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 الي ناخ :طلس
 رسن ج ةفاتشلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  
 ن و رشعل او عب ارل ١ زح ١

م ١٩٨٨ ۔ ها١ ٤٠٨





 باتكلا يدي نيب

 . هفادهاو هتاياغو هتاعوضومو هتلاصا يف جذومن باتك "عرشلا نايب»

 نع اديعب اهضرعو لوصالاو هقفلا يف ةماه لئاسم حرطل ةداج ةلواحم وهو

 ۔حف اهتايلوا ثيح نم ةيعاواللا تاءاطحلا قئارطو . تايعادتلا جهنم

 ةقومرم ةناكم قحب لتحي ۔ هللا همحرو - فلؤملا لغج امم زيكرتلاو فيثكتلا

 يحف هطغ ثيح . لوصالاو هقفلا مولع يفق ةصاخ . ةيملغلا طاسوالا يحف

 لسملا يبرحلا فقثملا قوتي ام لك ادلجم )٧١٢( نم ةفلؤملا ةيهقفلا ةعوسوم

 اهردجاو غجارملا قثوا هلا اهروطس نم رطس لك ۔يف ادنتسم هتفرعم هلا

 يحف اغارف دست ةفداه ةعفان ةيملع ءارا نم همدقي ام هلعو دامتعإلاب

 قفو ةقانالاو قارشالاو ةوالطلا نيب عمج بولسا جف ةيمالسالا ةبتكملا

 فلسلا ةريسو ةنسلاو باتكلا مكحم نم ةغبان ةيلقعو ةيلقن تازكترم

 _ههيلع هللا ناوضر - حلاصلا

 هضه نم نورشحلاو عبارلا عزجلا دقفي نا ةيهلالا ةيانعلا تعاش املو

 نب رمع نب هللادبع حنيشلا ليلجلا ةمالغلا ماق . عرشلا نايب» نم ةيساملا ةلسلسلا

 هغضن يخلا عزجلا اذه فيلأتب _ اريخ هللا هازج - ح ولهبلا يصقشلا دايز

 نب دمحم هللادبع يبا فيلأت نم دوقفملا ءزجلا نم الدب ءهراقلا يدي نيب

 .امهنع هللا يضر يدنكلا ريهاربا

 ةمالغلا هلذب يذ خلا ريبكلا دهجلل رابتعالا نيهب دخالاو ريدقتلا خمو
 نم ساسملا نود ح ولهبلا ۔يصقشلا دايز نب رمع نب هللادبع حنيشلا ليلجلا

 .ريبكلا راغلا اذه ةناكم

 ح دنكلا ميهاربا نب دمحم هللادبع يبا فلؤملا مسا تيبثت هوج

. هيونتلا بجو اهلو . باتكلا فالغ هلع





 لوألا بابلا

 اهتاقتشاو رعاشملا ءايسأ يف

 ةفرع تيمسف . معن لاق ؟ تفرعأ هل لاقف ك كسانملا مالسل ا اهيلع

 ىلإ داع امل ، مالسلا هيلع ميهاربإ نأل & كلذب تيمس اهنا ليقو . كلذب

 هدجو الف . هلضأف . هيلع فقي نأ رمأ ىذلا لبجلا بلطف ] تافرع

 . تافرع يمس مث نمف ئ لبجلا اذه تفرع لق : لاق

 . عمجب اعمتحاف ةدجب ءاوحو دن اب ل زن مدا نأل عمج يمسو

 . مدلاو رعشلا نم اهيف ىنم 11 ىنم تيمسو

 مس ١ ليقو . ةرمج عفترم لكو © اهع افترال ] ةرمحل ا تيمسو

 . حزق ةفلدزملا لبج مساو بكبك فقوملا يف يذلا ةفرع لبج

 1 نوقرتمي يأ 6 اهيل ١ نوفل دزي س انل ا ن ال 6 ةفل دزم تيمسو

 ءىشلا نم قارتفالا ؛ فالدزالاو

 . ليربج ةمزه يهو . تيبل ا دنع ةكم دجسم ف رئب : مزمزو

۔ ٧ ۔



 ليقو ، تيبلا دنع ىرج ىتح اهنم ءاملا عبنف هبقعب ضرألا برض ينعي

 مز لاق ءاملا عبن امل ليقو . ملعا هللاو . هتوص وهو ءاملا ةمزب مزمز تيمس

 ءام)) : لاق هنا يي يبنلا نع يورو . ملعا هللاو كلذب تيمسف مز

 . ((هل برش امل مزمز
 لصنف

 . بعكلاك ةبعكتم ةبعكنم اهنال ةبعكلا تيمس : سابع نبا لاق

 اهنال ةكم تيمس : ىلع لاقو 3 نيلبج نيب تكم اهنال ةكم تيمسو

 ' ةكم تيمسو د تيبلا عضوم ةكمو ، تجرختسا يأ لابجلا نيب تكم

 مث ، تيبلا عضوم نم ضرالا نم تقلخ ةعقب لوا اهنأل ىرقلا ما
 . تطسبف ناكملا كلذ نم ضرالا تيحد

 هيعدت ال نا ةربابخجلا نم هقتعا هللا نال { قيتعلا تيبلا يمسو

 يمس ليقو . اضعب اهضعب كبت مادقالا نال {، ةكب تيمسو .3 اهسفنل

 © ملس اقداص ناك نمف ث هيف نوفلحي اوناك سانلا نال { اييطح ميطحلا

 هللاو كلذل © ميطخلا يمسف 5 لاحلا يف هيف هللا همطح ابذاك ناك نمو
 . ملعا

 نم اووتري نا سانلا رما ةي هللا لوسر نال . ةيورتلا تيمسو

 . ءام اهب نكي مل ةفرع نال ءاملا

 افصلا ناؤت : هريغ نمو © اهنمسو اهمظعل : ةندب ةندبلا تيمسو

 . ءاسلملا ةبلصلا ةرخصلا يهو ةافصلا عمج افصلا 3 (»هةورملاو

 ١٥٨ ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس (١ر)
 



 ةورملاو ، ىونو ةاونو ، ىصحو ةاصح لثم 3 افصو ةافص : لاقي

 تارمتو ةرمت لثم ورم ريثكلا اهعمجو تاورم اهعمجو ، وخرلا رجحلا

 {© ىعسملا فرط يف ةكمب نيفورعملا نيلبجلا ايهب هللا ىنع امناو . رمتو

 نامنص ةورملاو افصلا ىلع ناك هنا 3 ةيآلا هذه لوزن ببس : ليقو

 لهأ ناك . ةورملا ىلع ةلئانو } افصلا ىلع فاسا ناكو . ةلئانو فاسا

 . اهب نوحسميو . نيمنصلل اميظعت ةو رملاو افصلا نيب نوفوطي ةيلهاجلا

 نوجرحتي نوملسملا ناك {. مانصالا ترسكو مالسالا ءاج املف

 . هيف ىلاعت هللا نذاف { نيمنصلا لجأل ةورملاو افصلا نيب يعسلا نع

 مدا مسا نم افصلا ىنعا . هقاقتشا لعلو 7 هللا رئاعش نم هنا ربخاف

 . ةأرملا مسا نم ةورملاو ، ىفطصملا لجرلا

 اهتدحاو مالعالا وهو ، راعشالا نم : رعاشم رعاشملا تيمسو

 هدنع لجو زع ىلاعت هللا ىلا هب برقتي 3 ناب رقب املعم ناك ام لكو ةريعش
 اهلك رحنملاو فقوملاو فاطملاو {. ةريعش وهف ةحيبذو ءاعدو ةالص نم

 امالعا ىلاعت هللا اهلعج يتلا كسانملا انهاه رئاعشلاب دارملاو { رئاعش

 لعجا بر ميهاربا لاق ذا ت : ىلاعت هلوق ريسفت يف ليق دقو هتعاطل

 هلها هيف نماي نمأ اذ ه انمآ ادلب » مرحلا © ليقو ا ةكم ينعي "ه اذه
 يذ ريغ داوب ناك هنال كلذب ءاعد امنا "هل تارمثلا نم هلها قزراو

 . عرز

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٢٦
 )٢( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروص ١٢٦



 اعد املف . ندرالاب ماشلا نئادم نم ناك فئاطلا نا صصقلا يفو

 مالسلا هيلع ليربج ىلاعت هللا رما { ءاعدلا اذهب مالسلا هيلع ميهاربا

 اهعضوم اهعضو مث ، اعبس تيبلا لوح اهراداو { اهلصا نم اهعلق ىتح

 مويلاو هللاب نمآ نم ف ةكم تارمث رثكا اهنمف . هيف نآلا يه يذلا
 ) رخآلا

 موي اهتعنص ةكب وذ هللا انا . باتك ماقملا دنع دجو : ليقو

 ١ ضرألاو تاومسلا تقلخ موي اهتمرحو ث رمقلاو سمشلا تقلخ

 ين اهلهال كرابم لبس ثالث نم اهقزر اهيتاي ءافنح كالما ةعبسب اهتففحو

 )ه ليعامساو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربا عفري ذاو ه { ءاملاو محللا

 © ماع يفلاب ضرالا لبق تيبلا عضوم قلخ ىلاعت هللا نا ليق

 هللا طبها املف اهتحت نم ضرالا تبحرف . ءاملا ىلع ءاضيب ةدبز تناكو

 © لجو زع هللا ىلا اكشف ، شحوتسا ؤ ضرالا ىلا مالسلا هيلع مدآ

 درمز نم ناباب هل 5 ةنجلا تيقاوي نم ةتوقاي نم رومعملا تيبلا هللا لزناف

 لاقو ، تيبلا عضوم ىلع هعضوف ، يبرغ بابو يقرش باب هل رضخا

 يلصتو & يشرع لوح فاطي ايك هب فوطت اتيب كل طبهأ ينا : مدآ اي »

 سمل نم دوساف ضيبا ناكو & رجحلا لزناو « يشرع دنع ىلصت ايك هدنع

 ضيقو ث ايشام ةكم ىلا دنهلا ضرأ نم مدا هجوتف 0 ةيلهاجلا يف ضيحلا

 غرف ايلف { كسانملا ماقاو تيبلا مدا جحف ، تيبلا ىلع هلدي اكلم هل هللا

 )١( ةيالا ءزج ةرقبلا ةروس ٦٢

 )٢( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٢١٨

 ۔ ١٠ ۔

 



 كلبق تيبلا اذه انججح دقل ز مدا اي كجح رب : تلاقف ةكئالملا هتقلت

 . ماع يفلاب

 ىلع ةكم ىلا دنهلا نم ةجح نيعبرا مدا جح : سابع نبا لاق

 ءامسلا ىلا ىلاعت هللا هعفرف © نافوطلا مايا ىلا كلذ ىلع ناكف 3 هيلجر

 . هيلا نودوعي ال مث ، كلم فلا نوعبس موي لك هلخدي ةعبارلا

 يبا لبج يف دوسالا رجحلا ابخ ىتح ليربج ىلاعت هللا ثعبو
 ميهاربا نمز ىلا ايلاخ تيبلا ناكم ناكف & قرغلا نم هل ةنايص © سيبق

 ليعامسا هل دلو ام دعب ميهاربا رمأ ىلاعت هللا نا مث ، مالسلا هيلع

 ، هعضوم هل نيبي نا ىلاعت هللا لأسف ث هيف ركذي تيب ءانبب قاحساو

 3© جوجح حير يهو & تيبلا عضوم ىلع هلدتل ةنيكسلا هيلا هللا ثعبف

 رقتست ثيح ٤ تيبلا ينبي نا ميهاربإ رماو ث ةيحلا هبش ناسأر اهل

 تيبلا عضوم ىلع ةنيكسلا ىوطنتف ةكم ايتا ىتح ميهاربا اهعبتف ةنيكسلا

 . ةيحلا يطك

 يف يشمي ميهارباو ريست تلعجف . ةبعكلا ردق ىلع : ليق دقو

 اهنم يدونف ©، تيبلا عضوم ىلع تفقوو ةكم تفاو نا ىلإ ث اهلظ

 . صقنت الو دزت ال اهلظ ىلع نبا نا : ميهاربا اي

 © تيبلا عضوم ىلع هلديل مالسلا هيلع ليربج هللا لسرا : ليقو

 ىنبف . ةيآلا 0)هه تيبلا ناكم ميهاربال انأوب ذاو > : ىلاعت هلوق كلذف

 هلواني ليعامساو هينبي ميهاربا ناكف © تيبلا ليعامساو ميهاربا

 )١( ةيآلا ءزج جحلا ةروس ٢٦

 ۔ ١١ .

 



 اتيز روطو { ءانيس روط لابج ةسمخ نم تيبلا ينب امنا : ليقو { ةراجحلا

 هدعاوق ينبو ، ةريزجلاب لبج وهو يدوجلاو & ماشلاب لابج يهو . نانبلو

 . ةكمي لبج وهو دايجا نم
 : ليعامسال لاق ث دوسألا رجحلا عضوم ىلا ميهاربا ىهتنا املف

 نم نسحاب ينتيا لاقف رجحب هاتأف 8 سانلل ايلع نوكي نسح رجحب ينتيا
 كل نا : ميهاربا اي : سيبق وبا حاصف ]. هبلطي ليعامسا ىضمف 3 اذه

 . هناكم يف هعضوف دوسألا رجحلا ذخاف { اهذخف ةعيدو يدنع

 . رومعملا تيبلا وهو . اتيب ءايسلا يف ىنب ىلاعت هللا نا ليقو

 . ضرالا يف ةبعكلا اونبي نا ةكئالملا رماو © حارضلا يمسو

 انرأو > : هلوق وهو { دبعتلا نم هنال : اكسن كسنلا يمس امناو

 ٨ انجح عضاوم ليقو { انجح مالعاو اننيد عئارش : ليق 0)هم انكسانم

 . انتادبعتم ليقو { ةحيبذلا كسنلاو انحئابذ ليقو

 هللا باجاف . دباعلا كسانلاو . ةدابعلا : كسنلا لصاو

 5 ةفرع موي يئ كسانملا امهاراف { مالسلا هيلع ليربج ثعبو . امهءاعد

 فقوملا يمسف { معن : لاق ؟ ميهاربا اي تفرعا : لاق تافرع غلب املف

 ةكم هللا لوسر نال : زاجملا وذ يمسو . تافرع عضوملا يمسو 3 ةفرع

 . هزاجا

 . يداولا فيخ ىلع ىنب هنال : فيخلا دجسم يمسو

 نيكرشملاو نيملسملا ديع هيف عمتجا هنال : ربكالا جحلا موي يمسو

 .)١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروص ١٢٨

 ۔ ١٢ ۔



 . ةمايقل ١ موي ل ا عمتب الو ١ مويل ا كلذ لعب عمتجي ملف ٦ للم ١ له او

 دوعي داع نم هقاقتشاو هوداتعا دق مهنال : اديع ديعلا يمسو

 . هيلا اوداع

 . قيرطلا موزل وهو ةجحملا نم ذوخأم جحلاو

 . همزل اذا نالف بلا نم : ةيبلت ةيبلتلا تيمسو

 يحاضالا موحل نال كلذب تيمسو : قيرشتلا مايا تيمسو

 ريبث قرشا : موقل كلذب تيمس : ليقو ؤ قورشلا دنع اهيف قرشت

 رحني ال يدهلا هنال & كلذب تيمس ليقو . ىنمي لبج ريبثو ، ريغن ىتح

 . سمشلا قرشت ىتح
 اهدنع حبذ مالسلا هيلع ميهاربا نال : عبس رئب ريبلا تيمسو

 مويو . ةيبلتلا موي جحلا مايا ةيمستو }، كلذب تيمسف ٤ هايش عبس

 نوفلدزي سانلا نال ، رحنلا يهو . ةفلدزملا مث ، ةفرع مويو { ةيورتلا

 . عمج ىلا تافرع نم عمج نم ةليللا كلت

 سانلا اهيا اي : لاق هنا هللا همحر - باطخلا نب رمع نع ىورو

 بجو ىنعمب عفرلا أ بصنلاو عفرلاب ناتغل جحلاو & جحلا مكيلع بتك

 نيب ام ةكبو ةكم مرحلاو { ءارغالا ىلع بصنلاو ، مكنكماو مكيلع
 ليقو ١ فاوطلا يف اضعب مهضعب كبي سانلا نال ةكب يمس امناو نيلبجلا

 . اهيف نوكابتي مهنا

 بابب فقو ث مالسلا هيلع ليربج نا : انغلب : (ةلأسم)

 ملف . انبر تيب اي كيلع مالسلا : لاق مث ، ةبيش ينب باب { دجسملا

 مهن اك

۔.. ١٣ -



 ةضافتنا ضفتنا نا تممه دقل : لاقف ؟ ترفكا 0 كلام لاقف ٦3 هبجي

 تابقلملا ءالؤه نم هب فوطي امل هعضوم ىلا ينم رجح لك عجري

 . نهجاوزال

 ءارمح ةتوقاي مدا دهع ىلع ناك تيبلا : لاق بهو : (ةلاسم)

 ربت نم بهذ نم يبرغو يقرش . ناباب هل { ةنحلا توقاي نم بهتلت

 نم مجن ذئموي نكرلاو & بهتلي رون اهيف ليدانق ةثالث اهيف ناكو { ةنجلا

 نم عفرف ، حون نامز ناك ىتح كلذ ىلع لزي ملف . ءاضيب ةتوقاي اهموجن

 لزي ملف ، ةنس فلا ابارخ ضرالا تثكمو شرعلا تحت عضوف ، قرغلا

 ةنيكسلا تءاجف . هتيب ينبي نا هللا هرماف ، ميهاربا نامز ناك ىتح كلذ

 هجوك هجو اهل ، ملكتي سأر اهيف ةباحس اهنأك © مالسلا هيلع ميهاربا

 ال ، هيلع نباو & يلظ ردق ىلع ينذخ : ميهاربا اي : تلاقف { ناسنالا

 لعجي ملو ، تيبلا ليعامساو وه ذخاف & صقنت الو 3 ائيش هيلع دزت

 . افقس هل لعجي ملو ، تيبلا

 ثعبنا { ءىلتمي ناك ذا ىتح } عاتملاو يلحلا هيف نوقلي سانلا ناكو

 محقناو ةيواز ىلع مهنم دحاو لك ماقف ث هيف ام اوقرسيل رفن ةسمخ هل
 ءاضيب ةيح كلذ دنع هللا ثعبو ، كلهف هسأر ىلع طقسف ، سماخلا

 الا دحأ هبرقي ال ةنس ةئامسمخ تيبلا تسرحف 0 بنذلاو سأرلا ءادوس

 . ةنس نيسمخب ةي يبنلا ثعبم لبق شيرق هتنب ىتح لزي ملف هتكلها
 دجسملا لهأ ىلع هللا لزني)) : ةي هللا لوسر لاق : سابع نبا

 نيعبراو ث نيفئاطلل اهنم نيتس . ةمحر ةئامو نيرشع موي لك ةكم دجسم

۔ ١٤



 . ((نيرظانلل نيرشعو نيلصملل
 هدصقي ملف 3 ةربابجلا نم هقتعا هللا نال : قيتعلا تيبلا يمسو

 ، نافوطلا نامز يف قرغلا نم هقتعا ليقو ، هكلهاو همصق الا رابج

 دجاسم مدقا هنا : ليقو { هجح ةكئالملا مزلاو ث ءايسلا ىلا هعفرو

 0١١ سانلل عضو تيب لوا نإ » :ىلاعت هللا لاق . اهقتعاو ضرالا

 تيمسو 3 بعكلاك ةعبرتم اهنال : ةبعك ةبعكلا تيمسو .ميرك ليقو

 لوا اهنال ىرقلا ما ةكم تيمس : ليقو . نيلبج نيب تكم اهنال ةكم

 نم ضرال ١ تيحد مث . تيبل ا عضوم نم رغرا ١ نم تقلخ ةعقب

 . تطسبف ناكملا كلذ

 نم اهمرحاو اهمظعاو رعاشملا رعشا هنال : مارحلا رعشملا يمسو
 . عنملا مرحلا لصاو ى هللا مرح ام هيف لعفي نا

 . مورحم وهف هترجا هتعنم يأ ث انالف تمرح : هلوق هنمو

 . بساكملا نم عونمم يأ 6 : . هممورحملاو لئاسلل

 لمج ىلع جح . مالسلا هيلع ىسوم نا ؛ يورو : (ةلأسمر)

 دجسم ىلا جرخو يبلي ناتينطق ناتءابع هيلعو ، فيل هماطخ رمحأ

 . فوصلا مهبايث ايبن نوعبس دحاو ماع يف هيف لص : لاقو ، فيخلا

 نب ىسوم مهيف © فيللا لابحب مهلبا ةمطخن ؤ،ك صوخلا مهلاعنو

 . كيبل ، ةبركلا فشاك كيبل : لاقف ، سنوي مهيفو ، نارمع

 عرشلا باتك ىلا عجر
 ٩٦ ةيآلا ءزج نارمع لآ ةروص ) ( ١

 ٩ ١ ةيآلا ءزج تايراذلا ةروص )٢)

 ۔ ١٥ ۔





 يناثلا بابلا
 كلذ يف همزلي امو جحلا تاوف يف

 فوطي ؛ رمع نباو رمع . جحلا هتاف نم ىلع بجي اميف اوفلتخاو
 : يأرلا باحصأ لاقو ، يدهاو لباق نم جحلا هيلعو قلحيو ىعسيو

 . لباق نم جحلا هيلعو 3 ةرمعب لمهي
 امد قيرهي : ءاطع . جح هيلع سيلو ةرمعب لهي : سابع نبا

 . عيش هيلع سيلو

 . لباق ىلا امرحم ماقف جحلا هتاف نميف اوفلتخاو : (ةلأسمر

 . همارحاب لباق نم سانلا عم جحي نا الا هيزجي ال يعفاشلا

 جحلا هتوفي نراقلا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 ايدهو هنارقال ايده . نييده يدهيو لباق نم نرقي : يعفاشلا

 . ةرمع لمعب همارحا نم جرخيو جحلا تاوفل

 لحي الو قلحي الو رصقي الو } هترمعل ىعسيو فوطي : يروثلا

 نم جحلا هيلعو ةرمع نوكتو . ةورملاو افصلا نم هجحب 4 فوطي ىتح

 . امد قيرهيو لباق

۔ ١٧ ۔



 هنا ز ةفرعب فوقولا هتافف جحلاب مرحملا رصقي مل اذا : ديعس وبا

 لاح نم جرخيو ىعسيو فوطيو لحيو كسانملا نم كردا ام ةيقب كسني

 . مد هجح تاوفل هيلعو . جحلا هيلعو همارحاو هجح

 هنال ءاضق هيلع نوكي ال نا ينبجعيف 5 ةلفان جح كلذ ناك ناف

 توبث عم هتاف ناك اذا ةرمعب لحي هنا يكح ام يدنع دعبي الو . رذع

 ىنعمب همزلا يندجا الو هتاوف دعب جحلا كردي نا عيطتسي ال هنال ، جحلا

 . عيش يف وه رصقي الو ىنعم هنع طحي الو هعفن هل عقي ال المع قافتالا

 هبشا 5 هب ةرمعلا نع لحي ام هبش نع لحاو ىعسو فاط ناف

 . ىنعملا اذهل كلذ يف نسحي ام ىنعم يدنع كلذ

 نم كلذ كرت اذا هيلع دقعنم جحلا انعمف لحي ملو امرحم ماق اذا اماو

 افصلا نيب ىعسيو فوطي وا لباق نم جحي نا نود هل لحي الو . رذع ريغ

 3 مرحم وهو جحلا رهشا لخدي نا لبق ةرمع ىنعمب جرخيو . ةورملاو

 . جحلا مامتا نود لحم هل نوكي الو مارحالا هيلع دقعني نا ينبجعا

 نوكي نا جحلا رهشا لوخد دعب جحلاب مارحالا ددبي مل ام هنا ينبجعيو
 ىضقو همارحا ىلع ماقا ءاش ناو 3 ةرمعب لحا ءاش نا رييختلا ىنعم ىلع

 . ةضيرفلا ةجح نع كلذ هيزبيو هجح

 كسانملا نم كردا ام كسني نا هيلعف ، جحلا هتاف اذا نراقلا اماو

 ٠ .... لباق نم جحلا هيلع نوكي نا هبشيو 3 هترمع نع حبذيف
 دقو ث ةرايزلاو ةورملاو افصلا نيب فاوطلا هنع لحيف ةرمعلا اماو

 مهضعب دنع هيزجي دقو . ةرايزلاو ةرمعلل نافاوط هيلع نوكي نا هبشي

۔ ١٨ ۔



 . دحاو فاوط

 مرحا دق ناك ةحلط ابا نا انل ركذ : ركب وبا لاق : (ةلأسم)

 تافرع يف فوقولا هتاف ىتح نهبلطب لغتشاف لبا هيلع تلضف جحلاب

 يذلا ام هربخاف ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع هاتاف رحنلا موي ىنم لخدو

 تيبلاب فوطي نا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هرماف هلأسو ، هسبح

 موي ىنم دوسالا نب رابه ىا كلذكو لحا دق مث ةورملاو افصلا نيب ىعسيو

 ريمأ اي : لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريما قاف رحنلا

 نا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هرماف مايالا انددع © نينمؤملا

 لثم عنصيو ، رصقي وا قلحيلف ةورملاو افصلا نيب ىعسيو تيبلاب فوطي

 . ملعا هللاو لباق نم جحيلو ث رمتعملا عنصي ام

 وهو ةفرع موي هتافف { ةجحب امرحم ءاج نم : ليقو : (ةلأسم)

 الو هدلب ىلا عجريو لحيو ىنمب سانلا عنصي ام لثم عنصي هناف ةجحب مرحم
 ةكم لهأ يأر ف مد هيلعو ٦ لباق نم جحي ىتح ديصلا الو ءاسنلا بيصي

 . هيلع مد ال : ةفوكلا لها لاقو ئ ةنيدملاو

 ام متي هناف ؟ هيضقي نا لبق جحلا هيلع دسف نمو : (ةلأسم)

 وه الو مرحم ريغ اذه نال داطصيو ءاسنلا أطي نا هلو سانلا عم هيلع يقب

 . اهنيعب ةنس ف هجحل ةداعا الو جح ف

 جحلا هتاف نم لعفي ام ركذ : (ةلأسم)

 نب رمع لاقف جحلا هتاف نم ىلع اميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

۔ ١٩١



 وا قلحيو ىعسيو فوطي رمع نباو تباث نب ديزو هنع هللا يضر باطخلا

 قاحساو دمحاو يعفاشلاو يروثلا لاق هبو . لباق نم جحلا هيلعو رصقي

 . لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب لهي : يأرلا باحصاوروث وباو

 . لباق نم جحلا هيلع سيلو 5 ةرمعب لهي : سابع نبا لاقو
 . عيش هيلع سيلو امد قيرهي : ءاطع لاقو

 جحي مل ناو عيش هيلع سيلف جح ناك ناو ةرمعب لهي : ةرم لاقو

 . لباق نم جح ةضيرفلا

 تفاطو تجح ةأرما يف لاق هنا يرصبلا نسحلا نع انل يور دقو

 ايده يدهت : لاق . ةرصبلا تمدق ىتح تافرع الو ىنم تأت ملو تعسو

 . تجحو ترمتعا لباق ماع ناك اذاف

 . نسح سابع نبا لوق : ركب وبا لاق
 يعفاشلا لاقف لباق ىلا امارح ماقف جحلا هتاف نميف اوفلتخاو

 . همارحاب لباق نم سانلا عم جحي نا الا هيزبي ال : يأرلا باحصاو

 باحصاو ، يعفاشلا لاق ايك لاق هنا كلام نع بهو نبا ىكحو

 . لباق نم سانلا عم جحي نا الا هيزبجي ال يأرلا

 لعف همارحا ىلع ميقي نا بحا نا : لاق هنا هنع عفان نبا ىكحو

 5 لباق جح هيلعو ةرمعب لح بحا ناف الباق جحي ىتح ماقا ناو

 . ىدهلاو

 . حيحص يعفاشلا لوق : ركب وبا لاق
 : روث وباو يعفاشلاو كلام لاقف جحلا هتوفي نراقلا يف اوفلتخاو

۔ ٢٠ ۔



 ججحلا تاوفل ايدهو هنارقال ايده نييده يدهيو لباق نم نرقي نا هيلع

 . ةرمع لمعب همارحا نم جرخيو

 . لباق نم هب لها ام لثم هيلع : قاحساو دمحأ لاقو

 قلحي الو رصقي الو هترمعل ىعسيو فوطي : يروثلا نايفس لاقو

 هيلعو ث ةرمع نوكتف ةورملاو افصلا نيب ىعسيو فوطي ىتح لحي الو

 . هريغ هيلع سيلو امد قيرهيو لباق نم جحلا

 . يدهلا اوركذي ملو يأرلا باحصا لاق هبو

 رصقي مل اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 كسانملا ةيقب نم هكسانم ةيقب كسني هنا ةفرعب فوقولا هتافف جحلاب مرحملا

 هيلعو همارحاو هجح لاح نم جرخيو ىعسيو فوطيو لحيو اهنم كردا ام

 . مد هجح تاوفل هيلعو لباق نم جحلا

 كلذ ءاضق هيلع نوكي الا ينبجعي دقف ةلفان جحلا كلذ ناك ناو

 . رذع كلذ نال دسفملاك نوكي الو

 الا هيلع نكي مل ةعاطتسالا مكح هنع لازو ةضيرف ناك ول كلذكو

 لجي هنا : لاق نم لوق نم هاكح ام يدنع دعبي الو جحلا عيطتسي ال نا

 دعب جحلا كردي نا عيطسي ال هنال جحلا باوث ىنعم هتاف ناك اذا ةرمعب

 الو هعفني الو هعفن هل عقي ال المع قافتالا ىنعمب همزلا يندجا الو 0 هتاوف

 . ءيش يف وه رصقي ملو ، ضرف ىنعم هنع طحي
 كلذ هبشا هب ةرمعلا نع لحي ام هبش نع لحاو ىعسو فاط ناف

 . ىنعملا اذهب كلذ يف نسحي ام ىنعم يدنع

۔ ٢١



 كرت اذا هيلع دقعنم يدنع جحلا ىنعمف لحي ملو امارح ماق اذا اماو

 ىعسيو فوطي وا لباق نم جحي نا نود نم لحي الو ، رذع ريغ نم كلذ

 ناف {© جحلا رهشا لخدت نا لبق ةرمع ىنعمب جرخيو ةورملاو افصلا نيب

 هل نوكي ال مارحالا هيلع دقعني نا ينبجعا مرحم وهو جحلا رهشا تلخد

 لوخد دعب جحلاب مارحالا ددجي مل ام هنا ينبجعيو جحلا مامت نود لحم

 ءاش ناو ةرمعب لحا ءاش نا 3 رييختلا ىنعم ىلع نوكي نا جحلا رهشا

 . يدنع ةضيرفلا ةجح نع كلذ هيزجيو ىضقو همارحا ىلع ماقا

 يف يدنع هل نكي مل . جحلا رهشا لوخد دعب مارحالا ددج اذاو

 اذا نراقلا نا انباحصا لوق ىنعم ىلعو © جحلا يضقي نا الا رييخت كلذ

 ةعتملا هترمع نع حبذيو ريصقتلاو قلحلا نم كردا ام كسني نا جحلا هتاف

 . لباق نم جحلا هيلع نا مهلوق ىنعم هبشيو هجح تاوفل مد هيلعو
 يعسلاو فاوطلل مهلوق ىنعم يف هنع لحنت يدنعف 7 ةرمعلا اماو

 . ةرايزلل ةورملاو افصلا نيب

 افاوطو ةرمعلل افاوط نيفاوط هيلع نا مهلوق ىنعم يف جرخي دقو
 نا يدنع هبشي الو & دحاو فاوط مهضعب دنع هيزججي دقو . ةرايزلل

 دق هنالو تفت مل ةرمعلا نال هيلع يتلا ةرمعلا ءاضق يف نارقلا هيلع نوكي

 . جحلا ىنعم يف ةرايزلا دعب لحيو اهنم جرخ
 موي هتافو ةجحب مرحا نمو : رفعج نبا عماج نمو : (ةلأسم)

 بيصي الو هدلب ىلا عجريو لحيو ىنمب سانلا عنصي ايك عنصي هناف ؟ ةفرع
 . ةنيدملاو ةكم لها يأر يف مد هيلعو لباق نم جحي ىتح ديصلا الو ءاسنلا

۔ ٢٢ ۔..



 . هيلع مد ال ةفوكلا لهأ لاقو

 نم لحف ةنس ىلا ماقاف جحلا كردي ملو مرحا نمو : (ةلأسم)

 جحلا هيلعف جحي مل ناو . هيلع ءيش الو هتأرما عمابي نا هلف { همارحا

 . ةرمعلاو

 فقو نمو ، فالخ الب هل جح الف ةفرعب فقي مل نمو ث هريغ نمو
 سانلا هلعفي ام ىنمي لعف اهب فوقولا هتاف نمو { هازجا ليللا نم ةعاس اهب

 . لباق نم جحيو ديصلا الو ءاسنلا بيصي الو هدلب ىلا عجريو لحيو

 نمو . مد هيلعف اهب عدي مل نمو . مد هيلعف عمجب تبي مل نمو . مد هيلعو

 دعيلف { رامجلا نم اهريغ وا ةبقعلا ةرمجل يمرلا دنع هلك ريبكتلا يسن

 . هلك ريبكتلا كرت اذا اذه ةاش دهيلف هتاف ناف

 ىمر ناو . هيلع ءيش الو نهديعي هناف ناتريبكتلاو ةريبكتلا اماو

 . ملعا هللاو مد هيلعف هتاف ناو ، داعأ مرحلا ىصح ريغب

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

۔ ٢٣ ۔





 ثلاثلا ب ال ١

 فوقولا دعب تام وا قيرطلا يف وا ةكمب تام نميف

 كلذ ماكحاو تافرعب

 يصويف } جحي نا لبق قيرطلا يف توملا هكردي مث جحلا همزل نمو

 طرفي ملو جرخ هدي يف عقو نيح ناك ناو . همزل دق كلذ نال همامتب

 . لضفا وهف همامتب ىصوا ناو همزلي ال نا وجراف قيرطلا يف تامف

 ١ كله قيرطلا ضعب يف ناك املف اجاح جرخ نمو : (ةلأسم)
 دق هنأل هجح هنع متي هنا صوي ملو جحلا دودح يف لخد ناف ، همزلي ال هنا

 . همامت همزلو هيف لخد

 كسانم نم ىيقب ام هنع متأ 8 تام اذا مرحملاو : (ةلأسم)

 . تام ثيح هتجح ىضقتو . جحلا

 كردا دقف © فقو ام تافرعب فقو دقو تام نمو : (ةلأسم)

 . ةلفانلاو ةضيرفلا يف هكسن نم يقب ام هنع ىضقيو

 ناو ، هنع متا { مرحلا لخد دقو اجاح تام ناو : (ةلأسم)

 . هيلع سيلف كلذ لبق تام

۔ ٢٥ ۔



 . هنع جحي له ةكم قيرط يف تام نميف فلتخمو : (ةلأسم)

 يصوي ىتح هنع جحي ال مهضعب لاقو هنع جحي : مهضعب لاق

 . كلذب

 تافرعب فقو نمع برغملا لها ىلا بوبحم نب دمحم : (ةلأسم)

 يمر دعب ىنمب وا ةفلدزملاب وا اهبرغم دعب وا سمشلا برغت نا لبق تامف

 يصوي نا هل يغبني عضوم يأ ىلا ةرايزلا فاوط لبق وا { هلبق وا رامجلا

 هنع د ؤيلف تام اذاف ؟ هنع جحي نم هل رجأتسي له : تلقو . هنع ججحلاب

 . تام ثيح هدعب وا ماعلا كلذ يف هكسانم نم هيلع ىقب ام

 هنع يضقي هيلو ناف تافرعب فقو نا دعب جاحلا تام اذا : لوقو

 لبق تام اذاو ، تيبلا هنع رادزيو هنع حبذيو رامحلا هنع يمريو هكسن

 يذلا عضوملا نم هنع يضقي نم هل ذخؤي نا دب الف تافرعب فقي نا

 . هب ذخان نحنو هيف تام

 فقي مل هنا ريغ جحلاب مرحا نا دعب جاحلا تام اذاو : (ةلأسم)

 يف هكسانم عيمج هنع يضقيو هنع فقي نم هل رجأتسي اولاق : لاق تافرعب

 . هماع ريغ يف وا كلذ هماع

 هنع يضقي : لاق سمشلا لاوز دعب تافرعب فقو ناف : تلق

 هلك رامجلا هسفن نع ىمر اذإ بحأو هكسانم نم يقب ام هقيفر وا هيلو

 فقو ةرمج لك دحاو فقوم يف هسفن نعو هنع ىمر ناف . هنع ىمر عجر

 . كلذ هل اوزاجأ دقف اهيلع

 ىنم نم هنع جرخ مث ىنم ىلا عجر ةرايزلا نم غرف اذا بحأو

۔ ٢٦ ۔



 ىنم للا عجري ملو كلذ لعف ناف . ىعسو عكرو فاطو ىنم نم هنع رادزاف

 هتثرول بحأف كلذ هقيفر وأ هيلو لعفي مل ناف ، هازجأ ىعسو هنع فاطف

 كلذب وه صوي مل ناو هكسانم نم يقب ام هنع يضقي نم هل اورجأتسي نأ

 . هللا ءاش نا هنع ىزجأ دق هنأ توجر هتثرو هنع كلذ ذفني لو

 نمو هيلو هنع متأ مرحلا لخد دقو اجاح تام نمو : (ةلأسم)

 ١ . هيلع سيلف كلذ لبق تام

 دقف فقو ام مامالا عم ةفرعب فقو دقو تام نمو : (ةلأسم)

 . عوطتل او ةضيرفل ا هكسن نم يقب ام هيلو هنع ضقيلو كرد أ

۔ ٢٧ -





 عبارلا بابلا

 كل د م اكحأو هيلعو هل بجح امو ر وصحلمل ١ ف

 ©»هه يدهلا نم رسيتسا ايف مترصحأ ناف ت : ىلاعت هللا لاق

 ناف & يضمي نأ ردقي الف فوخلا وأ ضرملا هل ضرعي يذلا مرحملا كلذو

 ةكم ىلا يدهلا لسريو همارحا ىلع وهو ءاش ثيح بهذ ةرمعب مرحأ ناك

 . موي نم ةفورعم ةعاس يف هنع رحني نأ هدنع يذلا هدهاعيو

 الإ ناك ام ثيح نم وه لحاو قلحو رصق كلذ ىضقنا اذاف

 . اهناكم ةرمع يضقي ىتح ديصلاو ءاسنلا

 ثيح بهذ & رصحا مث انراق ةرمعلاو جحلاب وأ جحلاب مرحأ ناو

 لاقف نرق ناو ادحاو ايده ثعب جحلاب درفأ ناف . همارحا ىلع وهف دارأ

 . نييدهب : لاق نم

 موي هرحني نأ هعم يذلا وه رمأيو © ذخان هبو ايده : هريغ لاق

 ديصلاو ءاسنلا الا لحأ هيلا هدهاع يذلا تقولا ىضقنا اذاف ىنمب رحنلا

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

 ۔ ٢٩



 هل اذبف ضرم هباصأ ناو © نرق ناك نا ةرمعلاو جحلا وأ جحلا هيلعو

 {, . ءيش هيلع سيلف مرحي نأ لبق عجرف
 هقلحف ىذأ هسأر يف هباصأ نم ۔ هللا همحر : ديز نب رباج لاقو

 هللا لاق يتلا لاصخلا هذه دحأ كلذ ةرافك . هاوادف هدسج يف ضرم وأ

 وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم ن ناك نمف ل : ىلاعت

 . ةرشع ىلا نيكاسم ةتس ةقدصلاو مايأ ةثالث مايصلاو 4 كسن وأ ةق

 كسنلاو نيكاسم ةتس ماعطا وأ مايأ ةثالث مايص : لاق نم لاقو

 ناك ثيح مايصلاو ةكمم ماعطلاو حبذلاو لحي نأ لبق لاقيو . ةاش

 . هازجأ

 اذا جحلا نع روصحملا دجويو رصحملا نا : اضيأ لاق نم لاقو

 . لحيو قلحي مث نيموي وأ اموي قلحلا نع كسميلف رحنلا موي هنع رحنا

 دعب سبحلا وه : لاق ؟ وه ام روصحملا نع لئسو : (ةلأسم)
 لاق جحلا ىلا لوصولا عيطتسي الو . ودع وأ ضرم هسبحي اما مارحالا

 يف ضرم وأ رسك مكسبح ناف () مترصحأ ناف > : ىلاعت هللا

 مقيلف مرحملا رصحأ ناف "ه يدهلا نم رسيتسا ايف» ودع وأ مكمارحا

 همارحا ىلع ميقيو يدهلا نم رسيتسا ام ةكم ىلا ثعبيلو هناكم امرحم

 موي نم ةفورعم ةعاس يف الجأ يدهلا هعم ثعبي يذلا نيبو هنيب لعجيو

 يدهلا هنع حبذ دق هنأ هنظ ىلع بلغو لجألا ىضقنا اذاف { فورعم

 ١٩٦ ١ ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس )١(
 )٢( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦
 )٣( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

  



 لاق . اهناكم ةجح وأ ةرمع هيلعو همارحا نم لحأو هناكم روصحملا قلح

 ينعي () هلع يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو» : ىلاعت هللا

 . هرحنم

 ةجح هيلعو . ءاش ثيح بهذيلف هنع رحني نأ دعب لحأ اذاف

 ءاسنلا برقي الو . لباق نم جحلا هيلعف جحلا هتاف ناو . اهناكم ةرمعو

 . لباق نمآ جحي ىتح يدهلا هنع رحن اذا ديصلاو

 يزجي ال هناف 3 هدلق دق يده هعمو رصحأ جاح ناو : (ةلأسم)

 هيلع بجيو . هلل هيلع بجو ناك دق لوألا نأل هعم رخا رحنيلو . هنع

 ِ . رخا راصحإلل

 . ؟ دعوملل وه قلح مث ملعي ملو كلهف هيدهب ثعب ناف : تلق

 يدهي نم دجي ال يذلاو . هريغ يدهب ثعبيو لالح وه : لاق

 كلذ دعب يدهيو اينغ ناك ناو دجي ل نم ةلزنمب هنإف مصيلف ىدهلا هعم

 . ءاش ام

 ناك هنا ، رمع نب هللادبع نع عفان نع ؛ هريغ نمو : (ةلأسم)

 قشلا نم هرعشيو نيلعنب هدلقي هرعشأو هدلق ةنيدملا نم ايده ىدهأ اذا

 . ىنمي هرحني مث ةفرع هب فقي ىتح هعم قاسي مث رسيألا
 هللا : لاق هرعشي وهو هيده مانس يف نعط اذا هنأ : اضيأ هنعو

 . ربكأ

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

 ۔ ٣١



 . ةفرعب هب فقوو رعشأو دلق ام يدهلا : لاق هنا ؛ هنعو

 عيبرلا الا دلقت رقبلاو منغلاو رعشت لبإلا نأ انباحصأ رثأ يفو

 . دلقت ال منغلا : لاق هناف ۔ هللا همحر ۔

 امل يتلا رقبلا يفو اهل ةمنسأ ال ىتلا لبإلا يف ءايلعلا فلتخاو

 . ؟ نيلوق ىلع رعشت مأ دلقت له ةمنسالا

 مل ام هلدبي وأ هيف دوعي نأ هلف هرعشي ملو هدلقي ملو ايده قاس نمو

 وأ دلقي مل ام هنابلاب عفتنيو هيلع لمحي نأ هلو . يده هنأ هناسلب ملكتي

 . ملعأ هللاو ارطضم ناك نا الإ هب عفتني الف رعشأ وأ دلق اذاف ، رعشي

 ىده نوكي نأ امإ ماسقأ ةثالث نم ولخي ال يدهلا نا ملعاو

 . ءازج يده نوكي نأ امإو 3 عتمت يده نوكي نأ امإو . عوطت

 رحنيو ةفرعب هب فقوي نأ انركذ ام عيمج يف لضفألا نأ فالخ ال

 ناك نا : لوقنف لوألا ميسقتلا مسقني ذئنيحف لعفي مل ناف رحنلا موي ىنمب

 وأ 5 هلحم غولب لبق قيرطلا يف بطعي نأ امإ نيمسق نم ولخي الف اعوطت

 نيح ايلع ةي يبنلا هب رمأ ام هب لعف قيرطلا يف بطع ناف هلحم ىلا لصي
 سمخغيو هرحني نا قيرطلا يف عيش هنم بطع نا هرمأف يدهلا هعم ثعب

 ال : لاقو { يده هنا ملعيل هتحفص هب برضيو همد يف هفخ لاق وأ هلعن

 . كتقفر نم دحا الو تنا ائيش هنم لكأت

 قدصتو هرحن رحنلا موي لبق مرحلا يف عوطتلا يده بطع نا اماو

 موي لبق هرحن ناو . كلذ ةميق هيلعف اينغ هنم معطا ناو . ءارقفلا ىلع هب

 كلذ لعفي الا هل يغبني نكل اضيا هازجا هب قدصتو بطع ريغ نم رحنلا

۔ ٣٢ -



 . ىنمي رحنلا موي هرحني مث تافرعب هب فقي ىتح
 هامس ام دعب فلتف هريغ وا عوطت يده ايده قاس لجر نعو

 رخآلا عابو هرحنف لوالا هيده دجو مث هدلقو هبجوأف هناكم ايده ىرتشاف

 . ايهنم
 رحن نا تيارا : هل ليقف . كلذ هازجا ۔ هللا همحر عيبرلا لاق

 وا اهتميق قفني نا اما نيمسق نم ولخت ال : لاق ؟ لوآلا عابو ايهنم رخآلا

 نم ولخي الف تفلتخا ناو هازجا ءاوس تناكو تقفتا ناف ، فلتخت

 . رخآلا وا ةميق رثكا لوألا نوكي نا اما نيمسق

 ناو هب قدصتي امهنيب ام لضفا ىلا رظن ةميق رثكا لوألا ناك ناف

 . هيلع عيش الف رثكا رخآلا ناك

 عيبرلا نع ركذ هناف قيرطلا يف بطع اذا ءازجلاو ةعتملا يده اماو

 . عوطت يدهب سيلو هلدب هيلع نال : لاق 5 هنم لكأيو هعيبيو هرحني نا

 بجاولا يدهلا لصو نا اماو . اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق هبو

 . صقان هنال هب قدصت ول هيزجي ال هناف هلجر وا هدي رسكناف مرحلا ىلا

 ريغ يف اذه هازجا هب قدصتو . حيحص وهو كلانه هرحن نا اماو

 . ةعتملا يده

 لاق . نسحلا وبا هلاق رحنلا موي الا يزجي الف { ةعتملا يده اماو

 تيبلا ديري وهو يدهلا هعم قاس نمو مرحلا غلب اذا يزب عوطتلا يدهو

 . انباحصا ضعب دنع مارحالا همزل دقف هرعشا وا هدلقف

 ةكرب نبا دنع ىوقالا وه اذهو هيلع عيش ال : مهضعب لاقو

۔ ٣٣ -



 . ةرمع وا ةجح ىون هدنع ءاوسو : عيبرلا لاق لوألابو

 ؟ هعم اوكرتشا نيذلا هباحصا مزلي لهف ث مارحالا مزلي انلق اذاف

 همزل هيده للح اذا عيبرلا دنع مازلالا رهاظلاو نالوق هيف يدهلا يف

 . اضيا مارحالا

 . دلقت ال منغلا نال ال : لاق ؟ همزليا منغلا دلق ناف : هل ليق

 لصف

 هلوق ىلا ه رسيتسا ايف إ جحلا ىلا ةرمعلاب عتمتملا مزلي يذلا اماو

 انمدق ايك انباحصأ دنع عتمتملا نا ملعاو ه مارحلا دجسملا يرضاح

 كلذ دعب مرحي مث هترمع نم لحيو جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي يذلاوه

 يذلا وه يدهلا هيلع بجي يذلا عتمتملاو . يكم ىلع ةعتم الو جحلاب
 . ةتس طورش هيف تعمتجا

 . جحلا رهشا يف ةرمعلاب مرحي نا اهدحا

 . جحلا رهشا يف لحي نا يناثلاو

 . كلذ هماع يف جحلاب مرحي نا ثلاتلاو
 . دعبلا يف هلثم وا هقفا ىلإ عوجرلا لبق كلذ نوكي نا عبارلاو

 . جحلا لبق ةرمعلا نوكت نا سماخلاو

 لحنا ىتمف ، يوط يذ الو ةكم لها ريغ نم نوكي نا سداسلاو
 . مدلا طقس طورشلا هذه نم ءيش

 ندبلا ليق . «فاوص» هلوق ىلإ اهانلعج «ندبلاو»: (ةلأسم)

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

 ۔ ٣٤ -

 



 . رقبلا ليقو . لبالا

 ىلإ قاستو رعشتو دلقت اهنال اندب تيمس امنا : قاحسا وبا لاق

 دلقي ملو اهب رحنيو ةكم ىلإ قاسي هنال ايده يدهلا يمس : لاقو ، ةكم

 . رعشي ملو

 ةنبا نا انباحصا رثا يفف ۔ هللا همحر ۔ قاحسا وبا لاق : (ةلأسم)

 نودو دحاو نع ةقحو . نوبل ةنباو . نوبل نباو . ضاخم نباو . ضاخ

 نع اهقوف ايف ةينثلاو . ةسمخ نع ةعذجلاو دحاو نع يزجي ال ضاخ نبا

 نع اهقوف ايف ةنسملاو { ةسمخ نع ةينثلاو هثالث نع رقبلا ةعتجو ةعبس

 . ةعبس
 . ناضلا يف عذجلا اهنم ةيحضالا يف زئاجلا نسلاف منغلا اماف

 ينثلاو . داز ايف . رهشا ةتس هل ام ناضلا نم عذجلاو . زعاملا يف ينثلاو

 تس هل ام لبالا نم ىتلاو { ةيناثلا يف لخد دقو ةنس هل ايف زعاملا نم

 . ةينث ىقلي هنال © نينس

 مويلا نم لاوزلا تقو ىلا رحنلا موي نم ديعلا ةالص دعب اهتقو اماو
 ثيدحلا يف درو ايك قدصتيو رخديو . اهنم لكأي نأ هل يغبنيو . عبارلا

 نا ءايلعلا بجوا كلذكو «اوقدصتو اورخداو اولكف» : مالسلا هيلع هلوق

 ريغ نم رمالا اذهل لاثتمالا ىغبنيف ثلثب قدصتيو اثلث رخديو اثلث لكأي

 . باجا

 لضفألا نا ىلإ ضعب بهذف ؟وه ام لضفالا يف ءايلعلا فلتخاو

 . زعاملا نم لضفا ناضلاو . لبالا مث رقبلا مث منغلا

۔ ٣٥ ۔



 . منغلا مث رقبلا مث لضفا لبالا نا ىلإ نورخآ بهذو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 ىذأ هب وا اضيرم مكنم ناك نمف إ : ىلاعت هللا لاق : (ةلأسم)ر

 مايصلا نا ليق دقف "هه كسن وا ةقدص وا مايص نم ةيدفف هسأر نم

 كسنلاو ةرشع ىلا نيكاسم ةتس ماعطإ ةقدصلاو . مايا ةتس ىلإ مايأ ةثالث

 . ةكم يف اذه لكو . ةكم نيكاسمل ةاش

 هللا لوسر ناو ةرجع نب بعك يف تلزن ةيآلا هذه نا ىور دقو

 اذه كيذؤيأ )) لاقف هسار ىلعا نم هيلع رثانتت ماوهلاو هيلع رم ةي
 ةتس معطاف وا ةاش كسنب دتفاو قلحاف : لاق . معن .لاق ؟ بعك اي

 اذه ىنعم يف هرابخاو (( مايا ةثالث مايص وا ةطنح عاوصا ةثالث نيكاسم

 نم ىذا هب وا مرحموهو هسار يف عجو هباصا نمف اهظافلا فلتخت ثيدحلا

 . هلوسر هرماو هللا هركذ ايك ىدفو قلحف لمق وا ماوه

 دعب قلحلا نع كسمي نا ر بحتسيو : (ةلأسم)

 دق هنا كلذ يف كشي ال ىتح حبذي نا لبق قلحي الئل ، لجالا ءاضقنا

 . همزل هنع حبذي نا لبق قلح ناو ." هنع حبذ

 هنع يزبحي الف ؟ يدهلا هعمو جاحلا رصحا اذاو : (ةلأسم)

 . هلل بجو دق لوألا نال هعم رخا رحنيو

 قلحي مل مث ملعي ملو كلهف هيده ثعب نا روصحملاو : (ةلأسم) .
 هناف ايده دبي ال يذلاو ، هعم ىدهب ثعبيو لالح وه : لاق ؟ دعوملل

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

 ۔ ٣٦ -=



 عتمتملاو . ءاش ام كلذ دعب يدهيو اينغ ناك ناو . دجي مل نم ةلزنمب موصي

 وا هلهأ يف نهموصي : موق لاقو عجر اذا عبسلاو رشعلا يف ثالثلا موصي

 . قيرطلا يف نهموصي : موق لاقو ث ماقملا دارا نا ةكمب

 نع ةاشلا تزجاو جحلا هتاف يذلا ىلع ةندبلا تبجو : لاقو

 روصحملاو ةكمب الا نوكي ال معطلاو . ءاش ثيح موصلاو . روصحملا

 رشع يف تاعباتتم مايا ةثالث موصي : لاق هنكمي الو يدهلا دجي ال يذلا

 قيرشتلا دعب مايا ةعبسو همارحا نم هناكم لحيو لبق ءاش نا ىحضألا
 . لباق نم يدهلاو جحلا هيلعو

 ال سابع نبا . ودع ريغب روصحملا ىف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 . كلذ ربغ وا ضرم وا ودع ةفئاط تلاقو . ودعلا رصح الا رصح

 . وه كلذو ودعلاب راصحالا وه حيحصلا راصحالا : ديعس وبا لاق

 . تبانلا

 هبشي ام هانعم يف تبثيف ههبش وا ضرم نم هريغ نم ضرع ام اماف

 . ندبلا ةحصو ةلحارلاو دازلاب الا تبثي ال جورخلا نأل ، راصحالا

 ةرمعب مرحملا نا انباحصا لوق يف : ديعس وبا لاق ؟ قيرطلا اماو

 يف لوصولا نم سيا دق ىنعمب هلصي ال نا فاخو تيبلا نيبو هنيب ليح اذا

 تيبلا ىلا جرخي مث لسرا ىتم لسري ىتح رظتني نا ءاش اذا هنا كلذ هلاح

 هدعويو هنع رحني مدب ثعب ءاش ناو ، همارحا نم لحيو ىعسيو فوطي

 . فورعم تقول هبحاص

 ل عنم دق وا هيف رصحأ ىذلا كلذ هعضوم نم عجر نا هنا يعمو

۔ ٣٧ .



 دعاو يذلا فاخ اذا ناك ايثيح لحا ءاج ام ىتمو كلذ نع هعنم يل نبي

 . تقولا ىلا امرحم عجري هنا الا هبحاص هيف

 الا هيده هنع رحني نا زوجي الو . لحي الف ةجحب امرحم ناك ناو

 . لحي مث رحنلا موي ىلا همارحا ىلع ميقيو جاحلا ةلزنمب رحنلا موي
 نم ىنم لها ىلع مرحي ام الا عيش لك هل لحي هنا : لاق نم لاقو

 كلذ هيلع سيل هنا لوقلا ضعب يفو . تيبلاب فوطي ىتح ديصلاو ءاسنلا

 . تيبلاب فاوطلا نم عونمم هنال ينبجعي اذكهو . لالح هناو

 رصحا ثيح هيده هنع رحني رصحملا : ركب وبا : (ةلأسم)

 يدهملاو » : ىلاعت هللا لاق ةيبيدحلا نمز ةي يبنلا لعف امب ءادتقا

 . اسوبحم ليق « افوكعم
 يف هلالحا نوكيو مرحلا يف رحنيف هيدهب ثعبي رصحملا : ديعس وبا

 اوناك اذا كلذ لعلو . لاق ام ةصاخ ىبنلل هللا لاق دقو . هعضوم

 ىلع هيلع نوردقي الو تيبلا ىلا يدهلا ىو ؤيو تيبلا ىلا غولبلا نيعونمم

 . لاح

 وبا ؟ رصحي مث جحلا يف يبلي يكملا ين اوفلتخاو : (ةلأسم)ر

 رجأتسا نميف اوفلتخاو . ناك ايثيح دحاو هيف مكحي رصحملا : ديعس

 . رصحا مث هتاقيم نم هنع مرحاو تيم نع مرحيل

 ىذلا عضوملا لا كلذ ردقب ةرجألا نم هلو { هل لحي : يعفاشلا

 . هيف رصح

 . هيلع ةرجالا ذخا يذلا ةجحلا جحي نا هيلع : روث وبا

۔ ٣٨ -



 مل اذا جحلا مامتا ريجالا ىلع نا انباحصا لوق يف جرخي : ديعس وبا

 يف رصحملا ىلع ام هيلعو اهيف جحي جح نا ةفورعم ةنس يف هيلعو . هل نكي
 مايقلاو مامتلا جحلا ىنعم يف هيلعو { مارحالا نم وه دلقت ام رما نم جحلا

 . هيلع رج ؤتسا ام ىلع
 ىلا غولبلا نع اهيف رصحاف ةفورعم ةنس هلو هيلع طرش ناك ناو

 غلب ام ردقب كلذ هل نا ؛ لاق نم لوق ىنعم هقحلي هنا يدنعف ، جحلا
 يقب ام هنع لحيو ةجحلا يف لوخدلا ىنعم قحتسا ذنم قيرطلا نم هيلا

 ثيح نم ةجحلا مامتا ىصوملا ىلعو يقب اميف هل الو ةجح هيلع سيلو

 . عجرو لح اذا روصحملا ىلع اميف اوفلتخاو : (ةلأسم)ر
 . لباق نم جح هيلع : يعفاشلا

 . ةرمعو ةجح هيلع : يعخنلا

 . ةجحب ءاش ناو ةرمعب ءاج ءاش نا : ءاطع

 . اهجحيف مالسالا ةجح جح نوكي نا الا هيلع ءاضقال : كلام

 هيلع سيل : لاق ام يناعملا هذه نم يكح اييف نسحي : ديعس وبا

 جحلا هيلعف اضرف هيلع نوكي نا الا رذع دق هنأل 3، هيف لخد امل ءاضق
 . هيلع ردق اذا بجاولا

 ىلا غولبلا نم هيلع ردق ام لوا لوقلا اذه ىنعم ىلع ناك هنا ولو

 لاح ىلا عجرو هدي يف ام لازف رذعلا هيف هل ناكو . هيف رصحاف اذه جحلا
 هيلع كلذ نكي ملو © جحلا ىنعم هنع لحنا دق يدنع ناك هيلع جح ال ام

۔ ٣٩



 كلذ ءاضق همزلي نا فالتخالا نم ىكح ام يناعم يدنع دعبي الو 7 انيد

 . ضراعلا رذعلل هب مايقلا نع رذع امنا هنأل

 تقولا يف هب مايقلاو همامتابو هب بطوخ دق ناك عيش يف لخد دقو

 . حضاو يدنع كلذ ىنعم هطوقسو همامتا هيلع ناك ردق ىتمف

 يف الا ةثالثلا مايألا عتمتملا موصي ال : نسحلا لاق : (ةلأسم)

 نا نهموصي : سوواطو دهاجم لاقو . ةيلاوتم ةفرع نيبو هنيب ام رشعلا

 . رشعلا يف ءاش ناو ، لاوش يف ءاش
 ناو هلهأ يف الا ةعبسلا مايالا عتمتملا موصي ال : لوقي ءاطع ناكو

 . هماقمو هرفس لاط
 نهماص ةكمب ماقأ ناو قيرطلا يف ءاش نا نهموصي : نسحلا لاقو

 . ةكمم ماقملا دارا نا

 نع ةاشلا تزجاو . جحلا هتاف يذلا ىلع ةندبلا تبجو ؛ ليقو

 . روذعم سيلف هنم عييضتب جحلا هتاف يذلاو روذعم هنأل & روصحملا

 . لباق نم جحيو ةاش هنع يزجي : ميهاربا لاقو

 نع هسبحي يذلا روصحملا يف : سابع نبا نعو : (ةلأسم)
 ميقي : لوقي . يدهلا نم رسيتسا ايف ودع وا ضرم وا رسك هترمعو هجح

 وا ريعب نم يدهلا نم رسيتسا ام ةكم ىلا ثعبيلو هناكم يف همارحا ىلع
 هسأر قلحي الو همارحا ىلع مقيلو ةكمب رتشيلف يدهلا نمث وا ةاش وا ةرقب

 . ةكمب هرحنم ينعي { هلحم يدهلا غلبي ىتح مرحملا هيقتي عيش لك قتيلو

 لحيو ةكمي يدهلا هنع رحن رحنلا موي ناك اذاف جحب امرحم ناك ناف

- ٤٠



 ال ىنم لها ةلزنمب وهو لباق نم جحلا هيلعو همارحا نم هناكم رصحلا
 . ديصلا الو ءاسنلا برقي

 الجا يدهلا هعم ثعبي يذلا نيبو هنيب لعج ةرمعب امرحم ناك ناو

 لحيو مدقي موي مرحلا يف هعم ثوعبملا هرحن ةكم يدهلا غلب اذاف { ىمسم

 . هناكم همارحا نم رصحلا

 الو يدهلا رصحملا دجي مل ناو ىنم لها ةلزنمب اضيا وهو ؛ هريغ لاق

 ىحضالا رشع يف تاعباتتم مايا ةثالث موصيف { هعم ثعبي نم الو هنمث

 مايا دعب مايا ةعبسو همارحا نم لحي مث هناكم رشعلا لبق ءاش ناو

 . لباق نم جحلاو يدهلا هيلعو ، ىنم لها ةلزنمب قيرشتلا

 . امد يدهيو هقلحيلف حرق هسأرب ناك نمو : (ةلأسم)

 تبانم نم هدسج ضعب يف وا هسأر يف هباصا نمو : (ةلأسم

 نم كلذ ريغ ىذأ هبيصي وا هطبا وا هسأر يف رثكف ريثكلا لمقلاو رعشلا

 . ءاش ام تارافكلا هذه هيلعف رصقو قلحف ىذألا

 دقو قيرطلا ضعبب ناك املف ؟ ارمتعم جرخ نمو : (ةلأسم)
 موي هنع حبذيف هيدهب لسري هناف هسبحف هرثأ يف ناطلسلا لسرا مرحا

 ءاش ناو ، ديصلاو ءاسنلا الا عيش لك نم لح كلذك ناك اذاف ، رحنلا

 . هب هل رتشيلف يدهلا نمثب لسرا

 ءارقف ىلع هقرفيو هنع هرحني ةقث عم الا هب لسري ال : ضعب لاقو

 . انموق ءارقف ىلع هقرف دجي مل ناو ، مهنم ادحا دجو نا . نيملسملا

 هيلعف ؟ هدجو عادص نم ةباصعب هسأر بصع نمو : (ةلأسمر)

۔ ٤١ ۔



 . مد هيلعف ؟ هسأر فصن غلبي ىتح بصع ناو ةقدص

 فاوطلا هيلع يقبو رصحا مث ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 . مد قلحلا هريخاتلو مد ةفلدزملاب فوقولاو فاوطلا كرتل همزل ؟ ةرايزلاو

 ثدحي نا الا اهاضق اذا سأب الف ةرايزلا ريخأتلو . مد اهكرت ةرمج لكلو

 . ةرايزلا هنع ىضق تام ناو ةرايزلا ليجعت ءاهقفلا ىلا بحاو اثدح

 ام راصحالا : يبلكلاو ةداتقو دهاجمو نسحلا لاقو : (ةلأسم)

 . كلذ هابشاو ةلعل وا لالض وا ضرم وا ودع نم عنم

 ضرملا امأف ودعب الا راصحالا نوكي ال : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . راصحاب سيلف

 هابشا وا ضرم وا فوخ هعنمي يذلل : لوقت برعلا ءارفلا لاقو
 . روصحم وهف رصح كلذ هابشاو سبح يف يذللو رصحموهف رصحا كلذ

 ايهنم دحاو لك يف نا ليواتلا ىلع اذهو اذه لاقي نا زئاجو : لاق

 . لا بحا لوألاو هبحاص يف ام

 نسحلا لاقف . يدهلل رصحملا ثعب يف فلتو : (ةلأسم)

 همارحا ىلع هناكم ميقيو هيف سبحي يذلا عضوملا نم هيدهب ثعبي : هريغو

 نأ ىلع ردق ناف ى امولعم اموي هعم هيدهب ثعبي يذلا نيبو هنيب لعجيو

 اموي هلعج كلذ ىلع ردقي مل ناو { لا بحا وهف رحنلا موي كلذ نوكي

 نيموي وا اموي هدعاوي يذلا مويلا دعب ميقي مث ، رحنلا موي دعب امولعم

 . هرصم ىلا عجريو . لحي مث هلحم يدهلا غولبل رهظتسي
 ارمتعم ناك ناو . رحنلا موي هلحمف اجاح ناك نا : مصالا لاقو

۔ ٤٢ ۔



 . ةكمم هحبذي نم رمأي وا مرح هيده غلبي موي هلحمف
 وهف تيبلا ىلا لصوف هضرم نم ءىرب وا نمأ ناف : ةداتق لاقو

 . هباتك يف يبلكلا لاق اذكو لباق نم جحلا هيلعو . ةرمع

 ثعبف رصحأو جحلاب لهأ نمو ؛ باتكلا ريغ نمو : (ةلأسم)
 لاق . قيرطلا يف يدهلا كرداف ةكم ىلا بهذو ءىرب مث راصحالا يدهب

 . ءاش امي عنصيلف اجاح ناك ناو هعبتي الف 5 اعتمتم ناك نا : عيبرلا

 قلحي نا رر لمقلا هاذا نمل : ةيم هللا لوسر لاق : (ةلأسم)

 عاص فصن نيكاسم ةتس معطا وا مايا ةثالث مص )) لاقو 3 (( هسأر

 . (( ةاش كسنا وا ناسنا لكل

 . عاص فصن نيكسم لكل : لبنح نباو يعفاشلا هرهاظب لاقو

 بيبزلاو ريعشلا نمو . عاص فصن رمتلا نم ةيدفلا يف : يروغلا
 . عاص

 . نيكاسم ةرشع ىلع ةقدصلاو مايا ةرشع مايصلا : نسحلا

 لعف نميف اوفلتخاو . هسأر قلح نم عونمم مرحملا نا ىلع اوعمجاو
 مايصلاو ةقدصلا نيب رايخلاب نكي مل ام رذع ريغ نم بيطتوا كلذ

 . كسنلاو

 . هل رايخ الو مد هيلع : روث وبا

 ىنعم ىلع قا اذا ةيدفلا هذه يف انباحصا لوق : ديعس وبا

 ةرشع وا ةعست ىلا نيكاسم ةتس ماعطالا مث دبي ىتح مد هيلع ةرورضلا

 . ةرشع ىلا ةعبس ىلا مايا ةتس مايصلا مث ، دبي ال ىتح

۔ ٤٣ ۔



 مايصلاو ماعطالا نيب اريخ ناك كسنلا دجي مل اذا مهلوق ضعب يفو

 نم انيب امب هلك كلذ نيب رييختلا تبثي دحا الو هيضتقي ةيآلا رهاظو

 . هيضتقي ةيآلا رهاظو كسنلاو ماعطالا

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 : لاق هنا سابع نبا نع ، دهاجمو { ءاطع ىورو : (ةلأسم)ر

 تيبلا ىلا لصي نا عيطتسي ال ناك اذا هيدهب ثعب لجرلا رصحا اذا

 . هدعاوي موي نم يدهلا ىرتشا اذا مرحيو ةكم ىلا هغلبي نم دجوو
 سيلو هلحم يدهلا غلبي ىتح لحي الو رمتعيو جحي نأ هيلعف نمأ اذاف

 . ءاشي نا الا رمتعي الو . لباق نم جحي نا يدنع هيلع

 لحي هناف هئارش ىلع ردقي الو يده هعم سيلو رصحا ناف : لاق

 )ه هلحم يدهلا غلبي ىتح ت : ىلاعت هلوقو . سبحي ثيح

 . تيبلا مهضعب ىمس دقو مرحلا ءاهقفلا رثكا لوق يف يدهلا لحم

 ناب جتحاو . لحلا يف هيده حبذي نأ رصحملل : يعفاشلا لاق

 لح اهضعب ةيبيدحلا هل ال هيلع ربخلاو رحنف ةيبيدحلاب رصحا ةلق يبنلا

 يذلا اهفرط وهو اهنم ةبرحلاب ةلي هللا لوسر رحنف . مرح اهضعبو
 م ىهو ةيبيدحلا نم اند اذا ىتح يداولا ثيدح يفو . ةكم لفسا يلي
 . مرحلا فرط هنأل ملعا هللاو كلذ لعف امناو . هتقان تكرب ةكم

 يفو . مرحلا يف حلصلا دعب رحن مث حلاص ىتح ةي يبنلا ماقا مث
 (( مكندب اورحنا )) : حلصلا دعب سانلل لاق مالسلا هيلع هنا ثيدحلا

 )١( ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٩٦

 ۔ ٤٤ ۔



 اهيلا اكشف ةملس مأ ىلع لخدف مهنم لجر رحتي ملو اوأطابتف تارم فثالاث

 © اورحنل ترحن كوأر دق ول مهناف هللا لوسر اي رحنا : تلاقف كلذ

 يبنلا ةقان نا ىرت الفا هباحصا نم يده هعم ناك نم رحنو نيح رحنف

 نب شارح هقلح يذلا نا : لاقو هسأر قلحو مرحلا دح يف تكرب امناةيَي

 اهلوخد يف اهل نذؤي مل هنأل مرحلا دح يف تكرب امنا يعازخلا لمقلا نم ةيما

 . ليفلا فتحاصل نذؤي 1 اك

 هلك اذهو ((لقثا لع وهو مرحلا اهيلع لقت)) : ةي لاق كلذكو

 فالتخال نمأ نمل تيبلاو ، رصحا نمل مرحلا يدهلا لحم نا ىلع ليلد

 . ملعا هللاو . تيبلاو مرحلا ركذ يف ءايلعلا

 يي لاقف نورخآ رصقو ةيبيدحلا موي لاجر قلح : سابع نبا لاق

 هللا محري : لاق . هللا لوسر اي نيرصقملاو اولاق نبقلحملا هللا محري))

 هللا محري : لاق . هللا لوسر اي نيرصقملاو : اولاق . نيقلحملا

 ل اول اق . نيرصقم او : لاق . هللا لوسر اي نيرصقم او اول اق 0 نيقلحمل ١

 . ((اوكشي مل :لاق ؟ نيرصقملا نود نيقلحملل ةمحرلا ترهاظ

 او رفك نيذلا : : لاعت هللا لاق ةيبيدحلا حلص ةصق ٤ هريغ نمو

 ةنيدملا نم ةي هللا لوسر جرخ ليق ")4 مارحلا دجسملا نع مكودصو
 ديري ال تيبلا ةرايز ديري 0 هباحصا نم ةئام ةرشع عضب يف ةيبيدحلا ماع

 ةندب لك تناكو . لجر ةئامعبس سانلاو ةندب نيعبس هعم قاسو الاتق

 © ةرمعب اهنم مرح او هرعشو ي دملا دلق ةفيلحل ا اذ لصو الف رمن ةرشع نع

 ٢٥ ةيآلا ءزج حتفلا ةروس )١(

 ۔ ٤٥ ۔



 ريدغب ناك ىتح ةي يبنلا راسو شيرق نع هربخي ةعازخ نم هل انيع ثعبو
 دق اشيرق نا : لاقو يعازخلا هنيع هاتا ، نافسع نم ابيرق طاطشالا

 نع كوداصو كولتاقم مهو شيباحالا مكل اوعمج دقو اعومج مكل اوعمج

 ىلع ليمأ نا نورتا © سانلا اهيا لع اوريشا : يي يبنلا لاقف تيبلا

 5 نيروتوم اودعق اودعق ناف { مهبيصنف مهونواع نيذلا ءالؤه يرارذ

 اندص نمف 3 تيبلا مؤن نا نورت وا 0 هللا اهعطق اقنع نكت اوجن ناو

 . هانلتاق هنع

 ديلولا نب دلاخ نا هللا لوسر اي : ۔ هنع هللا يضر ۔ ركب وبا لاقف

 . نيميلا تاذ اوذخف ةعيلط شيرقل ليخ يف ميمغلاب

 قلطناف ، شيجلا ةرتقب مهو الا دلاخ مهب رعش ام هللاوف : لاق

 . سرفلا ربدب هسرف ضكري
 هب تكرب اهنم اهيلع طبهي يتلا ةنيثلاب ناك اذا ىتح ةيو يبنلا راسو

 يي يبنلا لاقف ىوصقلا تألخ اولاقف & لح لح : سانلا لاقف هتلحار

 مث (( ليفلا سباح اهسبح نكلو قلخب اهل كاذامو ىوصقلا تالخ ام ))

 اهيف نومظعي ةطخ ىلا مويلا شيرق ينوعدت ال هديب يسفن يذلاو )) لاق
 . بثوف اهرجز مث (( اهايا مهتيطعا الا محرلا ةلص اهيفو هللا تامرح

 هضرتب ءاملا ليلق دمث ىلع ةيبيدحلا ىصقاب لزن ىتح لدعف : لاق

 . لصالاب نايب سانلا

 ةلي هللا لوسر ىلا سانلا اكشو هوحرت نا سانلا ثبلي ملف

 نب ةيجان هل لاقي هباحصا نم الجر هاطعاو هتنانك نم ايهس ع زنف شطعلا

۔ ٤٦ ۔



 : لاقف هفوج يف هزرغف . رئبلا يف كرتي ةي يبنلا ندب قئاس وهو ريمع
 . هنع اوردص ىتح يرلاب مهل شيجت تلاز ام هللاوف

 5 هموق نم رفن يف يعازخلا ءاقرو نب ليدب ءاج ذا كلذك مه امنيبف

 ينا : لاقف ةماهت لهأ نم ةيم هللا لوسرل حصن ةبيع ةعازخ تناكو

 مهعم ةيبيدحلا هايم دادعا اولزن ي ؤل نب رماعو يؤل نب بعك تكرت
 ل انا )) ةيَي يبنلا لاقف تيبلا نع كوداصو كولتاقم مهو ليفاطملا ذوعلا

 برحلا مهتكهن دق اشيرق ناو نيرمتعم انئج انكلو دحا لاتقل ءىجن

 رهظا ناف سانلا نيبو ينيب اولخيو ةدم مهتردام اوءاش ناف مهب ترضأو

 اوبا مه ناو اومج دقف الاو اولعف سانلا هيف لخد اميف اولخدي نا اوءاش ناف

 نذفنيل وا يتفلاس درفنت ىتح اذه يرما ىلع مهنلتاقال هديب يسفن يذلاوف

 . (( هرما هللا

 : لاقف اشيرق قأ ىتح قلطناف ، لوقت ام مهغلبأس : ليدب لاقف

 هضرعن متئش ناف { الوق لوقي هانعمسو لجرلا اذه دنع نم مكانئج انا

 . ءعيشب هنع انربخت نا انل ةجاح ال : مه ؤافس لاقف . انلعف مكيلع

 لوقي هتعمس : لاق { لوقي هتعمس ام تاه : مهنم يارلا وذ لاقف

 . ةلي يبنلا لاق امب مهثدحف . اذكو اذك
 . ؟ دلاولاب تسلا موق يأ : يفقثلا دوعسم نب ةورع لاقف

 . ىلب : اولاق

 . ؟ دلولاب متسل وا : لاق

 . ىلب : اولاق

۔ ٤٧ =



 . ؟ يننومهتت لهف : لاقف

 . ال : اولاق

 يلع اوأطبأ نأ الف ظاكع لها ترفنتسا ينا نوملعت متسلأ : لاق

 . ؟ ينوعاطا نمو يدلوو يلهأب مكتئج

 . ىلب : اولاق

 اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع ضرع دق لجرلا اذه ناف : لاق

 . هيتا ينوعدو

 يي يبنلا لاقف . ةي يبنلا ملكي لعجف . هاتاف ؤ هتئا : اولاقف
 تلصاأاتسا نا تيارا دمحم اي كلذ دنع ةورع لاقف ليدبل هلوق نم اوحن

 نكت ناو كلتف هلصا حاتجا برعلا نم دحاب تعمس لهف كموق

 اورفي نا اقيلخ سانلا نم اشابواو اهوجو ىرأل هللاو يناف ىرخالا

 . كوعديو

 رظب ضضما : ۔هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب وبا هل لاقف

 ركب وبا: اولاق ؟ اذ نم لاقف ؟ ةي هللا لوسر نع رفن نحن ، تاللا

 تناك دي الول هديب يسفن يذلاو اما : لاق هنع هللا يضر ۔ قيدصلا

 املكف ةلي يبنلا ملكي لعجو : لاق . كتبجأل اهب كزجأ مل ، يدنع كل

 هعمو ةي هللا لوسر سأر ىلع مئاق ةريغملاو هتيحلب ذخا ةملكب هملك

 . رفغملا هيلعو فيسلا

 لعنب هدي برض ةيتي هللا لوسر ةيحل ىلا هديب ةورع ىوها املكف

 . ةي هللا لوسر ةيحل نع كدي رخا لاقو فيسلا

۔ ٤٨ -



 نب ةريغملا : اولاق ؟ اذه نم : لاقف هسأر ةورع عفرف : لاق

 ةريغملا ناكو : لاق ؟ كتردغ يف ىعسا تسلا ؟ رذع يا : لاق . ةبعش

 لاقف ملساف ءاج مث مهلاوما ذخاو { مهلتقف ةيلهاجلا يف اموق بحص

 . (( عيش يف هنم تسلف لاملا اماو لبقاف مالسالا اما )) ةيم يبنلا

 : لاق هينيعب ةيَي هللا لوسر باحصا قمري لعج ةورع نا مث
 كلدف مهنم لجر فك يف تعقو الا ةماخن ةي هللا لوسر مختنا ام هللاوف

 اولتتقي نا اوداك اضوت اذاو { هرما اوردتبا مهرما اذاو ، هدلجو ههجو اهب

 هيلا رظنلا نودجي امو . هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذاو ، هئوضو ىلع

 . هل اميظعت

 تدفو دقل هللاو : موق يأ : لاقف هباحصا ىلا ةورع عجرف : لاق

 تيار امو هللاو & يشاجنلاو ، ىرسكو رصيق ىلع تدفوو ث كولملا ىلع

 مختنا ام هللاو . ادمحم دمحم باحصا مظعي ام هباحصا همظعي طق اكلم

 مهرما اذاو © هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم لجر فك يف تعقو الا ةماخن

 ملكت اذاو . هئوضو ىلع نولتتقي اوداك اضوت اذاو 5 هرما اوردتبا رمأب

 ضرع دق هناو . هل اميظعت هيلا رظنلا نودجي امو هدنع مهتاوصا اوضفخ

 . اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع

 الف : لاق هيتا : اولاقف هتئا ينوعد : ةنانك ينب نم لجر لاقف

 نم وهو نالف اذه )) : ةي ىبنلا لاق . هباحصاو ةي يبنلا ىلع فرشا
 . (( هل اهوثعباف ، ندبلا نومظعي موق

 ناحبس : لاق كلذ ىار املف ، نوبلي سانلا هلبقتساو هل تثعبف

۔ ٤٩ ۔



 : لاق هباحصا ىلا عجر املف . تيبلا نع اودصي نا ءالؤهل يغبني ام هللا

 : لاق ، تيبلا نع اودصي نا ىرا ايف ترعشاو تدلق دق ندبلا تيار

 يي لوسر هار ايلف ، شيباحالا ديس وهو ةمقلع نب سيلحلا هل اوثعب مث

 املف (( هاري ىتح ههجو يف يدهلاب اوثعباف نوهلأتي موق نم اذه نا )) : لاق
 نم هرابوا لكأ دق هديالق يف يداولا ضرع نم هيلا ليسي يدهلا ىار

 اماظعا ةيَي هللا لوسر ىلا لصي ملو شيرق ىلا عجر هلحم نع سبحلا لوط

 . ىار امل

 يف يدهلا هدص لحي ال ام تيار دق ينا شيرق رشعم اي : لاقف

 . هلحم نع سبحلا لوط نم هرابوا لكا دق هدئالق
 : لاق . كل ملع ال يارعا لجر تنا امنا سلجا : هل اولاقف

 . كلذ دنع سيلجلا بضغف

 اذه ىلع الو . مكانفلاح اذهل ام هللاو ، شيرق رشعم اي : لاقف

 هديب يسفن يذلاو هل ايظعم ءاج نم هللا تيب نع اودصت نا 3 مكاندقاع

 . دحاو لجر ةرفن شيباحالاب نرفنأل وا هل ءاج امو دمحم نيب نيلخيل

 ماقف هب ىضرن امب انسفنأل ذخان ىتح سيلحاي انع فك : هل اولاقف

 : اولاقف . هتا ينوعد : لاقف ك صفح نب زركم هل لاقي مهنم لجر

 لعجف رجاف لجر وهو زركم اذه ةنخي يبنلا لاق مهيلع فرشا املف . هتئا

 . ورمع نب ليهس ءاج ذا هملكي وه امنيبف يق يبنلا ملكي

 . مكرما نم لهس دق لاق ةي يبنلا هار املف : ةمركع لاقو

 تاه : لاقو ورمع نب ليهس ءاجف ث هثيدح يف يرهزلا لاق

- ٠ ٥ -



 . اباتك كنيبو اننيب بتكن

 هللا مسب بتكا )) : لاقو بلاط يبا نب يلع ةي هللا لوسر اعدف

 . (( ميحرلا نمحرلا
 كمساب بتكا نكلو وه ام يردا الف نمحرلا اما : ليهس لاقف

 نمحرلا هللا مسب الا اهبتكي ال هللاو نوملسملا لاقف بتكت تنك ايك مهللا

 مث (( مهللا كمساب بتكا )) بلاط يبا نب يلعل ةيم يبنلا لاقف ميحرلا
 . ةي هللا لوسر هيلع ىضاق ام اذه بتكا لاق

 الو كانددص ام هللا لوسر كنا ملعن انك ول هللاو : ليهس لاقف

 ىنا هللاو )) ةي هللا لوسر لاقف هللادبع نب دمحم بتكا نكلو . كانلتاق

 . (( ينومتبذك ناو هللا لوسر

 اهيف نومظعي ةطخ ينولأسي ال)) هلوقل كلذو : يرهزلا لاق
 نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه بتكف .(اهايا مهتيطعا الا هللا تامرح

 رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلطصاو ورمع نب ليهس هللادبع

 ي يبنلا هل لاقف ضعب نع مهضعب فكيو سانلا اهيف نمأي نينس

 . (( هب فوطنف تيبلا نيبو اننيب اولخي نا ىلعو ))
 نكلو ةطغض انذخا نا برعلا ثدحتت ال هللاو : ليهس لاقف

 . بتكف لبقملا ماعلا نم كاذ

 الا كنيد ىلع ناك ناو لجر انم كيتاي ال نا ىلعو : ليهس لاقف
 ءاج دقو نيكرشملا ل ١ دري فيك هلل ١ ناحبس : نوملسملا 9 اقف انيل ا هتددر

 . !؟ السم

۔ ٥١ ۔



 ملعن ولو : اولاق هيفو حلصلا ةصق ءاربلا نع قاحسا وبا ىورو

 انا )) لاقف هللادبع نب دمحم تنا نكلو ائيش كانعنم ام هللا لوسر كلا

 (( هللا لوسر حما )) يلعل لاق مث ، (( هللادبع نب دمحم اناو هللا لوسر

 . ةيم يبنلا هاحمف هايا هارأف هينرأف لاق ادبا كوحمأ ال هللاو : لاق

 ام اذه بتكف بتكي نسحي سيلو ةيتي يبنلا ذخاف : ةياور يفو

 نا ىلع ءايشا ةثالث ىلع حلاص : ءاربلا لاق 0 هللادبع نب دمحم ىضاق

 نا ىلعو هودري مل نيملسملا نم مهاتا نمو مهيلا هدر نيكرشملا نم هاتأ نم

 ١ حالسلا نابلجب الا اهلخدي الو . مايا ةثالث اهب ميقيو لباق نم اهلخدي

 . هوحنو سوقلاو فيسلا

 بهذ نم هنا ؟ معن )) لاق ؟ اذه بتكا ؟ هللا لوسر اي : اولاقف

 . (( اجرحغو اجرف هنم هل هللا لعجيس انءاج نمو هللا هدعباف مهيلا انم

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر

 اما : يبرغملا ينالدبالا ايركز يا هيقفلا باتك نمو : (ةلأسم)

 هسار قلحيو هعم ناك نا ايده رحنيو لحي هناف مرحا نا دعب رصحا نم

 يور ام اذه يف لصالاو ءايلعلا ضعب دنع ءاضق هيلع سيلو عنم ثيح

 اوقلحو يدهلا اورحنف ةيبيدحلاب هباحصاو وه لحا ةي هللا لوسر نا

 هيلع هنا اوركذي ملو تيبلاب اوفوطي نا لبق عيش لك نم اولحاو مهسو ؤر

 . جحلا ةداعاب هباحصا نم ادحا رمأ مالسلا

 نا اما ؤ نيمسق نم ولخي الف همارحا دعب ضرمي رصحا نم اماو
 هعم يذلا هبحاص دعاويو ةكمب رحني نا هيدهب ثعب يده هعم نوكي

۔ ٥٢ ۔



 . مولعم موي يف هرحني نا يدهلا
 لحو هل تقو يذلا تقولا يف همارحا نم لح مويلا كلذ غلب اذاف

 نم حصي مل نا هدعب وا لباق نم جحيو ديصلاو ءاسنلا الا هلك لالحلا هل

 . جحلا تقو توفي ىتح لحي الف يده هعم نكي مل ناف لباق

 نم ضيرملا لحي ال هنا ءايلعلا ضعب دنعو اضيا لوالا يف كلذكو

 . يدنع حيحصلا وهو . جحيو حصي ىتح هجح

 . ليكولا معنو يبسح وهو قيفوتلا هلأسا هللاو

.. ٥٢٣ _





 سماخلا بابلا

 هماكحاو ضيرملا جح ف

 ىعسيو هب فاطيف ةفحملاب لمحيو . رامجلا هنع ىمري ضيرملاو

 . هنع حبذيو رامجلا هنع ىمري امتاو هيلو هنع جح ردقي مل ناف

 هترمعل ىعسو فاط حص اذاو 3 الف يعسلاو فاوطلا اماو

 ةرجاب هيلو هنع يضقيف تومي نا ىلا هقيفر هيلع سبحي ضيرملاو . هجحو

 . هل يرتكي وا

 يلإ بحا وهف ؟ هنع يمري الجر ضيرملا دجو ناو : (ةلأسم)
 أ ءاش ناف هنع ىمر نمو . هتأرما هنع يمرت نا ساب الف الجر دجي مل ناف

 كلذ يزجا فقو مث ضيرملا نع ىمر نمو ، هسفنل هيمر نم غرف اذاف
 نع ىمرف داع مث هسفنل هيمر نم غرف اذا ءاش ناف . اعيمج ايهنع

 . كلذ زاج هل فقو مث ؤ، ضيرملا

 يصوي هناف ؟ جحلا عيطتسي ال يذلا ضيرملاو : (ةلأسم)

 ىري امم اضيرم نوكي نا الا . هنع جح تام ناو جح يفوع ناف . ةجحب
. هنع جحي نم يطعي هناف ؟ جورخلا عيطتسي الو هنم موقي ال هنا سانلا



 مرحا ؟ هترمع يضقي ردقي ملو اضيرم لخد نمو : (ةلأسم)ر

 {©“ هجحو هترمعل دحاو ف اوط ٥ ازج ا هتجح ىضف اذا ىتح لمحو جحل اب

 . هريغو رامجلا يمر ف جاحلا لثم ىنمب لعفيو

 نا الا اضوتي نا رامجلا ىمر اذا هل بحتسي ضيرملاو : (ةلأسم)

 الف كلذ هاطخأ ناف اتضوتم اهيتأي رامجلا ىمري يذلا نأل هريغ هل ىمري

 . هللا ءاش نا زجم وهو ءاوس جاحلا ةرايز لثم هترايزو . هيلع سأب

 رمأيلف ؟ يمرلا ىلع ردقي ملو اضيرم لخد نمو : (ةلأسم)
 دنعف هدجم ل ناف انيلا بحا ىلولاو . هنع ىمري هل ايلو وا هقيفر وا هبحاص

 ال الاو كلذ لعفي هنا ملعي نم انيلا بحاو هنع ىمري نم رمأي كلذ

 . هيزبجي

 مت ©آ دحاو ماع ف ىمر يمري ىذلا ءاش ناف اضيا ةأرملا كلذكو

 لك عم ربكيو هرما ىذلل ىمر غرف اذاف 0 هسفنل ىمر ءاش ناو هرما يذلل

 . هب رفني عادولا ىلع ردقي ال ىذلا ضيرملاو . ةريبكت ةاصح

 افصلا نم الع ايف ةفحملاب لمحي يذلا ضيرملاو : (ةلأسم)

 . هللا ءاش نا هازجا ةورملاو

 نأ لبق لثامت مث هنع يمري نا ردقي ملف ضرم نمو : (ةلأسم)
 ام اماو نسحف داعاف لثامت ىذلا مويلا هنع يمر ناك ناف ؟ ىنم نم جرحي

 . هازجا دقف ىضم

 مقيلف ؟ ضرم تيبلا نع هسبحف جحلاب مرحا نمو : (ةلأسم)
ام ةحمللا تفتليو هلها لا عجريل وا امرحم ضرملا هيف هباصا ىذلا هناكم



 . رحنلا موي نوكي ىتح . مارح وهو كلذ بحا نا هنع رحني

 نود ام لح دقف مهيده اوحبذو اورحن دق ىنم لها نأ ملع اذاف

 كلذ بجوا دقف ىنمب حبذو قلح ناك نم ةلزنمب ديصلاو ءاسنلا الا كلذ

 . لباق ماع نم ةجح هيلع

 ىجري ال ضرمي سيلو تافرعب فقي ضيرملا يف : (ةلأسم)
 هنع يضقي ؟ يزجي له ةنسلا كلت ةجحلا توف فاخي هنا ريغ . هتحص

 لمح ناف لمحي ردقي مل اذا كلذ زاجأف . هكسانم نم يقب ام هقيفر وأ هيلو

 . اسمخ ربك ريبكتلا الا ظفحي مل اذاف امئان وا امئاق عكرو فاطو

 ام ىلع ةبادلا كرحيف لمرلا داراو يعسلا يف هتباد ىلع لمح اذاو

 ملو اولهج اذاف ؟ يمري ردقي مل اذا لومحم وهو هنع ىمريو لاقو

 . مد ةبقعلا ةرمجل هيلعو ةثالث موي لكل ءامد ةعست هيلعف ؟ هنع اومري

 ىلع ردي الو اؤرب وجري ال يذلا نمزلا ي انلوق : (ةلأسم)

 . بوكرلا
 . يعفاشلا لاق هبو هنع جحي نا يزجي ال ؛ كلام

 ناف هنع جحي لوقو . هنع يزجي الو هنع جحي ال لوق : ديعس وبا
 . جحلا هيلعف دعب نم عاطتسا

 هللاو ، هنع جحي ىتح عطتسي مل اذا هيزبجي : مهلوق ضعب يفو

 . ملعا
2 
 ةزررص دال

۔ ٥٧ ۔





 سداسلا بابلا

 دترملاو نونجملاو ناركسلاو هيلع ىمغملا جح يف

 . هباحصا هنع لهي : ليق دقف . تيبلا ديري وهو هيلع يمغا نمو

 . كلذ وه لعفي ىتح هيزبج ال : ليقو

 اوزجتحا وا ودعلا مهب عقو مث ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 نم هب اوجرخي الو . مات هجحف { كسانملا مايا تبهذ ىتح هيلع يمغاو

 . تيبلا روزي ىتح ةكم

 مايا بهذت ىتح هيلع ىمغي نميف ، رخا عضوم يفو : (ةلأسم)
 . ةفرعب فقو دقو كسانملا

 . ةفرعب فقي مل نميف دنع كلذو { جحلا هيلع : لاق

 هباحصا هنع لهأف ، هيلع يمغاف ، تيبلا مأ نمو : (ةلأسم)

 . اهلك كسانملا هب اوفقو مث جحلاب

 . هللا هافاع نا مالسالا ةجح نع هيزجت : عيبرلا لاق

 ىلا عجر مث دترا مث جحلاب مرحا نمع هتلأسو : (ةلأسم)

 . همارحا ىلع وهف مالسالا ىلا عجر نا : لاقف ؟ مالسالا

۔ ٥٩



 وهو مالسالا ةجح جح مث مالسالاب رقا نمو : (ةلأسم)ر

 ةجحلا هتزجا دقف ؟ هداذترا دعب ملسا مث كلذ دعب دترا مث { ملسم

 . ىلوالا

 . ةفرعب هفوقو هعفني مل سمشلا بورغ لبق دترا نمو : (ةلأسم)
 نم هجح مت : لاق مث جح مامتو فالتخا هيف ناك اهبورغ دعب دترا ولو

 . انفلاخ

 . تيبلاب فوطي ىتح هجح لطب لوقنف نحن اماو

 اماو . هيلع ةداعا الف ناركس وهو ةفرعب فقو نمو : (ةلأسم)

 قافا اذاو 5 ايل جح الف لاحلا كلت ىلع فقو ناف 7 هوتعملاو نونجملا

 . جحلا هلف فقوو نونجملا

 عازرج تلق

۔ ٦٠ -=



 عباسلا بابلا

 دبعلاو يبصلا جح يف

 نالخدي ةيبصلاو يبصلا ناك اذا : عيبرلا لاق ، نايفس وبأ لاق

 ةجح امهنع ىزجا دقف غلابلا هلعفي ام نالعفيو نالقعيو نامرحيف ةكم

 . ةرافكلا امهب مرحا نمو . نيدلاولا ىلعف اييح ناف مالسالا

 نا بجيو هجح هنع ىزجا هكسانم يضقي لقعي يبصلا ناك ناف

 هنع ىضقف هكسانم يضقي نا نسحي ال ناك ناو . كلذ ىلع ردق نا دوعي

 . هنع يمريو ىعسيو هنع فوطيف هيلو

 دبعلا ةيدوبع لاح يف اجح اذا 3 دبعلاو يبصلاو : (ةلأسم)

 ملو هيلع اردق اذا ايهيلع ناك دبعلا قتعو يبصلا غلب مث يبصلا ةيلوفطو

 طقسي الو لاحلا كلت يف نيبطاخم انوكي مل امهنال ضرفلا نع كلذ امهزبي

 باطخلا دورو عم لاحلا كلت يف هيلع ةردقلا عم جحلا ضرف امهنع

 . كلذ اهنع ىزجم : انباحصا نم هريغو بوبحم نب دمحم لاقو . اهيلع

 نم مرحا ؟ تاقيملا زواج دقو دبعلا قتع اذاو : (ةلأسم)

 مارحالا نال {© يبصلا كلذكو . همزل كلانه ضرفلا نال . هناكم

۔ ٦١



 ملو ضرغلا ريغب ايتا اهنال امهزجي مل تاقيملا نم امرحا اناك ناو . ضرف

 . ايهمزل ضرغلا نكي
 يبصلا جح ناو مهيلع جح الف ؟ نايبصلاو ديبعلاو : (ةلأسم)

 . زئاجف

 هللا لوسر اي تلاقف ايبص ة يبنلا ىلا تعفر ةأرما نا يور دقو

 . ((رجا كلو معن)) : لاق ؟ جح اذهلأ & ملسو كيلع هللا ىلص

 اذا كلذ يف اوفلتخاو . يبصلا جحي نا زئاجف لاقو : (ةلأسم)

 . هنع ىزجا موق لاقف ؟ هنع ىزجا دق مأ مالسالا ةجح همزلتا ى غلب

 . غلب اذا جحيو يزجي ال ، نورخآ لاقو
 دقو فقوملا كرداو تافرعب فوقولا لبق غلبو جحلاب مرحا اذا اماف

 قتع مث هالوم يارب جح نا دبعلا كلذكو مالسالا ةجحل هنع ىزجا غلب

 مالسالا ةجح نع هتزجأ رح وهو فقوملا كرداو ةفرع موي وا فوقولا لبق

 نورخا لاقو . هيزبجي : موق لاق ، دعب نم قتعا مث هالوم يارب جح ناو

 . كلذ هيزبحي ال

 عم انجرخ : لاق رباج نعو نسحلا يبا عماج نمو : (ةلأسم)

 انللها دقو ث ءاسنلاو نايبصلاب جحلاب نيلهم انجرخو ةي هللا لوسر

 ةورملاو افصلاب انيعسو تيبلاب انفطو ةكم انمدق ىتح مهنع انيبلو مهنع

 ايك يبصلل زئاج جحلا نا ىلع لدي هلك اذهف مهل انيعسو نايبصلاب انفطو

 . ردق اذا موصلاو ةالصلا هل نا

 . ةرافكلا همرحا نم ىلعف مرحملا يبصلا ينج ناو : (ةلأسم)ر

۔ ٦٢ -



 همحر _ يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا باوج نمو : (ةلأسم)
 . هديس يضر ولو دحا نع دبعلا جحي نا زوجي ال : لاق ۔ هللا

 . ملعا هللاو دحأ نع جحي نا زوب ال يبصلا كلذكو

 اروجأم ناك هيف هسفن لخدا جح ىلع ايبص ناعا نمو : (ةلأسم)

 ليقوةيتت يبنلا ىضمو ةفحم يف ريست تناك ةأرما نا : سابع نبا هاور ام

 تلاقو هيلا هتعفرف اهعم يبص دضعب تذخاف ةي يبنلا اذه : اهف

 . (( رجا كلو 3 معن )) : لاق ؟ جح اذهلا هللا لوسر اي

 يبصلا نع جحلا ضرف طوقس يف انباحصا فلتخاو : (ةلأسم)
 . ملحلا غلب اذا هغولب لبق جح اذا

 امهالوم رمأب اجح ناو امهيلع جح ال ةمالاو دبعلاو : هريغ لاق

 . كلذ ىلع اردق نا اقتعا اذا اجحي نأ نارم ؤيو ايهنع ىزج

 . امهديس ىلع وهف امهمزل ايف ايهجح ىف اثدحأ ناو : (ةلأسم)

 هناف اديص دبعلا باصاف جحلا يف هدبعل نذأ نمو : (ةلأسم)

 ههجو يف ضميلف دبعلا عماج ناف . مايصلا هيلع نوكي مث ديصلا موقي

 . اهناكم ةجح قتع اذا هيلعو هكسن نم غرفي ىتح
 . هلام يف قتعا اذا هيلع كلذف { مد هيف ائيش باصا وا بيطت ناف

 ءيش لكو مايصلا هيف هيلعف . ءاودب ىوادت وا ىذا نم هسار قلح ناف

 رصحا ناف ث زجي مل هنع هالوم معطا ناف هيف مايصلا هيلع بجاو كلذ نم

 . ةرمعو ةجح قتع اذا هيلعو هب لحيف يدهب هنع ثعبي نا هالوم ىلعف
 ءيش نم دبعلا مزل ايف مارحالاب هدبع ديسلا رمأ اذا : ضعب لاقو

۔ ٦٢٣ -



 . ديسلا ىلع وهف . رثك وا لق

 نع هازجا مرحم وهو ةفرعب هقتعاو هل مالغب جرخ نمو : (ةلأسم)

 . اضيا جح ردق ناف ، مالسالا ةجح

 مد هيلعو ةجح مت ةفرع لبق مرحم وهو دبع قتعا ناو : (ةلأسم)

 ىلا عجري نا الا مرحم ريغ هيلاوم عم لخد ناك نا ةكم نم همارحا ناك اذا

 . مرحيف تيقاوملا

 هيلع ناف مرحلا لوخد لبقو تاقيملا دعب غلب اذا = يبصلا كلذكو

 . مد هيلعف الاو عجري نا

 ثدحا ام ديسلا ىلعف جحلا يف هدبعل نذا نمو : (ةلأسم)

 مل هجح يف ىضمف قتع مث جح اذا دبعلا نا : ةفينح يبا لوق يفو . دبعلا

 رشع جح دبع اميا)) ةيم يبنلا لوقب جتحاو مالسالا هجح نع هزجي

 . انباحصا ضعب اذه قفاوو { ((مالسالا ةجح هيلعف قتع مث ججح

 لوقب جتحاو . ةفرعب فوقولا لبق قتع نا هيزجي : يعفاشلا لاقو

 . ((ةفرع جحلا)) ةي يبنلا

 هللاو حصا لوألاب مهنم لاق نم لوقو انباحصا ضعب كلذ قفاوو

 يبنلا نع سابع نبا نع يور ام لوقلا اذه ةحص ىلع لديو . ملعا

 اماو . ىرخا ةجح هيلعف ملحلا غلبي ملو جح يبص اميأ)) : لاق هنا ةلي

 . ((ىرخا ةجح هيلعف قتع مث جح دبع

 عامجالا لدف { عامجاب يبصلا ىلع بجاو ريغ جحلاو : (ةلأسم)

 هب درو ام نال نآرقلا هب درو يذلا جحلا ريغب ىا دقف جح نا هنا ىلع

۔ ٦٤ ۔



 . دبعتملا مزلي ام وه نارقلا

 مرحا تاقيملا زواج دقو دبعلا قتع اذاو : رثؤملا وبا : (ةلأسم)

 . غلب اذا يبصلا كلذكو ٠ همزل كلانه ضرفلا نال هماقم نم

 نع دعلا جحي نا زوجي الو : رفعج نبا باتك نمو : (ةلأسم)

 كولمملا جح هيلع ردقي مل ناو & ملسم رح ىلع ردقي ال نا الا ملسم رح

 . زئاج هالوم نذاب رحلا نع

 وا ركذ نم هريغ الو هديس نع دبعلا جحي ال : رثؤملا وبا لاقو
 هيلع را ل هالوم نداب رح نع جح ولو . دبعلا نم لا بحأ ةأرملاو ] ىثنا

 . ملسملا رحلا نودجي اوناك ولو ةداعا

 نعو .رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : (ةلأسم)
 جحيو سانلا نم ججحلا مهل ذخايو كسانملا باوبا هديبع ملع : لجر

 يف تيار دقو ةأرما الو لجر نع دبعلا جحي الو كلذ يغبني الف هديبعو وه

 كلذ احيحص يردا الف دبعلاب ىفتكا جحي ارح دجي مل اذا هنا راثآلا ضعب

 . ملعا هللاو ؟ حيحص ريغ وأ

< 

۔ ٦٥ .





 نماثلا بابلا
 اهيلع بجي ام ماكحاو ةأرملا جح يف

 ردقت مل اذا جحلا اهيلع بجي مل يلو اهل سيلو لام ةأرملل ناك اذاو

 يصوت نا اهيلع بجيو ايلو بلطت نا رمؤتو . يلوب الا جورخلا ىلع

 . جحلاب

 فلا وا مهرد يفلا ةميقب لام اهلو جوز ةأرملل ناك اذاو (ةلأسم)

 لام اهل ناك اذا هناف اهجوزل عيش الو عاتمو مهارد نم مهرد ةئامعبسو

 لام الو مرحم اهل ناك ناو اهيلع جح الف اهلمحيو اهيمحي مرحم اهل نكي ملو

 . ملعا هللاو اعم اعمتبجي ىتح اهيلع جح الف اهل

 ناكو اهلام بهذ ىتح جحت ملف لام ةأرملل ناك اذاو : (ةلأسم)

 ىلع نوربجي الو مهماب اوجحي نا نورمؤي مهناف لام مهلو غلب دالوا اهل

 . مهلام نم جحت نا اهل سيلف اراغص اوناك ناو . كلذ

 اهيلع بجي مل يلو اهل سيلو ريثك لام اهل ناك اذا ةأرملاو : (ةلأسم)

 بجيو : ايلو بلطت نا رمؤتو ، يلوب الا جورخلا ىلع ردقت اذا جحلا

 . جحلاب يصوت نااهيلع

۔ ٦٧ ۔



 تزجع ىتح راسي اهل ناك دقو ةأرملا جحت مل اذاو : (ةلأسم)

 اهمداخ عيبت اهناف اهمدخي مداخ وأ هنكست لزنم الا قبي ملو اهلام بهذو

 . جحتو

 عم جرخت نا جحت مل ةرورص تناك نا اهل اوزاجأ دقو : (ةلأسم)

 نع اوجحي نا اورمأ رابك دالوا امهل ناك ناف © تاقث نيملسملا نم ةعامج

 . نوربجي الو طق جحت مل تناك نا مهلاوما نم مهما

 سيلو 3 اهريغ الو ةكم ىلا جورخلا ةأرملل زوجي الو : (ةلأسم)
 دقف هيلع ردقت اهل يلو الو طق جحت مل ةرورص ةأرما نوكت نا الا يلو اهعم

 تاقث نيملسملا نم ةعامج تباصا اذا جحلا ىلا جورخلا اهل ءاهقفلا زاجا

 . مهعم جرخت نا ءاسن مهعم

 8 لجرلاك مارحالا يف يهو اههجو يف ةأرملا مارحاو : (ةلأسم)

 الو ةنيزلا الو يلحلا الو بيطلا الو ريرحلا سبلت الو فخلا سبلت اهنا الا

 كلذ نم ائيش تكرت ناف هتجرخا الا هتدقع دق طيخ اهقنع يف نوكي

 يف اهمارحاو هيلع اطيخ ةدقاع وا اهرعش ةدقاع نوكت نا هركيو تدتفا

 . اههجو

 نيبو اهنيب هلعجت ءعيشلابو ةحورملاب اههجو رتست : ليق دقو

 . رتسلا كلذ اههجو سمي نا ريغ نم مهتار اذا لاجرلا

 . اههجو ماما اهسأر نم اهبوث يخرت نا ةأرمللو : (ةلأسم)ر

 . اههجو بيصي ال ىتح اهديب هعفرتو

 بكرلا انب رمي ناك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقو

۔ ٦٨ -



 بوثلا سمي نأ ريغ نم اههجو ىلع بوثلا انادحا لدستف تامرحم نحنو
 . اههجو

 الو مسيربالا الومزقلا الو ريرحلا سبلت ال ةمرحملاو : (ةلأسم)

 اغوبصم ابوث الو عقربلا الو باقنلا الو قارخلا الو ةضفلا الو بهذلا

 الو هفرع بهذو لسغ ام الا ناروشلاب عبشملاو نارفعز الو . سروب

 . فالتخا هيفو ةأرملل هب سأب ال متاخلاو { ةروسم الو يلحلا الو ريرحلا

 . مد اهيلعو هعزنت : لاق نم مهنم

 عم اهسار فشك ةأرملل زوجي الو اهيلع عيش ال : لاق نم مهنمو

 . ةمالا عامجاب كلذل ناكمالا

 رثكا لاقف { ةمرحملل يلحلا سبل يف سانلا فلتخاو : (ةلأسم)

 ىلعو اهيلع : بوبحم نب دمحم لاق ىتح اهل كلذ زوجي ال : انباحصا

 . مد متاخلا سبل يف لاجرلا

 سيلو ةيبلتلا اهسفن عمست ىتح كلذ اهل زوجي ال ةمرحملا ةأرملاو

 ليوارسلاو عر دلا سبلتو ةروتسم اهنأل ث اهتوص اهب عفرت نا اهيلع

 . نيزافقلاو نيفخلاو ةعنقملاو رامخلاو
 امنا افافتا ةيبلتلاب اهتوص عفرت نا ةأرملا ىلع سيلو : (ةلأسم)

 . ازرغ هزرغت امتا اهسار ىلع اهرامخ دقعت الو . اقفر كلذب ملكتت

 زرغ ةقرخ هيلع تولف ةأرملا يف وأ لجرلا يف احرج ناك اذا كلذكو

 . ءادفلا مزليف ةدقع نوكتف اهدقعت الو يللا تحت اهتول اذا ةقرخلا فرط

 . اهسار ىلع اهبابلج دقعت الو

۔ ٦٩



 . هفلخ هئادر فرط الو هرازا فرط دقعي ال . لجرلا كلذكو

 . اهنيشي ال ام هنم رصقت نا الا اهسأر ةأرملا قلحت الو : (ةلأسم)

 ىلا نيعبصا ردق ليقو . ةبجار لوط هنم رصقت : حاضولا نعو

 . ذخان ام رثكا عبرا ىلا ةنومضملا ، ثالث

 هتنفد اهرعش نم ترصق اذاو اهرعش ثلث تذخا اذا : هريغ لاق

 . ساب الف هتقلا ناو

 ناف ، رسكي نا الا هجارخا عيطتست ال يلح ناك اذاو : (ةلأسم)ر

 ىتح مرحت الو ، مد اهيلعو . اهتعاس نم هعزنتلف اهيلع وهو تمرحا

 . نيطرقلا ىتح اعيمج يلحلا جرخت
 ةأرملل ىلحلا سبلب ري مل هنا : رجاهملا يبا نع يورو : (ةلأسم)

 . امد اهيلع اوأرف : هريغو لئاو امأو اسأب

 مرحملا بضخي الو ةمرحم يهو ةأرملا بضتخت الو : (ةلأسم)
 . هسار

 . يده اهنم دحاو لك ىلعف لعف نا مهضعب لاقو

 اذاو . مد اهيلعف تلعف ناف ءانحلاب ةأرملا بضتخت الو : (ةلأسم)

 اهيلعف اهعماجي نا ريغ نم ىنمي يهو اهجرف ىلع هركذ ىرجاف اهجوز لحا
 . لباق.نم جحلا
 اهجح دسف ةهراك يهو اهئطوف لامجلا اهرباك اذا ةمرحملاو : (ةلأسم)

 . يده اهيلعو لباق نم جحلا اهمزليو

 فاوط تيسن اهنا ريغ اهلك كسانملا ةأرملا تضق اذاو : (ةلأسم)

۔. ٧٠ .



 ىتح ةأرملا تركذف . كلذ ملعت الو لحموهو اهجوز اهعماجف ةرايزلا
 ناو . اهتقفن هيلعف ملعي وهو كلذ ىلع اههركا ناف اهدلب ىلا تهتنا

 . اهتقفن نم هيلع ءيش الف هتعواط

 . تزجع ىتح جحت ملف راسي ةأرملل ناك اذاو : (ةلأسم)

 زوجع ةأرما يهو اهمدخي مداخو هنكست لزنم الا اهل قبي ملو اهلام بهذو

 . جحتو اهمداخ عيبت اهناف

 ثالاثف اليوط ناك نا اهرعش نم ةأرما ترصق ناو : (ةلأسم)

 وفع نم نيعبصا هلقاو 3 اسأب اهيلع را مل ةضبق ترصق ناو عباصا

 . اهسار

 ال هتقلا وا هتنفد اهرعش نم ةمرحملا ترصق ناو : (ةلأسم)

 فالاخ الب ءاسنلا ىلع قلح الو . هري مل وا دحا هار كلذ يف اهيلع عيش

 ةلوره الو ءاسنلا ىلع قلح الو . لامج لاجرلا يفو . هلثم ءاسنلا يف وهو

 نرم ؤيو ، اعامجا نيملعلا نيب لمر ءاسنلا ىلع سيلو ةورملاو افصلا نيب

 . نوعسيو لجرلا لمري ثيح يشملا يف نعرسي نا

 نا الا هجارخا عيطتسي ال يلح ةأرملا ىلع ناك اذاو : (ةلأسم)

 الو . مد اهيلعو 3 اهتعاس نم هعزنتلف اهيلع وهو تمرحا ناف & رسكي

 . « )نيطرقلا ىتح اعيمج يلحلا جرخت ىتح مرحت
 . ىلحلا نم ائيش الو ابهذ ةأرملا سبلت الو : (ةلأسم)

 ناتكلاو نطقلا بايث اهمارحا يف سبلت ةمرحملاو : (ةلأسم)

۔ ٧١ ۔



 ائيش كلذ نم تسبل ناف . ايلح الو ازخ الو ازق سبلت الو فوصلاو

 . ءازجلا اهيلعف

 امب اهنيع يكتشت نا الا ةمرحملا ةأرملا لحتكت الو : (ةلأسم)

 ناف ، هيف بيط ال امم كلذ هابشا وا تورزنالا وا ربصلا نم اهمئالي

 . هركي بيطلا

 . اهيلح عزنت نا ةمرحملل بحتسيو : (ةلأسم)
 . اسأب ةأرملل يلحلا سبلب ري مل هنا : رجاهملا يبا نع يورو

 . امد اهيلع اوأرف : هريغو لئاو امأف

 مارحالا لبق سبلت تناك ام بايثلا نم ةأرملا سبلتو : (ةلأسم)

 . بوثلا هنع ينابتو اههجو يطغت الو اعقرب سبلت الو . زخلاو ريرحلا الا

 اهل زوجي اهنا الا مرحملا ىلع مرحي ام ةمرحملا ىلع مرحيو : (ةلأسم)

 . نيزافقلاو نيفخلاو ليوارسلا سبل

 ءاوس وهف ةضفو بهذ ىلح اهيلعو ةأرملا تمرحا اذاو : (ةلأسم)

 الف تتام مث تلعفف تيسن ناف ، ىلحلا يف مرحت الو { امد قيرهتو هعزنت

 . اهنع يلحلا عزني نكلو { اهيلع وهو نفدت

 بيط هيف لحكب تلحتكا وأ ابيط ةأرملا تسم ناو : (ةلأسم)

 . مد اهيلعف

 ليوارسلاو نيفخلا سبلت ةمرحملا : عيبرلا لاق : (ةلأسم)

 الو رفصعلاب عبشملاو سرولاو نارفعزلاب اهنم غوبصملا ريغ اهلك بايثلاو

 . عقربلا سبلت
۔ ٧٢ =.



 . يلحلاو ريرحلا ةمرحملل هركيو غوبصملا : ملسم لاق

 هسبلب سأب الو } هركي امنا : لاقو يلحلا يف رجاهملا وبا صخرو

 . ةمرحملل

 . مد اهيلعف ةليل وا اموي ةمرحملا ةأرملا تعقربت نا : ليقو

 . مد اهيلعف تدمعت ناو .7 ةليلو اموي ليقو

 نم وه سيل ليقو . اناير مشت نا ةمرحملل هركيو : (ةلأسم)

 . هب سأب الو بيطلا

 اهيلعف تلعف ناف . ءانحلاب اهدي ةأرملا بضخت الو : (ةلأسم)

 . مد

 اهعمو تفاطف ةرمعب تعتمتو ةرورص تجح اذاو : (ةلأسم)

 ةتس انفط : ةرورصلا تلاقو طاوشا ةعبس ةأرملا تضقف اهم فوطت ةأرما

 مث اهلوق يف اهتبحاص تعباتف ةعبس ظفحت ىرخالا ةأرملاو { ةكاشلاك يهو

 ةكاش اهنا تضق دقف . كسانملا تضق ام دعب كلذ تركذ

 . طاوشا ةعبس تفاط دق اهناب ملعلا يعدتاهتبحاصو

 ناف ؟رصقت ملو اهلك كسانملا ةأرملا تضق اذاو : (ةلأسم)ر

 ام دعب الا كلذ ركذت مل ناو . رصقتلو ةاشب دتفتلف ىنمب يهو كلذ تركذ

 . ةاشف ةندب دبت مل ناو 3 ةندب اهيلعو ، ركذت نيح رصقتلف تجرخ

 وأ انيكسم معطتلف ؟ اهديب اهرفظ ةأرما تصق اذاو : (ةلأسم)

 تيسن ن او . اهنع ىزجا انهاه تمعطا ن او . لضف ١ ةكمو © كلذ وحن

۔ ٧٢٣ -



 تغلب ىتح رصقت مل مث ، قرع تاذ تغلب وا . ارم تغلب ىتح رصقت نا
 ةندب يدهتو رصقت اهنأ ريغ { اهل اريخ ناك تركذ نيح ترصق ولف اهلزنم
 . ةاشف الإو ،“ تردق نا

 نا اهجوزلف ؟ اهترمعو اهجح يف مد ةأرملا مزل اذاو : (ةلأسم)ر

 . ةشيعملا يف ضوافتلا ىلع امهرما نكي ملو اريقف ناك نا هنم لكأي

 اهتقفن نال هنم هتأرما لكأت الف ؟ مد جوزلا مزل اذاو : (ةلأسم)

 . هيلع

 مايأ نم يناثلا مويلا نيترمج وا ةرمج ةأرملا مرت مل اذاو : (ةلأسم)

 اهموي يمرو اهيمر يف هتلخ ام مرتلف ؟ ىنم مايأ ةيقب يف كلذ تركذف 0 ىنم

 ناف ث اليل رامجلا مرت الو ، تيسن ام يضقت نا اهيلع نأل ، كلذ

 . مد اهمرت مل ةرمج لك كرتب اهيلعف يمرلا مايا ىضم
 فاوط تيسن اهنا ريغ اهلك كسانملا ةأرملا تضق ناو : (ةلأسم)

 تهتنا نيح ةأرملا تركذف ةأرملا ملعت الو لحم وهو اهجوز اهعماجف ةرايزلا
 هتعواط ناو . اهتقفن هيلعف ملعي وهو كلذ ىلع اههركا ناف ؟ اهدلب ىلا

 . اهتقفن نم هيلع ءيش الف

 نا لبق ةرمعلا دعب تمرحا مث جحلاب ةأرملا تل اذاو : (ةلأسم)

 سأب الف ، ةرمعلاو جحلا نيب قرفت نا تدارا تناك ناف ؟ اهجح يضقت

 ىلع ميقتو ةورملاو افصلا نيب ىعستو تيبلاب فوطت 3 ميدقتلاب اهيلع

 اهيلع سأب الف ث ةرمعلا تدارا ال تلحا تناك ناو . اهمارحا

 . نارقلا نوهركي انباحصاو

۔ ٧٤ ۔



 دقو تيبلا نع اهسبحي ضرم ةأرملا باصا ناو : (ةلأسم)

 ؟ بيط هيف ءاودب توادتو اهسبل اهل هرك يتلا بايثلا نم عيشب تمرحا

 . كلذ لثم هباصا اذا لجرلا لعف ايك لعفتلف

 اهيلعف ؟ زخلا وا زقلا ةمرحملا تسبل اذا : لئاو لاق : (ةلأسم)

 . ىلحلا كلذكو ث هعزنتو . مد

 اهدي يفو ريرح نم ةقرخ ةأرما سار ىلع ناك ناو : (ةلأسم)

 . ائيش متاخلا يف ري مل ضعبو نيتاش بوبحم اهيلع ىارف ؟ ةضف متاخ
 تام اذا اهنع عزني ائيش مرحملا الو ةمرحملا سبلت الو : (ةلأسم)

 . هريغو يلحلا نم
 . اهيلو اهنع ضقيلف ؟ ةمرحم ةأرما تتام اذاو : (ةلأسم)

 اهلصا يف موقتف ؟ ةورملا دعصت نا ةأرملا ردقت مل اذاو : (ةلأسم)

 . ادارا ثيح نم اهناعلطي ةأرملاو لجرلاو

 . ءاوس لجرلاك كلذ يف جحلاو ةرمعلاب ةمرحملاو : (ةلأسم)

 . ىرخالا حبذتو . ىلوألا اهتحيبذ لكأتلف ؟ مرت ملو ةأرملا تحبذ ناو

 فصنلا لكأت : زيزعلادبع نب هللادبع لاقو : (ةلأسم)

 . اهبده نم فصنلاب قدصتتو

 لستغاو هرازا حرطف . ةبانج امرحم تباصا ناو : (ةلأسم)
 تلحاو تفاظف 3 رعشت ال يهو هرازا تسبلف هل تخا هعمو هريغ سبلو

 . بوثلا رما اهل ركذ مث

 . ةاش يده اهيلع : بجاحو 3 ملسم نعف

۔ ٧٥ ۔



 . ةرهاط بايثب اهيعسو اهفاوط ديعت : بوبحم نب دمحم لاقو
 جوزلل سيلو جحلا اهيلعف جحلا ةأرملا ىلع بجو اذاو : (ةلأسم)ر

 اهيلع سيلو ايصاع هلل ناك ةضيرفلا جح نم اهعنم ناف . كلذ نم اهعنم

 . قلاخلا ةيصعم يف بجت ال جاوزالا ةعاط نال ، كلذ يف هتعاط

 لصا نال ، فاوطلا يف لمر ءاسنلا ىلع .سيلو : (ةلأسم)

 ناكو ةنيدملا ىلا جرخ امل ةني يبنلا نا كلذو ةوقلا ءادب ال عضو امنا لمرلا

 دمحم باحصا نا نوكرشملا لاق هباحصا يف مدق املف { ائيبو ةنيدملا ءاوه

 ةدشو لمرلاب مهرما كلذ ةبي يبنلا عمس املف ، برثي ىمح مهتنهو دق

 يف مهعمط لقيلف { مهتدالج مهل رهظتو { مهتوق نوكرشملا ىريل يعسلا
 . مهبولق فعضتو نيملسملا

 نا : اولاقو هومظعتسا ةي يبنلا باحصا نم كلذ اوأر املف
 نهيلع نكي مل كلذ لمرلا لصا ناك املف { انم ةرشعلا ىقليل مهنم دحاولا

 . انونسم

 © اليل فاوطلاب نهرما ةێَي يبنلا نال اليل نفطي نا نهف بحتسيو

 . نهتئيه ىلع نفطي نكلو 0 نهيلع لمر الو
 . جحلا نع ةأرملل جوزلا عنم يف سانلا فلتخاو : (ةلأسم)

 . ضرفلا نود لفنلا نع اهعنم هل : موق ناقف

 . ضرفلاو لفنلا نع اهعنم هل : موق لاقو

 . اعيمج امهنع اهعنم هل : موق لاقو

 . دوواد باحصاو انباحصا لوقب ذخان لوألا لوقلابو

۔ ٧٦ -



 عساتلا بابلا

 ءاسفنلاو ةضاحتسملاو ضئاحلا هب رمؤت اميف

 جحلا رمأ يف
 يف ةضاحتسملا : هل ليق جحلا يف ةضاحتسملاو ضئاحلا نع لئسو

 . جاحلا لعفي ايك لعفتو مرحتو لسغت ، جحلا يف رهاطلا ةلزنمب جحلا
 8 نيتعكرلا تلصو تفاطو تلسغ .3 فاوطلا تدارا اذاو

 . يضقت ىتح اهلك جاحلا لامعا تلمعو

 مرحت اهناف ، رهطت مل نا اهناف ، ضئاحلا ةأرملا امأف : (ةلأسم)

 فلطت الف ، تيبلاب فاوطلا الا جاحلا لعفي ايك لعفتو اهمارحا ىلع ميقتو

 . اهترمعو اهجحل ادحاو افاوط تفاطو تلسغ ترهط اذاف {، رهطت ىتح

 كيزجي كفاوط)) : ةشئاعل لاق ةي يبنلا نا يور كلذكو

 . ((كترمعو كتجحل

 تلصو اذا لسغت نا ءاسفنلاو ضئاحلا رمؤت دقو : (ةلأسم)

 ءايسا رما ةيم يبنلا نا يور امل لستغت نا مرحت نا تدارا اذاو & تاقيملا

 رفثتستو لسغت نا ةفيلحلا يذب ركب يا نب دمحمب تسفنت ال سيمع تنب

۔ ٧٧ ۔



 فاوط اهيزبجيو اضيا جحلاب مرحتو . اهجح لوأل تاقيملا نم مرحتو بوثب

 . اضيا دحاو

 ال يزجي افاوط ناب تءاج دق ةنسلاو . نيفاوط فوطت : ليق دقو

 . دجسملا لخدت الو

 ام عيمج لعفتو } نسحف هللا تعدو دجسملا بابب تفقو ناو

 ىتح جرخت الف ، رهطت ملو تلح ناو 3 اهلك جحلا كسانم يف جاحلا لعفي

 دقو ، رهطت مل نا جرخت ال كلذكو ، جرخت مث اهترمعو اهجحل فوطت
 رما ةيم يبنلا نأب ثيدحلا ءاج دق هنال ، تيبلا عدوت ىتح تجح

 . تيبلاب اهدهع رخا نوكي ىتح جرخت ال نا ضئاحلا

 نود ءاملاب تلسغ ةمرحم يهو ترهط اذا ضئاحلاو : (ةلأسم)

 ناف عادولا فاوط الو ردصلا فاوط كرتت الو رعشلا عطقت ال هريغ

 ىلا هب ثعبت مد اهيلعف عادولل ردصلا فاوط فطت ملو اهدلب ىلا تجرخ

 . ةكم

 عجرت نا لبق تضاح مث ةرايزلل تفاط اذا ةأرملاو : (ةلأسم)

 الف سانلا رفن ناف عكرتلف ترهط اذاف & سانلا لعفي ام لعفتو ، ىنم ىلا

 . ةورملاو افصلا نيب ىعستو . اهدالب ىلا جرخت

 عنصت ايك عنصت اهناف ، مدلا تار اذا ىلبحلا اماف : (ةلأسم)

 . ةضاحتسملا

 اذا ىتح دعقت اهناف ، نيفاوط دعب تضاح ناو : (ةلأسم)

 . يقب ام متت ىتح جرخت الو تفاط ام ىلع تنب ترهط

۔ ٧٨ .



 لبق تيبلاب تفاط دقو تضاح مث ةرمعب تنرق ناو : (ةلأسم)

 ترهط اذاف 5 اهدالب ىلا عجرتو ةورملاو افصلا نيب ىعست اهناف { عكرت نا

 لعفت مل ناف } مرحلا يف عكرت نا بحتسي اضعب ناف 3 نيتعكرلا تلص

 . امد قيرهتلو تءاش ثيح عكرتلف

 روزت اهناف ، ةالصلا امهل تلح ىتلا ةضاحتسملا امأو : (ةلأسم)

 . ةورملاو افصلا نيب ىعستو عكرتو هب فوطتو تيبلا

 . اهباحصا عم جرختو : نيتخسن يفو 53 اهل تزاج دق ةالصلاو

 . اذه نم مظعا يهو اهل تزاج دق ةالصلا نال

 رهطت ملف تضاح اذا ةعتمتملاو ةنراقلا ةأرملا اماو : (ةلأسم)

 تاقيملا نم مرحت نا اهل دب الو © جحلاب مرحت نا ىلا اهمارحا ىلع ميقت اهناف
 لك يف ةمرحملا لعفت ايك لعفتو سأب الف أ تلسغ ناف 7 اهرما لوا يف
 تفقو ناو { هب فوطت الو دجسملا لخدت الف © فاوطلا الا ، عيش

 لسغتو جحلاب مرحتو ليمج نسحف هيلا تبغرو هللا تركذو دجسملا بابب

 . رامجلا يمرتو ةفلدزملاو ةفرعب فقتو ىنم ىلا جرختو تءاش نا

 ةرايزلل فاوطلا الا ، مهلثم لحت ىتح جاحلا لعفي ام لعفتو © رصقتو

 . يعسلاو

 كلذ ىزجا دقو اهترمعو اهجحل ادحاو افاوط تفاط ترهط اذاف

 الف © تلح اذا اماو ، ترهط ىتم فاوطلا كلذ نم اهل دب الو 3 اهنع

 . مرحلا يف عكرتو عادولا فاوطل اضيا فوطت ىتح اهدلب ىلا جرخت

 فاوطلا فوطت ىتح لحت ال اهمارحا ىلع ضئاحلاو : (ةلأسم)

۔ ٧٩ ۔



 . ترهط اذا اهيلع بجاولا

 لسختا ةمرحم يهو ضيحلا نم ترهط ةأرما يف ليقو : (ةلأسم)
 . ءاملا اهبسح ؟ ىطمخب اهسار

 نا مد اهيلع سيلف اهباحصا رفن اذا ضئاحلا ةأرملاو : (ةلأسم)

 هيلعف ردصلا فاوط كرت نم نا اندنع يذلاو & ردصلل فطت ملو ترفن

 . ةكم ىلا هب ثعبي مد

 نا لبق ضيحت مث عادولل فوطت ةأرما يف ليقو : (ةلأسم)

 . كلذ يف اهيلع عيش الو اهدلب ىلا جرخت : لاق ؟ عكرت

 ؟ عكرت نا لبق ضيحت مث ةرايزلل فوطت ةأرملا يفو : (ةلأسم)ر

 جرخت ال : لاق ؟ سانلا رفن ىتح رهطت مل ناف ، ىنم ىلا عجرتف : لاق

 . ةورملاو افصلا نيب ىعستو عكرت مث رهطت ىتح
 . ةضاحتسملا عنصت ايك عنصت مدلا تأر اذا ىلبحلاو : (ةلأسم)

 رهطت ىتح تدعق { تيبلاب نيفاوط دعب تضاح اذا : ملسم لاقو

 متت ىتح رفنت الف تيبلا اهعادو يف كلذ ناك ناو . تفاط ام ىلع ينبت مث

 . فاوطلا نم اهيلع يقب ام

 نا لبق تضاح مث تفاطف ةرمعلل تمدق ةأرماو : (ةلأسم)

 اذاف ، اهرصم ىلا جرختو ةورملاو افصلا نيب ىعست : ءاطع لاق عكرت

 . نيتعكر تلص ترهط

 كلذ ىلع ردقت مل ناف ، مرحلاب عكرت نا بحتسي : عيبرلا لاقو

 . امد قيرهتو ، ترهط ثيح معكرتلف

۔ ٨٠ ۔



 لبق تلمها ناو . تاقيملا غلبت ىتح لهت ال ضئاحلاو : (ةلأسم)

 غلبت ىتح مرحت ال نا بحنو ٠ اهيلع لالهالا بجو دقف تاقيملا

 . تاقيملا

 اهرهط دعب تفناتسا ناف نيفاوط دعب تضاح ناو : (ةلأسم)

 . اهازجا تنب ناو . انيلا بحاف

 نا هيلع تنب رجحلا نكر وا يناميلا نكرلا تغلب تناك نا : ليقو

 . رجحلا نكر نم تأدتبا هغلبت مل ناو ، تءاش

 ةسمخ ةضيرفلا فاوط ةأرما تفاط نا : ليقو : (ةلأسم)

 روزت نا تداراو ىنم نم تعجر ىتح رهطت ملف تضاح مث طاوشا

 افصلا نيب ىعستو عكرت مث © نيطوشب طاوشا ةسمخ ىلع نبتلف ؟ تيبلا

 . ىعستو اهتجحل ةعبس فوطت مث 0 ةورملاو

 تعنتما رادزت نا لبق تضاح اذا ةأرملا يف : ديعس وبأ لاق

 ترادزا ترهط ام ىتمف اهدلب ىلا ردصت ملو تدعق يه ناف . ةرايزلا

 . هريغ الو مد ؛ ءيش اهيلع سيلو
 85 تدعق وا تجرخ اهجح دسف رادزت نا لبق اهجوز اهئطو ناو

 . مد اهيلع : لوقف رادزت نا لبق اهدلب ىلا تجرخ ناو

 ترادزا ىتم وا رادزت نا لبق اهجوز اهأطي الو ةندب اهيلع : لوقو

 اهجوز اهأطي مل ام اهجح ىلع داسف الو كلذ اهلف كلذ لبق وا لباق نم

 . ملعا هللاو

 ضفنت الف ترهط مث تضاح مث ةأرملا تمرحأ اذاو : (ةلأسم)

۔ ٨١ ۔



 . اقيفر اكلد اهكلدت نكلو تلسغ اذا اهبئاوذ

 تضق دقو . ىنم موي ضيحلا ةأرملا سبح اذاو : (ةلأسم)

 هركذ ىرجاف لحاو تيبلا اهجوز رازو رادزت نا ضيحلا اهسبحو كسانملا

 . لباق نم جحلا اهيلعف اهعماج نا ريغ نم ىنمب يهو اهجرف ىلع
 امل فصوف ةرايزلا ىلا لصت ملف ةأرما تدلو اذاو : (ةلأسم)

 يف مدلا اهعجار مث ترفنو ترازف امد رت ملف تجلاعتف امد ىرت الئل ءاود

 . تيبلا روزتف عجرت نا اهيلعف ؟ اهما تقو وا اهتقو ةدع ريغ

 مث ةرايزلا فاوط طاوشا ةعبس ةأرملا تفاط اذاو : (ةلأسم)

 مرحلا تزواج املف اهدلب ىلا تفرصناف نيتعكرلا يلصت نا لبق تضاح

 عوجرلا ىلع تردق نا مرحلا يف نيتعكرلا يلصتو عجرت نا اهلف ؟ ترهط
 . مد اهيلعو ، تءاش ثيح لصتلف ردقت مل ناو

 اهكسن يضقت نا لبق تضاحف ةأرما تمرحأ ناو : (ةلأسم)

 لحي يذلا رهطلا تأرو مدلا عطقنا اذاف . اهتدع يف اهتقو لبق ترهط مث

 . تءاش نا اهدلب ىلا عجرتو اهكسن يضقت نأ اهلف ةالصلا هيف اهل

 فوطت نا لبق تضاحف ةرمعب ةأرما تلها اذاو : (ةلأسم)

 نم تيبلا عدوتلف سانلا عم رفنت نا لبق ةفرع اهتكردا اذاف ؟ تيبلاب

 . سانلا عم رفنتو دجسملا لخدت الو جراخ

 اهيلعف عدوتو رهطت ىتح ربصت ملو تجرخ نا : نورخا لاقو

 . ةاش

تفاطف ةرمعلاو جحلاب ةنراق ةأرما تلخد اذاو : (ةلأسم)



 ةداعا اهيلعو ، كلذ اهيزجي الف ؟ ضئاح يهو اهجحل نييعسو نيفاوط

 نكت مل ولو تافرع نم عجرت نا دعب اهترمعو اهجحل نييعسو نيفاوط
 دحاو يعسو دحاو فاوط اهازجا نييعسو نيفاوط تمدق نيح تفاط

 . رحنلا موي دعب اهترمعو اهجحل

 تعس مث تيبلاب تفاط ام دعب ةأرما تضاح ناو : (ةلأسم)

 . فوقولا اهيزجي ضئاحلاو اهيزجي هناف ؟ ضئاح يهو ةورملاو افصلا نيب

 رهطت ىتح تدعق ؟ نيفاوط دعب ةأرما تضاح اذاو : (ةلأسم)

 وهف تفنأتسا ناو تفنأتسا تبحا ناو تءاش نا تفاط ام ىلع ينبتو

 . اهازجا اهفاوط ىلع تنب ناو . انيلا بحا

 هيلع تنب ؛ رجحلا نكر وا يناميلا نكرلا تغلب تناك نا : ليقو

 . رجحلا نكر نم تأدتبا هغلبت مل ناو تءاش نا

 رفن دعبو تيبلاب نيفاوطلا دعب تيبلا موي يف ضيحلا اهباصا ناو

 . فاوطلا نم اهيلع يقب ام متت ىتح رفنت الف جاحلا

 . اهيلع عيش الو عدوتو بابلا دنع فقتو رفنت نا اهل : ليقو

 . مد اهيلع ليقو

 مث سانلا عم رامجلا مرتلف ؟ رحنلا موي تضاح ناو : (ةلأسم)

 . كلذ تبحا نا ميقت الو ردصلا موي سانلا عم ردصتل

 . مد اهيلع ليقو

 عنصت جحلا هتاف لجر لاح اهلاحف جحلا اهتاف دقو ةكم تمدق ناو

. عنصي اك



 & تضاح مث رحنلا موي تيبلا ةأرملا ترازا اذاو : (ةلأسم)

 اهيلع : ليقو . عدوتف دجسملا باب دنع فقتو اهباحصأ عم ردستت اهنإف

 كلذ موصت ال اهناف © رجفلا ةالص دعب ضيحلا نم ترهط ناف . مد

 . مويلا

 . دحاو راعش يف ناتارملا نوكت نا هركيو : (ةلأسم)

 نا تلقثتساف ةنراق يهو ةكم ةأرما تمدق ناو : (ةلأسم)

 . سانلا عم تافرع قأتف ضيح وا ضرمل فوطت

 عم اهلك اهكسانم يضقتو . اهتجحو ةزئاج اهترمع : عيبرلا لاق

 اهتجحو اهترمعل ةورملاو افصلا نيب تعسو تفاط ترهط اذاو . سانلا

 . اهترمعو اهجح مت دقو . ادحاو اعوبسا

 5 سانلا جرخ ىتح رهطت ملف & تسفنف لماح ةأرما تجرخ ناف

 افاوط ةورملاو افصلا نيب ىعستو تيبلاب فوطت مث رهطت ىتح ةكمب مقتلف

 . اهدلب ىلا جرخت مث تيبلاب فاوطلا اهازجا دقو { ادحاو ايعسو ادحاو

 ال : ليقو . مد اهيلعف ؟ تيبلا ضئاحلا تلخد ناو : (ةلأسم)

 . هللا رفغتستو اهيلع سأب

 تيبلاب فاوطلا نيب نرقت نا ضئاحلل يغبني الو : (ةلأسم)

 يتعكر تلص ترهط اذاف عكرت نا لبق تضاح ناو . نيتعكرلاو

 اهيلعف مرحلا يف عكرت ملو تجرخ ناف . مرحلا نم جرخت مل ام فاوطلا

 . يعسلاو نيتعكرلا نيب قرفت الو . مد

 فلطتلو لصتلف ؟ اهتقو لبق ضئاحلا ترهط ناو : (ةلأسم)

۔ ٨٤ -



 . اهئورق مايا يضقنت ىتح اهجوز اهنع فكيو اهدلب ىلا قلطنتو تيبلاب

 تضاح مث عكرت ملو عادولا فاوط ةأرما تفاط ناو : (ةلأسم)

 نا لبق تعكر ناو . مد اهيلعف اهجوز اهرشاب ناف ؟ ةرفان تجرخو

 . مرحلا يف اهعوكر ناك اذا سأب الف اهأطي

 . امرحأو ايميت ءام ادجي مل اذا بنجلاو ضئاحلاو : (ةلأسم)

 . ةورملاو افصلا نيب اهيعس تمما ةأرملا تضاح اذاو : (ةلأسم)

 . رادزت مث رهطت ىتح مقتلف رادزت نا لبق داليم وا ضيح اهكردا ناو

 تسبح ناو تماقا تءاش ناو . ةرايزلا دعب ترفن تءاش ناو

 عم ترفن ةرايزلا دعب ةدالولا وا ضيحلا ناك ناو تسلج اهقيفر اهيلع

 ذا : ةيفصل لاق ةيم يبنلا نا انغلب هنأل } تيبلل اهيلع عادو الو اهباحصا

 لوسر اي اولاقف ؟ (( يه انتسباحا )) : لاق . تضاح دق اهنا هل ليق

 . ((ًاذا الف )) : لاقف تضافا دق اهنا هللا

 اهناف ؟ سفان وا ضئاح يهو مارحالا تدارا ةأرما : (ةلأسم)

 اهيف مرحت يتلا اهبايث سبلت مث © اهبايث نع مدلا كسي امب رفنتستو لسخت
 ال اهنأل ةرهاط يهو الا تيبلاب فطت مل اهجح تضق وا ةكم تلخد اذاف

 . اهفاوط زوجي الو دجسملا لخدت

 يقبو اهفاوط تضق دقو ضيحلا اهكردا ةأرما يأو : (ةلأسم)

 . ةره اط ربع يهو ةو رم او اقمصلا نب يعسل ١ اهيلع

 سافنلاو ضيحلا اهكردا اذا ىتح فاوطلا يتعكر عكرت مل تناك ناف

- ٨٥ ..



 افصلا نيب تعسو تعكر ترهط اذا ىتح ترظن ةكمب ةميقم يهو

 . ةورملاو

 تعكرو تلحاو . ةورملاو افصلا نيب تعس اهلجعت رفنلا ناك ناو

 . هريغ نم اذه ناك نا مد اهيلعو تءاش ثيح نيتعكر

 اهيلع سأب الف مرحلا يف اهتعكر ناف ةرايزلل جحلا فاوط ناك ناو

 يف تءاش ثيح عكرتلف مد اهيلعف لعف ناف اهعوكر لبق اهجوز اهأطي مل ام

 . اهجوز اهاطي نا الا مرحلاو لحلا

 اهنكمي مل ةكم تلخد املف ةرمعب ةأرما تمرحا ناو : (ةلأسم)

 ةيورتلا موي جحلا تقو ءاج املف & سافنلا وا ضيحلا نم تيبلاب فاوطلا

 اهجحل دحاو يعسو دحاو فاوط اهازجاو اهجح تضقو جحلاب تمرحا

 . ترهط اذا اهترمعو

 ءاسفنلاو ، يلصت اهنال اهل ةدع الو عدوت ةضاحتسملاو : (ةلأسم)

 نأ ضئاحللو ث ةمالا دنع امهنيب قرف ال جحلا يف ضئاحلا ليبس اهليبس

 اهيزجيو اهلك جحلا لاعفا لعفتو فوقولا اهيزجيو ةفرعب سانلا عم فقت

 . رهطت ىتح ةعونمم اهناف ، تيبلاب فاوطلا الا كلذ

 مث طاوشا ةسمخ ةضيرفلا فاوط ةأرما تفاط ناو : (ةلأسم)

 نبتلف 5 تيبلا روزت نا تداراو ىنم نم تعجر ىتح رهطت ملو تضاح

 ةورملاو افصلا نيب ىعستو نيتعكر عكرت مث نيطوش 3 طاوشا ةسمخ ىلع

 . ةورملاو افصلا نيب ىعستو اهجحل طاوشا ةعبس فوطت مث

لستغت جحلا يف رهاطلا ةلزنمب جحلا يف ةضاحتسملاو : (ةلأسم)



 تفاطو تلسغ فاوطلا تدارا اذاو . جاحلا لعفي ام لعفتو مرحتو

 نيب ىعستو يضقت ىتح اهلك جحلا لامعا تلمعو . نيتعكرلا تلصو

 مظعا يهو اهل تلح دق ةالصلا نال اهباحصأ عم جرختو ةورملاو افصلا

 . اذه نم

 ؟ رهطت ملو تضاح اذا ةعتمتملاو ةنراقلا ةأرملا امأو : (ةلأسم)

 تاقيملا نم مرحت نا اهل دب الو ، جحلاب مرحت نا ىلا اهمارحا ىلع ميقت اهناف
 لك يف ةمرحملا لعفت ايك لعفتو اهيلع سأب الف تلستغا ناو اهرما لوأ يف

 . هب فطت الو دجسملا لخدت الف فاوطلا الا ءيش

 . ليمج نسحف هيلا تبغرو هللا تركذو دجسملا بابب تفقو ناو

 ةفلدزملاو ةفرعب فقتو ىنم ىلا جرختو لستغتو تءاش نا جلاب مرحتو

 فاوطلا الا . مهلثم لحت ىتح اعيمج جاحلا لعفي ام لعفتو رامجلا يمرتو

 . اهترمعو اهجحل افاوط تفاطو تلسغ ترهط اذاف ى يعسلاو ةرايزلل

 كجحل كيزبجي كفاوط)) : ةشئاعل لاق ةي يبنلا نا يور كلذك

 تاقيملا تلصو اذا لستغت نا ءاسفنلاو ضئاحلا رمؤتو {© ((كترمعو

 . مرحت نا تداراو

 ضئاحلا نا : مهنم تملع اميف انباحصا عمجا : (ةلأسمر)

 نهيلع ناك نرفن ناف ردصلا فاوط تيبلاب نفطي ىتح نرفني ال ءاسفنلاو

 . ملعا هللاو مد وهو ءادفلا

 مل ناو سانلا عم نرفني نا ايهف صخر ةي يبنلا نا انوفلاخم ىورو

. ردصلا فاوط نفطي



 نع فلختلا ءاسفنلا وا ضئاحلا تفاخ ناف : انباحصا لاق

 . كلذ نع اهورذعي ملو تجرخو ةاشب تكسن اهباحصا

 . ((تيبلاب هدهع رخا نوكي ىتح دحا نرفني ال)) ةيو يبنلا لوقو
 . هيلع قفتم ربخ اذهو

 مل هوركذ ربخل ءاسفنلاو ضئاحلل صخر هنا انوفلاخم ىعدا مث

 نم هريغو باطخلا نب رمع نع اندنع ةياورلاو 3 انباحصا دنع حصي
 رفنت نا اهانعم يف ناك نمو ضئاحلل زجي مل هنا ةلي يبنلا نع ةباحصلا

 . ضئاح ريغ نم اضئاح صخي ملو ردصلا فاوط فوطت ىتح
 عم انباحصا لقن اهيلع قفتا يتلا ةياورلا ىلع كلذ يف اندمتعاف

 نب ثراحلا قيرط نم ةلي يبنلا نع ، ثيدحلا لها نم مهيفلاخم لقن

 اهدهع رخا نوكي ىتح رفنت نا ضئاحلا ىهن هنا : سوا نب هللادبع

 . فوطتو تيبلاب

 ضيحلا ناف : برغملا لها نم انباحصا فيلأت نم : .(ةلأسم)

 . نيمسق نم ولخي الف ةمرحملا قا اذا

 اهاتأ ناف كلذ لبق وا اهلك كسانملا نم تغرف نا دعب اهيتاي نا اما

 فقت اهناف عادولا فاوط اهيلع يقب ناو . اهيلع ءيش الف غارفلا دعب

 الو اهباحصا عم رفاستو اهنكما امل وعدتو تيبلا عدوتو دجسملا باب ىلع

 لعف دعب وا كسانملا نم ائيش لعفت نا لبق ضيحلا اهاتا ناف

 ةالص هناف تيبلاب فاوطلا الا جاحلا هلعفي ام عيمج لعفت اهناف { اهضعب

۔ ٨٨ ۔



 فاوطلا نم نينمؤملا ما عنم يتي يبنلا نال رهطت ىتح تيبلاب فطت الو
 . تضاح نيح تيبلاب

 فاوطلا الا اهلك جحلا لاعفا لعفت نا ضئاحلا رما ةيم هنا يورو

 . رهطت ىتح تيبلاب
 . اندنع لمعلا هيلعو ۔ هللا همحر _ يمرضحلا قاحسا وبا لاق

 نا اهازجا ترهط اذاف ، تيبلا روزت ىتح رفنت الف اهب دم ناو : لاقو

 ةشئاعل مالسلا هيلع هلوقل { اهترمعو اهجحل ادحاو افاوط تيبلاب فوطت

 . ((كترمعو كجحل كيفكي تيبلاب كفاوط)) : اهنع هللا يضر
 . ملعا هللاو ، نافاوط اهيلع بجي اهنا لب : انباحصا ضعب لاقو

 رفنت الا اهانعم يف ناك نمو ضئاحلا ىهن مالسلا هيلع هنا يورو

 . انباحصا نم رثكالا دنع مد اهيلعف الاو ردصلا فاوط فوطت ىتح

 باب ىلع فوقولا نم لبق هتركذ ام انباحصا ضعب ىأرو

 مكح اهمكح اندنع ءاسفنلاو . اذه ىلع دامتعالا نكل 3 دجسملا

 ريغو مايصلاو ةالصلا نم ضئاحلا هنم عنمت ام لك نم ةعونمم اهنال ضئاحلا

 . كلذ

 لاعفا عيمج لعفت ، رهاطلا مكح اهمكح ناف : ةضاحتسملا اماو

 . جحلا

 اهناف ، ناطوش وا طوش اهيلع يقب دقو ضيحلا ةأرملا تا ناو

 هللاو ، ينبت اهنا ءايلعلا ضعب نعو . تفناتسا ترهط اذاف . عطقت

 . ملعا

۔ ٨٩ ۔



 ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا ىور ام انركذ اييف لصالاو

 ركب يبا نب دمحم تدلو سيمع تنب ءايسا نا : لاق : اهنع هللا يضر
 . لهت مث لستخغتف اهرما : لاقف ةي هللا لوسرل كلذ تركذف

 يي يبنلا جوز يح تنب ةيفص نا تناق ةشئاع نا اضيا ليق هبو

 : ليقف ((يه انتسباحا)) : لاقف ِةێَي هللا لوسرل كلذ تركذف تضاح

 . (( اذا الف )) : لاقف تضافا دق اهنا

عيزررصج انيت



 رشاعلا بابلا
 مزلي امو رمؤي امو ريغلا نع جحلا يف

 زوجي ال امو كلذ نم زوجي امو

 ةدحاولا ةجحلاب لخدي ىلاعت هللا نا ةي يبنلا نع سابع نبا نع
 . نيملسم اوناك اذا 5 اهل ذفنملاو إ هنع جوجحللاو . جاحلا : ةثالث ةنجلا

 . ىلوتي ال نمع لجرلا جح يف فلتخا : (ةلأسم)
 ال : لاقو ضعب هزوجو . يلوتي نمنع الا جحي ال : لاق نم مهنم

 . هب هل يمس ىصحلا ىمر اذاف 5 هب هل يمس مرحا اذاف 5 هل وعدي
 . هناخ دقف هل عدي مل اذا : مشاه لاقو

 وهو هتجح ذخا اذا : لاق ؟ هنوخي فيك : بوبحم نب دمحمل تلق

 . هملعي ملو هل وعدي ال
 زجي ملو 5 ةايحلا يف لجرلا نع جحلا يعفاشلا زاجا : (ةلأسم)

 يف هتيصوب توملا دعب زاجاو ، لفن الو ضرف يف ةايحلا يف ةفينح وبا كلذ

 . ةلفانو ضرف
 دعب عوطتلا هنع جحيو ضرفلا دحا نع دحا جحي ال : كلام لاقو

 . توملا

 ءاوس هريغ ىلا هفرص مل لجر نع دقتعا اذا جحلاو : (ةلأسم)

۔ ٩١ ۔



 . فالخ الب هنع جوجحملا وا جاحلا نع دقعلا ناك

 لها نم لجرل ةجح ىوزن لهأ نم لجر ذخأ اذاو : (ةلأسمر

 . دعبا ىوزن نال ىوزن نم اهب جرخي نا يزجيف لخن

 هيلع اوطرتشي ملو تيم لجر نع ةجحب جرخ نمو : (ةلأسم)
 ماصو ةحيبذلا ءارش نع فعضو ةجحلا مهارد بهذاف ريقف وهو ائيش

 ةاش هيلعو هللا ءاش نا ةمات هتجحف { حبذي ملو قلحو . ماصت يتلا مايالا

 . هتعتمل ىرخأ ةاشو ىنمب اهبحاص نع اهحبذي

 ىلا وأ راحص ىلا جرخي نا فوجلا لهأ نم رذن نمو : (ةلأسم)
 همزلي هناف جحلا ىلا هروف نم ىضمف ةضيرفلا ةجح هيلع ناكو ةرصبلا

 . هيلع بجو ثيح نم هراذ نم جحلا ىلا جورخلا

 ردقب لعجي نا هيلعف جحلا ىلا ةرصبلا نم وأ راحص نم جرخ ناف

 . مات هجحو جحلا ليبس يف عضوملا ىلا هراد نم هئاركو هتنو ؤم

 يبلي الجر عمس ةي يبنلا نا : سابع نبا نعو : (ةلأسم)
 بيسن وا يل خا : لاق ؟ (( ةمربش نمو )) مالسلا هيلع لاقف ةمربش نع
 كسفن نع جح )) : لاقف 3 ال : لاق ؟ (( تججح )) : لاقف 3 يل

 . (( ةمربش نع مث
 هسفنل حصي هريغل همارحا نا : ليقو ، يعفاشلا لاق كلذبو

 . هريغل لطبيف
 . زئاج ةأرملا نع ةأرملاو . لجرلا نع ةأرملا جحت الو : (ةلأسم)

 رح ىلع ردقي ال نا الا & ملسم رح نع دبعلا جحي نا زوجي الو

 . زئاج هالوم هللا نذاب رحلا نع كولمملا جح هيلع ردقي مل ناف © ملسم

 الو ركذ نم هريغ الو هديس نع دبعلا جحي ال : رثؤملا وبا لاقو

۔ _ ٩٢



 هالوم نذاب رح نع جح ولو تدجو اذا دبعلا نم علا بحا ةأرملاو . ىثنا

 . ملسملا رحلا نودجي اوناك ولو ةداعالا مهيلع را مل

 نع كيبل : لقيلف ، هريغ نع مارحالا دارا نمو : (ةلأسم)

 . ةجحب تناك ناو . ةرمعب نالف

 . نالف نع ةجحو ةرمعب كيبل : لاق انراق ناك ناف

 نم هنا تملع اذا نالف نم لبقت مهللا : لوقي تيقاوملا يفو

 . جاحلل وهف ءاعدلاو جحلا لامعأ رئاسو نينمؤملا

 مهنم ىلوتي ال نمع لجرلا جح يف اوفلتخا : لاقو : (ةلأسم)

 . ىلوتي نم الا جحي ال : لاق نم

 ىمر اذاو هب ىمس مرحا اذاو ، هل عدت ال : لاقو ضعب هزوجو

 . هب هل ىمس رامجلا ىصحلا

 بوبحم نب دمحمل تلق هناخ دقف هل عدي مل اذاف :مشاه لاقو

 . )هملعي الو هل وعدي ال وهو هتجح ذخا اذا لاق 3 هنوخي فيكو

 طرشو موق نم ةجح ذخأ نمو ةيواعم يبا نعو : (ةلأسم)

 اذا هريغ اهيطعي نأ هلف © اهبحاص نع اهب جحي هريغ اهيطعي دارا نا مهيلع

 . مهيلع طرتشا

 . كلذ هلف ، هسفنل وه مرحيو تاقيملا غلب امل اهيطعي نا دارا ناف

 ةجحلا كلت هنع يزجتو ، تاقيملا هلوصو ىلا ةجحلا مهارد نم هاطعا اذا

 . ملعا هللاو هسفنل اهجح ىتلا

 بهذ ام ريغ ، ةجحلا نم ىقب ام ةيقب هاطعا يذلا ىطعي : ليقو

 . عضوملا كلذ ىلإ وه

 ۔ -_ ٩٣



 كلتب جوجحلملا ىزتجا هلام نم الجر جحأ نمو : ( ةلأسم)

 . كلذب ليق دقو & كلذ دعب الام باص اولف ، مالسالا ةجحل مهاردلا

 لمع هل ناك نا : لوقا اناو : بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 . هتيلوت اهريغ جحي ملو تام مث حلاص

 دقف } همزل ثنحب هلام نم الجر جحي نا همزل نمو : (ةلأسم)

 . هجحا نمل ال جوجحملل يه ةجحلا نال . هيزجت اهنا اولاق

 . زئاج ةأرملا نع ةأرملاو لجرلا نع ةأرملا جحت الو : (ةلأسم)ر

 © ناتأرما هنع جحي نا الا لجرلا نع جحت ال ةأرملاو : (ةلأسم)ر

 تيب ىلا يشملاب فلح اذا يشملا يف لجرلا نع ةأرملا جحت نا زوجي نكلو

 . هنع ةأرملا هذه يف جحت نا زوجيف . هيف ثنح ءيش يف مارحلا هللا

 بحا ةأرملا نع جحي لجرلاو 0 ةأرملا نع ةأرملا جحت نا اوزوجو

 وذ وا اهما نع ةنبالا وا اهتنبا نع جحت ما نوكت نا الا اودجو نا مهيلا

 . الف لجر نع جحت نا اماف . ءاش نا اهمحر نع محر

 . تارافكلا يف الا لجرلا نع ةأرملا جحت ال : هريغ لاق

 جحلاو ةرمعلاف ةجحب ىصوأ تيم نع جح نمو : (ةلأسم)

 جحي امناو ، ةرمعلا هل نا هاطعأ نم ىلع طرتشي نا الا & تيملا نع اعيمج

 دب ال هنال ، لامج كنع جحي نا يطعت نا بحا الو {. اجاح اهبحاص نع

 . هلامج بحصي نا هل

 املف © ةرمعلاب هسفن نع مرحاف لجر نع جح نمو : (ةلأسم)
 ؟ هتطرتشا نوكت نا الا كلذ كل سيل : هل ليق لحاو ةكم ىلا لصو

 كلذ هلعف سيلو ، لجرلا نع اهنم مرحيف قرع تاذ ىلا عجري هناف
3 
 . غ يسب

۔ _ ٩٤



 ىطعي نا زوجيو ، ىلوتي نمع الا جحي نا بحا الو : (ةلأسم)

 لمعب هيلع علطي ال هنا ريغ لدعب سيل الجر ةيالولا لهأ نم لجر ةجح
 . ةشحاف

 . اهاطعي نا بحأ الف هيصاعمو هلهج ارهاظ الهاج ناك ناف

 3 اريخ الا هنم فرعي ال نمل لجرلا جحي نا زوجيو : (ةلأسم)

 . همحراف اريخ هنم تملعو ايلو كل ناك نا مهللا : لاق هل اعد اذاف

 . هنع جحي نا عروتي نمل زوجي الف يص اعملا هنم تفرع نمو

 نع تمت دقف ٦ اهب جحو يصاعملا هنم فرعي الجر ىطعا ناو

 . هللا ءاش نا اهب ىصوا يذلا

 ىتح اهايا هاطعا ىذلا أربي ال هنا الا اهادا دق هنا : هلوق زوجيو

 . دحلا نم مرحا دق هنا ملعي

 . جح دق هنا هنيمي عم هلوق لبقي رش الو ريخ هنم ملعي مل نمو
 نع جحي نأ انباحصا زوج 3 جحلا هيلع بجي مل يذلا ريقفلاو

 ع . هريغ
 ؟ همارحا دنع تيملا مسا يسنف لجر نع جحي نمو : (ةلأسم)

 ناك ناف ، مرحي نيح همارحا دنع همسا ركذب نورمأي اوناك ءاهقفلا ناف

 دهاشملا يف هل عديلف 5 هيلع سأب الف & نايسنلا لجأ نم ركذي مل اذه

 . رذعلاب ىلوا هللاف . هللا ءاش نا اهلك

 وهف ادمع اهلك كسانملا نم عيش يف تيملا مسا ركذي مل نمو

 ملظو ءاهقفلا لوق كرتو ، نسحي ملو ، تيملا ىلا ءاسأ دقو ءيسم

 . هسفن

 همارحا دنع همسا ركذيلف ملسملا هيخا نع جح نم ءاهقفلا لوقيو

۔ ٩٥ ۔



 . اهلك دهاشملا يف هل ديو

 همحر يلع نب ىسوم نع بوبحم نب دمحم ظفحو : (ةلأسم)
 دوعي مث { دلب ىلا لوحتي وا لجر نع ةجحلا ذخاي يذلا نا : ۔ هللا

 نيما هنا هيلا ترجتا يذلا عضوملا تغلبو تججح دق ينا : لوقيف

 . نيمي هيلع سيلو ]© قدصم

 ‘ مرحا اذا دهشي نا هيلع طرتشي نا الا : بوبحم نب دمحم لاق

 . هب نمض ام هيلعف ، فقو اذاو

 وا يصولا وا يضاقلا رمأب لجر نع لجرلا جح اذاو : (ةلأسم)

 ىلع جتحاو ، هل عيش لكب طيحي انيد هيلع نأ نيبت قلطنا املف ، يلولا
 نم هدي يف لضف ام ذخايو عجري هناف ةيبلتلا يف لخدي نا لبق نم جاحلا

 . ةقفنلا

 ةقفنلا همزلت هناف هيلع جتحا دقو ىضمو جحلا هسفن ىلع ضرف ناف

 . هل جحل او ناكملا كلذ نم . هيلع جتحا ام موي نم

 نيد لجرلا ىلع دجو مث 0 يصولا وا يضاقلا رماب جح ناو
 ىلع الو يضاقلا ىلع الو هيلع نامض الف & ءيش هل دجوي ملو 0 ريثك

 . لضف ام الا ءامرغلل سيلو ، يصولا

 ملو هيلع بجاو جحلاو ، تيم نع لجر جح ناو : (ةلأسم)
 نم ىلا اهعفدو ث هلام نم ةجحلا ذخا مهلو ، تيملا نع زجي مل طق جحي

 . تيملا نع اهب جحي
 ةجحلاو ةرمعلاف ةجحب ىصوا تيم نع جح نمو : (ةلأسم)

 ةجحلا اماو ، ةرمعلا هل نا هاطعا نم ىلع طرتشي نا الا تيملا نع اعيمج

۔ ٩٦ ۔



 هلعف سيلو ، لجرلا نع تاقيملا نم مرحيف عجري هناف لعف ناف
 . عيشب كلذ

 بحصي نا هل لب ال هنال }. الامح كنع جحلا يطعت نا بحا الو

 . هلامح

 لوحلا لا ماقأو دحاو نع جحف نتجح ذخأ نمو : (ةلأسم)

 سيل 3 هدالب نم لجرلا نع جحي امنا ى كلذ نوكي الف رخآلا نع جحيل

 . مهمهارد مهيلع دري نا اماو كلذك لعفي نا اما ، ةكم نم هنع جحي

 © ادمع كسانملا نم ءيش ف تيللا مسا ركذي ل نمو : (ةلأسم)

 همسا ركذيلف © ملسملا هيخأ نع جح نم : ليقو . تيملا ىلإ عيسم وهف

 . هل ديو همارحا دنع

 اهدر هيلعف 3 الام باصا مث لجرل ةجح ذخأ نمو : (ةلأسم)

 ةجحب. جرخيلف . هدلب نم جرخ ام دعب هباصا ناو 3 اهبحاص ىلع

 . هسفنل هتجحيب جرخيف هدلب لا عجري مث لجرلا

 ام دريو هريغ نع جحم نا هل زوجحم الو هسفن نع جحي نا هيلع ليقو

 . اهباحصا ىلع مهاردلا نم فلتا

 ةثرو و ١ يصو ل ١ ةجحب ىصو ١ نميف : نسحل ١ وب ا : ) ةلأسم (

 ٠ اعطاقتي لو اهذخاف ةجحلا مك هفرع اذا : لاق كلذ نود لجر اهذخاو

 . كلذ ىلع اعطاقتي نا الا اذه انرصع يف نامضب اندنع اذهف
 مهارد ىمسو ةجحب ىصوا نميف : هللادبع يبا نع : (ةلأسم)

 ةجحلا ذخا ىذلا ىلعف صقن ام ةنماضم الجر يصولا اهاطعأف ةمولعم

۔ -_ ٩٧



 . هل لضف امو

 مهارد مسي مل ناو . امهنيب ناك ايك وهو هل زئاج كلذ : لاقو
 امو جاحللف © لضف ام هنأ ىلع مهرد ةئامثالث يصولا ىطعاف ةمولعم

 . اودقاعت ام ىلع زئاجف هيلعف . صقن

 هنع جحي الجر ةثرولا ىطعاف ائيش مسي ملو لجر ىلا ىصوا ناو

 . مهنيب اولاق ايك وهف مهيلعف صقن امو مهلف لضف ام هنأ ىلع

 ىدؤت ىتح يصوملا لام نم اوجرخي نا مهيلعف جراخلا تام ناو
 اذاف عيش كلذ دعب مهيلع سيلف . ثلثلا زواج اذاف ، ثلثلا نم هتجح
 : لاق . رحب وأ رب يف هعمام بهذو بيصأ دق هنا : لاقو . جراخلا عجر
 . فلحتسيو نيمأ وه

 نع هب جحيل الام يطعا لجر نع : ابوبحم تلأسو : (ةلأسم) .
 هيلع داركالا عقوف ارامح وا ابهذ وا اعاتم اهب ىرتشاو اهفرصف ناسنا

 . هنع نظا انماض هردا ال : لاق ؟ مهاردلل نماض وها هعم ام اوذخاف

 { رابكلل نوكي امم ةمات ةجح ذخا اذا لجرلا نا ظفحي هنا : لاقو

 ةجحلا تناك اذا هسفن ىلع قيضي الو هلبإ بكريلو . يشمي نا هل سيلف

 . ةمات

 دق لاق ؟ اهلضف هلأ ةجح ذخا نميف لوقت امو : (ةلأسم)

 مك ةثرولا ملعي : لاقف بويا وبا اماو ، كلذ يف نايفس وبا صخر

 ئ مهيلع هدر الاو هل هوكرت ناف . لضف

۔ ٩٨ ۔



 يف طرشلا هركي : لاق ؟ اهلضف هل نا مهيلع طرتشا ناف : تلق

 . كلذ

 اليلق اهنم ذخأي ملو ةجحب جرخ نميف : يراوحلا وبا : (ةلأسم)
 ائيش اهنم ذخأي نا هل بحتسي هنا انعمس يذلاف مهاردب جرخو اريثك الو

 . هل اوضرف ام ذخا هل زاج . جحلا ىضم ىتح لعفي مل ناف { لق ولو

 . ملعا هللاو

 ةيزر الت

۔ ٩٩





 رشع ىد لا ب ايل ١

 تاومألاو ءايحألا نم ريغلا نع جحلا يف رخآ

 برغملا لها انباحصا فيلأت نم

 . تاميسقتو ةمدقم ىلع لمتشي لصفلا اذه نا هللا كقفو ملعإ

 . ماسقا ةثالث نم ولخت ال تابجاولا تادابعلا نا يهف ةمدقملا امأ

 . اعم ةيندبو ةيلام وأ ةضحم ةيندب وأ . ةضحم ةيلام نوكت نا اما

 فالخ الف كلذ ريغو اهبابرأل نويدلا ءادأو ةاكزلاك ةضحملا ةيلاملاف

 {. اهيف ةزئاج ةباينلا نا ءالعلا نم نيصلخملا دنع

 كلذكو . دحا نع دحا ىلصي ال نا نيهجولا نيذهبف ةيندبلا امأو

 تيملا نع هب ىصوا اذا تيملا نع مايصلاف انباحصا هركذي ام الا مايصلا

 . يوقلاب سيلو . هيف فالخ ىلع

 نآلا اناف ، كلذ ريغو داهجلاو جحلاف ، لاملاو ندبلا جزتما ام امأو

 . ىلاعت هللا ءاش نا بيترتلا ىلع كلذ نيبا

 نم وهو اييس ال ، تاميسقت نم هيف يدنع دب الف 5 داهجلا امأف

۔ ١٠١ ۔



 . تايافكلا ضورف

 . ال ما نيعتلا اما داهجلا ولخي ال لاقي نا لوألاو

 مل ناف . ةباينلا هيف زوبت الف { ةالصلاو موصلاب قحتلا دق مسقلا اذهو

 هلام ناسنالا ثعبيو ةزئاج هيف ةباينلا نا هملعا فالخ الف هضرف نيعتي
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 لاملا هيف عمتجا دقو ، جحلا وه يذلا دوصقملا ىلا انعجر مث

 . نيمسق نم هنع جوجحملا ولخي ال : لوقنف ندبلاو

 . اتيموا ايح نوكي نا اما

 . نيمسق نم ولخي الف ايح ناك ناف

 اما . نيمسق نم ولخي الف ازجاع ناك ناف ال مأ ازجاع نوكي نا اما

 انركذ دقف تيملا اماو . هل ضرعي ضراعل وا هسفن يف هزجع نوكي نا

 . هماكحا انيبو

 هنع جحي نا هيزجي الف عيطتسم وهو زجاع ريغ ناك ناف . يحلا اماو

 رظتني ال يذلا ضيرملاك هسفن يف هزجع ناك ناف . ازجاع ناك ناو ، دحأ

 . مرهلا خيشلاو ، ىمعالاو { دعقملاو { ةحارلا

 ةأرما نا كلذ ىلع ليلدلاو مهجحب نوثعبيو ةباينلا مهل ءالؤهف

 دقو ريبك خيش يبا نا هللا لوسر اي : تلاقف . ةلي يبنلا تلأس ةيمعثخ

 . ((معن)) لاق ؟ هنع جحافأ جحلا ةضيرف هتكردا

 كيبا ىلع ناك ول تيارا)) اهل لاق مالسلا هيلع هنا رخآ ربخ يفو

۔ ١٠١ ۔



 . ((ىلوا هللا نيدف : لاق معن تلاق ؟ هنع ةيضاق تنكأ هتيضقف نيد

 ال هنوكل هيبا نع جحلا هلاس يذلل مالسلا هيلع اضيا لاقو

 . ((كيبا نع جح)) : عيطتسي
 . نيسمق نم ضراعلا ولخي الف هل ضرعي ضراعل هرجحت ناك ناف

 قيرطلا ناك ناف . دازلا مدع وا قيرطلا فوخ نم نوكي نا اما

 . نالوق هيفف

 نم هتجحب ثعبي : لاق نم مهنمو 5 هيلع عيش ال : لاق نم مهنم

 . باجا ريغ

 مامالا هب ىتفاو : هنع هللا يضر - بيبح نب عيبرلا لاق هبو

 نا : لاق نمف دازلا مدع نم ناك ناو : ۔ هنع هللا يضر ۔ باهولادبع

 . هيلع ءيش الف ةلحارو داز ةعاطتسالا

 جحلا هيلعف انمدق ايك كلذ ريغ ال ندبلا ةحص اهنا : لاق نمو

 . ةباينلا هل زوجت الف ، هسفنب

 نع جحي نا لبق جحلاب ةيصولا لجرلا ذخأي له انباحصا فلتخاو

 ةزاجالاو ةرورضلا ىلع هل زئاج كلذ نا ىلا مهضعب بهذف ؟ هسفن

 ايبلم عمس يبنلا ناب اولدتساو زئاج ريغ كلذ نا ىلا نورثكالا بهذو

 ((كريغ نع تججح تنك نا)) : مالسلا هيلع لاقف هريغ نع يبلي
 ةعاطتسا فرع دق ةي يبنلا لعل اولاق ناب اذه ىلع نولوألا رذتعاف

 . تالامتحالاب اندبعت اننال & لطاب يدنع وهو ، لجرلا

 لاق هنا سابع نبا قيرط نم لاق هنا مالسلا هيلع هنع يورو

۔ ١٠٣ ۔



 اهب يصوملا نيملسم اوناك اذا ةدحاولا ةجحلاب . ةثالث ةنجلا لخدي))

 . ((اهب جراخلاو ، تيملا نع اهذفني يذلاو

 نا لبق تامف تيم نع جحلل ةرجالا ذخأ نمو : (ةلأسم)

 . غلب ام ردقب ةرجالا نم هل : انباحصا ضعب لاقف اهيضقي

 . جرخي مل ناو تيملا دلب نم جرخ اذا ةرجالا هل : مهضعب لاقو

 يدنع لدعألاو اهلك كسانملا متي ىتح هل عيش ال : ثلاث لوقو

 . يضاقلا لاق هبو { لوألا لوقلا وه

 لاقف ةجحلا رما يف فلتخا دق : ۔ هللا همحر نسحلا وبا لاق

 ناو .3 اهمامتب الا ةرجالا هل تسيلف . ةكم ىلا ةرجالاب اهذخا نا : موق

 . اهب ىصوا توملا هكردا ناف ث هلامو هسفن يف همزل دقف . نامضب اهذخا

 نم لضف ام در هيلعو . زئاج كلذ بستحم هنا ىلع اهذخا ناو

 . مهاردلا

 . نيلوق ىلع ؟ ال ما ةقثلا ريغل ىطعت له ؛ اوفلتخاو

 فوقولاو مارحالا دنع داهشالا نم دب ال : لاق كلذ زاجا نمو

 ىلع ؟ ال ما ىلوتي ال نمع لجرلا جحي له اوفلتخا كلذكو . ةرايزلاو

 نع كيبل ءادتبالا دنع لوقيو . هل وعدي ال ؛ لاق هزاجا نمف. نيلوق

 . قيفوتلا هلاسا هللاو نالف نم لبقت مهللا عضاوملا رئاس يفو . نالف

 . برغملا لها فيلأت نم ىذلا ىضقنا

۔ ١٠٤ ۔



 رشع يناثلا بابلا
 هريغ نع جاحلل زوجي اميف

 كلذ ريغو لامعالا نم زوجع ال امو

 ىرقلا يف لمعي نا هل سيلف . ناسنال ةجحب جرخ نمو
 . زئاجف ةرجا ريغب هسفنل لمع نمو . ةرجالاب

 لجر نع اجاح جرخ نمو لاق رفعج نبا عماج نمو ؛ هريغ نمو
 هيلع سيلف ةكم ي اما : لاق ؟ ةراجتلل يرتشيو عيبي نا هل له بجر يف

 يبا ظفح يف كلذك . تاقيملا ءارو نم جرخي نا هل سيلو . عيش كلذ يف

 . باتكلا ىلا عجر . ةرفص

 مايقلا هيلع بجي ال ثنحلا ةجحب هريغل جاحلاو : (ةلأسم)

 كلذ بابيا ىلع هل رجاتسملا هطراشي نا الا تيقاوملا غلب اذا جحلا لاعفأب

 ةرجالا دقع ناكو كسانملاب مايقلا ىلع هطراشي مل ناف 3 هب مايقلاو هيلع

 بجوي مل هنال . كلذب هنع لاز دقف . همزلام بوجو يف طقف يشملا ىلع

 . هيلع يشملا بوجو ىوس هنيمي يف اضرف هسفن ىلع
 . هنع لاز همزل ام طاقساب هربخا هيلا ماق اذاف

۔ ١٠٥ ۔



 مايقلا همزل هسفنب كلذ لعف وه َلوتي نا : اولاق دق مهنا الا

 . هسفنل هلاخداو هلعف ببسب كلذ بوجو هيلع قلعت هناكف كسانملاب

 جاحلا لعفي ايك هقيرط يف هجورخ دنع لمعي ريجالاو : (ةلأسم)

 غلب بجو اذا ثنحلا ةجح نع هريغل ايشام جاحلاو : (ةلأسم)

 . كلانه نم مارحالا همزليو . يشلملا

 نا لاق ؟ كلذ لبق مدقت دق هيلع جحلا بوجو نكي مل ولو : تلق

 جحل ١ عيطتسم هنال كلانه بجو دقف كلذ لبق هبوجو م دقت دق نكي ل

 هطراشي' نا الا اعجار هداز ريجالل رجاتسملا مزلي الو تيقاوملا ىلا هغولب

 . اعجارو ابهاذ فلحي ملو ابهاذ يشملاب فلح هنال كلذب مازتلالا ىلع

 . اعجارو ابهاذ هتنو ؤم همزلو

 تيملا نع ةجحلا جارخا زيوت ىلع انباحصا قفتا : (ةلأسم)

 هجو ىلع يناثلا هجولاو ] اهم جراخلا نمضت ةنالث هوجو دحا ىلع اهم رمألا

 . اهب جحي نم اهل رجأتسي نا ثلاثلا هجولاو . اهب ةنامالا

 نوكت نا الا اوري لو جحلا ىلع ةرجالا هرك صعبو : ديعس وبا

 . ةنامالاب

 . دصقل اب هتوسكو ٥ اركو هتنو ؤم نوكت جحل ١ ف م ؤي ام نيح نمف

 زاجا نم مهنمو . تيملا نع جحلا بابسا يف ناك ةجحلا نم لضف امف

 . ةرجالا

۔ ١٠٦



 ضعبف ؟ رقتفا ىتح جحي ملف جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)
 . دعب هسفنل جحي مث هسفن لبق هريغل اهب جحيو ةجح ذخأي نا هل زيجي

 . هسفنل جحلا هنا ىريو . كلذ زبي مل ضعبو

 . مدعلل هل زاج لعف ناف . كلذب رموي الف ةرجالاب اما : ليقو

 حبذي نا ةجحلا باحصا هيلع طرشف هريغل جح نمو : (ةلأسم)

 ريغ هيلع نكي مل جحلا رهشا ريغ يف ةرمعب امرحم لخد مث مهباحصا نع

 رهشا يف لخد ناف هيلع ةطرتشملا يهو هنع جوجحملا نع ةدحاو ةحيبذ

 . ناتحيبذ هيلعف جحلا

 ناك ناف ، يصولا رمأ ريغب ةجحلاب ثراولا جح اذاف : (ةلأسم)

 حص اذا زئاج هب همايقو ةيصولل هذافناف هريغ ةثرولا نم هعم سيل ثراولا

 . كلذ

 لعف ناو .، هلعف حص اذا كلذ تبث ةثرولا يأرب كلذ ناك ناو

 . هلعف حص اذا كلذ زاج ام دعب نم ةثرولا هل متاو كلذ

 وه ناك اذا . كلذ زاج هلعف حصو يصولا همتأ نا كلذكو

 لعفلا حص ولو كلاهلا نع يزجي لعفلا توبث عم ةثرولا مامتاو ، ثراولا

 نع يزجي كلذ ناك . سانلا نم دحا نم ةجحلاب جورخلاو كلاهلا نع

 . هلعف يف اعوطتم ناكو . كلاهلا
 جحي نم حيحصلا رجاتسا اذا : روث وبا ؛ انموق نع : (ةلأسم)

 . كلذ زاج اعوطت هنع

 . اهزيجي ال : يعفاشلا

۔ ١٠٧ ۔



 ةالصلاو موصلاو ريغلا نع عوطتلا ىلع اوعمجا : ركب وبا

 ناسنالل سيل ناو ت : ىلاعت لاقو . موصلاك لمع جحلاو فاكتعالاو

 دودرم . هيف فلت لكو ريبكلا خيشلا كلذ نم ىنثتساف ه ىعس ام الا

 نع عوطتلا يف انعم هيف فلتخي 0" ريبك خيش انوباو زه هناحبس هلوق ىلا
 الف لضف وه امنا ناك اذاو بجاو ريغ كلذ نا كلذ زوجي :لوقف .ناسنالا

 . لماعلاو رمالل عقي نا لضفلل دب

 نم الا هانعم تبني الف نا دبألا لمع نم ناك ام هنا : ناث لوقو

 لجرلا يف اوفلتخاو . هللا هب ديرا لمع لطبي ال نا ينبجعيو . ناسنالا

 . مالسالا ةجح هيلعو تومي

 دعب هنع جحي نا هيزجي ال هنا انباحصا لوق يف جرخي : ديعس وبا

 عقي مل هسفن نع جحي مل ناك اذا ناميأ وا رذن وا ةضيرفلا ةجح ناك هتوم

 . موق نم جرخي امم دشا وهو . هب صوي مل وا هب ىصوا هريغ لعف هنع
 نيمي وا رذن بجاو نم هللا قوقح نم ءيش همزل اذا هنا مهلوق نم رئاسلاو

 . هذافنا بجاو هنا هب ىصوا

 هنع اهب جحي هريغل ةجح ذخا نم:: دمحأ نب نسحلا : (ةلأسم)

 هنع متي نم رجحتأي نا ريض الف ؟ مرحا ام دعب ريجالا ضرمف ةزاجاب
 . ةجحلا

 بحاص هل لعجي نا الا كلذ هل سيلف ، مارحالا لبق ضرم ناو

 . ةجحلا

 )١( ةيآلا ءزج مجنلا ةروس ٣٩
 )٦٢( ةيآلا ءزج صصقلا ةروس ٢٢

 ۔ ١٠٨ ۔



 نع هتلغش هئاضعا ضعب يف ةلع هتباصاو ةجح ذخا نم كلذكو

 . زئاج وهو تيملا نع عضوملا كلذ نم اهب جحي نم ةجحلا طعيلف يضملا

 . هريغ نع ةجحب جحي ةرورضلا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)
 . هريغ نع جحي ال : يعفاشلا

 . هريغ نع زوجي هنا ليق : ديعس وبا
 يباو عيبرلا لوق وهو ، كلذ زاج جحلا هيلع بجي مل اذا : لوقو

 . يمزراوخلا ديزي

 هنأل ؛ هريغ نع جحلا عقيو ضقم وهف هريغ نع جح نا : لوقو
 . ةنس نود ةنس يف جحلاب بطاخن ريغ

 هريغ نع جحو جحي ملف جحلا هيلع بجو نمو : (ةلأسم)ر
 جح نمع يزجيو ةرجالا ذخا هلف لعف ناف . كلذب رمؤي الف ءاركلاب
 . هنع

 يف ةلعلا ؛ كلذ هازجا هسفن نع جحو مرحاف ملع مث جح ناف

 يف جحلا كرت يف كلاه ريغو اذه هماع يف جحلا هيلع بجاو ريغ هنا كلذ

 ةرجالا هسفن مزل اذا هنا هجو نمو . ةالصلا كرت يف كلهي ايك اذه هماع

 نع جح ناف . هماع يف جحلا كرتب اكلاه نكي ملو مايقلا همزل دقف جحلاب
 . لدبلا هيلعو . عوطتملا مئاصلاك تقؤم ريغ هنال . هازجا هريغ

 دجم نا : لوقو . انموق نع ملسملا جحي نا هركيو : (ةلأسم)

 . انموق نع لجر ةجحف . جحي نا سأب الف ملسملا نع ةجح
 نا جحي نا ىلا ناسارخب نيملسملا نم لجر جاتحا هنا ليق دقو

۔ ١٠٩ ۔



 نع جحي نا اسأب هيلع اوري ملف ةبسكملاو لضفلا بلط نم ةجحب جحي
 . انموق نم لجر

 فيك ةناما وا ةنومضم ةجح ذخأي نا دارا نمو : (ةلأسم)

 ىلا اهب جحا نا ىلع ةجحلا هذه تذخا دق : لوقيف ةنومضملا اما ؟ لوقي

 ناف ، ةنومضم ارانيد نيرشعب جحلا تيقاوم يف اهب افقاو مارحلا هللا تيب

 . يلف تداز ناو . يلعف تصقتن

 اهيف ينا ىلع ةناما ةجحلا هذه تذخا دق : لوقي هناف ةنامالا اماو

 . مكيلعف تصقن ناو مكلف تداز ناو نيما

 نا هل سيلف لجر نم ةجح ذخا نميف نسحلا وبأ : (ةلأسم)ر

 نال . ةرجالاب لمعي يذلا عناصلاك وه سيلو هريغ .اهب جحي نم رجاتسي

 نا هيلعف ةثرولا هل متي ملو لعف ناف . ةثرولا هل متي نا الا فراعتم كلذ

 عيضي الو. هترجا هرجأتسا يذلا ريجالل هيلعو اهذخا يتلا ةجحلاب جحي

 . باوثلا لها نم ناك نا كلذ

 ناك ناف اهذخا امم لقأب رجأتساف مهل رجأتسي نا ىلع اهذخا ناف

 هنا ىلع اهذخا امتاو هعم هلخدي يش وا داز وا ءارك لثم ءيشب ريجالا ناعا

 يف ناك لضف ايف ءعيشب يناثلا ريجالا نعي مل ناو هل لضفلاف ريجالا وه

 . ةثرولل الو هل الو ريجالل ال جحلا ليبس

 اهب جحي نا ىلع ةجح ذخا نميف : يراوحلا يبا نع كلذكو

 . كلذ نودب هريغ اهب رجاتساو

 . جحلا ليبس يف لضفلاف . هنعي مل ناو لوألل حبرلاف . هناعا ناف

۔ ١١٠ ۔



 يف الام دجو مث اهب جرخف ةجح ذخا ةرورص يف هنع هعضوم يو

 نا الا ذخا ام در هيلعو . مهيأرب الا هريغ اهيطعي نا هل سيلف . قيرطلا

 كلذ ىلا ءاركلا نم هل بسحيو كلذ هلف هريغ اهيطعي هنا مهيلع طرتشي

 . عضوملا

 رخآلا ريجالل ةثرولاو يصولاو لوآلا ريجالا متا اذا ؛ هريغ لوقو

 نم ءيش هل ايقاب مادام جحلا نم غرفي نا لبق ةجحلا ةلمجب لوالل هترجا

 . جحلا ليبس يف ةجحلا رئاسو كلذ دعب مامت اهيف هل سيلف {} كسانملا

 اذاف ، رامجلا يمر نم كسانملا نم عيش ماد ام : نسحلا وبا لاق

 . كسانملا نم عيش قبي مل . رامجلا يمر نم غرفا

 راص املف هريغل ةجحب جرخي لجر : يراوحلا وبا : (ةلأسم)
 لخد لحاو تيبلاب فاطو يعس الف ، ةرمعب مرحا سانلا مرحي ثيح

 . ةجحلا مامتا هيلع لجرلا اذه ناف ، ةجحلاب مرحي نا لبق ةكمو دعلا

 هلف لصو ثيح نم اهب جحي نا ىلع ةجحلا باحصاو وه قفتا ناف

 ثيح نم هل رحني نم وه ثعب ءاش ناو هسفنب وه جرخ ءاش نا كلذ
 . ةجحلا هذه يضقي نا ىلا . لصو

 ام مهيلع دري وا تنا اهب جرخت نا الا كلذ كل متن ال اولاق ناو

 . كلذ هلف اطرش مهيلع طرش نوكي نا الا . كلذ مهلف مهنم ذخا

 اهضعب كرتو نامضب ةجح ذخا نميف : نسحلا وبا : (ةلأسم)

 اوءعاش نا رايخلا ريجالا ةثرول نا قيرطلا ضعب يف كله مث ةثرولا عم

 اليلق اوءاش امب كلانه نم اهب اوجرخي وا اهبحاص تام ثيح نم اهوما

۔ ١١١ ۔



 نم مهبحاص ذخا ام اودر اوءاش ناو ةرجالا نم يقب ام مهلو اريثك وا ناك

 بحاص ةثرو قفتي نا الا كلاهلا دلب نم ةجحلا تجرخ اودر ناف . هلام

 . كلاهلا ريجالا تام ثيح نم اهب اوجرخيو ةجحلاب ةجحلا

 الف . ةنسلا كلت هيلع طرتشي ملو ةجح ذخأ نميف : (ةلأسم)

 ىرخا ةجح ذخاو هسفن نع جرخي نا هتين لوح قيرطلا نم اعضوم غلب
 نم .ةلزنمب اذهف هسفنل دقتعا ناك ثيح نم موقلل جحلا لباق نم دقتعا مث

 . ةيناث ةنس جحي ىتح عضوملا كلذ يف دعق

 . مهرما فلاخ هنال ذخا ام دريف ةنسلا كلت جحلا هيلع طرش ناو

 يذلا دلبلا ىلا عجري نا هيلعف ةجحلا هذه ريغب جح اذا هنا ؛ لوقو

 3 هريغ دقتعا امل جحلا كلذ عاضا دق هنأل . هنم ىلوألا هتجحب صخش

 هنم صخشيف هنم ةجحلاب دقتعا يذلا عضوملا ىلا عجري نا هل سيلو

 . ىلوالاب

 مث هسفنل جحف . ةجحب جحي نميف : حور نب دمحم : (ةلأسم)

 . هتنامأل نئاخ اذهف اهب جح يتلا ةجحلاب لوحلا ىلا ماقا

 . لضفتو هبونذ نم بات اذا مات هسفنل جح يذلاو

 مل ولو . مهملع نع ضارت نع الا رجا مهنم ذخؤي ال : لوقو
 . فلاخ هنال الها ناكل هوطعي

 رهش يف لخدف هريغ نع جح نميف : بوبحمل تلق : (ةلأسم)
 . ةجحلا بحاصل ةرمعب ناضمر

 ام دريو ةجحلا تدسف : نولوقي انوفلاخم : تلق : نسح لاق

۔ ١١١ -



 . ؟ ةرمعب لخد هنأل © ذخا

 . نولوقي ايك سيل لاق
 ريجالل زوجي الف ؟ اينغ ةجحلا بحاص ناك اذاو : (ةلأسم)

 . حبذلا هيلعو موصلا

 عتمت اذا اذه تدجوو . ةعتملا يده يف ينعي هلعل : فيضملا لاق

 . جحلا ىلا ةرمعلاب

 مارحالا غلب املف اجاح جرخ لجر : هللادبع يا نع : (ةلأسم)

 : هل لوقاف لجرلا نع جح جحلا تقو ءاج املف هسفن نع ةرمعب مرحأ

 رمتعا ناو لباق نم ةجحلا كلت نم هيلع طرش ام يد ؤيف عجري نا هيلعو

 . كلاملا نع جحي ملو رمتعي ملو هسفن نع جحو
 اونوكي نا الا هنع اجاح جرخ يذلا نع جحلا هيلع : لوقأف

 اوعفد امب هيلع اوعجري نا مهلو مهناخ دق هارأف كلذ هماع يف هيلع اوطرش

 . ةجحلا كلت نم هيلا

 ةجحلاب ريجالا ىلع يصولا طرش اذاو : يراوحلا وبا : (ةلأسم)

 الف هنع باغو لعفي ملف فقاوملاب فقيو . مرحي ىتح هدنع نوكي نا

 دهاشملا كلت يف فوقولاو . مارحالا ىلع ةلداع ةنيبب يتأي نا الا هل عيش

 . اهلك

 مكح ناو . ملس اذا ءىرب دقف نيملسملا مكاح هيلع هل مكح ناف

 . مراغ وهف نيملسملا ماكح نم سيل مكاح هيلع

نالف نع ةجحلا ىدأ دق هنا ةجحلاب جراخلا لاق اذاو : (ةلأسم)



 نا الا ةنيب هيلع سيل لوبقم هلوقف ؟ هنع جحي نا اذه هرمأ يذلا نالف نبا

 فوقولاو مارحالا دنع هيلع ةداهشلا نوكت امنا دهشي نا هيلع طرتشي

 . تافرعب مويلا كلذ مامت عم تافرعب

 . هنيمي عم هلوق لوقلا نا : لوقو

 . ةنيبلا هيلع : لوقو

 غلب املف . هريغل جرخف . جحلا هيلع بجو نميف : (ةلأسم)
 ناف : معن لاق ؟ هئزجيا قيرطلا نم جحلا ىون وا هسفن نع جح ةكم

 ثيح هنع تجرخا ةجحب ىصواو قيرطلا يف تام مث جحلا ديري جرخ
 . تام

 نع اهب جحيل ةجح ذخا لجر : ديعس وبا هنا نظا : (ةلأسم)ر

 . ؟ همسا يسنف هريغ

 يف اماو . هللا نيبو هنيب اييف كلذ هئزبيو هنع ةينلاب مرحي : لاق

 ةينلا ىلع مرحاو هكرتف همسا فرعي ناك ناف . ةنيبلاب يتاي ىتحف مكحلا

 . كلذ دعب عيش هيلع ناك نا ةضيرفلا ةجح نع هئزبجي كلذف

 هازجا هقح ضعب كرت ول : لوقي نم لوق ىلع هنا يعم : لاق

 نع يزجي ال رجا نع لمعي لمع : لاق مث . يدنع دكا اذهف . كلذ

 . هدابعب فيطل هللا نا الا رجأ

 نا لبق ةضيرفلا نع جح اذا هيزجي ال هنا ىطاعت دق مهضعب : لاق

 . هيلع بجي ىتح هيلع بجت
 ؟ كرتي مكف كلذ هأزجا ائيش كرت اذا هنا لوقي ىذلاف : تلق

۔ ١١٤ ۔



 . مهارد ةرشع : ليقو فصنلا : ليق هنا يعم : لاق

 . دارا ام : ضعب لاقو

 له هسفنل جح ىتح ةكم يف دعق مث هريغل جرخ اذاف : تلق

 ىلع ردقي نم دحب ةكمب راصو هريغ نع جح اذا هنا يعم لاق ؟ هيزبجي
 بطاختوه اما هنال . كلذ هيزبيو جحلا هيلع بجو دقف .0 اهنم جحلا

 . هدلبل ىنعم الو هيلع بجي ثيح نم جحلاب

 جح ول جحلل لايتحالا هيزبج ال هنا : لوقي اضعب نا يعمو : لاق

 . لفنلا جرحم جرخ لعف اذاف ث هب

 نم تارافكلا هيف مزلي امم عيش هانع اذا ريجالا يف : (ةلأسم)

 هريغ نع جحي ريجأ وهو كسن لبق كسن ميدقتوا رجشلا وا ديصلا لتق

 . هيلع وهف كلذ نم همزل ايف © نامضب ناك ناف

 لام ثلث يف وهف كلذ نم همزل ايف نامض ريغب ريجالا ناك ناو

 . هنع جحي ىذلا كلاهلا

 ىلع ادمعتم هلعفي نا الا وه هيلع كلذف دمعتلا ىلع كلذ لعف ناف

 . كلاهلا لام ثلث يف وهف هل زوجي هنا نظ

 نم عجر مث ةرجألاب ناسنال ةجحب جرخ نمو : (ةلأسم)
 . ءانع هل سيلو اهلك مهاردلا در هيلعف ؟ ةجحلا يدؤي نا لبق قيرطلا

 . هل رج ؤتسا ام ىدأ دقف ةدم ةجحلل ناكو لباق نم عجر وه ناو

 ءاضق دعب هنم لضف ايف عوطتلا هجو ىلع ةجحلا ذخا ناك ناو

 ناف . مهسفنا ةبيطب هوكرتيو كلذ اومتي نا الا . هبابرا ىلع هدري ةجحلا

۔ _ ١١٥



 . ءاضفلا لبق قيرطلا نم عجر مث نامضلا هجو ىلع ةجحلا ذخا ناك

 . ةجحلا يضقي ىتح جرحي نا هيلعف

 طرش ناك ناف } ضرمف هريغ نع ةجحب جرخ نمو : (ةلأسم)
 ناك ناو . هنع جحي نم ةجحلا يطعي : لوق ىلعف هماع نم جحي نا هيلع

 . دعب نم جحي مث حصي ىتح ةجحلا سبحي نا داراف طرش ريغب

 يتلا هتنس يف اهب مهل جحي نا ىلع موقل ةجح ذخأ نمو : (ةلأسم)

 ةجح ذخا نيرحبلا وأ نميلاب راص املف 3 ائيش اهنم ذخاف اهيف جرخ
 دريو . جح نمل ةجحلاف ؟ اهب جحف . ةرخالاب جحي نا ىلع ىرخا

 . ىلوالا مهاردلا

 . هل ةجحلاو اهلك مهاردلا در اعيمج امل جح ناف

 وا نميلا نم جحف ةثلاث وا ةيناث ىلا هتنس نم رثكا ةدم هل ناك ناف

 . ىصوملا دلب نم ةدملا يف ةيناثلاب جحي نا هل زاج ةرخآلا ةجحلاب نيرحبلا

 ةنو ؤمل ١ نم همزل ام ذفنيو تطقس دقف ةكم نم ةرخاأل اب جح ناو

 . جحلا ليبس ف هذفني ةكم ىا يصولا دلب نم ءاركلاو

 هل ءاركلا رظن عضوملا كلذ ىلاف ةكم ريغ نم اهب جرخ ناك ناو

 . هربدتو كلذ نع لسو ةنو ؤملاو

 © ۔ هللا همحر _ جرفم نب دمحا خيشلا باوج نم : (ةلأسم)

 هل زوجلا هيلع دوقعملا كلذ نم دمو ثالث وا ناتجح هيلع دقع لجر نعو

 ججحلا كللت ز ةو ةنيدملا وا ةكم ف ارواحجم نوكيو ججحلا كلتب جحي نا

 . ؟ تايضرف نهو

۔ ١١٦ ۔



 هللاو يصوملا دلب نم اهب جرخي ةجحلا نا هتفرع يذلا : باوجلا

 . ملعا

 رثكاو ماشلا يفو ندع يفو ءاسحالا يف ةرواجملا نا دجوي دقو

 نم هتمزل اهنأل . ملعا هللاو . يصوملا دلب نم الا اهب جحي ال هنا لوقلا

 . ملعا هللاو هدلب نم اهب ىصواو هدلب
 ةجح هيلع دقع نميفو : ۔ هللا همحر ۔ هباوج نمو : (ةلأسم)

 نوكتو ال ما ةدايزو ةجح جاحلا ىلع تبنيا مارحلا هللا تيب ىلا مالسالا

 . ؟ ابهذ الاقثم نوثالئو ةثالث

 يذلا نا : باوصلاو قحلل يداهلاو قفوملا هللاو : باوجلا

 ركذي مل ناو هب ربت ؤا ام الا جاحلا ىلع تبثي ال اذه كلا ؤس ىلع هتفرع

 . ملعا هللاو لثملا ةرجا هل ؟ يه مك ةرجالا

 دنع نم ةجح ذخا نمعو : ۔ هللا همحر ۔ هباوج نمو : (ةلأسم)

 ما كلذ يف رصق هنا ملعي ملو جحو هننسو جحلا ضئارفب لهاج وهو لجر

 لهاج اناو نالفل تججح انا هسفن يف لاق ةريثك نينسب كلذ دعب مث . ال

 ما اهيف بجي امو اههجو ىلع ةجحلا تيتا { ردا ملو هننسو جحلا ضئارفب

 اهيف بجاولا لكب انا ردا مل هنكلو ، كلذ ةفرعم ينع باغو اهيف ترصق

 . كلذ دعب رمالا هيلع هبتشاو كلذ يف ترصق ما

 يف مكحلا ام نولعفي ام لعفو ، سانلا جحي ايلثم جح هنا : لاقو

 . ؟ كلذ

 ةضيرف اهنم عيض هنا نقيتسي ىتح هيلع ءيش ال هنا : هباوجف

۔ ١١٧ .-



 تيبلا ةرايزو ، ةفرعب فوقولاو مارحالا يهو { ةمولعم جحلا ضلئارفو

 . ملعا هللاو . ننس جرخي يقب امو

 ال مأ لجرلا نع اهب جح يتلا ةجحلاب جرخي نا همزليا : تلقو
 ؛ هنع جرخي نا ركشلا ىلع همزلي الف ؟ كلذ هيلع هبتشا دقو عيش همزلي

 ىضقنا . ملعا هللاو زوجي اميف الا هلعف ىلع ردقي ملو هسفن بصن اذا هنألو

 - هللا همحر حرفم نب دمحأ خيشلا تاباوج نم يذلا

 غرف اذا هنإف هريغ ةجحب داهشالاب متخي نأ دارأ نمو : (ةلأسم)

 يف فقوو جحلاب مرحأ دق هنا ركذي ةداهشلاو طرشلا بتكو عادولا نم

 . هنع ىضقو . نالف نب نالف نع كسانملا ممتو تيبلا رازو فقوملا

 . قدصم وهو ةداهش ىلا جاتحي ال نيمأ ةقث ىلا عفدت امنا ةجحلاو

 . دهشيو كلذ نم طرش ام هيلعف هيلع اوطرش ناف

 رخآ لجر هرمأو . هنع جحي نا الجر لجر رمأ اذاو : (ةلأسم)
 . ايهنم ادحاو يوني ال اعيمج اهنع ةجحب ره اضيأ هنع جحي نا

 هتجح نوكتو اعيمج امهام امهيلا دري نا ىر ال عيبرلا لاق

 يرتشي نا هيلع عيش الف لجر نع اجاح جرخ نمو : (ةلأسم)
 . تاقيملا ءارو نم جرخي نا هل سيلو 53 ةكمب ةراجتلل عيبيو

 باستحالا هجو ىلع ةجحلا ذخأو 5 هريغل جرخ نمو : (ةلأسم)

 . فلتأ اميف هيلع نامضال ةناما هدنع يهف ىلاعت هلل

 اهذخا ناو . هتنو ؤمو هتقفن دعب يقب ام در هيلعف جحلا ىضق ناو

۔ ١١٨ -



 ملو هدي نم فلت امو اهل رجأتسملا ةجحلا يضقي ىتح هل ءارك الف 3 ةرجأب

 . يقب ام در هيلعف . ةجحلا ضقي

 كسانم ضعب لمع ناو 3 ةرجالا بجوتسا ، ةجحلا ىضق ناو

 . ةرجالا هل متتو } يقب ام هنع متي نم ىصوا هضرف ضعب ىداو جحلا

 ىتح هل قح الو هلام نم ذخا ام ناك جحلا { لوصو لبق تام ناو

 . جحلا يضقيو جحلا لمع يف لخدي
 هسفن يف هيلع ةنومضم يهف نامضب ةجحلا ذخأ نمو : (ةلأسم)

 . هنع تطقس اهادا ناف { مهاردلا كلتب هلامو

 ناو . هنع اهذافناب ىصوا قيرطلا يف ثدح هيلع ثدح ناو

 عفدت الو . يقب ام مامتب ىصوا اهضعب ىدا دقو توملا هيلع ثدح

 ريغ ىلا هدنع يه نم اهعفد اذا ةنامالا نأل قدصم نيما ةقث ىلا الا ةجحلا

 . ةجحلا مهارد نم هدي يف امب نيمأ وه ةجحلا يف يصولا كلذكو

 اهنم ىد ؤت يتلا نينسلاو تاقوالا نم ةمولعم ةدم جاحلل لعبي نا بحنو

 . هيلع ناقفتي ةامسم امهنيب ةفورعم ةجحلا ةرجاب مهاردلا نوكتو ةجحلا

 جرخي الو يصوملا دلب نم الا جرخي نا ريجألل سيلو : (ةلأسم)
 نم همزلي ام در هيلع ناك برقا نم جرخ ناف . كلذ نم برقا نم

 ليبس يف ذفني ةنو ؤملاو ءاركلا نم يصوملا دلب ىلا عضوملا كلذ نم ةفاسملا

 . جحلا

 . جرخي مث يصوملا دلب ىلع رمي نا رمأ . دعبا نم جرخ ناو

۔ ١١٩ ۔



 لعفي ايك هقيرط يفو هجورخ دنع لمعي ريجالاو : (ةلأسم)

 طرش ةجل ١ يفو لجر دنع نم ةجح ذخأ نمو :(( ةلأسم (

 3 ثدحلا ةفاح رادزي مث جحي نا هب رومأملاف . ةي يبنلا ربق يلا ةرايزلا

 مث جحي . ةيصولا يف نوكي نا الا هنع طقسو هل زاج جحلا لبق راز ناف

 . ةرجالا يف هيلع طرش ام ىدعتي نا هل سيلف . رادزي

 ام وهف . جحلا يف هريغ نع جاحلا لخدي مل امو : (ةلأسم)

 . لعف ءاش ام مث . جحلا متي ىتح ةراجتلا هل زوجت الو 5 هل رج ؤتسا

 نا ةجحلا باحصا طرشف هريغل ةجح ذخأ نمو : (ةلأسم)

 هيلع نكي مل جحلا رهشا ريغ يف ةرمعب امرحم لخد مث مهبحاص نع حبذي
 . هيلع ةطرتشمل ا ىهو . هنع جوجحمل ا نع ةدح او ةحيبذ ريغ

 ف ةرمعب امرحم لخدو ةحيب ذلا ةجحلا باحص ا هيلع طرتشي ل ناو

 . هيلع يدها الف جحلا رهشا ريغ

 &= هكسن نع امهادحا . ناتحيبذ . هيلع ةرمعب امرحم لخد ناو

 . هيلع ةطرتشمل ا يهو .. هنع جوجحلم ١ نع ىرخا او

 ب احصا هيلع طرتشي ملو . جحل ١ رهش ١ ف ةرمعب امرحم لخد ن او

 اهنم لكأي نا هلو هكسن نع ةدحاو ةحيبذ ريغ هيلع نكي مل ةحيبذ ةجحلا

 . ملعا هللاو . ثلثلا ىلا

 سيلف مدلا مدعف ناسنإ نع جح نمو : بوبحم نبا : (ةلأسم)
. جحلا ىلا ةرمعلاب عتمت اذا كلذو . مدلا يدهيو 0، موصي نا هل



 لاقو ، هريغل ىرخا ةجحو موق نم لجرل ةجح ذخا نمو : (ةلأسم)
 . يريغ الجر اهب يرتكا نكلو مكريغل ىرخا ةجح تذخا ينا موقلل

 ءاش نا ىدؤت ىتح اهب نمضا اناو ىل وهف لضف امو تئش امب نالف وهو

 نمضت هنال زوجي هنا وجرا : لاق ؛ مهضعب لاقف . معن اولاقف هللا

 ةلمجب جحلا ىلا جورخلا نوكي ىتح زوجي ال : يراوحلا وبأ لاق . اهب

 . مهاردلا

 عجري نا هيلعف تاقيملا زواج اذا & جحلل رجاتسملاو : (ةلأسم)

 . ةرجالا قحتسي مل تاقيملا زواج ام دعب مرحاف ىضم ناف . هنم مرحيف

 مرحاف . اهيبا نع جحيل الجر نالجر رجاتسا اذاو : (ةلأسم)

 دحاو نع الو ايهنع كلذ يزجي الو ادساف همارحا ناك ايهنع جحلاب لهاو

 . هسفن نع ةجحلا كلت الو ايهيبا نع الو ايهنم

 ةنامأ وا ةرجا وأ نامضب ناك نا ةجحلا ذخآل هركيو : (ةلأسم)

 لمعلا اماو صقني مل لعفي مل ناو . جحلا يضقي ىتح ةراجتب رجتي نا

 نامضب تناك وا ةقفنب ارجأ وه سيل اذه نال . ساب الف هريغلو هسفنل

 ةرجالا بجوتسي امناف ةرجاب تناك ناو. اه ؤادأ هيلع 3 هتمذ يف يهف
 .ه

 . جحلا ىضق اذا

 ام ىلع ع وطتيو هريغلو هسفنل لمعي نا هل عوطتلاف اعوطت ناك ناو

 دعب ةجحلا لضف در عوطتملا ىلعو ةجحلا بحاص ىلع ع وطتي ايك ءاشي
 الا . اهذخأ ام نودب ةقث ريغ ىلا ةجحلا عفدي نا هل زوجي الف جحلا ءاضق

 . كلذ هلف هنم اهذخا نم ىلع كلذ طرتشي نا

۔ ١٢١١ ۔





 رشع ثلاثلا بابلا

 اهب ىصوملا لعفي امو اهذافناو اهب ىصوملا ةجحلا يف

 ضرف همزل نم نا 3 مهنع انيلا ىهانت ام ىلع ان ؤاملع قفتا
 هيلع بجو رذن وا اهفلح نيمي نع ةقدصلاو قتعلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا

 مصخ الو اهلعفب هللا رما يتلا قوقحلا رئاس نم ناك امو اهب ءافولا

 ىصوا الو اهدؤي ملو اهئادا يف نيمأ وه امم اهيف نيقولخملا نم نوماملل

 . اهنم عيش ءادا الو اه ؤادا هيلع قلعت ثراولا ىلع عيش ال هنا . اهب

 . دمعلا وا نايسنلا قيرط نم كلذل اكرات كلاهلا ناك

 . اهذافناب رما وا اهب ىصوأ اذا اهيف اوفلتخاو

 لاملا ةلمج نم كلذ جارخا بجي : هريغو نامثع نب ناميلس لاقف

 هتايح مايا رومأملا ىلع لاملا ةلمج نم هجارخا ابجاو ناك ام ناب اوجتحاو

 . لاملا ةلمج نم هؤادا بجي

 لوسر اي تلاقف ةيمعثخلا هتلأس امل ةني ينلا لوقب اضيا اوجتحاو

 هللا ةضيرف هتكردا دقو ةلحارلا ىلع كسمتسي ال ريبك خيش يبا نا : هللا

 هتيضقف نيد كيبا ىلع ناك ول تيارأ)) . ةي لاق ؟ هنع جحافأ جحلا يف

۔ ١٢٣ -



 . ((قحا هللا نيدف لاق . معن تلاق ؟ كلذل هنع ةيضاق تنكأ هنع

 . لاملا سأر نم نيدلا ناك املف ، نيدلاب جحلا هبش دقف ؛ اولاق

 . ملعا هللاو . هلثم جحلا ناك

 وباو 3 ةيواعم وباو { بوبحم نب دمحمو ، يلع نب ىسوم لاق

 اهانركذ ىتلا قوقحلا هذه نم ناك ام : ءاهقفلا نم ؛ مهريغو . رثؤملا

 . تيملااهب ىصوا ناك نا ، ثلثلا ىلا عجرت هريغو جحلا نم

 . ربخلا هتحصب دهشيو يدنع رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو
 . تيملا هب صوي مل ناو هؤاضق بجي نيدلا نا كلذو

 ىلع اعيمج مهقافتال . هب ةيصولا دعب الا هؤاضق بجي ال جحلاو
 ه ؤادا هنع طقسل هرما ريغب هتايح يف هنع يضق ول نيدلا ناف اضياو . كلذ

 . قافتاب هتافو دعب كلذكو

 ءافو فلخي ملو جحو نيد هيلع ناك ول ضيرملا نا ، رخآ ليلدو

 برضل نيدلا ليبس هليبس ناك ولو يضقيف نيدلاب ادبي هنا ايهئاضقل

 . هعم

 نأ لبق نم مكانقزر امم اوقفنأو » : ىلاعت هللا لوق رخآ ليلدو
 قدصأف بيرق لجا ىلا ينترخا ال ول بر لوقيف توملا مكدحا يتأي

 ناسنالاف 0_»ه اهلجا ءاج اذا اسفن هللا رخؤي نلو . نيحلاصلا نم نكاو

 ىلع ردقي ال ام ىلع رسحتي امناو هلعف ىلعو هيلع ردقي ام ىلع رسحتي ال

 . هلعف

 ١٠ ةيالا ءزج نوقفانملا ةروس )١(

 ۔ ١٢٤ ۔



 احلاص لمعأ يلعل“"هنوعجرا بر لاق ن :همسا لج هلوق كلذكو

 بلطي ال بجاولا ريغو بجاولا نم هتاف ييف ةعجرلا بلطي هه تكرت اميف

 ءاداب كلذ اهل هبشف ءادالا نع هتلأس ةأرملا ناف نيدلاب ةني يبنلا هيبشت امنا

 ملو هتضق اذا هنع نيدلا ءاضقك هنع اه ؤاضق ناك هنع هتضق اذا نيدلا

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو ، هنع باوجلا دريف & بوجولا نع هلأست

 قافولا لهأ نم ملعلا ىلا نوبوسنملا فلتخا : (ةلأسم)

 الا كلذ زاوج ىلع لكلا قفتاف & تيملا نع ةيدؤملا ةجحلا يف فالخلاو

 كلذ ىلع عامجالا ال ولو . افالخ هفالخ دعي ال نمم عامجالا نع ذش نم

 ال نادبالا لمع نال نادبالا لمع نم هنال ، هلعف زوجي ال ايف ناكل

 جحلا نا ىلا . جراوخلا نم ةفيلخلا بهذ ام رهاظلا اذهلو ريغلا نع لقتنت

 . هضرف همزل نم ريغ هب موقي ال
 تيملا نود اهب جراخلل ةجحلا ؛ موق لاقف هل نوزوجملا فلتخا

 . اهب جراخلا ىلا ةعوفدملا مهاردلاب ةنوعملا باوث تيمللو اهب يصوملا

 هنع اهذافناب يصوملا اهب رمآلا تيملا نع ةجحلا ؛ مهضعب لاقو

 . ةباوث يهو مهاردلا جراخللو

 انم ؤم ناك نا هيلع رفوم اهباوثو تيملا نع ىدؤت : انباحصا لاقو

 نع ىور امل ءيش © هرجا نم تيملا صقني الو هرجا لثم ةدعب اهب مئاقلاو

 ةدحاولا ةجحلاب لخدي ىلاعتو كرابت هللا نا : لاق هنا سابع نب هللادبع

 . هيلا ىصوملاو هنع جوجحملاو جاحلا { ةثالث ةنجلا

 )١( ةيآلا ءزج نونمؤملا ةروس ٩٩
 )٢( ةيآلا ءزج نونمؤملا ةروس ١٠٠

 ۔ ١٢٥ ۔



 نع يرور ال & كلذب هل ةنسلا ةداهشب هللا ءاش نا حيحص وهو

 ٥ ((هرجا لثم هل ناك ايزاغ وا اجاح زهج نم)) : لاق هنا ةني يبنلا

 الا مقي ل اذا هتيداتو ضرفلا ةماقاو فورعملا لعف ىلع نعملا نا نت ربخاف

 . لماعلا رجأ لثم نيعملل ناك . كلذ هلعف ىلع نيعمب

 . لماعلا رجا ناصقن ريغ نم : ملعلا لهأ لاقو

 هايا هفرعو هلام ضعب عيبي نا هدلو لا يصوأ نمو : (ةلأسم)

 ىصوا ىذلا اهذافنا لبق هيلا ىصرللا تامف ةكم لا ةحح هنمث جرخيو

 لعب الا لاملا مسقي نا زوجحم الف ، ائيش دحا لا صوي ملو . هدلاو هيلا

 . هدلاو هر ىصوا ام ىلع ةيصولا ذافنا

 ةجح هنمثب جرخيو ينالفلا همالغ عابي نأ ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 ةثرولا كلم يف راص ذنم مالغلا ناك ناف } مالغلا يقبو لاملا فلتف

 ناك ناو . هنمث الو مالغلا ىلع مهل ليبس الف مهيديا نم فلت مث هوضبق

 مهلف 5 هنمت وا هيف ىصوم ا م الغلا اودجو مث فلت ىتح مهضبق ؟ رصي ل

 . ةجحلل ثلثلا ىقبيو نيئلثلاب كلذ يف اوعجتري نا
 اهلك لخنلاف . يتجح هذه يلخن تلعج دق لاق ا ذاو : ( ةلأسم)

 جرخا مهاردلا هذه يفو لخنلا هذه يف تجح تلعج دق لاق ناف.هتجح

 . ةطسو ةينامع ةجح اهنم يصرلا

 مك نيبي ملو ةئامعبرا يهو . ةرايز اهيف ةجحب ىصوا اذاو : (ةلأسم)

 هيلا ملسي ل هنع ةرايزلا د ؤي ل اذاف ةرايزلا هنكمت ملو لجر اهس ححو ةرايزلل

 . لباق ماع ىلا رظن رذع هل ناك ناف ، عيش مهاردلا نم

۔ ١٢٦ -



 هرماو ةجح يف اهب ىصوأ مهارد لجر ىلا ملس نمو : (ةلأسم)

 © ةياصولا يصولا لبقي ملف اهذافنا يف هيلا يصو ىصو ىلا اهملس نا

 هنع اهب جحي ةجح يف هنم ةيصو كلاهلا اهلعج دق مهاردلا هذه تناك ناف

 . ةثرولا ىلا اهدري الو وه اهذفني نا هلف

 ينع اهب جحي ةجح ملع : لاقف ؛صوا هل ليق نمو : ( ةلأسم)

 وه امنا كلذ لجرلا مزلي الف ، يصوملا تامو . معن ؛ نالف لاقف نالف

 . ريخلاب وهف هايا هدعو دعو

 ثرو وا اثراو ناك ناف . ةجحلاب جرخي ال يصولاو : (ةلأسم)

 نا هلف يصو هل نكي ملو . اذكب يلام نم ةجح ينع جرخا لاقف ائيش هنم

 . اهب جرحي

 ةجح هنع جرخي نا جنزلا دلبب لجر ىلا ىصوا نمو : (ةلأسم)

 تعاضف نامع ىلا جنزلا دلب نم اهلمح ناف ، نامع نم اهجارخا نوكيو

 . نيمالا الو يصرلا ىلع نامض الف

 جورخلا هيلا ىصوملا نكمي ملو دحا عم اهذفني نا هل لعجي مل ناو

 . ةيصولا ذافنا ىلع هنيعي نم نيعتسي نا يصوللف { نامع ىلا

 الف ةقث ناكو .3 هب ناعتسا نم دي نم تعاضف : ناعتسا ناف

 . هيلع نامض

 همزل . تفلتف ةجحلا ذفناف هلثم در مث 5، ائيش ةيصولا نم ذخا ناف

 . ادر كلذ هدر سيلو ث نامضلا

 يتجح ف هذه يمهارد : لاقف توملا هرضح نمو : (ةلأسم)

۔ ١٢٧ ۔



 وا اماعط ةجحلا يف اوعفدو مهاردلا هدالوا قفناف يفوتو . ينع اهوذفناف

 نم ةجحلا جارخا مهمزل دقف . كلذ اوفلتا اذاف اهريغ الام وأ مهارد

 دعب هوطعاو ةرجالاب هنع جح نم ىلا كلذ اوذفنا اذاف كلذ ردقب مهلاوما

 . كلذ اولعفي ال نا بجاولا ناكو بجوتسي نا

 هتجح يف مهرد ةئامعبرا فلخو ةجحب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 ةجحلا مهارد نم تذخا ينا تلاق تلتعا املف ٥ اهذافنا يف هتنبا رماو

 . اهلام يف اهيلع . تباث رجالاب اهرارقاف اهيلح يف كلذ ضوع تلعجو

 ىلحلا نم هتصح ذخايو ةجحلا يف مهارد عفدي نا اهثراو دارا ناف

 . ملعا هللاو اهنيد يف اهل ايف يبا ناو

 درو ةجحلا ءاضق نع زجعلا ريجالا ىعدا اذاو : (ةلأسم)

 . هللا دنع ملاس وهو اهنم هؤارباو اهضبق يصوللف { مهاردلا

 ام ذخا هتثرولف قيرطلا يف تامف ةجح ذخا نمو : (ةلأسم)

 جرختو ةرجالا عيمج نم مهتصح مهل نوكيو 3 ةجحلا مامتا عم هل رفاس

 . اهب جاحلا تام ثيح نم ةجحلا

 ةرجالا ةيقب ناكو ةجحلا مامتب اوماقا اوءاش نإ رايخلا مهل : ليقو

 . مهل
 مل ناو ، مهبحاص هذخا ام در مهيلع ناكو كلذ اوكرت اوءاش ناو

 نم كلذب نيملاعلا مه اوناك اذا اهب نوجرخيو مهل ءيش الف ءىيش نكي

 . مهبحاص تام ثيح

 . مهل قح الو كلاهلا دلب نم تجرخ كلذ اوكرت ناف

۔ ١٢١٨ -



 . ريجالا ةثرو ينعأ هل رظانلا ةيصو ناك . متي مهيف ناك ناف

 ارئاز تئج لوقيو هيلع ملسي ةي يبنلا ربق رئازلاو : (ةلأسم)
 . اساب رأ مل لقي مل ناف : ةيواعم وبا لاق . نالف نع

 بوبحم نبا نعف دحال صوي ملو ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)
 . هنع جحي نم اورماي نا هل بحتسي

 . جحلا دسفي ريجالا يف اوفلتخاو : ركب وبأ : (ةلأسم)

 تبثي ملو اهدسفاف ةناما ريجالا دي يف ةجحلا تناك ناف ديعس وبا

 . اهنم فلتا ام در هيلع نا جحلا ىنعم

 هيلعف ةفورعم ةنس يف هيلع طرش نكي ملو 5 ةرجالاب تناك نا اماو

 . كلذ هيلع نومضم اهدؤي نا

 ام ىنعم جرخيو هسفن نع جحلا لبق كلذ هيلع نوكي نا ينبجعيو

 . هل عيش الو ةرجالا نالطب نم اولاق

 يدنع ، جرخ هجح لطبا يتلا ةنسلا يف هيلع طرش ناك نا اماو

 هل متت هنا قافتالا ىنعمف جحلل همامتا امناو ، لطبت ةجحلا نا : مهلوق

 . كلاهلا نع الو هنع يزجت الو اهدسفاف اهيف لخد يتلا ةجحلا كلت

 . تاقيملا عديو ةكم نم مرحي ، ريجالا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 الو ةرافكلا هيف مزلي امم ائيش ريجالا كرت اذا هنا ؛ يعم : ديعس وبا

 مدقت دق ليواقا كلذ يفو ةنومضم هتمذ يف ةرافكلا هيلع امناو جحلا دسفي

 . مرحم ريغ تاقيملا زواج نميف اهحرش
 جرخيف نيلجر نع ةدحاو ةجح يف مرحا يذلا اماو : (ةلأسم)

۔ ١٢٩



 . اهمامت هيلعو اعيمج امهانعم لطبي هنا : اولاق ام ىدنع

 يدنع تناك { مرحا ىتحامهدارا الو ايهنم دحا نع مسي مل ناو

 . ليحتسي الو تتبث نا دعب اهلوحي ال نا ينبجعيو هنع

 جح اذا اهلك مهاردلا نيتراجالا دري هنا : يعفاشلا لوق اماو

 يف وأ ةنسلا هذه يف اريجا.ناك اذا كلذ ينبجعيف . ايهنع اهب يوني ةجح

 . ةجحلا هذه

 نا امهدحا الجر نارجأتسي نيلجرلا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 ىون وا اعيمج نيمارحالا عمجل ةتيم نع جحيل رخآلاو . ةتيم نع رمتعي

 . اهبحاص نع ةجحلاو ةرمعلا نوكت نا

 . اعيمج نيلمعلاب ءاج دقو ، حيحص كلذ : روث وبا

 . هل عيش الو نيترجالا دري : يعفاشلا

 هلمع لطبي الو . روث يبا نع يكح ام يدنع هبشي : ديعس وبا

 لطبي نا يدنع نسحي الو . نييفانتم الو نيداضتمب اسيل ايهنال . يدنع

 اعيمج اتنراق اذا ةجحلاو ةرمعلا نا قافتالا يناعملو ىرخالا تبثيو امهادحا

 . جحلا ىلا ةعتملا ىنعمب نيتبجومو اهب رمتعملا ةرمع نع نيتدؤم اتناك

"<. 
 هيرص القت

۔ ١٣٠ -



 بجي ال امو كلذ يف بجي امو جحلاب ةيصولا ةرجا يف
 انباحصا نم يبرغملا ينالدبألا ركب يا فيلأت نم

 توملا هاتا ناو هانمدق ايك هضرفف ةرمعلاو جحلا هيلع بجو نمو

 . اعم ةرمعلاو جحلاب يصوي نا هيلع بجو طيرفت ريغ نم ةلفغ

 . اكلاه تام ايهب صوي ملو جحي ملو تام ناو

 ىتح رذع ريغ نم جحلا عيض نم نا ؛ ليق دقو : خايشالا لاق
 تيصوا لوقي نا هل يغبني امناو . كلاه وهف مهكسانم جاحلا يضقي

 . جحلل اذكو اذكب

 . زئاج كلذف ًعإلع جحيل وا جحلاب تيصوا لاق ناو

 سار نم امهف اهب ىصوا اذاف . لاحلا اذه ىلع ةرمعلا كلذكو

 . انباحصا ضعب دنع لاملا

 مالسلا هيلع هلوقل حصا لوالاو . ثلثلا نم امه لب ؛ ضعب لاقو

 هيف تدجو نمل جحلاب تيملا ةيصو عفدت امناو . «ىلوا هللا نيدف» لئاسلل

 هذه يف فالخ الو 0 غولبلاو لقعلاو مالسالا : يهو اهركذن طورش

۔ ١٣١ ۔



 . نالوق امهيف ةيروكذلاو ةيرحلاو ةثالنلا

 3 ادحاو الوق هديس نذاب هريغ نع جحي دبعلا نا : خايشالا دنعو

 ةرمعلاب لجرلا ىصوا اذاو . اضيا مهدنع ايلوتم نوكي نا يغبنيو

 . هنع اوجح ةجحلاب لجرلا ىصوا ناو مهيلع جح الو هنع اورمتعا

 . لوآلا رهظألاو . نالوق اهيف ؟ ةرمعلا مهيلع ببي لهو

 . كلذب هنع اوجحيلف جحلا طايتحال ارانيد اذكو اذكب ىصوا ناو

 . كلذب هنع اوجحيلف ةكم قيرطل اذكو اذكب ىصوا ناو

 . اضيا اهب اوجحيلف اذكو اذكب ىصوا ناو

 . ةكم قيرط نم رعوتام اهب نوحلصي : ليقو

 . دجو امب هنع جحي نم ركذيلف اذكه جحلاب ىصوا ناو

 هنع جحي نم اودجوف هنع جحي نمل ارانيد اذكو اذكب ىصوا ناف

 . اهب هنع نوجيو يتآلا ماعلا يف ةيقبلاب نوماتسي مهناف { كلذ نم لقاب

 نود امم اوماتسا . اودبي مل ناف ، عبارلاو ثلاثلا يف كلذكو

 كلذب اوناعا هودجي مل ناف . مهريغ عم اوكرتشا اودجي مل ناف . تاقيملا

 . ةرمعلاو جحلا دارا نم

 اذه ىلع هب نوجحي نم اهيف اودجي ملو ةيصولا نيع نا كلذكو
 . لاحلا

 . زئاج كلذف لع اوجح وا ينع اوجح : لاقو منهاصوا ناو

 وا ريناندلاب ىصوا ناو . عيش مهيلع سيلف اوجح لاق ناو
 ريناندلاو مهاردلا ريغ اماو .هنع جحي نمل مهنايعاب مهوعفد 0 مهاردلا

۔ ١٣٢ -



 . ةفيلخلل ايهنوعفديو ايهب كلذ نوعيبي مهناف

 . . هريغ وأ الصا ناك ءاوس هنيعب كلذ نوعفدي : مهضعب لاقو

 وملا تيب نم جحلاب تيملا ةيصو ،} يصولا وا ةثرولا عفدي امناو

 . هالصم نم : ليقو ث هربق نم : ليقو

 . مهازجا © يصوملا لزنم نم عضاوملا هذه ريغ نم اوعفد ناو
 . تاقيملا نود اميف مهيلع ءعيش الف اولعف ناف { هلزنم ريغ نم اوعفدي الو

 . ءاثنخلاو دبعلاو ةأرملا الو يحلا عم اوكراشي الو

 . ةعبسلا نود امو جحلا ىف ةثالث نوكرتشي ليقو

 . ةثلاثلاب يصويو نيتجح جحي نا ءرملل يغبني : : خايشالا لاقو

 لها فيلأت نم يذلا لصفلا ىضقنا . هولاق امل لاثتمالا يغبنيف

 . برغملا

 جحلاب صوي ملو تام ىتح جحي ملف لام هل ناك نمو : (ةلأسم)

 . ائيش هتثرو ىلع ىرا ايف ؟ ةلع ريغ نم هتايح يف جحلا هكرت ناكو

 ثعبي الا هدلو ياف هنع جحي نا ىصواو تام نمو : (ةلأسم) .

 نم لب نيع ةمعن الو . كلذ زوجي الف ؟ دودحلا نم هنع جحيف ةكم ىلا

 عيبرلا نع كلذ يلصوملا ركب وبا ركذ . حلص وهف كلذب تلفا ناو هدلب

 . ةديبع يباو

 ال نا ىصواو ، ججح هنع ىطعي نا ىصوا نمو : (ةلأسم)ر

 نع جحي مل ةقث يطعي نا يصولا داراف هسفن نع جح دق ةقث الا هنع ىطعت

 . ؟ هسفن نع جح دق ةقث يصولا دبي ملو هسفن

۔ ١٣٣ ۔



 ام زواجي نا ىرا الف ادح دح دق هارا : بوبحم نب دمحم لاق

 . هدح

 لك يف نوكي نا بحاف ةريثك ججحب ىصوا نمو : (ةلأسم)
 نا مهل ىسعف توفلا هنم فاخي ائيش نوكي نا الا {© ةدحاو ةجح ةنس

 ىلع يبا نع اذك ةنس اهوطعي

 . ةدحاو ةنس يف اهلك اهوطعي نا مهل : : ىل إع نب رهزأ لاقو

 نوسمخ هلام ثلثو هنع هب جحي هلام ثلثب ىصوا نمو : : (ةلأسم)

 . امهرد

 جحلا ديري الجر اهب ىوق ناف ةكم نم هنع جحي : بويأ وبا لاق

 . هل زئاجف

 نم هنع جحي نا هل زاج مالسالا ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)

 هيلع ناك امم هندب لمع دحا لمعي نا زاج ام كلذ الولو ةمالا عامجاب هلام

 . هتايح يف

 يصولا ناك ناف ؟ ةكم نم هنع جحي نا ىصوا نمو : (ةلأسم)

 نم هنع مرحي نا طايتحالاو { هدالب نم هنع جحي نا بحا يناف 3 لام هل

 . هدالب نم هنع جحي مل نا سانلا مرحي ثيح

 نيلجر اودجوف هنع اهب جحي مهرد فلاب ىصوا نمو : (ةلأسم)ر
 . نيتجح يف ىطعت نا ىرنف & مهرد فلاب ناجحي

 دلبلا ناك ناف ةجح يف مهرد فلاب ىصوا نمو : (ةلأسم)
 لجر ىلا تملس مهرد فلاب الا ةجحلا ميقي ال لجرلا اذه هيف يذلا

۔ ١٣٤ ۔



 . ةجحل لجر ىطعا ةجحلا لضف اهيف ناك ناو دحاو

 . رخا الجر تيطعا ىرخا ةجح لضفلا يف ناك ناف

 . تلصو ثيح اهب جحي نم تيطعا ةجح لضفلا يف ناك ناو

 . هلوق اهب زواجي الو ةجح يف اهلك ىطعت : هريغ لاق
 ةقفنلا تداز ةفورعم مهاردب ةجح الجر ىطعا نمو : (ةلأسم)

 . هتيافك نع تصقن ناف هيلع اه ؤاداف تصقن وا

 نم ةجحب لجرلا ىصوا تبثي ال طرش كلذ بوبحم نب دمحم لاق

 . مهبحاص نع اومتيلف هلام

 تلضفو . اهب هنع جحي ةامسم مهاردب ىصوأ نمو : (ةلأسم)
 لضفب هتجح نم ناعملا صقتني الو جحلا ىف اهب ناعي هناف ؟ ةجح نع

 . هيلا تعفد ىتلا مهاردلا

 هنا نالف اندهشا ، دوهشلا دهشأ ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)

 مارحلا هللا تيب ىلا هلام نم هنع اهب جحي هيلع ةجحب هلام يف ىصوا دق

 هلام نم هنع ذفنت نا ىصواو اذكو اذك هلام يف اهضرف دقو © ةكمب يذلا

 . هتوم دعب هنم ةيصو

 . زئاجف هتوم دنع ةجحب يبص ىصوا اذاو : (ةلأسم)

 ةجح مهرد ةئامثالثب ىصواو ايصو ماقأ نمو : (ةلأسم)

 عيبلا لبق ضرألا تفلتف ةجحلا هنع ىدؤتو عابتل اهنيع ضرأ يف اهلعجو
 كلت نم ةجحلا هنع جرخي نا رما امنا . لاملا ةيقب يف عجرت ال ةجحلا ناف

 . لاملا كلذو . ضرألا

۔ ١٣٥ ۔



 نيدب ىصوأ نا اماو ةجحلا كلت تلطب هيف ىصوملا فلت اذاو

 لاملاب ىلوأ نيدلا نأل جحلاو نيدلا نيب قرفو لاملا ةيقب يف عجري نيدلاف

 . ثراولا نم

 لجر ىلا مهاردلا هيصو عفدف ةجحب ىصوأ نمو : (ةلأسم)ر

 هلك ذخا يذلا دري نا هيلعف مرحا ام دعب هلها لجرلا عقاوف اهب هنع جحيل

 . امرحم هلهأ عقاو نم ىلع ام هيلعو هلهأ عقاو نيح فلاخ دق هنال

 مهاردلا دريلف ةكم نم جح مث رمتعاف أدبف هنع جحي نا هرما ناف

 . فلاخ دقف هب ىصوا ام ربغو تيملا ىمس ام ريغ مرحا اذا هنال اضيا

 . ةقفنلا دري نا نم دب هل سيلف

 . هلام نم هباصا يذلا ىلعف اديص باصا ناف

 نم يقب ام يضقيو هيلع روزجلا تناك رحنلا موي هلهأ عقاو ناف

 جحي يذلا اذه جرخف هنع قرفي نا تيم ىصوا نإف : (ةلأسم)

 ايل امرحم نوكي هناف ىدهلا دلقو ايده هنع قاس دقو تيبلا مؤي وهو هنع

 هايا هفرعو هلام ضعب عيبي نا هدلو ىلا ىصوا نمو : (ةلأسم)

 هيلا ىصوا ام ذاقنا لبق هيلا ىصوملا تامف ةكم ىلا ةجح هنمث جرخيو

 ذافنا دعب الا لاملا مسقي نا زوجي الف ؟ ائيش دحا ىلا صوي ملو هدلاو
 . هدلاو هب ىصوا ام ىلع ةيصولا

 يف ايصو ناك اذا ةجحلاب جرخي نا يصولل سيلو : (ةلأسم)

۔ ١٣٦ ۔



 . اهب تنا جح هل لوقي نا الا اهذافنا

 لاق اذا : لاق . هنع ظفح قاحسا يبا نع وا هنع تفرع تنك دقو

 . ينم كشلا تئشام وا . معن لاق اهب جحا انا ىصوملا

 يتجح هذه ىلخن تلعج دق يصوملا لاق اذاو : (ةلأسم)

 . هتجح اهلك .لخنلاف

 . مهاردلا هذه يف وا لخنلا هذه يف يتجح تلعج دق لاق ناو
 . ةطسو ةينامع ةجح اهنم يصولا جرخا

 يف مهرد ةئامثالثب لاقو ةجح يف هل دبعب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 وه دبعلا اذه لاق اذاو . امهرد نيسمخو مهرد ةئامثالثب دبعلا عيبف ةجحلا

 ام الا ةجحلا يف نكي مل هريغ وا دبع يف ةامسم مهارد ةجحلا لاق اذاو اهيف

 . ثراولل يقب امو ىمس

 ةئامعبرا يهو ةرايز اهيفو ةجحب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 دؤت مل اذاف ةرايزلا هنكمت ملو لجر اهب جحو ةرايزلل مك نيبي ملو . مهرد

 ماع ىلا رظن رذع هل ناك اذاف . عيش مهاردلا نم هيلا ملسي مل هنع ةرايزلا

 . اهب جرخي ىتح لباق
 عطقيو جرخيف رزي ملو جح وا تامو جحي ملو راز اذا : ضعب لاقو

 . عبرلاب لوقلا رثكاو ةئامعبرالا ينعأ 5 اهعبر وا اهثلثب ةرايزلل

 نم ىلا اهملسي نا ةجح جارخاب يصولا ىصوا اذاو : (ةلأسم)

 ةقث ىلا الا ةنامأ يه يتلا ةجحلا ملسي ال ةقث ىلا الا اهملسي الو جرخي دوع

 ١ هدنع نيم .

۔ ١٣٧ ۔



 هنع اهجرخي ةجح يف سانلا نم دحاول ىصوت نمو : (ةلأسم)
 . زوجي الف اهب جرخي نا ةجحلا هذهب يصوتملا داراف هلام نم

 نم يتجح ينع جرخأ : لاقف ائيش هنم ثري وا هل اثراو ناك ناف

 . هللا ءاش نا اهب جرخي نا هلف |“ يصو هل نكي ملو اذكو اذكب يلام

 كلاهلا ةجحب جرخي نا كلاهلا ّيصول اوزاجا دقو رخا عضوم يفو

 . هريغ جرخي ناك ام لثم

 يف يصو وه يتلا ةجحلاب جورخلا هل زوجي ال يصولاو : (ةلأسم)
 . هيلا ىصوا يذلا كلذ هل لعجي نا الا اهجارخا

 تام يذلا هدلب نم اهب جرخيف ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)

 نم رخا دلب نم جرخو ىطعا ناف 3 هنم هنع جحيف اهب ىصوا يذلاو هيف

 وا يصوملا هيف تام يذلا عضوملا نم لجر ءارك لثم ىطعي هناف كلذ

 . اهب جرخي نا ىصوا ثيح

 كلذ ىلا هتنو ؤمو هئارك ردقب رظنيو هدلب نمف هدلب يف ناك ناو
 . امد غلب نا مد يف ءاركلا لعجيو هنم جرخ يذلا عضوملا

 متيو ةكم يف اعيمج كلذ نوكيو ءارقفلا ىلع هقرف لقا ناك ناو

 . جحلا

 هيلعف برقا عضوم نم جحف دلب نم جحلا ءادأ همزل نا كلذكو

 اجاح يطعيو اريقف وا امد اما جحلا ليبس يف هذفني ةنو ؤملاو ءاركلا ردقب

 . ةكمب ءارقفلاو ةرجأب اجاح يطعي الو هتجح هيلع تصقن دق

 رمأ ريغب لجرل لجر نع ةجح يصولا ىطعا اذاو : (ةلأسم)

۔ ١٣٨ ۔



 لخدي نا لبق نم جاحلا'ىلع جتحاف هلامب طيحي نيد هيلع نيبت مث يضاقلا

 ىلع ضرف ناف ةقفنلا نم هدي يف لضف ام ذخؤيو عجري هناف 5 ةيبلتلا يف
 جتحا موي نم ةقفنلا نم همزلي هناف . هيلع جتحا دقو ىضمو جحلا هسفن

 . هل جحلاو ناكملا كلذ نم هيلع

 ملو ريثك نيد لجرلا ىلع دجؤ مث يصولا وا يضاقلا رمأب جح اذاو

 سيلو يضاقلا الو يصولا ىلع الو هيلع نامض الف . ءيش هل دجوي

 . لضف ام الا ءامرغلل

 هتجح يف مهرد ةئامعبرا فلخو ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)

 ةجحلا مهارد نم تذخا ينا : تلاق تلتعا املف اهذافنا يف هتنبا ماقأو

 ناف . اهلام يف اهيلع تباث ذخالاب اهرارقاف اهيلح يف كلذ ضوع تلعجو

 يبأ ناو يلحلا نم هتصح ذخأيو ةجحلا يف مهارد عفدي نا اهثراو دارا

 . اهنيد يف اهلامف
 مث كلاهلا ةجحب جرخي الجر يصولا رجأتسا ناو : (ةلأسم)

 يصوللف © يصولا ىلع مهاردلا درو اهئاضق نع زجعلا لجرلا ىعدا

 . هريغ يطعيو اهذخأيو هللا دنع ملاس وهو اهنم ه ؤارباو هنم اهضبق

 نم وا ةيكم ةجح هنع جرخي نا نامُع نم ىصوأ نمو : (ةلأسم)
 جح ىذلا عضوملا نم كلذ هنع طقس رماامك هنع جح اذاف امهرد نيرشع

 عضوملا ىلا جحلا هيف همزل يذلا هدلب نم ةنو ؤملا نم يقب ام همزليو هنع
 . كلذ الا هيزجي الو . همزل ايك الا يصوي نا بحا الو هنم جح يذلا
 . لام هل دجوي ل ناو

۔ ١٣٩ ۔



 ةجح وا مهرد ةئامثالثب ةجح الجر ىطعا نمو : (ةلأسم)ر

 ضبق يذلا ناك ناف اليكو ماقأو هتوم دنع امهرد نيسمخو مهرد ةئامثالاثب

 يتلا ةجحلا عفدي نا هل زاج يصولا دنع ةقث هتحص يف كلاهلا نم ةجحلا

 . ةرفاو ريغ وا ةرفاو تناك هيلا اهب يصوا

 تملس يذلا ناك ناو هيلا عفدي نا هل زوب الف ةقث ريغ ناك ناف

 هتحص يف هيلا اهعفد نم هتوم دعب اهذافنا هل زئاج هدي يف يهو ةجحلا هيلا

 امناو عادخ لمع كلذ يف نكي مل اذا هنم اهذخا يصولل باوجلا هوجو ىلع

 ةبرقلاو مهيديا يف امم صالخلا ءاجر مهتقث ةهج نم اضعب مهضعب ىطعا

 سيلف اهب جحيل هتحص يف هاطعا ناو اياصولا .ذافنا يف ىلاعت هللا ىلا

 هيلا اهعفد امنا هنال ريغلا ىلا اهعفد اضيا هل زوجي الو اهذخأي نا يصولل

 . كلذ نمض ناك نا اهب نمض امك اهب جحلا هيلعف هنع اهب جحيل

 مل ةدملا تضقنا نا جحي نا هيلعف ةمولعم ةدم ىلا ةرجا تناك ناو

 . قيفوتلا هللابو هريغ يطعي الو جحي نا هل زب
 نامضب اهذخا نم : موق لاق ةجحلا رما يف فلتخا : (ةلأسم)

 يف هيلع يهو اهب ىصوا توملا هكردا ناو . هلامو هسفن يف هتمزل دقف

 لضف ام در هيلعو زئاج كلذف نيما بستحم هناب اهذخا ناو ةايخلاو توملا

 ةبيطب هوكرتي وا كلذ اومتي نا الا هبابرا ىلع جحلا ءاضق دعب مبهاردلا نم

 . مهسفنا

 هل بجوو ىرخا ةجحلا ىدا اذاف ةدم ىلا ةرجاب اهذخا ناو

 يصولا داراو جحي مل ناو كلذ مامتب الا هل ةرجا الف د ؤي مل ناو . رجالا

- ٠ ٤ ١



 . كلذ هلف ةجحلا ذخا

 ناميا ةرافكو اديبع قتعو ةجحب ىصوأو تام نمو : (ةلأسم)

 نم جرخي ال وهو دجسملا ىلع اضيأ فقوو الام لبسو ةاكزو نيبرقأو

 . هطسقب عيش لك نم صقنا ثلثلا نم صقن ايف ثلللا
 كلذكف رثكا وا لقأ ناك ناو رشع دحاو لك نمف ارشع ناك ناف

 لاملا ثلث نم ةجحلاو هب نوعستسي ثلثلا ىلع داز امب قتعملا ةثرولا قحليو

 . اهيف فلتخو

 ىتح دلولا اهذفني ملف هدلو ىلع ةجحب ىصوا نمو : (ةلأسم)

 ةفلاسلا مايالا يف لخنلا تناكو ةمولعم لخن يف هل ادلو ىصوأ دلولا داع

 لام ثلث نم جرخت ةجحلاو ةياغلا هذه ىلا اهجارخا يف ىناوتف ةجحلا جرخي
 . اهب ىصوا يذلا لوألا كلاهلا

 ذفني ملو هدلاو لام فلتأ دق ةجحلا ىف يصولا دلولا ناك ناف

 اهجرخي هلام يف هيلع انيد ةيصولا يف بجي يذلا هلام ثلث ناك 3 ةجحلا

 . هيلا ىصوا نم لام نم يناثلا يصرلا

 . كلذب ملعا هللاو مهلام ثلث يف ةجحلا نم يقب ام ناك ريثك لام مهل

۔ ١٤١ ۔





 رشع سماخلا بابلا

 ال ذخآلا هلعفي امو نامضلاب ةجحلا ذخأ يف

 ةامسملا ججحلا يف ةثرولا ةزاجا يفو

 هسفنو هلام يف ةجحلا هنمضيلف ةجحلاب جراخلا نمضي نا د ارأ نمو

 . اهس يصولا نع جحيل مهاردلا هذہهس

 نا دارا نا مهيلع طرتشاف موق نم ةجح ذخأ نمو : (ةلأسم)

 نم ىقبي ام هاطعا اذا كلذ هلف هسفنل وه مرحيو تاقيملا غلب 1 اهيطعي

 هسفنل اهجح يتل ا ةجحلا كلت هئزجتو ئ تاقيملا هلوصو للا ةجحلا مه ارد

 مهاردلا نم فلتأ ام ةجحلا هدنع نم ذخا نمل وه نمضيو . هللا ءاش نا

 . اهنمضي ال هنال اه جحي نم هاطعا ىتلا ريغ

 كلذل مهرد يتئام كرتف هنع جحي نا ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 نم يقب ام كلاهلا ةيصعل وهف مهتقفن نم هدي ف يقبف الجر هنع اوجح اف

 الف هل وهف ع اركوه امنا مهضعب لاقو ©٠ كلذ هل اوبيطي نا الا ةوسكو ا ةقمن

 . ءارك هل اومسي نا الا سأب

 كلذ ناف هنع اهس جحي مهرد ةئامتالثب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

۔ ١٤٣ ۔



 تناك ناف . اهم جحي مهرد ةئامنثالثب هل ىضما اهريغ كرتي ل ناف هل ىضمي

 . مهرد ةئام جاحلا يفكي نامز ءىجي ىتح اهب رظتنا يفت ال

 جحف هنع هب جحي هامسو جحلا ف لامب ىصوأ نمو : ) ةلأسم)

 . ةقدص وا يدهف يقب ام رصق ناو جحلا يف ىضمي نا هل ناف هنودب هنع

 ةسمخ اهنم ذفناف ةجح ىف ارانيد نيعبراب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 يف ذفنت ةيقابلا ةسمخلا ناف ةجحلا تذفناف اهنم جرخاف ارانيد نبثالاثو

 هيلع صقن دق اجاح ىطعتوا ةكمب رحنتف ندب اهب ىرتشيف جحل ا ليبس

 , ءارقفلا ىلع قرفت وا هداز

 ىصوا لجر يف مهوتا ييف بوبحم نبا نع رثألا يفو : (ةلأسم)
 مهرد ةئامتس ىه لاق مهرد ةئامتس ىلا مهرد ةئامسمخب ةجحب هلام ىف

 . مهرد ةئامتس يهف مهرد ةئامسمخب هنع جحي نم دبي مل نا لوقي نا الا

 نم لقا هثلتو مهرد ةئامب هنع جحي نا ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 هنع جحي نا ىصوا نمو . غلب ثيح نم ثلثلاب هنع جحي هناف مهرد ةئام

 نم غلب ام ثلثلاب جحي هناف اججح غلبي ثلثلاو ةدحاو ةجح لقي ملو هثلثب

 . ةرم ماع لك جحلا

 نمث زجع نا لاقو هل دبع يف ةجحب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 مهرد ةئامثالث ىلع ديزي ةريثك ةميق هل دبعلاو لمجلا نمث نمف دبعلا

 صقن ناف مهرد ةئامثالث ىلع داز ناو غلب ام ةجحلا يف دبعلا نمث ذفنيلف

 امم هرجا مامت ردقب لمجلا نمث نم ذخا جحلا نم هترجا نع دبعلا نمث

 . هلك لمجلا نمث ذخ ؤي الو رثكا وا لقا وا ةئامئالث تناك ةجحلاب ذخأي

۔ ١٤٤ ۔



 . زئاجف لمجلا الو دبعلا عبي ملو ةجحلا ةثرولا ذفنا ناو

 ةناما وأ ةرجا وا نامضب ناك نا ةجحلا ذخآل هركيو : (ةلأسم)

 . ضقتني مل لعف ناف جحلا يضقي ىتح ةراجتب رجتي نا

 ةقفنب ارجا وه سيل اذه نال هب سأب الف هريغلو هسفنل لمعلا اماو

 امناف ةرجاب تناك ناو اه ؤادا هيلعو هتمذ يف يهف نامضب تناك وا

 . جحلا يضق اذا ةرجالا بجوتسي

 ام ىلع ع وطتيو هريغلو هسفنل لمعي نا هل ع وطتملاف اعوطت ناك ناو

 دعب ةجحلا لضف در عوطتملا ىلعو ةجحلا بحاص ىلع ع وطتي ايك ءاش
 . جحلا ءاضق

 نا الا اهذختا ام نودب ةقث ريغ ىلا ةجحلا عفدي نا هل زوب الو

 . كلذ هلف هنم اهذخا نم ىلع كلذ طرتشي

 لخنلا تفلتو هل لخن يف اهلعجو ةجحب ىصوأ نمو : (ةلأسم)

 ثلث يف ةعجار ةجحلا ناف تفلتو لخنلا هذه يف ةجحلا لعج ناك ناف

 . ةجحلا لطبت نا فاخاف ذفن دق ثلثلا ناك ناو هلام

 فاخاف تبهذو لخنلا تفلتو ةجحب لخنلا هذهب ىصوا ناك ناو

 . ملعا هللاو اضيا ةجحلا لطبت نأ

 . هتجح لطبت الو تجرخ ثيح نم تجرخا لخنلا نم يقب ناو

 لجرو ۔ هللا همحر ۔ حرفم نب دمحا خيشلا باوج نم : (ةلأسمر

 ثلث رمثي نا ةنس لوا جح نا ايهنيب طرشلاو لام يف ةجح لجر ىلع دقع

 نم دعي مل ناو لاملا يثلث مسقي ةلبقملا ةنسلا هدنع نم دعي مل ناو لاملا كلذ

۔ ١٤٥ ۔



 جحو لجرلا دمف هبهذ يطعي ىتح هلك لاملا كلذ رمثي ةثلاثلا ةنسلا هدنع
 ةجل ١ له ا كسمتو به ذلا جاجحل ا ةثرو يقبو جحل ١ ف تامو ةجل ا كلت

 ؟ جاحلا تومل لطبي نا مهنيب ناك يذلا طرشلا متيأ لوألا طرشلاب

 . ملعا هللاو ل ناب اےیف ةفصلا هذه ىلع تباث طرشلاف
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۔ ١٤٦ ۔



 رشع سداسلا بابلا

 قيرطلا يف تامف اهب جرخف ةجح ذخا نميف

 ضعب ىلإ اهب جاحلا راص املف ةثرولا اهجرخاف ةجحب ىصوأ نمو

 نا الا يصروللا اهب ىصوا يذلا دلبلا نم اهنوجرخي ةثرولاف ، تام قيرطلا

 هل زاج ىصو ف تومل ١ هرضح نا اهذافناب يصوي نا ربجالل اولعج اونوكي

 جحلا ضعب لمع وأ مرحا ةجحلاب لمعلا ف لخد لق ربجاللا ناكو كلذ

 هسفن يف كلذف نامضب ةجحلا ذخا دق ناك وأ هنع متي 5 همامتب ىصواف

 . لخدي ل وا لمعلا ف لخد اهذافناو اهيف ةيصولا هلو . هلامو

 ناو . مهاردلا ضبق دق ناك اذا هلام يف اهب نمضتملا صوي مل ناف
 ملو لمعلا يف لخد دقو توملا رضحف ريجالا دنع ارضاح ةثرولا دحا ناك

 . زئاجف ةرجالاب جحلا متا ذخاو كلذ ثراولا لعفف هنع مامتلاب صوي

 ف تام مث اهم جرخف يصو نم ةجح ذخا نمو :(( ةلأسم (

 كلذ ف رظنيو يضقي نا جحلا مامتا لعب رفاس ام رجا هتثرولف ؟ قيرطلا

 جاجحل ١ تام ثيح نم ةجل ١ جرختو ةرجال ١ عيمج نم مهتصح مهل نوكتو

 . اهب
۔ ١٤٧ ۔



 ناكو ةجحلا مامتباوماق اوءاش نا رايخلا ةنرولل نا : لاق نم لاقو

 ذخا ام در مهيلع ناكو كلذ اوكرت اوءاش ناو . اهمامتو ةرجألا ةيةب

 مه اون اك اذا اهس اوجرخو مهل ء يش الف ائيش نكي ل ن او . مهبحاص

 دلب نم تجرخا كلذ اوكرت ناف مهبحاص تام ثيح نم كلذب نيملاعلا

 . مهل قح الو كلاهلا

 ينعا ث هل رظانلا هيصو ناك ميتي لوقلا اذه ىلع ةثرولا يف ناك ناف

 ةجحلاب مايقلا ىار ناف هل حلصا وه ام ةجحلاب جراخلا رجالا ةثرو

 . كلذ لعف ميتيلا ىلع رفوا ةرجالاب اهمامتاو

 دلب نم مهتجح موقلا جرخأ ميتيلا ىلع رفوا كلذ كرت ىار ناو

 نم اهجارخا نأ اوارف ميتيلل لوألا كلاهلا ةثرو بستحا ناو . كلاهلا

 . ةرجالا نم لضف ام ميتيلل ناكو ريجالا تام ثيح

 ناكو . ءال ؤهل الو ءال ؤهل ال ةثرولل رايخ ال لوقلا ضعب يئو

 لوألا كلاهلا ةثرو ىلع ةفاسملا نم مهبحاص هقحتسي ام ةرجا ةثرولل

 تناك اذا اذهف اهم جراخ وهو تامو ربجالا غلب ثيح نم مهتجحو

 . جحلاب ةرجالا

 قحتسي الو ةرجا الف تام مث جحي نا ىلع ةرجالا تناك ناو

 متي مل ىتمو اهب جحي نا ىلع غطوق ناك ناو . ةجحلا مامتب الا ةرجالا

 هل سيلف © هيف فلتخم ال ىذل ا جحلا مامتو جحلا قحتسي ام مامتب ةجحلا

 . ملعا هللاو نيينعملا نيب قرفلا مهناف . ءىش ةرجالا نم

 قيرطلا يف راص نا دعب هنع جحي نا ىصوأ نمو : (ةلأسم)

۔ ١٤٨ ۔



 هنع جحي نم يصولا دجم ملف دجو ثيح نم هنع جحي نا ىصواو تامف

 نمف دجي مل اذاف ؟ هب قثي ال نم وا الامج نوكي نا الا ىصوا ثيح نم

 دجو ثيحف ادروم درو الكو . لأسي نا هيلعو طعيلف دجو ثيح

 ثيح نم لقي ملو هنع جحي نا كلاهلا ىصوأ ناف : (ةلأسم)

 نم ىطعاف ىصوا ثيح نم كلاهلا نع جحي نم يصولا دجي ملف دجو
 نم هنع ىطعا ثيح ىلا ىصوا ثيح نم نيب ام ردقب طعيلف كلذ مادق

 . ملعا هللاو ةوسك هيلع سيلو لاق ءاركلاو ةقفنلاو ةنو ؤملا

 دق لجر ناك ناف . لجرل ةجحب جراخ فيعض لجر ىطعي الو

 ىطعيو هغلبي ام هعم نكي مل اذا ىطعي هناف 5 ةلفان جحي امناو ةضيرفلا جح

 . منغلا نم اهريغو ندبلا ةكم ءارقف ىلع قرفيو حبذيو ءامدلا يف

۔ ١٤٩ ۔





 مهاردب ىمس وا اهضرفي ملو ةجحب ىصوا نميف
 اهيلا جاتحاف رقتفا مث

 : لوقي ناك هنا رثؤملا يبا نعف © اهضرفي ملف ةجحب ىصوا نمو

 سيل ناك ناو . كلذ هلف كلذ نودب وا هلام ثلث غرفتسي نا ىلا ناهو
 وا ليلق نم جاحلاو ةثرولا هيلع قفتا ايف سانلا رئاس نم ناكو كلذك وه
 عم ةجحلا نوكتو ثلثلا نم رثكا اياصولا ف مهيلع سيلف . ريثك

 . اياصولا
 نا بجو تام ىتح جحي ملف جحلا هيلع بجو نم : يعفاشلا لاق

 هب ىصوا ناف : ةفينح وبا لاق . صوي مل وا ىصوا ءاوس هنع ىضقي

 . هنع ضقي مل هب صوي مل ناو هنع يضق

 جاتحاو رقتفا مث ةحح ف هعم مهاردب ىمس نمو : (ةلأسم)

 هلل مهاردلا هذه لقي ل ام هلام نم هتجح لعجيو كلذ هل عساوف ؟ اهيلا

۔ ١٥١ ۔





 رشع نمانلا بابلا

 تيملا نع اهب جحي نم ىلإ ةجحلا ميلست طورش يف

 نب نالف هبتك نالف نب نالفل باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كنا خيراتلا ىلا هسفن ىلع كلذب هل دهشاو هيف ام عيمجب هل رقاو نالف

 هللا تيب ىلا اهب جحا نا ىلع امهرد اذكو اذك كنم تضبقو لا تعفد

 موقاو { اهمارحاو اهفقاوم يف فقاو { اهكسانم عيمجب ةكمي يذلا مارحلا

 تناو ث نالف نبا نالف نع ةنسو ضزف نم هجح يف جاحلا مزلي امب

 ةيالولا ذا اهيضقا ىتح اهذافنا يف لع مايقلا يلوو اهيف يمصخ نالف اي

 دعبو يتايح يفو يلامو يسفن يف انامض اهايا ينتنمض كناو اهرمأ يف كل

 نالف نب نالف نع اهؤادا الا كتموصخ نم اهنم ىنئربي ال 3 يتافو

 يف ةروكذملا مهاردلا هذه نم كنم هتضبقو يل هتعفدامي كل اهايا ينامضف

 . اذكو اذك يهو باتكلا اذه

 مهاردلا هذهب نالف نب نالف نع نالف نب نالف نمضو لفك دقو

 نالفو ، نينسلا نم كلذ نود وا اذك ةنس ىلا باتكلا اذه يف ةروكذملا

 . باتكلا اذه يف روكذملا نامضلا اذه نم أرب نالفو

۔ ١٥٣



 يلي مكاح دنع وا 3 نالف دنع نالفو نالف نع ةنيبلا ماقا نمو

 لكف . باتكلا اذه يف ةروكذملا ةجحلا هذه ءاضقب سانلا نيب مكحلا

 اذه ايهنم نالف لبقو ، نامضلا اذه نم ءىرب نالفو نالف نم دحاو

 نالف نب نالف امهرارقا ىلع دهش املاوماو اهسفنا هامزلأ امو نامضلا

 . باتكلا رخا ىلا نالف نب نالفو نالف نب نالفو

۔ ١٥٤ ۔



 نم ضبق هنا هرخآ ىلا هسفن ىلع دهشاو نالف رقأ ، رخآ طرش
 نع اجاح اذك ةنيدم نم اذك جرخي نا ىلع اذكو اذك يصولا ينعي نالف
 دهاشملا دهشيو . ةكمب يذلا مارحلا هللا تيب ىلا ةجح ةنالف وا نالف

 موقيو نالف نب نالف نع 3 هلك كلذب ايوان اهلك كسانملا كسنيو اهلك

 هيلع ملسيو ةثتي يبنلا ربق هنع روزيو هيف امو هننسو جحلا ضئارف عيمجب

 امي ةجحلا هذه مت اذاف هللا مهمحر رمعو ركب يبا هيعيجضو هيبحاص ىلعو

 دهشي هلك كلذو . اذكو اذك ضبق قحتسي نالف نع اهاداو ةرايزلاو اهيف

 رضحو بتك نماض جراخلا اذهب نمض اذاف ، خيراتلا ىلا هسفن ىلع نالف
 نع نمض هناو هفرعو همهف دق هنارقاف هرخآ ىلا هلوا نم باتكلا ةءارق

 ةضوبقملا مهاردلا عيمج باتكلا اذه يف ىمسملا جراخلا ينعي نالف
 ةجحلا عفادلا ينعي نالفل باتكلا اذه يف اهسبحو اهغلبم ةروكذملا

 اهئاداب مقي مل ةرايزلاو ةجحلا هذهب لاح نا هنا ىلع ازئاج احيحص انامض

 مكح هبجوي ام ىلع هيلع بجي ام عيمج در هيلعف اهنم عيش نع زجعو

 . باتكلا اذه يف خيراتلا ىلا هسفن ىلع دهشا كلذبو { هطرشو مالسالا

 يصو انالف اندهشا اهب جحيو اهيطعي نم نيب بتكي : (ةلأسم)

۔ ١٥0٥ .



 تيب ىلا ةجح هلام نم هنع جحي نا ىصوا انالف نا هثراو وا تيملا نالاف

 نع اهب جحيل اذه انالف اهتيطعا دق يناو ، اذكو اذك اهضرفو مارحلا هللا

 تاقيملا نم هنع مرحي نا اهيف يطرش نمو ث اذك ةنس يف تيملا نالف

 يف فقوو جحلاب هنع ةرمعلا ىدا اذاف | حبذيو جحلا ىلا ةرمعلاب عتمتيو

 تافرعب فوقولا عم كسانملا دهاشم هنع دهشو جحلا فقاوم عيمج

 35 هيلع طورشلا نم وهف ، جحلا يف مزلي ام لكو ةرايزلاو يمرلاو ةفلدزملاو

 مهاردلا هذه نم ضبقي امنا هنا ىلعو { ةجحلا هذه هتيطعا كلذ ىلعو

 . هلام نم هضبقي يذلل كلذب قثويو اذكو اذك

 مل ناو اذك وهو اهيقاب هلف هيلع طورشلا هذه ىلع ةجحلا ىدا ناف

 ةجحلا هذه ءادا يف ةجحلا نم ضبق امل هلام نم هقثوا يذلا ناك اهدؤي

 . اهبحاص نع ىدؤت ىتح

 نالف نم ةجحلا هذه ذخا دق هنا ةجحلا هذهل ذخآلا نالف اندهشاو

 طرش ام لكب لبق دقو . اذك ةنس يف نالف نع اهب جحيل هاطعأ ام ىلع

 هذه نم امهرد اذكو اذك هنم ضبق دقو اهذخا كلذ ىلعو اهيف هيلع

 . ةجحلا

 3 هتفصب هفصي اضوبقم انهر اذكو اذك هلام نم هدي يف نهر دقو

 ىداو هللا هملس ناف ، نهرلا اذه يف هليكو انالف لعج دقو هدودح ركذو

 ناو اذك وهو ةجحلا هذه نم يقب ام هلف ، طرشلا اذه ىلع ةجحلا هذه

 هليكو نالفف ةنسلا هذه نم جاحلا عوجر دنع هلاح فرعي ملف هرما باغ

 نم نالف ىلا راص يذلا اذه يفوتسيو نمثلا نم ىأر امب هعيبي اذه هنهر يف

۔ ١٥٦



 . ةجحلا هذه

 اعيمج امهو انالف ىطعا طرشلا اذه ىلعو & تيملا ةجح يف نوكيو

 رهش يف كلذو اضعب اهضعبل طورشلا هذه عيمجبو ةجحلا هذهب نافراع

 . اميلست ةي يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو اذك ةنس نمو اذك

 عيزرصجح الج

۔ ١٥١٧١ .





 ديصلاو رحشلا يف نيمكحلا مكح ف

 مرح متناو ديصلا اولتقت ال اونما نيذلا اهيأ اي > : ىلاعت هلوق

 لدع اوذ هب مكحي معنلا نم لتق ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو

 هناف © صنلا هيف ءاج يذلا ديصلاو رجشلا نم ناك امو '()هةهمئ مكنم

 ىلاعت هللا لاق ايك نيلدع مكح الا هيف زوجي الو مكنم لدع اوذ هب مكحي

 . دحاو لدع ءىزجي الو

 رافظالا لثم كلذف { ةنس هيف ناك ايف رجشلاو ديصلا ريغ اماو

 لاق» بعكل ةلي يبنلا رمأ لثم كلذ زوجيو ، سأرلا ةيطغتو رعشلا قلحو

 مكح مرحلا يف وا مرحم وهو اذه نم ائيش باصا نم لكو «قدصتو قلحا
 ةكم ينعي . ةبعكلا غلاب ايده ناهيقف ناملسم نالجرو نالدع هيلع

 يرتشي 3 مرحلا ضرا نم نيكاسم ماعطا وا ةرافك وا ةكم هلك مرحلاو

 نيكسم لكل نيكاسملا ىلع هب قدصتيف ةكم رعسب اماعط ديصلا ةميقب

 )١( ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٩٥

 ۔ ١٥٩ ۔



 عاص فصن لكل موصي وأ لوقي مايص كلذ لدع وا ةطنح عاص فصن

 . اهريغب وا ةكمي ماص ءاش نا ، معطي الو 3 نيكاسملا ةدع ىلع اموي

 غلب اذا يدهاو ، هأزجا ءاش ثيح مايصلاو ةكمب ماعطالاو حبذلا

 نمو . ىنمب الا يزجي الف ةعتملا يدهالا ،“ ىزجا ءارقفلا ىلع قرفو ةكم

 . لدع اوذ كلذ يف رظن جرخ

 ةندبب اكح ول امهنا ىرت الا ةدابع اهمكح نالدعلاو : (ةلأسم)

 . دودرم اهمكح نا لازغ يف

 نا اذه يف نادبيو ناظفحي امهنا نالدعلا لاق اذاو : (ةلأسم)

 ايكح اسيل ربخلاو ايتفلاو ، ربخ اذه امكح اذه سيلف ث اذك هيف ءازجلا

 . اذك كانمزلا دق وا كيلع انبجوا دق وا اذكب كيلع انمكح دق الوقي ىتح

 انمكح دق لاق ناف . اعيمج الوقي ىتح زجي مل امهدحأ كلذ : لاق ناف

 لوقي هنا لدي امم اذه وحن وا كلذكو . اذك معن رخآلا لاقو اذكب كيلع

 . اعيمج هيلع ايكحي ىتحف هبحاص لثم
 نارظنيف ديصلاو رجشلا يف نامكحي امنا نامكحلاو : (ةلأسم)

 مل ناف & ءاش ىتم وأ رحنلا موي رحنيف معنلا نم هب ىرتشيف ديصلا نمث

 ىلع كلذب قدصت يده نمث غلبي الو ايده يرتشي ام هعم نكي

 نمث غلبي مل نا كلذكو . اموي نيكسم لك ناكم ماص الاو ، نيكاسملا

 روزجلاو 3 ةرقب وأ اروزج ديصلا نم اروزج غلب ناف ، اروزج ىدهلا

 . هازجأ اهب قدصتو اهحبذ وأ اينغ كلذب ىرتشا ناو . ىلا بحأ

 لكل © ديصلا لتق ف لدع اوذ هيلع مكح نمو :(( ةلأسم (

۔ ١٦٠ ۔



 وأ ريعش وأ رمت نم اعاص نيكسم لكل ىطعأف ةطنح عاص فصن نيكسم

 . كلذ هأزجأ مهاشعو مهادغف نيكاسملا اعد وأ كلذ ةميق

 . رصعلا دعب مهيشعيو احبص مهيدغي نأ بحأ ؛ هريغ لاقو
 ءاهقفلا رشعم اي : يداني فاوطلا يف الجر نأ اوركذ : (ةلأسم)

 اي لا : عيبرلا هل لاقف ؟ مد هنكمي الو مد هيلع لجر يف نولوقت ام

 ال ةاش ىرتشاف ةبالجلا ىلا بهذا : لاقف هيلا ءاجف 3 ةلأسملا بحاص

 نم ةاشلا ةميق رظناف ةطانحلا ىلا بهذا مث ، نود الو نمثلا يف ًاططش

 . اموي عاص فصن لكل مصف ث ةطنحلا نم اهل عقي مك مهاردلا

 دجي مل ناف ، انموق نم نالدع موقي نأ زوجي الو : (ةلأسم)

 نيملسملا نم هيتفي نم دجي مل اذا عورفلا يف ايتفلاو . دبي ىتحف نيلدع

 . لدعأ وه ام دهتجيلف انموق نم ادحأ ىتفتساف

 هناف © نيكاسم ةسمخ ماعط غلبي ملو هيلع مكح نمو : (ةلأسم)

 هيلع مكح ناف 5 ادم سماخلا معطيو ؤ عاص فصن نيكسم لك معطي

 دم هيلع نوكيو . مايأ ةعبرأ موصي هناف { مايأ ةسمخ متي الو موصلاب

 . هب ىدصتي

 نأ هأزجأ ؤ زجع مث نيكاسملا ضعب معطأ نمو : (ةلأسم)

 . يقب ام ردقب موصي

 هر مكح ديصلا ءازج نم ءيش همزل نم : ديعسوبأ : (ةلأسم)

 ةميق رظن مث مهارد يدهلا ةميق رظن © يدهلا دجي مل ناف © نالدعلا هيلع

-. ١٦١ -



 عاص فصن لكل ماص اماعط دجي مل ناف . هب قدصتف اماعط مهاردلا

 . اموي

 مهاردلا ةميق رظن مث مهارد موق يدهلا غلبي ناك نا كلذكو

 لك ىلع اذهو { اموي عاص فصن لك نع ماص دجي مل ناف . همعطأ اماعط

 بجويف باتكلا رهاظ امأو . رجشلاو ديصلا نم ءازجلا هيف تبث نم

 يدهلا ةميق رظني مث ايده نالدعلا هب مكحي نأ رييختلا ىنعمو . رييختلا

 قدصت ءاش ناو ىدهأ ءاش نا مث 3 اماعط مهاردلا ةميق مث © مهارد

 . ماص ءاش ناو ماعطلاب

 : سابع نبا لاق . امايص كلذ لدع وأ ؛ هلوق : (ةلأسم)

 لك نع موصي مث . اماعط مهاردلا موقت مث مهارد معنلا نم هؤازج

 . اموي عاص فصن

 مايأ ةثالث مايصلا نا : لوقو . اموي دم لك نع موصي : يعفاشلا

 . اموي نورشعو دحاو هرثكأ لوقو ث مايأ ةرشع ىلا

 ماعطاف دجي مل ناف ، ةكمب حبذي نأ هيلعف ايبظ لتق نإ : سابع نبا

 هيلعف هرحن وأ اليا لتق ناف 3 مايأ ةثالث مايصف دجي مل ناف © نيكاسم ةتس

 نيرشع مايصف دجي مل ناف { انيكسم نيرشع معطأ ةرقب دجي مل ناف © ةرقب
 سمش نم اهحتفو ةزمهلا رسكب وهو لاعوألا نم ركذلا ليالاو 3 اموي

 دبي مل ناف . لبإلا نم ةندب هيلعف شحو رامح وأ ةماعن لتق ناف . مولعلا

 . اًدم ادم ماعطلاو . اموي نيئالث ماص دجي مل ناف . انيكسم نيثالث معطا

© ىلاعت هللا لاق ايك معنلا نم هلثم ديصلا يف مكحي : ديعسوبأ



 ىنعم ريغ ىلع نوكي مث اماعط مهاردلا ةميقو مهارد لثملا ةميق رظني

 . همحلب قدصتي مث هرحني معنلا نم لثملا هيلع نوكي نا رييختلا

 دق هنأل { افالتخا كلذ يف ملعأ الو 0 ابح هيطعي هنا مهلوق يف ملعأ الو

 نم ىضم ام وحن ىلع ماعطالاف دجي مل ناف . ةبعكلا غلاب ايده هللا هامس

 . كلذ ركذ

 ىضم دقف رييختلا هانعم ىلعو لوألا لوقلا : سابع نبا لوق يفو

 لوق يدنع نسحيو " لوقلا يناعم يدنع ام هبشأ نالوقلا ناذهو © هركذ

 موصلا ناك ةيدفلا يده ةلزنمب ايده ديصلا نم لثملا ناك اذا : لاق نم

 . ةيدفلا يف كلذ توبث ىنعم ىلع ماعطالاو هيف

 ايتفلا هيف ءعىزجت هنا مهلوق يف ملعأ الف ، ديصلا امأو : (ةلأسم)

 وأ هللا باتك نم هب مكحي ام لصأ فرع ولو هسفن ىلع يناجلا مكحلا نألو

 ' هل نمم نيملسملا نم لدع اوذ هيلع هب مكحي نأ الا & يأر وأ عامجإ وأ ةنس

 ريغ اناك ولو 3 يناجلا ىلع بجي امم مكحلا يف مهمزلي ايع الأس ولو . ةيالولا
 ىنعم هجو ىلع كلذب يناجلا امهاتفأ ولو ، مكحلا يف هب بجي امب نيهيقف

 ريغو ءاسنلا هيف مكحي نأ مهعم زوجي الو ، مكحلاب الا نوكي الو .7 ايتفلا

 ولو لالضلا لهأ نم ءيشب نيلحتسملا الو 3 هميرحتب نيدي نمم نيملسملا

 يف تأي مل اذا هنا يعم : نيريس نباو نسحلا ناك ولو 3 انموق نم ناك

 هيقف نم انعم هيف تبثف يأرلاب داهتجالا هيف زاجو ، فورعم عيش ديصلا
 نيهيقف ريغ اناك ولو { نيملسملا نم لدع يوذ نم مكحلا هيف زاجأ دحاو

 . يأرلا هل زوجي نمم

۔ ١٦٣ ۔



 ايلو الإ ديصلا يف مكحلا نوكي الو : رثألا نم : (ةلأسم)
 مل رخآلا ىلوتي ال نيمكحلا دحأ ناك ناو 3 هالوتي نم الا هسفنل مكحي الو

 هيلوو وه نوكيف . هالوتي نم عم الإ ديصلا يف نيمكحلا دحأ لخدي

 نيمكحلا ىلوتي همزل يذلا ناك ناف . يلو ريغ عم لخدي الو نيمكح

 ملعي نأ الا ؤ ءيش كلذ يف هيلع سيلف رخآلا ىلوتي ال امهدحأ نأ ملعيو

 . قحب الا هتيالو كرتي نأ هل زوجي الو 3 هتمزل دقو هتيالو كرت هنا

 يف هزاجأف ديصلا ءازج يف ناتأرماو لجر مكح ناف : (ةلأسم)

 . ناكولمم الو ناتأرما مكحي نأ زوجي الو . رارطضالا

 { نامكح هدنعو مرحم وهو مرحلا يف ًاديص لتق نمو : (ةلأسم)ر

 مل ناف ث ائيش ايكح يذلا ىلع ىرأ الف ى ملع ريغب مكحب كلذ يف ايكحف

 . لدع يوذ نم امهريغ مكحي نأ هل ناف هيلع ايكح ام عيضي

 3 هيلع لدع اوذ هيف مكحي هناف اديص لتق نمو : (ةلأسم)

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك دسف رخا هعم ناك ولو . دحاو هيف مكحي الو

 يف . هسفن ىلع مكحي نأ لجرلل زوجي الو 'هلمكنم لدع اوذ هب مكحي
 نالدع هيلع مكحي ىتح اهيقف ناك ولو 3 مرحلا نم هباصأ امم ءيش

 . لدبلا هيلعو زجي مل لعف ناف ، كلذب

 ةي لوسرلا نع ةنس هيفو ديصلا نم ءازج همزل نمو : (ةلأسم)

 هب مكحي ىتح كلذ نم همزل ام يطعي نأ هل سيلف . هيف ةنسلاب ملاع وهو

 نا هيف ايكحو ءازجلاو ةنسلاب نيملاع ريغ نالدعلا ناك ناف ، لدع اوذ

 )١( ةيآلا ءزج ةدناملا ةروس ٩٥

 ۔ ١٦٤

 



 . ايتفلا ليبس ىلع كلذ يف ةنسلا فيك امهفرعي

 سيلو . هلعفي نأ هل زجي مل مكح هيلع بجو نمو : (ةلأسم)ر
 85 بجاوب سيل ام ابجوأ ول ايهنأل ، مكحلا يف نيلدعلا ىلا ادودرم رمألا

 . عامجإب دودرم ايهمكحف

 وأ اهدوقي ناكو 5 مرحلا اهب لخد ةباد هل تناك نمو : (ةلأسم)

 هيلع موقي ءازحلا كلذ يف هيلعف { مرحلا بشع نم تلكأف اهقوسي
 مل ناف } انموق نم نالدع هيلع هموقي نأ زوبحي الو ، نيملسملا نم نالدعلا

 . اهب ءارقفلا ىلع قرفي ةكم ىلا هتميق يدهيو دبي ىتحف نيلدع 3 دجي

 هيتفي نم دجي مل اذا مكحلا يف عورفلا يف ايتفلا رئاس نم ناك ام امأو

 3 هيأر هيف دهتجي نأ هيلعف 7 انموق نم ادحأ هيف ىتفتساف نيملسملا نم

 رثأ الو باتك الو ةنس هيف ائيش كلذ نكي مل ناف " لدع هنا ىري امم ذخأيو
 . هللا ءاش نا كلذ هعسو ةباحصلا نم

 ًارثأ كلذ يف له نارظني : لاق ؟ نالدعلا موقي فيكو : ليق

 اهيف يتلا ءايشألا نم هبشأ وه امم عيشلا كلذ ىلا رظن ادبي مل ناف ؟ ةنسو

 يف ىوسي ام ىلع . هناموقي امنا ال كلذ رادقم ىلع هناموقيف راثآلا

 . قاوسألا

 ايف ةموكحلا هيفف ريطلاو ديصلا عيمج نم ناك ام لكو : (ةلأسم)

 الا تقوم ءىش هيف سيلو . ءازج وهف عيش نم نامكحلا هيف مكح

 . نيمكحلا داهتجا

۔ ١٦٥ ۔



 لكل نيتضيبو مامح جوز يف يكح ،“ بجاحو ملسم نع انغلب دقو

 هللاو . عاص فصن ةدحاو لكل نتضيبلا يفو م اعط نم عاص ةمامح

 . ملعأ

۔ ١٦٦ -



 نو رشعل ا ب ابلا

 كلذ يف مزلي امو ديصلا لتق يف ءازجلا يف

 . ة اش عبضل ١ ف ٥ لعب باطخل ١ نب رمعو نت هلل ١ لوسر ىضقو

 وأ مرحلا ضيب نم ةضيب رسك نم : يراوحلا وبأ لاق : (ةلأسم)

 الف هيف . رثألا ملعي وهو ءازجلا هيف بحم ام باصأو هخارفأ نم اخرف

 وهو رثألا فالخب ايكح ناف 5 هيلع نامكحلا مكحي ىتح هيطعي نأ زوجي

 . كلذب ايكحاف اذكو اذك هيف رثألا لوقيف . ايهملعيلف هملعي

 © روزج ايهنم دحاو لك يف ةماعنلاو رامحلا يف ليقو : (ةلأسم)

 ةعذج بنرألا يفو . ةرقب لعولا يفو & ةاش يبظلا يفو { ةرقب ةرقبلا يفو

 يفو . ةميظعلا ةلخسلا يهو 5 ةرفج عوبريلا يفو . نأضلا ، منغلا نم

 دلو يفو {©ك هلثم ريعب دلو ةماعن دلو وأ يشحو رامح دلو يفو © ةاش ةمامحلا

 {| يدج بضلا يفو { هلثم ةاش دلو ةمامحلا دلو يفو © ةرقب دلو لعولا

 . ماعط نم عاص : ليقو

 خرف ةماعنلا ضيب يف ناك اذا : سابع نبا لاق : (ةلأسم)

۔ ١٦٧ ۔



 . مهرد فصنف خرف نكي مل ناو ، مهردف

 وهف اهنع معطأ ام ةلمقلاو { ةاش شرك يذ لك يف : دهاجم لاق

 رقصلاو رسنلاو ةمحرلاو ، ماعط نم ةضبق ةملحلاو ةبابذلا يفو . اهنم ريخ

 . ةموكح الا ملعأ الف

 مكح مهضعب نأ ينغلب : ۔ هللا همحر نازع ةبواعموبأ لاق

 : لاق . اهنم رثكأ ةموكح اهيفو اهنم رثكأ رسنلاو لاق . ةمحرلا يف نيقنادب

 وهو رب ةبح وأ ةرمت ةلمقلا يف لاقو . رثكأ هتموكحو رسنلا نم ريخ ريصلاو

 . اهنم ريخ

 نم لتق لجر يف لجر ىلاو لإ اومكاحت : يلصوملا ركب وبأ : لاق

 . نيمهردب هيلع انمكحف مرحلا مامح

 ٠ معنل ١ نم لتق ام لثم ء ازجف : ركب وب ا ل اقو ٤ ةاش : بوبح ل اقو

 . نيمهرد نم رتك ١ مامحل ١ نم نكي الف

 لاق ؟ ىوسي امب الا اذه يف مكحي له : ةرسيم يا نبال تلق

 . معن
 ىوست هذهفا : تلق . ؟ ةاش ءازج لاق ؟ ةمامح لتق نم : تلق

 . رثألا اهيف انعبتا : لاق ةاش

 ءاملعلا فلتخاو . برغملا لها انباحصا فيلأت نم : (ةلأسم)

 ؟ دمعلا ىلع مهقافتا دعب ال ما ءازجلا هيلع له ث أطخ ديصلا لتق يف

بجوي رظنلاو . ءاوس ءىطاخلاو دماعلا نا انباحصا هيلع لمتعي ىذلاف



 . () ادمعتم مكنم هلتق نمو : ىلاعت هلوقل . هيلع عيش ال نا يدنع

 له ، نيلصالا نيب افالخ هيف نكل ، ءىطاخلا نع طقسي باطخلا ليلدف

 ايف حانج مكيلع سيلو : اضيا ىلاعت لاقو ؟ ال ما لمعلا هب بجي

 . ةيآلا ")ه مكبولق تدمعتام نكلو . هب متاطخأ

 . ثيدحلا «نايسنلاو أطخلا يتمأ نع معفر» : مالسلا هيلع لاقو

 اذا ةعامجلاو . انباحصا دنع ءازجلا هيلعف هيلا راشأ وا ديص ىلع لد نمو

 لتق يف مزاللا ءازجلا اماو . دحاو ءازج الا مهيلع سيل ديصلا اولتق

 هنا مالسلا هيلع هنعو . ديصلا نم وه لاقو اشبك عبضلا يف لعج ديصلا

 ىضق اماو هنع هللا يضر رمع نع هلثم يورو ، يدجب بضلا يف مكح

 هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نع يورو . ماعط نم عاصب بضلا يف
 بنرالا يفو . ريعب لازغلا يفو ؤ، شبك عبضلا يف : لاق هنا ۔ هنع

 . انباحصا دنع كلذكو .3 قانعب

 لك يف ةكم مامح يف ىضق هنا : بيسملا نب ديعس نع يورو
 روثو ث ةرقب شحولا رامح يفو © لبالا نم ةندب ةماعنلا يفو : ةاش ةدحاو

 عوبريلاو بنرالاو بضلا يفو . ةاش لعولاو يبظلا يفو . ةرقب شحولا

 . ةاش ريطلا نم رده ام لكو . ةمامحلا يفو . لرولا يف كلذكو 5 ةاش

 كربلاو يربلا زوالاو حرابلاو يكركلاو ىرابحلا كلذكو ةاش اهدالوا يفو

 همحر دمحم يبا دنع يدجلا وهو ، قانع بنرالا يفو 3 ةاش كلذ لك يف

 )١( ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٩٥

 )٦٢( ةيآلا ءزج بازحألا ةروس ٥

 ۔ - ١٦4٩



 سابع نبا لاق هبو انباحصا دنع ماعطلا نم ةضبق ةدارجلا يفو . ۔ هللا

 . بيسملا نباو رمع نباو

 ديص نم ةدارجلا» : لاق ةي هللا لوسر نا : ةريره وبا ىورو

 نع يورو ، بعك لاق هبو . هلتاق ىلع عيش الف لوقلا اذه ىلعف «رحبلا

 . اضيا بعك لاق هبو مهردب اهيف ىضق هنا : رمع

 نب ورمع لاق هبو ةرمتب اهيف مكحي نا اضيا رمع نع يورو

 . ماعط نم ةضبق وا ةمقلب اهيف مكح هنا : ءاطع نع يورو . صاعلا

 . ةمركعو ديز نب رباجو دهاجم لاق هبو

 . ةماعن وا ايشحو ارامح لتق نم : لاق هنا سابع نبا نع يورو

 لثم نورقلا تاوذ نم لتق نم : هدنع كلذكو . ةكمب رحني ريعب هيلعف

 . نهدالوأ يفو ةرقب هيلعف ىورالاو لعولا

 وهو دحاو ءازج اهيلعفا ًاديص التق اذا نانثالاو : (ةلأسم)

 دعي رخآلا هبرضو امهدحا هبرض نا اماو ةبرضلا مهتنخثا اذا مهدنع

 . ةرمت ةلمقلا يفو . ماعط نم ةضبق ةملحلاو ةبابذلا يفو . نيأزج ايهلعف

 . معنف هندب نم اماو . هبوث نم اهجرخي نا يغبني الو

 همحلب لخد وا هقلطا ديصب مرحلا لخد نمو ؛ هنمو : (ةلأسم)

 الف ديصلا نم مرحملا هحبذ امو . ءازجلا هلكآ ىلعف هريغل همعطا ناو هنفد

 . لكؤي

 لكأي هناف { ةتيملاو ديصلا دجوو مرحملا رطضا اذاو : (ةلأسم)

 ةرذلا يفو & صنلا يف ءاج ايك هيلع مارح ديصلاو . ةحابم هل اهنال ةتيملا

. ١٧٠



 . ةمقل هيلعف دارقلا لتق نمو ماعط نم ةضيق

 . برغملا لهأ فيلأت نم ىذلا ىضقنا

 ىور دقو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبا خيشلا عماج نمو : (ةلأسم)

 اهيف مكح كلذكو 3 اشبك عبضلا يف لعج ةي يبنلا ناف شبك عبضلا ي
 : لاق هنا ةتيم يبنلا نع عفري رباج نعو ةنسم ةاشب باطخلا نب رمع

 مايص , :ةماعنلا ضيب يف لاق هنا ةيَي يبنلا نعو . «ديصلا نم عبضلاد»

 . «نيكسم ماعطا وا موي

 خرف هيف ناك اذا : مامحلا ضيب يف لاق هنا سابع نبا نع ليق دقو

 ٨ ءارقفلا ىلع هب قدصتي مهرد فصنف ، خرف هيف نكي مل اذاو & مهرد

 . ءازجلا هيلعف .5 هيلإ راشأو ديصلا ىلع لد نمو . نيملسملا ةكم ءارقف

 نوكي امنإو لدع اوذ كلذ يف رظن ديصلا حرج نمو : (ةلأسم)

 رمعو ةي يبنلا نا ليق دقو . لتق ام لثم ءازج نيلدع ةموكح هلك اذه

 عاص : موق لاقو { ءازج بضلا يف ليقو © اشبك عبضلا يف ايكح هدعب
 . ةاش شرك يذ لك يف ليق دقو . ماعط نم

 نا ليق دقو . ةرمتب قدصتيلف اهنم رغصا وه ام وأ ةدارج لتق نمو

 ةلمقلا يفو . ماعط نم ةضبق ةملحلاو ةبابذلا يفو . ةموكح ةدارجلا يف

 يف اهلعج هندب نم اهجرخا اذاو ، هندب نم اهجرخي : ليق دقو . ةرمت

 نم ةضبق ةرذلا يفو & كنع هذبنت نا اساب دارقلاو ةرذلا يف ري ملو . هبوث

 . اهلتق نا ماعط

 ل كلذ لعف نمف 3 مرحم وهو هريعب درقي ناك رمع نا : ليق دقو

۔ ١٧١ ۔



 . ةمقلف هلتق ناو إ ءيش همزلي

 ريغ ةرافك هيلع امناف ملعملا زابلا لتق نمو ؛ هنمو : (ةلأسم)

 رقصلا كلذكو . ءازج رسنلا يفو ، ءازج ةمخرلا يف ليق دقو ، ملعم

 . اهنم ريخ رسنلاو نيقنادب ةمحرلا يف مكح دقو 7 هلثم

 لخدا ول هنال ، مرحلا هلخديو اديص ذخاي نا هركيو : (ةلأسم)

 مرحاف لحم وهو اديص ذخا نمو . مرحلا ديص نم راص دقف مرحلا

 الف أطخ لحلا يف اديص لتق نم لوقلا ضعب يفو ءازجلا هيلعف © هحبذف
 وا أطخ مرحلا يف ديصلا لتق ناو ءازجلا همزل دمعت ناو . هيلع ءيش

 . ‘)هةمئدنم هللا مقتنيف داع نمو : ىلاعت هللا لاق . ءازجلا هيلعف ادمع

 يف مرحملا هلتقف ديص يف مرحملل لحملا راشا ناو : (ةلأسم)

 مرحملا راشا ناو . مرحملا لتق ام لكاي الو . لحملا ىلع عيش الف لحلا

 ( . ءازجلا هيلعف لحملل

 لحلا نم ديص محلب وأ ديصب مرحملا لخد اذاو : (ةلأسم)

 نم ىلع ناك امرحم دحا همعطأ ناف ، ديصلا لسري وا محللا نفديف

 اهيف مكح دقف ةمحرلا اماو . نامكحلا هب مكحي ام . ءازج همعطا

 كلذكو مرحلا يف لتقي ليق دقو . هيف عيش الف بارغلا اماو . نيقنادب

 لحلا يف ذؤم لك لتقي» : لاق هنا ةيم يبنلا نع يور دقو . ةادحلا

 . «مرحلاو

 . نسحلا يا عماج نم يذلا ىضقنا

 )١( ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٩٥

 ۔ ١٧٢ ۔



 ملف اهشير فنتنف ةمامح مرحلا مامح نم ذخا نمو : (ةلاسم)

 تتام ناو . ضهنتو اهشير تبني ىتح اهفلعي نا هيلعف ريطت نا عطتست

 ةضيبلا يفو . ةاشب اهيف هيلع مكحي ليقو . اهيف هيلع مكح كلذ لبق

 لزن ريط لكو . يدح يدنع اهيفف خرف اهيف ناك ناو مهرد فصن رسكت

 . هيلع مكح هضيب وا وه لكا ناف . لكؤي الف ءايسلا يف عنتماف

 ىلا كلذف اديص باصاف ةرمعلاو جحلا ىلع ردق نمو : (ةلأسم)

 . هيلع ظلغيو هيلع نامكحي نيملسملا نم نيلدعلا

 ةمامح ةضيب رسك ناو 3 مد هيلعف ، مرحلا يف اريط لتق نمو : (ةلأسم)

 مل ناو ، تمطف دق قانع هيلع وا ةرفج هيلعف تامف يح خرف اهيف ناكو

 ءيش الف قاب وهو اتيم اهخرف ناك ناو . مهرد فصنف خرف اهيف نكي

 . هيلع
 هللا لوقل ءازجلا هيلع ناك اديص مرحملا لتق اذاو : (ةلأسم)

 . ةيآلا رخآ ىلإ 0»هه معنلا نم لتق ام لثم ءازجف » : ىلاعتو كرابت

 نيكاسملاو . رييختلا عضوملا اذه يفوأ ألنيكاسم ماعط ةرافكوا : هلوقو

 ءازج ال ذ ؤم لك لتقيو ةثالث نوكي نا هب رومأملاو . نينثا ىلع عقي ام لقأ
 . هف

 هلسري نا رم ؤي هناف © اديص داصو مرحلا لخد نمو : (ةلأسم)

 ءازجلا هيلعف هعاب وا لعفي ل ناو ٠ هيلع ءيش الف لعف ناف . هليبس يلخيو

 كل ذكو ] هلسري ن أ هرم أو {٨©ك هعيب در هنيعب اث اق ديصل ا ناك نا عيبل ١ دريو

 ٩٥ ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس (( ( ١

 ٩٥ ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس )٦٢(

 ۔ ١٧٣ ۔



 اديص مرحم نم عيبي لالح وا لالح نم وا اديص مرحم نم عيبي مرحملا

 داطصا وا مرحلا مامح نم امامح لتقف هلسرا ناف . دساف هلك اذه يف عيبلاف

 . ايبظ

 . ءازج هيلعف داطصا وا ائيش لتق هتيار اذا : عيبرلا لاق

 نيكاسم معطاف ديصلا ءازجب لجرلا ىلع مكح اذاو : (ةلأسم)ر

 وهو اموي عاص فصن لكب ماص وأ عاص فصن نيكسم لك ايده دجي وهو

 وهف وأ . ءيشل لاق اذا ىلاعت هللا نال 0 هيزبي كلذ ناف } ماعطالا دجي

 . هرذن نم الو ةرافكلا نم الو . ائيش ديصلا ءازج نم لكأي الو . رايخلاب

 ديصلا ضيب وأ ماعنلا ضيب لالح لجرلا باص اذاو : (ةلأسم)ر

 نال رانلاب ةلسن فلتا وهو ءازجلاهيلعف & لحملا هلكأف هاوشف امرحم هاطعاف

 هيلعف مرحم هحبذو الالح هداص ديص ةلزنمب وهو هلتقو هكلهاف هاوش مرحملا
 نا مرحملل الو لالحلل هركي ال هناف ءازجلا هيلع بجوف هاوش ناو ءازجلا

 ايهنم دحاو ىلع : لاقو . حبذ يذلا ديصلا ةلزنمب اذه سيلو .ث هلكأي

 . ءازج

 هيلعف ادمع وأ أطخ مرحلا ين ديصلا لتق نم : اولاقو : (ةلأسم)

 ناف . ةرافك هيلع نكي مل أطخ مرحلا ريغ يف مرحم وهو هلتق نمو . ةرافكلا

 يف اديص باصا مث رصق وا جاحلا قلح اذاو 0 ةرافكلا هيلعف هلتقل دمعت

 . هيلع ءازج الف مرحلا ريغ
 لك هل لح دق هنال : لاق ؟ رامجلا يمر هيلع يقب دقو ملو : تلق

 . امرحم ماد ام دحأل لحي ال ديصلاو : عيبرلا لاق . ءاسنلا الا عيش

۔ ١٧٤ ۔



 هيلعف مارح وأ لالح وهو مرحلا يف اديص لتق نمو : (ةلأسم)
 . ءازجلا

 لتق اذاو : ۔ هللا همحر ۔ دمحم يا خيشلا عماج نمو : (ةلأسم)

 لحلا يف هلتق ناو ث ءازجلا هيلع ناك ادمع وا أطخ مرحلا يف اديص مرحملا

 وهو هلتق ناو . أطخلا يف هيلع عيش الو 7 ءازجلا دمعلا يف هيلع ناك

 قافتا اذهو دمعلاو أطخلا يف ءازجلا هيلع ناك مرحلا يف ديصلاو . لالح

 أطخلا يف ءازجلا هنع طقساف انيفلاخم ضعب امأو & تملع اميف انباحصا نم

 مل : هل لاقي الو أطخلا ىلع بقاعي ال ناسنالا نا جتحاو . دمعلا يف هتبثاو

 . ؟ تأطخا

 ماكحا نم هيلع قلعتي نأ بجي مل الئاز هنع موللا ناك اذاو : لاق

 سيلف ؟ ءازج أطخلا يف متبجوأ مل لاقف لئاس مهنم انلأس ناف عيش اطخلا

 لوقلا اننأش نم نا : هل ليق ؟ أطخلا ىف ءازحجلا بوجو ربخلا ركذ يف

 . ةرافك سفنلا يف أطخلا لتق يف هللا بجوا دقو سايقلاب

 اذهو . هب قوطنملا ىلا هنع توكسملا اودري نا نيسئاقلا لصا نمو

 يف امهيواستل أطخلا قيرط نم سفنلا لتاقب ديصلا لتاق انقحلاف اطخ لتاق
 . أطخلا

 يواستل صاصقلا سفنلا يف أطخلا لتق يف تبجوا لهف : لاق ناف

 لاومألا ىلع تايانجلا ىلا ديصلا ءازج درن انا : هل ليق . ؟ لتقلاب لتقلا

 هيلع بجاو مرغلاف أطخ وا ناك ادمعتم هريغ لام ىلع ىنج نم انيأرو

 نم هبشا أطخلاب أطخلاو { هبشا لاملاب لاملاو ، لام هنال هب ديصلا انقحلاف

۔ ١٧٥ ۔



 . دمعلاب أطخلا قاحلا

 قوقح ىلا هركذ لج هللا قوقح درت نأ كل سيل : لاق ناف

 يف اهتكلس يتلا كقيرط ريغ ديصلا قيرط نوكت نا ركنت امو نييمدآلا
 ديصلاو : هبر طاقساب الا طقسي ال لاملا ناو & طقست مارغالاو لاومألا

 : هركذ لج هللا لاق دقو © لاح لك ىلع هنع رفكي نا كدنع بجاوف

 عفر» : ةق يبنلا لوقلو . م»ههب متأطخا اميف حانج مكيلع سيلو
 رهاظلا انكرت ول : هل ليق . ؟ «هيلع اوهركا امو نايسنلاو أطخلا يتما نع

 بوجوب ةلدالا تماق نكلو لاومألاو سفنلا يف أطخلا يف مرغلا انطقسال

 لتق نم سفنلا لتق يف هيلع مثالا ناك نا املف هيلع ةمالا تقفتاو كلذ

 مرغ هيف هلعج اميف عىطخملا كلذكو ةرافكلاو ةيدلا كلذ عم هيلعو أطخلا

 وهو هفلتم نع مرغلا طقسي ال أطخلا نارمعلا باب نم هفلتم ىلع
 . لاومألا

 مرغلا هلتاق ىلعو ةميقو لثم هل ديصلا كلذكف اموثام نكي مل ناف

 أطخلا يف ةميقلاو لدبلا كلذ طقسي ال نا بجيف 3 دمعلا قيرط نم

 قيفوتلا هللابو

 حرجي وا ءاعو قرخ ديري نا الا بارغلا يمري الو : (ةلأسم)
 . ةلع ربغ نم اماو . هيلع ءيش الف هلتق ناف . هيمري هناف هتلحار رهظ

 لتقي الو . الوتقم ناك ام دارجلا نم ةكمي لكايو ءادفلا هيلع : ليق دقف

 قيقدلا باود جرخي نا هلو . ءادفلا همزل لعف ناف ، مرحلا يف ائيش هنم

 )١( ةيآلا ءزج بازحألا ةروس ٥

 ۔ ١٧٦ ۔



 . هريعب رهظ نم دارقلاو هماعط نم كلذ هابشاو

 مهل نابتسا مث اورعشي ملو ديص محل اموق معطأ ناف : (ةلأسم)

 . مهيلع ءيش الو مثالاو ءازجلا هيلعف { مهلكا دعب

 نم لكأي الو ث ةتيملا نم مرحملا لكأي ال : ليقو : (ةلأسم)
 . ةتيملا نم بحا ديصلا نم هلكا : ليقو ديصلا

 كلذ لتق ناف ، مرحلا ءابظ نم ةيبظ بلح نمو : (ةلأسم)ر
 . هب يدتفيف نبللا كلذ لثم ةميق رظنيف اهدلو

 امهدحا جرخف ، تيب يف نيمرحم ىلع ريط لخد اذاو : (ةلأسم)

 قلغأف تيبلا ريطلا لخد دقو جراخ نم رخآلا ءاجف بابلا هيلع قلغاو

 . لوألا ىلع ءازجلاف & تامف ملغي الو هيلع

 مرحم امهدحا نيدلو كرتو ديص هدي يفو تام نمو : (ةلأسم)

 مرحملا ىلعف ايهيديا يف ناك ناف . ديصلا كلذ ذخا ايف سيلف لحم رخآلاو

 وا امهدحا قتعا اذا نيكيرشلاك هتميق فصن هيخال نمضيو هلاسرا

 . هربد

 ربجيو همعطيو هيلا نسحيلف اديص رسكي مرحملا : (ةلأسم)
 . هيلع مكح تام ناف 3 هرسك

 © اريط ةكم لها نم ناسنال رونسلا لكا اذاو : (ةلأسمر)

 . هبحاص ىلع ءازجلاف

 . قيقد وا بح وأ رمت نم ةضبق عدفضلا يف ليقو : (ةلأسم)ر

 جوز يف نيملسملا نم لجرو بجاح مكح ليقو { ةاش بلعتلا يف ليقو

۔ ١٧٧ ۔



 لكل نيعاصب ايكحف مامحلا تامف 3 باب امهيلع قلغأ نيتضيبو مامح
 . مامحلا ةيدف نم ريثك كلذو {© عاص فصن نيتضيبلا يفو عاص ةمامح

 تامف يح خرف اهيف ناكو جاجد ةضيب رسك نمو : (ةلأسم)
 فصنف خرف اهيف نكي مل ناو & تمطف دق قانع هيلعو . ةرفج هيلعف

 . هيلع عيش الف قاب وهو اتيم ناك ناو . عاص

 نإف ، مرحلا يف هلسري نأ رمؤيف مرحملا داص اذاو : (ةلأسم)

 . دساف عيبلاف مرحملو لحمل هعاب
 ريغ يف اديص باصا مث رصق وا جاحلا قلح اذاو : (ةلأسم)

 : لاق ؟ رامجلا يمر هيلع ىقب دقو مل : تلق.. هيلع ءازج الف ، مرحلا

 . ءاسنلا الا عيش لك هل لح دق هنأل

 هنم لكأي ملو هلكأي مل مرحم وهو ايح اديص ىرتشا نمو : (ةلأسم)

 ىلعو { مرحم هنم لكأي الو لكا مرحم ريغ هحبذ ناف . ءادفلا هيلعف دحا

 لحم ديصلا ىرتشا اذاو ث ءادفلا نيمرحملا نم حبذ نيح هارتشا نم

 . لدع وذ هيلع مكح مرحلا يف هحبذف

 : ليق دقف ، مرحلا ىلإ لحلا نم اريط لخدا نمو : (ةلأسم)
 لحلا ىلإ مرحلا نم اريط جرخا ناو 3 هيلع ءيش الو هقاثو هنع قلطي

 . هلثم در ردقي مل ناف .. هدر هيلعف

 هيلع سيلف هل اكلم راصو لحلا نم ريطلا لجرلا داص اذا دجويو

 . مرحلا هب لخد ولو مد

 .. لحلا نم هذخا ولو مرحا دقف مرحلا هب لخد اذا : لوقو

۔ ١٧٨ ۔



 . موي موص ماعنلا ضيب يف : ةديبع وبا : (ةلأسم)
 لبالا نم دلو هيفف تامف يح خرف ضيبلا يف ناك نا : ديعس وبا

 . شبك وا . ةاشف خرف هيف نكي مل ناو . دولوم راوح ولو

 ناك ام ةلخسلاو . ةلخسلا قوف ةرفج عوبريلا يف : ديعس وبا

 . عابسلا نم ال ديصلا نم عوبريلاو . عضري

 ضعب لوق ف زعملا نم يدج بلعثلا ف : ديعس وبا : (ةلأسم)

 . كلذ هانعم يدنع هبشيف نأضلا نم هلثم ناك ناو . انباحصا

 لوقي نم لوق ىلعو . يدج بضلا يف : ديعس وبا : (ةلأسم)

 هيف ليق ناو ، يأرلا لها نم هب ةنحملا دنع رظنلا هبجوي ايف 0 ةميقلاب

 . ةميقلا قفاو اذا نسحف تق ؤم ماعطلا نم ء ىش

 هيف لجحلا مامحو © ةاش هيف مرحلا مامح : ديعس وبا : (ةلأسم)

 ٨ لثملاب لوقي نم لوق ىلع اذه & مهرد : لوقو ؟ ةاش : لوق فالتخا
 . معنلا نم جرخ ام هتميقو 6 ةميقلاب ءازجلا للا بهذي نم لوق ىلعو

 هيف لجلا مامح ضيب اماو ٦ مهرد هيف ةكم مامح ضيب : (ةلأسم)

 . ناقناد : لوقو . مهرد فصن : لوق مرحم هرسك اذا فالتخا

 ضيبلا ف ناك ناو . مرحلا ف ناك ولو { مهرد فصنب اضيا ليقو

 خرف ف كلذك قانع هيفف . مرحل ١ مامح نم ناكو تامف هرسكف خرف

 . مهرد وا مهرد فصن ةضيبلا ةميق ؛ ضعب لاقو 3، قانع مامحلا

 ناوركلاو ىرابحلاو اطقلاو ةلجحلا يف : ركب وبا : (ةلأسم)

 . ةاش يشيرلاو ىيرمقلاو بوقعيلاو رسجلا ةجاجدو ءاملا نباو يكركلاو

۔ ١٧٩ ۔



 يف ملعأ ال ينأل ، ةمامحلا يف لوقلاك اذه يف لوقلا : ديعس وبا

 . ةماعنلا الا ةاش نم رثكا ةمامحلا قوف ريطلا

 نم لالحلا هلخدي ديصلا يف اوفلتخاو : ركب وبا : (ةلأسم)

 . فالتخا انباحصا لوق نم هيف : ديعس وبا . مرحلا ىلا لحلا

 داطصيف لحلا يف لالحلا هلسري بلكلا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 . مرحلا يف
 عم جرخف هل ناكو مرحلا ف هديصي نا دري ل اذا : ديعس وبا

 ] ءازج هيلع ل نبي الو © هنم هديصو هيلع مرحلا لوخد نم هيلا هلاسرا

 ديص راص دقف . لحلا ف هيلع هلسرأ ولو مرحلا ف الا ديصلا نكي ل اذاو

 . مرحلا هلوخدب مرحلا

 يف همهس لخدف لحلا يف اديص ىمر نميف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 . اديص باصاف مرحلا

 ءازجلا هيمف مرحلا ف اديص لتق نم نال ءازجلا هيلع : ديعس وبا

 ءازج الف لحلا يف اديص لتق نمو . امرحم وأ الحم ناك ادمع وأ أطخ ناك

 يف اديص لسرا نميف اوفلتخاو . عجر أطخ ناك اذا امرحم ناك ولو هيلع

 . مرحلا نم لحلا
 . هيلع ءيش ال : ليعس وبا

 لحلا يف اهناصغا ضعب ةرجش ىلع نوكي ريطلا يف اوفلتخاو
 رظني الو ديص وهف لجحلا ف ديصلا ناك اذا : ديعس وبا . مرحلا ف ضعبو

۔ ١٨٠ ۔



 . ةرجشلا قارتفا ف

 هيمريف لحلا يف نانوكي دئاصلاو ديصلا ىف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 . مرحلا نم ءيش ىلع مهسلا رميف دئاصلا

 مرحلا يف هضعبو لحلا يف ديصلا مئاوق ضعب ناك اذا ديعس وبا

 يدنع هبشيف مرحلا ف هسارو لحلا ف اهلك همئاوق ناك ناو . ءازجلا هيفف

 . ءازجلا هيف هنا

 مرح نم اديص لتق نميف . ءازجلا يف اوفلتخاو : (ةلأسم)

 . ةنيدملا
 . ءازجلا هيف ىرب ال مهنم رثكالاو ىعفاشلا

 . قافتاب ةكم ةمرحك ةنيدملا ةمرح : ديعس وبا

 ئ هحبذ مث مرحلا هلخداف لحلا نم اديص ذخا نمو : (ةلأسم)

 سابعلا ينربخاو . كلذ هركي سابع نبا ناكو . لحملل كلذب سأب الف

 . هلكأف هحربذو هل ىرتشاف هرمأ مث كلذ ف رظن دايز ابا نا حاضولا نب

 هيلعف ئ هحرذ مث مرحا مث لحم وهو اديص ذخا نمو : (ةلأسم)

 . ءازجلا
 ءيش الف مرحلا رغ ف اديص لتق نم عيبرلا لاقو : (ةلأسم)

 ام ديصلا يف ليقو . ءازجلا هيلعف ادمع وا أطخ مرحلا يف هلتق نمو . هيلع

 سيلف اديص نكي ل امو . سانلا هسنا ولو ديص وهف اديص هلصا ناك

 . ديصب

 مرحملا هلتقف لحل ١ ف ديصب مرحملل لحملا راش ا ا ذاو : _( ةلأسم)

۔- ١٨١ ۔



 هلتق اذا لكؤي الو } لحلا يف ديصلا ناك اذا لحملا ىلع ءيش الف

 . مرحملا

 ريط نم لكاف مرحلا 8 هرونس هعم لخدا نمو : (ةلأسم)

 لكا اذاو . ءازجلا رونسلا بر ىلع ۔ هللا همحر كلام وبا لاقف . مرحلا

 . هبحاص ىلع ءازجلاف اريط ةكم لها نم ناسنال رونس

 اهيلعف مرحم هديصي وا مرحم وهو اديص حبذ نمو : (ةلأسم)

 . دحاو ءازج امهيلع ؛ ضعب لاقو . فالتخا هيفو ءازجلا

 . ةدعلا يف كلذكو . مات ءازج ايهنم دحاو لك : ضعب لاقو

 اذاو © دحاو ءازجب مهيلع مكح اعيمج اوءاج اذا : ضعب لاقو

 . ديصلا ءازجب مهنم دحاو لك ىلع مكح نيقرفتم اوءاج

 لك : اولاقف ديص لتق يف اوكرتشا اموق نأ ، رمع نبا ثيدح يئو
 ءازج مكيلع لب مكترذعمل هنا : لاقف ؟ دحاو ءازج وه ما ءازج انم دحاو

 . هؤادا مكيلع ددش يأ مكترذعمل هلوق . دحاو

 نمل رذع الو ، مرحلاو لحلا ديص حبذي نا هركيو : (ةلأسم)
 ريطيو تبني ىتح هكسمي نا هيلعف هفتن ناو ، هلسري نا الا هذخا

 ثعبيو ءازجلا هيلعف اديص لتق نمو . ءازجلا هيلعف تام ناو ، هلسريو

 ۔ ةخسن ۔ يفو ، هلدب هيلعف رسك هباصا ناو غلبي ىتح نماض هل وهو هب

 . هلدب هيلع ناف هلكأيلف

 ماعط نم ةضبقب قدصتيلف غزولا لتق نمو : (ةلأسم)ر
. ةرمت ةدحاو لكلف ائيش نهنم لتق نم ، لحنلاو ةرذلاو مسمسلاو



 الو . نهنم ريخ وهف كلذ نم يطعا عيش لكو ةرمت اهيف ةلمقلا كلذكو

 . كلذ يف مكح

 . ءازج كلذ هابشاو ةلمنلاو ضوعبلا يف سيلو : (ةلأسمر)

 الو ةلمقلا يف ةرافك الو فورعمب قدصتي : ليقو ؤ ديصلا نم وه سيلو

 . كلذ نم ءيش وا دارقلا يف

 هنا رمع نع انغلبو . ةدارج نم ريخ ةرمت : لاق هنا رمع نع انغلبو
 هلتق ناو ، عيش همزلي مل كلذ لعف نمو . مرحم وهو هريعب درقي ناك

 . مرحلا نم اجراخ نوكي نا بحاو : هريغ لاقو . ةمقلب قدصت

 نم عبس لتق ىلع رفن عمتجا ول : عيبرلا لاقو : (ةلأسم)
 . هيلع ءيش الف ةيح مرحملا لتق ناو ، ةدحاو ةرافك مهتزجال عابسلا

 هذبنا رمع نبا لاقو . هذبنت نا اساب دارقلاو ةرذلاب ري ملو اهأدتبا وأ هتأدتبا

 . هللا نذاب هتايحو هتوم ناف كنع

 وهو كلذ هابشا وأ دارقلا وأ ةملحلا لتق نم ليقو : (ةلأسم)

 . هيلع ةرافك الف مرحم

 . ماعط نم ةضبق ةبابذلاو ةملحلا يف ليقو : (ةلأسم)

 ناو © كنع هذبناف كنم سيل ءيش كب قصل اذا : ةداتق لاقو

 . ماعط نم ةضبقف تلعف ناف كنع هذبنت الف كنم ناك

 ةبابذلا يفو . اهنم ربخ وهف اهنع معطا ام ةلمقلاو ( ةلأسم)
 . ماعط نم ةضبق ةملحلاو

 يفو . اهنم ريخ وهو رب ةبح وأ ةرمت ةلمقلا يف لاقو : (ةلأسم)

۔ ١٨٣ ۔



 ليقو . لحنلا لتق هركيو . قيقد وا بح وا رمت نم ةضبق عدفضلا

 وبا كلذ لعف دقو ةرذلا يف الو هيف ءيش ال ليقو . فورعمب قدصتي

 ارذ لتق هنا كلذو هب قدصتيو ارمت مهردب يرتشي نا بوبحم هرماف ةرفص

 " .. اريثك

 . هيف ءازج الو ذؤم لك لتقيو : (ةلأسم)

 باود هدسفت ال هماعط نم بابذلا جرخي مرحملاو : (ةلأسم)

 . ماعطلا

 هتذال ناف ث اهقلي الو هنع ةلمقلا مرحملا لتقي الو : (ةلأسم)

 لدع وذ هيلع مكح اهاقلا ناف ، هبوث يف اهعضوو هدسج نم اهجرخا

 . لضفا اهكرتو ةرمتب

 حوري الو ةرمتب قدصتيلف اهلتق وأ ةلمقلا حرط نميف : (ةلأسم)

 ىلع بصي الو هلتقيل نخس ءامب هلسغي الو هلمق لتقيل سمشلاب هبوث

 . هلمق لتقيل انخس ءام هسار

 هنع مرحملا درطيو { هريعب نم نادرقلا لتقي مرحملاو : (ةلأسم)ر

 . سأب الف لتق ناف { مرحمب وه سيلو ضوعبلاو بابذلا
 . هريعب رهظ نم نادرقلا جرخي نا مرحمللو : (ةلأسم)

 جاجدلا حبذ اذا مرحملا يف۔ هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)ر

 . جاجدلا ضيب لكأي نا مرحملا ىلع سأب ال : لاقو . كلذب سأب الف

 نا ملعي ىتح ةجاجد الو اكيد حبذي ال نأ مرحملل هبحتسن يذلاو لاق

 . ديصلا نم وه سيلو يلها جاجدلا

۔- ١٨٤ ۔



 هيلعف ديصلا نم تناك ةجاجد حبذ اذا مرحملا ىلع ىراو : لاق

 جاجدلا ضيب لكؤي ال كلذكو : لاق . لدع اوذ اهب هيلع مكحيو ةاش

 ةملسلا مرحملا لتق اذا : ۔ هللا همحر رثؤملا وبا لاق : (ةلأسم)

 . لدع اوذ هر مكحي ماعط نم اعاص هيلع ىرا ناف 6 ةلاسعلاو لكجلاو

 . ماعط نم اعاص ابرجلا يف ىرأو : لاق
 . رب نم اعاص : لاق . ةرذ نم اعاص وأ رب نم اعاص : تلق

 يدنع وهو اسأب هيلع رأ مل مرحلا يف غللا مرحملا لتق اذاو : لاق

 . ءادف هيف ىرن الو ةغزرولا ةلزنمب

 . ماعط نم اعاص هيلع ىراف رفصعلا مرحملا باصا اذاو : لاق

 اهنال ماعط نم اعاص اهيف ىرأ مرحملا اهباصا اذا عدفضلاو : لاق

 . هيلع ؟يش الف مرحملا اهباصا ناف رحبلاو ربلا ف شيعت

 ءازجلا هيلعف مرحملا اهباصاف ربلاو رحبلا يف شيعت تناك اذا : لاق

 . ةاش

 : لاق ؟ ع وبريلا ةلزنمب وها ع وبري دلو مرحملا باصا ناف : تلق

 . معن
 هناف © ابلكم ابلك مرحلا يف مرحملا باصا اذاو : لاق : (ةلأسم)

 . هيلع ءازج الو هلهأل هنمت مرغي

 نم همزلي ام ادهف باصأ وا ازاب مرحملا باصا ناف : تلق

 . اهنع لس ملعا هللا : لاق ؟ ءازجلا

۔ _ ١٨٥



 يفو . مهرد هيلعف ، مرحلا يف ةضيب أقف لجر نعو : (ةلأسم)

 . يدج ريطلا نم خرفلا يفو . ماعط نم ةضبق ةدارجلا

 هللا لاق ؟ ءازج اهيف له ةاحح مرحملا باص نا كلذكو : تلق

 . اهنع لس ملعا

 عابسلا الو ةنعطلاو برقعلاو ةيحلا لتقب سأب الو : (ةلأسم)

 ي لي ١ نم محلل ١ سلتخي ى للا ربط اضي ١ لتقيو ٠ مرحل ١ ف نزلتقيو

 هضرتعي نا ريغ نم هلتق دارأ ناو { هدارا نا بدلا لتقب سأب الو . سانلا

 . ةرمتب قدصتي نا بحااف

 سأب الف اهلتقف هسفن ىلع اهفاخ ناف { عابسلا اماو : (ةلأسم)

 دارا نا باقعلا يمريو . اهلتقي ىتح اهدرطي وا اهسمتلي نا هركيو هيلع

 هيلع نكي مل هجولا كلذ ىلع هلتق ناف 5 هلتقل دمعتي الو هماعط وا هتلحار

 . ساب الو ءازج

 اهولتق ا لاقف ةيح تجرخف ةفرع ةليل ىنمب ةنم هللا لوسر عم انك : لاق

 دتفيلف دوسالاو ىعفالا ريغ ةيح لتق نم : بوبحم لاقو . انتقبسف

 . ءىش همزلي الو اساب هيلع ىرا الف هلتقف عبسلا مرحملا أدتبا ناو

 نا الا هيلع هب مكح ام ةميق هيلعف عبسلا أدتبا يذلاوه مرحملا ناك ناو

 . هتميق زواجي ال مد هيلعف مد نم رثكا هتميق نوكي

 لتقي ام لئس يي يبنلا نا ، يردخلا ديعس وبا : (ةلأسم)ر

{ هلتقي الو بارغلا يمريو هقسيوفلاو برقعلاو ةيحلا» لاق ؟ مرحمل ا



 الخ ام . . اوس اهلك عابسل او يداعل ١ عبسل او ةه أ دحل او روقعل ١ بلكل او

 . «امهأدتبا وا هادتبا اےهيف ء ىش الف بئذلاو بلكلا

 نيب نراقلاو . قفرب هلحر نع مامحلا درطيو : لاق : (ةلأسم)

 . دحاو ءازج نراقلا ىلع : لاق ؟ عابسا نم اعبس أدتبا نا ةرمعلاو جحلا

 . ةدحاو ةرافك مهتزجال عابسلا نم عبس لتق ىلع رهن عمتجا ولو : لاق

 ذ ؤم لك لتقيو اهأدتبا وا ، هتأدتبا هيلع عيش الف ةيح مرحملا لتق ناو

 . هيف هيلع ءازج الو
 ناعطقي الو ائيش مرحل ا ف نالتقي ال مرحمل او لحمل او : ( ةلأسم (

 غزول او برقعل او ةل او ةرافل ١ لثم { هلتق لح ا ام الا ائيش هرجش نم

 رهظ حرجي وا هئاعو قرخ ديري نا الا هيمري الف بارغلا اماو . ةأدحلاو

 لاق دقف هلتقي ةلع ريغ نم اماو . هيلع يش الف هلتق ناو هيمري هناف هتلحار
 . هيلع ىدتعا الا مرحلا ف مرحملا لتقي الو ءادفلا هيلع : ضعب

 ىلع هفاخ عبس لك لتقي نا همارحا تقو يف جاحللو : (ةلاسم)

 . اهريغو ةيحل ١ وحن م اوه ١ رئاس كل ذكو . هسمقن

 هانعم نم ناك امو بارغلا هلحر نع ىمريو : انباحصا لاق دقو

 ةي يبنلا نا رمع نبا قيرط نم ةياورلا يفو . هنم لحرلا داسف رذحي
 ةرافلا مارح وهو نهلتق نم ىلع حانج ال باودلا نم سمخ» : لاق

 . «ةأدحلاو روقعلا بلكلاو بارغلاو برقعلاو

 نهنم هسفن ىلع ررضلا فاخ اذا نهلتق مرحملل : انباحصا لاقو

 ةلالد ربخلا اذه يفو . ملعا هللاو فوخلا ركذ ربخلا يف سيلو هلام ىلع وا

 . ملعا هللاو

۔ ١٨٧ .





 نورشعلاو ىداحلا بابلا

 كلذ ف مزاللا ءازجلاو مرحلا رحش عطق ف

 يضر سابع نبا نع يورو ، برغملا لهأ انباحصا فيلأت نم

 موي هللا همرح دلبلا اذه نا» : ةكم حتف موي لاق ةي يبنلا نا هنع هللا

 ةمايقلا موي ىلا هايإ ىلاعت هللا ةمرحب مارح وهف ، ضرألاو تاومسلا قلخ
 نم ةعاس يل تلحا امتاو & يدعب نم دحال لحي الو يلبق نم دحال لحي ال

 رفني الو اهكوش دضخي الو اهرجش دضعي الو اه ؤالخ ىلتخي ال راهنلا
 : لاق سابعلا نا : ليق . «اهدشنمل الا اهتطقل لحت الو . اهديص

 : مالسلا هيلع لاقو . رخذالا الا : ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي

 ريع نيب ام يهو ةنيدملا تمرح اناو ب ةكم مرح مالسلا هيلع ميهاربا نا»

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اثدحم ىوا وا اثدح اهيف ثدحا نمف . روث ىلا

 . «نيعمجا سانلاو

 رجشلا دضع وا ديصلا لتق نم ءازجلا مزلي له انباحصا فلتخاو

 ال هنا ىلا نورخآ بهذو . ءازجلا هيلع مهضعب لاقف . ةنيدملا مرح يف

 . انركذ امل . لوألا وه حيحصلاو . هيلع ءيش

۔ ١٨٩ ۔



 . ةندب هيلعف ةريبك يهو مرحلا نم ةرجش عطق نمو : (ةلأسم)

 الجر نا : ليقو . مهردب كاوسم يف اومكحو . ةاشف ةريغص تناك ناو

 . نيكسم رجشلا يف مكحلا لقأ نا : ليقو . مهردب مكحف ادوع رسك

 يورو . نيكسم ماعطا ريغص دوع يف : بوبحم نبا نعو . ةرقب هرثكاو
 يهو ةلزجلا يفو 0 ةرقب ةريبكلا ةرجشلا يهو ةحودلا يف سابع نبا نع

 . مهرد بيضقلا يفنو ، ةاش ىطسولا

 رجش نم ةبادلا تلكأ اميف انباحصأ فلتخاو : (ةلأسم)

 35 هيلع عيش ال : مهضعب لاقو { مدلا همزلي : مهضعب لاق ، مرحلا

 ىعرت اهلسرا ناو ءازجلا هيلعف رجشلا ىلا هتباد ىدها اذا : نورخا لاقو

 . برغملا لهأ فيلأت ىضقناو . هيلع ءيش الف تلكاو

 : اولاق رجشلا نع مالسلا هيلع هنع هيهن ينو : (ةلأسم)

 يف هعضنل اناتوملو انلزانم قاقشنال هنع انل ىنغال رخذالا الا هللا لوسر اي

 . «رخذألا الا» : ةلي مهل لاق 0 انروبق

 ام سأب ال ليقو نيكسم معط كاوسملاو اااظشلا يفو : (ةلأسم)ر

 . ةراجتلل نكي مل

 اميف فلتخا هرجش ينعي هكوش دضعي ال : ديعس وبا : (ةلأسم)

 . مرحلا نم ةرجش عطق نم ىلع بجي
 ةحابا ىلع ظفحت نم لك عمجاو رافغتسالا هيلع بجي ال : كلام

 . اهريغو نيحايرلاو عرزلاو لوقبلا نم مرحلا نم سانلل تبنيام

 . يعفاشلا هيف صخرو مرحلا رجش نم كاوسملا ذخا يف اوفلتخاو

۔ ١٩٠ ۔



 . مرحلا شيشح يف يعرلا يف اوفلتخاو
 رخذالا الا ةيتيب يبنلا مرح يذلا نال هب ساب ال : يعفاشلا

 . ساشحالاو ءابخالاو

 رجشلاو «هرجش عطقي الو ة ؤالخ ولخي ال» ةي هلوق : ديعس وبا

 كاوسم زوجي هنا ملعا الو ءالخلا ىنعم يف ةجراخ يتلا راجشالا عيمج نم

 . هريغ الو

 هيف هرقب هلاسراو يهنلا يف لخادف يعارلا ساشحا اماو

 دصق كلذ ىلا وأ روجحموه ام لكأيل هلاسرا ناك نا ينبجعيو . فالتخا

 . ءازجلا هيلع نوكي نا

 ال هنا دجويو هللا همحر نسحلا يبأ خيشلا عماج نمو : (ةلأسم)

 اميف سأب الو مرحلا نم تيملا سبايلا بطحلا نم مرحملا جرخا اميف سأب
 نم سانلا لكأي امم تبنام وأ ٠ ةرمثلاو قرولا نم رجشلا نم طقس

 ع رزت نا كلف تعرز ام الا ههرك ضعبو هيف صخر دقف مرحلا يف رجشلا

 . عزنتو

 دحال لحت مل» : لاق ةكم مرح هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 . اهكوش دضعي الو اهديص رفني الف يدعب نوكي دحال لحي الو & يلبق

 هيلا بلط نيح مهل رخذالا الا لحا هنا ليق ام الا «اهرجش نم لحي الو

 . ضامحلاو سيباغضلا يف ضعب صخر دقو . كلذ

 . ةموكح هيلعف رجشلا نم ائيش عطق نميف ليقو : (ةلأسم)

 . اهعيبي الو اهب عفتني الف اهعطق ةرجش يف هيلع مكح نمو

۔ ١٩١ ۔



 ةريبكلا ةرجشلا يهو ةحودلا يف سابع نبا نع : ةلأسم

 8 مهرد بيضقلا يفو . ةاش ةطسولا ةرجشلا يهو ةلزحجلا يفو . ةرقب

 فصن ريغصلا دوعلا يفو . نسحلا يا خيشلا رصتخم يف تدجو ينا وجرأ

 . مهرد

 . عماجلا ىلا عجر

 3 نيكسم ماعطا مرحلا يف ريغص دوع يفو : بوبحم نبا نعو

 لدع اوذ هب مكحي : : هللا لاق . نالدعلا نامكحلا ىري ام ىلع كلذو

 ام هيف معطت نا الا عيش هيف سيلف © ديصلا ىوس تلتق امو هه

 امو { انيكسم معطا اكاوسم وا انصغ مرحلا رجش نم عطق نمو . تئش

 . كئام ىلع تبن اييف فالتخالاو هعطقت الف كئام ريغ ىلع تبن

 ناتقرو اهيف ةرجش نم ةريغص ةقرو عطق نم ىلع مكح دقو
 يف مكحلا لقا لاق دقو . مهردب اكاوسم عطق نم ىلع مكحو . مهردب

 تفلتخا دقو نامكحلا ىريام ىلع وهو ةرقب هرثكاو . نيكسم رجشلا

 ىلع هقرفو اماعط هب ىرتشا مهردب هيلع مكح نمو . مهماكحا

 . ءارقفلا

 ةرجشلاو 0 مهردب هيلع مكحف ادوع ساح الجر نا يور دقو

 اهيفف ناصغالا تعطق ناف لحلا يف اهناصغاو مرحلا يف اهلصا نوكي

 ناك ناو ، هلكأ هلف ء لحلا يف وهو ناصغالا ىلع اريط ىمر ناو ءازجلا

 ناو . عيش الف ناصغالا تعطقف مرحلا يف اهناصغاو لحلا يف اهلصا

 ٩٥ ةيالا ءزج ةدئاملا ةروس )١(

 ۔ ١٩٢ ۔.



 لسرا ناو . . ءازجلا همزل مرحلا يف ناصغالاو اهناصغا ىلع ائيش لتق

 مرحلا رجش ىلع اهفقوا ناو . هيلع سأب الف تلكاو هتباد وا هريعب لجرلا

 همزليف هاده دق هنأكف هلسرا نا : لوق ىلعو . ءازجلا هيلعف هيلا اهادهاو

 . نالدعلا هب مكحي ام

 عنصيلف امرحموا ناك الحم مرحلا ةرجش ىعر نمو : (ةلأسم)

 . اتقؤم ائيش كلذ سيلو افورعم

 زوجي الو ۔ هللا همحر ۔ دمحم يا خيشلا عماج نمو : (ةلأسم)

 يبنلا سابعلا لأس امل ، زئاج هناف رخذالا الا هبشخالو مرحلا رجش عطق

 . هنع مهئانغتسا ةلق هفرعو رخذالا ةكم لهأل قلطي نا ةي

 ام مرحلا نم عزن نم : ليقو رفعج نبا عماج نمو : (ةلأسم)
 الو هب سأب الف & كلذ هبشأ امو سيباغضلاو ضامحلاو رثعلا نم لك ؤي

 هعزتني نا لبنسلا دجويو انسلا زاجا نم اضيا زاجا دقو . ةراجتلل هعزني

 . هعلقي الو الصا لتقي الو هفرصيو ةقروب يشمتسي دحب

 الف ، مرحلا نم اهعطق ةرجش يف هيلع مكح نمو : (ةلأسم)ر

 . اهعيبي الو اهب عفتني

 يفو . ةرقب ةريبكلا ةرجشلا يهو ةحودلا يف سابع نبا نع ليقو

 . مهرد بيضقلا يفو ةاش ىطسولا ةرجشلا يهو ةلزجلا

 ماعطا مرحلا ةرجش نم ريغص دوع يف بوبحم نب دمحم نعو
 . انيكسم معطا اكاوسم وا انصغ مرحلا نم عطق نمو . نيكسم

 . هعطقي الف . رجش هتيشام ضوح ىلع تبن امو : (ةلأسم)ر

۔ ١٩٣ ۔



 . هعطقت الف ريغ ىلع تبن امو هعطقي : ضعب لاقو

 هنا : ىسوم نم رضحمب : ينامدلا ناوزغ لاقو : (ةلأسم)

 لضفملا نب رمع هيلع مكحف : اهمغف ناتقرو اهيف ةريغص ةرجش جرخا

 . ءارقفلا ىلع هانقرفو ايهيأرب ارمت هب انيرتشاو مهردب دوسأو

 مرحلا نم اكاوسم لجر عطق : دلاخ ديلولا وبا لاقو : (ةلأسم)ر

 . ءارقفلا همعطي اماعط هب يرتشي مهر.دب ىسيع وبا هيلع مكحف

 اعدف مرحلا ةرجش نم ادوع ساح هنا : مشاه نب دمحم لاقو

 . مهردب هيلع ايكحف اليحر هيخأ نبا بوبحم

 نوكي ةرجشلا يف ۔ هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم لاقو : (ةلأسم)

 اهيفف ناصغالا تعطق ناف . . لحلا يف اهناصغاو { مرحلا يف اهلصا

 ناو . هلكأ هلف هلتقف لحلا يف يهو ناصغالا ىلع اريط ىمر ناو ءازجلا

 الف ناصغالا عطق نمف . مرحلا يف اهناصغاو لحلا يف اهلصأ ناك

 همزل مرحلا يف ناصغالاو اهناصغا ىلع اريط لتق ناو . هيلع ، عيش

 . ءادفلا

 ايف هتباد وا هريعب لجرلا لسري نا سأب ال ليقو : (ةلأسم)
 هيلعف هيلا اهادهأو مرحلا رجش ىلع اهفقوا ناو . هيلع سأب الف تلكا

 يذلا كلذكو ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم باوج يف اماو . ءازجلا

 همزلي هناف هريعب لكأ ام ردق يردي الف مرحلا رجش نم لكأيف هريعب لسري
 . نالدع هموق ام همزليف هاتا وه هناكف هلسرا هنال هريعب لكأ ام

 ماعط اهلصا نم اهعزن نا انسلا نم ةرجشلا يفو : (ةلأسم)ر

۔ ١٩٤ ۔



 . نيلدع مكح ليقو نيكسم

 قرولا ف . ءازجلا هيلعف ٠ فرو اهنم عقوف ةردس ضفن نمو : (ةلأسم)

 فرخي نكلو ةردسلا ضفني الو ، نامكحلا هب مكح ام هضفني يذلا

 . هلب

 : ليق دقف ، هبشأ امو قبنلا لثم مرحلا رجش رامثو : (ةلأسم)

 . هبشأ امو قبنلا لثم هزجو هلكأب ساب الف هلثم ذختا ام هنا

 مكح ام هيلعف هزج ناف هزبي الف هعرزي مل ام : موق لاقو

 . نامكحلا

 يف ةتبانلا ةلخنلاو . اهنم طقس ام لكأب اساب ىرأ الف رامثلا اماو

 لثم هرك نم هرك امناو رمثلا لثم كلذو ، قذعلا دجي نا تلمح اذا هل مرحلا

 لوقي نم لوق ىلع ةموكحلا هيلعف هلعف نم كلذف ، هلحسو صوخلا عطق

 . سانلا ذختي امم ناك ناو . صوخلا لثم ائيش باصا نم ىلع ءادفلاب

 رمتلا نم وا هنم تبنف 5 ةكمب هتيب يف زرألا لسغ نمو : (ةلأسم)

 هب مكحي امب 0 ءادفلا هيلعف هعشقيف هاضوتم يف هنم طقسي ىيذلا

 يف ىراو 0 هعرز وه نكي مل اذا ايهماكحا تفلتخا دقو . نامكحلا

 . نيكسم ماعطا اهشعقف ةلبنس اهنم جرخ اذا ةعارزلا

 سبحف 3 ليتلا لثم شيشح مهارجموا موقلا أضوتم ىلع تبن ناف
 ناف عضوملا كلذ نع مهارجم اولوحي وا ىرجملا بحاص هشعقي الف { ءاملا

 . ةرقب هرثكاو ؤ نيكسم رجشلا يف مكحلا لقأ ليق دقو هيلع مكح هشعق

 . نامكحيو نامكحلا ىري ام ىلع وهو

۔ ١٩٥ ۔



 نوكي ىذلا رجشلا رمث لكاب ساب الو مهماكحا تفلتخا دقو

 اماو . هعطقاف سبي دق امو ىلاعت هللا هتبنا امو . سانلا تبني امم مرحلاب

 . عيش مرحلا بارت نم لحي الو هب دضعي الف بطرلا .

 نا دحال زوجي له مرحلا بارت نع ديعس وبا لئسو : (ةلأسم)

 . كلذ هوركم هنا يدنع : لاق ؟ ائيش هنم لمحي

 هب غلبي ام يردن ال ملعا هللا : لاق ؟ ايثا نوكي لعف ناف : تلق
 . فلتا دق ناك اذا كلذ نم ةبوتلا هل ينبجعيو . ال ما مثا ىلا كلذ

 هدلب نم مرحلا ىلا هدر هيلع له فلتي مل امئاق ناك ناف : هل ليق"
 يف هيلع سيل ناك نا ينبجعي : لاق ؟ اديعب وا ناك ابيرق هيف وه يذلا

 مل ام هدري نا ينبجعيف ةنو ؤم كلذ يف هيلع نكي مل لسرا ناو ةقشم كلذ

 هيف لمع دق ءانا لثم ، سانلا يديا يف امم كلملا هجو ىلع هذخا اذه نكي

 . كلذ هبش وا

 ىلاو ايلعلا ءايسلا ىلا اهلايح مارح مرحلا ضرأو : (ةلأسم)

 . ىوهلا ىلا ىلفسلا ضرالا ىلا اهايحو س شرعلا

 ةكب وذ هللا.انا) باتك ماقملا دنع دجو : ليقو : (ةلأسم)

 تاومسلا تقلخ موي اهتمرحو رمقلاو سمشلا تقلخ موي اهتعنص

 كرابم لبس ثالث نم اهقزر اهيتأي ءافنح كالما ةعبسب اهتففحو ضرألاو

 . ۔عرشلا نايب باتك ىلا عجر ۔ . (ءاملاو محللا يف اهلهال

 ناف زئاجف كلذ شعقو لكؤي ام مرحلا يف عرز نمو : (ةلأسم)
 هشعق ناو هشعقي الف هعرزي نا ريغ نم هترهطم يف وا هاضوتم يف تبن

۔ ١٩٦ ۔



 . ءازجلا هيلعف

 هرجش دضعي الو مرحلا شيشح ىعري نا زوجي الو : (ةلأسم)
 دضعي الو اهؤالخ ىلتخي ال» ةي يبنلا لوقل اسباي هنم ناك ام الا

 وه ديضعتلاو { هريغو شيشحلا نم ريغصلا تبنلا وه ءالخلاو «اهرجش
 نا ىوري هناف ، رخذالا الا هشيشح الو هرجش عطق زوجي الو & عطقلا

 نا ، ةكم حتف موي ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : لاق سابعلا

 هللا ةمرحل مارح وهف ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا اذه

 الا هتطقل طقلت الو هديص رفني الو هكوش دضعي ال . ةمايقلا موي ىلا هايا

 رخذالا الا هللا لوسر اي : سابعلا هل لاق ، هرجش ىلتخي الو { اهفرع نم

 . «رخذالا الا» ةبي يبنلا لاق اهركذ ءايشاو مهتويبل هناف

 يفو & عاص ةرعشلا يفو . ءزجلا اذه ريغ نمو : (ةلأسم)
 ناو رعشلا نم كلذ قوف ايف ، مد تارعش ثالث يفو ، ناعاص نيترعشلا

 . لصفلا مامت اذه ث ةاش هيف امناف رثك

 ۔ ةخسن ۔ هتبتك اميف يخا اي هرظنا رانلا دقواف هماعط عنصي يذلاو

 هنا انا ىل نيبي يذلاو & كتلأسم يف كسفنل رظنتل كل هتبتك امناف راثآلا يفو

 تبهف رانلا دقواف هماعط عنصي يذلا يف لاوقالا هذه يناعم يف جرخي

 نا ههجو وا هندب نم مرحم وهو هرعش تقرحاف هيلا رانلا بهل تدرف حيرلا
 هنال ، هيلع مد ال هنا لوقلا ضعب يف يدنع جرخيف 3 هيف فلتخي امم اذه

 . ىنعمل هنالو أطخ

 ناو أطخلاب رذعي الو امد هيلع نا ، لوقلا ضعب يف يدنع جرخيو

۔ ١٩٧١ ۔



 لوق يناعم يف يدنع جرخيف . رفك نكي ملو تاقوا يف ارارم اذه لعف ناك

 . كلذ نع مدب هللا ىلا لعافلا برقت ناف ، ديدشت كلذ يف انباحصا

 © صيخرتلا هعسي دحأ ىلع ديدشتلا بحا امو . هكرت نم علا بحا وهف

 . قحلا قفاو امم الا ىلوق نم ذخأت الو . كلذ كسفنل رظناف

 يداو ىمست دلب ىلا قيرطلا ضعب يف لصو امل كلذكو كلوق اماو

 له ، عئاج وهو لكأو هنم جرخاف 3 اتشخ يداولا يف دجو ث عرفلا
 اذهو ؟ مرحلا رجش يف كلذ يف لخدي لهو ؟ عيش كلذ نم هيلع لخدي

 وهو ، ةكم نيبو ةفيلحلا يذ نيب هنال ، امارح نوكي نيمرحلا نيب ناك ام

 . ةنيدملا ىلا برقا

 جراخ لحلا يف يذلا رجشلا نا : تفرع يذلا . ةفيلحلا يذ ىلاو

 وهف نيمرحلا نيب ناك ام يل نيبي يذلاو هب & عافتنالاب سأب ال ، مرحلا نم
 سيلف مرحلا نم جرخ ام اماو مرحلا لخد ام امارح نوكي امناو ، لح

 . مرحمب

 لخنلاو ردسلاك هرمثب عفتنيو لك ؤي يذلا رجشلا يف تفرع دقو
 نم عزن نم : ليقو { هلكأو هرمثب عافتنالا زوجي هنا ۔ ضامحلاو لقملاو

 3 هرخديل هعزني الو هب ساب الف { رتعلاو سيباغضلا لثم لك ؤي ام مرحلا
 عطقا نكلو اهلصا نم اهينتبي الف سيباغضلا لثم لك ؤي امم عيش لكو

 . لصالا عدو قرولا

 لكؤي امم ناك ولو ءعيشب مرحلا رجش نم عفتني ال : لاق نم لاقو

 ملف اماو . وه هعرزي نا الا ءازجلا هيلعف ائيش رجشلا نم جرخأ نإف

۔ ١٩٨ -



 يف رجح الف لحلا يف ناك ناف } لكؤي امم هنا يدنعو ، ظفح هيف ينرضحي

 دقف { مرحلا يف ناك ناو . هلكأ نا مرحملا ىلع سأب الو © حابم وهو كلذ

 نم هعزني الو { انباحصا لوق يناعم ضعب يف جرخي اميف هلكأ زوجي : ليق
 . كلذ يف رظناف ملعا هللاو ، هلصا

 . مرحم ريغ وا امرحم ناك ائيش مرحلا رجش نم عطق نم ؛ ليقو
 . أطخلا ىف اوفلتخاو ؛ ءازجلا هيلعف

 . مرحلا رجش يف ءازجلا هيف : لاق نم لاقف

 ءىطخيف ائيش ديري ناك نا أطخلاو 3 هيف ءازج ال : لاق نم لاقو

 ىلع أطي وا & بطحلا نم ائيش فصقي وا بطحي : مرحملا يف ليقو

 نم هنم مدلا جرخيف ءايشالا نم عيش ىلع وا كوشلا وا بطخلا نم ءيش

 مد همزلي ام مدلا جارخا وه ديري نا الب ، رثكا وا نيعضوم نم وا عضوم
 . ؟ رثكا وا

 . دحاو مد هيلعف 3 أطخلا يف ءازجلا هيلع : لوقي نم لوق ىلعف

 هيلع سيلف © أطخلا يف ءازج هيلع سيل نا : لوقي نم لوق ىلعو
 . عيش

 ةالص تقو تقولا روضح دعب فاوطلا زوبي له : كلوق اماو

 لصا مل دعب اناو نيتعكر عكرا وا ، ةعبس فوطا نا يل زوجا ؟ رصعلا
 اماف © ؟ كلذ كدنع زوجي له ؛ ةالصلا عمجا ينال رصعلا الو رهظلا

 دق رصعلا تقو ناك ناف ث ناتعكرلا اماو { زوجي هنا يدنعف © فاوطلا

۔ ١٩٩ ۔



 ينا يدنع اذكه © رصعلا لصي مل دعب ناك ولو ؤ عكري نا زجي مل . رضح
 . تفرع

 فاوطلا كلذ ناك نا لوقلا يناعم ضعب يف يدنع جرخي دقو

 نبا نع تفرع ام رثكا وهو نيتعكرلا نع ةضيرفلا هتالصو زجي مل ةضيرف

 . ةضيرفلا فاوط يتعكر نع ةضيرفلا ةالص ىزجت هنا © سابع
 تناك نيتعكرلا نع هئزبت هتالص نا © يدنع لوقلا اذه ىلعف

 نع يزجت ةضيرفلا ةالص نا : ليق دق هنال . ةلفانل وا ةضيرف فاوطل

 رظناف ، ةضيرفلا فاوط يتعكر يف ديدشتلا امناو . ةلفانلا فاوط يتعكر

 . كلذ يف
 فوطا نا زوجي له ؛ رصعلاو رهظلا تيلص تنك نا كلوق اماو

 يذلا ؟ نيتعكر طاوشا ةعبس لكل تعكر بورغلا دعب ناك اذا بسحاو

 . فاوطلا يف نرقي ال : ليقو ، فاوطلا نونرقي ال انباحصا نا تفرع

 . داسف هيلع نوكي ال هلعف نمو

 الو ، حبصلا دعبو رصعلا دعب نرقي نا بحا : مهضعب لاقو

 . تيبلا رجهي

 تبرغ اذاف هبحتسي وا انباحصا نم كلذ يف صخري نم لوق ىلعف
 . هفاوطل برغملا ةالص دعب عكري مث برغملا يلصي نا ينبجعآ سمشلا

 الا عكري ال هنا . رصعلا دعب ةضيرفلل فاط اذا هنا تفرع دقو
 ناو . برغملا لبق ءاش نا عكر سمشلا تبرغ اذاف 3 هفاوطل برغملا دعب
 كلذ ناك ، برغملا ةالص لبق لفاونلا ةالصل عكر ولو 3 اهدعب ءاش

۔ ٢٠٠ ۔



 . ملعا هللاو 3 اهتوف فخي مل اذا ؤ يدنع ازئاج

 نا الا ، ءيش هيف سيلف ، ديصلا ىوس تلتق امو : (ةلأسم)

 . تئش ام هنع معطت نا ديرت

 لاق . هعطقي الف رجش هتيشام ضوح ىلع تبن نمو : (ةلأسم)

 . هعطقت الف كئام ريغ ىلع تبن نمو . هعطقي : ضعب

 ايف 9 هتباد وا هريعب لجرلا لسري نا سأب ال : ليقو : (ةلأسم)
 هيلعف هيلا اهادهاو مرحلا رجش ىلع اهفقوا ناو ، هيلع سأب الف تلكأ

 يذلا يف كلذكو : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم باوج ىن اماو . ءازجلا

 همزليف هاتأ وه هنأكو هلسرا هنال © هريعب لكا ام همزلي هناف ، هريعب لسري

 . نالدع هموق ام

 امرحم وا ناك الحم مرحلا رجش ىعر نمو : ةرفص يبا ظفح يفو
 . تقؤم ءيش كلذ يف سيلو ، كلذ هركيو افورعم منصيف

» 
 ةنيزرج نل

۔ ٢٠١ .





 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ؟ اهلضف ىفو ال ما ةنس يه له ةيحض ألا ف

 ىلع ليلدلاو . ةدكؤم ةنس ةيحضالاو (برغملا لهأ فيلأت نم)
 مالسلا هيلع هنالو . «ةنس مكل وهو رحنلاب ترمأ» : ةي هلوق كلذ

 ةي يبنلا هيلع بظاو ام ةنسلا دحو . ةيحضتلا ىلع بظاوو ىحض

 : مالسلا هيلع هلوقل ةفينح يبا باحصال افالخ ةبجاوب تسيلو هل ارهظم

 «كاوسلاو ةيحضالاو رتولا عوطت مكل يهو . ةضيرف لع نه ثالث»

 . لوقلا ضعب يف اذكه

 انل ام ةيحضالا يف مالسلا هيلع يبنلل ليق هنا يورف اهلضف امأو

 هنا رمع نبا نع يورو . «ةنسح ةرعش لكل» مالسلا هيلع لاقف ؟ اهنم

 . مويلا اذه يف حوفسلا نم مظعا يه ةقفن سانلا قفنا ام : لاق

 . ءامدلا ةقارإ جثلاف . جعلاو جنلا لامعالا لضفا نا ربخلا يفو
 . انمث اهالغا انباحصا دنع لضفالاو . ةيبلتلاب توصلا عفر جعلاو

 . ةالصلا يف سابللاو باقرلا يف كلذكو

 . برغملا لهأ فيلأت ىضقنا

۔ ٢٠٣ ۔



 3 ۔ هللا همحر۔ دمحم يبا خيشلا باوج نمو : (ةلأسم)

 باجا ىلع ليلدلا مدعل راصمالا لهأ ىلع ةبجاوب تسيل اندنع اياحضلاو

 بحتسيو . ليلد ىلا جاتحي راصمالا لهأ ىلع بجاولاف . كلذ

 ليزجو لضفلا نم اهيف ماق امل اهب ىلاعت هللا ىلا برقتلاو اهنايتا نيملسملل

 . باوثلا

 لبق تضرتعاف اهب ىمسو ةيحضا ىرتشا لجرو : (ةلأسم)
 . اهحبذف كسنلا

 . اعوطت تناك اذا هتزجا دق : لوق

 مل ناو . اهلدب هيلعو اهحبذ اذا ةيحضلا نع هيزبحت ال : لوقو

 . هيلع لدب الف عوطت وهو تام ىتح اهحبذي

 موي ةالصلا نم مامالا غرفي ىتح هنم لكأي ملف هكرت نا : لوقو

 مل ام هنم لكأي نا هل : ليقو ث هزبي مل كلذ لبق هلكأ ناو هأزجا رحنلا

 . هرخدي نا هنكمي ىذلا همحل رئاس كسميو هرخدي نا نكمي الو فخي

 ىحضالا مايا ةاش يمأل تيرتشا ينا : ةأرما تلاق : (ةلأسم)

 . كمأ نع ةاشلا يحبذا : لاق . اهب تيمس دقو يما تيفوت مث

 اهحبذت نا هبجعا اهتمس امناو مألل اكلم تناك نا : ديعس وبا لاق

 الف اهسفنل اهتمس اماو مألل تناك ناو : تمسو تدقتعا ام ذفنتو اهنع

 نا الا ءايحالا ىلع يحاضألا امناف 5 اهتوم دعب اهلام يف تبثت نا يل نيبي

 . كلذ ىلع ةثرولا قفتي

۔ ٢٠٤ ۔



 نا زئاجو ۔ هللا همحر ۔ دمحم يبا خيشلا عماج نمو : (ةلأسم)

 3 اهرعشو اهفوص زج زئاجو . ةمذلا لهأ ةيحضألا محل نم معطي

 . ملعا هللاو اهباهاب عافتنالاو اهمحل نم رخديو اهنبل برشو

 هيزرص هلف

۔ ٢٠٥ ۔





 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 اهتقو يفو هب ىحضي اميف

 الا ةيحضألا زوجي الف هب ىحضي ام امأ (برغملا لهأ فيلأت نم)

 لبالا ركذو معنلاب ىحض مالسلا هيلع هنآل اهريغ نود ماعنالا ةميهب نم

 . رقبلاو

 نكل . نيأوجوم نيحلما نيشبكب ىحض مالسلا هيلع هنأ يورو

 مث منغلا لضفألا نا ىلا ضعب بهذف ؟ وه ام لضفالا يف ءايلعلا فلتخا

 . زعاملا نم لضفا نأضلاو لبالا مث رقبلا

 . ىرحأ منغلا مث رقبلا مث لضفا لبالا نا. ىلا نورخا بهذو

 الا لعفي ال هناو مالسلا هيلع هلعفب لوالا قيرفلا جتحاو

 ضيبلاو نرقالا شبكلا ةيحضالا ريخ» مالسلا هيلع هلوقبو . لضفالا

 . «دوسلا وأ رفعلا نم لضفا

 { ءادوسلا نم ةيحضالا يف لضفا ءاضيبلا : ةريره وبا لاق

 . اييظع هامسو شبكب هادف هللا ناو اضيا حيبذلا ةصقبو نيواداوسو

 ىلا حاورلا لضف يف مالسلا هيلع هلوقب يناثلا قيرفلا جتحاو

۔. ٢٠٧ ۔



 امناكف ةيناثلا يفو ، ةندب برق امناكف ىلوألا ةعاسلا ىف حار نم» ةعمجلا

 اذه ىلع انباحصا دامتعاو ، «اشبك برق امناكف ةثلاثلا يفو { ةرقب برق

 . لوقلا

 يف ةعامجلا كرتشي نأ مالسلا هيلع زاجا هنا ملعاف اذه تبث اذاف

 . ةعبسلا مهددع زوجي الو ةندبلا

 . ضاخم ةنب نا انباحصا رثا يفف : ۔ هللا همحر - قحسا وبا لاق

 يزجي ال ضاخم نبا نودو . دحاو نع ةقحو ث نوبل ةنباو ، نوبل نباو

 ةعذجو 3 ةعبس نع اهقوف ايف ةينثلاو { ةسمخ نع ةعذجلاو { دحاو نع

 . ةعبس نع اهقوف ايف ةنسملاو { ةسمخ نع ةينثلاو { ةثالث نع رقبلا

 © نأضلا يف عذجلا اهنم ةيحضالا يف زئاجلا نسلاف منغلا اماف

 ينثلاو { داز ايف رهشا ةتس هلامف نأضلا نم عذخلاو 3 زعاملا نم ينثلاو

 تس هل ايف لبالا نم ىتلاو { ةيناثلا يف لخد دقو ةنس هل امم زعاملا نع

 . هتينث ىقلي هنأل . نينس

 موي نم لاوزلا تقو ىلا رحنلا موي نم ديعلا ةالص دعب اهتقو اماو

 ثيدحلا يف درو ايك 0 قدصتيو رخديو اهنم لكأي نا يغبنيو . عبارلا

 بجوا كلذكو . «اوقدصتو اورخداو اولكف» : مالسلا هيلع هلوق ينعا

 لاثتمالا يغبنيف & ثلثب قدصتيو اثلث رخديو اثلث لكأي نا ءايلعلا ضعب

 الو اهيلع هللا مسا ركذيو هديب اهحبذيو . باجا ريغ نم رمالا اذهل

 مالسلا هيلع هلوقل معنف ملسملا اماو . كسن اهناف ايباتك اهحبذ ىلع ببسي

 هعيب هل هركيو اهباهاب عفتنيو «مكتمذ لهأ اهولوت ولو مكتلبق لها اه ولو»

۔ . _ ٢٠٨



 . برغملا لها فيلأت ىضقنا . قيفوتلا هلاسن هللاو

 هعيبي عتمتملا ةيحض دلجو : (ءايضلا باتك) نمو : (ةلأسم)ر

 معطي مل نمو {. هب قدصتي نا هيلعف اهمحش عاب ناو 5 هنمثب قدصتيو

 اثلث دهيلو اثلث لكايلو © هنع يزجي الف ءارقفلا نم ادحا هتيحض نم

 مل اذا ءاسا دقو ، هنع يزجت اهنا اذه دعب ىتفاو . اثلث ءارقفلا معطيلو

 . ائيش اهنم ءارقفلا معطي
 عتمتملاو . همعطيلف ينغ ما وه ريقفا يردي ال نم ىلع ىضم ناف

 هيلعو هنع زجحت مل اهحبذي نا لبق تقرسو اهب ىمسو ةيحض ىرتشا اذا
 . هلدب هيلعف قرسف مد هيلع ناك نا كلذكو . اهلدب

 تقرس ناف . هنع تأزجا دقف تتام نأ دعب تقرس مث اهحبذ ناف

 نا وجراف ايحي ال اهلثم نا ملعيو جادوالا عطق دق ناك اذاف تومت نا لبق

 . هب ساب الو اهلكأيلف قراسلا عم اهدجو ناف . ملعا هللاو هنع يزجت

 نم اهريغو ةكمب اياحضلا يف ةعبس نع يزجت ةرقبلاو : (ةلأسم)
 عذجلا زوجيو ةعبس نع ةندب نيعبس ةي هللا لوسر رحن دقو 0 نادلبلا

 ٨ ةعبس نع ىنثلا قوف امو ، ةعبس نع ىنثلاو ؤ ةسمخ نع لبالا نم

 .ةعبس نع عابرلاو © ةسمخ نع ينثلاو ث ةثالث نع رقبلا نم عذخلاو

 . عابرلا قوف ام كلذكو

 لكو . { رقبلا كلذكو 3 ةاش نع لوزهم لمج رحن زجي ملو

 نم عذجلاو ةدحاو نع ةيلوحلا ةرقبلاو . اهلوزهم زوجي ال يحاضالا
 هزؤج ةێَي هللا لوسر نع انغلبو . انيمس ناك اذا اياحضلا يف زوجي نأضلا

۔ ٢٠٩ ۔



 . كدعب دحال زوبي ال : لاق مث لجرل

 رقبلا نم عدذخلاو ٦ اهقوف اف لبألا نم عذخلا ةندبلاو : (ةلأسم)

 ىزبحت ةندبلاو . ملعا هللاو ةندبلا نع كلذ نود ام يزجي الو } اهقوف ايف

 ةتس نع الو ةعبرا نع الو نينثا نع يزبحت الو ةثالثو ةسمخو ةعبس نع

 . عفشلا نع يزجت الو رتولا نع يزجت امناو
 مث ترسكنا اذا ةاشلاو ١ رفعج نبا عماج نمو : (ةلأسم)

 ام هنم ىقبف نرقلا رسكنا اذاو . هتيحض تزاج ىعرملا تغلبف تربج

 فطقت ام اهسو رض نم يقب اذاو . هتيحض تزاج لبحلا وا عبصالا هيولت

 هنم جرخ ناف . اهب تثدح ةلع نم اهعرض سبي اذاو . هتيحض تزاج هب

 . هتيحض تزاج لق ولو عيش نبللا نم

 عطق اذا ةرقبلا يف ثارو بتك نم باتك يف تيأر دايز وبا : لاقو

 . ةيحض زوجت اهنا اهسفن نع هب بذت ثلثلا هنم يقبف اهبنذ

عيرص القت



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيحضالا يف زوجي ال اميف

 ىحضي نا ىهن مالسلا هيلع هنا يورو (برغملا لهأ فيلأت نمو)
 نا مالسلا هيلع ىهنو . نينثا ىلع نذالا ةقوقشملا يهو زعاملا نم ءامرشلاب

 ىحضي نا ىهنو . ريدتسم ريبك بقث اهنذا يف يتلا يهو ءاقرخلاب ىحضي

 نا اضيا ىهنو . اقلعم كرتيو عيش اهنذا نم عطقت يتلا اهنا ليق ةلباقملاب

 نا ىهنو . اهنذا ءارو نم كلذ لثم لعفي يتلا يهو ةربادملاب ىحضي

 . فنالا ةعوطقملا يه : ليقو 9 نذألا ةعوطقملا يهو ءاعدجلاب ىحضي
 . انباحصا ضعب دنع نذالا ةعوطقملا يهو ءابضعلاب ىحضي نا ىهنو

 . حيحصلا وهو نرقلا ةعوطقم يه ليقو

 © بنذلا ةعوطقم الو ءاجرعلا الو ءاروعلا ةيحضالا يفأزوجي الو

 نرقلا وا بنذلا نم يقب اذا مهضعب كلذ زاجاو ، نرقلا ةروسكم الو

 اهل خم ال يأ ىقبي ال يتلا ةلوزهملا يهو ءافجعلاب اضيأ زوجي الو ، ثلنلا

 يبظلا اماو . شحولا رقبب ىحضي نا زوجي هنا : ليق دقو 3 لازملا نم

 وهو قيفوتلا هلأساو ، ملعا هللاو الوا هانركذ ام حيحصلاو . الف هريغو

۔ ٢١١ ۔



 . ىضقنا © يبسح

 يدهلا يف حبذي ال : ليقو ، رفعج نبا عماج نم ؛ هريغ نمو
 ثلثلا ىلا نذالا ةعوطقم الو ءاروعلا الو ءاجرعلا الو ءارتبلا اياحضلاو

 زوجي ال زعاملاو . شاشملا ىلا نرقلا ةروسكم الو ءافجعلا الو ءابرجلا الو

 . ىنثت ىتح ءيش اهنم

 اذا ةاشلا نا : ۔هللا همحر ۔ ىلع يبا نع 7 هللادبع وبا لاقو

 هللاو عرضلا ةسباي ءادجلاو . كلذ عيمج يف ةيحض زجت مل ادج تقلخ

 . ملعا

 زوجي الو : ۔ هللا همحر ۔ دمحم يا خيشلا عماج نم : (ةلأسم)

 الو { اياحضلا يف ةروكذملا فانصالا نم سيل هنال يبظلاب ىحضي نا
 ءاقرخلاب الو ، نينذالا ةقوقشملا يهو زعاملا نم ءامرشلاب ىحضي نا زوجي

 نم عطقي يتلا يهو ةلباقملا الو 3 ريدتسم ريبك بقث اهنذا يف يتلا يهو
 ءارو نم كلذ لثم اهب لعفي يهو ةربادملا الو { اقلعم كرتي مث عيش اهنذا

 ةلي يبنلا نا يور ام اذهو . نذالا ةعوطقملا يهو ءاعدجلا الو 3 اهنذا

 ريغو . ءاروعلاو ءاجرعلا نم مهبتك يف انباحصا هركذ ام ريغ هنع ىهن

 . ملعا هللاو هنع يبنلا درو امم كلذ

2 
 عررص نق

۔ ٢١٢ ۔



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ءازجلاو اياحضلاو ءامدلاو يدهلا يف

 : نابرض ءامدلا

 مدو ىذالا ةيدفو ديصلا ءازج . ةعبرأ يهو صنلا اهيف درو ءامد

 . روصحملا مدو عتمتملا

 كرتو مامحلاو سابللاو بيطلا مد لثم ، صن اهيف دري مل ام مدو

 بورغ لبق ةفرع نم عفدلاو عادولا فاوطو . ةفلدزملاب ريبكتلا
 . سمشلا

 اناكم ىمس نمو . اهنم ءاش امنيا ةكم ندبلا لحمو : (ةلأسم)

 مسي ملو يدهلاب فلح نمو & ىمس ثيح نم وهف : عيبرلا لاق . هيدهل
 . قيتعلا تيبلا ىلا وهف

 رهشأ يف ىنمو ةكمب هحابذ زوجي هناف ةعتملا ريغ مد نم مزل ام : ليقو
 . كلذ هازجأ حبذ ام ىتمف جحلا رهشا ريغ يفو جحلا

 ىلع رذنلاو ديصلا ءازج نم قدصتي نا يزجي ال : عيبرلا لاق

 . ةمذلا لهأ ءارقف

۔ ٢١٣ ۔



 وأ ديصلا لتق نم © يدهلا نم ءيش همزل نميف : (ةلأسم)

 لهأ ءارقف هب دمعتي له يدهلاب فلح نمو .{ ءادفلا نم وا ءازجلا رجش

 نم ىلع هقرفي وا دحا هب دمعتي نا بحن ملف ؟ ةوعدلا لها نم نامع

 . مهريغ وا ةكم ءارقف نم رضح
 ناف ةوعدلا لهأ ءارقفو نيملسملا ءارقف ىلع هضرعي : هريغ لوقو

 نم رضح نم ىلع هقرف هولبقي ملو هنع اونغتسا ناو هب قحا مهف هولبق

 . رثالا ءاج كلذك . ءارقفلا
 ) هئاهؤامد الو اهموحل هللا لاني نلإت : ىلاعت هلوق : (ةلأسم)

 لوح اهب اوحضنف اهءامد اوذخا مزمز ذنع ندبلا اورحن اذا نوكرشملا ناك

 هذه تلزنف كلذ لعف نوملسملا دارأف { انم لبقت مهللا : اولاقو ةبعكلا

 . ةيآلا
 ةعتم يده هنا هضرف دق ايده هعم قاس لجر يف ليقو : (ةلأسم)

 رحنلا موي ىلا امرحم لازي ال هناف ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف مدقف هدلق وا

 . رشعلا يف مدقي مل ام هرحني ليقو عجري مث
 ءيش وا ةمئاق اهنم قرس مث ةاش حبذف مد همزل نمو : (ةلاسم)

 هيلع سيلف ، يبص وأ دبع وأ ينغ وأ ريقف اهقرس نم ملعي الو تقرس وا

 دقف اهحبذ اذاو ، هب سأب الو هلكا هلف قراس عم اهدجو ناف 7 اهلدب

 امنا مدلا ناك اذا اينغ اهنم معطي نا نيملسملا ضعب زاجا دقو هنع تازجا

 معطي نا هلف {“ تارعش ثالث فتن وأ رافظا ةئالث صق لتق نم همزل

 . ءاينغالاو ءارقفلا

 ٢٧ ةيآلا ءزج جحلا ةروس )١(

 ۔ ٢١٤ ۔



 يضقيل ىرخأ نم هل دب الف ، ةيحضلا تلض اذاو : (ةلأسم)

 .۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج نأل هيلع جرح الف اهعابف اهباصا ناف . هكسن

 . نيترم هقح ذخاي نا مركا هللا : لاق

 رقبلاب لعف ايهيأ اهحبذ ءاش ناو اهرحن ءاش نا رقبلاو : (ةلأسم)

 فلقا الو . ينارصن الو يدوهي نيملسملا كسن حبذي الو . هازجأ لبالاو

 . ةيدوهيلا ىلا لوحت يسوجم الو

 يذلا كلذ نم لكا مث اريقف هنم معطاف مد همزل نمو : (ةلأسم)

 . ريقفلا همعطا

 . لكا ام ةميق هيلع : ضعب لاقو ، مد هيلع : ضعب لاق

 هاطعا دق هنال لكأ ام ةميق نم رثكا هيلع ىرأ ام : ةيواعم وبا لاق

 . هريغ دي نم هلكا امناو

 نأ هتثرو يضرف يدهلا يف ءاكرشلا دحا تام اذاو : (ةلأسم)

 رفن نيب يدهلا ناك اذاو مهازجأ تيملا نع وأ مهسفنا نع يدهلا اوحبذي

 حضنيف نبل تاذ يدهلا ناك اذاو { مهازجا رحنلا موي مهدحا هحبذف

 . هب قدصت كلذ لبق بلح ناو 7 اهنبل بهذي ىتح درابلا ءاملاب اهعرض

 ابجاو ناك ناف هرحن ىدهلا بطع ناو هتميقب قدصت هبرش دق ناك ناف

 . هنمث هيلعو هلكاو هعاب

 نم لبقت مهللا : حباذلا لقيلو {. هديب هيده حبذي نا بحتسيو

 : ليقو . ةفرع موي ةرافكلا يده نم هريغ وا ديص يده حبذ ناو نالف

 يدهلا بجوا نمو . هلثم ةعبس نع ةندب نيعبس ةي هللا لوسر رحن

۔ ٢١٥ ۔



 هل زجي ملو هرحنو هيدهو هقوس هيلع بجو يده اذه : لاقف م ااكلاب

 هبجوي ملو هرعشاو هدلق ناو . ليدبت الو ةبهالو عيبب هيف عوجرلا

 ةبجاولا ندبلا يف فلتخمو . هبوجو يف سانلا نيب عزانتلا عقو . مالكلاب

 . اعيمج اهنم لكأي نأ هل : ليقف . ةبجاولا ريغو

 زاجا نم جتحاو عوطتلا نم لكأيو بجاولا نم لكأي ال : ليقو

 اهمحل نم لكأف ةعضب ةندب لك نم هل ذخاو رما ةيب يبنلا نأب عوطتلا

 . اهقرم نم برشو

 ججح ثالث جح ةت يبنلا نا : ديز نب رباج ىور : (ةلأسم)

 ءاجو ةندب نيتسو اثالث قاسف . رجاه ام دعب ةجحو رجاهي نا لبق ناتجح

 اهرحنف ةضف نم ةرب هفنا يف نايفس يبال لمج اهيف نميلا نم اهمامتب لع

 . رعش نم ةبق هل تبرضف ةئام اعيمج تناكو ةيم هللا لوسر

 . لبجلا نا ريغو كارالا يف سانلا لاقو
 نيتسو اثالث هديب رحنف فقوم اهلك ةفرعو انهاه تفقو دق لاقو

 ىنمو ، انهاه ترحن ربخ يفو . اهرحنف اهتيقب ايلع ىطعا مث ةبرحلاب
 . فقوم اهلك ةفلدزملاو اهب تفقو : لاقف ةفلدزملاب فقو مث . رحنم اهلك

 رهشلا الو هللا رئاعش اولحت الإ : ىلاعت هلوق : (ةلأسم)

 نم ةورملاو افصلا نوري ال اوناك برعلا سانلا ةماع ناف { ()هم مارحلا

 . هللا رئاعش نم تافرع نوري ال شيرق نم سمحلا تناكو { هللا رئاعش

 يه رئاعشلاو { ةعصعص نب رماعو ةنانكو ةعازخو شيرق مه سمحلاو

 )١( ةيآلا ءزج ةدناملا ةروس ٢

 ۔ ٢١٦ ۔



 ةسامحلاو مهددشتل اسمح اومسو 3 دلقت يتلا ةندبلا يهو 53 ةريعش عمج

 . ةدشلا

 : نسحلاو سابع نبا لاق . يدهلا يف فلتخمو : (ةلأسم)

 . منغلاو رقبلاو لبألا نموه

 لوالاو ، منغلا نم نوكي الو { رقبلاو لبالا نم : رمع نبا لاق

 . رثكا

 ةفلتخم ءايشا يف مد هيعس يف همزل نميف : ديعس وبا : (ةلأسم)

 حبذي نا دارا نا هناف ، اذه هابشاو كسن لبق كسن ميدقتو قلح نم

 مكح ريغب هسفن نع وه هجرخي اذه نال ، كلذ هازجا ةندب نهنع

 . نيلدعلا

 دجي مل اذا : يعفاشلا ، ديصلا ءازج يف ركب وباو : (ةلأسم)

 موصيو . ءازحجلا ضعب نع معطي نا مهدنع زوجي الو ، ماص ماعطالا

 . ضعب نع

 . قرفي نا هئزجيو ث لا بحا اعباتتم مايصلا : روث وبا
 هل تبث اذا فالتخالا ىنعم يف تبثي هنا يعم : ديعس وبا

 امات الا نوكي الف يدهلا اماف . يدهي وأ معطي وأ موصي نا نيب . رييختلا

 مل } رييختلا هيف تبثي ملف موصلاو ماعطالا اماو ، لقملا نم تبث ام ىلع

 فصن لك نع اهنم ءاش نمع موصيو 3 ءاش ام معطي نا يدنع دعبي

 وا اهلك ةرافكلا نع معطي نا الا هئزبت ال ؛ مهلوق ضعب يفو 5 اموي عاص

 . اريخ ناك ولو . اهلك اهنع مصيل

۔ ٢١٧ ۔



 ىلع اماو . ءاش ام موصيو 3 ءاش ام معطي نا ريخ هنا : لوقو

 يدهلا دجي ال نا دعب معطا ناف . مدعلا دعب الا نوكي الو رييختلا ىنعم

 ىنعم هيف ناكو ث رذعلا ىنعم هل تبث مدع مث ءازجلا نم عيش نع

 معطي نا نيبو ، ىضم ام لمهيو ءازجلا عيمج نع موصي نا فالتخالا

 . ردق ىتم كلذ هيلع نوكيو

 ءازج نيكاسملا نم يقب ايع موصي نا لوقلا ضعب يف هل زوجيو

 ىلع يقب ناف ، عاص فصن وه نيكسملاو . اموي نيكسم لك نع ديصلا

 ءاش ناف ، موي نم لقأ مايصلا هيف زجي مل عاص فصن نم لقأ وأ اذه

 3 ريثك وا ليلق نع اموي ماص ءاش ناو 0 رثكا وا لقا هيلع يقب ام معطا

 . اعباتتم الا موي نم رثكا قوف انباحصا عم موصلا نم ءيش زوجي الو

 نم الا ديص موص الو نيمي ةرافكلا يف مهدنع قيرفتلا زوجي الو

 ماعطالا نيب رييختلا زيجي نم ىنعم يف مهدنع رذعلا نمو . رذع
 نع رطفي وأ ، ارطفم حبصي نا لبق موصي امم ءاش ايع معطي نا ، موصلاو

 يف موصلاب موصلا لصو دق نوكيف 3 هنع معطي ىتح موصلا كلذ
 . ىنعملا

 ءاش ثيحف موصلا اماو . مكحلا الا هيف يزبحي الف ديصلا اماو

 3 فالتخا هيفف ماعطالا اماو ، مرحلاب الا نوكي الف مدلا اماو ، ماص

 نم معطا مهدجي مل ناف ، انموق ءارقف معطا نيملسملا نم ادحا دجي مل ناو

 ءارقف وأ انموق ءارقف دوجو دنع ةمذلا لهأ ءارقف معطا ناف . ةمذلا لها

 . فالتخالا ىنعم هبشيف ، نيملسملا

۔ ٢١٨ ۔



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 هراعشاو يدهلا ديلقت ف

 هنأ " رمع نب هللادبع نا ، عفان نع (برغملا لهأ فيلأت نمور)

 نا لبق هدلقي . ةفيلحلا ىذب هرعشأو هدلق ةنيدملا نم ايده ىدهأ اذا ناك

 هب فقي ىتح قاسي مث رسيالا قشلا نم هرعشيو . نيلعنب هدلقي هرعشي

 . ىنمب هرحني مث ث ةفرع
 هللا : لاق ، هرعشي وهو هيده مانس يف نعط اذا هنا ، اضيا هنعو

 . ربكا

 رثا يفو . ةفرعب فقوو رعشاو دلق ام يدهلا : لاق هنا هنعو

 هنا هللا همحر عيبرلا الا دلقت رقبلاو . رعشت لبالا نا : انباحصا

 يفو . اهل ةنمسا ال ىتلا لبالا يف ءايلعلا فلتخاو 5 دلقت ال منغلا : لاق
 . نيلوق ىلع ، رعشت مأ دلقت له ةنمسالا اهل يتلا رقبلا

 ل ام هلدبي وا هيف دوعي نا هلف 3 هرعشي ملو هدلقي ملو ايده قاس نمو
 وا دلقي مل ام هنابلاب عفتنيو هيلع لمحي نا هلو & يده هنا هناسلب ملكتي

 . رعشي

۔ ٢١4٩



 . ملعأ هللاو ارطضم ناك نا الا هب عفتني الف رعشا وا دلق اذاف
 . برغملا لهأ فيلأت . ىضقنا

 يدهلا دلق ةي هللا لوسر نا ركب وبا ، هريغ نمو : (ةلأسم)

 ركب وباو نسحلاو رمع نبا ةندبلا يف راعشالا ىار نمف هرعشاو

 . نامعنلاو

 دلقت : يعفاشلا . اهتمنسا يف رقبلا راعشا : رمع نبا لاق

 . اهل مانس ال ىتلا دلقتو . مانس اهل يتلا رعشت : كلام . رعشتو

 يدهلا يف ةمالع راعشالا : ديعس وبا {© رعشت الو دلقت : ريبج نب ديعس

 تبث : ركب وبا . هيف ديلقتلا تبث ايك هيف راعشالا زاج ايده تبث ام لكو
 . نميالا مانسلا بناج رعشا ةلي هللا لوسر نا

 بناجلا نم : رمع نبا . ةندبلا هنم رعشت يذلا قشلا يف اوفلتخاو

 نم : دهاجم ، نميألاب اساب ىرأ الو ، رسيالا نم : كلام © نميالا

 نم هلجالا ىنعم تبث عقو ثيح نم راعشالا : ديعس وبا . تئش ثيح

 الف كلذ ريغل ناك ناو 3 هغلابتو يدهلا ىنعم ةناباب لك ندبلا بانسا

 . ةرمعلاو جحلل يدهلا قاس نم 3 ديعس وبا . ةدارالا ىنعمب الا تبثي

 . لهيو يبلي : ليقو ث مارحالا بجوي : ليقف

 © مارحالا بوجو ملعأ الف ةرمعلاو جحلا ريغ ىنعمل الفن هقاس ناف

 . مارحالا بابسا نم سيل اذه نال

 اهانلعج ندبلاو : ىلاعت هلوق (ءايضلا) باتك نم : (ةلأسم)

۔ ٢٢٠ ۔



 ىلع ندبلاو رقبلاو ، كسانملا رما نم ينعي { ( )هللا رئاعش نم مكل
 . ندبلا يهف ةكم ىلا قاستو رعشتو دلقت اهنال ندبلا تيمس امناو لوق

 ٥ لبالا نم ندبلاو ةاشلا نم لضفا رقبلاو ةاش ىزجت ليق يدهاو

 . رعشت ملو دلقت ملو ةكم رحنت يتلا يدهاو
 ةغللا يف اهنعط يمس امناو ، ةمالع وه يدهلا راعشاو : (ةلأسم)

 دقف ةمالعب هتملع عيش لكو لجو زع هلل كلذ نا اهب فرغيل ةمالع اهنال

 . هترعشا

 ينعي . (_”ه؛فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاوإت : ىلاعت هللا لاق

 . اهبنج ىلع اهرحن ءاش نمف هللا نم ميلعت اذه ث ةلبقلا تالبقتسم

 رحنلا دعب ضرالا ىلع ترخ اذا ينعي () هماهبونج تبجو اذاف » : هلوق

 ىطعي امب عنقي يذلا عناقلاف . (”ههرتعملاو عناقلا اومعطاو اهنم اولكف
 . ةلأسملل. ضرعت يذلا رتعملاو . لئاسلا وهو هب ىضريو

 8 طسابلا سلئابلاو ، ريقف وأ ينغ نم هيديب رتعي نم رتعملا ليقو

 لكالا مزالب سيلو بدا كلذ امنا لكأي مل ءاش نمو لكا ءاش نمف هدي

 اهنم معطا اما هنا انلوقو {} هرادقم يف فلتخمف ماعطالا اماو . اضيا

 ىتح اثلث الا اياحضلا نم لكأن ال انك ؛ ثيدحلا ضعب يف ليقو.ىزجأ

 نا ىلع لدي اذهو . هاندوزتو هانرخداف «اودوزتو اولك» ةين هللا:لوسر لاق

 ٣٦ ةيآلا ءزج جحلا ةروس )١(

 )٦٢( ةيآلا ءزج جحلا ةروص ٣٦

 )٣( ةيآلا ءزج جحلا ةروس ٣٦

 ۔ ٢٢١ ۔-

 



 مكلعل مكل اهانرخس كلذك » : ىلاعت هلوق { دودحم ريغ معطلا

 . ةمعنلا هذه ىلع مكبر نوركشت ""ه نوركشت
 دعب همارحا ىلع وهف ةرمعلاب عتمتو جحلا دارا نم اماف : (ةلأسم)

 ام ىتمو . دلقم هيده نال لحي الو ةورمل او افصلا نيب هيعسو تيبل اب هف اوط

 هدلقف هعم ايده قوسي ةكم لا ءاج الجر نا ولو ٠ مرحا دقف يدهلا للق

 هتندب راعشا دارا ناو . هيده دلق نيح مارحالا هيلع بجو رعشي الو

 لبحب اهللج ناف . نميالا قشلا نم اهبنج ىلع ليسي ىتح اهنم ائيش ىمدا
 قدصت اهرحن اذاف . عنص اميا زئاج كلذ لعف ةفلحوا همدب اهدلق وا

 رسيالا ىلع اهرعشا ولو اهللبجيو ةي هللا لوسر نع انغلب كلذك . اهلحب

 . ةندب هنا فرعيل كلذ امناو كلذ زاج
 دلقف رمتعي الو جحي نا دري ملو ي دهس لجر ثعب ولو : ( ةلأسم (

 ىذلا عم يدهلا بطع ناف . مارحا هبحاص ىلع نكي 6 يدهلا كلذ

 نم هلكأ نمل هكرتو هتحفص اهم برضو همدب همحخ غبصو هرحنو هعم ثعب

 . هلك همرغ ائيش هنم لكأ ناف . ائيش هنم وه لكأي الو نيملسملا
 نيملسملا عم يدهلا ثعب اذا اذه وحن نلع هللا لوسر نع انغلبو

 بوكر وا اهيلع لمح ىلا جاتحاف رمتعم وا جاح دلق ناف { اذه لثم هرمأو

 نم لضفلا برشيلف اليصف عضري ناك ناف . رضي ال افيفخ ائيشف اهل

 حبذيلف بطع ناف ، ليصفلا مث لبق مألا رحنيلف اهرحن ناف . اهليصف

 . هناكم اشبك

 )١) ةيآلا ءزج جحلا ةروس ٣٦

 ۔ ٢٢٢ ۔



 اعوطت نوكي نا الا ، ۔ هللا همحر _ ديز نب رباج نع انغلب كلذكو

 مكل » :ىلاعت هللا لاق فلت وا بهذ يذلا يف هيلع سأب ال عوطتلا ناف

 . '(١ه قيتعلا تيبلا ىلا اهلع مث . ىمسم لجا ىلا عفانم اهيف

 ضعب زاجا دقو . دلقيلف ايده لعجي مل ام عفانملا نا : ضعب لاقو

 ناك امو { ةعتملاو عوطتلا نم رخديلو معطيلو لكأيل { الوا تركذ يذلا

 ريقفلا ناف جاتحملا همعطيو ائيش هنم لكأي الف ديص ءادف وا ةرافك نم

 . اهنم اهرازج لعج يطعي الو هلك هلدبأ ائيش هنم لكأ ناف 5 ىلوا

 . ءارقفلا ىلإ لصي ىتح لا بحأف تحبذ نأ دعب تقرس ناف

 ينعب ه عفانم اهيف مكل » : ىلاعت هلوقو رفعج نبا عماج نمو

 ىلإ » : هلوقو . اهنوبرشت اهنابلا يفو اهنوبكرت اهروهظ يف عفانم ندبلا
 . لجالا اذهف ايده اهومستوا اهورعشت وا اهودلقت نا هك ىمسم لجأ

 برشو ، فورعملاب اهبكريو ارطضم الا اهيلع لمحي الف اهب كلذ لعف اذاف
 دلقت ثيح نم ينعي اهلحم مث . بلحب اهدمجي الو نبللا نم اهدلو لضف

 . مرحلا ضراب اهرحن ينعي قيتعلا تيبلا ىلا

2 
 عزرص لق

 )١( ةيآلا ءزج جحلا ةروس ٣٢٣

 )٢( ةيآلا ءزج جحلا ةروس ٣٣

 ۔ ٢٢٣ ۔

 





 نورشعلاو عباسلا بابلا

 يدهلا لحم يف

 ةثالث نم ولخي ال يدهلا نا ملعا (برغملا لهأ فيلأت نم)

 نا اماو ، عتمت يده نوكي نا اماو & عوطت يده نوكي نا اما ، ماسقا

 هب فقوي نا انركذ ام عيمج يف لضفألا نا فالخ ال { ءازج يده نوكي

 . لوألا ميسقتلا ذئنيحف لعفي مل ناف رحنلا موي ينعي رحنيو ةفرعب

 يف بطعي نا اما . نيمسق نم ولخي الف اعوطت ناك نا : لوقنف

 ام لعف قيرطلا يف بطع ناف 5 هلحم ىلا لصي وا هلحم غولب لبق قيرطلا
 يف عيش هنم بطع نا هرمأف يدهلا هعم ثعب نيخ ايلع ةلي يبنلا هب رما

 هب برضيو .3 همد يف هفخ لاق وا . هلعن سمغيو هرحني نا قيرطلا

 نم دحأ الو ائيش هنم لكأت ال» : لاقو . يده هنا ملعيل هتحفص

 . «كتقفر

 هرحن ث رحنلا موي لبق مرحلا يف عوطتلا يده بطع نا اماو

 هرحن ناو ، كلذ ةميق هيلعف اينغ هنم معطا ناو ءارقفلا ىلع هب قدصتو

 الا هل يغبني نكل اضيا هازجا هب قدصتو بطع ريغ نع رحنلا موي لبق

۔ ٢٢٥ .



 . ىنمب رحنلا موي هرحني مث ، تافرعب هب فقي ىتح كلذ لعفي
 امدعب فلتف هريغ وا عوطت يده قاس لجر نعو : (ةلأسم)

 . هرحنف لوألا هيده دجو مث هدلقو هبجواأف هناكم ايده ىرتشاف هامس

 . ايهنم رخآلا عابو

 رحن نا تيأرا : هل ليقف . كلذ هازجا : ۔ هللا همحر عيبرلا لاق

 وا اهتميق قفتت نا اما نيمسق نم ولخي ال : لاق . لوألا عابو ايهنم رخآلا

 نم ولخي الف تفلتخا ناو . هأزجا ءاوس تناكف تقفتا ناف ، فلتخت

 رثكا لوألا ناك ناف . رخآلا وا ةميق رثكا لوألا نوكي نا اما نيمسق

 ءيش الف رثكا رخآلا ناك ناو . هب قدصتي امهنيب ام لضف ىلا رظن ةميق

 . هيلع

 عيبرلا نع ركذ هناف قيرطلا يف بطع اذا ءازجلاو ةعتملا يده اماو

 . عوطت يدهب سيلو هلدب هيلع نال : لاق . هنم لكأيو هعيبيو هرحني هنا

 . اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق هبو

 3 هلجر وا هدي ترسكناف مرحلا ىلا بجاولا يدهلا لصو نا اماو

 وهو كلانه هرحن نا اماو . صقان هنال هب قدصت ولو هئزبي ال هناف

 ةعتملا يده يف اماو . ةعتملا يده ريغ يف اذه هازجا هب قدصتو حيحص

 . رحنلا موي الا يزجي الف ةعتملا يده اماو . ةعتملا يده يزجي الف

 . مرحلا غلب اذا يزبي عوطتلا يدهو : لاق نسحلا وبا : لاق

 ديري ال وهو ةرمعلل ايده قاس نمو : يمرضحلا قاحسا وبا لاق
 . هلهأ ىلا فرصنيو هسبحي الو ةكمب هرحني هناف & جحلا ىلا ثكمي نا

۔ ٢٢٦ ۔



 لخدت مل ام ةكمب هرحني وهف ةكم ىلا يدها يده لكو : لاق

 : ىلاعت هللا لاق رحنلا موي ىلا فوقوم وهف تلخد اذاف ، رشعلا

 ؛“ هلحم غلبي نا افوكعم يدهاو ل

 هدص نيح مرحلا ين يدهلا رحن ملسو هيلع هللا ىلص هنا يورو

 نبل نم برشي امو «مرح اهلك ةكم» : لاقو { ةيبيدحلا نامز نوكرشملا

 ماطخ كلذكو نيكاسملا ىلع قدصت ةرورض ريغ نم هنم عفنتسا وا يدهلا

 رحني ىتح اهيلع لمحي يدهلا دالواو © اضيا هب قدصتي هلالجو يدهلا
 همزل دقف هرعشا وا هدلقف تيبلا ديري وهو يدهلا هعم قاس نمو . ةكمب

 . انباحصا ضعب دنع مارحالا

 3 ةكرب نبا دنع ىوقالا وه اذهو هيلع عيش ال : مهضعب لاقو

 همزلي انلق اذاف . ةرمع وا ةجح ىون هدنع ءاوسو عيبرلا لاق لوالابو

 نالوق هيف . ؟ يدهلا يف هعم اوكرتشا نيذلا هباحصا مزلي لهف مارحالا

 : هل ليق ، اضيا مارحالا همزل هيده للح اذا عيبرلا دنع لوالا رهاظلاو

 . دلقت ال منغلا نال 5 ال : لاق ؟ همزليا منغلا دلق ناف

 لصف

 هلوق ىلإ رسيتسا ايف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتملا همزلي يذلا اماو
 . ههمارحلا دجسملا يرضاح

 يف ةرمعلاب مرحي يذلا وه انمدق ايك انباحصا دنع عتمتملا نا ملعاو

 ىلع ةعتم الو ، جحلاب كلذ ةدعب مرحي مث هترمع نم لحيو ، جحلا رهشا

۔ ٢٢٧ ۔



 طورش هيف تعمتجا يذلا وه { يدهلا هيلع بجي يذلا متمتملاو يكم

 . هتس

 . جحلا رهشا يف مرحي نا ؛ اهدحا

 . جحلا رهشا يف لحي نا ؛ يناثلاو

 . كلذ هماع يف جحلاب مرحي نا ؛ ثلاثلاو

 يف هلثم وا . هقفا ىلا عوجرلا لبق كلذ نوكي نا ؛ عبارلاو

 . دعبلا

 . جحلا لبق ةرمعلا نوكت نا ؛ سماخلاو

 . ىوط ىذ الو ةكم لهأ نم نوكي الا ؛ سداسلاو

 . مدلا طقس طورشلا هذه نم عيش لحنا ىتمف

 3 ةعفنملا يهو عاتملا نم ذوخام عفتنا يأ (عتمت) : هلوق ىنعمو

 يف يأ (جحلا يف مايا ةثالث) : هلوقو هرامتعا تسيل يأ (ةرمعلاب) : هلوقو

 ةلماك يأ (ةلماك) : هلوقو (مكيلها ىلا متعجر اذا ةعبسو) . جحلا تقو

 . باوثلا

 وهو قيفوتلا هلأسا هللاو { يدهلا نم لدبلا يف ةلماك : ليقو

 . برغملا لهأ فيلأت ىضقنا . ليكولا معنو يبسح

 مرحلا ءاهقفلا رثكأ لوق يف يدهلا لحم ، هريغ نمو : (ةلأسم)

 . تيبلا مهضعب ىمس دقو

 يبنلا ناب جتحاو لحلا يف هيده حبذي نا رصحملل يعفاشلا لاقو

 لح اهضعب ةيبيدحلا هل ال هيلع ربخلاو & رحنف ةيبيدحلاب رصحا . ةني

۔ ٢٢٨ ۔



 اذا ىتح ةكم لفسأ يلي يذلا اهفرط وهو اهنم مرحلاب رحنف مرح اهضعبو
 . مرحلا فرط هتقان تكرب ةكم نم يهو ةيبيدحلاب اند

 تالخ سانلا لاقف حربت ملف ، لح لح . سانلا اهيأ : لاقو

 قلخب اهل وه الو تالخ ام» : ةني هللا لوسر لاقف . ةي هللا لوسر ةقان

 . «مرحلا اهيلع لقثو ةكم نع ليفلا سباح اهسبح نكلو

 ىطعاف لزنن ام ىلع يردن ال : اولاقف اولزنا : سانلل لاق مث

 كلت نم بيلق يف لزنف هرماو ، هماهس نم ايهس الجر ةي هللا لوسر

 نا ركذو . نطعب سانلا برض ىتح ءاملاب شاجف هرعق يف هزرغف بلقلا

 ينب نم ةيراج هل تلاقف يملسالا بدنج نب ةيجان لوزنلاب هرمأ يذلا

 ؛ ارعش نزام

 كنود ولد حئاملا اهيااي

 كنودمحن سانلا تيأر ينا

 : ارعش لاقو

 ةينمي ةيراج تمعز دقو

 هيجان يمساو حناملا انا يا

 ةيمهاو شاشر تاذ ةنعطب

 ةيداغلا يدن تحت اهتنعلط

 سانلل لاق : ليقو 0 مرحلا ين رحن مث حلاص ىتح ماقا مث

 كوار ول مهناف رحنا : تلاقف ، ةملس ما ىلا اكشف اوطاسف «اثلث اورحنا»

 . يده هعم ناك نم رحنو رحنف اورحن ترحن

۔ -_ ٢٢٩



 مل ايك هلوخد اهل نذؤي مل هنال مرحلا ءاذح هتقان تكرب امنا : ليق

 . ليفلا بحاصل نذؤي

 هلك قاسي يذلا يدهلاو ث (ءايضلا) باتك نم : (ةلأسم)

 تلخد اذاف . رشعلا لخدت مل ام ةكمي رحنت ندبلا نم ةكم ىلا هلك ىدهيو

 : ىلاعت هللا لاق . رحنلا موي يف ىنمي رحني ىتح فوقوم يدهلاف رشعلا

 دق ايده الإ مرحلا ضرا هلحمو ( )ه هلحم غلبي نا افوكعم يدهاو ل

 . ءعىزجي هناف مرحلا يف وا ةكمي رحني هناف بطع

 ىزجا دقف ءارقفلا ىلع قرفو ةكم غلب اذا يدهلاو : (ةلأسم)

 ناك امو . ىنمب الا نوكي الف ةعتملا يده الا ةكمب الا نوكي ال ماعطالاو

 © نيملسملا ءارقفل يهف ةقدص وا ةيدف وا ديص ءازج وا ةرافك يده نم

 يف بطع نإف . هلدب هبحاص ىلعف لصي نا لبق لض وا اهنم تام امف

 ناف .: هلدب هيلع ناف ، معطيو هنم لكأيو لصي نا لبق هرحنف قيرطلا

 مرحلاو ءارقفلا همعطيلف هنع أزجا دقف تيبلا غلبي نا لبق مرحلا يف هرحن

 . ةكم مرح هلك

 ءاش نا رحنلا موي لبق ةكمي رحنيلف ةدعقلا يذ وا لاوش يف مدق ناف

 نم رشع يف يدهلا مدق ناو . ائيش هنم لكأي الو نيكاسملا يف قدصتي مث

 ىلع هب قدصتي مث ىنمب هرحنيف رحنلا موي نوكي ىتح هرحني الف ةجحلا يذ
 نيكاسملل مسي ملو هللا ىلا برقت يده نم ناك امو . نيكاسملاو ءارقفلا



 مرحلا لصي نا لبق قيرطلا يف بطع وا لض يده لكو { عوطت وهف

 ملعيل نيميلا هتحفص اهب برضي مث هلعن وا.همد يف هفخب سمغيلو رحنيلف
 نم لكأيو هلكأب رمأي الو هتقفر لهأ نم دحا الو هنم لكأي الو & يده هنا

 . هلدب هيلعف لكأ ناف 3 هلدب هيلع سيلو مهدعب نم ءاج

 هيزررص هالح

۔ ٢٣١





 يدهلا رحن ةيفيك يف

 لاقف اهرمأ ىلاعت هللا نيب دقف ندبلا اماو (برغملا لهأ فيلأت نم)

 . 4فاوصإ : هلوق ىلا ه . . مكل اهانلعج ندبلاو

 امنا : قاحسا وبا لاقو . رقبلا : ليقو ؛ لبالا ؛ ندبلا : ليق

 . ةكم ىلا قاستو رعشتو دلقت اهنأل اندب تيمس

 دلقي ملو اهب رحنيو ةكم ىلا قاسي هنأل ايده يدهلا ىمس : ليقو

 ندبلا رحني ةي هللا لوسر نا يور ام وهو (فاوص) : هلوقو رعشي ملو

 ضعب لاقو . اهمئاوق نم يقب ام ىلع ةمئاق ىرسيلا اهدي ةلوقعم
 . اهمدب سانلا يذؤت الئل ةكراب رحنت : انباحصا

 مويلا يف هيده رحن نمع ۔ هللا همحر عيبرلا لئسو : (ةلأسم)

 . هئزج : لاق ثلاثلا وا رحنلا موي دعب يذلا يناثلا

 : لاق ؟ ةفرع موي ةرافك يده وا ديص يده رحن نا : هل ليق

 . هيزبجي
 رحني ام حبذ ناو ، حبذلا منغلاو رقبلا يفو رحنلا لبالا يف ةنسلاو

۔ ٢٣٣ ۔



 . نالوقف حبذي ام رحن وا

 هيلع ديصلا موق مدلا همزلو جحلا يف هدبعل نذأ نمو : (ةلأسم)

 . هكسانم ىلع يضمي هناف هلهأ عماج ناف . اموي عاص لكل موصيف اماعط

 يعسلا دعب لح جحلا هتاف ناو . اضيا يدهلاو قتع اذا جحلا هيلعو

 . قيفوتلا هلأسا هللاو قتع اذا جحلا هيلعو 3 هدلب ىلا عجرو

 رحنملا : لوقي سابع نبا ناك (ءايضلا) باتك نم : (ةلأسم)
 قاس ةي يبنلا نا : ليقو {© ةكم نم ىنمو ءامدلا نع تهزن اهنكلو ةكمب

 . هيده لحم هلحمف يده هعم ناك نم : لاقو . هل فرعو هجح يف هيده

 : لاق اهرعشا اذا ناكو ، اهرعشا نيقشلا يا نم يلابي ال رمع نبا ناكو

 يف رعشتو دلقت رقبلا ليقو ةلبقلا ىلا نييجوم ربكا هللاو هللا مسب

 . اهتمنسا

 ةندبلا نورحني اوناك ةي يبنلا باحصا نا : ليقو : (ةلأسم)

 رحني رمع نبا ناكو . اهمئاوق نم ىقبام ىلع ةمئاق ىرسيلا ةلوقعم

 اهرحني : نورخآ لاقو . ةلبقلا تالبقم دويقلاب امايق اهيدي نيب فصي
 . اهمدب ادحا ىذؤت الئل ةلوقعم ةكراب

 رحنت : ءاثعشلا وبا لاق . امايق ندبلا نوحبذي : سابع نبا لاقو

 امدعب ةندبلا نوحبذي ىضم نم ناك : ءاطع لاقو . (فاوص) ةمئاق

 . نميالا قشلا يف قش نم ناك رحنلا نا انغلبو . رحنت

 نا اهرحنيلف راسيلا ةلوقعم ةمئاق ةندبلا رحن ناو : (ةلأسم)

 ةلبقم اهاذا نوهأ ةكراب رحنت الاو &، ترحن اذا ادحا يذوت ال تناك

۔ ٢٣٤ ۔



 لبالاب لعف اهيا اهحبذ ءاش ناو اهرحن ءاش نا رقبلاو . ةلبقلا

 . أزجأ رقبلاو

 يسوجم الو فلقا الو ينارصن الو يدوهي نيملسملا كسن حبذي الو
 . هللا ءاش نا زجي مل ينارصنلا وا يدوهيلا حبذ ناف { ةيدوهيلا ىلا لوحت

 ينارصن ةحيبذ لكؤت ال كلذكو . هكسن هل حبذي نا ملسمل يغبني الو

 . ليجنالا أرقي نوكي نا الا برعلا

 يه سيلو تحبذ اذا لقعت ال منغلاو رقبلاو : (ةلأسمر)

 حبذي نا بحتسيو . ربكا هللاو 5 هللا مسب : لقيلف حبذ نمو © لبالاك

 رجفلا عولط لبق اهحبذ ناو . هأزجا هريغ هحبذ ناو . هديب هيده لجرلا

 ةلباقلا نم اهحبذ ناف { رحنلا موي ريغ يف اهحبذ هنأل هزجت مل ةعتملل يهو

 موي ةرافكلا يده نم هريغ وا ديص يده حبذ ناو ى هأزجا يناثلا مويلا وا

 ةفرع ١ أزج ٥ .

 ا ٨»د
 هررحت هلت

۔ ٢٣٥ ۔





 ن و رشعل او عساتل ١ بابل ١

 وا ايده هلام نم ائيش وا ايده هدلو را هسفن لعج نميف

 انالف يدها لاق وا ةريحن

 هسفن لعج نمو ى ةندب هيلعف هللا تيب ىلا ايده هسفن لعج نمو

 ال عيشل كلذ لاق ناو { ةندب يدهيو ةمسن قتعي : ليقف ةريحن هدلو وا

 يدهي نا هيلعف هللا تيب ىلا يده لع وه دجسم وا هريغ لام نم هكلمي
 نوكي نا الا 3 هتميق ىدها هلام نم هكلمي عيشل كلذ لاق ناو . ةندب

 ناك ناو 3 هيدهيو هنم رشعلا جرخيف هلام ثلث نم رثكا هتميق غلبي كلذ

 . هلك هتميق ىدهأ لقأ ام ىلا ثلثلا

 يده لع يه : لاق وا يده قأرما : لاق نمو : (ةلأسم)

 . ةمسن قتعيو ةندب يدهي يده ملع يه هلوقو . نوها يده يه هلوقف

 ةريحن لع يه : لاح اذاو 3 ةندب هيلع امنا : هللادبع وبا لاق

 . ةمسن قتعيو ةندب يدهيف

 لع نالف : لاق وا 3 يده نالف ، لاق نمو : (ةلأسم)

۔ ٢٣٧ ۔



 لع بوثلا اذه : لاق وا { هللا تيب ىلا انالف يدها : لاق وا . يده

 تيب ىلإ يده مهاردلا هذه : لاق وا يده بوثلا اذه : لاق وا { يده

 لوقي نا الا عيشب سيلف هللا تيب راتسا يف مهاردلا هذه : لاق وا 0 هللا

 وا هنيعب كلذ يدهي نا كلذ همزل كلذ لاق اذاف { هيدها انا وا يده لع

 . ةميق هل ناك نا هتميق

 هيلعف كيدها انا : لاق وا ك يده هيلع وه : ةرح وا رحل لاق ناو

 وا يده هيلع وه : هكلمي ال دبعل لاق ناف . ةبقر قتعي وا ةندب يدهي نا

 . هيلع قتع الو ةندب يدهي نا هيلعف هيدهي وه

 وا هادهأ يده هيلع وا هيدهي وه همالغل لاق ناو : (ةلأسم)

 . هيلع عيش الو هتميق ىدها

 ةرقب وأ ةندب هئزجت ةندب هنمث غلبي يدهلا نم ناك ام : بوبحم لاق

 ناو ى زئاجف هب ةبعكلا بّيط ناف ةاش نمث غلبي ال ناك ناو 9 ةاش وا

 يده همالغ لاق نم : هريغ لاق . زئاجف ةكم ءارقف ىلع هب قدصت

 . لا بحا ندبلاو اندب هنمث وا تيبلا مدخيلف هدهيلف

 كلذ ريغ وا مهاردلا هذه وا بوثلا اذه : لاق اذاو : (ةلأسم)

 كلذ يف سيل : لاق نم لاقف { ةبعكلا راتسا يف وا هللا تيب ىلإ يده

 يف لاق ام غلب ناف هيلع بجوي ام لاق اذاف ، يده ًعلع لوقي نا الا عيش

 . مرحلا ءارقف ىلع قرف وا ةبعكلا بيط يف لعج الاو مد

 هذه : لاق وا . يده مهارد ةرشع هيلع : لاق نمو : (ةلأسم)

 يئ اهيقلي لاق وا ايده هلعج الزغ وا ابوث وا ةبعكلا راتسأ ىف مهارد ةرشعلا

۔ ٢٣٨ ۔



 3 هب حبذ ةاش وا ةرقب وا يده نمث هلك اذه نم غلب الكف ميهاربا ماقم

 ةكم ءارقف يف مسق ناو . ةبعكلا بيط يف لعج ةاش نمث غلبي مل ناو

 كلذ مسق ةاش وا ةرقب نم حبذ وا ةندب نم هرحن ام كلذكو كلذ هأزجا

 . ةكم ءارقف ىلع

 سيلف هللا تيب ىلا هيدهب وه لجرل لاق نمو : (ةلأسم)

 . ءيشب

 ناو : ذخان هبو ةندب هيلع : ءاهقفلا ضعب لاق : هللادبع وبا لاق

 . ايفاح يشملاو يدهلا هيلع : لاق ناف 0 ةندب دهيلف يده هيلع وه لاق

 ايفاح ىشم ناو . يدهلا ىندأ وه ةاشوا ةرقب وا ةندب لاق ايك يدهلا هيلعف

 قرهيلو مرحي مل ام هيفخ سبلي وا لعتنيلف ردقي مل ناو . هيلع ءيش الف
 بحا ناف { هتقفنو هلام نم نيبكار ججحا يشملا ىلع ردقي مل ناو . امد

 . كلذف نيترم وه جحي نا

 رح همالغ وا اذك لعف نا يده همالغ : لاق نمو : (ةلأسم)

 . هدبع ةميق لثم يدهيو قتعلا همزل ثنحف
 هتنب وا { ةريحن هدالوا وا 5 ةريحن هنبا : لاق ناو : (ةلأسم)

 اركذ هنع فلح امم دحاو لك نع قتعيلف همزل : لاق كلذ يأف { ةريحن
 . ةندب مهنم دحاو لك نع رحنيو ث ةمسن ىثنا وا ناك

 لعج ناو . ةندب هيلعف تيبلا ىلإ ايده هسفن لعج نمو : (ةلأسم)

 لاق نا كلذكو . هبر رفغتسيو هيلع عيش الف نيكاسملا يف ةقدص هسفن

 . هيلع ءيش الف ةقدص همسج

۔ ٢٣٨٩ ۔



 . ةندب هيلعف ايده راحص لعج نمو : (ةلأسم)ر

 هيدهي هنمث : لاق ددش نمف ايده همالغ لعج نمو : (ةلأسم)

 . اهيدهي ةندب هئزبت هنا ضعب معزو

 ركب يبا نع حبسم نع . ةبقع نب حاضولا ظفح : (ةلأسم)
 لاق ، ثنح مث لعفا مل نا يده لع رادلا هذه : لاق لجر يف . يلصوملا

 . هنع رحنتو ةندب هب يرتشي ةكم ىلا اهنمث ثعبي : ركب وبا
 هللا تيب ىلإ هذه يتقان يدها نا لع هلل لاق نمو : (ةلأسم)

 ءيش الف تتام ناو ، ىمس ىتلا الا اهريغ يدهي نا هل زجي مل مارحلا

 . هيلع

 3 يده يهف جحلا نامز ءاج اذا : هل ةقانل لاق نمو : (ةلأسم)

 اهعيبي ال هنا ريغ هلام رئاس نم بيصي امك اهنبلو اهدلو نم بيصي نا هلف

 يذلا هيده ةلزنم ذئنيح يهف ، لجا يذلا لجالا كلذ ءاج اذا ىتح

 . تدلو نا اهدلو الو اهنبل هل سيل قوسلا نم هيرتشي

 لع وهف هتقتعا نا : لاقف همالغ ىلع بضغ نمو : (ةلأسم)ر

 . هل ةرافكوهف هقتعا ناف ىده

 نا : لاقف . هنيع أقف وا رخآلا لجرلا حرج اذاو : (ةلأسم)

 هنع افع وه ناو . هل ةرافك وهف هب قدصت ناف يده هيلعف هنع توفع

 لك نا رذن ناو لضفا وهف هنمث ىدهاو قتعا ناو & لضفا وهف ىدهاو

 ىدهاو افع ناو . ةرافك وهف هنع افع ناف 3 هنع افع نا يده هل دبع

 . اهنم لكأ نا سأب الف ةندب هيلع لاق نمو ،© لضفا وهف هلام نم ةفئاط

۔ ٢٤٠ ۔



 . ايده اهب ساب ال اهنذا ةقوقشملا ةاشلاو : (ةلأسم)

 اريقف ناك ناف 5 هقتع ىلع انالف ىدهي وه لاق نمو : (ةلأسم)

 ضعب لاق : ناميلس لاقو . ةرقب وا اريعب ىدها اينغ ناك ناو ةاش ىدها

 مزتلاو هقتعاف يبص الا هعم نكي مل ناو . ةبقر قتع همزلي : ءاهقفلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا هازجا هتنو ؤم

 لد
 هررص لقت

۔ ٢٤١ ۔





 ةةحبلا ةملك

 لصاإل عماجلا عرشلا نايب باتك نم نورشغلاو عبارلا عزجلا وه اذه

 . ح ولهبلا .يصقشلا دايز نب ومع نب هللادبع ةمالغلا حنيشلا فيلأت . عرفلاو

 نب دمحم نب تاكرب مامالا اوغياب نيدلا مالعالا دحا فلؤملا اذهو

 هكنزاو ةالصلا لضفا اهبحاص هلع ةرجهلل ةئامغستو نيحمبرا رماع ليعامسا

 .ههاضراو هنع هللا يضر نيزرابلا مالعالا نم هوبا ناكو ريلستلا

 هف لصح امك عرشلا نايب ءازجا نيب نم عزجلا اذه دقق هنا كلذو

 ءامسا ةيمست نم جحلا ماكحا ةيقب عزجلا اذه ثحبيو .رشع غباسلا عزجلا

 دعب ةكمب تام نمو . ةفرغب فوقولاك . جحلا هتاف نم لغفي امو . رعاشملا

 ريغلا نع جحلاو . ناركسلاو يبصلا جحو رصحملا ماكحا يقو . فوقولا

 هيف ءازجلاو ديصلا لتقو . ههفطقو مرحلا رجش ماكحا يفو كل ۔يناغمو

 . كلذ ۔حناغمو يدهلا ديلقتو رحنلاو ةيحضالا مكحو

 ةنس يناثلا غببو رهش نم نيرشخلاو غبارلا تبسلا موي حق همامت ناكو

 .ما٨٩غ ةنس رياني رهش نم عبارلا قفاوملا ها

 هسيع نب دمحم نب عابس طخب هلوالا حخسن ثالث .كلع اضورغم

 .ها[٧[ ماع اهنم غرق ۔حنابيذلا

 راع اهنم غرق ۔حوحبلا فسوي نب بوقغي نب هللادبع طخب ةيناثلاو

 ٦4

 غرفق ۔حديهسوبلا هللادبع نب ملاس نب سيمخ نب دمحم طخب ةثلاثلاو

 . هاآ[4 راع اهنم

 . جثراحلا ناميلس نب دمح نب لاس هققحم هبتكو

۔ ٢٤٣ ۔





 باوبالا بيترت

 ةحفصلا بابلا

 لوألا بابلا

 ٧ اهقاقتشاو رعاشملا ءايسأ يف

 يناثلا بابلا

 ١٧ كلذ يف همزلي امو جحلا تاوف يف

 ثلاثلا بابلا

 فوقولا دعب تام وأ {، قيرطلا يف وأ ةكمب تام نميف

 كلذ ماكحاو & تافرعب

 عبارلا بابلا

 كلذ ماكحأو هيلعو هل بجي امو روصحملا يف

 سماخلا بابلا

 هماكحأو ضيرملا جح يف

 سداسلا بابلا

 دترملاو نونجملاو ناركسلاو هيلع يمغملا جح يف

 ۔ ٢٤٥ ۔

٢٥ 

٢٩ 

٥ ٥



 عباسلا بابلا

 ٦١ دبعلاو يبصلا ح ف

 نماثلا بابلا

 ٦٧ اهيلع بجح ام ماكحأو ةأرملا جح ف

 عساتلا بابلا

 ٧٧ جحلا رمأ يف ءاسفنلاو ةضاحتسملاو ضئاحلامب رمؤت اميف
 رشاعلا بابلا

 كلذ نم زوجي امو مزلي امو رمؤي امو ريغلا نع جحلا يف

 ٩١ | زوجي ال امو
 رشع يداحلا بابلا

 فيلأت نم) تاومألاو ءايحألا نم ريغلا نع جحلا يف رخآ

 ١٠١ (برغملا لهأ ين انباحصأ

 رشع يناثلا بابلا

 ٥ ٠ ١ كلذ ريغو لا.عألا نم زوجحم ال امو هريغ نع جاحلل زوجحم اےيف

 رشع ثلاثلا بابلا

 ١٢٣ اهب ىصوملا لعفي امو اهذافناو اهب ىصوملا ةجحلا يف

 رشع عبارلا بابلا

 بجع ال امو كلذ ف بجح امو جحلاب ةيصولا ةرجأ ف

 ١٣١ (انباحصأ نم يبرغملا ينالدبالا ركب يبأ فيلأت نم)

۔ ٢٤٦ ۔



 رشع سماخلا بابلا

 ىفو اهل ذخالا هلعفي امو نامضلاب ةجحلا ذخأ يف

 ةامسملا ججحلا يف ةثرولا ةزاجا

 رشع ساسلا بابلا

 قيرطلا يف تايف اهب جرخف ةجح ذخأ نميف

 رشع عباسلا بابلا

 مث مهاردب ىمس وأ اهضرفي ملو ةجحب ىصوأ نميف

 اهيلا جاتحاف رقتفا

 رشع نماثلا بابلا
 تيملا نع اهب جحي نم ىلإ ةجحلا ميلست طورش يف

 ديصلاو رجشلا ف نيمكحلا مكح ف

 نورشعلا بابلا
 كلذ يف مزلي امو ديصلا لتق يف ءازجلا يف

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 كلذ يف مزاللا ءازجلاو مرحلا رجش عطق يف

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 اهلضف يفو ؟ ال مأ ةنس يه له ث ةيحضألا يف

 ۔ ٢٤٧ ۔

١٤٣ 

٤٧ ١ 

١٥١ 

١٥٢٣ 

١٩ 

١٦٧ 

١٨٩ 

٢٠٢٣



 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 اهتقو ينو { هب ىحضي اميف

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ةيحضألا يف زوجي ال اميف

 نو رشعلاو سماخلا بابلا

 ءازجلاو اياحضلاو ءامدلاو يدهلا يف

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 هراعشاو يدهلا ديلقت يف

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ىدهلا لحم يف

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ىدهلا رحن ةيفيك يف

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 هلام نم ائيش وأ ايده هدلو وأ هسفن لعج نميف

 انالف يدهأ لاق وأ ةريحن وأ ايده

 ۔ ٢٤٨ ۔

٢٠٧ 

٢١١ 

٢١٣ 

٢١٩ 

٢٢٥ 

٢٣٣ 

٢٣٧





 مالعالا ةرازوب عاديإلا مقر

 م٨٨/ ٤٣٤

 عباطمب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد

 )٦١٠٠٢( ب.ص ۔ يور

 نامع ةنطلس

١٩٨٨




