








المقلصة

والملأI٥لعالمص، رب لله \ذخنو 

آبهزض _، ئ ض \م' 'و
زأذخابيأ-بمجم،ممبم:

وأسرها،العنائات أجن؛ مى الله يذكر 
الئلخامإلى خاخته من أشد اثه التي زخاخة 

ؤتئلردالرحنذ، يرمحى وم والشراب، 
ؤنيكوالنم، الهم وئ}.ئإأ الئبماذ، 
دثمزهالله يكن ومس والقرون، الئعادة 

زأظنبمانئ 













١١اسانل 

]١[

العلمطلب قصل 

تلتمسئلريقأ منك من ١١.ت امحب فاد - ١ 
إلىئلريقأ مي له الله نهز علما؛ فيه 

اوثق<\آ/

ي؛يه ثري زرتن ه: اي فاد - ٢ 
ثفقهئفىالئين«م

أمثلغالاثنان نات ^١ ١١ام قاد _ ٣ 
صدئةمن إلأ ئلأنة: من إلا غط غنئ 

)ا(ننا؛نن4لم.
غك.نقق )٢( 



الأذتاروامح"داب ١٢

صالحولد أو ئه، ثنلإ علم أو جاينة، 
بمغولئ«تا،.

زرا؛٣.)١( 



١٣الفضائل 

]٢[

المرانيعلم قصل 

المزالئتئم من راحنئ'كم ه: المحي قاد - ١ 

الذىبجنأالثز1ن»ئئث ل\قادايأق; 
اتززلأى،الكرام الثم؛ ئغ لئ خابفل ذئذ 

غنزئؤ تثناسأض زئؤ ئزأ ى jjlزتثد 
ثلث!جنابي<<ل؛/ثديي؛ 

اليحاوي.وواه )١( 
 )٢(Jl :اث،ث ; ٧^١٢^؛

ش.الئطيعول والتززة! 
شاة.بثلأ ؛;اظ أي: )٣( 

البمارئ.)؛(نزا؛









الاذلكقشم 

وه

m



اثطهازة



بمم|سمر

]٤[

ذحووالحلأء

ئاد:الغلاة ٣ إدا اي. ثان 
الحنثثص بث أموي إني ئهم رءال

نالثئثرا،«ص.

إثالهم.الئتاطين؛ يئنان الحثث: )١( 



 ٢•J_i والاداب

]٥[

اسمن؟من الفروج 
قاد:الغاط ين خزخ إذا ه الى كاف 

ف.الل4لمائم أي: )١( 
أحند.رواه )٢( 



٢١

[٦]

اتوصوءمن فهمغ إدا 
أحدمس ينقم ءما ه■' النبي قاد 
ئإ_، اض سخ -أن يبجح بموصأ، 

ثحمدأوأن ؛٥، إلا إنه أب أئهد ثمود! 
الظ\ك\ت لئ س إلأ _، \ذؤ همد 

ثاءا\ا،.١^، من ؛يخت ١^؛ 

)ا(نناث.ئنللم.









٢٠الآذفار ةش؛|

دسئ((رآ،.نئ عفن دينآ؛ ودالإسلأم 

»نءئاد:ختيضآ-قاداصه 
إلالذِأ زلا خزي لا اد: ئ

الملاح،على حي فاد: ئم ،، أ يالله 
ّابم.ه قؤ؛ زلا غول لا 

بمغحين فاد »نن ه: المؤ قاد - ٤ 
،،الأاثة١٤الدغؤة_؛ الأهثانب ص: 

الزسلهئغئدأ ك القابمت، ثالصلأة 

)ا(ن.:اةثنللم.
إلأك ي ^ الك، إلا غال إز غال ض تغثد لا أي: )٢( 

)من3ا؛ثنلا.
الأذان.ذم؛ أي: )؛(











الأ'ذةاروالأ'داب

[١٠]

واتقراوةالصلاة فى الوسوسه 

افىإز ه العاص أيى ئذ محاق أر 
قالشبماذ إة الم! نحون »:ا ممال: ه، 
عر،ئنها نوص صلاف وثن بجي حاد 

ذ:انَئشاد ش4ئلذاق اف ءأاد 
منه،يالئه متعود أحنظ؛ ^٥١ جنرب، 

زآئفدضبمارق.ثلأثا..
هةاد:ئظث،ذللث،؛مح 

 ٠ ♦!٠.

)ا(نناثتنبلم.



٣١ V|J،S>؛_|

[١١]

الزكوغ
ررنبماذركوعي؛ في يمول . الني كاف - ١ 

تونجود؛ ركوعي ?ي يمول َه المحي كاف - ٢ 
\ذلأإثدسك، ^ م 

ونجودو:رثوعي مح، يمول امحق. كاف - ٣ 
اتلاضزب م، دثوس »نئرح، 

نالثوحر،،،\ْ،.

غن.تقق )٢( )ا(نناةأ:ثو. 
جتريز..)٤( مقدس. منح أن أي: )٣( 
ئحبإ.رواة )٥( 





TTبمغ1محار 

الركؤعثس رأسه ربع إدا . النبي كاف - ٢
الئمواتمنم الحمار، لك، اررJنا قاد; 

تند،شي،ث يشت؛_ ما وملء يالأوب 
قادنا أخق ثاسلاآ، اكاء أئ3 

َلأث،ب.النبم،نثثثا
ثنطئزلا آممت،، ت ئانغ لا اتيب 

منكاو؛ءت ذا ثئقع زلا ضث،، ئا لِ
الخنؤم(ص.

 . ٠٠٠٠

والعثلتة.الجميل النصف صاحب أي; )١( 
القاغي.إلا تكاهت ضاجث ؟xh ثئغ لا أئ: )٢( 

)■ا(نناثثنللم.



٣،

[١٣]

السجود

سجوده;في تعود اشي. كاف - ١ 

ررالئهمت سجود؛ في تمول ه المحي كال - ٢ 
زأدنئآغفنليذويئئ،هثبمآ، 

وسث0االم.وءلأتثئ واجزة، 

)ا(نناةأ-ط.
ُيلنننحنة.أي:)٢( 

)مننا؛؛ثبمأ.



٣٥

[١٤]

١

^١،،اشئات : خمو\ه: اي قاد . ١
الثلأمذسثم نالمازؤاتل٢،، 

ورحالم ثنط الم أثها غياك 
الصالخن،الم صاد ذض ئثا الئلأم 
ئغئدأأن زأئهد الثئ، إلا وين أب أشهد 

ءبمهونسولئا<أ؛،.

أي)١( 
أى)٢( 

أي)٣( 

وأنيحمأى.ثلكا لله اشظمأت جمح 
الدعوات.جمح 

\ص\لئ.
لأ(ئممئظنح.





iV|_؛<jls ٣٧

[١٥]

الدظ٤هنلالشلأم

١^؛تشهد ررأذا اشؤ ياد 
إني\ذلأإ :شوي: أنبع، من افه مكشذ 

ءذاد1اومن ج_ه_ن_؛إ، ءداد_، من يلش أكود 
ذمنذ\د1\ج التجا فئثة زمن الشر، 

الثباو\آ،.شثفاانسح 
٠٠٠

_■بمن أي:ثلأهيالتا؛نئاأقت )١( 
\''ثإإ■'و'و)٢( 



الآذت1روالأداب ٣٨

[١٦]

الأذلكزبغذاثثلأم
ضلاته:من أنمزف إذا اي. كاف - ١ 

اطهلمأ!ش: ]،lijررأنثغفن_ثلأا_، 
٢٢٣١^ ، ٢١٣١ ، U SJ'jCs

نالإكزاماال٣،.الخلال ذا 
الفلاةمن همغ إذا M الئبؤ لكف - ٢ 

ال^ اث ]لا إلا ررلأ قاد: 3نثم، 
iL^_i ، ،انه نهL٠J ،،ونه اائ ،Jوهوالخما

نالق1؛ص.يبح بن اث)لم أنث أي: )١( 
زالشتJر.الاقات ين \ذثلأن؛ ثريى بنك أي؛ )٢( 
٣.نناة )٣( 



nألأدفار بملا

ثَلأسنيبمائ4لملأثا:غبماص، 
.، لالجدا؛ منك الجد يا جخ ولا ، نننث، 

صلاةكلأ دبر في تمول النبي. كاف - ٣ 
الزخدة اث إلا إَلة ررلأ ظم: حين 

وهوالحمد، ونئ ^؛،، ٠١١له له، شريث 
بنى؛تنتيءمح،لأسمدنلأية

بالله•إلا 
ئلَإثاة، ي ثنيي ثلأ ^، ٧١رلأ  ٧١لا 

اك؛ثن.١^٤ زلئ الفشث، زلئ ١^، 
زنؤ١^، نئ ممصين الله، إلا إله لا 

الكافنونا^٢،.مث

را(نقئظبج.
نناةنأللم.)٢( 



ميئدص لا ثناذا رونا ؛-ناياي.; 
امأءثيضهمثمتئلآإمد:

ءتائتك((أا،.وحنن وئكرك، ذثرق، 
ه_قاداي.:معاشفىمص

اثزخمي ونلاثين، نلأناً ^٠ ثمن 
زئلأين،نلأى ١^ نكثن دئلامحن، ثلاثا 
اليقة;ثنام وقاد; نتنعوذ، ينعه ؤللق 

نةنئ، شريك لا اث}■٧: إلا أَلة لا 
liL«ji ،، ثيءثئ عنى وهو الحمد، وله
مثلس ^ ظاناة؛ ي ص؛ 

.١^٣٧٤٢زند 

)\(ألإأ:قوت.دارئ. أثو رواة )١( 
مجاني.عند التحر ناء بملو نا البمر؛ رثي )٣، 
ثيإ.نذJاث )٤( 



؛،بممالأُفاو 

ر>سئنأئاهمنيا"_قادامحه:
منبمننئ ٢ تكئوتة؛ صلاة إ ثم 

بموث(<لاأ.أن إلا الجني ث-مو 
ارأنربيماد؛ ه عام بن عب عى - ٧ 

يبنبالث«مذات أiنأ الله.أن رنوي 
كتمس.

اكائ.)ا(نناة
)٢(





٤٣قشمامحُفار 

يكوأغري غموبتك، مص ود٠ناقدا 
كماأك ٤!^، ثناء أحصى لا ^1؛،، 

أكشءرشاك(<لا/

اكائ.)0ننا؛





ْ؛بمم|لآدفاو

[١٩]

الإشتخازة
رركانضيايرينتاشهئاد:

الأنور،ص الآنيخانةل١، بمكاَ m اشئ 
قإإذا مود: الهمان، بن الئوزة بمكا ئاَ 

مبن نثنمحن ص الأم، أم 
فئ؛م اكريصة، 

الإهلمانىسقبم،
العظيم،، IlLU^،،يى وأنألك< ، ماJرياك، 

لأكآثمللمَ، ذلا نتم ألدن، زلأ نشئن 
العثويت،.علام 

غيظلت أي: )١( 



والأواباfت■ذsار  ٤٦

ِليمحت !لأم فذا أن ئم محت ن !م 
-أوقاد:-أنري دعاتي ينعاشي يبني في 

لي،دسرْ لي، ءامئنْ وآجله، أنري عاجل 

امحئثليفىبذيشاأنئذا
_ذيءا-جلوعامةآمى_أزئات: ومناص 

عنه،وأصرئني عني، ئآصرئه وآجلو، أنرى 
ثآئئننيالإنظثاذ،لإأنضب

ثيشغأمحئراأ(\آ/قاد:

أيبْ.ين ينمن الأي ص ق نم أي; )١( 
\1ص'.'و-و)٢( 









الآذك1روامحداب

[٢٢]

اتمخثضويهونه ما 

الاشق.: ماد 
الجق(،لأ،.إوتإلأاللئ؛ثخد 

دازذ■أبو وواه )١( 



الجنازة



٥٢

[٢٣]

الجنازةصلاة فى للميت الدعاء 

اي»صأى ه: نالك نن هزث قاد 
وهودء-ائه مى قحنْث جئاوة، لى ع. 

زغاله،_، لئ، أنمن ؛؛ 4UIيمول: 
َْمَبْ.م 
عنه.واعما 

زأنملمةؤنتغثنخاJئ، نزلئ، ٧^٢ 
والتند.والفلج يالتاء 

الثوبثمنت فن\ الغئلاتا مى ويمه 
الدش•الأبجص؛_ 
نمرألأقلأ ئارأ، من مرأ ئارأ ث1ددلئ 

ئأهن>؛نجآضأئيج





[٢٤]

اشزيق
ث»كئا ثاد: ه ند ئن نانة أض 

1 اشئ.،  ih'jU يبمايو إخذى لإي
غى- لها آبمآ نها.أو صا أ0 وض 
إلنها"،■■ ٢٣ثقال اتزن، 
أنحثلى،نا زثئ أخذ، نا طه أن: ئآ-محبزى 

قنئىا(لا/1جو بمدة شئء وثمن 

)ا(ممميىعش.



٠٥قثمالأذ'فار 

[٢٠]

ذهنهبغد ضيت الدهاء 
فنغمحمات:اشتيهإذالكن 

لإخ؛خلم،ررأنثعمنوا ئماد: علنه، ويث 
بمأد((لا،.!لأن هتي؛ نئ ١^ ذحؤ\ 

الخاكلم.)ا(نناة



٥٦

[٢٦]

اثممابرزيازة دعاء 

.ء ال؛»كان ه ن:ذة نض 
انلأمالنقابب: إلى إذا تصآ 

وائسلمى،الئؤ؛يس أس الديار أهد ■كلبجم 
لناالله أنأي للاحموذ،  4ijiشاء إن وأدا 

الناية«را/

)ا(نناث؛نلي.





،jbVljjISiVl ٥٨

[٢٧]

ئغ1قاثكرب

١^١،:بمد تقود كاذ!شئ. 
.٣١اممي الق وإلا لألأ 

الننشاسم.زب اللئ  ١٠٥١^لا 
٣ال1_ن_وات ^ اث إلا ف لا 
الننشش((ص.^  ٣١

الغي.أي: )١( 
)آ(؛مقطي.



٥٩ةشمالأذف1ر 

[٢٨]
ء

بمصيبةأصيب إدا 

فلاضء، أصابم، ررثان ه: اشئ ثاد - ١ 
وكدا،كدا ذ "^1 فنك؛ أيى نو ت يمن 

مإلفنز؛ ناء ونا ١^٩ قدر ين؛ ونكس 
لؤئئتحءنتاهلاني(الا،.

منةمد بن ررنا ه: اي قاد - ٢ 
اكبورثا بمي يثشول! مصيبه، 

تجيبي'أجريي؛ي اللهم ثجمث4، 
الأن؛ي

منهاءرأ،.حئرأ له وأحلم تحت، 

)ي(نناةمم)\(نناةننبلم. 













٦٥ jisi'vi قشم

٣٢] ]

الشمردعاء 

نمر؛غلى ص إذا m اشئ لكن 
ذإ1\ذأ:ررك!ن_ئلأثا'_، نفر: خارجاإنى 

للوتتتكنا وما هذا ثا سحر ًأليى ض مسؤ 
يأنئآاكئناسمى4.

١^فدا نثرك في نئأئك إئا \ذصأ 
رصي•ما التنل دمى والتقوى، 
غثا^ فدا، ج غليا ١^ 
َُْم

لعده.

ءادرينءمح•)0أيت
مناتثا.تئذ أثم أي" رأ، 









٦٩ jisiVt قشم

٣٥] ]

المريةيحول 

للم:>ايهيرلمئيتي،بم
الئحاثزات زب ؛؛ 4Ul»: تزائاحين و\3 
م?ذتا ^\ص ؛، ظلأن١١^^ 

ركحورب أصلإنُم، وما الشناض ورب 
،•٥^١٤دما 

وحننالمننة، ئذو حنن ثنأللث قإيا 

تنبجا.قان زنا أي: )١( 
ؤتامحنن.أي:)٢( 
الهداية.صد القلألة بن )٣( 
قلن.زنا أي: )٤( 





٧١

[٣٦]

اصرض الرجوع 
أن^١،بنغزو، المي.إذا كان 

غلج،أنمحن؛:ممثضلإمحصمح
ررلأيمول: ثب الأزض_لخثهمناُي،_، 

\سئ لَنئ، شربك لا ^ اللئ إلا 1وان 
نئؤضيثتي؛مئاس، زق 

ناجدوى،^، JLjLp■دائبووأ، أدسول، 
l_]J .ح1يدول

وهزممده، ويصن ، وءاوْ الله صدى 
وحدْ«ر"آ،.الاحران، 

نزضعغاو.أي:)٢( ن-؛غ. أي: )١( 
قك.ثقق )٣( 







ijbVlj jlijVi ٧،

[٣٧]

التلبية
,.،,ي  ٣١ري ه: اي تبة لكت 

\أشك، نك شربك لا َثاك ككءاد 
ثريكلا ذالنلأك، نك ثالس الس 
لك،(رآ/

الأغن٧ نأنئظن الناذة، قي ظاغئك أظن أي: )١( 
الأخزاو.يمع قي لك ثطخ نأنا لأنتالي، 

)•آ(تقغش.



٧٥^ ١٣٥

]٨٣[

تعير؛ض وص بالست M الئئ ررظاف 
بشئءض أثان اش ض أش محك 
نلإز((أا،.:_، 

ائتماري.)ا(تناث 



الأذكاووالأداب٧٦

٩٣[]

بينالقثاة 

ك1ناشتيهمحد:عالأم:
آوح-تزهوق ألئتثأ ق ءانثا 

,,(١)عدابومحنا حسنه 

)ا(ننا؛مناثئ.



٧٧

[٤٠]

والتروةاثثشا 
الشفاغلى ضعي إذا ه اليئ كاف 

اث،لؤ.ثماو الملة، )رأننئنو نامنة: 
نريكلا زخدة الثئ إلا ه لا نقاد: ثلإنة، 

محأغنى وهؤ الحمد، وله ،، IlL^iنه نه، 

وثصنوغده، أجز ، وحدْ الله إلا |j4 °ألأ؛ 
مدة،
دلك،.نين غا دم 

Oli  نثاُت،اا،.فدا_ئلأث، بثي

را(نناةتنللم.





٧٩قتم 

[٤٢]

الجماوزمي 

حصاة((كل نع ئكتز ه امحق ررلكل 

)ا(ئءئغتي.



والأدابالأذكار 

[٤٣]

أئكنرا<،شن ج ١^ ضش 
iLU!رسم؛ش، زئاد: ،، ٢٣؟

مح<،ص.

\ثذ\ئتا>،بمثن يبمأ أي: )١( 
حنئان.؛ ^jljمنهبما واجد ل،كل أي؛ )٢( 

)"آ(ئةئغك.





٨٢  tj؛^lوالأداب

;٤]

البنتيحول 

ئخدالثيت:ب،ررإذا ئاداشئق:
قادظنامؤ، ويند يحوله يند الله قدم 

ةشاة«لا،.^^٠ محي، مت لا اليان: 

)ا(روا0ننللم.



٨٣

[٤٥]

الجديدالئوب لبس 
نثاةئؤ1، آنثيدرا، إذا ه ١^ كاف 

أزرئاء_ئلمأزلمما'، ش-ءثنه، 
أنثالخئد لك م يمول: 
ئكث!غوذ لئ، يخ ثا زمحن ■ئزئ أنآلك 

نهءرأ،.صع نا وشر ثره مى 

يودلثزأ بز أي: )١( 
الم;ني.نناة)٢( 









٨٧قتمالأذ'ف1ر 

[٤٧]

الشاممئ المزاغ عمد الحمد 
ياي:نائذئة زيغ إذا ه اي كاذ 
منفيه، ئلئبا، ثيرأ، بمه راالس 

عنهثئئلهئ ولأ ولا 

الند.بن القدر يدا تمحي لا أي: )١( 
نالإئ,الئي تزرك ص أي: )٢( 
البم1رئ.ززاث)٣( 







الادلكروالأداب

[٤٩]

ضتزؤجالدفاة 
الإن1الزثأ ثني. الكاف 

ص،ز:\نف ١^٧؛،، )ءزق قاد: ، ^١١
الحنرءرأ،.في وجمع 

إذاأي: )١( 
المحيي.^1؛ )٢( 



\آامحاربمئ|

[٥٠]

أثلةأئى إذا يموو ما 
أنائإذا  ٣١أن ض اشئ ^اد 

خيم !ئي، نمماد: أث :ا:ني أن 
إن٩٥زذك، نن زغب 

شبمان٩ ذبك؛ في }jIj ث4ثا قدن 
أثدأ<\ا،.

)ا(مممواعتي.





وادوماشل 



الأدتاودالآ:اب ٩٤

[٥١]

المحوآفبو إذا 
،.١^١١»1ذاثاذي1ح ا'_قاداليقه: 

ئإنْتاوكلمرئ ضوا _؛ أنقب أؤ 
نائدهن قإدا حشد، تنتشن الشناطين 

محرمالم بن 
الي؛م ذس ^١^،، ١١١ذأء1ئهما 

ظِقاصنلأو:ااقغلقا/
1^.ام وآد'كتوا ^^٣،، }١^١ 

أي)١( 
أي)٢( 
أي)٣( 

الئروع-بى أقوئم 
قريكم.أماْ ١؛^^ 



٩٥الادفاو قتم 

الثي، pi^/١ ؛، ١٣١
ثوؤألمصواطهاث4أ.

ثذاسح؛تمم<اأأ،.و!ئإفقوا 
jLi-Y  بنمنون؛الالآ:ثز؛ه: اشق

ئثاةرما(ت؛،.قلة و قزآك نق !_-، 

أي:غمئ.را(
غد.نقنق )٢( 
أي:ممثا؛محثلثت.)٣( 
علته.متقى )٤( 





٩٧الأدم قشم 

منآنظاغ نا بما بمح تإ أص، 
وماووجهه رأيه على بما تبدأ جند؛، 

Jbiif و-لأثدلك تشنن جتدو، من ؛
نئاتا\ة.

راإذاآثىأ:محاوىاإفى"ا_ئاداي،.: 
محممصإرارلأى؛ داجله محأخد ^١■؛^، 

ثم؛Lب قانئ ١^، نلم ذح بما 
يناشيا(أ"آ،.ئى ثنية حلمث 

ثقئلحع؛أن أوائ ررإدا النبي ماد - ٤ 
-وليمن لأيمن، ا شمه على كنهيثخ 

البمارئ.^1؛ )١( 

أي:)٢( 
غن.نمق )٣( 



الآjهJواVئب ١٨

خئي،نس ئث م، م نبمانك 
ئأإفو°شي أسكف إل أرينه، ويث 
يؤثحقظ نا قآحقظها أننأثها  ij؛[لها، 

.٢١١الصالخن،(بمائك 

قاد:ننام أف أزائ إذا ه اي كاف - ٥ 
،.٢١نأ-ما((أثوت  f4i|]ررأنمك 

ثمميحلمف ر>الئهم .! الئيي قاد ~ ٦ 
إذونحناها، تائها نث ئوياهأ، وأك 

لها،قامفن أنتها ؤإذ قاحثظها، أحثتثها 
الألهلمبيصالناتة((لم،.

غد.نقس )١( 
البمارئ.^1؛ )٢( 

نناة؛ثللم.)٣( 



٩٩قثمالآذ'ف،ر 

قاد:فزاشي إلى أزى إذا ه اشئ كاف - ٧
ونمانا،أئلنمثا الذي لله ررالحمد 

■كافئلا مثن م ثآث1الأ،، ، ١١uث'^فا
لئثلأثؤوى«ص.

ررألأ٨_قادائهبملمئزفابمثظ: 
خادم؟َقىنائؤتيهابن 

أخدنماأؤ فزاشا إلى أثثا إذا 
ن؛الآين،ئلائاً ميما : جضانفا 

أربعاوثئنا ، يلاناوآح-ث_وا 
حادم((ل؛/من لكنا حنت وئلأين؛ 

حوائجنا.ومحصى الشن، عنا لغ ت أي )١( 
\د\و'ى.ه زمأ ص ن3ثا أي: )٢( 
غن.نممق )٣( 

)؛(0قغك.





ا-ابممالأذف1; 

١□^؛،زأنت ^،٤، قزقك هز الظام 
الديس،عنا آئض شيء، دويك يلتز 

ؤأءثامنالهمر«را،.

نشجنك:آحدت ررإدا الثبي.: -داد ا٠ 
آصئلحعيم ولحي0، وضوءق ئتوصأ 

إنىامحاء^يىشiكالأم^بلإ;
أنرىوئومحق إليك، وجهي أننمت، 

زبإيك ض ذلي !يك، 
إلابتك نتجا زلا نلهآ لا وثك، ززهة 

أنزلت،الذي بمايك آننث، أكلأ،، 
الدىأزنلت،.نئث،ئ، 

•ننلم رواة )١( 
أتث.أى:)٢( 



obVljالأذكار  ١٠٢

ثأبممحسمس،ظذقس
َد،تث1ثضاكظزة<(لا،.

را<ننا؛ثنللم.



r-\قتمالآذ'فار 

[٠٣]

اسثيضظإدا يقول ما 

شريف ٠٥اث  ٠٥٦أون  ٠٥دف1د: 
صلىوهو الحمد، وله النلث، له له، 

٠٥٦إلت ^٥٠ ائه، ذنبمان ئه، الخئد 
٠٥ض؛^٥٠ خزي ^٥٠ أمحت، زالiئ اث، 
بالثه.
؛^ آؤ بى، أنمن اطقب اد: ئم 

أنئقظ.أى:)ا(



صبمب

.٢١١((ته صلا j؛J؛، وصر؛ ثوصأ، هإن 
O^-Y ررالخئد

زهآتانا، بمد؛L آبماى الذي لئه 
الشوئ«لأ،.

البمبئ.)ا(نناة
؛مقغش.)(أ(





امح'ذتاريالآُابآ'ا 

[٥٤]

اثثالخه

»إذانأىأخدىإئيقادايه:
اثصد الثه، من هئ ثإئثا ثجثها، 

ولثحدثدهاا(أا،.ملتها، 

البمارئ.)ا(نناة



\>U

[٠٠]

شط٣ نأى ررإذا ا_ىدايه; 
>£،٠٨؛- نثاو؛ عن ئكمئ ت_كنئه؛ 

قإثهاشرها، مى يالله وليثنود -، ئرات 
وني(\ا؛.

ائويجسه ءس ااوليتحؤد الثني.1 قاد ~ ٢ 

٧٣١رردإِننأى 'آ_قاداصه: 
فأبجا،مج/تكنة،

غك.تقد )١( 
ننا؛تنللم.)٢( 

)٢(نناةئنللم.











امحدهروامح'داب ١١٢

نمحضثتشتيثص«را،•الخئن، 
ثنييالله! ءد ي ه: م أثو ماد - ٤ 

أثث،ثإذا أضبمث 1ذا أمولئ بضء 
ص(.الي عالإ \ذفأ ئد: قاد: 
قيء'كد رب والأرض، الثموايت، مامحير 

أعودأث، إلا إله ألا أئهد ونلسكت، 
السهلابيشر دبي نفجى شر بى بك 

أنب،،وإذا أضبمؤ، إذا ئ؛ ماد: 
مصجنالئ،(الم.أحدث ثإدا 

را(ننا؛ئتللم.
باش.بن إل :ذقو نا أي: )٢( 

الضبيئ.)"ا(نتاة



١١٣

َُأُ ?،١٣١فولاث تذغ ه-للم:كنالم. 
رراللهمإئيوجيزبمي؛ 

ذ\صالدي ض الناتة أنآك 

دضفي ثالناية الئفو أنأك إي المح؛ 
ذس3صذص 

محناني،محنمحانم المح؛ 
امحلمأظيس:ش:ض،سم

دبيدءيى'بماني، ^٣،، حمحي، 
يسأءثاد أق ينظتتك وأعود يوئي، 

حنح،ااآا،■

)ا(نناةأط.



محميمب

أذالآنيغثارل١، »ظ آ-قدايه; 
أنث،إلا إنت لا م أنث الiهلم ممود: 

عهدقصلى وأنا عندق، وأنا حلئتني 
شنمن L؛، أعود آسثلعئ،، ما ووهمدق 

ض،بنتجاك اف، لَأثولأى _،، نا 
فآمحويى،بملأثق

قوقابها،النهار من مالها نن ماد: 
مذمهؤ ينجى؛ أن مبد بوئي محذ منان 

الجق-أئل 

آعفناروب اللهء، ! ملمها صيغ؛  aJ■؟-ولأسّتعقاي )١( 
وزدما الأنيئماوت صغ أيواع زأيصل 'لءعزادك''، لي؛؛، 

الحديث.ذا هى 

أئرث.أي: )٢( 



١١٥

بقا،موئى وهو النيل مذ يالها ومذ 
ضثَةبمدأذ:ض^محيئم

البمارئ.)أ(ننا؛ 



يرر؛صب

[٥٧]

الأولادئئويف 

٢١نالسملالخنن امح.ثمذ لكن 
إنماصت'قاذينويئها ، آباثنأل رءإل ؤيمودت 

ثنبن الثاثة، اق بمات أغوذ ثإنخاق: 
لأثؤءا،((رْ/عنن ثئ وين 

liiممود أف ممك ثك، زيبأ الوني بجوذ أف تئئنئل لا )١( 
الزندعنر ثنريد ننصح عنك، تعيدآ ثمان ؤآف الدعاء 

زمحربنا.زالأم ثالززج؛ 
صإ:ناملم أي: )٢( 
الهائ:كر؛ئاتنلم.)٣( 
النينافيفنوباللأئث;)٤( 
الثحاري.رواة )٥( 







١١٩الأذفار قشم 

إنتزلا نبمازاللب، لأة: 
زائئأمحن«رأ،.ولا!لأئ، 

ضخففثام »ممناتي إ_قاداشتي.: 
1رختاني المنام، فى فقام اللناني، 

نبحاذودحمد0، الثه سحاذ الثحمن: 
النظم(\أ،.\ذؤ 

ررأ:سزأختىإآذه_قادايه: 
نائتمالئ خنثة؟ أك تنم ثن بجث 

ألتأحدنا بجث كنت •جلتاى! من 
تثن؟

٣.:٧؛ )١( 
غن.ئقق )٢( 







UbVljjISjVl ١٢٢

[٠٩]

اتتهبيل

ر>سئاد:لأبمياشقاداي،ه:
النند،ه الثلث، نئ لث، شريك لا 

نرة•ثقق يذم ق ٧، ض؛ ثذ ض دهؤ 
مصدئ ثانث،لئ 
يقهتئئ زئجت خث، يقه ق له 

َمحَء
٠ّضىم 

٠٠ ٍ

ذيكالشبمام:>؛i بن جو°%آ نق زثاثت 
بمي•حك، 

)ا(أي:حقظآ,



■؛بممح؛ را(

■)،\لآمحإبم
 rC؟ ؤ  وي  اأء  hprC ؟1    ۴ ي
ادد  ^؟؛؛ fTT'lJ





١٢٥ jISjVi قشم

٦١] ]

واثثوبمالأشتعضاو 

غياللت َلأنثعفن ررإني النبي ماد - ١ 
.، ارم، يئة - اليوم 

إريدبدا اثاسا أبقا ررتا و.•' ائى قاد - ٢ 
،نيأئوثنىادومإفس

.ظثئ؛\م.

 ٣ ِJli  دنا،ثدس، رجل من ررتا ١^؛؛؛
ثطيالؤنوءً، ئبمسل مثوط، 

)ا(نناثملم.
شك زث أزد: أي: )٢( 

)مآ(نناةننبمأ.



١٢٦

فقز!لا هق؛ !ث منثغفز ن'كنشن، 
ئ١،.

أحند.زواه )١( 



الئخالطة



الأذهدُالآداب ١٢٨

٢٦[]

٧،لإل ررس ه: ١^ iاد 
حني؛نا شث من التامات الله بكلمات أعود 

وبننثةب،ضتيستي
ذواك«را،.

هه  ٠٤٠

)ا(رواْننللم.



١٢٩الأذفاب قتم 

[٦٣]

اللهفي أحبك ال: قص 
خاوسآئ ه: ناِلك بن أس محاد 

ريلاقفاي ريلا، مر إي الله. رنول بمد 
ندا'لأجلا إني اللي! ءذأ 'ونا الثوم: بن 

لا،قاد: ،؟ iujفز قاد: الثيل، 
؛يءآءلئ1.محاد:

اوزالئو ! فداتا ممال: إثي، ممام قاد: 
فو ص 

أختئنيلئا^١ر\ض أخثك قاد: 

)ا(نناثأظ



الأذتارُالآداب ١٣"

٤٦[]

عيرهعلى نغمه نأى إذا 
»إذانأىكتمسقادانيتيه:

كُس؛كغتاتنمح(ارا،.

ناجه.أن رواه )١( 



١٣١الأدفأر فشم 

[٦٥]

ءفئ مى المجس عند 
»بما0اشااأا/ا-بمود:
للالثئأمحن؛(آآ،.أ'_مود:

؛مقغك.)ا(
)•آ(ةقئئمح.



الآذكارJالآbب ١٣٢

٦٦[]

العاطمؤ،ثسميش 
هقئ:أم؛ ممز ر)إذا ; ١^، قاد 

للي.الثني 

ط:صاحت: أؤ أخوة لئ زلثد 
اللئ.تزخئااث قادوئ;ئاذا

ؤيصلمح)ئئ، تهأي.يكم قلمن؛ 

ئد.ثقئ )١( 



١٢٣الادفار قشم 

[٦٧]

العصب

ه-جعو؛ه، امحي بمد ويلان أسب 
قظنإل4بزيه، نبمث بمضث أخدك 

ررإنيَلأيمممةَلزىتيفقاد: اي،ه، 
ابيالئ4ئلمن يالئه أعود عنه; يا ندم، 

الثجمأا'رأ،■

)ا(ثممقطب.



الأ'ذةاروالأداب ١٣٤

[٦٨]

مغزوفأصغ بس الد|ع1ء 
إكرلننتيغ ه:اي قاد 

فيأبلغ ممد حيرأ؛ الله جراك بمايبؤ• قماد 
افاءاال١،.

الضُذي.لا(ننا؛





LjbVijjISjVl ١٣٦,

[٦٩]

اتريحعصفت إدا 

ازخ،غض إذا اي. لكذ 
مها،ما وحير حيرها، أنألك إيي 

قرها،مى يلف وأعود ئه، أرسلت ما وحين 
يوءرأ،.أرسلت ما وفن ييها، وثر؛،١ 

)0ننا؛ئنبلم.





١٣٨

Jالكوكب((مؤمن يى ئافر فذلك 

)أ(ثممىش.



سماع
الديكصناح 

الحمارويهيق 



الأ'ذءاروالآداب ١٤•

١٧[]

الحمارويهيق الديك صياح سماغ 
Li  الثني د ■.M صياخنمسا ر>إذا

ن!تثمإيا مشيه، من ائت مآنازا الدتكة: 
تلكأ.

٣^١١،: انمناي نهيق نيم نإذا 
.، ٢١شبماتآ((نأى و \دو£\ي:< من بالله 

صوئه.أي1 )١( 
غك.ثممق )٢( 



اسبيكفازة 





ادذابقشم 







الأذتارُالآداب ١٤٦

صموم أن - الشنق فقاد: 
نظربرى؛_ بما صلائه مربى بملي، 

نبلاُ

تاجه.أتن زواه )١( 





الآذتارُالآداب ١٤٨

٥٧[]

الداع1ء

مللUَ لأخدثمء رربمتجاب و0: قاد!ي 
ءآمبمجبلي'اأأ،•٥^'-^، يمول؛ يمجد، 

؛ققط؛.)ا(



١ ٤٩ uGVlمحتم 

٦٧[]

التطوح

اشئ»لنن قاد: ه سة أش غن - ١ 

ا-*قمحمحدمج

البماري.ززاة )١( 
نناةئنللم.)٢( 





عماذات





١٥٣قشم 

]٨٧[

الجم1سصلاة وجوب 

ا>:االمق.ظمظد:أش 
إلىيائي لي نيس إئه إ الله رنوي 

سأدانييقأ0يرفشوئ،
نئ.نخص سه، في ثش 

النداءثنتع >ولا ممادت ذءاْ، ور، قلما 
،.قآجن،اار قاد؛ نعم، قاد؛ ئالصلاة؟ 

)ا(نناةثننلم.





المخلوقينحق 





١٥٧ابآذاب قشم 

١٨[]

الرحمصلة 
نئثبمظ أن أخث أرثن القئ قاد - ١ 

محصلا^٦١،؛ يبمألام نيِرمحأ 
الواصلأ>رَتز المحمي قاد - ٢ 

إذاالذي زبجزاص النكافيء، 

م.ي ممدjن أي: )١( 
غد.مق )٢( 

زقلوة،إدا إلا زجنأ نملا لا الدي الزامئ يز أي: )٣( 
قثلنوْ.وإ0 شلهم الذي الواصل و1ئنا 

الثحاري,رواة )٤( 





١٠٩قثمالآُاب 

٢٨[]

اتجارإكرام 
بوصتنيجبريلأ دال راما ■' Wiالنبي ماد - ١ 

نبجبما،لأى.ثألخار،غوظثئش!نث 
اللهدؤبس كال ارتس ه■' الثني ًاد " ٢ 

خانة«ص.
»نن'ةانئؤمناشرقداس،.: 

ثؤذخانث«ر؛/قلا الآ-م، ٧^٢ 

بارء.بن الياث رث ي:أي: )١( 
قش.تممق )٢( 
غد.نممق )٣( 









٦٨[]

المريضزيارة 
:زدP نربمأ؛ ظ: أرس ه: ام قاد 

يافا.أي: )١( 
نناثئن4أ.)٢( 









١٦٧

ررمحبم1رنئامح.شيينئت: 
أماثسرءا،، في يندبام وما نثنيباني 
وأمابالثسثِة، يمشى دكاى أحدهما 

نن;ؤِليتى(\م.ئنشز لا ءكان الآ-خن 

تسم،نهز ثز كبير؛ لأمر ثنه زالتحرو إرالته لبمت ث أي ، ١ ١ 
محيت.ههو إقمه وأما 

غك.نو؛شم'}ا أي:لأ:ءو )٢( 
ه.ئممق )٠١( 







١٧٠

[٩٠]

ؤالس1ؤباثعطاس 
زييةغش غش: رل1ذا ه اي لكن _١ 

آ.ا،أر نحذلأ يها نعص بثوبه، أو بيده 
]خوفبيتاءب ®^1 الئص.؛ قاد - ٢ 

،.ودحا؛اار١^٥٧^ يإ؛؛ تده، 

صول.حمص ت أي )١( 
الترذي.^١؛ )٢( 
 )T■( ٣.ززا؛







١٧٣!^، ٥١قيم 

٢٩[]

الإئبماوآداب 

أنثنيءإذا ي ياي - ١ 
مكذأنزغ ^١ دال4سن؛ مكدأ 

الئنال(\ا،.

نمفي أم بمش ررلأ ١^؛، ئاد . ٢ 
اأؤوبم4ِيسعا، شلبما ؤاحذ3؛ 

ط،(سم.

را(نقئغك.
^؛؛٣.)٢( 



١٧٤

[٩٣]

الثئرتمس،أا->اوئوا ه! اشي ثاد 
،.١،«١٢الشوارب نأخفوا ائض، ^١ 

الئنة.ض بجا 3ائ نا أنثوا أي: )١( 
البمارئ.ززا؛ )٢( 



١٧٥الأذاياقسم 

[٩٤]

بمصه.ورق الشعر بعض حلى وهوت )١( 
)آ(ئقذظو.



الآذهووامح"داب ١٧٦

[٩٥]

واتنمهسؤالوفم الوصل 
الزاصلةاث »كن التجئ قاد . ١ 

ئنثزطهر١،،ؤال
ثالنئثؤطرأأ((لم.

يصلف'■ نيذغل بمرآم، اضر وصل الوصل: )١( 
فيهوةذ-ئإأ المننوفيسلأانروى؛ا، ط الشعر 
الأمتيالآضئناظ.ئ:

آحز.يشعر  ٥١١٣١نم نمل التي العامله هئ ت والواصئ 
الزضل.ثئدك الي هي زالتوصئ: 

منهاتتلوف دة ينا لموصع ا حشو ئم لجلد، ا في إبرة فرو • لوثم ا )٢( 
أتدآ.تعد يزود ولا العايح الأحشر اللون إلى الجلد 

الوئم•ثئنل ائي هي والواشنه؛ 
١^^١.;ئك التي هئ زالئنتنبم 

)م(ثممقش.











١٨١الاذاب قسم 

إنمعل، ئلنامآ . الئه رسول عاب ررنا . ٤
;زئ«تا،.مغهُ و \نثلث، أص 

.٠

؛مقثث؛.)ا(





١٨٣الاذاب قتم 

[٩٩]

والقربالأكل من اتمراغ 
الأضائعبمي ه الق نن_ود أنن . ١ 

فيئذرونث لا أرإثكم ونادت والصحمة، 
اتنئ«لا،.بد1

ضس اث »إن ق: اشئ ناد - ٢ 
محا؛بمدة ؛لأئه أ0تأثم3 الت، 

الئن؛ةيحنثها«رأ/نلإب أؤ 

وواه)١( 

)٢(







١٨٦

الطريف

أو- ونبمون يصع ررالأيناى ه: ائي محاد - ١ 
إنئلا محول; محصلها محأ -، شب وستون ثصع 

فنالأذى إئاظئ ذص: 
نال،ماةشبينالإنامإا(لأ/القريق، 

الثني.أل ه ١^•^ سمحي أتي ص - ٢ 
ثاليلوزاثتئات!رر4ثاكإ محاد: 
مند نئا نا الله! ننول :ا : محالوا

مها.نتحدث ، مجايناأ

)ا(وواْمنللم.
نغثاغإقها.أي:)٢( 





١٨٨

[١٠١]

الشلأم

حتىالجنه ثذحلول ®لا امحي.ت ماد 
م1ؤلأ ، ثخائوا غض ثويثدا ثلأ ق;و\، 

الئلأمأمشوا يتكوة:غا:بما؟ ^١ ء ضض 
ثمحم(<را،.

و♦. ♦1♦ 

)ا(ننا؛ثنللم.



١٨٩ا/آئاب قشم 

[١٠٢]

الإشتقذاذ
منالأنفيان يبد ه اي قاد - ١ 

.، ال؛قرا<رأجل 
 ٢ -Li  أمأنثأذذ ج: د!ي

,,(٢)ءنلمنؤذنَلئ؛لأ'أ، 

البماري.)ا(ننائ
ئك.نقنق )٢( 





١٩١

[١٠٤]

المجلس

»لأياصا-قدايه;
■محياا؛آ، يجلز تم تجلمه، ئى 

م_، ئن قام »_ امحي قاد - ٢ 
بياار؛ا،•أحث ئهؤ رجعإل؛ي؛ 

حديثإلى آنتنغ »نن الثس.: شاد - ٣ 
ت؛أؤ كارئون، لة ^ قزم 

المائة\؛،.تؤ؛ ، ٠١أذني في صث 

)ا(ث؛ققئك.
ننا؛ننبلم.)٢( 
الندان.الثذاٍئ ذص: )٣( 
الثحاري.رواة )٤( 



الآذمرالأ"داب ١١٢

[١٠٠]

الجليس

الصائحاتجيس »ئنت ه: اي ماد 
اممر.ثناخ الثك ثغابل نالثزء: 

ؤإما،، تحذنك١١أو إما المسك! قحامز 
ثق.بمط ث تحد أذ نإثا ظ'ى، ^ أذ 

ؤإثابمحرى أذ إما الكير؛ ونابح 
أذئ>ذلآطص.

)ا(أي:ممش.

)م(ئققغتي.



١٩٣الأذاب قشم 

[١٠٦]

احتمار\إح11ث\ميخريم 

اسسمحقاداشذه:
ام((رَى.^؛ا،آذ:تيأىة

الم.صفات بن امء خي أي; )١( 
منيم.وواْ )٢( 



اأ؛ذصواأ5ُاب ١٩؛

[١٠٧]

المناجى

»إذاممامئة،مفدالي،ه: 
د٧ثئإو صاحسهما؛ يوف [_ij، يئنا 

بمزة«ر".

بوأ.اشحدلما التناجي^ )١( 
ثن1لم.نواْ )٢( 



١٩٥الاذاب قتم 

[١٠٨]

اتمغازفثخريم 
قاتاشئيجمحسمحأضمحا؛

والحمر،والحرين، الجنأآ'ُ، ت1ثجثولأا،; 
نالئنازد،ا<ص.

الغلال.ق ئانيساِلهلم بمبجا في بمئزّلون اي: )١( 
الزى.أي: )٢( 

البمري.)■ا(ننا؛





اثلشان



١لآذصوالآداب ١٩٨

[١٠٩]

اثكلأم

اللبمحاذ »_ اي اد - ١ 
أؤمحقنني|، ^٢الأم؛ 

بمغ«لآ،.

3Li-Y ،،ُه:ض:منينا:عاي
!صوثناتنرطيص،صأا،
الخةا(رى.

)ا(تءئغي.
اكل.أي: )٢( 
المغ.أي: )٣( 

\ص'.0(و/'\ئ



١٩٩

الكبمة،وممي الند رران ام.: قاد - ٣
أبمدالثاو يي لها تنئ فيهارا؛، ثبص ما 

والئعرب«أآآ.ثص مما 

بجا.تاقت أي: )١( 
)'ا(ةقئغك.



الأ'ذت1ووالآداب

اضدى

3U ،ئإنالقدق، و.:  'ض
إلىبهدي البر محإف البر، إلى بهدي الصدق 
ذسصنضيق الث-تحد نزال زنا ال،ث، 
صديقآ.اش ء1د محب خض الفدى 

إلىبجدي الكذب فإن زالكذب! نإثام 
وناالنار، إلى بجدي الئجور ثإو الئجور، 

خضالكذب ثبممى نكذب ص نزال 
ثكفساشئاااالآ/

لت.نجثه ؤيجغله يه، بمي أي: )١( 
)٢(







I'T

[١١٣]

الضته

الئنلمض الننلم رص M: ام ئاد -١ 
.٢١١ث>ضئ((زئالئ، ذقن، زح: 

س:لي، ررممق قاك: ه غاظ م، . ٢ 
تثنيي - وكدا كدا صنئة من 'فيثك 
ئوكيمه للتا لمد ؛ دعا3؛— دءيس-ز0 

ادممبم،(\ر،،ئزتي،ثء 
)ا(نناةننللم.

يبمت.أي: )٢( 
ي.أي: )٣( 
أنرززاة )٤( 



؛•٢

ررثمجبى،منثرثاداي.:
ثحمشوذُنحاس من أظفاث ٣ يقوم 

فولاثنن ققك: ثٍئنونفتم، 
تأئوذالذثس هولأء قاد؛ جنربلأ؟ يا 

أماصهلم«رآ،.في ثيسوذ الناس، لحوم 

تحدسول،أي! )١( 
داوئ.أبو وواه )٢( 







r-vقشمامح'ئاب 

[١١٦]

الوجهفي المدح 

أش
_،ثلاثآ - ١^١، صق مملنت ممال; 

يلتمز:نخاله؛ !١ مادحأ ينقم محاذ نس 
أزمزي نيثث^، ثاث ئلأنأرى أتحت 

ذلكنم كان إن - أتحدأر؛، غنى؛طي 
ْئئاْ،.

أهئت.أي: ١( 
ثدا.أفق أي: ٢( 
:ثزرجنا:أ.أي:"ا(
اش.بمد أحد ثئوى أجزم لا أي: ٤( 
غش.ثممى ه( 





الأخلاق



امح'ذتاروالآداب ٢١•

[١١٧]

الحلقحشن 

ر>إقسمتبم،اشئ.:ا_فد 
أخلاقاًا(لآ،.أخا 

ررثاثتي٤أ٣أفيطابي1^،^; :أ-قاد 
خننءرآ،.حلق ين المانة؛ تنم الئوبن 

إنانا؛^^ ١٣"ا.قادايق; 
ظقا«ص.أخم 

)ا(ثةسءش.

ألمبذي.ننائ)٢( 
داود.أبو رواة )٣( 



٢١١

[;١١٨]

اثنتاط

مسئلح2نو رالأ ه■' اشى ماد 
نلإقلا،((لآ،.بوبه أخأق ثم آن زنؤ ، ش4أ 

;لموش.أي: )١( 
\اثإإ.'و'و)٢( 



٢١٢ jlsVvi والإداب

[١١٩]

القواصغ
منصدمه ثمضش ا>ما الثني قاد 

زناءز1، إلا بمو برأ ائق زائ  Ujناو، 
.١^^١٢نس ي ش أخد تزاصغ 

را(نناةثنللم.



٢١٣الأذابقشم 

[١٢٠]

للعيرالخير حب 

ارلأثؤطأطىا،نيقداي،ه:
ث،لأخيناتحثض((تا،.

;ئةقئثب.)ا(





٢١٥، jGViمنم 

[١٢٢]

الشكر

الثن الشن، شتمث ءلأ ج; \لإئ محاد 
بميال؟أها/

أحمد.زواه )١( 









٢١٩

[١٢٤]

الظنسوء 

فإننالظنرا،،ئاداشئ.:ؤم 
الخيثصء(ص.١^^ 

امء.الظن أي: )١( 
قيره.بى ثديآ آثم الظى نئئؤء الذ■ى الحديث أي- )٢( 





٢٢١ا؛لآدابقشم 

[١٢٦]

ذوالوجهئن

ذوررإئشثاثس:قاداي.:
وقإض.لوجه، قإلأ؛ ثأتمحب الذي - الوجهين 

)ا<تءقظ؛.



٢٢٢

[١٢٧]

.ثننفئ؛محسئاداشؤ 
■ض"له 

محّللم.وزاه )١( 



TTr ^

[١٢٨]

أموالهمالثأس و0ؤاق 
أموالهمالئاس نأل ررس ه؛ المحي قاد 

أؤبمأد.بمرأ_كشت، ^jU ثكثرأرأ،، 
وتكئزالإ/

ظل؛.ى ائ؛ يوأي: )١( 







٢٢٦

[١٢٩]

الحياء

»اكتائئئح،ارا،.امحه;ءأد 

نزاة؛تيلم.)١( 







[١٣٢]

القناءعلى الدحول و|مريم 
علىوالدحود ررإثاثم النبي ئاد 

رسوليا الأJصارت مى ريل؛ فعاد اءا الئن-
الخئؤفاد: اسز؟ارا، الله 

الثؤثرى«رم.

الغم■لكتن الرذج أثارب ص ونخل؛ الرذج أض الغنو: )١( 
سديد.حظزه أن أي; كألنوت، ئهيلت دحوته أي; )٢( 

)■\(ئققغآبج.



٢٣•

[١٣٣]

الساءمصاهخة ثخويم 
عيرالمحاوم

أصافحلا لأأئي اشى قاد - ١ 
اشاء((را،.

يدشث نا »زاش! ه: قائثة قالت , ٢ 
قظ،(تآ،.1^؛ :ذ ه الله زنوو 

)ا(نناةأ-ظ.
ئك.تق )٢( 



٢٣١الأ"ئاب منم 

[١٣٤]

بالنزأةالحلوة 
يائرأةرجت تخنوى رألأ النبي شاد 

ئلئؤنا\ا،.الئممن ثإن ه؛ ثجت لا 

ش.م و ص )ا(ننا؛ 







٢٣٤

[١٣٥]

الثهلماء 

أخئا}و ثء ص راثن ام قاد 
اللهكره الله لماء ثره وئن لقاءه، الله 

لهاءة«لآ/

غك.نقنق )١( 



٢٣٥الموضوعات قهرس 

الموصوماتفهرس 

a. ...............................المهدئ 

اكصايث
١١. ...........العلم ءللس، قصت ]١[ 
٠اص م محت ]٢[  ١١. .........٠"
١٥الدثر مجالس تحث ]٣[ 

\مومم 
٠-.--...القهان0  ٠١٨ ,....,............ ٠

١٩,. ...٠..........الءحلأء يحول [ ٤ ]
٢٠. .........الحنوجمىاظلآء ]ه[
٢١الوصوء مى ثئ إدا ]٦[ 



Ljb'V^^'VI ٢٣٦

٢٣.ىسبب. .ىصب....ؤن........الصلاة 

٢٤الأدان ل٧ا
٢٧عته والحريج التحبي لحود ]٨[ 
٢٨. .. .... .....ولأثيخاح ^٤ ]٩[ 

٧٣٠^١٤٠ الصلاة فى الونونه [ ١٠]

[١١ ] ٣١. .................. ٣

٣٤. .ء........س..ة.ّقّطّالئجوئ]ما[
٣٥. ............... ...الشهد. [ ١٤]

٣٧...؟ه...س.الدءائم3الثلأم[ ١٠]
٣٨. ........اصَمالأذكائبمد [ ١٦]
٤٢. .............المنون.دعاء [ ١٧]

٤٤. .........١^.ص م إذا [ ١٨]



٢٣٧اثموضوعات فهرس 

٤٥رلأعلحاظ [ ١٩]

٤٨جنده ئي يوجع أحز تن ]^٢[ '
٤٩. عند الدهاء [ ٢١]

٥٠.انيئبسَب.ظئووق[ ٢٢]
٥١. ..............................الجناوْ 

صلاةفي لص الدغاغ [ ٢٢٠]
٥٢. ...........................الهازة

٥٤....................ام:ة.[ ٢٤]
٥٥. ...ش.ه لك الدعاة [ ٢٥]
٥٦..........السابرئءا٤رةان؛ [ ٢٦]

^١٥الئحته 

٥٨. ............ .الكنب.ئءاء[ ٢٧]



٢٣٨

YM ] ٥٩.ز. ......بمؤي إذا
٦٠. .٠.,.......قوا.خاف إذا [ ٢٩]

٦١. .........١^^١٣[ ]٠٣
٦٣. ...............................الثم،
٦٤الإذاع بمد ضنام قاد تا [ ٣١

٦٥ه .م..ُُّ.ع.همُعسالثم.^ [ ]٢٣
٦٧. هه.ّ..ٌ,....مّ.اطهآثناء]٣٣[ 

٦٨. .....٠..الثنام.أتم إذا [ ]٤٣
٦٩. ...............القزتتئخود [ ]٥٣
٧١.ام.بن [ ]٦٣

٠.......................الخج. ٧٣. ..،ً.,,٠
٧٤ع ه......ّاٍ..ّ...م...ء.الةيت]٧۴[ 
٧٥. ....،..,.ٌ.االخجئالأمث.]٨٣[ 



٢٣٩الموضوعات فهرس 

٧٦..اصُتنالثمسَب؛[ ]٩٣
٧٧والمنوْ الصقا [ ٤٠]
٧٨الخزام النشر [ ٤١]
٧٩الحماو ومي [ ٤١١]
٨٠الدح [ ٤٣]

٨١ثالتاّن الثت 
٨٢الث [^ ٤٤]
٨٣. .......الخديد.الثوب نز [ ٤٥]

٠..............................الثلنام ٨٥. ٠
٨٦. .......قالقنام السأثد [٤٦]
منال٠_ناغ عند الحمد [ ٤٧]

٨٧. ّ...ر.س،.....ّ.....ّ......ّالقنام 
٨٨...أخدث م إذا الدعاة [ ٤٨]



،jbVljjlSiVl ٢،•

'م،ءصمحمح:::::::
٩١. ......آهلثأز ^١ يمول ما [ ٥٠]
"١٩. ...,.ا,..ّ.... ...... ...زالنومالقز 

٠.,القزأمد إذا [ ]١٥  ٠٩٤
٩٦. .....٠٩.........النوم[أذكائ ٥٢]
'م«ا......مءآنشقظ.إذا فود نا [ ٥٣]

١٠٥الدوتأ 
١٠٦.............القالعة[ ٠٤]

١٠٧٠.............الئئئ.الطم [ ٥٥]
•.ه ...........ٌ.اوالتاء الصاح أذكائ 
١٠. ....والتاء آذث١ئالص١ح [ ٥٦]
١٦....هضلمالأنَلأد[ ٥٧]



٢٤١اثموضوعات فهرس 

١١٧...........................أ1كاتظثه 
١١٨والتحييد التنسح [ ٥٨]
١١r٢.صس.ب^,,,..س.... ,امحد3.[ ٥٩]
[٦٠ ] ^١٢٤. ....................١^٥

١٢٠...........نال!ؤتةالأنتغفاث [ ٦١]
١٢٧..،..,.....................،.اكاثه

١٢٨. ....... .. .نزد؛ئزلأ.ثن [ ]٢٦
١٢٩. ..اشٌش س قاد: ثن ]٣٦[ 

١٣٠...ي ض نأىبم1 إذا [ ]٤٦
١٣١. .....ثئ؛ من الم بمد [ ]٥٦
١٣٢. ...........الناًلس شيت [ ٦٦]

٠.......أ..،مي.الغصن ]٧٦[  ٠ ١٣٣، ...٠
١٣٤. ..تعروها صغ يمي الدياء ]٨٦[ 





٢٤٣الموضوعات فهرس 

١٤٨......................الدعاء[ ]٥٧

١٤٩......,.,...,.،.....اي.[ ]٦٧
٥١ ١ ء . عثادات 

١٥٢................القزآم؛]٧٧[ممائد 
١ ٥٣. .... الجماعت صلاة وجوب ]٨٧[ 

١٥٤.......^١^[^ ٣١[ ]٩٧
١٥٥.,,,.,..,.....,........المحلوض حى 

١٥٦. .،.........,....[]٠٨

١٥٧. ............... الثجمصل4[ ]١٨
١٥٩................الجار.[^؛؛ ]٢٨

١٦٠. .............القف.وام ]٣٨[ 
١٦١. ..والصالحين الئلثاء ئومر [ ]٤٨
١٦٢..............الم آ-محينام [ ]٥٨





٢٤٠اكوضوعات فهرس 

.نم,.ب.س.؟لأا.....آئابالأمؤام.
١٨٠.ب ...ب...لأم.

١٨٢..............ال1تب.لخ؟[آثاب 
١٨٢-. الأم من المزاغ [ ٩٩]

١٨٥..,..العشنْ
١٨٦الثلويق[ ١٠٠]
١٨٨,.....ٍ.ب....,..,,ّقالثلأم[ ١٠١]
١٨٩الأنفيان [ ١٠٢]

١٩٠........لاتئلئيىأئلثصً [ ١٠١٠]
١٩١.................اسز.[ ١٠٤]
١٩٢..,,...,.......,,..الخلمو [ ١٠٥]
١٩٣. ....الئأ4اأخفار تغرم [ ١٠٦]
١٩٤..................القاجي.[ ١٠٧]



امحد؟اووالآدادا؛■،٢ 

١٩٥. ..........المعازف ئحريم [ ١٠٨]
١٩٧..................................اللثاو 

.لأبما،...ّ...ّ..,,....,؛الكلام [ ١٠٩]

١]

٢]

٣]

٤]

ْ]

٦]

الصاوىا[

١..........ّ. ..الثئ.الكفه ١[ 

٢. ......المنلم تب ئحريم [ ١ 
٠،. ك . الخط.١[  ٣..........،٨.

٥. ...٠ ٠ .. ٠ . . ..٠ ٠ ٠ . .... الثميثه [ ١ 

ا"ه .الأاساِلإصخاك الكذب ١[ 
٧• الو,جي في المنح ١[ 
.بم...اّّ.......ّا..... .........الأخلاق.

٠خننالخiق [ ١١٧]
اّ.س.,.،ٍيم,...,..ه..اتنائه[ ١١٨]



٢٤٧الموضوعات فهرس 

٢١٢. ,......التؤاصغس.س.سب.[ ١١٩]
٢١٢٠. ..,,...,خثالضِمح.[ ١٢٠]
٢١٤. .......الثرض الدلالة [ ١٢١]

٢١٥......,,,......ه...ألالم.]آأا[
١٢ ٧ , . ِ . . , , . ِ . . , ٠ , , , ٠ . . . ٠ ّ . ميمونة ت صما 

٢١٨.ا....،ء,...,......الغني.[ ١٢٣]

٢١٩ُ عّ..اهه..ا..،. الظن.نوة [ ١٢٤]
٢٢٠....................الهم.[ ١٢٥]

٢٢١...............١^-^، ذو [ ١٢٦]

٢٢٢. ......٠...الغئن[ ١٢٧]
٠٢٢٣ ..ئؤاداةسمحام. [ ١٢٨]

٠.. .ء الننأ0  ٠ ٠٢٢٥ ....٠

٢٢٦. .....٠٠,...,ٍ,.,,.هاالخثاة[ ١٢٩]






