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 ميحرلا نمجرلا هللا مسب
 )ا مي دقتر

 . نيعمجأ قلخلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو & نيملاعلا بر هلل دمحلا

 عماوج ىتوأو ث نارقلا هيلع لزنأ نم ث ءاحصفلا حصفأو . ءاغلبلا ديس
 هباحصأو هلآ ىلعو نيمألا هللادبع نب دمحم 3 نايبلا ةيصان كلتماو { ملكلا

 : دعبو ، نيرهاطلا نيبيطلا

 3 مهرثامو ، مهمراكمو 9 مهرخافم هيف ، برعلا ناويد وه رعشلاف
 ومسو © ةفعلاو ةءورملاو ، لذبلاو ةحامسلا يناعم نم برعلا هروص امب ضيفي
 يناعملا هذه يبرعلا رعشلا دسج . سأبلاو ةعاجشلاو { ةمهلا ولعو © سفنلا

 نوسحيو سانلا اهاري 5 ةمئاق ليثامت اهنأك تراصف ىتش روص يف 3 لماو
 ماه يوبرت رود رعشلل حبصأ كلذبو { اهنوذتحيو اهنودلقيو اهب نودتقيف 3 اهب
 . ةقحاللا لايجألا ىلإ ةقباسلا لايجألا نم ةمألا مق لقن يف

 { ةدلاخلا اهمراكمو انتمأ مقي انحاورأ عبشتت تت رعشلا أرقن امدنع نحنف

 قدص دقو . ةفعلاو ةءورملاو مركلاو :ال ىلعألا لثملا انمامأ دسجتيو

 : لاق امدنع مامت وبأ

 مراكلل قؤت نيأ نم العلا ةاغب ىرد ام رعشلا اهنس لالخ الولو
 :كا لوس رلاف ميدقلا ذنم رعشلل يبيذبتلا يوبرتلا رودلا اذه فرغ دقو

 رعشلا :نم نإو ارخسل نايبلا نم نإ» هلوق هنع ىور قر { رعشلا ةرمهأ كردي

 . قالخألا مراكم ىلإ وعدي يذلا .رعشلا نسحتسي دكيفع ناك اك «ةمكحل

 : تيبلا اذه يع يبنلا ةدعج نب ةغبان دشنأ : لاق هدانسإب يبعشلا نع
 ارهظم كلذ قوف وجرنل اتإو اددؤسو ادوجو ادجم امسلا انغلب
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 لوسر اي كب ةنجلا ىلإ : لاقف ؟ ىليل ابأ اي نيأ ىلإ : ع يبنلا لاقف
 : هدشنأ املف هللا ءاش نإ { معن : لاق © هللا

 اردكي نأ هوفص ىمحت رداوب هل نكت مل نإ ملح يف ريخ الو
 اردصا رمالا دروا ام اذإ ! ملح هل نكي مل اذإ لهج يف ريخ الو

 . كاف هللا ضف هل « : :ك يبنلا هل لاق

 عافدلا يف رعشلا لوق لع نا ناسح ثحي ناك :ك لوس رلا نأ ملعن نحنو

 ةديصق :ك عمس دقو ، «سدقلا حورب هديأ مهللا» : هل وعديو . 3 مالسالا نع

 كللذ ف رابخالاو ئ هتد رب هيلع علخو (داعس تناب) ةروهشملا ريهز نب بعك

 نع ىوريو هنوعمسيو , رعشلا نوظفحي ءافلخلاو ةباحصلا ناك ك ئ ةريثك

 كمحر لص يتب اي» : نمحرلادبع هنبإ ىصوي هلوق باطخلا نب رمع انديس

 6 همحر لصي ل هبسن ,فرعي ل نم هن ز اف 6 كلبدأ نسح رعشلا نساحم ظفحاو

 اضيأ هنع ىوريو _ ؛أبدأ فرتغي ل و اقح دؤي ل رعشلا نساحم ظفحي ل نمو

 نولصاوت ام بسنلا . نمو هنسحأ ثيدحلا نمو ٠ هفعأ رعشلا نم اوورأ» : هلوق

 لدت رعشلا نساحمو ، تلصوف تفرع دق ةلوهجم محر برف 3 نوفرعتو هب
 . !اهي واسم نع ىہنتو ) قالخألا مراكم ىلع

 هرثأو رعشلا ةيمهأ كردي نايفس يبأ نب نب ةيواعم : يومألا ةفيلخلا ناكو

 : لاق هنأ هنع ىوري سوفنلا بيذهت يف
 { رارفلا ديرأ تارم ثالث ىسرفب توعد دقو 0 نيفص موي ينتيأر دقلا»

 : يراصنألا ةبانطالا نب ورمع اهلاق يتلا تايبألا الإ يندر امف

 حيبرلا نمثلاب دمحلا ىذخأو يفايح بأو يتفع يل تبا

 حيثملا لطبلا ةماه فرضو ىسفن هوركملا ىلع ىمادقاو
 ىحيرتست وأ ىدمحت كناكم يسفنل تأشج املك ىلوقو
 حم رص بسح نع دعب ىمجاو تاحلاص هراكم نع عفدال
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 حرملا توملاب تحر امإو ىلعلا فرشلاب تحر امإف

 هرثأ اوكردأو رعشلل ماهلا يوبرتلا رودلا اذهل ءابدألاو ءاملعلا نطف دقو

 رعشلا نم ديجلا اوراتخا مث نمو © حاورالا لقصو ث سوفنلا بيذهت يف
 نمو 0 مهقالخاو مهكولس يف ىلجتيو 0 مهقامعا يف شيعيو 0 ةئشانلا هظفحيل

 نبا ىدهملا بيذهتل يبضلا لضفملا اهراتخا يتلا تايلضفملا تاراتخملا لئاوأ

 دئاصقلا يهو تايعمصألا كلذك اهنمو . روصنملا رفعج بأ يسابعلا ةفيلخلا

 وبأ اهاقتنا يتلا ةسامحلا اهنمو ، يعمصألا بيرق نب كلملادبع اهراتخأ يتلا
 يف هنم رعشأ هرايتخا يف ناك هنإ : اولاق دقو ، يبرعلا رعشلا رئاخذ :نم مامت
 يفو { حلا .. يرجشلا نبا تاراتخمو ، يرتحبلا ةسامح اضيأ اهنمو . هرعش
 رعشلا ءايحإ ف ميظعلا اهرود امل و يدورابلا تاراتخم دجن ثيدحلا رصعلا

 لزغلا دئاصق نم دئاصق راتخي رضاحلا انرصع يف ديشروخ قورافو . يفرعلا
 . يبرعلا رعشلا نم تاراتخم اضيأ هلو يبرعلا بدألا يف

 يرعشلا ثارتلاب لايجألا لصو يف اهرودو اهرثأ تاراتخملل نإف نذإ
 ساسأ وه ميدقلاف 6 ثارتلا اذه عئ ارو نويعب مهفيرعت يو برعلا ةغل ف دلاخلا

 . اهرضاح يف هتمهلتساو  اهيضام تسرد اذإ الإ ةمألا صہنت نلو ديدجلا

 لجر ءارقلل يبنتملا ْمُكح نم هتاراتخم ميدقت ددصب نحن يذلا انخيشو

 اهمدقي وهو 6 اهلجسو همكح عبتتو ةيعاو ةءارق يبنتملا ناويد أرق غيلب بيدأ

 { يبنتملل مهفو ةشياعم و ةليوط ةءارقو لمأت ةرمث يهف لايجألا اهنم ديفتل

 انيلع رصتخيو & اهنم ىوترنل اهتراصع انل مدقي وهف نينسلا تارشع ذنم تأدب

 . اهناظم يف اهنع ثحبلا ءانع

 لغش مظع رعاش ملعن ك وهف رايتخالا اذهو ةفقولا هذهب ريدج يبنتملاو

 سانلا بطقتسي ءاحبالاو ةوقلاب ائيلم هرعش لازيامو 0 سانلا نتفو ايندلا

 يتلا ةدلاخلا ةيناسنإلا ىناعملا سمال مظع يناسنإ رعش هنأل كلذ . مهبرطي و
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 نوددرملا هددر امهم ىلبي ال ادلاخ راصف { ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت ال
 : هسفن يبنتملا لقي ملأ ، نودشنملا هدشنأو

 ادشنم رهدلا حبصأ أرعش تلق اذإ يدئاصق ةاور نم الإ رهدلا امو

 اددرم ىنغي ال نم هب ىنغو ارمشم ريسي ال نم هب راسف

 دهج نم تدفتسا اك تاراتخملا هذه ةءارقب تعتمتسا دق ىننا قحلاو

 هلعلو زاجيإلا هيف ىخوت ليمج لمع تاراتخلا هذه يف خيشلا لمعف { خيشلا

 ىلع مهربص مدعو ةعرسلا ىلإ نامزلا اذه يف سانلا ليمل كردم كلذ ف

 فاضأ هنكلو & كلذ هافكل لعف ول ذإ رايتخالاب انخيش فتكي مل و١ ثحبلا

 ظافلالا نم ريسفت ىلإ جاتحي ام رسفي هارن ذإ رايتخالا ىلإ اميظع ادهج
 تناكأ ءاوس ةمكحلا ذخأم ىلع انلدي دقو يناعملا قئاقد ىلإ ريشيو © ةبعصلا
 مالك نم امالك مأ 3 ءامكحلا لاوقأ نم الوق م | فيرش أيوبن اثيدح
 . ةيماعلا لانمألا نم الثم هباشت مأ { ءارعشلا

 : يبنتملا لوق لوح خيشلا قيلعت ىلا رظنا

 ىلاوألا ماه ىلع انرخاوف يشميو اضعب انضعب نقدي
 ع ِ : ىرعملا |
 داسجالا هذه نم الإ ضرألا مدأ نظأ ام ءطولا ففخ

 : ةغبانلا

 ىلاب اهتحت اذهو ايلع اذه امهنيب ضرألا نأ نيليللا بسح
 : ينامعلا يحاورلا ملسم وبأ

 ريطت نيكلاملا تافر كلتو انبايث ضيب ضرألا رابغ نم يقن
 : يبنتملا لوق ىلع قلعيو .. ٣٦ ص رظنا

 فرطمب سيل بلقلا فرط ناك اذإ عفانب سيل نيعلا فرط قارطإو
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 «هحراوج تنكسل اذه بلق نكس ول» : : هلوق نم ذوخأم

 : يبنتملا لوق ىلع اقلعم لوقيو . ٢٢ ص
 ندبلا كحور هيف بحصي مادام ثرتكم ريغ الإ كرهد قلت ال

 ءاقب ال بئاصملا مايأ نأ اك اهيف فوخ ال ةايحلا مايأ» : ميكحلا لاق اك
 . ٦٥ ص «اهيف

 اقيلعت لوقي ةمكحلا عم تقفاوت اذإ ةيماعلا لاثمألا ضعب انايحأ ركذي دقو
 : ىبنتملا تيب ىلع

 لجرلاب ديلا يف ناك دق ام بلطتو = تفلخ ثيغلاو ثيغلا غيرت تلوت
 . ٤٧ ص ؛هرئاط اهشواحيو هطاح اهردو» : ينامعلا لنملا يف ءاج اك
 يبنتملا تايبأل قيقر سيمخت هلو رعاش اضيأ خيشلا نإف دهجلا اذه قوفو

 : سابعلا لوقي فنحألا نب سابعلل نيتيبل ًاضيأ فيطل سيمخ و

 بتعلابو هيف شيرحتلاب ددهت يذلا كموي ىوهلا مايأ نسحأو
 ۔بتكلاو لئاسرلا تاوالح نيأف اضر الو طخس بحلا ي نكي اذإ

 : انخيش لوقي

 ىذوعم ايعأ _ تيفرع _ ىرلا مف 3 يذقنم مويلا ىدعسم نم انتبحأ
 يذلا كموي ىوهلا مايأ نسحأف ذذلت ضرعأو هت عنمت نجت

 بتعلابو هيف شيرحتلاب ددهت
 اضرعم ىنع رهدلا تنكل كيلإ اضموأ كوحن هيفخأ ام ناك ولف
 اضر الو طخس بحلا يف نكي مل اذإ اضمغم كنم ىضترا ام ىلع تنكو

 بتكلاو لئاسرلا تاوالح نيأف

 ٢٠ ص
٣١ ص يبنتملل تايبأ سمخ اضيأ هارن ك



 تارمثو ، ىتش ريهازأ ، هرغص ىلع رفيسلا اذه يف دجاو تنأ اذكهو

 بدالا نم خيشلا اهراتخا 6 مكحلاو فراعملاو ةغللاو بدالا رامث نم ةددعتم

 . ةيناد رامثو ىفصم لسع ىهف ى ةفرعملا نيدايم يف هتالوج نمو

 هعماج باثأو هب هللا عفن

 ىكفلا دمحم ىفطصم . د

 داشرإلاو ظعولاو يعرشلا ءاضقلا دهعم
 ه١ ٤١٠ نابعش ٦

م٠٩٩١ سرام ١٤ قفارملا



 محرلا نمجرلا هللا مسب

 هئاوسب ىري ال فرطب ىرأو هبلقب دوأ نم الإ لخلا ام
 : هلثمو هفرطب رظنأو هبلقب بحأ ينأكف هنيبو ىنيب قرف ال يذلا وه لخلا : هانعم

 هئاشحا يف كاشح نوكي ىتح هقاوشا يف قاتشملا رذعت ال

 . ةديصقلا سفن

 هنامدب اجرضم ليتقلا لثم هعومدب اجرضم ليتقلا نا
 . فيسلاب تام وأ قشعلاب تيملا تام دحاو توملا : هانعم

 هلئابوح نم لانيو ىلتبملل هبرق بذعي قوشعملاك قشعلاو
 . التاق هنوك عم بوبحم قشعلا نا : هانعم .. سفنلا : ِءابوحلا

 ءانفلا ضاضيبا نم ريخ سفنلا ضاضيباو سبلم دلجلا امنإ
 : ينامعلا ملسم يبا لوق هلثمو

 - ناونع نامياللو بولقلا ضيب تردكنا اذإ يدجت ال مئامعلا ضيب

 ءايضلا نع ذنوُمَلاَعلا ىمعيا ليل حبصلا اذه تلق ينبهو
 . (لقاع عمتسملاف نونجم ثدحتملا ناك نا) ينامعلا لغملا لثم

 ءازوجلا ينناف ثقطن اذإو تمجوز ام اذإ يداولا ةرخص انأ

 . ءازوجلاو ةرخصلاك ولعلاو تابنلا يف : ينعي
 ءايمع ةلقم ينارت ال نا رذاعف ىبغلا ىلع تيفخ اذإو

 . قطنملاو ةعاربلا ىطعي ءازوجلا تيب يف دراطعب دلوي نم نا لوالا تيبلا ىنعم ليقو
 ءاملا ماقو اهب راضنلا لاس ةدلبب ماقا اذإ ميركلا اذكو

 . فصولا يف ةغلابم

 (ءايشالا نيبتت اهدضبور هلضف انفرع مهبو مهعيذتو
 . موهفم

 ىبا افسخ ميس نم لك الو ىفو الوق لاق نم لك امو
٩



 . موهفم
 افصلا مص عدصي يأرو ةلا نم بلقلل دب الو

 . بلقلا اهب ديري : ةلالا

 اطخلا هيف لجرلا رتق ىلع ىقفلا هاتا قيرط لكو
 . هيعس نوكي بلاطلا ةمه ردق : هانعم

 ىري ال ام هنم هريغ ىأر هردق هشسفن تلهج نمو
 بولقو اهرس نويعب ىكب أسا ىكب مث ضرالا لها رس نمو

 . كعم اؤاتسا رمأ كءاس اذا رورسلا كنم اولان نيذلا نا : هانعم

 بيبط لك توملا ءاود ايعاو انلبق ةبحألا سانلا قراف دقو
 . موهفم

 بوهذو ةئيب نم اهب انعم اهلهأ شاع ولف ايندلا ىلا انقبس
 . قلخلا ةرثك نم ايندلا انتعسو ام : هانعمو

 بيلس قارف يضاملا اهترافو بلاس كلمت ىتآلا اهكلمت
 نوقابلا اهكرتيسو نيكلاهلا بالسأ مكيديأ يف امنا : لثملا نم ذوخأم

 .. «نولوالا اهكرت اك

 بوعت ءاقل الول ىتفلا ربصو ىدنلاو ةعاجشلل اهيف لضف الو

 الو نابجلا ىلع لضف عاجشلل ناك امل توملا نمأ ول هانعمو ... ةينملا

 . دولخلاب نونقوم مهنال عزاجلا ىلع لضف رباصلل الو ليخبلا ىلع لضف ميركلل
 بيشم دعب هتناخ ءىرما ةايح بحاصل نيرباغلا ةايح ىنواو

 تومي مث بيشملا لا ىقبي نا ناس الل ةايحلا ءافو ىراصق نا : هانعم

 . بابشلا يف ءه؛ نوتومي _- ۔ نم ريثكف الإو دبالو
 بيجنب قيض نفج لك الو كرات .تيبا هجو لك ام

. موهفم



 بير زيغ ناسحالا لعج اذا .نسحم ريخ ناسحالل كرتللو
 . هب ىلوا هكرتف هناسحا متي مل نسحم لك نا : هانعم

 بيبل ارخفم هنم برقلابو هلنل اقر دولا ءافصب ىفك
 9 موهفم

 بيئك ريغ عمدلا رينك برو هنوفج ىدنت سيل بيئك برف
 . «ىلكثلاك ةحئانلا تسيل» : مهلوق نم ذوخأم

 بيطب هتربدتساف تنث ثبخب اهباصم جركلا سفن تلبقتسا اذا

 ربصلا ىلا داع هرمأ عجارو ةبيصملا لوزن دنع ميركلا عزج اذا : هانعم

 . ملستلاو
 بوغل نوكس وا ءازع نوكس هتارفز نم بوركملا دجاوللو

 بانيف ءازع نوكس امإ 2 ةياهنلا يف نوكس نم بوركملل دبال : هانعم
 . هيلع باوث الف بعت نوكس وأ هيلع

 : بيبح لاق اك

 مئاهبلا ولس ولست مأ رجؤتف ةبسحو ءازع ىولبلل ربصتا
 . بيرضب اهف يتأي نا دهجيو اهرون سمشلا دسحي نم بعت ينو

 . موهفم

 ابذك اهقدص ىري ىتح هنيع ىلع تبلقت اليوط ايندلا بحص نمو
 . ريغتلا ةرثكل

 : ساون وبأ لاق اك

 قيدص بايث يف ودع نع هل تفشكت بيبل ايندلا ربتخا اذا

 ابصغ همعطمو احبص هليل نكي 3 هدودج يراوضلا دسالا نكت نمو
 . قئاع هبلطم نع هقوعي ال : يأ

 : رخالا لاق امك
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 بيرالا راهن ليللا امنإف هتاذلو ليللا رداب
 . يكمربلا دلاخ نبا ىيحي : لئاقلا نظا

 ابحص هل ثويللا ناك اذا فيكف هدحو ثيللاو ثيللا بان بهريو

 ٠. موهفم

 ابرجلا هدروا سفنلا عاجشلا بحو ىقتلا هدرروا سفنلا نابجلا بحف

 .. ىوقتلا نم ال ءاقتالا نم انه ىقتلا

 فوخ و بورحلا ةمداصم اهاق و هسقن بحا اذا نايجلا نا : هانعمو

 وأ ةداهشلل ابلط بورحلا اهدروأ هسفن بحأ اذإ عاجشلا هسكعو ، توملا
 لها برحل هعدو 1 ههلا امهم ر» دلاخل ركب يا لوق نم ذوخام ‘ فرشلا

 : ءاسنخلا تلاق كو (ةايحلا كل بهوت تروللا ىلع صرحا) هدرلا

 اهل ىقبا ةهيركلا مويل سوفنلا نوهو سوفنلا نيبن
 . ادولخ ءاننلا نودعي اوضمو : مامت وبا لاق كو

 ابنذ اذل اذه ناسحا ىري نا ىلا دحاو لعفلاو ناقزرلا فلتخيو

 يذلاو اذه نيتيبلا نيذه ريغ بيطلا يبال نكي مل ول : يربكعلا لاق
 . هايفكل هلبق

 هبحاص مرحي ثيح نم ىنملا ىطعيو هريغ قزري ثيح نم ىتفلا بيخ

 . مهنيب انمسق نحن لاق قازرالا مسقم نال كلذ يف بحع الو : تلق

 . همايندلا ةايحلا يف مهتشيعم

 ابئات ءاج نم وحملا لك بنذلا ىم هنأف بنذ لك يبنذ ناك ناو
 . (هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا) : : هلوق نم ذوخأم

 باذعلا همراج ريغب لحو موق ءاهفس هرج مرجو
 : رخالا لاق انمك
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 ءارب موق اهرح ىلصيو سانا اهينجي برحلا تيأر
 بارتقا هدلوم دعب مكر لالد هدلوم بنذ مكو

 ِ . موهفم

 بجعلاب نيلاحلا يف كنيتا دقف هب نمجف بوبحمب نررس ناو
 بتتحم ريغ رمأب هتأجافف اهتياغ ناسنالا بستحا اميرو
 برأ ىلا الإ برأ ىبتنا الو هتنابل اهنم دحا ىضق امو

 . اهتلماعم يف ةداعلا هذه ناو (يلايللا) تايبالا هذه يف ىنعي
 بجنلا يف فلحلاو بجش ىلع الل = مهل قافتا ال ىنح سانلا فلاخت

 : هلوق يف هنيب هعوقو ىلع مهقافتا عم هيف مهفالتخاو كالهلا : بجشلا

 بطعلا يف أرملا مسج كرشت ليقو ةملاس أرملا سفن صلخت ليقف
 .هيح ىقبتو تومت ال وأ مسجلا تومب سفنلا تومت له : موق لاق

 بعتلاو زجعلا نيب ركفلا هماققا 3 هيجهمو ايندلا ىف ركفت نمو
 ةراتو ايندلا بلط يف ةرات بعتي هنا بعتلاو زجعلا نيب هدوعق ىنعمو

 . هتجهم ىلع فوخلل هزجعو زجاع دعاقلاو بعت يف بلاطلاف اهبلط كرتي
 ببلاو هفالظا ركنا داوجلا دعب روثلا بكر نمو

 ةاشلاو رقبلل فلظلاو كيدلاك كنحلا تحت روثلا ةبقر يف ىلدت ام : بيغلا

 . يبظلاو
 : ريهز لاق اك

 سرفلا ةوهص ىلخو رامحلا ىلع هتلاحر ىقلا نمك نوكا الو

 بماذ لثم هرمع يتابو لوزي اهليلق لثم أرملا ةايح رينك
 : يمورلا نبا لاق ك

 ىرت ةياغ ىلا اضفم ناك اذا هريصق لثم رمعلا ليوط تيأر
 . هنم دبال توملا ناو ةعاجشلا ىلع ثحت تايبالا هذه
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 براقعلا قوف مان يعاذالا ضاضع ىقتا اذا نمث تسل يلاف كبلا

 الثم يعافالا لعجف ةلذم ىلع ربص ةميظع فوخت اذا نمه تسل : هانعم

 ٠ راعلل الثم براقعلاو كدالاهلل

 بصانملا مارك ينغي يذلا اذامف هلصأك بيسنلا سفن نكت مل اذإ
 ءىشب سيلف سوفنلا فرش هدعاسي ال لوصالا مرك ناك اذا : هانعم

 : يمرحلا لاق اك

 لبق نم ناك ام كعفني مل دجملا نم ثداجب ميدقلا محت مل تنا اذا

 : يرتحبلا لاق اكو
 هبسح هلاعف يف ىري ىتح ابسح ىتفلل دتعا تسلو

 : رخا لاق امكو

 هلهاب نم سفنلا تناك اذا مشاه نم لصالا عفني . اسر

 يب يرغي حبصلا ضايبو ينتناو يل عفشي ليللا داوسو مهرروزأ

 ظفلو عيدب قيبطت هيفو هرعش ريما تيبلا اذه : ةميتيلا بحاص لاق

 فارصنالاو ءانثنالاو ةرايزلا نيب هيف عمج دقو & ديج : عيدب ىنعمو .. نسح

 ىنعمو © يبو يل نيبو ءارغالاو ةعافشلاو حبصلاو ليللاو ضايبلاو داوسلا نيبو
 رعشلا ةفرعمب قاذحلا عمجا دقو لاق اذهك نيداضتم نيب عمجت نا : ةقباطملا

 لوقعلا قرخت امم يهو هلنم اهب دحأ تأي مل رداون بيطلا يأل نأب داقنلاو

 . همكج نم تارشعلا قاسو تيبلا اذه اهنم

 بيشلاو نابشلا يف ملحلا دجوي دق ةعنامب ملح نم ةنادحلا امف

 . موهفم
 برجي ال نم نيع يف ترتك ناو ةليلق قيدصلاك الا ليخلا امو

 ةريثك يه ليخلا كلذك ، ءاخرلا يف ريثك ةجاحلا دنع ليلق قيذصلا نا اك
 خالا فرعي الر) مكحلا لاق اك ةجاحلا دنع اهنم تبثي ام ليلق اهنكل ددعلا
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 . (ةجاحلا دنع الا

 بيغم كنع نسحلاف اهئاضعاو اهتايش نسح ريغ دهاشت م اذا

 نال كنع ديعب نسحلاف الإو كلذف اهتأيهو اهناولأب اهنم يفتكت تنك اذإ
 . همسلاو نوللا يف ال لعفلا يف اهنسح
 بذعم اهيف مهلا ديعب لكف بكارل اخانم ايندلا يذ هللا احل

 دوعلا توح نم هلصأ احل هيلاعلا ممهلا لهأ بذعت اهنا ايندلل مذ : هانعم
 . هترشق اذا

 بيط زعلا تبني ناكم لكو 3 ببحم ليمجلا ىلوي ءىرما لكو
 : يرتحبلا لاق اك

 بلطملا ميرك اهب لاني ضرا 3 ىتفلا ىلا دالبلا ناطوا بحاو
 بلقتي هئامعن يف تاب نمل ادساح تاب نم ملظلا لها ملظاو

 . موهفم
 . هيلع معنت يذلا كدبعل كدسح ملظلا حبقا : مكح لاق امك

 بيهتت ينلا سفنلا مرتحيو هباهت ال يتلا سفنلا كرتي دقو
 . توملا : ينعي

 بارش هيلا ىضفي الو ميدن هلاني ال عضوم ىنم رسللو
 ىلا ىضفاو ، بارشلا هيلإ ىضفي ال ثيحب هعضيف رسلا متكي هنا : ينعي

 .هضعب ىلا مكضعب ىضفأ دقوأ هيلإ لصو اذإ : ءىشلا

 . موهفم

 باصيف هسفن بلق ضرعي ةعامط وأ ةرغ الإ قشعلا امو
 . كلذل هضرعتل ءالبلا يف هسفن عقوي بلقلا نا : هانعم

 باتك نامزلا يف سيلج ريخو حباس جرس اندلا يف ناكم زعا
 . يرجلا ديدشلا سرفلا : حباسلا
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 يبتكل يندح و يف ترص ىتح شيعلا ةذل تمعطت ام : نسحلا وبا لاق اك

 مغيض خور همسج ف ادسأ ايأ (هلبق ه) بالك نهحاورا دسا مكو

 بارج هنم هجولا يف ام نا ولو 3 هبيشب بيشت ال سفن مسجلا ينو
 1 ضيبلا تارعشلا : بارحلاب ينعي

 باعك يهو رمعلا ىصقا غلباو اهريغ ءاش ام رهدلا ينم رغي

 . ركبلا ةيراجلا يهو بعاك درفم : باعكو (سفنلل) اهريغ يف ريمضلا
 باحس موجنلا نود نم لاح اذا يتبحص يب يدتهي مجنل يناو

 بايا هنع ترفاس دلب ىلا ينزفتسي ال ناطوألا نع ىنغ
 باعل تالمعيلا قوف سمنللو ةجاح ءاملا ىلا يدبأ الف ىدصاو

 . طيخلا لثم لجرلا هاري رحلا ىف اهنم ىلدتي ام : سمشلا باعل
 هل اونع مث ءادعالا هبلاغو (هلبقور باقر حافصلا ضيب تبلاغ اك

 نيه لاملاف بحلا كنم تلن اذا (هلبق و) بارت بارتلا قوف ىذلا لكو

 هبنج نع َعجضملا بلقت ال ةعجض نم ناسنإلل دبال
 هبرك نم توملا قاذأ امو هبجع نم ناك ام اهب ىسني

 يف ناك ام ىسن هعجضلاب دارملا وهو 3 هربق يف تيملا لزن اذا : هانعم

 . ةايحلا

 هبرش نم دب ال ام فاعن انلاب امف ىتوملا ونب نحن

 هبسك نم ىه نامز ىلع انحاورأ انيديا لخبت

 هبرت نم داسجالا هذهو هوج نم حاورالا هذهف
 دئاع رصنع لكو هيضرا فلئاثكلاو هيوامس فئاطللا : مكحلا لوق نم اذه

 . هرصنع ىلا
 هبسي مل هيبسي يذلا نسح ىتنم يف قشاعلا ركف ول
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 هيلع هسقن بعتي يذلا ىبتنم و ناسنالا ركف ول يأ { هنم معا : :` هانعم

 : لاق اك ةعبتلا ىقبتو لاوزلا ىلا دوعي ءىش لك نال اهبعتا ام

 هبرغ يف سفنالا تكشف هقرش يف سمشلا نرق ري مل
 اذكهو اهبورغ نم دبي ال هنا علطت سمشلا ىري يذلا كشي ال : هانعم

 . لئاز ثدح لكو ثدح قولخم لك نال لوزي ءىش لك

 هيط يف سوينلاج ةتيم هلهج يف نآضلا يعار توم
 يعار وه يذلا لهاجلا توميس لب دحا توملا نم ملسي ال :

 ملاعلا توميسو . «نينامت ن اض يعار نم لهجا» لثملا نم ذوخ ام " ناضلا

 ءابطألا متاخ ىمسيو روهشم بيبط وهو (سوينلاجك) وه يذلا بيبطلا
 عضوو ءابطألا ءارآ لطباف ترثك بطلا ةعانص دجو رهظ امدنع كلذو
 تناكو هتلزنم نود وه نم الإ هدعب دحأ تأي و ةعانصلا يف ةسيفنلا بتكلا

 . !نويعلا حرس . ها» هري ل و مالسلا هيلع حيسملا ثعبم دعب هتافو

 هبرس ىلع نمالا يف دازو هرمع ىلع داز امبرو
 ىلع لهاجلا نما داز امبرو ملاعلا رمع ىلع لهاجلا رمع داز امبر : هانعم

 . سفنلا : برسلاو مل اعلا نما

 هبرح يف طرفملا ةياغك هملس يف طرفملا ةياغو

 هبعر نم قفخي هداؤف بلاط هتجاح ىضق الف
 بعرلاو رذحلا هنع عفني ال توملا ناو ةعاجشلا ىلع ثح نيتيبلا نيذه يف

 . دحاو ىنعم يف تايبالا هذه لكو

 هبسك دورعت اذإ م ذب يل ابي نمو

 ةيفخ ريغ يهو ةوادعلا يفخي (هلبقور حوبي رسا امب ودعلا رظن
 : يمورلا نبا لاق امك
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 : هريغ لاق امكو

 حصان كنأك اهرك ينرشاكت
 : هريغ لاتقو

 ةنيبم نيع ءاضفغبلل يليلخ

 توم موي يح لكل تلقف
 نمز نم سوفنلا ىجرت امف

 ىود ىل كبلق نا يدبت كنيعو

 فراعمو ىرت تايا بحللو
 حالفلا ىلع سوفنلا صرح ناو
 دومح ريغ هللاح دمجا

 ريغ وه اذاف 0 دبالو ءانف ىلا لوايسو ءاقبلا نمزلا لاح دمحا : ينعي

 . دومحم

 دعاسملا لق بولطملا مظع اذا

 . مورهفم
 هفك بلقلا لمحم مل اذا ! نكلو

 ةدلب لك يف نالخلا نم ديحو (هلبقور

 دعاس فكلا لمحي مل ةلاح ىلع

 بلقلا لمحي مل ناف فكلاب ال بلقلاب نوكت برضلا ةوق نا :
 . فكلا هلمحي " دعاسلا

 (هلبقور دئاوف موق دنع موق بئاصم
 : هزلح نب ثراحلا لاق اك

 اجشب نويع ترق امبر
 اهتخا نيعلا لضفت ىتح دجلا وه

 : بيبح لاق امكو

 ابہيأر دالبلا تلم ات اذاو

 هتقول عاقبلا هدواعت اظح

 هديصل زاب ماغرضلا لعبي نمو.
 رمع وفعلاك رارحألا لتق امو

 اهلها نيب ام مايالا تضق اذب

 نويع هنم تنخس دق ضمرُم

 اديس مويلل مويلا نوكي ىتحو

 مدعتو لاجرلا ىرنت اك ىرتت
 معفم رخاو فيص هب راو
 اديصت اميف ماغرضلا هديصت

 اديلا ظفحي يذلا رجحلاب كل نمو

 : هلوقب هدكأ مش اهقتعم ةبقر قرتساو اهقلطُم ادي لغ : مكح لاق اك
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 ادرمت مئللا تمركا تنأ نإو هتكلم ميركلا تمركأ تنأ اذإ

 سكعب همركا نمل دبعلاك نوكي كلذلف مركلا قح فرعي ميركلا نا : ينعي
 : هلوقب كلذ ىلا راشاو همركا يذلا ىلع درمتيف مركلا قح فرعي ال هناف مئللا

 ىدنلا عضوم يف فيسلا عضوك رضم يىلعلاب فيسلا عضوم يف ىدتنلا عضوو
 ةبحم كاوه يف يسفن تديقو (هكلبتور اديقت اديق ناسحالا دجو نمو

 : ىئاطلا لاق امك

 دورولا ةقفاوم ىلع لدي اظطابتغا ردصلا ةعرس ىكرتو
 ادبأ اهتمدع ال اهب دعف (هلبقو) اهذوعا جركلا تالص ريخ

 . هلصلا : ىنعي

 . ادوع اهرتكا يأ اهدوعا : ىنعمو

 دولوملا قنخب عطق نع زجعي دقو نابجلا زجاعلا لتقي

 ديدنصلا ةبل ءام يف ضوخ دقو شحلا ىتفلا يتقوو

 . ليللا ىلع ءىرجلا لجرلا : شخملاو
 ديسلا : ديدنصلاو ، نهدلا نع ةياقو ىبصلا سأر ىلع لعجي ام : قنخبلا

 . نبجلل مذو ةعاجشلا ىلع ثح نيتيبلا نيذه يفو © ميركلا
 مالكلا روز لبقت كل امف هبتور درهشلا ردق ةداهشلا ردقو

 . موهفم

 داععحسمب رمي موي الو درتسمب بابشلا يضام امو

 . عجري ال تاف ام نال رومالا يف ةردابملا ىلع هيف ثحب

 دالللا هركلا نم فصتنمب ىوقت ناو فيرطلا بضغلا امو

 . ميدقلا : ديلتلاو دالتلاو {ك] ثدحتسملا : فيرطلا

 ىداعا ةدففا نببلقت ىلاوم ةنسلأ كررفغت الف

 . بولقلا فلاخت يتلا ةنسلألا نم رذحي ، ىلوملا عمج : ىلاوملاو
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 داسف ىلع ءانبلا ناك اذا نيح دعب رفني حرجلا ناف

 : يرتحبلا لاق امك

 بيبطلا طارفا هيف نيبت داسف ىلع مر ح رجلا .ام اذا

 دانز نم جرخت راللا ناو دامج نم يرجي ءاملا ناو

 . ترتتساو بابسالا تنمك ناو رهظي نا دب ال ىفخت ام نا : هانعم

 دب هتقادص نم ام هل اودع ىري نارحلا ىلع ايندلا دكن نمو
 . هقادصلا هل رهظيف هودعل ةاجادملا ىلا نايحالا ضعب يف رطضي رحلا نا

 ةبيغب ءازج نع يسفن ربكاو (هلبقور 3 دهج هلام نم دهج بايتغا لكو
 . نافدارتم ليقو ةقشملا : حتفلابو ةقاطلا : مضلاب دهجلا
 لاق اك هدارالا فيعض هنال سانلا باتغي يذلا وه فيعضلا نا : ينعي

 . ملكتلاب ال لاعنالاب متشن و : لوالا

 ةلذ ريغ نم ءادعالا هنمأبو (هلبقو) ,{ دقحلا بنذي يذلا ردق ىلع نكلو
 . كلذ نم ربكا هسفن ىري هنال هيلا ءيسأ ناو دقحي ال حودمملا نا : هانعم

 لعلا ةعزانم مكاياجس يف امف (هلبتور دسلاو كسل ةبرتلا عابط يف الو
 . كسملا هتعيبط يف مواقي ال بارتلا نا : ينعي

 هناكم يف امهنم يرعش حبصاو (هلبتروز = دقعلا نسحتسي ءانسحلا قنع ينو
 دهسملا نفجلا يف ضمغلاك دعوم ريغ نع ةرايزو

 نم ىلحا نوكت روزملل ةبحم درجمب لب دعوم ريغ نم ةرايزلا نا : هانعم
 . ىلحا نوكي هدجي الف مونلا يهتشي يذلا دهاسملا ىلا يتاي مونلا نا اك اهريغ

 هدض كعابط يف ءيش فلكت اريغت تلعف لوعفم عرساو
: روعالا لاق امك



 عئابطلا هيلع هبلغتو هعدي هسفن قلخ ىوس اقلخ فرتقي نمو

 عئادبلا لاجرلا لاعفا ا رصقاو هب أشن ام ىتفلا قالخأ مودأو
 هدجو سفنلا يهتشت شت امع رصقو همه داز نم هللا قلخ بعتأو

 الاح سانلا .. نع لاس دقو ءالقعلا ضعب لاق امك هعسلا : دجولا

 . هتردقم تقاضو هتفرعم تعستاو هتمه تدعبو هتوهش تيوق نم : لاقن

 لاملا ةرثك الإ ةورملا امو هتءورم قزرأ و و ابل تقزر

 لاحلا ةقر يمساب هؤني امع يندعابت ةاماسم تدرأ اذا

 تعستاو هتردقم ترصق نم سانلا بعتا : مكح لوق نم كلذ لصاو

 . هتورم
 هدقع لاملاب ناك دجم لحنيف هلك كلام دجلا يف للحني الف

 لانتف لاجرلا كعيطنل لاومالا رخدتو ءاطعلا يف دصقت نا يغبني : هانعم

 : هلوقب دشرأو . فرشلا ىلا لصتو ىلعلا
 هدنز ڵاملاو ءادعالا براح اذا هفك ذجا يذلا ريبدت هربدو

 لصحي ال كلذكف دنزلاو فكلاب الا لصحي ال برضلا نا اك : هانعم

 : لاق اك ناقرتفي ال نانيرق امهف لاملاو دجملاب الإ فرشلا

 هدجم لق نمل ايندلا يف لام الو هلام لق نمل ايندلا يف دجم الف

 نمل لام الو هدح مظعو هلام لق نم ةنزحم سانلا مظعا : مكح لاق كو

 . هدحح لقو هلام رتك

 هدلج بوثلاو هالجر هبوكرمو 3 هشيع روسيم ىضري نم سانلا يفو
 اذهو اليلذ افيسك شيعي نا ىضري هنا سانلا نم ىندلل الثم برضي

 بحاص اذا اذهف شيعلا نم فافكلاب ىضري ناب هلل كلذ لعفي نمل بلقني
 . ةيلاعلا ةمهلا
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 هدمغو داجنلا هقرافي مل اذا هريغك الإ يدنهلا مراصلا امو

 اك قرافلا ىرتف زيمتي ىتح هريغك هلعف فرعت ال ءىش لك نا : هانعم

 . ىضتني ىتح كيفكي ال فيسلاو : قاطلا لاق
 , : ملسم وبا لاق اكو

 ىضتني ال هبارق يف فيسلاو ابنمكم يف ةريغلا عفنت ال
 دادضالا ىلع هئاطلس بابحالا ىلع سيل ةاشولا مالكو

 . ءادعالا يف رثؤي امنا ةبحالا يف ائيش رثؤي ال ةاشولا مالك : هانعم

 داؤفلا يف ىوه تفداص اذا أرملا يف ةلاقلا ححبت امنا

 . الوبق قداص اذا الا لوقلا عفني الا : هانعم
 داهتجا دعب باوصلا ىوشيو دهجي ملو رببشملا ىتفلا بيصي دق

 داهتجالا دعب دهتجملا ءىطخي دقو دهتجي مل يذلا ربشملا بيصي دق : هانعم

 . أطخي ىوشيو

 داليملا مداقت ملحي مل عابط ف نكي مل ملحلا اذاو

 امف : هلوق هنمو : نسلا مداقتب ال بدالا قلعتي ةزيرغلاب : مكح لاق اك

 . ءابلا فرح يف . لا .... ملح نم هثادحلا
 دلاو تنا امنا (مهلبنرز دالوالا لصاو نم ىنحا عاقلا بالاو

 ناو دالوالا نم فطعاو نحا هنا كشي ال عطق ناو دلاولا نا :

 | .لعو
 داعصلا رودص يف شيطلا عقو فلخ بيبانالا يف ناك اذاو

 اذا لوقي © ءاسؤرلل الثم رودصلاو { مدخلل الثم بيبانالا لعج : هانعم

 ةانقلا يهو ةدعص عمج : داعصلاو & عزانتلا ةداسلا نيب ىرج مدخلا تفلتخا

 . ةميقتسملا

 هداقتعا داوفلا رمضي يذلاو هنع ظفللا ربعي الام بر
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 . هريبعت ىلع ناسللا ردقي ال ائيش داوفلا رمضي امبر : هانعم

 درولا دسالا ةميش نم هنكلو ةميش بئذلا يف هجولا ءايح سيلو

 رتيل ل قلخلا وس بئذلا عبط نمو زمهي الو زمهي بئذلا : هانعم
 _ ل : لاقي { دسالا عبط نم ءايحلا امنإو { ءايح نم كلذ سيلف

 . ةرمح هنول يف يذلا درولاو همركو هئايح نم اذه هيلا رظني نم سرتفي
 هديس دنع الا حبقي دبعلاف

 . موهفم

 (هبقور هدروم دعب الا رحلا ردصي ال

 كهتنم نيبلا موي بحلا متاكو

 - موهفم

 مهلبتور رورغ تصرح ناو ةايحلا نا

 - موهفم

 (هلبقور روزي داعبلا ىلع بحا نا

 : رعاشلا لاق امك

 رادلا كب تطش ناو بحت نم رز

 (هلبقور رينك بحملا نم ليلقلا نا
 : ليمج لاق امك

 مكلاون ليلق ينيضريل يناو
 (هلبقو) رمعلا امشراد ناراج قرتفمف

 هتعلط دنع الإ نسحلا حبقي نا (هلبقو)

 اف تلقف اسفن بط دفرلا نع تلاق

 هرئارس ىفخت ال عمدلا بحاصو

 ريبخ بيبللاو ملعال ينا

 ةين نع مهراد عساش تمي

 راجحاو بجح هنود نم لاحو

 ةرظنو ليلقلاب اهنم تعنقو

 ليلقب مكل ىضرا ال تنك ناو

 اهيب لبق اهعسو ذخأت سفنلا عد
 1 وأ 5 رثالا حلا-.. «سمخل اسمخ رخدا» : لاق رثا نم هذخا هلعل ثيدح ,أ { الا رلا۔ ا ١ ه ا

 . هب ملع ا هللا
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 ركبلا ةكتفلاو فيسلا الا دجملا امف ةنيقو ارمح دجملا نبسحت الو

 : رصعلا بابش لاق اك ال ليثم اه قبسي مل يتلا ةلتقلا : ركبلا ةكتفلا

 لجر ناك و & ىحللا قلحو بهذلا سبلو رمخلا برش يف رضحتلاو مدقتلا نا
 يصوي ناك هللا همحر يليلخلا مامالا نجس يف انوجسم نامع ديدانص نم

 ةليلج لعفب نوجسملا لمشي نجسلا يدالوا اي : لوقي نجسلا ين هءالمز
 ءىشلاب هللا اوصعت الف ةيصعملا نم دب الو ناك اذاف ةجاجد قرسبو لتقلاك
 اثح اذه ىكحا الو : تلق 7 ريقحلاب ال ميظعلاب ىصعُي ميظع هللا ناف ريقحلا

 . هل ريسفتلاك هدعبو . لئاذرلاب هسفن نيهي نمب افينعت لب هللاب ذوعا ةيصعملا ىلع

 رجلا ركسعلاو دوسلا تاوبهلا كل ىرت ناو كولملا قانعا بيرضتو
 . مظعلا شيجلا رجلا هميظعلا ةربغلا يهو هوبه عمج .: تاوبهلا

 رشعلا هلمنا أرملا عمس لوادت امناك ايود ايندلا يف ككرتو

 . كينذأ ىلع كعبصا تعضو امنأك يودلا عمست : هانعم

 ركشلا هل نميف لضفلاف ةبه ىلع صقان ركش نع كعفري مل لضفلا اذا

 هاهني كل ال هل لضفلاف صقان ركش نع كلضف كعفري ل اذا : هانعم

 نع هسفن عفري ل نم : مكح لاق ] ةمكحلا مالك نم اذهو اصقان حدمي نا

 . هيلع لهاجلا ردق عفري لهاجلا ردق

 : يفاطلا لاق كو

 ملل يبلطم عضوم ترص ذإ . ينناو ميغَلَل كنا سابع
 رقفلا لعف يذلاف رقف ةفاخم هلام عمج ف تاعاسلا قفني نمو

 لاملاب حيرتسي ىتمف لاملا عمج يف اهلك هتاق وأ بهذي يذلا نا : هانعم

: رخآلا لاق اك اريقف لازي ال اذا وهف



 ِ : هزوجرا يئ تلقو
 رقفلا نيعف رقفلا ةفاخم رمعلا لوطب لاملا كعمجو
 هزاخم الول ناكمالا عفني امو (هلبتو) رمسلا انقلا فكالا الول عفان لهو

 .فك اهلمح ناف ناعجشلا ةامكلا ديب نكت مل اذا حامرلا لمعت ام : هانعم

 | . ائيش لمعت مل و تنبج نابج
 هئاقل لبق رابخالا رنكتساو (هلبقور زبخلا ربخلا رغص انيقتلا املف

 لاق هيلع دفو دقو يناطلا ليخلا ديزل () لوسرلا لوق نم ذوخأم
 يل تفصو ام قوف كناف كاوس فصولا نود هيأر الإ دحأ يل فصؤ ام
 . (هارت نا نم ريخ يديعملاب عمست) لثملا يف ليق ام سكع وهو
 ربك هب ريغص ىأرم نم نوهاو ارظنم نسحا رضلا تيأر يناو

 . ربكتم ريغص ةيؤر نم لع نوهأ رضلا نا : هانعم

 يزاب ذورلاب ةارسلا لك سيل هلبقور زابب ريطي ام لك الو ال
 . مجعلا نادلب نم زاب ذور ةدلب ىلا هبست حودمملا مسا : يزاب ذورلا

 مهدساح هللا اديبغ كينب ىدفي (هلبتور سرفلا رفاح ىندفي ريغلا ةهبج
 امرقحا هب ىدف ةهبجلاك ريقحلا يفام فرشا نا : هانعم © رامحلا : ريعلا

 : رصن وبا لاق اك رفاحلاك فيرشلا يف
 روفاكلا ةياقو ريعشلا نا 3 .ىرأ لب يردقل ال كؤادف يسفن

 . (ركسلا يدفي نايروتلا) : لوقي ينامعلا لثملاو
 ىنرا ىغولا يف قومف (هلبتوو 3 سوفنلا برا يف شيعلا تيأر يناف

 : ىشعالا لاق اك سوفنلا يهتشت ام يف نوكي امو ةايحلا نا : هانعم

 ادنفو نانشلا وذ هيف مال ناو متشُيو ليي ام الا شيعلا امو

 اسووانلا نكسيو بارخلا ىوأي 3 اهرشو روصقلا ىلع رويطلا ريخ
 . رعشلا ريخ يرعشو سانلا ريخ تنا : هانعم . س وحملا رباقم : س ووانلا
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 . 4 نيبيطلل تابيطلا لاعت هلوق نم

 هسار ف ساخللا دي ترم ءىرما دنع ريخلا جرت الف

 . لالدلاو

 شامقلا بهن نم دجلا لهاب ىلوا بهنلا لها سوفن بهنو
 : ىاطلا لاق اك

 بلسلا ال بولسملا يف ةهيركلا موي ابهتمه باغلا دوسا دوسالا نا

 شاضشخلاب ىلوا نه افوننا ىقلي درولا ءالب مهب تيلب
 ةحئارلا وذ درولاك انا: لوقي { ريعبلا فنا يف نوكي دوعلا : شاشخلا

 . شاشخلا اهيف لعجي نا قحتست لب هقحتست ال فونا يف لخدي ةبيطلا

 هضحم نم هقيذم ناب دوجلا ي هيار ميرك ىلا تلكو اذاو

 : نيسحلا نب دمحم لاق اك 0 صلاخلا : ضححملاو 3 جوزمملا : قوذمملا

 هيار نم هفيس ةدح ناكو

 عبط يهتشت ال اك ةايحلا نا تملع ام دعب يسفنو ةايحلا امو
 يهف يهتشا ال امب ةنورقم نوكت ةايح ديرأ ال هانعم ، سندلا : عبطلا

 . سندلاك
 عدتجي زعلا عطقب زيزعلا فنا هلرام حص فنأل لامجلا سيل

 نيهأ اذا ميركلا نا : هانعم 3 هنم نال ام وهو 0 فنألا مدقم : نراملا

 : : يفاطلا لاق اك (لذ اذا زيزعلل الامج فنالا سيلف) هفنا عدج هنأكف

 عدجو عطق سوفنلا لذ نا 3 اعدج يدنع سوفنلا عدج سيل
 عجولا يه وا ميرك لك ءاود ةفرشم تلاز ال ةيفرشملاو

 . فرشلا نم اهرسكو اهل ءاعد نوكتف ءارلا حتف ةفرشم يف زوجي
 اهب لتقي .وا ءاودلاك نوكتف هانم اهبحاص غلبنف ةيفرشملا لتقت نا : هانعمو
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 : يرتحبلا لاق اك ءادلاك نوكتف اهبحاص
 لسألاو ضيبلا دح ءافشلا لاق هلمأت ول ءاد :طارقب دنعو

 دلب يف هارسم دلب يفتعي ال (هكبتور عبش الو ير هل سيل ترملاك
 . اهديري دلب نع دلب هعنمي ال يا (قوعي) : ىفتعي

 قمر اذ ناك مترمأ نم اوبسحت ال , 5 . تيملا الإ , سيلف

 ىحرجلا ىل \ نوزهجي هباحصا ضعب يقبف " ناكلا كلذ نم زحترا اريثك

 متلتق لب مهب متهن اسانأ متلتق آ اونظت ال : لاقف مهلتقو ودعلا مهكرداف

 متناف تيملا الا لكاي ال عبضلا كلذكو مهفلختو مهفعضل اتاومأ مهامس و اتاومأ
 ةتيملا لكاي ال هعبط . نم عبضلا نا اولاقف لخملا اذه هيلع بيع دقو عابضلا

 . لكالل ةدحاو اهنم يقبيو ارشع سرتفي لب

 عمز هب نم انابج نظي دقو قرخ هب نم اعاجش نظي دقف
 . عاجشلا يرتعت ةدعر : عمزلاو ، شيطلاو قمحلا : قرخلا

 هلمحت سانلا عيمج حالسلا نا (هلبتو) عبسلا بلخلا تاوذ لك سيلو

 ىونلاو برقلا ىلع عضخاو اهل للذت 3 مهلبتور عضخيو لذي ال نم قشاع امف
 . ىنعملا اذه يف ءارعشلا رثكأ دقو

 اعير ميهاربا نباو اريبت لمن رج ولوقي وا كبحا

 لبج وهو اريبث لملا رجت نا لاحتسا اك ليحتسم كبح يكرت نا : هانعم

 . بيطلا يا حودمم وهو فيخأ مها ربا وا روهشم

 عقوتي امو اهيف ىضم امع لفاغ وا لهاجل ةايحلا اوفصت
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 عمطتف لاحملا بلط اهموسيو هسفن قئاقحلا يف طلاغي نملو
 هتبقاع ءوس نم هيلا هرجت امو اهذياكمو ايندلا يف ركف نم نا : هانعم

 هسفن ىطعاو ركفي مل نمل اوفصت امناو ةايحلا هل اوفصت ال هنا كش ال ةميخولا

 ءالؤهف رورسلا هل مودي نا هسفن ىتمو هطلاغ ايندلا نم ءىش هفوخ ناف اهاوه
 : لوالا لاق اك ردكلا نم دب ال ىتم ىلاو ةايحلا مه اوفصت نيذلا ةثالنلا

 ملعي مل نم شيع الا شيع ال هناف ءايبغالا شيعب يل نم

 : قبس ام يف بيطلا وبا لاق اكو
 > بكارل اخانم ايندلا يذ هللا احل

 . مودت ال تفص ناو ةايحلا نا ىلا راشا م
 عرمللا ام هموي ام هموق ام هناينب نم نامرلا يذلا نيا

 ٤٠٠ امهنم دحاو لك عافتراو رصم ضراب ناميظع ناناينب : نامرلا

 ةقاحلاێ» ىلاعت هلوق ىلع ةيماهفتسا ام : هموي امو هموق امو 3 ناتباث امهو عارذ

 . ؛هبةقاحلا ام

 ال هكله ناك فيكو نامزلا هب لعف ام هتوق هذه نم نيا رعاشلا لوقي

 . يردي

 عبتف ءانفلا اهكرديف انيح اهباحصا نع . رانآلا فلختت

 دعب ولو ديبتف هراثا عبتتس نيمرهلاك راثالا رثا نم بهذ امك هنا : هانعم

 عزتت ال ةلحب تيضر يئا ةلح موي لك لدي نم اي
 فيكف اهدارأ نم اهيطعيف ةلح موي لك لدبي ناك هنا حودمملا فصي .
 ةظعوم ةياو ةظعوم اهنا معن نفكلا يهو لدبت ال يتلا ةلحلا هذهب تيضر نالا

 : هلوق فدراو

 علخت ال ام مويلا تسبل ىتح اهءاش نم ىلع اهعلخت تلزام
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 عفدي }ال يذلا رمالا ىتا ىتح حداف رما لك عفدت تلزام

 عطُف كفويس الو كارع اميف عرش كح;خامر ال رظنت تللظف

 فيكف دحا ىلع فاخ ريغ وهو مكحلا اذهب هيلع اموكحم ناك نم يرمعلف
 . ًاذا رورغلا

 ىكيب رثاكتم هشيجو ديحولا يباب مهلبقور عمدالا حالسلا رش نمو
 عفنت ال اهنال حالسلا رش نم يهو عومدلا نايرج الإ ةليح قبت م

 رايتخا كيلع ىدنلا يف انلام مهلبقور فيرش فيرشلا حنمي املك
 . موهفم

 يب كرب لبق رايتخا ريغ (هلبتورزر فيجلاب ةوسالا يضري عوجلاو
 : هلبق رعاشلا لاق

 مركلا لها ىأن انل ماثللا نم كاتأ ام ذخ
 منغلا ترذعت اذا بالكلا سرتفت دسالاف

 ريثك مهيلا يدصق نوجارلاو كتدصق 3 (هلبتور فنالا بنذلاك سيل نكلو
 . موهفم

 ثثننح ةلذم نم امو يقوش نم جيهف (هلبقور فولا ميركلا نكلو
 اقاقر ابظ نكي مل ام اذذ ودع يف لئاسرلا ينغت لهو

 . موهفم
 اقاذو مبتلكا دق يناف بيبل مهببرج سانلا ام اذا
 اقافن الإ مهنيدزا ملو اعادخ الإ مهدوزا ملف

 . موهفم

 يقنيو وجري زهدلا وهف رجهلا ينو هبر لصولا يف كش ام ىوهلا ىلحاو
 ناك نا كلذكو هيف ةذل الف بيبحلا نم اققحم لصولا ناك نا : هانعم

 دقو سياو جار نيب وهف بوبحملا هيف كش اميف ةذللا لك ةذللاو هنم اسؤيم
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 : لوقي ثيح ةعرز نبا مهنم ىنعملا اذه يف ءارعشلا رثكا
 فارعالا هماقم نمم رجهلا نيبو لاصولا نيب ينأكو

 فاخا اروطو وجرا اروط رانلا نيبو نانجلا نيب لحم يف
 : فنحالا نب سابعلا لاقو

 بتعلابو هيف شيرحتلاب ددجت يذلا كموي ىوهلا مايا نسحاو
 بتكلاو لئاسرلا تاوالح نيأف ىضر الو طخس بحلا يف نكي مل اذا

 : تلقف ابصلا مايا يف نيتيبلا نيذه تسمخ : تلق

 يذوعم ايعا _ تيفوع _ يوهلا نمف { يذقنم مويلا يدعسم نم انتبحا
 يذلا كموي ىوهلا مايأ نسحاف ذذلت ضرعأو هت عنمت ىنجت

 بتعلابو هيف شيرحتلاب ددهت
 اضرعم حئنع رهدلا تنكل كيلا اضم وا كوحن هيفخا ام ناك ولف

 ىضر الو طخس بحلا يف نكي مل اذا اضمغم كنم يضترا ام ىلع تنكو
 بتكلاو لئاسرلا تاوالح نيأف

 دونبلا قفحخو انقلا نعط نب رك تناو تم وا ازيزع شع

 دوقحلا رودص لفل ىفشاو ظيغلل بهذا حامرلا سوؤرف

 ديقف ريغ تم تم اذاو ديمح ريغ تييح دق امك ال

 ىلع ثح اهيفو ، كلانه اهانلفغف لادلا فرح يف تايبألا هذه لحم
 يمح اذإو دوقفم ريغ ليلذلا ناو لذلا ىلع توملا نم ريخ لتقلا ناو ةعاجشلا

 . ديمح ريغ
 دوبكلاب هنارين قلعاو قارفلا رأ ام اترسح اوف

 اباذع هنبذعأللت مالسلا هيلع ناميلس هيبن نع ةياكح ىلاعت لاق اك : هانعم
 هذه تسمخ دقو : تلق & باذعلا دشا وهو هفلاو هنيب نقرفال هاديدش

: تلقف ابصلا مايا يف تايبالا



 دو بنلاو ىمللا تاوذ هتبس دودو ىنعم بصل نم الا

 دودخلا درو هللا ددح ايا دوسحلل هنملساو نحرو

 دودقلا ناسحلا دودق دقو {

 يتي اطس نبلس نهو يتجهم ىسنض نبذا نهف
 يتلقم امد َنلسا نهو يترمج ىئوه دقو نهو

 دودصلا لوطب يبلق نبذعو

 فلأي مل كايحم ريغل يفو لخب قفرت يليلخ
 فندم تف نم ىوهلل مكف ي ةلتم م كضارعاف الاو

 ديهش ليتق نم ىونلل مكو _
 قاذملا رم _ تبط _ مكدصو قاطي ال مكرجه ىنكس ايا
 قارفلا رمأ ام اترسح اوف قالتلاب ىركلا يف ولو افطعف

 دوبكلاب هنارين قلعاو
 نينألاو هتارفز ةياكن نيزحلا قوشملا بلقل يكناو

 نيق شاعلاب ةبابصلا ىرغاو نيقتملل بحلا بعصا امو
 ديمعلا بحملل اهلتقاو

 ىنحنملاو لاضلا اوركذ اذا انضلا لها نيبجلا ىقشاو

 ىنخلا ريغل يسفن جّمهلاو انخسا ام هابلق رَح اوف

 دو بهنلاو ىمللا تاوذ بجح

 يقتلت ليحلاو بجلا ىضرو يفافخ (همامتورالخ اذا فعب.ىوهي نمم لك امو
 فالتأ ةبحم عنمن انسل : مكح لاق ةمكحلا نم تيبلا اذهو : حراشلا لاق

 . مئاهبلا عابط نم كلذ امناف ماسجالا عاتجا ةبحم عنمن امنا حاورالا
 : لاق امكو

 اهارث ناكم يلو بويجلا توح ام قوف نم اهعانق هاوح ام يل
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 اهاوسو ىوهلا عم ياوس جرح اميلع سيل نيقنتعم فلت م
 قرختي ل سوبلملاو تقرخت هب اعتمتسم رهدلا تسبل ام اذا

 : ديرد نبا لاق اك

 البلل هايندا ديدج مىلع ايلوتسا ام اذا نيديدجلا نا

 هتدصق ائيش داسحلا دمك امو (مهلبتور قرغي رحبلا محزي نم هنكلو
 قرطمب سيل بلقلا فرط ناك اذا عفانب سيل نيعلا فرط قارطاو

 . «هحراوج تنكسل اذه بلق نكس ولا (ل هلوق نم ذوخأم

 قفوملا ديعسلا لضف نكي مل اذا { ىدعلا ىلع نيبملا لضفلا رصني امو
 . هعفني ال هديؤي قيفوتو هضهني دعس لضفلاب نرتقي مل اذا : هانعم

 : ديرد نبا لاق اكو

 الع لهجلا اذا لهجلا كطحب الو بل الب دجلا عفري ال

 قئالخحلاو هلعف يف نكي مل اذا هل افرش ىتفلا هجو يف نسحلا امو

 : ةيهاتعلا وبا لاق اك

 هلامج امف ليمجلا تاي مل هجولا ليمجلا اذاو

 : لبعد لاق امكو

 احابق م هقئالخ تناك اذا نيزي مهل هوجولا نسح امو

 قداصالا ريغ نوندالا هلها الو قفاوملا ريغ ناسنالا دلب امو

 : يريرحلا لاق امك

 نطو هرتخاف كاضرل اهبأف ةالبلا بجو

 : لئاقلا لوق هنمو

 هبرغ ناطوألا يف رقفلاو هل نطو ىتفلا رئ
 قزار فك نم نامرحلا عجوي اك مراح فك نم نامرحلا عجوي امو

 هل سيل نمك سيل اَهَعَطقَف هدئاوع ميرك ىلا سوفنلا تسنا نم : هانعم
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 (هوادع ةارضلا عطق) ىنعملا نم بيرق وهو ينامعلا لثملا يفو ةقباس ةمعن
 . ةداعلا اهانعم

 اهثدحم ينيع نم ملعت نيعلاو : هلثمو

 ةنيبم لاح ءاضغبلل ىليلخ : هلثمو

 ىوهلاو ةبحملا ىوعد ةزئاجو

 رشعم نم امو ايند ىلع يكبن
 . هلوقب هرسف

 ىلرالا ةربابجلا ةرساكالا نيا

 هشيجب ءاضفلا قاض نم لك نم

 اهيداعا نم وا اهبزح نم ناك نم
 فراعمو ىرت تايا بحللو

 قفاملا مالك ىفخي ال ناك ناو

 اوقرفتي ملف ايندلا مبتعمج

 اوقب الو نيقب امف زونكلا اوزنك
 قيض دحل هاوحف ىوث ىتح

 نم ربش رادقم هعسو ءاضفلا هب قيضي ناك نم نا ةظعوم هب ىفك

 : يرعملا لاق امك . هيف روسأم ضرالا
 هدخ ةلبق نع نئاص مك

 هديج ىرثلا لقن ىلماحو
 اوملعي مل ناك اودون اذا سرخ

 . اوملكتي نا مهل ىناو

 سئافن سوفنلاو تآ توملاو

 هدخ ىلع ضرالا تطلس

 هدقع نم فعضلا وكشي ناكو

 قلطم لالح مهف مالكلا نا

 قمحالا هيدل امب رفتسملاو
 بسحي مل و هدي يف ام هرغ نم رورغملاو _ زيزع _ سيقن عمج سئافنلا

 . اباسح توملل

 قزنأ ةبيبشلاو رقوأ بيشلاو ةيهش ةايحلاو لمأي أرملاو
 بابشلا بحيو بيشلا هركي أرملا نا : هانعم ، شيطلاو ةفخلا : قزنلا

 ىلع هلمحي هنال هل رش بابشلاو راقولاو ملحلا هديفي هنال هل ريخ بيشلاو

 . شيطلا
 قماوو لاقو دولومو تيمو ةقرفو عاتجا سانلا ىضم اذ ىلع
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 ِ . يحلا : قماوملاو ئ ضغبلا : يلاقلا

 هقافنا هركي بللا وذو هت ىتفلل ام سفنآو

 . هسفن نم هلقع جارخأب ىضري ال لقاعلاو هلقع لجرلا يفام زعا : ينعي

 ةتوم اهب سما تم دقو (هلبقو) هقاذ نم تذرلملا يهتشي الو

 . رمخلا برش نع رفني اذه هلوقو

 قدحلاو ناذالا ىلع ىقشي ام هرظنمو ىقلت نم رثكا مالك

 يهو هقدح عمج قديحلا ، يناعملا نسحا نم تيبلا اذهو : حراشلا لاق
 . نيعلا ةلقم

 قارفلا دعب نوكي ال ىسألاو زجع حورلا ةقرف لبق ىسألاو
 قاذملا رم َمامجلا نا سفنلا ف عقوا ءاوهلا اذه فلإ

 ريذحتو ةعاجشلا ىلع ثح ناتيبلا ناذه يدحوالا لاق { نزحلا : ىسألا

 ماظنلا نسحو قدصلا يف نايهانتم ناتيبلا ناذه : ءالعلا وبا لاق نبجلا نم

 نم لوقنم اذهو لامجو امهنم فرش هل ناكل امهاوس امهرعاش لقي مل ولو
 بعصت كلذلف (ةيبارتلا داسجالا ةنكاس فلأت ةيميهبلا سوفنلا) : ميكح لوق
 . كلذ دض ةيفاصلا سوفنلاو اهماسجا ةقرافم اهيلع

 قالمإلا يف ميركلا حبق ردق حيبق ميئللا دي يف ىنفلاو

 ناك الدتعا اذا امهنال دوجلا هقرافي نا ةدجلا ىذب حيبق : مكح لاق اك

 : يوطعلا ( دحاو ءىشك امهلادتعا

 ماوقأ ىلع تحبقتسا امبر نكلو بات ال هللا ةمعن

 مالسالا ةجهب رون الو ىلعي ىبا هجوب ىنغلا قيلي ال
 مالغلاو افقلاو هجولاو 3 نوذربلاو سنالقلاو بوثلا خسو
 حيدملا عمسن لزن مل (هلبقوو دقاهلا ريغ دايجلا ليهص نكلو
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 : رخآ لاق اك 9 ريمحلل : قاهنلا
 ارامحلا سرفلا ىلع راتخمك ىنوكت ال كمع نبأب ىمأ

 ىكابت نم ىكب نم نبت دودخ ف عومد تكبتشا اذا

 لحخكتلا سيل : بيطلا يبا لوقو ىلكنلاك ةحئانلا تسيل : لغملا يف ليق اك
 ِ , . . لحكلاك نينيعلا يف

 لوحولا هب رمي ام نوهاف ايانملا ضوخ ىتفلا داتعا اذا
 . موهفم

 لاصولا ىلا ليبس ال نكلو اميدق ايندلا قشعي مل نقو
 . ةيماهفتسا : م

 لايخ نم كمانم يف كبيصن بيبح نم كتايح نم كبيصن
 همانم يف هلايخ لاصو نم هبيصنك هتايح نم ناسنالا بيصن : هانعم

 . امهعاطقنا ةعرس يف نيرمألا قافتاب

 ٍ : هدلو ينري يماهتلا لاق اك
 يراس لايخ امهنيب أرملاو ةظقي ةينملاو مون نشيعلاف

 , : يئاطلا لاق امكو

 مالحا م ہهأكو اهنأكف اهلهاو نونسلا كلت تضقنا مش
 : امئاد لثمتي قورافلا ناكو

 هلاح مونلا يف تاذللاب رس اك 3 ىنُملاب حرفنو ينفي امب رسن
 لاوزلا ىلا لوؤت ايندلا لب اياربلا ىف دلخي دحا امو

 : . موهفم .

 لاجرلا ىلع ءاسنلا تلضفل اندقف نمك ءاسنلا ناك ولو

 لالهلل رخف ريكذتلا الو بيع سمشلا مسال ثينأتلا امو
 صوصخ يف مالكلا ناك ناو مالكلا اذهب اهينعيو ةلودلا فيس ما ىري
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 اهنوك سمشلا ريضي امو لجر نم ريخ ٍأرما بر : هانعمو مومعلل حلصي هناف
 . ركذ هنال اهيلع رمقلا عفري الو ىننأ

 ىلاوالا ماه ىلع انرخاوأ يشميو اضعب انضعب نفديو
 : يرعملا لاق اك

 داسجالا هذه نم الا ضرالا ميدا نظا ام ءىطولا ففخ

 دادضالا محازت نم ٍىلحاض ارارم اربق راص دق ربق بر

 : ةغبانلا لاق اكو

 يلاب اهتحت اذهو ابيلع اذه امهنيب ضرالا نا نيليلخلا بسح

 : لاقف ينامملا يحاورلا ملسم وبا هغاصو

 ريطت نيكلاملا تافر كلتو انبايث ضيب ضرالا رابغ نم يقن
 لامرلاو لدانجلاب ناليحك يحاونلا ةلبقم نيع مكف

 لازملا يف ركفي ناك يلابو بطخل ىضغ ال ناك ,ضغمو
 تحت تراصف اهيحاون لبقت اهترهشو اهتزعل تناك نيع مك : امهانعم

 ناك رهقلاب هنع ضوضغم ضغم مك و 3 لامرلاو راجحالاب ةلوحكم ضرالا
 الازه ىأر ول لازهلا يف ركفي _ لقع _ لابو رابكلا بوطخلل ىضغي ال
 . لازهلا ةياغ يف ليزه وهف مويلا اما

 لنانلاب سيل امل هتعد ةمث ىذ لوأب سيلو
 ةمه هل ناسنا نم مكف دوصقم ىنعمل هلصا ناك ناو لثملل حلصي تيبلا

 . هنود رصقف هلاني نا لماو

 لباحلا ةفك نم عدخاو سموم نم ن وخا رادلا ىذف

 لئاط ىلع نولصحي امو اهبح ىلع لاجرلا ىافت
 اهنأش اذكهو لوالاب ردغتو الجر دهاعت موي لك ةرجافلا ةأرملا : سمرلملا

 نم اريذحت نيذهب ايندلا هبشف اهب ديصيل ةلابجخلا بصني يذلا دئاصلا لباحلاو
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 هوقالي امب اوعاري مل و اهبح ىلع لاجرلا ىفافت هلك اذه عمو دحا اهب رتغي نا

 لمع ام : يرحشلا نبا لاق ، اهرجه اهردق نمو اهضفر اهفرع نمف اهنم
 حمرفالا لوسر نا ينغلبو ، هلوق يف قدصو نيتيبلا نيذه لثم ايندلا مذ يف
 ليجنالا يف ام ينيد قحو لاقف نيتيبلا نيذه ركذف نيدلا حالص ىلع لخد

 «شيفطا فسوي نب دمحم» ةمئالا بطق لاقو . ةظعوملا هذه نم غلبا ةظعوم
 هارو تلق . هافكل نيتيبلا نيذه الإ هللا هنعل ىبنتملل نكي مل ول ث هللا همحر

 . ملعا هللاو ةوبنلا ىعدا هنوكل نعللا ابجوتسم
 لجر الب ىعسيو فك الب لوصي هصخش قد قراس الا توملا امو

 فك نود لوصي هرما ديدش هصخش يفخت قراسك توملا نا : هانعم

 . هيعسل عرساو هشطبل دشا كلذو اهلقني لجر نود ىعسيو اهب برضي
 لزج بهوم الو ايندلا نم توفت ةبغر ريغ ىلع اناتول يكب

 . ردق هل ءىش اهقارفب هتفي ل ايندلا قراف نم نا : هانعم

 لتقلا نم برض توملا نا تنقيت هقرصو نامزلا تلمأت ام اذا
 لتقلاو توملاو هلاحم ال توملا هأجافي لتقلا نم برهي يذلا نا : هانعم

 : هرتنع لاق اك نايس

 لتقا مل نا تومأس ؤرما يلل يمدقاف كلابأ ال كئايح ىتق
 لعبلا ىذأ الإ ءانسحلا ةولخ لهو ةلعت الإ بوبحملا دلولا له

 كشالو 0 هقرافي مث نيح ىلا بوبحملا دلولاب للعتي ناسنالا نا : هانعم

 . ام ةيذا ىلا لوؤتس ءانسحلا هترمأب هتولخ كلذكو 3 ذذلتي : للعتي
 لسنلا ىلا هيف قاتشي ناو ةايح هدنع لمؤت نا لها رهدلا امو

 ىري ال نا هرس نم) مالسلا هيلع ىسيع هللا يبن لوق نم ذوخأم هلعل
 ةبسنلاب ليحتسم ءىش اذهو : تلق (ادقف هل فاخي ائيش ذختي الف هءوسي ام

 اباوث وجري ال بيطلا ابا لعلو هدحو (مالسلا هيلع) ىسيعل الا ناسنالا ينبل
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 . هيلع هنوقفاوي ال نيريثكلا نظاو ئ هيأر هلف ةايحلا نم مربت دقو هبيصي ام ىلع

 اهلاجعتسا . نع اهلبقم هانغا رظانل ندمع اذإ حايرلا نا
 هلوصو لجعتت نا ىلا جاتحي ال هارت تناو كيلا لبقملا رمالا نا : هانعم

 : لثم وهو كيلا
 هلاوها ىلع الا ىطتخئ ال ةرارم نامزلا يف ةرالحلا نود

 لحنلا تنج ام لحنلا ءانتجا نودو : يرعملا لوق هنمو

 ةعرص اهل نركنت الف مهلبقور لتقي ام سفنلا .حرف نمف
 هتدايزب رضي ام برطلا نمو هتدشل لتقي ام حرفلا نم نا : هانعم

 رذتعي وهف حايرلا اهتطقساف ةلودلا فيس اهبصن يتلا ةميخلل اهل يف ريمضلاو
 . ةلودلا فيس اهلخد امل ةحرفلا نم تعرص اهنا اهل

 لمأ الب قاتشمك ءاقللا نم لما ىلع قاقتشم ةبابص امو

 لحملا وندو رادلا برقب هبيبح ءاقل لما ىلع قاتشم ةبابص امو : هانعم
 . هلحم حازتناو هبوبح ىأنتو رادلا دعابتل هل لمأ ال قاتشم ةبابصك

 هبقارأ امم ىل لتقأ رجهلاو (هلبقوو للبلا نم يفوخ امف قيرغلا انا
 هيلع تناه هنوك ىلع ىلوتسم ءانفلا نا ملع نم : مكح لوق نم ذوخأم

 . بئاصملا

 هب تعمس ائيش عدو هارت ام ذخ (هلبقوو = لحز نع كينغي ام سمنلا ةعلط يل
 هحودمم ينعي 0 اهريغ ىلا اهعم جاتحت ال تعلط اذا سمشلا نا : هانعم

 .. رابخالا عامس نع كينغي هتدهاش اذا هتدهاشم نا

 ةدايزلا اهيلع لخدت. رابخالاو هسفنل دهاش نايعلا : ميكح لاق اك

 . هسفن ىلع اليلد ناك ام ذخا ام ىلواف 0 ناصقنلاو

 ,;] { (هبقور) لوجحلاب روعلل نمو
 كاضر اهنم اولذب ىزجلا و طعي نأب ىضرت . تنك نإ
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 اررض فخا هنال روعلا لدب لوحا نوكي نا ىنمتي روعالا نا : هانعم
 . لتقلا نم مهيلع فخا تناك ءادعالا اهلذب اذا ةيزجلا نا : لاق اك

 هفلك ال ملح كملح نال ملبقور للعلاب داسجالا تحص امبرف
 نيذللا دصفلاو يكلاك : ,حالصل وضعلا دسفي دق : مكح لاق اك

 : رعاشلا لوقو امهريغ حالصل ءاضعالا نادسفي
 رجي دق ريخلل رشلاف ابح ديفي ًابَس لعل

 مرك نع سانلا مالك كانث امو هلبقور لطملا ضراعلا قيرط دسي نمو
 هجو يف فقي نا دحا ردقي ال اك مركلا نع كدري دحا ال : هانعم

 . رطاملا باحسلا : لطهلا آ ضراعلا

 ليلد لا راهنلا جاتحا اذا ءىش ماهنالا ف حصي سيلو

 . موهفم ..

 اننيب لاح ادحاو اليحر ناو 3 مملبقور ليحر ليحرلا دعب نم توملا يو
 .توملا نم عطقا ببس الو ربقلا نم دعبا راد ال : هانعم

 لوحي سيلف بلق يف لح اذا هناف واد داسحلا عجو ىوس

 سيلف بلقب لح اذاف هل ءاود ال هناف دسحلا الا اود هل ءاد لك : هانعم

 اذا يا «غبت الف تدسح اذا» (يَتر لوسرلا لوقي عرشلا ءاودب الا لوزي
 . زئاجلا الا لعفت الف دسحلاب تيلتبا
 لينتو هل اهبدبن تنك ناو ةدوم يف دساح نم نعمطت الو

 اك ، ةدوملا هل تيدبا ناو هدسح نمل هبلق وفصي ال دساحلا نا : هانعم
 ءارعشلا رثكا دقو .. دوسح لثم مولظمب هبشا املاظ تيأر ام : لثملا يف لاق

 . دسحلاو دساحلا فصو يف ءامكحلاو

 لوقعو انل ضارعا ملستو انموسج باصت نا انيلع نوهب

 تملس اذا اهتباصا انيلع ناه برحلا يف انموسج تبيصا اذا : هانعم

_ ٢٣٩



 لاق امك نفعتلا نم لوقعلا تملسو بويعلا نم انملس اذا ينعي ضارعالا
 : مامت وبا

 رامعالا لزهت نا مهباسحا مهل تملس مه اذا نوفسأي ال
 ا١لناضف مهرتكا مهرخف الئاس مانالا ريخ نع تنك نا

 ٠ موهفم

 الهساف ةياعر هتنعب غم دل انيع عومدلا زيخ نا

 ةياعرلا تثعب عمد ةيكابلا نويعلا عفراو ةيراجلا عومدلا ريخ نا : هانعم

 . ببصتو ردناف مركلاو ءافولا راثاو هيلع
 : همرلا وذ لاق 5

 ليالب ادل ىفشي وا دجولا نم. ةحار بقعي بقعي عمدلا رادحنا لعل

 الظ كصخشل اوحربي ملف مار امك ةادعلا كمار دقلو
 حلصي هنا الا اصاخ ناك ناو تيبلاو مدقتم مالك ف نامزلا مار لعاف

 . رضاح يشل ادهاش نوكي نا
 العب ثرملا تدارا ردخ اذ اوفك سانلا نم دجت مل اذاو

 ٠اهتايحب عفتنت مل اهدحو تشاع اذا اهنال توملا تدارأ ىدحاولا لاق
 ٠ تروللا تراتخ ف

 ىلحاو لمي نا نم ىهشاو سفنلا يف سنآ ةايحلا ذيذلو
 نكست الف ىولعلا ملاعلاب تقلعت سفنلا ترهوجت اذا : مكح لاق اك

 . للم اهضرتعي الو هيبارتلا ممحلا ىلا

 ولع نم ومست يسفن لزت مل : هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع لاق اكو
 . ةنجلا تنمتن اهيف يسفن تدهزف ةفالخلا تكردا ىتح ىلعا 1

 الم فعضلا امناو ةايح لم امف فا لاق خيشلا اذاو

 أرطي ام لمي امناو لمت الو ءىش زعا ةايحلا نا لوالا تيبلا ىنعم : هانعم

_ ٤٠



 . كلذ ريغو ضرملاو فعضلا نم ةايحلا ىلع
 ىلو ءرملا نع ايلو اذاف بابشو ةحص شلا ةلآ

 ىلو اذاف احيحص اباش ءرملا مادام هذاذتلاو هبيط ينعي شيعلا ةلا : هانعم

 . ردكتو صغنت ناب هعم شيعلا ىلو ةحصلاو ابصلا
 الب ناك اهوج . تيلايف ايندلا بهت ام درتست ادبا

 الجن دجولا رداغي يلخو مفلا ثروت ةحرق نوك تفكف
 هيلع هفسا ناكف هنم هذخا هب حرف املف ائيش بهو لجر لتم كلذ لثم

 . درتستو بهت نا نم نسحا ناكل بهت مل ولف هب هحرف نم رثكا
 الصو ممتت الو ادهع ظفحت ال ردفلا ىلع ةقوشعم يهو

 : نكلو ثكنلاو ردغلاب مهل اهتلماعم نم مغرلاب اهنوقشعي اهلها نا اعبط
 (بوبحم بوبحملا لعفي ام لكور)

 ىلخ ابنع نيديلا كفبو اهيلع اهنم ليسي ,عمد لك
 كلذ امناف هثعبت نزح لكو اهيلع فنسا وه امناف هليست عمد لك : هانعم

 ىنعمب ، ارسق اهب نيتكسمتملا نيديلا لحب الا كرتت الو اهتدعابم ىلع قافشا
 . الم فعضلا امنإو ةايح لم ام : هلوقك اهيلع مهبلغي توملا نا

 ال ما سانلا اهمسا ثتأ اذل يردا الف اهيف تايناغلا مش
 ىردا الو ركملاو عادخلا يف تايناغلا تافصب تفصتا ايندلا نا : هانعم

 ةعنصو ظفللا ةبوذعل هنم لهاجت اذهو ال ما تايناغلا اهتهباشمل اهمسا ثنأ هنا

 : ريهز لاق اك رعشلا
 ءاسن مأ نصح لا موقا ىردا لاخا فوسو يردا امو

 . لاجر مهنا يردي وهو

 الاطف هررصقي يك اوتأو هوببف اهروس مده اودصق

 اوقرفتو ةيكاطنا روس مورلا مده نم صوصخم ىنعمل تيبلا ناك ناو

٤١



 هنكل ىنعملا اذه يف ناك ناو تيبلاف نيملسملل ازع راصف ةلودلا فيس هددجف

 . هريغ ىلع دهاشلل حلصي

 لاعفالا دذمحئر هيف لاعفلا دمحت ال كاتأ رمأ بر

 ةناها هب نونظي هولعف ام لاعفالاو مورلا مهو نيلعافلا ىنعمب : لاعفلا
 . مهل ازع ناكف نيملسملا

 الازنلاو هدحو نعطلا بلط ضرأب نابجلا الخ ام اذاو

 رهظا هسفنب الخ اذاف نابجلا سفن يف ةنماك ةلذ نبجلا : مكحلا لاق اك

 هسرف ىرجا اذا ينعي (سي الخلا يف رجم لك) برعلا لاثما يفو 7 اهتعاجش
 . هرورس بهذ هلثم هنراق اذاف كلذ هرس ءالخلا ىف

 الالملا ديصي نا هاجرمو ضرالا يف لئابلا بصني نمل ام
 نا ضرالا يف نمل ىناو نالزغلاو رويطلل دئاصملا ينعي كارشالا : لئابحلا

 . ءامسلا لاني
 الايزم اطلخم رهنلاو بادحالاو بردلا ىلع يتلا نود نا

 رهنلاو بادحالاو بردلاو داهشتسالل حلاص هنكلو : صاخ هانعم

 فصو هلصاو كردي ال يذلا : لايزملاو ، ءىشلاب سبلتملا طلخلاو { هنكمأ
 . تبلخ نا اهتوفتو تبلط اذا ةراغلا طلاخت اهنا سرفلل
 الايتغاو ةرهج نسرافتي عابس سينألا سفنا امنا

 نا ديري سانلا نم دحاو لكف لتاقتلا : سرافتلاو ، ةعامجلا : سينآلا
 : هلوقب هنيبو كلذ ىلع نولتاقتي مهف هبحاص ىلع ىلاعتي

 الابئرلا رفنضملا نوكي ذنا ىنمتي ةجاحل داغ لك
 هبحاص ىلع ىلاعتي نا ناسنالا عبط نمو دسالا ءامسا نم لابئرلأو رفنضفلا

 . هتوق لكب بلطي اميف
 ليلد نيع لكل هيلعف بص بلق ىوهلا رماخ اذاو

۔ ٤٢



 . قوشلا ديدشلا : بصلاو © طلاخ : رماخ
 امف هيلع ىلوتساو هكلم هبحي نم ىوه بحم بلق طلاخ اذا : هانعمو

 . هرتسيو هنجي امع ربخمو هرمضي ام ىلع نيع لكل ليلد هلاح ريغت نم رهظ
 ليلعت هدر نم ريثكو قايتشا لاؤسلا نم رينكو

 قوتلاو علطتلا ماكحتسا هيلا دوقي قايتشا لؤسلا نم اريثك نا : هانعم

 . هبلطي ام ةقيقحب لهج نود لئاسلل ليلعت باوجلا نم زيثكو
 ليبسلا تناو انذصق بلع انلق ضورلا انب تبحر املك

 . داهشتسالل حلاص هنكل اصاخ ناك ناو تيبلا

 عضوم ملحلل لاق اقفر ليق اذذا 3 (هلبق) لهج هعضوم ريغ يف ىتفلا ملحو
 ١ : هصباو نب اس لاق اك

 مركلا نم لضف ةردق نع ملحلاو هفراع تنا الذ ملحلا نم نا

 ليحلا هقارف يف ىنيعت مل هتاج ثركن قيدص اذا

 لدب اهتخا نم دالب يفو برطضم نيقناحلا ةعس يف
 : رعاشلا لاق اك امهنيب قفخت حيرلا نال برغلاو قرشلا : ناقفاخلا

 لجر نم سانلاو ةبرت نم ضرالاف 3 الدب ذختأف لخ ركتت اذا
 للزلا قمعتلا دنعو عبطلا هب حاجنلا بلطي ام غلبا

 اذإو ، هيف حاجنلا دجو هعبطب حيحصلا ءيشلا ناسنإلا لعف اذإ : هانعم
 : سودقلا دبع لاق اك & لزو أطخا فلكتو قمعت

 قمعتي نم لكب كالهلا برق امناف رومالا يف قمعتلا عدف
 الاقتنا هبحاص هنع نقيت رورس يف يدع مغلا دشا

 هدنع نوكي هيف وه يذلا رورسلا نع لقتني هنانفرع نم نا : هانعم
 . مغلا دشا نم

 الالزلا ءاملا هب ارم ذجي ,ضيرم رُم مق اذ كي نمو
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 ضرملا ببسي رملا همف نال ارم ولحلا ءىشلا دجي ضيرملا نا : هانعم
 اليلق رينكلا ددعلا هنيع يف كرات ةيندلا نم ميركلا فنا

 . اليلق هنيع يف ريثكلا ددعلا تلعج هتفناو ةيندلا نم فنأي ميركلا نا : هانعم

 اليق امم فاخ نم هفتح نم فناخب سيلو ضاضم راعلاو

 نم فخي مل راعلا فاخ نمو عجوم راعلا : هانعم « عجوم : ضاضم
 ىللا) ينامعلا لثملا ينو هينملا نع مجحي مل هيندلا نم فنا نم لثملا يفو كالهلا

 . نبجلا ىلا هب لوؤيف عجشي مل ينبيصيو ينبيصي لاق نم : هانعم (عجشَم ىتح
 الوحف لاجرلا لك الو اهيف اذفان يلاعلا بلط نم لك ام

 الاطبا لاجرلا لك الو اهغلب ةعفرلاو ولعلا بلط نم لك سيل : هانعم
 . ناعجش

 لتاقلا ليتقلاو بلاطملا نمس هقرط ةيملا بلتجا يذلا اناو
 / : لبعد لاق امك

 ىكبف هسأرب بيشملا كحض لجر نم ملساي يبجعت ال
 اكرتشا يمد يف يفرطو يبلق ادحا ىتم الظب نذخأت ال

 . «يكيبي ام هرمع برضي يلا» ينامعلا لثملا يفو
 لئاوأ نه تناك اذا ادبأ رخاوأ رومأللف ذلو معنا

 تافص نم كلذلو هياهنو رخا نم هل دب الف لوا هل ناك نم : هانعم
 ناك ام لك : ميكح لاق اكو هريغ فالخب رخآلاو لوالا ىلاعتو هناحبس هللا
 . رخآ هل هنا ىلا ةرورضلا وعدت لوأ هل

 لحار بيح اهدزي لبف ابأك رمت ةنرأ وهلل
 لاوزلا ةكيشو لحار بيبح نم ةلبقب ههبش و مودي ال رورسلا نا : هانعم

 . لاق ش ءاهتنالاو

 لماك رورس الو بوشي امث صلاخ ذيذل امف نامزلا حم

٤٤



 ىنعمو هنوحمجي مهو هيلا اولولإ ىلاعت هلوق هنمو عارسالا : حامجلا
 . ايندلا يف ءىشل ماودلا مدع نم هلبق يذلا تيبلا ىنعم وه تيبلا

 يهتني ال يذلا جللاو ءاملعلا ةمالع 3 (هلبقور لحاس جل لكلو
 رخآو الوأ ءىش لكل نا يا أطخب سيلف هلبق تايبالا ىلا هانعم انددر نا

 لماك ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يتمذم كتتأ اذاو
 : حامرطلا لاق اك هريغل حلاص هنا الا هسفنل هدروا ناك ناو تيبلا اذه

 لئاط ريغ ءىرما لك ىلا ضيغب يننا يسفنل ابح ينداز دقل

 لئامشلا ميرك الا مهب ايقش ىري الو مائللاب يقش يناو

 ثحابلا ابا قوفي هضعب نم اا { (هلبقور هلجن نم ضعب لجنلاو
 . (ضرالا ىلع يشمت اندابكأ اندالوأ) : لئاقلا لاق اك

 رادقالا هل هلإلا نيب يذلا انا (هلبقور هلعج امنيح أرملاو

 عفرو هسفن ناص نمف هسفن لعجي امثيح أرملا هانعمو أرملل هلعج يف ريمضلا
 : لاق اك نيه ناوهلل ضرعت نمو هردق سانلا عفر اهردق
 همركا نم هللا مركا الف هسفن ؤرما ناها ام اذا

 هلكا يذلا زبخلا ىواسي ال نم يعم ماعطلا دهني امبرو
 هلهج نم مغرب رد ردلاو هفرعاو يب لهجلا رهظيو

 (هرئاضب اذه نم كلوق سيلو) : نيسحلا نب يلع يف : قدزرفلا لاق اك
 لاعف تاداسلا ىلع قشي ال نطف ديس الا دجملا كردي ال

 . ءامركلا ىلع قشي ام لعفي نم الا ردقلا ولعو ةدايسلا كردي ال : هانعم

 ىتمركتو ىرب يف كيار تفطل مهلبقور لاتجي ءايلعلا ىلع ميركلا نا
 هسبال لوط نانث لاطا دقو (هلبقور لابنت لابنتلا ىلع ءانثلا نا

 . مئللاب مؤليو فيرشلاب فرشي رعشلا نا : هانعم ، ريصقلا : لابنتلا
 لاتق مادقالاو رقفي درجلا مهلك سانلا ةداس ةقشملا الول
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 لالمش لجرلاب ةيش ام لك ام هقاط ناسنالا غلبي امناو
 . هعيرسلا هيوقلا هقانلا : لالمشلا

 فرشلا ةياغ غلبي فيرش لك الو مركلا ةياغ غلبي ميرك لك سيل : هانعم
 : مادقالاو رقفلاو دوجلا وه يذلا عناملا الول اديس نوكي نا بلطي دحاو لكو

 : رعاشلا لاق اك ، كالهلا يف الو لالقالا يف ركفي ال نمل ةدايسلا امناو لاتقلا

 رسع كيلع هايا كنوكو ىتفلا هموق يف داس ملحو لذبب
 لامجاو ناسحا سانلا راكا نم | هب حيقلا كرت نامز ي انا

 ةرثك و نينسحملا ةلقل ناسحاو لضف هب حيبقلا كرت نمز يف نحن :

 ساون وبا لاق اك 7
 لوصو رضي ال اليلخ ناو نسحم ع كراملا نا ىرن انرصو

 اك .لئاذرلا كرت هلئاضف نكيلف لئاضفلا لعف ىلع ردقي مل نم : ميكح لوقو
 . (نيبرقملا تائيس راربالا تانسح) : رثالا يف ءاج

 لاغشا شيعلا لوضفو هتاق ام هتجاحو ينانلا هرمع ىتفلا ركذ
 فافكلاو ايناث ارمع دعي هتوم دعب ليمجلا ركذلا نم ناسنالا هدلخُي ام : هانعم

 قلعتي هناف ايندلا نم كلذ ريغ بلط نمو ناسنالل ىوصقلا ةجاحلا يه قزرلا نم
 ديلخت : مكح لاق اك طقف فافكلاو فافعلا ايندلا نم بولطملاو هلغشي لوضفلاب

 . ديدج موي لك وهو ديبي ال رمع بتكلا يف ركذلا

 يلعلا نم لاني ال ام لنأ ينيرذ (هلبقور { لهسلا يف لهسلاو بعصلا يف ىلعلا بعصف
 هتقشم مظعت ام فيلكتب الا هتميق لجت ام يلاعملا نم كردي ال : هانعم

 . العاو لبنا ناك بعصا ناك امف

 ةصيخر ىلاعملا نايقل نيديرت (هلبقور لحنلا بإ نم دهشلا نرد دبالو
 لحنلا عسل ىلع ربصيلف لسعلا ةذل دارأ نمو لوالا نم برقي : هانعم

 : يباتعلا لاق اكو .. اذكهو

٤٦



 دواسالا نوطب يف تاعدوتسمب ةبوشم رومالا تاميسج ناو

 لبولا دئار هراد يف هءاج نمك ادئار لبولا عبتي نمك سيلو
 نم سيلو هراد يف رطملا هءاج نمك رطملا عوقو عبتي نم سيل : هانعم

 . هتيب يف قزري نمك قزرلا بلط يف بعتي
 لجرلاب ديلا يف ناك دق ام بلطتو = تفلخ تيغلاو تيغلا غيرت تلوت

 : اهردو (هرئاط اهشواحيو هطاح اهردو) : ينامعلا لثملا يف ءاج اك
 . اهدرطي : اهشواحيو 3 اهكرت

 . هكردي الام بلطي راصو هتضبق يف ناك ام كرت : هانعمو

 لاطعملا يف نسحلا اهنم .نسحا لاقن ىلحو ختف رو
 : لاطعملاو اهيلجرو اهيدي عباصا ف ةأرملا هسبلتام يهو هختف عمج : ختفلا

 . هيلحتم نم نسحاو ريخ لاطعم بر لوقي اهل يلح ال ةأرملا

 لاوخالاو معلاب هلبق نم لاففالاو سفنلاب ىتفلا رخف

 همعب رخفي نا ال هسفنب ىتفلا رخف هب دتعي يذلا ىتفلا رخف نا : هانعم

 لاق اك نيرخفلا نيب عمجيف لوالا رخآلا رصني نا فرشلا لاكو هلاخو

 : يرتخبلا
 هسفنب راخفلا ينبي يذلا راخف امناو ميمرلا مظعلاب رخفلا امو

 هميالي ال نم ناسنالا بحصتسيو هلها يغ ىوهلاب ايزتي دقو
 يبوث سبالك هدنع سيل امب عبشتملا) ثيدحلا هنمو ىزلا فلكت : يرتلا

 . (روز
 نم بحاصي دقو هلها نم سيلو ءىشلا فلكتي دق ناسنالا نا : هانعم

 . هلاوحا يف هقفاوي ال

 اهب فقا مل نا لالطالا ىلب تيلب مهلبقور همئاخ برتلا يف عاض حيحش فوقو
 . هرغصل متاخلا راتخاو هيلع ريقحلا ءىشلا بلطي حيحشلا نا : هانعمو
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 همجح ءيش ناك اذإ ام فالخب هبلط يف ينحني نأ هل دبال هبلاط نالو

 . متاخلا نم ربكأ
 ىوهلا يف لذاوعلا ياقوت ابتك ملبقور ةمزاح ليحلا ضير قوتي اك

 هنم ىقوتي وهف هتضاير مكحتست ل يذلا بعصلا : ليخلا نم ضيرلا

 .. هاقوتيو هسوسي يذلا مزاحلا

 ةيناثب يتجهم ظحللا نم ىلرألا مرغت ىفق 3 هلبقور همراغ ءيشلا فلتلاو
 . همرغ هيلعف هدسفا وا ائيش فلتا نم يعرش مكحلا اذه

 همداه هينابو هيقوت فيكف هبيشُم بابشلا يكبي يذلا بم
 لصح بيشلاف هبشا نم هباشا امنا بابشلا دقفل يكبي يذلا نا : هانعم

 مدهيو ىطعا ام ذخاي هديب هرما نمه يقوتلا ىلا ليبس الف هدنع نم بابشلا نم
 . ىنب ام

 همداقو نيضراعلا نول بئاغو هبيقعو ابصلا شيعلا ةلمكتو
 بئاغو دشالا غ ولب هبيقعو ابصلا وه شيعلا هب لمكي يذلا نا : هانعم

 ىلا قباسلا داوسلا وه : مداقلاو ةلوهكلا ينعي ضايبلا وه : نيضراعلا نول

 : يمورلا نبا لاق اكو بابشو ةحص شيعلا امنا اقباس لاق امك ضراعلا
 درما انا نذا دومحما امهضايب هلبقو نيضراعلا داوس تبلس

 همحاف رعشلا نسحا نكلو حيبق هنال ضايبلا سانلا َبَضحخ امو
 . داوسلا ديدشلا دوسالا : محافلا

 همئاش انا ةزاف يف قراب ايح هلك ةبيبشلا ءام نم نسحاو

 ناو تيبلا اذهو قربلا رظان هب صخو هرظان : همئاشو & ةميخلا : ةزافلا

 ١ . لثملل حلاص هنا الا صوصخ احدم ناك

 همتاك ليللاو رسلا ثنكو ثيرس ةديعب اضرا ثممي اذا ثنكو
 . همتاك ردص يف رسلاك ليللا يف ىرسلا هبش
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 ماسجالا اهدارم يف تبعت ارابك سوفنلا تناك اذاو

 : لوالا لاق امك

 ملعي مل نم شيع الا شيع ال هنأف ءايبغالا شيعب ل نم

 انقلا ىلع سوفنلاب الخب كاذ امو 3 (هلبقور مزحا رشلاب رشلا مدص نكلو
 لثمب مهلباقيف رومالا ف مزح نم هل دبال ودعلا مداصي يذلا نا : هانعم :

 هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف ىلاعت هلوق دح ىلع مهدنع ام

 يتلماعم يف _١لا سانلا لدعا اي (هلبقو) مكحلاو مصخلا تناو ماصخلا كيف

 . هريغل حلاص هنا الا صوصخم هب دصقي تيبلا ناك ناو

 ملظلاو راونالا هدنع توتسا اذا هرذظانب ايندلا ىخا غ افتنا امو

 : مكح لاق امك اعفتنم سيلف ةملظلاو رونلا نيب زيمي مل نم نا : هانعم

 . اهدادضاو ءايشالا نب قرفت ناسنالا ناكرا يواستو ةجزمالا لادتعا

 مستبي ثيللا نا ننظت الف ةزراب شيللا بوين ترظن اذا

 . ماستبالا ال سارتفالا هدصقف هذجاون ىدبا اذا دسالا نا : هانعم

 ةفرعم كاذ متيعر ول اننيبو (هبقور ممذ ىبلا لها يف فراعملا نا
 كسارح نا نايفس يبا نب ةيواعمل ليق دقو طئاسولاب انرصع يف يتلا يه

 تعفن ةفرعملا ورغ ال لاق هنوفرعي ال نمم نوعنميو هنوفرعي نمم كيلع نولخدي
 . ناسنالا ينب يف فيكف رامحلاو بلكلا يف
 مه نولحارلاف مهقرافت ال نا اوردق دقو موق نع تلحرت اذا

 ىلإ جاتحت ال ىتح كماركا ىلع نورداق مهو موق نع ترس اذا : هانعم
 ٠ لاحترالل نوراتخلا مهف مهتقرافم

 ميع ام ناسنالا بسكي ام رشو اهب قيدص ال دالب دالبلا رش

 مخرلاو هيف ءاوس ةازبلا بهش صق ىتحار هتصنق ام رشو
 نم ديت ال دالب دالبلا رش نا : هانعمو بيعلا مصولاو بيعي : مصخت
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 صنق كتحار هتصنق ام رشو هبيعي ام ناسنالا هبسكي ام رشو هيف كسنؤي
 . لذارالا ىلع لضف كل نوكي ال ناب مخرلاو ةازبلا هيف ىواستت

 كلم يضراع نم يل كقرب حالو (مهلبقرر مستي ثيح الا ثيغلا طقسي ال

 - و موهفم

 ةهباشم نم تسيلو ماسحلا ىمسي مهلبقور مدخلاو مودخلا هبتشي فيكو
 . موهفم

 مراوصلا فافخلا ضيبلا هحيتافم امناف ليلجلا حتفلا بلط نمو

 . عطاوقلا : مراوصلاو © هفهرملا : فافخلاو ، فويسلا : ضيبلا

 مارك ماركلا قوف نكي مل اذذ انقلا .الو ماركلا ليحلا عفنت امو
 مارك اهفرصي مل اذا ائيش عنصت الو اهسفنب ائيش عنصت ال ليخلا نال

 . اهلثم

 مامج وهو شيعلا َضعب راتختف اهبولق سوفنلا ثاوالح رفت
 اشيع اهبحم راتخي ىتح بلقلا رغت ةايحلا بح نا : هانعم توملا : مامحلا

 . هنيعب لذلا وه لذلل زيزعلا رايتخاو لذ هيف

 ماضيو اهراتخي يذلا لذي ةشيع نيماؤزلا نيمامجلا رشو
 نيتتوملاب نيمامحلا ىلا ريشيو & بولغملا : ماضتسملاو { لجاعلا : ماؤزلا

 . هشيعلا رش لذلا ةشيعو بوتكملا فتحلا ةتيمو لذلا ةتيم
 مركم ريغ لذلا يساقتو تمت امركم فويسلا تحت تمت ال ناو

 . هريغ رعش يفو اقحالو اقباس يبنتملا رعش يف ريثك تيبلا اذه لثمو

 مدعلا نم ىرثا اك اهنم رشي ل هتورم نم اريقف لام بزو

 ىرال ناث لوعفم اريقفو 0 هيلا دئاع هتورم يف ريمضلاو لام بحاصو

 لاق امك هورملا مدع نم ىرثا ريقف لاملا نم يرغملا نا : هانعم © هلبق تيبلا يف

 : مامت يبا لوقو مركلا نم رقتفا مدعلا نم ىرثا نم : مكح
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 مدعم ةورملا نم لقملا نا ىري لب امدع لالقالا بسحب ال

 ملكلا ىلع ىلوصحمو دوج ركذو منغ ىلع ىلوصحمو اسانإ ىرأ
 مئاهبلا عبطب وهف حاكنلاو برشلاو لكالا هتمه ناك نم : ميكح لاق اك

 . كلذ ريغ ائيش لعفت مل هديرت ام نيبو اهنيب ىلخي ىتم هنا ملعتا ال
 مهيف شيعلاب مهنم انا امو (ملبقور ماغرلا بهذلا ندعم نكلو

 . هنم فرشا وهو بارتلا يف ميقم بهذلا نا : هانعم ، بارتلا : ماغرلا

 مالكلاو لمجتنلا رثك ناو ىلخ تلق نَم ال تنا كليلخ

 وه يليلخ كل لوقي نم لك سيلو هسفن الإ قيدص دحال سيل : هانعم
 . هلوق كل نآلو هقلمت رثك ناو كليلخ

 ماسحلا هلقيص قنع بنجت لقع ريغب ظافحلا زيح ولو
 تاقولخملا رئاس ىلع هلضفي زييمت الو لقع ريغب ناسنالا ناك ول : هانعم

 اهذاحشو فويسلا ءالج : لقيصلاو 5 هلقيص قنع عطقي ال فيسلا ناكل
 . لقعلا ىلا ةجاح الب ءايشالا زيميس هنا ينعي
 مافطلا انايندب انهبشاو هيلا بذجنم ءىشلا هبشو

 اهلاكشاب ةقحال لاكشالا : مكح لوق نم ذوخأم وهو لاهجلا : ماغطلا
 ايندلاو هلكش ىلا ليمي ءىشلا نا : هانعمو ، اهدادضال ةنيابم دادضالا نا اك
 لكشلا ىلا لكشلاو موللا يف اهلاكشا مهنال ساسخلا تفلا كلذلف ةسيسخ

 . (ضعب ىلا هضعب جرحدتي غرافلا زوجلا) هماعلا لاثما نمو ليما

 مانقلا طحاو شيجلا ىلاعت لحم وذ الا لعي مل ولو

 هل لاع ناك ولو ولعلل الها سيل نم الع امبر : هانعم « رابغلا : ماتقلا

 تحت رابغلاو قوف شيجلا ناكل ردق
 هابلا مهماسا هتبترل قحتسم الا عر مل ولو

 سانلا ىلخبل اهقحتسي نم الإ رومالا لي مل ول لوالا نم بيرق : هانعمو
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 مالظ ةطاوب ف ءايض يناوغلا ا ربخ نمو

 نهبحا نم نهرمهاظب نعدخي تاايمجلا ءاسنلا نهو يناوغلا نا : هانعم

 . مالظلاو ءايضلاك نطابلل قفاوم ريغ نهرهاظ نال هنبعتيو

 مامجلا يه ةايحلاف آم بيشلاو ركسلا بابشلا ناك اذا

 ةايحلاف مومهلا يناعي هبيش يفو ناركسلاك هبابش يف أرملا ناك اذا : هانعم

 . ريغ ال ترولملا اهانعم

 مالي لجب ىلع لك الو لخبب روذعمب لك امو
 مائللا دلو مئللاو لخم اذا روذعم ريغ ميركلا ءاوس سانلا سيل : هانعم

 : يلاطلا لاق اك اذكه روذعم

 ميئل يئ الطل ر ذع ال و ر ذع ء ١ وح ينب نم لكل

 مارفلا هل ذلي قشعي نمو يذوت يمرو ةورملا هل ذلت

 مل ؤملا قافنالا نم هيف امل مركلا قشعي ميركلا نا : هانعم & مركلا : ةورملا

 . مهلاو بصنلا نم هيف امل مارغلا هل ذلي قشاعلا نا امك

 متكي فيك هنفج يف هرس نمو هلاح فيك هريغ عم 7

 كلاح نوكي فيك كريغ عم كلقع ناك اذا : هانعم ، لقعلا : بللا

 . هنايك ىلع ردقت فيك كنفج ف كرس ناك اذاو

 هركذ ءاملاب ءابهصلا نم ذلأ مهلبقور مدعُم هاقلئ رسي نم نسحاو
 . ريقفلا هاقلتي رسيلا نم نسحا ىش ال هنا : هانعم

 . موهفم

 مالظلا هنع قاع ام امث سيل هيف أرملا ضرم ام امزع سيل
 قناوعلا هنع قوعت ام مهلا الو هنع ددرتي ام مزعلا سيلف ددرت ينعي ضرم
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 ماسجالا هب ىوضت ءاذغ هيناج ةيؤرو ىذالا لاتحاو
 لحني ىتح هيذؤم ةيؤر هيلع قشي ناسنالا نا : هانعم { لزهت : ىوضت

 . همسج

 مامجلا هنم فخا ,شيع بر شيعب ليلذلا طبغي نم لذ
 لقاع ريغ وهف هلذ ىلع اليلذ طبغ نمف دحا هطبغي ال ليلذلا نا : هانعم

 . توملا هنم فخا اذهك شيعو لقاعلا اهيف بغري ال ةفص اهنال

 مانللا اهيلا ءىجال ةجح رادتقا ريغب ىتا ملح لك

 تملح لاق هتوادع ىلع هودع ةافاكم ىلع ردقي مل اذا مئللا نا : هانعم
 مائللا اهيلا ءىجال ةجح كلذ امنا هبحاص عم ةردق ال يذلا ملحلا سيلو هنع

 نع الا نوكي ال ملحلا نا زجعلاو ملحلا نيب قرفلا : مكح لوق نم وهو

 . ملحلا مساب ىمستي نا زجاعلل سيلف فعض نع الا نوكي ال زجعلاو هردق

 ماليإ تيب ,حرجل ام هيلع ناوهلا لهسي نهي نم
 & هافكل هدعب رعاشلا سرخ ولو مالكلا نسحا نم اذه : حراشلا لاق

 : يفنحلا ىسوم نب رباج لاق اك
 انود ناك نم نودلاب عنقيو ىلعلا مار أرملا الع ام اذا

 . حرجلا سحي ال تيملا نا اك هسمي ناوهلاب سحي ال ةءاندلا اذ نا : تيبلا ىنعم

 ماري يملظو ىفبا ارمو رارش قوف ذلا ارارق
 متي الو رانلا رارش قوف دحا رقتسي ال : هانعم & هرارش عمج : رارشلا

 . فصتني الو ملظي نم مارم
 مالسلا سيق دعبو سيق مت هسب دجملا فئاحص يف تبتك

 لك هللا مساب ردصتت اك ءىش لك يف ردصتي امئاد زيزعلا نا : هانعم

 . مهريغل حلاص لثملاو اهفرصي مل كلذلو هليبقلا سيقب رعاشلا ينعيو ءىش
 ' . اهعفرف ةدحاو ةملك ةلزنل ءابلا عم ةملكلا ىرجا هنال مسب عفرو
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 .ىنع كبيس ءىطب ريخلا نيو لبقور ماهجلا ريسملا يف بحسلا عرسا
 . ريسلا يف عيرس وهف هيف ءام ال باحسلا : ماهجلا

 ماكحا هضعبو ائيش سيل ءاذه ضيرقلا نم اضعب نا
 ماسربلا بلجي ام هنمو لضفلاو ةعاربلا بلجي ام هنم

 . مالكلا يف طيلختلاو طغللا رثكي هبحاص نونجلا نم عون : ماسربلا

 ملاظملا قرط ملحلا يف تعستا اذا هنود لهجلا لمعتست نا ملخلا نم

 محازي ل نم قسي ل اذإ ىقسبف مد هرطش يذلا ءاملا درت ناو

 : مكح لاق اك لهجت نا ملحلا نمف كملظ ىلإ ايعاد كملح ناك اذإ : هانعم

 . مهملظ ىلإ مهحالص بسن «كدبعو كتجوزو كدلو»ه كوملظ مهملظت مل نا ةثالث

 بساني يذلا نكل مهقح ىيف لدع وه امناو املظ كلذ دعي ال : تلق

 : رعاشلا لوق

 اردكي نا هوفص ىمحت رداوب هل نكت مل اذا ملح يف ريخ الف

 مناهلا يف ةدودعم اهنكلو مهب اهتبش دسألا راقتحا ا الولو
 اك ث مهب سانلا ءالؤه تهبش تنكل مئاهبلا نم دسألا نا الول :

 : ينامعلا سم " لاق

 مئاهبلاو ىجدلا رامقا ناتشو تعان بيرقت دسالاب مهيبشتو

 يف غلبا امهيا نيتيبلا نيذه ناركاذتي نيينامع نيبيدا عم تفقو : تلق
 بيطلا يبا تيب ىلع ىتات ملسم يبا تيب نم _ ناتش _ ةظفل نا اقفتاف ىنعملا

 نب دوعس ديلولا وباو يثراحلا ىسيع نب دمحم ناخيشلا امه نابيدالاو هلك

 . ه٦٦٣١ ةنس يف كلذو يضاقلا ديمح

 موجنلا نود امب عنقت الف مورم فرش يف ترماغ اذا
 ميظع رما يف توملا معطك ريغص رما يف توملا معطف

 بولطملا : مورملاو { دئادشلا : تارمغلاو ، كلاهملا يف لوخدلا ٠ 3 ۔۔
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 مظع رما بلطل هكاله نوكي نا لضفالاف كلهي ناسنالا نا : هانعم

 نم ةحيط الو لحف نم ةحيط» : نامع لها لاثما نمو ريقح رما بلطل ال
 . ليخنلا أدرا : وشنلاو © ليخنلا ركذ : لحفلاو ، طوقسلا ينعي : ةحيطلاو «وشن
 ميئللا عبطلا ةعيدخ كلتو لقع زجعلا نا ءانبجلا ىري

 . دحاو ىنعم يف هلبق يذلاو تيبلا اذه

 ميكحلا يف ةعاجشلا لنم الو يفف أرملا يف ةعاجش لكو
 هريغ يف ةعاجشلا نم نسحا نوكت مكحلا يف ةعاجشلا نا : هانعم

 هودع ىلا بوبحم عاجشلا : ةمكحلا يفو . دحاو لك يف ةدومحم ةعاجشلاو
 . هما ىلا ضوغبم نابجلاو

 ميقسلا مهفلا نم هتفاو احيحص الوق بئاع نم مكو
 لاق دقو مامت وبا لاق اك همهفي ال هنال الوق بيعي ناسنا نم مك : هانعم

 ال مل : مامت وبا هل لاق مهفن ال ام لوقت ممِل مامت ابأ اي ريرضلا ديعس وبا هل
 . زيزع لضف نم الا مالكلا اذه ردصي ال يلامالا يف لاق لاقي ام مهفت

 مولعلاو ةحيرقلا ردق ىلع هنم ماهفالا ذخأت نكلو
 نكل مالكلا عمست نذا لك نا تيبلا ىنعمو © عبطلا صلاخ : ةحرقلا

 مل اذاو ىلاعت هلوق نم ذوخأم وهو يبغلاو يكذلا نيب هنم ذخالا فلتخي
 : رعاشلا لاقو ميدق كفا اذه نولوقيسف هب اودتهي

 رغصلا يف مجنلل ال نيعلل بنذلاو هتعلط راصبالا رغصتست مجنلاو

 ملسا ىلا ثلخو ثرظن اضرع ملعث ال ةريرس سوفنلا ىرهل
 ناسنالا ردقي الو ةاجف ىوهلا ةريرس نا : هانعم . ةاجف ةرظنلا : ضرعلا

 لوقيو ملسا يلعلف رظنا لوقي الو هرظن سبح نا الا مهللا ، اهنم سرتحي نا
 : رعاشلا

ببس اهل امو كيلا ىقلت بجع اهرما ةبحملا نا



 مصعي اداوس الو تيه اققي ىرأ ملف تانداحلا تيأر دقلو
 الو تيمي ال بيشلا : هانعم ، ضايبلا ديدش ناك اذإ بيشلا : ققيلا

 . بيشلاو بابشلاب امهل قلعت ال ةايحلاو توملاف ، توملا نم مصعي بابشلا
 مرهو يبصلا ةيصان بينيو ةفاحن ميسجلا مرتخي ملاو

 معني ةواقشلا يف ةلاهجلا وخ هلقعب معنلا يف ىقشي لقعلا وذ

 © هلبقتسي اميفو ثداوحلا يف ا هنأل هلقعب ىقشي لقاعلا نإ : هانعم
 رخآلا لاق اك 0 ًامعنم هلهجب شيعي وهف ، كلذ نم ىلاخ هنإف لهاجلا امأ

 لوهجملا لهاجلا شيع شيعلاو بتُم ةهابنلاو ةياردلا وخأو
 مدني فاعو ىلوي يذلا ىسني قلطمف ظافحلا اوذبن دق سانلاو

 : لاق اك اهوعاري ملف دوهعلا اوسن سانلا رثكا نا : هانعم
 محرت ودع نم كبابش محراو هغمد ودع ننم كنعدخي ال

 كسفن محرا يكبي هارت نيح همحرتو ودعلاب لغتشت ام لدب كنا : هانعم
 . اهيلع ظفاحو
 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتح ىذالا نم غيفرلا فرشلا ملسي ال

 اذاف هسفن نع دري ىتح هل ضرعتيو ىذؤي لازي ال فيرشلا نا : هانعم

 : حتفلا وبا لاق هل ضرعتي الف ةبيهلا هتنراق در

 . مهيلع مدقتي نا هل ناكلو نيديجملا رعشا ناكل اذ اذه لإ لقي مل ول هللاب دهشا

 هلاح فيكو :هكم يف ناك امل هلاح فيك :كر هللا لوسر ىفو : تلق

 . حالسلا رهش نيح
 مؤلتو لقي اك لقي ال نم هعبطب مائللا نم ليلقلا ىذؤي

 ليلقلاو امهنيب ةلكاشملا مدعل ميركلا ىذا ىلع ع وبطم ميئللا نا : هانعم

 . ريقحلا سيسخلا وه امناو ددعلا نم سيل تيبلا يف

 ملظت ال ةلعلف ةفع اذ دجت ناف سوفنلا مش نم ملظلاو
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 وا ىوقتلا يهو ةلعل الا هنع فعي ال ملظلاب سبلتم ناسنالا نا : هانعم
 ىدحا كلذ نع اهدصي امناو سفنلا عبط نم ملظلا : مكح لاق اك & زجعلا

 . اهنم ماقتنالا فاخي هيسايس ةلع وأ هينيد ةلع امإ نيتلع

 مهفي ال نم باطخو هلهج نع ىوعري ال نم لذع ةيلبلا نمو
 , ِ . موهفم

 مقرالا دوي نمل هنم دواو ةدوم ليلذلا ف رهظ لذلاو

 وهو هعفد ىلع ردقي ال هنال هل ءاقتا هودعل ةدوملا رهظي ليلذلا نا : هانعم

 . تايحلا نم عون وهو مقارالا نم ىدعا ودع ةقيقحلا ف

 ملؤيو رضي ام ةقادصلا نمو هعفن كلاني ام ةوادعلا نمو

 ةقادصلا ترض امبرو نايحالا نم نيح يق ةاودعلا تعفن امبر : هانعم

 . شقارب تلد اهلها ىلع : ليق 5 نح ف

 مجعا مجاعالا دلت نم لاعفو ةميرك ماركلا دلت نم لاعفا
 بسنلا ميئل ناك نم دضلا ىلعو هلاعفا تمرك هتبانم تم رك نم : هانعم

 . لعفلا مسا يناثلا رطشلا نم لاعفو ةميئل هلاعفا تناك

 امامغلا هرك رفاسم ضرأب تلاوت اذا ثويغلا نكلو

 عم ههركي رفاسملا ىلع رطملاك هوركم ناسنالل قئاعلا ءىشلا نا : ينعي

 الو ارجات انيف عطت ال مهللا ءاعدلا يف ءاج كلذلو هتبحم ىلع سانلا عامجا

 : رعاشلا لاق !كو رطملا هركي رفاسملاو ءالغلا بحي رجاتلاف ارفاسم

 رصخلا يف طارفإلل رجهي بذعلاو مكترز ناسحالا نم مترصتقا ول

 . ةدوربلا : رصخلا

 ماركلا اذكو اهب هسجبت عابط هل مامغلا نكلو
 . رجفتلا : سجبتلاو ‘ عبطلاب نارجفتي مامغلاك مركلا نإ : هانعم

 مركأو هدنع لجبا مل اذإ لزنمب يدنع تاذللا لزنم امو
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 . موهفم

 ممعم بيبح نم نكلو ترذع عنقم بيبح نم يب ام ناك ولف
 لجر نم ينباصا هنكلو ترذع ةأرمأ نم ينباصا يذلا ناك ول : هانعم

 , . (ينتمطل راوس تاذ ريغ ول) لثملا هنمو
 مهوت نم هداتعي ام قدصو هنونظ تءاس أرملا لعف .ءاس اذا

 ملظم كشلا نم ليل يف حبصاو . هتادع لوقب هيبحم ىداعو

 : رعاشلا لوقو (رشقا فئاخلا) ينامعلا لثملا ينو
 ليمجلا كسنا تنسحا ولو ينم تشحوتساف يلإ تأسا

 ملكتلاو هلعف يف اهفرعاو همسج لبق نم أرملا سفن قداصأ
 . . ماسجالاب فالتإلا لبق رهاوجلاب فالتإلا : مكح لاق اك

 مدني لهجلا ىلع يملح هزجآ ىتم هنا ملعاو ىلخ نع ملحاو
 هممح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذاف ىلاعت هلوق نم ذوخأم

 مسبتملا لذابلا دوجب تيزج سباع ةوج يل ناسنالا لذب نإو

 . لوالا تيبلل ةلمكت : هانعم

 موقملا يرهمسلا ردصك بيجن عديمس لك نايتفلا نم ىوهاو
 . بلصلا حامرلا نم : يرهمسلاو 0 ميركلا ديسلا : عديمسلا

 .مرمرعلا سيمخلا تابك ليحلا هب تطلاخو ةالفلا سيعلا هتحت تطخ

 . همدصلا يهو هبك عمج : تابك © ضيبلا قونلا : سيعلا

 مفلاو جرفلاو فكلا يف اهنكلو هنانسو هفيس يف ةفع الو

 . موهفم

 ممتمب هل لاعف لك الو لعافب ليمجلل راه لك امو
 . همتي هلعفي نم لك الو هلعف عيطتسي ليمجلا ىوهي نم لك سيل : هانعم

 كاذ لها الا جرا لو (هلبقور ملظي بئاحسلا ريغ نم رطاوم دري نمر
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 معنم فك مهيف فك نمياو نسحم هجو ىرولا يف هجو نسحاف
 مظعم لك ىلع امادقا ربكاو ةمث فرشا ناك نم مهفرشاو
 مرجم ةءاسإ وا بح زورس اهب درت ل اذا ايندلا بلطت نمل

 سفنلا ءادعا هب لتقتو سنجلا ءانبا لاملاب نصت مل اذا : مكح لاق اك

 . ضارعالاب عنصت امف

 ماستباب ماستبا ىلع تيزج ابخ ساللا دو راص املو

 . هقادصلاو بحلا : دولاو ، ركملا : بخلا

 مانال ١ ضعب هن ١ يملعل هيفطصا نميف كشا ثرصو

 هيفطصا نميف ىتح كشلا ترص ءافولا مدع نم هلزنملا هذهج سانلا ناك امل

 . مهتلاح هذه سانلاو سانلا نم هنال لبق نم

 ماسولا ىلع نيلهاجلا بحو ينفاصتلا ىلع نولقاعلا بح

 دولا ءافص ىلع بحي لقاعلا نا : هانعم ‘ نسحلا : ةماسولاو ماسولا
 . هروصلا لامج ىلع بحح لهاجلاو

 ماركلا نم هدحا مل ام اذا يماو يبأل يخأ نم فناو

 . ماركلا نم نكي مل اذا يقيقش ينعي ، فكنتسا : فنا
 مالللا قالخا دالوالا ىلع اعيمج اببلغت دادجالا ىرا

 اميئل هبحاص نوكي ىتح بيطلا لصالا بلغي دق ميئللا قلخلا : هانعم

 : رخآلا لوقك ميرك لصا نم ناك ناو
 بيجن رريغ نارحلا دلي دقو ةرح كماو رح با كوبا

 : رخالا لوقو

 اودلو امسب نكلو تقدص دقل مرك يوذ ءاياب َترخف دقل

 مامش دج ىلا ىزا ناب لضف لك نم عناقب تسلو
 . اقح ديسب سيلف ثيدحلاب ميدقلا مح ل نم ناف مدقت اميف هلثم قبس دقل
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 ماهكلا مضقلا ةوبن وبنيو دحو دق هل نمل تبجع

 3 عطقي ال يذلل : ماهكلاو ، عفري : وبنيو ، للفملا فيسلا : مضقلا

 . اذه لجر يأف مهلاعفا لعفي ال مث لاجرلا دقو لصنلا دح هل نم نا : هانعم

 مانس الب يطملا رذي الف يلاعملا ىا يرطلا دْجَي نمو
 ىتح اهيلا بلطلا دجي الف يلاعملا ىلا قيرطلا دجي نم نا : لوالا لثم

 . قيرطلا كلذ ىلا ريسلا ةوق نم ةمنسا الب هلبإ نوكت

 ماقملا ىلع نيرداقلا صقتك ائيش سانلا بويع يف زا لو

 اذهف لمكي ملف لضفلا يف الماك نوكي نا ردق نمم غلبا بيع ال : هانعم
 . صقاىلا نم هل مزلا بيعلاف هكرت مث كلذ ىلع ردق اذا هل رذع ال
 ماظعلا بركلا يف كاقلا اذإ رش قدصلاو اهدعو قدصيو

 هنال رش قدصلا اذه لثمو تقولا نع فلتخت ال هدواعت ىمحلا : ينعي

 . هديعو ف قدصيف تقو ف ةبوقعب رابج كدعوتي نا لثمك عفني الو رضي

 مامحلا .ىلا مامحلا نم تملس نكلو ىقبأ امف ملسا نإو

 هيفاويسف ضرملا نم ملس ناف توملا نم هل دب ال ناسنالا نا : هانعم

 . . ببس الب وا توملل. رخا ضرم
 ماجرلا تحت ىرك لمات الو داقر وا داهس نم عقت

 : رعاشلا لاق اك روبقلا : ماجرلا

 نيملا ىلع لوطي دق كمونف لامشلا ىلع داقرلاب عتمت

 مانملاو كهابتنا ىنعم ىوس ىعم نيلاحلا ثلاثل ناف

 . مونلاو ةظقيلا ريغ هناف توملا نيلاحلا ثلاثب ديري : هانعم

 مولأ نق َءىسملا ملأ ملو ميئل نم ةءاسالا تتا اذا

 . موهفم
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 : لبق بيطلا وبا لاق اكو (ممهلا نم تايانج سوفنلا ىلع) : رخآلا لاق اك
 ممللاو رذعلا َضيب دوست الو انهجوا ضيب انم سمنلا دوست

 مكح ىلا ايندلا نم انمكتحا ول ةدحاو مكحلا يف املاح نأكو
 ماسجألا اهدارم يف تبعت ارابك سوفنلا تناك ك انإو

 رذعلاو رعشلا ريغت الو اهريغتف هوجولا حولت سمنلا نا بجعلا : :

 مكاح مكح ولو لكلا دوست نا بسانملاو ئ هّمل همل (عمجر) ممللاو ئ , (عمج)

 . كلذب ىضق يذلا وه مكحلا مكاحلا نكلو اذهب مكحل ضرالا لها نم
 يل لئاوق يمالقاو ثعجر ىتح م ملبقور ملقلل دجملا سيل فيسلل دجما

 اهعم نال ةبيهلل دجملا امناو عمسي ال دشرأو لاق ناو ملاعلا نا : ينعي

 : مامت وبا لاق اك فيسلا
 بعللاو دحلا نيب دحلا هدح ف بتكلا نم ءابنأ قدصا فيسلا

 ةيعاد ناك ذا (ب هللا لوسرل شيرق ةلماعم نم كلذ ىلع لدأ الو

 ةكم لخد املف متشيو برضيو روزجلا الس هرهظ ىلع ىقلي ناك مالسالل
 . حجساف تكلم ميرك خا نباو ميرك خا : : اولاق ًاحتاف

 مهفلا ةلق ينادف تلفغ ناف هب باتكلا دعب ادبأ انب بتكا

 . فيسلل مداخ امئاد ملقلاو لوالا تيبلا يف مالقالا تلاق امل ريسفت
 مدخلاك فايسألل نحن امنإف هب ترشا ام يناودو ينتعمسا

 لمعا الاو هب ترشا يذلا ىأرلا يف ءاودلا نا : هانعم مالقالل ريمضلا
 : هلوقب ىأرلا اذه ديا مث يبغ انا امناف هب

 مّلب له نع لاؤس لك باجا 3 هتجاح يدنهلا ىوسب ىضتقا نم
 لاق كتجاح تيضق له لثئُس اذا فيسلا لمعتسي مل نم نا : هانعم

 . اهضقا مل ادبأ

 محر يوذ اوناك ناو لاجرلا نيب ةعطاق فاصنالا ةلق لزت ملو
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 : رعاشلا لاق اك

 لقعي ناك نا نارجهلا فرط ىلع هتدجو كاخا فصنت مل تنأ اذإ
 ملخحخلاك نيعلا تاظقي امناف هرظنم قش ام رصب ىلع نه

 توملا دنع هاقليس ام كرصب ىلع نوهف مونلا يف ملحلاك ةايحلا نا : هانعم

 : مامت وبا لاق اك

 مالحا مهنأكو اهأكف اهلهاو نونسلا كلت تضقنا م
 . مالآو ماقس اهؤاذغو مالحأ مايألا رورك : مكح لاق اكو

 مخرلاو نابرغلا ىلا يرجلا ىوكش هتمنضتف قلخ لإ قتشت الو

 اتماش نوكي هيلا وكشت نم كلعلف قلخلا ىلا كبيصي ام يكتشت ال : هانعم

 . حورجلا رقن امهتياوه ةمحرلاو بارغلا ناف مخرلاو نابرغلا ىلا حيرجلا ىوكشك
 مستبم رغث مهنم كرغي الو هرتست سانلل رذح ىلع نكو

 ناويحلا : مكح لاق اك ودعلا ماستباب رتغت الو هلبق تيبلل ديؤم : هانعم

 لوقيس قيدصلاف . ضعب ىلا ضعب ىوكش ةسايسلا نم سيلو بلعثك هلك
 قيدصلا نم لكو 0 كب تمشيس دساخحلاو ! قحتسي ال ناكف { نيكسم

 . كعفني ال دساحلاو

 مسقلاو رابخالا يف قدصلا زوعاو ةدع يف هاقلت امف ءافولا ضاغ

 . سانلا ىلا نوكرلا نم ريذحت

 مرهلا ىلع هانيتاو مهرسف هتبيبيش يف هونب نامزلا قأ

 . هرُسي ام دجي مل اذا هب يفتكي الو هنامز مذي دحاو لكو
 انمأ ىتفلا هآر ام الإ نمألا الو = ىتفلا هفوخت ام الا فوخلا امو

 : لبعد لاق اك

 حبقمف هتحبق امو اهيدل نسحف هتنسح ام سفنلا يه

 يننانلا لحملا يهو لوا وه ناصعجنلا ةعاجشلا لبق يأرلا
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 . ريبدت الب ةعاجش نكمت الف ةعاجشلا ربدي يذلا وه _.۔ءا ن" : هانعم

 ناكم لك ءايلعلا نم تفلب ةرم سفنل اعمتجا ام اذإف

 . ىوتسا اف ةرم وذ ىلاعت هلوق نمو هيوقلا يه : ةرملا

 نارقألا نعاطت لبق يأرلاب هنارقا ىتفلا ,7 امبرلو

 . موهفم
 ناسنالا نم فرش لا ىدا مفغيض ىندا ناكل لوقعلا الول

 . ناويح ىندأ هاواسل ناسنالا يف لقعلا الول : هانعم (دسالا) مغيضلا

 نارملا يلاوع ةامكلا يديا تربدو سوفنلا تلضافت املو

 ١ انقلا : نارملاو { ناعجشلا : ةامكلا

 ال هناف لوقعلا لضافتت امناو موحلو عاضبا داسجالا : نومأملا لاق اك

 . محل نم بيطا محل
 ناوخالا نع هتجهم هتلغش رنات ةجهم نلغش حامرلا اذاو

 نا ىلوأ باب نمف هسفنب ناسنالا لغتشا اذا : هانعم ، سفنلا : ةجهلملا
 . ىنعمب نع اولعجف رهاظلا هانعم اوبلق تيبلا اذه حارشو ث هتاوخا نع لغتشي

 اذه اولاقو ىوهلاب يأ ه&ىوهلا نع قطني امول ىلاعت هلوقك احيدم راصف ءابلا
 نكي مل ولو برعلا ناسل يف هملع عاستاو يبنتملا ةحاصف ىلع لدي تيبلا

 . هافكل تيبلا اذه الا هل

 نابج لك فكب نابجلا لنم هدح ةءارج ىلع ماسحلا ىقلت
 . ناعجشلا يديا يف نكت مل اذا ائيش ينغت ال فويسلا نا : هانعم

 انلعأ ام قشاع ىوكش ذلأو انسل الإ مالكلا عنم ام بحلا
 ىلع ردقي ملف مالكلا نم بحملا ناسل عنمي نا هتياغ بحلا نا : هانعم

 . انلع ناك ام كلذ نم ىوكش ذلاو بوبحملا ىأر اذا هبلق يف ام فصو

 ةليضب يتف كيلع ريشملا ةناو مهلبقور انزلا دالوأب نحتمم رحلاو
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 : هصفح يبأ نبا ناورم لاق اك
 ريصقتلا ووذ هدسحي لضفلا وذ 3 لزي ملو مائللا دسحا يفرض ام

 .(علوم لضفلا ىذب هنيد يف صقنلا وذ) : مامت وبا لاق اكو

 . هيفاقلا لجال انز دالوأ ءاهفسلا ىمسو

 : ىنعملا اذه يف هرهوج يف نيدلا رون انخيش لاقو
 هيقفلا ىلع اعطنت ىدبا هيفس ىلع اقشلا بلغ ذنا

 ىتتقملا سئب ءارعشلا ةوادعون مبب ةعقاو ءاهفسلا دئاكمو

 مهيلا دوعيس لب مهعفني اريبدت مهسفنأل نوربدي ال ءاهفسلا نا : ينعي

 . يحمني ال اريثأت نورثؤي مهنال مهتوادعل ضرعتلا يغبني ال ءارعشلاو هرض

 انفيض ةمادنلا نم رجي فيض هناف ميئللا ةنراقم تفعل

 حيبقلا الا اهنم ينجي ل ال اهناف هدومحم ريغ مائللا ةنراقمو يليفطلا : نفيضلا

 ءوسلا سيلج ] ( ) هنع ثيدحلا لصالاو 21 سيلجلا هحلصي رملاو

 .. خلا ريكلا بحاصك

 نطفلا نم مهالخا مهلا نم اولخي نمزلا ز ضارغا سانلا لضافا

 : عبصإلا وذ لاق اكو رفسلا اذه يف هقباس تايبا يف مدقت تيبلا اذه ىنعم

 ريصب نيحلاصلاب فئاط هل انسادف نامزلا بير انب فاطأ

 نسر ىلإ سأر الب رامحلا رقف بدأ ىلإ لقع الب لوهجلا رقف
 . رامحلا سأر ىلع لعجي لبحلا : نسرلا
 نمف الوا لقعلا ىلا هتجاح امناو بدا ىلا جاتحي ال لهاجلا نا : هانعم

 نم وهو نسرلا ىلا هتجاح امف هل سأر ال رامحلاك هل بدا ال هل لقع ال

 . لوقعملا لبق لثملاو سوسحملا لبق سحلا : مكح لوق
 نفكلا ةدوج انيفد قوري لهو هتزب نسح اميضق نبجعي ال

 . نسحلا سابللا : ةزبلاو ث ليلذلا مولظملا : مضمل
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 لاق اك هنفك۔هبجعي ال نيفدلا لثم هبوث نسحب ليلذلا بجعي ال : هانعم
 . هلضفو هلعف نسح ىلع هب لدتسي امم ناسنالا نم رهاظلا لامج سيل : مكح

 يطو يفو يلها يف تنك اذكهو مهلبقور اناك افيح بيرغ سيفنلا نا
 نال ناك انياو بيرغ هدلب يف ميركلا زيزعلا نا : هانعم { زيزعلا : سيفنلا

 . نوليلق هلاثما

 ندبلا كحور هيف بحص ماد ام ثرتكم ريغ الا كرهد قلت ال

 اهيف ءاقب ال بئاصملا مايا نا اك اهيف فوخ ال ةايحلا مايا : مكح لاق اك

 . (لا .. قلخ ىلا كشت الو) : هلوق هبشي وه : تلق

 نرلا تئافلا كيلع دري الو هب تررس ام رورس مودي امف

 عيضي يضاملا ىلع فسالاو حرتلا الو حرفلا ميدت ال مايالا : مكح لاق اك

 . ريغ ال لقعلا

 نفسلا يهتشت ال امب حايرلا يرحت هكردي أرملا ىنمتي ام لك ام

 . موهفم

 انانع ام هنأش نم مهانعو انامزلا اذ انلبق سانلا بحص
 انايحا مهضعب رس ناو هنم مهلك ةصخغب اولوتو

 اناسحالا ر > نكل و هيلايل عيصل ١ نسحت امبر

 اناعا نم هناعا ىتح رهذلا بييرب انيف ضري ل اناكو

 هعابط ناو نامزلا يف ليقام نسحا هلبق يذلاو تيبلا اذه : حراشلا لاق
 لاقو 0 ائيش لعفي ال نامزلا امناو ءاضقلا ىلا بوسنم نامزلا لعفو © رشلا

 ساون وبا اهفصو ام لم تفرع امل اهسفن ايندلا تفصو ول ءالقعلا ضعب

 : لاق ذإ

 قيدص بايث يف ودع نع هل تفشكت بيبل ايندلا نحتما اذإ

 قيرع نيكلاملا يف بسن وذو 3 كلاه نباو كلاه الإ سانلا امو
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 انانس ةانقلا يف أرملا بكر ةانق نامزلا تبنا املك
 حلصت ءىش يأل رعشي الو عبطلاب اهتبني امنا ةانق تبنا اذا نامزلا :

 يذلا حرلا جز نانسلاو سوفنلا كالهإ ىلا الصوت ةانقلا ذاختا مدا ونب .ىلك

 . هب نعطي
 ىنافتن ناو هيف ىداعتن نأ نم رغصا سوفنلا دارمو

 اودساحت الو اوضغابت الو اوربادت ال» (ْيَع) يبنلا نع ثيدحلا نم هذخا
 بلط يف سوفنلا .ءانفا مزحلا سيل : مكح لاق اك «اناوخا هللا دابع اونوكو
 . يولعلا ملاعلا كرد يف لب تاوهشلا

 اناوملا يقالي الو رتاحلاك ايانملا يقالي ىتفلا نا ريغ
 هيندلا ىقلي الو ةينملا ءاقل راتخي رحلا نا : هانعم & تاسبعم : تاحلاك

 هب دهشتسا الا ءوس هلاني ادحا ىرت الف ةنسلالا ىلع تيبلا اذه فخا امو
 . (ح راشلا) هرد هللف

 اناعجشلا انلضا انددعل ىحل ىقبت ةايحلا نا ولو
 انابج تومت نا زجعلا نمف دب توملا نم نكي م اذاو

 . موهفم

 اناك وه اذا اهيف لهس رسفنالا يف بعصلا نم نكي ملام لك
 : لوالا لاق اك ناه عقو اذاف عقي ىتح بعصتسي ءىشلا نا : هانعم

 عقوتي ام لح امم حرباو هباقترآ الإ هوركملا ام كرمعل

 هليبسل ىضم ناسنا كي ناف (هلبقور ناويحلا ةياغ ايانملا ناف
 ةياغو اهيلا يهتني ةياغ ايندلا يف ءيش لكلو ح ور هيف ناك ام لك : ناويحلا

 . توملا ناويحلا اذه

 ناعم ريغو روصنم ريغ ىلع هفافتلا زينكلا شيجلا عفني لهو
 تبلغ ةليلق ةئف نم مكل رصنلا مدع عم ينغت ال شويجلا ةرثك نا : هانعم

٦٦



 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عم هتؤم شيج ىلا رظناو هئهللا نذأب ةريثك ةمف
 . اذكهو نيكرشملا لباقم يف نوملسملا ناك مكو ردب ةعقوم رظناو

 اهاب اَهب ناز ريما ريغ يف ةرامالا كنرغت ال
 هل نكت مل و هريغ اهايا هاطعا وا هسفنل ةرامالا عنطصا نم نا : هانعم

 . رتعتيس هناف هب رتغت الف ةراما ةقباس

 اينامأ نكي نا ايانملا بسحو ايفاش توملا ىرت نا ءاد كب ىفك

 ىرت نا ناكمب ةدشلا نم اهنا ءافش توملا كتيؤر ءاد كافك : هانعم
 تراص اذا ةينملا ناو ءاوذ آلا ىصقأ توملا هؤافش ءاد ناو توملا يف ءافشلا
 ءاملعلا دحا ىلع ضبق تيغاوطلا دحا نا ىكحيو .. ةيلبلا ةياغ ىهف ةينمأ

 لاق خيش اي انل عدا هل لاقف هب مكهتيل راسو نجسلا يف هيلع قيضو هنجسف
 ىنمتت ىتح تومت ال نا هللا لأسأف كسفنب ءاعدلا تبلط دقو اما خيشلا
 هناو هدجي الف توملا اهعم ىنمتي ةلع هتباصأ توغاطلا كلذ نا ىئكُح ! توملا
 . ةيفاعلا هللا لاسن مولظملا ةوعد اوقتاو . بارتلا يف غرمت اذا ةحارلا ضعب دجي

 ايراوض نوكت ىتح ىقن الو ىوّطلا نم ءايلا دسالا عفني امف
 اعوج توميسف هقزر هسفنل بستكي نا ىحتسا اذا .دسألا نا : هانعم

 . . فاخاو ىرض اذا الا ىشخي الو

 ايقاب لاملا الو ابوسكم دمحلا الف ىذالا نم اصالخ قزري مل دوجلا اذا

 قافنالاو لاملا بهذ هيلع قدصتملا ىلع نمو ناسنالا قدصت اذا : هانعم

 اولطبئ ال ىلاعت هلوق نم ذوخأم اذهو ءىش ىلع قبي ملف دمحلاب نملا بهذو
 ناك مذلا نم لاعفالا درجتت مل اذا : مكح لاق اك ههىذالاو نملاب مكتاقدص

 ىلا تأسأو ، ناسحالا لك تنسحأ ول مكح لوق نمو ةءاسا ناسحالا
 . ائيسم تنكل ةجاجد

 ايخاست مأ ىتا ام ءاخس ناكا ىتفلا ىلع لدت قالخا سفنللو

٦٧١



 ٠. موهفم

 ايكاب بلقلا عجوم يبيش ثقرافل ابيعلا ىلا ثعجر ول افولا ثقلحن

 دحأ ىنمتي نا لقعي ال هنال اميظع ناكل اذه حص ولف هفلالا يف ةياغ

 . هيلع يكبي وأ بيشلا

 هريغ ةراوت روفاك دصاوق «مهبقرر ايفاوسلا لقتسا رحبلا دصق نمو
 . ريغصلا رهنلا : ةيقاسلا
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 ةمتا_ا

 (يبنتملا نيسحلا نب دمحا بيطلا يبا) ناويد نم هعمج انعطتسا ام لمك

 تم رع تنكو .. اهيلع عالطالا ليهستلو ءابدالا اهب عفتنيل مكحلا نم

 ىتح ءىشب لغتشا نيح لك نكلو ث ةنس نيرشع يلاوح نم كلذ ىلع

 هلئاسر نم ريثك يف بيطلا يبا نع هداهشتسا رثكا يليلخلا هللادبع نب دمحم
 وأ ، نافلخ نب ديعس ةمالعلا هدج نا لاقيو 0 هانكردا اذهو هتاباطخو

 ناويدل مزالم امهدحا هرصع يف يشاطبلا دمحم نب ناطلس همالعلا خيشلا

 . ءالعلا ييا ناويدل مزالم رخالاو يبنتملا

 ناك هنا «دهتجملا ةيادب» باتك بحاص دشر نبا ةمجرت ىيف تيأرو

 . يبنتملا ناويد ظفحي

 .. قفوملا هللاو

 هلوسر ىلع ملسو هتلا ىلصو
 ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس

 ه ٩ ٠ ٤ ١ ناضمر
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 : هاندأ وه ام ىلع ىوتحي ريغصلا رفسلا اذه

 بيطلا يا مكح نم تيب ٤٣٢

 ةيبرعلا دهاوشلا نم اتيب ٢٥ ١

 ةينارق ةيا ١٣

 يوبن ثيدح ١٥
 ءامكحلا نع ةروثأم ةمكح ٣٧

 برعلا نع ةروثأم ةلثمأ
 نيينامعلا نع ةروثأم ةلثمأ

 قيفوتلا يلو هللاو

 عاديإلا مقر
٩٠/٥٢٣




