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 لوألا بابلا

 كلذ هبشا امو جحلا ىلع ثحلا ف

 . «لجعيلف جحلا دارا نم» : لاق ةيم يبنلا نع سابع نبا

 يف قفنملاك جحلا يف قفنملا» : ةمي يبنلا نع ليق : (ةلأسم)

 . زئاج «مهرد ةئامعبسب مهردلا هللا ليبس

 .رقتفا ام يأ«طق جاح قلمأ ام» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 ربلا يف هلمح ارش دبعب هللا دارأ اذا : يناسارخلا هللادبع وبا لاق

 . هيصاعمب لمعيف ةكمب هيقلي ىتح رحبلاو

 . ليلق جاحلاو ريثك بكارلا : ۔ هللا همحر رمع لاق

 اريخ اهبحاص نوكي نا ةروربملا ةجحلا ةمالع نمو : (ةلأسم)

 . اهلبق هنم

 . ملعا هللاو ةياور هذه : ليقو

 : لاق هنا سابع نبا قيرط نم ةي يبنلا نع : (ةلأسم)
 وا ةجاح نم هل ضرعي ىتم يردي ال مكدحا ناف ةكم ىلإ جورخلا اولجع»

. صرم



 . نيتجح لدعت نامع نم ةجحلاو : (ةلاسم)

 نبا نع دجوي هنا يعم : لاق ؟وه ام جثلاو جعلا نع لئسو

 ءامدلا جيجثف جنلا اماو { ةيبلتلاب تاوصالا عفرف جعلا اما : لاق سابع

. (جثلاو جعلا جحلا لضفا) : لاق هنأل اياحضلا رحن وهو



 ىناثلا بابلا

 مزليو هل بحتسيو جحلا دارأ نم هب رمؤي ام

 . هنويد صالخو . هعئابت نم صالخلاب أدبيلف جحلا دارا نمو

 هناريج نم هيلع دجو نم بتعيو هماحرا ةلصو هروذن ءافوو هناميا رفكيو

 نكلو ءاركلا يف سكامي الو هقلخ عستيل هداز نم عسويو - هماحرأو

 . هكرت هيلع الغ ناف 3 مواسي

 هب رومأملاف تانامضو عئابتو اياصوو نويد هيلع نمو : (ةلأسم)

 يضقيو هريغ لبق نم هيلع يتلا اياصولاب يصويو نويدلا يضقي نا
 يذلا الا كلذ نم يقب ابب يصوي مث اذه نم هيلع ردق ام يضقيو عئابتلا

 هنع طقس ضقي ملو جح نإو هب نورماي مهتيار اذهو جحي مث هيلع ردقي ال

 . جحلا

 يضقي هناف بلوطف نيلاو جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)ر

 . عامجاب الوا نيلا

 جحلا هيلع بجو هدالوأ ةقفنو ةلحارو داز هنكما نمو : (ةلأسم)

 نيد هيلع ناك ناف ةلحارلاو دازلا الا هيلع بجي مل دالوا هل نكي مل ناف

۔ ٩



 . نيد هيلع ناك اذا هيلع جح الو ىلوا نيذلاف

 الجر بحصتسي نا جحلا ىلا جرخ نمل بحتسملاو : (ةلأسم)
 . ةبحصلا قحل ظافحو نيد اذ افيفع

 ام ةدحولا يف ام سانلا ملعي ول» : لاق هنا ةي يبنلا نع يورو
 ليلب . هدحو ذحا رفاس ام» : لاق وا «هدحو ليلب دحأ راس ام . ملعا

 ةلالد هيفو & بحاصلا ىلع ثح دق هنا ىلع ةلالد ربخلا اذه يفف . «ادبا

 ىلع نيمالا ىلإ اهيف جاتحي ليللا ةبحص نال نيمالا باحصتسا ىلع

 . ةصاخ سفنلا

 امداخ وا اقيفر هعم لمحي نا جحلا دارا نمل بحا الو : (ةلأسم)

 هلمحيف ةعدب بحاص نوكي وا ةنوشخو ظلغ هعبط يفو ةسارش همالك يف
 لثم ىلع هنواعيو هئفاكي نا ىلا جاتحا امرو عبطلا رييغتو قلخلا ءوس ىلع

 . هلعف

 هدهج عضاوتي نا جحلا دارا نم ىلع بجاولاو : (ةلأسم)

 ءايرلا بنجتيو هدنع ام ىلا هتمه فرصي ناو © هدحو هلل هتين صلخيو

 رخافتلاو جحلا رفس يف تاءورملا راهظا نألو ةدابع رفس هنال ةعمسلاو

 نيذللا باجعالاو ءاليخلا ىواعد هيف معنلا راهظا نم راثكتسالاو

 . قيفوتلا هللابو باوثلا طابحا ىلا نايدؤي

 . هل لضفا ناك باوثلا ءاجر ةقفنلا جاحلا رثكأ اذاو : (ةلأسم)

 هللا ليبس يف قفنملاك جحلا يف قفنملا» : لاق هنا ةي يبنلا نع يور ام

 . «مهرد ةئامعبسب مهردلا

۔ ١٠ -



 زع هللا ركذو ءاعدلا نم راثكالا جاحلل بحتسملاو : (ةلأسم)

 . هيف مالكلا نم عنم لاح يف الا هلاوحأ لك يف لجو

 نم هناريجو هناوخا عدوي نا جحلا دارا نمل يغبنيو : (ةلأسم)

 لك دنع هللا ركذ عدي ال ام مهئاعدب عفنلا نم هل وجرا امل هريغ وا همحر

 لوسر اي : هل لاقف لجر هءاج ةلي يبنلا نا ةريره وبا ىور امل فرش
 لك دنع ريبكتلاو هللا ىوقتب كيصوا» : لاقف ارفس ديرأ ىنإ 0 هللا

 { «رفسلا هيلع نوهو ضرألا هيلع وزا مهلل ا» : لاق ىلو ايلف «6فرش

 . نمؤملا عفني نمؤملا ءاعد نألو

 ركذب لغتشي نا هريغو هجح لاح يف هيلع بجاولاو : (ةلأسم)
 ىلا يدؤي انركذ امب لاغتشالا ناف ايندلا ركذل راثكالا نع ضارعالاو هللا

 ركذي نا رحب وا رب يف هتيطم بكر اذا هل بحاو ، لجا فرشو لجاع زع
 اهلك جاوزألا قلخ يذلاو إ : هباتك يف لجو زع هللا لاق ايك ىلاعت هللا

 انإو » : ىلاعت هلوق ىلإ 0_)ه نوبكرت ام ماعنالاو كلفلا نم مكل لعجو

 ("١هم نوبلقنمل انبر ىلا

 هتلحار بكر اذا ناك ةلي يبنلا نا رمع نبا نع ةياورلا يف كلذكو

 انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس» : لوقيو 0 اثالث ربكيف رفسلا داراو

 ربلا اذه يرفس يف كلأسا ينا مهللا . نوبلقنمل انبر ىلا اناو ، نينرقم هل

 © ضرالا انل وطاو رفسلا انيلع نؤه مهللا . ىضرت امب لمعلاو ىوقتلاو

 يف انبحصا مهللا ، لهالا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنا مهللا

 . فرخزلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ءزج )٢( . فرخزلا ةروس نم ١٢ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ١١ -



 ناو . هباداب ةي هللا لوسرب ءادتقالا يغبنيف © «انلها يف انفلخاو انرفس

 كلذ نم بحا امبو 5 ةي هبادابو هب اعد امبو { ةي هئاعدب ناسنالا وعدي

 . لمعلا خم هنا لاقيو . مالسالا دامع ءاعدلا ناف ءاعدلا نم

 ةوعد تاباجتسم تاوعد ثالث» : لاق هنا يبنلا نع ىوريو

 «رفاسملا ةوعدو هدلو نم قاعلا ىلع دلاولا ةوعدو © هملظ نم ىلع مولظملا

 . «هلهاو هنطو ىلا عجري ىتح جاحلا» : لاقو

 سأب الو جاحلل ءاركلا يف ةسكامملا هركيو : (ةلأسم)

 . ةمواسملاب

 راهنلا لوا يف رفاسي نا جورخلا دارا نل بحتسملاو : (ةلأسم)

7: 

 . «اهسيمخ موي كلذ لعجاو» هربخ ين سابع نبا دازو «اهروكب يف يتمال

 ذوعأ : لاقف الزنم لزن نم» : لاق ةلي يبنلا نع : (ةلأسم)ر

 لحتري ىتح ءيش هيف هرضي مل ، قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب

 . كلذ لاقي نأ بحتسيف . «هنم

 يف مترفاس اذا» : لاق ةلي يبنلا نع ةريره وبا ىورو : (ةلأسم)
 ريسلا يف اوعرسأف بدجلا يف مترفاس اذاو اهقح لبالا اوطعاف بصخلا

 . «قيرطلا نع اوبكنف سيرعتلا متدرا اذاو

 . «ران يف ران رحبلا» : لاق هنا ةي يبنلا نع يور : (ةلأسم)
 . لاملاو سفنلا ىلا كالهلا عارسا يف (ران) هب دارا امناو

 الا رحبلا بكري ال» : ةي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نعو

۔ ١٢ ۔



 رانلا تحتو ران رحبلا تحت) لاق «هللا ليبس يف زاغ وا رمتعم وأ جاح

 . (رحب
 يذلا رحبلا يف دئاملا» : لاق هنا يي يبنلا نع مارح مأ نعو

 . «نيديهش رجا هل قيرغلاو ديهش رجا هل۔ءيقلا هبيصي
 لمحي نا زئاجو اهيلع جحي نأ زوجي ال ةلجلا ةبادلاو : (ةلأسم)

 . عاتملا اهيلع

 جحي نا ةلالجلا لبالا نع ةي هللا لوسر اناهن : لاق رمع نبا نع

 لكأت يتلا يه اهنا : ليق ةلالجلاو اهنابلأ برشن وا اهمحل لكأن وا اهيلع

 . اهريغ اهعم طلخت الو ةرذعلا

۔- ١٣





 ثلاثلا بابلا

 جحلا هيلع بجي نميف
 هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » لجو زع هللا لاق

 ىلع (ةخسن) عيطتسملا ىلع جحلا ضرف بجوأف ١0)هه اليبس
 . ةعاطتسالا

 . «ةلحارو داز» : لاق ، ؟ ةعاطتسالا ام ةلي يبنلل ليق دقو

 . «ةلحارلاو دازلا» : لاق هنا مالسالا لهأ عمجاو

 . ةعاطتسالا يف فلتخاو

 الو لاملا لضف نم هيلع بجو ةلحارو اداز دجو نم : موق لاق

 . لصالا عيبي
 هلايع يفكي ام لاملا نم كرت اذا لصالا نم عيبي : نورخآ لاقو

 . جحي نأ ىلا هتلغ

 نولكايو هنم نوعيبي امم يقب اذا جحيو لاملا نم عيبي نورخآ لاقو

 ( . جحي نا ىلا

 . لايتحا وأ لام ةعاطتسالا : نورخآ لاقو

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )١(

. ١٥ _ 



 . ملعا هللاو دجولا عم كلذو ندبلا ةحص : موق لاقو
 ... جحلا همزل ةلحارو داز ىلع ردق اذا هناو ةنسلاب : لوقن نحنو

 هيلع بجو مهرد يتئام كلم نم : لاق سابع نبا نع حلاص يا .نعو
 . ءامالا حاكن هيلع مرحو جحلا

 . بحاصو ةلحارو داز هنا انغلب لاملا دحو : (ةلأسم)

 ملسملاو فؤرعم دح كلذل امو هلامب ملعا ةلأسملا . بحاصو

 5 . هراسيب ملعا

 عبيلف سانلا نويد لمحتي عجري مل هلام.نم عاب اذا لجرلا ناك ناو

 .: هيلع الف سانلا نويد لمحت عجر جحو عاب اذا ناك ناو جميو

 هيلعو ضرا وا لخن نم لام هل ناك نم : بوبحم نب.دمحم لاقو .

 ءاش نا هل جحو هنم عاب هلايعب رضي مل هلام نم عاب اذا ناك ناف 3 لايع
 . . . هللا

 عاب اررض هلابع ىلع فخي لو ةلخن ةئام هعم ناك نمو : (ةلأسم)
 | . جحو

 جحلا هغلبي لام هل ناك نم : بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأنسم)
 .' جحلا همزل دقف . عجري ىتح هلايع يفكي ام كرتو

 . جحلا هيلعف هلايعل لضفي لام هل ناك اذا : نورخا لاقو

 . جحلا هيلعف لايتحا وا لامب جحلا ىلع ردق نم : نورخا لاقو

 ئنغيو هيفكي لام هل :ناك اذا لجرلا ىلع جحلا بوجو : لاقو

 ناو ، جحلل هينغي ام هلام نم ىقبيو لوحلا ىلا هلوع همزلي نمو 0 هلايع

 عيبي امناو . هلك هلام ميب همزلي هنا بسحا امو هلايعب رضي مل هلام نم عاب

 . ملعا هللاو يقب امم شاعملا هيلع صقني الو هتلوعو هسفنب رضي ال ام هنم

۔ ١٦



 هب شيعي ام هل يقب هضعب عاب نا لام هل ناك نمو : (ةلأسم)

 . بجاو هيلع جحلاف

 هب جحي ام غلب هبايثو هتيب عاتم عاب نا ناك نمو : (ةلأسم)

 ةمدخلل اوناك اذا ديبعلا ين جحلا بوجو نا ملعا ملو : (ةلأسم)

 اذاف لام كلذ نال ةلحارو داز كلذ غلب اذا همزلي نأ ىسعف ةراجتلا اماف

 . هيلع بجوو همزل جحلا رهشا يف ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا دجو

 ةعسو هراسي يف جحلا هيلع بجي ناك لجر نع هتلأسو : (ةلأسم)

 كلذ همزلي له راسيلاو هلام ينف ىتح جحلا لماتي ناكو © جحي ملف هلام

 اذا نيدلا ةلزنمب انيد هيلع نوكيو . كلذ همزلي هنا يعم : لاق & ؟ جحلا

 ةلزنمب وهو لام هل نكي مل ولو ةافولا هترضح اذا هب يصويو هنع زجع
 م

 . نيلا

 ىلع ردقي مل مث جحلا هيلع بجو دق لجرلا ناك اذاو : (ةلأسم)
 وهو هئاداب الا جحلا يف هل رذع الف هلام ةميق ضقنو نيلا هيلع رثكو جحلا

 . هيلع نيد

 ىلع ردقي ملو ريثك لام هلو انمز وا ىمعأ ناك نمو : (ةلأسم)ر

 . جحلا هيلع بجي الف جحلا ىلا هسفنب جورخلا

 دازو هجح نم عجري نأ ىلا هلايع هب توقي ام هعم ناك نمو

 . جحلا هيلع ناك ةلحارو

 ةلحارو داز هغلبي ام هعم عمتجاف ةعنص اذ ناك نمو : (ةلأسم)

۔ ١٧ ۔



 جحلا همزلي لقأ مل هغلبي ام هتعنص نم هعم نكي مل ناو جحلا هيلع بجو

 الو عضوم ىلا عضوم نم غلبي ةعنصلا بحاص نا ليق دقو هرقف ىلع

 . كلذ لوقا

 جح نامع لها ىلع بجي ال هنا : يعفاشلا لاقو : (ةلأسم)

 . رحبلا نم ىدعأ ودع الو قيرطلا نامأ عم الا نوكي ال : لاق هنال

 . ةي يبنلا لاق ايك ةلحارو داز ةعاطتسالاو : (ةلأسم)

 بجو ليبسلا نما ناف ليبسلا ناما : يعفاشلاو انباحصأ لاقو

 كرتي الف هيلع فاخي نيد جحلا هيلع بجي نمل ناك ناو . جحلا هيلع

 هيلع ناك ناف . هنيد ضبقي نم لكوي نكلو . لاومألا باهذب ضئارفلا

 بجي الو . هسفن نع هيضقي نا روماملاو جحو هنع هضبقي نم ىصوا نيد

 مث جحلا رهشأ ريغ يف لاملا دجو ناو جحلا رهشا يف لاملا دبي ىتح هيلع

 . همزلي مل جحلا رهشا ريغ يف اضيا لاملا فلت

 ةعاطتسالا نم هسايال ةينلا لمهاف جحلا عيطتسي ال اريقف ناك نمو

 دجو ىتم هنا ةينلا ددجي نا هيلع ضرفو كلذ هعسي الف جحلا ىلا
 . كلهيف جحلا نع ةينلا لمهم نوكي الو جحي هناف جحلا ىلا ةعاطتسالا

 وهو جحلا ضرف همزلي الف لام هلو هتقحل ةنامزل جحلا نع زجع ناف
 . هب يصوي نا همزل هزجع لاح يف توملا هاتا ناف ةلمجلا يف هب بطاح

 هل عيطتسم ريغ وهو جحلا يف ةياصولا هيلع بجو مل : لئاق لاق ناف

 ناك ناف ليبسلا ىلا ةعاطتسالا عم جحلا بوجو قلع امنا ىلاعت هللاو

 هب بطاح اضيأ ريقفلاف ةلمجلا ين هب هل ةبطاخملا لبق نم هيلع كلذ بوجو

۔ ١٨ ۔



 ال ملف . ةلمجلا يف ةالصلاب بطاخ همون لاح يف اضيا مئانلاو ةلمجلا يف

 يف اهب بطاخملا ةالصلاب ةياصولا همون لاح يف توملا هاتا اذا مئانلا مزلي

 ال ام اذهو . هزجعو هرقف عم جحلاب ةياصولا اضيا ريقفلا مزليو . ةلمجلا

 بوجو ىلا ةيدؤملا لبسلا دحا وه لاملا ناك امل : ليق & ؟ دحا هب لوقي

 ضئارفلا نأكف لاملاب الا ةعاطتسالا بوجو نوكي ال جحلا ناك اذا جحلا

 هدوجو عم ةياصولا همزلف لبسلا هذه دحا ببسب هبوجو ىلع قلعتت
 . افالتخا هيف ملعا ال قافتا اذهو . لاملل

 كلذو مزلي ال كلذ ناف ريقفلاو مئانلاب سايقلا نم هب ضرع ام اماو

 يتاي لجرلا نا ىرت الا . تادابعلا رئاس ماكحأل ةفلاخم جحلا ماكحا نا

 ام ىلع وأ سانلا هيلع مرحا ام ىلع تمرحا دق همارحإ دنع لوقيف تيقاوملا

 همزل دق جحلا ضرف بوجوو هل حصي مارحالا نأ . يباحصا هيلع مرحا
 ام ىلع مرحي هنا ىونو مرحاف نولصي هدنع ةعامجو مامالا ىلا ءاج ولو

 هضرفل ايدؤم نوكي الو . هيزجي ال كلذ نا كلذ ىلع مرحاف هيلع اومرحأ

 جحلا يفو تادابعلا رئاس يف اواطخا اذا . أطخلا لهأ نع عوضوم أطخلاو

 ىطغ وا أطخ ةرجش علق ول مرحملا نا ىرت الا ، مهاياطخب نوذوخأم
 مكحلا نا ادمع كلذ لعف وأ أطخ مرحلا رجش نم علق وا أطخ هسار

 وهو تآ قا ول : ءاهقفلا ضعب لاق ىتح ءازجلاب كلذ لك يف هيلع بجاو

 . ءازجلاب هيلع مكحي هنا هرعش نم عطقف مئان

 كلذ همزلي الو . ةرمع اهبلقي هنا جحلا رهشا ريغ يف جحلاب مرحملاو

 نا هل زبي مل رهظلا ةالصل مرحا هنا ولو & هسفن ىلع هدقع يذلا مارحالا

- ١٩ _



 ناضمر رهشل همايص دنع لاق ولو رصعلل امارحا رهظلاب همارحا بلقي

 نم هيلع بجو ايك موصلا دقع ىلا دصقي الو سانلا موصي ايك موصا

 همارحإ يف كلذ هازجا ايك كلذ هزبي مل ضرفلا ةلازاو رهشلا بوجو

 يف قرفلا مهفاف تادابعلا رئاس ماكحأل ةفلاح جحلا ماكحاف { جحلاب

 . كلذ

 نم جحلا هيلعو . هيقاب ءاضق هيلع ناك هجح هيلع دسف ول كلذكو

 اهنم يقب ام يضقي نا هيلع نكي ل هتالص تدسف ولو . يضقي نا لباق

 . قيفوتلا هللابو تادابعلا رئاس كلذكو

 : نيهجو ىلع جحلا ةعاطتسا : (ةلأسم)

 . يشملا ىلع ةردقلاو همسج نم ةحصلاب امهدحا

 . هتلحارو هلامب غلبي نا : رخالاو

 ةبعكلا ىلا يشملاب جحلا ىلع رداقلا ىلع تبجوا مل : لئاق لاق ناف

 : ةي لاقف . اهنع لئس ثيح ةيآلا يف ةعاطتسالا نيب دق ةي يبنلاو

 تاقثلا لقن دقو تباث ريغ كلذب ربخلا نا : هل ليق { ؟ «ةلحارلاو دازلا»

 ركذف جحلا بوجو نع هلاس ايبارعا نا (ةلحارلاو دازلا) ةي يبنلا نع
 ردق نم يمست برعلاو هب نارقلا درو ايكو اهقلطاف اهديقي ملو ةعاطتسالا

 . اليبس جحلا ىلا ادجاوو اعيطتسم ايشام تيبلا ىلا غولبلا ىلع

 اهركذ ني يبنل او ٤ هكرتي ل هركذ ام ةعاطتسالاب دارمل ا ناك ولو

 ام سانلل نيبتل :لاق ىلاعت هللا نأل رهاظلا ريغ دارملاو ةلأسملا دنع اقلطم

۔ ٢٠ ۔



 . 0)هإ مهيلا لزن

 هسفنب دبعتملا ةعاطتسا يه ةغللا يف ةلوقعملا ةقلطملا ةعاطتسالاو

 يبنلاو ةمدقموا ةنيرقل اعيطتسم يمس هتردقو هتوق ريغب عاطتسا اذاف

 . ةلحارو دازب نوكت دق جحلا يف ةعاطتسالا نا ىلع مهمهف امنإ 5 ةي

 ىلا غولبلا ةني يبنلا بلط ىنعملا ١0ةيغبو ؛ هندبب جحلا ىلع ردقي مل ناف
 . ةبعكلا

 ىلع بجو امل امهريغ نود ةلحارلاو دازلا يه ةعاطتسالا تناك ولو

 مل ناو جحلا هيلع بجي بطاخملا نا : اولاق يلف باودلا رئاس ىلع ردق نم

 ىلع مهلوق نم لد باودلا رئاس نم هلمحي ام دجو اذا ةلحارلا ىلع ردقي

 مهلوق يف سيلو . فيعض ربخلاو فيكف . ربخلا تبثول اذه غولبلا ةيغبلا
 ملو ةلحارلاو دازلا الا ةعاطتسالا نا ىلع ةلالد ةلحارلاو دازلا ةعاطتسالا

 نم ىلع الا جحلا بجي مل ولو { ؟ ةلحارو دازب الا ةعاطتسا ال ةي لقي

 امل امهريغب وا امهب جحلا ىلع دبعتملا ردق ءاوس { ةلحارلاو دازلا ىلع ردقي

 ىلع اوردق ناو لحاورلا ىلع اوردقي ىتح اوجحي نا ةكم لهأ ىلع بجو

 . امهريغب جحلا

 ىلع ردقي لو هندبب جحلا ىلع ارداق ناك اذا يكملا نا مهعامجا يفو

 ةلحارلاو دازلا لعج ةي يبنلا نا ةنيب ةلالد هيلع بجاو جحلا نا ةلحارلا

 . ملعا هللاو ايهب الا جحلا ىلع ردقي ال نمل ةعاطتسا

 )١( ةيآلا ءزج ٤٤ لحنلا ةروس نم .

 ۔ ٢١ ۔

 



 جحلا نهيلع ءاسنلاو ةيآلا يف نيلخادب نيناجملاو راغصلا سيلو

 . ةعاطتسالا دنع

 جحلا ىلع ردق هلصا نم عاب ول الام ثرو يذلا امأو : (ةلأسم)

 هلوع همزلي نمو هلايع ةلوعو هلوعل هترمث هينغت ام لصالا نم يقبو هنمثب

 ىلع ناك اذا كلذ هيلع بجيو هجولا اذه ىلع هنم ميبي هنا : ليق دقف

 هنم ذخاي ام اماو جحلا هيلع بجيو . جحلا ىلع هتردقب ةفصلا هذه

 نم هريغ وا جارخ كلذ يف هيلع تبثيو هلام نم همرغيو ناطلسلا
 هلايعو هسفن ىلع نمأي الو كلذ مهنع عانتمالا ىلع ردقي ال يتلا تامارغلا

 كلذب هلايعو هسفن يدفيو رذع هل كلذ نا : ليق دق هنا يعمف كلذب الا

 ناو قحلا لطابلا ليزي الو جحلا هيلع بجي : لاق نم لاقو ملظلا نم

 ىلع لكوتو جح ءاش ناو 3 انيد هيلع جحلا ناكو هدي يف امب هسفن ىدف ءاش

 . هيلع ام ىدأو هللا

 . اذه ىلع جحلا هيلع بجي الا ينبجعيو

 خايشالا باتك يف يناسيبلا نسحلا يبا نع تدجو فيضملا لاق
 طقسي الو جحلا هيلعف جحلا هب هيلع بجي ام جحلا رهشا يف كلم اذا هنا

 قحب سيلو ملظ جارخلا نال هملظ دق نم ملظب هبوجو دعب جحلا هنع
 ناف مهايا هيفكيو نيملاظلاب طيحي نا هللا لعل يردي ال هنال مودعم كلذو

 . ملعأ هللاو همزلي مل جحلا رهشا لوخد لبق هدي نم لاملا فلت

 جحي نا هل زوبي يراشلا نا : هللادبع وبا لاق : (ةلأسم)

 وزغلا ىلع ردقو جحلا ىلع ردقي مل نمو مامالا هل نذاي مل ولو ةضيرفلا
 . وزغلا مث جحلاب أدبي نا هل بحاف ةضيرفلا ةجح هيلعو

۔ ٢٢ ۔



 هناف تاوخاو تانب هلو جحلا ةعاطتسا دجو نمو : (ةلأسم)

 . نيملسملا نم ةقثلا ىلا نهكرتيو جرخي نا هل يغبني

 يضقي هناف بلوطو نيدلاو جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)

 . عامجاب الوا نيدلا

 جحلا هيلع بجو هدالوا ةقفنو ةلحارو داز هنكما نمو : (ةلأسم)

 نيد هيلع ناك ناف ةلحارلاو دازلا الا هيلع بجي مل دالوا هل نكي مل ناف

 . نيد هيلع ناك اذا هيلع جح الو ىلوا نيدلاف

 الف هكلم عيمجب طيحي قادص هتجوزل هيلع ناك نمو : (ةلأسم)

 . هيلع يذلا نيدلا يضقي ىتح جحلا ةضيرف هكردت

 رابك وا راغص تانبو نونب لايع هلو لام هل ناك نمو : (ةلأسم)

 هلام يف ررضلا فاخي هنا الا جحلا هيلع بيو هماقم مهل موقي نم دجي الو
 فوخ الو لاملا عايضل قحلا نع رخاتيو كلذ رخ ؤي نا زوجي الف . هلايعو

 عايضل كرتت ال ضئارفلا نا تفرع دقو اتوق مهل كرتي ناك اذا لايعلا ىلع

 . نيدلا يف ررضلا نم ىلوا لاملا يف ررضلاو لاملا

 هاضقو جحلا هلوصو ىلا مهتوقي ام هلايعل كرت اذا هنا اضيا تظفحو

 لفكت دق ىلاعت هللا ناف اضياو . جحلا هيلعف ةلحارلاو دازلا هدوجو دعب

 مهظفحي مهقلخ يذلاف مهتوقي ام هلايعل فلخ اذاو . هقلخ قازراب

 . ءاشي ام هقزر نم مهيلع عسويو

 نا جحلا ىلا جرخ نا يشخو جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)

 ىلع نماي ىتح جحلا رخؤي هناف رئاج ناطلس نم ررض هدعب هلها قحلي
 موقي نم لكوي نا الا قيرطلا نمأي مل اذا هسفن نع رخؤي ايك ، هلايع

۔ ٢٣ ۔



 . ناطلسلا نم ررضلا مهيلع نمأيو مهرماب
 الو هيلع نيد وهف جح نكي ملو هلايع ىلع هتزواجمل لاملا فلت ناف

 الو ىصوا توملا هرضح ناف جحيو هلايع رما يف لاتحي نا هيلعو هنع طقسي

 . ةيصولا نع هل رذع

۔ ٢٤ ۔



 عبارلا بابلا

 اهريغو هرهشأ ف الام دجو نم ىلع جحلا بوجو يف

 هنال جحي نا بحاف جحلا رهشأ يف جحلل هيفكي ام هدي يف عقو نمو

 . جحلا هب همزل دق

 همزلي مل هنال جوزتيلف جوزتلا داراف جحلا رهشا لبق هدي يف عقو ناو

 قادصلا لقأب جوزتي نا بحاف جحلا همزل دقو تنعلا فاخ ناو { كلذ

 . جحيو هب اولاق يذلا

 مث جحلا رهشا لبق جحلا هيف بجي الام باصا نمو : (ةلأسم)

 هعمو جحلا رهشأ هيلع لخدي ىتح جحلا همزلي مل جحلا رهشا لبق لاملا تاف

 جحلا رهشا يف الام باصاو جحلا هيلع بجو ناف جحلا هيف بجي لام

 همزل دقف لاملا فلت ىتح قيرطلا ناما ىلا اليبس دبي ملو جحلا هيف همزلف

 . ججحلا

 جوزتلا داراو جحلا رهشا ريغ يف الام دجو نمو : (ةلأسم)

 ناف جوزتي الو جحلا ىلا جرخيلف جحلا رهشا يف لاملا دجو ناف جوزتيلف

 . جحلا ىلا جرخ مث جوزت تنعلا هسفن ىلع فاخ

۔ ٢٥ ۔



 جحلا رهشا يف ةلحارو داز نم هغلبي ام هعم ناك نمو : (ةلأسم)

 . مهارد ةعبراب جوزتيو ىلوا جحلاف

 جحلا نأل جحلاب أدبيلف جحلاو جوزتلا هل قفتا نمو : (ةلأسم)

 . مهارد ةعبراب جوزتيف تنعلا فاخي نأ الا ، ةنس جوزتلاو ضرف

 ناف ءاسنلا يهتشي وهو جوزت الو جح نكي مل نمو : (ةلأسم)

 لاق دقف . هب جحي ام هدي يف قبي مل جوزت ناو عيش هدي يف قبي مل جح
 . جحيل مث تنعلا فاخ اذا جوزتي : نيملسملا ضعب

 تنعلا هسفن ىلع فخي مل ناف هيلا بحا ايهيأب أدبي : مهضعب لاقو

 . هللا ءاش نا جوزتيل مث جحيلف

 هيف بجي ام كلذ دعب هدي ين يقب ناف جيوزتلاب أدبي : ضعب لاقو

 . هب ىصوا وأ جح جحلا

 . جيوزتلا لبق جحلاب أدبي : ضعب لاقو

 لكاي نا هلف جحلا رهشا ريغ يف الام باصا نمو : (ةلأسم)

 جحلاف جحلا هغلبي ام هعمو جحلا رهشا تءاج ناف جوزتيو قفنيو يستكيو

 . عيبرلا نع اذهف هيلع بجاو
 رهشا يف الام باصا نم : بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 :جحي مل نا هنال ايح هتيالو حرطت الو هتيالو تحرط تام مث جحي ملو جحلا

 . هنع ىزجا الباق اماع جح نا هنال رفك هنا لوقا الف ماعلا

 يف ةكم ىلا ةلحارو داز نم هيفكي الام كلم نمو : (ةلأسم)

 رهشا لوخد لبق فلتو نهريغ يف ةكلم نا نكلو جحلا هيلعف جحلا رهشا

۔ ٢٦ ۔



 هقيرط يف فلتف هيلع بجو ام نيح يف جرخ ناو هيلع ءيش الف جحلا

 . جحلا هيلعف
 رهشا ريغ يف اضيا جحلا رهشا ريغ يف لاملا دجو ناو : (ةلأسم)ر

 . جح همزلي ل جحل ا

 هلثم يف بجي امم جحلا رهشا ريغ يف الام قزر نمو : (ةلأسم)

 . جوزتيو سبليو عاستاب لكاي نا هلف جحلا

 هب شيعي ام هل يقب هضعب عاب نا لام هل ناك نمو : (ةلأسم)

 . بجاو هيلع جحلاف

 هب جحي ام لاملا نم هعمو جحلا رهشا هيلع تلخد ناف : (ةلأسم)

 دافتسا ناو همزلي مل جحلا رهشا لوخد لبق لاملا فلت ناو مزال هل جحلاف

 هللاو جحلا ريغ ائيش أدىي الو هيف عستي نا هل نكي مل جحلا رهشا يف لاملا

 . ملعا

 هب رمف لام هعم ناك نم : بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 جحلاب صوي ملو هب جحي ام دجي مل مث لاملا بهذ ىتح جحي ملف جحلا تقو
 . كلاه وهف

 . ؟ هبر رفغتسيو مدنيو بوتي نا هيفكي الو : تلق

 . كلاه وه ال : لاق

 لاملا بهذ ىتح هتاكز ىد ؤي الو لام هدنع ناك نم كلذكو : لاق

 ملف ناضمر رهش لدب همزل نم كلذكو & كلاه وهف تامف ائيش دبي مل مث

 . كلاه وهف موصي نا ردقي وهو تام ىتح همصي

۔ ٢٧ ۔



 ةمدخللاوناك اذا ديبعلا يف جحلا بوجو نا ملعأ ملو : (ةلأسم)

 اذاف لام كلذ نأل ةلحار وا داز كلذ غلب اذا همزلي ىسعف ةراجتلل اماف

 . هيلع بجوو همزل جحل ا رهش ا ي ةلحارل او د ازل اب ةعاطتسالا دجو

 ام ذفن ىتح كلذب نواهتنف جحلا ةعاطتسا دجو نمو : (ةلأسم)

 . مزال هل جحلاو افورعم عنصيو مصيلف هدنع

 ناو مزال هل جحلاف جحلا رهشا يب لاملا باصا نا : هريغ لاق

 ءيش الف . جحلا رهشا ريغ يف لاملا بهذو جحلا رهشا ريغ يف هباصا

 . نيملسملا ءاهقف لاق كلذكو . هيلع

 -ح

۔ ٢٨ ۔



 همزلي نمو جورخلا نع رذعي نمو

 . جحلا بوجو يف سانلا فلتخا : ليقو

 . جحلا همزل ارانيد نيثالث كلم نم : لاق نم لاقف

 . مهرد يتئام : لاق نم لاقو

 . لايتحالاب وا ، لاملاب : لاق نم لاقو

 هيلع مرحو جحلا هيلع بجو دقف مهرد ةئامثالث : لاق نم لاقو

 . ءامالا حاكن

 0) هه اليبس هيلا عاطتسا نم وه لجو زع هلوق يف لاق نم لاقو
 . اندنع اميف هتوقو . ندبلا ةحص(ةوق)ينعي

 كلذكو ةلحارلاو دازلا كلمي نا الا هيلع بجي ال : لاق نم لاقو

 عمتجملا لوقلا وهو هللا همحر - سابع نبا نعو . ةي يبنلا نع ىوري

 . (قيرطلا نامأو ةلحارلاو دازلا) : ليق اميف هيلع

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءرج ) ( ١

 ۔ ٢٩



 سانلاب نولصوتي قافآلا لها ناك : لاق دهاجم نعو : (ةلأسم)

 : ةيالا هذه لجو :زع هللا لزناف نولكوتم نحن نولوقيو داز ريغب

 . '»ه ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودوزتو »

 8 ؟ جحلا بجوي ام ِةيَي هللا لوسر لئس : ليقو : (ةلأسم)

 . «ةلحارلاو دازلا» : لاق

 . «لفتلا ثعشلا» : لاق 5 ؟ هللا لوسر اي جاحلا امف : هل ليق

 . «جثلاو جعلا» : لاق 3 ؟ جحلا لضفا ايف : هللا لوسر اي ليق

 . لبالا رحن جثلاو ةيبلتلاب جيجعلا جعلا : دوعسم نبا لاق

 : لاق جحلا بوجو يف سابع نبا نعو عيكو نع دجوي كلذكو

 . «ريعبلاو» (ةخسن) «ةلحارلاو دازلا»

 0}» ه اليبس هيلا عاطتسا نم » : لجو زع هلوق يف عيبرلا نعو
 ةوق : لاق

 مهرد ةئامثالث كلم نم» : لاق رخا ثيدح يئ سابع نبا نعو

 . «ءامالا حاكن هيلع مرحو جحلا هيلع بجو دقف

 هيلع بجو دقف مهرد يتئام كلم نم : ليق دقو : (ةلأسم)

 . جحلا

 ىلا غلبو هنم عاب اذا هنا ام لام لصا هل ناك اذا : لاق نم لاقو

 ىلع الك نوكي الو { هتلوعلو هل هتلغ هيفكي لام ىلا عجر عجرو جحلا

 )١( ةيآلا ءزج ١٩٧ ةرقبلا ةروس نم .

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )٢(

 



 . جحلا هيلع بجو دقف © سانلا

 . لوصالا يف كلذ همزلي ال : لاق نم لاقو

 وحن ىلع ناك اذا جحلل لوصالا عيب يف فالتخالاب رثالا ءاج دقو
 . انفصو ام

 ةلصتم اهنأل حور نب دمحم هللادبع يبا نع اهنا وجرا : (ةلأسم)

 . ملعا هللاو . هل باوجب
 ذفني جرخي نا هنم ثلثلا لمتحيو ريسي لام هلو توملا هرضح نمعو

 يصوي نا همزلي له هنطو نم ةلماك ةجح لمتحي الو ةيكم ةجح هنم

 . كلذ دعب سلفا نم جحلا همزلي نمعو كلذ همزلي ىراف 0 ؟ ةجحب

 ٨ ؟ جحلا هيف هبحاص ىلع بجي يذلا لاملا رادقم نوكي مكو : تلق

 ىلع جحي نأ ردقي مل نمو هيمدق ىلع يشمي ردقي نم مزلي جحلا نا ملعاف

 هلايع رسيو هرسي دعب نم هلام نم لضفيو ةلحارو اداز دجي ىتحف هيمدق

 . سانلا ىلا ةجاحلا نم

 . جحلا هيلع بجو ارانيد نيثالث كلم نم لاقو : هريغ نمو
 . مهرد يتئام : :لاق نم لاقو

 . لايتحا وا لامس : لاق نم لاقو

 . ندبلا ةحصب : لاق نم لاقو

 . ةلأسملا . رخا يف رسفو لاق ايك ةلحارو دازب : لاق نم لاقو

 ربكلا هعم اغلب دق هاوباو جحلا هيلع غلب لجر نعو : (ةلأسم)
 رجاتسي وا ايهمدخي نا هنكما نا : لاق ، ؟ جحي جرخ نا امهيلع فاخيو

۔ ٣١



 دق كلذ دنع لاقو هددار نم امهيف هددارف 5 ايهعديو جرخي الف الاو امهل

 . جحلا ضرفي نا لبق كلذك نانوكيس ايهنا ملع

 ميف سانلا ضعب ىلا ىسوم بتكو : مشاه لاق : (ةلأسم)
 دقف هريس نمأو هلام رثكو هندب حص نميف بونذلا مضه جحلاو بتك

 . هللا رفغي نا الا ةجحلا هيلع تعقو

 لضفي ال لايع هدنعو لام هل نمعو يراوحلا يبا نع : (ةلأسم)

 ةحارج حرتجاو هضعب عاب ناو ، جحلا همزليا هلايع نع عيش هتلغ نم

 رذع هل له . هتارمال قادص هيلعو . هدعب هلايع عايض فاخو ةديدش

 دعب نم لاملا باصأ امنا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف { ؟ جحلا نع

 ائيش عاب اذاف هلايع ةنو ؤمو هنيد نع زجعي هلام ناك ناف لايعلاو قادصلا

 يف روذعم هنا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف . سانلا ىلع الايع داع هنم

 وه هتوقي ام لاملا نم يقب هلام نم عاب اذا ناك ناو ، جحلا نع كلذ

 . مزال هل جحلاو جحلا نع هل رذع الف سانلا نع هب ينغتسيو هلايعو

 نع هل رذع الف لايعلاو نيدلا لبق نم لاملا اذه باصا ناك ناو
 الف هلام داب ول كلذكو كلذ يف اعيمج هلام عاب ولو ، مزال هل جحلاو جحلا
 اداب ىتح جحلا ضقي ملو جحلا هيلع بجو دق ناك نا جحلا نع هل رذع
 باوصلاب ملعا هللاو كلذ نم ردق امب هئاضق يف لاتحيو مزال هل جحلاف هلام

 . انظفح اذكهو

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو م : ىلاعت هللا لاقو : (ةلأسم)

۔ ٣٢ ۔



 دازلا) ليبسلا نا ةيَي يبنلا نع رثؤي يذلاف 0١١ اليبس هيلا عاطتسا

 . (ةلحارلاو

 ىلا مهنم جوحاب ةلحارلاو دازلا ىلا سانلا سيل : ءايلعلا تلاقو

 قيرطلا ناما ىلا مهنم جوحاب ندبلا ةحص ىلا سانلا سيلو ندبلا ةحص

 . هل تعمتجا نم رذع عطق دقف لاملا عم لاصخلا هذه تعمتجا اذاف

 جحلا ىلع اوردق اذا ةءاربلا يف ةيالولا لها ىلع لجعتسي ال : ليقو

 . مهرمأ اونيبتسي ىتح

 نب مهج لأس هنا : خيشلا لزانم نع دايز وبا لاق : (ةلأسم)

 لاقف . ؟ جحلا اهيلع بجاوأ ةلخن ةئام اهجوز ىلع اهل ةأرما نع حلاص

 عيبتو لخنلا نم ذخات ىتح ناطلسلا ىلا عفرتل ث ينباي معن : لزانم

 . جحتو

 هنمث لصول هلصا عاب ول لام هدي ين لجر نع لئسو : (ةلأسم)
 هيلا بلطي امو . هلايع ةنو ؤمو هتنو ؤمب موقت ال هترمثو مهرد فالا ةرشع

 جرخو مارحلا هللا تيب ىلا هلصويام هلصا نم عاب هنا ولو ، جارخلا نم

 ما هلام نم ىقبي ام ةلغ مهيزجي يردي الو هلايعبو هب كلذ رضال ةجحب

 ما ةفوصوملا لاحلا هذه ىلع جحلا هيلعأ : تلق 3 هعيبي امدعب هنم صقني

 الا جحلا هيلع بجي ال هنا ليق ام ضعب يف ليق دق هنا يعم : لاق 5 ؟ ال

 . هلايع ةنو ؤمو هتنو ؤم نع هلام ةلغ نم لضفي امب

 وهو رذع كلذ يف هل سيل هنا : ليق دقف جارخلاو ناطلسلا اماو

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٣٢٣ ۔



 يدؤي ام الا هلام ةلغ لضف نم جحلا هيلع بجي كلذ ناك اذا هيلع نيد

 ملو جح ءاش ناو انيد هيلع جحلا ناكو هسفن ىدف ائيش ناك ناف جارخلا نم

 . جارخلا يطعي نا هيلع نكي
 جارخلا ءادأب الا هلايع الو هسفن ىلع نمأي نكي مل اذا هنا ينبجعيو

 ال : ليق دق هنال . رذعلا رما ي ةنو ؤملا دشا ىدنع ناكو ارذع كلذ ناك

 نامأو ندبلا ةحصو ةلحارلاو دازلا) عبرالا عامتجاب الا جحلا بجي

 اذافقيرطلا ناما نم هيلا ةجاح دشا لزنملا يف يدنع نامالاف.(قيرطلا

 ىلع نمأي الو جارخلا ءاداب الا ناطلسلا نم هدعب هلايع ىلع نمأي ال ناك

 الا جحلا يدنع هيلع بجي ملو ارذع كلذ ناك هئادأب الا هلام ىلع الو هسفن

 . هلايعو هلامو هسفن ىلع هناماو كلذ ءادأ دعب

 ىلاعت هللا لاق ركب وبا لاق : (فارشالا) باتك نم ةلأسم

 جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتاي جحلاب سانلا يف نذاو ل
 لاقو 0" هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ل ه ؤانث لج هللا لاقو () قيمع

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع :هللوإف ىلاعتو كرابت هللا
 : اليبس

 ةجح ى ةدحاو ةجح هرمع يف ءرملا ىلع نا ىلع ملعلا لها عمجاو

 . هب ءافولا هيلع بجي ارذن ءرملا رذني نا الا مالسالا

 هب صوصخ هنكلو عامجا اذهب لوقلا قالطا ىلع عقي ال : هريغ لاق

 جحلا ةروص نم ٢٧ ةيآلا ءزج ))

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )٢(

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧١ ةيآلا ءزج )٣(

 ۔ ٣٤ ۔

 



 . ريسفتلا يضتقي لوالا يف لاق نم لوقو ، جحلا هيلع بجو نم

 لوق يف جرخي اذكهو لاق ام نسح هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . انباحصا
 هنمو

 هيلا عاطتسا نم » هلوق يف ملعلا لها فلتخا : ركب وبا لاق
 جحلا عيطتسم لك ىلعو مومعلا ىلع ةيآلا : ةفئاط تلاقف () هه اليبس

 . ةيآلا رهاظ ىلع جحلل ةعاطتسالا تناك هجو ياب هيلا ليبسلا دجي

 . (ةحصلا) ةعاطتسالا : لاق هنا ةمركع نع انيورو

 ىتح هتمدخو هلكاب هسفن رجا ؤيف اباش ناك اذا : كاحضلا لاقو

 دازلا دبي لجرلا سانلا ةقاط ردق ىلع الا كاذ ام : كلام لاقو

 ىلع يشمي نا ىلع ردقي رخاو 5 هيلجر ىلع يشملا ىلع ردقي الو ةلحارلاو

 هيلا عاطتسا نم ل هللا لزنا امم نيبا اذه يف ىرا الو هيلجر

 . ه اليبس

 لبنح نب دمحأو ريبج نب ديعسو دهاجمو يرصبلا نسحلا لاقو
 . (ةلحارلاو دازلا) ةعاطتسالا : هيوهار نب قاحساو

 نال دنسم ثيدح بابلا اذه يف تبثي الو نيبي الو : ركب وبا لاق

 سيل هريغو رمعم نب ىيحي لاقو يزوجلا ميهاربا ثيدحلا ىور يذلا

 . هقثب

 : ناهجو ةعاطتسالا : ىعفاشلا لاقو

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٣٥ ۔



 . هغلبي ام هلامب ادجاوو هندبب اعيطتسم نوكي نا : امهادحا

 رداق وهو دجي ام ىلع تبثي الو 3 هندب يف ارضم نوكي آلا ةيناثلاو

 . اهريغ وا ةرجاب هنع جحي نا هرما اذا هعيطي نم ىلع

 لوق يناعم يف جرخت اهنا يعم ةعاطتسالا يناعم : ديعس وبا لاق

 : نيهجو ىلع انباحصا

 همزلي الو ، اعيطتسم ءرملا نوكي ال : لاق اضعب نا : امهادحا

 يبنلا نع ةتباثلا ةياوارلا ىنعمل ةلحارلاو دازلا دوجوب الا ةعاطتسالا ىنعم

 هكلم نم كلذ ريسفت ىنعم جرخيو 5 ةلحارلاو دازلا ةعاطتسالا : لاق ةلي

 ةحص نم جوحأب ةلحارلاو دازلا ىلا سيل هنا كلذ ىنعم يف اولاقف لاملاب

 دازللو زوربلا ىلع هب ىوقي ام ىنعم ىلا ةعاطتسالا ىلا هغلبت يتلا ندبلا

 قيرطلا نامأ ىلا هنم جوحأب هلك اذه ىلا سيلو ث ةلحارلا ىلع بوكرلاو

 ىوري ام كلذ نمو . ةمزاللا ضئارفلا لاوز فوخلا ىنعمب تبثي يذلا

 ربلا عنمي نا لبق «اوجحت ال نا لبق نم اوجح» : لاق هنا ةي يبنلا نع

 لايعلل كرتلا نم هبشي امم اذه يف لخدت يناعمو ، هسفن رحبلاو { هسفن

 هيلع ذا مهيلع نمالاو هتعجر ىلا مهيفكي ام ضرفلا ىنعمب مهلوع مزاللا

 مهل همزلي ام يناعمب مهل موقي يذلا مئاقلاو هدعب مهيلع فاخي نمم مهظفح
 ةجحلا يناعم يف تبثاو ، ةلحارلاو دازلا ىنعم هبشي اذه لكف هترضح نم

 يناعم طقسي هنا هيف فلتخي ال يذلا رذعلا نم هنالو بجاولا نم هنال

 . هلاثمأ نم ىذتحي امو . ىنعملا اذه ىلع جرخي لوقلا اذهف ضرفلا

 ةردقلا غولبب هنا ةيآلا يف ىنعملا روهظب ةعاطتسالا : لاق نم لاقو

۔ ٣٦ ۔



 ةعاطتسالا ىنعم يف هيلع نا لوقلا اذه ىنعم تبث اذاو لايتحا وا لامب

 نأل لالتعالا اذه لك هيف تبثو ث لاوقالا هذه لك يف لخد لايتحالا

 كلذ ىلا لوصولا ىلع ةردقلا بلط نم هوجولا عيمج هيف لخدي لايتحالا

 هيلع ردقي امب & كلذ هبشأ امو ةرجالاو ةلكألاب هسفن رجؤي هنا اولاق ىتح

 غلبي ىتح ةنسلا ين كلذ ىلع غلبي مل ناو ةلحرم ىلا ةلحرم نم لقنتيو

 . لايتحالا ىنعم تبث اذا جراخب سيل هلك اذهو ةجحلا

 ىلع ردقي الو ، هلام نم ةجحلا ذافنا ىلع ارداق ءرملا ناك اذا اماو

 هدعب جحلا عيطتسي الأ فاخيو فراعتم ربك وا ضرم نم هسفنب كلذ

 . كلذ يف فلتخي هنا يعمف هسفنب

 جح هتايح يف عاطتسا ناف هسفنب هيلع جحلا امنا : لاق نم لاقف

 دعب هنع جحو هب ىصوا كلذ ىنعم جحلا هيلع تبث دق ناكو عطتسي مل ناو

 لامعا نم هنال هنع كلذ يزجي الو, هتايح يف هنع جحي الو ‘ هتوم.

 . نادبالا

 تام وه ناف هنع جحي نا هل زاج عطتسي مل اذا هنا : لاق نم لاقو
 . جحلا هيلع ناك هسفنب عاطتسا ناو . هجح مت دق ناك عيطتسي نا لبق

 نا زوجي يتلا لاحلا كلتب هنع جح اذا هنا : لوقلا ىنعم ضعب يفو

 . كلذ دعب عاطتسل ولو هجح تبث دقف اهيف هنع جحي

 يف ةدحاو ةرم جح نمو (فارشالا) باتك نم هريغو : (ةلأسم)

 . عامجاب اهريغ ةجح هيلع سيلف هلك هرمع

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو > ىلاعت هللا لاقو : (ةلأسم)

۔ ٣٧ ۔



 لاقو } عيطتسملا ىلع جحلا ضرف بجواف 0»ه اليبس هيلإ عاطتسا
 ملف جحلا ىلع ردق نم : لوقي ه نيملاعلا نع ىنغ هللا ناف رفك نمو

 . نيملاعلا نعو ، هلمع نع ينغ هللاو رفك دقف جحي

 هسبح ملف جحلا ةعس هعم ناك نم» : لاق ةلي يبنلا نع يورو

 وا ايدوهي تميلف ءاش ناف جحي ملو تامف رهاق ناطلس وا سباح ضرم

 ايك رانلا هل تبجو دق : لوقي 5 «ةيلهاج ةتوم تميلف ءاش ناو اينارصن
 . ملعا هللاو رافكلاو ينارصنلاو يدوهيلل تبجو

 ملو جحي ملف جحلا هيلع بجو نم : ۔ هللا همحر _ عيبرلا لاقو

 . ارفاك تام نمؤي

 . كلذ وحن ءاطع نع انغلبو

 ةيصولاو جحلا يوني ناكو جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)

 رذعلاب ىلوا هللاف رذع نم نوكي نا الا هنم أربي هل صوي ملو جحي ملو تامف

 يف عقو وا هناسل مجعاو ةيصولا هنكمت ملو لعفلا لبق توملا هتغب اذا كلذو

 ناف اذه لثم ناك امو ةءاجف تاموا } رادج هيلع عقو وا قرغلا وا قرحلا

 مهتجح هعفنت مل هنع ةجحلا جارخا ةثرولا داراو اذه نم عيش نكي م

 هب ىلوا هللاو هعفني هنع ةثرولا جح نا وجراف رذع نم ناك ناف . هنع

 . هبر ىلا هريصمو
 . اضيا اذه يف لخدي نايسنلاو : لاق

 هتايح يف هيلع نيد وهف جحي ملو جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )١(
 



 هب صوي مل ناو هنع جحي نا هب صويلف توملا هرضح ىتح جحي مل ناف

 هللا ناف رفك نمو : ىلاعت هللا لاق يك تام بئات ريغ كلذ ىلع تامو

 ناف { «ةيلهاج ةتوم تميلف» : ةيَي يبنلا لاقو ")ه نيملاعلا نع ينغ

 يف دهتبيو جحلا هيلعو ، جحلا همزل دقف لاملا فلت ىتح طرفف جحلا همزل

 . هئادا

 لام هل نكي مل ناو جحلاب ةيصولا هيلعف ريقف وهو توملا هرضح ناف

 وه امناو اكلاه نكي مل ىصواو باتو مدن اذاو . لاح لك ىلع ةيصولاف

 . هب ىصوا توملا هرضح امل جحلاب ندي مل اذا كلهي

 . كلهي : موق لاق

 . هنع اوفقو هللا ىلا هرمأ : موق لاقو

 . هللا ىلا هرماو نعلي ال : بوبحم نب دمحم لاقو

 ةنعل هيلعو ةيصولا هعفنت ال : لوقي نامع لها نم مهضعب لاقو

 . هللا

 مهنمف هب نيدي الو جحي الف جحلا همزلي يذلا يف ءاهقفلا ددش دقو

 . هعفنت ةيصولا ري مل نم
 . كلذ بوجو يف فلتخاو

 . توملا ىلا عسوم وه : موق لاق

 . تقولا يف هل عسوم ريغ : نورخا لاقو

 ال نا هلعفو جحلا نايتا ىلع رداقلا ىلع بجاولاو : (ةلأسمر)

 نارمع لآ ةروس نم ٩٧ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٣٩ ۔



 كرابت هللا لاق هب رمالا ةفلاغ بجوي ناكمالا عم هريخات نال هرخؤي

 . مه مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو » : ىلاعتو
 هب قا تقو يأ هلك هرمع يف هريخات جحلا بجو نمل انباحصا لاق

 . هتايح يف هعقوا اذا كلذب ايصاع نوكي ال هنا نونسلا تلواطت ولو

 كلذب صوي ملو تام وا جحي ملف جحلا عاطتسا نمو : (ةلأسم)

 . هالوتي الو ملسم هنع جحي مل

 هريغو جحلا نيبو هنيب لوحي ضرم وأ ربك هانع نمو : (ةلأسم)
 ىصواف هتين ىلع وهو توملا هكردا ناف ، هريغ هنع ىدا جحلا ىلع ردقي

 . ةنيدملا لها كلذ فلاخ دقو . هللا ءاش نا هنع ىزجا كلاذب

 جحي مل كلذب صوي ملو جحي ملف جحلا عاطتسا نمو : (ةلأسم)
 . هالوتي الو ملسم هنع

 جحلا عيطتسي ال فيعض نعو يراوحلا يبا نع .: (ةلأسم)

 لبقي نا باف كلذ ىلع ديزي وا جحلا هيزجي لامب توملا دنع كلاه هل ىصوا

 . كلذ هل زاج ةيصولا لبقي مل اذاف تفصو ام ىلعف ، ؟ كلذ هل زوجي له

 لامب توملا دنع دحا هل ىصواف جا عيطتسي ال اريقف ناك نمو

 مل ناو همزلي ال هناف لبقي نا ىباف صقني وا كلذ ىلع ديزي وا جحلل هيزبج

 . هل زاج لبقي

 هيلع بجي مل لاملا هيلع ضرع نا انموق ضعب نعو : (ةلأسم)
 يف نال نكل ى هلوبق همزلي الو لاملل كلام ريغ كلذب هنال كلذب جحلا

 نارمع لآ ةروس نم ٧ ةيآلا ءزج )١(
 



 . ةضاضغو ةنم هيلع هلوبق

 موقيو هسفنل جحي نا لجر ىلع لجر ضرع ناو : (ةلأسم)
 جحي : لجر هل لاق ناميلس ابا تغمس اذك جحلا هيلع بجو دقف هليبس

۔ ٤١ ۔





 سداسلا بابلا

 جحي ملو جحلا هيلع بجو نميف

 يبا نبا لاق رسوم وهو تام لجر يف ءاهقفلا ضعب لاقو : لاق

 . ىلاعت هللا ءاش نا هل توجر همزلو هيلو هنع جح نإ : ىليل

 هيلع فاخي دقو هيلو عنص ام هعفني مل صوي مل اذا : هريغ لاق

 . رانلا رانلا : ريبج نب ديعس لاقف كالهلا

 جحي ملو جورخلا نم ةردقلا ىلع ناك اذا ليق دقو : لاق هريغ نمو

 ةضيرفلا نال كلذب ىصوا ولو هعفني مل جحلا هيلع بجي نم دح يف وهو

 . ندبلا مدع دنع موقت الف نادبالا ىلع

 الا كلذ لمهم ريغ جحلا ةين ىلع انبأد ناك اذا هنا : هريغ لاق

 ام ىدا دقف كلذب ىصوأف توملا رضح ىتح جورخلا نع هترخا ضراوعل

 ناك اذا هنم هللا لبقتي نا وجرنو هل ىجري اميف هتين يف قدص اذا هيلع

 هنا هلوق ىنعم ىلع : لاق هنا هللا همحر عيبرلا نع يور دقو . انمؤم

 ىلا رظناف ارفاك تام دقف صوي ملو تامو جحي ملف جحلا هيلع بجو نم

 - هللا همحر عيبرلا اهنثتسي مل ةيصولا هعفنت هنا الولف ةيصولا يف هئاننتسا

۔ ٤٣ ۔



 . نيقتملا نم هللا لبقتي امناو

 صوي ملو هيلو نع ةجح ذفنا نيملسملا ضعب نا : لاق نم لاقو

 ملف كلذك كلذب نيدي ناك اذا هنا هانعم نم ناكف هتوم دنع رخآلا اهب

 ريغ يف اهذفني اذه نكي مل ةعفان اهار دق هنا الولف ةيصولاب هناسل هل قطني

 ةعاضا نع ىن هنا ةي هللا لوسر نع رثالا ءاج دقو هلام عيض دقف ىنعم

 .. لاملا

 يبأ نا : لاق ةي يبنلا ىلإ لجر ءاج دقو : لاقو : (ةلأسم)
 عيطتسي الو مالسالا ةضيرف هتكردا دقو طق جحي ملو فيعض ريبك خيش

 لوسر لاقف : لاق ، ؟ هنع جحاف لحرلا ةطساوب كسمتسي الو بوكرلا

 لبقي نكي مل هنع هتيداف نيد كيبا ىلع ناك ول تيارا» : ةلي هللا

 . «رذعلاب ىلوا هللا ناف هنع جح )» : لاقف . ىلب : لاقف !؟ «كنع

 هللا لوسر ىلا لجر ءاج : ليق ثيدحلا ضعب ينو : (ةلأسم)
 جحي نا فلحلا غلب هل انبا ىأز نا رذن يبأ نا هللا لوسر اي : لاقف ةي

 اهبلحف ةقانلا هذه بلحاف مق اموي هدلو ضعبل لاق ، (جحيو هنأك) هب

 . كيبا نع كيخاب جح لاقف ث هب جحي ملو تامف

 لاقف لجر هاتاف ةي هللا لوسرل افيدر تنك : لاق سابع نبا نع

 مل اهتلمح ناو اهيلع تيشخ اهتمرح ناف ةريبك زوجع يما نا هللا لوسر اي
 . «كما نع جح» : لاق لحرلا ىلع كسمتست

 جحي ملو تام يبا نا : لجر هل لاق { ملسو هيلع هللا ىلص هنعو (

 : لاق © ؟ «كيبا دلو ربكا تنا» : لاق 3 ؟ هللا لوسر اي هنع جحأافا

۔ ٤٤ ۔



 . ؟ «هتيضقف نيد كيبا ىلع ناك ول تيارا كيبا نع جح» : لاق معن

 جحلا) عبرا تيملا نع ىضقي : لاق ءاضقلا نع جيرج نبا لئس

 . (ةقدصلاو قتعلاو ةرمعلاو

 لاح يف وهو راسيو ريثك لام هدي يف ناك لجر نعو : (ةلأسم)

 عيبي وهو جحي نا رمؤيو جحلا ركذي ناكو جحي ملف جحلا هيلع بجي نم
 هجح يف همزلي ام هراسيو لاملا ينف ىتح جارخلا يف يطعيو هلكايو لاملا

 انيد هيلع نوكي : ليق دق هنا يعم : لاق ؟ هيلع بجو دق ناك ىذلا

 وهو لام هل نكي مل ولو توملا هرضح اذا يصويو هنع زجع اذا نيدلا ةلزنمب

 . نيلا ةلزنم

 جحلا ريخاتب لاق نمل ليلدلا 3 دمحم يا عماج نمو : (ةلأسم)
 بجوا ىلاعت هللا نا روضح تقو ريغب هضرف بجو امو ى انباحصا نم

 رشع دعب الا ةلي يبنلا جحي ملو هتما رئاس ىلعو . ةي هيبن ىلع جحلا
 اذهو هتما نم جحلا نع فلخت نم ىلع ركنا الو هترجه دعب نم ججح

 نم جتحاو نامزب هبوجو دعب ةلي يبنلا هلعف امناو هتقوب هللا ربخي مل ضرف
 بجاولاف هضرف ءادأ ىلع فقوي مل ضرف ناك نا لاقف . كلذ يف مهفلاخي

 . ةنسلا الو باتكلا يف هئادال ريخاتلا ةحابا نبت مل اذا هلعف ىلا ةعراسملا

 يتلا ةنسلا كلت يف الا جحلا همزل نكي مل ةلت يبنلا نا اوجتحاو

 ناش حالصاب رذع هل ناكل كلذ لبق همزل جحلا ناك ولو اهيف جح

 ابجاو ناك دقف جحلا اماو ، نيكرشملا هتبراحم لغتشيو نينم ؤملا نيملسملا

۔ ٤٥ .



 ثعبو قيدصلا ركب يبأب ثعب دقو نيعمجا سانلا ىلع ىلع ايلع هعم ف ِ 1
 ى

: َ 
 ٠

 ١ مسومل
 ٩ لاق هنا سابع نبا قيرط نمةێيتَي يبنلا نع يور دقو اولجع» : لاق هن

٠ 

 ِ ِ

 ٠ )) هح .
 و ضرم نم هل ضرعي ام يردي ال مكدحا ناف ةكم ىلا جورخل |

 -}8ح

۔ ٤٦ ۔



 عباسلا بابلا

 هننسو جحلا ضئارف ف

 لطب ايهنم دحاو تاف وا اتاف اذا ةفرعب فوقولاو مارحالا نا اوعمجا

 . هحالصا نكمي ملو عيمجلا

 تافرعب فوقولاو مارحالا جحلا يف ضئارفلا : (ةلأسم)

 ةلصخ هتاف نم اهيلع قفتم ضئارف هذهف حبذلا دعب رحنلا موي ةرايزلاو
 . هل جح الف جحلا هب دسفي امب اهدسفا نمو . هل جح الف اهنم

 . ةضيرف : موق لاق ةرمعلاو : (ةلأسم)
 . جحلا طورش نم يه : موق لاقو

 . جحلا ضئارف نم اهلك لامعالا يف ضرف ةينلاو

 . ضرف تيبلاب ةرايزلل فاوطلاو

 دنعو رجحلا نكر دنع فوقولاو حيبستلا فاوطلا يف ةنسلاو

 حتف ام الا بجاوب سيلو بحتسم ءاعدلا نم كلذ يف لاقي امو بازيملا

 ءيشب سيلو بحتسيو هللا حتف ام وهو { ةورملاو افصلا ىلع لوقلاو هللا

 . دودحم

۔ ٤٧ ۔



 نمو . ةنس سمشلا عولط لبق ةضافالاو ةنس رامجلا يمرو

 ىلا تافرعب فوقولا نأل هجح متي مل تافرع نم بورغلا لبق ضافا

 . هيف ءاعدلاو ضرف ليللا

 . دودحم ريغ ءيش وهو عامجاب ةنس هلل ركذلاو

 . ضرف ليقو { ةنس مارحلا رعشملا دنع فرقولاو

 . ةنس مارحلا رعشملا دنع سمشلا عولط لبق ةضافالاو

 سمشلا برغت ىتح ةفرعب فقوملا هتاف نمو ةنس قلحلاو حبذلاو

 الو كلذ لهجي نا دحال سيلو مدو لباق نم جحلا هيلعو جحلا هتاف دقف

 . هكرتي

 وهو قسفي الو عامجلا وهو ِثفري ال نا هيلع مرحملا ضئارف نمو

 .. هللا ةعاط ريغ يف ءارملا وهو لداجي :الو يصاعملا ميمج

 .. ودعلا نودو يشملا قوف وهو دحاو نالمرلاو لمرلاو ةنس لمرلاو

 هنم جورخلا هل نكي مل جحلا نم لمع يف لخد نمو : (ةلأسم)
 (١)ه هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو » : ىلاعتو كرابت هللا لاق ةمالا عامجاب

 نا ىلع ةلالد هيف سيلو ءيشلا ين لخد نم ىلع الا دري ال باطخ اذهو
 . ضرف ةرمعلا

 .. ليلد ريغ نم اهضرف بجي الف ةرمعلا يف رابخالا تضراعت دقو
 اهب فلاخ ةنس.عمج نم سمشلا عولط لبق ةضافالاو : (ةلأسم)

 اهب فلاخ سمشلا بورغ دعب تافرع نم كلذكو نيكرشملا ةي يبنلا

 ( ١ ) ءرج ١ ةي ال ٦ ٩ ١ ةروس نرم ١ ةرقبل ٠

 ۔ ٤٨ ۔

 



 . ليق ام ىلع نيكرشملا ةي يبنلا

 قلحلاو حبذلاو رامجلا يمرو ةنس مارحالل ةيبلتلاو : (ةلأسمر

 حيبستلاو ريبكتلاو ضرف ةرايزلاو ةبجاو ةنس ةعتملاو ةنس هلك ةيحضألاو

 ولو ضرف ليقو 0 ةنس ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ةنس ناتعكرلاو ةنس اهيف

 . اضرف نكي مل هجح دسفي مل يلف { فطي مل نم جح دسفل اضرف ناك
 . ةنس عادولاو ةنس ةورملاو افصلا نيب ريبكتلاو

 عزانت الو همارحا لطبي مل مرحم وهو ايلسم لتق نمو : (ةلأسم)
 . كلذ يف ةمالا نيب

 ثالث جحلا يف ضرفلا ليق هنا يعم : ديعس وبا لاق : (ةلأسم)ر

 فوقولاو جحلا رهشا يف جحلل ةينلا داقتعاو ةيبلتلاب مارحالا ضئارف

 فاوطلاو ليللا لوخدو اهبورغ ىلا سمشلا لاوز دعب ةفرع موي ةفرعب

 . ةبقعلا ةرمج يمرو رحنلا دعب ةرايزلل تيبلاب

 ةضيرف ةرايزلا يف ةورملاو افصلا نيب يعسلا نا : ليق دق هنا يعمو
 . تيبلاب فاوطلا دعب

 . ةنس هنا : ليقو

 ناو ةرايزلا يف بجاو هنا هبوجو ىلع قافتالا ىنعم يعم هبشيو

 . هتنسو هتيضرف يف فلتخا

 مل اذا : ليقو . تبث ام ليبس ىلع ةفرعب فوقولاو مارحالا اماف
 . امهدحا مدعو المكيو جاحلل اتبثي

 ملو مالكلا مدع نم الا لطاب هجحو هل جح ال : ليق هنا يعمف

۔ ٤٩ ۔



 ةينلاب جحلا داقتعا هيزبجي ليق هنا يعم هناف هناسل عنمب هيلع ردقي

. لوخدلاو



 نماثلا بابلا
٠ 

 هدحو لالهلا ىأر نميف

 هري ملو لجر ةجحلا يذ لاله ىار اذا ۔ هللا همحر ۔ رثوملا وبأ لاق

 ناف هدحو جحلا يضقيو ةفرع موي تافرع يف فقيو جحي نا هيلعف سانلا

 .. هل جح الف لعفي مل

 . ارتتسم كلذ لعفي نا هلف فاخ ناف : لاقو

 اوار مهنا موق دهش اذاو : ۔ هللا همحر رثوملا وبا لاق : (ةلأسم)

 يف اوفقو املف ،“ سانلاو تافرعب مامالا فقوو سانلا جح مث لالهلا

 مث تافرع يف نوفقي مامالاو سانلا ناف انل هبش : دوهشلا لاق تافرع

 اوركذو رجفلا ةالص اولص اذاف ةفلدزم ىلا سمشلا تباغ اذا نوضيفي

 تعلط اذا ةبقعلا ةرمج نومري ىنم ىلا اوعفد مارحلا رعشملا دنع هللا

 مث مهمارحا ىلع مهو اهيف نوفقيو تافرع ىلا نوعجري مث سمشلا

 نولصيو اهيف نوتيبيف ةفلدزم ىلا سمشلا تباغ اذا تافرع نم نوضيفي

 نومريف ىنم ىلا نوعفدي مث مارحلا رعشملا دنع هللا نوركذيو رجفلا ةالص

مث (مهحئابذ اوحبذي) مهروذن اوفيل مث سمشلا تعلط اذا ةبقعلا ةرمج



 مهبراوش صقو مهاحل افع نم ذخالاو (مهسو ؤر اوقلحي) مهثفت اوضقيل

 مويلا ريغ نم مايا ةثالث رامجلا اومريلف سمشلا تلاز اذاف مهرافظا ملقو

 . طايتحالاب اوذخاو مهجح مت دقو هيف اوحبذ ىذلا

 الو هريغ هري ملو ةجحلا يذ لاله ىار لجر نع نسحلا ابا تلأسو

 : لاق ، ؟ هدحو جحي نا هيلع لهو كلذ ين همزلي ام هلوقب الا كلذ حص

 . جحلا هتاف الاو هدحو جحيو هدحو جحي نا هيلع ث معن

 . ال : لاق ، ؟ سانلا جح هجح .نوكي الو : هل تلق

 فقيو هدحو جرخي ، ردقي مل مث سانلا عم جرخي نا هيلعف : تلق

 الاو نسحف كلذ لعف نا كلذ ؟ هيلع سيل وا لباق نم جحيو فقاومل

 . لباق نم جحلا هيلعو كلذ هيلع سيلف

 لاله ىلع اروز نادهاش دهش اذاو ءايضلاباتك نم : (ةلأسمر)

 نا امهيلع نا لوقا ايف هنم ةب وتلا ادارا مث اتداهشب سانلا جحف ةجحلا يذ

 جحلا ءاضقنا دعب ايهنم كلذ لوبق سانلا ىلع سيل هنال سانلل كلذ ارهظي

 . تافرعب تقولا ضقني مل ام ايهنم اولبقي نا مهيلعو

 ام أطخ مهفرعي نا هيلعف لاله ىلا سانلا اعد نمو : (ةلأسم)

 . هيلا مهاعد

 لاله يف اوفلتخا اموق نا ول بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 اورحنو رحنلا موي ةفرعلا اولعجيف لالهلا ءالؤه ىأرف ةجحلا يذ رهش

 ناف رحنلا موي اورحنف لالهلا ءالؤه ىأرو رحنلا موي وهو نيمورلاب

 . مهلاله موق لكل

۔ ٥٢ ۔



 الو ريمالا جرخي ملو هدحو ةجحلا يذ لاله ىأر نمو : (ةلأسم)

 عم نوكيو هسفن مهتي نا لجرلا اذهل يغبني هناف تقولا كلذ يف سانلا

 (مهتي ؤر) مهلاله موق لكل ينغلب رطفلاو ىحضالا ناف سانلا

 . نورطفي موي مهرطفو نوحضي موي مهاحضاو
 سانلا رحني مل هدحو ةجحلا يذ لاله ىار ناو : (ةلأسم)

 نا هنع يداني ناطلسلا يدانم نا ربخي عمس ناو هدحو وه رحنيو هتداهشب

 . سانلا يف اعئاش ناك اذا كلذ لبقي هناف رحنلا وا رطفلا مويلا

۔ ٥٢٣ ۔





 عساتلا بابلا
 ۔ هلل همحر ۔ رثؤملا يا نع جحلا ةمص ف

 نراقلاو ةرمعلاو جحلا يف ةنسلا هب تماق ىذلا رثؤملا وبا لاق

 يف اورثكا دقو ثيداحالا هب تءاج امو {. ةرمعلاو جحلا نيب

 حصأ نم هب انذخا يذلا ةفلتخم تاياور اوورو اوفلتخاو مهثيداحا

 وا جحلا وا ةرمعلاو جحلا ديري جرخ.نم هنا هانبتك يذلا اذه ثيداحالا

 اهتقو يتلا تيقاوملا دح غلب اذا هناف ةرمعلاو جحلا نيب نرقي نا دارا

 مث يمطخ وأ ردسب لستغا مث هيف بيط ال نهدب نهتا ةي هللا لوسر

 ةرمعلاب لهي نا دارا مث نيليسغ وا ارصق ذم اسبلي مل نيديدج نيبوث سبلي

 فاط مث اضوتو لستغا ةكم لخد اذاف تاقيملا نم ةرمعلاب لها ، درفي وا

 . لمر هلوح سيل تيبلا نال هيف لمري ال اعوبسا تيبلاب

 لمر الف مهنيداحأ ءايلعلا رسف دقف ثيداحا اوور دق اوناك ناو

 تيبلاب فاط اذاف داب الو فكاع ىلع جح يف الو ةرمع يف تيبلا لوح

 نيرضخالا نيملعلا نيب لمرو ةورملاو افصلا نيب ىعس مث عكر اعوبسا
 نا الا اندنع لضفا قلحلاو رصق وا قلح يعسلا متا اذاف يداولا نطب

۔ ٥0٥ .



 لالحلا هل لح دقف رصق وا قلح اذاف رضقي هناف براقت دق جحلا نوكي

 . مرحمل الو لحمل لجي ال هناف هرجشو مرحلا ديص الا هلك

 لحملل لجي امناو روجح هرجشو مرخلا ديص : لاق هريغ نموا
 . لالح ريغ كلذو لالحلا

 لهي مث هترمع يف عنضي املثم عنصي جحلا دارا اذاو : (ةلأسم)

 . ساب الف اهيلا حار ناق ىنم ىلا ودعيو تيبلاب فوطي نا دغب نم جحلاب

 تاولصلا عيمج ىنمب يلصي نا نوملسملا هبحتسي يذلاز' : لاق : (

 مث رجفلا ةالصو ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملاو رصعلاو رهظلا ةالص

 مل ضايحلا ىلي امم يذلا يداولا وهو رسحم نانك اذاف تافزع ىلا ودعي

 يف سمشلا تلاز اذاف تافرع ىلا ئضي مث مشلا علطت ىتح هزوابجي

 . تافرعب فقي مث هيزجي ءوضؤلأف لزغلا هنكمي مل ناو لسغ تافرع

 . امهيف فقي الف كارالاو ةنرعالا فقوم اهلك تافرعو : لاق

 . كارالا ف اوددشي ام ةنرع ف اوددشو : لاق .

 كارالا امأو . لاق ام هيلع ىرا ام لقاف فقاو ةنرعب فقو 3

 . ملعا هللاف
 ةنرعب فقو نم : لاق هنا سابع نبا نع دجو دق : : لاق هريغ نمو

 نع اوعفراأ» : لاق هنا هنع ليق يي يبنلا نأل ة .ةفرعب تسيلو . هل جح الف

 نيب عمجيلف ضميلف سانلا ضافا اذاف تافرعب فقي مث لاق . «ةنرع

 يلصي ىتح اهب تيبي مث . ةفلدزم يف ةرخآلا ءاشعلاو برغملا نيتالضلا
نباو ركب يبا تنب ءايسأ نع ثيداحا ىورت دقو لاق . اهيف رجفلا ةلالص



 انب اودغاف رجفلا علط اذا : تلاق ءايسا نا نووري اهب ذخان انسلو سابع

 . ءايمع تناكو

 ينب نم ةملغأ انب اودغ لاق هنا سابع نبا نع ١0)نووريو

 ال مكايا» لوقيو انمحازي ةلقب يبنلا لعجف ةاعس انل ةرمحا ىلع بلطملادبع

 . . «سمشلا علطت ىتح رامجلا اومري

 . خوسنمو خسان ثيدحللف اقح ثيدحلا اذه نكي ناف : لاق

 ةفلدزم يف رجفلا ةالص اولصي نا نيملسملا ججح نمف : لاق

 . مارحلا رعشملا دنع اوفقي مث عمج يهو

 دق : لاق مث { انل ركذ اميف ةي هللا لوسر لعف كلذكو : لاق

 نع نمو كنيمي نع نم تفرع اذإف فقوم ةفلدزم لكو انه اه تفقو

 . سمشلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمج مرت الو ضفأف كراسي

 حبذا مث ةبقعلا ةرمج مراف سمشلا تعلط اذاف : (ةلأسم)

 عكراو اعوبسا هب فطف تيبلا رزو كرفاظا ملقو .كتيحل نم فع كلتعتم

 لح دقو . ةكم يف تبت الو ىنم ىلا عجرا مث ةورملاو افصلا نيب عسا مث

 . هلك لالحلا كل

 ايعسو افاوطو . هترمعل ايعسو افاوط جحو رمتعا نمل اذهو لاق

 . هكسانم ءاضقنا دعب نم هتجحل

 ىتح فاوط الو يعس هيلع سيلف جحلاب لهأ ناك نمو : لاق

 ن هللا لوسر انمدق ظفلب سابع نبا نع يذمرتلا هححصو 6 ةسمخلا هاور يذلاو انيدياب تلا لوصالاب اذك ) ( ١

 علطت ىتح اومرت ال ينبا لوقيو انداخفأ برضي يأ . خطلي لعجف عمج نم انل تارمح ىلع بلطملا دبع ينب ةمليغأ
 . سمللا



 كسانم يضقي نا لبق يعسلاو فاوطلا مدقي الو جحلا كسانم يضقي

 . رادزيو . جحلا

 عكرو تيبلاب فاط ةكم لخد اذا هناف ةرمعلاو جحلا نيب نرق نمو

 امم عيش هل لحي الو همارحا ىلع فقي مث هترمعل ةورملاو افصلا نيب ىعسو

 . رادزيو جحلا كسانم يضقي ىتح امارح هيلع ناك

 الف لاوش رهش يف ةجحب امرحم ةكم لخد اذاو : رثؤملا وبا لاقو

 ام كلالحب عتمتسا» : لاق ةي يبنلا نأل لاق ، لعفي نا هل يغبني

 . «كمارحا يف ثدحي ام ردت الف تعطتسا

 ناك عيش نم لمي ال مارحالا همزل دقف جحلاب مرحا وه ناف : لاق

 ةجاح هل تضرع ناف لاق {، جحلا كسانم يضقي ىتح هيلع مرح دق

 امب مارحالا ددجيلف اهلخدي نا داراف تيقاوملا نم اجراخ ةكم نم جرخف

 . رادزيو جحلا كسانم يضقي ىتح مارح وه مث هب لها دق ناك

 . تاقيملا ىدعتي ىتح مرحم وهو هجورخ يف مد هيلع سيلو : لاق

 تيبلاب فوطي هناف رشعلا لبق امرحم ةكم لخد اذا : رثؤملا وبا لاق

 كسميلو تيبلا برقي الف نامثلا نيمسي يتاوللا نهو رشعلا تلخد اذاف

 . همارحا ىلع وهو ءيش هيلع نكي مل رشعلا ين فاط اذاف فاوطلا نع

 لصنف

 جحلا مايأ ةيمست يف
 سانلا نأل رحنلا ةليل يهو ةفلدزملا مث ةفرع مويو ةيورتلامويو ةيبلتلا موي

 ةليل ىمست اضيأ يهو مارحلا دجسملا ىلإ تافرع نم ةليللا كلت نوفلدزي

۔ ٥٨ ۔



 ىنمو ىنمب جاحلل رحنلا نوكي امناو رحنلا ةليل يهو ةفلدزم ةليلو عمجلا
 جر اح لجل ١ ف تافرعو . تافرعو ىنم نيب رعشملاو . رعشلملاو ةكم نيب

 . مرحلا نم
 يمس اماو . نيلبجلا نبب ام ةكبو . هلك ةكم مرحلاو : (ةلأسم)

 . فاوطلا يف اضعب مهضعب كبي سانلا نأل ةكب

 قيرط قرتفم ةكم دحو . ملعا هللاو اهيف نوكابتي مهنا : ليقو

 . ىنم قيرطو قارلا

 -ح

۔ ٥٩ ۔





 رشاعلا بابلا
 كلذ هبشأ امو جحلا يف تاياورلا

 ريبزلا نباو دوعسم نبا لاقف تامولعم رهشأ جحلا : ركب وبا لاق

 ةداتقو دهاجمو حابر يبا نب ءاطعو يعخنلا ميهارباو يبعشلا رماعو

 . ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش : روث وباو يروثلا نايفسو

 هلك ؟ ةدعقلا وذ : ليقف ةثالث جحلا رهشا : سنأ نب كلام لاقو

 . معن
 ايك الاق امهنا ايهنع يورف هيف سابع نباو رمع نبا نع فلتخا دقو

 . ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش الاق ايهنا دوعسم نبا لاق

 تامولعم رهشا جحلا تقو هانعم نال () عفر . رهشالا : لاقو

 . تامولعم رهشا يف جحلا نا ديري

 جحلا مهلوق ىنعم ي أطاوتي انباحصا لوق نا يعم : ديعس وبا لاق

 يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش هنا ىدنع مهلوق رثكاف تامولعم رهشا

 ديري هبسحاو ةجحلا يذ نم رشع ةثالثو مهلوق ضعب يف ليق دقو.ةجحلا

 لصالا يف اذكه )١(

 ۔ ٦١



 مامتب مهلوق نم ملعا الو . جحلا مامت ةيقب نهيف نأل قيرشتلا مايا كلذب

 نا ةياورلا هيلع عقو ام ىنعم ىلع يدنع ىدعتي ال هنا الا هلك ةجبلا يذ
 رهشلا ناك اذا جحلا رهشا نم هنأ ىنعم هيلع لخدي هلك رهشلا نوكي

 جحلا » : ىلاعت هللا لوقل جحلا رهشا نم هنا هيف تبث اذاو . هلك ارهش

 ىلاعت هللا باتك رهاظف ةمات الا نوكت ال رهشألاو (أه؟تامولعم رهشا

 نمنالو رهشالل ةيمستلا يف قالطالا نيب قرفي مل هنأل اذه ىنعم بجوي

 ىنعم يف الا جرخت ال اذه يف ةدئافلاو ةثالث ةيمستلا يف رهشألا لقأو رهشأ

 قيرشتلا مايا دعب سيل هنا ةمالا نم عامجالا نال هقفتلا ىنعم يف ال ةغللا

 مايا ءاضقنا ىلا ةرايزلا فاوط نم قئاع هقاع نمل ىنعمل الا جحلا ين

 . قيرشتلا

 مايأب (}" توفت هنا يدنعف كسانملا رئاسو رامجلا يمر امأو

 . دمعلا ىلع هكرت نمل ءازجلا نوكيو قيرشتلا

 : لجو زع هللا لاق (فارشالا) باتك ريغ نمو : (ةلأسم)

 نم مايا ةرشع ةدعقلا اذو لاوش ديري 4 تامولعم رهشأ جحلا م

 موي كتيتا نولوقيف هريثكو ةليلقب(امايا)يمست برعلاو تقو اهنال ثلاثلا
 وهو ارهش كيلا فلتخا لوقي كلذكو هعم ةعاس ىن هاتا امناو سيمخلا

 . ةقرفتم هنم مايا يف هيتاي

 نمف تادودعم مايا يف هللا اوركذاو » : لجو زع هلوق هنمو

 ةرقبلا ةروس نم ١٩١٧ ةيالا ءزج )١(

 . قيرشتلا مايا ءاضقناب توفت ؛ ينعي )٢(

 ۔ ٦٢ ۔



 وحنو فصنو موي يئ ليجعتلا اماو 0_>هم هيلع مثا الف نيموي يف لجعت
 . ملعا هللاو متتسي سيل ثلاثلا مويلا ف وه كلذكو كلذ

 -ج©5 ح

 )١( ةيآلا ءزج ٢٠٣ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔- ٦٢٣





 رشع ىداحلا بابلا

 تيقاوملا يف

 لهالو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهال تقو ةت يبنلا نا ملعا هللاو انغلب

 تاذ قارعلا لهألو ململ نميلا لهألو انرق دجن لهألو ةقحجلا ماشلا

 وا اجاح هلها ريغ نم هب رم نملو هل وهف هل انتقو نمو» : لاق مث قرع

 سيلف ةرمعلاو جحلا ديري رصم نم جرخ نمو (رمتعم وا) دجويو «ارمتعم
 مث هل ادب ام اهيف مقيلف ةدج دارا امنا ناك ناو امرحم الا تاقيملا زواجي نا هل

 مث تاقيملا نم مرحا ناو . رمتعيو جحي نا هل ادب نا اهنم همارحا نوكي

 . هكسن يضقي ىتح ميبلاو ةراجتلا هركيو ساب الف امايا ةدجب ماقا

 هلهأ نم مرحيلف ةرمعو اجح داراف تاقيملا نود هلها ناك نمو

 نا دارأ نمو هلهأ ىلا عجري الو لهيلف ةرمعلاو جحلا داراف ةجاحل ءاج ناو

 دارا وا . ةجحب مرحاف ةرمعب مرحي نا دارا وا ةرمعب مرحاف ةجحب مرحي

 . ائيش كلذ نم هب اطخا ام هرضي الو هتين ىلع وهف اهنرقف امهادحا

 نا ساب الو . ةيمستلا نع يزجت ةيبلتلا عم ةينلا : دودوم وبا لاقو

 :ىدع ىتح ٌبلي ملو مرحا نمو اهيف يلصي ناك اذا ةسندلا هبايث يف مرحي

۔ ٦٥ ۔



 اذا» : ةلي هللا لوسر لاقو 7 هتاقيم نم يبلي ىتح عجري ليق هتاقيم

 ىلا يهتني ىتح هيلي يذلا مث هيلي. يذلا قفالا هباجا لجرلا مرحا

 . امرحاو امميت ءام ادجي مل اذا بنجلاو ضئاحلاو . «قفالا

 افصلا نيب عسي ملو عكري مل نإف امايا امرحم ةكمب ماقا نم : ليقو

 . كلذ لعف اذا هيلع ءيش الو اطخا دقف ةورملاو

 اهنم مرحأو ةفحجلا ىلع ءاج ول يندملا نا اوعمجا : (ةلأسم)

 زاج اهنم مرحاف ةفيلحلا يذ ىلع يماشلا ءاج ول كلذكو . زئاج كلذ نا

 . كلذ يف ملعلا لها نيب عنامت ال

 مرحاو تاقيملا ىذاحف تاقيملا قيرط نع كش نم نا ىلع اوعمجاو

 نا هنم ءاش عضوم يأ نم تاقيملا نم مرحي نا زئاجو حيحص همارحاف

 مث ةي هللا لوسر تقو ام مرحلا يلي امم ءاش ناو هدلب يلي امم هلوا نم ءاش

 ةيرقلا عضوم نم الا مرحي نا هل زجي مل رخا عضوم ىلا ةيرقلاتقالت

 ١0}ال عاقبلا يه تيقاوملاو هيلع عقو تيقوتلا نال ةيناثلا ةيرقلا ال ىلوالا

 . ناردجلاو ةينبالا

 قرع تاذ دصق دقو الجر ىار هنا ريبج نب ديعس نع يورو

 ىئاو ىتح يداولا هب عطقو تويبلا نم هب جرخ ىتح هديب ذخأو اهنم مرحيل

 . كش ال ىلوالا قرع تاذ هذه : لاقف رباقملا هب
 امم تاقيملا نود وهو ةرمعلا داراو لحلا يف ناك نمو : (ةلأسم)

 يف ملعن الو مرحاو لحلا ىلا مرحلا ناك ناو وه ثيح نم مرحأ مرحلا يلي
  )١( ناردجلاو ةينبالاو .



 . افالخ كلذ

 يذلا دحلا يتاي نا لبق نم مرحا سانلا نم ءاش نمو : (ةلأسم)

 . ةيَي هللا لوسر مهل تقو

 قرع تاذ اولصو اموق نأ ول بوبحم نب دمحم لاق : (ةلأسم)

 الا اهوزوابحت نا مكعسي الف قرع تاذ هذه مهل لاقف فاج يبارعا مهاتاف

 . نيمرحم الا اهوزوابي نا مهعسي الو مهيلع ةجح ناك نيمرحم

۔ ٦٧ ۔





 رشع يناثلا بابلا

 جاحلا مرحي عضوم يأ نمو تيقاوملا يف
 جاحلا لهي عضوم يأ نمو

 مالغلا عم وهو تارم ثالث ةكم نم جحلاب رمع نبا لهأ : ليقو

 هصيمق عزنف هيلا رظنف لالهلا اذه نمحرلادبع ابأ اي : همالغ هل لاقف

 ةرم لهأ مث دعاق وهو 3 ةبعكلا فوج نم ىرخا ةرم لها مث لهأو
 . ىنم ىلا حار نيح ءاحطبلا نم ةيورتلا موي ىرخا

 ةكم لها نم دحا لهي ال : لاق رخا ثيدح يف سابع نبا نعو

 . ىنم ىلا جورخلا ديري ىتح
 ملتسا دجسملا يف وهو مرحي نا دارا اذا يبا ناكو سوواط لاق

 . جرخ مث نكرلا

 .لاله ىأر اذا لهي نينس عبس ةكمب عيبرلا نب هللادبع ماقا : ليقو

 . ىنم ىلا جرخي نا لبق ةورملاو افصلا نيب فوطيو ةجحلا يذ

 نيا نم سابع نبا تلاسف اعتمتم ةكم تلخد : لاق نسحلا نعو

 . تئش ثيح نم : لاق ؟ لها

۔ ٦٩ ۔



 . هتيب نم لها امبرو دجسملا نم لمي امبر رمع نبا ناك : لاق
 الاق ايهنا بلاط يا نب لعو باطخلا نب رمع نع : (ةلأسم)

 رخا تاقيم ىلع هقيرط ناك ولو مرحي ىتح هزواجي ال هتاقيم نم رم نم ىلع

 . هتاقيم الا هيزجي الو

 . ميعنتلا ةكم لهال ةني هللا لوسر تقو : لاق نيريس نبا نعو

 جحلاب نولهيو ةرمعلا نم نوجرخي ةكم لهأ : لاق ميهاربا نعو

 . مهتويب نم

 .. ةرمعلا نم نوجرخي ةكم لهأ : دهاجم نعو

 تيقاوملا ةيم هللا لوسر تقو : لاق بيسملا نبا نع : (ةلأسم)
 . ةنارعجلا نم هترمع دعب

 . عضوملا اذه ريغ يف اندجو كلذك معن : هريغ لاق

 : لاق مث قافآلا لهال تيقاوملا ةي هللا لوسر تقو : ليقو
 ناك نمو ةرمعلاو جحلا دارا نمف«مهاوسنم نهيلع قا نملو مهل نهو»

 . ةكم لها ىلع كلذ يتاي ىتح هتيب نم مرحي هناف تيقاوملا نود نم هتيب

 رمع نبا نع ثيدحلا يفو ؛ تيقاوملا نم مارحالا يف : (ةلأسم)

 نم مرحي نا مكدحا جح مامت نم :لاق ايلع ناو سدقملا تيب نم مرحا

 . أدبي ثيح
 . نيموي وا مويب تقولا لبق مرحي ناك هابا نا سوواط نع

 نب نامثع ىلع مدقف تقو نيح نم رماع نب هللادبع مرحا : ليقو

 . ككسن كيلع ناهو تررغ : لاقف همالغ نافع

» ٠ ٧ -



 . دالبلا فراش اذا الا لجرلا مرحي ال : لاق ءاطع نعو

 لاق )ه هلل ) ةرمسلاو جحلا اومتاو ن : هلوق يف يلع نع ليقو
 . كلها ةريود نم مرحت نا

 . هلثم ريبج نب ديعس نعو

 . ةفوكلا نم ديز نب دوسالا مرحأ : ليقو

 . ماشلا نم سابع نبا مرحا : ليقو

 . هتيب نم مرحي ةرم لوأ جحي يذلل نوبحتسي اوناك : ليقو

 تاقيم ... يكلملا زواجي ال : لاق هنا سوواط نع : (ةلأسم)

 . هنم مرحي ىتح رصم لها
 فلطي مل مث ةرمعب مدق لجر يف لوقت ام : تلق : (ةلأسم)

 مت نم دقعو تافرعو ىنم ىلا سانلا عم ىضمو جحلاب لهي ملو تيبلاب

 ةرمعلل همزلي يذلا مدلا ريغ مد هيلعو سانلا عم جحي : لاق ؟ جحلاب

 . در اذه نا بسحا هريغ ال مد هيلع

 قارعلا نم اومدق ادفو نا ول : لوقي نايفس وبا ناكو : (ةلأسم)

 نم لجر مهل لاقف مارحالا نيأ نم اوردي ملف قرع تاذ ىلا اوهتنا ىتح

 ال هنا سانلا اهيا : لاقف ائيش سحي الو هيبقع ىلع لوبي يبارعا ةيدابلا

 . مرحم وهو الا ةكم ىلا قرع تاذ ينعي دحلا اذه زوابي نا دحال يغبني

 . ةجحلا يه قحملا ةملك نال ةجحلا هيلع تماق دقو

 لوسر نا تبث : ركب وبا لاق (فارشالا) باتك نم : (ةلأسم)ر

 )١( ةيآلا ءزج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔- ٧١ ۔

 



 لهألو . ةفحجلا ماشلا لهألو 5 ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل تقو ةنيتي هللا

 لوقلا نلع ملعلا لها ماوع عمجاو ، ململي نميلا لهألو 7 انرق دجن

 . قرع تاذب رم نم لعفي نميف اوفلتخاو ثيدحلا اذه رهاظب
 تاذ قارعلا لهأل تقو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نا تبث

 . ةنس ةي يبنلا نع تبثي الو قرع
 تاذ ىلع قارعلا نم ىأ نم هنم مرحي يذلا ناكملا ي اوفلتخاو

 . يعفاشلا كلذ بحتساو قيقعلا نم مرحي سنأ نب كلام ناكف قرع

 روث وباو هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحأو سنا نب كلام ناكو

 . قرع تاذ نم مارحالا نوري ، يارلا باحصاو

 قيقعلا نم وهو يزبي قرع تاذ نم مارحالاو : ركب وبا لاق

 ‘ففيصخ نع كلذ يورو ةذبرلا نم مرحي حلاص نب نسحلا ناكو طوحا

 . نمحرلادبع نب مساقلاو
 . ملعلا لها ماوع هيلع هعبتو ىلوا رمع لوق : ركب وبا لاق

 تيقاوملا توبث ى انباحصا لوق نم جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 افالتخا مهنيب ملعا ال امب امرحم الا ةرمع وا اجح دارا نم اهزواجي ال يتلا

 ءاج نمو ململي نميلا لهألو ةفيلحلا وذ اهيلا ءاج نمو ةنيدملا لهال هنا

 مهنا مهلوق يف ملعا الو يكح ايك اهلك تيقاوملا يف يكح ام ىلع مهتيحان
 اوقرف الو اهلبق مارحالا مهيلع بجي نا قارعلا لهأل قرع تاذ اوركذ

 نا مهنع ءاج امناو ، ةئيَي يبنلا نع تيقاوملا نم هريغ وا كلذ توبث نيب

 . اهلهأ ريغ نم اهيلع ءاج نمو اهلهأل ةني هللا لوسر اهتقو تيقاوم كلت

 ةخسن نم رثكأ يف اذكه )١(

 ۔ ٧٢ ۔



 نا مهرما ةيم هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق : (ةلأسم)

 ملعلا لها ماوعو هباحصا هيلع هعبتو اهانركذ يتلا تيقاوملا نم اولهي

 . زجم هنا تاقيملا يتاي نا لبق مرحا نم نا ىلع اوعمجاو

 رمع نبا نع تبثف بابلا اذه يف لئاوالا نع رابخالا تفلتخاو

 . ايليا نم لهأ

 نم نومرحي قاحسا وباو 0 نمحرلادبعو ةمقلعو دوسالا ناكو

 . يعفاشلا هيف صخرو مهتويب

 نيصحلا نب نارمع ىلع ركنا هنا باطخلا نب رمع نع انيور دقو
 . ةرصبلا نم همارحا

 نم مارحالا ؛ كلامو حابر يبا نب ءاطعو يرصبلا نسحلا هركو

 . ديعبلا ناكملا

 . تيقاوملا لمعلا هجو هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحا لاقو

 انباحصا لوق نم لوقلا يناعم نم جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 الا ةرمع وا اجح دارا نم اهزواجي ال ادودح تلعج اما تيقاوملا هذه نا

 ايف قالطالاو اهزواجي نا روجحملا امناف دودح اهنا تبث اذإو 3 امرحم

 . اهنود

 مرحا نا هنا بجوي قافتالا يناعمو مهلوق ىنعم يف جرخي كلذك

 تلخد ناو هيلع بجاوو . . همزلي همارحا نا ديعب وا بيرق نم اهلبق
 نم هيلع سانلا عمتجا ام فالخ هجو نمف فالتخالاب ةيهاركلا هيلع
 الو تارورضلا ىنعم هنم قحلي مارحالا نا هجو نم ادومحم نكي مل لعفلا

۔ ٧٣ ۔



 مزلي نا هيلع الو دبعلل سيلو مارحالا يف داسفلا لوخد هلوط نم نمؤي

 ولو لضفلانم دازتسا ام ةدئاف هيف ايف وجريال ام تارورضلا ىنعم هسفن

 هباحصا نم لضفلا لهأو ةي يبنلا هيلا قبسل لضف كلذ يف ناك

 . ءاملعلاو

 يذب رم اذا : لوقي يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق : (ةلأسم)

 . مد هيلعف مرحي ملو ةرمعلاو جحلا ديري وهو ةفيلحلا
 . ةفحجلا ىلا ةفيلحلا يذ ةزواجم قاحساو لبنح نب دمحا هركو

 . ةي يبنلا لهم نم لمي ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس لاقو
 هبو ةفحجلا ىلا ةفيلحلا يذب رم نم زواجي نا صخري روث وبا ناكو

 ذخأن لوقلا اذهب ركب وبا لاق:مهيلا تقولا نا ريغ يأرلا باحصا لاق
 ةفيلحلا يذ نم تمرحا جحلا تدارا اذا نينمؤملا ما ةشئاع تناكو

 . ةفحجلا نم تمرحا ةرمعلا تدارا اذاو

 . زواج نم هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 الو { مد هيلعف ةرمعلا وا جحلا ديري وهو هيلع ىضم دق هنيعب اتقوم اتقو

 . كلذ هل زوجي
 نملو ةنيدملا لهال تقو اهنا افالتخا مهلوق ين ملعا ال ةفيلحلا وذو

 اهتقو يتلا تيقاوملا دح ىضم نم هنا : مهلوق يفو . اهريغ نم اهيلا ءاج

 ىلع سيلو تيقاوملاك ليمل نال كلانه نم مارحالا هيلعف ةلي هللا لوسر

 وزوابي نا مهل اقلطم الو اهيلع الو تيقاوملا نم مهلك اوضمي نا سانلا

 هبشا ام هنأل وه الا زوجي ال ام اذهو اهنيعب اهب اورمي مل اذا عضوم دودحلا

 (لثلا)۔ةخسن )١(

 ۔ ٧٤ ۔



 ءاذح هيف يذاجي اقيرط راملا رمي نا الا هانعم يف لخادو هلثم وهف ءيشلا
 ريغب بطاخي الو هل تقو ام هتقوف هنيعب تقوم ءيش هل همادقو تيقاوملا

 . هتقو

 . مرحم ريغ تاقيملا زواج نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو
 تاقيملا ىلا عجري : دمحمو بوقعيو روث وباو يرونلا نايفس لاق

 . امد قارها لعفي مل ناف

 نا نوري ريبج نب ديعسو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباج ناكو

 . هكرت اذا تاقيملا ىلا عجري

 زواج نا دمحمو بوقعيو روث يباو يروثلاو يعفاشلا لوق يفو

 هيلعف عجري مل ناو هيلع ءيش الف تاقيملا ىلا عجر مث مرحاو تاقيملا

 . مد

 مث مرحاو تاقيملا زواج نا ءالؤه لوقك : سنا نب كلام لاقو

 هيلعف تاقيملا ىلا عجري مل ناف ةكم ىلا ىضمو مرحاو تاقيملا ىلا عجر

 . مد

 تاقيملا ىلا عجر ناف مرحاف تاقيملا زواج نم : ضعب لاقو

 . عوجرلا هعفني
 . هيلع مدلاو عوجرلا هعفني ال : كرابملا نب هللادبع لاقو

 تاقيملا ىلا عجر ناف مرحأف تاقيملا زواج اذا : نامعنلا لاقو

 . هنع مدلا طقسي مل تأي مل ناو مدلا هنع طقس انلقف

 : كلذ ريغ ليواقا ةلأسملا يفو

۔ ٧٥ ۔



 اطع لوق دحا اذه تاقيملا كرت نم ىلع عيش ال نا 3 اهدحا

 . يبعشلاو نسحلا نع انيورو

 لهيف تاقيملا ىلا عجري مث هجح ضقني هنا : يناثلا لوقلاو

 . ةرمعب

 . ريبج نب ديعس لاق اذكه هل جح ال هنا : ثلاثلا لوقلاو

 نم هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . هنم مرحي ىتح تاقيملا ىلا عجريو مد هيلعف مرحمريغ ادماع تاقيملا زواج
 . امرحم هنم يبليو

 مد الف مرحلا لخدي نا لبق هتاقيم ىلا عجر نا : لاق نم لاقو

 هيلع بجو مرحلا لخد ناف هجح متيو يضميو تاقيملا نم مرحيو هيلع

 . مدلا

 هيلع سيلف هكم تويب لخدي مل ام مرحلا لخد ولو : لاق نم لاقو
 . امرحم هنم يبليو هتاقيم ىا عجريو مد

 ىلا عجر نا هيلع مد الف تيبلاب فطي مل ام هنا : ليق هنا يعمو

 . تاقيملا

 هترمع رمتعا وا كلذ هجح جحو تاقيملا ىلا عجري مل اذا هنا يعمو

 امد هيلع نا هترمع وا هجح متا ىتح هتاقيم نم همارحا ىلا عجري ملو كلت

 . مهلوق يناعم يف جرخي هملعا الف هجح داسف امأو

 نم رثكا هيلع ملعا الو مات هجحو قافتالا ىنعمب جرخي هنا يعمو

 . ةرمع وا جح لك يف تاقيملا ىلا مارحالا هكرت يف مد

۔ ٧٦ -



 ىتلا تيقاوملا ركذ يي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق هنمو

 ديري ناك نمم نهلها ريغ نم نهيلع تا لكلو مهل يهو . هنع اهانركذ

 ةكم له ١ ىتح كلذكو هلهأ نم هلهمف نهغود هلهأ نمف ةرمعل او جحل ا

 . اهنم نولمي
 . ةكم ل ا تيق اوملا نود هعصومو مارحال ١ ليري نميف اوفلتخاو

 روث وباو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو سننا نب كلامو سوواط ناكف

 . هتاقيم وهو هعضوم نم مرحي : نولوقي

 لخدي مل لعفي مل ناف هعضوم نم مرحي : يارلا باحصا لاقو

 ثيح نم لهيلو مرحلا نم مرحيلف امارح ريغ هلخد ناف امارح الا ى مرحلا

 . ءاش

 نيبو ةكم نب هلها لجرلا ناك اذا : لاق هنا دهاجم نع انيور دقو

 . ةكم نم لها تاقيملا

 . لوقأ يعفاشلاو كلام لوقب : ركب وبا لاق

 يروثلا نايفسو سنا نب كلام ناكف تاقيملاب رم نميف اوفلتخاو

 . ةكم نم مرحي : نولوقي دمحمو بوقعيو روث وباو يعفاشلاو
 . ءاطع نع كللذ ىوريو . هيلع ءيش الف مرحي نا هل ادب ىذلاو

 . جحلا ليري ال وهو هتجاحل جرحي لجرلا ف لبنح نب دمحا لاقو

 مرحيو ةفيلحلا يذ لا عجري : لاقف جحلا دارا مث ةفيلحلا اذ زواجف

 . هيوهار نب قاحسا لاق هوحنبو

 . ةيرقلا نم رمع نبا مرحا دقو ىلوا ثيدحلا رهاظ : ركب وبا لاق

۔ ٧٧



 انباحصا لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ةرمعلا وا جحلا داراو تيقاوملا نود هلها ناك نم لك نا يكح ام وحن

 تاقيم ىلا عجري هيلع سيلو هتاقيم ةزواجم هل زوجي الو هلها نم هتاقيمف

 اذاو اهنود نم ال اهقوف وا 3 اهنم ءاج نمل ةتقوم يه امنا تيقاوملا نال هريغ
 هدح دحلا وذ زواجي الو اهلثم دح اهنود ام نا تبث قافتالا ىنعمب كلذ تبث

 . امرحم الا

 ىنعم الو ةرمعلا الو جحلا ديري الو تاقيملا ىلع يتاي يذلا اماو

 تاقيملا زواج اذاف ، مارحالاب بطاح ريغ هنيح يفف مارحالا هيلع بجوي

 يدنع امناو & كلذ دارا ثيح يدنع هتاقيمف ةرمعلا وا جحلا دارا مث

 5 مهلوق ين اذه يدنع غاسني الو ةكم نم ال هناكم نم لهيف : هلوق جرخي

 ثيح نم هنال دارا ثيح نم هتاقيم نا جرخي امناو انباحصا لوق يف الو

 هتاقيم مكح هنع لاز امناو . كلذ ءارو هتاقيم نال هب بطاخ كلذ دارا

 . هنع مارحالا مكح لاوزل

 هيلع نال هتاقيم ىلا عجري نا هيلع نا ليق ام ىنعم هيف هبشي دقو

 حصا لوألاو . بيرق يدنع هقلعتم اذهو ةرمعلاو جحلا نم هتاقيم مكح

 تيقاوملا نود ناك نم تاقيم ناك ايك ةرمعلا وا جحلا دارا ثيح هتاقيم نا

 . هلهأ عضومو هناكم

 . قافتالا ىنعمب هيف يدنع جراخ اذه كلذكو

 يضمي : يأرلا باحصاو يروثلا نايفس لاق : ركب وبا لاق هنمو

 . ءاضقلا هيلع نال تاقيملا هكرتل مد هيلع سيلو لباق جح هيلعو هجح ي

۔- ٧٨ _۔



 هكرتل مد هيلع روث وبأو قاحساو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لاقو

 . دسفملا مزلي امو تاقيملا

 . لوقأ يعفاشلا لوقب : ركب وبا لاق

 ام وحن انباحصا لوق يناعم نم جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 عيمجو هيف ثدحأ ام عيمج دسافلا جحلا ي هيلع نال يعفاشلا نع يكح

 تباث وهو جحلا داسف لبق تاقيملا كرت هيلع دقعنا ناك دقو هيف همزل ام

 . مهلوق ىنعم ىلع يدنع هيلع
 6١ ه تامولعم رهشأ جحلا » : لجو زع هللا لاق : (ةلأسمر

 نمف : ىلاعت هللا لاقو .ةجحلا يذ نم ةرشعو ةدعقلا وذو لاوش وهو

 وا جحلاب يبلي نا لالهالا هضرفو هسفن ىلع ( جحلا نهيف ضرف
 ركذت ثفر ال ضرغلا وهو لهأ دقف ةيبلتلاب ملكتف جحلا ىلا عتمتي ةرمعلا
 . عامجب اهريغ الو كتأرمال

 . يصاعملا قوسفلاو . ءاسنلا نايشغ ثفرلاو

 ملحلا نكل هظيغت ىتح كقيفر وا كبحاص يرامت لادج الو

 . كجح يضقت ىتح لامتحالاو فافعلاو

 فقي هناف هتداهش لبقت ملو ةجحلا يذ لاله ىأر نمو : (ةلأسمر

 .. ناضمر رهش كلذكو . هل جح الف الاو ةفرع موي

 نع اوعجر مث ةفرعب سانلا قوف مامالا دنع موق دهش ناو

 )١( ةيآلا ءزج ١٩٧ ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا ءزج ٧ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ ٧٩ ۔



 . مهيلع ءيش الف انيلع هبش اولاقو مهتداهش

 نم اهلخد نمو ةنيدملا لهأل ةنيم هللا لوسر تقو : (ةلأسم)

 ةرمعلاو جحلا دارا نمل امرحم الا اهزواجي ال ةفيلحلا اذ { ةكم ديري سانلا

 نارجنو تومرضح لهاو نرق ىلع نوذخاي نيذلا نميلاو دجن لهألو

 نم نوتأي نيذلاو 0 ةرمعلا وا 3 جحلا دارا نم امرحم الا اهزوابي ال انرق

 لهألو ةرمعلا وا جحلا دارا نم امرحم الا اهزوابجي ال . ململي . ةماهت

 . قيقعلاو قرع تاذ مهقيرط كلس نمو قارعلا

 هللا يضر باطخلا نب رمع اهتقو قرع تاذ : هللادبع وبا لاق

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف تحتفتسا امنا ةرصبلا نال قارعلا لهأل هنع

 هللا لوسر اهتقو يتلا تيقاوملا هذه نم ءيشب رم نمف . هنع هللا يضر

 دعب اهنم ائيش زواج نمف رحب وا ناك زب يف مرحم وهو الا اهزواجي الف ةي
 مد هيلعف الاو كلذ ىلع ردق نا اهيلا عجري نا هيلعف مرحي ملو اهب رمي نأ

 . هفرهي

 لوسر مهل تقو يذلا دحلا يتأي نا لبق مرحا سانلا نم ءاش نمو

 . ةي هللا

 زوابي نا هل سيلف ةرمعلا وا جحلا ديري رصم نم جرخ نمو
 نوكي مث هل ادب ام اهيف مقيلف ةدج دارا امنا ناك ناو امرحم الا تاقيملا

 ماقأ مث تاقيملا نم مرحا ناو ث رمتعي وا جحي نا هل ادب نا اهنم همارحا

 . ساب الف امايا ةدجب

 . تيقاوملا نم ةجراخ يه سيلو هل زئاجف ةدج نم مرحا نمو

۔ ٨٠ ۔



 ءاتشلا ءاح الو فصل ا ف ةدح نم مرحن انك : ةرفص وب ا لاقو

 . قرع تاذ نم مرحن انرصف انب كلذ قش

 . تاقيم قرع تاذ : ةرفص وبا لاقو

 : لجر هل لاق قرع تاذ لصو امل الئاو نا اوركذو : (ةلأسم)

 متدرا ام : لاقف كلذ ىلا انيشم املف هدنع نم انمرحاف ليملا ىلا انجرخ ول

 . قرع تاذ نم مرحاو عجرف اوعجرا ؟ اوعنصت ن

۔ ٨١ ۔





 رشع ثلاثلا بابلا

 مارحالا ظفل ف

 الف تومرضح ضرأ ىلا هثعب ةيم هللا لوسر نا ىسوم يبا نع

 ةيم يبنلا لالهاك الالها كيبل : لقف : لاقو مرحاف لبقا جحلا ناك

 يف تلعف فيك سيق نب هللادبع اي» ةي هللا لوسر هل لاقف { ءاحطبلاب

 يي يبنلا لالهاك الها كيبل : تلقو تمرحا : لاقف { ؟ «كمارحا

 سجرلا اوبنتجاف : جحلا ةروس يف ىلاعت هلوقو «‘تبصا» : يبنلا لاقف

 ناه روزلا لوق اوبنتجاو : مانصالا ةدابع ينعي (_ هه ناثوالا نم

 يف نوكرشي اوناك ةعصعصو رماعو ةعازخو ةنانك ألمو شيرق نم لئابقلا
 كل كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل : نولوقي ةيلهاجلا يف مهمارحا

 . كلم امو هكلمت

 يضر باطخلا نب رمع نا موزخم نب نمحرلادبع نع : (ةلأسم)

 ناو ايدوهي ءاش نا تميلف جحي ملو ةحص هلو ائيش غلب نم : لاق هنع هللا

 . اينارصن ءاش

 )١( ةيآلا ءزج ٣٠ جحلا ةروس نم .

 )٢( واولا نود نم) ةخسن

 ۔ ٨٢٣ ۔



 دنع ةيبلتلاب ةرمعلا وا جحلا ركذ دارا نم لوقت ايف : تلق

 : لاق ى عكري نا لبق مرحي نا داراو هبايث سبل اذا : لاق 3 ؟ مارحالا

 اذاف ينم اهلبقتو يل اهرسيف دارا كلذ يأ ةرمعلا وأ جحلا ديرا ينا مهللا

 . جحلاب ىبل عكر

 ءيش كلذ يف ينغلب ام : لاق ؟ ساب هيلعا كلذ ددر ناف : تلق

 . هيلع ساب ال هللا ءاش نا وجراو

 له هناسلب مكلتي ملو جحلا ىونو ىبل نمع هتلاسو : (ةلأسم)

 اذا ةيمستلا نع يزجت ةينلا دقع عم ةيبلتلا نا : ليق دق لاق ؟ ةينلا هيزبت

 . جحلا رهشا يف كلذ ناك

 ؟ هب ةيمستلاو جحلاب ةينلا ما ةضيرف اهسفن ةيبلتلاف : هل تلق

 ضرف ناف 3 ةرمعلاو جحلا ضرف وهو لالهالا وه يعم ةيبلتلا : لاق
 دقف ةينلا عم ةيبلتلاب هضرف ناو © دكوا كلذ ناك ةيبلتلاو ةيمستلاب جحلا

 يأ لالهالا وهو ، ليق ييف ةيبلتلا نم دب الو ةيمستلا نع يزجي هنا ليق
 . ةرمعلاو جحلل ضرغلا راهظا

 ىضقو ةجحب تمرحا : لاقو يبلي نا لهج نمف : هل تلق
 هسفن ىلع هامسو جحلاب مرحا اذاف : لاق ؟ امات هارت له كلذ ىلع هجح

 . هلو جحلا هيلع تبث دقف جحلا مايا يف ةيمستلاب

 . لحي ىتح اهكرت اذا ةيبلتلا هكرت يف امد هيلع نا : ليق دقو

 جحلا ىونو تكسو ائيش لقي ملو مرحي مل نا تيارا : هل تلقف

 . ؟ امات هارت له كلذ ىلع هجح ىضقو

۔ ٨٤ ۔



 ال ايك مالكلا ىلع ردقي ناك اذا هيزبحت ةينلا نا كلذ نيبي ال : لاق

 . مالكلا ىلع ردقي ناك اذا مارحا ريغب ةالصلا هيزبحت

 دنع ىبل مث كلذ دنع بلي ملو جحلاب تمرحا : لاق ناف : هل تلق

 . ؟ تافرعب فوقولا لبق ةيبلتلا كرتب امد هيلع ىرت له ةرايزلل يعسلا
 . يدنع اميف امد هيلع نا : ليق دقف لحي ىتح ةيبلتلا كرت اذا : لاق

 اذكه:لاق .. ؟ عيش همزلي مل قلحي نا لبق ىبل اذا : هل تلق

 . عيش هيلع سيلف لحي ل ام يدنع

۔ ٨٥ ۔





 تيقاوملا نم مارحالا كرت نميف

 هتاف عجر نا يشخو مرحلا دودح غلب ىتح مرحي نا يسن نمو

 ةرمعب اعتمتم ناك ناف هكسن يضقي ىضم ىتح توفلا فاخ اذاف جحلا

 ءاسنلا برقي نأ هل هركيو . هكسنل يضقيو سانلا عنصي ام عنصو ىدها

 . لباق نم جحيو هكسن يضقي ىتح

 نا فاخو جحلا ديري مارحا ريغب ةكم لخد نمو : (ةلأسم)

 هازجأ اهب فقوف تافرع قاو جحلاب مرحاف جحلا هتاف تاقيملا ىلا عجري

 ىلا عجر ولو سانلا هنم مرحي يذلا تاقيملا ىلا باهذلا هكرتل مد هيلعو

 جحلاب مرحا توفلا فاخ اذاو { كلذ ىلع ردق نا نسحأ ناك تاقيملا

 . هللا ءاش نا زئاج لكو تافرع ىلا بهذو

 ىلا عجري نا هنكمي مل اذا مرحلا ىلا جرخي نا بحا : ضعب لاقو

 . تاقيملا

 الا هقيرهي نا مد هيلعف مارحا ريغب ةكم لخد نم : عيبرلا لاقو

 . ةكم نم اوجرخي نا لبق اوفوطي نا مهيلعو نيبطاحلا

۔- ٨٧ ۔



 دحلا ىلا عجري نا هيلعف مارحا ريغب ةكم لخد نمو : (ةلأسم)

 مد هيلعو هناكم نم مرحيلف ردقي مل ناف هقيرهي مد هيلعو كلذ ىلع ردق نا

 . ةاش وا ةرقب وا ةندب

 مرحو هيلا عجري نا هيلعف تاقيملا زواجو مرحي مل نمو : (ةلأسم)

 . هيلع عيش الو هنم

 مرحلا يف وا مرحلا لبق ركذ ثيح مرحا جحلا توف فاخ نمو

 . مد هيلعو

 نم ةفرع فلخ نم ءاج نم : ةرسيم يا نبا لاقو : (ةلأسم)

 دقف فقوملا كردا اذاو ءاج ثيح نم مرحي هناف فقوملا توف فاخو لحلا

 . كردا

 دارا لحا املف جحلا ديري ةرمعب امرحم ةكم لخد نمو : (ةلأسم)

 جرخ ناف هجح يضقي ىتح لعفي الا انيلا بحاف ث ةي يبنلا ربقل ةرايزلا

 ناف هريغ نع اجاح ءاج نا كلذكو . هيلع ساب الف تيقاوملا نود ام ىلا

 نود ناك ناو مات هجحو . ةجحلا بحاصب هلعف يف ءاسا دقف لعف

 ناو هجحب يتأيو ناك ثيح نم جحيلف جحلا تقو ناك اذاف تيقاوملا

 مرحم ريغ اضيا تقولا ىدعتي الو امرحم الا ةكم لخدي الف تيقاوملا ىدعت

 هنا رباج نع انغلب امناو . هل كلذف ةرمع اهلعج ناف . انيلع بحا جحي

 هنم مرحي نا تقولا ىدعت نمل دب ال نكلو ةرمعو ةجح ةنسلا يف امنا : لاق

 يضقي ىتحف هجحب مرحا نوكي وا لحيو ىعسيو فوطيف ةكم لخديو
 الا لخدي ال نا انيلا بحاف تيقاوملا نود طئاوحلل اجراخ ناك ناف هجح

۔- ٨٨ ۔



 . اسأب هيلع ىرا الف مارحا ريغب لخد ناف لحيو امرحم

 عجري نا لا بحا ناك ةكم نم جرخ الجر نا ولو : (ةلأسم)

 . هيلع يش الف لعفي مل ناف مرحيف ةكم ىلا

 مل ناف امد قيرهيو هنم مرحاف عجر تاقيملا زواج نمو : (ةلأسم)

 . اضيا امد قيرهيف عجري ردقي

 فلخ ناك نمو مدلا هنع طقس تاقيملا نم مرحأف عجر اما : ليقو

 لخدي نا هل دب الف جحلا رهشاريغ يف ةكم ىلا هزواجي نا داراف تاقيملا

 . مرحلا نود نم عجري نا ديري امنا ناك ناو . مد هيلعف لعفي مل ناف امرحم

 كلذ ريغ وا بنج وا ضئاح نم تاقيملا زواج نمو : (ةلأسم)

 تقولا كلذل مد هيلعف هجح يضقي عجري مل ناف هنم مرحي عجري نا هيلعف

 اذاف تيقاوملا نود نكسي نمم ناك ناو { هيلع ءعيشالف مرحاف عجر ناف

 ثيدحلا يف نال ءاش ثيح نم مرحا ةرمع وا جحل ةكم ىلا جرخي نا دارا
 همارحاف اهنود ناك نمو اهيلع قا نملو اهلهال تيقاوملا نا ىا يذلا نا

 نا ردقي ل نمو . مد هيلعف هجح ىضقو كلذ ىا عجريلف ءاش ثيح

 . مد هيلعو نسحا وهف مرحيف مرحلا نم جرخ دقو تاقيملا ىلا عجري

 تيقاوملا فلخ نم مرحم ريغ مرحملا لخد ناو : (ةلأسم)ر

 فاخ ناو هيلع ءيش الو اهنم مرحيف اهزواج ىتلا تيقاوملا ىلا عجريلف
 . مد هيلعو مرحيف مرحلا ىدعتي ىتح جرخيف توفلا

 ديري امناو ةكم لخدي نا ديري ال تيقاوملا فلخ نم جرخ نمو
 . مارحا ريغب وأ مارحاب لخدي ملعا هللاف مرحلا ىدا

۔ ٨٩ ۔





 رشع سماخلا بابلا

 جحلا كسانم ءوضولاو لاستغالا

 نع ةبانجلل هلسغ هيزجي له رحنلا ةليل عمج يف ةبانجلا هتباصا نمو
 . هللا ءاش نا معن لاق ، ؟ ال ما ةضافالا

 دوعي لاق ؟ ةبانجلا نم لستغا امدعب نم مان داع ناف : تلق

 . كلذ فج اذا لستغي

 . بجاوب سيلو بحتسي عمج يف لسغلاو : (ةلأسم)

 سيلو ةراهط ىلع الا ىعسي الا لجرلل بحتسيو : (ةلأسم)
 جاحلا لمعت ايك لمعت ضئاحلا» : لاق ةي يبنلا نال هيلع كلذ بجاوب

 . ةرهطتمي سيل ضئاحلاو «تيبلاب فاوطلا الا

 لكو زئاج ةراهط ريغ ىلع ةورملاو افصلا نيب يعسلاو : (ةلأسم)

 دعب نيتعكرلاو تيبلاب فاوطلا الا ةراهط ريغ ىلع هنايتا زئاجف جحلا لمع
 . اهلعف بحتسي هنا الا جحلا لامعا نم امه اتسيلو فاوطلا

 ريغ ىلع وا بنج وهو ةورملاو افصلا نيب ىعس ناو : (ةلأسم)

 ةكمب ناك ناو 97 ةورملاو افصلا نيب ىعست ضئاحلا ةأرملا نال هازجا ءوضو

۔ -_ ٩١



 . ةداعالاب هانرما

 الا بحتسملاو زئاج ةراهط ريغ ىلع ةفرعب فوقولاو : (ةلأسم)

 . ارداق كلذ ىلع ناك اذا ةراهط ىلع الا ةفرعب مرحملا فقي

 رعشملا دنع وا ةفرعب فقو نم نا ملعاف رفعج نبا عماج نمو

 ىلا ىضم اذاو تاقيملا ين مرحي نا ديري ثيح وا رامجلا يمر وا مارحلا

 ناو اهيتاي مث لستغي نا تاقوالا هذه دنع هل بحتسي هناف لحيل تيبلا

 . هيلع سأب الف عضاوملا هذه قاو لستغي ملو اضوت

 دنع يا ةفرعب فقو نم نا اضيا دايز يبا ظفح يفو باتكلا نمو

 ءوضو ريغ ىلع وهو ةورملاو افصلا نيب ىعس وا رامجلا ىمرو مارحلا رعشملا

 . ءوضولاب رمؤي هنا الا هيلع يش الو هنع كلذ ىزجا دقف ادمع

 . اضيا ةديبع يا نع دجوي كلذكو

 تيبلا ىلا يضمي وا تاقيملا يف مرحي نا دارا نمو : (ةلأسم)

 يذلا ناف رامجلا يمر وا مارحلا رعشملا دنع وا تافرعب فقي وا لحيل

 لستغي ملو اضوت ناو تاقوالا هذه دنع لستغي نا هل بحتسيو هب رم ؤي

 . . كلذب رمؤي الو هيلع ساب الف

 ىلع مزلي مارحالا نال هازجا بنج وهو مرحا نمو : (ةلأسم)

 . لاح لك

 . لالهالا هيلع بجو تاقيملا لبق لها نا بنجلاو (لأسم)

 ءاسفنلل مارحالا دنع لاستغالا ركذ

 مرحتو لستغت نا ءايسا رما ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق

۔ ٩٢ _۔



 نب كلامو يعخنلا ميهارباو سوواط مارحالا دنع لاستغالا بحتساو

 نبا كلذكو يارلا باحصاو روث وباو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنا

 نا ىلع ملعلا لها ماوع عمجا دقو . انايحا لستغيو انايحا اضوتي رمع

 الا بجاو ريغ مارحالل لاستغالا نا اوعمجاو لاستغا ريغب زئاج مارحالا

 لسغلا يسن اذا : لاق يرصبلا نسحلا ناف يرصبلا نسحلا نع يور ام

 . ركذ اذا لستغي همارحا دنع

 لاقو ءوضولا هنم يفكي : ةرم لاقف ءاطع نع هيف فلتخا دقو

 . كلذ ريغ : ةرم

 85 بجاوب سيلو مارحالا دنع لاستغالا بحتسي : ركب وبا لاق

 رازإ يف مكدحا لك مرحيلو» : لاق ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق
 نب دمحاو يعفاشلاو سنا نب كلامو يروثلا نايفس ناكف «نيلعنو ءادرو

 : نولوقي مهعبت نمو يأرلا باحصاو روث وباو هيوهار نب قحساو لبنح

 . ءادرو ارازا مارحالا ديري يذلا سبلي

 نورماي مهنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 ناك ناو مهلوق يف امزال كلذ ملعا الو ةرمعلاو جحلاب مارحالل لاستغالاب

 مارحالل لسغلا بجوي ىدنع ىنعم الف مهرما نم مهيلع اعمتجم
 اهكسن متتو اهلك كسانملا ناكسني ءاسفنلاو ضئاحلا نا ةمالا عامتجال

 كسن مارحالاو ةالصلا ةلزنم هنال تيبلاب فاوطلا يف الا كسانملا عيمج يف
 كلذ جرخي امناو هل لسغلا بجوي يدنع ىنعم الو كسانملا رئاس نم

 لوق يف كلذ ملعا الف لسخلاب ءاسفنلا رما ةي يبنلا ناك ناو { اطايتحا

۔ ٩٣ ۔



 ىنعم نم تباثلا ناك ناو ريهطتلا هجو ىلع كلذ نسحف : انباحصا

 لوقل . ضئاحلل اههابشال ءاملا اهرهطي الو ريهطتلا اهعفني ال هنا لوقلا

 ناك اذاف ، فلقالاو ضئاحلا ركذو «ءاملا مهرهطي ال ةثالث» : ةنينب يبنلا

 . هل ىنعم ال اهلاستغاف ءاملا اهرهطي ال

 نورمأي مهنا انباحصا لوق يف جرخي يذلاف بايثلا ين مارحالا اماو

 هجو نم الا يدنع كلذل ىنعم الو نيلعنلا سبلي نا لاجرلا نم مرحمل

 رهظ ىلع لهأ هنا ةي يبنلا نع ىوري ايك . قيرطلا يف ةبهالل ذخالا
 مارحالا دقعني ال ناو هلزنم يف الالح نوكي نا هيلع فخا كلذو هتلحار

 ىنعم ةوسكلا كلذ بجوي الو نالعنلا يدنع كلذك هريس رضح اذا الا

 ىلع ةضيرفلا نا الا ةالصلا ةلزنمب تسيل هنأل مزاللا هجو ىلع مارحالا

 ةبهالا دحا نم بايثلا سبلو اهريغو ةالصلا يف هتروع رتسي نا لجرلا

 ناك دحا هرظني ال ثيح ءىش بايثلا نم هيلع سيل ايراع مرحم مرحا ولو

 . هتروع رتس هيلعو هلو هيلع ادقعنم همارحا يدنع

۔ ٩٤ ۔



 رشع سداسلا بابلا

 مارحالا يف

 نم يبلي عجري هناف 7 هتاقيم ىدع ىتح بلي ملو مرحأ نمو
 . هتاقيم

 جحلا الا مارحإ ريغب ةكم لخد تاقيملا نود ناك نمو : (ةلأسم)

 نم مرحي نولوقي ءاهقفلا لوق رثكاو امرحم الا هلزنم زواجتي الف ةرمعلاو
 يذلا سرحلا دجسم لاقيو نجلا دجسم هل لاقي يذلا دجسملا

 . حطبالاب
 يذلل لاقي ايكهيفو هيلع ناسنالا لخدي ام مارحالاو : (ةلأسم)

 هسفن ىلع دقع نم مرحملاف عبرأ عيبرلا يف لخد اذاو ءاتشلا يف لخد

 . ملعا هللاو اهريغو جحلا رهشا يف مارحالا

 باوث هل سيل روربملا جحلا» : لاق هنا ةي يبنلا نع : (ةلأسم)

 جعلاف ، «جثلاو جعلا» : لاق ؟ هرب ام هللا لوسر اي اولاقف { «ةنجلا نود

 وهو اهءامد جثي نا اهريغو لبالا رحن جثلاو ةيبلتلاب توصلا عفر ينعي

 . ناليسلا

۔ ٩٥ ۔



 () هه اجاجث ءام تارصعملا نم انلزنأو > : ىلاعت هللا لوق هنمو

 اذا لهتساو يبصلا لهأ لاقي هنمو . توصلا عفر وه جحلاب لالهالاو

 . حاصو ايح هما نطب نم جرخ

 هيف لخدي مل جحلاب لي مل نمو ةنس مارحالل ةيبلتلاو : (ةلأسم)

 حاتتفا مارحالا ةريبكت نا ايك جحلل مارحالا حاتتفا ةيبلتلا نأل مرحي ملو

 مل بلي مل نمو مرحا دقف جحلل ىبل نم كلذك ةالصلا يف لخد ةالصلل

 . ايهنرقي وا ةرمعلاب وا جحلاب يبلي ىتح مرحي
 ىنعمو همزل اذا ناكملاب نالف بلأ نم ةذوخام ةيبلتلاو : (ةلأسم)

 هانث امناو كيار نع جراخ ريغ كرما دنعو كتعاط ىلع ميقم انأ (كيبل)

 (انبر كينانح) : اولاق ايك ةعاط دعب ةعاطو ةعاط دعب ةماقا دعب ةماقا هنأل

 انورقم ادعس يأ (كيدعس) : اولاق اكو ةمحر دعب ةمحر انل به يأ

 . دعسب

 جحلا يف ةلي يبنلا ةيبلت تناك : لاق سابع نبا نع : (ةلأسم)

 ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل كل كيرش ال كيبل مهللا كيبل)

 ةرمعلل مارحالا يف ةلي يبنلا نع ةيبلتلا تناكو ،(كيبل كل كيرش

 ةرمعب كيبل هتيبلت يف همالك رخا يف : لاق ةرمعلا دارا ناف اضيا نراقلاو

 ةجحب نالف نع كيبل : لاق هريغ نع جح ناو & كيلع اهغالبو اهمامت

 امو { اهيلع عمتجملا ةيبلتلا هذهو كلذ نرق وا : لاق ءاش اميا ةرمع وا

 مارحالا هسفن مزلا دقف هضعب وا اذه لاق نمف { ةلت يبنلا نع ءاج

 أبنلا ةروس نم ١٤ ةيالا )١(

 ۔ ٩٦ ۔



 لاق ناو ةرمعلا وا جحلا ديري هنا همارحال اهمدقي ةين هل هتلاقم لبق نكيلو

 3 نسحف ينم اهلبقتو يل اهرسيف ةرمعلا وا جحلا ديرا ينا مهللا هناسلب

 . هزيجت ةيبلتلاف الاو

 دنع لاق ناف ىنم ىلا ههجو نوكي نا مرحا اذا مرحملل بحتسيو

 يكسن ىلع ينعاو ينم هلبقتو يل هرسيف جحلا ديرا ىنا مهللا همارحا

 & فرش لك ىلعو ةالصلا رثا ىلعو توصلا عفرب بحتست ةيبلتلاو
 اذاو همون نم ظقيتسا اذاو ىلص اذا ةيبلتلا نم رثكيو ةلحارلا مايق دنعو

 اسانا لبقتسا اذاو & جحلا راعش ةيبلتلا ناف ايداو طبه وا ةمكأ الع

 . مرحم هنا اوملعيو هل ىعدي جاحلا نأل جاح هنا اوملعيل

 ىلع وهف جحلاب ىبل نمو هريغ نع جحلا ركذب لغتشي نا هل بحتسيو
 دعب فاط مث دجسملا نم جحلاب ىبل نمو ىنمي هسأر قلحي نا ىلا ، همارحا

 . هيلع ءيشالو أطخا دقف ةيبلتلا

 3 لاح لك ىلع همزلي مارحالا نال هازجا بنج وهو مرحا نمو
 ةلفان وا تناك نا ةضيرف رثا وا ةراهط ىلع نوكي نا ةنسلاو 0 انيلا بحأو

 نا هيزبيو مرحا اذا هيزبي لاح ىلعف ، كلذ نكي مل ناف ةلفان تقو ناك نا

 . اهيف ىلصي ناك اذا ةسندلا هبايثب مرحي

 دبي مل اذاو لالهالا هيلع بجو تاقيملا لبق لها نا بنجلاو

 . لهي مث هغلب اذا مميتلاف تاقيملا غلب دقو ءاملا بنجلا

 ةندب دهيلف هكسن ىضق ىتح لستغي نا يسنو بنجا اذا مرحملاو

۔ ٩٧ ۔



 . لباق نم جحيو

 ةرمعب مرحي نا دارأ وأ ةرمعب مرحأف ةجحب مرحي نا دارأ نمو

 ىلع ردقي مل ناو مرحاف دحلا ىلا عجر ردق ناف هتأرما عماجو ةجحب مرحاف

 . هركذ ىذلا هناكم نم مرحيو مد هيلعف عوجرل

 الا تاقيملا نم مرحي الا رماي ناك هنا كلام يبا نعو : (ةلأسم)

 نمو لاقو هب رماو ةي هللا لوسر باحصا كلذ لعف : لاقو 0 ةرمعب

 يف ةجحب امرحم لخد ناو هل مزال يدهلاف جحلا رهشا يف ةرمعب امرحم لخد

 ةرمج يمري نأ ىلا همارحا ىلع نوكيو هيلع يده الف اهريغ وا جحلا رهشا
 . ملعا هللاو رحنلا موي نم ةبقعلا

 تاف وأ اتاف اذا ةفرعب فوقولاو مارحالا نا اوعمجاو : (ةلأسم)

 . هحالصا نكمي لو عيمجلا لطب ايهنم دحاو

 وا ردسب لستغا ناف لستغيلف مارحالا دارا نمو : (ةلأسم)

 نمو هدحو ءاملا هازجأ هريغ الو يطمخ هعم نكي مل ناو زئاجف يطمخ

 ساب الف ارهاط ناكو لعفي مل ناف لستغي نا بحتسملاو لسغ ريغب مرحا

 . لضفا لسفلاو

 ىلا جاتجا مث ةرمعلاو جحلاب ديعب دلب يف مرحا نمو : (ةلأسم)
 نم الا نومرحي الو . انباحصا هلعفي ال اذهف هسار قلحو ةناعلا قلح

 قلحي الو مارحالا همزل ديعب دلب نم مرحاو كلذب لجر يلتبا ناف تيقاوملا

 فوطي ىتح همارحا يف وهو مد هيلعف كلذ لعف ناو هرعش نم ائيش
 . ىعسيو

۔ ٩٨ ۔



 نم ةفرع فلخ نم ءاج نم : ةرسيم يبا نبا لاقو : (ةلأسم)
 ناو ءاج ثيح نم مرحي هناف فقوملا (ةخسن) جحلا توف فاخو لحلا

 . كردادقف فقوملا كردا
 . مرحا دقف جاحلا ىبل اذا : سابع نبا لاق : (ةلأسم)

 مرحاو اهب لصو ايثيحف ءاحطبلا نم مرحي نا دارا ناو : (ةلأسم)ر

 . زئاجف

 مرحاو ّبلي ملو ةرمعلاب مرحا نم : ضعب لاقو : (ةلأسم)

 . كلذ نع لسو جحلل مدو ةرمعلل مد هيلعف بلي ملو جحلاب

 . جحلا رهشا يف الا جحلاب لهي الا ةنسلا نم : ليقو : (ةلأسم)

 هتيحل نمو هبراش صق ءاش نا مارحالا دارا نمو : (ةلأسمر

 . هيلع عيش الف كلذ كرت ناف مرحي نا لبق هرافظا ملقو

 هيلع عيش الف ارهاط ناكو لسغ ريغب مرحا نمو : (ةلأسم)

 . لضفا وهو بحتسي لسفلاو

 همارحا دنع مرحي فيك لجر ىلع (ابسني لعج نمو : ةلأسم)

 . هسفن نع مرحي نا هيلعو هسفنل كلذب همارحا يزتجي الف هملعي

 نيب عزانت الو همارحا لطبي مرحم وهو ايلسم لتق نمو : (ةلأسمر

 . كلذ يف ةمالا

 : لاق بيط هبو مارحالا يف لخد نمو دمحم يا نع : (ةلأسم)

 . مد هيلعو مات همارحا
 لاق هنا ريبج نب ديعس نع يور دمحم يبا نع : (ةلآأسم)

 [ د

 . ةخسن نم رثك ١ يف اذكه ) ( ١

 ۔ ٩٩



 يف ةيم هللا لوسر باحصا فالتخال تبجع : سابع نب هللادبعل

 سانلا ملعأل ينا : سابع نب هللادبع لاقف ؟ بجوا نيا نم لالاهالا

 اوفلتخا كلانه نمف ةدحاو ةجح ةي هللا لوسر نم تناك اهنا كلذب

 بجوا نيتعكر ةفيلحلا يذب هدجسم ىلص املف اجاح ةني هللا لوسر جرخ
 ماوقا هنم كلذ عمسف هيتعكر نم غرف نيح نم جحلاب لهأف هسلجم يف
 كلذ كرداف لهأ هتلحار هب تلبقتسا املف هتلحار بكر مث هنع هوظفحف

 امنا : اولاقف لهي هوعمسف الاسرا نوتاي اوناك سانلا نا كلذو 5 ماوقا هنم

 كرداف لها ءاديبلا فرش الع الف ىضم مث هتقان هب تلبقتسا نيح لها

 دقل هللا مياو ءاديبلا فرش الع نيح لها امنا : اولاقف ماوقا كلذ هنم

 3 هتقان هب تلبقتسا نيح لهاو . هيتعكر نم غرف نيح هالصم يف بجروا

 دعب لالهالا نا : كلذب سابع نبا لاقف ءاديبلا فرش الع نيح لهاو

 . نيتعكرلا نم غارفلا

 ديري ال وهو ةرابحت يف ةدج ىلا جرخ نمو 5 ريشب نعو : (ةلأسم)
 وهو هدلب نم جرخ ناو هيزجي هناف جحلا ةين ثدحا اهيلا لصو املف جحلا

 . كلذب زتجي مل كلذ ىلع جحف ةدج نم جحلا ةين ثدحي هنا يوني

 لدبي نا ساب الف همارحا يبوث يف ةبانجلا هتباصا نمو : (ةلأسم)

 كلذ لجأ نم ةيبلتلا كرتي الف ةالصلا تقو يف هيلع ناك ناو امهريغ

 . اضيأ بنج وهو ّبليلو

 ساب الف هلسغ نع اطبأ ناو لسغ مرحملا بنجا ناو : (ةلأسم)

 . هيلع
ه



 لبق هتقلطم دري وا جوزتي نا هل زوبي له مرحملا يفو : (ةلأسم)ر
 وهو جوزت ةيَي هللا لوسر نا رثالا يف هاندجو يذلاف همارحا نم لحي نا

 . ملع ا هلل او جو ري الو جو زتي ال مرحم ا نا دجويو . مرحخ

 -ح

- ١٠١ -





 رشع عب اسل ١ ب ايل |

 مل وا ةرمع اهلوح مث ةجحب مرحا نميفو مارحالل ةينلا يف
 مرحأ وا هفالخب مرحاف جحلاب مرحي نا دارا وا مرحا مب ردي

 كلذ هبشا امو . هيلع هباحصا هب مرحا امب

 هلف اعيمج ةرمعو ةجحب ىبلو لهجف ةرمعب يبلي نا يوني ناك نمو

 . كلذ يف هتين

 ىلا عجر مث ةرمعب جحلا رهشا ريغ يف لخد نمو : (ةلأسم)
 ملو مرحا ناف ةعتملا يده هيلعف ةرمعب امرحم جحلا رهشا يف عجر مث ةنيدملا

 مسي لو مرحا ناو ةعتملا يده هيلعف ةجحب مرحم وهف ةجح الو ةرمعب مسي

 . ةرمع ىون نوكي نا الا ةجحب مرحم وهف ةجح الو ةرمعب
 امهدحا دارا وا ةجحب مرحاف مرحي نا دارا نمو : (ةلأسم)

 . كلذ نم هب أطخا ام هرضي الو هتين ىلع وهف امهنرقف
 . ةيمستلا نع يزجت ةيبلتلا عم ةينلا : دودوم وبا لاقو

 ؟ ةرمعب وا ةجحب مرحا امب ردي ملو مرحأ امرحم نأ ولو : (ةلأسم)

 مث جحلاب ةيورتلا موي ىتح لحي الو ىعسيو فوطيو لخدي نا بجيف

۔ ١٠٣ ۔



 وهف ايهيأب مرحي نا ةين هل تمدقت دق همارحا لبق نوكي نا الا هجح يضقي

 . مهلثم وهف اومرحا املثم مرحاف باحصا هل ناك ناو هتين ىلع

 ىون ناك ناف هدلقو تيبلا مؤي وهو ايده قاس نمو : (ةلأسم)
 مل ناو هيلع تبجو دقف ةرمع ىون ناو مارحالا هيلع بجو دقف ةجح
 ايع كسميلو ءاش مهيأ هسفن ىلع بجوي رايخلاب وهف امهدحا يف ةين هل نكي

 : اهللح نا كلذك سيلو يدهلا رحني ىتح مرحملا هنع كسمي

 هباحصا مرحا ام ىلع مارحالا يف هتين ناك نمو : (ةلأسم)

 . ؟ ةين هل نكت ملو مهمارحا يف اوفلتخاف

 ناو ، جحلاب لهم وهف جحلا رهشأ يف كلذ ناك نإ : لاق نم لاقف

 وهف نوملسملا ىري ايك هتين ناك ناو ، رمتعم وهف جحلا رهشأ ريغ يف ناك

 ءيش الف ةجحب ىبلو يسنف ةرمعب يبلي نا دارأ نمو : (ةلأسم)

 ناف اهيلع جرخ يتلا هتين ىلع وهف ةرمعب لوقي نا يسنف ىبل نمو 3 هيلع
 . مهلثم وهف اورمتعاف هباحصا عنب ام عنصي نا ديري وهو جرخ ناك

 يمسي الو ةرمع الو جح ةين هل نكت ملو ىبل نمو : (ةلأسم)

 وهف نوملسملا مرحي فيك ملعي مل ناك نا : بوبحم لاق كلذ لهجو ائيش

 كلذ ناكو ةجح الو ةرمع مسي ملو ىبلو كلذ ىون نكي مل ناو ةرمعب مرحم

 رهش وا بجر رهش يف كلذ ناك ناو جحلاب مرحم وهف جحلا رهشأ يف

 . ةرمعب مرحم وهف ناضمر

 همارحا دنع لوقيف تيقاوملا يتاي لجرلا نا ىرت الأ : (ةلأسم)

۔ _ ١٠٤



 نا يباحصا هيلع مرحا ام ىلع وا سانلا هيلع مرحا ام ىلع تمرحا دق

 . همزل دق جحلا ضرف بوجوو . هل حصي مارحالا

 الو ةرمع اهبلقي هنا جحلا رهشا ريغ يف جحلاب مرحملاو : (ةلأسم)
 . هسفن ىلع هدقع يذلا مارحالا كلذ همزلي

 ال : لاق هنا سابع نبا نع انل يور : ركب وبا لاق : (ةلأسم)
 يف جحلاب مرحي نا جحلا ةنس نم لاق مث & جحلا رهشأ يف الا جحلاب مرحي

 دحأل سيل : روث وباو يعفاشلا لاقف كلذ يف فلتخا دقو . جحلا رهشا

 . ةرمع تناك لعف ناف جحلا رهشأ لبق جحلاب مرحي نا

 . ةرمعب لحي : يعازوألا لاق

 . هوركم اذه : لبنح نب دمحا لاقو

 . ةرمع اهلعج نا اليلق () تبتك : هيوهار نب قاحسا لاقو

 . ةرمع اهلعجا : اولاق مهنا دهاجمو سوواطو اطع نع انيور دقو

 لبق جحلاب مارحالا نوزيجي ينوكلاو سنا نب كلامو يروثلا نايفس ناكو

 . ههركي كلام ناكو . جحلا رهشا

 . هجح يضقي ىتح لحي ال يعخنلا ميهاربا نع انيورو
 دقعني ال جحلا نا اطاوتي انباحصا لوق يف هنا يعم : ديعس وبا لاق

 رهشا جحلا > : هللا لوقل جحلا رهشا يف الا مرحملا ىلع مارحالا هب

 ناف نهيف الا جحلا نوكي الف ("}ه هه جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم

 لوصالا يف اذكه )١(

 . ةرقبلا ةروس نم ١٩٧ ةيآلا ءزج )٢(



 لطبي ال هنا اطاوتي مهلوق نا يعمف جحلا رهشا لبق جحلاب مرحم مرحا

 مارحالا لعج هنأل اهمامت هيلعو ةرمعب مارحالا هيلع دقعني هناو مارحالا

 مارحالاو هنع لحي ال ةينلاب مارحالا هدصق نألو هعضوم ريغ يف جحلاب

 تباث وه ام مارحالا نم تبثيف اهريغو جحلا رهشا يف تباث ةرمعلاب

 . ليحتسم وه ام ليحتسيو
 هنع لحي هنا الو جحلا همزلي هنا كلذ يف افالتخا مهنيب ملعا الو

 . ةرمعلا مامتب الا مارحالا

 نيتجحب لها نميف اوفلتخا دقو : ركب وبا لاق ؛ هنمو : (ةلأسم)
 الا همزلي ال : روث وباو هيوهار نب قحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلا لاقف

 . عيش ىرخالا يف هيلع سيلو ةدحاو ةجح

 اضفار نوكي نيترمعب وا نيتجحب لها اذا : نامعنلا لاقو

 . ةكم ىلا اهجوتم ريسي نيحامهادحأل

 نا لبق ايهب لها نيح امهادحأل اضفار هارأف انا اما : بوقعي لاقو

 . ةكم ىلا ريسي

 لعجو ةجح ىضق نيتجحب لها نم : يروثلا نايفس لاقو

 نم جحيو امد هنم لحا امل قيرهيو لحيو ىعسيو ايهب فوطي ةرمع ىرخالا

 . لباق

 . لوقا هقفاو نمو يعفاشلا لوقب : ركب وبا لاق

 لها مث ةفرعب فقو نمو فارشالا ب اتك ريغ نم : (ةلأسم)
 نيتجحب لها نمو . ىرخالا ضفريو اهيف وه يتلا هتجح ضقيلف ةجحب

۔ ١٠٦ ۔



 همارحاو هلالها نيتجحب لهم لمهأ اذا امهادحا الو هل الصحي مل ايمل مرحاو

 ةجح ناسنالا ىلع بجاولا نأل امهادحا ىلا ةينلاب دصقلا هكرتل دساف

 هلالهاب لهملا ىون اذاو ارذن نوكي نأ الا اهريغ بجي الو . ةدحاو

 يف قاتي الو عوطت ةيناثلا نال همارحا لطب امهادحا ةينلا درفي ملو نيتجح

 الا اضرف ريصي ال عوطتلاو اعوطتو اضرف نوكي دحاو لعف دحاو لاح

 . ليلدب

 . ةدحاو ةين يهب ىون نيترمعلا نأل اضيا زبجي مل نيترمعب لهأ نمو

 ةدحاو هل تبثملاو ناترمع هل حصي ال نيترمعب لهملا نا اوعمجا دقو

 ةجحو مالسالا ةجح هيلع بجو نمو هفالخب ربخلا ىضقي ام تبني

 هل حصت مل ادحاو امارحا مرحا وا ادحاو الالها ايل لهأف رذن نم ىرخا

 دودرم دسافلاو . دساف كلذ هدصق نا عيمجلا عامجال مالسالا ةجح

 . «ذر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : ةي يبنلا لوقل

> 

۔ ١٠٧ ۔





 رشع نماثلا بابلا
 ةرمع اهلوح مث ةجحب مرحأ نميف

 ةرمع هتجح لوحو ةكم مدقو جحلاب مرحا نمع ديعس ابا تلأس

 ام هل لحيو ىعسيو فوطي نا دعب رصقي نا هل له كلذ زيجي نم لوق ىلع

 جحلا رهشا يف جحلاب مرحا اذا هنا يعمف : لاق ؟ ةرمعلا نم لحملل لحي

 يف جحلاب مرحا ناو ةرمع هلوحي نا هل سيلو . همامت ىلا جحلا هيلع تبث

 الا جحلا دقعني ال هنأل ةرمع تناكو جحلاب مارحالا لطب جحلا رهشا ريغ

 لاق نم لوق يردا الو همامت دعب الا دقعني نا دعب لطبي الو جحلا رهشأ يف

 الف جحلا نهيف ضرف نمف ل : لجو زع هللا لوق ةفلاخمل وه ام كلذب

 . 0)هه جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر

 ةجح لعجي نا زاجا نمزاجأ امنا انعم : لاقف ةلأسملا يف هتعجارو

 . انموق نم ةرمع
 جحلا رهشا يف ةرمعلاب لها نمل نا نوملسملا عمجا : (ةلأسم)

 رهشا يف ةرمعلاب لها اذاف فاوطلا حتتفي مل ام اهيلع جحلا لاخدا هل زاج

 )١( ةي آلا ءزج ٩٧ ١ ةرقبل ا ةروس نم .

 ۔- - ١٠٩



 يف لخد اذاف تيبلا فاوط يف لخدي مل ام اهيلع جحلا لاخدا هل زاج جحلا

 زجي مل كلذ زاوج ىلع مهعامجا الولو اهيلع جحلا لاخدا هل زب مل فاوطلا

 لها اذاو عامجالا عم رظنلل ظحال نا ريغ جحلا نود اهل لعج مارحالا نال

 الو كلذب رما ام ىلاعت هللا نال اهيلع ةرمعلا لاخدا هلزجي مل ادرفم جحلاب

 ريغف جحلل نرقي امو جحلل لصح دق مارحالاو هيلع عمجا الو هلوسر

 . ليلدب الا هريغ ىلا لقني نا زئاج

۔ ١١٠ -



 رشع عس انل ب ايل

 هباحصا مرحا ام ىلع مارحالا يفو مارحالا ليوحت ين
 نيتجحب مارحالاو

 ىلا اهلقني نا ةجحب لخد نم رما هنا ةي يبنلا نع يور دقو

 . هيف كلذب مهرما يذلا تقولا يف فلتخاو ةرمع

 . مهرثكا لوقلا اذه ىلعو جحلا رهشا ريغ يف ناك : مهضعب لاق

 ربخلا درو اذاو امولعم اتقو ربخل دروي مل : مهنم نورخا لاقو

 يعدملاو همومع ىلع ه ؤارجا بجاولاف روصحم تقو ريغ يف لمع بوجوب

 . ليلدلا ةماقا هيلعف هصيصختب

 هلف جحلا رهشا يف جحلاب الهم ةكم لخد نم : ليقو : (ةلأسم)

 نأ انغلب كلذكو هنيح نم جحلاب مرحي عجري مث لحيو ةرمع اهلعجي نا
 ةرمع اهولعجي نا جحلاب نيلهم اولخد دقو هباحصا رمأ ٍةقيَي هللا لوسر

 . ةرمع اهلعجي نا هلف جحلا رهشا ريغ يف لخد نا كلذكو

 5 ملسم نعف جحلا رهشا ريغ يف جحلاب لها نمو : (ةلأسم)
 . ةرمع يه : لاق

۔ ١١١ ۔-



 . جحلا رهشا يف الا جحلاب لهي ال نا ةنسلا نم ليقو

 . ةجحب امرحم جحلا مايأ ةكم لخد نمو : (ةلأسم)

 بحاص بهذو ةرمع ىلا اهلوحي نا زئاج : انباحصا ضعب لاق

 نا هلف «ةرمع اهولوح» : هباحصال لاق هنا ةينب يبنلا ربخ ىلا لوقلا اذه

 . هيعسو هفاوط دعب لحيو ةرمعلا ىلا هتين لوحي

 عوطتيو ىعسيو فوطي نا هلو همارحا ىلع فقي : نورخا لاقو

 ءاوسو تافرعب فقي ىتح همارحا ىلع ىقبيو لحي الو ءاش نا فاوطلاب

 لخد نا كلذكو . ادرفم وا انراق اهريغ وا جحلا رهشأ يف ةكم هلوخد ناك

 ةرمعلا ىلا عجرف جحلا رهشأ يف هلوخد ناك ناف دحاو هيف باوجلاف انراق

 . هيلع مد الف جحلا رهشأ ريغ يف ناك ناو مد هيلعف عتمتو

 هباحصا هنع لهي هيلع ىمغملا ركذ
 لهيف هيلع ىمغي تيبلا مؤي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 ال : بوقعيو روث وبا لاق كسانملا هب اودهشيو هب اوجحيو هباحصا هنع

 . يعفاشلا بهذم هبشي اذهو مالسالا ةجح نع هنع يزجي

 . لوقأ لوألا لوقلابو هيزجي : نامعنلا لاقو

 لوق يناعمب هبشأ وه لوالا لوقلا نا يعم : ديعس وبا لاق

 لقعلا بهاذ هيلع ىمغملا نا رخآلا لوقلا ىنعم ىل نيبي الو انباحصا

 . لمعلا هيلع دقعني ال لقعلا بهاذو

 نمو هيلع جح ال نونجملاو فارشالا باتك ريغ نم : (ةلأسم)

 . ملعا هللاو تادابعلا نم ءيش هل مزال ريغف هل لقع ال

۔ ١١١ ۔



 هنع لهي : ليق دقف تيبلا ديري وهو هيلع يمغأ نمو : (ةلأسم)

 . هباحصا

 . كلذ وه لعفي ىتح هيزبجي ال : ليقو

 وأ رصح وأ ودعلا هب عقو مث ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 ىتح ةكم نم هب نوجرخي الو مات هجحف جحلا مايا بهذ ىتح هيلع يمغأ

 . تيبلا روزي

 فقو دقو جحلا مايأ بهذت ىتح هيلع ىمغي نميف رخآ عضوم يفو
 . ةفرعب

 . ةفرعب فقي مل نميف يدنع كلذو جحلا هيلع : لاق

 جحلاب هباحصا هنمب لهاف هيلع يمغاف تيبلا مأ نمو : (ةلأسم)

 . مالسالا ةجح نع هللا هافاع نا هيزبجي كلذف اهلك كسانملا هب اوفقو مث

 . هيزجحت اهنا : اضيا عيبرلا لاقو

 تعلط ىتح ىنم يف هيلع يمغاف مونلا هب بهذ نمو : (ةلأسم)
 . بولغم هنال هيلع سأب الف سمشلا

 . مد هيلع : موق لاقو

 اماو 5 هيلع ةداعا الف ناركس وهو ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 نونجملا قافأ اذاو © ايل جح الف لاحلا كلذ ىلع افقو ناف هوتعملاو نونجملا

 . جحلا هلف فقوف

- ١١٣





 نورشعلا بابلا
 ةيبلتلا يف

 رظنو مارحلا دجسملا لخد اذا ةيبلتلا نع ةرمعلاب مرحملا كسميو

 . كلذ هرضي مل تيبلا لصو ىتح ىبل ولو تيبلا ىلا

 الف ةبقعلاو دوسألا رجحلا لبقتسي نا دعب ىبل نمو : (ةلأسم)

 . ملعأ هللاو لعفي الو اساب هيلع ىرا

 ركذ ذاو هيلع عيش الف ةيبلتلا ضعبب الا مرحي مل نمو : (ةلأسم)

 هتاقيم ىدع ىتح بلي ملو مرحا نمو ، لضفا وهو ةمات ةيبلتب هناكم دعيلف

 . هتاقيم نم يبلي عجريلف
 . مرحأ دقف جاحلا ىبل اذا : سابع نبا لاق (ةلأسم)

 . مد هيلعف بلي ملو ةرمعلاب مرحا نم : ضعب لاقو : (ةلأسم)

 نع لسو مد هيلعف بلي ملو جحلاب مرحا نا كلذكو : (ةلأسم)

 . كلذ

 . كتباجاو كتعاط ىلع ميقم انا يأ كيبل ننعمو : (ةلأسم)

۔ ١١٥ ۔





 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةيبلتلاو مارحالا يف

 ريغب وا هنم لهجب ملكت مث ىلصف تاقيملا نم مرحي نا دارا نممعو

 نم مرحا مث تاقيملا يف دعب وهو ىشم وا ملكت نا دعب مرحا مث لهج

 ىلص نا دعب برش وا لكا نا كلذكو ؟ كلذ هيزبي له تلق . تاقيملا

 ناك اذا همارحا هل متي ؛ معن : لاق ؟ كلذ هيزجلا مرحا مث مرحي نا لبق

 بكر نا دعب مرحا مث هتلحار بكرو ىلص نا كلذكو . تاقيملا يف

 . تاقيملا يف ناك اذا همارحا هل متي هتلحار

 امدعب ىرتشا وا عاب نمع هتلأسو يراوحلا يبا نعو : (ةلأسم)

 . مد هيلعو مرحيو عجري : لاق ؟ ىنم ىلا ديري وهو ةيورتلا موي مرحا

 يبلي ةي يبنلا موق عمس : لاق ريبج نب ديعس نع : (ةلأسم)

 هتلحار بكر نيح يبلي نورخا هعمسو كلذب اوذخاف هتالص ربد يف

 نبا نعو . كلذب اوذخاف ءاديبلا ءاج نيح نورخآ هعمسو كلذب اوذخاف
 بكار وهو مرحي مهضعب ناك لاق { ديز نب رباج نع نايح نع جيرج

 . لكاي وهو مرحي مهضعب ناكو

۔ ١١٧ ۔



 ةرم الو اهدعب ءيشب بلي مل مث ةرمعب مرحا نم : (ةلأسسم)

 يي يبنلا لوق فلاخ اضيا اذه : لاق ؟ عيش همزلي له ةدحاو

 ةرمعلا ي هللا مسا ركذو ةيبلتلا نورثكي انغلب اميف اوناك مهناف . هباحصاو

 رحن ناو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج اوتاي ىتح جحلا يفو . تيبلا اوري ىتح

 ةيبلتلا نا انغلبو ملسي نا توجر هلل ةيبلتلا نم عيض امب ةرقب وا اريعب ةندب

 . نمحرلا ليلخ ميهاربا ءادنل هللا باوج نم

 ىبلو مرحا اذا هيلع ساب الو ءاسا دقو ليق دقو : لاق هريغ يفو

 . هيلع ةرافك الو ةرم لوا يف

 . مد هيلع : لاق نم لاقو

 اهلك ةضيرفلا تاولص ؛ ةالصلا رابدا يف ةيبلتلا كرت نا : لاقو

 . مد هيلعف

 مرحا مث لحأ ىتح بلي مل مث ةرمعلاب مرحأ يذلاو : (ةلأسم)

 مدو ةرمعلل مد هيلعف ؟ همزلي ام هجح نم لحأ ىتح بلي مل مث جحلاب

 . ملعا هللاو ةيواعم وبأ لاق جحلل

 ديري لجرلا يف لاق هنا ميهاربا نع مكحلا نع لاقو : (ةلأسم)

 . مرحي مل ام عجري نا هل نإ : جحلا

 نا ديرت تجرخ ةكم لها ريغ نم ةأرما نع لئسو : (ةلأسم)

 ىلع ضمتلف تضاحف تويبلا تفلخ نا : ءاطع لاق ؟ تضاحف رمتعت

 ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب تفاط تلستغا اذاف مرحت مث جرخت ىتح اههجو
 . مرحت نا اهيلع سيلف تويبلا فلخت نا لبق ةكمب تضاح ناو ترصقو

۔ _ ١١٨



 نا الا مرحت نا اهيلع سيلف مرحت مل ام : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . يه ديرت

 جحلا : ىلاعت هللا لاق ركب وبا . ةيبلتلا باوبأ يف : (ةلأسمر

 يف لادج الو قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشا

 . () جحلا

 ةمركعو اطع لاق هبو ؟ ةيبلتلا ضرفلا لوقي : رمع نبا لاق

 . سوواطو

 . لالهالا ضرفلا : سابع نبا لاقو

 . ريبزلا نبا لاق هبو ، مارحالا ضرفلا دوعسم نبا لاقو

 . ىبلو لها نم الا مارحا ال : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 جحلا يف ةيبلتلاو مارحالاو مارحالا ضرفلا : يروغلا نايفس لاق

 . ةالصلا يف ريبكتلا لثم

 كلذب يوني حبس وا لله وا ربك نا : يارلا باحصا لاقو

 دقعي نا مارحالا ءرملا هب دقع ام نسحا ركب وبا لاقف ؛ مرحم وهف مارحالا

 لعف اذاف هناسلب ىبليو انارق اماو ةرمع اماو اجح اما ؛ هنم ديري ام هبلقب

 . امرحم ناك كلذ

 ال هنا : انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 مهلوق نم ملعا الو ةينلا دقع عم ةيبلتب الا ةرمعب الو جحب مارحالا دقعني

 مارحالا ناو . ليلهت الو حيبست الو ريبكت نم ةيبلت ريغب مارحالا عقي هنا

 )١( ةيآلا ١٩٧ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ -_ ١١٩



 الو { ريبكتلا وه ةالصلا يف مارحالا نا ايك لالهالا وهو . ةيبلتلا وه

 دامتعالاو اهيلع ةردقلاو ةيبلتلا ةفرعم دوجو دنع ريبكتلا ريغب تبثي

 ركذ نم ءيشب مارحالا دقع ىلا دصقف كلذ لهاج لهج ولو اهتفلاخمل

 ينبجعاو ؛ كلذ هعسي نا توجر رمتعاو كلذ جحو امارحا هلعجو هللا

 :الصلا يف مارحالا يف كلذ ليق ايك كلذب لوقي نم لوق عضوملا اذه ي
 . كلذ يف رظنيو ملعا هللاو مدعلا دنع

 لوقي ناك ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاقو : (ةلأسم)

 كل كلملاو ةمعنلاو كل دمحلا نا كيبل كل كيرش ال كيبل مهللا كيبل»

 . «كل كيرش ال

 لمعلاو ىبغرلا اذ كيدعسو كيبل : هلوق نم رمع نبا دازو

 . كيلا

 . «قلخلا هلا كيبل» ةلي يبنلا نع ةريره يبا ثيدح ينفو

 سنأ نب كلام ناكف . ةي لوسرلا ةيبلت ىلع ةدايزلا ين اوفلتخاو
 . اقرو ادبعت اقح اجح كيبل : ةيبلتلا يف لوقي

 دعب لوقي ناك هنا هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع انيورو

 ابوغرمو ابوهرم كيبل كيبل نسحلا لضفلاو ىمعنلا اذ كيبل : ةيبلتلا
 . كيلا

 يروغلا نايقس . ةلي هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا يف صخرو
 . يارلا باحصاو لبنح نب دمحاو

 نا الا يي هللا لوسر ةيبلت ىلع ديزأ نا بحا ال : يعفاشلا لاق

۔ ١٢٠



 . ةرخآلا شيع شيعلا نا كيبل لوقيف هبجعي ائيش ىري
 اذ كيبل : لوقي الجر عمس هنا ريبج نبا نع انل يور دقو

 . ةي هللا لوسر دهع ىلع اذه لوقن انك ال : لاق ، جراعملا

 ناف لا بحا . ةي هللا لوسر ةيبلت ىلع راصتقالا : ركب وبا لاق

 كلذ هرك امل } ةي هللا لوسر باحصا نع يور املثم هتيبلت يف دياز داز

 . كلذ ةحابا ىلع ةلالد رباج ثيدح يف نال

 ائيش يي يبنلا دزي ملف نولهي يذلا اذهب سانلا لهاو رباج لاق

 . هتيبلت ةي هللا لوسر مزلو

 ام رادم نا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نا وهو ةي هللا لوسر ةيبلت نا يكح ام وحن وه ةيبلتلا نم هب نورمؤي
 نم ملعا الو «كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل مهللا كيبل» : لوقي

 هللا لوسر ةيبلت نع يكح اذكه هنأل (كل ةمعنلاو دمحلا نا) : مهلوق

 ةبطاخملا مالك فرص هيف هنال ينبجعي الو مهلوق نم اذه ملعأ الو . ةي

 نم هاكحو هاور ام لكو ، يدنع مالكلا ةحص نع جراخب سيل ناك ناو

 . هتافص نم ىلاعتو كرابت هللا ىلا فاضي امم حصي امم اذه ىلع ةدايزلا

 . ىوري امم هنم رثكا وا هنم لقا وا ههبشا امو هوحن دجوي دقف

 ىنعم ىلع الا يدنع كلذ عنم ىلع ليلد الو لضف ةدايزلا نا يعمو
 . تباثلا اذه ريغل مزاللا وا ةنسلا فالخب ةدارالا

 ليربج يناتأ» : لاق ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق هنمو

. ١٢١



 وا ةيبلتلاب مهتاوصا اوعفري نا يعم نم وا يباحصا رما نا ينرمأف

 . «لالاهالاب

 نب كلام ناكف . عضاوملا ضعب يف تاوصالا عفر يف فلتخا دقو

 عمسيو ةعامجلا دجاسم يف لالهالاب هتوص مرحملا عفري ال : لوقي سنا

 اهيف عفري هناف ىنم دجسمو 3 مارحلا دجسملا يف الا { هيلي نمو هسفن

 . هتوص

 دجسمب كلذ عم ديزو © ميدقلا يف هلوق لثمم لوقي يعفاشلا ناكو

 . دجاسملا عيمج يف هتوص عفري رصمب لاق مث ةفرع

 رمع نبا ناكو . ثيدحلا قفاوي هنال حصا اذهو : ركب وبا لاق

 . ةيبلتلاب هتوص عفري

 . جحلا ةنيز يه : سابع نبا لاقو
 احورلا نوغلبي ال ةي هللا لوسر باحصا ناك : مزاح نبا لاق

 اهتوص عفرت ال ةأرملا : رمع نبا لاقو . ةيبلتلا نم مهقولح حتبت ىتح
 يعفاشلاو يعازوالاو سنا نب كلامو حابر يبا نب ءاطع لاق هبو ةيبلتلاب

 . يأرلا باحصاو

 اهتوص عفرت ال ةأرملا نا مهدنع ةنسلا : راسي نب ناميلس لاقو

 . ةيبلتلاب رهجت تناك اهنا ةنوميم نع انيور دقو لالهالاب

 يبا نباو نمحرلادبع نب ةعيبر ناكو فاوطلا يف ةيبلتلا يف اوفلتخاو

 . اساب هب نوري ال لبنح نب دمحاو يعفاشلاو داوز

 . تيبلا لوح يبلي ال ناك هنا هللادبع نب ملاس نع انيور دقو

۔ ١٢٢ -



 نب ءاطع الا تيبلا لوح يبلي هب ىدتقي ادحا انيأر ام ةبتع لاقو

 بئانلا

 باحصاو روث وباو يعفاشلا ناكف ؛ لالحلا ةيبلت يف اوفلتخاو

 يرصبلا نسحلاو يعخنلا ميهاربا لاق هبو 0 اساب هب نوري ال يارلا

 ناكو 3 دوعسم نب هللادبع نع كلذ يورو ؛ بئاسلا نب! ءاطعو

 . كلذ هركي سنا نب كلام

 . كلذب سأب ال : ركب وبا لاقو

 هنم غرف نا ىلا جحلاب أدب ام نيح نم بلي مل نميف اوفلتخاو
 . ءاسا دقو هيلع سأب ال هنا يعفاشلا نع يكحف

 . ىبل دقف ةرم ىبل اذا : يارلا باحصا لاق

 . امد قيرهي نا هيلع : كلام بحاص مساقلا نبا لاقو

 الصا كلذ يف ملعا الف ةيبلتلاب تاوصالا عفر اما : ديعس وبا لاق

 ارما ةي يبنلا نع ىوري كلذ نا بسحاو كلذب رمؤي هنا انباحصا مم

 جعلا جحلا لضفا : لاق هنا رمع نبا نع ىوري هنا بسحاو العفو
 لوق يف ملعا الو (ةيبلتلاب تاوصالا مفر) جعلا : ليقف ث جثلاو

 الا عضوم نود عضوم يف ةيبلتلاب تاوصالا عفر نوهركي مهنا انباحصا

 ةالص تميقا دقو . هريغ وا دجسم يف ةعامج عضوم يف ناك نا هنا

 ظفح نع مهلغشيف ةيبلتلاب هتوص عفري الا ينبجعا كلذ نيح ةعامجلا

 . كلذ عنم يل عقي اذه ريغ ال ةضيرفلا مهتالص

 اهنورماي مهنا انباحصا لوق يف يدنع عقي هناف ةأرملا ةيبلت اماو

۔ ١٢٣ -



 لثم يف لاجرلا ريغ يهو كلذ لثم ةيبلتلاو . نطوم لك يف اهتوص ضفخب

 اماو لا بحا اهتوصل اهضفخو ساب اهيلع يل نبي مل كلذ تلعف ناف اذه

 . انباحصا لوق يف ملعا الف فاوطلا يف ةيبلتلا

 يفو . تيبلا ىري ذنم ةيبلتلا عطقب عتمتملا نورمأي مهنا يعمو

 ل ام هنا مهنع دجوي ام صخرا هنا يدنعو ةكم لخدي ذنم : مهفوق ضعب

 اذا نكلو َبلم وهو تيبلاب فوطي ال نا نراقلا نورمأيو فاوطلاب أدبي

 ىتح ةيبلتلا ىنعمو . مرحملا جرخي فاوطلا نا مهعم هنأك يبليف فاط

 . اهددجي

 الا فئاط تيبلا اذهب فاط ام : لاق هنا سابع نبا نع ىوريو

 . امرحم ناك ولو اهددبي ىتح ةيبلتلا هنع مدهنا يدنع ىنعملا ؛ لحأ

 نسحلا ءاعدلا نم هنال عنم كلذ يف يل نيبي الف لالحلا ةيبلت اماو
 اماو ةينلاب الا مارحالا همزلي امم ةيبلتلا سيلو ةيبلتلاب الا امرحم نوكي الو

 بلي ملف جحلاب انعم مرحا ام نيح نمو جحلاب ادب ام نيح نم لي مل نم
 دق هنا انباحصا لوق وهو & مهلوق ضعب يف هنا يعمف هجح ىضق ىتح
 . هنع يزبجتةدحاولا ةيبلتلاو مارحالاو هيلع ءيش الو ءاسا

 الا هترمع وا هلك هجح يف ةيبلتلا كرت اذا مد هيلع : لاق نم لاقو

 . لوألا مارحالا

 همارحا يف بلي ملف ةيبلتلا كرت اذا هنا مهلوق ضعب يف هنا يعمو

 . مد هيلعف اهلك سمخلا تاولصلا تقو ىضم ىتح
 ضئارفلا نم ةالص تقو هيلع ىضم اذا : مهلوق يف ينم كشلاو

۔ ١٢٤ ۔



 ضعب يف نا بسحاو ةيهاركلا ىنعم كلذ يفف بلي مل ةيناث ةالص ىلا

 . يدنع كلذ دقعني الو امد هيلع نا مهلوق

 الو كلذ هعنم ىلع ليلد الف هترمع وا هلك هجح يف ىبل اذا اماو

 أدب نيح نم يبلي نمم ةياكحلا لصا يف اذكه هنال ائيش همازلا الو هتءاسا

 . غرف نا ىلا

 ةرمعب لهي نا دارا نميف لاق رثؤملا يبا نع وجرأ : (ةلأسم)

 : لاقف ةجحب لهي نا دارا وا كيلع اهغالبو اهمامت ةجحب كيبل : لاقف

 هلو ىون ام ىلع وهف أطخ اذه : لاقف كيلع اهغالبو اهمامت ةرمعب كيبل

 . هل زئاج كلذو داراو ىون اذا ظفللا ديعيو هتين

 ردي مل مث تيقاوملا دحا نم لها نميف رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)
 هبرك ناو هب لهأ ام ىلع وهو ءاش امب لهيلف تاقيملا ىلا عجريلف لها امب

 جرخي نا هنكما ناو مد هيلعو جحيلف تاقيملا ىلا عجري نا هنكمي ملو جحلا

 لهيلف مرحلا نم جرخي نا هنكمي مل ناو . لعفيلف جحلاب لهي مث مرحلا نم
 . مد هيلعو هعضوم نم جحلاب

 هيلعف تاقيملا ىلا عجري ملو مرحلا نم اجراخ مرحا هنا ولو : اولاق

 . مرحلا نع اجراخ مرحا ولو مد

 همارحا ناك اذا اطايتحا ةعتملا هيلع : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . جحلا رهشا يف كلذ

 ركذ ناو هيلع عيش الف ةيبلتلا ضعبب الا مرحي مل نمو : (ةلأسم)

 . لضفأ وهو ةمات ةيبلتب هناكم دعيلف

۔ ١٢٥ ۔



 ابا اي ؛ نسحلا لئس : لاق ىسوم نب ()ورمع نعو : (ةلأسم)
 ؛ (كيبل مهللا كيبل) لوقي : لاق ؟ جحلا لجرلا ضرفي فيك ديعس

 كيلا يه ةجحب كيبل

 ةفورعملا ةيبلتلا ىلع داز يتي يبنلا نا ةريره وبا ىورو : (ةلأسم)

 . كيبل ، قلخلا هلإ كيبل : لاقف

 . كيلا ابوغرمو كنم ابوهرم كيبل : لوقي لاق هنا رمع نبا نعو
 . كيبل ،© باوثلا ددع كيبل : لوقي ناك هنا دوعسم نبا نعو

 . كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل لوقي ناك هنا رمع نعو

 . ملعا هللاو ةفينح يبا نع ةلدالا قئاقح باتك يف تدجو اذكه

 يبلي 5 ةي هللا لوسر عمس هنا كلام نب سنا ىور : (ةلأسم)

 . اجحو ةرمع كيبل ةرمعو ةجحب كيبل : لوقي اعيمج جحلاو ةرمعلاب

:> 

 )١( ىسوم نب رمع) ةخسن ( .

 ۔ ١٢٦ ۔

 



 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 لضاف جحلاب مرحا دق ناك ةحلط ابا نا انل ركذ : ركب وبأ لاق

 موي ىنم لخدو ، تافرع يف تقولا هتاف ىتح نهبلطب لغتشاف هل لحاور
 هسبح ىذلا ام هربخاف ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع هاتاف رحنلا

 تيبلاب فوطي نا ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع هرماف هلأسو

 . لحا دق مث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 نينمؤملا ريما قاف رحنلا موي ىنم دوسالا نيذابهلا ىتا كلذكو

 ددع انطلغ انا نينم ؤملا ريما اي : لاقف هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع

 ىعسيو تيبلاب فوطي نا هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع هرماف مايالا

 قلحيلف ةورملاو افصلا نيب ىعس اذا لوقيو لح دق مث ةورملاو افصلا نيب

 . لباق نم جحيلو رمتعملا عنصي املثم عنصيو رصقي وا

 ۔ ١٢١٧ ۔





 هحح هيلع دسف وأ جحلا هتاف نميف

 نم اهمتي نا هانرمأ الا ةرمع الو جح ةأرما الو لجر ىلع دسفي الو

 . هانركذ ام مدلا نم هيلع ام مث سانلا عنصي ام عنصيو سانلا عم هماع
 وا لباق ماع نم امه ؤطخ هيلعف دسف |ےھم يأ اهيتلكل ةرمعو ةجح هيلعو

 . كلذ دعب

 يقب ام متي هناف هيضقي نا لبق جحلا هيلع دسف نمو : (ةلأسم)
 ف وه الو مرحم ريغ اذه نال داطصيو ءاسنلا أطي نا هلو سانلا عم هيلع

 . اهنيعب ةنس يف هجحل ةداعإ الو جح

 . لب اق نم جحل ا هيلعف ةلفان وهو هجح لسف نمو :( ةلأسم (

 ىتح هلغش ءيش هل ضرعف ةرمعلاو جحلاب مرحا نمو : (ةلأسم)
 ةورملاو افصلابو تيبلاب فوطيو هترمع ضقيلف جحلا هتاف دقو ةكم مدق

 فاوطلا يف دحاولا عوبسالا هيفكيو يده هتجحو كلت هترمعل سيلو

 مدق هنال لباق ماع يف جحلا هيلعو ادحاو اعوبسا ةورملاو افصلاو تيبلاب

۔ -_ ١٢٩



 همارحال فوطي ىتح لحيل نكي مل هنكلو مهجح اوضق دق سانلاو ةكم

 . هترمعو هجحل نيفاوط
 جحلل لدبلا هيلعف هجح هيلع دسف مث ةلفان جح نمو : (ةلأسم)

 نم جحلا هيلعو هتلفان ءاضق هيلع ناك هجح هيلع دسف ول كلذكو قافتاب

 . لباق
 ةرمع وا جح يف لخد نم نا ملعلا لها نيب عزانت ال : (ةلأسم)

 . كلذ مامتا هيلع نا اعوطتم

 جورخلا هل نكي مل جحلا نم لمع يف لخد نمو : (ةلأسم)
 (١هم هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو » : ىلاعت هللا لاق ةمالا عامجاب

 جحلا هتاف نم لعفي ام ركذ

 . جحلا هتاف نم ىلع اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 نباو تباث نب ديزو ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع لاقف

 هبو ، يدهاو لباق نم جحلا هيلعو رصقيو قلحيو ىعسيو فوطي : رمع

 . روث وبأو قاحساو دمحاو يعفاشلاو يروثلا لاق

 . لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب لحي : يارلا باحصا لاقو

 . لباق نم جحلا هيلع سيلو ةرمعب لحي : سابع نبا لاقو
 لحي : لاق ةرمو عيش هيلع سيلو امد قيرهي : ةرم ءاطع لاقو

 نم جح ةضيرفلا جح نكي مل ناو عيش هيلع سيلف جح ناك ناو ةرمعب
 . لباق

 )١( ةيآلا زج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم .

- ١٣٠ 



 تفاطو تجح ةأرما ىف لاق هنا يرصبلا نسحلا نع انل يور دقو

 ايده يدهت : لاق ةرصبلا تمدق ىتح تافرع الو ىنم تات ملو . تعسو

 . تجحو تدمتعا لباق ماع ناك اذاف

 . نسح سابع نبا لوق : ركب وبا لاقو
 . لباق ىلا امارح ماقف جحلا هتاف نميف اوفلتخاو

 سانلا عم جحي نا الا هيزبجي الا : يأرلا باحصاو يعفاشلا لاقف

 . همارحاب لباق نم
 باحصاو يعفاشلا لاق ايك لاق هنا كلام نع بهو نبا ىكحو

 . لباق نم سانلا عم جحي نا الا هيزبي ال : يارلا

 لعف همارحا ىلع ميقي نا بحا نا : لاق هنا هنع عفان نبا ىكحو

 . يدهلاو لباق جح هيلعو ةرمعب لحا بحا ناف الباق جحي ىتح ماقا ناو

 . حيحص يعفاشلا لوق : ركب وبا لاقو

 . جحلا هتوفي نراقلا يف اوفلتخاو

 يدهيو لباق نم نرقي نا هيلع : روث وباو يعفاشلاو كلام لاقف

 لمعي همارحا نم جرخيو جحلا تاوفب يدهو نارقلاب يده نييده

 . ةرمع

 . لباق نم هب لهأ ام لثم هيلع : قاحساو دمحا لاق

 رصقي الو قلحي الو ةرمعل ىعسيو فوطي : يروثلا نايفس لاقو

 جحلا هيلعو ةرمع نوكتو ةورملاو افصلا نيب ةجحب فوطي ىتح لحي الو

 ملو يأرلا باحصا لاق هبو ث هريغ هيلع سيلو امد قيرهيو لباق نم

۔ - ١٣١



 . يدهملا اوركذي

 رصقي مل اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 اهنم كردا ام كسانملا ةيقب كسني هنا ةفرعب فوقولا هتافو جحلاب مرحملا

 هيلعو جحلا هيلعو همارحاو هجح لاح نم جرخيو ىعسيو فوطيو لحيو

 هيلع نوكي ال نا ينبحعي دقف ةلفان جحلا كلذ ناك ناو مد هجح تاوفل

 هنع ةضيرف ناك ول كلذكو رذع كلذ نال دسفملاك نوكي الو كلذ ءاضق

 . جحلا عيطتسي نا الا هيلع نكي مل ةعاطتسالا مكح

 ناك اذا ةرمعل لحي هنا لاق نم لوق نم هاكح ام يدنع دعبي الو

 يندجا الو هتاوف دعب جحلا كردي نا عيطتسي ال هنال جحلا توبث ىنعم هتاف

 ىنعم هنع طحي الو هعفني الو هعفن هيلع عقي ال المع قافتالا ىنعمب همزلا

 . يش يف وهرصقي ملو ضرف

 كلذ هبشا هب ةرمعلا نع لجي ام هبش نع لحاو ىعسو فاط ناف

 ىنعمف لجي ملو امارح ماق اذا اماو ىنعملا اذهب كلذ يف نسحي ام ىنعم يدنع

 جحي نا نود هل لحم الو رذعريغب كلذ كرت اذا هيلع دقعنم يدنع جحلا

 نا لبق ةرمع ىنعمب جرخيو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو فوطي وا لباق نم

 . جحلا رهشا لخدي

 الو مارحالا هيلع دقعني نا ينبجعا مرحم وهو جحلا رهشا لخد ناف

 . . جحلا مامت نود لحم هل نوكي
 نا جحلا رهشا لوخد دعب جحلاب مارحالا ددجي مل ام هنا ينبجعيو

 همارحا ىلع ماقا ءاش ناو ةرمعب لحا ءاش نا رييختلا ىنعم ىلع نوكي

۔ ١٣٢ -



 مارحالا ددج اذاو يدنع ةضيرفلا ةجح نع كلذ هيزجيو هجح ىضقو

 ىضقي نا الا ربيخت كلذ ين يدنع هل نكي مل جحلا رهشا لوخد دعب

 . جحلا

 كسني نا هيلعف جحلا هتاف اذا نراقلا نا انباحصا لوق ىنعم ىلعو

 مد هيلعو ةعتملا هترمع نع حبذيو ريصقتلاو قالحلا نم كردا ام كسانملاب

 . لباق نم جحلا هيلع نا هلوق ىنعم هبشيو ، هتجح تاوفل
 نيب يعسلاو فاوطلل مهلوق ىنعم يف هنع لحنت يدنع ةرمعلا اماو

 . نيفاوط هيلع نا مهلوق ىنعم يف جرخي دقو ةرايزلل ةورملاو افصلا

 . ةرايزلل افاوطو ةرمعلل افاوط

 نوكي نا يدنع هبشي الو دحاو فاوط مهضعب دنع هيزبجي دقو

 جرخ دق هنالو تفت مل ةرمعلا نال هيلع ىتلا ةرمعلا ءاضق يف نارقلا هيلع

 . جحلا ىنعم يف ةرايزلا دعب لحتو اهنم
 موي هتافو ةجحب مرحأ نمو رفعج نبا عماج نمو : (ةلأسم)ر

 بيصي الو هدلب ىلا عجريو لحيو ىنمب سانلا عنصي ايك عنصي هناف ةفرع
 . ةنيدملاو ةكم لها يأر يف مد هيلعو لباق نم جحي ىتح ديصلا الو ءاسنلا

 . هيلع مد ال : ةفوكلا لها لاقو

 ةنس ىلا ماقاف جحلا كردي ملف ةرمعب مرحا نمو : (ةلأسم)

 جح نكي مل ناو هيلع ءيش الو هتأرما عماجي نا هلف همارحا نم لحاف

 . ةرمعلاو جحلا هيلعف

 برغت ىتح مامالا عم تافرعب فوقولا كردي مل نمو : (ةلأسم)ر

۔ ١٣٣ ۔



 تناك ناف ةرمع اهلعجيو سانلا عنصي ايك ، عنصيلو هل جح الف سمشلا

 . ةرمع تناك اعوطت تناك ناو اهناكم ةجح هيلعف ةبجاو

 جحلا هتافو اعوطت وا ةضيرف جحلا ضرف نم : حون وبا لاقو

 . لباق نم جحلا هيلعو ةرمع اهلعجيلف
 هيلعو ةرمعب دهيلف جحلا هتاف مث جحب لها نمو : (ةلأسم)

 هللا يضر باطخلا نب رمع نعو ةلي يبنلا نع كلذ ينغلب لباق نم جحلا
 . هنع

 تيبلاب فوطي هناف رحنلا موي اجاح مدق نمو : (ةلأسم)

 . لباق نم جحيو ةورملاو افصلابو

 . هنع بيطلا ركذ ىنم لها لثم وه : عيبرلا لاقو

 تبيط : تلاق اهنا نينمؤملا ما ةشئاع نع تبث : ركب وبأ لاق

 تيبلاب فوطي نا لبق هلحلو مرحي نا لبق همارحال ةي هللا لوسر
 هبو سابع نباو ريبزلا نباو صاقو يبا نب دعس مهنم كلذ موق بحتساو
 باحصاو روث وباو هيوهار نب قاحسأو لبنح نب دمحاو يعفاشلا لاق

 . كلام لاق هبو مارحالا لبق بيطلا هركي ءاطع ناكو يأرلا

 لوق يف جرخي هنا يعم : لوقا لوالا لوقلاب : ركب وبأ لاق

 هلسغ لبق هيف بيط ال نهدب نهدي نا مرحملا نورماي مهنا انباحصا

 الو هرثأ ىقبي بيط هيف نهدب نهدي ال ناو تيز وا لح لثم همارحال

 يف ابيط سمو هلعف ناف . مارحالا دعب هيلع هرثأ ىقبي كلذك ابيط سي

 يف جرخي هنا يعمف ةمئاق هنيعب بيطلا رثا هيلعو مرحا مث هريغ وا نهد

۔ ١٣٤ ۔



 دمعلا ىلع بيطلا سم اذا ةمالا رثكا لوق يف ءازجلا هيلع نا مهلوق ىنعم

 يعمف هتحئار تيقبو هرثأ بهذي ىتح بيطلا لسغ ناو ءازجلا هيلع ناك

 يف ءازجلا هيلع نوكي ال نا ينبجعيو مهلوق نم فالتخالا ىنعم هقحلي هنا

 الو همارحا دعب الا هسمي الو هيف لئاز وه امناو هنع هتلازا ىلع ردقي ال بيط

 اذه يف يكحملا ينبجعي الو هجارخا كردي ال عيش همارحا دعب هيلع تبثي

 . كلامو ءاطع نع ةيهاركلا يف هاكح ام الا بابلا

 مث ةفيلحلا يذب رهظلا ىلص ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق
 ةالص ربد يف مرحي ورمع نبا ناكو لهأ ءاديبلا ىلع الع املف هتلحارب قا

 كلامو سوواطو حابر يبا نب ءاطع بحتساو سابع نبا لاق هبو ةبوتكم

 مارحالا روث وباو هيوبهار نب قاحساو يعفاشلاو لبنح نب دمحاو يرونلاو

 . ةالصلا دعب

 نكي ملو مرحا ناو لا بحا ةالصلا ربد يف مارحالا : ركب وبا لاق

 . هازجا ىلص

 نم يكح ام وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ناو ترضح نا ةبوتكم ةالص رثأ ىلع مارحالا مهعم بحتسيو هلك اذه

 ال تقو يف ناك وا هنكمي مل ناو هنكما نا ةليضف نيتعكر رثا ىلعف رضحت مل

 . ناك فيك مرحا هيف ةالص

 وا رذع نم ةبوتكم ريغ الو ةبوتكم ةالص ربد ريغ يف مرحم مرحا ولو
 الو هل مزال هنال هل مات همارحاو هب رما يذلا لضفلا كرت دق ناك رذع ريغ

 دقعنيو نامرحي ءاسفنلاو ضئاحلا نا مهعامتجال افالتخا كلذ يف ملعا

۔ ١٣٥ ۔



 . اهيلع ةالص الو لسغال اهنالو مارحالا ايلو امهيلع

 لامعالا» : لاق ةني هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 ةلمج يف لخاد لامعالا نم لمع جحلاو «ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب
 . «تاينلاب لامعالا» : هلوق

 لهي نا دارا نم نا ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفح نم لك ممجاو

 نم هل مزاللا نا ةجحب ىبلف ةرمعب مرحي نا دارا وا ةرمعب لهاف جحب

 . هب قطن ام ال هبلق هيلع دقع ام كلذ

 ةجح اهب يوني ةجحب جحلا رهشا يف لها نم نا ىلع اوعمجاو .

 يوني جح نميف اوفلتخاو مالسالا ةجح نم هيزبجت هتجح نا مالسالا

 هيزبت : لوقي يعفاشلا ناكف مالسالا ةجح هيلعو اعوطت هتجحب جحلا

 . مالسالا ةجح نع

 سنا نب كلام بهذمو هيزجي ال : يروثلا نايفس لاقو

 . نايفس بهذمك هيوهار نب قاحساو

 لوقن هبو : ركب وبا لاق
 هلك يكح ام وحن انباحصا لوق ين جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نع يزجت ةينلاو ةيبلتلا ناو ةينلاب الا موقي ال هنا مارحالا ين ةينلا رما نم
 دارا نمو اجح ناك ةرمعلاب أطخاف جحلاب مارحالا دارا هنا ولو ةيمستلا

 جحف ةضيرفلا جح هيلع ناك يذلا اماو ةرمع تناك جحلاب ًأطخاف ةرمعلا

 يزجي ال هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا بسحاف ةلفان اهب دارا ةجح

 مهلوق رهاظ يف ملعا الو لفنلاب موقت ال مهعم ضئارفلا نال ةضيرفلا نع

۔ ١٣٦ -



 ضرفلا توبثل كلذ هنع يزجي نا ينبجعي هنا الا اذه ريغ يدنع جرخي

 دقو ائيش هنم عدي لو هب بطاحم يذلا هلك ضرفلا يناعمب قا دق هناو هيلع

 ام ىلا همزلي ايع ةينلا هتلاحاو جحلا لمكاو جحلل ةينلاو لمعلا هل لصح

 حبصا ول هنا ايك هلماكب هعضوم يف جحلا عقو دقو هرما نم ريصقت همزلي ال

 ناك ناو موصلا اهل تبثف ةليحتسم هتين تناك ةلفان ناضمر رهش يف ايئاص

 هيلع جحلا توبثب اذه هبشي اذهف هريغ هيزجي الف موصلا موي يف ادودحم اذه

 . ةعاطتساللاب

 نم عونمم مرحملا نا ىلع ملعلا لها عمجا : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 رافظألا ميلقتو رعشلا ذخاو سابللا ضعبو بيطلاو ديصلا لتقو عامجلا

 الا مارحالا لاح يف كلذ نم ءيش نايتاب دسفي ال جحلا نا ىلع اوعمجاو

 جح يف ادماع عماج نم نا ىلع اوعمجا دق ملعلا لها ماوع ناف عامجلا يف

 ءاطع نع هيف فلتخي سيل يدهاو لباق نم جحلا هيلع نا ةفرعب هفوقو لبق
 . هللا ءاش نا هناكم يف كلذ ركاذ يناو

 ام وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 ريغ ناك ناف ءاطع لوق نم دارا ام يردا الو هلك كلذ بسح هلك يكح

 . ملعا هللاف اذه

۔ ١٣٧١ -





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 يلحلاو بايثلا نم ةمرحملا سبلت ام

 تءاش ام سبلت : لاق ؟ بايثلا نم اهمارحا يف ةمرحملا سبلت ام هتلأسو

 ييف مرحتو بيطلا هيف يذلا بوثلاو غوبصملا بوثلاو ريرحلا الا بايثلا نم

 بهذ ريثك الو ليلق عيش يلحلا نم اهيف نوكي ال يلحلا جرخيو كلذ ىوس
 . ةضف الو

 الا لجرلاك مارحالا ين يهو اههجو يف ةأرملا مارحاو : (ةلأسم)

 الو ةنيزلا الو يلحلا الو بيطلا الو ريرحلا سبلت الو فخلا سبلت اهنا
 كلذ نم ائيش تكرت ناف هتجرخا الا هتدقع دق طيخ اهقنع يف نوكي
 يف اهمارحاو هيلع اطيخ ةدقاع وا اهرعش ةدقاع نوكت نا هركيو تدتنا

 اذا لاجرلا نيبو اهنيب هلعجت ءيشلابو ةحورملاب اههجو رتست دقو اههجو

 نم اهبوث يخرت نا ةأرمللو { رتسلا كلذ اههجو سي نا ريغ نم مهتأر

 نع يور دقو 3 اههجو بيصي ال ىتح اهديب هعفرتو اههجو ماما اهسار

 بوثلا انادحا لدستف تامرحم نحنو بكارلا انب رمي ناك : تلاق ةشئاع

 . اههجو بوثلا سمي نا ريغ نم اههجو ىلع

- ١٣٩ _-



 الو مسيربالا الو زقلا الو ريرحلا سبلت ال ةمرحملاو : (ةلأسم)

 اغوبصم ابوث الو عقربلا الو باقنلا الو قازحلا الو ةضفلا الو بهذلا

 . هفرع بهذو لسغ ام الا ناروشلاب غوبصم الو نارفعز الو سروب

 كلذل ناكمالا عم اهسأر فشك ةأرملل زوجي الو : (ةلأسم)

 . ةمالا عامجاب

 مهنم فالتخا هيفو ةأرملل سابل متاخلاو ةروسالاو : (ةلأسم)

 . اهيلع ءيش ال : لاق نم مهنمو مد اهيلعو هعزنت لاق نم

 رثكا لاق ةمرحملل يلحلا سبل يف سانلا فلتخاو : (ةلأسم)ر

 سبل يف لاجرلا ىلعو اهيلع : بوبحم لاق ىتح امهل كلذ زوجي ال انباحصا

 . مد متاخلا

 . يلحلا نم ائيش الو ابهذ ةأرملا سبلت الو : (ةلأسم)

 . ايلح ةمرحملا سبلت الو : (ةلأسم)

 . اهيلح عزنت نا ةمرحملل بحتسيو ؛ هريغ نمو
 اماو اسأب ةمرحملل يلحلا سبلب ري مل هنا رجاهملا يبا نع يورو

 . امد اهيلع اوأرف هريغو لئاو

 : فارشالا باتك نمو

 نع يهغلاب بطاخملا ناو مارحالا يف فافخلا سبل يف ءاسنلل نذالا ركذ

 ءاسنلا نود لاجرلا كلذ سبل

 يف ءاسنلل صخر هنا ةي يبنلا نع ثيدحلا ءاج : ركب وبا لاق

 . مارحالا يف نيفخلا سبل

۔ ١٤٠ ۔



 نبا نع انظفح نممو ملعلا لها نم هنع ظفحن نم لك : لاقو

 نب كلامو يعخنلا ميهارباو ديزي نب دوسالاو ديبع يبا تنب ةيفصو رمع

 . يأرلا باحصاو روث وباو يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنا

 . انباحصا لوق يف كلذك جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 : باتكلا ريغ نمو
 نأ الا هجارخا عيطتست ال يلح ةأرملا ىلع ناك اذاو : (ةلأسم)

 مرحت الو مد اهيلعو اهتعاس نم هعزنتلف اهيلع وهو تمرحا ناف هرسكت

 . نيطرقلا ىتح اعيمج هلك يلحلا جرخي ىتح

 ناتكلاو نطقلا بايث اهمارحا يف سبلت ةمرحملاو : (ةلأسم)

 ائيش كلذ نم تسبل ناف ايلح الو اريرح الو ازق سبلت الو فوصلاو

 . ءازجلا اهيلعف

 ال امب اهنيع يكتشت نا الا ةمرحملا لحتكت الو : (ةلأسم)

 بيطلا ناف هيف بيط ال امب كلذ هابشا وأ تورزنا وا ربص نم اهمئالي

 لبق نم سبلت تناك ام بايثلا نم ةمرحملا سبلتو : (ةلأسم)

 هنع يفابتو اههجو يطغت الو اعقرب سبلت الو زخلاو ريرحلا الا مارحالا

 . بوثلا
 اهل زوجي اهنا الا مرحملا ىلع مرحي ام ةمرحملا ىلع مرحيو : (ةلأسم)

 الو ةمرحم يهو ة أرملا بضتخت الو نيزافقلاو نيفخلاو ليوارسلا سبل

۔ ١٤١ -



 اهنم دحاو لك ىلعف العف نا : مهضعب لاقو . هسار مرحملا بضخي

 . يده

 وهف ةضف وا بهذ يلح اهيلعو ةأرملا تمرحا اذاو : (ةلأسم)ر

 الف تتام مث تلعفو تيسن ناو يلحلا يف مرحت الو امد قيرهتو هعزنت ءاوس

 . اهنم يلحلا عزنت نكلو اهيلع وهو نفدت

 بيط هيف لحكب تلحتكا وا ابيط ةأرملا تسم ناو : (ةلأسم)
 . مد اهيلعف

 ليوارسلاو نيفخلا سبلت ةمرحملا : عيبرلا لاقو : (ةلأسم)

 الو" رظصعلاب عبشملاوسرولاو نارفعزلاب اهنم غوبصملا ريغ اهلك بايثلاو
 . عقربلا سبلت

 صخرو يلحلاو ريرحلا ةمرحملل هركي : ملسم لاقو : (ةلأسم)ر

 . ةمرحملل ىلحلا سبلب سأب الو هرك امنا : لاقو يلحلا يف رجاهملا وبا

 ليقو مد اهيلعف ةليل وا اموي ةمرحملا تعقربت نا ليقو : (ةلأسم)
 . مد اهيلعف تدمعت نا ةليلو اموي

 وه سيل : ليقو . اناير مشت نا ةمرحملل هركيو : (ةلأسم)

 اهيلعف تلعف ناف انحلاب اهدي ةأرملا بضخت الو هب سأب الو بيطلا نم

 . مد

 وحن وا انيكسم معطتلف اهديب اهرفظ نم تصق اذاو : (ةلأسم)

 . اهنع ىزجا انهاه تمعطا ناو . لضفا ةكميو كلذ

 دقو تيبلا نع اهسبحي ضرم ةأرملا باصا ناو : (ةلأسم)

 ةخسن نم رثكا يف عبشملا )١(

 ۔ ١٤٢ ۔

 



 بيط هيف ءاودب توادت وأ اهسبل اهل هرك يتلا بايثلا نم يشب تمرحا

 . كلذ هباصا اذا لجرلا لعفي ام لثم لعفتلف

 اهيلعف زقلا وا زخلا ةمرحملا تسبل اذا : لئاو لاقو : (ةلأسم)

 . ىلحلا كلذكو هعزنتو مد

 اهدي يفو ريرح نم ةقرخ ةأرما سأر ىلع ناك ناو : (ةلأسم)

 متاخلا يف اهيلع ري مل نم ضعبو نيتاش بوبحم اهيلع ىأرف ةضف متاخ

 . هريغ وأ يلحلا نم تام اذا هنع عزنيو ائيش ةمرحملا سبلت الو ائيش

 ازرغ هزرغت امنا اهسأر ىلع اهرامخ ةمرحملا دقعت الو : (ةلأسم)

 . تزرغو ةقرخ هيلع تولف ةأرملا وا لجرلا يف حرج ناك اذا كلذكو

 الو ءادفلا مزليف ةدقع نوكتف اهذفنت الو ىللا تحت اهتول اذا ةقرخلا فرط

 هئادر يفرط الو هرازا يفرط دقعي ال لجرلا كلذكو اهسار ىلع اهبابلج دقعت

 رثكا لاقف ةمرحملل ىلحلا سبل يف سانلا فلتخاو : (ةلأسم)

 يف لاجرلا ىلعو اهيلع : بوبحم لاق ىتح اهل كلذ زوجي ال : انباحصا

 سيلو ةيبلتلا اهسفن عمست نا اهل زوجي ال ةمرحملا ةأرملاو مد متاخلا سبل

 رامخلاو ليوارسلاو عردلا سبلتو ةروتسم اهنال اهتوص اهب عفرت نا اهيلع

 . نيزافقلاو ةعنقملاو

 ةمرحملا ةأرملا نا ىلع ملعلا لها عمجا : ركب وبأ لاق : (ةلأسم)

 . فافخلاو رمخلاو ليوارسلاو عردلاو صيمقلا سبلت

 وا ةمرحملا ةأرملا بقنتت نا ىهن هنا يي يبنلا نع ثيدحلا ءاجو

۔ ١٤٣ ۔



 . نيزافقلا سبلت
 نبا مالك نم كلذ مهضعب لعجف كلذ توبث يف اوفلتخا دقو

 . رمع

 . باقنلاو نيزافقلا ةمرحم يهو اهسبل يف اوفلتخاو
 ةأرملا بقنتت ال : يعخنلا ميهارباو عفانو ءاطعو رمع نبا لاقف

 . نيزافقلا سبلت الو

 . ةأرملا بقنت الو : ةمقلعو دوسالا لاقو

 نب دمحاو يعفاشلا لاق هبو عقربلا سبلت ال : ةنييع نب مكحلا لاق
 نيزافقلا هركي كلام ناكو ،يارلا باحصاو هيوهار نب قاحساو لبنح
 . باقنلاو

 . مثلت الو عقربتت ال : يروثلا نايفسو رمع نبا لاقو

 نع كلذ ةيهارك نال . هوركمف باقنلاو عقربلا اما : ركب وبا لاق

 باحصا نم ادحا نا ملعن الو ةشئاعو سابع نباو رمع نباو ديعس

 يذلا ثيدحلل لا بحا امهناف نازافقلا اماو . هيف صخر ةي هللا لوسر

 تامرحم نهو نسبلي نك هنا صاقو يا نب دعس نع انيور دقو هيف ءاج

 هبو ، حابر يبا نب ءاطعو نينمؤملا ما ةشئاع هيف تصخرو . نيزافقلا

 . نسحلا نباو يروثلا نايفس لاق

 . ةرم هسبل يف صخرو ةرم هنع ىهنف هيف يعفاشلا لوق فلتخاو

 . اههجو يف ةأرملا مارحا : رمع نبا لاقو

 انل يورو { ةمرحم يهو اههجو يطغت ركب يا تنب ءايسا تناكو .

۔ ١٤٤ .



 نا اههجو يطغت ةمرحملا ةأرملا : تلاق اهنا نينمؤملا ما ةشئاع نع

 . تءاش

 نا انباحصا ۔لوق ۔ يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نا ةعونمم ةأرملا ناو ، هسار نم لجرلا مارحاو اههجو يف ةأرملا مارحا

 ةيطغت نم ناك ايف هسأر ةيطغت نم عونمم لجرلا نا ايك اههجو يطغت
 ام وا دودشم بوث وا عقرب نم هجولا ىلع ادودشم عقربلا ماقم موقي هجولا

 . ةمرحملا ةأرملا ىلع عونمم انعم كلذ لكف ه ؤامسا فلتخا ناو كلذ هباش

 سأر لثمك ءازجلا ىنعم يف ةأرملا هجو ةيطغت يف جرخي هنا يعمو

 رهاظ هب رتسيل هجولا ىلع لسرم وه اماف هلك اذه نم ناك امو لجرلا

 . ةأرملل صيخرت هيف هنا يعمف هيلع عقاو الو هجولاب قزالتي الف هجولا
 انك تلاق اهنا نينمؤملا ما ةشئاع نع انل يور : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 نم بوثلا انيلع انلدسأ دحا انب رم اذاف تامرحم نحنو ةي هللا لوسر عم

 . هانعفر انزواج اذاف انسو ؤر لبق

 3 اهسار قوف نم اههجو ىلع بوثلا لدست ةمرحملا نا ىأر نممو
 لبنح نب دمحاو يروثلا نايفسو سنا نب كلامو حابر يبا نب ءاطع

 يطغت تناك اهنا ركب يبا تنب ءايسا نع انيور دقو نسحلا نب قاحساو

 . .. ةمرحم يهو اههجو

 الف ةشئاع تلاق ايك كلذ ىنعم نوكي نا لمتحي دقو : ركب وبا لاق

 . فالتخا كلذ يف نوكي

 نم يكح ام وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

۔ ١٤٥ ۔



 سمت الو اهسأر يلي امم الدس اههجو ىلع بوثلا لدست نا ةأرملل ةصخرلا
 الئل سأرلا ىلع نم ةلظملاك كلذ نوكيو .{ اههجو نع هعفرتو اههجو
 . ءايح وا ةرورص نم يدنع ناك ءاوسف اذكه ناك اذاف هعدسي

 سيل ةيبلتلاب اهسفن عمست مارحالا تدارا اذا ةأرملاو : (ةلأسم)ر

 . ةروتسم اهنال اهتوص اهب عفرت نا اهيلع

 امنا اقافتا ةيبلتلاب اهتوص عفرت نا ةأرملا ىلع سيلو : (ةلأسم)
 . اقفر كلذب ملكت

 هتغلب اذاف تاقيملا غلبت ىتح لهت ال ضئاحلاو : (ةلأسم)

 تاقيملا لبق تلمها ناو مرحت مث مميتتلف ءاملا دب ل اذاف مرحت مث لسفغتلف

 كلذكو { تاقيملا غلبت ىتح مرحت ال نا بجيو اهيلع لالهالا بجو دقف

 غلب دقو ءاملا دبي مل ناف لالهالا هيلع بجو تاقيملا لبق لها نا بنجلا

 . امرحاو اميت ءام ادبم ل اذا بنجلاو ضئاحلاو : (ةلأسم)

 سننان وا ضئاح يهو مارحالا تدارا ةأرما لكو : (ةلأسم)

 مرحت يتلا اهبايث سبلت مث اهبايث نع مدلا كسمي امب رفثتستو لستغت اهناف
 اهنال ةرهاط يهو الا تيبلاب فطت مل اهجح تضقو ةكم تلخد ناف اهيف

 نوكت نا الا يلصت ال يهو اهفاوط زوجي الو . دجسملا لخدت ال

 . اهفاوط يضقتو هسبحت ءعيشب كسمت اهناف ةضاحتسم

 يقبو اهفاوط تضق دقو ضيحلا اهكردا ةأرما اميياو : (ةلأسم)

 يتعكر عكرت تناك نان ةره اط ريغ يهو ةورمل او افصلا نب يعسل ا اهيلع

۔ ١٤٦ ۔



 اذا ىتح ترظن ةكمب ةميقم يهو سافنلا وا ضيحلا اهكردا ىتح فاوطلا

 اهلجعي رفنلا ناك ناو ث ةورملاو افصلا نيب تعسو تعكر مث ترهط

 مد اهيلعو تءاش ثيح نيتعكر تعكرو تلحاو ةورملاو افصلا نيب تعس

 يف ايهتعكر ناف ةرايزلل جحلا فاوط ناك ناو { ةرمع نم اذه ناك نا

 مد اهيلعف لعف ناف اهعوكر لبق اهجوز اهأطي مل ام اهيلع سأب الف مرحلا

 . اهيلع ساب الف مرحلاو لحلا يف تءاش ثيح عكرتلو

 اهنكمي مل ةكم تلخد املف ةرمعب ةأرما تمرحا ناو : (ةلأسم)

 ةيورتلا موي جحلا تقو ءاج الف سافنلا وا ضيحلا نم تيبلاب فاوطلا

 اهجحل دحاو يعسو دحاو فاوط اهازجاو اهجح تضقو جحلاب تمرح

 . ترهط اذا اهترمعو

 . لجرلاك ءاوس كلذ يف ةرمعلا جحلاب ةمرحملاو : (ةلأسم)ر

 فوقولا اهيزجيو ةفرعب سانلا ىلع فقت نا ضئاحللو : (ةلأسم)
 ىتح ةعونمم اهناف تيبلاب فاوطلا الا كلذ اهيزجيو اهلك جحلا لاعفا لعفتو

 . رهطت
 امهنيب قرف ال جحلا يف ضئاحلا ليبس اهليبس ءاسفنلاو : (ةلأسم)

 . ةمالا دنع

 لستغت جحلا يف رهاطلا ةلزنمب جحلا يف ةضاحتسملاو : (ةلأسم)

 تفاطو تلصو تلسغ فاوطلا تدارا اذاو جاحلا لعفي ام لعفتو مرحتو

 افصلا نيب ىعستو يضقت ىتح اهلك جحلا لامعا تلمعو نيتعكر تلصو

۔ ١٤٧ ۔



 نم مظعا يهو اهل تلح دق ةالصلا نال اهباحصا عم جرختو ةورملاو
 . كلذ

 . يلصت اهنال اهل رذع الو عدوت ةضاحتسلملاو : (ةلأسم)

 رهطت ملف تضاح اذا ةعتمتملاو ةنراقلا ةأرملا اماو : (ةلأسم)

 يف تاقيملا نم مرحت نا اهل دب الو جحلاب مرحت نا ىلا اهمارحا ىلع ميقت اهناف

 الا عيش لك يف ةمرحملا لعفت ايك لعفتف ساب الف تلستغا ناو اهرما لوا
 دجسملا بابب تفقو ناو هب فوطت الو دجسملا لخدت الف فاوطلا

 لستغتو تءاش نا جحلاب مرحتو ليمجو نسحف هيلا تبغرو هللا تركذو

 ام لعفتو رصقتو رامجلا يمرتو ةفلدزملاو ةفرعب فقتو ىنم ىلا جرختو
 اذاو يعسلاو ةرايزلل فاوطلا الا مهلثم لحت ىتح اعيمج جاحلا لعفي

 . اهترمعو اهجحل ادحاو افاوط تفاطو تلسغ ترهط

 : ۔ اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق ةلي يبنلا نا يور كلذك

 . «كترمعو كجحل كيزبي فاوط»
 تلصو اذا لستغت نا ءاسفنلاو ضئاحلا رمؤتو : (ةلأسم)ر

 تنب ءايسا رمأ ةلي هللا لوسر نا يور امل مرحت نا تداراو تاقيملا

 نا ةفيلحلا يذب هنع هللا يضر ۔ ركب يبا نب دمحمب تسفن ال سيمع

 اضيا جحلل مرحتو اهجح لوال تاقيملا نم مرحتو بوثب رفثتستو لستغت
 الو اهل يزجي افاوط نا تءاج ةنسلاو نيفاوطب ليقو اضيا فاوط اهيزجيو

 . دجسملا لخدت

 لعفي ام عيمج لعفتو نسحف هللا تعدو دجسملا بابب تفقو ناو

۔ ١٤٨ ۔



 فوطت ىتح جرخت الف رهطت ملو تلح ناو اهلك جحلا كسانم يف جاحلا

 ىتح تجح دقو رهطت مل نا جرخت ال كلذك جرخت مث اهترمعو اهتجحل
 ىتح جرخت الأ ضئاحلا رمأ ةنيت يبنلا ناب ثيدحلا ءاج دق هنال تيبلا عدوت

 . تيبلاب اهدهع رخا نوكي
 نود ءاملاب تلسغ ةمرحم يهو ترهط اذا ضئاحلاو : (ةلأسم)

 ناف عادولا فاوط الو ردصلا فاوط كرتت الو رعشلا عطقت الئل هريغ

 . ةكم ىلا هب ثعبت مد اهيلعف ردصلا فاوط فطت ملو اهدالب ىلا تجرخ

 عكرت نا لبق تضاح مث ةرايزلل ةأرملا تفاط اذاو (ةلأسم)ر

 الف ترفن ناو عكرتلف ترهط اذاف سانلا لعفي ام لعفتو ةكم ىلا عجرتف

 . ةورملاو افصلا نيب ىعستو اهدالب ىلا جرخت

 تعنص امك عنصت اهناف مدلا تأر اذا ىلبحلا ةأرملاو : (ةلأسم)

 . ةضاحتسملا

 اهناف نيفاوط تفاط نأ دعب ةمرحملا تضاح ناو : (ةلأسم)

 اذاو يقب ام متت ىتح مرحت الو & تفاط ام ىلع تنب ترهط اذا ىتح دعقت

 نيب ىعست اهناف عكرت نا لبق تيبلاب تفاط دقو تضاح مث ةرمعب تنرق

 . نيتعكرلا تلص ترهط اذاف اهدالب ىلا عجرتو ةورملاو افصلا

 ثيح معكرتلف لعفت مل ناف مرحلا يف عكرت نا بحتسي : ضعب لاق

 . امد قيرهتو تءاش

 . تمرحا تاقيملا تغلب اذا ضئاحلاو : (ةلأسم)

۔- ١٤٩ ۔





 نو رشعل او عبارلا بابلا

 ؟ فاوطلاو ةكم لوخد بحتسي نيا نم

 . رجحلا نكر يتأي ىتح مزمزو

 بحتسملاو اراهغ وأ اليل ةكم لخدي نا جاحلل زئاجو : (ةلأسم)

 ةينثلا نم لخدي نا هل بحتسيو ةلي هللا لوسرب ايسأت اراهن اهلخدي نا هل
 كلذ لعف هنا ةلي يبنلاب ايسأت ىلفسلا ةينثلا نم جرخيو ءاحطبلاب ايلعلا

 . زاج اهريغ نم لخد ناو رمع نبا هاور

۔ _ ١٥١





 فاوطلا نم هركي امو ةكم مودق دنع هلعف بحتسي ام

 . جحلاب لهم وهو ةكم لجرلا مدقي موي فاوطلا نع ادامح تلأسو

 نا الا رفنلا مويو رحنلا موي بجاولا امنأ ك بجاوب سيل : لاق

 . رذع يف نوكي

 هناف رشعلا لبق لخدف امرحم ةكم لخد اذا رثؤملا وبا : (ةلأسم)

 برقي الف نامثلا نيمسي يتاوللا يهو رشعلا تلخد اذاو تيبلاب فوطي

 وهو ءيش هيلع نكي مل رشعلا يف فاط ناف فاوطلا نع كسميلو تيبلا

 . همارحا ىلع

 ةكم لهال ةالصلا نا انعمس ىذلا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 . لضفا راصمالا لهأل فاوطلاو فاوطلا نم لضفأ

 نيب عسي ملو عكري ملو امايأ امرحم ةكم ماقا نم : ليقو : (ةلأسم)

 اذا جحلاب درفملاو { كلذ لعف اذا هيلع ءعيش الو أطخا دقف ةورملاو افصلا

 . تيبلاب فوطي هناف ةدعقلا يذ يف لخد

 الف رشعلا نم ثالث وا نيموي يف لخد ناو : لوقي عيبرلا ناكو

۔ ١٥٣ ۔



 . تيبلا نرجه

 وا اليل اهلخد هرضي الف ةكم جحلاب درفملا مدق اذاو : (ةلأسم)

 الف دجسملا لخد اذاف هيزجي ءوضولاف الاو ءاملا ىلع ردق نا لسغيلف اراهن

 وا ةدعقلا يذ يف مدق نوكي نا الا درفملل هركي تيبلا فاوط ناف فوطي

 اذاف ةيبلت ةالص لك دنع ثدحيلو تيبلا رجهي نأ هل هركي هناف ةجحلا يذ

 ءاهقفلا نإف تيبلاب نفوطي الف ةيورتلا برق جحلا مايا جحلاب درفملا مدق

 كسن نم لضفأ ناكسن نولوقيو ةعتملا نوبحتسيو جحلا دارفإ نوهركي

 . دحاو

 رشعلا نم ىضم ام دعب ةكم مدق ارباج نا : ةديبع وبأ لاقو

 ال : لوقي عيبرلا ناكو رحنلا موي تيبلا راز ىتح تيبلاب فطي ملف ناموي
 . تيبلا رجهي مايأ ةتس ةكمم ميقي لجرل ينبجعي

 لوح يبلي الجر عمس : سابع نبا نا ةديبع وبا لاق

 1 (١)»تيبلا

 )١( : سانلا نم ريثك كلذ لعف هل ليقف . هجحل دقانلا اذه ايا : هل لاقف لينلا حرش نم همامت .

 جحلاب هيبلت ام لك ثدحيلف كلذ لعف نمف : لاق .

 ۔ ١٥٤ ب

 



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نميفو عادو ريغب اهنم جرخ وا مارحا ريغب ةكم لخد نميف
 تيقاوملا نم مارحالا كرت

 جرخ وا مارحا ريغ نم تيقاوملا فلخ نم ةكم لخد نميف تركذو
 . عادو ريغب اهيلا لصو وا تيقاوملا دعب ةكم نم

 وهو مارحا ريغب لخد اذا هنا : ليقف ؟ كلذ يف همزلي ام : تلق

 عادو ريغب ةكم نم جرخ اذإو مد هيلعف ةكم لخد ىتح ةرمعلاو جحلا ديري

 . ةرمع وا جح نع الفاق ناك اذا مد هيلعف

 لخد نم نا ليق اميف ةنسلا تءاج : ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 كلذ يف ملعا الو جرخ اذا عادولاو مارحالا هيلعف ةرمع وا اجح ديري ةكم

 ال نمم نيلخادلا نم كلذ ىوس اميف فلتخاو رمتعملاو جاحلا يف افالتخا

 . ةرمع الو اجح ديري

 اذا عادولاو مارحالا ةكم لخد نم لك ىلع نا : لاق نم لاقف

 . جرخ

 :باحصأو راجتلا نم مارحالا اهلخد نم لك ىلع : لاق نم لاقو

۔ ١٥٥ ۔



 . ةضراعلا جئاوحلا
 اهيلا دارا نم الا رمتعملاو جاحلا الا ؛ مهيلع سيل : لاق نم لاقو

 مههابشأو نيلامجلاو نيشاحلاو نيباطخلا لثم لوخدلا

 نم ةكم لخد نم لكل بحا : ديعس وبا لاق : (ةلأسم)
 هلعفو ناصقن هكرت نال عادولاو لخد اذا مرحي نا مهريغو نيبطاحلا

 . لضف
 تلخد ىتح مرحت نا تلهج ةأرما يف ميهاربا نعو : (ةلأسم)

 . ةكم نم مرحت : لاق ؟ ةكم

 . مد اهيلعو لهتف مرحلا نم جرخت : لاق حابر يبا نب اطع نعو

 . هب ليق دق هنا وجراو نسح ءاطع لوق : هريغ لاق

 . مد اهيلعو مرحتف تاقيملا نم جرخت : لاق نم لاقو

 نأ هللا قلخ نم دحال لحي ال : لاق هيبأ نع ءاطع نعو : (ةلأسم)

 الا اهلخدي مل ةلي يبنلا ناف . امارح الا اهريغ وأ ةجاحل ةكم لخدي

 . .لاتقلا لجا نم حتفلا مايأ الا امارح

 لجر يف ءاطع نعو مارحاب الا ةكمب لخدي ال : لاق ميهاربا نعو
 . مارحإ ريغب ةكم لخدو ةفيلحلا يذب رم قارعلا لها نم

 هتقو ىلا عجر ءاش ناو ةفيلحلا يذ ىلا عجر ءاش نا : ءاطع لاق

 . قرع تاذ

 . هب رم نيح ةفيلحلا وذ هتقو : يروثلا نايفس لاق

 تيق اومل ١ نم تقو ل ١ جرخ اذا : ليق دقو : ل اقو ٤ هريغ نمو

۔ ١٥٦ -



 . هتنس يف كلذ لعف اذا مدلا هنع لحنا امرحم لخدو مرحاف

 زواج اذا مارحا ريغب ةكم لخد اذا مدلا هيلع : لاق نم لاقو

 . تاقيملا

 . مدلا همزل دقف مارحا ريغب مرحلا لخد اذا : لاق نم لاقو

 نم عجر ولو مدلا همزل دقف تاقيملا زواج اذاو : لاق نم لاقو

 . كلام لوق ىلع جرخي اذهو ةرمعلاو جحلا ديري هزواج اذا هنيح

 ةكم دحأ لخدي ال : بلاط يبا نب يلع لاقو : ليقو : (ةلأسم)

 . امرحم الا

 نيفالعلا الا مارحاب الا ةكم دحا لخدي ال : سابع نبا لاقو

 . اهعفانم باحصاو نيباطحلاو

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا الع قشي نا ال ول : لاق سابع نبا نعو

 . مارحاب الا مرح ىلا لح نم تلخد ام

 لبق مرحاف جرخ مث مارحا ريغب ةكم لخد نم كلذكو : ليق

 . ؟ مارحا ريغب ةكم لوخد نم هيزجيأ ةيناثلا ةنسلا لوخد

 ةنسلا يف مرحا نكي ملو ةنسلا تلوحت ناف مد الو سأب هيلع سيلف

 . مد ةرمع وأ ةجح تناك ةيلاخلا ةنسلا يف هلوخدل هيلع بجو ةيلاحلا

 مهل له : تلق ةكم نم اوجرخ اذا نيباطخلا نعو : (ةلأسم)ر

 ريغب اهنولخدي له ةكم اولخد اذا كلذكو عادو ريغب اوجرخي نا

 . ؟ مارحا

 اولخدي نا مهل نا نيباطحلا يف ليق دق يذلا نا ؛ يعمف : لاق

۔ ٧١٥١_۔



 . مارحا ريغب ةكم

 . مارحا ريغب اهولخدي نا مهل سيلو مهريغك مه : لاق نم لاقو

 مهريغك مهف تيقاوملا فلخ نم اهنولخدي اوناك نإ : لاق نم لاقو

 مارحا الف تيقاوملا نود نم اوناك ناو مارحاب الا اهولخدي الو

 ةرثكل صيخرتلا يفو فالتخالا ىنعم هيف يرجي عادولا كلذكو مهيلع

 . مهجورخو مهلوخد

 جرخ ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نا ينغلبو :. (ةلأسم)ر

 . مارحا ريغب اهلخدف ةكم ىلا عجر مث لباق ىلا ةكم نم

 عجر مث ارفاسم ماعطلا ءارش يف ةكم نم جرخ نمو : (ةلأسم)

 نا مرحلا نم جرخ دحأل سيلو الالح لخدي نا هيلع سيلف مرحلا غلبو

 ناك ناف اوفوطي ىتح ةكم لها نم الو نيلاقبلا الا امرحم الا هلخدي
 نولخدي امنا اوناك اذا ةكم ريغ قافآلا لها نم وا ةكم لها نم نوباطحلا

 . ءاوس مهلك مهف ةكم ىلا بطحلل

 نامز ةرمع وا ةجحب امرحم الا ةكم دحا لخدي الو : (ةلأسم)

 . جحلا

 نم ةكم الخدي نا لامجلاو باطحلا ىلع سأب الو : (ةلأسم)

 الو الف تاقيملا فلخ نم اماو مهريغ :كلذكو مارحا ريغب تاقيملا نود

 تاقيملا نم لخد نم اماو ةلخن نم الو رم نم ةكم لخد نم ىلع مارحا

 هنا كلذو مت : مرحي ىتح هيلا عجري نا هيلعف لعفي مل ناف مارحالا هيلعف

 . تيقاوملا نم جراخ

۔ ١٥٨ ۔



 جحلا الا مارحا ريغب ةكم لخد تاقيملا نود ناك نمو : (ةلأسم)

 . امرحم الا هلزنم زواجتي الف ةرمعلاو

 اهنم مرحي ىتح ةكم ديري دحا اهزواجي الف تيقاوملاو : (ةلأسم)ر
 . ةرمع الو اجح ديري ال ةجاح بلاط .ءاج ال صخر دق اضعب نا الا

 عادوب الا اهنم جرخي الو مارحاب الا ةكم لخدي ال : نورخآ لاقو

 . مه صخر هناف فالعلاو باطحلا الا

 الا هقيرهي مد هيلعف مارحا ريغب ةكم لخد نم : عيبرلا لاقو

 . ةكم نم اوجرخي نا لبق اوفوطي نا مهيلعو نيلاقبلاو نيباطحلا

 فلخ نم مارحا ريغب ةرم دعب ةرم ةكم لخد نمو : (ةلأسم)
 . ؟ دودحلا

 . دحاو مد هيلع : ضعب لاق

 تاقيملا ىلا عجري نا ىلا مد هلخد لوخد لكل : ضعب لاقو

 . مرحيف

 نم مرحاف جرخي مث مارحاريغب نم ةكم لخد نمو : (ةلأسم)
 مرحأ نكي ملو ةنسلا تلاح ناو . مد الو هيلع سأب الف ةيناثلا ةنسلا لبق

 . ةرمع مأ ةجح تناك مد ةلئاحلا ةنسلا يف هيلع بجو

 ةكم لخدي نا ديري ال تاقيملا فلخ نم جرخ نمو : (ةلأسم)

 . مارحا ريغب ما مارحاب اهلوخدب ملعا هللاف مرحلا ىندا ديري امناو

 ةكم لخدي نا داراف تيقاوملا نود نم هلزنم ناك نمو : (ةلأسم)

 . مارحإب الا اهلخدي ال : لاق ضعبف

۔ ١٥٩ ۔



 ءاش ناف ةدجب هتيب ناك نمو مارحا ريغب اهلخدي : ضعب لاقو

 ناف تيقاوملا نود ةدجو مارحا ريغ نم اهلخد ءاش ناو ةكم لخدو مرحا

 . ةرمعب مرحيف مرحا
 وا ةنيدملا ىلا ةجاحل ةكم لها نم لجر جرخ اذاو : (ةلأسم)

 يف كلذ ناك ناف ةرمعب مرحيو مارحاب الا ةكم لخدي الف عجر مث اهريغ

 لها ريغ نم ناك نمو ةعتم ةكم ىلع سيلو ث هيلع ةعتم الف جحلا رهشا
 وهف ةالصلا اهيف متي ناك اذا ةكم لهأ ليبس هليبسف ميقم اهب هنا ريغ ةكم

 الف تيقاوملا ىدعت ةجاحل اهنم جرخ اذا اهيف رواجملاو ةكم لها ةلزنمب

 ناك ناو ةعتملل ةاش هيلعف جحلا رهشا يف كلذ ناك ناف . امرحم الا لخدي

 امرحم جحلا رهشا ريغ يف لخد ناف . هيلع ةعتم الف جحلا رهشا ريغ يف

 فلخ ةجاح هل تضرع جحلا رهشا ناك املف ةكمب ماقا مث اهاضقف ةرمعب

 ةعتملا هيلعو ةرمعب امرحم الا تاقيملا زواجي الف ةكم ديري عجر مث تيقاوملا

 . جحلا رهشا يف رمتعا هنال

 . ؟ جحلا رهشا ريغ يف ةرمعلا هذه يف رمتعا دق سيلا : ليق ناف

 . جحلا رهشا يف نآلا رمتعا دق هنكلو ىلب : لاق

 الا ةنسلا يف سيل : لاق هنا ديز نب رباج نع سيلا : هل ليقف

 . ةدحاو ةرمع

 تاقيملا زواجي ال» : لاق هنا ةي يبنلا نع ىوري دقو معن : لاق

 يده هيلعف جحلا رهشا يف ةرمعب مرحا اذاف ةرمع وا جحلاب امرحم الا

 . ةعتملا

۔- ١٦٠ ۔



 آلا ديريو مرحلا فلخ ديري ةكم نم جرخ نمو : (ةلأسم)

 . ؟ عجري مث مرحلا ىدعتي

 . امرحع لخدي : لاق ضعبف

 هيلع ىرا الف مرحي مل نمو مارحا ريغب لخد دارا اذا : ضعب لاقو

 . امارحا

 رصق هيف هل زوج عضوم ىلا لصيو ارفس جرخ اذا لوقاو : لاق
 درفم وهو يبلي الجر سابع نبا عمسو امرحم الا لخدي الا بحاف ةالصلا

 . اذه نولعفي سانلا نا : هل ليقف ؟ هجحل ضقانلا اذه نم : لاقف

 نمو نيتعكر اولص اك ةيبلت اوثدحيلف اذه اولعف اوناك نا : لاق

 اوناك ءاهقفلا نا ريغ هجح ضقتني مل ىبلف جراخ وهو تيبلاب فاط
 . هل كلذ نوهركي

 اذاف فنآ يف مدق نوكي نأ الإ لضفا درفملل تيبلاب فاوطلا كرتو

 ايثيح دجسملا يف ٌلصيلو تيبلاب فطي الو همارحا ىلع مقيلف فنا يف مدق

 . ميطحلا الا .ءاش

 ةعست فلخ ميطحلا يف ىلصو لعف ناف كلذ هل هركي : هريغ لاق

 تيبلاب فطي الو دوسالا رجحلا ملتسيو ءيش همزلي الو سأب الف عرذأ

 هنال امارحا ثدحي ملو ىنم ىلا سانلا عم حارو ىبل ةيورتلا ةيشع ناك اذاف

 لحي نا يدهلا قوسي انرقم مدق نمل يغبني الو ةيبلتلا رثكيل نكلو مرح
 . هلحم يدهلا غلبي ىتح

 ناك ام تيبلاب فوطي : لاق رباج نع : عيبرلا لاقو : (ةلأسم)

۔ - ١٦١



 . نيتعكر عوبسا لك عكريو ةكمب

 ةكم مدقي موي مرحملا ىلع بجاوب فاوطلا سيلو : (ةلأسم)

 . رذع نم نوكي نا الا يناثلا مويو رحنلا موي بجاولا فاوطلا نكل

 ناك اذا ىضم نم عجري ىتح فطي الف جرخ نمو : (ةلأسم)
 رشعلا يف لخد اذاو تيبلاب فاط نامزلا نم فنآ يف ةكم لخد ليقو اجاح

 نا لبق فاطو ارمتعم مدق نمو ىنم نم عجري ىتح فاوطلا نع كسما

 ىتح يشب لغتشي ال نا ةكم لخادلل بحتسيو : (ةلأسم)

 . بجاوب سيلو تيبلاب فوطي
 فاط هنا ةكم مدق نيح ةي لوسرلا أدب ام لوا : ةشئاع تلاق

 . ءوضولا دعب تيبلاب
 هلوزنل اعضوم بلطي نا هلف ةكم لخد اذا مرحملاو : (ةلأسم)

 . عيش هنم همزلي مل دغلا ىلا دعق ولو تيبلا رادزي مث هعاتم زرحيو

> 

۔ ١٦٢ ۔



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 هريغ وا هسأر مرحملا ءاطغ يف

 حبذف هسأر يف هب ناك ءاد نم هسأر رمخ سابع نبا نا اوركذو

 . ةاش

 ركذ ةعاس يأ هفشكي نا ىراف ايسان هسأر لمز نمو : ( (ةلأسم)

 ناو . ةليلو اموي هسأر ايطغم ثبلي نا الا هيلع عيش ال : ليقو

 . ركذي ةعاس يبليو فشكي ائيش هيلع ىرا الف هينذا لمز

 اههجو يف ةأرملا مارحاو هسأر يف لجرلا مارحاو : (ةلأسم)

 . اههجو ةيطغت ةأرملل الو هسأر ةيطغت لجرلل سيلف

 ضرقو مئانوهو مرحم ىلا تا قا ولو : لاق نم لاقو : (ةلأسم)
 . ءازجلاب هيلع مكحي هنا هرعش نم

 نم يشب ايهنهدي الو هتيحل الو هسأر مرحملا طشمي الو : (ةلأسمر
 رثأ هيف نوكي نا الا هل ربخ ثعشلاو رعشلا لجري هناف هريغ الو بيطلا

 هيواديف امهاوس ام اماو كلذب سأب الف هيف بيط ال امب ايهيواديف حورجو

۔ ١٦٣ ۔



 . ةلاهالاو نمسلاو تيزلاو جربشلا لثم هيف بيط ال امم نهدلاب

 نا هانعمو «ربغا ثعشا جاحلا» : لاق هنا ةلي يبنلا نع يور دقو

 . ربغا ثعشا نوكي نا همكح

 . ههجو الو هسأر مرحملا يطغي الو : (ةلأسم)

 الإ ءيشب هيطغي الو همارحا يف هسأر مرحملا جرخيو : (ةلأسم)

 هيلع ريض الو ىبلو هفشك ايسان هاطغ ناف هسمي ال لظ هقوف نوكي نأ

 الا هلمحي ائيش هسأر ىلع عضي الو هدسج ىلع الو هسأر ىلع طبري الو

 هيف تصخر كلذ ناف { هسأر نود هوقح يف وأ هسفن ىلع اهدشيف هتقفن

 © هقلح ىلا جاتحاف هسأر هعجوأ ناو ءاطع هيف ثدحو انغلب اميف ةشئاع

 نم صيمق وأ ةمامع ىلا جاتحا ناو مايص وأ ماعطا وأ ةاشب رفكو ةقلح

 هسأر ةيطغت دارأ ناف كل تفصو امك ةرافكلا نم دب الو رمك ضرم وأ درب
 رمع دإرأ دقو ربغأ اٹثعش هسأر افشاك ءادرو رازا مرحملا سابل نأل كلذكف

 . لستغا مث كسما ءاملاب لسغي نأ

 ىتح ءاملا يف ططغي نا هركيو اثعش الا هديزي ءاملا ىرا ال : لاقو

 ال امب دارا اذا هنيع لحكيو مرخملا ىلع ةبقلاو لظلاب سأب الو لمقلا تومي

 ءيشب ىوادت ناو & تورزنالاو ربصلاو ضضحلا لثم ةنيز الو هيف بيط

 اكلد هكلدي الف هسأر لسغ ناو ءادفلا نم تفصو امي دتفيلف بيط هيف

 ارعش عطق وا { همدي مل ام سأب الف هدسج كح ناو { ءاملا هبرشي نكلو

 هرصبي ال هنأل هتحار وا هعباصا نطبب هكح نا سأرلاو ، المق لتقي وا

 اسح هجورخل دجي ال يذلا تيملا رعشلا نم طقسف هتيحل وا هسأر سم ناو

_۔ ١٦٤ -



 ارعش عطقي مل ناو ءادفلا نم تفصو امكف ارعش عطقف كح ناف

 & هرعش بهلت نا رانلا يقتيو دارا نا خبطيو زبخيو هيلع ءادفلاف ىمداو

 هامدا ناف هتعيض يف موقيو هلمحم دشيو بطحيو ىدتفا هرعش تبه ناف

 هب رم وا هيلع جاه نا نتنلا نم هفنا ىلع يطغيو هيلع ساب الف ءيشب
 دق انا الا هجولا نم كلذ نم رثكا يف ضعب صخر دقو . هتيحل يطغيو

 هسار يف لجرلا مارحا نا رثالا يف ءاج امل ههجو نم ائيش يطغي نا انهرك

 كلذك ةأرملاو هفنا ىلع كسميو سارلا نود هجولاف اههجو يف ةأرملا مارحاو

 . سأب الف هكرتي مل ناو انيلا بحا متاخلا كرتو

 . هيلع ساب الف

 هللاو ائيش هيف لوقا ايف مرحموهو هينذا يطغ نمو : (ةلأسم)
 ساب الف ايسان هسأر ىطغ ناف 6 هسأر يطغي ىتح ساب هيلع ال نا ملعا

 ناو مد هيلعف ةمات ةليل وا امات اموي هيطغي نا الا يبليو ءاطغلا عزنيو هيلع

 ساب الو هركي هناف هاف ىطغ ناو مد هيلعف رثكا وا كلذ لثم ادمعتم ىطغ

 . هيلع

 هلو مد ةرم لكل هيلعف رثكا وا لق أ ادمعتم هسأر ىطغ نمو : ليقو

 اذا هسأر لانت ال ةبقلا تناك ناو ةبقلاو ةميخلاو شيرعلاو تيبلا لخدي نا

 . نكلا اهب ديري ناك
 هيلعف هسأر تسم اذاف . هيلع سأب الف هسأر سمت مل اذا ةلظملا اماو

 ام لاقيو هبصع هسأر هعجوا ناو هطشمي الف هسأر مرحمل ا لسغ ناو مد

 هسأر مرحملا يطغي الو هرمخي نا مرحملل سيلف سأرلا نم نقذلا قوف

۔ ١٦٥ ۔



 . قلحيو ةورملاو افصلا نيب ىعسي ىتح

 ريغ نم هسأر ةيطغت لاجرلا نم مرحملل زوجي الو : (ةلأسم)
 عم اهسأر فشك ةمرحملا ةأرملل زوجي الو ةمالا عامجاب ةرورض لاح

 . مالسالا عامجاب كلذل ناكمالا
 لجرل » : ةنيت يبنلا لاق هسأر مرحملا يطغي الو : (ةلأسم)]

 اذا هسار مرحملا طشمي الو«هل تمرحأ نمل حضا سمشلا نم ىشخي

 . ةلسغ

 هنال عيش هيلع سيلف لجر سأر لجر ىطغ ناو : (ةلأسم)

 . هلعف نم سيل
 ناك نا هدسج قثويو هاكش اذا هسأر بصعي مرحملاو : (ةلأسم)

 سيلو ضوعبلاو بابذلا هنع درطيو هريعب رهظ نم نادرقلا يقليو ءابو هب

 . سأب الف لتق ناف مرحمب وه

 يلي امم لمانالا فارطاب هسأر مرحملا كحي : ليقو : (ةلأسم)

 . هرافظأب كحي الو هفك بصني الو سأرلا ىلع ةطوسبم فكلاو فكلا

 بازيم نم حرطي يذلا ءاملا نم دحا لستغي نا هركو : (ةلأسم)

 كلذب نوكي ال نا وجراف مزمز ءام نم اماف رذق ناكم وا لستغم يف ةبعكلا

 . ساب

 هرشنو هترمع نم لحا نيح رصقف هسأر صقع نمو : (ةلأسم)ر

 . يده هيلعف هلسغو

 هسأر لسغ وا مامحلا لخد نا سأب الف هكسن نم غرف نمو

۔ ١٦٦



 لكلف ناترعش وا ةرعش طقسف لسغ ناو ، لسغي نا دارا اذا يطمخلاب

 . هيلع ءيش الف تيم رعش طقس ناو مد ثالث يفو نيكسم ماعطا ةرعش

 نا مرحملل سيلف سأرلا نم نقذلا قوف ام لاقيو : (ةلأسم)

 . هرمخي

 هسأر ريمخت مرحملا عنم ركذ

 مئامعلا سبل نع ىهن ةيم هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق
 نا ىلع ليلد تّتملا مرحملا سأر رمخي نا ةي يبنلا عنم يفو & سنالقلاو

 . هلثم وا هنم ىلوا يحلا مرحملا

 لها ماوع عمجاو هسأر يف لجرلا مارحا : لوقي رمع نبا ناكو

 هيف نوفلتخي مهملعا ال ، هسأر ريمخت نم عونمم مرحملا ىلع ملعلا

 نب دمحمو سنأ نب كلامو رمع نبا ناكف مرحملا هجو ريمخت يف اوفلتخاو
 . ةيدفلا كلذ لعف نم كلام مزلاو كلذ نع نوهني نسحلا

 مد هيلعف اعبرا وا اثالث هنم ىطغ يذلا ناك نا : نسحلا نبا لاقو

 مرحم وهو هسأر رمغي ناك نممو ةقدص هيلعف كلذ نم لقا ناك ناو
 نباو تباث نب ديزو فوع نب نمحرلادبع كلذ ىورو نافع نب نامثع

 نب مساقلاو هللادبع نب رباجو صاقو يبا نب دعس هيف صخرو ريبزلا

 لبنح نب دمحاو يعفاشلاو يروثلا نايفس لاق هبو سوواطو دمحم

 كلذ يف سابع نبا نع رابخألا تفلتخاو روث وباو هيوهار نب قاحساو

 . باتكلا اذه هنم ترصتخا يذلا باتكلا يف اهتركذ دقو

 مارحا امأ انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاقو

۔ ١٦٧ ۔



 ةيطغت ةأرملا عنم يفو اههجو نم ةأرملا مارحاو هسأر نم هنا ليق دقف لجرلا

 سأرلا ىنعم يف لخاد هجولا نأل لجرلا يف هنم دشا هلثم نا ىلع اههجو

 برقا يدنع هجولاف مارحالا دنع رجحف هتيطغت احابم ناك سأرلا نألو

 . هرتس احابم ناك ام فشك توبثل هلاح ىلع رقي نا

 ناو ى هتيطغت هيلع سيلو هفشك هيلع نا : لاق نم لوق ينبجعيو

 ` .. سأرلا ةلزنمب كلذ لعف اذا ءازجلا هيلع
 ةدحاو ةعاسل ولو ادمعتم هسأر ىطغ اذا هنا : انباحصا لوق يفو

 نا الا هسأر فشكو ىبلو ءازج هيلع نكي مل ايسان هاطغ ناو مد هيلعف

 . ةليل وا اموي هيطغي ىتح ىسني نوكي
 . مد هيلعف ةليلو اموي هاطغ اذاف ةليلو اموي : لاق نم لاقو
 . مد هيفف ةليلو اموي : لوقي نم لوق ىلعو

 ةباصعب هسأر بصعي مرحملا ركذ

 يورف ةرورضلا نم مرحملل ةباصعلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 . ةرورضلا نم هيف صخري ناك هنا حابر يبا نب ءاطع نع انل

 . اهريغ وا ةلع نم كلذ لعف نا يدتفي : يعفاشلا لاقو

 . هلثم هسأر ىلع مرحملا هب دشي : ريسلا يف لاقو
 . كسنلا وا ةقدصلاوا مايصلا نم ءاش امم يدتفي : كلام لاقو

 . ملع اذا قدصتي : روث وبا لاقو

 هيلع امناف ليللا ىلا اموي هسأر بصع نا : يأرلا باحصا لاقو

 . عيشب هدسج ضعب بصع نا هيلع سيلو ةقدص

۔ ١٦٨ ۔



 . . يلا بحا يشب قدصتي : ركب وبا لاق

 دقع اذا هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ام الا امد هيلع نا ، مرحم وهو هسأر وا هندب نم عيش يف هسفن ىلع

 ناك نا اماو هيلا ةجاحلا ىنعمل هل هلمحو هيلع هنايمه دقع يف هل اوصخر

 ةيهارك كلذ يف ملعا الو مد ال هنا يعمف ايل هنوولي امناو دقع ريغب بصعلا

 . هسأر ةيطغت هب عقي نا الا

 لتكملا هسأر ىلع لمحي مرحملا يف اوفلتخاو ؛ هنمو : (ةلأسم)

 . هب سأب ال : ءاطع لاقف جرخلاو

 . هب سأب ال ؟ هجرخ هسأر يف لمجا مرحملا يف : كلام لاقو

 يعفاشلاو كلام ناكو ةيدفلا هيفف كلذ لعف اذا : يعفاشلا لاقو

 . هسأر ىلع هدي مرحملا عضي نا سأب ال : نالوقي
 هل هيانغال يذلا هداز هيف لتكملا ناك اذا هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . هنايمه هيلع دقعلا يف صيخرتلا ىنعم ىلع هلمح يف هل صيخرتلا هيفف هنع

 هيلعو لاح ىلع دقعلاك هتيطغتو سأرلل سيل : لاق نم لاقو

 لثمل وا همويل هداز نم كلذ ىلا ةرورض ىنعم ىلع ناك نا ينبجعيو ءادفلا

 ىلا رطضاو ةرورضلا هكرت نم هسفن ىلع فاخي يتلا كلت هتفاسم يف هماعط

 ءادفلا ينبجعا وحنلا اذه ريغ ىلع ناك نإو ءادف هيلع نوكي نا الا كلذ

 يف سأرلا ريمخت مكح هب عقي ال نا هسأر رثكا رمخي مل ام هنا وجراف امد

 ىلع كلذ ينبجعي الو هسأر ىلع هدي عضو برغتسا يناكو ءازجلا ىنعم
 . اذه

۔ ١٦٩ ۔



 ىطغف لجر ءاجف مرحم مان ناو ءايضلا باتك نم : (ةلأسم)

 . مد هيلعف اموي بايثلاب ههجو وا هسار
 رما الو ى هدي لمع نم سيل هنال عيش هيلع سيل : عيبرلا لاقو

 . هيلع عيش الف كلذ نم ائيش لعفي مل اذاف هب

 . هيلع ءيش ال : نسحلا وبا لاقو

 هرعش ضرقف مئان وهو مرحملا ىلا تا قا ول : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . ءازجلاب مكحي هنا

 3 هيلع ءيش الف هب رعشي مل وا هرمأي مل ناك نا : عيبرلا لاقو

 : لاق مث مرحم وهو لستغا هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نا انغلبو

. اٹعش الا ءاملا هديزي ال



 نورشعلاو نماثلا بابلا
 مرحملا سأر ماكحا يف

 ةرجع نب بعك ىار يي هللا لوسر نا انل ركذ : رثؤملا وبا لاق

 لوسر هل لاقف ههجو ىلع رثانتي هسأر ماوهو مرحم وهو هل ردقب دقوي وهو

 . «دتفاو قلحا» : ةلي هللا

 مكنم ناك نمو > : لاقف ةيدفلا يف ةصخرلا هللا لزنا دقو

 6)ه كسن وا ةقدص وا مايص نم ةيدفف هسار نم ىذا هب وا اضيرم

 . قلحلا لحم لبق ىذالا نم هسار قلح نمل ةيدفلا لعجف
 . مايا ةتس وا مايا ةسمخ وا ةعبرا وا مايا ةثالث مايص ةيدفلاو

 . ةرشع ىلا نيكاسم ةتس ماعطا ةقدصلاو

 . كلذ قوف اف ةينث ةاش كسنلاو

 ىنمي حبذيلف حبذ ناو حبذ ءاش ناو ماص ءاش نا اذه يف ريخ وهف

 . ائيش اهنم لكاي الو ءارقفلا ىلع اهقرفي وا ةكمب وا رحنلا موي

 كلذ يف هيلع سيلف الحم مرحملا قلح نا : ليقو : (ةلأسمر

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ١٧١ ۔



 كلذ يف فالتخا الو ةيدفلا مرحملا ىلعف هرمأب امرحم لحم قلح ناو عيش

 . هرما ريغب هقلح ناف

 . ةيدفلا قلاحلا ىلع : لاق نم لاقف

 . قلاحلا ىلع اهب عجريو قولحملا ىلع : لاق نم لاقو

 رحننا موي هتحيبذ يسنو ايسان هسأر قلح لجر نعو : (ةلأسم)

 . حبذلا دعب هسأر قلحي مث دغلا نم اهحبذي هيلع سأب ال : لاق

 رجف سعان وهو ادرب دجوف مان اذا مرحملا نع هتلاسو : (ةلأسم)

 . هسأر سفكم وهو هبتنا مث ردي ملو هسأر سفكو هسفن ىلع هبوث

 . هيلع ءيش الو يبليو سافكلا جرخي : لاق
 . ؟ ايسان هسأر ىطغ يذلا لثم اذهو : تلق

 . معن : لاق

 وا ادمع ههجو وا هسأر ىطغ اذا مرحملا نع هتلاسو : (ةلأسم)

 لجرلا ىطغ اذاف اههجو يف ةأرملاو هسأر يف همارحا لجرلا : لاق أطخ

 مد اهيلعف . ادمع اههجو تطغ اذا ةأرملا كلذكو ةاش هيلعف ادمع هسأر

 ليللا لبق ركذ ناو مد هيلعف ليللا ىلا اموي اطخ هسأر لجرلا ىطغ ناو

 . هيلع ءيش الو يبليو هسأر نع بوثلا عزنيلف

 رتسلا يطغي ىتح تيبلا رتس تحت مرحملا لخد اذاو : (ةلأسم)

 . هل هركي كلذف هسأرو ههجو
 ادمعتم لعف ناف هسأر وا ههجو يطغي نا هركيو : (ةلأسم)

 هسار لسغي نا هركيو مد هيلعف ةليل وا اموي ايسان هسأر ىطغ ناو مد هيلعف

۔ ١٧٢ -



 الو هدحو ءامب هلسغ نا هيلع ساب الو ىطمخب همارحا دعب هتيحل وا

 . هدسج كل لي

 رئاش ريغ لزان لالظتسا يف ةصخرلا ركذ

 ةرمنب ةبق هل برضت نا رما ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق

 . ةي هللا لوسر اهب لزنف ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا دجوف ةفرع قاف
 باودلا رئاسو لبالا ىلع مرحملا لالظتسا يف ملعلا لها فلتخاو

 3 ةبتع نباو ، يروثلا نايفسو نمحرلادبع يبا نب ةعيبر هيف صخرف
 . يعفاشلاو

 حابر يبا نب اطعو نافع نب نامثع نع هيف ةصخرلا تيورو

 . لبنح نب دمحاو سنا نب كلام ههركو ديزي نب دوسالاو

 . لظتسي ال : يدهم نب نمحرلادبع لاقو
 . هل تمرحا نملحلصنا لاق هنا رمع نبا نع انيورو
 ناك امو عنملا بجوي ام اربخ ملعا ال ينال سأب ال : ركبوبا لاق

 يوتسي مرحملا هنع يهن عيش لكف مرحملا هنع يجن ام الا هلعفي لالحلل

 ريغو رعشلا ذخاو بيطلاو ديصلا لتق لثم ضرالا ىلع نمو بكارلا هيف
 . كلذ

 ما ثيدح يفو ةرمثباطاطسف هتجح يف ةي يبنلا لزن دقو

 دوقي ةماساو الالب تيأرف : تلاق ةي هللا لوسر عم تجح اهنا نيصحلا

 . رحلا نع هيقي هبوث عفر رخآلاو ماطخب امهدحا

 . ةخسن نم رثكا يف اذكه )١(

 ۔ ١٧٣ ۔



 لالظتساب سأب ال هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : لاق

 ةعفت رم تناك امو ، هسأر ىلع ةفقاو ةلظملا نكت مل ام ابكار وا الزان مرحملا

 عنام الو ، هريغ وا بوث نم تناك ام فقسلا ةلزنمب يهف ريثك وا ليلقب

 . كلذ عنمي دجوي

 هل .اهنشخ نمك هتعاط ىلع ىوقيل ىلاعتو كرابت هلل هسفن هفر نمو

 اهب ررضلا لوزن هنم فاخي ام ىلع هسفن لمحي نا دبعلل سيلو هباوث ءاجر

 ىلع حلصي ام اهنمف ةفلتخم بولقلا نا الا . اهيلع عفنلا لاخداب رموي لب

 هتيطم قئاس ءرملاو نيللاو معنتلا ىلع حلصي ام اهنمو هللا تاذ يف ةنوشخلا

 ىلع اهلمحي الو ةمالسلا هيف اهل وجري ام ىلع اهقسيلف هسفن هتيطمو

 . فلتلا

 الو : ىلاعت هللا لوقل هسأر قلح مرحملل زوجي الو : (ةلأسم)
 هب وا اضيرم مرحملا ناك ناف ٠‘"ه هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت

 . كسن وا ةقدص وا مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذا

 حبذلاو ماعطالاو موصلا يف ريح وهو ةاش وا ةرقب وا ةندب كسنلاف

 (")ههإ كسن وا ةقدص وا مايص نم ن : هلوقب كلت يف هريخ ىلاعت هللا نال

 نا بجو كش عضوم اذه نكي مل ام كش وأ رييخت عضوم يف الا نوكي الو

 ةع هللا لوسر نا ةرجع نب بعك ثيدح كلذ يف ببسلاو ارييخت نوكي

 هللا لوسر هل لاقف هسار نم رثني لمقلاو هل ةمرب خبطي وهو بعكب رم

 : أي هللا لوسر لاق ؛ معن : لاق ؟ كسأر ماوه كيذؤيأ : ةي

 )١( ةيآلا ءزج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم . )٢( ةيآلا ءزج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ ١٧٤ ۔



 ةتس نيب عاوصا ةثالث قرف وا مايا ةثالث مص وا «٩كسناو كسأر قلحاف»

 . عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم

 يف لجرلل ام ةرورضلا دنع ةأرملل نا وجراو نيكاسم ةرشع ليقو
 . كلذ

 قلحت نا ةرورضلا دنع لجرلل ام ةأرملل سيل : انباحصا لاق

 . اهسأر

۔ ١٧٥ ۔





 نورشعلاو عساتلا بابلا

 سابللا نم ءادفلا هيف مزلي ام

 . هيلع وهو هيف ىبل صيمق وا ليوارسب مرحا لجر يف لاقو

 . هعزنيو ةاش هيلع : لاق

 . هيلع ءيش الو هنم جرخيو هعزنيلف ايسان ناك نا : مهضعب لاقو

 . ايسان ةفطنملا سبل لجر نع : (ةلأسم)

 . هيلع عيش الو يبلي : لاق

 نا ىلع ملعلا لها عمجا ۔ فارشالا باتك نم : (ةلأسم)

 سناربلاو سنالقلاو مئامعلاو ليوارسلاو صيمقلا سبل نم عونمم مرحملا

 هنا هنع انل ىورو . هلك كلذ نع ىهن ةي هللا لوسر نا تبثو فافخلاو

 . ةيبقالا سبل نع ىجن

 . كلام كلذ هركف مرحملل ةيبقالا سبل يف اوفلتخاو

 . ةيدفلا مرحم وهو ابقلا سبل نم ىلع يعفاشلاو يعازوالا لاقو

 . هب ىدرتي : حابر يبا نب اطع لاقو

 لاق هبو ابقلا يف هيبكنم لخدي نا سأب ال : يعخنلا ميهاربا لاقو

۔ ١٧٧ -



 . روث وباو يأرلا باحصا

 جراخ لصفلا اذه يف ركذو يكح ام نا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 ال هلوقب دارا ناك نا هناف يعخنلا نع ركذ ام الا انباحصا لوق يناعم يف

 يعمف ابقلا مك يف هيدي لخدي نا ريغ نم ابقلا يف هيبكنم لخدي نا ساب
 . هب سأب ال كلذ نا

 برحلا هانع مث مرحا نمو ۔ ءايضلا باتك نم : (ةلأسم)
 ناو دحاو ءادف هيلعف هسأر بصع وا ليوارس وا ءابق وا اصيمق سبلف

 كلذ سبل ىلا جاتحا دق هنال مد مهنم دحاو لكلف ةفلتخم تاقوا يف هسبل

 ةباصع وا الاورس وا اصيمق سبلي نا ىلا جاتحا نم نا رثالا ءاج دقو

 . مد هيلع

 هتعاس نم اهعزنيلف نيفخو ليوارس يف مرحا نمو : (ةلأسم)

 هلجر لخدا ناو ائيش هنم لكأي الو ىنمب وا ةكمب ءارقفلا همعطي امد قرهيلو

 . مد همزلي نا تفخ نيبعكلا ازواجم فخلا يف

 وهف نارفعزلا وأ سرولاب نيغوبصم نيبوث يف مرحا نم : (ةلأسم)
 ههركاف ناروشلا اما ، مد هيلعو هعزنيلف مرحا ناف بيطلا نم يدنع

 . بوثلا سبل نا الوق لعلو اضيا
 . ملعا هللاو هيلع مد الو هعزني : نولوقي نورخآو

 ام فعاضيو ايهب لدبتسيو ءادرو ارازا سبلي مرحملاو : (ةلأسم)

 سبليو كوستيو هندبو هبايث لسغيو مامحلا لخديو هيلع بايثلا نم ءاش

 هعم نكي مل ناو نيبعكلا ىلا نالصي ال نيذللا نيريصقلا نيفخلاو نيلعنلا

۔- ١٧٨



 الا هنهد قاقش هباصا ناو هعطق رفظ هنم رسكنا ناو هازجا دحاو بوث الا

 . كلذ وحن وا نمس وا لحوا تيز نم هيف بيطب
 نم هيف بيط ال امب اهاكتشا ةخسن يفو امهاكش اذا هينيع لحكيو

 هتحرق زمغيو هيف بيط ال امب هحرج يواديو كلذ هبش وا تورزنأ وا ربص

 بهذ اذا نارفعزلاو سرولا نم لوسغملا بوثلا سبليو اهتدم جرخت ىتح

 سبليو ممحتيو عبشملا ريغ ناروشلاب نولملا بوثلاو هيلع ضقني ملو هفرع

 . كلذ دارا نا هدي يف همتاخ عضيو ناسليطلا

 فيسلا سبلي الو امد هيلع ىريو متاخلا سبل يف كلذ هرك ضعبو

 . ةنيزلل الا ةارملا يف مرحملا رظني نا سأب الو فاخي نا الا

 عزناف صيمق كيلعو تمرحا اذا : ۔هللا همحر عيبرلا لاقو

 وا ليوارس وا اصيمق وا ةمامع سبل نمو © لفسا نم هجرخاو سابللا

 . مد اذه نم دحاو لك لعفب هيلعف مرحم وهو اطيخ هندب ىلع دقع وا افخ

 . هعزنيو ث مد هيلعف بيط هيف بوث هيلع جحلا دقع نم : ليقو
 . هب ىضم ناف : تلق

 . مد الا همزلي الو أطخلا مظعا أطخا دق : لاق

 الا هنم مرحي يذلا تاقيملا دنع هدنع نكي ل نمو : (ةلأسم)

 رزتيف هبوث قشي الو هيف مرحيلف هريغ هعم بوث ال صيمق وا ليوارس

 . رذعلاب ىلوا هللاو هيلع كلذ سبلو هضعبب

 . نيفخو اصيمقو ليوارس مرحملا سبل اذاو : (ةلأسم)

 سبل نا هنا ةرقص يبا نع : ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم لاق

۔ ١٧٩ _۔



 هيلعف ةفلتخم تاقوا يف هسبل ناو ةدحاو ةرافك هيلعف دحاو تقو يف كلذ

 . مد هيلعوامهعزنيلف اهيف مرحاو نيفخلا سبل نمو تارافك ثالن

 كرتي ام : لاقف ةي يبنلا لأس الجر نا يورو : (ةلأسم)

 بوثو ليوارسلاو سنربلاو ةمامعلاو صيمقلا : لاق ؟ بايثلا نم مرحملا

 نم ايهعطقيف نيلعن دجي آلأ الا نيفخلا سبلي الو نارفعزو سرو هسم

 . نيبعكلا لفسا
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۔ ١٨٠ ۔



 نوثالثلا بابلا

 بايثلا نم هسبلي نا مرحملل زوجي ام

 نم سبلي نا زوجي ام مرحملا نعو ۔ هللا همحر رثؤملا يبا نع

 . همارحال بايثلا

 ذنم اسبلي مل نيليسغ وا نيديدج نيبوث يف مرحي نا هل زوجي : لاق
 . السغ نا

 . نيقلخ اناك ولو : تلق

 دجي مل نا نافصي الو نافشيالو هنارتسي ناك اذا معن : لاق

 . امهريغ

 . امهريغ دجو ناف : تلق

 . اسأب هيلع رن مل لعف ناف 5 ايهيف مرحي الف : لاق

 . ةحاسلاو ناسليطلا الو ناكربلا يف مارحالا زوبي ال لاقو

 ناك ام اوذخاو صوصللا هيقل اذا مرحملا نع هتلاسو : (ةلأسم)

 . عنصي فيك همارحا بايث نم هعم
 . ةيطع وا ةيراع وا ءارشل ايههسبلي نيبوث سمتليو يضعي : لاق

۔ ١٨١ ۔



 الو اهيف مرحي نيبوث بلطيو كلذ ىلع فقيلف مرحي نا لبق نم بلس ناو

 . مرحم وهو الا تاقيملا زوابي

 مث ةرمعب لجرلا لها اذا هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 هيلع سأب الف جحلا برق مث ةرمعلل امهب لها دق نابوث هيلعو ةكم لخد

 دق اناك ناف ايهخسوي مل ام ةرمعلل امهب لها نيذللا نيبوثلاب جحلاب لهي نا

 . ايهيف مارحالاب لهي مث ايهلسغيلف اخسوت

 وا درب نم ةمامع وا صيمق ىلا مرحملا جاتحا ناو : (ةلأسم)

 هسأر ةيطغت دارا ناو { كل تفصو امك ةرافكلا نم دب ال رقك ؤ، ضرم

 . هسأر افشاك ءادرو رازا مرحملا سابل نال كلذكف

 ةلا سبلي نا هلف صوصل وا ودع هانع اذا مرحملاو : (ةلأسم)

 وحن وا ممعتوا هسأر بصع وا ليوارسلا وا ابقلا سبل اذا يدتفيو برحلا

 مث سبلي مث لحي مث سبلي نا الا دحاو مد هيلعف هلك كلذ لعف اذاف كلذ

 ام دحاو مد يهف اهدش داعو ةمامعلا سبل اذاو ءادف ةسبل لكل هيلعف لحي

 . ةيناث اهسبلي دوعي مث ةمامعلا عضي مل

 همك يف هدي لخدي الو ابقلا هرهظ ىلع حرطي نا هلو : (ةلأسم)
 . مد هيلعف لخدا ناف

 ناحيرلا مشي نا مرحمللو : (ةلأسم)

 مرحملل بايثلا نم يهن ام ركذ
 هسم ابوث سبلي نا مرحملا ىهن يي لوسرلا نا تبث : ركب وبا لاق

 نباو هللادبع نب رباج ثيدحلا اذه رهاظب : لاقو ؛ سرو وا نارفعزلا

۔ ١٨٢ ۔



 ملعن الو ، يارلا باحصاو روث وباو يعفاشلاو سنا نب كلامو رمع

 . افالتخا مهنيب

 سرولا وا نارفعزلا هسمي يذلا بوثلا سبل نميف اوفلتخاو
 نسحلاو بيسملا نب ديعس كلذ يف صخر نممف هضعب وا هحير تبهذو

 سوواطو حابر يبا نب ءاطع نع كلذ يورو يعخنلا ميهارباو يرصبلا

 كلذ هركي كلام ناكو ىارلا باحصاو روث وباو يعفاشلا لاق هبو دهاجمو

 . هنول بهذو لسغ نوكي نا الا

 هنم عنم امم ةعونمم ةأرملا نا ملعلا لها نم هنع ظفحن نم لك عمجاو

 . سابللا دعب الا مارحالا لاح يف لجرلا

 ام وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . ةأرملا يف لاق ام رصبأ ال ينا الا نسح يدنع وهو هلك يكح

 جرخيو الا هلوقب باتكلا يف ةدايز سابللا دعب الا : هلوق نا يعمو

 وهو هنود سابللا نم اهل ج ام دعب لجرلا نم عنم امج ةعونمم اهنا هانعم

 يف هسابل لجرلا عنم امم مارحالا يف بايثلا نم هسابل اهل تبث ام لثم

 . كلذ هبشا امو ليوارسلاو فافخلاو صيمقلا لثم هلالحا يفو همارحا

 هسبلي نا هل سيل ام سبل ركذ

 ايسانوا الهاج

 يعفاشلاو يروثلا نايفسو حابر يا نب ءاطع ناك : ركب وبا لاق

 سبل نم ىلع عيش ال : نولوقي هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو
 . ايسان

۔ ١٨٣ ۔



 . ةيدفلا همزلي يروثلا ناكو

 . ةيدفلا هيلعف ادمعتموا ايسان بيطت وا قلح نم لاقو

 نا : لاق هيلجر يف نيفخلا برجف نيفخ عاتبا نميف : كلام لاقو

 وا رح نم كلذ هعنم ىتح ايهكرت ناك ناو هيلع عيش الف افيفخ ائيش ناك

 . مدف رطم وا درب

 وا ادمعتم هسأرو ههجو مرحملا ىطغ نا : يارلا باحصا لاقو

 قدصتي ةقدص هيلعف كلذ نم مدقا ناك ناو مد هيلعف ليللا ىلا اموي ايسان

 . اهب

 الالدتسا ايسان وا الهاج ناك اذا هيلع عيش ال : ركب وبا لاق

 . ةيما نب يلعب ريخب
 همزلي ام يتاي نميف انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 اذا دمعلا عقوم عقي كلذو كلذب رذعي ال هنا لهجلا هجو ىلع ةرافكلا هيف

 هل كلذ يف ىل نيبي الو ةرافكلا هيلعف هيف همزلي ال لهاج وهو لعفلل دمعت

 ةلزنمب لهاجلل مهضعب لوق يف رذعلا يناعم هبشي دقو اذه لثم يف رذع

 الو هسأر فشكيو يبلي : ليق دقف ايسان هسأر ىطغ نا اماو يسانلا

 . ةليل وا اموي كلذ لعفي نا الا هيلع ةرافك

 هيلع : ليق كلانه مث ؛ نايسنلا ىلع ةليلو اموي : لاق نم لاقو

 . اذه ىنعم هبشي سابللا يف يدنع كلذكو ةرافكلا

 ملعن الو . ةرافكلا هيلع ليق دق هنا يعمف ادمعتم بيطت نا اماو

 . افالتخا كلذ ىف

۔ ١٨٤ ۔



 بيطلا سم اذا ةرافكلا ىنعم يف هيف فلتخي هنا يدنعف يسانلا اماو

 . ايسان

 . ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقف

 بيطت اذا ىدنع كلذ ىنعم هبشيو هيلع ةرافك ال : لاق نم لاقو

 ىضم دقف هجولا ةيطغت اماو هندب ىلع هلوصحل دشا يدنع بيطتلاو ايسان

 هللا ءاش نا هب ىفتكي ام لصفلا اذه لبق ةيافك هيف ام هيف لوقلا يف

 . ىلاعت

 صيمق هيلعو مرحا نم هلعفي ام ركذ
 يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو ءاطع ناك : ركب وبا لاق

 صيمق هيلعو مرحا نميف قحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو سوواطو

 يبنلا نا ةيمأ نب يلعل ربخب يعفاشلا جتحاو هقشي الو هعزني : اولاق

 . اهعزنب ةبحلا بحاص لئاسلا رما ةي
 . لفسا نم هعلخي وا هقشي هنا يعخنلا نع انل يور دقو

 . هقشيل : ةبالق وبا لاق

 . هبايث قرحي : يعفاشلا لاقو

 ةعاضا نع ةي يبنلا يهنل ، لوقا لؤالا لوقلاب : ركب وبا لاق

 . ةبحلا عزنب رما ةي يبنلا نالو لاملا

 . يكح ام اذه وحن ليق دق هنا يعم : ديعس وبا لاق

 هعزني نا هنكما ناو هسأر يلي امم ةبجلاو صيمقلا عزني نا ينبجعيو

 اذا ةيطغت عقوم اذه عقي الف الاو بجوا هلعلف هل قرخ الب نيلجرلا يلي امم

۔ ٥٨١_۔



 هيلع سابللاو مارحالل ادمعتم كلذ لعف ناو سابللا عزن لاح يف ناك
 ناك ناو . مارحالا عم سابللا هل تبث دق هنال ةرافكلا ىنعم هيلع فاخاف
 ىلع ةرافك همزلي ال هنا ينبجعيو فالتخالا ىنعم هقحلي الأ هل وجراف ايسان

 لاح ىف نايسنلا ىنعم يدنع هبشي لهجلاو ةليل وا اموي هسبلي مل ام نايسنلا
 . كلذل هنم لهجلا ىنعمب لاح يف دمعلا ىنعمو

 بايثلا نم رفصعملا سبل ركذ .
 ةشئاع تناكف مارحالا يف رفصعملا سبل يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 . هللادبع نب رباجو رمع نبا لاق هبو رفصعملاناسبلت ركب يبا تنب ءايساو

 . مرحموهو نيجرضم نيبوث سبل هنا رفعج نب هللادبع نع انيورو

 يعفاشلا لاق هبو نيدروم يف مرحا هنا بلاط يبا نب ليقع نع يورو

 . لبنح نب دمحاو

 . اسأب )قشملاب ىري ال حابر يا نب ءاطع ناكو

 بايثلا سبل هركي ۔ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو
 . ةغوبصملا

 سبلي ال : نولوقي روث وباو نسحلا نباو يروثلا نايفس ناكو

 . سنا نب كلام كلذ هركو رفصعلاب غوبصملا مرحملا
 عنملاب لوقلا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ىتح لسغي وا سبلي نا الا ةنيزلا نم هنال رفصعملا سبل نع مرحملل

 نم هملعا الف غابصلا ىنعمب ةنيز هيف سيل لاح ىلا ريصيو هنول بهذي

 . ةنيزلا نم وه امناو بيطلا
 (ىشمملاب) ةخسن : )١(

 ۔ ١٨٦ ۔



 نوكي ال ام لاحب رصي مل امءازجلاهسابل يف : اولاق مهنا يعمو

 . ةنيز

 مرحملا سبلي الو - فارشالا باتك ريغ نمو : (ةلأسم)
 نم نارفعزلا هيف ام لكأيو ناحيرلا مشي نا مرحمللو فاخي نا الا فيسلا

 لخدي ملو تملع اييف سانلا نم قافتا اذهو ؛ فيسلاب دلقتيو ماعطلا

 . يبنلا ىنعم يف اذه

 ىلع هلئامحو فيسلا لمحي نا مرحملل سيل : انباحصا ضعب لاق

 . لئامحلا حشوتي ال : اولاق مهناو رخآلا قتاعلا

 هسفن ىلع دقع وا افخ وا اصيمق وا الاورس سبل نمو : (ةلأسم)

 . مد كلذ .نم لعف لكل هيلعف مرحم وهو اطيخ
 يف صوصللا هيقل اذا جاحلا يف هللادبع وبا لاق : (ةلأسم)

 هريغ نوبلسي مهاأر ناف هل عساوف مهلتاقي مل ناو مهلتاقي نا هلف : قيرطلا

 لتاقي نا هلف ةجح ذخا نم كلذكو اضيا مهلتاقي نا هلف هل اوضرعي ملو

 . اهب جرخ يتلا ةجحلا باحصال ءافو فاخ دق ناك اذا

 اصيمق سبلي الو ههجو الو هسأر مرحملا يطغي الو : (ةلأسم)
 لدبي نأ هلو ليوارس سبليف ارازا دجي الأ الإ ءابق آلو
 اهاوس يرتشيو هبايث ءاش نا عيبيو ءاش ام فعضيو . ءاش ام بايثلا نم

 ىتح كلذو لسغ دق نوكي نا الا نارفعز الو سرو هيف ابوث سبلي الو

 بوثلا هركيو ابيطم ابوث سبلي الو & هدسج ىلع هضعبو هحيرو هنول بهذ
 نمخ سبل نيلعن دجم ل ناو همشي الو بيطلا سمي الو ناروشلا ف نولملا

 نباو ديز نب رباج نع يور يذلا وهو ، نيبعكلا قوف ام ايهنم عطقي

۔ ١٨٧ _۔



 . ايهعطق ركذي ملو «نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نم» ةي يبنلا نع سابع

 ةغبص هيلع قلطاف هريغ وا . ناكرب نم مرحأ نمو : (ةلأسم)

 . ادسجم نوكي نا الا رفصعلاب سأب الو بيطلا هركي امنا سأب الف

 رطملا '١اباصا اذا اغوبصم ابوث همارحا يف سبل نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف هغبص ضعب

 دق بوث يف صخرت ۔ اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو : (ةلأسم)

 . رفصع نم ليلقب نول
 . اعبشم ناك اذا هسبلب سأب الو كلذ هرك امنا : اولاق ليقو

 . مد هيلعف كسملا حير هيف عيش يف هبايث عضو نمو

 اهيف مرحا نم اماف كسملا حير هبايث قلع نم ىلع ةرافك ال : ليقو
 . مد هيلعف

 يف مرحا ۔ هللا همحر ۔ الئاو نا : اولاق دقو : ( ةلأسم)

 . ناسليط

 ءيش ىلا كلذ يف هب غلب ام سخب بوث يف مرحأ ولو : (ةلأسم)
 . فاوطلاو ةالصلا لدب هيلع امناف هيف يلصي وا هب فوطي نا الا

 )١( (هباصا) هخسن .

 ۔- ٨٨١_۔



 نوثالثلاو يداحلا بابل

 رازالا دقف دنع ليوارسلا سبل ف مرحملل ةصخر رلا ركذ

 نلعنل :لا دقف دنع فافخلا سبلو

 مرحملا دجي مل اذا» : لاق ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق
 هنا ةي هنع تبثو ز «ليوارسلا سبل ارازا دجي مل اذاو نيفخلا سبل نيلعنلا

 الو تاليوارسلا الو سناربلا الو مئامعلا الو صيمقلا سبلي ال» : لاق

 . «نيبعكلا لفسا نم ايهعطقيلف نافخ هلو نالعن هل سيل دحا الا نيفخلا

 يبا نب ءاطع ناكو ايهعطق يف ربخلا اذه توبث دعب فلتخا دقو

 . اهعطق نوري ال لبنح نب دمحاو حادقملا ملاس نب ديعسو حابر

 . داسف امهعطق يف : ءاطع لاقو
 يعفاشلاو يروثلا نايفسو سنا نب كلامو ريبزلا نب ةورع لاقو

 نيلعن مرحملا دجي مل اذا : روث وباو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو

 . نيبعكلا نم لفسا ايهعطقو نيفخ سبل
 نبا نع ظفحن مل نا بحن يذلا نأل لوقن اذهبو : ركب وبا لاق

 ثيدحك رمع نبا اهظفح ىتلا ةدايزلا لعجي نا رمع نبا ظفح ام سابع

۔ -_ ١٨4٩



 . هلوبق بجو ثيدحب رمع نبا درفنا اذاف هب درفني

 نم دب ال هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ءازجلا هيلع نا بسحاو ليوارسلا سبل رازالا دجي مل اذاف رازالا سبل

 يف اعيمج نالجرلا نوكيف هيف لاتحي نا الا كلذ ىلا ةرورضلا عضوم

 نم نيعوطقم نيفخ سبل نيلعن مرحملا دبي مل اذا كلذكو . دحاو عضوم

 ام دشاب ررضلا هيف لخدي اميف نيفخلا عطق بوجو سيلو نيبعكلا لفسا

 دربلا وا رحلا هسفن ىلع فاخ ول هنا تبث دقف سفنالا ىلع ررضلا لخدي

 . ةيدفلاب الا روجحملا سابللا سبلي نا هل ناك ام كلذ نم

 لاقف ليوارسلا سبليلف ارازا دبي ال مرحملا يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 : هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو حابر يبا نب ءاطع

 . هيلع ءيش الو هسبلي

 اذا لاورسلا سبلي نا هل سيل : نامعنلاو سنا نب كلام لاقو

 . ليوارسلا سبل يف ةيدفلا نامعنلا لعجو مرحا

 . كلذ يف نذا ةي يبنلا نال لوقا ءاطع لوقب : ركب وبا لاق

۔ ١٩٠ ۔



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 كلذ هبشا امو جحلا مايا يف هرظنو هعامجو مرحملا جرف يف

 ال : لاق 5 هربد يف هعبصا لخداف ىجنتسا اذا مرحملا نع هتلاسو

 . كلذب ساب

 : لاق ادمع هتارما جرف يف رظن اذا مرحملا نع هتلأسو : (ةلأسم)

 نا اماو هيلع عيش الف هينم هنم جرخت مل ناو ةاش هيلعف هينم هنم تجرخ نا

 . ملعا هللاو اسأب هيلع ىرا الف اطخ اهجرف ىلا رظن
 مل ام عيش هيلع الف هينم هنم جرخف رظن ريغ نم ةوهش دجو ناو

 . امد قيرهي نا هيلع ىراف هسفن ىلع ناعا ناف هسفن ىلع نعي

 ءاملا لزني ىتح هسفن ىلع ناعا اذا : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . عماجملا ةلزنمب وهف قفا ذلا

 نا لحلا نم مرحيو عجريو هجح دسفيو ةندب هيلع نا : ليق دقو

 . ؟ لباق نم جحلا هيلعو هكسانم يضقيو كلذ نكما

 ىضقو مرحا دحلا نم مرحي عجري نا نكما نا : لاق نم لاقو

 . ىنم وا ةكمب اهرحني ةندب هيلعو مات هجحو هكسانم

۔- -_ ١٩١



 قفادلا ءاملا جي مل ايف مرحم وهو هتارما جرف سم نمو : (ةلأسم)ر

 . (اهنع لس) مد هيلعو همارحا متيف
 متيو مد هيلعف قفادلا ءاملا .جي مل ايف مرحم وهو هتارما سمل نمو

 . همارحا ىلع

 . جرفلا سم دارا اذا اذه : هريغ لاق

 . كلذ يف ءاسا دقو ث هيلع عيش ال : لاق نم لاقو

 ءاملا لزني ملو ىذماو هجرفب اهجرف سم نا هيف فلتخا دقو

 . قفادلا

 رقصلا نب نازع ةيواعم يبا لوق وهو مد هيلع : لاق نم لاقف

 . :دجوي اميف ۔ هللا همحر

 . ةرقب هيلع : لاق نم لاقو

 ءاملا لزني مل ام لعف اميف ءاسا دقو هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 : ليق دقف ىنما ىتح لزي ملو كلذل ادمعتم قفادلا ءاملا لزنا ناف قفادلا

 . ةندب هيلعو لباق نم جحلا هيلعو هجح دسفي

 . كلذل ادمعتم اهرظن اذا كلذكو مد : لاق نم لاقو

 . ىنمأ اذا سمللا لثم هنا : ليق دقو

 . مد هيلعف هتأرما لبق اذا : ليق دقو

 . هيلع ءيش ال : لاق نم لاقو

 ىسوم نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم نم باوج : (ةلأسم)
 ام لأسو فذقو ىلتباف اهسمف ةبقعلا ةرمج ىلا هتأرماو جرخ لجر نعو

۔ ١٩٢ ۔



 لطب دقف اهلزنا ىتح هنم ةفطنلا بالتجا ىلع ناعاو اهسم اذاف ؟ همزلي

 اهجح لطبي كلذكو كسانملا نم يقب ام متيلو لباق نم جحلا هيلعو هجح

 مل ءاملا اهنم لزني مل ناو ءاملا اهنم لزن ىتح اهايا هسم ىلع هتعبات نا يه

 . اهجح لطبي
 جرف رظن مرحم لجر يف انعمس دلاخ نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 مل ناك ناو هجح لطب دقف ةوهشل رظن ناك ناف هديب هسم وا ىنماف هتأرما

 . هللا ءاش نا مات هجحف هتفطن هتقبسف ةوهشل كلذ دري

 ىنم موي تيبلا روزت نا ضيحلا اهسبح ةأرما نعو : (ةلأسم)

 اهيلا لبقا اهجوز ناو روزت نا ضيحلا اهسبح نكلو كسانملا تضق دقو

 نم جحلا اهيلع نا ىرنف اهطلاخي ملو اهجرف ىلع هركذ ىرجاف ىنمب يهو

 . لباق
 . اهيلع يش الو امد اهيلع نا : لاق نم لاقو

 لجرلا ةلزنمب يدنع يهو كلذ يف اهيلع ءيشال : لاق نم لاقو

 . هتجوز سم اذا

 نب بوبحم نع هغلب هنا نامعنلا نب رفيج انربخا : (ةلأسم)
 نا تيبلا روزت نا لبق ضيحلا اهيلع عقي ةأرملا يف : لاق هنا ليحرلا

 . لباق نم جحلا اهيلع ناك اهئطو ناف تيبلا روزت ىتح اهبرقي ال اهجوز

 . مد اهيلع رفيج نب لزانم لاقو

 . اهجح لطب : نامثع نب ناميلس لاقو

 اهفاوط يف اهريخأت ىنعم اذهب اودارا امنا : لاق ؛ هريغ نمو

۔ ١٩٣ ۔



 . ةرايزلا لبق اهعوكرو

 مايا يضقت ىتح رهطت مل اذا اهنا دجوي اييف : ليق دق ؛ هريغ لاق

 ةكم نم جرخت نا اهل سيلو اهب تماقاف ةكم ىلا سانلا عم تعجر ىنم

 مث ةورملاو افصلا نيب ىعستو نيتعكر ىلصتو تيبلاب فوطتو رهطت ىتح

 . ائيش اهومزلا مهنا ملعن ملو تءاش ثيح جرخت

 ةضيرفلا فاوط فطي مل ناك نا : عيبرلا لاقو ؛ هريغ نمو

 تيبلا ىلا اهلحم هللا لوقل لباق نم جحلاو مد هيلعف ءاسنلا باصاو

 . قيتعلا

 فوطيو عجري نا هيلعف ةرايزلل عسيو فطي مل نمو : (ةلأسم)

 هيلعو هجح دسف دقف ىعسيو فوطي نا لبق عماج عجر ناف ىعسيو

 . لباق نم جحلا

 فاط امدعب ءاسنلا يشغ لجر اميا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 يناف ةرايزلا نم وا ةرمعلا نم ةورملاو افصلا نيب ىعسي نا لبقو تيبلاب

 . ةورملاو افصلا نيب يعسلا عدي الو ةندب رحني نا هيلع ىرا

 ردق ناف هتأرما عماجو مرحي ملف مرحي نا دارا نمو : (ةلأسم)

 مرحيو مد هيلعف توفلا فاخو عوجرلا ردقي مل ناو مرحاف دحلا ىلا عجر

 . هركذ يذلا هناكم نم

۔ ١٩٤ ۔



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 مرحم وهو هتأرما عماج نميف

 .دحلا نم مرحي عجريو مد هيلعف هتأرما باصا مث ةجحب مرحا نمو

 . لباق نم جحلا هيلعو

 وا جحلا يف يدنع لوقلا رثكأ وهو ةندب يده : لاق نم لاقو

 . كلذ لثم هيلعف عىطوف عجر ناف ةرمعلا

 انيلا بحا وهو رخآ لوق اهيفو
 . رامجلا ىمر امدعب هتأرما ىلع عقو نمو : (ةلأسم)

 . ىرخا ةجح اجح : سابع نبا ايل لاق
 . ةندب دحاو لك ىلعو : هريغ لاق

 همارحا دسف ةفرعب فوقولا لبق جرفلا يف عىطو نمو : (ةلأسم)

 . ةمالا عامجاب مد هيلعو

 يف لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نا انغلبو : (ةلأسم)

 . امهنيب اروزج امهيلع نا هتعواطو هتأرما لجرلا عقاو اذا : نيمرحملا

 . لباق نم ةجح امهيلعو جاحلا عنصي ام ناعنصيو ايهمارحا ىلع نايضعيو

۔ ١٩٥ _۔.



 ناكملا نازوابجي الو جحلاو ةندب ايهنم دحاو لك ىلع : هريغ لاق

 وه ناف ريسملا يف ناقرتفيو نامرحم امهو الا ةئيطخلا هيف اباصا ىذلا

 . ةندب هيلعف اههركتسا
 يضقت اهناف ةمئان وا ةهراك يهو اهعقاو اذا : عيبرلا لاقو

 . اهيلع ءيش الو اهكسانم

 نا لبق جحلاب اعيمج نالهم امهو هتأرما عماج نمو : (ةلأسم)

 افقي نا لبق كلذ نا ربغ افاطو اهيلا الصو امدعب وا ةكم ىلا الصي

 نايضقيو اهمحلب قدصتيو اهحبذي ةاش ايهنم دحاو لك ىلعف تافرعب

 . لباق نم جحلا ايهيلعو سانلا عم ايهجح

 . لباق نم جحلا اهيلعو ايههجح نايضقي : ميبرلا لاقو
 . ةعئاط يهو كلذ ناك اذا ةندب ايهنم دحاو لك ىلعو : هريغ لاق

 لبق وا سمل ريغ نم ىذماو هتأرما ىلا لجرلا رظن ناو : (ةلأسم)
 . هيلع ءيش الف

 هيلعو دحلا ىلا عجر هتأرما باصا نا ةرمعب مرحملاو : (ةلأسم)

 عجر جحب مرحم وهو كلذ لعف ناو رخا مد هيلعف اهباصا مث عجر ناف مد

 . هجح داسفل مدلاو لباق نم جحلاو مد هيلعو هنم مرحاف دحلا ىلا

 يف ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو هتارما عىطو نمو : (ةلأسم)
 . مد هيلعف رصقي ملو هترمع

 ءاملا هنم جرخ ناف ىرخا ةأرما ةروع ىلا رظن نمو : (ةلأسم)

۔ ١٩٦ ۔



 ضقتنا اذا مد هيلعف ءاملا هنم جرخي مل ناو لباق نم جحلاو مد هيلعف قفادلا

 . هؤوضو

 يف هتارما عماجف جحلا رهشا ريغ يف جحلا داراو ةرمعب مرحا نمو

 يضقي نا لبق جحلا رهشا هكرداف ةرمعلا فنأتسا مث ؤ جحلا رهشا ريغ

 8 مرحي ملف مرحي نا دارا نمو . مد هيلعو هترمع يضقي هناف ةرمعلا

 عوجرلا ىلع ردقي مل ناو مرحاف دحلا ىلا عجر ردق ناف هتأرما عماجو

 . هركذ يذلا هناكم نم مرحيو مد هيلعف توفلا فاخو

 ءيش الف ىذماف ادمعتم هتارما جرف ىلا رظن نمو : (ةلأسم)

 دسف قفادلا ءاملا ءاج ناو 0 هل زوجي ال ال ضرعتو ءاسأ دقو يذملا يف هيلع

 ءاسنلا عىطو نم نأ عيمجلا عمجا دقو . لباق نم جحلاو ةندب هيلعو هجح

 . انباحصا لوق وهو هجح لطب امرحم ةفرع لبق

 اهبسحي وهو اهنود يتلاو ىطسولا ةرمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)

 ىا مث ةورملاو افصلاو تيبلاب فاطاو ضافأو قلحو حبذو ةبقعلا ةرمج

 . لباق نم جحلاو ةندب هيلعف اطخأ ناك هنا ملع مث هلها

 ىعسي نا لبق نم هتأرما عماج مث تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)
 . دسف دق هجح نا ةورملاو افصلا نيب

 . هجح هيلع دسفي ال نا وجراو ةندب هيلع : بوبحم نبا لاق

 ملو هتارما عماجو لحاو ىعسو فاط نميف : ليقو : (ةلأسم)

 . مد هيلعو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عجري هناف {. فاوطلل ,عجري

 . مد هيلعو عكري : لوق يفو

۔ ١٩٧١ ۔



 . ةفينح يبا لوق وهو هيلع عيش الو عجري : موق لاق

 عامج نم همارحا لطبو ةرمع وا ةجحب مرحا نمو : (ةلأسم)
 هيلعو سانلا عم اهلك كسانملا ىضقف همارحا ىلع ىضم كلذب يلتبا اذاف

 نم نامرحيو لباق نم جحلا اهيلعو مد اضيا يه اهيلعو ؤ هجح داسفل مد

 . امهازجا كلذ نود نم امرحا اذاو ، سانلا مرحي ثيح

 ملو ةفرعب فوقولا لبق عىطوو تاقيملا نم مرحا نمو : (ةلأسم)

 . قافتاب مرحي نا هل زجي مل هنم مارحالاو تاقيملا ىلا عوجرلا هنكمي

 نالطبي ال ثفرلا عم ناروكذملا لادجلاو قوسفلاو : (ةلأسم)

 وه هنع هللا ىهن يذلا لادجلاو جحلا يف لادجلاو قوسفلاو ثفرلا

 هللا نال قحلا نع جرخي ىتح سانلا تامصاحم يف عقي ام لثم روظحملا

 يه يتلاب مهلداجو ت : ةلي هيبنل لاقف لادجلا كرتب رما ىلاعت

 . :(')هه نسحا
 . هب هرمأي مل ام وه هنع يهنملا لادجلاو

 لادجلا دح نم جرخ ام لكو هنايتا هيلع مرحي عيش لك قوسفلاو

 . قوسف وهف

 نالطبي ال ثفرلا عم ناروكذملا لادجلاو قوسفلاو : (ةلأسم)ر

 هل ليقف مرحم وهو ءاسنلا ركذ هيف ارعش دشنا سابع نبا ركذو عامجاب جحلا

 )١( ةيالا ءزج ١٦٥ لحنلا ةروس نم .

 ۔ ١٩٨ ۔



 . ءاسنلا يدي نيب هب ملكت ام ثفرلا امنا : لاقف سابع نبا اي ثفرتا

 مرحا نم اماو : ديعس وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : (ةلأسم)

 جحلا هيلع دقعني ال هنا لوقلا رثكا يف هنا يعمف جحلا رهشا ريغ ىف جحلاب

 رهشا ريغ يف ةرمعلا داسفا يف لوقلا ىنعم ىضم دقو ةرمع نوكي امناو

 . ملعا هللاو افالتخا كلذ يف ملعا الو جحلا اهب دسفي ال هنا جحلا

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا دعب نم رمتعملا ءطو ركذ

 دايطصالاو رصقي نا لبق

 فاوطلا نم غارفلا دعب اطي رمتعملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 . يضقي نا لبق يعسلاو

 . مد هيلع : يارلا لهاو يروثلا نايفسو سابع نبا لاقف
 . يدهلا هيلع : كلام لاقو

 . هريغ نع كلذ ظفحا الو . دسفم وه : يعفاشلا لاقو

 . هللا رفغتسي : لاق هنا حابر يبا نب ءاطع نع انيورو

 هنا نظ ناك اذا : ةرم لاقو ةرقب وا ةندب هيلع : ةرم نسحلا لاقو

 . هيلع ءيش الف ءاسنلا يشغف لح دق

 . سابع نبا لوق نم ىلعأ لوقلا اذه يف سيل : ركب وبا لاق

 نم هغارف دعب مرحلا نم اجراخ اديص داطصي رمتعملا يف اوفلتخاو
 ال:نالوقي روث وباو كلام ناكف رصقي وا قلحي نا لبق يعسلاو فاوطلا

 . هيلع عيش

۔ - ١٩٩



 . هبر هللا رفغتسي : كلام لاقو

 . كلذ لعف اذا ءازجلا هيلع : ىأرلا باحصا لاقو

 الف رصقي نا لبق ابوث سبل نا: لاق هنا ءاطع نع ىروثلا ىكحو

 . هيلع ءيش

 . لا بحا مد : يروثلا لاقو

 لحي مل ام هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نم يتأ امو مارح وهف لالحلا هل حيباو ىعسو فاط ولو ريصقتلاو قلحلاب

 ديصلا يف مرحملا ىلع ام كلذ هلاح يف هيلع ناك مرحلا يف عونمم وه ام عيمج

 يف ملعا الو ةعونمملا ءايشالا نم كلذ ريغو ءطولا يف داسفلاو سابللاو

 نا بهذي هناف انموق لوق ضعب يف ام وا & كلذ ريغ يل نيبي مهبهذم

 ةالصلا نم ميلستلاك هيلع ابجاو وه سيلو مرحملل نذا وه امنا لالحلا

 يف همزلي ناكل لالحالاب هل نوذأم ريغ ناك ولو . يلصملل نذا وه امنا

 نم نذا وه امنا هنكلو مرحملا نع عونمم كلذ نال ءازجلا ريصقتلاو قلحلا

 دقف لحا ناف لالحالا لاح ىلا هلك مارحالا نم جرخ دقو كلذب هللا

 هغارف عضوملا اذه ينبجعيو لالحلا عونمم ريغف لحي مل ناو لالحلا هل لح

 نوكي الف لالحالا هل قبي ملو لالحالا هل بجي اهغارفب يتلا لامعألا نم

 . لالح وهو الا احابم لالحالا

 تيبلاب فاوطلا دعب رمتعملا ءطو ركذ
 ةورملاو افصلا نيب يعسلا لبق

 فاوطلا دعب ءىطو اذا : لوقي يعفاشلا ناك : ركب وبأ لاق

۔ ٢٠٠ .



 لاق هبو ةندبو اهناكم ىرخا ةرمع هيلعو & دسفموهف يعسلا لبق تيبلاب

 . يدهلا هيلع : الاق اهنا ريغ روث وباو لبنح نب دمحا

 . اضقلا ركذي ملو ةاش هيلع : ءاطع لاقو

 . قاحسا لاق هبو هترمع تمت دقو 3 امد قيرهي : يروثلا لاقو

 . كلذب قاحسا جتحاو فاوطلا ةرمعلا : سابع نبا لاقو

 مث تيبلاب طاوشا ةعبرا فاط ناك نا : يأرلا باحصا لاقو

 . اهناكم ةرمع هيلعو هترمع نم يقب ام يضقيو & مد هيلع عماج

 نا لبق ءعىطو نا ىلع ملعلا لها نم هنع ظفحن نم لك عمجاو

 . دسفم هنا ىعسيو فوطي

 يضقي نيا نمو كلذ لعف اذا يدهلا نم هيلع اميف اوفلتخاو

 . هترمع

 اهناكم ةرمعب مرحيو هتاقيم ىلا عجريو هترمع متت : يعازوالا لاقف
 . يدهلا هيلعو

 ىرخا ةرمعب مرحيو ةندب هيلع : لاق هنا ريغ : يعفاشلا لاق هبو

 . اهناكمبو اهدسفا يتلا ةرمعلاب مرحا ثيح نم

 روث وبا لاق ايك دمحا لاق هبو اهناكم هيلعو اهلمكيو : روث وبا لاقو

 . ةاش هيزبجحت : لاقو

 ناك ثيح نم اهب مرحي ىرخا ةرمعو يدهلا هيلع : كلام لاقو
 هتاقيم نم مرحي هناف هتاقيم نم دعبأ ناكملا كلذ نوكي نا الإ كلتب مرحا

 . هدسفا يذلا متيو

۔ ٢٠١ ۔



 . لباق نم رمتعيو ايده يدهي : يرصبلا نسحلا لاقو
 . امد ناقيرهيو نامرحو اهتاقيم ىلا ناعجري : ءاطع لاقو

 امهدح ىلا ناعجري مث نايده امهيلع : لاق هنا الا ةداتق لاق هبو

 . نافرصنيو نالهيف

 نم اهناكم ةرمع هيلعو هيلع اهدسفا يتلا هذه متي : ركب وبا لاق

 : ليق ام لقا هيلع ثحن يذلاو ةندب هيزجت ول نسحو مرحا ناك ثيح
 . لجرلا ىلع ام لثم اهيلعف هتعواطو ةمرحم تناك ناو ةاش وهو

 دعب عىطو نم انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 كلذ لعف ناك نا هنا ةرمعلا يف ةورملاو افصلا نيب يعسلا لبقو فاوطلا

 : ءازجلاو يعسلا هيلعف ايسان

 . ةندب : لاق نم لاقف

 تدسف ادمعتم كلذ لعف ناف هترمع دسفت الو مد : لاق نم لاقو

 . يعسلاو ةرمعلا يف فالتخالا ىنعمل ءازجلا هيلع ناكو هترمع

 هيلعو ايسان وأ ادماع كلذ لعف هترمع دسفت ال : لاق نم لاقو

 . يعسلاو ءازجلا

 هيلعو ، ايسان وا ادماع كلذ ىلعف هترمع دسفت : لاق نم لاقو

 دمعلا نيب نوقرفي ال مهنا الا مهنع يكح ام ىنعم جرخي اذه ىلعف ءازجلا

 . هتياكح ينعا نايسنلاو

 نا لبق هتأرما ىلع عقو مث هسار رمتعملا رصق اذاو : (ةلأسم)

 . هجح مت دقو ةندب حبذيلف رصقي

۔ ٢٠٢ ۔



 عجريو مد هيلعف هتارما باصا مث ةرمعب مرحا نمو : (ةلأسم)

 مد هيلعف جحلا يف اماو ، كلذ لثم هيلعف ءعىطوف عجر ناف مرحيف دحلا ىلا

 ىتح هركذب ثبع اذا كلذكو لباق نم جحلا هيلعو دحلا نم مرحي عجريو

 مرحاف هدح ىلا عجر جحلا رهشا ريغ يف ناك ناو جحلا رهشا يف لزنا

 . هجح متو ىدهاو

 . اعيمج نيهجولا يف لباق نم جحلا هيلع : ليقو

 نراقلاو درفملا ةرمعلاو جحلاب ةكم نم مرحا نمو : (ةلاسم)

 ديصلا محل لكا نم ىقتي ام يقتيو هبحاص ىلع مرحي ام هيلع مرحي لكف
 . لادجلاو نايصعلاو قوسفلاو ثفرلاو

 . ءاسنلا نايشغ ثفرلاو عامجلا اهريغ وا هتارمال ركذي نا ثفرلاو

 . يصاعملا قوسفلاو

 . هبضغي ىتح هقيفر وا هبحاص يرامي نا لادجلاو

 الو اهلبقي الو هتأرما ىلا ةرظنب ذلي نا هنع يهن امم عيشب ثبعي الو

 برقي الو ةكمب هحبذي مد همزل سمل وا لبق ناف اهنم بوثلا تحت ام سمي

 . هيلع نلدي الو هذخا ىلع نيعي الو هيلع ريشي الو همحل الو ديصلا

 مل ناف كلذل ةنئمطم يهو هتأرما مرحملا لبق اذاو : (ةلأسم)

 . ءاسا دقو ءيش هجح نم دسفي مل كلذ ريغ ءيش هنم نكي

 . مد ةلبقلا يف : ليقو

 ( . اهيف هيلع ءيش ال : ليقو

 لدبي نا سأب الف همارحا يبوث يف ةبانجلا هتباصا نمو : (ةلأسم)

۔ ٢٠٢٣ ۔



 كلذ لجا نم ةيبلتلا كرتي الف ةالصلا تقو يف هيلع اناك ناو امهريغ

 تحت ام سملي وا هتأرما لبقي نا مرحملل هركيو اضيا ابنج بليلو

 . نامرح امهو دحاو شارف ىلع اهعم ماني الو بوثلا

 وه نم ءاسنلا نم جوزيالوجوزتي نا مرحملل سيلو : (ةلأسم)
 . همارحا لبق هكلم مدعب اشارف همارحا لاح يف أطي الو نهل ىلو

 ىتح اهقلط يتلا هتجوز عجاري نا مرحملل زوجي الو : (ةلأسم)
 دقعي نا ىهني هنأل اهتعجارم هل نكي مل اهعلاخ نا كلذكو همارحا نم لحي

 . جيوزتلا هريغ ىلعو هسفن ىلع

 ريغب اهعجار نا هنا شيرق نب ديعس نع تدجو :فنصملا لاق

 . ملعا هللاو تدجو اذكه اهنع لسو دساف حاكن هنا حاكن ديدبت

 الف لسغلا نع ًأطبا ناو لسغ مرحملا بنجا ناو : (ةلاسم)

 . هيلع ساب

 كلذ دسفي الو ايصاع ناك هتأرما مرحملا لبق ناو : (ةلأسم)ر

 . كلذ يف ةمالا نيب عزانت الو هجح

 مرحم وهو ءاسنلا ركذ هيف ارعش دشنا سابع نبا نا يور دقو : (ةلأسم)

 . مرحم تناو سابع نبا اي ثفرتا : هل ليقف

 . ءاسنلا يدي نيب هب ملكتن ام ثفرلا امنا : لاقف

 جحلا نالطبي ال ثفرلا عم ناروكذملا لادجلاو قوسفلاو : (ةلأسم)

 . عامجاب

 لاوط يسن هنا ريغ اهلك كسانملا ىضقو جح نمو : (ةلأسم)

۔ ٢٠٤ ۔



 ةقفن نم ةأرملا ىلع سيلف كلذ ملعت الو ةلحم يهو هتارما عماجف ةرايزلا

 ايضقيلف نيمرحم اناك ناو لباق نم جحلاو يدهلا لجرلا ىلعو عيش لجرلا

 دحاو لكف ادجي مل ناف ةندب ايهنم دحاو لك يدهيو لباق نم اجحيو ايهكسن

 اهجوز اهعمابيو ايهكسن ايضقي ىتح اقرتفا لباق نم امرحا اذاف ةاش ايهنم

 . كلذ نيب ايف ءاش نا

 ريغ يف هتوهش لزن ىتح مرحم وهو هركذب ثبع نمو : (ةلأسم)
 نم رسيتسا ام يدهيو هنم مرحيف ردق نا دحلا ىلا عجريلف جحلارهشا

 . لباق نم جحيلو يدهلا

 وهف هتأرما باصاو جحلا رهشا ريغ يف مرحأ نمو : (ةلأسم)

 لباق نم ناجيو ةندب ايهنم دحاو لك ىلعو جحلا رهشا يف اهباصا نم ةلزنمب

 امل ةندبو ايهكسنل مد اهيلعف ارصقو يعسلاب ايدب ناو ادسفا ام ناحلصيو

 . هتأرما نم باصا

 لباق نم جحلا هيلع نا مرحم وهو هتارما جرف سم نميف رباج نعو
 . ايده دهيلف هتفطن هتقبسف ادمعتم هيلا رظن ناف

 نم جحلا هيلعف ةلفان جح هجحو هجح دسف نمو : (ةلأسم)

 . لباق

 جرف سم نميف ۔ هللا ايهمحر _ بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 ناو ءيش همزلي الو ءاسأ دقف ائيش قفدي ملو مرحم وهو هيلا رظن وا هتأرما
 . هيلع ساب الف مان وا لسغلا نع أطبأو ةبانج مرحملا تباصا

 هنا انغلبف ةرايزلا لبق اهجوز اهنم باصا ةأرما نعو : (ةلأسم)

۔ ٢٠٥ .



 :؟ هبحاص ىلا لجعا ناك ايكيا : لاقف سابع نبا هتأرماو لجر قا

 ناف ةندب ايهنم دحاو لك رحنيو ارادزي نا امهرماف تربداو ةأرملا تيحتساف

 لباق نم الصو اذا ناقرتفيو لباق نم جحلا هيلعو ةاش دحاو لكف ردقي مل

 . اعنص امل ةبوقع اعنص ام اعنص ثيح

 ليق هنا يعم : ديعس وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : (ةلأسم)

 هماع يف هجح دسفا ههبشي ام وا ءطوب جحلا رهشا يف هترمع تدسفأ نم

 . جحلا بابسا نم جحلا رهشا يف ةرمعلا نال هل جح الو كلذ

 يتلا هترمع مامت يف يضميو هجح دسفي الو هترمع دسفت امنا : ليقو

 دحا نم هترمع : أدبيو رمتعي عجري نا هنكما ناو اهمتي ىتح اهدسفا

 هترمع متاو هتقو ءاج اذا جحلاب مرحاو هترمع ىداو كلذ لعف تيقاوملا

 هجح ىضقو جحلاب مرحا ؛ كلذ لعفي ملو رمتعي نا هنكمي مل ناو هجحو

 هترمع دسفأ اذا امأو ، هيلع نيد يهو 3 اهدسفا يتلا هترمع لدب هيلعو

 دسفت امناو لاح ىلع هجح داسفب ليق هنا كلذ ملعا الف جحلا رهشا ريغ يف

 . اهلدب هيلعو هترمع

- ٢٠٦



 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 جحلاب مرحم وهو هلها ءعىطو نميف

 لبق هتارما عماج مث تاقيملا نم جحلاب مرحا نميف رثؤملا وبا لاق

 هنم مرحيف عجريف تاقيملا ىلا عجري نا هنكما نا هناف تافرعب فقي نا

 . ةكم وا ىنم اهرحني ةندب هيلعو مات هجحو هجح ىلع يضميو

 نم مرحا وه ناف هنم مرحيف تاقيملا ىلا عجري مل وه ناو : لاق
 ىنمب اهحبذي ةاش هيلعو هجح ضقيلف {& تافرعب فقوو ، تاقيملا نود

 . ائيش اهنم لكاي الو اهمحلب قدصتيلو ةكمبوا

 هتأرما ىلع هعوقوب ةندب هيلعو تاقيملا نود نم مرحا اذا كلذكو

 . مات هجحو مرحم وهو

 فقوو هتارما ىلع عقو ذم جحلاب مارحالا ددبي مل وه ناو : لاق

 . لباق نم جحلا هيلعو ةندب هيلعف جحلا كسانم ىضقو تافرعب

 نم مرحيف عجريو لباق نم هيلعو لاق نم لاق دقو : هريغ لاق
 . لباق نم جحلا هيلعو هكسانم ةيقب يضقيو ةفرعب فقيو هنكما نا دحلا

 ةرايزلا لبق تافرعب هفوقو دعب هلها ىلع عقو نا كلذكو : لاق

۔ ٢٠٧ ۔



 . لباق نم جحلا هيلعو ةندب هيلعو هجح متي هناف

 . اذه يف لجرلا مزلي ام اهمزلي ةأرملا كلذك : لاق

 هناف تافرعب فوقولا هتاف مث هتارما عماج مث مرحا ناو : لاق

 لح دقو قلحي مث . ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عكريو تيبلاب فوطي

 . لباق نم جحلا هيلعو ةندب هيلعو

 من حبذ مث رحنلا موي ةبقعلا ةرمج جاحلا ىمر اذاو : (ةلأسم)

 جاحلل نالحي ال اهناف ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل لح دقف قلح

 دق مت ةو رم او افصلا نيب ىعسيو عكريو ةر ايزل ا ف اوط تيبل اب فوطي ىتح

 هيلعف ةرايزلا لبق داطصا اذاف هرجشو مرحلا ديص الا هلك لالحلا هل لح

 . ءازجلا

 ةندب هيلعو هترايز يضقي نا هيلعف ةرايزلا لبق ءعىطو ناو : لاق

 اغلبف لباق نم اجح اذاو هيلع املثم هتجوز ىلعو لباق نم جحلا هيلعو

 ايضقي ىتخ العف امل ةبوقع ناعمتجي الو اقرتفا هيف اهباصا يذلا عضوملا

 . اعمتبجي مث ةرايزلا

 . ظفحا اذكه امل لحتري نا سأب ال : اولاق دقو : لاق

 نع امهل طحو تلزتعاو ةبادلا نع تلزن نا : لوقا يذلاو : لاق

 . كلذب ساب الف اهتباد

 ماعطلا هيلا ثعبتو هدنع نم ماعطلاب ثعبي نا اسأب ىرا الو : لاق

 . اهدنع نم

 الو لحر يف الو تيب يف الو ءابخ يف يهووه عمتجي الو : لاق

۔- ٢٠٨ ۔.



 ىتح ةثداحم الو ةلكا ؤمل اهسلاجي الو اهلكا ؤي الو اهملكي الو امل رصقي

 . اهكسانم ايضقي

 الف بيجتف هعمست ثيح نم ءيش نع اهلأسي نا الا : لاق

 . سأب
 5 لباق نم جحلا هيلعف رادزي نا لبق هتما عىطو ناك ناو : لاق

 الو لباق نم جحلا يف الو ةندبلا يف ائيش اهيف لوقا ال ملعا هللاف يه اماو

 . ملعا هللاو عضوملا ىلا اغلب اذا قارتفالا يف

 توملا هرضحف لباق نم جحلا همزل لجر نعو : (ةلأسم)
 . معن : لاق ؟ هنع جحي نا يصويا

 فوقولا لبق ايسان عماج اذا جحلاب مرحملا نع هتلأسو : (ةلأسم)

 تيطو الو اربخ هيف تعمس ينا ملعا ال : لاق ؟ كلذ ىف همزلي ام ةفرعب

 نا ليق دقف مايصلا يف يطاولاو مئاصلا لثم نوكي نا ينبجعيو ارثا هيف

 . ايسان ناك نا هموي لدب هيلع

 . هيلع عيش ال : ليقو

 ناو ؛ امات هجح نوكيو ءيش اذه ىلع نوكي ال نا ؛ ينبجعيو

 . يدنع نسحف امد ىدها

 ءيش هيلع يل نيبي ال : لاق ؟ كلذ همزلي مل دهي مل ناف : هل تلق

 . ايسان ناك اذا

 وهأ ةرايزلا لبق ةفرعب فوقولا دعب عىطو نا كلذكو : هل تلق

۔ _ ٢٠٩



 ناك اذا دحاو هنا يدنع : لاق . ؟ كدنع فالتخالا هيف ما لوالا لثم

 . ايسان

 همزلتو هجح متيأ مرحم وهو ادمعتم هتأرما جرف سم ناف : هل تلق

 نم ةبوتلا هل بحأو هجح متي هنا وجراف : لاق . ؟ كلذ نم ةبوتلا

 . كلذ

 بسحاف : لاق . ؟ فورعم الو مد كلذ يف همزلي الو : هل تلق

 . مد هيلع سيل ليق دق هنا

 . ملعا هللاو مد هيلع : لاق اضعب نا بسحاو

 . ؟ دساف هجح نا لوق هيف كدنع جرخيف : هل تلق

 . كلذ ىل نيبي سيل : لاق

 . ؟ سملا لثم دمعتلا يف كلذكو : هل تلق

 . يدنع اذكه : لاق

 ادمعتم ةيبنجا وا هنم مرحم نم هتأرما جرف ريغ سم ناف : هل تلق

 ؟ هجح دسفي له . ايسان وا

 . هجح دسفي : لاق

۔ ٢١٠ ۔



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 فارشالا باتك نم جحلا ف عماج نم

 طولي وا اهربد يف هتأرما بيصي مرحملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 نع روث وبا ىكحو هجح دسف روث وباو يعفاشلا لاقف ةميهبب لعفي وا
 . دسفم سيل : لاق هنا يفوكلا

 . ينازلا ةلزنم يطولل : هباحصا لاقو

 . دسفي سيل ؛ ةميهبلا يف اعيمج اولاقو

 . ءاضقلا هيلع : ايسان عماج نميف يعفاشلا لاقو

 . ءازجلا هيلع : يعفاشلا لاقو

 نم هنا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 وا لالح يف ىثنا وا ركذ يف ربد وأ لبق نم عامجلا ىنعم هيلع لصح ثيح
 نم ءيش يأ يف تباغو اعماجم ةفشحلا جلواف مئاهبلا نم عيش وا مارح

 . هجحل دسفم ثفار عماجم وهف لزني ملو ةفطنلا لازنا ديري اذه
 ةوهشلا ءاضقو ةفطنلا لازنا ديري اذه عيمجب ثبع نم كلذكو

۔- ٢١١ -



 . ف لزنا اذا عماجملا ىنعمب وهف ةفشحلا بيغمب عامجلا هيلع حصي ل ولو

 . كلذ
 . اهريغ وا هتجوز يف لبقلا نم دشا ريدلاو

 : لي يبنلا لوقل انزلا مكح ىنعم اهنايتإ يف تبث دقف ةميهبلاو
 ناسنالاب انزلا نم دشا ةميهبلا يف لوقلا ناكف «اهحكانو ةميهبلا اولتقا»

 . هيف ديدشتلا نم اذه نم رثكا هيفو فيسلاب لتقي نا

 . لتقي ىتح ةراجحلاب ىمري مث لبج سار نم فدهي : ليق
 . اركب وا ناك انصحم مجري : لاق نم مهنمو

 . ةيرس وا ةجوز نم لالحلا نم اذه يف يدنع دشا ةميهبلاف

 رحنلا موي لبقو ةفرعب فوقولا دعب عامجلا ركذ ؛ هنمو
 لبقو ةفرعب فوقولا دعب عماج نميف اوفلتخا : ركب وبا لاق

 . يمرلا
 نم جحلا هيلع روث وباو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ءاطع لاقف

 . لباق

 . ةندب هيلع : يعفاشلاو ءاطع لاقو

 . يدهملا هيلع : روث وبا لاقو
 . لباق نم جحو يدهلا هيلع : اطوملا يف كلام لاقو
 . اطوملا يف لاق ايع عجر اكلام نا مزاح يبا نبا معزو
 . يدهو ةرمع هيلع : ءاطع لاقو

 يقب ام يضقيو روزج هيلعف ادرفم ناك نا : يأرلا باحصا لاقو

۔ ٢١٢ ۔



 لبق عماجملا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 متي ل هنال ةرافكلا نم عماجملا ىلع ام هيلعو . هجحل دسفم ةرايزلا

 هحح .
(١) 

 ه جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر ال ت : ىلاعت هللا لوقو

 ىنعم جرخي اذه وحن ىلع تيبلل ةرايزلا مامتو هلك جحلا يف عونمم ثفرلاو

 الف ةاش ةرافكلا يف هيلع لعج ناو ؛ يدنع انباحصا لوق نم قافتالا
 . رظنلا يف كلذ دعبي

 دحاو هيف عنملاو دحاو هيف ىنعملا لصالا نال ؛ الف لصالا ىف اماو

 دعبي الف هكسن ةماع ىضم دق نا رظنلا يف جحلا مامت ىلا عامجلا عنم وهو

 نا ائيش هكسانم نم يضقي نا لبق نم ءعىطو ول نا هيف فالتخالا ناك اذا
 . كسانملا نم عيش ءاضق دنع لوالا هيزبجي

 . ىرخاب لها مث اهيف عماجف ةجحب لها نميف اوفلتخاو

 . كلذ دعب اهب لها ىتلا همزلي ال : لوقي روث وبا ناكف
 : يارلا باحصا لاقو ؛ قاحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلا لاق

 . سانلا عم اهيضقي ىتح اهيف عماج يتلا يف يضميو ىرخالا ضفري
 ؛ ضفر يتلا ناكم ةرمعو ةجح هيلعو اهناكم ةجحو مد عامجلل هيلعو

 . مدو

 . حيحص روث يبأ لوق : ركب وبا لاق

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٧ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٢١٣ ۔

 



 لها نمل ليواقالا هذه نم جرخي ام حص هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نوكي الف لاحملا عقي الو . كلذل ليحم هنال هيلع دقعني ال هنا نيتجحب

 زوجي ال ايكو جحلا رهشا ريغ يف جحلا نوكي ال ايك ةدحاو ةنس يف ناتجح

 هيلع دقعني الو لطب هعضوم ريغ يف ءيشلا لعج نيتالصل مارحالا

 كلذب تناك ناو ؛ ةجحلا ناكم ةرمع هيلع دقعني نا ينبجعي الو مكح هل

 تناك اهعضوم ريغ يف ةجحب مرحا اذا هنا توبثلو نارقلا توبثل هبشا

 عقيو ليحتسملا عقي آلا نسحا اذكه ناك نا املف اهعضوم ريغ يف ةرمع

 ىعسيو فوطي لوقلا اذه ىنعم يف نراقلا ةلزنمب نوكيو زئاجلاو نكمملا

 ايف لوالا دعب ليق ام هبشا اذهو ؛ ةعتملا هيلعو هجح متي ىتح لحي الو

 . اهب مرحا ول نا اهتوبثب امودعم نكي مل هنال ةلعلا هذهل ىضم

 الأ ديري هنأك نسح اذهف . ةجحلل ضفار هنا : لاق نم لوقو

 نيتجحلا ىدحا وهو . نيمارحالا نم لطابلا لطبي هنكلو مارحالا لطبي

 هنا ولو لاحملاب مرحا هنأل مارحالا لطبي نا ةلعلا تلخدل اذكه ال ولو

 ناكو هديدجت هيلع ناكو مارحالا هزبجي مل تاولصلا نم نيتضيرفل مرحا
 ىدحا ضفري هنا : لاق نم لوق ىنعم حصي مل نا كلذكو الطاب

 . نيتجحلا

 دقعني ال هلك مارحالا لطبي نا دعبي مل نارقلاب لاق نم ىنعمو

 . دحاو تقو يف ناتجح

 لوق نم قافتالا ىنعم يف جرخيف عامجلاب هجح دسفا يذلا اماو

 هنم هل جرحم ال كلذ ىنعم هيلع تباث هناو ؛ هجح ىلع يضمي هنا انباحصا

۔ ٢١٤ ۔



 اذكه ناك اذاو ، مرحملا ىلع روجحم يتأي ام عيمجل مرحملا ىلع ام هيلعو

 ليق يذلا لصالا وه اذهو ليحتسم هنال جحلا ىلع جحلا لخدي نأ لطب

 . نيتجحلاب مارحالاب هيف

 اهعضوم ريغ يف ةجحب مرحا مث همكح لطب دق جحلا ناك نا املو

 همزلي نوكيف اهعضوم ريغ يف ةجحب مرحا دق نوكي نا يدنع دعبي ملو

 . هريغ

 نا ةلعلا هذهل ىنعملا اذه ىلع يدنع همزل ؛ كلذك كلذ ناك اذاو

 . هجح متي ىتح جحلاب مرحم هنال لحي الو هترمعل ىعسيو فوطي

 ناف لالحلا جحلا ىلا اهب عتمتي مل هنال ةعتملا همزلي نا ينبجعي الو

 هيلع تباث جح يف كلذ هسفن مزلا هنال ديعب ريغف كلذ ىنعم همزل

 . همكح

 مارحاب ناتجح الو ناترمع عقي ال هنا : انباحصا لوق ىنعم يفو

 همزلي نا دعبي مل جحلا رهشا يف نيترمعب مرحا مث اذكه ناك اذاو دحاو

 ليحتسي الئلو ةرمعلا توبثل ةرمعلا عم ةجحب امرحم نوكيو نارقلا ىنعم

 . تبثيو ءيش ىلا الا مارحالا

 جحلا نهيف ضرف نمف » : ىلاعت هللا لاق : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 رمع نباو سابع نبا ناك 0'")هه جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف

 يرصبلا نسحلاو دهاجمو راشب يبا نب ءاطعو حابر يبا نب ءاطعو

 لاق كلذكو ؛ عامجلا ثفرلا:نولوقي ةداتقو يرهزلاو يعخنلا ميهارباو

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٧١ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٢١٥ ۔



 . هتعامجو ةديبع وبا

 لبقلاو ءاسنلا نايشغ ثفرلا نا سابع نبا نع انل يور دقو

 . كلذ ريغو مالكلا نم شحفلا اهل ضرعي ناو زمغلاو

 . مالكلا نم اوغل يا «“ثفرالفإ» هلوق يف :ةديبع وبا لاقو

 . ملكتلا ثفرو وغللا نع : جاجعلا لاق

 كبحاص يرامت لادجلاو يصاعملا قوسفلاو : سابع نبا لاقو

 ثفرلا نا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 هب دسفي يذلا وهو مهلوق نم قافتالا يناعم يف عامجلا وهو ءاسنلا نايشغ
 دمعتلا ىلع ةوهشلا ءاضق يناعم يف هلثم وهف هبشا امو . ةرمعلاو جحلا

 ةسامم نم كلذ رئاسو عامجلا يناعم هبشي يذلا قفادلا ءاملا لزني ىتح

 كلذ ىنعم نم دلوت امم وهف كلذ عيمج نم نيذه نود ايف ةلبقلاو ءاسنلا

 . ةرمعلا الو جحلا كلذ دسفي الو هنع ىهنيو

 وا ابضغي ىتح لجرلا لجرلا يرامي نا انباحصا عم وهف لادجلاو

 ام ىلاعتو كرابت هللا يصاعم عيمجف قوسفلا اماو ؛ امهدحا بضغي

 قوسف كلذ عيمجف ةيمستلا يف اقساف هب نوكي امو رئابكلا هانعمب قحتسا
 . لاح لك يف هنع يهنم كلذ ميمجو

 نم هنع يهن ام انعم روجح وه امناو قح ريغب لادجلا ىنعم كلذكو

 مارحلا نم ةرمعلاو جحلابف مارحالا يف هنم دلوتي امم ههبشا امو ثفرلا

 جحلا دسفي الو تافآلا عيمجو مارحلا نعو مارحالا يف ةصاخ هلك لالحلاو

۔ ٢١٦ ۔-



 . ههبشأ امو عامجلا الا ةرمعلاو

 هجح يف ءعىطو نميف يور : ءيش ىلعأ ركب وبا لاق ؛ هنمو

 مرحم وهو هتأرما ىلع عقو لجر نع سابع نبا لئس & سابع نبا ثيدح

 ىتح ناعمتجي الو نامرحي ثيح نم ناقرتفيو لباق نم جحلا اهيلع : لاق

 . يدهلا امهيلعو ايهجح ايضقي

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه انيور : ركب وبا لاق

 يروثلا نايفسو يعخنلا ميهارباو اطعو بيسملا نب ديعس لاق هبو ؛ هنع

 . هيوهار نب قاحساو يعفاشلاو لبنح نب دمحاو

 يهنا ركذي مل مهضعب نا ريغ : يأرلا باحصاو روث وبا لاقو

 . ناقرتفي

 اهيف عماج يتلا ةجحلا ريصت لوقي هلوق رخأ يرصبلا نسحلا ناكو

 . سوواطو دهاجم نع كلذ انيورو ؛ يدهاو لباق نم جح هيلعو ةرمع

 يغبني ال : هلها ةباصاب هجح دسفي يذلا يف سنا نب كلام لاقو

 هيلعف جح اذاف لباق ىلا ةرمع اهلعجي نكلو دساف جح ىلع ميقي نا هل

 . ايده دبي مل نا مايصلا وا يدهلا

 ةلهم اهيلع تناك اذا : لاق هنا ىرخا ةياور ءاطع نع يورو

 جحلا ايهتوفي نا ايشخي مل ام هنم الهيف ايهلهم ىلا اعجري نا اعاطتساف

 نالهيف امهدح ىلا ناعجري لهم امهيلع ناك اذا : ةداتق لاقو

 . نامرحم امهو جحلا يف هتأرما عىطو نم ىنعمب نييده نايدهيو ناقرتفيو

۔ ٢١٧ ۔



 ءىطو اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 نيناتخلا ءاقتلاب ةرمع وا جح يف ايهجح دسف مارحالا يف هتأرما لجرلا

 كلذ داقعناب كلذ ايتي ىتح ايهترمعو ايهجح ىلع نايضميو لزني مل وا لزنا
 . ةرمعلاو جحلا امهيلعو اهيلع

 يذلا عضوملا ىلا راص اذاف جحلل اعيمج اجرخ اذا ايها : مهلوق يفو

 ىتح ناعمتجي الف ايتا امل ةبوقع كانه نم قارتفالا اهيلعف هيف جحلا ادسفا

 اذا هجو يأ يف ايل كلذ موزلو ايهقارتفا نم يسفن يف ناك دقو جحلا امتي

 ىلع كلذ ناك ناو موزللا هجو ىلع كلذ ناك اذا كلذ يف رظنيلف ايتا امم ابات

 امهريغو اهيف كلذ نوكي نا ىغبنيف ناك ام ايهنم نوكي نا افوخ هزنتلا هجو

 . فوخم كلذ نال

 امب هنم الهيف ايهتاقيم ىلا اعجري نا كلذ اكردا نا جحلاب امهلهم اماو

 لوق يف كلذ يلا نيبي الف ادسفا امم ايهجورخو كلذ مامت لبق نم ادسفا

 . ال دقعني الو كلذ ايهعفني الو انباحصا

 همزل فاطو ىعسو ناك تقو يا يف ةرمعلا متا اذاف رمتعملا اماف

 نا ةمزالل وأ دسفا امل الدب اهدعبو هتنس يف ءاش ىتم دامتعالا هل ناك لحاو

 . همزل

 جحلا مايا ريغ ين جحلا الدبي الو هتنس يف ناتجح ناتجحلا اماو

 اميف لباق نم جحلا هيلع لوقي نم لوق ىنعم اذهو لباق نم جحلا هيلع امناو
 لباق نم هيلع بجاو هنا هيلع سيل لباق نم الا اجح نوكي ال هنا يدنع

 ناو نسحا وهف لباق نم لعف ناف ىلواو لضفا هليجعت نا الا ةنسلا كلت

۔- ٢١٨ ۔



 وا ةضيرف ةجحلا تناك جحلا مايأ يفو جحلا يف الا نوكي الف كلذ دعب ناك

 الا نوكي نا الا ةلفانلاو ةضيرفلل لدبلا ماقم موقي دسافلل لدبلاو ةلفان

 . ةضيرفلا دعب
 هيلع ايك ث هدسف! اذا ابجاو ةلفانلا لدب هيلع نا : مهلوق يفو

 ىنعمف "»« هلل ةرمعلاو جحلا اومتاو » لجو زع هللا لوقل ةضيرفلل
 لعلو ةلفان وا ةضيرف تناك اهمتي نا ةجحلا يف لخد اذا هيلع نا قافتالا

 دق هنال فالتخالا ىنعم لدبلايفف اهمتأف ةلفان تناكو اهدسفا اذا اهلدب يف

 . كلذ مامتا يف فالتخالاو . هيلع دقعنا ام متا

 عامجلاب ايهجح دسف اذا يدهلا نم نيمرحملا ىلع بجي ام ركذ

 ايهجح ادسفأ اذا يدهلا نم ايهيلع بجي اميف اوفلتخاو هنمو

 كاحضلاو بيسملا نب ديعسو سابع نب هللادبع ناكف عامجلاب

 روث وباو يروثلا نايفسو ناميلس يبا نب دامحو ةنييع نب مكحلاو

 . يده اهنم دحاو لك ىلع : نولوقي

 كلام لاق هبو ؛ ةندب ايهنم دحاو لك ىلع : يعخنلا ميهاربا لاقو

 . سنا نبا
 دحاو لك ىلعف ةفرع لبق كلذ ناك اذا : يأرلا باحصا لاقو

 . ةاش اهنم

 : ةرم لاقو ؛ ىده اهيزجي ناوجرا : ةرم لبنح نب دمحا لاقو

 . يده انم دحاو لك ىلع

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ - ٢١٩



 نب قاحساو نئعفاشلا لاق هبو ادحاو ايده نايدهي اطع لاقو

 . هيوهار

 . لوقا سابع نبا لوقب : ركب وبا لاقو

 يف عماجملا ىلع نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 يده هيزبحي هنا دجوي دقو ، مهلوق يناعم رثكا يف ةندب ءازج ةرمع وا جح

 نا مهلوق يف غاسني الو ادعاصف زعملا نم ةينث اذه يناعمل ةاش يدهلا لقاو

 دحاو لك ىلع نأل كلذ ىلع نيدعاستم اناك اذا ايده ايهنم دحاو لك ىلع

 لعف هنال دحاو يده اعيمج اهمزلي نا يدنع دعبي الو دارفنالا ىلع ةبوقع

 . فالخالا ىنعمب دحاو ديصلا نالتقي نيمرحملا يف اولاق دق ايهنم دحاو

 . ءازج ايهنم دحاو لك ىلع : لاق نم لاق

 . دحاو ءازج اعيمج امهيلع : لاق نم لاقو

 ءازج امزلا نينيعتسم وا نيمكح اعيمج اءاج نا : لاق نم لاقو

 اذه نم يدنع دعبي الو ءازج ايهنم دحاو لك مزلا نيقرفتم اناك ناو ادحاو

 . ءازجلا هيف مزلي هلكو مرحم هلك هنال ةنسلا ىنعمل

 لبق داسفلا ناك نا هنا يأرلا باحصا نع يكح ام نسحتساو

 يده اهيلع ناك ةرايزلا لبق اهدعب ناك ناو نايده امهيلع ناك ةفرع

 . يأر هجو ىلع الا جرخي ال اذهو

 امناو كلذ ناعونممم ايها قافتالا ىنعم بجوي هنا لصالا ىف اماف

 ةبوقع يدعتلاف ' عنملا لاح يف ناك اميف عنملا يدعتب ءازجلا ىنعم ايهمزل
۔ ٢٢٠



 . لوصالا ىنعم هبشي امب ةدحاو

 ىتمو ايههجح نادسفي نيمرحملا قارتفا يف : ركب وبا لاق ؛هنمو
 ؟ ناقرتفي

 نم ناقرتفي : لبنح نب دمحاو سنا نب كلامو سابع نبا لاقف

 . ايهكسن ايضقي ىتح اعمتبجي الو نامرحي ثيح

 اقرفت هنم امرحا يذلا ناكملا ىلع ايتا اذا : بيسملا نب ديعس لاقو

 . ايدهاو

 اهباصا يذلا ناكملا نم ناقرتفي : قاحساو يروثلا نايفس لاقو

 . ايهجح نم اغرفي ىتح ناعمتجي الو امهرما داسف هيف

 . ناقرتفي ال : يأرلا باحصاو اطع لاقو

 نكي مل اقرتفي مل ولو ؛ ايهكسن ايضقي ىتح ناقرتفي : يعفاشلا لاق

 . يده كلذ يف

 . امهرضي مل اقرتفي مل نا : روث وبا لاق

 . لوقا يعفاشلا لوقب : ركب وبا لاق

 يف جرخي هنا يعمف قارتفالا ىنعم اما : هللا همحر ديعس وبا لاق

 تبث كلذ ىنعم تبث اذاو ايهجح ادسفا ثيح نم هنا انباحصا لوق

 ىنعم ىلع الا يدنع كلذ يف قرف الو امرحا ثيح نم اقرتفي نا امهانعم

 . سايقلا
 ةفلاخم ريغ نم دصق ريغ نم قارتفالا مهمزلي الأ ينبجعي ناك دقو

 لوق يف ملعا الو ؛ يدنع كلذ امهمزلي لجأل ال هزنتلا هجو ىلع الا

۔ - ٢٢١



 نا كلذ اهمزلي نا ىرعتي الو اصوصنم اقرتفي مل نا ءازج توبث انباحصا

 الف اهزنت ناك ناف رمالا اهتفلاخمل ةبوقع ءازجلا اهيلع نوكي نا اقرتفي م

 . هزنتي مل نم ىلع ءازج

 لوق نم باتكلا بحاص نسحتسا ام نسحتساو ينبجعيو

 مل ناو يدنع كلذ ريغ جرخي الو هزنتلل نسحف اقرتفا نا امهنا يعفاشلا

 . اهيلع ءازج الف اقرتقي

 يف عماجملا ىلع يذلا يدهلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 . مارحالا

 . ةقان دهيلف : سابع نبا لاق

 هيلع : روث وباو يعفاشلاو كلامو دهاجمو سوواطو ءاطع لاقو

 هيلعف ةندب دجي مل ناف ؛ ةندب هيلع : قاحساو يروثلا نايفس لاقو

 دحاو لك ىلعف ةفرع لبق ناك نا عامجلا نا وهو ثلاث لوق هيفو ةاش

 دعب عامجلا ناك ناو ؛ لباق نم جحلا اهيلعو ايهكسن نايضقيو ةاش ايهنم

 يقب ام يضقيو روزج مد هيلعف ةفلدزملا ةليل وا ةفرعب وهو سمشلا لوزت ام

 . يارلا باحصا لوق اذه عيش كلذ يف هيلع سيلو هجح نم

 لوق ين جرخي ام رثكاو لوقلا ىضم دق هنا يعم : ديعس وبا لاق

 دبي مل نا : ليق دق هنا بسحاو ةندب هنا عماجملا ىلع يدهلا يف انباحصا

 . مدعملا ليزي ىنعمل نسحأ اذهو ةاشف ةرقب دجي مل ناو ةرقبف ةندب

 دنع نسح لاملا نم مدعلاب كلذ ىنعم تبث اذا ك يدنع كلذكو

۔ ٢٢٢ ۔



 ةندب لاملا لدب نوكي نا زاجو لاملا دجو ولو . ةرقبلاو ةندبلا دوجول مدعلا
 ةاشلا ىلعو يدهملا مسا ةندبلا ىلع عقي دقو { ةاش ةرقبلا ناكمو ةرقبو

 اهيف همزلي امنا جحلا تارافك عيمج نال . يده اذه يف هل ام لصاو يدهلا

 نم نوكي ام لقا اذه ىنعم يف وهو ، يدهلا رسيتسا امم ةاشلاو يدهلا

 . يدهلا

 . ارارم جحلا يف عماج نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 ةرافك هيلع : قاحساو يعفاشلاو سنا نب كلامو ءاطع لاقف

 . ةدحاو

 . ةندب ءطو لكل هيلع : روث وبا لاقو

 مد هيلعف نيتارما وا ةارما دحاو ماقم يف عماج اذا : رخآ لاقو

 هترمع نم عرفي ىتح يضميو نامد هيلعف نيماقم يف عماج اذاو ؛ دحاو

 . اه ؤاضق هيلعو

 رفك اذاف رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلع : هلك اذه يف نسحلا لاقو

 . ىرخا ةرافك هيلع تبجو عماج مث

 ءازجلا هيلع انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 موق نم حيرصتلا ىنعم ينرضحي الو ةرافك عامج لك يف عماج ام عيمج يف

 ةرافك يف اذه هبشي امم فالتخالا ىنعم مهلوق يف هبشي دق هنا الا اذه ريغ

 . دحاو ىنعم يف ناك اذا ناميالا

 رثك ولو ةرافكلاو ظافلال ةقفتم ناماب فلح اذا : لاق نم لاقف

 دحاو ماقم يف كلذ ناك اذا ةدحاو ةرافك هيلع امناف دحاو ىنعم يف كلذ

۔ ٢٢٢٣ ۔



 ولو ةفلتخم ناماب ظافلا تناك ناو ةرافك ماقم لكلف تاماقم يف ناك ناو

 اذا ةرافك ناميالا نم ظفل لكلف ةرافكلا يف تقفتا ولو دحاو ماقم يف تناك

 . دحاو ىنعمو دحاو ظفلب نكي مل

 دعاقملاو ظافلالا تفلتخا ولو تارافكلا تقفتا ام : لاق نم لاقو

 يذلا اذهف ةدحاو ةرافك هيف امناف دحاو ىنعم يف كلذ رثكو اهب تاماقملاو

 وا ماقملاب اذه لثم يف يدنع جراخ وهف هيف فلتخي ام ىنعمب هلك هاكح

 هنال فالتخالا توبث ىنعم نم ىرعتي الو تارملا وا ةرملا وا تاماقملا

 . تارافكلا ىنعم هبشت ةرافك هذهو ةرافكلا ىنعمب جراخ

 . تامرحم ءاسن عقاوي مرحملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 . ةدحاو ةرافك هيلع : كلام لاقف

 . هوحن : اطع لاقو

 . ةرافك ةدحاو لك نع هيلعف نههركا نا : اطع لاقو

 . ةندب ةدحاو لك نرحنيف تامرحم نك نا : يعفاشلا لاقو

 تركذ ام انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 تركذ اميف مهلوق نم جرخي ييف يدنع ىدعتي الو ةرافك عامج لكل نا كل

 . ناميالا ةرافك ىنعم نم كل

 دقو هلك اذه ناكف دحاو ىنعم وهو تارافكلا يف وه ذا اذه هبشيو

 ثيح ءطولا ىلع مرحملا هركا نا ينبجعي ناك دقو ؛ كلذب لوقلا ىضم

 ناك هتعواط ناو فالتخالا ىلع اهنعو هنع ءازجلا هيلع نوكي نا اهئطو

 . فالتخالا يف ىضم ام ىنعم ىلع ءازجلا اهيلعو هيلع

۔ ٢٢٤ ۔



 همارحا هيلع دسفي نراقلا ركذ هنمو

 يعفاشلاو سنا نب كلامو جيرج نباو اطع ناك : ركب وبا لاق

 داسفالل دحاو يده هيلع : نولوقي روث وباو قاحساو لبنح ني دمحاو

 . يعفاشلاو سنا نب كلام لوق يف نراقلا مد هيلعو

 . نايده هيلع : مكحلا لاقو

 هيلعو ناتاش هيلعف ةفرعب فقي نا لبق : يأرلا باحصا لاقو

 . نراقلا مد هيلع نوكي الو اهناكم ةرمعو لباق نم ةجح

 فاط دقو ىنم يتاي نا لبق نراقلا عماج اذا : يروثلا نايفس لاقو

 نم جحلا هيلعو هجحل ةندب رحنيو هترمعل ةاش هيلعف هترمعل ىعسو

 . لباق

 هبشيف انباحصا لوق رهاظ ىنعم يف جرخي ام اما : ديعس وبا لاق

 نراقلا يف دحاولا ءطولل نيترافكلاب فالتخالا هيف نسحي نوكي نا كلذ

 ناترافك هيلع نوكي نا : مهلوق يف كلذ هبشا لعلو . ةدحاولا ةرافكلاو

 . اهنع فلح دق نيينعم ىلع دحاو ءعيشب ثنحلا لثم كلذ نال

 ىنعم ىلع اذه نوكي نا انباحصا لوق تباث يف ينبجعي اذكهو

 يناعم نم يكح ام عيمجو جح وا ةرمع يف ةرافك ءطو لك يف نا مهلوق

 يف فالتخالا نم كل تركذ ام هبش يناعم نم يدنع جرخي ال فالتخالا

 . ةرافكلا

 فاوطلا دعب نم ءطولا ناك نا هنا يروثلا نايفس نع يكح امو

 مارحالا ناك ناو يدنع نسح ىنعم اذهف نايده هيف ناك ةرمعلل يعسلاو

۔ ٢٢٥ ۔



 لاز دق هنأكف ةدرفم تناك ول نا هنع لاز دق ةرمعلا يناعم ناف هيلع اتباث

 . جحلا بابسأ نمو جحلا نم لصح ام تبثو كارشالا

 ةمئان يهو هتجوز يتاي مرحملا ركذ ؛ هنمو

 مارحب وه سيلو مارح يهو اهباصا نا : اطع لاق ركب وبا لاق

 يف اهيلع ةقفنلا هيلعو اهنع ايدتفاو يدهلا هيلعف يسفن ىلع ينبلغ تلاقف

 نا اهل رذع الف اههركا ناك ناو هئاضق نم اهل دب الو جحلا كلذ اهئاضق

 . يسفن ىلع ينبلغ لوقت

 ةدحاو لك نع يدهيو نهججي نا هيلعف نههركا اذا : كلام لاقو

 هتارماب جحي ناو ٤ لباق نم جحو ةندب هيلع : يعفاشلا لاقو

 ايهمارحا نم يقب ام نايضقيو مد اهيلع : يأرلا باحصا لاقو

 . ءاوس كلذ يف هركملاو مئانلاو مارحالا كلذ ءاضق امهيلعو

 . ةهراك تناك اذا ءيش ةأرملا ىلع له : لبنح نب دمحأل لاقو

 . روث وباو هيوهار نب قاحسا لاق هبو ؛ ال هركتسملا : لاق

 . رظنلا ىلع حصا اذهو : ركب وبا لاق

 ام وحن ةمئانلاو هركتسملا ىنعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نم اهيلع نوكي الا ينبجعيو كلذ اهيف هبشيو فالتخالا نم يكح

 مئانلا يف ةصاخبو ايهنع لئاز يدنع كلذ نال ءيش داسف يف الو ةرافكلا

 ةبوتلا هيلعو اضيا كلذ وه همزلي الا نسح جحلا داسف ايهيلع تبثي مل اذاو

۔ ٢٢٦ ۔



 . جحلا بابسا همزلي الو ةرافكلا همزلي نا نسحو الالح ناك اذا

 لباق نم هجح دش نم هنم جرخي ناكملا ركذ هنمو

 ةلها ناك يذلا ناكملا نم جرخي : سابع نبا لاق : ركب وبا لاق

 نب دمحاو يعفاشلاو بيسملا نب ديعس لاق هبو هيف اهدسفا يتلا ةجحلاب

 . لوقا هبو : ركب وبا لاق

 . هيف اهعماج يذلا ناكملا نم مرحي : يعخنلا ميهاربا لاق

 مرحي نا لصالا تبثي ام ىنعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ثيح نم ال ههجو نم ءاج ثيح نم جحلا يناعمل مارحالا همزلي ثيح نم
 هدسفا يذلا همارحال لهأ ثيح نوكي نا الا دسفا ثيح نم الو لهأ

 ناكملا اذه نمو تاقيملا اذه نم هيف لخد يذلا هجولا نم ةفاسملا يف دعبا

 همزل نوكي نا فالتخالا ىنعم يدنع هيف جرخي هناف لدبلل هنم مرحي يذلا

 ضعب يف هلك هدسفا ام حالصاب يتأي نوكي ىتح لهأ ثيح نم . مارحالا

 . ةنسلا ىنعم ىلع جحلاب ىا دق هنال كلذ هرضي ال لوقلا

 . ةنسلا ىنعم ىلع

 يدنع اذهف كلذب هجح دسفا ثيح نم مرحي : لاق نم لوق اماو

 ريغب تيقاوملا ةزواجم نم ةنسلا فالخ يف لخدي هنال ليق ام ىنعم هبشي ال

 هانعم تبث اذا زوجي كلذ لعلف ةنسلا ةفلاخم ريغب كلذ نكمي نا الا مارحا

 همزلي ال عضوم نم هلوصفو هلها نوكي نا الا كلذ ىنعم رصبا الو

 . هجح داسف عضوملا كلذ ناك ناو هريغ يف مارحالا

۔ ٢٢٧



 . جرفلا نود عماج نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 ( . لزناف

 اذهو نيناتخلا ءاقتلاب الا جحلا دسفي ال : روث وباو يعفاشلا لاق

 . لزناف جرفلا نود عماج نميف يأرلا باحصاو يروثلا بهذم ىلع

 نايفسو ريبج نب ديعس ناكف . هيلع بجي يذلا يف اوفلتخاو

 . ةندب هيلع نولوقي روث وباو لبنح نب دمحاو يروثلا

 . مد يأرلا باحصاو يعفاشلا لاقو

 نم جحلا هيلع : سنا نب كلامو دمحم نب مساقلاو اطع لاقو

 هجح دسفا ىنما اذا : ةرم لاقو ؛ قاحسا لاق هبو ىنمأ اذا يدهاو لباق

 . هنع ()زيجأ لاق ةرمو

 . هريغ ال ةاش هيلع بجي : ركب وبا لاق

 دارا اذا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 عماجملا ةلزنمب وهف ةفطنلا لزنا ىتح هسفن ىلع ناعاو كلذب ةفطنلا لازنا

 محلوق يف جرخي ملعا الو ءازجلا يف ةرافكلا بوجوو جحلا داسف يف

 . اذه ريغ فالتخا
 . هتجوز رشابي مرحملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو
 . ةاش هيلع : يعفاشلاو ءاطع لاق

 . مد هيلع : يأرلا باحصاو لبنح نب دمحأو يروثلا لاقو

 هتيراج جرف ىلع هديب برض لجر يف : يرصبلا نسحلا لاقو

 . ةندب هيلع : لاق

 )١( (هنع زيجأ ةخسن .

- 

 ۔ ٢٢٨ -



 . ةرقب حبذ عامجلا نود اهنم لان اذا : ريبج نب ديعس لاق

 . نسح نسحلا لوق : ركب وبا لاق

 هيف يقتلي يذلا عامجلا ةرشابملاب ينعي ناك نا : ديعس وبا لاق

 . انباحصا لوق يف ةرشابملا وهو عامجلا وه ليق اييف يدنع كلذف ناناتخلا

 ناك ناو هيف فلتخي ام ىنعم ىلع ءازجلا ىنعم هيف بجيو جحلا دسفي هبو

 يف جحلا داسف كلذ يف ملعا الف يهتساممو جرفلاب جرفلا ةرشابم كلذب ىنع

 . مهلوق
 نسحيو ةاش اهنا بسحاو ىده هيلعف ىذمأ اذا اولاق مهنا يعمو

 ىنعمب يدهلا هيلع نوكي نا ذمي مل وا ىذمأ نوكي نا اذه ىلع يدنع

 . جاليالا نود نيجرفلاب ةسسامملا وهو ةرشابملا

 . مرحم وهو هتارما لبق نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 لبنح نب دمحأو يرهزلاو نيريس نب دمحمو بيسملا نباو اطع لاق
 نبا نع كلذ انل يورو ؛ مد هيلع : يأرلا باحصاو روث وباو قاحساو

 . كجح تدسفا:كلذ لعف لجرل لاق هنا سابع

 . هللا رفغتسي ايناث الوق : اطع لاقو

 . تاياور عبرا ريبج نب ديعس نعو

 . بيسملا نبا لوقك : نهادحا

 . ةرقب هيلع نا : ةيناثلاو

 . هجح دسفا : ةثلاثلاو

 . هللا رفغتساف ائيش اهيف ملعي مل ام : ةعبارلاو

۔ _ ٢٢٩



 ىنعم انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 كلذ ناك ناو هيلع عيش ال لوقلا ضعب يف نا بسحاو فالاتخالا

 . عيش هيلع يل نيبي الف ةقر وا ةماركل ناك ناو ةبوتلا هل ينبجعيف ةوهشل

 امد هيلع نا ةوهشل كلذ ناك اذا هنا مهلوق ضعب يف نا بسحاو

 يف ةوهشلا نال ةسمالملا ىنعم يف كلذ تبث اذا يدنع كلذ دعبي الو

 ءوضولا ضقنب اهيف ليق دقو موصلاو ءوضولا يف عونمم ايك جحلاب مارحالا

 ىنعمب موصلا نم عضوملا نم مويلا لدبو فالتخالا ىنعم ىلع

 كلذ ىنعم هقحلي جحلا يف يدهلا ىنعم يف يدنع كلذكو ؛ فالتخالا

 . فالتخالا نم

 ملو ىنما ىتح رظنلا ددر نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق هنمو

 . سملي
 . لباق جح هيلع : كلامو يرصبلا نسحلا لاقف

 . لباق جح هيلع : اطع لاقو

 : نالوق سابع نبا نع انل يورو

 . امد هيلع نا : امهدحا

 . مات هجحو ةندب هيلع نا : يناثلاو

 . رخالا لوقلا ىلا يروثلا لامو

 لاق هبو كلذ دمحا بجعاو امد قيرهي : ريبج نب ديعس لاقو

 . قاحسا

 . يفوكلاو يعفاشلا نع كلذ يكحو هيلع يش الو : روث وبا لاقو

۔ ٢٣٠ .



 دارا ناك اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 نيعي كلذ ىلع لزي ملف ةفطنلا لازناو هتوهش ءاضق ىنعمب رظنلل هديدرتب
 اذه يف فالتخا مهنيب يل نيبي الو عماجملا ةلزنم هنا لزنا ىتح هسفن ىلع

 . لصفلا

 . هجح داسف ىنعم هقحلي عماجملاو

 . ةاش هلقاو ةندب هرثكا ةرافكلل يدهاو

 ةوهش ىنعم ريغ ىلع اهرظنل ةوهشو ةأرما ةبحمل رظنلا كلذ ناك ناو

 يدنع اذهف لزنا ىتح كلذ يف هسفن ىلع هنم ةناعا الو ةفطنلا لازنال

 ةرافكلا ىنعم مهلوق يف يدنع هبشيو مهدنع عامجلا ىنعم نم جراخ

 ههبشي امو عامجلا ىنعم حصي مل ام ةاش هلقاو رثكا يدهلاب

 كلت ترعشتساو كلذ نع هرظن فرص مث ةرظن اهيلا رظن ناك ناو

 ةوهشلا ىنعم هبلغف يهشتلاو رظنلا كلذ نم عجار وهو ةوهشلاب ةرظنلا

 يل نيبي الو ةاش مد هيلع نوكي نا مهلوق يف يدنع اذه هبشيف لزنا ىتح

 ريغل اهرظن ناو مهلوق نم اذه يف هجح داسف ل نيبي الو كلذ نم لقا

 ىنعم ريغل هيلع تدازف هرظن فرصف ةوهشلا هترضحف ازئاج ارظن ةوهش
 ضعب يف هيلع يش ال نا لصفلا اذه يف يل عقيف لزنا ىتح رظن الو ٍهشت

 ىنعمب قفادلا ءاملا لوصحب ةاش يدهلا موزل ىنعم هقحلي دقو مهلوق

 . ةوهشلا

 موي ةرمجلا يمر دعب هلها ىتا نم ىلع ايف : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 . ؟ ةضافالا لبق رحنلا

۔ ٢٣١ ۔



 جح هيلع : ناميلس يا نب دامحو يرهزلاو يرصبلا نسحلا لاقف

 . لباق

 رمتعي : سنا نب كلامو نمحرلادبع يا نب ةعيبرو ةمركع لاقو

 . يدهيو ميعنتلا نم

 مد هيلعو رمتعي : قاحساو لبنح نب دمحا لاق : 0_)مرثالا لاقو

 وباو يعفاشلاو يبعشلا رماعو ءاطعو سوواطو سابع نبا لاقو

 . مات هجحو ةندب هيلع : يأرلا باحصاو روث

 . ةضافالا لبق يمرلا دعب هتجوز لبق نميف اوفلتخاو

 . هيلع عيش ال : رانيد نب ورمع لاق

 . لبقي نا بحا ال : ءاطع لاقو

 . لبق نا ةاش هيلع : ةرم لاقو

 يذلا لصفلا اذه يف لوقلا ىضم دق هنا يعم : ديعس وبا لاق
 نم عامجلا هبشي ام وا ةرايزلا لبق انباحصا داع عامجلا نم ناك امو هلبق

 اهيف هبشيو اهيف لوقلا ىضم دقف ةلبقلا كلذك ةرافكلاو جحلا داسف

 يف ةلأسملا هذهو مدب ةرافكلا توبث يف ةوهشل تناك اذا فالتخالا يدنع

 دعب عامجلا ركذ اهلوا دنع بوتكم ىتلا ةلأسملا ولتت فارشالا باتك

 . رحنلا موي يمرلا لبق ةفرعب فوقولا

 )١( (مرثالا لاق) دري مل ةخسن نم رثكأ يف .

 ۔ ٢٣٢ -



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ادحا وه ىمدا وا مد هنم جرخ اذا مرحملا ف

 لزني نا دارا مرحم كلذكو : تلق ديعس نب دمحم باوج نمو

 ترقتعاف لوزنلل لمحملاب قلعت لوزنلا دارا الف مئاق لمحملاو لمحم نم

 . مد جرخو هدي

 اذا هنا أطخلا يف ليق دقو ؟ أطخ اذهو مد اذهب همزلي له : تلق

 نا أطخ هلعف نم ءيش هحرج وا هسفن حرجف هب أطخاف حرجلا ريغ دارا

 . امد كلذ يف هيلع

 . كلذل دمعت اذا هيلع امناو اطخلا يف عيش هيلع سيل : ليقو

 مرحم وهو هامداف أطخ اناسنا باصا نمو : تلق : (ةلأسم)

 مزلي الف تفصو ام ىلعف ؟ مد هيلع بجي لهو كلذ يف همزلي ام : تلق

 مد اماو هلعف يف همزلي نا الا عيش ايهمارحا يف بيصا نم الو باصا نم

 . اهمزلي الف

 ىلع أطي وا بطحلا نم ائيش فصقي وا بطي مرحملاو : تلق

 جرخيف ءايشالا نم ءيش هعدسي وا بكني وا كوشلا وا بطحلا نم عيش

۔ ٢٣٢٣ ۔



 . مدلا جارخا وه ديري نا الب رثكا وا نيعضوموا عضوم نم هنم مدلا

 يف ناك اذاف تفصو ام ىلعف ؟ رثكا وا مد كلذ يف همزلي ام : تلق

 هيلعف أطخلا ىف ءازجلا هيلع نا : لوقي نم لوق ىلعف أطخ وهو دحاو تقو

 . دحاو مد

 . عيش هيلع سيلف أطخلا يف ءازج هيلع نا : لوقي نم لوق ىلعو

 له مرحم وهو لحلا يف وا اطخ مرحلا ين الجر لتق نميف : ليقو

 . ؟ أطخلا ةيد ىوس ءازج هيلع

 هيلعو هلها ىلإ ةملسم ةيد هيلعو ةنمؤم ةبقر ريرحت هيلع : لاق

 . ءارقفلل ىنم وا ةكمب اهحبذي ةنيمس ةرقب وا ةندب

 رثؤملا يبا نع لئاسم

 هل له مرحملا نع هتلأسو هللا همحر رثؤملا يبا نعو : (ةلأسم)

 . يمدي ال يقتيو للختي نا هيلع سأب ال : لاق . للختي نا

 لالخلا يف ديزي نا الا هيلع سأب ال : لاق ؟ ىمدأ اذاف : تلق

 . ةاش هيلعف ىمداف ائيش

 مسحي الو هديب حسمي معن : لاق ؟ كتحي له مرحملا نع هتلأسو

 نيمسح ناك ناو ، نيكسم ماعطا هيلعف مسح ناف { ةبشخب وا هرافظاب

 . مد هيلعف ةثالث ناك ناو © نينيكسم معطيلف

 . معن : لاق ؟ ادمعتموا ايسان ناك ءاوسو : تلق

 . هيلع سأب ال : لاق ؟ رعشلا نم عيش فتتناف كتحا ناو

 ماعطا ةرعشلا يف : لاق ؟رعشلا نم ائيش فتن ناف : تلق

۔ ٢٣٤ ۔



 . مد ادعاصف ثالثلا يفو نينيكسم ماعطا نيترعشلا يفو نيكسم

 . معن : لاق ؟ نيميلا ةرافك ماعطأك معطيأ : تلق

 احرج هسفن ىلع فاخي ةعيض دمعي له مرحملا نع هتلأسو

 ناف اهيلا جاتحي يتلا عئانصلا نم ءاش ام لمعي مرحملا معن : لاق ؟ اهنم
 . هيلع ءيش الف ىمداف ةبشخ وا ىمداف ةيدم هتنعط

 ؟ هحرج يوادي وا هقش كشي له مرحملا نع هتلأسو ؛ هنعو

 . هتذآ اذا هسرض شعقيو معن : لاق

 : لاق ؟ هريغ سرض شعقي وا هريغ حرج يوادي مرحملاو : تلق

 . معن
 ؟ هتلحار برضي نا هل زوب له مرحملا نع هتلأسو : (ةلأسم)

 . احربم ابرض اهبرضي الو كلذب سأب ال : لاق

 عرص وا اعرصف امحدزا نيمرحم نيلجر نع هتلأسو : (ةلأسم)

 . ال : لاق ؟ ايهمارحا يف ءيش ايهمزلي له ىمداف امهدحا

 تخلسناف هريغ وا رادجب أكتا اذا مرحم نع هتلأسو : (ةلأسم)

 ملو كلذل دمعت نا : لاق ؟ همزلي ام ةرعش هنم تفتتنا وا ةدلج هدسج نم

 دمعت ناو 5 هيلع عيش الف كلذل دمعتي مل ناو نيكسم ماعطا هيلعف مدي

 . مد هيلعف ىمداف

 هيلع له مدلا جرخف اهشقنف ةالس هتباصا مرحم نعو : (ةلأسم)
- 

 خ ىمسم

 . هيلع ء يش ال : لاق

۔ ٢٣٥ ۔



 الف : لاق ؟ هغرفتسي مدلا جرخي ىتح هلجر رصع ناف : تلق

 هيلعف لبق نم هرصع ناف هرصعي نا لبق نم مدلا جرخ اذا هيلع سأب

 . ةرافكلا

 اقفي وا قشلا دشي وا هلجر نم ةالسلا شقني نا هل لهو : هل تلق

 . هيف ام جرخي ىتح هرصعي وا نبحلا

 . معن : لاق

 ال : لاق ؟ عيش هيلع له مد هنم جرخف كلذ لعف ناف : تلق

 نم مدلا جرخي ىتح طخمتي نا هل له فعر اذا مرحملا ىلعو ؛ هيلع سأب

 الف دمعتي مل ناف مدلا جارخال دمعتي الو طخمتي 3 معن : لاق ؟ هفنا

 . ةرافكلا هيلعف مدلا جارخال دمعت ناو هيلع سأب

 ام هفنا نم مدلا جرخي ىتح ادش طختما مرحم نعو : (ةلأسم)ر

 هيلع ءيش الف الاو ةرافكلا هيلعف مدلا جارخال دمتعا نا : لاق ؟ همزلي

 . مدلا جارخال دمعتي مل اذا

 نم هعبصا يف مد هنم جرخيف هفنا رقني مرحملا نعو : (ةلأسم)

 مل ناو ةرافكلا هيلعف ةحرقلا رقنل دمتعا نا : لاق ؟ همزلي ام فنالا ةحرق

 . هيلع عيش الف كلذل دمعتي

 نم هريغ وا فاعر نم مد هعبصا نم مدلا جرخف هفنا رقن ناف تلق

 . ملعا هللا لاق . هسفن حرج

 ءيش همزلي له حرج هل نبي مل فنالا يف ةحرق دجو ناف : تلق

 . ملعا هللا : لاق ؟ مدلا جرخ اذا

۔ ٢٣٦ -



 جرخي وا حرجنيف عيش هعدسيوا بكني مرحملا نعو : (ةلأسم)
 . عيش هيلع سيل لاق ؟ ء يش همزلي له رعش هنم

 له يمديف همف وا هناسل عطقنيف لكأي مرحملا نعو : (ةلأسم)

 ال : لاق ؟ همفب هدي رقع وا سرض هنم رسكنا نا كلذكو ءيش هيلع

 . هيلع ءيش

 اهرشق نا هيلع ام يمديف هتحرق رشقي مرحملا نع : (ةلأسم)

 . ةرافكلا هيلعف تمداف اثباع اهرشق ناو هيلع ءيش الف ؟ اهيواديل

 نع لصفي ملو مد هنم جرخف حرج اذا مرحملا نعو : (ةلأسم)
 . ملعا هللا : لاق ؟ هيلع ام حرجلا

 نم امهريغ وا المج وا ارامح ابكار ناك مرحم لجر نع لئسو : (ةلأسم)
 همزلي هنا يعم : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام هامدا ىتح هبرضف باودلا

 همارحا يف هدبع جش نمو ةبوتلا الا هيلع ملعا الف ةبادلاب رضا ام شرا

 . مالغلا قتعي نا هل بحا ال يناو مد هيلعف

 امرحم جش نمو صاصقلاو ةندب هيلعف ارح جش نمو : (ةلأسم)

 هريغ عطق وا ىمدأف هسفن عطق نمو صاصقلا الا هيلع ىرا الف مرحلا يف

 . مد مدلا يفف ىمداف

 وا تارعش ثالث هتيحل نم فتنف ايبص بعال نمو : (ةلأسم)ر
 لاقي امنا كلذل ادمعت هنم ءاج كلذ نال مد همزل مرحم وهو احرج هحرج

 . هل وه دمعتي مل عيش هباصا وا هدي عطقف ائيش لمع نا هيلع سيل

۔ ٢٣٧ ۔



 سرض هاذآ ناو هربج رسك مرحملا باصا ناو : (ةلأسم)ر

 . هعلق

 هناف مرحم وهو هتلعل نم دصتقاف هسرض هعجوأ نمو : (ةلأسم)

 . مايا ةثالث مايص همزلي ام لقا يدتفي

 هعجوا ناو اهجرخا ةكوش همارحا يف مرحملا ىنع ناو : (ةلأسم)

 . هعلق هسرض

 لعف ناف { مرحملل زوجي الو هسرض علق مئاصلل زوجي : ليقو
 هرفظ رسكنا ناو ©، هعزن رسكنا ناو هعلقي هنا تدجو ام ةاش مد همزل

 كلذ ناف ء هسفن نع طيمي ىنعا ىذالا هنع طيميو رسكلا دح نم هعطق

 دمع هريغ ىلع هلعل ناف هاف يمدي الف كاتسا نم نا سابع نبا نع انغلب

 ناف هتدم. جرخيلف لصد هب ناك ناو الحم صقي الو هيلع ساب الف

 ناو اهجرخيل اهجلاع وا .اهجرخا اذا ةكوشلا كلذكو هيلع عيش الف ىمدا

 تحت اهاول اذا ةقرخلا فرطب ةقرخ هيلع تولف ةأرما لجر يف حرج ناك

 الو هتيحل الو هسأر طشمي الو ءادفلا مزليف ةدقع نوكتف اهذفني الف لا

 الا هل ريخ ثعشلاو رعشلا لجري هناف هريغ الو بيطلا نم ءيشب ايهنهدي

 اماو كلذب سأب الف هيف بيط ال امب هيواديف حورجو رثا هيف نوكي نا

 نمسلاو تيزلاو جوريشلا لثم هيف بيط ال امم نهدلاب هؤادف امهاوس
 . ةلاهالاو

 يف صوصللا هيقل اذا جاحلا يف هللادبع وبا لاق : (ةلأسم)

 نوبلسي مهآر ناو كلذ هل عساوف مهلتاقي مل ناو مهلتاقي نا هلف قيرطلا

۔ ٢٣٨ ۔



 نا هلف ةجح ذخا نم كلذكو اضيا مهلتاقي نا هلف هل اوضرعي ملو هريغ

 . اهب جرخ ىتلا ةجحلا باحصال ءافو فلح اذا لتاقي

 نطاوم نم رعشلا عطقي الو مجتحيو مجحي مرحملاو : (ةلأسم)

 دقو ءاش نا مجتحي نا مرحمللو هسفنو هريغ ىلع بطحيو مجاحملا

 وهو مجتحاو مرحم وهو سابع نبا هنع ىور اميف ةي هللا لوسر مجتح

 . مئاص

 يف سيلو ارعش عطقي الو مجتحي نا مرحمللو : انباحصا لاقو

 . رعشلا عطق ركذ ةياورلا

 هللاو فعضلا هسفن ىلع فخي مل اذا مجتحي نا مئاصلل : اولاقو

 . ملعا هللاو فعضلا فوخ ركذ ةياورلا يف سيلو . ملعا

 همارحا يف ءاشي امم جلاعتي نا مرحملل نا ىلع ةلالد ربخلا اذه يفو

 ىرجم يرجي امو اهاذا دتشا اذا نسلا علقو تاحارجلا طبرو ةيودألاب

 . رثالا هب ءاج ام ءازجلا هيلع ناك هنم رعشلا عطق اذاو . كلذ

 بوبحم لاقف 7 هرمأب وا مرحملا لعفب هدحو مدلا جورخ يف اماو

 بجوا انباحصا ةمئا نم دحا نم ملعا ملو مد مدلا جورخ يف مرحملا ىلعو

 . .هريغ ءازج مدلا جورخ يف

 لكاي امب هيلجر قوقش نهديو هتاش حبذي مرحملاو : (ةلأسم)
 لحلاو محشلاو تيزلاب قوقشلا نهديو ةديبع وباو ملسم كلذ لاق

 هيف ناك هلك نهدلا نم عيشب نهدي نا هركيو . هيف بيط ال امو نمسلاو

 . امد هيلع ىراف هريغ ال قبئز وا جسفنبب نهدا ناف نكي مل وا بيط

۔ ٢٣٩ ۔



 . «تتفم ريغ تيزب نهدا» ةق يبنلا نا ىورو

 هيف يذلا وه تتفملاو بيطم ريغ ينعي تتفم ريغ : ةديبع وبا لاق

 قش نهد اذاف حايرلل هنم جلاعيو بيطت ىتح تيزلا اهب خبطي نيحايرلا
 . هيلع عيش الف نمس وا محش وا تيزب هيلجر

 مارحالا لبق ناهدالا ين ددشي ناك هنا رمع نب هللادبع نع انغلبو

 . هحير نم يقني يطمخب هلسغي ىتح مارحالا لبق نهدي ناك هناو

 . هسمي وا بيطلا مشي نا مرحملل هركيو

 الا هيلا جاتحا اذا ءاش نهد يأب هسأر نهدي مرحملا : عيبرلا لاق

 . بيط هيف انهد

 هيلع بصعيو رسكلا ربجيو ةحرقلا طبي نا مرحمللو : (ةلأسم)
 . هاكش اذا هسرض عزنيو قرخلا

 . هيلع سأب الف هيف نم مدلا جرخ ىتح كوست نمو : (ةلأسم)

 . كاتسي نا مرحملل نا اوعمجا دقو مد هيلع : ليق دقو

 مل ام هيلع ءيش الف ىمدا ىتح هدسج كح نمو : (ةلأسم)ر

 . مد هيلعف دلجلا وا رعشلا عزن ناف دلجلا عزنيو رعشلا عطقي

 ىمداف هريغ وا هسفن عطق ناو { مدلا هيلعف مدلا جرخ اذا : ليقو

 . مد مدلا يفف

 بيط ال نهدب طعتسي نا سأب الو مرحملا رونتي الو : (ةلأسم)

 ل اخدال دمعت دقو مرحم وهو هرعش ر انلا تبه نا كل ذكو : تلق

۔ ٢٤٠ ۔



 . مد هيلعف نيترعش نم رثكا ناك اذاو ءازجلا هيلعف رانلا يف هدي

 نم اهعطقف عجر مث ةرعش نم عطق مرحم يف : ليقو : (ةلأسم)
 ماعطا هيلع امناف دحاو ماقم يف كلذ ناك ناف هيف يهو كلذ نم لفسا

 . ةيدف لعف لكلف ةقرفتم تاقوا يف كلذ ناك ناو نيكسم

 ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يبا نع لئاسم

 أضوتيلف الاو هنكما نا ءاملاب لستغيلف ةكم مرحملا لخد اذاو : لاق

 . ةالصلا ءوضو

 . ؟ هديب هكرعي وا ابص هسفن ىلع ءاملا بصيف : تلق

 . ةرعش هنم فتني ال يقتيو هديب كرعي : لاق
 سأب ال : لاق ؟:اهفتن دمعتي مل ةرعش هنم فنتتنا ناف : تلق

 . هيلع

 فنتتني نا الا معن :لاق.؟ىنعم ريغل لستغي نا هل زوجيف : هل تلق

 . نيكسم ماعطا هيلعف ىنعم ريغل هلسغب ةرعش هنم

 تعطقناف هتيحل للخف مرحم وهو أضوت نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 . ةرعش اهنم
 . هيلع ءيش ال : لاق

 ال رثكا وا ةرعش هنم فنتتناف ةبانج نم لستغا نا كلذكو : تلق

 . معن : لاق ؟ هيلع ء يش

 . ؟ مرحم وهو ةبغز فتن نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 فتن ناو نينيكسم معطا نيتبغز فتن ناف انيكسم معطي : لاق

۔ ٢٤١ ۔



 . مد هيلعف ادعاصف تابغز ثالث

 ام لقا ىرنف ةلع نم صتقاف هسأر هعجوي يذلاو : (ةلأسم)

 . مد وا مايا ةثالث مايص همزلي
 نا يعم : لاق ؟ لحملا لفي نا مرحملل له لئسو : (ةلأسم)

 . كلذ هل سيل

 : لاق ؟ كلذ هل له مرحملا يلفي يذلا وه لجملا ناك ناف : ليق
 . هل ناك كلذب هرماي مل اذإ هنا يعم

 : لاق ؟ سأب كلذ يف هيلع له 0)هالفف هيلفي نا هرما ناف : تلق

 . هسفن لمق ىلف نم مزلي ايك همزليو هسفن لعفك نوكي نا ينبجعي

 : لاق ؟ هكرتي وا هعنمي نا هيلع نوكي هرما ريغب هالف ناف هل : تلق
 طيمي ال ناك ناو هعنمي نا ىذالا هنع طيمي ةعفنم كلذ يف هل ناك نا ينبجعي
 . هعنمي ل ىذالا هنع

 ثالثلا يفو ناعاص نيترعشلا يفو عاص ةرعشلا يف : (ةلأسم)

 لصفلا مامت اذه ةاش هيف امناف رثك ناو رعشلا نم كلذ قوف ايف مد تارعش
 يف كسفنل رظنتل هتبتك اييف يخا رظناف رانلا دقواف © هماعط عنصي يذلا يف
 . كتلأسم

 عنصي يذلا يف لاوقألا يناعم نم جرخي هنا انا يل نيبي يذلاو

 وهو هرعش تقرحأو هيلا رانلا بهل تدرف حيرلا تبهف رانلا دقواف هماعط

 . هيف فلتخي امم اذه نا ههجو وا هدي يف مرحم

 )١( سارلا نم لمقلا جارخا : يلفلا .

 ۔ ٢٤٢ -



 . ىنعمل هنا وا اطخا هنأل هيلع مد ال هنا لوقلا ضعب يف يدنع جرخيف

 ناو أطخلاب رذعي الو امد هيلع نا لوقلا ضعب يف يدنع جرخيو

 لاوقا يناعم يف يدنع جرخيف رفك نكي ملو تاقوا ي ارارم اذه لعف ناك

 نع مدب هللا ىلا لعافلا برقت ناف . صيخرتو ديدشت كلذ يف انباحصا

 . هكرت نم لا بحا وهف كلذ

 كلذ كسفنل رظناف صيخرتلا هعسي دحأ ىلع ديدشتلا بحأ امو

 . باوصلاو قحلا قفاو امالا ىلوق نم ذخأت الو

 يداو ىمسي دلب ىلا قيرطلا ضعب يف لصو امل كلذكو كلوق اماو

 هيلع لخدي له عئاج وهو لكاو هنم جرخاف اٹشخ يداولا يف دجو عرفلا

 نيمرحلا نيب ناك ام لهو مرحلا رجش يف كلذ لخدي لهو عيش كلذ نم

 يذ ىلاو ةنيدملا ىلا برقا وهو ةكم نيبو ةفيلحلا يذ نيب هنال امارح نوكي
 ال مرحلا نم جراخو لحلا يف يذلا . رجشلا نا تفرع يذلا ةفيلحلا

 اماو لح وهف نيمرحلا نيب ناك ام نا يل نيبي يذلاو هب عافتنالاب ساب

 دقو مرحي سيلف مرحلا نم جرخ ام اماو . مرحلا لخد ام امارح نوكي

 لقملاو ليخنلاو ردسلاك هرمثب عفتنيو لكؤي يذلا رجشلا يف تفرع

 . هلكاو هرمثب عافتنالا زوجي هنا ضامحلاو

 فتن ناو مد هيلعف ؟ تمداف ةدحاو ةرعش فتن نمو : (ةلأسم)

 رثكا ام ىلا تارعش ثالث يفو نانيكسمف نيتنثا فتن نمو نيكسمف ةرعش

 . مد

 ابيشخ اهضعب يفو (اشيشخ) خسنلا ضعب يف ءاج )١(

 ۔ ٣٤٢۔



 هدسج نم ناك ثيح نم نيترعش وا ةرعش فتن نمو : (ةلأسم)

 ايف اضيا فتن مث قدصت مث نيترعش فتن نمو ءاش امب وا عاصب قدصتيلف

 ءاوس هلك رعشلا فتنو نينيكسم نيترعشلا يف قدصتيلف لعفي ماد

 . ءاوس ءازجلا يف أطخلاو دمعلاو هلثم بغزلاو

 احرج هحرج وا تارعش ثالث هتيحل نم فنتنف ايبص بعال نمو

 هيلع سيل لاقي امنا كلذل دمعت وهو هنم ءاج كلذ نال مد همزل مرحم وهو

 . هل وه دمعتي مل عيش هباصا وا هدي عطقف ائيش لمع نا

 وهف هنذا وا هفنا وا هدسج رعش نم مرحملا فتن اذاو : (ةلأسم)

 ىلع تارعش ثالث هسار وا هتيحل نم عطق نمو ءاوس هلك ةيحللا ةلزنم

 . مد هيلعف فصنلا

 اهحبذ داراف مرحم وهو ةاش ذخأ نم ريشب لاقو : (ةلأسم)

 . مايا ةثالث وا نيموي مصيلف ليلق وا ريثك رعش هدي يف طرفاف
 وهف هدي رعش نم قرتحاف رانلاب مرحم ىلطصا اذاو : (ةلأسم)

 هنا هرعش نم طرقف مئان وهو مرحم ىلا تا ىأ ولو : (ةلأسم)
 ءيشب قدصتي نا هيلعف لالحلا ريفاظأ مرحملا رصق ناو ءازجلاب هيلع مكحي

 . مد هيلعف هيفك ريفاظا صقو امرحم هل صوصقملا ناك ناف نيكاسملا يف

 . هيلع ءيش الف هب رعشي مل وا هرمأي مل ناك نا : عيبرلا لاقو

 ثالث نغلب ىتح ىرخا عزن مث ةرعش عزن نمو : (ةلأسم)
 يف مرحم وهو هنم كلذ ناك اذا مد هيلعف نهيف ءيشب رفك نكي ملو تارعش

۔ ٢٤٤ ۔



 . ةرمع وا جح

 قوفو مد هيلعف تارعش ثالث هفنأ نم فتن نمو : (ةلأسم)

 هرعش صقع نمو هيلع ءيش الف تيم رعش هيلع طقس ناف مد ثالنلا

 لحأ نيح رصقف هسأر صقع نمو كلذ نم ةأرملا ىلع سيلو . مد هيلعف

 ناترعش وا ةرعش طقسف لسغ ناو يده هيلعف هلسغو هرشنو هترمع نم

 ءيش الف تيم رعش طقس ناف مد ثالثلا يفو نيكسم ماعطا ةرعش لكلف

 . اهمحلب قدصتي مد ثالث يفف هريغ وا هسار نم ةرعش بفتن نمو هيلع

 . نيكسم ةرعش لك يفف ثالثلا نود امو

 ءاشعو ءادغ انيكسم معطأ مرحم وهو ةرعش فتن نمو : (ةلأسم)

 بكني وا كوشلا وا بطحلا نم ائيش فصقي وا بطحي : مرحملا يف ليقو
 رثكا وا نيعضوم وا عضوم نم مد هنم جرخيف ءايشالا نم عيش هعدسي وا

 : لوقي نم لوق ىلعف ؟ رثكا وا مد همزلي ام مدلا جارخا وه ديري نا الب

 . دحاو مد هيلعف أطخلا يف ءازجلا هيلع

 هيلع سيلف اطخلا يف ءازج هيلع سيل نا : لوقي نم لوق ىلعو
 . نيكاسم الو مدف ةثلاث داز ناو انيكسم معطا ةيناث داز ناو عيش

 ناف رفكي مل ام . دحاو مد هيلعف ثالثلا قوف رعشلا نم فتن نمو

 يف اضيا ةرافكلا هيلعف فتنف عجر مث تارعش ثالث دعب مدلاب رفك

 رفكي مل اذاو رخا مد ثالثلا يفو نانيكسم نيترعشلا يفو نيكسم ةرعشلا

 . دحاو مد الا هيلع نكي مل هلك هرعش فتن ولو
 ةرعش يناثلا موي اضيا فتنو تارعش ثالث هتيحل نم فتن نمو

۔ ٢٤٥ ۔



 هنال ءاشعو ءادغ نيكسم ماعطا ةدحاولا ٢ هيلعو . مد ثالثلا ٢ هيلعف

 نكي ل كلذ نم رثكا وا تارعش عبرا دحاو موي ف فتن ولو نيموي ف فتن

 رعشل ا فتنو مد هيلعف تمد أف ةدح او ةرعش فتن نمو دح او مد الا هيلع

 . ءاوس هلك

۔ ٢٤٦ ۔



 نوثالثلاو عب اسلا ب ابلا

 مارحالا ف ارعش ذخا نم ىلع بجح ام

 . فارشالا باتك نم ۔

 غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو » : ىلاعت هللا لاق : ركب وبا لاق
 وا مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم ناك نمف هلحم يدهلا

 . '١ههإ كسن وا ةقدص

 هسارب نوكي نا ضرملا ريغب : لاق هنا سابع نبا نع انل يورو

 عادصلا ضرملا : لاقو © لمقلا وهو هسأر نم ىذأ هب وا حورق وأ ىذأ

 . هريغو لمقلاو
 اماو لمقلا هنا : ليق دقف ىذألا ىنعم يف اما : ديعس وبا لاق

 ةعفنم كلذ نم هرعش ذخأ نم عيش يف هل ناك ضرملا نم ناك ايف ضرملا

 ةيدفلاب يدتفي نا اذه ىنعم يف لخاد وهف كلذب ةيهافر هيلع لخديو

 . ىذألا هسفن نع ليزي ام كلذ نم لعفيو

 عضوم قلح نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق ؛ هنم

 . ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٢٤٧ ۔



 لوق يفف هطبا فتن وا دحتسا وا ةرونب هندب ىلط وا رونت وا مجاحملا

 عضوم ركذي ملو ، ةيدف كلذ نم اهنم دحاو لك يف حابر يبا نب ءاطع
 ءايشالا رئاس يف ركذ ام كلذ يف هيلع نوكي نا هلوق سايقو { مجاحملا

 . اهركذ ىتلا

 هطبا فتن وا هرافظا صق وا هبراش نم ذخا مرحم نع : ةداتق لاقو

 سنا نب كلام لوق اذهو هعطق اذا مد هنم دحاو لك يف هيلع رونت وا

 . يعفاشلاو

 هتيحل سمي وا هبراش نم ذخأي : مرحملا ين يأرلا باحصا لاقو

 وا هسار ثلث ذخا ناف ةقدص كلذ نم ءيش لك يف هيلع رعش اهنم رثتنيف

 دحتسا نا كلذكو امهدحا وا هيطبا فتن ناف مد هيلعف افصن وا هتيحل ثلث

 مجتحا ناف ءعيشب قدصت اليلق هطبا رعش نم فتن ناف ةرونب ىلطا وا

 . دمحمو بوقعي لوق ين عيشب قدصتي نا هيلعف مجاحملا عضوم قلحف

 قلح ناو مد هيلعف مجاحملا عضوم قلح نميف نامعنلا لاقو

 . مد هيلعف اهلك ةبقرلا

 امم عيش لك يف هيلع روث يباو يعفاشلا لوق يفو ايعمج مهلوق يفو

 نراقلا نيب روث يباو يعفاشلا لوق يف قرف الو مد نييفوكلا نع انركذ

 ىلع بجي ءيش لك يف يأرلا باحصا لوق يف كلذ يف رمتعملاو درفملاو

 . ناترافك نراقلا ىلعو ةرافك درفملا

 . لوقن كلامو يعفاشلا لوقب : ركب وبا لاق

 ام ةماع يف انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

۔ ٢٤٨ -



 هندب نم ناك ام ثيح نم ةرعش مرحملا فتن نا هنا مهلوق يف جرخيو هركذ

 يفو نانيكسم نيترعشلا يفو نيكسم ماعطا هيلعف هتيحل وا هسار نم

 . مد ادعاصف ثالثلا

 نكي مل هلك هرعشو هلك هندب قلح ول هنا مهلوق يف جرخي هنا ؛ يعمو
 دعب عطق مث ءادفلا نم همزل دق امم ىدتفا دق نكي مل ام دحاو مد الا هيلع

 . ءاوس مهدنع صقلاو قلحلاو فتن وا قلح وا كلذ

 ةثالثلا يفو نيكسم ماعطا دحاولا رفظلا يف رفاظالا يف كلذكو

 مد اهلك رافظالا يف امناف دتفي مل ام مد اهلك هرافظا مامتا ىلا مد ادعاصف

 . دحاو

 هنا مهلوق يف جرخي هنا يعمف ايهب نراقلاو جحلاو ةرمعلل درفملا اماو

 نراقلا يف كلذ ظيلغت ركذ مهلوق نم ينرضحي هنا ملعا الو ةيدفلا يف ءاوس

 ثنحلا ىنعم همزل اذا ناميالا ةرافك يناعمب كلذ هبش نم ىرعتي ال هلعلو

 . اعيمج نيمزال نيينعم دسفم اذه نالو نيينعم يف ةدحاو نيمي

 امهدحا عنمب هنال ةدحاو ةرافك الا هيلع نوكي ال نا ينبجعيو

 . يدنع ائيش معنملا يف رخآلا ديزي الو لعفلا هيلع روجح

 وهو هتيحل وا هسأر نم فتن نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 هنا يرصبلا نسحلا نع انل يورف تارعش ثالث وا نيترعش وا ةرعش مرحم
 لاق هبو . مد ثالثلا يفو نادم نيترعشلا يفو دم ةرعشلا يف هيلع : لاق

 تارعش ثالثلا يف نأ ءاطع نع ةنييع نبا ىكحو يعفاشلاو ةنييع نبا

 . ةيدف كلذ نود اميف لاقو روث وبا لاق هبو . امد

۔ ٢٤٩ ۔



 نوكي نا الا هيلع عيش ال نا : اريسي ارعش فتن نميف كلام لاقو

 . يدتفي نا هلف ىذا هنع طامأ

 اميفو ماعطا رعشلا نم لق اميف هبحاص : نوشجاملا كلملادبع لاقو

 . ةندب رثك

 . كلام لوق كلذكو : لاق

 . ريثك تارعش ثالث يف مدلا : لبنح نب دمحا لاقو

 . مد هيف : هيوهار نب قاحسا لاقو

 . ىضم اميف يأرلا باحصا لوق تركذ دقو
 تارعش ثالث يف نا نهادحاأ تاياور ثالث : ءاطع نع يور دقو

 . امد

 . نيترعشلا وا ةرعشلا يف سيل : لاق هنا هنع يور دقو

 فك فصن ناترعش وا ةرعش هدي يف تعقوف هتيحل سم نميف لاقو
 . ماعط نم

 نم فنتن اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 يفو . ناميالا ةرافك يف هماعطاك وهو نيكسم ماعطا اهيفف ةرعش هسار

 ام محلوق يف ملعا الو مد ادعاصف ثالثلا يو نينيكسم ماعطا نيترعشلا

 . اذه فلاخي

 وا هتيحل سم نم ىلع ءيش ال : ءاطع لاق : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 لبنح نب دمحاو يروثلا لاق كلذكو . رعش هدي يف جرخف اهكح

. هيوهار نب قاحساو



 نا كلذكو 6 هيلع ءىش ال : ايسان هسأر قلح نميف قاحسا لاقو

 . ةيدف ايسان قلحلا يف بجوي ىعفاشلا ناك كلذكو . ايسان بيطت
 ما ةرورضل هس أر 1 ةحش نع قلح نميف اطومل ٢ ١ : كلام ل اقو

 . ةيدفلا هيلع الهاج وا ايسان مرحم وهو مجاحملا عضومل ةرعش قلح

 ايسان هفنا نم اطاحم عزني لجرلا يف : لاق هنا عفان نبا نع يكحو

 هرعش باصاف رونتلا ف هذي لخدا وا هردق تحت خفن وا ارعش هعم جرخيو

 . هيلع ةيدف الف رانلا بهل
 . ةرافكلا هيلع ادمعتم وا ايسان قلح نم : يرونلا لاقو

 . هيلع ءيش ال : ركب وبا لاق

 هزا يعمف كلذ عنمب لهجلا وا دمعتلا ىلع اما : ديعس وبا لاق

 . هيلع ءازجلا توبث انباحصا لوق يف جرخي

 ائيش هلعفب بيصيف ائيش ديري نا أطخلا ىنعم يف جرخي هنا يدنعو

 . هيلع ءادفلا ف فلتخم هنا ةيدفلا هيف همزلي امج اثدح ثدحيف اروجححم

 ءادفلاو ةبوقع وه امنا ءادفلا نال ءادفهيلع نوكي ال نا ىنبجعيو
 .9 ى .

 همثا عوفرم

 ركاذ وهو همارحال ايسان كلذ لعف اذا نايسنلا هبشي يدنع كلذكو

 عم مارحالادنع نايسنلاو ءازجلا ف فالتخالا يناعم يدنع هبشيف هلعفل

 هنال دمعلا هبشي نايسن اذهو دشا ءازجلا بجوي ىذلا لعفلل دمعتلا

 . لعفلل دماع

 عم لعفلا يف مزلي امب نايسنلا نال ءازجلا هيلع نوكي ال نا ينبجعيو

۔ ٢٥١ ۔



 . ماكحالا يناعم ليزي امم هدجا ل لعفلل دصقلا

 مرحملا ىلع ةلأسملا هذه يف : يعفاشلا لاق : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 . لعافلا ينعي لحملا ىلع هب عجري ةيدفلا

 . عيشب عجري الف مرحملا موصي نا الا : ركب وبا لاق

 ىلع ءيش ال : قاحساو كلام بحاص مساقلا نباو روث وبا لاقو

 . مرحملا

 قلحملا ىلع نا وهو ثلاث لوق هيفو ؛ لوقن هبو : ركب وبا لاق
 . يارلا باحصا لوق اذه ةيدف قلاخلا ىلعو 7 امد

 . ةيدفلا اهيلع نا مرحملا براش نم ذخا مرحم يف : ءاطع لاقو

 قلح اذا لحملا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 يف ةرافكلل ىنعم ال ةيدلا هيلع مكحلا ىنعم يف جرخ هرما ريغب مرحملل
 هنا مهلوق يناعم يف هبشي دقو لالحالا قيرط نم هل حابم كلذ نأل ةيدفلا

 نم كلذ نا يعمو ةيدفلا هيلع هب بجت ام هيلع لحا دق هنأل ةيدفلا همزلت

 اذه ىنعم تبث اذاف هيلع هفلتا اذا لاملا يف هيلع قلعتي امم نامضلا قيرط

 ماص اذا هنا يكح ام وحنك قلاحلا ىلع عيش الف هسار قولحملا ماص ناف

 . ءيش هيلع عجري الف مرحملا

 مرحم وهو دحاو تقو يف بيطتو قلحو سبل نم ركذ ؛ هنمو

 يف بيطتو سبلو قلح نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 . دحاو تقو

 ىلا جاتحا مث قلح اذا : رانيد نب ورمعو حابر يا نب ءاطع لاقن

۔ ٢٥٢ ۔



 م اي ١ اےہنيب ناك ناف . هوسنلقل ا سبليو بيطتيلف اهيل ١ و ١ ةوسنلق و ١ بيط

 . ةدحاو ةرافك الا هيلع سيلف

 اعيمج كلذ لعف ممعتو بيطتو رفكي ملو سبل نا : ءاطع لاقو

 . ةدحاو ةرافك الا هيلع سيلف

 لعف ممعتو بيطتو صيمقلا سبل نا : يرصبل ا نسحلا لاقو

 . ةدحاو ةرافك الا هيلع سيلف اعيمج كلذ

 روف يف هرافظا ملقو بيطتو بايثلا سبلو قلح نميف كلام لاقو

 هلعف عيش لك ف هيلعف ءىش لعب ائيش كلذ لعف ناو ةيدف هيلعف دحاو

 . ةدحاو ةرافك كلذ نم

 نا بايثلا سبل نح هتين تناك نا : كلامو مساقلا نبا لاقو

 ىضم ىتح ليللاب اهعلخيو راهنلاب اهسبلي لعجف ةدرب ىلا دمعف اهسبلي
 . ةدحاو ةرافك هيلعف مايا ةرشع

 سبلو ابيط سم نا : هيوه ار نب قاحس او لبنح نب دمحا 9 اقو

 لك ف هلعف لح او لعب ادح او كلذ لعف ن او ةدح او ةر افك هيلع قلحو

 . م د دح او

 لك يف هيلعف بيطتو هرافظأو هرعش نم ذخا نا : يعفاشلا لاقو

 يفف ليوارسو اصيمق سبل ناو دحاو ماقم يف ناك ناو . ةرافك ةدحاو

 وا صيمقلا سبل نا ةرافك دحاو لك ىف هيلعف قرف ناف ةدحاو ةرافك كلذ

 هيلعف موي نم لقا علخ مث سبل ناو مد هيلعف ليللا ىلا اموي ليوارسلا
 . ةقدص

۔ ٢٥٢٣ ۔



 سبل نا هنأ انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . ةرافك كلذ نم لعف لكل هيلع ناك ثدحلا ىنعمل بيطتو هرعش قلحو

 هلك كلذ لعف نا وجراو ءازج ايهنم عيش لكل ناعم نمو هوجو نم اهنأل

 ىنعمل ةيدف كلذ لكل هيلع نوكي نا ىذا وا ضرم نم هيلا جاتحا ىنعمل

 ةمامعلا نم دحاو تقو يف هسبل اذا هلك سابللاو ةيدفلا توبثو ةجاحلا

 كلت بايثلا هيلع تماد ولو ةدحاو ةيدف هيف امناف ليوارسلاو صيمقلاو

 . ةيناث اهسبل مث ىنعمل اهعزن ناف ةدحاو ةيدف يه امناف تناك ام ةسبللا

 هل دب ال ةجاحل اهعلخ ناو ةيناث ةرافك هيلع نا : ليق دق هنا يعمف

 يف ماد ام دحاولا سابللاك : ليق دق هنا وجراف رذعل اهسبل ناك دقو اهنم

 رذع هيف هل نوكي ىنعم ريغل ثدحلا هجو ىلع ناك اذا هنا يعمو لاحلا كلت

 . ةيناث ةرافك هيلع : ليق هنا يعمف ةيناث هسبل مث سابللا علخف

 نب ورمعو دهاجمو حابر يبا نب ءاطع ناك : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 يف نولوقي روث وباو هيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو رانيد

 . هيلع عيش ال لالح براش ذخا مرحم

 . لوقن كلذكو : ركب وبا لاق
 ين كلام نع .فلتخاو مهردب قدصتي : ريبج نب ديعس لاقو

 . اذه

 ال لحملا رعش صقي : مرحملا يف لاق هنا هنع مساقلا نبا ىكحف

 . هيلع ءيش الف المق لتقي مل هنا قتي نأ هيلع عيش

 هرضي مرحملا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

۔ ٢٥٤ ۔



 وا صق وا قلح نم تاحابملا نم هل زوجي ام هندب يف لعف اذا لحملا يف هلعف

 . ملعا هللاو كلذ يل عقي الو افالتخا كلذ يف مهنيب ملعا الو هريغ

 هافق قلحو مجتحا اذا مرحملاو ءايضلا باتك ۔ نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف رونتي مامحلا لخد ناو مد هيلعف

 . هيلع ساب الف تيملا رعشلا هسأر نم عزن نمو : (ةلأسم)

 نم لفسا ليوط هرعش لجرل لاق سابع نبا ليقو : (ةلأسم)
 . نينذالا تحت ام هنم طغ : هيبكنم

 نيترعشلو انيكسم معطأ ةرعش هنم جرخا ناو : (ةلأسم)ر

 . هسأر قلحي نا ىلا مد ثالثو نينيكسم

 نم وا هفنأ نم وا هدسج رعش نم فتن نا مرحملاو : (ةلأسم)ر

 . ءاوس هلك ةيحللا ةلزنمب وهف هنذا

 وا هقلح وا هممعف ىذا هسأر ىف هباصا نم : ديز نب رباج لاقو

 : هللا لاق يتلا لاصخلا هذه دحا كلذ ةرافكف هاوادف هدسج يف ضرم

 ةقدص وا مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وا اضيرم مكنم ناك نمف ل
 ةتس ماعطا ةقدصلاو مايا ةتس ىلا مايا ةثالث مايصلاف )هه كسنوا

 . ةرشع ىلا نيكاسم

 . ةاش كسنلاو نيكاسم ةتس ماعطا وا مايا ةثالث مايص : ليقو

 ناك ثيح مايصلاو ةكمب ماعطلاو حبذلاو رحنلا نا : ليقو

 . ىزجا

 . ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٢0٥0٥ .



 ىلعف مرحم ريغ وا هلثم مرحمل رصق وا مرحم قلح ناو : (ةلأسم)
 مد هيلعف امئان هل رصقملا ناك ناو . أطخلاو دمعلا ىلع مد ايهنم دحاو لك

 . اضيا

 مل هنال هل رصق نم ىلع الو عيش مونلا يف هيلع سيل : نورخآ لاقو

 . مرحم ريغ وا مرحم هل رصق ءاوسف ريصقتلا ىوس ءيش هيلع قبي
 طغيلف هيطغي نا مرحم وهو دارأف ليوط رعش هل نمو : (ةلأسم)

 . نينذالا تح ام هنم

 ىشم وا هيلا جاتحي امم ائيش لمعي نا دارا اذا مرحملاو : (ةلأسم)

 يف ائيش هيلع ىرن الف هامدا وا هسأر نم ارعش عطقف هباصاف لمحم تحت

 . كلذ

 تزجف ةأرما تءاجو مرحم وهو هريعب نم عقو نمو : (ةلأسم)

 . مدب وه يدتفيو . هيلع سأب الف هتوادو حرجلا ىلع نم رعشلا

 . امد يدهيو هقلحيلف حرق هسأرب ناك نمو : (ةلأسم)

 تبانم نم هدسج ضعب يف وا هسأر يف هباصأ نمو : (ةلأسم)

 نم كلذ ريغ ىذا هبيصي وا هطبا وا ، هسأر يف رثكف ريثكلا لمقلا رعشلا

 . ةاش تارافكلا هذه يف هيلعف رصقو قلحف ىذالا

 هيلعف هدجو عادص نم ةباصعب هسأر بصع نمو : (ةلأسم)
 . مد هيلعف هسأر فصن غلبي ىتح بصع ناو 3 ةقدص

 ذخأ نم عونمم مرحملا نا ىلع ملعلا لها عمجأ : ركب وبا لاق

 ناك ام هسفن نع ليزي نا هل نا ىلع مهنم هنع ظفحن نم ممجاو هرافظا

۔ ٢٥٦ ۔



 بيسملا نب ديعسو دهاجمو سابع نبا هنع كلذ انظفح نممو هنم ارسكنم

 يروثلاو كلامو يعخنلا ميهارباو ريبج نب ديعسو حابر يبا نب ءاطعو

 ىلع بجي اميف اوفلتخاو يأرلا باحصاو روث وباو يديمحلاو يعفاشلاو

 . هرافظا عيمج ذخأ نم

 هيلع يأرلا باحصاو روث وباو كلامو يعفاشلاو يفوكلا دامح لاقف

 . مد

 . ةيدف هيلع : كلملادبع نوشجاملا لاقو
 يف : لاق هنا هنع يورف حابر يبا نب ءاطع نع هيف فلتخاو

 . هيلع ةيدف ال هنا هلوق كلذ نم حصاو مد رافظالا

 ام وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ليزي نا هل حابم هناو مارحالا يف اهميلقتو هرافظا صق عونمم هنا يكح

 . هيف هيلع ءادف الو توبثلا ىنعم نع جرخو هاذآو رسكنا ام هسفن نع

 رفظلا يفف رعشلا ةلزنمب مهدنع وهف هيف بيع ريغ نم كلذ لعف اذا اماو

 هرافظا تناك ولو مد ادعاصف ةثالثلا يفو نانيكسم نيرفظلا يفو نيكسم

 . دحاو مد هيلع امناف رفكيو دتفي مل ام اهلك

 لوقلا ىنعمب ةيدف هلوق لمتحي هنا يعمف نوشجاملا هاكح ام امأو

 نسحف اذه ىلا هدصق ناك ناف & كسن وا ةقدص وا مايص نم ةيدفف

 ثدحلا دصق ىنعم اماو & هسفن نع ىذالا ةطامأ ةعفنمل ناك اذا ةصاخبو

 . كلذ ىف مد هيلعو ةيدفلا ىنعم هل حصي الف هنم

۔ ٢٥٧ ۔



 .وهو هرافظا ضعب ذخا نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 . مرحم

 ناو ادحاو انيكسم معطا ارفظ ذخا نا : روث وباو يعفاشلا لاقف

 . امد قارهأ دحاو ماقم يف ةثالث ذخا ناو نينيكسم معطا ايناث ارفظ ذخا

 هيلعف يسن اذا هرافظا نم ارفظ ملق نميف يأرلا باحصا لوق ينو
 هيلع تفعضا انراق ناك ناف . ةطنح نم عاص فصن نيكسم ماعطا

 : لاقف اذه نع نامعنلا عجر مث مد هيلعف ريفاظا ةثالث صق ناف ةرافكلا

 لوق وهو ةلماك دي وا ةلماك لجر ريفاظا صقي ىتحامد هيلع ىرا ال

 نيدي نم ةقرفتم ريفاظا ةرشع صق نا : لاق ادمحم نا الا دمحمو بوقعي

 . مد هيلع ناك لجر وا دي وا نيلجر وا

 اذه لبق مدقت ايف اذه ىنعمب جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . اذه ىلع يتأي امب لصفلا

 هرافظا يف هباصا اذا : يأرلا باحصا لاق : ركب وبا لاق ؛ هنمو

 . ةاش ةرافكلا نوكت اهصقف ىذا

 . هيلع ءيش ال يناثلاو امهدحا اذه نالوق اهيف : روث وبا لاق

 ملف ةحرق يوادي نا دارا نميف كلام بحاص : مساقلا نبا لاقو

 . هيلع ءىش ال هرافظا ملقي نا الا كلذ ىلع ردقي

 ةراقكلا هيلع نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 هل عقي اميف ةيدفلا جرحم جرخيواثباع نكي ملاذا هلعفي رذع نع كلذ ناك ولو

هب ىذاحي هنا الا ثدحلاعقوم عقي الو ررضلا نم هنع طيمي وا عفنلا نم هيف



 يفو نيكسم رفظلا يف ثدحلا يف ةرافكلا بجوي ام ىنعم ةيدفلا يف

 ىنعم ىلع كلذ جرخيف مد ادعاصف ةثالثلا يفنو نانيكسم نيرفظلا

 . قالطالا

 ىتح هرافظا ملقي الو اضيا ۔ ءايضلا باتك نمو : (ةلأسم)

 نانيكسم نيرفظ يفو نيكسم ماعطا هيلعف ارفظ صق ناف ىعسيو فوطي

 . مد همزلي الو هصق هلف هلك رفظلا عطقني نا الا مد ةثالثلا يفو

 نم ىلع ءيش الو مد هيلعف رذع ريغب هرفظ ملق نمو : (ةلأسم)
 . رذعب هملق

 قدصتي نا هيلعف لالحلا ريفاظأ مرحملا صق ناو : (ةلأسم)

 هيلعف هيفك ريفاظا صقو امرحم هل صوصقملا ناك ناف نيكاسملا يف ءيشب

 _ . مد
 ناو . هيلع يش الف هب رعشي مل وا هرمأي مل ناك نا : عيبرلا لاقو

 . رسكلا دح نم هعطق هرفظ رسكنا

 ديعس نب دمحم نم باوج

 لوبلا هباصاف لمحم ىلع ناكو جحلل اجراخ ناك لجر يف تركذو

 ىلع طبرف ءوضولا تقولا ي هل أيهتي ملف مرحا نا دعب كلذو لوبلا قاراف
 وا ادقع ةقرخلا دقع اذاف ؟ مد كلذ يف همزلي له هبايث لجأل ةقرخ هركذ

 . امد هيلع نا : ليقف ادقع اطيخ اهيلع طبر

 ةدقع هدقعي ملو ايل اهيلع طيخلا ىول وا ايل ةقرخلا ىول ناك ناو

 . كلذب هيلع سأب ال : ليقف

۔ ٢٥٩ ۔-



 وا هدي نم طبر اذا مرحملا نع هتلأسو رثؤملا يبا نع : (ةلأسم)ر
 اذا مد هيلعف ةلع ريغ نم طبر اذا : لاق ، ةقرخ وا البح وا اطيخ هلجر

 . هدقع

 . هيلع عيش ال : لاق ؟ هدقعي ملو هاول ناك ناف : هل تلق

 ال : لاق ؟ هيلع طبرف حرج هلجر وا هدي يف ناك ناف : هل تلق

 . ساب

 ةقطنملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق ۔ فارشالا باتك نمو

 نب ديعسو سابع نبا مرحملل نايميهلا يف صخرف . مرحملل نايميهلاو
 نب دمحاو يعخنلا ميهارباو سوواطو مساقلاو دهاجمو ءاطعو بيسملا

 :لاق قاحسا نا ريغ يأرلا باحصاو روث وبأو هيوهار نب قاحساو لبنح

 . ضعب يف اهضعب رويسلا لجرلا لخدي نإ هركيو هدقعي نا هل سيل
 قثوأ مرحملل ةقطنملا يف : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 . كيلع

 هنا هنع يورف رمع نبا نع هيف اوفلتخاو حابم كلذ : ركب وبا لاق

 نايميهلاو ةقطنملا هركي ناك هنا هنع نيتياورلا حصاو سابع نبا لوقك لاق

 . هالوم عفان كلذ هركو مرحملل

 دقع يف الا اصيخرت انباحصا لوق يف ملعا ال : ديعس وبا لاق

 امناو ادقع اهدقعي مل اذا ءايشالا رئاسو نايميهلاو ةقطنملا نا الا نايميهلا

 تبثي ملو اذه لثم وا ريسلا يف ةقطنملا يف يتلا ةديدحلا لخدا وا ايل اهاول

 . اساب كلذ يف ملعا الف دقعلا ىنعم

۔ ٢٦٠



 ىلع مرحملا طبري الو فارشالا باتك ريغ نم : (ةلأسم)

 ةقرخ هيلع تولف ةأرما لجر يف حرج ناك ناو هدسج ىلع الو هسأر

 مزليف ةدقع نوكتف اهدقعت الو يللا تحت اهتول اذا ةقرخلا فرط تزرغ

 . هفلخ هئادر يفرط الو هرازا يفرط دقعي الو . ءادفلا

 هسفن ىلع. بوثلا مرحملا دقع ركذ
 ناكف هسفن ىلع بوثلا مرحملا دقع يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 هب عفتنيو لواطت ىتح كلذ لعف نم رمأيو كلذ ىري ال سنا نب كلام

 . ةيدفلا

 . هرازا هب دقعي الو : يعفاشلا لاقو

 نب ةورعو ءاطع لاق هبو 3 هبوث دقعي ال مرحملا : رمع نبا لاقو

 . ةنييع نب مكحلاو ، بيسملا نب ديعس هيف صخرو ريبزلا

 لعف نا هيلع عيش ال : اولاقو يأرلا باحصاو روث وبا كلذ هركو

 . كلذ

 . هيلع يش ال : ركب وبا لاق

 الف ايل هاول وا ادقع هدقع اذا هريغك بوثلا نا يعم : ديعس وبا لاق

 نيفرطلا دقعي نا دقعلا امناو ل وه امنا دقعب سيل رازالا دقعو ؛ هب سأب

 يف ناك اذا دحاولا ىنعم يف نيتدقعلاك ةدقعلاو هنم عيش ىلع وا ندبلا ىلع

 دعبي الو دحاو ىنعمب تاقرفتم تادقع دحاو بوثب دقع اذاو دحاو ىنعم

 بوثب دقع اذا اماو . اقرفتم كلذ ناك اذا ءازج دقع لكل عقي نأ يدنع

 لكل هيلعف ىتش وا دحاو ماقم يف تاقرفتم يناعمل تاقرفتم تادقع دحاو

۔ - ٢٦١



 ءازج ىتش ءايشالا ماقم يف كلذ دقع يل يدنع جرخيو ءازج ةدقع

 . دحأو

 ناو همهارد ىلع طيخب هدقعيو هبوث دقعي مرحملاو : (ةلأسم)

 نا ةقثلا انربخأو هيلع ساب الف مرحم وهو هيوقح ىلع هنايميه دقع

 . مرحم وهو هيوقح يف هنايميه ناك ةبقع نب حاضولا
 الف وه امأو © سأب الف هيوقح يف هنايميه دقع ناو : (ةلأسم)

 . ادقع هسفن ىلع دقعي

 . همهارد عيضي الو هطسو ىلع هنايميه دشي مرحملاو : (ةلأسم)

 . ادقع هسفن ىلع دقعي ال مرحملاو : (ةلأسم)

۔ ٢٦٢ ۔



 نوثالثلاو نمانلا ب ابلا

 همش وا ابيط سم اذا مرحملا يف

 ناك نا : لاق ؟ ادمع وا أطخ مرحم وهو ابيط سم نمع هتلأسو

 . ملعا هللاف أطخ ناك ناو مد هيلعف ادمع

 بيطلا نم ءيش هباصاف ابيطتم ايبص لبق نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش الف بيطلا نم عيش هبصي مل ناو امد قرهيلف

 ابوث هديب ذخا وا نارفعزو كسم هيف ابارج لمح نمو : (ةلأسم)

 الف بيط ةراجت هعم ناك نا بتكلا يف دجن اناف مرحم وهو بيط هطسو يف

 بوثلاو بارجلا لمح اذا اماو رتشاو بلق يرتشملل لوقي نكلو هسمي

 . سأب هيلع نوكي ال نأ وجراف هعفري

 مد هيلعف نارفعز وا سروب اغوبصم ابوث سبل نمو : (ةلأسم)
 امد هيلع نا الوق هيف لعلو ههركاف ناروشلا امأو & بيطلا نم يدنع وهو

 . هيلع مد الو هعزني : نورخآ لاقو . غوبصملا بوثلا سبل اذا

 اهنا ذا بيطب تسيل ةيسرافلا ناهدالا : ءاطع لاقو : (ةلأسم)

 . بيطلا نم سيل هلك يبرعلاو يسرافلا ناحيرلاو ناحيرلا نم

 ناو هاوفالا ةئيهك ابيط الا نيمسايلاو درولا ىرا ام : هريغ لاق

۔ ٢٦٣ ۔



 هدي باصا ناو بيطلا اهيلع عقو يتلا بايثلا حرط بيط هيلع قيرها
 . هيلع سأب الو هلسغ

 . هيلع سأب الف ملعي ملو بيط هيفو رجحلا مش نمو

 . دمعت ن او ؟ هيلع س ن الف اهقشنتسي ملف رمجمل ا ةحئ ار دجو نمو

 وا نارفعز هباصا بارش وا ماعط ) ا١صيصع نم ناك امو ٠ مد هيلعف

 كلذ ناكو هسمت ل وا رانلا هتسم كلذ لجا نم مرحملا هعلدي الو هلكا بيط

 يبعشلاو يعخنلا ميهارباو رمع نب هللادبعو سابع نب هللادبع نع لاقي

 مشي نا ساب الو مهريغ كلذ هركو ريبج نب ديعسو سوواطو ءاطعو

 . بيطلا نم سيل هنا : ليقو ناحيرلا مرحملا

 نم ءيشلاو نارفعزلا هيف يذلا ماعطلا سأب الو : (ةلأسمر

 ورمع نباو سابع نبا نع انغلبو . رانلا هتسم دق امم لكأب بيطلا

 ملو كلذ نم ءيش هيف هماعط ناك ناف كلذب ساب ال : الاق يها امهريغو

 . اضيا هب ساب الف ههابشاو حلملاك رانلا هسمت

 . ماعطلا نم نارفعزلا هيف ام لكأي نا مرحمللو : (ةلأسم)

 لومعملا صيبخلا لكأي نا مرحملل زئاجو : (ةلاسم)

 . نارفعزلاب
 الف كلذ قشنتسي ملف بيط مرحملا ىلع قيرها ناو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف دمعت ناو سأب

 وا هاقلأف خطلم صيمق هيلع الجر ىار ةلي هللا لوسر نا يورو

 . (صصع) ةخسن )١(

 ۔ ٢٦٤ ۔



 . هيلع نم هحرطي نا هرمأ

 يور ام . ةيدف ايسان بيطتملا ىلع بجوي مل نم ىلع ةجحلا : (ةلأسم)ر

 ؟ اذه ام : هل لاقف قونخ اهب ةبج هيلعو مرحا ايبارعا ىار ةي يبنلا نا

 هرمأي ملو «ةرفصلا لسغاو ةبجلا عزنا» ةي لاقف . اذكه تمرح : لاقف

 هيلع بجت ال يسانلا كلذكو ؛ كلذ ميرحتب الهاج ناك هنال ةيدفلاب

 . ملعا هللاو ةيدف

 نم نارفعزلا هيف ام لكأيو ناحيرلا مشي نا مرحمللو : (ةلأسم)

 . ماعطلا

 الو هبيصي ةعاس هنع هحرطيلف بيط هبوث باصا نمو : (ةلأسم)

 . هيلع مد

 مرحملا نعو دمحأ نب نسحلا يلع يبا نع اهنا بسحأ : (ةلأسم)

 بصخغلاو قرسلا نم هظفح كلذب ديري هبايث يف بيطلا نم ائيش لمح اذا

 ببسب هيلع ءيش الا وجراو ظفح يدنع سيلف ؟ ال ما مد كلذ يف همزليا

 . ملعا هللاو ةرورضلا

 بيطلا سمي نا لجرلل هركي ناك هنا سابع نبا نع : (ةلأسم)
 الو هدعب الو همارحا دنع الو همارحا لبق هبايث بيطي الو مويب مرحي نا لبق

 ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ناف هلسغي ىتح ةنخد هيف ابوث سبلي
 . كنع هلسغا : هل لاقو ةيواعم كلذ نع ىجن

 نم ابيط مشأ نأ نم لإ بحأ ايهم ريعب حير مشأ نأل : لاقو

 . هلسغب رمأ ةي يبنلا نأ ءاطع ينثدحو . مرح

۔ ٢٦٥ ۔



 نم لا بحأ انحلا حير مرحملا نم دجا نال : لاق هنا رمع نعو

 الو هسار كسمي الو ؛ لهبألا ثعشألا مرحملا ناف بيطلا حير دجا نا

 . هريغ الو بيطلا نم ءيشب ايهنهدي الو هتيحل
 يور امب جتحاو . همارحال مرحملا بيطتي نا انموق ضعب زاجاو

 همارحا لبق ةي هللا لوسر تبيط هذه يديب : تلاق اهنا ةشئاع نع

 ىلع هنول بلغي يذلا وهو ءاسنلل وه بيط . نابرض بيطلاو

 . كلذ هبشا امو نارفعزلاو قولخلا لثم هتحئار

 لثم وهو نارفعز هيف نوكي الو نوللا هيلع بلغي ال رخآ بيطو
 . كلذ هبشا امو ةيلاغلاو كسملا

 ملو . بيط حير هيف دبي ال ام ماعطلا نم لكأيو : (ةلأسم)

 . سأب الف رانلا هتبهذا دق ابيط نوكي نا الا همعطي

 الا نارفعز الو سروب اغوبصم ابوث مرحملا سبلي الو : (ةلأسم)

 سبلي الو هدسج ىلع ةلضفنو هحير بهذي ىتح كلذ لسغ دق نوكي نا

 . همشي الو بيطلا سمي الو ناروشلاب نولملا بوثلا هركيو ابيطم ابوث

 مات همارحا : لاق بيط هبو مارحالا ف لخد نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعو

 الو هبيصي ةعاس هنم هحرطيلف بيط هبوث باصا نمو : (ةلأسم)

 . هيلع مد

 . نارفعزلاب لومعملا صيبخلا لكا مرحملل زئاجو : (ةلأسم)
 (قولخلا) ةخسن )١(

 (هصقيو) ةخسن )٦٢(

 ۔ ٢٦٦ ۔



 هابشاو ينيصرادو . ليبجنز هيف اديرث لكأي نا مرحمللو : (ةلأسم)

 . بيطلا نم اذه سيلو كلذ

 نا هل هركيو هسمي وا بيطلا مشي نا مرحملل هركيو : ( ةلأسم)

 . اناحير مشي

 اذا ائيش هيلع ىرا الو 0 هب سأب الو بيطلا نم وه سيل : ليقو

 . كلذ لعف

 . مد هيلعف مرحم وهو ابيط مش نمو
 . ةمرحملا كلذكو ؛ هدعب وا مارحالا لبق مد هيلعف ابيط سم نمو

 سيل ناحيرلاو بيطب تسيل ةيسرافلا ناهدالا ضعب : لاقو

 ‘"هاوفالا ةئيهك بيط نيمسايلاو درولاو © بيطب

 ةخسن نم رثكا يف اذكه )١(

 ۔ ٢٦٧





 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 مرحملا ينيع لحك

 ضضحلا نم ةنيز الو هيف بيط ال امب ءاش امب هينيع مرحملا لحكيو

 ناف بيط هيف لحكب ةمرحملاو مرحملا لحتكي الو . تورزنالاو ربصلاو
 . مد اهنم دحاو لك ىلعف ارارم كلذ نوكي نا الا اقدصت العف

 نوكي نا الا ةنيز هنال كلذ ةأرملاو لجرلا لعفي ال : عيبرلا لاقو

 . هب نايوادتي الف دمر اهب

 ىرن الف عجو نم هيف بيط ال دمثاب لحتكا نمو : (ةلأسم)
 . هللا ءاش نا كلذ يف اساب هيلع

 يف سأب ال : ليقو ةارملا يف رظني نا مرحملل هركيو : (ةلأسم)ر
. ةنيزل ال ةارملا





 نوعبرالا بابلا

 باودلا مرحملا لتق يف

 ةرذلاو (١»ءسمسلا ماعط نم ةضبقب قدصتيلف غزولا لتق نمو

 . ةرمت اهيف ةلمقلا كلذكو ةرمت ةدحاو لكلف ائيش نهنم لتق نم ةلمنلاو

 . كلذ يف مكح الو نهنم ريخ وهف كلذ نم ىطعا ءيش لكو
 سيلو ءازج كلذ هابشاو ةلمنلاو ضوعبلا يف سيلو : (ةلأسم)

 ءيش وا دارقلاو ةلمنلا يف ةرافك الو فورعمب قدصتي : ليقو ديصلا نم

 . كلذ نم
 هنا رمع نع انغلبو ةدارج نم ريخ ةرمت : لاق هنا رمع نع انغلبو

 _ قدصت هلتق ناو ءيش همزلي مل لعف نمف مرحم وهو هريعب درقي ناك

 . مرحلا نم اجراخ نوكي نا بحاو : هريغ لاقو . ةمقلب

 نم عبس لتق ىلع رفن عمتجا ول : عيبرلا لاقو : (ةلأسم)

 هتأدتبا هيلع ءيش الف ةيح مرحملا لتق ناو ةدحاو ةرافك مهتزجال عابسلا

 هذبني نا اسأب دارقلاو رذلاب ري ملو اهادتبا وا

"" 
 ۔ ٢٧١ ۔



 . هللا نذأب هتومو هتايح ناف كنع هذبنا : رمع نبا لاقو

 وهو كلذ هابشا وا دارقلا وا ةملحلا لتق نم : ليقو : (ةلأسمر

 . هيلع ةرافك الف مرحم

 . ماعط نم ةضبق ةبابذلاو ةملحلا يف : ليقو : (ةلأسمر

 ناك ناو كنع هذبناف كنم سيل عيش كب قصل اذا : ةداتق لاقو

 . ماعط نم ةضبقف تلعف ناف كنع هذبنت الف كنم
 ةبابذلا يفو اهنم ريخ وهف اهنع معطا ام ةلمقلاو : (ةلأسم)

 . ماعط نم ةضبق ةملحلاو

 يفو اهنم ريخ وهو رب ةبح وا ةرمت ةلمقلا يف : لاقو : (ةلأسم)

 . لمقلا لتق هركيو قيقد وا بح وا رمت نم ةضبق ةعدفضلا
 فورعمب قدصتي : ليقو

 هرماف ةرفص وبا كلذ لعف دقو { ةرذلا يف الو هيف عيش ال : ليقو

 . اريثك ارذ لتق هنا كلذو هب قدصتيو ارمت مهردب يرتشي نا بوبحم
 . هيف ءازج الو ذؤم لك لتقيو : (ةلأسم)

 باود هدسفي ال هماعط نم باودلا جرخي مرحملاو : (ةلأسم)

 . ماعطلا

 هتذا ناف اهقلي الو هنع ةلمقلا مرحملا لتقي الو : (ةلأسم)

 ةرمتب لدع وذ هيلع مكح اهاقلا ناف هبوث يف اهعضوو هدسج نم اهجرخا

 حوري الو ةرمتب قدصتيلف اهلتق وا ةلمقلا حرط نميفو . لضفا اهكرتو

 بصي الو ةلمق لتقيل نخاس ءامب هلسخي الو ةلمق لتقيل سمشلاب هبوث
۔ ٢٧٢ _۔



 هريعب رهظ نم نادرقلا يقلي مرحملاو ةلمق لتقيل انخاس ءام هسأر ىلع

 . سأب الف لتق ناف مرحمب وه سيلو ضوعبلاو بابذلا هنع درطيو
 . هريعب رهظ نم دارقلا جرحي نا مرحمللو : (ةلأسم)

۔ ٢٧٢٣ ۔





 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 باودلا لتق نم ءادفلا هيف مزلي ام

 . كلذب ساب الف جاجدلا حبذ اذا مرحملا يف : رثؤملا وبا لاق

 . جاجدلا ضيب لكأي نا مرحملا ىلع سأب الو : لاق

 ىتح ةجاجد الو اكيد حبذي الا مرحملل هبحتسن يذلاو : لاق

 . ديصلا نم وه سيلو يلها جاجدلا نا ملعي

 هيلعف ديصلا نم تناكو ةجاجد حبذ اذا مرحملا ىلع ىرا : لاق

 نا ملعي ىتح جاجدلا ضيب لكأي ال كلذكو لدع وذ هيلع اهب مكحي ةاش

 )١() : يلهأ جاجدلا

 اكلحلاو ةملسلا مرحملا لتق اذا : رثوملا وبا لاق : (ةلأسمر

 . لدع وذ هر مكحي ماعط نم اعاص هيلع ىرا يناف ةلاسعلاو

 . ماعط نم اعاص ءابرحلا ف ىراو : لاق

 . ؟ ةرذ وا رب نم اعاص : تلق

 . رب نم اعاص : لاق

 يدنع وهو اسأب هيلع را مل مرحلا يف غللا مرحملا لتق اذاو : لاق

 (لكحلاو) ةخسن )١(

 ۔ ٢٧٥ -.



 . ءادف هيف ىرن الو ث ةغزولا ةلزنمب

 . ماعط نم اعاص هيلع ىراف رفصعلا مرحملا باصا اذاو : لاق

 اهنال ماعط نم اعاص اهيف ىرا مرحملا اهباصا اذا عدفضلاو لاق

 ءيش الف مرحملا اهباصا ناف رحبلا يف شيعت امناو رحبلاو ربلا يف شيعت

 ءازجلا هيلعف مرحملا اهباصاو رحبلاو ربلا يف شيعت تناك اذا : لاق

 . ةاش

 : لاق ؟عوبريلا ةلزنمب وها عوبري دلو مرحملا باصا ناف : تلق

 . معن
 هناف ابلكم ابلك مرحلا ي مرحملا باصا اذاو : لاق : (ةلأسم)

 . هيلع ءازج الو هلهأل هنمث مرغي

 ؟ ءازجلا نم همزلي ام ادهف باصاو ازاب مرحملا باصا ناف : تلق

 . اهنع لس ملعا هللا : لاق

 . ؟ ءازج اهيف له ةاحما مرحملا باصا نا كلذكو : تلق

 . اهنع لس ملعا هللا : لاق

 يفو مهرد هيلعف مرحلا ين ةضيب قف لجر نعو : (ةلأسم)

 . يدج ريطلا نم خرفلا يفو ماعط نم ةضبق ةدارجلا

۔ ٢٧٦ ۔



 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 ديصلا ربغ ىه ىتلا باودلا لتق اذا مرحملا ف

 مرحل ١ ف نزلتقيو عابسل او برقعل او ةيحل ١ لتقب س ال : لاق

 سأب الو سانلا يديا نم محللا سلتخي ادحلا هل لاقي اريط اضيا لتقيو

 نا بحاف .هضرتعي نا ريغ نم هلتق أدتبا ناو هدارا نا ىدلا لتقب

 . ةرمتب قدصتي

 ساب الف اهلتقف هسفن ىلع اهفاخ ناف عابسلا اماو : (ةلأسم)

 دارا نا باقعلا يمريو اهلتقي ىح اهدرطي وا اهسمتلي نا هل هركيو

 هيلع نكي مل هجولا كلذ ىلع هلتق ناف هلتقل دمعتي الو هماعط وا هتلحار

 . ءازج الو سأب

 : لاق هللادبع نع دوسالا نع ميهاربا نع شمعالا صفح نعو

 اهولتقا : لاقف ةيح تجرخف ةفرع ةليل ىنمب ةي هللا لوسر عم انك

 ٠ انتقبسف ِ

 . دتفيلف دوس ال او ىعف الا ريغ ةيح لتق نمو : بوبحح لاقو

۔ ٢٧٧ ۔



 الو اسأب هيلع ىرا الف هلتقف عبسلا مرحملا أدتبا ناو : (ةلأسم)

 هب مكحي ام ةميق هيلعف عبسلا ادتبا يذلا وه مرحملا ناك ناو عيش همزلي

 . هتميق زواجي ال مد هيلعف مد نم رثكا هتميق نوكي نا الا هيلع

 ام : لاق لئس يي يبنلا نا : يردخلا ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 هلتقي الو بارغلا يمريو ةقسيوفلاو برقعلاو ةيحلا : لاق ؟ مرحملا لتقي

 الخ ام ءاوس اهلك عابسلاو يداعلا عبسلاو ةادحلاو روقعلا بلكلاو

 جحلا نيب نراقلاو امهادتبا وا هادتبا ايهيف عيش الف بئذلاو بلكلا

 الا نراقلا ىلع سيل : عيبرلا لاق © عابسلا نم اعبس ادتبا نا ةرمعلاو

 . دحاو ءازج

 مهتزجأل عابسلا نم عبس لتق ىلع رفن عمتجا ول : عيبرلا لاقو

 . اهادتبا وا هتأدتبا هيلع عيش الف ةيح مرحملا لتق ناو ةدحاو ةرافك

 . قفرب هلحر نم مامحلا درطيو : لاق : (ةلأسم)

 . هيف ءازج ال ذؤم لك لتقيو : (ةلأسم)

 ناعطقي الو ائيش مرحلا ي نالتقي ال مرحملاو لحملاو : (ةلأسم)

 غزولا برقعلاو ةيحلاو ةرافلا لثم هلتق لحا ام الا ائيش هرجش نم

 رهظ حرجي وا ءاعو قرخ ديري نا الا هيمري الف بارغلا اماو ةادحلاو

 لاق دقف هلتقي ةلع ريغ نم اماو هيلع ءيش الف هلتق ناو هيمري هناف هتلحار

 . ءادفلا هيلع : ضعب

 . هيلع ىدتعا ام الا مرحملا مرحلا يف لتقي الو : (ةلأسم)

 ىلع هفاخ عبس لك لتقي نا همارحا تقو يف جاحللو : (ةلأسم)

۔ ٢٧٨ _۔



 . اهريغو ةيحلاوحن ماوهلا رئاس كلذكو هسفن

 ام هانعم يف ناك امو بارغلا هلحر نع يمريو : انباحصا لاق دقو

 . هنم لحرلا داسف رذحي

 نم سمخ» : لاق ةي يبنلا نا رمع نبا قيرط نم ةياورلا ينو
 بارغلاو برقعلاو ةرافلا مارح وهو نهلتق نم ىلع حانج ال باودلا

 . «ةادحلاو روقعلا بلكلاو

 نهنم هسفن ىلع ررضلا فاخ اذا نهلتق مرحملل : انباحصا لاقو

 . ةلالد ربخلا يفو ملعا هللاو فوخلا ركذ ربخلا يف سيلو هلام ىلع وا

 بلك مسا نال مرحملل زئاج ريغ يدنع عابسلا لتقو : (ةلأسم)
 . ملعا هللاو اهيلع شخي مل وا نهنم هسفن ىلع يشخ اذا اهيلع عقي

 روقعلا بلكلا لتق مرحملل زاجا ةي يبنلا نا ةياورلا يف سيلو
 . هنم هسفن ىلع فاخ اذا هانركذ امم هريغو

 ىلع فاخ اذا هانركذ ام لتق مرحملل زوجي امنا : انباحصا لاقو

 . هنم هلامو هسفن

 نم لاقف ةلمقلا لتق اذا مرحملا يف : ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 . اهنم ربخ وهف اهنع ىطعا ام : لاق

 . ماعط نم ةمقل : لاق نم لاقو

 . ليق ام رثكا وهو ماعط نم ةضبق : لاق نم لاقو

 . اهنم ريخ ةبح : لاق نم لاقو

 . اهنم ريخ ةرمتو ةدحاو ةرمت : لاق نم لاقو

۔ ٢٧٩ ۔





 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 هريغ وا ادح بجوت ةيانج ىنج نميف

 مرحلا لخد مث مرحلا ريغ وا مرحلاب وهو

 نم لاق دقف . مارحلا تيبلا لخد مث دح هيلع بجو نميف لاقو
 ولف : هل ليق . هيلع وه دح نم هيجني ال مارحلا تيبلا : نيملسملا لاق

 ريغ ي هيلع ماقيو معن : لاقف ؟ دحلا هيلع ميقاو اهنع جرخا ةبعكلاب قلع

 ,. || .دجل
 . دجاسملا يف ماقت ال دودحلا نا : لاقو

 هنع ةلأسم رثأ ىلع اهنال هللادبع يبا نع بسحا : (ةلأسم)

 نصحم وهو انز وأ رمخ برش وا ةقرس وا لتق نم ةيانج ىنج نمع هتلاسو

 ؟ مرحلاب دوعي مث مرحلا ريغ يف وهو لعفلا اذه لعف وا مرحلا يف وهو
 اناف لتقلا الا مرحلا يف وهو كلذ عيمج نم قا ام دح هيلع ماقي : لاقف
 . لتقي مث مرحلا نم جرخي هنا انعمس

 الو عيابي الف مرحلا لخد ىتح رف مث الجر لتق نمو : (ةلأسم)

۔ -_ ٢٨١



 لتق ناو لتقف ذح
 ا دخ اذا

 نم ادب دبي ال ىتح ىو ؤي الو معطي جرخ اذاف جورخلا . ١

 و : (ةلاسم) فوطي هرمأي مامالا ناف مرحملا قرس نا : 8 ث ىعسيو ف _

 ايك دحي مث لحيو . ىلاعت هللا لاق

۔ ٢٨٢ ۔



 باتك نم نورشحهلاو يناثلا عزجلا رمت
 خسن ثالث هلع اضورم عرشلا نايب

 نب دوغسم نب هللا دبع طخب : هلوالا
 اهنم غرف ۔حولهبلا هللادبع

+ 

 ديبع نب ديس نب دمحم طخب : ةيناتلاو
 ةيرجه اا٣ا٩ رماع اهنم غرفت يعويطملا

 ميلس نب رملاس نب ديمح طخب : ةثلاثلاو
 ةيرجه اآ[١٧آ راع اهنم غرف

 ((نيملالا ببر هلل دمحلاو))

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب رلاس هبتكو
 هلوالا .هدامج يداح ۔يق

 م ا٨٩خ/٣/٢ . قفاوملا

۔ ٢٨٢٣ -





 تسرهفل

 بابلا

 لوألا بابلا

 كلذ هباش امو جحلا ىلع ثحلا يف
 يناثلا بابلا

 مزليو هل بحتسيو جحلا دارأ نم هب رمؤي ام

 ثلاثلا بابلا

 جحلا هيلع بجي نميف
 عبارلا بابلا

 اهريغو هرهشا يف الام دجو نم ىلع جحلا بوجو يف
 سماخلا بابلا

 مزلي نمو جورخلا نع رذعي نمو جحلا هب بجي يذلا دحلا يف

 سداسلا بابلا

 جحي ملو جحلا هيلع بجو نميف

 عباسلا بابلا

 هننسو جحلا ضئارف يف

 نماثلا بابلا

 هدحو لالهلا ىري نميف

٢٥ 

٢٩ 

٤٣ 

3 
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 - هللا همحر رثؤملا يبا نع ، جحلا ةفص يف

 رش اعلا ب ابل ١

 كلذ هبشأ امو جحلا ف تاياورلا

 رشع يد احلا ب ابل أ

 يأ نمو جاحلا مرحي عضوم يأ نمو تيقاوملا يف

 جاجحلا لهي عضوم

 رشع يناثلا بابلا

 تيقاوملا ي

 رشع ثلاثلا بابلا
 مارحالا ظفل يف

 رشع عبارلا بابلا
 تيقاوملا يف مارحالا كرت نميف

 رشع سم اخا ب ابل ١

 جحلا كسانم ءوضولاو لاستغالا

 رشع سد اسلا ب ابل ١

 مارحالا يف

 ۔ ٢٨٦ -

٥0٥ 

٦١ 

٦٥ 

٦٥ 

٨٣ 

٨٧ 

٩١ 
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 رشع عباسلا بابلا

 الوح مث ةجحب مرحأ نميفو ث مارحالاو ةينلا يف
 نأ دارأ وأ .مرحأ مب ردي م وأ ةرمع

 هباحصأ هب مرحا امب مرحأ وأ 3 هفالخب مرحاف جحلاب مرحي
 كلذ هبشأ امو ©} هيلع

 رشع نماثلا بابلا

 ةرمع اهلوح مث ةجحب مرحأ نميف

 رشع عساتلا بابلا
 هباحصأ مرحأ ام ىلع مارحالا يفو مارحالا ليوحت يف

 نيتجحب مارحالاو

 نورشعلا بابلا

 ةيبلتلا يف

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةيبلتلاو مارحالا يف

 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 هجح هيلع دسف وأ جحلا هتاف نميف

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 يلحلاو بايثلا نم ةمرحملا سبلت ام

 ۔ ٢٨٧ ۔

١٠٣ 

١٠٩ 

١١١ 

١١٥ 

١١٧ 

١٢٩ 

١٣٩



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 فاوطلاو ةكم لوخد بحتسي نيأ نم

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 فاوطلا يف هركي امو ةكم مودق دنع هلعف بحتسي ام

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ريغب اهنم جرخ وأ . مارحا ريغب ةكم لخد نميف
 تيقاوملا نم مارحالا كرت نميفو © عادو

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 هريغ وأ هسأر مرحملا ءاطغ يف

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 مرحملا سأر ماكحأ يف

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 سابللا نم ءادفلا هيف مزلي ام

 نوثالثلا بابلا

 بايثلا نم هسبلي نأ مرحملل زوجي ام

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 . رارزالا نادقف دنع ليوارسلا سبل ين مرحملل ةصخرلا ركذ
 نيلعنلا دقف دنع فافخلا سبلو

 ۔ ٢٨٨ -

١٣٩ 

١٩ 

٥ ١ 

١٦٣ 

١٦٣ 

١٦٣ 

١٦٣ 

١٩



 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو جحلا مايأ يف هرظنو همامحو مرحملا جرف يف

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 مرحم وهو هتأرما عماج نميف

 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 جحلاب مرحم وهو هلهأ ءعىطو نميف

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك نم جحلا يف عماج نم

 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ادحأ وه ىمدأ وأ مد هنم جرخ اذا مرحملا يف

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ۔ فارشألا باتك نم۔ مارحالا يف ارعش ذخأ نم ىلع بجي ام

 نولئالثلاو نماثلا بابلا

 همش وأ ابيظ سم اذا مرحملا يف

 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 مرحملا ينيع لحك

 نوعبرألا بابلا

 باودلا مرحملا لتق يف

 ۔- _ ٢٨٩

١٩١ 

١٥ 

٢٠٧ 

٢١١ 

٢٣٣ 

٢٤٧ 

٢٦٣ 

٢٦٣ 

٢٧١



 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 ٢٧٥ باودلا نم ءادفلا هيف مزلي ام

 نوعبرألاو يناثلا بابلا

 ٢٧٧ ديصلا ريغ ىه ىلا باودلا لتق اذا مرحملا ف

 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 وأ مرحلاب وهو هريغ وأ ادح بجوت ةيانج ىنج نميف

 ٢٨١ مرحلا لخد مث مرحلا ريغ

۔ ٢٩٠





 مالعالا ةرازوب عاديإلا مقر

 م٨٨/ ٤٩٠٩

 عباطمب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد

 )٦٠٠٢( ب.ص ۔ يور

 نامع ةنطلس

١٩٨٨




