهحلنكال تحلملحلسك نهحل،حلنأيحلسوةحلأكدمحلملحلس  دمه

حل6حل وووواحلهوووواطدتحلسكن وووواةحل ىلحل سوووواوحلسهلل:حللوووواوحلحل7نموووولحلأوووواأ حلس   ووووامحل،حلعوووولحلسك ووووادقحل
أمحل نالنهحل،حلنكانتحلخافلهحلختضئحلسجلواس يحل،حلفبمواحل يهواحل سواوحلسهللحل:حلهاطدتحلفالذلحلسمدألحلأراوحلهلاحل

نعومحلأواحل سواوحلسهللحل:حللاكوتحلحل؟أاحلأمحل نالنهحلسكعم حلسكايحلكانحلسحلأوبكحلهواحلسحلأوبكحلسكالوام:حللاوحلهلاحلحل9
نتحل حل،حللوو حلهوواحل ووالوحلفووادهحلمووينحل وورحلأعبمووكحل،حلفووب:حل  حلأنحلأ ووانحل دسموواحلف نذوواهحلعنوو حل،حللوواوحل

،حلف نووو حلأسووودقحلحل(1)أووواحلأمحل نالنوووهحل ذسحلأنوووتحلفعبوووتحلفوووالحلتنذ ووووحلأيحل حلت  لاوووبوحلنأمشووووحل:حلمنووو حلفرووواوحل
سمحلعطالووهحل،حلنكانووتحلمرالنووهحل:حلف انووتحل محل نالنووهحلأخووتحلأروواوحلهلوواحل:حللوواوحل.حلكباطو حلنأ  ووىحلعنووبحلسكوولنا

،حلفللنبووتحلأمحلحل9أعووينحلماسووطهحل،حلفبموواحلسن وودفتحلسمحل نالنووهحل ىلحلسخ ذوواحلأخربأوواحلموواحللوواوحلهلوواحل سوواوحلسهللحل
سدهحلمووينحلأوواحلسمحلعطالووهحل ذسحلأنووتحللالنووتحل:حلفروواوحلهلوواحل.حلفلخربتوو حلموواحللاكووتحلهلوواحلسخ ذوواحل9طالووهحل يلحلسكنوو حلع

حل.حلفالحلت  بوحلنطذذاحللاندلهحل،حلف نحلسندلهحلتاه حلماةحلسكاط حل(3)سجلا أهحل
 الفصل التاسع

 (حتنلق بالكساء  (3)في هكاح  )
حل.حلذل ذسحلأ سدحلسنداحلدعاحلن اةهتحلفاس شا هلحل حلخاكضحل9كانحل ساوحلسهللحل

حلخطالناحل،حلحل7ن اةهتحل،حلفرامحلحل7نس احل ط حلملحلأاحااحلأمرحلس ؤمن حل
حل__________________

حل.حلنأمشتحلسنافلهحلسكن دحلأيحلأخاتحلمنذاحللبالال.حلس ناك هحلسحلك حلسوة:حلوحلسكنذكحلحل1
حل.حللالن حلأيحل أن :حلوحلأيحل أنتحلسجلا أهحل،حلأراوحلحل3
نمعنواهتحلسووةحلن مذواحلمانفوهحلف جوديحلس عودساحلعبوىحلكناأوهحلعولحلكو حلسسومحلطونئحل:حلوحلسهللحلوحلل  ضالشحلسكنانحلنلبحلتشوبدحلوحلحل7

حل.حلسندن حلنس نثىحلهنهحلناعذاحلهناستحلن ماحلاعتحلهنات
حل
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معاسدحلسكناسحل حلتطالعاسحلسكن واةحلعبوىحل واوحلن حلتولمناهلحلعبوىحلمواوحلن حلتوا نهلحلأوبلدنحلأمودحل:حلفراوحل
اهلحل حلن يفحلهلولحلف هنلحل نحلتدكلحلنماحلأ دنحلأن دنحلس ذاككحلنعبننحلأمدحلس اككحل،حلف نواحلنطوبنحل(1)سكعالاوحل

عنووبحل وواط ذلحل،حلن حلاووربحلهلوولحلعنووبحلسووذاألحل،حلسكنووا حلهلوولحل  محلن نحلكووربنحل،حلنسكعجوو حلفوولحل  ووقحل
ن نحلعجلنحل،حل حلأش دنحلسك ثرحل ذسحلمنعلحلسكربالو حل،حلأن و حلسنورحلنيض ولحلسكشودحل،حلأ ذوافأحللاكنذ وانحل

رواوحلكعبذولحلنأ مادألحلسحلسكط الوانحلنأ  وبألحلكبشوالطانحل،حلفوربنهلحلعبوىحلكو حل واوحل،حلنأ  وناسحلهلولحلس 
حل.حلي لحلسكضعاو

أعوينحل:حلعولحلأنحلتدكو حلسك وداحلسكضوداحلحل6نهنوىحلسكنو حل.حل اعوهحلس ودألحلنبسموه:حلحل6نلاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلس دألحلتدك حلل دا
حل.حل حلحتمباسحلسكضدناحلعبىحلسك دناحلف ذالجاهل:حللاوحلحل7علحلعبوحل

سكن ووواةحل،حلحل6ذكووودحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل8مووولحلك وووااحلسكبنووواسحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل،حلعووولحلألالووو حل
نتعاذنسحللاهللحلمولحلسودس هلحلنكانواسحلمولحلخالوا هلحل.حلع اهلحللا عدن حللن حلأنحلألمدن محللا ن د:حلاوحلفر

حل.حلعبىحل ا 
 حلتشووان نهلحلسحلسكنجووا حلن حلتطالعوواهلحلسحلذيحللدسلووهحل،حل نحلس وودألحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل

ن نحلسكدطو حل.حلذه حلااهلاحلنعرمحل اذاحلنس  وبحلك واهنا:حل ذسحلكربتحلذه حلخرحلسطدأذاحلنلروحلسدياحل
حل.حلانتحلعرب حلنسس ح محل أأ حلنل حلطذب :حل ذسحلكربحلذه حلسدحلسطدأ حلنلروحلخرياحل

حلحل.سحلخالفذلحلسكربكه:حلحل7نلاوحل.حلك حلسمد حلتبلدهتحلسمدأت حلفذاحلمبعان:حلحل7نلاوحلعبوحل
موولحلأ ووايفحلسمدأتوو حلأكنوو حلسهللحلعبالوو حل:حلحل9لوواوحل سواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:عولحلأ حلعنووبحلسهللحل،حلعوولحليلاووو حل

تطبوو حلمنوو حلسكوواهااحل ىلحلسنماموواتحلنسكعوودسوئحل:حللوواوحلحل؟طاعووهنموواحلتبووكحلسك:حلنطذوو حلسحلسكنووا حل،حللالوو حل
حل.حلنس عالادحلنسكناوحاتحلنسكثالااحلسكدلاقحلفالجالنذا

 حلختوووداحلس ووودألحل ىلحلسجلنوووا لحلن حلتوووؤمحلسنووودناحل ىلحلسنبالوووهحلمووولحلسكن ووواةحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلطعضووودحل
حل.حلفلماحلس ل ا حلفال

حلحل. حلت  ناسحلسكن اةحلسك د :حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعلحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلأه حلسكنالتحل،حلسكاألحلف حلنضر ذمحلذكدسحلكانحلأنحلسنثى:حلالحلعال حلوحلك البحلوحل:حلوحلسكعالاوحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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حل.حلنعبماهلحلسا لحلسكنا .حلنمدنهلحللاك لو.حلن حلتعبماهلحلسك  اله
حل.حل حلفبئحلس دألحلل حلأبيحلسن وحلم شافهحلسكدأس:حلحل7نلاوحل

.حل حلأناسوودحلسكدطوو حلسكدطوو حل  حلنلالنذموواحلاوواا:حلحل6سهللحلحللوواوحل سواو:حللوواوحلحل:نعنو حل،حلعوولحليلاووو حل
أخدطوووواهمحلموووولحل:حلس  نثوووو حللوووواوحلحل6نكعوووولحل سوووواوحلسهللحل.حلن حلتناسوووودحلس وووودألحلس وووودألحل  حلنلالنذموووواحلاوووواا

حل.حللالات م
حل.حل حلتنالتحلس دأتانحلسحلاااحلنس بحل  حلأنحلتلطدسحل كال :حللاوحلحل6نعن حل

فمولحلفعو حلمولحلذكوكحلسوالتاحل.حلدطواوسك حقحلسحلسكن اةحلمنلكوهحلسكبواسطحلسحلسك:حللاوحلحل6نعلحلسكن حل
حل.حلفال باهاحل حلسل باها

 حلأنامحلسكدطالنحلسحلنا حلنس بحل  حلأنحلألطدسحل،حلفالنوامحلكو حلنس وبحلمنذمواحلسحل:حللاوحلحل6نعن حل
ن حلتنووامحلسلنوو حلسكدطوو حلمعوو حلسحلنووا حلن حل.حلنس دأتووانحلاالعوواحلكوواكك.حل  س هتحلنأ ووانحلسكبحووا حللعووبحلنس ووبس

حل.حلأم 
:حللواوحلحل(1)حل(حلإخ ما ظهر مكهداحل)حلسحللاك حلط حلانامهتحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

:حلسكلأنووهحلسك وواهدلحل:حللوواوحلحل(حلإخ مددا ظهددر مكهدداحل)أألوواحلسحللاكوو حلعلنطوو حلحل7نعنوو حل.حلسكاطوو حلنسكووا سعان
ن حلأنووبألحل.حلسنووا حلنس  وو هحلنهوواحلسكووايحلأ ذوودحلموولحلسكلأنووه:حلنسحل نسأووهحلأخوود حللوواوحل.حلسك حوو حلنسنووا 

سك واس حل:حل،حلس  وكحلحل(7)س   هحللوحلسكرب حل:حللاوحل.حل(3)نالخال حل أن ذلحلسكرالوبحلنسكرد هحلنسكبماكال،حلنس
حل.حلنس بت حلم  ه:حلنأراوحل[حلسك اس حل:حلنس  كحل]حلحل(4)ملحلسكال حل

حل:حللاوحلحل(1)حل(حلوخ  نصيكك في منروفحل)سحللاك حلعلنط حلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل__________________

حل.حل71يأهحل:حلوحلسا لحلسكنا حلحل1
اولحللودطحل،حللاكلومحل:حلنسكرد وهحلوحللاك  ودحلفواكض ححلوحل.حلحلسكعنقحلملحلسنبىحل،حلنسجلملحللالوبماحلطع حلس:حلوحلسكرالدلحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل.حلماحلأبنئحلسحلس ع محلملحلسنبى:حلالحلدمبااحل،حللاكلمحل:حلنسكبماكال،حل.حلماحلأعبقحلسحلسحمهحلس ذن:حل
حل.حلساس حلكبمدأل:حلسنالخ حلنأسا لحلملحلذل حلأنحلعااحل،حلنسكرب حلوحللاكلمحلوحل:حلوحلس  كحلوحللاك حدأكحلوحلحل7
حل.حلطببحلسك بحضالحلأنحلع امحل ذدحلدسلهحلهدأهحلأ  احلمنذاحلس سا لحلنس مشاط:حلسكال حلوحللاكض ححلوحلوحلحل4
حل.حل13يأهحل:حلوحلسا لحلس م حنهحلحل1
حل
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س عوودن حلأنحل حلأشووررلحلطالنوواحلن حلأبطموولحلنطذوواحلن حلأووبعانحلنأووالحلن حلأوونحلحلعنووبحللووربحلن حلأ ووادنحل
حل.حلاالاحلن حلأنشدنحلسعدس

اةحلأنحل حلأوونحلحلن حلخيمشوولحلن حلأرعووبنحلموولحلعبووىحلسكن ووحل6أخوواحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلسكدطاوحلسحلسنالة
خووورحلسكن ووواةحلأنحل:حلحل3سحلسنوووبأ حلسكوووايحللاك ووو حلفا موووهحلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حل هناحلمين:حلحل6 أدألحلسكدطاوحلن حلأدسهلحلسكدطاوحل،حلفراوحل ساوحلسهللحل
  امحلنذكوكحللعوبحلنعنبهتحلمالمانهحل،حلفللن حلسللحلسمحلمحل6كنتحلعنبحلسكن حل:حلعلحلسمحلسبمهحللاكتحل
:حلفرووواوحلحل؟أوواحل سووواوحلسهللحل،حلأكوووالئحلأعموووىحل حلأن ووودنا:حلس  جنووواحل،حلفربنووواحل:حلأنحلأموودحللانجوووااحل،حلفرووواوحل

حل.حلأفعمالانسنحلأن ماحل،حلأك  ماحلتن دسن 
 الفصل الناشر

 (في  وادر الككاح  )
موووولحلسوووودأهحلكووووانحلساووووال حلفالذوووواحلكثوووورحلموووولحلحل9سن وووود حل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل

أوواحل سواوحلسهللحلموواحل:حل وواةحلأ ولكلحلعولحللوو الهلحل،حلفوبنتحلموونذلحلسمودألحلفراكوتحلس  وبم حل،حلفاسو رنب  حلسكن
أاوبيحلسهللحلنسسورتطعوحلفروبحلسس شوذبحل:حلأخووحل،حلفرواوحل:حلفراكوتحلحل؟نمواحلهواحلمنوك:حللاوحلحل؟فع حلفالن

 نطووحل،حل:حللاكوتحلحل؟نمواحلهواحلمنوك:حلفرواوحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلمواحلفعو حلفوالن:حل،حلفضعبتحلذككحل حللاكوتحل
موواحلكنووتحل:حلحل9نسذ هتحل،حلفروواوحل سوواوحلسهللحل:حلشووذبحل،حلفراكووتحلساووبيحلسهللحلنسسوورتطعوحلفرووبحلسس :حللوواوحل

حل.حل رحل أأتحلهاهتحلس دأل[حلهاسحلكب حل]حلأ لحلأنحلس دألحلفبحلللنطذاحل
حل.حلااللحلس دألحلن بهاحلسحللال ذاحلكضل حلاالأاحلسحلسجلاملحلمخ احلنعشدألحلد طه:حلحل6نلاوحل
ض وو محل،حل نحلسهللحلتنووا كحلنتعواىلحلخووصحل سواك حلم وا محلس خووالقحل،حلفوام حناسحلأن:حللواوحلحل7نعنو حل

:حلف نحلكانحلفال محلمنذاحلسوةحلفااوبنسحلسهللحلعلنطو حلنس غنواسحل كالو حلسحلسكلأوادلحلمنذواحل،حلنذكودحلمنذواحلعشودلحل
حل.حلسكالر حلنسكرناعهحلنسك ربحلنسكش دحلنسنبمحلن  لحلسنبقحلنسك  اةحلنسك رلحلنسكشجاعهحلنس دنل

حل
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بس حل،حلفلمواحلس ودألحلنسكبسلوهحلنسكو:حلسكشوؤمحلسحلسكثالاوهحل:حلحل7ف اسكدنسحلسكشوؤمحلعنوبهتحل،حلفرواوحلحل7نعن حل
نأمووواحلسكوووبس حل.حلنأمووواحلسكبسلوووهحلف ووواةحلخبرذووواحلنمنعذووواحل ذدهوووا.حلسوووؤمحلس ووودألحلف ثووودلحلمذدهووواحلنعرووواقحل نطذوووا
حل.حلفلالقحلسا  ذاحلنسدحلطرسهناحلنكثدلحلعالافا

لواكاسحلحل؟نمواحلأاونلحللواك لنا:حللواوحلحل؟ماحلككحل حلت لنا:حل3لال حلكعال ىحلللحلمدميحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلاساسحلف ناسحلن نحلماتاسحلأ لناسنماحلأانلحللا ن دحل،حل نحلع:حلأاكبحلككحل،حللاوحل:حل

أواحل سواوحل:حلسجلذادحل،حلفراكتحلسمودألحلحل6ذكدحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحل أبحلللحلعبوحل،حلعلحليلاو حل
لبوىحل،حلكبمودألحلمواحللو حلابذواحل ىلحلنيوعذاحل حل ىلحلفطامذواحلمولحل:حلفرواوحلحل؟سهللحلماحلكبن اةحلمولحلهواسحلسووة

حل.حلمث حلمنلكهحلسكشذالبحلس طدحلكا دسلطحلسحلسنال حلسهللحل،حلف نحلهب تحلفالماحلل حلذككحلكانحلهلا
أخدطواسحلمولحل:حل ذسحل لودتحلن دلحلس ودألحللواوحلحل8كوانحلعبووحللولحلسن و حل:حللواوحلحل7عولحلسكنوالدحل

حل.حلسحلسكنالتحلملحلسكن اةحل،حل حلت انحلس دألحلأنوحلنا دحل ىلحلعا ت 
 نحلسهللحلتنوا كحلنتعواىلحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل:،حلعلحلسك ادقحل،حلعلحليلاو حلحل(1)علحلمعاذحل

نكودهتحلس ولحل.حلكودهتحلك ومحلسكعنو حلسحلسك والل:حلالضاحلنعشودألحلخ وبهحلنهنواكمحلعنذواحلكدهتحلك محلأأ ذاحلس مهحلن
نكودهتحلسكن ودحل ىلحلفودناحلسكن واةحلنلواوحل.حلنكدهتحلسك طبلحلسحلسكبن .حلنكدهتحلسكلحكحلل حلسكرنا .حلسحلسك الت

.حلنكودهتحلسكنوامحللنو حلسكعشواةحلس خوودل.حلأوا ثحلسنودس:حلنكودهتحلسك والمحلعنوبحلسجلموايفحلنلواوحل.حلأوا ثحلسكعموى:حل
نكووودهتحلسسامعوووهحلحتوووتحل.حلنكووودهتحلسك  ووو حلحتوووتحلسك وووماةحلل ووورحلمتووول .حلكعشووواةحلس خووودلنكووودهتحلسنوووبأ حللعوووبحلس

حل.حلسك ماة
نكوودهتحلدخوواوحل.حلسحلس هنووا حلعمووا حلنسوو انحلموولحلس الو ووه:حلنكوودهتحلدخوواوحلس هنووا حل  حلمتوول حلنلوواوحل

نكودهتحل.حلنكدهتحلسك والمحللو حلس ذسنحلنس لاموهحلسحلاواللحلسك وبسلحل ورحلترلوىحلسك والل.حلسنماماتحل  حلمتل 
موولحلنووامحلعبووىحلسووطححلغوورحل:حلنكوودهتحلسكنووامحلفوواقحلسووطححلكووالئحلمحجوودحلنلوواوحل.حلهالجانوو حل كووااحلسكنحوودحلس

حل.حلنكدهتحلأنحلأنامحلسكدط حلن بهت.حلمجدحللدوتحلمن حلسكامه
نكدهتحلأنحلأ شىحلسمدأت حلنهوحل اوئحل،حلف نحلغشالذاحلف داحلسكاكوبحلعوانماحلأنحلألودصحلفوالحلأبواملحل

حلنكدهتحلأنحلأ شىحلسكدط حلس دألحلنلبحلس  بمحل رحلأ    حلملحل   الم حل.حل  حلنض  
حل__________________

وحلنكعوو حلهوواحلمعوواذحللوولحلكثوورحلسك  وواووحلسك وواسحل،حلس عوودن حلمعوواذحللالووايفحلس كال ووهحلأنحللالووايفحلسك وودسلالئحل،حلكووانحلموولحلسووالا حلحل1
حل.حلنملحلخاسا حلنارات حل7أاحااحلسك ادقحل

حل
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نكودهتحلأنحلأو  بمحلسكدطو حلعوانماحل  حل.حلسكايحل أ حل،حلف نحلفع حلنخداحلسكاكبحلعانماحلفالحلأباملحل  حلنض  
.حلنكوودهتحلسكنواوحلعبووىحلسوا ىحلهنوودحلطووا .حلفوودحلموولحلسسوانمحلكضوودس كحلمولحلس سووب:حل سيفحلنلواوحلنلالنذمواحللووب حلذ

نكودهتحلأنحلأن عو حل.حلنكودهتحلأنحليوبثحلسكدطو حلحتوتحلسوجدلحللوبحلأأنعوتحلأنحللبوهحللوبحلأأنعوتحلوحلأعوينحلأمثودتحلو
نكودهتحلسكونضكحل.حلنكودهتحلأنحلأوبخ حلسكنالوتحلس  بومحل  حلأنحلأ وانحللو حلأبأو حلسودساحلأنحلنوا .حلسكدط حلنهاحللواوم

حل.حلسحلسك الل
أكثوودحلأهوو حلسجلنووهحلموولحلس   لووعض حلسكن وواةحل،حلعبوومحلسهللحليووعضذلحل:حللوواوحلحل7أ حلعنووبحلسهللحلحلعوول
حل.حلفداذل

لواوحلحل؟أأن دحلس مباكحل ىلحلسعدحلما تو :حلحل7لبتحل  حلعنبحلسهللحل:حلعلحل سحاقحلللحلعما حللاوحل
حل.حلنعمحل،حلن ىلحلسالذا:حل

حل3عبووووىحلفا مووووهحلحل6دخوووو حل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7موووولحلك ووووااحلعموووولحلسكنالووووانحل،حلعوووولحلسك ووووادقحل
 وواحلحل6ذوواحلك وواةحلموولحلابووهحلس لوو حلنهوووحلتطحوولحللالووبهاحلنتديوولحلنكووبهاحل،حلفووبمعتحلعالنوواحل سوواوحلسهللحلنعبال

ولسدوف  نطيدك حل)أاحللن اهتحلتعجبوحلمدس لحلسكبنالاحلهالنلحلس خدلحلفربحلأنلوحلسهللحلعبوحل:حلأل دهاحل،حلفراوحل
حل.حل(3)سك ا حلنسكالدحل،حلعلحلسكلهديحل:حلسكثبهحل.حل(1)حل(حلربك فترضى

أجوا حلكبدطو حل:حللبوتحلكو حل:حللواوحلحل7،حلعولحلسكديواحلحلملحلك ااحلسكبناسحل،حلعلحلمموبحللولحل سوحاق
حل.حل :حللاوحلحل؟سن وحلأنحلأبخ حلعبىحلن اوناحلأنانهللحلسكاياةحلفر حلملحلسعا هل

:حلأ ووبمحلعبوىحلسكن وواةحلنكوانحلأ وودهتحلأنحلأ وبمحلعبووىحلسكشوالهحلموونذلحلنلوواوحلحل7نكوانحلأموورحلس وؤمن حل
حل.حلأختا حلأنحلأعجنينحلااأاحلفالبخ حلعبوحلملحلس  حلأكثدحلساحلأ ب حلملحلس طد

 حل:حللواوحلحل؟هو حلأ وافححلسكدطو حلس ودألحلكال وتحللوايحلمودم:حلحل7ألواحلعنوبحلسهللحلحل(7)ألال رحلحلنسلو
حل.حل،حل  حلملحلن سةحلسكثاا

حل__________________
حل.حل1يأهحل:حلوحلسا لحلسكلحىحلحل1
وحلنكعب حلهاحلألامن ا حلممبحللولحلأاوبحلس  هوديحلسهلودنيحلسكب وايحلاوا  حلك وااحلسك ذواأ حلسحلسكب وهحلنغورهتحلنكوانحل أسواحلسحلحل3

لانوبأ حل،حلن دحلل وبسدحلنأسودت حلسكردسمطوهحلف و لحلسكنادأوهحلنلرووحلفوالذمحلدهودسحل واأالحلفاسو ضادحلمولحلموان أمحلأكضا واحلحلسكب هحلعا فا
حل.حل73اهحلنناسد حلكثرلحل،حلتاسحلسنهحل

كالو حللولحلسكن ورتيحل،حلنعنوبحلسهللحلسلولحلمموبحل:حلوحلألال ورحلس شوذا حلعبوىحلأك ونهحلأاوحااحلسكضولحلأطبوقحلعبوىحلااعوهحلأسوذدهاحلحل7
حلحل.لحلسكر محلس سبيحل،حلنهمحلارالس سبيحل،حلنألاممبحلي حلل

حل
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:حللووواوحلحل؟كالوووشحلأ وووبملحل ذسحلدخبوولحلعبوووىحلسكروووام:حلعوولحلسكن ووواةحلحل(1)سووولك حلسك وووالا وحلحل7نعنوو حل
حل.حلسك المحلعبال م:حلنسكدط حلأراوحل.حلعبال محلسك الم:حلس دألحلتراوحل

حل.حلماحلكثدحلسعدحل ط حللطحل  حللبتحلسذات :حللاوحلحل8نعن حل،حلعلحلعبوحل
أتووب يحلموولحلأأوولحلاووا حلمذووا حلسكن وواةحل:حلحل7لوواوحليلحلألوواطعضدحل:حلعوولحلممووبحللوولحل سووحاقحللوواوحل

 نحلسمحل نالنووهحللنووتحلأ حلسووضالانحلكانووتحلسحلسننشووهحلف طنذوواحل:حل حل،حللوواوحل:حللبووتحلحل؟أ لعووهحلي  حلد هووم
،حلف وواقحلعنوو حلسكنجاسوووحلأ لعووهحلي  حلد هوومحل،حلفموولحل حلهووؤ ةحلألخوواننحللوو حل،حلفلموواحلس اوو حلحل6سكنوو حل

حل.حل(3)فاان احلعشدلحلأنلالهحلننلحل
حل(7)عبوووحلفالموهحلنفحوو حلأ وضبهاحلعبووىحل ذودحلسكطدأووقحلمودحلحل7 نحلعبالوواحل:حلعولحلسك وو اهحلل سونادهتحل

 ن حل حلأنن وحلأنحلأ ونعاسحلمواحل:حللاوحلحل؟ملحلفعبتحلذككحلأاحلأمرحلس ؤمن :حللاطذ حل،حلفرال حلك حلحل7فلعدمحل
حل.حلأ نعانحلنهاحلملحلس ن دحل  حلأنحلأاس نهتحل ال حل حلأدسهتحل ط حلن حلسمدأل

 ودهتحلملحلتدتووبحلمولحلن وودحل ىلحلسمودألحلفدفولحلل وودهتحل ىلحلسك وماةحلأنحلغمووئحلل:حللوواوحلحل7عولحلسك وادقحل
حل.حل كال حلل دهتحل رحلألنط حلسهللحلملحلسنا حلسكع 

حل.حلأنوحلسكن دلحلككحل،حلنسكثانالهحلعبالكحل،حلنسكثاكثهحلفالذاحلسهلالك:حلحل7نلاوحل
حل.حل حلللسحلأنحلأن دحلسكدط حل ىلحلسعدحلسم حلأنحلسخ  حلسنحلسلن  :حللاوحلحل7علحلسكنالدحل

 ستحل ذسحلكبمودألحلعشودحلعواحل:حللواوحلحل:ملحلاحالضهحلسكدياحل،حلعلحليلاو حل،حلعلحلعبوحللولحلأ حل اكو حل
حل.حلن ذسحلماتتحلسرتتحلعا سأاحلكبذا[حلنس بلحل]حلتلنطتحلسرتتحلعا لحل

حل__________________
حل.حل8وحلهاحل سحاقحلللحلعما حل،حلك حلأا حلنكانحلفطحوحل  حلأن حلارهحلنأاب حلمع مبحلعبال حل،حل ن حلعلحلسك ادقحلنسك ا محلحل1
لنووتحلأ حلسووضالانحلسكردسووالهحلحلنأمحل نالنووهحلهوووحل مبووه.حلطوولةحلموولحلأطوولسةحلسكد وو :حلنس نلالووهحل.حلسكن ووشحلموولحلكوو حلسوووة:حلوحلسكوونلحلحل3

س ماأهحلن  احلكنالتحللالن ذاحل نالنهحللنتحلعنالبسهللحلللحلطحمولحل،حل هنواحلأسوبمتحلم وهحللوبمياحلنهواطدتحل ىلحلسننشوهحلمولحل نطذواحل
عنالبسهللحلللحلطحملحلس سبيحلنتن دحلهاحللاننشهحلنماتحلفاحل،حلنألتحلسمحل نالنوهحلأنحلت ن ودحلنتثنوتحلعبوىحل سوالمذاحلفلنطذواحل

حل.حلهحلستحلنماتتحلسنهحلأ للحلنأ لع هوحللاننشهحلسحلسنحل6 ساوحلسهللحل
حلوحلحل7 حلوحللاك  ود كرو حل  اعالو حللولحلأ حل أوادحلم وبمحلسك و اهحلسك واسحل،حل:حلنسك و اهحل.حلطامعذوا:حلوحلسوضبحلسكواكدحلأنثواهتحلسوضادس

حل.حل7لايوحلس اا حلملحلأاحااحلسك ادقحل
حل
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أووواحل احلأيحلس عمووواوحل:حلحل7لووواوحلماسوووىحل:حللووواوحلحل7مووولحلك وووااحلسحملاسووولحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
 وو حلس  ضووواوحل،حلفوو هحلفطوودأمحلعبووىحلتا الوووبيحلفوو نحلأموو ذمحلأدخبوو ذمحلطنووويتحلحل:لوواوحلحل؟أفلوو حلعنووبك

حل.حللدايت
ل وو حلسكنذالمووهحلن وونئحل:حلألووا حلسكووانااحلاالاووهحل:حللوواوحلحل7موولحلك ووااحلسحملاسوولحل،حلعوولحلسك ووادقحل

حل.حلمذدحلس دألحلنمنلحلس طرحلأطدهت
حل.حل حلت اكاسحلسحلمذا حلسكن اةحلفال انحلعبسنل:حللاوحلحل7ملحلك ااحلناسد حلسن مهحل،حلعلحلعبوحل

لبوتحل هحلأ دتحلأنحلأتوولناحلسمودألحلن نحلألووايحل:حللواوحلحل7،حلعولحلسك ووادقحلحل(1)أ حلأعضووا حلعولحلسلولحل
حل.حلتلناحلسكايحلهاأتحلنديفحلسكيتحلها حلألاسك:حلأ سدحلغرهاحل،حللاوحل

مولحلمولحلسموودألحلت وبلتحلعبوىحل نطذوواحلمذدهواحللنوو حل:حلحل6لواوحلسكنوو حل:حللواوحلحل:نعنو حل،حلعولحليلاووو حل
أووواحل سووواوحلسهللحلف الوووشحلسهلموووهحللعوووبحل:حلحلأنحلأوووبخ حلفووواحل  حلك ووو حلسهللحلهلووواحلل ووو حلدأنوووا حلع وووقحل لنوووهحل،حللالووو 

حل.حل  احلذككحلملحلس ادلحلنس كضه:حلفراوحلحل؟سكبخاو
 نحلسبمانحل يوحلسهللحلعن حلتلناحلسمودألحلغنالوهحلفوبخ حلفو ذسحل:حلعلحلسن  حلللحلس   ا حلأدفع حللاوحل
فو ذسحل:حل نحللالو  محلنودمحلأنحللوبحلحتاكوتحلفالو حلسك عنوهحل،حللواوحل:حلسكنالتحلفال حلسكضدشحل،حلفرواوحل يووحلسهللحلعنو حل

مولحلسختواحلطا أوهحل حلألتالذواحل حلأتوتحل:حلفرواكاسحلكضالنوهحلسمدأتوكحل،حللواوحلحل؟ ولحلهواهت:حل،حلفراوحلطا أهحلة مهحل
حل.حلمدماحلكانحلن  حلذككحلعبال 

حل.حلملحلسختاحلطا أهحلفباللأاحلسحلك حلأ لع حلأاماحلمدل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل ذسحلأتىحلسكدط حلطا أهحل حلأ سدحلأنحلأليتحلس خد حلتايل:حللاوحلحل7نعن حل

 حلت رتيوووعاسحلسنمرووواةحل،حلفووو نحلسكبووووحل:حلكوووانحلأرووواوحلحلحل7عبالووواحل نحل:حللووواوحلحل8نعنووو حل،حلعووولحلألالووو حل
حل.حل حلت رتيعاسحلسنمراةحل،حلف نحلسكاكبحلأش حلعبال :حلحل9أ ب حلسكطنايفحلنلاوحلسكن حل

حل نحلسهللحل:حلحل9لاوحلسكن حل:حللاوحلحل(3)ملحلك ااحلسكضددنسحل،حلعلحلعمدنحلللحلأ حلسبمهحل
حل__________________

نكودميحلعبالو حلنمواتحلسحلأأامو حل،حلاروهحلحل7بيحلسك اسحلملحلأاوحااحلسك وادقحلوحلهاحلألاممبحلعنبحلسهللحلللحلأ حلأعضا حلنسلبحلسكعنحل1
حل.حل8نكانحلملحل اس يحلسك ادل حل.حلطبال حلسحلأاحالناحلنكانحللا واحلأردأحلسحلم جبحلسك افهحلنك حلك اا

حل.حلنن هتحلسكنحدألحلنل  حلمع حلل ض حل7نكانحلملحلأاحال حلنأاحااحلعبوحلحل6وحلكانحلللحلأ حلسبمهحل لال حل ساوحلسهللحلحل3
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل375

لحلعشوودلحلأل ووامحل،حلفجعوو حلكبن وواةحلت ووعهحلنكبدطوواوحلنس ووبلحلنكووا حلذكووكحلك  ووالطلحلعلنطوو حلل وومحلسنالووا
حل.حلحتتحلذكا كمحلكماحلت  الطحلسكنذاومحلذكا ها

سحلسوونال حلسهللحلحل(1) نحلكبموودألحلسحلابذوواحل ىلحلنيووعذاحل ىلحلف وواهلاحلموولحلس طوودحلكووا دسلطحل:حلحل7لوواوحل
حل.حل،حلف نحلهب تحلفالماحلل حلذككحلفبذاحلأطدحلسذالب

حل.حل  امحلسكن اةحل  حلأهناحلمن اسه نحلكبم نث حلأ  اماحلكل:حلحل7نلاوحل
 ذسحلنكبتحلس دألحلفبال لحلأنوحلماحلتلك حلسكد  حل،حلف نحلملحلأ لحل   حلف مدحلف نو حلكواحلحل:حلحل7نلاوحل

حل.حل7  حلنكبتحلعال ىحلحل3كانحلسوةحلأفل حلمن حلأ عم حلسهللحلمدميحل
 حلتلنوواسحلفالوواه حلسهللحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حل

حل.حل نحللينحلفالنحل ناسحلفلنتحلن امهم.حلطاسف محل،حلنعضاسحلتعشحلن امكمكالحلن او محلملحلأ
 حليوو حل موودألحلأنحلتنووامحل وورحلتعوودمحلنض ووذاحلعبووىحل نطذوواحل،حلختبوولحلاالافوواحلنتووبخ حل:حلحل9نلوواوحل

حل.حلمع حلسحلناف حلف بلقحلطببهاحلاببهتحل،حلف ذسحلفعبتحلذككحلفربحلعديتحلنض ذا
حل.حلسس ربقحلسجلنهحل دمحلسهللحلعبىحلك حلذيحلدلدحلم  ن ححلسجلباسحلعبى:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلملحللن حلغالماحللشذالحلأجلم حلسهللحلأامحلسكرالامهحللبجامحلملحلسكنا :حلحل9نلاوحلسكن حل
حل.حلملحلأم لحلملحلنض  حل اوعاحلأبع حلل حلأكرىحلسهللحلعبال حلسذالحلسكن اة:حللاوحلحل7نعلحلعبوحل

 نحلسهللحلتعواىلحلطعو حلسوذالحلس وؤملحلسحلاوبن حلنطعو حلسوذالحلسك وافدحلسحل:حللواوحلحل7عولحلسك وادقحل
حل.حلدلدهت

حل.حلملحل ناحلكدمي  حلملحلسا احلسنمدحلفربحللطلحل ا :حلاوحللحل7نعن حل
حل.حلس  لوحلسحلأبحلس دألحلسك انهحلكاكدمححلسحلأبحلسك ا يحلس دأبحلنط حلسهلل:حلحل7ملحلسكضددنسحللاوحل

حل.حلمدنسحلن اةكمحللاك لوحل،حلف ن حلخرحلهللحلنأ أل:حلحل7نلاوحل
لحل حلأضعبووولحلأ وووبكمحلأمووودسحل ووورحلأ  شووورحل،حلفووو نحلملحلجوووبحلمووو:حلحل6لووواوحلسكنووو حل:حلعوولحلأنوووئحللووواوحل

حل.حلأ  شرحلفبال  شرحلسمدأت حل حلخياكضذاحل،حلف نحلسحلخالفذاحللدكه
حل__________________

حل.حلسساهبحل،حلنأاب حلس دسلنهحلنس ال مهحلعبىحلس مد:حلوحلس دسلطحلحل1
حل
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حل.حلنعمحلسكبذاحلس  لوحلكبمدألحلسك انه:حلحل6نلاوحلسكن حل
 حلأ وووا حلموووولحلنأ غووومحلسهللحلأنوووشحلمووولحل.حلأ حلغالوووا سحلنأنووواحلأغووورحلمنووو حل7كوووانحل لووودسهالمحل:حلحل6نلووواوحل

حل.حلس ؤمن 
 نحلسكن وواةحل ذسحلغوودنحل.حلنسن ووبحلهوواحلأاوو حلسك ضوود.حلغوورلحلسكن وواةحلسن ووب:حللوواوحلحل7عوولحلسكنووالدحل

حل.حلغلوحلن ذسحلغلوحلكضدنحل  حلس  بماتحلمنذل
 نحلسهللحلتنوووا كحلنتعووواىلحلملحلجعووو حلسك ووورلحلكبن ووواةحل:حليلحلحل7لووواوحل:حللووواوحلحل7،حلعنووو حلحل(1) نيحلطوووالدحل

أ و حلكبدطوواوحلأ لولحل دسوودحلنمواحلمب ووتحلميالنو حلنملحليو حلكبموودألحلحلن  واحلطعو حلسك ورلحلكبدطوواوحل،حل نحلسهللحللوب
نأموواحل.حل  حل نطذواحلن ووبهتحل،حلفوو نحلل وتحلموولحل نطذوواحلغوورهتحلكانوتحلعنووبسهللحل سنالووهحلن  وواحلت وا حلموولحلس ن وودست

حل.حلس ؤمناتحلفال
حل؟عوولحللنووايفحلسكن وواةحلموولحلسن وونانحل7سوولكتحلسكديوواحل:حلعوولحلممووبحللوولحل  اعالوو حللوولحلللأوو حللوواوحل

 حل،حل:حللوواوحلحل؟نكوواناسحلأ وودس س:حل حلأ روونعلحل،حللبووتحلحل7أ حلسن وولحلحلكوواناسحلأووبخبانحلعبووىحللنووات:حلفروواوحل
حل.حل :حللاوحلحل؟فا  دس حلأ رنعلحلمنذم:حللبتحل

حل__________________
حل.حل:وحلنسك اهدحلهاحلطالدحلللحلألأبحلسجلعضوحلملحلخاسصحلأاحافمحلحل1
حل
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 الواب التاسع
 (في آداب السفر وما  تنلق به ، ثما يا فصوأ  )

حلدساسآلحل حليلدهتحلسكضرال حلنملحلعماعهحلسحللهاسحلسكنااحلة ا حلملحلك ااحلم
 [احلنغري]حل ا يحلأ حل اوحلسهللحلعمدهتحل

 الفصل اخوأ
 (في السفر واخوقاح المحمود  والمذموما له  )

أنحلعبووووىحل:حلحل7لوووواوحلسحل  موووهحليوحلدسندحلحل7 ن حلعمووودحللوووولحلأ حلس روووبسمحل،حلعوووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلمدمهحل عاشحلأنحلكالحلسحلغرحلمدمحلتلندحل عادحلأن:حلسكعال حلأنحل حلأ انحل اعناحل  حلسحلاالثحل

حل.حلسافدنسحلت حاسحل،حلنطاهبنسحلت نماسحل،حلن جاسحلت   ناس:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلسافدنسحل،حلف ن محل نحلملحلت نماسحلما حلأفب حلعرال:حلحل6نلاوحلسكن حل
حل.حلسك ضدحلماللسنحلسكرامحل6نلاوحلسكن حل

حل.حلفالذاحل اطه ذسحلسن حلسهللحلكبعنبحلسكد قحلسحلأ محلطع حلك حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
موولحلأ سدحلسك ووضدحلفبال ووافدحلسحلأووامحلسك وونتحل،حلفبوواحلأنحل جوودسحل سوحلعوولحلطنوو حلسحل:حللوواوحلحل7عنوو حل

نموولحلتعووا تحلعبالوو حلسنوواسو،حلفبالبوو مئحل بنذوواحلأووامحلسكثالاوواةحل.حلأووامحلسك وونتحلكووددهتحلسهللحلتعوواىلحل ىلحلم انوو 
حل.حل7ف ن حلسكالامحلسكايحلأ نحلسهللحلفال حلسنبأبحلكبسندحل
حل.حل حلللسحلكب دناحلكب ضدحلكالبهحلسجلمعه:حلأن حللاوحلحل7ن حلن ن حل لدسهالمحلللحلأ حلي حلس بهحل،حلع

أوووووامحل:حلحل7:حلنلووووواوحل.حلأ وووووافدحلأوووووامحلسنموووووالئحل6كوووووانحل سووووواوحلسهللحل:حللووووواوحلحل7عووووولحلأ حلطعضووووودحل
حل.حلسنمالئحلأامحلين حلسهللحلن ساك حلنمالو   

حل
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أنحلأ ووافدحلفالوو حلأووامحلسجلمعووهحلنكووانحل ذسحلحل6كووانحلأ وو حلس أووامحل ىلحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلأنووئحللوواوحل
حل.حل رهتأ سدحلسضدسحلك لنحلن  حلل

حل؟أ ولك حلعولحلسنودناحلأوامحلس  لعواةحل حلتوبن حل7نك  حللعئحلسكن بسدأ حل ىلحلأ حلسن لحلسكثواهحل
ملحلخوداحلأوامحلس  لعواةحل حلتوبن حلخالفواحلعبوىحلأهو حلسكطورلحلنلووحلمولحلكو حليفوهحلنعواسحلمولحل:حلحل7ف   حل

حل.حلك حلعاههحلنللىحلسهللحلك حل اط  
حل.حلكبال عبال محللاك رحللاكبال حل،حلف نحلس  محلتطا حللا:حلحل9نلاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلس  محلتطا حلملحليخدحلسكبال :حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

 حلختووداحلأووامحلسجلمعووهحلسحل اطووهحل،حلفوو ذسحلكووانحلأووامحلسك وونتحلن بعووتحلسكشوومئحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلفاخداحلسحل اط ك

حل):حلعولحللواوحلسهللحلعلنطو حلحل7ألاحلعنوبحلسهللحل[حلنعنبحلسهللحلللحلسنانحل]حلحل(1)نسلوحلألاأأااحلسنلس حل
حلحل؟(3)حل(حلفي اخر  وابتغوا من فضل اهللفإذا قضيت الصال  فا تشروا 

حل.حلسك اللحلأامحلسجلمعهحلنس ن شا حلأامحلسك نت:حلفراوحل
ستوووقحلسنوووودناحل ىلحلسك وووضدحلسحلسكالووووامحلسكثاكوووو حلمووولحلسكشووووذدحلنسكدسلووولحلموووولحلسكشووووذدحل:حللوووواوحلحل7نعنووو حل

حل(.حلحل7ف هناحلأأامحلمنحاسهحلمدنأهحلعلحلسك ادقحل.حل)حلنسناديحلنسكعشدألحلمن حلنسنامئحلنسكعشدألحلمن 
حل.حلت افدنسحلأامحلس ان حلن حلتطبناسحلفال حل اطهحل :حلحل7نلاوحل

ملحلك ااحلعالانحلس خنوا حل،حلعولحلسكديواحل،حلعولحليلاوو حل،حلعولحلأمورحلس وؤمن حلاوباستحلسهللحلعبوالذمحل
نأامحلس ان حلأوامحلسوضدحل.حلنأامحلس  بحلأامحلغدسحلنلناة.حلأامحلسك نتحلأامحلم دحلنخبأعه:حلأاع حللاوحل

نأوامحلسنموالئحلأوامحل.حلامحلسؤمحلأ طرحلفال حلسكناسنأامحلس  لعاةحلأ.حلنأامحلسكثالااةحلأامحل داحلندم.حلن ب 
حل.حلسكبخاوحلعبىحلس مدسةحلنللاةحلسناسو،حل،حلنأامحلسجلمعهحلأامحلخطنهحلنن اح

حل__________________
وحلهواحل لودسهالمحللولحلعثموانحلسك واسحل،حلس  و حللول حلأأوااحلسنولس حل،حلاروهحلكنورحلس نلكوهحلنكو حلك وااحل ن حلعولحلسك وادقحلنسك وا محلحل1
حل.حل8
حل.حل11:حلوحلسا لحلسجلمعهحليأهحلحل3

حلحل(حل16م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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:حل،حلفرووواوحلحل7أ دنووواحلأنحللوووداحلفجثنووواحلن وووبمحلعبوووىحلأ حلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلأ حلأأوووااحلسنووولس حللووواوحل
فليحلأامحلأع محلسؤماحلملحلأامحلس ان حل،حلفروبناحلفالو حل:حلنعمحل،حللاوحل:حللبناحلحل؟كلن محل بن محللدكهحلس ان 

حل.حلسكثالااةحلننالناحلنستضلحلسكا وحلعناحل،حل حلختدطاسحلأامحلس ان حلنسخدطاسحلأام
حل.حلملحلسافدحلأنحلتلناحلنسكرمدحلسحلسكعرداحلملحلأدحلسن  :حللاوحلحل7نعن حل

 هحللووبحلسل بالووتحلفوواسحلسكعبوومحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حل نيحلعوولحلعنووبحلس بووكحللوولحلأعوو حللوواوحل
ن ذسحل أأوووتحل.حلفا أوووبحلسناطوووهحلفووو ذسحلن ووودتحلسحلسكطووواكلحلن أأوووتحلسكطووواكلحلسكشووودحلطب وووتحلنملحلأذهووو حلفالذوووا

نكووانحل.حلأ وودقحلك نووك:حلنعوومحل،حللوواوحل:حللبووتحلحل؟ترلووو:حلاطووهحل،حلفروواوحليلحلسكطوواكلحلسنوورحلذهنووتحلسحلسن
حل.حلأ دهتحلأنحلأ افدحلسكدط حلأنحلألناحلنسكرمدحلسحلسحملاقحل7أمرحلس ؤمن حل

سك وودساحلسكنوواعقحلعوولحل:حلسكشووؤمحلكبم ووافدحلسحل دأروو حلسحلسوو هحل:حللوواوحلحل8عوولحلماسووىحللوولحلطعضوودحل
نهوواحلمرطولحلعبووىحلذننوو حلحلنسكوواو حلسكعوانيحلسكووايحلأعووايحلسحلنطو حلسكدطوو .حلنسك بوو حلسكناسودحلكاننوو .حلميالنو 

نس ودألحل.حلنسكناموهحلسك وا خه.حلنسك و حلسك واوححلمولحلميو حل ىلحلمشواو.حل(1)أعايحل حلأدتضلحل حلأن ضئحلاالاواحل
،حلفمولحلأنطوئحلسحلنض و حلمونذلحلسوالتاحلحل(7)نس توانحلسكعلوناةحلأعوينحلسجلوبعاةحل.حل(3)سكشمطاةحلأد حلنطذذاحل

فالع وومحل:حللوواوحلحلسع  وومتحللووكحلأوواحل احلموولحلسوودحلموواحلأطووبحلسحلنض وووحلفاع وومينحلموولحلذكووكحل،:حلفبالروو حل
حل.حلملحلذكك

أ وووودهتحلسك ووووضدحلسحلسوووووةحلموووولحلس أووووامحلس  دنهووووهحل،حل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسنبوووو حل،حلعوووولحلأ حلعنووووبحلسهللحل
حل.حلسف  ححلسضدكحللاك بلهحلنسلدأحليأهحلسك دسوحل ذسحللبسحلكك:حلس  لعاةحلنغرهتحل،حلنلاوحل

 جووواسحلنسع مووودنسحلت وووححلألوووبسن محلنت  ووولحلأ  سل ووومحل:حلحل7لووواوحل أووولحلسكعالوووبألحل:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حل محلنمؤناتحلعالاك منت ضاسحلمؤنات
حل.حلماحلنطبحلأملحلس شوحل(حلإ ا ح زلكاهحل)حلكاحل ،حل ط حلماسالاحلفردأ:حللاوحلحل7نعن حل
.حل وو حلأدكوو حلدسل وو حل  حلنوولوحلمنذوواحلسووا احلم ضووا سحلكوو حل( إ ددا ح زلكدداهحل)حلموولحلأروودأحلأ ووب:حلحل7نلوواوحل

نأنحلسكنعوورحل ذسحل وو،حلعبالوو حلسوونلحل جوواتحلاوورحلموولحلنعوومحل.حلنكرا وذوواحلأاروو حلعبووىحلسكووبنساحلموولحلسنبأووب
حل.حلسجلنه

حل__________________
حل.حلطبئحلعبىحل س  حلنأك قحل كال  حللا  محلنن  حلسالال :حلنألعىحلسكاو حل.حلااتحلسك نايفحلملحلسكاو حلنغرهت:حلوحلسكعاسةحلحل1
حل.حلس دألحلسكيتحللالامحلسعدحل أسذاحلخياكطحلساسدها:حلوحلسكشمطاةحلحل3
حل.حلس رطاعهحلس ذنحلأنحلس نش:حلنسكعلناةحلنسجلبعاةحل.حلسنما ل:حلوحلس تانحلحل7
حل
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 ووو حلحل(حلإ دددا ح زلكددداهحل) نحللوووا  حل:حلكووواحلكوووانحلسووووةحلأ ووونقحلسكروووب حلكربوووتحل:حلحل7حللووواوحلألووواطعضد
حل.حلأ افدحلأنحلخيداحلملحلمنلك حلسرطلحل كال حلسا احل نحلساةحلسهللحلتعاىل

 الفصل الثا ي
 (في إفتتاح السفر بالصدقا وغيرها  )

حل.حلت بقحلنسخداحلأيحلأامحلستت:حللاوحل:حلحل7علحلعنبحلسكدالحلللحلسنجااحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
أأ ووودهتحلسك وووضدحلسحلسووووةحلمووولحلس أوووامحل:حلحل7لبوووتحل  حلعنوووبحلسهللحل:حلعثموووانحللووواوحلحلعووولحلاوووادحللووول

نسلوودأحليأووهحل.حلسف وو ححلسووضدكحللاك ووبلهحلنسخووداحل ذسحللووبسحلكووك:حلفروواوحلحل؟س  دنهووهحلمثوو حلأووامحلس  لعوواةحلنغوورهت
حل.حلسك دسوحلنس  جمحل ذسحللبسحلكك
كنووتحلأن وودحلسحلسكنجووامحلنأعدفذوواحلنأعوود حلسكطوواكلحلفالووبخبينحلموولحل:حللوواوحلحل(1)عوولحل لوولحلأ حلعموورحل

 ذسحلنلوولحلسحلنض ووكحل:حل،حلفروواوحلحل8كووكحلسوووةحل،حلفشوو اتحلذكووكحل ىلحلأ حلسن وولحلماسووىحللوولحلطعضوودحلذ
حل.حلسوةحلف  بقحلعبىحلأنوحلم   حل،حل حلسمئحل،حلف نحلسهللحلعلحلنط حلأبفلحلعنك

حل.حلملحلت بقحلل بلهحل ذسحلأانححلدفلحلسهللحلعن حل ئحلذككحلسكالام:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
كوانحلأ حل ذسحلخوداحل:حللواوحلحل8أ وبياحلملحلك ااحلسحملاسولحل،حلعولحلعنوبحلسهللحللولحلسوبالمانحل،حلعولحل

حل.حلأامحلس  لعاةحلأنحلسحلأامحلأ ده حلسكناسحلملحلماقحلأنحلغرهتحلت بقحلل بلهحل،حل حلخدا
حل.حلملحلت بقحلل بلهحل ذسحلأانححلدفلحلسهللحلعن حل ئحلذككحلسكالام:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

 ذسحلأ سدحلسنوودناحلحل8كوانحلعبووحللولحلسن و حل:حللواوحلحل7عولحلمموبحللولحلم وبمحل،حلعولحلأ حلطعضودحل
حلحللعئحلأماسك حلسسرت حلسك المهحلملحلسهللحلعلنط حلماحلتال دحلك حلنأ انحل ىل

حل__________________
،حلتواسحلحل:وحلهاحلألاأابحلممبحلللحل أوادحللولحلعال وىحلس  ديحلمولحلأاوحااحلس اوايفحلنأد كحلس موامحلسك واللحلنسكثواملحلنسك اسولحلحل1

حل.حلهوحل313سنهحل
حل
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حلعولحلنطو حلنسو دهتحلنت وبقحلمواحلن ذسحلسوبم حلسهللحلنسن ود حلاوبحلسهلل.حلذككحل ذسحلنيلحل طب حلسحلسكدكواا
حل.حلتال دحلك 

 ذسحلأ دتحلسوضدسحلفاسوورتحلسوالم كحلموولحل لووكحلمواحل الووتحللو حلنض ووكحل،حل حلختووداحل:حللوواوحلحل7نعنو حل
سكبذوومحل هحلأ أووبحلسووضدحلكوواسحلنكوواسنحل هحللووبحلسسوورتأتحلسووالميتحلسحلسووضديحلهوواسحلفوواسحلنتلووع حل:حلنتروواوحل

حل.حلنتضع حلمث حلذككحل ذسحلنابتحلس دس.حل ال حلأ بح
 (في حمل النصا  )

أأعجوولحلأ ووبكمحلأنحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلكضووددنسحل،حلعوولحلأنووئحللوولحلماكووكحللوواوحلموولحلك ووااحلس
،حلأووبعمحلعبالذوواحل ذسحلأعالوواحلنجوودحلفوواحلس وواةحلنميووالطحلفوواحلس ذ حلحل(1)أ  وواحلسحلأووبهتحلع وواحلسحلأسووضب حلع ووا لحل

حل.حلعلحلسكطدأقحلنأر  حلفاحلسهلاسمحلنأرات حلفاحلسك نايفحلنأ  اهاحللنبهحللل محلفالل
حل.حل:سكع احلعالمهحلس ؤملحلنسنهحلس ننالاةحلا حل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل

س شوووحللاكع وواحلموولحلسك اسيوولحلنأ  وو حلكوو حلل وو حل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلأمحلسووبمهحللاكووتحل
حل.حلخطالحلأكشحل  نهحلنأدفلحلك حلأكشحلد طه

ولمددا حل)حل:موولحلخووداحلسحلسووضدحلنمعوو حلع وواحلكووا حلموودحلنتووالحلهوواهتحلس أووهحل:حلحل7لوواوحلأموورحلس ووؤمن حل
واهلل علددى مددا  قددوأ حل):حل ىلحللاكوو حلحل(حلي سددواء السددويلحو دده حلقدداء مددد ن قدداأ عسددى ربددي حل  هددد ك

أمن حلسهللحلملحلك حلسنلحليا حلنملحلك حلكصحلعادحلنملحلك حلذستحلاوهحل ورحلأدطولحل ىلحلأهبو حلحل(3)حل(وايل 
لواوحل:حلحل7نلواوحل.حلنمنلك حلنكانحلمع حلسونعهحلنسونعانحلمولحلس عرنواتحلأ و  ضدننحلكو حل ورحلأدطولحلنألوعذا

حل.حلسكشالطانحلا حلسكع احلأنضوحلسكضردحلن حلجان هت:حلحل9 ساوحلسهللحل
نسكنروبحلع واحلكوا حل.حل)حلملحلأ سدحلأنحلتطوايحلكو حلس  محلفبال  واحلع واحلمولحلسكنروب:حلحل9نلاوحلسكن حل

حل.حل(7)(حلمدحل
حل__________________

:حلنسكولاحلوحللاكلومحلفاك شوبأبحلوحل.حلع واحلذستحل احلسحلأسوضبذاحل،حلأ اكولحلعبالذواحلسكدطو :حلوحلسكع وا حلنسكع وا لحلوحلك ضواححلنتضا وهحلوحلحل1
حل.حلنأبعمحلعبالذاحلأيحلأ  لحلعبالذاسنبأبلحلسكيتحلسحلأسض حلسكدمححل،حل

حل.حلسك م:حلنسنمهحلوحللاكلمحلفاك  ضالشحلك ددحلنأاب حلأاووحلوحل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحلسكر صحلحل3
حل.حليداحلملحلسكشجدحلأيحلسكشجدحلسكبا :حلوحلسكنربحلوحللض ح  حلأنحلللم  حلوحلحل7
حل
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نكانووووتحللنوووواسحل سوووودسوال حل،حلسك وووو ا حل.حل:تع وووواسحل،حلف هنوووواحلموووولحلسوووونلحل خوووواسهحلسكننالوووو حل:حلحل6نلوووواوحل
حل.حلشانحلعبىحلسكع احل رحل حلخي اكاسحلسحلمشالذمنسك نا حلمي

 (في التنمم ححت الحكك  )
يووومنتحل ووولحلخيوووداحلمووولحللال ووو حلم عممووواحلحتوووتحل:حللووواوحلحل7مووولحلاووواساحلس عمووواوحل،حلعووولحلسك وووادقحل

حل.حل ن  حلأنحلأدطلحل كال حلسا ا
ملحلخداحلسحلسضدحلفبمحلأب حلسكعماموهحلحتوتحل ن و حلفلاوال حلأملحل حلدنسةحلكو حلفوالحل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلأباملحل  حلنض  
أنووواحلسكلووواملحل ووولحلخوووداحلأدأوووبحلسوووضدسحلم عممووواحلحتوووتحل ن ووو حلأنحل حل:حللووواوحلحل7أ حلسن ووولحلحلعووول

حل.حلأ الن حلسك دقحلنسك دقحلنسندق
 الفصل الثالث

 (فيما  ستحب عكد الخروو إلى السفر  )
 (في الدعاء عكد الخروو  )

موواحلسسوو  بشحل طوو حلعبووىحلأهبوو حل الفووهحلأفلوو حلموولحل كع وو حلأدكعذموواحل ذسحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل
دأووينحلننض وووحلنمووايلحل[حلسكالووامحل]حلسكبذوومحل هحلأسوو ادعكحل:حلناحل ىلحلسووضدهتحلنأروواوحلعنووبحلسك ادأوولحلأ سدحلسنوودحل

،حلسكشاهبحلمناحلنسك او حلنااللحلمواحلأنعموتحللو حلعبووحل،حلسكبذومحلحل(1)نأهبوحلننكبيحلنطرسهحلنأه حل لسنيتحل
سطعبنواحلسحلكنضووكحلنمنعوكحلنعالوواذكحلنعولكحل،حلعوولحلطوا كحلنطوو حلانوامكحلنسم نوولحلعاوواكحلن حل كوو حلغووركحل،حل

نوحلسكايحل حلمياتحلنسنمبحلهللحلسكايحلملحلأ  واحلنكوبسحلنملحلأ ولحلكو حلسودأكحلسحلس بوكحلنملحلتاكبتحلعبىحلس
حل.حلسهللحلأكربحلكنرسحلنسنمبحلهللحلكثرسحلنسنحانحلسهللحلل دلحلنأاالال.حلأ لحلك حلنيلحلملحلسكاوحلنكربهتحلت نرس

 ىلحلحل«حلسكبذومحل هحلأسو اذعكحل»حل: ذسحلأ سدحلسضدسحلالحلعالاك حلسحللالتحل حللاوحلحل7نكانحلألاطعضدحل
حل.حليخدهت

حلكاحلكانحل:حلأراوحلحل8 عتحلماسىحلللحلطعضدحل:حللحلاناححلسناسةحللاوحلع
حل__________________

حل.حلعالاوحلسكدط حلسكاألحلأ حلنحلهلمحلنأذ محل مدهم:حلوحلسنلسنهحلوحللاكلمحلنسك  ضالشحلوحلحل1
حل
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سكدطو حلموون محل ذسحلأ سدحلسوضدسحللوواوحلعبوىحللووااحلدس هتحلتبرواةحلسكاطوو حلسكوايحلأ اطوو حل كالو حلفروودأحلفاحتوهحلسك  ووااحل
سكبذووومحل:حلعووولحلمشاكووو حل،حلنحليأوووهحلسك دسووووحلأمامووو حلنعووولحلميالنووو حلنعووولحلمشاكووو حل،حل حللووواوحلأمامووو حلنعووولحلميالنووو حلنحل

سجلمالو حل]حلس ض ينحلنس ضلحلماحلمعوحلنسبمينحلنسبمحلمواحلمعووحلنلب وينحلنلبو حلمواحلمعووحللنالغوكحلسن ولحل
 حل:حلنض وو حلسهللحلتعوواىلحلن ضوولحلموواحلمعوو حلنسووبم حلسهللحلنسووبمحلموواحلمعوو حلنلب وو حلسهللحلنلبوو حلموواحلمعوو حل،حللوواوحل[حل

تحلسكدط حليضلحلن حليضلحلماحلمعو حلنأ وبمحلن حلأ وبمحلمواحلمعو حلنأنبو حلن حلأنبو حلأاحلاناححلأماحل أأ:حللاوحل
حل.حللبىحل،حلطعبتحلفبسك:حللبتحلحل؟ماحلمع 

حل.حلسكبذمحلخ حلسنالبناحلنأ  لحلت الرناحلنأع محلعافال نا:حل ذسحلأ سدحلسضدسحللاوحلحل7نكانحلسك ادقحل
ل ومحلسهللحليمنوتحللواهللحل:حل ذسحلخدطتحلملحلمنلككحلسحلسضدحلأنحل لدحلفرو حل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

اكبوووتحلعبوووىحلسهللحل،حلمووواحلسووواةحلسهللحل حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحلف برووواهتحلسكشوووالا  حلف لوووداحلس الو وووهحل،حلت
مواحلسواةحلسهللحل حللوالحل:حلماحلسنالب محلعبال حلنلبحل وىحلسهللحلنيمولحللو حلنتاكو حلعبالو حلنلواوحل:حلنطاهذاحلنتراوحل

حل.حل  حللاهلل
و وهحلأعواذحللواهللحلسواحلعواذتحلمنو حلمال:حلمولحللواوحل و حلخوداحلمولحلدس هتحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

سهللحلملحلسدحلهاسحلسكالامحلنملحلسدحلسكشالا  حلنملحلسودحلمولحلن و حل نكالواةحلسهللحلنمولحلسودحلسجلولحلنس نوئحل
نموولحلسوودحل كووااحلسحملووا محلكبذوواحل،حلأطوورحلنض وووحللوواهللحلموولحلسوودحلكوو حلسوووةحلحل(1)نموولحلسوودحلسك وونايفحلنسهلوواسمحل

حل.حلغضدحلسهللحلك حلنتااحلعبال حلنكضاهتحلس ذمحلن جلهتحلعلحلسك اةحلنع م حلملحلسكشد
ملحلأددحلسوضدسحل  حللواوحل و حلأونذئحلمولحلعب و حلحل6انحل ساوحلسهللحلك:حلعلحلأنئحلللحلماككحللاوحل

سكبذوومحللوووكحلسن شوودتحلن كالووكحلتاطذووتحلنلوووكحلسع  وومتحل،حلأنووتحلاروويتحلن طووواووحلحل»حل:أنحلموولحلطباسوو حل
سكبذووومحلسكضوووينحلمووواحلأيوووينحلنمووواحل حلأهووو محلكووو حلنمووواحلأنوووتحلأعبووومحللووو حلموووينحل،حلسكبذووومحل ندهحلسك روووا حلنسغضووودحليلحل

حل.حل،حل حلخيداحل«حلننطذينحل ىلحلسنرحل الثماحلتاطذت
سكبذوومحلس ض ووينحلنس ضوولحلموواحلمعوووحلنلب ووينحل:حلأروواوحل ذسحلخووداحلسحلسووضدهتحلحل7كووانحلألوواحلعنووبحلسهللحلنحل

أتاطو حل،حلسكبذومحلسوذ حليلحلحلحل9نلب حلماحلمعوحللنالغكحلسن لحل،حللاهللحلأسو ض ححلنلواهللحلأسو نجححلنمحموبحل
حلك حل لننهحلنذك حليلحلك حلاعالهحلنأعطينحلملحلسنرحلكب حلأكثدحلساحل

حل__________________
حل.حلس سب:حلنسهلاسمحل،حلكشبسدحل.حلماحلكان حلك حلسمحلكاناله:حلبسلهحلندنساحلوحلسهلامهحلنسهلاسمحل،حلكحل1
حل
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:حلنكووانحلأروواوحلأألوواحل.حلأ طوواحل،حلنساوود حلعووينحلموولحلسكشوودحلأكثوودحلسوواحلأ ووا حلسحلعافالووهحلأوواحلأ  وومحلسكوودسا 
أنحلأذووو حلكنووواحلسحل[حلنسكنووواسحلأاعووو حل]حلأسووولوحلسهللحلسكوووايحللالوووبهتحلمووواحلدقحلنطووو حلنلالوووبهتحلألووواستحلس الو وووهحل

 سووالماحلنفرذوواحلنتافالروواحلنلدكووهحلنهووب حلنسوو دسحلنعافالووهحلنم ضوودلحلنعلموواحل حلسووضدناحلأمنوواحلن ميانوواحلنسووالمهحلنحل
حل.حلأ اد حلذننا

سهللحلأكووربحلسهللحلأكووربحلسهللحلأكووربحل،حللاسوومحلسهللحل:حلموولحللوواوحل وو حلخيووداحلموولحلمنلكوو حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
دخبتحلنلاسمحلسهللحلخدطتحلنعبوىحلسهللحلتاكبوتحلن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحلسكعبووحلسكع والمحلناوبىحلسهللحل

أاعووو حل،حلسكبذووومحلسفووو ححليلحلسحلنطذووووحلهووواسحل ووورحل،حلسكبذووومحل هحلأعووواذحللوووكحلمووولحلسووودحلعبوووىحلمموووبحلنيكووو حل
كوانحل.حلنض وحلنملحلسدحلغريحلنملحلسدحلك حلدسلوهحلأنوتحليخواحللنااوال ذاحل نحل  حلعبوىحلاودسطحلم و رالم

تاكبووتحلعبووىحلسهللحلموواحلسوواةحلسهللحل حللوووالحل  حل:حل حلأروواوحل:حلسحليوومانحلسهللحل وورحلأدطوولحل ىلحلمنلكوو حل،حللوواوحل
رحلموواحلخدطووتحلكوو حلنأعوواذحللووكحلموولحلسوودحلموواحلخدطووتحلكوو حل،حلسكبذوومحلأنسوولحللوواهللحل،حلسكبذوومحل هحلأسوولككحلخوو

عبوحلملحلفلبكحلنأ محلعبوحلملحلنعم كحلنسطعو حل غنويتحلفالمواحلعنوبكحلنتوافينحلسحلسونالبكحلعبوىحلمب وكحل
نمبهحل ساككحل،حل حلسلودأحليأوهحلسك دسووحلنس عواذت حل،حل حلسلودأحلسوا لحلس خوالصحللو حلأوبأكحلاوالثحلمودستحل

مودستحلنعولحلميالنوكحلاوالثحلمودستحلنعولحلمشاكوكحلنملحلفالكحلمدلحلنملحلحت وكحلمودلحلنمولحلخبضوكحلاوالثحل
حل.حلاالثحلمدستحلنتاك حلعبىحلسهلل

أواحلأ محل  حلن لوكحلسهللحل،حلنأعواذحل:حل ذسحلسوافدحللنو حلسكبالو حلحل6وحلكانحلأ عاذحلفواحل سواوحلسهللحلحلعوذ 
لواهللحلموولحلسوودكحلنسودحلموواحلفالووكحلنسواةحلموواحلخبووقحلفالوكحلنسوواةحلموواحلأوباحلعبالووكحل،حلنأعوواذحللواهللحلموولحلأسووبحل

سووواكلحلسكنبوووبحلنمووولحلسووودحلنسكوووبحلنمووواحلنكوووبحل،حلسكبذووومحل احلحلنأسوووادحلنمووولحلسووودحلسنالوووهحلنسكعروووداحلنمووولحلسووود
سك وووووماستحلسك ووووونلحلنمووووواحلأ ببووووولحلن احلس  يووووو حلسك ووووونلحلنمووووواحلألببووووولحلن احلسكدأووووواححلنمووووواحلذ أووووولحلن احل
سكشوالا  حلنموواحلأيووببلحل،حلأسوولككحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأسوولككحلخوورحلهوواهتحلسكبالبووهحلنخوورحل

هب حلنخرحلهواهتحلسكردأوهحلنأهبذواحلنخورحلهاسحلسكالامحلنخرحلهاسحلسكشذدحلنخرحلهاهتحلسك نهحلنخرحلهاسحلسكنببحلنأ
موواحلفالذوواحل،حلنأعوواذحللووكحلموولحلسوودهاحلنسوودحلموواحلفالذوواحلنسوودحلكوو حلدسلووهحلأنووتحليخوواحللنااووال ذاحل نحل  حلعبووىحل

حل.حلادسطحلم  رالم
 (في القوأ عكد الراوب والمسير  )

حلحلسوحال الذيحل)حل:أن حلكانحل ذسحلنيلحل طب حلسحلسكدكااحلأراوحلحل7علحلسك ادقحل
حل
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حل.حلنأ نححلسهللحلسنعاحلنيمبحلسهللحلسنعاحلنأذب حلسهللحلسنعاحل.(حلر لكا هذا وما اكا له مقر ينسخ  
لاكدكووااحلنهوواحلأدأووبحلأنحلأدكوو حلحل7أم وو تحل موورحلس ووؤمن حل:حلعوولحلس اوون حللوولحلنناتووهحلأنوو حللوواوحل

 أأ وكحل فعوتحل أسوكحلنتن ومتحل[حلعبالكحلسوالمحلسهللحل]حلأاحلأمرحلس ؤمن حل:حلفدفلحل أس حلف ن محل،حلفربتحل
أم و تحليلحلفدفولحل أسو حلنتن ومحلف ولك  حلكمواحلحلكمواحلحل6نعمحل،حلأاحلأان حلأم  تحلكدسواوحلسهللحل:حل،حللاوحل

فدفوووولحل أسوووو حل ىلحلسك ووووماةحلحل(1)سكشووووذناةحلحل6سوووولك ينحلنسوووولخربكحلكموووواحلأخووووربهحل،حلأم وووو تحلكدسوووواوحلسهللحل
 نو حلكوالئحلحل»أواحلعبووحل:حلفرواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل فعتحل أسوكحل ىلحلسك وماةحلنتن ومت:حلنتن محل،حلفربتحل

هلل الدذي رلدق السدمواح واخر  إل ربكدم املحلأ بحلأدك حلماحلأنعمحلسهللحلعبال حل حلأردأحليأوهحلسك و دلحل
أسوو  ضدحلسهللحلسكووايحل حل كوو حل  حلهوواحلسنوووحلسكرالووامحلنأتووااحل:حل،حل حلأروواوحلحل(3)حل«حل ىلحليخدهوواحلفددي سددتا ح ددا 

أوواحلمالو وويتحل:حل كالوو حل،حلسكبذوومحلسغضوودحليلحلذنووا حلف نوو حل حلأ ضوودحلسكووانااحل  حلأنووتحل  حللوواوحلسك ووالبحلسك وودميحل
حل.حلدتحلك حلذنال عنبيحلأعبمحلأن حل حلأ ضدحلسكانااحلغريحلسسذبنسحلأهحللبحلغض

 ذسحل كووو حلسكدطووو حلسكبسلوووهحلف ووومىحل،حل دفووو حلمبوووكحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلسكديووواحل
 حلأ  ولحل،حللواوحل:حلت ولحل،حلفو نحللواوحل:حليض  حل رحلأنلوحل،حلف نحل كو حلنملحلأ ومحل دفو حلسوالطانحلفالرواوحل

حل.حل لحل،حلفالحلألسوحلأ م حل رحلأنلو:حل
لواهللحلسنموبحلهللحلسكوايحلسو دحلكنوواحلل وومحلسهللحلن حللوالحل  حل:حلمولحللواوحل ذسحل كو حلسكبسلوهحل:حلحل7نلواوحل

نسحل نسأهحلسخود حلمواحلأرواوحلعنوبحلسكدكوااحل.حلهاسحلنماحلكناحلك حلمردن حل ض تحلك حلنض  حلندسل  حل رحلأنلو
،حلسونحانحلسكوايحلسو دحلكنواحلحل6سنمبحلهللحلسكايحلهبسناحلكالسالمحلنعبمنواحلسكرودينحلنمولحلعبالنواحلمحموبحل:حل

احلسكعووا  حل،حلسكبذوومحلأنووتحلسناموو حلعبووىحلهوواسحلنموواحلكنوواحلكوو حلمروودن حلن نوواحل ىلحل لنوواحل نربنووانحلنسنمووبحلهللحل حل
سك ذوودحلنس  وو عانحلعبووىحلس موودحلنأنووتحلسك ووا  حلسحلسك ووضدحلنسنبالضووهحلسحلس هوو حلنس وواوحلنسكاكووبحل،حلسكبذوومحل

خدطووتحلهوواوحلسهللحلنلاتوو حلحل»حل:أنووتحلعلووبيحلننااووديحلن ذسحلملووتحللووكحل س ب ووكحلفروو حلسحل دأرووكحل
سنواوحلنسكروالحل،حلسكبذومحل هحلحلل رحل اوحلمينحلن حللالحلنك ولحلهواوحلسهللحلنلاتو حل،حللدووتحل كالوكحلأواحل احلمول

حلأسلككحللدكهحلسضديحلهاسحلنلدكهحلأهب حل،حلسكبذمحل هحلأسلككحلملحلفلبكحلسكاسسلحل  لاحل ال حل الناحل
حل__________________

حل.حلفدسحلكبر او:حلوحلسكشذناةحلوحلمؤن حلس سذ حلوحلحل1
حل.حلنهوحلمعدنفهحللذأهحلسك  دلحل13يأهحل:حلوحلسا لحلس عدس حلحل3
حل
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نلوب تكحل،حلسكبذومحل هحلسودتحلسحلسوضديحلهواسحللوالحلاروهحلموينحلحلت وال حل يلحلنأنواحلخوافئحلسحلعافالوهحللراتوك
ل ركحلن حل طاةحلك اسكحلفا  لينحلسحلذككحلسو دكحلنعافال وكحلننفروينحلكطاع وكحلنعنادتوكحل ورحلتديوىحل

حل[.حلأاحلذسحلسجلالوحلنس كدسمحللدا كحلأاحلأ  محلسكدسا حل]حلنلعبحلسكدياحل
 (في التشييع  )

سكبذومحلسكطوشحللوو حل:حلهواهتحلسك بمواتحلطعضودحلسكطالوا حل واحلنطذوو حل ىلحلسننشوهحلن ندهتحلحل6سواللحلسكنو حل
]حل،حلأسولككحل[حل نوكحلعبوىحلكو حلسووةحللوبأدحل]حلسحلتال رحلك حلع رحل،حلف نحلتال رحلسكع رحلعبالوكحلأ ورحل

حل.حلسحلسكبنالاحلنس خدل[حلسكبسومهحل]حلسكال دحلنس عافالحل[حلك حل
حل.حل ندكحلسهللحلسك را حلنغضدحلذننكحلنكراكحلسنرحل ال حلكنت:حل طالحلفراوحلحل9ننديفحلسكن حل

نعرالوو حللوولحلأ حلحل8ألوواذ حل يوووحلسهللحلعنوو حل،حلسووالع حلسن وولحلنسن وو حلحل7حلنملحلسوواللحلأموورحلس ووؤمن 
ندعووواسحل:حلحل7 اكووو حلنعنوووبحلسهللحللووولحلطعضووودحلنعموووا حللووولحلأاسووودحل يووووحلسهللحلعووونذمحل،حللووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل

أخاكمحل،حلف ن حل لبحلكبشاخصحلأنحلميلووحلنكبمشواللحلأنحلأدطولحل،حلفو  بمحلكو حل طو حلمونذمحلعبوىحل الاكو حل
ألوواذ حل نحلسكرووامحل  وواحلسم ذنوواكحللوواكنالةحل نووكحلمنعوو ذمحل اووكحلسهللحلأوواحل:حلحل8،حلفروواوحلسن وو حللوولحلعبوووحل

 ىلحلماحلمنعو ذمحلنأغنواكحلعمواحلمنعواكحل،حلفرواوحلألواذ حل[حلغبسحل]حلدأنكحلفمنعاكحلدنالاهمحل،حلفماحلأ اطذمحل
 ا محلسهللحلملحلأه حللالتحلفمايلحلسجلحلسحلسكبنالاحلغوركمحل،حل هحل ذسحلذكودت محلذكودتحل:حل يوحلسهللحلعن حل

حل.حل6 ساوحلسهللحل[حلطبكمحل]حلل محل
 ندكووومحلسهللحلسك روووا حلننطذ ووومحل ىلحلكووو حلخووورحل:حل ذسحلنديفحلس وووؤمن حللووواوحل:حلحل9حلنكوووانحل سووواوحلسهلل

حل.حلنللىحلك محلك حل اطهحلنسبمحلك محلدأن محلندنالاكمحلن دكمحل يلحلسا  
 ذسحلنديفحلم ووافدسحلأخوواحللالووبهتحل حلحل9كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نسحلخووربحليخوودحلعوولحلأ حلطعضوودحل

ننوهحلنلوداحلكوكحلسكنعالوبحلنكضواكحلأ  لحلسهللحلككحلسك وحالهحلنأكمو حلكوكحلس عانوهحلنسوذ حلكوكحلسنلحل:حللاوحل
س ذووومحلن ضووولحلكوووكحلدأنوووكحلنأمان وووكحلنخووواستالمحلعمبوووكحلننطذوووكحلك ووو حلخووورحل،حلعبالوووكحلل روووا حلسهللحل،حل

حل.حلأس اديفحلسهللحلنض كحل،حلسدحلعبىحللدكهحلسهللحلعلنط 
 (في الوداع  )

حلأس اديفحلسهللحلدأنكحلنأمان كحلنخاستالمحلعمبكحل،حل:حلملحلأ سدحلأنحلأاديفحل طالحلفبالر حل
حل
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كووكحلسكعافالووهحلنللووىحلكووكحلسناطووهحلن ندكحلسك رووا حلننطذووكحلكب وورحلأ  وولحلسهللحلكووكحلسك ووحالهحلنأع وومحل
حل.حل الثماحلتاطذتحلن دكحلسهللحلسا احلغا ا

سوبمكحلحل»حل: طوالحلفرواوحلكو حلحل6نديفحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعلحلسك ادقحل
حل.حل«حلسهللحلنغنمك

 الفصل الرابع
 (ا الحقو  وطلب الرفقافي مكار  اخرال  في السفر وحسن الصحوا ومراقو)

:حلحل7نسكنالوتحلغواصحلللهبو حل،حلفرواوحلحل7كناحلعنبحلأ حلعنوبحلسهللحل:حللاوحلحل(1)علحلأ حل لاللحلسكشاموحل
نةاكرووهحلموولحلحل(3)كووالئحلمنوواحلموولحلملحلي وولحلاووحنهحلموولحلاووحن حلنمدسفرووهحلموولحل سفروو حلنسانووهحلموولحلمانوو حل

حل.حلخاكر 
ماحلأعنلحلمولحلأوؤمحلهواسحلسكنالوتحل ذسحلملحلأ ولحلفالو حلاوالثحلخ واوحل:حلكانحلأ حلأراوحل:حللاوحلحل7عن حل

حل.حلكقحلل حلملحلاحن حل،حلن بمحلميبكحلل حلغلن حل،حلنن يفحليجلهتحلعلحلما محلسهللحلتعاىلخبقحلخيا:حل
حل.حلكالئحلملحلس دنلحلأنحليبثحلسكدط حلماحلأبرىحلسحلسك ضدحلملحلخرحلأنحلسد:حللاوحلحل7نعن حل

أناوووالكحلل روووا حلسهللحلنأدسةحل:حلفرووواوحلحل7أناووواهحلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلعموووا حللووولحلمووودنسنحللووواوحل
حل.حلنكحلن حللالحل  حللاهللس مانهحلنابقحلسنبأ حلن  لحلسك حنهحل لحلاح

خيووداحلسكدطوو حلموولحللووامحلمالاسوورحلنهوواحلألبذوومحلسووالتاحل:حلحل7لبووتحلكب ووادقحل:حلعوولحلأ حلل وورحللوواوحل
مواحلأ و حلأنحلأواوحلنض و حل،حلكال وداحل:حللواوحلحل؟فال دطانحلسكنضرهحلن حلأرب حلهاحلأنحلخيداحلمث حلماحلأخدطاس

حل.حلملحلملحلهاحلمثب 
حل.حلعبال حلفافع حل(7)ملحلخاكطتحلف نحلسس طعتحلأنحلت انحلأبكحلسكعبالاحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

حل__________________
حل.حل،حلك حلك ااحل3وحلهاحلخاكبحلأنحلخبالبحلللحلأنىفحلسكعنليحلملحلأاحااحلسك ادقحلحل1
حل.حلعاسدهتحل بقحل  ل:حلنخاكر حل.حلس ؤسكبه:حلأك حلمع حل،حلنس مانهحل:حلوحلمان حلحل3
حل.حلس انعهحلنسك اوبه:حلنسكالبحلسك ضبىحل.حلس عطالهحلنس  عضضه:حلوحلسكالبحلسكعبالاحلحل7
حل
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حل.حلسكدفالقحل حلسك ضد:حلحللاوحل6علحلسكن حل
موواحلساووطح حلسانووانحل  حلكووانحلأع مذموواحلأطوودسحلنأ نذموواحل ىلحلسهللحلعلنطوو حلأ فرذموواحل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلل ا ن 
 حلت وحوحلسحلسوضدكحلمولحل حلأود حلكوكحلمولحلسكضلو حلعبالو حلكمواحلتود حل:حلحل7نلاوحلأمورحلس وؤمن حل

حل.حلك حلعبالك
،حلفووو نحلذكوووكحلمووولحلسك ووونهحل ذسحلخوووداحلسكروووامحلسحلسوووضدحلأنحلخيدطووواسحلنضرووو ذمحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل

حل.حلأ ال حل نض ذمحلنأ  لحل خاللذم
حل.حل اح حلملحلت لألحلل حلن حلت ح حلملحلأ لألحللك:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلسكناوتحلسحلسكنالتحلن بهتحلسالطانحلنس انانحلأمهحلنسكثالاهحلأنئ:حللاوحلحل7نعن حل
لوووبحلعدفوووتحل وووايلحلنسوووعهحلأوووبيحل:حلحل7لبوووتحل  حلعنوووبحلسهللحل:حلعووولحلسوووذااحللووولحلعنوووبحل لووو حللووواوحل

 حلتضعوو حلأوواحل:حلهحلفلاووح حلسكنضوودحلموونذمحلسحل دأووقحلم ووهحلفلنسوولحلعبووالذمحل،حللوواوحلنتاسووعوحلعبووىحل خوواس
فااووووح حل.حلسووووذااحل،حلف نووووكحل نحلل ووووطتحلنل ووووطاسحلأطحضووووتحلفوووومحل،حلن نحلهوووومحلأم وووو اسحلأذكبوووو ذم

حل.حلن دسةك
 ذسحلاووحنتحلفااووح حل وواكحلن حلت ووحوحلموولحلأ ضالووكحل،حلفوو نحلذكووكحل:حلحل7لوواوحلألوواحلطعضوودحل

حل.حلماكهحلكبمؤمل
حلعلنطوو حلأ لعووهحل،حلنموواحل سدحللووامحلعبووىحلسوونعهحل  حلحلأ وو حلسك ووحالهحل ىلحلسهلل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حلكثدحلك طذم
حل.حل قحلس  افدحلأنحلأرالمحلعبال حل خاسن حل ذسحلمدمحلاالاا:حلحل7لاوحلسك ادقحل

ماحلملحلنضروهحلأ و حل ىلحلسهللحلعلنطو حلمولحلنضروهحلل وبحل،حلن نحلسهللحل:حلحل9لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلأن ئحلس سدس حل  حلسحل ،حلأنحلعمدل

حل.حلكانحلسالىحلسنبقحلنسجلاس حلفالحلأ حنناملحلحل:حلسحلسضدحلخداحل اطاحلحل9نلاوحل
عوولحلسكرووامحلأ ووطحنانحلفال ووانحلفووالذمحلس اسوودحلنغوورهتحل،حلحل7سوولكتحلسك ووادقحل:حلعوولحلسنبوو حللوواوحل

حل.حلسالبحلسكرامحلخادمذمحلسحلسك ضد:حلحل9 نحل التحللاككحلأنض ذمحلنلاوحل:حللاوحلحل؟أأنضقحلعبالذمحلس اسد
حلأن حلأمدحلأاحال حللالححلحل9،حل ن حلعلحلسكن حلحل9نملحلك ااحلسد حلسكن حل

حل
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:حلعبوحلسوب ذاحل،حلنلواوحلس خودحل:حلعبوحلذهذاحل،حلنلاوحلس خدحل:حلسحلسضدحل،حلفراوحل ط حلملحلسكرامحلسالحل
عبووحلأنحلأكروطحلك ومحلسنطو حل،حل:حلحل6عبووحل ن ذواحل،حلفرواوحل سواوحلسهللحل:حلعبوحللطعذاحل،حلنلاوحلس خودحل

حلوحل وولحلن ضالووكحل،حللوواوحل:حلفروواكاسحل حلوحللذلاونوواحلنأمذاتنوواحلأنووت عدفووتحلأن وومحل:حلحل6أوواحل سوواوحلسهللحل حلت عووو
حل9سهللحلعوولحلنطوو حلأ وودهتحلموولحلعنووبهتحل ذسحلكووانحلموولحلأاووحال حلأنحلأنضووددحلموولحللالوونذمحل،حلفرووامحلحلت ضوواهحلنك وول

حل.حلأبرطحلسنط حلهلم
 (في آداب المسافر  )

حل.حل ذسحلسافدحلأ ح حلملحلنض  حلس شطحلنسك اسكحلنس  حبهحل9كانحلسكن حل
 ذسحلسوافدتحلمولحللوامحل:حللواوحلكرموانحل لنو حل:حللواوحلحل7علحلاوادحللولحلعال وىحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل

.حلنكووولحلكدميوواحلعبووىحل سدكحللالووونذم.حلنأكثوودحلسك ن وومحلسحلنطوواهذم.حلأمحلسحلأموودكحلنسموووا همفوولكثدحلسس شووا حل
نسسوو عم حل وواوحلسك وومتحلنكثوودلحلسك وواللحلنسوو اةحل.حلن ذسحلسسوو عاناسحللووكحلفوولعنذم.حلن ذسحلدعوواكحلفوولطنذم

ن ذسحلسس شووذبنكحلعبووىحلسنووقحلفاسووذبحلهلوومحلنأطذووبحل أأووكحل.حلسكوونضئحلموواحلمعووكحلموولحلدسلووهحلأنحلموواةحلأنحل سد
ن حلف حلسحلمشا لحل رحلترامحلفالذواحلنترعوبحلنتنوامحل.حلعلمحل رحلت ثنتحلنتن دهلمحل ذسحلسس شا نكحل حل حلت

نتلكوو حلنت ووبوحلنأنووتحلم وو عم حلف دتووكحلن  م ووكحلسحلمشووا تكحل،حلفوو نحلموولحلملحلميحووئحلسكن ووالحهحل
ن ذسحل.حلن ذسحل أأووتحلأاووحالكحلميشووانحلفوواملحلمعذووم.حل وولحلسس شووا هتحلسووبن حلسهللحل أأوو حلننووليفحلعنوو حلس مانووه

نس ولحل ولحلهواحلأكوربحلمنوكحل.حلسحلنأعطاسحللدياحلفواعطحلمعذومن ذسحلت بلاحل.حل أأ ذمحلأعمبانحلفاعم حلمعذم
حل.حل(1) حل،حلف نحل حلعوحلنكؤمحل:حلنعمحل،حلن حلتر حل:حلن ذسحلأمدنكحلللمدحلأنحلسلكاكحلسالتاحلفر حل.حلسنا

ن ذسحل أأوو محلس  وواحل.حلن ذسحلسوو   محلسحلسكر ووبحلفرضوواسحلنتووذمدنس.حلن ذسحلحتوور حلسحلسكطدأووقحلفووانلكاس
نحلسكشووو صحلسكاس وووبحلسحلسكضووواللحلمدأووو حلكعبووو حلنس وووبسحلفوووالحلت ووولكاهتحلعووولحل ووودأر محلن حلت رتسوووبنهتحل،حلفووو 

أ انحلع حلسكب اصحلأنحلأ انحلهاحلسكشالطانحلسكايحل ركمحل،حلنس ا نسحلسكش   حلأألواحل  حلأنحلتودنسحل
أواحل.حلماحل حلأ  حل،حلف نحلسكعال حل ذسحلأل دحللعالن حلسالتاحلعد حلسنقحلمن حلنسكشاهبحلأد حلمواحل حلأود حلسك اوو 

 حلمنذواحلف هنواحلدأولحل،حلناو حلسحلااعوهحل ذسحلطاةحلنلتحلسك اللحلفالحلتؤخدهاحلكشووةحلناوبذاحلنسسورتحل:حللينحل
حلن حلتناملحل.حل(3)نكاحلعبىحل أسحل احل

حل__________________
حل.حلنسحللعلذاحلعمى.حلنسحللعئحلسكن كحلسك وحلأيحلسنالنهحلنسكلالكه.حلسكعجلحلسحلسك الم:حلوحلسكعوحلحل1
حل.حلن  حلسك ذمحلنسنبأبلحلسكيتحلسحلأسض حلسكدمححلنأرالب حلسك نان:حلوحلسكلاحلوحللاكلمحلوحلحل3
حل



 317حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

فوو نحلذكووكحلأ ووديفحلسحلدلدهوواحلنكووالئحلذكووكحلموولحلفعوو حلسن موواةحل  حلأنحلت ووانحلسحلمموو حلعبووىحلدسل ووكحل،حل
فووو ذسحللدلوووتحلمووولحلس نووولوحلفوووانلوحلعووولحلدسل وووكحلنسلوووبأحللعبضذووواحللنووو حل.حلمي نوووكحلسك موووبدحل سووورتخاةحلس ضااووو 

ن ذسحلأ د حلسكنوووولنوحلفعبووووال محلموووولحللرووووايفحلس  محللل  وووونذاحلكانوووواحلنأكالنذوووواحلتدلووووهحل.حلنض ووووكحلف هنوووواحلنض ووووك
فوووو ذسحلأ دتحلللوووواةحل اط ووووكحلفالعووووبحل.حل وووو حل كع وووو حللنوووو حلأنحلفبووووئن ذسحلنلكووووتحلف.حلنأكثدهوووواحلعشوووونه

ن ذسحلس حتبتحلف  حل كع  حل حلنديفحلس  محلسكيتحل ببوتحلفواحلنسوبمحلعبالذواحلنعبوىحل.حلس اه حلسحلس  م
ن نحلسسو طعتحلأنحل حلتلكو حل عامواحل ورحلتنوبأحلف   وبقحل.حلأهبذاحل،حلف نحلك  حللرعهحلأهوالحلمولحلس الو وه

نعبالوكحللاك  ونالححلموواحلدموتحلعووامالحل.حلمواحلدموتحل سكنووانعبالووكحللرودسةلحلك وااحلسهللحلعلنطوو حل.حلمنو حلفافعو 
ن أووواكحلن فووولحل.حلن أووواكحلنسك ووورحلمووولحلأنوحلسكبالووو حل ىلحليخووودهت.حلنعبالوووكحللاكوووبعاةحلمووواحلدموووتحلخاكالوووا.حلعموووال

حل.حلسك اتحلسحلم رك
 (في بذأ الزاد والمرو  في السفر  )

حل.حلملحلسد حلسكدط حلأنحلأطال حل سدهتحل ذسحلخداحلسحلسضدهت:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل
 ذسحلسووافدحل ىلحلم ووهحلكبحوو،حلأنحلكبعموودلحلتوولندحلموولحلأ الوو حلسكوولسدحلموولحلحل8نكووانحلعبوووحللوولحلسن وو حل

حل.حلسكبا حلنسك  دحلنسك اأقحلسحملمصحلنسحملال
كالئحلملحلس دنلحلأنحليبثحلسكدط حلماحلأبرىحلسحلسوضدهتحلمولحلخورحل:حلحل7ملحلسحملاسلحللاوحلسك ادقحل

حل.حلأنحلسد
حل.حلملحلسد حلسكدط حلأنحلأطال حل سدهتحل ذسحلخداحلسحلسضدهت:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7عن حل
أنوواحلطنووباحللوولحلسك وو لحلفاك نضوو حل:حليحلأنوو حللووامحلألوواذ حل يوووحلسهللحلعنوو حلعنووبحلسك عنووهحلفروواوحلن نحل

كوواحلأنحلأ ووبكمحلأ سدحلسووضدسحل حلت  وواحلفالوو حلموولحلسكوولسدحلموواحلأ ووبح حل،حلف ووضدحلأووامحلسكرالامووهحل:حلسكنوواسحل،حلفروواوحل
اوومحلأاموواحلسووبأبحلسنوودحل:حلفروواوحلحل؟أ سووبنا:حلأموواحلتوولندننحلفالوو حلموواحلأ ووبح محل،حلفرووامحل كالوو حل طوو حلفروواوحل

ناوو حل كع وو حلسحلسوواسدحلسكبالوو حلكا شووهحلسكرنووا حل،حلكبمووهحلخوورحل.حلكع وواومحلس مووا ن وو،حل جووهحل.حلكبنشووا 
تراهلوواحلنكبمووهحلسوودحلت وو تحلعنذوواحلأنحلاووبلهحلمنووكحلعبووىحلم وو  حلكعبووكحلتنجوواسحلأوواحلم وو  حلموولحلأووامحل

سطع حلسكبنالاحلد يو حلد يواحلأنضر و حلعبوىحلعالاكوكحل،حلند يواحللبم و حل خدتوكحلنسكثاكو حلألودحلن حل.حلع ر
حلكبمهحل:حلحلسطع حلسكبنالاحلكبم  .حلأنضلحل حلتددهت

حل__________________
حل.حلارهتحل باس:حلن بىحلسكشوةحل.حلمخ  حلنلالهت:حلوحلاصحلسك اأقحلحل1
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل314

ل بوووينحلهووومحلأوووامحل حل:حلسحل بووو حلسنوووالوحلنكبموووهحلكالخووودلحلنسكثاكثوووهحلتلووودحلن حلتنضووولحل حلتددهووواحل،حل حللووواوحل
حل.حلأد ك 

أووواحللوووينحل نحلسكوووبنالاحلهووودحلعمالوووقحلنلوووبحلهبوووكحلفالذووواحلعووواملحلكثووورحل،حلفاطعووو حل:حلنلووواوحلكرموووانحل لنووو حل
الن كحلفالذاحلس ميانحللاهللحلعلنط حلنسطع حلسدسعذاحلسك اكو حلعبوىحلسهللحلنسطعو حل سدكحلفالذواحلتروا حلسهللحل،حلسض

أوواحللووينحلسووافدحلل ووالضكحلنخضووكحلنعمام ووكحلن ناكووكحل.حلفوو نحل وواتحلفرباووهحلسهللحلن نحلهب ووتحلفنووانالك
نكوووولحل.حلنسوووراوكحلنخالا ووووكحلنةووود كحل،حلنتوووولندحلمعوووكحلموووولحلس دنأوووهحلموووواحلتن ضووولحللوووو حلأنوووتحلنموووولحلمعوووك

حل.حلنلاسكحلنفدسك:حلنسحل نسأهحللعلذمحل.حلسحلمع الهحلسهللحلعلنط  احالكحلماسفراحل  حل
ت نووانحلأنحلسكض ووالحللاكض ووقحلنسكضجووا حلن  وواحل:حلفروواوحلحل؟سووت حلعوولحلأموودحلسكض ووال:حلحل7عوولحلسك ووادقحل

سكض ووالحلنس ووودنلحل عوووامحلمايوووايفحلنناوووو حلمنوووانوحلنلشوودحلمعووودن حلنأذ حلم ضوووا حل،حلفلمووواحلتبوووكحلفشوووطا لحل
كووالئحلس وودنلحلنسهللحلأنحلألوولحل:حلحل7نعبوومحل،حللوواوحلحل :حلفروواوحلسكنوواسحلحل؟موواحلس وودنل:حلحل7،حل حللوواوحلحل(1)نف ووقحل

موودنلحلسحلسنلوودحلنموودنلحلسحلسك ووضدحل،حلفلموواحلسكوويتحلسحلسنلوودحل:حلسكدطوو حلخاسنوو حللضنوواةحلدس هتحلنس وودنلحلمدنتووانحل
فوو النلحلسكروودينحلنكوولنمحلس  وواطبحلنس شوووحلموولحلس خوواسنحلسحلسنوواسو،حلنسكنعمووهحلتوود حلعبووىحلسنووادمحل،حلف هنوواحل

ك ووووضدحلف ثوووودلحلسكوووولسدحلن النوووو حلنلاكوووو حل وووولحلكووووانحلمعووووكحلنأموووواحلسكوووويتحلسحلس.حلت وووودحلسك ووووبأقحلنت نووووتحلسكعووووبن
نك مانكحلعبىحلسكرامحلأمدهمحللعبحلمضا ل كحل أاهمحلنكثدلحلس ولسححلسحلغورحلمواحلأ و طحلسهللحلعولحلنطو حل،حل حل

لوووانقحل نحلسهللحلعلنطووو حلكووور قحلسكعنوووبحلعبوووىحللوووب حلس ووودنلحل،حلفووو نحلحل6نسكوووايحللعووو حلطوووبيحلمموووبحل:حللووواوحل
حل.حلب حلسبلحلسكنالةس عانهحلتنلوحلعبىحللب حلس ؤنهحلن نحلسك ربحلأنلوحلعبىحلل

 الفصل الخامس
 (في حفظ المتاع واخستخار  وطلب الحا ا  )

 (في حفظ المتاع  )
مووولحللووودأحليأوووهحلسك دسووووحلسحلسك وووضدحلسحلكووو حلكالبوووهحلسوووبمحلنسوووبمحلمووواحلمعووو حل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل

حل.حلسكبذمحلسطع حلم ريحلعربسحلناميتحلتض دسحلنكالموحلذكدس:حلنأراوحل
حل__________________

.حلتدكحلمواسفر ذمحلنأعالواهمحلكؤمواحلنخنثوا:حلنسطدحلفالنحلعبىحلأهب حل.حلاا حلكلن حلأن دحل كالكحلنأيلحليخد:حلوحلسطدحلل دهتحلسطا سحلحل1
حل.حلست شحللاكبهاةحلنسنن :حلنسطدحلسطا لحل

حل
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،حلعووولحلمموووبحلسلووولحلحل;مووولحلم وووماعاتحلسك وووالبحلس موووامحلنااوووححلسكوووبألحلأ حلسكربكووواتحلس شوووذبيحل
نكوانحللو حلذكوكحلحل(1)ملحلخدسسوانحلاالوااحل  محلحل7لع حل يلحلألاسن لحلسكدياحل:حلعال ىحل،حلعلحل ط حللاوحل
،حلموواحلأ ووادحلأاطوو حلسووالتاحلموولحلسكثالووااحلحل7 وو حللووربحلسن وو حل:حللوواوحلحل؟موواحلهوواس:حل وو حل،حلفربووتحلكبدسوواوحل

حل.حلأمانحلف ذنحلسهللحلتعاىل:حلن حلغرهتحل  حلنجع حلفال حلسكط حلنكانحلأراوحل
سحلفووا لحلأوواحل سوواوحلسهللحل نوواحلندأووبحلسكشووامحل:حلفرووا حلحل6أتووىحلأخوواسنحل ىلحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عنوو حل

لعووبحل ذحلينأ موواحل ىلحلمنوولوحلف ووبالاحلسكعشوواةحلس خوودلحل،حلفوو ذسحلنيوولحلأ ووبكماحل:حلحل6لوواوحلحل؟فعبمنوواحلموواحلنروواو
،حل حلكالرووودأحليأوووهحلسك دسووووحلف نووو حلحل3طننووو حلعبوووىحلفدسسووو حللعوووبحلسك ووواللحلفبال ووونححلت ووونالححلفا موووهحلسكلهووودسةحل

نواماسحلمضا حلملحلك حلسوةحل،حلن نحلك اااحلتنعاياحل رحلنل حلفنعثاسحلغالماحلهلمحلأن دحلكالشحل اهلمواحل،حل
أنحلم  الر انحل،حلفان ذىحلسك المحل كالذمحلنلبحلنيلحلأ بياحلطنن حلعبىحلفدسس حلنلدأحليأهحلسك دسوحلنسونححل

فوو ذسحلعبالذموواحل اوطووانحلمننالووانحلفجوواةحلسك ووالمحلفطووا حلفموواحلف بموواحل:حل،حللوواوحلحل3ت وونالححلفا مووهحلسكلهوودسةحل
:حلفرواكاسحل حلنسهللحلمواحل أأوتحل  حل واوط حلمننالو حل،حل:حلدس حلملحلأدحل  حل واوط حلفدطولحل ىلحلأاوحال حلفرواوحل

أخوولسكحلسهللحلكرووبحلكووالتحللوو حليووعضتحلنطننووتحلفروواماسحلفن وودنسحلفبوومحلجووبنسحل  حل وواوط حلمننالوو حلفووبس نسحل
:حللانوواوط حلفبوومحلأوودنسحل ن وواناحلفان وودفاسحل ىلحلمايووعذمحل،حلفبموواحلكووانحلموولحلسك ووبحلطووامنسحل كالذموواحل،حلفروواكاسحل

  حل واوط حلمننالو حلحلكروبحلطتنواحلفمواحل أأنوا:حلماحلكنواحل  حلهذنواحل،حلمواحللد نواحل،حلفرواكاسحل:حلفرا حلحل؟أألحلكن ما
،حلحل3فعبمناحليأوهحلسك دسووحلنت ونالححلفا موهحلسكلهودسةحلحل6أتالناحل ساوحلسهللحل:حلفرا حلحل؟فحبااناحلماحلل   ما

حل.حلسنطبراحلفاسهللحل حلن نع ماحلألبسحلن حلأرب حلعبال ماحلكصحللعبحلهاسحلسك الم:حلفضعبناحل،حلفراكاسحل
 (في اخستخار  للتجار   )
:حللوبحلك وبحلعبووحل،حللواوحلحل(3) وهحلنم واعوحللولحلخدطتحلسنهحل ىلحلم:حللاوحلعنبحلسكدالحلللحلسالالهحل

حلفلسا حلعبوحلأاحالناحل ىلحلأنحلألعث حل يلحلم دحلن حلأ دهتحل ىلحلسك افهحلأنحل ىلحل
حل__________________

حل.حلاع  :حلسك ا لحلملحلسكثالااحلأيحلماحلالحلنسبحلمعاحلكلن حلملحل  متحلسكثااحل:حلوحلسكد مهحلك ب لحلحل1
حل.حلأناع :حلسكنلس حلوحلسكنلحلوحللاكض ححلوحلسكثالااحلملحلسكرطلحلأنحلسك  انحلنمن حلحل3

حل
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لعبحلسكنضودحللالوامحلن ولحلم وهحلفلخربتو حلحل7سكالملحلفاخ بضتحلعبوحلي سمهمحل،حلفبخبتحلعبىحلسكعنبحلسك احلحل
يلحلحل7فرواوحلحل؟طعبتحلفبسكحلفماحلتد حل رحلأن ذوحل ىلحلماحلتلمدهحللو :حلماحلأسا حلل حلأاحالناحلنلبتحلك حل

مذاحلمولحلس سوذمحلساهمحللو حلم ودحلنسكوالملحل،حل حلفوامحلسحلذكوكحلأمودكحل ىلحلسهللحلفوليحللبوبحلخوداحلسوذ:حل
سك ووو حلسحل لعوووهحلل ووومحلسهللحل:حللووواوحلحل؟طعبوووتحلفوووبسكحلكالوووشحلأسووواهم:حلفالعووو حلم اعوووكحل كالذووواحل،حللبوووتحل

سكوودالحلسكوود المحل،حلسكبذوومحلأنووتحلسهللحلسكووايحل حل كوو حل  حلأنووتحلعوواملحلسك الوو حلنسكشووذادلحل،حلأنووتحلسكعوواملحلنأنوواحل
 نحلسواةحلس  عبمحلفان دحليلحلسحلأيحلس مدألحلخرحليلحل رحلأتاك حلعبالوكحلفالو حلنأعمو حللو حل حلسك و حلم ودحل

سهللحل،حل حلسك ووو حل لعوووهحلسخووود حلمثووو حلمووواحلسحلسكدلعوووهحلس نىلحلسوووالتاحلفشوووالتاحل،حل حلسك ووو حلسكوووالملحل،حل حلسك ووو حل
 لعهحلسخد حلمثو حلمواحلسحلسكودلع  حلسوالتاحلسوالتاحل،حل حلسك و حلهونئحلس  وايفحلن حلأنعو حل ىلحللبوبحلمنذمواحل،حل حل

سكوثالثحلسالحلسكدلايفحلنسدفعذاحل ىلحللعوئحلأاوحالكحلفبال ورتهاحلعنوكحل،حل حلأدخو حلأوبكحلف واحل لعوهحلمولحل
حل.حل،حلفلأذاحلنلعتحلسحلأبكحلف اك حلعبىحلسهللحلنسعم حلماحلفالذاحل نحلساةحلسهلل

 ذسحلهومحلهو،حلأنحلعمودلحلأنحلحل8كانحلعبووحللولحلسن و حل:حللاوحلحل8علحلأ حلطعضدحلممبحلللحلعبوحل
ع قحلأنحلسدسةحلأنحللاللحلتطذدحلنابىحل كعيتحلس س  ا لحلنلدأحلفالذمواحلسوا لحلسكودالحلنسوا لحلسنشودحل،حلفو ذسحل

سكبذومحل هحل:حلهللحلماويتحلمدلحل،حل حللدأحلل حلهاحلسهللحلأ بحلنحلس عاذت حل،حل حللواوحلفدلحلملحلسكدكع  حلسس  ا حلس
عبم  حل،حلف نحلكنتحلتعبمحلأن حلخرحليلحلسحلدأوينحلندنالوايحلنيخوديتحلفالوب نهتحليلحلن نحلحل[حللبحل]حليمتحلللمدحل

كنووتحلتعبوومحلأنوو حلسوودحليلحلسحلدأووينحلندنالووايحلنيخووديتحلفااوودف حلعووينحل،حل احلهوو حليلحل سووبيحلن نحلكدهووتحل
محلسهللحلسكدالحلسكد المحلماحلساةحلسهللحل حل اوحلن حللالحل  حللواهللحل  و حلسهللحلذككحلأنحلأ نتحلنض وحل،حللن 
حل.حلننعمحلسكاكال حل حلميلوحلنأعلم

 (في طلب الحا ا  )
 ذسحلأ دتحلأنحلت بنحلسحل اط كحلنلبحل بعتحلسكشومئحلنذهنوتحلادأواحلف و حل كع و حللانموبحل

ذوومحل هحلغووبنتحلسكبحل»حل:،حلفوو ذسحلسووبمتحلفروو حلحل(حلقددل  ددا ح هددا الكددافرولحل)حلنحل(حلقددل هددو اهلل ححدددحل)حلن
أكوو مئحلموولحلفلووبكحلكموواحلأموودتينحلفووا  لينحلموولحلفلووبكحل  لوواحل  ووناحلنسسووعاحل ووال حل النوواحلنأعطووينحلفالموواحل
  ل ووينحلسكعافالووهحل،حلغووبنتحلهوواوحلسهللحلنلاتوو حل،حلغووبنتحلل وورحل وواوحلمووينحلن حللووالحلنك وولحلهاكووكحلنلاتووكحل

حلنألدأحل كالكحلملحلسناوحلنسكرالحل،حلسكبذمحل هحل
حل
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مووا يحلأوواحلأ  وومحلسكوودسا حلناووبىحلسهللحلعبووىحلممووبحلنيكوو حلأسوولككحللدكووهحلهوواسحلسكالووامحلفنووا كحليلحلسحلاالوولحلس
أسذبحلأنحل حل ك حل  حلسهللحلن بهتحل حلسدأكحلك حل،حلكو حلس بوكحل:حلف ذسحلسن ذالتحل ىلحلسك اقحلفر حل.حل«حلسكطالن 

نكو حلسنموبحليالووحلنميالووتحلنميالوتحلنيالووحلنهواحل وووحل حلميواتحللالوبهتحلسنورحلنهوواحلعبوىحلكو حلسووةحللووبأدحل،حل
أسلككحلخرهاحلنخرحلأهبذواحلنأعواذحللوكحلمولحلسودهاحلنمولحلنأسذبحلأنحلممبسحلعنبهتحلن ساك حل،حلسكبذمحل هحل

سووودحلأهبذوووواحل،حلسكبذوووومحل هحلأعووواذحللووووكحلأنحلأل وووووحلأنحلأن ووووىحلعبووووحلأنحلأنحلأ بوووومحلأنحلأ بوووومحلأنحلأع ووووبيحلسنحل
أع وب حلعبووحل،حلنأعواذحللووكحلمولحل لبوالئحلنطنووادهتحلنف ورهحلسكعوداحلنسكعجوومحل،حل  و حلسهللحل حل كو حل  حلهوواحل

أوواحل وووحلأوواحللالووامحلأوواحلحل»حل:سووالتاحلفروو حلحلن ذسحلأ دتحلأنحلتشوورتي.حلعبالوو حلتاكبووتحلنهوواحل احلسكعوودشحلسكع ووالم
دسوومحلأواحل من حلأوواحل  والمحلأسوولككحللعانوكحلنلووب تكحلنمواحلأ واطحللوو حلعبموكحلأنحلتر وومحليلحلمولحلسك جووا لحل

سكبذومحلحل»حل:ن ذسحلسسرتأتحلدسلهحلسنحل أساحلفرو حل.حل«حلسكالامحلأع مذاحل  لاحلنأنسعذاحلفلالحلنخرهاحليلحلعالنه
حل.حل7دقحل،حلعلحلسك احل«حلس  لينحلأ اهلاحل الالحلنأكثدهاحلمنضعهحلنخرهاحلعالنه

سكبذومحل هحلسسورتأ  حلأكو مئحل:حل ذسحلسسرتأتحلسالتاحلملحلم ايفحلسنحلغرهتحلف ربهتحلنلو حل:حلأألاحلحل7نعن حل
فال حلملحلفلبكحلفاطع حليلحلفال حلفلالحل،حلسكبذمحل هحلسسرتأ  حلأ  ئحلفالو حلمولحل  لوكحلفاطعو حليلحلفالو حل  لواحل

حل.حل،حل حلأعبحلك حلنس بلحلاالثحلمدست
 الفصل السادس

 (ر وحدعيا متفرقا في آداب المشي واراهيا الوحد  في السف )
 (في المشي  )

حل.حلسرنسحلنسن باسحلف ن حلأخشحلعبال م:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
سسو عالناسحل:حلهلومحلحل6،حلفشو اسحل كالو حلسوبلحلس شووحل،حلفرواوحلحل6ن نيحلأنحللاماحلمشالحلأد كذمحلسكن حل

حل.حللاكن  
حل.حلسدعهحلس شوةحلتاه حللنذاةحلس ؤمل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلسدعهحلس شوحلتاه حللنذاةحلس دة:حلحل6نلاوحلسكن حل.حلسدعهحلس شوحلن ئ:حلأألاحللاوحلحل7عن حل
حل(حلحل13م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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:حلكو حلحل7فرواوحلحل؟عولحل طو حلعبالو حلدأولحلأعبالو حلأنحليو،:حلحل7سلوحلمعانأهحلللحلعما حلألاحلعنبحلسهللحل
نعومحل،حل نحل جوهحلس سووالمحلنسطنوهحلعبووىحلمولحلأ وواقحلس شووحلموولحلس  وبم حل،حلنكرووبحلكوانحلأكثوودحلمولحل وو،حل

[حلنسكطالوهحل]حلفشو اسحل كالو حلسجلذوبحلحل(1)ل ودسيفحلسك موالمحلحل9مودحل سواوحلسهللحلنكروبحل.حلمشوالحل6ملحل سواوحلسهللحل
نسحل نسأووهحل،حلفووبعاحل.حلنسسوو نطناسحل،حلفضعبوواسحلفوواه حلعوونذمحلذكووكحل(3)سووبنسحلأ  كوومحل:حلحل9نس عالوواةحل،حلفروواوحل

نسوود حلموولحلسكووبهحل،حلفوو نحلس  محلتطووايحلحل(7)عبووال محللاكن ووالنحلنسكن ووا حل:حلنلوواوحل.حلخوورس:حلهلوومحلنلوواوحل
حل.حللاكبال 

وهلل علددددى حل):حللوووواوحلسهللحلعلنطووو حل:حللبووووتحلكووو حل:حللووواوحلحل7 حلعنوووبحلسهللحلعووولحلأ حلل ووورحل،حلعوووولحلأ
خيوداحلفالمشووحل نحلملحلأ ولحلعنوبهتحلسووةحل،حل:حل،حللواوحلحل(4)حل(حلالكاس حدج الويدت مدن اسدتطاع إليده سدويال

:حلحل7 حلأرووب حلعبووىحلذكووكحل،حللوواوحل:حلميشوووحلنأدكوو حللبووتحل:حلحل7 حلأرووب حلعبووىحلس شوووحل،حللوواوحل:حللبووتحل
حل.حلخيبمحلسكرامحلنخيداحلمعذم
:حلحل9فشوو اسحل كالوو حلس عالوواةحل،حلفروواوحلحل9طوواةتحلس شووالحل ىلحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حل(1)عبال محللاكن النحل،حلفضعباسحلفاه حلعنذمحلس عالاةحل
ن عودمحلكبعاتو حل،حل:حلل دسيفحلسك مالمحلف شحلك حلس شالحلنلاكاسحلحل9 سححل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل

نضوتحلأط وام محلكواحلسسو عن محللاكن والنحل:حل،حل حللواوحلحل«حلسكبذمحلأعطذمحلأطدهمحلنلواهمحل»حل:حل9فراوحل
حل.حلنلطع محلسكطدأقحل،حلفضعباسحلف ضتحلأط امذم

نسنوواسحلأ ووقحلموولحل.حلسكدسكوو حلأ ووقحللاجلووادلحلموولحلس اسووو:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل77عنوو حل
حل.حلس ن ع 

حل.حلكالئحلكبمدألحلأنحل شوحلنسطحلسكطدأقحلنك لحل شوحلسحلطاننال :حللاوحلحل7علحل
حل__________________

حل.حل دف حلنهاحلنسدحلل حلسندم حلعبىحلمد ب  حلملحلم ه:حلمن حلكدسيفحلسك مالمحلنحل.حلنا ال ذا:حلوحلكدسيفحلس  محلوحللاكلمحلوحلحل1
حل.حلنسس نطناسحلأيحلدخباسحللطن م.حلسبحلل حلأ  هتحلأيحل ذدهت:حلسك ذدحلأراوحل:حلوحلس   حلحل3
حلوحلم وب حلن و حلسحلمشوال حلأيحلأسوديفحل7 حلوحللاك حدأوك حلوحل.حلنسكن وا حلفعو حلأنحلأتواهتحلل ودلحلأيحلغوبنل.حلوحلسكن والن حلوحللاكلوم سك ود 

نسكوبهحلوحللاك حدأوكحلوحلنسكبجلوهحلوحللاكلومحل.حلسوا حلكوالال:حلم واد حلسود حلفوالنحلوحلكدموىحلوحل:حلوحلنسدأهحلوحلك دفوهحلوحلحلنسك دأانحلوحللاك حدأك
حل.حلسك رحلملحلأنوحلسكبال :حلنسكض ححلوحل

حل.حل91يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل4
حل.حلسك ع حلنسك  حلسحلس شو:حلوحلس عالاةحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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كطدأقحلأعينحلملحلنسوط حل،حل  واحلكالئحلكبن اةحلملحلسدنستحلس:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل(1)هللحلطاسنن حل

 (في اراهيا الوحد  في السفر  )
لبووىحل،حلأوواحل:حللوواكاسحلحل؟أ حلأننووت محللشوودحلسكنوواس:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حل(3)ملحلسافدحلن بهتحلنمنلحل فبهتحلنيداحلعنبهتحل:حل ساوحلسهللحل،حللاوحل
ختووووداحلسحلسووووضدكحلن ووووبكحل،حلفوووو نحلحل :حلأوووواحلعبوووووحل:حلحل7كعبوووووحلحل9لوووواوحلسكنوووو حل:حللوووواوحلحل7نعنوووو حل

حل.حلسكشالطانحلملحلسكاس بحلنملحلس ان حلألعب
االاوهحلس كو حل سدهتحلن وبهتحل،حلنسكنواومحلسحللالوتحلن وبهتحلحل9كعلحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ا محل

حل.حل،حلنسكدسك حلسحلسكضاللحلن بهت
م ووهحل ذحلطووامهتحل طوو حلموولحلس بأنووهحل،حلحل7كنووتحلعنووبحلسك ووادقحل:حلعوولحل  اعالوو حللوولحلطووالدحللوواوحل

أمووواحلكووواحلكنوووتحل:حلحل7فرووواوحلمووواحلاوووحنتحلأ وووبسحل،حلفرووواوحلكووو حلسك وووادقحلحل؟نكمووولحلاوووح:حلكووو حلحل7فرووواوحل
نس وووبحلسووالطانحل،حلنسانووانحلسوووالطانانحلناالاووهحلاوووح حل،حل:حلترووبمتحل كالووكحل   ووونتحلأدلووكحل،حل حللوواوحل

حل.حلنأ لعهحل فراة
مواحلسواةحلسهللحل حل واوحلن حل:حلملحلخداحلن وبهتحلسحلسوضدحلفبالرو حل:حللاوحلحل8علحلماسىحلللحلطعضدحل

حل.حلعبىحلن بيتحل،حلنأدحلغالنيتلالحل  حللاهللحل،حلسكبذمحلينئحلن شيتحلنأعينحل
 (في دعاء الضاأ  )

 ذسحليببتحلعلحلسكطدأقحلفنادحلأاحلااحلحلوحلأنحلأاحلألواحلاواحلحلوحلأ سوبنناحل ىلحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلنسكنحدحلماك حلل حلالل.حلسكطدأقحلأدا محلسهللحلن نيحلأنحلسكربحلماك حلل حلااحل

حل.حلفلذناسحل(7) ذسحلت اكتحلك محلسك الالنحل:حللاوحلحل7عن حل
حل:حلحل7فل حللعريحل،حلفراوحلحل7كنتحلملحلسكنالدحل:حللاوحلحل(4)حلعلحلأ حلعنالبلحلسناس

حل__________________
حل.حلس تضاع :حلنملحلسكنذا حل.حلم ن حلنأعالهت:حلنملحلسكطدأقحل.حلسك ذد:حلوحلسك دسلحلوحللاكض ححلوحلحل1
حل.حلسكعطاةحلنس عانه:حلوحلنلاك  دحلوحل.حلسكن ال :حلوحلسكدفبحلوحللاكض ححلوحلحل3
حل.حلسكبسهالهحلنسهلب ه:حلنأألاحل:حلجللحلنسكشالطانحلوحلالحلغاوحلنهاحلنايفحلملحلس:حلوحلسك الالنحلوحللاك  دحلوحلحل7
نمواتحلسحل الوالحلأ حلحل8وحلهاحل أادحلللحلعال ىحلسك اسحلس عدن حللل حلعنالبلحلسناسةحلمولحلأاوحااحلأ حلطعضودحلنأ حلعنوبحلسهللحلحل4

حل.حل ىلحلم هحل7نكانحل مال حلأ حلطعضدحلحل:لا بأنهحل،حلارهحلنكانحل  لحلس نلكهحلعنبحليوحلممبحلحل7عنبحلسهللحل
حل
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سكبذومحل سدحلسكلواكهحل،حلهادوواحلمولحلسكلوالكهحل دحلعبووحليواكيتحلف هنوواحلحل»حل:مواحلألواوحلك:حلاو حل كع و حل حللو حل
فبموواحلحل7أوواحلألوواحلعنالووبلحلتعوواوحلفا كوو حل،حلفدكنووتحلموولحلأ حلطعضوودحل:حلحل7 حللوواوحلحل«حلموولحلفلووبكحلنعطاوووك

حل.حلأاحلألاحلعنالبلحلهاسحللعركحلف ذسحلهاحللعري:حلحل7سدناحل ذسحلساسدحلعبىحلسكطدأقحل،حلفراوحل
 (في الدعاء عكد  زوأ المكزأ  )

 احلأنلكينحلمنول حلمنا كواحلنأنوتحلخورحل:حل ذسحلنلكتحلمنل حلفر حل:حلأاحلعبوحل:حلحل7كعبوحلحل6كن حللاوحلس
نسحل نسأهحلنأأبهحلماحلأأبتحلل حلسك وان حلنهو حليلحلسك والمهحلنسكعافالوهحلسحلكو حلنلوتحلن و حل،حل.حلس نلك 

سكبذوومحل:حلموولحلسوودحلموواحلخبووقحلنذ أحلنلوودأحل حلاوو حل كع وو حلنلوو حل[حلكبذوواحل]حلأعوواذحلل بموواتحلسهللحلسك اموواتحل
نأعواناحلمولحلنلاوذواحلن نننواحلحل(1)خرحلهواهتحلسكنرعوهحلنأعواناحلمولحلسودهاحل،حلسكبذومحلأ عمنواحلمولحلطناهواحلس  لناحل

ن ذسحلأ دتحلسكد ال حلف و حل كع و حلنسديفحلسهللحللوانضلحلنسك والةلحل.حل ىلحلأهبذاحلن ن حلاانوحلأهبذاحل كالنا
سك وووالمحلعبوووىحلمالو وووهحلسهللحلحل»حل:ننديفحلس ايووولحلنأهبووو حل،حلفووو نحلك ووو حلمايووولحلأهوووالحلمووولحلس الو وووهحلنلووو حل

حل.حل«حل[ن اهحلسهللحلنلدكات حل]حل  حل،حلسك المحلعبالناحلنعبىحلعنادحلسهللحلسك ان حلسناف
 (في الدعاء عكد الر وع من السفر  )

حلوحلحل6 نيحلعوولحلسكنوو حل حلوحل وواحل طوولحلموولحلخالوورب يونووانحلتوواونانحل نحلسوواةحلسهللحلعالووبننحلحل»حل:أنوو حللوواو
حل سكعووانحلسوواطبننحلكدلنوواحل امووبننحل،حلسكبذوومحلكووكحلسنمووبحلعبووىحل ض ووكحل أووايحلسحلسووضديحلن لووديحل،
سكبذووومحلسطعووو حلأنلووويتحلهووواهتحلمنا كوووهحلمالمانوووهحلمردننوووهحلل الوووهحلن ووواححلتاطووو حليلحلفووواحلسك وووعادلحلأووواحلأ  ووومحل

حل.حل«حلسكدسا 
 (في الدعاء عكد دروأ مد كا حو قر ا  )

سكبذووومحل هحلأسووولككحل:حل ذسحلأ دتحلمبأنوووهحلأنحللدأوووهحلفرووو حل ووو حلتعاأنذووواحل:حلحل7كعبووووحلحل6لووواوحلسكنووو حل
حل.حلن ن حلاانوحلأهبذاحل كالناحلخرهاحلنأعاذحللكحلملحلسدهاحل،حلسكبذمحل ننناحل ىلحلأهبذا

حل__________________
حل.حلماحلي حلملحلمثدحلأنحلع  حلأنحلذه حلن اها:حلوحلسجل حلوحلكح ىحلوحلحل1
حل
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 (في الدعاء في المسير  )
حل.حلسحلسضدهتحل ذسحلهنطحلسنححلن ذسحلاعبحلكربحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
ن حلكووربحلم وربحلعبووىحلسود حلموولحلنسكووايحلنضوئحلأ حلسكراسوومحللالوبهتحلموواحلهبو حل:حلحل6لوا حل سواوحلسهللحل

حل.حلس سدس حل  حلهب حلماحلخبض حلنكربحلماحلل حلأبأ حلل ذبالب حلنت نرهتحل رحلأنب حلمرطلحلسكرتسا
 (في راوب السفيكا  )

ومدددا قددددروا اهلل حدددق قددددره واخر   ميندددا قوضدددته  دددو  القيامدددا حل)حلل ووومحلسهللحلس بوووكحلسنوووق»حل
،حلل محلسهللحلعدسهاحلنمدسواهاحل نحل  حلحل(1)حل(حلوالسماواح مطو اح بيميكه سوحا ه وحنالى عما  شراول

حل.حل«حلك ضا حل  الم
 (في الدعاء على الجسر  )

ل ومحلسهللحل،حلسكبذوومحلسد ودحلعووينحلسكشووالطانحلحل»حل: ذسحللب وتحلط وودسحلفرو حل وو حلتلولحللووبمكحلعبالوو حل
حل.حل«حلسكدطالم

ل ومحلسهللحل:حل نحلعبوىحلذ نلحلكو حلط ودحلسوالطاناحلفو ذسحلسن ذالوتحل كالو حلفرو حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلأد  حلعنك

 ذسحلكنتحلسحلسوضدحلأنحلمضوا لحلف ضوتحلطنالواحلأنحليدمالواحلفلولحلميالنوكحلعبوىحلأمحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
أف وورحلسهللحلأن ووانحلنكوو حلأسووبمحلموولحلسحلسك وومانستحلنس  محل اعوواحلنكدهوواحلحل» أسووكحلنسلوودأحللدفالوولحلاوواتكحل

حل.حل«حلن كال حلتدطعان
 (في القوأ للقاد  من الحج وغيره  )

سهللحلمنووكحلنأخبوووشحلحلترنوو حل»:حلحلكووانحلأروواوحلكبرووادمحلموولحلسنوو،حلحل6 نحلسكنوو حل:حلحل7لوواوحلسك ووادقحل
حل.حل«حلعبالكحلنضر كحلنغضدحلذننك

حل.حلملحلعانقحل اطاحلل نا هتحلكانحلكملحلسس بمحلسنجدحلس ساد:حلحل7لاوحلسك ادقحل
ن ذسحللوووبمحلسكدطووو حلمووولحلسك وووضدحلندخووو حلمنلكووو حلأنن ووووحلأنحل حلأشووو   حللشووووةحل ووورحلأ ووو حلعبالووو حل

حلنض  حل
حل__________________

حل.حل63يأهحل:حلوحلسا لحلسكلمدحلحل1
حل
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ن وواحل طوولحلطعضوودحل.حل:ه وواسحلهوواحلس ووديحلعوونذمحل.حلشوو دحلسهللحلماوووهحلموودلس وواةحلنأ ووبوحل كع وو حلنأ ووجبحلنأ
مواحلأد يحلللأذمواحلأسودحل:حل ىلحلاب هتحلنلن حلماحللو حلعالنالو حلنلواوحلحل6سكطالا حلملحلسننشهحليم حل ساوحلسهللحل

أ وووافححللعلوووذمحللعلووواحل،حلفووو ذسحللوووبمحلحل6نكوووانحلأاوووحااحل سووواوحلسهللحل.حللروووبنمحلطعضووودحلأمحللضووو ححلخالووورب
حل.حلسكاس بحلمنذمحلملحلسضدهتحلفبروحلأخاهتحلعانر 

 لفصل السابعا
 (في حسن القيا  على الدواب وحقها على صاحوها  )

:حل نحلسكبسلووهحلتروواوحل:حلأروواوحلحل9 عووتحل سوواوحلسهللحل:حل نيحلعوولحلأ حلذ حل يوووحلسهللحلعنوو حلأنوو حللوواوحل
حل.حلسكبذمحلس  لينحلمبالكحلابقحلأشنعينحلنأ رالينحلن حليمبينحلماحل حلأ الق

حل.حل حل  الماسكبذمحلسطعب حل:حلماحلسسرت حلأ بحلدسلهحل  حللاكتحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلسختانسحلسكبسلهحلف هناحل ألحلنترلوحلعبالذاحلسناسو،حلن  لذاحلعبىحلسهللحلعلنط :حللاوحلحل7نعن حل

 نحلسهللحلتنوا كحلنتعواىلحليو حلسكدفوقحلنأعو حل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حل ن حلسك  اهحلل سنادهتحللواوحل
بالذواحلن نحلفانلكاسحلمنا هلاحل،حلف نحلكانوتحلس  محلعبلوهحلفوا اسحلعحل(1)عبال حل،حلف ذسحل كن محلسكبنساحلسكعجا حل

حل.حلكانتحلة نهحلفانلكاسحلمنا هلا
حل.حلملحلسافدحلمن محللبسلهحلفبالنبأحل  حلنلوحللعبضذاحلنسرالذا:حلحل7لاوحلعبوحل

 ذسحلسوووودتحلسحلأ محل[حلنحل.حل ذسحلسووووافدتحلسحلأ محلخ وووونهحلفووووا فقحللاك وووور]حلحل7لوووواوحلألوووواطعضدحل
حل.حلعبلهحلفعج حللاك ر
حل.حلملحلسسرت حلدسلهحلكانحلك حل ذدهاحلنعبىحلسهللحل  لذا:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

أنوووبأحللعبضذووواحل ذسحلنووولوحل،حلنأعووودمحل:حل نحلكببسلوووهحلعبوووىحلاوووا نذاحلخ ووواوحل:حللووواوحلحل9لحلسكنووو حلنعووو
عبالذاحلس واةحل ذسحلمودحللو حل،حلن حلألوداحلنطذذواحلف هنواحلت ونححلهموبحل فواحل،حلن حلأروشحلعبوىحل ذدهواحل  حلسحل

حل.حلسنال حلسهللحل،حلن حليمبذاحلفاقحل ال ذاحلن حلأ بضذاحلملحلس شوحل  حلماحلتطالق
دةحلدسلوووهحلأدكنذووواحلسحل اسوجووو حلنأرلووووحلعبالذووواحل ووواسو،حلمووولحلسوووعادلحلس ووو:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل

حل.حل خاسن 
حل__________________

حل.حلسكيتحليعضتحلنذه حل نذاحلأيحلس ذلنكه:حلالحلعجشحل،حلك  شحلنعجضاةحل:حلوحلسكعجا حلوحللاك  دحلحل1
حل
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حل.حلسك داحلمدك حلمبعانحلكبن اة:حلحل7نلاوحل
حل.حلملحلسراةحلسكعاللحلمدك حلسك اة:حلحل7نلاوحل
حل.حلسكدكااحلنشدل:حلحل7نلاوحل

 ذسحلملحل وولحلحت ووكحلكمشووالذاحل:حللوواوحلحل؟موورحلأيووداحلدسلوويتحلحتوويت:حلحل7عوولحلسك ووادقحلحلسوولوحل طوو 
حل.حل(1) ىلحلماندهاحل
حل.حل(3)أيدلاهاحلعبىحلسكعثا حلن حلتلدلاهاحلعبىحلسكنضا حل،حلف هناحلتد حلماحل حلتدننحل:حللاوحلحل7عن حل

تعوووئحل:حلتع وووتحل،حلترووواوحل:حل ذسحلعثووودتحلسكبسلوووهحلحتوووتحلسكدطووو حلفرووواوحلهلووواحل:حللووواوحلحل6عووولحلسكنووو حل
حل.حل(7) ع اناحلكبداحل

 هحلملحلأ ولحلفواحل  عواحل:حللواوحلحل؟نملحلذكوك:حلماحلعثدتحلدسليتحللوطحل،حللالو حل:حلحل7اوحلأمرحلس ؤمن حلل
حل.حللط

ن حلتلوووودلاسحلسكاطووووواهتحلن حلتبعناهوووواحل،حلفوووو نحلسهللحلعوووولحلنطوووو حلكعووووولحل:حلسحلسكووووبنساحلحل7نعوووولحلعبوووووحل
حل.حل عنذا

حل[.حلعبىحلاا نذاحل]حل ذسحلكعنتحلسكبنساحلكلم ذاحلسكبعنهحل:حلحل9نلاوحلسكن حل
حل.حلن حلت  انسحل ذا هاحلعاكئ.حل(4)عبىحلسكبنساحلحل حلت ا كاس:حلأألاحلحل7نلاوحل
حل.حلأاحلعبوحل حلتدد حلاالاهحلف نحلأ بهمحلمبعانحلنهاحلس ربم:حلحل7كعبوحلحل9نلاوحل
حل.حلك  حلسوةحل دمهحلن دمهحلسكنذاومحلسحلنطاهذا:حلحل7نلاوحل

أأوولحل:حلحل9أل وودحلنالووهحلمعراكووهحلنعبالذوواحلطذا هوواحل،حلفروواوحلحل6أنحلسكنوو حل:حلعوولحلسك وو اهحلل سوونادهتحل
حل.حلبال  عبحلغبسحلكب  امهاا نذاحل،حل حلمدنلحلك حلف

حل.حلعبىحلنالهحلك حلأ لع حل جهحلفماحللدعذاحلل اطحللط حلحل8 ،حلعبوحلللحلسن  حل
حل__________________

حل.حلوحلس اندحلوحلكمنربحلوحلمع بشحلسكبسلهحل1
ننضودتحلسكبسلوهحل.حل كوتحلنسورطت:حلعثدتحلسكبسلوهحلوحلمولحللوا حليوداحلنن ودحلوحل:حلسك رطهحلنسكلكهحل،حلأراوحل:حلوحلسكعثا حلوحللاك  دحلوحلحل3

حل.حلطلعتحلنتناعبت:حلسحلوحلملحللا حليداحلنن دحلوحلملحلكاسحلنضا حل
حل.حلعثدتحلنأكنتحلعبىحلنطذذاحلوحلنأألاحلمع حلهب ت:حلوحلتع تحلسكبسلهحلوحلملحللا حلعبمحلنمنلحلوحلحل7
حل.حلا حل طب حلكرك حلأنحلأ رتأح:حلوحل.حلوحلسكدسك .حلاب حلعبىحلن ك :حلوحلسكشوةحل.حلسع مبحلعبىحلن ك :حلوحلتا كحلحل4
حل
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حل.حل حلت ح حلس الو هحل فرهحلفالذاحلطدس:حلأراوحلحل6 عتحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأمحلسبمهحللاكتحل
 (فيما  اء في اخبل  )

حل.حل(1) أاكمحلنس ل حلسنمدحل،حلف هناحلأل دحلس ل حلأعما سحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.حل(3)سسرتنسحلسك ادحلسكرناححلف هناحلأ اوحلس ل حلأعما سحل:حلأألاحلحل7نلاوحل

الئحلمولحللطوا حل نو حلكو:حللواوحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلنمل:حلأنحلأ  طوىحلسكرطوا حل،حللالو حل:حلحل6نهنىحلسكن حل
أنحلتؤكو حلنامذواحلنأنحلحل(7)عولحل لو حلسجلالكوهحلحل6نهنىحل ساوحلسهللحل.حل  حلنماحلل حلسكنعرحل ىلحلسكنعرحلسالطان

حل.حلأشداحلكننذاحل،حلن حليم حلعبالذاحلس دمحل،حلن حلأدكنذاحلسكناسحل رحلتعبشحلأ لع حلكالبه
 (في الخيل وغيرها  )

اموهحل،حلنس نضوقحلعبالذواحلسحلسونال حلسنال حلمعرادحللناساوالذاحلسنورحل ىلحلأوامحلسكرال:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلسهللحلكاكناسطحلأبهتحللاك بلهحل حلأرنلذا

 حلفلنسحلناساوحلسنال حلن حلأعدسفذاحلن حلأذنافواحل،حلفو نحلسنورحل:حلأن حللاوحلحل6 نيحلعلحل ساوحلسهللحل
حل.حل(4)سحلناساالذاحلن نحلأعدسفذاحلدفؤهاحلن نحلأذنافاحلماسفاحل

حل.حل(1)مطبقحلسكالم حلميلحلسنال حلسحلك حلأ ا حلأادحلنسحلك حلأدهمحلأغدحل:حلحل6نلاوحل
عبووىحلكوو حلمن وودحلموولحلسكووبنساحلسووالطانحل،حلفوو ذسحلأ سدحلأ ووبكمحلأنحلأبجمذوواحل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل
حل.حلفبال محلسهللحلعلنط 

حل__________________
سونقحلنسختومحلأنحلف وبتحل سوحوهحلفمو حلفذواحلاودحلحل:حلناودحلسكضودسحلوحلمولحللوااحلعبومحلوحل.حلاولحلأاود:حلوحلسنمودحلوحلللومحلف و انحلوحلحل1

حل.حلدسةحلأعرتيحلسكبسلهحلملحلأك حلسكشعرحل:نسنمدحلوحللاك حدأكحلوحل.حلك  ش
حل.حل د حلسكعلبحلساحلأبوحلس دفقحل،حلأنحلمب رىحلسك اقحلنسكض ا:حلوحلنسكرناححلوحللاكض ححلوحلحل3
سكيتحلت انحلغاسمهتحلعا لحلنهوحل ئحلف حدمحلنمذواحلنسوداحلكننذواحل  حلأنحلتعبوشحلأ لعو حلأامواحل ورحلتطذودحلنيو حل:حلوحلسجلالكهحلحل7

حل.حلسكنعدلحلنتطبقحلعبىحلسكعا لحلأألا:حلحلنسجلبهحلوحللاك ثبال حلفاك شبأبحلو.حلنمذاحلنكننذا
نروالئحل وبلحل:حلسكوب حلةحلوحللاك  ودحلوحل.حلسكشوعدحلسكنالوتحلسحلموباحل لن ذواحلنسجلمولحلأعودس :حلوحلسكعود حلوحللاكلومحلوحلمولحلسكبسلوهحلحل4

حل.حلنأألاحلماحلسس بفلحلل .حلسكربد
سوادحل،حلنسكوايحلس :حلنس دهومحل.حلأسوادحلكوالئحللشوبأبحلسك واسدحلأيحلسكوايحلسواسدهتحل ىلحلسنلودلحلأنحلاودلحل ىلحلسك واسد:حلوحلأ وا حلحل1

حل.حلس لالئحل،حلنسكايحلسحلطنذ  حللالام:حلنس غدحل.حلأش بحلساسدهت
حل
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أمياحلدسلهحلسس  عنتحلعبىحلاا نذاحلمولحلجلوامحلننضوا حل:حللاوحلحل8نعلحلأ حلعنالبلحل،حلعلحلأ بياحل
فبالروودأحلسحلأذهنوواحلأنحلعبالذوواحلأف وورحلدأوولحلسهللحلأن ووانحلنكوو حلأسووبمحلموولحلسحلسك ووماستحلنس  محل اعوواحلنكدهوواحل

 نوواحلحل»حلنكالروودأ.حل«حلذوومحلسوو دهاحليلحلنلووا كحليلحلفالذوواحلهووقحلممووبحلنيوحلممووبسكبحل»حل:ن كالوو حلتدطعووانحلنكالروو حل
حل.حل«حلأنلكناهت

أدكووو حلاوووا سحلأ ووو حلحل6نكوووانحل سووواوحلسهللحل.حل نحلأ ووو حلس طاأووواحل يلحلسنمووود:حللووواوحلحل7عووولحلسكنوووالدحل
حل.حلأعضا 

 الفصل الثامن
 (في  وادر السفر  )

ن حلسك ووونايفحلأووواحلعبووووحل،حل ذسحلسوووافدتحلفوووالحلتنووولوحلس ندأوووهحل،حلف هنووواحلمووول:حلحل7كعبووووحلحل6لووواوحلسكنووو حل
حل.حلنسنالات

أواحل سواوحلسهللحلخوداحل:حلخورحل،حللواكاسحل:حل طو حل،حلفرالو حلكو حلحل9ملحلك ااحلسحملاسولحلذكودحلعنوبحلسكنو حل
معناحل اطاحل،حلف ذسحلنلكناحلملحلألوحلأذب حل ورحلندحتو حل،حلفو ذسحلس حتبنواحلملحلأولوحلأواكدحلسهللحل ورحلننولوحل،حلفرواوحل

حل.حلكب محلخرحلمن :حلحل6وحلكبناحل،حلفرا:حللاكاسحلحل؟فملحلكانحلأ ضال حلعبشحلنال  حلنانلحل عام :حلحل9سكن حل
كووانحلسحلسووضدحلأ وورحلعبووىحلنالووهحل ذحلنوولوحلف ووجبحلحلحل9 نحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

نعومحل:حلحل6فرواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل أأناكحلاونعتحلسوالتاحلملحلت ونع :حلمخئحلسجبستحل،حلفبماحل ك حللاكاسحل
فنشوووودهحللنشووووا ستحلموووولحلسهللحلعلنطوووو حلف ووووجبتحلهللحلسوووو دسحل،حلك وووو حللشوووود حلحل7،حلسسوووو رنبينحلطربأوووو حل

حل.حللسجب
نهواحليوبثحلنض و حل،حل حل سو رن حلحل7خدطوتحلمولحلأ حلعنوبحلسهللحل:حلعلحل سحاقحلللحلعموا حللواوحل

 حلم ووححلنطذووو حل حل كووو حل،حل:حلسكرنبووهحلف وووجبحل وواأالحل،حل حلأكووولقحلخووبهتحلس ميووولحللووواكرتساحل وواأالحل،حللووواوحل
أواحل سوحاقحل هحلذكودتحلنعموهحل:حللوا حلأنوتحلنأمووحلكروبحلاونعتحلسوالتاحلمواحل أأ و حللوطحل،حللواوحل:حلفربتحلكو حل

أواحل سوحاقحلمواحلأنعومحلسهللحلعبوىحلعنوبهتحل:حلعبوحلفل ننتحلأنحلأذك حلنض وحل،حل حللاوحلحلملحلنعمحلسهللحلعلنط 
حل.حللنعمهحلفش دهاحلل جبلحليمبحلسهللحلفالذاحلفضدلحلمنذاحل رحلأؤملحلك حللا لأبحلملحلسكبس أل

حل
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 ذسحلخووووداحلأ ووووبكمحل ىلحلسووووضدحل حللووووبمحلعبووووىحلأهبوووو حلفبالذووووبهمحلنكالطوووودفذمحلنكوووواحل:حلحل6لوووواوحلسكنوووو حل
حل.حل جا ل

حل.حلنو ذسحلأعالاحلأ بكمحلفبالذدحل:حلحل6نلاوحل
سحلسووووودسةحل:حلسحلأ لعوووووهحلأسوووووالاةحلحل(1) حل ووووواكئحل:حلحل7لووووواوحلألووووواطعضدحل:حللووووواوحلحل7عووووولحلسك وووووادقحل

حل8نكووووانحلأروووواوحلعبوووووحللوووولحلسن وووو حل.حلس يووووحالهحلنسحلسك ضوووولحلنسحلمثوووولحلن ووووم حلنسحلسك ووووديحل ىلحلم ووووه
حل.حلسسرتحلن حل اكئ:حل ذسحلأ سدحلأنحلأشديحل اسو،حلسن،حلحل(3)كرذدمان حل

نحلأطوودقحلسكدطوو حلأهبوو حلكووالالحل ذسحلطوواةحلموولحلأحل9هنووىحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلطووالدحللوولحلعنووبحلسهللحللوواوحل
حل.حلسك النهحل رحلأؤذهنم

حل.حلسك ضدحللطعهحلملحلسكعاساحل،حلف ذسحلللىحلأ بكمحلسضدهتحلفبال ديفحلس أااحل ك حلأهب :حلحل6نلاوحل
نسك ورحلمثانالوهحل.حل(7)سرحلس نوا وحلأنضوبحلسكولسدحلنأ وىحلس خوالقحلنخيبوقحلسكثالوااحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل

حل[.حلفدس احلألب حل]حلعشدحل
حل.حل محلسكطدأقحلف الامناس ذسحليبب:حلحل6لاوحلسكن حل

ل وومحلسهللحل:حل نحلعبووىحلذ نلحلكوو حلط وودحلسووالطاناحل،حلفوو ذسحلسن ذالووتحل كالوو حلفروو حل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل
حل.حلأد  حلعنك

 نحلكووانحل:حلحل7فروواوحلحل؟سووت حلعنو حلعوولحلسك ووداحلنسكبجوامحلنفالوو حلسكضلووهحل،حلأأدكو حللوو حل7عولحلسكديوواحل
حل.حل حلأرب حلعبىحلنلع حلفالحلللسحلن  حلفالحلأدك حلل حل(4)ساهاحل

انحلمؤمنوواحلم وافدسحلنضوئحلسهللحلعنو حلاالاواحلنسوونع حلكدلوهحلنأطوا هتحلمولحلسك وومحلمولحلأعو:حلحل9لواوحلسكنو حل
حل.حل(حل و   نض الظالم على  د هحل)حلننضئحلعن حلكدلهحلسكع الم[حلنس خدلحل]حلنسهلمحلسحلسكبنالاحل

حل.حلت انحلمعوحلسكب سهمحلفالذا:حلحل7لبتحل  حلعنبحلسهللحل:حلعلحلأعرااحلللحلساملحللاوحل
حل__________________

حل.حل اكئحلسكدطالنحلسحلسكناللحلأيحلتشا احلنأ سدحلك حلمنذماحلأنحلأ  لادحلل :حللحل،حلأراوحلسس حطاطحلسكثم:حلوحلس ماك هحلحل1
حل.حلأم حلسكبخ حلنسنداحلأنحلسكاكال :حلوحلسكرذدمانحلحل3
حل.حلارهتحللاكالا:حلوحلسخبقحلسكثااحلحل7
حل.حل الهتحلماةحلسكاه حلنسكضلهحلن ايا:حلس ملناحلنس  باطحلملحلماهتحلسكشوةحل،حللاك شبأبحل:حلوحلس ماهتحلحل4
حل



 363حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 حللوولسحل،حلهوووحلنضر ووكحلنعبالذوواحل:حللوواوحلحل؟،حلأفلطعبذوواحلسحليالوواهحلنأسووبهتحلسحلنسووطو ااالوو حلنأنوواحلموودمحل
حل.حلسع مادكحللعبحلسهللحلعلنط 

حل.حل(1) ذسحلسافد حلفاختانسحلسضدلحلنتنالاسحلفالذاحل:حللاوحلحل7نعن حل
 ىلحلسوضدلحلعبالذواحلحل8ن ودحلسكعنوبحلسك واحلحلألاسن ولحلماسوىحللولحلطعضودحل:حلعلحلن دحلسنوادمحللواوحل

نسطعباسحلم اهنواحل بأوبسحلف نو حل حلأروبمحلعبوىحلسووةحلسواحلفالذواحلمولحلسنلعاسحلهاهتحل:حل،حلفراوحلحل(3) بقحلاضدحل
حل.حلسهلاسم

حل.حل(7) سدحلس  افدحلسنبسةحلنسكشعدحلماحلكانحلمن حلكالئحلفال حلخ حل:حللاوحلحل6علحلسكن حل
عبووىحل ذوودحلحل(4) أوواكمحلنسك عوودأئحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7موولحلسحملاسوولحل،حلعوولحلسك ووادقحل

حل.حلن حلسنالاتسكطدأقحلنلطانحلس ندأهحل،حلف هناحلمبس احلسك نايفحلنمل
سنلكوواسحلهذنوواحلن حلتنلكوواسحلهذنوواحل،حلفوو نحل:حل نووكحلس  ووح حلألاسموواحلفووالحلتروو حل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

حل.حلفالذمحلملحلأ ضالك
حل__________________

حل.حلفادحلنلاك حلفالذا:حلوحلتناقحلنتنالقحلسحلمطعم حلأنحلمبن  حلأنحلسما هتحل،حلملحللااحلت د حلحل1
حل.حلنسكنحاسحلس اضدحلسكاه حل،:حلنسك ضدحل،حللاكلمحل.حلالحل بره:حلوحلسنبقحل،حللض ح  حلحل3
حل.حلنسحللعئحلسك نكحلخنا.حلسكضحلحلملحلسكراو:حلوحلسن حلحل7
نلكاسحلمولحلسك وضدحلسحليخودحلسكبالو حلكالسورتس هحل:حلعدسحلسكرامحل:حلنلنوحلس  افدحلسحلسكبال حلكالسرتس هحلنسكنامحل،حلأراوحل:حلوحلسك عدأئحلحل4

حل.حل حلس حتباس
حل
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 الواب الناشر
 (في اخدعيا وما  تنلق بها وهو رمسا فصوأ  )

يحلننيلحلنعموحلأ حلوحل اوحلسهللحلعمدهتحلنم ولحلس  وبم حللطواوحللراوو حلوحلعماعواتحلطامعوهحل نحل ا 
سحلسكبعاستحلفل دتحلأنحلأن ليفحلمنذاحللالاحلة  ودسحل ورواحلفواسحلسك  وااحل،حلم و جملحلكنضواوئحلهواسحلسكضولحل
،حلفاسوو  دتحلسهللحلسحلاالوولحلذكووكحل،حلف ووداحللعووانحلسهللحللالوواحلطامعوواحل،حلن وولوحلسهللحلتافالووقحلسكعموو حلموواحلفالوو حل

حل.حل اللحلعال حللضلب حل ن 
 الفصل اخوأ

 (في فضل الدعاء وايفيته  )
 (فيما  اء في فضل الدعاء  )

حل.حلماحلملحلسوةحلأكدمحلعبىحلسهللحلتعاىلحلملحلسكبعاة:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
فروواوحلموواحلموولحلحل؟أيحلسكعنووادلحلأفلوو حل7لبووتحلكبنووالدحل:حلعوولحل نووانحللوولحلسووبأدحل،حلعوولحلألالوو حللوواوحل

نماحلأ بحلأل ئحل ىلحلسهللحلعلنطو حلسولحل.حلنبهتسوةحلأ  حل ىلحلسهللحلعلنط حلملحلأنحلأ لوحلنأطب حلساحلع
حل.حلأ   ربحلعلحلعنادت حلن حلأ لوحلساحلعنبهت

حل.حلملحلملحلأ لوحلسهللحلملحلفلب حلسف رد:حلحل7علحلسك ادقحل
حل.حل حلأددحلسكرلاةحل  حلسكبعاة:حلحل6لاوحلسكن حل

حل.حلسكبعاةحلسالححلس ؤملحلنعمادحلسكبألحلننا حلسك مانستحلنس  م:حلحل9نلاوحل
أوواحل:حللوواكاسحللبووىحلحل؟ محلموولحلأعووبسو محلنأووب حلأ  سل وومأ حلأدك وومحلعبووىحلسووالححلأنجووال:حلحل9نلوواوحل

حل.حلتبعانحل ل محللاكبال حلنسكنذا حل،حلف نحلسالححلس ؤملحلسكبعاة:حل ساوحلسهللحل،حللاوحل
أدفوووولحلأبأوووو حل ذسحلسل ذوووو حلندعوووواةحلكموووواحلحل6كووووانحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل8عوووولحلسن وووو حللوووولحلعبوووووحل

حل.حلأ  طعمحلس    
حل حللاك المحلنأ  حلسكناسحلملحل .حلأعجلحلسكناسحلملحلعجلحلعلحلسكبعاة:حلحل6نلاوحل

حل
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موواحلموولحلم ووبمحلدعوواحلسهللحلتعوواىلحللووبعالحلكووالئحلفالذوواحللطعالووهحل  وومحلن حلسسوو جالاحل  حل:حلحل9نلوواوحل
 موواحلأنحلأعجوو حلكوو حلسكووبعالحل،حلن موواحلأنحلأووبخدهاحلكوو حل:حل  حلأعطوواهتحلسهللحلتعوواىلحلفوواحل  ووب حلخ وواوحلاووالثحل
حل.حلسحلس خدلحل،حلن ماحلأنحلأدفلحلعن حلمثبذاحلملحلسك اة

عوالحلأ ووبحل،حلف نو حللوبحلأ وو جااحلسكالذواديحلفووال محلن حل حلت و حردنسحلد:حلحل7نلواوحلأمورحلس ووؤمن حل
حل.حلأ  جااحلك حلسحلنض  

نأفلو حلسكعنوادلحل.حلأ  حلس عماوحل ىلحلسهللحلعلنط حلسحلس  محلسكوبعاة:حلحل7نلاوحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلسكعضا 

سكوبعاةحلأوددحلسكرلواةحللعوبماحلألودمحل لدسمواحل،حل:حللاوحلحل7علحلعنبحلسهللحلللحلسنانحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
ف نو حلمض واححلكو حل اوهحلن واححلكو حل اطوهحل،حلن حلأنواوحلمواحلعنوبسهللحل  حللاكوبعاةحل،حلفلكثدنسحلملحلسكبعاةحل،حل

حل.حلنكالئحللااحلأ ثدحللدع حل  حلأاسكحلأنحلأض ححلك ا ن 
سكوبعاةحلكذوشحلس طالوهحلكمواحلأنحلسك وحااحل:حللواوحلحل7عنبحلسهللحلللحلمالمانحلسكربسححل،حلعنو حلعبالو حل

حل.حلكذشحلس طد
لنطو حل  حلسسو حالاحلسهللحلعولحل  و حلأنحلمواحلألود حلعنوبحلأوبهتحل ىلحلسهللحلسكعلأولحلسجلنوا حلع:حللواوحلحل7نعن حل

أددهاحلاضدسحل رحلجع حلفالذاحلملحلفل حل ا  حلماحلأشاةحل،حلف ذسحلدعواحلأ وبكمحلفوالحلأوددحلأوبهتحل ورحلمي وححل
حل.حلعبىحل أس حلننطذ 

لالو حلحل؟هو حلتعدفوانحل واوحلسكونالةحلمولحلل ودهت:حلحل7لاوحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلهشامحلللحلساملحللاوحل
حل.حلفاعبماسحلأنحلسكنالةحلل ر ذسحلأهلمحلأ بكمحلسكبعاةحلعنبحلسكنالةحل:حل حل،حللاوحل:حل

حل.حل نحلسكبعاةحلسحلسكدخاةحلكالنجلحلسناسو،حلسحلسكنالة:حلحل7نلاوحل
سذكوووودهحلسحلسوووودسوكحلأسوووو ج حلكووووكحلسحل:حلحل7أن ووووىحلسهللحلتنووووا كحلنتعوووواىلحل ىلحلدسندحل:حلحل7نلوووواوحل

حل.حليدسوك
حل.حلملحلختا حللالةحلأ الن حلف ربمحلفال حللاكبعاةحلملحلأدهتحلسهللحلعلنط حلذككحلسكنالةحلألبس:حلحل7نلاوحل

حل.حلنسهللحلماحلأبححلعنبحلعبىحلسهللحل  حلسس جااحلك :حللا حل8حلنأ حلطعضدحلعلحلأ حلعنبحلسهلل
مووولحلتايوووولحلفل  وووولحلسكايوووواةحل حلاوووبىحل كع وووو حلفوووول حل كاعذموووواحل:حللوووواوحلحل7عووولحلأ حلعنووووبحلسهللحل

حل حلسلوحل اط  حلحل9نسجادياحل حلسبمحلنأا حلعبىحلسهللحلعلنط حلنعبىحل ساك حل
حل
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حلحل.فربحل ب حلسنرحلسحلم ان حل،حلنملحل ب حلسنرحلسحلم ان حلملحلخي 
سكنالةحلأ عبقحلل حلسك ماةحلنس  محلمثو حلسكرنوبأ حل،حلفو ذسحلسولوحل:حلحل6ملحلسكضددنسحل،حللاوحلسكن حل

سباسحلهللحلعلنطو حلمواحللوبسحلك ومحلمولحل واسوج محل ورحل:حلنلاوحل.حلسكعنبحل ل حلسكعافالهحلاد حلسهللحلعن حلسكنالة
كال وولوحلأ ووبكمحل لوو حل اط وو حلكبذوواحل وورحلأ وولك حل:حلنلوواوحل.حلس وولحلسكنعوو حل،حلف نوو حل نحلملحلأال وودهتحلملحلأ ال وود

حل.حلنعب حل ذسحلسنرطلحلس ل
 نحلسهللحلعلنطوو حلطعوو حلأ  سقحلس ووؤمن حلموولحل الوو حلملحلي  ووناسحل،حلنذكووكحلأنحل:حلحل7لوواوحلسك ووادقحل

حل.حلسكعنبحل ذسحلملحلأعد حلنط حل  ل حلكثدحلدعامهت
حل.حلملحلسدهتحلأنحلأ  جااحلك حلسحلسكشبلحلفبال ثدحلسكبعاةحلسحلسكدخاة:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلعالحلعالنالهدعالحلسكعنبحلسدسحلدعالحلنس بلحلتعبوحلسنع حلد:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
 نحلسهللحلتعوواىلحلأعبوومحلموواحلأدأووبحلسكعنووبحل ذسحلدعوواحلنك وولحليوو حلأنحلأنوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حل كال حلسناسو،
،حلفوو ذسحلدعوواتحلحل(1) نحلسهللحلعلنطوو حل حلأ وو ج حلدعوواةسحلأ ذوودحلموولحللبوو حلسوواهتحل:حللوواوحلحل7عنوو حل

حل.حلفالن حللربنكحل حلسس الرلحللا طاله
سحللعلوووذمحلعبوووىحللعوووئحلسحلس  ووولكهحلنأ ووو حل نحلسهللحلعلنطووو حلكووودهتحل نووواححلسكنوووا:حللووواوحلحل7نعنووو حل

حل.حلذككحلكنض  حل،حل نحلسهللحلعلنط حلي حلأنحلأ لوحلنأطب حلماحلعنبهت
نموواحلسووالححل:حلعبووال محلل ووالححلس ننالوواةحل،حلفرالوو حل:حلأنوو حلكووانحلأروواوحل اووحال حلحل7نعوولحلسكديوواحل

حل.حلسكبعاة:حلحل7لاوحلحل؟س ننالاة
حل.حلسكبعاةحلأنضاحلملحلسك نان:حللاوحلحل7نعلحلسك ادقحل

سكووبعاةحلأووددحلسكرلوواةحلنأنرلوو حلكموواحلأوونرئحل:حلحل7ع وو حلأروواوحل :حلنعوولحلاووادحللوولحلعثمووانحللوواوحل
حل.حل(3)سك بكحلنلبحلألدمحل لدسماحل

عبووال محللاكووبعاةحل،حلفوو نحلسكووبعاةحلنسكطبوو حل ىلحلسهللحلعلنطوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن وولحلماسووىحل
حل.حلأددحلسكنالةحلنلبحللب حلنللىحلفبمحلأنقحل  حل ملامهتحل،حلف ن حل ذسحلدعاحلسهللحلنسلك حلاد حلسكنالةحلادفا

حل__________________
حل.حلأيحلغاف حل،حلسسمحلفاع حلملحلسذاحلأ ذا:حلوحلساهتحلحل1
حل.حلسنالطحلس ض  حلنسكايحلأن محلفال حلسند حلن اهت:حلوحلسك بكحلوحللاك  دحلوحلحل3
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حل.حلعبالكحللاكبعاةحل،حلف نحلفال حلسضاةحلملحلك حلدسة:حلحل7سك ادقحلحللاو
اواتحلمعودن حلنملحل:حلملحلتربمحلسحلسكبعاةحلسس جال حلك حل ذسحلنلوحلل حلسكنالةحل،حلنلال حل:حلحل7نلاوحل

،حلنموووولحلملحلأ رووووبمحلسحلسكووووبعاةحلملحلأ وووو ج حلكوووو حل ذسحلنوووولوحللوووو حلسكوووونالةحل،حلنلاكووووتحلحليجوووو حلعوووولحلسك ووووماة
حل.حل نحلذسحلسك اتحل حلنعدف :حلس الو هحل

حل.حلسكبعاةحللعبحلماحلأنلوحلسكنالةحل حلأنضل:حللاوحلحل7علحل ألحلسكعالبألحل
حل.حل ذسحلدعاتحلفالن حللربنكحلن لحلأنحل اط كحللاكناا:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلحلسحل اطهحل  حلللاهاحلك  حلأبححلعبحلمؤملحلعبىحلسهللحلتعاىل:حلحل7نلاوحل
  محلسهللحلعنوبسحل بو حلمولحلسهللحلعلنطو حل اط و حلنأحلحلسحلسكوبعاةحلسسو جال حلكو حل:حلحل9نلاوحلسكن حل

حل.حل(1)حل(حلوحدعو ربي عسى حل خ حاول بدعاء ربي شقياحل)أمحلملحلأ  ج حلنتالحلهاهتحلس أهحل
حلموواحلموولحلأ ووبحلسل بووىحلن نحلع مووتحللبوواسهتحللوول قحللاكووبعاةحلموولحلس عوواس:حلحل7نلوواوحلأموورحلس ووؤمن حل

حل.حلسكايحلألملحلسكنالة
 (في اخوقاح المر و  خ ابا الدعاء  )
عنووبحلهنووااحل:حلس بنوواسحلسكووبعاةحلسحلأ لوولحلسوواعاتحل:حلحل7لوواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حل أووبحلسكشووحامحللوواوحل

،حلفوووو نحل[حلسكشووووذالبحل]حلسكدأوووواححل،حلن نسوحلس فالوووواةحل،حلننوووولنوحلسكرطوووودحل،حلنأنوحللطوووودلحلموووولحلدمحلسكر الوووو حلس ووووؤملحل
حل.حلألاساحلسك ماةحلتض ححلعنبحلهاهتحلس سالاة

سحلسكوواتدحل،حلنلعووبحلسكضجوودحل،حلنلعووبحلسك ذوودحل،حلنلعووبحل:حلأ وو جااحلسكووبعاةحلسحلأ لوولحل:حللوواوحلحل7عنوو حل
حل.حلس  دا

عنوبحللودسةلحلسكرودينحل،حلنعنوبحلس ذسنحل،حل:حلسغ نماسحلسكبعاةحلعنبحلأ للحل:حللاوحلحل7نعلحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلنعنبحلنلنوحلسك ال حل،حلنعنبحلسك راةحلسك ض حلكبشذادل

كو حل ىلحلسهللحلعلنطو حل اطوهحل بنذواحلهواهتحلسك واعهحلحلكانحلأ حل ذسحلكانوت:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
حل.حلأعينحل نسوحلسكشمئ

حل.حل ذسحل قحلأ بكمحلفبالبيفحل،حلف نحلسكرب حل حلأدقحل رحلخيبص:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حلكانحلأ حل ذسحل ب حلسناطهحل بنذاحلعنبحل:حللاوحلحل7علحلمعانأهحلللحلعما حل،حلعن حل

حل__________________
حل.حل49يأهحل:حلوحلسا لحلمدميحلحل1
حل
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فوو ذسحلأ سدحلذكووكحللووبمحلسووالتاحلف  ووبقحللوو حلنسوومحلسووالتاحلموولحلسكطالوو حلن سححل ىلحلس  ووجبحلحل نسوحلسكشوومئحل،
حل.حلفبعاحلسحل اط  حلماحلساةحلسهللحلعلنط 

حل.حل(1) ذسحل لشعدحلطببكحلندمعتحلعالناكحلفبننكحلدننكحلفربحل ححلل بكحل:حللاوحلحل7نعن حل
 نحلسهللحلعلنط حلي حلملحلعنادهتحلس وؤمن حلكو حل:حللاوحلحل7،حلعلحلأ حلطعضدحلسكنالدحلحل(3)ألاسك ناححل

بحلدعووواةحل،حلفعبوووال محللاكوووبعاةحلسحلسك وووحدحل ىلحل بوووايفحلسكشووومئحل،حلف هنووواحلسووواعهحلتضووو ححلفالذووواحلألووواساحلعنووو
حل.حلسك ماةحلنتر محلفالذاحلس   سقحلنترلىحلفالذاحلسناسو،حلسكع ام

 نحلسحلسكبالو حلسواعهحل حلأاسفرذواحلعنوبحل:حلأرواوحلحل7 عتحلألاحلعنبحلسهللحل:حلعلحلعمدحلللحلأذأنهحللاوحل
أاووبحكحل:حلهللحلتعواىلحلكو حلسحلكوو حلكالبوهحل،حللبوتحلم وبمحلأ وبوحلنأووبعاحلسهللحلعلنطو حلفالذواحل  حلسسوو جااحلس

 ذسحلملووووىحلن ووووشحلسكبالوووو حلنهوووووحلسك ووووبسحلس نوحلموووولحلأنوحل:حللوووواوحلحل؟سهللحلنأيحلسوووواعهحلهوووووحلموووولحلسكبالوووو 
حل.حلسكن ش

سكدغنوهحلأنحلت و رن حللونطلحلكضالوكحل ىلحلسك وماةحل:حللواوحلحل7علحلأ حل سوحاقحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل
:حلحل(7)حل(حلوحوتددل إليددده حوتددديالحل)نلووواوحلسحللاكوو حلعلنطووو حل.حل،حلنسكدهنووهحلأنحلفعووو حل ذوودحلكضالوووكحل ىلحلسك ووماة

سكووبعاةحلللاوونلحلنس وووبلحلتشوورحلفووواحل،حلنسك لووديفحلأنحلتشوورحلل اووونعكحلنحتدكذوواحل،حلنس ل ذووواوحل فوولحلسكالوووبألحل
حل.حلنمبياحل،حلنذككحلعنبحلسكبمعهحل حلسديف

نه وواسحلسكدهنووهحلنطعوو حل ذووودحلحلحل(4)أنوو حلذكوودحلسكدغنووهحل،حلنألوود حللطووولحل س  الوو حل ىلحلسك ووماةحلحل7نعنوو حل
دكحلأاوالع حلميالنواحلنمشوا حل،حلنه واسحلسك ن و حلنأدفولحلأاوالع حلمودلحلكضال حل ىلحلسك ماةحل،حلنه اسحلسك لوديفحلن و

 حلتن ذووو حل ووورحلفوووديحل:حلنألوووعذاحلمووودلحل،حلنه ووواسحلس ل ذووواوحلنموووبحلأوووبهتحللووو  سةحلنطووو حل ىلحلسكرنبوووهحل،حلنلووواوحل
حل.حلسكبمعه

حلسلك  حلعلحلسكبعاةحلن فلحل:حللاوحلحل7)حلعلحلها ننحلللحلخا طهحل،حلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل__________________

حل.حلع حلخاحلأيحل سل حلنض كحلسحلهاهتحلسك اعهحلن حلت ض حلمنذاحلننا حلل بكحلفربحلفا حلل سسمحلفع حلم:حلوحلدننكحلحل1
حل:وحلهواحل لوودسهالمحللولحلنعووالمحلسكعنوبيحلألاسك ووناححلسك نواهحلموولحلعنوبحلسكرووالئحل،حلكوانحلموولحلأاوحااحلسكنووالدحلنسك وادقحلنسك ووا محلحل3

حل.حلأ مال حلس اللسنحلكثر  حل،حلنك حلك ااحل7نكانحلألاحلعنبحلسهللحل
حل.حل5يأهحل:حلوحلسا لحلس لم حلحل7
حل.حلكدس هحلسك شحلنلا لحلسكالبوحلسحل4
حل
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أماحلسك عاذحلف  و رن حلسك وماةحلل ذودحلكضالوكحل،حلنأمواحلسكوبعاةحلسحل:حلعبىحلأ لعهحلأنط حل:حلحل7فراوحلحل؟سكالبأل
سكوود قحلف ن ووطحلكضالووكحلنترنوو حللنطنذموواحل ىلحلسك ووماةحل،حلنأموواحلسك ن وو حلف ميووامكحلل اوونعكحلسك وونالهحل،حلنأموواحل

حل.حلس ل ذاوحلفدفلحلأبأكحلفان حلفماحل أسكحلسحلدعاوكحلملحلسك لديف
 (في مقدماح الدعاء  )

 أوواكمحلنأنحلأ وولوحلأ ووبكمحلموولحل لوو حل:حلأروواوحلحل7لوواوحل عووتحلألوواحلعنووبحلسهللحلحل(1)عوولحلسلوولحلس  وورلحل
علنطوو حلسووالتاحلموولحل وواسو،حلسكووبنالاحلنس خوودلحل وورحلأنووبأحللاكثنوواةحلعبووىحلسهللحلعلنطوو حلنس ب ووهحلكوو حلنسك وواللحل

حل.حل حلأ لوحلسهللحل اسوج حل6عبىحلسكن حل
أنحلس ب وووهحللنووو حلحل7سحلك وووااحلأمووورحلس وووؤمن حلأنحل:حلحل7مموووبحللووولحلم وووبمحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

أوواحلموولحل:حلتروواوحل:حللوواوحلحل؟كالووشحلأعووبهت:حللبووتحل:حلس  وولكهحل،حلفوو ذسحلدعوواتحلسهللحلعلنطوو حلفمجووبهتحل،حللوواوحل
هاحلألداحل ىلحلملحل ن حلسكا أبحل،حلأاحلفعا حل احلأدأبحل،حلأاحلملحلياوحلل حلس دةحلنلبن حل،حلأاحلملحلهواحللوا ن دحل

حل.حلس عبىحل،حلأاحلملحلكالئحلكمثب حلسوة
 ذسحلأ دتحلأنحلتووبعاحلفمجووبحلسهللحلعلنطوو حل:حللوواوحلحل7،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلحل(3) وورلحلسنوودثحللوولحلس 

حل.حل،حل حلس حلتعطحل6نأابهتحلنسنح حلنهبب حلنأالحلعبال حلنا حلعبىحلسكن حل
 ذحل بو حلأ وبكمحلسناطوهحلفبالوثلحلعبوىحلسهللحلسونحان حلنكالمب و حلفو نحلسكدطو حل ذسحل:حللاوحلحل7نعن حل

عبال حل،حلف ذسحل بن محلسناطوهحلفمجوبنسحل ب حلسناطهحلملحلسك بطانحلهاللحلك حلملحلسك المحلأ  لحلماحلأرب حل
أاحلأطادحلملحلأعطىحل،حلأاحلخورحلمولحلسوت حل،حلأواحلأ  ومحل:حلسهللحلسكعلألحلسجلنا حلنسمب اهتحلنأاناسحلعبال حل،حلتراوحل

ملحلسسرت محل،حلأاحلنس بحلأاحلأ بحلأاحلامبحلأاحلمولحلملحلأبوبحلنملحلأاكوبحلنملحلأ ولحلكو حلكضواسحلأ وبحل،حلأواحلمولحلملحل
مواحلأدأوبحلنأرلووحلمواحلأ و حل،حلأواحلمولحليواوحلأ  احلاوا نهحلن حلنكوبسحل،حلأواحلمولحلأضعو حلمواحلأشواةحلني ومحل

نأكثودحل.حلل حلس دةحلنلبن حل،حلأاحلملحلهاحللا ن دحلس عبىحل،حلأاحلملحلكالئحلكمثب حلسوةحلنهاحلسك ماللحلسكن ر
حلملحلأ اةحلسهللحلعلنط حل

حل__________________
ك وواسحل،حلارووهحل حلنمي وولحلأنحلأ ووانحلهوواحلألاممووبحلعنووبحلسهللحللوولحلس  وورلحلسكنجبوووحلس.حلوحلكعوو حلهوواحلسنوودثحللوولحلس  وورلحلس يتحلذكوودهتحل1

حل.حل ن حلكانحلنسلضالاحل حل طل:حلنلال حل.حلأعبوحلل حلأ بحلملحلطالك  حلندأن حلنن ع حل،حلكانحلملحلأاحااحلس اايفحلنانشحلك ناحلكثرل
حل.حلارهحلنك حلك ااحلأدنأ حلعبلحلملحلأاحالناحل8وحلكانحلملحلأاحااحلسكنالدحلنسك ادقحلحل3

حل(حلحل15م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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سكبذومحلأنسولحلعبووحلمولحل  لوكحلسنوالوحلحل»حل:مموبحلنلو حلف نحلس اةحلسهللحلكثورلحل،حلناو حلعبوىحلمموبحلنيوحل
.حل«حلماحلأكشحلل حلنطذوحلنأمديحللو حلعولحلأموانيتحلنأاو حللو حل اووحلنأ وانحلعانواحليلحلعبوىحلسنو،حلنسكعمودل

أعجو حل:حلحل9 نحل طالحلدخ حلس  جبحلف بىحل كع  حل حلسلوحلسهللحلعلنط حل،حلفرواوحل سواوحلسهللحل:حلنلاوحل
،حلفرواوحل سواوحلحل9لنطو حلناوبىحلعبوىحلسكنو حلنطاةحليخدحلف بىحل كع  حل حلأا حلعبوىحلسهللحلع.حلسكعنبحل ل 

حل.حلس حلتعط:حلحل6سهللحل
مواحلمولحل هوطحلأ لعو حل:حلحل7لواوحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلأ حلخاكبحللواوحلحل(1)د ستحلللحلأ حلمن ا حل

 طوووالحلسط معووواسحلفوووبعاسحلسهللحلعلنطووو حلسحل مووودحل  حلسسووو جااحلسهللحلهلووومحل،حلفووو نحلملحلأ انووواسحلأ لعووو حلفل لعوووهحل
ان حلهلوومحل،حلفووو نحلملحلأ انوواسحلأ لعوووهحلفاس ووبحلأوووبعاحلسهللحلأووبعانحلسهللحلعشوودحلمووودستحل  حلسسوو جااحلسهللحلسووونح

حل.حلأ لع حلمدلحلفال  ج حلسهللحلسكعلألحلسجلنا حلك 
حل.حلكانحلأ حل ذسحلأ لن حلأمدحلأالحلسكن اةحلنسك نالانحل حلدعاحلنأمناس:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلسكبسعوحلنس ؤملحلسحلس طدحلسدأ ان:حلحل7نعن حل

مجالووواحل ووورحلأ وووبىحلعبوووىحل حلأووولسوحلسكوووبعاةحل:حللووواوحلحل7هشوووامحللووولحلسووواملحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلممبحلنيوحلممب
حل9عبىحل أسو حل،حلفو ذسحلذكودحلسكنو حلحل(3) فد حلسكبعاةحلحل9ملحلدعاحلنملحلأاكدحلسكن حل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل فلحلسكبعاة

أوواحل سوواوحلسهللحلأطعوو حلابوو حلاوواليتحلكووكحل،حل حل:حلفروواوحلحل9 نحل طووالحلأتووىحلسكنوو حل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
 ذسحلت ضووحلمؤننوهحل:حلحل9 سواوحلسهللحلحلل حلأطع حلن شحلااليتحلككحل،حل حللو حلأطعبذواحلكبذواحلكوكحل،حلفرواو

حل.حلسكبنالاحلنس خدل
حل؟مواحلمعو حلأطعو حلاواليتحلكبذواحلكوكحل7سولكناحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلأ حلل رحلنسللحلسن ومحللوا حل

فال وبوحلعبالو حلحل9أربم حلل حلأبيحلك حل اطهحل،حلفالحلأ لوحلسهللحلعلنط حلسوالتاحل ورحلأنوبأحللواكن حل:حللاوحل
حل.حل حلأ لوحلسهللحل اسوج 

 حلفعبووواهحلكروووبححلسكدسكووو حلفووو نحلسكدسكووو حلميوووالحللب ووو حل:حلحل9حللووواوحل سووواوحلسهلل:حللووواوحلحل7نعنووو حل
حل.حلفالشدل حل ذسحلساةحل،حلسطعباهحلسحلأنوحلسكبعاةحلنيخدهتحلننسط 

حل__________________
نلوبحلعوبهتحلحل8وحلهاحلللمحلس نوحلنسكثاهحلسللحلأ حلمن ا حلأنحلسللحلمن ا حلسكاسسطوحل،حلكانحلملحلأاحااحلسك ادقحلنسك وا محلحل1

حل.حلك ااحلحلأألاحل،حلنك حل7لعلذمحلملحلأاحااحلسكدياحل
حل.حلل طحلطنا ال حلن دكذماحل اوحلسكشوةحلأدأبحلأنحلأرلحلعبال :حلوحل فد حلسكطاودحلحل3
حل
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ملحلكانتحلكو حل اطوهحل ىلحلسهللحلعلنطو حلفبالنوبأحللاك واللحلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحل:حللاوحلحل7نعن حل
 حلأ ووولوحلسهللحل اط ووو حل حلخيووو محللاك ووواللحلعبوووىحلمموووبحلنيكووو حل،حلفووو نحلسهللحلعلنطووو حلأكووودمحلمووولحلأنحلأرنووو حل

حل.حل ذسحلكانتحلسك اللحلعبىحلممبحلنيوحلممبحل حلحتج حلعن سكطدف حلنأبيفحلسكاسطحل،حل
مووواحلمووولحللوووامحلسط معووواسحلسحلعبوووئحلفبووومحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حلنعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحلعبالووو حللووواوحل

حل.حل  حلكانحلذككحلسسبئحل  دلحلننلا حلعبالذمحل6أاكدنسحلسسمحلسهللحلعلنط حلنملحلأ باسحلعبىحلننالذمحل
 (فيمن  ستجاب دعاؤه  )

سنووااحلفووان دنسحلموواحلختبضانوو حل،حلنسك ووا يحل:حلاووهحلدعوواأمحلم وو جالهحلاال:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلسحلسنال حلسهللحلفان دنسحلكالشحلختبضان حل،حلنس دأئحلفالحلتعدياهتحلن حلتلجدنهت

دعوالحل:حلمخوئحلدعواستحل حليجووحلعولحلسكوداحلتنوا كحلنتعواىلحل:حلكانحلأ حلأراوحل:حللاوحلحل7نعن حل
اليلحل ن  ضلحلككحلنكواحللعوبحل و حلنعليتحلنط:حلس مامحلس ر طحل،حلندعالحلس  بامحل،حلأراوحلسهللحلعلنط حل

،حلندعوووالحلسكاكوووبحلسك ووواحلحلكاسكبأووو حل،حلندعوووالحلسكاسكوووبحلسك ووواحلحلكاكوووبهتحل،حلندعوووالحلس وووؤملحل خالووو حلل ذووودحلحل(1)
حل.حلنككحلمثب :حلسك ال حلفالراوحل

دعووالحلسكاسكووبحل،حل:حلاووالثحلدعوواستحلم وو جالاتحل حلسووكحلفووالذلحل:حلحل6موولحلسكضووددنسحللوواوحلسكنوو حل
حل.حلندعالحلس  بامحل،حلندعالحلس  افد

 حلك وووونكحلت وووو ج حلدعاتووووكحل،حلفوووو نحلسكدطوووو حلأدفوووولحلسكبرمووووهحل ىلحلفالوووو حلفمووووواحلأ الوووو:حلحل6نلوووواوحل
حل.حلت  جااحلك حلدعالحلأ لع حلأاما

أنسوكحلدعوالحلنأسوديفحل طالوهحلدعوالحلس وؤملحل:حللواوحلحل7علحلسكضلال حلللحلأ وا حل،حلعولحلأ حلطعضودحل
حل.حل خال حلس ؤملحلل ذدحلسك ال 

ب حلدعووواةحلسكدطووو حل خالووو حلل ذووودحلسك الووو حلأووو:حللووواوحلحل7عنوووبحلسهللحللووولحلسووونانحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلسكد قحلنأبفلحلس  دنهت

حل__________________
حل.حلسس اىفحل ر حلمن حلكامال:حلوحلسن شحلملحلفالنحلحل1
حل
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سديفحلفووواسحلسكوووبعاةحلنأنووواحليووواملحلكوووكحل:حللووواوحلكدطووو حلحل7عووولحليووو حللووولحلمعووواذحل،حلعووولحلأ حلطعضووودحل
 اط كحلعبىحلسهللحل،حلسكبذمحلأنتحلنيلحلنعميتحلنأنوتحلسكرواد حلعبوىحل بنويتحلنتعبومحل واطيتحلفلسولككحلهوقحل

حل.حل احلللال ذاحليلممبحلنيوحلممبحل
سكبعاةحل خالكحلل ذودحلسك الو حلأ واقحلكبوبسعوحلسكود قحلنأ ود حلعنو حلسكونالةحل:حلحل7علحلسك ادقحل

حل.حل،حلنأراوحلس بكحلككحلمث حلذكك
حل.حلستراسحلدعالحلس  بامحلف نحلدعالحلس  بامحلت عبحل ىلحلسك ماة:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حللبمحلأ لع حلملحلس ؤمن حل حلدعاحلسس جال حلك :حللاوحلحل7نعن حل
حل.حلنككحلمثب :حلاحل خال حلل ذدحلسك ال حلنك حلسهللحلعلنط حلل حلمب احلأراوحلملحلدع:حللاوحلحل7نعن حل

 هحل طووبحلسحلك ووااحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلحل7نلوواوحل طوو حلموولحلأاووحااحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل(1)حل(حلادعدددو ي حسدددتجب لكدددمحل):حللبوووتحلحل؟نمووواحليوووا:حلحل7سهللحليأ ووو حلأ بنذمووواحلفوووالحلأطوووبياحل،حلفرووواوحل

حلحل؟خبشحلنعبهتأفرت حلسهللحلأ:حلفنبعاهتحلفماحلند حل طالهحل،حللاوحل
مولحلأ وايفحل[حل:حلعولحلذكوكحل]حلك وينحلأخوربكحل:حل حلأد يحل،حللواوحل:حللبتحلحل؟فمم:حللاوحل.حل :حللبتحل

تنوبأحلف حموبحل:حللواوحلحل؟نمواحلطذوهحلسكوبعاة:حلسهللحلفالماحلأمدحللو حل حلدعواهتحلمولحلطذوهحلسكوبعاةحلأطالو حل،حللبوتحل
 حلتوووواكدحلذنالووووكحلف روووودحلفوووواحل حلحل6سهللحلن جووووبهتحللوووواكدحلنعموووو حلعبالووووكحلف شوووو دهتحل حلت ووووبوحلعبووووىحلسكنوووو حل

ومدددا حل):حللاكووو حلتعووواىلحل:حلنمووواحلس أوووهحلس خووود حللبوووتحل:حلحل7 حللووواوحل.حلضدحلمنذووواحلفذووواهتحلطذوووهحلسكوووبعاةت ووو  
أفورت حلسهللحلأخبوشحلنعوبهتحل،حللبوتحل:حلفول سهحلأنضوقحلنمواحلأ  حلخبضواحللواوحلحل(حلح فقتم من شيء فهو  خلفده

كاحلأنحلأ وبكمحلسك  و حلس واوحلمولحل بو حلنأنضرو حلسحل رو حل:حل حلأد يحل،حللاوحل:حللبتحلحل؟ حل،حللاوحلفمم:حل
حل.حلاحل  حلأخبشحلسهللحلعبال ملحلأنضقحلد ي

 نحلسهللحلكال وو حالوحلموولحلسكعنووبحل:حلأنوو حللوواوحلحل6عوولحلسووبمانحلسكضا سوووحل يوووحلسهللحلعنوو حل،حلعوولحلسكنوو حل
حل.حلأنحلأدفلحل كال حلأبأ حلفردياحلخاون  

حل__________________
حل.حل63يأهحل:حلوحلسا لحلس ؤملحلحل1
حل
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 الفصل الثا ي
 (فيما  تنلق باليو  والليلا من اخدعيا المختار   )

 ( ختص بالصواح والمساء فيما  )
موولحللوواوحلعشوودحلموودستحللنوو حلأنحلتطبوولحل:حلأنوو حللوواوحلحل7 ن حلعنووبحلسك وودميحللوولحلع نووهحلعوولحلسك ووادقحل

 حل كووو حل  حلسهللحلن وووبهتحل حلسووودأكحلكووو حل،حلكووو حلس بوووكحلنكووو حلسنموووبحليالووووحلنميالوووتحل:حلسكشووومئحلنلنووو حلغدنفووواحل
الو حلسحلنميالتحلنيالوحلنهاحل وحل حلمياتحل،حللالبهتحلسنرحلنهاحلعبوىحلكو حلسووةحللوبأدحل،حلكانوتحلكضوا لحلكان

حل.حلذككحلسكالام
حل»حل:أروواوحل ذسحلأاوونححلنأم ووىحلحل7كووانحلنوواححل:حل ضووصحللوولحلسكن وورتيحلأنوو حللوواوحلحل7ن نيحلعنوو حل

سكبذمحل هحلأسذبكحلأن حلماحلأانححلنمواحلأم وىحل حلمولحلنعموهحلنعافالوهحلسحلدأوينحلأنحلدنالوايحلفمنوكحلن وبكحل
،حلأراهلووواحل ذسحلحل«حل،حل حلسووودأكحلكوووكحل،حلفبوووكحلسنموووبحلنكوووكحلسكشووو دحللووو حلعبووووحل ووورحلتديوووىحلنلعوووبحلسكديوووا

حل.حلسحلن ذسحلأم ىحلعشدسحل،حلف موحللاككحلعنبسحلس ا سأانححلعشدحل
أ لعوووو حلحل7اووووبالتحلمووولحلأ حلعنووووبحلسهللحل:حل نيحلعووولحلم ووووملحللوووولحلعنوووبحلس بووووكحلكووووددألحلأنووو حللوووواوحل

أانحناحلنأانححلس بوكحلهللحلسكبذومحل نواحلعنالوبكحل:حلانا احلف انحل ذسحلسنض  حل فلحلأبهتحل ىلحلسك ماةحل،حلفراوحل
ضلحل،حلسكبذومحلس دسوناحلمولحل الو حلنألناةحلعنالبكحل،حلسكبذمحلس ض ناحلملحل ال حل  ضلحلنملحل الو حل حل و 

 حل رتسحلنملحل ال حل رتسحل،حلسكبذمحلسسرتناحلملحل ال حلن  رتحلنمولحل الو حل حلن و رتحل،حلسكبذومحلسسورتناحل
حل.حلسكش دحلعبىحلسكعافاله[حلنس  لناحل]حللاك  حلنسكعافالهحل،حلسكبذمحلس  لناحلسكعافالهحل

 (فيما  قاأ في الصواح عكد المخاوف  )
لبووتحل  حل:حللوواوحلحل(1)بروو حللوول حلنوواسسحلطوواةتحلسكدنسأووهحلعوولحلأ حلسك ووديحلسووذ حللوولحلأعرووااحلس 

حلأاحلسالبيحللبحلنللحل يلحلسخ الا ستحلس أامحل:حلحل8سن لحلعبوحلللحلممبحلسكع  ديحل
حل__________________

ل دحلمولحل أ حلنسوعىحلسحل اسوجو حلنكوانحلأ  واكلحلنأ طالو حلمولحلسكنواسحلنأ ذودحلسك شواللحلحل7وحلهاحلسكايحلخبمحلس مامحلسهلاديحلحل1
حل.حللن بسدحل195نهاحلغرحلأ حلناسسحلسكشاعدحلس شذا حلس  اىفحلسنهحل.حلاسسعبىحلسكطالنهحلفاللملحلعبىحلنض  حلف ماهتحللل حلن

حل
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ماحل باينحلل حلسن لحلللحلعنبحلسهللحلللحلمطذدحل،حلعلحلممبحلللحلسبالمانحلسكوبأبموحلعولحلحل7علحلسك ادقحل
سفعو حل،حلفبمواحلعديو  حلعبالو حلناوحح  حل:حلسحلك حلسذدحلفلعديو حلعبالوكحل،حللواوحلحل7ألال حل،حلعلحلسك ادقحل

أامحللاس لحلعولحلس رااوبحل واحلذكودحلفالذواحلمولحلسكونحئحلنس  وان حلأاحلسالبيحلسحلأكثدحلهاهتحلس :حللبتحلك حل
فوووبكينحلعبوووىحلس  ووورتس حلمووولحلس  وووان حلفالذووواحل،حلفدمووواحلتوووبعاهحلسكلووودن لحل ىلحلسك اطووو حلسحلسنووواسو،حلفالذووواحل،حل

حل(1)أوووواحلسووووذ حل نحلكشووووالع ناحللا أ نوووواحلع وووومهحلكوووواحلسووووب اسحلفوووواحلسحلجلوووو،حلسكنحووووا حلسك ووووامدلحل:حليلحلحل7فروووواوحل
وااحلنأعاديحلسجللحلنس نوئحل منواسحلمولحلةوانفذمحللوا أ ذمحلكنواحلنسناس حلسكنالبسةحلسك اودلحلل حلسنايفحلنذ

،حلفثقحللاهللحلعلنط حلنأخبصحلسحلسكوا ةحل و موكحلسكطواهدألحلنتاطو حل الو حلسوتتحلنسل وبحلمواحلسوتتحل،حل
أانحتحلسكبذومحلمع  وماحللوامامكحلس نالولحلسكوايحل حلأطوانوحلن حل:حلأاحلسذ حل ذسحلأانحتحلنلبتحلاالااحل

برووتحلنموواحلخبرووتحلموولحلخبرووكحلسك ووامتحلموولحلسوودحلكوو حلغاسوومحلن ووا قحلموولحلسوواودحلموولحلخحل(3)يووانوحل
م جنوواحلموولحلكوو حللااووبحليلحلحل:نسكنووا قحلسحلطنووهحلموولحلكوو حلةووا حللبنوواسحلسووال هحلن ةحلأهوو حللالووتحلننالووكحل

 ىلحلأذأهحلابس حل   حل،حلس خوالصحلسحلس عورتس حلهرذومحلنسك م وكحلهونبذمحلاالعواحلمالنواحللولنحلسنوقحل
ناو حلسكبذومحل[حل وا لاسحلنأ وا احلمولحل]حلهلمحلنمعذمحلنفوالذمحلنفومحلأنسيلحلمولحلنسكواسحلنأطانو حلمولحلطوانناسحل

 جولتحل[حلأواحلع والمحل]حلعبىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأعواهحلسكبذومحلفومحلمولحلسودحلكو حلمواحلأترالو حل،حلأواحلع والمحل
س عوووواديحلعووووينحللنووووبألحلسك ووووماستحلنس  محل نوووواحلطعبنوووواحلموووولحللوووو حلأأووووبأذمحلسووووبسحلنموووولحلخبضذوووومحلسووووبسحل

طعبوووتحلسحل  ووولحلمووولحلةانفوووكحلنأمووولحلمووولحل»حل:حلفلغشوووالناهمحلفذووومحل حلأن ووودننحلنلب ذووواحلعشوووالاحلاالاووواحل
،حلفوو ذسحلأ دتحلسك اطوو حلسحلأووامحللووبحل ووا تحلفالوو حلفرووبمحلأمووامحلتاطذووكحلسنمووبحلنحلس عوواذت حلنحلحل«حلمووان ك

سكبذوومحللووكحل:حلس خووالصحلنحليأووهحلسك دسوووحلنسووا لحلسكرووب حلنسنمووئحلس أوواتحلموولحليوحلعموودسنحل،حل حللوواوحل
نلرووب تكحلأطوواوحلسكطاووو حلن حل وواوحلك وو حلذيحل وواوحل  حللووكحلن حللووالحلمي ا هوواحلذنحلحل(7)أ وواوحلسك وواو حل

حلل ضاتكحلحللالحل  حلمنكحل،حلأسلكك
حل__________________

حلوحلمع وومحلس وواةحلنسجلموولحلجلوو،حلك وود حل1 حلوحلك دفووه .حلكثوورلحلس وواةحل،حلأروواوحلغموودحلس وواةحلأيحلعووالهتحلنغطوواهت:حلنسك ووامدلحل.حلوحلسكبجووه
.حلسكضاللحلنهوحلس  محلسناكالهحلسكيتحل حلمواةحلفالذوا:حلنسكنالبسةحل.حلس ضا لحلأنحلس  محلسكنعالبلحلس   اأهحلنسجلملحلسناس :حلنسك ن  حل
حل.حلماحلس ب حلنس ملنحلملحلس  م:حلنسك ا حل.حلالبلحلسك ا لع:حلنسك اودلحل

حلوحلأيحلسكرووب لحلنسكضلوو :حلوحل انكوو حلحل3 حلوحللوواكض ح .حلسك وواملحلنسك ااوو :حلنسك اسوومحل.حلأ سدهتحلن بنوو :حلن انكوو حل.حلغاكنووهحلسحلسكطوواو
حل.حلس يتحلكالال:حلنسكطا قحل

حل.حلأنعمحلس نعمحللاكضل حلنسك  :حلنأطاوحلسكطاو حل.حلسطاحلعبال حلنلذدهت:حلوحلااوحلعبال حلحل7
حل
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ناوو حلعبووالذمحلنسكضووينحلسوودحلحل:كحلنخرتووكحلموولحللدأ ووكحلممووبحلننالووكحلنعرتتوو حلنسووالك  حلعبالوو حلنرووموولحلخب
هووواسحلسكالوووامحلنيووودهتحلنس  لوووينحلخووورهتحلنمينووو حلنسلوووئحليلحلسحلم  ووودفايتحله ووولحلسكعالنوووهحلنلبوووالحلسحملنوووهحلنسك ضووودحل
لا منالوهحلنكضاأوهحلسكطاغالوهحلسك اأووهحلنكو حلذيحللوب لحليلحلعبووىحلأذأوهحل ورحلأكوانحلسحلطنووهحلنع ومهحلمولحلكوو حل

لبكينحلملحلس  ان حلفال حلأمناحلنملحلسكعاسوقحلفال حلأ دسحل ورحل حلأ وبهحلاوادحلعولحلس ودسدحللالةحلننرمهحل،حلنأ
ن حلي حل حل ا قحلملحلأذ حلسكعنادحل،حل نكحلعبىحلك حلسووةحللوبأدحلنس موا حل كالوكحلت ورحل،حلأواحلمولحلكوالئحلحل

حل.حل«حلكمثب حلسوةحلنهاحلسك ماللحلسكن ر
 (دعاء في ال صواح ومساء  )

حلنمولحلسهللحلن يلحلسهللحلنسحلسونال حلسهللحلنعبوىحلل ومحلسهللحلنلواهلل:حلأراوحل ذسحلأاونححلحل7كانحلسك ادقحل
،حلسكبذووومحل كالوووكحلأسوووبمتحلنض ووووحلن كالوووكحلفايوووتحلأموووديحلن كالوووكحلتاطذوووتحلنطذووووحلحل6مبوووهحل سووواوحلسهللحل

نعبالووكحلتاكبووتحلأوواحل احلسكعووا  حل،حلسكبذوومحلس ض ووينحلهضوولحلس ميووانحلموولحللوو حلأووبيحلنموولحلخبضوووحلنعوولحل
لووالحل  حللوواهللحل،حلأسوولوحلسهللحلحلميالووينحلنعوولحلمشووايلحلنموولحلفووالوحلنموولحلحتوويتحل،حل حل كوو حل  حلأنووتحل،حل حل وواوحلن 

سكعضواحلنسكعافالوهحلمولحلكوو حلسواةحلنسودحلسحلسكوبنالاحلنس خوودلحل،حلسكبذومحل هحلأعواذحللوكحلموولحلعواساحلسكروربحلنموولحل
يووالقحلسكرووربحلنموولحليوو طهحلسكرووربحلنأعوواذحللووكحلموولحلسووطاستحلسكبالوو حلنسكنذووا حل،حلسكبذوومحل احلسكشووذدحلسنوودسمحل

يكوو حلعووينحلسك ووالمحل،حلسكبذوومحل هحلن احلسكنالووتحلسنوودسمحلن احلسكنبووبحلسنوودسمحلن احلسنوو حلنسنوودسمحلألبوو حلممووبسحلنحل
أعاذحللب عكحلسن النهحلنأعاذحللاطذكحلأنحل ال ينحلغدلاحلأنحل دلاحلأنحلسودلاحلأنحللوادسحلأنحلاوربسحلأنحلهلوماحل
أنحلتددأوواحلسحللتوودحلأنحلأكالوو حلسك وونلحلأنحلمووتحلسكضجووللحلأنحللشوووةحلموولحلمال ووهحلسك وواةحل،حلنك وولحلأم ووينحلعبووىحل

طوووىحلأنحلسحلسك وووشحلفدسسووووحلسحل اع وووكحلن اعوووهحل سووواككحلاوووباستكحلعبالووو حلنيكووو حلم وووالناحلكبحوووقحلغووورحلة
،حلأعالوواحلنض وووحلندأووينحلنأهبوووحلنمووايلحلحل(1)حل( اددأ هم بكيددال مرصددوصحل)سكووايحلنعووتحلأهبوو حلسحلك الووكحل

ننكبيحلنااللحلماحلأعطواهحل  حللواهللحلسكاس وبحلسك ومبحلسكوايحلملحلأبوبحلنملحلأاكوبحلنملحلأ ولحلكو حلكضواسحلأ وبحل،حل
شددر  بددرب الفلددق مددن شددر مددا رلددق ومددنحل)أعالوواحلنض وووحلنأهبوووحلنمووايلحلننكووبيحلناالوولحلموواحل  لووينحل  حل

،حلأعالواحلنض ووحلنأهبووحلحل(حلغاسق إذا وقب ومن شر الكفاثداح فدي النقدد ومدن شدر حاسدد إذا حسدد
سنمبحلهللحلعبدحلمواحلخبوقحل:حلحل7نأراوحل.حل ىلحليخدهتحل(حلبرب الكاسحل)حلنمايلحلننكبيحلنااللحلماحل  لينحل  

حلسهللحلنسنمبحلهللحلمث حلماحلخبقحل
حل__________________

حل.حل4يأهحل:حلوحلسا لحلسك شحلحل1
حل
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نسنموووبحلهللحلموووبسدحلكبماتووو حلنسنموووبحلهللحل نوووهحلعدسووو حلنسنموووبحلهللحل[حلحلموووالةحلمووواحلخبوووقحلسهللحلنسنموووبحلهلل]حلسهللحل
 يووووواحلنض ووووو حل،حل حل كووووو حل  حلسهللحلسنبوووووالمحلسك ووووودميحل،حل حل كووووو حل  حلسهللحلسكعبووووووحلسكع وووووالمحل،حلسووووونحانحلسهللحل احل
سك ماستحلسك نلحلن احلس  ي حلسك نلحلنماحللالنذمواحلن احلسكعودشحلسكع والمحل،حلسكبذومحل هحلأعواذحللوكحلمولحل

نأعوواذحللووكحلموولحلسوواةحلحل(1)ةحلنأعوواذحللووكحلموولحلمشاتووهحلس عووبسةحلنأعوواذحللووكحلموولحلسكضروودحلنسكووالدحلد كحلسكشوورا
حل.حلعشدحلمدستحل9س ن دحلسحلس ه حلنس اوحلنسكاكبحلنأ بوحلعبىحلسكن حل

 (في اخدعيا المخصوصا بأعقاب الفرائض  )
سحلدلوودحلسكضدألووهحللنوو حلأنحلأثووينحلحل3أنحلموولحلسوونححلت وونالححلفا مووهحلسكلهوودسةحل:حللووبحلن دحلسحلس خنووا حل

حل.حلغضدحلك  طبال حل
،حلحل3أ حلأ ووباكحلعووينحلنعوولحلفا مووهحل:حللوواوحلكدطوو حلموولحللووينحلسووعبحلحل7ن نيحلأنحلأموورحلس ووؤمن حل

حل(3)أهنوواحلكانووتحلعنووبيحلفاسوو رتحللاكردلووهحل وورحلأاوودحلسحلاووب هاحلن حنووتحللوواكد ىحل وورحلعبووتحلأووبسهاحل
نك وحتحلسكنالووتحل وورحلأغووربتحلاالافواحلنأنلووبتحلحتووتحلسكرووب حل وورحلتوبخنتحلاالافوواحلفلاووافاحلموولحلذكووكحل

كاحلأتالتحلألاكحلف لك  حلخادمواحلأ ضالوكحل ودحلمواحلأنوتحلفالو حلمولحلهواسحلسكعمو حل:حلهلاحليد حلسبأبحل،حلفربتحل
أهنوواحلطوواةتحلناطوووهحلحل9 ووبسااحلفاسوو حالتحلفان وودفتحل،حلفعبووومحلحل9فاطووبتحلعنوووبهتحلحل9،حلفلتووتحلسكنوو حل

:حلسك وووالمحلعبوووال محل،حلف ووو  ناحلنسسووو حالالناحل  اننووواحل،حل حللووواوحل:حلفرووواوحلحل(7)ف وووبسحلعبالنووواحلن ووولحلسحلكضاعنووواحل
نوددحلعبالو حلأنحلأن ود حلنلوبحلكوانحلأضعو حلذكوكحلأ وبمحلاالاواحلفوو نحلأذنحلسك والمحلعبوال محل،حلف شوالناحل نحلملحل

نعبالوووكحلسك وووالمحلأووواحل سووواوحلسهللحلأدخووو حل،حلفوووبخ حلنطبوووئحلعنوووبحل منسوووناحل:حلكووو حلن  حلسن ووود حل،حلفربوووتحل
ف شووالتحل نحلملحلفنوو حلأنحلأرووامحلفلخدطووتحلحل؟أوواحلفا مووهحلموواحلكانووتحل اط ووكحلأمووئحلعنووبحلممووب:حلفروواوحل

رتحللاكردلووهحل وورحلأاوودتحلسحلاووب هاحلنطوودتحلأموواحلنسهللحلأخووربكحلأوواحل سوواوحلسهللحلأهنوواحلسسوو :حل أسوووحلفربووتحل
لاكد ىحل رحلعبتحلأوبسهاحلنك وحتحلسكنالوتحل ورحلأغوربتحلاالافواحلنأنلوبتحلحتوتحلسكروب حل ورحلدخنوتحل

حلكاحلأتالتحلألاكحلف لك  حلخادماحلأرالكحل دحلماحلأنتحل:حلاالافاحل،حلفربتحلهلاحل
حل__________________

حل.حلار حلسحلس ذنحلأنحلذهااحلسك ملحلكب :حلوحلسكالدحلحل1
.حلضطتحلنلد تحلملحلسكعم حلن ذدحلفالذاحلسس حلنهاحلأنحلأ انحلل حلسجلبوبحلنسكبحومحلمواةحلمولحلكثودلحلسكعمو وحلعبتحلأبسهاحلأيحلنحل3

حل.حللشدلحل لالرهحلج ملحلفالذاحلماةحلملحلسكعم حللا سالاةحلسك بنه:حلنس ربهحل
حل.حلنسحللعئحلسك نكحلنافنا.حلس بحرهحلنسك  اة:حلوحلسكبضايفحلوحللاك  دحلوحلحل7
حل



 351حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

احلهووواحلخوووورحلك موووواحلمووولحلسنووووادمحل ذسحلأخووووا احلأ حلأدك مووواحلعبووووىحلموووو:حلحل9فالووو حلموووولحلهووواسحلسكعموووو حل،حلفروووواوحل
نأاوووبحلاالاووواحلناالاووو حل:حلمنام مووواحل،حلف وووربسحلأ لعووواحلناالاووو حلت نووورلحلنسووونحاحلاالاووواحلناالاووو حلت ووونالحهحل

حل.حل يالتحلعلحلسهللحلن ساك حلاالثحلمدست:حل أسذاحلفراكتحل3حتمالبلحل،حلفلخدطتحلفا مهحل
:حلاطحللواوحلملحلم ماعاتحلسك البحلنااححلسكوبألحلأ حلسكربكواتحلس شوذبيحل،حل ن حلألاخاكوبحلسكرمو

سحلكوو حلأووامحلسحلدلوودحلكوو حلاوواللحلأ وو حل يلحلموولحلسكووشحلحل3ت وونالححلفا مووهحل:حلأروواوحلحل7 عووتحلسك ووادقحل
حل.حل كعهحلسحلك حلأام
لن حلأنحلأثينحل طبال حلملحلااللحلسكضدألهحلغضودحلكو حلنأنوبأحلحل3ملحلسنححلت نالححلفا مهحل:حلحل7نلاوحل

حل.حللاك  نر
فالذوواحلم وواسكحلنمشوطحلنسوجادلحلنسونحهحل:حلس ووؤملحل حلخيبواحلمولحلمخ وهحل:حللواوحلحل7عولحلسك وا محل

حل.حلأ للحلناالاانحل نهحلنخا حلعرالق
كانوتحلم ونح ذاحلمولحلخوالطحلحلحل9لنتحل سواوحلسهللحلحل3 ن حل لدسهالمحلللحلممبحلسكثرضوحلأنحلفا مهحل

تووبأدهاحللالووبهاحلت ووربحلنت وونححل ىلحلأنحلل وو حلحل3اووا حلمض وو حلمعرووادحلعبالوو حلعووبدحلسك  نوورستحل،حلف انووتحل
ذاحلسكنواسحل،حلفبمواحلاللحلللحلعنبحلس طب حلسالبحلسكشوذبسةحلفاسو عمبتحلتدل و حلنعمبوتحلس  والالححلفاسو عمب

حل.حلعبوحللا مدحل كال حلفاس عمباسحلتدل  حل احلفالذاحلملحلسكضل حلنس لأهحل7ل  حلسن  حل
سوت حلعولحلسسو عماوحلسكرتل و حلمولحل و حللوربحلحل7سحلك ااحلسن لحلللحلمنااحل،حلأنحلألاحلعنبحلسهللحل

ت ووونححللالوووبحلحل7سك ووونحهحلسكووويتحلمووولحل ووو حللوووربحلسن ووو حل:حلفرووواوحلحل؟نسك ضايووو حللالنذمووواحل7اوووللحلنسن ووو حل
حلوحل ذسحلأل ووودنحللاس وووبحلمووولحلس موووالكحلأذووونطحل ىلحل.حلغووورحلأنحلأ ووونحسكدطووو حلمووولحل ن نيحلأنحلسنوووا حلسكعووو 

حل.حل7س  محل مدحلماحلوحلأ  ذبألحلملحلسك نححلنسكرتاحلملحل  حللربحلسن  حل
موولحلأ وو حلأنحلخيووداحلموولحلسكووبنالاحلنلووبحلختبووصحلموولحلسكووانااحلكموواحل:حلأنوو حللوواوحلحل9 نيحلعوولحلسكنوو حل

بالرو حلسحلدلودحلسك وباستحلسنموئحلن ونهحلأ  بصحلسكاه حلسكايحل حلكوب حلفالو حلن حلأطبنو حلأ وبحلم بموهحلف
سكبذوومحل هحلأسوولككحللا ووكحلس  نووانحل:حلسكووداحلتنووا كحلنتعوواىلحلساووينحلعشوودحلموودلحل،حل حلأن ووطحلأووبهتحلنأروواوحل

حلس  لننحلسكطاهدحلسكطذدحلس نا كحلنأسلككحللا كحلسكع المحل
حل
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نسووبطانكحلسكرووبميحل،حلأوواحلنسهوو حلسكعطاأوواحلنأوواحلمطبووقحلس سووا  حلأوواحلف وواكحلسكدلووااحلموولحلسكنووا حلأسوولككحلأنحل
ىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأنحلتع ووقحل لنوويتحلموولحلسكنووا حلنختوودطينحلموولحلسكووبنالاحلسووا احلنتووبخبينحلسجلنووهحلت ووبوحلعبوو

لواوحل.حليمناحلنأنحلفع حلدعاووحلأنك حلفال احلنأنسط حل ا احلنيخودهتحلاوال احل،حل نوكحلأنوتحلعوالمحلسك الواا
نأمودهحلأنحلأعبومحلسن ولحلنسن و حلحل6هواسحلمولحلس  نالواتحلسواحلعبموينحل سواوحلسهللحل:حلحل7)حلأمورحلس وؤمن حل

حل.حل8
 ( 6اء آرر عن الكوي دع )

:حل نيحلأنوو حلموولحلدعوواحللوو حلعرالوو حلكوو حلاوواللحلم  الووهحل ضوولحلسحلنض وو حلندس هتحلنماكوو حلننكووبهتحلنهوواحل
سكبذمحلسغضدحليلحلماحللبمتحلنماحلأخدتحلنماحلأعبنتحلنماحلأسد تحلن سودسسحلعبوىحلنض ووحلنمواحلأنوتحلأعبومحل
قحللوو حلمووينحل،حلسكبذوومحلأنووتحلس رووبمحلنأنووتحلس ووؤخدحل حل كوو حل  حلأنووتحللعبمووكحلسك الوو حلنلرووب تكحلعبووىحلسنبوو

أاعوو حل،حلسكبذوومحلموواحلعبمووتحلسنالووالحلخوورسحليلحلفوول الالينحلنتووافينحل ذسحلعبمووتحلسكافووالحلخوورسحليلحل،حلسكبذوومحل هحل
أسوولككحلخشووال كحلسحلسك وودحلنسكعالنالوووهحلنكبمووهحلسنووقحلسحلسك لوو حلنسكديووواحلنسكر ووبحلسحلسكضروودحلنسك ووو حل،حل
الحلنأسلككحلنعالماحل حلأنضبحلنلدلحلع حل حلتنرطولحلنأسولككحلسكديواحللاكرلواةحلنلوددحلس واتحللعوبحلسكعواللحلنكو

سكن وودحل ىلحلنطذووكحلنسووالاحل ىلحل مأ ووكحلنكراوووكحلموولحلغوورحليوودسةحلملوودلحلن حلف نووهحلملووبهحل،حلسكبذوومحل أنوواحل
للأنهحلس ميانحلنسطعبناحلهبسلحلمذ وبألحل،حلسكبذومحلسهوبناحلفوالملحلهوبأتحل،حلسكبذومحل هحلأسولككحلعلميوهحلسكدسوادحل
نسكثنوواتحلسحلس موودحلنسكدسووبحلنأسوولككحلسوو دحلنعم ووكحلن  وولحلعافال ووكحلنأدسةحل رووكحلنأسوولككحلأوواحل احل

بالماحلنك واناحلاوادلاحلنأسو  ضدكحل واحلتعبومحلنأسولككحلخورحلمواحلتعبومحلنأعواذحللوكحلمولحلسودحلمواحلتعبومحللبناحلسو
حل.حلف نكحلتعبمحلن حلتعبمحلنأنتحلعالمحلسك الاا

 (دعاء آرر  )
موولحللوواوحلهوواهتحلسك بموواتحلعنووبحلكوو حلاوواللحلم  الووهحل ضوولحلسحلنض وو حلندس هتحل:حلحل7لوواوحلسك ووادقحل
 حلمووواحلهووواحلموووينحللووواهللحلسكاس وووبحلأطووورحلنض ووووحلنموووايلحلننكوووبيحلنأهبووووحلندس يحلنكووو:حلنماكووو حلننكوووبهتحل،حلنهووووحل

س  وبحلسك وومبحلسكووايحلملحلأبووبحلنملحلأاكووبحلنملحلأ وولحلكوو حلكضوواسحلأ ووبحلنأطوورحلنض وووحلنمووايلحلننكووبيحلنكوو حلموواحل
حل(حلبرب الكاس ملك الكاسحل)حل ىلحليخدهتحلنحل(حلبرب الفلق من شر ما رلق ومن شر غاسقحل)حلهاحلمين
حل.حليخدهايأهحلسك دسوحل ىلحلحل(حلاهلل الذي خ إله إخ هو الحي القيو لونحلحل)حل ىلحليخدهت

حل
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لواوحل سواوحل:حللواوحلحل7ملحلم ماعاتحلسك البحلنااححلسكبألحلأ حلسكربكواتحل،حلعولحلأمورحلس وؤمن حل
،حلف ن حل حليافلحلعبالذواحل  حلنو حلحل«حليأهحلسك دسوحل»حل لدأحلسحلدلدحلك حلااللحلم  اله:حلأاحلعبوحل:حلحل6سهللحل

حل.حلأنحلابأقحلأنحلسذالب
 (دعاء آرر  )

سكبذووومحلاووو حلعبوووىحل:حلهحلأنحلأرووواوحلأدىنحلمووواحلجووول حلمووولحلسكوووبعاةحللعوووبحلس   الووو:حلحل7لووواوحلسك وووادقحل
ممبحلنيوحلممبحل،حلسكبذمحل ناحلن لككحلملحلك حلخرحلأ اطحلل حلعبمكحلننعاذحللوكحلمولحلكو حلسودحلأ واطحل
لووو حلعبموووكحل،حلسكبذووومحل نووواحلن ووولككحلعافال وووكحلسحلأما نووواحلكبذووواحلننعووواذحللوووكحلمووولحلخوووليحلسكوووبنالاحلنعووواساحل

حل.س خدل
 (دعاء آرر  )

أواحلأاسوشحللو حلسحل:حل حلنهواحلسحلسك وجلحلفرواوحلكوحل7 ىلحلأاسوشحلحل7أتىحلطربوالو حل:حللاوحلحل7عن حل
سكبذمحلسطع حليلحلملحلأمديحلفدطاحلنةدطاحلنس  لينحلملحل الو حلأ   و حلحل»حل[حل:فدألهحل]حلدلدحلك حلااللحل

حل.حل«حلنملحل ال حل حلأ    
 (دعاء آرر  )

سكبذوومحلسهووبهحلموولحلعنووبكحلنأفووئحلعبوووحلموولحلحل»حل:أروواوحلسحلدلوودحلكوو حلاوواللحلحل7نكووانحلألوواطعضدحل
حل.حل«حلفلبكحلنسنشدحلعبوحلملحل ا كحلنأنلوحلعبوحلملحللدكاتك

 (اء آرر دع )
طعبووتحلفووبسكحلعبمووينحل:حلفربووتحلكوو حلحل7أتالووتحلألوواحل لوودسهالمحل:حل نيحلعوولحلهبرووامحللوولحلأ حلأنوو حللوواوحل

حلل حلسحلدلدحلااللحل:حلحل7دعاةحلطامعاحلكببنالاحلنس خدلحلنأنطلهتحل،حلفراوحل
سوووونحانحلسهللحلسكع ووووالمحلنهمووووبهتحل،حلأسوووو  ضدحلسهللحلنأسوووولك حلموووولحل:حلسكضجوووودحل ىلحلأنحلتطبوووولحلسكشوووومئحل

لالوويتحل ووا حلفموواحلعبمووتحل وورحلأتوواهحلموورسثحلموولحللنوو حلنكرووبحلكنووتحلأسوواأحلأهوو حل:حلفلووب حل،حللوواوحلهبرووامحل
 ط حلماحل ننتحلأنحللالينحلنلالنو حللدسلوهحلن هحلسكالوامحل ولحلأأ ودحلأهو حللالويتحلنمواحلذكوكحل  حلسواحلعبموينحلموا يحل

حل.حل8سكعنبحلسك احلحلماسىحلللحلطعضدحل
 (دعاء آرر  )

حلسكبذمحل هحلأسلككحلأنحلت بوحلعبىحلممبحلنيوحلممبحلنأسلككحلملحلخرحلماحلأ طاحلنخرحل»حل
حل
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نحليأووهحل(حلسنمووبحل:حل)حل،حلنسلوودأحلحل«حلطوواحلنأعوواذحللووكحلموولحلسوودحلموواحلأ ووا حلنموولحلسوودحلموواحل حلأ ووا موواحل حلأ حل
نلوو حلاووالثحلحل(3)حل(حلإل ربكددم اهلل الددذي إلددى آررهدداحل)نحليأووهحلسك وو دلحلحل(1)حل(حلشددهد اهللحل)سك دسوووحلنحل

حل(حلسوحال ربك رب النز  عما  صفول وسال  على المرسلين والحمد هلل رب الندالمينحل):حلمودستحل
سكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسطعوو حليلحلموولحلأمووديحلفدطوواحلنةدطوواحلحل»حل:نلوو حلاووالثحلموودستحلحل(7)

أوواحل احلممووبحلنيوحلممووبحلاوو حلعبووىحلممووبحل]حلنس  لووينحلموولحل الوو حلأ   وو حلنموولحل الوو حل حلأ   وو حل
حل.حل«حل[نيوحلممبحلنعج حلفداحلممبحلنيوحلممبحلنسع قحل لنيتحلملحلسكنا حل

 (دعاء آرر  )
كوكحلعواشحل ورحلميو حلسنالوالحل نيحلأنحلملحلدعاهتحلفاسحلسكبعاةحلعرال حلك حلفدألهحلننس  حلعبىحلذ

سكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحل،حل:حلنهوواحل[حلنأ شوود حللبروواةحلاووا  حلس موودحلعجوو حلسهللحلفدطوو حل]حل
موواحلتوودددتحلسحلسوووةحل:حل نووكحللبووتحل:حلسكبذوومحل نحل سوواككحلسك ووادقحلس  ووبقحلاووباستكحلعبالوو حلنيكوو حللوواوحل

عبوىحلحلأناحلفاعب حلكرتدديحلسحللنئحل نححلعنوبيحلس وؤملحلأ ودهتحلس واتحلنأنواحلأكودهتحلم واةت حل،حلسكبذومحلف و 
:حلممبحلنيوحلممبحلنعج حل نكالاوكحلسكضداحلنسكن ودحلنسكعافالوهحلن حلت وؤهحلسحلنض ووحلن حلسحلفوالنحللواوحل

حل.حلنتاكدحلملحلستت
 (دعاء آرر  )

أروواوحلاووالثحلموودستحلنهوواحليخوواحللبحال وو حللالووبهتحلسكالموو حلنأووبهتحلسكال وود حلمن ووا هحللا نذوواحلسوواحلأبوووحل
،حل حلأدفولحلأوبهتحلحل«حلمولحلسكنوا أواحلذسحلسجلوالوحلنس كودسمحلاو حلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأطودهحلحل»حل:سك ماةحل

حل«حلأاحلعلألحلأاحلكدميحلأواحلغضوا حلأواحل  والمحل»حل:سكالم حلنجع حللا نذاحلساحلأبوحلسك ماةحلنأراوحلاالثحلمدستحل
اووو حلعبوووىحلمموووبحلنيوحلمموووبحل:حل،حل حلأربنذووواحلنجعووو حل اهدهووواحلسووواحلأبووووحلسك وووماةحلنأرووواوحلاوووالثحلمووودستحل

مموووبحلنفرذوووينحلسحلاووو حلعبوووىحلمموووبحلنيوحلحل»حل:نأطووودهحلمووولحلسكعووواساحلس كوووالمحل،حل حلخيض ذمووواحلنأرووواوحل
حلسكبألحلن ننينحل ىلحلس  بم حلنسطع حليلحلك انحلابقحلسحلس خدألحل

حل__________________
حل.حل16يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل1
حل.حل13يأهحل:حلوحلسا لحلس عدس حلحل3
حل.حل153نحلحل151نحلحل151يأهحل:حلوحلسا لحلسك افاتحلحل7
حل
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عبالووكحلع ووالمحلأنحلت ووبوحلعبووىحلنس  لووينحلهالنووهحلس  روو حل،حلأوواحلسهللحلأوواحلسهللحلأوواحلسهللحل،حلأسوولككحلهووقحلموولحل روو حل
حل.حل«حلممبحلنيوحلممبحلنأنحلت  عمبينحلماحلعدف ينحلملحل ركحلنأنحلتن طحلعبوحلملحل الوحل  لك

 (دعاء آرر  )
ل محلسهللحلسكدالحلسكود المحل  و حلسهللحلكوبأينحلن  و حلسهللحلكوبنالايحلن  و حلسهللحل خوديتحلن  و حل

سهللحلعنوووبحلم ووولكهحلسكروووربحلسهللحل ووواحلأيوووينحلن  ووو حلسهللحل ووولحلل وووىحلعبووووحلن  ووو حلسهللحلعنوووبحلس ووواتحلن  ووو حل
ن  وو حلسهللحلعنووبحلس الوولسنحلن  وو حلسهللحلعنووبحلسك وودسطحلن  وو حلسهللحل حل كوو حلهوواحلعبالوو حلتاكبووتحلنهوواحل احل

حل.حلسكعدشحلسكع الم
 (دعاء آرر  )

أواحلمموبحلمولحلأ سدحلمولحلأم وكحلأنحلأ فولحلاوالت حلملواعضهحلفبالرو حلخبوشحل:حلنهاحلملحلدعاةحلسك ودحل
،حلأاحلمن حلسك  مانحل،حلأواحلسوا يفحلس   وامحلحلأاحلمنب حلس سدس حل»حل:ك حلماحلسفرتيتحلعبال حلملحل فلحلأبأ حل

،حلنأووواحللوووا  حلس نعوووامحل،حلنأووواحلخووواكقحلس نوووامحل،حلنأووواحلفوووا محلسكطاعوووهحل،حلنأووواحلمبووولمحلسجلماعوووهحل،حلنأووواحلماطووو حل
سك عنووبحلأسوولككحلهووقحلتلكالووهحلكوو حلاوواللحل كال ذوواحلكوو حلنهووقحلموولحل كال ذوواحللوو حلأنحلفعوو حلاوواليتحلهوواهتحل سكالووهحل

  وولحلسحملاف ووهحلعبالذوواحل وورحلفعبووينحلمووولحلحلم رنبووهحلل رنب ذوواحلنت ووالركحلدأووينحلفوواحل سكالوواحلن هلامووكحللبوو 
أهبذاحلسكاألحلذكدأمحلفالذاحللانشوايفحل،حلأنوتحلنيلحلسنموبحلكبو حلفوالحل كو حل  حلأنوتحلفبوكحلسنموبحلكبو حلل و حل
ابحلأنتحلك حلنيلحل،حلنأنتحلنيلحلسك ا البحلكب حلفالحل ك حل  حلأنتحلفبكحلسك ا البحلكب حلل  حلتا البحلأنوتحلكو حل

 ذبالو حلكبو حلل و حلأبالو حلأنوتحلكو حلنيلحل،حلنأنوتحلنيلحل،حلنأنتحلنيلحلسك ذبالو حلكبو حلفوالحل كو حل  حلأنوتحلفبوكحلسك
نيلحلسك  نرحلكب حلفوالحل كو حل  حلأنوتحلفبوكحلسك  نورحلكبو حلل و حلت نورحلأنوتحلكو حلنيلحل،حلنأنوتحلنيلحلسك  ونالححلحل
كب حلفالحل ك حل  حلأنتحلفبكحلسك  نالححلكب حلل  حلت نالححلأنوتحلكو حلنيلحل،حل احلعوبحلعبووحلسحلاواليتحلهواهتحل

 حل ذسحللوواوحلذكحل فعوووتحلاووالت حلملووواعضهحلسحللدفع ذوواحل سكالووهحلم رنبوووهحل،حل نووكحلأنوووتحلسك ووماللحلسكعبووالمحلف نووو
حل.حلسكباححلسحملضا 

سكبعاةحلدلدحلسك اللحلس   الوهحلأفلو حلمولحلسكوبعاةحل:حللاوحلحل8 ن حلممبحلللحلم بمحلعلحلأ بياحل
حل.حلدلدحلسك طايفحلكضل حلس   الهحلعبىحلسك طايف

حل.حلسكبعاةحللعبحلسكضدألهحلأفل حلملحلسك اللحلتنضال:حللاوحلحل7ن نيحلعلحلسكنالدحل
حل
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:حلأنوو حللوواوحلحل:لحلألالوو حل،حلعوولحليلاووو حل،حلعوولحلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حلعوولحلأ حلسن وولحلسكع وو ديحل،حلعوو
حل.حلملحلابىحلسهللحلسنحان حلنتعاىلحلااللحلم  الهحلفب حلسحلأادهاحلدعالحلم  جاله

 (في سجد  الكشر  )
 ذسحلحل7كووانحلماسووىحللوولحلعموودسنحل:حلأنوو حللوواوحلحل7 ن حل سووحاقحللوولحلعمووا حل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حل دحللا  مابىحلملحلأ ض  حل رحلأب قحلخبهتحلس ميلحللا  محلنخبهتحلس أ
أتب  حلملحلساوطضال كحلل المووحل:حلحل7أن ىحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل ىلحلماسىحل:حلحل7نلاوحلألاطعضدحل

أوواحلماسووىحل هحللبنووتحلعنوواديحل ذوودسحلكوونطلحل:حل حلأوواحل احل،حللوواوحلتعوواىلحل:حلحل7لوواوحلماسووىحلحل؟دننحلخبرووو
فبووومحلأطوووبحلفوووالذمحلأ وووبسحلأذوحليلحلنض ووواحلمنوووكحل،حلأووواحلماسوووىحل نوووكحل ذسحلاوووبالتحلنيوووعتحلخوووبأكحلعبوووىحل

حل.حلسكرتسا
أوواحل احلأوواحل احلأوواحل احل وورحلأنرطوولحلنض وو حل:حل نحلسكعنووبحل ذسحلسووجبحلفروواوحل:حلحل7ادقحلنلوواوحلسك وو

حل.حل؟كنالكحل،حلماحل اط ك:حللاوحلك حلسكداحلتنا كحلنتعاىلحل
سووجبلحلسكشووو دحلنسطنووهحلعبووىحلكووو حلم ووبمحلتوو محلفووواحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنوووبحلسهللحلحل(1)عوولحلموودس محل

سكشو دحلاالتكحلنتديىحلفاحل لكحلنتعجو حلس الو وهحلمنوكحل،حلن نحلسكعنوبحل ذسحلاوبىحل حلسوجبحلسوجبلحل
أواحلمالو ويتحلسن ودنسحل ىلحلعنوبيحل:حلف ححلسكداحلتنا كحلنتعاىلحلسنجوااحللو حلسكعنوبحلنلو حلس الو وهحلفالرواوحل

حل؟،حلأد حلفديوووحلنأ حلعذووبيحل حلسووجبحليلحلسوواكدسحلعبووىحلموواحلأنعمووتحللوو حلعبالوو حل،حلأوواحلمالو وويتحلموواذسحلكوو 
رووواوحل حلمووواذسحلكووو حل،حلف :حلأووواحل لنووواحل ا وووكحل،حل حلأرووواوحلسكوووداحلتنوووا كحلنتعووواىلحل:حلف رووواوحلس الو وووهحل:حللووواوحل

كضاأووهحل:حلف روواوحلس الو ووهحلحل؟ حلموواذسحلكوو :حلأوواحل لنوواحلكوو حلطن ووكحل،حلفالروواوحلسكووداحلتنووا كحلنتعوواىلحل:حلس الو ووهحل
فالحلأنرىحلسوةحلملحلسنرحل  حللاك و حلس الو وهحل:حللاوحلحل؟ حلماذسحلك :حلمذمهحل،حلفالراوحلسكداحلتنا كحلنتعاىلحل

:حل لنواحل حلعبومحلكنواحل،حللواوحلحلأوا:حلف رواوحلس الو وهحلحل؟أواحلمالو ويتحل حلمواذسحلكو :حل،حلفالراوحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل
حل.حلأس دحلك حلكماحلس دحليلحلنألن حلعبال حللضلبوحلنأ أ حلنطذو:حلفالراوحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل

حلسكبذمحل نحلكنتحللبحلع ال كحلحل»حل:أراوحلسحلسجادهتحلحل8نكانحلعبوحلللحلسن  حل
حل__________________

حل.حلارهحلنك حلك ااحل،حل8وحلهاحلمدس محلللحل  المحلس  ديحلس بسوينحلماىلحلس  دحلملحلأاحااحلسك ادقحلنسك ا محلحل1
حل
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فوو هحللووبحلأ ع ووكحلسحلأ وو حلس سووالاةحل كالووكحلنهوواحلس ميووانحللووكحلمنوواحلعبوووحل حلمنوواحلمووينحلعبالووكحلنتدكووتحل
مع ووال كحلسحلأل ووئحلس سووالاةحل كالووكحلنهوواحلأنحلأدعوواحلكووكحلنكووبسحلنأدعوواحلكووكحلسوودأ احلمنوواحلمنووكحلعبوووحل حل

كحلمناحلمينحلعبالكحل،حلنع ال كحلسحلأسالاةحلعبىحلغرحلنط حلم والدلحلن حلمعانوبلحلن حلسسو  نا حلعولحلعنادتو
ن حلطحووادسحلكدلالال ووكحلنك وولحلستنعووتحلهوواسيحلنسسوو لكينحلسكشووالطانحللعووبحلسنجووهحلنسكربهووانحل،حلفوو نحلتعووالينحل

حل.حل«حلفنانا حلغرحل املحلن نحلت ضدحليلحلنتداينحلفنجادكحلأاحلأ  محلسكدسا 
 ذسحلأاوووالكحلهووومحلفام وووححل:حللووواوحلكدطووو حلحل7نسحل نسأوووهحل لووودسهالمحللووولحلعنوووبحلسنمالوووبحلأنحلسك وووادقحل

بىحلنطذكحلملحلطان حلخبكحلس أ دحلنعبوىحلطنذ وكحل ىلحلأبكحلعبىحلمايلحلسجادكحل حلأمدحلأبكحلع
ل محلسهللحلسكايحل حل ك حل  حلهاحلعاملحلسك الو حلنسكشوذادلحلسكودالحلسكود المحل،حل:حلطان حلخبكحلس ميلحل حلل حل

حل.حلسكبذمحلسذه حلعينحلسهلمحلنسنلنحلاالاا
سوووو حل:حلأوووواحل لوووواهتحلأوووواحلسووووالبسهتحل وووورحلأنرطوووولحلنض وووو حلأطالوووو حل:حلن نيحلأنحلموووولحللوووواوحلنهوووواحلسوووواطبحل

حل.حل اط ك
سوووجبتحلكوووكحلأووواحل احل اكنووواحلمووولحلااسلوووكحل،حل:حلأرووواوحلسحلسوووجادهتحلحل: حلنكوووانحللعوووئحلسك وووادل

حل:سجبتحلكوكحلأواحل احلها لواحلمولحلعرالوكحل،حلسوجبتحلكوكحلأواحل احلخاوضواحلمولحلسو طكحل،حل حلأرواوحل
حل.حل رحلأنرطلحلسكنضئحل،حل حلأبعاحل«حلأاحلسهللحلأاحل لاهتحلأاحلسهللحلأاحل لاهتحل»

مواذسحلحلأواحل ا:حللدط حلنهاحلساطبحلنأرواوحلحل9مدحل ساوحلسهللحل:حلأن حللاوحلحل7ن نيحلعلحلسك ادقحل
عبالووكحلأنحلتديووىحلكوو حلموولحلكووانحلكوو حلعنووبيحلتنعووهحلنأنحلت ضوودحليلحلذنووا حلنأنحلتووبخبينحلسجلنووهحللدا ووكحل،حل
ف  احلعضاكحلعلحلسك ا  حلنأناحلملحلسك وا  حلفب  وعينحل ا وكحلأواحلأ  ومحلسكودسا حل،حلفرواوحلكو حل سواوحلسهللحل

حل.حل  فلحل أسكحلفربحلسس جال حلككحل،حل نكحلدعاتحللبعاةحلن حلكانحلعبىحلعذبحلعاد:حلحل9
 (تنلق بحالتي الكو  واخ تواه في حدعيا ح )

 (فيما  فنل عكد الكو   )
حل.حل نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحلأن ئحلكثدلحلسكنامحلنكثدلحلسكضدسل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حلكثدلحلسكنامحلماهنهحلكببألحلنسكبنالا:حلأألاحلحل7نلاوحل
حل
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حل،حلننوامحلسكراوبوهحلنعموهحل،حلنسكنوامحل(1)سكنامحلملحلأنوحلسكنذا حلخودقحل:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حلحل7نلاوحل
حل.حلسكع دحلاقحلنل حلسكعشاةألحليدمحلسكد ق

موولحلتطذووودحل حلأن حل ىلحلفدسسوو حللووواتحلنفدسسوو حلكم وووجبهتحل،حلن نحلذكوودهتحلأنووو حل:حلحل7لوواوحلسك وووادقحل
كاوناحلماحلكانحل،حلفو نحلفعو حلذكوكحلملحلأولوحلسحلسك واللحلنذكودحلسهللحلحلحل(3)عبىحلغرهتحلنياةحلفبال الممحلملحلداا هتحل

حل.حلعلنط 
سطعو حلكنواحلنوا سحل شووحللو حلسحلسكنواسحلسكبذومحلحل»حل: ذسحلدخ حلعبالكحلس  ناححلفر حل:حللاوحلحل7نعن حل

،حلن ذسحلسنطضووولحلحل«حلن حلحتدمنووواحلنوووا كحلأوووامحلنبرووواكحل،حلسكبذووومحلنسطعووو حلكنووواحلنوووا سحل نوووكحلنوووا حل حل كووو حل  حلأنوووت
حل.حل«حلسكبذمحلأخدطناحلملحلسك بماتحل ىلحلسكنا حل»حل:سك دساحلفر حل

ل ومحلحل»حل: ذسحلتاسوبحلسكدطو حلميالنو حلفبالرو حل:حلحل7لواوحليلحلألواحلطعضودحل:حلعلحلممبحلللحلم بمحللاوحل
ذوومحل هحلأسووبمتحلنض وووحل كالووكحلننطذووتحلنطذوووحل كالووكحلنفايووتحلأمووديحل كالووكحلنأجلوولتحل ذووديحلسهللحلسكب

 كالكحل،حلتاكبتحلعبالكحل هنهحلمنكحلن غنوهحل كالوكحل حلمبجولحلن حلمنجوىحلمنوكحل  حل كالوكحليمنوتحلل  الوكحل
نموولحلأاووال حلفووليفحلعنووبحلمناموو حل.حل3سكووايحلأنلكووتحلنلدسوواككحلسكووايحلأ سووبتحل،حلنأ وونححلت وونالححلفا مووهحل

حل.حلنحليأهحلسك دسو(حلعاذت حلس :حل)حلفبالردأحل ذسحلأن حل ىلحلفدسس حل
عنوبحلمناموكحلحل(حلقدل  دا ح هدا الكدافرولحل)نحلحل(حلقل هدو اهلل ححددحل) لدأحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل.حل،حلف هناحللدسةلحلملحلسكشدكحل،حلنحلل حلهاحلسهللحلأ بحلن نهحلسكداحلعلنط 
مولحللودأحل:حل عوتحلننوال محلعبوىحلأعواسدحلس نوربحلنهواحلأرواوحل:حلأنو حللواوحلحل7ن نيحلعلحلأمرحلس وؤمن حل

دلودحلكو حلاواللحلم  الوهحلملحلمينعو حلمولحلدخواوحلسجلنوهحل  حلس واتحلن حلأاس و حلعبالذواحل  حليأهحلسك دسوحلسحل
نموولحللدأهوواحل ذسحلأخوواحلملووجع حليمنوو حلسهللحلعبووىحلنض وو حلنطووا هتحلنطووا حلطووا هتحلنس لالوواتحل.حلاووبأقحلأنحلعالووب

حل.حل اك 
 و حلألخواحلملوجع حلغضودحلسهللحلكو حلذنوااحلحل(حلقدل هدو اهلل ححدد )حلمولحللودأ:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل

حل.حلمخ  حلسنه
حل حلأبيفحلسكدط حلأنحلأراوحلعنبحل:حللاوحلحل8للحلم بمحل،حلعلحلأ بياحلحلعلحلممب

حل__________________
حل.حليعشحلسكدأيحلنساةحلسك  د حلسحلس ما حلنسنمقحلنسكنالدل:حلوحلسندقحل،حلللمحلنس انحلأنحللض ح  حلحل1
حل.حلسكثااحلسكايحلفاقحلسكشعا :حلنأألاحل.حلماحلأ  طىحلل حلسكناوم:حلوحلسكباا حل،حللاك  دحلحل3
حل
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أوويتحلنأهوو حللالوويتحلنمووايلحلل بموواتحلسهللحلسك اموواتحلموولحلكوو حلسووالطانحل طووالمحلنموولحلحلأعالوواحلنض وووحلنذ حل:حلمناموو حل
حل.حل8سن لحلنسن  حلحل7فاككحلسكايحلعاذحلل حلطربوال حلحل(1)ك حلسالطانحلهامهحلنملحلك حلع حل مهحل

حلوحلاوالثحلمودستحلوحل:حلحل7نلواوحلسك وادقحل سنموبحلهللحلسكوايحلعوالحل:حلمولحللواوحل و حلألخواحلملوجع 
سكوووايحلمبوووكحلفروووب حل،حلنسنموووبحلهللحلسكوووايحليالووووحلحلفرذووودحل،حلنسنموووبحلهللحلسكوووايحللطووولحلف وووربحل،حلنسنموووبحلهلل

حل.حلس اتىحلنميالتحلس  الاةحلنهاحلعبىحلك حلسوةحللبأدحلخداحلملحلسكانااحلكالامحلنكبت حلأم 
حل.حلملحللدأحلأهلاكمحلسك  اادحلعنبحلمنام حلنلوحلملحلف نهحلعاساحلسكررب:حللاوحلحل9علحلسكن حل

 (في الفزع  )
ن حلنمولحلعرالو حلنمولحلأعاذحلل بماتحلسهللحلمولحلغلو:حلن نحلفلعتحلملحلسكبال حلفر حلوحلعشدحلمدستحلوحل

حل«حلنسلودأحلس عواذت »حلكوانحلأولمدحللو حل،حلحلحل9سدحلعنادهتحلنملحليلستحلسكشالا  حلنأنحليلودننحل،حلفو نحلسكنو حل
حل.حل(7)حل(حلو  نلكا  ومكم سواحاحل)حل(3)حل(حلإذ  غشيكم الكناس حمكا مكهحل)نحلحل«حليأهحلسك دسوحل»حلن

 (فيمن راف من اللصوص  )
:حلللحلأوبهتحلسكالمو حلحتوتحلخوبهتحلس ميولحلنكالرو حل ذسحلأ سدحلأ بكمحلسكنامحلفبال:حلحل7لاوحلأمرحلس ؤمن حل

نن أهحلملحل فرتمحلسهللحل اع و حل،حلمواحلحل9ندألحلممبحلحل7ل محلسهللحلنيعتحلطن حلهللحلنعبىحلمبهحل لدسهالمحل
ساةحلسهللحلكانحلنماحلملحلأشلحلملحلأ لحل،حلأسذبحلأنحلسهللحلعبىحلكو حلسووةحللوبأدحل،حلفو نحلمولحللواوحلذكوكحلعنوبحل

حل.حلمنام حل ضلحلملحلسكبصحلنسهلبمحلنت   ضدحلك حلس الو ه
حل.حللدأحلل حلهاحلسهللحلأ بحلعنبحلملجع حلنك حلسهللحلل حلمخ  حلمب احليدسان حلكالب  حلنمل

 ىلحلحلقددل ادعددوا اهلل حو ادعددوا الددرحمنحل):حل نيحلأنحلموولحلخووا حلسكب وواصحلفبالروودأحلعنووبحلمناموو حل
حل.حل(4)حل(حليخدهتحلسك ا ل

حل__________________
حل.حل حلماحلخيا حلملحلفليفحلنسدس  النهحلل اةحلسنحلهوحلك:حلنسكع حلسكالمهحل.حلماحلك حلسمحلأر  :حلوحلسهلامهحل،حلكبسلهحلحل1
حل.حل11يأهحل:حلوحلسا لحلس نضاوحلحل3
حل.حل9يأهحل:حلوحلسا لحلسكننلحلحل7
حل.حل111نحلحل11يأهحل:حلوحلسا لحلس سدسةحلحل4

حل(حلحل19م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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 (في اخحتال   )
سكبذوووومحل هحلأعوووواذحللووووكحلموووولحل:حل ذسحلخضووووتحلسجلنالووووهحلفروووو حلسحلفدسسووووكحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل

حل.حلالع حل حلسكشالطانحلسحلسكالر هحلنس نامس   المحلنملحلساةحلس  المحلنملحلأنحلأ 
 ( (1)في روف اخر   )

سووونحانحلسهللحلذيحلسكشووولنحل،حلدسوووومحلسك وووبطانحلع وووالمحل:حلفووو ذسحلخضوووتحلس  قحلفرووو حلعنوووبحلمناموووكحل
أوواحلمشوونلحلسكنطووانحلسجلاوعووهحلنأوواحلكاسوووحلسجلنووااحلسكعا أووهحلنأوواحل:حلسكربهووانحلكوو حلأووامحلهوواحلسحلسوولنحل،حل حللوو حل

لحلسووو لحلعدنلووووحلسكلوووا لهحلنسووووانحلكعالوووينحلأنحلتنوووامحلم ووو لحلسكعووودنقحلسكلوووا لهحلنأووواحلمنوووامحلسكعالوووانحلسك ووواهدحل
حل.حلعاطال

 (دعاء آرر  )
نحلطعبنوواحلنووام محلحل(3)حل(حل ىلحليخوودحلس أووهحلو إذ  غشدديكم الكندداس حمكددا مكددهحل) لوودأحليأووهحلسك دسوووحل

حل.حلسناتا
 (في الهد   )

إل اهلل  مسدك السدمواح واخر  حل حل):حلف ذسحلخضوتحلسهلوبمحلعنوبحلسكلكلكوهحلفوالدأحلعنوبحلمناموكحل
حل.حل(7)حل(حلإل حمسكهما من ححد من بنده إ ه اال حليما غفورا حزوخ ول ن زالتا

 (4) (في رقيا النقرب ولدغه  )
ملحللاوحلهاهتحلسك بماتحلفلناحليواملحلأنحل حلأ والن حلعروداحلن حلهاموهحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

أعوواذحلل بموواتحلسهللحلسك اموواتحلسكوويتحل حلجووان هلحللوودحلن حلفوواطدحلموولحلسوودحلموواحلذ أحلنموولحلحل»حل: وورحلأ وونححل
حل.حل«حلسدحلك حلدسلهحلهاحليخاحللنااال ذاحل نحل  حلعبىحلادسطحلم  رالمسدحلماحللدأحلنملحل

حل__________________
حل.حلسك ذدحلنيااحلسكنامحلسحلسكبال :حلوحلس  قحل،حللاك حدأكحلحل1
حل.حل11يأهحل:حلوحلسا لحلس نضاوحلحل3
حل.حل79يأهحل:حلوحلسا لحلفا دحلحل7
حل.حلسكب ل:حلنسكببلحل.حلعاذلحلسكيتحلتدلوحلفاحلاا  حلس فه:حلوحلسكدلالهحل،حللاكلمحلحل4
حل
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 ذسحلن دحل ىلحلهاهتحلسك اسكو حلسكويتحلأرواوحلهلواحلسك وذاحلسحللنواتحلسكونعلحلحل7سن لحلسكدياحلنكانحلألاحل
مولحلتعواذحلفواحل:حلنكوانحلأرواوحل:حلسكبذمحل احلهاذحلللحلسسالهحليم حلسدحلك حلعرداحلن الهحل،حللواوحل:حللاوحلحل(1)

حل.حلاالثحلمدستحل  حلأن دحل كالذاحللاكبال حلملحلأ ن حلعرداحلن حل اله
 (آرر  )

سن وودحل ىلحل:حل هحلخضووتحلسكعرووا احل،حلفروواوحليلحل:حللوواوحلكوو حل سووحاقحللوولحلعمووا حلحل7  حلعنووبحلسهللحل
لناتحلنعلحلسك اسك حلسكثالاهحل،حلس نسطحلمنذاحلانن حلكاكو حلاو رحللدأو حلمنو حلت ومال حلسكعوداحلسك وذاحل

سكبذوومحلأوواحل احلأسووبمحلاوو حلعبووىحل:حلنن وومال حل وولحلأسووبمحلحتووبحلسكن وودحل كالوو حلكوو حلكالبووهحلنلوو حلاووالثحلموودستحل
فموواحلتدك وو حلمنوواحل:حلاقحلممووبحلنيوحلممووبحلنعجوو حلفوودطذمحلنسووبمناحلموولحلسوودحلكوو حلذيحلسوودحل،حللوواوحل سووح

حل.حلدهديحل  حلمدلحلنس بلحلفلدلينحلسكعردا
 (في اخ تواه  )

..حلحلقدل إ مدا ح دا بشدر مدثلكمحل)حل:ماحلمولحلعنوبحلأرودأحليخودحلسك ذوشحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل  حلأنامحل  حلسس الرلحلسحلسك اعهحلسكيتحلأدأبحل(حلسخل

 (فيمن حراد اخ تواه للصال   )
:حلملحلأ سدحلسالتاحلملحللالامحلسكبال حلنأخواحلملوجع حلفبالرو حل:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

سكبذمحل حلتؤمينحلم دكحلن حلتن ينحلذكدكحلن حلفعبينحلمولحلسك وافب حل،حلألوامحلسواعهحلكواسحلنكواسحلف نو حلأاكو حل
حل.حلسهللحلعلنط حلل حلمب احلأننذ حلتبكحلسك اعه

نكووووانحل ذسحلأن حل ىلحلفدسسوووو حل.حلأ وووو اكحل ذسحلأ سدحلأنحلأنووووامحلنألخوووواحلملووووجع حل9نكووووانحل سوووواوحلسهللحل
حل.حلعبىحلسر حلس ميلحلننيلحلأبهتحلسكالم حلحتتحلخبهتحلس ميلحلسيطجل

،حلف نو حل حلحل(3) ذسحلأن حلأ بكمحل ىلحلفدسسو حلفبالم وح حلل ونضهحل  س هتحل:حلأراوحلحل6نكانحل ساوحلسهللحل
سكبذوومحل نحلأم وو تحلنض وووحلسحلمنوواموحلفوواعضدحلهلوواحلن نحلأ سووب ذاحل:حلأووب يحلموواحل ووبثحلعبالوو حل،حل حلكالروو حل

حل.حلفا ض ذاحلماحلحتضلحلل حلعنادكحلسك ان 
حل__________________

كاكوو حلخضوووحللدأوو حلموولحلسكوونجمحلس نسووطحلموولحلس  وومحلسكثالاووهحلموولحللنوواتحلنعوولحلسك وو د حل:حلوحلسك ووذاحلسك ووذىحل،حللاكلوومحلحل1
حل.حلنسكناسحلمي حنانحلل حلأل ا هم

حل.حل اسال  حلنطانن :حلوحلسك نضهحلوحلل  دحلف  انحلأنحللض ححلف  دحلوحلملحلسكثااحلحل3
حل
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 (دعاء في وقت اخ تواه  )
»حل:حلسكبالوو حل فوولحلاووات حل وورحلأ ووملحلأهوو حلسكووبس حل،حلأروواوحلحل ذسحللووامحليخوودحل7نكووانحلألوواحلعنووبحلسهللحل

سكبذوومحلأعووينحلعبووىحلهوواوحلس طبوولحلننسوولحلعبوووحلس لووطجلحلنس  لووينحلخوورحلموواحللنوو حلس وواتحلنس  لووينحلخوورحلموواحل
حل.حل«حللعبحلس ات
 ذسحلحل9نكووانحل.حلمولحلنووامحل  حلخوودحلهللحلعلنطو حلسوواطبسحل9مواحلسسوو الرلحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عنو حل

 ذسحل سعو حلسووةحلسحلمنامو حللواوحلحل9نكوانحل.حل نحللب حلأن  دحلسكا و:حلنامحلتنامحلعالناهتحلن حلأنامحللبن حلنأراوحل
كثووورحلسكدمأووواحلن حلأووود حل مأووواحل  حلطووواةتحلمثووو حلفبوووقحلسك ووونححل،حلحلحل9نكوووانحل.حل«حلهووواحلسهللحل حلسووودأكحلكووو حل»حل:

.حل«حلسنحانحلسكايحليالوحلس اتىحلنهاحلعبىحلكو حلسووةحللوبأدحل»حل: ذسحلسس الرلحلملحلنام حلأراوحلحل9نكانحل
سك ووماستحلنس  محلنسنمووبحلهللحللالووامحلسك ووماستحلنس  محلسنمووبحلهللحلنووا حل:حلكب وواللحللوواوحلحل9ن ذسحللووامحل

نسنمبحلهللحل احلسك ماستحلنس  محلنمولحلفوالذلحل،حلأنوتحلسنوقحلنلاكوكحلسنوقحلنكروامكحل وقحلنسجلنوهحل وقحل
نسكنووا حل ووقحلنسك وواعهحل ووقحل،حلسكبذوومحلكووكحلأسووبمتحلنلووكحليمنووتحلنعبالووكحلتاكبووتحلن كالووكحلأننووتحلنلووكحل

احلأعبنوتحل،حلأنوتحل هلووحلخاامتحلن كالكحل اكمتحلفاغضدحليلحلماحللوبمتحلنمواحلأخودتحلنمواحلأسود تحلنمو
حل.حل حل ك حل  حلأنتحل،حل حلأ  اكحللن حلسكاياة

سنموووبحلهللحل:حلأرووواوحل ووو حلأ ووو الرلحلمووولحلمنامووو حلحل9كوووانحل سووواوحلسهللحل:حلحل7لووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل
سكايحللعثينحلملحلمدلبيحلهاسحلنكاحلساةحلجلعب حل ىلحلأامحلسكرالاموهحل،حلسنموبحلهللحلسكوايحلطعو حلسكبالو حلنسكنذوا حل

سحل،حلسنمووبحلهللحلسكووايحلطعوو حلسكبالوو حلكناسوواحلنسكنووامحلسووناتاحلنطعوو حلخبضووهحل وولحلأ سدحلأنحلأوواكدحلأنحلأ سدحلسوو ا حل
سكنذا حلنشا سحل حل ك حل  حلأنوتحلسونحانكحل هحلكنوتحلمولحلسك وا  حلسنموبحلهللحلسكوايحل حلفولحلمنو حلسكنحوا حل

حل.حلن حلت لحلمن حلسك  ا حلن حلخيضىحلعبال حلماحلسحلسك بن 
 حل كو حلحل»حل:رو حل ذسحلسن نو حلأ وبكمحلمولحلنامو حلفبال:حلحل7لاوحلأمرحلس وؤمن حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

  حلهاحلسنوحلسكرالامحلنهاحلعبىحلك حلسووةحللوبأدحل،حلسونحانحل احلسكننالو حلن كو حلس دسوب حل،حلسونحانحل احل
،حلفوو ذسحلطبووئحلفبالروو حلحل«حلسك ووماستحلسك وونلحلنموواحلفووالذلحلن احلسكعوودشحلسكع ووالمحلنسنمووبحلهللحل احلسكعووا  

حل  وو حلسكووداحلموولحلسكعنووادحل،حل  وو حلسكووايحلهوواحل  وو حلمنوواحللووطحل  وو حلسهللحلننعوومحل»حل:لنوو حلأنحلأرووامحل
حل.حل«حلسكاكال 

حل
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 (دعاء آرر  )
سنمووبحلهللحلسكووايحل دحلعبوووحل ن وووحل،حلحلسنمووبحلهللحلسكووايحلأ الوواهحللعووبحلأنحلأموواتينحلن كالوو حلسكنشووا حل»

أواحلنوا حلسكنوا حل،حلأواحلموبلدحلس موا حل،حلأواحلمولحلأبووحلحل»:حلن ذسحلن دتحل ىلحلسك وماةحلفرو حل.حل«حل ابهتحلنأعنبهت
الهحل،حل حلسلودأحلس أواتحلسنموئحلمولحلسك بلرحلنميلوحلس رادأدحلسمئحلمرادأدحلأاموحلهاسحل ىلحلسك المهحلنسكعاف

حل.حل(1)حل«حلإ ك خ حخلف المينادوحل ىلحللاك حلوحلحلإل في رلق السمواح واخر حل»حل:يوحلعمدسنحل
 (في صراخ الد ك  )

سوووناححللوووبنسحل احلس الو وووهحلنسكووودنححل:حل ذسحل عوووتحلاووودس حلسكوووبأكحلفرووو حل:حلحل7لووواوحلسك وووادقحل
نض وووحلفوواغضدحلحلسوونرتحل ا ووكحلغلوونكحل حل كوو حل  حلأنووتحلسوونحانكحلنهمووبكحلعمبووتحلسوواةسحلن بمووت

حل.حليلحلف ن حل حلت ضدحلسكانااحل  حلأنت
ماف  ووو حلعبوووىحلأنلووواتحلسك ووواللحل،حلنسك ووورلحل،حل:حلتعبمووواسحلمووولحلسكوووبأكحلمخوووئحلخ وواوحل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلنسك  اةحل،حلنسكشجاعهحل،حلنكثدلحلسكطدنله
،حلنل وا هتحلسحل بو حلسكود قحلحل(3)سسو  ا لحللاك وضادحل:حلتعبماسحلملحلسك دساحلاالثحلخ اوحلحل7نلاوحل

حل.حل،حلن ا هت
 (الليل  دعاء في  وف )

 هلووووحل:حلأوووبعاحلفووواسحلسكوووبعاةحلسحلطوووا حلسكبالووو حل ذسحلهوووبأتحلسكعالوووانحلحل8كووانحلعبووووحللووولحلسن ووو حل
غا تحل امحل اوكحلننامتحلعالانحلأناموكحلنهوبأتحلأاواستحلعنوادكحلنأنعاموكحلنغبروتحلس بواكحلعبالذواحل

نأنوتحل هلووحلحل(7)ألاسفاحلن ا حلعبالذاحل دسسذاحلنس  جناسحلعملحلأ لهلمحل اطوهحلأنحلأن جولحلمونذمحلفاووبلحل
تلخووواكحلسووونهحلن حلنوووامحلن حلأشووو بكحلسووووةحلعووولحلسووووةحل،حلألووواساحل اووووكحل ووولحلدعووواكحل ووووحللالوووامحل حل

مض حوووواتحلنخلسونووووكحلغوووورحلم بروووواتحلنألوووواساحل ا ووووكحلغوووورحلمجالوووواتحلنفاسوووووبكحل وووولحلسوووولك ذاحلغوووورحل
حلم ا ستحلل حلهوحلمنان تحل،حل
حل__________________

حل.حل197 ىلحلحل153س أاتحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل1
حل.حلنلسحلعبالذاحلنطامعذا:حليداحلن   حلحلوحلسضبحلسكاكدحلسنثاهتحلسضادسحل،حلملحللا حل3
حل.حلأتاهتحل اكناحلمعدنف :حلوحلسن جلحلفالناحلنتنجلحلحل7
حل
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أنوتحل هلووحلسك ودميحلسكوايحل حلتووددحلسواوالحلمولحلس وؤمن حلسوولككحلن حلحت جو حلمولحلأ وبحلموونذمحلأ سدكحل،حل حل
ن حلأرلووالذاحلأ وبحلغووركحل،حلسكبذوومحللوبحلتوودسهحلننلوواسحلحل(1)نعلتوكحلنطالكووكحل حلخت وولوحل واسوجذمحلدننووكحل

 حلأبأكحلنتعبمحلسدأديتحلنتطبلحلعبىحلماحلسحللب حلنمواحلأ وبححللو حلأمودحليخوديتحلندنالوايحل،حلنذوحلمراموحلل
سكبذمحل نحلذكدتحلس اتحلنهاوحلس طبلحلنسكالا حلل حلأبأكحلأ  ينحلمطعموحلنمشد حلنأغ وينحللدأرووحل
نألبرووينحلعوولحلنسوواديحلنمنعووينحل لوواديحل،حلكالووشحلأنووامحلموولحلخيووا حللالوواتحلمبووكحلس وواتحلسحل وواس قحلسكبالوو حل

أنووامحلسكعالوو حلنمبووكحلس وواتحل حلأنووامحل،حل حللاكبالوو حلن حللاكنذووا حلأطبوو حللوونئحلن وواس قحلسكنذووا حل،حلأمحلكالووشحل
أسووولككحلحل»حل: ن ووووحللاكنالووواتحلأنحلسحلينووواةحلسك ووواعاتحل حلأ وووجبحلنأب وووقحلخوووبهتحللووواكرتساحلنهووواحلأرووواوحل

حل.حل«حلسكدنححلنسكدس هحلعنبحلس اتحلنسكعضاحلعينحل  حلأكراك
]حلأوووواحلعبوووووحلاوووو حلموووولحلسكبالوووو حلنكوووواحللووووب حل بوووو حلسووووالحل:حلسحلناووووال  حلحل7كعبوووووحلحل6نلوووواوحلسكنوووو حل

حل(حلوالمسدتغفر ن باخسدحارحل):حلنلا سحا حلفاديفحل،حل حلتددحلككحلدعالحل،حلف نحلسهللحلتنوا كحلنتعواىلحلأرواوحل
حل.حل(3)

 (في دعاء الوحر  )
لو حلسحل:حللواوحلحل8 نيحلعلحلمعدن حلللحلخدلاذحل،حلعلحلأ بياحلأعينحلألاحلطعضودحلأنحلألواحلعنوبحلسهللحل

بووووووحلسكع وووووالمحل،حلسووووونحانحلسهللحل احل حل كووووو حل  حلسهللحلسنبوووووالمحلسك ووووودميحل،حل حل كووووو حل  حلسهللحلسكع:حللنووووواتحلسكووووواتدحل
سك ماستحلسك نلحلن احلس  ي حلسك نلحلنماحلفالذلحلنماحللالنذلحلن احلسكعودشحلسكع والمحل،حلسكبذومحلأنوتحلسهللحل
نووووا حلسك ووووماستحلنس  محلنأنووووتحلسهللحل أوووولحلسك ووووماستحلنس  محلنأنووووتحلسهللحلاوووواوحلسك ووووماستحلنس  محل

أكحلس    وودخ حلنأنوتحلسهللحلعمووادحلسك ووماستحلنس  محلنأنوتحلسهللحللوواسمحلسك ووماستحلنس  محلنأنوتحلاوودحل
نأنتحلسهللحلغالاثحلس    الث حلنأنوتحلسهللحلس ضوداحلعولحلس  ودنل حلنأنوتحلسهللحلس ودنححلعولحلس  موام حلنأنوتحل
سهللحلعال حلدعالحلس لطدألحلنأنتحلسهللحل ك حلسكعا  حلنأنتحلسهللحلسكدالحلسكود المحلنأنوتحلسهللحلكاسوشحلسك واةحل

بمكحلن حلأنجوحلمولحلعواسلكحلنأنتحلسهللحلسكايحللكحلتنلوحلك حل اطهحل،حلأاحلسهللحلكالئحلأددحلغلنكحل  حل 
حل  حل ا كحلن حلأنجوحلمنكحل  حلسك لديفحل كالكحل،حلفذ حليلحلملحلكبنكحلأاحل هلوحل اهحلت نالينحل

حل__________________
حل.حللطع حلن اف :حلسخ لوحلسكشوةحل:حلس ل طايفحل،حلأراوحل:حلنس خ لسوحل.حلوحلأيحل حلتر طلحل1
حل.حل11يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل3
حل
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فوواحلأ الالووتحلاالوولحلموواحلسحلسكوونالدحلنفوواحلتنشوودحلمالووتحلسكعنووادحلن حلفوواحلعوولحل اووهحلموولحلسوواسكحللاكرووب لحلسكوويتحل
أب ووينحلغموواحل وورحلت ضوودحليلحلنتوودا حلنتعوودف حلس طالووهحلسحلدعوواوىحلنس  لوو حلسكعافالووهحل ىلحلمن ذووىحلأطبوووحل
نألب حلعثوديتحلن حلتشومتحل حلعوبنيحلن حل  نو حلمولحل لنويتحل،حلسكبذومحل نحل فع وينحلفمولحلذسحلسكوايحلألوع حل

 نحلأهب  و حلفموولحلذسحلسكوايحليواوحللالنوكحلنلالو حلأنحلأ عودمحلكووكحلن نحلنيوع  حلفمولحلذسحلسكوايحلأودفع حلنحل
سحلسوةحلملحلأمديحلنلبحلعبمتحلأنحلكالئحلسحل  موكحل بومحلن حلسحلنرم وكحلعجبوهحل،حل  واحلأعجو حلمولحل
خيووا حلسكضوواتحلن  وواحلي ووااحل ىلحلسك بوومحلسكلووعالشحلنلووبحلتعاكالووتحلعوولحلذكووكحلأوواحل هلوووحلفووالحلفعبوو حلكبوونالةحل

ثوديتحلن حلت نعو حللونالةحلعبوىحلأاودحللوالةحلفروبحلتود حلغدياحلن حلكنرم كحلن ناحل،حلنمذب حلننض و حلنألبو حلع
يعضىحلنلبهحل البيتحل،حلأس عالاحللكحلسكبالبهحلفلعاهحلنأس جرحللكحلملحلسكنا حلفلطدهحلنأسلككحلسجلنوهحلفوالحل

[حلنأكثوودحلموولحلس سوو  ضا حلموواحلسسوو طعتحل]حلحتوودم حل،حل حلسديفحلسهللحلموواحلأ ننووتحلنسسوو  ضدحلسهللحلسوونع حلموودلحل
حلأسوو  ضدكحلنأتووااحل كالووكحلموولحلم وواملحلكثوورلحلكعنووادكحلسكبذوومحل ه:حلنكووال لحلفالموواحلتروواوحلهوواسحلس سوو  ضا حل

عنووبيحل،حلفلميوواحلعنووبحلموولحلعنالووبكحلكانووتحلكوو حللنبوووحلم بمووهحل بم ذوواحل أوواهتحلسحللبنوو حلأنحلعديوو حلأنحلماكوو حل حل
أس طاللحلأدسةحلذككحل كال حلن حلحتبب ذاحلمن حلفا ي حلعينحلماحلسوتتحلنكالوشحلسوتتحلنأىنحلسوتتحلنهنذواحليلحل،حل

ماحلعبالكحلأاحل احلأنحلت ودمينحللدا وكحلن حلنماحلت نلحللعاس حلأاحل احلنلبحلنسعتحل ا كحلك حلسوةحلنحل
أالنووينحللعوواسلكحلنموواحلأنر ووكحلأوواحل احلأنحلتضعوو حل حلموواحلسوولك كحلنأنووتحلنسطووبحلك وو حلخوورحل،حلسكبذوومحل نحل
سسوو  ضا يحل أوواكحلموولحل اوودس يحلكبووؤمحلن نحلتدكوووحلس سوو  ضا حلكووكحلموولحلسووعهحل ا ووكحلكعجوولحل،حلسكبذوومحلكوومحل

موولحل ذسحلنعووبحلنىفحلن ذسحلت حنوو حل يلحلنأنووتحلغووينحلعووينحلنكوومحلأتوون ئحل كالووكحلنأنوواحل كالووكحلفروورحل،حلف وونحانحل
حل.حلتاعبحلعضا

 (دعاء الحز ن  )
أناطالووكحلأوواحلماطووادحلسحلكوو حلم ووانحل:حللعووبحلاوواللحلسكبالوو حلحل8كووانحلأووبعاحللوو حلعبوووحللوولحلسن وو حل

كعبووكحلت ووملحلنووبسووحلفرووبحلع وومحلطدموووحلنلوو حل الوواووحل،حلمووا يحلأوواحلمووا يحلأيحلس هوواسوحلأتوواكدحلنأأذوواحل
دهووىحل،حلمووا يحلأوواحلمووا يحلأن ووىحلنكوواحلملحلأ وولحل  حلس وواتحلك ضووىحل،حلكالووشحلنموواحللعووبحلس وواتحلأع وومحلنأ

 رحلمرحلن ىلحلمورحلألواوحلكوكحلسكع و حلمودلحللعوبحلسخود حل حل حلفوبحلعنوبيحلاوبلاحلن حلنفواةحل،حلفالواحلغااواهتحل
 حلنسغااوواهتحللووكحلأوواحلسهللحلموولحلهووا حللووبحلغبنووينحلنموولحلعووبنحللووبحلسسوو  ب حلعبوووحلنموولحلدنالوواحللووبحلتلأنووتحليلحل

وحلفووا اينحلن نحلحلنموولحلنضووئحلأمووا لحللاك وواةحل  حلموواحل  وومحل  حل،حلمووا يحلأوواحلمووا يحل نحلكنووتحل اووتحلمثبوو
حلكنتحللنبتحلمثبوحلفالنبينحل،حل

حل
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أوواحللالوو حلسك الووهحلسلنبووينحل،حلأوواحلموولحلملحلأ وحلأتعوود حلمنوو حلسن وو حل،حلأوواحلموولحلأ وواأينحللوواكنعمحلاوونا احلنم وواةحل
س اينحلأامحليتالكحلفددسحلساخ احل كالكحلل ديحلمرببسحلعمبوحلنلبحلتربأحلااللحلسنبقحلموينحلنعومحلنأ حلنأمووحل

أوداينحلنمولحلأوؤنئحلسحلسكروربحلن شويتحلنمولحلأنطوقحلنملحلكانحلك حلكوبيحلنسوعالوحل،حلفو نحلملحلتوداينحلفمولحل
نعومحل،حلفولألحلس ذوداحلمولحل:حلك اهحل ذسحلخبواتحللعمبووحلنسولك ينحلعمواحلأنوتحلأعبومحللو حلموينحل،حلفو نحللبوتحل

[حلأوواحلمووا يحل]حلأملحلأكوولحلسكشوواهبحلعبالووكحل،حلفعضوواكحلعضوواكحل:حلملحلأفعوو حل،حللبووتحل:حلن نحللبووتحلحل؟عووبكك
 يحللنوو حلأنحلت وو حلس أووبيحل ىلحلسوودسلال حلسكرطوودسنحل،حلعضوواكحلعضوواكحلأوواحلموواحل[حلأنحلتبوونئحلس لووبسنحل]حللنوو حل

حل.حلس عناقحل،حلأاحلأ  محلسكدسا حلنخرحلسك افدأل
 (دعاء اخضطجاع  )

فوو ذسحلسووبمتحلموولحل كعوويتحلسكضجوودحلفايووطجلحلعبووىحلميالنووكحلم وو رن حلسكرنبووهحلنيوولحلخووبكحلس ميوولحل
سس م وو تحللعوودنلحلسهللحلسكوواارىحلسكوويتحل حلسنض ووامحلهلوواحلنسع  وومتحلهنوو حلسهللحل:حلعبووىحلأووبكحلسكالموو حلنلوو حل

اهللحلملحلسدحلف رهحلسكعداحلنسكعجمحلنأعاذحللاهللحلمولحلسودحلف ورهحلسجلولحلنس نوئحل،حل  حلسهللحلس   حلنأعاذحلل
  حلسهللحل  حلسهللحل،حليمنتحللاهللحل،حلتاكبوتحلعبوىحلسهللحل،حلأجلولتحل ذوديحل ىلحلسهللحل،حلفايوتحلأموديحل ىلحلسهللحل
،حلأ ب حل اطيتحلملحلسهللحل،حل حل اوحلن حللالحل  حللواهللحلنمولحلأ اكو حلعبوىحلسهللحلفذواحل  ون حل نحلسهللحللواك حل

موودهتحللووبحلطعوو حلسهللحلك وو حلسوووةحللووب سحل،حل  وو حلسهللحلننعوومحلسكاكالوو حل،حلسكبذوومحلموولحلأاوونححلنكوو حل اطووهحل ىلحلأ
ةبووواقحلفووو نحل ووواطيتحلن غنووويتحل كالوووكحلن وووبكحل حلسووودأكحلكوووكحل،حلسنموووبحلكوووداحلسك وووناححل،حلسنموووبحلكضووواكقحل
س اووناححل،حلسنمووبحلكناسوودحلس  نسححل،حلسنمووبحلكراسوومحلس عوواشحل،حلسنمووبحلجلاعوو حلسكبالوو حلسوو ناحلنسكشوومئحل

ذككحلتربأدحلسكعلألحلسكعبالمحل،حلسكبذومحلاو حلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنسطعو حلسحللبو حلنوا سحلنسكرمدحل  ناناحل
نسحلل ديحلنا سحلنعبىحلك اهحلنا سحلنل حلأبيحلنا سحلنمولحلخبضووحلنوا سحلنعولحلميالوينحلنوا سحلنعولحلمشوايلحلنوا سحل
نملحلفالوحلنا سحلنملحلحتيتحلنا سحلنسع محليلحلسكنا حلنسطع حليلحلنا سحلأمشوحللو حلسحلسكنواسحلن حلحتودمينحلنوا كحل

إل فددددي رلددددق حل)روووواكحل،حلنسلوووودأحليأووووهحلسك دسوووووحلنحلس عوووواذت حلنسنمووووئحلس أوووواتحلموووولحليوحلعموووودسنحلأووووامحلأك
]حل،حل حلسسوووو احلطاك وووواحلنسوووونححلت وووونالححلحل(1)حل(حلخ حخلددددف المينددددادحل)حل ىلحللاكوووو حل(حلالسددددمواح واخر 

حل،حلنا حلعبىحلممبحلنيوحلممبحلماوهحلمدلحل،حلحل3سكلهدسةحل[حلفا مهحل
حل__________________
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ف ن حل نيحلأنحلملحلاوبىحلعبوىحلمموبحلنيكو حلماووهحلمودلحللو حل كعويتحلسكضجودحلن كعويتحلسك وبسلحلنلوىحلسهللحلنطذو حل
حل«حلسوونحانحل  حلسكع ووالمحلنهمووبهتحل،حلأسوو  ضدحلسهللحل  حلنأتووااحل كالوو حل»حل:نموولحللوواوحلماوووهحلموودلحل.حل وودحلسكنووا 

لو حلسهللحلكو حللال واحلسحلحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)حل:نمولحللودأحل  وب حلنعشودألحلمودلحل.حللو حلسهللحلكو حللال واحلسحلسجلنوه
سكبذووومحلسفوو ححليلحللوووااحلس موودحلسكوووايحلسحلسكال ووودحل:حل)حلنلوو حل.حلنمووولحللدأهوواحلأ لعووو حلموودلحلغضووودحلسهللحلكووو .حلسجلنووه

نسكعافالهحل،حلسكبذمحلهالىحليلحلسنالب حلنل دهحلةدط حل،حلسكبذمحلن نحلللالتحل  بحلملحلخبروكحلمروب لحلعبووحل
ال حلنمولحلفواقحل أسو حلل اةحلف اهتحلعينحلملحلل حلأبأ حلنملحلخبض حلنعلحلميالن حلنعلحلمشاك حلنملحلحتتحللبم

ل محلسهللحلسكدالحلسكود المحلن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحلسكعبووحلحل»:حلنل حلسنلحلمدستحل(حلنسكضنال حلماحلستتحل
أوواحلخوورحلحل»حل: حلسسووجبحللعووبحلس يووطجايفحلأنحللنبوو حللعووبحل كعوويتحلسكضجوودحلنلوو حلسحلسووجادكحل.حل«سكع ووالمحل

حلنس  قحلعالوايلحلمولحلس  ؤنك حلنأاحلأطادحلس عط حلا حلعبىحلممبحلنيوحلممبحلنسغضدحليلحلنس اينحلنس  لين
حل.حل«حلفلبكحل نكحلذنحلفل حلع الم

سكبذووومحل احلسكضجووودحلنسكبالوووايلحلحل»حل:نأ ووو ح حلأنحلأوووبعاحل خاسنووو حلس وووؤمن حلسحلسوووجادهتحلنأرووواوحل
سكعشدحلنسكشضلحلنسكاتدحلنسكبال حل ذسحلأ دحلن احلك حلسوةحلن ك حلك حلسوةحلنمبالكحلكو حلسووةحلنخواكقحلكو حل

تضع حللناحلماحل لحلأهبو حلف نوكحلسوةحلا حلعبىحلممبحلنيك حلنسفع حل حلنلضالنحلنفالنحلماحلأنتحلأهب حلن حل
 حلتاطو حل ىلحلس  وجبحلفو نحلاواللحلسكضدألوهحلسحلس  وجبحلأفلو حلناواللحل.حل«حلأه حلسك را حلنأهو حلس  ضودل
حل.حلسكناسف حلسحلسكنالتحلأفل 

 (في دروأ المسجد والقوأ عكده  )
موولحلمشوووحل ىلحلس  ووجبحلملحلألوولحل طبالوو حلعبووىحل  وو حلن حلأووالئحل:حللوواوحلحل7 نيحلعوولحلسك ووادقحل
حل.حل حلسك العه  حلسنحتحلك حل ىلحلس  ي

لشوووودحلس شوووواو حلسحلسك بموووواتحل ىلحلس  وووواطبحللوووواكنا حلسك ووووا لحلأووووامحلحل»حل:نسحلسك ووووا سلحلم  ووووااحل
حل.حل«حلسكرالامه

أ حل نحللالوايتحلسحلس  محلس  واطبحلتلوىحل هو حل:حللواوحلسهللحلتنوا كحلنتعواىلحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل
ا حلكعنووبحلسك ووماةحلكموواحلتلووىحلسكنجووامحل هوو حلس  محل،حلأ حل ووا حل وولحلكانووتحلس  وواطبحللالاتوو حل،حلأ حل وو

تايوولحلسحللال وو حل حل س هحلسحللالوويتحل،حلأ حل نحلعبووىحلس وولن حلكدسمووهحلسكلسووودحل،حلأ حللشوودحلس شوواو حلسحلسك بموواتحل
حل ىلحلس  اطبحللاكنا حلسك ا لحلأامحلسكرالامهحلف ذسحلدخبتحلس  جبحل

حل
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ل محلسهللحلنلاهللحلنملحلسهللحلن ىلحلسهللحلنخرحلس  اةحلكبذاحلهللحلتاكبوتحلعبوىحلحل»حل:فربمحل طبكحلسكالم حلنل حل
 حل اوحلن حللالحل  حللاهللحل،حلسكبذمحلا حلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنسفو ححليلحلألواساحل ا وكحلنتال وكحلحلسهلل

نأغبووقحلعووينحلألوواساحلمع ووال كحلنسطعبووينحلموولحل نس كحلنعمووا حلم وواطبكحلنسوولحلأناطالووكحللاكبالوو حلنسكنذووا حل
،حل حلحل«حلنمولحلسكواألحلهوومحلسحلاوالأمحلخاسووعانحلنسد ودحلعوينحلسكشووالطانحلسكودطالمحلنطنووادحل لبوالئحلأاعوو 

نسونححلسهللحلسونعاحلنساوبحلسهللحلسونعاحلنكوربحلسهللحلسونعاحلنهبو حلسهللحلحل«حلس عواذت حل»حلنحل«حلك دسويأهحلسحل»حلسلدأ
سكبذوومحلكووكحلسنمووبحلعبووىحلموواحلهووبأ  حلنكووكحلسنمووبحلعبووىحلموواحلفلووب  حلنكووكحلسنمووبحلحل»حل:سوونعاحل،حل حللوو حل

عبووىحلموواحلسوودف  حلنكووكحلسنمووبحلعبووىحلكوو حللووالةحل  وولحلألبال وو حل،حلسكبذوومحلترنوو حلاوواليتحلندعوواووحلن ذوودحل
ن حلفبووئحلسحلس  ووجبحل وورحلت ووبوحل.حل«حلتوو حلعبوووحل نووكحلأنووتحلسك وواساحلسكوود الملبوو حلنسسوودححلاووب يحلنحل

حل.حل كع  حلحتالهحلس  جبحلن نحلملحلت لحلابالتحل كعيتحلسكضجدحلأطلسكحلأدسمياحلعلحلسك حاله
 (في القوأ عكد التو ه إلى القولا  )

سكبذمحل كالكحلتاطذتحلن ياكحل بنتحلنااسلوكحلسل  الوتحلنلوكحليمنوتحلنعبالوكحلتاكبوتحلسكبذومحل»حل
مووبحلنسفوو ححلم وواملحللبوو حلكوواكدكحلنسوو دكحلنان ووينحلعبووىحلدأنووكحلن حلتووللحللبوو حلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلم

حل.حل«حللعبحل ذحلهبأ ينحلنه حليلحلملحلكبنكحل اهحل نكحلأنتحلسكاهاا
 (في القوأ عكد سماع اخذال  )

أسوذبحلأنحل حل كو حل  حلسهللحلنأسوذبحلأنحل:حلسهللحلأكربحلفر حلمث حلذككحل،حلن ذسحللواوحل:حل ذسحللاوحلس ؤذنحل
أسذبحلأنحل حل ك حل  حلسهللحلنأسذبحلأنحلمموبسحل سواوحلسهللحل،حلأكضووحلفواحلعولحلحلنأناحل:حلممبسحل ساوحلسهللحلفر حل

أسوووذبحلأنحلمموووبسحل:حلكوو حلمووولحلأ حلنطحوووبحلنأعوو حلفووواحلمووولحلألوودحلنسوووذبحلنلوووبحل نيحلأنحلس ووؤذنحل ذسحللووواوحل
سكطووواهدألحل،حلسكبذووومحلسطعووو حلعمبووووحللووودسحلنموووادلحليوحلمموووبحلسحللبووو حلم ووو ردسحلنأد حلحل9:حل سووواوحلسهللحلفرووو حل

 حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحل:حلىحلسك واللحلن ووحلعبوىحلسكضوالححلفرو حل وحلعب:حلعبىحلسكد قحلدس سحلن ذسحللاوحل
حل.حلسكعبوحلسكع الم

حل.حلن نيحلأنحلملحل لحلس ذسنحلفراوحلكماحلأراوحلس ؤذنحل أبحلسحل  ل 
 (في القوأ عكد طلوع الفجر  )

حلسكبذمحلأنتحلحل»حل: ذسحل بلحلسكضجدحلنن دتحل كال حلفر حلنأنتحل سفلحل أسكحل ىلحلسك ماةحل
حل
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مبحلنيوحلممبحلنتضل حلعبالناحلماحلأنوتحلأهبو حلنأنرواناحلسواحل ولحلأهبو حل لناحلننكالناحلناا نناحلف  حلعبىحلم
،حل حللو حلاوالثحلمودستحلحل«حل،حلسكبذمحللنعم كحلت محلسك اناتحلف  حلعبىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأ ذواحلعبالنوا

أوواحلفاكروو حلموولحل الوو حل حلأ  حلنةدطوو حلموولحل الوو حلأ  حلاوو حل:حل،حل حللوو حلحل«حلعاووواسحللوواهللحلموولحلسكنووا حل»حل:
:حلهووواسحلاوووال احلنأنسوووط حلفال ووواحلنيخووودهتحل ا ووواحل،حل حللووو حلحلعبووىحلمموووبحلنيوحلمموووبحلنسطعووو حلأنوحلأامنوووا

سوووونحانحلسهللحلفوووواكقحلس اووووناححل،حلسوووونحانحلسهللحل احلس  وووواةحلنسك ووووناححل،حلسكبذوووومحلاوووونححليوحلممووووبحللربكووووهحل
نعافالهحلنسدن حلنلدلحلع حلن  قحلنسسلحل،حلسكبذمحلانحينحلنأهبووحللربكوهحلنعافالوهحلنسودن حلنلودلحلعو حلن  قحل

اةحلفلنلوحلعبوحلنعبىحلأهو حللالويتحلمولحللدكوهحلسك وماستحلنسسلحل،حلسكبذمحل نكحلتنلوحلسحلسكبال حلنسكنذا حلماحلتش
حل.حلنس  محل  لاحلنسسعاحلت نالينحلل حلعلحلااللحلخبرك

 (في القوأ عكد اخذال  )
سكبذوووومحل هحلأسوووولككحلل لنوووواوحلهنووووا كحلن دلووووا حلكالبووووكحلن لووووا حلاووووالتكحلنأاوووواستحلدعاوووووكحل»حل

حلحل.«حلنت نالححلمالو  كحلأنحلت بوحلعبىحلممبحلنيوحلممبحلنأنحلت ااحلعبوحل نكحلأنتحلسك اساحلسكد الم
 (فيما بين اخذال واخقاما  )

 حل كوو حل  حلأنووتحل  حلسووجبتحلكووكحلخاسووعاحلخايووعاحل:حلفوو ذسحلفدغووتحلموولحلس ذسنحلفاسووجبحلنلوو حل
حل.حلذكالالحل،حلف  حلعبىحلممبحلنيوحلممبحلنسغضدحليلحلنس اينحلنت حلعبوحل نكحلأنتحلسك اساحلسكد الم

 (دعاء آرر  )
يلحلعنووبحللووربحلننالووكحلسكبذوومحلسطعوو حللبوو حللووا سحلن  لوووحلدس سحلنعمبوووحلسووا سحلنعالشوووحللووا سحلنسطعوو حل»حل

حل.حل«حلاباستكحلعبال حلنيك حلم  ردسحلنلدس س
عنوبحلس ذسنحل:حلسواع انحلأضو ححلفالذمواحلألواساحلسك وماةحلنلبمواحلتوددحلفالذمواحلدعوالحل:حلحل6نلاوحلسكنو حل

حل.حللاك اللحلنسك شحلسحلسنال حلسهلل
 (في القوأ بند السجد   )

ىحلسونحانحلمولحل حلتنالوبحلمعا و حل،حلسونحانحلمولحل حلأن و:حلف ذسحل فعتحل أسكحلملحلسك جادحلفر حل
حلملحلذكدهتحل،حلسنحانحلملحل حلخيال حلساوب حل،حلسنحانحلملحلكالئحلك حل اط حلأ شىحلن حل

حل
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ألوواساحلأدسووىحلن حلتداووانحلأنوواطىحل،حلسوونحانحلموولحلسخ ووا حلكنض وو حلأ  وولحلس  وواةحل،حلسوونحانحلموولحلفبووقحل
،حلسووونحانحلمووولحل حلأووولدسدحلعبوووىحلكثووودلحلسكعطووواةحل  حلكدمووواحلنطوووادسحل،حلسووونحانحلمووولحلهووواحلحل7سكنحووودحل اسوووىحل

حل.حله اسحلن حله اسحلغرهت
 (ل الصال  في فض )

مواحلمولحلاواللحليلودحلنل ذواحل  حلنواد حلمبوكحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
أأذوووواحلسكنوووواسحللاموووواسحل ىلحلنوووورسن محلسكوووويتحلأنلووووب اهاحلعبووووىحل ذووووا كمحلفا ضؤنهوووواحلحل»حل:لوووو حلأووووبيحلسكنوووواسحل

حل.حل«حلل الت م
حل ذسحلاووبالتحلاوواللحلف ووبذاحلكال ذوواحلاوواللحلموواديف:حلحل7عوولحلسلوولحلأ حلأعضووا حللوواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل

خيوووا حلأنحل حلأعوووادحل كالذووواحلألوووبسحل حلسيوووداحللن ووودكحل ىلحلمايووولحلسوووجادكحلفبووواحلتعبووومحلمووولحلعووولحلميالنوووكحل
حل.حلنمشاككحل   نتحلاالتكحل،حلنسعبمحلأنكحللبسمحلملحلأدسكحلن حلتدسهت

 ذسحللوووامحلسحلاوووالت حلأ نووواادحلسكوووربحلعبالووو حلمووولحلأعنوووانحل:حلكبم وووبوحلاوووالثحلخ ووواوحل:حللووواوحلحل7عنووو حل
:حللبمالو حل ىلحلأعنوانحلسك وماةحلنمبوكحلأنواديحلحلنحتشحللو حلس الو وهحلمولحلحتوتحل(1)سك ماةحل ىلحلمضدقحل أس حل

حل.حل(3)أأذاحلس  بوحلكاحلتعبمحلملحلتناطوحلماحلسنض بتحل
ملحلابىحل كع  حلأعبمحلماحلأراوحلفالذماحلسن د حلنكالئحللالن حلنل حلسهللحلعلنطو حل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حلذن حل  حلغضدحلك 
حل.حل كع انحلخضالض انحلسحلتبلدحلخرحلملحللالام حلكالبه:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلعبوحل

 ذسحلسسووو ض ححلسكعنوووبحلاوووالت حلألنووو حلسهللحلعبالووو حللاطذووو حلسك ووودميحلننكووو حللووو حل:حللووواوحلحل7سك وووادقحلعووولحل
ن نحلحل(7)مب احلأب رطحلسكردينحلملحلفال حلسك را احل،حلف نحلأعودمحلعولحلاوالت حلأعودمحلعنو حلننكبو حل ىلحلس بوكحل

ألنوو حلعبووىحلاووالت حلل بوو حلألنوو حلسهللحلعبالوو حللاطذوو حلسك وودميحل وورحلتدفوولحلاووالت حلكامبووهحلن نحلسووذاحلفالذوواحلأنحل
لشوووةحلغرهوواحل فوولحلموولحلاووالت حللرووب حلموواحلألنوو حلعبالوو حلمنذوواحلن حلأعطووىحلسكربوو حلسك افوو حلغضوو حلأنحلسوو  حل

حل.حلسالتا
حل__________________

حل.حلناس الذاحلنماحلأعرتمحلملحلألطا ها:حلوحلأعنانحلسك ماةحلحل1
حل.حلادف حل،حلفانض  :حلكاسهتحلنف  حلنطذ حلعن حل:حلوحلف ب حلحل3
حل.حلطعب حلنكالالحل:ننكب حلوحللاك شبأبحلوحل.حلوحلنك حل كال حلوحللاك  ضالشحلوحلسبم حلنتدك حل كال حل7

حل
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حل.حلفل حلسكالتحلس نوحلعبىحلس خرحلخرحلكبمؤملحلملحلنكبهتحلنماك :حللاوحلحل7عن حل
حل.حلفل حلسكالتحلس نوحلعبىحلس خرحلكضل حلس خدلحلعبىحلسكبنالا:حلأألاحللاوحلحل7نعن حل

 (في الذار بند الفجر  )
لوواوحل سوواوحلسهللحل:حلأروواوحلحل7 عووتحلأ حلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حل:حللوواوحلحل8عوولحلسن وولحللوولحلعبوووحل

سمد حلم بمحلطبئحلسحلم الهتحلسكايحلابىحلفال حلسكضجدحلأواكدحلسهللحل ورحلتطبولحلسكشومئحلكوانحلأمياحل:حلحل9
ك حلملحلس مدحلكحااحللالتحلسهللحلنغضدحلك حلمواحلسوبشحلمولحلذنالو حلن نحلطبوئحلفالو حل ورحلت وانحلسواعهحلحتو حل
فالذوواحلسك وواللحلف ووبىحل كع وو حلأنحلأ لعوواحلغضوودحلكوو حلموواحلسووبشحلموولحلذننوو حلنكووانحلكوو حلموولحلس موودحلكحووااحللالووتحل

حل.حلسهلل
أوواحلسلوولحل:حللوواوحلسهللحلطوو حلطالكوو حل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7طعضوودحلعوولحلطووالدحل،حلعوولحلأ حل

حل.حليدمحلأذكدهحللعبحلسك بسلحلساعهحلنلعبحلسكع دحلساعهحلأكضكحلماحلأيك
 (فيما  ختص بنقيب صال  الفجر  )

 حل كوو حل  حلسهللحل هلوواحلنس ووبسحلن وولحلكوو حل:حل ذسحلسووبمتحلموولحلفدألووهحلسك وونححلكووربحلاووالثحلموودستحلنلوو حل
نس ووبسحلن وولحلكوو حلةب ووانحل،حل حل كوو حل  حلسهللحلن حلنعنووبحل  حل أوواهتحلةب وو حلم ووبمانحل،حل حل كوو حل  حلسهللحل هلوواحل

كو حلسكوبألحلنكواحلكودهتحلسك وافدننحل،حل حل كو حل  حلسهللحل لنواحلن احليلاونواحلس نكو حل،حل حل كو حل  حلسهللحلن وبهتحلن ووبهتحل
أ لحلنعبهتحلنن دحلعنبهتحلنأعلحلطنبهتحلنغب حلس  لساحلن بهتحلفب حلس بكحلنك حلسنمبحليالووحلنميالوتحلنهواحل

بهتحلسنرحلنهاحلعبىحلك حلسوةحللبأدحل،حلسكبذمحلسهبهحل احلسخ بشحلفال حلمولحلسنوقحلل ذنوكحل وحل حلمياتحللال
أسو  ضدحلسهللحلسكوايحل حل كو حل  حلهواحل:حل نكحلأبيحلملحلتشاةحل ىلحلادسطحلم  رالمحل،حل حللو حلاوالثحلمودستحل

سكبذوومحلسهووبهحلموولحلعنووبكحلنسفووئحلعبوووحلموولحل:حلسنوووحلسكرالووامحلذسحلسجلووالوحلنس كوودسمحلنأتووااحل كالوو حل،حل حللوو حل
 ا كحلنأنلوحلعبوحلملحللدكاتكحل،حلسنحانكحل حل ك حل  حلأنتحلسغضدحليلحلذنوا حلحلحلفلبكحلنسنشدحلعبوحلمل

نهوواحل3كبذوواحلاالعوواحلف نوو حل حلأ ضوودحلسكووانااحلكبذوواحلاالعوواحل  حلأنووتحل،حل حلسوونححلت وونالححلفا مووهحلسكلهوودسةحل
أ لوووولحلناالاووووانحلت نوووورلحلناووووالثحلناالاووووانحلحتمالووووبلحلناووووالثحلناالاووووانحلت وووونالحهحل،حلتنووووبأحللوووواك  نرحل،حل حل

سحلكوو حلأووامحلعرالوو حلحلحل3ت وونالححلفا مووهحل:حلأنوو حللوواوحلحل7دنيحلعوولحلسك ووادقحللاك حمالووبحل حللاك  وونالححل،حلفوو
حل.حلك حلااللحلأ  حل يلحلملحلااللحلأكشحل كعهحلسحلك حلأام

حلس اوهحل3ملحلسنححلسهللحلسحلدلدحلسكضدألهحلت نالححلفا مهحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل713

فرووبحل نيحلحل7فووا نىلحلأنحلتعووبحلك عووبسدهاحلم وونحهحلموولحلتدلووهحلسن وو حل.حلنأتنعذوواحللووالحل كوو حل  حلسهللحلغضوودحلكوو 
موولحلأدس هوواحلموودلحلنس ووبلحللا سوو  ضا حلأنحلغوورحلك وو حلكوو حلسوونع حلموودلحلن نحل:حلأنوو حللوواوحلحل7 ووادقحلعوولحلسك

حل.حلسك جادحلعبالذاحلخيدقحلسنج حلسك نل
 (دعاء آرر  )

ل ووومحلسهللحلسكووودالحل:حلنهووواحلحل7نهووواحلسكوووبعاةحلسكوووايحل نسهتحلمعانأوووهحللووولحلعموووا حل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
هدألحلس خالوا حلس ترالواةحلس لودس حلسكواألحلسكد المحلسنمبحلهللحل احلسكعا  حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيكو حلسكطوا

أذه حلسهللحلعنذمحلسكدطئحلن ذدهمحلتطذورسحلنأفوامحلأموديحل ىلحلسهللحلنمواحلتوافالروحل  حللواهللحلعبالو حلتاكبوتحل
نملحلأ اك حلعبىحلسهللحلفذاحل  ن حل نحلسهللحللاك حلأمدهتحللوبحلطعو حلسهللحلك و حلسووةحللوب سحل،حل[حلن كال حلأنال حل]حل

لوواهللحلسك ووماللحلسكعبووالمحلموولحلسكشووالطانحلسكوودطالمحلنموولحلموواحلسوواةحلسهللحلكووانحل  وونناحلسهللحلننعوومحلسكاكالوو حلنأعوواذحل
يلستحلسكشالا  حلنأعاذحللوكحل احلأنحليلودننحلن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحلسكعبووحلسكع والمحلنسنموبحلهللحل
 احلسكعوا  حلاوبسحلكثورسحلكمواحلهوواحلأهبو حلنم و حر حلنكمواحلأنن ووحلك وودمحلنطذو حلنعولحلطالكو حلعبوىحل دلووا حل

كبالووو حلم بموواحللرب تووو حلنطووواةحللاكنذووا حلمن ووودسحللدا ووو حلسكبالوو حلن لنووواوحلسكنذووا حل،حلسنموووبحلهللحلسكوووايحلأذهوو حلس
خبرووواحلطبأوووبسحلن ووولحلسحلعافال ووو حلنسوووالم  حلنسووورتهتحلنكضاأ ووو حلناالووو حلاووونع حل،حلمد نووواحل بوووقحلسهللحلسجلبأوووبحل

نس بوووكحلسكشوووذالبحل،حلمد نووواحلل مووواحلمووولحلمب ووو حلكووودمي حلن الووواحلكمووواحلسهللحلمووولحلكووواتن حلحل(1)نسكالوووامحلسكع الوووبحل
احل وورحلأكرووىحلفوواحل  حل،حل هحلأسووذبحلأنحل حل كوو حل وواف  حلسسووذبكماحلفاسووذبسحليلحلنسك نوواحلسووذاديتحلمع موو

  حلسهللحلن بهتحل حلسدأكحلك حلنأسذبحلأنحلممبسحلعنبهتحلن ساك حلأ سوب حللاهلوب حلندأولحلسنوقحلكال ذودهتحلعبوىحل
سكبألحلكب حلنكاحلكدهتحلس شدكانحل،حلنأنحلسكبألحلكماحلسديفحلنس سالمحلكماحلناشحلنسكرواوحلكمواحل وبثحلنأنحل

س اتحل قحلنم ولكهحلمن ودحلنن ورحلسحلسكروربحل وقحلنسكدساوحل قحلنسكردينحل قحلنحل[حلس ن حل]حلسهللحلهاحلسنقحل
نسكنع حل قحلنسك دسطحل قحلنس اللسنحل قحلنسجلنهحل قحلنسكنا حل وقحلنسك واعهحليتالوهحل حل أو حلفالذواحلنأنحلسهللحل
لاعوو حلموولحلسحلسكرنووا حلف وو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسك وو حلسكبذوومحلسووذاديتحلعنووبكحلموولحلسووذادلحلأنيلحل

أنحلكووكحلنووبسحلأنحلكووكحلنكووبسحلأنحلكووكحلسكعبوومحللووكحلأوواحل احلنموولحلأ حلأنحلأشووذبحلكووكحلفوواهتحلسكشووذادلحلن عوومحل
اووا نهحلأنحلكوووكحلسووودأ احلأنحلمعووكحلخاكرووواحلأنحل س لووواحلفلنوواحللووود حلمووونذمحل،حل حل كوو حل  حلأنوووتحلتعاكالوووتحلعمووواحل

حلأراوحلسك ا انحلعباسحلكنرسحل،حلفاك  حلسكبذمحل
حل__________________

حل.حلسنايدحلس ذالل:حلوحلسكع البحلحل1
حل
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الو حلنأدخبوينحللدا وكحلسحلعنوادكحلسذاديتحلم انحلسذادأمحلنأ الينحلعبىحلذككحلنأم وينحلعبالو حلنسلعثوينحلعب
سك وووان حل،حلسكبذووومحلاووو حلعبوووىحلمموووبحلنيوحلمموووبحلناووونحينحلمنوووكحلاووونا احلاووواناحلمنا كووواحلمالمانووواحل حل
خا أوواحلن حلفايووحاحل،حلسكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسطعوو حلأنوحلأوواموحلهوواسحلاووال احلنأنسووط حل

عبووىحلحلفال وواحلنيخوودهتحل ا وواحلنأعوواذحللووكحلموولحلأووامحلأنكوو حلفووليفحلنأنسووط حلطووليفحلنيخوودهتحلنطوولحل،حلسكبذوومحلاوو 
ممبحلنيك حلنس  لوينحلخورحلأواموحلهواسحلنخورحلمواحلفالو حلنخورحلمواحللنبو حلنخورحلمواحللعوبهتحلنأعواذحللوكحلمولحلسودهتحل
نسوودحلموواحلفالوو حلنسوودحلموواحللنبوو حلنسوودحلموواحللعووبهتحل،حلسكبذوومحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسفوو ححليلحللووااحلكوو حل
خوورحلف ح وو حلعبووىحلأ ووبحلموولحلأهوو حلسنوورحلن حلت بروو حلعووينحلألووبسحلنسغبووقحلعووينحللووااحلكوو حلسوودحلف ح وو حلعبووىحل

أهوو حلسكشودحلن حلتض حوو حلعبوووحلألوبسحل،حلسكبذوومحلاوو حلعبوىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسطعبوينحلموولحلممووبحلحلأ وبحلموول
نيوحلممبحلسحلك حلما لحلنمشذبحلنمرامحلنم حلنمدحت حلنسحلك حلسبلحلن خواةحلنسحلكو حلعافالوهحلنلوالةحل،حل
سكبذوومحلاووبىحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسغضوودحليلحلم ضوودلحلعلموواحلطلموواحلن حلت وواد حليلحلذننوواحلن حلخطالتووهحلن حل

أسوو  ضدكحلموولحلكوو حلذنوو حلتنووتحل كالووكحلمنوو حل حلعووبتحلفالوو حلنأسوو  ضدكحل وواحلأعطال ووكحلموولحلحل مثوواحل،حلسكبذوومحل ن
نض وحلنملحلأ حلككحلل حلنأس  ضدكحل احلأ دتحلل حلنطذكحلف اكط حلماحلكالئحلكوكحلف و حلعبوىحلمموبحلنيوحل
مموبحلنسغضودحليلحلأواحل احلنكاسكوبيحلنموواحلنكوبسحلنمواحلنكوبتحلنمواحلتاسكووبنسحلمولحلس وؤمن حلنس ؤمنواتحلس  الوواةحل

سكوواألحلسوونراناحللا ميووانحلن حلفعوو حلسحللبالنوواحلغووالحلكبوواألحليمنوواسحل لنوواحل نووكحلموونذمحلنس موواستحلن خاسننوواحل
 م حل  المحل،حلسنمبحلهللحلسكايحلللىحلعينحلاواللحلكانوتحلعبوىحلس وؤمن حلك وااحلمالاتواحلنملحلجعبوينحلمولحل

سنمووبحلهللحلموو ةحلس الوولسنحلحل»حل:سك ووافب حل،حل حللوو حلاووالثحلموودستحلأنحلأ لعوواحلعرالوو حلسكضجوودحللنوو حلأنحلتوو  بمحل
دياحلن نهحلسكعدشحل،حلنسنحانحلسهللحلم ةحلس اللسنحلنمن ذىحلسكعبمحلنمنب حلسكدياحلن نوهحلنمن ذىحلسكعبمحلنمنب حلسك

سكعووودشحل،حلنسهللحلأكوووربحلمووو ةحلس الووولسنحلنمن ذوووىحلسكعبووومحلنمنبووو حلسكديووواحلن نوووهحلسكعووودشحل،حلن حل كووو حل  حلسهللحلمووو ةحل
سكبذووومحل نحلأسووولككحلم ووولكهحلسكعنوووبحلحل»حل:،حل حللووو حل«حلس الووولسنحلنمن ذوووىحلسكعبووومحلنمنبووو حلسكديووواحلن نوووهحلسكعووودشحل

ت ووووبوحلعبووووىحلممووووبحلنيوحلممووووبحلنأنحلت ضوووودحلكنوووواحلذنالنوووواحلنترلوووووحلكنوووواحل اسوجنوووواحلسحلسكووووبنالاحلسكوووواكال حلأنحل
حل.حل«حلنس خدلحلسحلأ دحلمنكحلنعافاله

 (حذاار مرو ا في حنقيب الفجر  )
أسوووو  ضدحلسهللحل  حل:حل ذسحلفدغوووتحلمووولحلتعرالووو حلسكضجوووودحلفوووالدأحللووو حلهووواحلسهللحلأ ووووبحلماووووهحلمووودلحلنلووو حل

سوونحانحلسهللحلحل»حل:ماوووهحلموودلحلنلوو حلحل«حلكحلسنووقحلس نوو  حل كوو حل  حلسهللحلس بووحل»حل:نأتووااحل كالوو حلماوووهحلموودلحلنلوو حل
حلماحلساةحلسهللحلكانحلحل»حلماوهحلمدلحل،حلنحل«حلنسنمبحلهللحلن حل ك حل  حلسهللحلنسهللحلأكرب

حل
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ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل حل وواوحلن حلحل»حلماوووهحلموودلحل،حلنحل«حل حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلسكعبوووحلسكع ووالم
ماووهحلمودلحل،حلنحلأسو جرحللواهللحلموولحلحل«حلسهللحلسكعافالوهحلأسوولوحل»حلماووهحلمودلحل،حلنحل«حللوالحل  حللواهللحلسكعبووحلسكع والم

:حلماوووهحلموودلحل،حلنلوو حلحل«أسوولوحلسهللحلسنووا حلسكعوو حلحل»سكنووا حلماوووهحلموودلحل،حلنحلأسوولوحلسهللحلسجلنووهحلماوووهحلموودلحل،حلنحل
سكبذمحللبحل يالتحللرلاوكحلنسبمتحل مدكحل،حلسكبذمحلسلئحليلحللان  حلنسكضوينحلمواحلأيوينحلماووهحلمودلحل،حل

عمووديحلنسغضوودحليلحلذنوو حلنسطعبووينحلسوولحلتن  وودحللوو حلكووبأنكحلنحلسكبذوومحلأنسوولحلعبوووحلسحل  لوووحلنسمووبدحليلحلسحل
 حل كوو حل  حلسهللحل روواحل:حلماوووهحلموودلحل،حلن نحلملحلت ال وودحلكووكحلس توواتحلفعشوودسحلعشوودسحل،حلنلوو حلمخووئحلعشوودحلموودلحل

سونحانحلسهللحل»حل:حل راحل،حل حل ك حل  حلسهللحل مياناحلنابلاحل،حل حل ك حل  حلسهللحلعنادأهحلن لاحل،حلنل حلمواحلأم نوكحل
حل.حلف ن حلجب حلسكد قحل«حلسلك حلملحلفلب سكع المحلنهمبهتحل،حلأس  ضدحلسهللحلنأ

عبووووال لحللاك  وووونالححلنسك ذبالوووو حلنسك رووووبأئحلن حلت ضبوووولحلف ن وووو حل:حلكبمذوووواطدستحلحل6نلوووواوحلسكنوووو حل
حل.حلسكداهحلنسعربنحللا نام حلف ن حلم تا تحلم  نطرات

ملحلابىحلسكضجدحلنم  حل ورحلتطبولحلسكشومئحلكوانحلأ وححلسحل بو حل:حللاوحلحل7نعلحلسك ادقحل
حل.حلسكد قحلملحلسكلداحلسحلس  محلسذدس
 (في الخروو من المسجد  )

سكبذوووووومحلدعوووووواتينحلفلطنووووووتحلدعاتووووووكحلناووووووبالتحلحل»حل:ن ذسحلأ دتحلسنوووووودناحلموووووولحلس  ووووووجبحلفروووووو حل
م  ال وووكحلنسن شووودتحلسحلأ يوووكحلكمووواحلأمووودتينحل،حلفلسووولككحلمووولحلفلوووبكحلسكعمووو حللطاع وووكحلنسط نوووااحل

حل.حل«حلمع ال كحلنسك ضا حلملحلسكد قحللدا ك
 (في الر وع من المصلى  )

سددوحال ربددك رب النددز  حل):حل حلاوواللحلفروو حلن ذسحلأ دتحلسكنذووامحلموولحلهوواهتحلسك وواللحلنموولحلكوو
حل7فربحل نيحلعلحلأمرحلس ؤمن حل.حل(1)حل(حلعما  صفول وسال  على المرسلين والحمد هلل رب النالمين

.حلملحلأ سدحلأنحلأ  اوحللا  الاوحلس نىفحلفبال لحلهاسحليخدحللاك حلف نحلك حلمولحلكو حلم وبمحل  ونه:حلأن حللاوحل
ا حلعبىحلمموبحلنيوحلمموبحلنسفو ححلكنواحلحلسكبذمحل»حل:نلبمحل طبكحلسكال د حلسحلسندناحلملحلس  جبحلنل حل

نسط ذوبحلأنحل حلتوو  بمحللنوو حل بووايفحلسكشوومئحلنأنحلت ووانحل.حل«حللوااحلفلووبكحلن ا ووكحلأوواحلأ  وومحلسكوودسا 
حلمش  الحللاكبعاةحلنلردسةلحلسكردينحل،حلفربحل نيحل

حل__________________
حل.حل153.حل151نحلحل131:حلوحلسا لحلسك افاتحلس أاتحلحل1
حل
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اللحلسكضجوودحل يلحل بووايفحلسكشوومئحلسوورتهتحلسهللحلموولحلموولحلطبووئحلسحلاوواللحلموولحلاوو:حلأنوو حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حل
حل.حلسكنا 

نسهللحل نحلذكوووودحلسهللحللعووووبحلاوووواللحلسك ووووبسلحل ىلحل بووووايفحل:حلأنوووو حلكووووانحلأروووواوحلحل7نعوووولحلأموووورحلس ووووؤمن حل
حل.حل(1)سكشمئحلأسديفحلسحل ب حلسكد قحلملحلسكلداحلسحلس  محل

 نحل لبووالئحل  وواحلأنوو حلطنووادحلسكبالوو حلموولحل وو حلت الوو حل:حللوواوحلحل7ن نيحلطووالدحل،حلعوولحلأ حلطعضوودحل
لوتحلسكشوضقحلنأنو حلطنوادحلسكنذوا حلمولحل و حلأطبولحلسكضجودحل ىلحلمطبولحلسكشومئحل،حلنذكودحلسكشومئحل ىلحلنحل

حل.حلأكثدنسحلذكدحلسهللحلسحلهات حلسك اع  حلف هنماحلساع احلغضبه:حلكانحلأراوحلحلحل6أنحلسكن حل
نوامحلسك ووبسلحلمشوؤمهحلتطوددحلسكوود قحلنت وضدحلسكبوانحلنترنحوو حلنت ورهتحلنهواحلنووامحلحل:حلحل7نلواوحلسك وادقحل

موواحللوو حل بووايفحلسكضجوودحل ىلحل بووايفحلسكشوومئحلف أوواكمحلنتبووكحلحلكوو حلمشووؤمحل،حل نحلسهللحلتعوواىلحلأر وومحلس   سق
حل.حلسكنامه

سكنووامحلأنوحلسكنذووا حلخوودقحلنسكراوبووهحلنعمووهحلنسكنووامحللعووبحلسكع وودحلاووقحلنسكنووامحللوو حل:حلحل7نلوواوحلسكنووالدحل
حل.حلسكعشاو حليدمحلسكد ق
س الو وهحلتر ومحلأ  سقحل:حللواوحلحل(3)حل(حلفالمقسدماح حمدراحل)سحللواوحلسهللحلعلنطو حلحل7نلاوحلسكديواحل
حل.حلبايفحلسكضجدحل ىلحل بايفحلسكشمئحل،حلفملحلنامحلفالماحللالنذماحلنامحلعلحل  ل لينحليدمحلماحلل حل 

نهووواحل دسسوووانحل ذسحلاوووبىحلسكضجووودحلحل7كوووانحلألاسن ووولحلسكديووواحل:حلن نيحلمعمووودحللووولحلخوووالدحللووواوحل
طبئحلسحلم والهتحل ىلحلأنحلتطبولحلسكشومئحل،حل حلأوؤتىحل دأطوهحلفالذواحلم وانأكحلفال و اكحلفواحلنس وبسحللعوبحل

حل.حلؤتىحللا  حشحلفالردأحلفال نس بحل،حل حلأؤتىحلل نب حلفالمل  حل،حل حلأبيفحلذككحلنأ
حل__________________

حل.حلخداحلتاطدسحلأنحلغا أا:حلوحلأيحلملحلسك رتحلفالذاحلكطب حلسكد قحل،حلأراوحليداحلسحلس  محليدلاحلنيدلاناحلحل1
حل.حل4يأهحل:حلوحلسا لحلسكاس أاتحلحل3

حلحل(حل31م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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 الفصل الثالث
 (واخستغفار والوكاء  6في الذار والصال  على الكوي  )

 (لتسويح والتحميد والتهليل والتكوير في ا )
،حلحل(1)سختوووانسحلطننووواحل:حل ىلحلأاوووحال حلفرووواوحلحل6سك ضوووتحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

سوونحانحلسهللحلحل»حل: حل،حلنك وولحلموولحلسكنووا حل،حللاكوواسحل:حللوواوحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحلموولحلعووبنحللووبحلأ بنووا:حلفروواكاسحل
حل.حل«حلنسنمبحلهللحلن حل ك حل  حلسهللحلنسهللحلأكرب

سووونحانحلسهللحلنسنمووبحلهللحلن حل كووو حل  حلسهللحلحل»حلأكثووودنسحلموول:حلحل6لووواوحل سوواوحلسهللحلحل:لوواوحلحل7نعنوو حل
،حلفووووو هنلحلأووووولت حلأوووووامحلسكرالاموووووهحلهلووووولحلمروووووبماتحلنموووووؤخدستحلنمعرنووووواتحلنهووووولحلسكنالالووووواتحلحل«حلنسهللحلأكووووورب
حل.حلسك انات

:حللووواوحل اوووحال حلذستحلأوووامحلحل6 نحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلل ووورحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
بكمحلموولحلسكثالووااحلنس نالووهحل حلنيووع محللعلوو حلعبووىحللعووئحلأكنوو محلتدننوو حلأنبوو حلأ أأوو محلكوواحلاعوو محلموواحلعنوو

أفووالحلأدك وومحلعبووىحلسوووةحلأاووب حلسحلس  محلنفدعوو حلسحل:حل حلأوواحل سوواوحلسهللحل،حلفروواوحل:حلفروواكاسحلحل؟سك ووماة
سونحانحل»حل:حلأراوحلأ بكمحل ذسحلفدلحلمولحلاواللحلسكضدألوهحل:حللبىحلأاحل ساوحلسهللحل،حللاوحل:حللاكاسحلحل؟سك ماة

االاو حلمودلحلفو نحلأاوبذلحلسحلس  محلنفودعذلحلسحلسك وماةحلحل«حل حلسهللحلنسهللحلأكوربسهللحلنسنمبحلهللحلن حل ك حل 
نهلحلأبفعلحلسهلبمحلنسندقحلنسك دقحلنسكرتديحلسحلسكنتدحلنأكو حلسك ونلحلنمال وهحلسك واةحلنسكنبالوهحلسكويتحلتنولوحلمولحل

حل[.حلسك اناتحل]حلسك ماةحلعبىحلسكعنبحلسحلذككحلسكالامحلنهلحلسكنالالاتحل
أ لوولحلموولحلكوولحلفالوو حلك نوو حلسهللحلموولحل:حلحل6 سوواوحلسهللحللوواوحل:حللوواوحلحل:عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل،حلعوولحليلاووو حل

حل»حل:مولحلكوانحلع وم  حلسوذادلحلأنحل حل كو حل  حلسهللحل،حلنمولحل ذسحلأنعومحلسهللحلعبالو حلسكنعموهحللواوحل:حلأهو حلسجلنوهحل
إ دا حل)حل:،حلنمولحل ذسحلأاوال حلم والنهحللواوحلحل«حلأسو  ضدحلسهللحل»حل:،حلنملحل ذسحلأاااحلذنناحللواوحلحل«حلسنمبحلهلل

حل.حل(حلهلل وإ ا إليه را نول
:حلفرواكاسحلحل6طاةحلسكضردسةحل ىلحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل6،حلعلحلسكن حلحل:سهللحل،حلعلحليلاو حلعلحلأ حلعنبحل

حلأاحل ساوحلسهللحل نحلكالغنالاةحلماحلأع رانحلنكالئحلكناحل،حلنهلمحلماحل
حل__________________

حل.حلالحلطنهحلوحللاكلمحلوحلسك رتل:حلوحلسجلنلحلوحلك د حلوحلحل1
حل
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مولحلحل:حلحل6نحلنكوالئحلكنواحل،حلفرواوحليجوانحلنكوالئحلكنواحل،حلنهلومحلمواحلأ  وبلانحلنكوالئحلكنواحل،حلنهلومحلمواحلجاهوبنحل
كربحلسهللحلماوهحلمدلحلكانحلأفل حلملحلع وقحلماووهحل لنوهحل،حلنمولحلسونححلسهللحلماووهحلمودلحلكوانحلأفلو حلمولحلسوالاقحل

سحلسوونال حلسهللحلل وودنطذاحلحل(1)ماوووهحللبنووهحل،حلنموولحلاووبسهللحلماوووهحلموودلحلكووانحلأفلوو حلموولحلاووالنحلماوووهحلفوودسحل
كنواسحلعموالحلسحلذكوكحلسكالوامحل  حلمواحل حل ك حل  حلسهللحلماوهحلمدلحلكوانحلأفلو حلس:حلنجلمذاحلن كنذاحل،حلنملحللاوحل

أوواحل سوواوحلسهللحل:حلفروواكاسحلحل6فعوادحلسكضروودسةحل ىلحلسكنوو حل:حلفنبوو حلذكووكحلس غنالوواةحلف وونعاهتحل،حللوواوحل:حل سدحل،حللواوحل
حل.حل(حلذلك فضل اهلل  ؤحيه من  شاءحل)حل:لبحللب حلس غنالاةحلماحللبتحلف نعاهتحل،حللاوحل

أ و حل يلحلسواحلحل«هللحلأكوربحلسنحانحلسهللحلنسنمبحلهللحلن حل ك حل  حلسهللحلنسحل»:حل نحلألاوحل:حلحل6نلاوحل
حل.حل بعتحلعبال حلسكشمئ

 (في التحميد  )
 ذسحلأانححليمبحلسهللحلاالمثاوهحلنس  حلمودلحلعوبدحلحل6كانحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
ن ذسحلأم وىحللواوحلمثو حل:حلنسحل وبأ حليخودحل.حلسنمبحلهللحلكثورسحلعبوىحلكو حل واو:حلعدنقحلسجل بحل،حلأراوحل

حل.حلذكك
حل.حلجلنهحلسنمادننحلسكاألحليمبننحلسهللحلسحلسك دسةحلنسكلدسةأنوحلملحلأبعىحل ىلحلس:حلحل6لاوحلسكن حل
عوووواكئحلسكوووواكدحل،حلفاغووووبنسحلن ن وووواسحلسحلذكوووودحلسهللحل:حلحل6فروووواوحلحل؟أأوووولحل أووووامحلسجلنووووه:حلحل6نسووووت حل

حل.حلتعاىل
حل.حلس دحلك حلنعمهحلن نحلع متحلأنحليمبحلسهلل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

احل  حلكوانحلماحلأنعمحلسهللحلعبىحلعنبحلمؤملحلنعمهحللب تحلماحللب تحلفحموبحلسهللحلعبالذو:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلابحلسهللحلأفل حلنأن نحلنأع محلملحلتبكحلسكنعمه

كووتلحل دهوواحلسهللحلعبوووحل سوو دن حل:حلفالموواحللوو حلم ووهحلنس بأنووهحل،حلفروواوحلحل7نضوودتحلل بووهحل  حلطعضوودحل
اوالثحلمودستحل،حل حللواوحلاوالثحلمودستحلحل«حلسنموبحلهللحل احلسكعوا  حل»حل: قحلس دهتحل،حلفبماحلأخواهاحللواوحل

حل.حل«حلس دسحلهللحل»حل:
حل:حلأننتكحلهمبحلألدحللكحلملحلك حلابحل،حللبتحلك حل:حللاوحلحل7علحلأ حلاللحل،حلعن حل

حل__________________
حل.حلماحليم حلعبال حلملحلسكبنساحلسحلسهلنهحلخااهحلنس  ايفحلنأسنااحلسك ضد:حلوحلسنمالنحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل
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سكبذوومحلكووكحلسنمووبحلمحامووبكحلحل[حل:حللوو حل]حللبووىحل،حللوواوحل:حلأ ضالووكحل،حللبووتحل:حللوواوحلحل؟موواحلمعوو حلألوودحللووك
حل.حلسنمبحل ىلحلماحلحت حل لناحلنتديىحلكبذاحلعبىحلااللحلنعمكحلكبذاحل رحلأن ذو

«حلسنموووبحلهللحل احلسكعوووا  حلحل»حل:موولحللووواوحلأ لووولحلموودستحل ذسحلأاووونححل:حللووواوحلحل7عوولحلأ حلعنوووبحلسهللحل
حل.حلفربحلأد حلس دحلأام حل،حلنملحللاهلاحل ذسحلأم ىحلفربحلأد حلس دحلكالب  

سنموبحلهللحلكمواحلهواحلأهبو حلسو  حلحلحل»حل:مولحللواوحل:حللواوحلحل7علحل أبحلسكشحامحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل
سكبذووومحل نووواحل حلنعبووومحل:حلأراكوووانحل:حللووواوحلحل؟نكالوووشحلأشووو  حلك وووااحلسك وووماة:حل،حللبوووتحلحل«حلك وووااحلسك وووماة

حل.حلسك ال حل،حلفراوحلسك ناهاحلكماحللاهلاحلعنبيحلنعبوحلااسفا
سنموووبحلهللحلمحاموووبهتحلكبذووواحلمووواحل:حلمووولحللووواوحل:حلحل9لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

عبوحلنعبوىحلاالولحلخبرو حل،حلعبمناحلمنذاحلنماحلملحلنعبمحلعبىحلك حل اوحلابسحلأاس يحلنعم حلنأ افىحلملأبهتحل
حل.حللاك حلعنبيحلسحل يايحلنأناحلمنب حلعنبيحل ياهتحلملحلسجلنه:حللاوحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل

طعبووتحلفووبسكحل هحلسووالكحلكنوورحلفعبمووينحلدعوواةحل:حلفروواوحلحل7طوواةحل طوو حل ىلحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلنلوواوحل
 وولحل:حلساووبحلسهللحل،حلف نووكحل ذسحلاووبتحلسهللحلملحلأنووقحلم وو حل  حلدعوواحلكووكحل،حلأعووينحللوواهلمحل:حلفروواوحلحل؟طامعووا

حل.حلسهللحل لحلابهت
منذووواحلماووووهحل:حلسحلسلووولحليدمحلاالمثاووووهحلنسووو انحلعدفووواحل:حلحل6لووواوحل سووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عووولحلعبووووحل

نمثانانحلم حدكهحلنمنذاحلماوهحلنمثانانحلسواكنهحلفبواحلسو لحلس  حودكحلملحلأنوقحلس ن وانحلنكواحلحتودكحلسك واكلحل
بحلهللحلسنمو:حلسحلك حلأامحل ذسحلأانححلن بعتحلسكشومئحلأرواوحلحل9نكانحلسكن حل:حلحل7لاوحل.حلهلبكحلس ن ان

حل.حل احلسكعا  حلكثرسحلعبىحلك حل اوحلأراهلاحلاالمثاوهحلنس  حلمدلحلن ذسحلأم ىحلأراوحلمث حلذكك
 (في التمجيد  )

حل.حلأنحل جبهت:حللاوحلحل؟أيحلس عماوحلأ  حل ىلحلسهلل:حلحل7لبتحل  حلطعضدحل:حلعلحل  س لحللاوحل
 نحلسهللحلميجوبهتحلنض و حلسحلكو حلأوامحلنكالبوهحلاوالثحلمودستحل،حلفمولحلعوبحل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلهللحلماحلعبحلل حلنض  حل حلكانحلسحل اوحلسرانلحل اوحل ىلحلسعادلس
 نحلكو حلدعواةحل حلأ وانحللنبو حل جالوبهتحلفذواحلألورتحل،حل  واحلسك مجالوبحل حلسكوبعاةحل:حللاوحلحل9علحلسكن حل

حلسكبذمحلأنتحلس نوحل:حللاوحل:حللاوحلحل؟ماحلأدىنحلماحلجل حلملحلسك مجالب:حل،حللبتحل
حل
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فبوووالئحلفالوووكحلسووووةحلنأنوووتحلفبوووالئحللنبوووكحلسووووةحلنأنوووتحلس خووودحلفبوووالئحللعوووبكحلسووووةحلنأنوووتحلسك ووواهدحل
حل.حلسكنا لحلفبالئحلدننكحلسوةحلنأنتحلسكعلألحلسن الم

 (في التسويح  )
سنحانحلسهللحلماوهحلمودلحلكوانحلحل:حلملحللاوحل:حلحل7لبتحل  حلعنبحلسهللحل:حلعلحلأانئحلللحلأعرااحللاوحل

حل.حلنعم:حللاوحلحل؟كملحلذكدحلسهللحلكثرس
لحلسونحانحلسهللحلمولحلغورحلتعجو حلخبوقحلسهلو حلمو:حلمولحلأكثودحلمولحللواوحل:حللواوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

ذككحل رسحلك حلك انحلنطنا انحلأ   ضدحلسهللحلك حل رحلترامحلسك اعهحل،حلنمث حلذككحلسنموبحلهللحلن حل كو حل  حل
حل.حلسهللحلنسهللحلأكرب

سك  وونالححلأن ووشحلس الوولسنحل،حلنسنمووبحلهللحلميووالحلس الوولسنحل،حلنسهللحلأكووربحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلميالحلماحلل حلسك ماةحلنس  م

سوووونحانحلسهللحل وووو حل  ووووانحلن وووو حل:حلدستحلموووولحللوووواوحل وووو حلمي وووووحلاووووالثحلموووو:حللوووواوحلحل7عنوووو حل
ت وونحانحلنكوو حلسنمووبحلسحلسك ووماستحلنس  محلنعشووالاحلن ووو حلت ذوودننحلملحلأض وو حلخوورحلأ ووانحلسحلتبوووكحل

نملحللاوحلمث حلذككحل  حلأ نححلملحلأض  حلخرحلأ وانحلسحلذكوكحلسكالوامحل.حلسكبالبهحلناد حلعن حلااللحلسدها
حل.حلناد حلعن حلااللحلسدها

 (في التهليل  )
ماحلملحلسك المحلكبموهحلأ و حل ىلحلسهللحلعولحلنطو حلمولحللواوحل:حللاوحلحل6علحلسللحلعناسحل،حلعلحلسكن حل

 حل كو حل  حلسهللحلميوبحلفواحلاوات حلفالضوليفحل  حلتنواادتحلذنالو حلحتوتحل:حل حل ك حل  حلسهللحل،حلنمواحلمولحلعنوبحلأرواوحل:حل
حل.حللبمال حلكماحلأن اادحلن قحلس سجا حلحت ذا

خووورحلسكعنوووادلحل:حلحل6لووواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:عوولحلسك ووو اهحل،حلعوولحلأ حلعنوووبحلسهللحل،حلعوولحليلاوووو حل
حل.حللاوحل حل ك حل  حلسهلل

 نحلهللحلعمووادسحلموولحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7موولحلك ووااحلعالووانحلس خنووا حل،حلعوولحلسكديوواحل]حل
أالاتحلأادحل أس حلحتتحلسكعودشحلنأسوضب حلعبوىحل ذودحلسنواتحلسحلس  محلسك والعهحلسك وضبىحل،حلفو ذسحللواوحل

سسوو لحلأووواحل:حلىلحل حل كوو حل  حلسهللحلسه وولحلسكعووودشحلنحتوودكحلسكعمووادحلنحتوودكحلسنووواتحل،حلفالروواوحلسهللحلتعووا:حلسكعنووبحل
سسوذبنسحلسو انحل واسيتحلأهحل:حلكالوشحلسسو لحلنملحلت ضودحلكراوبذواحلفالرواوحلسهللحلعلنطو حل:حلعدسوحل،حلفالراوحل

حل[.حللبحلغضدتحلكراوبذاحل
حل
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 حل:حلماحلملحلعنوبحلم وبمحلأرواوحل:حللاوحلحل7،حلعلحلأمرحلس ؤمن حلحل(1)علحلطالدحل،حلعلحلأ حلسكطضال حل
  حل م و ذاحل ورحلأن ذووحل ىلحلحل ك حل  حلسهللحل  حلاعبتحلنختدقحلك حلسرشحل،حل حل دحللشووةحلمولحلسوالتات 

حل.حلمثبذاحلملحلسن ناتحلفالرش
حل.حللاوحل حل ك حل  حلسهللحلمثلحلسجلنه:حلحل7لاوحلسك ادقحل

كرناسحلماتاكمحل حل ك حل  حلسهللحلف هنواحلأوبمحلسكوانااحل،حل:حلحل6ملحلااساحلس عماوحل،حللاوحل ساوحلسهللحل
 حل كوو حل  حلسهللحلفواسكحلأهووبمحلنأهووبمحل نحل:حللوواوحلحل؟[فموو حل]حلأوواحل سوواوحلسهللحلفموولحللاهلواحلسحلاووح  حل:حلفرواكاسحل

حل.حلأملحلكبمؤملحلسحل الات حلنعنبحلمات حلن  حلأنع 
 حل كو حل  حلسهللحلماووهحلمودلحلكوانحلأفلو حلسكنواسحلذكوكحلسكالوامحل:حلملحللواوحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلعمالحل  حلملحل سد
 حل كوووو حل  حلسهللحلةب وووواحلدخوووو حلسجلنووووهحل:حلموووولحللوووواوحل:حللوووواوحلحل6عوووولحل أووووبحللوووولحلأ لوووومحل،حلعوووولحلسكنوووو حل

حل.حلماحل دمحلسهللحلعلنط ن خالا حلفاحلأنحليجلهتحلع
كبموهحل]حلماحللبوتحلن حللواوحلسكرواوبانحللنبووحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حلعلحلأ حلسعالبحلسنب يحللاوحل

حل.حلمث حل حل ك حل  حلسهلل[حلأفل حلملحل
 حل كو حل  حلسهللحل  حل:حلماحلملحلموؤملحلأرواوحل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حلألاحلعمدسنحلسكعجبوحل فع حللاوحل

حل.حلمثبذاحل  ناتحلمتحلماحلسحلاحالض  حلملحلسك التاتحل رحلأن ذوحل ىل
 (في التكوير وغير ذلك  )
موولحلكووربحلسهللحلعنووبحلس  وواةحل:حلأروواوحلحل8 عووتحلعبوووحللوولحلسن وو حل:حلعوولحلأ حلاووللحلسكثمووايلحللوواوحل

حل.حلماوهحلت نرلحلكانحلكملحلأع قحلماوهحلن مه
اود حلسهللحلعنو حلحل«حل حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحل»حل:ملحللواوحل:حلكانحلأ حلأراوحل:حلحل7لاوحلسكدياحل

حل.حلةحلسكبنالاحلأأ دهاحلسننقت عهحلنت ع حلناعاحلملحللال
حلل محلسهللحل حل اوحلن حلحل»حل:ملحللاوحل ذسحلخداحلملحللال  حلل دلحل:حلحل9نلاوحلسكن حل

حل__________________
وحلهاحلعامدحلللحلنسابوهحللولحلس سورلحلسك نواهحلكوانحلمولحلسك وحالهحلنمولحلخالوا همحل،حلنكوبحلعوامحلسهلجودلحلنمواتحلسونهحلعشودلحلنماووهحلحل1

الهحلنكوووانحلأ ووو لحلسك افوووهحل حلسن رووو حل ىلحلم وووهحلن نووو حلكوووانحلمعدنفووواحلنلووو حلخووو محلسك وووححل6نهووواحليخووودحلمووولحلمووواتحلسووولحل أ حلسكنووو حل
نسووذبحلمعوو حلمشوواهبهتحلكبذوواحلنكوو حلمنوو حلموو حلخوواصحلأ وو   حللشووذدت حلحل7نسحملنوو حلهلوومحلنموولحلسووالعهحلعبوووحلحل:موواس تحلأهوو حلسكنالووتحل

حل.حلعلحلذكدهتحلنكان حلملحلأه حلسدهت
حل
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كالوشحل:حلطانحلكضالتحلننلالتحلنهبأتحل،حلفالراوحلسكشوال:حللاوحلس ب انحلحل«حللالحل  حللاهللحلتاكبتحلعبىحلسهلل
حل.حليلحللعالبحلكضوحلننلوحلنهبي
كنالووووكحلموووواحل:حلأوووواحلسهللحلأوووواحلسهللحلعشوووودحلموووودستحللالوووو حلكوووو حل:حلموووولحللوووواوحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلأ حلعنووووبحلسهللحل

حلحل؟كنالكحلماحل اط ك:حلأاحل احلعشدحلمدستحل،حللال حلك حل:حلنملحللاوحلحل؟ اط ك
مواحلسوواةحلسهللحل حللوالحل  حللوواهللحلسوونع حلمودلحلاوود حلسهللحلعنو حلسوونع حلناعواحلموولحلأنوواسيفحل:حلنمولحللوواوحل

حل.حل حلأر  حللاجلنانحلفال نق:حللاوحلحل؟طعبتحلفبسكحلماحلسننق:حلأأ دهاحلسننقحل،حللبتحلحلسكنالة
 حل كو حل  حلسهللحلس بوكحلسنوقحلس نو حل:حلملحللاوحلسحلك حلأوامحلاالاو حلمودلحل:حللاوحلحل:عن حل،حلعلحليلاو حل

حل.حلسس رن حلسك  حلنسس بلدحلسكضردحلنلديفحللااحلسجلنه
ايحل حلأواكدحلسهللحلفالو حلكمثو حلسنووحلمث حلسكنالتحلسكايحلأاكدحلفال حلسهللحلنسكنالوتحلسكو:حلحل6نلاوحلسكن حل

حل.حلنس الت
 حلأرعووبحللووامحلأوواكدننحلسهللحل  حل ضوو ذمحلس الو ووهحلنغشووال ذمحلسكداووهحلننلكووتحلعبووالذمحل:حلحل6نلوواوحل

حل.حلسك  النهحلنذكدهمحلسهللحلفالملحلعنبهت
 حلأولسوحلك وانكحل  نواحلمولحل:حلحل6فرواوحلحل؟لليحلسنلحلس سالمحلنسدسوع حلتلمده:حل ط حلحل6نسلك حل

حل.حلذكدحلسهلل
لوواد نسحل ىلحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7لالاأوو حل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حلحلموولحلأمووايلحلسكشووالكحلسلوول

حل.حل(1) بقحلسكاكدحل:حللاوحلحل؟نماحل أامحلسجلنه:حل أامحلسجلنهحل،حللاكاسحل
حل.حلعنان:حلأكثدنسحلذكدحلسهللحل رحلأراكاسحل:حلحل9ملحلسكضددنسحللاوحلسكن حل

حل.حل نحلسك اعرهحل حلت ال حلذسكدحلسهللحلعلنط :حلنملحلس مايلحلأألاحل
  ووا حل:حلأوواحللووينحل:حللوواوحلكرمووانحل لنوو حل:حلأووانئحللوولحلعنووبحلسكوودالحل فعوو حللوواوحلحلموولحلسحملاسوولحل،حلعوول

سسوواكئحلعبووىحلعالنووكحل،حلفوو نحل أأووتحللاموواحلأوواكدننحلسهللحلعلنطوو حلفوواطبئحلمعذوومحلف نووكحل نحلت وولحلعا وواحل
.حلأنضعووكحلعبمووكحلنألأووبنكحل،حلن نحلت وولحلطوواهالحلعبموواكحلنكعوو حلسهللحلأنحلأ بذوومحللداووهحلفالعمووكحلمعذووم

بووئحلمعذوومحلف نووكحل نحلت وولحلعا وواحل حلأنضعووكحلعبموووكحل،حلن نحلن ذسحل أأووتحللاموواحل حلأوواكدننحلسهللحلفووالحلف
حل.حلت لحلطاهالحلألأبنكحلطذالحلنكع حلسهللحلأ بذمحللعرالهحلف عمكحلمعذم

حل__________________
حل.حلدسودهم:حلن برهحلسكرامحل.حلالحل برهحل،حلكر عه:حلوحلسنبقحلوحلل  دحلفض ححلأنحللض ح  حلوحلحل1
حل
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:حلنوووادسهمحلمنووادحلمووولحلسك وووماةحلحلمووواحلطبوووئحللووامحلأووواكدننحلسهللحل  :حلحل9موولحلسكدنيوووهحل،حللووواوحلسكنوو حل
نموواحللعووبحلعووبلحلموولحلأهوو حلس  محلأوواكدننحل.حللاموواسحلفرووبحللووبكتحلسووالتات محل  ووناتحلنغضوودحلك وومحلاالعووا

مووواحلطبوووئحللوووامحلأووواكدننحلسهللحل  حل ضووو ذمحلس الو وووهحل:حلنلووواوحل.حلسهللحل  حللعوووبحلمعذووومحلعوووبلحلمووولحلس الو وووه
حل.حلنغشال ذمحلسكداهحلننلكتحلعبالذمحلسك  النهحلنذكدهمحلسهللحلفالملحلعنبهت

حل.حلعاكئحلسكاكدحل،حلفاغبنسحلن ن اسحلسحلذكدحلسهلل:حلفراوحلحل؟أألحل أامحلسجلنه:حلحل9ست حلسكن حل
 ( :في الصال  على الكوي وآله عليه و )

فوولكثدنسحلسك وواللحلعبالوو حل،حلف نوو حلحل6 ذسحلذكوودحلسكنوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلل وورحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
أنوقحلسووةحلسواحلااللحلنس بلحلابىحلسهللحلعبال حلسحلأكشحلاشحلملحلس الو هحلنملحلحل6ملحلابىحلعبىحلسكن حل

خبقحلسهللحلعلنط حل  حلابىحلعبىحلذكوكحلسكعنوبحلك واللحلسهللحلعبالو حلناوباستحلمالو  و حل،حلفمولحل حلأدغو حل
حل[.حلنأه حللال  حل]حلسحلهاسحلفذاحلطاه حلم دن حللبحللد حلسهللحلمن حلن ساك حل

أنوواحلعنووبحلس الوولسنحلأووامحلسكرالامووهحل،حلفموولحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل8عوولحلسك ووادقحل،حلعوولحلألالوو حل
حل.حل حلطتتحللاك اللحلعبوحل رحلسار حلفاحل  نات اربتحلسالتات حلعبىحل  نات

كوو حلدعوواةحلمجووااحلموولحلسك ووماةحل وورحل:حللوواوحلحل7عوولحلسنووا ثحلس عووا حل،حلعوولحلأموورحلس ووؤمن حل
حل.حلأ بىحلعبىحلممبحلنيك 

نطووبتحلسحللعووئحلسك  وو حلموولحلاووبىحلعبووىحلممووبحلننالوو حلك وو حلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلك  حلسهللحلك حلأكشحل  نهحلحلابىحلسهللحلعبىحلممبحلنأه حللال  :حلنملحللاوحل.حلك حلماوهحل  نه

حل.حلأنىلحلسكناسحل حلأامحلسكرالامهحلأكثدهمحلعبوحلاالل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلسكن ال حلملحلذكدتحلعنبهتحلفبمحلأ  حلعبو:حلحل6نلاوحل

ملحلابىحلعبوحلملحلأميتحلاواللحلةب واحلمولحللبنو حلاوبىحلسهللحلعبالو حلفواحل:حلأن حللاوحلحل9ن نيحلعن حل
حل.حلتحلنماحلعن حلفاحلعشدحلسالتاتعشدحلاباستحلن فع حلفاحلعشدحلد طاتحلنك  حلك حلفاحلعشدحل  نا

  فعوواسحلأاوواست محللاك وواللحلعبوووحلف هنوواحلتوواه حل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
حل.حللاكنضاق

حل
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 (في اخستغفار والوكاء  )
ك وو حلدسةحلدنسةحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل:عوولحلطعضوودحللوولحلممووبحل،حلعوولحلألالوو حل،حلعوولحليلاووو حل

حل.حلندنسةحلسكانااحلس س  ضا 
:حللووواوحلحل؟نمووواحلهوووو:حلسكعجووو حلسووولحلأرووونطحلنمعووو حلسكنجوووالحل،حللالووو حل:حللووواوحلحل7عووولحلأمووورحلس وووؤمن حل

حل.حلس س  ضا 
اوواتحلسكووبأكحلناوواتحل:حلاالاووهحلأاوواستحلينذوواحلسهللحلعلنطوو حل:حلحل6موولحلسكضووددنسحل،حللوواوحلسكنوو حل

حل.حلسكايحلأردأحلسكردينحلنااتحلس    ضدألحللا سحا 
نلوووبحلحلماووووهحلمووودلحل ووو حلأنوووامحللووواتحل«حلأسووو  ضدحلسهللحل»حل:مووولحللووواوحل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

حل.حل(1)كماحلأ حاتحلسكا قحلعلحلسكشجدحلنأ نححلنكالئحلعبال حلذن حل[حلكبذاحل]حلحتاتتحلسكانااحلعن حل
موولحل سووو  ضدحلسهللحلعلنطوو حللعوووبحلسكع وودحلسووونع حلموودلحلغضووودحلسهللحلكوو حلذكوووكحلسكالوووامحل:حللووواوحلحل7نعنوو حل

سنعماوهحلذن حل،حلف نحلملحلأ لحلك حلفاللال حل،حلفو نحلملحلأ ولحل لالو حلفالمو حل،حلفو نحلملحلأ ولحل مو حلفالخالو حل،حل
حل.حل خال حلفالخ  حل،حلف نحلملحلأ لحل خ  حلفباللداف نحلملحلأ لحل

عبمووينحلسووالتاحل ذسحلأنوواحللب وو حلحل:حلحل7ك نووتحل ىلحلأ حلطعضوودحلسكثوواهحل:حلعوولحل  اعالوو حللوولحلسووذ حللوواوحل
أكثوودحلمولحللودسةلحل نوواحلأنلكنواهتحلن  وو حل:حلف  وو حل طو حل،حلأعدفو حل:حللواوحلحل؟كنوتحلمع ومحلسحلسكووبنالاحلنس خودل

حل.حلسض الكحللا س  ضا 
 وا حل ولحلنطوبحلسحلاوحالضهحل:حلحل6لواوحل سواوحلسهللحلحل:لواوحلحل8علحلطعضدحلأولحلمموبحل،حلعولحلألالو حل

حل.حل«حلأس  ضدحلسهللحل»حلعمب حلأامحلسكرالامهحلحتتحلك حلذن 
حل.حل ذسحلأكثدحلسكعنبحلملحلس س  ضا حل فعتحلاحالض  حلنهوحلت ال :حلحل7لاوحلسك ادقحل

 حلأرووامحلموولحلعبووئحلن نحلخووشحل وورحلأ وو  ضدحلسهللحلمخ وواحلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حل حلنأس  ضدحلسهللحل6نعشدألحلمدلحلنكانحلملحلأميان حل

سك او حلملحلسكان حلكملحل حلذن حلك حل،حلنس رالمحلعبىحلسكوان حلنهواحلأ و  ضدحلحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.حلكا   ذل 

حل ذسحلأ بثحلسكعنبحلذنناحلطبدحلك حلنعمهحلفالبيفحلس س  ضا حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل__________________

حل.حلتنااد:حلنحتاتحلسكا قحلعن حل.حلسرط:حل تحلسكا قحلعلحلسكشجدحل:حلوحلأراوحلحل1
حل
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حل.حل(1)نكانحلملحلأميان حل حلنأس  ضدحلسهللحل.حلذاحلس س ب ساف
موولحلأذنوو حلموولحلس ووؤمن حلذننوواحلأطوو حلموولحلغووبنلحل ىلحلسكبالوو حلفوو نحل سوو  ضدحلملحلأ  وو حل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلعبال 
 نحلس وووؤملحلكالووواكدهتحلسهللحلسكوووان حللعوووبحلللووولحلنعشووودألحلسووونهحل ووورحلأ ووو  ضدحلسهللحلمنووو حل:حلحل7نلووواوحل

حل.حلفال ضدحلك 
خورحلسكعنوادلحل،حلحل« حل كو حل  حلسهللحلحل»نلاوحل(حلس  ضا حلس :حل)حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7نعن حل
حل.حل(3)حل(حلفاعلم ح ه خ إله إخ اهلل وحستغفر لذ وكحل)لاوحلسهللحلتعاىلحل

حل؟ا ب وكحلأموكحلأتوب يحلمواحلس سو  ضا :حللاوحلكراوو حلهلودت حلأسو  ضدحلسهللحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
:حلكنبمحلعبوىحلملوىحل،حلنسكثواهحلس:حلأنهلاحل:حل نحلس س  ضا حلد طهحلسكعبال حلنهاحلسسمحلنسللحلعبىحلس هحلمعانحل

أنحلتؤديحل ىلحلس  بال حل رالذمحل ورحلتبروىحلسهللحلأمبوئحل:حلسكعلمحلعبىحلتدكحلسكعادحل كال حلألبسحل،حلنسكثاك حل
أنحل:حلكالئحلعبالكحلتنعهحل،حلنسكدسللحلأنحلتعمبحل ىلحلك حلفدألهحلعبالكحليوالع ذاحلف وؤديحل رذواحل،حلنسنوامئحل

سجلبوووبحللووواكع محلنأنشووولحلتعموووبحل ىلحلسكبحووومحلسكوووايحلننوووتحلمووولحلسك وووحتحلف اأنووو حللوووا  لسنحل ووورحلأب وووقحل
أنحلتاأقحلسجل محلأملحلسكطاعهحلكماحلأذل  حل النلحلس ع الهحلفعنوبحلذكوكحل:حللالنذماحلنمحلطبأبحل،حلنسك ادسحل

حل.حلأس  ضدحلسهلل:حلتراوحل
سحلس  محلأمانوووانحلمووولحلعووواساحلسهللحل:حلحل7مووولحلك وووااحل نيوووهحلسكووواسع  حل،حللووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل

حل6موانحلسكوايحل فولحلفذواحل سواوحلسهللحلسنحان حلنلبحل فلحلأ بياحلفبنن محلس خودحلف م و اسحللو حل،حلأمواحلس 
ومددا اددال اهلل لينددذبهم وح ددت فدديهم ومددا  حل)،حلنأمواحلس مووانحلسكنووالوحلفذوواحلس سوو  ضا حل،حللواوحلسهللحلعلنطوو حل

 طوو حلأذنوو حلذننوواحلفذوواحل:حلن حلخوورحلسحلسكووبنالاحل  حلكوودطب حل.حل(7)حل(حلاددال اهلل منددذبهم وهددم  سددتغفرول
 الووووهحلملحليوووودمحلسكرنوووواوحلنموووولحلأعطووووىحلأ ووووبس كذاحللاك الووووهحلن طوووو حلأ ووووا يفحل ىلحلسنوووورستحل،حلنموووولحلأعطووووىحلسك

ومدددن  نمدددل سدددوءا حو  ظلدددم حل)س سوو  ضا حلملحليووودمحلس  ضوودلحل،حلنت وووبأقحلذكوووكحلسحلك ووااحلسهللحلعلنطووو حل
  فسه ثم  ستغفر اهلل 

حل__________________
س  ترووواةحلمووولحلد طوووهحل ىلحلد طوووهحلنس ووودسدحلهنووواحلأنحلسكعنوووبحلكبمووواحلطوووبدحلخطالتوووهحلطوووبدحلسهللحلكووو حلنعموووهحلفلن ووواهتحل:حلوحلس سووو بس احلحل1
حل.حلس  ضا حلفاللخاهتحللبالالحللبالالس 
حل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحلممبحلحل3
حل.حل77يأهحل:حلوحلسا لحلس نضاوحلحل7
حل
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إ مدا التوبدا علدى اهلل للدذ ن  نملدول السدوء بجهالدا حل):حل،حلنلواوحلتعواىلحلحل(1)حل(حل جد اهلل غفورا رحيمدا
حل.حل(3)حل(حلثم  توبول من قر ب فاول ك  توب اهلل عليهم واال اهلل عليما حكيما

نكالووشحلحل:حلأ وو  ضدحلكوو حلأووامحلسوونع حلموودلحل،حللالوو حلحل6كووانحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعوولحلسك ووادقحل
حل.حلأتااحل كال حلسنع حلمدل:حلأس  ضدحلسهللحلسنع حلمدلحلنأراوحل:حلكانحلأراوحل:حلحل7لاوحلحل؟كانحلأراو

ملحللاوحلسحلدلودحلاواللحلسكضدألوهحللنو حلأنحلأثو حل:حللاوحلحل7علحلسن لحلللحلاادحل،حلعلحلسك ادقحل
يحل حل كوو حل  حلهوواحلسنوووحلسكرالووامحلذسحلسجلووالوحلنس كوودسمحلنأتووااحلسكووا[حلسكع ووالمحل]حلأسوو  ضدحلسهللحل:حلحل(7) طبالوو حل

حل.حل كال حلاالثحلمدستحلغضدحلسهللحلذنال حلنكاحلكانتحلمث حل لبحلسكنحد
حل.حلنسحلخربحليخدحلملحللاك حلسحلك حلأامحلغضدحلسهللحلك حلأ لع حلكنرل

 (في الوكاء  )
لحلعو حلل وتحلمو:حلك حلعو حللاكالوهحلأوامحلسكرالاموهحل  حلاالاوهحلأعو حل:حلحل9لاوحلسكن حل:حلملحلسكدنيهحل

:حلخشالهحلسهللحل،حلنع حلغلتحلعولحلموا محلسهللحل،حلنعو حللاتوتحلسواهدلحلسحلسونال حلسهللحلمولحلعالوانحلس خنوا حل
حل.حلملحلتاكدحلم الناحلفن ىحلنأل ىحلملحلتنكحلعالن حلأامحلتن وحلسكعالان:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

يدمحلنأعروااحلنأاسوشحل:حلسكن وامننحلمخ وهحل:حلحل7ملحلك ااحل نيوهحلسكواسع  حل،حللواوحلسك وادقحل
فن ووىحلعبووىحلسجلنووهحل وورحلحل7،حلفلموواحليدمحلحل7سن وو حل أوولحلسكعالووبألحلحلنعبوووحللوولحل6نفا مووهحللنووتحلممووبحل

 رحلذه حلل دهتحلن ورحللالو حلحل7فن ىحلعبىحلأاسشحلحل7نأماحلأعرااحل.حلاا حلسحلخبأ حلأمثاوحلس ندأه
فن وىحلحل7نأماحلأاسشحل.حل(حلحاهلل حفتؤ حذار  وسف حتى حكول حرضا حو حكول من الهالكينحل)حل:ك حل

 مواحلأنحلتن ووحللاكنذوا حلنت و تحللاكبالو حلن مواحل:حلحل رحلتلذ حلمن حلأه حلسك وجلحلفرواكاسحل7عبىحلأعرااحل
فن وتحلحل9نأماحلفا مهحللنوتحلمموبحل.حلأنحلتن وحللاكبال حلنت  تحللاكنذا حلف انذمحلعبىحلنس بحلمنذما

حللبحلأذأ ناحلل ثدلحل:حلعبىحلألالذاحل رحلتلذ حلمنذاحلأه حلس بأنهحلنلاكاسحلهلاحل
حل__________________

حل.حل111يأهحل:حلوحلسا لحلسكن اةحلحل1
حل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحلسكن اةحلحل3
حل.حلعطض حلن اسهتحلن دحللعل حلعبىحللعئ:حلوحلا حلسكشوةحلوحلكدماحلندعاحلوحلحل7

حل
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نأموواحل.ل اوووكحل،حلف انووتحلختووداحل ىلحلس رووالدحلمرووالدحلسكشووذبسةحلف ن وووحل وورحلترلوووحل اط ذوواحل حلتن وود 
عشوودألحلسوونهحلأنحلأ لعوو حلنموواحلنيوولحل عووامحللوو حلأبأوو حل  حلحل7عبوووحللوولحلسن وو حلفن ووىحلعبووىحلسن وو حل

كحلأاسللحل ساوحلسهللحل هحلأخا حلعبالوكحلأنحلت وانحلمولحلسهلواك  حلطعبتحلفبس:حلل ىحل رحللاوحلماىلحلك حل
ن ولهحل ىلحلسهللحلنأعبومحلمولحلسهللحلمواحل حلتعبموانحل،حل هحلملحلأذكودحلم وديفحللوينحلحل(1)  واحلأسو احللثووحل:حل،حللاوحل

حل.حلفا مهحل  حلخنر ينحلسكعربل
أوواحلماسووىحلألوووحل:حللوواوحلحل؟أوواحل هلوووحلموواحلطوولسةحلموولحلدمعووتحلعالنوواهتحلموولحلخشووال ك:حلحل7لوواوحلماسووىحل
حل.حلنأممن حلملحلسكضليفحلس كربحلنطذ حلملحل دحلسكنا 

أواحل:حلسكافالحلل وىحل،حلفرالو حلحل8 احل لدتحلسن لحلللحلعبوحلللحلأ حل اك حل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
فالووكحلموواحلحل6سكووايحلأنووتحللوو حلنلووبحللوواوحل سوواوحلسهللحلحل6سلوولحل سوواوحلسهللحلتن وووحلنم انووكحلموولحل سوواوحلسهللحل

لوواوحل،حلنلووبحل ججووتحلعشوودألحل جووهحلماسووالاحلنلووبحللا ووتحل لووكحلموواحلكووكحلاووالثحلموودستحل وورحلسكنعوو حل
حل.حلهلاوحلس طبلحلنفدسقحلس  نه:حل  احلأل وحلن ب  حل:حلحل7ع حل،حلفراوحلنسكن

مولحلل وىحلعبوىحلذننو حل وورحلت وال حلدماعو حلعبوىحلنال و حل ودمحلسهللحلدأناطوهحلنطذوو حل:حلحل6لواوحلسكنو حل
حل.حلعبىحلسكنا 

مووولحلخووداحلمووولحلعالنالوو حلمثووو حلسكوووالااحلموولحلسكوووبملحلموولحلخشوووالهحلسهللحليمنوو حلسهللحللووو حلأوووامحل:حلحل6نلوواوحل
حل.حلسكضليفحلس كرب

 نحلعنووواديحلملحلأ ردلووواسحل يلحل:حلحل7أن وووىحلسهللحل ىلحلماسوووىحل:حللووواوحلحل7قحلمووولحلك وووااحل هوووبحلسك ووواد
أوواحلماسووىحل،حلسكلهووبحلسحل:حللوواوحلحل؟نموواحلهووو:حلحل7لشوووةحلأ وو حل يلحلموولحلاووالثحلخ وواوحل،حللوواوحلماسووىحل

حل؟أوواحل احلفمواحل وولحلاونلحلذكووك:حلحل7سكوبنالاحلنسكوا يفحلعوولحلس عااووحلنسكن وواةحلمولحلخشوواليتحل،حلفرواوحلماسوىحل
ذمحلسحلسجلنووهحل،حلنأموواحلسكن ووامننحلموولحلخشوواليتحلفضوووحلأوواحلماسووىحلأموواحلسكلسهووبننحلفووا  م:حلفوولن ىحلسهللحل كالوو حل

حل.حلسكدفالقحلس عبىحل،حلنأماحلسكا عانحلعلحلس عااوحلف هحلأناللحلسكناسحلن حلأنالشذم
حل رحلذه حلنمحلخبأ حلملحلحل8ل ىحلي حلللحل كدأاحل:حللاوحلحل7عن حل

حل__________________
حل.حلأسبحلسنلنحلسكايحل حلأ ربحلعبال حلاا ن حل رحلأنث :حلوحلسكن حلحل1
حل
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أوواحللوينحل هحلسوولكتحلسهللحل:حل،حلفروواوحلكو حلألواهتحلحل(1)ىحلسكع وامحلكنوادسحلفووديحلعبالذواحلسكوبمايفحلسكوبمايفحلفايولحلعبوو
 حلجا هوواحل  حلحل(3)أوواحلألووتحل نحلعبووىحلنوورسنحل لنوواحلمعوواادحل:حلتعوواىلحلأنحلأذنووكحليلحلك روودحلعالووينحللووكحل،حلفروواوحل

حل.حل رحلغشوحلعبال حل7سكن امننحلملحلخشالهحلسهللحلنأختا حلأنحليتال حلفالذاحلفل وحل،حلفن ىحل كدأاحل
ل اةحلسكعالوانحلنخشوالهحلسكربوااحلمولحل اوهحلسهللحلتعواىلحل،حلفو ذسحلنطوب اهاحل:حلحل7 حلنلاوحلأمرحلس ؤمن

حل.حلفاغ نماسحلسكبعاةحل،حلنكاحلأنحلعنبسحلل ىحلسحلأمهحلكد محلسهللحلتعاىلحلتبكحلس مهحلكن اةحلذككحلسكعنب
حل.حل ذسحلملحلجتكحلسكن اةحلفناكحل،حلف نحلخداحلملحلعالنكحلمث حل أسحلسكالااحلفنكحللك:حلحل7نلاوحل

ماحلملحلسووةحل  حلنكو حلكالو حلنن نحل  حل:حلأراوحلحل7احلطعضدحل عتحلأل:حلعلحلممبحلللحلم بمحللاوحل
سكووبمايفحلفوو نحلسكعوو حل ذسحلسغوودحلن لووتحلماوذوواحل دمذوواحلسهللحلعبووىحلسكنووا حل،حلفوو نحلسوواكتحلعبووىحلسنووبحلملحلأدهووقحل
نطذوو حللوورتحلن حلذكووهحلألووبسحل،حلن نحلسكرطوودلحلموولحلسكووبمايفحلتطضووىحلأمثوواوحلسكنحووا حلموولحلسكنووا حل،حلنكوواحلأنحل طووالحل

حل.حلل ىحلسحلأمهحلكدااس
طووولسمهتحلم ضووووديتحل:حللووواوحلحل؟ هلووووحلموووواحل ووولحللووو حلنطذوووو حللاكوووبملحلمووولحلةاف ووووك:حلحل7نلووواوحل لووودسهالمحل

حل.حلن ياسه
س ب حلس طالهحلعنوبحلسلشوعدس حلسجلبوبحلنعنوبحل فايوهحلسكعوربلحلنعنوبحللطودحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

س طوودحلن ذسحلكانووتحلسكشوومئحلسحلكنووبحلسك وووماةحلأنحللووبحل سغووتحلف هنوواحلسووواعهحلتضوو ححلفالذوواحلألوواساحلسك وووماةحل
 نحلسك لووديفحلنسك وواللحلموولحل:حلنلوواوحل.حلس طالووهحلموولحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلنأدطووىحلفالذوواحلسكعووانحلموولحلس الو ووهحلنحل

سهللحلتعوواىلحلم ووانحل ذسحلكووانحلسكعنووبحلسوواطبسحلهللحلفوو نحلسوواكتحلدماعوو حلفذناكووكحلتنوولوحلسكداووهحلفوواغ نماسحلسحل
تبوووكحلسك ووواعهحلس  ووولكهحلن بووو حلسناطوووهحل،حلن حلت ووو  ثدنسحلسوووالتاحلسووواحلتطبنوووانحلفمووواحلعنوووبحلسهللحلأكثووودحلسووواحل

حل.حللحل اسوج محلف نحلأ  حلس ؤمن حل ىلحلسهللحلتعاىلحلأسلهلمترب ننحل،حلن حلحتردنسحلا رسحلم
حل__________________

حل.حلم ب :حلكنادحلوحلكضباسحلوحلنسكبنبحلوحللاك حدأكحلوحل:حلك حلسعدحلأنحلاا حلم بنبحل،حلنسجلملحل:حلوحلسكبنبحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل.حلماسيلحلسكعثدلحلأيحلسك رطهحلنسكلكه:حلوحل عاادحل،حلالحلمعثدحلحل3
حل
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ف ذسحلهواحللوبحللبو حلمولحلسكعنوادلحلمواحلملحلأنب و حلحل7لحلسكعالبألحلعبىحلألال حل أحل7نكربحلدخ حلألاطعضدحل
ندلودتحلطنذ و حلنن موتحلسوالاهتحلحل(1)أ بحل،حلفديهتحللبحلساضدحلكان حلملحلسك ذدحلن م تحلعالناهتحلملحلسكن واةحل

فبومحلأمبوكحل و حل أأ و حلل بوكحلسناكوهحلمولحلسكن واةحل:حلحل7نلبماهتحلملحلسكرالامحلسحلسك اللحل،حلفراوحلألواطعضدحل
أعطووينحللعووئحل:حلأوواحللووينحل:حلحللعووبحلهنالتووهحلموولحلدخووايلحلفروواوحلفن الووتحل اووهحلكوو حل،حلنكووانحلأض وودحلفاك ضووتحل يل

،حلفلعطال  حلفرودأحلفالذواحلأ ورسحل حلتدكذواحلمولحلأوبهتحلتلوجدسحلنلواوحلحل7تبكحلسك حشحلسكيتحلفالذاحلعنادلحلعبوحل
حل.حل7ملحلأرا حلعبىحلعنادلحلعبوحلللحلأ حل اك حل:حل

:حلفرواوحلحل؟ماحلهاسحلسكايحلأ شواك:حل ذسحلتايلحلساضدحلكان حل،حلفرال حلك حلحل8نكانحلعبوحلللحلسن  حل
حل!.حل؟ملحلأتله حلكبرالامحلل حلأبأ حلأتب نن

حل.(3)كانحلأن وحلملحلخشالهحلسهللحل رحلختل حلنال  حللاكبمايفحلحلحل7ن نيحلأنحلسك ا محل
 الفصل الرابع

 (في  وادر من الصلواح  )
 (في اخستخار   )

لبوتحلكو حل:حل ذسحلأ دتحلأمدسحلفالحلتشوان حلفالو حلأ وبسحل ورحلتشوان حل لوكحل،حللواوحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل
ماوهحلمودلحل حلتشوان حلسكنواسحل،حلفو نحلسهللحلجوديحلكوكحلحل«حلأس رحلسهللحل»حلتراو:حللاوحلحل؟نكالشحلأسان حل  :حل

حل.حلعبىحلك انحلملحلأ  حل(7)سنرلحل
 نحلس شووا لحل حلت ووانحل  حل:حللوواوحلحل7،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحلحل(4)موولحلك ووااحلسحملاسوولحل،حلعوولحلسنبوو حل

هوووبندهاحلس  لعوووهحلفمووولحلعدفذووواحلهوووبندهاحلن  حلكانوووتحلملووودأاحلعبوووىحلس   شووورحلأكثووودحلمووولحلمنضع ذووواحل،حل
حلاحلأنحلأ انحلسكايحلتشان هتحلعالالحل،حلنسكثاهحلأنحلأ انحل دسحلم بأناحل،حلفلنهل

حل__________________
حل.حلنسكحلألالئحلج ملحلسحلماقحلسكع :حلنسكدمصحلوحللاك حدأكحلوحل.حلساوحلمنذاحلسكدمص:حلوحل م تحلعالن حلحل1
حل.حلنبسهتحلنلب :حلنخل حل.حلنب حلنسل  :حلوحلخل حلوحلكعبمحلوحلحل3
حل.حلأفلب :حلس خ الا حل،حلنخرلحلسكشوةحلأنحلسكرامحلحلسنالا حلأي:حلوحلسنرلحلوحلل  دحلف  انحلأنحلف ححلوحلحل7
حل.حلوحلهاحلي حلللحلعمدسنحلس يتحلذكدهتحل،حلنسكدنسأهحللبحلت د حلنكاسحلملحلأاكدحلسحللعئحلسكن كحلهاهتحلسكدنسأهحلهناحل4
حل
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نسكثاك حلأنحلأ انحلابأراحلماسخالاحل،حلنسكدسللحلأنحلتطبع حلعبىحلسودكحلفال وانحلعبمو حللو حلكعبموكحل حلأ ودحل
ن ضعوووتحلمشوووا ت حل،حلن ذسحلكوووانحل ووودسحلم وووبأناحلأطذوووبحلنض ووو حلسحلذكوووكحلنأ  مووو حل،حلف نووو حل ذسحلكوووانحلعوووالالحلس

سكن ووالحهحل،حلن ذسحلكووانحلاووبأراحلماسخالوواحلكوو محلسوودكحل ذسحل  بع وو حلعبالوو حل،حلفوو ذسحلس بع وو حلعبووىحلسوودكحلف ووانحل
حل.حلعبم حلكعبمكحل تحلس شا لحلنكمبتحلسكن الحه

ن أوواكحلنسنووال حل.حلسس شوورنسحلسكعالوو حلموولحلسكدطوواوحلسكووا يفحلف نوو حل حلأوولمدحل  حل وور:حللوواوحلحل7نعنوو حل
حل.حلخال حلسكا يفحلسكعال حلمض بلحلسحلسكبألحلنسكبنالاحلف ن

مشوووان لحلسكعالووو حلسكنااوووححلميوووولحلن سوووبحلنتافالوووقحلموووولحلسهللحل:حلحل9لووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللووواوحلحل7عنووو حل
حل.حل(1)علنط حل،حلف ذسحلأسا حلعبالكحلسكنااححلسكعال حلف أاكحلنسنال حلف نحلسحلذككحلسكعط حل

عرب حل حلتواس يحللو حلحلفاكدناهتحلألاهتحل،حلفراوحلكانحل7كناحلعنبحلسكدياحل:حلعلحلسن لحلللحلسجلذمحللاوحل
 نحلسهللحلتنووا كحل:حلفروواوحلحل؟تشووان حلمثوو حلهوواس:حل،حلفرالوو حلكوو حلحل(3)سكعروواوحلن موواحلسووان حلس سووادحلموولحلسووادسن حل
ف ووواناسحل مووواحلأسوووا نسحلعبالووو حللاكشووووةحلفالعمووو حللووو حلسحلسكلوووالعهحل:حلنتعووواىلحل مووواحلفووو ححلعبوووىحلك وووان حل،حللووواوحل

حل.حلنسكن  ان
ن لحلذنيحلسكووووودأيحلمشوووووا:حللووووواوحلحل؟مووووواحلسنووووولم:حلحل9لالووووو حلكدسووووواوحلسهللحل:حللووووواوحلحل7عووووولحلسك وووووادقحل

حل.حلنستناعذم
.حل حلم وواهدلحلأناووقحلموولحلس شووان لحلن حلعروو حلكاك ووبلر:حللوواوحلحل7لوو حلعبالوواحلحل9نسوواحلأناووىحلحل7عنوو حل

حل.حل  ذا حلسكشوةحللن حلأنحلأ  ح محلمض بلحلك :حلنلاوحل
 نحلس شوا لحلموبندلحلفمولحلملحلأعدفذواحل:حلحل7لاوحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلعلحلي حلللحلعمدسنحلسنب حللاوحل

فولنوحلذكوكحلأنحلأ وانحلسكوايحلت  شورهتحلعوالالحل،حلنسكثواهحلأنحل:حلنضعذواحلحلهوبندهاحلكوانحليود هاحلأكثودحلمول
أ انحل دسحلم بأناحل،حلنسكثاك حلأنحلأ انحلابأراحلماسخالاحل،حلنسكدسللحلأنحلتطبع حلعبىحلسودكحلفال وانحلعبمو حل

 نوو حل ذسحلكووانحلعووالالحلسن ضعووتحلمشووا ت حل،حلن ذسحلكووانحل وودسحل:حل حلف وودحلذكووكحلفروواوحل:حللوو حلكعبمووكحل،حللوواوحل
،حلن ذسحلكووانحلاووبأراحلماسخالوواحلكوو محلسوودكحل،حلن ذسحلس بع وو حلعبووىحلحلم ووبأناحلأطذووبحلنض وو حلسحلسكن ووالحهحلكووك

حل.حلسدكحلف انحلعبم حلكعبمكحلل حلأطذبحلسحلسكن الحهحلنكمبتحلس شا ل
حل__________________

حل.حلهبك:حلوحلعط حلوحلكعبمحلوحلعطناحللاك حدأكحلحل1
حل.حلطال حلملحلسكناسحل،حلأساد:حلنسك ادسنحلأألاحل.حلالحلأساد:حلوحلسك ادسنحلنسك ادحلحل3
حل
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مولحل:حللبوتحلكو حل:حللواوحلحل7لعوئحلمولحل باو حل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحلحلعلحلعثمانحلللحلعال ىحل،حلعل
موولحل:حللوواوحلحل؟فموولحلأل ووئحلسنبووقحل ىلحلسهلل:حللبووتحل:حللوواوحل.حلأ وواعذمحلهلل:حللوواوحلحل؟أ وو حلسنبووقحل ىلحلسهلل
نعوووومحل،حلموووولحلسسوووو  ا حلسهللحلفجاةتوووو حلسنوووورلحلموووواحلأ وووودهتحل:حللوووواوحلحل؟أنحلأ ووووبحلأوووو ذمحلسهلل:حلسأوووومحلسهللحل،حللبووووتحل

حل(.حلربحل امحلسن)حلفال  طحلذككحلفذاحلس  ذمحلهللحل
أنحلأ و  رحلسهللحلسكدطو حلسحل:حلأنو حللواوحلسحلس سو  ا لحلحل7ن ن حلاادحلللحلعثمانحلعلحلسك وادقحل

يخوودحلسووجبلحلموولحل كعوويتحلسكضجوودحلماوووهحلموودلحلنموودلحليمووبحلسهللحلنأ ووبوحلعبووىحلسكنوو حلنيكوو حلاووبىحلسهللحلعبالوو حل
 حلنعبالذمحل،حل حلأ   رحلسهللحلمخ  حلمدلحل،حل حليمبحلسهللحلتعواىلحلنأ وبوحلعبوىحلسكنو حلنيكو حلاوبىحلسهللحلعبالو

حل.حلنعبالذمحلنأ محلس اوهحلنسكاس بلحلأألا
سسوو  دحلسهللحلسحليخوودحل كعووهحل:حلحل7فروواوحلحل؟ممووبحللوولحلخاكووبحلسكر ووديحلعوولحلس سوو  ا لحل7نسوولك حل

أسوو  رحلسهللحل:حلتروواوحل:حللوواوحلحل؟كالووشحلألوواو:حلموولحلاوواللحلسكبالوو حلنأنووتحلسوواطبماوهحلموودلحلنموودلحل،حلنلوواوحل
حل.حللدا  حلاالثحلمدست

حل:أسو  رحلسهللحلماووهحلمودلحل،حل حلأرواوحل:حليواحلأ وبوحل كع و حلنأرواوحلسحلدلدحلحل7نكانحلأمرحلس ؤمن حل
سكبذمحل هحللبحليمتحلللمدحللبحلعبم  حلف نحلكنتحلتعبمحلأن حلخرحليلحلسحلدأوينحلندنالوايحلنيخوديحلفال ودهتحلحل»

يلحلن نحلكنوووتحلتعبووومحلأنووو حلسووودحليلحلسحلدأوووينحلندنالوووايحلنيخوووديتحلفااووودف حلعوووينحل،حلكدهوووتحلنض ووووحلذكوووكحلأمحل
حل.حل حلأعلمحل«حلأ نتحل،حلف نكحلتعبمحلن حلأعبمحلنأنتحلعالمحلسك الاا

طعبوتحلفوبسكحل هحل مواحل كنوتحلسناطوهحل حل:حلفرواوحلكو حلحل7ن نيحلأنحل طالحلطاةحل ىلحلأ حلعنبحلسهللحل
طعبوووووتحلفوووووبسكحلف الوووووشحل:حلفرووووواوحلسكدطووووو حلحل؟أأووووولحلأنوووووتحلمووووولحلس سووووو  ا ل:حلأنوووووبمحلعبالذووووواحل،حلفرووووواوحلكووووو حل

سكبذوومحل نوووكحل:حل ذسحلاوووبالتحلاوواللحلسكضجووودحللعووبحلأنحلتدفوولحلأوووبأكحل وواسةحلنطذوووكحل:حلفروواوحلحل؟س سوو  ا ل
ك الووااحلف وو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنخوودحليلحلسحلاالوولحلموواحلعلمووتحللوو حلتعبوومحلن حلأعبوومحلنأنووتحلعووالمحلس

أسو  رحلسهللحللدا و حلأسو رب حل:حلملحلأما يحلخالا حللدكهحلنعافالهحل حلأ جبحلسوجبلحلأرواوحلفالذواحلماووهحلمودلحل
سهللحلسحلعافالهحللرب ت حل حلسوتحل اط وكحلف هنواحلخورحلكوكحلعبوىحلكو حل واوحلن حلتو ذمحل لوكحلفالمواحلت  ود حل

حل.حلفال 
موواحلسسوو  ا حلسهللحل:حلأنوو حللوواوحلحل7عانأووهحللوولحلمال وودلحل،حلعنوو حلموولحلك ووااحلأوواأ حلس   ووامحل،حلعوولحلم

أووواحلأل ووودحلسكنوووا دألحلنأووواحلأ ووولحلحل»حل:عنوووبحلسووونع حلمووودلحلفووواهتحلس سووو  ا لحل  حل مووواهتحلسهللحللوووانرلحل،حلأرووواوحل
سك امع حلنأاحلأسديفحلسناسن حلنأواحلأ  ومحلسكودسا حلنأواحلأ  ومحلسنواكم حلاو حلعبوىحلمموبحلنأهو حللال و حل

حل.حل«حلنخدحليلحلسحلكاسحلنكاس
حل
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 (اخستخار  في صال   )
نسلوولحل[حلكوو حل]حلموواحلتوود حل:حلفروواوحلكوو حلحل(1) لوولحلأسووناطحلحل7سوولوحلسن وو حللوولحلسجلذوومحلألوواحلسن وولحل

فاووتحل:حلأسناطحل ايدحلن لحلاالعواحلنواكدحلسكنحودحلنسكوربحل ىلحلم ودحلنأخوربهتحل ورحل دأوقحلسكوربحل،حلفرواوحلكو حل
ةحلس  جبحلسحلغرحلنلتحلااللحلسكضدألوهحلف و حل كع و حلنسسو  دحلسهللحلماووهحلمودلحل،حل حلسن ودحل ىلحلأيحلسوو

حل.حلن يل:حلسكربحلأ  حل يلحلك حل،حللاوحل:حلأرلحلسحللبنكحلفاعم حلل حل،حلفراوحلك حلسن لحل
 ذسحلهومحل:حلحل8كوانحلعبووحللولحلسن و حل:حللواوحلحل7ملحلك ااحلسحملاسلحل،حلعولحلطوالدحل،حلعولحلسكنوالدحل

)حلللمدحل ،حلأنحلعمدلحلأنحللاللحلأنحلسدسةحلأنحلع قحلتطذودحل حلاوبىحل كعويتحلس سو  ا لحل،حلأرودأحلفالذمواحلسوا لحل
سكبذوومحل نحلكووانحلكوواسحلحل»حل: حللوواوحلحل(حلقددل هددو اهلل ححدددحل)نحل(حلس عوواذت حل)حلنحل(حلسكوودالحل)حلنحل(حلسنشوودحل

نكووواسحلخووورسحليلحلسحلدنالوووايحلنيخوووديتحلنعاطووو حلأموووديحلنيطبووو حلفال ووودهتحليلحل احلأعووولمحليلحلعبوووىحلأ وووديحلن نحلحل
حل.حل«حلكدهتحلذككحلنأل  حلنض و

أنو حلكوانحل ذسحلأ سدحلسودسةحلسووةحلمولحلسكعنالوبحلأنحلسكوبنساحلأنحلحل7،حلعلحلأ حلعنوبحلسهللحلحل(3)علحلناطالهحل
نضالضهحلنسكشوةحلسكال رحلسس  ا حلسهللحلنلاوحلفال حلسنلحلمدستحل،حلن نحلكانحلأمدسحلط والماحلسسو  ا حلسناطهحلس

حل.حلسهللحلفال حلماوهحلمدل
 (صال  ارر   )

 ذسحلأ سدحلأ ووبكمحلسووالتاحلفبال وو حل كع وو حلنكالحمووبحل:حلحل7لوواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلحل(7) نيحلمودس محل
انحلهوواسحلس موودحلخوورسحليلحلسحلسكبذوومحل نحلكوو:حلسهللحلنكالووثلحلعبالوو حل،حل حلكال وو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنكالروو حل

ف ولك  حل:حلدأينحلندنالايحلفال دهتحليلحلنلب هتحل،حلن نحلكوانحلهواسحلس مودحلعبوىحلغورحلذكوكحلفااودف حلعوينحل،حللواوحل
حلنحل(حلقل هدو اهلل ححددحل)حلماحلستتحلن نحلستتحللدأت[حلفالذماحل]حلسلدأحل:حلفراوحلحل؟أيحلسوةحلألدأحلفالذما:حل
حل.حل(حلقل  ا ح ها الكافرولحل)

حل__________________
حلحل8أسناطحلللحلساملحلسك نبيحللالايفحلسكل وحلكاسحلملحلأاحااحلسكدياحلنسجلاسدحلوحلكع حلهاحلعبوحلللحلحل1
حل.حل8وحلهاحلألا نال حلناطالهحلللحلأ حلعما لحلسك البسنيحلس سبيحلملحلأاحااحلسكنالدحلنسك ادقحلحل3
حل.حلارهحلك حلأا حل8وحلهاحلمدس محلللحل  المحلس بسوينحلماىلحلس  دحل،حلملحلأاحااحلسك ادقحلنسك ا محلحل7

حلحل(حل31م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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 (ارر  صال   )
 موواحلأ دتحلس موودحلف ضوودقحل:حللبووتحلكوو حل:حللوواوحلحل7 ن حل سووحاقحللوولحلعمووا حل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

 ذسحلكنووووتحلكوووواككحلف وووو حل كع وووو حل:حليلحلحل7أ ووووبياحلأووووامدهحلنس خوووودحلأنذوووواهحل،حلفروووواوحل:حلمووووينحلفدأرووووانحل
نسس  دحلسهللحلماوهحلمدلحلنمدلحل،حل حلسن دحلأ لمحلس مدألحلكوكحلفافعبو حل،حلفو نحلسنورلحلفالو حل نحلسواةحلسهللحلتعواىلحل

حل.حلنكال لحلسس  ا تكحلسحلعافالهحلف ن حل ماحلخرحلكبدط حلسحللطلحلأبهتحلنمات حلنماتحلنكبهتحلنذهااحلماك حل،
 (صال  ارر   )

 ذسحلأ دتحلأموووودسحلف وووواحلسووووتحل لووووايفحل:حللوووواوحلحل7 ن حلهووووا ننحللوووولحلخا طووووهحل،حلعوووولحلأ حلعنووووبحلسهللحل
نوهحلفاك  حلسحلاالثحل لوايفحلمنذواحلل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحلخورلحلمولحلسهللحلسكعلأولحلسن والمحلكضوالنحللولحلفال

سفع حل،حلنسحلاالثحلسخود حلخورلحلمولحلسهللحلسكعلأولحلسن والمحلكضوالنحلسلولحلفالنوهحل حلتضعو حل،حل حليوعذاحلحتوتحل
أسو  رحلسهللحللدا و حلحل»حل:م الكحل حلا حل كع  حل،حلف ذسحلفدغتحلفاسوجبحلسوجبلحلفرو حلفالذواحلماووهحلمودلحل

سكبذومحلخودحليلحلسحلاالوولحلأموا يحلسحلأ وودحلمنوكحلنعافالووهحل،حل:حل،حل حلسسوو احلطاك واحلنلوو حلحل«حلخورلحلسحلعافالوه
 حلسيداحللالبكحلعبىحلسكدلايفحلفشاسذاحلنسخداحلنس بلحلنس بلحلف نحلخداحلاالثحلم اسكالاتحلسفع حلفافعو حل
س موودحلسكووايحلتدأووبهتحل،حلن نحلخووداحلاووالثحلم اسكالوواتحل حلتضعوو حلفووالحلتضعبوو حل،حلن نحلخدطووتحلنس ووبلحلسفعوو حل
نس خوود حل حلتضعوو حلفوواخداحلموولحلسكدلووايفحل ىلحلمخووئحلفووان دحلأكثدهوواحلفاعموو حللوو حلنديفحلسك ادسووهحل حلحت ووااحل

حل.حل كالذا
 (بروا ا ارر   )

 ذسحلعولمحلهو،حلأنحلعمودلحلأنحلحل8كانحلعبوحلللحلسن و حل:حللاوحلحل8علحلأ حلطعضدحلممبحلللحلعبوحل
ع قحلأنحلسدسةحلعنبحلأنحللاللحلتطذدحلنابىحل كعيتحلس س  ا لحلنلدأحلفالذمواحلسوا لحلسكودالحلنسوا لحلسنشودحل،حل

:حلحل حللوواوحلنحلس عوواذت حل(حلقددل هددو اهلل ححدددحل)حلفوو ذسحلفوودلحلموولحلسكوودكع  حلسسوو  ا حلسهللحلموواويتحلموودلحل،حل حللوودأ
سكبذمحل هحللوبحليموتحللولمدحللوبحلعبم و حلفو نحلكنوتحلتعبومحلأنو حلخورحليلحلسحلدأوينحلندنالوايحلنيخوديتحلفالوب هتحل
يلحلن نحلكنووتحلتعبوومحلأنوو حلسوودحليلحلسحلدأووينحلندنالووايحلنيخووديتحلفااوودف حلعووينحل،حل احلسعوولمحليلحلعبووىحل سووبيحل

حلن نحلكدهتحل
حل
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  حللواهللحل  وو حلسهللحلحلنض ووحلذكوكحلأنحلأ نووتحللن ومحلسهللحلسكوودالحلسكود المحلمواحلسوواةحلسهللحل حل واوحلن حللووال
حل.حلننعمحلسكاكال حل حلميلوحلنأعلم

 (صال  ارر   )
أن حللاوحلكونعئحلأاوحال حلحل: ن حلممبحلللحلأعرااحل،حلعلحلعبوحلللحلممبحل فع حل،حلعلحللعلذمحل
سوان حل لوكحل،حللواوحل:حلفراوحلحل؟نلبحلسلك حلعلحلس مدحلميلوحلفال حلملحل حلجبحلأ بسحلأشان هتحلف الشحلأ نل

ض وكحلنسك و حل لع و حل،حلسحلنس وبلحل حلنسحلنس وبلحلنعومحل نواحلسناطوهحلسحلن:حللاوحلحل؟كالش:حلفراوحلك حل:حل
أوواحلسهللحل هحل:حل،حل حلاوو حل كع وو حلنسطعبذموواحلحتووتحلذأبووكحلنلوو حلحل(1)،حلنسطعبذموواحلسحللنووبل  حلموولحل وو حل

أسان كحلسحلأمديحلهاسحلنأنتحلخرحلم  شوا حلنمشورحلفلسودحلعبووحلمواحلفالو حلخورحلناوالححلن  ولحلعافالوهحل
ن نحلكووانحلفالذوواحل حلفووالحلتضعوو حل،حله وواسحلحل،حل حلسدخوو حلأووبكحلنسخووداحلنس ووبلحلفوو نحلكووانحلفالذوواحلنعوومحلفافعوو 

حل.حلتشان حل لك
 (صال  ارر   )

أعبمنواحلس سو  ا لحلكمواحلأعبمنواحلسك وا لحلمولحلحل6كوانحل سواوحلسهللحل:حلعلحلطالدحلللحلعنبحلسهللحللاوحل
سكبذووومحل هحل:حل ذسحلهووومحلأ وووبكمحللووولمدحلفبركووولحل كع ووو حلمووولحلغووورحلسكضدألوووهحل،حل حلكالرووو حل:حلسكرووودينحل،حلأرووواوحل

سوولككحلموولحلفلووبكحلسكع ووالمحلف نووكحلترووب حلن حلألووب حلنتعبوومحلسسوو  ركحللعبمووكحلنأسوو رب كحللرووب تكحلنأ
خورحليلحلسحلدأوينحل(حلنت ومال حل)حلن حلأعبمحلنأنوتحلعوالمحلسك الوااحل،حلسكبذومحل نحلكنوتحلتعبومحلأنحلهواسحلس مودحل

نمعاسووووحلنعالنوووهحلأموووديحلفالوووب هتحليلحلنأ ووودهتحلنلووووا كحليلحلفالووو حل،حلن نحلكنوووتحلتعبووومحلأنووو حلسووودحليلحلسحلدأووووينحل
حل.حلب حليلحلسنرحل ال حلماحلكانحل حل يينحلل نمعاسوحلنعالنهحلأمديحلفاادف حلعينحلنسادفينحلعن حلنسل

:حلأرووواوحلحل8 عوووتحلطعضوودحللووولحلممووبحل:حلموولحلك ووااحلسحملاسووولحل،حلعوولحلم وووعبلحللوولحلاوووبلهحللوواوحل
سكبذوووومحل هحل(حلسكبذوووومحل هحلأسووو  ركحللعبموووكحلنأسووو رب كحللروووب تكحل:حل)حلكالجعووو حلأ وووبكمحلم وووانحللاكووو حل

أسووو  ركحلسكبذووومحل هحل:حلأسووو  ركحللدا وووكحلنأسووو رب كحلسنووورحللروووب تكحلعبالووو حل،حلنذكوووكحل نووو حلسحللاكووو حل
لعبمكحلنأس رب كحللرب تكحلكب رحلنسكشودحلفو ذسحلسود تحلسحللاكوكحلكوانحلذكوكحلسود كحل نحل سو جال حل

حلسكبذمحل نحلأس  ركحللدا كحلنأس رب كحل:حلككحلنك لحلل حل
حل__________________

حل.حلط محلا رحلكدنيحلملحل  حلأنحل ااصحلأدموحلل :حلوحلسكننبقحلوحلكرنضاحلوحلنس بت حللنبلهحلحل1
حل
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الوو حلنسكشووذادلحلسكوودالحلسكوود المحل،حلفلسوولككحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلسنوورحللرووب تكحلعبالوو حل نووكحلعوواملحلسك 
نيوحلمموووبحلكمووواحلاوووبالتحلعبوووىحل لووودسهالمحلنيوحل لووودسهالمحل نوووكحلاالوووبحلعالوووبحل،حلسكبذووومحل نحلكوووانحلهووواسحلس مووودحل
سكايحلأ أبهتحلخورسحليلحلسحلدأوينحلندنالوايحلنيخوديتحلفال ودهتحليلحلن نحلكوانحلغورحلذكوكحلفااودف حلعوينحلنساودفينحل

حل.حلعن 
سكبذومحلكوكحلسنموبحل:حلكوانحللعوئحليلواووحلأرواوحل:حلحللواوحل8علحلم عبلحل،حلعولحلطعضودحللولحلمموبحل

كب حلنلالبكحلسنرحلكب حل،حلسكبذمحل هحلأس  ركحللدا كحلنأس رب كحلسنرحللرب تكحلعبال حل نكحلتروب حلن حل
ألب حلنتعبمحلن حلأعبمحلنأنتحلعالمحلسك الااحل،حلسكبذمحلفمواحلكوانحلمولحلأمودحلهواحلألوداحلمولحل اع وكحلنألعوبحل

نحلمووولحلغووورحلذكوووكحلفااووودف حلعوووينحلمووولحلمع وووال كحلنأ يوووىحلنض وووكحلنأللوووىحلنروووكحلفال ووودهتحليلحلنمووواحلكوووا
حل.حلنسادفينحلعن حلف نكحلكطالشحلكاككحلنسكراد حلعبال 

اوو حل كع وو حلنسسوو  دحلسهللحل،حلفوواسهللحلموواحل:حلحل7لوواوحلألوواحلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلعموودنحللوولحل دأوو حللوواوحل
حل.حلسس  ا حلسهللحلتعاىلحلم بمحل  حلخا حلسهللحلك حلسكن ه

 (صال  القرعا في المصحف  )
عواحللوبعاوذاحل،حل حلألخواحلس  وحشحل حلأنوايحلأ بوحلااللحلطعضدحل يووحلسهللحلعنو حل،حلفو ذسحلفودلحلد

سكبذووومحل نحلكوووانحلسحلللووواوكحلنلوووب كحلأنحلتضوووداحلعووولحلنكالوووكحل:حلفوووداحليوحلمموووبحللوووبةسحلنعوووادسحل،حل حلأرووواوحل
ن ج وكحلسحلخبروكحلسحلعامنواحلهوواسحلنسوذدناحلهواسحلفوولخداحلكنواحل أسحليأوهحلمولحلك الووكحلن و بوحلفواحلعبووىحل

 ودحلمواحلألتالو حلسحلسنواديحلذككحل،حل حلأعبحلسنلحلن لاتحلنأعبحلعشدحلأسطدحلمولحل ذودحلسكا لوهحلسك والعهحلنأن
حل.حلعشدحلملحلسك طا حل حلأعالبحلسكضع حلاانالاحلكنض  حل،حلف ن حلأ ن حل اط  حل نحلساةحلسهلل

أ أووبحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حللوواوحلحل(1)نموولحلك ووااحلأوواأ حلس   ووامحلعوولحلسكال وولحلسكرموووحل
سن ووودحل ذسحللموووتحل ىلحل:حلفرووواوحلحل؟سكشووووةحلفلسووو  رحلسهللحلتعووواىلحلفالووو حلفوووالحلأافوووقحلسكووودأيحل،حلأفعبووو حلأنحلأدعووو 

ك وواللحلفوو نحلسكشووالطانحلألعووبحلموواحلأ ووانحلموولحلس ن ووانحل ذسحللووامحل ىلحلسك وواللحلفووليحلسوووةحلأروولحلسحللبنووكحلس
حل.حلف احلل حل،حلنسف ححلس  حشحلفان دحل ىلحلأنوحلماحلتد حلفال حلف احلل حل نحلساةحلسهللحلتعاىل

حل__________________
سهللحلسكرمووحل،حلكاليواحلمولحلني م حلأنحلأ انحلهاحلألاعبوحلسكال ولحللولحلعنوبحل.حلوحلسك اهدحلأنحلسكال لحلللحلسكال لحلس سعديحلسكرموحل1

حل.حلن نأاحلعن حل7أاحااحلسك ادقحل
حل
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 (في طلب الحا ا  )
إ ا ح زلكاه فدي حل)حل:ملحلخداحلملحللال  حلنلب حلخا  حل ىلحللطلحلكض حلنلودأحل:حلحل7لاوحلأمرحلس ؤمن حل

يمنتحللاهللحلن بهتحل حلسدأكحلك حل،حليمنتحلل دحليوحلمموبحلنعالنالو ذمحلملحلأودحلسحل:حل حللاوحلحل(حلليلا القدر
حل.حل ده أام حلذككحلسالتاحلأ

 (في صال  الحا ا  )
 نحلأ ووبكمحل ذسحلموودمحلدعوواحلسكطنالوو حل:حلأنوو حللوواوحلحل7عولحل اعووهحللوولحلمذوودسنحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

نأعطواهتحل،حلن ذسحلكانوتحلكوو حل اطوهحل ىلحلسوبطانحل سوواحلسكنواساحلنأعطواهتحل،حلنكوواحلأنحلأ وبكمحل ذسحلفب و حلأموودحل
 و حلفحموبحلفليفحل ىلحلسهللحلتعاىلحلنتطذدحلنت بقحلل بلهحللبوتحلأنحلكثودتحل حلدخو حلس  وجبحلف وبىحل كع

سكبذمحل نحلعافال ينحلملحلمديوحلأنحل ددتوينحلمولحل:حلسهللحلنأا حلعبال حلنابىحلعبىحلسكن حلنأه حللال  حل،حل حللاوحل
سووضديحلأنحلعووافال ينحلسوواحلأخووا حلموولحلكوواسحلنكوواسحل توواهتحلسهللحلذكووكحلنهوووحلسكالموو حلسكاسطنووهحلنموواحلطعوو حلسهللحل

حل.حلتعاىلحلعبال حلسحلسكش د
 (صال  ارر   )

نسووووووا لحل(حلفاحتووووووهحلسك  ووووووااحل)حلأحلسحلس نىلحل ذسحل ن  ووووووشحلسكبالوووووو حلفاغ  وووووو حلناوووووو حل كع وووووو حلتروووووودحل
س خالصحلمخ ماوهحلمدلحلنسحلسكثانالهحلمثبذاحلن  حلتضدلحلملحلسكردسةلحلسحلسكثانالهحلتردأحليخدحلسنشودحلنسوتحل

أكووشحلموودلحل حلحل(حلإ دداك  نوددد وإ دداك  سددتنينحل)حل:يأوواتحلموولحلأنوحلسنبأووبحلنلوو حللعووبحلذكووكحلنأنووتحللوواومحل
ناطوووهحلن  حلفضووووحلسكثانالوووهحلن  حلفضووووحلتدكووولحلنت وووجبحلنت شوووذبحلنتثوووينحلعبوووىحلسهللحلتعووواىلحل،حلفووو نحلللوووالتحلس

حل.حلسكثاكثه
 (صال  ارر   )

 ذسحل لودتحلكوكحل اطوهحلمذموهحل ىلحلسهللحلعلنطو حلف ومحلاالاوهحلأأوامحل:حللواوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
س  لعووواةحلنسنموووالئحلنسجلمعوووهحل،حلفووو ذسحلكوووانحلأوووامحلسجلمعوووهحل نحلسووواةحلسهللحلفاغ  ووو حلنسكووونئحلاالووواحل:حلم اسكالوووهحل

سكبذومحل:حل حلفال حل كع  حلنس فلحلأبأكحل ىلحلسك ماةحل حللو حلطبأبسحل حلساعبحل ىلحلأعبىحللالتحلسحلدس كحلف 
 هحل ببوووتحلل ووووا  كحل عووودفيتحللا ووووبسنال كحلناووومبسنال كحلنأنوووو حل حللووواد حلعبووووىحل ووواطيتحلغووووركحلفرووووبحل
عبمووتحلأوواحل احلأنوو حلكبمووواحلت وواهدتحلنعمووكحلعبوووحلسسووو بتحلفوواليتحل كالووكحلنلووبحل ووودلينحلهوومحلكوواسحلنكووواسحل

حلنأنتحلل شض حلعاملحلغرحلمعبمحل،حلنسسلحلغرحلم  بشحل
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل736

سكووايحلنيووع  حلعبووىحلسجلنوواوحلفن ووضتحلنعبووىحلسك ووماةحلفانشوورتحلنعبووىحل[حلس  نووانحل]حلكحلفلسوولككحللا وو
حل6سكنجوووامحلفان شووودتحلنعبوووىحلس  محلف وووطحتحل،حلنأسووولككحلهوووقحلس سووومحلسكوووايحلطعب ووو حلعنوووبحلمموووبحل

نعرتتوووو حلأنحلت ووووبوحلعبووووىحلممووووبحلنيوحلممووووبحلنأنحلترلوووووحل وووواطيتحلنأنحلتال وووودحليلحلع وووورهاحلنت ضالووووينحل
نموووبحلغووورحلطووواودحلسحل  موووكحلن حلمووو ذمحلسحلمذمذووواحلفووو نحلفعبوووتحلفبوووكحلسنموووبحلن نحلملحلتضعووو حلفبوووكحلس

سكبذوومحل نحلأووانئحللوولحلموورحلعنووبكحل:حلللوواوكحلن حلخوواوشحلسحلعووبككحلنتب ووقحلخووبكحللووا  محلنتروواوحل
فاسوو جنتحلكوو حلنأنوواحلعنووبكحلأدعوواكحلفاسوو ج حليلحل،حل حللوواوحل[حلنهوواحلعنووبكحل]حلدعوواكحلسحللطوولحلسنوواتحل

حلحل.كدماحلكانتحليلحلسناطهحلفلدعاحلفاسحلسكبعاةحلفل طلحلنلبحلللالت:حلحل7ألاحلعنبحلسهللحل
 (صال  ارر   )

 ذسحلفوووب كحلأمووودحلع وووالمحلف  وووبقحلسحلهنوووا كحلعبوووىحلسووو  حل:حللووواوحلحل8عووولحلماسوووىحللووولحلطعضووودحل
مووولحل ووودحلأنحللووودحلأنحلسوووعدحل،حلفووو ذسحلكوووانحلسكبالووو حلحل6م ووو الناحلكووو حلم ووو  حللن وووشحلاوووايفحلل وووايفحلسكنووو حل

فاغ  و حلسحلابو حلسكبالو حلس خورحل،حل حلكن وتحلأدىنحلموواحلأبونئحلمولحلتعواوحلمولحلسكثالوااحل  حلأنحلعبالووكحلسحل
،حل حلت بوحل كع  حل،حلتردأحلفالذماحللاك ا البحلنحلل حلأاحلأأذاحلسك وافدننحل،حلفو ذسحلنيوعتحلتبكحلسكثالااحل  س حل

طنالنووووكحلسحلسكدكعووووهحلس خوووورلحلكب ووووجادحلهببووووتحلسهللحلنلبسوووو  حلنع م وووو حلنعبتوووو حل،حل حلذكوووودتحلذنالووووكحل
فووللد تحلموواحلتعوود حلمنذوواحلم وومىحلنموواحلملحلتعوود حلألوود تحللوو حلابووهحل حل فعووتحل أسووكحل،حلفوو ذسحلنيووعتحل

سكبذووومحل هحلأسووو  ركحللعبموووكحل،حل حل:حلدتحلسهللحلماووووهحلمووودلحل،حلترووواوحلطنالنوووكحلسحلسك وووجبلحلسكثانالوووهحلسسووو  
أاحلكاوناحللن حلك حلسوةحلنأاحلم انحلكو حلسووةحلنأواحلكاونواحللعوبحلحل:حلتبعاحلسهللحلماحلستتحلملحلأ او حلنتراوحل

نكبمواحلسوجبتحلفوافئحللدكن الوكحل ىلحلس  محل[حلأنحلأعطينحلكاسحلنكاسحل]حلك حلسوةحلسفع حل حلكاسحلنكاسحل
  س حلملحلخبضكحلل حلأكال الوكحلنلوا لحلسوالالكحلفو نحلأ طواحلنتدفلحلس  س حل رحلت ششحلعنذماحلنسطع حلس

أنحلترلوووووحل اط ووووكحل نحلسوووواةحلسهللحل،حلنسلووووبأحللاك وووواللحلعبووووىحلسكنوووو حلنأهوووو حللال وووو حلاووووباستحلسهللحلعبووووالذمحل
حل.حلأاع 

 (في صال  الحا ا  )
 ذسحل لنووكحلأموودحلسووبأبحلف وو حل كع وو حل،حلتروودأحلسحل  ووبأذماحلسكضاحتووهحلنيأووهحل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

حل،حل حلخاحلس  حشحلحل(حلإ ا ح زلكاه في ليلا القدرحل)حلنحلسك دسوحلنسحلسكثانالهحلسكضاحته
حل
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سكبذوومحلهووقحلموولحلأ سووب  حل ىلحلخبرووكحلنهووقحلكوو حليأووهحلفالوو حلنهووقحلكوو حلموولحلحل»حل:نس فعوو حلفوواقحل أسووكحلنلوو حل
«حلأووواحلسوووالبيحلأووواحلسهللحلحل«حل»حلمب  ووو حلفالووو حلعبالوووكحلنهروووكحلعبالووو حلن حلنعووود حلأ وووبسحلأعووود حلهروووكحلمنوووك

مووهحلعشوودسحل،حلهووقحل مووامحللعووبحلكوو حل مووامحلعشوودحلموودستحل،حلهووقحلممووبحلعشوودسحل،حلهووقحلعبوووحلعشوودسحل،حلهووقحلفا 
لعوووبهتحلعشووودسحل ووورحلأن ذووووحل ىلحل موووامحل وووقحلسكوووايحلهووواحل موووامحل مانوووكحلف نوووكحل حلتروووامحلمووولحلمراموووكحل ووورحل

حل.حلترلوحل اط ك
 (صال  ارر   )

طعبووووتحلفووووبسكحل،حلعبمووووينحلدعوووواةحلكرلوووواةحل:حلحل7لبووووتحلكبديوووواحل:حلعوووولحلمراتوووو حللوووولحلمراتوووو حللوووواوحل
نسكوونئحلأن ووشحلاالالووكحلنتطالوو حل،حل ذسحلكانووتحلكووكحل اطووهحل ىلحلسهللحلمذمووهحلفاغ  وو حل:حلفروواوحلحل؟سنوواسو،

نسلوود حلحتووتحلسك ووماةحلف وو حل كع وو حلتض وو ححلسك وواللحلنتروودأحلفاحتووهحلسك  ووااحلنحللوو حلهوواحلسهللحلأ ووبحلمخووئحل
عشوودلحلموودلحل حلتدكوولحلف روودأحلمخووئحلعشوودلحلموودلحلعبووىحلمثوواوحلاوواللحلسك  وونالححلغوورحلأنحلسكروودسةلحلمخووئحلعشوودلحل

أ يووكحلفذوواحلسكبذوومحل نحلكوو حلمعنووادحلموولحلكووبنحلعدسووكحل ىلحللوودس حل:حلموودلحل حلت ووجبحلف روواوحلسحلسووجادكحل
لا وو حلسوواسكحلف نووكحلأنووتحلسهللحلسنووقحلس نوو حلسلووئحليلحل وواطيتحلكوواسحلنكوواسحلسك وواعهحلسك وواعهحلنتبووححلفالموواحل

حل.حلأ دتحل،حلف ذسحلللالتحل اط كحلف  حلااللحلسكش د
 ذسحلأنعومحلسهللحل:حللواوحلسحلاواللحلسكشو دحل:حللواوحلحل7 ن حلها ننحلللحلخا طوهحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل

نتروودأحلحل(حلقددل هددو اهلل ححدددحل)احتووهحلسك  ووااحلنحلعلنطوو حلعبالووكحللنعمووهحلف وو حل كع وو حل،حلتروودأحلسحلس نىلحلف
نتراوحلسحلسكدكعهحلس نىلحلسحل كاعوكحلنسوجادكحلحل(حلقل  ا ح ها الكافرولحل)حلسحلسكثانالهحلفاحتهحلسك  ااحلن

سنمووبحل:حلنتروواوحلسحلسكدكعووهحلسكثانالووهحلسحل كاعووكحلنسووجادكحل(حلسنمووبحلهللحلسوو دسحلسوو دسحلناووبسحلاووبسحل:حل)حل
حل.حلهللحلسكايحلسس جااحلدعاووحلنأعطاهحلم لكيت

سكعافالهحلنعمهحلخضالهحل ذسحلنطبتحلن التحلن ذسحلفربتحلذكودتحل،حل:حلحل7كدنيهحللاوحلسك ادقحلملحلس
حل.حلنسكعافالهحلنعمهحلأعجلحلعنذاحلسكش د

حل.حلسنمبحلهللحلفربحلأد حلس دحلك حلنعمهحلهللحلعلنط :حلملحللاوحل:حلحل7لاوحل ألحلسكعالبألحل
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل735

 (صال  النفو  )
»حلموبحلنحل ذسحلأ   تحلملحلنض كحللضرتلحلفالحلتبيفحلعنوبحلذكوكحلاواللحلسكعضواحلنهووحل كع وانحللان

مخوئحلعشودلحلمودلحل(حل احلعضواكحلعضواكحل:حل)حلمدلحلنس بلحلسحلك حل كعوهحلنترواوحللعوبحلسكرودسةلحلحل«حل ناحلأنلكناهت
حل.حل حلتدكلحلنتراهلاحلعشدسحلنت محلسك اللحلكمث حلااللحلطعضدحل يوحلسهللحلعن 

 (صال  لحد ث الكفس  )
كووالئحلموولحلمووؤملحلميوودحلعبالوو حلأ لعووانحلاوونا احل  حل ووبثحلنض وو حلفبال وو حل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلكال  عبحللاهللحلملحلذكك كع  حلنحل
:حلفرواوحلحل7 ىلحلسهللحلعلنطو حل وبأ حلسكونضئحلفنولوحلعبالو حلطربوالو حلحل7س احليدمحل:حللاوحلحل7نعن حل

فذواسحلأاو حل حل واوحلن حللوالحل  حل:حل،حلفراهلاحلفاه حلعن حل،حللواوحلحل«حل حل اوحلن حللالحل  حللاهللحل»حل:ل حل
حل.حللاهلل

سكنضئحلندأناحللوبحلفش احل كال حلسكاساسهحلن بأ حلحل6طاةحل ط حل ىلحلسكن حل:حللاوحلحل7نعلحلسكنالدحل
تاكبووتحلعبووىحلسنوووحلسكووايحل حلميوواتحلنسنمووبحلهللحلحل»حل:لوو حل:حلحل6فب وو حلنسكعالبووهحل،حلفروواوحلكوو حل سوواوحلسهللحل

نكد هواحلحل«حلسكايحلملحلأ  احلنكبسحلنملحلأ لحلك حلسدأكحلسحلس بكحلنملحلأ ولحلكو حلنيلحلمولحلسكواوحلنكوربهتحلت نورس
حلسكاساسووهحلنأديحلأوواحل سوواوحلسهللحللووبحلأذهوو حلسهللحلعووين:حلفروواوحلحل6موودس سحل،حلفموواحلكنوو حلأنحلعووادحل ىلحلسكنوو حل

حل.حلعينحلسكبألحلنأغناهحلملحلسكعالبه
 (صال  اخستغفار  )

فوووانلوحل اط وووكحلحل(1) ذسحل أأوووتحلسحلمعاسوووكحليوووالراحلنسحلأمووودكحلسك الااووواحل:حلأنووو حللووواوحلحل6عووولحلسكنووو حل
لوواهللحلعلنطوو حلن حلتووبيفحلاوواللحلس سوو  ضا حلنهوووحل كع ووانحلتض وو ححلسك وواللحلنتروودأحلسنمووبحلنحل نوواحلأنلكنوواهتحلموودلحل

أس  ضدحلسهللحلمخئحلعشدلحلمدلحل حلتدكولحلف راهلواحلعشودسحلعبوىحل:حلعبحلسكردسةلحلنس بلحلسحلك حل كعهحل حلتراوحلل
حل.حلهالتهحلااللحلطعضدحل يوحلسهللحلعن حلأ بححلسهللحلككحلسلنكحلكب 

حل__________________
حل.حلس ك ضاتحلنس خ الط:حلوحلس ك الاثحلحل1
حل
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 (صال  الكفا ا  )
بهتحلت ووووبوحل كع وووو حلنت ووووبمحلنت ووووجبحلنتثووووينحلعبووووىحلسهللحلتعوووواىلحلنحتموووو:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل

أواحلمموبحلأواحلطربوالو حل،حلأواحلطربوالو حلأواحلمموبحلسكضالواهحلسواحلأنواحل:حلنت بوحلعبىحلسكن حلممبحلنيك حل،حلنترواوحل
حل.حلفال حلف ن ماحلكافالانحل،حلس ض اهحلل ذنحلسهللحلف ن ماحل اف انحلماوهحلمدل

 (صال  لمن حصابه غم حو هم  )
هتحلاووالثحلأ ووبوحل كع وو حل،حلأروودأحلسحلكوو حلنس ووبلحلمنذموواحلسنمووبحلموودلحلنحل نوواحلأنلكنووا:حلحل7عوولحلسكديوواحل

سكبذومحلأواحلفوا احلسهلومحلنأواحلكاسوشحلسك ومحلنعالو حلدعوالحلس لوطدألحل:حلعشدلحلمدلحل،حلف ذسحلفودلحلسوجبحلنلواوحل
ن اوولحلسكووبنالاحلن  ووالمحلس خوودلحل،حلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنس اووينحل اووهحلتطضووىحلفوواحلعووينحلغلوونكحل

أوواحلموواوحلكوو حلطنووا حل:حلنسوو طكحلنت نالووينحلفوواحلعموولحلسوواسكحل،حل حلأب ووقحلخووبهتحلس ميوولحللووا  محلنأروواوحل
احلمعووولحلكووو حلذكالووو حلن روووكحللوووبحللبووو حلسسذوووادحلموووينحلسحلأمووودحلكووواسحلفضوووداحلعوووينحل،حل حلأب وووقحلخوووبهتحلعنالوووبحلنأووو

س أ دحللا  محلنأراوحلمث حلذككحل،حل حلأعادحل ىلحلسجادهتحلعبىحلطنذ و حلنأرواوحلمثو حلذكوكحل،حلفو نحلسهللحل
حل.حلسنحان حلأضداحلغم حلنأرلوحل اط  

 (صال  الفرو  )
مووبحلهللحلنحللوو حلهوواحلسهللحلأ ووبحلت ووبوحل كع وو حل،حلتروودأحلسحلس نىلحلسن:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل

مدلحلنس وبلحل حلت شوذبحلنت وبمحلنتوبعاحللوبعاةحلحل(حلقل هو اهلل ححدحل)حلأكشحلمدلحلنسحلسكثانالهحلسنمبحلهللحلن
سكبذمحلأواحلمولحل حلتودسهتحلسكعالوانحلن حلختاكطواحلسك نوانحل،حلأواحلمولحل حلأ وض حلسكاساوضانحل،حلأواحل:حلسكضداحل،حلف راوحل

حلأوانقحلس واتحل،حلأواحلمولحل حلخيشوىحلسكضواتحلملحل حلأ رهتحلسكبها حل،حلأاحلملحل حلخيشىحلسكبنسودحل،حلأاحلملحل 
،حلأوواحلموولحل حلتلوودهتحلسكووانااحلن حلتنر وو حلس  ضوودلحل،حلأوواحلموولحلأعبوومحلمثالالوو حلسجلنوواوحلنكالوو حلسكنحووا حلنعووبدحل
س مطا حلنن قحلس سجا حلندلال حلسكا حلن حلأاس يحلمن حل اةحل اةسحلن حلأ محلأ ياحلن حلهدحلمواحلسحللعودلحل

ك ووبن حلنموواحلأ بوومحلعبالوو حلسكبالوو حلنأسوودقحلعبالوو حلن حلطنوو حلموواحلسحلنعوودهتحلتعبوومحلخاونووهحلس عوو حلنموواحلختضوووحلس
سكنذوا حللا وكحلس  ولننحلس  نوانحلسكوايحلسحلعبومحلسك الو حلعنوبكحلسخ  وتحللو حلكنض وكحلنسوررتحلمنو حل
س وكحلف نوكحلأنووتحلسهللحل حل كو حل  حلأنووتحلن وبكحل حلسوودأكحلكوكحلنل  ووكحلسكوايحل ذسحلدعالووتحللو حلأطنووتحل

هقحلمالو  وكحلس رودل حلن ذسحلستبتحلل حلأعطالتحلنأسلككحلهقحلأننالاوكحلس دسب حلنهقحلابهحلعدسكحلنحل
حلنهقحلطربوال حلنمال اوال حلن سدسفال حلنعل سوال حلنهقحلممبحلنيك حلنعرتت حلاباستكحلعبالذمحل

حل
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أنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأنحلفعوو حلخوورحلعمووديحليخوودهتحلنخوورحلأعمووايلحلخاستالمذوواحلنأسوولككحل
حل.حلم ضدتكحلن ياسنكحلأاحلأ  محلسكدسا 

 (صال  المكروب  )
سكبذمحل هحلأتاط حل كالكحلمواحلفالو حل:حل ىلحلسهللحلتعاىلحلنتراوحلحلت بوحل كع  حلنتلخاحلسك حشحلفرتفع 

نفالوو حلس ووكحلس كووربحلنأ ووامكحلسن وو حلنموواحللوو حلختووا حلنتدطووىحل،حلأسوولككحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحل
حل.حلممبحلنترلوحل اطيتحلنت مالذا

 (صال  اخستغاثا بالوتوأ  )
ىحلأووواحلفا موووهحلماووووهحلمووودلحل،حل حلتلووولحلخوووبكحلس ميووولحلعبووو:حلت وووبوحل كع ووو حل،حل حلت وووجبحلنترووواوحل

س  محلنلوو حلمثوو حلذكووكحلنتلوولحلخووبكحلس أ وودحلعبووىحلس  محلنتروواوحلمثبوو حل حلسسووجبحلنلوو حلذكووكحلماوووهحل
أاحليمنواحلمولحلكو حلسووةحلنكو حلسووةحلمنوكحلخواوشحل وا حل،حلأسولككحلللمنوكحلمولحلحل:حلنعشدحلدفعاتحلنل حل

كوو حلسوووةحلنخوووا حلكوو حلسووووةحلمنووكحلأنحلت وووبوحلعبووىحلمموووبحلنيوحلممووبحلنأنحلتعطالوووينحلأمانوواحلكنض ووووحل
حل.حلسحلن حلأ ا حلملحلسوةحلألبسحل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأدنأهبوحلنمايلحلننكبيحل رحل حلأخا حلأ ب
 (صال  اخستغاثا  )

 ذسحليمتحللاكنامحلسحلسكبال حلفللحلعنبحل أسوكحل نواةسحلن الضواحلفالو حلمواةحل واهدحلنغطو حل دلوهحلن الضوهحل
ف ذسحلسن نذتحلك التكحلسحليخدحلسكبال حلفاسداحلملحلس اةحلاالثحلطديفحل حلتايلحللنالال حلنتاط حل ىلحلسكرنبوهحل

ردأحلفالذماحلمواحلتال ودحلمولحلسكرودينحلفو ذسحلفدغوتحلمولحلسكرودسةلحللبوتحلسحلسكدكوايفحلنأذنحلنألمحلنا حل كع  حل،حلت
أوواحلغالوواثحلس  وو  الث حلمخ وواحلنعشوودألحلموودلحل حلتدفوولحل أسووكحلف روواوحلمثوو حلذكووكحل،حل حلت ووجبحلنتروواوحل:حل

مث حلذككحل،حل حلفبئحلنتراك حلنت جبحلنتراك حلنفبئحلنتراكو حلنتونذئحل ىلحلسكثانالوهحلف ضعو حلكضعبوكحلسحل
:حلوهحلمدلحلماحلتراك حل،حل حلتدفلحل أسكحل ىلحلسك ماةحلنتراوحلاالاو حلمودلحلس نىلحلنت بمحلنلبحلأكمبتحلاالمثا

حل.حلملحلسكعنبحلسكاكال حل ىلحلس اىلحلسجلبال حلنتاكدحل اط كحل،حلف نحلس طالهحلت ديفحلل ذنحلسهلل
 (صال  الغياث  )

حل ذسحلكانتحل  بكمحلسس  ااهحل ىلحلسهللحلتعاىلحلفبال  حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
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أووواحل سووواوحلسهللحل،حلأووواحلعبووووحلأووواحلسوووالبحلس وووؤمن حلنس ؤمنووواتحلل مووواحلأووواحلمموووبحل:حل كع ووو حل حلأ وووجبحلنأرووواوحل
أسو  ال حل ىلحلسهللحلتعواىلحل،حلأواحلمموبحلأواحلعبووحلأسو  ال حلل مواحلأواحلغااواهتحللواهللحلنمحموبحلنعبووحلنفا موهحلوحل

حل.حلنتعبحلس ومهحلوحلل محلأتاس حل ىلحلسهللحلتعاىلحل،حلف نكحلت اثحلملحلساع كحل نحلساةحلسهللحلتعاىل
 (صال  الضر والفقر  )

أاحلماطبحلأاحلنس بحلأاحلأ بحلأاحلكودميحلأتاطو حل كالوكحلحل»حل:نذماحلنت جبحلنتراوحلت بوحل كع  حلحت 
لننالكحلن حلسكداهحل،حلأواحل سواوحلسهللحل هحلأتاطو حللوكحل ىلحلسهللحل  حلن لوكحلن احلكو حلسووةحلأسولككحلأواحلسهللحل
أنحلت بوحلعبىحلممبحلنيك حلنأسلككحلأنحلتنضحينحلنضحهحلملحلنضحاتكحلف حواحلأ ورسحلن  لواحلنسسوعاحلأملحللو حل

حل.حل«حلس ع حلل حلعبىحلعالايلسعثوحلنأللوحلل حلدأينحلنأ
 (صال  المكروب  )

ملحلنلوحلل حلكداحلفبال   و حلنكال و حل كع و حل،حل حلألوطجلحلنألولحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
أاحلمعلحلك حلذكال حل،حلأاحلمواوحلكو حلعلأولحلن روكحلكروبحلسوقحلعبووحلحل:حلخبهتحلس ميلحلعبىحلأبهتحلسكالم حلفالراوحل
حل.حلكاسحلنكاسحلنأ موحلس مدحلسكايحلنلوحلل 
 ( (1)صال  اخستنداء  )

ت وون حلسكايوواةحلأيحلنلووتحلأ ننووتحل،حل حلت ووبوحل كع وو حلتوو محل كاعذموواحل:حللوواوحلحل7لحلسك ووادقحلعوو
 ورحلأنرطولحلسكونضئحل حل(حلأواحل لواهتحل:حل)حلنسجادياحل،حلف ذسحلفدغتحلمدغتحلخوبأكحلعبوىحلس  محلنلبوتحل

أاحلملحلأهبوكحلعوادسحلس نىلحلنمثوادحلفمواحلألروىحلنلوامحلنواححلمولحللنو حل هنومحلكواناسحلهومحلأ بومحلنأ  وىحل:حللبتحل
موواحلغشووىحل نحلكووانحلفووالنحللوولحلفووالنحل ا وواحلفالموواحلس ت نووينحللوو حلفاطعوو حلعبالوو حلحلنس ؤتض ووهحلأهووا حلف شوواها

حل.حلمنكحلنعبسحلن حلفع حلك حلسحل بمكحلن الناحلأاحلألداحلس لدل 
 (صال  الظالما  )

حلتضالئحلعبالكحلس اةحل،حل حلت بوحل كع  حلنتدفلحل أسكحل ىلحلسك ماةحلنتن طحلأبأكحل
حل__________________

حل.حلأراوحلسس عب حلسكدط حلأيحلسس ن دهتحلنسس عانحلل  ب حلسك راأهحلنسكن دلحل،حل:حلوحلس س عبسةحلحل1
حل
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سكبذوومحل احلممووبحلنيوحلممووبحل،حلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأهبووكحلعووبنهمحل،حلسكبذوومحل نحل:حلنتروواوحل
فاسووو ا حليلحلمنووو حل المووويتحلسك ووواعهحلحل(1)فوووالنحللووولحلفوووالنحللوووبحل بموووينحلن حلأطوووبحلمووولحلأاووواوحللووو حلغوووركحل

أووواحلةضوووشحلس   وووامحلحلسك ووواعهحلهوووقحلمووولحلطعبوووتحلكووو حلعبالوووكحل رووواحلنهروووكحلعبوووالذمحل  حلفعبوووتحلذكوووكحل،
حل.حلنس خاحل،حلأاحلمدهااحلسكنطلحل،حلأاحلماككحلسكضل 

 (صال  اخ تصار من الظالم  )
 ذسحل بنووتحلم بموووهحلفووالحلتوووبيفحلعبووىحلاوووا نكحل،حلفوو نحلسكدطووو حل:حلأنوو حللووواوحلحل7عوولحلأ حلعنوووبحلسهللحل

أ وووانحلم بامووواحلفوووالحلأووولسوحلأوووبعاحل ووورحلأ وووانحل ا ووواحلنك ووولحل ذسحل بموووتحلفاغ  ووو حلناووو حل كع ووو حلسحل
سكبذمحل نحلفوالنحللولحلفوالنحل بموينحلنكوالئحليلحلأ وبحلأاواوحللو حل:حل ماةحل حلل حلمايلحل حليجنكحلعلحلسك

غوركحلفاسو ا حليلحل المويتحلسك واعهحلسك واعهحللا سومحلسكووايحلسولككحللو حلس لوطدحلف شوضتحلمواحللو حلموولحل
يوودحلنم نوووتحلكووو حلسحلس  محلنطعب وو حلخبالض وووكحلعبوووىحلخبروووكحلفلسوولككحلأنحلت وووبوحلعبوووىحلمموووبحلنيوحل

حل.حل حلتبن حل رحلتد حلماحلحت ممبحلنأنحلت  اسحليلحل الميتحلسك اعهحلسك اعهحلف نكحل
 (صال  ارر   )

:حلحل7 طووالحلكووانحلأووؤذأينحل،حلفروواوحلحل7سوو اتحل ىلحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلأووانئحللوولحلعمووا حللوواوحل
كوووالئحله ووواسحلنك ووولحلسلبووولحلعووولحلسكوووانااحلناووومحلناووو حل:حلدعووواتحلعبالووو حل،حللووواوحل:حلسديفحلعبالووو حل،حللبوووتحل

سكبذوومحل:حلحلنت ووبقحلفوو ذسحلكووانحليخوودحلسكبالوو حلفاسوون حلسكايوواةحل حللوومحلف وو حل كع وو حل،حل حللوو حلنأنووتحلسوواطب
 نحلفالحلللحلفالنحللبحليذسهحل،حلسكبذومحلسسورمحللبنو حلنسلطولحلأاودهتحلنسنروصحلأطبو حلنعجو حلكو حلذكوكحلسحلعامو حل

حل.حلفضعبتحلفماحلكن حلأنحلهبك:حلهاسحل،حللاوحل
 (صال  النسر  )

 ذسحلع وودحلعبالوكحلأموودحلف و حلعنووبحلسكولنسوحل كع وو حل،حلتروودأحلسحلس نىلحل:حللواوحلحل7عولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حلوحلحلإ دا فتحكدا لدك فتحدا مويكداحل)حلنحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)حلفاحتوهحلسك  وااحلن و كصدرك اهلل :حلوحل ىلحللاكو 

نلوبحلحل(حلحلم  شرح لك صددركحل)حلنحل(حلقل هو اهلل ححدحل)حلنسحلسكثانالهحلفاحتهحلسك  ااحلنحل(حل صرا عز زا
حل.حلطدا

حل__________________
حل.حلسك المهحلوحللاكلمحلوحل بماحلنماحلس  مب  حلملحلسك بم.حلسطاحلننا حلعبال حلنلذدهت:حلوحلااوحلعبال حلحل1
حل
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 (  في المهماح صال )
ت وووبوحلأ لووولحل كعووواتحلحت ووولحللنووواألحلنأ كووواهنلحل،حلترووودأحلسحلس نىلحل:حلحل8عووولحلسن ووو حللووولحلعبووووحل

مواحلسواةحلحل»:حلسونلحلمودستحل،حلنسحلسكثانالوهحلسنموبحلمودلحلنلاكو حلحل(حلحسوكا اهلل و ندم الوايدلحل)حلسنمبحلمدلحلن
هحلسنموبحلمودلحلنلاكو حلسنلحلمودستحل،حلنسحلسكثانالوحل«سهللحل حللالحل  حللاهللحل،حل نحلتدنحلأناحلأل حلمنكحلما حلننكبسحل

سوونلحلموودستحل،حلنسحلسكدسلعووهحلسنمووبحلموودلحلنحلحل(حلخ إلدده إخ ح ددت سددوحا ك إ ددي اكددت مددن الظددالمينحل)حل:
حل.حلأفامحلأمديحل ىلحلسهللحل نحلسهللحلل رحللاكعنادحلسنلحلمدستحل،حل حلت لوحل اط ك

 (صال  لمن حصابته مصيوا  )
وحلمودلحلفو ذسحلسوبمحلأ بوحلأ للحل كعاتحللضاحتهحلسك  ااحلمدلحلنس خالصحلسنلحلمدستحلنيأهحلسك دس

اووبىحلسهللحلعبووىحلسكنوو حلس موووحلنيكوو حل،حل حلأ وونححلنيمووبحلنأذبوو حلنأ ووربحل،حلفالعطالوو حلسهللحلتعوواىلحلموواحل:حلأروواوحل
حل.حلنعب

 (صال  الرز   )
موووودلحلنحل نوووواحل(حلسنمووووبحل)حلأ ووووبوحل كع وووو حل،حلأروووودأحلسحلس نىلحل:حلحل7،حلعوووولحلطربوالوووو حلحل6عوووولحلسكنوووو حل

هحلسنمووبحلموودلحلنس عوواذت حلكوو حلأعطالنوواكحلسك وواادحلاووالثحلموودستحلنس خووالصحلاووالثحلموودستحل،حلنسحلسكثانالوو
حل.حلنس بلحلاالثحلمدست

 (صال  الفقر  )
فوبخ حلعبالوو حللعوئحلأاووحالناحلحل7كنوتحلعنوبحلأ حلعنووبحلسهللحل:حل ن حلمال ودحللولحلعنووبحلسكعلأولحللوواوحل

سسووو رن حلأوووامحلس  لعووواةحلف وووم حلنستبووو حل:حلحل7طعبوووتحلفوووبسكحل هحلفرووورحل،حلفرووواوحلكووو حلألووواحلعنوووبحلسهللحل:حلفرووواوحل
موولحلأعبووىحلسووطحكحلحل6أووامحلسجلمعووهحلفوول حل سوواوحلسهللحلحللووانمالئحلنسجلمعووهحلاالاووهحلأأووامحلفوو ذسحلكووانحليووحى

حل(1)أنحلسحلفووواللحلمووولحلس  محل الووو حل حلأووودسكحلأ وووبحل حلاووو حلم انوووكحل كع ووو حل حلأطووو حلعبوووىحل كن الوووكحل
سكبذمحلأنوتحلأنوتحلسنرطولحلسكدطواةحل  حلمنوكحل:حلنأنتحلم اط حل ىلحلسكرنبهحلنأبكحلسكالم حلفاقحلسكال د حلنل حل

غوركحلسطعو حليلحلمولحلأموديحلفدطواحلنةدطواحلحلنخالتحلس ماوحل  حلفالكحل،حلأاحلارهحلمولحل حلاروهحلكو حل حلاروهحليل
حلنس  لينحلملحل ال حلأ    حلنملحل
حل__________________

حل.حلطبئحلعبىحل كن  حلأنحللامحلعبىحلأ دس حلأاالع :حلوحلطثاحلوحلكبعاحلن مىحلوحلحل1
حل
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أوواحلم الوو حلسطعوو حليلحل  لوواحلموولحلفلووبكحل،حلفبوولحل:حل الوو حل حلأ   وو حل،حل حلسسووجبحلعبووىحلس  محلنلوو حل
حل.حلبأطبلحلعبالكحلهنا حلأامحلسك نتحل  حللد قحلطبأ

حل.حلأاحلأهالهتحلاباسحلاباس:حل ذسحلأاالتحلأهب حلخ ااهحلناد حلأهب حلحل6كانحلسكن حل
 (صال  الوالد لولده  )

ربكدا وا نلكدا مسدلمين لدك ومدن حل)أردأحلسحلس نىلحلسنمبحلمودلحل،حلنعشودحلمودستحل:حلأ للحل كعاتحل
حل،حلنسحلسكثانالووهحل(1)حل(حلذر تكددا حمددا مسددلما لددك وحر ددا مكاسددككا وحددب عليكددا إ ددك ح ددت التددواب الددرحيم

رب ا نلكي مقيم الصال  ومن ذر تي ربكدا وحقودل دعداء ، ربكدا اغفدر لدي حل)سنمبحلمدلحلنعشدحلمدستحل
ربكدا هدب لكدا حل)،حلنسحلسكثاكثهحلسنمبحلمدلحلنعشدحلمودستحلحل(3)حل(حلولوالدي وللمؤمكين  و   قو  الحساب

حل)نعشدحلمدستحل،حلنسحلسكدسلعهحلسنمبحلمدلحلحل(7)حل(حلمن حزوا كا وذر احكا قر  حعيكم وا نلكا للمتقين إماما
رب حوزعكي حل حشكر  نمتك التدي ح نمدت علدي وعلدى والددي وحل حعمدل صدالحا حرضداه وحصدلح 

حل(حلربكدا هدب لكداحل):حل،حلف ذسحلسبمحللاوحلعشدسحلحل(4)حل(حللي في ذر تي إ ي حوت إليك وإ ي من المسلمين
حل.حل(1)س أهحل

 (صال  الولد لوالد ه  )
دحليلحلنكاسكووبيحلنكبمووؤمن حلأووامحلأرووامحلس نىلحللضاحتووهحلسك  ووااحلنعشوودحلموودستحل احلسغضوو:حل كع ووانحل

رب اغفدددر لدددي ولوالددددي ولمدددن دردددل بيتدددي مؤمكدددا حل)حلسن وووااحل،حلنسحلسكثانالوووهحلسكضاحتوووهحلنعشووودحلمووودست
حل(حلرب ارحهمدا امدا ربيدا ي صدغيراحل)حل:،حلفو ذسحلسوبمحلأرواوحلعشودحلمودستحلحل(6)حل(حلوللمؤمكين والمؤمكاح

حل.حل(3)
حل__________________

حل.حل133يأهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل1
حل.حل47نحلحل43يأهحل:حللحل لدسهالمحلوحلسا حلحل3
حل.حل34يأهحل:حلوحلسا لحلسكضدلانحلحل7
حل.حل14يأهحل:حلوحلسا لحلس  را حلحل4
حل.حل34يأهحل:حلوحلسا لحلسكضدلانحلحل1
حل.حل39يأهحل:حلوحلسا لحلناححلحل6
حل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحللينحل سدسوال حلحل3
حل
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 (صال  ارر   )
هحلأرووودأحلسحلكووو حل كعوووهحلفاحتوووهحلسك  وووااحلمووودلحل،حلنعشووودألحلمووودلحل احلس اذمووواحلكمووواحل لالوووا:حل كع وووانحل

حل.حلا رسحلف ذسحلفدلحلسجبحلنأراهلاحلعشدلحلأخد 
 ( (1)صال  الغكيا  )

فو ذسحلسوبمحلحل(3)حل«س أهحلحلاللهم مالك الملكحل»:حل كع انحلسحلك حل كعهحلسكضاحتهحلنعشدحلمدستحلل حل
سكبذومحلاو حلعبوىحلمموبحلنيوحل:حل احلسغضدحلنس  محلنأنوتحلخورحلسكودسا حل،حلنعشودحلمودستحل:حلأراوحلعشدسحل

لدي وهدب لدي ملكدا خ  كوغدي خحدد مدن بنددي إ دك ح دت رب اغفر حل)حل:ممبحل،حل حلأ جبحلنأرواوحل
حل.حل(حلالوهاب

 (صال  ارر   )
حلوحلعشوودحل  كع ووانحلسحلكوو حل كعووهحلسكضاحتووهحلنمخووئحلعشوودحلموودلحلسووا لحللوودألحلنلعووبحلسك  ووبالمحلأ ووبو

حل.حلسكبذمحلأغنينحللضلبكحلعلحلخبرك:حل،حل حلأ جبحلنأراوحلعشدحلمدستحلحل6عبىحلسكن حل:حلمدستحل
 (صال  ارر   )

حل)حلىلحلسكضاحتوهحلمودلحلنسكضبوقحلعشودحلمودستحل،حلنسحلسكثانالوهحلسكضاحتوهحلمودلحلنأرودأحلسحلس نحل:حلأ للحل كعواتحل
عشوودحلحل(7)حل( خلحلحلآمدن الرسددوأحل)عشودحلموودستحلنيأوهحلسك دسوووحلعشودحلموودستحلنحلحل(حلقدل  ددا ح هدا الكددافرول

سوونحانحلسهللحلألووبحلس لووبحل،حلسوونحانحلسهللحلسكاس ووبحل:حلموودستحل،حلفوو ذسحلسووبمحلسحلسكوودكع  حلأروواوحلعشوودحلموودستحل
،حلسووونحانحلسهللحلسكوووايحل فووولحلسك وووماستحلل ووورحلعموووبحل،حلس  ضوووددحللوووالحلس  وووبحلسووونحانحلسهللحلسكضوووددحلسك ووومبحل

إ ددا حل)اوا نهحلن حلنكووبحل،حلنسحلسكثاكثوهحلسكضاحتووهحلموودلحلنحلأهلواكمحلاووالثحلموودستحل،حلنسحلسكدسلعوهحلسكضاحتووهحلموودلحلنحل
حل»:حلاووالثحلموودستحل،حلفوو ذسحلفوودلحلسووجبحلنأروواوحلسحلسووجادهتحلسوونلحلمووودستحلحل(حلإذا زلزلددتحل)نحلحل(حلح زلكدداه

حلسكبذمحل هحلأسلكك
حل__________________

حل.حلس ك ضاةحلنسكال ا حلأألا:حلوحلسك ناةحلوحلك المحلوحلس ك ضاةحلنسكال ا حل،حلنس ممحلمن حلسك نالهحلوحللاكلمحلنسك  دحلوحلحل1
حل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل3
حل.حل356نحلحل351س أهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل7
حل
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حل»:حل،حل حلأدفوولحل أسوو حلنأروواوحلعشوودحلموودستحلحل«حلسك ال وورحلسحلكوو حلع وورحلفوو نحلتال وورحلسكع وورحلعبالووكحلأ وور
حل.حل(1)حل«وحل امحلسك ا لحلوحلحلله الحمد رب السمواح ورب اخر فل

 (صال  الد ن  )
أروودأحلسحلس نىلحلسنمووبحلموودلحلنس عوواذت حلعشوودحلموودستحلنحللوو حلهوواحلسهللحلأ ووبحلعشوودحل:حلس لوولحل كعوواتحل

عشودحلمودستحل،حلنحلحل(حلقل  دا ح هدا الكدافرولحل)حلمدستحل،حلنسحلسكثانالهحلسنمبحلنيأهحلسك دسوحلعشدحلمدستحلن
حل)حلسحلسوووبمحلسووونححلكمووواحلهووواحلمثنوووتحل،حلنسحلسكدكعوووهحلسكثاكثوووهحلسنموووبحلمووودلحلنيمووولحلسكدسووواوحلعشووودحلمووودستحلفووو ذ

[حلاوالثحلمودستحلحل(حلإ ا حعطيكاك الكوثرحل)حلنحلسكع دحلاالثحلمدستحلن]حلاالثحلمدستحلحل(حلحلهاام التكاثر
اوالثحلمودستحلحل«حل ذسحل كلكوتحل»حلاالثحلمودستحلنحل«حل ناحلأنلكناهتحل»حلمدلحلنحل«حلسنمبحل»حل،حلنسحلسكدكعهحلسكدسلعه

حل.حلادهتحلكماحلهاحلمثنتحلماحلتربم،حلف ذسحلسبمحلسجبحلنأراوحلسحلسج
 (صال  الجائع  )

 احلأ عموينحلفو هحلطوواولحل:حلمولحلكوانحلطاوعوواحلف وبىحل كع و حلنلواوحل:حللواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل
حل.حلأ عم حلسهللحلملحلساع  

حل.حلدعاةحلسكدط حل خال حلل ذدحلسك ال حلجدحل كال حلسكد قحلنأبفلحلعن حلسكنالة:حللاوحلحل7علحل
أووواحل:حل)حللووايلحل:حلسجلووايفحل،حلفرووواوحلهلوواحلفشوو تحلحل6 ىلحلسكنوو حلحل3طوواةتحلفا موووهحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل

حل.حلنأمدهاحلأنحلتبعاحلل (حلحل6مشنلحلسجلاعهحلنأاحل سفلحلسكايعهحل حلفلحلفا مهحللنتحلممبحل
 (صال  في استجالب الرز   )

أووواحل سووواوحلسهللحل هحلذنحلعالووواوحلنعبووووحلدأووولحلنلوووبحلسسووو بحل وووايلحل:حلفرووواوحلحل6طووواةحل طووو حل ىلحلسكنووو حل
دأوينحلنأسو ع حللو حلعبوىحلعالوايلحلفرواوحل سواوحلفعبمينحلدعاةسحلأدعاحلسهللحلعلنط حلل حلأود لينحلمواحلأللوىحللو حل

أووواحل:حلأووواحلعنوووبحلسهللحلتايووولحلنسسووون حلنيووواةكحل،حل حلاووو حل كع ووو حلتووو محلسكدكوووايفحلنسك وووجادحل حللووو حل:حلحل6سهللحل
ماطووبحلأوواحلنس ووبحلأوواحلكوودميحلأتاطوو حل كالووكحلمحمووبحلننالووكحلنوو حلسكداووهحل،حلأوواحلممووبحلأوواحل سوواوحلسهللحل هحلأتاطوو حل

حللكحل ىلحلسهللحل  حلن لكحلن احلك حلسوةحل،حلنأسلككحلسكبذمحل
حل__________________
حل.حل76نحلحل71س أهحل:حلوحلسا لحلسجلااالهحلحل1
حل
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أنحلت وبوحلعبووىحلمموبحلنأهوو حللال و حلنأسوولككحلنضحوهحلكدميووهحلمولحلنضحاتووكحلنف حواحلأ وورسحلن  لواحلنسسووعاحلأملحل
حل.حلل حلسعثوحلنأللوحلل حلدأينحلنأس ع حلل حلعبىحلعالايل

 (صال  ارر  للحا ا  )
 وو حلل ووا لحلس بووكحلنتنلأوو حل ذسحلملووىحلابوو حلسكبالوو حلفروومحلناوو حل كع:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
أوواحل احللووبحلنامووتحلسكعالووانحلنغووا تحلسكنجووامحلنأنووتحلسنوووحلسكرالووامحل حلتلخوواكحل:حلسك ووجبلحل حلسدعوو حلنلوو حل

سوونهحلن حلنووامحل،حلكوولحلأوواس يحلعنووكحلكالوو حلدساحلن حل وواةحلذستحلألوودساحلن حلأ محلذستحلمذووادحلن حلهوودحلجلوووحل
 ال حلف ووو حلن حل بموواتحللعلووذاحلفووواقحللعووئحل،حلأووواحلاوودأكحلس لوودس حلنغالووواثحلس  وو  الث حللدا وووكحلأسوو 

عبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسلووئحليلحل اطووهحلكوواسحلنكوواسحلن حلتووددهحلخاونوواحلن حلمدنموواحلأوواحلأ  وومحلسكوودسا حل
حل.حلف هناحلسحلللاةحلسناطاتحلكذخاحللاكالب

 (صال  الشد   )
:حلت بوحلماحللبسحلككحل،حلفو ذسحلفدغوتحلفاك وقحلخوبكحلنطنالنوكحللوا  محلنلو حل:حلحل7لاوحلسك ا محل

 حلسنوا حلعذواديحلفضوداحلعوينحلاوالثحلمودستحل،حلأاحللالحلك حليعالشحل،حلأاحلماوحلكاحلطنا حللبحلن روكحللبو
أوواحلموواوحلكوو حلطنووا حلأوواحلمعوولحلكوو حلذكالوو حللووبحلن رووكحلأعالوواحل:حل حليوولحلخووبكحلس ميوولحلعبووىحلس  محلنلوو حل

اربيحلفضداحلعينحلاالثحلمدستحل،حل حلترب حلخبكحلس أ دحلنتراوحلمث حلذككحلاوالثحلمودستحل،حل حلتلولحل
لا وو حل  حلحلأسووذبحلأنحلكو حلمعنووادحلموولحلحتووتحلعدسوكحل ىلحللوودس حلأ يووك:حلطنذ وكحلعبووىحلس  محلنتروواوحل

سكبذومحلأنوتحلسنووحل:حلنطذكحل،حلتعبمحلكدليتحلفضداحلعينحلاالثحلمدستحل،حل حلسطبئحلنأنتحلم رتس حلنلو حل
سكرالامحلسكعبوحلسكع المحلسنواكقحلسكنوا  حلسحملالووحلس مالوتحلسكنوب حلسكنوبألحلكوكحلسك ودمحلنكوكحلسنموبحلنكوكحلس ولحل

أ ولحلكو حلحلحلنككحلسجلادحل،حلن بكحل حلسدأكحلككحل،حلأاحلنس بحلأاحلأ بحلأاحلامبحلأاحلملحلملحلأببحلنملحلأاكبحلنمل
عبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلسك ووادل حلنسفعوو حل[حلسكبذوومحل]حلكضوواسحلأ ووبحلكوواككحلسهللحل  حلاووالثحلموودستحلاوو حل

حل.حل حلكاسحلنكاس
 (صال  المظلو   )

:حلت ووبوحل كع وو حلموواحلسووتتحلموولحلسكروودينحلنت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيكوو حلموواحللووب تحلعبالوو حل،حل حلتروواوحل
حلأنب انحلسكبذمحل نحلككحلأاماحلتن رمحلفال حلكبم بامحلملحلسك املحلك لحلهبعوحلنطلعوحل حل
حل(حلحل33م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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 حلسك ووربحلعبووىحلأناتووكحلن بمووكحلنلووبحلعبمووتحلأنحلفالنوواحل بمووينحلنسع ووب حلعبوووحللراتوو حلعبووىحليووعضوحل،حل
نلااوووومحلسجلنووووالدلحلننااوووودحلس  بووووام حلأنحلتدأوووو حللووووب تكحل[حلنلاسوووومحلس   سقحل]حلفلسوووولككحلأوووواحل احلسكعووووللحل

حل.حلأل متحلعبالكحلأاحل احلسكعللحلسك اعهحلسك اعه
 (صال  ارر   )

أسون حلسكايواةحل:حل نحلفالنواحل واملحليلحل،حلفرواوحل:حللبتحلكو حل:حل لحلسك ضا حلأدفع حللاوحلممبحلللحلسن
سكبذوومحل نحلفالنوواحل بمووينحلنل ووىحل:حلناوو حل كع وو حلنأاوولحلعبووىحلسهللحلتعوواىلحلناوو حلعبووىحلممووبحلنيكوو حل حللوو حل

حل.حل(1)فضعبتحلفلاال حلسكايححل:حلعبوحلفالب حللضردحل حلفربهتحلنل اةحل حلت رتهتحل،حللاوحل
سكبذومحل هحلم بوامحل:حل بمحلف ايلحلناوبىحل كع و حل حللواوحلحلماحلملحلمؤمل:حلنسحل نسأهحلسخد حللاوحل

حل.حلفان  دحلنس تحل  حلعج حلسهللحلتعاىلحلك حلسكن د
 (صال  ارر  للمهماح  )
كووانحل ذسحل لنوو حلأموودحلكوونئحلأن ووشحلاالالوو حلنأسوون حلسكايوواةحلناووعبحلحلحل8 نيحلأنحلعبوووحللوولحلسن وو حل

حلسكثانالوهحلسنموبحلن،حلنسحلحل(حلإذا زلزلدتحل)حلأعبىحلسطح حلف بىحلأ للحل كعاتحل،حلأرودأحلسحلس نىلحلسنموبحلن
،حلنسحلسكدسلعوهحلسنموبحلنحلحل(حلقل  ا ح ها الكدافرولحل)حلنحل«حلسنمبحل»حل،حلنسحلسكثاكثهحل(حلإذا  اء  صر اهللحل)

سكبذومحل هحلأسولككحللل اووكحلسكويتحل ذسحلدعالوتحلفواحل:حلل حلهاحلسهللحلأ بحل حلأدفلحلأبأ حل ىلحلسك ماةحلنأراوحل
قحلس  يو حلكبضوداحلسنضدطوتحلعبىحلم اكقحلألاساحلسك ماةحلكبضو ححلسنض حوتحلن ذسحلدعالوتحلفواحلعبوىحلملواو

نأسلككحللل اوكحلسكيتحل ذسحلدعالتحلفاحلعبىحلألاساحلسكع دحلكبال دحلتال ودتحلنأسولككحللل اووكحلسكويتحل ذسحل
دعالووتحلفوواحلعبووىحلسكرنووا حلكبنشووا حلسن شوودتحل،حلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنسلبنووينحللرلوواةحل وواطيتحل،حل

حل.حلهللحلتعاىل ذسحلنسهللحل حلألنوحللبم حل رحلترلىحل اط  حل نحلساةحلس:حلحل8لاوحلعبوحلسللحلسن  حل
 (صال  ارر   )

سكبذووومحلأانوووتحل طووواةكحلسحل:حلت وووبوحل كع ووو حلكالووشحلسوووتتحل،حل حلترووواوحل:حللووواوحلحل7عوولحلسك وووادقحل
حل.حللب حلنسلطلحل طاةحلملحلساسكحلعينحل رحل حلأ طاحل  حل أاكحلن حلأاقحل  حللك

حل__________________
حل.حلسكربص:حلوحلسكايححلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل
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 (صال  طلب الولد  )
 ذسحلأ دتحلسكاكووبحلف ايوولحلنيوواةسحلسوال احلناوو حل كع وو حلن  وونذماحل:حلوحللواحل7عولحلأموورحلس ووؤمن حل

سكبذوومحل:حلأسوو  ضدحلسهللحل  ووب حلنسوونع حلموودلحل،حل حلت وولحلسمدأتووكحلنلوو حل:حلنسسووجبحللعووبياحلسووجبلحلنلوو حل
،حلفووو نحلسهللحلأضعووو حلذكوووكحلن حلتشوووكحلسحلذكوووكحلفووو هحل[حلحل6مموووبحل]حلس  لوووينحلنكوووبسحل  الووو حللاسووومحلننالوووكحل

نأمدتوووكحللاك ووواللحلنلوووبحل عوووتحلحل(1)حل(حلب المتطهدددر نو حدددحل):حلأمدتووكحللووواكطذا حلنلوووبحللووواوحلسهللحلتعووواىلحل
ألوداحلمواحلأ وانحلسكعنوبحلمولحل لو حل ذسحل يهتحلسواطبسحلن سكعواحل،حلنأمدتوكحللا سو  ضا حل:حلأرواوحلحل6 ساوحلسهللحل

و مدددام ،حلحل رسدل السدماء علديكم مددرارا،حلحلحستغفروا ربكم إ ه ادال غفداراحل):حلنلبحللاوحلسهللحلتعاىلحل
(حل نحلت ووو  ضدحلهلووومحلسووونع حلمووودلحلفبووولحلأ ضووودحلسهللحلهلووومحل)حلحل:حل6نلووواوحلتعووواىلحلكننالووو حل.حل(3)حل(حلبدددأمواأ وبكدددين

حل.حلفلمدتكحلأنحلتلأبحلعبىحلسك نع 
 (صال  الخوف من الظالم  )

سغ   حلنا حل كع  حلنسكششحلعلحل كن الكحلنسطعبذماحلساحلأبووحلس  وبىحلنلو حلماووهحلمودلحل:حللاوحل
غثوينحل حل ك حل  حلأنتحللدا كحلأس  ال حلف  حلعبىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأ[حلأاحل وحل]حلأاحل وحلأاحللالامحل:حل

أسلككحلسكبذمحلأنحلت وبوحلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأنحل:حلسك اعهحلسك اعهحل،حلف ذسحلفدغتحلملحلذككحلفر حل
تبطشحليلحلنأنحلت ب حليلحلنأنحل  دحليلحلنأنحلختبيفحليلحلنأنحلت البحليلحلنأنحلت ضالينحلمؤنهحلفوالنحللولحلفوالنحل

حل.حلأامحلأ بحل9،حلف نحلهاسحلكانحلدعاةحلسكن حل
 (صال  الكفا ا  )
مولحلكانوتحلكو حل اطوهحل ىلحلسهللحل:حللواوحلحل(7)سكنلنفوديحلمدفاعواحلعلحلأ حلعنبحلسهللحلسن  حلللحلمموبحل

:حلتعاىلحلأ    حلكالبهحلسجلمعهحللعبحلن شحلسكبال حلنأليتحلم والهتحلنأ وبوحل كع و حل،حلأرودأحلسحلسكدكعوهحلس نىلحل
أ د هاحلماووهحلمودلحلنأو محلسحلس اووهحل ىلحليخودهتحلنأرودأحلسوا لحلحل(حلإ اك  نود وإ اك  ستنينحل)حلسنمبحلف ذسحللب 

حلكلحلنأ جبحلنأ نححلسك ا البحلمدلحلنس بلحل حلأدحل
حل__________________

حل.حل333يأهحل:حلوحلسا لحلسكردلحلحل1
حل.حل11نحلحل11نحلحل9س أاتحل:حلوحلسا لحلناححلحل3
وحلهوواحلألوواحلعنووبحلسهللحلسن وو حللوولحلعبوووحللوولحلسووضالانحللوولحلخاكووبحلسكنلنفووديحلارووهحلطبالوو حلموولحلأاووحالناحلنكوو حلك وو حلفبعوو حلموواحلسحلحل7

حل.حلسك  ااحلملحلكان حلسللحلممبحلسذاحلملحلسكن ا 
حل
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 بوحلسكدكعوهحلسكثانالوهحلعبوىحلهالتوهحلنأوبعاحلفواسحلسكوبعاةحل،حلفو ذسحلفعو حلذكوكحلللوىحلسهللحلفالذاحلسنعهحلسنعهحلنأ
سكبذوومحل نحلأ ع ووكحلفاحملمووبلحل:حلنسكووبعاةحل.حل اط و حلأكن ووهحلكاونووهحلموواحلكانووتحل  حلأنحلت ووانحلسحللطالعوهحل  ووم

ككحلن نحلع ال كحلفانجهحلككحل،حلمنكحلسكدنححلنمنكحلسكضداحلسنحانحلملحلأنعمحلنسو دحل،حلسونحانحلمولحل
بحلع ال كحلف هحللبحلأ ع كحلسحلأ  حلس سالاةحل كالكحلنهواحلس ميوانحللوكحللب حلنغضدحل،حل هلوحل نحلكنتحلل

ملحلأختاحلككحلنكبسحلنملحلأديفحلككحلسدأ احلمناحلمنكحلل حلعبوحل حلمناحلمينحللو حلعبالوكحلنلوبحلع وال كحلأواحل هلووحل
عبىحلغرحلنط حلس  الدلحلن حلسندناحلعلحلعنادأ كحلن حلسجلحوادحلكدلالال وكحلنك ولحلأ عوتحلهواسيحلنأ كوينحل

فووو نحلتعووالينحلفنوووانا حلغووورحل ووواملحلن نحلت ضووودحليلحلنتوووداينحلف نوووكحلحلسكشووالطانحلفبوووكحلسنجوووهحلعبووووحلنسكنالوووان
أواحليمنواحلمولحلكو حلسووةحلنكوو حل:حلطواسدحلكودميحل،حلأواحلكودميحلأواحلكوودميحلأواحلكودميحل ورحلأنرطولحلسكونضئحل،حل حلأروواوحل

سووةحلمنوكحلخوواوشحل وا حلأسوولككحلللمنوكحلموولحلكو حلسوووةحلنخوا حلكوو حلسووةحلمنووكحلأنحلت وبوحلعبووىحل
دحلموواحلأنعمووتحللوو حلعبوووحل وورحل حلأخووا حلممووبحلنيكوو حلنأنحلتعطالووينحلأمانوواحلكنض وووحلنأهبوووحلننكووبيحلنسوواو

أ ووبسحلن حلأ ووا حلموولحلسوووةحلألووبسحل نووكحلعبووىحلكوو حلسوووةحللووبأدحلن  وونناحلسهللحلننعوومحلسكاكالوو حل،حلأوواحلكوواسحل
 لوودسهالمحل وودندحلنأوواحلكوواسحلماسووىحلفدعووانحلأسوولككحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأنحلت ضالووينحلسوودحل

أ وجبحلنأ ولوحلسهللحلحلفالنحلللحلفالنحلنأ   ضوحلسدحلملحلخيوا حلسودهتحلف نو حلأ ضووحللو ذنحلسهللحلتعواىلحل،حل 
 اط وو حلنأ لووديفحل ىلحلسهللحل،حلف نوو حل نيحلأنوو حلموواحلموولحلمووؤملحلن حلمؤمنووهحلاووبىحلهوواهتحلسك وواللحلندعوواحلفوواسحل
سكبعاةحلخاك احل  حلف حوتحلكو حلألواساحلسك وماةحلكالطالوهحلنأطالو حلسحلنل و حلنذكوكحلمولحلف و حلسهللحلعبالنواحل

حل.حلنعبىحلسكناس
 (صال  الذااء و ود  الحفظ  )

ت  و حلللعضودسنحلسنموبحلنيأوهحلسك دسووحلنحل نواحلأنلكنواهتحل:حلحللواوحل8علحلسبأدحلأدفع حل ىلحلسك ادل حل
نحللو حلهواحلسهللحلأ وبحلنس عواذت حلسحل نواةحلن الوشحل،حل(حلتنوا كحل)حلسنشودحلنحل[حلسونححل]حلنحلأئحلنحلسكاسلعوهحلنحل

نعشودلحلمثالالو حلحل(1) حلت   حلذككحلماةحل ملمحلأنحلماةحلس طدحلأنحلماةحلن الشحل حلتبرىحلعبال حلمثراك حلكنانواحل
لع حلحتتحلسك ماةحللاكبال حلنتللحلعبوىحل أسو حل بأوبلحل،حل حلأ وبوحلس دسحلنعشدلحلمثالال حلع الحل،حل حلت

حليخدحلسكبال حل كع  حل،حل
حل__________________

حل.حلسك نب :حلوحلسكبنانحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل
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مخ و حلمودلحلفو ذسحلفدغوتحلمولحلاوالتكحلسودلتحلس واةحلحل(حلقل هو اهلل ححددحل)حلتردأحلسحلك حل كعهحلسنمبحلن
حل.حلعاىلعبىحلماحلناض  حل،حلف ن حلطالبحلعداحلكبحضلحل نحلساةحلسهللحلت

 (صال  لحفظ القرآل  )
س نىلحلفاحتوهحلسك  وااحلنحلأوئحلنسكثانالوهحل[حلترودأحلسحل]حلا حلكالبهحلسجلمعهحلأنحلأامذواحلأ لولحل كعواتحل،حل

 وومحلسكووبخانحل،حلنسكثاكثووهحل وومحلسك ووجبلحل،حلنسكدسلعووهحلتنووا كحلس بووكحل،حلفوو ذسحلسووبمتحلفااووبحلسهللحلنساوولحلعبالوو حل
حلوحلنسسوو  ضدحلكبمووؤمن حلماووو حلوحلاووبىحلسهللحلعبووالذم سكبذوومحلس طوودهحل:حلهحلموودلحل،حل حللوو حلناو حلعبووىحلسكنوو حلنيكوو 

لوورتكحلمعااووالكحلألووبسحلموواحلألرال ووينحلنس اووينحلموولحلأنحلأت بووشحل بوو حلموواحل حلأعنالووينحلنس  لووينحل  وولحلسكن وودحل
فالماحلأديالكحلعينحل،حلسكبذمحللبألحلسك وماستحلنس  محلأواحلذسسجلوالوحلنس كودسمحلنسكعوللحلسكويتحل حلتودسمحلأواحلسهللحل

حل ضولحلك الوكحلس نولوحلعبوىحل سواككحلأسلككحلاالككحلنلنا حلنطذوكحلأنحلتبولمحللبو [حل  المحل]حلأاحل الحل
نتووود لينحلأنحلأتبووواهتحلعبوووىحلسكنحووواحلسكوووايحلأديوووالكحلعوووينحل،حلسكبذووومحللوووبألحلسك وووماستحلنس  محل،حلذسسجلوووالوحل
نس كوودسمحلنسكعوولحلسكووايحل حلأوودسمحل،حلأوواحلسهللحلأوواحل اوولحلأسوولككحلاالكووكحلنلنووا حلنطذووكحلأنحلتنووا حلل  الووكحل

هحلنترواأينحلعبوىحلذكوكحلل ديحلنتطبقحلل حلك اهحلنتضودححللو حللبو حلنتشودححللو حلاوب يحلنت و عم حللو حللوب
نتعالنوينحلعبالوو حلف نو حل حلأعوو حلعبوىحلسنوورحلغووركحلن حلأافوقحلكوو حل  حلأنوتحل حل وواوحلن حللوالحل  حللوواهللحلسكعبوووحل

حل.حلسكع الم
 (صال  الضالا ودعاؤها  )

 نحل:حلهووواسحلسكوووبعاةحلنلووواوحلهلمووواحلحل8عبووومحلعبالووواحلنفا موووهحلحل6أنحلسكنووو حل:حل ن حلطوووالدحلس ن وووا يحل
يوبتحلك مواحليواكهحلفا  وناحلسكايواةحلناوبالاحل كع و حلحلنلكتحلل ماحلم النهحلأنحلخض ماحلطا حلسبطانحلأن

أاحلعاملحلسك ال حلنسك دسودحلأاحلمطايفحلأاحلعبالمحلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأواحلسهللحل،حل:حلنس فعاحلأأبأ ماحل ىلحلسك ماةحلنلا حل
أاحلها محلس  لساحلحملمبحل،حلأاحلكاوبحلفدعانحل اسىحل،حلأاحلمنجوحلعال ىحلمولحلأأوبيحلسك بموهحل،حلأواحلةبوصحل

أعرووااحل،حلأوواحلكاسووشحليوودحلأأووااحل،حلأوواحلمنجوووحلذيحلسكنووانحلموولحلحللووامحلنوواححلموولحلسك وودقحل،حلأوواحل س وومحلعنووبهت
سك بماتحل،حلأاحلفاع حلك حلخرحل،حلأاحلهادأاحل ىلحلك حلخرحل،حلأاحلدس حلعبىحلكو حلخورحل،حلأواحليمودحلل و حلخورحل
،حلأوواحلخووواكقحلسنووورحلنأووواحلأهووو حلسنووورحلأنوووتحلسهللحل غنووو حل كالوووكحلفالمووواحللوووبحلعبموووتحلنأنوووتحلعوووالمحلسك الوووااحل،حل

حل.حلاطهحلفالانحل نحلساةحلسهللحلتعاىلأسلككحلأنحلت بوحلعبىحلممبحلنيوحلممبحل،حل حلسالحلسن
حل
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 (ما  تنود عكد رؤ ا الهالأ  )
 ىلحل(حلسهللحلممووبحلعبوووحلفا موووهحلسن وولحلسن ووو حل)حلت  وو حلعبووىحلأوووبكحلسكال وود حلل وونالهحلميالنوووكحل

سكبذووومحل نحلسكنووواسحل ذسحلن ووودنسحل ىلحل:حل ىلحليخدهووواحل،حل حلترووواوحلحل(حلقدددل هدددو اهلل ححددددحل)حليخووودهمحل،حلنت  ووو 
كحللعلوذمحللونعئحلن هحلن ودتحل ىلحلأ اووكحلنسسومحلننالوكحلسهلوالوحلن ودحللعلوذمحل ىلحلنطواهتحللعوئحلنأ وربحل

ننكالووكحلنأنكالاوووكحلن ىلحلك الووكحلفوواعطينحلكوو حلسكووايحلأ وو حلأنحلتعطالنالوو حلموولحلسنوورحلنساوود حلعووينحلكوو حل
سكوايحلس و حلأنحلت وودف حلعوينحلمولحلسكشوودحلن دهحلمولحلفلوبكحلموواحلأنوتحلأهبو حلن حل وواوحلن حللوالحل  حللوواهللحل

حل.حلسكعبوحلسكع الم
 ( سخا رقنا  )

حلسطا حلسك  ااحلأنحلسكدلعهحلس ش مبهحلعبوىحلسناطوهحل ورحل حلخيبواحلت   حللربمحل حلسوةحلفال حلل 
ممبحلنعبوحلنسنلدحلألواتدساحل،حلل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل:حلسطدحلمنذاحلملحل د حلملحلهاهتحلسندن حل

س بكحلسنقحلس ن حل نحلسهللحلنعبحلسك الدألحلةدطاحلساحلأ دهانحلن  لاحلملحل ال حل حلي  ونانحل نحلسهللحلهواحل
ن أوووواكمحلموووولحلسكوووواألحل حلخووووا حلعبووووالذمحلن حلهوووومحليلنووووانحل،حلسكبذوووومحل هحلسك ووووماللحلسكعبووووالمحل،حلطعبنوووواحلسهللحل

أسلككحلهقحلممبحلنعبوحلنفا موهحلنسن ولحلنسن و حلنعبووحلوحل ىلحلأنحلترواوحلوحلنسنجوهحلنسنبوشحلسكرواومحل
س ن  وووودحلاووووباستحلسهللحلعبووووالذمحلنسووووبمحلت ووووبالماحلأنحلت ووووبوحلعبووووىحلممووووبحلنيوحلممووووبحلنأنحلتال وووودحلأمووووديحل

حل.حلينحلسدهتحللدا كحلأاحلأ  محلسكدسا نت ذب حليلحلنت بن حليلحلنتد لينحلخرهتحلنت د حلع
 (الماح حقاأ عكد رتم القرآل   )

:حلأموودهحلأنحلأدعوواحلفوولحلعنووبحلخوو محلسكروودينحلحل6 نالوو حل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل
ن خووووالصحلس ووووالن حلنمدسفرووووهحلس لوووودس حلنسسوووو حراقحل روووواوقحلحل(1)سكبذوووومحل هحلأسوووولككحل خنوووواتحلس  ن وووو حل
هحلموولحلكو حل  حلننطووااحل ا وكحلنعوولسومحلم ضدتوكحلنسكضووا حللاجلنووهحلس ميوانحلنسك نالمووهحلمولحلكوو حللودحلنسك ووالم

حل.حلنسكنجالحلملحلسكنا 
حل__________________

حل.حلنلشدحلس  ن  :حللاوحلسهللحلتعاىلحل.حلسنلايفحلنسنشايف:حلوحلس خناتحلحل1
حل
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 الفصل الخامس
 (في  وادر من اخدعيا  )

 (في الدعاء عكد حرذ المصحف  )
سكبذووومحل هحل:حلاوحللنوو حلأنحلأروودأحل وو حلألخوواحلس  ووحشحل ذسحللوودأحلسكروودينحللووحل7كووانحلألوواحلعنووبحلسهللحل

أسووذبحلأنحلهوواسحلك الووكحلس نوولوحلموولحلعنووبكحلعبووىحل سوواككحلممووبحللوولحلعنووبحلسهللحلنكالمووكحلسكنووا قحلعبووىحل
ك ووانحلننالووكحلطعب وو حلهادأوواحلمنووكحل ىلحلخبرووكحلن وونالحلم  ووالحلفالموواحللالنووكحلنلوو حلعنووادكحل،حلسكبذوومحل هحل

الووو حلف وودسحلنف وووديحلفالوو حلسع نوووا سحلنشوودتحلعذوووبكحلنك الووكحل،حلسكبذووومحلفاطعوو حلن وووديحلفالوو حلعنوووادلحلنلوودسةيتحلف
نسطعبووينحلسوولحلأتعوولحللنالووانحلماسع ووكحلفالوو حلنأط نوو حلمعااووالكحلن حلتطنوولحلعنووبحللوودسةيتحلعبووىحللبوو حلن حل
عبىحل عوحلن حلفع حلعبىحلل ديحلغشوانلحلن حلفعو حللودسةيتحللودسةلحل حلتوبلدحلفالذواحل،حللو حلسطعبوينحلأتوبلدحل

حلهوا سحل نوكحلأنوتحلسكودم حليأات حلنأ  امو حليخواسحللشودسولحلدأنوكحلن حلفعو حلن وديحلفالو حلغضبوهحلن حللودسةيت
حل.حلسكد الم

 (في الدعاء عكد الفراغ من قراء  القرآل  )
فبوكحلسنموبحلحل7سكبذمحل هحللبحللدأتحلماحلللال  حلملحلك الكحلسكايحلأنلكوتحلعبوىحلننالوكحلسك وادقحل

 لنوواحل،حلسكبذوومحلسطعبووينحلسوولحليوو حل الكوو حلنيوودمحل دسموو حلنأووؤملحلمح موو حلنم شوواف حلنسطعبوو حليلحلين وواحلسحل
ينحلسوووولحلتدلالوووو حلل وووو حليأووووهحللدأهوووواحلد طووووهحلسحلأعبووووىحلعبالوووو حليموووو حل احللوووربيحلنين وووواحلسحل شووووديحلنسطعبوووو

 حل:حلن ذسحل عتحلسالتاحلملحلعلسومحلسكردينحلج حلعبالكحلسك وجادحلنت وجبحلل ورحلت نورحلنترواوحل.حلسكعا  
 كوو حل  حلسهللحل روواحل روواحل،حل حل كوو حل  حلسهللحل ميانوواحلنت ووبأراحل،حل حل كوو حل  حلسهللحلعنادأووهحلن لوواحل،حل حلم وو ن ضاحل

حل.حلنبحلذكال حليعالشحلخاوشحلم  جرحل،حل حلتدفلحل أسكحلنت ربن حلم   ربسحلل حلأناحلع
أواحلسهللحل،حل:حلمولحللودأحلماووهحليأوهحلمولحلأيحلييحلسكرودينحلسواةحل حللواوحلسونلحلمودستحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل

حل.حلفباحلدعاحلعبىحلسك  ا حلفبرذا
 (دعاء فيه اسم اهلل اخاور  )
هتحلذستحلأووامحل ىلحلعنووبحلسهللحللوولحلسووالمحلنعنووبحل9أ سووبينحل سوواوحلسهللحل:حلعوولحلمعوواذحللوولحلطنوو حللوواوحل

حلأاحلعنبحلسهللحلأخربهحلعلحلعشدحلكبماتحل:حلحل9ااعهحلملحلأاحال حلفحلدحل،حلفراوحلسكن حل
حل
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:حلفرواوحلعنوبحلسهللحلحل؟أامحللوا حللو حلسحلسكنوا حلأفوبهلحلسحلسك وا سلحلم  الواحل7عبمذلحلسهللحلعلنط حل لدسهالمحل
فوو هحلأطووبحلااسفوواحلسحلسك ووا سلحلن حلأطووبحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحللوول حلأنووتحلنأموووحلهوو حلأنوولوحلعبالووكحلفووالذلحلسوووة

هووو حلعبمذووولحلسهللحل:حلحل9نهووووحلعشووودحلدعووواستحلفوووالذلحلسسووومحلسهللحلس ع ووومحل،حلفرووواوحل سووواوحلسهللحلحلسك بموووات
نمواحلفوبحل:حلحل9،حلفرواوحلسكنو حلحل7مواحلعبمذولحلسهللحلتعواىلحلغورحل لودسهالمحلسنبالو حل:حلفرواوحلحل؟7تعاىلحلماسوىحل
أاحل ساوحلسهللحلنملحلأ و طاللحلأنحلأنبو حلااسفواحلغورحلأهحلأطوبحلسحلسك وا سلحل:حللاوحلعنبحلسهللحلحل؟ااسفاحلسحلسك ا سل

 الاحلماحلملحلعنبحلمولحلسهللحلعبالو حلنطعو حلهوؤ ةحلسك بمواتحلسحللبنو حل  حلطعو حلسكنوا حلسحلل ودهتحلنسكالرو حلم 
سحللبنوو حلنسوودححلاووب هتحلكالميووانحلنطعوو حلكوو حلنووا سحلموولحلعب وو حل ىلحلسكعوودشحلأوو ال حلنأنوواهوحللوو حلمالو  وو حلسحلحل
ك حلأامحلمدت حلنجعو حلسن موهحلسحلك وان حلنأد لو حل ضولحلك الو حلن نحلملحلأ ولحل دأ واحلعبالو حلنأضرذو حلسحل

كوبألحلنأروا حلسحملنوهحلكو حلسحللبوااحلعنوادهتحلنأؤمنو حلمولحلعواساحلسكروربحلنف نوهحلسكوبطاوحلنأؤمنو حلمولحلسكضووليفحلس
س كووربحلأوووامحلسكرالاموووهحلنيشووودهتحلسحل موودلحلسكشوووذبسةحلنأ دمووو حلسهللحلنأعطالووو حلموواحلأعطووووحلس ننالووواةحلل دسم ووو حلن حل
خيوووا حل ذسحلخوووا حلسكنووواسحلن حليووولنحل ذسحل ووولنحلسكنووواسحلنأ  ووو حلعنوووبحلسهللحلاوووبأراحلنيشووودحلأوووامحلسكرالاموووهحل

أوامحلسكرالاموهحلن حلأ ولوحلل بوكحلسكوبعاستحلسوالتاحلحل7نلبن حلساكلحلمطمتلحلنهاحلسلحلأ  املحلمولحل لودسهالمحل
  حلأعطوواهتحلسهللحلنكوواحلأل وومحلعبووىحلسهللحل لوودحلل ووم حلنجووان حلسكوودالحلسحلدس حلسجلووالوحلنكوو حلأطوودحلكوو حلسووذالبحل

طنوهحلعوبنحل:حللواوحلحل؟نمواحلدس حلسجلوالوحلأواللحلسوالم:حلحل9سس شذبحلمنواحلأوامحلخبروتحلسكوبنالاحل،حللواوحلسكنو حل
فعبمنوواحلأوواحل سوواوحلسهللحل،حل:حلاحلمايوولحلعوودشحلسكوودالحل احلسكعووللحلنهوواحلسحلطوواس حلسهللحل،حللوواوحلسلوولحلسووالمحلنهوو

ف ووودنسحلسوووجبسحل،حلفبمووواحل:حلخووودنحلهللحلسووجبسحل،حللووواوحل:حلحل9لووواوحلسكنووو حلحل؟نموولحلعبالنووواحلكمووواحلمووولحلسهللحلعبالووك
أاحلسهللحلأاحلسهللحلأاحلسهللحلأنوتحلس دهوااحلمنوكحلاالولحلخبروكحلأواحلنوا حل:حللاكاسحل:حلحل9 فعاسحل منسذمحللاوحلسكن حل

سكنووا حلأنووتحلسكووايحلس  جنووتحلدننحلخبرووكحلفووالحلأووب كحلنووا كحلنووا حل،حلأوواحلسهللحلأوواحلسهللحلأوواحلسهللحلأنووتحلسكدفالوولحل
سكايحلس تضعتحلفاقحلعدسكحلملحلفاقحل اوكحلفالحلأ شحلع م وكحلأ وبحلمولحلخبروكحل،حلأواحلنوا حلسكنوا حل
لبحلسس نا حللنا كحلأه حل اوكحلنسس لاةحلللاوكحلأهو حلأ يوكحل،حلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأنوتحلسكوايحل حل

تعاكالوتحلعولحلأنحلأ وانحلكوكحلسودأكحلنتعا موتحلعولحلأنحلأ وانحلكوكحلنكوبحلنت دموتحلعوولحلأنحلحل كو حلغورك
أ انحلككحلسنال حلنفربتحلعلحلأنحلأ انحلككحليبحل،حلفلنوتحلسهللحلسحملموادحلل و حلك وانحلنأنوتحلس عنوادحلسحلحل
ك حلم انحلنأنتحلس اكا حلسحلك حلأنسنحلن مانحل،حلأاحلنا حلسكنا حلك حلنوا حلخاموبحلكنوا كحل،حلأواحلمبوكحل،حلكو حل

حل،حلك حلحلمبكحلأضينحلغركحل،حلأاحلدسوم
حل
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 ووحلميواتحلغوركحل،حلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأواحلسهللحلسكودالحلسكود المحلس اوينحل اوهحلتطضوىحلفواحلغلونكحلنت وشحلفواحل
عاسلكحلنتد لينحلفاحلسوعادلحلمولحلعنوبكحلنحتبوينحلفواحلدس كحلسكويتحلت و نذاحلخرتوكحلمولحلخبروكحلأواحلأ  ومحل

 ووكحلسك وورتحل،حلأوواحلنملحلأذحل(1)سكودسا حل،حلأوواحلموولحلأ ذودحلسجلمالوو حلنسوورتحلسكرنووالححل،حلأواحلموولحلملحلأؤسخوواحللواجلدأدلحل
ع والمحلسكعضوواحل،حلأوواحل  وولحلسك جووان حل،حلأواحلنسسوولحلس  ضوودلحل،حلأوواحللاسووطحلسكالوبألحللاكداووهحل،حلأوواحلاووا  حلكوو حل
 ا حلنأاحلمن ذىحلك حلس ا حل،حلأاحلكدميحلسك ضححل،حلأاحلع المحلس لحل،حلأواحلمن وب حلسكونعمحللنو حلسسو حرالذاحل

حلأنحل حلتشواهتحلخبرووحللاكنوا حل،حلأاحل لاهتحلأاحلسالبسهتحلنأاحلأمالهتحلنأاحلغاأهحل غن اهتحلأسولككحلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأواحلسهلل
نأنحلت ضوودحليلحلنكاسكووبيحللدا ووكحلنأنحلتعطالووينحلخوورحلسكووبنالاحلنس خوودلحلأنووتحلعبووىحلكوو حلسوووةحللووبأدحل]حلحل(3)

حل؟أوواحل سوواوحلسهللحلنموواحلاوواساحلموولحللوواوحلهوواهتحلسك بمووات:حللوواوحل[حلناووبىحلسهللحلعبووىحلممووبحلنيكوو حلسكطوواهدألحل
حلعبوىحلأنحلأ وضاسحلهالذاتحلهالذاتحلسنرطلحلسكعبمحلكاحل ط ملحلمالو هحلسنلحل استحلنسنلحلأ يو :حللاوحل

حل.حل لةحلطلةحلنس بس[حلأكشحل]حلأكشحل[حلك حل]حلااساحلذككحل ىلحلأامحلسكرالامهحل احلناضاسحلملحل
هلووواهتحلسك بمووواتحلااسلووواحلنفلووواو حلكثووورلحل حلي مووو حلذكدهووواحلهذنووواحلسل  ووودناحلعبوووىحلذكووودحلحل6نذكووودحل

حل.حلس ر ادحلةافهحلسك طاأ 
 (في طلب الحا ا  )

لوواهللحلن حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلل وومحلسهللحلنحل:حلموولحلأ سدحلسنوودناحلموولحللال وو حلفبالروو حلعنووبحلخدنطوو حل
نيأوهحلسك دسووحلمولحللو حلأبأو حلنمولحلحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)حلتاكبتحلعبىحلسهللحلنأردأحلسنمبحلنس عواذت حلن
ل ومحلسهللحل:حلن ذسحلأ سدحلسكدطايفحل ىلحللال  حلفبالر حل  حلأوبخ حل.حلخبض حلنعلحلميالن حلنعلحلأ ا هتحلنفال حلنحت  

نأسووذبحلأنحلممووبسحلعنووبهتحلن سوواك حل حلأ ووبمحلعبووىحلنلوواهللحلأسووذبحلأنحل حل كوو حل  حلسهللحلن ووبهتحل حلسوودأكحلكوو حل
سك والمحلعبوىحل:حلأهب حل نحلكانحلسحلسكنالوتحلأ وبحل،حلفو نحلملحلأ ولحلسحلسكنالوتحلأ وبحلفبالرو حللعوبحلسكشوذادت حل

ممبحلللحلعنبحلسهللحلخا حلسكننال حل،حلسك المحلعبىحلس ومهحلسهلوادألحلس ذوبأ حل،حلسك والمحلعبالنواحلنعبوىحلعنوادحل
أسوذبحلأنحل حل كو حل  حلسهللحلن وبهتحل حلسودأكحلكوو حل:حلبالرو حلن ذسحلدخو حلسك واقحلسحلسناطوهحلف.حلسهللحلسك وان 

حل.حلنأسذبحلأنحلممبسحلعنبهتحلن ساك 
حل__________________

حل.حلسجلناأهحلنسكان حل هناحلفدحلسكعراله:حلوحلسجلدأدلحلحل1
حل.حللنح حلفا:حلوحلساهتحلسهللحلنطذ حللاكنا حلحل3

حل
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 (في الحا ا  7ومن دعاء حمير المؤمكين  )
نبووالمحلسك ودميحل،حل حل كوو حل  حلسهللحلن ووبهتحل حلسوودأكحلكوو حلسكعبوووحل حل كو حل  حلسهللحلن ووبهتحل حلسوودأكحلكوو حلس

سكع المحل،حلسنموبحلهللحلسكوايحللنعم و حلتو محلسك واناتحل،حلأواحلهواحل،حلأواحلمولحلهواحلهواحل،حلأواحلمولحلكوالئحلهواحل  حل
حل.حلهاحل،حلأاحلهاحل،حلأاحلملحل حلهاحل  حلها
 (ح ضا في طلب الحا ا  )

لوودسةلحلن حل كووايفحل،حلكووانحلأ حل ذسحلأ ووتحللوو حل اطووهحلأ ووجبحلموولحلغوورحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
هواحلأنواحلذسحلأ  ومحل:حلنماحللاهلاحلمؤملحل  حللاوحلسهللحلط حلطالك حل.حلأاحلأ  محلسكدسا حلسنلحلمدست:حل حلأراوحل

حل.حلسكدسا حلس حل اط ك
 ذسحلخدطوتحلمولحلمنلكوكحلتدأوبحل اطوهحلفوالدأحليأوهحلسك دسووحل،حل:حلأاحلعبوحل:حلحل7كعبوحلحل6لاوحلسكن حل

حل.حلف نحل اط كحلترلىحل نحلساةحلسهلل
ذهووو حلسحل اطوووهحلعبوووىحلغووورحلنيووواةحلفبووومحلتروووئحل اط ووو حلفوووالحلمووولحل:حللووواوحلحل7نعووولحلسك وووادقحل

حل.حلأباملحل  حلنض  
 ذسحلأ سدحلأ ووبكمحل:حللوواوحلحل:موولحلك ووااحلعالووانحلس خنووا حل،حلعوولحلسكديوواحل،حلعوولحليلاووو حل،حلعوولحلعبوووحل

يخووودحلسوووا لحليوحلعمووودسنحلنيأوووهحل:حلسناطوووهحلفبالن ووودحلسحل بنذووواحلأوووامحلسنموووالئحلنكالرووودأحل ذسحلخوووداحلمووولحلمنلكووو حل
نأمحلسك  وووااحل،حلفووو نحلفالذووواحلللووواةحل ووواسو،حلسكوووبأناحلحل(حلدرإ دددا ح زلكددداه فدددي ليلدددا القدددحل)حلسك دسووووحلنسوووا ل

حل.حلنس خدل
 (في المهماح  )

 ذسحلأاووااحلسكدطوو حلكدلووهحلأنحلسووبلحلفبال شووشحلعوولحل كن الوو حلنذ سعالوو حل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حللا  محل حلأبعاحل(1)نكالب رذماحللا  محلنأب قحلطؤطؤهتحل

 (آرر  )
أواحل:حلف ايولحلنس فولحلأوبأكحلنلو حلحل ذسحلنلوحللكحلأمدحلع والمحلسحلدأولحلأنحلدنالوا:حل لن حلحل7لاوحلعبوحل

حل.حلسهللحلسنلحلمدستحل،حل حلس حل اط كحل،حلف ن حلأ  جااحلكك
 (آرر  )

حلماحلملحلأ بحلدي حلأمدحلأ م حلأنحلكدل  حلكدلهحل:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحلس نوحل
حل__________________

حل.حلسك ب :حلوحلسجلؤطؤحلوحلكذبهبحلوحلحل1
حل
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  حلفوووداحلسهللحلكدل ووو حلحل«حللحلسكووود المل ووومحلسهللحلسكوووداحل»حل:فدفووولحل أسووو حل ىلحلسك وووماةحل حللووواوحلاوووالثحلمووودستحل
حل.حلنأذه حلغم حل نحلساةحلسهللحلتعاىل

 (في الد ن  )
كوولمينحلدأوولحللن ووبسدحلاالمثاوووهحلأكووشحلنكووانحليلحلدأوولحلعنووبحلسكنوواسحل:حلعوولحلسن وو حللوولحلخاكووبحللوواوحل

فحلوودحل:حلأ لعماوووهحلأكووشحلفبوومحلأووبعينحلغدموواووحلأخووداحل س رلوووحلمووايلحلعبووىحلسكنوواسحلنأعطووالذمحل،حللوواوحل
فبمحلألب حلف  نوتحل كالو حلأاوشحلكو حل وايلحلحل7اااوحل ىلحلأ حلسن لحلس اسمحلف دطتحلم  رتسحلنأ دتحلسك

سكبذومحل هحلأسولككحلأواحل حل كو حل:حلنماحلعبوحلنماحليلحل،حلف   حل يلحلسحلعدمحلك ا حلل حلسحلدلدحلك حلاواللحل
  حلأنووتحلهووقحل حل كوو حل  حلأنووتحلأنحلتووداينحللووالحل كوو حل  حلأنووتحل،حلسكبذوومحل هحلأسوولككحلأوواحل حل كوو حل  حلأنووتحل

حللوالحل كو حل  حلأنوتحل،حلسكبذومحل هحلأسولككحلأواحل حل كو حل  حلأنوتحلهوقحل حلهقحل حل ك حل  حلأنتحلأنحلتديىحلعين
 ك حل  حلأنتحلأنحلت ضدحليلحللالحل كو حل  حلأنوتحلأعوبحلذكوكحلاوالثحلمودستحلسحلدلودحلكو حلاواللحلفدألوهحل،حلفو نحل

فلدم ذوواحلفوواسهللحلموواحلملووتحل حل  حلأ لعووهحلأسووذدحل وورحل:حل اط ووكحلترلووىحل نحلسوواةحلسهللحل،حللوواوحلسن وو حل
حل.حلضلبتحلماوهحلأكشحلد همأل لالتحلدأينحلنللالتحلماحلعبوحلنسس 
 (في الدعاء على الظالم  )

 ذسحلخضووتحلأموودسحلفوول دتحلأنحلت ضوووحلأموودهتحلنسوودهتحلفاع مووبحل بنووهحلسهلووالوحلسحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل
ح دود ححدددام  ):حلأنوحلسكشوذدحلفو ذسحل أأ و حلفروومحللاومواحلعبوىحللوبمالكحلنلوو حلكلنوكحلتوؤمينحل كالوو حللانطوااحل

ار لده فيهددا مددن ادل الثمددراح وحصددابه حل حكدول لدده  كدا مددن  خيددل وحعكداب حجددري مددن ححتهدا اخ هدد
نتووؤموحلفوواهتحلسك بمووهحل وواحلدس حلحل(1)حل(حلالكوددر ولدده ذر ددا ضددنفاء فأصددابها إعصددار فيدده  ددار فاحترقددت

نغموو حلحل(3)فا رتلووتحلفا رتلووتحلفا رتلووتحل،حلسكبذوومحل موو حللوواكنالةحل موواحل:حلسكدطو حلسكووايحلختافوو حل حلتروواوحل
ع والمحل،حل حلترواوحلمثو حلذكوكحلسحلحللاك ماةحلغماحلنس م حلهجوا لحلمولحلسوجال حلن وركحلس لالالو حلأواحلعبووحلأوا

]حلسكبالبهحلسكثانالهحلملحلسكشذدحلنسحلسكبالبهحلسكثاكثهحل،حلف نحل ححلنلب تحلماحلتدأبحلسحلسكشوذدحلس نوحلن  حلفعبوتحل
حلسحلسكشذدحل[حلذككحل

حل__________________
حل.حل365يأهحل:حلوحلسكنردلحلحل1
سكبسهالوووهحلنسنووولنحل:حلسك مووواةحلنحل.حلع ووومحلنتضوووالم:حلس مووودحل.حلكثووود:حلن ووومحلسكشووووةحل.حلمالأووواحللووواكرتسا:حلوحل موووتحلسكنتووودحلنغرهووواحلحل3

حل(.حللاكعناةحل)حلنسحللعئحلسكن كحل.حلنسك دا
حل
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سكثووواهحلتبووو مئحلسهلوووالوحلسكبالبوووهحلس نىلحلنترووواوحلمووواحلتروووبمحلذكووودهتحلنسكثانالوووهحلنسكثاكثوووهحل،حلفووو نحل وووححلن  حلفمثووو حل
حل.حلذككحلسحلسكشذدحلسكثاك حلفبلحلحت ااحللعبحلذككحلل ذنحلسهللحلعلنط 

 (آرر  )
أواحلنااودحلس  بوامحلس ن وىحل:حللو حل:حلبم حلفراوحلكو حلفش احل كال حل ا احلأ حل7طاةحل ط حل ىلحلسك ادقحل

عبالوو حل نحلكووانحلفووالنحللوولحلفووالنحل بمووينحلنل ووىحلعبوووحلفال بوو حللضروودحل حلفووربهتحلنلووالةحل حلت وورتهتحل،حلفموواحلدعوواحل
حل.حلسكدط حلعبىحل ا  حلفاسحلسكبعاةحل  حلاالثحلمدستحل رحلأاال حلنيححلسحلطنذ  حل حلسف ردحلملحللعبهت

 (آرر  )
نالوكحلنسودكحلحتوتحللوبمالكحلنأنواحلأسو ع حللواهللحلخوركحللو حلعال:حل ذسحلدخبتحلعبوىحلسوبطانحلفرو حل

حل.حلعبالك
 (آرر  )

 حلأخوتحلهلواحلحل(1)سكبذمحلس دل حللبالبوهحل:حل ذسحلدعاحلأ بكمحلعبىحلعبنهتحلفبالر حل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
نألححل دمي حل،حلأاحلملحلأ ضوحلملحلك حلسوةحلن حلأ ضوحلمن حلسوةحلا حلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنسكضوينحل

حل.حلمؤن  حللالحلمؤنه
 (آرر  )

   حلسهللحل حل كو حل  حلهواحلعبالو حلتاكبوتحلنهواحل احلسكعودشحلسكع والمحل:حلحل ذسحلفلعتحلملحل ط حلفر 
،حلأم نلحلهاوحلسهللحلنلات حلملحل اهلمحلنلاأمحلنأم نلحللداحلسكضبوقحلمولحلسودحلمواحلخبوقحلمواحلسواةحلسهللحل حللوالحل

حل.حل  حللاهلل
 (في طلب الرز   )

أذنحل ذسحل عوتحلس ذسنحلحل:حلسكضرودحل،حلفرواوحلحل7سو احل طو حل ىلحلأ حلعنوبحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
حل.حلماحلأؤذنحلس ؤذنك

سكبذوومحل نحلكووانحل  لوووحلسحلسك ووماةحلفانلكوو حلن نحلكووانحلسحلس  محلفوول ذدهتحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
ن نحلكووانحللعالووبسحلفردلوو حلن نحلكووانحللدأنوواحلفلعطنالوو حلن نحلكووانحللووبحلأعطال نالوو حلفنووا كحليلحلفالوو حلنطننووينحلعبالووو حل

حل.حلس عااوحلنسكددي
حل__________________

سووبلحلسهلوومحل:حلنسكنبالووهحل(حللنبالووهحل)حلنسحللعووئحلسكن ووكحل.حلسك ووكحلنسكرووديفحلنسكووبق:حلب حلنأاوو.حلوحلأروواوحلأتانوواحلفالنوواحل دنلوواحلأيحلكووالالحل1
حل.حلنسنلنحلنهاحلس  ذد

حل
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 (في الخوف  )
ف ضوتحلطنالواحلأنحليدمالواحلفلولحلميالنوكحلعبوىحلحل(1) ذسحلكنتحلسحلسضدحلأنحلمضا لحل:حلحل7لاوحلسك ادقحل

  طوعدا حفغير د ن اهلل  وغول وله حسلم من في السمواح واخر حل):حلأمحل أسكحلنسلدأحللدفاللحلااتكحل
ن نيحلسحلهوواهتحلس أووهحلأهنوواحلتروودأحلكببسلووهحلسكوويتحل نوولحلسكبجووامحل،حلتروودأحلسحلأذهنوواحل.حل(3)حل(حلوارهددا وإليدده  ر نددول

حل.حل،حلنتردأحل ناحلأنلكناهتحل«حلفالذاحلهقحلممبحلنيك [حليلحل]حلسكبذمحلس دهاحلنلا كحلحل»حل:نتراوحل
حل  عووا[حلفوواحل]حل هحلملحلأ وولحل:حللوواوحلحل؟نملحلذكووك:حلموواحلعثوودتحلدسلوويتحللووطحل،حللالوو حل:حلحل7نلوواوحلعبوووحل

حل.حللط
 (في من راف اخسد على  فسه وغكمه  )
ملحلخا حلس سبحلعبىحلنض  حلسنحلعبوىحلغنمو حلفبوال طحلعبالذواحل وطحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلن احلك حلأسبحلم  لسبحلس ض ينحلنس ضلحلعبوحلغنموحل(7)سكبذمحل احلدسنالاوحلنسجل حل:حلنكالر حل
ف ووربحلاالاوواحلحلأوواحلعبوووحل،حل ذسحل أأووتحلأسووبسحلنسسوو بحللووكحلس موود:حلحل7أنوو حللوواوحلكعبوووحلحل6عوولحلسكنوو حل

سهللحلأكووربحلنأطوو حلنأع وومحلموولحلكوو حلسوووةحل،حلسهللحلأكووربحلنأعوولحلموولحلخبروو حلنألووب حل،حلأعوواذحللوواهللحلموولحل:حلنلوو حل
حل.حلسدحلماحلأخا حلنأ ا حلت شحلسدهتحل نحلساةحلسهللحلتعاىل

 (في من  خاف من الكالب والسواع  )
حلولقل للذ ن آمكوا  غفروا للذ ن خ  ر ول ح ا  اهلل ليجزي قوما بما اا وا  كسوحل):حلفبالرو حل

 )،حلحل(1)حل(حلوإذا قرحح القرآل  نلكا بيكك وبين الدذ ن خ  ؤمكدول بداخرر  حجابدا مسدتوراحل)،حلحل(4)حل(

و نلكدا علددى قلددوبهم حاكددا حل  فقهددوه وفددي آذا هددم وقدرا وإل  ددروا اددل آ ددا خ  ؤمكددوا بهددا حتددى إذا 
حلحل(6)حل( اؤك  جادلو ك  قوأ الذ ن افروا إل هذا إخ حساطير اخولين

حل__________________
حل.حل ذسحلماتحل هناحلم نهحلس ات:حلسكضاللحل حلماةحلفالذاحل،حلملحلفا حلوحللاك شبأبحلوحل:حلوحلس ضا لحلحل1
حل.حل33يأهحل:حلوحليوحلعمدسنحلحل3
حل.حلنأألاحللتدحلملحلتطؤهاحلف ذسحل اأتحلفذوحللتد.حلسكنتدحلسكعمالره:حلوحلسجل حلوحللاكلمحلفاك شبأبحلوحلحل7
حل.حل17يأهحل:حلوحلسا لحلسجلااالهحلحل4
حلحل.45يأهحل:حلوحلسا لحللينحل سدسوال حلحل1
حل.حل31يأهحل:حلوحلسا لحلس نعامحلحل6
حل
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 (في الفأأ والطير   )
حل.حلكانحلي حلسكضلوحلسن لحلنأ دهتحلسكطرلحلحل9سحلسنبأ حلأنحلسكن حل

سكبذمحل حلأوؤيتحلسنورحل  حلأنوتحلن حل:حلألمدحلملحل أ حلسالتاحلأ ده حلنأ طرحلمن حلأنحلأراوحلحل9نكانحل
حل.حلأبفلحلسك التاتحل  حلأنتحلن حل اوحلن حللالحل  حللك

 (فيمن راف السار   )
حل.حلأردأحلعبىحلسنبقحلنسكرض حلل حلسدعاسحلسهللحلأنحلسدعاسحلسكدالحلأأاحلماحلتبعاسحل ىلحليخدحلسك ا ل

 (في الغضب  )
أميووواحل طووو حلغلووو حلنهووواحللووواومحلفبوووالجبئحل،حلف نووو حلأووواه حلعنووو حل طووولحل:حللووواوحلحل7عووولحلسك وووادقحل

حل.حلسكشالطانحل،حلنملحلغل حلعبوحلذيحل  محلماسهحلفبالم  حلأ  لحلعن حلسك ل 
سذه حلعينحلغاللحللب حلنسغضودحليلحلذنو حلنأطودهحلمولحلسكبذمحل:حلل حلعنبحلسك ل حل:حللاوحلحل7نعن حل

ملالتحلسكضأحل،حلأسلككحللدياكحلنأعاذحللكحلمولحلسو طكحل،حلأسولككحلطن وكحلنأعواذحللوكحلمولحلنوا كحل
،حلأسلككحلسنرحلكب حلنأعاذحللكحلملحلسكشدحلكبو حل،حلسكبذومحلان وينحلعبوىحلسهلوب حلنسك واساحلنسطعبوينحل سيوالاحل

حل.حلمديالاحلغرحلياوحلن حلمل 
أوواسللحليدمحلسذكوودهحل وو حلت لوو حلأذكوودكحل وو حلأغلوو حلحل:لوواوحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحل:حل 7نلوواوحل

حل.حلفالحلأمركحلفالملحلأمق
حل.حلملحلكشحلغلن حلعلحلسكناسحلكشحلسهللحلعن حلغلن حلأامحلسكرالامه:حلحل7نلاوحلألاحلعنبحلسهللحل

 (ح ضا في الغضب  )
سكبذوومحلسغضوودحلذنوو حلنأذهوو حلغوواللحللبوو حل:حلنأروواوحلأوواه حلغوواللحللبووافمحلحل9أ ووبوحلعبووىحلسكنوو حل

حل.حل اوحلن حللالحل  حللاهللحلسكعبوحلسكع المنأطدهحلملحلسكشالطانحلسكدطالمحلن حل
 (دعاء آرر  )

أووواحل:حلعنوووبحلدخاكووو حلعبوووىحلس ن ووا حلنهووواحلسحلسوووبلحلغلووون حلف ووو لحلغلووون حلحل7دعوواحللووو حلسك وووادقحل
عووبيتحلعنووبحلسووبيتحلنأوواحلغووااوحلعنووبحلكوودليتحلس دسووينحللعالنووكحلسكوويتحل حلتنووامحلنسكنضووينحلل نضووكحلسكووايحل حل

حل.حلأدسم
 (في الوحشا  )

حلأكثدحلملحلأنحلتراوحلحل9،حلفراوحلس احل كال حل ط حلسكا شهحلحل9 نيحلأنحلسكن حل
حل



 711حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

سوونحانحلسهللحلس بووكحلسكرووبنسحل احل:حلهوواهتحلسك بموواتحل،حلفوو نحلموولحللاهلوواحلأوواه حلسهللحلعنوو حلسكا شووهحلنهوووحل
حل.حلس الو هحلنسكدنححل،حلخاكقحلسك ماستحلنس  محل،حلذيحلسكعللحلنسجلربنت

 (في الهم والحزل  )
أم وكحلنااواليتحلسكبذمحل ىنحلعنوبكحلنسلولحلعنوبكحلنسلولحل:حل)حلملحلدعاةحلفاسحلسكبعاةحل:حلحل9لاوحلسكن حل

لالبكحل،حلمامحلسحل  مكحل،حلعبوحلسحلللوامكحل،حلأسولككحلل و حلسسومحلهواحلكوكحل الوتحللو حلنض وكحلأنحل
أنلك  حلسحلك الكحلأنحلعبم  حلأ بسحلملحلخبركحلأنحلسس لادتحلل حلسحلعبمحلسك ال حلعنبكحلأنحلفعو حلسكرودينحل

حل.حلسذه حلسهللحلي حلنسلبك حلم انحل لن حلفد ا(حل لاللحللب حلننا حلاب يحلنطالةحل لهحلنذهااحليوحل
 (لوالء في ا )

سنمووبحلهللحلسكووايحلعافوواهحلسوواحلسلوو الهتحللوو حلنكوواحلحل»حل:موولحل ي حلأ ووبسحلموولحلأهوو حلسكوونالةحلفبالروو حلسوودسحل
حل.حل«حلساةحلكضع 

حل:تروواوحلاووالثحلموودستحل ذسحلن وودتحل ىلحلس ن بووىحلموولحلغوورحلأنحلت وومع حل:حللوواوحلحل7نعوولحلأ حلطعضوودحل
سكونالةحلمولحللواوحلذكوكحلملحلأ ون حلذكوكحل:حل،حللواوحلحل«حلسنمبحلهللحلسكايحلعافاهحلساحلسل الهتحلنكاحلساةحلفعو حل»

 ذسحل أأو محلأهو حلسكونالةحلفااوبنسحلسهللحلن حلت ومعاهمحل،حلفو نحلذكوكحلحل»حل:حل9لواوحل سواوحلسهللحل:حلنلاوحل.حلألبس
حل.حل«حليلهنم

 (في الجكاز   )
سنمووبحلهللحلسكووايحلملحلجعبووينحلموولحلسك وواسدحلحل»حل: ذسحل أ حلطنووا لحللوواوحلحل8كووانحلعبوووحللوولحلسن وو حل

حل.حلذدحلعنادهتحللا اتسنمبحلهللحلسكايحلتعل حللاكرب لحلنل:حلنلاوحلأألاحل.حل(1)حل«حلس  رتم
 (في اخمر المشكل  )

 نيحلأنحلمووولحلعووودمحلكووو حلمذووومحلنأ سدحلأنحلأعووود حلنطووو حلسنالبوووهحلفالووو حلفالنن ووووحلأنحلأرووودأحل ووو حلألخووواحل
نسكشومئحلنيوحاهاحل،حلنسكبالو حل ذسحلأ شوىحل،حلف نو حل:حلملجع حلهات حلسك ا ت حلك حلنس وبلحلسونلحلمودستحل

حل.حلأد حلس  احلألتال حلنأعبم حلنط حلسنالبهحلفال حلنسكنجالحلمن 
 (في النافيا  )

سكبذوومحل هحلأسوولككحلسكعافالووهحلنسوو دحلسكعافالووهحلن ووامحلسكعافالووهحلسحلسكووبنالاحل:حلحل9كووانحلموولحلدعوواةحلسكنوو حل
حل.حلنس خدل

حل__________________
حل.حلسهلاككحلنس   لا :حلنس  رتمحل.حلسكش صحلنسكشنح:حلوحلسك اسدحلحل1
حل
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ملحل أ حلأذادأواحلأنحلن ودسنالاحلسنحلعاسوالاحلسنحلنس وبسحلعبوىحلغورحل:حلحل9ملحلسكدنيهحللاوحل ساوحلسهللحل
حلوحل:حلس سوالمحلفرواوحلحلمبوه وحلحل9سنموبحلهللحلسكوايحلفلوبينحلعبالوكحللا سوالمحلدأنواحلنلواكردينحلك الواحلنمحموب

حل.حلننالاحلنلا ؤمن حل خاسناحلنلاك عنهحللنبهحلملحلجملحلسهللحللالن حلنلالن حلسحلسكنا 
 (في عز ما المسألا  )

سكبذومحلسغضودحليلحل نحلسوتتحل:حل حلأر حلأ وبكمحل:حلحل9أ  ح حلكببسعوحلعلميهحلس  لكهحلكراوحلسكن حل
:حلن ذسحلسسو جااحلسهللحلدعواةحلسكوبسعوحلفبالرو حل.حلسكبذمحلس اينحل نحلستتحلنكالعلمحلس  لكهحلف ن حل حلأ دهتحلك حل،

.حلسنموبحلهللحلعبوىحلكو حل واو:حلن ذسحلألطولحلعبالو حلس طالوهحلفبالرو حل.حلسنمبحلهللحلسكايحللعلت حلت محلسك وانات
،حلكروواوحلنكووال لحلماس نوواحلعبووىحلسكووبعاةحلنس  وولكهحلن حلأ وولمحلمنذموواحل.حلنأ وودهتحلكبووبسعوحلسسوو نطاةحلس طالووه

ن ذسحلأ دتحل اطوهحل.حللبحلدعاتحلفبمحلأ و ج حليل:حلأ  جااحلكبعنبحلماحلملحلأعج حل،حلأراوحل:حلحل9سكن حل
سكبذوومحل هحلأسوولككحللا ووكحلس عبووىحلس كووربحلس عوولحلس طوو حلس ع وومحلس كوودمحلأنحلتضعوو حل حلكوواسحل:حلفروو حل

حل.حلنكاسحل،حلف ن حل حلأدد
 (في الورطا  )

ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل حل:حل حل ذسحلنلعتحلسحلن  هحلفر:حلحل7أن حللاوحلكعبوحلحل9 نيحلعلحلسكن حل
 واوحلن حللووالحل  حللواهللحلسكعبوووحلسكع والمحل،حلسكبذوومحل أواكحلنعنووبحلن أواكحلن وو ع حل،حلفو نحلسهللحلتعوواىلحلأوبفلحلفوواحل

حل.حلسكنالة
 (في اسم اهلل اخعظم  )
كنووتحلأدعوواحلسهللحلسوونحان حلسوونهحلعرالوو حلكوو حلاوواللحلأنحل:حللوواوحلحل8 نيحلأنحلعبوووحللوولحلسن وو حل
ذستحلأامحللبحلاوبالتحلسكضجودحل ذحلغبن وينحلعالنوايحلنأنواحللاعوبحلن ذسحلأنواحلأعبمينحلس سمحلس ع محل،حلفنالناحلأناحل
نعومحل،حللواوحل:حلسلكتحلسهللحلتعاىلحلأنحلأعبمكحلس سمحلس ع محل،حللبوتحل:حللدط حللاومحلل حلأبيحلأراوحليلحل

سكبذمحل هحلأسلككحللاسمحلسهللحلسهللحلسهللحلسهللحلسهللحلسكوايحل حل كو حل  حلهواحل احلسكعودشحلسكع والمحل،حللواوحل:حلل حل:حل
حل.حلكشوةحل  حل أأتحل ح فاسهللحلماحلدعاتحلهلاحل:حل

 (في الرعد والصواعق  )
سكبذووومحل حلتر بنووواحلل لووونكحلن حلأب نووواحلحل»حل: ذسحل عوووتحلاووواتحلسكدعوووبحلن أأوووتحلسك ووواسعقحلفرووو حل

حل.حل«حللعاسلكحلنعافناحللن حلذكك
حل
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 (في المطر  )
حل.حل(1)حل«حلاالناحلهنالتاحل»حل:ن ذسحلأمطدتحلسك ماةحلفر حل

 (في الر اح  )
سكبذمحل هحلأسلككحلخورحلمواحل:حلملحلسك  نرحلنل حل ذسحلهنتحلسكدأاححلفلكثدحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

هاطووتحللوو حلسكدأوواححلنخوورحلموواحلفالذوواحلنأعوواذحللووكحلموولحلسوودهاحلنسوودحلموواحلفالذوواحل،حلسكبذوومحلسطعبذوواحلعبالنوواحل اووهحل
حل.حلنعبىحلسك افدألحلعاسلاحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيوحلممب

 (في الزرع  )
 رن حل ذسحلأ دتحلأنحلتوول يفحل  عوواحلف وواحللنلووهحلموولحلسكنووا حللالووبكحل حلسسوو:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل

سكبذوومحلسطعبوو حل داوواحل:حلاووالثحلموودستحل،حل حللوو حلحل(3)حل(حلحح ددتم حزرعو دده ح   حددن الزارعددولحل):حلسكرنبووهحلنلوو حل
منا كووواحلنس  لنووواحلفالووو حلسك وووالمهحلنسك موووامحلنسطعبووو حل نووواحلمرتسكنووواحلن حلحتووودمينحلخووورحلمووواحلأل  ووووحلن حلتض وووينحلمووواحل

حل.حلاةحلسهللم ع ينحلهقحلمماحلنيك حلسكطالن حلسكطاهدألحل،حل حلسلا حلسكرنلهحلسكيتحلسحلأبكحل نحلس
 (الدعاء في الوحد   )

أاحلأ محل  حلن لكحلسهللحل،حلأعواذحللواهللحلمولحلسودكحلنسودحلمواحلفالوكحلنسودحلمواحلخبوقحلفالوكحلنمولحلسودحل
أعاذحللاهللحلملحلسدحلك حلأسبحلنأسادحلن الهحلنعرداحلملحلساكلحلسكنببحلنملحلسودحلنسكوبحل.حلماحلياذ حلعبالك

حلارها وإليده  ر ندولحفغير د ن اهلل  وغول وله حسلم من في السمواح واخر  طوعا و حل)حلنماحلنكبحل،
،حلسنمبحلهللحللنعمهحلن  لحللالو حلعبالناحل،حلسكبذمحلاا نناحلسحلسك ضدحلنأفل حلعبالناحلف ن حل حل واوحلن حلحل(

 ىلحليخدهووواحل،حلف نووو حل حلأؤذأوووكحلسووووةحلمووولحلسك ووونايفحلنسهلووواسمحلحل(حلحلهددداام التكددداثرحل)لوووالحل  حللووواهللحل حلترووودأحل
حل.حلىلنسنالاتحلنسكعرا احل ذسحللدأتحلذككحلنكاحللتحلعبىحلسنالهحلل ذنحلسهللحلتعا

 (في النطاس  )
حلملحل لحلعط هحلفحمبحلسهللحلنأاينحلعبال حلنابىحلعبىحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل

حل__________________
حل.حلملحلاااحلأ ااحل ذسحلنلوحل،حلنأراوحلكب حااحلسك ال حلأيحلذنحلسك اا:حلوحلسك ال حلوحلك البحلوحلحل1
حل.حل64يأهحل:حلوحلسا لحلسكاسلعهحلحل3

حلحل(حل37م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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ن نحل عذواحلنلالنو حلنلو حلسكعوا ئحلسكنحودحل:حلكحليدس حلن حلعالن حلألوبسحل،حل حللواوحلممبحلنأه حللال  حلملحلأش 
حل.حلفالحلأبيفحلأنحلأراوحلذكك

سنموبحلهللحل احلسكعوا  حلعبوىحلكو حل واوحلملحل:حلمولحللواوحل ذسحلعطوئحل:حللواوحلحل7علحلأمرحلس وؤمن حل
حل.حلجبحلنطلحلس ذن حلنس يدسس

حل.حلك ذسحلعطئحلسكدط حلاالااحل،حلف م  حل حلأتدك حللعبحلذك:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
 نحلأ ووووبكمحلكالووووبيفحلت وووومالتحلأخالوووو حل نحل:حلحل9لوووواوحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7نعوووولحلأموووورحلس ووووؤمن حل

حل.حلعطئحلفالطاكن حلأامحلسكرالامهحلفالرلىحلك حلعبال 
سنموبحل:حل ذسحلعطئحلس ودةحلس  وبمحل حلسو تحلكعبوهحلت وانحللو حل،حللاكوتحلس الو وهحلعنو حل:حلحل9نلاوحل

حل.حلأ ضدحلسهللحلكك:حل هحلسنمبحلهللحل احلسكعا  حل،حللاوحلس الو:حلهللحل احلسكعا  حل،حلف نحللاوحل
نلوبحلدخبوتحلعبالو حلحل7لواوحليلحلاوا  حلسكلموانحل:حللواوحلحل8علحلت ونالمحلخوادمحلسن ولحللولحلعبووحل

أ حل:حلفضد وووتحللووواككحل،حلفرووواوحل:حلأداوووكحلسهللحل،حللووواوحلت ووونالمحل:حللعوووبحلماكوووبهتحللبالبوووهحلفعط وووتحل،حلفرووواوحل
حل.حلهاحلأمانحلملحلس اتحلاالاهحلأأام:حللبىحل،حلفراوحل:حلفربتحلحل؟ألشدكحللاكعطاس

نعوووومحل:حلحل7،حلفروووواوحلألوووواطعضدحلحل7عطووووئحلعووووا ئحلعنووووبحلأ حلطعضوووودحلحل:لوووواوحلحل(1)عوووولحلأ حلموووودميحل
 نحلمووباوحل:حل،حلفربووتحلحل9حلسكشوووةحلسكعطوواسحل،حلفالوو حل س ووهحلكبنووبنحلنأوواكدحلسهللحلعنووبهتحلنأ ووبوحلعبووىحلسكنوو 

عنوبحلسكعطواسحلنعنوبحلسكالالحوهحلنعنوبحل:حلسحلاوالثحلماسيولحلحل9سكعدسقحليباانحلأن حل حلأ وبوحلعبوىحلسكنو حل
حلحل.9تنبذمحلسضاعهحلممبحلسكبذمحل نحلكاناسحلكالاسحلفالحل:حلحل7سجلمايفحل،حلفراوحل

سنمبحلهللحلعبىحلك حل اوحلمواحلكوانحلمولحل:حلملحللاوحل ذسحل لحلعا  احل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلأمدحلسكبنالاحلنس خدلحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلملحلأدحلسحلفم حلساةس

حل.حلملحلسنقحلسكعا ئحللانمبحلعاسحلملحلنطلحلسكلدسحلنسناادل:حلحل6لاوحلسكن حل:حللاوحلحل7عن حل
حلسنمبحلهللحل،حللاوحلس ب انحل:حل ذسحلعطئحلس ن انحلفراوحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل__________________
حل(.حلحل8)حلوحلهاحلعنبحلسك ضا حلللحلسكراسمحلللحللالئحل،حلس   حللل حلمدميحلس ن ا يحل،حلارهحلملحلأاحااحلسك ادل حلحل1
حل
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ناووبىحلسهللحلعبووىحل:حل احلسكعووا  حلكثوورسحل حلسوودأكحلكوو حل،حلفوو نحللاهلوواحلسكعنووبحل،حللوواوحلس ب ووانحل:حلس وواكالنحللوو حل
حل.حلأداكحلسهلل:حلنعبىحليوحلممبحل،حلف نحللاهلاحلسكعنبحل،حللاوحلس ب انحل:حلمبحل،حلف نحللاهلاحلسكعنبحل،حللا حلم

 ذسحلعطووئحلأ ووبكمحلف ووم اهتحل،حل:حلسحلخووربحل اأوو حلحل7لوواوحلأموورحلس ووؤمن حلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حل
وإذا حييدددتم حل):حلأ ضووودحلسهللحلك ووومحلنأووودا محل،حلفووو نحلسهللحلتعووواىلحللووواوحل:حلأووودا محلسهللحلفراكووواسحل:حلفووو نحللووواوحل

حل.حل(1)حل(حليا فحيوا بأحسن مكها حو ردوهابتح
نكووانحل ذسحلعطووئحل طوو حلحل7 لوودتحلعبووئحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلنعوولحلعنووبحلسهللحللوولحلأ حلأعضووا حللوواوحل

ف جبواسحلنملحلحل7فعطوئحلألواحلعنوبحلسهللحل.حليمو :حل اوكحلسهللحل،حللواكاسحل:حلحل7سحلعب  حلفرواوحلألواحلعنوبحلسهللحل
حل.حلأعبىحلسهللحلذكدك:حلفراكاسحل:حلي ناسحلأنحلأددنسحلعبال حل،حللاوحل

 ذسحلعطوووئحلس ن وووانحلأنن ووووحلأنحلألووولحلسووونال  حلعبوووىحلل ووونهحلأنضووو حل:حلحل:حل نسأوووهحلأخووود حلعووونذمحلنس
سنمبحلهللحل احلسكعا  حلنابىحلسهللحلعبوىحلمموبحلنيكو حلسكطواهدألحل،حل غومحلأنضووحلهللحل غمواحلدسخودسحل:حلنأراوحل

أداوكحلسهللحلوحلمودلحلأنحلمودت حل:حلااغدسحلغرحلم  ن شحلن حلم  ح دحلن ذسحلعطئحلغرهتحلفبال م  حلنكالر حل
حل.حلسضاكحلسهلل:حل،حلف ذسحل سدحلفبالر حلأنحلاالااحلوحل

  عوكحل:حلعافواكحلسهللحل،حلنكب و حل:حلأداكحلسهللحل،حلنكبمدألحل:حلن ذسحلأ سدحلأنحلأ متحلس ؤملحلفبالر حل
ن ذسحل.حلاووبىحلسهللحلعبالووك:حلحل:هووبسكحلسهللحل،حلنكبنوو حلنس مووامحل:حلسووضاكحلسهللحل،حلنكبوواموحل:حلسهللحل،حلنكبموودأئحل

حل.حلأ ضدحلسهللحلكناحلنك م:حل   حلغرهتحلفبردحلعبال حلنكالر حل
:حلكثوودلحلسكعطوواسحلأوولملحلاووا نذاحلموولحلمخ ووهحلأسووالاةحل:حلألال وورحل،حلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحللوواوحلحل ن 

أنهلاحلسجلاسمحل،حلنسكثاهحلسكدأححلسننالثهحلسكيتحلتنولوحلسحلسكودأسحلنسكاطو حل،حلنسكثاكو حلأولملحلنولنوحلس واةحلسحلسكعو حل
ن نحل:حلنلوواوحل.حل،حلنسنووامئحلأوولملحلموولحلخوودناحلسكشووعدحلسحلسكعوو حل(3)،حلنسكدسلوولحلأوولملحلموولحلسووبلحلسنالاسووالمحل

حل(7)مروبس حلدسنوقحل:حللواوحلحل؟مربس حلكم:حلأ ننتحلأنحلأر حلعطاسكحلفاس عطحللبهلحلس د حل اشحل،حللبتحل
حل.حلفضعبتحلذككحلمخ هحلأأامحلفاه حلعين:حل،حللاوحل

حل__________________
حل.حل55يأهحل:حلوحلسا لحلسكن اةحلحل1
حلوحلحل3 حلوحلن سنحلفعبواو عودنقحلسحللطولحلحل:أل وىحلس نوشحلنسنواطلحللو حلس ن ودألحلناعو حلخالاسومحل،حلنسنالاسومحلأألواحل:حلوحلسنالشوام

حل.حلس نش
حل.حلسبسحلسكب هم:حلوحلسكبسنقحلحل7
حل
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سك ثواماحل:حلنلواوحل.حلملحلعطئحلسحلمدي حلكانحلك حلأماناحلملحلس اتحلسحلتبكحلسكعبوه:حللاوحلحل7عن حل
حل.حل(1)ملحلسكشالطانحلنسكعطاسحلملحلسهللحلعلنط حل

 ذسحلكووانحلسكدطوو حلأ حووبثحلفعطووئحلعووا ئحل:حلحل6لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7نعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلفذاحلساهبحل ق

حل.حلسكعطاسحلكبمدأئحلدكال حلعبىحلسكعافالهحلن س هحلكبنبن:حلحل6وحلنلا
 (في الكسيال  )

 ذسحلأن واكحلسكشوالطانحلسوالتاحلفلوولحل:حللواوحلحل7عولحلسكنوافبوحل،حلعولحلسك و اهحل،حلعولحلأ حلعنووبحلسهللحل
سكبذوومحل هحلأسوولككحلأوواحلموواكدحلسنوورحلنفاعبوو حلنس موودحللوو حلأنحلت ووبوحلعبووىحلحل»حل:أووبكحلعبووىحلطنذ ووكحلنلوو حل

حل.حل«حلسكشالطانحلسكدطالمحلممبحلنيوحلممبحلنتاكدهحلماحلأن انال 
حل__________________

حل.حلفرتلحلأعرتيحلسكش صحلفض ححلفاهتحلنسسعاحلملحلغرحلل ب:حلوحلسك ثاماحلحل1
حل
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 الواب الحادي عشر
في آداب المريض وعالجه وما يتعلق بهما ،  )

 ( خمسة فصول
 هاسحلسكنااحلة ا حلملحل  حلس ومهحلنملحلعمايفحلدعاستحل ا يحلأ حل اوحلسهللحلعمدهت

 الفصل اخوأ
 (آداب المر ض والنائد وعال ه  في )

 (في ثواب المر ض  )
سنمووىحل سووبحلس وواتحلنسووجلحلسهللحلسحلأ يوو حل،حل:حلحل9لواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حل(1)نفا هاحلملحلطذنمحلنهوحل لحلك حلمؤملحلملحلسكنا حل
حلعاذحللاهللحلنسس  انحلك حلنطا حل كالو حل،حلفالرواوحلكو حل(3) ذسحل أ حلسحلط م حللثدلحلحل6نكانحل ساوحلسهللحل

 نحلسهللحل ذسحلأ سدحلأنحلأع ووومحلاووو رسحلع مووو حلن ذسحلأ سدحلأنحلأ ووو دحل:حلفالرووواوحلحل؟أووواحل سووواوحلسهللحلأهووواحللووولس:حل
حل.حلع الماحلا دهت

أماحل ن حلكالئحلملحلعدقحلألداحلن حلن نهحلن حلاوبسيفحلن حلمودمحل  حل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
 ومددا حصددابكم مددن مصدديوا فومددا اسددوت ح ددد كم و نفددوحل):حللووان حل،حلنذكووكحللاكوو حلعلنطوو حلسحلك الوو حل

حل.حلنماحلأعضاحلسهللحلسكثدحلساحلأاخاحلل :حل،حل حللاوحلحل(7)حل(حلعن اثير
نعومحلسكاطولحلسنموىحلأعطووحلكو حلعلواحلل وط حلمولحلسكوونالةحلن حل:حللواوحلحل8عولحلعبووحللولحلسن و حل

حل.حلخرحلفالملحل حلأن بى
 نحلس ووؤملحل ذسحل وومحل:حلعوولحلممووبحللوولحلأاووبحل،حلعوولحلأاسووشحللوولحل  اعالوو حلل سوونادهتحلكوو حللوواوحللوواوحل

حلن حلكا قحلسكشجدحل،حلف نحلاا حلعبىحلفدسس حلفلنالن حلت نالححلتناادتحلسكانااحلمحل(4)االحلنس بلحل
حل__________________

حل.حلهااحلنسيطدا:حلنفا حلفا سحل.حلسك بالانحلنس يطدسا:حلوحلسكضا حلحل1
حل.حلوحلسكنثدلحلوحلك مدلحلوحلخدساحلا رحل3
حل.حل39يأهحل:حلوحلسا لحلسكشا  حلحل7
حل.حلل بهتحلل ب:حلن محلا حلوحللاك شبأبحلأألاحلوحل.حلأاال  حلسنمى:حلوحل محلسكدط حلوحللاك شبأبحلوحلحل4
حل
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ناووالا  حلأبالوو حلنتربنوو حلعبووىحلسكضوودسشحلكموولحلألووداحلل ووالض حلسحلسوونال حلسهللحلن نحلألنوو حلأعنووبسهللحلعلنطوو حل
حل.حلنسكعافالهحلأ  حل كالنا.حلل حلأاحال حلكانحلم ضا سحلك حل،حلفطا حلك حل نحلماتحلننأب حل نحلعاد

اووىحلكالبووهحلكضووا لحلسوونهحل،حلنذكووكحل نحلأ ذوواحلأنرووىحلسحلسجل ووبحل:حللوواوحلحل8عوولحلعبوووحللوولحلسن وو حل
حل.حلسنه

حل.حلاىحلكالبهحلكضا لحل احللنبذاحلن احللعبها:حللاوحلحل7 حلعنبحلسهللحلعلحلأ
مولحلسسو  ىحلكالبوهحلفرنبذواحللرناهلواحلنأد حل ىلحلسهللحلسو دهاحلكانوتحلكو حلكضوا لحلسو  حل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلاربحلعبىحلماحلكانحلفالذا:حللاوحلحل؟نماحللنبذاحللرناهلا:حللبتحل:حلسنهحل،حللاوحل

حل.حلسذدحلكالبهحلملحلمدمحلأفل حلملحلعنادلحلسنه:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
سووذدحلكالبووهحلموولحلموودمحلأنحلنطوولحلأفلوو حلنأع وومحلأطوودسحلموولحل:حللوواوحلحل8عوولحل  س لحل،حلعوولحلأ ووبياحل

حل.حلعنادلحلسنه
اوووىحلكالبوووهحلتعوووبوحلعنوووادلحلسووونهحلناوووىحلكالب ووو حلتعوووبوحلعنوووادلحلسووون  حل:حللووواوحلحل7عووولحلأ حلطعضووودحل

:حللوواوحلحل؟فوو نحلملحلأنبوو حلسوونع حلسوونه:حللبووتحل:حللوواوحلألووااللحل.حلناووىحلاووالثحلتعووبوحلعنووادلحلسوونع حلسوونه
لواوحلحل؟فو نحلملحلتنبو حللدسل و :حللبتحل:حلفبردسل  حل،حللاوحل:حللاوحلحل؟ف نحلملحلأنب ا:حللبتحل:حلفاللال حلنأم حل،حللاوحل

حل.حلفبجرسن :حل
ن نحلس وودمحل حل.حلنكب ووافدحلتعوواأ حلنكعنووه.حلس وودمحلكبمووؤملحلتطذوورحلن اووه:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

حل.حلألسوحللا ؤملحل رحلماحلأ انحلعبال حلذن 
حل.حلاودابسيفحلكالبهحليطحلك حلخطالتهحل  حلسك ن:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
أدفوولحلعنوو حلسكربوومحل،حل:حلكبموودأئحلأ لوولحلخ وواوحل:حلحل9لوواوحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حل لوودسهالمحل

نألمدحلسهللحلس بكحلفال  و حلكو حلكو حلفلو حلكوانحلأعمبو حلسحلاوح  حل،حلنأ نولحلمديو حلكو حلعلواحلسحلط وبهتحل
حل.حلفال   داحلذنال حلمن حل،حلف نحلماتحلماتحلم ضا سحلك حلن نحلعاشحلعاشحلم ضا سحلك 

س  ووبمحلك وو حلسهللحلكوو حلكل  وولحلموواحلكووانحلأعموو حلسحلاووح  حلحل ذسحلموودم:حلأنوو حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حل
حل.حلنت الطتحلذنال حلكماحلأ  الطحلن قحلسكشجد

ن ذسحلن وودحل كالوو حلأحتضوو حللاس ووبلحل.حل نحلسهللحل ذسحلأ وو حلعنووبسحلن وودحل كالوو :حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حل ماحلاىحلأنحلنطلحلع حلأنحلابسيف:حلملحلاالثحل

حل
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 حل:حل حل ىلحلأاووحااحلسكشووماوحل نحلس ووؤملحل ذسحلموودمحلأن ووىحلسهللحلعلنطوو:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووا محل
أنحلسك نوواسحلكعنووبيحل:حلت  نوواسحلعبووىحلعنووبيحلموواحلدسمحلسحل ن وووحلنناووالوحل،حلنأن ووىحل ىلحلأاووحااحلسكالموو حل

حل.حلماحلكن محلت  نان حلك حلسحلاح  حلملحلسن نات
 (في الصور على النلا  )

 ذسحلسل بالوتحلعنوبيحلف وربحل:حلأرواوحلسهللحلعلنطو حل:حلحل9لاوحل سواوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل
ىحلعاسدهتحلاالااحلألبك  حلنماحلخرسحلملحلنم حلنطببسحلخورسحلمولحلطبوبهتحلندمواحلخورسحلمولحلدمو حلنملحلأش كحلعب

حل.حل،حلن نحلتافال  حلتافال  حل ىلحل ايتحلن نحلعافال  حلعافال  حلن حلذن حلعبال 
حل.حلس دمحلكبمؤملحلتطذرحلن اهحل،حلنكب افدحلتعاأ حلننرمه:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
ميشوووحلعبووىحلس  محلنموواحلعبالوو حلس  وواو حل وورحل[حلموولحل]حل نحلسكعنووبحلكال ووالن حل:حللوواوحلحل6عوولحلسكنوو حل

حل.حلخطالته
عووادنسحلمديوواكمحلنسسوولكاهمحلسكووبعاةحلف نوو حلأعووبوحلدعوواةحلس الو ووهحلنمووولحل:حلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

:حللواوحلحل؟مواحلمعو حلفرنبذواحللرناهلوا:حلمدمحلكالبهحلفرنبذاحللرناهلاحلك  حلسهللحلك حلعنادلحلس  حلسنهحل،حللال حلك حل
حل.حل حلأش احلماحلأاال حلفالذاحل ىلحلأ ب

كروبحلسل بالوتحلمواحلملحلأن و حللو حلأ وبحل:حل  احلسكش ا حلأنحلأراوحلسكدطو حلحل:لاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
سووووذدتحلسكنا  ووووهحل:حلكرووووبحلأاووووالينحلموووواحلملحلأ وووو حلأ ووووبسحل،حلنكووووالئحلسكشوووو ا حلأنحلأروووواوحل:حل،حلأنحلأروووواوحل

حل.حلنحتممتحلسكالامحلن احلهاس
س ودمحل حلأطودحلفالو حلنك ولحل حلأوبيفحلذننواحل  حل طو حلن  واحل:حلأن حللواوحلحل7ن نيحلعلحلأمرحلس ؤمن حل

ب ووووانحلنسكعموووو حللاكالووووبحلنسكدطوووو حل،حلن نحلسهللحلتعوووواىلحلكالووووبخ حلل ووووبقحلسكنالووووهحلنسك وووودأدلحلس طوووودحللوووواكراوحلنسك
حل.حلسناك هحلااحلملحلعنادهتحلسجلنه

 (في عياد  المر ض  )
ملحل قحلس  بمحلعبىحلس  بمحل ذسحلكرالو حلأنحلأ وبمحلعبالو حل،حلن ذسحلمودمحلأنحلأعوادهتحل:حلحل6لاوحلسكن حل

حل.حل،حلن ذسحلماتحلأنحلأشاللحلطنا ت 
حل.حلطا سحلك حلأذادأاحل6نعادحل
حلحل؟ امحلعالادلحلس دأئحلأنحلأللحلأ بكمحلأبهتحلعبال حلنأ لك حلكالشحلأنت:حلحل9نلاوحل

حل
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حل.حلن امحلحتال  محلس  افحهحل؟كالشحلأانحتحلنكالشحلأم الت
أنن وووحلكبموودأئحلموون محلأنحلأووؤذنحل خاسنوو حلمديوو حلفالعادننوو حلنأووؤطدحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

:حلفرواوحلحل؟فوالذمنعمحل،حلهمحلأوؤطدننحلفالو حل شوالذمحل كالو حلنهواحلكالوشحلأوؤطدحل:حلفالذمحلنأؤطدننحلفال حل،حلفرال حل
لاك  ووال حلهلوومحلسن ووناتحلفالووؤطدحلفووالذمحلفال  وو حلكوو حللوواككحلعشوودحل  ووناتحلنأدفوولحلكوو حلعشوودحلد طوواتحل

حل.حلنيطحلعن حلعشدحلسالتات
نأنن وووحل نكالوواةحلس الووتحلموون محلأنحلأؤذنوواسحل خوواسنحلس الووتحلفالشووذبننحلطنا توو حلنأ ووبانحل:حلحل7لوواوحل

حل.حلعبال حلنأ   ضدننحلك حلفال   حلهلمحلس طدحلنأ   حل ال  حلس س  ضا 
أواحلاع وعهحل:حلاع وعهحللولحلاوا انحل حللواوحلحل7عادحلأمورحلس وؤمن حل:حللاوحلحل7لحلعلحلأ حلسن 

 حلتض ووودحلعبوووىحل خاسنوووكحللعالووواديتحل أووواكحلنسن ووودحلكنض وووكحلف ووولنحلس مووودحللوووبحلناووو حل كالوووكحلن حلأبذالنوووكحل
حل.حلس م 

 حلعالووادلحلسحل:حللواوحلحل7نمولحلك وااحلسجلنوواولحل،حلعولحلسك وادقحلحل7مولحلك وااحل هوبحلأموورحلس وؤمن حل
أل حلملحلاالاهحلأأوامحلفو ذسحلسوتتحلفالوامحلنأوامحل حل،حلأنحلأوامحلنأوام حل حلحلن حلت انحلسكعالادلحلس.حلنطلحلسكع 

حل.حلن ذسحل اكتحلسكعبهحلتدكحلس دأئحلنعالاك 
 نحلمولحلسع ومحلسكعنوادحلأطودسحلعنوبحلسهللحل:حل نحلأمورحلس وؤمن حلاوباستحلسهللحلعبالو حللواوحل:حللاوحلحل7عن حل

حل.حل لحل ذسحلعادحلسخاهتحلخضشحلسجلباسحل  حلأنحلأ انحلس دأئحلأدأبحلذككحلنين حلنأ لك حلذكك
حل.حلملحل امحلسكعالادلحلأنحلأللحلسكعاوبحل  ب حلأبأ حلعبىحلأب حلس دأئحلأنحلعبىحلطنذ  :حلحل7اوحلنل

 ووامحلسكعالووادلحلكبموودأئحلأنحلتلوولحلأووبكحلعبووىحلذ سعالوو حلنتعجوو حلسكرالووامحلموولحل:حلأألوواحللوواوحلحل7عنوو حل
حل.حلأسبحلعبىحلس دأئحلملحلنطع حل(1)عنبهتحل،حلف نحلعالادلحلسكناكوحل

،حلسكعنووووبحل ىلحلسهللحلعوووولحلنطوووو حل،حل ذسحلكووووانحلأووووامحلسكرالامووووهحلنوووواد حلمنووووادحل:حلأنوووو حللوووواوحلحل7ن نيحلعنوووو حل
:حلفالروواوحلس ووؤملحلحل؟أوواحلمووؤملحلموواحلمنعووكحلأنحلتعووادهحل وو حلمديووت:حلفالحاسوون حل  ووالاحلأ وورسحلنأروواوحل

موولحل:حلأنوتحل  حلنأنوواحلعنووبكحل،حلأنووتحلسنوووحلسكرالووامحلسكوايحل حلأ ووالنكحلأملحلن حلن وو حل،حلفالروواوحلعلنطوو حل
حل؟أتعد حلفالنحلللحلفالن:حلعادحلمؤمناحلسحلفربحلعادهحل،حل حلأراوحلك حل

حل__________________
حل.حلس اقحل،حلسكعاطلحلسجلاه حل،حلسكعالوحلسحلكالم :حلالحلأناكحل:حلوحلسكناكوحلحل1
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أمواحل نوكحلكواحلعبتو حلكعوبتينحل حلحل؟مواحلمنعوكحلأنحلتعوادهتحل و حلمودم:حلنعمحلأاحل احل،حلفالراوحلكو حل:حلفالراوحل
حل.حلكاطبتينحلل حلنعنبهتحل،حل حلكاحلسلك ينحل اطهحلكرلال ذاحلككحلنملحلأ دكحلعنذا

لذنحلكبناسحلأنحلأوبخباسحل،حلفبوالئحلمولحلأ وبحل  حلنكو حل ذسحلمدمحلأ بكمحلفبال:حلحل7نلاوحلألاسن لحل
حل.حلدعالحلم  جاله

أواحلسوبمانحلكشوشحل:حلأن حللاوحلنلبحلعادحلسوبمانحلسكضا سووحل واحلأ سدحلأنحلأروامحلحل9ن نيحلعلحلسكن حل
حل.حلسهللحليدكحلنغضدحلذننكحلن ض كحلسحلدأنكحلنلبنكحل ىلحلمن ذىحلأطبك

سوبمانحلحل9حلعوادحل سواوحلسهلل:حللواوحلحل7ملحلأمايلحلسكشالكحلأ حلطعضودحللولحللالاأو حل،حلعولحلسك وادقحل
أنوتحللدأو حلمولحلسهللحل:حلأواحلسوبمانحل نحلكوكحلسحلعب وكحلاوالثحلخ واوحل:حلسكضا سوحل يوحلسهللحلعن حلفرواوحل

لاكدهتحلندعامكحلم  جااحل،حلن حلتبيفحلسكعبهحلعبالكحلذننواحل  حل ط و حل،حلم عوكحلسهللحللاكعافالوهحل ىلحل نرلواةحل
حل.حلأطبك

حل.حلسكعالادلحلاالاهحلنسك علأهحلمدل:حللاوحلحل7نعن حل
ميواحلموؤملحلعووادحلأخواهتحلسحلمديو حلفو نحلكووانحل و حلأ ونححلسووالع حلأ:حلأنو حللوواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل

سنعانحلأكشحلمبكحلف ذسحللعبحلعنبهتحلغمدت حلسكداهحلنسس  ضدنسحلك حل رحلمي وحل،حلن نحلكانحلم واةحلكوانحلكو حل
حل.حلمث حلذككحل رحلأ نح

أواحل احلمواحللبو حلمولحلعالوادلحل:حل لو حلأنحللواوحلحل7كانحلفالماحلناطىحلل حلماسوىحل:حللاوحلحل7علحلسكنالدحل
حل.حلأنك حلل حلمب احلأعادهتحلسحللربهتحل ىلحلمشدهت:حلعلنط حلفراوحلسهللحلحل؟س دأئحلملحلس طد

:حلملحلعادحلمدألاحلناد حلمنادحلمولحلسك وماةحللا و حل:حلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلأاحلفالنحل نتحلن ااحلسشاكحلنتناأتحلملحلسجلنه

حل.حلأع م محلأطدسحلسحلسكعالادلحلأخض محلطباسا:حلحل7نلاوحل
يفحلكووو حلنكالطبوو حلمنووو حلسكوووبعاةحل،حلفووو نحل ذسحلدخووو حلأ وووبكمحلعبووىحلأخالووو حلعاووووبسحلكوو حلفبالوووبحل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلدعاةهتحلمث حلدعاةحلس الو ه
حل.حلملحلعادحلمدألاحلسحلسهللحلملحلأ لوحلس دأئحلكبعاوبحلسالتاحل  حل س جااحلسهللحلك :حلحل7نلاوحل

حل.حلكضا لحلكاسكبأ :حللاوحلحل؟سحلس دمحلأ ال حلسك  :حلحل7علحلعبوحل
ماسكالو حلمدمحللعئحلماسكال حلف دطناحلنعادهتحلن لحلعوبلحلمولحل:حللاوحل8علحلماىلحلجلعضدحلللحلممبحل

حل:حلفربناحلحل؟أألحلتدأبنن:حلسحللعئحلسكطدأقحل،حلفراوحلحل7فاس رنبناحل
حل
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مووولحلأ وووبكمحلتضا وووهحلأنحلسوووضدطبهحلأنحلأتدطوووهحلأنحل:حللضووواسحل،حلفالضنووواحل،حللووواوحل:حلندأوووبحلفالنووواحلنعوووادهتحل،حلفرووواوحل
أموواحلعبمووو محلأنحل:حلموواحلمعنووواحلموولحلهوواسحلسووووةحل،حللوواوحل:حلفربنوواحلحل؟أنحللطعووهحلموولحلعوووادحل(1)كعرووهحلموولحل الووو حل

حل.حلخ حلل حلعبال س دأئحلأ رتأححل ىلحلك حلماحلسد
 (في منالجا المر ض  )

موواتحل:حلحل6تووبسننسحل،حلفوو نحلسهللحلعلنطوو حلملحلأنوولوحلدسةحل  حلنأنوولوحلكوو حلسووضاةحلنلوواوحل:حلحل6لوواوحلسكنوو حل
حل.حلس ن انحللاكانااحلأكثدحلملحلمات حللا ط حل،حلن الات حللاكربحلأكثدحلملحل الات حللاكعمد

طوو حلعنوو حلموواحلأ ووانحلموولحلعبووهحل  حلموولحلذنوو حل،حلنموواحلأعضوواحلسهللحلعوولحلنحل:حلأنوو حللوواوحلحل6ن نيحلعنوو حل
حل.حلأكثد

حل.حلاحالححلم محلنعبال حلةبط:حلسانانحلعبالالنحل:حللاوحلحل9ن نيحلعن حل
حل.حلفن حلسكبنسةحلماحلس  م حللبنكحلسكبسةحل،حلف ذسحلملحلي م حلسكبسةحلفاكبنسة:حلحل9نلاوحل

 حلستوبسنيحل ورحلأ وانحلسكوايحل:حل نحلننالواحلمولحلس ننالواةحلمودمحلفرواوحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
علنط حل حلأسضالكحل ورحلت وبسن حلفو نحلسكشوضاةحلموينحلنسكوبنسةحلسمديينحلهاحلسكايحلأشضالينحل،حلفلن ىحلسهللحل

حل.حلمينحل،حلفجع حلأ بسنيحلفلتىحلسكشضاة
حل.حلكاحلأنحلسكناسحلل دنسحلسحلسكطعامحل س رامتحلألبسهنم:حللاوحلحل7علحلسكدياحل

كال ووتحلسنمالوهحلمولحلسكشوووةحلتدكو حل  واحلسنمالووهحلمولحلسكشووةحلس لووالوحل:حللواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل
حل.حلمن 

حل.حلأسحلسكبنسةحلنس عبلحللالتحلسكبسةحلعادحللبناحلماحلتعادسنمالهحل حل:حللاوحلحل7علحلسكعاملحل
 (في الوصيا  )

حل.حلملحلماتحلل رحلناالهحلماتحلمال هحلطاهباله:حلحل9ملحلك ااحل نيهحلسكاسع  حللاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلماحلأنن وحل مد حلم بمحلأنحلأنالتحلكالبهحل  حلنناال  حلحتتحل أس :حلحل9نلاوحل
حل.حلرب ملحلملحلي لحلناال  حلعنبحلس اتحلكانحلنر احلسحلمدنت حلنع:حلحل9نلاوحل

حل__________________
حل.حلسسمحل احلأبعقحللا بعرهحلسنحللا االل:حلوحلسكبعرهحلوحللاكلمحلوحلحل1
حل
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.حلمووولحلأناوووىحلنملحليوووشحلنملحلألوووا حلكوووانحلكمووولحلت وووبقحللووو حلسحل الاتووو :حلحل7لووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل
حل.حلماحلألايلحلأيد تحللا ايتحلأنحلسدل ذمحلذككحلس او:حلنلاوحل

حل.حلسكااالهحل قحلعبىحلك حلم بم:حلحل7لاوحلسك ادقحل
حل.ملحلملحلأاصحلعنبحلمات حلكانيحللدسل  حلسلحل حلأدثحلفربحلخ محلعمب حلمع اله:حلحل7نلاوحل

 الفصل الثا ي
 (في اخستشفاء بالقرآل  )

حل.حلملحلملحلأ  ششحللاكردينحلفالحلسضاهتحلسهلل:حلحل6لاوحلسكن حل
موولحللوودأحلماوووهحليأووهحلموولحلأيحلييحلسكروودينحلسوواةحل حللوواوحلسوونلحلموودستحلأوواحلسهللحل،حل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل

حلحل.فباحلدعاحلعبىحلسك  ا حلفبرذا
 ذسحلخضتحلأمودسحلفوالدأحلماووهحليأوهحلمولحلسكرودينحلمولحل الو حلسوتتحل حللو حل:حللاوحلحل7علحلأ حلسن لحل

حل.حلسكبذمحلسكششحلعينحلسكنالةحلاالثحلمدست:حل
ملحلسس  ضىحللذأهحلملحلسكردينحلملحلس شودقحل ىلحلس  وداحلكضوىحل ذسحلحل:حلأن حللاوحلحل7علحلأ حل لدسهالمحل

حل.حلكانحللالر 
حل.حلسحلسكردينحلسضاةحلملحلك حلدسة:حلحل7نلاوحلسكعاملحل

 (لسور وما  اء فيها في ا )
حلوحلفوو نحل:حلأنوو حللوواوحلحل7 نيحلعوولحلسكعوواملحل حلوحلسوونلحلموودست موولحلناك وو حلعبووهحلفبالروودأحلعبالذوواحلأمحلسك  وواا

حل.حلس نتحلن  حلفبالردأهاحلسنع حلمدلحل،حلف هناحلت  ل
سوضاةحلمولحلكو حلدسةحل،حلفو نحلعواذحلفواحل:حلأن حللواوحلسحلسنموبحلهللحلوحلسونلحلمودستحلوحلحل9 نيحلعلحلسكن حل

حل.حلملحلسجل بحل دحلسهللحلعبال حلسكدنححلاا نذاحلماوهحلمدلحلنكانحلسكدنححللبحلخدا
كواحللودأتحلسنموبحلعبوىحلمالوتحلسونع حلمودلحل حل ددتحلفالو حل:حلأنو حللواوحلحل7ن نيحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلسكدنححلماحلكانحلعجنا
 ذسحلكانووتحللووكحلعبووهحلت  ووا حلعبووىحلنض ووكحلمنذوواحلفووالدأحلسووا لحلس نعووامحل،حل:حللوواوحلحل7عوولحلسكنووالدحل

حل.حلف ن حل حلأناككحلملحلتبكحلسكعبهحلماحلت دهت
حل
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نسونع حلناعواحلمولحلحل(1)لدأحلسا لحلسكنح حلسحلكو حلسوذدحلكضوىحلس  ودمحلسحلسكوبنالاحلحلمل:حللاوحلحل7عن حل
حل.حلنسحل نسأهحلكب حد حلملحل لبالئحلنطنادهتحلنأسالاع .حلأناسيفحلسكنالةحل،حلأهاهناحلسجلنانحلنسجلاسمحلنسكربص

موولحللوودأحلسووا لحلكرمووانحلسحلكوو حلكالبووهحلنكوو حلسهللحلعوولحلنطوو حللوو حلسحلكالب وو حلمالو وووهحل:حللوواوحلحل7نعنوو حل
رحلأ نححل،حلف نحللدأهاحللاكنذوا حلملحلألسكواسحليض انو حلمولحل لبوالئحلنطنوادهتحليض ان حلملحل لبالئحلنطنادهتحل 

حل.حل رحلمي و
 نحلك وو حلسوووةحللبنوواحلنلبوو حلسكروودينحلأووئحل،حلفموولحللوودأحلأووئحللنوو حلأنحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

نمولحللدأهواحلسحلكالبوهحللنو حلأنحلأنوامحلنكو حلسهللحل.حلمي وحلكانحلسحلهنا هتحلملحلسحملضا  حلنس ود نل حل ورحلمي وو
 حلمولحلكو حلسوالطانحل طوالمحلنمولحلكو حليفوهحل،حلن نحلمواتحلسحلأامو حلأدخبو حلسهللحلسجلنوهحلل حلأكشحلمبكحليض انو

حل.حلنسحل نسأهحلتردأحلكببنالاحلنس خدلحلنكبحضلحلملحلك حليفهحلنلبالهحلسحلسكنضئحلنس ه حلنس او(.حل امحلسنربحل)حل
ن نيحلأن حلملحلكانحلم بالاحلعبىحلعرب حللدوتحلعبالو حلأوئحلأنحلك نو حلنسوراهتحلف نو حلأوربأحل،حلفو نحلك ن و حل

حل.حل ناةحلملحل طااحلفذاحلخرحلف ن حلأربأحلماةحلسكلعضدسنحلس
موولحللوودأحلسووا لحلسك ووافاتحلسحلكوو حلأووامحلاعووهحلملحلأوولوحلمضا وواحلموولحلحل:حللوواوحلحل7نعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

ك حليفهحل،حلمبفاعاحلعن حلك حللبالوهحلسحل الوالحلسكوبنالاحل،حلمد نلواحلسحلسكوبنالاحلللنسولحلمواحلأ وانحلمولحلسكود قحلنملحل
نسحل نسأووهحلتروودأحل.حل حلمولحلطنووا حلعنالووبأ ون حلسهللحلسحلماكوو حلن حلنكووبهتحلن حللبنوو حلل واةحلموولحلسووالطانحل طووالمحلنحل

حل.حلكبشد حلنسجلاهتحلنسكعلحلسحلسكبنالاحلنس خدل
ملحللودأحلسوا لحلسكلمودحلسحلأامو حلأنحلكالب و حلأعطواهتحلسهللحلسود حلسكوبنالاحلنس خودلحلنأعولهتحل:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حللالحلعشرلحلن حلماو
حل.حلنملحللدأحلسا لحلسكطا حلالحلسهللحلعلنط حلك حلخرحلسكبنالاحلنس خدل

كو حلكالبوهحلاعوهحلأ نو حلسهللحلن ننو حل ىلحلسكنواسحلأاعو حلنملحلأودحلسحلسكوبنالاحلحلحلنملحللدأحلسا لحلسكاسلعوهحلس
حل.حل:لؤساحلألبسحلن حلفردسحلن حلفالهحلن حليفهحلملحليفاتحلسكبنالاحل،حلنهوحلسحلأمرحلس ؤمن حلنأن دهتحل

حلنملحللدأحلسا لحلسنبأبحلنسسادكهحلسحلااللحلفدألهحلنأدمنذاحلملحلأدحلسحلأهب حلنلبن حلنماك حل
حل__________________

حل.حلنماحلأبلم حلس ن انحلملحلسك دسمه.حلس اكلحللاكشوة:حلدمحلوحلكم دمحلوحلوحلس  حل1
حل
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حل.حلن حلخ ااهحلسساة
موولحللوودأحلسووا لحلس م حنووهحلسحلفدسولوو حلنناسفبوو حلسموو حلحلسهللحللبنوو حل:حللوواوحلحل8عوولحلعبوووحللوولحلسن وو حل

نسحل نسأوووهحلنأ وووانحل.حلكالميوووانحلننوووا حلكووو حلل ووودهتحلن حلأ وووالن حلفرووودحلألوووبسحلن حلطنوووانحلسحللبنووو حلن حلسحلنكوووبهت
حل.حلسكناسحلممادسحلعنب

موولحلأكثوودحللوودسةلحللوو حلأن وووحلملحلأ وون حلسحل الاتوو حلسكووبنالاحلسوووةحلموولحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلن حلنضثذمحلن حلسحدهمحلن حلكالبهم[حلنس نئحلن حلسك  دلحل]حلأع حلسجللحل

نملحللدأحلسا لحلس لم حلسحلسكعشاةحلس خدلحلأنحلسحليخدحلسكبال حلكانحلك حلسكبال حلنسكنذا حلسواهبألحلمولحل
حل[.حلالنهحلنأمات حلمال هحل النهحلنأ الاهتحل الالحل ]حلسك ا لحل

.حلنمووولحللووودأحلسوووا لحلنسكنا عووواتحلملحلأبخبووو حلسهللحلسجلنوووهحل  حل أوووانحلن حلأب كووو حلسحلسكوووبنالاحلسوووراةحلسلوووبس
حل.حل(1)ن نيحلأهناحلسضاةحل لحلسروحل احلأنحلكبغهحلذنحلاهحلملحلذنستحلسك مامحل

ف نوو حل حلألوودهتحل نحل[حلنسووراهتحلموولحلسووروحل وواحل]حلحل(حلوالسددماء ذاح الوددرووحل)حلنموولحللوودأحلعبووىحلس وواة
حل.حلساةحلسهلل

أوواحلعنووبحلسهللحللووبحلغضوودحلكووكحلموواحل:حلنموولحللوودأحل نوواحلأنلكنوواهتحلسحلكوو حلفدألووهحلموولحلسكضوودسوئحلنوواد حلمنووادحل
حل.حلملىحلفاس لنشحلسكعم 

نمووولحللووودأحل ذسحل كلكوووتحلسحلناسفبووو حلملحلت ووون حل كلكوووهحلألوووبسحلنملحلميوووتحلفووواحلن حلل ووواعرهحلن حللذفوووهحلمووولحل
حل.حليفاتحلسكبنالا

كالوو حلسكوود قحلنتووبفلحلعنوو حلسحلفدسولوو حلنضووتحلعنوو حلسكضروودحلنطبنووتحل حل(حلو ددل لكددل همددز حل)حلنموولحللوودأ
حل.حلمال هحلسك اة

سحلفدألوهحلمولحلسكضودسوئحلغضودحلسهللحلحل(حلقل هو اهلل ححددحل)حلنحل(حل ا ح ها الكافرول قلحل)حلنملحللدأ
ك حلنكاسكبأ حلنماحلنكبحلن نحلكانحلسرالاحلمىحلمولحلدأواسنحلس سورالاةحلنأانوتحلسحلدأواسنحلسك وعبسةحلنأ الواهتحلسهللحل

حل.حلسعالبسحلنأمات حلسذالبسحلنلعث حلسذالبس
 ذسحلأاووااحلأ ووبكمحلاووبسيفحلأنحلغوورحلذكووكحلفن ووطحل:حلحل6وحل سوواوحلسهللحللووا:حللوواوحلحل7عوولحلسكوودمحل

حلأبأ حلنلدأحلفاحتهحلسك  ااحلنحلل حلهاحلسهللحلأ بحلنس عاذت حلنم ححلفماحلنطذ حل
حل__________________

حل.حلسك محلنس لدل:حلنسنمهحلوحللاك  ضالشحلنلبحلتشبدحلوحل.حلسكب عه:حلوحلسكببغهحلحل1
حل
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 اعووهحلسنمووىحلهلوواحل،حلفلميوواحلموولحلفووبكحلحل3أنحلسهللحلعلنطوو حلعووامحلفا مووهحلحل7 نيحلعوولحلسك ووادقحل
حل3 ط حلأ نذاحلنأ  حلنكبهاحلفلاال  حلسنمىحلفردأحلأكوشحلمودلحللو حلهواحلسهللحلأ وبحل حلسولوحلهوقحلفا موهحل

حل.حل سكتحلعن حلسنمىحلل ذنحلسهللحلتعاىل
حل.حلسحلنافبهحلأنحلفدألهحلن دهتحلسهللحلعبىحلااللحلأعبسو حل«حل ذسحلطاةحلن دحلسهللحل»حلنملحللدأ

فبومحلأرودأحلسحلمديو حلأنحلسوبت حللرو حلهواحلحلملحلساوال حلمودمحلأنحلسوبل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حلسهللحلأ بحل حلماتحلسحلمدي حلأنحلسحلتبكحلسكشبلحلسكيتحلنلكتحلل حلفذاحلملحلأه حلسكنا 

  وب حلعشودلحلمودلحل ضولحلسحلدس هتحلحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)حلملحلين حل ىلحلفدسسو حلفرودأ:حلحل7نلاوحل
حل.حلنسحلدنأدستحل اك 

 (في اخستشفاء بآ اح التهليل من القرآل  )
حل(دينحلأ  شضىحلل حلملحلساودحلس مدسمحلسك ذبال حلسحلسكر)حل

حل.حل(1)حل(حلوإلهكم إله واحد خ إله إخ هو الرحمن الرحيمحل)ل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل
حل«حلوهو النلدي النظديمحلوحلوحل ىلحللاك حلخ حأرذه سكا وخ  و ،حلحلاهلل خ إله إخ هو الحي القيو حل»

حل.حل(3)
هددو الددذي  صددورام حل)حل(7)حل(حلالقيددو حلددم اهلل خ إلدده إخ هددو الحددي حل)ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل

وحل ىلحلحل«حلشدهد اهلل ح ده خ إلده إخ هدوحل».حل(4)حل(في اخرحا  ايدف  شداء خ إلده إخ هدو النز دز الحكديم
حل.حل(1)حل«حلسر ع الحسابحل»لاك حلوحل

اهلل ،حلحلوإذا حييتم بتحيا فحيوا بأحسن مكها حو ردوها إل اهلل ادال علدى ادل شديء حسديوا)
حل.حل(6)حل(حل و  القياما خ ر ب فيه ومن حصد  من اهلل حد ثا خ إله إخ هو ليجمنككم إلى

حل.حل(3)حل(ذلكم اهلل ربكم خ إله إخ هو رالق ال شيء فاعودوه وهو على ال شيء وايل)
حل.حل(5)حل(احوع ما حوحي إليك من ربك خ إله إخ هو وحعر  عن المشراين)
حلحلالسمواح واخر قل  ا ح ها الكاس إ ي رسوأ اهلل إليكم  مينا ، الذي له ملك حل)

حل__________________
حل.115س أهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل1
حل.1س أهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل7
 .13نحلحل16س أاتحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل1

حلحل.113س أهحل:حلوحلسا لحلس نعامحلحل3

حل.316س أهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل3حل
 .4س أهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل4

حل.95نحلحل5س أاتحل:حلوحلسا لحلسكن اةحلحل6
حل.116:حلس أهحل:حلسا لحلس نعامحلوحلحل5

حلحلحلحلحلحلحل
حل
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خ إلدده إخ هددو  حيددي و ميددت فددآمكوا بدداهلل ورسددوله الكوددي اخمددي الددذي  ددؤمن بدداهلل والماحدده واحونددوه 
حل.حل(1)حل(حللنلكم حهتدول

حل.حل(3)حل(حلوما حمروا إخ لينودوا إلها واحدا خ إله إخ هو سوحا ه عما  شراول)
حل.حل(7)حل(حل هو عليه حوالت وهو رب النرش النظيمفإل حولو فقل حسوي اهلل خ إله إخحل)
حتددى إذا حدرادده الغددر  قدداأ آمكددت ح دده خ إلدده إخ الددذي آمكددت بدده بكددو إسددرائيل وح ددا مددن حل)

حل.حل(4)حل(حلالمسلمين
حلفإل لم  ستجيووا لكم فاعلموا ح ما ح زأ بنلم اهلل وحل خ إله إخ هو فهل ح تم مسدلمولحل)

حل.حل(1)حل(
حل.حل(6)حل(حلو عليه حوالت وإليه متابقل هو ربي خ إله إخ هحل)
 كددزأ المالئكددا بددالروح مددن حمددره علددى مددن  شدداء مددن عودداده حل ح ددذروا ح دده خ إلدده إخ ح ددا حل)

حل.حل(3)حل(حلفاحقول
حل.حل(5)حل(وإل حجهر بالقوأ فإ ه  نلم السر وحرفى ، اهلل خ إله إخ هو له اخسماء الحسكى)
إ كي ح ا اهلل خ إلده إخ ح دا ،حلحللما  وحى وح ا حرترحك فاستمع،حلحلإ ك بالواد المقدس طو حل)

.حل(9)حل(حلإل الساعا آحيا حااد حرفيها لتجز  ال  فدس بمدا حسدنى،حلحلفاعودو ي وحقم الصال  لذاري
حل.حل(11)حل(حلإ ما إلهكم اهلل الذي خ إله إخ هو وسع ال شيء علماحل)

حل.حل(11)حل(حللوما حرسلكا من قولك من رسوأ إخ  وحي إليه ح ه خ إله إخ ح ا فاعودو حل)
وذا الكددول إذ ذهددب مغاضددوا فظددن حل لددن  قدددر عليدده فكدداد  فددي الظلمدداح حل خ إلدده إخ حل)

حل.حل(13)حل(حلح ت سوحا ك إ ي اكت من الظالمين
حل__________________

حل.115نحلحل113:حليأهحل:حلوحلسا لحلس عدس حلحل1
حل.139يأهحل:حلوحلسا لحلسك الهحلحل7
حل.14يأهحل:حلوحلسا لحلهادحلحل1
حل.3يأهحل:حلوحلسا لحلسكنح حلحل3
حل.11 ىلحلحل13يأهحل:حلوحلسا لحل  حلحل9

حل.31يأهحل:حلوحلسا لحلس ننالاةحلحل11
حل

حل.71يأهحل:حلوحلسا لحلسك الهحلحل3حل
حل.91يأهحل:حلوحلسا لحلأانئحلحل4
 .39يأهحل:حلوحلسا لحلسكدعبحلحل6

حل.3نحلحل6يأهحل:حلوحلسا لحل  حلحل5
حل.95يأهحل:حلوحلسا لحل  حلحل11
حل.53يأهحل:حلوحلسا لحلس ننالاةحلحل13

حلحلحلحلحلحل
حلحلحلحلحل
حلحلحلحل
حلحلحل
حل
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حل.حل(1)حل(حلحق خ إله إخ هو رب النرش الكر مفتنالى اهلل الملك الحل)
حل.حل(3)حل(حلاهلل خ إله إخ هو رب النرش النظيم،حلحلو نلم ما حخفول وما حنلكولحل)
حل.حل(7)حل(حلوهو اهلل خ إله إخ هو له الحمد في اخولى واخرر  وله الحكم وإليه حر نولحل)
 ددرزقكم مددن السددماء  ددا ح هددا الكدداس حذاددروا  نمددت اهلل علدديكم هددل مددن رددالق غيددر اهلل حل)

حل.حل(4)حل(حلواخر  خ إله إخ هو فأ ى حؤفكول
،حلحلإ هددددم اددددا وا إذا قيدددل لهددددم خ إلدددده إخ اهلل  سددددتكورول،حلحلإ دددا اددددذلك  فنددددل بدددالمجرمينحل)

حل.حل(1)حل(حلبل  اء بالحق وصد  المرسلين،حلحلو قولول حئكا لتاراوا آلهتكا لشاعر مجكول
حل.حل(6)حل(طوأ خ إله إخ هو إليه المصيرذي ال،حلحلغافر الذ ب وقابل التوب شد د النقاب)
هدو الحدي خ إلدده حل).حل(3)حل(حلذلكدم اهلل ربكدم ردالق اددل شديء خ إلده إخ هدو فددأ ى حؤفكدولحل)

حل.حل(5)حل(حلالحمد هلل رب النالمين،حلحلإخ هو فادعوه مخلصين له الد ن
خ إله إخ هدو  حيدي و ميدت ربكدم ،حلحلرب السمواح واخر  وما بيكهما إل اكتم موقكينحل)

حل.حل(9)حل(حلورب آبائكم اخولين
فدداعلم ح دده خ إلدده إخ اهلل واسددتغفر لددذ وك وللمددؤمكين ،حلحلفددأ ى لهددم إذا  دداءحهم ذاددراهمحل)

حل.حل(11)حل(حلوالمؤمكاح واهلل  نلم متقلوكم ومثواام
لددو ح زلكددا هددذا القددرآل علددى  وددل لرح تدده راشددنا متصدددعا مددن رشدديا اهلل وحلددك اخمثدداأ حل)

هدو اهلل الدذي خ إلده إخ هدو عدالم الغيدب والشدهاد  هدو الدرحمن ،حلحلل ضربها للكاس لنلهم  تفكدرو 
هددو اهلل الددذي خ إلدده إخ هددو الملددك القدددوس السددال  المددؤمن المهدديمن النز ددز الجوددار ،حلحلالددرحيم

هو اهلل الخالق الوارر المصور له اخسماء الحسكى  سوح لده ،حلحلالمتكور سوحال اهلل عما  شراول
حل.حل(11)حل( و النز ز الحكيمما في السمواح واخر  وه
حل__________________

حل.113يأهحل:حلوحلسا لحلس ؤمنانحلحل1
حل.31يأهحل:حلوحلسا لحلسكر صحلحل7
حل.73 ىلحلحل77س أاتحل:حلوحلسا لحلسك افاتحلحل1
حل.64يأهحل:حلوحلسا لحلس ؤملحلحل3
حل.3نحلحل6يأهحل:حلوحلسا لحلسكبخانحلحل9

حل. ىلحليخدحلسك ا لحل31س أاتحل:حلوحلسا لحلسنشدحلحل11

حل.36نحلحل31يأهحل:حلوحلسا لحلسكنم حلحل3حل
حل.7:حلوحلسا لحلفا دحلحل4
 .7يأهحل:حلوحلسا لحلس ؤملحلحل6

حل.61يأهحل:حلوحلسا لحلس ؤملحلحل5
حل.31نحلحل31يأهحل:حلوحلسا لحلممبحلحل11
حل

حلحل



 769حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

حل.حل(1)حل( فإ ما على رسولكا الوالغ الموين ، اهلل خ إله إخ هو وعلى اهلل فليتوال المؤمكولحل)
حلحل.(3)حل(حلرب المشر  والمغرب خ إله إخ هو فاحخذه وايالحل)

أاحلعبوحلأموانحلكوكحلمولحلسنودقحلأنحلترواوحل:حلحل7كعبوحلحل9لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
أوواحلعبوووحلأمووانحلكووكحلموولحل.حلسوونحانكحل  حل حل كوو حل  حلأنووتحلعبالووكحلتاكبووتحلنأنووتحل احلسكعوودشحلسكع ووالم:حل

وإذا قددرحح القددرآل  نلكددا بيكدددك وبددين الددذ ن خ  ؤمكددول بدداخرر  حجابدددا حل):حلسكاسوواسسحلأنحلتروواوحل
وإذا ذادرح ربدك فدي القدرآل ،حلحللى قلوبهم حاكدا حل  فقهدوه وفدي آذا هدم وقدراو نلكا ع،حلحلمستورا

مواحلسواةحلسهللحلحل:حلأاحلعبوحلأمانحلككحلملحلك حلساةحلختافو حلأنحلترواوحل.حل(7)حل(حلوحده ولوا على حدبارهم  فورا
كانحلنماحلملحلأشلحلملحلأ لحلأسذبحلأنحلسهللحلعبوىحلكو حلسووةحللوبأدحلنأنحلسهللحللوبحلأ واطحلل و حلسووةحلعبمواحل

حل.حلحل اوحلن حللالحل  حللاهللنأ  ىحلك حلسوةحلعبدسحلن 
 (والصداع  للحمى )

أ  وو حلكبحمووىحلنسك ووبسيفحلنأعبووقحلعبووىحلسكعلووبحلس ميوولحلل وومحلسهللحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
سكدالحلسكدالحلسنمبحلهللحل احلسكعا  حل وامحلسك وا لحلنس عواذت حلنحللو حلهواحلسهللحلأ وبحلوحلل مامذواحلوحل،حلل ومحل

 حلأوواحلسوواسحلف نوو حل حلسووضاةحل  حلسووضامكحلسووضاةسحل حلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل احلسكنوواسحلأذهوو حلسكنوولسحلنسسووض
أ وواد حلسوورماحل،حللالووبكحلسنوورحل نووكحلعبووىحلكوو حلسوووةحللووبأدحل،حلنننوولوحلموولحلسكروودينحلموواحلهوواحلسووضاةحلن اووهحل

،حلكوواككحلحل(حلقلكددا  ددا  ددار اددو ي بددردا وسددالما علددى إبددراهيمحل)حلكبمووؤمن حل،حلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،
ولدده مددا سددكن فددي حل)حلحلسكوودالحلسكوود المحل،اووا  حلك ووا حلهوواسحللدا ووكحلأوواحلأ  وومحلسكوودسا حل،حلل وومحلسهلل

،حلسسو لحلأأذواحلسك وبسيفحلنس ملحللعوللحلسهللحل،حلسسو لحللرووب لحلسهللحل،حلحل(حلالليدل والكهدار وهدو السدميع النلدديم
حل)حلسسووو لحلاوووالوحلسهللحل،حلسسووو لحللع موووهحلسهللحل،حلسسووو لحللوووالحل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحلسكعبووووحلسكع وووالمحل،

 كجدددي حل) ىلحللاكووو حلحل(حلل إذا ذهدددب مغاضدددواوذا الكدددو حل)حل،حل(حلفسددديكفيكهم اهلل وهدددو السدددميع النلددديم
حل،حلن حل اوحلن حللالحل  حلحل(4)حل(حلالمؤمكين

حل__________________
حل.حل17نحلحل13يأهحل:حلوحلسا لحلسك  اللحلحل1
حل.حل9يأهحل:حلوحلسا لحلس لم حلحل3
حل.حل49نحلحل45نحلحل43س أاتحل:حلوحلسا لحللينحل سدسوال حلحل7
حل.حل55نحلحل53يأهحل:حلوحلسا لحلس ننالاةحلحل4

حل(حلحل34م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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حل.حللاهللحلسكعبوحلسكع المحلن  نناحلسهللحلننعمحلسكاكال حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلسكطاهدأل
 (للحمى وغيرها  )

 ووو حلأ  س حللمال وووكحلنأدخووو حل:حلكووونعئحلأاوووحال حلنلوووبحلسسووو  ىحلنع ووواحلحل7لووواوحلألووواحلعنوووبحلسهللحل
حل.حلفضعبتحلف ل احلنشطتحلملحلعراو:حل أسكحلسحلطالنكحلنأذنحلنألمحلنسلدأحلسنمبحلسنلحلمدستحل،حللاوحل

 ( للحمى ح ضا )
قدل هدو اهلل حل)حلتوبخ حل أسوكحلسحلطالنوكحلف وؤذنحلنتروالمحلنترودأحلفاحتوهحلسك  وااحلن:حللاوحلحل7عن حل

ك حلنس بلحلاالثحلمدستحل،حلنترواوحلحلحل( قل حعوذ برب الكاسحل)حلنحل(حلقل حعوذ برب الفلقحل)حلنحل(حلححد
أعالوواحلنض وووحللعووللحلسهللحلنلووب لحلسهللحلنع مووهحلسهللحلنسووبطانحلسهللحلناموواوحلسهللحلناووالوحلسهللحلنلدسوواوحلسهللحل:حل

مولحلسودحلمواحلأخوا حلنأ وا حلنأسوذبحلأنحلسهللحلعبوىحلحل[حلنلا لحلأمدحلسهللحل]حلت حلابىحلسهللحلعبال حلنعبالذمحلنلعرتحل
كووو حلسووووةحللوووبأدحلن حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحلسكعبووووحلسكع وووالمحلناوووبىحلسهللحلعبوووىحلمموووبحلنيكووو حل،حلسكبذووومحل

لدا كحلأواحلأ  ومحل]حلملحللالوكحل[حلهقحلأننالاوكحلنأنكالاوكحل]حلسسضينحللشضاوكحلندسنهحللبنسوكحلنعافينحل
حل[.حل حلسكدسا

 (وفي روا ا ارر   )
قدل حل)حلتبخ حل أسكحلسحلطالنكحلنتؤذنحلنترالمحلنتردأحلفاحتهحلسك  ااحلنس عاذت حلنتردأ:حلحل7لاوحل
وحلاوالثحلمودستحلوحلنيخودحلسنشودحلوحلاوالثحلمودستحلوحلعولحلاوادحللولحلعثموانحل،حلعولحلأ حلعنوبحلحل(حلهو اهلل ححدد

سحل نواةحل حلدفو حلحلسك و حليأوهحلسك دسوو:حلسو احل طو حل كالو حلمولحلاوىحللوبحلتطانكوتحل،حلفرواوحل:حللاوحلحل7سهللحل
حل.حل(1)ادعهحلملحلماةحلفاسدل حل

 (مثله  )
نتووبس حللا وواةحلنت  وو حلسحلطووامحلحل7أؤخوواحلموولحلتدلووهحلسن وو حل:حللوواوحلحل8عوولحللعووئحلسك ووادل حل

،حل   حلسهللحلننعومحلسكاكالو حل،حلحل(حلسال  قوخ من رب رحيمحل)حل: طااحللربمحل بأبحلنت رىحلملحلل حلأملحل
حلحلسكإل اهلل  محل)،حلحل(حلما ح زلكا عليك القرآل لتشقىحل)حل  

حل__________________
حل.حللب حلنخبط حلل :حلوحلدس حلسكشوةحللا اةحلأبنف حلحل1
حل
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قلكددا  ددا حل)حل،حل(حلاخل رفددف اهلل عددككمحل)حل،حل(حل ر ددد اهلل حل  خفددف عددككمحل)حل،حل(1)حل(حلس أوهحلالسددمواح
ناالوولحلحل(3)،حلسد أحلعوولحلفووالنحلسلوولحلفالنووهحلسنوودحلنسكووربدحلنس بالبووهحلحل(  ددار اددو ي بددردا وسددالما علددى إبددراهيم

 حدمحل)لل واةحلسهللحل،حل(حل وئحل)حلسرامحلنس عدسمحلنس مدسمحلنس نطوايفحلنسك وبسيفحل،حل  ومحل،حلس  محلنس 
ن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحلحل(حلعسق اذلك  دوحي إليدك وإلدى الدذ ن مدن قولدك اهلل النز دز الحكديم

ممبحلسكن حلنيكو حلسكطواهدألحل،حلأواحلمولحل[حلسالبناحل]حلسكعبوحلسكع المحلنسنمبحلهللحل احلسكعا  حلناباست حلعبىحل
سجلناوحلن حلأولنوحلاو حلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأ وحلكو حلمواحللضوالنحللولحلفالنوهحلمولحلمودمحلنسورمحلتلنوحل

حل.حلنأملحل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأدحلن  نناحلسهللحلن بهتحلناالت حلعبىحلممبحلسكن حلنيك حلأاع 
 (مثله  )

وبالحق ح زلكاه وبدالحق  دزأ ومدا حرسدلكاك إخ موشدرا حل)حل:أ   حلعبىحلسكرد اسحلنأعبقحلعبالو حل
ومددا محمددد إخ رسددوأ قددد حل)،حلحل(حل كددزأ مددن القددرآل مددا هددو شددفاء ورحمددا للمددؤمكينو  )حل،حل( و ددذ را

 ىلحل]حلحل(حلرلت من قوله الرسدل حفدإل مداح حو قتدل ا قلودتم علدى حعقدابكم ومدن  كقلدب علدى عقويده
وآمكوا بما  زأ على محمد وهو الحق من ربهم افدر عدكهم سدي احهم وحصدلح حل)،حلحل(7)[حليخدحلس أوهحل

حلوحلحل(حلمحمدد رسدوأ اهللحل)،حلحل(4)حل( عليمدا ) ىلحللاكو حلحل(حلدمدا ادال محمدحل)،حلحل(حلبدالهم فدي حل)وحل ىلحللاكو 
ولدو حل قرآ دا سديرح بده الجوداأ حو قطندت بده حل)حلس أوهحل،حل(6)حل(حلو موشرا برسوأحل)،حلحل(1)حل(حلاخ جيل

لاسومحلسهللحل:حل،حلس بوكحلهللحلسكاس وبحلسكرذوا حل،حل حلأرواوحلحل(حلاخر  حو الم به الموحى بل هلل اخمر  ميندا
حل.حلساقحلسكعدشحلس   ااحلعبى

 (7) (للحمى الربنيا  )
ولدو حل قرآ دا سديرح بده ،حلحلبسدم اهلل الدرحمن الدرحيمحل)حل:أ   حلنأعبقحلعبىحلسكعلوبحلس ميولحل

حلأاحلساسحلحل(حلالجواأ حو قطنت به اخر  حو الم به الموحى بل هلل اخمر  مينا
حل__________________

حل.حل79يأهحل:حلوحلسا لحلفا دحلحل1
حل.حلسبلحلسكعطل:حلنأألاحلحل.سكعمىحلسكنا نه:حلوحلس بالبهحلحل3
حل.حل144يأهحل:حلوحلسا لحليوحلعمدسنحلحل7
حل.حل41يأهحل:حلوحلسا لحلس  لساحلحل4
حل.حل39يأهحل:حلوحلسا لحلسكض ححلحل1
حل.حل6يأهحل:حلوحلسا لحلسك شحلحل6
حل.حلأنحلتعدمحلأاماحلنتبيفحلأام حل حلتليتحلسحلسكدسلل:حلوحلسنمىحلسكدللحلنسكدلالعهحلوحللاك  دحلوحلحل3
حل
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لاسوومحلفووالنحللوولحلفالنووهحللن وومحلسهللحلنلوواهللحلنموولحلسهللحلن ىلحلأوواحلكوواسحلأوواحلمعوواسحلنلووانقحلأنلكنوواهتحلنلووانقحلنوولوحل
حل.حلسهللحلن حلغاك حل  حلسهلل

 (ارر   )
وحل ىلحليخدهواحلوحل،حلحل(حلحلم  شدرح لدك صددركحل)حل،حللن محلسهللحلسكدالحلسكد الم:حلأ   حلعبىحلك ض حل

قدداأ رب إ ددي حل) حللوولسحللووداحلسكنوواسحلأذهوو حلسكنوولسحلأسووشحلسل الووووحل حلسووضاةحل  حلسووضامكحلحل حللوولس
حل.حل(1)س أهحلحل( وهن النظم مكي

 (2) (للحمى الكافض  )
و نل بيكهما برزرا وحجدرا حل)حل،حل(حلمرو الوحر ن  لتقيال بيكهما برزح خ  وغيالحل)حللاسمحلسهلل

حل)حل،حل(حلحخ إل حدزب اهلل هدم الغدالوولحل)حل،حل(حل ا  ار او ي بردا وسالما على إبدراهيمحل)حل،حل( محجورا
حلحل.(7)حل(حلالغالوولحل)وحل ىلحللاك حلوحلحل(حلولقد سوقت المتكا

 (للربع  )
أووواحلنوووا حلكوواهحللوووددسحلنسوووالماحلعبوووىحل لووودسهالمحل:حلسك وو حلعبوووىحلن لوووهحل:حللووواوحلحل7عوولحلسن ووولحلسكلكووووحل

قدل حل):حلن ذسحلأخات حلسنمىحلأ  و حلسحللد واسحلهواهتحلس أوهحلنأشوبحلعبوىحلعلوبهتحل.حلنعبر حلعبىحلسحملمام
عربتحلعبوىحلسسومحل:حلنأراوحل(حللطبطحللطبطبطحل)حل،حلنأ   حلحل(4)حل(حلآهلل حذل لكم ح  على اهلل حفترول

حل.حلاىحلفالنحل،حلنأشبحلعبىحلسال حلسكال د سهللحل
 (مثله  )

حل.حلأملحلتدحل ىلحل لكحلكالشحلمبحلسك  حلنكاحلساةحلجلعب حلساكنا حل حلطعبناحلسكشمئحلعبال حلدكالال
 (للصداع والشقيقا  )

سلدأحلنكاحلأنحللديناحلسرتحلل حلسجلنواوحلأنحللطعوتحللو حلس  محلأنحلكبومحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حلوحلحل(حلد السددمواح  تفطددرل مكددهحكدداحل)لوو حلس وواتىحللوو حلهللحلس موودحلاالعوواحل،حل حل)،حلحل(1)حل(حلهددداحل)وحل ىلحللاكوو 

حلحل ا حر  بلنيحل)،حلحل(6)وحلس أهحلوحلحل(حلو نلكا من بين ح د هم سدا
حل__________________

حل.حل7يأهحل:حلوحلسا لحلمدميحلحل1
حل.حلاىحلسكدعبل:حلوحلسكنافئحلحل3
حل.حل137نحلحل131:حلس أاتحل:حلوحلسا لحلسك افاتحلحل7
حل.حل61يأهحل:حلوحلسا لحلأانئحلحل4
حل.حل91يأهحل:حلحلوحلسا لحلمدميحل1
حل.حل5يأهحل:حلوحلسا لحلأئحلحل6
حل
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حل.حل(1)حل(س أهحلحلماءك و ا سماء حقلني
 (مثله  )

 دد اهلل فدو  ح دد هم فمدن  كدث حل)حل،حل(3)حل(حل سدكحل)وحل ىلحللاك حلوحلحل(حلفمن اال مككم مر ضاحل)
لدده مددا سددكن فددي الليددل حل)حل،حلسسوو لحلسوو ن كحلأوواحلنطوولحلسكوودأسحللاكووايحل(حلفإ مددا  ككددث علددى  فسدده

حل.حل(حلليموالكهار وهو السميع الن
 (مثله  )

يوووولحلأووووبكحلعبووووىحلس ايوووولحلسكووووايحل:حل طوووو حلموووولحلسك ووووبسيفحل،حلفروووواوحلحل7سسوووو  ىحل ىلحلسك ووووادقحل
سهللحلأكوربحلسهللحلأكوربحل حل كو حل  حلسهللحلنسهللحلأكوربحل:حليأهحلسك دسوحلنفاحتهحلسك  وااحل،حلنلو حل:حلأ بعكحلنسلدأحل

حل.حلكنا نأعاذحللاهللحلملحل دحلسحل(7)،حلسهللحلأط حلنسكربحلساحلأخا حلنس ا حل،حلسعاذحللاهللحلملحلعدقحلنعا حل
 (للصداع  )

 ذسحل:حلاووووبسعاحلأ ووووالنينحل،حلفروووواوحلحل7سوووو اتحل ىلحلأ حلطعضوووودحل:حل ن حلعموووودحللوووولحل ن بووووهحللوووواوحل
لددو اددال مندده آلهددا امددا  قولددول إذا خبتغددوا إلددى ذي حل)حل:أاووالكحلفلوولحلأووبكحلعبووىحلهام ووكحلنلوو حل

،حلن ذسحللالو حلهلومحلتعواكاحل ىلحلمواحلأنولوحلسهللحلن ىلحلسكدسواوحل أأوتحلس نوافر حلأ وبننحلعنوكحلحل(حلالنرش سدويال
حل.حلندساب

 (للشقيقا  )
ربكا خ حزغ قلوبكا بند إذ هد تكا وهدب لكدا مدن حل)حلل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل،:حلحل7علحلسكدياحل

حلربكا إ ك  امع الكاس ليو  خ ر ب فيه إل اهلل خ  خلف الميناد،حلحللد ك رحما إ ك ح ت الوهاب
 و حلسكدسلولحللعوبحل نحل ىلحليخودحلمواحلسوناكدهتحلسحلسكض)حلسكبذمحل نكحلك تحلل كو حلسسو حباناهتحل:حل،حلنأ   حلحل(

حل(.حلساةحلسهللحلتعاىلحل
 (للصداع وغيره  )

:حلمولحلكوانحللو حلاوبيفحلأنحلغورهتحلفباللولحلأوبهتحلعبوىحلذكوكحلس ايولحلنكالرو حل:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل
حل.حلسس لحلس ن كحللاكايحلك حلماحلس لحلسحلسكبال حلنسكنذا حلنهاحلسك ماللحلسكعبالم

حل__________________
حل.حل44يأهحل:حلوحلسا لحلهادحلحل1
حل.حل196يأهحل:حلوحلسا لحلسكنردلحلحل3
حل.حلفا حلمن حلسكبمحل،حلأنحلااتحلندناحلسكبم:حلسكعدقحلأنحلسجلدححلأضا حلمن حلسكبمحل،حلأراوحلنعدحلسكعدقحل:حلوحلسكنعا حلحل7
حل
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 ذسحلك ووو حلأنحلأاوووال  حلعووو حلأنحلاوووبسيفحلل وووطحلأوووبهتحلفرووودأحلفاحتوووهحلحل9كوووانحلسكنووو حل:حللووواوحلحل7عنووو حل
حل.حلسك  ااحلنس عاذت حل حلمي ححلأبهتحلعبىحلنطذ حل،حلفالاه حلعن حلماحلكانحلجبهت

 (مثله  )
مووودلحلكنوووتحلأطوووبحلسووواحلألخووواهحلمنذووواحلسووونال حلحل7سووو اتحل ىلحلسكديووواحل:حللحل لووودسهالمحللووواوحلعمووودنحللووو

عبالوكحلفواهتحلسكنربوهحلسكويتحلتب وشحل،حلفوبلذاحلفلوعذاحلعبوىحل أسوكحلنمودحل:حلسجلنوانحلناوبسيفحلغاكو حل،حلفرواوحل
.حلأهبووكحلفباللووعاهاحلعبووىحل منسحلاوونالاهنمحلف هنوواحلنافعووهحلهلوومحللوو ذنحلسهللحل،حلفضعبووتحلف وو لحلعووينحلسكاطوول

حل.حل(1)نتبكحلسكنربهحلهوحلسكبنالاحل
حل.حلفبال  ل حللانناة:حلسحلسك بسيفحللاوحلحل7نعن حل

 (مثله  )
سدنحلموينحل،حلفم وححل أسو حل حل:حلسك وبسيفحل،حلفرواوحلحل7س احل ط حلملحلأه حلمدنحل ىلحلأ حلعنبحلسهللحل

 نحلسهللحلمي ووكحلسك ووماستحلنس  محلأنحلتوولن حلنكووتلحل سك وواحل نحلأم وو ذماحلموولحلأ ووبحلموولحللعووبهتحلحل»حل:لوواوحل
حل.حل«حل ن حلكانحل بالماحلغضا س

 ذسحلفدغوتحلمولحل:حل أححلسكشورالرهحل،حلفرواوحلحل7 اتحل ىلحلأ حلعنبحلسهللحلس:حلمعانأهحلللحلعما حللاوحل
:حلسكضدألهحلفللحلسنال كحلسكالم حللو حلعالنالوكحلنلو حلوحلسونلحلمودستحلوحلنأنوتحل دهواحلعبوىحل اطنوكحلس ميولحل

أوواحلمنووانحلسسووضينحل،حل حليوولحل س  ووكحلسكالموو حلعبووىحل:حلأوواحل نووانحلسسووضينحل،حل حل دهوواحلعبووىحلأ ووا كحلنتروواوحل
بالو حلنسكنذوا حلنمواحلسحلسك وماستحلنس  محلاو حلعبوىحلمموبحلأاحلملحلك حلماحلسو لحلسحلسكحل»حل:هام كحلنل حل

حل.حل«حلنأه حللال  حلنس لحلماحل 
 (رقيا للشقيقا  )

حلوحلحلربكددا خ حددزغ قلوبكدداحل)حلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل، ،حلفوو نحللوود حلن  حلحل(حلح ددت الوهددابوحل ىل
وحلاوالثحلحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)حل:أخواتحلا وهحللاللواةحلنن وشحلندلر ذواحلدلواحلناعمواحلنلودأتحلعبالذواحل

حل.حلنسرال ذاحلكبمدأئمدستحلوحل
 (لو ع النين  )

حل ذسحلسس  ىحلأ بكمحلعالن حلفبالردأحلعبالذاحليأهحلسك دسوحل:حللاوحلحل7علحلأمرحلس ؤمن حل
حل__________________

حل.حلننتحلأبايحلعبىحلسكشجدحلنن ل حلكا قحلسكبالالاة:حلوحلسكبنالاحلحل1
حل
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فجنلكداه حل)حل:أوامحل نحلمولحلأرواوحلكو حل:حلنسحللبن حلأن حلأربأحلنأعاىفحلف ن حلأعاىفحل نحلساةحلسهللحلتعاىلحل،حلنلال حل
حل.حلت بمحلعالن حلملحلس فاتحل(حلسمينا بصيرا

 حلتلكو حلسك مودحلن حلتونمحل:حل ىلحلسبمانحلوحل يووحلسهللحلعنو حلوحلنهواحلأ موبحل،حلفرواوحلكو حلحل6نن دحلسكن حل
حل.حلعبىحلطننكحلس أ د

 (مثله  )
فكشددفكا عكددك غطدداءك فوصددرك اليددو  حل)حل:أروودأحلعبووىحلس وواةحلاووالثحلموودستحلنأ  وو حللوو حلنطذوو حل

حل.حل(حل وصرولوحل ىلحللاك حلوحلحلمسكا على حعيكهمولو  شاء لطحل)حل،حل(حلحد د
 (مثله  )

وإل  كاد الذ ن افدروا ليزلقو دك بأبصدارهم لمدا سدمنوا الدذار و قولدول إ ده لمجكدول ومدا حل)
حلحل.(حلهو إخ ذار للنالمين

 (للشوكور  )
أسووو احل كالوووكحلمووواحلأطوووبحلسحل:حلحل7لبوووتحل  حلسن ووولحلس نوحل:حلعووولحلأ حلأاسوووشحلس ع ووو حللووواوحل

اهلل  ددور حل):حلأك وو حلهوواهتحلس أووهحل:حللوواوحلحل؟فوو نحل أأووتحلأنحلتعبمووينحلسووالتاحلل ووديحلنلووبحلاوودتحلسوون ا سحل،
حلوحلسحلطوامحل حلسغ وب حلناورهتحلسحللوا ن لحلنسك حو حللو حل،حلحل(1)س أوهحلحل( السدمواح واخر  وحلاوالثحلمودست

حل.حلفماحلسك حبتحل  حلأل حلملحلماوهحلمال حل رحلاححلل ديحلأاححلساحلكانحلأنوحلماحلكنت:حللاوحل
 (لو ع اخذل  )

ادأل لدم  سدمنها ادأل حل):حلأنحلسكننض و،حلوحلاوالثحلمودستحلوحللاكو حلتعواىلحلأردأحلعبىحلدهلحلسكالوا  حل
،حلنأ وو حلسحلحل(حلإل السددمع والوصددر والفددؤاد اددل حول ددك اددال عكدده مسدد وخحل)،حلحل(فددي حذ يدده وقددرا 

حل.حلس ذن
 (لو ع الضرس  )

أواحل:حل)حلوحلاوالثحلمودستحلوحل حللو حلحل(حلقدل هدو اهلل ححددحل)سلودأحلفاحتوهحلسك  وااحلوحلاوالثحلمودستحلوحلنحل
سسو لحلأسوو ن كحللاكووايحل.حل وو ن حل،حلأمحللاكنووا دحلت و ن حل،حلأمحللاسوومحلسهللحلت وو ن يودسحلألوواحلسنوا حلت

حل،حل(حلس لحلك حلماحلسحلسك ماستحلنماحلسحلس  محلنهاحلسك ماللحلسكعبالمحل
حل__________________

حل.حل7يأهحل:حلوحلسا لحلسكنا حلحل1
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اردرو مكهدا فإ دك حل)،حلحل(حلكدل رلدق علديمبحل)وحلحل(1)وحل ىلحللاكو حلحل(حلقاأ من  حيي النظا  وهدي رمديمحل)
حل.حل(7)حل(حلفخرو مكها رائفا  ترقبحل)،حلحل(3)س أهحلحل(حلولكخر كهم مكهاحل)،حلحل(حليمر 

 (لو ع الضرس ح ضا  )
لكل  ودأ مسدتقر لاسمحلسهللحل،حل:حلأ   حلعبىحلسننلحلسكدلالقحلنأللحلعبىحلسك لحلسكايحلفال حلسكاطلحل

فقلكدددا اضدددربوه ،حلحلححدددى حمدددر اهلل فدددال حسدددتنجلوه سدددوحا ه وحندددالى عمدددا  شدددراول،حلحلوسدددوف حنلمدددول
حل.حلعليم ىلحللاك حلحلقاأ من  حيي النظا  وهي رميم،حلحللنلكم حنقلولوحل ىلحللاك حلوحلحلبونضها

 (لنقده  )
لواوحلمولحليالووحل:حلألخاحلم ما سحلنأردأحلعبالو حلاوالثحلمودستحلفاحتوهحلسك  وااحلنس عواذت حل،حل حلأرودأحل

أووواحليووودسحلفوووالنحللووولحلفالنوووهحلأكبوووتحلسنوووا حلنسكنوووا دحل،حلأفنانوووا حل:حلسكع وووامحل ىلحللاكووو حلعبوووالمحل،حل حلأرووواوحل
نكوو حلموواحلسوو لحلسحلسكبالوو حلنسكنذووا حلس أووهحل،حلسووبدتحلدسةحلهوواسحل:حللاكنووا دحلت وو ن حل،حل حلأروودأحلحلت وو ن حلأم

حل.حلسهللحلسهللحلسهلل:حلسكلدسحلملحلفالنحلللحلفالنهحللاسمحلسهللحلسكع المحل،حل حلألدل حلسحل اوطحلنأراوحل
 (ح ضا لو ع الضرس  )
سكوووايحلطعووو حلك ووومحلمووولحلسكشوووجدحلس خلووودحلنوووا سحلفووو ذسحلأنووو محلمنووو حل:حلألخووواحللربوووهحلنأ  ووو حلعبالذووواحل

بننحل،حل حلألعذاحلعبىحليدس حلسكاطلحل حلميشوحلنأدموحللاكنربهحلخبض حلن حلأب ضوتحل ىلحلخبضو حل،حلف نو حلتال
حل.حلأ  لحل نحلساةحلسهلل

 (ح ضا  )
هللحلموووواحلسحل:حلأ ووووانحلسكدسلوووووحلدسخوووو حلسكنووووااحلنس وووودأئحلموووولحلخووووا احلنأروووودأحلنهوووواحلعبووووىحلسكايوووواةحل

حل.حل لحلسكاطلكمحلسنهحلتدأبحلنأيحللربهحل حلتلكب حل،حلف ن حلأ :حلسك ماستحلنس  محل ىلحليخدهتحل،حلنأراوحل
حل__________________

حل.حل39نحلحل35وحلأئحلحل1
حل.حل73وحلسكنم حلحل3
حل.حل31وحلسكر صحلحل7
حل
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 (للرعاف  )
و نلكدددا مدددن بددددين حل)حل،حلس أوووهحل،حلأامتوووواحلأ نعوووانحلسكوووبسعوحل،حل ىلحللاكووو حلي وووواحل،حلمنذووواحلخبرنووواكم

حل.حل،حلس أهحل(حلح د هم سدا
 (مثله  )
ر  ابلنددي مدداءك و ددا وقيددل  ددا ححل)[حل:حلأنحللوواكلعضدسنحل]حلأ  وو حلعبووىحلطنذووهحلس دعووا حللبموو حل

حل.حل،حلف ن حلأ  لحل نحلساةحلسهللحل(1) ىلحليخدهاحلحل(حلسماء حقلني
 (للزاا   )

سكلكوووامحلطنوووبحلمووولحلطنوووادحلسهللحلعلنطووو حلأنعثووو حلعبوووىحلسكوووبسةحلفالنلكووو حل:حلأنووو حللووواوحلحل6 نيحلعووولحلسكنووو حل
حل.حل نلس 

تلخوواحلدهوولحللنض وو،حلسحللطنووهحلفا  مبوو حلسحلسووضب كحل:حللوواوحلحل7ن نيحلكبلكوامحلعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
حل.حلف ن حلنافلحلكبلكامحل نحلساةحلسهللحلعنبحلمنامكحل،

 (لوسوسا القلب  )
حل.حل،حلنأردأحلس عاذت حل(حلفإذا قرحح القرآل فاستنذ باهلل من الشيطال الر يمحل):حلأراوحل

 ذسحلنساسحلسكشالطانحل ىلحلأ وبكمحلفبال عواذحللواهللحلنكالرو حللب وان حلنلبنو حل:حلحل7نلاوحلأمرحلس ؤمن حل
حل(.حليمنتحللاهللحلن ساك حلةب احلك حلسكبألحل:حل)حل

 (يا لو ع القلب رق )
حل)،حلحل(3)حل(حلل ن ح جيتكا من هذه لككدو ن مدن الشداار نحل):حلأردأحلهاهتحلس أهحلعبىحلس اةحلنأشودل حل

حلوحلحل(حلسدديهز  الجمددع و ولددول الدددبر إل اهلل  مسددك السددمواح حل)،حلحل(7)حل(حلحدهددى وحمددرحل)وحل ىلحللاكوو 
حل.حل(4)حل(حلغفوراحل)وحل ىلحللاك حلوحلحل(حلواخر  حل حزوخ

 (ح ضا  )
حلنأ   حلأألاحلنأعبقحلعبال حل.حلبىحلماةحلنأشدل حلنأبهتحلعبىحلسكرب أردأحلهاهتحلس أاتحلع

حل__________________
حل.حل46:حلوحلهادحلحل1
حل.حل37:حلوحلأانئحلحل3
حل.حل46نحلحل41:حلوحلسكرمدحلحل7
حل.حل79:حلوحلفا دحلحل4
حل
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حل)،حلحل(1)حل(حلخ  خلف الميندادحلوحل ىلحللاك حلوحلربكا خ حزغ قلوبكا،حلحلبسم اهلل الرحمن الرحيمحل):حلسحلعنر حل
حلوحلحلقلدوبهم بدذار اهلل الدذ ن آمكدوا وحطمد ن لد ن ح جيتكدا مدن هدذه حل)حل،حل(3)حل(حلوحسدن مدآبوحل ىلحللاكو 
حل.حل(حللككو ن من الشاار ن

 (لضيق القلب  )
مووودلحل:حل ىلحليخدهووواحل،حلكوو حلأوووامحلموودت حلحل(حلحلدددم  شددرح لدددك صدددركحل):حلأروودأحلسوونعهحلعشووودحلأاموواحل

حللاك بسلحلنمدلحللاكعشوحل
 (لو ع الصدر  )

حل.حل(7)حل(حللنلكم حنقلولحلك حلووحل ىلحللاحلحلوإذا قتلتم  فسا فادارححم فيهاحل)
سس شوشحللواكردينحل،حل:حلأن حلسو احل كالو حل طو حلنطولحلاوب هتحل،حلفرواوحلكو حلحل7 نيحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
حل.حل(4)حل(حلشفاء لما في الصدورحل):حلف نحلسهللحلعلحلنط حلأراوحلفال حل

 (لو ع الوطن  )
، قدل  حييهدا الدذي ح شدأها حوأ مدر  حلل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل)أ   حلسوا لحلس خوالصحلنحل

ولددو حل قرآ ددا سدديرح بدده الجودداأ حو قطنددت بدده اخر  حو الددم بدده حل)،حلحل(حلل رلددق علدديموهددو بكدد
ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلحل):حلنهواهتحلس أواتحلترودأحلعبالو حل.حلنأعبقحلعبال حل(حلالموحى بل هلل اخمر  مينا

ما حصاب من مصيوا في اخر  وخ في ح فسكم إخ فدي اتداب مدن قودل حل  ورحهدا إل ذلدك علدى 
هذال رصمال ارتصموا في ربهم فالذ ن افروا قطنت لهم ثياب من  ار  صدب حل)حل،حل(حلاهلل  سير

فتنالى اهلل الملك الحق خ إلده حل)،حلحل(حلمن فو  رؤوسهم الحميم  صهر به ما في بطو هم والجلود
،حلحللدده الملددك ولدده الحمددد،حلحلخ إلدده إخ اهلل وحددده خ شددر ك لددهحل)،حلحل(حلإخ هددو رب النددرش الكددر م

حل.حل(حلخ  موح بيده الخير وهو على ال شيء قد ر حيي و ميت وهو حي 
حل__________________

حل.حل3نحلحل6:حلوحليوحلعمدسنحلحل1
حل.حل35:حلوحلسكدعبحلحل3
حل.حل37نحلحل33:حلوحلسكنردلحلحل7
حل.حل15:حلأانئحلحل4
حل
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 (ارر   )
 ىلحلحل(حلوذا الكددول إذا ذهددب مغاضددوا فظددن حل لددن  قدددر عليددهل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حلحل)

حل.حلك  ااحلسنلحلمدستحل،حلف ن حلطالبحلعدانأردأحلفاحتهحلس.حل(1)يخدحلس أهحل
 (ارر   )

حل)،حلحل(حلإل اهلل بالكدداس لددرؤوف رحدديمحل)،حلحل(حللدد ن ح جيتكددا مددن هددذه لككددو ن مددن الشدداار نحل)
حل.حل(حلو كزأ من القرآل ما هو شفاء ورحما للمؤمكين

 (لو ع الظهر  )
حل.حل(3)حل(حلشهد اهلل إلى قوله سر ع الحسابحل)

 (خحتواس الووأ  )
لمدن ادال  ووحل ىلحللاكو حلوحلففتحكدا حبدواب السدماء حل):حلعبىحلسال حلسكال ود حلأ   حل طبال حلنأ   حل

حل.حل(7)حل(حلافر
طعبتحلفبسكحللنالبوحل ط حلمولحلماسكالوكحل:حلحل7ك نتحل ىلحلأ حلسن لحلسكثاك حل:حلعلحلادسنحللاوحل

كشوشحل:حلل حل  دحلسكناوحلنهاحلأ لككحلسكبعاةحلأنحلأبن  حلسهللحلسكعافالهحلنس  حلنضالئحلسنوادمحل،حلفلطوااحل
حل.حلسكبنالاحلنس خدلحل،حلنأحلحلعبال حللاكردينحل،حلف ن حلأشضوحل نحلساةحلسهللحلتعاىلسهللحليدكحلندفلحلعنكحلم ا هتحل

 (عوذ  لو ع الرحم  )
لاسمحلسهللحلنلاهللحلسكايحلل ذن حللامتحلسك ماستحلنس  محل،حلف نحلمودميحللنوتحلعمودسنحلملحلألودهاحل)حل

نطلحلس   امحل،حلكواككحلأشوضوحلسهللحلفالنوهحللنوتحلفالنوهحلمولحلنطولحلس   وامحلنمولحلنطولحلعودقحلس   وامحل،حل
بمحللاسومحلسهللحلسنوووحلسكرالوامحللاسومحلسهللحلس  وو  اثحللواهللحلعبوىحلموواحلهواحلكواولحلنعبووىحلمواحللوبحلكووانحلسسوبمحلسسو

حل(.حلأسذبحلأنحلسهللحلعبىحلك حلسوةحللبأدحلنأنحلسهللحللبحلأ اطحلل  حلسوةحلعبماحل

حل
حل__________________

حل.حل53:حلوحلس ننالاةحلحل1
حل.حل13نحلحل16:حلوحليوحلعمدسنحلحل3
حل.حل11 ىلحلحل11:حلوحلسكرمدحلحل7
حل
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محمد رسوأ اهلل والذ ن آمكوا منه حشداء على الكفار رحمداء حل المحل،ل محلسهللحلسكدالحلسكدحلحل)
،حلأطالنواسحلدسعووحلسهللحلعلموتحلعبوىحلسوامعهحلسك والمحلس حلحل(1) ىلحليخدحلسك وا لحلحل(حلبيكهم حراهم رانا سجدا

أطالوووتحلهوووواسحلسنووووا حللعوووولسومحلسهللحلسكشووووبسدحلسكوووويتحلتلهووووقحلس  نسححلنس ط ووووادحلن حلأنرووووىحل نححلن حلفووووؤسدحل،حل
ناوبىحلحل(حلائتيا طوعا حو ارها قالتا ححيكا طدائنينحل):حلاوحلكب ماستحلنس  محلأط حللاسمحلسهللحلسكايحلل

حل.حلنسلدأهاحلأنتحللالنكحلنل حلنض ك(حلسهللحلعبىحلممبحلسكن حلنيك حلسكطاهدألحل
 (لمن باأ في الكو   )

أؤخوواحلطوولةسنحلموولحلسووعبحلنطوولةحلموولحل عضوودسنحلنأووبقحلكوو حلنس ووبحلمنذموواحلعبووىحل:حلحل: نيحلعوونذمحل
طووووانحلاالعوووواحلنأعجنووووانحللع وووو حلمنوووولنيفحلسكدغووووالحل حلأننووووبقحل بتوووو حلنأن وووو حلسك ووووعبحلهدأوووودلحلاووووضالرهحلنخيب

إل اهلل  مسدك السدمواح واخر  ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلحل):حلنأ   حلسحلطامحلطبأبحلللعضدسنحل
ميوالحلسجلوامحلمولحلهواهتحلحل(حلحل حدزوخ ولد ن زالتدا إل حمسدكهما مدن ححدد مدن بندده إ ده ادال حليمدا غفدورا

لنالنووهحلن الضووهحل قحلنأ  وو حلفالوو حلمووبسدحلهوواهتحلس أووهحلحلس أووهحلموودلحللعووبحلأخوود حل حلأ  ووب حلموواةحللووا دحلنأ وو 
اووالثحلموودستحلنس عوواذت حلنيأووهحلسك دسوووحلكموواحلأنلكووتحلنيخوودحلحل(حلقددل هددو اهلل ححدددحل)نفاحتووهحلسك  ووااحلنحل

حل(حلإل اهلل  مسدك السدمواححل)ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حل:حلسنشدحلنيخدحللوينحل سودسوال حل،حل حلأ  و حل
أم وكحلعولحلفوالنحللولحلفوالنحلمواحلجوبحلمولحلغبنوهحلأاحلملحلهاحله اسحل حله اسحلغرناحل:حل)حلس أهحل،حلنأ   حل

،حلنأعبووقحلسك عاأوواحلعبووىحل كن ذوواحل نحلكانووتحلأنثووىحلن نحلكووانحلغالموواحلعبووىحلمايوولحلسكعانووهحلنعبووىحل(حلسكنوواوحل
  بالبوو حلنأؤخوواحللنبلووهحلموولحلتبووكحلسكننووادقحلنأ وورال حل أاهوواحل وو حلألخوواحلملووجع حللشوووةحلموولحلذكووكحلس وواةحل

اوحل نحلسوواةحلسهللحلفبالحوو حلسك عاأوواحلس عوواذحل،حلنكالروو حلموولحلسووداحلس وواةحل،حلفوو ذسحلذهوو حلموواحلجووبحلموولحلغبنووهحلسكنوو
حل.حلكتالحلأعرتأ حلسن د

 (لنسر الوخد   )
ادددأ هم  دددو  حل)لاسووومحلسهللحلنلووواهللحلمموووبحل سووواوحلسهللحل،حل:حلأ  ووو حلنأعبوووقحلعبوووىحلسوووالذاحلسكال ووود حل

إذا السماء ا شقت وحذ ت لربها وحقت وإذا اخر  حل)،حلحل(حل رو ها لم  لوثوا إخ عشيا حو ضحيها
،حلأخوداحلحل(حلولوثوا في اهفهم ثالث مائا سكين وازدادوا حسدناحل)،حلحل(حلمدح وحلقت ما فيها وحخلت

حلحلمكها رلقكاامحل)ل ذنحلسهللحلملحلسكنطلحلسكطالنهحل ىلحلس  محلسكطالنهحل،حل
حل__________________

حل.حل39:حلوحلسكض ححلحل1
حل
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،حلسخداحلل ذنحلسهللحلنلب ت حلنس  حلسكا حل حلألدحلملحلس و حلحل(حلوفيها  نيدام ومكها  خر كم حار  حرر 
حلاأ هم  و   رول مدا  وعددولحل)ن حلسحلسك ماةحلنهاحلسك ماللحلسكعبالمحلسكعلألحلسكاهااحل،حلدسةحلسحلس  محل

م  در الدذ ن افدروا لدحو حل)،حلحل(حللم  لوثوا إخ ساعا من  هار بالغ فهدل  هلدك إخ القدو  الفاسدقول،حل
إ مددا حمددره إذا حراد حل)،حلحل(حلحفددال  ؤمكددولحل) ىلحللاكوو حلحل(حلحل السددمواح واخر  اا تددا رحقددا ففتقكاهمددا

إذا حل)،حلحل(حلفسدوحال الدذي بيدده ملكددوح ادل شديء وإليده حر نددول،حلحلا حل  قدوأ لده ادن فيكددولشدي 
حل.حل(حلوحوخح اخحماأ ح لهن حل  ضنن حملهنحل)وحلسك ا لحلوحل،حلحل(حل اء  صر اهلل

 (ومثله  )
فددإل مددع النسددر  سددرا إل مددع النسددر حل)أ  وو حلسحل قحلنأعبووقحلعبووىحلف وواهاحلسوونلحلموودستحل،حل

سكنووواسحلسترووواحل ل ووومحل نحل كلكوووهحلسك ووواعهحلسووووةحلع وووالمحل،حلأوووامحلتدنهنووواحلأووواحلأأذووواحلحل»:حلنمووودلحلنس وووبلحلحل(حل سدددرا
حل.حل«حلتاه حلك حلمديعهحلعماحلأ يعتحلنتللحلك حلذستحلا حلابذا

 (ومثله  )
مكها رلقكاام وفيهدا  نيددام ومكهدا حل)لاسمحلسهللحلنلاهللحلأخداحلل ذنحلسهللحل،حل:حلأ   حلسحلطننذاحل

حل.حلنأ بوحلعبىحلسكن حلنيك حل(حل خر كم حار  حرر 
 (ومثله  )

 ر دد اهلل بكدم حل)،حلحل(حلفإل مع النسر  سدرا إل مدع النسدر  سدراحل)حلسكدالحلسكد المحل،حلل محلسهلل
،حلنأذالىحلك محلملحلأمدكمحل سوبسحل،حلحل(حلو هيئ لكم من حمرام مرفقاحل)،حلحل(حلاليسر وخ  ر د بكم النسر

حو لدم  در الدذ ن افدروا حل)،حلحل(حلثدم السدويل  سدرهحل)،حلحل«[حلنمنذاحلطواودحل]حلحلنعبىحلسهللحلل بحلسك نال حل»
حل.حلس أهحل(حلاح واخر  اا تا رحقا ففتقكاهماحل السمو 

حل.حلنت رىحلماةهاحلنأنلححلعبىحلفدطذاحل(حلإ ا ح زلكاه في ليلا القدرحل):حلن نيحلأن حلأ   حلهلاحل
حل.حل(حلإ ا ح زلكاه في ليلا القدرحل):حلن نيحلأن حلأردأحلعنبهاحل

 (ومثله  )
 ىلحللاكو حلحل(حلحو لم  ر الذ ن افروا حل السمواح واخر  اا تا رحقداحل):حلأ   حلعبىحللد اسحل

و فدخ فدي الصدور حل)،حلحل(وآ ا لهم الليل  سلخ مكه الكهار فدإذا هدم مظلمدول حل)،حلحل(حلحفال  ؤمكولحل)
حلحلاأ هم  و   رول ماحل)،حلحل(حلفإذا هم من اخ داث إلى ربهم  كسلول

حل
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حل.حلنأعبقحلعبىحلنسطذاحل،حلف ذسحلنيعتحلأرطلحلن حلأرتكحل(حل وعدول لم  لوثوا إخ ساعا من  هار
 (رقيا الطحاأ  )

إل الدذ ن قدالوا ربكدا اهلل حل):حلاوالثحلمودستحل،حل حلأرودأحلحل(حلإذا  داء  صدر اهللحل):حلأحلعبىحلكض حلأردحل
حل(حلثم استقاموا حتكزأ عليهم المالئكا حل خ حخافوا وخ ححز وا وحبشروا بالجكدا التدي اكدتم حوعددول

حل.حلاالثحلمدستحل،حل حلسم ححلفاحل أس حلسنلحلمدست
 (ارر   )

إ ده مدن سدليمال حل)س أهحل،حلحل(حلهلل  مسك السمواحإل احل):حلأ   حلنأعبقحلعبىحلهاسحلس ايلحل
حل.حل(حلوإ ه بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (للقولكج  )
أ  وو حلكبروواكن،حلأمحلسكروودينحلنسك ا الووبحلنس عوواذت حلنأ  وو حل:حللوواوحلحل: لوودسهالمحللوولحليوو حل،حلعوونذمحل

أعوواذحللاطوو حلسهللحلسك وودميحلنلعلتوو حلسكوويتحل حلتوودسمحلنلرب توو حلسكوويتحل حلمي نوولحلمنذوواحلسوووةحلموولحل:حل)حلأسووض حلذكووكحل
،حلأ  و حلهواسحلسك  وااحلسحلكواححلأنحلك وشحل(حلسدحلهاسحلسكاطلحلنملحلسدحلمواحلفالو حلنمولحلسودحلمواحلأطوبحلمنو حل

حل.حلنأ   حلماةحلسك ماةحلنأشداحلعبىحلسكدأقحلنعنبحلسكنامحلف ن حلنافلحلمنا كحل نحلساةحلسهلل
حل(1)حل(للو   )

فض حنواحلألواساحلل محلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلحل»:حلأردأحلعبىحلدهلحلنأنلححلعبىحللطن حلنأبهلحلل حل
نابنوواهتحلعبووىحلذستحل،حلحلنفجدنوواحلس  محلعالانوواحلفوواك رىحلس وواةحلعبووىحلأموودحللووبحللووب ،حلةحلمنذموودحلسك ووماةحلمووا
حو لم  ر الدذ ن  حل)،حلفض حناحلعبالذمحلألاساحلك حلسوةحلكاككحللاسمحلفالنحلللحلفالنحل،حلحل«أكاسححلندسدحل

حل.حل(3)س أهحلحل( افروا حل السمواح واخر  اا تا رحقا ففتقكاهما
 (وله ح ضا  )

لاسومحلسهللحلس  عبمووانحلسكواألحل حلأعبموانحلنسكوواألحل:حل)حل وو حلكبوا حلأ :حللواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل
أعبموانحل،حللاعوبننحلفواقحلعبالو حل،حلأولكبانحلنوا سحل دأواحل،حلأ ولكانحلاوا نذمحلمولحلسكنوا حلسكعبوايحلكواككحل

حلحلحو لم  ر الذ ن افروا حل السمواح واخر حل)]حلأشضوحلفالنحلللحلفالنهحل،حل
حل__________________

حل.حلنطلحلسحلس عبلحلن عاطاا:حلوحلسكبا حلحل1
حل.حل71:حلوحلس ننالاةحلحل3
حل
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،حلأدلووىحلسوونلحلموودستحلعبووىحلموواةحل حلأ وو حلعبالوو حلدهوولحلفوو ذسحلسك وولقحلسكووبهلحلدك  وو حل[حلس أووهحلحل(حلاا تددا رحقددا
حل.حلنسرال  حلاا  حلسكبا حل نحلساةحلسهلل

 (ومثله  )
حلوحلحلإذا السدماء ا شدقتحل):حلأرودأحلعبالو حل:حللواوحلحل7عولحلأ حلعنوبحلسهللحل وحلقدت مدا فيهدا وحل ىلحللاكو 

إذ قالددت امددرح  عمددرال رب إ ددي  ددذرح لددك مددا فددي بطكددي محددررا و حل)]حلموودلحلنس ووبلحل،حلحل(حلوحخلددت
حل[.حلحل(حلو كزأ من القرآل ما هو شفاء ورحما للمؤمكينحل)،حلحل(حلفتقول مكي إ ك ح ت السميع النليم

 (ومثله  )
حلوحل:حلحل:عوونذمحل أدلووىحلعبووىحلموواةحللووالحلدهوولحل،حل حلأ وورىحلاووا  حلسكبووا حل حل وودحللالووبكحلعبووىحللطنوو 

حل)،حلحل(حلثم السويل  سدرهحل)،حلحل(حلم اليسر وخ  ر د بكم النسر ر د اهلل بكحل):حلاالثحلمدستحلوحلنتراوحل
واهلل حل)،حلحل(حلفأ اءها المخا  إلى  دذع الكخلداحل)حل،حل(حلإل السمواح واخر  اا تا رحقا ففتقكاهما

حل.حل،حلكاككحلسخداحلأأذاحلسكبا حلل ذنحلسهللحلعلنط حل(حلحرر كم من بطول حمهاحكم خ حنلمول شي ا
 (للوواسير  )

لاكع ووو حل(حلأوووئحل)حلسك ووو حل:حل)حل احل كالووو حل طووو حلسكناسسووورحل،حلفرووواوحلأنووو حلسوووحل7 نيحلعووولحلسك وووادقحل
حل.حلنسسدل 

 (للفالج وغيره  )
 نحليلحلسلنوووهحلألخووواهاحلسحلعلوووبهاحلخوووب حلأ الانووواحل ووورحل:حل طووو حلفرووواوحلحل7سووو احل ىلحلأ حلطعضووودحل

نأروودأحل:حللوواوحل.حل(3)غوواهاحلأأووامحلسنووالئحللاكشوون حلس طنووا حلنسكع وو حلاالاووهحلأأووامحل:حل،حلفروواوحلكوو حلحل(1)ت وورطحل
حل(حلقددل هدددو اهلل ححددددحل)أمحلسكرووودينحلنحل:حلنسنوووامحلنس لووددلحلنسكووودأححلموولحلكووو حلنطوولحلعبووىحلسكضووواهحلنسكضوواكن،حل

أعوواذحللاطووو حلسهللحلسكع ووالمحلنعلتووو حلسكوويتحل حلتووودسمحلنلب توو حلسكووويتحل حل:حل)حلنس عوواذت حل،حل حلأ  ووو حللعووبحلذكوووكحل
،حلأ  وو حلهوواسحلسحلحل(حلمي نولحلمنذوواحلسوووةحلموولحلسوودحلهوواسحلسكاطوولحلنموولحلسوودحلموواحلفالوو حلنموولحلسوودحلموواحلأطووبحلمنوو حل

حل.حلسك ماةحلنأشدل حلعبىحلسكدأقحلنعنبحلمنام حلأربأحل نحلساةحلسهللحلك شحلأنحلكاححلنأ  ب حلماة
حل__________________

حل.حلتشن،حلأ ال حلسكعلاحلفالحلأ  طاللحلسندكه:حلوحلسنب حلوحللاك حدأكحلوحلحل1
حل.حلنناتحلكاكشمدل:حلل  دت حل(حلسكشن حل)حلنسحللعئحلسكن كحل.حللربه:حلوحلسكشن حلوحللاك  دحلوحلحل3
حل
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حل.حلضاهسكنطالكحلعبىحلسكدأقحلأا ثحلسك:حللاوحلحل7علحلسكدياحل
حل(1)حل(للجرب والدمل والقوباء  )

ومثدل المدا رويثدا اشدجر  حل)ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حل:حل)حلأردأحلعبال حلنأ   حلنأعبوقحلعبالو حل
مكها رلقكاام وفيها  نيدام ومكها  خدر كم حل)،حلحل(حلرويثا ا تثت من فو  اخر  ما لها من قرار

حل.حل حلتنروحلنسهللحلعبىحلك حلسوةحللبأد،حلسهللحلأكربحلنأنتحل حلت ربحل،حلسهللحلأنروحلنأنتحلحل(حلحار  حرر 
 (للتنب والكصب  )

ولقدددد رلقكددددا السددددمواح حل):حلمووولحلنرووو حلعبووووهحلسحلسوووال حلأنحلتعوووو حلأنحلن ووو حلفبال  ووو حلعبالوووو حل
حل.حل(حلواخر  وما بيكهما في ستا ح ا  وما مسكا من لغوب

 (للوهق  )
حللدو وإل من شيء إخ عكد ا رزائكه وما  كزله إخ بقددر منحل):حلحل(3)أ   حلعبىحلمايلحلسكنذقحل

حل.حل(حلهل  سمنو كم إذ حدعول حو  كفنو كم حو  ضرول)حل،حل(حل
 (للورص والجذا   )

 محدو اهلل مدا  شداء و ثودت وعكدده ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلحل):حلأردأحلنأ   حلنأعبقحلعبالو حل
الحمد هلل فاطر السمواح واخر   اعل المالئكا رسال حولي ح كحا مثكدى وثدالث ،حلحلح  الكتاب

حل.حل(فالنهحلحللاسمحلفالنحلللحلورباع
مواةحلسك وماةحل،حلحل7سكربصحل،حلفلمدحلأنحلألخاحل و حللوربحلسن و حلحل7س احل ط حل ىلحلأ حلعنبحلسهللحل

حل.حلفضع حلذككحلفرب 
حل7كانحللوبحل ذودحل حلسووةحلمولحلسكنالوامحل،حلفولمدهحلألواحلعنوبحلسهللحل:حلن ن حللعئحلأاحالناحللاوحل

حل.حللاكع  حلسحلطامحلنأغ ب حلنأسدل حل،حلفضعبتحلعين(حلأئحل:حل)حلأنحلأك  حل
حل.حلمدقحلنمحلسكنردحلملحلسك اأقحلسجلا حلأاه حللاكربص:حلأن حللاوحلحل7ن نيحلعلحلسك ا محل

أنحلأنضووولحلسكللالووو حلنأشووودل حلفضعووو حلحل7نسووو احل كالووو حلأوووانئحللووولحلعموووا حللالايووواحل ذووودحللووو حل،حلفووولمدهتحل
حل.حلفاه حلعن 

حل__________________
حل.حلسنلس حلأألا:حلدسةحلأ ذدحلسحلسجل بحلفال رشدحلمن حلسجلببحلنأ  لحل،حلنأراوحلهلاحل:حلوحلسكرالاةحلحل1
حل.حللالامحلسحلسجل بحل حلملحللدص:حلح  حلوحلوحلسكنذقحلوحللض حل3
حل
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 (للثؤلوأ  )
لدو ح زلكدا هدذا حل):حلنأرودأحلعبالو حلاوالثحلمودستحلحل(1)ألخاحلاا ن حللطعهحلمبححلنمي ححلفاحلسكثؤكاوحل

حل.حل ىلحليخدحلسك ا لحلنأطد ذاحلسحلتنا حلنأن د حلسدأعاحلأاه حل نحلساةحلسهللحل(حلالقرآل على  ول
 (ارر   )

يثا اشجر  رويثا ا تثت مدن فدو  اخر  مدا ومثل الما روحل):حلأردأحلعبىحلاالثحلسعرستحل
،حلنأووبأدهاحلعبووىحلسكثؤكواوحل حلأووبفنذاحلسحلمايوولحلنووبيحلسحلموواقحلسكشووذدحل،حلفوو ذسحلعضنووتحلحل(حللهددا مددن قددرار

حل.حلسكشعرستحل اأ حلسكثؤكاو
 (ارر   )

خواحلك و حلاؤكواوحل:حلفرواوحلحل؟أنحلأعبمو حلسوالتاحلأنضولحلكربولحلسكثذكالو حل7 نيحلأنحل طالحلسولوحلسكديواحل
حلوحلحلسونلحلسووعرستحلنسلودأحلعبووىحلكو  حلوحلسونلحلموودست فكا ددت حل) ىلحللاكوو حلحل(حلإذ وقندت الواقندداحل):حلسووعرل

،حلحل(حلوخ حمتداحل) ىلحللاكو حلحل(و سألو ك عدن الجوداأ فقدل  كسدفها ربدي  سدفا حل):حلنسلودأحل.حل(حلهواء مكوثا
 حلخاحلسكشعرحلسعرلحلسعرلحلنسم حذاحلعبوىحلسكثؤكواوحلناورهاحلسحلخدلوهحلطبأوبلحلنس لوطحلعبالذواحل جودسحل

نأنن ووحلأنحلأعواهحلسحل:حللواوحل.حل دحلأامحلسك اللحلأنحلسكثاملحلنهاحلمثو حل س  و فن:حلنأكرذاحلسحلكنالشحل،حللاوحل
،حلحل(حلحو لددم  ددر الددذ ن افددروا حل السددمواح واخر  اا تددا رحقددا ففتقكاهمدداحل):حلنأروودأحل]موواقحلسكشووذدحل
حل[.عاحلملحلأاالع حللاسمحلاا  حلسكاطلنأضدللحل ان

 (للنر  المد ي  )
حلوخ حمتداحل):حل ىلحللاكو حلحل(حلالجوداأو سألو ك عن حل):حلأ   حلعبال حلنلتحلسن هحللن حلأنحلخيوداحل

حو االددذي مددر علددى قر ددا وهددي راو ددا علددى حل):حلنأ  وو حلأألوواحلهوواهتحلس أووهحل.حل(3)نأطبوووحللاك ووربحلحل(
حل.حل(حلعروشها قاأ ح ى  حيي هذه اهلل بند موحها فأماحه اهلل مائا عا 

 (للصرع  )
لدددى اهلل ومدددا لكدددا حخ  توادددل علدددى اهلل وقدددد هددددا ا سدددولكا ولكصدددورل علدددى مدددا آذ تمو دددا وعحل)

حل.حل(حلفليتوال المتوالول
حل__________________

حل.حلخدساحلناتىحلاب حلم  بأدحل،حلنسجلملحلاذكال :حلوحلسكثؤكاوحلوحلكع ضا حلوحلحل1
حلحل.ع ا لحلسجدحلمد:حلوحلسك ربحلوحللاكض ححلفاك  دحلوحلحل3

حل(حلحل31م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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 (لفزع الصويال  )
كهدددف سدددكين عدددددا ثدددم فضدددربكا علدددى آذا هدددم فدددي الحل)حل ىلحليخوودحلسك وووا لحل،حل(حلإذا زلزلدددتحل)

،حلنيأووهحلسوذبحلسهللحل،حلنحللوو حلسدعواسحلسهللحل ىلحليخوودحلحل(حلبنثكداهم لددكنلم حي الحدزبين ححصددى لمدا لوثددوا حمددا
 ومدن  توادل علدى اهلل فهدو حسدوه إل اهلل بدالغ حمدرهحل)حل ىلحليخدحلسك وا لحل،حل(حللقد  اءامحل)حلسك ا لحل،

حل.حلس أهحل(
 (للنين  )

انحلعبووىحلنضراتوو حلفوولمدهحلأنحلأختوواحلكوو حل دسسووحل7كنووتحلموولحلسكديوواحل:حلعوولحلمعموودحللوولحلخووالدحللوواوحل
أوواحلمعموودحل نحلسكعوو حل ووقحل،حلفاك وو حلسحل:حل،حلفبموواحلسختوواأاحلفاعجوو حلفوواحلفن وودحل كالذوواحلفروواوحليلحلحل(1)غاكالووهحل
حل.حلنس عاذت حلنيأهحلسك دسوحلنسطعبذاحلسحلغال حلسكرا ن لحل(حلقل هو اهلل ححدحل)حلسنمبحلن:حل لعهحل

 (ومثله  )
الئحلتلمنذوواحلمنوكحلعبووىحلنض ووكحلن حلمنووكحلسكعو حل ووقحلنكوو:حلأنوو حللوواوحلحل7 نيحلعولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حلماحلساةحلسهللحل حللالحل  حللاهللحلسكعبوحلسكع المحلاالاا:حلعبىحلغركحل،حلف ذسحلخضتحلسالتاحلملحلذككحلفر حل
س عوواذت حل،حلف نوو حل حل:حل ذسحلأالوولحلأ ووبكمحلأالتووهحلتعجنوو حلفبالروودأحل وو حلخيووداحلموولحلمنلكوو حل:حلحل7نلوواوحل

حل.حلألدهتحلسوةحلل ذنحلسهللحلتعاىل
حل.حلال حلسوةحلفبالنا كحلعبال حل،حلف نحلسكع حل قملحلأعجن حلملحلأخ:حللاوحلحل7نعن حل

حل.حل نحلسكع حلك بخ حلسكدط حلسكرربحل،حلنسجلم حلسكرب :حلحل9نلاوحلسكن حل
حل.حلنسكع حل ق.حل(3) حل لالهحل  حلملحلاهحل:حلحل6نلاوحل

 (للكناس  )
ن وواحلطوواةحلماسووىحل الراتنوواحل ىلحللاكووو حلأنوحلس ووؤمن حل،حلأروودأحلعبووىحلس ووواةحلنمي ووححللوو حل أسوو حلننطذووو حل

حل.حلنذ سعال 
 (الا لالبق والض )

حلحلوعكدهحل)حل: ذسحلذه حلككحلياكهحلأنحلم ايفحلفر حل:حللاوحلحل7 نيحلعلحلسكدياحل
حل__________________

حل.حلأخالطحلملحلسكطال :حلوحلسك اكالهحلحل1
حل.حلسك محلنس لدلحلسكيتحلتلداحلفاحلسكعرداحلن اها:حلوحلسنمهحلوحللاكلمحلوحلحل3
حل
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كلوووالكهحلسكبذووومحل نوووكحلأوووبيحلمووولحلس:حل،حل حلترووواوحلحل(حلفدددي اتددداب مودددينحل)حل: ىلحللاكووو حلحل(حلمفددداحح الغيدددب
نتنجووووحلمووولحلسكعموووىحلنتوووددحلسكلووواكهحلف ووو حلعبوووىحلمموووبحلنيوحلمموووبحلنسغضووودحليلحلن دحليووواكيتحلناووو حلعبوووىحل

حل.حلممبحلنيك حلنسبم
 (للشفاء من ال داء  )

:حلدنسةحل حلي ووااحلمعوو حل ىلحلدنسةحل،حلفرالوو حلحل7عبمووينحلطربأوو حل:حلأنوو حللوواوحلحل6 نيحلعوولحل سوواوحلسهللحل
نحلأنولوحل ىلحلس  محل حلجعو حلسحل نواةحلأؤخواحلمواةحلس طودحللنو حلأ:حللواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل،حلمواحلذكوكحلسكوبنسة

نس عاذت حلسونع حلمودلحل،حل حلحل(حلقل هو اهلل ححدحل)حلن الشحلنأردأحلعبال حلسنمبحل ىلحليخدهاحلسنع حلمدلحلن
نسكووايحللعثووينحللووانقحلكالنوولعلحلسهللحل:حلحل6أشووداحلمنوو حللووب احللاك ووبسلحلنلووب احللاكعشوووحل،حللوواوحل سوواوحلسهللحل

حل.حل(1)ذككحلسكبسةحلملحللبن حلنع ام حلنة   حلنعدنل حل
 (ثله وم )

،حلحل7أؤخووواحلسووونلحل نووواتحلسووواناللحل،حلنسووونلحل نووواتحلعوووبسحل،حلنسووووةحلمووولحل ووو حللوووربحلسن ووو حل
فاحتوهحلسك  وااحلنس عاذتوانحلنحللو حلهواحلسهللحل:حلنسنلحللطدستحلع  حلف جع حلسحلماةحلسنحلدهلحلنأرودأحلعبالو حل

حل.حلنيخدحلسنشدحل(حلوإلى اهلل حر ع اخمورحل)حل:أ بحلنيأهحلسك دسوحلنأنوحلسنبأبحل ىلحللاك حل
،حلحل(و كزأ من القرآل ما هدو شدفاء ورحمدا للمدؤمكين حل)حل:حلتعاىلحللاوحلسهلل:حلحل7لاوحلألاطعضدحل

حل.حل(حل خرو من بطو ها شراب مختلف حلوا ه فيه شفاء للكاسحل):حلنلاوحلسهللحلتعاىلحل
سننووهحلسك وادسةحلسووضاةحلمولحلكوو حلدسةحل  حلسك ولمحلن وولحلنرواوحلل ذوودحلسك افوهحللووربحل:حلحل6نلواوحلسكنو حل

حل. حلأباذحلل حلذنحلعاههحل  حلسضاهتحلسهللحلتعاىل
 الثالث الفصل

 (في اخستشفاء بالصدقا والدعاء والصال   )
 (في الصدقا  )

حل.حلسك بلهحل نلحلمال هحلسك اة:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل:حللاوحلحل:علحلسك ادقحل،حلعلحليلاو حل
حل__________________

حل.حلالحلس كحلنهاحلنرىحلسكع م:حلوحلس   هحلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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حل.حلسحلس عما حل نحلسك بلهحلنابهحلسكد محلتعمدسنحلسكبأا حلنتلأبسن:حلحل9نلاوحل
 نحلكووانحلأووامحلفالووامحلن نحلكووانحلكالوو حل]حلموولحلت ووبقحلسحلأووامحلأنحلسحلكالبووهحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل

حل.حلدفلحلعن حلسهلبمحلنسك نلحلنمال هحلسك اة[حلفبال حل
سكربحلنسك بلهحلأنضالانحلسكضردحلنألأوبسنحلسحلسكعمودحلنأوبفعانحلعولحلسونع حل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

حل.حلمال هحلسك اة
دسننسحل:حلحل7فوواكدنسحلس نطوايفحل،حلفروواوحلحل7عنوبحلسهللحلحلكنووتحلعنوبحلأ :حلعولحلمعواذحللوولحلم وبمحللواوحل

مديووواكمحللاك وووبلهحل،حلنمووواحلعبوووىحلأ وووبكمحلأنحلأ  وووبقحللرووواتحلأامووو حل،حل نحلمبوووكحلس ووواتحلأوووبفلحل كالوووو حل
حل.حل دحلعبال حلسك ك:حلسك كحللرنئحل نححلسكعنبحل،حلفال  بقحلفالراوحلك حل

دسننسحلمديوواكمحللاك ووبلهحل،حلن  ووناسحلأموواسك محللاكلكووالحل،حلنأنوواحليوواملحلك وو حلموواحل:حللوواوحلحل7عنوو حل
حل[.حلملحلسك بشحل]حلسحللدحلأنحلهدحللعبحلأدسةحل قحلسهللحلفال حلأ ا حل

حل.حلسك بلهحلتبفلحلسكرلاةحلس ربمحلملحلسك ماة:حللاوحلحل7علحلسكعاملحل
 (في الصدقا والدعاء  )

 7نع ووووتحللا بأنووووهحلنع وووواحلسووووبأبسحل،حلفنبوووو حلذكووووكحلألوووواحلعنووووبحلسهللحل:حلعوووولحلدسندحللوووولحل   حللوووواوحل

ضواكحلنسنثودهتحلعبوىحلاوب كحلكالوشحللبحللب ينحلعب كحلفاسورتحلاواعاحلمولحللودحل حلسسو بقحلعبوىحلل:حلف   حل ىلحل
سكبذوومحل هحلأسوولككحللا ووكحلسكووايحل ذسحلسوولككحللوو حلس لووطدحلكشووضتحلموواحللوو حلموولحليوودحل:حلموواحلسن ثوودحلنلوو حل

نم نتحلك حلسحلس  محلنطعب  حلخبالض كحلعبىحلخبركحلأنحلت بوحلعبىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأنحلتعوافالينحل
 حلملحلعبويتحل،حلنسسو احلطاك واحلنساولحلسكوربحلمولحل اكوكحلنلو حلمثو حلذكوكحلنسل وم حلموبسحلموبسحلك و حلم و 

فضعبتحلذككحلف ل احلنشوطتحلمولحلعرواوحلنلوبحلفعبو حلغورحلنس وبحلفوان ضلحل:حلنل حلمث حلذككحل،حللاوحلدسندحل
حل.حلل 

 (في الدعاء  )
حل.حل حلأددحلسكرلاةحل  حلسكبعاة:حلحل6لاوحل ساوحلسهللحل
حل.حلسكبعاةحلأددحلسكرلاةحللعبماحلألدمحل لدسما:حلحل7نلاوحلسك ادقحل

كطبوو حل ىلحلسهللحلعلنطوو حلعبووال محللاكووبعاةحل،حلفوو نحلسكووبعاةحلنس:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلسن وولحلماسووىحل
حل.حلأددحلسكنالةحلنلبحللب حلنللىحلفبمحلأنقحل  حل ملامهتحل،حلف ذسحلدعىحلسهللحلنست حلاد حلسكنالةحلادفا

حل
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ن حل.حل حلألأووبحلسحلسكعموودحل  حلسكوورب:حللوواوحلحل9عوولحلسووبمانحلسكضا سوووحل يوووحلسهللحلعنوو حل،حلعوولحلسكنوو حل
حل.حلأددحلسكرلاةحل  حلسكبعاة

ل حلمولحلسكنواسحلنسو احلذكوكحل ىلحلسهللحلعولحلأاحللينحلملحلك محللالةحلسل بىحل:حلحل8نلاوحلسكنالدحلكب ادقحل
حل.حلنط حلكانحل راحلعبىحلسهللحلأنحلأعافال حلملحلذككحلسكنالة

موولحلترووبمحلسحلسكووبعاةحلسسوو جال حلكوو حل ذسحلنوولوحللوو حلسكوونالةحل،حلنلالوو حل:حللوواوحلحل7نعوولحلأ حلعنووبحلسهللحل
نمووولحلملحلأ روووبمحلسحلسكوووبعاةحلملحلأ ووو ج حلكووو حل ذسحلنووولوحللووو حل.حلاووواتحلمعووودن حلنملحليجووو حلعووولحلسك وووماة

حل.حل نحلهاسحلسك اتحل حلنعدف :حلهحلسكنالةحل،حلنلاكتحلس الو 
ك و حلدسةحلدعواةحل،حل:حلفراوحلحل؟ك  حلدسةحلدنسةحل،حلف ت حلعلحلذكك:حلأن حللاوحلحل7ن نيحلعلحلسكعاملحل

نلووواوحلأفلووو حلسكوووبعاةحلسك ووواللحلعبوووىحلمموووبحلنيوحل.حلفووو ذسحلأهلووومحلس ووودأئحلسكوووبعاةحلفروووبحلأذنحلسهللحلسحلسوووضاو 
تحل،حلنألوداحلمواحلأ وانحلمموبحلوحلاوبىحلسهللحلعبوالذمحلوحل حلسكوبعاةحلكالخواسنحل حلسكوبعاةحلكنض وكحلفالمواحلأ ننو

نلواوحلسكوبعاةحلأفلو حلمولحللودسةلحلسكرودينحل،حل نحلسهللحلعولحلنطو حلأرواوحل.حلسكعنبحلملحلسهللحلسنحان حل ذسحلسوجب
:حلل حلماحلأعنلحلل محل  حلكا حلدعامكمحلن نحلسهللحلعلنط حلكالؤخدحل طالهحلس ؤملحلسالاحل ىلحلدعاو حلنأرواوحل:حل

حلحل.ااتحلأكدهتحل اع :حلااتحلأ  حلأنحلأ ع حل،حلنأعج حل طالهحلس نافقحلنأراوحل
موولحلختوووا حللووالةحلأ ووالن حلف روووبمحلسكووبعاةحلفالووو حلملحلأوودهتحلسهللحلعلنطووو حل:حللووواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

حل.حلذككحلسكنالةحلألبس
 (دعاء المر ض لكفسه  )

 حل كووو حل  حلسهللحلن ووبهتحل حلسووودأكحلكوو حل،حلكووو حلس بووكحلنكووو حل:حلأ وو ح حلكبموودأئحلأنحلأرووواوحلنأ وود هتحل
الدحلنسنموووبحلهللحلاوووبسحلكثووورسحلسنمووبحليالووووحلنميالوووتحلنهووواحل وووحل حلميووواتحل،حلسووونحانحلسهللحل احلسكعنوووادحلنسكوون

 الناحلمنا كاحلفال حلعبىحلكو حل واوحلنسهللحلأكوربحلكنورسحلكربأواةحل لنواحلنطالكو حلنلب تو حلل و حلم وانحل،حلسكبذومحل نحلحل
كنووووتحلأمديوووو ينحلكروووونئحل ن وووووحلسحلمديوووووحلهوووواسحلفاطعوووو حل ن وووووحلسحلأ نسححلموووولحلسوووونرتحلهلوووومحلمنووووكحل

حلحل.سن  حل،حلنلاعبهحلملحلسكنا حلكماحللاعبتحلأنكالاةكحلسكاألحلسنرتحلهلمحلمنكحلسن  
 (دعاء آرر  )

حلتللحلأبكحلعبىحلس ايلحلسكايحلفال حلسكاطلحلنتراوحل:حللاوحلحل7علحلأ حلعنبحلسهللحل
حل
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سهللحلسهللحلسهللحل  حل رواحل حلأسودكحللو حلسوالتاحل،حلسكبذومحلأنوتحلهلواحلنك و حلع الموهحلفضدطذواحل:حلووحلاوالثحلمودستحلوحل
حل.حلعين

 (دعاء آرر  )
دينحلسكبذووومحل هحلأسووولككحلهوووقحلسكرووو:حلتلووولحلأوووبكحلعبوووىحلمايووولحلسكاطووولحلنترووواوحل:حللووواوحلحل7عنووو حل

سكع وووالمحلسكوووايحلنووولوحللووو حلسكووودنححلس مووو حلنهووواحلعنوووبكحلسحلأمحلسك  وووااحلكوووبأناحلكعبووووحل  وووالمحلأنحلتشوووضالينحل
حل.حللشضاوكحلنتبسنأينحللبنسوكحلنتعافالينحلملحللالوكحلوحلاالثحلمدستحلوحلنت بوحلعبىحلممبحلنأه حللال  

 (دعاء آرر  )
لاسوومحلسهللحلنلوواهللحلكوومحلموولحلنعمووهحلسهللحلعلنطوو حلسحلعوودقحلسوواكلحلنغوورحل:حلتروواوحلحل7لوواوحلسك ووادقحل

:حلاكلحلعبىحلعنبحلساكدحلنغرحلساكدحل،حل حلتلخاحلنال وكحللالوبكحلسكالمو حللعوبحلاواللحلمضدنيوهحلنترواوحلس
نس ودصحلأنحلأ وانحلذكوكحلمولحلدموايفحل.حلسكبذمحلفداحلكود حلنعجو حلعوافاليتحلنسكشوشحليوديحلاوالثحلمودست

حل.حلنل اة
 (دعاء آرر  ) 

لاسوومحلسهللحل،حل حل:حللوو حل:حلنطعوواحلسحل،حلفروواوحلحل7سوو اتحل ىلحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلنعوولحللعلووذمحللوواوحل
أعاذحللعللحلسهللحلنأعاذحلاوالوحلسهللحلنأعواذحللع موهحلسهللحلنأعواذحلامولحلسهللحلنأعواذحل:حلأبكحلعبال حلنل حلحلسم ح

لدساوحلسهللحلنأعاذحللل اةحلسهللحلملحلسدحلماحلأ ا حلنملحلسدحلماحلأخوا حلعبوىحلنض ووحلتراهلواحلسونلحلمودستحل
حل.حلفضعبتحلذككحلفلذه حلسهللحلعين:حل،حللاوحل

 (دعاء آرر  )
لاسوومحلسهللحلنلوواهللحلنموولحلسهللحلن ىلحلسهللحل:حلاوحلتلوولحلأووبكحلعبووىحلمايوولحلسكاطوولحلنتروو:حللوواوحلحل7عنوو حل

 حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحل،حلسكبذوومحلسمووححلعووينحلموواحلأطووبحل،حلنمي ووححلحل9نموواحلسوواةحلسهللحلممووبحل سوواوحلسهللحل
حل.حلسكاطلحلاالثحلمدست

 (دعاء  دعى به للمر ض  )
لاسوومحلسهللحلنلوواهللحلنموولحل:حلتلوولحلأووبكحلعبووىحل أسحلس وودأئحل حلتروواوحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلعنووبحلسهللحل

سهللحلنمووواحلسووواةحلسهلووو حلن حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحل،حل لووودسهالمحلخبالووو حلسهللحل،حلماسوووىحلكبوووالمحلسهللحل،حلحلسهللحلن ىل
نأعواذحللواهللحلمولحلسكدأواححلنس  نسححلنس نطوايفحل،حلحل9ناححل ووحلسهللحل،حلعال وىحل نححلسهللحل،حلمموبحل سواوحلسهللحل

حللاسمحلسهللحلنلاهللحلنعلسومحلملحلسهللحلكضالنحلللحل
حل
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فتداب عليده حل)حلاتحلسهللحلسك امواتحلكبذواحلسكويتحلسولوحلفواحليدمفالنهحل حلأردل حل  حلك حلم وبمحلنأعالواهتحلل بمو
حخ حل)حل  حل نلطدتحلأأ ذاحلس  نسححلنس نطايفحللو ذنحلسهللحلعلنطو حل حل كو حل  حلسهللحل(حلإ ه هو التواب الرحيم

قدل حل)حل،حل حلترودأحليأوهحلسك دسووحلنأمحلسك  وااحلنس عواذت حلنحل(حلله الخلق واخمر حوارك اهلل رب النالمين
سكبذمحلسسض حللشوضاوكحلندسنهتحللوبنسوكحلنعافو حل:حلأاتحلملحلأنوحلأئحل،حل حلأراوحلنعشدحليحل(حلهو اهلل ححد

حل.حلملحللالوكحلنت لك حلهقحلممبحلنيك حلاباستحلسهللحلعبال حلنعبالذمحلأاع 
 (دعاء آرر  )

ليكذر من ادال حيدا و حدق ،حلحلوما علمكاه الشنر وما  كوغي له إل هو إخ ذار وقرآل موينحل)
،حلحللقكددا لهددم ممددا عملددت ح ددد كا ح نامددا فهددم لهددا مددالكولحو لددم  ددروا ح ددا ر،حلحلالقددوأ علددى الكددافر ن

واحخدذوا ،حلحلولهم فيهدا مكدافع ومشدارب حفدال  شدكرول،حلحلوذللكاها لهم فمكها راوبهم ومكها  أالول
فدال  حز دك ،حلحلخ  ستطينول  صرهم وهم لهم  كد محضرول،حلحلمن دول اهلل آلها لنلهم  كصرول

لدم  در اخ سدال ح دا رلقكداه مدن  طفدا فدإذا هدو رصديم حو ،حلحلقولهم إ ا  نلم مدا  سدرول ومدا  نلكدول
قل  حييها الذي ح شدأها ،حلحلوضرب لكا مثال و سي رلقه قاأ من  حييي النظا  وهي رميم،حلحلموين

حلالذي  نل لكم من الشجر اخرضر  دارا فدإذا ح دتم مكده حوقددول،حلحلحوأ مر  وهو بكل رلق عليم
،حلحل خلدق مدثلهم بلدى وهدو الخدال  النلديم حوليس الذي رلق السدمواح واخر  بقدادر علدى حل،حل

اددل شدديء وإليدده  فسددوحال الددذي بيدده ملكددوح،حلحلإ مدا حمددره إذا حراد شددي ا حل  قددوأ لده اددن فيكددول
حل.حل(حلحر نول

 (دعاء آرر  )
لاسوووومحلسهللحلأ لالووووكحل:حلأعووووادهتحلنلوووواوحلحل7فلتوووواهتحلطربأوووو حلحل9 وووومحل سوووواوحلسهللحل:حلحل7لوووواوحلسك ووووادقحل

هللحلنسهللحلسووافالكحل،حللاسوومحلسهللحلخوواهاحلفب ذنالووكحل،حلنلاسوومحلسهللحلأسووضالكحلموولحلكوو حلدسةحلأعنالووكحل،حللاسوومحلس
حل.حلك ربأنحلل ذنحلسهللحلتعاىلحل(حلفال حقسم بمواقع الكجو حل)حللاسمحلسهللحلسكدالحلسكد الم

لواوحلحل7مولحلم وماعاتحلسك والبحلس موامحلنااوححلسكوبألحلأ حلسكربكواتحلس شوذبيحل،حلعولحلسك وادقحل
لوواهللحلسكبذوومحلسطعبوو حل  لوواحللاسوومحلسهللحلنحل:حلسووضاةحلموولحلكوو حلدسةحل،حلفوو ذسحلأكب وو حلفروو حلحل7 وو حللووربحلسن وو حل:حل

حل.حلنسسعاحلنعبماحلنافعاحلنسضاةحلملحلك حلدسةحل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأد
حل
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سوضاهتحلسهللحلعلنطو حلمولحلتبوكحلحل7ملحلأاال  حلعبهحلفنبأحللطو حللوربحلسن و حل:حلحل7نلاوحلسك ادقحل
حل.حلسكعبهحل  حلأنحلت انحلعبهحلسك ام

 (دعاء آرر  )
اواحل،حلاوالوحلسهللحلاالاواحللاسومحلسهللحلاال:حليلحل س  كحلعبىحلفموكحلنلو حل:حللاوحلحل7علحلأ حلطعضدحل

،حلل بموواتحلسهللحلسك اموواتحلاالاوواحل،حل حلسم ووححلعبووىحل أسحلسكووايحلأشوو وحلنطذوو حل،حلأ وونلحلذكووكحلأسووضقحل
حل.حلأهب حلعبال 

 (دعاء آرر  )
أعالواكحللواهللحلسكع والمحل،حل:حل)حل ذسحلدخبوتحلعبوىحلس ودأئحلفرو حل:حللاوحلحل8علحل  س لحل،حلعلحلأ بياحل

حل.حلدستسنلحلم(حل احلسكعدشحلسكع المحلملحلك حلعدقحلنعا حلنملحلسدحل دحلسكنا حل
 (دعاء إذا مر  الولد  )

أواحللوينحل:حلسسو  ىحللعوئحلنكوبهتحل،حلفرواوحلكو حل:حللواوحلحل7سن لحللولحلأ حلنعوالمحل،حلعولحلأ حلعنوبحلسهللحل
حل.حلسكبذمحلسسضينحللشضاوكحلندسنهحللبنسوكحلنعافينحلملحللالوكحلف هحلعنبكحلنسللحلعنبأك:حلل حل

 (دعاء لغيره  )
لاسومحل:حلعبالو حلنلو حلسطعو حلأوبكحلسكالمو حل:حلعبم حللعوئحلأاوحال حلمولحلنطولحلفرواوحلحل6علحلسكن حل

حل.حلسهللحل،حلأعاذحللعللحلسهللحلنلب ت حلملحلسدحلماحلأطب
سكبذمحلسسشحلعنبكحلأن ووحلكوكحلعوبنسحل،حلنميشووحلكوكحل:حلملحلعادحلمدألاحلفبالر حل:حللاوحلحل9نعن حل
حل.حل ىلحلسك الل

أذهوو حلسكنوولسحل احلسكنوواسحللالووبكحل:حلكووانحلأروواوحل ذسحلدخوو حلعبووىحلموودأئحل:حلحل6ن نيحلأنوو حللوواوحل
حل.حلسكشضاةحل حلكاسشحلكبنالةحل  حلأنت

 (مثله  )
أذه حلسكنلسحل احلسكناسحلنسسشحلأنتحلسكشاسحل حلسضاةحل  حلسضامكحلسوضاةحل حلأ واد حلسورماحل،حل

حل.حلسكبذمحلأابححلسكرب حلنسجل محلنسكششحلسك رمحلنأط حلسكبعال
أسووولوحلسهللحلسكع وووالمحل احل:حلمووولحلدخووو حلعبوووىحلمووودأئحلملحليلووودحلأطبووو حلفرووواوحل:حلحل6نلووواوحلسكنووو حل

حلحل.سكعدشحلسكع المحلأنحلأشضالكحلعاس
حل
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لاسومحلسهللحل:حلحل7 كحلفعبمو حل لالوهحلعبمذواحل أواهتحلطربأو حلعبىحللعئحلأاوحال حلنهواحلمشوحل9ندخ حل
أؤذأوووكحل،حلنمووولحلسووودحلسكنضااووواتحلسحلسكعروووبحلنمووولحلسووودحلحل(1)أ لالوووكحل،حللاسووومحلسهللحلأسوووضالكحلمووولحلكووو حل  احل

حل.حل اسبحل ذسحل  ب
 (ومثله  )

لاسومحلسهللحلاوالوحلسهللحللع موهحلسهللحلل بمواتحلسهللحل:حلتللحلأبكحلعبىحلفمكحلنتراوحلاالثحلمدستحل
لاسمحلسهللحللاسومحلسهللحللاسومحل:حلحلتللحلأبكحلعبىحلمايلحلسكاطلحلنتراوحلسك اماتحللل اةحلسهللحلسن  حل،حل 

سنمووبحلهللحل:حلنتروواوحلعنووبحلسكشووضاةحل ذسحلسووضاهتحلسهللحل.حلسكبذوومحلسم ووححلموواحل :حلسهللحل،حل حلتروواوحلسوونلحلموودستحل
حل.حلسكايحلخبرينحلفذبسهحلنأ عمينحلنسراهحلناحححلط موحلنسضاهحل،حلك حلسنمبحلنك حلسكش د

 (دعاء للخكاز ر  )
أوواحلعبوووحللوو حلهلوواحل:حلجلا أووهحلكنوواحلخنووا أدحلسحلعنرذوواحلفلتوواهحليتحلفروواوحلحلخوودا:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

حل.حلفراكتحل،حلفلذه حلسهللحلعلنط حلعنذا:حلأاحل م حلأاحل  المحلأاحل احلأاحلسالبيحلت د هتحل،حللاوحل:حلفب ر حل
 (دعاء لو ع النين  )

كنووتحلكثوورسحلموواحلتشوو  وحلعالووينحلفشوو اتحلذكووكحل ىلحل:حلعوولحلممووبحللوولحلسجلعضوووحل،حلعوولحلألالوو حللوواوحل
حلحل؟أ حلسعبمكحلدعاةحلكبنالاكحلنيخدتكحلنلالغاحلكاطلحلعالنك:حل،حلفراوحلحل7أ حلعنبحلسهللحل
سكبذومحل هحلأسولككحلهوقحل:حلتراوحلسحلدلودحلسك واللحلسكضجودحلناواللحلس  وداحل:حللبىحل،حللاوحل:حللبتحل

ممووبحلنيوحلممووبحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحل،حلنأنحلفعوو حلسكنووا حلسحلل ووديحلنسكن وورلحلسحلدأووينحل
ض وووحلنسك ووعهحلسحل  لوووحلنسكشوو دحلكووكحلألووبسحلموواحلنسكالروو حلسحللبوو حلنس خووالصحلسحلعمبوووحلنسك ووالمهحلسحلن

حل.حلتراوحلذككحلوحلسنلحلمدستحلوحل ذسحلابالتحلسكضجدحللن حلأنحلترامحلملحلمرامك:حلنسحل نسأهحل.حلألرال ين
 (دعاء لنسر الوخد   )

مولحلع ودتحلعبالذواحلسكوا دلحلترودأحلهواهتحلس دعالوهحلعبوىحلكوا حلسبواةحلمواةحلوحلاوالثحلمودستحلوحلنتشوداحل
لاسومحلسهللحلسكوايحل حل كو حل:حلهناحلتللحلسكاكبحلل ذنحلسهللحل،حلنهوحلمن حلس دألحلنأ  حلل حلك ضالذاحلنابأالذاحل،حلف 

حل  حلهاحلسنبالمحلسك دميحل،حلسنحانحلسهللحل احلسك ماستحلن احلسكعدشحل
حل__________________

حل.حلسكعلا:حلوحلس  احلوحللاك  دحلوحلحل1
حل
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،حلكولهنمحلحل(حلادأ هم  دو   رو هدا لدم  لوثدوا إخ عشديا حو ضدحاهاحل)حلسكع المحل،حلسنمبحلهللحل احلسكعا  حل،
حل.حلأدننحلماحلأاعبننحلملحلأبنثاسحل  حلساعهحلملحلهنا حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلأاع أامحل

 (دعاء لنسر الووأ  )
 لنوواحلسهللحلسكووايحلسحلسك ووماةحلترووبسحل،حلسكبذوومحلس ووكحلسحلسك ووماةحلنس  محل،حلسكبذوومحلكموواحلطعبووتحل

نخطاأانوواحل،حلأنووتحل احلسكطالنوو حلحل(1) ا ووكحلسحلسك ووماةحلسطعوو حل ا ووكحلسحلس  محل،حلسغضوودحلكنوواحل اأنوواحل
حل.حلنلوحل اهحلملحل ا كحلنسضاةحلملحلسضاوكحلعبىحلهاسحلسكاطلحل،حلفبالربأأ

 (دعاء لو ع الراوا  )
 ذسحل:حلفرواوحلحل7عودمحليلحلنطولحلسحل كنويتحلفشو اتحلذكوكحل ىلحلأ حلطعضودحل:حلعلحلأ حلاوللحللواوحل

   وومحل:حلأوواحلأطووادحلموولحلأعطووىحل،حلأوواحلخوورحلموولحلسووت حل،حلنأوواحلأ  وومحلموولحلسسوورت محل:حلأنووتحلاووبالتحلفروو حل
حل.حلفضعبتحل،حلفعافالت:حلعوحل،حللاوحليعضوحلنلبهحل البيتحلنسعضينحلملحلنط

 (دعاء للحصا  والفالج  )
سكبذوومحل هحلأدعوواكحل:حلت ووبوحلاوواللحلسكبالوو حلنأنوتحلسوواطبحل.حلتروواوحل و :حللوواوحلحل7عولحلسك ووادقحل

دعوواةحلسكوواكال حلسكضروورحلسكعبالوو حل،حلأدعوواكحلدعوواةحلموولحلسسوو بتحلفال وو حلنلبووتحل الب وو حلنيووعشحلعمبوو حلنأحلحل
راهتحلفووالحل البوووهحلكوو حل،حلفووالحليوووالطلحل حلعبالوو حلسكوونالةحل،حلدعووواةحلم وودناحل نحلملحلتب كوو حلهبوووكحلن نحلملحلت وو ن

م ووودكحلن حلأنووو حلعبووووحلغلووونكحلن حلتلوووطدهحل ىلحلسكالووولسحلمووولحل ن وووكحلنسكرنووواطحلمووولحل ا وووكحلن وووا حل
سك  ووربحلعبووىحلسكوونالةحل،حلسكبذوومحل نوو حل حل الووهحليلحللنالوووكحلن حلغوو حل حلعوولحل ا ووكحل،حلنهوواسحلسلوولحل نالنووكحل

اولحلفاكشوشحللو حلأتاط حل كالكحللو حلف نوكحلطعب و حلمضلعواحلكب واوشحلنسسو ادع  حلعبومحلمواحلسونقحلنمواحلهواحلكو
يديحلنخب ينحلملحلهواهتحلسكنبالوهحلنأعوبهحلمواحلعوادتينحللو حلمولحل ا وكحلنعافال وكحل،حلأواحلهواحل،حلأواحلمولحلهواحل

حل.حلهاحل،حلأاحلملحل حل ك حل  حلهاحلسنرطلحلسكدطاةحل  حلمنك
 (في الصال   )

 (صال  للشفاء من ال علا رصوصا السلنا  )
نكوووال لحلمعوووكحلخدلوووهحلت وووامحلاالاوووهحلأأوووامحلنت   ووو حلسحلسكالوووامحلسكثاكووو حلعنوووبحلسكووولنسوحلنسلووود حلكدلوووكحل

ن الضووهحلناوو حلأ لوولحل كعوواتحل،حلتروودأحلفووالذلحلموواحلتال وودحلموولحلسكروودينحلنسخلوولحلاذووبكحل،حلفوو ذسحلفدغووتحلموولحل
حل:حلاالتكحلفاكقحلاالالكحلنستل حللاندلهحلنأك قحلخبكحلس ميلحللا  محل حلل حل

حل__________________
حل.حلس  حلنسكان :حلوحلسنااحلحل1
حل
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أ  وومحلسكوودسا حل،حلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلأوواحلنس ووبحلأوواحلماطووبحلأوواحلكوودميحلأوواحل نووانحلأوواحللدأوو حلأوواحلعالوو حلأوواحل
ممووبحلنسكشووشحلموواحل حلموولحليوودحلنمعوودلحلنأكن ووينحلسكعافالووهحلسحلسكووبنالاحلنس خوودلحلنسموونلحلعبوووحلل مووامحلسكنعمووهحل

 نوو حل حلأنضعووكحل وورحلت ووالرلحلأنوو حلأنضعووكحل:حلحل7نلوواوحلسك ووادقحل.حلنأذهوو حلموواحل حلف نوو حللووبحليذسهحلنغمووين
حل.حلف ربأحلمنذاحل حلتبسنمحلعبىحلذككحل،حلف نحلسهللحلأشضالك

 (ميع اخمرا  صال  لج )
:حلت  وو حلسحل نوواةحلن الووشحلللعضوودسنحل حلت  وو حلنتشووداحل:حلأنوو حللوواوحلحل9 ن حلألاأمامووهحلعوولحلسكنوو حل

أعاذحلل بماتحلسهللحلسك امهحلنأ او حلسن  حلكبذاحلعامهحلملحلسدحلسك امهحلنسهلاموهحلنمولحلسودحلسكعو حلسكالموهحل
وحلنسوا لحلحلووحلسك وا لحل(حلبسدم اهلل الدرحمن الدرحيم الحمدد هلل رب الندالمينحل)حلنملحل اسوبحل ذسحل  وبحل،

وإلهكدم إلده واحدد خ إلده إخ حل):حلس خالصحلنس عاذت حلناالثحليأاتحلملحلسا لحلسكنردلحل،حللاك حلتعواىلحل
إل في رلق السمواح واخر  وارتالف الليل والكهار والفلك التي حجري ،حلحلهو الرحمن الرحيم

وحهدا وبدث فيهدا في الوحر بما  كفع الكاس وما ح زأ اهلل من السماء مدا مداء فأحيدا بده اخر  بندد م
،حلحل(حلمن ال دابدا وحصدر ف الر داح والسدحاب المسدخر بدين السدماء واخر  خ داح لقدو   نقلدول

نيأهحلسك دسوحلنحليملحلسكدساوحلوحل ىلحليخدحلسك ا لحلوحلنعشدحليأواتحلمولحليوحلعمودسنحلمولحلأنهلواحلنعشودسحلمولحل
نوحليأوهحلنأنوحليأوهحلمولحلسكن واةحلنأنوحليأوهحلمولحلس اووبلحلنأحل(حلإل في رلق السمواح واخر حل)يخدهاحل،حل

حلرب الندالمينحل) ىلحللاكو حلحل(حلإل ربكم اهلل الدذيحل):حلملحلس نعامحلنأنوحليأهحلملحلس عدس حلنلاك حلتعاىلحل
وحلدق مدا فدي  ميكدك حلقدف حل)س أوهحل،حلحل(حلوقاأ موسى ما   تم به من السحر إل اهلل سيوطلهحل)،حلحل(

اووالثحلحل،حل حلت  ووب (حلنسك ووافاتحل)حل،حلنعشوودحليأوواتحلموولحلأنوحلحل(حلحيددث ححددىحل) ىلحللاكوو حلحل(حلمددا صددكنوا
مدستحلنت ايولحلنيواةحلسك واللحل،حلنحت واحلمنو حلاوالثحل  واستحلن  وححللو حلنطذوكحلنسواودحلط وبكحل،حل

لبحلطدلنواهتحلفاطوبناهتحلأنضولحل:حل حلت بوحل كع  حلنت  شضوحلسهللحل،حلتضع حلذككحلاالاهحلأأامحل،حللاوحل  انحل
حل.حلل ذنحلسهلل

 (صال  المر ض  )
ديوواحلسووبأبسحلمديووتحلم:حللوواوحلحل7عوولحل  اعالوو حللوولحلعنووبحلسهللحللوولحلممووبحللوولحلعبوووحللوولحلسن وو حل

فووودأ حلطوووليفحلأمووووحلعبووووحل،حلفرووواوحلتايوووتوحلناوووبوحلحل7 ووورحلأت ووواسحلموووينحل،حلفوووبخ حلعبووووحلألووواحلعنوووبحلسهللحل
،حلفضعبوتحل(حلسكبذمحلأنتحلنهن  حليلحلنملحلأكحلسالتاحلفذن حليلحلهنهحلطبأوبلحل:حل)حل كع  حلنلايلحلسحلسجادكحل

حل.حلفلانحتحلنلبحلانعتحلهدأ هحلفلكبتحلمنذاحلملحلسكرام
حل
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 (صال  للحمى  )
نأنواحلمموامحل،حلفرواوحليلحلحل7دخبوتحلعبوىحلأ حلعنوبحلسهللحل:حل حللواوحلممبحللولحلسن ولحلسك وضا حلأدفعو

 ذسحل وومحلأ ووبكمحلفبالووبخ حل:حلطعبووتحلفووبسكحلاووىحلأاووال ينحل،حلفروواوحل:حلفربووتحلحل؟موواحليلحلأ سكحليووعالضا:حل
حلوحل:حلسكنالووتحلن ووبهتحلنأ ووبوحل كع وو حلنألوولحلخووبهتحلس ميوولحلعبووىحلس  محلنأروواوحل أوواحلفا مووهحللنووتحلممووب

حل.حل حلأربأحل نحلساةحلسهللحلتعاىلعشدحلمدستحلوحلأس شضلحللكحل ىلحلسهللحلفالماحلنلوحل حل،حلف ن
 (وح ضا  )

حلوحلنلاكوو حلتعوواىلحل حلوحلاووالثحلموودست حخ لدده حل):حلأ ووبوحل كع وو حل،حلأروودأحلسحلكوو حل كعووهحلسووا لحلسكضاحتووه
ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حلسكبذوومحل هحلأتشووضلحل:حل،حلسكووبعاةحلحل(حلالخلددق واخمددر حوددارك اهلل رب النددالمين

 وواطيتحلنهوواحلسووضاةحلهوواسحلس وودأئحل،حلأوواحل،حلأوواحلممووبحلأس شووضلحللووكحل ىلحل  حلسحلللوواةحلحل9لننالووكحلممووبحل
سهللحلأاحلسهللحلأاحلسهللحلأاحل الحلأاحل  المحلأاحل وحلأواحللالوامحلأواحلذسحلسجلوالوحلنس كودسمحللدا وكحلأواحلأ  ومحلسكودسا حل
،حللدا كحلن   ال حل،حلس نحلخضشحلسهللحلعن محلأدأبحلسهللحلأنحلخيضوشحلعون محل،حلذكوكحلختضالوشحلمولحل ل ومحل

حل.حلن اهحل،حلأ   حلنأ   حلنأشدل حلسحملمام
 (ع صال  للصدا  )

حلأ بوحل كع  حل،حلأردأحلسحلك حل كعهحلفاحتهحلسك  ااحلوحلمدلحلوحلنس خالصحلوحلاالثحل
ولم حان بددعائك ،حلحلرب إ ي وهن النظم مكي واشتنل الرحس شيواحل):حلمدستحلوحلنلاك حلتعاىلحل

حل.حل(حلرب شقيا
 (صال  لو ع النين  )

ووحلاوالثحلحل(حللو قل  ا ح هدا الكدافرو حل)حلأ بوحل كع  حل،حلأردأحلسحلك حل كعهحلفاحتهحلسك  ااحلوحلمودلحلو
حل.حلس أهحل(حلوعكده مفاحح الغيب خ  نلمها إخ هوحل):حلمدستحلوحلنلاك حلتعاىلحل

 (صال  لالعمى  )
:حلحل9،حلفرواوحلسكنو حلحل9مودحلأعموىحلعبوىحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل7ألااللحلسكثمايلحل،حلعلحلأ حلطعضدحل

حلتايولحلنأسون حلسكايواةحل،حل حلاو حل كع و :حلنعمحل،حلفرواوحلكو حل:حللاوحلحل؟تش ذوحلأنحلأددحلسهللحلعبالكحلل دك
حلسكبذمحل هحلأسلككحلنأ غ حل كالكحلنأتاط حل:حلنل حل

حل



 793حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

 كالووكحللننالووكحلنوو حلسكداووهحل،حلأوواحلممووبحل هحلأتاطوو حللووكحل ىلحلسهللحل  حلن لووكحلأنحلأووددحلعبوووحلل ووديحل،حللوواوحل
حل.حل رحل طلحلس عمىحلنلبحل دحلسهللحلعبال حلل دهتحل9فماحللامحل ساوحلسهللحل

حل[.حلسضاةحلحلأاحلسبمانحلسس محلتاحلد دحل،حللمحلف  حلف نحلسك الل:حلك بمانحلحل9لاوحل ساوحلسهللحل]حل
 (صال  لو ع الرقوا  )

حل.حلت بوحل كع  حل،حلتردأحلسحلك حل كعهحلسنمبحلمدلحل،حلنحل ذسحل كلكتحلاالثحلمدست
 (صال  لو ع الصدر  )

حل(حلأملحلنشدححل)حلأ للحل كعاتحل،حلأردأحلسحلك حل كعهحلسنمبحلمدلحل،حلنلعبهاحلسحلس نىلحل
 نلددم حل)حلسكدسلعووهموودلحل،حلنسحلسكثانالووهحلس خووالصحلاووالثحلموودستحل،حلنسحلسكثانالووهحلنسكلووحىحلموودلحل،حلنسحل

حل.حل(حلرائكا اخعين وما حخفي الصدور
 (صال  للقولكج  )

ففتحكدددا حبدددواب السدددماء بمددداء حل)حل:أ وووبوحل كع ووو حل،حلأرووودأحلسحلكووو حل كعوووهحلسنموووبحلمووودلحل،حلنلاكووو حل
حل.حل(حلمكهمر

 (صال  لو ع الر ل  )
 ووووامحلحل(حلآمددددن الرسددددوأحل):حلأ وووبوحل كع وووو حل،حلأروووودأحلسحلكوووو حل كعوووهحلسنمووووبحلموووودلحل،حلنلاكوووو حلتعوووواىلحل

حل.حلسك ا ل
 (صال  للقو   )

:حلنترواوحلحل6ت بوحل كع  حلنتللحلأبكحلعبىحلنطذكحلنت  شضلحل ىلحلسهللحلتعواىلحللدسواك حلمموبحل
لاسمحلسهللحلس داحلعبالكحلأواحلنطولحلمولحلعو حلس نوئحلأنحلمولحلعو حلسجلولحل،حلس وداحلعبالوكحلأواحلنطولحللاكوايحل
سختوواحل لوودسهالمحلخبووالالحلنكبوومحلماسووىحلت بالموواحلنخبووقحلعال ووىحلموولحل نححلسكرووبسحل وواحلهووبأتحلن ضتووتحلكموواحل

حل.حل حل لدسهالمحلل ذنحلسهللحلنتراوحلذككحلاالثحلمدست ضتتحلنا
 (صال  لرد اخبق  )

حل)حل:أ وبوحل كع وو حلنأرودأحللعووبحلسنمووبحلمولحلأنوحلسووا لحلسنبأوبحلأ لوولحليأوواتحلنيخودحلسووا لحلسنشوودحل
أوواحلموولحله وواسحلن حله وواسحلغوورهتحلسطعوو حلسكووبنالاحلحل): ىلحليخوودحلسك ووا لحل،حلنأروواوحلحل(حللددو ح زلكددا هددذا القددرآل

حل.حل(هتحلعبوعبىحلفالنحلأيالقحلملحلم كحلا حل رحلتدد
حل
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 (صال  لرد الضالا  )
ت ووبوحل كع وو حل،حلتروودأحلفالذموواحلأووئحلنتروواوحللعووبحلفدسغووكحلمنذموواحل سفعوواحل:حلحل7عوولحلأموورحلس ووؤمن حل

سكبذوومحل سدحلسكلوواكهحلنسهلوواديحلموولحلسكلووالكهحلاوو حلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحل،حلنس ضوولحل:حلأووبكحل ىلحلسك ووماةحل
،حلأووواحلعنوووادسهللحلسحلعبووووحليووواكيتحلنس ددهووواحل يلحلسوووا هحلأووواحلأ  ووومحلسكووودسا حلف هنووواحلمووولحلفلوووبكحلنعطاووووكحل

حل.حلس  محلنأاحلسالا لحلسهللحلسحلس  محل دنسحلعبوحلياكيتحلف هناحلملحلفل حلسهللحلنعطاو 
 (ومثله  )

سكبذومحل حل كو حل  حلأنوتحلكوكحلسك وماستحلنكوكحلس  محلنمواحللالنذمواحل:حلحل7أألاحلعلحلأمرحلس ؤمن حل
حل.حلفاطع حلس  محلعبىحلكاسحلأيالقحلملحلطببحلا حل رحل  نينحلمن حل نكحلعبىحلك حلسوةحللبأد

سكبذومحل نحلسك وماةحلكوكحل:حلسديفحلفاسحلسكبعاةحلكاللقحلنسك ن حلسحلن لهحل:حلحل7نسأهحلعلحلسك ادقحلنسحل حل
نس  محلكوكحلنموواحللالنذمواحلكووكحلفاطعو حلموواحللالنذمواحلأيووالقحلعبووىحلفوالنحلموولحلطبوبحلاوو حل ورحلتووددهتحلعبوووحل
نت ضدهحلل حل،حلنكال لحل اوحلسك  ااحليأهحلسك دسوحلم  الهحلمبن لحل حلسدفن حلنيولحلفالو حلسوالتاحلاروالالحلسحل

حل.حلألنيحل كال حللاكبال مايع حلسكايحلكانحل
 (ح ضا لالبق والضالا  )

سكبذوومحلأنووتحلطنووا حلسحلسك ووماةحلنطنووا حلسحلس  محلنمبووكحلسحلسك ووماةحلنمبووكحل:حلأ  وو حلأنحلأروودأحل
سحلس  محلن كوو حلسحلسك ووماةحلن كوو حلسحلس  محلتووددحلسكلوواكهحلنأووبيحلموولحلسكلووالكهحل دحلعبووىحلفووالنحليوواك  حل

حل.حلنس ض  
 (للمحمو   )

قحل حلمي ولحللدسةتو حلنألكبذواحلسحملموامحل،حلكو حلأوامحلأ   حلعبىحلاالثحللطلحلملحللد واسحل وطحل لالو
لاسوومحلسهللحلذيحلسكعوولحلنسك ربأوواةحل:حلن وو هحلمنذوواحلعبووىحلسكدأووقحللعووبحلأنحلطعبووتحلعماعووهحلمووبن لحلكاكننبلووهحل

نهاهتحلسكن  هحلعدلهحلكانحلس مامحلسن لحلسك ومدلنبيحلأع وبحلفواحلنأوبسنمحلم اتن ذواحلاعوهحلنكلنو حل.حلنسكنا 
حل.حلنطبحلك حلسسنادس

 (ارر   )
دستحلنألكبذاحلسحملمامحلسحلاالثحلغبنستحل،حلك حلأامحللطعهحلعبوىحلسكدأوقحلأ   حلعبىحلاالثحلس 

حل.حل(س نتحلل ذنحلسهلل)س نىلحلعربتحلل ذنحلسهللحل،حلسكثاهحلسبدتحلل ذنحلسهللحل،حلسكثاك حل:حل
حل
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 (ارر   )
إذ قداأ حل)،حلحل(حلشدططاوحل ىلحللاك حلوحلحلوربطكا على قلوبهمل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل،حلحل)حل:أ   حل

حل.حلملحلسنلحلملحلسكعرادحلسك بالمانالهحل(حليمالحكوحل ىلحللاك حلوحلحلموسى خهله
 (ارر   )

لاسومحلسهللحلأواحلاوىحلس ايوالهحلس   ملوالهحللاكوايحلسحلسك وماةحلعدسو حل:حلأ   حلعبىحلسكربمحلس ميلحل
نلاكوايحلكبومحلماسووىحلت بالمواحلنسختواحل لوودسهالمحلخبوالالحلنلعو حلممووبسحللوانقحلننالواحل وواحلخدطوتحلمولحلسكع وومحل

ف  وو ينحلفالذوواحلن حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلحل ىلحلسكبحوومحلنموولحلسكبحوومحل ىلحلسجلبووبحلنموولحلسجلبووبحل ىلحلس  م
حل.حلسكعبوحلسكع المحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلنسبمحلت بالماحلكثرس

 (ارر   )
أ  ووو حلنأشوووبحلنأعروووبحلسووونلحلعروووبحل،حلأرووودأحلعبوووىحلكووو حلعروووبلحلفاحتوووهحلسك  وووااحلنأشوووبحلعبوووىحل أسحل

آل مدا هدو و كدزأ مدن القدر حل)،حلحل(حلوبالحق ح زلكاه وبالحق  زأحل)ل محلسهللحلسكدالحلسكد المحل،حل:حلسحملمامحل
وحرادوا بددده ايددددا حل)،حلحل(حل دددا  دددار ادددو ي بدددردا وسدددالما علدددى إبدددراهيمحل)،حلحل(حلشدددفاء ورحمدددا للمدددؤمكين

،حلأواحلسهللحلأواحلسهللحلأواحلسهللحل،حلأواحل اولحلأواحل اولحلأواحل اولحل،حلسسو لحللروب لحلسجلنوا حلحل(حلفجنلكاهم اخرسدر ن
حل.حلسكع المحل،حللرب لحلس نانحلسك دميحلنأ   حلس عاذت 
 (ارر   )

لاسوومحلسهللحلأ لالووكحلأوواحل:حل)حلفروواوحلحل7فلتوواهتحلطربوالوو حلحل9 وومحل سوواوحلسهللحل:حلحللوواوحل7عوولحلسك ووادقحل
ممووبحللوولحلعنووبحلسهللحل،حللاسوومحلسهللحلأسووضالكحل،حللاسوومحلسهللحلموولحلكوو حلدسةحلأعنالووكحللاسوومحلسهللحلنسهللحلسووافالكحل،حل

ك وربأنحللو ذنحلحل(حلفدال حقسدم بمواقدع الكجدو حل)لاسمحلسهللحلخاهاحلفب ذنالكحل،حلل محلسهللحلسكدالحلسكود المحل،حل
حل.حلسحلعنقحلسحملمامنأشبحلسك عاأاحل.حلسهلل

 (ارر   )
لوو حل:حلسسوو  تحلطا أووهحليلحلنكووانحلهلوواحللووب حلفلتوواهحليتحلسحلس نووامحلفروواوحليلحل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل

فو نحلفوالنحللولحل(حلأاحل لاهتحلأواحلسوالبسهتحلاو حلعبوىحلمموبحلنأهو حللال و حلنسكشوشحلعوينحلمواحلأطوبحل:حل)حلهلاحلتراوحل
حل.حلفالنحل احلملحلسكنا حلفاهتحلسكبعال

حل
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حل*(للحمى ) *
حل[حلنىفحلن  ه]حلحل:حل7علحلسكدياحل

حل

حل
 الفصل الرابع

 (في الرقي والتمائم لسائر اخمرا   )
سكبذوووومحل هحلأسوووولككحللعلتووووكحلنلووووب تكحل:حل)حلأ  وووو حلسحل قحلنأعبروووو حلعبووووىحلسحملمووووامحل:حلحل:عوووونذمحل

نسبطانكحلنماحلأ واطحللوكحلعبموكحلأنحلت وبوحلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأنحل حلت وبطحلعبوىحلفوالنحللولحل
بلالقحلمولحلفوا لحلسندأوقحل،حلأخدطووحلأواحلفالنهحلسوالتاحلسواحلخبروتحلل واةحل،حلنس  ومحلطبوبهتحلسكدلالوقحلنع مو حلسكو

أمحلمبوبمحلأوواحليكبووهحلسكبحومحلنسووا لهحلسكووبمحل،حل دهوواحلنلددهواحلموولحلطذوونمحل نحلكنوتحليمنووتحللوواهللحلس ع وومحل حل
توولكبوحلكضووالنحللوولحلفالنوووهحلنموواحلن حل  وووحلكووو حلدموواحلن حلتنذ وووحلكوو حلع مووواحلن حلتثووا يحلعبالوو حلغمووواحلن حل

عمحلأنحلملحلسهللحل هلاحليخودحل حل كو حلأالجوحلعبال حلابسعاحلنسن ربوحلعلحلسعدهتحلنلشدهتحلننم حلندم حل ىلحلملحل حل
حل.حلنأ   حلسسمحلذموحلأنحلعبنحلهلل(حل  حلهاحلسنحان حلنتعاىلحلعماحلأشدكانحل

 (رقيا للحمياح ، رصوصا لحمى  و   )
أ  وو حلعبووىحلسكرد وواسحلنأشووبحل ووالطحلنأعرووبحلعبالوو حلموولحلسجلانوو حلس ميوولحلأ لوولحلعرووبحلنموولحلأأ وودحل

حل: حلماسوووىحلنعال وووىحلن لووودسهالمحلأعالووواحلمووواحلسسووو عاذحللووو:حل)حلسنوووالطحلاوووالثحلعروووبحلنأعبوووقحلمووولحل لنوووهحلسحملموووامحل
مووولحلسنموووىحلنسكنوووافئحلنسك ووو حلنسكعنالوووقحلنسكدلووولحلنسك وووبيفحل،حلسكبذووومحلكمووواحلملحلتبوووبحلمووودميحللنوووتحلحل6نمموووبحل

عموودسنحلغوورحلعال ووىحلفووالحلتووا حلعبووىحلهوواسحلس ن ووانحلموولحلهوواهتحلس ن سمحلنس نطووايفحلسووالتاحل  حلنلع وو حلعنوو حل،حل
تدك الو حلن حلتلخاأو حلحلفالحلأل محلماحلتن دننحلنماحل حلتن دننحل نو حلكرواوحل سواوحلكودميحلأل ومتحلعبالوكحل وا

حلسكبذمحل:حل)حل،حلنتردأحلس خالصحلنس عاذت حل،حل حلل حل(حل
حل
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سسشحلفالنحلللحلفالنهحلملحلاىحلأامحلنأام حلناالاهحلأأوامحلناوىحلسكدسلولحل،حلف نوكحلتضعو حلمواحلتدأوبحلنحت ومحل
موواحلتشوواةحلنأنووتحلعبووىحلكوو حلسوووةحللووبأدحل،حللاسوومحلسهللحلك نووتحلنلاسوومحلسهللحلخ مووتحلنعبالوو حلتاكبووتحلنهوواحل

حل(.حلن حللالحل  حللاهللحلسكعبوحلسكع المحلحل احلسكعدشحلسكع المحلن حل او
 (ارر   )

ت  احلخالطاحلملحلغلوحلسكرطلحلسنلحل الاتحلنتردأحلعبال حلفاحتوهحلسك  وااحلنس خوالصحلنس عواذت حل
حل.حلتردأحلك حلهاهتحلعبىحلك حلعربل:حلنلال حل.حل،حلنتعربحلعبال حلسنلحلعربحلنأشبحلسحلعنر 

 (ارر   )
لاسومحل:حلوحلعنوبحلكو حلغ و حلمواحلمولحل طو حليومحلفال   و حلاالاوهحلأأوامحلم  العوهحلأرواحل:حلحل9لاوحلسكن حل

حل.حلسهللحل،حلسكبذمحل هحل  احلسغ  بتحلسك ماسحلسضاوكحلنت بأقحلننالكحل  حلكششحلعن 
 (ارر   )

لاسومحلسهللحل:حلأعبمناحلملحلس نطايفحلكبذاحلنسنمىحلنسك وبسيفحلحل6كانحلسكن حل:حلعلحلسللحلعناسحللاوحل
:حلحلن ذسحل فعووتحلأووبكحلفروو .حلسك نوورحل،حلأعوواذحللوواهللحلسكع ووالمحلموولحلسوودحلكوو حلعوودقحلنعووا حلنموولحلسوودحل وودحلسكنووا 

حل.حللاسمحلسهللحلنلاهللحلممبحل ساوحلسهللحل،حلأعاذحللاهللحلنلب ت حلعبىحلماحلأشاةحلملحلسدحلماحلأطب
 (راصا لها  3حرز الكوي لفاطما  )

 (ولكل مؤمن مقر بالحق  )
نكووو حلمووواحلسووو لحلسحلسكبالووو حلنسكنذوووا حلنهووواحلسك وووماللحلسكعبوووالمحل،حلأووواحلسمحلمبوووبمحل نحلكنوووتحليمنوووتحللووواهللحل

توولكبوحلسكبحوومحلن حلتشوود حلسكووبمحلسخدطوووحلموولحل اموو حلحلسكع ووالمحلن سوواك حلسك وودميحلفووالحلأشووموحلسكع وومحلن حل
ك وووا حلهووواسحل ىلحلمووولحل حلأوووؤملحللووواهللحلسكع وووالمحلن سووواك حلسك ووودميحلنيكووو حل،حلمموووبحلنعبووووحلفا موووهحلنسن ووولحل

حل.حل:نسن  حل
 (للربع  )

حلحل؟ماحليلحلأ سكحلم ضا س:حلفراوحلك حلحل7دخ حل ط حلعبىحلسكدياحل:حلعلحلسكاساةحللاوحل
ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حللاسوومحل:حلحلاووىحلسكدلوولحللووبحلأنووتحلعبوووحل،حلفووبعاحللووبنسلحلنك وو :حللوواوحل

حلسهللحلنلاهللحلأابحلها حل طوحلعلحلفالنحلللحلفالنهحلل ذنحلسهللحلتعاىلحل،حل حلخت محلسحلأسض حل
حل(حلحل36م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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حلوحلخوا حلسوبالمانحل حلوحلسونلحلمودست أواحلمع و حلسو وينحلل وبكحلملحلأ ون حل:حل حل واسهتحل،حل حللواوحلحل(1)حل7سك  واا
 حل حلأدناهتحلمولحلفالو حلفعروبحلمولحلطانو حلس لولحلعروبحل،حلأرودأحلعبوىحلكو حلس اةحلن حلسكنلسقحل،حلفلتاهتحلل حلفعربحلعبال

عربلحلفاحتهحلسك  ااحلنس عاذت حلنسك ا البحلنيأوهحلسك دسووحل،حلنعبوىحلسجلانو حلس خودحلاوالثحلعروبحل،حلأرودأحل
س لط حلعبىحلعلبكحلس ميلحلنسلدأحليأوهحلسك دسووحلنسخو محلن حلفواملحل:حلعبالذاحلمث حلذككحلننانك حل أاهتحلنلاوحل

سو وواهحل ووالطحلأووالئحل،حلفعرووبحلنسووط حل:حل  ووااحلندعوواحل ووالطحلمنبوواوحلفروواوحل حلأد احلسك:حلنسحل نسأووهحل.حلعبالوو 
نعرووووبحلعبووووىحلس ميوووولحلأ لوووولحلعرووووبحل،حلنعبووووىحلس أ وووودحلاووووالثحلعرووووبحلنلوووودأحلعبووووىحلكوووو حلعرووووبلحلأمحلسك  ووووااحل

هووواكحل،حلسوووبهتحلعبوووىحل:حلنيأوووهحلسك دسووووحلعبوووىحلسكرتتالووو حل،حل حللووواوحلحل(حلقدددل هدددو اهلل ححددددحل)نس عووواذت حلنحل
حل.حلعلبكحلس ميلحلن حلفامل

 (ارر   )
ك و حلكو حلهواسحلسك  وااحلنكوانحليومحلاوىحلسكدلولحلنأمودحلحلحل7أاحلسنلودموحلأنحلألواحلسن ولحلذكدحلألا كدحل

لاسوومحلسهللحلطربوالوو حل،حلنعبووىحلأووبهتحلسكال وود حللاسوومحلسهللحلمال اوالوو حلنعبووىحل:حلأنحلأ  وو حلعبووىحلأووبهتحلسكالموو حل
 طب حلسكالم حللاسمحلسهللحل سدسفال حل،حلنعبىحل طب حلسكال د حللاسومحلسهللحلعل سوالو حل،حللاسومحلسهللحل حلأودننحلفالذواحل

حل.حلأدسحلنل حلك ضال حللاسمحلسهللحلسكعلألحلسجلنا مش احلن حل مذدحل
 (للحمى  )

سحل نسأووهحلأ  وو حلعبووىحلك ضوو حلس ميوولحللاسوومحلسهلوو حلطربوالوو حل،حلنعبووىحلس أ وودحللاسوومحلسهللحلمال اوالوو حل
خ  ددرول فيهددا شمسددا وخ لاسوومحلسهللحل سوودسفال حل،حلنعبووىحلك ضوو حلس أ وودحللاسوومحلسهللحلحل)حلنعبووىحلك ضوو حلس ميوول

حل.حل(حلزمهر را
 (للغب  )

حللحلسجدحلنأ   حلعبىحلسسمحلسحملمامحلعبىحلن قحلفداادحلعبىحلس نوحلألخاحلاالثحلأن سقحلم
حل__________________

حلحل7وحلاا لحلخا حلسبالمانحلحل1
حلحل:نسحللعلذاحلكاسحلحل:نسحللعلذاحلكاسحلحل:سحلسك   حلس شذا لحله اسحل

حل
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.حلنأبروىحلسحلس واةحللوثالثحلدفعوات(حلسلدسسواماحل)حلنعبوىحلسكثاكو حل(حلأنهامواحل)حلنعبىحلس خدحل(حل ال اماحل)حل
نأبروىحلسحل(حلااماحلأنحل اماحلسلد امواحل:حل)حل حلأ   حلعبىحلن لاتحلسكضداادحلعبىحلاالثحلنلدنسأهحلسخدحل]حل
حل(حل[.حل ال اماحلسلدساماحل)حلنسحل نسأهحل.حلس اة

 (رقيا للحمى  )
حلالحمدد هلل رب الندالمين،حلحلبسدم اهلل الدرحمن الدرحيمحل):حلأ   حلنأشبحلعبىحلعلبهتحلس ميولحل

كبذوواحلسكوويتحل حلجووان هلحللوودحلن حلفوواطدحلموولحلحلحل ىلحليخدهواحللاسوومحلسهللحلنلوواهللحلأعوواذحلل بموواتحلسهللحلسك اموواتحل(
نموولحلسوودحل وواس قحلسكبالوو حل.حلسوودحلموواحلخبووقحلنذ أحلنلوودأحل،حلموولحلسوودحلسك ووامهحلنسهلامووهحلنسكطامووهحلنسكعوو حلسكالمووه

نسكنذووا حل،حلنمووولحلسوودحلف ووواقحلسكعووداحلنسكعجووومحل،حلنموولحلسووودحلف وورهحلسجلووولحلنس نووئحلنمووولحلسوودحلسكشوووالطانحل
نحل  حلعبوووىحلاووودسطحلنسووودك حل،حلنمووولحلسووودحلكووو حلذيحلسووودحل،حلنمووولحلسووودحلكووو حلدسلوووهحلهووواحليخووواحللنااوووال ذاحل 

 دا  دار ادو ي بدردا وسدالما علدى حل)حل،حل(حلربكا عليدك حوالكدا وإليدك ح وكدا وإليدك المصديرحل)حلم  رالمحل،
حل)حل،حلكوواهحللووددسحلنسووالماحلعبووىحلفووالنحللوولحلفالنووهحل،حل(حلإبددراهيم ، وحرادوا بدده ايدددا فجنلكدداهم اخرسددر ن

حل كو حل  حلهواحلفاختواهتحلنكوالالحل ىلحليخدحلسك وا لحل،حل  و حلسهللحل،حل حل(حلربكا خ حؤارذ ا إل  سيكا حو حرطأ ا
نسونححلهموبهتحلنكضوىحللو حللوانااحلعنوادهتحلخنورسحلل ورسحل،حل حلحل(حلوحوال على الحي الذي خ  مدوححل)حل،

 ك حل  حلسهللحلن بهتحل حلسدأكحلك حل،حلابقحلنعبهتحلنن دحلعنبهتحلنأعلحلطنوبهتحلنهولمحلس  ولساحلن وبهتحل،حلمواحل
اول دك حدزب حل)حل،حل(حلوي عز دزاتدب اهلل خغلدون ح دا ورسدلي إل اهلل قدحل)حلساةحلسهللحل حللوالحل  حللواهللحل،

،حلنموووولحلأع  وووومحللوووواهللحلفرووووبحلهووووبيحل ىلحلاوووودسطحلم وووو رالمحل،حلحل(حلاهلل حخ إل حددددزب اهلل هددددم المفلحددددول
حل.حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلسكطالن حلسكطاهدأل

 (رقيا لجميع اخخ  وقيل للضرس  )
 نوو حللاسومحلسهللحلنلواهللحلناوبىحلسهللحلعبووىحلمموبحلنيكو حلسكطالنوو حل،حلاونلحلسهللحلسكوايحلأتروولحلكو حلسووةحل

خنرحلماحلأضعبانحل،حلسس لحلأأذاحلسكاطلحلس ن كحللاكوايحلكو حلمواحلسو لحلسحلسكبالو حلنسكنذوا حلنهواحلسك وماللحل
سكعبالمحل،حلعلمتحلعبالكحللاهللحلسكايحلسختاحل لدسهالمحلخبالالحلنكبومحلماسوىحلت بالمواحلنخبوقحلعال وىحلمولحل نححل

حل.حلسكربسحلنلع حلممبسحللانقحلننالاحل احلذهنتحلعلحلفالنحلللحلفالنهحل ىلحلمبلحل الات حلن حلتعادحل كال 
 (حرز القلكسو   )

حلسحلذككحل،حلفنع حل كال حلهاسحلسند حلحل9كانحللا بكحلسكنجاسوحلابسيفحلفنع حل ىلحلسكن حل
حل
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خ إلدده إخ الملددك الحددق ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحلحل)حل:ف اكطوو حلسحللبن ووات حلف  وو حلذكووكحلعنوو حلنهوواحل
لحل حل،حلسذبحلسهللحلس أهحل،حلهللحلنا حلن  مهحلنعولحلنلوالحلنلدهوانحلنلوب لحلنسوبطانحلن اوهحل،حلأواحلموحل(حلالموين

أنوووامحل،حل حل كووو حل  حلسهللحل لووودسهالمحلخبالووو حلسهللحل،حل حل كووو حل  حلسهللحلماسوووىحلكبوووالمحلسهللحل،حل حل كووو حل  حلسهللحلعال وووىحل
،حلسسوووو لحلسوووو ن كحلموووولحلحل9 نححلسهللحلنكبم وووو حل،حل حل كوووو حل  حلسهللحلممووووبحل سوووواوحلسهللحلناووووضال حلناووووضات حل

كعبوووالمحل،حلأ ووو لحلكووو حلمووواحلسحلسك وووماستحلنس  محلنمووولحلسووو لحلكووو حلمووواحلسحلسكبالووو حلنسكنذوووا حلنهووواحلسك وووماللحلس
حخ إلدى اهلل حل)حلف  دناحلكو حلسكودأححلفوديحللولمدهتحل خواةحل الو حلأاوااحل،حلنسكشوالا  حلكو حللنواةحلنغواسصحل،

حل.حل( حصير اخمور
 (آرر للصداع  )

اهلل خ إلده إخ ،حلحلحلدمل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حلحل)حل:أ  و حلسحل قحلنأشوبحلعبوىحلسكودأسحل والطحل
حل.حل(حلوما مدحوراؤ مذ اررو مكها.حلاولو اخلوابوحل ىلحللاك حلوحلحلهو الحي القيو 

 (للصداع  )
أ  وو حلسحلك ووااحلنأعبووقحلعبووىحلاووا  حلسك ووبسيفحلموولحلسكشووقحلسكووايحل:حللوواوحلحل7عوولحلأ حلطعضوودحل

سكبذمحل نكحلك تحلل ك حلسسو حباناهتحلن حللوداحلأنالوبهتحلذكودهتحلن حلمعوكحلسودكاةحلأرلوانحلمعوكحل:حلأش  وحل
فنشوكحلن حلكانحللنبكحل ك حلنبعاهتحلنن عاذحلل حلنن لديفحل كال حلننبعكحلن حلأعانكحلعبىحلخبرنواحلمولحلأ وبحل

.حلفالكحل،حل حل ك حل  حلأنتحلن بكحل حلسدأكحلككحل،حلعا حلفالنحلللحلفالنهحلنا حلعبىحلممبحلنأهو حللال و 
أسولككحللا ووكحلسكوايحللوامحللوو حلعدسوكحلعبووىحلس واةحلأنحلت وبوحلعبووىحلمموبحلنيوحلممووبحلنأنحل:حلنسحل نسأوهحل

تشووضوحلفووالنحللووولحلفالنووهحلموولحلسك وووبسيفحلنسكشوورالرهحل،حلفلووودلناحلعبووىحليذسهنوومحلسحلسك ذوووشحلسوون حلعوووبدسحل،حل
كحلسكايحلل حلخبروتحليدمحلنأ موتحلخبرو حلأنحلت وبوحلعبوىحلمموبحلنيوحلمموبحلنأنحلتشوضوحلنأسلككحللا 
حل.حلفالنحلللحلفالنه

 (للشقيقا  )
أ  وو حلهوواسحلسك  ووااحلسحل قحلأنحللد وواسحلفوو نحلكووانحل طووالحلسووبحلعبووىحل أسوو حلن نحلكانووتحلسموودألحل

ل ووومحلسهللحلسكووودالحلسكووود المحل،حللاسووومحلسهللحلمووولحلس  محل ىلحلسك وووماةحلكوووانحلهووونطحل:حلطعب ووو حلمووولحلعرااوووذاحل
أذهو حل ىلحل ن وانحلفذكو حلسوحمحلعالنالو حلنأسوداحل:حللواوحلحل؟أأولحلتدأوب:حل رنب حلس طوبيفحلفرواوحلطربأ حلفاس

لوواهللحلسكووايحل حل كوو حل  حلهوواحل حلتوواه حل ىلحلس ن ووانحلن حلتلكوو حلسووحمهحلعالنالوو حلن حل:حلموولحلدموو حل،حلفروواوحل
حل.حلتشداحلملحلدم حل،حلأناحلسكدسلوحلنسهللحلسكشاسحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنأه حللال  

حل
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 (لو ع النين  )
حل ددا  ددار،حلحلعوو حلسكشوومئحلسحلجلووهحلسكنحوودحل)حل:تنبوو حلنتلووع حلعبووىحلسكعوو حلنتروواوحلتلخوواحللطنوواحلنحل]حل

حل[.حلحل(حلاو ي بردا وسالما على إبراهيم
 (ارر   )

فدأأووتحللوو حلموولحلسكدمووبحلسووالتاحلفا شوواحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلسوبالمانحللوولحلعال ووىحللوواوحل
كحلطعبووتحلفووبس:حلفاغ ممووتحلنخدطووتحل،حل حلدخبووتحلعبالوو حلموولحلسك ووبحلفوو ذسحلهوواحل حلعبووهحللعالنوو حل،حلفربووتحل

خدطوووتحلمووولحلعنوووبكحلس موووئحلنلوووكحلمووولحلسكدموووبحلمووواحلأغموووينحل،حلندخبوووتحلعبالوووكحلسكالوووامحلفبووومحلأ حلسوووالتاحل،حل
أعواذحللعوللحلسهللحل،حلأعواذحل:حلف   حلحل؟أخربهحلفا:حلعاذأاحللعاذلحلعنبيحل،حللبتحل:حللاوحلحل؟أعاجل  حللشوة

حللرووب لحلسهللحل،حلأعوواذحللرووالحلسهللحل،حلأعوواذحللع مووهحلسهللحل،حلأعوواذحلاووالوحلسهللحل،حلأعوواذحللنذوواةحلسهللحل،حلأعوواذحلاموول
سوووواحلأ وووا حلنأخووووا حلعبووووىحلعالوووينحلنأطووووبهتحلموووولحلنطووولحلعالووووينحل،حلسكبذوووومحل احلحل9سهللحل،حلأعووواذحللدسوووواوحلسهللحل

أذه حلذككحلعوينحلهاكوكحلنلاتوكحل،حلنكشوضناحلعنوكحلغطواةكحلفن ودكحلسكالوامحل بأوبحل،حلفن ودحل]حلسكطالن حل
ن ووودلحلسحلسكنجوووامحلفرووواوحل هحلسووورالمحل،حلناوووا كمحلفل  ووولحلاوووا كمحلن  ل ووومحلمووولحلسكطالنووواتحلذك ووومحلسهللحل

كعا  حل،حلأاحلعبوحلأاحلع المحلأواحلكنورحلأواحلطبالو حلأواحلمنالولحلأواحلفوددحلأواحلنتودحل،حل احل حل ل محلف نا كحلسهللحل احلس
تووا هحلفووددسحلنأنووتحلخوورحلسكوواس ا حل،حلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحلأوواحل وووحلأوواحل بووالمحلأوواحلعبوووحلأوواحلع ووالمحلأوواحل
طبالوو حلأوواحلاالوو حلأوواحلفووددحلأوواحلنتوودحلأسوولككحلأنحلت ووبوحلعبووىحلممووبحلنيوحلممووبحلنأسوولككحلأنحل حلتووبعينحلسحل

ن نحلكنووتحل  حلنس ووبسحلك وواللحلسحللووربيحلسوواحل  لووينحلسحل اطووهحل،حليموو حل.حلسكوواس ا حللووربيحلفووددسحلنأنووتحلخوور
حل[.حل احلسكعا  حل

 (للرعاف  )
أوواحلموولحلأم ووكحلسكضالوو حلعوولحللال وو حلسنوودسمحلسم ووكحلدمحل:حلأروودأحلنأ  وو حلنلووبحلأخوواحللوولنشحلس دعووا حل

حل.حلفالنحلللحلفالنهحل،حلنأ  حلعبىحل أس حلنطنذ  حلماةحلسجلمبحل،حلف ن حلأ  لحلل ذنحلسهلل
 (لو ع الضرس  )

مووولحلسسووو  ىحليدسووو حل:حلحل7لووواوحلأمووورحلس وووؤمن حل:حللووواوحلحل7لحلسك ووو اهحل،حلعووولحلأ حلعنوووبحلسهللحلعووو
لاسوومحلسهللحلنسك وواسحل:حلفباللخواحلموولحلمايوولحلسووجادهتحل حلمي ووححللوو حلعبووىحلس ايوولحلسكووايحلأشوو  وحلنأروواوحل

حل.حلسهللحلن حل اوحلن حللالحل  حللاهلل
حل
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 (ومثله  )
بىحلسجلانو حلسكوايحلتلخاحلس الناحلأنحلخااهحلف م ححلفاحلع:حلسحل لالهحلسكلدسحلحل7لاوحلسك ادقحل

ل ومحلسهللحلسكودالحلسكود المحل،حللاسومحلسهللحلنلواهللحل:حلتش  وحل،حلف ن حلأ  لحلل ذنحلسهللحل،حلنتراوحلسنلحلمدستحل
،حل لوودسهالمحلخبالوو حلسهللحل،حلسسوو لحللاكووايحلسوو لحلكوو حلموواحلسحلسكبالوو حلنسكنذووا حلل ذنوو حلحل9،حلممووبحل سوواوحلسهللحل

حل.حلنهاحلعبىحلك حلسوةحللبأد
 حلفباللولحل اونع حلعبالو حلنكالرودأحلعبالو حلمولحلسسو  ىحليدسو:حلحل9لاوحلسكنو حل:حلنعلحلسللحلعناسحللاوحل
هدو الدذي ح شدأام و ندل لكدم السدمع واخبصدار واخف دد  قلديال مدا حل)حل:هاهتحلس أوهحلوحلسونلحلمودستحلوحل

حل.حل(حلحشكرول
 (لو ع الضرس واخسكال  )

ألوولحلعووادلحلأنحل بأووبلحلعبووىحلسكلوودسحلنأدلالوو حلموولحل:حلحل8سن وو حللوولحلعبوووحلحل7 لووىحلفوواحلطربأوو حل
لحلسكود المحل،حلسكعجو حلكو حلسكعجو حلدندلحلت وانحلسحلسكضومحلتلكو حلل محلسهللحلسكدا:حلطانن حلوحلسنلحلمدستحلوحل

وإذا حل)سكع محلنتنلوحلسكبمحل،حلأناحلسكدسلوحلنسهللحلسكشاسحلنسك واسحل حل كو حل  حلسهللحلنسنموبحلهللحل احلسكعوا  حل،حل
قتلددتم  فسددا فددادارححم فيهددا واهلل مخددرو مددا اكددتم حكتمددول فقلكددا اضددربوه بونضددها اددذلك  حيددي اهلل 

حل.حلوحلسنلحلمدستحلوحلنأضع حلماحللبمناهتحل(حلنلكم حنقلولالموحى و ر كم آ احه ل
 (ح ضا للضرس  )

ن حليوودلانحلسكلوودسحلفشوو اتحلذكووكحلحل7دخبووتحلعبووىحلأ حلعنووبحلسهللحل:حلس ضلو حللوولحلعموودحللوواوحل
ل وونال  حلفلدخبذوواحلفايووعذاحلعبووىحلسكلوودسحلسكووايحل:حلسدنحلمووينحل،حلفووبناتحلمنوو حل،حلفروواوحل:حل كالوو حل،حلفروواوحل

حلحل؟لبحلس لحلأاحلمضل :حلفراوحليلحلحل:ألداحل حللدأحلسالتاحلخضالاحلف  لحلعبىحلس  انحل،حللاوحل
أتوتحلحل3لاوحلنعومحل،حل نحلفا موهحلحل؟أ  حلأنحلتعبمينحلهاهتحلسكدلاله:حلنعمحل،حلف ن محلفربتحل:حللبتحل

سووونال  حلسكالموو حلفايوووعذاحلعبوووىحلحل9فلدخوو حلحل؟تشووو احلموواحلتبروووىحلموولحلنطووولحلسكلوودسحلأنحلسك ووولحل9ألاهوواحل
،حلفو نحللاسمحلسهللحلنلاهللحلأسلككحللعلتكحلنطالككحلنلب تكحلعبىحلك حلسوةحل:حلسنذاحلسكيتحلتلداحلنلاوحل

موودميحلملحلتبووبحلغوورحلعال ووىحل ن ووكحلنكبم ووكحلأنحلت شووشحلموواحلتبرووىحلفا مووهحللنووتحلخبجووهحلموولحلسكلوودسحلحل
حل.حلكب حلف  لحلماحلفاحلكماحلس لحلماحللكحل،حلنماحل دتحلعبال حلسالتاحلملحللعبحلهاس

حل
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 (ومثله  )
سوو اتحل كالوو حلموواحلأكرووىحلموولحليدسوووحلنأسووناهحلنيوودلاهناحل،حل:حللوواوحلحل7عوولحلعطوواةحلعوولحلسك ووادقحل

لاسومحلسهللحلنلواهللحلأسو لحللروب لحلسهللحلسكوايحلخبروكحلف نو حللواد حلمر وب حلتردأحلعبال حلوحلسنلحلمودستحلوحل:حلفراوحل
حل.حلعبالكحلنعبىحلسجلناوحلأان ذاحلنأان كحلفردحل رحلأليتحلفالكحلأمدهتحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك 

 (لو ع الوطن  )
فرواوحلحل؟أواحلأمورحلس وؤمن حل،حل هحلأاطولحللطوين:حلأن حلطاةهتحل ط حلفراوحلحل7 نيحلعلحلأمرحلس ؤمن حل

محل،حللوواوحلسسوو اه حلمنذوواحلسووالتاحل النووهحللوو حلنض ووذاحلموولحلماهلوواحل،حل حلسسوورتيحللوو حلنعوو:حلفروواوحلحل؟أكووكحل نطووه:حل
حل)حل:ع الحل،حل حلسس  حلعبال حلملحلمواةحلسك وماةحل حلسسودل حل،حلفو هحل عوتحلسهللحلسونحان حلأرواوحلسحلك الو حل

خيداحلملحللطاهناحلسدساحلة بشحلأكاسن حلفالو حلسوضاةحلكبنواسحل،حل:حل،حلنلاوحلحل(حلوح زلكا من السماء ماء مواراا
،حلفو ذسحلسط معوتحلسكربكوهحلنسكشوضاةحلحل(حلم عن شيء مكه  فسا فكلوه هكي ا مر  دافإل طون لكحل):حلنلواوحل

حل.حلفضع حلذككحلفشضى:حلنسهلنىحلنس د حلسضالتحل نحلساةحلسهللحلتعاىلحل،حللاوحل
 (لو ع الخاصر   )

أنن ووووحل  وووبكمحل ذسحلأ وووئحللاطووولحلسنااووودلحلأنحليحلم وووححلأوووبهتحلعبالذووواحل:حلحل9لووواوحل سووواوحلسهللحل
حل(.حلللحلسهللحلنلب ت حلعبىحلماحلأشاةحلملحلسدحلماحلأطبحلأعاذحللع:حل)حلاالثحلمدستحلنأنحلأراوحلسحلك حلمدلحل

لاسوومحلسهللحلنلووواهللحلمموووبحل:حل)حل وودحلأوووبكحلعبوووىحلمايوولحلسكاطووولحلنترووواوحل:حللووواوحلحل7نعوولحلسك وووادقحل
،حل(حلن حل اوحلن حللالحل  حللواهللحلسكعبووحلسكع والمحل،حلسكبذومحلسموححلعوينحلمواحلأطوبحلسحلخااوديتحلحل9 ساوحلسهللحل

حل.حل حل دحلأبكحلنت موحلعبىحلمايلحلسكاطلحلاالثحلمدست
 (اح في الوطن للر  )
طعبووتحلفووبسكحل،حل هحلأطووبحلنطعوواحلسحل:حلحل7لبووتحل  حلعنووبحلسهللحل:حلعوولحلأووانئحللوولحلأعرووااحللوواوحل

أوواحلسهللحلأوواحل  حلأوواحل اوولحلأوواحل احل:حل)حلتروواوحل:حللوواوحلحل؟موواذسحلألوواو:حلن ووبحلسهللحل،حلفربووتحل:حللطووينحل،حلفروواوحل
س  لووااحلأوواحلسووالبحلسك ووادستحلسسووضينحلنعووافينحلموولحلكوو حلدسةحلنسوورمحلفوو هحلعنووبكحلنسلوولحلعنووبكحلأتربوو حلسحل

حل(.حلل كحللن
حل
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 (للمغص والكفخ في الوطن  )
،حل حل(حلحللاسمحلسهللحلسكايحلسختواحل لودسهالمحلخبوالالحلنكبومحلماسوىحلت بالمواحلنلعو حللوانقحلمموبحلننالوا)حل

حل.حلاالثحلمدست(حلأاحل أححلسخدطينحلل ذنحلسهللحلتعاىلحل:حل)حلل حل
 (لنلا الوطن  )

حلأعوووواذحللاطوووو حلسهلل)حلأ  وووو حلأمحلسكروووودينحلنسك ا الووووبحلنس عاذتووووانحل،حل حلأ  وووو حل:حلحل7عوووولحلسك ووووا محل
سكع ووالمحلنعلتوو حلسكوويتحل حلتوودسمحلنلب توو حلسكوويتحل حلمي نوولحلمنذوواحلسوووةحلموولحلسوودحلهوواسحلسكاطوولحلنموولحلسوودحلموواحلفالوو حل

حل(.حلنملحلسدحلماحلأ ا حلمن حل
 (لو ع الوطن وغيره من اخلم  )

نألولحلأوبهتحل(حلأعاذحللعللحلسهللحلنطالك حلملحلسدحلماحلأطوبحل:حل)حلأللحلأبهتحلعبال حلنأراوحلسنلحلمدستحل
حل.حلاالاا(حلحللاسمحلسهلل:حل)حلسكالم حلعبىحلس ملحلنأراوحل

 (للزحير  )
:حلأنحل حل  وورسحل حلأ وو لحل،حلفروواوحلحل7سوو احل طوو حل ىلحلأ حلسن وولحل:حلعثمووانحللوولحلعال ووىحللوواوحل
سكبذوومحلموواحلكووانحلموولحلخوورحلفمنووكحل حلخوورحليلحلفالوو حل،حلنموواحلعبمووتحل:حل)حل ذسحلفدغوتحلموولحلاوواللحلسكبالوو حلفروو حل

الو حلأنحلملحلساةحلفربحل ا تنال حلن حلعا حليلحلفال حل،حلسكبذمحل هحلأعاذحللوكحلأنحلأت و حلعبوىحلمواحل حلخورحليلحلف
حل(.حلأللحلفالماحل حلعا حليلحلفال حل

 (للخكاز ر  )
ووووحل(حللاسووومحلسهللحلنلووواهللحلسهللحلأكوووربحلسهللحلأكوووربحلنهووواحلأووولمدكحلأنحل حلت وووربحل:حل)حلأرووودأحلعبالووو حلاالاوووهحلأأوووامحل

ووحلاوالثحلمودستحلوحلنأ ضو حلكو حلمودلحل،حلف نو حل(حلسل بأحللاكبصحللن حلأنحلأنوبأحللوكحل:حل)حلاالثحلمدستحلوحل،حل حلل حل
حل.حلجش

 (لمن باأ في الكو   )
هوشحلهوشحلهوبحلهوبحلهوشحلهوشحلهواتحلهواتحلأنواحلكو حلكوشحلحل:حل)حلسكودقحلنأعبوقحلعبالو حلأ   حلعبوىحل

معذوومحلم ووعدحلملحللوو حلهوواحلسهللحلأ ووبحلسك اكوو حلموولحل الوو حل[حلهضووشحل]حلكووشحلكووشحلهووشحلهضووشحلهضووشحل
أ  ح ودحلسكعووبنحل لبوالئحلسووححلكنووينحليدمحلكمواحلسكووايحلسوجبحل دمحلس الو ووهحللوو ذنحلسهللحل،حل نو حلكدميووهحللنووتحلحل

اووض حلاووض حلخ مووتحل ووا حلسووبالمانحلسووبدتحلسووبدتحلل ووا لحلسووا لحل...حلكدميووهحلننكووبحلفووالنحللوولحلفووالنحل
حل(.حلللحلدسندحلهللحل احلسكعا  حل

حل
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 (للفزع  )
ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحلموولحلممووبحل سوواوحلسهللحلسكنوو حلس موووحلسكعوود حل:حل)حلن وولحلفووليفحلسحلسكنووامحل]حل

أموواحللعووبحلفوو نحلكنوواحلنك وومحلسحلسنووقحل.حل ىلحلموولحل لوودحلسكووبس حلموولحلسكعمووا حل6سهلووامشوحلس لطحوووحلسك ذوواموحل
ماحلأنحلدسعوحل قحلمنطالحلأنحلملحلأؤذيحلسكاكوبسنحلنأضوليفحلسك ونالانحلنأن والذمحللالعهحلف نحلأ لحلفاطدسحلمر ح

نأنوواهلمحلعبوووىحلسكضوودسشحلفبالملووواسحل ىلحلأاووحااحلس اووونامحلن ىلحلعنووبلحلس ناوووانحلنكال بوواسحلعووولحلأاوووحااحل
حل[.حلحل6سكردينحلسحلطاس حلسكدالحلنةا يحلسكشالطانحلنعلحلأمياهنمحلسكردينحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلسكن حل

 (للفزع ح ضا  )
وحل ىلحليخوودحلحل(حلقددل ادعددوا اهللحل)س أووهحلنيأووهحلسك دسوووحلنحلحل(حلح دده خ إلدده إخ هددوشددهد اهلل حل)]حل
قدل مدن حل) ىلحليخودحلسك وا لحل،حلحل(حللقد  اءام رسوأ من ح فسكمحل)س أوهحل،حلحل(إل ربكم  )سك ا لحلوحل،حل

حل)موولحلسك وونايفحلنسجلوولحلنسك ووحدلحل،حللوو حلهوواحلسهللحلأ ووبحلهوواحلسكاس ووبحلسكرذووا حل،حلحل(حل كلددؤام بالليددل والكهددار
لمدن الملدك اليدو  حل)،حلحل(حلبمدا اسدوت خ ظلدم اليدو  إل اهلل سدر ع الحسداب اليو  حجزي ال  فس

حل[.حلحل(حلهلل الواحد القهار
 (لنسر الوخد   )

حلوحلسحل قحلأنحللد وواسحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل حلوحل ذسحلع وودحلعبالذوواحلن دأووا :حل)حلأ  وو حلكبموودأل
فالنووهحل اووهحلسكبذوومحلأوواحلفووا احلسهلوومحلنكاسووشحلسك وومحلن اوولحلسكووبنالاحلنس خوودلحلن  المذموواحلس  وومحلفالنووهحللنووتحل

ت نالذوواحلفوواحلعوولحل اووهحلاالوولحلخبرووكحل،حلتضووداحلفوواحلكدل ذوواحلنت شووشحلفوواحلغمذوواحلنتال وودحلن دأوواحلنللوووحل
حل(.حللالنذمحللانقحلنهمحل حلأ بمانحلنلال حلسنمبحلهللحل احلسكعا  حل

 (ومثله  )
أوواحلخواكقحلسكوونضئحلمولحلسكوونضئحل:حل)حلمولحلع وودتحلعبالذواحلسكووا دلحلمولحلسموودألحلأنحلدسلوهحلأروودأحلعبالذواحل]حل

حل(حل[.حلضئحلخب ذاحلهاككحلنلاتكحلنةبصحلسكنضئحلملحلسكن
 (ومثله  )

سحلم اهنواحل،حل نحلسواةحلأ   حلعبىحلخدل  حل حلمي ذماحلماةحلنتايلحلحتتحل طبالذواحل،حلف هنواحلتبوبحل
حل.سهللحلتعاىل
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حل
نسحل نسأووووووووهحلأ  وووووووو حلهوووووووواسحلسكشوووووووو  حل]حل
عبوووىحلف ووواهاحلس ميووولحل،حلنأ  ووو حلعبوووىحلحلحلنأعبوووق

منذوواحل:حل)حلعبووىحلف وواهاحلس أ وودحلحلكاغوواحلنأشووب
دط محلتووا لحلنعالووبكمحلنمنذوواحللووحلخبرنوواكمحلنفالذووا

سكووونضئحلمووولحلسكووونضئحلفوووداحلحل،حلأووواحلخووواكق(حلحلأخووود 
حل[.ل ذنحلسهللحلعلنط حلحلعنذاحل،حلف هناحلتبرال حلساأا

حل

حل

 (ح ضا لنسر الوخد   )
ت  و حلهوواهتحلسك ووا لحلعبووىحل ذوودحللضالوولحلنفبووئحلفالذواحلس وودألحلسكوويتحلتطبووقحل،حلف هنوواحلتبووبحلل وودعهحل نحل

حل.ساةحلسهلل
نمووولحل وووقحلك ال ذووواحلأنحلتنوووبأحللوووا ان حل]حل

 حللاكثالاوووهحل حللا  لعوووهحل،حلسك وووطدحلسكضالووواهحلحلمووول
لاكثالاووهحلموولحلسك ووطدحلسك ح وواهحل حللووا ان حل حلحل 

حل[.ك  محلخااال ذاحلحللا  لعه

حل

حل

 (للنر  المد ي  )
نأؤخوواحلخووالطحلموولحلاووا حلسجلموو حلأن ووشحلمنوو حلموولحلغوورحلأنحلجوولحل.حل سوو  :حلنأروواوحلهلوواحللاكضا سووالهحل

حلوحلعنوو حلابوومحلأنحلسوو  حلأنحلمروودسمحلنأعرووبحلعبالوو حلسوونلحلعرووبحل،حلأروودأحلعبووىحلكوو حلعرووبلحلف احتووهحلسك  وواا
حلوحلاوالثحلمودستحلوحل لاسومحلسهللحلس لوبحلس لوبحلسحمل ووحللوالحل:حل)حلاوالثحلمودستحلوحل حلأوبعىحلعبالو حلهواسحلسكوبعاة

عبدحل،حلسكردأ حل احللعبحل،حلسكطاهدحلعلحلسكاكبحل،حلسكعايلحلعلحلأنحلأاكوبحلس نجولحل واحلنعوبحل،حلسكعلأولحللوالحلعوبدحل
بالرهحل،حلأاحلعواملحلسك ودحلنسنضالوهحل،حلسكرايحللالحلمبدحل،حلملحلأببحلنملحلأاكبحلنملحلأ لحلك حلكضاسحلأ بحلأاحلخاكقحلسن

،حلأاحلملحلسك ماستحللرب ت حلمدخالحل،حلأاحلملحلس  محللعلت حلمب الحل،حلأاحلملحلسجلناوحلل  سدت حلمدسوالحل،حلأواحل
ملحل احلل حلاا  حلسك دقحلملحلك حليفهحلنلبالوهحلاو حلسهللحلعبوىحلمموبحلخورحلخبروكحلنسسوشحلسكبذومحلفوالنحل

تشواةحلنأنوتحلأ  ومحلسكودسا حلحلللحلفالنهحللشضاوكحلندسنهتحللبنسوكحلنعاف حلملحللالوكحل نكحللاد حلعبىحلما
حل(.حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلسكن حلنيك حلسكطالن حل

 (رقيا للور  والجراح  )
حلخاحلس الناحلن دهاحلعبىحلس ايلحلسكايتل:حللاوحلحل:علحللعئحلسك ادل حل
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لاسووومحلسهللحلأ لالوووكحلمووولحلسنوووبحلنسنوووب حلنمووولحلأاووودحلسكعوووادحلنمووولحل:حل)حلتشووو احلمووولحلسجلووودسححلأنحلغووورهتحلنترووواوحل
كعواادحلنمولحلسكوا محلس  ودحلنمولحلسكطعوامحلن ودهتحلنمولحلسكشودساحلنلوددهتحل،حللاسومحلسنجدحلس بنادحلنمولحلسكعودقحلس

حل.حل حلأنتبحلسك   حلسحلس  م(.حلسهللحلف حتحلنلاسمحلسهللحلخ متحل
 (للثؤلوأ  )

أن وودحل ىلحلأنوحلكاكوو حلأطبوولحللاكعشوووحلفووالحلحتووبحلن وودكحل كالوو حلنتنووانوحلموولحل:حللوواوحلحل7عوولحلسكديوواحل
 ينحلنملحلأ كحلسواةحلعوادحلن ودكحلسهللحلخيضووحلأاودكحللاسمحلسهللحلنلاهللحل أأ:حل)حلسكرتساحلنأدك  حلفاحلنأنتحلتراوحل

حل(.حلس فلحلاذكالبوحلمعكحل
 (للكلف والورص  )

لاتواحللاتواحللدتاتواحلسدعوينحلأاواستاحل،حلنهووحل ودحل:حل)حلختطحلعبال حلخطاحلموبن سحل،حل حلت  و حلسحلنسوط حل
حل(.حلمدحلسك حااحلانلحلسهللحلسكايحلأترلحلك حلسوةحل ن حلخنرحلماحلتضعبانحل

 (ح ضا  )
هدأرهحلمدأرهحل رحلجو حلسكطدأروهحل:حل)حلألك حلسالتاحلأنحلأشداحلأ   حلعبال حلل دلحللاكدأقحللن حلأنحل

حل(.حل
 (ح ضا  )

حل(.سا خ كحللادحلهقحلس بكحلسكربنسحللذدحلأبحللذدحلسل بحلك دهلحلكدنهلحل:حل)حلأ   حلل دلحل
 (للجدري  )

أ  ووو حلنأعبوووقحلعبوووىحلعلوووبهتحل،حلف نووو حل حلخيوووداحلن نحلكوووانحل
حل.خداحلفالحلخيداحلأكثدحلساحللبحلخداحل نحلساةحلسهللحلتعاىلحللب

 (ومثله ) 
هاسحلسكش  حلس  لعهحلسحلس  لعهحلكبجب يحلنأعبوقحلحلأ   

حل.عبال 
حل

حل

حل
 (للنقارب والحياح  )

لاسوووومحلسهللحلنلوووواهللحلناووووبىحلسهللحلعبووووىحلممووووب:حل)حلأروووودأحلعنووووبحلس  وووواةحل:حللوووواوحلحل7عوووولحلسك ووووادقحل
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نيك حل،حلأخاتحلسكعرا احلنسنالاتحلكبذاحلل ذنحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحللللاسهذاحلنأذنافاحلنأ اعذواحلنأل وا هاحل
حل(.حلأ ننتحل ىلحليحالحلسكنذا حل نحلساةحلسهللحلتعاىلحلحلنفؤسدهاحلعينحلنعمل

 (ارر   )
لاسمحلسهللحلنلاهللحلتاكبتحلعبىحلسهللحل،حلنملحلأ اك حلعبوىحلسهللحلفذواحل  ون حل،حل نحل:حل)حلأألاحلحل7عن حل

حل(.حلسهللحللاك حلأمدهتحل،حلسكبذمحلسطعبينحلسحلكنضكحلنسحلطاس كحلنسطعبينحلسحل ض كحلنسطعبينحلسحلأمنكحل
 (ارر   )

:حللووامحلأشوو انحلسكعرووا احلنموواحلأبرووانحلمنذوواحل،حلفروواوحلحل9هللحلأتووىحل سوواوحلس:حلأألوواحللوواوحلحل7عنوو حل
أعاذحلل بماتحلسهللحلسك اماتحلكبذاحلسكيتحل حلجان هلحللودحلن حلفواطدحل:حل)حللاكاسحل ذسحلأانح محلن ذسحلأم ال محل

سكايحل حلخيضدحلطا هتحلملحلسودحلمواحلذ أحلنمولحلسودحلمواحللودأحلنمولحلسودحلسكشوالطانحلنسودك حلنمولحلسودحلكو حلدسلوهحل
حلو(حلالمحلهوواحليخوواحللنااووال ذاحل نحل  حلعبووىحلاوودسطحلم وو ر موولحللوواوحل:حلحل7نلوواوحلألوواطعضدحل.حلوووحلسوونلحلموودست

حل.حلهاهتحلسك بماتحل  حلمي وحلفلناحلياملحلأنحل حلأ الن حلعرداحلن حلهامهحل رحلأ نح
 (رقيا الحيا  )

ل محلسهللحلسكدالحلسكد المحلخوا حلسوبالمانحللولحل:حل)حلحل7نهوحل لالهحلسبالمانحلسكن حلعبىحلننالناحلنيك حلنحل
لوووايحلفووودسد حلمووودميحلهنوووبناحللاسووومحلسهللحلخوووا حلدسندحلأ حلأ حلنماسووو  حلمالو وووهحلهنووواسحلسوووناما حلنسمووواذسحلندس

حل.حلنلاهللحلسنا حل،حلتردأحلذككحلاالااحل،حلف هناحلترشحلنختداحلك اهناحلف اهاحلعنبحلذكك
ل وومحلسهللحلسكوودالحل)حلن ذسحلأ دتحلأنحل حلتووبخ حلسنالووهحلمنلكووكحلت  وو حلأ لوولحل لووايفحلنتووبفلحلسحل نسأوواحللال ووكحل

حل(.حلسكد المحلهج حلنمذج حلنأذا يالاحلنس ددحل
 (رقيا للنقرب  )

موواهتحلنأ ووانحلعبووىحلنيوواةحلن حلأوو  بمحل وورحل[حلموواحل]حلأووامحلسنووامئحلموولحل سووضنبس حلحلأ  وو حلل وودل
لاسوومحلسهللحلسوونح حلسووح حللدنالووهحللدنالووهحلمبحوو حلهدلعالوواحل:حل)حلأضوودلحلموولحلسك  الووهحلنيض وو حل حلتببغوو حلعرووداحل

حل(.حللدلعالاحللضطاحللطنع حلتضط حل
ت  نو حلنتلوع حلسحلسوقحل واوطحلسكنالوتحل،حلف نو حل:حلأنو حللواوحلحل9تدن حلهاهتحلسكدلالهحلكبحالهحلعلحلسكنو حل

حل.حلرطحلنأنشقحللن ض أ 
حل
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حل.حلك ع ينحل الهحلعبىحلعنروحلفدلاهحللاككحلس سادحلللحلألأبحلفربوت:حلنلاوحل لدسهالمحلسكن عوحل
 (رقيا للوراغيث  )

أأذواحلس سوادحلسكااوااحلسكوايحل حلأنوايلحلغبرواحلن حللالواحلعلموتحلعبالوكحللوامحلسك  وااحلأنحل:حل)حلتراوحل
نسكووايحلتعدفوو حل ىلحلأنحلأووؤاحلحل حلتووؤذأينحلن حلأاووحا حل ىلحلأنحلأنرلوووحلسكبالوو حلنجووىحلسك وونححلموواحلطوواةحللوو 

حل(.حلسك نححلماحلياحل
 (للضالا  )

ل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحلأووبحل:حل)حلسك وو حلكاللووقحلسحلن لووهحلأنحللد وواسحل:حللوواوحلحل7عوولحلسك ووادقحل
 حل(حلفووالنحلم باكووهحل ىلحلعنروو حل ذسحلأخدطذوواحلملحلأ ووبحلأدسهوواحلنموولحلملحلجعوو حلسهللحلكوو حلنووا سحلفموواحلكوو حلموولحلنووا حل

حل.حلتحلم بمحلسحلس ايلحلسكايحلكانحلألن حل كال كضذاحلنسطعبذاحلل حلعادألحلنأكرذاحلسحلكالحللال
 (للرهصا  )

تلخوواحللطعووهحلموولحلاووا حلملحلأ وونذاحلموواةحلف ض بذوواحل حلتعرووبهاحلسوونلحلعرووبحلنتروواوحلكبموواحلعرووبتحل
خووداحلعال ووىحللوولحلموودميحلعبووىحلاووا حلألموودحلملحلأووبخئحلنملحلأوودهصحلأنوواحلأ لالووكحلنسهللحلعلنطوو حل:حل)حلعرووبلحل

حل.حل،حل حلتشبهتحلعبىحلمايلحلسكده ه(حلأشضالكحل
 (في السحر  )

هاحل وقحلنهواحلألودحللو ذنحل:حلفر حلحل؟علحلسك حدحل7سلكتحلسكدياحل:حلللحلعال ىحللاوحلحلعلحلممب
لاسومحلسهللحلسكع والمحللاسومحلسهللحل)حلسهللحلتعاىلحل،حلف ذسحلأاالكحلذككحلفا فلحلأبكحل اسةحلنطذكحلنسلدأحلعبالذاحل

 وقحل،حل:حلفرواوحلحل؟نسلك حل ط حلعولحلسكعو :حللاوحل(.حلسكع المحل احلسكعدشحلسكع المحل  حلذهنتحلنسنرديتحل
حل(حلقددددل هددددو اهلل ححدددددحل)نحل(حلسنمووووبحلهللحل)حلالووووكحل وووواسةحلنطذووووكحلنسلوووودأحلفوووو ذسحلأاووووالكحلذكووووكحلفووووا فلحلكض

حل.حلنس عاذت حل،حلنسم حذماحلعبىحلناساالكحلف ن حلنافلحلل ذنحلسهلل
سوحدهتحلكنالوبحللولحلحل9 نحل سواوحلسهللحل:حللواوحلحل؟أن حلست حلعلحلس عواذت حل7ن نيحلعلحلأ حلعنبحلسهللحل
سانوواحلعشوودحلعرووبلحل،حلحللووا عاذت حل،حلفووبعاحلعبالوواحلفعرووبحلكوو حلخالطوواحلفالوو حل7أع وومحلسكالذوواديحل،حلفلتوواهتحلطربأوو حل

نسسو  داحلمولحلحل7سنطبقحل ىلحللتودحلذ نسنحلفولنلوحل ىلحلسكربالو حلفوالدأحليأوهحلن و حلعروبلحلفنولوحلعبووحل:حلفراوحل
حل.حل9سكربال حلف حب حلذككحلعلحل ساوحلسهللحل

 حلدسحلذكووكحلسحلحل9 نحلكنالووبحللوولحلأع وومحلسكالذوواديحلسووحدحل سوواوحلسهللحل:حلنعوولحلسلوولحلعنوواسحللوواوحل
حلأتاهتحلمب انحلفرعبحلأ بياحلفنالناحلهاحلناومحل ذحلحل9لتدحلكنينحل  أقحلفمدمحل ساوحلسهللحل

حل
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حلوحل عنووبحل أسوو حلنس خوودحلعنووبحل طبالوو حلفوولخربسهتحللوواككحلنأنوو حلسحللتوودحلذ نسنحلسحلطووشحل بعووهحلحتووتحل سعافووه
نلعو حلحل9نسكدسعافهحل جودحلسحلأسوض حلسكنتودحلأروامحلعبالو حلس واتححلوحلفان نو حل سواوحلسهللحل.حلنسجلشحللشدحلسكطبل

خدطوواسحلسجلووشحلفوو ذسحلفالوو حلمشووا هحلنسكووللرحلنعمووا سحلفنل وواسحلموواةحلتبووكحلسكنتوودحل حل فعوواسحلسك وو دلحلنأحل7عبالوواحل
 أسووو حلنأسووونانحلمووولحلمشوووط حلن ذسحلهووواحلمعروووبحلفالووو حل  وووب حلعشووودحلعروووبلحلعروووبحلم ووودن لحللوووا لدحل،حلفنلكوووتحل

خضهحلفرامحلكل واحلأنشوطحلمولحلحل9حلهاتانحلسك ا تانحلفجع حلكبماحلأردأحليأهحلس بتحلعربلحلننطبحل ساوحلسهلل
نعو حلنسهللحلحللاسمحلسهللحلأ لالكحلملحلك حلسووةحلأؤذأوكحلمولحل اسوب:حل)حلأراوحلحل7عراوحل،حلنطع حلطربأ حل

حل(.حلأشضالكحل
 (رقيا السحر  )

قدداأ موسددى مددا   ددتم بدده السددحر إل اهلل سدديوطله إل اهلل خ حل):حلأ  وو حلسحل قحلنأعبووقحلعبالوو حل
وحوحيكدا إلدى موسدى حل)،حلحل(حلو حق اهلل الحق بكلماحه ولو اره المجرمدول،حلحل صلح عمل المفسد ن

فغلودوا هكالدك ،حلحلوا  نملدولفوقدع الحدق وبطدل مدا ادا ،حلحلحل حلق عصاك فإذا هي حلقدف مدا  دأفكول
حل.حل(حلوا قلووا صاغر ن

 (ارر   )
سنشبحلعلبكحلللخالكحلن ع حلك ماحلسبطاناحلفوالحلأ وبانحل كال مواحل:حل)حلأ  بمحلل حلسنلحلمدستحل

حل(.حللذأاتناحلأن ماحلنملحلستنع ماحلسك اكنانحل
 نحليلحل نطوووواحلنلوووو حلغب ووووهحلن هحل:حللاكووووتحلكووو حلسموووودألحلحل9 نحل سوووواوحلسهللحل:حللوووواوحلحل7عووولحلسك ووووادقحل
أ حلكوكحلكوب تحلسك جوا لحلنكوب تحلسكعو حلنكعن وكحلس الو وهحل:حلحل9حلعبووحل،حلفرواوحلانعتحلسالتاحل عطض 

،حلف وووامتحلهنا هووواحلنلاموووتحلكالبذووواحلن بروووتحل أسوووذاحلنكن وووتحل(حلس خالوووا حلنمالو وووهحلسك وووماةحلنس  محل
أوواحل سوواوحلسهللحلملحل حلأرنوو حل:حل نحلذكووكحل حلأرنوو حلمنذوواحل،حلفرالوو حل:حلفروواوحلحل9س  وواححل،حلفنبوو حلذكووكحلسكنوو حل
حل.حل نحلسكشدكحلأع محلملحلسك ضدحلنسك حدحلنسكشدكحلمردننانحل:فراوحلحل؟منذاحلنأرن حلسا دحلسك ضا 

 (عوذ  النين [ رقيا ]  )
لاسووومحلسهللحل حل:حل)حلأنضوو حلسحلس ن وودحلس ميوولحلأ لعوواحلنس أ وودحلاالاوواحل،حل حلأروواوحل:حلعوولحل  س لحللوواوحل

حل.حلللسحلأذه حلسكنلسحل احلسكناسحلنسسشحلأنتحلسكشاسحل حلأ ششحلسكنلسحل  حلأنت
حل.حلكرب حلسنر  حلسكع كاحلكانحلسوةحلأ نقحلس:حللاوحلحل7علحلسك ادقحل

حل
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 (لمن حصيوه النين  )
لاسمحلسهللحلأعالاحلفالنحلللحلفالنهحلل بماتحلسهللحلسك اماتحلمولحلسودحل)حلأردأحلفاحتهحلسك  ااحلنأ   حل

خبووقحلنذ أحلنلوودأحلنموولحلكوو حلعوو حلنووا دلحلنأذنحلسووامعهحلنك ووانحلنووا قحل،حل نحل  حلعبووىحلاوودسطحلم وو رالمحل،حل
 حلتوووبخباسحلمووولحللوووااحلنس وووبحلنمووولحلسووودحلسكشوووالطانحلنعمووو حلسكشوووالطانحلنخالبووو حلن طبووو حل،حلنلووواوحلأووواحللوووينحل

حل(.حلنسدخباسحلملحلألاساحلم ضدلهحل
 (عوذ  للنين  )

سكبذمحل احلمطدحل الئحلن جدحلأالئحلنكالو حلدسموئحلن  و حلنأوالئحل دحلعو حلسكعو حلعبالو حلسحلحل)حل
ثم ار ع الوصر ارحين  كقلب إليك الوصدر ،حلحلفار ع الوصر هل حر  من فطوركالبهتحلن دهتحلنماك حل،حل

حل(.حلحلراس ا وهو حسير
 الفصل الخامس

 (في اخحراز  )
 ( 7حرز خمير المؤمكين  )

نموولحل.حلكبم ووحا حلنسك اسلوولحلنس  وودنيفحلنسك وومحلنسك ووبطانحلنسكشووالطانحلناالوولحلموواحلخيافوو حلس ن ووان
عبقحلعبال حلهاسحلسك  ااحل حلخيا حلسكب اصحلنسك ا قحلن حلسالتاحلملحلسك نايفحلنسنالواتحلنسكعروا احلنكو حل

كنوووواشحلأيحلكنوووواشحلأ سوووولحلحلحلل وووومحلسهللحلسكوووودالحلسكوووود المحلأي:حل)حلنهوووواهتحلك ال وووو حل.حلسوووووةحلأووووؤذيحلسكنوووواس
عطالنطالوووونطححلأوووواحلمالططوووودننحلفدأاك وووونانحلموووواحلنماسوووواحلماسوووواماحلأوووواحل الطشوووواكاشحلخالطوووواشحلمشووووضراللحل
مشااووعاشحلأنحل العالنوواشحلكالطالضوو  لحلهوواسحلهوواسحل،حلنموواحلكنووتحلاانوو حلسك وود حل ذحلللووالناحل ىلحلماسووىحل
احلس مدحلنماحلكنتحلملحلسكشاهبألحل،حلسخداحللرب لحلسهللحلمنذاحلأأذواحلسكبعو حللعوللحل احلسكعوا  حل،حلسخوداحلمنذو

فمدددا  كدددول لدددك حل حتكودددر فيهدددا فددداررو إ دددك مدددن حل)ن  حلكنوووتحلمووولحلس  وووجان حل،حلسخوووداحلمنذووواحل
،حلسخووداحلمووامماحلمووب ا سحلمبعانوواحلكموواحلكعنوواحلأاووحااحلسك وونتحلنكووانحلأموودحلسهللحلمضعووا حل،حلحل(حلالصدداغر ن

سخداحلأاحلذنيحلس  لننحل،حلسخداحلأاحلسا سحلسا حللا سومحلس  ولننحلأواحلمالططودننحل دعوانحلمدسعوانحلتنوا كحل
اكر حلأوواحلهالوواحلسوودسهالاحل الوواحللالاموواحللا سوومحلس   ووااحلعبووىحلطنذووهحلسسوودسفال حل،حلس ووددحلعوولحلسهللحلأ  وولحلسنوو

حلاا  حلهاسحلسك  ااحلك حلطينحلنطنالهحلنسالطانحلنسالطانهحلنتاللحلنتالعهحلنسا دحل
حل
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نسوووا دلحلنغووواوحلنغاكوووهحلنكووو حلم عنووو حلنعالووو حلأعنووو حللووواللحليدمحلن حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحلسكعبووووحل
حل(.حلنعرتت حلسكطاهدألحلحلسكع المحلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلسكطالن 

حل
 ( 7حرز اخما  ز ن النابد ن  )

ل محلسهللحلسكدالحلسكد المحللاسمحلسهللحلنلاهللحلسبدتحلأفواسهتحلسجلولحلنس نوئحلنسكشوالا  حلنسك وحدلحل)حل
نس لاك هحلمولحلسجلولحلنس نوئحلنسكشوالا  حلنسك وال  حلنمولحلأبواذحلفومحللواهللحلسكعلأولحلس عولحلنلواهللحلسك نورحل

لحلس  نووانحلس  وولننحلسكووايحلألووامحلسك ووماستحلنس  محل حلسسوو ا حلعبووىحلس كووربحللاسوومحلسهللحلسك وواهدحلسكنووا 
قدداأ حل)،حلحل(ووقددع القددوأ علدديهم بمددا ظلمددوا فهددم خ  كطقددول حل)سكعوودشحل،حلل وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل

حل)،حلحل(وعكددت الو دوه للحددي القيدو  وقددد رداب مددن حمدل ظلمددا حل)،حلحل(حلا فيهددا وخ حكلمدولو ارسدؤ 
و نلكددا علددى قلددوبهم حاكددا حل  فقهددوه حل)،حلحل(حلاورشددنت اخصددواح للددرحمن فددال حسددمع إخ همسدد

وإذا حل)،حلحل(حلوإذا ذادرح ربدك فدي القدرآل وحدده ولدوا علدى حدبدارهم  فدوراحل)،حلحل(حلوفي آذا هم وقرا
و نلكددا مددن بددين حل)،حلحل(حلوراتقدرحح القددرآل  نلكددا بيكددك وبددين الددذ ن خ  ؤمكددول بدداخرر  حجابددا مسدد

اليددو   خدددتم علددى حفدددواههم حل)،حلحل(حلرولح ددد هم سددددا ومددن رلفهدددم سدددا فأغشددديكاهم فهددم خ  وصددد
لددو ح فقددت مددا فددي اخر   مينددا مددا حل)،حلحل(حلوحكلمكددا ح ددد هم وحشددهد حر لهددم بمددا اددا وا  كسددوول

حل.حل(حلحلفت بين قلوبهم ولكن اهلل حلفت بيكهم إ ه عز ز حكيم
 ( 7حرز الرضا  )

حل)،حلحل(حلحعددوذ بددالرحمن مكددك إل اكددت حقيددال وومحلسهللحلسكوودالحلسكوود المحل،حلحل):حلأايوولحلسحلسجلالوو حل
،حلأخووووواتحل عوووووكحلنل ووووودكحلل وووووملحلسهللحلنل ووووودهتحلنأخووووواتحللاتوووووكحلحل(حلا فيهدددددا وخ حكلمدددددولو ارسدددددؤ 

نسوووبطانكحللروووالحلسهللحلنسوووبطانحلسهللحلسنووواطلحللالوووينحلنلالنوووكحلمووواحل جووولحللووو حلأننالووواةهتحلن سوووب حلنسووورتهمحلمووولحل
حلسكضدسعنهحلنسطاسأمحل،حلطربأ حلعلحلميالينحلنمال اوال حلعلحلأ ا يحلنممبحل

حل
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وحللالنوكحلنلالوينحلهاكو حلنلاتو حل  و حلسهللحلننعومحلسكاكالو حلمواحلسواةحلأماموحلنسهللحلمالطحل حليجلكحلعينحلنيواحل
حلوحل(حلسهللحلكوانحلنمواحلملحلأشولحلملحلأ ولحل ن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحل)حلووحلنأ  و حليأوهحلسك دسووحلعبوىحلسك نلأو 

حل[.حلنيمبذاحل(حل]حلسكعبوحلسكع المحل
 (حرز آرر خمير المؤمكين علي صلواح اهلل عليه  )

لووواهللحل احلس ووورت تحللوووكحلنتاكبوووتحلعبالوووكحلنفايوووتحلل ووومحلسهللحلسكووودالحلسكووود المحل،حللاسووومحلسهللحلنحل
أمووديحل كالووكحل،حل احلأجلوولتحليووعشحل كووينحل ىلحللووالحل كنووكحلم وو جرسحللووكحل،حلم  ن وودسحلكووكحل،حلم وو عالناحل
لوووكحلعبوووىحلذنيحلسك عووول حلعبووووحلنسكرذووودحليلحلنسكروووالحلعبوووىحليوووالموحلنس لوووبسمحلعبوووىحل بمووووحلأووواحل احل هحلسحل

م و اهينحللروب تكحلحلطاس كحلف ن حل حليالمحلعبوىحلطوا كحل،حل احلفوالذدحلعوينحللواهديحللراتوكحلنأنهولحلعوين
نسل وومحلعووينحليوواوموحللنطشووكحل،حل احلنأعوواهحللعالوواذكحللووكحلسم نوولحلعاووواكحل،حل احلنأدخوو حلعبوووحلسحل
ذككحلكب حلسرتكحلنملحلأ  رتحللوكحلفذواحلس مولحلسحملضوا حلن حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحل،حلسنموبحلهللحلسكوايحل

أووكحلذسحلملحلأ  وواحلنكووبسحلنملحلأ وولحلكوو حلسوودأكحلسحلس بووكحلنملحلأ وولحلكوو حلنيلحلموولحلسكوواوحلنكووربهتحلت نوورسحل،حلموولحل
 البهحلسحلنض  حلأنحل اوحلسحلتربن حلأنحللالحلسحلأمدهتحلسحلسوةحلسا حلسهللحلعلنط حلف نحل ايلحلنلوايتحلنكو حل

كوو حلذيحلمبووكحل.حل البوويتحللوواهللحلسكاس ووبحلس  ووبحلسك وومبحلسكووايحلملحلأبووبحلنملحلأاكووبحلنملحلأ وولحلكوو حلكضوواسحلأ ووب
فممبووواكحلهللحلنكووو حلذيحللوووب لحلفمروووبن حلهللحلنكووو حل ووواملحلفوووالحلموووالصحلكووو حلمووولحلعوووبوحلسهللحلنكووو حلم  وووبطحل

 حلك طالحلسهللحل،حلنك حلسووةحلفضووحللنلوهحلسهللحل،حلاو دحلكو حلطنوا حلسحلع موهحلسهللحل،حلذوحلكو حلعنالوبحلفمرذاحل
كووونطلحلسهللحل،حلسسووو  ذدتحلعبوووىحلكووو حلعوووبنحلند أتحلسحل ووودحلكووو حلعووواقحللووواهللحل،حليووودلتحللووو ذنحلسهللحللالوووينحل
نلوو حلكوو حلموورت حلذيحلسووطالحلنطنووا حلذيحللووالحلنم  ووبطحلذيحللووب لحلنعوواقحلذيحلمذبووهحلننسوحلذيحل موودلحل

م الووبلحلنكوو حلمعووانحلأنحلمعوو حلعبوووحللراكووهحلم دأووهحلأنحل البووهحلمؤذأووهحلأنحلن اسووبحلذيحلاوونالعهحلنموواكدحلذيحل
سعاأهحلمشوبالهحلأنحلغالبوهحلمددأوهحلنكو حل والحلذيحلكربأواةحلأنحلمعجو حلذيحلخوالالةحلعبوىحلكو حلنضوئحلسحلكو حل
ماه حلنأعبدتحلكنض ووحلنذ أويتحلمونذمحل جالواحلمواحلأنلكوتحلسحلك الوكحلنأ  موتحلمولحلن الوكحلسكوايحل

جلبال حلسكايحل حلألتالو حلسكنا و حلمولحللو حلأبأو حلن حل حلأؤتىحلل ا لحلملحلمثب حلنهاحلسك  ااحلسكعبوحلسكعلألحلس
موولحلخبضوو حلتنلأوو حلموولحل  ووالمحلاالووبحل،حلخوو محلسهللحلعبووىحللبووافمحلنعبووىحل عذوومحلنعبووىحلأل ووا همحلغشووانلحل

حل.حلنهلمحلعاساحلع المحل،حلنابىحلسهللحلعبىحلممبحلنيك حلنسبمحلت بالماحلكثرس
حل(حلحل33م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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 (حرز آرر  )
لحلسكوود المحل،حللاسوومحلسهللحلنووا حلسكنووا حل،حللاسوومحلسهللحلنووا حلل وومحلسهللحلسكوودا:حل نيحلأنوو حلأ  وو حلكبحمووىحل

سنموبحلهللحل]حلعبىحلنوا حل،حللاسومحلسهللحلسكوايحلهواحلموبلدحلس موا حل،حللاسومحلسهللحلسكوايحلخبوقحلسكنوا حلمولحلسكنوا حل
،حلنأنوولوحلسكنووا حلعبووىحلسكطووا حلسحلك ووااحلم ووطا حلسحل قحلمنشووا حللرووب حل[حلسكووايحلخبووقحلسكنووا حلموولحلسكنووا حل

لاكعلحلماكا حلنلواكض دحلمشوذا حلنعبوىحلسك ودسةحلنسكلودسةحلمربن حلعبىحلن حلمنادحل،حلسنمبحلهللحلسكايحلهاحل
حلوحل،حلحل3هوواسحلسوواحلعبمووتحلفا مووهحل.حلمشوو ا حلناووبىحلسهللحلعبووىحلممووبحلنيكوو حلسكطالنوو  حلوحل اووهحلسهلل سووبمان

فوواكدحلسووبمانحلأنوو حلعبوومحلذكووكحلأكثوودحلموولحلأكووشحل طوو حلموولحلأهوو حلم ووهحلنس بأنووهحلسوولحلفوومحلعبوو حلسنمووىحل
سك  ااحلذكدحلس  دس حلسكطاأبوهحلفال  ودناحلعبوىحلن ذسحلكانحل حلي م حلهاسحل.حلنكبذمحللدمنسحلل ذنحلسهللحلتعاىل

حل.حلذككحلنلاهللحلسك افالق
حل
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 الواب الثا ي عشر
 (في  وادر الكتاب ، رمسا فصوأ  )

 الفصل اخوأ
 ( 7في ذار الحقو  لز ن النابد ن  )

 ن حل  اعالووو حللووولحلسكضلووو حل،حلعووولحلاالوووتحللووولحلدأنوووا حلسكثموووايلحل،حلعووولحلسوووالبحلسكعالوووبألحلعبووووحللووولحل
حل.8سن  حل

أنحلتعنووووبهتحلن حلتشوووودكحللوووو حلسووووالتاحل،حلفوووو ذسحلفعبووووتحلذكووووكحل:حلس كووووربحلعبالووووكحلحل ووووقحلسهلل:حلحل7لوووواوحل
حل.حلل خالصحلطع حلككحلعبىحلنض  حلأنحلأ ضالكحلأمدحلسكبنالاحلنس خدل

حل.حلأنحلت  عمبذاحللطاعهحلسهللحلعلنط :حلن قحلنض كحلعبالكحل
 كدسمووو حلعووولحلسنووو حلنتعاأوووبهتحلسنووورحلنتووودكحلسكضلووواوحلسكووويتحل حلفاووووبلحلهلووواحلنسكوووربحل:حلن وووقحلسكب وووانحل
حل.حلذملاكناسحلن  لحلسكراوحلفال
حل.حلتنلأذ حلعلحل ايفحلسك النهحلن ايفحلماحل حلي حل اع :حلن قحلسك ملحل
حل.حلأنحلت ل حلعماحل حلي حلككحلنتع ربحللاكن دحلل :حلن قحلسكن دحل
حل.حلأنحل حلتن طذاحل ىلحلماحل حلي حلكك:حلن قحلأبكحل

أنحل حل شوووحلفموواحل ىلحلموواحل حليوو حلكووكحل،حلفنذموواحلترووشحلعبووىحلسك وودسطحلفووان دحل:حلن ووقحل طبالووكحل
حل.حلكنا أنحل حلتلوحللكحلف رتد حلسحلس

حل.حلأنحل حلفعب حلنعاةحلكبحدسمحلن حلتلأبحلعبىحلسكشنل:حلن قحللطنكحل
حل.حلأنحلحت ن حلعلحلسكلناحلنحتض  حلملحلأنحلأن دحل كال :حلن قحلفدطكحل
أنحلتعبمحلأهناحلمدلالحل ىلحلسهللحلعلنط حلنأنكحلفالذاحللواومحللو حلأوبيحلسهللحلعولحلنطو حل:حلن قحلسك اللحل

طووحلسنواوشحلس  و  حلس  و   حل،حلف ذسحلعبمتحلذككحللمتحلمرامحلسكاكال حلسنررحلسكدسغو حلسكدسهو حلسكدس
س  لوووديفحلس ع ووومحل ووولحلكوووانحللوووو حلأبأووو حللاك ووو انحلنسكالوووا حلنترنوووو حلعبالذووواحللربنوووكحلنترالمذووواحلهووووبندهاحل

حل.حلن رالذا
حلأنحلتعبمحلأن حلنفادلحل ىلحل لكحلنفدس حل كال حلملحلذنالكحلنفال حللناوحلتال كحل:حلن قحلسن،حل

حل
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حل.حلنللاةحلسكضدمحلسكايحلأنطن حلسهللحلعبالك
ااحليووودل حلسهللحلعلنطووو حلعبووووىحلك وووانكحلن عوووكحلنل وووودكحلأنحلتعبووومحلأنوووو حل جووو:حلن وووقحلسك وووامحل

حل.حلنلطنكحلنفدطكحلكال رتكحلل حلملحلسكنا حل،حلف نحلتدكتحلسك امحلخدلتحلسرتحلسهللحلعبالك
أنحلتعبمحلأن حلذخدكحلعنبحل لكحلعلنط حلنندأع كحلسكيتحل حلحت وااحل ىلحلس سوذادحل:حلن قحلسك بلهحل

توبفلحلسكونالةحلنس سورامحلحلنتعبمحلأهنا.حلعبالذاحل،حلنكنتحلماحلت  ادع حلسدسحلأناقحلمنكحلماحلت  ادع حلعالناله
حل.حلعنكحلسحلسكبنالاحلنتبفلحلعنكحلسكنا حلسحلس خدل

أنحلتدأبحللو حلسهللحلعلنطو حلن حلتدأوبحللو حل برو حلن حلتدأوبحللو حل  حلسك عودمحلكاطو حلسهللحل:حلن قحلسهلبيحل
حل.حلعلنط حلن الحل ن كحلأامحلتبراهت

أنحلتعبمحلأنكحلطعبتحلكو حلف نوهحلنأنو حلمن بووحلفالوكحلمواحلطعبو حلسهللحلعولحلنطو حلكو حل:حلن قحلسك بطانحل
بالكحلملحلسك بطانحل،حلنأنحلعبالكحلأنحل حلت عدمحلل  ط حلف برىحللالوبكحل ىلحلسك ذب وهحلنت وانحلسودأ احلع

حل.حلك حلفالماحلأليتحل كالكحلملحلساة
سك ع ووالمحلكوو حلنسك ووالرحلسب وو حلن  وولحلس سوو مايفحل كالوو حلنس لنوواوحلعبالوو حل:حلن ووقحلساو ووكحللوواكعبمحل

ن حلنأنحل حلتدفووولحلاووواتكحلعبالووو حلن حلفالووو حلأ وووبسحلأ ووولك حلعووولحلسووووةحل ووورحلأ وووانحلهووواحلسكوووايحلجالووو حل
،حلن حلت  وووااحلعنوووبهتحلأ وووبسحلنأنحلتوووبفلحلعنووو حل ذسحلذكووودحلعنوووبكحلل ووواةحلنأنحل[حلأ وووبسحل]حلحتووبثحلسحلعب ووو حل

ت رتحلعالال حلنت ذدحلمنالن حلن حلفاكئحلك حلعبنسحلن حلتعاديحلك حلنكالواحل،حلفو ذسحلفعبوتحلذكوكحلسوذبتحلكوكحل
حل.حلمالو هحلسهللحلللنكحلل بت حلنتعبمتحلعبم حلهللحلط حل   حل حلكبناس

عوو حلن حلتع ووال حل  حلفالموواحلأ وو طحلسهللحلعلنطوو حلف نوو حل حلفوولنحلتطال:حلنأموواحل ووقحلساو ووكحللا بووكحل
حل.حل اعهحل  باقحلسحلمع الهحلسناكق

فوولنحلتعبوومحلأهنوومحلاووا نسحل عال ووكحلكلووعضذمحلنلاتووكحلفالجوو حلأنحل:حلنأموواحل ووقحل عال ووكحللاك ووبطانحل
تعوووبوحلفوووالذمحلنت وووانحلهلووومحلكاكاسكوووبحلسكووود المحلنت ضووودحلهلووومحلطذبذووومحلن حلتعووواطبذمحللاكعرالوووهحلنتشووو دحلسهللحل

حل.حللحلعبالذمعلنط حلعبىحلماحلأتاكحلملحلسكراحل
فوولنحلتعبوومحلأنحلسهللحلعلنطوو حل  وواحلطعبووكحللالموواحلهلوومحلفالموواحلأتوواكحلموولحل:حلنأموواحل ووقحل عال ووكحللوواكعبمحل

سكعبومحلنفو ححلكووكحلمولحلخلسونوو حل،حلفو نحلأ  وونتحلسحلتعبوالمحلسكنوواسحلنملحلختودقحلفوومحلنملحلت جوربحلعبووالذمحل سدكحل
سهللحلملحلفلب حل،حلن نحلأنتحلمنعوتحلسكنواسحلعبموكحلأنحلخدلوتحلفومحلعنوبحل بونذمحلسكعبومحلمنوكحلكوانحل رواحل

حل.حلسهللحلعلنط حلأنحلأ بنكحلسكعبمحلنفاةهتحلنأ رطحلملحلسكربااحلمبكعبىحل
حلفلنحلتعبمحلأنحلسهللحلعلنط حلطعبذاحلككحلس ناحلنأن احلف عبمحلأنحلذككحل:حلنأماحل قحلسكلنطهحل



 431حلحل...................................................................................................حلم ا محلس خالقحل

نعمهحلملحلسهللحلعبالكحلف  دمذاحلنتدفقحلفاحل،حلن نحلكانحل روكحلعبالذواحلأنطو حلفو نحلهلواحلعبالوكحلأنحلتداذواحل
حل.حلطذبتحلعضاتحلعنذا هناحلأسركحلنتطعمذاحلنت رالذاحلنت  اهاحلن ذسحل

فوولنحلتعبوومحلأنوو حلخبووقحل لووكحلنسلوولحلألالووكحلنأمووكحلنموولحلنمووكحلندمووكحلملحل:حلنأموواحل ووقحلسباكووكحل
 ب  حل نكحلانع  حلدننحلسهللحلعلنط حلن حلخبرتحلسالتاحلملحلطاس   حلن حلأخدطتحلكو حل  لواحلنك ولحلسهللحل
علنط حلكضواكحلذكوكحل حلسو دهتحلكوكحلنسو منوكحلعبالو حلنسسو ادعكحل أواهتحلكوالحضلحلكوكحلمواحلتلتالو حلمولحلخورحل

  ووولحل كالووو حلكمووواحلأ  ووولحلسهللحل كالوووكحلن نحلكده ووو حلسسووو نبك  حلن حلتعوووااحلخبوووقحلسهللحلعلنطووو حلن حل كالووو حلفل
حل.حل اوحلن حللالحل  حللاهلل
فلنحلتعبمحلأهناحلاب كحل ال حل حلي م حلأ بحلأ بسحلنأعط وكحلمولحلمثودلحللبنذواحل:حلنأماحل قحلأمكحل

موواحل حلأعطوووحلأ ووبحلأ ووبسحلننل ووكحلامالوولحلطاس  ذوواحلنملحلتنوواوحلأنحلفووايفحلنتطعمووكحلنتعطوولحلنت وورالكحل
عد حلنت  واكحلنتلوحىحلنت بوكحلنأجودحلسكنوامحل طبوكحلننل وكحلسنودحلنسكوربدحلك  وانحلهلواحلن نوكحل حلنت 

حل.حلتطالقحلس دهاحل  حللعانحلسهللحلنتافالر 
فوولنحلتعبوومحلأنوو حلأاووبكحلنأنوو حلكووا هتحلملحلت وولحل،حلفمذموواحل أأووتحلسحلنض ووكحلموواحل:حلنأموواحل ووقحلألالووكحل

ن حللووالحل  حلحلأعجنووكحلفوواعبمحلأنحلألوواكحلأاوو حلسكنعمووهحلعبالووكحلفالوو حلفااووبحلسهللحلنسسوو دهتحلعبووىحللووب حلذكووك
حل.حللاهلل

فوولنحلتعبوومحلأنوو حلمنووكحلنملووا حل كالووكحلسحلعاطوو حلسكووبنالاحل وورهتحلنسوودهتحلنأنووكحل:حلنأموواحل ووقحلنكووبكحل
م ؤنوحلعماحلنكال  حلل حلملحل  لحلس داحلنسكب كهحلعبىحل لو حلعلنطو حلنس عانوهحلكو حلعبوىحل اع و حلفاعمو حل

حل.حلسحلأمدهتحلعم حلملحلأعبمحلأن حلمثااحلعبىحلس   انحل كال حل،حلمعال حلعبىحلس ساةلحل كال 
فولنحلتعبوومحلأنو حلأوبكحلنعولكحلنلاتوكحلفووالحلت  واهتحلسوال احلعبوىحلمع ووالهحلسهللحل:حل وقحلأخالوكحلنأمواحل

ن حلعووبلحلكب بوومحل بووقحلسهللحلن حلتووبيفحلن وودت حلعبووىحلعووبنهتحلنسكن ووالحهحلكوو حلفوو نحلأ ووايفحلسهللحلن  حلفبووال لحلسهللحل
حل.حلأكدمحلعبالكحلمن حلن حللالحل  حللاهلل

ذوحلسكووودقحلحلفووولنحلتعبووومحلأنووو حلأنضوووقحلفالوووكحلماكووو حلنأخدطوووكحلمووول:حلنأمووواحل وووقحلموووا كحلس ووونعمحلعبالوووكحل
نن ش  حل ىلحلعلحلسندأوهحلنأن وذاحلفل بروكحلمولحلأسودحلس ب الوهحلنفوكحلعنوكحللالوبحلسكعنادأوهحلنأخدطوكحلمولحل
سك ووجلحلنمب ووكحلنض ووكحلنفدغووكحلكعنووادلحل لووكحلنتعبوومحلأنوو حلأنىلحلسنبووقحللووكحلسحل الاتووكحلنماتووكحلنأنحل

حل.حلن دت حلعبالكحلنسطنهحللنض كحلنماحلأ  ااحل كال حلمنكحلن حللالحل  حللاهلل
فوولنحلتعبوومحلأنحلسهللحلعلنطوو حلطعوو حلع رووكحلكوو حلنسووالبهحل:حلالوو حلنأموواحل ووقحلمووا كحلسكووايحلأنعمووتحلعب

 كالوو حلن جالوواحلكووكحلموولحلسكنووا حلنأنحلااسلووكحلسحلسكعاطوو حلمرساوو حل ذسحلملحلأ وولحلكوو حل  وومحلم افووللحلموواحلأنضرووتحل
حل.حلملحلماككحل،حلنسحلس ط حلسجلنه

حل
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فلنحلتش دهتحلنتاكدحلمعدنف حلنت  ون حلس راكوهحلسن ونهحلنختبوصحل:حلنأماحل قحلذيحلس عدن حلعبالكحل
نووكحلنلوو حلسهللحلعلنطوو حل،حلفوو ذسحلفعبووتحلذكووكحلكنووتحللووبحلسوو دت حلسوودسحلنعالنالووهحلن نحلكوو حلسكووبعاةحلفالموواحللال

حل.حللب تحلعبىحلم افلت حلأاماحلكافال  
فوولنحلتعبوومحلأنوو حلموواكدحلكووكحل لووكحلعلنطوو حلندسيفحلكووكحل ىلحل  ووكحلنعانووكحل:حلنأموواحل ووقحلس ووؤذنحل

حل.حلعبىحلللاةحلفدمحلسهللحلعلنط حلعبالكحلفاس دهتحلعبىحلذككحلس دكحلكبمح لحل كالك
نحلتعبمحلأنو حلأربوبحلسك وضا لحلفالمواحللالنوكحلنلو حل لوكحلعولحلنطو حلفل:حلنأماحل قحل مامكحلسحلسك اللحل

نت بمحلعنكحلنملحلت  بمحلعن حلندعاحلككحلنملحلتوبيفحلكو حلنكضواكحلهواوحلس روامحللو حلأوبيحلسهللحلعلنطو حل،حلفو نحلحل
كانحلنرصحلكانحلل حلدننكحلن نحلكوانحل وامحلكنوتحلسودأ  حلنملحلأ ولحلكو حلعبالوكحلفلو حل،حلن ضولحلنض وكحل

حل.حللنض  حلناالتكحلل الت حلف ش دحلك حلعبىحللب حلذكك
فولنحلتبوو حلكوو حلطاننوكحلنتن ووض حلسحلعووا سلحلسكبضولحلن حلترووامحلموولحلعب ووكحل:حلاحل ووقحلطبال ووكحلنأمو

  حلل ذنوو حلنموولحلجبووئحل كالووكحلجووا حلكوو حلسكرالووامحلعنووكحلل وورحل ذنووكحل،حلنتن ووىحل  توو حلنحتضوولحلخرستوو حلن حل
حل.حلت مع حل  حلخرس

فحض  حلغاوناحلن كدسم حلساهبسحلنن ودت حل ذسحلكوانحلم بامواحلن حلت نولحلكو حلعوا لحل:حلنأماحل قحلطا كحل
 نحلعبمتحلعبال حلساةحلسرتت حلعبال حلن نحلعبمتحلأن حلأرن حلن الح كحلن وح  حلفالمواحللالنوكحلنلالنو حلن حل،حلف

حل.حلت بم حلعنبحلسبأبلحلنترال حلعثدت حلنت ضدحلذنن حلنتعاسدهتحلمعاسدلحلكدميهحلن حللالحل  حللاهلل
فوولنحلت ووحن حللاك ضلوو حلنس ن ووا حلنت دموو حلكموواحلأ دمووكحلن حلتبعوو حل:حلنأموواحل ووقحلسك ووا  حل

نكوولحل.حلتوو حلنتووادهتحلكموواحلأووادكحلنتلطوودهتحلعموواحلأذوومحللوو حلموولحلمع ووالهحلسهللأ وونقحل ىلحلم دمووهحلفوو نحلسوونقحلكافل
حل.حلعبال حل اهحلن حلت لحلعبال حلعاسلاحلن حللالحل  حللاهلل

فوو نحلغووااحلكضال وو حلن نحل لوودحل عال وو حلن حلحت وومحلدننحل  موو حلن حلتعموو حل:حلنأموواحل ووقحلسكشوودأكحل
علنطو حلحللدأأكحلدننحلمنا دت حلنحتضلحلعبال حلمولحلماكو حلن حلختانو حلفالمواحلعولحلأنحلهوانحلمولحلأمودهتحلفو نحلأوبسهلل

حل.حلملحلسكشدأ  حلماحلملحلأ  انناحلن حللالحل  حللاهلل
فلنحل حلتلخاهتحل  حلملحل ب حلن حلتنضر حل  حلسحلنطذ حلن حلتؤادحلعبوىحلنض وكحل:حلنأماحل قحلماككحل

ملحل حليمبكحلفاعم حلفال حللطاعهحل لكحلن حلتن  حلفال حلف نواةحللان ودلحلنسكنبسموهحلمولحلسك نعوهحلن حللوالحل  حل
حل.حللاهلل

حلف نحلكنتحلماسدسحلأعطال  حلن نحلكنتحلمع دسحل:حلنأماحل قحلغدميكحلسكايحلأطاكنكحل
حل
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حل.حلأ يال  حله لحلسكراوحلن ددت حلعلحلنض كحل دسحلكطالضا
حل.حلأنحل حلت دهتحلن حلت ش حلن حلختبع حلنت روحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحلسحلأمدهت:حلن قحلسنبالطحل

ن وقحلسن ومحلس وبعوحلعبالوكحل،حلفو نحلكوانحلمواحلأوبعوحلعبالوكحل رواحلكنوتحلسواهبهتحلعبوىحلنض وكحل
نحلكوانحلمواحلأوبعوحلعبالوكحللوا الحل فروتحللو حلن حلتولتحلسحلأمودهتحلغورحلسكدفوقحلن حلت بم حلنأنفال و حل رو حل،حلن 

حل.حلن حلت  طحل لكحلسحلأمدهتحلن حللالحل  حللاهلل
ن ووقحلخ وومكحلسكووايحلتووبعوحلعبالوو حل،حلفوو نحلكنووتحلمروواحلسحلدعوواسكحلأابووتحلمعامب وو حلن حلفحووبحل

حل.حل ر حل،حلن نحلكنتحلمنطالحلسحلدعاسكحلسترالتحلسهللحلعلنط حلنتنتحل كال حلنتدكتحلسكبعا 
 نحلعبمووتحلكوو حل أأوواحل  ووناحلأسوودتحلعبالوو حللوو حلن نحلملحلتعبوومحلأ سووبت حل ىلحلموولحلحل:ن ووقحلس   شوورحل

حل.حلأعبم
أنحل حلت ذموووو حلفالموووواحل حلأاسفرووووكحلموووولحل أأوووو حلن نحلنسفرووووكحلاووووبتحلسهللحل:حلن ووووقحلس شوووورحلعبالووووكحل

حل.حلعلنط 
أنحلتؤديحل كال حلسكن الحهحل،حلنكال لحلماهنكحلسكداهحلنسكدفقحلل حلن قحلسكنااوححل:حلن قحلس   ن ححل

ل ووومعكحلفووو نحلأتوووىحللاك ووواساحلاوووبتحلسهللحلعلنطووو حل،حلن نحلملحلحلأنحلتبووو حلكووو حلطنا وووكحلنت ووو وحل كالووو :حل
أافقحل ا  حلنملحلت ذم حلنعبمتحلأن حلأخطلحلنملحلتؤسخاهتحللاككحل  حلأنحلأ انحلم  حراحلكب ذمهحلفوالحلتعنولحل

حل.حللشوةحلملحلأمدهتحلعبىحل اوحلن حللالحل  حللاهلل
محلتالرهتحلكشالن حلن طالكو حلك ربمو حل ىلحلس سوالمحللنبوكحلنتودكحلمرالب و حلعنوبحلسن وا:حلن قحلسك نرحل

ن حلت وونر حل ىلحل دأووقحلن حلت ربموو حلن حلت وو جذب حلن نحلطذوو حلعبالووكحلس  مب وو حلنأكدم وو حلنووقحلس سووالمحل
حل.حلن دم  

حل.حل ا  حلسحلتعبالم حلنسكعضاحلعن حلنسك رتحلعبال حلنسكدفقحلل حلنس عانهحلك :حلن قحلسك  رحل
حل.حل عطامهتحلعبىحللب حل اط  :حلن قحلسك او حل
حل.حللضلب حلن نحلمنلحلفالن حلعا هتأن حل نحلأعطىحلفالن حلمن حلسكش دحلنس عدفهحل:حلن قحلس  ؤوحل

حل.حلأنحلحتمبحلسهللحلعلنط حلأن حل حلتش دهت:حلن قحلملحلسدكحللشوةحلهللحلتعاىلحل
أنحلتعضووواحلعنووو حلن نحلعبموووتحلأنحلسكعضووواحلألووودحلسن  ووودتحل،حللووواوحلسهللحلتنوووا كحل:حلن وووقحلمووولحلسووواةكحل

حل.حل(حلولمن ا تصر بند ظلمه فاول ك ما عليهم من سويلحل)حل:نتعاىلحل
كداوووووووهحلفووووووومحلنسكدفوووووووقحلم وووووووالتذمحلنتووووووولكضذمحل يوووووووما حلسك وووووووالمهحلهلووووووومحلنس:حلن وووووووقحلأهووووووو حلمب وووووووكحل

حلنسس  ال ذمحلنس دحلم نذمحلنكشحلس ذ حلعنذمحلنأنحلحت حلهلمحلماحلحت حلكنض كحلنت دهتحل
حل
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هلمحلماحلت دهتحلكنض كحلنأنحلأ انحلسالاخذمحلمنلكهحلألالكحلنسناهنمحلمنلكهحلأخالكحلنعجاولهمحلمنلكوهحلأموكحل
حل.حلنسك  ا حلمنلكهحلأن دك

علنطووو حلموووونذمحلن حلت بمذووومحلموووواحلنفوووواسحلهللحلأنحلترنوووو حلمووونذمحلموووواحللنوووو حلسهللحل:حلن وووقحلأهوووو حلسكاموووهحل
حل.علنط حللعذبهت

 الفصل الثا ي
 (9في ذار  مل من مكاهي الكوي  )

هنوىحل:حللواوحلحل:علحلسك ادقحل،حلعولحلألالو حل،حلعولحليلاوو حل،حلعولحلأمورحلس وؤمن حلعبووحللولحلأ حل اكو حل
حل.حل ن حلأا ثحلسكضرد:حلعلحلس ك حلعبىحلسجلنالهحل،حلنلاوحلحل9 ساوحلسهللحل

حل.حلنسك ن لحلسحلس  اطب.حلنعلحلسك اسكحلسحلسنمام.حلاننهنىحلعلحلتربالمحلس  ضا حللا سن
حل.حلنهنىحلعلحلأك حلسؤ حلسكضا 

حل.حل حلفعباسحلس  اطبحل دلاحل رحلت باسحلفالذاحل كع  :حلحل9نلاوحل
حل.حلنهنىحلأنحلأناوحلأ بحلحتتحلسجدلحلمثمدلحلأنحلعبىحللا عهحلسكطدأق

حل.حلنأنحلألك حلنهاحلم  ى.حلنهنىحلأنحلألك حلس ن انحللشماك 
حل.حلبوحلفالذانهنىحلأنحلج صحلس رالدحل،حلنأ 

 ذسحلسغ  وووو حلأ ووووبكمحلسحلفلوووواةحلموووولحلس  محلفبالحوووواذ حلعبووووىحلعا توووو حلن حلأشوووودللحل:حلحل9نلوووواوحل
حل.حلأ بكمحلس اةحلملحلعان حلعدنلحلس ناةحل،حلف ن حلع ملحلسكاسك

حل.حلنهنىحلأنحلأناوحلأ بكمحلسحلس اةحلسكدسكبحل،حلف ن حلمن حلأ انحلذهااحلسكعر 
حل.حلنهنىحلأنحلميشوحلسكدط حلسحلفددحلنع حلأنحلأن ع حلنهاحللاوم

حل.حلأناوحلسكدط حلنفدط حللادحلكبشمئحلأنحلسكرمدنهنىحلأنحل
حل.حل ذسحلدخب محلسك اوطحلف جنناسحلسكرنبه:حلحل9نلاوحل

حل.حلنهنىحلعلحلسكدنهحلعنبحلس  النه
حل.حلنهنىحلعلحلسكنالا هحلنس س مايفحل كالذا

حل.حلنهنىحلعلحلستنايفحلسكن اةحلسجلناول
حل.حلنهنىحلأنحلميحىحلسوةحلملحلك ااحلسهللحلعلنط حللاكنلسقحلأنحلأ   حلل 

أ بضو حلسهللحلأوامحلسكرالاموهحلأنحلأعروبحلسوعرلحل:حلاهتحلم عموبسحل،حلنلواوحلنهنوىحلأنحلأ وااحلسكدطو حلسحل مأو
حل.حلنماحلهاحللعالبها

حل
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موولحلاووا حلاووا لحلكبضوو حلسهللحلأووامحلسكرالامووهحلأنحلأوونضكحلفالذوواحلسكوودنححل:حلنهنووىحلعوولحلسك  ووانأدحل،حلنلوواوحل
حل.حلنكالئحللنافك

حل.حلنهنىحلأنحليدقحلسوةحلملحلسنالاسنحللاكنا 
حل.حل ن حلماللحلكب الل:حلنهنىحلعلحلس حلسكبأكحل،حلنلاوحل

حل.حلأبخ حلسكدط حلسحلسامحلأخال حلس  بمنهنىحلأنحل
حل.حلنأ انحلمن حلخدسحلسكاكب:حلنهنىحلأنحلأ ثدحلسك المحلعنبحلسسامعهحل،حللاوحل

حل.حل حلتنال اسحلسكرمامهحل حليحللالات محل،حلف هناحلمرعبحلسكشالطان:حلحل9نلاوحل
 حلأنالووأحلأ ووبحلكوومحلنأووبهتحلغموودلحل،حلفوو نحلفعوو حلفلاووال حل وومحلسكشووالطانحلفووالحلأبوواملحل  حل:حلحل9نلوواوحل

حل.حلنض  
حل.حلسكدط حللاكدنثحلنسكدمهنهنىحلأنحلأ  نجوحل

نهنوىحلأنحلختوداحلس ودألحلموولحللال ذواحلل ورحل ذنحل نطذوواحل،حلفو نحلخدطوتحلكعنذوواحلكو حلمبوكحلسحلسك ووماةحل
حل.حلنك حلسوةحل دحلعبال حلملحلسجللحلنس نئحل رحلتدطلحل ىلحللال ذا

حل.حلنهنىحلأنحلت لألحلك رحل نطذاحل،حلف نحلفعبتحلكانحل راحلعبىحلسهللحلعلنط حلأنحليدلذاحللاكنا 
غورحل نطذواحلنغورحلذيحلمودمحلمنذواحلأكثودحلمولحلمخوئحلكبمواتحلسواحل حلنهنىحلأنحلتو  بمحلس ودألحلعنوبحل

حل.حللبحلهلاحلمن 
حل.حلنهنىحلأنحلتناسدحلس دألحلس دألحلكالئحللالنذماحلااا

حل.حلنهنىحلأنحلحتبثحلس دألحلس دألحلماحلختباحلل حلملحل نطذا
نهنىحلأنحلجاملحلسكدط حلأهب حلم  رن حلسكرنبوهحلنعبوىحل ذودحل دأوقحلعوامحل،حلفمولحلفعو حلذكوكحلفعبالو حل

حل.حلهحلنسكناسحلأاع كعنهحلسهللحلنس الو 
حل.حل نطينحلأخ كحل رحلأ نطكحلأخيت:حلنهنىحلأنحلأراوحلسكدط حلكبدط حل
حل.حل9حلنملحلأتاهتحلنابهتحلفربحللد حلساحلأنلوحلسهللحلعبىحلممب:حلنهنىحلعلحل تالانحلسكعدس حل،حللاوحل

حل.حلنهوحلسكعادحلنسكطننا .حلنهنىحلعلحلسكبع حللاكنددحلنسكشطدن،حلنسك الهحلنسكعد نه
حل.حلنهنىحلعلحلسك النهحلنس س مايفحل كالذا

حل.حل حلأبخ حلسجلنهحلل اتحلأعينحل ام:حلىحلعلحلسكنمالمهحلنس س مايفحل كالذاحل،حلنلاوحلنهن
حل.حلنهنىحلعلحل طالهحلسكضاسر حل ىلحل عامذم

حل
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ملحل بشحللالمو حلكاذلوهحل:حلنلاوحل.حل هناحلترتكحلسكبأا حللاللل:حلنهنىحلعلحلسكالم حلسك اذلهحل،حلنلاوحل
حل.حل ااحلنأدطلاربسحلكالرطلحلفاحلماوحلسمد حلم بمحلكرىحلسهللحلعلنط حلنهاحلعبال حلغلنانحل  حلأنحلأ

حل.حلنهنىحلعلحلسجلباسحلعبىحلماوبلحلأشداحلعبالذاحلسنمد
حل.حلنهنىحلأنحلأبخ حلسكدط حل بالب  حل ىلحلسنمام

حل.حل أبخبلحلأ بكمحلسنمامحل  حلمتل :حلحل9نلاوحل
حل.حلنهنىحلعلحلسحملاداهحلسكيتحلتبعاحل ىلحلغرحلسهللحلعلنط 

حل.حلنهنىحلعلحلت ضالقحلسكاط 
حل.حلنهنىحلعلحلسكشداحلسحلينالهحلسكاه حلنسكضله

حل.حلسندأدحلنسكبأنااحلنسكرلحلكبدطاوحل،حلفلماحلكبن اةحلفالحلللسنهنىحلعلحلكنئحل
حل.حلنهنىحلأنحلتنايفحلسكثما حل رحلتلهاحلأعينحلت ضدحلأنحلحتمد

حل.حلنهنىحلعلحلسحملالبهحلأعينحللاللحلسك مدحللاكد  حلنسكللال حللاكعن حلنماحلأسن حلذكك
كعوووولحلسهللحلسنموووودحل:حلحل9نلوووواوحل.حلنهنووووىحلعوووولحللالوووولحلسكنووووددحلنأنحلتشوووورت حلسنموووودحلنأنحلت وووورىحلسنموووود

نلواوحل.حلادهاحلنسوا فاحلنسوالالذاحلنلاوعذواحلنمشورتأذاحلنيكو حلمثنذواحلن امبذواحلنسحملماكوهحل كالو نغا سذاحلنعا
ملحلسدفاحلملحلترنو حلكو حلاواللحلأ لعو حلأامواحل،حلفو نحلمواتحلنسحللطنو حلسووةحلمولحلذكوكحلكوانحل رواحلعبوىحل:حل

سهللحلعلنطوو حلأنحلأ وورال حلموولحل النووهحلسننوواوحلنهوواحلاووبأبحلأهوو حلسكنووا حلنموواحلخيووداحلموولحلفوودناحلسكلنووالحلفالجموولحل
حل.حلنذمحلفالشدل حلأه حلسكنا حلفال ذدحلل حلماحلسحللطاهنمحلنسجلبادذككحلسحللبن حلط

 نحلسهللحلعلنطوو حلكعوولحليكوو حلسكدلوواحل:حلنهنووىحلعوولحلأكوو حلسكدلوواحلنسووذادلحلسكوولن حلنك الووهحلسكدلوواحل،حلنلوواوحل
حل.حلنماكب حلنكاتن حلنساهبأ 

حل.حلنهنىحلعلحللاللحلنسبش
حل.حلنهنىحلعلحللالع  حلسحللالل

حل.حلنهنىحلعلحللاللحلماحلكالئحلعنبك
حل.حلنهنىحلعلحللاللحلماحلملحلألمل

حل.حلعلحلم افحهحلسكاموحلنهنى
حل.حلنهنىحلأنحلأنشبحلسكشعدحلنتنشبحلسكلاكهحلسحلس  جب

حل
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حل.حلنهنىحلأنحلأ  حلسك الشحلسحلس  جب
حل.حلنهنىحلعلحليداحلنطاهتحلسكنذاوم

موولحلتلموو حلعووا لحلأخالوو حلكعنوو حلسوونعانحل:حلنهنووىحلأنحلأن وودحلسكدطوو حل ىلحلعووا لحلأخالوو حلس  ووبمحل،حلنلوواوحل
حل.حلأكشحلمبك

حل.حلنهنىحلس دألحلأنحلتن دحل ىلحلعا لحلس دأل
حل.حلأنضكحلسحل عامحلأنحلسدساحلأنحلأنضكحلسحلمايلحلسك جادنهنىحلأنحل

نهنوووىحلأنحلأ وووبوحلسكدطووو حلسحلس روووالدحلنسكطووودقحلنس   نوووهحلنس ندأوووهحلنمووودسلطحلس لووو حلنعبوووىحل ذووودحل
حل.حلسك عنه

حل.حلنهنىحلعلحلل  حلسكنح 
حل.حلنهنىحلعلحلسكاسمحلسحلنطاهتحلسكنذاوم

حل.حلوةملحل بشحلل رحلسهللحلفبالئحلملحلسهللحلسحلس:حلنهنىحلأنحليبشحلسكدط حلل رحلسهللحل،حلنلاوحل
ملحل بشحلل وا لحلمولحلك وااحل:حلنهنىحلأنحليبشحلسكدط حلل ا لحلملحلك ااحلسهللحلعلنط حل،حلنلاوحل
حل.حلسهللحلفعبال حلل  حليأهحلمنذاحلكضا لحلمي حل،حلفملحلساةحللدحلنملحلساةحلفجد

حل.حل حل،حلن الاتكحلن الالحلفالن:حلنهنىحلأنحلأراوحلسكدط حلكبدط حل
حل.حلنهنىحلأنحلأرعبحلسكدط حلسحلس  جبحلنهاحلطن 

حل.حلكنذا نهنىحلعلحلسك عديحللاكبال حلنس
حل.حلنهنىحلعلحلسنجامهحلأامحلس  لعاةحلنسجلمعه

حل.ك حلنهنىحلعلحلسك المحلأامحلسجلمعهحلنس مامحلخيط حل،حلفملحلفع حلذككحلك احلنملحلك احلفالحلاعه
حل.حلنهنىحلعلحلسك   محل ا حلاضدحلسنحل بأب

حل.حلسوةحلملحلسنالاسنحلعبىحلسنا [حلاا لحل]حلنهنىحلأنحلأنرلحل
حل.حلححلنعنبحلغدنفاحلنعنبحلسس اسوذانهنىحلعلحلسك اللحلعنبحل بايفحلسكشمئحل رحلتدتضلحللب حل م

حل.حلأامحلسكضطدحلنأامحلسكشكحلنأامحلسكنحدحلنأأامحلسك شدأق:حلنهنىحلعلحلاامحلس هحلأأامحل
سسووودلاسحلللأوووبأ محلف هنووواحلأفلووو حل:حلنهنوووىحلأنحلأشوووداحلس ووواةحلكدعووواحلكمووواحلتشوووداحلسكنذووواومحل،حلنلووواوحل

حل.حلأنسنال م
حل.حلنهنىحلعلحلسك لسقحلسحلسكنتدحلسكيتحلأشداحلمنذا

حل.حلماحلأطدت نهنىحلأنحلأ  عم حلأطرحل رحلأعبمحل
حل
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نهنىحلعلحلسهلجدسنحل،حلفملحلكانحل لبحلفاعالحلفالحلأذجدحلأخاهتحلأكثدحلملحلاالاهحلأأامحل،حلفمولحلكوانحل
حل.حلمذاطدسحل خال حلأكثدحلملحلذككحلكانتحلسكنا حلأنىلحلل 

حل.حلنهنىحلعلحللاللحلسكاه حللاكاه حلن أادلحل  حلن ناحللا ن
حل.حلس ثاسحلسحلنطاهتحلس بس  حلسكرتسا:حلنهنىحلعلحلس بححل،حلنلاوحل

ألشوودحل:حلىلحلخ ووامهحل وواملحلأنحلأعووانحلعبالذوواحل حلنوولوحللوو حلمبووكحلس وواتحللوواوحلكوو حلموولحلتوواحل:حلحل9نلوواوحل
حل.حللبعنهحلسهللحلننا حلطذنمحلنلتئحلس  ر

ملحلمبححلسبطاناحلطاودسحلنس  شحلل حلنتلعللحلك حل معاحلفالو حلكوانحللدأنو حلسحلسكنوا حل،حل:حلحل9نلاوحل
حل.حل( وخ حراكوا إلى الذ ن ظلموا فتمسكم الكارحل)حل:لاوحلسهللحلعلنط حل:حلنلاوحل

نمووولحللوووينحللنالانووواحل أووواةحل.حلنىلحلطووواودسحلعبوووىحلطوووا هتحلكوووانحللووودألحلهاموووانحلسحلطذووونمحلمووول:حلحل9نلووواوحل
ن عهحلاب حلأامحلسكرالامهحلملحلس  محلسك العهحلنهواحلنوا حلتشو ع حل حلأطواقحللو حلسحلعنرو حلنأبروىحلسحلسكنوا حل

:حللواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلكالشحلأنينحل أاةحلن عوه:حللال حل.حلفالحلين  حلسوةحلمنذاحلدننحللعدهاحل  حلأنحلأ اا
حل.حلأ ضال حلسس طاكهحلمن حلعبىحلطرسن حلنمناهالحل خاسن حلأنينحلفلالحلعبىحلما

ملحل بمحلأطرسحلأطودهتحلأ ونطحلسهللحلعمبو حلن ودمحلعبالو حل أوححلسجلنوهحل،حلن نحل يذواحلكالاطوبحل:حلحل9نلاوحل
نمولحلخوانحلطوا هتحلسحلسوربحلمولحلس  محلطعبو حلسهللحل الواحلسحلعنرو حلمولحلختوامحل.حلملحلم رلحلمخ ماوهحلعام

حل.حلل حل  حلأنحلأ ااحلنأدطلس  ي حلسك نلحل رحلأبرىحلسهللحلأامحلسكرالامهحلمطالاحل
أ حلنموولحلتعبوومحلسكروودينحل حلن ووال حلكرووىحلسهللحلأووامحلسكرالامووهحلم بووا حلنأ ووبطحلسهللحلعلنطوو حلعبالوو حلل وو حل

حل.حليأهحل الهحلت انحللدأن  حلسحلسكنا حل  حلأنحلأ ضدحلك 
مولحللودأحلسكرودينحل حلسوداحلعبالو حل دسمواحلأنحلياودحلعبالو حل و حلسكوبنالاحلن أن ذواحلسسو اط حل:حلحل9نلاوحل

أ حل نووو حلن نحلموواتحلعبوووىحلغوورحلتالوووهحل اطووهحلسكرووودينحلأووامحلسكرالاموووهحلفوووالحل.حلعبالوو حلسووو طحلسهللحل  حلأنحلأ وواا
حل.حلألسوب حل  حلمب ايا

أ حلنموولحل ىنحللوو مدألحلم ووبمهحلأنحلأذادأووهحلأنحلن وودسنالهحلأنحلعاسووالهحل وودلحلأنحلأمووهحل حلملحلأ وو حلمنوو حل
نماتحلم دسحلعبال حلف ححلسهللحلك حلسحللربهتحلاالمثاوهحللااحلختوداحلمنو حل الواتحلنعروا احلناعنوانحلسكنوا حلأعوااحل

سكرالامهحل،حلف ذسحللعو حلمولحللوربهتحلتولذ حلسكنواسحلمولحلنوأحل يو حلفالعود حللواككحلنمواحلكوانحلأعمو حلحلفاحل ىلحلأام
حل.حلسحلدس حلسكبنالاحل رحلأؤمدحلل حل ىلحلسكنا 

حل
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أ حلن نحلسهللحل ووودمحلسنووودسمحلن وووبحلسنوووبندحلفمووواحلأ وووبحلأغووورحلمووولحلسهللحلعلنطووو حل،حلنمووولحلغرتووو حل ووودمحل
حل.حلسكضاس ل

عوا لحلأخالو حلس  وبمحلأنحلعوا لحلحلمولحلن ودحل ىل:حلحل9نهنىحلأنحلأطبولحلسكدطو حلسحللالوتحلطوا هتحل،حلنلواوحل
غوورحلأهبوو حلم عمووبسحلأدخبوو حلسهللحلموولحلس نووافر حلسكوواألحلكوواناسحلأنحثووانحلعوولحلعووا ستحلسكنوواسحلنملحلخيووداحلموولحل

حل.حلسكبنالاحل رحلأضلح حلسهللحل  حلأنحلأ اا
موولحلملحلأوودمحلموواحلل وومحلسهللحلكوو حلموولحلسكوود قحلنلوو حلسوو اسهتحلنملحلأ ووربحلنملحلي  وو حلملحل:حلحل9نلوواوحل

حل.حلاحلعبال حلغلنانحل  حلأنحلأ ااتدفلحلك حل  نهحلنأبرىحلسهللحلعلنط حلنه
ملحلكنئحلاالاحلفاخ اوحلفالو حلخ وشحلسهللحللو حلمولحل:حلحل9نهنىحلأنحلخي اوحلسكدط حلسحلمشال  حل،حلنلاوحل

سضرحلطذنمحلنكوانحللودألحللوا ننحل نو حلأنوحلمولحلسخ واوحلف  وشحلسهللحللو حلنلوبس هتحلس  محل،حلنمولحلسخ واوحل
حل.حلفربحلنا يفحلسهللحلسحلطربنت 

عنوبيحل:حل،حلأرواوحلسهللحلعلنطو حلأوامحلسكرالاموهحلحلملحل بمحلسمدألحلمذدهاحلفذاحلعنوبسهللحل سن:حلحل9نلاوحل
 نط ووكحلأموويتحلعبووىحلعذووبيحلفبوومحلتووا حللعذووبيحلن بمووتحلسموويتحل،حلفالؤخوواحلموولحل  وونات حلفووبفلحل كالذوواحل

نسنفواسحللاكعذوبحل نحل:حلتعواىلحل:حللرب حل رذاحل،حلف ذسحلملحلأنقحلك حل  نهحلأمدحلل حل ىلحلسكنا حللن ثهحلسكعذوبحللواوحل
حل.حلسكعذبحلكانحلم تا 

موولحلك مذوواحلأ عموو حلسهللحلنموو حلعبووىحل منسحلسنالوووقحل:حلحل9نهنووىحلعوولحلك مووانحلسكشووذادلحل،حلنلوواوحل
حل.حل(حلوخ حكتموا الشهاد  ومن  كتمها فإ ه آثم قلوهحل)حل:نهاحللاوحلسهللحلعلنط حل

نمولحليواللحل.حلملحليذ حلطا هتحل دمحلسهللحلعبال حل أححلسجلنهحلنمولنسهتحلطونذمحلنلوتئحلس  ور:حلحل9نلاوحل
نمواحل سوحلأااوالينحل.حل ا أااالينحللاجلا حل رحل ننتحلأن حلسالاحلحل7 قحلطا هتحلفبالئحلمناحل،حلنماحل سوحلطربأ حل

نموووواحل سوحلأااووووالينحل.حللا ماكالوووكحل وووورحل ننووووتحلأنووو حلسووووالجع حلهلوووومحلنل ووواحل ذسحللب وووواسحلذكووووكحلسكالوووتحلع روووواس
لاك اسكحل رحل ننتحلأنو حلسوالجعب حلفدألوهحلنمواحل سوحلأااوالينحللرالوامحلسكبالو حل ورحل ننوتحلأنحلخالوا حلأمويتحل

حل.حلكلحلأناماس
محلسكرالاموهحل  حلأنحلأ حلنملحلسس  شحللضررحلم بمحلفربحلسسو  شحلهوقحلسهللحلنسهللحلأ و  شحللو حلأواحل

حل.حلملحلأكدمحلفررسحلم بماحلكرىحلسهللحلأامحلسكرالامهحلنهاحلعن حل سم:حلحل9نلاوحل.حلأ اا
ملحلعديتحلكو حلفا شوهحلأنحلسوذالحلفاط ننذواحلمولحلةافوهحلسهللحلعلنطو حل ودمحلسهللحلعبالو حل:حلحل9نلاوحل

ولمددن ردداف حل)حل:سكنووا حلنيمنوو حلموولحلسكضووليفحلس كووربحلنأ وولحلكوو حلموواحلنعووبهتحلسحلك الوو حلسحللاكوو حلتنووا كحلنتعوواىلحل
حل.حل(حلربه  كتال مقا 
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل471

أ حلنملحلعديتحلك حلدنالاحلنيخدلحلفاخ ا حلسكبنالاحلعبوىحلس خودلحلكرووحلسهللحلأوامحلسكرالاموهحلنكال وتحلكو حل
.حل  وونهحلأ روووحلفوواحلسكنووا حل،حلنموولحلسخ ووا حلس خوودلحلنتوودكحلسكووبنالاحل يوووحلسهللحلعنوو حلنغضوودحلكوو حلم ووان حلعمبوو 

حل.حلنملحلمالحلعالن حلملحل دسمحلمالحلسهللحلعالن حلأامحلسكرالامهحلملحلسكنا حل  حلأنحلأ ااحلنأدطل
نمولحلسك ولمحلسمودألحل دسمواحل.حلملحلاافححلسمدألحلحتدمحلعبال حلفربحللواةحلل و طحلسهللحلعلنطو :حلحل9نلاوحل

حل.حللدنحلسحلسب بهحلملحلنا حلملحلسالطانحلفالرافانحلسحلسكنا 
نموولحلغوولحلم ووبماحلسحلسوودسةحلأنحللالوولحلفبووالئحلمنوواحلنيشوودحلأووامحلسكرالامووهحلموولحلسكالذووادحل هنوومحلأغوولحل

حل.حلسنبقحلكبم بم 
ملحلمنلحلس اعانحلطوا هتحلمنعو حلسهللحل:حلحل9عانحلطا هتحل،حلنلاوحلأنحلمينلحلأخبحلس احل9نهنىحل ساوحلسهللحل

حل.حلخرهتحلأامحلسكرالامهحلننكب حل ىلحلنض  حلفماحلأساأحل اك 
أميوووواحلسموووودألحليذتحل نطذوووواحللب وووواهناحلملحلأرنوووو حلسهللحلعلنطوووو حلمنذوووواحلاوووودفاحلن حلعووووب حل:حلحل9نلوووواوحل

ن   نهحلملحلعمبذواحل ورحلتديوال حلن نحلاوامتحلهنا هواحلنلاموتحلكالبذواحلنأع روتحلسكدلوااحلنابوتحلعبوىحل
حل.حلنكاككحلسكدط حل ذسحلكانحلهلاحل ا ا.حلدحلسنال حلسحلسنال حلسهللحلنكانتحلسحلأنوحلملحلأددحلسكنا طالا

أ حلنملحلكطمحلخبحلم وبمحلأنحلنطذو حللوبدحلسهللحلع امو حلأوامحلسكرالاموهحلن شودحلم بوا حل ورحلأوبخ حل
حل.حلطذنمحل  حلأنحلأ اا

حل.حلأ حلنملحللاتحلنسحللبن حلغلحل خال حلس  بمحللاتحلسحلس طحلسهللحلنأانححلكاككحل رحلأ اا
ملحلسغ ااحلسمدةحلم وبماحللطو حلاوام حلننروئحلنيوؤنهتحلنطواةحلأوامحل:حلحل9لحلسك النهحل،حللاوحلنهنىحلع

سكرالامووهحلتضوواححلموولحلفالوو حل سوحووهحلأنووأحلموولحلسجلالضووهحلأ وولذ حللوو حلأهوو حلس الووشحل،حلفوو نحلموواتحللنوو حلأنحلأ ووااحل
حل.حلماتحلم  حالحل احل دمحلسهلل

حل.حلملحلك محلغال احلنهاحللاد حلعبىحل نضاذهتحلن بمحلعن حلأعطاهتحلسهللحلأطدحلسذالب:حلحل9لاوحل
تطوواوحلعبووىحلأخالوو حلسحلغالنووهحل عذوواحلفالوو حلسحلعبووئحلفددهوواحلعنوو حل دحلسهللحلعنوو حلأكووشحللووااحلأ حلنموولحل

مولحلسكشوودحلسحلسكووبنالاحلنس خوودلحل،حلفوو نحلهوواحلملحلأددهوواحلنهوواحللوواد حلعبووىحل دهوواحلكووانحلعبالوو حلكووا  حلموولحلأغ الوو حل
حل.حلسنع حلمدل

موولحلخووانحلأمانووهحلسحلسكووبنالاحلنملحلأددهوواحل ىلحلأهبذوواحل حل:حلعوولحلسنالانووهحل،حلنلوواوحلحل9نهنووىحل سوواوحلسهللحل
حل.حلس اتحلماتحلعبىحلغرحلمبيتحلنأبقحلسهللحلنهاحلعبال حلغلنانحلأد ك 

حل
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ملحلسذبحلسذادلحل ن حلعبوىحلأ وبحلمولحلسكنواسحلعبوقحللب وان حلمولحلس نوافر حلسحلسكوب كحل:حلحل9نلاوحل
حل.حلس سض حلملحلسكنا 

نمولحل ونئحلعولحلأخالو حلس  وبمحل.حلأ حلنملحلسسرت حلماحلأخاحلخالانهحلنهاحلأعبمحلفذاحلكاكوايحلخوان
حل.حلقحل  حلأنحلأ ااسالتاحلملحل ر حل دمحلسهللحلعبال حللدكهحلسكد حل

حل.حلأ حلنملحل لحلفا شهحلفلفشاهاحلفذاحلكاكايحلأتىحلفا
حل.حلنملحلس  ااحل كال حلأخالحلس  بمحلسحللدمحلنهاحلأرب حلعبال حلفبمحلأضع حل دمحلسهللحلعبال حل أححلسجلنه

أ حلنمووولحلاوووربحلعبوووىحلخبوووقحلسمووودألحلسوووالتهحلسنبوووقحلنس   ووو حلذكوووكحلعنوووبحلسهللحلأعطووواهتحلسهللحلاووواساحل
حل.حلسكشاكدأل

طذاحلناب  حلعبىحلماحل حلأروب حلعبالو حلنمواحل حلأطالوقحلملحلأرنو حلسهللحلمنذواحلأ حلنأمياحلسمدألحلملحلتدفقحلللنحل
حل.حل  نهحلنتبرىحلسهللحلنهاحلعبالذاحلغلنان

حل.حلأ حلنملحلأكدمحلأخاهتحلس  بمحلف  احلأ دمحلسهللحلعلنط 
مووولحلأمحللامووواحللووو ذهنمحلنهووومحللووو حل سيوووانحل:حلأنحلأوووؤمحلسكدطووو حللامووواحل  حللووو ذهنمحل،حلنلووواوحلحل9نهنوووىحل

مو حلنلدسةتو حلن كاعو حلنسوجادهتحلفبو حلمثو حلأطودحلسكروامحلن حلفال  بحلفومحلسحل لوا هتحلنأ  ولحلاوالت حللرالا
حل.حلأنرصحلملحلأطا همحلسالتا

ملحلمشىحل ىلحلذيحللدسلهحللنض  حلنماك حلكال  حل ا حلأعطواهتحلسهللحلعولحلنطو حلأطودحلماووهحل:حلحل9نلاوحل
سذالبحلنك حلل  حلخطالحلأ لعانحلأكشحل  نهحلنماحلعن حلأ لعانحلأكشحلسالتهحلن فلحلك حلملحلسكوب طاتحلمثو حل

حل.حلط حلماوهحلسنهحلاالدسحلم  ناذككحلنكانحلكل احلعنبحلسهللحلعلنحل
نملحلكضىحليدأدسحل اطهحلملحل اسو،حلسكبنالاحلنمشىحلك حلفالذاحل رحلأرلوحلسهللحلك حل اط و حلأعطواهتحل
سهللحللودسةلحلموولحلسكنضواقحلنلوودسةلحلمولحلسكنووا حلنللوىحلكوو حلسونع حل اطووهحلمولحل وواسو،حلسكوبنالاحلن حلأوولسوحلخيووامحل

حل.حلسحل اهحلسهللحلعلنط حل رحلأدطل
لعث حلسهللحلعلنط حلأوامحلسكرالاموهحلمولحلخبالبو حل لودسهالمحلحلنملحلمدمحلأاماحلنكالبهحلفبمحلأشكحل ىلحلعاسدهت

حل.حل رحلجا حلسك دسطحلكاكربقحلسكالملحل7
نموولحلسووعىحل وودأئحلسحل اطووهحلللوواهاحلأنحلملحلأرلووذاحلخووداحلموولحلذنالوو حلكالووامحلنكبتوو حلأموو حلفروواوحل

لل حلأنتحلنأموحلأاحل ساوحلسهللحلف نحلكانحلس دأئحلملحلأهو حللال و حلأفوالحلأ وانحلذكوكحل:حل ط حلملحلس ن ا حل
حل.حلنعم:حللاوحلحل؟سحل اطهحلأه حللال  أع محلأطدسحل ذسحلسعىحل

حل
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أ حلنمولحلفووداحلعوولحلمووؤملحلكدلووهحلمولحلكووداحلسكووبنالاحلفووداحلسهللحلعنوو حلسان و حلنسوونع حلكدلووهحلموولحلكووداحل
حل.حلس خدلحلنسان  حلنسنع حلكدلهحلملحلكداحلسكبنالاحلأهاهناحلس  ص

حل.حلنملحلأنط حلعبىحلذيحل قحل ر حلك حلنهاحلأرب حلعبىحلأدسةحل ر حلفعبال حلخطالتهحلعشا 
يحلسبطانحلطاودحلطعو حلسهللحلذكوكحلسك واطحلأوامحلسكرالاموهحلاعنانواحلمولحلأ حلنملحلعبقحلسا احلل حلأب

حل.حلسكنا حل اك حلسنعانحلذ سعاحلأ بط حلسهللحلعبال حلسحلنا حلطذنمحلنملنسهتحلسكنا حلنلتئحلس  ر
نموولحلساووطنلحل ىلحلأخالوو حلمعدنفوواحلفووامأحللوو حلعبالوو حلأ وونطحلسهللحلعمبوو حلنانووتحلن  هتحلنملحلأشوو دحلكوو حل

حل.حلعبىحلس نانحلنسكن ال حلنسكر اتحلنهاحلسكنمام دمتحلسجلنهحل:حلأراوحلسهللحلعلنط حل:حلحل9سعال حل،حل حللاوحل
نموولحلمشووىحل.حلأ حلنموولحلت ووبقحلل ووبلهحلفبوو حللووا نحلكوو حلد هوومحلمثوو حلطنوو حلأ ووبحلموولحلنعووالمحلسجلنووه

حل.حلل بلهحل ىلحلم ااحلكانحلك حلكلطدحلاا نذاحلملحلغرحلأنحلأنرصحلملحلأطدهتحلسوة
نملحلابىحلعبىحلمالتحلابىحلعبال حلسنعانحلأكشحلمبكحلنغضدحلسهللحلكو حلمواحلتروبمحلمولحلذننو حل،حلفو نحل

حل.حلحلأبفلحلنيثاحلعبال حلسكرتساحلكانحلك حلل  حللبمحلنربذاحللرسطحلملحلس طدألامحل ر
حل.حلنسكررسطحلمث حلطن حلأ ب

أ حلنموولحلذ فووتحلعالنوواهتحلموولحلخشووالهحلسهللحلعلنطوو حلكووانحلكوو حلل وو حللطوودلحللطوودتحلموولحلدماعوو حلل وودحل
حل.حلسحلسجلنهحلم ب حللاكب حلنسجلاهدحل،حلفال حلماحل حلع حل أتحلن حلأذنحل عتحلن حلخطدحلعبىحللب حللشد

م ووجبحلأطبوو حلفالوو حلسجلماعووهحلكووانحلكوو حلل وو حلخطووالحلسوونعانحلأكووشحل  وونهحلحلأ حلنموولحلمشووىحل ىل
نماحلعنو حلسونع حلأكوشحلسوالتهحلنأدفولحلكو حلمولحلسكوب طاتحلمثو حلذكوكحل،حلن نحلمواتحلنهواحلعبوىحلذكوكحلنكو حل
حل.حلسهللحلعلنط حلل حلسنع حلأكشحلمبكحلأعادنن حلسحللربهتحلنأؤن ان حلسحلن بت حلنأ   ضدننحلك حل رحلأنع 

عوولحلنطوو حلأعطوواهتحلسهللحلاوواساحلأ لعوو حلأكووشحلسووذالبحلأ حلنموولحلأذنحلم  ووناحلأدأووبحللوواككحلنطوو حلسهللحل
حل.حلنأ لع حلأكشحلابأقحلنأبخ حلسحلسضاع  حلأ لع حلأكشحلم ىحلملحلأميتحل ىلحلسجلنه

أسوذبحلأ حل حل كو حل  حلسهللحلاوبىحلعبالو حلسونع حلأكوشحلمبوكحلنسسو  ضدنسحل:حلأ حلن نحلس ؤذنحل ذسحللاوحل
حل.حلك حلنكانحلأامحلسكرالامهحلسحل  حلسكعدشحل رحلأضدلحلسهللحلملحل  ااحلسنالوق

حل.حلأسذبحلأنحلممبسحل ساوحلسهللحلأ   ضدحلك حلأ لعانحلأكشحلمبك:حلنبحللاك حلنع
نملحل افلحلعبىحلسك وشحلس نوحلنسك  نورلحلس نىلحل حلأوؤذيحلم وبماحلأعطواهتحلسهللحلمولحلس طودحلمواحل

حل.حلأعطوحلس ؤذن حلسحلسكبنالاحلنس خدل
حل
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دحلسهللحلأ حلملحلنتاىلحلعدسفهحللامحلأيتحلأامحلسكرالامهحلنأوبسهتحلم باك وانحل ىلحلعنرو حل،حلفو نحللوامحلفوالذمحللولم
حل.حلعلنط حلأ بر حلسهللحلن نحلكانحل ا احلها حلل حلسحلنا حلطذنمحلنلتئحلس  ر

 حلحتردنسحلسوالتاحلمولحلسكشودحلن نحلاو دحلسحلأعالون محلن حلت و  ثدنسحلسوالتاحلمولحلسكوانااحل:حلحل9نلاوحل
حل.حلن نحلكربحلسحلأعالن محل،حلف ن حل حلكنرحلملحلس س  ضا حلن حلا رحلملحلس ادس 

حلحل؟للحل أبحلعلحل اوحلهاسحلسنبأ سلكتحلسن  حل[حلنلبحل:حل]حللاوحلسعال حلللحلنسلبحل
أنوو حلاوولحلحل: ووباينحلطعضوودحللوولحلممووبحللوولحلعبوووحللوولحلسن وو حللوولحلعبوووحللوولحلأ حل اكوو حل:حلفروواوحل

حل.حل7خطحلعبوحلسللحلأ حل اك حلحل9هاسحلسنبأ حلملحلسك  ااحلسكايحلهاحل مالةحل ساوحلسهللحل
 الفصل الثالث

 ( 7لنلي  9في وصيا الكوي  )
أنو حلحل9عولحلسكنو حلحل:أ حل اكو حلحلعلحلطعضودحللولحلمموبحل،حلعولحلألالو حل،حلعولحلطوبهتحل،حلعولحلعبووحللول

حل.حلأاحلعبوحلسناالكحللااالهحلفا ض ذاحلفبلحلتلسوحل رحلماحل ض تحلنااليت:حللاوحل
موولحلك وومحلغال وواحلنهوواحلأرووب حلعبووىحل ملوواو حلأعرنوو حلسهللحلأووامحلسكرالامووهحليمنوواحلن ميانوواحلجووبحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حل عم 
حل.حلملحلملحلي لحلناال  حلعنبحلمات حلكانحلنر احلسحلمدنت حلنملحل بكحلسكشضاعه:حلأاحلعبوحل
حل.حلأفل حلسجلذادحلملحلأانححل حلأذمحلل بمحلأ ب:حلحلأاحلعبو
حل.حلملحلخا حلسكناسحلك ان حلفذاحلملحلأه حلسكنا :حلأاحلعبوحل
حل.حلسدحلسكناسحلملحلأكدم حلسكناسحلستراةحلسدهت:حلأاحلعبوحل
حل.حلنسدحلملحلذككحلملحللايفحليخدت حللبنالاهتحلغرهت.حلسدحلسكناسحلملحللايفحليخدت حللبنالاهت:حلأاحلعبوحل
حل.حلنحلكاذلاحلملحلأن حلسضاعيتملحلملحلأرن حلسكعا حلملحلم ن  حلاادلاحلكانحلأ:حلأاحلعبوحل
حل.حل نحلسهللحلعلنط حلأ  حلسك ااحلسحلسك الححلنأل ئحلسك بقحلسحلسكض اد:حلأاحلعبوحل
ك وورحل:حلحل7موولحلتوودكحلسنموودحلك وورحلسهللحلسووراهتحلسهللحلموولحلسكد الووقحلس   ووامحل،حلفروواوحلعبوووحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلنعمحل،حلنسهللحلملحلتدكذاحلاالانهحلكنض  حلأش دهتحلسهللحلعبىحلذكك:حللاوحل!حل؟سهلل
أووواعبوحلسوووا احلسنمووودحل حلأرنووو حلسهللحلعلنطووو حلاوووالت حل.حلدحلكعالوووبحلناووولسوووا احلسنمووو:حلأووواحلعبووووحل

حل.حلأ لع حلأاماحل،حلف نحلماتحلسحلس  لع حلماتحلكافدس
حل(حلحل35م ا محلس خالقحلوحل)حل

حل
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حل.حلك حلم  دحل دسمحلنماحلأس دحلكثرلحلفاجلدعهحلمن حل دسم:حلأاحلعبوحل
حل.حلطعبتحلسكانااحلكبذاحلسحللالتحلنطع حلمض ا ذاحلسداحلسنمد:حلأاحلعبوحل
حل.حلبىحلسا احلسنمدحلساعهحل حلأعد حلفالذاحل ل حلعلنط أليتحلع:حلأاحلعبوحل
حل.حل نحل  سكهحلسجلناوحلسكدنسسوحلأهانحلملحل  سكهحلمبكحلمؤط حلملحلتنرصحلأأام :حلأاحلعبوحل
موولحلملحلتن ضوولحللبأنوو حلندنالوواهتحلفووالحلخوورحلكووكحلسحلعاك وو  حل،حلنموولحلملحلأاطوو حلكووكحلفووالحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلتاط حلك حلن حلكدسمه
نلوا حلعنوبحلسهللسهولحل،حلناوربحلعنوبحلسكونالةحل:حلأنن ووحلأنحلأ وانحلسحلس وؤملحلمثوانحلخ واوحل:حلأاحلعبوحل

نسووووو دحلعنوووووبحلسكدخووووواةحل،حلنلنوووووايفحلمووووواحل  لووووو حلسهللحلعلنطووووو حل،حلن حلأ بووووومحلس عوووووبسةحل،حلن حلأ حامووووو حلعبوووووىحل
حل.حلس ابلاةحل،حللبن حلمن حلسحلتع حل،حلنسكناسحلمن حلسحل س ه

 موامحلعوادوحل،حلننسكوبحلكاكوبهتحل،حلنسكدطو حلأوبعاحل خالو حلل ذودحل:حلأ لعهحل حلتددحلهلمحلدعالحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلنعليتحلنطاليلحل ن  دنحلككحلنكاحللعبحل  :حلنس  بامحل،حلأراوحلسهللحلعلنط حلحلسك ال حل،

سكاسه حل ىلحلماوبلحلملحلأوبيفحل كالذواحلنس  ولمدحل:حلمثانالهحل نحلسهالناسحلفالحلأباماسحل  حلأنض ذمحل:حلأاحلعبوحل
عبىحل احلسكنالتحل،حلن اك حلسنرحلمولحلأعبسوو حل،حلن اكو حلسكضلو حلمولحلسكبتوامحل،حلنسكوبسخ حللو حل انو حلسحل

 حل،حلنس  وووو  شحللاك وووووبطانحل،حلنسجلوووواكئحلسحلعبوووووئحلكووووالئحلكووووو حلللهوووو حل،حلنس رنووووو حلسوووودحلملحلأووووبخالهتحلفالووووو
حل.حللانبأ حلعبىحلملحل حلأ ملحلمن 

حل.حل دمحلسهللحلسجلنهحلعبىحلك حلفا لحللايحل حلأنايلحلماحللاوحلن حلماحللال حلك :حلأاحلعبوحل
حل.حل ا حل لحل اوحلعمدهتحلن  لحلعمب :حلأاحلعبوحل
سكلوجدحل:حل أاكحلنخ وب  حل حل لححلفالاه حلفامكحل،حلن حلت ااحلفالاه حلنا كحل،حلنحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلنسك   حل،حلف نكحل نحليجدتحلملحلت ربحلعبىحل قحلن نحلك بتحلملحلتؤدحل را
ك وو حلذنوو حلتالووهحل  حلسوواةحلسنبووقحل،حلفوو نحلاووا ن حلكبموواحلخووداحلموولحلذنوو حلدخوو حلسحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلذن 
 طو حلأ  ونتحل كالو حلف افولكحللا   وانحل سواةلحلن طو حل:حلأ لعهحلأسديفحلسووةحلعرالوهحل:حلأاحلعبوحل

كحل،حلن طوو حلعاهبتوو حلعبووىحلأموودحلفافالووتحلكوو حلنغووب حللووكحل،حلن طوو حلناوو حل حلتن وووحلعبالوو حلنهوواحلأن وووحلعبالوو
حل.حللدسل  حلفرطعاهت

حل.حلملحلسس اىلحلعبال حلسكلجدحل  بتحلعن حلسكدس ه:حلأاحلعبوحل
حلأ للحلمنذاحل:حل ان احلعشدلحلخ بهحلأنن وحلكبدط حلس  بمحلأنحلأ عبمذاحلعبىحلس اوبلحل:حلأاحلعبوحل

حل
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هحلمووواحلألكووو حلنسك  ووومالهحلنسكشووو دحلفدألوووهحلنأ لووولحلمنذووواحلسووونهحلنأ لووولحلمنذووواحلأداحل،حلفلمووواحلسكضدألوووهحلفا عدفووو
نأماحلسك نهحلفاجلباسحلعبىحلسكدط حلسكال د حلنس ك حللثالثحلأاواللحلنأنحلألكو حلسواحلأبالو حلنموصحل.حلنسكديا
حل.حلنأماحلس داحلف   رحلسكبرمهحلنس ل حلسكشبأبحلنلبهحلسكن دحلسحلنطاهتحلسكناسحلنغ  حلسكالبأل.حلس االل

فلوووهحلنطعووو حل الطاهنووواحلكننوووهحلمووولحلذهووو حلنكننوووهحلمووولحل:حلخبوووقحلسهللحلسجلنوووهحلمووولحلكنن ووو حل:حلأووواحلعبووووحل
ت بمووحل:حلسكالالاتحلنسرضذاحلسكللدطبحلن  اةهاحلسكبؤكؤحلنتدسفاحلسكلعضدسنحلنس  وكحلس ذفودحل،حل حللواوحلهلواحل

نعوووليتحل:حل حل كووو حل  حلسهللحلسنووووحلسكرالوووامحللوووبحلسوووعبحلمووولحلأوووبخبينحل،حلفرووواوحلسهللحلطووو حلطالكووو حل:حل،حلفراكوووتحل
ننوواشحلن حلعشووا حلن حلحلنطوواليلحل حلأووبخبذاحلمووبملحلمخوودحلن حل ووامحلن حلدأوواثحلن حلسوود وحلن حلةنوو حلن 

حل.حللا لحل  محلن حللب ي
سكر واوحلنسك وا دحلنسكوبأاثحلننواكححلس ودألحل:حلكضدحللاهللحلسكع المحلملحلهاهتحلس مهحلعشدلحل:حلأاحلعبوحل

 دسمواحلسحلدلدهواحلننوواكححلسكنذالموهحلنمولحلن ووححلذستحلمودمحلنسك وواعوحلسحلسكض نوهحلنلواولحلسك ووالححلمولحلأهوو حل
حل.حلسنداحلنمانلحلسكلكالحلنملحلنطبحلسعهحلفماتحلنملحلي،

سحلعوودسحلأنحلخوودسحلأنحلعوواس حلأنحلنكووا حلأنحل كووا حلفوواكعدسحل:حل حلنكالمووهحل  حلسحلمخووئحل:حلوحلأوواحلعبوو
حل.حلنسكاكا حلسحلسدسةحلسكبس .حلنسكعاس حلسن ان.حلنسندسحلسكنضاسحللاكاكب.حلسك لنأ،

حل.حلنسكلكا حلسكدط حلأربمحلملحلم ه
مدمووهحل عواشحل،حلأنحلتوولندحل عووادحل،حل:حل حلأنن ووحلكبعالوو حلأنحلأ وانحل اعنوواحل  حلسحلاوالثحل:حلأواحلعبوووحل

حل.حلالحلسحلغرحلمدمأنحلك
أنحلتعضواحلعمولحل بموكحل،حلنت وو حل:حلاالاوهحلمولحلم وا محلس خووالقحلسحلسكوبنالاحلنس خودلحل:حلأواحلعبووحل

حل.حلملحللطعكحل،حلنحتبمحلعملحلطذ حلعبالك
سوونالكحللنوو حلهدمووكحل،حلناووح كحللنوو حلسوورمكحل،حلنغنوواكحل:حللوواد حللوول للحللنوو حلأ لوولحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حللن حلفردكحل،حلن الاتكحللن حلماتك
عنوو حلسحلسك وواللحل،حلنس وولحلسحلسك ووبلهحل،حلن تالووانحلس  وواطبحلكوودهتحلسهللحلعلنطوو حل موويتحلسك:حلأواحلعبوووحل

.حلطننواحل،حلنسكلووحكحللوو حلسكرنووا حل،حلنسك طبوولحلسحلسكووبن حل،حلنسكن ودحل ىلحلفووداحلسكن وواةحل،حل نوو حلأووا ثحلسكعمووى
نكودهتحل.حلنكودهتحلسكنوامحللو حلسكعشواةألحل،حل نو حليودمحلسكود ق.حلنكدهتحلسك المحلعنبحلسجلموايفحل،حل نو حلأوا ثحلسنودس

نكودهتحل.حلدهتحلدخاوحلس هنا حل  حلمتل حل،حلف نحلفالذواحلسو اناحلمولحلس الو وهنك.حلسك   حلحتتحلسك ماةحل  حلمتل 
حلنكدهتحلسك المحل.حلدخاوحلسنمامحل  حلمتل 

حل
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نكودهتحلسكنوامحلفواقحلسوطححل.حلنكدهتحل كااحلسكنحودحلسحلنلوتحلهالجانو .حلل حلس ذسنحلنس لامهحلسحلااللحلسك بسل
نحلأنووامحلنكوودهتحلأ.حلموولحلنووامحلعبووىحلسووطححلغوورحلمجوودحلفرووبحللدوووتحلمنوو حلسكامووه:حلحل6كووالئحلمحجوودحل،حلنلوواوحل
فو نحلفعو حلنخوداحلسكاكوبحلعوانماحل.حلنكودهتحلأنحلأ شووحلسكدطو حلسمدأتو حلنهووحل واوئ.حلسكدط حلسحللالوتحلن وبهت

نكودهتحلأنحلأ بومحلسكدطو حلعوانماحل  حلأنحلأ وانحللالنو حلنلالنو حللوب حلذ سيفحل.حلأنحلل حللدصحلفالحلأباملحل  حلنض و 
   و حلنكودهتحلأنحلأوليتحلسكدطو حلأهبو حلنلوبحل  و بمحل ورحلأ.حلفدحلملحلسسوانمحلفودس كحلمولحلس سوب:حلحل9،حلنلاوحل

نكودهتحلسكنواوحلعبوىحلسوطحلهنودحل.حلملحلس   المحل،حلف نحلفع حلذككحلنخداحلسكاكبحلعناناحلفالحلأبواملحل  حلنض و 
.حلنكوودهتحلأنحلأن عوو حلسكدطوو حلنهوواحللوواوم.حلنكوودهتحلأنحليووبثحلسكدطوو حلحتووتحلسووجدلحلأنحللبووهحللووبحلأمثوودت.حلطووا 

حل.حلنكدهتحلأنحلأبخ حلسكدط حللال احلم بماحل  حلملحلسك دسا
حل.حليفهحلسن  حلس ف  ا :حلأاحلعبوحل
نموولحلملحلخيووشحلسهللحلأخافوو حلسهللحلموولحلحل.حلموواحلخووا حلسهللحلعلنطوو حلأخووا حلمنوو حلكوو حلسوووةحل:أوواحلعبوووحل

حل.حلك حلسوة
سكعنوووبحلس لوووقحل ووورحلأدطووولحل ىلحلموووا هتحل،حلنسكناسوووللحل:حلمثانالوووهحل حلترنووو حلمووونذمحلسك ووواللحل:حلأووواحلعبووووحل

ن نطذاحلعبالذاحلساخطحل،حلنمانلحلسكلكالحل،حلنتا كحلسكاياةحل،حلنسجلا أهحلس ب كهحلت وبوحلل ورحلمخوا حل،حلن موامحل
حل.حلمحلنهمحلك حلكا هانحل،حلنسك  دسنحل،حلنسكلل حلنهاحلسكايحلأبسفلحلسكناوحلنسك اوطلامحلأ بوحلف

مولحلين حلسكال والمحل،حلن  ومحلسكلووعالشحل،حل:حلأ لولحلمولحلكولحلفالو حللوو حلسهللحلكو حللال واحلسحلسجلنوهحل:حلأواحلعبووحل
حل.حلنأسضقحلعبىحلنسكبأ حل،حلن فقحلممباك 

سفورتمحلحلمولحلأنىفحلسهللحلموا:حلاالثحلملحلكروحلسهللحلعلنط حلفلحلفذواحلمولحلأفلو حلسكنواسحل:حلأاحلعبوحل
عبال حلفذاحلمولحلأعنوبحلسكنواسحل،حلنمولحلن يفحلعولحلموا محلسهللحلفذواحلمولحلأن يفحلسكنواسحل،حلنمولحللنولحلمواحل  لو حلسهللحل

حل.حلفذاحلملحلأغ حلسكناس
سكاسسووالحلكووال حلماكوو حل،حلن ن ووا حلسكنوواسحل:حلاووالثحل حلأطالرذوواحلأ ووبحلموولحلهوواهتحلس مووهحل:حلأوواحلعبوووحل

ن حل كووو حل  حلسهللحلنسهللحلحلمووولحلنض ووو حل،حلنذكووودهتحلسهللحلعبوووىحلكووو حل ووواوحل،حلنكوووالئحلهووواحلسووونحانحلسهللحلنسنموووبحلهلل
حل.حلأكربحل،حلنك لحل ذسحلن دحلعبىحلماحليدمحلعبال حلخا حلسهللحلعلنط حلعنبهتحلنتدك 

ناالاوهحل حلأن  وضانحل.حلسك وضبهحل،حلنأهبوكحل،حلنخادموك:حلاالاهحل نحلأن ض ذمحل بماكحل:حلأاحلعبوحل
حل.حل دحلملحلعنبحل،حلنعاملحلملحلطاه حل،حلنلايحلملحليعالش:حلملحلاالاهحل

حلرالرهحلس ميانحلنألاساحلسجلنهحلمض حهحلسنعهحلملحلكلحلفال حلفربحلسس  م حل :حلأاحلعبوحل
حل
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مووولحلأسوون حلنيووواةهتحل،حلنأ  وولحلاوووالت حل،حلنأد حل كووالحلماكووو حل،حلنكووشحلغلووون حل،حلنسووجلحلك وووان حل،حل:حلكوو حل
حل.حلنسس  ضدحلكانن حل،حلنأد حلسكن الحهحل ه حللال  

يكووو حل سدهتحلن وووبهتحل،حلن سكووو حلسكضووواللحلن وووبهتحل،حلنسكنووواومحلسحللالوووتحل:حلكعووولحلسهللحلاالاوووهحل:حلأووواحلعبووووحل
حل.حلن بهت

سك  وواطحللوو حلسكرنووا حل،حلنس شوووحلسحلخووشحلنس ووبحل،حل:حلموونذلحلسجلنووانحلحلاالاووهحلأ  ووا :حلأوواحلعبوووحل
حل.حلنسكدط حلأنامحلن بهت
س  الووووووبلحلسحلسنووووووداحل،حلنعووووووبتكحل نط ووووووكحل،حل:حلاووووووالثحلي وووووولحلفووووووالذلحلسك ووووووااحل:حلأووووواحلعبووووووىحل

عاك وووهحلس نووواسوحل،حلنعاك وووهحلس غنالووواةحل،حل:حلناالاوووهحلعاك ووو ذمحل الوووتحلسكربووو حل.حلنس اوووالححللووو حلسكنووواس
حل.حلنسنبأ حلملحلسكن اة

س نضاقحلملحلس ع ا حل،حلن ن افكحلسكنواسحلمولحلنض وكحل:حلثحلملحل راوقحلس ميانحلاال:حلأاحلعبوحل
حل.حل،حلنلاوحلسكعبمحلكبم عبم

ن يفحليجوولهتحلعوولحلمعااوووحلسهللحلعلنطوو حل،حل:حلاووالثحلموولحلملحلت وولحلفالوو حلملحلأوو محلعمبوو حل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلنخبقحلأبس يحلل حلسكناسحل،حلن بمحلأددحلل حلطذ حلسجلاه 

اسنحل،حلنتضطوورحلسك وواومحل،حلنسك ذجووبحلكروواةحلس خوو:حلاووالثحلفد وواتحلكبمووؤملحلسحلسكووبنالاحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلملحليخدحلسكبال 
حل.حلسن بحلنسندصحلنسك رب:حلأهناكحلعلحلاالثحلخ اوحل:حلأاحلعبوحل
اوادحلسكعو حل،حلنل والحلسكربو حل،حلنلعوبحلس مو حل،حلن و حل:حلأ لولحلخ واوحلمولحلسكشوراةحل:حلأاحلعبووحل

حل.حلسكنراة
فلموووواحل.حلاووووالثحلد طوووواتحلناووووالثحلكضووووا ستحلناووووالثحلمذب وووواتحلناووووالثحلمنجالووووات:حلأوووواحلعبوووووحل

سنالحلسكاياةحلسحلسك ربستحل،حلنسن  ا حلسك اللحللعبحلسك واللحل،حلنس شووحللاكبالو حلنسكنذوا حل ىلحلسكب طاتحلف 
نأمووواحل.حلنأمووواحلسك ضوووا ستحلف فشووواةحلسك وووالمحلن  عوووامحلسكطعوووامحلنسك ذجوووبحللاكبالووو حلنسكنووواسحلنالوووام.حلسجلماعوووات

نأمواحلس نجالواتحلف وا حلسهللحلسحلسك ودحل،حل.حلس ذب اتحلفشوححلمطوايفحلنهوا حلم نولحلن عجوااحلس ودةحللنض و 
حل.حلنسكر بحلسحلسك  حلنسكضردحل،حلنكبمهحلسكعبوحلسحلسكدياحلنسك  طنسكعالنالهحل

حل.حل حل يايفحللعبحلفطامحلن حلأ محللعبحل   الم:حلأاحلعبوحل
حلحل.سدحلمالالحلعبحلمدألا.حلسدحلسنهحلا حل اك.حلسدحلسن  حللدحلنسكبأك:حلأاحلعبوحل

حل
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حل.حلسدحلأ لعهحلأمالاوحل  حلأخاحلسحلسهلل.حلسدحلاالاهحلأمالاوحلأط حلدعال.حلسدحلمالب حلساللحلطنا ل
حل.حلسدحلس هحلأمالاوحلسن دحلس  بامحل،حلنعبالكحللا س  ضا .حلاوحلأغ حلس بذا سدحلمخ هحلأمال
نكبم  بوشحلاوالثحلعالمواتحل.حلسك واللحلنسكلكوالحلنسك والام:حلكبموؤملحلاوالثحلعالمواتحل:حلأاحلعبوحل

أرذودحلمولحل:حلنكب واملحلاوالثحلعالمواتحل.حلأ مبقحل ذسحل لدحل،حلنأ  ااحل ذسحلغااحل،حلنأشمتحللا  والنه:حل
أنشوطحل ذسحلكوانحل:حلنكبمدسوووحلاوالثحلعالمواتحل.حل واهدحلسك بموهدنن حللاك بنهحل،حلنملحلفالو حللا ع والهحل،حلنأ

نكبمنوافقحلاوالثحلعالمواتحل.حلعنبحلسكناسحل،حلنأ   حل ذسحلكانحلن بهتحل،حلني حلأنحليموبحلسحلاالولحلأموا هت
حل.حل ذسحل بثحلكااحل،حلن ذسحلنعبحلخبشحل،حلن ذسحلسو ملحلخان:حل

،حلأكو حلسك ضواححلسنوامئحل،حلنأكو حلسك للودلحل،حلنسجلووحل:حلت وعهحلأسوالاةحلتوا ثحلسكن والانحل:حلأاحلعبووحل
نسووؤ حلسكضووا حل،حلنلوودسةلحلك الووهحلسكرنووا حل،حلنس شوووحللوو حلسموودأت حل،حلن وودححلسكرمبووهحل،حلنسنجامووهحلسحلسكنروودلحل،حل

حل.حلنسكناوحلسحلس اةحلسكدسكب
حل.حلدس حللا سةحل،حلنطا أهحل  ناةحل،حلنفدسحللناة:حلسكعاللحلسحلاالاهحل:حلأاحلعبوحل
فواقحلس خالوا حلنسهللحلكواحلأنحلس  اسيولحلسحللعودحللتودحلكنعو حلسهللحلعلنطو حل كالو حل يواحلتدفعو حل:حلأاحلعبووحل
حل.حلسحلدنكهحلس سدس 
.حلنموولحلمنوولحلأطوورسحلأطوودهتحلفعبالوو حلكعنووهحلسهلل.حلموولحلسن مووىحل ىلحلغوورحلماسكالوو حلفعبالوو حلكعنووهحلسهلل:حلأوواحلعبوووحل

لواوحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلنمواحلذكوكحلسنوبث:حلنملحلأ بثحل وبااحلأنحلين حلموبااحلفعبمو حلكعنوهحلسهللحل،حلفرالو حل
حل.حلسكر  :حل

نس  ووبمحلموولحلسووبمحلس  ووبمانحل.حلدموواوذمس ووؤملحلموولحليمنوو حلس  ووبمانحلعبووىحلأموواسهلمحلنحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلنس ذاطدحلملحلهجدحلسك التات.حلملحلأبهتحلنك ان 
حل.حلأناقحلعد حلس ميانحلسن حلسحلسهللحلنسكن ئحلسحلسهلل:حلأاحلعبوحل
نمووواحلتبوووكحل:حلحل7مووولحلأ وووايفحلسمدأتووو حلأكنووو حلسهللحلعبوووىحلنطذووو حلسحلسكنوووا حل،حلفرووواوحلعبووووحل:حلأووواحلعبووووحل

دسوووواتحلنسكناوحوووواتحلنكوووونئحلسكثالووووااحلأوووولذنحلهلوووواحلسحلسكوووواهااحل ىلحلسنماموووواتحلنسكع:حلحل9لوووواوحلحل؟سكطاعووووه
حل.حلسكدلاق

 نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحللبحلأذه حللا سالمحللالحلسجلاهبالهحلنتضواخدهمحللذلواوذمحلأ حل نحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلسكناسحلملحليدمحلنيدمحلملحلتدساحل،حلنأكدمذمحلعنبحلسهللحلأتراهم

حلملحلسك حتحلمثلحلس ال هحل،حلنمثلحلسك ب حل،حلنمثلحلسنمدحل،حلنمذدحلسكلسنالهحل،حل:حلأاحلعبوحل
حل
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حل.حللحلسحلسن محل،حلنأطدحلسك اهلنسكدساحل
موولحلتعبوومحلعبموواحلكالمووا يحللوو حلسك ووضذاةحلأنحلجووادوحللوو حلسكعبموواةحلأنحلكالووبعاحلسكنوواسحل ىلحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلنض  حلفذاحلملحلأه حلسكنا 
حل.حلماحللبم:حلماحلخبشحل،حلنلاكتحلس الو هحل:حل ذسحلماتحلسكعنبحللاوحلسكناسحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلسكبنالاحلسجلحلس ؤملحلنطنهحلسك افد:حلأاحلعبوحل
حل.حلضجللحل س بحلكبمؤملحلن  دلحلكب افدماتحلسك:حلأاحلعبوحل
حل.حلأن ىحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل ىلحلسكبنالاحلأخبموحلملحلخبمينحل،حلنأتع حلملحلخبمك:حلأاحلعبوحل
 نحلسكووبنالاحلكوواحلعووبكتحلعنووبسهللحلعلنطوو حلطنوواححللعايووهحل وواحلسوورىحلسك ووافدحلمنذوواحلسوودلهحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلملحلماة
أنو حلملحلأعوطحلمولحلسكوبنالاحلحلمواحلأ وبحلمولحلس نكو حلنس خودألحل  حلنهواحلأ مو حلأوامحلسكرالاموه:حلأاحلعبوحل

حل.حل  حللات 
حل.حلسدحلسكناسحلملحلسأمحلسهللحلسحلللاو :حلأاحلعبوحل
أنووو حلس وووؤملحلس ووودأئحلت ووونالححل،حلناوووالا  حلأبالووو حل،حلننامووو حلعبوووىحلسكضووودسشحلعنوووادلحل،حل:حلأووواحلعبووووحل

حل.حلنتربن حلملحلطن حل ىلحلطن حلطذادحلسحلسنال حلسهللحل،حلف نحلعاسحلميشوحلسحلسكناسحلنماحلعبال حلذن 
حل.حلكرنبتحل،حلنكاحلدعالتحل ىلحلذ سيفحل  ننتحلكاحلأهبيحل يلحلكدسيف:حلأاحلعبوحل
كووالئحلعبووىحلسكن وواةحلاعووهحلن حلااعووهحل،حلن حلأذسنحلن حل لامووهحل،حلن حلعالووادلحلموودأئحلن حل:حلأوواحلعبوووحل

ستنايفحلطنا لحل،حلن حلهدنكهحلل حلسك ضاحلنس دلحل،حلن حلسس المحلسنجدحل،حلن حل بقحل،حلن حلتوايلحلسكرلواةحل،حلن حل
ذووودحللاك بنالوووهحل،حلن حلتروووالمحلعنوووبحللوووربحل،حلن حلت وووملحلأنحلت  شوووا حل،حلن حلتوووالححل  حلعنوووبحلسكلووودن لحل،حلن حلف

سنطنهحل،حلن حلت اسىلحلسك لنأ،حل،حلن حلختداحلملحللالتحل نطذاحل  حلل ذن حلف نحلخدطوتحلل ورحل ذنو حلكعنذواحلسهللحل
نطربأ حلنمال اوال حل،حلن حلتعطوحلملحللالتحل نطذاحلسالتاحل  حلل ذنو حل،حلن حلتنالوتحلن نطذواحلعبالذواحلسواخطحل

حل.حلن نحلكانحل ا احلهلا
دأوانحلنكناسو حلسنالواةحل،حلن أن و حلسكافواةحل،حلنمدنتو حلسكعمو حلسك واحلحل،حلنعموادهتحلس سوالمحلع:حلأاحلعبوحل

حل.حلنك  حلسوةحلأساسحلنأساسحلس سالمحل نناحلأه حلسكنالت.حلسكا يف
حل.حلساةحلسنبقحلسؤمحل،حلن اعهحلس دألحلنبسمه:حلأاحلعبوحل

حل
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حل.حل نحلكانحلسكشؤمحلسحلسوةحلفضوحلك انحلس دأل:حلأاحلعبوحل
حل.حل احلس  ضضانحل،حلنهبكحلس ثربان:حلأاحلعبوحل

حل.حلملحلكااحلعبوحلم عمبسحلفبال ناأحلمرعبهتحلملحلسكنا :حلعبوحلأاحل
حل.حلسكبنانحلنسك اسكحلنلدسةلحلسكردين:حلاالاهحلألدنحلسحلسنضلحلنأاهوحلسكنب محل:حلأاحلعبوحل
سك اسكحلملحلسك نهحلنمطذدحلكبضمحلنجباحلسكن دحل،حلنأديوحلسكدالحل،حلنأنوالئحلس سونانحل:حلأاحلعبوحل

نب محل،حلنألأبحلسحلسنضلحل،حلنألواعشحل،حلنأاه حللاكن دحل،حلنأشبحلسكبثهحل،حلنأشذوحلسكطعامحلنأاه حللاك
حل.حلسن ناتحل،حلنأضدححلل حلس الو ه

نوووامحلس ننالووواةحلعبوووىحلألضالووو ذمحل،حلننوووامحلس وووؤمن حلعبوووىحلأميووواهنمحل،حلننوووامحل:حلسكنوووامحلأ لعوووهحل:حلأووواحلعبووووحل
حل.حلسك ضا حلنس نافر حلعبىحلأأ ا همحل،حلننامحلسكشالا  حلعبىحلنطاهذم

 حلنطعو حلذ أويتحلمولحلاوبنكحل،حلمواحللعو حلسهللحلعلنطو حلننالواحل  حلنطعو حلذ أ و حلمولحلاوبن:حلأاحلعبوحل
حل.حلنكا كحلماحلكانتحليلحلذ أه

 موامحلأع ووحلسهللحلعلنطو حلنأطوايفحلأمودهتحل،حلن نطوهحليض ذواحل:حلأ لعهحلملحللاسامحلسك ذدحل:حلأاحلعبوحل
حل.حل نطذاحلنهوحلختان حل،حلنفردحل حلجبحلاا ن حلمبسنأاحل،حلنطا حلساةحلسحلدس حلس رام

لنطو حلكو حلسحلس سوالمحل نحلعنبحلس طبو حلسولحلسحلسجلاهبالوهحلمخوئحلسونلحلأطدسهواحلسهللحلع:حلأاحلعبوحل
.حلن حلتن حواسحلمواحلن وححليلوامكمحلمولحلسكن واة:حل دمحلن اةحلس لاةحلعبىحلس لنواةحل،حلفولنلوحلسهللحلعولحلنطو حل:حل

نسعبموواسحلأ وواحلغنموو محلموولحلسوووةحل:حلننطووبحلكنوولسحلفوولخداحلمنوو حلسنمووئحلنت ووبقحللوو حل،حلفوولنلوحلسهللحلعلنطوو حل
أطعبو محلسوراأهحل:حلا كحلنتعواىلحلن احل ضدحل ملمحل اهاحلسراأهحلسنااحل،حلفلنلوحلسهللحلتنو.حلفلنحلهللحلمخ  حلس أه

نسولحلسحلسكر و حلماووهحلمولحلس لو حل،حل.حلسنااحلنعما لحلس  جبحلسندسمحلكملحليملحللواهللحلنسكالوامحلس خودحلس أوه
نملحلأ ولحلكبطواس حلعوبدحلعنوبحللودألحلف ولحلهلومحلعنوبحلس طبو حل.حلفلطد حلسهللحلعلنط حلذككحلسحلس سوالم

حل.حلسنعهحلأساسطحل،حلفلطد حلسهللحلعلنط حلذككحلسحلس سالم
نووبحلس طبوو حلكووانحل حلأ  ر وومحللووا   محل،حلن حلأعنووبحلس اوونامحل،حلن حلألكوو حلموواحل نحلع:حلأوواحلعبوووحل

حل.حل7أناحلعبىحلدألحلأ حل لدسهالمحل:حلذلححلعبىحلسكن  حلنأراوحل
أعج حلسكناسحل مياناحلنأع مذمحلأرالناحللوامحلأ انوانحلسحليخودحلسكلموانحلملحلأبحرواسحلسكنو حل:حلأاحلعبوحل

حل.حلن ج حلعنذمحلسنجهحلفذمناسحلل اسدحلعبىحللالام
حل.حلسس مايفحلسكبذاحل،حلن ب حلسك البحل،حلن تالانحللااحلسك بطان:حلحلسكرب حلاالثحلأر  :حلأاحلعبوحل

حل
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ن حلت و حلسحلذستحلسجلواللحل.حلن حلتلكو حلنمو .حل حلت  حلسحلطبوبحلمواحل حلتشوداحلكننو :حلأاحلعبوحل
حل.حلن حلسحلذستحلسك الا حلن حلسحليجنان

نمولحلسكطورحل.حلنمولحلسك ومكحلمواحلكوانحلكو حللشوا .حلكو حلمولحلسكنوالئحلمواحلسخ بوشحل دفواهت:حلأاحلعبوحل
حل.حلنك حلملحل رحلس اةحلماحلكانتحلك حللان هحلأنحلاال اله.حلكحلمن حلماحلاشماحلد حل،حلنستدحل
حل.حلك حلذيحلنااحلملحلسك نايفحلنةب حلملحلسكطرحلفحدسمحلأكب :حلأاحلعبوحل
حل.حل حلترطلحلسحل دحلن حلكنل:حلأاحلعبوحل
ن حلميوووو حلسحل.حلن حلسووووضاعهحلسحل ووووب.حلن حل ووووبحلسحلسك عوووودم.حلكووووالئحلعبووووىحل سنحلعروووود:حلأوووواحلعبوووووحل

ن حلاوومتحل.حل،حلن حل موودألحلموولحل نطذوواحل،حلن حلكبعنووبحلموولحلمووا هتن حلميوو حلكاكووبحلموولحلنسكووبهتحل.حللطعالووهحل  ووم
حل.حلن حلنااوحلسحلاالامحلن حلتعداحللعبحلهجدل.حلأامحل ىلحلسكبال 

حل.حل حلأر  حلنسكبحللاكبهت:حلأاحلعبوحل
حل.حل حلأرن حلسهللحلعلنط حلدعاةحللب حلساهت:حلأاحلعبوحل
حل.حلنامحلسكعاملحلأفل حلملحلعنادلحلسكعالبحلسجلاه :حلأاحلعبوحل
حل.حلحلأفل حلملحلأكشحل كعهحلأ بالذاحلسكعالب كع انحلأ بالذماحلسكعامل:حلأاحلعبوحل
.حلن حلأ وامحلسكعنوبحلتطاعواحل  حللو ذنحلموا هت.حل حلت وامحلس ودألحلتطاعواحل  حللو ذنحل نطذوا:حلأاحلعبوحل

حل.حلن حلأ امحلسكلالشحلتطاعاحل  حلل ذنحلاا ن 
حل.حلناامحلسكاااوحل دسم.حلاامحلأامحلسكضطدحلناامحلأامحلس يحىحل دسم:حلأاحلعبوحل

حل.حلناامحلسكبهدحل دسم.حلسمناامحلنا حلس ع الهحل دحل.حلناامحلسك متحل دسم
االثحلمنذاحلسحلسكبنالاحلناالثحلمنذواحلسحلس خودلحل،حلفلمواحلسكويتحل:حلسحلسكلناحلستحلخ اوحل:حلأاحلعبوحل

نأموواحلسكوويتحلسحلس خوودلحلف وواةحلسن ووااحل.حلسحلسكووبنالاحلفالوواه حللاكنذوواةحل،حلنأعجوو حلسكضنوواةحل،حلنأرطوولحلسكوود ق
حل.حلنس طحلسكدالحلنسنبادحلسحلسكنا 

حل.حلأنحلأن ححلسكدط حلأم حلسحللالتحلسهللحلسندسمسكدلاحلسنعانحلطلةسحلأأ دهتحلمث حل:حلأاحلعبوحل
حل.حلد همحل لاحلأع محلعنبسهللحلملحلسنع حل نالهحلكبذاحللاستحلمدمحلسحللالتحلسهللحلسندسم:حلأاحلعبوحل
حل.حلملحلمنلحللرس احلملحل كالحلماك حلفبالئحلمؤملحلن حلم بمحلن حلكدسمهحلك :حلأاحلعبوحل
حتدى إذا  داء حل):حلحلتا كحلسكلكالحلأ لوحلسكدطعهحل ىلحلسكوبنالاحل،حلنذكوكحللواوحلسهللحلعلنطو :حلأاحلعبوحل

حل.حلس أهحل(حلححدهم الموح قاأ رب ار نول
حلنهللحلعبىحل:حلتا كحلسن،حلنهاحلأ  طاللحلكافدحل،حللاوحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل:حلأاحلعبوحل

حل
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حل.حلسكناسحل ،حلسكنالتحلملحلسس طايفحل كال حلسنالالحل،حلنملحلكضدحلف نحلسهللحلغينحلعلحلسكعا  
حل.حلأاحلأنحلن دسنالاملحلسا حللان،حل رحلمياتحللعث حلسهللحلأامحلسكرالامهحلأذاد:حلأاحلعبوحل
حل.حلسك بلهحلتددحلسكرلاةحلسكايحللبحلألدمحل لدسما:حلأاحلعبوحل
حل.حلابهحلسكد محلتلأبحلسحلسكعمد:حلأاحلعبوحل
حل.حلسف  ححلسكطعامحللا بححلنسخ  م حللا بححل،حلف نحلفال حلسضاةحلملحلسان حلنسنع حلدسة:حلأاحلعبوحل

كووووواحللوووووبمتحلس روووووامحلسحملموووووادحلكشوووووضعتحلسحلأ حلنسمووووووحلنعمووووووحل،حلنأ حلكوووووانحليلحلسحل:حلأووووواحلعبووووووحل
حل.حلهبالهسجلا

حل.حل7أناحلسللحلسكالالح حل،حلأناحلدعالحلأ حل لدسهالمحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلأ  لحلسكعر حلماحلسك   حلل حلسجلنهحلن ب حلل حل ياحلسكدال:حلأاحلعبوحل
:حلألنوو حلفللنوو حل،حل حللوواوحلكوو حل:حل نحلأنوحلخبووقحلخبروو حلسهللحلعلنطوو حلسكعروو حل،حلفروواوحلكوو حل:حلأوواحلعبوووحل

نوووكحل،حللوووكحليخووواحلنلوووكحلنعوووليتحلنطووواليلحلمووواحلخبروووتحلخبرووواحلهووواحلأ ووو حل يلحلم:حلأدلووودحلفووولدلدحل،حلفرووواوحل
حل.حلأعطوحلنلكحلأاال حلنلكحلأعال 

حل.حل حلابلهحلنذنحل  محلم اا:حلأاحلعبوحل
د هوومحلسحلسنلوااحلأفلوو حلموولحلأكوشحلد هوومحلأنضووقحلسحلسونال حلسهللحلتعوواىلحل،حلنفالوو حلأ لوولحل:حلأواحلعبوووحل
أطووددحلسكوودأححلموولحلس ذنوو حلنجبوواحلسكن وودحلنأبوو حلسنالاسوومحلنأطالوو حلسكن ذووهحلنأشووبحلسكبثووهحل:حلعشوودحلخ ووبهحل

اسهحلسكشالطانحلنأضدححلل حلس الو هحلنأ  نشدحللو حلس وؤملحلنأ واللحللو حلسك وافدحلنأاه حللاك نانحلنأر حلنس
حل.حل،حلنهاحل أنهحلن ال حل،حلنأ  ح حلمن حلمن دحلنن رحل،حلنهاحللدسةلحلك حلسحللربهت

 حلخرحلسحللاوحل  حلملحلسكضع حلن حلسحلن دحل  حلملحلسنربلحلن حلسحلس واوحل  حلمولحلسجلوادحل:حلأاحلعبوحل
  حلموولحلسكووا يفحلن حلسحلسك ووبلهحل  حلموولحلسكنالووهحلن حلسحلسنالووالحلحلن حلسحلسك ووبقحل  حلموولحلسكافوواةحلن حلسحلسكعضووه

حل.حل  حلملحلسك حهحلن حلسحلسكا لحل  حلملحلس ملحلنسك دن 
سكووووبمحلنس وووواسكرحلنس ثانووووهحلنسكن ووووايفحلنسك ووووبدحل:حل وووودمحلسهللحلموووولحلسكشووووالحلسوووونعهحلأسووووالاةحل:حلأوووواحلعبوووووحل
حل.حلنسكطحاوحلنس دس ل
 ضووولحلنسكن ووومهحلنسك ووودسةحل ىلحلسحلسووودسةحلس يوووحالهحلنسك:حل حل ووواكئحلسحلأ لعوووهحلأسوووالاةحل:حلأووواحلعبووووحل

حل.حلم ه
.حلأ  وون م:حللبووىحلأوواحل سوواوحلسهللحل،حللوواوحل:حللوواوحلحل؟أ حلأخووربكمحلللسوونذ محل حلخبرووا:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلخبراحلنأع م محل بماحلنألدكمحلكردسل  حلنأسبكمحلملحلنض  حل ن افا
حل
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ومدا ل محلسهللحلسكودالحلسكود المحلحل)حل:أمانحل ميتحلملحلسك دقحل ذسحلهمحل كناسحلسك ضلحلأردمسحل:حلأاحلعبوحل
اهلل حق قدره واخر   مينا قوضته  و  القياما والسمواح مطو اح بيميكه سوحا ه وحنالى قدروا 

حل.حل(حلباسم اهلل مجر ها ومرسيها إل ربي لغفور رحيم،حلحلعما  شراول
قددل ادعددوا اهلل وحدعددوا الددرحمن ح ددا مددا حدددعوا فلدده حل)حل:أمووانحل موويتحلموولحلسك وودقحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حل ىلحليخدحلسك ا لحل(حلاخسماء الحسكى
إل اهلل  مسك السدمواح واخر  حل حدزوخ ولد ن زالتدا حل)حل:أمانحل ميتحلملحلسهلبمحل:حلعبوحلأاحل

حل.حل(حلإل حمسكهما من ححد من بنده إ ه اال حليما غفورا
 حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحل،حل حلمبجوولحلن حلمنجووىحلموولحلسهللحل:حلأمووانحل موويتحلموولحلسهلوومحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حل  حل كال 
وليي اهلل الذي  زأ الكتاب وهو  تولى الصدالحين  إلحل)حل:أمانحل ميتحلملحلسندقحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلس أهحل(حل، وما قدروا اهلل حق قدره
حل.حل ىلحليخدحلسك ا لحل( لقد  اءام رسوأ من ح فسكمحل)حل:ملحلخا حلسك نايفحلفبالردأحل:حلأاحلعبوحل
وله حسدلم مدن فدي السدمواح حل)حل:ملحلسس  ع حلعبال حلدسل  حلفبالردأحلسحلأذهناحلسكالم حل:حلأاحلعبوحل

حل.حل(حلوإليه حر نول واخر  طوعا وارها
إل ربكدددم اهلل الدددذي رلدددق السدددمواح حل)حل:مووولحلخوووا حلسوووا دسحلأنحلسوووالطاناحلفبالرووودأحل:حلأووواحلعبووووحل

حل.حلس أهحل(حلواخر 
ملحلكانحلسحللطن حلماةحلأاضدحلفبال   حلعبوىحللطنو حليأوهحلسك دسووحلنأشودل حل،حلف نو حلأوربأحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلل ذنحلسهللحلتعاىل
حل.حل حلمايعاحلاانا قحلسكاكبحلعبىحلنسكبهتحلأنحلي لحلس  حلنأدل حلنألع:حلأاحلعبوحل

ن وقحلسكاسكووبحلعبوىحلنكووبهتحلأنحل حلأ ومال حلل  وو حل،حلن حلميشووحللوو حلأبأو حل،حلن حلجبووئحلأماموو حل،حلن حل
حل.حلأبخ حلمع حلسنمام
حل.حلأك حلسكط حل،حلنتربالمحلس  ضا حللا سنانحل،حلنأك حلسكبحاله:حلاالاهحلملحلسكاساسسحل:حلأاحلعبوحل
حل.حلكعلحلسهللحلنسكبألحلاالحلنكبياحلعبىحلعرالذما:حلأاحلعبوحل
حل.حلعلحلسهللحلسكاسكبألحلملحلنكبياحلماحلأبلمحلسكاكبحلهلماحلملحلعرالذماك:حلأاحلعبوحل
حل.حل  محلسهللحلنسكبألحلاالحلنكبياحلعبىحللديا:حلأاحلعبوحل

حل
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حل.حلملحلأ لنحلنسكبأ حلفربحلعرذما:حلأاحلعبوحل
موولحلسغ الوو حلعنووبهتحلأخوواهتحلس  ووبمحلنسسوو طايفحلن وودهتحلفبوومحلأن وودهتحلخاكوو حلسهللحلسحلسكووبنالاحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلنس خدل
حل.حلسحلنضر  حلماك حل رحلأ   ينحلنطنتحلك حلسجلنهحلسكن هملحلكضىحلأ الماحل:حلأاحلعبوحل
موولحلم ووححلأووبهتحلعبووىحل أسحلأ ووالمحلتداوواحلكوو حلأعطوواهتحلسهللحلعلنطوو حلل وو حلسووعدلحلنووا سحلأووامحل:حلأوواحلعبوووحل

حل.حلسكرالامه
ن حلن وووبلحلأن ووولحلمووولحل.حلن حلمووواوحلأعوووانحلمووولحلسكعرووو .حل حلفرووودحلأسوووبحلمووولحلسجلذووو :حلأووواحلعبووووحل

ن حل  وو حلكح وولحل.حلحلنعموواحل حلأبالووقن حلن يفحلكوواك شحلعوولحلمووا محلسهلل.حلن حلعروو حلكاك ووبلر.حلسكعجوو 
حل.حلن حلعنادلحلمث حلسك ض د.حلسنبق

نيفووهحلسجلموواوحل.حلنيفووهحلسكعنووادلحلسكضوورتل.حلنيفووهحلسكعبوومحلسكن ووالان.حليفووهحلسنووبأ حلسك وواا:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلنيفهحلسنبمحلسن ب.حلسنالالة

س كوو حلعبووىحلسكشوونلحلنسك وودساحلسحلسكرموودحلنسكوول يفحلسحلسك وون هحل:حلأ لعووهحلأوواهوحليووالاعاحل:حلأوواحلعبوووحل
حل.حلنبحلغرحلأهبذانسك نالعهحلع

حل.حلملحلن وحلسك اللحلعبوحلفربحلأخطلحل دأقحلسجلنه:حلأاحلعبوحل
حل.حل أاكحلننردلحلسك دساحلنفدأ هحلس سب:حلأاحلعبوحل
كتلحلسدخو حلأوبيحلسحلفومحلسك نو حل ىلحلس دفوقحلأ و حل يلحلمولحلأنحلأسولوحلمولحلملحلأ ولحل حلحل:حلأاحلعبوحل

حل.حلكان
حل.حل نحلأعرحلسكناسحلعبىحلسهللحلسكرات حلغرحللاتب حلنسكلا احلغرحليا ل :حلأاحلعبوحل
حل.حلملحلتاىلحلغرحلماسكال حلفربحلكضدحلماحلأنلوحلسهللحلعلنط :حلأاحلعبوحل
مبحلأختو محلأواحل:حلحل7خت مكحللاكالم حل،حلف هناحلفلالبهحلملحلسهللحلعلنط حلكبمرودل حل،حلفرواوحل:حلأاحلعبوحل

لاكعرالقحلس ادحل،حلف ن حلأنوحلطن حلألودحلهللحلعلنطو حللاكا بسنالوهحلنيلحللواكننالحلنكوكحل:حلحل9لاوحلحل؟ ساوحلسهلل
حل.حلهحلنكشالع كحللاجلنهحلن عبسوكحللاكنا لاكااالهحلنكاكبكحللا مام

 نحلسهللحلتعوواىلحلأسوود حلعبووىحلسكووبنالاحلفاخ ووا هحلمنذوواحلعبووىحل طوواوحلسكعووا  حل،حل حلس بوولحل:حلأوواحلعبوووحل
اانالهحلفاخ ا كحلعبىحل طاوحلسكعا  حل،حل حلس بلحلااكثوهحلفاخ وا حلس وموهحلمولحلنكوبكحلعبوىحل طواوحلسكعوا  حل،حل

حل.حل حلس بلحلسكدسلعهحلفاخ ا حلفا مهحلعبىحلن اةحلسكعا  
حل.حل هحل أأتحلس كحلمردنناحللا وحلسحلأ لعهحلماس لحلفلن تحللاكن دحل كال :حلاحلعبوحلأ

حل
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 هحل وواحللب ووتحللالووتحلس رووبسحلسحلمعدسطوووحل ىلحلسك ووماةحلنطووبتحلعبووىحلاوو دأاحل  كوو حل  حلسهللحل،حلممووبحل
عبوووحللوولحلأ حل اكوو حل:حلفروواوحلحل؟موولحلن أوودي:حل سوواوحلسهللحلأأبتوو حللووا أدهتحلنن وودت حللووا أدهتحل،حلفربووتحلجلربأوو حل

 هحلأنوواحلسهللحل حل كوو حل  حلأنوواحلن ووبيحل،حل:حل ىلحلسووب لحلس ن ذووىحلنطووبتحلم  الوواحلعبالذوواحلفبموواحلسن ذالووتحل.حل7
عبوووحل:حلفروواوحلحل؟موولحلن أوودي:حلممووبحلاووضايتحلموولحلخبروووحلأأبتوو حللووا أدهتحلنن وودت حللووا أدهتحل،حلفربووتحلجلربأوو حل

فبمووواحلطوووان تحلسك وووب لحلسن ذالوووتحل ىلحلعووودشحل احلسكعوووا  حلفاطوووبتحلم  الووواحلعبوووىحل.حل7لووولحلأ حل اكووو حل
حل.حل  حلأناحلن بيحل،حلممبحل نال حلأأبت حللا أدهتحلنن دت حللا أدهتحلأناحلسهللحل حل ك :حللاسوم حل

أنوتحلأنوحلمولحلأنشوقحلعنو حلسكروربحلمعووحل،حل:حل نحلسهللحلتعاىلحلأعطاهحلفالكحلسنلحلخ اوحل:حلأاحلعبوحل
نأنتحلأنوحلملحلأرشحلعبوىحلسك ودسطحلمعووحل،حلنأنوتحلأنوحلمولحلأ  وىحل ذسحلك والتحلنيالووحل ذسحل الالوتحل،حل

شووداحلمعوووحلموولحلسكد الووقحلس   ووامحلسكووايحلنأنووتحلأنوحلموولحلأ وو لحلمعوووحلسحلسكعبالوو حل،حلنأنووتحلأنوحلموولحلأ
حل.حلخ ام حلم ك
حل.حلك بمانحلسكضا سوحل يوحلسهللحلعن حل6 حللاوحل

أنوووتحلمووولحلسهللحلتعووواىلحللووواكدحل:حل نحلكوووكحلسحلعب وووكحل ذسحلسع ببوووتحلاوووالثحلخ ووواوحل:حلأووواحلسوووبمانحل
ندعووامكحلفالذوواحلم وو جااحل،حلن حلتووبيفحلسكعبووهحلعبالوووكحلذننوواحل  حل ط وو حلعنووكحل،حلم عووكحلسهللحللاكعافالوووهحل ىلحل

حل.حل نرلاةحلأطبك
 أوووواكحلنسك ووووؤسوحل،حلف نوووو حلذوحل ايوووودحلنفروووودحل:حلأوووواحلألوووواذ حل:حل  حلذ حل يوووووحلسهللحلعنوووو حلحل6حل حللوووواو

حل.حلت عجب حلنفال حل  ااحل اأ حلأامحلسكرالامه
تعوواللحلن ووبكحل،حلن وواتحلن ووبكحل،حلنتووبخ حلسجلنووهحلن ووبكحل،حلأ ووعبحللووكحللووامحلموولحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلأه حلسكعدسقحلأ اكانحلغ بكحلنكضنكحلندفنك
حل.حلالنب  حلت لوحلل ضكحلسالتاحلن نحلأتاكحلسوةحلف:حلأاحلألاذ حل
س شوووامننحل:حللووواكاسحللبوووىحلأووواحل سووواوحلسهللحل،حللووواوحلحل؟أ حلأخوووربكمحللشووودس كم:حل اوووحال حلحل6 حللووواوحل

حل.حللاكنمالمهحل،حلس ضدلانحلل حلس  نهحل،حلسكناغانحلكبربسةحلسكعال 
حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل446

 الفصل الرابع
 (خبن مسنود  9في موعظا رسوأ اهلل  )

عبوىحل سواوحلسهللحلدخبتحلأناحلنمخ هحل هطحلمولحلأاوحالناحلأامواحل:حلعلحلعنبحلسهللحلللحلم عادحللاوحل
نلبحلأاال ناحلعاعهحلسبأبلحلنملحلأ لحل  لناحلمناحلأ لعهحلأسذدحل  حلس واةحلنسكبووحلنن قحلسكشوجدحل،حلفربنواحلحل9
حلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ىلحلمرحل لحلعبىحلهاهتحلسساعهحلسكشبأبل:حل

 حلتلسكووانحلفالذوواحلموواحلعشوو محلفا ووبااسحلهللحلسوو دسحل،حلفوو هحللوودأتحلك ووااحلسهللحل:حلحل9فروواوحل سوواوحلسهللحل
حل.حلىحلملحلكانحللنبوحلفماحلنطبتحلملحلأبخبانحلسجلنهحل  حلسك الدننسكايحلأنلوحلعبوحلنعب
حل.حل(حلإ ما  وفى الصابرول ح رهم بغير حسابحل):حللاوحلسهللحلتعاىلحل:حلأاسللحلم عادحل

حل.حل هحلطلأ ذمحلسكالامحلماحلاربنسحلأهنمحلهمحلسكضاولنن.حلسنكتكحلجلننحلسك دلهحلماحلاربنس
حل)حل،حل(حل دددرهم بغيدددر حسدددابإ مدددا  دددوفى الصدددابرول ححل):حللووواوحلسهللحلتعووواىلحل:حلأووواحلسلووولحلمع وووادحل

حل.حل(حلإ ي  ز تهم اليو  بما صوروا وح هم هم الفائزولحل)حل.(حلا بما صوروافاول ك  جزول الغر 
اول ددك  ؤحددول حل)حل،حل(حلو ددزاهم بمددا صددوروا  كددا وحر ددراحل):حللوواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل

مددا  ددأحيكم مثددل ح  حسددوتم حل حدددرلوا الجكددا ولحل)حل:أروواوحلسهللحلتعوواىلحل.حل(حلح ددرهم مددرحين بمددا صددوروا
ولكولددو كم بشدديء مددن الخددوف والجددوع حل)حل.(حلالددذ ن رلددوا مددن قددولكم مسددتهم الوأسدداء والضددراء

حل؟أوواحل سواوحلسهللحلفموولحلسك ووالدنن:حللبنوواحل.حل(حلو قدص مددن اخمددواأ واخ فددس والثمددراح وبشدر الصددابر ن
نلوبماسحلحلسكاألحلأ ربننحلعبىحل اعهحلسهللحلنسط نناسحلمع ال  حلسكاألحلك وناسحل النواحلنأنضرواسحلل وبس:حلحل9لاوحل

حل.حلفلالحلفلفبحاسحلنأابحاس
عبووووالذمحلسنشووووايفحلنسكالووووا حلنسك وووو النهحلنسك ض وووودحلنسكبوووو حلنسكعووووبوحلنسك عبووووالمحل:حلأوووواحلسلوووولحلم ووووعادحل

نس ع نوووووا حلنسك وووووبلرحلنسك روووووا حلنس   وووووانحلنسك حوووووداحلنسنووووو حلسحلسهللحلنسكووووون ئحلسحلسهللحلنأدسةحلس مانوووووهحل
حل.حلنسكعضاحلعملحل بم[حلعبىحلس  ىحل]حلن لامهحلسكشذادلحلنمعاننهحلأه حلسنقحل.حلنسكعبوحلسحلسن مه

 ذسحلسل بوواسحلاووربنسحل،حلن ذسحلأعطوواسحلسوو دنسحل،حلن ذسحل  موواسحلعووبكاسحل،حلن ذسحللوواكاسحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل
و إذا ردددداطوهم حل)حلاوووبلاسحل،حلن ذسحلعاهوووبنسحلنفووواسحل،حلن ذسحلأسوووامنسحلسسووو  ضدنسحل،حلن ذسحلأ  وووناسحلسس نشووودنس

 ويتدددول لدددربهم سدددجدا والدددذ ن حل)حل.(حلو إذا مدددروا بددداللغو مدددروا ارامددداحل)حل،حل( الجددداهلول قدددالوا سدددالما
حل.حل(حلو قولول للكاس حسكا. وقياما

حل.حلنسكايحللعثينحللانقحل نحلهؤ ةحلهمحلسكضاولنن:حلأاحلسللحلم عادحل
حل
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فملحلسدححلسهللحلاب هتحلكالسالمحلفذاحلعبىحلنوا حلمولحل لو حل،حلفو نحلسكنوا حل ذسحلنلولحل:حلأاحلسللحلم عادحل
نعومحل،حلسك جواسحلحل:فرواوحلحل؟أواحل سواوحلسهللحلفذو حلكواككحلمولحلعالموه:حلسحلسكرب حلسنشدححلنسنض ححل،حلفرالو حل

علحلدس حلسك دن حل،حلنس نالهحل ىلحلدس حلسنبادحل،حلنس س عبسدحلكبماتحللن حلنلنك حلفملحل هبحلسحلسكوبنالاحلل ودحل
حل.حلأمب حلفالذاحلنتدكذاحل هبذا
أعووينحلأأ وومحلأ هوووبحلسحلحل(حلليولددوام ح كدددم ححسددن عمدددالحل):حللووواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل

 نحلأاووقحلسكنوواسحلموولحل بوو حل.حلموولحلموولحل حلعروو حلكوو سكووبنالاحل هنوواحلدس حلسك وودن حلندس حلموولحل حلدس حلكوو حلنهلوواحلج
إعلموا ح مدا الحيدا  الدد يا لندب ولهدو وز كدا وحفدارر بيدككم وحكداثر فدي حل):حلسكبنالاحل،حللاوحلسهللحلتعاىلحل

اخمددواأ واخوخد امثددل غيددث حعجددب الكفددار  واحدده ثددم  هدديج فتددراه مصددفرا ثددم  كددول حطامددا وفددي 
نلواوحلتعواىلحل.حلأعينحلسكلهبحلسحلسكبنالاحل(حلالحكم صوياوآحيكاه حل)حل:نلاوحلتعاىلحل.حل(حلاخرر  عذاب شد د

أواحلماسوىحل ذسحل أأوتحلسكضرودحل.حلأاحلماسىحلكلحلأ لألحلس  لأنوانحلللأنوهحلأ أولحلسحلعالوينحلمولحلسكلهوب:حلحل7 اسىحل
حل.حلذن حلعجبتحلعرال  :حلن ذسحل أأتحلسك  حلمرنالحلفر حل.حلمد ناحللشعا حلسك ان :حلمرنالحلفر حل

وخ حل  كددول الكدداس حمددا واحددد  لجنلكددا لمددن ولددحل)حل:سن وودحللوواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل
ولويددوحهم حبوابددا وسددررا عليهددا ،حلحل كفددر بددالرحمن لويددوحهم سددقفا مددن فضددا ومنددارو عليهددا  ظهددرول

حل)حل:نلاكو حل.حل(حلوزررفا وإل ال ذلك لما متداع الحيدا  الدد يا واخردر  عكدد ربدك للمتقدين،حلحلولؤ  تك
ر ددد ثددم  نلكددا لدده  هددكم  صددالها مددذموما مددن اددال  ر ددد النا لددا عجلكددا لدده فيهددا مددا  شدداء لمددن  

حل.حل( ومن حراد اخرر  وسنى لها سنيها وهو مؤمن فاول ك اال سنيهم مشكورا،حلحلمدحورا
حلنملحلخا حلسكنا حلتدكحل.حلملحلسس اقحل ىلحلسجلنهحلسا يفحل ىلحلسنرست:حلأاسللحلم عادحل
نموووولحل هووووبحلسحلسكووووبنالاحلهانووووتحلعبالوووو حل.حلنموووولحلتدلوووو حلس وووواتحلأعوووودمحلعوووولحلسكبوووواست.حلسكشووووذاست

حل.حلاتس  الن
ز ددن للكدداس حددب الشددهواح مددن الكسدداء والوكددين حل)حل: لوودأحللوواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

حل.حلس أهحل(حلوالقكاطير المقكطر  من الذهب والفضا والخيل المسوما
 نحلسهللحلساووطضىحلماسووىحللوواك المحلنس ناطووالحل وورحلكووانحلأوود حلخلوودلحلسكنروو حلسحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

حل.حل ىلحلسك  حل  حل عاماحلألكب حلملحلسجلايفحل  حلتاىلحل7لطن حلملحلهلسك حلنماحلسلوحلماسىحل
حل ن حلعاشحلأكشحلسنهحلحل7[حلن حلسهللحل]حل نحلستتحلننلتكحلللمدحلناححل:حلأاسللحلم عادحل

حل
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 حلساونححل،حل:حلن ذسحلأم وىحللواوحل.حل حلسم وو:حل  حلمخ  حلعاماحلأبعاحل ىلحلسهللحل،حلف انحل ذسحلأانححللاوحل
سهللحلسحلس  محل،حلكوانحلحلخبالضوهحل7ن نحلسوتتحلننلتوكحللولمدحلدسندحل.حلنكانحلكناسو حلسكشوعدحلن عامو حلسكشوعر

موولحلموواحلكووانحلفالوو حلموولحلس بووكحل،حلحلحل7ن نحلسووتتحلننلتووكحللوولمدحلسووبالمانحل.حلكناسوو حلسكشووعدحلن عاموو حلسكشووعر
،حلنكانحلكناس حلسكشوعدحل،حلنكوانحل ذسحلطنو حلسكبالو حلسوبحلأوبهتحلحل(1)كانحلألك حلسكشعرحلنأطعمحلسكناسحلسناس يحل

،حلحلحل7الوو حلسكوودالحلن نحلسووتتحلننلتووكحللوولمدحل لوودسهالمحلخب.حل ىلحلعنروو حلفووالحلأوولسوحللاوموواحلأ ووبوحل وورحلأ وونح
،حلكووانحلكناسوو حلسكبالووشحلنكووانحلحل7ن نحلسووتتحلننلتووكحللوولمدحليوو حل.حلكووانحلكناسوو حلسك ووا حلن عاموو حلسكشووعر

 دسمووحل:حلفذاحلسكعج حل،حلكوانحلأرواوحلحل7ن نحلستتحلننلتكحلللمدحلعال ىحلللحلمدميحل.حلألك حلن قحلسكشجد
سجلووايفحلنسوووعا يحلسنوووا حلنكناسوووحلسك وووا حلندسلووويتحل طووواليحلنسوودسطوحللاكبالووو حلسكرمووودحلنساوووطالووحلسحل

مشا قحلسكشمئحلنفاكذيتحلن يانيتحللراوحلس  محلساحلألك حلسكا اشحلنس نعامحل،حلألالوتحلنكوالئحلحلسكش اة
حل.حليلحلسوةحلنأانححلنكالئحليلحلسوةحلنكالئحلعبىحلنط حلس  محلأ بحلأغ حلمين

ك حلهاسحلمنذمحلأن لانحلماحلأل وئحلسهللحلنأ و دننحلمواحلاو دحلسهللحلنألهوبننحلمواحل:حلأاسللحلم عادحل
نلواوحل.حل(حلإ ده ادال عوددا شدكوراحل)حل:حل7 حل،حلفرواوحلكنواححلأ هبحلسهللحلنلبحلأا حلسهللحلعبالذمحلسحلم ومحلك الو

حل(حلإ ا  نلكداك رليفدا فدي اخر حل)حل:حل7نلاوحلكبسندحل.حل(حلواحخذ اهلل إبراهيم رليالحل)حل:حل7 لدسهالمحل
نلواوحل.حل(حلوقربكداه  جيداحل)حل:حل7نلواوحلأألواحل اسوىحل.حل(حلوالم اهلل موسدى حكليمداحل)حل:حل7نلاوحل اسىحل

 ا عيسى بن مر م اذار  نمتي عليدك حل)حل:حل7اوحلكعال ىحلنل.حل(حلوآحيكاه الحكم صوياحل)حل:حل7كالح حل
وإذا حخلدق مدن حل)حل ىلحللاكو حل(حلوعلى والدحك إذ ح دحك بروح القدس حكلم الكاس في المهد واهدال

ا هددم اددا وا  سددارعول فددي الخيددراح و دددعو كا رغوددا ورهوددا حل)حل:نلوواوحل.حل(حلالطددين اهي ددا الطيددر بددإذ ي
حل.حل(حلواا وا لكا راشنين

وإل  هدددكم لموعددددهم حل)حل:ذكوووكحل ووواحلخوووافذمحلسهللحلسحلك الووو حلمووولحللاكووو حلكووو حل:حلأووواسللحلم وووعادحل
بدددالكويين  يءو ددحل)حل:نلوواوحلتعوواىلحل.حل(حللهددا سددونا حبددواب لكددل بدداب مددكهم  ددزء مقسددو ،حلحلح منددين

حل.حل(حلوالشهداء وقضى بيكهم بالحق وهم خ  ظلمول
كوكحلسواحلسكنا حل لحل ك حلمدماحلنسجلنوهحل ولحلتودكحلسنوالوحل،حلفعبالوكحللاكلهوبحلفو نحلذ:حلأاسللحلم عادحل

حل.حلأناهوحلسهللحلل حلس الو هحلنل حلأرن حلسهللحلعبالكحللاطذ حلنأ بوحلعبالكحلسجلنا 
حل__________________حل
حل.حلسكبلالقحلس لالئ:حلوحلسناس يحلوحللاكلمحلفاك شبأبحلوحلحل1
حل
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سووالليتحلموولحللعووبيحلألوواسمحلأوولكبانحل النوواتحلسكطعووامحلنأكاسهنوواحلنأدكنووانحلسكووبنساحل:حلسلوولحلم ووعادحلحلأووا
 ربطووانحلتوورباحلسكن وواةحل،حلن أذوومحلمثوو حل يحلس بوواكحلسجلنووالدلحل،حلهوومحلمنووافراحلنأ لأنووانحلللأنووهحلس وودألحلكلنطذوواحلنأ

هوواهتحلس مووهحلسحليخوودحلسكلمووانحل،حلسووا لاسحلسكرذوواستحل،حل عنووانحللاك عووااحل،حل سكنووانحلسكشووذاستحل،حلتووا كانحل
فخلدددف مدددن حل):حلسجلماعووواتحل،حل سلوووبننحلعووولحلسكع مووواتحل،حلمضد وووانحلسحلسك وووبنستحل،حلأرووواوحلسهللحلتعووواىلحل

حل.حل(حلالشهواح فسوف  لقول غيا بندهم رلف حضاعوا الصال  واحونوا
موووووثبذمحلمثووووو حلسكوووووبفبوحل هدأووووواحل  ووووونهحلنحل عمذووووواحلمووووودحل،حلكالمذووووومحلسن موووووهحل:حلأووووواسللحلم وووووعادحل

حل.حل(حلحفال  تدبرول القرآل ح  على قلوب حقفالهاحل)حلنأعماهلمحلدسةحل حلترن حلسكبنسةحل،
 نلمدددول ظددداهرا مدددن حل)حلمووواحلأنضووولحلمووولحلأ ووونعمحلسحلسكوووبنالاحل ذسحلأخبوووبحلسحلسكنوووا حل،:حلأووواسللحلم وووعادحل

،حلأننانحلسكوبن حلنأشوالبننحلسكر وا حلنألخدفوانحلس  واطبحلحل(حليا  الد يا وهم عن اخرر  هم غافلولالح
حل):حل،حلكال ووتحليوو ذمحل  حلسكووبنالاحلعوواكضانحلعبالذوواحلمع مووبننحلفالذوواحل،حليهلوو ذمحللطوواهنمحل،حللوواوحلسهللحلتعوواىلحل

نلواوحل.حل(حلفداحقوا اهلل وحطيندول،حلحلوإذا بطشدتم بطشدتم  ودار ن،حلحلوحتخذول مصدا ع لنلكدم حخلددول
 ىلحلحل(حلحفرح ددت مددن احخددذ إلهدده هددواه وحضددله اهلل علددى علددم ورددتم علددى سددمنه وقلوددهحل)حل:حلتعوواىلحلسهلل

نموواحلهوواحل  حلمنووافقحل،حلطعوو حلدأنوو حلهوواسهتحلن هلوو حللطنوو حل،حلكوو حلموواحلسسوو ذىحلموولحلحل(حلحفددال حددذارولحل)حل:لاكوو حل
حلس خودلحلنفد واسحللانالوالحلسكوبنالاحلنمواحلسنالوالحلسكوبنالاحلس:حل)حلسنالوحلنسنودسمحلملحلمي نولحلمنو حل،حللواوحلسهللحلتعواىلحل

حل(.حل  حلم ايفحل
مووا أنذمحلن ووامهمحلنسوودفذمحلسكووب سهمحلنسكووبنانرحل،حلنيوو ذمحللطوواهنمحل،حلسنكتووكحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

حل.حلهمحلسدحلس سدس حل،حلسكض نهحلمنذمحلن كالذمحلتعاد
ثددم  دداءهم مددا اددا وا ،حلحلحفرح ددت إل متنكدداهم سددكينحل)حل: لوودأحللوواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

حل.حل(حلمتنولما حغكى عكهم ما اا وا  ،حلحل وعدول
حل.حلأط ادهمحل حلتشنلحلنلبافمحل حلختشل:حلأاسللحلم عادحل
س سووالمحللووبأحلغدأنوواحلنسووالعادحلغدأنوواحلكموواحللووبأحل،حلفطووا حلكب دلوواةحل،حلفموولحلأد كحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

ملحلأعرال محلفالحلأ بمحلعبالذمحلسحلنادأذمحلن حلأشاللحلطنواولهمحلن حلأعوادحل[حلسلحلأ ذدحل]حلذككحلسكلمانحل
ذووودننحللوووبعاسكمحلنخيووواكضانحلأفعووواك محلفالماتوووانحلعبوووىحلغووورحلمديووواهمحل،حلفووو هنمحلأ ووو نانحلل ووون  محلنأ 
حلمب  محل،حلسنكتكحلكال اسحلمينحلنك تحلمنذمحل

حل(حلحل39م ا محلس خالقحلوحل)حل
حل
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مدا حكو دوا  ددراكم ح كحل)حل:هللحل،حلفو نحلسهللحلتعواىلحلأرواوحل حلختوافلحلأ وبسحلغورحلس:حلأواحلسلولحلم وعادحل
كافقداح للدذ ن آمكدوا  دو   قدوأ المكدافقول والمحل)حل:نأرواوحل.حل(حلالموح ولدو اكدتم فدي بدروو مشديد 

حل.حل(حلوب س المصيروحل ىلحللاك حلوحلحلا ظروا  قتوس من  ورام
عبالذمحلكعنوهحلموينحلنمولحلاالولحلس دسوب حلنس الو وهحلس رودل حلنعبوالذمحلغلو حلسهللحل:حلأاسللحلم عادحل

حلوحلحللندن الدذ ن افدروا مدن بكدي إسدرائيلحل)حل:نسواةحلسن وااحلسحلسكوبنالاحلنس خودلحل،حلنلواوحلسهللحل وحل ىلحللاكو 
حل.حل(حلم فاسقولولكن اثيرا مكه

سنكتووووكحلأ ذوووودننحلسنوووودصحلسكضووووا لحلنسن ووووبحلسك وووواهدحلنأرطعووووانحلس   ووووامحل:حلأوووواسللحلم ووووعادحل
والذ ن  كقضول عهد اهلل من بندد ميثاقده و قطندول مدا حل)حل:نألهبننحلسحلسنرحل،حلنلبحللاوحلسهللحلتعواىلحل

حل):حلنلواوحلتعواىلحل.حل(حلحمر اهلل به حل  وصل و فسدول في اخر  اول ك لهم اللنكا ولهم سوء الدار
حل.حل(حلمثل الذ ن حملوا التور ا ثم لم  حملوها امثل الحمار  حمل حسفار

أوووليتحلعبوووىحلسكنوواسحل موووانحلسك وووالدحلفالووو حلعبوووىحلدأنوو حلمثووو حلسكروووالئحلعبوووىحلسجلمووودحل:حلأوواسللحلم وووعادحل
حل.حلل ض حل،حلف نحلكانحلسحلذككحلسكلمانحلذوناحل،حلن  حلأكب  حلسكاواا

 حلخبوووقحلسهللحل،حلنكووواككحلعبموووامهمحلنفرذوووامهمحلخانوووهحلفجووودلحل،حلأ حل هنووومحلأسووودس:حلأووواسللحلم وووعادحل
أتنووواعذمحلنمووولحلأووولتالذمحلنألخووواحلمووونذمحلنيووونذمحلنجاك وووذمحلنأشوووان همحلأسووودس حلخبوووقحلسهللحلأوووبخبذمحلنوووا حل

و حشرهم  و  القياما على و دوههم عميدا وبكمدا حل)حل،حل(حلصم بكم عمي فهم خ  ر نولحل)حلطذنم
المددا  ضددجت  لددودهم بدددلكاهم  لددودا حل)حل،حل(حلوصددما مددأواهم  هددكم المددا روددت زد دداهم سددنيرا

حكدداد حميددز مددن حل)حل،حل(حلإذا حلقددوا فيهددا سددمنوا لهددا شددهيقا وهددي حفددورحل)حل،حل(حلغيرهددا ليددذوقوا النددذاب
حل(حلالما حرادوا حل  خر وا مكها من غم حعيدوا فيها وقيل لهدم ذوقدوا عدذاب الحر دقحل)حل،حل(حلالغيظ

حل.حل(حللهم فيها زفير وهم فيها خ  سمنولحل)حل،
ذاطوحلنسدسوعوحل هنمحلموينحللوديةحلنأنواحلمونذمحلأبعانحلأهنمحلعبىحلدأينحلنسنيتحلنمن:حلأاسللحلم عادحل

حل.حللد 
 حلفاك اهمحلسحلس الحلن حلتناأعاهمحلسحلس ساسقحل،حلن حلأوبنهمحل ىلحلسكطدأوقحل،حل:حلأاسللحلم عادحل

مددن اددال  ر ددد الحيددو  الددد يا وز كتهددا  ددوف إلدديهم حعمددالهم حل)حل:ن حلت ووراهمحلس وواةحل،حللوواوحلسهللحلتعوواىلحل
ومن ادال  ر دد حدرث الدد يا  ؤحده مكهدا ومدا لده حل)حل:تعاىلحل،حلأراوحلسهللحلحل(حلفيها وهم فيها خ  وخسول

مواحللبوا حلأمويتحلمونذمحلسكعوبسنلحلنسكن لواةحلنسجلوبسوحلسنكتوكحل:حل،حلأاسللحلم وعادحلحل(حلفي اخرر  من  صيب
حلنسكايحللعثينحللانقحلكال  ضلحلسهللحل.حلأذ ةحلهاهتحلس مهحلسحلدنالاهم

حل
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أوواحل سوواوحلسهللحلموواحل:حلووو حلنلبنوواحلنل النوواحلكن احل9فن ووىحل سوواوحلسهللحل:حللوواوحل.حلفوومحلنمي وو ذمحللووددلحلنخنووا أد
ولدو حدر  إذ فزعددوا فدال فددوح وحردذوا مددن حل):حل اووهحلكالسورالاةحل،حلأرواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلفرواوحلحل؟أن الوك

حل.حلأعينحلسكعبماةحلنسكضرذاة.حل(حلمكال قر ب
موولحلنعبوومحلسكعبوومحلأدأووبحللوو حلسكووبنالاحلنياوودحلعبالوو حل وو حلسكووبنالاحلن أن ذوواحلسسوو اط حل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل

س سووض حلموولحلسكنووا حلموولحلسكالذووادحلنسكن ووا  حلسكوواألحلننووانسحلك ووااحلسهللحلسوو طحلسهللحلعبالوو حلنكووانحلسحلسكووب كحل
حل.حل(حلفلما  اءهم ما عرفوا افروا به فلنكا اهلل على الكافر نحل):حلتعاىلحل،حللاوحلسهللحلتعاىلحل
حل.حلملحلتعبمحلسكردينحلكببنالاحلن أن ذاحل دمحلسهللحلعبال حلسجلنه:حلأاحلسللحلم عادحل
نمولحلتعبومحل.حلدهتحلسهللحلأوامحلسكرالاموهحلأعموىملحلتعبمحلسكعبمحلنملحلتعم حلماحلفالو حل شو:حلأاحلسللحلم عادحل

سكعبمحل واةحلن عهحلأدأبحلل حلسكبنالاحلنليفحلسهللحللدك  حلنيالقحلعبال حلمعالش  حلننكب حلسهللحل ىلحلنض و حل،حلنمولحلنكبو حل
فمدن ادال  ر دو لقداء ربده فلينمدل عمدال صدالحا وخ حل):حلسهللحل ىلحلنض  حلفربحلهبكحل،حللواوحلسهللحلتعواىلحل

حل.حل(حل شرك بنواد  ربه ححدا
فبووال لحلطب ووامكحلس لوودس حلن خاسنووكحلس ترالوواةحلنسكلهووادحل،حل نحلسهللحلتعوواىلحللوواوحلحل:أوواحلسلوولحلم ووعادحل

حل.حل(حلاخرالء  وم ذ بنضهم لونض عدو إخ المتقينحل)حل:سحلك ال حل
 عبمحلأهنومحلأودننحلس عودن حلمن ودسحلنس ن ودحلمعدنفواحلفضووحلذكوكحلأطنولحلسهللحلعبوىحل:حلأاحلسللحلم عادحل

او ددوا قددوامين حل)حل:كر ووطحل،حللوواوحلسهللحلتعوواىلحللبووافمحلفووالحلأ ووانحلفووالذمحلسكشوواهبحللووانقحلن حلسكراسمووانحللا
حل.حل(حلبالقسط شهداء هلل ولو على ح فسكم حو الوالد ن واخقربين

وما خحد عكده مدن حل)حل:أ ضايبانحللل  افمحلنحلأماسهلمحل،حلأراوحلسهللحلتعاىلحل:حلأاحلسللحلم عادحل
حل.حل(حلولسوف  رضى،حلحلإخ ابتغاء و ه ربه اخعلى،حلحل نما حجز 

هدو حهدل التقدو  حل)حل:شوالهحلسهللحلتعواىلحلنأدسةحلسكضودسوئحل،حلف نو حلأرواوحلعبالوكحل :حلأاحلسللحلم عادحل
حل.حل(حلرضي اهلل عكهم ورضوا عكه ذلك لمن رشي ربهحل)حل:نأراوحل.حل( وحهل المغفر 

حل):حلديفحلعنووكحلموواحل حلأ نالووكحلنحلعبالووكحلموواحلأ نالووكحل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحلأروواوحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل
حل.حل(حللكل امرر مكهم  وم ذ شأل  غكيه

أوواكحلأنحلتووبيفحل اعووهحلسهللحلنتر ووبحلمع ووال  حلسووضرهحلعبووىحلأهبووكحل،حل نوو حلسهللحل :حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل
 ددا ح هددا الكدداس احقددوا ربكددم وارشددوا  ومددا خ  جددزي والددد عددن ولددده وخ مولددود هددو حل)حل:تعوواىلحلأروواوحل

حل.حل(حل از عن والده شي ا ، إل وعد اهلل حق فال حغر كم الحيا  الد يا وخ  غر كم باهلل الغرور
حلبنالاحلنكاسأاحلنسذاسأاحلنحل أن ذاحلنأك حلسندسمحلنسكاه حل  ا حلسك:حلأاحلسللحلم عادحل

حل
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ز دن للكداس حدب الشدهواح مدن الكسداء والوكدين حل)حل:نسكضلهحلنسكدك حلنسكن اةحل،حلف ن حلسنحان حلأراوحل
والقكدداطير المقكطددر  مددن الددذهب والفضددا والخيددل المسددوما واخ نددا  والحددرث ذلددك متدداع الحيددا  

 كم بخير من ذلكم للذ ن احقوا عكد ربهم  كاح حجري قل حؤ و،حلحلالد يا واهلل عكده حسن المآب
حل.حل( من ححتها اخ هار رالد ن فيها وحزواو مطهر  ورضوال من اهلل واهلل بصير بالنواد

حل.حل حلت رتنحللاهللحلن حلت رتنحلل ال كحلنعبمكحلنعمبكحلنلدكحلنعنادتك:حلأاسللحلم عادحل
ذوواحلأموودحلنهنوووحلفدددهوواحلن وودسحل ذسحلتبوواتحلك ووااحلسهللحلتعوواىلحلفلتالووتحلعبووىحليأووهحلفال:حلأوواسللحلم ووعادحل

ن ع نووا سحلفالذوواحلن حلت وو حلعوولحلذكووكحل،حلفوو نحلهنالوو حلأووبوحلعبووىحلتوودكحلس عااوووحلنأموودهتحلأووبوحلعبووىحلعموو حلسكووربحل
فكيدف إذا  منكداهم ليدو  خ ر دب فيده ووفيدت ادل  فدس مدا  حل)حل:نسك الححل،حلف نحلسهللحلتعواىلحلأرواوحل

حل.حل(حلاسوت وهم خ  ظلمول
نووو حلسك نوووواودحل،حلفوووو نحلسكعنوووبحل ذسحلن وووودحلأووووامحل حلحترووودنحلذننوووواحلن حلت وووو دن حلنسط :حلأووواسللحلم ووووعادحل

 دو  حجدد ادل  فدس مدا عملدت حل)حل:سكرالامهحل ك حلذنالو حلدمعوتحلعالنواهتحللالحواحلندمواحل،حلأرواوحلسهللحلتعواىلحل
حل.حل(حلمن رير محضرا وما عملت من سوء حود لو حل بيكها وبيكه حمدا بنيدا

ه احدق اهلل وإذا قيدل لدحل)حل:ستوقحلسهللحلفوالحلت لو حل،حلف نو حلأرواوحل:حل ذسحللالو حلكوكحل:حلأواسللحلم وعادحل
حل.حل(حلحرذحه النز  باخثم فحسوه  هكم

:حل هحل حلأم وووحل،حلن ذسحلأم ووالتحلفروو حل:حلل وودحلأمبووكحل،حلفوو ذسحلأاوونحتحلفروو حل:حلأوواسللحلم ووعادحل
نسعلمحلعبىحلمضا لوهحلسكوبنالاحلنأ و حلكرواةحلسهللحلن حلت ودهتحلكرواةهتحل،حلفو نحلسهللحليو حلكرواةحلمولحل.حل هحل حلأانح

حل.حلي حلكراةهتحلنأ دهتحلكراةحلملحلأ دهتحلكراةهت
 حلت وودسحلس سووجا حلن حلفوودحلس هنووا حلن حلتلخوود حلسكننالووانحلن حلت  وواحلسنالطووانحل:حلحلأوواسللحلم ووعاد

حل.حل(حلحلهاام التكاثرحل)حل:نسكن  انحل،حلف نحلسهللحلتعاىلحلأراوحل
نسكوووايحللعثوووينحللوووانقحلكالوووليتحلعبوووملحلسكنووواسحل موووانحلأ ووو حبانحلسنمووودحلنأ ووومان حل:حلأووواسللحلم وووعادحل

حل.حللد حلنهمحلمينحللديةحلعبالذمحلكعنهحلسهللحلنس الو هحلنسكناسحلأاع حلأناحلمنذم.حلسكننالا
سكووولسهحللامووو حلأهوووانحلعنوووبسهللحلسووولحلأوووبخ حلسحلماكووو حلمووولحلسكدلووواحلمثرووواوحل نوووهحلمووولحل:حلأووواسللحلم وووعادحل

نملحلسداحلس   دحللبالالحلكانحلأنحلكثرسحلفذاحلأسبحلعنبحلسهللحلملحليكو حلسكدلواحل،حل نو حلمض واححلكو حل.حلخددو
حل.حلسد

حلقحل،حلسن[حلنسكض رهحل]حلسنكتكحلأ بمانحلس لدس حلنأ بلانحلسكضجا حل:حلأاحلسللحلم عادحل
حل
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عنوبهمحللا و حلنسكنا و حلعنوبهمحل وقحلهواسحلكبو حلكبوبنالاحلنهومحلأعبموانحلأهنومحلعبوىحلغورحلسنوقحلنك ولحل أوولحل
رضوا بالحيدا  الدد يا واطمدأ وا بهدا حل)حلهلمحلسكشالطانحلأعماهلمحلف بهمحلعلحلسك نال حلفذمحل حلأذ بننحل،

حل.حل(حلوالذ ن هم عن آ احكا غافلول اول ك مأواهم الكار بما اا وا  كسوول
حلومن  نش عن ذار الرحمن  قيض لده شديطا ا فهدو لده قدر نحل)حل:اوحلتعاىلحلل:حلأاسللحلم عادحل

حتددى إذا  اء ددا قدداأ  ددا ليددت بيكددي ،حلحلوإ هددم ليصدددو هم عددن السددويل و حسددوول ح هددم مهتدددول،حل
حل.حل( وبيكك بند المشرقين فو س القر ن

حل):حل هنووومحلكالعالنوووانحلعبوووىحلمووولحلأر وووبيحلل ووونيتحلنفووودسوئحلسهللحل،حللووواوحلسهللحلتعووواىلحل:حلأووواسللحلم وووعادحل
إ دي  دز تهم اليدو  بمدا صدوروا ،حلحلاحخذحموهم سخر ا حتى ح سوام ذادري واكدتم مدكهم حضدحكولف

حل.حل(حلح هم هم الفائزول
  وا حلسو دحلسنطالتوهحل،حلفو نحلكب طالتوهحلسو دسحلك و دحلسكشودساحللو حلهووحلأسوبحل:حلأاسللحلم وعادحل

ى إ ا  نلكدا مدا علدحل)حل:نأراوحل.حل(حلصم بكم عمي فهم خ  ر نولحل)حل:س دسحلمن حل،حلأراوحلسهللحلتعاىلحل
حل.حل(حلوإ ا لجاعلول ما عليها صنيدا  رزا،حلحلاخر  ز كا لها لكولوهم ح هم ححسن عمال

سكووبنالاحلمبعانووهحل،حلمبعووانحلموولحلفالذوواحلنمبعووانحلموولحل بنذوواحلنأ نذوواحلنن وو حلهلوواحل،حل:حلأوواسللحلم ووعادحل
و وقدددى و ددده ربدددك ذو الجدددالأ ،حلحلادددل مدددن عليهدددا فدددالحل)حل:نت وووبأقحلذكوووكحلسحلك وووااحلسهللحلتعووواىلحل

حل.حل(حلال شيء هالك إخ و ههحل):حلحلنلاك حلتعاىل.حل(حلواخارا 
 ذسحلعمبووتحلعمووالحلفاعمبوو حلهللحلخاك وواحل،حل نوو حل حلأرنوو حلموولحلعنووادهتحلس عموواوحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

إخ ابتغدداء و دده ربدده ،حلحلومددا خحددد عكددده مددن  نمددا حجددز حل)حل:  حلموواحلكووانحلكوو حلخاك وواحل،حلف نوو حلأروواوحل
حل.حل(حلولسوف  رضى،حلحلاخعلى

أووواحلن ا هووواحلنلا دهووواحلنكالنذووواحلن النذووواحلنسكووولمحلديفحلنعوووالمحلسكوووبنالاحلنأكبذووواحلن النحل:حلأووواسللحلم وووعادحل
ثدددم لتسدددألن  وم دددذ عدددن حل)حل:نض ووكحلسك وووربحلعنذوواحل،حلف نوووكحلم ووؤوحلعووولحلهووواسحلكبوو حل،حللووواوحلسهللحلتعوواىلحل

حل.حل(حلالكنيم
حفحسدددوتم ح مدددا حل):حل حلتبذالنوووكحلسكوووبنالاحلنسوووذاسأاحل،حلفووو نحلسهللحلتعووواىلحلأرووواوحل:حلأووواسللحلم وووعادحل

حل.حل(حلرلقكاام عوثا وح كم إليكا خ حر نول
 ذسحلعمبووتحلعمووالحلموولحلسكووربحلنأنووتحلتدأووبحللوواككحلغوورحلسهللحلفووالحلتووداحللوواككحلمنوو حل:حلادحلأوواسللحلم ووع
حل.حل(حلفال  قيم له  و  القياما وز ا  حل)حل:ااسلاحل،حلف ن حلأراوحل

حل



 م ا محلس خالقحلحل...................................................................................................حلحل414

 نكحلت امحلسكنذا حلنترامحلسكبال حلنأنتحلعبوىحلغورحل:حل ذسحلمب كحلسكناسحلفراكاسحل:حلأاحلسللحلم عادحل
ون الدذ ن  فرحدول بمدا ححدوا و حوددول حل خ ححسددحل)حل:ذكوكحلفوالحلتضودححللواككحل،حلفو نحلسهللحلتعواىلحلأرواوحل

حل.حل(حل حمدوا بما لم  فنلوا فال ححسوكهم بمفاز  من النذاب ولهم عذاب حليم
:حلأكثدحلملحلسك اناتحلنسكربحل،حلف نحلسحمل لحلنس  وىحلأنوبمانحل،حلأرواوحلسحمل ولحل:حلأاحلسللحلم عادحل

وخ حقسدم حل)حل:ل دتحل،حلنت بأقحلذككحللاك حلتعاىلحل:حلنأراوحلس  ىحل.حلأاحلكال ينحلس ددتحلملحلسن نات
حل.حل(حلبالكفس اللواما

 حلتروبمحلسكووان حلن حلتووؤخدحلسك الوهحلنك وولحللووبمحلسك الوهحلنأخوودحلسكووان حلفوو نحلسهللحل:حلأواحلسلوولحلم ووعادحل
حل.حل( بل  ر د اخ سال ليفجر حمامهحل)حل:تعاىلحلأراوحلسحلك ال حل

 أووواكحلأنحلت ووولحلسووونهحللبعوووهحل،حلفوو نحلسكعنوووبحل ذسحلسووولحلسووونهحلسوووالتهحلنرووو حلن  هووواحل:حلأوواحلسلووولحلم وووعادحل
 كوددؤ حل)حل:نلوواوحلسوونحان حل.حل(حلو كتددب مدا قدددموا وآثددارهمحل)حل:فواحل،حللوواوحلسهللحلتعوواىلحلحلنن  هواحلموولحلعموو 

حل.حل(حلاخ سال  وم ذ بما قد  وحرر
 حلتودكلحل ىلحلسكوبنالاحلن حلتطموتلحل كالذواحلف و ضا لذاحلعولحللبالو حل،حلفو نحلسهللحلتعواىلحل:حلأاحلسللحلم عادحل

حل.حل( فأرر كاهم من  كاح وعيول وزروع و خل طلنها هضيمحل)حل:أراوحل
حل):حلتوواكدحلسكروودننحلس ايووالهحلنس بوواكحلسجلنووالدلحلسكوواألحلملوواسحل،حلفوو نحلسهللحلأروواوحل:حل ووعادحلأوواحلسلوولحلم

حل.حل(حلوعادا وثمود وحصحاب الرس وقرو ا بين ذلك اثيرا
 أوواكحلنسكووان حلسوودسحلنعالنالووهحل،حلاوو رسحلنكنوورسحل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحل الثموواحلكنووتحل:حلأوواحلسلوولحلم ووعادحل

حل.حلهو منكم ح كما اكتمأدسكحلنحل
مددا :حلسحلسك وودحلنسكعالنالووهحلنسكووربحلنسكنحوودحلنسكبالوو حلنسكنذووا حل،حلف نوو حلأروواوحلستووقحلسهللحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

 كول من  جو  ثالثا إخ هو رابنهم وخ رمسا إخ هو سادسهم وخ حد ى من ذلك وخ حاثر إخ 
حل.حلهو منهم ح كما اا وا
إل الشدديطال لكددم عدددو حل):حل ختوواحلسكشووالطانحلعووبنسحل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحلأروواوحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

ثدم خحيدكهم مدن بدين ح دد هم ومدن رلفهدم وعدن ح مدا هم حل):حلنأرواوحلعولحل لبوالئحل.حل(حلدوافاحخذوه ع
فدالحق والحدق حقدوأ خمدالل  هدكم مكدك حل)حل:نأرواوحل.حل(حلوعن شمائلهم وخ حجد حاثرهم شداار ن

حل.حل(حلوممن حونك مكهم ح منين
،حل نحلحل حلتلك حلسنودسمحلن حلتبونئحلسنودسمحلن حلتلخواحلمولحلسنودسمحلن حلتعوصحلسهلل:حلأاحلسللحلم عادحل
حلحلواستفزز من استطنت مكهم بصوحك وح لب عليهمحل)حل:سهللحلتعاىلحلأراوحل لبالئحل

حل
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حل:نلواوحل.حل(حلبخيلك ور لك وشاراهم في اخمواأ واخوخد وعدهم وما  ندهم الشيطال إخ غدرورا
حل.حل(حلفال حغر كم الحيو  الد يا وخ  غر كم باهلل الغرورحل)

ولمددن ردداف مقددا  حل):حل،حلفوو نحلسهللحلتعواىلحلأروواوحلحلخووشحلسهللحلسحلسك ودحلنسكعالنالووه:حلأواسللحلم ووعادحل
ن حلتؤادنحلسنالالحلسكبنالاحلعبىحلس خدلحللاكباستحلنسكشوذاستحل،حلف نو حلتعواىلحلأرواوحلسحلك الو حل.حل(حلربه  كتال

أعينحلسكبنالاحلس بعانوهحلنس بعوانحلحل(حلفإل الجحيم هي المأو ،حلحلوآثر الحيو  الد يا،حلحلفأما من طغىحل):حل
حل.حلماحلفالذاحل  حلماحلكانحلهلل

 حلختوووانلحلأ ووبسحلسحلموواوحلألوووع حلعنووبكحلأنحلأمانووهحلسو منوووكحلعبالذوواحل،حلفووو نحلسهللحل:حلم ووعادحلأوواسللحل
حل.حل(حلإل اهلل  أمرام حل حؤدوا اخما اح إلى حهلهاحل):حلتعاىلحلأراوحل

وخ حل)حل: حلتووو  بمحللووواكعبمحل  حللشووووةحل ع ووو حلن أأ ووو حل،حلفووو نحلسهللحلتعووواىلحلأرووواوحل:حلأووواسللحلم وووعادحل
حل):حلنلواوحل.حل(حلفدؤاد ادل اول دك ادال عكده مسد وخحقف ما لديس لدك بده علدم إل السدمع والوصدر وال

،حلحلوإذ  تلقدى المتلقيدال عدن اليمدين وعدن الشدماأ قنيددحل)حل:نلواوحل.حل(حلستكتب شهادحهم و س لول
حل.حل(حلو حن حقرب إليه من حول الور دحل):حلنلاوحل.حل( ما  لفظ من قوله إخ لد ه رقيب وعتيد

وما مدن دابدا فدي اخر  إخ علدى حل)حل: حلأ محلكبد قحل،حلف نحلسهللحلتعاىلحلأراوحل:حلأاسللحلم عادحل
وإل  مسسددك اهلل بضددر حل)حل:نلوواوحل.حل(حلوفددي السددماء رزقكددم ومددا حوعدددولحل)حل:نلوواوحل.حل( اهلل رزقهددا

حل.حل( فال ااشف له إخ هو وإل  مسسك بخير فهو على ال شيء قد ر
 نحلمولحلأوبيفحلسكوبنالاحلنأرنو حلعبوىحلفوا لحلس خودلحل،حل[حلننالواحل]حلنسكايحللعثينحللانقحل:حلأاسللحلم عادحل

ر اأ خ حلهيهم حجدار  وخ بيدع عدن ذادر اهلل حل)حل:نحلسهللحلتعاىلحلأ جدحلك حلملحلن سةحل،حللاوحلسهللحلتعواىلحلف 
حل.حل(حلوإقا  الصال  وإ تاء الزاا   خافول  وما حتقلب فيه القلوب واخبصار

 حل:حلحل9فروواوحلحل؟لوول حلأنوتحلنأموووحلأوواحل سوواوحلسهللحلكالوشحليلحلل جووا لحلس خوودل:حلفرواوحلسلوولحلم ووعادحل
سوونحانحلسهللحلنسنمووبحلهللحلن حل كوو حل  حلسهللحلنسهللحلأكووربحل:حلسهللحل،حلنذكووكحلأنحلتروواوحلتووديلحلك ووانكحلعوولحلذكوودحل

ليدوفيهم ح دورهم و ز ددهم مدن ،حلحل ر دول حجدار  لدن حودورحل)حل:نلاوحلسهللحلتعواىلحل.حلفذاهتحلسك جا لحلس دهه
حل.حل(حلفضله

كو حلمواحلأل ودت حللعالنووكحلنسسو  الهتحللبنوكحلفاطعبو حلهللحلفواككحلفوا لحلس خوودلحل،حل:حلأواسللحلم وعادحل
حل.حل(حلما عكدام  كفذ وما عكد اهلل با حل)حل:حلأراوحل نحلسهلل

حل.حل ذسحلت بمتحللالحل ك حل  حلسهللحلنملحلتعد حل رذاحلف ن حلمددندحلعبالك:حلأاسللحلم عادحل
حل
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 حل كوو حل  حلسهللحل  حلأنحلأووددحلغلوو حلسهللحلعوولحلسكعنووادحل وورحل ذسحلملحلأنوواكاسحلموواحلأوونرصحلموولحل:حلن حلأوولسوحلأروواوحل
إليدده  صددند الكلددم الطيددب والنمددل الصددالح حل)حل:دأوونذمحللعووبحل ذحلسووبمتحلدنالوواهمحل،حلأروواوحلسهللحلتعوواىلحل

حل.حل(حل رفنه
أ وو حلسك ووان حل،حلفوو نحلس وودةحلموولحلموولحلأ وو حل،حلفوو نحلملحلترووب حلعبووىحلأعموواوحل:حلأوواسللحلم ووعادحل

من  طع اهلل والرسوأ فاول ك مع الذ ن ح ندم اهلل علديهم مدن حل)حل:سكربحلفل  حلسكعبماةحل،حلف ن حلأراوحل
حل.حل(حل ك رفيقاالكويين والصد قين والشهداء والصالحين وحسن اول

 أواكحلأنحلتشودكحللواهللحل دفوهحلعو حلن نحلنشودتحللا نشوا حلأنحللطعوتحلأنحلاوبنتحل:حلأاسللحلم عادحل
والذ ن آمكوا باهلل ورسله اول ك هم الصدد قول والشدهداء حل)حل:أنحلأ دلتحللاكنا حل،حلأراوحلسهللحلتعاىلحل

حل.حل(حلعكد ربهم
نوووو حلنأعمبووووانحل اووووربحلموووولحلسكوووواألحلأوووواكدننحلسهللحلنأ وووونحان حلنأذببانوووو حلنيمبنحل:حلأوووواسللحلم ووووعادحل

واصددور  فسددك مددع الددذ ن  دددعول ربهددم حل)حل:لطاع و حلنأبعانوو حلل وودلحلنعشووالاحل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحلأروواوحل
حل.حل(حلبالغدا  والنشي  ر دول و هه وخ حند عيكاك عكهم

حل.حل(حلولذار اهلل حاورحل):حل حلخترتحلعبىحلذكدحلسهللحلسالتاحل،حلف نحلسهللحلأراوحل:حلأاسللحلم عادحل
وإذا سدألك عودادي حل)حل:نأرواوحل.حل(حلا لي وخ حكفدرولفاذارو ي حذارام واشكرو حل)حل:نأرواوحل

حل.حل(حلادعو ي حستجب لكمحل)حل:نأراوحلحلعكي فإ ي قر ب ح يب دعو  الداع إذا دعال
عبالكحللاك  النهحلنسكالا حلنكلحلسذالحلكالنواحلعضالضواحلم وبماحلترالواحلنرالواحللوا حل واهدسحل:حلأاسللحلم عادحل

ن عوواحلعالووبسحل سهووبسحل  الموواحلحلمطذوودسحلاووادلاحلخاك وواحلسووبالماحلاووحالحاحلكنالنوواحلاوواناحلاوونا سحلسوو ا سحلمؤمنووا
وعودددداد الددددرحمن الددددذ ن  ).حل(حلإل إبددددراهيم لحلدددديم حواه مكيددددبحل)حل:عا وووواحلفرالذوووواحل،حلأروووواوحلسهللحلتعوووواىلحل

والددذ ن  ويتددول لددربهم سددجدا ،حلحل مشددول علددى اخر  هو ددا وإذا ردداطوهم الجدداهلول قددالوا سددالما
والدذ ن إذا ذادروا بآ داح ]حلحل،حلوإذا مروا باللغو مروا ارامداحل)حل،حل(حلوقولوا للكاس حسكاحل)حل،حل(حلوقياما

والذ ن  قولول ربكا هب لكا من حزوا كا وذر احكدا قدر  حعدين ،حل[حلحلربهم لم  خروا عليها صما وعميا ا
رالددد ن ،حلحلاول ددك  جددزول الغرفددا بمددا صددوروا و لقددول فيهددا ححيددا وسددالما،حلحلوا نلكددا للمتقددين إمامددا

حل.حل(حلفيها حسكت مستقرا ومقاما
والددذ ن هددم ،حلحلالددذ ن هددم فددي صددالحهم راشددنول،حلحللددح المؤمكدولقددد حفحل):حلنلواوحلسهللحلتعوواىلحل

إخ علدددى ،حلحلوالدددذ ن هدددم لفددرو هم حدددافظول،حلحلوالددذ ن هدددم للزادددا  فدداعلول،حلحلعددن اللغدددو منرضدددول
حلحلفمن ابتغى وراء ذلك فاول ك،حلحلحزوا هم حو ما ملكت ح ما هم فإ هم غير ملومين

حل
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،حلحللددذ ن هددم علددى صددلواحهم  حددافظولوا،حلحلوالددذ ن هددم خما دداحهم وعهدددهم راعددول،حلحلهددم النددادول
اول دك فدي حل)حل:نلواوحلسهللحلتعواىلحل.حل(حلالذ ن  رثول الفردوس هم فيهدا رالددول،حلحلاول ك هن الوارثول

حل):حل ىلحللاكوو حلحل(حلإ مددا المؤمكددول الددذ ن إذا ذاددر اهلل و لددت قلددوبهمحل):حلنلوواوحل.حل(حل كدداح مكرمددول
حل.حل(حل ماول ك هم المؤمكول حقا لهم در اح عكد ربهم ومغفر  ورز  ار 

 حلحتمبنووكحلسكشوضرهحلعبوىحلأهبووكحلننكوبكحلعبوىحلسكووبخاوحلسحلس عااووحلنسنوودسمحل:حلأواسللحلم وعادحل
نعبالووكحل.حل(حلإخ مددن ححددى اهلل بقلددب سددليم،حلحل ددو  خ  كفددع مدداأ وخ بكددولحل):حل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحلأروواوحل

ا والواقيدداح الصددالحاح ريددر عكددد ربددك ثوابددحل):حللوواكدحلسهللحلنسكعموو حلسك وواحلحل،حلفوو نحلسهللحلتعوواىلحلأروواوحل
حل.حل(حلورير حمال

 حلت ووانلحلسوولحلأذووبيحلسكنوواسحل ىلحلسنوورحلنأوولمدهمحللووانرحلنهوواحلغافوو حلعنوو حل،حل:حلأوواسللحلم ووعادحل
حل.حل(حلححأمرول الكاس بالور وحكسول ح فسكمحل):حلأراوحلسهللحل

اليدو   خدتم علدى حفدواههم حل):حلعبالكحلهضلحلك انكحل،حلف نحلسهللحلتعاىلحلأراوحل:حلأاسللحلم عادحل
حل.حل(حلاا وا  كسوول  وحكلمكا ح د هم وحشهد حر لهم بما

 دو  حولدي السدرائر فمدا حل):حلعبالوكحلل اوالححلسك ودأدلحل،حلفو نحلسهللحلتعواىلحلأرواوحل:حلأاسللحلم وعادحل
حل.حل(حلله من قو  وخ  اصر
:حل  ا حلأاماحلتنشدحلفال حلسك حاوشحلنت ذدحلفال حلسكضلاوححل،حلف نو حلتعواىلحلأرواوحل:حلأاسللحلم عادحل

ل ادال مثقداأ حودا مدن ردردأ ححيكدا و ضع المواز ن القسط ليو  القياما فال حظلدم  فدس شدي ا وإحل)
حل.حل(حلبها وافى بكا حاسوين
سخووولحلسهللحللاك الووو حلكلنوووكحلتووودسهتحلفووو نحلملحلت ووولحلتووودسهتحلف نووو حلأووودسكحل،حلنأرووواوحلسهللحل:حلأووواسللحلم وووعادحل

حل.حل(حلمن رشي الرحمن بالغيب و اء بقلب مكيب ، ادرلوها بسال  ذلك  و  الخلودحل):حلتعاىلحل
موووهحلنس اذووومحل،حلفووو ذسحلكنوووتحلكووواككحلأن وووشحلسكنووواسحلمووولحلنض وووكحلنسن وووححلس :حلأووواسللحلم وووعادحل

نغلوو حلسهللحلعبووىحلأهوو حللبووبلحلأنووتحلفالذوواحلنأ سدحلأنحلأنوولوحلعبووالذمحلسكعوواساحلن وودحل كالووكحلفووداذمحللووكحل،حل
حل.حل(حلوما اال ربك ليهلك القر  بظلم وحهلها مصلحولحل):حلأراوحلسهللحلتعاىلحل

 أوواكحلأنحلت ذوودحلموولحلنض ووكحلسنشووايفحلنسك اسيوولحلكالدمالوو حلنأنووتحلفالموواحللالنووكحل:حلأوواسللحلم ووعادحل
 نلددم رائكددا اخعددين ومددا حخفددي حل):حلكحلم وودحلعبووىحلس عااوووحلنسكووانااحل،حلأروواوحلسهللحلتعوواىلحلنلوو حل لوو

حل.حل(الصدور 
حل:حل حلت لحلسلحلأشبدحلعبىحلسكناسحلنخيضشحلعلحلنض  حل،حلأراوحلسهللحلتعاىلحل:حلأاسللحلم عادحل

حل
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حل.حل(حللم حقولول ما خ حفنلولحل)
الحلل ورحلتوبلدحل ذسحلعمبتحلعمالحلفاعم حللعبمحلنعرو حل،حلن أواكحلنأنحلتعمو حلعمو:حلأاحلسللحلم عادحل

حل.حل( وخ حكو وا االتي  قضت غزلها من بند قو  ح كاثاحل)حل:نعبمحل،حلف ن حلط حلطالك حلأراوحل
عبالكحللاك بقحلن حلختدطلحلملحلفالكحلكالهحلألبسحلنأن شحلسكناسحلمولحلنض وكحل:حلأاسللحلم عادحل

نأ  ووووولحل،حلنسديفحلسكنووووواسحل ىلحلس   وووووانحل،حلناووووو حل اوووووكحل،حلن حل  ووووودحللاكنووووواسحل،حلنأن حلسكنووووواسحلمووووواحل
إل اهلل  أمر بالنددأ واخحسدال وإ تداء ذي القربدى و كهدى عدن حل):حلسهللحلتعاىلحلأرواوحلحلعاهبأمحل،حلف ن

حل.حل(حلالفحشاء والمككر والوغي  نظكم لنلكم حذارول
 الفصل الخامس

 (خبي ذر الغفاري رضي اهلل عكه  9في وصيا رسوأ اهلل  )
اوحلسهللحلهوواهتحلس ن سقحلموولحلناووالهحل سوو:حلأروواوحلمووا يحلأ حل وواوحلسهللحلعموودهتحلسكضلوو حللوولحلسن وولحل

حلوحلسكويتحلأخوربهحلفواحلسكشوالكحلس ضالوبحلألاسكافواةحلعنوبحلسجلنوا حللولحلعنوبحلحل9   حلذ حلسك ضوا يحلوحل يووحلسهللحلعنو 
سهللحلس رد حلسكدس يحلنسكشالكحلس ط حلسن لحلللحلسن  حلللحلسن لحلأ حلطعضدحلمموبحللولحللالاأو حلوحل يووحل

حلوحل طوووا لحللوووا حل &حلحللحلسكطاسووووأمبوووىحلعبالنووواحلسكشوووالكحلس طووو حلألووواطعضدحلمموووبحللووولحلسن ووو:حلسهللحلعنذموووا
:حل،حللووواوحلحل7نأخوووربهحللووواككحلسكشوووالكحلسكعووواملحلسن ووو حللووولحلسكضووو ححلسكووواسعلحلسجلدطووواهحلسحلمشوووذبحلسكديووواحل

ووحل&حلحل باينحلأ حلسكشالكحلألواطعضدحلو:حلأخربناحلسكشالكحلس مامحلألاعبوحلسن لحلللحلممبحلسكطاسوحل،حللاوحل
:حلحل،حللواوحلأخربناحلااعهحلعولحلأ حلس ضلو حلمموبحللولحلعنوبحلسهللحللولحلمموبحللولحلس طبو حلسكشوالناه:حل،حللاوحل

:حل ووباناحلألاسن وولحل طوواةحللوولحليوو حلسكعربتوواووحلسك اتوو حلسوونهحلأ لوولحلعشوودحلناالمثاوووهحلنفالذوواحلموواتحل،حللوواوحل
 وووباينحلعنوووبحلسهللحللووولحلعنوووبحلسكووودالحلس اووومحل،حلعووولحل:حل وووباناحلمموووبحللووولحلسن ووو حللووولحلمالموووانحل،حللووواوحل

،حلحلسكضلال حلللحلأ ا حل،حلعلحلنه حلللحلعنبحلسهللحلسهلناةحل،حللاوحل وباينحلألوا داحللولحلأ حلس سوادحلسكوبوبو
حلوحل:حلعولحلأ حلس سوادحللواوحل حلوحل يووحلسهللحلعنو  لوبمتحلسكدلوالحلفوبخبتحلعبوىحلأ حلذ حلطنوباحلسلولحلطنوادل
سحلم ووجبهتحلفبوومحلأ سحلحل9دخبووتحلذستحلأووامحلسحلاووب حلهنووا هتحلعبووىحل سوواوحلسهللحل:حلفحووباينحلألوواذ حللوواوحل

 ىلحلطاننوو حلطوواكئحلفاغ نمووتحلخبووالحلس  ووجبحلحل7نعبوووحلحل9س  ووجبحلأ ووبسحلموولحلسكنوواسحل  حل سوواوحلسهللحل
حلسهللحللل حلأنتحلحلأاحل ساو:حلفربتحل

حل
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نعوومحلنأكوودمحللووكحلأوواحلألوواذ حل نووكحلمنوواحلأهوو حلسكنالووتحلن هحل:حلفروواوحلحل؟نأموووحلأناووينحللااووالهحلأنضعووينحلسهللحلفووا
مااووالكحللااووالهحلفا ض ذوواحل،حلف هنوواحلطامعووهحلكطوودقحلسنوورحلنسوونب حل،حلف نووكحل نحل ض  ذوواحلكووانحلكووكحلفوواحلحل

حل.حلكضالن
نحلأنوحلعنوادلحلسهللحلس عدفوهحلنسعبمحلأ.حلسعنبحلسهللحلكلنكحلتدسهتحلف نحلكنتحل حلتدسهتحلف ن حلأدسك:حلأاحلألاذ حل

لوو حلفذوواحلس نوحللنوو حلكوو حلسوووةحلفووالحلسوووةحللنبوو حل،حلنسكضووددحلفووالحلاوواهحلكوو حل،حلنسكنووالوحل حل ىلحلغاأووهحل،حلفووا دحل
سك ماستحلنس  محلنماحلفالذمواحلنمواحللالنذمواحلمولحلسووةحلنهواحلسهللحلسكبطالوشحلسننورحلنهواحلعبوىحلكو حلسووةحل

نوواسحللشوورسحلننوواأدسحلندسعالوواحل ىلحلسهللحللووبأدحل،حل حلس ميووانحل حلنس لوودس حللوولنحلسهللحلتعوواىلحلأ سووبينحل ىلحلكافووهحلسك
حل.حلل ذن حلنسدسطاحلمنرسحل،حل حل  حلأه حللاليتحلسكاألحلأذه حلسهللحلعنذمحلسكدطئحلن ذدهمحلتطذرس

 نحلسهللحلعلنطو حلطعو حلأهو حللالويتحلسحلأمويتحلك وضالنهحلنواححلمولحل كنذواحل واحلنمولحل:حلنسعبمحلأواحلألواذ حل
حل.حل غ حلعنذاحلغدقحل،حلنمث حللااحل طهحلسحللينحل سدسوال حلملحلدخبذاحلكانحليمنا

حل.حلس ضلحلماحلأناالكحلل حلت لحلسعالبسحلسحلسكبنالاحلنس خدل:حلاحلألاذ حلأ
حل.حلسك حهحلنسكضدسل:حلنعم انحلم نانحلفالذماحلكثرحلملحلسكناسحل:حلأاحلألاذ حل
سنالكحللن حلهدمكحل،حلناح كحللن حلسرمكحل،حلنغنواكحل:حلسغ نمحلمخ احللن حلمخئحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حللن حلفردكحل،حلنفدسغكحللن حلس بكحل،حلن الاتكحللن حلماتك
ك  وواأشحللعمبووكحلف نووكحللالامووكحلنك ووتحلموواحللعووبهتحل،حلفوو نحلأ وولحلغووبحلكووكحل أوواكحلنس:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلن نحلملحلأ لحلغبسحلملحلتنبمحلعبىحلماحلفد تحلسحلسكالام.حلف لحلسحلسك بحلكماحلكنتحلسحلسكالام
حل.حلكمحلملحلم  رن حلأاماحل حلأ   مب حل،حلنمن  دحلغبسحل حلأنب  :حلأاحلألاذ حل
حل.حلكاحلن دتحل ىلحلس ط حلنم رهتحل ل لتحلس م حلنغدن هت:حلأاحلألاذ حل

حل.حلنعبحلنض كحلملحلأاحااحلسكرنا .حلكلحلكلنكحلسحلسكبنالاحلغدأ حلأنحلكعالدحلسنال :حللاذ حلأاحلأ
ن ذسحلأم ووووالتحلفووووالحلحتووووبثحلنض ووووكحل.حلأوووواحلألوووواذ حل ذسحلأاوووونحتحلفووووالحلحتووووبثحلنض ووووكحللا  وووواة

نموولحل الاتوكحللنو حلماتووكحل،حلف نوكحل حلتووب يحلمواحلس ووكحل.حلنخواحلموولحلاوح كحللنوو حلسورمك.حللاك وناح
حل.حلغبس

.حلعثودلحل،حلفوالحلترواوحلسكعثودلحل،حلن حل  ولحلمولحلسكدطعوه أواكحلأنحلتوب ككحلسك ودعهحلعنوبحلسك:حلأاحلألاذ حل
حل.حلن حلأعا كحلملحلتربمحلعبال حلماحلسس  بتحلل .حلن حليمبكحلملحلخبضتحلماحلتدكت

حل
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حل.حلكلحلعبىحلعمدكحلأسححلمنكحلعبىحلد يكحلندأنا ك:حلأاحلألاذ حل
هووو حلأن  ووودحلأ وووبكمحل  حلغووو حلمط الووواحلأنحلفرووورسحلمن وووالاحلأنحلمديووواحلمض وووبسحلأنحلهدمووواحل:حلأووواحلألووواذ حل
 نحل.حلعذلسحل،حلأنحلسكبطاوحل،حلف ن حلسودحلغاوو حلأن  ودحل،حلأنحلسك واعهحلنسك واعهحلأدهوىحلنأمودمرعبسحلأنحلماتاحل

نموولحل بوو حلعبموواحلكال وود حللوو حلنطوواهتحل.حلسوودحلسكنوواسحلمنلكووهحلعنووبسهللحلأووامحلسكرالامووهحلعوواملحل حلأن ضوولحللعبموو 
حل.حلسكناسحل كال حلملحلجبحل أححلسجلنه

حل.حلملحلسل  ىحلسكعبمحلكال بيفحلل حلسكناسحلملحلجبحل أححلسجلنه:حلأاحلألاذ حل
 حلأعبموو حل،حلتوون،حلموولحلتنع وو حل،حلن حلتضووتحلموواحل:حل ذسحلسووتبتحلعوولحلعبوومحل حلتعبموو حلفروو حلحل:أوواحلألوواذ حل

حل.حل حلعبمحلككحلل حل،حلتن،حلملحلعاساحلسهللحلأامحلسكرالامه
موواحلأدخب ومحلسكنووا حل:حلأطبوولحللوامحلموولحلأهو حلسجلنووهحلعبوىحللوامحلموولحلأهو حلسكنووا حلفالراكوانحل:حلأواحلألواذ حل

حل.حلانرحلن حلنضعب  ناحلكناحلنلمدحلل:حلنلبحلدخبناحلسجلنهحلل لدأن محلنتعبالم محل،حلفالراكانحل
ن نحلنعومحلسهللحلأكثودحلموولحل.حل نحل رواقحلسهللحلطو حلانوامهتحلأع ومحلموولحلأنحلأروامحلفواحلسكعنواد:حلأواحلألواذ حل

حل.حلأنحلي الذاحلسكعنادحل،حلنك لحلأم اسحلنأانحاسحلتاون 
.حل نكحلسحلسدحلسكبال حلنسكنذا حلسحليطاوحلمنرااوهحلنأعمواوحلمضا وهحلنس واتحلأوليتحلل  وه:حلأاحلألاذ حل

نملحلأل يفحلسدسحلأاسكحلأنحلي بحلنبسمهحلنك  حل س يفحلمث حلمواحل.حلخرسحلنملحلأل يفحلخرسحلأاسكحلأنحلي ب
  يفحل،حل حلأ وونقحللطووىحلن ووهحلن حلأووب كحل وودأصحلموواحلملحلأرووب حلكوو حلنموولحلأعطوووحلخوورسحلفوواهللحلأعطوواهتحلنموولحل

حل.حلنلىحلسدسحلفاهللحلنلاهت
 نحلس ووؤملحلكوور حلذننوو حلكلنوو حل.حلس  رووانحلسووادلحل،حلنسكضرذوواةحللووادلحل،حلنعاك وو ذمحلسكلأووادل:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلترلحلعبال حل،حلن نحلسك افدحلأد حلذنن حلكلن حلذلااحلمدحلعبىحلأنض حلا دلحلخيا حلأن
سثبهحلنس  حلعبالو حل]حل نحلسهللحلتنا كحلنتعاىلحل ذسحلأ سدحللعنبحلخرسحلطع حلذنال حلل حلعالنال حل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلن ذسحلأ سدحللعبحلسدسحلأن اهتحلذنال [.حلارالالحلنلالالحل
حل.حل حلتن دحل ىلحلا دحلسنطالتهحلنك لحلسن دحل ىلحلملحلع ال  :حلأاحلألاذ حل

حل.حل نحلس ؤملحلأسبحلس ت اياحلملحلسنطالتهحلملحلسكع ضا حل  حلأرا حلل حلسحلسدك :حلألاذ حلحلأا
نمولحلخواكشحللاكو حلفعبو حلف  واحلأالوقحل.حلملحلنسفقحللاك حلفعب حلفاسكحلسكوايحلأاوال حل  و :حلأاحلألاذ حل

حل.حلنض  
حل.حل نحلسكدط حلكالحدمحل  ل حللاكان حلأ الن :حلأاحلألاذ حل
حلنسخلنحلك انكحل.حلالكفالحلتنطقحلماحل حلأعن.حلديفحلماحلك تحلمن حلس:حلأاحلألاذ حل

حل
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حل.حلكماحلختلنحلن لك
 نحلسهللحلطوووو حلانووووامهتحلكالووووبخ حللاموووواحلسجلنووووهحلفالعطووووالذمحل وووورحلميبوووواسحلنفووووالذمحللووووامحلسحل:حلأوووواحلألوووواذ حل

 لنووواحل خاسننووواحلكنووواحلمعذووومحلسحلسكوووبنالاحلفووونمحل:حلسكوووب طاتحلسكعبوووىحل،حلفووو ذسحلن ووودنسحل كوووالذمحلعدفووواهمحلفالراكوووانحل
نعانحلنأ موؤنحل و حلتودنننحلهالذواتحلهالذواتحل هنومحلكواناسحلجاعوانحل و حلتشو:حلفالرواوحلحل؟فلب ذمحلعبالنوا

حل.حلنأرامانحل  حلتنامانحلنأش  انحل  حلختضلان
ن نوو حل يلحلسك وواللحلكموواحل نوو حل ىلحل.حلطعوو حلسهللحلطوو حلانووامهتحللوودلحلعالووينحلسحلسك ووالل:حلأوواحلألوواذ حل

ن نحلسجلواولحل ذسحلأكوو حلسونلحلن نحلسك مووذنحل ذسحلسوداحل ن حل،حلنأنوواحل.حلسجلواولحلسكطعووامحل،حلن ىلحلسك موذنحلس وواة
حل.حل حلأسنلحلملحلسك الل

أمياحل ط حلتطايفحلسحلأامحلنكالبهحلسانيتحلعشدلحل كعهحلسا حلس   الوهحلكوانحلكو حل رواحلنسطنواحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حللالتحلسحلسجلنه

 نكحلماحلدمتحلسحلسك واللحلف نوكحلتروديفحللوااحلس بوكحلسجلنوا حل،حلنمولحلأ ثودحللوديفحللوااحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلس بكحلأض ححلك 

ننكو حللو حلمبوكحلماحلملحلمؤملحلأرامحلم بالاحل  حلتناادحلعبال حلسكربحلمواحللالنو حلنلو حلسكعودشحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلأاحلسللحليدمحلكاحلتعبمحلماحلككحلسحلسك اللحلنملحلتناطوحلماحلسنض بت:حلأناديحل

:حل ووا حل اووحااحلس كاأووهحلأوامحلسكرالامووهحليمباهنوواحلفال وونرانحلسكنوواسحل ىلحلسجلنووهحل،حلأ حل:حلأواحلألوواذ حل
حل.حلهمحلسك الرانحل ىلحلس  اطبحللا سحا حلنغرحلس سحا 

 ووبلهحل حوواحلسنطالتووهحلنسكب ووانحلأكووربحل،حلسك وواللحلعمووادحلسكووبألحلنسكب ووانحلأكووربحل،حلنسك:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلنسك امحلطنهحلملحلسكنا حلنسكب انحلأكربحل،حلنسجلذادحلنناههحلنسكب انحلأكرب

سكب طهحلسحلسجلنهحلفاقحلسكب طهحلكماحللو حلسك وماةحلنس  محل،حلن نحلسكعنوبحلكرفولحلل ودهتحل:حلأاحلألاذ حل
،حلفالرواوحلهاسحلنا حلأخالوكحل:حلفالراوحلحل؟ماحلهاس:حلفالبملحلك حلنا حلأ ادحلخيطشحلل دهتحلفالضليفحلكاككحلفالراوحل

 نو حلكوانحلأفلو حلمنوكحل:حلأخوحلفالنحلكناحلنعم حلاالعاحلسحلسكبنالاحلنلبحلفل حلعبووحله واسحل،حلفالرواوحلكو حل:حل
حل.حلعمالحل،حل حلجع حلسحللبن حلسكدياحل رحلأديى

سكوبنالاحلسوجلحلس وؤملحلنطنوهحلسك وافدحلنمواحلأاونححلفالذواحلموؤملحل  حل لأنواحل،حلف الوشحل حل:حلأاحلألواذ حل
طذوونمحلنملحلأعووبهتحلأنوو حلاوواد حلعنذوواحلنكالبروو حلأمدسيوواحليوولنحلس ووؤملحلنلووبحلأنعووبهتحلسهللحلطوو حلانووامهتحل نوو حلنس دحل

نم ووالناتحلنأمووا سحلت ال وو حلنكووال بملحلفووالحلأن  وودحل،حلأن  وووحلااسلوواحلموولحلسهللحلتعوواىلحلفووالحلأوولسوحل لأنوواحل وورحل
حل.حلأضا لذاحل،حلف ذسحلفا لذاحلأفلىحل ىلحلسكدس هحلنسك دسمه

حل
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حل.حلماحلعنبحلسهللحلعلنط حلعبىحلمث حل اوحلسنلن:حلأاحلألاذ حل
موواحل حلأن الوو حلنرالووقحلأنحلأ ووانحللووبحلأنيتحلعبموواحل حلأنضعوو حل،حل نحلحلموولحلأنيتحلموولحلسكعبووم:حلأوواحلألوواذ حل

إل الذ ن حوحو النلم من قوله إذا  تلى عليهم  خرول لالذقدال حل):حلسهللحلنعتحلسكعبماةحلفراوحلعلنط حل
حلسجدا و قولول سوحال ربكا إل اال وعد ربكا لمفنوخ ، و خرول لالذقال  وكول و ز دهم رشوعا

حل.حل(
نمولحلملحلأ و طلحلفبالشوعدحللبنو حلسنولنحلنكال نواكحل،حل نحل.حلأن وحلفبالنوكملحلسس طايفحلأنحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلسكرب حلسكراسوحللعالبحلملحلسهللحلتعاىلحلنك لحل حلأشعدنن
 حلأاوولحلعبووىحلعنووبحلخوواف حلن حلأاوولحلكوو حلأمنوو حل،حلفوو ذسحلأمنووينحل:حل)حلأروواوحلسهللحلتعوواىلحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل(.حلسحلسكبنالاحلأخض  حلأامحلسكرالامهحلن ذسحلخافينحلسحلسكبنالاحليمن  حلأامحلسكرالامهحل
كاحلأنحل طالحلكانحلك حلكعم حلسنع حلننالاحل   ردهتحلنخشوحلأنحل حلأنجاحلملحلسودحلأوامحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلسكرالامه
أمووواحل هحلحل:حل نحلسكعنوووبحلكالعووودمحلعبالوو حلذنالووو حلأوووامحلسكرالاموووهحلفووالملحلذنووو حلذنالووو حلفالرووواوحل:حلأوواحلألووواذ حل

حل.حلكنتحلخاوضاحلمشضراحلفال ضدحلك 
دستحل ورحلأوليتحلسهللحلنهواحلعبالو حل نحلسكدط حلكالعم حلسن نهحلفال   حلعبالذواحلنأعمو حلسحملرو:حلأاحلألاذ حل

حل.حلن نحلسكدط حلكالعم حلسك التهحلفالضدقحلمنذاحلأليتحليمناحلأامحلسكرالامه.حلغلنان
نكالوووشحلذكووكحللووول حلأنوووتحل:حل نحلسكعنووبحلكالوووان حلسكووان حلفالوووبخ حللوو حلسجلنوووهحل،حلفربووتحل:حلأوواحلألووواذ حل

أ ووانحلذكووكحلسكووان حلن وو حلعالنالوو حلتاونوواحلمنوو حللووا سحل ىلحلسهللحلعلنطوو حل وورحل:حللوواوحلحل؟نأموووحلأوواحل سوواوحلسهلل
حل.حلجلنهأبخ حلس

نسكعوواطلحلموولحلأتنوولحلنض وو حلنهاسهوواحل.حلسك ووالئحلموولحلدسنحلنض وو حلنعموو حل وواحللعووبحلس ووات:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلن  حلعبىحلسهللحلعلنط حلس ماه

س مانووووهحلنسنشووووايفحل وووورحل حلت ووووادحلتوووود حل:حل نحلأنوحلسوووووةحلأدفوووولحلموووولحلهوووواهتحلس مووووهحل:حلأوووواحلألوووواذ حل
حل.حلخاسعا

حلطنوواححللعايووهحلأنحلنسكووايحلنضووئحلممووبحللالووبهتحلكوواحلأنحلسكووبنالاحلكانووتحلتعووبوحلعنووبسهلل:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلذلااحلماحلسرىحلسك افدحلمنذاحلسدلهحلملحلماة

نمواحلمولحلسووةحلأل وئحل.حل نحلسكبنالاحلمبعانهحلمبعانحلماحلفالذاحل  حلماحلسل  وحللو حلنطو حلسهلل:حلأاحلألاذ حل
حل ىلحلسهللحلتعاىلحلملحلسكبنالاحلخبرذاحل حلعديذاحلفبمحلأن دحل كالذاحلن حلأن دحل كالذاحل رحل

حل
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حل.حلس ميانحلل حلنتدكحلماحلأمدحللرتك نماحلملحلسوةحلأ  حل ىلحلسهللحلملحل.حلترامحلسك اعه
 حلحتوو حلسكووبنالاحل:حلأوواحلعال ووىحل:حلحل7 نحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحلأن ووىحل ىلحلأخوووحلعال ووىحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلف هحلك تحلس نذاحلنأ  حلس خدلحل،حلف  احلهوحلدس حلس عاد
هواهتحل:حلأواحلمموبحل:حلأتواهحل ولسولحلسكوبنالاحلعبوىحلل بوهحلسو حللواةحلفرواوحليلحلحل7 نحلطربوالو حل:حلأاحلألاذ حل
 نالو حلطربوالو حل حل اطوهحليلحلفوواحل،حل ذسحل:حلن حلتنر وكحلموولحل  وكحلعنوبحل لوكحل،حلفربووتحلخولسولحلسكوبنالاحل

حل.حلسنعتحلس دتحل  حلن ذسحلطعتحلسلك  
 ذسحلأ سدحلسهللحلعلنطوو حللعنووبحلخوورسحلفرذوو حلسحلسكووبألحلن هووبهتحلسحلسكووبنالاحلنل وودهتحللعالووااحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلنض  
فوواحلك ووان حلنل وودهتحلموواحل هووبحلعنووبحلسحلسكووبنالاحل  حلأننووتحلسهللحلسن مووهحلسحللبنوو حلنأنطووقحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حللعالااحلسكبنالاحلندسوذاحلندنسوذاحلنأخدط حلمنذاحلسا احل ىلحلدس حلسك الم
أواحل:حل ذسحل أأتحلأخاكحللبحل هبحلسحلسكبنالاحلفاسو ملحلمنو حلف نو حلأبرولحلسن موهحل،حلفربوتحل:حلأاحلألاذ حل

موولحلملحلأوونئحلس رووالدحلنسكنبووىحلنتوودكحلفلوو حل أنووهحلسكووبنالاحلنياوودحلموواحل:حلفروواوحلحل؟موولحلأ هووبحلسكنوواس:حل سوواوحلسهللحل
حل.حلىحلماحلأض حلنملحلأعبحلغبسحلملحلأأام حلنعبحلنض  حلسحلس اتىأنرىحلعب

نك وولحلأن ووىحل يلحل[حل ىلحلس وواوحل]حل نحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحلملحلأوواححل يلحلأنحلأاوولحلس وواوحل:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلأنحلسنححلهمبحل لكحلنكلحلملحلسك اطبألحلنسعنبحل لكحل رحلألتالكحلسكالر 

 كو حلسنموا حلل ورحلسوداحل هحلأكنئحلسك باللحلنسطبئحلعبىحلس  محلنأكعقحلأاوالعوحلنأ:حلأاحلألاذ حل
حل.حلنأ د حلخبضوحل،حلفملحل غ حلعلحلسنيتحلفبالئحلمين

 ووو حلس ووواوحلنسكشووود حلأذهووو حلكوووبألحلسكدطووو حلمووولحلذونووو حليوووا أ حلسحل  احلسك ووونمحل:حلأووواحلألووواذ حل
أووواحل سووواوحلسهللحلسنووواوضانحلسنايوووعانحل:حللبوووتحل:حللووواوحلحل؟فلغوووا سحلفالذووواحل ووورحلأاووونحاحلفمووواذسحلألرالووواحلمنذوووا
 حل،حلنك لحلفردسةحلس  وبم حل:حلفراوحلحل؟انحلسكناسحل ىلحلسجلنهس  اسيعانحلسكاسكدننحلسهللحلكثرسحل،حلأهمحلأ نر

:حل،حلف هنمحلألتانحلأ  طانحل لااحلسكناسحل،حلفالراوحلهلومحلخلنوهحلسجلنوهحلكمواحلأنو محل ورحلحتاسوناسحل،حلفالراكوانحل
فاسهللحلماحلمب ناحلفنجا حلننعبوحلن حلسفالئحلعبالناحلفنرنئحلننن طحلنك لحلعنوبناحل لنواحل ورحلحل؟مبحل اس 

حل.حلدعاناحلفلطننا
بنالاحلمشوو بهحلكبربووااحلنس لووبسنحلن نحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحلسوواوبناحلعموواحلنعمنوواحلسحل نحلسكوو:حلأوواحلألوواذ حل

حلحل؟ الك حلف الشحلماحلأنعمناحلسحل دسم 
حل هحللبحلدعاتحلسهللحلط حلانامهتحل نحلجع حل  قحلملحلينينحلكضافاحلنأنحل:حلأاحلألاذ حل

حل
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حل.حلأعطوحلملحلأن لينحلكثدلحلس اوحلنسكاكب
 خووودلحلسكووواألحلسختوووانسحلأ محلسهللحلل ووووا احل وووا حلكبلسهوووبألحلسحلسكوووبنالاحلسكووودسغن حلسحلس:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلنتدسفاحلفدسساحلنماةهاحل الناحلنسختانسحلك ااحلسهللحلسعا سحلندعاةهتحلداا سحل،حلأرديانحلسكبنالاحللديا
حل.حلن دثحلسكبنالاحلس اوحلنسكننان.حل دثحلس خدلحلسكعم حلسك احل:حلأاحلألاذ حل
اةحلن هحلنعوووليتحلنطووواليلحلمووواحلأد كحلسكعالوووبننحلد كحلسكن ووو:حل نحل  حلأخوووربهحل،حلفرووواوحل:حلأووواحلألووواذ حل

أيحلس وؤمن حل:حلأواحل سواوحلسهللحل:حللبوتحل:حللواوحل.حل لينحلهلمحلسحلسكدلالقحلس عبىحلل دسحل حلأشدكذمحلفال حلأ وب
حل.حلأكثدهمحلكبماتحلذكدسحلنأ  نذمحلك حلسس عبسدس:حللاوحلحل؟أكالل

فموواحلعالمووهحلذكووكحللوول حل:حل ذسحلدخوو حلسكنووا حلسكربوو حلسنض ووححلسكربوو حلنست وولحل،حللبووتحل:حلأوواحلألوواذ حل
س نالووهحل ىلحلدس حلسنبووادحلنسك جوواسحلعوولحلدس حلسك وودن حلنس سوو عبسدحلحل:حل9لوواوحلحل؟أنووتحلنأموووحلأوواحل سوواوحلسهلل

حل.حلكبماتحللن حلنلنك 
حل.حلستقحلسهللحلن حلتدحلسكناسحل نكحلختشىحلسهللحلفال دماكحلنلبنكحلفاطد:حلأاحلألاذ حل
حل.حلكال لحلككحلسحلك حلسوةحلنالهحلاانهحل رحلسحلسكنامحلنس ك :حلأاحلألاذ حل
:حلأووواكدهتحلسجلاهووو حلعنوووبحلسك بووو حلكووو ع محلطوووالوحلسهللحلسحلاوووب كحل،حلفوووالحلتووواكدهتحلكمووواحل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلسكبذمحلسخلهت:حلسكبذمحلسخلهتحلعنبحلسننلأدحل
 نحلهللحلمالو وووهحللالامووواحلمووولحلخالضوووهحلسهللحلمووواحل فعووواسحل منسوووذمحل ووورحلأووونضكحلسحلسك وووا حل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلنهمبكحلماحلعنبناكحلكماحلأنن وحلككحلأنحلتعنب[حل لناحل]حلسنحانكحل:حلسكنض هحلس خدلحلفالراكانحلاالعاحل
ع حلننالاحل س ر حلعمب حلملحلسبلحلماحلأد حلأامتواحل،حلنكواحلأنحلكاحلكانحلكدط حلعم حلسن:حلأاحلألاذ حل

دكاسحلملحلغ ب حلا حلسحلمطبلحلسكشمئحلك بتحلمن حلااطمحلملحلسحلم دفاحل،حلنكاحل فودتحلطذونمحل فودلحل
نض ووحل وورحل[حلس  ومحل]حل احل:حلملحلأنوقحلمبوكحلمروداحلن حلنو حلمدسوو حل  حلخودحلطااالواحلعبوىحل كن الوو حلأرواوحل

حل.حلسهالمحلفالحلتن ينأاحل احلأناحلخبالبكحل لدحل:حلأن ىحل لدسهالمحل سحقحلنأراوحل
كوووواحلأنحلسموووودألحلموووولحلن وووواةحلأهوووو حلسجلنووووهحلس بعووووتحلموووولحل وووواةحلسكووووبنالاحلسحلكالبووووهحل بموووواةحل:حلأوووواحلألوووواذ حل

نكواحل.حل ياةتحلس  محلأفل حلساحلألالتذاحلسكرمدحلكالبهحلسكنب حل،حلنكاطبحل أححلنشدهاحلاالولحلأهو حلس  م
حل.حلهمأنحلاالاحلملحلاالااحلأه حلسجلنهحلنشدحلسكالامحلسحلسكبنالاحلك عقحلملحلأن دحل كال حلنماحلاب  حلأل ا حل

حل
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حل.حلسخضئحلااتكحلعنبحلسجلناولحلنعنبحلسكر اوحلنعنبحلسكردين:حلأاحلألاذ حل
 ذسحلتنعوووتحلطنوووا لحلفبوووال لحلعربوووكحلفالذووواحلمشووو ا حللووواك ض دحلنسنشوووايفحلنسعبووومحلأنوووكحل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حل  قحلل 
حل.حلسعبمحلأنحلك حلسوةحل ذسحلف بحلفا بححلدنسمهتحلف ذسحلف بحلس بححلفبالئحلك حلدنسة:حلأاحلألاذ حل

حل.حلملحلغرحلسكعج حل،حلنسك   حلملحلغرحلسذاسكلحكحل:حلنسعبمحلأنحلفال محلخبر حل
حل.حل كع انحلمر  بتانحلسحلسك ض دحلخرحلملحللالامحلكالبهحلنسكرب حلساهت:حلأاحلألاذ حل
حل.حلن احلسذالحلساعهحلتاط حل لناحل اأال.حلسنقحلارال حلمدحلنسكنا  حلخضالشحل با:حلأاحلألاذ حل
لحل حلأضرو حلسكدطو حلكو حلسكضرو حل ورحلأود حلسكنواسحلسحلطنو حلسهللحلأمثواوحلس لواعدحل حلأدطو:حلأاحلألاذ حل

حل.حل ىلحلنض  حلفال انحلهاحلأ ردحل الدحلهلا
 حلت ووال حل رالرووهحلس ميووانحل وورحلتوود حلسكنوواسحلكبذوومحلارووىحلسحلدأوونذمحلنعرووالةحلسحل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلدنالاهم
ن نحلنض كحللنو حلأنحل.حل اسنكحلنض كحللن حلأنحلحتاس حلفذاحلأهانحلناسنكحلغبس:حلأاحلألاذ حل

حل.حلتا نحل،حلنفذلحلكبعدمحلس كربحلأامحلتعدمحل حلختضىحلمنكحلعبىحلسهللحلخافاله
سس ححلملحلسهللحل،حلفو هحلنسكوايحلنض ووحللالوبهتحل حلأ سوحل و حلأذهو حل ىلحلسك واوطحلمرنعواحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حللثا حلأس حوحلملحلس ب  حلسكاألحلمعو
فال ودحلمولحلس موو حل،حل:حلحل9لبوتحلنعومحل،حلفووبسكحلأ حل،حللواوحلحل؟أحتو حلأنحلتووبخ حلسجلنوه:حلأواحلألواذ حل

احل سوواوحلسهللحل،حلكبنوواحلأوو:حللبووتحل:حلنسسوو ححلموولحلسهللحل ووقحلسنالوواةحل،حللوواوحل.حلنسطعوو حلس وواتحلن وو حلعالنالووك
كوووالئحلذكوووكحلسنالووواةحلنك ووولحلسنالووواةحلمووولحلسهللحلأنحل حلتن وووىحلس روووالدحلنسكنبوووىحل،حل:حلن ووو حوحلمووولحلسهللحل،حللووواوحل

نموولحلأ سدحلكدسمووهحلس خوودلحلفبالووبيفحل أنووهحلسكووبنالاحل،حلفوو ذسحلحل.حلنحتضوولحلسجلووا حلنموواحلنعووىحل،حلنسكوودأسحلنموواحل ووا 
حل.حلكنتحلكاككحلأانتحلن أهحلسهلل

حل.حلوحلسكطعامحلملحلس بحأ ضوحلملحلسكبعاةحلملحلسكربحلماحلأ ض:حلأاحلألاذ حل
حل.حلمث حلسكايحلأبعاحلل رحلعم حلكمث حلسكايحلأدموحلل رحلنتد:حلأاحلألاذ حل
 نحلسهللحلأ بححلل الححلسكعنبحلنكبهتحلننكبحلنكبهتحلنيض و حلسحلدنأدتو حلنسكوبن حل اكو حلمواحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلدسمحلفالذم
حل ط حلسحلأ محللضدحل:حلأاحلألاذ حل نحل لكحلعلنط حلأناهوحلس الو هحللثالاهحلنضدحل

حل(حلحل71وحلم ا محلس خالقحل)حل
حل
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سن دنسحل ىلحلعنبيحلأ بوحلن حلأودسهتحلأ وبحلغوريحل:حل لكحلكبمالو هحل:حلفالؤذنحل حلأرالمحل حلأ بوحل،حلفالراوحل
ن طوو حللووامحلموولحل.حل،حلفالنوولوحلسوونعانحلأكووشحلمبووكحلأ ووبانحلن سهتحلنأ وو  ضدننحلكوو حل ىلحلسك ووبحلموولحلذكووكحلسكالووام

بيحلسن ودنسحل ىلحلعنوبيحل ن و حلعنو:حلسكبال حلف بىحلن بهتحلف جبحلننوامحلنهواحلسواطبحل،حلفالرواوحلسهللحلتعواىلحل
حل.حلن ط حلسحل  شحلفدحلأاحال حلنانتحلهاحلأرات حل رحلأر  .حلنط بهتحلساطب
مووواحلمووولحل طووو حلجعووو حلطنذ ووو حلسحللرعوووهحلمووولحللروووايفحلس  محل  حلسوووذبتحلكووو حلفووواحلأوووامحل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلنماحلملحلمنلوحلأنلك حللامحل  حلنأانححلذككحلس نلوحلأ بوحلعبالذمحلأنحلأبعنذم.حلسكرالامه
محلأنواديحللعلوذاحللعلواحلأواحلطوا لحلهو حلمودحلمواحلمولحلاوناححلن حل نسححل  حلنلروايفحلس  حل:حلأاحلألواذ حل

 حل،حلنمولحللاوبوهحلنعومحل:حلفمولحللاوبوهحلحل؟لكحلملحلذكدحلسهللحلتعاىلحلأنحلعنبحلنيلحلطنذ  حلعبالكحلسواطبسحلهلل
حل.حلنعمحلسه لتحلنسنشد تحلنتد حلأنحلهلاحلسكضل حلعبىحلطا أا:حل،حلف ذسحللاكتحل

  محل نحلسهللحلط حلانامهتحل احلخبقحلس  محلنخبقحلماحلفالذواحلمولحلسكشوجدحلملحلأ ولحلسحلس:حلأاحلألاذ حل
سووجدلحلألتالذوواحللنوواحليدمحل  حلأاووالاسحلمنذوواحلمنضعووهحلفبوومحلتوولوحلس  محلنسكشووجدحلكوواككحل وورحلت بوومحلفجوودلحل

فبمووواحللاكاهوواحلسلشوووعدتحلس  محلنذهنوووتحلحل(حلاحخدددذ اهلل ولددداحل)حل:لووينحليدمحللاك بموووهحلسكع المووهحل،حللووواهلمحل
حل.حلمنضعهحلس سجا 
حل.حل نحلس  محلك ن وحلعبىحلس ؤملحل ذسحلماتحلأ لع حلانا ا:حلأاحلألاذ حل
 ذسحلكوووانحلسكعنوووبحلسحلأ محللضووودحلف ايووولحلأنحلتوووالممحل حلأذنحلنألوووامحلناوووبىحل،حلأمووودحلسهللحل:حلأووواحلألووواذ حل

علنط حلس الو هحلف ضاسحلخبض حلاضاحل حلأد حل دفواهتحل،حلأدكعوانحللدكاعو حلنأ وجبننحلل وجادهتحلنأؤمنوانحل
حل.حلعبىحلدعاو 

حل.حلملحلألامحلنملحلأؤذنحلملحلأ  حلمع حل  حلمب اهتحلسكباسنحلمع :حلأاحلألاذ حل
احلنأفووو حلسووونال حلسحل اعوووهحلسهللحل  حلأعطووواهتحلسهللحلأطووودحلسانووو حلمووواحلمووولحلسوووااحلتووودكحلسكوووبنال:حلأوواحلألووواذ حل
حل.حلنسنع حلابأرا
حل.حلسكاسكدحلسحلسك افب حلكا رات حلسحلسكضا أل:حلأاحلألاذ حل
ن مووالةحل.حلسجلبووالئحلسك وواحلحلخوورحلموولحلسكا ووبلحل،حلنسكا ووبلحلخوورحلموولحلطبووالئحلسك وواة:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلسنرحلخرحلملحلسك  اتحل،حلنسك  اتحلخرحلملحل مالةحلسك اة
حل.حلن حلتلك حل عامحلسكضاسر .حلن حلألك حل عامكحل  حلترو.حل حلت ا  حل  حلمؤمنا:حلأاحلألاذ حل
حل.حلنك حل عامحلملحلينكحلسحلسهللحلعلنط .حلأ عمحل عامكحلملحلحتن حلسحلسهلل:حلأاحلألاذ حل

حل
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حل.حل نحلسهللحلعلنط حلعنبحلك انحلك حللاو حل،حلفبال قحلسهللحلسمدمحلنكالعبمحلماحلأراو:حلأاحلألاذ حل
حل.حلسك المحلماحلتنب حلل حل اط كحلستدكحلفلاوحلسك المحلن  نكحلمل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلكضىحللا دةحلكالاحلأنحليبثحلل  حلماحلأ مل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلماحلملحلسوةحلأ قحللطاوحلسك جلحلملحلسكب ان:حلأاحلألاذ حل
 نحلموولحل طووالوحلسهللحل كوودسمحلذيحلسكشووالنهحلس  ووبمحل،حلن كوودسمحلابووهحلسكروودينحلسكعووامب حل،حل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حلن كدسمحلسك بطانحلس ر ط
حل.حلضلحلك ان ماحلعم حلملحلملحلي:حلأاحلألاذ حل
حل.حل حلت لحلعالالاحلن حلمبس احلن حل عاناحلن حلسا أا:حلأاحلألاذ حل
حل.حل حلألسوحلسكعنبحلألدسدحلملحلسهللحللعبحلماحلساةحلخبر :حلأاحلألاذ حل
حل.حلسك بمهحلسكطالنهحلابلهحل،حلنك حلخطالحلختطاهاحل ىلحلسك اللحلابله:حلأاحلألاذ حل
حل.حلسهللحلسجلنهحلملحلأطااحلدسعوحلسهللحلنأ  لحلعما لحلم اطبحلسهللحلكانحلااسل حلمل:حلأاحلألاذ حل
 حلأدفووولحلفالذوووواحل:حللووواوحلحل؟لووول حلأنوووتحلنأمووووحلأووواحل سوووواوحلسهللحلكالوووشحلأعمووودحلم ووواطبحلسهلل:حلفربوووتحل

س ااستحلن حلخيامحلفالذاحللاكنا  حلن حلأشرتيحلفالذاحلن حلأنايفحل،حلفاتدكحلسكب احلمواحلدموتحلفالذواحل،حلفو نحلملحل
حل.حلتضع حلفالحلتباملحلأامحلسكرالامهحل  حلنض ك

 ووواحلسحلس  وووجبحلل ووو حلنضوووئحلتنض وووتحلفالووو حل نحلسهللحلتعووواىلحلأعطالوووكحلمووواحلدموووتحلطاك:حلأووواحلألووواذ حل
د طوهحلسحلسجلنووهحل،حلنت ووبوحلعبالووكحلس الو ووهحل،حلنأ  وو حلكوكحلل وو حلنضووئحلتنض ووتحلفالوو حلعشوودحل  ووناتحل

حل.حلنميحىحلعنكحلعشدحلسالتات
أتعبوومحلسحلأيحلسوووةحلأنلكووتحلهوواهتحلس أوهحلساووربنسحلناووالدنسحلن سلطوواسحلنستروواسحلسهللحلكعب وومحل:حلأواحلألوواذ حل

حل.حلسحلسن  ا حلسك اللحلخبشحلسك الل:حل حلأد يحلفبسكحلأ حلنأموحل،حللاوحل:حللبتحلحل؟تضبحان
نكثودلحلس خو ال حل ىلحلس  واطبحلفواك محل.حل سنالحلسكاياةحلسحلس  وا هتحلمولحلسك ضوا ست:حلأاحلألاذ حل

حل.حلسكدلاط
 نحلأ وو حلسكعنووادحل ىلحلس  حووالانحلموولحلأطبوووحل،حلس  عبرووهحل:حلأروواوحلسهللحلتنووا كحلنتعوواىلحل:حلأوواحلألوواذ حل

للهو حلس  محلعرالوهحلذكودأمحلف ودفتحلحللبافمحللا  اطبحلنس    ضدننحللا سحا حل،حلسنكتكحل ذسحلأ دت
حل.حلسكعرالهحلعنذم

حللدسةلحلم  حل،حلأنحلذكدحلسهللحل،حل:حلك حلطباسحلسحلس  جبحلك احل  حلاالثحل:حلأاحلألاذ حل
حل
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حل.حلأنحلساو حلعلحلعبم
كوولحللاكعموو حللوواك را حلأسووبحلسه ماموواحلمنووكحللاكعموو حل،حلف نوو حل حلأروو حلعموو حللوواك را حل:حلأوواحلألوواذ حل

حل.حل(حل ما  تقول اهلل من المتقينإحل):حلنكالشحلأر حلعم حلأ رن حل،حلأراوحلسهللحلعلنط حل
 حلأ وووانحلسكدطووو حلمووولحلس  رووو حل ووورحلياسووو حلنض ووو حلأسوووبحلمووولحلماسووونهحلسكشووودأكحل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلسدأ  حل،حلفالعبمحلملحلأألحلمطعم حلنملحلأألحلمشدل حلنملحلأألحلمبن  حل،حلأملحل  حلأمحلملحل دسم
حل.حل ملحلملحلأناوحلملحلأألحلأ    حلس اوحلملحلأناوحلسهللحلعلنط حلملحلأألحلأدخب حلسكنا:حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحلسدهتحلأنحلأ انحلأكدمحلسكناسحلفبال قحلسهللحلعلنط :حلأاحلألاذ حل
نأكووودم محلعنوووبسهللحلعووولحلنطووو حل.حل نحلأ ووون محل ىلحلسهللحلطووو حلانوووامهتحلأكثووودكمحلذكووودسحلكووو :حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلنأ اكمحلملحلعاساحلسهللحلأسبكمحلك حلخافا.حلأتراكمحلك 
كوبخاوحلسحل نحلس  رو حلسكواألحلأ روانحلمولحلسكشووةحلسكوايحل حلأ روىحلمنو حل،حلخافواحلمولحلس:حلأاحلألاذ حل

حل.حلسكشنذه
حل.حلملحلأ ايفحلسهللحلعلنط حلفربحلذكدحلسهللحلن نحللبتحلاالت حلناالام حلنتالنت حلكبردين:حلأاحلألاذ حل
حل.حلمالكحلسكبألحلسكا يفحلن أس حلسكطاعه:حلأاحلألاذ حل
حل.حلكلحلن عاحلت لحلأعنبحلسكناسحل،حلنخرحلدأن محلسكا يف:حلأاحلألاذ حل
 محل ووورحلت انووواسحلحلفلووو حلسكعبووومحلخووورحلمووولحلفلووو حلسكعنوووادلحل،حلنسعبووومحلأن ووومحلكووواحلاوووبال:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلكانناأاحلنام محل رحلت اناسحلكا نتا حلماحلأنضع محلذككحل  حللا يف
حل.حل نحلأه حلسكا يفحلنسكلهبحلسحلسكبنالاحلهمحلأنكالاةحلسهللحلتعاىلحل را:حلأاحلألاذ حل
نموواحلسكووثالثحل،حلفووبسكحلأ حل:حللبووتحل.حلموولحلملحلأوولتحلأووامحلسكرالامووهحللووثالثحلفرووبحلخ وود:حلأوواحلألوواذ حل

طووو حلعبالووو حل،حلن بووومحلأوووددحللووو حلطذووو حلسك وووضذاةحل،حلنخبوووقحلن يفحليجووولهتحلعمووواحل ووودمحلسهللحلعلنحل:حللووواوحلحل؟نأموووو
حل.حلأبس يحلل حلسكناس
ن نحلسوودكحلأنحلت ووانحل.حل نحلسوودكحلأنحلت ووانحلألووا حلسكنوواسحلف اكوو حلعبووىحلسهللحلعلنطوو :حلأوواحلألوواذ حل

ن نحلسوودكحلأنحلت ووانحلأغوو حلسكنوواسحلف ولحلموواحلسحلأووبسهللحلعلنطوو حلأناووقحلمنووكحلموواحل.حلأكودمحلسكنوواسحلفوواتقحلسهلل
حل.حلسحلأبك

ومن  تق اهلل  جنل له مخر دا حل)حل:أخانسحلفاهتحلس أهحلك ض ذمحلكاحلأنحلسكناسحلكبذمحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حل(حلو رزقه من حيث خ  حتسب ومن  توال على اهلل فهو حسوه إل اهلل بالغ حمره

حل
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نعليتحلنطواليلحل حلأوؤادحلعنوبيحلهواسيحلعبوىحلهواسهتحل  حلطعبوتحل:حلأراحلسهللحلط حلانامهتحل:حلأاحلألاذ حل
 محل  لوو حلنكضضووتحلعنوو حليووالر حلنكنووتحلكوو حلغنوواهتحلسحلنض وو حلنياموو حلسحليخدتوو حلنيوومنتحلسك ووماستحلنس 

حل.حلملحلن سةحلفا لحلك حلتاطد
حل.حلكاحلأنحلسللحليدمحلفدحلملحل  ل حلكماحلأضدحلملحلس اتحل د ك حلكماحلأب ك حلس ات:حلأاحلألاذ حل
:حللبىحلأاحل سواوحلسهللحل،حللواوحل:حللبتحلحل؟أ حلأعبمكحلكبماتحلأنضعكحلسهللحلعلنط حلفل:حلأاحلألاذ حل

ن ذسحل.حل حل ىلحلسهللحلسحلسكدخووواةحلأعدفوووكحلسحلسكشوووبلتعووودحل.حلس ضووولحلسهللحلفوووبهتحلأماموووك.حلس ضووولحلسهللحليض وووك
ن ذسحلسسوو عنتحلفاسوو علحللوواهللحل،حلفرووبحلطوود حلسكربوومحلموواحلهوواحلكوواولحل ىلحلأووامحل.حلسوولكتحلفاسوولوحلسهللحلعلنطوو 

سكرالاموووهحل،حلفبووواحلأنحلسنبوووقحلكبذووومحلطذوووبنسحلأنحلأنضعووواكحللشووووةحلملحلأ  ووو حلكوووكحلمووواحللوووب نسحلعبالووو حل،حلنكووواحل
ف نحلسسو طعتحلأنحلتعمو حلهللحلعلنطو حل.حلال طذبنسحلأنحلألدنكحللشوةحلملحلأ  ن حلسهللحلعبالكحلماحللب نسحلعب

ن نحلسكن ودحلمولحل.حللاكدياحلسحلسكالر حلفافعو حل،حلن نحلملحلت و طلحلفو نحلسحلسك وربحلعبوىحلمواحلت ودهتحلخورسحلكثورس
حل.حلسك ربحل،حلنسكضداحلملحلسك داحل،حلن نحلملحلسكع دحلأ دس

غوبسةحلأوامحل:حلحل9لاوحلحل؟نماحلهاحلأاحل ساوحلسهلل:حلسس  لحلل  حلسهللحلأ نكحلسهللحل،حلفربتحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلكالبهحل،حلفملحللنلحلماحل  ل حلسهللحلفذاحلأغ حلسكناسحلنعشاة

 هحلك ووتحلكووالمحلسن ووالمحلأترنوو حلنك وولحليوو حلنهوواسهتحل،حلفوو نحلحل:حل نحلسهللحلعلنطوو حلأروواوحل:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلن نحلملحلأ  بم[حلننلا سحل]حلكانحلي حلنهاسهتحلفالماحلأ  حلنأ يىحلطعبتحلام  حلابسحليلحلنذكدسحل

 حل ىلحلأمواسك محلنألواسك محلنك ولحلأن ودحل نحلسهللحلتنا كحلنتعواىلحل حلأن ودحل ىلحلاوا كمحلنحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حل ىلحللبال محلنأعماك م

حل.حلسك را حلهذناحلسك را حلهذناحل،حلنأسا حل ىلحلاب هت:حلأاحلألاذ حل
سك ومتحلنهواحلأنوحلسكعنوادلحل،حلنسك اسيولحلهللحلسونحان حل:حلأ لولحل حلأ والنذلحل  حلموؤملحل:حلأاحلألواذ حل

حل.حل،حلنذكدحلسهللحلتعاىلحلسحلك حل اوحلنلبهحلسكشوةحلأعينحللبهحلس او
حل.حلهمحللان نهحلن نحلملحلتعمبذاحلك الالحلت   حلملحلسك افب :حلأاحلألاذ حل
أوواحل سوواوحلسهللحلن نوواحل:حلموولحلمبووكحلموواحللوو حلف اأوو حلنلوو حلنالالوو حلدخوو حلسجلنووهحل،حللبووتحل:حلأوواحلألوواذ حل

نهوو حلأ  ووو حلسكنووواسحلعبووىحلمنووواخدهمحلسحلسكنوووا حل  حل:حلأووواحلألووواذ حل:حللوواوحلحل؟كنؤسخوواحلمووواحلتنطووقحللووو حلأك ووون نا
حل.حلف ذسحلت بمتحلك  حلسهللحلككحلأنحلعبالك  اوبحلأك ن ذمحل،حل نكحل حلألسوحلسا احلماحلس تحل

حل
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 نحلسكدطووو حلأوو  بمحللاك بموووهحلسحلسسبووئحلكالن ووح محلفووواحلفذووا حلسحلطذووونمحلموواحللووو حل:حلأوواحلألوواذ حل
حل.حلسك ماةحلنس  م
حل.حلنأ حلكبايحليبثحلنأ ااحلكاللحكحلل حلسكرامحلنأ حلك حلنأ حلك حلنأ حلك :حلأاحلألاذ حل
حل.حللبسملحلامتحل احل،حلفعبالكحللاك بقحلن حلختدطلحلملحلفالكحلكالاحلأ:حلأاحلألاذ حل
س سوو  ضا حلنسك ووباستحل:حللوواوحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحلفموواحلتالووهحلسكدطوو حلسكووايحلكووااحلم عمووبس:حللبووتحل

حل.حلسنمئحلت   حلذكك
أوواحل سوواوحلسهللحلنملحلذكووكحللوول حل:حل أوواكحلنسك النووهحل،حلفوو نحلسك النووهحلأسووبحلموولحلسكلنوواحل،حللبووتحل:حلأوواحلألوواذ حل

حلت ضودحل ورحلأ ضدهواحل نحلسكدط حلألهحلنأ ااحل ىلحلسهللحلفال ااحلسهللحلعبالو حل،حلنسك النوهحل :حللاوحلحل؟أنتحلنأمو
حل.حلاا نذا

سنااحلس ؤملحلف اقحل،حلنل اكهحلكضدحل،حلنأك حلنم حلمولحلمعااووحلسهللحل،حلن دموهحلماكو حلحل:حلأاحلألاذ حل
أواحل سواوحلسهللحل:حلذكدكحلأخاكحلماحلأ دهتحل،حللبتحل:حللاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلنماحلسك النه:حللبتحل.حلكحدمهحلدم 

فالو حلفروبحلسغ ن و حلن ذسحلذكدتو حلحلسعبومحل نوكحل ذسحلذكدتو حلمواحلهوا:حللواوحلحل؟ف نحلكوانحلفالو حلذسكحلسكوايحلأواكدحللو 
حل.حلماحلكالئحلفال حلفربحلف  

حل.حلملحلذاحلعلحلأخال حلس  بمحلسك النهحلكانحل راحلعبىحلسهللحلأنحلأع ر حلملحلسكنا :حلأاحلألاذ حل
مولحلسغ الو حلعنوبهتحلأخواهتحلس  وبمحلنهواحلأ و طاللحلن ودهتحلفن ودهتحلن ودهتحلسهللحلعلنطو حلسحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلحلسكبنالاحلنس خدلسكبنالاحلنس خدلحل،حلف نحلخاك حلهاحلأ  طاللحلن دهتحلخاك حلسهللحلس
حل.حلسكنمام:حللاوحلحل؟نماحلسكر ات:حل حلأبخ حلسجلنهحلل اتحل،حللبتحل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلاا  حلسكنمالمهحل حلأ رتأححلملحلعاساحلسهللحلعلنط حلسحلس خدل:حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحلكانحلذسحلنطذ حلنك ان حلسحلسكبنالاحلفذاحلذنحلك ان حلسحلسكنا :حلأاحلألاذ حل
أخالوووكحلخالانوووهحلفاط نووو حلذكوووكحلنسط نووو حلعبوووئحلحلسسووواكئحللا مانوووهحلن فشووواةحلسووود:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلسكعشرل
تعووودمحلأعموووواوحلأهووو حلسكووووبنالاحلعبووووىحلسهللحلمووولحلسجلمعووووهحل ىلحلسجلمعوووهحلسحلأووووامحلس انوووو حل:حلأووواحلألوووواذ حل

أتدكواسحلعمو حل:حلنسنمالئحلفال   ضدحلك  حلعنبحلمؤملحل  حلعنبسحلكانتحللالن حلنل حلأخال حلسحناةحل،حلفالرواوحل
حل.حلهاألحل رحلأ طبحا

حل.حلف نحلسكعم حل حلأ رن حلملحلسهلجدسن أاكحلنهجدسنحلأخالكحل،حل:حلأاحلألاذ حل
حلأهناكحلعلحلسهلجدسنحل،حلن نحلكنتحل لبحلفاعالحلأجدهتحلفاقحلاالاهحلأأامحل:حلأاحلألاذ حل

حل
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حل.حل،حلفملحلماتحلفالذاحلمذاطدسحل خال حلكانتحلسكنا حلأنىلحلل [حلكمالحل]حل
حل.حلملحلأ  حلأنحلأ مث حلك حلسكدطاوحللالاماحلفبال ناأحلمرعبهتحلملحلسكنا :حلأاحلألاذ حل
 حلمثروواوحلذ لحلموولحلكووربحلملحلجووبحل سوحووهحلسجلنووهحل  حلأنحلأ ووااحللنوو حلموولحلموواتحلنسحللبنوو:حلأوواحلألوواذ حل

أاحل ساوحلسهللحل هحلكالعجنوينحلسجلمواوحل ورحلنددتحل نحلعاللوهحلسوا وحلنلنواوحلنعبووحل:حلفراوحل ط حل.حلذكك
.حلأطوبهتحلعا فواحلكبحوقحلمطمتنواحل كالو :حللواوحلحل؟كالوشحلفوبحللبنوك:حللواوحلحل؟  لحلفذ حلأدهو حلعبوىحلذكوك

قحلنت جوان هتحل ىلحلغورهتحلنتن ودحل ىلحلسكنواسحلن حلتود حلكالئحلذكوكحللواك ربحلنك ولحلسك وربحلأنحلتورتكحلسنو:حللاوحل
حل.حل نحلأ بسحلعدي حلكعديكحلن حلدم حلكبمك

نهو حلأنجواحلمولحلسك وربحلأ وبحلأواحل:حلفرواوحل طو حل.حلأكثدحلملحلأوبخ حلسكنوا حلس  و  ربنن:حلأاحلألاذ حل
حل.حلنعمحل،حلملحلكنئحلسك ا حلن ك حلسنما حلن ب حلسكشالحلنطاكئحلس  اك :حللاوحلحل؟ ساوحلسهلل

حل.حلفربحللد حلملحلسك ربحلأعينحلماحلأشرت حلملحلسك اقحلملحلا حلللاع  :حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحلطدحلاال حلخالالةحلملحلأن دحلسهللحلعلنط حل كال حلأامحلسكرالامه:حلأاحلألاذ حل
حل.حلأ  لحلس ؤملحل ىلحلأن ا حلسالال حلن حلطناححلعبال حلفالماحللالن حلنل حلكعنال :حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحل فلحلذأب حلنخ شحلنعب حلنعضدحلنطذ حلفربحللد حلملحلسك رب:حلأاحلألاذ حل
حل.حلملحلكانحلك حللمال انحلفبالبنئحلأ بياحلنكالبنئحلس خدحلأخاهت:حلأاحلألاذ حل
سوووال انحلنووواسحلمووولحلأمووويتحلأاكوووبننحلسحلسكنعوووالمحلنأ ووواننحللووو حل،حليووو ذمحلأكووواسنحلسكطعوووامحل:حلأووواحلألووواذ حل

حل.حلنسكشدساحلنميب انحللاكراوحلسنكتكحلسدس حلأميت
مولحلتودكحلكونئحلسجلمواوحلنهواحلأروب حلعبالو حلتاسيوعاحلهللحلعلنطو حلسحلغورحلمنر وهحلنأذوحل:حلأاحلألاذ حل

غرحلم  نهحلنأنضقحلماحلاع حلسحلغرحلمع الهحلن  محلأه حلسكاوحلنس   نهحلنخاكطحلأهو حلسكضرو حلحلنض  حلس
نسن موهحل،حل ووا حل ولحلاووبحتحلسودأدت حلن  وونتحلعالنال وو حلنعولوحلعوولحلسكنواسحلسوودهتحل،حل وا حل وولحلعموو حل

حل.حللعبم حلنأنضقحلسكضل حلملحلماك حلنأم كحلسكضل حلملحللاك 
حل.حلتالحلجبحلسكض دحلفالكحلم ب اسكنئحلسنشلحلملحلسكبناسحل،حلنسك ضالقحلملحلسكثالااحلك:حلأاحلألاذ حل
أ انحلسحليخدحلسكلمانحللامحلأبن انحلسك ا حلسحلاوالضذمحلنسو اوذمحل،حلأودننحلأنحلهلومحل:حلأاحلألاذ حل

حل.حلسكضل حللاككحلعبىحلغرهمحلسنكتكحلتبعنذمحلمالو هحلسك ماستحلنس  م
كو حلأسوع حلأغوربحل:حلحل9لبوىحلأواحل سواوحلسهللحل،حللواوحل:حللبوتحلحل؟أ حلأخربكحلللهو حلسجلنوه:حلأاحلألاذ حل

حل.حل حلك حلكاحلأل محلعبىحلسهللحل لدهتذيحل مدألحل حلأؤل
حل
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نهواحلسحلس  وجبحلطواكئحلن وبهتحلحل9ندخبتحلأاماحلعبىحل ساوحلسهللحل.حللاوحلألاذ حل يوحلسهللحلعن 
لواوحلحل؟نماحلحتال  حلأواحل سواوحلسهلل:حل نحلكبم جبحلحتالهحل،حللبتحل:حلأاحلألاذ حل:حلحل9فاغ نمتحلخبات حل،حلفراوحل

حل.حل كع انحلتدكعذما:حل
سك واللحلخورحل:حلحل9لواوحلحل؟ك واللحل،حلفمواحلسك واللأاحل ساوحلسهللحلأمدتينحللا:حل حلسك ضتحل كال حلفربتحل

حل.حلمايايفحلفملحلساةحلأل حلنملحلساةحلأكثد
س ميووووانحللوووواهللحل،حل حل:حلحل9لوووواوحلحل؟أوووواحل سوووواوحلسهللحلأيحلس عموووواوحلأ وووو حل ىلحلسهللحلعلنطوووو :حللبووووتحل

حل.حلسجلذادحلسحلسنالب 
حل.حلأ  نذمحلخبرا:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلأيحلس ؤمن حلأكم حل ميانا:حللبتحل
حل.حلملحلسبمحلس  بمانحلملحلك ان حلنأبهت:حلحل9لاوحلحل؟نأيحلس ؤمن حلأفل :حللبتحل
حل.حلملحلهجدحلسك اة:حلحل9لاوحلحل؟نأيحلسهلجدلحلأفل :حللبتحل
حل.حلطا حلسكبال حلسك الد:حلحل9لاوحلحل؟نأيحلسكبال حلأفل :حللبتحل
حل.حل اوحلسكرنات:حلحل9لاوحلحل؟فليحلسك اللحلأفل :حللبتحل

حل.حلفدمحلعل حلنعنبسهللحلأيعا حلذكك:حلحل9لاوحلحل؟لبتحلفليحلسك امحلأفل 
حل.حلطذبحلملحلمر حل ىلحلفررحلسحلسد:حلحل9لاوحلحل؟أفل حلنفليحلسك بله:حللبتحل
حل.حلأغالهاحلمثناحلنأنض ذاحلعنبحلأهبذا:حلحل9لاوحلحل؟نأيحلسكلكالحلأفل :حللبتحل
حل.حلماحلعردحلفال حلطاسدهتحلنسهدأقحلدم :حلحل9لاوحلحل؟نأيحلسجلذادحلأفل :حللبتحل
حل.حليأهحلسك دسو:حلحل9لاوحلحل؟نأيحليأهحلأنلهلاحلسهللحلعبالكحلأع م:حللبتحل

أأذواحل:حلكانوتحلأمثوا حلكبذواحل:حللواوحلحل؟7احشحل لودسهالمحلحلأاحل ساوحلسهللحلفماحلكانت:حللاوحللبتحل
س بووكحلس  وووبطحلس ن بووووحل هحلملحلألعثووكحلك ج مووولحلسكوووبنالاحللعلووذاحلعبوووىحللعوووئحلنك ووينحللعث وووكحلكووورتدحلعوووينحل

نكوانحلفالذواحلأمثواوحل.حلدعالحلس  بامحل،حلف هحل حلأ دهاحلن نحلكانوتحلمولحلكوافدحلأنحلفواطدحلفجوا هتحلعبوىحلنض و 
ساعهحلأناطوحلفالذواحل لو حل:حلنحلأ انحلك حلاالثحلساعاتحلنعبىحلسكعال حلماحلملحلأ لحلم بالاحلعبىحلعرب حلأ:حل

،حلنسوواعهحلأض وودحلفالذوواحلسحلاوونلحلسهللحلتعوواىلحل،حلنسوواعهحلياسوو حلفالذوواحلنض وو حلفالموواحللووبمحلنأخوودحل،حلنسوواعهحل
:حلنعبوىحلسكعالو حلأنحلأ وانحل اعنواحل  حلسحلاوالثحل.حلخيباحلفالذاحلهاط  حلملحلسنالوحلملحلس طعومحلنس شودا
نعبوىحلسكعالو حلأنحلأ ووانحلل ورسحلللمانو حل،حلمروونالحل.حلدمتولندحل عوادحل،حلأنحلمدموهحل عوواشحل،حلأنحلكوالحلسحلغورحلموو

حل.حلنملحل   حلكالم حلملحلعمب حلل حلكالم حل  حلفالماحلأعنال .حلعبىحلسلن حل،حل اف احلكب ان 
حل
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عجو حل:حلكانوتحلعوربسحلكبذواحل:حلحل9لواوحلحل؟7أاحل ساوحلسهللحلفمواحلكانوتحلاوحشحلماسوىحل:حللبتحل
دحلسكوووبنالاحل ووولحلأأرووولحللاكنوووا حل حليوووحكحل،حلعجووو حل ووولحلأأرووولحللوووا اتحلكالوووشحلأضووودححل،حلعجووو حل ووولحلأل ووو

نتربنذووواحلللهبذووواحل وووا حللعوووبحل ووواوحل حلهووواحلأطموووتلحل كالذووواحل،حلعجووو حل ووولحلأأرووولحللان وووااحلغوووبسحل حلملحل
حل.حلأعم 

سواحلأنلكو حلحل8أاحل ساوحلسهللحلفذ حلسحلسكوبنالاحلسووةحلسواحلكوانحلسحلاوحشحل لودسهالمحلنماسوىحل:حللبتحل
ل بدل حدؤثرو ،حلحلوذادر اسدم ربده فصدلى،حلحلقدد حفلدح مدن حزادىحل)حل: لدأحلأواحلألواذ حل:حلحل9لاوحلحل؟سهللحلعبالك

لفدي الصدحف وحلحل نكدي ذادره هدذه اخربدع اخ داحوحلحلإل هدذا،حلحلواخردر  ريدر وحبقدى،حلحلالحيدا  الدد يا
حل.حل(حلصحف إبراهيم وموسى،حلحلاخولى

حل.حلأناالكحلل را حلسهللحل،حلف ن حل أسحلأمدكحلكب :حللاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحلأناين:حللبتحل
ط حل،حلف نو حلذكودحلعبالكحلل النلحلسكردينحلنذكدحلسهللحلعلحلنحل:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حلفربتحل

حل.حلككحلسحلسك ماةحلننا حلسحلس  م
حل.حلعبالكحللاجلذادحل،حلف ن حل هنانالهحلأميت:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل
عبالكحللاك متحل  حلملحلخرحل،حلف نو حلمطوددلحلكبشوالطانحل:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل

حل.حلعنكحلنعانحلككحلعبىحلسما حلدأنك
ثوودلحلسكلووحكحل،حلف نوو حلميالووتحلسكربوو حلنأوواه حل أوواكحلنك:حلحل9لوواوحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحل ده:حللبووتحل
حل.حللنا حلسكاط 

سن ودحل ىلحلمولحلهواحلحت وكحلن حلتن ودحل ىلحلمولحلهواحلفالوكحل:حلحل9لواوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل
حل.حل،حلف ن حلأطب حلأنحل حلتلد يحلنعمهحلسهللحلعبالك

نأ وو حلس  وواك حلنأكثوودحل.حلاوو حللدسل ووكحلن نحللطعوواك:حلحل9لوواوحلحل؟أوواحل سوواوحلسهللحل ده:حللبووتحل
حل.حلعاك  ذم

حل.حلل حلسنقحلن نحلكانحلمدس:حل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل
حل.حل حلختشحلسحلسهللحلكامهحل وم:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل
كردكحلعلحلسكناسحلماحلتعد حلمولحلنض وكحلن حل:حلأاحلألاذ حل:حلحل9لاوحلحل؟أاحل ساوحلسهللحل ده:حللبتحل

 و حلنجودحلعبوالذمحلفدحلعبالذمحلفالمواحلتوليتحل،حلف ضوىحللاكدطو حلعالنواحلأنحلأعود حلمولحلسكنواسحلمواحلجذو حلمولحلنض
 حلعرو حلكاك ووبلرحل،حلن حلن يفحلكوواك شحل:حلأواحلألوواذ حل:حل حليووداحلعبوىحلاووب يحلنلوواوحل:حللواوحل.حلفالمواحلأووليت

حل.حلعلحلسحملا محل،حلن حل   حلكح لحلسنبق
حل
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 (في ارتياراح اخ ا  : الفصل السادس  )
أنوحلأووامحلموولحلسكشووذدحلسووعبحلأ ووبححلكبروواةحلس موودسةحلن بوو حلسنوواسو،حلنسكشوودسةحل:حلحل7عوولحلسك ووادقحل

سكثاكووو حلمنووو حل د حل حلأ وووبححل.حلسكثووواهحلمنووو حلأ وووبححلكب وووضدحلن بووو حلسنووواسو،.حلل سعوووهحلنسك وووضدنسكنالووولحلنسك
سك ووادسحلمنوو حل.حلسنووامئحلمنوو حل د حل ووئ.حلسكدسلوولحلمنوو حلاوواحلحلكب وولنأ،حلنأ وودهتحلسك ووضدحلفالوو .حلكشوووةحلابووه

.حلسك واللحلمنو حلمنوا كحلة وا حلأ وبححلك و حلمواحلأودسدحلنأ وعىحلفالو .حلمنا كحلأ بححلكب لنأ،حلن ب حلسنواسو،
سك اسوولحلمنوو حلمنوا كحلأ ووبححلك وو حلموواحل.حلك وو حل اطوهحلسووا حلسك ووضدحل،حلف نوو حلأ ودهتحلفالوو سكثواملحلمنوو حلأ ووبححل

سكعاسوودحلاوواحلحلك وو حل اطووهحل.حلأدأووبهتحلس ن ووانحل،حلنموولحلسووافدحلفالوو حل  قحلمووا حلنأوود حلسحلسووضدهتحلكوو حلخوور
.حلنموولحليووبتحلكوو حليوواكهحلنطووبها.حلنموولحلفوودحلفالوو حلموولحلسك ووبطانحلسخووا.حلسووا حلسكووبخاوحلعبووىحلسك ووبطان

سناديحلعشدحلأ بححلكبشودسةحلنسكنالولحلنجلمالولحلسنواسو،حل.حل نملحلمدمحلفال حللدحل.حلنهاحلطالبحلكبشدسةحلنسكنالل
سكثواهحلعشودحلأوامحلاواحلحلمنوا كحل،حل.حلن نحلسك اس يحلفال حلأ وبح.حلنكب ضدحلماحلخالحلسكبخاوحلعبىحلسك بطان

سكثاكو حلعشودحلأوامحل وئحلم و مدحلفواتراسحلفالو حلاالولحل.حلفا بناسحلفال حل اسوج محلنسسعاسحلهلاحل،حلف هناحلترلوى
سنووامئحلعشوودحلاوواحلحلك وو حل اطووهحلتدأووبهاحل،حل.حلموو سكدسلوولحلعشوودحلطالووبحلكبحوواسو،حلنك وو حلع.حلس عموواو

سك ووواللحلعشووودحل.حلسك وووادسحلعشووودحل د حلموووامامحلك ووو حلسووووة.حلفوووا بناسحلفالووو حل ووواسوج محل،حلف هنووواحلترلوووى
ااحلحلة ا حل،حلفا بناسحلفال حلماحلست محل،حلنتلنطاسحلنلالعواسحلنسسورتنسحلنس  عواسحلنسلنواسحلنسدخبواسحلعبوىحلسك وبطانحل

ن بووو حلسنووواسو،حلنمووولحلخااووومحلفالووو حلحلسكثووواملحلعشووودحلة وووا حلاوواحلحلكب وووضد.حلسحل وواسوج محلف هنووواحلترلوووى
سك اسوولحلعشوودحلة ووا حلاوواحلحلك وو حلعموو حل،حلنموولحلنكووبحلفالوو حل.حلعووبنهتحلخ ووم حلنغبنوو حلن ضوودحللوو حللرووب لحلسهلل

سكعشوووودننحلطالووووبحلة ووووا حلكبحوووواسو،حلنسك ووووضدحلنسكننوووواةحلنسك وووودسحلنسكعوووودسحلنسكووووبخاوحلعبووووىحل.حلأ وووانحلمنا كووووا
سكعشدننحلة وا حلاواحلحلسكثاهحلنحل.حلسناديحلنسكعشدننحلأامحل ئحلم  مد.حلسك بطانحلأامحلمنا كحلمشالهحلسهلل

سكثاكووو حلنسكعشووودننحلة وووا حلطالوووبحلخااوووهحلكب ووولنأ،حل.حلكبشووودسةحلنسكنالووولحلنكرووواةحلسك وووبطانحلنسك وووضدحلنسك وووبله
سنوووووامئحل.حلسكدسلووووولحلنسكعشوووودننحلأووووامحل وووووئحلمشوووووةنم.حلنسك جووووا ستحلكبذوووواحلنسكوووووبخاوحلعبووووىحلسك ووووبطان

سك ووادسحلنسكعشوودننحلاوواحلحلك وو حل اطووهحلسووا حل.حلنسكعشوودننحل د حلمووامامحليووا حلفالوو حلموولحلكوو حلسوووة
نعبال محللاك بلهحلفال حل،حلف ن محلتن ضعانحلل حلسك اللحلنسكعشدننحلطالبحلة وا حلكبحواسو،حل.حل،حلنسك ضدسك لنأ

سك اسولحلنسكعشودننحلة وا حلطالوبحلك و حل اطوهحل.حلسكثواملحلنسكعشودننحلسولنا.حلنك  حلماحلأدسدحلنكراحلسك وبطان
حلماحلخالحلسك ات حل،حلف ن حلأ دهتحلك حل

حل
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نمووولحل.حلالووو حللووود حلسووودأعانمووولحلمووودمحلف.حلن حلأ  حلكووو حلأنحلأ وووعىحلسحل اطوووهحل نحللوووب حلعبوووىحلذكووك.حلذكووك
سكثالاانحلة ا حلطالبحلك  حلسوةحلنك و حل اطوهحلمولحل.حلنملحلألقحلفال حل طل.حلسافدحلفال حلأاااحلما حلكثرس
نموولحلنكووبحلفالوو حلأ ووانحل بالموواحلمنا كوواحلنأدتضوولحل.حلنموولحلموودمحلفالوو حللوود حلسوودأعا.حلسوودسةحلنلالوولحلن  يفحلنتوولنأ،

حل.حلأمدهتحلنأ انحلاادقحلسكب انحلاا  حلنفاة
 (في ححد اخ ا   ما  قاأ إذا اضطر اخ سال إلى التو ه )

 (التي  هى عن السني فيها في دبر ال فر ضا وهو من حدعيا الفرو  )
.حل حل اوحلن حللالحل  حللاهللحلسفداحلفاحلك حلكدلهحل،حل حل اوحلن حللالحل  حللاهللحلأ و حلفواحلكو حلعروبل

 حل.حل حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلأفوو ححلفوواحلكوو حللوواا.حل حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلأطبوواحلفوواحلكوو حل بمووه
 حل وواوحلن حللووالحل  حللوواهللحلأسوو ع حلفوواحل.حلن حللووالحل  حللوواهللحلأسوو ع حلفوواحلعبووىحلكوو حلسووبلحلنم ووالنهحل وواو

 حل واوحلن حل.حل حل واوحلن حللوالحل  حللواهللحلأع  ومحلفواحلمولحلكو حلموان حلأ واذ هت.حلعبىحلك حلأمودحلأنولوحل 
أعوبسةحلسهللحلحل حل اوحلن حللالحل  حللاهللحلتضودق.حللالحل  حللاهللحلأس اط حلفاحلسكعضاحلنسكعافالهحلنسكدياحلملحلسهلل

 حل ووواوحلن حللوووالحل  حللووواهللحل،حلسكبذووومحل احلس  نسححلسكضانالوووهحلن احل.حلنغبنوووتحل جوووهحلسهللحلنلرووووحلنطووو حلسهلل
س ط وووادحلسكناكالوووهحلن احلسكشووووعا حلس  معطوووهحلن احلسجلبووووادحلس مللوووهحلن احلسكع ووووامحلسكن ووودلحلن احلسك وووواعهحل

كطضوكحلأوواحلسكراوموهحلأسولككحلأواحل احلأنحلت ووبوحلعبوىحلمموبحلنأهوو حللال و حلسكطواهدألحلنسفعو حل حلكوواسحل ضووحل
حل.حلذسحلسجلالوحلنس كدسمحليم حليم حلأاحل احلسكعا  

 (في راحما الكتاب : الفصل السابع  )
ن وواحلسف  حووتحلهوواسحلسك  ووااحل طنووهحلأموورحلس ووؤمن حلاووباستحلسهللحلعبالوو حلتربكوواحلفوواحلن هنوواحل انأووهحل
سووواملحلس دساحلنس خوووالقحلأ دتحلأنحلأخ ووو محل طن ووو حلس اسوووامهحلل وووماتحلس وووؤمن حلس دمالوووهحلل وووضاتحل

فاخ  موتحللواككحلسك  وااحلف وا حلخ امو حل.حل ر حل ذحلهاحلخورحل موامحلكبموؤ  حلنأ ولحلماع وهحلكبم رو س 
حل.حلم ك

 نيحلأنحلاووا ناحلكوو حلأروواوحلكوو حليووامحلكووانحل طووالحلعالووبسحل،حلفروواوحلكوو حلأوواحلأموورحلس ووؤمن حلاووشحليلحل
أواحليوامحلستووقحلسهللحلنأ  ولحلفوو نحل:حلعوولحلطاسلو حل حللوواوحلحل7ف ثالو حلعبووحلحل؟س  رو حل ورحلكوولهحلأن ودحل كووالذم

:حلموولحلسكوواألحلستروواسحلنسكوواألحلهوومحلم وونانحل،حلفبوومحلأرنوولحليووامحللوواككحلسكروواوحل وورحلعوولمحلعبالوو حل،حللوواوحلحلسهلل
أمووواحللعوووبحل،حلفووو نحلسهللحلسووونحانحلنتعووواىلحلخبوووقحل:حل حللووواوحلحل9فحموووبحلسهللحلنأاووو حلعبالووو حلناوووبىحلعبوووىحلسكنووو حل
حلسنبقحل  حلخبرذمحلغنالاحلعلحل اع ذمحل،حل

حل
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لالوونذمحلحلفر ووم.حلاعووهحلموولحلأ اعوو يمنوواحلموولحلمع ووال ذمحل،حل نوو حل حلتلوودهتحلمع ووالهحلموولحلع وواهتحلن حلتنضعوو حل 
مونطرذمحلسك واساحل،حل.حلفا  رانحلفالذاحلهومحلأهو حلسكضلواو .حلمعاأشذمحل،حلننيعذمحلملحلسكبنالاحلماسيعذم
غلاسحلأل ا همحلعماحل ودمحلسهللحلعبوالذمحل،حلنل ودنسحلأ واعذمحل.حلنمبن ذمحلس ل  ادحل،حلنمشالذمحلسك اسيل

حل.حلكدخاةعبىحلسكعبمحلسكنافلحلهلمحل،حلنلكتحلأنض ذمحلمنذمحلسحلسكنالةحلكاكيتحلنلكتحلسحلس
كووا حلس طوو حلسكووايحلك وو حلسهللحلعبووالذمحلملحلت وو ردحلأ نس ذوومحلسحلأط ووادهمحلسووالاحل ىلحلسكثوواساحل،حل

ع وومحلسنوواكقحلسحلأنض ووذمحلناوو دحلموواحلدننوو حلسحلأعالوونذمحل،حلفذوومحلنسجلنووهحلكموولحللووبحل.حلنخافوواحلموولحلسكعروواا
حل.حل يهاحل،حلفذمحلفالذاحلم نعمانحل،حلنهمحلنسكنا حلكملحللبحل يهاحل،حلفذمحلفالذاحلمعالان

همحلملمانوووهحل،حلنأط وووادهمحل الضوووهحل،حلن ووواط ذمحلخضالضوووهحل،حلنأنض وووذمحللبوووافمحلملننوووهحل،حلنسووودن حل
ناووربنسحلأأاموواحلل وورلحلفوولعرن ذمحل س ووهحل اأبووهحلنفووا لحلمدهووهحل.حلعضالضووهحل،حلنمعووان ذمحلسحلس سووالمحلع المووه

أ سدأوومحلسكووبنالاحلنملحلأدأووبنهاحل،حلن بنوو ذمحلفلعجلنهوواحل،حلنأسوودأمحلفضووبنسحلأنض ووذمحل.حلأ وودهاحلهلوومحل احلكوودمي
يلنووووانحللوووو حلأنض ووووذمحل.حلذمحلتوووواك حل طوووولسةحلسكروووودينحلأدتباهنوووواحلتوووودتالالأموووواحلسكبالوووو حلف ووووافانحلألووووبسم.حلمنذووووا

ف ذسحلمدنسحللذأوهحلفالذواحلتشواأقحل كنواسحل كالذواحل معواحلنتطبعوتحلنضاسوذمحل كالذواحل.حلنأ  نشدننحلل حلدنسةحلدسوذم
ن ذسحلمودنسحللذأوهحلفالذواحلختاأوشحلأاو اسحل كالذواحلم واملحللبوافمحلن نواسحلأنحل.حلسالاحلن ناسحلأهناحلن  حلأعالونذم
اوحليذسهنوومحل،حلفذوومحل ووانانحلعبووىحلأنسووا ذمحل،حلميجووبننحلطنووا سحلع الموواحل،حل فوورحلطذوونمحلنسووذالرذاحلسحلساوو

نأمووواحل.حلمضرتسوووانحلجلنووواهذمحلنأكضذووومحلن كووونذمحلنأ ووودس حلألوووبسمذمحل،حلأطبنوووانحل ىلحلسهللحلسحلف ووواكحل لوووافم
لووبحللوودسهمحلسنووا حللووديحلسكرووبسححلأن وودحل كووالذمحلسكنووا دحلفالح وونذمحل.حلسكنذووا حلفحبموواةحلعبموواةحلألوودس حلأترالوواة

 حلأديووانحلموولحل.حللووبحلخاكطوواسحلنكرووبحلخوواكطذمحلأموودحلع ووالم:حلحلنأروواو.حلمديووىحلنموواحللوواكرامحلموولحلموودم
نموولحلأعموواهلمحلمشووضرانحل ذسحل كوووحل.حلفذوومحل نض ووذمحلم ذمووان.حلأعموواهلمحلسكربالوو حلن حلأ وو  ثدننحلسك ثوور
سكبذومحل.حلأنواحلأعبومحللنض ووحلمولحلغوريحلن  حلأعبومحللنض ووحلموين:حلأ بحلمنذمحلخا حلساحلأراوحلك حلفالرواوحل

نحلنسغضدحليلحلماحل حلأعبمانحل نكحلأنوتحلعوالمحلسك الوااحل حلتؤسخاهحلماحلأراكانحلنسطعبينحلأفل حلساحلأ ناحل
حل.حلنس ا حلسكعالاا

فموولحلعالمووهحلأ ووبهمحلأنووكحلتوود حلكوو حللووالحلسحلدأوولحلن لموواحلسحلكوو حلن ميانوواحلسحلأروو حلن داوواحلسحل
عبومحلنعبموواحلسحل بوومحلنل وبسحلسحلغوو حلنخشوواعاحلسحلعنوادلحلنفمووالحلسحلفالووهحلناوربسحلسحلسووبلحلن بنوواحلسحل

مي ووحلنيو حل.حلس عمواوحلسك وانهحلنهواحلعبوىحلنطو حلأعمو .حل الوحلننشا احلسحلهب حلنحتدطاحلعلحل مل
حلأنالتحل ا سحلنأ نححلفد احل،حل ا سحل.حلسكش دحلنأ نححلني حلسكاكد

حل
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ن نحلسس  عنتحلعبال حلنض و حلفالمواحلت ودهتحل.حل احل ا حلملحلسك ضبهحل،حلنفد احلماحلأاااحلملحلسكضل حلنسكداه
نبوومحللوواكعبمحل،حلميوولاحلس.حلن هادتوو حلفالموواحل حلأنرووى.حللوودلحلعالنوو حلفالموواحل حلأوولنو.حلملحلأعطذوواحلسووؤهلاحلفالموواحلحتوو 

توودسهتحللدأنوواحلأمبوو حل،حللبووالالحل هللحل،حلخاسووعاحللبنوو حل،حللانعووهحلنض وو حل،حلمنوولن سحلأكبوو حل،حلسووذالحل.حلنسكروواوحللاكعموو 
سنورحل.حلأمدهتحل،حل دألسحلدأن حل،حلمال وهحلسوذات حل،حلم  امواحلغال و حل،حللبوالالحلسودهتحل،حلكثورسحلذكودهتحل،حلاوادلاحللاكو 

ن نحلكووانحلسحلسكوواسكدألحل.حلدألن نحلكووانحلسحلسك ووافب حلك وو حلسحلسكوواسك.حلمنوو حلموولماوحل،حلنسكشوودحلمنوو حلموولمان
.حلنلعالوبسحلفحشو .حلنأ و حلمولحللطعو .حلنأعطووحلمولحل دمو .حلأعضواحلعمولحل بمو .حلملحلأ   حلملحلسك افب 

نسحلس  ووا هتحل.حلسحلسكوول  وحلنلووا .حلمووبلدسحلسوودهت.حلمروونالحلخوورهت.حل ايوودسحلمعدنفوو .حلغاونوواحلمن وودهت.حلكالنوواحللاكوو 
ن حلأبعوحلمواحلكوالئحلكو حل.حلن حلأل حلفالملحلي .حل حليالشحلعبىحلملحلأن ئ.حلنسحلسكدخاةحلس ا .حلانا 

ن حلأن ووحل.حلن حلألواللحلمواحلسسو حضل.حلأعورت حللوانقحللنو حلأنحلأشوذبحلعبالو .حلن حلجحبحل رواحلهواحلعبالو 
سووودأعاحل ىلحلسك وووباستحل.حلن حلأشووومتحللا  ووواو .حلن حلألوووا حللاجلوووا .حلن حلأ نووواللحللا كرووواا.حلمووواحلذكووود

خ حلسحلسكنا و حل حلأوب.حلأولمدننحللوا عدن حلنأنذوىحلعولحلس ن ود.حللطالتواحلعولحلس ن ودست.حلمؤدأاحلكالمانات
ن نحليوووحكحلملحلأعووو حل.حلن نحلنطوووقحلملحلأرووو حل  ووو .حل نحلاووومتحلملحلأ مووو حلاوووم  .حلن حلختوووداحلمووولحلسنوووق

خيووواكطحلسكنووواسحل.حل حليموووححللووو حلسك وواللحلن حلأ بنووو حلسهلوووا حلن حلأرذوودهتحلسكشوووح.حلاووات حللوووانلحللاكوووايحلهوواحلكووو 
ن حلأوو  بمحللوو حل.حلن حلأعموو حلسنوورحلكالض وودحللوو .حلنأ جوودحلكال وونم.حلنأ وولوحلكووالضذم.حلنأ وومتحلكال ووبم.حلكوالعبم

نض و حلمنو حلسحل.حلن نحلل ووحلعبالو حلاوربحل ورحلأ وانحلسهللحلهواحلسكوايحلأنو رمحلكو .حل  جربحلل حلعبىحلمولحلسواسهتك
لعوبهتحلعمولحلتناعوبحلعنو حل.حلنسكنواسحلمنو حلسحل س وهحلأتعو حلنض و حل خدتو حل،حلنأ سححلسكنواسحلمولحلنض و .حلغناة

كوووالئحلتناعوووبهتحلت وووربسحلنع موووهحل،حلن حلدنووواهتحل  ووودحلن حل.حلندنووواهتحلسووولحلدنووواحلمنووو حلكووو حلن اوووه.حل هوووبحلننلسهوووه
حل.حلخبأعه

أموواحلنسهللحلكرووبحلكنووتحل:حلحل7فروواوحلأموورحلس ووؤمن حل.حلف ووعقحليووامحلاووعرهحلكانووتحلنض وو حلفالذووا:حللوواوحل
فموواحللاكووكحلأنووتحلأوواحل:حلفروواوحلكوو حللاووو حل.حله وواسحلت وونلحلس وواسعلحلسكناك ووهحلللهبذووا:حل حللوواوحل.حلأخافذوواحلعبالوو 
فمذووالحل حلتعووبحل.حلنيووكحل نحلك وو حلأطوو حلنل وواحلكوولحلأعووبنهتحلنسوونناحل حلأ جووان هت:حلحل7فروواوحلحل؟أموورحلس ووؤمن 

حل.حلبذاحل،حلف  احلنض حلسكشالطانحلعبىحلك انك ث
هاسحليخدحلماحلأ دناحلأنحل مع حلملحلسك رحلسكنناأوهحلنس دساحلس دنأوهحلنلوبحلنفالنواحلمواحلسود ناهتحلن ولوحل
سهللحلأنحلأافرنوواحلكبعموو حللوواككحلخاك وواحلكاطذوو حلنماطنوواحلكديوواسن حلنم ضدتوو حلنمااووالحل ىلحلطناتوو حلنكدسم وو حل

حل.أنال من حلنطادهتحلنماحلتافالروحل  حللاهللحلعبال حلتاكبتحلن كال حل
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 363حل.........حل............................................حل.....................................سكبنساحلماحلأ عبقسكض  حلسك اللحلفال

 361حل.......حل............................................حل..........................................سكض  حلسكثاملحلسحلناسد حلسك ضدحل

 (ناشر الواب ال) 
 716سىلحلحل365........حل.............................................................(مخ هحلف اوحلحل)س دعالهحلنماحلأ عبقحلفاحلحليدساحلس

 365......حل..................................................................................سكض  حلس نوحلسحلفل حلسكبعاةحلنكالضال  

 333....حل.............................................حل..................... عبقحللاكالامحلنسكبالبهحلملحلس دعالهحلس   ا لسكض  حلسكثاهحلفالماحلأ

 716.........حل..................................................حل...نس س  ضا حلنسكن اةحل6سكض  حلسكثاك حلسحلسكاكدحلنسك اللحلعبىحلسكن حل

 715...........حل............................................حل.................................سكض  حلسكدسللحلسحلناسد حلملحلسك باستحل

 747.....حل...........................................حل.......................................سكض  حلسنامئحلسحلناسد حلملحلس دعالهحل

 (الواب الحادي عشر ) 
 415سىلحلحل713......حل......................................حل...............(حلحلمخ هحلف اوحل)سحليدساحلس دأئحلنعالط حلنماحلأ عبقحلفماحل

 713.......حل.............................................حل.........................سكض  حلس نوحلسحليدساحلس دأئحلنسكعاوبحلنعالط حلحل

 767........حل.......................................حل.....................................سحلس س شضاةحللاكردينحل767سكض  حلسكثاهحل

 753..........حل............................................حل..................سكض  حلسكثاك حلسحلس س شضاةحللاك بلهحلنسكبعاةحلنسك الل

 411.....حل..............................................حل.............................سحلسكدلوحلنسك ماومحلك اودحلس مدسمسكض  حلسكدسللحل

 411............حل............................................حل.........................................سكض  حلسنامئحلسحلس  دس 

 414الواب الثا ي عشر ) 

 419....................حل............................................حل.........................(حلمخ هحلف اوحلحل)سحلناسد حلسك  ااحل

 419...............حل................................................حل.................7سكض  حلس نوحلسحلذكدحلسنراقحلكلألحلسكعالبألحل

 434..........حل...............................................حل.......................9سكض  حلسكثاهحلسحلذكدحلا حلملحلمناهوحلسكن حل

 477.......حل..................................................حل............................7كعبوحلحل9  حلسكثاك حلسحلناالهحلسكن حلسكض

 446......حل................................................حل...................... للحلم عادحل9سكض  حلسكدسللحلسحلماع هحل ساوحلسهللحل

 415....حل.....................................................................حل......  حلذ حل9سكض  حلسنامئحلسحلناالهحل ساوحلسهللحل

 434.........حل..........................................حل..................................سحلسخ الا ستحلس أامحلحل[حلسكض  حلسك ادس]حل

 431حل........................................حل..............................................سحلخا هحلسك  ااحلحل[حلسكض  حلسك اللحل]حل

حل


