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 رزج ةفاتشلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

 ئدتكلاممتهارإنبدمخجراملا

 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
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 لوألا بابلا

 جحلا نع ةلالدلا ف

 زع لاقف جحلا ةضيرف مظعو ضئارفلا ضرف يذلا هلل دمحلا

 رفك نمو اليبس هيل ١ عاطتس ١ نم تيبل ١ جح سانل ١ ىلع هللو ط : لجو

 .)هم نيملاعلا نع ىنغ هللا ناف
 ] كنيد ضقاو ] كرذنب فواو . كناميا رفكف جحلا تدرا اذاف

 كيلع دجو نم ىلع بتعاو }© كماحرا لصو ؤ كعئابت نم صلختو

 . كقلخ عستيل كداز نم عسوو ، كناوخاو كناريج نم

 يف نيتعكر لصف جورخلا تدراو كتلحار بكرت نا تدرا اذاف

 باجتسا نمم ينلعجاف هب ترماو جحلا تضرتفا كنا مهللا لقو كلزنم

 . تيمسو تينكو تيضتراو تيضر نيذلا كدفو نم ينلعجاو . كل

 رهظاو ، مهعدوو ، كلها ىلع ملسف كتلحار بكرت نا تدرا اذاف
 . ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : لقف تبكر اذاف ةقفشلا مهل

 . دلولاو لاملاو لهالا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنا مهللا
 لقو . كعنص نسحب انلها يف انفلخاو انرفس يف انبحصا مهللا

 نارمع لآ ةروص نم ٩٧ ةيآلا ءزج ) ( ١



 كقلخ عم تناو { يلها يف يعم تناو ، يرفس يف يعم تنا مهللا

 . يلها يف ينفلخاو يرفس يف ينظفحاف . اوناك امنيا

 . نآرقلا انملعو مالسالل اناده يذلا هلل دمحلا : لقف تبكر اذاف

 . ةلي دمحم انيبنب انيلع نمو
 انقزرو رحبلا يفو ربلا يف انلمح يذلا هلل دمحلا : لقف ترس اذاف

 انل رخس يذلا ناحبس اليضفت قلخ نمم ريثك ىلع انلضفو تابيطلا نم
 بر هلل دمحلاو نوبلقنمل انبر ىلا اناو نينرقم هل انك امو . اذه

 . نيملاعلا

 . حبسف تطبه اذاو ربكف افرش تدعص اذاف

 دمحلا : لقف الزنم تلزن اذاف { هللا دمحاف تطبه اذا : موق لاقو

 . نيملاس انغلب يذلا هلل

 . نيلزنملا ريخ تناو اكرابم الزنم انلزنا انبر مهللا

 اذاف 5، هءابوو هءالبو هرش انع فرصاو اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا

 نسحتلو . هنم ريخ وه ام انل لدباف ، لزنم ىلا لزنم نم انتمدقا
 . كقيفر ىلا كقلخ

 عدوت نا تعطتسا ناو . كقلخ عستيل تردق ام كداز نم عسو

 . لعفاف نيتعكرب لزنملا

 



 ىناثلا ب ايل ١

 م ارح الا

 نهداف 3 اهدحا نم مرحت نا تدراو تيقاوملا ىلا تيهتنا اذاف

 وا ردسب لستغا مث ههبشأ ام وا تيز وا لح نم هيف بيطال نهدب

 . ءوضولا كازجأ الاو كلذ نكما نا ىطمخ

 نيليسغ وا . اسبل انوكي مل نيديدج نيبوث . كمارحا يبوث سبلت مث
 يتلا كبايثب مارحالا كازجا الاو {، كلذ بحتسي اسبلي مل السغ ذم

 . ةبوتكم ةالص ترضح نكت مل نا نيتعكر ىلصت مث ، كيلع

 دعب تلعف ةرمعب مرحت نا تدرا ناف مارحالا تدراو تملس اذاف

 . مارحالا دقعت نا ديرت ام ىلع ةينلا دمتعاو كتالص نم ملست نا

 كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا كيبل كل كيرش ال كيبل كيبل : لوقتف

 . كيلع اهغالبو اهمامت ةرمعب كيبل كل كيرش ال

 تناو كتلحار بكرت موقت مث & تارم ثالث كماقم يف كلذ لوقت

 نم ةرم لوا كل تفصو ايك لقف . كتلحار ىلع تيوتسا اذاف يبلت
 . لجو زع هللا ىلع ءانثلاو ريبكتلاو ديمحتلا

۔ ٩



 ىلا اناو . نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس : لوقتو

 يبلتو ةيبلتلا عطقت الو يبلت كلذ عم تناو (»هنوبلقنملا انبر
 دقو ءوضو ريغ ىلع تناو ينبلتو . رجفلا علط اذا يبلتو 3 راحسالاب

 يلحلاو ءاسنلا نايشغ كمارحا يف بنتجاو بنج تناو يبلتو : ليق

 عبشملاو . نارفعزلاو سرولاب ةغوبصملا بايثلا سبلو { ريرحلا سبلو
 كمارحا يفا سبلت الو ، بيطلا بنتجاو ى نولملا ريغ ناروشلاب

 سأب الو . نيفخلا الو ةمك الو ةمايع الو اصيمق الو 3 ليوارس

 ةيبلتلا عطقت الو تام اذا هنع عزني ائيش مرحملا سبلي الو . نيلعنلاب

 باب ىلع تفقوو ةكم تمدق اذاف ىلاعت هللا اهفرش ةكم مدقت ىتح

 رظنت نا دعب ةيبلتلا نع تكسما ةبعكلا باب ىلا ترظنو دجسملا
 نا لستغأف تيبلا تدراو كلزنم تلزن اذاف . هيف لزنت اعضوم كسفنل

 . ءوضولا كازجا الاو كلذ كنكما

 هللا ربكا هللا ربكا هللا لقف ةبعكلا ىلا ترظنو تيبلا تيتا اذاف

 نم دزو ةباهمو . اميركتو اييظعتو افيرشت اذه كتيب دز مهللا . ربكا

 نم اربو انامياو اميركت . هرمتعاو هجح نمم هفرشو همظعو همرك

 . نيحلاصلا كدابع
 مالسلا تنا مهللا : لقف لوخدلا تدراو بابلا ىلع تفقو اذاف

 راد انلخداو . مالسلاب انيحف مالسلا عجري كيلاو . مالسلا كنمو

 . مالسلا

 فرخزلا ةروس نم ١٣ . ١٤ ناتيآلا ()



 ربكا هللا ربكا هللا : لقف ىشمت تناو تيبلا ىلا ايضام تدصق اذاف

 مامتاو كاضر بلطا تئج كتيب تيبلاو كدلب دلبلا مهللا . ربكا هللا

 . ريقفلا سئابلا ةلأسم كلأسا كردقب ايضار كرمال اعبتم كتعاط

 فئاخلا كرمال ملستسملا & كيلا رطضملا ريجتسملا فئاخلا ءاعد كوعداو

 ناو ،© كوفع ميظعب ينلبقتست نا ،“ كباذع نم قفشملا كتبوقع نم

 هللهتو هللا دمحت مث . كضئارف ءادا ىلع يننيعت ناو كترفغمب ملع دوجت

 نينمؤمللو كبنذل رفغتستو . «ةَي» دمحم ىلع يلصتو هربكتو هحبستو
 يلمع فعضو يبونذ ترثك مهللا : لقف رجحلا تيتا اذاف تانمؤملاو

 طحو . يتئيطخ نع زواجتو يترثع ينلقو يتبوت لبقتو يبونذ يلرفغاف

 تطسب كيلا مهللا : لقف هملتستل رجحلا تيتا اذاف . يرزو ينع

 يف يندعساو يتبقر كاكف يتزئاج لعجاف يتبغر تمظع كنع اميفو يدي

 هحبستو هللهتو هللا دمحت مث رجحلا لايح فقت مث . يترخآو يايند

 يلصتو ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال لوق نم رثكتو هربكتو

 . ايلست ملسو هلآو دمحم ىبنلا ىلع

  

- ١١ 





 ثلاثلا ب ايل ١

 فاوطلا ىف

 اليلق كراسي ىلع رجحلا نكرب ذلف : تيبلاب فاوطلا تدرا اذاف

 نكر نم كنيمي ىلع فاوطلا يف ذخأت مث © بابلا لباقت الام ردقي

 ينا مهللا ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : رجحلا نكر دنع لوقتو رجحلا

 كتيبوبرب ارارقاو كدهعب ءافوو كباتكب اقيدصتو كب اناميا كلأسا

 تناو فاوطلا ين يشمتو . «ةثَي» دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعابتاو

 . . هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا رفغتساو . هللا ناحبس : لوقت -

 ىلصو ، ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هللو ربكا هللاو

 . !نينم » يبنلا دمحم ىلع هللا

 انبر مهللا ربكا هللا . ربكا هللا ربكا هللا : لقف بابلا تيتا اذاف

 تناو يشمتو . نيحلفملا نم انلعجاو انسفنا حش انقو انبونذ انل رفغا

 يبنلا دمحم ىلع يلصتو ،© كل تفصو اك هربكتو هللهتو هللا حبست

 . «ةنيَم»

 ينا مهللا ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : لقف بازيملا تيتا اذاف

۔ ١٣ ۔



 ةاجنلاو {“ باسحلا دنع ريسيتلاو وفعلاو ،“ توملا دنع ةحارلا كلأسأ

 الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لوقت تناو ىشمتو . باذعلا نم

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هلزو ربكا هللاو هللا

 . اييلست ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 الاو & كلذ ىلع تردق نا هملتساف يناميلا نكرلا ىلا تيتا اذاف

 ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : لقو { ادحا ذؤت الو هلايح نكو 3 ركف

 مث . رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر مهللا

 هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لوقت تناو فاوطلا يف ذخات

 ىلصو . ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو دمحلا هللو ربكا هللاو

 . ملسو هلآو ىبنلا دمحم ىلع هللا

 ربكف الاو & تعطتسا نا هملتساف رجحلا نكر ىلا تلصو اذاف

 هللا ربكا هللا ربكا هللا : رجحلا نكر دنع لوقت مث ادحا ذؤت الو هلايح

 ارارقاو كدهعب ءافوو كباتكب اقيدصتو كب اناميا كلأسا ينا . ركا

 تناو يشمت مث . «ةيَي» دمحم كيبن ةنسو كتنسل اعابتاو كتيبوبرب

 الو لوح الو ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لوقت

 . ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو . ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق

 رجحلا مالتسا حاحصلا رصتخم يفو . تافيوطت عبس كلذ لعفاف

 . مفلا ىلع هدعصتو هليبقت

 كب ذوعا ينا مهللا ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : لوقي © هريغ لاق

 ايندلا ين لذلا فقومو ردصلا قيضو ربقلا باذعو رقفلاو رفكلا نم

۔ ١٤ -



 ىشمو ط اوش ا ةثالث كف اوط ف لمرت تن او كلذ لوقت . ةرخال او

 : لقو . كسأر ىلع بصو اهئام نم برشاو مزمز تاف فاوطلا

 © اعشاخ ابلقو ] اےيق انيدو ] اتباث انيقيو { امات اناميا كلأسا ينا مهللا

 عأ د لك نم ءاقشو 6 انسح الالح اقزرو 6 اعفان العو 6 اجلاص المعو

 كنكما ام ثيح وا ميه ارب ١ يبنل ١ ماقم فلخ نيتعكر ىلصت مت . مقسو

 . دجسملا نم

 هللا دمحاو ث هلايح مقاو رجحلا نكر تاف نيتعكرلا تيضق اذاف

 . . ملسو هل آو لدمحح ىلع لصو هيلع تناو هركو هللهو هحبسو

 كايندل كجئاوح هلأساو تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو

 ىمح مرحف رانل ١ نم كب ذئاعلا ماقم اذه مهلل ا : لقو . كترخاآو

 . لطت الو كل ادب ام عداو . رانلا ىلع

  

۔ ١٥ ۔





 عبارلا بابلا

 افصلا

 نيتناوطسالا نيب وهو افصلا باب نم افصلا ىلا ضما مث
 . كتمحر باوبا انل حتفا مهللا : لقو . نيتبهذملا

 هيلع ولعت الو ةبعكلا لباقت ام ردقب هيلع دعصاف : افصلا تيتا اذاف

 . تاجرد سمخ : موق لاقو

 هللا : لوقت نا بحتسيو تاريبكت عبس ربكف 3 هيلع تدعص اذاف

 هللا الا هلا ال ، اريبك ربكا هللاو هللا الا هلا ال ، ركا هللا ركا هللا ركا

 . اليصاو ةركب هللا ناحبسو اريثك ادمح هلل دمحلاو اريبك ربكا هللاو

 ام ىلع هلل دمحلاو { انالواو اناده ام ىلع ركا هللاو هللا الا هلا ال

 . دمحلا هلو كلملا هل { هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال { اناطعا

 ءىش لك ىلع وهو . ريخلا هديب ، تومي ال يح وهو ،“ تيميو يجي

 . ريدق

 هل نحنو ادحاو اهلا هللا الا هلا ال . هايا الا دبعن الو هللا الا هلا ال

 . نوصلخم هل نحنو ادحاو اهلا هللا الا هلا ال . نوملسم

 انبر ذختي ل ئ ائدتبم ايدبا ادمص ادرف ادحاو اهلا هللا الا هلا ال

۔ ١٧ ۔



 . ادلو الو ةبحاص

 نسحلا ءانثلاو ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا لها 7 هللا الا هلا ال

 . ديجملا

 الا دبعن الو هللا الا هلا ال { نيلوالا انئابآ بر انبر } هللا الا هلا ال

 هللا الا هلا ال نوكرشملا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الا هلا ال { هايا

 . نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم

 مزهو هدبع رصنو هدعو قدص هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال

 . هدحو بازحالا

 نينمؤمللو كبنذل رفغتست مث «ةليَي» يبنلا دمحم ىلع ىلصت مث

 انذعاو . «ةيَي») دمحم انيبن ةنسب انلمعتسا مهللا : لوقت مث تانمؤملاو

 نم ردحنت مت تارم ثالت كلذ لوقت . نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم

 ةرافك 1 اذه لعجا مهللا : لوقت تناو ةورملا 1 ادصاق افصلا

 تناو نيملعلا نيب تلوره ملعلا تيتا اذاف ينم هتهرك يثم لكل

 . موقالا قيرطلا اندهاو . ملعت اع زواجتو ‘ محراو رفغا بر : لوقت

 نم انحن مهللا . مكحلا تناو ى برلا تناو . مركالا زعالا تنا كنا

 . نيدلا موي انزخت الو . نيملاس اعارس رانلا
 تيشمو ةلورمهلا نع تكسما ةورملا يلي يذلا ملعلا ىلا تيتا اذاف

 عدا مث . ةبعكلا لباقت ام ردقب اهيلع ذعصاف اهتيتا اذاف . ةورملا ىلا

 ةورملا ىلع لوقتو طوش لك يف تارم ثالث افصلا ىلع كئاعد لثم

 . ءاعدلا كلذ تارم فثااث

۔ ١٨ -



 متختو افصلاب أدبت 5 ةورملا ىلا افصلا نم طاوشا ةعبس تممتا اذاف

 دقو كترمع نم تللحاو كسأر تقلحو ةورملا نم تردحناو ةورملاب

 نيلحملا ىلع مارح هناف مرحلا يف ديصلا الا هلك لالحلا كل لح

 . نيمرحملاو

 ۔ ١٩١





 مارحال ١

 . جحلاب مارحالا تدراو ةيورتلا موي ناك اذاف ةكم لعقتا مت

 كنكما نا كسأر لسغا مث 3 هيف بيط ال نهدب كسأر نهداف

 تيبلا تئا مت ئ كمارحا يون سبلا مت ئ ءوضولا كازجا الاو ئ كلذ

 نا تدرا اذاف . كفاوطب نيتعكر لصو 3 طاوشا ةعبس هب فطف

 نم ملست امدعب لوقت مث 3 زئاجف تلعف اميا نيتعكر لصف : مرحت
 دمحلا نا . كيبل كل كي رش ال 9 كيبل مهلل ١ كيبل مهلل ا : نيتعكرل ١

 اهغالبو اهمامت ةجحب 3 كيبل كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو

 ىنم ىلا ازواجتم كسلجم نم موقت مث . تارم كلذ لوقت مث ، كيلع

 . كسانم ١ نم اهيلع تللد ام يهو ىنم هذه مهلل ١ : لوقت تن او

 . كتعاط لهاو كلئايلوا ىلع هب تننم ام اهربغ يفو اهيف يلع ننماف

 ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا تاولص سمخ اهيف لصو

 . رجفلا ةالصو

  

 ۔ - ٢١





 س د اسل ١ ب ابل ١

 علطت ىتح فقف رسحم ىلا تغلب اذاف تافرع ىلا ضفا مث

 يبلت كلذ يف تناو تافرع ىلا ضماف سمشلا تعلط اذاف سمشلا

 . ةيبلتلا عطقت الو

 اهيف يل عمجاف تافرع هذه مهللا : لقو اهب لزناف تافرع تيتا اذاف

 ام اهيف ينفرعو ث هلك رشلا عماوج ينع فرصاو .3 هلك ريخلا عماوج

 . اهب لزناو اهيف دعقاو © كتعاط لهاو كءايلوأ تفرع

 فلخ فصتو . كلذ كنكما نا ءاملاب لستغاف سمشلا تلاز اذاف

 امم عداو سانلا عم فقف 3 ةالصلا تيضق اذاف . هنيمي نع وا مامالا

 كئاعد لثم عداو 3 ةلأسملاو ءاعدلا يف دهتجاو ءاعدلا نم كل هللا حتف

 . ةورملاو افصلا ىلع

 3 ةرم ةئام للهيو ث ةرم ةئام حبسي : لاق تاياورلا ضعب يفو

 ةئام ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال : لقو . ةرم ةئام ربكيو

 نم رثكاو ، ةرم ةئام دحا هللا وه لقو ةرم ةئام يسركلا ةيآ أرقاو © ةرم

۔ ٢٣ ۔



 هل 3 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال لوق نم رثكاو 1 بلطلاو ءاعدلا

 ىلع وهو ريخل ا ه ليب ك توع ال يح وهو تيعو يحي © دمحلا هلو كلملا

 رقغتس او . ملسو هل او يبنل ا دمحم للع هللا ىلصو . ري لق ء يش لك

 ةلأسملا نم رثكاو . اهلك كجئ اوح هل أستو ت انمؤم او نينمؤمللو كبن ذل

 . راطفالا بحو سمنلا برغت ىح ءاعدلاو

 كيلا مهللا : لوقت تناو تافرع نم تضفا سمشلا تبرغ اذاف

 ©آ تقفشا كباذع نمو & تدرا كدنع اےفو {©{“تدصق كاياو {©“تضفا

 . ميحرلا باوتلا تنا كنا . يتبوت لبقتو 1 يبنذ ل رفغاف

 ۔ ٢٤ ۔



 عباسلا بابلا
 عمج يف

 رعشملا يهو عمج قأت ىتح كتلحار بعتت الو سانلا عم رس مث

 . ةفلدزملا ىمستو . مارحلا

 اهيف يل عمجاف عمج هذه مهللا : لقو اهب لزناف عمج تيتأ اذاف

 ام اهيف ينفرعو . هلك رشلا عماوج اهيف يع فرصاو هلك ريخلا عماوج

 . اهس سانلا عم تبو اهيف لزناو . كتعاط لهاو كوءايلوا تفرع

 هلسغ بحتسيو . فذخللا ىصح لثم © ةاصح نيعبس اهنم ء ىیهو

 لصو ٠ هيلع نزثاو هللا دمحاو ] ةورملاو افصلا ىلع كئاعد لثم عداو

 مث ١5 ت انمؤم او نينمؤمللو كبن ذل رقفغتس او ] ملسو هل آو لمح ىلع

 الو يبلت كلذ عم تناو . ىنم للا سمشلا عولط لبق عمج نم ضخفا

 نع تكسما اهتلصو اذاف . ةبقعلا ةرمج لصت ىتح ةيبلتلا عطقت

 . ةيبلتلا

  

 ۔ ٢٥ _۔





 نماثلا بابلا
 رامجلا يف

 ىدهلاب يندها مهللا : لقو . يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج يتأتف

 مهللا : تلق تئش ناو . ىلوالاو ةرخآلا ىف ينفاعو ىوقتلل ينقفوو

 نم ىلع لزنأو ؤ، كتمحر نم يلع رشناو ، كدنع نم ىدهلل يندها

 . ةريبكت ةاصح لك عم ربكتو ، تايصح عبسب اهيمرت مث . كتاكرب
 هللا الا هلا ال ، ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : ةاصح لك عم لوقتو
 اهيمر نم تغرف اذاف دمحلا هللو : لوقت اهرخآ يفو . ربكا هللاو

 3 ينم نهلبقتف ينم نهل ىصحا تناو يتايصح ءالؤه مهللا : لقف

 مث . كناوضرو كنارفغ نهيلع ىنبثاو ، يل ارخذ ةرخآلا يف نهلعجاو

 اذا اهدنع فقت الو . يداولا نطب نم تئج ثيح نم اهنع فرصنت

 . اهريغ راجلا نم ذئموي مرت الو . اهتيمر

  

 ۔ ٢٧ ۔





 حبذلا يف

 هلبقتف يكسن اذه مهللا : لقف كتحيبذ حبذاف كلزنم تئا مث

 . ينم اهلبقتف ،} كيلاو كنم هللا مسب : لقو . ينم

 هيلع ينبن او ينم هلبقتف يكسن اذه مهلل ١ لقو هحسماف تئش ن او

 . كل ادب ام هنم لكو . كل ادب ام هنم معطاو . كنارفغ

 ۔ -_ ٢٩





 رشاعلا بابلا
 قلحلا

 أ كبراش نم فحو } كسأر قلحاف ، كتحيبذ تحبذ اذاف

 تيلص تئش ناو 3 كتناع قلحاو 3 كرفاظا ملقو { كتيحل فعاو

 ديعلا ةالص بجاوب سيلو . بحتسي كلذف . تحبذ مث نيتعكر

 ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا كل لح دقف تقلحو تحبذ اذاف

 . تيبلا روزت ىتح

  





 رشع ىد الا ب ايل ١

 ةرايزلا

 لضفأو ، سأب الف ليللا ىلا ترخأت ناو كموي يف تيبلا رز مث

 . هلجعا كلذ

 كازجا الاو ئ كلذ كنكما نا ءاملاب لستغاف . تيبلا تدرا اذاف

 . ءوضولا
 دق مهللا : لقو ةبيش ينب باب بابلا ىلع فقف تيبلا تيتا اذاف

 . يل هملسو ينم هلبقتف ؤ، يكسن ىلع ىنتنعا

 تفصو اك كترمع ف تلق اك : لقف تيبل اب ف اوطل ١ تدر ا اذاف

 تفصو اك لوقت تن او لخدت من . ءاعدل او ريبكتل ١ نم ةرمعل ١ ف كل

 كدي تددم ةبعكلا دنح تمقو اذاف . ءاعدلاو ريبكتلا نم ةرمعلا ف كل

 لايح فقت من ةرمعلا ف كل تفصو اك لقو هملتستل نكرلا ىا

 . ةرمعلا دنع كل تلق ام وعدتو ةبعكلا

  

 ۔ ٣٣ ۔

 





 رشع يناثلا بابلا
 فاوطلا يف

 ال ام ردقب اليلق كراسي ىلع نكرلاب ذلف فاوطلا تدرا اذاف

 كنيمي ىلع فاوطلا يف ذخأت مث فاوطلا لمكتست يكل ةبعكلاب لباقت

 دنع كل تفصو ايك لوقت تناو . ةبعكلا باب لباقت تناو نكرلا نم

 . ءاعدلاو حيبستلاو ريبكتلا نم ةرمعلا

 نكر ىلا لصت نا ىلا يناميلا نكرلاو بازيملاو بابلا دنع كلذك
 حيبستلا نم ةرمعلا يف كل تفصو اك ناكرالا نيب حبست تناو رجحلا

 . ءاعدلاو

 نيتعكر تيلصو فاوطلا نم تجرخ طاوشا ةعبس تممتا اذاف

 ايك وعدتو ةرمعلا دنع كل تفصو ام لعفاو مزمز تئا مث ماقملا فلخ

 . افصلا باب نم افصلا ىلا جرخت مث كل تفصو

  

 ۔ ٣٥ ۔





 رشع ثلاثلا بابلا

 ةورملاو افصلا نيب

 هللا ربك مث . ةبعكلا لباقت ام ردق هيلع دعصاف افصلا تيتا اذاف

 تيعسو تردحنا اذا كلذكو . ةرمعلا دنع كل تفصو ايك لق مث

 ايك تلق ةورملا تيتا اذاف . ءاعدلاو مالكلا نم كل تفصو ايك تلقو

 أدبت طاوشا ةعبس أت ىتح افصلا ىلع كل تلق ايك لوقتو كل تفصو

 . ةورملاب متختو افصلاب

 الا بيطلاو سابللا نم هريغو ءاسنلا نم هلك لالحلا كل لح دقو

 . نيمرحملاو نيلحملا ىلع مارح هناف مرحلا ديص

  

۔ ٣٧ -





 ىنم يف
٠.٥ 

 يلايل ةكمم تبت الو { ىنم ىلا كتليل نم وا كموي نم جرخاو

 © رحنلا موي دعب مايا ةثالث قيرشتلا يلايل اهيف دعقاو ىنمب تبو & ىنم

 . راجلا يمرتو

 كنكما نا لستغاف سمشلا تلاز اذاف . رايجلا يمرت نا تدرا اذاف

 ىلوالا ةرمجلاب أدباف يمرلا ىلا ضما مث . ءوضولا كازجا الاو & كلذ

 . ةريبكت ةاصح لك عم ربكتو & تايصح عبسب اهمراف قرشملا ىلت يتلا

 هلعجا مهللا : لقو تيبلا لبقتساو 3 اهمدقتف اهيمر نم تغرف اذاف

 مث . ارورسو ةرظن انقزراو ث اروفغم ابنذو اروكشم ايعسو اروربم اجح

 افصلا ىلع كئاعد لثم عداو ةبعكلا لبقتساو ةلبقلا ىلا اليلق اهمدقت

 ةرمجلا ىلا ضما مث تارم ثالث كلذ لعفت ، كتجاح لأساو ةورملاو

 لك عم ربكتو . تايصح عبسب اهمراو كنيمي ىلع اهلعجاو ىطسولا

 . ةريبكت ةاصح

 ايك عداف ، ليسملا دنع كراسي ىلع اهمدقتف كيمر نم تغرف اذاف

۔ ٣٩



 دنع كفوقو لثم فقو اليلق اهزواجت مث . ىلوالا دنع كل تفصو

 افصلا ىلع كئاعد لثم عداو © كل هللا حتف ام عداو . لوطاو ىلوالا

 . ةورملاو

 : لقف اهتيتا اذاف ى يداولا نطب نم اهاف ةبقعلا ةرمج ىلا ضما مث

 ٠ ىلوالاو ةرخآلا ف ينفاعو © ىوقتلل ينقفوو © ىدهلاب يندها مهللا

 نم ةاصح رخآ يفو . ةريبكت ةاصح لك عم ركت ت ايصح عبسب اهمر او

 ىلوالا يمر ف لوقت كلذكو . دمحلا هللو : لوقت ةريبكتلا عم يمرل

 ] اروربم اجح هلعج ١ مهلل ا : تلق اهيمر نم تغرف اذاف . ةين انل او

 . ارورسو ةرظن انقزراو 93 اروفغم ابنذو ، اروكشم ايعسو

 عدت الو . اهتيمر اذا اهدنع فقت الو تئج ثيح نم فرصنا مث

 نم تئج ثيح نم كلحر ىلا فرصنا نكلو . نيتلوالا دنع كئاعدك

 رثا ىلع قيرشتلا ةريبكت ربكو قيرشتلا مايا كلذ لعفت . يداولا نطب

 . كلذ بحتسي . ةالصلا

 ل ا فرصن اف . ثلاثل او ين اثلا موي تيضقو كيمر نم تعرف اذاف

 . نيموي ين يمرتف ؤ كيلع مثا الف نيموي ي تلجعت ناو ةكم

 © ةبقعلا ةرمج دنع تايصحلا نم كدنع تيقب ام تنفد تيمر اذاف

 . كلحر ىلا ضماو

 اذاف © ليللا ىلا دعقت الو هللا اهفرش ةكم ىلا جرخاف تيلص اذاف

 . قيرشتلا موي ىلا ثلاثلا مويلا ىلا دعقت نا كمزل ليللا ىلا تدعق

 فطو كل ادب ام اه مقاف ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلا تلصو اذاف

- ٤٠



 . ةرم ةبعكلا لخدت نا تئش ناو . تئش امب تيبلاب

 لصو . هبوث ىلع ىشمو ةدحاو ةرم اهلخد «ةني» يبنلا نا ليق دقفا (

 . تئش ثيح اهيف مانتو كل ادب ام اعوطت اهيف

 . تيبلا دهاعتف كدالب ىلا عوجرلاو فارصنالا تدرا اذاف

 ۔ ٤١ -





 رشع سماخلا بابلا
 عا دولا

 مث ، طاوشا ةعبس هب فطف تيبلا تئاف جورخلا تدرا اذاف

 . كسأر ىلع بصو 7 اهئام نم برشاف مزمز تئا مث ؤ نيتعكر يلصت

 نم ةرايزلا دنع لعفت كلذكو . ةرمعلا دنع كل تفصو ايك لقو

 كديب دمتعاو 3 دوسالا رجحلاو بابلا نيب مقو عجرا مث . ءاعدلا

 ةضباق ىرسيلا كديو 35 كديب غلبت ثيح .3 بابلا ةنكسا ىلع نيميلا

 فقف الاو . عداف 5 ةبعكلا رادجب كنطب قزلا مث { ةبعكلا راتسا ىلع

 . ءاعدلا نم كل هللا حتف امب عداو هلايح

 . انملسا كلو . انمآ كبو 3 انججح كل مهللا : كلذ دنع لقو

 رفغاو 3 انكسن لبقتف .ث انوعد كاياو 3 انقثو كبو . انلكوت كيلعو

 . كتعاطب انلمعتساو . انبونذ

 ىلصو . انلامعا متاوخو انرئارسو . اننامياو اننيد كعدوتسن انا مهللا

 . ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا

 8 مهؤطخ طوطحملا { مهءعاجر نيكردملا بلقنم انبلقا مهللا

۔ ٤٣ ۔



 اهدعب كل يصعي ال نم بلقنم ث مهبولق ةرهطملا ، مهتائيس ةاحمملا

 تيكزو هناسل كركذب ترمعا نم بلقنم 3 ارزو كل لمع الو { ارما
 . هانيع كتفاخم نم تعمدو .هسفن كتاكرب

 3 كتباد ىلع ينتلمح كتما نباو ، كدبع نبا كدبع ينا مهللا

 نسحب توجر دقف . كنماو كمرح ىينتمدقا ىتح 0 كدالب يف ينتريسو

 ينع ددزاف يل ترفغ دق نكت ناف ، يل ترفغ دق نوكت نا ينظ

 لبق يلع نآلا نمف { يل رفغت مل تنك ناو © ىفلز كيلا ينبرقو & ىضر
 85 كنع بغار ريغ ، يفارصنا ناوأ اذهف 3 مارحلا كتيب نع دعابتا نا

 . كتيبب الو ، كب الدبتسم الو كتيب نعالو

 يل رفغاف 3 مارحلا كتيبب ينم دهعلا رخآ اذه لعجت ال مهللا
 . ينع كتمحر عزنت الو . نيمحارلا محرا تنا كنا 9 ينمحراو

 هنوؤمو ، يلايع ةنوؤمو يتنوؤم ينفكاف ، يلها ىلا ينتمدقا اذاف مهللا

 . ينم كقلخب ىلوا تناف ،} كقلخ

 لاملا يف ، بلقنملا ةبآكو ش رفسلا ءاثعو نم كب ذوعا ينا مهللا
 انبر ىلا اناو & نودماح انبرل نودباع 0 نوبئآ نوبئات ، دلولاو لهالاو

 . نوبلقنمل انبر ىلا اناو © نوبغار
 . عادولا دعب رتشت الو عبت الو تعدو اذا جرخاو

 . باوصلاب ملعا هللاو تيبلا قارف ىلع نوزحم تناو رمتو

  

۔ ٤٤ ۔



 رشع سداسلا بابلا

 جحلا ءاعد ف

 نيكردملا بلقنم ينبلقا مهللا : لقف تيبلا تعدو اذاو

 3 مهوبنذ روفغملا ، مهجح روربملا ى مهؤاعد لوبقملا © مهعءعاجر

 نم بلقنم 5 مهروما ةدشارلا 3 مهبولق ةرهطملا ، مهؤطخ طوطحللا
 كل لمحي الو .3 ايثأم اهدعب كل يتأي الو { ارما اهدعب كل يصعي ال

 كركذب ترمعا نم بلقنم 3 الهج اهدعب بكري الو 0 ارزو اهدعب

 توملا لبق كركذب تررقاو ، هردص مالسالل تحرشو ٠ هناسل

 تيمضاو ۔ هليل كباتكب ترهساو .0 هبلق كتعاطب تفوخو ٠ هينيع

 3 هسأر كلوهب تبيشو ٠ هبلق كتاكزب تيكزو . هراهن كتدابعب

 تلمعتساو 3 هجرف كاوقتب تنصحاو ٠ هينيع كتفاخمن نم تعمداو

 كليبس يف تنمآو . هنانج مثآملا نم تمصعو ٠ هناكرا كتعاطب

 . هسفن

 لبقا اذا ناك «ةيَي» هللا لوسر نا رمع نب هللادبع نع : هريغ نمو

 ثالث ضرالا نم فرش ىلع ربكي ةرمع وأ وزغ وا جحلا نم

۔ ٤٥ _۔



 كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا اله : لوقي مث . تاريبكت

 لك ىلع وهو ريخلا هديب ؤ، تومي ال يح وهو تيميو يجن دمحلا هلو

 3 نودماح نوبلقنم انبرل نودجاس نودباع نوبئات نوبئآ . ريدق ءىش

 . «هدحو بازحالا مزهو هدبع رصنو هدعو هللا قدص

 ۔ ٤٦



 هضقني امو عادولا ف

 سعن اذا : ةرايزلا فاوط دعب عادولا يف هللا همحر ديعس وبا لاق

 كلذ ف نا © ةكم برد نم هجورخ لعبو ةرايزلا فاوط لعب مئاق وهو

 . يدنع افالتخا

 . هيلع ءيش ال : لاق نم لاقف

 . برذلا جراخ نم اهلك ةكم تويب يدعي ىتح :: لاق نم لاقو

 ؟ سلاج وهو مونلا هيلع دسفي ثيح سعن نا : هل تلق

 . هريغل وا ىنعمل سعنب مني ل ام . هيلع ءىش ال هنا يعم : لاق

 ؟ سعني لو مان نا : هل تلق

 مونلا هيلع دسفي ثيح سيعني ىح هيلع ءيش ال ليق هنأ يعم : لاق

 .سلاج وهو

 . مئان وهو سعني ىتح هيلع ءىش ال هنا يعم : لاق

 ةالصلل يدون مث هعادول فاط نم : لاقو : (ةلأسم)

۔ ٤٧ ۔



 . هعادول فوطي عجريلف سانلا عم ةالصلا عم رظتنا مث عدو نمو

 ىلص ىتح رظتناف رصعلا ةالصل يدون مث هعادول لئاو فاط : لاقو

 يتالص : لئاو لاقف كعادول كفاوط دعا : رجاهملا وبا هل لاقف

 . لئاو ذخا كلذ يأب ردا ملف اعادو يلع ثدحت ال

 ىتح طئاح يف مانو ىرتشاو عابف تيبلا عدو لجر : (ةلأسم)ر

 هيلعف عاب وا ىرتشاو كلذ نود مان ناو هيلع ساب ال : لاق ؟ 7

 . مد هيلعف جرخو لعفي مل ناف عدوي عجري نا

 . كلذب هيلع سأب الف نجلا دجسم ىلا : هريغ لاق
 ةالصلا اوماقا هعادو نم غرف ايلف تيبلا عدو لجر : (ةلأسم)ر

 هيلعف عدوي ملو جرخ ناو عدوي عجريو هعادو دسف : لاق ؟ مهعم ىلصف

 . ذخأن هبو عادولا ضقنت ال ةضيرفلا ةالص: ءاهقفلا ضعب لاقو . مد

 ؟ هتجاح هل يرتشي نم رما مث تيبلا عدو نمو : (ةلأسم)ر

 . اهجوتم ىضم اذا هيلع ءىش الف

 : لاق ؟ ابجاو هتيأر نيا نم عادولا فاوط : تلق : (ةلأسم) .

 افاوط هدهع رخآ نكيلف ةكم نم جرخ نم» : «ةي» يبنلا لوقل

 . تلجع اذا ضئاحلل صخر هنا الا «تيبلاب

 ضيرملاو ضئاحلا تناك اذا : لوقي عيبرلا ناكو : (ةلأسم)

 © اعدوي ال نا اهيلع سأب الف تيبلا اراز اذا عادولا ىلع ناردقي ال

 ىلعو . افوطي ىتح نارظني الف ، ىنم نم تيبلا اروزي مل اناك ناو

 هققحملا ةخسنلا يف اذكه )١(

 ۔ ٤٨ -

 



 كرتل هيلعو . روزي ىتح ماقملاب هيلع مكحيو اهيلع ميقي نا يركلملا

 . مد عادولا

 وبا لاق فارشالا باتك نم عادولا فاوط ركذ : (ةلأسم)

 لوسر لاقف ، هجو نع نوفرصني سانلا ناك : سابع نبا لاق : ركب

 . «تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح دحا فرصني ال» : «ةةيَي» هللا

 الا تيبلاب هدهع رخآ نكيلف تيبلا جح نم : رمع نبا لاقو
 . «ةيَي» هللا لوسر اه صخر ضئاحلا

 : راصمالا ءاهقف ماوع لاقف ضئاحلا ةأرملا يف سانلا فلتخا دقو

 . عادولا فاوط اهيلع سيل

 دمحاو يروثلا نايفسو يعفاشلاو يعازوالاو كلام لوق اذه

 . مهعبت نمو يأرلا باحصاو روث يباو قاحساو

 مهنا : تباث نب ديزو ۔ هللا همحر - باطخلا نب رمع نع انيور دقو
 . عادولا فاوطل اضئاح تناك اذا ضئاحلا ةأرملا ماقمب اورما

 عوجرلا ايهنم دحاو لك نع انيور دقف رمع نباو تباث نب ديز اماف
 امل : لاق هنا «» يبنلا نع تباثلا رمع نبا لوق انكرتو . الاق ايع
 لوسر اي : تلقف ؟ يه انتسباحا : لاقف يبح تنب ةيفص تضاح

 . ةضافالا دعب تثمط مث . ةرهاط يهو تضافا تناك دق اهنا هللا
 . «رفنتلف» : «ةةيَي» هللا لوسر لاقف

 حابر يبا نب ءاطع ناكف عادولل فطي ملو جرخ نميف اوفلتخاو
 ناك نا : نولوقي روث وباو قاحساو دمحاو يعفاشلاو يروثلا نايفسو

۔ ٤٩



 . امد قرهاو ىضم دعابت ناو ، فاطف عجر ابيرق

 لاقو.ابيرق فئاطلا ىري حابر يبا نب ءاطع ناكف برقلا يف اوفلتخاو

 مرحلا نم جرخ ناف 5 مرحلا نم جرخي نا لبق كلذ دح : يعفاشلا

 . امد قارهاو ىضم
 غلب ناف ث ةالصلا هيلا رصقي ام نود يعفاشلا دنع برقلاو

 . ةكم هنع قرهي امد ثعبأ ةالصلا هيلا رصقي ام

 لاقف . دعابت وا ، عادولا فاوط كرت نم ىلع بهي اميف اوفلتخاو
 دمحاو يعفاشلاو يروثلا نايفسو دامحو مكحلاو يرصبلا نسحلا

 . امد قرهي : روث وباو قاحساو

 . هيلع ءيش الف لعفي مل ناف 3 ابيرق ناك نا عجري : كلام لاقو

 . مد هيلع : لاق دهاجم نع انيورو

 . ثام لاق اك لاق هنا هنع انيورو

 عادولا فاوط بوجو يف اوفلتخاو . نسح كلام لوق : ركبوبا لاق

 . مرحلا نم برقلاب هلزنم نم ىلع

 اهفرش ةكم نم جراخ لكل ماع عادولا فاوط : لوقي روث وبا ناكو
 هركذ ييف كلام لوق سايق اذه دعب وا كلذ برق هلزنم ىلا ىلاعت هللا
 . مساقلا وبا

 . رابخالا رهاظب لاق نم مزلي اذهو : ركبوبا لاق

 مهنا : تيقاوملا لهاو رماع نب راشب لها يف يأرلا باحصا لاقو
. ردصلا فاوط يف ىلاعت هللا اهفرش ةكم لها ةلزنمب



 عم ىلصف ةبوتكملا ةالص ترضح مث عادولا فاط نميف اوفلتخاو

 . سانلا

 . تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح ديعي لوقي ءاطع ناكف

 . افاوط ديعي الو اهيلصي : يعفاشلاو كلام لاقو

 جئاوح ءارش هل ادب مث عادولل فاط نميف اوفلتخاو : ركبوبا لاق

 . قوسلا نم

 رخآ ناكو 7 هب ةعبس متخ بوكرلا الا قبي مل اذا : ءاطع لاقف

 . تيبلاب هدهع

 . هب ةمتاخ وه امتا : لاقو

 3 يروثلا بهذم اذه ىلعو & يعفاشلاو ث ءاطع لوق وحنب لاقو

 . روث يباو 3 دمحاو

 عادولا دعب هماعطو هزاهج ضعب يرتشي نا سأب ال : كلام لاقو

 . قوسلا نم هجئاوحو

 . فاوطلا دعي مل هقيرط ىلع ءارش ىرتشا اذا : يعفاشلا لاقو

 هب يوني افاوط وا ردصلا فاوط فاط اذا : يأرلا باحصا لاقو

 هيزجي هناف & كلذ نم لقا وا ارهش اهب ماقا مث رفنلل لح امدعب عوطتلا

 . ءاش ام هدعب ميقي مث فوطي نا سأب الو ، ردصلا فاوط نم

 . جرخي نيح هفاوط نوكي نا هلضفا هنكلو

 هدهع رخآ نوكي ىتح هلوق رهاظ فالخ اذه : ركبوبا لاق

 هيلع عيش الف ةراجتلاب ناك نا هدهع رخآ نوكي نا اذه معزو & تيبلاب

۔ ٥١ ۔



 انباحصا لوق ىناعم ف جرحي هنا يعم : هللا همحر ۔ ديعس وبا لاق

 صضيحلل صيخزتلا عادولا يناعم مازلا يف «ةنيم» يبنلا نع يكح ام وحن

 ل ام هنا 3 انباحصا لوق ي جرحي هنا انعمف جرخو عدوي ل نم اماو

 . عا دول ا كرد ا دق هنا . عدوف عجرف مرحل ا نم جرحي

 دقف عادو ريغب اجراخ مرحلا دودح زواج اذا هنا مهلوق نم هنا وجراو

 . لاح ىلع عادولا كرت نميف اوفلتخاو . عادولا كرت ىنعم همزل
 هيلع (١)مد هلو ءاسا دق : لاق نم لاقو . مد هيلع : لاق نم لاقن

 هللا اهفرش ةكم دودح نم جرخو © ادماع عادول ا كرت اذا ينبجعيو

 نم لوق ضعب ف . ءازجلا همزلي هنأ .3 عادولا كرت ىلع امزتعم ىلاعت

 . عجري مل وا عجر كلذب لوقي

 كرتلا ىنعم همزلو 3 هكرت دقف . مرحل ا زواج ىتح ايسان هكرت ناف

 جرخي ال : ليق دق هنال & فالتخالا يناعم ىلع هلاحب ءازجلا يف لوقلاو

 الا مارحاب الا دحا اهلخدي الو عادوب الا ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم دحا

 باطحلاو لامجلا لثم هباهذو هئيجم رثك نم كلذ يف هل صخر نم

 ؟ هب رمؤي مأ ةنس وهأ عادولا نع هتلأسو . لاحلاو

 ايف اهلعف ىلع عمتجم ةنس وهو «ةلَي» يبنلا رمأ نم هنا : يعم لاق

 . يعم
 ؟ ةبجاولا مزاوللا ننس نم ما لفنلا ننس نم كدنع وهف : هل تلق

 . اهعضوم يف مزاوللا ننس نم("ايهنأ يل عقي : لاق

 هققحملا ةخسنلا يف اذكه )٢( . هققحملا ةخسنلا ين اذكه )١(

 ۔ _ ٥٢



 نم ةكم يف عادولا دعب ىناوت وا ىرتشا وا عاب وا مان نمف : هل تلق

 دعب جرخ مث كلذ نم رثكا وا ةليل ةكم دودح نم جرخي ملو رذع ريغ

 ؟ عادولا كلذ هيزبي له كلذ

 ديعي هنا : ليق دق هنا يعمف مونلاو ءارشلاو عيبلا اما : يعم لاق

 ملام ادسفم هملعا الف يناوتلا امأو سعنف مان اذا هيزبجي الو عادولا

 . لاعفالا نم دسفي ام لصي نا ىلا كلذ لواطتي
 يف همزلي ام الهاج وا ادمعتم عادولا دعي ملو جرخ ناف : تلق

 جرخو دعي ملو هعادو دسف وا عدوي مل اذا : ليق هنا يعمف لاق ؟ كلذ

 ةينثلا نم ىدهلا يزجي هنا : ليقو . زعملا نم هيدهي امد هيلع نا

 عذجلا زوجيف نأضلا اماو 0 هنم عذجلا زوجي الو . زعملا نم ادعاصف

 . ليق اييف احراق انيمس ناك اذا ، يدهلا نع هنم

 ؟ يزبي له ىنثلا نم لضفا زعملا نم عذجلا ناك اذاف : هل تلق

 دق اضعب نا يعمو . لاح ىلع كلذ زوجي ال : اولاق دق : لاق

 نع يبظلا الو لعولا زوجي الو كلذ ىزجا لضفا ناك اذا هنا : لاق

 . يدهلا يف نأضلاو زعملا

 . ءازجلا همزل عدوي مل نمو ةنس عادولاو : (ةلأسمر)

 الف جرخ نا دعب تيبلا ىلا تفتلا مث عدو نمو : (ةلأسم)

 . سأب

 دعب اباتك بتك زيزعلادبع نب رمع نا : ليق دقو : (ةلأسم)

 . عادولا داعاف عدو نا

۔ ٥٢٣ ۔



 فلعل او م اعطلا يرتشي نا عدوملل اصخر دقف ء اطعو رب اح ام او

 . هقيرط ىلع رفان وهو هيلع نوكي ءيشلا يضقيو

 هيلع ىرا الف ؛ كلذب ذخا نمو اضيا ةرسيم يا نبا كلذب لاقو

 . اسأب

 نم جرخي الف ةالصلا تقو ريغ يف تيبلا عدو نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف جرخ ناف يلصي ىتح دجسملا .

 رتشيلف ءارشب الا دبي ملف أضوتي وا هبرشي ءام ىلا جاتحا ناو

 يصوي نا س الو رام وهو نيد نم هيلع ناك ام ضقيو .. لهمتي الو

 مان نمو ءاوس ةرايزلا دعبو عادولا دعب ةكمب مونلاو : (ةلأسم)

 . ةرايزلا لعب مدلاب انعمسو ءاوس هلكف هلدعب وا رادزي نا لبق

 عدوي نا هباحص ١ ضعب ىصواف عدوي ملو جرخ ناف : (ةلأسم)

 . عدوي عجري ل نا مد هيلعو لجرلا عادو هزجي ل هنع عدوف هنع

 ىلا جرخ ناو هيلع عادو الف ؟ جف ىلا جرخ نمو : (ةلأسم)

 . ملعا هللاف عدوي مل ناف عادولا هيلعف مرحلا ىدعت ناف طئاوخلا ضعب

 دحا صخري لو مد هيلعف ؟ عدوي ملو تيق اومل ا ىدعت نمو : ) ةل أسم (

 . عادولا كرت يف

 نم ىلعو . مارحالا تيقاوملا ءارو نم مرحلا لخد نم ىلع : ليقو

 نا اولخد اذا مهل صخر دقف نيباطحلا الا ، عادولا مرحلا نم جرخ

 . عادوب الا اوجرخي الف اوجرخ ناف . مارحاب اولخدي ال

۔ ٥٤ ۔



 . هيلع عادو الف اهودعي ال ىنم ىلا جرخي نا دارا نمو : (ةلأسم)

 نم ىلع عادولا ىرا امناو ث مانف هتيب ىلا عجر مث عدو ءاش ناو

 . مرحلا فلخ جرخي

 . هيلع عادو الف مرحلا ودعي نا دري مل نم امأف

 دقف ؟ عماج وا لكا وا هيف مانف هتيب ىلا عجر مث عدو نمو : (ةلأسم)

 جرخو عدوي عجري ل ناو ، عدوي عجري نا هيلعو ، هعادو ضقتنا

 الف { ةادغلاب هعادو ناكو ىشعلا ىلا لغشل هتيب يف سلج ناو مد هيلعف

 . عادولا هيلع ىرا

 عادولا هيلع ىرأف 0 ءاركلا بلط يف ناكو لامجلا هفلخا ناك ناو

 هيلع ىرا الف ، يشعلا ىلا سلب مل هنا الا هتلحار ةئيهت يف ناك ناف

 . عادولا كلذ هيزبيو عادولا ةداعا

 نا مهلف ؟ جحلاب مارحالا داراف . هلزنمب رمي ناك ناف : (ةلأسم)

 اذاف ، ةكم ىلا اوجرخي نا اودارا ناو 0 اودارا نا مهلزانم نم اومرحي

 ىلا نوجرخيو جحلاب نومرحي مث نوفوطي عادولا مهيلعف { ةكم اولخد
 . تافرع

 . ءاش نا هلزنم نم مارحالا هازجا تافرعب هلزنم ناك نمو

 رمب مهنكاسم نيذلا لعفي ايك لعفي عادولا هيلعف ةكم ىلا جرخ اذاف

 نا مهيلع كئلوا ىنم نم جحلاب اوجرخي نا مهيلع سيل ىنم لهاو

 . عادولا هيلعف مرحلا يف ناك نم ىرا ينال . اوجرخي مث تيبلا اوعدوي

ائيش رتشي الف جاحلا عدو اذا : اولاق : دايزوبا لاقو : (ةلأسم)



 اهفرش ةكم دودح نم جرخي ىتح ىرتشا دقف رما نا هناف ءارشب رمأي الو

 . ماني الو هللا

 يف بكر الجر نا ول : ةرفص يبا نع لاقف ديعس نب ناميلس اماو

 هيلع ناك ام سعنو جراخ وهو هيف مان مث ؤ افصلا باب نم هلمحم

 . هتبجعاو إ اهتعمس ينا ملعا مل ةلأسم هذه : دايزوبا لاقف . ساب

 نا مكدحا دارا اذا» : لاق «» يبنلا نا انغلب : (ةلأسم)ر

 هعدويو اعوبس تيبلاب افاوط هدهع رخآ لعجيلف هلها ىلا عجري

 لعف ناف عادولا دعب ائيش رتشي الو ةجاح عادولا دعب نبلطي الو

 نمل سيلو .'ههقرهي مد هيلعف عدوي مل ناف . ىرخا ةرم عدوي نا هيلعف

 هدهع رخآ نوكي ىتح جرخي نا هريغ وا جاح نم ةكم نم جورخلا دارا

 رفني ال» : لاق «ةةيم» يبنلا نا سابع نبا نع يور امل . تيبلاب

 . «تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحا

 )١( هققحملا ةخسنلا يف اذكه .
 



 رشع نماثلا بابلا
 تيبلل ةرواجملا يف

 لوسر كلذب بتكو : لاقو تيبلاب ةرواجملا هرك هنا يبعشلا نع

 : لاق هنا يبعشلا نع رخآ ثيدح يفو . ةعازخ ىلا «ةي» هللا

 . هيقف الو «ةيَي» هللا لوسر باحصا نم دحا رواج ام

 اجاح الا ىلاعت هللا اهفرش ةكمي لجرلا رواجي نا هرك هنا نسحلا نع

 . ارمتعم وا

 . راوجلا نم مهيلا بحا فالتخالا ناك : لاق ميهاربا نع

 . نتفلا تناك انيح راوجلا ناك امنا : لاق هنا ءاطع نع

 ؟ جحلا ىون ناك دقو . جورخلا ىون مث ةكمب ماقا نمو : (ةلأسم)

 . لضفا وهف ىون ام متي نا بحاو هيلع ءيش الف

 وا جحلا يف ةكم لخد نم نا ملعلا لها نيب عزانت الو : (ةلأسم)

 ةضيرفلا كلذكو : هريغ لاق , كلذ مامت هيلع نا اعوطتم ةرمع

 . ملعا هللاو دكآ ةضيرفلاو

 ةكم يف ةماقالا له برغملا لها بتك نم باتكلا ريغ نم : (ةلأسم)ر

۔ _ ٥٧



 ؟ ةهوركم ما ةبحتسم
 هللا لاقو . ميسج رجاو ميظع لضف هل ةكم ماقملا نا ملعا

 عفراو ةكرب مظعا عضوم ياو 'همدابلاو هيف فكاعلا ءاوس : ىلاعت

 كنع ىحمتو تانسحلا هيف كل بتكي عضوم نم ةلزنم لضفاو ةجرد

 . انمدق اك دعاق تناو تائيسلا

 كرتو هب سانئتسالا ةيشخ اهنم رومأل ءايلعلا ضعب ههرك نكل

 . هل ماظعالا

 . مهدالب ىلا جيجحلا فرصي هنع هللا يضر رمع ناك اذهلو

 لها ايو } مكماش ماشلا لها ايو © مكنمي نميلا لها اي : لوقيو
 . باتكلا ىلا عجر © مكقارع قارعلا

 جحلا ةروس نم ٦٢٥ ةيآلا ءزج )١(
 



 يركملا ىلع لاجلا سبح يفو جحلا يف ءاركلا يف
 ف ارش الا ب اتك نم

 : لوقي كلام ناكف ضئاحلا ةأرملا ءارك سبح يف اوفلتخاو

 . ثالثب رهظتست مث . م ذلا اهسبح ام ىصق ١ ل ١ اهيرك اهيلع سبحي

 : هل لاقيو .3 اهيلع سبحي نا اهلامج ىلع سيل : يعفاشلا لاقو

 . حيحص يعفاشلا لوق : ركبوبا لاقو . اهلثم اهناكم لمحا

 . عدوي ميعنتل ١ ىلا جراخلا رمتعملا ف اوفلتخاو : ركبوب ١ لاق

 ل هنأ : يرونلا لاقو . عادو هيلع سيل : يعفاشلاو كلام لاقف

 للا جرح اذا . عدوي نا هيلع سيلو . هيلع مدال : ركبوبا لاق

 . مرحلا برق
 نا ٠ انباحصا لوق ف جرخي هنا يعم . هللا همحر ديعسوبا لاق

 سيلو ،اهلمح ىف ءاركلا هيلع (ةخسن) اهيلع تبث اذا سبحي ضئاحلا لامج

 ىیرعتي ال امم اذه نالو . اهم رضي امم اهل هكرت نال { اهعديو جرحي نا هل

۔ _ ٥٩



 يف فورعم كلذ نالو 3 هطرتشي ل ولو اهطرش يف هانعم تبث نا

 . ءاسنلا

 3 اهيلع ررضلاو اهجح داسف ىنعم ةرايزلل فاوطلا اهكرت يو

 . اهنع جورخلاو اهكرت هل نا يدنع جرخي مهلوق يف ملعا الو

 . هوكرتو هدلب لها جرخ اذا هيلع ررضلا لوخد يف كلذ ناك ناو

 . داسفلا مايا يف ةصاخو

 ررضلاو اهكرت نا { اهيلع ررضلا اذه بجو اذا يسفن يف ولحي دقو

 . اهل سبح نا هيلع
 لبق نم ءاج دق رمالا نال اهلمح دق اميف هل ءارك الف ءاش نا هل ليق

 اهعم دعقيلف ءاش ناو ى اهمزلي امل اهسبح تبث اذا . اهل رذعلاو هللا

 ةقفص هلك ءاركلا ناك اذا هلك ءاركلا هل نوكيو هلمحي ىتح
 نع يكح امك ءاركلا مامت اهيلع نوكيو ءاركلاب اهريغ لمحي نا اماو

 ةدعاق اهنال ، جحلا ىنعم ريغ يف اذهك نعم يف كلذ جرخي دقف يعفاشلا

 امهانعمل الو ؤ اعيمج اهيلع كلذ بجوي ءىش الو ةصاخ يه اهل ادوعق
 ' . اعيج امهانعمب ةخسن

 نم اهيلع بجو ام مكح اهنع ليزمب ةصاخ اهل ضرع ام سيلو
 . هلك ءاركلا

 ءاركلا يدؤت تءاش ناو 5 اهل يذلا رذعلل اهناكم لمحت تءاش ناو

 يف ليق ام الا ةيركالا يناعم يف جرخي ىنعملا اذه نا بسح ىلع ىتح هلك

 . اهف ضرع امل اهيلع هسبح
 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .



 تيبلا اروزي مل ضئاحلاو ضيرملا ناك ناو فارشالا باتك ريغ نم

 اهيلع ميقي نا ىركملا ىلعو . تيبلا اروزي ىتح افرصني الف ىنم نم

 . اروزي ىتح ماقملاب هيلع مكحيو

- ٦١ 





 نورشعلا ب ابلا

 ربقلا ةرايز يف

 : لوقت ناينبلا تلباقو ةنيدملا تيتا اذا نسحلا يبا نع

 " نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام» ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 اذاف )١( «“هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو { هللا لوسر نع اوفلختي نا

 مكسفنا نم لوسر مكءاج دقلت : ةيالا تولت ةنيدملا ككس تلخد

 ىلا .':"ه“ميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح . متنع ام هيلع زيزع

 . "هميظعلا شرعلا برل هلوق
 وحن ادصاق تررمو . ةالصلا ءوضو تأضوت . دلبلا تلخد اذاف

 . دجسملا

 ادصاق ناو تايآلا هذه ةوالتب تنلعا دجسملا باب ىلع تفقو اذاف

 نم كلذ ريغ ءيشب لغتشت ال ، ربقلا ءاقلت كهجو نوكيو ربقلا وحن

 . دحا ىلع ميلست

 ةبوتلا ةروس نم ١٢٠ ةيآلا ءزج ) )١

 ةبوتلا ةروس نم ١٢٨ ةيآلا )٢(
 ةبوتلا ةروس نم ١٦٩ ةيآلا ءزج . ()

 ۔ ٦٢٣ -



 اربدم هيلا لبقم تناو «» هللا لوسر هجو ءاقلت ربقلا تيتا اذاف

 نيميلا كديب ريشتو . اليلق رخأتت مث هلبقو نكرلا ملتساف أدباف ةلبقلاب

 كيلع مالسلا ، هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لوقت تناو ىنميلا يف

 © هللا يفص اي كيلع مالسلا . هللا يلو اي كيلع مالسلا 7 هللا يبن اي

 مالسلا © هللا قلخ ةوفص اي كيلع مالسلا © هللا نيما اي كيلع مالسلا

 كيلع مالسلا ث هللادبع نب دمح اي كيلع مالسلا 0 هلللا ةريخ اي كيلع

 انا ، هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو يبنلا اهيا كيلع مالسلا © مساقلا ابا اي

 كناو 5 هللا لوسر كناو { هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا

 يف تدهاجو .3 كتمأل تحصنو . ةنامالا تيداو ةلاسرلا تغلب دق

 ايح كيلع هللا ىلص ث نيقيلا كاتا ىتح كبر تدبعو ، كبر ليبس

 كازجو هتما نع هلسرو ءءايبنا ىزاج ام لضفا انع هللا كازجو اتيمو

 . نوروكذملا هب كركذي ام نسحب (هخسن) ريخب

 : لوقت مث ، ههجو ءاقلت طئاحلا عم كهجو لعجتف مدقتت مث

 نم ث اذك ضرا نم ث نالف نب نالف انا كيلع «ةلَي» هللا لوسر اي
 نا ، لجو زع هللا ىلا ، كب اعفشتسم ى املسم ارئاز كتئج © اذك دلب
 ةيقب يف رانلا نم ينمصعيو ، يبويع رتسيو يونذ رفغيو ، يرازوا طحي

 الو © نيع ةفرط هقلخ نم دحا ىلا وا يسفن ىلا ينلكي ال ناو ، يرمع

 . اييلست ملسو كيلع هللا ىلص يعيفش نكف ى رثكا الو كلذ نم لقا

 مالسلا : لوقت مث ، قرشملا يلي امم . اليلق كنيمي نع رخاتت مث
 يبنلا اهيا كيلع مالسلا ، كيلع هللا ىلص ،٠ هللا لوسر اي كيلع

۔ ٦٤ ۔



 كيرصانو كيريزو ىلعو ،© كيلع مالسلا . هتاكربو هللا ةمحرو

 . كعيجضو كيسنؤمو كيريشمو كيبحاصو

 لوسر ةفيلخ اي كيلع مالسلا : لوقت مث كنيمي ىلع اليلق رخأتت مث

 كيلع مالسلا . قيدصلا ركبابا اي كيلع مالسلا . «» هللا

 مالسلا ، ةفاحق يبا نب قيتع اي كيلع مالسلا & نايثع نب هللادبع اي

 . راغلا يف بحاصلاو . راقولا ندعمو . راختفالا خيش اي كيلع

 . هتاكربو هللا ةمحرو خيشلا اهيا كيلع مالسلا

 مالسلا ، نينمؤملا ريما اي كيلع مالسلا : لوقت مث اليلق رخاتت مث
 مالسلا . باطخلا نب رمع اي كيلع مالسلا ، صفح ابا اي كيلع

 يخيش اي ايكيلع مالسلا . هتاكربو هللا ةمحرو قورافلا اهيا كيلع

 مالسالا نعو ايكيبن نعو انع هللا ايكازج . هتاكربو هللا ةمحرو مالسالا

 . تاومالل ةبطاخم هناف ،© ميلستلا اذه يف رظني : هريغ لاق . اريخ

 الو قوملا عمست ال كنا : مالسلا هيلع هيبنل ىلاعت هللا لاق دقو
 (١)هئ ءاعدلا مصلا عمست

 ةءارقو ث ىلاعت هللا ىلا ءاعدلا نوكي نا يسفن يف ولحي ناك دقو

 ] نينمؤملل ةمحرلاب هللا لا ءاعدلاو ] يبنلا ىلع ةالصلاو . نآرقلا

 . نيملسملل ينم ةفلاخم ريغ نم لقعي ال نم ىلع ميلستلا نم لضفا

 كلذ يف رظنيو هللا ىلا ةبرقلا كلذب وجرا يل ناب ام مسر ينبجعاف
 هللا رمغتس ١ ين او {© هب اوصو هلدع حضتي ام لعب الا هتبتك امج ذخؤي الو

 . قحلا ةفلاح نم ,

 لحنلا ةروس نم ٨٠ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٦٥ ۔



 تنا مهللا لقف ةنيدملا تمدق اذا : نسحلا وبا لاق : (ةلأسم)

 . مالسلاب انيحف ث مالسلا عجري كيلاو 9 مالسلا كنمو ث مالسلا

 هلخداو دجسملا تآو تردق نا ءاملاب لستغاو . مالسلا راد انلخداو

 . يبنلا ىلع ملسو . «ةيَي» هللا لوسر رقب ادبا مث . هللا ركذاف

 كابكنمو ةلبقلا لبقتسم تنأف ربقلا ةيواز دنع كماقم نوكيو

 هلا ال نا دهشا : لوقتو «» يبنلا سأر دنع ىتلا ةناوطسالاب

 لوسر كنا دهشاو .© «ةةيَي» هلوسرو هدبع ادمحم نا دهشاو .7 هللا الا

 تالاسر تغلب كنا دهشاو . هللادبع نب دمحم كنا دهشاو . هللا

 تيداو ث نيقيلا كاتا ىتح هللا تدبعو . هللا رمأب تقدصو 3 كبر

 . ءازجلا ريخ هللا كازجف © قحلا نم كيلع يذلا

 . ءاعدلا نم تعطتسا ام ىلاعت هللا ىلع ىنثت مث

 كنيماو ، كيفصو كلوسرو كدبع دمحم ىلع لص مهللا : لوقت
 تيلص ام نسحاو لمكاو لضفأك & كقلخ يف كتريخو ، كيحو ىلع

 ملسو ث ديجم ديمح كنا كيلع ةماركلا لهاو كلسرو كئايبنا دحا ىلع

 دمحم ىلع كرابو 5 نيملاعلا يف حون ىلع تملس ايك دمحم لآو دمحم ىلع
 ةالصلا يف دهتجاو ديجم ديمح كنا ميهاربا ىلع تكراب ايك دمحم لآو

 . دمحم ىلع

 يل ةجاح لك مهللا : لوقتو ةلأسملاو ءاعدلا نم كسفنل راتخت مث

 ءاضق ىلوتت نا كلأسا 5 اهملعا مل وا اهتملع . اهكلأسا مل وا اهكتلأس

 . اهريبكو اهريغص يجئاوح

۔ ٦٦



 وهو كل هللا حتف امب يلصتف مالسلا هيلع يبنلا ماقم ىلا مدقتت مث
 كيدي نيب اهلعجاو { اقلخ نهربكا يه ىتلا ةقلحملا ةناوطسالا فلخ

 كسلجم نوكيو ، كيبعك نيب نوكتو اهفلخ نم اهيلت يتلا مادق مقو

 كبكنم نوكيو ث كيفتك نيب اهلفسا نكيلو ةالصلا يف دجست ثيح

 مث { ىنميلا كديب ةيلخادلا ةنامرلا ذخو ةلبقلا لبقتساو ربنملاب نميالا

 . كتجاح لأساو دهتجاو كبر ىلع, نثا

 ةنيدملا يف تقفاو ناو © «ةينَي» يبنلا ىلع ملسف جرخت نا تدرا اذاف

 نم رثكاو ةناوطسالا دنع موي لك لصف ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرالا

 . تعطتسا امب «» هللا لوسر دجسم يف ةالصلا
 مث ؤ كلذ كنكما نا لستغاف . ةنيدملا نم جرخت نا تدرا اذاف

 يضر رمعو ركب يبا ىلع ملسو © «» لوسرلا ىلع ملسف ربقلا تئا
 . تلخد نيح تعنص ايك عنصاو ٠ ايهنع هللا

 ينراز نمك اتيم ينراز نم» : لاق هنا «ةَي» يبنلا نع يور دقو

 يف ينراز نمك يتافو دعب ينراز نم» : لاق هنا «ةَت» هنعو . «ايح

 موي نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحا يف تام نم» : ربخ يفو . «يتايح

 نم هاوس ايف ةالص فلأ لداعت اذه يدجسم يف ةالصلاو 0 ةمايقلا

 مارحلا دجسملا يف ةالصلاو . «مارحلا تيبلا هللا لضف ام الإ دجاسملا
 . «ةلَي» هللا لوسر دجسم يف ةالص فلا ةئام لداعت

 . «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» : لاق هنا «ةةيَت» يبنلا نع يورو

 يرورصلا لجرلل نيملسملا ضعب هرك : هللادبع وبا لاق : (ةلأسم)

۔ ٦٧١ ۔.



7 3 
 . اسأب هيلع را ل كلذ لعف ولو : لاق

 لصف

 عرت نم ةعرت ىلع اذه يربنم» : لاق هنا «ةللَق» يبنلا نع يورو

 . «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيبامو . ةنجلا

 نم ةضور يربنمو يربق نيب ام» «ةَي» هلوقب دري مل : ةبيتق وبا لاق
 عضوملا اذه يف ةالصلا دارا امناو ، ةضور هنيعب كلذ نا «ةنجلا ضاير

 نم ةعرت ىلع اذه يربنمو . اهنم ةعطق وهف ةنحلا ىلا يدؤي هيف ركذلاو
 . ةنجلا باب وهو ديري ام ىلا ةعرسلا باب ةعرتلاو . ةنجلا عرت

 : لاقف «ةيَي» هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هللادبع نب رباج نعو

 سلاجم : لاق ؟ ةنجلا ضاير نيا اولاق . ةنجلا ضاير يف اوعترا»

 . «ركذلا

 . «ةنجلا فراخ ىلع ضيرملا دئاع» : رخآ ثيدح ىف لاق امك اذهو
 ىلا يدؤت ضيرملا ةدايع نا دارا امناو . ةفرخم اهدحاو قرطلا فراخملاو
 . اهيلا قيرط هنأكف ةنجلا

 يهو اهيلا قيرط هنأكف ةنجلا ضاير ىلا يدؤت ركذلا سلاجم كلذكو

 ضاير نم ةضور دح هربنمو هربق نيب ام ىلا موق بهذي دقو . اهنم

 . ةنجلا
 نسحا لوالاو ةنجلا نم اهلعجف ضوحلا عرت نم ةعرت هربنم ناو

. ملعا هللاو يدنع



 ىلعو هيلع مالسالا كسانم «ةَيو لوسرلا ربق ةرايز نم سيلو

 . هتاكربو هللا ةمحرو .3 هيبحاص

 . ةنحلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام» : «ةَي» يبنلا لاق

 نم ةضور امهنيب هل فقس نم ةضور ءايسلا يف عضوملا كلذ ىلع نا ليق

 . ةنحلا ضاير

 3 تافرع يف فقوملا ىلا وعديو ليصفتب ابوتكم تدجو : (ةلأسم)

 { ءاعدلا اذهب وعدي رجحلا دنعو ث ميهاربا ماقم دنعو ، عمج ةليلو

 : يرسلا دمحم نب ىسيع نب دمحم هللادبع يا يضاقلا نم هنا تمهفاف

 هقفوت نا ينايعلا رفعج نب دمحم نب ىسيع نب دمحمل كلأسا ينا مهللا

 العو { احلاص المعو . اميق انيدو . اتباث انيقيو ث امئاد اناميا هقزرتو

 . ءاد لك نم ءافشو ث اعساو الالح اقزرو ؤ اعشاخ ابلقو 5 اعفان

 برقي امو ةنجلا هل كلأساو . ىضرت امب لمعلاو ىوقتلاو ربلا هل كلأسا

 لوق نم اهيلا برقي امو رانلا نم هريجت ناو . ةينو لمعو لوق نم اهيلا

 . ةينو لمعو

 نم هب وجنيو كاضر غلبي هب لمعل هقفوت نا هل كلأسا ينا مهللا

 . ضار هنع تناو كاقلي ىتح كطخس

 {©} باسحلا دنع وفعلاو ، توملا دنع ةحارلا هل كلأسا ينا مهللا

 . ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ، باذعلا نم ةاجنلاو

  

 ۔ ٦4٩ ۔





 نورشعلاو يداحلا بابلا

 « تي ) ىبنلا رق ةرايز ف

 . «يتعافش هل تبجو دقف يربق راز نم» : «ةيي» يبنلا لاق

 اديهشو اعيفش هل تنك ابستحم ةنيدملاب ينراز نم» : لاق هنا «ةْلَي» هنعو

 . . «ةمايقلا موي

 ؛ةلَ» يبنلا ةاجو موقي نا بحا نم : لاق هنا ةكيلم يبا نع

 . هسأر ىلع ربقلا سأر دنع ةلبقلا يف يذلا ليدنقلا لعجيلف

 ربق دنع فقو نم هنا انغلب : لوقي تكردا نم ضعب تعمس : لاق

 يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا ناوه : ةيآلا هذه التف . «ةللَت» يبنلا
 كيلع هللا ىلص لاق. هماييلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيا اي
 هيلع هللا ىلص كلم هادان ةرم نيعبس اهلوقي ىتح : دمحم اي ملسو

 . نالف اي ةجاح كل طقست مل نالف اي كيلعو
 نوعبس لزن الا علطي رجف نم ام : لاق رابحالا بعك نا بهو نع

 ىلع اولصيو ث مهتحنجأب اوبرضيو ربقلاب اوفحي ىتح ةكئالملا نم افلا
 . «يَت» يبنلا

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ٧١



 ىتح 4 كلذ اوعنصو ٠ مهلثم مهريغ طبهو اوجرع اوسم ا اذا ىتح

 . هنورقوي ةكئالملا نم افلا نيعبس يف جرح ضرالا تقشنا اذا

 . مونلا يف «ةليتي» يبنلا تيأر : لاق ميحس نب ناييلس نع

 . كلنوتأي ني ذلا ء الؤه ©١ كيلع هللا لص هللا لوسر اي : تلق

 . مهيلع دراو معن : لاق

 رق رورب لجر نم 7 : « نلك ) هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع

 . ( موقي ىتح هيلع درو هب سن اتسا الا هدنع سلجيو هيخا

 رضن
 تنا يبأب : لوقي وهو «ةلي» يبنلا ربق دنع ايبارعا تعمس لاق

 نع انل تيكح ام © كنم ه انلبقو 6 كنع هانظفح ايف ناك دق . يم او

 كوءاج مهسفنا اوملظ ذا مهنأ ولو نيبملا قحلا هلوقو لوقي هنا { كبر

 ١) )هگامييحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا او رفغتساف

 كلأسنو هللا انرفغتساف انسفنال نيملاظ انبونذب نيرقم كانيتا دقو

 . انل هللا رفغيف . هللا انل رفغتست نأ

  

 ءاسنلا ةروس نم ٦٤ ةيآلا ءزج )١)



 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 فارشالا باتك نم رمتعملا ركذ

 ةرمعلاو جحلا اومتاو : هركذ لج هللا لاق : ركب وبا لاق

 ايك اهمامتاب انرما هنال © ةرمعلا بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذهو" هئهلل

 . جحلا مامتب انرما

 اينارصن تنك ينا : هل تلقف رمع تيتا : دبعم نب ىبضلا لاقو

 اهم تللمها ين او . نيتبوتكم ةرمعل او جحل ا تدجو ين او ء . تملس ف

 . «ةيَي» كيبن ةنسب تبهذ دق : رمع هل لاقف

 نبتبجاو ةرمعل او جحل ا تدجو : هلوق هيلع نكي لو ركبوب ا لاق

 . ناتبجاو ةرمعلاو جحلا : نالوقي سابع نباو رمع نبا ناكو

 س ابع نب او . رمح نب او رمع نع انل ركذف ةرمعل ١ بوجو ف اوفلتخ او

 . انركذ ام "رمع نباو

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(
 . ةققحملا ةخسنلا يف اذكه )٢(

 ۔ ٧٣ -



 نباو ، نسحلاو ، دهاجمو ،“. سوواط ةبجاو اهنا ىري ناك نممو

 ؤ قورسمو . ةدربوباو ث ريبج نب ديعسو ، يبعشلاو . نيريس

 .ةديبعوباو {،ك قاحساو 3 دمحاو . يعفاشلاو ، دوعسم نب هللادبعو

 . ةبجاو اهنا انعمس : يروثلا لاق
 : لوقي ناكو . تأدب ايهيأب كاترضح ناتالص : تباث نب ديز لاقو

 . اهكرت يف صخر ادحا نا ملعن الو 3 ةنس ةرمعلا

 35 ةبجاوب تسيل : يأرلا باحصا لاقو ةنس اهنا : يعخنلا لاقو

 . روثوبا لاق هبو

 توبث نم اذه وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . ةرمعلا بوجو

 : لوقي ضعبو ، ةنس : لوقي ضعبو ، ةضيرف : لوقي ضعبف
 . ةبجاوب تسيل

 لخد اذا 0)هئهش ةرمعلاو جحلا اومتأون : ىلاعت هللا هلوق ىنعم امناو

 . ةبجاوب سيلف .ث ةرمعلا يف لخدي ملامو . اهيف

  

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٧٤ ۔



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ارارم ةنسلا يف ةرمعلا ركذ

 فارشالا باتك نم

 نباو۔ رمع ارارم ةنسلا يف ةرمعلا يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق

 رمتعي : ةمركع لاقو سناو ؤ بلاط يبا نب ىلعو ؤ ةشئاعو ؤ سابع

 . نيترم رهش لك يف رمتعا ءاش نا : ءاطع لاقو . رسوملا هنكما ام

 ىري نممو تئش ام رمتعاف & قيرشتلا مايا بهذ اذا : كلام لاق

 . يرصبلا نسحلا ث ةرم الا ةنسلا يف رمتعي ال

 . نيترم ةنسلا يف ةرمعلا هركت : نيريس نبا لاقو

 . ةرم الا ةنسلا يف نورمتعي اوناك ام : يعخنلا لاقو

 35 نيترم رهشلا يف «ةليَت» يبنلا ملعب ةشئاع ترمتعا : ركبوبا لاق

 : لاق «ةليَي» يبنلا نا تبث دقو . ريخ هنال ةرمعلا نم عنملل ىنعم الف

 . «ايهتيب امل ةرافك ةرمعلا ىلا ةرمعلا»

 ةنسلا يف امنا هنا 5 انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . اذه ريغب احيرصت مهلوق ف ملعا ملو © ةدحاو ةجحو 3 ةدحاو ةرمع

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ٧٥ -



 سيلو 0 ةنسلا نم تقو لك يف { اهلاطبا الو ةرمعلا عنمي اعنام دجا الو

 عمف جحلا مايا ماد ام إ جحلا ىلع لخدي ال هنا الا . دودحم تقو اهل
 عنمي اعنام دجا الف جحلا مايا تضقنا اذاف ، عونمم ةرمعلا جحلا

 الا ۔ فورعم تقو يف دودحم دح اهل سيل هنالو ، لضف اهنال 0 ةرمعلا

 كللذ رئاسو . جحل ١ لثم { ةرم اهنم بجاول اف . ةبجاو تناك نا هنا

 ٠ ةلضف - ؤ

 )١( ةقتحملا ةخسنلا يف اذكه .



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيبلتلا رمتعملا هيف عطقي يذلا تقولا ركذ

 فارشالا باتك نم

 رمتعملا هيف عطقي يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق

 . ةيبلتلا

 © سابع نبا لوق اذه ث فاوطلا حتتفا اذا : ةفئاط تلاقف

 { دمحاو ، يعفاشلاو يروثلاو { يعخنلاو سوواطو نوميمو ث ءاطعو

 . يأرلا باحصاو . روثوباو ؤ قاحساو

 اذا ةيبلتلا رمتعملا عطقي : ريبزلا نباو ، ةورعو ، رمع نبا لاقو

 . مرحلا لخد
 . يرصبلا نسحلا لاق هبو
 . ةكم شورع ىري ىتح رمتعملا يبلي : بيسملا نبا لاقو

 تيقاوملا نم رمتعا اذا : لوقي كلام ناكو . رمع نبا نع يورو

 . مرحلا ىلا ىهتنا اذا . ةيبلتلا عطق

 ةرمعلا يف يبلي ناك هنا «ةليَي» يبنلا نع انيور دقو : ركبوبا لاق

۔ ٧٧ ۔



 . لوقن هبو ث ةرمجلا ىري ىتح جحلا يفو 3 رجحلا ملتسي ىتح

 & يكح ام وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاق

 ملعا الو ، تيبلا ىأر اذا ةيبلتلا عطقي رمتعملا نا مهلوق رثكا لعلو

 لخدي هناف ، فاوطلا يف لوخدلا الا { ةيبلتلا عطق ىنعمب كلذ بوجو

 «ةتَي» يبنلا نع يكح ايك رجحلا ملتسي نا وهو ، لالحالا ىنعم هيف

 ىنعم ةيبلتلا نال .{ ةيبلتلا عطق نم يدنع جرخي ام ىنعم وه اذهو

 تيبلا ىري دقو . لالحالا ىنعم يف لوخدلا تيبلاب فاوطلاو مارحالا

 ةيبلتلا كرت دق نوكيف . كلذ هعسيو امايا دعقيو فوطي الا هنكميو

 ةيبلتلا توبثل فاوطلا يف لخدي ىتح يبلي نا يدنع كلذ نسحا نكلو

 . لالحالا ىنعم يف لخد اذا اهلاوزلو . مارحالا يف



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 فارشالا باتك نم ةرمعب مارحالا ركذ

 نم اجراخ ةرمعب مرحا نم نا ىلع ملعلا لها عمجا : ركبوبا لاق

 . هل مزال مارحالا نا مرحلا

 نم جرخي : مهضعب لاقف ةكم نم ةرمعب مرحا نميف اوفلتخاو
 ىعسيو فوطيف تيبلا ىلا عجري مث مرحلا نم اجراخ اهب يبليف مرحلا

 نالوق اهيفف & لحيو ىعسيو فوطي ىتح جرخي مل ناف . هيلع ءيش الو
 روث يبا لوق اذه ةمات هترمعو . تاقيملا كرتل امد هيلع نا : امهدحا

 مل نا هنا : يناثلا لوقلاو . يعفاشلا لوق دحا وهو يأرلا باحصاو

 فوطي مث مرحلا نم جرخي ىتح هيزجي ال كلذ نا ىعسو فاطو جرخي

 . امد قارهاو قلح ناك ولو . هيلع ءيش الو قلحي وا رصقيو ىعسيو

 ءاطع نع يروثلا ىكحو . ايههبشا وهو ، يعفاشلا لوق دحا اذه

 . هيلع ءيش ال : ةكم نم ةرمعب لها نميف لاق هنا

 . تاقيملا ىلا جرخيو هتمزل اهب لها اذا : لوقن نحنو : نايفس لاق
 هازجا { ىعسو فاطو لعفي مل ناو ، لحلا ىلا جرخي : ركبوبا لاق

۔ ٧٩ ۔



 . هتاقيمل هكرتل . مد هيلع ناكو

 ةرمعلا نا 7 انباحصا لوق ةماع جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاقو

 جرخي اذهو . «ةألَي» لوسرلا اهتقو ىتلا تيقاوملا دحا نم الا نوكت ال

 يذلا تاقيملا نم جرخي نا همزل نمم كلذ نم صوصخم ىلع يدنع
 نا ينبجعيف © كلذ نود ناك نم اماو 3 ةرمعلا ديري وهو 0 هيلع ىضم

 مهقافتاب ، مارحالا ىنعم هل تبثو ، تاقيملا ىلا جرخي نا كلذ همزلي ال

 فوطي نا ، مرحلا جراخ ىلا ةكم نم جورخلا دارا نم لك نا ىلع

 . تيبلاب
 مرحلا لخدي ال نا { مرحلا جراخ نم ةكم لوخد دارا نم لك ىلعو

 . امرحم الا

 . لضفا وهف تيقاوملا دحا نم مرحا ناف اذه ىنعم تبث اذاف

 مارحالا همزلي نكي ملو تيقاوملا نم ءيش نود لحلا نم مرحا ناو

 { ةرمعلاب مارحالا ىنعم هيلع دقعنا نا دعب نكي مل ذا ، تاقيملا نم

 . مرحلاو لحلا اهيف هلاخدال هترمع تناكو

 هيلعو 5 مارحالا هل دقعني نا ينبجعا مرحلا نم مرحا نا كلذكو

 . مرحلاو لحلا عيمجب .© هترمع لايكب هترمعل جرخي نا

 . مد هيلع : لاق نم لوق ينبجعا لحاو ىعسو فاطو جرخي مل ناف

 



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نيترمعب لهأ نم مزلي ام ركذ
 فارشالا باتك نم

 . نيترمعب لها نميف اوفلتخا : ركبوبا لاق

 ءيش الو . هترمعب لهم وه : نسحلاوباو روثوباو يعفاشلا لاقف

 هيلعو 3 رخآلل ضفار وهف ايهنم لوألل راس اذا : ناعنلا لاقو هيلع

 ايهب لها نيح ىران انا اماف : بوقعي لاقو . اهضفرل مدو اهؤاضق
 . امهدحال ضفار هنا اعيمج

 وحن انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاق

 الا عقي ال لوقي نم لوق هلك قفتم ليواقالا هذه يف ىنعملاو & يكح ام

 . لاح ىرخالاو ةدحاو

 اضفار ناك اعيمج ايهب مرحا ام نيح نم هنا : لوقي نم لوقو
 . امهدحال

 اضفار ناك اهب لمعلا يف ينعي امهدحأب راس اذا : لاق نم لوقو

 . اهب لمعلا هيلعف { ةرمع الا عقي ال نا هانعم جرخي اذه لك رخآلل

۔ ٨١ ۔



 الا هيلع دقعني نوكي ال نا ينبجعي اذكه جورخلاو 5 اهنم جرخيو
 الا هانعم عقي هدح ال دحاو تقو ف نيقفتم نئيش نال . ةدحاو

 . رخآلا ةليازمب

۔- ٨٢ ۔



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ىعسو فاط رمتعم ركذ

 ابنج ناك هنا ركذ مث هلهأ ىلا عجر مث

 فارشالا باتك نم

 فوطي عجري مث لستغي : لوقي كلام ناك : ركبوبا لاق

 . ىرخا ةرمع رمتعيو ىعسيو
 . ةندب هيلع : لاق هنا ريغ : يعفاشلا لاق اذهبو

 دقو فلتخا دقو { مد هيلعو فاوطلا ديعي قاحساو دمحا لاقو

 . حيحص كلام لوق : ركبوبا لاق . هازجا

 حصي ال فاوطلا نا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاق

 ىعسو فاط رمتعملا اذه ناك ناف 5 ةالصلا ةلزنمب ةلماك ةراهطب الا

 . هترمع تدسف دقف 7 ءاسنلا ءعىطوف هلها ىلا عجرو لحو

 هيلعو ءاسنلا هيطول ةندبو هلالحال مد انباحصا لوق يف هيلعو

 . ةرمعلا
 )١( ةققحملا ةخسنلا ف اذكه .

 ۔ ٨٢٣ -



 8 ىعسيو } فوطي عجري نا هيلعف 0 ءاسنلا عىطو نكي مل ناو

 ول نا : مهلوق يف هيزبجي دق هنا وجراو & لحا ناك نا هلالحال مد هيلعو

 . هيلع ةرمعلاو لالحالاو ءطولل هيزجت ةندب ءاسنلا ءعىطو ناك

 نع فاوطلا الو مدلا هيزجي هنا ملعا الف لاح ىلع ءعىطو ناك ناو

 . مهعم عقي ال فاوطلا نال . ءاسنلا ءعىطو ناك اذا هترمع

 جرخيو ةدسافلا هترمعل فوطي عجري نا مهعم لاح لك ىلع هيلعو

 . ةيناث ةرمع اهنع الدب رمتعي مث اهنم

 ةكم مدق مث ةرمعب لها نمو رفعج نبا عماج نمو : (ةلأسم)
 عجريو لحيو جرخي نا يعسلاو فاوطلا نم غرف امل داراو ةدعقلا يذ يف

 . كلذ هلف ؛ جحيو هلها ىلا

 املف لحاو ناضمر يف بنج وهو هترمعل فاط نمو : (ةلأسم)

 3 عتمتم وهو مد هيلعو لاوش يف هفاوط ديعي هناف ؟ ملع لاوش لخد

 . اهناكم ةرمع هيلعو

 افاطف } ناضمر يف ارمتعا . ةأرمأو الجر نا ولو : (ةلأسم)

 ايتي ملو ، لاوش لخد مث ؤ فاوطا ةعبرا وا ، فاوطا ةثالث امهفاوط نم

 . ةعتملا يده امهيلعو 5 ناعتمتم امهو امهفاوط اميتي نا اهيلعف ؟ ايهفاوط

 . جحلا رهشا يف الخد انال

 افاط امدعي اهجوز اهنم باصا ةأرما وا { هتأرما لجر عقاو ولو

 هيلع ناكو هترمع تدسف دق ناك ؟ طاوشا ةعبرا وا ، طاوشا ةثالث

 . اهن اكم ةرمع

۔ ٨٤ ۔



 وهف لاوش يف ءيش لكو ث رخآ افاوط فنأتسي نا لعف اذا بحاو

 . متت مل ناضمر يف هترمع نال . ةعتم

 هيزبحي هناف ةفرع موي ةكم مدقف ةرمعب لها نمو : (ةلأسم)
 ىضم تقولا يشخ اذاف . هجحو هترمعل دحاو يعسو دحاو فاوط

 . جحلا عم الا ةرمعلاب هيلع را مل جحلاب مرحاو

 ؟ تافرع ىلا جرخي ىتح هترمعل فطي مل نمو : (ةلأسم)
 . هيلع مد الو ٤3 هترمعو هجح نع هفاوط هازجا

 { أطخا دقف ةرايزلا فاوط دعب اعوطت فاط نمو : (ةلأسم)

 دقف ىعسي نا لبق ةرايزلا فاوط ىلع داز نمو. هيلع ءيش الو
 جحلاب مرحاو فاط نا دعب تيبلاب فاط عجر نم لك كلذكو.أطخا

 ديعيو . مد هيلعف ةالصلا هيف زوجت ال بوث يف لحاو ىعسو فاط نمو

 . هيلع مد الو . داعا لحي ل ناو .3 اعيمح كلذ

 موي بنج وهو ةورملاو افصلا نيب ىعسو هترمعل فاط نمو : (ةلأسم)

 . رحنلا
 فوطي ىتح ، لحي نا هل يغبني ال ةرمعلا يف هلاب ايف : تلق

 ؟ ةورملاو افصلا نيب ىعسيو 3 تيبلاب

 دصقو ىعسو فاط اذا اذكه رثالا اهيف ءاج ةرمعلا نال : لاق

 ديعيو 5 مد هيلعف رصقو © فاوطلا لبق يعسلاب ادب نمو . لحاو
 . ةنسلا ىلع ريصقتلاو فاوطلاو يعسلا

۔ ٨٥ ۔



 نم باصا مث ىعسو فاطو . اعتمتم لخد نمو : (ةلأسم)

 ىلا عجريو ى هترمع هيلع دسفت : دمحموبا لاق ؟ لحي نا لبق هلها

 . مد هيلعو } تاقيملا

 . ةندب همزلي هنا :رثؤملا يبا نع يورو
 فلطي ملو همارحا ىلع ماقأف 5 ةرمعب امرحم ةكم لخد ناو : (ةلأسم)ر

 . ءاسا دقف تافرع ىلا جرخو 7 ةيورتلا موي جحلاب لها ىتح هترمعب

 . هترمعو هجح ةرايزلا فاوط هيزجيو 0 ةعتملا مد الا هيلع عيش الو

 عجري نا ىلا هترمع نم لحا ةرمعب لخد نمو : (ةلأسم)

 . جحلاب مرحي
 جحلا نرق ءاش نمو . مارحالا درفا ءاش نمو : (ةلأسم)

 لك لامعالا نال © كلذ يف باوثلا لضفلو دارفالا بحتسملاو ةرمعلاب

 . اهباوث رثك ترثك

 ىلا اهلقني نا ةجحب لخد نم رما هنا «ةيَت» يبنلا نع يور دقو

 . ةرمعلا

 ناك هنا : مهضعب لاقف هيف كلذب مهرما يذلا تقولا يف فلتخاو

 . مهرثكا لوقلا اذه ىلعو جحلا رهشا ريغ يف

 ربخلا درو اذاو { مولعم تقوب ربخلا دري مل : مهنم نورخآ لاقو

 & همومع ىلع هؤارجا بجاولاف ، روضحم تقو ريغ يف لمع بوجوب
 . ليلدلا ةمافا هيىع ، هصيصخت يعدملاو

 جحل رهشا يف جحلاب لهاف ، ةكم لخد نم ليقو : (ةلأسم)

۔ ٨٦ ۔



 . هنيح نم جحلاب مرحي عجري مث لحيو ث ةرمع اهلعجي نا هلف
 نا جحلاب اولها دقو هباحصا رما «ةێيَي» هللا لوسر نا انغلب كلذكو

 اهلعجي نا هلف ، جحلا رهشا ريغ يف لخد نا كلذكو 3 ةرمع اهولعجي
 . ةرمع

 . ةرمعب امرحم جحلا رهشا ريغ يف ةكم لخد نمو : (ةلأسم)

 يف ةشئاع دجسم نم نومرحي سانلا ىأر مث 3 ةكم هللا ءاش ام ثبلف

 . همزلت ال ةعتملا ناف ج نيملسملا يأر نم كلذ نا نظو ، جحلا رهشا

 نا داراو متاو رمتعي نا يغبني ال هنا هوربخا ناف © ةرمع كلذ سيلو

 عكريو فطيلف مارحالا هيلع بجو دقو ، كلذ هل سيلف 0 اهضفري

 يغبني ال ام :رمعلا هذه يف قاو هسأر قلحو عماج ناف؛ لحيو ىعسيو

 ةرمع هيلعو هيلع دسف ؟ عماج ناو . ءازجلا همزل هلعفي نا مرحملل
 . ملعا هللاو . مرحا ثيح نم اهناكم

 3 مارحلا دجسملا لخد اذا { ةيبلتلا نع ةرمعلاب مرحملا كسميو

 . كلذ هرضي مل ، تيبلا لصي ىتح ، ىبلو تيبلا ىلا رظنو
 . ةرمعب لهيلف جحلا هتاف مث © ةجحب لها نمو : (ةلأسم)

 اق نم جحلا هيلعو

 . ةرمعب لهيلف جحلا هتاف مث © ةجحب لها نمو : (ةلأسم)

 عماجي نا هلف همارحا نم لحأف . ةنسلا ىلا ماقأف 3 جحلا كردي مل ناو

 . ةرمعلاو جحلا هيلعف ، جح نكي مل ناف . هيلع ءيش الو 3 هتأرما

 ه `۔ س

  

 ۔ ٨٧ ۔





 نورشعلاو نمانلا بابلا

 ةيبلتلا عطقو رمتعملا ين

 ةكم تويب ءاركو ةكمب نآرقلا ةءارق يفو

 ةكم ميقي نا رمتعملل بحتسي ناك هنا : ميهاربا يبا نع

 . اثالث ماقا «» يبنلا نال . اثالث

 هل زاج كلذ لبق عجر ناو ،“ بحتسي امم اذه : لاق هربغ نمو

 . كلذ

 اوجرخي ال نا ، ةكم اولخد اذا نوبحتسي اوناك : لاق ميهاربا نع

 . نآرقلا اوأرقي ىتح اهنم

 ارق مث © اعوبس افاوط فاطف ةكم قا هنا ملعلا لها ضعب نعو

 مث } (سانلا) أرق مث ؤ اعوبس فاط مث ، (يناثملا) مث ، (روطلارو
 . يقب ام أرق مث ، اعوبس فاط مث 3 (يناثملا) أرق مث { اعوبس فاط

 . هكرات ىلع بجاوب سيلو ى اندنع لضفلا نم اذه : هريغ لاق

 يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ثيدح يفو : (ةلأسم)

۔ ٨٩ ۔



 مهريغو . اهلهاو ةكم لاق '”همدابلاو هيف فكاعلا ءاوس : هلوق

 . مهلزانم يف ءاوس اهيف

 . سانلا نود اهنوقلغت اباوبا مكرودل اولعجت ال : رمع مهيلا بتكو

 ىشثفف ، ةكم يتأي نمم اهب قحا اوسيل مهرود يف نولزني سانلا ناكو

 عاتم مهنمضو معن لاق ؟ اباوبا اولعجي نا هولأسف © قرسلا مهيف

 . انموق بتك نم ةلأسملا هذه نظاو . جاحلا

 لصنف

 ةرمج نم جحلا يف ةيبلتلا عطقت : لاق هنا سابع نبا نع

 . ةبقعلا

 3 ةرمعلاو جحلا يف ةيبلتلا عطقي ناك هنا : رمع نبا نع ءاطع نع

 . مرحلا لخد اذا

 ةبقعلا ةرمج هب يمري ةاصح لوا دنع ةيبلتلا عطقي هنا : ميهاربا نع

 . رحنلا موي

 ىمر ىتح يبلي «ةليَي» هللا لوسر لزي مل : لاق رخآ ثيدح يفو

 ذنم ةيبلتلا عطقي هنا : يأرلا ضعب يفو ةيبلتلا عطق مت 3 ةبقعلا ةرمج

 . ةفرع موي حبصلا ةالص

 ضافاو ، فوقولا هل لصحي ذم ةيبلتلا عطقي هنا : رخآ لوق يفو

 . تافرع نم

 © رحنلا موي رجفلا عولط نم ةيبلتلا عطقي هنا : رخآ لوق يو

 . جحلا ةروس نم ٢٥ ةيآلا ءزج )١(

 ۔ _ ٩٠



 . ةيبلتل ١ عطقي ىتم ه ةرمعلاب ى مرحم ١ ف فلتحخ او

 . رمع نبا لوق وهو 6 مرحلا لخد اذا . : لاق نم لاقف

 . ةكم لخد اذا : لاق نم لاقو

 . تيبلا رظن اذا : لاق نم لاقو

 . سابع نبا لوق وهو رجحلا حسم اذا : لاق نم لاقو

 سوواط نع ثيدحلا يفو ؟ يه نم ىلع ةعتملا ف : (ةلأسم)

 دجسملا يرضاح هلها نكي مل نمل كلذت : ىلاعت هللا لوق يف هيبا نع
 | .() هما رحلا

 مرحلا يف هلها نكي مل نمل يهو { ةكم لهال ال سانلل ةعتملا : لاق

 . عتمتي ال ةكم لهأك وهف 3 تيقاوملا نود

 . عتمت هوحن وا موي ىلع هلها ناك نم : لاق يرهزلا نعو

 . ةليلو موي ةربسم ىلع ناك اذا : لاق نم لاقو

 . ةالصلا هيف رصقي ام لح ىلع ناك اذا : لاق نم لاقو

 © ةكم نم نيخسرف نم فلخ اذا هنا انباحصا لوق اذه : هريغ لاق

 . ةعتملا هيلع وهف ٠ ةالصلا رصقي ارفاسم نوكي ثيح

 . نايع لها نم نسحلا نب دمحمو رثؤملا يبا نع رثالا ءاج كلذك

 لاق . هنم عتمتيف جحلا رهشا يف تاقيملاب رمي يكملا رمتعملا نعو

 دجسملا يرضاح هلها نكي مل نملث : ىلاعت هللا لاق 3 عتمتي هل سيل
 . )٢( هئمارحلا

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )١(

 ةققحملا ةخسنلا ف اذكه )٢(

 ةرقبلا ةروس نم ١٩٦ ةيآلا ءزج )٣(

 ۔ ٩١ ۔



 وا دهيلف © عتمتم وه : لاق هيبا نع سوواط نع رمعم نع

 . مصيل
 ٠ ٠

 دحسمل ا يرضاح هلها نكي مل نمل كلذ : ىلاعت هلوق ين ءاطع نعو

 )١) مارحلا
 لها دهاج لاقو : لاق ئ نابلحمو 6 نانحضو ٠ عجرلاو : ةفرع لاق

 . مرحلا

 ؟ ةكم نم ةرمعلا دارا ةرصبلا لها نم لجر نع : (ةلأسم)

 لا جرخي نيريس نبا لاقو 6 قرع تاذ لا جرحي : نسحلا لاقن

 مرحي : سابع نبا نعو ءاش تيقاوملا يا لا جرحي ءاطع لاقو 6 نرق

 مرحا اذا ءاطع نع ؟ ةعتملا بجوت ىتلا ةرمعلا ف : (ةلأسم)

 لاوش لاله ىأر ناف عتمتمب سيلف ، لاوش لاله ىري نا لبق ةرمعلاب
 . عتمتم وهف مرحلا لخدي نا لبق

 . هيف لها يذلا رهشلا نم هترمع : ةداتق لاق
 . اهريغو جحلا رهشا يف ةرمعلاب سأب ال : لاق يرهزلا نعو

 نع كلذ دجويو ، لح هيف يذلا مويلا يف : لاق نم لاق هربغ نمو
 . هيف لحي يذلا مويلا ف : لاق نم لاقو . ءاطع

 ديعس نع كلذو فاوطلا هيف ءىدتبب ىذلا مويلا يف : لاق نم لاقو

 . انباحصا ضعب نع
 كلذب ينعي ةرمعلل فاوطلا هيف متي ىذلا مويلا يف : لاق نم لاقو

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ _ ٩٢

 



 . اهيف مزلي امو ةعتملا يف

 سيل : لاق ؟ ةفرع موي تايف اعتمتم مدق نميف : (ةلأسم)
 لاق ، يدهلا نم رسيتسا ام هيلعف ، ىنم يف تام ناو { يده هيلع

 . يدهلا نم رسيتسآ ام هيلعف 0 مرحم وهو عتمتملا تام اذا : ءاطع

 ل ناو ، يدهلا هيلعف ، عتمت دقو تام اذا : رانيد نب ورمع لاقو

 . كردي

 ملف ؤ ضرمف 3 جحلاب ةكم لها نم مرحا نمو : دهاجم نعو
 هلحي تيبلاب هفاوط ناف . جحلا هتاف ىتح ، جحي الو فقي نا عطتسي

 . امد قيرهع نا هيلعو

 اذا «ةيَي» هللا لوسر باحصا ناك : لاق بيسملا نب ديعس نعو

 مل ، كلذ مهماع نم اوجحي مل مث ، جحلا رهشا يف ةرمعلاب اولها

 . اودهي

 . عجري ل وا عجر يدهلا هيلع : لاق نسحلا نعو

 هيلعف ، جحلا رهشا يف ةرمعلاب لها نم : لاق سوواط نعو
 . جحي مل ناو 3 يدهلا

 . سيلف جحي مل اذا هنا ءاطع نعو

 . يده هيلع سيلف ث دارا هنا انعم يذلا : هريغ لاق
 ماقا مث & جحلا رهشا يف ةرمعلاب لها اذا : لاق هنا رمع نبا نعو

 سيلف جح مث هلها ىلا عجر ناو {} يدهلا هيلعف © جحي نا ىلا

۔ ٩٣ ۔



 . كلام لاق كلذبو

 ةنيدملا ىلا عجر اذا هنا : سابع نبا نعو بيسملا نب ديعس نعو

 . كلذ قوف هلها ناك اذا 9 متمتم وهف

 © ةالصلا هيف رصقي ارفس رفاس اذا نم الا : هلوق لاق ءاطع نعو

 . يعفاشلا لاق كلذبو .، هيلع ةعتم الف

 ةعتم الف جح مث ، تيقاوملا نم تاقيم ىلا عجر اذا : لاق نم لاقو

 . ةعتملا هيلعف © كلذ نود ناك ناو . هيلع

 8 جح مث ، دعبلا نم هلايح وا هدلب ىلا عجر اذا : لاق نم لاقو

 . هيلع ةعتم الف

 ىلا جرخف . مارحلا دجسملا يرضاح ريغ ناك نم : لاق نم لاقو

 . عتمتم وهف . ةرمعب مرحا مث .3 ةالصلا هيف رصقي عضوم

 يتلا تيقاوملا دحا نم مرحي ىتح اعتمتم نوكي ال : لاق نم لاقو

 . رحب وا رب نم اهلايح نم وا «ةلَي» هللا لوسر اهتقو

 وا ث نيتنثا ينع ظفحا : نيصح نب نارمع لاق : لاق ةداتق نع

 . توما ىتح اهب ثدحت الف 0 نيتنثا ينع لفغا

 تايآ يف كلذ لزني مل . اعم ةرمعلاو جحلاب «ةلَي» هللا لوسر لمها

 . ضبق ىتح ةلي هللا لوسر هنع هني ملو هللا
 . يلع ملسي ناك هنا ملع وا ءاش ام 7 هيأرب لئاق لاقف

 نع رمتعا مث جح لجر نع جيرج نبا تلأس : (ةلأسم)

۔ _ ٩٤



 ناف : تلق ، مرحيف تاقيملا ىلا جرخي : لوقي ءاطع ناك : لاق

 مث مرحلا نم جرخي : لاق ؟ رمتعي نا دارا مث هسفن نع جح ناك

 لاقو ؛ هجولا اذه يف اذه : لاق ؟ فيك : هل تلقف : قاحسا لاق

 رمتعي نا دارا مث لجرلا نع جح اذا هنا لاقو . هجولا اذه يف كلذ

 . مارحا ريغب ةكم لخد امنأكف ،}هسفن نع كلذ دعب

 نم لصف مث {©=|!ىعسو فاطف . ةرمعب م لق لجر : ( ةلأسم (

 لستغي لاق ؟امالتحا هبوثب دجو مث . هتأرما عماج مث هترمع

 نيح كل ذو . هت رم ١ هعال مد هيلعو { ىعسيو فوطيو © همالتحال

 . فاط

 لوقل او . مد هيلعو هنم رمتعيف . تاقيملا لا عجري : نورخآ ل اقو

 هللا دمحف . ناثع انبطحخ . ةفيلحلا ىذب انك الف © نافع نب ناثع

 رهشا رهشالا هذه لعج هللا نا . سانلا اها اي : لاق مث هيلع ىنثاو

 . اهيف رمتعا مهنم ادحا انيفلا الو . ةرمعلا رهش أ تسيلو . جحل ١

 ؟ هللا يقتت الا هنم لفسا ناكو : بلاط يبا نب يلع هل لاقف : لاق
 انعد : هل لاقف ؟ «ةةلَي» هللا لوسر هعنص ءيش نع سانلا ىهنت

 ةنسو هللا باتك عدا الو ئ يم كعدا ال هللاو : يلع هل لاقف . كنم

 . «ةةيَي» هللا لوسر

۔ ٩٥ ۔



 يف رمتعا نم : لاق ءاطع نع : رخآ ثيدح يفو : (ةلأسم)

 مث ؤ لحا مث ، هسأر قلحو هيده رحنف 3 ايده قاسو ، جحلا رهشا

 رخآ يده هيلعف كلذ هجح يف وا كلذ هماع نم : لوقي جحي نا هل ادب

 . ةعتم اهنأل

 . جحيلف رشعلا يف لخد نم هنا : رخآ ثيدح ف ءاطع نعو

 مل اذا عجري نا هلف ، جحلاب مرحي مل ام ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . ةضيرفلا ةجح جح دق ناكو 7 انراق نكي

 نا دارا مث ؤ جحلا رهشا يف رمتعا نميف : ريبج نب ديعس نعو

 . هاوس لجرل لحي الو هيف ريخ ال : لاق . جحي الو هلها ىلا عجري

 دارا ناف ، ايده قاس دقو . ارمتعم مدق نم : لاق ءاطع نعو

 . جحي ىتح نكميلف ءاش ناف ، عجريل مث ش هيده رحنيلف

 عجر مث ١ جحلا رهشا يف «» هللا يبن رمتعا : لاق ءاطع نعو
 . ججي ملو

 الف 3 ايده هعم قاس نا رمتعملا : لاق رخآ ثيدح يف ءاطع نعو

 . رصقيو . هسأر قلحيو ث هيده رحني ىتح هترمع نم لحي

 فلطيلف 3 ةكم مدقف 9 ايده عتمتملا قاس اذا : لاق ميهاربا نعو

 . رحني ىتح ءيش هنم لحي ملو 7 ةورملاو افصلاو تيبلاب

 يلا بحا مايصلا : لاق رمع نبا نع دهاجم نع رخآ ثيدح يفو

 . ةاش يدهلا نم رسيتسا ام ، سابع نبا ينعي ى ةاشلا نم

 نم ةينايثلا جاوزالا نم يدهلا نم رسيتسا ام : لاق نم لاقو

۔ _ ٩٦



 . نأضلاو زعملاو ث رقبلاو ث لبالا

 . ةيناثلا جاوزالا نم ةردقلاو ةرسيملا ردق ىلع : لاق نم لاقو

 لاق ؟ لع ىرت ايف & تعتمت ينا : رمع نبال تلق رخآ ثيدح يفو

 3 جحلا يف مايا ةثالث مايصف { دجي مل ناف ، لبا وا ؤ رقب نم ةندب

 . متعجر اذا ةعبسو

 عتمتي نا هل بحأف ؟ طق جحي ملو ةرورص ناك نمو : (ةلأسم)

 . ةرمعلاب
 يذ يف نيترمع «ةلتي» هللا لوسر رمتعا : ليقو : (ةلاسم)

 . لاوش يف ةرمعو . ةدعقلا

 لك . تارم ثالث ةدعقلا يذ يف «ةةيَي» هللا لوسر رمتعا : ليقو

 . ةنيدملا ىلا عجري كلذ

 نهادحا نرق ، تارمع عبرا «» هللا لوسر رمتعا : ليقو

 الا ةرمع «ةأيَي» هللا لوسر رمتعا ام هنا : رخآ ثيدح يف : ليقو

 . ةدعقلا يذ يف

 ناضمر رهش ىيف ةرمع» : «ةآلَم» يبنلا نع رخآ ثيدح يف ليقو

 . «ةجح ناكم

 . كلذ لثم رخآ ثيدح يف : ديعس نعو

 سأب ال : تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع رخآ ثيدح يفو
 3 ةفرع موي © ةنسلا نم مايا ةسمخ الخ ام & تئش ةنس ىا يف ةرمعلاب

۔ ٩٧



 . قيرشتلا مايا ةثالثو ث رحنلا مويو

 ةرمعلا نوكت نا هركي ناك : ميهاربا نعو © كلذ وحن ءاطع نعو

 : ليق © ةنسلا يف ةدحاو ةرمع نوكي نا بحتسي 3 بعللا ةئيهك

 دنع نيتعكر ىلص مث اعبس تيبلاب فاطف «ةثَي» هللا لوسر رمتعا

 . ماقملا

 مث هسأر قلح مث ؤ اعبس ايهنيب ىعسف 9 ةورملاو افصلا قا مث
 . لحا

 © تام ىتح «ةيَي» هللا لوسر متمت : لاق هللا همحر سابع نبا نع

 ىتح ۔ هللا همحر ۔ رمع عتمتو & تام ىتح ۔ هللا همحر ۔ ركبوبا عتمتو

 . تام ىتح نايثع عتمتو {©ك تام

 . كتيب نم اهل جرخت ةرمع يف ريخ ال ةعتملا نا : ءاطع نعو

 الا هلا ال ىذلا هللاو ال : لاق سابع نبا نع كيرشو ءاطع نعو

 . ةعتملاب الا جحلا متي ال 3 وه

 ةرمع & لجو زع هللا اهركذ يتلا ةعتملا : لاق كاحضلا نعو

 اهيف ةنسلاو 5 «ةليَي» هلوسر ةنسو لجو زع هللا باتك يف يهو . ةلماك

 . جحلا يف ةنسلاك

 . جحلا لبق ةرمعلاب تأدبل ةجح ةئام تججح ول : اولاق

 ةبقعلا ةرمج اهب يمري ةاصح لوا دنع لئس هنا دامح : (ةلأسم)

 ةجح لوا تناك وا ، ةرفظ وا ، هرعش قلحلا نم دب الو © رحنلا موي

۔ ٩٨ ۔



 . دجوي ايف اذه ليق دق : هريغ لاق

 . رحنلا موي رجفلا علط اذا : لاق نم لاقو

 موي حبصلا ةالص ذنم ةيبلتلا عطقي هنا يأرلا ضعب يف لاق نم لاقو

 . ةفرع
 هل لصحي ذنم ةيبلتلا عطقي هنا ، رخآ الوق اهيف نا : لاق نم لاقو

 . تافرع نم ضافاو 3،3 فوقولا

 يبلي «ةيَي» هللا لوسر لزي مل هنا : ثيدحلا ضعب يف لاق نم لاقو

 . عطق مث . ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح
 نا : لاق يبعشلا ناف ريبج نب ديعسل ليق : لاق : (ةلأسم)

 : لوقي لجو زع هللا نا & يبعشلا بذك : لاق ةبجاوب تسيل ةرمعلا

 : نا ، رمع نبا نع ثيدحلا يفو ههيهلل ةرمعلاو جحلا اومتأفإلن

 ةبجاو ةرمعلا نا ۔هللا همحر ۔سابع نبا نعو . ةبجاو ةرمعلا

 . جحلا بوجوك
 . ةعتملا اهيلع يرجتو : لاق هلثم ءاطع نعو

 لخدت نا ةعتملاو 3 ةعتملا اهيلع يرجت : رمع نبا نع كلذكو

 مل ولو ، ةرمعلا نع مهلوق يف هيزجي كلذف ، حبذب عتمت مث © ةجحب

 . ةرمعلاب مرحي

 . ةبجاو ةرمعلا نا : نيريس نباو نسحلا نعو

 . ةضيرفب تسيلو ةنس يهو . ةبجاو ةرمعلا نا ميهاربا نعو
 ةرمعلاو داهج جحلا» «ةَ» هللا لوسر لاق : لاق يعخنلا نعو

۔ _ ٩٩



 . «عوطت

 تسيل اهنا : يبعشلا لاق ايك ةبجاوب تسيلو : مهريغ لاقو

 - هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع انغلب ايف لوقلا اذه عفرو 0 هبجاوب

 . رفك اهكرت نم نا لوقا ال ۔هللا همحر ۔ بوبم نب دمحم لاقو

 نال رمتعي نا هل بحا نكلو ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو
 «هلل ةرمعلاو جحلا اومتاو» : لوقي لجو زع هللا

 ينعي 3 جحلاك ةضيرف اهنا لوقا ال : بوبم نب دمحم لاقو

 . ةرمعلا

 رغصالا جحلا اوقتا : لاق ءاهقفلا ضعب نع هنمو : (ةلأسم)

 ؟ جحي نا لبق رمتعا لجر نع ملعلا لها ضعب لئسو 0 ةرمعلا يهو
 . تأدب اهيأب كرضي ال ناتالص : لاق

 رهش يف رمتعا نميف فلتخا دقو : هريغ نمو : (ةلأسم)
 ؟ كلذ هماع نم جح مث هلها ىلا عجر مث 3 جحلا

 اميف هللا همحر ديز نب رباج لوق وهو . يدهلا هيلع : لاق نم لاقف

 . دجوي

 ييف سوواط لوق وهو © جحي مل ناو . . يدهلا هيلع : لاق نم لاقو
 . دجوي

 . جحي مل ولو هيلع يده ال : لاق نم لاقو

 نع ،بيسملا نب ديعس نع هعفري . ةداتق نع كلذ يورو

. ةباحصلا



 ىلا عجر ناو © يدهلا هيلعف & جحي نا ىلا ماقا نا : لاق نم لاقو

 . كلامو رمع نبا نع كلذ دجوي 3 عتمتمي سيلف جح مث هلها

 يبا نع كلذ دجوي . عجري مل وا عجر يدهلا هيلع : لاق نم لاقو

 . نسحلا
 لدعت ناضمر يف ةرمع» : لاق هنا «ةيَت» يبنلا نع : (ةلأسم)

 ٢ىنعم ةجح

 لجرلا لها اذاو : لاق بسحا اميف رثؤملا يبا نع : (ةلأسمر

 نيب عسي ملو تيبلاب فطي ملف 3 ىلاعت هللا اهفرش ةكم مدق مث & ةرمعب

 يف ثدحا ءيش لكو ى هقلحل مد هيلعف © قلح ىتح ةورملاو افصلا

 نيب ىعسيو عكريو فوطي ىتح همارحا ىلع وهف ، قلحي دعب نم همارحا
 . هقلحل مد هيلعو ةورملاو افصلا

 ىتح همارحا ىلع وهف قلح نا دعب همارحا يف ثدحا ءيش لك يفو

 عكريو تيبلاب فطي مل ام ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عكريو فوطي

 . مرحملا ىلع ام هيلعف ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 عدوف نيموي يف رفن نم ىلع سأب ال : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)
 مث ث ةرمعب لهي مث «ةليتَي» هللا لوسر اهتقو يتلا تيقاوملا ىلا جرخف

 نيب ىعسيو ، عكريو تيبلاب فوطيف 3 ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلا عجري
 هناف ك رصق وا ،© ةجح ةرمع نم قلح دق ناك ناف . ةورملاو افصلا

 . هسأر ىلع ىسوملا يرجي

 )١( ةيلصالا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ١٠١ ۔



 . ةرمعب لها نكي ملو ، جحلاب لها نمل اذه ىراو : لاق

 . امهيف رفنلاب هل نذؤي مل هنال ، نيمويلا يف رمتعي نا هل سيلو : لاق

 مرحا يذلل ةرمع قيرشتلا مايا يف سيل ليق دقو : لاق هريغ نمو
 مويو ، جحلا مايا الا ، ةحابم ةزئاج اهلك ةنسلا يف ةرمعلاو . جحلاب

 دقعي ، جاحلا لمع مايا يهو ، قيرشتلا ماياو ، رحنلا مويو 3 ةفرع

 . جحلا نم غرفي نا ىلا هل ةرمع الف جحلاب مارحالا هسفن ىلع جاحلا

 رفس يف لجر نع لجر رمتعي الو : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم
 . دحاو رفس يف نيلجر نع جحي الو 3 دحاو

 ةتس ةكم نيبو هنيب ناك نم عتمتملا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 الو ةكم لها نم وه سيلو . هللا اهفرش ةكم ىلا رفاسم وهف 0 لايما

 . مارحلا دجسملا يرضاح نم
 نم ةرمعب مرحاو 9 هدلب نم مرحاو 3 هدلب نم مدق اذاو : لاق

 ىعسيو عكريو ، تيبلاب فوطي عتمتم وهف ، جحلا رهشا يف تيقاوملا

 © ءاسنلا عمابي لالح وه مث ، رصقيو قلحي مث ى ةورملاو افصلا نيب

 . جحلاب لهي ىتح هسأر يطغيو 8 بيطلاب بيطتيو

 . ةعتملا مد هيلع بجو . ةبقعلا ةرمج ىمرو جحلاب لها اذاف

 نيخسرفلا يف لخاد وه نمم وا ، ةكم لها نم ناك اذاو : لاق

 ؟ اهيلا
 وه سيلف ، جحلا رهش يف ةرمعب لهأف تيقاوملا دح ىلا راص ناف

 . هيلع ةرمع الو ةعتم هيلع بجت الو عتمتمب

۔ ١٠٦١ ۔



 يذ نم اموي رشع ةثالثو { ةدعقلا وذو ، لاوش جحلا رهشاو : لاق

 © رفس نم يكملا مدق اذاف ، جاحلا ردصيو © جحلا متي نهبو ؤ ةجحلا

 امرحم الا اهزواجي مل ؤ «ةنيي» هللا لوسر اهتقو يتلا تيقاوملا دحا غلبف

 . يده هيلع سيلف ، جحلا رهشا يف تناك ولو ةعتمم تسيلو 0 ةرمعب

 نا ديري وهو رفس نم لبقا نم : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)ر

 لها مث 3 جحلا رهشا يف ةرمعلاب لهي نا لبق انطو ةكم ذختي

 8 تيبلاب فوطي هناف ؤ ىلاعت هللا اهسرح ةكم لخدو . ةرمعلاب

 ىتح .‘ الالح ميقيو ، رصقي وا قلحيو ث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 هللا لعج امناو © عتمتمب وه سيلو ، يده هيلع سيلو ، جحلاب لهي
 . انطو ةكم هل نكت مل نم ىلع يدهاو ةعتملا

 لبق نكي ل هنال } اعتمتم نوكي هنا : ليق دقو : لاق هربغ نمو

 . داب وه امناو ؤ مارحلا دجسملا يرضاح نم كلذ
 يوني وهو 3 جحلا رهشا يف ةرمعلاب لها وه ناو : لاق هنمو

 . انطو اهلخدي نا لبق وا ، ةكم لخد نيح ةين هل تثدح مث ، رفسلا

 © رصقي وا قلحي مث ث ةورملاو افصلا نيب ىعسو عكرو تيبلاب فاطف

 حبذي نا هيلعف 5 ةبقعلا ةرمج ىمر مث جحلاب لها اذاف ؤ اعتمتم هارأف
 . هتعتم

 نم مدق ةكم لها نم الجر نا ول : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسمر)

 يف اعم ةجحو ةرمعب لهأف تيقاوملا دحأب رمف & نميلا نم وا ةرصبلا

 . نراق وهف جحلا رهشا

۔ ١٠٣ ۔



 افصلا نيب عسيلو معكريلو ، تيبلاب فطيلف 3 ةكم مدق اذاف
 يمري ىتح . مرحملا هيقتي ام يقتيو {© رصقي الو قلحي ال مث 1 ةورملاو

 . هيلع يده الو . ةثفت ضقيو ، رصقيل وا قلحيل مث ةبقعلا ةرمج
 . هج ةرايزلا هيلعو

 يف ةكم لخد مث ، ناضمر رهش يف ةرمعب لها نم : رثؤملا وبا لاق
 نيب ، ىعسو عكرو 3 تيبلاب فاطو 3 ناضمر رهش نم موي رخآ

 كلت لاوش رهش لخدو © ليللا لخد ىتح قلحي ملو { ةورملاو افصلا
 هنال يدهلا هيلعو 3 لجي مث ،© رصقيو قلحيلف حبصا اذاف 0 ةليللا

 ىعسو ، تيبلاب فاطو ، ناضمر نم موي رخآ يف ةكم لخد ناف

 وا قلح مث ،© بنج وا 3 ءوضو ريغ ىلع وهو . ةورملاو افصلا نيب
 ايسان ناك ناف ، ملع مث © لاوش رهش لخد ليللاب ناك مث © رصق
 الو { مد هيلعو ةورملاو افصلا نيب عسيلو © عكريلو فاوطلا دعيلف
 . هتعتمل هيلع يده

 نيب ىعسيو عكريو فوطي عجري ملف 5 ادمعتم كلذ لعف ناو

 8 عوكرلاو ث فاوطلا ديعي هيلعف ،© حبصا ىتح ةورملاو افصلا
 كرت اذا ةعتملا هيلعو { فوطي نا لبق قلح اذا 5 مد هيلعو © يعسلاو

 رهشا نم وهف ، لاوش رهش لخد ىتح يعسلاو ث ادمع فاوطلا
 . ججحلا

 ديري ، نايع نم لجرلا جرخ اذا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

۔ ١٠٤ ۔



 ىف ةرمعب لها ، تيقاوملا دحا ىلا لصو املف { ىلاعت هللا اهفرش ةكم

 افصلا نيب ىعسو عكرو 3 تيبلاب فاطو 3 ةكم لخد مث ، لاوش

 ىلا نايع ىلا عجرو هترمع نم لحاو ، رصق وا قلح مث . ةورملاو
 . تيقاوملا دحا ىلا لصو اذا ىتح ةكم ىلا هتنس نم جرخ مث ث هلها

 عجرو رمتعا ناك اميف هيلع ةعتم الو جحلا يضقي نا هيلعف جحلاب لهأف

 . هلها ىلا
 ايف جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت نمف : لوقي ىلاعت هللا نال : لاق

 هيدهلا نم رسيتسا

 . رمتعا ناك اميف هيلع يده الف { جحلا ىلا ةرمعلاب عتمتي مل اذهو

 { نادلبلا نم دلب ىلا جرخف & كلت هترمع نم عجر ناف : لاق

 . عتمتم ريغ اذه ىلعف هدلب دعبلا (نزاويو ةكم نم دعبلا يف وهو

 نم برقا ةكم ىلا وه دلب ىلا كلت هترمع نم جرخ ناو : لاق
 عجري مل ناو : لاق . هترمعل ةعتملا هيلعف جحف عجر مث . هدلب

 . هيلع ةعتم الف ةكم نم بيرق دلب يف ناك ولو جحي

 اهدسفذاف جحلا رهشا يف ةرمعب لها نميف : لاق : (ةلأسم)

 ةندب هيلعو اعتمتم نوكي ال هنا ؟ هماع نم جح مث 7 ءاسنلا نايشغب

 . ةرمعلا ديعي نا هيلعو هترمع نم لحي نا لبق ث ءاسنلا هنايشغل

 . جحلا رهشا يف ةرمع يف لخد لجر يف : لاقو : (ةلأسمر

 عجرف 3 قلحي ملو. ، ةورملاو افصلا نيب ىعسو عكرو 0 تيبلاب فاطف

 . همارحا ىلع وهف هرصم للا

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اكذه .



 يف سانلا فقي نا لبق ، هرصم ريغ يف وا ، هرصم يف قلح ناف
 هيلعف تافرعب سانلا فقو دقو قلح ناو & يده هيلع سيلف تافرع

 . ىنمم وا ةكمم هنع حبذت ةاشب ثعبي يدهلا

 . مرحملا ىلع ام هيلعف قلحي نا لبق ائيش باصا ناو : لاق

 نم جحلاب مرحي نا داراف جحلا تقو لبق ةكم ىلا عجر ناو : لاق

 مرحيلف ، رصقي ملو قلحي مل ناك ولو ، جحلاب مرحيلف ؟ تيقاوملا دحا

 . يدهلا هيلعو هجح ىلع ضميلو جحلاب

 عجر مث قلحف ةكم لخدو ةكم لخدي نا لبق قلح ناو : لاق

 . يدهلا هيلعو كسانملا يضقي نا هيلعف جحلاب لهاف

 يف ةرمعب لها نميف : ۔ هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 وا قلحو . ةورملاو افصلا نيب ىعسو عكرو فاط مث . جحلا رهشا

 . مرحلا ديص الا ءيش لك هل لح دقف لحاو 3 رصق

 ضعب ىلا جرخ ءاش ناو ، ىرتشاو عابو ةكمب دعق ءاش ناف

 اهسرح ةكم ىلا عجري مث ، جحلا تقو يتأي ىتح هيف ناكف { طئاوحلا

 . زئاج وهف لعف كلذ يأف هللا

 نميف : ركب يبا نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع : (ةلأسم)

 نوكي ما لالحا كلذ يف هلا 5 ةفرع موي ةرمعب لهاو ةكم لخدو مرحا

 ؟ همارحا ىلع

 ناك ، تقولا نم ةعس يف ناك ناف { ةرمعب لهاو ، ةكم لخدا اذاف

 . ةعتملا هيلعو لحي نا هل

۔ ١٠٦ ۔



 همارحا ىلع مت ] تافرعب لصحو . هيلع قاض دق تقرلا ناك ناو

 . ملعا هللاو تافرع ف لصح اذا . لحي نا هل نكي لو

 ل ١ عجريو .ء ةرمعب ةكم لخدي نا ىون لجرو : ( ةلأسم (

 3 هتجحب مرحا ، هدلب نم عجرو ، جحلا رهشا يف كلذ لعفف . هدلب

 يده هيلعف تفصو ام ىلعف ال ؟ م ا ةعتملا يده همزلي ا هتجح ىلع متو

 . ملعا هللاو 7 ةعتملا
 . اعيمح ةرمعو ةجحب ىبلف لهجف ةرمعب يبلي نا يوني ناك نمو

 . كلذ يف هتين هلف

 لا عجر مث {© ةرمعب جحلا رهشا ف لخد نمو : (ةلأسم)

 . ةيحض هيلعو عتمتم وهف هماع نم جحف عجر مت ئ هرغ و ا ه دلب

 ف ةجاح ف جرخف © ةنس ةكمب ارواجعم ناك نمو : (ةلأسم)

 ارفاسم ناكو ] ةرمعب امرحم لخدف . تيق اوملا ىدعتف ٠ جحل ١ رهش ١

 . ةعتملا هيلع بجوي ن ا بح هن أكف : ةيواعم يب ١ نعف ةالصلا رصقي

 ناك دقو . اهريغ ال ةرمع ديري © تيق اومل ١ نم تاقيم ل ١ جرخ ناف

 . ةعتملا هيلعف ؟ جحلا رهش ريغ ف ةرمعب لخد

 مث ى ةنيدملا ىلا عجر مث 3 ةرمعب جحلا رهشا ريغ يف لخد نمو

 ؟ ةرمعب امرحم جحلا رهشا يف عجر
 مرحم وهف ةجح الو 0 ةرمعب مسي مرح ا ناو 0 ةعتملا يده هيلعف

 . ةرمع ىون نوكي نا الا . ةجحب

 رهش لك يفو . تئش رهش يا يف رمتعا : لاقي : (ةلأسم)

۔ _ ١٠٧



 نامز ةجحب وا . ةرمعب امرحم الا { ةكم دحا لخدي الو 0 ةرمع

 . جحلا

 الو { ةرم الا ةنسلا يف جحلا سيل هللا همحر ديز نب رباج لاق دقو

 . ةرم الا ةرمعلا

 . ارارم جحلا رهش ريغ يف رمتعا ءاش نم : عيبرلا لاقف

 ةرم الا ةنسلا يف لجرلا رمتعي نا ةنسلا نم اولاق : هريغ لاقو

 . هللا همحر ديز نب رباج لوق وهو . ةدحاو

 هخسن كلذ ناف تيقاوملا نود ةرمعلا نا معز نمو : (ةلأسم)

 . تقو امل «» هللا لوسر ثيدح

 نم مرحي ال نا رمأي ناك هنا : كلام يبا نع : (ةلأسم)

 . ةرمعب الا تاقيملا

 . هب اورماو «ةيَي» هللا لوسر باحصا كلذ لعف : لاقو

 ناو .3 هل مزال يدهلاف ، جحلا رهشا يف ةرمعب لخد نمو : لاقو

 . هيلع يده الف { اهريغ يف وا ، جحلا رهشا يف ةجحب امرحم لخد
 . ملعا هللاو ، رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري نا ىلا همارحا ىلع نوكيو

 نود امم وهو . ةرمعلا داراو & لحلا يف ناك نمو : (ةلأسم)

 لحلا ىلا مرحلا ين ناك ناو وه ثيح نم مرحا مرحلا يلي امم تاقيملا

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو مرحا

  

_ _ 

 ۔ ١٠٨ ۔



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 ايده دجي مل اذا رمتعملا ىلع بجي اميف

 ام هعم نكي مل اذا ، جحلا رهشا يف عتمتملا نا : رثؤملا وبا لاق

 رهشا يف ةعتملاب مرحي موي ذنم مايا ةثالث موصي هناف 9 هتعتل يدهع

 . ةفرع موي همايص رخآ نوكي نا الا . جحلا

 قرف ناف ، نهنيب قرفي الو ، تاعباتتم مايا ةثالث موصيو : لاق

 . همايص هنع زجي مل نهنيب
 ناف © تاعباتتم نهموصي عجر اذا 3 مايا ةعبسلا كلذكو : لاق

 . تالصتم نهداعاو هنع زجي ل © تاقرفتم نهماص

 الف ؟رسوم وهر ماص نا عتمتملا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 يده هيلعف قلحي ىتح حبذي مل ناف ، حبذلا هيلعو مايصلا هنع يزجي

 . حبذي نا لبق هسأر قلحل يدهو ٠ هتعتم

 مث ، اهنمث فرعيف نيتاش ماتسيف ؟ رسعا ىتح رفكي مل ناف : لاق

 مايص لعجيو ‘ اموي عاص فصن لكل مصيل مث 3 اماعط ايهنمث مدقي
 . اعباتتم امايص هلعجيو ى ةعتملا ةاش ةميق

۔ ١٠٩



 ملو حبذي مل مث هل ادجاو { مدلا ىلع ردقي عتمتملا ناك اذاو : لاق

 . رسيا ىتمف كل تفصو امك مايصلاب رفكيلف سلفا ىتح رفكي
 © ةعتملل مايا ةثالث ماص عجر اذا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 هرضح ىتح مايا ةعبسلا مصي ملف . هلها ىلا عجرو ، جحلا ىضق مث

 بستحم هنع بستحا ناف 3 نهمايصب ىصوي نا هيلعف ؟ توملا

 . نهمايصب ىصوا دق ناك اذا هنع ىزجا .3 نهماصف

 ىلع ، هنع اوموصي نا هتثرو ىلع ناف دحا هنع بستحي مل ناو : لاق

 . هنم مهيثراوم ردق

 نم هلام نم هنع اورجأتسي نا مهيلع مكح هنع اوموصي مل ناف

 ن اضمر ل لب ف سيل نا اك ٠ نيكسم م اعطا نهيف سيلو : لاق

 . نيكسم ماعط
 نا هتثرو ىلع سيلف ؟ هل لام الو نهمايصب ىصوا اذاو : لاق

 نا كلذ هازجا هنع ماصف 8©“ابستحم مهنم بستح :حا ناف . هنع اوموصي

 . هللا ءاش

 نع اهب جحي © ةجحلا ذخا اذا لجرلاف : هل تلق : (ةلأسم)
 ؟ هسفنل رمتعي نا هيلع له هريغ لجر

 . كلذ يدنع سيلف : لاق

 ؟ ةيحضلا همزلت له رمتعا ناف : تلق

 ىلع ردق نا ةعتملا هيلعف . جحلا رهشا يف رمتعا نا هنا يعم :: لاق

. كلذ



 هيلع له هجحو هرفس يف اريقف ، هنطو يف اينغ ناك ناف : هل تلق

 ؟ ايده هترمع نع حبذيو ضرتقي نا
 تناك اذا هريغ نع جح يذلا يف كلذ ليق دق هنا ىعمف : لاق

 { هتقوب دبعتم وه امتاو ، كلذ هيلع سيل ليق هنا بسحاو ةمئاق هتجح

 ةعبسو جحلا يف مايا ةثالث ماص ردقي مل ناو ، همزل كلذ ىلع ردق ناف

 . عجر اذا

 هيلع ما ، ماص ءاش ىتم اسفنم نوكي هنطو ىلا عجر ناف : هل تلق

 ؟ موصلا يف ذخأي نا مدقي انيح

 . رصقي ال نا هل بحاو . افالتخا كلذ ىف نا ىعمف : لاق

 ةكم نم جرخو عجر اذا هموص يف ذخأي نا هل زوجي لهف : هل تلق

 ىلا مدقي ىتح هيلع الو هل سيل ما راصمالا نيب ماقا نا ىلا ، ريسي وهو

 ؟ هنطو

 . اذهو اذه ليق دق هنا يعمف : لاق

 . انطوم وا ناك ارفاسم ةكم نم عجري ام نيح نم موصي هنا : ليقف
 ل ولو ، رفسلا يف موصي الو 3 رقتسا اذا موصي نا هل امنا : ليق دقو

 . هنطو ىلا عجري
 هل زوجيو : تلق . هنطوو هلها ىلا عجر اذا موصي امنا : ليقو

 وهو نهموص كرت اذا ، نهموصي نا لبق كلذ ريغو بيطلاو عايجلا
 . هجح متاو رادزا دق ناك اذا يدنع اذكه معن لاق ؟ رداق

 ملف ، جحلا رهشا يف عتمتو { هسفنل جحي ناك اذا لجرلاف : هل تلق

۔ - ١١١



 يف اينغ ناك اذا ةعتملا يده حبذيو ضرتقي نا هيلع له {. حبذي ام دجي

 ىلع ردق دق هنا الا ، هنطو يف اريقف ناك وا 3 هرفس يف اريقف 3 هنطو

 جحي يذلا يف كلذ يل نيبي ال : لاق ؟ كلذ ريغ وا لايتحاب جحلا

 ذخأي نا هل زوجي له كلذل ةاكزلا نم دحا هاطعا ناف : هل تلق

 ؟ اذهل هيلا اهميلستب هيلع تبجو يذلا اهبحاص اربيو حبذيو كلذل

 . اجاتحم هتقو يف اريقف ناك اذا © هاطعا نملو كلذ هل نا يعم لاق

 . ءاوس وه معن لاق ؟.ريغل جحي يذلا كلذكو : تلق

 زع هللا لاق ۔هللا همحر ۔دمحم يأ عماج نمو : (ةلأسم)

 كلت متعجر اذا ةعبسو جحلا يف مايا ةثالث مايصف دجي مل نمف : لجو

 نوكي نا لاحم هنا ملعن نحنف : لئاق لاق ناف . (١هةلماك ةرشع

 ليق يبأ ؟ ةرشع ىمست نا زبجي مل تصقن ىتم اهنال 5 ةلماك الا ةرشع

 © برعلا دكؤي هب يذلا نايبلا امهدحا : ناهجو هل لوقلا اذه : هل

 ةرشع ماص نم نا . انظ نظي نا انكمم ناك رخآلاو 3 هب ىنعملا نيبتو

 لك ناك الف & يدهلا دجو نمل نوكي ايك رجالا نم هل نوكي ال .0 مايا

 نع زجاعلا ةالص ايك ، ضرغلا ءادا يف رخآلا بانم بوني ايهنم دحاو

 اهب زاجو ضرغلا اهب يدؤي مئاقلا ةالصو ضرغلا هب يدؤي ادوعق مايقلا
 نمب هيف هقحليف ، رجالا هب لمكي مايصلا اذه نا ىلاعت هللا نيب كسنلا

 . ملع ا هللاو يدهلا دجي

 )١( ةيآلا ءزج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ ١١٢١ ۔



 ايف : هلوقو هماهقوف ايف ةضوعب امث : لجو زع هلوق اماو
 ال هللا نا كلذ ريدقت مالكلا ف ةلص هذهف ه مهتاثيم . ..

 . اهقوف ايف ةضوعب ام الثم برضي نا ىحتسي



۔- ١١٤ _۔



 نوثالثلا بابلا

 ةمتملا ىلع بجي اميف

 يبا نع انباحصا نع هنا وجرا در هيفو انموق نع : (ةلأسم)

 كلذ لبق ماص نكي ملو هرحني ايده دجي ملف عتمت نميف : ءاطع نع ىليل
 ؟ جحلا يف مايا ةثالثلا

 {© عاص فصن نيكسم لكل 3 نيكاسم ةثالث ىلع قدصتيلف : لاق

 . دعب مايا ةعبسلا مصيلو

 ملو ، يده هيلع ناك نم : الاق ايهنا : ةمركعو ريبج نب ديعس نع
 . هنع يزجي هناف ث قيرشتلا مايا يف الا دب

 ناك . ايده دبي ملو ، مصي ملو اعتمتم ناك نم : لاق هريغ نمو

 . هقلحل مدو ، يدهلل مد ث نامد هيلع

 . روذعم هنال يدهلل دحاو مد هيلع : لاق نم لاقو

 5 عجر اذا ةعبسو ، جحلا يف مايا ةثالث مايص هيلع : لاق نم لاقو
 . ةلماك مايا ةرشع كلذف

  

 ۔ ١١٥ ۔





 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 هوحنو ةعتملاو يدهلا ف

 ىلا ةرمعلاب عتمت نم ىلع حبذلا اهيف بجي ةعتملا نا : ليقو

 هرفس يف هيفكي ام هرفس يف هعم نكي مل ولو ، هنطو يف اينغ ناكو ، جحلا

 مايصف دجي مل نمف 5 ءيش لصالا يف ناك اذا حبذيو لاتحيو ، كلذ

 ةلماك ةرشع كلت ث هنطو ىلا عجر اذا ةعبسو ، جحلا يف مايا ةثالث

 اهفرش ةكم لها مهو { مارحلا دجسملا يرضاح هلها نكي مل نمل كلذو

 . مايا ةثالثلا مصي مل نمو . ةرمع يف يده مهيلع سيل ث ىلاعت هللا

 نم ةاش نمثب ثعبيلف ث دبي مل نمف ارسعم ناك ناو حبذي نا دب الف

 . ىنمي هنع حبذت لباق

 يف هتوقي ام هعم سيل 5 هرفس يف اريقف ناك اذا : ليق دق : هريغ لاق

 ولو {} موصلا هل زوجيو ، دجاو ريغ اذهف { ناصقنلا فاخيو ، هرفس
 © نيتاش دهيلف 0 حبذلا دجي ملو مصي مل نا : ليقو ث هنطو يف اينغ ناك

 . موصي وا حبذي نا لبق 9 قلحلل امدو . ةعتملل امدو
 . اذه ليق دق : هريغ لاق

۔ ١١٧ ۔



 . دحاو مد : لاق نم لاقو

 كلذف . مايا ةعبسو 3 مايا ةثالث مايص هيلع : لاق نم لاقو

 . ةرشع

 عاص فصن نيكسم لكل ث نيكاسم ةثالث معطي : لاق نم لاقو

 . ءاطع دنع اذه دجوي . دعب مايا ةعبس مصيل وا 3 ةطنح

 الا . ةثالثلا مايالا عتمتملا موصي ال : نسحلا لاق : (ةلأسم)

 . ةيلاوتم ةفرع نيبو هنيب ام رشعلا يف

 يف ءاش ناو ، لاوش يف ءاش نا نهموصي : سوواطو دهاجم لاقو

 . رشعلا يف ءاش ناو 3 ةدعقلا يذ

 ناو هلها يف الا ةعبسلا مايالا عتمتملا موصي ال : لوقي ءاطع ناكو
 . هماقمو هرفس يف لاط

 نهماص ةكمب ماقا ناو قيرطلا يف ءاش نا نهموصي : نسحلا لاقو

 . ةكمم ماقملا دارا نا

 ؟ جرمو اعتمتم جرخ نمو : (ةلأسم)

 . سلج ثيح هيده رحنيلف
 ذلي ال يذلا مرحملاو { ايندلاب ذلي يذلا متمتملاو : (ةلأسم)

 . بيطلاو ديصلاو ءاسنلا نم تاوهشلاب

 الو { ليسملا نم اهمرأف 0 ةبقعلا ةرمج تيتا ناو : (ةلأسم)

 تغرف اذاف اهتيمر اذا اهدنع فقت الو ، كنيمي ىلع ىتلا ةبقعلا ىلع ُلعت

 مث ، كتعتم حبذا مث ، كلحر ىلا تئش ثيح نم عجراف اهيمر نم

۔ ١١٨ ۔



 ىلع ردقي نمم تنك نا © لضفا هيف قلحلاو { رصق وا كسأر قلحا

 يف ةرمنعلاب تعتمت دقف ، ةيحضلا ىلع ردقي ال نمم تنك ناو ، ةيحضلا

 ولو { ةنسلا كلذك . ةفرع موي نهرخآ مايا ةثالث مصف { جحلا رهشا

 ىلا تعجر اذا ةعبسو ، كترمع ءاضق دعب كازجا كلذ لبق تمص

 . كازجا © كرفس يف ةعبسلا تمص ناف . كنطو

 ةعتملا يده كيلعف 5 رحنلا موي لبق مايا ةثالث تمص نكت مل ناو

 . عتمتملل رحنلا موي دعب موص ال هنال 3 هنم كل دب ال

 : لاق لجو زع هللا نال ، لطبت تالاقم موق كلذ يف لاق دقو

 . ةفرع موي رخآ ىضقنا دق جحلاف 0)هجحلا يف مايا ةثالث ماصف

 تيمر اذاف 3 ةفرع موي نهرخآ مايا ةثالثلا تمص دق تنك ناو

 ىلا تعجر اذا ةعبسو ، كلذ ريغ كيلع سيلو تقلح ةبقعلا ةرمج

 هعم نكي ملو 5 هدلب يف راسي اذ ناك نم اما . تئش ثيح وا كنطو

 ؟ ءيش ةكمب

 ةرمج ىمر اذا ، رصقي وا ، قلحي نا لبق ايده حبذي نا هيلع ناف

 . هبايث عاب وا ىطعتسا ولو . ةبقعلا

 ءاهقف ضعب يأر وهو . يعخنلا ميهاربا نع : كلذ ىور دقو

 نال ،} كلذ همايص هعفني ل 8 ماص هنا ولو . مهنع انيور نيملسملا

 مد 0 نامد همزل حبذي ملو ، رصق وا قلح ناف . هل مزال ةعتملا يده

 الف ، جح ىتح جحلاب ادرفم امرحم ةكم لخد ناو ةرافكلا مدو هتعتمل

 ةرقبلا ةروس نم )١٩٦( ةيآلا ءزج )١(

 ۔- .- ١١٩



 . يده الو هيلع موص

 مايا يف ارمتعم ةكم لخدي نا وه {، جحلاب متمتملاو : (ةلأسم)

 ردقي مل ناف 5 عتمتملا مد هيلع اذهف جحلا ىلا ةرمعلاب متمتيف © جحلا

 . جحلا يف مايا ةثالث موصي نا هيلع ناك هيلع

 . رشعلا يف موصي : ضعب لاقف
 © تبجو كلانه ءامدلا نال ، قيرشتلا مايا يف موصي : ضعب لاقو

 عجر ناف { موصلاب قا همدع اذاف { مدلا نم الدب موصلا بجي امناو

 نا بحا ناو 7 مايا ةعبسلا ماص بحا ناف ى رفنلا دعب ةكم ىلا

 35 تقو نود تقو يف هيلع قيضم ريغو . طيرفت ريغ نم زاج اهرخؤي

 ىلع ردقي مل ناف موصلا ضرف هنع لوزيو { مد هيلعف امد دجي ال نا الا

 ناف امهدحا ىلع ةردقلا ىلا كلذ هيلع ناك 5 مدلا ىلع الو © موصلا

 . كلانه موصلا هل زاج اماقم يوني ال وهو اهب ماقا

 مهيلع عقي ةكم لها نا ىلع 0 ملعلا لها قفتا : (ةلأسمر

 ةكم لهال لحي الو مهريغ يف اوفلتخاو مارحلا دجسملا يرضاح مسا

 . مهريغ نود ةعتملا

 فلتخمف 3 ةكم لها الا ، سانلا لكل ةعتملا : سابع نبا لاق

 ماقا نمو ، ةكمب نوميقملا : موق لاقو . ةكم لها : موق لاقف مهيف

 . ةفرع نم جح نمل ال {& ةكم لها نم ضعب دنعف 3 ةنس ةكمب
 ةثالث ماص الاو ، حبذ ةعتملا كسن هعم ناك نمو : (ةلأسم)

 . ةفرع مويو . ةيبلتلا مويو ث ةيورتلا موي جحلا يف مايا

۔ ١٢١٠ ۔



 . رشعلا ين نهموصي : ضعب لاقو

 . قيرطلا يف نهموصي : ضعب لاقو

 رهاظ يف عجارلاو . نهموصي مث هلزنم ىلا عجري ىتح : ضعب لاقو
 . عوجرلا يف ذخآلا ال اعجار لصحي دق يذلا وه . ةغللا

 اذا ةعبسو» : لاق هنا «» يبنلا نع : هيبا نع ملاس ىور دقو

 رقتسي نا دعب الا هلها ىلا اعجار لصحي ال وهو «هلها ىلا عتمتملا عجر

 . رارقلا هب

 هناف رسوم وهو راص اذا عتمتملا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 يده هيلعف قلحي ىتح حبذي مل ناف حبذلا هيلعو . مايصلا هنع يزجي ال

 . حبذي نا لبق هسأر قلحل يدهو هتعتم

 مث } ايهنمث فرعي ىتح نيتاش ماتسي رسعا ىتح رفكي مل ناف : لاق

 ةميق مايص لعجيو ، اموي عاص فصن لكل مصيل مث اماعط ايهنمث مدقي

 هسأر قلحل ةاش ةميق مايص لعجيو . اعباتتم امايص هلعجي هتعتمل ةاشلا

 . اعباتتم امايص

 لو 3 حبذي مل مث { هل ادجاو مدلا ىلع ردقي عتمتملا ناك اذاو : لاق

 دهيلف رسيا ىتمف & كل تفصو امك مايصلاب رفكيلف سلفا ىتح رفكي
 . ءارقفلا ىلع اهمحل قرفيو . ىنمب وا ةكم هنع ناحبذت نيتاش نمث

 رحنلا موي قلح ىتح ماص نكي ملو ، ارسعم عتمتملا ناك ناو : لاق

 مل رسيا ناف 5 اموي ربلا نم عاص فصن لكل 5 نيتاش ةميقب موصي هناف

 . مرغ هيلع نكي

۔ ١٢١١ ۔



 يف انفصو ام ىلع نيتاش دهيلف موصي نا لبق رسيا ناف : لاق
 . عتمتملا

 ملو يدهلا دبي مل اذا عتمتملا يف : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسمر

 ناف ، ضرتقي وا هبايث لضف نم عيبيو لأسيو يطعتسي هناف ؟ مصي

 ثعبيلف © هدلب ىلا عجر ناف ، قلحي ىتح ردقي مل ناف 0 هتعتمل حبذ ردق

 هدلب يف متسيلف ردقي مل ناف ، ةكمب وا ىنمب هنع ناحبذي نيتاش نمثب

 . كلذ هازجا ةرافك

 . نهمايص هنع ىيزجي هنا ىرا الف . ةعتملا ةرافك الا : لاق

 . نهمايص بهذ دقف ةفرع موي زواج اذافأ ، ثالثلا اماو : لاق

 . يدهلا هيلع بجوو

 ناف .(ا)ه“متعجر اذا ةعبسو : ىلاعت هللا لاق : رثؤملا وبا لاق

 . هيزبي كلذو © ةكم يف مايا ةعبسلا موصي هناف { ةكم يف لجر رواج

 ةثالث موصيف ؟ يدهي ام دجي ال عتمتملا يف : لاقو : (ةلأسم)ر

 ىضقنا ىتح دبي مل ناف .0 هتعتمل حبذيلف ؟ رحنلا موي رسيا ناف 0 مايا

 اذا مايا ةعبسلا مصيلو هيلع يده الف دجو مث { رادزي وا رحنلا موي
 . هلها ىلا عجر

 مايا نم نيلوالا نيمويلا يف يدهلا دجو اذا : لاق هريغ نمو

 )١ ( ةيآلا ءزج ١٩٦ ةرقبلا ةروس نم .

 ۔ ١٢٢ ۔



 © لوالا رفنلا سانلا رفن ىتح دجي مل ناف & يدهي نا هيلعف ، قيرشتلا

 . مايصلا هيلعف

 عتمت نميف لوقت امو : دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : (ةلأسم)ر

 ؟ مايصلا هيزجيو همزلي ال ام دح امو كسنلا همزلي ام دح ام ؟ ةرمعلاب

 نا ضرتقي نا هيلعا ث هدلبب دجاو وهو ةكمب دجي يزجي ال ناك ناو

 هازجا اريقف ناك ناف ؟ ال ما موصلا هنع ىزجي الو هضرقي نم دجو

 8 ضرتقا هضرقي نم دجو ناو ، موصلا هزجي مل اينغ ناك ناو ، موصلا

 ىتم حبذي نا هلو ، لجو زع هللا لاق ايك © ماص هضرقي نم دجي مل ناو

 هللاو { هدلب يف اينغ ناك اذا هنع حبذيل كلذ ذفنيو ، كلذ ىلع ردق

 . ملعا
 دجي ملو ةاش ةرافك همزلو مايا ةثالث ريقفلا ماص اذاو : (ةلأسم)

 ؟ لباق نم هب ثعبي ام

 نم غلبت مك مهاردلا رظني مث هموقيف إ امهرد مك ةاشلا نمث رظنيلف

 لك نع موصي مث ، نيكسم نم غلبي مك ماعطلا رظني مث { ماعطلا
 . عاص فصن نيكسم لكلو . اموي نيكسم ماعط

 نع لأسي مسوملا يف هتوص عفر الجر نا : ليق : (ةلأسم)

 ةاش الو ةندب دجي ملف ةندب رحني نا هيلع بجوف هكسن يف أطخا لجر
 . عيبرلا هباجا ىتح .دحا هبجي ملق

 مك رظناف 3 نمثلا ةصيخر ةاش متساف هك نيبالحلا تئا : لاقف

 رظنا مث ، ةطنحلا نم اهنمث غلبي مك رظناف 3 نيطانحلا تئا مث © غلبت

۔ ١٢٣ ۔



 . نيكسم نم ةطنحلا نمث غلبي مك
 . اموي نيكسم ماعطا لكل مصف {© كلذ تملع اذاف

 ! لاق ام نسحا ام : مشاه لاقو

 ملف ، جحلا يف مد لجرلا ىلع بجو اذاف : هللا همحر دمحم وبا لاق

 هيلع نوكي مك رظني مث © اضيا مدلا موقي هناف { ازعم الو انأض دبي

 دعب موصيف ، رب بح مهاردلا كلتل نوكي مك اضيا رظني مث { مهارد

 نمثلاب هارتشا كلذ ءارش ىلع ردق ناف . اموي عاص فصن لكل كلذ

 عاص فصن لكل ماص دجي مل ناف ، هب قدصتيو 0 ةاشلا هب موق يذلا

 . اموي

 { ءاهقفلا رشاعم يداني فاوطلا يف الجر نا اوركذو : لاق

 ؟ مدلا هنكمي ملو ش مد هيلع لجر يف نولوقت ام

 بهذا : هل لاقف هيلا ءاجف 3 ةلأسملا بحاصاي لا : عيبرلا هل لاقف

 ىلا بهذا مث ، نود الو نمثلا يف اططش ال { ةاش متساف . ةبالجلا ىلا

 مصف ؟ ةطنحلا نم اهل عقي مك مهاردلا نم ةاشلا ةميق رظناف { ةطانحلا

 . اموي عاص فصن لكل

 تيبلاب فاوطلا ناكرا : ليقو : فاوطلا ةفص يف : (ةلأسم)

 نكرلا مث ، رجحلا نكر لوا وهو فاوطلا هنم أدبي ام لوأف ناكرا ةعبرا

 يماشلا وهو ثلاثلا نكرلا مث ، بابلا فلخ قارعلا نكر وهو يناميلا

 نكرلا هل لاقي يذلا وهو عبارلا نكرلا مث 0 بازيملا فلخ وهو

 وهو رجحلا نكر دنع فقو اذا ، تيبلاب فئاطلل بحتسيو . يناميلا

۔ ١٢٤ _۔



 هناف ، ادحا يذؤي الو 0 كلذ ىلع ردق نا رجحلا حسمي نا 0 نهلوا

 . هريغ ادحا يذؤي نا ةفاخم . هيلع ماحزلا هركي

 3 هيلع ينثيو هللهيو هللا ربكيف 3 هلايح ماق هحسم نكي مل ناف

 ىري ال ثيح فقيف فاوطلا يف لبقتسي مث { ةي يبنلا ىلع يلصيو

 وعديو . اثالث ربكي نا دعب ةبعكلا باب ىلع هنيمي ىلع ذخأي مث © بابلا
 . هل هللا حتف امب

 . هيلع هللا حتف امب اعدو ، تاريبكت ثالث ربك ، بابلا غلب اذاف

 هللا حتف امب اعدو ، تاريبكت ثالث ربك 3 يقارعلا نكرلا قا اذاف

 . هل

 . هل هللا حتف امب اعدو { تاريبكت ثالث ربك بازيملا غلب اذاف

 . هل هللا حتف امب اعدو تاريبكت ثالث ربك & يماشلا نكرلا غلب اذاف

 امم وعديو & تاريبكت ثالث ربكيف & يناميلا نكرلا ىلا فرصني مث
 . هل هللا حتف

 يف لعفي كلذك مث © لوالا يف لعف ام لك لعف ، رجحلا لصو اذاف

 نم ءيش يف رجحلا لخدي الو ، طاوشا ةعبس متت ىتح . ناكرالا

 . هفاوط

 فاوطلا لخدم دح نا ث ملعلا لها نيب عزانت الو : (ةلأسم)

 . هندب عيمجب هاذاح هيلا لصي مل نمو 0 هيلا هلايعاو دوسالا نكرلا نم

 . هندبب هذاحي ملو هديب هملستسا .3 ةخسن هملتسا ناو

 . ندبلا نود ديلا ىلع ال ندبلا عيمج ىلع فاوطلا دا هب بستحي مل

۔ _ ١٢٥



 هب بستحي مل 3 هندبب هذاحي ملو هديب هسمف هيلا ىهتنا اذا كلذكو

 . هندبب هيذاحي ىتح
 نع ءيش يف ناوتت الف دجسملا تلخد اذاو : (ةلأسم)

 . اليبس تدجو نا رجحلا ملتست ىتح ضماف 3 كفاوط

 يلي امم هلايح نكو سانلل ىذالا نع فقف اماحز هيلع تدجو ناو

 دوسالا نكرلا نم نال . ةبعكلا باب كنع ىراوتي امم . ليهس علطم

 . همتخ هيلاو © فاوطلا ءادتبا

 ىلصو اعوبسا تيبلاب فاط نم» : لاق هنا «ةأيَي» يبنلا نع يورو

 . «ںيثك رجالا نم هلف نيتعكر

۔ ١٢٦ ۔



 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 جحلا ين فاوطلا يف

 ىلصو,اعوبس تيبلاب فاط نم» : لاق هنا ةي يبنلا نع يور

 . ريثك رجألا نم هلف ث نيتعكر

 هللا لوسر لاق : لاق ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا نع : (ةلأسم)

 يف ناكرالا ملتسيل راح فئاص موي يف اعوبس تيبلاب فاط نم» : ةي

 38 ةنسح نيعبس ةوطخ لكب هل هللا بتك تافتلالا لقيو فاوط لك

 هعوبس نم غرف اذاف { ةجرد نيعبس هل عفرو آ ةئيس نيعبس هنع احمو

 ىلص اذاف . فالآ ةرشع ةبقر لك ةميق © باقر رشع هنع هللا قتعا

 يف عفش . اوغلبي مل اذاف 3 هتيب لها يف ةعافش نيعبس يطعا نيتعكر

 . «نيقتملا نم الا هللا لبقتي نلو ث نينمؤملا .نم هناوخا

 الو أطخا دقف ةرايزلا فاوط دعب اعوطت فاط نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش

 نم كلذكو ث أطخا دقف ىعسي نا لبق ةرمعلا فاوط ىلع داز نمو

 . جحلاب مرحاو فاط نا دعب تيبلاب فاط عجر

۔ ٧٢١_۔



 فوطي نا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىهن : (ةلأسم)

 هل لاقو { ةردلاب هالعف ءاسنلا عم فوطي الجر ىأرف 5 ءاسنلا عم لجر

 { ينتملع ايف ائيسم تنك ناو ، ينتملظ دقف انسحم تنك نئل : لجرلا

 . ال : لاق ، دقتساف : لاق . ال : لاق ؟ ةفرع تدهش اموا : لاقف

 . وفع الو : لاق . فعاف : لاق

 . كلذك تابف { بيئك وهو هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع قلطناف
 هآر املف ، ههجو يف ةبآكلا انفرع دقو دجسملا ىلا جرخ حبصا املف

 كنم ناك يذلا كيلع قش دق كنأك نينمؤملا ريما اي : لاق لجرلا

 . توفع دق : لاق 3 لجا : لاق ؟ سما

 © نكرلا لايح ربكف ، فاوطلا لخد نم : ليقو : (ةلأسم)
 ىتح نكرلاا لايح ربكي مل ناو هيلع ءيش الف ؟ غرف ىتح ربكي مل مث

 8 فاوطلا لخدي ىتح نكرلا لايح ربكي عجريلف ؟ فاوطلا لخد

 . هفاوط فنأتسي عجري ىتح ربكي عجريلف

 هل زوجي الف ، هب ارزتم دحاو بوث يف فاط نمو : (ةلأسم)

 فاطف هب لمتشا ناو . هيلع دسف عماجو لحا دق ناك ناو ، كلذ

 . مات هفاوطو زئاجف

 ريغ نم دجسملا ةلظ يف مزمز فلخ فاط نمو : (ةلأسم)
 . هيزبجي هناف ؟ ماحز

 . ماحز ريغ نم هيزبجي ال دجسملا ةلظ يف وا جاتلا باتك نمو

 . هيزجي ال هناف دجسملا ناطيح فلخ فاط ناو

۔ ١٢٨ ۔



 . مد هيلعف هفاوط يف رجحلا يف رم نم : ليقو
 مامت امهدحا ظفح فاوطلا يف نالجر ناك ناو : (ةلأسمر

 نا هيلعو . هبحاص ظفحي مل يذلا هب عفتني الف رخآلا ظفحي ملو فاوطلا

 . كلذب هلكو دق نوكي نا الا فاوطلا ءىدتبي

 . ةقث ناك نا هيزبجي : ليقو

 هزجي مل ؟ اعوطت الو اضرف هفاوطب وني ملو فاط نمو : (ةلأسم)

 لكل امناو تاينلاب لايعالا» : لاق هنا «ةليَيَي» يبنلا نع تبث ال كلذ

 هلماعل هب بستحم ريغف ةينلا نم ىرعي لمع لكو «ىون ام ءىرما
 . قيفوتلا هللابو { ةداراو ةينو دصقب الا هتابثا زوجي الف لمع فاوطلاو

 دجسملا يف ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج لخد : ليق : (ةلأسم)

 دبعا نا ترما امتا : لاقف ؤ مودهم تيبلاو & فوقو سانلاو ى مارحلا

 سانلا هآر الف & فاطف . ءىش لك هلو اهمرح يذلا 0 ةدلبلا هذه بر

 . اوفاط {© فاط

 وهو ةورملاو افصلا نيب ىعسو هترمعل فاط ناف : (ةلأسم)

 . هترمع داسفل مد هيلعف ؟ لحاو هتبانجب ملعي وهو رحنلا موي بنج

 مد هازجا ؟ كلذب ملع نكي مل ناو هترمع ناكم ةرمعو ةجح هيلعو

 هللا اهفرش ةكمب ناك نا ةداعالا هيلعو . ةندب هتجحلو ، ةاش هترمعل

 ىلع هنا ملعو ، طرف هنا ملعو ، لحاو هدلب ىا دق ناك ناو ىلاعت

 : لوقي ناكف عيبرلا اماو . ةاش نم لضفا هيلع ةندبلاف ؟ لاحلا كلت
 ام هيلعو . لباق نم جحلا هيلعف . هدلبب وا ؤ ةكمب كلذ ملع نأ

۔ _ ١٢٩



 هذه عيمج يف ضئاحلا كلذكو . ةاش وا ةرقب وا ةندب يدهلا نم رسيتسا

 . دحاو الاح . لئاسملا

 ادرفم وا انراق ناكو ، رحنلا موي فاط نمو : (ةلأسم)

 عجري ىتح ردصلا فاوط فطي مل وا 3 ءوضو ريغ ىلع فاطو { جحلاب
 هيلعو ث ةمات هتجح نا ىرن ايف ؟ لحاو ءاسنلا ىشغ ناك ناف هلها ىلا

 تيبلاب فطي مل نم نال فوطي نا لبق هلالحال لباق نم جحلاو ةندب

 جحلا هيلعف ، لحي ىتح نراق وا . جاح وهو تافرع نم عجري ام دعب

 هيلعو ، لحا ىتح جحلل بجاولا فاوطلا فطي مل هنال ، لباق نم
 . مد عادولا هكرت ىلع

- ١٣٠ 



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 فاوطلا يف

 : لوقي ۔هللا همحر ۔سابع نبا ناك : لاق يرهزلا نعو

 . لح تيبلاب فاط نم هناف ، تيبلا اوبنتجا

 مث اومرحت مث اولحت نال : لاقو يلع نب نسحلا كلذ هيلع باعف

 . تيبلا اوبنتبجت نا نم ريخ ء اومرحت مث اولحت
 لهيلف لحا دقف 0 تيبلاب فاط نم : ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا لاقو

 . دهاجمو ءاطعو ريبج نب ديعس نع ء اعوبس لك نع
 يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق فارشالا باتك نم : (ةلأسم)

 . هيعسو . عتمتملل فاوطلا

 . دحاو يعسو 3 دحاو فاوط هيزججي : ةفئاط تلاقف

 نب ديعسو 3 دهاجمو ، سوواطو 3 اطعو ؤ سابع نبا لوق اذه

 . قاحساو .3 دمحاو ؤ ربج

 . دوجا نافاوط : الاق ©} قاحساو ؤ دمحا نا ريغ
 دحاو لكل فاط { جحلا رهشا يف ةرمعلا درفا اذا رمع نبا ناكو

۔ ١٣١ ۔



 . ةورملاو افصلا نيب ىعسو ٠ افاوط

 © نيملعلا نيب قيرفتلاب راصمالا ءايلع ةماعو يعفاشلا لاق هبو

 ةنس تضم نوكي نا الا لوقن هبو ، رخآلا ىلع اهنم دحاو لك دارفاو

 . اهل ملسف

 ةكم لخد اذا ث رمتعملا نا يعم : ديعس وبا لاق : (ةلأسم)

 نم لحيو { ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ، لوخدلا فاوط هيلع ناك

 اعوطت ءاش نا الا ، اذه دعب بجاو فاوط هيلع سيل مث 3 همارحا

 جحلل ةرايزلا فاوطو . ةفرعل جورخلل ، ردصلا فاوط فوطي ىتح

 طقسي الو { نافاوط عتمتملا مزلي نا 5 افالتخا مهلوق يناعم يف ملعا الو
 لعف نا هنا الا جحلل فوطي نا الا ، رذع ريغل ةرمعلا فاوط هنع

 ةجحلا لاخداو 5 ةرمعلا فاوط هكرتل امد هيلع نا ليق دقف © كلذ

 . اهيلع

 ۔ ١٣٢ ۔



 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ةورملاو افصلا نيب ةكم لهأ يعس تقو ف

 فارشالا باتك نم

 نيمرحملا نيمداقلل . «ةيَت» هللا لوسر نس : ركبوبا لاق

 لجا نم رماو كلذك وه لعف . مهلوخد دنع فاوطلا ليجعت 3 جحلاب
 . ىنم ىلا اولواطي نا اودارا اذا 5 اومرحي نا هباحصا نم

 ىلا هيعسو هفاوط رخؤي نا ، ةكم نم مرحا نم نا ىلع كلذ لدف

 . اهنيب ةنسلا قرفيل . نيمداقلا لعف فالخ ء رحنلا موي

 اومرحي نا ةكم لهأل ىرا ال : لوقي ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا ناكو

 . اوعجري ىتح ةورملاو افصلا نيب اوفوطي الو 3 اوجرخي ىتح جحلاب
 . ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم مرحا ذا © كلذ لعف رمع نبا ناكو

 نوفوطي ، راصمالا لها اما : لوقي ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا ناكو

 . كلام بهذم نم اذهو اومدق اذا

 . قاحساو دمحا لاق هبو

 . عجر اذا ديعي ، هجورخ لبق ىعسو فاط نميف : كلام لاقو

۔ ١٣٣ _۔



 . امد هيلع نا ث ديعي نا لبق هدالب ىلا عجر اذا : لاقو

 . هازجا }© هجورخ لبق فاط نا : نالوقي يعفاشلاو ءاطع ناكو

 { ريبزلا نبا كلذ لعف دقو © لضفا هريخأت نا : لاق ءاطع نا ريغ

 وبا لاق . دمحم نب مساقلا كلذ زاجاو . جرخو ىعسو فاطف

 . سابع نبا هلاق ام لامعتسا ينبجعيو هيزجي لعف كلذ يا: ركب

 نا ث انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ديعس وبا لاق

 ىلعو . ةورملاو افصلا نيب © يعسلاو فاوطلا ةرمعلل نيمداقلا ىلع

 لخادلا اماو . نراقلا لحي الو رمتعملا لحيو ، كلذ لثم نراقلا
 نم لاقو . هيلع فاوط ال هنا مهلوق يف جرخي هنا يعمف 3 ةجحب

 . فطي مل ، رشعلا يف لخد ناو فاط . رشعلا لبق لخد نا : لاق

 هيلع يعس الو ، لاح ىلع لوخدلا فاوط فوطي : لاق نم لاقو

 . افالتخا كلذ يف ملعا الو . ةورملاو افصلا نيب

 هنال ، ةنسلا توبثل ، لاح ىلع لوخدلا فاوط فوطي نا ينبجعيو

 لخاد لك ىلع ناك ناو . امرحم الا رمتعم الو . جاح اهلخدي ال

 سيلف ةكم لها اماو . فاوطلا همارحا لحم هنال . همارحال فاوطلا

 مهيلعو . ةرايزلا فاوط يف اوعجري ىتح & جحلا رما نم ءيش مهيلع
 ال هناف مهنم ميقم رمتعي نا الا { ةفرع ىلا جورخلل ردصلل فاوطلا

 . هيلع ةعتم الو { هترمعل يعسلاو فاوطلا نم هل دب

 . هتقان ىلع تيبلاب «ةةلَي» يبنلا فاط : ليقو : (ةلأسم)

 3 هتقان ىلع ةورملاو افصلا نيب ىعسو . هتجحل ناكرالا ملتساو

۔ ١٣٤ -



 مل لجو زع هللا نال . ابكار وا الجار فوطي نا نيب ريخ ناسنالاو

 . ىشملا فاوطلا يف طرتشي

 ىتح ضفي ملف سمشلا برغم تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)
 برغت ىتح اهلبق وا ، برغملا دعب ضفيلف ؟ سمشلا بورغ اند
 ل نا ءاش نا . نيتعكرل او . تيبلاب فاوطلا نب قرفي الو . سمشلا

 . ةرهشلا فخي

 هل زئاجف ؟ ماقملا فلخ ىلصو 0 تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 ليجعتلاو ، ءاش نا ليللا ىلا ةورملاو افصلا نيب هفاوط رخؤي نا

 ] ةورم او افصلا نيب ىعسي ىتح كلذ لعب فوطي ال : ليقو . لضف ١

 يا نع ليقو . فاوطلا دعيلف رصقو هفاوط ف رصعلا لعب ىلص نمو

 . هيزجي : ةديبع

 الجر نا ول : ةديبع وبا لاق : لاق يلصوملا ركبوبا : (ةلأسم)

 وا ۔ نيطانحلا باب لا افصلا باب نم ذخاو ى مهرد فالآ ةرشع ذخا

 ناكل ءىش اهنم ىقبي ال ىتح اهب قدصتنف . افصلا باب لا نيطانحلا نم

 . اهنم لضفا دحاو فاوط

 لا جرخ من ئ سمشلا عولط لبق فاط نمو : ) ةلأسم)

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نا انغلب & كلذب سأب الف ؟ دجسملا

 لاقو . ىوط يذب ىلصف جرخ مث ،“ سمشلا عولط لبق فاط
 . مرحلا يف ىلص اذا هب سأب ال معن : ةديبعوبا

 فاوطلا يغبني الو ، مزمز ءارو فاوطلاب سأب الو : (ةلأسم)

- ١٣٥ .



 . دجسملا ءارو نم

 ةعبس فاوطلاو كلذ هزبي مل اسوكنم فاط نمو : (ةلأسم)

 ةمالا تعمتجاو . كلذ نم لقا يف صخر ادحا نا ملعن الو ، طاوشا
 رخآ طوشب يتأي مث ، هنع جرخي مث اطوش فوطي نا فئاطلل سيل نا

 . يعفاشلا نع ركذ ام الا ث رذعلا عافترا عم

 ءىدتبي هنا ؟ رذع ريغب فاوطلا نم جرخ نمو : (ةلأسم)
 . عامجاب فاوطلا

 هبحاص لجرلا عدي مامذ فاوطلا يف سيل : ليقو : (ةلأسم)

 . ناكرألا ملتسيو هنع فلتخيو

 زوجي ال دجسملا نم جراخ فاوطلا نأ ىلع اوعمجا : (ةلأسم)ر

 الولو . زئاج . اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف فاوطلا نأ اوعمجأو

 . ةالص فاوطلا نأل زبجي مل عامجالا

 سانلا ىأر مث © ةسوكنم طاوشأ ةثالث فاط نمو : (ةلأسم)

 فاوط يف اذهو نوفوطي ايك طاوشأ ةعبرا فاطف 3 نوفوطي فيك

 . ةاش يدهي نا هيلع : ليقف هدلب ىلإ عجر مث بجاولا

 ربغ ىلع وهو . اسوكنم فوطي يذلا اذه يف رظنيو : (ةلأسم)
 . هنم ةلاهجب ءوضو

 دق ناك تيبلا نأ ىوري هنأ يعم : ديعسوبأ لاق : (ةلأسم)

 هؤابصح هعضوم يف عضوو . ۔ هللا همحر ديز نب رباج مايأ يف علتقا
 همحر ۔ديز نب رباج مدق ىتح نوفوطي نيأ جحلا مايأ سانلا ريحتف
 بر دبعأ نأ ترمأ امنا : لوقيو ، تيبلا عضومب فوطي لعجف ۔ هللا

 . ملعأ هللاو . (هلوق نم ىنعملا)اهمرح يذلا . ةدلبلا هذه

۔- ١٣٦ ۔



 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 فاوطلا يتعكر يف
 ةجح تناك ناو . مد هيلعف ةرمع تناك اذا : نايفسوبأ لاق

 . لباق نم جحلا هيلعف
 الو فاوطلا يف هيلع ةداعا الو مد هيلع ليق دقو : لاق 3 هريغ نمو

 هفاوط ديعيو مد هيلع: لاق ؟ فاوطلا يتعكر كرت نميف : ليقو . يعسلا

 . ةربصقتو هيعسو

 8 فاوطلا يف هيلع ةداعا الو ىعسلا ديعي نأ هيلع : لاق نم لاقو

 نم لاقو 3 مد هيلعو 3 هلك يعسلاو عوكرلاو فاوطلا ديعي ليقو

 . مات هجحو ءاسنلا ءعىطو ناك اذا ةندب هيلع : لاق

 اتعكر : ليقو . لباق نم جحلا هيلعو دساف هجح : لاق نم لاقو

 ةعكرلا يف امهيف أرقيو 0 امهب الا فاوطلا متي ال ، ةبجاو ةضيرف فاوطلا

 ةرخآلا ىفو 0»هئ نورفاكلا اهيا اي لقإلو باتكلا ةحتافب ىلوالا

 ليللا يف هسفن ةءارقلا عمسيؤأ "يدحا هللا وه لقإلو : باتكلا ةحتافب

 . راهنلاو

 )١( ةيآلا ١ نورفاكلا ةروس نم .

 )٢) ةيآلا ١ صالخالا ةروص نم .

 ۔ ١٣٧ .



 ؟ رصقو . هفاوطل رصعلا دعب عكر نم : لاقو : (ةلأسم)

 . ةديبع يبا لوق وهو : لاق فاوطلا ديعي : لام

 نيتعكرلا ىنمب عكر نميف : لاق هللادبع يا نعو : (ةلأسم)ر

 نا وجرا : لاق ؟ هدلب ىلا جرخ مث ، ىعس ام دعب نم رصعلا دعب

 ةندب همزلي ام لقاو . عوكر الو يعس هيلع سيلو . امات هجح نوكي

 عكريلف ، عجري نا هيلع ناك لاق ؟ لعفي نا هل يغبني ايف : هل تلق

 الو & يعسلا ديعي مث ، دجسملا يف هنكما ايثيح وا ميهاربا ماقم فلخ

 نا دب ال : لاق ؟ عجري ملو جرخ ناف : تلق . كلذ دعب هيلع ءيش

 . مرحلا يف عكري نوكي ىتح © عجري
 . هجح دسفي : لاق ؟ ءاسنلا ءعىطو دق ناك ناف : هل تلق

 ىلا هعوكر رخا مث 3 تيبلاب فاط لجر نعو : (ةلأسم)

 هيلع ديعا يده هيلع : لاق ؟ عكرف .ث اهبورغل وا ، سمشلا عولط
 . نيتعكرلا ديعي بحا ناف . ةداعالا هيلع ىري هربغ ناك دقو

 ةرايزلا فاوطلو ةرمعلل عكري ملو فاط نمو : (ةلأسم)

 . ناتعكر هيلعو مد هيلعف ءاسنلا ءىطوو

 نم غرف ىتح نيتعكر يلصي نا يسنو راز ناو : (ةلأسم)

 يعسلا عطق ؟ هيعس يف امهركذ ناو . هيلع ءيش الو ايهلصيلف ؟ هيعس

 عجر ىنم لصو ىتح امهركذي مل ناو هيعس نم ىقب ام متي مث ايهيلصيو
 . هيلع ءيش ال : ليقو . ىنمب ايهلصيلف ث ىنم ىلا

 . راجلا نم ءيش ىلع يلصي ال : رمع نبا لاقو : (ةلأسم)

۔ _ ١٣٨



 . اهتراجح لقي الو . ةورملاو افصلا ىلع الو

 ملو 5 هتأرما عماجو ،} لحو ،“ ىعسو فاط نمو : (ةلأسمر)

 مد هيلعو ، ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عكري هناف ؟ فاوطلل عكري

 . مد هيلعو عكري : لوق يفو : (ةلأسم)

 . ةفينح يبا لوق وهو هيلع ءيش الو عكري : موق لاقو

 تبرغ اذا عكري نا هل ناف ؟ رصعلا دعب فاط نمو : (ةلأسم)

 نمو . اهدعب ءاش ناو ، برغملا ةالص لبق ءاش ناو ، سمشلا

 هيزبت ، ةضيرفلا هتالص ناف ؟ هفاوط نم غرف دقو { ةالصلا هترضح

 . ةضيرفلا فاوط يتعكر نع يزجي الو ث ةلفانلا فاوط يتعكر نع

 ؟ ةالصلا هتكردا مث 3 ةتس فاط نمو : (ةلأسم)

 هتأزجأ فاط نا دعب ةالصلا هترضح ناو هفاوط ىلع ىنب مث ىلص

 هناف : ةضيرفلا فاوط امأف © عوطتلا فاوط يتعكر نع ةضيرفلا ةالص

 . فاوطلا يتعكر عكري مث.غلكري مل ترضح اذا اهدحو ةضيرفلا يلصي

 - هللا همحر - سابع نبا زاجا دقو . ةالصلل ءاش نا دعب نم مكريو

 . ةضيرفلا فاوطل 5، ةضيرفلا ةالص

 قثوا ءىش يا : ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا لاقو : (ةلأسم)

 . كلذ زاجأف ؟ ةضيرفلا ةالص نم فاوطلا ىيتعكرل

 ىلعف ؟ عكري ملو © عىطوو ، ىعسو فاط نمو : (ةلأسم)

 35 ىعسي عجريو 3 عكري نا ۔هللا همحر ۔ديز نب رباج لوق سايق

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ١٣٩



 . مد هيلعو

 . كلذ ريغ لوق اهيفو

 ضعب لاقو 5 عرذا ةعبس رجحلا نم كرت نمو : (ةلأسم)
 . كلانه لصيلف عرذا ةعبرا انباحصا

 . رابشا ةعبس : لاق نم لاقو

 مث نال تيبلاو ماقملا نيب ةالصلا زوبحت ال : ليقو : (ةلأسم)

 . ءايبنالا روبق

 دعب فاطو ، ناضمر رهش نم موي رخآ مدق نمو : (ةلأسم)

 . ليللا لخدي ىتح عكري الف رصعلا ىلص نا
 لبق عكرو فاط ناف عتمتم وهو ىعس مث عكر سمشلا تبرغ اذاف

 . رصعلا ةالص لبق عكر اذا عتمتمب سيلف عسي ملو رصعلا يلصي نا

 هنكلو ، عكري نا هل نكي ملو ، رصعلا ةالص تقو تاوف فاخ ناف

 يف ةالصلا يلصي سيلو . همزل الدب يلصي امنا هنال ، رصعلا يلصي

 . عتمتم وهو سمشلا تباغ اذا فاوطلل عكري امناو 3 اهتقو
 لاقو ، ميطحلا الا ءاش ايثيح دجسملا يف لصيلو : (ةلأسم)

 . عرذا ةعبس فلخ ميطحلا يف ىلص ناف كلذ هل هركي : هريغ

 . ءيش همزلي الو سأب الف

 نم اتسيل فاوطلا دعب ناتللا ناتعكرلاو : لاق : (ةلأسم)

 . اهلعف بحتسي هنا الا ؤ جحلا لامعا

  

۔ ١٤٠ .



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ةحارلاو برشلاو مالكلاو فاوطلا ف كحضلا ف

 ةالصلاو هريغو يعسلا يف لمعلاو

 افصلا نيب يعسلاو ةضيرفلا فاوط يف كحض نمع : هتلأسو

 يف هدشاو ، فاوطلا لك يف وغللاو كحضلا هركي : لاق ؟ ةورملاو

 © تقؤي ملو . ءارقفلل افورعم عنصي نا نوبحتسي اوناكو ةضيرفلا

 . كلذ يف هبر رفغتسيو

 نا الا ۔ فاوطلا يف برشي نا هل سيل : ليق دقو © لاق هريغ نمو

 اندنع برشلاو ث ةالصلا ةلزنمب لاقي اييف فاوطلا نال هسفن ىلع فاخي

 عقيو ث رذعلا لزني فوخلا دنعف ، هسفن ىلع فاخي نا الا © لمع

 . رارطضالا مكح

 . ربخلا نم فاوطلا يف ثيدحلاب سأب الو : (ةلأسم)

 الا } هوركم فاوطلا يف مالكلا نا : ليق دقو { لاق هريغ نمو

۔ ١٤١ -



 دريف ، هيلع ملسي وا فاط مك هفاوط هبحاص لجرلا لأسي نا 9 ىنعمل

 . زوجي الف ٦ ايندلا ضارعا نم كلذ ريغ اماو اذه هبش وا . هيلع

 زوجيا ةادغلا ةالص هترضحو فاوطلا يف لجر نعو : (ةلأسم)

 . معن : لاق ؟رجفلا يتعكر عكريو هفاوط عطقي نا هل

 فاوط تيبلاب فاط نمو : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)
 اددع هفاوط يف هينعت ةجاح يف وا هللا ركذب الا ملكتي الف ، ةضيرفلا

 كلذ ريغب ملكت ناف : لاق . هفاوط ءاصحا نع لأسي وا هفاوط يف هدعي

 نم كلذكو : لاق . هفاوط لاطبا ىلا هل غلبي الو ، هل هوركم وهف

 ةجاح وا 7 هللا ركذب الا ملكتي الف ، هتضيرفل ةورملاو افصلا نيب ىعس

 . هيعس رما يف هينعت

 ىتح ماني نا بحا الف؟ هتضيرفل عكرو 3 تيبلاب فاط اذاو : لاق

 . ةورملاو افصلا نيب ىعسي

 الا ملكتي الف ؟ ةلفانل تيبلاب فاط اذاو : لاق : (ةلأسم)

 هيلع لدب الو . نامات هفاوطو هيعسف كلذ ريغب ملكت ناف 7 هللا ركذب

 الف هتضيرفل ةورملاو افصلا نيب ىعسو 3 تيبلاب فاط اذاو : لاق

 . يعسلاو فاوطلا ريغب لغتشي

 مالكلاو ث ةالصلا ةلزنمب تيبلاب فاوطلا : ليقو : (ةلأسم)

 مك هبحاص لجرلا لأسي نا الا 3 هوركم هللا ركذ ريغب فاوطلا يف

 ضارعا نم كلذ ريغ اماو مالسلا هيلع دريف رخآ هيلع ملسي وا فاط

 . الف ايندلا

۔ ١٤٢ ۔



 نم : ليقو . سأب الف فاوطلا يف برشيف شطعلا هدهجا ناو
 دقو ، هذخأف عجرف 3 دوسالا رجحلا دنع فاوطلا يف ءيش هنم طقس

 . سأب الف رجحلا طسوت
 ؟ ةالصلا هتكرداو ةتس فاط نمو : (ةلأسم)

 . هفاوط ىلع ىنب مث ىلص
 . فاوطلا يف انبل برش «ةێَي» يبنلا نا تبث دقو : (ةلأسم)

 . ءام هفاوط يف برش رمع نبا نا يورو

 جرخيلف تيبلاب فوطي وهو هؤوضو ضقتنا نمو : (ةلأسم)

 مل ، هفاوطب دتعي الو ، هلمكي ىتح هفاوط ءىدتبي دوعي مث أضوتيلف

 . هؤوضو ضقتنا ىتح هلمكا نكي

 نا دعب هفاوط ىلع ىضم ناف ، فاوطلا كلذ لوا ءىدتبي نكلو

 دق ناك ناو ، فوطي عجريلف لحي مل ناك ناف 3 ادمعتم هؤوضو ضقتنا

 . هيلع ءيش الو ث اضيا فوطي عجريو مد هيلعف 3 لحا

 هلجعاف 7 ةثالث وا نيطوش رجحلاب فاط نمو : (ةلأسم)
 . فاط ناك ام ىلع ينبي هناف داع مث ءوضولا

 . رجحلا نكر وا ، يناميلا نكرلا غلب دق ناك اذا كلذ 3 هريغ لاقو

 ؟ انقح دجو مث 3 تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 ىنب يناميلا نكرلا غلب اذا : ليقو . فاط ام ىلع ينبي مث عطقيلف

 غلبي مل يذلا طوشلا لماو رجحلا نكر نم أدتبا هغلبي مل ناو { هيلع
 . يناميلا نكرلا

۔. ١٤٣ -



 هل هينعي ءيشل الا ، ةجاحل فوطي يذلا جرخي الو : (ةلأسم)

 لعفي الف . ةزانجل وا ةجاحل جرحي نا امأف . لوب وا طئاغ نم رذع هيف

 ضقتنا نا 3 تيبلاب فئاطلاو هفاوط متي ىتح ةلفان الو ةضيرف يف

 ىنب مث © كلذ ىلا فرصنا 8أآفاعر وا طئاغ وا لوب هءاج وا هؤوضو

 . فاط ام ىلع

 ءعىدتبي هنا رذع ريغل فاوطلا نم جرخ نم : (ةلأسم)

 . عامجاب فاوطلا

 . هللا ركذب الا فاوطلا ف مالكلا هرحيو : (ةلأسم)

 فاوطلا نال هؤوضو هب ضقتني مل ام هيلع سأب الف ءيشب ملكت نمو

 . مالكلا اهيف هللا لحا دق ةالص

 لعف ولو برشلاو هيف لكالا هركيو : سابع نبا نع ءاج كلذك
 . هفاوط كلذ ضقني مل لعاف

 هنال بايثلاو ندبلا نم ةراهطب الا فاوطلا زوجي ال : (ةلأسم)

 . ةالص

 ةروعلا رتسب الا فاوطلا زوجي ال : دمحم وبا لاق : (ةلأسم)

 لاقملا اهيف هللا لحاو ةالص فاوطلا : «ةيَت» يبنلا لوقل ةالص هنال

 هوركم وهف هيف يلصي ال بوث يف فاط نمو «ةراهط ريغب فاوطلا زبجي الو
 . فاوطلا ةداعا هيلعو

 هيلعو هوركم ؟ هيف ىلصي ال بوث ف فاط نمو :( ةلأسم (

 . فاوطلا ةداعا

۔ ١٤٤ -



 هدي يف تايصحب وا هناسلب وا هعباصاب هظفح نمو : (ةلأسم)

 { ةالصلا ةلزنمب فاوطلا سيلو © كلذ نم لعف امب هيلع سأب الف

 . ةالصلا ضقني ام هيف ضقني

 نم غرفي ىتح . ءاملا فاوطلا ي برشي الو : (ةلأسمر)

 . هفاوط

۔ ١٤٥ ۔





 نوثالثلاو عب اسلا ب ابلا

 فاوطلل ةراهطلا ركذ ف

 فارشالا باتك نم

 تضاح دقو ةشئاعل لاق «» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

 هلوق عم «تيبلاب يفوطت ال نا ريغ جاحلا يضقي ام يضقا» : ةمرحم يهو

 . «يه انتسباحا» ةيفص ةصق يف

 نمف ارهاط الا زوجي ال ، تيبلاب فاوطلا نا ىلع ، ليلد كلذ يفف

 . ءوضو ريغ ىلع وا ابنج تيبلاب فاط

 . فطي مل نم ىنعم يف يهف ءاسفن وا اضئاح ةأرملا تناك اذا كلذكو

 8 كلذ يف يأرلا باحصا فلاخو 0 ملعلا لها ةماع لوق اذهو

 موي تفاطف ةأرما تناك وا & بنج وهو رحنلا موي فاط نميف اولاقف

 & ردصلا فاوط فطت ملو ةفوكلا ىلا تعجر مث & ضئاح يهو رحنلا

 افوطي ىتح 3 ديدج مارحاب ةكم ىلا ادوعي نا ةأرملاو لجرلا ىلع ناف

 . كلذ ريخأتل مد لجرلا ىلعو رحنلا موي فاوط

 { ةفوكلاب ماقاو ، لعفي مل ناف ردصلا فاوط فوطي نا هيلعو

۔ ١٤٧ ۔



 3 هنع رحني وا اروزج كلانه رتشيلف 7 هتميق وا .} امد ثعبيلف

 ةاش هيلعو ، رحنلا موي فاوطل مدلا اذه نوكيف © همحلب قدصتيو

 . هب ثعبتو © روزج كلذ نم اهيزبي ضئاحلاو ، ردصلا فاوطل

 . كلذ ريخأتل الا ردصلا فاوطل مد ةأرملا ىلع سيلو

 وهو رحنلا موي فاط 7 ادرفم وا ث اعتمتم وا { انراق نا ولو : اولاق

 هيلع نا . هلها ىلا عجري ىتح افاوط فطي ملو ، ءوضو ريغ ىلع

 لاق ردصلا فاوطل رخآلاو . ءوضو ريغ ىلع هفاوطل اهدحا 3 نيمد

 ءىزججي ال ةضيرف وهف .0 هباتك يف ةضافالا فاوط هللا ضرف : ركبوبا

 . هريغ هنع

 : قاحساو دمحا لاقف فاوطلا يف هؤوضو ضقتنا نميف اوفلتخاو

 . ينبيف عجري مث ث اضوتيف جرخي
 لاقو ، فنأتسا كلذ لواطت نا : لاق هنا ريغ يعفاشلا لاق هبو

 ةبوتكملا ةالصلا ةلزنمب وه امناو } فنأتسي وا ؤ اضوتيف جرخي : كلام

 . كرت كش ناو ، أضوت 3 هفاوط متي نا دارا نا : عوطتلا يف لاقو

 بحا : ءاطع لاقو فاوطلا فنأتسا فعر اذا : يرصبلا نسحلا لاقو

 . ينبي : يعخنلا لاقو هفاوط لبقتسي نا يلا

 نا . انباحصا لوق ف جرحي هنا يعم ۔ هللا همحر _ ديعسوبا لاق

 ىلع فاط نم هناو { ةالصلا ةلزنم ةراهطلاب الا زوجي ال تيبلاب فاوطلا

 يعمو اذه لثم ف افالتخا مهيب ملع ١ الو ] فلطي ل نمك ءوضو ريغ

۔ ١٤٨ ۔



 ىنبو أضوت . فاوطلا ف وهو هؤوضو ضقتنا اذا هنا : مهلوق نم هنا

 . ةالصلا هب دقعنت امب مهعم دقعني فاوطلا نال . هفاوط ىلع

 . ملعا هللاو . اهلالحناك لحني الو

 ۔ ١٤٩





 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 فاوطلل ةينلا ركذ ف

 فارشالا باتك نم

 لامعالا امتا» : لاق «ةيَي» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

 هلوسرو هللا ىلا هترجه تناك نمف . ىون ام ءىرما لكل امناو تاينلاب

 ةأرما وا اهبيصي ايند ىلا هترجه تناك نمو . هلوسرو هللا ىلا هترجهف

 . «هيلا رجاه ام ىلا هترجهف اهجوزتي

 . لايعالا ةلمج ىيف هلوخدل ةينلاب الا فاوطلا يزجي الف

 بحاص . مساقلا نباو ، قاحساو 3 دمحا : لوقلا اذهب لاقو

 . روثوباو كلام

 8 يزجي : نولوقي ، يأرلا باحصاو 0 يروثلاو ، يعفاشلا ناكو

 . هيلع يذلا ضرفلا وني مل ناو

 ربخ حصي الو لوقا «ةأيَي» هللا لوسر ثيدحبو : ركبوبا لاق
 . يعفاشلا هب جتحا ىذلا ةمربش

 وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق

۔ ١٥١ ۔



 . تاينلاب الا لايعالا حصت الو «تاينلاب لامعالا امناه ىكح ام

 هتجح يف اذه مزاللا فاوطلا ىلا دصق اذا هنا : يدنع مهلوق نمو

 3 هيزبي كلذ نا ضرف هنا ملعي مل ولو ةرمعل وا ةجح ىنعمل وا هترمع وا

 ىلا دصقلا عم مهمزلي امب اوملع اذا ءاهقف اونوكي نا سانلا ىلع سيلو

 . هتيدأت

 « نلك » يبنلا نع يور } فارشالا باتك ريغ نمو : (ةلأسم)

 . نايرع تيبلاب ناسنالا فوطي نا ىهن

 فوطي نا فئاطلل سيل نا ىلع 0 ةمالا تعمتجاو : (ةلأسم)

 ركذ ام الا ، رذعلا عافترا عم رخآ طوشب يتأيو هنع جرخيو اطوش هب

 . يعفاشلا نع

 ١ فوطي وهو نآرقلاب هتوص لجرلا عفري نا هركيو : (ةلأسم)
 كلذ لكو مهيلا بحا هللا ركذو ، سأب الف هللا نيبو هنيب اماو

 . نسح

 فاوط فاطو . ملعي ملو ، رذق هبوث باصا نمو : (ةلأسم)
 هيلعف ؟ رذقلا بوثلا يف فاط هنا ملع مث 3 هدلب ىلا عجرو . ةرايزلا

 . مد

 . لباق نم جحلا هيلعف ؟ هتأرما عماج ناك ناو

 & ضرفلا نع اذه كيزجي : هل لاقي لدبلاب قأ اذا هنا ىرت الا

 . ملعا هللاو هانلق ام ىلع لدي اذهو

 ءىدتبي هنا رذع ريغل فاوطلا نم جرخ نمو : (ةلأسم)

۔ ١٥٦٢ ۔



 . عامجاب فاوطلا

 ءوضو ريغ ىلع ةرمع وا ةجحل تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 . فاوطلا ةداعا هيلعف فطي ملف

 . ةالصلا تميقا مث } فاوطلا يف لخد نمو : (ةلأسم)

 . هفاوط ىلع ىنب غرف اذاف ةالصلا يف لخدو عطقف

 اضرف ناك ناو 3 هيلع ىنب اعوطت هفاوط ناك نا : انباحصا لاق

 . أدتبا

 مد هيلعف ؟ هدلب ىلا عجري ىتح فاوطلا كرت نمو : (ةلأسم)

 . ةداعالا تاوفب

 رفنلا يف جحلا مايا رخآ ردصلا فاوط فاط نمو : (ةلأسم)

 يف ةجح هيلعف ؟ ءوضو ريغ ىلع هتجحل رحنلا موي فاط دقو ث لوالا
 ال جحلا فاوط نال ردصلا فاوط هيلعو هلالحال مد هيلعو لبقم ماع

 فاط ناف . ىدهلا نم رسيت ام وا ةندب هيلعو هتجح تلطب دقو هيزجحي

 مث إ ابنج تناك وا ، اضئاح هتأرما تناك وا بنج وهو رحنلا موي

 ؟ ردصلا فاوط افوطي ملو ، امهرصم ىلا اعجر
 ةجح اإمهيلعف افوطيف ، اعجري نا لبق الحاو 5 امهرصمب اماقأ ناف

 . عادولا ايهكرتل ناتاش اهيلعو . ايلالحال ةندبو ث لباق نم

 ةثالث فاطف {، بنج وهو رحنلا موي فاط نمو : (ةلأسم)

 ىلا عجر مث ، تيبلا عادول فطي ملو جرخ مث ث رثكا وا لقا وا طاوشا
 فوطيو . رفنلا موي فاوط نم يقب ام فوطيف & عجري نا هيلعف هرصم

۔ . ١٥٣



 . ردصلا فاوط

 ناك نا لوقا 5 اذه لعفو ، عجري ىتح لحي مل ناك اذا كلذو

 { ةاشو 3 ةندب هلالحال هيلعو لبقم ماع نم ةجح هيلعف 3 لحا

 . عادولا فاوط هكرتل ةاشلاو 5 هلالحال ةندبلاو

 هيف زوبت ال بوث يف لحاو ىعسو فاط نمو : (ةلأسم)
 . هيلع مد الو داعا لحي مل ناو اعيمج كلذ ديعيو 5 مد هيلعف ؟ ةالصلا

 ىلع ىنب مث أضوتف جرخ هؤوضو ضقتنا نمو : (ةلأسم)

 ايسان ءيش اندنع ةضيرفلا فاوط لخد نم ىلع سيلو ٠ هفاوط

 . كلذ هل بحن الو . ادمعتمو

 أ كلذ هل زوجي الف هب ارزتم دحاو بوثب فاط نمو : (ةلأسم)

 زئاجف فاطو هب لمتشا ناو هجح دسف عماجو لحا دق ناك ناو

 . مات هفاوطو

 . ةالصلا ةلزنمب تيبلاب فاوطلا : ليقو
 . ايراع تيبلاب ناسنالا فوطي نا ىهن هنا «ةيَي» يبنلا نع يورو

 دق ةضيرفلا فاوط يف نوكي : لجرلا نع هتلأسو : (ةلأسم)ر

 لخديو هفاوط عطقي نا هلأ ، ةضيرفلا مامالا ماقا مث . هنم ائيش فاط

 ؟ همتي ىتح هفاوط ىلع يضمي مأ مامالا عم

 ىلع ينبي مث ، ةضيرفلا يلصيو هفاوط عطقي نا هل نا يدنعف : لاق

 . هعطق ثيح نم هفاوط

 اذا مأ ةالصلل مامالا مرحأ اذا هفاوط عطقي تقو يأو : هل تلق

۔ ١٥٤ ۔



 ؟ ةماقالا يف ذخا

 . هفاوط عطقي مامالا مرحأ اذا هنا يعمف : لاق

 ؟ يلصي مامالاو هيلع ىضمو هفاوط عطقي مل هنا ولف : هل تلق

 . هوعدي مهنا يدنع سيل : لاق

 ؟ هل متي هفاوط ىرتأ هفاوط متأ ىتح هوعدو ناف : تلق

 مهنا يدنع سيلو . ملعأ هللاو هل متي نا يل عقي سيل : لاق

 ناكل الطاب ناك ولو 03 الطاب نوكي دجسملا يف ءىش ىلع نوعمجي

 هنا الول مهنا ، يل عقيو . ةالصلا اوضق اذا فاوطلا نوئدتبي نوملسملا

 . فاوطلا عطقت ةالصلا تناك ال & كلذك

 ىلع يقبو © ةالصلا يف لخدي ملو & فاوطلا عطق هنا ولو : تلق

 هيزجي له عكرو هفاوط ىلع وه ىنب مث © مهتالص اومتأ ىتح هتلاح
 ؟ كلذ

 يف ةالصلا كرت يف يدنع رصقم وهو 3 كلذ هيزبجي هنا يعم : لاق
 . رذع نم الا كلذ هعسي الو ،“ ترضح اذا ةعامجلا

 ؟ رذع ريغ نم ناك ناف : هل تلق

 . يدنع ةعامجلا كرت يف هريصقت امناو & ينبي هنا يعم : لاق

 هل له هفاوط هيلع عطقف & فوطي وهو رئاج هربج هنا ولف : هل تلق

 ؟ هكرت اذا هفاوط ىلع ىتبي نا

 . رذع نم ناك اذا هفاوط ىلع متي هنا يدنع معن : لاق

 أضوتي ءاملا ىلا فرصني نا هل ناك هئوضو ضقتنا اذا هنا : ليق دقو

۔ ١٥٥ ۔



 . هفاوط ىلع ينبي عجريو

 ركذ ريغب وا 5 هللا ركذب ءوضولا ىلا بهاذ وهو ملكت ولف : هل تلق
 ؟ هفاوط ىلع ينبي ما مالكلاب هفاوط ضقتنيا هللا

 نا ينبجعيف . هنم هل دب ال يذلا هئوضو رمأو هللا ركذب امأف : لاق

 . كلذ يف سأب هيلع نوكي ال

 يف رثالا ءاج دقو لاح ىلع ينبجعي الف كلذ ريغب مالكلا اماو

 . مالكلا يف ديدشتلا © فاوطلا

 . داسف ىلا هب اوبهذي ل مهنا يدنعو

 اذا هلأ ، رثكا وا لقا وأ راهن فصن هئوضو يف لغاشت ولو : هل تلق

 ؟ هفاوط ىلع ينبي نا هئوضو نم غرف
 . هئوضو رما يف ناك اذا كلذ هل نا يعم : لاق

 . انآرق وا © ملعلا يف نيملسملا راثآ نم اباتك أرقي دعق ناف : تلق

 رثكا وا لقا وأ راهن فصن ردق دعق ولو غرف اذا هفاوط ىلع ينبي نا هلأ

 ؟ فاوطلا ءىدتبي مأ

 . ءوضولل رذع نم الا هفاوط ىلع ينبي نا عمسا ملف : لاق

 ينبي نا ، ةهبشلا هيف هيلع عقو وا ، كلذ ريغ يف ذخا اذا ينبجعيو

 . هبجاول اديدج افاوط فوطي مث ؤ عكريو همتي ىتح . هفاوط ىلع
 أضوتو جرخ ؟ فاوطلا يف هئوضو يف هانع ناو : (ةلأسم)

 . هفاوط ىلا عجرو

  

 ۔ ١٥٦ ۔



 نوث الثلاو عس اتلا ب ايل ١

 )١( فاوطلا ف نارقالا ىف
 ه

 . داسف هيلع نوكي ال هلعف نمو فاوطلا يف نرقي ال : ليقو
 الو © حبصلا دعبو ، رصعلا دعب نرقي نا بحا : مهضعب لاقو

 . تيبلا رجهي

 هيلعف ؟ هيف ةالصلا زوبت ال بوث يف ؤ، لحاو ىعسو فاط نمو

 . هيلع مد الو داعا ؟ لحي مل ناو . اعيمج كلذ ديعيو ث مد

 . ءيش هيلع سيلو أطخأ دقف ةرايزلا فاوط دعب اعوطت فاط نمو

 نم كلذكو 3 أطخأ دقف ىعسي نا لبق ةرمعلا فاوط ىلع داز نمو
 . جحلاب مرحأو فاط نا دعب تيبلاب فاط عجر

 عبرا عكري مث نيفاوط لجرلا فوطيف : تلق : (ةلأسم)
 ؟ تاعكر

 اماو . عوكر الب فاوطلا نارقا كلذ نوري ال انباحصا : لاق

۔ ٧٥٧١_۔





 نوعبر 1 بابلا

 )٢( فاوطلا يف نارقالا يف

 الا ، اعوبس فطي ملو ، نيفاوط نرقي مل هنا «» يبنلا نعو

 مل ، ليللا يف ةعبسو { اطاوشأ تارم سمخ فاط نمو نيتعكر هل عكر

 . نيفاوط نيب نرقي

 لجر يف ، دهاجمو ، ءاطعو ث ريبج نب ديعس نعو : (ةلأسم)ر
 مك ، جحي ىتح ماقأ مث 5 ةدعقلا يذ يف وأ 0 لاوش يف ارمتعم مدق

 . هترمعو هتجحل لوالا هفاوط هيفكي : لاق ؟ ةورملاو افصلا نيب فوطي

 فاوطو . هترمعل دحاو فاوط هيلع ليق دقو 3 لاق هريغ نمو

 : لوقي ناك هنا ، رمع نبا نع ؤ عفان نعو : (ةلأسم)
 . يعس عتمتمللو & دحاو يعس نراقلل

 يعسو . جحلا لبق هتعتل يعس .3 نايعس نراقلل : لاق نم لاقو

 دعب يعس هيلعو .3 هترمعل يعس . عتمتملا كلذكو . ةرايزلا دعب

۔ ١٥4٩



 . ةرايزلا فاوط

 . فاوطلا الا جحب ةكم لخادلا ىلع سيل : لاق نم لاقو

 يعسلا نع يعسلا هيزجيو & يعسلاو فاوطلا هيلع : لاق نم لاقو

 . ةرايزلا دعب

 . ادحاو افاوط الا ةرمعلاو جحلل دحا فطي مل : لاق سوواط نعو

 . نيفاوط لوقي نم مهنمو

 . جحلا دعب كلذو . دحاو فاوط يزجي : لاق ريبج نب ديعس نعو

 . دحاو فاوط هيزجي : نراقلا يف ءاطع لاقو

 فاوط كيفكي» : اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق هنا «ةللَت» يبنلا نعو

 . «برغملا دعب كترمعو كجحل دحاو

 جحلاب نراقلا نا : ۔هللا همحر ۔ ليحرلا نب نايفس يبا نعو

 اذاف ، لجي الو ، ةورملاو افصلا نيب ىعسيو ، تيبلاب فوطي ةرمعلاو

 هكسن ىضقف جرخو 3 ىعسو فاط 3 ىنمو تافرع ىلا جورخلا دارا

 . ىنم نم روزي نم عم روزي مث . هجحو

 . ىعسي الو فوطي : لاق نم لاقو .3 هريغ نمو

 . فاوط هيلع شيلو ث همارحا ىلع وه : لاق نم لاقو

 همارحا ىلع نوكيو ، ىعسيو فوطي : ۔ هللا همحر - ديعسوبا لاقو

 . هنع انظفح اذكه

 تلخدف . مرحم اناو ىلاعت هللا اهفرش ةكم تمدق : ةرفصوبا لاق

 ةعاس هعم تسلجف . مارحلا دجسملا يف نايفسوباو مارحلا دجسملا

۔ ١٦٠ ۔



 ىلا بهذا سأب ال : لاقف ؟ دعب يكسن ضقأ مل ينا : هل تلقف

 . لح لاعتو لستغاف كلزنم

 الا نراقلا ىلع سيل : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاقو : (ةلأسم)

 فوقولا لبق هترمعل فوطي هنكلو . ةرايزلل دحاو فاوطو دحاو مد

 . هفرعب

 تلزن امل ، هنا ثيدح يفو { انموق نع باتك نمو : (ةلأسم)
 رتخاف ةيآلا هذه تلزن دقل» : بعكل «ةيَي» هللا لوسر لاق ةيدفلا ةيآ

 قدصت» : لاقف . «ةێَي» هللا لوسر اي ىل رتخاف : لاقف & تئش اهيا

 . «نيكاسم ةتس ىلع ماعطلا نم قرفب

 3 عاوصا ةثالث قرفلا د لاق قرفلا نع ءاطع تلأس : دمحم لاق

 هباصا اذا نراقلا يف اوفلتخاو ثيدحلا مكدنع وهو { قرفلا اندنع وهو

 . ىدتفاف ىذالا

 . ناتيدف هيلع : لاق نم لاقف

 . ناءازج هيلعف 3 ديصلا نم ائيش باصأ اذاو

 . دحاو ءازجو ةدحاو ةيدف هيلع : لاق نم لاقو

 : لاق هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو : (ةلأسم)

 رهشا ريغ يف ةرمعلا اودرفاو . جحلا رهشا يف جحلا اودرفا سانلا اهيأ اي

 وا ةرمعلاب وا جحلاب دارفالاب مارحالا يف سانلا فلتخاو . جحلا

 . نارقلاب

 نع يور امل . لضفا جحلا رهشا يف جحلاب دارفالا : لاق نم لاقف

۔ ١٦١ ۔



 . ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع

 سانلا ناك ذا ةرمعلا ينعي © كلذ هيلع لعف اميا هنا : لاقو

 . ةيكم ةجح نم لضفا ةيقارع ةجح ليقو . داهجلاب نيلغتشم

 همارحا نوكي امناف عتمت اذا هنال ، ةرمعلاب مارحا ال : لاق نم لاقو

 . ةكم نم جحلاب
 : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، لضفا ةرمعلاب مارحالا : لاق نم لاقو

 . همهلل ةرمعلاو جحلا اومتاول

 كناف تعطتسا ام كلالحب عتمت» : لاق هنا «ةليَي» يبنلا نع ليقو

 . «كل ثدحي ام يردت ال

 مرحي ملو ، تاقيملا نم رمتعا اذا هنال لضفأ نارقلا : لاق نم لاقو

 كلذ ناك . ةرمعلاو جحلا عمج اذاف . دحاو لمع كلذ امناف © جحلاب

 . لضفا كلذ ناكو 3 تاقيملا نم نيلمع

 لحي نا ، يدهلا قوسي انرقم مدق نمل يغبني الو : (ةلأسم)

 . هلع يدهلا غلبي ىتح

 . ةرمعلاو جحلاب نراقلا يف انباحصا فلتخا : (ةلأسم)

 . نايعسو نافاوط هيلع : مهضعب لاق

 . دحاو يعسو دحاو فاوط هترمعو هتجحل هيزبي : مهضعب لاقو

 قلح ةرمعلاو ةجحلا لالحا نع هيزججي نراقلاو : (ةلأسم)

 . ملعا هللاو دحاو

 . ءاوس ةرمعلاب عتمتملاو جحلاب نراقللو : (ةلأسم)

۔ ١٦٢ _۔



 قأو تيبلا فاوط كرتف © فقوملا توف عتمتملاو نراقلا فاخ ناف

 دقو تافرع قأف . هيلع تناك ىتلا ةرمعلاو" ححلاو لحا دقو ، تافرع

 . تيبلا رازو قلحو حبذو ةرمجلا ىمر مث ، عمجب فقو متأ

 . ةعتملا الا هيلع مد الو هيزبي كلذف

 وا ارمتعم وا ناك اجاح تافرعب فقوملا توف فاخ نا كلذكو

 . انراق

 . دحاو يعسو دحاو فاوط تيبلا قا اذا هترمعو هجحل هيلع امناف

 ملو ضئاح يهو ةكم تلخد اذا 3 ةعتمتملا ضئاحلا ةأرملا كلذكو

 ةفرع نم تعجر اذا اهازجا . ىنم ىلا تجرخ ىتح اهترمعل فطت

 فوطتف ، تيبلا رادزت نا لبق ترصقو تحبذو ةرمجلا تمرو عمجل

 سيلو . اهترمعو اهجحل ةورملاو افصلا نيب ادحاو ايعس و ادحاو افاوط

 . جحلل ةضفارب

 . ةديبع يا نع بويا وبأ كلذب ثدح

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ١٦٣ ۔

 





 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 نراقلا يف

 { ةرمعلاو جحلاب نراقلا نعو : ۔هللا همحر ۔ديعس يا نع

 ؟ نايعسو نافاوط ما ،ك دحاو يعسو دحاو فاوط هيزبحي

 ةكم لوخد دنع دحاو يعسو دحاو فاوط هيزجي هنا يعم :: لاق

 . همارحا ىلع نوكيو . هترمعل

 . ادحاو ايعسو ادحاو افاوط ةرايزلل ىعسو فاط هجح ىضق اذاف

 ىنم ىلا جورخلا درا اذا ؤ فاوط مرحملا ىلع لهف : هل تلق

 ؟ تافرعو

 جورخلا دارا اذا تيبلاب فوطي نا هيلع نا : ليق هنا يعم : لاق

 . عادولا فاوط يعم وهو 3 تافرعو ىنم ىلا

 . فوطي نا هيلع ناك ، لحلا ىلا مرحلا نم جرخ نم لك نال

 . ردصلا فاوط يدنع اذهو

 . فارشالا باتك نمو : (ةلأسم)

 نا مكنم دارا نم» : لاق «ةةێَت» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

۔ _ ١٦٥



 ٥ لهيلف جحب لهي نا دارا نمو ، جحب لهيلف {، ةرمعو ةجحب لمهي

 . «لهيلف ث ةرمعب لهي نا دارا نمو

 نب كلام بحتساف } لضفا كلذ يا يف ملعلا لها فلتخاو

 . دارفالا ث روثوباو يعفاشلاو ، سنا

 . جحلا دارفا نوري 0 ةشئاعو 3 رباجو ، رمع نبا ناكو

 . نارقالا نوبحتسي 03 يأرلا باحصاو 3 يروثلا نايفس ناكو

 . انراق ناك «ةليَي» يبنلا نا : قاحسا ركذو

 . لضفا جحلا ىلا ةرمعب عتمتملا نا ىري { لبنح نب دمحا ناكو

 ةرمعلاب عتمتملا نا ةرم جتحاو { انراق ناك «» يبنلا نا كش الو

 يرما نم تلبقتسا ول» : «ةَت» يبنلا لوقل . لضفا جحلا ىلا

 يبنلا مهل حابأ املف . «ةرمع اهتلعجو يدهلا تقس ام تربدتسا ام

 : لاقي نا زاج ، عتمتلاو دارفالاو نارقلا نم اوبحا امب اولهي نا «ةَم»

 . كلذ لعف «ةيَم» يبنلا نا

 مل «ةليَي» يبنلاو نجم يف عطقو ادع ام مجر «» يبنلا نا لاقي ايك

 . زعام مجر رضحي

 نم . ريبكلا رصتخملا يف هتبثا ريثك مالك بابلا يف باتكلا اذه يفو
 . طسوالا باتك

 مهنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق

 يف هل نوكي نا مرحملا اجر ام ىلع جحلاب ةرمعلا ىلا عتمتملا نورمأي

- ١٦٦



 . جحلا دارفاب هورما ث ةرمعلا نم جورخلا هيلع

 الإ . ةرمعلاو جحلل نارقلاب نورمأي مهنا مهلوق يف ملعا الو
 فاوطلا توبث يف ةرمعلا ماكحا همزلت هنا ، مهلوق ىنعم يف جرخي هنا

 . حبذلاب اهيلع ةعتملاو اهل

 ةفلاخم ريغ نم ينبجعا . ةتباث اهماكحا ناو 3 اذكه ناك اذاف

 . نارقلاب لخدي نا رمتعي مل نمل : مهلوقل
 © ملعلا لها لوق ةماع يف ةرمعلا ىنعم توبثل جحو رمتعا دقو

 . ةرمعلا هب بجت نارقلا نا ىنعمو

 ٨ لالحالاب عتمتلا ىنعمل عتمتيو رمتعي نا مرحملل هبحا يذلاف

 . مارحالل داسفالا نم هسفن ىلع ىشخي امم ، مارحالا نم جورخلاو

 . هسفن يف بعتلا نمو
 3 نارقلاب مارحالا لوط يف هسفن ىلع شخي ملو & كلذ هنكمي مل ناف

 . ةلعلا هذهل نارقلا ينبجعا

 . لا بحا كلذف 3 لعف ناف

 نع ةرمعلا هزبحت الو { ةرمعلا هيلعو © كلذ زاج جحلاب درفا ناو

 . جحلا

 5 رصقي الو لحي الو ، ىعسيو جحلاو ةرمعلا نع هيزجحي نارقلاو

 ىتح قلحي الو 0 ةورملا ىلع وهو 3 هيعس رخآ يف جحلاب مرحي عجريو

 . لحي
 رظنيو 0 ةيناث مرحي ملو ، همارحا ىلع نراقلا ىضم 0 جحلا ىضق اذاف

۔ ١٦٧ _ ۔



 . كلذ يف
 ، ةرمعب لخد نمو ،} فارشالا باتك ريغ نمو : (ةلأسم)

 . جحلاب عجري نا ىلا هترمع نم لحا

 | رصقي الو لحي الو © ىعسيو فوطي هناف . انراق لخد نمو

 لحي ىتح قلحي الو ، ةورملا ىلع وهو هيعس رخآ نم جحلاب مرحي عجريو
 . جحلا ىضق اذا

 فطيلف ] ةكم لخدف 7 ةرمعلاو جحلاب نرق نمو : (ةلأسم)
 . يدهلا قوسيو مارحالا ددبيو ، تيبلاب

 . نارقالا نم انيلا بحا عتمتلاو ث ايل هيزجي دحاو فاوطو

 ددجيو ، هرجهي الو تيبلاب فطيلف . لهم يف مدقو جحل ا درفا نمو

 . ايل هيزبي دحاو فاوطو 3 يدهلا قوسيو ى مارحالا

 لح فاط املكو ، ىبل ىلص املكف 0 نارقالا نم انيلا بحا عتمتلاو

 . يبليف يلصي ىتح
 دحاو يعسو . دحاو فاوط هيلعف جحلا درفا نمو مرحا ىبل اذاف

 . ةرايزلا موي

 . مد هيلعف ؟ رصقو لحو موي لوا فاط ناف

 ىقب ناو ، مرحا ىبل ايلكو لحو 0 تيبلاب فاط ؟ رصقي مل ناف

 . فطي الف ةيورتلا نيبو هنيب لئالق مايا

 . نايعسو نافاوط هيلعف & نرق نمو

 . هترمعو هتجحل دحاو يعسو 3 دحاو فاوط هيزبي : ليقو

۔ _ ١٦٨



 . ةرمعلاو جحلاب نراقلا يف انباحصا فلتخاو : (ةلأسمر)

 . نايعسو نافاوط هيلع : مهضعب لاقف

 يعسو 3 دحاو فاوط هترمعو هتجحل هيزبي : مهضعب لاقو

 . دحاو

 جحلا نرق ءاش نمو ث مارحالا درفا ءاش نمو : (ةلأسم)

 لامعالا نال ، كلذ يف باوثلا لضفل دارفالا أ بحتسملاو . . ةرمعلاو

 . اهباوث رثك ترثك املك

 . لضفا ةرمعلاو جحلا نيب نارقلا : ةفينحوبا لاق : (ةلأسم)ر

 . درفا ءاش ناو ث نرقا ءاش نا .3 اذه ىف انباحصا ىورو

 . لضفا دارفالا نا : يوري دمحم يا نع تدجوو





 نوعب ر ل او ن اثلا بابل ١

 فاوطلا يفو ةرايزلا يف

 دمع ورا نايسنب ناصقنلاو

 مث ، نيتعكر عكري : لاق طاوشا ةينايث تيبلاب فاط لجر نعو

 . عوطتل ا يف اذهو . نيتعكر عكري مث . طاوشا ةتس فوطي

 . فاوطلا دعيلف ةضيرف تناك ناو

 هيف هل هينعي ءيشل الا فوطي يذلا جرخي ال : لاقو : (ةلأسم)

 . طئاغ وا لوب نم رذع

 وهو © طاوشا ةتس ةضيرفل فاط لجر ف : لاقو : (ةلأسم)

 ؟ طاوشا ةعبس فلطي ل هنا ركذ . لحا الف 0 ةعبس اها ىري

 . مد هيلعو . كلذ هفاوطل نيتعكر عكريو عباسلا هفاوط متي : لاق

 نيتعكرلا ديعي نا هرمآف انا امأف ث رجاهملاوبا لاق كلذك : لاق

 . اهس أرب ذخآ نكلو ] ةورم او اقصلا نب يعسل او

۔ ١٧١ ۔



 هطوش ديعي امنا آ صقن ام ديعي نا هيلع امنا : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . طاوشا ةعبس فطي ملو © لحا اذا هئطخل مد هيلعو هصقن يذلا

 ؟ عكر ىتح اطوش يسن لجر نعو : (ةلأسم)
 . نيتعكر عكريو . طوشلا كلذ متي : لاق

 . عكري مث ، ةعبس ىلع نقيتسي ىتح دعيلف & ضورفملا ناك ناو

 نم لضفا ةدايز ىلع فرصنت تناو كفاوط يف تككش اذا : لاقو

 . ناصقن ىلع فرصنت نا

 هنا كش مث 3 عادولل ىعسو تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 يف ناكو . ةعبسلا ىلع نقيتسا ىح افاوط دازف 3 اتس وا اعبس فاط

 نا نظيو ، فرصناف عكرف { هباحصا هتوفي نا فاخو ةينايثلا نم كش

 ةكم نم جرخو ى هل زجم هنا ىلع فرصناو © يعسلا لثم فاوطلا

 ؟ همزلي ام : تلق ؛ ةفصلا هذه ىلع تيقاوملا ىدعو هللا اهفرش

 يف هيزبي نا بحاو ء لوقلا ضعب ىلع هيزجي هنا : ليق دقف
 . عادولا

 عادولا ةداعاب هل رما ز جرخ لق نكي ل ناو ] جرخ دق ناك اذا

 احيحص اعادو

 . ةرايزلا فاوط نم اطوش كرت نميف اوفلتخاو : (ةلأسم)
 بهذم ىلع اذهو ، فاو يعس الا رحنلا موي هيزجي ال : ءاطع لاقف

 نم مهريغو 3 روث يباو ، قاحساو ، دمحاو ؤ يعفاشلاو ، كلام
 . انباحصا

۔ ١٧٢ .



 . مد هيلع : لوقي )ةبورع يبا نب ديعس ناكو

 موي فاوط نم طاوشا ةعبرا هفاوط متي : يأرلا باحصا لاقو

 فاط نكي ملو ، ةورملاو افصلا نيب ىعسيو ث ةرمعلا فاوطو 3 رحنلا

 هيعس نا ةفوكلا ىلا عجر مث . ىعس الو كلذ لبق هتجح وا هترمعل

 . مد تيبلاب فاوطلا نم كرت امل هيلعو . هيزبي

 . اليك اعباتتم افاوط فوطي عجري ىتح هيزبي ال : ركبوبا لاق
 متي ملو ، طاوشا ةتس يبلاب فاط اذاو : لاق : (ةلأسم)

 نم ولو ركذ مث 5 ةورملاو افصلا نيب ىعسو عكر مث 7 هنم انايسن عباسلا

 ديعي مث عكري مث ؤ طاوشا ةعبس متي ىتح فاوطلا فطيلف ؟ دغلا

 . فاوطلا دعب يعسلا

 فوطي مث عكري مث © طاوشا ةينايث فوطي ليق دقو ، لاق هريغ نمو

 . هترمعل وا هجحل اديدج افاوط

 يتأي مث © عكري مث ، اطوش رشع ةعبرا مامت فوطي : لاق نم لاقو
 . ديدج نم فاوطب

 مث © عكريو فاوطلا كلذ متي نا هيلع بجو دق : لاق نم لاقو .

 . ديدج فاوطب يتأي مث © عكري مث ، طاوشا ةينايث فوطي
 ةينايث ةضيرفلا فاوطل ناسنا فاط اذاو : لاق : (ةلأسم)

 ءىدتبي مث ، عكري مث ، طاوشا ةتس فوطي مث عكري هناف ايسان طاوشا

 مل ناف ، عكري مث © ناصقن الو اهيف ةدايز ال طاوشا ةعبس فاوطلا

 . هب ثعبي مد هيلعف 3 رفني ىتح لعفي

 )١( ةققحملا ةخسنلا يف اذكه .

 ۔ ١٧٣ ۔



 عكري هناف ايسان طاوشا ةينايث فاطف 3 ةلفان فاوط فاط اذاو : لاق

 © ةتسلا فطي ل ناو. ىزتجا دقو عكري مث طاوشا ةتس فوطي مث

 ؟ لوالا هفاوط يف ىضمو عكريو
 . مد هيلعف ] رمهني ىتح عجري ل ناف . عجري نا هيلع ىرأف

 مث 6 ايسان طاوشا ةيناث فاطو ٠ ةضيرفلا فاوط فاط اذاو : لاق

 ف انفصو ام ىلع ف اوطل ا ديعي نا هيلعف قلحو ىعسو ىضمو عكرف ركذ

 نب دمحم نع ىتلا لئاسملا يفو هقلحل مد هيلعو . ةضيرفلا فاوط

 ام ىلع فوطي : لاق هفاوط يف كش يذلا يف © يمرضحلا ثراحلا
 لوق وهو ،3 سأب الف ةعبس وا ةينايث اهنا نقيتسا ناف 5 نقيتسا

 . نوراه

 . افاوط اطوش رشع ةعبرا متي هنا اندنع يذلاف ٨١ ةضيرف تناك ناو

 . احيحص افاوط ءىدتبي مث 9 نيتعكر عكري مث

 فاط هنا دعب نقيتسا نم نا 5 نوراه لوق ىلعو : (ةلأسم)

 . ساأبالف ةيناث وا ةعست

 ؟ ةضيرف تناك ناف : تلق

 . معن لاق
 نقيتس او © هيف كش مث © ف اوطل ا نم جرخ نميف : ( ةلاسم (

 مث © نيتعكر عكري فاوطلا نم جرخ دق ناك اذا هناف ؟ ةتس فاط هنا

 ةضيرفلا فاوط فوطيف دوعي مث عكري مث . ةينايث فوطيف عجري
 . اندنع رثكالا اذهو . عكري مث ٠ ناصقن الو هيف ةدايز ال احيحص

۔ ١٧٤ .



 فاط دق هنا نقيتسا نمو ، نسحلا يبا عماج نمو : (ةلأسم)

 نا هيلع نا : لوقن نحنو . هيلع ءىشال : لوق ىلعف ] ةيناث وا ةعبس

 . هيف ةدايز ال امب ىتأي

 ردي ملف 3 هيف وهو ، ةضيرفلا فاوط يف كش نمو : (ةلأسم)

 ؟ فاط مك

 فوطيف عجري مث عكري مث 5 ةعبسلا متي ىتح ينبيو لقالاب ذخأيف
 . ةمات ةعبس

 فوطي مث ] نبتعكر عكري مث ] رشع ةعبرا متي : لاق نم لاقو

 . امات افاوط

 هنا نقيتساو هيف كش مث © فاوطلا نم جرخ نمو : (ةلأسم)

 عجر مث 6 نيتعكر عكر فاوطلا نم جرخ لق ناك اذا هناف ؟ ةتس فاط

 ةدايز ال احيحص ةضيرفلا فاوط فاط مث ، عكر مث آ ةينايث فاطف

 . اندنع يذلا ىأرلا رثكا اذهو ناصقن الو هيف

 جرخ اذاف ؟ هيف كش مث { فاوطلا نم جرخ نمو : (ةلأسم)

 . كشلا لا عجري الف © نيقي ىلع فاوطلا نم

 ؟ هفاوط ف كش نمو : (ةلأسم)

 . هنيقي ىلع ىنب

 اهلعل ردي ملف ئ ةعبرا ىلع نقيتساف فاط نمو : (ةلأسم)

 ؟ ةعبرا اهلعل ردي ملف {©5 ةثالث ىلع نقيتسا وأ 3 ةسمخ

 . هيلع نقيتسي افاوط فنأتسي مث عكريو { نقيتسا ام ىلع ينبيف

۔ _ ١٧٥



 وا 7 ارمتعم ناك هرصم قاو ؤ لحا نم اماو { لحي مل نمل اذهو
 متي نا هيلعو . هترمعو هتجح تلطب دق هنا : انلوق يفف ؟ اجاح

 هتجح داسفالو 5 ةاش هترمع داسفال هيلعو © هركذف ةكمب ناك نا هفاوط

 دعم وا ، لبقم ماع يف ايهتجحو ايهترمع ايضقي نا امهيلع الحا اذا ةندب

 . كلذ

 هنيقي ىلع ضميلف ٠ هفاوط نم ءيش لع نقيتسا نا : عيبرلا لاقو

 . هفاوط نم
 نقيتسا ام متيلف 5 رثكا وا لقا وا ةعبرا وا ةثالث فاط هنا ىأر ناو

 مث ، عكر مث ، ةتس فاط ناو اديدج افاوط فنأتسيو عكريو . هيلع

 الو ةدايز الب احيحص افاوط فنأتسي مث ، عكر مث ةينايث فاطف داز

 ؟ ةعبرا وا ةثالث الا فطي ملو لجر رفن ناو . ناصقن

 . لباق نم جحلا هيلعو هجح متي ل

 ؟ ةورملاو افصلا نيب فاوطلا يف داز نمو

 . سأب الف ةورملاب متخا اذاف

 ؟ ركذ مث 7 ايسان طاوشا ةينايث فاط نمو

 مث ، نيتعكر عكري مث { ةتس فوطيف عجري مث { نيتعكر عكريلف

 . نيتعكر عكري مث .3 ةعبس فوطي

  

 ۔ ١٧٦ ۔



 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 رصعلا ةالص دعب فاوطلا ف

 { عكرو رصعلا ةالص دعب ةضيرفلا فاوط فاط لجر نعو

 ؟ سمشلا بورغ لبق ىعسي نا لبق هتأرما عماج مث ؤ رصقو
 لبق عايجلل هيلعو ، سمشلا تبرغ اذا نيتعكرلا ديعي : لاق

 . يعسلا لبق هريصقتل مد هيلعو 3 مد يعسلا

 . عايجللو هريصقتل دحاو مد هيزبي : نورخآ لاقو

 ىعس مث رصعلا دعب عكر هنكلو ى هتأرما عماجي مل نا تيأرأ : تلق

 ؟ رصقو

 . مد هيلعو . سمشلا تبرغ اذا نيتعكرلا ديعي : لاق

 لبق وا ، ريصقتلا دعب عماج مث فاوطلا لبق رصق اذاو : تلق

 ةرمعب لهيف تاقيملا ىلا عجري له ةضيرفلا فاوط لبق ؤ ريصقتلا
 . جحلا رهشا ريغ يف تناك نا . هتأرما اهيف عماج يتلا هترمع يضقيو

  

 ۔ ١٧٧ ۔





 نوعبرألاو عبارلا بابلا
 مارحالاو ةرمعلاو جحلل فاوطلا ف

 ادساف ناك هنا ناسنالا ركذ اذا

 مرحا مث ، لحاو هترمعل ىعسو فاطف رمتعا لجر يف : ليقو
 دحا فاط هنا ركذ مث 3 هجحل فاطو جحو 3 جحلاب كلذ دعب

 ؟ ةراهط ريغ ىلع نيفاوطلا

 يف دسافلا فاوطلا ناك نا طايتحالا نوكي نا كلذ يف هجولاف

 ريغ كلذ ناك فاوط ريغ ىلع لحا املف . هلاوحا ءاوتسا وهو هترمع

 . فاوط ريغ ىلا هلالحال مد هيلعو 3 لالحا

 . جحلا رهشا يف ناك اذا كلذو . اعتمتم ناك جحلاب مرحا املف

 فاوطلا نع يزجي كلذ ناك . ةرايزلا فاوطل فاطو جح املف

 سوملا يرجيو ، ىعسيو فوطي نا تقولا اذه يف نآلا هيلعو. لوالا

 . طايتحا مدو ةلاحم ال مزال مد هيلع نوكيو ، لحيو هسأر ىلع

 فرعي ملو ، اصقان نيفاوطلا دحا فاط دق هنا ملع نا كلذكو

 . ءاسنلا أطي مل ام اذهو'. ايها

۔ ١٧٩ -





 نوعبرألاو سماخلا بابلا

 نهيف لاقي امو ناكرألا مالتسا ف

 دحسملا ف دوعقلاو

 © ناكرالا ملتسا نايفس يبا نب ةيواعم نا تدجو : عيبرلا نعو

 مل ناكرالا هذه نا : ةيواعم اي لاقف هنم بيرق ۔ هللا همحر _ سابع نباو

 تيبلا نم عيش سيلف ، سابع نبا اي انع ضما : لاقف ، ملتست نكت
 . كلذ هبجعاف . ةديبع ابا ربخاف . اروجهم

 كلملا هل هللا الا هلا ال» هفاوط يف أرقي ناك مهضعب نا: لاقي دقو

 نكرلا ىلع رم اذاف « ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب دمحلا هلو
 . هفاوط يف رجحلاو يناميلا

 باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبرإ» : لاق

 . هيرانلا

 . فقاوملا يف اهأرقي ناكو

 ؟ نيفئاطلا يذؤي نأب الا نينكرلا ىلا لصي مل نمو : (ةلأسمر

۔ ١٨١ ۔



 . ىضمو ركو هيلا راشا

 . خسنلا ضعب يف ةدايز : (ةلأسم)

 : لوقي ناكو تيبلا ىلع هرهظو هيعارذو هيدي عضي ةديبعوبا ناكو

 . بابلا لبق نم هتأف رجحلا ملتست نا تدراو { ماحزلا ناك اذا

 عم لمرلا كرتو ث نينكرلل مالتسالا كرت نم نا ةمالا تعمتجاو

 . هفاوط دسفي مل ةردقلا

 . امد لمرلا كرات ىلع موق بجوا دقو

 هللا يضر باطخلا نب رمعل لاق : «» هللا لوسر نا يور دقو

 ىلع ساانلا محازت الف 3 يوق لجر كنا صفح ابا اي» : هنع

 الاو ، ملتساف ةولخ تدجو نا نكلو ،“ فيعضلا يذؤتف آ نينكرلا

 . «ضماو ربكف

 نكرلا ملتسي نا عدي ال «ةَي» هللا لوسر ناك : لاق رمع نبا نعو

 هلبقي رمع نبا ناكو ، هفاوط يف رجحلاو يناميلا

 موقت ال» : «ةَ» يبنلا لاق : لاق هللا همحر ۔ هللادبع نب رباج

 . «ماقملاو نكرلا عفري ىتح ةعاسلا

  

 ۔- ١٧٨٢ _۔



 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ةبعكلا رجح يف

 الك ناكو ، لجو زع ۔ هللا همحر ۔ ةديبع يا عم تفط : لاقو
 ضرعأو هيشم يف رصقو { ناتدودسم امهو هيفك حتفو { ربك رجحلاب رم

 . رجحلا ىلا ههجوب

 باب نم لخدي نا بحتسي : لاق نم لاقو : (ةلاسم)

 . رجحلا نكر يتأي ىتح ض مزمزو ماقملا باب نم يتأي مث 53 قارعلا

 باطخلا نب رمع نا ۔ هللا همحر ۔ دمحم وبا ىورو : (ةلأسم)

 مث هلبقو هحسمف رجحلا ىلا ءاج . هتفالخ يف جح امل هنع هللا يضر

 هللا لوسر تيأر نكلو ى عفنت الو رضت ال رجح كنا ملعا ينا : لاق

 . كلبقي «ةةيتَم»

 . عفنيو رضي هنا 9 نينمؤملا ريما اي ىلب : يلع لاقف
 . كتبداو كتبقاع الاو يندجوا : ۔هللا همحر ۔رمع : هل لاقف

 . هيلعو هل دهشي 3 هرضح نمل ةمايقلا موي دهشي : هل لاقف

_۔ ١٨٣ -



 رجحل ملتسي ملو © هترمعو هجحل فاط نمو :(( ةلأسم (

 نم ماحزلا هعنم نكي مل نا 7 ءاسا دق هنا الا هيلع ءيش الف ؟ دوسالا

 . بيط اهب ناك وا 3} كلذ

 ۔ ١٨٤ -



 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 مزمز يئ

 هسأر ىلع اهئام نم بصيل مزمز لخد اذا ، مرحملا نع هتلأسو

 ال : لاق ؟ هبايثو هسأر ىلع بصي وا { هبايث ىلع حرطيا . هنم برشيو

 حرطي ملو هسفن ىلع بص ناو . ءاش نا هءادر حرطي نا هيلع ساب

 . هيلع سأب الف . هءادر

 3 مزمز ءام برش نم رثكي نا جاحلا ىلع بحتسيو : (ةلأسم)

 برش امل ءافش هنا» «ةألَ» يبنلا نع يور امل علضتيو ىوري ىتح

 . ((هنم

  

 ۔ ١٨٥ _۔

 





 نوعبرألاو نماثلا بابلا

 ةبعكلا ىلع ةالصلا يف

 ؟ رحنلا موي فاوطلا رخؤي لجر نعو
 . سأب الف ةلع نم ناك نا : لاق

 . ةبعكلا ين يلصيل لخد اذا لجر نع ادامح تلأس : (ةلأسم)

 لعجو . اهيف ىلص «ةيتَي»× يبنلا نا ميهاربا ينثدح لاق

 . هرهظ ءارو ةناوطسالا ۔ ةخسن ۔ نيتناوطسالا

 «ةيَي» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق {“ك فارشالا باتك نمو

 مدقم يف نيلوالا نيدومعلا نيب نيتعكر اهيف ىلصو . ةبعكلا لخد

 . عرذا ةثالث رادجلا نيبو هنيب تيبلا

 نم سيل تيبلا لوخد نا : لاق سابع نبا نع انيور دقو

 . مككسن
 نا ، انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر - ديعس وبا لاق

 . كسانملا ىف هب رومأملا نم الو ،“ت بجاولا نم سيل تيبلا لوخد

 هنا بسحأ ٦ اهلخد هنا «» ىبنلا نع ثيدحلا ءاج دق هنا ىعمو

۔ ١٨٧ -



 لخدف ث مغلاو ةبآكلا هبش هيلع ناو . اهنم جرخ هناو 3 ةدحاو ةرم

 نزح نم هيلع ام تامالع هيلع تأرف كلت هتلاح يف هجاوزا ضعب ىلع

 ؟ كلذ نع هتلأسف

 . «هيف مهسفنا اوبعتي نا يتما ىلع ىشخا ائيش تلعف ينا» : لاقف

 ؟ يبيبح اي كلام : تلاقف

 . ةبعكلا تلخد : لاقف

 . ثيدحلا ىنعم . هيلع قفتي امم ، كلذ ملعا الف اهيف ةالصلا اماف

 ال ةياورلا ىنعم نآلا قافتالا هبشي هنا يدنعف ؤ لوخدلا اماو

 «ةيَي» يبنلا نزحي مل لضفلا نم ناك ول 0 هنا قيرط نم { ةلعلا هلخدت

 3 وه هقالخا يف ناك هيف بعتلا نال ث هيف مهسفنا اوبعتي نا هتما ىلع

 . هانعم لد هب بعتلاب هيلع نزح امل هنكلو .3 هب رمأي ال اممو

 لخدي نا لجرللف : تلق . جاتلا باتك نم : (ةلأسم)

 ؟ همتي مل هفاوط يف وهو ةبعكلا
 . ال : لاق

 ؟ امرحم وا ناك الحم فئاط ريغ وهو اهلخدي نا هل زوجيف تلق

 . اهلخدي نا هل هركا يناف مرحملا اما : لاق

 نا هيلع سأب الف ارارم اهلخد ناف { ةدحاو ةرم اهلخديف لحملا اماو

 . هللا ءاش

 يف ةبعكلا يف لوخدلا نوهركي 7 انباحصا لوق رهاوظ ىنعم اذهف

 . مهلوق يناعم ضعب

۔ ١٨٨ ۔



 هبشي امم ماوقلا لعفب تفاهتت موقلا اذاف ، لضف مث سيل ذا

 . لضفلا

 اهلخد ايك اهلخدي نا ءرملل بحتسي هنا ، مهضعب نع يور دقو
 . ملعا هللاو 3 اهلوخد رثكي الو 3 ةدحاو ةرم «ةيَي» يبنلا

 دعب ةبعكلا يف كش نمو : فارشالا باتك ريغ نم : (ةلأسمر)

 ؟ اهب هملع

 . بتي مل نا لتقي ، كرشم وهف

 . لضفا وهو .زئاج ةبعكلا لوخدو : (ةلأسم)

 . هبحتسيو اهلوخدب رمأي ، ريشب رذنملا (ةخسن) ديلولاوبا ناكو

 { ةدحاو ةرم هرمع يف اهلخدي نا ناسنالل بحتسي : لوقي ناكو

 { ةدحاو ةرم الا هلك هرمع يف اهلخدي مل هنا «ةيَت» يبنلا لعف اك

 . ملعا هللاو ث الالجاو اهل اماظعا

 بكنتيو ةبعكلا مرحملا لخدي نا بحا الو : (ةلأسمر

 . بيطلا

 . دمعت ريغ نم ، كلذ نم ائيش باصا ناف

 . اسأب هيلع ىرن امف
 هللا لوسرب ءادتقا ةدحاو ةرم اهلخدي نا بحأف لخد اذا اماو

 . !تلت »

 ىتح فرصني ال نا . ةبعكلا لخد نمل بحتسيو : (ةلأسم)

 . عكريو اعوبس فوطي

۔ ١٨4٩ ۔



 هللا لوسر نال ث اعوطت ةبعكلا يف يلصي نا زوجيو : (ةلأسم)

 . اعوطت نيتعكر اهيف ىلص «ةثت»

 . «ةيَي» هللا لوسرب ايسأت كلذ لعف نمل زوجيف

 . ةبعكلا يف «ةةيَت» هتالص ربخ انباحصا ضعب فعضو

 . جرخو اعد هنا : اولاقو

 هللا اهفرش ةكم اورفظ اذا ، نيملسملا نع لئس : (ةلأسم)

 ؟ تيبلا نوسكي مب . ىلاعت
 . لاملا تيب نم ينعي 0 يفاوصلا نم :لاق

 ۔ ١٩٠ ۔



 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 يعسلا يف

 ةورملاب متخ اذاف ؟ ةورملاو افصلا نيب فاوطلا يف داز نمو

 . سأب الف

 لحا ىتح . ةورملاو افصلا نيب فاوطلا يف داز نمو : (ةلأسم)

 ةورملاو افصلا نيب ىعسي نا لبق ءاسنلا عقاوو تيبلاب فاطف ، قلحو

 ادمعتم . ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نم : لوقي عيبرلا ناكو

 . لباق نم جحلا هيلعف ث رفني ىتح

 هيلعف ؟ رصق وا فاوطلا لبق يعسلاب أدب نمو : (ةلأسم)

 . ةنسلا ىلع ربصقتل او ف اوطل او يعسل ١ ديعيو . مد

 ايشام ةورملاو افصلا نيب ىعسي نا ردقي مل نمو : (ةلأسم)

 . ابكار فطيلف

 هل زئاجف ؟ ماقملا فلخ ىلصو . تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

۔ _ ١٩١



 ليجعتلاو . ءاش نا ليللا ىلا ةورملاو افصلا نيب هيعس رخؤي نا

 . لضفا

 . ةورملاو افصلا نيب ىعسي ىتح . كلذ دعب فوطي ال : ليقو

 . ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو برشي نا لجرللو : (ةلأسم)
 الا ءاملا دجي مل ناف ؤ ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو عيبي الو يرتشي الو
 ينبيو حيرتسي نا هلف ؟ بلغلا هدهجا اذاو ، برشو هارتشا ءارشلاب

 ؟ يعسلا ةين كرتو اهنم هل دب ال ةجاحل جرخ ناف 3 هيعس ىلع

 ناك ام ىلع ىنب يعسلا نم هتين عطقي مل ناو . أدتبا عجر اذاف

 . ىعس
 نيب يعسلا كرت الجر نا ول : لاق عيبرلا نعو : (ةلأسم)

 3 رعاشملا نم هنال 3 لباق نم جحلا هيلع تيأرل ادمعتم ةورملاو افصلا

 . هدعب نم نورجاهملاو «ةلَي» هللا لوسر هعنص دقو

 هللا لوسر ملع ثيح مالسلا هيلع ليئاربج نا 7 انغلب اميف ناكو

 . ةورملاو افصلا نيب ىعس كسانملا «ةلي»

 . افصلا باب نم افصلا ىلا جرخي نا بحتسيو : (ةلأسم)
 نم ائيش يتأي نا عطتسي ملف 3 ةكم ىلا مدق نمو : (ةلأسم)ر

 ىتح ائيش عطتسي مل ناك ناو { لعفيلف ، ريرس وا ةباد ىلع الإ كسانملا

 . لباق نم جحيل مث . يدهلا رحنيف ث ةرمعب لحيلف ؟ جحلا هتاف

  

 ۔ ١٩٢ -



 سابللا يفو ابكار ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف

 عسي نا لبق عكري وا فوطي نا لبق ىعسي نميفو

 ناف ، رذع ريغ نم ابكار ةورملاو افصلا نيب ىعس اذاو : لاق

 نا هنكمي ال ثيحب 3 دعابت دق ناك ناو { يعسلا دعيلف 3 ةكم يف ناك

 . اهنع لسو . ملعأ هللاو . ةندب يدهي نا ىرا يناف © عجري

 ىعسيو .0 المتشم ةضيرفلل فوطي نا سأب الو : (ةلأسم)

 . المتشم ةورملاو افصلا نيب

 نيب يعسلا لبق تيبلاب فاوطلا : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 نا لبق ىعس نمو : لاق { ةرمعلاو جحلا نم ةرايزلا يف ةورملاو افصلا
 ؟ فوطي

 . هدلب ىلا عجري ىتح يعسلا دعي مل ناف إ يعسلا دعيلف فاط اذاف
 . ةندب يدهي نا علا بحاو ،امد يدهي نا همزلي ام لقاف

 وه : ليق دقو ، لاق هريغ نمو ،“ كسن لبق اكسن مدقي الو : لاق

 . ةنسلا فلاخ هنال ك عسي مل نمك

۔ ١٩٣ _۔



 . مد هيلعف كسن لبق اكسن مدق نم . اولاق دقو : لاق

 . هيلع ءيش الف ، كسنلا داعا نا : لوقأو لاق

 ىعسيو عكري نا يسنو تيبلاب فاط اذا : لاق نم لاق دقو : لاق

 لاقو & يعسلا ةداعا هيلع سيلو عكريلف ؟ ركذ مث 0 ةورملاو افصلا نيب

 جرخي ىتح يعسلا دعي مل ناف ، يعسلا ديعي هنا ، انا هب لوقا يذلاو

 . كسن لبق اكسن مدق هنال 3 امد هيلع نا ةكم نم

 فلطي ملو . ةورملاو افصلا نيب ىعس اذاو : لاق : (ةلأسم)

 ام ، همارحا ىلع وهو ةرايزل الو ةرمعل يعسلا كلذب عفتني مل ؟ تيبلاب

 { ءاسنلا يتأي ال هنا الا 5 ةرايزلا ين كلذكو : لاق . تيبلاب فطي مل

 . تيبلاب فوطي ىتح ديصلا لكأي الو

 الا & ىعسي الو ، فوطي ال نا لجرلل بحتسيو : (ةلأسم)

 لاق «ةأيَي» يبنلا نال ث هيلع بجاوب كلذ سيلو .3 ةراهط ىلع
 ضئاحلاو . تيبلاب فاوطلا الا جاحلا لمعي ايك لمعت : ضئاحلل

 . ابكار ىعسي نا هلو . ةرهطتمم تسيل

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

 فاوطلا الا ، ةراهط ريغ ىلع هنايتا زئاجف جحلل جاحلا لمع لكو

 هنا الا . جحلا لامعا نم امه اتسيلو & فاوطلا دعب نيتعكرلاو تيبلاب

 عجرو ىلص ؟ ةالصلا تميقاو . ىعسي ن اك نمو : (( ةلأسم (

۔ ١٩٤ ۔



 نوسمخلاو ىداحلا بابل ١

 ةورملاو افصلا دنع هللا مسا كرت نميف

 هيف مالكلاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا يفو

 : لوقت نا بحتسيف 3 هدنع لمرت يذلا ملعلا ىلا تلصو اذاف
 . ربكا هللاو هللا الا هلا ال ربكا هللا ربكا هللا ركا هللا

 اندهاو { ملعت ايع زوابتو ، محراو رفغا بر : لوقتو لمرت مث

 ىتح كلذ يسن ناف . مكحلا تناو ، برلا تنا كنا ، موقالا ليبسلا
 . لمري ملو لمكا ناف { ملعلا ىلا عجري نا لا بحاف 5 اليلق يضمي

 . لمري ملو لمكا ناو : هلوقل اباوج دجا مل 3 هريغ لاق
 ةعبرا يف لمرلا كرت اذا ۔ هللا همحر رثؤملا يبا نع هاندجو يذلاف

 نا الا { ايسان وا ادمعتم ناك هيعس مت دقو مد هيلعف { ادعاصف طاوشا
 لعفي مل ناف يعسلا ديعي نا رمؤي هناف ، ةكمب ناكو ايسان ناكو ركذي

 . مدب ثعبيلف ث ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم جرخ ىتح
 . ادمعتم يعسلا يف ادعاصف طاوشا ةعبرا كرت اذا كلذكو : لاق

 اهفرش ةكم نم جرخ ىتح لعفي مل ناف ، يعسلا ديعي نأب رمؤي هناف

۔ -_ ١٩٥



 . مدب ثعبيلف 3 ىلاعت هللا

 5 طاوشا ةعبرا لمرف ث ةورملاو افصلا نيب ىعس ناك ناف : لاق

 . نيكاسم ةثالث معطي نا 3 ادمعتم وا ايسان نهيف لمري مل ةثالث كرتو

 اذكه ناك اذاف ۔ هللا همحر ۔رفعج نب دمحم نع دجوي كلذكو

 يفو ، نيكسم ماعطا هيلعف دحاو طوش لمر كرت اذا : هنا اندنعف

 ةعبرالا يفو ،© نيكاسم ةثالث طاوشا ةثالثلا يفو { نانيكسم نينثالا

 . يعسلا رثكا هنال . مد

 اذا اهمكح يتأي اندنع هنم يعسلاو . ءايشالا ضعب يف رثكالا نال

 ىلع { اولاق مهنا كلذ كرت نمو عيمجلا كرت دق هنأك ، عيمجلا ىلع كرت

 ريبكت نم فصنلا ريبكت كرت اذا هنا { فالتخالا نم مهنع ءاج ام يناعم

 رثكا كرتي ىتح هتالص يف هيلع ةداعا الف .3 ايسان هلقا وا 5، هتالص

 يف تبثي نا دعبي الف ، اذه لثم يف نايسنلا يف تبث اذاف ريبكتلا

 . ملعا هللاو ، اذه يف رظنيف كلذ يف ليق دق هنا بسحاو 3 دمعلا

 { ةضيرف فاوطلا : ۔ هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 كرت ناف ،© طاوشا ةعبس وهو . ةضيرف ةورملاو افصلا نيب يعسلاو
 وا ادمعتم ناك هيعس مت دقو ث مد هيلعف ؟ ادعاصف طاوشا ةعبرا لمرلا

 . ايسان

 ديعي نا رمؤي هناف & ةكمي ناكو ايسان ناكو ، ركذ نا هنا الا : لاق

 ثعبيلف . هللا اهفرش ةكم نم جرخ ىتح يعسلا دعي مل ناف يعسلا
 . مدب

۔ ١٩٦ ۔



 هناف ؟ ادمعتم يعسلا يف ادعاصف طاوشا ةعبرا كرت اذاو : لاق

 هللا اهفرش ةكم نم جرخ ىتح لعفي مل ناف ، يعسلا ديعي نا رمؤي

 . مدب ثعبيلف ىلاعت

 كرتو © طاوشا ةعبرا لمرف ث ةورملاو افصلا نيب ىعس ناو : لاق

 . نيكاسم ةثالث معطي هناف ؟ ادمعتم وا ايسان نهيف لمري ملو ةثالث

 نيب ىعس نم كلذكو : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 يف هينعت ةجاح يف وا { هللا ركذب الا ملكتي الف ، ةضيرفل ةورملاو افصلا

 . هيعس رما

 . وغللا هيف زوجي الف 3 ءوضو ريغ ىلع زوجي ناك ناو هنال : لاق
 بتك هللا ناف اوعسا» : لاق «ةلَت» يبنلا نع نووري دقو : لاق

 . «يعسلا مكيلع

 هب غلبي الو هوركم وهف ، هيجس ىنعم ريغل هيعس يف ملكت نمف : لاق
 . هيعس داسف للا

 ؟ سجن بوثب ةورملاو افصلا نيب ىعس ناو : لاق : (ةلأسم)
 . هديعي الو مات هيعسف

 ماني نا بحا الف ؟ ةضيرفل عكرو فاط ناف : لاق : (ةلأسم)
 . ةورملاو افصلا نيب ىعسي ىتح

 وهو ةورملاو افصلا نيب ىعسي ماق مث . ةبانجلا هتباصأف مان ناف
 . امات هيعس تيأر ؟ بنج

۔ ١٩٧ ۔



 افصلا نيب ىعسي مث هتبانج نم لستغي نا يلا بحاو : لاق
 . ةورملاو

 اهب لومعم ةبجاو ةنس ةورملاو افصلا نيب يعسلاو : (ةلأسم)

 ثيح هيلع دعصي افصلا ىلا جاحلا جرخ اذا ليقو { اضيا ةضيرف ليقو

 يبنلا ىلع يلصيو هللا ىلع ينثيو تاريبكت ةعبس ربكي مث { تيبلا ىري
 رما يف هتجاح هللا لأسيو . تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو «ةيي»

 ىعس ليسملا غلب اذاف 5 ةورملاو افصلا نم ردحني مث 5 هترخآو هايند

 قيرطلا اندهاو 5 ملعت ايع زوابتو ، محراو رفغا بر : لوقيو . هيف

 . مكحلا تناو برلا تناو ث مركالا زعالا تنا كنا . موقالا

 دعص . ةورملا غلب اذاف ، اديور ىشم ء رضخالا ملعلا غلب اذاف

 ركذي مث ، تاريبكت عبس ربكيف 0 هلبقتسيف ، تيبلا ىري ثيح اهيلع

 أدبي ز اعوبس اهب فوطيف 3 افصلا ىلع لعف ام لثمك © لجو زع هللا

 . رصقي وا همارحا نم لحي مث ى ةورملاب متخيو افصلاب

 ةورملاو افصلاب متخف ىعسو 3 ةرمعب لخد نمو : (ةلأسم)
 ام متي نا هيلعف ؟ ةتس ىلع افصلا نم فرصنا دق ناك ناف . رصقف

 لكأي الو ، لحا دق ناك نا ، هريصقتل ةاش حبذيو ، هيعس نم يقب

 . اهنم

 . هيلع ءيش الو هيعس متيف ؟ لحي نا لبق ركذ ناو

 دنع ركذ ناو صقملاب هلصا نم هرعش رصقي نا ريصقتلا : ليقو

 . اهنع فرصتنيلف . ةورملا ىلا عجريلف ؟ ةينايث ىعس دق هنا افصلا

۔ _ ١٩٨



 . عيش داز اييف هيلع سيلو ؤ رصقيو

 هيلعف ؟ رصقو .3 افصلاب متخو . ةورملاب أدب نمو : (ةلأسم)

 . هيعس ديعيو مد

 ايعس ديعيو . هيلع مد الو . يعسلا ةداعا هيلعف رصقي ل ناو

 . ةورملاب متخيو إ افصلاب أدبي ادحاو

 عجر ؟ ىعسي نا لبق ىنم ىلا عجر مث راز نمو : (ةلأسم)ر

 عجر مث يسنو © راز ناو ءيش هيلع سيلف ، ىنم ىلا عجر مث ىعسف
 3 ءيش هيلع سيلو ىنم ىلا عجر مث ىعسف عجر ىعسي نا لبق ىنم ىلا
 الو ايهلصيلف ؟ هيعس نم غرف ىتح ، نيتعكر يلصي نا يسنو رادزا ناو
 متي مث ، ايهيلصيو يعسلا عطقف ؟ هيعس يف امهركذ ناو 3 هيلع ءيش
 . هيعس نم ىقب ام

 3 ىنمب ايهلصيلف ؟ ىنم ىلا عجرو ىنم لصو ىتح امهركذي مل ناف

 . هيلع ءيش ال : ليقو

 ضقتنا مث ، ءعىضوتم وهو يعسلا ين لخد نمو : (ةلأسم)
 . راجلا كلذكو .3 هيعس متا ؟ هؤوضو

 ىلع كلذ ركذ مث 3 هيعس يف ةعبسلا ىلع داز نمو : (ةلأسم)
 . هيلع ءيش الو . اهب متخيف . ةورملا ىلا عجري هناف د افصلا

 ىلا عجر مث ث افصلا غلبو لمرو ؤ رضخالا ملعلا زواج ناو

 . غلب ثيح نم فرصنيلف ؟ لمر نكي مل ناو . ةورملا

۔ -_ ١٩٩



 يف ماقا ؟ ةورملاو افصلا ىلع دعصي ردقي مل نمو : (ةلأسم)

 . اهلصا

 ىلا بهذ وا حارتسا ؟ ةورملاو افصلا نيب بلغ نمو : (ةلأسم)

 . ىعس ام ىلع ينبيف © عجر مث 7 هلزنم
 عنصيف 3 قلحي نا لبق هسأر ىطغ مث ىعس نمو : (ةلأسم)

 . افورعم
 جرخو . ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نم : ليقو : (ةلأسم)ر

 . مد هيلع : ليقو . ةندب هيلعو مات هجحف ؟ ءاسنلا ءعىطوف 0 هدلب ىلا

 & ةرايزلل فاوطلاو ةرمعلل عكري ملو فاط نمو : (ةلأسم)

 . نيتعكرلا ةداعاو مد هيلعف ؟ ءاسنلا ءعىطوو

 اذاو دحاو كلذف ؟ ةورملا ىلا افصلا نم ىعس اذاو : (ةلأسم)

 . هيعس كلذ ىلع متي ىتح . نانثا كلذف افصلا ىلا عجر

 اذاف ؟ اهنم هل دب ال ةجاحل الا يعاسلا بهذي الو : (ةلأسم)

 . هيعس ىلع ىنب عجر

 ءيش الف ؟ افصلا باب ريغ نم افصلا ىلا رم نمو : (ةلأسم)
 . هنم جرخي نا بحتسيو هيلع

 . رجحلاو بابلا نيب مزتلملا : ليقو : (ةلأسم)

 هيلعف افصلاب متخ هفاوط فنأتساو ةورملاب أدب نمو : (ةلأسم)

 دعي الو ةورملاب ذئنيح متخ دق نوكيف . ةورملاب متخي عجريو 3 ةحيبذ

. هب أدب ىذلاب



 ال ةجاحل الا { ةجاح يف ىعسي يذلا بهذي الو : (ةلأسم)

 ملو ةجاحل بهذو يعسلا ةين كرت ناف ههبشي امو هئوضو نم اهنم هل دب

 . هيعس ىلع ىنب عجرو هتجاح ىضق اذا هناف يعسلا ةين عطقي

 3 ارهاط الا ث ةورملاو افصلا يعس يف لخدي الو : (ةلأسم)

 . كلذ ىلع هيعس يف ىضم هيعس يف هؤوضو ضفتنا ناو
 ىلا هيعس رخأف هيلع قشف ءايعا هانع وا ضرم نمو : (ةلأسم)

 ؟ ليللا ىلا ءاشعلاو ءاشعلا
 . اسأب كلذب رن مل

 جئاوح نم ةجاحل هيعس نم جرخي نا هل هركيو : (ةلأسم)ر
 الا وهلل وا بارشلل وا ماعطلا ىلا سلجي وا ، الجر يجاني وا ث ايندلا

 . هيعسل عجريلو كلذل بهذيلف ءوضو وا ةلع نم هنم دب ال ام هينعي نا

 ىلا عجرو أضوتو جرخف 3 فاوطلا يف ءوضو هانع نا كلذكو

 . هفاوط

 هل هللا حتف امب وعديو لاحلا كلذ ىلع وهو { ءارشلاو عيبلا هركيو

 ()) اجع ةورملاو افصلا ىلع

 افصلا الع اذا ناك هنا ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج نع ىوري هناف

 . يفاحلا يبارعالا لثم هتوص الع . ةورملاو

 ةورملاو افصلا ىلع دعصي نا نيبو هنيب لاح نمو : (ةلأسم)

 . ملعا هللاو ث اهبرق هوسبح ثيح فقو اذا هازجا ؟ سانلا ةرثك

 توصلا عفر : جعلا )١(

 ۔ ٢٠١ ۔



 ةورملاو افصلا نم الع امو ةفحملاب لمحي © كلذك اضيا ضيرملاو

 . تيبل ا ىري ثيح اهيلع دعصي ليقو هللا ءاش نا هازجا

 ةورملاب أدب ناف ، هرضي الف ؟ يعسلا ىلع داز نمو : (ةلأسم)

 مل ةورملاب أدب ناو ؟ ةورملا ىلا افصلا نم رخآ اطوش داعا ؟ غرفي ىتح

 . ائيش كلذ نكي

 ىتح ةورملاب متخو ث رثكا وا ةعست ىعس نا : لوقي عيبرلا ناكو

 ىزجا ةورملاب أدب ناو 3 ةورملا ىلا افصلا نم رخآ اطوش داعا . غرفي

 . ىقب ام كرتيو .3 هيعس دعب كلذ هنع

 يقب اييف ىعس ؟ نينثا وا ادحاو يعسلا كرت نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش الو

 لجر نم ايسان ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نمو : (ةلأسم)
 . مد ةرمعللو ، مد جحلل 3 نامد هيلعف ؟ هترمع وا هتجح يف ةأرما وا

 ىتح ادمعتم ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نم : لوقي عيبرلا ناكو

 افصلا نيب يعس ناف هجح متي مل هناف ، لباق نم جحلا هيلعف ث رفني

 ضئاحلا ةأرملا نال هأزجا 3 ءوضو ريغ ىلع وا ؤ،ك بنج وهو ةورملاو

 . ةداعالاب هانرما ةكمب ناك ناو . ةورملاو افصلا نيب ىعست

 متا ثدح هءاج ناف ، ائضوتم الا يعسلا ءىدتبي ال عيبرلا ناكو

 . هيعس ىلع
 وهف ؟ فوطي نا لبق ةورملاو افصلا نيب ىعس نمو : (ةلأسم)

 هدلب ىأ دق ناك ناو { ديعي نا هيلعف ةكمب ناك ناو عسي مل نم ةلزنم

۔ ٢ ٢٠ -



 . هللا اهفرش ةكم هقرهي مد هيلعف

 اسأب هيلع ىرأ الف { اهلصا غلب اذاف 0 اهقوف موقي نا لجرلل هركيو

 ىلا ىهتنا اذا هيزجيو ، اهب دعصي نا عيطتسي ال ةبادلا بحاص نأل

 . اهلصأ

 نم الا } ابكار ةورملاو افصلا نيب ىعسي نا هركيو : (ةلأسم)

 هنا الا } هيلع ءيش الو مد الو ةكمب ناك ناو هيلع ةداعا الو . ةرورض

 . لضفلا كرتو ءاسا دق

 ۔ ٢٠٢٣ ۔





 نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 اهب متخو ةورملاب أدب نميفو رثؤملا يبا نع ةلورهلا ف

 كلذ هبشا امو

 ةأرما هدنع تناكو ةورملاو افصلا نيب ىعس اذا لجرلا نعو

 ىلع يه يشمتو . هتئيه ىلع وه يشمي وا & اهيشم ىلع يشميو اهرظني

 . اهيشم ىلع يشمي نا سأب ال لاق ؟ اهتئيه

 ؟ هب كسمتف : تلق
 نيب ةلورلا نع هلغشت نا الا ، هب كسمت نا سأب ال معن : لاق

 دنع اهرظنيف تلق 3 اهدحو يهو هدحو عسيلف هتلغش ناف نيملعلا

 ؟ ملعلا
 . ال : لاق

 ردي ملف . ةورملاو افصلا نيب ىعس نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 ناك اذا ىتح هتئيه ىلع افصلا نم ىعسي نا هل زوجي له ملعلا نيا

 ؟ هدنع نم لوره هرصبا اذا ىتح . هب نطفتو هبلط ملعلا نود

. كلذ هل زئاج . هل سأب ال : لاق



 نم لورهي مث هيلا عجريا ردي ملف ‘ ملعلا زواج ناف : تلق

 ؟ غلب ثيح نم لورهي وا {©& هدنع

 . لورهم مث 6 ملعلا غلب اذا ىتح هافق ىلع عجري : لاق

 افصلا نيب فاط اذا : ۔هللا همحر ۔ رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 هناف !؟ فرصنا مث طاوشا ةعبس افصلاب متخو ةورملاب أدبف ٠ ةورملاو

 وهو ث دغلا نم ولو ةورملاب متخي اطوش ةورملاو افصلا نيب ىعسي نا رمؤي

 سيل © افصلا لا ةورملا نم يعسلاب هئادتباو هيعس نم عباسلا نم

 . ءيشب

 هيعسف ةورملاب متخ اذاف طاوشا ةعبس نم رثكا ىعس اذاو : لاق

 . مات

 . ةورملاب متحي ىتح افصلا نم ىعسي عجري هناف . افصلاب متخ ناو

 مد هيلعف ؟ هيعس نم ءيش يف لمري مل نم ىلعو : (ةلأسم)
 . هيلع مد الو دعيلف ؟ رصقي ل ناو هيعس ديعيو

 . نيطوشلا كلذ. دعيلف نيطوش وا طوش يف لمرلا كرت نمو
 وا ةعبرا ةلورلا نم رثكالا كرت دق ناكو © ديعي نا لبق رصق ناو

 ؟ رثكا
 ؟ لقا وا ةنالث كرت امنا ناك ناو مد هيلعف

 . نيكسم ماعطا ةدحاو لكب هيلع امناف

 ل ١ عجريلف ؟ هزواج ىتح لمري نا يسن نمو :( ةلأسم)

وا نيتوطخ وا ةوطخ ردقب زواجت نوكي نا الا ، لمربف لمرلا عضوم



 . هيلع ءيش الو ضميلف { ةنالث

 همزلي الو أطخا دقف ؟ هلك هيعس يف لمر نمو : (ةلأسم)

 . ءعىش

 ناكل ةورملاو افصلا نيب لمري مل ولو : ضعب لاقو : (ةلأسم)

 ١ . هيلع ءيش الو . ةنسلا نم هنال ائيسم

 . سأب الف ؟اضيرم ناك ناو

 افصلا ىلا ءيجملاو باهذلا يف يعاسلا لمريو : (ةلأسم)

 . كلذ ىوس ام يف يشميو . ةورملاو

 هيلعف ؟ هلك لمرلا نيملعلا نيب لمري مل ناو : (ةلأسم)

 . رثكاللو عيمجلل ةرافكلا

 . نيكسم دحاو لكلف ؟ ةثالث وا نينثاو دحاو لمرلا كرتلو

 ىعسيو عجريو لحيف قلحي وا رصقي نا لمرف ءيش كرت ركذ ناو

 هأزجا هيعس رخآ ةورملاب متخيو ، كرت ام لمرو . ةورملاو افصلا نيب

 . لحا مث . ةرافكلا نع كلذ

 ؟ هيلع مد الف ؟ ةورملاو افصلا نيب لمرلا يسن نمو : (ةلأسم)

 نم وهو لاجرلا هب رما دقو ث اندنع لضفلا كرت دقو ، ءىش الو

 . ةنسلا

 . مد هيلعو الا ةنسلا كرت نمل ىرن ام : رثؤملا وبا لاقو

 الف ؟ ةورملا ىلا افصلا نم هلك هيعس يف لمر نمو : (ةلأسم)

 اهسرح ةكمب ناك ولو . ديعي نا هيلع ىرا الو ءاسا دقو 03 هيلع ءيش

-» ٧ ٠ ٢ -»



 ىلع ائيش يداولا نطب يف عسي ملف ث ايسان يعسلا كرت نمو هللا

 . ءاسا دقو اهس نا هيزجي هناف ؟ هتئيه

 . امد الا ادمعتم يعسلا كرت نم ىلع ىرن ام : بويا وبا لاقو

 ناف ؟ ةورملاو افصلا نيب هيعس يف لمرلا كرت نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف ث ةعبرا كرت ناو 5 ةقدص هيلعف 3 طاوشا ةثالث كرت
 هيلعف لمرلا نم لقالا كرت ناو ، مد ةثالثلا يف ، نورخآ لاقو

. مد هكرت اذا رثكالا يفو ةقدص



 نوسمخلاو ثلاثلا بابل

 نراقلل ةرايزلا فاوط يف لمرلا كرت ركذ

 فارشالا باتك نم

 يذلا يعسلا يف لمري مل «» هللا لوسر نا تبث : ركيوبا لاق
 . ةنيدملا نم مدق امل ، هجحل هفاوطل لمرو . هيف ضافا

 نم وا ، تيقاوملا نم مرحا دقو ةكم مدق نم لمري : ةفئاط تلاقف

 . تيقاوملا نم لمري ال ، ةكم نم مرحا اذا ، مرحلا جراخ

 . لمري مل ةكم نم لهأ اذا ،رمع نبا ناكو

 ىلع اذهو 3 لمر ةكم لها ىلع سيل ۔ هللا همحر - سابع نبا لاقو

 . قاحساو 3 دمحا بهذم

 . رحنلا موي لمري ال : ريبزلا نب ةورعو .3 ءاطع لاقو

 نوشجاملا نباو كلام لاق هبو { رحنلا موي لمري دهاجم ناكو

 . هبحاص

 نبا ذخأف لورهي ذخأف جحلاب ىبل هنا : ريبزلا نبا نع انيور دقو

 . ركبابا اي الصو المر : لاقو هبوثب رمع

۔ ٢٠4٩ _۔.



 8 لمر يعس هدعب افاوط فاط نم لك نا وهو ، ثلاث لوق هيفو
 هظفحا اميف يعفاشلا لوق اذه 5 لمري مل هدعب يعس ال افاوط فاط نمو

 . هنع

 . نسح اذهف 3 ركبوبا لاق
 هنا ، انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ديعسوبا لاق

 . هريغ الو © يعس هرثا فاوط يف لح ىلع فاوط يف لمر ال
 نم ءايشا يف بجاو كلذ نا 5 افالتخا كلذ يف مهنيب ييف ملعا الو

 . فاوطلا

 . هفاوط دسفي مل كلذ لعف نا هنا ، مهلوق نم هنا وجراو

 فاوطلا يف سابللا نال هفاوط هب دسفي نا فاخأف ، عابطضالا اماو

 . ةالصلا يف سابللاك ى انباحصا لوق يف يعم

 8 كلذ ىلع ردق اذا ةالصلاو ۔ذاوطلا يف رتتسي هنا : مهلوق نمو

 . هيبكنمو هردص نم الايحو هيفتك ىطغي نا هنكماو

  

 ۔ ٢١٠ ۔



 نوسمخلاو عبارلا بابلا
 فارشالا باتك نم ةضافالا ركذ

 من : هؤايسا تسدقتو هركذ لجو زع هللا لاق : ركبوبا لاق

 »ي قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهٹفت اوضقيل
 بجاولا فاوطلا وه فاوطلا اذه نا ىلع ، ملعلا لها عمجاو

 . ةضافالا فاوط

 الو ، رحنلا موي ضافا «ةيَي» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

 مايا يف فاطو . رحنلا موي فاوطلا رخا نم نا نوفلتخي مهملعا

 يف هيلع ءىش الو 7 هيلع هللا هبجوا يذلا ضرفلل دؤم هنا ، قيرشتلا

 . هريخأت

 مايا تضم ىتح ةضافالا فاوط رخا نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو

 . قيرشتلا

 : نولوقي ، دمحمو ، بوقعيو ى روثوباو يعفاشلاو ، ءاطع ناكف

 . هيلع ءيش ال

 جحلا ةروس نم )٢٩( ةيآلا )١(

= ٢١١ 



 ردصلا دعب ةرايزلا فاوط نافوطي . ةنييعوباو رانيد نب ورمع ناكو

 . مايأب

 . رفنلا موي ىلا ةضافالا رخؤي نا سأب ال : قاحساو {© دمحا لوقو

 © ردصلا فاوط فوطي نا لبق ةفوكلا ىلا عجر نم : نامعنلا لاقو

 . هريخأتل مد هيلعو ،} هيضقي ىتح ةكم ىلا دوعي
 . كلذ لواطت اذا : كلام لاقو

 . هيلع ءيش الف هرخا ناو ، لضفا وهف هلجع نا 3 ةرم لاقو

 نع هرخا ناف ، رحنلا موي نع هرخؤي ال نا لا بحا : ركبوبا لاق

 . هيلع ءيش الو ث هأزجا ث قيرشتلا مايا دعب فاطو .3 رحنلا موي

 ناكف هدلب ىلا عجر ىتح ةرايزلا فاوط رخا نميف اوفلتخاو

 8 يعفاشلاو ، يروثلا نايفسو ، سنا نب كلامو © حابر يبا نب ءاطع

 عجري : نولوقي ، يأرلا باحصاو . روثوباو {،© قاحساو 3 دمحاو

 . لوقن كلذك 3 كلذ ريغ هئزبجي ال ،ك فوطي ىتح

 . ةرمعو جحل اماع يتأي نا وهو : ايناث الوق ءاطع نع انيور دقو

 . ركبوبا لاق هبو { لبقملا ماعلا يف جحي : يرصبلا نسحلا لاقو

 لوق ، لوقلا ضعب يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر - ديعسوبا لاق

 ريخأت يف ظفللا نكي مل ناو ، ىنعملا يف يكح ام بسح ىلع انباحصا

 . هميدقت بابحتساو فاوطلا

 ىلا عجر ىتح ةرايزلا فاوط كرت نا : هنا مهلوق يف جرخي هنا الا

 . ةندب هيلع نا . هدلب

۔ ٢١٢ ۔



 ام هنم نوكيو ءاسنلا أطي مل ام عجر ىتمو 0 مد هيلع : لاق نم لاقو

 وا ارمتعم عجر . هيلع ءيش الف ، لوحلا لبق كلذ هماع يف كلذ هبشا

 . ةندب هيلع ليق هنا بسحاف 3 لوحلا هيلع لاح ناف ةرمع ريغب

 ينعي هنأك . هدلب ىلا عجر ولو امد هيلع نا : لوقي نم لوق ىلعو
 الو فاخاو 3 ةندب هيلعف لوحلا هيلع لاح ىتح فاوطلا ىلا عجري مل نا

 3 هدلب ىلا عجري ىتح ةرايزلا كرت اذا هنا { كلذ ىلع انقيتسم يندجا

 . لوصالا ىنعم يف امرحم كلذ رصبا الو { لباق نم جحلا هيلع نا

 فاط نمو : رفعج نب دمح رباج يبا باتك نمو : (ةلأسم)
 . هيلع ءىش الو . أطخا دقف ؟ ةرايزلا فاوط دعب اعوطت

 نا لبق ماعطلا يرتشي نا هلف ؟ ةرايزلل فاط نمو : (ةلأسم)

 { ةرايزلل فاط نا دعب ةلفان فوطي نا هل بحا الو ، هدعيو ىعسي

 . مد هيلعف ةرايزلل هفاوط دعب ىلاعت هللا اهفرش ةكمم سلج ناف
 لطب لحاف هكرت نمو 0 بجاو ةرايزلا فاوطو : (ةلأسم)

 . ةندب رحنيو جحلا هيلعف ءاسنلا ءعىطو ناو هجح

 الف قيرشتلا مايا تضم ىتح . ةرايزلا رخا ناو : (ةلأسم)

 . لضفلا كرتو .3 ءاسا دقو اسأب هيلع ىرا

 نمو هيلع ءيش الف ؟ رفنلا موي ىلا ةرايزلا رخا نمو : (ةلأسم)
 . لضفا ناك لجع

 . هيف شماو ، كفاوط يف لمرت الو : (ةلأسم)

 مكنوري نيكرشملا نا : هباحصأل لاقو . كلذ ري مل سابع نبا ناف

 . ناك ام نيكرشملا نم ناكف . اوددشف . ءافعض

۔ ٢١٣ ۔





 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ربصقتلاو قلحلا يف

 تومت نا لبق © رصق وا هسأر قلح نمع : ديعس نب دمحم نع

 ؟ همزلي ام هتحيبذ

 . كلذ هل سيلف تمت ملام هنا يعم : لاق

 . ةمات هتحيبذو { مد ةقلحل همزليو ، هلحم يدهلا غلبي ملو

 . ذئنيح لحيو هتحيبذ تومت نا دعب نم هسأر ىلع سوملا يربيو

 دعب لحي مل ايف © كلذ لعفي ملو هسار ىلع سوملا رجي مل ناف تلق
 . هتحابا لبق هعفنت مل لالحالا ةحابا

 هيف همزلي ثدح نم ثدحا ايف ، لجي مل ام ةلاحب هنا : ليق دقو

 . ءازجلا هيلعو ث مارحالا مكحب وهف ث ءازجلا

 نم جورخلا دعب الا بجي مل لالحالا بجو اذا هنا : ليق دقو

 . مارحالا
 ميلستلا ةلزنم مارحالا نم جورخو ث ةحابا لالحالل قلحلا امناو

 © ملسي مل ناو هب رومأملاب قا دقف © ملس ناف ةالصلا نم غارفلا دنع

۔ . ٢١٥



 يسفن يف ولجيو 0 ةالصلا دح نم جورخو . ةحاباو نذا ميلستلا امناف

 عيمج هل احابم ناك ، لالحالل قلحلا هل زاج اذا هنا مرحملل لوقلا اذه

 © همارحا يف هيلع اروجحم ناك دقو . قلحلا هل حيبا ايك ، لحملل ام

 . باوصلاب ملعا هللاو { هيلع اروجحم ناك ام هل حيبا دق كلذك

 ؟ همزلي ام حبذي نا لبق هسأر قلح نا كلذكو : تلق

 دقو حبذلا دعب هسأر ىلع سوملا ىرجا 3 حبذ اذاف مد همزلي : لاق

 لكأي الو ءاسنلا عمابج ال هناف ديصلاو ءاسنلا نم الا كلذ دعب لحا

 دعب وها ؟ هسأر ىلع سوملا رجي مل ناف : هل تلق رادزي ىتح ، ديصلا

 ؟ مرحملا مزلي ام همزليو همارحا ىلع
 الا همزلي ال هنا ، لوقلا ضعب يفو . لوقلا ضعب يف معن : لاق

 . لوالا مدلا

 . ۔ هللا همحر ۔ ةكرب نب دمحم هللادبع يبا نع هنا بسحا اممو

 ؟ هسفنل رصقف .3 همارحا نم لحا نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 . لحا دق نم هل رصقي نا هل يغبني لاق

 ؟ هسفنل رصق ناف : تلق

 . هيلع ءيش ال : لاق

 كلذ يف هيلع سيلف ، الحم مرحملا قلح نا : ليقو : (ةلأسم)

 . ءىش

 ف فالتخا الو ةيدفلا مرحملا ىلعف هرمأب امرحم لحم قلح ناو

؟ هرما ريغب هقلح ناو . كلذ



 . ةيدفلا قلاحلا ىلع : لاق نم لاقف

 . قلاحلا ىلع اهب عجريو ث قولحملا ىلع : لاق نم لاقو

 يفو { موقلا بتك نم هنا نظا ةأرملا ريصقت يف : (ةلأسم)

 نم ذخأت ةمرحملا يف : لوقي ناك هنا رمع نبا نع ثيدحلا ضعب

 . اهنورق فارطا

 نم صقت نا ةأرملا تدارا اذا : لإق رمع نبا نع رخآ ثيدح ىفو

 ريصقت : لاق ميهاربا نع هفارطا نم ذخأت مث ، هعمجتلف . اهرعش

 . هلك اهرعش نم ةأرملا

 نمو هلك اهرعش نم رصقت ةأرملا : لاق ريبج نب ديعس نع
 . نورقلا

 لجر . هريغ نمو ، قلح الو لمر ءاسنلا ىلع سيل : ميهاربا نع

 ةرمج ىمرف 3 اهحبذي ةاش ىلع ردقي ملو & ىنم ىلا تافرع نم مدق
 مل اذا : لاق ؟ هتأرما عماج مث 3 تيبلا رازو هسأر قلحو . ةبقعلا

 ثعبي . هيلع انيد كلذ ناك 3 هب يرتشي ام دجي ملو & حبذلا ىلع ردقي

 اهفرش ةكمب كلذ زوجي دقو . اعتمتم ناك نا ىنمي هنع حبذت ةاش نمثب

 . ىلاعت هللا

 ؟ يمري نا لبق قلح ناك ناف تلق
 . هكسن يضقي نا لبق ءاسنلا هنايتال مدو ، هئطخل مد هيلع لاق

 ؟ تيبلا روزي له اهحبذي هتعتمل ةاش هيلع لجرو : (ةلأسم)ر

 . حبذ ردق ناف ثلاثلاو يناثلا مويلا ىلا رظنيو تيبلا روزي ال : لاق

۔ ٢١٧ ۔



 ةكمي هنع حبذت ةاش نمثب ثعبي نا هيلعو ، تيبلا راز ردقي مل ناو

 . ىنمي وا ‘، ىلاعت هللا اهفرش

 . هنع كلذ ىزجا دقف 3 ةكمم اهحبذي ةاش ىلع ردق ناو

 نيعبصالاو عبصالا رصقت ةمرحملاو : لاقو : (ةلأسم)

 ؟رعشلا ردق ىلع كلذ لك زئاج عبرالاو ثالثلاو

 ةرمعلا يف رصقت اهنا : ليق دقو 9 لاق هريغ نمو . معن : لاق
 . عباصا عبرا جحلا يفو . عباصا ثالث ضرع

 : لاق نم لاقو هفارطا ذخأت مث 3 هلك اهرعش عمجت : لاق نم لاقو

 . هدب ملو 3 ةرمعلا نم رثكا اهجح يف رصقت

 ريصقت نع هتلأس : ۔هللا همحر ۔رثؤملا يبا نع : (ةلأسم)

 ؟وه فيك رعشلا
 رصقت ةأرملاو : لاق . لضفا قلحلاو & قلحلا نود ريصقتلا : لاق

 . نيعبصا وا عباصا ةثالث ضرع اهرعش نم

 ؟ يمري تقو يا ىلا ، رحنلا موي ةبقعلا ةرمج نع : (ةلأسم)

 يمرلا رخا نمو ، بورغلا ىلا قورشلا نم رحنلا موي يمري : لاق

 ىتح قلحي الو & يمري ىتح رحني الف ؟ يشعلاب الا مري ملو ، رحنلا موي
 . يمري

 رخا ناو { لا بحا وهف رحنلا موي قلحو حبذ ناف © ىمر اذاف

 . هيلع سأب الف رحنلا دعب نم ناث موي وا دغلا ىلا كلذ

 . قيرشتلا مايا نم ثلاث موي نم رحني نا هل : لاق نم لاقو

۔ ٢١٨ ۔



 . قيرشتلا مايا نم نيموي يف : لاق نم لاقو
 نم لحا اذا مرحملا نا انعمس : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 . هتيحل افع نم ذخا 3 هسأر ذخاو 3 همارحا

 . الوط نم رثكا اهضرع نم ذخأي هنا انعم يذلاو : لاق

 ذخأف أدب ناف همارحا نم لحا نميف : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 قلحو ، هطبا فتنو 0 هتيحل افع نم ذخا وا 0 هرفاظا ملقو 53 هبراش

 . مد هيلع ناكو ، رصقي وا قلحي نا لبق .3 هسأر

 3 هرفاظا ملقو 3 هبراش رصق وه ناف رصق وا 3 قلحف أدب ناو

 . هيلع ءيش الف لعفي مل ناو نسحف

 نيقلحملا هللا محر» : لاق «ةيَي» يبنلا نا ليقو : (ةلأسمر

 . نيرصقملاو : لاق مث . «اثالث

 0١ ههنيرصقمو مكسوؤر نيقلحمون : ىلاعت هللا لاقو

 { ةلبقلا لبقتسا ث مارحالا نم «» هسأر قلح اذا ناك ، ليقو

 ابا هرعش ىطعاو 3 رسيالا مث © نميالا هسأر قش قالحلا ىطعاو

 نوكي نا ريصقتلا ليقو . «ةةيَي» هب نوكربتي سانلا نيب همسقو { ةحلط

 . صقملاب هلصا نم رعشلا رصقي

 ايل لحا نا مرحملل مرحملا رصقي نا ساب الو : (ةلأسم)
 . ارصقي نا اعيمج

 هيدي رفاظاو هبراشو هتيحل نم ذخأي ملو ، هسأر رعش نم ذخا نمو
7 

 جحلا ةروس نم )٢٧( ةيالا ءزج )١(

 ۔ - ٢١٩



 قلح دق ناك اذا ةرافك كلذ كرت يف هيلع سيلو عماجي نا لبق هيلجرو

 © هسأر رعش نم ذخأي ملو 5 هرفاظاو هبراشو هتيحل نم ذخا ناو رصق وا

 ؟ هلها عماجو

 . ةنسلا فلاخ دقو 3 هسأر رعش نم ذخأيلف

 . هسفن يف قثوا كلذ ناك حبذ ولو

 هقلحي رعش هب نكي ملو { ةرمعلل هسأر قلح نمو : (ةلأسم)

 سيل ةيحللا نم ريصقتلاو ، هسأر ىلع سوملا يرجي هناف ؟ جحلل
 . بجاوب

 ٠ ه أزج ١ ةرونل اب هس أر قلح نمو . قلحل ١ هيلعف &١ هس أر دبل نمو

 . لضفا قلحلاو

 أدبي © تارم عبس ةورملاو افصلا نيب ىعسيو : (ةلأسم)

 3 جحلا نم ديعب تقو هيلع ناك نا قلحيو . ةورملاب متخيو افصلاب
 دق مث ، رصق ، جحلا برق دق ناك ناو . جحلا ىلا هرعش هيف ىناوتي

 . همارحا لبق ناك ايك 3 هلك لالحلا هل لح

 لبق هتأرما ىلع عقو مث ، هسأر رمتعملا رصق اذاو : (ةلأسم)

 . هجح مت دقو . ةندب حبذيلف رصقي نا

 يذلاف ؟ هسفنل رصقف .3 همارحا نم لحا نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش الف ؟ هسفنل رصق ناف ، لحا دق نم هل رصقي نا هل بحا

 رصقي نا رحنلا موي مرحملا ىلع «ةلَي» يبنلا بجوا : (ةلأسم)ر

 ذخأف 3 ريثك رعش هينذا ىلع ناك نم نا اوعمجاو . قلحي وا هسأر نم

۔ ٢٢٠ ۔



 رعشلا كرتو { هلك هسأر قلح ول هنا اوعمجاو كلذب الحم نكي مل ايهنم
 كرت هنا انملع اييف دحا لقي ملو هسأر اقلاح ىمسي . هينذا ىلع ىذلا

 . هسار رعش ضعب قلح
 نم باصا مث {،© ىعسو فاطف . اعتمتم لخد نمو : (ةلأسم)

 ؟ لحي نا لبق هلها
 ىلا عجريو إ هترمع (ةخسن) هتأرما هيلع دسفت : دمحموبا لاق

 . مد هيلعو 3 تاقيملا

 . ةندب همزلت هنا : ىلاعت هللا همحر رثؤملا يبا نع ىورو

 3 هكسن حبذي نا لبق هسأر مرحملا قلح اذاو : (ةلأسم)

 هيلعف ؟رثكا ام ىلا ىضمف . ةثالث وا نيحرج وا احرج ماجحلا هرقعف

 . هسفن ىلع ىنج امم مد

 ؟ مرحم ريغ وا { هلثم مرحمل رصقو امرحم قلح نمو : (ةلأسم)
 ؟ امئان هل رصقملا ناك ناو { اطخلاو دمعلا ىلع مد ايهنم دحاو لك ىلعف

 . اضيا مد هيلعف

 35 هل رصق نم ىلع الو { ءيش مونلا يف هيلع سيل 0 نورخآ لاقو

 ريغ وا { مرحم هل رصق ءاوسف ريصقتلا ىوس ءيش هيلع قبي مل هنال
 . مرحم

  

 ۔. ٢٢١ ۔





 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 حبذلاو رحنلاو ريصقتلاو قلحلا باوبأ ركذ

 فارشالا باتك نم

 © عادولا ةجح يف هسأر قلح «» لوسر نا تبث : ركبوبا لاق
 . هقلحف رسيالا هلوان مث ، هقلحف نميالا هسأر قش قلاحلا لوان هناو

 3 نميالا قشلاب أدبي نا رما ث ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا نع انيورو

 . يعفاشلا لاق هبو

 : اولاق . اثالث نيقلحملا محرا مهللا» : لاق هنا «ةةيَي» هنع تبثو

 . «نيرصقملاو : لاق . نيرصقملاو

 هريخأتو . اثالث نيقلحملل : «ةلَي» يبنلا ءاعد يف ركبوبا لاق

 لضفا ةرمعلاو جحلا يف قلحلا نا ىلع ليلد © ةرم نيرصقملل ءاعدلا

 . ريصقتلا نم
 © يرونلا نايفس ريصقتلا ىلع همدقيو قلحلا بحي ناك نممو

 نا ىلع ملعلا لها عمجاو ، يأرلا باحصاو . روثوباو © يعفاشلاو

 . ائيش الإ ءىزبي ال ريصقتلا

 اهجحم ةجح لوا ف قلحل ا بجوي ن اك هنا نسحل ا نع ركذو

_۔ ٢٢٢٣ -



 . كلذ ءىزجي : ركبوبا لاق . ناسنالا

 وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق
 جح يف ءىزجي ال ريصقتلا نا لاق مهنم ادحا ملعا الو ، يكح ام

 . ةرمع الو

 ۔ ٢٢٤ ۔



 سأرلا قلح عم رافظالا ذخا يف

 فارشالا باتك نم

 ملقو هسأر قلح « تنك » هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاتق

 عطقم دنع يذلا مظعلا هسأر قلح اذا غلبي نا بحتسيو . هرفاظا

 . هجولا نم عدصلا

 غلبي نا هسأر قلح اذا ةنسلا نم : لوقي رمع نبا ناكو

 . نييمظعلا

 . نيمظعلا غلبي نا هسأر قلح اذا ةنسلا نم : لوقي ءاطع ناكو

 . ةرمجلا ىمر اذا هرفاظاو هبراشو هتيحل نم ذخأي رمع نبا ناكو

 نم ائيش ذخا ول نوبحي ،© يعفاشلاو ، سوواطو .3 ءاطع ناكو

 . هتيحل

 . هلل ائيش هرعش نم عضي ىتح : يعفاشلا لاق

 امم هلك ىكح ام وحن جرخي هنا ىعم : _ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق

 هرعش نم عضي ىتح يعفاشلا نع يكح ام الا بحتسيو هب رمؤي

 . كلذب ىنع ام يردا الف © هلل ائيش

۔ ٢٢٥ _۔





 هسأر دبل نميف

 فارشالا باتك نم

 . هتجح يف هسأر دبل «ةيَ» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

 هنا ةني هنع تبث دقو «قلحيلف هسأر دبل نم» : لاق هنا هنع انيورو

 . قلح هنا تبثو هتجح يف هسأر دبل

 . هصقع وا هسأر دبل نم ىلع بجي اميف ملعلا لها فلتخا دقو

 امهنا ، رمع نباو . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع تبث دقف

 . قلحي نا هسأر دبل نم ارما

 وا هصقع وا هسأر دبل نم رمأي كلام ناكو ، يروثلا نايفس لاق هبو

 . قاحساو .3 دمحاو 3 يعفاشلا لاق هبو . قالحلاب هرفظ

 3 ناث لوق هيفو © قلحيلف رفظ وا هسأر دبل نم : قاحسا لاقو

 ة صقعو .3 دقع وا ، رفظ وا { هسأر دبل نم : لوقي رمع نبا ناك

 . دب ال قلحيلف . قلحلا ىري ناك نا ينعي & كلذ يف ىون ام ىلع وهف

 . هرصق ءاش ناف 3 قلحي نا ج ائيش ىون نكي مل ناك ناو

۔ ٢٢٧ ۔



 ملو رصق ناف ث رفظب وا غمصب هسأر دبلي : يأرلا باحصا لاق
 . هيزبي قلحي

 . ثيدحلا رهاظ ىلع قلحيلف دبل نم : ركبوبا لاق
 نم هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر - ديعسوبا لاق

 . قلحلا هيلع نوبجويو قلحي اذه نا © صقع وا رفظ وا هسأر دبل

 ىدعتي الو ، هيلع قلحلا توبث ينعي هنا الا & قلحلا همزلي : ليقو

 . هيف لوقلا نم يأرلا باحصا ىلا فاضي ام ىلا يدنع

 ۔ ٢٢٨ ۔



 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 قلحلا تقو هيلع يتأي علصألا ركذ يف

 باتك نم رعشلا نم هسأر ىلع نم رصقي نا يزجي امو
 فارشالا

 ىلع نا . ملعلا لها نم هنع ظفحن نم لك عمجا : ركبوبا لاق

 . قلحلا تقو سوملا هسأر ىلع رمي نا علصالا

 ٨ ريبج نب ديعسو ، قورسم لاق هبو رمع نبا نع كلذ انيور
 8 يأرلا باحصاو ء روثوباو 0 يعفاشلاو ، كلامو ، يعخنلاو

 & روثوباو ، يعفاشلا ناكف ريصقتلا نم ءىزجي ام ردق يف اوفلتخاو

 . ادعاصف تارعش ثالث كلذ 3 ىيزبي نولوقي

 ناو ك فصنلا هسأر نم رصقي نا هئزجي ، يأرلا باحصا لاقو

 . لعفي نا هل بجي الو هئزج & فصنلا نم لقاو كلذ نم لقا رصق

 : لاق ؟ هضعب ىقباو هرعش ضعب رصق نا : مساقلا نبال ليقو

 . كلام لوق يف هئزجي ال

 هنا 5 انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ديعسوبا لاق

۔ - ٢٢٩



 رثكالا رصق اذا هنا : مهلوق يف جرخيو { هلك هرعش رصقي ىتح هئزج ال

 . هازجا هرعش نم

 ىلع يتأي ضعبلاو ؤ ءازجا هضعب رصق اذا هنا : مهلوق ضعب يفو
 . رثكاو لقأو فصنلا

 تارعش ثالث نم هنا : مهلوق يناعم ضعب يف جرخي هنا وجراو

 . لوقلا يناعم يف جرخي كلذك . مد ءادفلا هيف نوكي امم ، ادعاصف

 ىلع سوملا رمي نا علصالا ىلع هنا : لاق ام ىنعم جرخي هنا يعمو

 . هيلع قلحلا توبث ىنعمل © هسأر

 . فارشالا باتك ريغ نمو

 بحتسيو ريصقتلا هازجأ ؟ قلحي ملو رصق نمو : (ةلأسم)
 . عتمتملاو درفملل رحنلا موي قلحلا

 ةلبقلا لبقتسي نا هنسحأف هسأر قلح دارا نمو : (ةلأسم)

 . نميالا هسأر قشب ادبيو

 ذخأي نا هركيو ، ينم لبقتو ، يترثع ينلقا مهللا : لاق هل حتف ناو

 . لحم رعش نم مرحم
 رجاهملا نبا ناك . جحلاب وا ةرمعلاب نومرحملاو : (ةلأسم)

 لحي مل لجر رصقي ال لوقب قيضيو 0 ضعبل مهضعب رصقي نا هركي
 الف & مهجح اوضق دق ، كلذب سأب ال : لوقنف نحن اما ، رخآل

 . ضعبل مهضعب رصقي نا سأب
 . هيلع ءيش الف ؟ لحمل مرحم رصق ناو : (ةلأسم)

- ٠ ٣ ٢ _



 رصقو ةيبيدحلا موي لاجر قلح : ۔هللا همحر - سابع نيا لاق

 . نورخآ

 : اولاق ث «نيقلحملا هللا محري» : «ةيَي» هللا لوسر لاقف

 : اولاق . نيقلحملا هللا محري : لاق ؟ «ةيَي» هللا لوسر اي نيرصقملاو
 : اولاق . نيقلحملا هللا محري : لاق ؟ هللا لوسر اي نيرصقملاو
 مل : اولاق : لاق . نيرصقملاو : لاق ؟ هللا لوسر اي نيرصقملاو
 . اوكشي مل : لاق ث نيرصقملا نود نيقلحملل محرتلا ترهاظ

 نم لجرلا ءعىزجي ام لقا نع نسحلا ابا تلأسو : (ةلأسم)

 ناف : هل تلق . هسأر نم رثكا نوكي ام لقا : لاق ؟ هسأر ريصقت

 ؟ هيلع ىرت ام هسأر رثكا نم لقا لجرلا رصق

 اذهو . هنع حبذي ىنم ىلا هب ثعبي مد رصقي مل نم مزلي ام رثكا لاق
 . رصقي مل هنا (اهلك لوصالا يف اذك) رفن اذا مد همزلي ىرا ام رثكا

 تاذخا انسوؤر نم انذخاو كلذ انفرع دق اناف : لئاق هل لاق

 ؟ ةذخا انهاه نمو .3 ةذخا انهاه نم ريصقتلاب

 . ائيش مهيلع رن ملو رصق دقف رصق اذاو & كلذ ىضم دق : لاق
 دقف ؤ تارعش ثالث هسأر نم لجرلا ذخا اذا ليق دق : هريغ لاق

 . مد ءادفلا همزل & تارعش ثالث همارحا يف ذخا اذا هنا ايك ، لحا

 . هلك سأرلا ماقم نمقي ثالثلاف © مد ءادفلا همزل هلك هسأر قلح ولو

 ةبقعلا ةرمج ىمر نم : ۔ هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 سابل هلك لالحلا هل لح دقف ، قلح مث ؤ حبذ مث ، رحنلا موي

۔ ٢٣١ ۔



 ال امهناف ، ديصلاو ءاسنلا الا {. بيطلاو نيفخلاو ةمامعلاو صيمقلا

 . ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطي ىتح جاحلل نالجي
 الا ، هلك لالحلا هل لح دق مث { ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عكريو

 . ءازجلا هيلعف ةرايزلا لبق داطصا ناف } هرجشو مرحلا ديص ديصلا

 هيلعو ث هترايز ىضقي نا هيلعف ؟ ةرايزلا لبق ءعىطو ناو : لاق

 . هيلع ام لثم هتجوز ىلعو ث لباق نم جحلا هيلعو . ةندب

 موي ةبقعلا ةرمج يمري : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ةبقعلا ةرمج ىمر وه ناف : لاق . ةرايزلا مث & ىنمي ثفتلا ىضقو رحنلا

 ؟ رادزا مث

 فاط ناف . هنع أزجا تيبلاب فوطي نا لبق ةكم قلحو حبذ ناف

 عسيلف ؟ قلحو حبذي ىتح عسي مل وا ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب
 . هثفت ىضقو هجح مت دقو . ىعس نكي مل نا ةورملاو افصلا نيب

 . قلحلاو حبذلا لبق فاوطلا مدق اذا امد هيلع نا الا : لاق

 قلح ناف ، قلحي مث حبذي نا ةنسلا نم : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 . مد هيلعف حبذلا لبق

 رعش ةأرملا ىلع ناك اذاف : ۔ هللا همحر رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ناك ناو ث اعبصا امرحم تناك اذا هنم رصقت اهناف اهينذا ةمحش زواجي

 ترصق اليوط ناك ناو ، نيعبصا ترصق كلذ نم رثكا غلبي اهرعش

 . عباصا ةثالث

ةمحش غلبي ال- اريصق اهرعش ناكو ةمرحم تناك اذا : ةأرملا يف لاقو



 ةرمج يمر دعب نم تحبذ اذاف ث اريصقت اهيلع ىرا الف 0 نذالا

 . اهيلع ريصقت الو ،© تلحا دقف . ةبقعلا

 زواج رعش اهيلع نكي ملو اهديس يأرب تمرحا اذا ةمالاو : لاق

 . ريصقت اهيلع نكي مل ؟ اهنذا ةمحش

 ةرورضلل ريصقتلا نم لضفا قلحلا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 . هتعتمل رصقيلف جحلا همزلف اعتمتم ةكم لخد نم الا ، ةرورضلا ريغو

 . هجحل قلحيلو

 هسأر مرحملا قلح اذا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 . رسيالا مث نميالا قشلاب أدب

 اذا ةأرملل بحتساو» : لاق «ةيَي» يبنلا نع انل ركذ كلذكو : لاق

 . «رسيالا مث اهرعش نم نميالا قشلاب أدبت نا ترصق

 لوق يف هانعمس يذلا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ملقو مهبراوش صقو مهسوؤر قلح ه مهٹفت اوضقيل مثو» : ىلاعت هللا

 . مهرفاظا

 سأرلا قلح وه دحاولا ثفتلا ءاضق نا : هب لوقا يذلاو : لاق

 مكسوؤر نيقلحم» : لجو زع هللا لوقل لاق . ريصقتلاو

 . ثفتلا وه اذه نا انملعف . همنيرصقمو

 مهٹفت اوضقيل مث» : ىلاعت هللا لوق يف هللا همحر _ رثؤملاوبا لاق

 : لاق هيمهروذن اوفويلإ» : هلوقو ربخأتو ميدقت هممهروذن اوفويلو

 جحلا ةروس نم )٢٩( ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٢٣٢٣ ۔

 



 . ثفتلا لبق مهحئابذ اوحبذي

 & ةمجلا هيلع ىذلا : ۔هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 وهف قلح ناو ث انومضم ربصي ىتح ةمجلا رصقي هناف ، رصقي نا داراو

 . انيلا بحا

 هنم رصق اذاف © ليوط رعش هيلع ناك اذا هنا دجوي { لاق هريغ نمو

 ةمحش ىدعتي نا دعب نم هنم رصق ايف 3 هنذا ةمحش ىدعتي نا ىلا

 لقاو كلذ ودعي الو . هنذا ةمحش ىلا رفوي نا هل هنال {. رصق دقف هنذا

 . ملعا هللاو ؤ عباصا ثالث ردق هنذا ةمحش دعب رصقي ام

 : رعشلا ةليوطلا ةأرملا يف ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 نيعبصا ضرع ترصق ناف 3 عباصا ثالث اهرعش نم ذخات امنا

 . انيلا بحا ثالثلاو ، كلذ اهأزجا

 الو لحملل زوجي ال : ۔ هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 هعاب ناو : لاق . هنمث ىلا اجاتحم ناك ولو ، هرعش عيبي نا مرحملل

 ناف : لاق 3 هنم ذخا نم ىلع نمثلا دري نا ىرأف ؟ نمثلا ضبقو

 ىلع هب قدصتيلف ؟ هيلع ردقي ملو اذه هفرعي مل وا يرتشملا بهذ
 . امارح وا الالح ناك ث هرفاظا عيبي نا هل زوجي الو : لاق . ءارقفلا

  

 ۔ ٢٣٤ ۔



 ن وتسل ١ ب ايل ١

 حبذلا يف

 ثالث جح ٬«ةَي» يبنلا نا : هللادبع نب رباج نع يور

 اثالث قفاسف رجاه امدعب ةجحو . رجاهي نا لبق نيتجح { تاجح

 هفنا يف نايفس يال لمج اهيف نميلا نم اهمايتب ىلع ءاجو 0 ةندب نيتسو

 ةندب لك نم ذخؤي نا رماو «ةَي» هللا لوسر اهرحنف ، ةضف نم هرب

 . اهقرم نم برشو خبطف ث ةعضب
 نميلا نم ىلع هب ءاجو «ةيَي» هللا لوسر هب ءاج يذلا يدهلا ناكو

 . رعش نم ةبق هل تبرضو . ةندب ةئام

 . لبجلا ناريغو كارالا يف سانلا لاقو
 هديب رحنف © فقوم اهلك ةفرعو انه اه تفقو دق : لاق نم لاقف

 . ةبرحلاب اهرحنف . اهتيقب ايلع ىطعا مث . ةبرحلاب نيتسو اثالث

 ةفرعو انه اه تفقوو 3 رحنم اهلك ىنمو ، انه اه ترحن ربخ يفو

 اهلك ةفلدزملاو انه اه تفقو : لاقف ةفلدزملاب فقو مث © فقوم اهلك
 تفعفوم ٠.

۔ ٢٣٥ ۔



 رجفلا عولط لبق حبذلا يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق : (ةلأسم)

 حبذي نا نس «ةيَي» يبنلا نال زوجي ال }© مهرثكا لاقف 0 رحنلا موي

 . راهنلاب
 8 لبنح نب دمحاو .3 يأرلا باحصاو .3 كلام لوق اذهو

 . رحنلا موي ةعتملا يده حبذي .3 قاحساو

 موي هحبذ ول هيزبي ث رذنلاو ديصلا ءازج يف لاقو : روثوبا لاق هبو

 . يفوكلا نع كلذ يكحو . ةفرع

 رجفني ىتح ، رحني الو ، حبذي ال : رحنلاو حبذلا يف ءاطع لاقو
 تامولعم يا هم&تادودعم مايأ يف : لاق ىلاعت هللا نال ث رجفلا

 . راهنلاب كلذو

 باحصاو . روث يباو ، يعفاشلا نع صخرو ٠ ركبوبا لاق

 . قيرشتلا مايا ليللاب حبذلا يف © يأرلا

 زوجيو © رحنلا ةليل حبذلا زوبي ال : ركبوبا لاق قاحسا لاق هبو

 . قيرشتلا مايا يلايل

 يده نم حبذلا نم ناك ام هنا يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق

 . هانعم ىفو .0 جحلا يف ةبجاو ةيحض وا . جحلل قيس يدهو . ةعتملا

 قورش دعب ةبقعلا ةرمج يمر دعب الا انباحصا دنع زوجي الف

 رحنلاو ،}© قورشلا دعب الا ةبقعلا ةرمج يمر زوجي الو ؤ، سمشلا
 . اهدعب

 ريغ نم عوطتلاو ءازجلا نم ناك ام اماو 6 ءايشالا هذه ف ىنم اذهو

۔ ٢٣٦



 . راه وا ليل ف ادح هيف ملعا الف . اهلثم وا ءايشالا هذه يناعم توبث

 . تقولا اذه لبق اصيخرت انباحصا عم ءايشالا هذه يف ملعا الو

 زوجحم ئ ةبقعل ١ ةرمح يمر لدعب نم هنا : ركبوب ا لاق ام ينبجعيو

 . ىنمب ناك اذا . اراهن وا اليل حبذلا

۔ ٢٣٧ ۔





 نوتسلاو ىداحلا بابلا

 هيده عتمتملا هيف رحني يذلا تقولا يف

 فارشالا باتك نم

 لاقف هرحني ىتم يدهلا قوسي عتمتملا يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق
 ناو . هيده رحنو ىعسو فاط رشعلا لبق مدق نا : لبنح نب دمحا

 . رحنلا موي يف الا هرحني مل رشعلا يف مدق

 يروثلاو يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا لاقو ءاطع نم انيورو

 . رحنلا موي الا هيده متمتملا رحني ال : يأرلا باحصاو روثوباو

 مل جحلا ىلا ةرمعلاب عتمتم وهو ةرمعلل ايده ىدها نم : كلام لاق

 اذا اعتمتم ريصي امنا هتعتمل رخآ ايده ىدهيو هرحني هنكلو هنع كلذ زجي

 . يدهلا هيلع بجي ذئنيح جحلا ءاش نا مث هترمع نم لحا

 . حيحص لوق اذه : ركيوبا لاق

 ىلاو هتعتمل يدهلا قاس ناك اذا هنا يعم : هللا همحر ديعسوبا لاق

 موي الا هنع ءىزجي الو هحبذي الو هتعتمل يده وهف هتينب دصق كلذ

 ىلع يدهلا قاس ناو هحبذي الو هتعتمل ةندب هيلع ناك هحبذ ناو رحنلا

۔ ٢٣٨٩ ۔



 . كلذ دعب ةرمعلاب عتمت مث ةين ريغ
 ىعسو فاط اذا هرحني نا هلو . الفن يدهلا نوكي نا ينبجعا

 . هتعتمل مد هيلعو هترمعل

 هنا هضرف دق ايده هعم قاس لجر يف ليقو فارشالا باتك ريغ نمو

 لازي ال هناف ةدعقلا يذ يف وا لاوش رهش يف مدقف هدلق وا هتعتم يده

 . عجري مث رحنلا موي ىلا امرحم

 نع ليقو انيلا بحا لوالا لوقلاو . رشعلا يف مدقي مل ام رحني ليقو
 «هيده لحم هلحمف يده هعم ناك نم الا اولحا» : لاق هنا «{ةلَي» يبنلا

 : لاق هتوزغو هتجح يف هيده قاس «ةلَيت» يبنلا نع ليقو هريغ نمو

 الو ايده رمتعم قاس ناو هنمو هيده لحم هلحمف يده هعم ناك نمو

 رحنيف هترمع ىضق اذا هيده هسبحي ال هناف جحلا ىتح ثكمي نا ديري

 نم ارجا مظعا ةقفن سانلا قفنا ام : رمع نبا لاقو هلها ىلا فرصنيو

 . مويلا اذه يف حوفسم مد

 هللا اهفرش ةكم ىلا ىدهيو هلك قاسي يذلا يدهاو : (ةلأسم)

 رشعلا تلخد اذاف رشعلا لخدت مل ام ةكمي رحني ندبلا نم ث ىلاعت

 . رحنلا موي ىنمب رحني ىتح فوقوم يدهلاف
 الا مرحلا ضرا هلحم غلبي نأ افوكعم يدهاو ىلاعت هللا لاقو

 هناف . مرحلا يف وا ىلاعت هللا اهفرش ةكمي رحني هناف بطع دق ايده

 . أزجا دقف ءارقفلا ىلع قرفو ةكم غلب اذا يدهلاو ءعىزجي

 هناف ةعتملا يده الا ىلاعت هللا اهفرش ةكم الا نوكي ال ماعطلاو

۔ ٢٤٠ ۔



 وا ةيدف وا ديص ءازج وا ةرافك ىده نم ناك امو ىنمب الا نوكيال

 ىلعف لصي نا لبق لض وا اهنم تام ايف نيملسملا ءارقفلل يهف ةقدص

 هنم لكأيف لصي نا لبق هرحنف قيرطلا يف بطع ناف ةندب هبحاص

 هأزجأ دقف تيبلا غلي نا لبق مرحلا يف هرحن ناو هلدب هيلع ناف معطيو

 يذ يف وا لاوش يف مدق ناو ةكم هلك مرحلاو ءارقفلا همعطيلف هنع

 لكأي الو نيكاسملا ىلع هب قدصتي مث رحنلا موي لبق ةكم رحنيلف ةدعقلا

 نوكي ىتح هرحني الف ةجحلا يذ نم رشع يف يدهلا مدق ناو ائيش هنم

 ناك امو . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هب قدصتيل مث ىنم هرحنيف رحنلا موي

 عوطت يده لكو عوطتلا وهف نيكاسملل مسي ملو هلل هب برقت يده نم

 هفخب سمغيلو هرحنيلف مرحلا لصي نا لبق قيرطلا يف بطع وا لض
 لكأي الو يده هنا ملعيل ىنميلا هتحفص اهب برضي مث هلعن وا همد يف

 مهدعب نم ءاج نم لكأيو هلكأب رمأي الو هتقفر لها نم دحا الو هنم

 . ةلدب هيلعف لكا ناف هلدب هيلع سيلو

 © رحنلا موي رحني ىتح ءىزجي ال ةعتملا يدهو : (ةلأسم)

 رحن 0 «ةێَي» يبنلا لعف ايك ، رحن مرحلا لخد اذا عوطتلا يدهو
 . ةيبيدحلا نامز مرحلا يف يدهلا

 نا» : هل لاقو بلاط يبا نب ىلع دنع يدهلاب ثعب هنا يور دقو

 . همد هتحفص برضاو & قيرطلا يف هرحناف 3 ءيش اهنم كيلع بطع
 . «كتقفر نم دحا الو هنم لكأت الو 8 يده هنا ملعيل

 مل رحنلا موي نم رجفلا لبق ةعتملل حبذ نمو : (ةلأسم)ر

۔ ٢٤١ ۔



 . هماطخو هلالحب قدصتيو ٠ هزجح

 مث ث همارحا دنع هدلق مرحاف ايده قاس وه ناف : (ةلأسم)

 افصلا نيب ىعسو فاطف .3 ىلاعت هللا اهفرش ةكمب لالحالا نع كسما

 ثيح هلالحا نال ، رحنلا موي نود لحي الو ، ىنمب رحني ىتح ةورملاو
 يضقي امناف ، اجح ديري الو ةرمعب امرحم نوكي نا الا 3 هيده رحني

 مث ، لحيو ىلاعت هللا اهفرش ةكمي رحنيو ىعسيو فوطي هناف 5، هترمع

 . اماقم ماقا ءاش ناو ، عجر ءاش نا

 هفاوط دعب همارحا ىلع وهف 3 ةرمعلاب عتمتو جحلا دارا نم اماف

 دلق ام ىتمو دلقم هيده نال لحي الو ث ةورملاو افصلا نيب هيعسو تيبلاب

 . مرحا دقف يدهلا

 . هعم ايده قوسي . ىلاعت هلنا اهفرش ةكم ىلا ءاج الجر نا ولو

 . هيده دلق نيح م', الا هيلع بجو . رعشي الو هدلقف

 موي مهدحا هحبذف رفن نيب يدهلا ناك اذاو : (ةلأسم)

 . كلذ مهأزجا ؟ رحنلا

 ناف ؟ نبل تاذ ندبلاو رقبلا نم يدهلا ناك اذاو : (ةلأسم)

 اذاو ، اهنبل بهذيو صقني ىتح درابلا ءاملاب اهعرض حضني اهبحاص

 . نالف نب نالف نم لبقت مهللا : لوقي نا هل بحتسيف اهرحن

 . لبالاك يه سيلو تحبذ اذا لقعت ال منغلاو رقبلاو

 هحبذ ناو 5 هديب هيده لجرلا حبذي نا بحتسيو : (ةلأسم)

۔ ٢٤٢ .



 هنال 5 هزجت مل ةعتملل يهو رجفلا عولط لبق اهحبذ ناف 3 هازجأ هريغ

 هازجأ ؟ يناثلا مويلا وا ةلباقلا نم اهحبذ ناف ، رحنلا موي ريغ يف اهحبذ

 . هازجأ ةفرع موي ةرافكلا يده نم هريغ وا ديص يده حبذ ناو

 ريغ يف اديص باصا مث © رصق وا جاحلا قلح اذاو : (ةلأسم)

 ؟ رامجلا يمر نم هيلع يقب دقو مل : هل تلق . هيلع ءازج الف ؟ مرحلا

 ال ديصلاو : عيبرلا لاقو 5 ءاسنلا الا عيش لك هل لحا دق هنال : لاق

 . امرحع ماد ام دحال لحي

 الو ءاسنلا مرحملا لجرلل لحي ال : عيبرلا لاقو : (ةلأسم)

 . ةورملاو افصلا نيب ىعسيو ٠ ةرايزلا فاوط فوطي ىتح ديصلا

 ۔ ٢٤٣ _۔





 نوتسلاو ىناثلا بابلا
 ةضاذفالا لبق قلحلا لدعب رحنلا موي بيطلا ةحابا ركذ

 فارشالا باتك نم

 تنك : تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع : ركبوبا لاق

 نا لبق هلحمو مرحي نا لبق همارحال «ةلَي» هللا لوسر سأر بيطا

 . تيبلاب فوطي
 ةرمج } ةرمجلا يمر دعب جاحلل حيبا اميف ملعلا لها فلتخا دقو

 . تيبلاب فاوطلا لبق 3 ةبقعلا
 . هللادبع نب ملاسو 3 ةمقلعو 3 ةشئاعو ، ريبزلا نب هللادبع لاقف

 ، ديز نب ةجراخو ، سيجلا نب هللا ديبعو ، يعخنلاو ، سوواطو

 هل لحي : يأرلا باحصاو ث روثوباو { قاحساو 3 دمحاو ، يعفاشلاو

 . ءاسنلا الا ءيش لك

 يضر باطخلا نب رمع لاقو ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا نع انيورو

 . بيطلاو ءاسنلا الا ، ءيش لك هل لحي : رمع نباو { هنع هللا
 . ديصلاو ءاسنلا الا ©. ءيش لك هل لحي : كلام لاقو

۔ ٢٤٥ ۔



 ام ، روصنم نباو قاحسا ركذف 0 قاحسا نع هيف فلتخا دقو

 لك هل لحي : لاق هنا هنع } فاحجلاو 7 دوواد وبا ركذو هنع هانركذ

 . بيطلاو ءاسنلا الا ءيش

 هيبوث يف نوكي ةبقعلا ةرمج ىمر اذا مرحملا نا وهو سماخ لوق هيفو

 نم : ريبزلا نب ةورع لاقو . ةبالقوبا لاق كلذك ، تيبلاب فوطي ىتح

 صميقلا سبلي الف ، ردصلا موي ىلا رحنلا موي تيبلاب فاوطلا رخا
 . بيطيالو ةمايعلا الو

 دقو ، يروثلاو ، ءاطعو ، يرصبلا نسحلا نع هيف فلتخا دقو

 . جحلا رصتخم يف هنيب
 همحر ۔ديعسوبا لاق : لوقت ةشئاع ربخ رهاظبو : ركبوبا لاق

 ةرمج ىمر اذا مرحملا نا 7 انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا

 ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل لح } رصق وا قلحو حبذو ةبقعلا

 . بيطلاو
 مهلوق يف ملعا الو © بيطلاو ديصلاو ءاسنلا الا : لاق نم لاقو

 الا نوكي الو ، قلحلا هل حيبا دق هنا الا هلك هيلع مارحالا تابثا

 . لالحالا ىنعم وهو ، لحملل

  

 ۔ ٢٤٦ ۔



 ن وتسل ١ و ثل اثلا ب ايل ١

 قلحي ملو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر نمل حيبا ام ركذ
 فارشالا باتك نم

 : نالوقي كلامو ، حابر يبا نب ءاطع ناك : ركبوبا لاق

 نا هل : روثوبا لاقو © قلحي نا لبق ةرمجلا ىمر اذا عنقتي نا سأب ال

 اذا ءايشالا هل حيبا امنا : يعفاشلا لاقو { قلحي نا لبق ديصيو بيطتي

 داطصا ىتح قلحي ملو ىمر اذا : يأرلا باحصا لاقو . قلحو ىمر

 ءيش الف قلح ناك ناو ح ءازجلا هيلعف ، مرحلا جراخ نم اديص

 3 قلحي نا لبق ءانحلاب هسأر بضخي الو 3 ابيط سي ال كلذكو 0 هيلع

 . مد هيلعف لعف ناف

 هنا 5 انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ۔ هللا همحر ۔ ديعسوبا لاق

 وا قلحي ىتح 7 ةبقعلا ةرمج ىمر ولو لالحلا نم ءيش مرحملل لحي ال

 قلح اذاف ، مرحملا ىلع رجحي امم هيلع ءيش الو { ةيطغت نم الحم رصقي
 بيطلاو ءاسنلا الا : مهلوق ىنعم ىلع هلك لالحلا هل لح رصق وا

 . مهلوق ضعب يف ديصلاو

_۔ ٢٤٧ -



 { ةبقعلا ةرمج ىمر نمو : فارشالا باتك ريغ نم : (ةلأسم)

 لح دقف تيبلا راز اذاف " ديصلاو ءاسنلا الا ءيش لك هل لح ، لحاو

 . عيش لك هل

 «ةيَي» هللا لوسر ناك : تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو

 «ءاسنلا الا عيش لك هل لح دقف ةبقعلا ةرمج مكدحا ىمر اذا» : لوقي

 هنع ربخ يفو © ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل لح دقف . ةخسن

 . «!بيطلاو ءاسنلا الا ءيش لك كل لح دقف تقلحو تيمر اذا» «ِةيَي»

 ۔ ٢٤٨ ۔



 نوتسلاو عبارلا بابلا
 هترمع وا هتجح ىضقي نا لبق لحا نميف

 هللا اهفرش ةكم ىلا لصو املف ، ةرمع وا ةجحب امرحم لخد نمو

 ؟ همزلي ام هنم الهج لحاو ] ةورملاو افصلا نب ىعسو تيبلاب فاط

 لعب ةرم ئ هليوارسو هصيمق سبلو ةرم لعب ةرم هتماع سبل لق هلعلو

 . اريثك ارعش فتنو © ةرم

 هيلعو . مد ناك ام هرعش قلحل هيلعف ؟ هلك اذه ف همزلي ايف : تلق

 . مد 5} مرحم وهو اهسبل هل زوبي ال ىتلا هبايث نم ةسبل لكل

  

 ۔ -_ ٢٤٩

 





 نوتسلاو سماخلا بابلا

 ةيورتلا موي مارحالا يف

 مث { ةيورتلا موي يف جحلاب لها نم : ۔هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 . هيلع ءيش الو ةنسلا فلاخ دقف جحلل همارحا دعب فاط

 جحلاب مرحاو فاط نا دعب تيبلاب فاط عجر نمو : (ةلأسم)

 . أطخا دقف

 جحلاب مارحالل فاوطلا كرت يذلا يف اضيا ليقو : (ةلأسم)

 اذا ةرافكلاب ليقو ث ةرافك ملعن الو بحتسي ام كرت هنا 5 ةيورتلا ةليل

 . ادمع جحلل فاوطلا كرت

 نا رمؤي ةيورتلا موي مارحالاو 3 ةفرعل جورخلاو : (ةلأسم)

 تيبلاب فوطيو 3 همارحا يبوث سبلي مث { هنكما نا ءاملاب لستغي
 دنع نيتعكر همارحال عكر دجسملا نم مرحي نا دارا اذاف ، عكريو

 . ىنم ىلا جرخو جحلاب ىبلو مرحا مث نكما ثيح وا ث بازيملا

 ةالصلا دنع جرخيو ، نجلا دجسم نم مرحي نا بحتسي : ليقو
 ىلص اذاف 3 اهب تيبيو & تاولص سمخ اهب يلصيو ىنمب عمجيل ىلوالا

۔ ٢٥١ -



 . ةفرع موي تافرع ىلا راس حبصلا

 ملو ىبل جحلاب مرحي نا دارا املف ، هترمع ىضق نمو : (ةلأسم)

 . سأب الف هكسن ىضق ىتح ركذي ملف 7 ةيبلتلا لبق فطي
 & مارحا ريغب ةكم لخد ، تاقيملا نود ناك نمو : (ةلأسم)

 . امرحم الا هلزنم زواجتي الف ةرمعلاو جحلاب الا
 دجسم هل لاقي يذلا دجسملا نم مرحي : نولوقي ءاهقفلا لوق رثكاو

 . حطبالاب يذلا نجلا دجسم لاقيو ث نجلا

 اهب لصو ايثيحف ؟ ءاحطبلا نم مرحي نا دارا ناو : (ةلأسم)

 . زئاجف مرحاو

 ىتح . ةيورتلا موي جحلاب مرحي نا يسن نم : ليقو : (ةلأسم)

 ةالص تقو نكي مل ناو ث نيتعكر لصيلف ؟ ىنم قيرط يف راص

 . سأب الف ؟ لصي ملو ةالص تقو نكي مل ناو هناكم مرحي مث { ةضيرف

 ۔ ٢٥٢ -

 



 نوتسلاو سداسلا بابلا

 ةيورتلا موي يف مارحالا يف

 دجسملا لخد نم : هنا هللا همحر _ بوبحم نع ىسيعوبا ىورو

 نا لبق مرحا مث 3 نيتعكر عكرو ٠ هللا اهسرح ةكمب ميقم وه نمم
 دعب فطي الو & ىنم ىلا ضميلو 3 ءاسا دق : بوبحم لاق ك فوطي

 . مد هيلع ري ملو 9 مارحالا

 دقف . ةيورتلا موي جحلاب مارحالل فاوطلا كرت يذلا يف اضيا ليقو

 . ةرافك ملعن سيلو ؤك“تبحتسي ام كرت

 . ادمع جحلل فاوطلا كرت اذا ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 ىتح 7 ةيورتلا موي جحلاب مرحي نا يسن نم : ليقو : (ةلأسم)
 مث ، ةضيرف ةالص نكت مل نا ، نيتعكر لصيلف ؟ ىنم قيرط يف راص

 فاط نمو 3 سأب الف ؟ لصي ملو ةالص تقو نكي مل ناو هناكم مرحي

 ؟ ادغ مرحا مث ، حبصا ىتح مانف ةلحر ىلا عجر مث ، ليللا يف كلذل

 . هيلع س سأب الف

 . فاوطلا ديعي نا هيلع : لاق نم لاقو

 هلعجو 7 ةيورتلا موي فاط نميف : لاق نم لاقو : (ةلأسم)

۔ ٢٥٢٣ ۔



 جحلاب مرحا مث عكرو (ةخسن يف) جحلاب مرحا مث عجر مث 3 هعادو
 يف سلجف .ث رماع ينب بعش هلزنمو هتيب ىلا عجر مث ، عكر نا دعب
 . هيلع سأب الو ءاسا دقف ؟ ليللا ىلا وا ءاشعلا ىلا هتيب

 . مد هيلع : لاق نم لاقو

 وا ءاشعلا ىلا هيف سلجف هلزنم ىلا عجر مث ، فاط وه نا كلذكو

 . مد هيلع : لاق نم لاقف ؟ ىنم ىلا جرخو مرحا مث 0 ليللا ىلا

 فوطي عجري نا هيلعف ؟ فاط نا دعب هلزنم يف مان وه ناو

 نم لاقو ، مد هيلعف لعفي مل ناو 3 هعادو هلعبيو عكريو ث تيبلاب

 . يلا بحا وهو هيلع ءيش ال : لاق

 مرحا نكي ملو ، ىنم ىلا جرخ الجر نا : ليقو : (ةلأسم)

 . ىنم نم جحلاب مرحي نا ةبقع نب حاضولا هرمأف ، جحلاب
 ديدش شطع مهباصا اسانا نا ةرفص يبا نع : (ةلأسم)

 يف ىدانف 7 هيدانم رمأف © ىسيع نب دوواد ذئموي مهريما ناكو 3 ةكمب

 جرخيلف ، ىنم ىلا جورخلا مكنم دارا نم : سانلا اهيأ اي : سانلا

 . ءاملا يف مكل عسوا اهناف

 كلذ نع ابوبحم تلأسف 3 نيموي وا مويب ةيورتلا موي لبق كلذو

 كلذف ، ىنم ىلا جرخيو جحلاب مرحي نا ءاش نم 3 دوواد قدص : لاقف

 . زئاج

 موي ادغ مث ، حبصا ىتح ةفرع ةليل ةكمب مان نمو : (ةلأسم)

 . هيلع سأب الو ث ءاسا دقف ؟ سانلا عم فقوو ىنمب رم 3 ةفرع

۔ ٢٥٤ ۔



 كلذ زوجي : ليقف ؟ ةيورتلا لبق ىنم ىلا جرخ نمو : (ةلأسم)

 ام ةثالث وا نيمويب ةيورتلا لبق ىنمب ناك ول : ليقو . ءافعضلاو ءاسنلل

 . سأب هيلع ناك

 نا مهلف ؟ جحلاب مارحالا داراف رمب هلزنم ناك ناو : (ةلأسم)

 عادولا مهيلعف ء ةكم نم اوجرخي نا اودارا نا مهلزانم نم اوجرخي

 . تافرع ىلا نوجرخي مث ، جحلاب نومرحي مث 3 عادولل نوفوطي
 هلزنم نم مارحالا هأزجا ، تافرعب هلزنم ناك نمو : (ةلأسم)

 نيذلا لعفي ام لثم لعفي عادولا هيلعف ؟ ةكم ىلا جرخ اذاف { ءاش نا

 . رمب مهلزانم

 نا مهيلع كئلوا & ىنم نم جحلاب اوجرخي نا مهف سيل ىنم لهاو
 هيلعف مرحلا يف ناك نم & ىرا ينا الا 5 اومرحي مث تيبلا اوعدوي

 . عادولا

 نم ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم جورخلا دارا نمل سيلو : (ةلأسم)

 ال ، تيبلاب فاوطلا هدهع رخآ نوكي ىتح جرخي نا 7 هريغ وا جاح

 رفني ال» : لاق «ةيَي» يبنلا نا ۔ هللا همحر ۔ سابع نبا نع :يور

 . «تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحا
 نا الا ، مد هيلعف ةفرع موي ةكمب حبصا نم ليقو : (ةلأسم)

 ىنم نم ادغ ناف . ةادغلا كلت ىلاعت هللا اهفرش ةكم لخد الجر نوكي

 . تافرع نم لزن بحا ثيحف تافرع لىا

  

_ ___ 

 ۔ . ٢٥٥





 نوتسلاو عباسلا بابلا

 تيبلا ةرايز يف

 لعف ايك ث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو فوطي نا © تيبلا ةرايزو

 ءىطو ناف © ىعسيو فوطي كلذف 3 ةرمعب امرحم ةكم لخد نيح

 . انباحصا يأر وهو 3 هجح لطب 3 تيبلا ةرايز لبق ءاسنلا

 ىلا ةرايزلا هلف ؟ لحاو . ةبقعلا ةرمج ىمر نمو : (ةلأسمر)

 | ثدحلا فوخ بجعاو . انيلا بحا لجع نمو ث رحنلا موي تيبلا

 عجر ةبقعلا ةرمج يمري نا لبق راز ناو . اراهن وا اليل راز ءاش نا

 راز ناو ، مد هيلعف ؟ ةكم رفني ىتح لعفي مل ناف { رادزا مث 3 اهامر

 دجسملا نم اجراخ قلح وا ةكمب رصقف عجر ؟ رصقي وا قلحي نا لبق

 . مد هيلعف ؟ كلذ ىلع ىضمو لعفي مل ناف ث راز مث

 عجر مث ، ىعسي نا لبق ىنم ىلا عجر مث راز نمو : (ةلأسم)
 . هيلع سيلف ؟ ىنم ىلا عجر مث ىعسف

 لطب 3 لحاف هكرت نمو ، بجاو ةرايزلا فاوطو : (ةلأسم)
 . ةندب رحنيو لباق نم جحلا هيلعف ؟ ءاسنلا ءىطو اذاف © هجح

۔ ٢٥٧ ۔



 ثيح عجري نا هيلعف ؟رزي ملو جاحلا جرخ اذاو : (ةلأسم)

 ناف ؟ تيبلا روزي ىتح هرصم غلب ناك ولو 3 اهدعب وا هتنس يف ناك

 دقو { مد هيلعف هجح دسف الاو هلها باصا نكي ملو ىعسو رازف عجر

 الو { مدو لباق نم جحلا هيلعف { هلها باصا ناك ناو { هجح مت

 . تيبلا روزي ىتح هلها اطي عجري

 نا لبق ءاسنلا عماج ناف . رادزي عجري نا : هللادبع يبا نعو

 الو ث ةرقب وا ريعب ةندبو جحلا هيلعو {، هجح دسف ، ىعسيو فوطي

 . هيلع مايص

 نعف ؟ دعاق وهو مانف هنيع رئازلا تبلغ اذاو : (ةلأسم)

 مومهملل كلذ امناو ، هيلع سأب ال هنا : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم

 هيلعف & سعنف ضرالا ىلع وا لمحم يف هبنج عجر نم اماو . دعاقلا

 . مد

 ريغ لمحملا يف وا ةرايزلا يف ةكمب هباحصال رظتنم وهو مان نم ليقو

 . اسأب هيلع ىرا الف .0 مونلل دمعتم

 ىلا عجري ملو هرصم ىلا ضافا مث ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)
 رامجلا يمريو 5 لباق نم جحلا همزل ؟ رادزا الو تارمجلا ىمر الو ةكم

 ءطو هيلع مرحي : لاق هنظاو 3 رايجلل مدو ةندب هيلعو 0 رادزيو

 . ديصلا هل لحاو . ءاسنلا

  

 ۔ ٢٥٨ ۔



 نوتسلاو نماثلا بابلا

 عادولا فاوط كرت نميف

 ىلع عادولا فاوط ةورملاو افصلا نيب فوطي نا يسن نمو

 فاوط يسن ناف { مد هيلعف ؟ هلها ىلا عجر ىتح 7 هنم نايسنلا

 جحلا هيلعف 3 ءاسنلا ءعىطو ناف .3 لباق نم جحلا هيلعف ؟ ةرايزلا

 . ةندب رحنيو

 ةاش 3 مد هيلعف ؟ هرصم ىلا عجر ىتح عادولا فاوط كرت نمو

 عجر ىتح هضقي مل ناو ، هاضق ؟ ةكمب ركذ ناو 3 هنع حبذتف اهب ثعبي

 . مد هيلعف ؟ هلها ىلا

 ؟ هلها ىلا عجري ىتح ةرايزلا فاوط يسن نمو : (ةلأسم)

 نمو .ث مد هيلعف ؟ عادولا فاوط يسن نمو ث لباق نم جحلا هيلعف

 ل وا ءوضو ريغ ىلع فاطو جحلاب ادرفم وا انراق ناكو رحنلا موي فاط

 ءاسنلا يشغ ناك ناف ؟ هلها ىلا عجر ىتح ردصلا فاوط فطي

 هلالحال { لباق نم جحلاو 5 ةندب هيلعو ةمات هتجح ىرن ايف ، لحاو

 نم عجري امدعب تيبلاب فطي مل نم نال 3 تيبلاب فوطي نا لبق

۔ ٢٥٩ ۔



 مل هنال ، لباق نم جحلا هيلعف ، لحي ىتح 0 نراق وا جاح وهو تافرع

 . مد عادولا كرتل هيلعو © لحا ىتح جحلل بجاولا فاوط فطي

 مد هيلعف ؟ هدلب ىلا عجر ىتح فاوطلا كرت نمو : (ةلأسم)

 . ةداعالا تاوفل

 ؟ ءاسنلا باصاو ، ةضيرفلا فاوط فطي مل ناك نا : عيبرلا لاقو

 تيبلا ىلا اهلحم مث»» : ىلاعت هللا لوقل ؤ لباق نم جحلاو مد هيلعف
 . هميكقيتعلا

 ۔ ٢٦٠ ۔



 نوتسلاو عساتلا بابلا

 تيبلا يف

 لخدي نا دارا نل بحتسيو . ةدابع تيبلا ىلا رظنلا : لاقيو

 . ةميظع هتمرح نال 3 لستغي نا ؤ تيبلا

 هازجا ربكا هللا ريغ لقي ملو ، دجسملا لخد نمو : (ةلأسم)

 . كلذ

 هللا لزني» «ةيَي» هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا : (ةلأسم)
 نيرشع موي لك ۔ هللا اهفرش ةكم دجسم دجسملا لها ىلع لجو زع
 { نيلصملل نيعبراو ث نيفئاطلل اهنم نيتس . ةمحر ةئامو ٤3 ةمحر

 . «نيرظانلل نيرشعو
 ملف ، تيبلا ىا نم» «ةێَي» هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع

 . «هما هتدلو مويك عجر قسمي ملو ثفري

  

 ۔ ٢٦١





 نوعبسلا بابلا
 ىنم يف

 . ةنسلا أطخا دقف تافرع ىلا ىنم ةليل لجعت نمو

 عولط لبق ىنم نم تافرع قا ادغ نا ليقو : (ةلأسم)

 نم ةفرع ةليل ةفرع ىلا لجعت نم اماو ث هيلع ةرافك الف ؟ سمشلا

 . مد هيلعف ؟ ىنم

 هيلعف ؟ حبصلا اهب ىلصي نا لبق ىنم دودح نم جرخ نم كلذكو

 . مد همزلي ام ىندا ليقو . مد

 ةجاح يف ، ىنم مايا يف ىنم نم ةكم ىلا جرخ نمو : (ةلأسم)

 ءيش الف فاط ناو ، تيبلاب فطي الو . هيلع سأب الف ؟ عاتم لمح وا

 . هيلع

 . «رسحم نطب الا رحنم اهلك ىنم» «ةيَي» يبنلا لاق : (ةلأسم)ر

 نا الا مد هيلعف ؟ ةفرع موي ةكمي حبصا نم ليقو : (ةلأسم)

 . ةادغلا كلت ةكم لخد لجر نوكي

نع : سابع نب لضفلا ربخ يف : ركبوبا لاق فارشالا باتك نمو



 مكيلع» لاق . رسحم نم طبه نيح ىنم لخد اذا ىتح «» يبنلا

 . «فذخلا ىصحب

 نم طبهي نيح ، عمج يلي امم & ىنم دح لوا اذه نا ىلع اذه : لاق

 . رسحم
 جاحلا اذه نم مكدحا نتيبي ال : لاق هنع هللا يضر رمع نا تبثو

 نبا نع كلذ يورو رمع نبا كلذكو ، ىنم يلايل ةبقعلا ءارو نم

 . ۔ هللا همحر ۔سابع

 3 يعفاشلا لاق هبو ، رسحم ىلا ةبقعلا نم ىنم : ءاطع لاقو

 لاق . لوقن كلذكو رسحم نطب الو ىنم نم ةبقعلا سيل : لاقو

 اذه بسح ىلعو ، ليق ام نسح هنا يعم : ۔ هللا همحر -ديعسوبا

 . يدنع انباحصا لوق يف جرخي

 ۔ ٢٦٤ -



 نوعبسلاو ىداحلا بابلا

 اهيف مانو ةكم ىلإ ىنم مايأ مدق نميف
 قيرطلا ف وأ فاوطلا ف وأ

 الف ؟ عاتم لمح وا ةحاح ف ةكم لا ىنم مايا مدق نم : لاقو

 . رمؤي كلذب 3 تيبلاب فطي

 . هملعا ال : لاق ؟ ءىش هنم همزليا لعف ناف : تلق

 وا ةجاح يف ىنم مايا يف ىنم نم ةكم ىلا جرخ نمو : (ةلأسم)
 ءىش الف ؟فاط ناف 3 تيبلاب فطي الو هيلع سأب الف ؟ عاتم لمح يف

 . هيلع

 ۔ ٢٦٥ ۔





 نوعبسلاو ىناثلا بابلا

 ىنم يف
 ه٥٭«

 رثؤملا يبأ نع

 هكرديف اهريغو ةكم ىلا ةجاحلا هينعت لجرلا تيأرأ : تلقو

 . اسأب هيلع ىرا الف مني مل ام : لاق ؟ سأب هيلع له ٠ ليللا

 ال : لاق ؟ ليللا ىلا عجرو ليللا يف ىنم نم جرخ ناف : تلق

 . اهريغ يف مني مل ام ث ىلاعت هللا ءاش نا سأب

 . سأب ال : لاق ؟ حبصلا هكردا ىتح ىنم ىلا عجري مل ناف : تلق

 ىرا الف راهنلا اما : لاق ؟ راهن وا ليل يف ىنم ريغ يف مان ناف : تلق

 . يأرب هيلع هبجوا الف . ليللا اماو 3 اسأب هيلع

 . دشا ةليل مون : لاق ؟ ةليل مان وا ةعاس مان ءاوسو : تلق

 اذا هبحتسن يذلا : ىلاعت هللا همحر رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 يف الجعتم رفني ىتح اهيف حربي ال مث ىنم ىلا عجري نا تيبلا رادزا
 . مايا ةثالث ىلا ارخأتم وا ث نيمويلا

 ىعسو عكرو { تيبلاب فاطو { رادزا اذا : هللا همحر رثؤملاوبا لاق

۔ ٢٦٧ -



 ىقتلم لبق سعنوأ مان ناف { ةكمم دعقي الو لجعيلف ةورملاو افصلا نيب

 . مد هيلعف ىنم قيرطو 3 قارعلا قيرط نيقيرطلا
 . هيلع ءيش الف اهيلع سعنف ةباد بكر ناو : لاق

 كلذ بحا ايف ، ةرايزلا ةليل ريغ ةكم تاب نا هللا همحر رثؤملاوبا لاق

 . عيش همزلي مل لعف ناف ههركاو

 سانلا زفن ىتح قيرشتلا مايا ىنمب ماقا نم : هللا همحر رثؤملاوبا لاق

 . هل زئاج كلذف . رفنلا دعب ىنمب امايا ميقي نا دارأف ثلاثلا مويلا يف

 نا لبق ةكم يف تيبي يذلا يف هللا كمحر تركذو : (ةلأسم)

 يعمف ؟ قرف اهنيب ما ، رادزي نا دعب هتيبم لثم وها 3 رحنلا موي رادزي
 نا ليق دقف ث رحنلا موي ةلباق كلذ ةليل رادزملا اذه ةرايز تناك اذا هنا

 همزليف فاوطلا دعب همون لبق وا فاوطلا لبق اهب هساعنو ةكمب همون
 اذه يف ءازجلا يف ليق ام ةماع نا بسحاو . ءاوس كلذ يف ءازجلا

 . مدب

  



 نوعبسلاو ثلاثلا بابلا

 مايا يلايل ىنمب تيبملا ركذ
 فارشالا باتك نم قيرشتلا

 : تلاق اهنا اهنع هللا يضر ةشئاع نع انيور : ركبوبا لاق

 . قيرشتلا مايا يلايل نم موي رخآ نم ؛ةلي» هللا لوسر ضافا
 رفنلا رفن نم الا ، قيرشتلا مايا يلايل ىنمب سانلا ميقي نا ةنسلاو

 لها الا ريبكلا رفنلا ىنمي ماقملا ىنم نع هجورخ هنع طقسي هناف لوالا

 ةكمب اوتيبي نا مهل نذا هناف 0 «ةَي» هللا لوسر تيب لها نم ةياقسلا

 . ةاعرلا الاو ىنم ىلايل

 هيلع : ءاطع لاقف ىنم يلايل نم ةليل ، ىنم نع تاب نميف اوفلتخاو
 هيلع سيلو { ائيش معطي : ةرم لاقو لوقلا اذه ىلا دمحا لامو ، مهرد

 . تقو

 يفو نيمهردب نيتليل يفنو & مهردب ةليل يف قدصتي : يعفاشلا لاقو
 . مد ثالثلا

 . انيكسم معطا حبصا ىتح ىنم ريغب تابف دحا لعف اذا ةرم لاقو

۔ ٢٦٩



 تاب اذا : كلام لاقو . امد قيرهي نا تببحا اهلك ىنم ىلايل تاب ناف

 . مد كلذل هيلعف ىنم ريغ يف اهلعج وا ةلماك ةليل

 نم هقوسي ايده هيلع ناف ةكم تابف تيبلا راز نميف كلام لاقو

 هكسن نم كرت نم هللا همحر سابع نبا لوقب جتحاو 5} مرحلا ىلا لحلا

 . مد هيلعف ائيش

 ىمر ناك اذا ىنم مايا ةكم مان نم ىلع ءىش ال يأرلا باحصا لاقو

 سابع نبا نع انيور دقو يأرلا باحصا لوق اذه .3 ءاسا دقو رامجلا

 نسحلا ناكو . تئش ثيح تبف ةرمجلا تيمر اذا : لاق هنا هللا همحر

 دق ناك اذا هللا اهفرش ةكمم تيبي نا تيبلا راز اذا ىلابي ال يرصبلا

 . راجلا ىمر

 نود سابعلا ةياقس لهأل الا ةصخرلا تسيل : ىعفاشلا لاقو

 . ةاعرلاو تاياقسلا

 يكح ام وحن . انباحصا لوق يف جرخي : هللا همحر ديعسوبا لاق

 الا ليق اييف & كلذ يف ةصخر الو ىنم يلايل ىنبم تيبملل رمالا نم
 . عار وا فئاخ

 . نسح وهو مهلوق يف اذه جرخيف ةياقسلا لها اماو

 فرعا مهلعلو ءيش مهعم هيف دجوي الف : انباحصا لوق يف اماو

 . هب مهتربخل كلذب

 { انئمطم اهب مان وا ةرايزلا دعب ةكمم تاب نم : انباحصا لوق يفو

 نا دعب مان نم اماو ث افالتخا كلذ يف مهنيب ملعا الو امد هيلع نا

_۔ ٢٧٠ -



 نا يعمف ةرايزلا دعب ةليللا كلت ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىنعا اهنم جرخ

 . ءازجلا بوجو يناعم يف هيف فلتخيو ىنم نود تيبي نا . اديدشت هيف

 . ءازج هيلع ىري ال اضعبو ءازجلا هيلع ىري اضعب نا وجراو

 لوق نم اهيف فلتخي هنا يعمف . ةرايزلا ةليل ريغ ىنم يلايل اماو

 . نهيف ةكم مان نميف انباحصا

 ىري اضعب نا يعمف ، رذع ريغ نم ىنم ريغ يف مان نميف بسحاو

 امد اهلك يلايلل هيلع ىري اضعب نا وجراو .ث ةليل لكل امد ةرافكلا هيلع

 رمأن الو ةرافكلا هيلع ىري ال اضعب نا وجراو نيكسم ةليل لكلو

 . كلذب

 . ةكم قيرشتلا مايا ناك ناف ءايضلا باتك نم : (ةلأسم)

 يلايل ةكمم تاب ناو سأب الف ةكمم تيبيو رايجلا يمري ، ىنم ىلا عجريو

 . مد ةليل لكل هيلع ضعب لاق اهلك ىنم

 لاق ؟ امهرد : تلق ؟ افورعم ةكمب تاب ةليل لكل عنصيل لوقاو

 . سأب نم هب ام 3 معن

 ىلا عجري ىتح . ةكمي تبي الف تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 . ىنم
 بوبحم نعف دعاق وهو مانف هنيع رئازلا بلغ اذاو : (ةلأسم)

 نم اماو ، دعاقلا مومهملل كلذ امناو 0 هيلع سأب ال هنا هللا همحر

 . مد هيلعف ؟ سعنف ضرالا يف وا لمحم يف هبنج عضو
 وا ةرايزلا يف ةكمب هباحصال رظتنم وهو مان نا ليقو : (ةلأسم)

۔ ٢٧١ ۔



 . اسأب هيلع ىرا الف ؟ مونلل دمعتم ريغ لمحملا يف

 كلانه مانف ةكم وهو ليللا هاتأف رادزا نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 اذا هنا يعم : لاق ؟ همزلي ام كلذل ادمعتم اهدودح نم جرخي نا لبق

 . هريسم ريغ يف امئان ناك اذا مد هيلع ليق هنا سعنف مان

 ببسل وا هباحصا رظن يف سعنف مانف هريسم يف ناك ناف : هل تلق

 رئاس ريغ ارظان ناك اذا : لاق ؟ كلذل دمعت اذا كلذ يف ءيش همزليا

 ءيش ال 5 ةباد ىلع وا لمحم يف سعنف راس نا وجراو 3 هريسم ريغ وهف
 . نئمطم ريغاذه نال ديلع

 هباحصا هنع عطقنا مث امئان قيرطلا ضعب يف راس ناف : هل تلق

 ىدعت اذا هنا يعم : لاق ؟ عيش كلذ يف همزليأ سعنف مهرظتني مانف

 . همون يف مد همزلي مل ةكم ةرايع

 هيلع ري مل اضعب نا وجراو . افورعم عنصي : لاق اضعب نا بسحاو

 لصي مل ام امد هيلع ىأر اضعب نا فاخاو بسحا اميف ةبوتلا الا ائيش

 هللاو كلذ ىلع نقيتسا يندجا الو رذع ريغ نم ناك اذا 0 ىنم ىلا

 . ملعا

 مان ةكم ةرايع ىدعتي نا لبق راسف ريسلا يف ذخا ناف : هل تلق

 ؟ ىلوالا لثم هذه نوكت له سعنف 3 ادمعتم هل ابحاص رظني

 ىلع مد هيلع نوكي نا فاخاف ةكم يف ناك اذا هنا يعم : لاق

 . ملعا هللاو مهبهذم

 & هلك ىضم دق يذلا اذه يف الهاج وا ايسان ناك ناف : هل تلق

۔ ٢٧٢ ۔



 فاخأف لهجلا اما : لاق ؟ دمعتي مل ام هيلع ءيش ال ما همزلي ام سعنو

 قيرط نم رذعي هنا وجراو 5 ملعا هللاف نايسنلا اماو { هيف رذعي ال نا
 نا هيلع ةرافك ال يسانلا نا وجراو ةرافكلا يدنع كلذكو . نايسنلا

 . رذع هيف هل نوكي انايسن ىسن اذا هللا ءاش

 ناك لاح لك ىلع كدنع عيش همزلي مل سعني ملو مان ناف : هل تلق

 ؟ ادمعتم وا الهاج وا ايسان

 . ينبجعي اذكهو 3 كلذ ليق دق هنا وجرا : لاق

 هلك ةرايزلا لبقو ةرايزلا دعب ساعنلاو ةكم يف مونلاف : هل تلق
 ؟ دحاو هيف لوقلاو ءاوس

 لبق نم ةرايزلا ىنعمي . ةرايزلا روف يف ناك اذا يدنع اذكه : لاق

 . كلذ هروف نم ىنم ىلا عجري نا

 نا لبق نم ةكم ىلا عجر مث ةرايزلا نم ىنم ىلا عجر ناف : هل تلق
 يف ءيش همزلي مل سعن وا اهيف مانف هاضق نا دعب وا هلك يمرلا يضقي

 وا ىنم يلايل تاب اذاف ىنم نع ةليل تبي مل ام هنا يعمف : لاق ؟ كلذ

 . اديدشت كلذ يف نا بسحاف 3 ةكمب ىنم يلايل نم ائيش

 ىلا بهذاضعب نا بسحاو { مد ىلا كلذ يف بهذ اضعب نا يعمو
 . ديدشتلا الا ائيش هيلع ري مل اضعب نا وجراو ، فورعملا

 اعبر وا افصن وا اثلث ةليل لك نم ىنم يلايل ةكم يف مان ناف : هل تلق

 يف ىنم ىلا عجريو اسأب هيلع ىرت له اهلك ةليللا مني ملو سعني ملو
 ؟ هتليل

۔ ٢٧٢٣ ۔



 فاخاو تيبملا هيلع تبني الف اهلك هتليل تبي مل ام هنا يعمف : لاق

 . ادودحم نكي مل اذا لوقلا ضعب يف اتئاب نوكي نا هتليل رثكا تاب نا

 مئانلاك ةرايزلا روف نم ةكم سعن اذا مئانلا لعجي مل ملف : هل تلق

 يعم ، كلذ يناعم فالتخاو مهلوق يف تبث اذكه : لاق ؟ ىنم يلايل يف

 . ملعا هللاو اهلايكب ىنم مايا لابقتسال ىنم ىلا ةعجرلا توبثل هنا

 لثم كدنع وها هلك اذه يف سعنف راهنلا يف مان ناف : هل تلق

 ملف ، كلذ رئاس يف اماو ءاوس يدنع وهف ةرايزلا يف اما : لاق ؟ ليللا

 . راهنلا يف كلذ را

 ما كلذ هوركم ىلاعت هللا اهفرش ةكمب ةرايزلا دعب مونلاف : هل تلق

 هللاف هميرحت اماو هوركم هنا , عمو ملعا هللا : لاق . مارح دوحجم

 . ملعا

 ؟ كدنع هيف فلتخم ما كلذ ين ةيهاركلا ىلع عمتجم : هل تلق
١ 

.٠ 

 . اهوركم الا ث هملعا ال : لاق

 مان نمو ءاوس ةرايزلا دعبو عادولا دعب ةكمب مونلاو : (ةلأسم)

 . ةرايزلا دعب مدلا هيلع انعمسو { ءاوس هلكف هدعب وا { رادزي نا لبق

 همون نم هبتنا ناف ، مد هيلعف ةكمب مانو رادزا نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف ىنم ىلا لصي نا لبق حبصلا هكردأف ىضمو ماقف ليللا يف

 . مد هيلعف اهدعب وا ةرايزلا لبق ةكمب مان نمو : (ةلأسم)

  

 _ ۔ > ح سب

 ۔ ٢٧٤ ۔



 نوعبسلاو عبارلا بابلا
 ةفلدزملا ىمستو اهنم ةضافالاو عمجب فوقولا ف

 ۔ عضوم هلعل ۔ بارصلا ىلع ةفلدزملاب سانلا عم فق : لاقو

 ضنفأف © لبالا فافخاو ، سانلا هوجو كل نيبت اذاف { سلغب ىلصو

 . ىنم ىللا

 ىلا ليللا نم اومدقتي نا ءافعضلل زوجي له : تلق : (ةلأسم)

 . سمشلا علطت ىتح ةرمجلا اومري الو ، معن : لاق ؟ ىنم

 . سمشلا عولط لبق عمج نم ضيفي نا بجاولا : (ةلأسم)
 ام يك ريبث قرشا : نولوقي اولاقو ، نيكرشملا فلاخ «ةيَي» يبنلا ناف

 نا : هريغ لاق . سمشلا عولط لبق «ةَي» هللا لوسر ضافأف . ريغن

 . مد هيلعف سمشلا علطت ىتح ، عمجب افقاو يقب
 . هللا همحر رثؤملا يبا نع رثالا ءاج كلذك : هريغ لاق

 عولط لبق ىنم ىلا ةفلدزملا نم جورخلا نع هتلأسو : (ةلأسم)
 . اهعولط دعب وا سمشلا

 نم سمشلا عولط لبق ةضافالاب رمؤي هنا يعم يذلا : لاق

۔ ٢٧٥ ۔



 ام . ادمعتم سمشلا عولط دعب ضافا نم : هل تلق . ةفلدزمل

 . هب رمؤي امل هفالخ الا ءيش همزلي ملعا الف : لاق ؟ همزلي

 يعمف : لاق ؟ تقو يا ، تافرع نم ةضافالا كلذكو : هل تلق

 . ليللا علط اذا سمشلا بورغ دعب ليق دق هنا

 علط اذا سمشلا بورغ دعب تافرع نم ةضافالا : هريغ لاق

 ةالص مامالا عم ىلص الو ةفلدزملاب فوقولا قحلي مل نمو . ليللا

 . عيمجلا عامجاب مات هجحف ؟ عمجلا
 فقيف ، يضمي نا هيلعف عمج ةليل ىنم مدق نمو : (ةلأسم)

 . مد هيلعف ىنمب حبصا ناف عمجب

 ربدي ىتح ةفلدزملاب رهظي نا فئاخلا ىلع سأب الو :: (ةلأسم)
 . هنع س انلا

 لاقو . هازجا ؟ ليللا فصن ىلا عمجب تاب نمو : (ةلأسم)ر

 ىلع تردق ناو اهب تبف «رسحم نطب الا ، فقوم اهلك عمج» : «ةأل»

 . جئاوحلا اهيف ىضقت ث ةفيرش ةليل اهناف ، لعفاف 3 اهب كتليل ءايحا
 هتافو ، رجفلا ةادغ ةفلدزملا يف سانلا كردا نمو : (ةلأسم)

 . جحلا هتاف دقف ؟ ةفرعب فقوملا

 ءاسأ دقو مد هيلعف اهب فقي ملو ةفلدزملا كرت نمو : (ةلأسم)

 . اهب تبي مل ثيح
 دقف سمشلا عولط لبق ةفلدزملاب فقو نمو : (ةلاسمر)

 سمشلا عولط دعب فقو ناو ، سمشلا عولط دعب فوقو الو { فقو

 . هيلع ءيش الو كلذ هل يغبني الف مامالا لبق ضافا مث رجفلا يف

۔ ٢٧٦ ۔



 نوعبسلاو سماخلا بابلا

 ةفلدزملا ىمستو . عمج نم ةضافالا ف

 يلصي نا لبق ةفلدزم نم ضافا اذا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 ضافا اذاف 5 هدعب وا رجفلا عولط لبق هتضافا تناك ، رجفلا ةالص

 ىلصو اهيلا عجر ناف ث مد هيلعف رجفلا ةالصاهب لصي ملو ةفلدزم نم

 . هيلع ءيش الف © تقولا يضقني نا لبق اه
 نم ضافا اذا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ءىش ال : اولاق دقف إ اهنم جرخ مث ، عمجب هلحر طحف 3 تافرع

 . ثيدحلا اذهب ذخأن انسلو : لاق . هيلع

 ةفرع نم ضافا نم هنا { نيملسملا عم هب ذوخأملا ثيدحلاو : لاق

 عمج يف ىلصف عجر ناف ، رجفلا عولط لبق رسحم نطب ىلا اعمج زواجف

 رجفلا ىلص وه ناو : لاق ز هيلع ءىش الف اهنم ضافا رجفلا ةالص
 . مات هجحو مد هيلعف ؟ عمج نم اجراخ

 كرشلا لها نا» لاقف «ةيَي» يبنلا بطخ : ليقو : (ةلأسم)

 , سمشلا عولط دعب مارحلا رعشملا دنع نوعفدي اوناك ناثوالا دابعو

۔ ٢٧٧ ۔



 . «سمشلا عولط لبق عمج نم عفاد اناو

 باودلا رظنت نيح عمج نم ةعفدلا : ۔ هللا همحر ۔ ءاثعشلاوبا لاق

 . سانلاو 7 اهمئاوق عضاوم
 رعشملاب رم نم هنا : نايثع يبا نع : لئاق لاقو : (ةلأسم)

 مث هلحر ى اهب طح نم اماو مد هيلعف ، هلحر هب طحي ملو ارام مارحلا

 . هيلع سأب الف © ىضم

 ۔ ٢٧٨ ۔



 نوعبسلاو سداسلا بابل

 اهنم ةضافالاو عمج ف

 مارحلا رعشلملاو ةفلدزملاب ىمستو

 هلسغ هيزبي له ء رحنلا ةليل عمج يف ةبانجلا هتباصا نمعو
 . هللا ءاش نا هيزبي معن : لاق ؟ ال ما ةضافالا لسغ نع ةبانجلل

 لسغي دوعي : لاق ؟ ةبانجلا نم لسغ امدعب مانو داع ناف : تلق

 . كلذ فج اذا

 . بجاوب سيلو بحتسي 3 عمج يف لسغلاو : (ةلأسم)

 فرصنا مث 5 مارحلا رعشملا دنع ةادغلا ىلص نمو : (ةلأسم)

 لعب مارحلا رعشملا دنع فقو ناو .3 هيلع مد الف ىضمف هتالص نم

 . هازجا دقف هللا ركذو {. فقو ناو مد هيلعف ؟ هللا ركذي ملو ، ةالصلا

 كليد فقوملا يف يذلا ةفرع لبج مسا : ليقو : (ةلأسم)

 . كلم مسا حزقو 3 حزق ةفلدزملا لبج مساو

 : ىشعالا لاق

: اسلاج



 سوق اولوقت الو هللا سوق اولوق» تي لاقو ناطيش مسا حزقو
 مزمزو «قرخلا نم ناما وهو هللا سوق وهو ناطيش مسا حزق ناف حزق



 نوعبسلاو عباسلا بابلا

 هيلع ةداهشلاو ، هدحو لالهلا ىأر نميف

 ةجحلا يذ لاله ىأر اذا : ۔ ىلاعت هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 6 ةفرع موي ت افرع ف فقيو جحي ن ١ هيلعف ١ س انل ١ هري لو 6 لجر

 . هل جح الف . لعفي ل ناف .3 هدحو جحلا يضقيو

 . ارتتسم كلذ لعفي نا هلف ت تفاخ ناف : لاق

 جح مث ، لالهلا اوأر مهنا موق دهش اذاف ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 لاق 6 تافرعب اوفقو الف سانلاو 6 تافرعب مامالا فقوو سانلا

 اذا نوضيفي مث تافرعب نوفقي سانلاو مامالا ناف انل هبش دوهشلا

 هللا اوركذو ئ رجفلا ةالص اولص اذاف . ةفلدزم لا سمشلا تبرغ

 تعلط اذا ةبقعل ١ ةرمح نومري ىنم ل ا اوعف دو ث م ارحل ا رعشم ا دنع

 . مهم ارح ١ لع مهو اهس نومقيف ١5 ت افرع ل ١ نوعجري مث ] سمشل ١

 نوتيبيف { ةفلدزم ىلا سمشلا تباغ اذا تافرع نم نوضيفي مث

 مث . مارحلا رعشملا دنع هللا نوركذيو ئ رجفل ا ةالص اهم نولصيو اهيف

 اوفويل مث {،©. سمشلا تعلط اذا ةبقعلا ةرمج نومريف ىنم ىلا نوعفدي

_۔ ٢٨١ -



 مهسوؤر قلحب 0 مهثفت اوضقيل مث مهحئابذ اوحبذيل مث 0 مهروذن

 . مهرفاظا ملقو مهبراوش صقو مهاحل افع نم ذخالاو

 ىلا اوعجري مث 7 اورادزي مث 5 رامجلا اومريلف { سمشلا تلاز اذاف

 مويلا ريغ نم مايا ةثالث راجلا اومري مث ، مهجح اوضقي مث ، ىنم

 . طايتحالاب اوذخاو ، مهجح مت دقو . هيف اوحبذ يذلا

 يذ لاله ىأر لجر نع نسحلا ابا تلأسو : (ةلأسم)

 . كلذ يف همزلي ام : هلوقب الا كلذ حص الو . هريغ هري ملو 3 ةجحلا

 جحيو ، هدحو جرخي نا هيلع 3 معن : لاق ؟ هدحو جحي نا هيلع لهو

 . جحلا هتاف الاو { هدحو

 لهف : تلق ، ال : لاق ، سانلا جح هجح نوكي الو : هل تلق

 نم جحيو فقاوملا فقيو هدحو جحي ردقي مل نا سانلا عم جرخي نا هيلع

 الف الاو & نسحف كلذ لعف نا : لاق ؟ كلذ هيلع سيل وا © لباق
 . لباق نم جحلا هيلعو ، كلذ هيلع

 ىلع اروز نادهاش دهش اذاو : : ءايضلا باتك نمو : (ةلأسم)

 لوقا ايف ؟ ةبوتلا ادارا مث 5 ايهتداهشب سانلا جحف ةجحلا يذ لاله

 كلذ لوبق سانلا ىلع سيل هنال ، سانلل كلذ ارهظي نا امهيلع نا

 تقولا ضقني مل ام امهنم اولبقي نا مهيلعو . جحلا ءاضقنا دعب ايهنم

 . تافرعب

 مهفرعي نا هيلعف ؟ لالض ىلا سانلا اعد نمو : (ةلأسم)

. هيلا مهاعد ام أطخ



 اموق نا ول : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لاقو : (ةلأسم)

 موي ةفرع اولعجف ث لالهلا ءالؤه ىأرف ، ةجحلا يذ لاله يف اوفلتخا

 © لالهلا ءالؤه ىأرو ، رخذلا موي وهو ، نيمورلاب اورحنو 3 رحنلا

 . مهلاله موق لكل ناف رحنلا موي اورحنف

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

 © هسفن مهتي نا لجرلا اذهل يغبني هناف ؟ تقولا كلذل سانلا الو

 مهتيؤر موق لكل ينغلب ، رطفلاو ، ىحضالا ناف ، سانلا عم نوكيو

 . نورطفي موي مهرطفو ، نوحضي موي مهاحضاو

 سانلا رحني ملو ، هدحو ةجحلا يذ لاله ىأر ناف : (ةلأسم)

 . هدحو وه رحنيو . هتداهشب

 يداني ناطلسلا يدانم ناريجلا نم دحا عمس ناو : (ةلأسم)

 يف اعئاش ناك اذا © كلذ لبقي هناف ؟ رحنلا وا رطفلا مويلا نا هنع

 . سانلا

  

 ۔ ٢٨٢٣ ۔





 نوعبسلاو نماثلا بابلا

 اهنم ةضافالاو ةفرعب فوقولا ف

 ركذو © تافرعب فقاولا فقو اذا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 حبسيو ث ربكا هللاو هللا الا هلا الو هللا ناحبسو هلل دمحلا : لاقف هللا

 فوقولا كردا دقف & نرق سمشلا نم باغ مث 0 تارم ثالث هللا

 . تافرعب

 يبنلا نع انل ركذو : هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 هللا الا هلا ال : يلبق نم ءايبنالا هتلاقو هتلق ام لضفا» لاق هنا «ةي»

 توعي ال يح وهو تيميو يجي دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو

 . «ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب

 ةفرعب فقاولا فقو اذا : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 تبرغ ىتح عجري ملف سمشلا بيغت نا لبق نم ضافا مث هللا ركذف
 | سمشلا بيغم لبق هتضافال مد هيلعو { مات هجح ناف ؟ سمشلا

 . مات هجحو

 وهف ؟ سمشل ا بورغ لبق نم فوقول ١ كر لي ملو فقوو عجر ناف

۔ ٢٨٥ ۔



 8 فوقولا ، كرداف { فقوف ، عجر ناف آ مد هيلعو ، عجري مل نمك

 ناو ، هيلع ءيش الو كردا دقف ؟ سمشلا برغت نا لبق هللا ركذف

 مد هيلعف ؟ سمشلا برغت نا لبق ائيش فوقولا نم كردي ملف عجر

 . هجح ىضعيو

 . اذه : ليق دقو 3 لاق هريغ نمو

 ريغ نم سمشلا بورغ لبق تافرع نم ضافا اذا : لاق نم لاقو

 . هللا همحر سابع نبا نع ىوري كلذو { هل جح الف 5 ةلع الو رذع

 : لاق هنا «ةةيَت» يبنلا نع انل ركذ : ۔ هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق

 . لبالا فافخا تحت الو ليخلا كبانس يف ربلا سيل سانلا اهيا اي»

 . «راقولاو ةنيكسلا يف ربلا نكلو

 يف ةلحارلا بعتي نا هوركم هنا انعمسو : لاق : (ةلأسم)

 . تافرع نم ةضافالا

 سبتحي نا تافرعب فقاولا ىلع سأب ال : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق

 . سانلا ماحز نمأي ىتح

 ىلصف تافرعب رم اذا : هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ؟ فقي مل ارام اهيف رمو . اهيف هللا ركذ مث 3 اهيتأي نا لبق رصعلا اهب

 بيغت ىتح هللا ركذيو فقيف اهيلا عجري نا رمؤيو ، عنص ام سئبف
 . سانلا ضافا اذا ضيفيو }“ سمشلا

 . مات هجحو مد هيلعف ؟ سمشلا بيغت ىتح عجري مل ناف : لاق

 دقف ؟ فقو مث ، تافرعب فقي نا لبق سمشلا تبرغ ناو : لاق

۔ ٢٨٦ _۔



 . جحلا هتاف

 دقف ؟ نرق سمشلا نم باغ دقو ، تافرع لوا لخد ناو : لاق

 عكريو 3 تيبلاب فوطيف {} تيبلا يتأي نا هب رمؤي يذلاف جحلا هتاف

 جحلا هيلعو ، لحي مث ، رصقي وا قلحيو ث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 . لباق نم
 هناف نرق سمشلا نم بيغي نا لبق تافرع لوا لخد ناو : لاق

 لبق سمشلا تباغ ناف ، سانلا ةعامج ىلا ربسيو ث هللا ركذي نا رمؤي

 . مات هجحف ، سانلا ىلا لصي نا

 . كارالاو ةنرع الا فقوم اهلك ةفرع نال : لاق

 ؟ ةباد ىلع بكار وهو تافرعب فقوملا هتوفي يشخ ناو لاق

 لبق تافرعب فقوملا كردي نا عمط نا ردق ام اهصني وا اهضكريلف

 . هل زئاج كلذو ى ليللا

 ىعسف 3 فقوملا هتوفي نا فاخف . ايشام ناك نا كلذكو : لاق

 . اسأب كلذب هيلع ىرا ايف ؟ سمشلا بيغت نا لبق سانلا دنع فقيل

 . كلذ هأزجأ ؟ انيح تافرعب فقو ناو : لاق

 تافرعب فقي الو ، تافرعب فقي مث أضوتيو لستغي نا انيلا بحاو

 . هنع ايزجم هفوقو تيأر ©،ك بنج وهو فقو اذاف ،ك بنج وهو

 هنا ©، هب لوقا يذلاو : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 يف ةفرعب فوقو الف ؟ ةفرع ةيشع فقوملا هتاف مث © ةجحب لها نم

 افصلا نيب عسيو عكريلو ،© تيبلاب فطيلف 0 جحلا هتاف دقو ث ليللا

۔ ٢٨٧ ۔



 ةضيرف هتجح تناك لباق نم جحلا هيلعو { ءاش نا رفنيل مث 3 ةورملاو

 هيلع تبجو دق اهنال ، اهب صويلف ؤ توملا فاخ ناف 3 اعوطت وا
 . اعوطت وا ةضيرف تناك

 هتاف دقو © ىلاعت هللا اهفرش ةكم غلب مرحم يف ليقو : (ةلأسم)

 فوطي مث 0 يدهلا رحني ءىدتبي هناف & يدهلا هعمو 0 ةفرعب فقوملا

 ىلا عجري مث ، قلحي مث ث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو عكري مث تيبلاب
 . جحلا هسفن ىلع ضرف دق هنال . لباق نم جحلا هيلعو 5 الالح هدلب

 . لباق نم همامت هيلعو 3 همتي ثيحف هيلع بجو دقو

 يا . تافرع نم ةضافالا كلذكو : هل تلق : (ةلأسمر)

 علط اذا . سمشلا بورغ دعب : ليق دق هنا يعم : لاق ؟ تقو

 . ليللا

 ؟ همزلي ام ادمعتم سمشلا بورغ لبق ضافا نمف : هل تلق

 لبق ةفرع نم ضافا اذا هجح دسفي : ليق دق : هنا يعمف : لاق

 دق هنا بسحاف ، سمشلا بورغ لبق ضافاو ،“ سمشلا بورغ
 . مات هجحو مد هيلع : ليق

 نم الا ، لاح ىلع سمشلا بورغ دعب الا ضيفي ال نا ينبجعيو

 اذاو ، مد هيلع نوكيو 0 هجح متي نا تببحا رذع نم ناك ناف © رذع

 ايف كلذ لقاو . اريثك وا اليلق ناك 5 ةفرع موي لاوزلا دعب اهب فقو

 رذع هيف هل نوكي رما هانع مث تاحيبست ثالث حبسي ام ردقب 5 ليق

 اذا ، مد هيلعو . هجح مايتب ةصخرلا هل نوكي نا بحاف {} ضافأف

۔ _ ٢٨٨



 . سمشلا بورغ لبق ضافا

 متيو . لباق نم جحلا نوكي نا تببحاف ٤3 رذع الب ضافا ناو

 . هب ليقو يدنع ايف ةضافالا كرتب {. مد هيلعو . هيف وه يذلا هحح

 لثم هيف فالتخالا نوكيا 5 الهاج ناك نا كلذكو : هل تلق
 . معن لاق ؟ دمعلا

 نا : لوقي ىذلاو ] هلع مثا ال هنا ايسان ضانا اذا هنا ىعم : لاق

 . م ات هجحح نا : لوقي ي ذلاو { هجح دسفي ي دنعف { دساف هجح

 ٠. ائيش هيلع لعجي ال نا وجرأف 6 مدلا همزليو

 ةنسلا نم وها ك سمشلا بورغ دعب ةفرع نم ةضافالاف : هل تلق

 عامجالا نمو ةنسلا نم هنا يدنعف : لاق ؟ هيلع سانلا عمجا دق امم وا

 ٦ جورخلا داراو ] رذع هيف رما دحأل ضرع نا تيآأرا : هل تلق

 ملعا الف : لاق ؟ هرذعل جرخيو لاوزلا لبق ةفرعب فقي نا هيزجي له

 . انباحصا نم دحا لوق يف ازئاج كلذ

 الو هجح دسفي ل اوزل ا لبق ض افاو . كلذ لهج ناف : هل تلق

 هكرتل مد هيلع يل نيبي الو جحلا هتوفي هنا يعم : لاق ؟ كلذ ريغ همزلي

 . يدنع فقي ل هنال 3 ةضافالا

 . ةفنأتسم ةجح لباق نم جحلاو جحلا مامت هيلع نا يعمو

 دعب ةفرع ىناوف ، ةفرعب فقيل عجرف © كلذ ملع ناف : هل تلق

۔ ٢٨٩ ۔



 : ليق دق هنا يعم : لاق ؟ كلذ هيزبي له اهب فقوف . ليللا عولط

 . انباحصا لوق نم رئاسلا وهو كلذ هيزبحي ال

 . ةفلدزملا ةليل ليللا يف هكردا اذا { كلذ هل زيجي اضعب لعلو

 . لوالا لوقلا ينبجعيو

 فاوي ملف ث ةفرع ديري هرفس نم امداق ءاج اذا كلذكو : هل تلق

 وه : لاق ؟ فالتخالا نم لوالا لثم وها ث ليللا عولط دعب الا

 . هلثم يدنع

 نم وا ةنسلا نم وها 3 لاوزلا دعب تافرعب فوقولاف : هل تلق

 ةنسلا توبث هيف لعفلاو { ةضيرف هنا يدنعف : لاق ؟ ملعلا لها عامجا

 . يدنع نيملسملا نم عامجالاو

 ۔ ٢٩٠ ۔



 نوعبسلاو عساتلا بابلا

 مان وا تام وا ةفرع يف صرم نميف

 ركس وا هيلع ىمغأ وا

 ساانلا ضافا ىتح اےئان يقبف . ةفرعب مان لجر نع 7

 ؟ ال ما ءيش هيلع له برغملا دعب همون نم ماق مث { اهنم

 رهظلا ىلص ناك اذا برغملا يلصيو أضوتيو لستغيف : لاق

 . يبليو { هيلا عرضتيو { هللا وعدي هن اكم فقي مث  رصعل او

 امم ىلاعت هللا رقغتسيو . هترخاو هايند ةجاح لجو زع هللا للا بلطيو

 . مارحلا رعشملا ىلا سانلا قحلي مث 9 ةمتعلا ىلا فقاوملا رما يف عيض
 لثم مئانلا نال . ءارقفلل ةنيمس ةاش هيلعو فقوم اهلك ةفرع نال

 . رذعلاب ملعا هللاو ٠ روذعم وهو ناظقنيلا

 فقي لو ] ليللا لخد ىتح مان هنال . لباق نم جحي : هربع لاقو

 همونل امد قيريو & كسانملا نم هيلع ام متي نا هيلع ىرأف ] سانلا عم

 . لباق نم جحو & كلذ

 نا لبق ةفرعب فقي نا دعب جاحلا تام اذا : ليقو : (ةلأسم)

۔ -_ ٢٩١



 ملو تام ناك ناو يلو هعم ناك نا هكسن هنع ىضقي هناف هكسانم يضقي
 . هنع ىضقي نا هيلع سيلف 8 مرحا ناكو 3=فقي

 ملو ، تيبلاب فوطي نا ىلع ردقي ملو ضرم نمو : (ةلأسم)
 زوجيف راجلا اما : لوقأف ؟ راجلا هنع ىمريو هنع فاطي له 3 لمتحي

 الو } همارحا ىلع هلاحب نكيلف تيبلاب فاوطلا اماو ، هنع ىمري نا

 . هقيفر وا هيلو هنع فوطيف & تومي وا فوطي ىتح جرخي

 هيلع يمغا لجر يف : ۔هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)ر

 هنع أزجا ائيش تقولا نم كرداف ىحض ناف 5 تافرعب فقي نا لبق

 دقف ؟ فقوملا نم هيلع يمغا مث ، لقعي وهو مرحا ناك ناو : لاق

 . هنع ءىزججي مل لقعي ملو { همارحا دنع ناك ناو : لاق ، هنع أزجا

 فقاو فقو اذا : ۔هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 ام ملعيف ؤ هركس نم حصي مل ناف ؟ لقعي ال ناركس وهو تافرعب

 & لباق نم جحلا هيلعو ث هل جح الف ، سمشلا بيغت ىتح لوقي
 . لباق نم جحيلو ،© جحلا كسانم نم هيلع يقب ام يضقيو

 3 هقاتعو هقالط بجي هنال مات هجح نا : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . دودحلا هيلع تبثيو

 ؟ تقو يا تافرع نم ةضافالا كلذكو : هل تلق : (ةلأسم)

 . ليللا علط اذا سمشلا بورغ دعب هنا يعمف

 ؟ همزلي ام ادمعتم سمشلا بورغ لبق ضافا نمف : هل تلق

۔ _ ٢٩٢



 بورغ لبق ةفرع نم ضافأ اذا هجح دسفي : ليق دق هنا يعمف : لاق

 . سمشلا

 . سمشلا بورغ لبق نم ضافاو لاوزلا دعب فقو اذا : ليقو

 . مات هجحو مد هيلع : ليق هنا بسحاف

 نم الا لاح لك ىلع سمشلا بورغ دعب الا ضيفي ال هنا ينبجعيو

 زوجي الو { مد هيلعو ، هجح متي نا تببحا رذع نم ناك ناف ، رذع

 ةبرقلا هفوقوب دصاق ريغ فقو نمف . ةداراو دصقب الا ةفرعب فوقولا

 ذا ، هلعف حصي الو كلذ ىلع اباوث قحتسي مل ، لجو زع هللا ىلا

 . اهل ةدارالاو ةينلا ميدقتب الا حصت ال لامعالا

 موي ادغ مث . حبصا ىتح ةفرع ةليل ةكمب مان نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ساب الو {©[ : ءاسا دقف سانلا عم فقوو ٨8 ىنمب رم ىتح ةفرع

 ةنرع نطب الا فقوم اهلك ةفرع» «ةْنيَم» يبنلا لاق : (ةلأسم)

 . ارحنم اهلك ىنمو . رسح نطب الا فقوم اهلك عمجو

 نم ضانا نم : - هللا همحر _ سابع نبا لاقو : (ةلأسم)

 نم ضافا نيح «ةيَ» يبنلل لاق ةماسا نا انغلب : (ةلأسم)

 ةالصلا» لاق هللا لوسر اي ةالصلا : قيرطلا ضعب يف تافرع

 نا الا 4 لضفا عمجب ةرخألا ءاشعلاو برغملا ةالصلاف . «كماما

 5 لزنيلف © هفصن ليللا نم بهذي ىتح عمج ىلا لصي ال نا فاخ

۔ ٢٩٢٣ ۔



 اذه» لاقف ةفرعب فقوملا قا «ةيَي» يبنلا نا لاق : (ةلأسم)

 . «ةنرع نطب الا فقوم ةفرع لكف فقوم

 . ةيورتلا موي نوكي مارحالاو ةفرع ىلا جورخلاو : (ةلأسم)ر

 تيبلاب فوطيو همارحا يبوث سبلي مث 3 هنكما نا ءاملاب لستغي نا رمؤي

 دنع نيتعكر همارحال عكر ، دجسملا نم مرحي نا دارا ناف عكريو

 . ىنم ىلا جرخو جحلاب ىبلو مرحا مث ، نكما ثيح وا بازيملا

 ةالص دنع جرخيو ©، نجلا دجسم نم مرحي نا بحتسي : ليقو

 حبصا اذاف اهب تيبيو تاولص سمخ اهب يلصيو ىنمب عمجيل 0 ىلوالا
 «ةيي» هللا لوسرب ءادتقا ، ةفرع موي تافرع ىلا راسو حبصلا ىلص

 وه اهب ارجهم ةيورتلا موي ىنم ىلا جرخ «» هللا لوسر نا : ليق

 الهج ىنم ىلا لحاورلا رودص اوهجو نيح هعم اوناك نيذلا هباحصاو

 ؛ةلي» يلصي مث ، موصي نا 0 يده هعم نكي مل نم رماو © جحلا
 لزن مث تافرع ىلا ادغ مث ، رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 نيب عمج مث ، مهبغرف سانلا بطخ مث ؤ،ك سمشلا تلاز نيح اهب

 ىرأف 3 ةفرع ىلع فقو ىتح بكر مث ث هالصم يف رصعلاو رهظلا
 بغريو وعدي فقوم ةفرع لكو فقوملا اذهو ، مهكسانم سانلا

 . «ةيَي» نيملسملا

 35 تاولص سمخ ىنمب ىلصي ناو «ةيَي» هللا لوسرب ءادتقالا يغبنيف

 زواجي الو تافرع ىلا ىنم نم ةالصلا دعب ادغ 3 ةفرع ةادغ ناك اذاف

 لصو اذاف ، لابجلا سوؤر ىلع اهاريو سمشلا علطت ىتح ىنم دودح

۔ ٢٩٤ ۔



 فقي مث © ةدحاو يف رصعلاو ىلوالا عمج ، سمشلا تلازو تافرع ىلا

 © «ةيَي» يبنلا ىلع ةالصلاو رافغتسالاو هللا ركذ نم رثكيف سانلا عم

 . سمشلا برغت ىتح وعديو

 . «ةيَي» هللا لوسر لعف كلذكو

 مث {© هراسي نع مث ث مامالا نيمي نع ةفرعب فقوملا لضفا : ليقو

 . كارالا عضوم الا فقوم هفرع لكو . هفلخ

 . ةنرع نطب الا فقوم ةفرع لك : ليقو : (ةلأسم)

 ىناو دقف ، سمشلا بورغ لبق ةفرع ىناو نمو : (ةلأسم)
 اهنم ودغي مث ث ةفرع ةليل اهيف مانيف ىنم يتأي هنا ةنسلا نكلو © جحلا

 . سمشلا تقرشا اذا

 8 سأب الف ؟ اهيف سمشلا هيلع تقرشف ،© قرشت نا لبق ادغ ناو

 . قورشلا لبق اهنم جرخي نا هركي .هنال

 يبلي وهو ءاش ثيح اهيف لزنف 3 ةفرع ىلا ىنم نم جرخ اذاف
 نيتالصلا عمجي مث اضوتي وا هنكما نا لستغيلف فقوملل ايهتيف 3 امرحم

 نع وا { مامالا نيمي نع ةلبقلا البقتسم فقي مث {،© سمشلا تلاز اذا

 عفتريلو . هللا ءاش نا هازجا اهنم فقو امثيح مث 5 هفلخ وا 5 هراسي

 نم مث 5 ةفرعب ىولب ةنرع نطب ناف ةنرع نعو 3 ميهاربا دجسم نع

 . نينح ىلا اهتنرع

 . اهنم ةفرع وحن كارالاو ماده نيب ةفرعب سر يف ين رس ريبث نمو
 . هللا ءاش نا كلذ نم عسوا ةفرعو

۔ _ ٢٩٥



 هيلع تبرغو . ةفرع يف فقو نم ناف 3 اهودعي نا جاحلل سيلو

 تبرغ اذا 5 ةفرع لخد دق ناك ولو جح الف ، اهريغ يف سمشلا

 مل نم نا : انغلب اميف لاق ۔ هللا همحر ارباج نال . اهريغ يف سمشلا

 . هل جح الف ث ةفرع يف سمشلا هيلع برغت
 هلا ال : كلاقم رثكا نكيلف ةفرعب تفقو اذا ، سان كلذ ين انفلاخو

 . مويلا كلذ ليق ام لضفا هناف .0 هللا الا

 هناف {© كتجاح هلأسأو . هللا ىلع ءانثلاو ريبكتلاو ليلهتلا نم رثكاو

 ءاش نا لضفا مايقلاو ابكار وا امئان وا ادعاق وا تنك امئاق ميظع موي

 . هللا

 نم ءايبنالا لوقو ىلوق نا» : «» هللا لوسر لاقو 5 هريغ نمو

 هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال { ةفرع ةيشع يلبق

 ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب & تومي ال يح وهو تيميو ييحي دمحلا
 . ريدق

 5 ضافا اذا هتقان برضي ال رمع نبا ناك : ليقو : (ةلأسم)

 رسحم نم اهدي تلزن اذا يتجاح يتجاح يتجاح : لوقي ام رثكا ناكو

 . ةرمجلا يمري ىتح اهثحتسا

 ناف : دعب اما» : لاق مث ةفرع ةيشع «ةللَي» يبنلا بطخ : ليقو

 يف نوعفدي اوناك ناثوالاو كرشلا لها ناف ، ربكالا جحلا موي مويلا اذه

 اهنأك ، لابجلا سوؤر اهب متعي ىتح ، سمشلا بورغ لبق مويلا اذه

 نوعفدي اوناكو 3 انولجعت الف { اهبورغ دعب عفاد اناو & لاجرلا مئاع

۔ _ ٢٩٦



 عولط لبق عمج نم عفاد اناو ث اهعولط دعب مارحلا رعشملا دنع ادغ

 . «سمشلا

 عضاوم باودلا رصبت نيح عمج نم ةعفدلا : ءاثعشلا وبا لاقو

 . سانلاو اهمئاوق

 انتيبم لعج «ةيي» يبنلا نا : نيملسملا ضعب لاق : (ةلأسم)

 . مد هيلعف اهب تبي مل نمف . ةفرع ةليل

 مرحملا فقي ال نا بحتسملاو 5 زئاج ةراهط ريغ ىلع ةفرعب فوقولاو
 . ارداق كلذ ىلع ناك اذا ةراهط ىلع الا . ةفرعب

 مث } تاريبكت ثالث ربكف { تافرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 . هيزجي كلذو كردا دقف ؟ سمشلا تبرغ

 رحنلا ةادغ ةفلدزملا يف سانلا كردا نم : ليقو : (ةلأسم)

 . جحلا هتاف دقف ةفرعب فقوملا هتافو

 نا الا مد هيلعف ةفرع موي ةكمم حبصا نم : ليقو : (ةلأسم)

 تافرع ىلا ىنم نم ادغ ناف . ةادغلا كلت ةكم لخد الجر نوكي

 . تافرع نم لزن ،ك بحا ثيحف

 مل نمو . هل جح الف رجفلا لبق فقوملا كردا نمو : (ةلأسم)

 . هل جح الف سمشلا برغت ىتح مامالا عم تافرعب فوقولا كردي

 هيلعف ةبجاو تناك ناف ث ةرمع اهلعجيو ، جاحلا عنصي ايك عنصيلف

 . ةرمع تناك اعوطت ناك ناو . اهناكم ةجح

 3 جحلا هتافف اعوطت وا ةضيرف جحلا ضرف نم :: حونوبا لاقو

۔ ٢٩٧ ۔



 . لباق نم جحلا هيلعو ةرمع اهلعجيلف

 لاوز لبق ضافاو & سمشلا لاوز لبق فقو نمو : (ةلأسم)
 مل نم ةلزنمب وهو لاوزلا دعب فوقولا نال 7 هيزبججي ال هناف ؟ سمشلا

 لبق ضافا نم : نولوقي اوناك مهنا هباحصا نع : عيبرلا نعو

 ىلا عجري نا يتفا ناف 9 لباق نم جحلا هيلعف سمشلا بورغ

 فقو هنال . هيزجي الف ، سمشلا تبرغ ام دعب فقيلف ، تافرع
 . لباق نم جحلاو مد عيض ال بجوو ، سمشلا تباغو غرفو

 فاخ ناف . ءاوس ةرمعلل عتمتملاو جحلل نراقلاو : (ةلأسم)

 © تافرع قاو © تيبلا فاوط كرتف © فقوملا توف متمتملاو نراقلا

 فقو مث تافرع قاف ، هيلع تناك يتلا ةرمعلا عم جحلاو ، لحا دقف

 مد الو هيزجي كلذف ، تيبلا رازو قلحو حبذو ةرمجلا ىمر مث ، عمجب

 . ةعتملا الا هيلع

 وا ارمتعم وا ناك اجاح تافرعب فقوملا توف فاخ نا كلذكو

 ىعسو دحاو فاوط تيبلا قا اذا هترمعو هجحل هيلع امناف { انراق

 . دحاو

 © ضئاح يهو ةكم تلخد اذا 5 ةعتمتملا ضئاحلا ةأرملا كلذكو

 ةفرع نم تعجر اذا اهازجا ، ىنم ىلا تجرخ ىتح اهترمعل فطت ملف
 فوطتف تيبلا روزت نا لبق ، ترصقو تركذو ةرمجلا تمرو عمجب

 . اهترمعو اهجحل ةورملاو افصلا نيب ادحاو ايعسو ادحاو افاوط

۔ ٢٩٨ ۔



 . ةديبع يبا نع بويأ وبأ كلذب ثدح 3 جحلل ةضفارب سيلو

 . ةينب الا ةفرعب فوقولا زوب الو : (ةلأسم)

 تور امل . ةفرع موي راطفا سانلا ضعب بحتسيو : (ةلأسم)

 يبنلا موص يف انفلتخاف 7 ءاسنلا نم ةعامج انك : تلاق لضفلا ما

 تهجوف رطفم وه : انضعب لاقو مئاص وه انضعب لاقف ةفرع موي «ة»

 . هبرشف نبل هيف بقعب هيلا

 . هموص نم لضفا ةفرع موي راطفا نا ثيدحلا ءاجو لاق

 . اجاح نكي ملو جحلا هتاف تافرع فوقو هتاف نمو : (ةلأسم)

 هل تبث دقف لاوزلا دعب ةفرع ةيشع جحلاب امرحم تافرعب فقو نمو

 وا اليلق فقوملا اذه يف فقو سمشلا برغت نا ىلا لاوزلا نم جحلا

 . سمشلا بورغ لبق تاحيبست ثالث حبسي ام ردقب ولو . اريثك

 حبسو } ءيش سمشلا نرق نم باغ دقو فقو ول تيارا : تلق
 رارفصا نا الا هلك سمشلا نرق بيغي نا لبق تاحيبست ثالث

 ؟ لابجلا سوؤر ىلع دعب سمشلا

 يف فقو اذا كردا دقف ءيش راهنلا مكح نم يقب ام هنا يعم : لاق

 هتاف دقف 0 راهنلا مكح بهذيو ليللا علطي ىتح فقي مل ناو & كلذ

 . فوقولا

 نا يعم : لاق ؟ رصعلا تقوك جحلا تقو نوكيف : هل تلق

 هب عقي الو ، رصعلا ةالص تقو تاف دقف نرق اهنم باغ اذا سمشلا

 نم عسوا يدنع جخلا تقوف 0 ليللا عولطو راهنلا ءاضقنا يدنع

۔ ٢٩٩ ۔



 . راهنلا مكح

 موي نم سمشلا تبرغ دقو 3 جحلا قا نمو : (ةلأسم)
 نم متضفا اذافإن : لاق ىلاعت هللا نال 9 رحنلا ةليل هعفني مل © ةفرع

 ةفرع موي ءاضقنا وهو إ ةفرع موي اضيا ةفورعم ةضافالاو تافرع

 . سمشلا بوجو
 ةضافالا ىلاعت هللا ركذ له ؟ ضيفي فيك ةضافالا دعب ءاج نمف

 ايك عنص ةفرع موي هتاف نمف ؟ ةضافالا دعب فوقولا وا فوقو دعب الا

 ايك ، لحاو ث هاش حبذو { هب فاطف تيبلا ىلا عجر 3 جاحلا عنصي

 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع رما

 فطف بهذا : لاق . ددعلا يف انطلغ : لاق دوسالا نب نوراه

 . ىنمب جاحلا لعفب لعفي مث ز لباق نم جحلا هيلعو ، لحاو تيبلاب

 . ةرمع تراص اهنأك اهمايا يمريف 7 اهيف ميقي

 انذخأب كلذ حصي الو 3 رحنلا ةليل يف افيعض اثيدح اوور دقو

 . ذاشلا انكرتو هباحصاو ٠ «» يبنلا نع ةعايجلاو حيحصلاب

 هناف ةفرع موي مانف { ةجحب امرحم ءاج نم : ليقو : (ةلأسم)

 بصي الو هدلب ىلا عجريو & لحيو ، ىنمب سانلا عنصي ايك عنصي
 ةكم لها يأر يف مد هيلعف ث لباق نم جحي ىتح © ديصلا الو ءاسنلا

 . هيلع مد ال : ةفوكلا لها لاقو . ةنيدملاو

 تافرعب فقوو نيتالصلا عمج اذا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 هناف ؟ رصعلا تقو رضحي نا لبق تافرع نم ضافا مث اعدو هللا ركذف

- ٣٠٠



 سمشلا نم بيغي نا لبق اعدو هللا ركذف عجر ناف © عجري نا رمؤي

 . هيلع ءيش الو ، فوقولا كردا دقف 3 نرق

 لخديو سمشلا بيغت ىتح سانلا عم فقي عجري مل وه ناو : لاق
 ججحلا هيلعو ء كسانملا نم يقب ام يضقيلو & هجح لطب دقف ؟ ليللا

 . لباق نم
 مث ،© رصعلا تقو لخدي ىتح تافرعب فقو وه نا تلق : لاق

 3 عجري نا رمؤي هناف ؟ رصعلا ةالص ىلصو تافرع ىطختن ضافا

 تافرع يف عجر ناف & نرق سمشلا نم بيغي نا لبق تافرع يف فقي
 الو جحلا كردا دقف ، نرق سمشلا نم بيغي نا لبق هربكو هللا ركذف

 . مات هجحو 7 هيلع ءيش

 . هجح لطب دقف ؟ سمشلا بيغت ىتح عجري مل ناو : لاق
 . لباق نم جحلا هيلعو © كسانملا نم هيلع يقب ام ىيصقيلو

 ركذ مث © رصعلا ةالص تقو يف تافرعب رصعلا ىلص وه ناو : لاق

 عجري مل ناف ، فقيف عجري نا هب رمؤي يذلاف : لاق ؟ ضافا مث هللا
 . امد قرهيلو 0 مات هجحف ،}3سمشلا بيغت ىتح

 يف لصي الف تافرع نم ضافا اذا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 © عمجب ءاشعلاو برغملا ةالص عمجي نكلو 0 برغملا ةالص تافرع

 . «ةَي» هللا لوسر لعف اك

 نم يشمي ىتح عمج ىلا لصي ال نا فاخأف 0 ءيش هلغش ناف : لاق

 رخؤيو ، برغملا ةالص ةنرع نطب نم طبه اذا لصيلف ؟ ليللا ثلث

- ١ ٠ ٣ -



 . ليللا فصن لبق عمجب اهيلصي ىتح ءاشعلا
 ؟ عمج ىلا لصي نا لبق فصتني نا فاخو لغتشا ناف : لاق

 نم ءاش ثيح وا ةنرع نطب نم طبه اذا ءاشعلاو برغملا نيب عمجيلف

 ك . قيرطلا
 هيلع ىرن الو } هوركم وهف ؟ ضافا مث ةفرعب عمج وه ناو : لاق

 . هتالص تضم دقو . ةداعا

 تاريبكت ثالث ركف ، تافرعب فقو نميف لاقو : (ةلأسم)

 . هيزجي كلذو ث كردا دقف : لاقف ؟ سمشلا تبرغ مث

 ۔ ٢ ٣٠٥ ۔



 نون اثل ١ ب ايل ١

 رفنلا ي
 هيلعف © لوالا رفنلا موي اما : لاق لاوزلا لبق رفن نمع هتلأسو

 . لاوزلا لبق رفني نا يغبني ال مد

 © لاوزلا لبق لوالا رفنلا يف رفن اذا : ليق دقو ث لاق هربغ نمو

 . ءامد ةثالث هيلعف

 . ءامد ةعبس هيلع : لاق نم لاقو

 . نامد : لاق نم لاقو ، مد : لاق نم لاقو

 كرابت هللا لوق يف : هللا همحر ۔رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 يف هل نوذأم وه لوقن ه«هيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف :ىلاعتو

 . ثالثلا ىلا رخأت ءاش ناو . ايهيف لجعت ءاش نا نيمويلا

 ىتح ، لوالا مويلا يف رفني مل اذا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 نم جرخو لعفي مل ناف ، دغلا نم حبصي ىتح رفني الف ليللا لخد
 . هيزجي كلذو هايش ثالثب ثعبيلف ء هتليل

 معنف ؟ يشعلاب لوالا رفنلا يف ىنم نم جرخ نمو : (ةلأسم)

۔ ٣٠٣ ۔



 جرخ اذاف © ىمري نا دعب دغلا دعب نمالا جرخي الف ، ليللا هكردا ناو

 . ثالثلا راجلا يمرل ءامد ةثالث هيلعف ؟ لوالا رفنلا يف ليللا نم

 راهنلاب هلك اذه زوجي امنا حبذلاو رفنلاو يمرلاو : (ةلأسم)ر

 . ليللاب يمري هناف & فئاخلا الا ، ليللاب هلك كلذ نم ءيش زوبي الو

 دقو ث لوالا رفنلا موي ىنمب بوبحم ىلا لجر ءاج : (ةلأسم)

 : لاق . ةليللا يدلب ىلا جورخلا ديرا ينا : لاقف ك سمشلا تبرغ

 ىلا مقا نكلو ، دحال . لوالا رفنلا موي سمشلا تبرغ اذا زوجي ال

 . ينرظتني ال لاهجلا نا : لاق . سانلا عم رفنتو رايخلا يمرت ىتح دغ

 نكي مل سمشلا بورغ لبق نم جرخ ولو . ةاش ةرمج لكل حبذا : لاق

 قيرشتلا ماياو . قيرشتلا مايا نم وه سيل رحنلا مويو { ءيش هيلع
 . رحنلا موي دعب مايا ةثالث

 نا دعب سمشلا لاوز دعب رفن © يناثلا مويلا يف رفني نا دارا نمف

 . رايخلا يمري
 يف . ةبقعلا ةرمج الا سمشلا لاوز دعب الا يمر ال رايجلا كلذكو

 . دعبو لاوزلا لبق ىمرت امناف © رحنلا موي

 يناثلا يف رفني مل ناف . ىنمب هنفد بحتسي هناف ؟ ىصحلا نم يقب امو

 ىمر اذا لاوزلا دعب ثلاثلا مويلا ىلا رفني الف ؟ سمشلا تبرغ نا ىلا

 ةثالث هيلعف ؟ يناثلا مويلا يف سمشلا بيغم دعب رفن ناف . رامجلا

 . مد هيفف ث اهيمر كرت ةبقع لكو . ءامد

 ةيقب نفديو . زئاجف ؟ نيموي يف لجعت نمو : (ةلأسم)

۔ ٣٠٤ ۔



 مايا يف هللا اوركذاف» : ىلاعت هللا لاق . ةبقعلا لصا يف ىصحلا

 نمو» . هيلع بنذ ال هيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف تادودعم

 لتق ه«ىقتا نملف كلذ ، هيلع بنذ ال : لوقي . همهيلع مثا الف رخأت
 . مارحالا يف ديصلا

 نم ثلاثلا وه لوالا رفنلا نا ىلع نوملسملا عمجا : (ةلأسم)

 ىتلا ىلوالا ةثالثلا يه تادودعملا مايالا نا ىلع لدي اذهو ث رحنلا

 هيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف : ىلاعت هللا لاق ث رحنلا دعب
 يف رفن نمو 0 تادودعملا مايالا يف ينعي مهيلع مثا الف رخأت نمو

 راجلا يمري امدعب رفني امناو ، هيلع مثا الف ، ثلاثلا مويلا لبق نيمويلا

 . لاوزلا دعب

 . رايجلا مري ىتح ثلاثلا مويلا ىلا دوعقلا همزل ث ليللا ىلا دعق ناف

 بجو ٠ رفنلا دارا نمو 3 هيلو هنع ىمر 0 رايجلا يمري ملو ضرم نمو

 موي لوالا رفنلاو & جرخيو عدويو تيبلاب فوطي ىتح رفني ال نا هيلع

 . ثلاثلا موي يناثلا رفنلاو 0 ةرجالا دعب قيرشتلا يناث

  

 ۔ ٣٠٥ ۔

 





 نوناثلاو ىداحلا بابلا

 ىنمو رفنلا يف

 الف نيموي يف لجعت نمف هلالج لج هللا لاق : ركبوبا لاق
 هللا لوسر نا تبثو هىقتا نمل هيلع مثا الف رخأت نمو . هيلع مث
 نمو هيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف ى ةثالث ىنم مايا» : لاق «ةقيتَم»

 . «هيلع مثا الف رخأت

 ىنم نع جاحلا نم جورخلا دارا نم نا ىلع { ملعلا لهأ عمجاو

 نا 5 لوالا رفنلا يف ةكمب ميقم ريغ مرحلا نع اجراخ هدلب ىلا اصخاش

 لبق رفنلا موي يبلي يذلا مويلا يف ىمر اذاف {“ سمشلا لاوز دعب رفني

 : لاق . باطخلا نب رمع هلعل «ةيي» هللا لوسر نا تبث . ىسمي نا

 . سانلا عم رفني ىتح دغلا ىلا مقيلف 5 يناثلا مويلا يف ءاسملا هكردا نم

 { سوواطو . ءاطعو 3 ديز نب رباجو ،رمع نبا لاق اذكهو

 . ةنيدملا لهاو ©،© كلامو ، يعخنلاو 3 مثيه نب ناباو ، دهاجمو

 . قاحساو .3 دمحاو 3 هباحصاو . يعفاشلاو & ىروثلاو

 نيموي يف لجعت نمف : لاق لجو زع هللا نال 0 لوقن كلذكو

۔ ٣٠٧ ۔



 . راهنلا نم ءيش ماد ام رفنلا دارا نم رفنيلف ييلع مثا الف

 ىنمب وهو هكردا نم : الاق ايهنا & نسحلاو {. يعخنلا نع يور دقو

 . دغلا ىتح رفني مل ، قيرشتلا مايا نم يناثلا مويلا نم
 لوقن هب لوالا لوقلاو { ابابحتسا كلذ الاق انوكي نا لمتحي دقو

 . ةنسلاو باتكلا رهاظب

 يف يكح ام وحن . انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاق
 كلذ ناف ، رصعلا هكردا نم هنا ، نسحلا نع يكح ام الا ، هلك اذه

 مكحلا يف كلذ ، فورعم ليللا ىلا مويلاو 3 انباحصا لوق يف هفرعا ال
 . ةغللاو

 هكردا اذاف ليللا ىلا وهف ه&نيموي يف» : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو

 مويلا يف راجلا يمري ىتح . ماقملا همزلو نامويلا بهذ دقف ليللا
 . لاوزلا دعب رفنيو ، ثلاثلا

 . لوالا رفنلا يف ةكم لهال ةصخرلا يف مهفالتخا ركذ
 ؟ لوالا رفنلا نورفني له ش ةكم لها يف اوفلتخاو : ركبوبا لاق

 نم ءاش نم : لاق هنا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع انل يورف

 الا اورفني الف { ةمرج لآ الا ، لوالا رفنلا يف اورفني نا مهلك سانلا

 . رخآلا رفنلا يف

 الا . لوالا رفنلا اورفقني نا ينبجعي ال : لوقي لبنح نب دمحا ناكو

 6 لبنح نب دمحا لعجو 6 فح ةكم لها لاقو . ةكم ميقي نا

۔ ٣٠٨ ۔



 لها مهيا يا .3 ةمرج لآ الا ، رمع نبا لوق ىنعم 3 قاحساو

 . ةمرج

 ىف لجعتي نا هلف رذع هل ناك نم : ةكم لها يف لوقي كلام ناكو
 . الف جحلا رما نم هيف وه ام هسفن نع فيفختلا دارا ناف ، نيموي

 لها نيملسملا عيمجل ةصخرلاو مومعلا ىلع ةيآلا 3 ةفئاط تلاقو

 ىلا صوخشلاو ةكمب ماقملاو ، ىنم نع جورخلا اودارا نا مهريغو ةكم

 . هدلب

 هبو © يعفاشلا بهذم هبشي وهو . ةماع سانلل يه : ءاطع لاق

 . لوقن

 لوقلا اذه ىنعم انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعسوبا لاق

 نم ليق ام ىنعم ىرعتي ال ناك نا 5 ةماع سانلل قالطالا نا ، رخالا

 . عيمجلا عمجي مكحلا ناف ث ةماع سانلا نود متنكل . لوقلا

 بصحلملا ركذ
 نم رفني نا دارا نيح لاق «ةيَي» هللا لوسر نا تبث : ركبوبا لاق

 ىلع اومساقت ثيح ةنانك ينب بعش هللا ءاش نا ادغ نولزان نحن» ىنم

 بصحملا ناك امنا : ةشئاع تلاقو . ةبصحملا هب ينعي «رفكلا لها

 . «ةيَي» هللا لوسر هلزنا الزنم

 . جرخ هجورخل جح اذا ناكو

 نم سيل بصحملا لوزن نا 3 اذه ىلع اهلوق لدي : ركبوبا لاق
 . اهريغ الو ةيدف نم هكرت نم ىلع ءيش الو ، كسانملا

۔ ٣٠٩ ۔



 لعفي ريبج نب ديعس ناكف ءايسا الو يه ال بصحت ال تناك دقو

 يف بصحي سوواط ناكو ، هكرت ىري ال يعخنلا ناكو . هكرت مث كلذ
 برغملاو رصعلاو رهظلا بصحملاب يلصي رمع نبا ناكو © لوحلا بعش
 . «» هللا لوسر راثآل عابتالا ريثك ناكو . ءاشعلاو

 ملعا هللاو 3 انباحصا لوق يف لصفلا اذه ملعا ال : ديعسوبا لاق

 . اذهب دارا ام

 ۔- ٣١٠ ۔



 نوناهثلاو ناثلا بابلا

 ىنمب ةالصلا كلذكو ئ تافرعب هريغو يكملا ف

 ىلا رفاسم يقارعلاو & تافرع ىلا رفاسم يكملا : ركبوبا لاق

 الف امامت ىنمب وا ، تافرعب يكملا مامالا ىلص اذا : رثؤملاوبا لاق
 ةالصلا دعيلف هفلخ ىلص نمف ث هفلخ ىلص نمل ةالص الو هفلخ ىلصي

 اهدعيلف اهتقو تاف ىتح . اهتقو يف اهديعي لعفي مل ناف { اهتقو يف
 . ةرافكلا هيلعو

 نم عجر مث رادزاف ، ةكم ىلا ىنم نم عجر دق نوكي نا الا : لاق
 نال 7 امامت اهيف يلصي هناف { رايجلا يمري اهيف ماقأف ، ىنم ىلا ةكم

 . ملعا هللاو ، ىرا اميف نيخسرف نم لقا ىنم نيبو ةكم نيب يذلا

 دعب ىنم ىلا يكملا عجرف ، نيخسرف ةكمو ىنم نيب ناك ناو : لاق
 . ىنم يف ةالصلا رصقي هناف . ةرايزلا

 لقا وهو ؤ لايما ةعبرا ةكمو ىنم نيب هنا : ليق دقو لاق هريغ نمو

 . ثلثو خسرف وهو .3 ناخسرف نم

 تاعكر عبرا ميقم ىلص رفاسم يف : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

۔ ٣١١



 نا وه هيلع ناف 8 تاعكر عبرا ىلع مرح اذا لاق { ايسان وا ادمعتم
 هيلعف { ادمعتم تقولا تاف ىتح دعي مل ناف ، نيتعكر ةالصلا ديعي

 . ةرافكلاو ةالصلا ةداعا

 . هيلع ةرافك الو 3 ةداعالا هيلعف { ايسان كلذ لعف ناو : لاق
 ديعي رفاسملا ناف ، نيميقمو نيرفاسم هفلخ اولص نيذلا اماو : لاق

 . تقولا يف اعبرا هتالص ميقملا ديعيو ، تقولا يف نيتعكر ةالصلا
 موي ىنم ىلا جرخو 3 ةكم نم جحلاب مرحأ اذاو : (ةلأسم)

 برغملاو رصعلاو رهظلا نهو & تاولصلا سمخلا ىنمب ىلصو 7 ةيورتلا
 ىلص ، تافرع نم ضافا اذا كلذكو ، رجفلاو ةرخآلا ءاشعلاو
 ال نا فاخي نا الا ، لضفا كلذ ناف ؤ عمجب ةرخآلا ءاشعلاو برغملا

 كلذكو ، لصيف لزنيلف ، هفصن ليللا نم بهذي ىتح عمج ىلا لصي
 . رجفلا يلصي

 ۔ ٣١٢ .



 نوناثلاو ثلاثلا ب ابلا

 جاحلل ىنمب ةالصلا رصق ركذ ف

 فارشالا باتك نم

 هللا لوسر عم تيلص : لاق رمع نبا نا تبث : ركبوبا لاق

 عمو 3 نيتعكر رمع عمو 0 نيتعكر ركب يا عمو ، نيتعكر ىنمب «ةيَم»

 . متا مث هتفالخ نم اردص نايثع

 ريغ يف جرخ نم ىلع © ملعلا لها نم هنع ظفحي نم لك عمجا دقو
 . ةالصلا رصقي ال هنا ىنم ىلا جحلا مايا

 اهلها ريغ نم اهب نيميقملاو اهلها نم ةكم نم جح نميف اوفلتخاو
 . يعازوالاو 3 كلامو . هللادبع نب ملاسو © دمحم نب مساقلا ناكو

 . ةفرعو ىنمي ةالصلا نورصقي .3 قاحساو

 8 يأرلا باحصاو . روثوباو { يرهزلاو ، دهاجمو { ءاطع لاقو

 نومتي ، لبنح نب دمحاو ، ناطقلا ىيحيو 0 يعفاشلاو 0 جيرج نباو

 . ةالصلا

 ريغ يف ةكم ىلا ىنم نم جرخ نم نا ىلع اوعمتجا امل مهنال كلذكو

۔ ٣١٣ ۔



 . ةالصلا متي هنا . جحلا مايا

 ؛ةيي» يبنلا اماف { ةمئالا رئاس مكحك جاحلا ماما مكح ناكو

 لعج نم لوقل ىنعم ال ، نيرفاسم اوناك مهناف ، رمعو .3 ركبوباو

 . نيميقملل ةجح مهرصق
 يذلا رفسلا نا 7 انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . رصقي نمل نيخسرفلا ةزواجم وه رصقلا هيف بجي
 ةزواجم ديري هدلب نارمع نم جرخ اذا هنا ، مهبهاذم ضعب نمو

 . هنيح نم رصق ث نيخسرفلا
 نم ىنم ناو { اليم رشع ىدحا ةكم دودح نم ةفرع نا ليق دقو

 ةكم لها نا 7 انباحصا لوق نم لوقلا اذه ىلعف 5 لايما ةسمخ ةكم

 نوجرخي نيح نم ةالصلا اورصق 53 ةفرع نوديري ىنم نم اوجرخ اذا

 ةفرعبو ةفرع ىلا مهقيرطو ةفرع ةليل ىنم يف مهو 3 ةكم نارمع نم
 اورادزا اذاف ث ةالصلا اورصقيو اورادزي نا ىلا ىنم ىلا مهتعجرو

 ىنم مايا مامتلا ىلا اوعجرو رصقلا مكح مهنع لحنا ، ىنم ىلا اوعجر

 ةسمخ نال اهنوزواجي الو & نيخسرفلا ةزواجم نوديري ال مهنال & ىنمب

 . ناثلثو ناخسرف لايما

 ام ىلع نيرفاسم اوناك دقو © رمعو ركب ياو «ةَيت» ىبنلا رصق اماو

 يف ةكم لهال اعونمم رصقلا ناك ول هنكلو ث لاق ايك مهرما نم رهش
 كلذب مهرمأي ناكلو ث «ةيَي» يبنلا رما نم كلذب دا ناك امل ، جحلا

 . هتاولص يف مهتالصب

۔ ٣١٤ ۔



 ىلص اذا ةكمب ةكم لها رمأي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك ايك

 ٨5 مكتالص اومتأف نورفاسم موق انا { ةكم لها اي : لوقيف ارصق مهب

 اورصقي نا رمعو ركب يباو «ةيَي» يبنلا لعف نم دهاشلا وه اذه ناكو

 الو } كلذ يف ةمئالا مهنال { ةكم يف ةمامالا يف سانلاب ةالصلا

 © ميدقتلا يف ينعا ، نيميقم وا نيرفاسم اوناك ةالصلا يف دحا مهمدقي

 رما الو {} مهنم ريكن ريغ ىلع اعمج رصقلاب مهتالص ىلع عايتجالا نكلو

 زئاجو مزال رصقلا نا انعم لدي امم ، ةكم يف هب رمأي ناك ايك مامتلاب

 هنطو نم نيخسرفلا زواجي نمل الا ، مهريغو ةكم لها نم جاحلل

 باتك ريغ نمو ٤ هريغ وا جح يف همكح هصخي الك ناف ، هعضومو
 . فارشالا

 نذؤملا نذؤيو 5 ةفرع موي ربنملا دعصي مامالاو : (ةلأسم)

 هللا دمحو بطخف ماق ، نذؤملا غرف اذاف ربنملا ىلع مامالاو ، رهظلاب

 قحي امب مهرماو سانلا ظعوو ث «ةيَي» يبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو

 3 نذؤملا ميقيف لزني مث ، هنع هللا مهاهن ايع مهاهنو ، مهيلع بجو

 . رهظلا مامالا ىلصيف

 مامالا ىلص مث © رصعلل ماقأف نذؤملا ماق ملسو اهنم غرف اذاف

 . ناتماقاو ناناذا وهف . رصعلا

 ةالصلا ناف © رصعلاو رهظلا ىلص دقو رصعلا مامالا عم كردا نمو

 . اهنيب عوطتي نا مامالل نكلو ، هيزبحت

 . هيزجت اهناف رصعلاو رهظلا ىلص دقو رصعلا مامالا عم كردا نمو

۔ ٣١٥ ۔



 . مامالا عم ذئموي اهالص ءاش ناو

 دحاولاو ، ةعايجلل ذئموي لضفا عمجلاو { هلزنم يف ىلص ءاش نمو

 لصي ملو © رصعلا مامالا عم كردا ناف ،“ فقيف عضوم ىلا لجعيل

 كلذ دعب رصعلاو رهظلا لصيلف . هيزجي ال دساف اذهف 0 رهظلا

 . فقوملا ىلا لجعي ىتح .ء لضفا ذئموي ايههعمجيلو

 هئاضق نم غرفي ملف يضقي ماقف © رهظلا ضعب مامالا عم كردا ناف

 ةالصل مامالا مرحأ اذاف { اهنم مامالا غرفو رصعلا مامالا ىلص ىتح

 تضقتنا دقف ، رهظلا ةالص لدب نم ءيش اذه ىلع يقب دقو رصعلا

 نم مامالا غارف دعب رصعلاو رهظلا يضقي عجريلف رهظلا ةالص هيلع
 اهتاما ةنس عمجلاو ، لضفا هناف ، نيتالصلا عمجيلو رصعلا ةالص

 . سانلا

 يكملا رفاسملا نم ذئموي هفرعي نم لكو ةديبع يبا نع كلذ يوريو
 ةماقا ةالص لكل نيتماقاو ناذاب ةفرع يف عمجيو نيتعكر يلصي . هريغو

 . لايما ةتس نم رثكا ةفرع نال

 ثدحو . رباج نع هاور ةديبع يبا نع بويأوبا كلذب ثدح

 ضعب ىلا ثيدحلا عفر رمع هثدح هنا { هباحصا ضعب نع بويأوبا
 ىلا عجر ىتح نيتعكر ىلصو ابق ىلا ةنيدملا نم جرخ هنا { ةباحصلا

 . ةنيدملا نم لايما ةتس هسايقو . ةنيدملا

 يلصيو . هناكم يلصي الجر رما ، تافرعب ثدح اذا مامالاو

 الو فنأتسي نا ثدحا نا بحاو 0 همدق مامالا نال . اعيمج نيتالصلا

۔ ٣١٦



 يف اماف { ملكتي مل اذا كلذو ، ءيقلاو فاعرلا يف الا ىلص ام ىلع ءيش

 . هانذخاف هاندجو رثا هنكلو ، فنأتسي نا انيلا بحأف طئاغلاو لوبلا

 ءوضولا ضقن نوري هباحصا ضعب ناك هنا بويأوبا ثدحف

 مل ام هدحو فاعرلا يف الا اوصخري ملو ، حيرلاو لوبلا يف ةالصلاو

 . ملكتي
 نكلو © رصعلاو رهظلا يف ذئموي ةءارقلاب رهبي الو مامالا بطخيو

 لعف ناف & سمشلا لاوز لبق ةفرعب بطخي نا هل يغبني الو 3 اهيفخي

 الف & سمشلا لاوز لبق ةبطخلا مدقو ، تقولا ين ىلصو الهاج كلذ

 . ءاسا دقو سأب

 ىلص دق وه اذاف © دعب رظن مث ك باحسو ميغ موي يف ىلص ناف

 . ديعي نا بحاف ، لاوزلا دعب رصعلا ىلصو . اهتقو ريغ يف رهظلا

 © رهظلا اهنا بسحي وهو رصعلا مامالا عم ىلص نم : حونوبا لاقو
 نا هل يغبني ال هناف ، رصعلاو رهظلا لصيلف & رهظلا يها لأسي الو

 باغ نا لجر مهب يلصي نا ءعيزجي الو ، رهظلا لبق رصعلا يلصي

 . مامالا نذاب الا ءوضولا لغش يف وا . هلزنم يف مامالا

 ةبطخلا رضحي مل الجر رمأف ثدحا مث 3 هتبطخ نم مامالا غرف اذاف

 ىرا اميف اذه ساقو © مهيزجي مهناف ، رصعلاو رهظلا سانلاب يلصي نا
 . ةعمجلا ةالص لثم

 أطخا دق هنال اوديعي نا ىرأف © ةالصلا متاف { يكم مهب ىلص ناف

۔ ٣١٧ ۔



 . رفاسملا ةالص هيلعو . ةنسلا

 ©{©أ ةنسلا كرتل ةداعالاب مهانرما ٠ اومتاف ئ اوجرخ اموق نا ولو

 . رفس اندنع اذهو ،رفسلا ىف ناتعكر ةنسلاو

 ۔ ٣١٨ -



 نونايثلاو عبارلا بابلا
 راجلا هب ىمري يذلا ئ ىصحلا ةمص ف

 ىصحلا كلذ نوكي نيا نمو

 ىصحلا ريغ وا & ىنم نم مرحلا نم ىصحب راجلا ىمر اذاف تلق
 نم راجلا يمر معن لاق ؟ كلذ هنع ءعيزبي له تلق . عمج نم ىذلا

 . كلذ هنع ءىزجا 3 ىمرو هذخا ايثيح نم مرحلا ىصح

 فلاخ دقف ؟ رابك ةراجحب رايجلا ىمر نمو : لاق : (ةلأسم)

 راص املف 3 ةفلدزم نم هاصح لمحي ل نمف لاق . هيمر هيزجيو ةنسلا

 ةرمج هنم ىمري يذلا عضوملا نم ليسملا نطب نم ذخا ةبقعلا ةرمج دنع
 . هازجا ؟ ةبقعلا

 ذخا ناو 5 هازجا هب ىمرف ، مرحلا نم هاصح ذخا اذاو : لاق

 ىتح لعفي مل ناف ، ديعي نا هيلعف هب ىمرف {، مرحلا ريغ نم هاصح

 ىلا هب ثعبي اهمري مل ةرمج لكل مد هيلعو © مري ل نمك وهف ح رفني

 . ةكم

 { اهيمر داراف ث ةبقعلا ةرمج ىلا ءاج نمو : لاق : (ةلأسم)

 نم ذخأف ى ةبقعلا ةرمج ىلا بهذف . ءيش ىصحلا نم هدنع سيلو

۔ ٣١٩ ۔



 كلذب ىمرف هنم يمري عضاوم ىلا عجر مث ، هب يمري يذلا ىصحلا

 رمؤي امناو ، مري مل نم ةلزنمب وهو ث هيزججي ال يمرلا كلذ ناف ؟ ىصحلا

 . يداولا نطب نم ىصحلا ذخأي نا

 نم هاصح رامجلا يمري يذلا ذخأي : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 لاق ، مرحلا ريغ نم الو راجلا نم ذخأي الو ، مرحلا نم ءاش ثيح

 الف ، ةساجن هيف ملعي مل اذاو ، هلسغي اصح ذخا اذا هبحتسن يذلاو

 . هب يمري نا سلاب
 راجلا يمارلا يمري ال : ۔ هللا همحر ۔ رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 الو . رجآب الو ، ضحب الو ؤ بشخ الو ، مظعب الو 0 ردب الو ؤلؤلب

 ءىشب ىمر نمف 0 ىصحلاب الا يمري الو © قدنبب الو ردم الو ، نيطب
 . ىصحلاب يمرلا دعيلو ث مري مل نمك وهف ، كلذ نم

 «ةأيي» هللا لوسرب دوقا تنك : لاق سابع نبا : (ةلأسم)

 عبس ىل طقتلا» : لاق يداولا نطبب ناك اذا ىتح . ةبقعلا ةادغ

 3 تايصح معبس هل تطقتلاف فذخلا ىصح لثم يه تايصح

 «نيدلا يف ولغلاو مكاياو اومراف ءالؤه لاثمأب لاقف هدي يف نهعضوف

 . فرصناو نهب ىمرف
 كلذ تاف ناف 3 مرحلا ىصحب رايجلا يمري امناو : (ةلأسم)

 ال نكلو ، سأب الف ؟ ىنم ةراجح نم ذخا ناو . مد هيلعف ؟ لحاو

 . لمعتسملا ءاملاك هنال ، لمعتسم ىصح نم ذخأي

 لثم هب ىمري يذلا ىصحلا نا . ءاهقفلا عمجا : (ةلأسم)

 . ةقدنبلاو ةزوجلا

 نم ىمر نمف . هب سانلا ىمر امم رايجلا مري الو : (ةلأسم)

- ٣٢٠ .



 . هيلع داسف الف © ىصحلا كلذ

 ابناج فرصنا ؟ ىصحلا نم ءيش هيلع صقن نمو : (ةلأسم)
 نم نوكي نا انيلا بحا كلذو هي زجح 3 هب يمري ىصح ذخاو ةرمجلا نم

 . اهنم ناك ولو .3 ةرمجلا ريغ

 تيأر : لاق هيبا نعو ورمع نب ناييلس ىورو : (ةلأسم)
 لتقي ال : سانلا اهيا اي» : لاقف ابكار ةبقعلا ةرمج دنع «» يبنلا

 هيلع عقو ام لكو «فذخلا ىصح لثمي مريلف ىمر نم 3 اضعب مكضعب
 امو حلملاو رجآلاب يمري نا زوجي الو . هب يمري نا زئاجف رجح مسا
 . هيلع عقاو ريغ رجحلا مسا نال كلذ سناج

 ۔ ٣٢١ ۔





 نوناهثلاو سماخلا بابلا

 مرحلا ىصح يف

 ايحش هيلع حرطف ، مرحلا ىصح ىلع رانلا دقوا لجر نع لئسو

 يف ائيش هيلع نا يل نيبي ال لاق ؟ همزلي ام هيلع زبخ وا هيوشيل امحل وا

 . هللا ءاش نا كلذ

 يمرلل مرحلا ىصح رسك يف لوقت ايف : هل ليق : (ةلأسم)
 رادقمب وه ناك اذا هنا يعم : لاق ؟ روسكم ريغ ىصح وا ، لضفا

 . لضفا هكرتف هب ىمري يذلا ىصحلا

 ه `_ =

  

 ۔ ٣٢٣ ۔

 





 نونالاو سداسلا بابلا

 ةبقعلا ةرمج يف

 نم يمرلا دعيلف ؟ رحنلا موي اهقوف نم ةبقعلا ةرمج ىمر نمو
 هيلعو ، يمرلا هيلعف ؟ ديعي نا لبق ، قلح وا حبذ ناف يداولا نطب
 . مد

 ناو 5 هيلع ءيش الو ىنمب ناك ام دعيلف ؟ رحنلا موي ريغ يف ناك ناو
 . مد هيلعف ؟ ةكم لخد ىتح ركذي ل

 ىلا ردحنا مث ث ةبقعلا نم ةبقعلا ةرمج ىتا نمو : (ةلأسم)
 قيرط ذخاو اهدصق عجر مث ، اهنم اند امل ليسملا نم اهامر مث ليسملا
 . سأب الف ؟ ةبقعلا

 دعيلف ؟ يمرلا دنع رحنلا موي هلك ريبكتلا كرت نمو : (ةلأسم)
 ىتح ركذي مل ناو . مد هيلعف ؟ كلذ لبق قلحو حبذ ناف ، ربكيو هيمر
 وا ةريبكت يسن نمو { ةاش يدهي نا بحتسملاف ؟رحنلا موي رم
 نم ناك نا امهيف ربكيلو © نيتاصح وا ةاصح يمر دعيلف ؟ نيتريبكت
 يف سيلو © نيتريبكتلا وا ةريبكتلا كرتب افورعم عنصيلف الاو 3 هتعاس

 . ءىش ىمرلا ةدايز

۔ ٣٢٥ ۔



 { ةبقعلا ةرمج الا ءاش ثيح نم ىمرت اهلك راجلاو : (ةلأسم)

 . ءاش ثيح نم اهامر اذا فرصنيو 3 يداولا نم الا اهمري الف

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج نم اصح يمر دمعت نمو : (ةلأسم)

 ماعطا هيلعو اهيمريف ، اضيا اهيسن ناف 3 اهيمريو مد هيلعف ؟ حبذ ىتح

 . ةبقعلا ةرمج نم ىصحلا نايسن يف مد هيلع اضيا ليقو ©، نيكسم

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر نم ةاصح يسن نمو : (ةلأسم)
 . مد هيلع لاقيو 3 نيكسم ماعطا هيلعو . اهمريلف ؟ حبصا ىتح

 . مد هيلعو اهامر ؟ حبصا ىتح . هلك ةبقعلا ةرمج يمر يسن ناو

 . مد هيلعو ءاسا دقف ؟ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج نم ةاصح كرت ناف

 ضعب لاق ؟ حبصا ىتح يناثلا مويلا يف ةبقعلا ةرمج يمر كرت ناف

 ةرمج لكل نيكسم ماعطا ضعب لاقو . اهنم كرت ةرمج لكل مد هيلع

 . دغلل اهيمريو

 نهب ةدحاو ةيمر تايصح سمخب رايجلا ىمر نمو : (ةلأسم)

 ىلع يمرلا دعيلف 7 هتفي مل ناف ، تقولا هتاف نا مد هيلعف ؟ تايعمج
 ثلاثلا مويلا نم سمشلا بورغ لبق كلذو 5 هيلع ءيش الو { ةنسلا
 . رحنلا مويب

 ةرمج اهبسحو رحنلا موي ىطسولا ةرمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)
 هيلعف ؟ دغلا نم اطخا ناك هنا كلذ دعب ملع مث © قلحو حبذف ةبقعلا

 . يمرلا ديعيو نامد ليقو ث هقيري مد

 ضافاو قلحو حبذو ةبقعلا ةرمج اهبسحي وهو اهنود ىبل وا اهامر نمو
 أطخأ ناك هنا ملع مث 3 هلها قا مث ةورملاو افصلابو تيبلاب فاطو

 . لباق نم جحلاو ةندب هيلعف

- ٣٢٦



 ىطغ مث .رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر نمو : (ةلأسم)

 ؟ ىمر ام دعبو حبذي نا لبق ، هرافظا ملق وا ، هرعش فتن وا . هسأر

 نم ائيش لعفي الو . هلك اذه نم لعف ام ءازج هيلعف اعتمتم ناك ناف
 . حبذي ىتح اذه

 اعتمتم ناك ناو 3 اساب هيلع ىرا الف ؟ عتمتم ريغ ناك ناو

 تضقتنا دقف { ةبقعلا ةرمج ىمر اذا هناف } بلي الو ءاطغلا فشكيلف

 . ةيبلتلا هنع

 نا هلف ؟ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري نا يسن نمو : (ةلأسم)

 . هسأر قلحي وا حبذي ملام ،“ سمشلا بيغت نا ىلا يمري

 الو ، ليسملا نم اهمراف ى ةبقعلا ةرمج تيتا اذاف : (ةلأسم)

 مهب كلذو ث اهنم نومري اسانا ناف ، كنيمي ىلع ىتلا ةبقعلا ىلع لعت

 اذهف : لاق 3 يداولا نطب يف اهامر نيح دوعسم نبا معز دقو . ايع
 . ةرقبلا ةروس هيلع تلزنا يذلا ماقم هللاو

 8© نسحف عمج ةليل يف هب يمرت يذلا كاصح تلمع دق تنك ناو

 . يلا بحا وهف هتلسغ ناو . هب مراو هلمعاف ىنم ىلا تئج اذاف الاو

 . هللا ءاش نا كازجا وه اك هب تيمر ناو

 ثيح نم مجراف اهيمر نم تغرف اذاف { اهتيمر اذا اهب فقت الو

 نكي الو كازجا لومعم ريغ ىصح تذخا ناو ؤ،“ كلحر ىلا تئش

 ال هناف ، لحلا نم نكي الو ، مرحلا نم الا هب يمرت يذلا ىصحلا

 .زوجي

۔ ٣٢٧ ۔



 سانلا فخ اذا ىتح ، كلحر ىلا ىنم نم تعجر تئش ناو

 © ةبقعلا ةرمج يمرت ىتح مويلا كلذ سمشلا بيغت ال نكلو ، تيمر

 يف اهمريلو هحبذي امد نيملسملا ضعب هيلع بجوا اهمري مل نم هناف
 . دغلا

 قلحلاو ، رصق وا قلح مث هتعتم حبذف { هلحر ىلا عجر اهامر اذاف

 ناك ناو ، ةحيصنلا ىلع ردقي نمم ناك نا جحلا يف ةبغرلاو © لضفا

 مصيلف ، جحلا رهشا يف ةرمعلاب عتمت دقو اهيلع رذعي 3 ردقي ال نمم

 8 كلذ لبق ماص ولو ث ةنسلا كلذك ث ةفرع موي نهرخآ مايا ةثالث

 . هنطو ىلا عجر اذا اعبسو . هترمع ءاضق دعب هازجا

 مايالا ةثالثلا ماص نكي مل ناو { هازجا هرفس يف عبسلا ماص ناف

 دعب موص ال هنال 3 هنم هل دب ال ، ةعتملا يده هيلعف ، رحنلا موي لبق

 . عتمتملل رحنلا موي
 : لاق ىلاعت هللا نال ، لطبت تالاقم ، كلذ يف موق لاق دقو

 . ةفرع موي رخآ ىضقنا دق جحلا ناف هجحلا يف مايا ةثالث مايصفل

 مدو ، يدهلا مد هيلعف 3 ةبقعلا ةرمج ةيمر دعب قلحو حبذي مل ناف

 . قارعلا لها ضعب يأرو انيأر وهو ، حبذلا لبق هريصقت وا هقلحل ناث

 هيلعف ، كسن لبق اكسن مدق نم نا ؤ، سابع نبا نع يور دقو
 . مهنم سان كلذ يف انفلاخ دقو ث مد

 جرح ال لوقن نحنو «جرح ال» : لاق هنا «» يبنلا نع يورو
 . ةريثك ججح كلذ يفو 3 لعف إام ةرافك هيلعو مات هجح 7 هللا ءاش نا

۔ ٣٢٨ ۔



 { ةبقعلا ةرمج ىمر اذاف { ةفرع موي نهرخآ ثالثلا ماص دق ناك ناو

 ثيح وا } هنطو ىلا عجر اذا عبسو ، كلذ ريغ هيلع سيلو ، قلح

 . ءاش

 هيلع ناف { ءيش ةكمب هعم نكي ملو 5 هدلب يف راسي اذ ناك نم اماو

 ولو . ةبقعلا ةرمج ىمر اذا رصقي وا قلحي نا لبق ايده حبذي نا

 . هبايث عاب وا ىطعتسا

 ©. نيملسملا ءاهقف يأر ضعب وهو يعخنلا ميهاربال كلذ يور دقو
 يده نال كلذ همايص هعفني مل ماص هنا ولو ، مهنع كلذ انل يور

 ةعتملا مد ، نامد همزل ، حبذي ملو رصق وا قلح ناف 0 هل مزال ةعتملا

 . ةرافكلا مدو

 الو هيلع موص الف & جح ىتح جحلاب ادرفم امرحم ةكم لخد نمو

 برغت ىتح اهمري مل ناف 7 ةيبلتلا عطق ث ةبقعلا ةرمج ىمر اذاو

 . مدو دغلا نم اهيمر هيلعو بلي الف ، سمشلا

 وهو ز قيرشتلا مايا لوا نم رخذلا موي ناكو ، كلذ نم غرف اذاف

 ديصلاو ءاسنلا الا ؤ سلج نيح هلك لالحلا هل لح دق 3 لحم

 . بيطلاو ءاسنلا الا .0 انريغ لاقو . بيطلاو

 اذاوإ» : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو 5 ءاوس ءاسنلا الا نورخآ لاقو

 ديصلا اولتقت ال » : لجو زع هلوقب انججتحاوهإلاوداطصاف متللح

 ةدئاملا ةروس نم )٢( ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٣٢٩ ۔

 



 ءاسنلا برقي ال تيبلا روزي ىتح 3 دعب مارح هيلع وه همرح متناو

 . ةرايزلا نهيلعو امرحم

 . عامجاب يمرلا تقو جرخ دقف { ليللا لخد اذاو : (ةلأسم)

 . كلذ يف عزانت ال . . بجاو ةبقعلا ةرمج يمرو : (ةلأسم)

 كرت نميف فلتخاو { عامجاب يمرلا تقو جرخ دقف { ليللا لخد اذاو

 . ادماع ةبقعلا ةرمج ىمر

 ناو { لطب ادماع هكرت نا : ءاطع لاقو لطاب هجح : ضعب لاق

 . امد قارا ايسان هكرت

 . انباحصا لوقي هبو مد هيلع ضعب لاقو
 . هيلع مدلا بجوي الو هجح لطبي ال : ضعب لاقو

 يمرلا تقو لخد دقف ش قيرشتلا مايا يف سمشلا تلاز اذاف

 . لاوزلا لبق يمرلا يف اوعزانتو 3 عامجاب

 ةدئاملا ةروس نم )١٩٥( ةيآلا ءزج )١(
 



 نوناهثلاو عباسلا بابلا

 راحلا يمر ةفصو لالحالا يف

 لوسر تعمس : لاق ينرعلا نسحلا نع ليهك نب ةملس نع

 الا هنم متمرح امم متللحا دقف ةرمجلا متيمر اذا» : لوقي «ةيَت» هللا

 هللا لوسر تيأر دقف انا اما : لاقف ؟ بيطلا نمو لجر لاق «ءاسنلا

 هنودعت وه بيطلا نمفا ، كسملاب هسأر خمضي نيتاه ينيع ريظن «ةآلَي»

 ؟ ال ما

 نمو { ديصلاو ءاسنلا نم الا متللحا دقف متيمر اذا : هريغ لاق

 ىوصقلا ةرمجلا تيتا اذاف ۔ هللا همحر عيبرلا نع دجوي راثآلا ضعب

 تيمر الكو ، تايصح عبسب اهمرا مث 3 يداولا ليسم نم امأف

 لك ربد يف كل هللا حتف امم عدا مث 3 هربكو هللا للهأ 3 ةاصحب

 لحو تللحا دقف اهيمرت ةاصح لواو كلحر ىلا عجرا مث 3 ةاصح

 © راجلا يمرت مث © حبذا مث © ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا كل

 { ةاصحب تيمر ايلكو ©&© كلذك وهو . ةلبقلا لبقتسم تناو اهمراف
 اذاف ، ضما مث ؤ سانلا نم ادحا كيمرب بيصت نا قتاو ربكف

۔ ٣٣١ ۔



 حتف امم عداو 0 ةلبقلا لبقتسا مث ، كرهظ فلخ اهلعجاف { اهتزواج

 . كل هللا

 دعب اهتزواج اذاف ، كلذ لثم لعفاو ، كيبلب اهيلت يتلا تآ مث

 لصو هدمحاو ، كل هللا حتف امب عداو ث ةلبقلا لبقتساو فقف ، يمرلا

 . اعبس اهمراف 0 ةبقعلا ةرمج يهو ىوصقلا تئا مث «ةيَ» يبنلا ىلع

 موي ةبقعلا ةرمج يمري يذلا نعو : رثؤملا يبا نع : (ةلأسم)
 ه يداولا نطب نم اهيمري وا ، يداولا ىلعا نم اهيتأي نيا نم رحنلا
 اذا ةرافك © هيلع ملعا الف ؟ كلذ ريغ نم اهاتا ناو ؟ نيميلا ىلع وهو

 هنكمي مل نا } ضايب قرف نم اهامر اذا عجرو ، يداولا نطب نم اهاتا

 ىرا الف نيملسملا ضعب هكلس دق ةبقعلا يف اهب قوف اقيرط رم نمو
 . رحنلا موي يف اذه . اساب هيلع

 هللاو 3 ادودحم ائيش كلانه ملعا الف ؤ رحنلا موي ريغ يف اماو

 . يداولا نطب نم الا اهمري ال نكلو 8 ملعا

 : لاق ؟ ءاش ثيح نم قيرشتلا مايا يف رايجلا كلذكو : تلق

 . يمرلا عضوم نم اهامر عجر اذا 3 معن

 ثيح نم عجري : لاق ؟ قيرشتلا مايا يف عجري نيا نمف : تلق
 . رايجلا نم يمري ام رخآ يهو . ةبقعلا ةرمج ىمر اذا . ءاش

 . قيرشتلا مايا يف كلذب سأب ال : لاق ؟ ةبقعلا وطخيو تلق

  

 ۔ ٣٢٣٢ ۔



 نونايثلاو نماثلا بابلا
 ناصقنلاو هيف ةدايزلاو راجلا يمر يف

 : لاق ؟ هتباد ىلع ابكارو لمحملا يف رايجلا يمر نع لئسو

 . كلذب سأب ال
 : لوقيو ددشي مهضعب انعمس : لضفملا نبا رمع صفحوبا لاقو

 . لضفا يشاملا
 ؟ ةنماث ةدحاو داز مث & تايصح مبس ىمر لجرو : (ةلأسم)

 . كلذل دمعتي الو ، هيلع سأب ال : لاق

 . يلا بحا رخالا لوقلاو .3 هيلع دسفي : مهضعب لاقو

 ىمر نمع هتلأسو .رثؤملا يبا نع دجوي امم : (ةلأسم)
 ٨ كلذ هماقم يف داع ناف 3 ديعي لاق ؟ ةدحاو ةيمرب نهلك تايصحلا

 يمر دعيلف ، فرصني ىتح دعي مل ناو {،ك تايصح تس يمر دعيلف

 . تايصح عبس

 : لاق ؟ ةاصح نم راجلا يمري مكبو : تلق : (ةلأسم)

 . تايصح عبس ةبقعلا ةرمج يمري ةاصح نوعبس هلك رايجلا ىصح

۔ ٢٣٣ ۔



 ةاصح لك رثا ىلع ربكي نا يسن نم : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)
 ربكيلو ، عجريلف ، كلذ نم ابيرق وا هماقم يف ناك ناف رايجلا ىمر اذا

 ءيش الف ؟ عجري مل ناو . يمرلا ةداعا هيلع سيلو © تاريبكت عبس
 اذه ريبكتلا يف هيلع ءيش الف دعابت دق ناك ناو هيمر مت دقو 3 هيلع

 . اهلك راجلا يمر يدنع

 يف هريغ يف الو { رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر يدنع سيل : لاقو
 نم : لاقو & فرصني يمري ام نيح نم هنكلو . ءاعد الو فوقو مايالا

 ديعي نا هيلعف 38 يمرلا عقي ثيح نم اهامر مث ةبقعلا ةرمج دعص

 . مد هيلعف لعفي مل ناو ث يمرلا

 هناف ؟ اعيمج تايصح عبسب ىمر نمو : لاق : (ةلأسم)

 . تايصح تسب تقولا يف مريلو دحاو نع الا ءىزجي ال

 الو ايئاقو ابكار يمري نا لجرلل : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)
 ىشثنخلاو : تلق . ةأرملا كلذكو : لاق . رذع نم الا ادعاق يمري

 يف ءاسنلا نوكي ثيح نوكي : لاق ؟ نوكي نياو رامجلا يمرت فيك

 . ىنم
 وا الجر هب باصاو رايجلا دحا ىمر نمو : لاق : (ةلأسم)ر

 . أطخلا ةيد ، حرجلا ةيد هيلعف ؟ هحرجف ةأرما

 ءيش ىلع ةيمرلا تعقوف ةرمجلا يمري نمع لئسو : (ةلأسم)

 . ةيزجم اهنا : لاق ؟ ةرمجلا ىلع تعقوف تراط مث 5 ةرمجلا لبق اهيقل

 تداع مث تعقو ناو . هيزبحت اهنا ةرمجلا ىلع تعقو ناو : لاق

۔ ٣٣٤ -



 هنع يدييقت نم اذهف { هيزجحت ال اهنا { ةرمحلا ىلع نم تعقوو تلتكت
 . هظفل نم ال ىنعملا ىلع

 نا كلذو'هلانكسانم انرأوإ» : ىلاعت هللا لاق : (ةلأسم)

 هفرعف . هفرع موي تافرع ىلا مالسلا امهيلع ميهارباب قلطنا ليربج

 هرمأف ث رايجلا عضوم يف سيلبا هل ىدصتف {& ىنم ىلا هدر مث ةفرعب

 عم رودب ناكو . ةريبكت ةاصح لك عم تايصح عبسب هيمري نا ليئاربج

 . كلذ نم رامجلا

 ذخؤي اممو ، رايجلا يمر وهؤ"مهٹفت اوضقيل مث» : ىلاعت هلوقو
 «مهروذن اوفويلوإن . رفاظالاو براشلاو ةناعلاو طبالاو رعشلا نم

 . ةرايزلا يهو ."هلقيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهحئابذ يهو
 لوافت هنا ايك ليقف © راجلا يمر يف سانلا فلتخا : (ةلأسم)

 . اهحرط يصاعملا ءاقلاو بونذلا يمر

 ىلع مزعو 7 هنبا حبذب ىلتبا امل مالسلا هيلع ميهاربا رم لب : ليقو

 دعب ةرم ىصحلاب هامرف ، هدلو دصيل وا هدصيل سيلبا ضرع 3 كلذ

 . ليق اذكه . ةرم

 8 ىطسولا مث { ةبقعلا ةرمج ىمرف يسن نم : لاق : (ةلأسم)

 مل ام ههجو ىلع يمرلا ديعي نا هيلعف ؟ مويلا كلذ يف ركذ مث ىلوالا مث

 . هيلع ءىش الف 3 لدبي ملو تباغ ناف {“ سمشلا بغت

 ةرقبلا ةروس نم )١٢٨( ةيآلا ءزج )١(
 ججحلا ةروس نم ٢٩ ةيالا ءرج )٦٢)

 . جحلا ةروس نم ٢٩ ةيآلا ءزج )٣(

 ۔ ٣٣٥ ۔

 



 اهقوف نم ةبقعلا ةرمج ىمر نم : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)
 دقف اهقوف نم ىمر ناف © يداولا نطب نم اهيمري نا 5 هب رمؤي يذلاف

 . هيلع ةداعا الو هيمر مت

 . ةضيرفب سيلو ةنس راجلا ىمرو : لاق

 ابيرق عقو ناف رامجلا يمارلا ىمر اذا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 . هازجا اهيلا غلب ناو ٤ هزجي مل اهيلا غلبي ملو اهنم

 . هيزجي هنا اهادعتف اهدمعتف اهامر ناو لاق

 هيمر عقو ناف اهامرف اهادعتي نا هيمرب دارا نوكي نا الا : لاق

 . يمرلا دعيلو . هزجي مل اهيلع عقي مل ناو . هازجا اهيلع
 مل ؟ اعضو هديب اهيلع ىصحلا عضو مث ث ةرمجلا نم اند اذاو : لاق

 . يمرلا دعيلو مري مل نمك وهو هزبجي
 مئاق وهو هدي نم احرط ىصحلا حرط مث 5 ةرمجلا دنع ماق ناو لاق

 . هيمر مت دقو .ث هازجا ؟اهيلع ىصحلا طقسف

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمارلا يمري : رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)ر

 نم الا ابكار رايجلا مري الف قيرشتلا مايا اماو : لاق &، بكار وهو

 . رذع

 نا رايجلاب يمارلل بحتسي يذلا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 لستغي مل ناف 0 يمري مث ، ًاضوتيو { يمرلا لبق موي لك لستغي

 . مات هيمرو هيلع سأب الف يمريو أضوتيو

 ءاسفنلا نم ضئاحلاو : لاق © ىلصو ًاضوت ةالصلا ترضح ناف

۔ ٣٣٦ ۔



 . مات ايهيمرو نآضوتي الو نالسغي ال { اهتئيه ىلع رايجلا نايمري
 ةرمج ىمر اذا هنا ظفحن يذلا : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)

 هيف ىلصيف 3 فيخلا دجسم ق ي نا هل بحتسي هن اف ى رحنل ١ موي ةبقعلا

 يضقي مث ، حبذي مث نيتعكر هلحر يف ىلص هنكمي مل ناف © نيتعكر

 6 عوكرل ١ رث اسك ه دحو يلصيو ئ نيتعكر ىلصي لوق | : رثؤم اوب ١ ل اق

 . نيديعلا ريبكت نم ائيش اهيف رثكي الو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا انعمس ىذلا : رثؤملاوبا لاق

 . هئاسنب تيبلا رادزي ناك

 مايا يضفنت ىتح .4 ةكم يلي امم ةبقعلا ءارو نم اوثبلي نا سانلا ىهني

 . قيرشتلا

 دقو مريلف ؟ رصعلا ىلص ىتح راجلا مري مل نم : (ةلأسم)ر
 . ءاسا

 راجلا ىمر نمو . ءيش يمرلا ةدايز ف سيلو : (ةلأسم)

 مث ؤ دغلا نم اهيمر لدبيلف ؟ سمشلا تبرغ ىتح ةبقعلا ةرمج يبنف

 . مد هيلعف ؟ اهيمري نا لبق ةكم ىلا راص ناو . اهلك راجلا يمري

 دقف ؟ ىلوالا مث ىطسول ا مث ةبقعلا ةرمج ىمر نمو :(( ةلأسم (

 . قثوا كلذف يمرلا داعأ ناو . هيلع لدب الو ءىش الو أطخا

 ف اهامر ؟ يناثلاو لوالا مويلا ف راجلا مري نمو : (ةلأسم)

۔ ٣٣٧ ۔



 موي ربغ كلذو . هيلع ءيش الو .3 اهلك مايالا ىصحب ثلاثلا مويلا

 . رحنلا

 ةبقعلا ةرمجو . عبسب ىطسولاو عبسب ىلوالا يمري ىسيعوبا لاقو

 . اعيمج رشع ةعبرالاب مري الو دوعي مث . عبسب

 هيلع سيلو & دح او فقوم ف اعيمح ليعي نا ءاش نا : رخآ لوقو

 لك ف ةرمج لكل هيلعف ٦. اهيف مري لو ثالثلا تلخ ناو . عجري نا

 . ةاش موي

 عجريلف ؟ ةبقعلا ةرمج يمري نا لبق رادزا نمو : (ةلأسم)ر

 . هيلع ءيش الو ، ديعي مث 3 رادزي مث ، قلحي مث ، حبذي مث مريلف
 ١ عسيو فلطيلف دوعي مث 7 حب ذي نا لبق رادزا مث ىمر ناو

 . مد هيلعف لعفي ل ناف

 يدهلاو يده هيلعف ؟ يمري نا لبق نم قلح ناو : (ةلأسم)

 . ةاش

 مث . ريخأتلاو ميدقتلا نم سانلا هأطخا ءيش لكو : (ةلأسم)

 بجو { اوقلحو . او رصق اذاف 3 او رصقي ل ام مهنع ىزج ا هيف اوعجر

 . يدهلا مهيلع

 نم يمري هناف ؟ ليللا لخد ىتح يمرلا يسن نمو : (ةلأسم)

 . دغلا

 ؟ ةبقعلا ةرمج الا ءاش ثيح نم اهيمري اهلك راجلاو : (ةلأسم)

 . ءاش ثيح نم اهامر اذا . فرصنيو يداولا نم الا اهتأي الف

۔ ٣٣٨ -



 رامجلا يمر نع سابع نبا لئس بتكلا ضعب نمو : (ةلأسم)
 . (ىنم لبج وهور ريبث لثم ناكل كلذ الولو عفر هنم ام هنا : لاقف

 . راهنلاب هلك اذه زوجي امنا ، حبذلاو رفنلاو يمرلاو : (ةلأسم)ر

 ليق دقو ليللاب يمري هناف & فئاخلا الا { ليللاب هلك كلذ نم زوجي الو

 . يعارلاو

 نا هلك راهنلاو ليللا يف كلذ زاج ءاضق وه امناو كلذ تاف اذاف

 . ليللاب يمري
 ةداعا هيلعف ؟ دحاو موي يف رامجلا لك ىمر نمو : (ةلأسم)

 . يمرلا

 ناف ؟اهنم دعبا ةيمر حرطف ةرمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)ر
 هناف راهنلا لوا ىمر نمو . هب قدصم نيكسم ماعطاف الاو 3 اهداعا

 . كلذ ديعي

 ةدحاو وهف ؟ ةدحاو ةيمرب اعيمج عبسلا ىمر ناف : (ةلأسم)

 هللا لوسر نآل ةريبكت ةاصح لك عم ربكيو { اتس يمريو . هيزبجي الو
 . ةريبكت ةاصح لك عم ربكيف يمري ناك ةلي

 . تقؤم ءيش ءاعدلا نم هلعل ، نيترمجلا دنع مئاقلل سيل : ليقو

 . يديالا عفري نا بحتسي : بوبحم نع ليقو : (ةلأسم)
 . ضرالا ىلا نيفكلا نطبو

 فاخيو ث رهظلا ةالص تقو ءاج ىتح مري مل نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش الو يمري مث لصيلف ؟ةالصلا هتتاف يمرلاب ادب نا

۔ ٣٣4٩ ۔



 . سمشلا بيغم ىلا قيرشتلا مايا يف يمرلا تقوو : (ةلأسم)
 . يعارلاو فئاخلل الا ليللا يف يمر الو

 الف ؟ ال ما رثكا كاش وهو يمرلا نع فرصنا نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ءيش

 وا اعبس ىمر هنا ، يمرلا دعب كش مث ، ىمر ناو : (ةلأسم)

 هنا ملع ناف ، يمرلا لبق هددع ظفح دق ناك اذا & كلذ هازجا لقا

 ىتح ادماع كلذ كرت مث " تايصح عبس نم لقأب ةبقعلا ةرمج ىمر
 ركذ مث ، رخذلا موي كلذ كرت ناو 5 مد هيلعف ؟ يمرلا مايا تضقنا

 مايا يف هركذف © ىصحلا نم يسن امو . هلدبا { يناثلا وا ثلاثلا موي

 . تضقنا اذا هيلع ءيش الو .0 هلدبا يمرلا

 يفن كشم وهو لوالا رفنلا موي ةرمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)

 ىأر دقو .3 هلامو هسفن ىلع هنم فوخ نم كلذ ناكو ،ك سمشلا لاوز

 . يمرلاب هنم رصبا اونوكي نا مهوتف نومري سانلا
 فرصناو راجلا يمرل تقو هنا هدنع ناك تقو يف اهامر ناك ناف

 ىمر ناك ناف ث همزلي مل ؟ دعب نم هيلع كشلا ضرتعا مث & كلذ نع
 ديلقت ىلا كلذ يف عجرو . زئاج هيف يمرلا نا تقولا يف كشلا لاح يف

 بجو امل دؤم ريغ هناف ؟ راهنلا تاقوا ىلع ةلدالا روهظ عم . هريغ

 . هيلع
- 

 . راجلا ىلا يشمي ةي يبنلا ناك : ليقو : (ةلأسم)

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر نينم يبنلا تيأر : هللادبع نب رباج لاق

۔ ٣٤٠ ۔



 . هتلحار ىلع

 . يمرلل ىصحلا لسغ دحا ىلع سيلو

 ؟ ىلوألا مث & ىطسولا مث © ةبقعلا ةرمج ىمر نمو : (ةلأسم)

 . قثوا كلذف يمرلا داعا ناو 9 ءيش هيلع سيلو ث أطخا دقف

 يف ترقتسا ناف ؟ لمحم يف هتيمر تعقو ناو : (ةلأسم)

 ىتح تجرد مث & لمحملا تمدص نا : ليقو ةنسلا دعيلف ، لمحملا

 . تزجا لمحملا يف مقت ملو 3 ةرمجلا ىلع تعقو

 . ليللاب يمرلا هل زوبي فئاخلاو : (ةلأسم)

 ؟ برغملا ىلص ىتح 7 رايجلا يمر نم يسن نمو : (ةلأسم)

 . ليللاب يمر الو . راهنلاب اهمريلف

 نا زئاجف © يعارلاو هسفن ىلع فئاخلل : ليق : هللادبع وبأ لاق

 . ليللاب ايمري

 . راهنلاو ليللا يف زاج ءاضق وه امناو & كلذ تاف اذا : موق لاقو

 ىلا تعجر مث ائيش تباصاف 3 ةاصح ىمر ناو : (ةلأسم)

 . تزجا ؟ ةرمجلا

 ىلع تعقو مث ترقو .3 هب تقلعف ءيش وأ لمحم يف تعقو ناو

 . اهريغب مريلف زجي مل ؟ ةرمجلا

 ماعطا هيلعف ؟ رامجلا رئاس نم ةرمج كرت نمو : (ةلأسم)ر
 اذاف ، نيكاسم ةثالث ثالثلاو ، نينيكسم نيتاصحلاو دحاو نيكسم

 هيلع ناك ؟ يمرلا يضقني ىتح ءيش ةرمجلا نم رثكألا ىصحلا نم كرت

۔ ٣٤١ ۔



 يمرلا مايأ تضقنا اذاف ماعطا ، لقألابو رثكألاب ىمر نمو .3 ةداعالا

 . ةرافكلا تبجو

 { ىمر مث ىمر نكي ل اذا لو ال ١ رفنل ١ موي ف ضعب صخر دقو

 . ماعطا كلذ ف هيلع ناك رفنو رفنلا موي لعل

 نم هظح موي لكل نأل 7 ةرافكلا هكرت اذا هيلع ىراف انا اماو

 . كسانملا

 كلذكو . ليللاب يمرلا مهل زوجي ؟ لبألا ةاعرو : (ةلأسم)

 . فئاخلا

 لفسا يف تعقوف ةاصحب ةرمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)

 قدصتيلف ؟ اهنم دعبا اهحرطف اهامر ناو ؤ هيلع سأب الف ؟ ةرمجلا

 . ءاشعو ءادغ نيكسم ماعطاب

 ىمر داع قافا ناف ؟ هيلو هنع ىمر يذلا ضيرملاو : (ةلأسم)ر

 . هازجا دقف ىضم ام اماو ، سأب الف 3 مويلا كلذ

 دقو . عيطتسي ال ناك اذا هوب ا هنع يمري يبصل او : (ةلأسم)

 . هعم جح

 نا لبق ةكم ىلا راص ناف ث نيترمجلا ىمر نمو : (ةلأسم)
 . مد هيلعف ؟ اهيمري

 { راجحلا نم ءىش ىلع لصي ال : رمع نبا لاقو : (ةلأسم)

 . اهتراجح لصي الو . ةورملاو افصلا الو افصلا ىلع الو

 ىتح رحني ال ىدهلا نال 6 قيرشتلا مايا تيمس : (ةلأسم)

۔ ٣٤٦٢ -



 تعقو ردي ملو { هنع تباغو ، ةاصحب ىمر نمو ،“ سمشلا قرشت

 . يمرلا نم ةنيب ىلع نوكيل 3 اهداعا ؟ عقت مل وا ىصحلا عضوم

 ترصق وا . ةرمجلا تزواجف ةاصح ىمر ناو . عضوملا ةباصاو

 نال .3 هزجي مل اعضو ةرمحلا ىلع ىصحلا عضو ولو ، هزجي مل ؟ اهنود

 . يمرلا ريغ عضولا

 نم ناكو (لبج نب ذاعم وه سيلو) ذاعم نعو : (ةلأسم)
 . هتيحل طيمي «ةيَي» هللا لوسر تيأر : لاق «» هللا لوسر باحصا

 . اهضرعو اهلوط نم ذخأيف
 ةبقعلا ةرمج الا سمشلا لاوز دعب الا رايجلا مري الو : (ةلأسم)

 يف سمشلا بيغم دعب رفن ناف { هدعبو هلبق ىمرت اهناف ، رحنلا موي يف
 . مد هيلعف 5 اهيمر كرت ةبقع لكو 7 ءامد ةثالث هيلعف ؟ يناثلا مويلا

 ىلا عجري ىتح ةكمي تبي الف { تيبلاب فاط نمو : (ةلأسم)

 ةاصح لك عم ربكيو ث رحنلا موي دعب مايا ةثالث رايجلا يمريو ىنم

 مكيلع سيل» : ىلاعت هلوق كلذو { ءاش نا يرتشيو عيبيو © ةريبكت

 مساوم يف ةراجتلا يف قزرلا ينعيأ'ةللمكبر نم الضف اوغتبت نا حانج
 . اهلك جحلا

  

 ةرقبلا ةروس نم )١٩٨( ةيآلا ءزج )١(

 ۔ ٣٤٣ -

 





 نوناهثلاو عساتلا بابلا

 ؟ يمري تقو يأ يف راجلا يمر ركذ ين

 ؟ سمشل ا ىو رش لبق ةبقعل ١ ةرمج ىمر نمعو : رثؤم ١ يب ١ نع

 . قورشلا دعب يمرلا دعيل : لاق

 تضقنا ىتح اهلك راجل ١ يمر كرت نمف : تلق : ) ةلأسم (

 . هايش رشع هيلع : لاق نم لاق ؟ ادمعتم قيرشتلا مايا

 . ةرملاب ائيش مري اذا هايش عبس : لاق نم لاقو

 نم ائيش مري ملو ٠ قيرشتلا مايا نم ثلاث موي لا ماقا نا لوقاو

 نهمحلب قدصتي 3 ىنم وا ةكمب نهحبذي 5 هايش رشع هيلعف ؟ رايجلا
 . ءارقفلا ىلع

 ؟ قيرشتلا مايا يف راجلا ىمري تقو يا ىلا هتلأسو : (ةلأسم)

 نم بيغي نا ىلا يأرب : لوقاو ليللا ىلا سمشلا لاوز دعب لاق

 . نرق سمشلا
 يعارلا ريغ ليللا ف راجلا ىمر نم : لاقو : (ةلأسم)

 تلاز اذا يمرلا تقو يف راهنلاب يمرلا ديعي نا هيلعف ؟ فئاخلاو

۔ ٣٤٥ ۔



 اذا : لاق . مد هيلعف © مري لو جرح ىتح لعفي ل ناف . سمشل أ

 . راجلا يمري نا روجح الف 2 نرق سمشلا نم باغ

 يف هيمري هناف ؟ةثالث وا نايمر هيلع عباتت نمو : لاق : (ةلأسم)

 . هيمر عيمح &٨{ دح او ءاع دو 3}ك دح او يمر هيزجمو ٨©&“=لدح او فقوم

 نايمري فئاخلاو يعارلا نا انعمس دق : لاقو : (ةلأسم)

 مايا نم موي رخآ ىلا راجلا يمر اورخأو اومري مل مه ناف 0 ليللاب

 . ةبقعلا ةرمج الا ، مهل زجم كلذ نا ؟ اهلك رايجلا اومر مث © قيرشتلا

 . اهنورخؤي الو ث رحنلا موي اهنومري مهناف
 ثعبي هناف ؟ رفني ىتح مايا ةثالث يف ثالثلا راجلا مري مل نمو : لاق

 . ىنمب وا ةكمم هنع نقرفيو هنع نحبذي . هايش عستب

 . هايش تسب ثعبيلف ؟ نيموي يف رفن وه ناو : لاق

 رادزاو قلحو حبذ مث ، رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر وه ناف : لاق

 ىلع ىنم وا ةكمب هنع نقرفيو هنع نحبذي هايش تسب ثعبي هناف ؟ رفنو

 . ءارقفلا
 . هايش عبسب : ليق دقو : لاق : (ةلأسم)

 وا ادمعتم تايصح سمخب ىمر نمو : لاق : (ةلأسم)

 وا رفني ىتح لعفي مل ناف ، نيتاصحلا يمر ديعي نا هيلعف ؟ ايسان
 ثالث ىمر ناو نيكسم ماعطا ةاصح لكل هيلعف ؟ قيرشتلا مايا يضقنت

 هيلع يقب ام ديعي نا رمؤي هناف ؟ ادمعتم وا ايسان اعبرا كرتو تايصح

۔ ٣٤٦ ۔



 هيلعف ؟ رفني وا قيرشتلا مايا يضقنت ىتح لعفي مل ناف ، يمرلا نم
 . مد

 ىتح هيلع ءيش الف ؟ائيش يمرلا نم كرت هنا كش نمو : لاق

 ءيش الف ؟ائيش يمرلا نم كرت هنا نقيتسا ناو : رثؤملاوبا لاق

 صقن هنا ؤ قيرشتلا مايا تضقناو 0 رفن نا دعب نقيتسي ىتح ، هيلع

 . تايصح ثالث ىلا نيكسم ةاصح لكل هيلعف .7 ائيش

 ملو ، تايصح مبرا رايجلا يمر نم كرت هنا كش وه ناو : لاق

 مدب ثعبي نا همزلي هناف ؟ قيرشتلا مايا تضقنا وا { رفن ىتح نقيتسي

 . ةرافك هنع رحني

 نا هيلعف ؟ ادمعتم وا ايسان رحنلا موي ةبقعلا ةرمج مري مل نمو : لاق

 قلحو حبذ ناف ، قلخ وا حبذ نوكي نا الا { هيلع ءيش الو ، يمري

 . مد هيلعو ةبقعلا ةرمج مريلف ث مري هناف ؟ مري ملو رادزاو

 امد هيلع ناف ؟ رفني وا قيرشتلا مايا يضقنت ىتح مري مل ناو : لاق

 . كسن لبق اكسن هميدقتل امدو .0 ةبقعلا ةرمج يمر هكرتل

 . هيمر مت دقف { تايصح رشعب وا تايصح ناهثب ىمر نمو : لاق

 © راجلا يمارلا مريلف ؟ سمشلا تلاز اذا : لاق : (ةلأسم)

 . رهظلا يلصي مث ث لاوزلا دنع يمري نا لجعيلو

 نم بيغي نا ىلا سمشلا لوزن ذنمارايجلا يمري نا يمارللو : لاق

 . يمرلا نع كسمي مث ، نرق سمشلا

۔ ٣٤٧ ۔



 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمارلا يمري : رثؤملاوبا لاق : (ةلأسم)
 . رذع نم الا ابكار راجلا مري الف قيرشتلا مايا اماو {ك] بكار وهو

 . كلذب عفتني الف سمشلا لوزت نا لبق رايجلا ىمر نمو : لاق

 مل ؟ قيرشتلا مايا يف يمرلا داعا ناف ، سمشلا تلاز اذا يمرلا دعيلو

 يمرل هيلع تيأر ، قيرشتلا مايا يضقنت ىتح دعي مل ناو اسأب هيلع را

 . موي لك يف ةاش ةرمج لك

 ؟ ىنم مايا تضقنا ىتح اهلك رايجلا يمر كرت نمو : (ةلأسم)

 مل ةاصح لكلو . ءامد ةرشع كلذف 3 مد موي لك يف ةرمج لكل هيلعف

 يف ةرمج لك نم تايصحلا عبسلا يف نيكسم ماعطا 0 راجلا نم اهمري

 . مد موي

 ادمعتم هريغ وا رحنلا موي يف رايخلا يمر كرت نمو : (ةلأسم)

 يف ءاوس هدمعو جحلا يف أطخلاو ، مد ةرمج لك يف هيلعف ؟ ايسان وا

 . دمعلا يف مثآ وهو ٠ ةرافكلا

 نم وها { ةبقعلا ةرمجو رايجلا يمر نع هتلأسو : (ةلأسم)

 . ليق ايف ةنسلا نم هنا يدنعف : لاق ؟ كدنع ةنسلا

 يمر ام : لاق ؟ راهنلا نم تقو يا نهلك راجلا يمرف : هل تلق
 3 كلذ دعب ام ىلا سمشلا قورش دعب نم & رحنلا مويف ةبقعلا ةرمج
 دقف ، قيرشتلا مايا يف رايجلا اماو & كلذ ريسيت نم نكما ام تقو ىلا

 . بورغلا ىلا سمشلا لاوز نم اهيمر نا : ليق

 ؟ قيرشتلا مايا يف رايجلاو ةبقعلا ةرمج نيب قرفلا ايف : هل تلق

۔ ٣٤٨ ۔



 يف ةنسلا توبث اذه ىلع هذه يف ةنسلا توبث كلذ يف قرفلاف : لاق
 . هللا ماكحا يف رييخت دحال سيلو 5 اذه ىلع اهلك راجلا

 ين همزلي ام ادمعتم لاوزلا دعب الا ةبقعلا ةرمج مري مل نمف : هل تلق

 ضقي الو هكسن يضقيو يمريو { ءيش هيلع يل نيبي ال : لاق ؟ كلذ

 . هريصقت الو هقلح الو هحبذ نم يمري ىتح هكسن نم ائيش
 لاوزلا لبق قيرشتلا مايا يف راجلا ىمر نم كلذكو : هل تلق

 هيزجي ال هنا يعم : لاق ؟ كلذ هيزجي لهو . كلذ يف همزلي ام ادمعتم

 . ليق اميف لاوزلا دعب يمرلا ديعيو & كلذ
 ىتح يمري دعي ملو ، لاوزلا دعب ةبقعلا ةرمج ىمر ناف : هل تلق

 كلذ يف همزلي الف : لاق ؟ كلذ يف همزلي ام حبذ وا رصق وا قلح

 نم نوكي نا الا ،} رصق دقو ، رحنلا موي كلذ ناك اذا ءيش يدنع

 . رذع

 وا ةنسلا نم امزال ناك ام كسنلا : لاق ؟وه ام كسنلاف : تلق

 . عامج الا وا باتكلا

 يف همزلي ام رذع ريغ نم كسن ىلع اكسن مدق نمف : هل تلق

 © كلذ ىلع لحاو ، كسن لبق اكسن مدق نم هنا ليق دق : لاق ؟ كلذ

 ريغ يف همدق ام ديعيو ، رخآلا لبق همدق ام ديعيو .3 امد هيلع نا

 هلدعو هتحصب ملعا هللاو & تبثيو هيف لمعلا حصي ل اذا ، هعضوم

 . هباوصو

  

۔ ٣٤٩ ۔





 ةهجارمو قيقحتب مايقلا هقيفوت نسحو هللا نوغب كهتنا دق

 جحلا ماكحا يحف ثحبيو عرشلا نايب نم نيرشحلاو ثلاثلا عزجلا

 ةورملاو افصلا نيب يسلاو فاوطلا ةفصو رارحالا ةيفيكو هتلالدو

 هللا .هلص يبنلا وبق ةرايزو اليصفت رت الامجا تيبلا ةرواجم يفو

 . ملسو هيلع

 نارقلاو غتمتلا ةف هفو ومتغملا ماكحأو ةرمحلا ركذ ۔يفو

 ۔ح٢ناممو رفنلاو ريصقتلاو قلحلاو رامجلا يمرو للحتلا يفو دارفإلاو

 . كلذ

 ها نابعش رهش نم لوالا يف هخسن نم غارفلاو همامت ناكو

 . خسن ثالث هلع اضورحمم رما 1٨44 ويام رهش نم يناثلا قفاوملا

 غرف يسيمخلا ناميلس نب يلع نب سميوش نب فيس طخب ۔هكلوإلا

 . هاآ٨4 رماع اهنم

 .ه ا[ ٧١٨ اهنم غرف . يردبلا رمليوس نب ديمح طخب ةيناثلاو

 اهنم غرف . حورحبلا فسوي نب بوقعي نب هللدبع طخب ةثلاثلاو

 . هاآ[آ42

 نيملاحلا .بر هلل دمحلاو

 . ملسو هلأ و دمحم انديس كلع هللا .هلصو

 يحئراحلا ناميلس نب مح نب رلاس

 ما٨1غ _ ها ٤.2 نابغش يداح

۔ ٣٥١ -
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 ٧ تيبلل ةرواجملا يف رشع نماثلا بابلا

 ىلع لايجلا سبح يفو جحلا يف ءاركلا يف رشع عساتلا بابلا

 ٥٩ «فارشالا باتك نم» يركلا

 ٦٣ ربقلا ةرايز يف نورشعلا بابلا

 ٧١ كي يبنلا ربق ةرايز يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 ٧٣ «فارشالا باتك نم» رمتعملا ركذ نورشعلاو يناثلا بابلا

 باتك نم» ارارم ةنسلا يف ةرمعلا ركذ نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 ٧٥ «فارشالا

 رمتعملا هيف عطقي يذلا تقولا ركذ نورشعلاو عبارلا بابلا

 ٧٧ «فارشالا باتك نم» ةيبلتلا

 ٧٩ «فارشالا باتك نم) ةرمعب مارحالا ركذ نورشعلاو سماخلا بابلا

 باتك نم» نيترمعب لهأ نم مزلي ام ركذ نورشعلاو سداسلا بابلا

 ٨١ «فارشالا

 مث هلهأ ىلإ عجر مث ىعسو فاط رمتعم ركذ نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٣٨«فارشالا باتك نم» ابنج ناك هنا ركذ

 نآرقلا ةءارق يفو ةيبلتلا عطقو رمتعملا يف نورشعلاو نماثلا بابلا
 ٨٩ ةكم تويب ءاركو ةكمب

 ١٠٩ ايده دجي مل اذا رمتعملا ىلع بجي اييف نورشعلاو عساتلا بابلا

 ١١٥ عتمتملا ىلع بجي اميف نوثالثلا بابلا

 ١١٧ هوحنو ةعتملاو يدهلا يف نوثالثلاو يداحلا بابل

 ١٢٧ جحلا يف فاوطلا يف نوثالثلاو يناثلا بابل
 ١٣١ فاوطلا يف نوثالثلاو ثلاثلا بابل

۔ ٣٥٤ ۔



 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 باابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 ةورملاو افصلا نيب ةكم لها يعس تقو يف نوثالثلاو عبارلا

 ١٣٣ «فارشالا باتك نم»

 ١٣٧ فاوطلا يتعكر يف نوثالثلاو سماخلا

 برشلاو مالكلاو فاوطلا يف كحضلا ي نوثالثلاو سداسلا

 ٤ ١ ١ةالصلاو هريغو يعسلا يف لمعلاو ةحارلاو
 فاوطلل ةراهطلا ركذ يف نوثالثلاو عباسلا

 ١٤٧ «فارشالا باتك نم»
 فاوطلل ةينلا ركذ يف نوثالثلاو نماثلا

 13 «فارشالا باتك نم»

 ١٥٧ فاوطلا يف نارقالا يف "'لوثالثلاو عساتلا
 ١١٩ فاوطلا ىف نارقالا يف )٢( نوعبرالا
 ١٦٥ نراقلا يف نوعبرالاو يداحلا

 ناصقنلاو فاوطلا يفو ةرايزلا يف نوعبرالاو ىناثلا

 ١٧١ دمع وا نايسنب

 ١٧١٧ رصعلا ةالص دعب فاوطلا يف نوعبرالاو ثلانلا
 اذا مارحالاو ةرمعلاو جحلل فاوطلا ف نوعبرالاو عبارلا

 ١٧٩ ادساف ناك هنا ناسنالا ركذ
 نهيف لاقي امو ناكرالا مالتسا يف نوعبرالاو سماخلا

 ١٨١ دجسملا يف دوعقلاو

 ١٨٣ ةبعكلا رجح يف نوعبرالاو سداسلا

 ١٨٥ مزمز ي نوعبرالاو عباسلا
 ١٨٧ ةبعكلا ىلع ةالصلا يف نوعبرالاو نماثلا
 ١٩١ يعسلا ين نوعبرالاو عساتلا

۔ ٣٥٥ ۔



 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 نوسمخلا

 نوسمخلاو يداحلا

 نوسمخلاو يناثلا

 نوسمخلاو ثلاثلا

 نوسمخلاو عبارلا

 نوسمخلاو سماخلا
 نوسمخلاو سداسلا

 نوسمخلاو عباسلا

 نوسمخلاو نماثلا

 نوسمخلاو عس اتلا

 يفو ابكار ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف

 وا فوطي نا لبق ىعسي نميفو سابللا
 ١٩٣ ىعسي نا لبق مكري
 ةورملاو افصلا دنع هللا مسا كرت نميف

 ١٩٥ هيف مالكلاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف

 أدب نميفو «رثؤملا يا نع» ةلورلا يف

 ٢٠٥ كلذ هبشا امو اهب متخو ةورملا
 ةرايزلا فاوط يف لمرلا كرت ركذ يف

 ٢٠٩ «فارشالا باتك نم» نراقلل

 ٢١١ «فارشالا باتك نم» ةضافالا ركذ

 ٢٧١٥ ريصقتلاو قلحلا يف

 رحنلاو ريصقتلاو قلحلا باوبا ركذ
 ٢٢٣ «فارشالا باتك» نم حبذلاو

 سأرلا قلح عم رافظالا ذخا يف

 ٢٢٥ «فارشالا باتك نم»

 هسأر دبل نميف

 ٢٢٧ «فارشالا باتك نم»

 قلحلا تقو هيلع يتأي علصالا ركذ يف

 رعشلا نم هسأر ىلع نم رصقي نا يزجي امو

 ٢٢٩ «فارشالا باتك نم»

 ٢٣٥ حبذلا ف

 هيده عتمتملا هيف رحني يذلا تقولا يف

 ٢٣٩ «فارشالا باتك نم»

۔ ٣٥٦ ۔



 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا
 بابلا
 بابلا
 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا
 بابلا

 ن وتسل او يف اثلا

 ن وتسل او ثلاثلا

 نوتسلاو عبارلا
 نوتسلاو سماخلا
 نوتسلاو سداسلا
 نوتسلاو عباسلا
 نوتسلاو نماثلا
 نوتسلاو عساتلا
 نوعبسلا
 نوعبسلاو يداحلا

 نوعبسلاو يناثلا
 نوعبسلاو ثلاثلا

 نوعبسلاو عب ارلا

 نوعبسلاو سماخلا

 ن وعبسل او س د اسل ١

 نوعبسلاو عب اسلا

 نوعبسلاو نماثلا

 قلحلا دعب رحنلا موي بيطلا ةحابا ركذ
 ٢٤٥ !فارشالا باتك نم» ةضافالا لبق

 موي ةبقعلا ةرمج ىمر نمل حيبا ام ركذ

 ٢٤٧ فارشالا باتك نم» قلحي ملو رحنلا

 ٢٤٩ هترمع وا هتجح يضقي نا لبق لحا نميف
 ٢٥١ ةيورتلا موي مارحالا يف

 ٢٥٢٣ ةيورتلا موي يف مارحالا يف

 ٢٥٧ تيبلا ةرايز ىف

 ٢٥٩ عادولا فاوط كرت نميف

 ٢٦١ تيبلا ىف
 ٢٦٣ نم ؤ

 مانو ةكم ىلا ىنم مايا مدق نميف

 ٢٦٥ قيرطلا ين وا فاوطلا يف وا اهيف

 ٢٦٧ رثؤملا يبا نع» ىنم يف

 قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا ركذ
 ٢٦٩ «فارشالا باتك نم»

 ىمستو اهنم ةضافالاو عمجب فوقولا يف

 ةفلدزملا

 ٢٧٧ ةفلدزملا ىمستو عمج نم ةضافالا يف

 ةفلدزملا ىمستو اهنم ةضافالا عمج ف

 ٢٧٩ مارحلا رعشملاو

 ١٨٢هيلع ةداهشلاو هدحو لالهلا ىأر نميف

 ٢٨٥ 7 ةضافالاو ةفرعب فوقولا ق

٢٧٥ 

۔ ٣٥٧ ۔



 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا
 بابلا
 بابلا
 بابلا

 ن وعبسل او عس اتلا

 نونايثلا
 نوناثلاو يد احلا

 ن ون اثل ١ و ين اثلا

 نوناثلاو ثلاثلا

 نوناثلاو عب ١ رل ١

 نونامثلاو سماخلا
 نوناهثلاو سداسلا

 نونايثلاو عباسلا
 نونامثلاو نماثلا
 نونايثلاو عساتلا

 مان وا تام وا ةفرع ف صرم نميف

 ٢٩١ ركس وا هيلع يمغأ وا

 ٣٠٣ رفنلا يف

 ٣٠٧ ىنمو رفنلا يف
 ةالصلا كلذكو تافرعب هريغو ىكملا يف

 ٣١١ ىنمب
 جاحلل ىنمب ةالصلا رصق ركذ يف

 ٣٣ «فارشالا باتك نم)

 رامجلا هب ىمري ىذلا ىصحلا ةفص ف

 ٣٩ ىصحلا كلذ نوكي نيا نمو

 ٣٢٣ مرحلا ىصح يف
 ٣٢٥ ةبقعلا ةرمج ىف

 ٣٣١ راجلا يمر هفصو لالحالا ف

 ٣٣٣ ناصقنلاو هيف ةدايزلاو راجلا ىمر ف

 2٥٤٣؛؟ ىمر تقو ىا ف راجلا يمر ركذ ف

۔ ٣٥٨ .
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