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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع الإ ناودع الو { ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلا هلل دمحلا

 . ميوقلا عرشلا بحاص هللا الإ هلإ ال نا دهشنو . نيملاظلا

 . نيدتهملا ةادهلا ةودق نيمأل يمألا هلوسر ىلع ملسنو يلصنو

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخو 3 ةمألا ةوفصو

 { دعبو

 نم ( لمألا غولب حرش يف لمعلا ةصالخ ) باتك وه اذهف
 ملاس نب سيمخ نب نادمح فسوي يبأ ةمالعلا خيشلا فيلأت

 مظن ۔ اربخ هللا هازج ۔ فلؤملا هب مدخرصتحم حرش وهو { يفسويلا
 يضر ۔ يملاسلا نيدلارون ققحملا ةمالعلا انخيشل ( لمألا غولب )

 لعج يفسويلا خيشلا ناف فلؤملا ةمدقم نم مهفي ايكو هنع هنلا

 هتيجهنم ي هيلإ ايس اليلدو { هيملع دمتعا الصأ مظنلا اذه

 نيبو هنيب ةنراقم ةيأ دقع هفده نكي مل اذه هلمعب هناو ؤ فيلأتلل

 . يملاسلا نيدلارون خيشلا ذبهجلا ةماهفلاو . ققحملا ةمالعلا

 امنإ ءانتعالا اذه نا هتمدقم نم مهفي ايك فلؤملا لابب رطخ نكلو

 هدوقي ةراتو ، هثحابي اروط ، تارم مانملا ي هايإ هايؤر ةرمث وه

 . اذه همظن ةمدخ ىلع هكرح امب ، هاصعب اكسمم

_۔ ٧ -



 كلذو فيلأتلل رشابملا ببسلا ىلإ يفسويلا خبشلا ريشي يك
 . هيناعم نيقلت ىلإ هاعد { يليلخلا يلع نب هللادبع ليلجلا خيشلا نا

 يعاود ربكأ نم كلذ ىأر ثيح . هينابم نم هل هتربع ام صيخلتو

 ناكو ، هتضهغل اداعسإو 3 هتبغرل افاعسإ كلذل ابيجم ردابف { ريخلا

 ةمالعلا فيلأت نم ( لمجلاو تادرفملا يف لمألا غولب حرش

 ارخؤم ردص يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم يأ ققحملا

 حرش يف لمعلا ةصالخ ر يتأيو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نع
 ملاس نب سيمخ نب نادمح فسوي يبأ ةمالعلل ( لسألا غولب

 ةغللا مولع يف ةيساملا ةلسلسلا هذه نم ةيلاتلا ةقلحلا يفسويلا

 . ةيبرعلا

 ضرألا قراشم يف نيملستلا هب عفني نا لأسن هللو

 . اهبراغمو

 دد م

 ىبيلصلا ىلع دمحم

.ه ١٠٦ ةيناثلا ىدامج نم نورشعلاو نماثلا



 جلزت ١ هنلا ج

 العم اذإو ٠لمعلاذصالخانلرتيمي ىزل اهتددمجحملا

 حرشو هرجلا ريصنتل اهبانارهام هلماثزنولن نس
 ٣ ههنزاببل انا»رمم نم بولطملا لرصجانرودص

 > . نلاعلاتامهج حاضبزنمبرتم !لسنب

 دشنو ء رامسا ديزمملضفنترلا انيو ءءداشرا
 زحت ةداهشل درشا :هدجم هنلا انهآ اال نا

 شارتعإلف انثنسانم فن رانو هديحجزللا ذلمحجوس
 ازتيس حاجنو لمرو لصنو ۔دىرلاو

 هردإ .كربريت ه برعلار ايح مصالخ نم ه نتنلا
 ا هرحور) [لعو 6 57

 تزكر ( ءاولسبفارل ا٠ 9 ةالخللمر اب

 لك معلا مارضو ارحتوا ه نابالل انراجدلداضلا»احع
 ارم دعبام لكشك لجننمإورتفو ٠ لجب

 س

باتكلا ةطوطخم نم ( ٢ ) مقر ةحفصلا



 اننإل لمان ولب رر مظن هب تمجرضنحم ج
 ل ثلعحدتو هنع لان نرلإرزي ةمالعلا

 هننأ !انو ٠هيلاوهسااليلدو هيلعدتعا الصأ كلد .

 هنارعءاعبلا قرا 7 هن ارابمدكدب تااهآ

 ٭ اي !ى ايؤر 7 ء انّتعالا اذنهن ايلابيرطخرمجو

 تيز ةراتو هثحابرنارزلوطن تارمملا
 همالغن ةمرمإلكزكرح امرك ؛اصعباكم ٢7

 هتاين يرظجازاعلفد هماتمو راش نعار تحت نزكناو

 ىرقل)ببلان و هنرلل |مولعلاتاضوبتزم ةل .

 لزاع>ىي 61 زوا احلانا دكلا

 دك>:نيازف هايم نهل رشبم هاسنت
 اناعساركذلا هلايب ثداقرنلاقاودربك انم
 ل نلللوانابإوهدناننو ةنصل اداعسإو هتبغرل
 نمورنلإنههتج كلذ !لتعم ل )وناملالرصح

 هنتسرمنو هعانضلاب لعجف ةعاطلا |نلقعمحإع

 كلزؤ ةيتلاو.علملثاشوتب يشل لملاقصولخو
 كركذاو بال يتب هتذانثزثلا بلط هلك

باتكل ١ ةطوطخن نم(٣ ( مقر ةحفيلا



 صرلأ هلإو تلز ؤ ة دراولا ثداحلا

 لنكارظنشلصتام )انلا =

 لبيرلل خاخمنرلع يلال السلا او ةالصلا 4

 زطصملاتبلتآدبام قفونبودبحتودلاوء
 ساملعارةمارنكلرمجانلاعتسالع نري

 امريناهنلطركلتلضنل اليلجرسيللرموعدب
 هلمجملارمملظن تاصتامحظننعشيصسصتام عولو تبوجر

 يلصي ألاعت,لاسإر مالسلاو :الملاو كلزدعبو

 ةَسكملطسنلاءايهتامكألمالسلاو مظعلاوالسئإلاسيو
 ىلكاكللابونلاتاديدشتلابلصانإ_رلاتهضل
 انيبي تاخزشورجالصخميموجتمظعت
 ركؤوةاصلانالت تشوراسورمماهرلمرديلعلبال سس

 ىقلمىملوزلالم هبءاجامرخفونمو هبحصوملآالسلا

 نيلسرملاو ء يبنل عيكزدبحتورلا العو رايبل الص

 لكفامتخال انه دازلا ناسحايملنيعباتلاو
 زلانلإءاتنخيرسصحتملبنمذووغاغيزاركننصحا
 رلا اضغاخنا انناوخالو انلهلد اعح 3 الملاكوهدوصتممامملع

 زاتأو

باتكلا ةطوطغغ نم ( ١١٥ ) مقر ةحفصلا



 هتاملوبتبانيلعرموانتاوفهزتسوانتالزفغراننازتملاكاو
 "زمجادتازغملطامملعةلمتشملاةنوجأل |لهجرشنمانل
 امب عفنينأوريركلادهجلةصلاخاهملعج نإل اعندلأستو
 كؤيلالولايمنبالموتنملخفإ توات اوماعلاةبلطميمج
 امكمهتدتدلاعويلهدبلفغو ملس بلتبسمليلال
 ىريلامللر هدورو ىبراتؤلہهجازارنصيا
 ماحم ن ابل هبحتررلاملعمرمتاتربيلعرلاراسو
 تىتدامزننالءاميزالا ةليلؤزوجرلا هري مدبرس
 ديشنلاو ةئاتالترنيعبستكز حاس رابعش يسحم

 اليب زيرنرمسيرتعوتتمكوبدشيفر زنل نو
 هيوبنلاة لإ( ب٧دنسنزت

 خةاكاوةالصلالضااهحاملع ر

.. .       
   

  

   

 ' ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا يهو . باتكلا ةطوطخم نم ( ١١٦ ) مقر ةحفصلا

۔ _ ١٢



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فلؤملا ةمدقم

 لمألا غولب نم انيلع ضافأو لمعلا ةصالخ انل رسي يذلا هلل دمحلا

 نم بولطملا لوصحب انرودص حرشو لمجلا ليصفت ىلا هب اناده ام

 هدمحن . . يناعملا تايهبم حاضيا نم بوغرملا لينب انزفف ينابملا تادرفم

 هدحو هللا الا هلا ال نا دهشنو هداعسا ديزم هلضف نم هلأسنو هداشرا ىلع

 فانئتسا نم فناتو ديحوتلا ةلمج خوسر نع برعت ةداهش هل كيرش ال

 انديس ملكلا عماوج يتوأ نم ىلع ملسنو يلصنو ، ديدحتلاو ضارتعالا

 3 بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم ، برعلا رايخ ةصالخ نم ، بختنملا
 نم ىلع رصنلا ءاول نيعفارلا ، قالخالا مراكمب نيفصتملا هبحصو هلا ىلعو

 © لمجم لك ملعلا نم اوحضوأ . قالخلا انبر نيدل دانعلا دايع بصن

 . . دعب امأ لكشم لك هلمجم نم اورسفو

 ةمالعلا انخيشل « لمالا غولب » مظن هب تمدخ رصتخم حرش اذهف

 . هيلع دمتعأ الصأ كلذ يف يل هتلعج دقو هنع هللا ىضر يملاسلا نيدلا رون

 ءاس ىلإ يقرلا يل ىنأو هتارابم كلذب تدرأ ام ينا هللاتو . هيلإ ومسأ اليلدو
 مانملا ي هايإ يايؤر ةرمث وه ءانتعالا اذه نأ يلابب رطخ نكلو . هنافرع

 ينكرح امم كلذو هاصعب اكسمم هدوقأ ينارأ ةراتو هثحابأ ينارأ اروطف ، تارم

 نم ىظحأ يلعلف هماقم واش نع ارصقم مث تنك نإو هماظن ةمدخ ىلع

 . ةيندّللا مولعلا تاضويف نم ةينمألاب هتاكرب

۔ ١٣ ۔



 يلع نب هللادبع ليلجلا خيشلا نا كلذ ىلا ىوقملا ببسلا ناكو

 كلذ تيأرف هينابم نم هل هتربع ام صيخلتو هيناعم نيقلت ىلا يناعد ىليلخلا

 تضهغل اداعسإوهتبغرل افاعسا كلذ ىلا هل ابيجم تردابف ريخلا يعاود ربكأ نم

 نم هقح يف كلذ نا ادقتعم لومأملا لوصح ىلا نيملسلملاو اناياو هللا هقفو

 لمعلا ةصالخ » هتيمسو ةعانصلاب يلهجو ةعاضبلا ةلق نم لع ضورفملا

 نسحو ىلاعت هللا نم برقلا بلط هلك كلذ ي ةينلاو « لمألا غولب حرش يف

 هنم ايجار باجعالاو ءايرلا نم اصلاخ هريغو اذه يلمع نوكي ناو باوثلا

 ناو لمعلا حالصاو للخلا رتس هللا يف خأ لك نمو لوبقلا نسح ىلاعت

 تلكوت هيلع هللاب الا يقيفوت امو نايسنلاو وهسلا ناسنالا ةرطف نا لفغي ال

 . عورشلا ناوا اذهو اماتخو اءدب ليكولا معنو يبسح وهو بينا هيلاو

۔ _ ١٤



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الوزن ال اسر زيزعلا هللا باتكب ءادتقا ةلمسبلاب فنصملا أدتبا لوقأ

 هيف أدبي ال » ةياور ينو « حتتفي ال لاب يذ رمأ لك » ةلي هنع ءاج ايب المعو

 اهولخو ةكربلا عطق ىلع ةلاد تاياور « عطقأ وأ مزجأ وأ رتبأ وهف هللا مساب

 3 ىنعم متي ال وهف اعرش هب متهي نأش يذ لك نم ةلمسبلا هنم تدرج امم

 . ابيكرت يأ اسح مت نإو 5 ةكربلا نم هناصقن ثيح نم يأ

 ىلع اماو ، بارعالا نم اهل لحم ال ةيئادتبا ةلمسبلا ةلمج نا ملعاو

 وهو ليقو هب قلعتي قلعتم ال دئاز فرح وه ليق مسال راجلا ءابلاف ليصفتلا
 ةاحنلا بهذم وه اك هيلع مدقتمب ةقلعتم ( له ) و يلصأ فرح هنأ حصألا

 دنع وه ايك هنع رخؤم وأ رسكلاب قلعتملل لومعم حتفلاب هب قلعتملا نأل
 هريدقتو نيلوقلا الك ىلع فوذحم وهو نالوق رصحلاو مامتهالا ةدارال نينايبلا

 . مظنا وأ فلؤأ وأ ءعىدتبا

 يف ىنعم ىلع تلد ةملك احالطصاو ىمسم ىلع لد ام ةغل مسالاو
 تاذلا ىلع ملع وهو ةلالجلا ظفلو فاضم وهو اعضو نامزب نرتقت ملو اهسفن

 ميحرلا نمحرلاو نايبلل هيلإ فاضم دماحملا عيمجل قحتسملا دوجولا بجاولا

 ةلالجلا مسال ةيعبتلاب نارورج ايهف دابعلا ىلإ معنملا ىنعمب ايهنأل لعف اتفص

 ةلمسبلا يف مالكلاو ابارعإ ةيبرعلا تاعانصلا هوجو ايهيف تزاج نإو اعرش

 لصاح وهو كربتلا دصقل زاجيالا اندوصقم امنإف هفاضم نم بلطيلف طيسب
 . ملعأ هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ

۔ _ ١٥





 هللا همحر فنصملا لاق

 لمألا فرشأ لانأ هب ادمح لمجلا لصفم هل دمحلا !

 ةلمسبلاك ةلدمحلاب ءادتبالا يف تدرو دق هنا ملعإ : حرشلا

 لاب يذ رمأ لك ) : ةلي لاق دقف اهب ءادتبالا ىلع ثحلا ىلع ةلاد ثيداحأ

 دمحب ةياور يفو ( ثيدحلا ) ( رتبأ وهف لع ةالصلاو هلل دمحلاب هيف أدبي ال

 ءادتبالا نأ ىلع لمحي نكلو ةريره يبأ نع يواهزلا هاور ثيدحلاو هللا

 ةلمج نا ملعاو ضراعت الف يناضإ ةلدمحلا يفو يقيقح ةلمسبلا يف دراولا

 . بارعالا نم اهل لحم الف حجرألا ىلع اضيأ ةيئادتبا ةلدمحلا

 معنملل ميظعتلا ليبس ىلع يرايتخالا ليمجلاب ءانثلا هانعم دمحلاو

 نم عقو ولو { همعن ةلباقم يف الإ ةقيقحلا ىلع نوكي الو 3 هيلع معنملا نم

 ركشلل هايإ هقيفوت اهنمو ميركلا ىلوملا نم ةمعن هتانكسو دبعلا تاكرح
 . هه اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو

 ةلخادلا ماللاك تالامتحا ةيدهع وأ ةيسنج وأ ةيقارغتسا هيف (لأ) و

 ؟ كلملل وأ صاتصخالل وأ قاقحتسالل ىه له 3 ةلالجلا ظفل ىلع

 نم درف لكل لماشلا يدارفالا وأ يسنجلا وأ دوهعملا ءانثلا نا هانعمو حجرو

 هاوس هكلمي الوأ هب صتخي ال وأ ةقيقحلا ىلع هقحتسي ال هئازجأو هدارفأ
 مركلاو لضفلا لك هنمو معنلا يلو وهف العو لج هل الا يغبني الو ىلاعت

 . ءانث لك هجوتي هيلاو

۔ ١٧ ۔-



 يف يأ ماللا لعج نم عنمي امناو هللا همحر نيدلا رون انخيش لاق

 ميدقلا نوك وه اينا دهعلل دمحلا يف (لأ) لعج عم كلملل ةلالجلا ظفل

 . ىهتنا هللا الا ميدق ال هنا تفرع دقو كلمي ال

 بيكرتلا اهب دارملاو ةلمح عمج يهو اهنيبم يأ (لمجلا لصفم هلوقو

 اهعمج امناو { هنايب يتأيس ام ىلع لعافو لعف وأ ربخو أدتبم نم يدانسالا

 . ةدحاو ةروص يهف الاو ، اهماسقنا رابتعاب

 وأ هدمحأ هريدقت فوذحم لعفب بصتنا قلطم لوعفم 3 ( ادمح ) و

 همدقو ( ارخؤم لانأ ) : هلوقب قلعتم دمحلاب يأ ( هب ) هلوقو { هلل دمحلاب

 متركش نئل » : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هريغب ال يأ رصحلاو مايتهالل هيلع
 ىلاعت هللا همحر هنأكف ، ركشلا توبثب ةديقم معنلا ةدايز نإف ه مكنديزأل

 هل لصحيل هررك هنإف © دمحلا راركت ةطساوب ىلاعت هنم برقلا ةدايز بلط

 . داعيملا فلخي ال ىلاعت هنإف هب دوعوملا لضفلا

 3 هعفرأو هلضفأ يأ لمألا ( فرشأ ) و ؛ غلبأ يأ ( لانأ ) و

 ةقالعل لسرم زاجم وهف وجرملا يأ لومأملا انه هب دارملاو ءاجرلا © لمألاو

 ىلإ ةفصلا ةفاضإ باب يف ( لمألا ) ىلإ ( فرشأ ) ةفاضإو ؛ موزللا

 ادمح يأ دمحل تعن هرخآ ىلإ ( لانأ ) ةلمجو عيفرلا لومأملا ىلإ اهفوصوم

 مركلاو لضفلا يلو نم الإ لصحي ال يذلا بولطملا كاردإ ىلإ اغلبم

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو العو لج

 دمحم ىفطصملا يبنلا ىلع يدبالا مالسلاو ةالصلا مث

 يظفللا يرابخالا يأ يركذلا بيترتلل ةلمعتسم انه (مث) نا ملعا

 هتنيرقو © ةيمزاللا هتقالع السرم ازاجم هل تعضو ام ريغ ى اهل لامعتسا وهف

 هللا همحر مظانلا ىتا امناو © يخارتلا ىنعم يف هلايعتسا ةدارا مدع

۔ -_ ١٨



 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : هلوقل ىلاعت هرمال الاثتما مالسلاب ةنورقم ةالصلاب

 . هبانج يف تصتخاو هتمحر هدابعل هنم ةالصلاو ه اميلست اوملسو هيلع اولص
 اهنرق ثيح اميسالو 3 هل هنم ميظعتلاب ةنورقم ملسو هيلع هللا ىلص

 هدابع نيب نم اهب ىلاعت هللا هصخ يتلا ةكرابملا ةيحتلا وهو 3 ميلستلاب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هل ىلاعت هنم كلذف { نيمألا حورلا ناسل ىلع نينمؤملا

 نا ملعاو { اقلطم قلخلا لضفا وهف مهيلع هفرش نيبيل هدابع هب رما امناو
 ءاعدلا ىنعمب امهف ، ىنعم ناتيئاشنا اظفل ناتيربخ (مالسلاو ةالصلا) ةلمج

 نا دارملاو 5 هل ةياغ ال يذلا يدبالاو { هرخآ ىلا ملسو لص مهللا © يأ

 . ادبا عطقنم ريغ كلذ نوكي

 الاو اضيا لوسرف هغيلبتب رما ناف عرشب هيلا يحوا ناسنا يبنلاو

 نيلسرملا دّيس قلخلا ربخ ىلع ملع دمحمو راتخملا يأ ىفطصملاو طقف يبنف

 ىلا ناسحاب مهيعباتو هبحصو هلا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخو
 . نيدلا موي

 احم ناسل ام مهيعباتو ىجدل ١ حرس هبحصو هلاو

 نم لك ءاعدلا ماقم يف ( ملسو هيلع هللا ىلص هلآب ) دارملا : حرشلا

 ةقدصلا عنم ماقم ين امأو 5 ءارهزلا هتريس ىلع ىشمو ث ءارغلا هتنسب كسمت .

 بلطمل ١ ذبع ينبو مش اه ينب نم 0 ملسو هيلع هللا ىلص هترتعو هتربشع مهف

 ىفخت الو ءايظعلا ناش نم اهناف ةيدهلا فالخب هل لحت ال ايك مهل لحت ال ذا

 لص ل او { ءاه نع ةبلقنم ةين اثلا هفل و ٠ ملسو هيلع هلللا ىلص هتمظع

 { بكرك ، بحاص عمج ( بحصلا ) و ليهأ ىلع هريغصت ليلدب لهالا
 ىلع باحصأ عمجيو ، ( باحصا ) ىلع هعمج عمجو ، بكار عمج

۔ ١٩ _۔



 هللا لص يبنلا يقل نم { انه هب هدارمو ٠ عمجلا عمج عمج وهف ذ بيحاصا

 هيلع هللا ىلص هنع ةياورلا هيف طرتشت لهو . هب انمؤم ةثعبلا دعب ملسو هيلع
 نم بلطيلف { كلذ يف فالخ طرتشت ال مأ هعم ةبحصلا لوطو ملسو
 . لوصالا

 حتفف رسكب جارس عمج ( نزولل نكس ) و ، ( نيتمضب جرس ) هلوقو
 ةملظلا يهو ةّيجد عمج اروصقم ( لادلا مضب ىجدلا )و حابصملا وهو

 يبنلا دعب ةباحصلا نم ادحا كردا نم وهو ( عبات ) عمج ( نيعباتلا ) و

 علو يأ ) جهل )و قطنلا ةحراج ) ناسللا )و ‘ ملسو هيلع هللا ىلص

 بلط هلك اذه نم دارملاو قطنلاب علو ناسل ام يأ قالطالل هفلأو ءيشلاب

 هبحصو هلآ ىلعو © ملسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلاب ةنورقملا ةالصلا ديبات

 . مهيعباتو

 يقترم نف لك ءاس ىلل يقترا دق هب وحنلاف . دعبو

 . اهم ىنعمب ىتلا اما ماقم ةمئاق هذه ) واولا ( : حرشلا

 دعب ءيش نم نكي ايهم يأ اهباوج ةطبار ( وحنلاف ) : هلوق يف ءافلاو
 تاغل هيفو } دصقلا ةغل هب دارملاو هرخآ ىلا وحنلاف { هرخآ ىلا هللا دمح

 { ءانب ملكلا رخاوا لاوحا اهب فرعت لوصأب ملع احالطصاو } ىرخا
 . هريغب ال وحنلاب يأ "٨ هبو 4 ابارعا وأ

 ريغ امناو عفترا نم عفترا يأ لعافلا ريغل ءانبلا ةغيصب يقترا
 دقب هنرق اذهلو ،“ كلذ ىلا يقترم لك معيل لعافلا فذحو ةغيصلا

 رئاس ىلا كلاسلا هب عفتري ملسب وحنلا مظانلا هبش دقف . ةيقيقحتلا

 . بولطملا ىلا ايهب لصوتلا عماجب سحب يونعم هيبشت { مولعلا

۔ ٢٠ _۔



 يضتقت مومعلا غيص نم لكو ث هريغل لظم ءيش لك ( ءايسلا )و
 © عفترملا يقترملاو مولعلا نم عون نفلاو { دارفالا نم هيلا فاضت ام مومع
 ىلا هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا دعب ءيش نم نكي ايهم ، ىنعملاو
 . هرخآ

 نم ايلعلا ةجردلا ىلا عافترالاو يقرلا لصحي هريغب ال هب وحنلا ملعف

 نأ دحأ عطتسي مل كلذ ىلا لصوملا ببسلا وه هناف ، عيفرلا ملعلا تاجرد

 يف بتارمو تاجرد مولعلا ناف 3 اهلك مولعلا بأ وهف 0 هب الا اهيلا يقتري
 . ةيلضفالا

 مولعلا فرشا وهف ديحوتلا ملعك هتاذل بولطم وه ام 3 اهنمف

 . اهلضفاو

 نع ناسللا نوصي هنالو اهيلا لصوم هنا ثيح نم هتيلضفا وحنلاف

 توبثو هتاذل ال اهباب حاتفم وهف { ةنسلاو باتكلا يناعم نيبت هبو ؤ اطخلا

 لضفا بألا نوك مزلي ال ذا { اقلطم اهنم لضفأ هنا ىلع لدي ال ابأ هنوك

 بسحب وه امناو ، هيلا يقترملا نم لضفأ ملسلا نأ الو © دلولا نم
 ةرهطملا ةعيرشلا مولع ىلا ةبسنلاب وحنلا ملع كلذكف . هيلا جايتحالا

 . ملعأ هللاو ةفيرشلا

 لقتسا اهب ذا رورجملاو فرظلاو لمجلا ناقتا وحنلا مهأ نمو

 وه همهف يوحنلا ىلع نيعتي يذلا وحنلا ملع نم مهملا نمو يأ : حرشلا

 اذهو نفلا اذه باحصا دنع بولطملا هجولا ىلع اهتفرعم يأ لمجلا ناقتا

 . اهنايب مدقت لمجلاو ريسفتلا ملع بلاط قح يف وه امنا ريبعتلا

۔ _ ٢١



 نامزلا يمسا نع ةرابع وه احالطصاو ءاعولا ةغل فرظلاو
 . ناكملاو

 ةلمجلاب هيبش هنال اقلطم رجلا فرح هيف رثا يذلا وه انه رورجملاو

 ةيلحملا نم اهيلع بارعالا مكح ءارجا كلذ ىنعمف قلعتلا دنسي هيلاو

 لقتسا وحنلا نأل هنايب يتأيس ايك ادمتعم وأ اوغل فرحلا نوكو { اهمدعو

 هملعف اههبشو لمجلا ماكحا ردي مل نمف هنم عاونألا هذه ةفرعمب ماقتسا يأ

 هبلاط ىلع بجو ، تادرفملاب اطيحم ناك امل وحنلا ملع نال } صقان اهمدعب

 ليق ام لكف آلاو اههبشو لمجلا ماكحأ نع ثحبي نا تادرفملاب هملع دعب

 . ( ءايشأ يدنع تباغو ائيش تظفح ر

 احضوا مظن كلسب اهعيصرت احن دق نم اًبنف يف دجأ مو

 دئاعلا يف ةبيغلا ريمض ةفاضاو هحاضياو هنايب مدقت نفلا : حرشلا

 . لمجلاب صتخملا ملعلا يف يأ صاصتخالل ةروكذملا لمجلا ىلا

 ةلمجلاو دصق ىنعمب ( احن )و دحأ ىنعمب ةفوصوم ةركن ( نم ) و

 . نمل ةفص ازاوج هيف رتتسملا ريمضلا هلعاف نمو هنم

 ريغ نم هّضارتو هكلس يف ؤلؤللا مظن ماكحا نيتلمهمب عيصرتلاو

 ىلا هتفاضاو داصلا ديدشتب ( عّصر ) ردصم وهف ث موظنملا دارفا نيب للخ

 . اهيلا سفنلا باذجناو اهتسافن يف ؤلؤللاب ةهبشملا لمجلا يأ اهايا

 هيف مظني يأ قسني يذلا طيخلا مالل ا نوكسو نيسلا رسكب كلسلاو

 . زرخلا يف مظني يذلا وه ليقو ، رهوجلا

۔ _ ٢٢



 ةرابعو نوكسف رسكب اطمس ىممسيف رهوجلا هيف مظني يذلا اماو

 عماجب دقعلا طيخب مظنلا هبش قرفلا مدع ىلع لدت ۔ هللا همحر ۔ فنصلا

 لصأ ذا أ صوصخ قسن ىلع همضي يأ 7 هيف عمج ام فلؤي ايهنم الك نا
 . مايضنالاو فيلأتلا مظنلا

 عيصزتلا كللذو قالطالل هفلأو يناعملا رهاظ ) حضوأ ( ىنعمو

 . هل حيشرت

 دصق ءالعلا نم ادحا لمجلا نف يف دجأ مل ينا تيبلا ىنعمو

 ايفاو ، يناعملا حضاو مظنلا بيلاسأ نم بولسا ىلع اهفيلأت يأ . اهمظن

 . مظنلاب ةريدج ةيبرعلا ملع نم رطش اهما عم خ دارملاب

 ببس نايب هللا همحر _ همالك ىفف ةريثكف اهيف ةيرثنلا تافلؤملا امأ

 لمتحي ( دجأ ملو ) مظانلا لوقف . هجولا اذه ىلع فيلأتلا اذه مظنل مايقلا

 نفب ملاعلا مزلي ال ذا هنع هللا افع هنم عالطالا مدعب هسفن نع رابخا هنا

 3 هيف فلا رعش لك ىلع فوقولا الو هلك نفلا كلذ ماهتلا ملعلا نونف نم

 ةيفاك اهري مل نكلو & شيلع خيشلل اهحرشو ةزوجرالاك اهيلع هفوقو لمتحيو
 هيف اندجو دقف الاو ۔ هللا همحر _ همالك ىنعمل هجوتي كلذ لك د ارملل ةيفاو

 انخيش ةزوجرا نا الا ، روكذملا شيلع خيشلل حرشل ا ةطسوتم ةزوجرا

 عفن نم هدصق ام ىلع روكشم نيخيشلا الكو { ءايشأب زيمتت هل روفغملا
 . ( ملعأ هللاو ) مهحالصاو نيملسملا

 اهمهنو اهظفحل ةناعا اهمظنب ادصاق تينع دقو

۔ _ ٢٣



 بئانلل ءانبلا تامزالم نم هنا لوقلا رثكا ىلع ( تينع ) : حرشلا

 هنيع مضب وهف لوألا ىلعو مظانلا دارم وهو © لعافلل اينبم هزاوج رهشو

 . تدصق ىنعمب نونلاو نيعلا حتفب يناثلا ىلعو ، نونلا رسكو

 ىنعم اهلماعل ةدكؤم تينع يف ملكتملا ريمض نم لاح ( ادصاق ) و

 ىلع بصتناو هدعاس اذا هناعا ردصم ةناعالاو ( اكحاض مسبتف ) دح ىلع

 يناعملا كاردا مهفلاو ةظفاحلا يف ءيشلا لوصح ظفحلاو ، هلجال لوعفم هنا

 ظفللاف ، وه ايك ظفللا لوصح هناف ظفحلا فالخب ظافلالا يف ةعدوملا

 ظفح ىلع نيعم مظنلا نا ىفخي الو ، مسجلا كلذ ، حور ىنعملاو إ مسج
 . ءيشلا

 هتلوهسل مظنلا اذه نا دصق ىلع الا هجتي الف ىنعملا مهف ىلع اماو

 . ظافلالا ظفح ىلع نيعي ايك يناعملا مهف ىلع نيعي

 يف تدصق . اهنف يف اموظنم فنص املاع دجا مل ان ينا ؛ ىنعملاو
 اذه نال اهيناعم مهفو اهمظن ظفح ىلع ةبلطلا ةناعا لجال ادصاق اهمظن

 لمأت ىندأب ىنعملا لوانت يف روثنملاك ابيرق الهس راص اهيف فنصلا مظنلا

 . ( ملعأ هللاو ) فيرشلا ملعلا اذه يف هولما ام مه لصحيل

 ناهذالا اه يغصت ةزوجرا نمحرلا رسي دق ام كاهف

 ملع ةفرعم تدرا اذا يأ ردقم ءيش نع حاصنالل ءافلا : حرشلا

 فرح فاكلاو ، ذخ ىنعمب رمأ لعف مسا كاهو ( هرخآ ىلا كاهف ) كلذ
 مؤاه » : ىلاعت هلوق يف ايك ةزمه لدبت دقو بارعالا نم هل لحم ال باطخ
 . ومكاه يا هه هيباتك اوأرقا

۔ _ ٢٤



 . لهس ىنعمب ( رسي ) و

 . ءيش لك رسيم وه هناف - لجو زع ىلوملا وه ( نمحرلا ) و

 ءار امهنيب ، ميحجلاو ، ةزمهلا مضب هلوعفا نزو ىلع ( ةزوجرأ ) و
 . امهدعب ةنكاس و اوف ةنكاس

 تس ( نلعفتسم ) هنزو لصأو هبتشملا ةرئاد نم يناثلا رحبلا زجرلاو

 . امل تارم

 تارم عبرأ ( نلعفتسم ) نزو ىلع هناف ههابشاو تيبلا اذه يف
 : اذكه هليعفتو نيترم نلوعفمو

 نلوعفم ٠“لعفتسم ‘لعفقتسم نلوعفم ٠“لعفضتسم ‘لعفتسم

 نيغلا حتفو يثالثلا ىغص نم ةعراضملا فرح حتفب ( يغصت ) و

 ءانبلا اذه ىلع زيزعلا نآرقلا يف وهو لعفلا نيع عقو قلح فرح هنال اضيا

 يف ايك ليمت يأ ( ةيآلا ) « نيذلا ةدئفا هيلا يغصتلو » : ىلاعت هلوقل
 . يعابرلا ىغصا نم نيغلا رسكو ءاتلا مضب ةغل هيفو 0 مظنلا

 يه نون امهدعب ءاهلا نوكسو لاذلا رسكب نهذ عمج ( ناهذالا ) و

 . لوقعلا

 يبر لع هلهس ام لمجلا ملع ةفرعمل بلاطلا اهيأ ذخ تيبلا ىنعمو

 اهوحن بذجنتو { لوقعلا اهيلا ليمت ةديصق اهقئاقدو معنلا لئالجب معنملا

 بولطملا ىلع كنعت 5 نفلا اذهب ، اهتطاحاو { اهتلوهسو اهنسحل سيفنلا
 . ( ملعأ هللاو )

۔ _ ٢٥



 هدهاوش عم ضعبلا تكرت دقو هدعاوق نع بارعال ١ اهتنمض

 ةحشوم اهس يهف هريغ نم ةحقنم اررد اهيف تدزو

 . هل ايواحو هيف عضو امل الماش ءيشلا لعج ( نيمضتلا ) : حرشلا

 اهحتفب نمضتملل ءاعو يأ فرظ ةددشملا ميملا رسكب نمضتملا نا ىنعمب

 . بارعالاو

 هذه يف هماظنب ىنتعا يذلا باتكلا مسا وه همالك يف لوألا

 . ةزوجرالا

 يفف نايبلا هب دارملا يوحنلا بارعالا وه ريمضلاب هنع ىنكملا يناثلاو

 عمج دعاوق ىلا فاضملا لصتملا ريمضلا مدختسا ثيح مادختسا تيبلا

 يتلا نفلا نيناوق احالطصاو هريغ هيلع ينبني يذلا ساسألا ةغل يهو ةدعاق

 عم هنم اضعب كرت هنا ركذو © اهعوضوم تايئزج ماكحأ اهنم جرختست
 . همظني مل دهاوشلا تايبالا

 تابثا ىلع ادهاش هب ىتؤي ام ىلع قلطي دهاش عمج ( دهاوشلا ) و

 . ةينأرق ةيأ وأ لثم وأ رعش تيب وحن نم مكح

 اهب هبش © ةافصملا ةحقنملاو ةميظعلا ةؤلؤللا يهو ةرد عمج ردلاو

 ىلا سفنلا باذجناو ةفارظلاو نسحلا عماجب انه ةموظنملا ةيوحنلا لئاسملا

 . ةيحيرصتلا ةيقيقحتلا ةراعتسالا ليبس ىلع هّبشملا فذح مث 3 ايهنم لك

 . ديرجت حيقنتلا ركذو

 ةسبلم يأ ةحشومو روكذملا باتكلا ريغ نم يأ ( هريغ نم ) : هلوقو
 ىمسملا باتكلا ةزوجرالا هذه يف تلخدا ىنعملاو ؤلؤللا دقع وهو احاشو

 لثم لاثماو اهب دهشتسا تايبا ضعب الا «بارعالا دعاوق نع بارعالاب »

۔ -_ ٢٦



 ذا هرثن يف لصألا اهب ىتا ايك اهب هيف نايتالا نع مظنلا قيضل اهركذا مل اهب

 ينكلو . هب نايتالا مظنلا يف ىتاتي رثنلا يف هب نايتالا نكمي ام لك سيل
 ريغ نم اهتذخا رردلاك ةافصم ةسيفن دعاوق موظنملا باتكلا كلذ يف تدز

 ةموظنملا هذه تراصف . ةدئافلل اليمكت هنم هتمظن ام عم اهتمظنف باتكلا

 . ( ملعأ هللاو ) ؤلؤللا حاشو سابلب ةلمجتملاك ةدايزلا هذهب

 هب يتآ ام لك يف يلكوت هب ذا لوبقلا اهوسكي هللاو

 هنم لمعلا باوث وه يذلا لوبقلا ةوسك اهيطعي هللا يأ : حرشلا
 . لمعلا ىلع ىلاعت

 ناف ايهنم دحاو لك يف رتسلا عماجب سبلي بوثب لوبقلا مظانلا هبش

 روهظ يف انل رتاس باوثلاو & ناسنالا ندب نم هروهظ حبق امل رتاس بوثلا
 هذه هدبع نم هللا لبقت اذاف © ةينيدلا بويعلا ببسب ىرخالا يف ةحيضفلا

 بلط دارملاو & باجعاو ءاير وحن نم اهببسب عقاولا بيعلا رتس ةموظنملا

 . ةحيضفلا يف عقيف كلذب هيلع درت ال ىتح هبلق نم كلذ لاوز

 عوقوب الؤافت ةيئاعد ةيئاشنا اهنا عم رابخالا ةروص يف ةلمجلاب ىتاو

 توبثل دكؤملا ليلعتلاب كلذ دعب ىتآو ، ةباجالا صوصخب بولطملا
 عيمج يف هيلع لكوتم ينا لجأل كلذب لع نمي نا هللا وعدا يأ © ءاعدلا

 لكوتي نمو . ةباجالا ةكرب نم بيخا ال نا كلذب وجرأو { يلاوقاو يلاعفا

 . هبسح وهف هللا ىلع

 نم لبقتت نا كلأسن ةزوجرالا هذه حرش نم انل تحتف ايك مهللا

 بونذلا نارفغو لوبقلاب انّمعت ناو هلاوقاو هلاعفا حلاص عيمج انخيش

 كهجول اصلاخ اهيلع هانبتك ام لعجت ناو . انتائيس نع زواجتلاو

 . نيمآ ميركلا

۔ _ ٢٧





 ( ةمدقم )

 درفملا نايب ق

 ۔ : ناهجو ( ةمدقم ) لاد طبض يئو

 لعاف مسا رسكلابف نيهجولا الك يف اهديدشت عم حتفلاو رسكلا -

 ةبسانمب كلذ نم ةلوقنم ٠ هنم ةمدقتملا ةعاجلل شيجلا ةمدقم نم ذوخأم

 بلاطلا مدقت ةمدقملا هذه نا اك هدارم لا ناسنالا مدقت ةمدقملا هذه نا

 . مدقتلا ىلع هثحت يهف © هخوسر كرديل نفلا ةءارق ىلا

 باتك ةمدقم يهف نفلا ماما اهمدق فلؤملا نال لوعفم مسا حتفلابو -

 . نف ةمدقم ىلوألاو

 عم يوحنل ١ درفمل ١ ةفرعمل انه اهعضو ۔ هلللا همحر انخيش نا ملع او

 زيمتي هنال اےهنیب 1 اقرفو نيفنصل ١ نيب 1 ازييمت لمج ١ ةفرعم انه هدوصقم نوك

 . هدضب ءىشلا

 ءايشألا نيبتت اهدضبو

 اب امهدحا ىلع مكح نينيابتملا نيئيشلا نيب قرفلا فرعي مل نم ناف

 : هلوقب درفملا فيرعت ىلا راشا اذهلو رخآلا نلع

 الس دق ةينثت وأ عمج نم ام بارعالا يف يوحنلا درفلاو

۔ _ ٢٩



 يف يأ بارعالا باب يف يوحنلا درفملا نا هانعم : حراشلا لاق

 قحلملا ةينثتلاو عمجلا قالطا يف لخديف ىنثم الو عمجب سيل اموه همكح
 عمج عومجلا نم جرخيو ايهنود هصخي ايكح بارعالا يف درفملل ناف اهب

 . ( ملعأ هللاو ) مكحلا يف درفملاك وهف ريسكتلا

 مضي ًادانسإو اجزم ةفاضإ ملعلا باب يف بيكرتلا ادع امو

 : وه ملعلا باب يف درفملا نا هانعم : حرشلا

 ايلع ىمسي بكرملاف (ورمعو ديز ) هلاثم بكرم ربغ ناك ام

 : وهو ادرفم ايلع ىمسي الو

 . ديز مالغو هللا دبعك ةفاضا بيكرت ابكرم نوكي نا اما

 . تومرضحو بركيدعمو كبلعبك جزم بيكرت وأ
 نا مئاق ديزو ديز ماق وأ لجرل املع اهانرق باشك دانسا بيكرت وأ

 . ( ملعأ هللاو ) درفم ايلع نايمسي الف الثم نيملع اناك

 الت همكحل امو ةناضا الخ دق ام ال بابو ادنلا يئو

 يفنل يتلا ( ال ) بابو ( ءادنلا ) باب يف درفلل نا هانعم : حرشلا
 ( لجرو مالغ )وحن كلذو اههبشو ةفاضالا نم الخ يذلاوه اصن سنجلا
 لمعب ناكا ههبش وأ ( ديز مالغ ايو هللا دبع اي ؟ وحنب فاضملا ىدانللف
 ىمسي ال ( نيثالثو ةثالث اي ) وحن فطعب وأ ( البج املاط اي ) وحن
 رضاح لجر مالغ ال ) وحن روكذملا ( ال ) باب يف كلذكو . ادرفم
 . ( ملعأ هللاو ) ( يدنع نيثالثو ةثالث الو مئاق البج اعلاط الو

۔ ٣٠١ ۔



 رقتسا لصولا يفو لاحلاو فصولاو رخلا باب يف دانسالا ادع امو

 ىلع لاحلاو فصولاو ربخلا باب يف قلطي درفملا نا هانعم : حرشلا
 مئاق ديز ) ربخلا لاثم كلذ وحنو دعاقو مئاقك دانسا بيكرت ابكرم نكي مل ام

 اذه ) لاحلا لاثمو ( دعاق وأ مئاق لجرب تررم ) فصولا لاثمو ( دعاق وأ

 نا ىلا ( رقتسا لصولا يفو ) : هلوقب راشاو ( ادعاق هب تررمو امئاق ديز
 اهلعاف عم اهناف ( رقتسا ) ةلمجك ةيدانسا ةلمج الا نوكت ال لوصوملا ةلص

 ربخلا ينعا . عضاوملا ةعبرالا يف درفملا ريغ هذه ةلمجلاو { ةيدانسا ةلمج

 وحن لاحلاو ( مئاق هوبا لجر ءاج ) وحن فصولاو ( هوبا مئاق ديز وحن )

 ( قلطنم همالغ يذلا ءاج ) وحن ةلصلاو ( همالغ برضي ديزب تررم )

 . ( ملعأ هللاو )

 ١ اصخف .

 اكلها نم دو قو ًَرو عك اكرت يقب دق افرح لعفلاو
 يدنلا بلقلا جو دهعلا فو ىوهت يذلا إو نو شو .ل كاذك
 اقفتا نيفرطلا فذحلا رما اقرف فيفل غوص هلصاو

 ىنعم نمضتيف اكرحتم ادحاو افرح لعفلا ىقبي دق هانعم : حرشلا
 فيفللا رمالا ةغيص يف هعوقول ايوجو هيف لعافلا ريمض راتتسال ةلمجلا

 ىلع لعفلا اذهو & حيحص فرح امهنيب هيف ةلعلا يفرح عامتجال قورفلا

 هذه لكو ( جو فو و نو شو لو دو قو رو ع ) : يهو عاون أ ةرشع

 ؛ع) : لوقت ( ن )الا ةيدعتم اهلكو ، حوتفمف () الا ةروسكم لاعفالا

۔ -_ ٣١



 ( لغشلا ل )و ( ليتقلا د )و (ريجتسملا ق ) و ( يأرلا ر )و ( ثيدحلا

 ىنعمب ( ىوهت يذلا ) ( إ )و نات ىنعمب ( ن )و ، ( بوشلا ش )و
 . ( بلقلا ج )و ( دهعلا ف )و هدعوأ

 لصأ نال ، هرخآ يف ءايلاو هلوأ يف واولا امه ةلعلا يفرحب دارملاو

 ستقو هيلي لغشلا لوو هيدي ليتقلا ىدوو يقي يقو اذكو يعي يعو ( ع )

 ةعراضملا ءاي نيب ةنكاس اهنوكل هواو تفذح عراضم هنم غيص املف ، يقابلا

 ( يعي ) راصف اهنوكسل واولا تفذح مث ( يعوي ) : لوقت { نيعلا رسكو
 قطنلا الو اهب ءادتبالل اهكيرحت مزلي ال يكل رمالا ةغيصل ءايلا تفذح مث
 كلذ فذح مث نكاسلا ةلعلا فرح عم ةروسكم نيعلا تيقبف ةنكاس اهب
 . ( ملعأ هللاو ) يقاوبلا سقو رمألا ين ءانبلا ةلعل فرحلا

 احيبا اهلقنو اهفيفخت اَخيحص انكاس ٠ يلت ناو

 حجني دعوب ع لق هلصأو حلصي الوق ةحلط اي لقك

 ةروكذملا ةرشعلا نيب نم ةروسكملا ةزمهلا تصتخا هانعم : حرشلا

 نكاسلا ىلا اهترسك لقنو اهفيفخت كل حيبا ۔ حيحص نكاس اهمدقت نا هنأب
 ىلا تلقنف ظفللا يف فرح الب ةكرحلا تيقب ةزمهلا تفذح امل اهنال اهلبق

 لق )و ( اريخ ةحلط اي لق ) وحن كلذو ةلمجلا ماقم تماقف ، نكاسلا

 ةكرح يه انه ماللا ةكرحف زجنم دعوب ( ء ) لق هلصأو (ريخحلاب ديز اي
 لعف ةعقاولا ةزمهلا ماقم ةكرحلا تماقف نكاس اهلبق ام نوكل ةففخملا ةزمهلا

 نع ةباين ةلع فرح اهنال اهنم ءايلا فذح ىلع دع ىنعمب يئي ىلاو نم رمأ
 . ( ملعأ هللاو ) تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

۔ ٣٢ ۔



 لوألا بابلا

 اهماكحأو اهماستأو ةلمجلا حرش يف

 ىبأ ديز نأك دانسا بيكرت ًابكرم ىتا ظفل مهتلمج

 ناك ءاوس يدانسا بكرم ظفل ةاحنلا دنع ةلمجلا . هانعم : حرشلا

 3 مئاق ورمعو ماق ديزك ةيمسا ةلمج ديفملا ناك ءاوسو ز ديفم ريغ وأ اديفم

 . ديز ماقك ةيلعف وأ

 توصك ؛ريغ ظفللاب جرخف ىبأ ديز ناو ديز ماق نأك ديفملا ريغو

 يفاضالا بيكرتلا يدانسالا بيكرتلاب جرخو ًاظفل يمسي الف ناويحلاو لبطلا

 . ( ملعأ هللاو ) ةلمج ىمسي الف تومرضحو كبلعبك يجزملاو هللادبعك

 معز ًافدارت نمل افلاخم معأ اقلطم مالكلا نم يهف

 قيلعتلا استكال امالك تسيل قيقحتلا يف ءازجلا ةلمجو

 لوصحل اقلطم امومع مالكلا يف معأ ةلمجلا نا هانعم : حرشلا
 يرشخزلل افالخ تدافا اذا آلا امالك ىمست الو دفت مل ولو بيكرتلا
 لاح يف كلذو ًامالك ىمست ال ءازجلا ةلمج كلذكو 3 نافدارتم امهنإ : لئاقلا
 ةلمجف ( تمق ديز ماق نا )وحن يف هب اهائعم طابترال طرشلا لعفب اهقلعت
 يضرلا وهو كلذ معز نمل افالخ ًامالك ىمست ال عضوملا اذه يف ( تمق )
 . ( ملعأ هللاو ) ائيش ديفي ال روكذملا قيلعتلا نم هب للع امو

- ٣٣ _



 ىوح الوأت وأ احيرص ناك ىوس مساب تئدب نا ةيمسا

 هلايك الوؤم نكي ناو هل ىزعت تئدب لعفب ناو

 . ةيلعفو ةيمسا نيمسق ىلا ةلمجلا مسقنت هانعم : حرشلا

 مئاق ديز) وحن احيرص ناك ءاوس مساب تئدب نا ةيمسا ىمستف

 هلوقو ه مكل ريخ اوموصت نأو » : ىلاعت هلوق وحن الوؤم وأ ( ماق ورمعو

 مكوفعو مكل ريخ مكمايص يأ ه ىوقتلل برقا اوفعت نأو » : ىلاعت
 . ىوقتلل برقأ

 فرحل ا نم كوبسم ردصم هن ال الوؤم انه مسال ١ يمس اين او

 هدعب امو ءا دتبالاب ًاعوفرم اردصم راصف عراضملا لعفلاو نأ وهو يردصملا

 معن ) وحن ادماج احيرص ناك ءاوس لعفب تئدب نا ةيلعف ةلمج ىمستو
 هبئانل وأ ديز ماقك لعافلل اينبم ايضام افرصتم وأ ( ديز سئبو ىتفلا

 وحن أرمأ وأ ورمع برضيو ديز موقي وحن كلذك ًاعراضم وأ ديز برضك
 بلطا يأ ( هل اي ) : مظانلا لوق هنمو هثيغتسا يأ ًاديزل ايك الوؤموأ مق

 قيرف » : ىلاعت هلوق وحن ميدقتلا ةين يف ارخؤم لعفلا ناك وأ { ةثاغالا هل

 ةردقم ةلمج وأ 7 اقيرف نولتقتو اقيرف متبذك يأ ه نولتقت ًاقيرفو متبذك
 تبرض اديز تبرض هريدقت ( هتبرض اديز ) : كلوق وحن يف ةرهاظ اهترسف
 . ( ملعأ هللاو ) بصنلا ةءارق ىلع

 رقتسا لبق يذلا ىلع هلوخد رتعي سيلف ىتأ نا فرحلاو

۔ _ ٣٤



 ربتعي الف دئاز وأ يونعم فرح ةلمجلا ىلع لخد اذا هانعم : حرشلا

 ىنعملا ريغ ءاوس ةيمستلا نم اهل ناك يذلا اهلاح ىلع ىقبت لب اهيلع هلوخد

 ملوأ ( ؟ مئاق ديز له ) وحن طقف ىنعملا وأ ( امئاق ديز ام ) وحن بارعالاو
 . ( مئاق اديز نا )وحن بارعالا وأ ( مئاق ديزل ) وحن امهربغي

 اهنوك نع لقتنت ال ةلمجلا هذهف ( مهرد كبسحب ) دئازلا لاثمو

 . ( ملعأ هللاو ) تيآر ايك فورحلا هذه لوخدب ةيمسا

 ىربكلاو أدتبل ةبسن يف ىرغصلا ىعدت فصولا رابتعابو
 ادرفنا هوبأ ديز مهلوقك أدتبملا اهيف تدجو ةلمج ام

 ىرغص ىلا ةيفصولا رابتعاب ةلمجلا مسقنت هانعم : حرشلا
 . ىركو

 ماق ديز وحن لاحلا يف أدتبملل اربخ ةعقاولا ةلمجلا يه ىرغصلاف

 همالغ ًارمع ناو هوبأ ماق ًاديز نا وحن الصأ وأ قلطنم همالغ ورمعو هوبأ

 يف هلوق ىنعم وهو ىرغص ةلمج قلطنم همالغو هوبأ ماق ةلمجف 3 قلطنم

 أدتبملا ةلمج يهف هب ةطبترم أدتبملل ةبستنم لمجلا هذه نأل ( أدتبمل ةبسن )

 ىربك ةلمج هوبأ ماق ديز : انلوق نا يأ ةمدقتملا ةلثمألا يف ةلمج عقاولا هربخو

 . قلطنم همالغ ديز انلوق عومجم اذكو

 ىربك ةلمج أدتبملا عم نوكتف ادتبملل ربخ ىربكلا ةلمجلا نوكت دقو
 عم رابخالا تقرت ولو نيتيمستلا نيتاه قوف رخآ ءيش كلانه سيلو ريغ ال

 هلعاف عم درفنا ةلمج ناف ( ادرفنا هوبا ديز ) : مظانلا لوق هنمو اهتآدتبم

 ديز ةلمجو ديزل ربخ ىربك ةلمج ( هربخو هوبا ) ةلمجو ( هوبا )ربخ هيف رتتسمل

 ( درفنا ) هلوق فلاو ريغ ال ىربك ةلمج ةروكذملا ةلمجلا وه يذلا هربخو
 . ( ملعأ هللاو ) قالطالل

۔ -_ ٣٥



 نيفصولا . دحال ةفصب نيذ نم ترع نا اهفصت الو

 الف ةلمج هربخ أدتبملا الو أدتبملا ربخ ةلمجلا عقت مل اذا هانعم : حرشلا

 ديز ماقو ماق ديز وحن طقف ةلمج ىمست لب ىربك الو ىرغصب فصوت

 . ( ملعأ هللاو )

۔ _ ٣٦



 لصن
 (اف لحم ال ىتلاو بارعالا نم لح اهل ىتلا لمجلا يف)

 بنتجي هبارعا نع يناثلاو برعي مسق نيمسق ىلع يهو
 روص عبس هعاونأ نم هيلع رصحنا دق اهنم مسق لكو

 : نيمسق ىلا لامجالا قيرطب ةلمجلا مسقنت هانعم : حرشلا

 . اهل لحم ال ةلمجو لحم اهف ةلمج

 . روص عبس ىلا ليصفتلا بسحب مسقنت نيتلمجلا نم ةدحاو لكو

 : لاقف لحم اه امب أدبو لمج عبس يأ

 (ادب دق ديز) وحن الصاو الاح ادتبل تدنسا ام اهلوأ

 : لاقف بارعالا نم لحم اهل يتلا لمجلا يف ملكتي عرش : حرشلا

 مل يأ لاحلا يفأربخ ناك ءاوس أدتبملا ربخ ةعقاولا ةلمجلا يه : اهلوأ

 عفر لحم يف ديزل ربخ ( هوبأ ماق ) ةلمجف ( هوبأ ماق ديز ) وحن خسان هريغي
 لماوعلا دحأب خوسنملا وهو لصألا يف اربخ وأ ( قلطنم همالغ ديز ) اذكو
 نا )و ( هوبا ماق اديز نا ) وحن اهتاوخاو نا خسانلا ناك ءاوس ةخسانلا

 نكل ورمعلوديزل ناربخ مئاق همالغو هوبأ ماق ةلمجف ( مئاق همالغ ًارمع
 اهتاوخاو داكو ناك خسانلا ناك وأ هل ناربخ ايهف ةمكح ىلا خسانلا اهلقن

 ربخ ( قرشي ) و ناك ربخ ( لكأي ) ، قرشي رجفلا داكو لكأي ديز ناكك

۔ _ ٣٧



 رجفلاو ديزل ناربخ ايهنا لصألاو ايل نيربخ ايهب بصن لحم ين امهو داك
 . ملعأ هللاو يقابلا سقو ابصتناف همكح ىلإ خسانلا امهلقنف يهب ناعوفرم ا

 لهتباف نا باب وا هباب نع لقتنت مل اذا عفرلا اهلحم

 عفرلا اهلحم لصالا يف وأ لاحلا يف ةيربخلا ةلمجلا نا هانعم : حرشلا

 : نيعضوم يئ

 دق ) ةلمجف ( ادب دق ديز ) وحن أدتبملل اربخ تعقو اذا : لوألا

 . ديزل ربخ ( ادب

 لعلو مّلعتي اديز نا ) وحن اهتاوخاو نأل ًاربخ تعقو اذا : يناثلاو
 ةلمجلا هذه تلقتنا اذاف نا تاوخا نم ىقابلا اذكو ( قلطنم همالغ ارمع

 . ( ملعأ هللاو ) هيلا لقتنت ام ىلا اهمكحف ناو أدتبملا يباب نع

 اناك بابو داك اهخسان اناك ام اذا بصنلا اهلحم

 اهلحمف ناكو داكك العف ةيربخلا ةلمجلا خسان ناك اذا يأ : حرشلا

 يف ( نولعفي ) ةلمجف ه نولعفي اوداك امو » : ىلاعت هلوق وحن بصنلا
 ةلمجف . « الوق نوهقفي نوداكي ال » : هلوقي ( داك ) ربخ بصن لحم

 : ىلاعت هلوق ناك لاثمو بصن لحم يف ( نوداكي ) ربخ ( نوبهقفي )

 لحم يف ( لضيل ) ةلمجف « مهاده ذا دعب اموق لضيل هلا ناكامو »

 . ( ملعأ هللاو ) ( ناك )ربخ بصن

 ةيلاتلل ايك بصنلا اهلحم ةيناثلا كلتف الاح تتأ ناو

 ةلمجلا يه لح اهل يتلا لمجلا نم ةيناثلا ةلمجلا هانعم : حرشلا
 هذه دعب ةروكذملا الوعفم ةعقاولا ةلمحلاك بصن لحم ف نوكتف ةيلاحلا

 . مهفاف ( ةيلاتلا ) هلوق ىنعم وهو ةلمجلا

۔ ٣٨ ۔



 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وحن ةيمسا تناك ءاوسف ةلمجلا امأف

 نم ( دجاس وهو ) ةلمجف ( دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ )
 : ىلاعت هلوق ةيلعفلا لاثمو دبعلا نم الاح بصن لحم يف هربخو أدتبملا

 وهو هلعافو لعفلا نم ( نوكبي ) ةلمجف ه نوكبي ءاشع مهابا اوءاجو

 . ( ملعأ هللاو ) ءاج لعاف نم الاح بصن لحم يف عمجلا ريمض

 درو ايك اهبصن مزلاو تتأ دق لوعفملا عضوم يف اهثلا

 عراسي اذل اصخش دجا لو عكار ينا هللادبع لاقك

 ىقتلا يغبي مهيا ملع اك اهنم ًاقلعم اهلماع يبي دقو

 اهلحو هب الوعفم ةعقاولا يه لحم اهل امم ةثلاثلا ةلمجلا هانعم : حرشلا
 . عضاوم ةعبرا يف تعقو نا بصنلا

 : وحن ىضاملا ظفلب ناك ءاوس لوقلاب ةيكحم عقت نا : لوألاف

 رمألا وأ ( مئاق ورمع ديز لوقي ): وحن عراضملا وأ ه هللادبع ينا لاق ل
 ةظفل دعب ةعقاولا لمجلا هذهف ، ( ةيآلا ) ه هللا ديب رمالا نا لق ت : وحن

 . اهب ةيكحم بصن لحم يف ( لق )و ( لوقي ) و ( لاق )

 ( أرقي اديز تننظ ) وحن اهتاوخاو نظك ايناث الوعفم عقت نا : يناثلا
 هنمو تننظل ايناث الوعفم بصن لحم يف هلعافو لعفلا نم ( أرقي ) ةلمجف

 لحم يف ( عراسي ) ةلمج نا ( عراشي اذل اصخش دجأ ملو ) : مظانلا لوق
 . دجو عراضم وهو دجال ايناث الوعفم بصن

 وحن ( ىراو ملعأ ) ليعافم نم ثلاث الوعفم عقت نا : ثلاثلا

 لوعفم هلعافو لعفلا نم ( أرقي ) ةلمجف ( أرقي ادلاخ ارمع ديز ممَلعآ )
 . بصن لحم يف ملعال ثلاث

س ٣٩ ۔



 . اظفل لمعلا كرت وه قيلعتلا ىنعمو اهنع لمعلا قلعي نا : عبارلا

 يأ ملعنل » : ىلاعت هلوق وحن يف يأ وهو قلعملا دوجول { ىنعم هؤاقباو
 ه اماعط ىكزا اهيأ رظنيلف » : هلوقو ( ةيآلا ) 4 ىصحا نيبزحلا
 ( رظنيلو ملعنل ) ىنعملا يف نالوعفم ( ىكزاو ىصحا ) ةلمجف ( ةيآلا )
 . ( ملعأ هللاو ) يأ وه نيتيآلا يف لوعفملا ناو ىنعملا يف بصنلا اهلحم

 مزتلت الاصخ الا اه فضت ملو رجلا اهلحم . اهعبار

 ثيرو ندل وذو ةيآو ثيحو ًاقلطم نامزلا مسا

 مهلين ىنغم دوجلا اذاي لئاق ملوقك لئاق مث لوقو

 ةينامث ىلا ةفاضملا يه لحم اهل امم ةعبارلا ةلمجلا نا هانعم : حرشلا

 . ريغ ال ءايشأ

 . مسا وأ ًافرظ ناك ءاوس يأ اقلطم نامزلا مسا اهدحا

 تومأ مويو تدلو موي لع مالسلاو » : ىلاعت هلوق وحن : لوألاف
 ( موي ) ىلا ةفاضم ( ثعباو توماو تدلو ) ةلمجف هه ايح ثعبا مويو

 مهيتأي موي سانلا رذناو »» : ىلاعت هلوق يناثلاو ؛يف ىنعم اهنمضتل ةيفرظلا
 موي ىلا ةفاضالاب رج لحم ىف ةيلعف ةلمج باذعلا مهيتايف ه باذملا
 : ىلاعت هلوق هنمو ( يف ) رايضا انه حصي ال ذا رذنال أيناث الوعفم بوصنملا

 يف ةيآلا رخآ ىلا ( عفني ) ةلمجف ه مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه
 . اذهل ًاربخ عوفرملا ( موي ) ىلا ةفاضالاب رج لحم

 . ةيلعف وأ تناك ةيمسا ةلمجلا ىلا اهتفاضا بوجولا ثيح : اهيناث

 . ( سلج ديز ثيح تسلج ) وحن : ىلوألاف

 . ( ديز دعق ثيح تدعق ) : ةيناثلاو

۔ _ ٤٠



 رج لحم يف ( ثيح ) ىلا ناتفاضملا ةيلعفلاو ةيمسالا ةلمجلاف

 . نيعضوملا يف اهيلا ةفاضالاب

 لوقك ةمالع ىنعمب ءايلا فيفختو ةزمهلا دمب ( ةيآ ) : اهثلاث
 : رعاشلا

 ثعش ليخلا نومدقي ةيآب : هلوقو

 الزع الو افاعض اوناك ام ةياب

 رخآ ىلإ افاعض اوناك ام ةلمج اذكو ةيآ ىلإ ةفاضم ( نومدقي ) ةلمجف
 . فالخ ةلأسملا يفو تيبلا

 رج لحم يف ملستف ( ملست يذب بهذا ) : مهلوق يف ( وذ ) : اهعبار
 . ةمالسلا ةنظم وه نمز يف بهذا يأ يذ ىلا ةفاضالاب

 : هلوق وحن ةينامزلا ( ندل ) : اهسماخ

 مكءافو انومتملاس ندل انمزل

 فورظلا ذا ( نيح ) ىنعمب ( ندل ) ىلا ةفاضم ( انومتملاس ) ةلمجف

 ىلا فاضتف تادرفملا امأو ( ثيح ) الا لمجلا ىلا اهنم فاضت ال ةيناكملا

 . ( ملعأ هللاو ) يل رهظ ام اذه ةيناكملاو ةينامزلا ( ندل )

 : رعاشلا لوق وحن ( ثير ) : اهسداس

 يتنابل يضقا ثير اقفر يليلخ

 . ( ثير ) ىلا ةفاضالاب رج لحم يف ( يضقا ) ةلمجف

 : رعاشلا لوقك ( لوق ) : اهعباس

 انم ضهني لاجرلل اي لوق

۔ ٤١



 . ( لوق ) ىلا ةفاضالاب رج لحم يف ( لاجرلل اي ) ةلمجف

 : رعاشلا لوق لثم ( لئاق ) : اهنماث

 حلاصب تنأ فيك لئاق تببحأو

 ىنعم نم صخلتف ( لئاق ) ىلا ةفاضالاب رج لحم يف تنأ فيكف
 ندلو وذو ةياو ثيحو موي ىلا ةفاضملا يه ةرورجملا ةلمجلا نا تايبالا

 . ( ملعأ هللاو ) لئاقو لوقو ثيرو

 مزالم امه طبارب تءاج مزاج طرش باوج اهسماخ
 اذخا دق هلوقب ىرولا لك اذا ىتفا ناك مزجلا اهلحم

 ىرج نا ولت موقي يف فلخل او ارهظ ول اك ارمضم ءافل او

 اذاو ءافلا دعب ةعقاولا لحم اهل امم ةسماخلا ةلمجلا هانعم : حرشلا

 ةيمسا ةلمجلا تناك ءاوس 0 مزجلا اهلحمو مزاج طرشل اباوج ةيئاجفلا

 . ةيلعف وأ

 هللا للضي نمو ا : ىلاعت هلوق ءافلا دعب ةعقاولا ةيمسالا لاثمف

 . مزج لحم يف ( هل يداه ال ) ةلمجف ه هل يداه الف

 مزج لحم يف ( هبرضا ) ةلمجف ( هبرضاف ديز ماق نا ) ةيلعفلا لاثمو

 . نإ باوج وأ طرشلا باوج هنال

 مهبصت ناو » : ىلاعت هلوق وحن ( ةيئاجفلا اذا ) دعب ةعقاولا لاثمو

 : مظانلا لوق هنمو ه& نوطنقي مه اذا مهيديا تمدق امب ةئيس

 اذخا دق هلوقب ىرولا لك اذا ىتفا نا

۔ _ ٤٢



 باوج مزج لحم يف هرخآ ىلا ( ىرولا لكو نوطنقي مه ) : ةلمجف
 ( نإ ) طرشلا ةادا نوك عم ، ةيئاجفلا اذا دعب ةيمسالا ةلمجلا عوقول نأل

 لعفي نم ) : وحن ةلمجلا لبق ةرمضم ردقتف هذه ءافلا فذحت دقو

 . هرخآ ىلا هللاف هريدقت ( اهركشي هللا تانسحلا

 يدتري صخش كاذك ةعبات درفل تتا دق ام اهسداس

 درفمل ةعباتلا يه لحم اهل يتلا لمجلا يف ةسداسلا هانعم : حرشلا

 ( يدتري صخش كلذ ) لوألا لاثم ًارجو ًابصنو ًاعفر هبارعاب برعتف

 . عوفرملا صخشل ةفص عفر لحم يف ( يدتري ) ةلمجف ٠

 ةلمجف ه هللا ىلا هيف نوعجرت ًاموي اوقتاو » يناثلا لاثمو
 . بوصنملا ( اموي ) ل ةفص بصن لحم يف ( نوعجرت )

 رج لحم يف « هنا نم هل درم ال موي يف » . ىلاعت هلوق ثلاثلا لاثمو
 . ( ملعأ هللاو ) رورجملا مويل ةفص

 ىتلا لمجلا هذه يف ةعبات ةلمحل تتأ دق ام اهعباس
 الج عوبتم اك اهمكح العجان نيذ ب ارع ١ ف و ترم

 لحم اهل ةلمجل ةعباتلا يه لح اهل يتلا نم ةعباسلا هانعم : حرشلا
 ( هوخا دعق ) ةلمجف ( هوخا دعقو هوبأ ماق ديز ) وحن ةمدقتملا لمجلا نم
 ةلمجلا ةلمج ةيعبات نوكت الو { هوبأ ماق ةلمج ىلع فطعلا ةيعبت عفر لحم ين
 طرتشي فطعلا اذهو { يتأيس ايك الدب وأ انلثم ايك فطع ةطساوب الا

 ةلمج عومجم ىلع الو & فانئتسالل الو ، لاحلل واولا ردقت ال نا هرابتعال

 هللادبع ) : دمحم لاق { وحن لوقلاب ةيكحم ةلمج ىلع الو ، ( هوبا ماق ديز )
 يف لوقلا لوقم هلك ةدحاو ةعفد نيتلمجلا عومجم ناف ( دعاق ركبو قلطنم
 . لوقملل ءزج نيتلمح ا نم ةدح او لكو ٠ بصن لحم

۔ _ ٤٣



 ايهعوبتم مكح اهمكح ةلمجل ةعباتلاو درفمل ةعباتلا ةلمجلا نأ ملعاو

 لا ) اهمكح الحجانف نيذ بارعا يلو ( : هلوق ىنعم اذهو ] بارعالا ف

 . ( ملعأ هللاو ( هرخآ

 عنتما دقنلا ىدلو فطعو تعن عم لادبالا يف درفملا عبتتو

 لوألا هدب مل ام اهلدب يف لعجيو ةلمجل ةلمج ين

 : باوبا ةثالث يف درفملا عبتت ةلمجلا نا هانعم : حرشلا

 مئاق ديز ) وحن فرح ةطساوب يذلا وهو © قسنلا فطع : لوألا

 . ديز ىلع فطع عفر لحم يف ( سلاج هوبا ) ةلمجف ( سلاج هوباو

 « هؤرقن اباتك انيلع لزنت ىتح » : ىلاعت هلوق وحن تعنلا : يناثلا
 . ( اباتك ) ل تعن ( هؤرقن ) ةلمجف

 ليق دق ام الا كل لاقي امإ» : ىلاعت هلوق وحن لدبلا : ثلاثلا

 ( ةرفغم وذل كبر نا ) ةلمجف هي ةرفغم وذل كبر نا كلبق نم لسرلل
 . هللا وه لئاقلا نا رابتعاب يأ عفر لحم يف ( ام ) نم لدب

 مهفاف { ةينايب ةيفانئتسا ةلمجلاف كموق رافك نيلئاقلا نا ىنعمب اماو

 مدقت ايك قسنلا فطع امهو ةصاخ نيعضوم يف ةلمجلا عبتت ةلمجلا نا مث

 مهبملا ماهبال ةحضوم نوكت نا ةيلدبلا ةلمجلا يف طرتشا نكل لدبلاو هليثمت

 ماعنأب مكدما نوملعت ايب مكدما يذلا اوقتاو » : ىلاعت هلوق وحن اهنم

 ( مكدما ) نم لدب ةيناثلا ( مكدما ) ةلمجف ؟ نويعو تانجو نينبو

 . ( ملعأ هللاو ) ىلاعت همعنل ليصفتلا نم اهيف ام ىفخي الو ىلوألا

۔ ٤٤ ۔



 ين اثلا مستل ١

 بارعالا نم اه لحم ال ىتلا لمجلا يف

 العجا اهب ًافنأتسم اهلوأ الظحنا هيف بارعالا ام كاهو
 عنم وأ لاؤس ريدقت حصو عطق وأ مالكلا اه ًاحتتفم

 اركذ ام نوزعا وحنللو اهيف اردق لاؤسلا ام ذنايبللف

 ةلمجلا اهلوأف الصفم لمجلا نم اهبارعا عنتما ام ذخو هانعم : حرشلا

 : ناعون يهو ةفنأتسملا

 كانيطعأ انإ » : ىلاعت هلوق يف ايك باطخلا لوا يف اهب قوطنم

 ه رثوكلا
 نورسيام ملعن انإ » : ىلاعت هلوق وحن اهلبق مالك نع ةعوطقم وأ

 انا ةلمج نا مهوتي الئل ه مشوق كنزحي الف ت :۔هلزق دعب ه نونلعي امو

 . مهلوقل ةلوقم ملعن
 وهو { اينايب ًافانئتسا ةيناثلا ىمستو { ًايوحن افانئتسا ىلوألا ىمستو

 انإ : ىلاعت هلوق يه ةمدقتملا ةيآلا يف ايك ردقم لاؤسل اباوج عقاو

 : رعاشلا لوقو ( ةيآلا ) ه ملعن

 يلجنت ال يرمغ نكلو اوقدص ةرمغ يف يننا لذاوعلا معز

 مأ اوقدصأ : هل ليق هنأكف اينايب ًافانئتسا ةفنأتسم ( اوقدص ) ةلمجف

 . ( ملعأ هللاو ) اوقدص هلوقب باجأف اوبذك

۔ _ ٤٥



 لحم ال نا اهدعب نا رسكل رلجألاو ىتح دعب اهيف فلخلاو
 رظن نيليلدلا الك يف ليقو رجي فرح نع قيلعتلا ىفتنالو

 له ( ىتح ) دعب ةعقاولا ةلمجلا يف ةاحنلا فلتخا هانعم : حرشلا

 ؟ ال مأ لحم اهل

 لوق وحن كلذو ءادتبا فرح ( ىتح ) ناو اهل لحم ال نا حيحصلاو
 : ريرج رعاشلا

 لكشا ةلجد ءام ىتح ةلجدب اهؤامد جمت ىلتقلا تلاز اهف

 . بارعالا نم اه لحم ال ةينانئتسا ( لكشا ةلجد ءام ) ةلمجف

 . نيهجوب دودرم وهو لحم اهل : ليقو

 مهلوق يف اهدعب نا ةزمه تحتفل رج فرح تناك ول هنا : امهدحا

 . ( هنوجري ال مهنا ىتح ديز ضرم )

 ريصيف اهرو رجم نع اهقيلعت زاج امل رج فرح تناك ول اهنا : امهيناث

 . هانلق ام حصف اذهب لئاق الو رورجم الب رجلا فرح

 . رظن نيليلدلا نم لك يف : يرهزالا لاقو

 ( نا ) ةزمه حتفت مل اذهلف طقف لحملا يف ةلماح اهناف ًالوأ امأ
 . اهدعب

 قيلعت الف درفملاب اهليوأتل ةلمجلا يف تلمع دق ىتح ناف يناث امأو
 . ( ملعأ هللاو ) فرصتب

 لوقنم مهنع اهيف فلخلاو لوصوملا لصو دق اهب امو

۔ ٤٦ ۔-



 ةلص ةعقاولا يه اهل لحم ال امم ةيناثلا ةلمجلا هانعم : حرشلا

 . ايفرح وأ ايمسا ناك ءاوس لوصوملا

 ةلمجف ه رصمنم هارتشا يذلا لاقو : : ىلاعت هلوق يمسالا لاثم

 . بارعالا نم اهف لحم ال لوصوملل ةلص ( هارتشا )

 يف لحملاف كمايق يأ ( موقت نا ينبجعي ) وحن يفرحلا لاثمو

 اهكرتن لاوقا ةلأسملا هذه يفو امل لحم الف اهدحو اهتلص اماو تاكرحلا هبوانتت

 . ( ملعأ هللاو ) ةلاطالا فوخ

 ديصولاب ديز اي فق وحن يف ديدستلل ضارتعالا تاذو
 نيتلمجب لصفل ١ ءيجي دقو نيمزالتم نيب ءىجت

 نيئيش نيب ةضرتعملا يه اهل لحم ال امم ةثلاثلا ةلمجلا هانعم : حرشلا
 لوق وحن لعافلاو لعفلا نيب ضرتعتف اهلحم يف ةروكذم ةدئافل نيمزالتم

 : رعاشلا

 لزع الو فاعضال موق ةّنسا ةمج ثداوحلاو ىينتكردا دقو

 ( ينتكردا ) وهو لعفلا نيب ةضرتعم ةلمج ( ةمج ثداوحلاو ) هلوقف

 . كلذ ىلع سقو ( ةنسأ ) وهو هلعافو

 هلوق يف ايك نيتفطاعتم نيتلمجب ضارتعالا يأ لصفلا ءيجي دقو
 ركذلا سيلو تعضو ايب ملعأ هللاو ىثنا اهتعضو ينا بر تلاق »» : ىلاعت
 ةلمج ( تعضو ايب ملعأ هللاو ) : هلوقف « ميرم اهتيمس يناو ىشنالاك

 ناتلمج ايهف . اهيلع ةفوطعم ةلمح ( ىٹن الاك ركذل ١ سيلو ) ، ةضرتعم

۔ ٤٧ ۔-



 ينا بر » ميرم مأ نع ةياكح : ىلاعت هلوق نيب ناتضرتعم ناتفطاعتم

 باطخ نم اتسيل امهنال 4 ميرم اهتيمس يناو » : هلوقو ه ىثنا اهتعضو

 ( نيتلمجب لصفلا ءيجي دقو ) : مظانلا لوق ىنعم وهو ميرم مأ

 الف % : ىلاعت هلوقك ةضرتعم ةلمج نمض يف ةضرتعم ةلمج نوكت دقو

 4 ميرك نآرقل هنا ميظع نوملعت ول مسقل هناو موجنلا عقاومب مسقا

 يهو ( هتفصو مسقل ) وهو نا ربخ نيب ةضرتعم ( نوملعت ول ) ةلمجف
 : هلوق ىلا ( مسقل هناو ) : ىلاعت هلوق نم يهو نيتلمجلا اتلكو ( ميظع )

 ( نآرقل هنا ) . هلوق نيبو ( موجنلا ) : هلوق نيب ةضرتعم ةلمج ( ميظع )
 . ( ملعأ هللاو ) ةيآلا ( خلا )

 لابقتسا ةلالد وأ ءاشناب لاحلل ىتلا نع تدرفناو

 ادغ انورقم واولاب عراضم ىدلو ءافلاب اهنارتقا وأ

 روماب ةيلاحلا نع زيمتت ةيضارتعالا ةلمجلا نا هانعم : حرشلا

 . ةيلاحلا يف نوكت ال

 : ىلاعت هلوق وحن ارما تناك ءاوس ةيئاشنا نوكت نأ اهنمف

 لثم دحأ قؤي نا هللا ىده ىدهلا نا لق مكنيد عبت نملالا اونمؤت الو »

 وهو لعفلا نيب ةضرتعم ( هللا ىده ىدهلا نا لق ) ةلمجف ه متيتوأ ام

 : ىلاعت هلوق وحن اهيزنتو ( دحا ىتؤي نا ) وهو هلومعمو ( اونمؤت )

 ( هناحبس ) ةلمجف « نوهتشي ام مهلو هناحبس تانبلا هلل نولعبيو »
 كنا ) وحن ءاعد وأ ( نوهتشي ام مهلو ) نيبو ( تانبلا هلل ) نيب ةضرتعم
 ( نا ) مسا نيب ةضرتعم ةيئاعد ( هللا كقفو) ةلمجف ( دهتجمل هللا كقفو
 : رعاشلا لوق وحن ايسق وأ اهربخو

 ارصن ارصن رصن اي لئاقل ارطس نرطس راطساو ينا

۔ ٤٨ ۔



 . ( لئاقلو ينا ) نيب ةضرتعم مسقلا ةلمجف

 : هلوق وحن ( فوس ) وهو لابقتسالا ليلد اهيف نوكي نا اهنمو

 ءاسن مأ نصح لآ موقأ يردا لاخا فوسو ردا مو

 لآ موقا ) نيبو يردا نيب ةضرتعم ( يردا لاخا فوسو ) ةلمجف

 : هلوقف « رانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت مل ناف » : ىلاعت هلوقو ( نصح

 . ( رانلا اوقتاف ) : هلوق نيبو ( اولعفت مل ) نيب ةضرتعم ةلمج ( اولعفت نلو )

 : رعاشلا لوق وحن ءافلاب نرتقت نا اهنمو

 اردق ام لك يتأي فوس نا هعفني ءرملا ملعف ملعاو

 يتأي فوس ناو ( ملعاف ) نيب ةضرتعم ( هعفني ءرملا ملعف ) ةلمجف
 . خلا

 يبا لوقك واولاب نارتقالا زئاج ًاعراضم اهردص نوكي نا اهنمو

 : بيطلا

 اهدقفا ليبقت اتيم دجوأ 3 ىينبسحاو اهسيع ييداح اي

 اهدوزا ةرظن نم نلق الف لع اهب اليلق افق

 نيبو اهسيع ) نيب ةضرتعم ( اهدقفا ) هلوق ىلا ( ينبسحاو ) ةلمجف
 . ( افق

 ةلمجلا نع درفنت ةيضارتعالا ةلمجلا نا ليصفتلا اذه نم صلختف
 . رومأ ةعبرأب ةيلاحلا

 . ءاشنا نوكت نأ

۔ _ ٤٩



 .: لابقتسا ليلد نوكت ناو

 . ءافلاب نرتقت ناو

 هللاو ) كلذ مهفاف . واولاب هنارتقا زوجي عراضمب ردصتت ناو

 . ( ملعأ

 ملع اك ةدمع نم اهريسفت ملس نا اضيا ريسفتلا ةلمجو

 يلج نيبولشلل اهيف فلخلاو يلي يذلا ةقيقح ةفشاك

 ال لحم ال امم ةعبارلا يهو ةيريسفتلا ةلمجلا ركذي عرش : حرشلا

 : نيطرش اهيف ركذو

 . ةلضف نوكت لب . ةدمع اهنوك نم ةملاس نوكت نا لوألا

 : ىلاعت هلوق كلذ لاثم اهلبق ام ةقيقحل ةفشاك نوكت نا يناثلاو

 : مكلثم رشب الإ اذه له اوملظ نيذلا ىوجنلا اورساو ج

 هلوق وحنو اهنم لدب : ليقو ( ىوجنلل ) ةيريسفت ماهفتسالا ةلمجف
 ةلمجف ه بارت نم هقلخ مدآ لثمك هلا دنع ىسيع لثم نا » : ىلاعت

 قلخلا ءدب يف مالسلا ايهيلع ىسيعو مدا نيب ام ةعقاولا ةلثايملل ريسفت هقلخ

 : رعاشلا ديبل لوقو

 ؟ ديبل فيك سانلا اذه لاؤسو اهلوطو ةايحلا نم تمئس دقلو

 تعقو ةلمجلا هذه عيمجف سانلا لاؤسل ريسفت ماهفتسالا ةلمجف

 ةعقاولل جرخم ةلضفلا ديقف نيسلا حتفب اهرسفم ةقيقح تفشك دقو
 جرحم فشكلا ديقو ( مئاق ديز وه ) وحن ناشلا ريمض نع اهب ربخملاك ةدمع

۔ _ ٥٠



 ةفشاك تسيلف ، لوصوملل افشك تعقو ناو اهناف ، لوصوملا ةلص ةعقاولل
 . هلاوحا نم ةلاح ىلا ةراشا اهيف اناو هتقيقحل

 لمجلا نم هرسفت ام مكح ةيريسفتلا مكح نا ىلا نيبولشلا بهذو

 كلذك ةيربسفتلاف لحم اهل ۔ حتفلاب ۔ ةرسفملا تناك نا ةلمحل ةعباتلاك

 . الف الاو

 ةلمحف 4؛ ردقب هانقلخ ءيش لك انا « : ىلاعت هلوق وحن لوألاف

 ي ةلماعلا يهو ةعوفرم ةلمح ترسف اهن ال هدنع عفر لحم يف ) هانقلخ (

 . هبهذم يف نا ربخ اهناف ( لك )

 نا بصنلا ةءارق ىلع ( هتبرض ًاديزوأ هبرضا اديز ) وحن يناثلاو
 يف تلمع ةيئادتبا ةلمجل ةرسفم اهنال اهل لحم ال هتبرض وأ هبرضا ةلمج

 ( ملعأ ىلاعت هللاو ) مسالا

 اوور دق الكف اهب ةنورقم وأ ريسفتلا فرحا نم ةيراع

 فرحأ نم ةدرجم 7 ةرات ةيربسفتل ١ ةلمحل ا نا هانعم : حرشل ١

 نع درو كلذ لكو ن أو يأ يهو اهم ة هنورقم عقت ةراتو ى كلذ مدقتو ريسفتلا

 : هلوق يأب ةنورقملا لاثمف برعلا
 بنذم تنأ يأ فرطلاب يننيمرتو

 وه ريسفتلا فرحو ( يننيمرتو ) : هلوقل ةرسفم ( بنذم ) ةلمجف
 . ( يأ )

 عنصا نا هيلا انيحوأو ل : ىلاعت هلوق ( نأ ) دعب ةعقاولا لاثمو
 ع .

 اتلكو ( انيحوا ) ةلمجل ةرسفم اهدعب ةلمجلاو ةيريسفت ناف هه اننيعأب كلفلا
 تردق ناف 6 نا ي ءابلا ردقت ل اذا اذهو بارعالا نم اه لحم ال نيتلمحلا

۔ -_ ٥١



 ىنعملا نوكيف ءابلاب رورجم ردصم ليوأت يف اهدعب ةلمجلاو ةيردصم يهف

 . ( ملعأ هللاو ) كلفلا ةعانصب هيلا انيحواو

 ىمع تنك ام هنلا قحو وحن مسقلا باوج اهب ىتا امو

 باوج ةعقاولا يه اهل لحم ال امم ةسماخلا ةلمجلا يأ : حرشلا

 ( اذك ّنلعفال هللاب تمسقا ) وحن هفورحو مسقلا لعف ركذ ءاوس مسقلا

 « تومي نم هللا ثعبي ال مهناميا دهج هناب اومسقأو » : ىلاعت هلوقو
 اهنال اه لحم ال ةيآلا رخآ ىلا ( هللا ثعبي ال )و ( اذك َنلعفال ) ةلمجف

 . مسقلا باوج

 : مظانلا لوق هنمو ( اذك َنعنصال هللاو ) وحن طقف فرحلا ركذ وأ

 كنا ميكحلا نآرقلاو سي : ىلاعت هلوقو ( يمع تنك ام هللا قحو )

 ةلمج اذكو ايل لحم ال نيلسرملا نمل كناو َنعنصال ةلمجف « نيلسرملا نمل

 . ( ملعأ هللاو ) يمع تنك ام

 طبرب ةنورقم نكت ملو طرشلا باوج تتا ام كاذك
 نمق بابلا اذب ال وأ طبارب نرتقت نا ول باب يف اقلطمو

 ةعقاولا ةلمجلا يه اهل لحم ال امم ةسداسلا ةلمجلا يأ : حرشلا

 كءاج نا ) وحن ةيئاجفلا اذا نمو ةطبارلا ءافلا نم درجم مزاج طرش باوج

 الب مزاج طرش باوج اهعوقول اهل لحم ال ( همركا ) ةلمجف ( همركا ديز
 . مزاجلا طرشلا باوج يف ديق اذهو 5 طبار

 وحن طبارب نرق ءاوس يأ هباوخجل لحم ال ًاقلطمف مزاجلا ريغ طرشلا ام
 كراجتسا اذا ) وحن نورقم ريغ وأ ( هقح ي دهتجاف ملع بلاط ءاج اذا )

 ) رمألا قاضل دمح الول )و ) هتحفاصل ورمع ءاج ول )و ) هرجأ مولظم

۔ _ ٥٢



 ريغ طرشل اباوج تعقو اهنال اهل لحم ال اهلك ةلثمالا هذه يف لمجلا هذهف

 هللاو ) هرخآ ىلا ( نرتقت نا ول باب يف اقلطمو ) : هلوق ىنعم وهو مزاج
 . ( ملعأ

 ةقباسلا َنهقاحلا يف اهلعجاف ةعبات همكحل تتأ امو

 ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا يه اهل لحم ال امم ةعباسلا ةلمجلا يأ : حرشلا

 لحم ال ( ورمع دعقو ) ةلمجف ( ورمع دعقو ديز ءاج ) وحن امل لحم ال

 اهيف رمضتف لاحلل واولا ردقت مل ام ، ةيفانئتسا ةلمج ىلع ةفوطعم اهنال { اهل
 دعق ذا ديز ءاج ) يأ ةنراقم الاح نوكتف ( ذا ) ىنعمب واولا نوكتف دق

 . ( ملعأ هللاو ) ورمع دوعقل انراقم يأ (ورمع

۔ _ ٥٢٣





 لسن
 ةيربخلا لمجلا ين

 توح الامتحا بذكلاو قدصلل ىتلا ةيربخلا اماو اذه

 رليب ,لماعل اهوجو مزلي سيلو اهنع ًاينغتسم
 بذكلاو قدصلا لمتحت يتلا يه ةيربخلا ةلمجلا دح هانعم : حرشلا

 بلط مدعو . اهنع ءانغتسالا ةحص عم اهلئاق نع رظنلا عطق عم اهماذل

 هذه يفف نتملا يف ايك لماعلل اهذوجو مزلي ال اهنا ، ىنعمب اهدوجول لماعلا

 . دويق ةثالث ةلمجلا

 . ( مئاق اديز تيل ) وحن ةيئاشنالا تجرخف ةيربخ اهنوك : اهلوا

 أدتبملل اربخ ةعقاولا ةلمجلا تجرخف اهنع ءانغتسالا ةحص : اهيناثو
 وحن لوقلاب ةيكحملا ةلمجلاو ( قلطنم همالغ دمح ) و ( هوبأ ماق ديز ) وحن

 . ه يبر نم ةمحر اَم لاق % : ىلاعت هلوق

 وحن لوصومل ا ةلص ةلمح تجرخف لم اعل اهدوجو مدع : اهثلائو

 اهيلا لوصوملا راقتفال اهدوجو مزلت لوصوملا ةلص ناف (هتمركا يذلا ءاج )

 . ( ملعأ هللاو ) اهيلع ىنعملا فقوتل
 يمتني صخش كذك ةيفصو يمتنت تاركنلا ضحم دعبف

:1 ةيلاح بسنا فراعملا ضحم تلت ناو



 يهو ةضحملا ةركنلا دعب ةيربخلا ةلمجلا تعقو اذا هانعم : حرشلا

 ( يمتني صخش كاذ ) وحن ركنملل ةفص يهف فيرعتلا ةبئاش نم ةصلاخلا

 هلوق هنمو صخشل ةفص عفر لحم يف ( يمتني ) ةلمجف ( بستني ) يأ
 بصن لحم يف ( هؤرقن ) ةلمجف 4 ةؤرقن اباتك انيلع لزن ىتح » : ىلاعت

 ةفص ( هل درم ال ) ةلمجف هه هل درم ال موي يف » : هلوقو ( اباتك ) ل ةفص
 . رج لحم ين مويل

 ءاج ) وحن ةفرعملا نم لاح يهف ةضحملا فراعملا دعب تعقو نا امأو

 ةصلاخلا ةفرعملا دعب اهعوقول ديز نم لاح ( يبتغي ) ةلمجف ( يبتغي ديز
 لاح ( سردي ) ةلمجف ( سردي ورمعب تررم )و ريكنتلا ةبئاش نم

 . ( ملعأ هللاو ) بصن لحم ين (ورمع ) نم

 نيفصولا اهب زجا ةحئار نيهجولل هيف ام تلت ناو

 ةحئار هيف ام دعب تعقو يأ ةيربخلا ةلمجلا تلت ناو هانعم : حرشلا

 3 ةيسنجلا لأب فرعملاكو ةفوصوملا ةركنلاك كلذو فيرعتلاو ريكنتلا يهجول

 . الاح اهلعجت ناو © ةفص اهلعجت نا امهدعب ةعقاولا ةلمجلا يف كل زاج

 ةلمجف هه هانلزنا كرابم ركذ اذهو » : ىلاعت هلوق ةركنلا دعب اهلاثمف

 حصيو © ةكربلاب هل ةفصلا عوقول ( ركذ ) نم الاح اهبصن حصي ( هانلزنا )
 . ةركن هنال { ( ركذل ) ةيناث ةفص اهعفر

 4 ارافسا لمحي راحلا لثمك إ : ىلاعت هلوق ةّيسنجلا لأب فرعملا دعب اهلاثمو

 حصيو ( لأب ) هفيرعتل ( راحلا ) يف الاح اهبصن حصي ( لمحي ) ةلمجف
 رامح لكل لماش سنج هنال ربكنتلا نم ةحئار هيف هنال رايخلا ةفص اهرج
 : هلوق هنمو

۔ -_ ٥٦



 ينبسي ميئللا ىلع رما دقلو

 . ( ملعأ هللاو )

 قحلا اذب ههبشب وأ يفنب قبسي وأ اركنم فضي ناو

 ريغ ىلا ةفاضملا ةركنلا دعب ةعقاولا ةلمجلا مكح هانعم : حرشلا

 دعب ةعقاولا مكح ماهفتسالاو يهنلا وهو ههبشب وأ يفنب ةقوبسملا وأ فراعملا

 . اهنم الاح اهنوكو { اهل ةفص اهنوك زوجي يأ 0 ةفوصوملا ةركنلا

 ( بلطي ) ةلمجف ( ملعلا بلطي ةأرما مالغ ينعاج ) فاضملا لاثمف

 ديفت ةفاضالا هذهو ، هنم الاح اهبصنو مالغل ةفص اهعفر حصي

 . طقف صيصختلا

 ( هنيد رمأ نع لأسي دحأ ينءاج ام ) ههبش وأ يفنب قوبسملا لاثمو
 ( ةلاطبلا بحي ادحأ سلاجت ال ) و ( ؟ ةلأسم نع ثحبي دحأ رم له )و

 اهبصنو اهلبق ةركنلل ةفص اهبارعا حصي 5 ( بحيو ثحبيو لأسي ) ةلمجف

 . ( ملعأ هللاو ) هانركذ امب اهقبسل اهنم لاح
 ةفرعملا ءاليا الاح اهنوك وأ ةفص اهنوك عناملا مدع نا

 طورش ةعبرأب ديقم ةمدقتملا لمجلا يف هوجولا زاوج نا هانعم : حرشلا

 . ناطرش اهنم مدقت دقو

 . ءانغتسالا ةحص : امهدحأ

 . ديقلا انه ركذو لماعل اهدوجو موزل مدع : امهيناثو

 . لاح اهنوك وأ ةفص اهنوك زاوج نم عناملا مدع وهو : ثلاثلا

 . آلاو واولا امهو ناعنام اهنم ةيفصوللف عاونأ ةعبرا عناملاو

۔ _ ٥٧



 مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نا ىسعو » : ىلاعت هلوق ( وولا ) لاثمف

 (مكل ربخ وهو) : هلوق ةلمجف ه مكل رش وهو ائيش اوبحت نا ىسعو

 اهعوقو نكل 5 ةركن وهو ( ًائيش ) : هلوق نم لاح ( مكل رش وهو ) : هلوقو
 . ةيلاحلا بجواو ةيفصولا عنم واولا دعب

 امو ل : ىلاعت هلوقو ث ًاريخ لاق الا لجر ينءاج امم ( آلا ) لاثمو

 لجر نم لاح ( اريخ لاق ) ةلمجف ه نورذنم اهل الا ةيرق نم انكلها

 . ةيرق نم لاح ( نورذنم اهل ) ةلمجو

 ةفص تناكل اهدوجو الولو ( آلا ) دعب اهعوقول انه ةيفصولا تعنتماو

 . تاركنلا دعب اهعوقول

 وحن ةلمجلا يف لابقتسالا ةلالد وهو دحاو عنام اهدحو ةيلاحللو

 دعب اهعوقول ةيفانئتسا ( كلذ هل ىسنا نل )و ( هيفاكأس ديز ينراز )

 نمو ( ديز ) نم نيلاح اتناكل امهالولو لابقتسا افرح امهو ( نلو نيسلا )
 يبر ىلا بهاذ ينا ت : ىلاعت هلوق هنمو . يفاكا يف ( ةبيغلا ريمض )

 هلوق كلذ لاثم ىنعملا داسف وهو دحاو عنام ةيفصولاو ةيلاحللو نيدهيس

 ذا هك درام ناطيش ئ : هلوق دعب ه ىلعألا ألملا ىلا نوعمسي ال » : ىلاعت

 { ىنعملا داسفل هنم الاح الو ناطيشل ةفص ( نوعمسي ) ةلمج نوك حصي ال

 ىنعملا اذهو { لاحلا بحاصو فوصوملل ديق لاحلاو فصولا نالو

 . فانئتسالا نيعتيف حصي ال

 تاركنلا دعب ةفص وأ الاح ةلمجلا نوك عناوم نا صخلتف
 : ةعبرا فراعملا وأ

 امهو امهدوجو الول ةزئاج تناك امدعب ةيفصولا ناعنمي اهنم نانثا

 . الاو واولا

۔ _ ٥٨



 . لابقتسالا ةلالد وهو الاح اهنوك عنمي ثلاثلاو

 وهو هدوجو الول نيزئاج اناك امدعب لاحو ةفص اهنوك عنمي عبارلاو

 ( ملعأ هللاو ) ىنعملا داسف

 لئاسملا ةلمج نم هريغو لماع نم ىضتقملا دوجو عمو

 يضتقملا دوجو عم ًافصو وأ الاح ةلمجلا نوك زوجي يأ : حرشل ١

 . ءايشا ةثالث وهو لئاسملا نم هريغو كلذل
 : ل اعت هلوق يف هولعف ةلمح وحنف لاحلا يف لم اعلا دوجو : اهدحا

 لماعلا مدعل ءيش نم لاح اهنوك حصي ال ه ربزلا يف هولعف ءيش لكو »

 ( كءاج ) ةلمج نوكت نا ( كءاج لجر لك مركا ) : مهلوق يف اوزاجا اذهلو
 . ةركن هنوكل هل افصو وأ لماعلا دوجول ( لجر ) نم لاح

 نوكت نا زهي مل عانتما حص ناف هعوقو نم عناملا مدع : اهيناثو

 نيعتيف 4 قبس هللا نم باتك الولو ت : ىلاعت هلوق وحن كلذو لاح ةلمجلا

 اسايق نسحلا يبا دنع ( الول ) وهو عناملا دوجول الاح ال ةفص ( قبس ) نوك

 . اهدعب ربخلا عوقو عنم ىلع

 ديز ءاج ) وحنو واو اما ةثالث دحا وهو طبارلا دوجو عم : اهثلاث

 وحن امهالكو ( هسأر ىلع هديو ديز ءاج ) وحن ريمضلاو ( ةعلاط سمشلاو
 هدي ) : هلوقو ( ةعلاط سمشلاو ) ةلمجف ( هدي يف هباتكو ذيملتلا لبقا )

 ( ديز ) نمو ( سمشلا ) نم لاوحا ( هدي يف هباتكو ) : هلوقو ( هسأر ىلع
 دعق ديز ءاج ) وحن ةيلاحلا تعنتما طبارلا مدعنا اذاف ( ذيملتلا ) نمو

 . ( ملعأ هللاو ) طبارلا دقفل فانئتسالا نيعتو ( ورمع

۔ _ ٥٩





 يناثلا بابلا
 رورجملاو راجلاو فرظلا وهو ةلمجلا هبش يف

 ىمحلا لوح انب يعاسلاك هاهاض امو لعفلاب رورجملا قلعو

 هب هنم ةحئار تتا ام وأ ههبش ىنعم نمض يذلاب وأ

 ةعبرا نم دحاوب قلعتي لصا فرحب رورجملا نا هانعم : حرشلا

 : ءايشا

 . ديزب تررم وحن العف هب قلعتملا نوكي نا : لوألا

 مظانلا لوق وحن لعافلا مساك لعفلا هبش نوكي نا : يناثلا

 مساو 7 يعاسلاب ) قلعتم ( انب ) : هلوقف ( ىمحلا لوح انب يعاسلا (

 ( دبعلل كبيدأت ينبجعي ) وحن ردصملاو ( هب رورمم ديز ) وحن لوعفملا
 . ( ملعلا سردل كداهتجا ينبرطي )و

 : ىلاعت هلوق وحن لعفلا هبش ئنعم انمضتم نوكي نا : ثلاثلا

 ( ضرالا يو ءيسلا يفف ) « هلا ضرألا يفو هلا ءايسلا يف يذلا وهو

 . هقاقتشال دوبعم ىنعم هنمضتل نيعص وملا يف ) هلإب ( قلعتم

 يأ ( انيف ملع ديز ) وحن لعفلا هبش نم ةحئار هيف ام : عبارلا

۔ -_ ٦١



 اقلطم زاجا دق ضعبو هب اقلعي مل فرحلا . يونعملاو

 اطسوت ةلاصا ام ريغ نم اطرش ضعب لعفلل ابئانو

 هب قلعتي قلعتم هل ال يونعم فرحب رورجملا نا هانعم : حرشل ١

 . ًاقلطم لومعمب قلعتي نا زاجا ضعبو

 ةقيرطب ال لعفلا نع ًابئان نوكي نا طرشب زاوجلا ديق مهضعبو

 : كلوق يف ايك ةباينلا وهو كلذ ىلا هادا ضراعل لب قيلعتلل ةلاصالا

 اذه ىلعو ثيغتسا يأ ( وعدا ) نع ةبئان ايب ةقلعتم ماللا ناف ( ديزل اي )

 نوكي نا « نونجمب كبر ةمعنب تنأ ام » : ىلاعت هلوق قلعت زاوج ينبني

 . ( ملعأ هللاو ) ةيفانلا امب اقلعتم ( ةمعنب )

۔ _ ٦٢



 رجلا فورح نم هب قلعتي ام ركذ

 دئازلا لثم لعو نمو ابلاك دئاز فرحب رج يذلا آلا
 فدرا ارسكو احتف امهرخآ ةيفو ىلوألا اهمال فذحا وأ تبلاو
 ىفتقا ادع الخو اشاحو لوق يف برو يدتقت ليقعب نا

 فالتخاب هوور دقف رج فاكلاب امو يالول كاذك

 فرحب ارورجم ناك ام فورحلاب تارورجملا نم ىنثتسي : حرشلا
 : ىلاعت هلوق وحن نمو ءابلاك دئازلا فرحلاو قلعتت الف . ههبشو دئاز

 : ىلاعت هلوقو م ريشب نم انءاج ام : ىلاعت هلوقو هم اديهش هناب ىفكو »
 قلعتم هل سيل دئاز فرح ءابلاف هه توافت نم نمحرلا قلخ يف ىرت امل

 لحملا لاغتشال ةردقم ةمضب عوفرم ىفك لعاف ةلالجلا ظفلو هب قلعتي

 . يناثلا لاثملا كلذكو دئازلا رحجلا فرح ةكرحب

 لْيَقُغ مهو اهب زج نم دنع ( لعل ) اهنمف دئازلا فرحلا هبش امأو

 اهمال يف كلو 3 ماللا حتفب قلعتمب اهرورجم قلعي الف ريغصتلا ةغيصب
 . ( لعو لعل ) وحن تابثالاو فذحلا زاوج ىلوالا

 ىلع تناف الإو مهب تيدتقا نا هلك اذه رسكلاو حتفلا ةيناثلا يفو

 لوق مهتغل ىلع دهاوشلا نمو ايهتابثاو نيماللا حتف يهو ىحصفلا ةغللا
 : رعاشلا

 ( بيرق كنم راوغملا يبا لعل )

۔ _ ٦٣



 تيقل لجر بر ) وحن حجارلا لوقلا ىلع ( بر ) : ثلاثلا

 مدقم لوعفم لوألا لاثملا يف لجرو دئازلاب هيبش رج فرح برف ( هتيقل وأ

 لعفب نكل كلذك يناثلا لاثملا ينو ( بر ) ةكرح هروهظ عنم ردقم هبصنو
 ةردقم ةمضب لحملا عوفرم أدتبم وأ ريمضلا هلاغتشال رهاظلا هرسفي فوذحم

 . ريثكتلاو ليلقتلا ديفت يهو ( بر ) ةكرحب هلحم لاغتشال

 دعبل اهل قلعتم الف ادعو اشاحو الخ يهو ءانثتسالا فورح : عبارلا

 ررمع الخو ديز اشاح موقلا ءاج ) وحن هنع هتيحنتو لعفلا نع اهب ىنثتسملا
 . ( ركب ادعو

 ( يالول ) وحن ملكتمل لصتم ريمضب ةلصتملا ( الول ) : سماخلا
 ةهيبشرج فورح يهف ( هالول ) وحن بئاغ وأ ( كالول ) وحن بطاح وأ

 وهو بيكرتلا اذه مهضعب ركناو ريمضلا رجتف { هيوبيس دنع لعلك دئازلاب

 : هلوق اهنمو برعلا نع كلذ دوروب جوجحم

 ( ىوهايك تحط يالول نطوم مكو )

 ( يوبغم قينلا ةنتف نم همارحاب )

 : هلوقو

 ( انءامد قارأ نم انيف عمطتا )

 ( نسح انباسحال ضرعي مل كالولو )

 هلوقك ( تنأ الولو وه ولو انأ الول ) لصالا نا اولاق عنملاب نولئاقلاو

 عفرلا ريمض بانم بصنلا ريمض بانف ه نينمؤم انكل متنأ الول ث : ىلاعت
 نوكت ال ريمض نع ريمض ةباين نأب دودرم اذهو 3 ةداعتسالا قيرط ىلع

 . انه ايك تسيلو ، تالؤطملا ي ةطوسبم طورشب الا

۔ _ ٦٤



 ىلع فاكلاف ( دسألاك ديز ) وحن يف ( هيبشتلا فاك ) : سداسلا

 فاكلا لدت ال ذا هل قلعتم ال دئازلاب هيبش فرح ةاحنلا نم ةعامج بهذم

 قلعتم هل ردق ولف اضياو هوحنو ( رقتسا ) هل ردقي ىتح رارقتسالا ىنعم ىلع
 . هسفنب ةيدعتلا ةجرد ىلا ىقرت فاكلا بساني امم هبشي امم وحنب

 . مهدنع فالخ ةلأسملا يفو اذه

 ءيشب قلعتت ال فورح ةتس رجلا فورح نم تاينثتسملا نا صخلتف

 فورحو ضعبلا لوق يف برو تاغللا نم اهيف ام ىلع لعلو نمو ءابلا يهو
 ةيهيبشتلا فاكلاو هوحنو َيالولو ادعو الخو اشاح : يهو ةثالثلا ءانثتسالا

 . ( ملعأ هللاو ) كلذ مهفاف

۔ _ ٦٥





 لصنف

 امدقت دق رابخالا لمجلل ايك لاحلاو فصولا يف همكحو

 هل ةيلاحلا وأ ةيفصولا نييعت يف رورجملاو راجلا مكح هانعم : حرشلا

 دعب وأ فصو وهف ةضحملا ةركنلا دعب عقو اذاف ، ةيربخلا لمجلا مكح

 . نيرمالا زاوج هيفف نيهجولا ةحئار هيف ام دعب وأ لاح وهف ةضحملا ةفرعملا

 ةفص ( دي يفف ) ( مالغ دي يف املق تيأر ) ةركنلا دعب عقو ام لاثمف
 . ( الق ) ل

 نم لاح ( سرف ىلعف ) ( سرف ىلغ دلاخ ينءاج ) ةفرعملا دعب الاثمو
 . ( دلاخ )

 ( ةرجش ىلع ًاعناي ًارمث تيأر ) نيهجولا ةحئار هيف ام دعب اهلاثمو
 ةفص امهنوك زوجي همايكا يفو ةرجش ىلعف ( همايكا يف رهزملا ينبجعي ) هلثمو
 . ( ملعأ هللاو ) ايهنم الاح ايهنوك زوجيو رهزلا وأ رمثل

۔ _ ٦٧





 لصن

 ىقتني زاوج ال بوجو فذح اقلعت هب يذلا فذعحيو
 رقتسا وحن اه ردق ةلص وأ ربخلا يف كاذك لاحلاو فصولا يف

 ىلع هركذ زوجي الف رورجملا هب قلعت ام فذح بجي يأ : حرشلا

 ركذ عضاوم يف كلذو هب قلعتي قلعتم ىلا رورجملا راقتفال ردقي لب حصالا

 : ةعبرا اهنم

 ( كلذ )وحن وأ نئاكوأ تباث لثم دارفالا ريدقت اهيف كل ةئالثف
 ريدقت اهيف زوجيو ، دارفألا اهيف لصألا نأل ربخلاو لاحلاو فصولا يهو

 . ( رقتسا )

 ىلع اهلايتشال رقتساك ةلمجلا ريدقت اهيف نيعتيف لوصوملا ةلص عبارلاو

 ف نمو تاومسلا ف نم هلو ط : وحن لوصوم ا ىلع دئاعل ١ ريمضل ١

 . ملعا هللاو ه ضرألا

۔ _ ٦٩





 لصن
 اعم يفنلاو ماهفتسالا ولتو اعفرا اهع العاف يذه دنعو

 اقبس دق لهف طرش ام ريغ نم اقلطم كاذ لمعا مهضعبو

 ‘ اربخ وا 3 الاح وا © ةفص رورجملاو راجلا عقو اذا هانعم : حرشلا

 يأ ؛ هدامتعال العاف عفري نا زاج ؛ ماهفتسا وا يفن همدقت دقو © ةلص وا

 . اهيلع هدانتسا

 هباتك عفر يف كلف ( هباتك هدي يف ذيملتب تررم ) ؛ ةفصلا يف هلاثمف

 : ناهجو

 وأ رقتسم ) بانم هتباينل رورجملاو راجلل العاف نوكي نا لوالا
 . حصالا وه اذهو لصالا وهو همدقتل افوذحم ) رقتسا

 ( هدي ين هباتك ) هريدقتو رخؤم أدتبم هنا ىلع ( هباتك ) عفر مهضعبو
 . ةلصلاو ربخلاو لاحلا كلذ ىلع سقو ذيملتل ةفص ةلمجلاو

 رادلا يف ام ) يفنلا لاثمو 4 كش هلا يفا » 8 ماهفتسالا لاثمو

 . ملعا هللاو ناقباسلا ناهجولا امهيف كل زوجيف ( لجر

 اهنيب لضافت الب ىتا ام عيمج يف رورجملاك فرظلاو

 راجلل تبث ام عيمج يناكملاو ينامزلا فرظلل تبثي هانعم : حرشلا

 . رخآلا ىلع امهدحا لضفي نأ ريغ نم ةمدقتملا ماكحالا نم رورجللاو

۔ ٧١ _۔



 . ( ذاتسالا ماما سيردتلا تقو تسلج ) 3 لعفلاب هقلعت لاثمف

 : رعاشلا لوق ههباشي ام ىنعم نمض امب هقلعت لاثمو

 لاعفلا دنع مقلع ىسأبو لاقلا دنع ركس يناسل

 : هلوق هنم ةحئار هيف ايب هقلعت لاثمو

 « نايحالا ضعب لاهنملا نبا انا »

 نيح عمج نايحالاوهو فرظلا ىلا ةفاضم اهنال فرظ ضعبف

 ىنعم هنمضتل ( لاهنملا وبا ) وهو ةينكلاب ضعب تقلعتف ( تقو ) ىنعمب
 . ميرك

 : ريهز نب بعك لوق هزاجا نم دنع يونعملا فرحلاب هقلعت لاثمو

 لوحكم فرطلا ضيضغ َنغا آلا اولحر ذا نيبلا ةادغ داعس امو

 . ( ةيفانلا ايب ) ةقلعتم ( ةادغف )

 . ( ذيمالتلا نيب ذاتسالا تيأر ) : ةضحملا ةفرعملا دعب هلاثمو

 . ( نصغ قوف اعناي ارمث تيأر ) : ةفوصوملا ةركنلا دعب هلاثمو

 . ( رحنلا قوف ردلا ينبجعي ) : ةيسنجلا لأب فرعملا دعب هلاثمو

 قوفو نصغ قوف ) انلوقو ذاتسالا نم لاح ( ذيمالتلا نيب ) انلوقف
 فذح يف اذكو ايهنم نيلاح وأ ( ردلاو ارمث ) ل نيتفص امهنوك زوجي ( رحنلا

 .ايلج اسايق رورجملاو راجلا يف مدقت ايبسح زوجي وا بجي ثيح ةقلعتم

- ٧٢ _



 هدنع لعاف لامف © ( لام هدنع ديز ) ،وحن هب لعافلا عفر اذكو

 يدنع ام )وحن ماهفتسالا وأ يفنلا دعب وأ { لوق ىلع قلعتملا نع هتباينل

 ةيلعافلا ىلع ( دحأو ديز ) عفر زوجيف ( دحأ كلوح له )و ( ديز
 يف رم ام ىلع امدقم ءادتبالا ىلعو حصالا وهو هدامتعاو هتباينل فرظلاب

 . ملعا هللاو رورجملا

۔ _ ٧٣





 ثلاثلا ب ابل ١

 برعملا اهيلا جاتحي تايلك ريسفت يف

 ةينيثن اهعاونا اهتجاح ةيتا اريثك ظافلالا ضعبو

 يبرعلاب نسحي ال ظافلالا ضعب برعلا نع تدرو هانعم : حرشلا

 اليصفت اهركذن نا بجيف اهنارود رارمتسإو اهيلا ةجاحلا ةرثكل اهلهج

 : ةينامث اهعاونأو

 اهيلا راشأ تايلك عبرا وهو دحاو ىنعم ىلع ءاج ام ؛ لوالا عونلاف

 : هلوقب بيترتلا ىلع

 يتأيس ام قارغتسال ضوعو تقولا يضام طق فرظب قرغتسا

 ؛ نيتملك دحاو ىنعم اه امم تيبلا اذه يف ركذ : حرشلا

 فرظ يهو ةمومضم ءاطلا ديدشتو فاقلا حتفب ( طق ) امهادحا
 هلعفا ال ) زوجي الو ( طق هتلعف ام ) لوقت ىضاملا نمزلا قارغتسا اهانعم
 . ( طق

 داضلا ثيلثتو واولا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ( ضوع ) امهيناث
 تاكرحلا ىلع ءانبلا همكحو لبقتسملا نمزلا قارغتسال فرظ وهو . ةمجعملا

 . ثالثلا

. _ ٧٥ _



 لعفا ال ( لوقت ) هديلاقم ( حرش ي يليلخلا ققحملا هركذ اذك

 . ملعا هللاو ( ادبأ ) ك وهف ( ضوع

 نطفتلف امزال نيذ يفنلاب نرقاو طق لثم ضوع ذشو

 نوكت ال يأ ( طق ) لثم نوكت ال ( ضوع ) نأ هانعم : حرشلا
 . ًاذوذش الا ىضاملا نمزلا قارغتسال

 هلامعتسا لق ام هناف رودنلا فالخب سايقلا فلاخ ام ذوذشلاب دارملاو

 . مهفاف سايقلا ةقفاوم عم برعلا دنع

 : مهلوق ( ضوع ) يف ذوذشلا نم درو امو

 « اكنه رثكا ضوع اماع را ملف »

 : هلوقب ةراشالا هيلاو يفنلاب ) طقو ضوع ( يا نيذ نارتقا بجيو

 . ليق اذك ( خلا نيذ يفنلاب نرقاو )

 ( طق اثالث أضوت ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا )ثيدحلا يف درو دقو

 . ( ملعا هللاو ) هننس يف دؤاد وبا هاور

 ريخل ا قيدصتل لجا تتا دقو رمتسا بصنلا اهل ضوع فضت ناو

 : نيتلأسم تيبلا اذه يف ركذ : حرشلا

 الف ، تفيضا اذا ةيفرظلا ىلع اهبصن رمتسي ( ضوع ) نأ ىلوالا

 رهد ) لوقت ايك ( نيضئاعلا ضوع هلعفا ال ) وحن اهرسك الو اهمض حصي

 . ( نيرهادلا

 وهو دحاو ىنعمب ءاج امم ةثلاثلا ةملكلا ركذ يف ةيناثلا ةلأسملا
 ةغل اهيفو ز ربخلا قيدصتل يتأت اهنا ركذو ماللا نوكسو نيتحتفب ( لجأ )

- ٦ ٧ - ..



 تابثالاو يفنلا دعب عقتو ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاب ( لجب ) يهو ىرخا
 يا ( لجأ ) سمشلا تعلط وا سمشلا تعلط ام باوج يف لوقتف
 . ملعا هللاو تبثملاو يفنملا ربخلا قيدصتل يهف تقدص

 فدر مأ ليصأأ فالخ اهنم فلالا يف وأ ىلب يفنم باجا

 ةعبارلا ةملكلا دحاو ىنعم ىلع ءاج امم تيبلا اذه يف ركذ : حرشلا

 ناك ءاوس ةصاخ 7 هتابثا يا يفنلا باجا يضتقي فرح يهو ( ىلب ) يهو

 يبرو ىلب لق اوثعبي نل نا اورفك نيذلا معز » : ىلاعت هلوق وحن ادرجم
 . ( ةيالا ) ه نثعبتل

 ( ؟اميئاق ديز سيلوأ ) ،وحن يقيقحلا ماهفتسالاب انورقم وأ

 . ( لب )

 ؟ « هماظع عمجن نل نأ ناسنالا بسحيأ ل وحن خيبوتلاو

 . ( ىلب )

 . ةيلصأ يه : موق لاقف اهفلأ يف ةاحنلا فلتخاو

 . ةدئاز اهنأ ىلإ نورخآ بهذو

 . ملعأ هللاو ثيناتلل اهنأ ىلإ نورخاو

 : نيينعم ىلع يتأي ام؛ يناثلا عونلا

 لابقتسالل افرظ تتأ ايههم لاعفالا ةلمجب اذإ صصخاو

 يفي اراذنإ نيذل اهئيجع يفو لاحللو يضايلل فرظ وأ

 اهبصنل اهباوج ادع دقو اهب ضفخلا هلحم اهطرشو

۔ _ ٧٧



 اهتفاضإب ةنونملا ريغ يه يتلا ينعأ انه ( اذإ ) صتمت هانعم : حرشلا

 هلوق وحن اهيف بلاغلا وهو لابقتسالل افرظ تناك ءاوس ةيلعفلا لمجلا ىلإ
 . هي هلا لوسرل كنأ دهشن اولاق نوقفانملا ك ءاج اذإ ل : ىلاعت

 اوضفنا اول وأ ةراجت اوأر اذإو »» :ىلاعت هلوق وحن يضاملل افرظ وا
 . 4 اهيلا

 . : ىوه اذإ مجنلاو ٢ : ىلاعت هلوق وحن لاحلل وا

 ال اهنا عم ذاش لابقتسالا ريغل اهدورو نا مظانلا مالك نم ملعو

 . ةيلعفلا لمجلا ىلا الا ةثالثلا لاوحالا يف فاضت

 لعفب عوفرم ءاسلاف ه تقشنا ءاسلا اذا : ىلاعت هلوق اماو

 . ( ءايسلا تقشنا اذا ) يأ رهاظلا هرسفي فوذحم

 اهطرش يه يتلا اهدعب ةلمجلا نا ( خلا هلحم اهطرشو ) هلوق ىنعمو
 وهو إ اهباوجب ةبوصنم يهف انه ( اذا )اماو { اهيلإ ةفاضالاب رجلا اهلحم

 . ( اهبصنل اهباوج ادع دقو ) : هلوق ىنعم

 ( ىوه ) ةلمجو ( اوأر ) ةلمجو ( نوقفانملا كءاج ): هلوق نم ةلمجلاف
 ٨ لوالا لاثملا يف اولاقب ةبوصنم اذإو . اذإب رج لحم يف ةمدقتملا ةلثمالا يف

 ( مجنلاو ): هلوق يف ، باوج ىلا جاتحت الو 5 يناثلا لاثملا ين اوضفنابو

 . ( ملعا هللاو) ةيطرشلا نع اهجورخل

 تبث دق باوج اهل امو جف تتأ نا صخ ةلمجلا ةيمساب
 اوور دق ناكم وأ نامز مسأل وأ فرحلل اهتبسن ف فلخلاو

۔ _ ٧٨



 ( اذإ ) ينعم نم يناثلا ىنعملا ىلا نيتيبلا نيذه يف راشا : حرشلا

 : نيتلأسم:اههل ركذو ٠ ةأجفلا ىنعم وهو

 اهل باوج ال اهنا { ةيناثلاو ؛ ةيمسالا لمجلاب صتخت اهنا ىلوالا

 ءاضيب يه اذاف هدي عزنو » : ىلاعت هلوقو ( علاط ردبلا اذإف تجرخ ) وحن
 امب اهدعب ام طبرل يه وأ { ةدئاز اهيلع ةلخادلا ءافلا لهو همي نيرظانلل

 ناكم مسا وأ فرح انه اذا لهو يظفل رهظي اييف فالخلاو ، نالوق اهلبق

 ) هرخآ ( ىلا فرحلل اهتبسن ف فلخلاو (: هلوق ىنعم وهو 0 نالوق نامز وأ

 . ملعا هللاو

 : تاملك ينامث وهو هجوأ ةنالث ىلع ءاج ام : ثلاثلا عونلا

 : هللا همحر مظانلا لاق ( ذإ ) اهدحا

 لمجلل ةفاضا اهيب صصخاو لبقتسم وأ ضام فرظل ذإو
 للع مث جاف انيب دعبو لبقتسملا ةلمج اهنم نثتساو

 . اهدحا : يناعم ةثالثل ءيجت نوكسف رسكب ذا نا هانعم : حرشلا
 ليلق متنا ذا اوركذاو ل : ىلاعت هلوق وحن ابلاغ يضاملل افرظ نوكت نا

 . « نوفعضتسم

 يف لالغالا ذا نوملعي فوسف » .وحن لابقتسالل درت دقو

 . ه مهتانعا

 وا انلثم ايك تناك ةيمسا لمجلا ىلا اهتفاضاب هذه ( ذا ) صتختو

 اهلعف يتلا ال 4 ةكئالملل كبر لاق ذا » & وحن ضام اهلعف ةيلعف

 . ( هرخآ ىلا اهنم نثتساو ) : هلوق ىنعم وهو لبقتسم

۔ _ ٧٩



 انيب دعب تعقو اذا كلذو ( ةيئاجفلا اذا ) ىنعمب نوكت نا اهيناثو

 ربغ نم ةنيللا فلالاب ةلصتملا نونلابو { ءايلا نوكسو ‘ ةدحوملا ءابلا حتفب

 لاقيف ( ام ) اهيلع دازتو ( جرفلا ءاج ذا قيض يف انا انيب ) ، وحن نيونت

 : رعاشلا لوق وحن ( امنيب )

 ربسايم تراد ذا رسعلا امنيبف هب نيضراو اربخ هللا ردقتسا

 ذا مويلا مكعفني نلو » 3 وحن ةلمهم نيعب ليلعتلل اهنوك اهثلاث
 . ملعا هللاو ةيليلعتلا ماللا ةلزنم يهف ( متملظ مكنال ) يا 4 متملظ

 يصع ال افع وحن اهب ضام صصخاو دوجول دوجو امل

 فلالاب ةلصتملا ميملا ديدشتو ماللا حتفب ( امل )ةيناثلا يا : حرشلا

 . حصألا ىلع ةطيسب يهو

 : اهيناعم دحاف ةبكرم ليقو

 وهو وفعلا دوجو ناف ( يصع امل افع )هلوق وحن دوجول دوجو فرح اهنا
 رمال ا ءاج 1 ( : مهلوق كلذكو ٦ نايصعل ادجو نيح لصح ةبوقعلا كرت

 . ( فاصنالا ماقتسا

 هيلاو اهدعب ةيوضاملا ةلمجلا عوقوب صتخت هذه ) 1 ( نا ملعاو

 . انلثم ايك ( هرخآ ىلا ضام صصخاو ): هلوقب ةراشالا

 را 5 هعبات نمو يسرافلا وه ايك ( نيح ) ىنعمب فرظ يه لهو
 . ملعا هللاو نالوق هيوبيس هيلا بهذ ايك فرح

 جرخي الو وحن هعوقو يجيس لعف يفن يف اهب مزجاو

۔ _ ٨٠



 لصتملا يفنملا اهب مزجي اهنا امل يناعم نم يناثلا ىنعملا نا يا : حرشلا
 هعراضم بلقت يا بلقو مزجو يفن فرح املف( ديز مقي امل )وحن لاحلاب
 ال ر ىنعملا ناكف { لاحلا يف عوقولا لصتم يضاملا يف هعوقو يفنتو { ايضام
 لوق ىنعم اذهو ، لاحلا يف همايق عقوتي هنكلو نآلا ىلا ىضم اميف ( مقي
 الو ) : هوقب لثم مث البقتسم يا ( هعوقو يجيس لعف يفن يف ) : مظانلا
 . ملعا هللاو لبقتسي ييف هجورخ عقوتي نكلو ىضم اميف يا ( جرخي
 الظح يرهوجلاو اينئتسم لمعتسا الا لثم ليذه عمو

 هنولمعتسي اليذه نا امل يناعم نم ثلاثلا ىنعملا هانعم : حرشلا

 الا ر يا ( تلعف امل هللا كدشنا ) : مهلوق هنمو ( الا )ك ءانثتسا فرح
 ال سفن لك نا ج : ىلاعت هلوقو ، ( كلعف الا كلأسا ال ). يا ( تلعف

 4 نورضحم انيدل عيمج امل لك ناو ت : هلوقو هي ظفاح اهيلع
 الئاق ( الا) ىنعمب اهنوك عنم يا كلذ يوغللا يرهوجلا لظح دقو

 هاكح امك ةغللا ةمئا نع هدورو حيحصلاو ث ةغللا يف فورعم ريغ كلذ نا

 . ملعا هللاو ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو يئاسكلاو هيوبيسو ليلخلا

 يراق ديز باوج معن وحن رابخالا يذل قيدصتل معن
 مالكلل بلط دعب دعولل مالعالل ماهفتسالا ولتو

 . ميملا نوكسو ةلمهملا نيعلاو نونلا حتفب ( معن ) ةثلاثلا : حرشلا
 : هلوقو رابخالا بحاصل قيدصت فرح اهنوك اههجوا دحا نا ركذو
 فرح يا ربخا ردصم ةزمهلا رسكب رابخالاو ك بحاص ىنعمب ( يذل )
 ( يراق ديز ): مظانلا لوق يف ايك اتبثم ربخلا ناك ءاوس ربخملل قيدصت

 ( ائراق ديز ام )وحن ايفنم وأ ( تقدص ) يا ( معن ): باوجلا يف هل لوقتف
 . ( تقدص ) يا ( معن )هباوجف

۔ ٨١ _۔



 : رعاشلا لوق وحن فعضلاو ةوقلا يف ةياغلا ربتعت اذكو

 ارغاصالا انينب ىتح اننوباهت متناف ةيكلا ىتح مكانرهق
 وهو يمك عمج ةايكلا ناف ةوقلا يف ةياغ ( ةايكلا ىتح ): هلوقف

 فعضلا يف ةياغ رغاصالاو ، حاحصلا يف ايك هحالس ين يمكتملا عاجشلا

 . ملعا هللاو هفعض ىفخي الو ريغص عمج هناف

 لمعت سيلو رمألا ىوس اييف لخدتو ادتبا فرح تتا دقو

 ءادتبا فرح يتأت اهنا ( ىتح ) هجوا نم ثلاثلا هجولا : حرشلا

 : هلوق ىف ايك ةيمسالا لمجلا ىلع لخدتف
 ( لكشا ةلجد ءام ىتح )

 ىتح إ : ىلاعت هلوق وحن ضام اهلعف يتلا ةيلعفلا لمجلا ىلعو

 لوقي ىتح اولزلزو » : لجو زع هلوق وحن عراضمو « اولاقو اوفع
 ؛ عراضملا عفر ةءارق يف « لوسرلا

 لك ىلعو ) رمال ا ىوس ايف (: هلوق ىنعم ١ ذهو ارم ا اهلعف نوكي الو

 . ملعا هللاو ائيش لمعت ال انه يهف لاح

 ( الك ) ةسداسلا

 رمقلاو الك وحن نيمي لبقت رخلا قيدصتلو الك رجزلل

 نكر دق فالخلاف الك هجوا نم ثلاثلا الأو اقحك لهو

 ةلصتملا ماللا ديدشتو فاكلا حتفب( الك )ةسداسلا : حرشلا

 : نالوق ؟ ةبكرم وا ةطيسب يه لهو ؛ فلالاب

۔ ٨٤



 هتنا ) ىنعمب نوكت يتلا يهو ، رجزلل يتأت اهنا اههجوا دحاف

 عدتراو رجزنا يا « الك نناها يبر لوقيف » : ىلاعت هلوق وحن ( رجزناو
 . لاقملا كلذ نع

 رسكب ( يا ) ىنعمب اهنا دارملاو ربخلا قيدصتل نوكت نا . اهيناث

 وحن كلذو ؛ ( نيمي لبق ): هلوق ىنعم وهو فلحلا لبق اهعوقول نوكسف

 هجولا يف فلتخاو ( رمقلاو يا ) ىنعملاو ه رمقلاو الك » : ىلاعت هلوق
 الأ ىنعمب يه وأ ( اقح ) ىنعمب يا (اقح ١ك يه له اهنم ثلاثلا

 وهو هعطت ال الأ يا 4 هعطت ال الك ل : ىلاعت هلوق يف يتلاك ةيحاتفتسالا

 وهو اقح ىنعمب انه يه ليقو ماشه نبا هحجرو جاجزلاو متاح يبا لوق
 . ملعا هللاو كلذ يف فالخ يرابنالا نبا بهذم

 ( ةئربتلا ال ) ةعباسلا

 اردن سيلك اهعفرو ساف اركنملا اهبصنو الب فنا
 اعنام الف المهم اهدزو اعراضملا مزجتف اهب ةناو

 يفن يف اصن نوكت نا اههجوأ دحأف ( ةئربتلا ال ) ةعباسلا : حرشلا

 الثم كلوق ناف 0 هيلا دنسملا يا سنجلاب قلعتملا مكحلا يفن يا سنجلا

 حصي الف نايلغلا سنج نم روضحلا يفن قارغتسا ديفي ( رضاح مالغال ر
 اهمسا مكحو ا اهيف عئاش هجولا اذهو ( نامالغ لب ) : لاقي نا اذه ىلع

 هتفخ حتفلا ريتخاو دحاولا ءيشلاك هتروريصو اهعم هبكرتل حتفلا ىلع ءانبلا
 . بيكرتلا لقث لداعيل تاكرحلا يقاب نود

 ءانبلا نود بصنلا ةغيصب ربع ۔ هللا همحر ۔ فنصملا نا ملعاو
 نا ثيح نم نا لمع لمعت اهنال الحم بصنلا اهلومعم مكح نا رابتعاب
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 يا ( ردن ) : هلوقو اتهباشتف اتابثا وا ايفن هعوضوم يف لغوت ايهنم ةدحاو لك

 ( يدنع لجر ال ) وحن دحاولا يفن اهب دصق اذا اهب ةركنلا مسا عفر ( لق )
 دصق ىلع ال نكل اضيا سنجلا يفن اهب ديرا وا ( نالجر لب ) يا

 اك يفنلا قايس يف ةركنلا مومع روهظ يا روهظلا ليبس ىلع لب صيصنتلا

 : رعاشلا لاق

 ايقاو هللا ىضق امم رزو الو ايقاب ضرالا ىلع ءيش الن عت

 وه اينا ، سيل لمع ةلماعلاو ةئربتلل يتلا ( ال ) نيب ام قرفلا اذهو

 . دارفالا ين اهلمع يل

 ال) وا ( يدنع نيلجر ال ) وحن عمجلا وا ةينثتلا يف ناك اذا امأ

 ةيعمجلا وأ ةينينثالا وأ سنجلا يفن لايتحا يف ءاوس ايهف ( يدنع لاجر
 . مهناف

 هلوق وحن ءاتلاب حتتفملا عراضملا لعفلا مزجتف ةيهان نوكت نا اهيناثو

 هبلع مكرما نكي الو > : هلوق وحن ءايلاب وأ « ادبا هيف مقت الف : ىلاعت

 ةبيغلا ريمضف ) المهم اهدزو ( هلوق ىنعم وهو ةدئاز نوكت نا اهثلاث

 ظفل نم ةدافتسملا ةدايزلا يهو اثلاث اهجو ( ال ) دز يا ( ال ) ظفل ىلا دوعي

 ين اهمدعو اهدوجو يتلا يه ةدايزلاو 3 عفادم الو كلذ نم عنامم الف رمالا

 : ىلاعت هلوق وحن ةيوقتلاو ديكأتلا ىنعم ىوس ائيش هيف رثؤت ال ءاوس مالكلا
 . ملعا هللاو ىنعملا ديكأتل ةدئاز انه الف هم دجست ال نا كعنم ام {

 ) ن ) ةنماثلا

 اهبنم ةراتو انسم اهب ءىج وا ابلاغ ناب دكا

۔ -_ ٨٦



 ديكوتلل نوكتو نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب يهو َنإ ةنماثلا : حرشلا

 . هيبنتلاو نيسحتلاو

 نيذلا يف ينبطاخت الو ف ، وحن ددرت ماقم ماقملا نوكي نا لوالاف

 مكيلا انإ » : ىلاعت هلوق وحن راكنا وا ه نوقرغم مهنإ اوملظ

 . « نولسرم

 نإ ) } وحن نيسحتلا ءادتبا درجمل لب راكنا الو ددرت ال ثيح يناثلاو

 . ( داوج اديز

 نإ ) .وحن روذحم رما ةأجافم ىن هيبنتلا ءادتبأ داري ثيح ثلاثلاو

 « نوكردملانا ط : ىلاعت هلوق هلمتحي ىنعملا اذهو ، ( كب تطاحا دونجلا
 اذك لوقلاب ةيكحم اهنوك ينانت الو مالسلا هيلع ىسوم باحصا نع ةياكح

 : رعاشلا لوق هنمو هللا همحر ۔ يملاسلا انخيش هركذ

 ناسنا رهدلا نهردغ نم لخي ل ةمحرم نرهظي ناو ءاسنلا نا

 . نهردغ ىلع هيبنتلا دارا هناف

 يف هركذ سفنلا نيطوت رهو رخآ ىنعم ةدايز يرشخغزللو : تلق

 نطو هناف 4 سبقب اهنم مكيتآ يلعل اران تسنآ ينا » : ىلاعت هلوق ريسفت

 ..هقارف ىلع نودجي الف ةدئافب مهل عجري هناو هلها سفن

 . لمأتيلف ديكوتلا ىنعم نع ةجراخ ريغ اهلك يناعملا هذهو

 . ملعا هللاو انه حرشلا انلطا دقو

۔ ٨٧ ۔



 يلي ام عفراو لوالا اهب بصناف لمجلا يف ةيمسا اهب صصخاو

 اعمس انوكي ناو ردنتسم اعم عفرلاو نيأزجلا اهبصنو

 لوألا ءزجلا بصتنيف ةيمسالا ةلمجلاب نإ تصتخا هانعم : حرشلا

 اذه « ميحر روفغ هنا نا » : وحن اهل اربخ اهب يناثلا عفتريو اهل ايسإ اهب

 . برعلا نع دراولا روهشملا وه

 اعم اهب ايهعفرو ( ايئاق اديز نا ): وحن اهب اهيأزج بصن دروو

 ىلإ نيأزجلا اهبصنو ) : مظانلا لوق ىنعم اذهو ؛ (رون ملعلا نا ): وحن
 اهعفرو نيأزجلا اهبصن نا ( اعمس انوكي نأو ) : هلوق ىنعمو ( ردنتسم هلوق

 : رعاشلا لوق ايهبصن نمف برعلا نع ايهب عاسلا درو

 ادسأ انسارح نإ افافخ كاطخ نكتلو تأتلف ليللا حنج دوسا اذإ

 موي اباذع سانلا دشأ نا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عفرلا نمو

 . ملعأ هللاو ( دشا ) عفر نم ةياور يف ( نوروصملا ةمايقلا

 تالك عبرأ وهو هجوأ ةعبرأ ىلع ءاج ام : عبارلا عونلا

 : ( الول ) اهدحأ

 ادجوت نل هربخ ازجلابو ادتبملا اهيليو عانتما الول

 يهو ( الول ) هجوأ ةعبرأ ىلع ءاج امم ىلوألا ةملكلا يأ : حرشلا
 وهو ةيمسالا لمجلا اهيلتو & ىلوألا دوجوب ةلمجلا عانتما طبر يضتقي فرح

 ادتبم ديزف ( اذك ناكل ديز الول ) { وحن أدتبملا اهيليو فنصملا لوق ىنعم
 أدتبملا نأ هانعم هرخا ىلا هربخ ازجلاب هلوقو ( دوجوم ) يأ فوذحم هربخو

 اناو ( اذك ناكل ) : هلوق وهو ءازجلا ةلمج هربخ نوكي ( الول ) دعب عقاولا
 . باوجلا يأ ءازجلا دوجول فوذحملا دوجوم وه يذلا طرشلا هربخ فذح

۔ ٨٨ _۔



 . ملعأ هللاو ) الول ( باوج ةعقاولا ةلمحلا يف مالكلا مدقت دقو

 عقي هانعمب ام رأ عراضم عم صضيضحتل او ضرعلل تتأ دقو

 يناثلا هجولا امهو ضيضحتلاو ضرعلل يتأت ( الول ) نا يأ : حرشلا

 . هانعمب اموأ اعراضم الإ اهدعب لعفلا عقي الو { اههوجو نم ثلاثلاو

 همجعملا داضلابو ٠ ةلمهملا ءارلا نوكسو ٠ ةلمهملا نيعلا حتفب ضرعلاف

 . ( يدنع لزنت الول ) وحن قفرب بلط وهو

 الول ) : وحن جاعزاو ثحب لعفلا عاقيا بلط وه ضيضحتلاو

 الول » : ىلاعت هلوق ضرعلاو عراضملا ىنعمب درو ام لاثمو ( رمألا يف دهتجت
 . ينرخؤت يأ ه بيرق لجأ ىلإ ينترخا

 لزني الول يأ 4 كلم هيلع لزنأ الول » : ضيضحتلا يف اهلاثمو
 . ملعأ هللاو هيلع

 ملعاف ناذ يورهلا نع فناو مهفتساو يضملا ىدل ثاهب خبو

 خيبوت فرح يتأت اهنا ( الول ) وجو نم عبارلا هجولا يأ : حرشلا
 هلوق وحن ةيوضاملا ةيلعفلا لمجلا اهدعب عقتف حيبق لعف ىلع حيبقتلا وهو

 الولف » : ىلاعت هلوقو « ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف » : ىلاعت
 . ه ةهلا انابرق هلا نود نم اوذختا نيذلا مهرصن

 . ( ؟ ديز ماق الول ) وحن ماهفتسالل يتأت اهنا يورهلا ركذو

 لجأ ىلإ ينترخا الول » : ىلاعت هلوق لمح هجولا اذه ىلعو
 . « بيرق

 ل يأ 4 تنمآ ةيرق تناك الولف ط : ىلاعت هلوق هنم لعجو مل يفنللو

 . نكت
۔ _ ٨٩



 ( تناك اله ( يأ ) اله ) ىنعمب انه اهنا نورخآ راتخاو

 . ملعأ هللاو

 ىفطصا يذه ف لامهالاو نا نم ففخو اهس فناو نإ طرشلل

 ةيد الإ انل نإ ام مهلوقك ةيوقتلل ةدئاز اهب ءىجو

 . نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب ( نإ ) ةيناثلا : حرشلا

 مقت نإ ) وحن نيعراضم نيلعف مزجتف طرشلا اهيناعم نم لوالاف
 ماق نإ ) وحن نيفلاختم وأ ( تمق ريمألا ماق نإ ) وحن نيبضام وأ ( مقأ

 . ( مقأ ورمع

 الإ تنأ نإ » وحن ةيمسالا لمجلا ىلع لخدتن يفنلا اهيناثو

 . ه ناطلس نم مكدنع نا » 4 ريذن

 . هه ىنسحلا الا اندرا نا » وحن ةيوضاملا ةيلعفلاو

 . 4 ارورغ الا اضعب مهضعب نوملاظلا دعي نا » وحن ةيعراضملاو

 داكو ناك اهدعب ابلاغ عقتو ةليقثلا ( نإ ) نم اهفيفخت اهثلاثو
 ىلع آلا ةريبكل تناك نأو » : ىلاعت هلوق وحن اهتاوخاو نظو 3 ايهتاوخاو
 كنوقلزيل اورفك نيذلا داكي ناو » : ىلاعت هلوقو 4 هلا ىده نيذلا

 . « نيقسافل مهرثكا اندجو ناو » : ىلاعت هلوقو 4 مهراصباب

 كنيشي ناو كسفنل كنيزي نا ) : مهلوق وحن ةخسانلا ريغ اهيلت دقو
 . هنا يا( هيه

 اهنيب اقرف اهدعب أدتبملا ربخ يف ماللا توبثو لمعلا نع اهلاما مزليو

. ةيفانلا نيبو



 يذه يف لامهالاو ): هلوقب راشا هيلاو فيفختلا عم لايعالا ذشو

 . ةفيفخلا يف يا ريتخا يا( ىفطصا

 هيف سيل حصي مو ىنعملا رهظ اذا ةقرافلا ماللا نع ىنغتسي دقو

 ( : هلوقك

 نداعملا مارك تناك كلام ناو كلام لا نم ميضلا ةابا نحنو

 ءانثلا ماقم ناف 3 حدملا ةنيرقل تفذحف ( تناكل كلام ناو ) لصالاو

 . هيفن ال حدملا تابثا دارملا نا ديفي

 الإ انل نإ ام ) وحن يفنلا ةيوقتل ةيفانلا ام دعب ةدئاز اهنوك اهثلاثو

 : هلوقو ةدئاز نإف ( ةيد

 انيرخ ةلودو انايانم نكلو نبج انبط نإ اف

 ىرأو هربخو أدتبملا يف لمعلا نع ةيزاجحلا ام اهب نوفكي ةاحنلا رثكأو

 ةيوقتلا تلصحو دكأ ام لعب لماع لمع لطبي فيكو ٠ لمعلا ءاقب حصألا

 لاطبا فكلا نا عم 0 ديكأتلا لبق الماع ناك دقو هل عوضوملا ىنعملا يف

 . ملعأ هللاو هارأ ال اذه لمعلل

 رمتئاو ىضريو يضر ةلص رهش لوصومو ردصم فرح نإ

 . نونلا فيفختو ةزمهلا حتفب ( نأ ) ثلاثلا : حرشلا

 يأ لوصومو ردصم فرح نوكي نأ اههوجو نم لوألا هجولاف

 تددو ) وحن عراضم وأ ( يضر ) وحن ينام لعف هتلصو يفرح لوصوم

 ريصيف ردصمب نأ عم ردقيف ( مق نأب هيلإ ترشأ ) وحن رمأ وأ ( موقي نأ
 ( مايقلاب هيلإ ترشأ )و ( هاضر تددو )وأ ( هاضر ينبجعي ) ىنعملا

 . ملعأ هللاو

۔ -_ ٩١



 اذك ولو مسق لعف دعبو اذإو امل دعب دازت دقو
 دمي اذ ركذ اذوذش نكل دجت يذلاو فاك نيب ام

 عبرأ يف ةدئاز اهنوك ( نأ ) هوجو نم يناثلا هجولا نأ هانعم : حرشلا

 : عضاوم

 4 ريشبلا ءاج نا املو > : ىلاعت هلوق وحن ( ةيتيقوتلا امل ) دعب لوألا

 . ه مهب ءيس اطول انلسر تءاج نا امو » : هلوقو

 : رعاشلا لوق وحن اذإ دعب يناثلاو

 رماغ ءاملا ةجل يف دي يطاعم هنأك نأ اذإ ىتح هلهمان

 لوق وحن اروكذم مسقلا لعف ناك ءاوس ولو مسق لعف دعب ثلاثلا

 : رعاشلا

 ملظم رشنلا نم موي مكل ناكل متناو انيقتلا ول نأ مساف

 : رعاشلا لوق وحن هب ظوفلم ريغ مأ
 قيتعلا الو تنا رحلاب امو ارح تنك ول نأ هللاو اما

 : هلوقب مظانلا راشأ هيلإو اهرورجمو هيبشتلا فاك نيب ام عبارلا

 : رعاشلا لوقك فاكلا هرجت يذلا مسالإو يأ ( رجت يذلاو )

 ملسلا قراو ىلإ وطعت هتيبظ نأك مسقم هجوب انيفاوت مويو

 مظانلا راشأ هيلإو دحاو ريغ هب حرص اك ذاش اذهو هتيبظ رجب
 . ملعأ هللاو خلا ( اذوذش نكل ) : هلوقب

 .تبث دق ظفلب ال ىنعم لوقلاب تتأ ةلمج ءاليإ اهب رسف
 رج فرحب ةنورقم نكت مل ام رثالا ىلع اهدعب نم ةلمجو

- ٩٢ _



 اهنوك وهو ( نأ ) هجوأ نم ثلاثلا هجولا ركذي عرش : حرشلا
 نود لوقلا ىنعمب تءاج ةلمج دعب نأب يأ ( اهم رسف ) : لاقف ةيريسفت

 دعب ةعقاولا ةيناثلا ةلمجلا نوكتف اهرثأ ىلع اهدعب ةلمجب ةلصتم هفورح

 نأو لوقلا ىنعم ةنمضتملا ينعأ اهلبق ةعقاولا ةلمجلل ةرسفملا يه ( نأ )

 لصحف هفشكو ءيشلا حيضوت وه ريسفتلا ىنعم نأل ؛ ريسفتلا فرح يه

 . طورشب ديقم نأ يف ريسفتلا ىنعم توبث نأ نيتيبلا ىنعم نم

 . ةلمج اهمدقتت نأ اهلوأ

 . هفورح نود لوقلا ىنعم اهيف ةمدقتملا ةلمجلا كلت نوكت نأ اهيناث

 . لوقلا ظفلب نوكت ال نأ اهثلاث

 . رج فرحب ةنرتقم ريغ نأ نوك اهعبار

 هيلإ انيحوأو ج : ىلاعت هلوق ةروكذملا طورشلا هيف تعمتجا ام لاثم

 امل هالولو ( عنصا نأ) ب رسفم ( هيلإ انيحوأو ) هلوقف « كلفلا عنصا نأ

 هلوقو « اوشما نأ مهنم ألملا قلطناو لل : هلوقو ءاحيالا ىنعم مهف

 رخآو ج : ىلاعت هلوق لوألا طرشلاب جرخف « ةنجلا مكلت نأ اودونو

 . درفم دعب تعقو اهناف ه نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد

 ىنعم نم هذه ةلمجلا ولخل ( موقي نأ ينبجعأ ) ؛ وحن يناثلابو
 . لوقلا

 . لوقلا ظفلب اهنوكل ( دعقا نأ هل تلق ) ؛ وحن ثلاثلابو

 . ةراجلا ءابلاب ( نأ ) نارتقال ( مق نأب هيلإ ترشأ ) ؛ وحن عبارلابو

۔ _ ٩٣



 درفم اهدعب ام نوكل ( بهذ نأ دجسع اذه ) ؛ وحن سماخلابو

 . ملعأ هللاو

 رخلا ىتأ اهدعب نم ةلمحو رمضنا اهمساف أ نم تففخو

 نم ةففحم اهنوك وهو ( نأ ) هوجو نم عبارلا هجولا وه اذه : حرشلا
 نأشلا ريمض اهمسا نوكي ناو ث نيقيلا ىلع لاد لعف دعب عقتو ةليقثلا

 : رعاشلا لوقك ةرورضلل هزاربإ زاجو افوذحم

 قيدص تنأو لخبأ ل كقالط ىنتلأس ءاخرلا موي يف كنا ولف

 . ملعا هللاو كلذ ةلثمأ يتأتسو اهدعب ةلمجلا اهربخ نوكي ناو

 يفطصا هلصفف اعد نكي ملو فرصم تردص لعفب ناو

 نصصخا عراضملا سيفنتو ملو نلبو يضملا ىدل دقب لصفاف

 الظح دق انه هنوك رمالاو الصف دق الو ولب اهعمو

 لعفب نأل اربخ ةعقاولا ةلمجلا تردص اذإ هانعم : حرشلا

 . هلصف راتخملاف ءاعد الو ايضام لعفلا كلذ نكي لو ٦ فرصتم

 دقب لصفاف) : هلوق ىنعم وهو يضاملاب صتخيو ( دق ) امإ لصافلاو

 . هئ انتقدص دق نأ ملعنو ف : ىلاعت هلوق وحن ( يضملا ىدل

 : هلوقب راشا اهيلاو عراضملاب صتختو سيفنتلا فرحو ( ملو نل ) اماو

 ناسنالا بسحيأ > : ىلاعت هلوق وحن ( نصصخا عراضملاو هلوق ىلا نلبو )

 رحنو « دحا هري مل نأ بسحيأ » : ىلاعت هلوقو ه هماظع عمجن نل نأ

 : رعاشلا لوق وحنو ه ىضرم مكنم نوكيس نأ ملع »

 ردق ام لك يتأي فوس دنأ هعفني ءرملا ملعف ملعاو

۔ _ ٩٤



 ين هلاثمف عراضملاو يضاملا عم يأ ايهعم نوكي وهو ( الو ول ) اماو
 ءام مهانيقسال ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو » : ىلاعت هلوق يضاملا

 . « اقدغ

 حراشلا هل لثم اذك ، ( هب انملع ال نأ ديز ) يضاملا يف الب هلاثمو

 . ۔ لاعت هللا همحر ۔

 نوثري نيذلل دهي ملوأ ط : ىلاعت هلوق عراضملا يف (ول ) لاثمو
 هلوق ( ال ) لاثمو 4 مهيونذب مهانبصأ ءاشن ول نأ اهلهأ دعب نم ضرالا

 لمجلل جرحم ريدصتلا ديقف « الوق مهيلإ عجري الأ نوري الفأ » : ىلاعت

 لعفل جرحت ءاعد ريغ اهنوك ديقو {} دماجلل جرح اهفيرصت ديقو 5 ةيمسالا

 . رمالل جرح اعراضم أ ايضام هنوك ديقو ث ءاعدلا

 انخيش لاق اذك ةيفنم تعقو ولو لصاف ىلإ جاتحت ال ةيمسالا ةلمجلاف

 سيل نأو ل : وحن دماجلا اذكو ، ليقع نبال افلاخم هغولب حرش يف

 : وحن لصاف ىلإ جاتحي ال ءاعدلا لعف اذكو & “ ىعس ام الإ ناسنالل

 داضلا رسكو ( نأ ) ففخ نم ةءارق يف ه اهيلع هلا بضغ نأ ةسماخلاو »

 . انه هل لاجم ال هنإف رمالا اذكو ب ىضام لعف هنا ىلع بضغ نم

 مدع برعلا نع درو هنأ ديفي ( يفطصا هلصفف ) : مظانل ا لوقو

 : هلوق كلذ نمو ةروكذملا طورشلا ىلع لمتشملا ربخلا ةلمج يف لصفلا

 لؤس مظعأب اولأسي نأ لبت اوداجف نولمؤي نأ اوملع

 . ملعأ هللاو

 دمتعاف الئلكو ذا لثمو درت يفنللو طرشلل ليقو

۔ _ ٩٥



 ريغ هجوأ ةعبرأ ةروكذملا ( نأل ) هللا همحر مظانلا ركذ : حرشلا

 : ركذف ةمدقتملا

 ةيطرشلا ةزمه نوحتفي مهنإف ، نييفوكلا يأر وهو ةيطرش نوكت اهنأ
 : رعاشلا لوق يف ةيردصم اهنوك يمعازل افالخ

 عبضلا مهلكات مل يموق ناف رفن اذ تنا اما ةنشارخ ابا

 حتفب امأ تراصف اميم اهبلق دعب ام يف نأ تمغدا ام نأ اهلصأ اماو

 ليلعتلا مال ريدقت ىلا اورطضاو اردصم ةفوذحملا ناك عم اهولواو ةزمهلا

 دوجوب دودرم وهو ( هرخآ ىلا ) يموق ناف رفن اذ كنوكل مهدنع هريدقتف اهلبق

 . ةيفوك ةغل اهتزمه حتفو ةيطرش اهنا ىلع ليلد يهف 7 ءازجلل ةطبارلا ءافلا

 . مدق نم يدمتعم وه اذهو ةزمهلا رسك نم عنام ال هنا ىلع اذهب سأب الو

 ىنعملا يف هحجرو ماشه نبا اذكو هديا ۔ هللا همحر انخيش تيأر مث

 . هلل دمحلاو

 ام لثم دحأ ىتؤي نأ » : ىلاعت هلوق يف ايك ةيفان نوكت نا يناثلا

 نايب ةضرتعملا ةلمحلا يف مدقتو اهيف ةربتعملا هوجولا دحأ ىلع ه متيتوأ

 .. كلذ

 : ىلاعت هلوق هنمو ( ذإ ) ىنعمب نوكت نأ اهيناعم نم ثلاثلا

 ةلزنمب مهضعب دنع اهنإف ( ةيآلا ( ه مكبر نم ركذ مكءاج نأ متبجعوأ ط

 . ( ذإ )

 اوعبتت الف » : ىلاعت هلوق يف ايك ( الئل ) ةلزنمب نوكت نأ عبارلا
 : رعاشلا لوق هنمو ( اولدعت الئل ) يأ ه اولدعت نأ ىوهلا

 انومتشت نا ىرقلا انلجعن انم فايضالا لزنم متلزن

- ٩٦ _



 هوجولا هذه تلعجف انل مكمتش فوخ يأ انومتشت ( الئل ) يأ

 يف مظانلا هركذ يك لوعفملل ءانبلاب دمتعاف هلوقب راشأ اهيلاو ةدمع ةعبرألا

 . ۔ هلل ا همحر _- هحرش

 متم اجو فوصوم ًروكنم ايهفتساف اهب لوصوم طرش نم

 . نونلا نوكسو ميملا حتفب نم ةعبارلا : حرشلا

 : ىلاعت هلوق وحن نيلعف مزجتف ةيطرش نوكت نأ اهيف لوألا هجولاف
 . هي هب رب اءوس لمعي نم »

 : ىلاعت هلوق وحن دئاعو ةلص ىلإ رقتفتف ةلوصوم نوكت نأ يناثلا
 رظني نم مهنمو ج هلوقو 4 فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو »
 . « كيلإ

 ايكبر نم » : ىلاعت هلوق وحن ماهفتسإ فرح نوكت نأ ثلاثلا
 . 4 اندقرم نم انثعب نم » : هلوقو ه ىسوم اي

 ةفص نوكتل تاركنلا ىلع لخدتف ةفوصوم ةركن نوكت نأ عبارلا

 ءابلاب ةرورجم ةركن ( نمف ) ، ( كل بجعم نمب تررم ) : وحن

 : رعاشلا لوقو ( كل بجعم لجرب ) ىنعملاو رورجم اهل ةفص ( بجعم )و

 اناي دمحم يبنلا بح انريغ نم ىلع ارخف انب ىفكو
 بهذم اذهو لعب ةرورجملا نمل ةفص ريغ رجب انريغ موق ىلع يأ

 . يئاسكلا

 ناسح تيب يف ايك فراعملا عضوم يف ولو ةفص اهنوك مهضعب زاجأو
 . ةدئاز ( نم ) نأ ىلع يئاسكلا هدرو انريغ نم ىلع

۔ _ ٩٧



 ةركن ريغ نإف نمل ةفص تيبلا يف انريغ نوك نم عنام ال : تلق
 مظانلا لوق يفو هب حرصم وه ايك ةفاضالاب فرعتت الو ريكنتلا يف ةلغوتم

 ام ىلإ ةراشإو مظنلا ةرورضل ( ءاج ةزمه فذح اممتم اجو ( ۔ هللا همحر ۔

 : هلوقي هل دهشتساو © ةمات ةركن اهنوك نم يسرافلا هزاجأ

 « نالعاو رس يف وه نم معنو »

 وهو هلبق تيبلا يف رشب ىلإ دوعي ابوجو رتتسا ريمض ( امعن ) لعافف
 : هلوق

 ناورم نب رشب ىلإ تأكز دقو هل عارأ وأ ارمأ بهرأ فيكو

 ريمض وهو مدقن ربخ ةلمجلاو زييمت هنأل بصن لحم ين وهف نم هريسفت
 فوخ هانكرت طسب ماقملا يفو ، رخؤم أدتبم حدملاب صوصخم لصفنم عفر

 . ملعأ هللاو ةلاطالا

 . يأ امهادحإ ناتملك وهو هجوأ ةسمخ ىلع ءاج ام : سماخلا عونلا
 ١)

 ينطصا كلذ نوكو افوصوم يف فلخلاو يأ ماهفتسالا طرشل

 ةسمخل يتأت ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب ( يا ) نا هانعم : حرشلا

 : هوجو

 امنا » : ىلاعت هلوق وحن امب ابلاغ اهنارتقا عم ةيطرش نوكت نا لوالا
 . « لع ناودع الف تيضق نيلجالا

 ينيتأي مكێا % : ىلاعت هلوق وحن ةيماهفتسا نوكت نا يناثلا

 . 4 اهشرعب

 . فوصومو روكنمو لوصوم اذكو نيونتلاب وه اينا طرش مظانلا لوق : هيبنب ( ) ١

 ۔ _ ٩٨



 هلوق وحن بلعثل افالخ راتخملا ىلع لوصوم مسا نوكت نا ثلاثلا

 انه يهو ايتع نمحرلا ىلع دشا مهيأ ةعيش لك نم َنعزننل » : ىلاعت
 سنويو ليلخلا ريغ دنع اهتلص ردص فذحو اهتفاضال مضلا ىلع ةينبم

 . ملعا هللاو تالوطملا يف طوسبم وه ايك امهدنع برعت اقلطمو

 درو اميف اي ولت يدانم تنأ دقو لاحلاو فصولا يف ةلمكت

 ىلع ةلاد نوكت نا ( يأ ) هوجو نم عبارلا هجولا هانعم : حرشلا

 . لاح وا ةفص ىنعم يف لامكلا

 يأ ) لجر ىأ لجرب تررم ) وحن ةركن دعب تعقو اذا ى لوالاف

 . ( ةيلوجرلا يف لماك لجرب )

 هنوك لاح يأ لجر يأ ديزب تررم وحن فراعملا تيلو اذا يناثلاو

 . ةيلوجرلا يف الماك

 هيلاو اي وهو ءادنلا فرح دعب تعقو اذا ىدانم عقت نا سماخلا هجولا

 ام ىلا هب لصت ىدانم يهف يا ( هرخآ ىلا ٌىدانم تتا دقو ) هلوقب ةراشالا

 هيبنتلا ىلع ةلادلا ( اه ) ظفلب يأ اهب اهلاصتا طرشب لأب لحم مسا ءادن هيف

 هيبنت فرح ( اه )و {} مضلا ىلع ينبم ىدانم ياف ( لجرلا اهيأ اي ) وحن
 فوصوملا يأ قتشملاب لوؤم وهف ادماج ناك نإو وهف ةفص ( لجرلا )و

 هفاضم نم بلطيلف كلذ ريغ اهيفو روهشملا وه اذهو . ةيلوجرلاب
 . ملعأ هللاو

 هماكحأ نم ىضماو هيلات همازلتساو طرشلا معانتمال ول

 فرح نوكت نا اههجوا دحاف نوكسف حتفب (ول ) ةيناثلا : حرشلا

 طرشلا لعف وه هيلي يذلاف 3 هيلاتل همازلتساو هيلي ام عانتما ىضتقي طرش

۔ ٩٩ ۔



 لعف يلات يا هيلات اماو ك باطخلا لاح يف هعوقو مدع وه هعانتما ىنعمو

 . اضيا باوجلا ىمسيو ءازجلا وهف طرشلا
 نال طرشلا توبثل ءازحلا توبث مازلتسا وه هيلاتل همازلتسا ىنعمو

 صتخيو بلاغلا يف اذهو ، ببسملا وه ءازجلاو ءازجلا عوقول ببس طرشلا
 مل ول ) وحن ايفنم وأ ( رفظل ربص ول ) وحن اهيف ناك اتبثم يضاملاب هلك اذه

 إ هلل ديز عرضت ول ) ايفنم يناثلاو اتبثم لوالا وأ ( حجني مل هالوم ديز قتي
 . ( هتبدأل ةسردملا ىلا ذيملتلا جرخي مل ول )وحن سكعلا وأ ( بخي

 توبث يفتني ثيحف ءازجلا وه هيلاتو طرشلا وه (ول ) دعب عقاولاف
 يناثلا عانتمال لوالا عانتما ىلع اضيا هذه ( ول ) لدتو ءازجلا يفتني طرشلا

 ءافتنا دارملا ذا « اتدسفل هللا الا ةهلا امهيف ناك ول » : ىلاعت هلوق يف ايك

 . موهفملا قيرطب اذهو داسفلا ءافتنال ةهلالا

 اب تئلم تادارياب اهيلع دروأ فيراعتب هذه (ول ) تفّرُع دقو

 اهنا مث ، نئارق هفرصت مل ام اهيف بلاغلا وه هانركذ امو بلطتلف سورطلا

 ( ايلع باصأ دهتجي ول ) : وحن ايضام هانعم تربص عراضم اهدعب عقو نإ
 . ملعأ هللاو دهتجا ول يأ

 مزتلا ام هلنأ هريغ هفلخي ملو ازجلا بّبُس نأ اهطرشو

 هلجن هعفرن اشن ولك هلثم وهف تابثإ وأ يفن نم

 هريغ هفلخي ملو ءازجلا عوقو (ول ) طرش ببس اذإ هانعم : حرشلا
 طرشلا لثم يأ هلثم ءازجلا يأ وهف ايفن وأ اتابثإ طرشلا مكح ءازجلا طعا

 هانعفرل انئش ولو » : ىلاعت هلوق وحن ءازجلا ءافتنا مزلتسي طرشلا ءافتناف

 ةئيشملا تفتنا املف ءازجلا وه ( هانعفرل )و طرشلا وه ( انئش ) هلوقف « اهب
 . هريغ ببس هيف اهفلخي ملو هل اببس اهنوكل عفرلا ىفتنا

۔ -_ ١٠٠



 نم لدب وهف همظعن يا ( هلجن هعفرن اشن ول ) : مظانلا لوق هنمو

 مل هريغ هيف هفلخي ناك وا طرشلا ريغ رخا ببس ءازجلل ناك ناف ( هعفرن )
 ءازجلا نم معأ طرشلا نوك ىنعم وهو ، طرشلا ءافتنال ءازجلا ءافتنا مزلي

 دوجو ببس ناف ( ادوجوم ءوضلا ناكل ةعلاط سمشلا تناك ول ) وحن

 ءايشاب دجويو } دحاو ءيش ءوضلا ذا ، ءوضلا دوجو سفن نم معا ءوضلا

 . جارس روهظ وأ رمق وأ عيضم بكوك عولط وأ { سمشلا عولطك ةريثك
 اهضعب فلخي اهنا مث ، ءوضلا دوجول بابسا اهلك هذهف ران لاعتشا وأ
 راهنلا ناكل ةعلاط سمشلا تناك ول ) وحن فالخب ءوضلا دابا يف اضعب

 الا راهن ال ذا هريغ هيف هفلخي الو أ ببسملل واسم انه ببسلا ناف ( ادوجوم

 . ملعا هللاو ربدتف ماقملا قيقحت اذه سمشلا عولطب

 يلج ردصمل ىتأ نأ لثمو لبقتسملا ىدل نال افدارم

 ين افدارم نوكي نأ (ول ) هجوا نم يناثلا هجولا نا هانعم : حرشلا

 ىشخيلو » : ىلاعت هلوق وحن كلذو هب مزجي ال هنا الا ةيطرشلا نآل لبقتسملا

 اوكرت نا يأ 4 مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا
 : هلوقك كرتلا اوبراق وأ اوفراش ىنعمب

 » انتوم لعب انؤادصأ يقتلت ولو (

 اولدتساو رثكالا وهو: موق ةغل هب مزجلا مدعو ( يقتلت ناو ) يأ
 هب متي الف ةرورضلل ءايلا توبث لمجي هب مزجي نم دنعو ث مدقتملا رعشلاب
 . لايتحالا نكما ايهم لالدتسالا

 وهو نا لثم ردصم فرح نوكي نا( ول ) هوجو نم يناثلا هجولا
 بصنلا ةيزم ىطعي الو ( هرخآ ىلا نا لثمو ) : هلوقب مظنلا يف هيلا راشملا
 . اردصم امهب ةلمجلا ليوأت وه اهنيب ةهباشملا هجو امناو

۔ _ ١٠١



 نيذلا دو » : ىلاعت هلوق وحن ( ةويو ذو ) دعب اهعوقو رثك دقو

 ه ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي » {. « مكتحلسا نع نولفغت ول اورفك
 . ةايحلا ماود يأ ( ريمعتلا مهدحا دويو مكتلفغ اودو ) يأ

 : هلوقك ( دويو دو ) ريغ دعب اهعوقو ذشو

 قنحملا ظيغملا وهو ىتفلا نم ايبرو تننم ول كرض ناك ام

 . ملعا هللاو عنملا رثكألاو هرخآ ىلإ كنانتما يأ

 بصت نيذل اهباوج افلاب بصنتلو اهب ضرع وا نمت

 لبقا اهب اللقم اهنوكو لمعت ال اهب لكلا يفو هذه

 ينمتلل نوكت نا ) ول ( يناعم نم سماخلاو عبارلا نا هانعم : حرشلا

 بجيو دعب هيف ام وا هيف عمط ال ام بلط وهو ىنمت ردصم ينمتلاف ضرعلاو

 لاثمف نيروكذملا اهيينعم يف ءافلا دعب ةرمضم ناب هذه ( ول ) باوج بصن

 نطولا ءانبا ول ) : كلوقو نينمؤملا نم نوكنف ةرك انل نا ول : ينمتلا
 . ( مهلاوحا دعستف مههءاملع نورقوي

 لانتف اندنع لزنت ول ) ( الول ) باب يف مدقت دقو ضرعلا لاثمو
 . ( امرك

 ائيش لمعت ال هجوالا هذه عيمج ف يهو ةسمخلا اههجوا مامت اذه

 نا نم يمخللا ماشه نبأ هركذ ام ىلا ( اهب اللقم اهنوكو ): هلوقب راشاو

 : هلوقو ( قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر ) نيتياورلا يف ايك ليلقتلل درت ول
 ءيشب ولو ( اوقتاو اوقدصت ) ايهيف ىنعملا ذإ ( ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا )

 رفاوحلا نم وهو ةلاسملا ءاظلا رسكب قرحم فلظ رادقم لإ ةلقلا ف طحننا

 . ملعأ هللاو ةدحاو ةرمت فصن رادقم وأ

۔ -_ ١٠١



 دق وهو هجوا ةعبس ىلع ءاج ام : سداسلا عونلا

 ةيقاو انون يناثل ا ىنعمل تبلاو ةيتا يفكيكو يبسحك دتو

 لثتمي مالغ يندق انلوقك لصتت ريمضلا ءاي اهب ىتم

 : هجوا ةعبس ىلع يتأت ( دق ) نا يا : حرشلا

 ( امهرد يدق ) وحن ( يبسح )ىنعمب ايسا نوكت نا لوالا هجولاف
 ىلع ةينبم وأ ةيئادتبالا ىلع ةعوفرم يه لهو ث ( مهرد يبسح ( يا

 : نالوق نوكسلا

 يأ ةيفرحلاب اههبشل نويرصبلا يناثلا ىلإو نويفوكلا لوألا ىلإ بهذ
 ءاي ىلإ تفيضأ ولو ةياقولا نون اهلخدت الف لاح لك ىلعو ةيفرحلا دقب
 . ملكتملا

 اهب تلصتا اذإ هذهف يفكي ىنعمب لعف مسإ نوكت نأ يناثلا هجولاو

 تبلاو ) : مظانلا لوق ىنعم وهو { اهيف ةياقولا نون لوخد مزل ريمضلا ءاي
 ربمضلا ءاي اهس اذإ ( : هلوق ىلإ انون يفكي ىنعمب تلا يأ ) يناثلا ىنعم

 يأ ( بستني مالغ يندق ) : انلوقك كلذو اهل ديق وهف ( لصتت

 . ( ينيفكي )

 لماتف ةيلعف يناثلا ىلعو ةيمسإ يدق ةلمج نوكت لوألا هجولا ىلعف

 . ملعأ هللاو

 اعم نرثكو للق البقتسم عقوو يضملا ين برقو ققح

 عبارلاو قيقحتلا وه دق هوجو نم ثلاثلا هجولا هانعم : حرشلا

 . ( يضملا يل ) :.هلوق ىنعم وهو يضاملاب ناصتخيو بيرقتلا

۔ _ ١٠٣



 يأ " ةيآلا رخآ ىلإ هم مه نيذلا نونمؤملا حلفأ دق » لوألا لانمف

 . ناميالا لهأل ققحتم حالفلا نأ

 هلوق نيب سيل ذإ اهمايق برق يأ ( ةالصلا تماق دق ) يناثلا لاثمو

 ظفللا نأ ىتح ليلق سفن الإ يلصملا موقي نأ نيبو ( ةالصلا تماق دق )

 . لاحلا ىلإ ىضاملا بيرقت دافأ

 راظتنأل عراضملا لعفلا ىلع لخدت نأ كلذو : عقوتلا سماخلا

 . ( ةسردملا ىلإ ذاتسالا مدقي دق ) وحن هعوقو

 يأ ) داوجلا لخبي دقو ليخبلا دوجم دق ( وحن : ليلقتلا سداسلا

 . كلذ يف اهتداع ةفلاخمل كلذ ايهنم عقي الق

 : رعاشلا لوق وحن : ريثكتلا عباسلا

 داضرفب تجم هباوثأ نأك هلمانا ارفصم نرقلا كرتا دق

 بلقت ىرن دق » : ىلاعت هلوق يف يرشحغزلا هتبثاو هيوبيس هركذ اذك

 اهيف دق صتخت ال ريثكتلاو ليلقتلا امهو ناهجولا ناذهو ءايسلا يف كهجو

 . ملعأ هللاو اعم اهيلع لخدت لب عراضم وأ ضامب

 . واولا وهو هجوأ ةينامث ىلع يتأي ام : عباسلا عونلا

 ءالولا ىلع اهيلي عفراو ءادتبإو فانئتسال واولاو

 نأ لوألا هجولاف ، هجوأ ةينايث ىلع يتأت واولا نأ ملعإ : حرشلا

 ه ءاشن ام ماحرألا يف َرقنو مكل نيبنل » : ىلاعت هلوق وحن ةيفانئتسإ نوكت
 حصي الو ملعيو رقن عفرب هب هلا مكملعيو هللا اوقتاو » : ىلاعت هلوقو
 مكملعيو ) يف نيعت ايك هيف فانئتسالا نيبتف رقن بصنل زاج ولف فطعلا

 . حصي ال اذهو مكحلا يف يضاملاو رمألا كرتشال افوطعم ناك ول ذإ ( هللا

۔ _ ١٠٤



 سمشلاو ديز ءاج ) : وحن لاحلل يأ ءادتبالل نوكت نأ يناثلاو

 واولا دعب ام عفر بجيف هربخ ةعلاطو ءادتبالا ىلع عوفرم سمشلاف ( ةعلاط

 ىلع وهف امهدعب يذلا يأ ( ايهيلي عفراو ) : هلوق ىنعم اذهو مدقت امل ايهيف

 . هتلص ( اهيلي ) ةلمجو لوصوم فذح

 يأ نيبنل هب قلعت ام ىلع افطع رقن بصن زاوجب ضعبلا حرصو

 . رقنو نيبنل كلذ لعفن

 واو نأ ةيلاخلاو ةيفانئتسالا نيب قرفلاو ۔ هللا همحر _ حراشلا لاق

 ةيفانئتسالا نأو { لاحلا واو فالخب فنأتسملا مالكلا يف درت فانئتسالا

 © عراضموأ ضامب ةردصملا ةيلعفلا ىلعو ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت

 تردص ام ىلع الو { دقب ةنرتقم يهو الإ ةيوضاملا ىلع لخدت ال ةيلاحلاو

 ديز ءاج ) : وحن هلاح ىلع عنملا ىقبيف أدتبم ريدقت بجي لب تبثم عراضمب

 وهو ) ( كحضي وهو ) ريدقت بجيف ( همامأ بئاجنلا داقتو كحضيو
 فرصتب ىهتنإ } فانئتسالا واو كاذك الو ذإب ردقت لاحلا واو ناو ( داقت

 . ملعأ هللاو ةدايزو

 لمعلا كرتتو ازوف مرت الو لبجلاو تئج وحن اهيلي بصناو

 هعبت ام نيمس عمج واوو هعم لوعفم واو ىلوألا مسو

 امهو عمجلا واوو ةيعملا واو دعب عقو ام بصن بجي هانعم : حرشلا

 . اههوجو نم عبارلاو ثلاثلا

 . ( ةسردملاو ترسو لبجلاو تئج ) ىلوألا لاثم

 لوعفملا واو ىلوألا ىمستو ( لمعلا كرتتو ازوف مرت ال ) ةيناثلا لاثمو
 هل بصانلاو هعم الوعفم ىمسي اهتطساوب بوصنملا نأل ةيعملا واوو هعم

 واو دعب عقاولا اذكو اهانكرت لاوقأ هيفو حصألا ىلع واولا لبق هيف لماعلا

۔ _ ١٠٥



 فرصلا واو ىمستو ابوجو اهدعب ةرمضم نأب بوصنم هناف ، عمجلا
 بلط وأ يفن دعب عقت نأ اهطرشو . اهلبق ام مكح نع اهدعب ام فرصل

 مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو » : يفنلا دعب اهعوقو لاثمف

 . ( ملعي ) بصنب ه نيرباصلا ملعيو

 : يلؤدلا دوسألا يبأ لوق يهنلا وهو بلطلا دعب اهلاثمو

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم يتأتو قلخ نع ةنت ال

 : يرشخغزلا لوقك ماهفتسالا دعبو
 يفاحل كاذ دعب يغبتو امون هتيبتو ىجدلا نارهس تيبأأ

 ايك واولاب ابوجو اهدعب ةرمضم نأب ةلثمالا هذه يف بصنلا نإف
 اهيلي ام يأ ( اهيلي بصناو) : هلوقب هللا همحر مظانلا راشأ هيلإو هانمدق

 . ملعأ هللاو لوصوم فذح ىلع وهف

 مزتلا ايب قسن يف اهب فطعاو مسقلاو بر ىنعم ين اهب ررجاو

 ( بر ) ىنعمب نوكت نأ واولا هوجو نم سماخلا نأ هانعم : حرشلا

 : سيقلا ءىرما لوقف ( بر ) بانم ةبئان اهنا ليقو

 ( هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو )

 ةفوذحم برب رورجم ليقو ( بر ) ىنعمب اهنأل واولاب رورجم ( ليلف )

 . اهنع ةبئان واولاو

 نم هب مسقملا اهب رجيف مسق فرح نوكت نأ اههوجو نم سداسلاو

 هلوقو ( دهتجمل ينا هللاو ) : كلوق وحن مسقلا لعف اهعم ركذي نأ ريغ
 نيذه يف واولاف 4 ىشغي اذإ ليللاو » { « ىوه اذإ مجنلاو » : ىلاعت

۔ ١٠٦ ۔-



 مسق فرح ىلوألاف مسقلا واو ترركت اذإف هيلع تلخد ام ريحت نيهجولا
 اذإ ليللاو رتولاو عفشلاو رشع لايلو رجفلاو » : وحن ةفطاع ةيناثلاو

 ادارم سيلو ، باوجلا راركت ىلإ جاتحت اهنأل مسقلا رركتي الو م رسي
 . مهناف

 الب عمجلا قلطمل يهف بسن فطع ةفطاع نوكت نأ عباسلا هجولاو

 ءاج ) : وحن ةجراخ ةنيرقب لب اهتاذ نم ةيعملا ديفت ال يأ بيترت الو ةيعم
 تقو يل امهئيجم نأ ىلع ال طقف ءيجملا يف ايهكارتشا مكحلاف ( ورمعو ديز
 اعم وأ دعب وأ لبقك ةنيرق تلد نإف رخآلا لبق امهدحأ نأ الو {،ك دحاو

 مكح بارعالا يف ايهنم يناثلا مكح نوكي نأ بجيو { ةنيرقلل مكحلاف

 . ملعأ هللاو( مزتلا ايب ) : هلوق ىنعم وهو لوالا
 لعجت دق ةلصل يتلا يهو لمعت ال ةدئاز تتأ دقو

 ال ةدئاز نوكت نأ واولا هوجو نم نماثلا هجولا نأ ييأ : حرشلا
 لمجلا نيب اهلوخدف ىنعمل اديكوتو باطخلا ةلصل قأت ىتلا ىهو ائيش لمعت

 تحتنو اهوءاج ام اذإ ىتح ج : ىلاعت هلوق هنم اولعجو . هنم اهجورخك

 هريدقت فوذحم باوج ىلع ةفطاع يه لب : ليقو ث ةدئاز واولا نا ه اهماوبأ

 ىنعملاو ذإ ىنعمب لاحلا واو يه : ليقو ( اهباوبأ تحتفو تيكو تيك ناك )

 ةنراقم لاح يهف " باوبالا حتف لاح مهئيجم فداص يأ اهباوبأ تحتف ذإ

 . ملعأ هللاو 4 مهبلك مهنماو » : ىلاعت هلوق يف ايك ةينامثلا واو يه ليقو
 . اموهو اهجو رشع ينثإ ىلع ءاج ام : نماثلا عونلا

 ناوزعي يفرح وأ يمسال نابرض مهدنع ام يف لوقلاو

 نيعون يأ نيبرض ىلع نييوحنلا دنع ( ام ) ظفل نا هانعم : حرشلا

 . هايسم ىلإ بسني ايهنم دحاو لك يأ امهيلإ نابسني يأ ناوزعي

۔ _ ١٠٧١



 ىلإ بسني برضو ( يمسا ) لاقيف مسالا ىلإ بسني برضف
 . طقف لامجالا ليبس ىلع ميسقتلا اذه ( فرح ) لاقيف فرحلا

 هجوأ ةسمخ فرحلاو هجوأ ةعبس يمسالاف ليصفتلا هجو ىلع اما

 مسقلاب أدبو ليصفتلا هجو ىلع اهيلإ راشاف اهجو رشع ينثإ عومجملا ريصيف
 : لاقف هيفرطب دانسالل انكر حلصي هنأل يبرعلا باطخلا ةدمع هنأل يمسالا

 ةصلاخ طرشل وا ماهفتس الو ةصتان وا ةلماك ةفرعم

 يرض نم يمسالا برضلا نم ۔ هللا همحر _ فنصملا ركذ : حرشلا

 : هجوا ةعبرا ام ةملك

 . ةماتلا يا ةلماكلا ةفرعملا لوالاف

 . ةصقانلا ةفرعملا يناثلاو

 . ةيماهفتسالا ثلاثلاو

 . ةيطرشلا عبارلاو

 . ةصاخو ةماع : ناست ىلوالاف

 يه نوكت ال ثيحب يأ افرعم ءىشلا كلوقب ةردقملا يه ةماملاف
 ( معنب ) ةلصتملا ( ام ) لثم كلذو اهمدقت مسأل ىنعملا يف ةفص اهلماعو

 . يه ءيشلا معنف يأ هم يه انعنف تاقدصلا اودبت نإ » : ىلاعت هلوق نم
 هجو ىلع ، اهراهظإ يأ اهئادبال وه امنإ حدملا ءاشنإ نأل ( اهؤادبإ ) يأ

 ( معن ) لعاف ءيشلا ىنعمب ةماع ةفرعم ام ناف ، تاقدصلا سفنل ال قئال
 وهو . حدملاب صوصخلا ردصملا بانم بان لصفنم عفر ربمض يهو

 . عفتراو لصفناف 7 هتماقاو هفذح لعب ءادبالا

۔ ١٠٨ ۔



 وحن مسالا كلذ ظفل نم ردقتو كلذ اهمدقت يتلا يه ةصاخلاو
 . ( اعن ) هيف الوقم السغ لصالاو ( عن اقد هتققدو امعن السغ هتلسغ )
 . ( اَعن ) هيف الوقم اقدو

 يف الماع هنوك عم هفذح توبثل ىنعملا يف هنوكب فصولا انديق امناو
 ةلمج اهنال ( اقدو السغ )لافصو نوكت نا حصت ال اعنف اهلماعو ام ةلمج
 لوق اولؤأ اذهبو انلثم ايك هيف ةلماع ةفص ريدقت ىلع الا اهب فصويال ةيئاشنا
 : رعاشلا

 ! طق بئذلا تيأر له قذمب اوءاج »

 . . خلا هيف لوقم قذمب يا

 اهراقتفال ةفرعم اهنوك عم ةصقان تيمسو ةلوصوملا ( ام ) يه ةيناثلاو
 هللا دنع امو دفني مكدنع ام ج : ىلاعت هلوق يف يتلاك دئاعو ةلص ىلإ

 . هه قاب

 رج فرح اهلخد ىتمو ه ىسوم اي كنيميب كلت امو ث وحن ةثلاثلاو
 مع » « نولعفت ال ام نولوقت م » : ىلاعت هلوق وحن اهفلا تفذح
 لوق يف اهتبثا عمسو ه نولسرملا عجري مب ةرظانف ف « نولءاستي
 : ناسح

 نامت يل غرمت ريزنخك ميئل ينمتشي ماق ام قىلع

 اماو 4 مه اوميقتساف مكل اوماقتسا ايف ل : وحن ةينامز اما ةعبارلاو

 . ملعا هللاو 4 هللا هملعي ربخ نم اولعفت امو » : ىلاعت هلوق وحن ةيناكم

 ىمتنا دق اهب فصولاو افوصوم ايمتم اركنم اهب ءىجو
 الف ةمات ةركن نوكت نا ( ام ) هجوا نم سماخلا هجولا : حرشلا

 . عضاوم ةثالث يف عقتو ، ةفص ىلإ جاتحت

۔ ١٠٩ ۔



 . لعف وأ مسإ اهدعب عقو اذإ ( معن ) دعب 3 اهدحأ

 . ( تلعف ام معن ) لعفلا لاثمو ( يه ام معن ) مسالا لاثمف

 رسفملا زييمتلا ىلع بصن لحم يف ءيش ىنعمب ةمات ةركن نيلاثملا يف ي

 . ( وه ائيش ءيشلا معن ) لصألاو ( معن ) لعافل

 لعفلاو فوذحم ةيناثلا يفو © يه ىلوألا يف حدملاب صوصخللو
 . ( هتعنص ءيش ائيش معن ) انه هريدقتو هل ةفص هلعافو

 ىنعملاو ( اديز نسحأ ام ) وحن بجعتلا اهب داري نأ يناثلا عضوملا
 . اراصتخإ هانكرت كلذ ريغ ليقو 5 ( اديز نسح بيجع ءيش )

 لعف نع راثكالاب دحأ نع رابخالا يف ةغلابملا اهب داري ثيح ثلاثلا
 كلذو ، رمأ نم قولخ هنإ يأ ( بتكي نأ امم اديز نإ ) : وحن ةباتكلاك

 الدب رج لحم يف بتكي يهو هتلصو نأو ءيش ىنعمب امف ةباتكلا وه رمالا

 نم قولخم اضيأ وه كلذكف لجع نم قلخ ايك هنأ ىنعملاو { ام نم
 ةرثكب هفصو يف ةغلابم وهو يرطف قلخو يلبج عبط هل ةباتكلاف يا 7 ةباتكلا

 وا ( أرقي نا امم ديز ) كلوق كلذكو اهنم قلخ هناك ىتح . ةباتكلا

 . كلذ وحنو ( سردي )

 ةصقان ةركن مهلوقب دارملا وهو ةفوصوم ةركن نوكت نا سداسلا هجولا

 ءيش يأ ( كل بجعم ايب تررم وحن افوصوم ): هلوقب مظانلا راشأ اهيلاو
 : رعاشلا لوقو كل بجعم

 . هريغل ال بيبللا ىعسي عفان ءيشل يأ

۔ -_ ١١٠



 ريقحت دصقل امأ اهريغلةفص نوكت يأ اهب فصولا وه عباسلا هجولا

 الثم يأ ه ةضوعب ام الثم برضي نا ىحتسي ال هللا نا » : وحن فوصلا

 ىلع اهبنت وأ ( الثم )ل نايب فطع ةضوعبف ؤ ةضوعبلا يف ةراقحلاك اريقح
 . ميظع رمأل يأ ( هفنأ ربصق عدج ام رمأل ) : مهلوق يف ايك هميظعت

 رمأل ةفص يناثلا يفو ، ريقح لثم يأ لثمل ةفص لوالا لاثملا يف اميف

 لوق ىنعم وهو برضلا نم اعون يأ ( ام ابرض هتبرض ) وحن عيونتلل اماو
 . ملعا هللاو بستنا يأ ( ىمتنا دق اهب فصولاو ) : مظانلا

 ةصقانلا ةفرعملاو ةماتلا ةفرعملا يهو ام يف ةعبسلا هوجولا نا صخلتف

 برضلا نم يه فصولاو ةفوصوملاو ةماتلا ةركنلاو ةيطرشلاو ةيماهفتسالاو
 : هلوقب يفرحلا برضلا ىلا راشاو يمسالا

 رذق هنم فرظلاو ردصم وأ ردصمل اهب ءىج وأ اهم فنا

 ١ هجو ا ةثالث ةيفرحل ا ام هوجو نم تيبل ا اذه يف ركذ : حرشل :

 ديز ام ): وحن سيل لامعا اهنولمعي نويزاجحلاف ةيفان اهنوك لوالاف
 مهتاهما نه ام » ه ارشب اذه ام » : ىلاعت هلوق هنمو ( اميقم 4 .

 ىلاو عفرلا وهو همكح ىلع ربخلاو أدتبملا نوقبيف اهنولمهي نويميمتلاو
 : مهلوق يف راشي اذه

 مارح بحلا لتن ام ںاجأن بستنا هل تلق فاطعالا فهفهمو

 . خسنلا نع ام يغلأ ينأل يميمت ينا باجأ يأ

 : ىلاعت هلوق وحن ردصمب اهتلص عم لوؤتف ةيردصم نوكت نا يناثلا

 . هايا مهنايسنب يا هه باسحلا موي اوسن ايب »»

۔ ١١١ _۔-



 ةلامز ةدمب اهدعب ام عم ةردقم يأ ةّيفرظ ةيردصم يتأت نأ ثلاثلا

 رحن ردصملا ةيفرظ ىلع آلاد اهدعب ام نوكي نأ طرشب ردصملا بانم ةبئان

 هلوق هنمو ايح يماود ةدم يأ ) ايح تمد ام ميلعتلا كرتا ال ( : كلوق

 . ملعا هللاو ه ايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصواو » : ىلاعت

 اهبتنم نكف رحلاو بصنلاو اهب عفرلا لماع فككي دقو

 ةدئاز اهنوك وه ةيفرحلا ( ام ) هوجو نم عبارلا هجولا يأ : حرشلا
 لقو لاط ) يهو لاعفا ةثالث يف عقتف عفرلا لمع نع فكت ةراتف ةفاك
 رثكو بلط نم بيخي املقف ملعلا بلط يف ترهس املاط ) وحن (رثكو
 بلط نع لاعفالا هذه تفك هذه ايف ( بكرلاب هيف محاز نم بيصي ام
 هذه ام نأ ردابتملاو ، ةاحنلا رثكأ هيلإ بهذ ام اذه اهل لعاف الف لعافلا

 ىنعملا ذإ لاعفالا هذهل العاف هنوكل عوفرم ردصم اهتلص عم يهف ةيردصم

 نم ةباصإ ترثكو ، بلط نم ةبيخ تلقف { ملعلا بلط يف يرهس لاط
 بطقلا ركذ دقو ، هل لعاف ال لعف لقعي الو اذه ، بكرلاب هيف محاز

 لصف بجيف هيلعو انلوق ديؤي ام لينل ١ نم لوأل ١ ءزجلا حرش ف ۔ هللا همحر

 . لاعنالا هذه نع ام

 : هلوق ايك هل لعاف ال دكؤملا لعفلاك اهنا مهضعب لوق امأ

 « سبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ »

 . « نوقحاللا وه لوألا لعافف » : هلوق ىلإ

 نكي مل ينإ هباوجف ك سبحا سبحا هلوق يف اذكو هل لعاف ال يناثلاو
 لوألا نيع يناثلا نأل لعاف ىلإ جاتحي الو لوألل ديكات يناثلا نأل لعاف هل
 : هلوق هانلق امل لديو ز رهاظ نيلاثملا نيب قرفلاو

۔ ١١٢١ ۔-



 مودي دودصلا لوط ىلع لاصو املقف دودصلا تلوطاف تددص

 ليلدب ةلقلا ىنعم ديكوتل ةدئاز امو افوذحم مودي لعاف لاصوف

 امم هب عفتري لعف ريدقت ىلإ ةجاح الو هللا ءاش نإ قحلا وه اذه هدعب ام
 انعم ةدايز الو كلذ ىلإ عاد ريغ نم تافلكتلا نم كلذ ريغ ىلإ هب يضفي
 . ملعأ هللاو

 وحن اهتاوخأو نأب ةلصتملا يهو عفرلاو بصنلا لمع نع فكت ةراتو

 توملا ىلإ نوقاسي امنأك » : هلوقو ه هللا مكهلا امنإ » : ىلاعت هلوق
 : رعاشلا لوقو ( مئاق ديز اينكل ) كلوقو

 لاثمأ لثؤملا دجملا كردي دقو لثؤم دجمل ىعسأ اينكلو

 : تلاق ( ةيآلا ) 4 ءيش نم متمنغ امنا اوملعاو »» : ىلاعت هلوقو
 . انل مايحلا اذه امتيل الأ

 . افورظو افورح فكتف رجلا لمع نع فكت ةراتو

 : رعاشلا لوق بر لاثمف ءابلاو فاكلاو بر فورحل اف

 . مهيف لبؤملا لماجلا ايبر

 . ملع يف تيفوأ ايبر

 : هلوق ( فاكلا ) لاثمو

 مراجو هيلع مورجم سانلا يك هنأ ملعنو انالوم رصننو

 : هلوق ( ءابلا ) لاثمو

 بيطخ تنأو ىرت دق ايب اباوج ريحت ال ترص نئلف

۔ ١١٣ ۔-



 قيلي ال طسب انه ةاحنللو رجلا لمع نع فورحلا هذهل ةفاك انه امف

 . هندعم نم بلطيلف ، رصتخملا اذهب

 ٨ ( يدرو نم غرفأ امدعب كيتآ ) : وحن دعب اهنمف فورظلا امأو
 ذإ اعم كارألاب نحن امنيب ) : هلوق وحن نيب اهنمو ةيردصم هذه ( ام ) ليقو

 . ( هلمج ىلع بكار ىتأ

 نيتيطرش امهيلع ( ام ) لوخدب نانوكيف ( ذإو ثيح ) عبارلاو ثلاثلا
 . ملعأ هللاو ( كمركأ ينرزت ام ذإو قزرت نكت ايثيح )وحن

 ريذنلا ىتأ توملا ايب وحن ريثك ةدئاز اهنوكو
 اذهو ةفاك ريغ ةدئاز نوكت ام اريثك هذه ةيفرحلا ام نأ هانعم : حرشلا

 اذإ كلذو مالكلا ىنعمل اديكوتو ةلص ىمستو اهنم سماخلا هجولا وه

 : ىلاعت هلوقو ( ريذنلا ىتأ توملا ايب )وحن ءابلا يهو فرحأ ةثالثب تلصتا

 مهتائيطخ امم » : ىلاعت هلوق وحن نمو ه مهف تنل هلا نم ةمحر ايبف »

 نيمدان نحبصيل ليلق ايع » : ىلاعت هلوق وحن نعو « اوقرغأ
 . ملعأ هللاو

۔ ١١٤ ۔-



 عبارلا بابلا

 ةحقنم تارابع ىلإ تاراشالا يف

 ريسلا ىف راثكلا ةناغ ريعتلا يل ديفلا ىلع رصناو

 نم ءيش بارعإ نع ربعت نأ برعملا اهيأ تدرأ اذإ هانعم : حرشلا
 ةفاحم. تارابعلا نم ديفملا وه ام ىلع كلذ نع كريبعت يف رصتقاف تالكلا

 كلذ نإف . ةليلقلا يناعملا يف ةليوطلا ظافلالاب يتأتف كتارابع يف رثكت نأ
 . ملعأ هللاو كلذ مهفاف نيبرعملا ىلع باعي ام

 بارعإ يفو لوعفملل ىنبملا لعفلا بارعإ يف لاقي ام ركذ
 . لعافلا بئان

 ملا هل ركر . هيا مضب ىتلا برض وحنل لق
 يلج لعن مب .لو لعن لقن وا ينب لوعفل لعف
 رصنلا ال هطل هلان ركذي مل ال لعف لقت ال
 لدعملا هنع عصن ام نل نم لصحي ا ءافخ هيف هنأ عم
 ردصلا اهم جرب اهل رظن نيراملا يفو لب
 هل لعان سيل لعف دنب هل لكلاو رورجملو فرلا
 ىنلي مل هعن النك انث لعفل ىرخالا لمشت

۔ _ ١١٥



 وحن بارعإ نع ربعت نأ برعملا اهيأ تدرأ اذإ هانعم : حرشلا
 نم يناثلا فرحلا رسكو هلوأ مضب ( ىتفلا برض ) انلوق نم ( برض )
 : كلذ نع بارعالا يف لقف اهنم بكرملا هفورح

 مسي مل لعف لقف تئش نإو لوعفملل ينبم يضام لصف : برض
 لقت الو ) : هلوقو ( هرخآ ىلإ ينب لوعفمل لعف ) : هلوقب دارملا وهو هلعاف

 لعف هنا برض بارعإ يف لقت ال : هانعم ( هرخآ ىلإ هلعاف ركذي مل امل لعف
 : نيهجول هلعاف مسي مل امل ينبم

 رثكأ ريبعتلا اذه ناف ريصق هنأل ال ةدئاف الب ليوط ريبعت هنا امهدحا

 . نيمدقتملا نيريبعتلا نم اظفل

 لودعلا انل حص كلذ ببسبف ام ظفل نم هيف ءافخلا لوصح امهيناث

 رصخأب امهيف ماتلا ىنعملا لوصحل نيروكذملا نيريبعتلا ىلا ريبعتلا اذه نع
 . ۔ حاضياو طسب ةدايزو فرصتب حراشلا نم ىهتنا . ةرابع

 ضام لعف برض لاقي نأ برض وحن بارعا يف ينبجعيو : تلق

 ىنعمو ايهيف ءانبلا ةغيص رييغتب برضي وحن بارعا اذكو بئانلل ينبم
 يقرابع يف نا يرهزالا لاق يأ خلا (رظن نيترابعلا يفو ليق ) : هلوق
 انأ امهنع ربع ثيح كلذو ارظن نيتروكذملا نيتغيصلا بارعا نع مهضعب
 ينبم هلوق نألف 'ىلوالا اما . هلعاف مسي مل لعف وأ لوعفملل ينبم لعف

 ردصملاك لعافلا بانم ةباشنلل حلصت يتلا تالضفلا رئاسل جرحم لوعفملل

 حلصي ام لك هترابع يف لخدي نا بجي لب كلذك سيلو رورجملاو فرظلاو

 حصف روصق هلومش عم ضعب نود تالضفلا ضعب ىلع هراصتقاف ابئان

 سيل لعف هيلا دنسي نأل حليصي تالضفلا نم دحاو لكو ال فيكو رظنلا

 . يناعملا نم ىنعمل هلعاف فذح دعب هتغيص تربع يأ لعاف هل

۔ -_ ١١٦



 فرطلا لاثمو 4 ةدحاو ةخفن روصلا يف خفنو » ردصملا ةباين لاثمف

 . ( سيمخلا موي ميص )

 . ( دجسملا يف سلج ) رورجملا لاثمو
 ثيح نم رظن اهيفف ( هلعاف مسي مل لعف ) : هلوق يهو ةيناثلا اماو

 كلذ ةحصب نيلئاقلا دنع يأ لعافلا بلط نع ةفوفكملا لاعفالا لوانتت اهنا

 لك ىلعو ربدتف انه ةداعالا نع ىنغأ ام هلحم يف اهيف لوقلا نم مدقت دقو

 كقفو مهناف حرش ةدايزو فرصتب ىهتنا . ادارم سيل روكذملا ريبعتلاف لاح

 . ملعا هللاو هللا

 نبسال ديز برضي مهون نم لعافلا بئان ديزل لو
 اگحنركذ آ هلعاف ىمسي مل ام لوعفم لقت الو

 ارد ديز طعأ مهون نم امهرد وحن لمشي هنوكو
 رصن ااه رم اه ليصفت رهظف ادارم كاذ نكي مي

 كلوق نم ( ديز ) بارعا نع ربعت نا تدرأ اذإ هانعم : حرشلا

 : ( ديز برضي وأ ديز برض (

 ( ديز ) لقت الو 0 لعافلا بئان ( ديز ) هلومعم نع كريبعت يف لقف

 امم كلذ ناف هلماع يف روكذملا ليوطتلا نم مدقت امل هلعاف مسي مل امل لوعفم

 : روما ةثالث كلذ نم عناملاو هبانتجا برعملا ىلع بجي

 . ليوطتلا اهدحا

 . ىنعملا روهظ مدع اهيناث

 ( امهرد ) نأل ( امهرد ديز يطعأ ) كلوق نم امهرد لوانتي هنا اهثلاث
 دانسإ حصي ال ذإ كلذك سيلو هتباين تحصل هانزجأ ول هجولا اذه ىلع

۔ ١١٧ ۔-



 ليصفت كلذب كل رهظف لصألا يف ةدمع سيل هنأل ، مهردلا ىلإ ذخألا

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو راصتخالا ليبس ىلع ريبعتلا نم مدقت ام

 ضارتعا الب قيقحتل لقف يضاملاب تنرق ام اذا دقو

 لصالا يف البقتسم هيفنو لعفلا بصنل نلو اذكهو

 جذومنالاو فاشكلا بحاصل يجت ديبأتو ديكأتل يهو

 يرشخمزلا اهمكح يف هلاق ام يرعشأ لكو لصألا ىبأ دقو

 نم يضاملا لعفلاب ةنورقملا ( دق ) بارعا نع تربع اذإ : حرشلا

 ( دق ) : اهنع ريبعتلا يف لقف « اهاكز نم حلفا دق » : ىلاعت هلوق وحن
 ( ةالصلا تماق دق ) : كلوق وحن نم اهبارعا يف لقو لعفلا قيقحتل فرح

 . لاحلا نم يضاملا لعفلا بيرقتل فرح دق
 اهنا لقف ( بوذكلا قدصي دقو ليخبلا دوجي دق ) : وحن نم اماو

 عراضملا لعفلاب تنرتقا نا اهنا ىلا اذكهو هلوقب راشاو لعفلا ليلقتل فرح

 . ريثكتو عقوت ىنعم نم اهنايب مدقت ايبسح برعت

 لعفلا بصني فرح اهنا لقف ( نل ) بارعإ نع تربع اذإو
 © يفنلا ديكأتل هفاشك يف يرشحزلا دنع يهو 7 هلابقتسإ يفنيو عراضملا

 يف طوسبم وه ايك كلذ ىلع الاد صنلا درو دقو هديبأتل اهنأ هجذومنا يفو

 نم اديدش اعانتما ىنغملا بحاص ماشه نبا وهو لصالا عنتما دقو هلحم

 كلذكو لب ( نل ) ىنعم يف يرشخغزلا هدروأ يذلا بهذملا كلذ لوبق
 عوقو يفن ىلع لدت ال ( نل ) نأ : نيلئاق كلذ اولبقي نأ اوبأ ةيرعشالا

 امف ادبؤم وأ ادكؤم يفنلا اهب نوكي نأ نع الضف لبقتسملا نمزلا يف لعفلا

 وه امنإو ( نل ) ظفل نم ادافتسم سيل وهف كلذ ىلع ةلالدلا نم نل يف درو
 زاوجب لوقلا وهو دسافلا مهبهذم ىلع ءانب مهنم اذهو ةجراخ نئارقب
 . ةيؤرلا

۔ _ ١١٨



 ٠ةها .لا .> الو ذيو ,اا هنه يساوه ةرهاش صوصنلا تماق دقو
 " ولو اهزاوج م ,نلا دانع انرخي الف اهرظح ىلع ةدهاش ةيعمسلا
 , ملعا هللاو كلذ مهل ملسن ال نحنو فيكف ( نل ) يف مهاوعد

 ابلتنا ىيضمللف اعراضم ابلق يفنلو مزحلل مو

 لقف ديز متي مل كلوق نم ( مل ) برعت نأ تدرا اذاو يأ : حرشلا
 هنع ةكرحلا عطقي يأ عراضملا لعفلا مزجي يأ بلقو يفنو مزج فرح م
 اهب ىفنم ديز مايق نا دارملاو ايضام هانعم بلقيو هعوقو يفنيو نكسيف
 . ملعا هللاو

 رئاسملا اماو انع بهاذف لحارلا اماف نم اَمأل لقو
 فطعي مل دلاخ اماف وحن يفو ليصفتو ديكوتو طرش
 ليثملا نم لاخ هنأل ليصفت الب ديكوتو طرش

 ديدشتو ةزمهلا حتفب امأ بارعإ نع كريبعت يف لقو هانعم : حرشلا
 امأ 4 رهنت الف لئاسلا امأو رهقت الف ميتيلا امأف ل : ىلاعت هلوق نم ميللا

 لوصحل ديكوت فرحو 7 هئازجو طرشلا نيب اهيف قلعتلا دوجول طرش فرح
 رهنو ميتيلا رهق نع يبنلا وهو اهب عيونتلا دوجول ليصفتو اهب مالكلا ةيوقت
 دلاخ اماف ) وحن يفو هلوقب راشأو ىفخي ال ايك ةسناجملا لوصح عم لئاسلا
 طرش فرح اهبارعإ يف لوقت ( فطعي مل دلاخ امأ ) وحن يف امأ نأ ىلإ ( خلآ
 ةملك اهنراقت مل يأ اهل لثامملا معل هنم اهولخ كلذو ليصفتو لقت الو ديكوتو
 كل نبي يناثلا لاثملا فرعاو ةيآلا مظن رظناف امأ دعب اهيلع ةفوطعم ىرخأ

 . ملعأ هللاو قرفلا

 رهشلا عراضملل بصني يردصم فرح زمهلا حتفب نأو
 الثم موقي نأ تبجع وحن البقتسم اهب لعفلا صلخيو

۔ _ ١١٩



 نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب ( نأ ) بارعإ تئش اذإو هانعم : حرشلا

 بصني بصنو ردصم فرح ( نأ ) : لوقت ديز موقي نأ تبجع انلوق نم
 ردصم فرح هنوك ىنعم مدقت دقو لابقتسالل هصلخيو عراضملا لعفلا

 . ملعأ هللاو

 ديع الب مسالا بصنيو ديكوتلل ءاج فرح ناو

 حتفلا تاذل مكحلا اذكهو حصالا يف رابخالا عفريو

 ربخلا عفرو مسالا اهبصن عم يردصم فرح دازت اهنكل

 ةزمهلا رسكب ( نإ ) بارعإ نع ريبعتلا تدرأ اذإ هانعم : حرشلا
 قافتاب مسالا بصني بصنو ديكوت فرح نإ اهبارعإ يف لقف نونلا ديدشتو
 . ربخلا عفريو وحنلا لهأ

 ايسز اهب بوصنم وهف مسالا يف الإ ال لمع ال هذه ( نإ ) يف ليقو
 اهنأ نم مدقت ام حصألاو { خسان هريغي مل هعفر ىلع قاب وهف ربخلا امأو اهل

 أدتبملا بصن يف يأ ةزمهلا حتفب نأ مكح اذكهو اعم ربخلاو أدتبملل ةخسان

 فرح ( نأ ) لاقيف اهنع ريبعتلا يف دازت اهنكلو اهل اربخ ربخلا عفرو اهف ايسا
 أدتبملا بصنيو عماسلا نهذ يف ربخلا ةيوقت يأ ديكأتلا يضتقي يردصم

 . ملعأ هللاو هل اربخ ربخلا عفريو هل ايسإ

 الظحيف قلطم عمجل لقت الو هسفن عمجلل لق واولاو
 اتب تءاج ةياغلاو عمجلل ىتح مث فطاعلا هب ىنعأ

 ديز ءاج انلوق نم ةقطاعلا واولا بارعإ يف لقو يأ : حرشلا

 اهيفطاعتم نيب عمجلا يأ هسفن عمجلا هاضتقم فطع فرح واولا © ورمعو

 الو ةيعم ءاضتقا ريغ نم ءيجملا مكح يف ورمعو ديز نيب تعمج اهنأكف

۔ _ ١٢١٠



 لبقو عمك طقف ةنيرقب لب ظفللا سفن نم بيترتلاو ةيعملا دافتست الف بيترت
 لقت الو ( هدنع وأ هعم وأ هلبق وأ هدعب ورمعو ديز ءاج ) وحن دنعو دعبو

 ( الظحيف هلوق ىلإ لقت الو ) : هلوق ىنعم وهو عونمم كلذف قلطم عمجل هنا
 ادارم كلذ سيل ذإ ضقتنم اذهو ديقملا عمجلل اهنوك ديفي فيرعتلا اذه نال

 ( ىتح ر : اهيف لوقت ( ةاشملا ىتح جاجحلا ءاج ) : كلوق نم ىتح نإ مث

 ( اتب ) : هلوقو ( هرخآ ىلإ عمجلل ) : هلوق ىنعم وهو اهلبق امل ةياغ اهدعب
 . ملع أ هللاو اعطق يأ

 ةيضقلا يف بيقعتلل ءافلاو ةلهم دنع بيترتلل مثو

 وحن يف لوقتف يخارتلا يأ ةلهملاو بيترتلل ( مث ) نأ هانعم : حرشلا

 ىلع فوطعملا بيترت يضتقي فطع فرح ( مث ) ، ( ورمع مث ديز ءاج )
 ءيجمو ديز ءيجم نيب ام نوكي ثيحب يأ خارتو ةلهم دعب هيلع فوطعلا
 . نمزلا نم ةدم هدعب ورمع

 يأ هيلع فوطعملا ىلع فوطعملا بيقعت ىضتقي فرح وهف ءافلا امأو

 . دحاو رابتعا بيقعتلل سيلو ( ورمعف ديز ءاج ) وحن ةدم الب هدعب هعوقو
 دلوف دلاخ جوزت ) : ليق اذإف بيقعتلا رادقم نم هبساني ام بسحب وه امنإو

 وحن فالخب يخارتلا دح ىلإ بيقعتلا زواجتت ال لمحلا ةدم لقاف ( هل
 اهزواجت اذإف ةدم لقأب بيقعتلا نكمأ ثيح (ورمعف ديز ءاج ) : كلوق

 مهفاف بيقعتلا دح اهزواجتل ايخارت يمس (ورمع مث ) : هلوق ىلإ

 . ملعأ هللاو

۔ -_ ١٢١



 بلطلل ةفطاع لقت الو ببسلل لق لصف نم ءافلاو

 بحتسملا يف اهب ربمن ىلع بلطلا ةلمج فطع حصي ال ذإ .

 يفتخي مث كدصق نكي مل ام فطعاف ناقفتي امثيحو

 ىلع تلمح بيقعتلا ىلع ءافلا لمح نم عنام عنم اذإ هانعم : حرشلا

 كبرل لصف إ : ىلاعت هلوق يف ءافلاك كلذو هوجولا نم اهب قيلي ام

 ةلمجلل ةفطاع هذه نأ لقت الو ببسلا ءاف اهلثم يف لوقت كنإف 4 رحناو

 ةلمجلا ىلع ةيبلطلا ةلمجلا فطع نأل اهلبق ىتلا ةيربخلا ةلمجلا ىلع ةيبلطلا

 نيينايبلا عيمج دنع وهو ةاحنلا روهمج دنع بحتسملا ىلع حصي ال ةيربخلا

 . نيتلمجلا نيب بسانتلا مدعو ينانتلل عونمم

 ءاجف هلهأ ىلإ غارف » : ىلاعت هلوق وحن اقافتا زاج اتقفتا اذإ امأ

 كرت بجو ىفتخا اذإ اماف دارملا رهظ اذإ اذهو « هبرقف نيمس لجعب
 : هلوقك فطعلا

 ميهت لالضلا يف اهارأ الدب اهب يغبأ يننأ ىملس نظتو

 نيتلمجلا اتلك نأ عم رعاشلا دوصقم ءافتخال كورتم فطعلا انهف

 . ملعأ هللاو اهارأو نظت امهو ةيربخ

 ملكلا اذه باوج ةطبار مقف ديز ماق نإ نم ءافلاو

 لعاف دعب ةلمجلا هباوج انال هباوج لقت الو
 لسرملا زاجملا ىلع مهوت لمحاو مهنم ضعبلا لوقي ايك

 : كلوق وحن نم ءافلا بارعإ نع ريبعتلا تدرأ اذإ هانعم : حرشلا

 نإو مكل بلاغ الف هلا مكرصني نإ » : ىلاعت هلوقو ( مقف ديز ماق نإ )

 طرشلا باوخجل ةطبار ءافلا لقف ه هدعب نم مكرصني يذلا اذ نمف مكلذخي

۔ -_ ١٢٢



 اهرسأب ةعقاولا ةلمجلا وه اينإ باوجلا نأل طرشلا باوج ءافلا لقت الو

 مهمالك لمح يغبني نكل نيبرعملا مالك يف كلذ عقو نإو ءافلا ال ءافلا دعب
 قالطإ هتقالعو هحرش يف هللا همحر : مظانلا لاق لسرملا زاجملا ىلع كلذ
 هريدقت فاضم فذح ىلع هجيرخت نكميو رخآلا ىلع نيرواجتملا دحأ مسا

 . ملعأ هللاو ىهتنا ، طرشلا باوج فرح

۔ _ ١٢٣





 ميركلا نآرقلا يف دئازلا فرحلا يف لاقي ام ركذ

 ادكؤم ىتأ لق وأ ةلصو

 دئاز اذه نأب لقت الو

 ناهذالل قبسي هناو

 لمهم فرح نآرقلا يف سيلو

 رخفلا نأب لصالا معزو

 نئارق نم معزلا كاذ ذخاو

 همالك ف رخفلا نا كاذو

 ام جيرخت ىأرو باتكلا نم

 نيلاحلا نم لصألا مهفن

 مهولا اذه عوقو اوبا نكل

 ادجو دق ادئاز نارقلا يف ام

 دئاز هيف سيل ذإ ابذأت
 يناعلا نم داز ام ولخ

 لطبم هيف لامالا معازو

 ارمح هيف لامهالا مهوت

 نئاب ظفلب ءاج نكي ملو
 همادعنا يف عامجالا لقن دق

 اهفتسم ةمحرب ةولتم
 نيدلا رخفل مهولا اذ لوصح
 معزلا كاذ فالخ مهرخف نم

 هتدايز هرهاظ مهوي افرح زيزعلا نآرقلا يف تدجو اذإ هانعم : حرشلا

 تنل هللا نم ةمحر يبف ل : ىلاعت هلوق نم ةمحرو ءابلا نيب اييف ام ةظفلك

 « نيمدان نحبصيل ليلق ايع » : ىلاعت هلوق يف ليلقو نع نيب وأ هم مهل
 : ىلاعت هلوق يف نم ةظفلكو ه اديهش هللاب ىفكو » : ىلاعت هلوق يف ءابلاكو

 عضاوملا هذه يف فورحلا هذه لثم قح يف لقف ه مكبونذ نم مكل رفغي »
 اذه نا لقت الو ؛ هتيوقتو هديكوت وأ مالكلا ةلصل تعقو اهنإ ةميركلا

 لب ةاحنلا ضعب بارعإ يف كلذ ءاج اك هل ىنعم ال وغل يأ دئاز فرحلا

۔ _ ١٢١٥



 مالك يف ةدايزلا دانسإ نع هبانج يف بداتلاو ميركلا نآرقلا هيزنت بجي
 ؛ ىنعم الب ةدايزلاو وشحلا نم لاخ ميركلا نارقلا نأل ۔ لجو زع يرابلا

 ىلع هقالطإ دنعف لمهملا يلاخلا وهو قالطالا دنع دئازلا فرحلاب دارملا نأل

 . ةدئافلا نم لاخ نآرقلا يف دئازلا فرحلا كلذ نأ ناهذالا ىلإ قبسي كلذ

 معز نمو ث ةدئافلا نم لاخ وه ام هيف سيل ذإ كلذ نع هزنم زيزعلا نارقلاو
 . همعز يف لطبم وهف نآرقلا يف لمهم فرح دوجو

 لامهالا مهوت يزارلا رخفلا نإ : لصألا بحاص ماشه نبا لاقو

 لصألا اهذخأ ميهوتلا ةبسن نكلو انلع نآرقلا يف يأ هيف لمهملا عوقو يأ

 احيرصت اهب احرصم ءاج رخفلا نا ال رخفلا مالك يف تعقو نئارق نم

 : يه نئارقلا هذهو ٠ احضاو

 نم لمهملا مادعنا يأ همادعنا ىلع ةرعاشألا عامجإ لقن دق رخفلا نأ
 . ىلاعت همالك

 : ىلاعت هلوق يف ةمحرو ءابلا نيب ةعقاولا ام نا ىأر رخفلا نأ يناثلاو

 وهف بجعتلا هب دوصقملا ماهفتسالا ىنعم ىلع جرخت هللا نم ةمحر يبف »
 لصألا اهب لدتسا نئارق هذهف همي دهدهلا ىرأ ال يل ام » : ىلاعت هلوق ريظن
 . هللا باتك يف لمهملا فرحلا ةدايز تبثي نمم رخفلا نأ ىلع

 ىلع عامجالاب لالدتسالا نع ىنغ زيزعلا باتكلا نألف الوأ امأ

 . همادعنا

 نا ىلع لدي ماهفتسالا ىنعم ىلع ( ام ) ةظفل هجيرخت نألف ايناث امأو

 . روكذملا ىنعملا ىلع يه امناو 5 اهنم ام تسيلو 5 المهم افرح نآرقلا يف
 . همالك قايس نم مهف امل رخفلا ىلإ مهولا لصألا بسن اذهلف

۔ - _ ١٢٦



 يأ اوبأ ءايلعلا نأ ىلإ ، ( هرخآ ىلإ اوبأ نكل ) : هلوقب راشأو
 لثم نا : مهضعب لاق ىتح رخفلل مهولا كلذ تابثإ نم ( اوعنتما )
 لثم هل عقي نأ نم لجأ هماقم نأل اذه لثم هيلإ دنسي نأ نسحي ال رخفلا

 مالك نأ ىلع ؟وه هماقمب فيكف 3 هنود وه نم هنع هزني اذه لثم نأل كلذ

 هنالعإ يف ةغلابملاو لمهملا فرحلا توبث قالطإ ىلع راكنالا ةدش هيف رخفلا

 . ىلاعت هللا مالكل اميظعت

 . هنم عسوت كلذف ماهفتسالا ىنعم ىلع ةيآلا يف ام ةظفل هلمح امأو

 ةديعب لحارم ىلع رخفلا ماقمف اعساو اطسب اهيف ةاحنلل نأ ىلع هب سأب الو

 . مهولا عوقو نع عيفر ومسو

 . ملعأ هللاو حاضيإ ةدايزو فرصتب ىهتنا

۔ ١٢٧ ۔





 هكرت هيلع باعيو هنع ثحبي نأ برعملل ىغبني ام ركذ

 هلعاف ركذاف لعفلا تركذ نإو

 لوصوم هتبرع اذإ لقن
 ركذا ةراشالا مسا اذكهو

 العا كلذكو كاذ وحن نم

 رمضلب باطخلا { سبتلاو
 لأ بوحصم هدعب نيبي يكو
 ادنلا يل يأ دعب نم مقاوك

 ب ارعال ١ ل فاكل ١

 هلصاو ركذاف لوصوملا اذكهو

 لوعف رأ لعاف هناو

 رهظاو هلاح نيبو

 ںاطخلا ةلصل هناب

 اهنل هلح نيي مل ول
 ريدفنلل بارعالا يل جاتحاو

 لدب وأ نايب فطع هنا نم

 ادجو هبل نالوقلا كناذف

 ثحبت نأ بارعالا ةعانصل بلاطلا اهيأ كل يغبنيو يأ : حرشلا

 . اهلافغإ كيلع باعيو كب حبقي رومأ نع

 تركذوأ . هلعاف هل ركذاف لعفلا تركذ اذإ كنأ كلذ نمف

 امم لعفلا ركذ دعب لعافلا نع ثحبلا كرت نإف ، هتلص ركذتلف لوصوملا

 نإ دئاعلا ركذ كرتك اضيأ بيع ةلصلا ركذ كرت نأ ايك { برعملا ىلع باعي

 . دئاع هل ناك

 لوصوم مس ا هنا لوقتف لوصوملا ىلع هبنت ن أ كل يغبني كلذكو

 6 بارعالا ماكحأ نم هقحتسي ام بسح هماكحأ ىلعو يفرح لوصوم وأ

۔ _ ١٢٩



 عوفرم هنا وأ اربخ وأ أدتبم وأ الوعفم وأ العاف ناك نإ همكح نيبتف

 : ( هتمركأ يذلا ءاج ) بارعإ يف لوقتف ، رورجم وأ بوصنم وأ

 . عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لعاف وهو لوصوم مسإ يذلا

 هب لصتملا ةبيغلا ريمضو بارعالا نم اهل لحم ال هتلص هتمركأ ةلمجو

 . هب هتلصل طبار لوصوملا ىلإ دئاع

 نم هقحتسي ام ركذو ةراشإ مسا هنأ هركذ بجي ةراشالا مسا كلذكو

 . ( لجرلا اذه ءاج ) بارعإ يف لوقت بارعالا مكح

 هنأل بارعالا نم هل لحم ال هيبنت فرح ( اه )و يضام لعف ءاج

 لحم ف نوكسل ١ ىلع يبم ءاج لعاف ةراشإ مس ١ ) ١ ذ ( و نوكسل ١ ىلع ينبم

 . حصأ لوالاو 3 هل تعن وأ هنم لدب وأ هيلع نايب بطع لجرلاو . عفر

 لوقت نأ لجرلا اذه وأ هتمركأ يذلا ءاج يف يفكي ال هنأ ملعتلو

 ةراشإ مسا هنإ لوقت ىتح لعاف اذ الو لوصوم هنأ نيبت ىتح لعاف يذلا

 ( كاذ ) : كلوق نم ةراشالا مسا دعب ماللاو فاكلا نيبت ىتحو

 ةلصتملا فاكلاو { ديعبلا ىلإ ةراشالل يأ دعبلل ماللا : لوقتف ( كلذ ) وأ

 رمألا مهبنا هلاح نيبت ل اذإ كنإف ، بارعالا نم هل لحم ال باطخ فرح هب

 جاتحاو ، ريمضلا فاك مأ باطخلا فاك وه له ملعي ال راصف & سبتلاو

 ةطخلا'ىلع ةراشالا مسا نيب نإ هنا مث اه رخا بارعإ ريدقت ىلإ رمالا

 هنم الدب هنوك نم فرعملا مسالا مكح هدعب نيبت ةيوحنلا ةيعانصلا

 له ( لجرلا اهيأ اي ) وحن يأب ىدانملا دعب عقاولاك هيلع نايب فطع وأ
 لاوقأ هل تعن وأ هنم لدب وأ يأ ىلع نايب فطع بارعالا مكح يف لجرلا

 . ملعأ هللاو كلذ يف

_ ١٣٠ ۔ .



 هرثؤم نع رو رجملاو فرظلاو هربخ نع هل ثحيباف ا دتبملاو

 روكذم وأ فوذحملا هناو رورجملا قلعت اذب لقف
 اهلحي ال بارعالا اذ نا وأ اهلحم ام ةلمحلا نع ثحباو

 هل ثحبت نأ أدتبملل برعملا اهيأ كيلع بجي كلذكو يأ : حرشلا

 : الثم ( مئاق ديز ) يف لوقتف { أدتبملا ركذ دعب هربخ نع

 مئاقو ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو 5 ءادتبالاب عوفرم أدتبم ديز
 . ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو أدتبمملاب عوفرم هربخ

 امهركذ دعب رورجملاو فرظلا لاوحأ نع ثحبلا كيلع بجي كلذكو
 لعف وه له يأ هب اقلعت يذلا وهو اهلماع نع يأ امهرثؤم نع ثحبتف
 قلعتم امهنم دحاو لك يف لوقتف هنايب مدقت ايك هنم ةحئار هيف ام وأ ههبش وأ
 1 هرهظاو هريدقت حضوا افوذحم وأ ٠ هركذ اروكذم ناك نإو . اذكب

 نع ثحبت نا لمجلا نم ةلمج تركذ نا كيلع بجي كلذكو

 اذك اهلحم : لوقتف لحم اهل ناك نا بارعالا نم اهلحم ركذتف 5 اهلحم
 ف اهعضوم حاضيا عم هل لحم ال امم تناك نا اهل لحم ال لوقت وأ © اذكو

 . ةروكذملا اهتايمسم بسح اذك ةلمح اهغا نيلاحلا

 اهكرت كيلع باعيو اهنع ثحبلا كيلع بجي لاوحالا هذه لكف

 . ملعا هللاو كلذ مهفاف ةيبارعالا ةعانصلاب لخغ اهكرت نال

 يناش ديز ماما مهلوف نم فاضملاب رج ديزل لقو
 ملع كانه ريثأت فرظلل ايف رورجم فرظلاب لقت الو

 ذاتسالا مامأ تمدقت ) : كلوق يف برعملا اهيا اي لقو يأ : حرشلا

 رورجم ديز فرظلا ركذت ام دعب ( يناش ديز ماما وأ ديز مامأ تسلج وأ

۔ ١٣١ ۔



 هنا لقت الو افاضم هنوك ببس وأ ةفاضالا ببسب يأ فرظلا ىلإ فاضلملاب

 هيلإ ةفاضالا سفنل ريثأتلا اينإو هدحو فرظلل ريثأت ال هنأل فرظلاب رورجم

 ليقو مالغ وه يذلا فاضملاب رورجم ديزف ( ديز مالغ ) كلوق يف اذكو

 تردق يذلا فرحلاب رورجم ليقو يونعم لماع يهو هيلا ةفاضالاب رورجم

 ( جاس باب ) وحن يف نمو ( ديز مالغ ) وحن يف ماللا وهو هانعمب ةفاضالا

 . ملعأ هللاو 4 راهنلاو ليللا ركم لب » وحن نم ينو
 ادتبملا يف يأ بارعالا نيبف دمحأ مالغك تبرع نإو
 فالتخا لماوعلل هيف ذإ فاضم هنأ يفكي سيلو

 ريخألل بارعالا هجو دنإ ريبعتلا اذ لثمب يفتكتو .

 يف بارعالا نيبف دمحأ مالغ وحن بارعإ تدرأ اذإ يأ : حرشلا

 ؛ بارعالا نم هل تبث ام بسح نيفياضتملا نم لوألا ءزجلا يف يأ أدتبملا

 بترتي مل ذإ فاضم هنا : لوقت نأ يفكي سيل اذهلف لماوعلا هفرصت هنأل

 نم هل دب ال هنأ لصألاو { بارعالا لماوع نم ءيش ةرابعلا هذهب هيلع

 ( دمحأ مالغ ءاج ) وحن يف مالغ عفر بلطي ةرات لماعلا كلذ مث لماع

 لعاف مالغو ، هرخآ يف رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج : لوقتف

 رورجم هيلإ فاضم دمحأو { فاضم وهو هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
 ةرمو . لعفلا نزوو ةيملعلل فرصني ال امم هنأل & ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب

 لعف ( تيار ) : هبارعإ يف لوقتف ( دمحأ مالغ تيأر ) وحن هبصن بلطي
 وهو 3 هرخآ يف ةرهاظ ةحتفب بوصنم هب لوعفم( مالغ )و } لعافو
 مدقت ايك فاضملا ىلإ ةفاضالابو فاضملاب رورجم هيلإ فاضم دمحأو فاضم

 لعافو لعف تررمف ( دمحأ مالغب تررم ) ك هرج بلطي ةنوأو . هنايب

 ةمالعو ءابلاب رورجم مالغو ةيدعتلل وأ قاصلالل رج فرح ءابلا مالغب هلوقو
 . هنايب رم ايك هيلإ فاضم دمحأو ك فاضم وهو . .ةرهاظ ةرسك هرج

۔ ١٣٢ ۔



 ايلقتم راص ةروكذملا ةلثمالا يف دمحأ وه يذلا فاضملا نا كل نيبتف

 ءاج ) كلوق نأ ملعت كلذ لجأ نمف اهاضتقم بسح لماوعلا يديأ يف
 هنا نيبت نأ نود فاضم ( مالغ ) : لوقت نأ هيف يفكي ال ( دمحأ مالغ
 وهو ز ربخألا ىلإ بارعالا هجوت اذإف ائيش ديفي ال ريبعتلا اذه نأل لعاف
 لوصحل هرخآ ىلإ رورجم هيلإ فاضم ( دمحأ ) كلوقب يفتكا هيلإ فاضملا
 ىجترملا لامكلا ةياهنو ىهتنملا ةياغ هيف وه ذإ رجلا ةلاح دوجو نم بولطملا
 رعشملا ماتتخالا نسح ةعارب ) ريخألا هلوق يفو اذه هدحو هلل الإ لاك الو

 . ملعأ هللاو ( ةروكذملا لئاسملا مظن مامتب

۔ _ ١٣٣





 « ةناخ »
 مهفلا هيهتشي قيرط للع مظنلا اذه هللا دمحب مت

 روكذملا اهلصأ نع رصقم رومألا بلاغ يف هنكل
 ارذتعم همظن دعب تئجو اررد هنم تذخأ انإو

 بولسا ىلع نوزوملا هب دارملاو موظنملا مالكلا اذه مت يأ : حرشلا

 امامت ، بارعالا دعاوق نع بارعالا ىلع لمتشملا رعشلا بيلاسأ نم

 لاح ! ركاشلا هدبع نم رمتسملا تباثلا ليمجلا ءانثلا ةبحاصمب اسبلتم

 وحن بذجنتو مهفلا هيف بغري بولسا ىلع ايراج موظنملا اذه نوك
 همحر فنصملا نم قايسلا اذه ناك املو ، هيهتشت ام.ىلإ اهباذجنا سوفنلا
 ( هرخآ ىلإ هنكل ) : هلوقب كلذ كردتسا همظن ىلع ءانثلا ىضتقي ىلاعت هللا

 بيغرت يضتقي هنم قايسلا كلذ نأ عم هنم ريصقتلاب فارتعالا ليبس ىلع
 يوتحملا فيلأتلا اذه يف ةءارقلاو هلينل داهتجالاو ملعلا اذه ءانتقا يف ةبلطلا

 . مهبولطم مهم ىلع

 باثيل ملعلا بلط ىلع ثحلا ۔ هيلع هللا ةمحر _ كلذب هدوصقمف

 هسفنل مضه ( خلأ هلصأ نع رصقم رومالا بلاغ يف ) : هلوق يفف هيلع
 { دهاشم وه ايك هلصأ ىلع داز امب مظنلا يف ىتأ دقف الاو هنع هللا يضر ۔

 ين ۔ هللا همحر درطتسا دقو ارَصقم هلصأ كلاسم نع نوكي فيكف

۔ _ ١٣٥



 امم ارذتعم ءاج مث اهمظنف لئاسم لصألا نم ذخأ امنإ هنأب حرصو فارتعالا

 نايب نعو لئاسملا نم لصألا هركذ ام نايتإب ةطاحالا نع رصق هنا ىسع
 فرحلاب مظنلا يف هركذ نكمي ال رثنلا يف هب نايتالا نكمي يذلا نأل اهيناعم

 . دحاولا

 ةيافكلا هيف ايب مظنلا يف فلا ۔ هللا همحر _ فنصملا انخيش نأ ىفخي الو

 : هنع هللا ىضر لاق مث ءازجلا ربخ مالسالا نع هللا هازجف ةدايزو

 لمألا غولب همظن تيمس

 افنصم هلبت فنصأ ملو

 ةلز نم ادبا ولخي سيل ذإ

 يدتبم راثع نم ولخي فيكف
 لوصولا نع وبني همهف ذإ

 يلمأ تغلب دق ماظنلاب ذإ

 افع دبع نع هللا وفعيف طق

 ةبترلا يف الع نإو فلؤم
 يدتقم نيقباسلاب نكي ناو

 ل وحفل ١ نم مهفل ١ كر دمل

 ريبعت نم موقلا دارا ايع ريصقتلاب نذؤي هظفلو

 لوقن وأ لمعن هب ايف لومأم انهلا نم وفعلاور

 بارعالا دعاوق نع بارعالا مظن تيمس يأ : حرشلا

 ينأل كلذب هتيمس امنإو هل ايلَع مسالا اذه هل تعضو يأ ( لمألا غولب )

 احتف يل راص هنأكف فيلأتلا لوصح نم هتوجر ام تغلب هل يمظن ببسب

 هللا نم ام لوأ هنإ لب تافلؤملا نم ائيش هلبق فنصأ مل ينأل ، بولطملا لينل

 & راذتعالا يف ةغلابم يضرو هنع هللا افع هنم اذهو { فيلأتلا نم لع هب

 5 ( افع دبع نع هلللا وفعيف ) : هلوقب هبقعأ اذهلو

 اهئاضتقال ىنعم ةيئاشنا اظفل ةيربخ وفعي ةلمجو .7 ةيببس ءافلاف

 هدابع نم ادبع ةرخآلا يف بقاعي ال يأ وفعي نا هللا لأسأ ينإ يأ 5 ءاعدلا

۔ _ ١٣٦



 ةغيصب هللا بنج يف وفعلاب ربعف 5 يتالز رتسو يتارثع ىلع ةشقانملا كرت
 هنع ربعو ةرخآلا يف ةبوقعلا لوصح ىلا ةبسنلاب هلابقتساو هددجتل عراضملا
 اهنع وفعلاف ةيويند هتبوقع ذإ { توبثلا هئاضتقال قولخملا قح يف يضاملاب

 اذهلو بلطي ءيش مهأ هنأل همدقو ى قوبثلا ىلع بترتم يددجتلاف { كاذك

 ررك مث ؤ ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا لاؤسب رمالا ثيدحلا يف درو

 ؛ ( هرخآ ىلإ ةلز نم ادبا ولخي سيل ذإ ) : هلوقب ليلعتلا ةروص يف راذتعالا

 عم فيلأتلا يف ءىدتبم ينا ثيح نم اضيأ يتارثع لاقت نأ قحتسأ ينا يأ

 ناو } تارثعلا عوقو نم ملسي ال اهيف قيقدتلاو مولعلا ريرحت يف يهتنملا نا
 ؟ يلثم ءىدتبم تارثعلا نم ولخي فيكف 7 ايلعلا ةجردلا مولعلا يف غلب

 مدعو } هخوسر ةلق عم كلذو نفلا كلذ يف نيقباسلاب ايضتقم ناك ولو ىتح

 يقرتلا نع ينثني يأ وبني همهف نال كلذو { هريغ هيلع علطا ام ىلع هعالطا

 . ءاملعلا رباكا نم نيدهتجملا ماهفا اهتكردا يتلا ةجردلا ىلا لوصولاو

 نذؤي هظفلف قوطنملا ثيح نم اماو { موهفملا ىنعملا ةهج نم اذه

 نظي امبرف ، مهتارابع يف يوطنملا ىنعملا ةيدأت نع ريبعتلا نع ريصقتلاب
 اك هيدؤي الف هريبعت يف رصقيف ىنعم نع هظفلب ربعيو ةقيقحلا ريغ ىلع ىنعملا
 نع رصبلا ضغ بجي كلذ ببسب هناف يلثم ءىدتبملا نأش اذكهو . وه

 وفعلا ناف هنع هللا ُفعي ُفعي نمف يتالز نع ىفعيو يتارثع لاقت ناو يبويع

 هلوقن وأ هب لمعن اميف وجرم يأ لومأم هريغ نم ال اندوبعم يأ انهلا نم انل
 . لكلا يف عقي دبعلا نم أطخلا نال انلاوقاو انلايعأ يف يأ

 ريمضب هنايتال نيملسملا عيمجل وفعلا بلط هللا همحر هترابع تدافاف
 يضر { هنما ذهف ٠ لوقنو لمعنو انهلا نم هلوق ي هريغ عم كراشملا ملكتم ا

۔ _ ١٣٧١



 ىرخأو ايند مهعفني ام بلط ف ] نيملسملا هناوخاب ميظع مامتها © هنع هللا

 . ملعأ هللاو كلذ يف ةدراولا ثيداحالا ىضتقمب المع

 لمجلا نم همظن تدصق امم لمالا لين ىلع هللا دمحأو

 لسرلل متاخ يبن ىلع يلمكألا مالسلاو ةالصلا مث

 ىفطصملا يبنلا ىتآ هب. امب ىفو نمو هبحصو هلاو

 نم ام ىلع اددجتم اريثك اليمج ءانث ىلاعت هللا ىلع ينثأو يأ : حرشلا

 8 توجر ام لين اهنم يتلا مركلاو لضفلا ليلجو معنلا ليزج نم يلع هب
 . لمجلا نم همظن تدصق ام مظن نم تدصق ام غولبو

 ملسيو يلصي نأ ىلاعت هلأسأ يأ مالسلاو ةالصلا ءىشنأ كلذ دعبو

 ذإ مظنلا ةرورضل ةنكاسلا بسنلا ءايب ، يلمكالا مالسلاو ىمظعلا ةالصلا

 لاصخ عيمج ىوح عيفر ميظع يبن ىلع لامكلا ىلإ بوسنملا ديدشتلا اهلصأ

 نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لسرلا متاخ فرشلاو دجملا
 . ملسو

 ءاج ام عيمجب ىفو نمو هبحصو هلآ مالسلا كلذو ةالصلا كلت معتو

 نيلسرملاو ءايبنألا عيمجو هبحصو هلآ ىلعو ةي ىفطصملا يبنلا اذه هب

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 ةعارب نم ىفوو متاخو لمكألا ركذ نم دحاو لك يف ام ىفخي الو اذه

 انناوخالو انل هللا متخ هدارم لايكو هدوصقم مامت ىلع ةلادلا ماتتخالا نسح

 لوبقب انيلع نمو 0 انتاوفه رتسو . انتالز رفغو 0 انتارثع لاقأو ريخلا ةمتاخب
 { لمجلاو تادرفملا تايهم ىلع ةلمتشملا ةزوجرالا هذه حرش نم انل هرسي ام

 ةبلط عيمج اهب عفني نأو ، ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعب نأ ىلاعت هلأسنو

۔ _ ١٣٨



 ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي ؤ هدنع ارخذ يل نوكت نأو © ملعلا
 ادهتجاو . اريغص ينايبر ايك ايهمحرو يدلاولو يل هللا رفغو ميلس بلقب هللا
 ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو يميلعتو يبيدأت يف

 . ملسو هبحصو هلآ

 تيقب اموي رشع ينئال ءاعبرالا ةليل ةزوجرالا هذه حرش ديوست ناكو

 عقو دقو . ةيرجه فلأو ةئايثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس نم نابعش رهش نم
 ١٣٧٧ ةنس نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعو ةتس موي هخسن نم غارفلا

 . ةيحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم

 . ينامعلا يفسويلا سيمخ نب نادمح هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هفلؤم ملقب

۔ _ ١٣٩





 باوبألا بيترت

 ميدقت

 ةيلصألا ةطوطخملا نم لصألا قبط روص

 فلؤملا ةمدقم

 ةلمسبلا حرش

 هللا همحر فنصم ا لاق

 يوحنلا درفملا نايب يف ةمدقم

 : لوألا بابلا

 اهماكحأو اهماسقأو ةلمجلا حرش يف

 اهل لحم ال يتلاو بارعالا نم لحم اهل يتلا لمجلا يف لصف
 بارعالا نم لحم اه ىتلا لمجلا ف لوألا مسقلا

 بارعالا نم اهل لحم ال تلا لمجلا يف يناثلا مسقلا
 ةيربخلا ةلمجلا ف لصف

 : يناثلا بابلا

 رورجملاو راجلاو فرظلا وهو ةلمجلا هبش يف

 رجلا فورح نم هب قلعتي ام ركذ
 رورجملاو راجلا مكح يف لصف

 رورجملا هب قلعت ام فذح يف لصف

 خلا . . . الاح وأ ةفص رورجملاو راجلا عوقو يف لصف

 ۔ ١٤١ ۔-
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 ١ ثلاثلا ب ابل :

 ةينايث اهعاونأو برعملا اهيلا جاتحي تايلك ريسفت يف

 تايلك عبرا وهو دحاو ىنعم ىلع يتأي ام لوألا عونلا
 طق ىلوألا ةملكلا

 ضوع ةيناثلا ةملكلا

 لجأ ةثلاثلا ةملكلا

 ىلب ةعبارلا ةملكلا

 ريغ ال اذا وهو نيينعم ىلع يتأي ام يناثلا عونلا

 تايلك ينامث وهو هجوأ ةثالث ىلع يتأي ام ثلاثلا عونلا

 ذإ ىلوألا ةملكلا

 ان ةيناثلا ةملكلا
 معن ةثلاثلا ةملكلا

 يأ ةعبارلا ةملكلا

 ىتح ةسماخلا ةملكلا

 الك ةسداسلا ةملكلا

 ةئربتلا ال ةعباسلا ةملكلا

 نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب نإ ةنماثلا ةملكلا
 تايلك عبرأ وهو هجوأ ةعبرا ىلع ءاج ام عبارلا عونلا

 الول ىلوألا ةملكلا
 نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب نإ ةيناثلا ةملكلا
 نونلا فيفختو ةزمهلا حتفب نأ ةثلاثلا ةملكلا

 نونلا نوكسو ميملا حتفب ْنَم ةعبارلا ةملكلا

 ناتملك وهو هجوأ ةسمخ ىلع ءاج ام سماخلا عونلا

 ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب يأ ىلوألا ةملكلا

 ول ةيناثلا ةملكلا

 ۔ ١٤٦٢ ۔
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 دق وهو هجوأ ةعبس ىلع ءاج ام سداسلا عونلا

 واولا وهو هجوأ ةينايث ىلع ءاج ام عباسلا عونلا

 ام وهو اهجو رشع ىنثا ىلع يتاي ام نماثلا عونلا
 نيبرض ىلع يهو
 يمسالا ۔ لوألا برضلا

 يفرحلا يناثلا برضلا
 : عبارلا بابلا

 ةحقنم تارابع ىلا تاراشالا يف

 لوعفملل ينبملا لعفلا بارعا يف لاقي ام ركذ
 .... لعافلا بئان بارعا يفو
 تادرفملا ضعب نع ريبعتلا ىلا ةراشالا ركذ

 ميركلا نآرقلا يف دئازلا فرحلا يف لاقي ام ركذ
 هكرت هيلع باعيو هنع ثحبي نا برعملل يغبني ام ركذ
 ةمتاخلا
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